
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
         

นายชินวรณ บุณยเกียรต ิ รัฐมนตรีวาการกระทรวง 
ศึกษาธิการของประเทศไทย  ในฐานะประธานสภา
รัฐมนตรศีึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ปฏิบัติ
หนาที่ประธานการประชุมสภารัฐมนตรศีึกษาแหง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต คร้ังที่ 45 (วาระเฉพาะ) 
เม่ือวันที่ 26 มกราคม 2553 เวลา 15.00 น.         
ณ โรงแรม Shangri-La Hotel เมืองเซบู ประเทศ
ฟลิปปนส กอนจะมีการสงมอบตําแหนงดังกลาวใหแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธกิารของ
ฟลิปปนส ในระหวางการประชุมสภารัฐมนตรีศกึษา
แหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต คร้ังที่ 45 (เต็มคณะ)    
ในวันที่ 27 มกราคม 2553 ผูเขาประชุมวาระนี้
ประกอบดวยหัวหนาคณะผูแทนของประเทศตางๆ ซ่ึง
ไดแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการจํานวน 11 
ประเทศ ไดแก บรูไน ดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย 
สปป. ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย 
ติมอร เลสเต และเวียดนาม   

การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ครัง้ที่ 45 
และการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 5 

ระหวางวันที ่26 - 29 มกราคม 2553 
 โรงแรม Shangri-La Hotel เมืองเซบู ประเทศฟลปิปนส  

 

กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศฟลิปปนส  
เปนเจาภาพจัดการประชุม 

สภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ครั้งที่ 45  

และการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 5  
ระหวางวันที่ 26 - 29 มกราคม 2553 
โรงแรม Shangri-La Hotel เมืองเซบู  

ประเทศฟลิปปนส 

การประชุมวาระเฉพาะ 
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สาระสําคญัของการประชมุ มีดังน้ี  

• ที่ประชุมรับทราบการดํารง
ตําแหนงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการของ
ประเทศสมาชกิ  ประกอบดวย 
รัฐมนตรวีาการกระทรวง 
ศึกษาธิการของมาเลเซีย  
ไดแก Tan Sri Muhyiddin bin 
Mohd Yassin รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการของ

ประเทศไทย  ไดแก นายชินวรณ บุณยเกียรติ และรฐัมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธกิารของ
อินโดนีเซีย ไดแก Prof. Dr. Ir H. Mohammad Nuh 

• ที่ประชุมรับทราบการถอนตัวจากการเปนสมาชิกสมทบของเนเธอรแลนดและนอรเวย  

• ที่ประชุมอนุมัติงบประมาณดําเนินการ 3 ป ของสํานักเลขาธิการซีมีโอ ปงบประมาณ  
 2553/2554 (2010/2011) ถึงปงบประมาณ 2555/2556 (2012/2013) 

• ที่ประชุมเห็นชอบบันทึกขอตกลงกลไกการดําเนินการ และขอกําหนดเก่ียวกับ 
 การจัดตั้งศูนยระดับภูมิภาควาดวยการพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศกึษา  
     ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษา ณ ประเทศอินโดนีเซีย  

• ที่ประชุมเห็นชอบใหขยายระยะเวลาการดํารงตําแหนงของ Dato’ Dr. Ahamad bin Sipon 
ผูอํานวยการสํานักเลขาธิการซีมีโอ 
ระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งแตเดือน
มกราคม – มีนาคม 2554)    

• ที่ประชุมเห็นชอบการแกไขวาระ
การดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
สํานักเลขาธิการซีมีโอระยะเวลา    
3 ป โดยไมสามารถขยายเวลา
ออกไปไดอีก นอกจากคณะ 

     กรรมการบริหารของซีมีโอ หรือ 
     การประชุมเจาหนาที่อาวุโสของ 
     ซีมีโอจะพิจารณาเปนอยางอ่ืน 

• ที่ประชุมเห็นชอบการแตงตั้งรองศาสตราจารยวิทยา จีระเดชากุล เปนผูอํานวยการสํานัก
เลขาธกิารซีมีโอ ซ่ึงจะดํารงตําแหนงในวนัที่ 1 เมษายน 2554 ระยะเวลา 3 ป สืบตอจาก 
Dato’ Dr. Ahamad bin Sipon  ซ่ึงจะพนตําแหนง ในวันที่ 31 มีนาคม 2554    

