
สรุปผลการประชุมสภาซีเมค ครั้งท่ี ๔๖ 

และการประชุมรฐัมนตรีศึกษาอาเซียน ครงัท่ี ้  ๖ 

วนัท่ี ๒๖-๒๙ มกราคม ๒๕๕๔ 

โรงแรม The Empire Hotel and Country Club 

ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม 

ระหวา่งวนัท่ี ๒๖-๒๙ มกราคม ๒๕๕๔                 

น า ย ชิ น ว ร ณ์  บุ ณ ย เ กี ย ร ติ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

นายธวชั สุมิตรเหมาะ อุปทตู สถานเอกอคัรราชทตูไทย ณ  กรุงบนัดารเ์สรี   เบกาวนั  และผูบ้ริหาร

ระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สืบแสง พรหมบุญ        

ผูช้่วยรัฐมนตรีประจาํกระทรวงศึกษาธิการ   นายเฉลียว  อยู่สีมารักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    

ดร.สมบติั สุวรรณพิทกัษ์ รองปลดักระทรวงศึกษาธิการ นายไพศาล วิศาลาภรณ ์ผูอ้าํนวยการสาํนัก

ความสมัพนัธ-์ต่างประเทศ สป.     นายวิมล  หอมยิ่ง นักจดัการงานทัว่ไป ชาํนาญการ รกัษาการ

นักจดัการงานทัว่ไป ชาํนาญการพิเศษ และขา้ราชการสาํนักความสมัพนัธต่์างประเทศ สป.  ไดเ้ขา้

ร่วมการประชุมสภารฐัมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(สภาซีเมค) ครั้งท่ี ๔๖  และ

การประชุมรฐัมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งท่ี ๖ ณ โรงแรม The Empire Hotel and Country Club 

เมือง Jerudong ประเทศบรไูน ดารุสซาลาม การประชุมสภาซีเมค ครั้งท่ี ๔๖ มีผูเ้ขา้ร่วมการ

ประชุม  ๑๓๙ คน  ประกอบดว้ย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสมาชิก      

ซีมีโอ ไดแ้ก่ บรูไน ดารุสซาลาม กมัพชูา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส ์สิงคโปร ์

ไทย และเวียดนาม  โดยรฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ติมอร ์เลสเต ไม่ไดเ้ขา้ร่วมการ

ประชุม นอกจากน้ี ยงัประกอบดว้ยผูแ้ทนสมาชิกสมทบ ๔  ประเทศ ไดแ้ก่ ออสเตรเลีย แคนาดา 

นิวซีแลนด์  และสเปน และหน่วยงานท่ีเป็นสมาชิกสมทบ ๓ แห่ง คือ สภาระหว่างประเทศดา้น

การศึกษาทางไกล มหาวิทยาลยัซึกุบะ ประเทศญ่ีปุ่น และบริติช เคาน์ซิล  รวมทั้งผูแ้ทนศนูยร์ะดบั

ภู มิภาคของซี มี โอ  ๑๙  ศูนย์ องค์การยู นิ เซฟ  สํานักงานยู เนสโก  กรุ งเทพฯ  ผู้แทน

กระทรวงศึกษาธิการ วฒันธรรม การกีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศญ่ีปุ่น สํานัก

เลขาธิการซีมีโอ และสาํนักเลขาธิการอาเซียน 

นายชินวรณ ์บุณยเกียรต ิ

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศึกษาธิการ 

ผนึกความรว่มมือกบัรฐัมนตรศึีกษาใน

ซีมีโอและอาเซียน ขบัเคล่ือนกลไก

การศึกษาสู่การบรรลุเป้าหมายการจดั

การศึกษาเพ่ือปวงชนของยูเนสโก 

และการสรา้งประชาคมอาเซียน 

ภายในปี ๒๕๕๘ 
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           พิธีเปิดการประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ ๔๖ และการประชุมรฐัมนตรีศึกษาอาเซียน 

ครั้งท่ี ๖ จดัข้ึนในวนัท่ี  ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔  โดย His Royal Highness Prince Haji Al-

Muhtadee Billah Ibni His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah  Mu’izzaddin  Waddaulah 

มกุฎราชกุมารแห่งบรูไน ดารุสซาลาม เสด็จพระราชดาํเนินทรงเป็นองคป์ระธานในพิธีเปิด

การประชุม และได้มีพระราชดํารัสพระราชทานแก่ผู ้เขา้ร่วมการประชุม โดยได้ทรงตรัส            

ยํ้าความสาํคญัของการจดัประชุมครั้งน้ี อนัจะนําไปสู่การเสริมสรา้งความร่วมมือในการพฒันา