• ที่ประชุมใหการรับรองการสมัครเปนสมาชิกสมทบของบริติช เคานซิล   
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• ที่ประชุมรับทราบผลการสํารวจการขยายศูนยระดับภูมิภาคของซีมีโอ และขอเสนอแนะวา
ศูนยระดับภูมิภาคของซีมีโอตองเปนศูนยที่มีความชํานาญการและมีขอบขายเฉพาะ                
แตละสาขา โดยคาดการณวาภายในป 2563  จะมีศูนยระดับภูมิภาคของซีมีโอทั้งสิ้น           
22 ศูนย เฉลีย่ประเทศละ 2 ศูนย 

• ที่ประชุมเห็นชอบกระบวนการคัดเลือกในการแตงตั้งผูอํานวยการศูนยซีมีโอ โดยใหมีการ
เสนอชื่อจากรัฐมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธิการ รับรองโดยคณะกรรมการบรหิาร และ
แตงตั้งโดยสภาซีเมค 

• ที่ประชุมเห็นชอบใหมีการจัดการประชุมประจําปสําหรับเจาหนาที่อาวุโสดานการศกึษา                    
ขั้นพ้ืนฐานของซีมีโอและสมาชิกสมทบของซีมีโอ โดยมาเลเซียรบัจะเปนเจาภาพในการ
จัดการประชุมครั้งแรก   

• ที่ประชุมอนุมัติการปรับโครงสรางของ
ศูนยซีมีโอ ทรอปเมด ดานโภชนาการ
ชุมชน (Regional Centre for 
Community Nutrition) โดยแยกการ
ดําเนินการออกจาก SEAMEO   
Regional Centre for Food and 
Nutrition (SEAMEO RECFON) และ
เปลี่ยนชื่อเปนศูนยระดับภูมิภาคดานอาหารและโภชนาการ (SEAMEO RECFON) 

• ที่ประชุมเห็นชอบบันทึกขอตกลงและรางกลไกการดําเนินงานของศูนยภูมิภาคดานการศึกษา
พิเศษของประเทศมาเลเซยี 

 

1. คํากลาวของนายชินวรณ บุณยเกียรต ิรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
รัฐมนตรวีาการ
กระทรวงศึกษาธิการ
ของประเทศไทยได
กลาวถึงความสําคัญของ
องคการซีมีโอที่ปจจุบัน
กาวหนาอยางรวดเร็ว  
ปจจุบัน มีประเทศสมาชกิ  
สมาชกิสมทบ รวมทั้งศนูย
ระดับภูมิภาคเพ่ิมมากขึน้ 
ทั้งยังไดขยายเครือขาย

พิธีเปดการประชุม 
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ความรวมมือกับองคการระหวางประเทศท้ังในระดบัชาติ และระดับภูมิภาค ทําใหซีมีโอเปนองคกรชั้นนํา
ที่มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมความรวมมือดานการศึกษา วทิยาศาสตรและวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต  นอกจากนี้ ยังมีโครงการความรวมมือกับองคการระหวางประเทศ อาทิ อาเซียน และ
ยูเนสโก  เชน โครงการจัดการศึกษาสําหรับผูดอยโอกาสในภูมิภาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต 10 
โครงการ เพ่ือบรรลเุปาหมายการจัดการศกึษาเพื่อปวงชน และเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษของ
สหประชาชาต ิ โครงการความรวมมือกับประเทศในภูมิภาค ไดแก การจัดทําคูมือการสอนเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนาหลกัสูตรในโรงเรียน ซ่ึงจะชวยสงเสริมศักยภาพครใูห
สามารถดําเนินการเรียน การสอนไดอยางมีประสทิธิภาพ 

 
2. คํากลาวพธีิเปดงานประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ครั้งที่ 45  
(27 มกราคม 2553)  โดยรองประธานาธิบดี อิควอโด เออรมินตา ผูแทนของประธานาธิบดี  
กลอเรีย มาคาปากัล โอโรโย       