สงัคม และเศรษฐกิจ  และก่อใหเ้กิดความเช่ือมโยงทางวฒันธรรมระหว่างประชาชนในภูมิภาค  

นอกจากน้ี ยงัไดท้รงตรัสเก่ียวกับการดําเนินการดา้นการศึกษาซ่ึงจะตอ้งตอบสนองต่อส่ิง      

ทา้ทายและความตอ้งการของประชาชนของภูมิภาค โดยเฉพาะการไดร้ับโอกาสท่ีจะไดร้ับ

การศึกษาอย่างทัว่ถึงและเสมอภาค  โดยทุกประเทศจะต้องร่วมกันจัดระบบการศึกษาท่ี

สามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใหมี้ทักษะท่ีจําเป็นและมีศักยภาพในการเคล่ือนยา้ยไป

ประกอบอาชีพทั้งภายในและภายนอกภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ การดําเนินงานของ

องคก์ารซีมีโอ ซ่ึงไดด้าํเนินการมาแลว้ ๔๕ ปี และปัจจุบนั มีเครือข่ายการดาํเนินงานท่ีเขม้แข็ง

ภายใตศู้นยร์ะดับภูมิภาคของซีมีโอ ท่ีไดมี้การจดัฝึกอบรมใหแ้ก่ประชาชนในภูมิภาคในสาขา

ความเช่ียวชาญของซีมีโออย่างต่อเน่ือง จะสามารถทําใหป้ระเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้สามารถบรรลุเป้าหมายการจดัการศึกษาเพ่ือปวงชนของยูเนสโก และการ

กา้วสู่ประชาคมอาเซียน ภายในปี ๒๕๕๘ 
มกุฎราชกุมารแห่งบรูไน ดารุสซาลาม ยงั

ได้ทรงตรัสยํ้าเกี ่ยวกบัความสําคญัของการจดั 

การศึกษาปฐมวยัท่ีมีความสาํคญัยิ่งในการเตรียม

ความพรอ้มใหแ้ก่เยาวชนเพ่ือเขา้สู่ระบบการศึกษา  

รวมถึงการศึกษาดา้นเทคนิคและอาชีวศึกษา ซ่ึง

เป็นอีกหน่ึงทางเลือกสําคัญของเยาวชนในการ

เ ส ริ ม ส ร้ า ง ศั ก ย ภ า พ ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ต่ อ ใ น

ระดบัอุดมศึกษา หรือการประกอบอาชีพในอนาคต 

 
H.E. Brother Armin A. Luistro FSC รฐัมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ ฟิลิปปินส ์ในฐานะประธานสภาซีเมค 

และประธานการประชุมสภาซีเมค ครั้งท่ี ๔๕ กล่าวเปิดการ

ประชุม ไดก้ล่าวถึงการไดร้ับเกียรติในการดํารงตําแหน่ง

ประธานสภาซีเมค ในช่วงปีท่ีผ่านมา  พรอ้มทั้งกล่าวขอบคุณสาํหรับการตอ้นรับท่ีอบอุ่นใน

พิธีเปิดการประชุม 

การประชุมเตม็คณะท่ี ๑ 
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ระหวา่งการเดินทางไปเยือนประเทศสมาชิกและศูนยร์ะดบัภูมิภาคของซีมีโอของประเทศต่างๆ 

ในช่วงปีท่ีผ่านมา พรอ้มทั้งไดก้ล่าวเชิญผูเ้ขา้ประชุมไปเยือนประเทศฟิลิปปินสใ์นการประชุม

หารือระดบัภูมิภาค เร่ือง Regional Consultation Forum on Early Learning Frameworks, 

Policies and Programmes ซ่ึงจะจดัข้ึนระหว่างวนัท่ี ๒๘-๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ท่ีประเทศ

ฟิลิปปินส ์

 ประธานสภาซีเมค ไดก้ล่าวถึงความสาํคญั

ของการจัดการศึกษาเพ่ือเป็นกลไกสําคัญในการ

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ภายในปี ๒๕๕๘ โดย

องคก์ารซีมีโอจะตอ้งเป็นกลไกขบัเคล่ือนสาํคญัใน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภูมิภาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้เพ่ือการส่งเสริมวฒันธรรมและ

ขนบธรรมเนียมประเพณี การพัฒนา

ความรู ้สึก ร่วมในการเป็นประชาชน

อาเซียน และการบรรลุเป้าหมายการจดั

การศึกษาเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืนของ

สหประชาชาติ นอกจากน้ี ยงัไดก้ล่าวถึง

ประสบการณ์ในการเขา้ร่วมการประชุม

วชิาการนานาชาติครั้งท่ี ๑๒ ของศนูยซี์มีโอ 

อินโนเทค  ท่ี ให้ความสําคัญต่อการ

เสริมสร้างองค์การซีมีโอ ใหเ้ป็นท่ีรูจ้ ัก โดยส่ิงสําคัญท่ีจะต้องดําเนินการได้แก่ การสรา้ง 

SEAMEO Brand และการจัดตั้งคณะท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาความตอ้งการของ

กระทรวงศึกษาธิการในประเทศสมาชิกซีมีโอ และการใชป้ระโยชนจ์ากศูนยร์ะดบัภูมิภาค

ของซีมีโอ  นอกจากน้ี ในโอกาสท่ีองคก์ารซีมีโอจะครบวาระ ๕๐ ปี แห่งการก่อตั้งองคก์ารในปี 

๒๕๕๘ องคก์ารซีมีโอควรมีการทบทวนวิธีการและกระบวนการในการดาํเนินภารกิจของศูนย์

ระดับภูมิภาคของซีมีโอ และ ศึกษาแนวทางท่ีจะพฒันาการดําเนินงานขององคก์ารซีมีโอ ให้

สามารถตอบสนองความตอ้งการในสภาวการณ์ท่ีเป็นจริง และมีการเสริมสรา้งความร่วมมือท่ี

แข็งแกร่งระหวา่งศนูยร์ะดบัภมิูภาคของซีมีโอ 

 ในระหว่างการประชุมสภาซีเมค ครั้งท่ี ๔๖  ท่ีประชุมไดเ้สนอช่ือ H.E. Pehin Abu 

Bakar Apong รฐัมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการบรไูน ดารุสซาลาม เป็นประธานสภาซีเมค 

และประธานการประชุมสภาซีเมค ครั้งท่ี ๔๖ และในโอกาสน้ี     
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      นายชินวรณ ์บุณยเกียรติ รฐัมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย ไดเ้สนอช่ือ 

H.E. Pham Vu Luan รฐัมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการเวียดนาม เป็น รองประธานสภาซีเมค 

และรองประธานการประชุมสภาซีเมค ครั้งท่ี ๔๖ ในการประชุมเต็มคณะท่ี ๑  นายชินวรณ ์บุณยเกียรติ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยไดก้ล่าวถอ้ยแถลงในนามของหวัหน้าคณะผูแ้ทน

ไทย เก่ียวกบัการดาํเนินความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและองคก์ารซีมีโอ โดยเฉพาะความร่วมมือ

ในการจดัโครงการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาผูบ้ริหารในศตวรรษท่ี ๒๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ 

ภายใตก้ารดาํเนินการของสถาบนัพฒันาคร ูคณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา ท่ีไดร่้วมมือ

กบัศูนยซี์มีโอ โวคเทค ศูนยซี์มีโอ อินโนเทค และศูนยซี์มีโอ เรลค ์จดัฝึกอบรมใหแ้ก่ผูบ้ริหาร

สถานศึกษาของไทย สปป. ลาว และกัมพูชา ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภาวะผู ้นํา และ

เทคโนโลยีสารสนเทศจนประสบผลสาํเร็จเป็นอย่างดียิ่ง และเสนอใหก้ารจดัการฝึกอบรมท่ีมี

บูรณาการความร่วมมือระหว่างศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ เป็นตัวอย่างรูปแบบการจัด

ฝึกอบรมสาํหรบัประเทศต่างๆ ในภมิูภาค 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    ไดก้ล่าวถึงการ

ดาํเนินโครงการจดัการศึกษาสาํหรบัผูด้อ้ยโอกาส เพ่ือบรรลุ

เป้าหมายการจดัการศึกษาเพ่ือปวงชน หรือ Reaching the 

Unreached ซ่ึงประเทศไทยเป็นประเทศหลกัในการดาํเนิน

โครงการศูนย์การเรียนรูชุ้มชน ร่วมกับประเทศต่างๆ ใน

ภูมิภาค ทั้งน้ีประเทศไทยจะจัดการสัมมนาระดับชาติและ

ภูมิภาคเพ่ือขยายผลการดําเนินโครงการดังกล่าวในปีน้ี  

พร้อมทั้งความมุ่งมัน่ของไทยท่ีจะดําเนินโครงการความ

ร่วมมือกับองค์การซีมีโอ และศูนย์ภูมิภาคของซีมีโออย่าง

ใกลชิ้ดและต่อเน่ือง เช่น การดําเนินโครงการทวิภาษา ท่ีให้

ความสาํคญักบัการใชภ้าษาแมเ่พ่ือเป็นส่ือในการจดัการเรียน การสอน และการดาํเนินโครงการ