รองประธานาธิบดี อิควอโด เออรมินตา ไดกลาวแสดงความยินดีตอความสาํเร็จของ
องคการซีมีโอในการประสานความรวมมือ และกระชับความสัมพันธของประเทศในภูมิภาค   
เอเชียตะวันออกเฉียงใตเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ในดานการศึกษา วทิยาศาสตร และ 
วัฒนธรรม    รวมทั้งเปนเวทีที่จะชวยผลักดันแนวความคิดประชาคมอาเซียนใหเปนรูปธรรม
ยิ่งขึ้น  การทํางานของซีมีโอสามารถเชื่อมโยงกอใหเกิดการตระหนักรูอัตลักษณแหงอาเซียน 
สรางความสัมพันธระดับบคุลากร (people-to-people interaction) และกระชบัความรวมมือใน
ระดับองคกรของรัฐและเอกชนในภูมิภาค โดยประเทศฟลิปปนสมีความยินดีที่จะใหการสนับสนุน
ศูนยภูมิภาคของซีมีโอในฟลิปปนส ไดแก ศูนยอินโนเทค  ศูนยเซียรกา และศูนยทรอปเมด              
ฟลิปปนส เพ่ือใหความชวยเหลอืในการพัฒนาทางการศึกษา  เชน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของนักเรียนมุสลิมในโรงเรียนรัฐบาลของฟลิปปนส   ภายใตโปรแกรมพิเศษชื่อ ALIVE (Arabic 
language and Islamic values) – (การศึกษาภาษาอารบิกและคุณคาทางวัฒนธรรมของมุสลิม)  

มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางใหคน           
รุนใหมที่มีความแตกตางทาง           

ชนชาติ เชื้อชาติ หรือศาสนาใน
ฟลิปปนสมีความเขาใจ และเห็น
คุณคาทางวัฒนธรรมและคณุคา

ทางสังคม ของศาสนา ของชนชาติ 
หรือเชื้อชาติอ่ืน ๆ ที่อาศัยใน
ฟลิปปนส   
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ในการประชุมสภาซีเมคคร้ังที่ 45 Dr. Datu Jesli A. Lapus  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธกิาร
ฟลิปปนสไดรับเลือกตั้งเปนประธานสภาซีเมค และประธานการประชุมสภาซีเมค คร้ังที่ 45 
ในขณะที่ Dr. Pehin Dato Abdul Rahman Taib รัฐมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธิการประเทศ
บรูไน ดารุสซาลาม ไดรับการเลือกตั้งเปนรองประธานสภาซีเมค  และรองประธานการประชุมสภา
ซีเมคคร้ังที่ 45    

 
 

ในโอกาสนี้ นายชินวรณ บุณยเกียรติ รัฐมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธิการ  ไดกลาว             
ถอยแถลงในฐานะหัวหนาคณะผูแทนไทย โดยไดย้ําความสําคัญในการสงเสรมิความรวมมือใน
ภูมิภาคเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวติประชาชนในภูมิภาค ที่มีจุดมุงหมายรวมกันในการจัดการศึกษา
ตลอดชีวติและการบรรลุเปาหมายในการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน  ประเทศไทยไดใหความสําคัญ
กับการพัฒนาศักยภาพดานการศึกษา เชน การสอนภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
และการเสริมสรางทักษะดาน ICT โดยประเทศไทยไดรวมกับองคการซีมีโอและประเทศสมาชิกใน
การดําเนินโครงการจัดการศึกษาสําหรับผูดอยโอกาส “To Reach the Unreached to Achieve 
EFA Goals by the Year 2015” โดยรับเปนประเทศนําในการดําเนินโครงการการพัฒนาศูนย
การเรียนรูชุมชน และการศึกษาเพ่ีอการปองกัน HIV/AIDS นอกจากนี้  ประเทศไทยไดดําเนิน
นโยบายเรียนฟรี 15 ป ตั้งแตระดับอนุบาลจนถงึมัธยมศึกษา โดยเริ่มดําเนินการเม่ือเดือน
เมษายน 2553 เพ่ือจัดการศึกษาใหแกประชาชนทกุคน รวมทั้งผูดอยโอกาส ผูพิการ เด็กไร
สัญชาติ ในการปฏิรูปการศึกษาของไทย ระหวางป 2552-2562 ไดมีการลงทุนเพ่ือนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการปรบัปรุงคุณภาพการจัดการศึกษา เชน การสอนทางไกล รายการ Tutor 
Channel เพ่ือเพ่ิมโอกาสการเรียนรูสําหรับนักเรียน 

การประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ 45 (เต็มคณะ) 
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โครงการและกิจกรรมภายใตการ
ดําเนินงานของซีมีโอที่สําคัญ 
ในระหวางการประชุมฯ ไดมีการหารือ
เก่ียวกับการดําเนินงานของซีมีโอ และ
อนุมัติการดําเนินโครงการที่สําคัญ 
ดังน้ี 

• โครงการความรวมมือเก่ียวกับการ
พัฒนาคูมือครูในการบูรณาการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

• โครงการการศึกษาภาษาแม เพ่ือนําไปสูการกําหนดนโยบายดานภาษาในประเทศ
สมาชิกซีมีโอ  

•    ความกาวหนาในการดําเนินโครงการความรวมมือการจัดการศึกษาเพ่ือผูดอยโอกาส 
10 โครงการ โดยประเทศไทย เปนประเทศนํา 2 โครงการ คือ การพัฒนาศูนยการเรียนรูชุมชน  
และการศึกษาเก่ียวกับ HIV และ AIDS   

• การดําเนินการของศูนยไรเฮด ในโครงการ  “A Structured Framework for 
Regional Integration in Higher Education in Southeast Asia: The Road towards a 
Common Space” ในการจัดตั้งเครือขายการประกันคุณภาพอาเซียน และสงเสริมการ
เคลื่อนยายนกัเรียนในภูมิภาค โดยขณะนี้ มีการดําเนินการรวมกับมาเลเซีย-อินโดนีเซีย-             
ประเทศไทยในการสงเสริมการเคลื่อนยายนักเรียนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและการ
ประสานความรวมมือในดานการอุดมศึกษา 

• การสงเสริมองคการซีมีโอใหเปนที่รูจักในภูมิภาค ดวยการสราง brand name          
ซีมีโอ การจัดทําแผนยุทธศาสตรซีมีโอเพ่ือสงเสริมการจัดการของซีมีโอใหมีความเขมแข็งใน
ภูมิภาคและขามภูมิภาค  โดยประเทศไทยเสนอวาการดําเนินงานของซีมีโอควรมีการประเมินผล
การดําเนินงานเปนระยะ โดยเฉพาะการดําเนินงานของศูนยระดับภูมิภาค 

• รายงานเรื่องการสํารวจสถานะของ ICT ในการบูรณาการดานการศึกษาในประเทศ
สมาชิกซีมีโอ โดยมีการแบงสถานะของประเทศสมาชิกดาน ICT ออกเปน 3 กลุม คือ กลุมที่หน่ึง 
ไดแก บรูไน ดารุสซาลาม มาเลเซีย และสิงคโปร ซ่ึงมีความกาวหนาเปนอยางมากในดาน ICT 
กลุมที่สอง ไดแก อินโดนีเซีย ฟลิปปนส ไทย และเวียดนาม ซ่ึงเปนกลุมประเทศที่มีแผนและ
นโยบายในดาน ICT กลุมที่สาม ไดแก กัมพูชา สปป. ลาว พมา และติมอร เลสเต ซ่ึงมีการ
พัฒนาดาน ICT ในระยะแรก และเริ่มทีจ่ะกําหนดนโยบายดาน ICT ในแผนการศึกษาระดับชาติ   

• ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาเตรียมบคุลากรดานอาชีวศกึษา และการรับรอง
หลักสูตรอาชวีศึกษา โดยเฉพาะมาตรฐานเกี่ยวกับหลักสูตรดานการทองเท่ียว เพ่ือสงเสริมการ
เคลื่อนยายนกัเรียนในระดบัอาชีวศึกษา และการยกระดับมาตรฐานอาชีวศึกษาในภูมิภาค  
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• รัฐมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธิการบรไูน ดารุสซาลาม เสนอวันจัดประชุมสภา
รัฐมนตรศีึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต คร้ังที่ 46 และการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซยีน  
คร้ังที่ 6 ระหวางวันที่ 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ 2554 ที่บรูไน ดารุสซาลาม 