การมีส่วนร่วมของชุมชนของซีมีโอ ซ่ึงองค์การซีมีโอใหก้ารอุปถัมภ์โรงเรียนในประเทศไทย 

นอกจากน้ี รฐัมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ ยงัไดก้ล่าวเชิญประเทศสมาชิกซีมีโอ ส่งผูแ้ทน

เขา้ร่วมการประชุมความร่วมมือระดบัภมิูภาควา่ดว้ยคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษา

ของซีมีโอ ซ่ึงไทยจะเป็นเจา้ภาพในกลางปี ๒๕๕๔ ดว้ย  

 

ถอ้ยแถลงของรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย 
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ในระหว่างการประชุมเต็มคณะ ของการประชุมสภาซีเมค ครั้งท่ี ๔๖รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการของไทย และรฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแห่งชาติ อินโดนีเซีย  

ไดร่้วมลงนามในบนัทึกความเขา้ใจดา้นการศึกษาระหว่างไทยและอินโดนีเซีย ประกอบดว้ย 

การพฒันาความร่วมมือดา้นการศึกษาระหว่างสองประเทศ เช่นการแลกเปล่ียนข่าวสารและ

ส่ิงพิมพ์วิชาการ การแลกเปล่ียนครู นักเรียน และบุคลากรการศึกษา การแลกเปล่ียน

ผู ้เช่ียวชาญ การรับรองคุณวุฒิการศึกษาระหว่างกัน การใหทุ้นแก่นักเรียน การดําเนิน

โครงการวิจยัร่วม การจดัฝึกอบรมดา้นการอาชีวศึกษาและเทคนิค ในระดับมธัยมศึกษาและ

อุดมศึกษา เป็นตน้ โดยมีรฐัมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสมาชิกซีมีโอ และ

ปลดักระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย และอินโดนีเซีย ร่วมเป็นสกัขีพยาน บนัทึกความ

เข้า ใจฉบับ น้ี  จะมีผลบังคับใช้เ ป็น

ระยะเวลา ๓ ปี และอาจต่ออายุออกไป

อีกในระยะเวลาเดียวกัน โดยจะตอ้งมี

การยินยอมร่วมกันเป็นลายลักษณ์

อกัษรของคู่ภาคีผ่าน   ช่องทางการทูต 

เวน้แต่ภาคีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงแจง้เป็นลาย

ลกัษณอ์กัษรถึงเจตนาท่ีจะส้ินสุดบนัทึก

ความเขา้ใจฉบบัน้ีเป็นเวลา ๖ เดือน

ล่วงหนา้ 

         นอกจากน้ี   ท่ีประ ชุมฯ  ยัง ได้รับทราบ

รายงานดา้นการเงินและงบประมาณของซีมีโอ การ

รายงานเร่ืองผลการประชุมระหว่างซีมีโอ และ

ยูเนสโก การรายงานผลโครงการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนของซีมีโอ การดําเนินความร่วมมือกับศูนย์

ความเข้าใจอันดีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก การ

รายงานเร่ืองตัวช้ีวดัผลการดําเนินงานสําหรับการ

ประเมินผลศูนย์และเครือข่ายระดับภูมิภาคของ      

ซีมีโอ การรายงานความกา้วหน้าในการดําเนินโครงการความร่วมมือการจดัการศึกษาเพ่ือ

ผูด้อ้ยโอกาส การจดัพิมพค์ู่มือครเูร่ือง  “Integrating Climate Change Issues in Southeast 

Asian Schools”  การรายงาน เร่ือง การดาํเนินการดา้นการศึกษาเพ่ือการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและยุทธศาสตร์ในการแกปั้ญหาภัยพิบัติ โดย

การลงนามในบนัทึกความเขา้ใจว่าดว้ยความร่วมมือดา้นการศึกษา

ระหว่างประเทศไทย และอินโดนีเซีย 
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สาํนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ การประชุมปฏิบติัการเพ่ือวางแผนยุทธศาสตร์ของซีมีโอ การ

ดาํเนินโครงการการจดัการศึกษาภาษาแม่ของซีมีโอ ระยะท่ี ๒ ความร่วมมือระหว่างซีมีโอและ   

ยูนิเซฟ ในการดําเนินงานด้านการดูแลเด็กปฐมวัยและการจัดการศึกษา การสํารวจน้ํา        

ในโรงเรียน สุขอนามยัและสภาพแวดลอ้ม เป็นตน้ 

 

 
 

การประชุมวาระเฉพาะ จดัข้ึนในวนัท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔ 

โดย ดร. สมบติั สุวรรณพิทกัษ์ รองปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

ไดร้ับมอบจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นผูแ้ทนประเทศไทย

เ ข้ า ร่ ว ม ก า ร ป ร ะ ชุ ม  โ ด ย มี รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร

กระทรวงศึกษาธิการ ฟิลิปปินส ์เป็นประธาน ท่ีประชุมฯ 

ได้รับทราบการติดตามการปฏิบัติตามขอ้มติของการ

ประชุมสภาซีเมค ครั้งท่ี ๔๕ ช่วงวาระเฉพาะ การเสนอขอแกไ้ขกฎระเบียบของศูนย์ระดับ

ภูมิภาคของซีมีโอ เรลค ์  ศูนยซี์มีโอ สปาฟา และศูนยซี์มีโอ แชต ท่ีเสนอใหก้ารแต่งตั้ง

ผูอ้ํานวยการศูนยซี์มีโอจะตอ้งไดร้ับการเสนอช่ือโดยกระทรวงศึกษาธิการ รับรองโดยคณะ

กรรมการบริหารของศูนยร์ะดับภูมิภาค และแต่งตั้งโดยสภาซีเมค การอนุมติันําเสนอ

งบประมาณดําเนินการ ๓ ปี  ของสาํนักเลขาธิการซีมีโอ ระหว่างปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ - ปี 

๒๕๕๖/๒๕๕๗   

  ท่ีประชุมยงัไดอ้นุมติัใหร้ปูแบบการ

หมุนเวียนการดํารงตําแหน่งผูอ้าํนวยการ

สํ า นั ก เ ล ข า ธิ ก า ร ซี มี โ อ  ไ ด้แ ก่  ไทย 

อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส ์มาเลเซีย บรูไน 

ดารุสซาลาม กัมพูชา สปป. ลาว พม่า 

สิงคโปร ์ติมอร ์เลสเต และเวียดนาม ซ่ึง

หากประเทศสมาชิกใดไม่มีความพร้อม 

อาจมีการส่งผ่านตําแหน่งไปยังประเทศ

ถัดไปได  ้ การเสนอปรับแกไ้ขวาระการดํารงตําแหน่งผู ้อํานวยการสํานักเลขาธิการซีมีโอ        

มีกาํหนด ๔ ปี และไม่สามารถขยายเวลาการดาํรงตาํแหน่งไดอี้ก การใหค้วามเห็นชอบให้

ระยะเวลาการถ่ายงานของวา่ท่ีผูอ้าํนวยการสาํนักเลขาธิการซีมีโอ เป็น  ๖ สปัดาห ์การอนุมติั

การเสนอตัวช้ีวดัผลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติงานของผูอ้ํานวยการสํานักเลขาธิการ      

ซีมีโอ   การจดัทาํคู่มือการสมคัรเป็นสมาชิกสมทบของซีมีโอ  การจดัทาํระเบียบปฏิบติัของการ

ประชุมสภาซีเมค และการประชุมเจา้หน้าท่ีอาวุโสของซีมีโอ การอนุมติัขอ้ตกลงและกฎระเบียบ

การจดัตั้งศนูยร์ะดบัภมิูภาคของซีมีโอดา้นอาหารและโภชนาการ ท่ีประเทศอินโดนีเซีย การให้

การประชุมวาระเฉพาะของการประชุมสภาซีเมค ครงัท่ี ้ ๔๖ 
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ความเห็นชอบคู่มือบทบาทของประธานสภาซีเมค  รวมถึงการจดัตั้งศูนยร์ะดบัภูมิภาคดา้น  