 
Dr. Datu Jesli A. Lapus  รัฐมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธิการฟลิปปนสเปนประธานการประชุม 
โดยมีรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ  ผูแทนสํานักเลขาธกิารอาเซียน และผูอํานวยการ
สํานักเลขาธิการซีมีโอเขารวมประชุม ที่ประชมุไดรับทราบผลการดําเนินงานและมีมติในเร่ือง
ตางๆ ดังน้ี 
•  รับทราบรายงานการประชมุสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 15 ระหวางวันที ่23-25 ตุลาคม 2552 

ที่อําเภอชะอํา-หัวหิน ประเทศไทย และการรับรองเอกสารโดยผูนําอาเซียน ประกอบดวย 1) 
ปฏิญญาชะอํา-หัวหินวาดวยการเสริมสรางความรวมมือดานการศึกษาเพ่ือบรรลเุปาหมาย
ประชาคมอาเซียนที่เอ้ืออาทรและแบงปน 2)  คําแถลงรวมวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 3) แถลงการณอาเซียนวาดวยการเชื่อมระหวางกันในอาเซียน 4) ปฏิญญาชะอํา-           
หัวหินเนื่องในโอกาสจัดตั้งคณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชนอยางเปน
ทางการ 

•   รับทราบรายงานการประชมุคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน คร้ังที่ 1 
เม่ือวันที่ 24 สงิหาคม  2552 และยทุธศาสตรการดําเนินการตามแผนงานประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน (ASCC Blueprint)    

• รับทราบรายงานการประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานการศึกษาของอาเซียน คร้ังที่ 4 จัดขึ้น
เม่ือวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมรอยัล  ออคิด เชอราตัน ประเทศไทย  

• รับทราบความกาวหนาในการจัดทําแผนปฏิบัติการ 5 ป ดานการศึกษาของอาเซียน โดย
สํานักเลขาธิการอาเซียนไดขอรับการสนบัสนุนงบประมาณเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ 5 ป ดาน
การศึกษาจากสหรัฐอเมริกาเพ่ือจัดจางที่ปรึกษาในการยกรางแผนปฏิบัติการฯ โดยพิจารณาจาก
กิจกรรมของอาเซียน ซีมีโอ เครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน และศูนยระดับภูมิภาคของซีมีโอ  
และใหมีการรายงานผลความกาวหนาตอที่ประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน คร้ังที่ 6 ที่บรูไน             
ดารุสซาลาม 

• รับทราบความกาวหนาในโครงการพัฒนาสื่อการสอนอาเซียนในโรงเรียนประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาในอาเซียน 

• ที่ประชุมรับทราบการเปนเจาภาพจัดประชุม ASEAN+3 Senior Officials Meeting on 
Education (SOM-ED+3) โดยกระทรวงศึกษาธิการรวมกับกระทรวงการตางประเทศ และสํานัก

การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนครั้งที่ 5  



 8 

เลขาธิการเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน  ระหวางวันที่ 18-19 มีนาคม 2553                       
ณ กรุงเทพมหานคร  

• ที่ประชุมเห็นชอบการเปนเจาภาพจัดคายเยาวชนมธัยมศึกษาอาเซยีนของกระทรวง- 
ศึกษาธิการ ในชวงเดือนสิงหาคม 2553 โดยเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในอาเซียนประเทศละ 
6 คน ครู 2 คน เขารวมโครงการ  

• ที่ประชุมเห็นชอบขอเสนอการจัดการประชุม/การประชุมเชิงปฏิบตักิารระดับภูมิภาค  
เพ่ือเปดโอกาสใหเจาหนาที่อาวุโสดานการศึกษาจากกลุมประเทศเอเชียตะวันออก (อาเซียน+6) 
ไดหารือแนวทางความรวมมือดานการศึกษา ที่กรุงจาการตา และกรุงเทพมหานคร 

• ที่ประชุมรับทราบการดําเนินงานของเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน ในดานการจัดทํา
มาตรฐานการศึกษา การจัดตั้งระบบถายโอนหนวยกิต โครงการ Japan-ASEAN Student 
Conference 2009 

• ที่ประชุมฯ รับทราบการนําเสนอโครงการ “ASEAN-China Youth Programme for 
Caring and Sharing Community in Mekong Sub-region” 