การเรียนรูต้ลอดชีวติ ณ ประเทศเวยีดนาม 

  
ท่ี ป ร ะ ชุ ม ฯ  รั บ ท ร า บ  ก า ร ป า ฐ ก ถ า                          

เร่ือง  A Transformation in Vocational Technical 

Education - The Way Forward โดย Dr. Law Song 

Seng ท่ีกล่าวถึงความสําเร็จในการจัดการศึกษาดา้น

อาชีวศึกษาของสถาบนั ITE  ของสิงคโปร์  ท่ีเป็นตน้แบบการพฒันาการดําเนินงานดา้น

อาชีวศึกษาของประเทศสมาชิก ใน ๔ ประเด็น ดงัน้ี 

๑) การศึกษาดา้นเทคนิคและอาชีวศึกษาของประเทศต่างๆ ในภูมิภาค   กําลังประสบ

ปัญหาในดา้นภาพลักษณ์ตามท่ีผูป้กครองมกันิยมส่งบุตรหลานของตนไปศึกษาเล่าเรียนใน

มหาวิทยาลยัมากกว่าอาชีวศึกษา  การเปล่ียนภาพลกัษณข์องการศึกษาดา้นอาชีวศึกษา  ของ

ประเทศสิงคโปร์ประสบผลสําเร็จในการเปล่ียนทัศนคติของประชาชน ด้วยการรณรงค์

เสริมสรา้งภาพพจน์ในรปูแบบต่างๆ เช่น การจดัแข่งขนัทางส่ือโทรทศัน์ “Top of the Trade” 

การใหร้างวลั “Apprenticeship of the Year” การอาศยักลไกการตลาด และการสรา้งแบรนด์

อาชีวศึกษา เพ่ือเปล่ียนภาพลักษณ์การศึกษาดา้นอาชีวศึกษาในสิงคโปร์  รวมถึงการสรา้ง

วิทยาเขตด้านอาชีวศึกษา

แ ห่ ง ใ ห ม่ ท่ี ทั น ส มั ย ใ น

สิงคโปร ์  

๒) การพัฒนาของโลก

แล ะค ว ามก้า วหน้ า ท า ง

เทคโนโลย ี ส่งผลใหป้ระเทศ

ต่ า งๆ   จํา เ ป็นต้อ งผ ลิต

บัณฑิตท่ีมีความรู ้ควบคู่ไป

กบัพฒันาทกัษะดา้นอาชีพท่ี

จาํเป็นในการประกอบอาชีพ 

ดังน้ัน ประเทศต่างๆ จึงควร

มีการจดัการศึกษาท่ีมีความสมดุลในดา้นวชิาความรู ้ควบคู่ไปกบัการเปิดโอกาสใหนั้กเรียนไดร้บั

ประสบการณต์รงในการฝึกปฏิบติังานในสถานประกอบการหรือในภาคอุตสาหกรรม 

๓) เป็นท่ียอมรบัวา่ยงัไม่มีนโยบายหรือแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัการดา้นอาชีวศึกษาของ
ประเทศใด ท่ีมีความเหมาะสมกับทุกประเทศ ดังน้ัน  ประเทศต่างๆ จึงควรนํารูปแบบการ

จดัการดา้นอาชีวศึกษาท่ีประสบความสาํเร็จไปประยุกตใ์ชก้บัสภาพการณ์ท่ีสอดคลอ้งกบัการ

พฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของแต่ละประเทศ 

๔) การพัฒนาความเป็นเลิศขององค์กรนับเป็นส่ิงท่ีสําคัญในการพฒันาการศึกษาดา้น

อาชีวศึกษาในอนาคต 

การประชุม Policy Forum  



8 
 

 8

  

    

นับเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการจดัประชุมสภาซีเมค  ท่ีจดัให้

มีการประ ชุมโต๊ ะกลมรัฐมนตรี ศึกษาของ ซี มี โอ  ใน

บรรยากาศแห่งมิตรภาพและแบบไมเ่ป็นทางการ  

    การจดัประชุมโต๊ะกลมรฐัมนตรีศึกษาของซีมีโอครั้งน้ี ใช้

หวัขอ้ Future Directions of SEAMEO ซ่ึงรฐัมนตรีวา่การ

กระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย ไดเ้สนอขอ้คิดเห็นใน

การขบัเคล่ือนนโยบายในเชิงยุทธศาสตรข์องซีมีโอ ดงัน้ี 

• ประเทศไทยสนับสนุนการขยายเวลาของการดํารง

ตาํแหน่งประธานสภาซีเมค จากเดิม ๑ ปี เป็นระยะเวลา ๒ ปี เพ่ือใหป้ระเทศซีมีโอสามารถ

ขับเคล่ือนนโยบายในเชิงยุทธศาสตร์ของซีมีโออย่างต่อเน่ือง ก่อใหเ้กิดผลสัมฤทธิ และ์

สอดคลอ้งกบัเป้าหมายการจดัตั้งประชาคมอาเซียน ภายในปี ๒๕๕๘ 

     •ส่งเสริมความร่วมมือกบัซีมีโอ ภายใตส้ถาบนัพฒันาศกัยภาพดา้นภาษาองักฤษเพ่ือตอบสนอง

ต่อขอ้ตกลงของประชาคมอาเซียนท่ีใหภ้าษาองักฤษเป็นภาษากลางในการส่ือสารร่วมกนั  ทั้งใน