การเจรจาทวิภาคีกับ Dr. Gwang-Jo Kim 
ผูอํานวยการสํานักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ 

นายชินวรณ บุณยเกียรติ รัฐมนตรวีาการกระทรวง 
ศึกษาธิการ ไดหารือกับ Dr. Gwang-Jo Kim 
ผูอํานวยการสํานักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ เม่ือวันที่ 
27 มกราคม 2553 ณ โรงแรม Shangri-La Hotel 
เมืองเซบู ประเทศฟลิปปนส สรุปการหารือไดดังน้ี 

• การประสานความรวมมือกับสํานักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ในการจัดทําตัวชี้วัดดาน
การศึกษาในภูมิภาค 

• ความรวมมือกับสํานักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ในการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน โดยเฉพาะ
ผูดอยโอกาส การพัฒนาคุณภาพผูเรียน เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเปนคนเกง คนดี และมี
ความสุข การพัฒนาครู และการประชุมเชิงวิชาการตางๆ 

• ประเทศไทยตอบรับเปนเจาภาพจัดการประชุม UNESCO-APEID International 
Conference ในเดือนตุลาคม 2553 ที่ประเทศไทย  

• Dr. Gwang-Jo Kim กลาวเชิญรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธกิารของประเทศไทย       
เขารวมการประชุม Global H.R. Forum พรอมทั้งกลาวสุนทรพจน ที่สาธารณรัฐเกาหล ี
ในชวงเดือนตลุาคม 2553 ดวย 

• สํานักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ มีความสนใจขอทราบขอมูลเก่ียวกบัโรงเรียน 1 ตําบล 1 ทุน 
ซ่ึงเปนโครงการชวยเหลือเด็กในชนบทหางไกล และเปนการยกระดับคุณภาพใหแก
โรงเรียนขนาดเล็ก เพ่ือจะไดศึกษาขอมูลและใหความชวยเหลือในโครงการดังกลาว 
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การเยี่ยมชมโรงเรียนของเมืองเซบู ประเทศฟลิปปนส ของรัฐมนตรีวาการกระทรวง- 

ศึกษาธิการ   

นายชินวรณ บุณยเกียรต ิ รัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงศึกษาธิการไดเยีย่มชมโรงเรียน           

4 แหง ในเมืองเซบู ฟลิปปนส เม่ือวันที่      
26 มกราคม 2553  ซ่ึงเปนโรงเรียน
ประถมศึกษา  2 โรงเรียน คือ Pusok 
Elementary School และ Lapu-Lapu City 
Central Elementary School   นอกจากน้ัน
ยังไดเยี่ยมชมโรงเรียนเอกชน Marie 
Ernestine School รวมทั้งโรงเรียน

มัธยมศึกษาของรัฐบาล คือ Babag National High School 

โรงเรียน Lapu-Lapu City Central Elementary School เปน
โรงเรียนระดับประถมศึกษา กอตั้งเม่ือป 1917 (พ.ศ 2450)  
เปดสอนระดับประถมศึกษาปที่ 1-6 (เกรด 1-6) ตอมาในป 
1969 (พ.ศ 2512) ไดเปดหลักสูตรการศึกษาสําหรับผูมี
ความสามารถพิเศษ ปจจุบนัมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 3,000 คน ใน
จํานวนนี้ เปนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ จํานวน 126 คน 

ศึกษาในเกรด 5-6 มีครูสอนทั้งสิ้น 126 คน 

ในโอกาสการตรวจเยีย่มโรงเรียนใน
เมือง Cebu คร้ังน้ี รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ มีความยินดีที่
จะรวมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ
ของฟลิปปนสในการแลกเปลี่ยน
ความรูของครแูละยกระดับการศึกษา
ใหสูงขึ้น   โดยเฉพาะการเรียนรวม
ที่จะเปดโอกาสใหเด็กดอยโอกาส 
เด็กพิการ เด็กชายขอบ เขามาสูกระบวนการรวมกันของสังคมโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  เพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภูมิภาคตอไป 
                                                -------------------------------------- 
                                                                          กลุมความรวมมือตางประเทศระดับภูมิภาค 
                                                                                  สํานักความสัมพันธตางประเทศ สป. 