ระดบัครู นักเรียน และบุคลากร เพ่ือบรรลุเป้าหมายประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘  ซ่ึงไทยได้

ดาํเนินการแลว้ท่ีสถาบนัพฒันาคร ูคณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา 

• ความร่วมมือในการพฒันาดา้น ICT เพ่ือเช่ือมโยงใหเ้กิดการพฒันาการเรียนรู ้โดยใชส่ื้อ

เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือใหเ้กิดการเรียนรูผ่้านเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต  

• ความร่วมมือในการจดัตั้งสถาบนัความเป็นเลิศของซีมีโอ ในฐานะท่ีซีมีโอรบัผิดชอบดา้น

การศึกษา จึงควรมียุทธศาสตรพ์ฒันาประชาคมอาเซียนใหมี้ศกัยภาพ และใชท้รพัยากรของ

ภมิูภาคในการร่วมแกปั้ญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในกลุ่มประชาคมอาเซียน ต่อไป 

 จากการหารือดงักล่าว ท่ีประชุมเห็นชอบใหมี้การขยายระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งของ

ประธานสภาซีเมคเป็น ๒ ปี  และใหล้ดระยะเวลาจัดการประชุมสภาซีเมคเหลือเพียง                 

๒ วนั สนับสนุนใหมี้การจดัทาํรายงานเพ่ือรวบรวมขอ้มลูดา้นการศึกษาในภาพรวมของภมิูภาค 

พรอ้มทั้งมอบใหส้าํนักเลขาธิการซีมีโอศึกษาแนวทางการดาํเนินการดงักล่าว เพ่ือจดัทาํเป็นขอ้

มติเสนอต่อสภาซีเมคเพ่ืออนุมติัต่อไป 

 

 

 
 

การจัดประชมุโตะกลมรฐัมนตรดีานการศกึษาของซมีโีอ 
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ในวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๕๔ ได ้                 

มีการจัดประ ชุมรัฐมนตรี ศึกษา

อ า เ ซี ย น  ค รั้ ง ท่ี  ๖  โ ด ย มี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในประเทศ

อาเซียน ผู้แทนสํานักเลขาธิการอาเซียน และผูแ้ทน

สาํนักเลขาธิการองคก์ารซีมีโอ เขา้ร่วมการประชุม สรุป

สาระสาํคญั ไดแ้ก่  การรายงานการจดัทาํแผน ๕ ปี 

ดา้นการศึกษาของอาเซียน ระหว่างปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘ 

ประกอบดว้ย ยุทธศาสตรท่ี์ ๑ การเสริมสรา้งความ

ตระหนักเก่ียวกับอาเซียน  ด้วยการเสริมสร้างความตระหนักและค่านิยมร่วมการเป็น

ประชาชนอาเซียนในสงัคมทุกระดบัรวมทั้งในสาขาการศึกษา ยุทธศาสตรท่ี์ ๒.๑ เสริมสรา้ง

โอกาสในการไดร้บัการศึกษาในระดบัประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมาย

การจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน ยุทธศาสตรท่ี์ ๒.๒ การเพ่ิมคุณภาพการศึกษา การจัด

มาตรฐานการศึกษา การศึกษาตลอดชีวิตและการพฒันาอาชีพดว้ยการพฒันาคุณภาพการ

จดัการศึกษาในระดับ ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งในระบบ

โรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนดไวอ้ย่าง

ชดัเจน ยุทธศาสตรท่ี์ ๓ การเคล่ือนยา้ยขา้มพรมแดนและการจดัการศึกษาใหเ้ป็นสากล  

ดว้ยการจดัการศึกษาท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงานและสภาพเศรษฐกิจ

ของยุคโลกาภิวตัน์  ยุทธศาสตรท่ี์ ๔ การสนบัสนุนการดาํเนินงานขององคก์รรายสาขาอ่ืนๆ

เพ่ือพฒันาการศึกษา  การดาํเนินงานของสาขาอ่ืนๆ  ของอาเซียนมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ

ดําเนินงานด้านการศึกษา เช่น การศึกษาด้านสภาพแวดล้อม การจัดการศึกษาเพ่ือ          

สิทธิมนุษยชน การจดัการศึกษาเพ่ือการป้องกนั HIV/AIDS เป็นตน้ 

  ท่ีประชุมฯ ยงัไดร้ับทราบการจดัแข่งขนักีฬาประถมศึกษาอาเซียน ครั้งท่ี ๔ ระหว่าง

วนัท่ี ๔ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ซ่ึงจดัข้ึนจากขอ้ริเร่ิมของประเทศอินโดนีเซีย และการจดั

ค่ายเยาวชนมธัยมศึกษาอาเซียน ปี ๒๕๕๓ ของประเทศไทย ระหวา่งวนัท่ี ๑๒-๑๘ ธนัวาคม 

๒๕๕๓ ท่ีจงัหวดันครนายก โดยมีนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียน และ

ครเูขา้ร่วมโครงการดงักล่าว 

ท่ี ป ร ะ ชุ ม ฯ  ไ ด้ เ ห็ น ช อ บ ร่ า ง ข อ บ เ ข ต                     

การดาํเนินงานของการประชุมเจา้หน้าท่ีอาวุโสดา้น

การศึกษาของอาเซียน + ๓ การจดัการประชุม

เจา้หน้าท่ีอาวุโสดา้นการศึกษาของอาเซียน + ๓ 

คู่ขนานกับการประชุมเจา้หน้าท่ีอาวุโสของซีมีโอ 

การจดัการประชุม เชิงปฏิบติัการเร่ืองความร่วมมือ

ดา้นการศึกษาเพ่ือเสริมสรา้งศักยภาพชุมชนและ

การแข่งขันในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก จํานวน ๒ 

ครั้ง  การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งท่ี ๑ จัดข้ึน เม่ือวันท่ี ๑๐-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓         

การประชุมรฐัมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งท่ี ๖ 
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ณ สาํนักเลขาธิการอาเซียน และครั้งท่ี ๒ จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี ๒๗ – ๒๘ กนัยายน ๒๕๕๓   ณ 

จงัหวดัภูเก็ต เพ่ือทบทวนและกลัน่กรองแนวคิดและกิจกรรมความร่วมมือดา้นการศึกษาใน

ภมิูภาคเอเชียตะวนัออก   

  ท่ีประชุมฯ ยังไดร้ับทราบการรายงานความกา้วหน้าของการดําเนินงานเครือข่าย

มหาวทิยาลยัอาเซียน โดยเฉพาะการดาํเนินความร่วมมือระหวา่งอาเซียนกบัสาธารณรฐัเกาหลี

ในโครงการมหาวิทยาลยัไซเบอร ์ซ่ึงไดแ้บ่งการดาํเนินงานเป็น ๓ ระยะ โดยระยะแรกเป็นการ

เสริมสรา้งศกัยภาพดา้นการใช ้ICT ของศูนยก์ารเรียนรูด้า้นการศึกษาในลกัษณะ e-learning 

ในประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา สปป. ลาว พม่า และเวียดนาม (เร่ิมตน้ในเดือนมีนาคม 

๒๕๕๔ และส้ินสุดโครงการในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗) การรายงานการดําเนินเครือข่ายการ

พฒันาดา้นวศิวกรรมศึกษาของเครือข่ายมหาวทิยาลยัอาเซียน ภายใตก้ารสนับสนุนจากไจกา  

ท่ี ประ ชุมยัง เ ห็นชอบให้มี การจัดประ ชุม

คณะกรรมการประสานงานเจ้าหน้า ท่ีอาวุโสด้าน

การศึกษาของอาเ ซียนในเดือนมีนาคม  ๒๕๕๔          

ท่ีสาํนักเลขาธิการอาเซียนกรุงจาการต์า  อินโดนีเซีย 

เพ่ือพิจารณาเก่ียวกับรายละเอียดการจัดการประชุม

ระดับรัฐมนตรีดา้นการศึกษาของอาเซียน รวมทั้งการ

ประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนกับประเทศคู่ เจรจา 

ประกอบดว้ย การประชุมรัฐมนตรีดา้นการศึกษาของอาเซียน +๓ การประชุมรัฐมนตรีดา้น

การศึกษาเอเชียตะวนัออก และการพิจารณาใหมี้การบูรณาการและหลอมรวมโครงการและ

กิจกรรมต่างๆ ในกรอบอาเซียน ในแผน ๕ ปีดา้นการศึกษาของอาเซียน เพ่ือใหม้ัน่ใจว่า

อาเซียนภายใตก้รอบการดาํเนินงานดา้นการศึกษาจะไมมี่การดาํเนินงานท่ีซํ้าซอ้นและ 

ใชป้ระโยชน์ทรพัยากรดา้นการศึกษาในภมิูภาคร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสงูสุด 

  
  
  
 
 
 

 

กลุม่ความรว่มมือตา่งประเทศระดบัภมิูภาค  

สาํนกัความสมัพนัธต์า่งประเทศ สป. 


