
 

ท่านรัฐมนตรีศึกษาประเทศอาเซียน 

รองเลขาธิการอาเซียน คุณวงศ์เทพ อรรถไกวัลวที 

แขกผู้มีเกียรติ 

สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี  
 
 
 ในนามของกระทรวงศึกษาธิการไทย ผมขอแสดงความยินดีต่อดาโต๊ะสรี มาห์ดซีร์ คาลิด 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย และ ดร.  เมียว เธียน คยี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

เมี ยนมา  ประธานและรองประธาการประชุมประชุมรั ฐมนตรี ศึ กษาอา เซี ยน  ครั้ ง ท่ี  9  

พร้อมท้ังขอขอบคุณต่อรัฐบาลมาเลเซียและกระทรวงศึกษาธิการมาเลเซียในการเป็นเจ้าภาพจัดการ

ประชุมครั้งนี้  

ค ำกล่ำว 

โดย 

พลเอก ดำว์พงษ์  รัตนสุวรรณ 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรไทย 

ในกำรประชุมรัฐมนตรีศึกษำอำเซียน ครั้งที่ 9 (9th ASED) 

วันพุธที่ 52   พฤษภำคม 2559 

เวลำ 09.30 น.  

ณ รัฐ  Selangor ประเทศมำเลเซีย 
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ผมเชื่อมั่นว่าปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศต่างให้ความส าคัญกับ                    

การจัดการศึกษา รวมท้ังประเทศไทย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปฏิรูปการศึกษา ท่ีก าหนดเป้าหมาย 

เพื่อลดความเหลื่อมล้ า ยกระดับคุณภาพ สร้างโอกาสทางการศึกษา และผลิตก าลังคนให้                  

ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึงสร้างผู้เรียนให้มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ ด้วย 

ซึ่งเรื่องนี้ เป็นจุดเน้นส าคัญในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี ได้มอบให้กระทรวงศึกษาธิการบูรณาการท างานร่วมกับกระทรวงต่างๆ เพื่อพัฒนา             

คนตลอดช่วงชีวิต ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร กระทรวงแรงงาน และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส าหรับประเด็น

เด็กตกหล่นนั้นเป็นประเด็นท่ีประเทศไทยให้ความสนใจ ในโอกาสนี้จึงขอขอบคุณประเทศสมาชิก

อาเซียนท่ีให้การสนับสนุนข้อริเริ่มของไทยในการจัดท าปฏิญญาอาเซียนว่าอาเซียนว่าด้วยการศึกษา

ส าหรับเด็กตกหล่น (ASEAN Declaration on Education of Out - of - School Children and 

Youth : OSCY) เพื่อส่งเสริมการศึกษาท่ีครอบคลุมและท่ัวถึง 

 นโยบายด้านการศึกษาของประเทศไทยมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับประเด็นท่ี

ได้มีการหารือในกันในท่ีประชุมอาเซียนและซีมีโอ  โดยขอยกตัวอย่างในเรื่องบทบาทครู                           

ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายในการประชุมทางไกล “นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครูท่ัวประเทศ”                 

ท่ีประเทศไทย ซึ่งถือเป็นการพบกับครูจ านวนมากถึง 450,000 คน (จ านวน 250,000 คน ในห้อง

ประชุม  และผ่าน VDO Conference จ านวน 425,000 คน) โดยมีประเด็นต่างๆ ได้แก่ การจัด            

การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 การปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  ระบบประกันและประเมิน
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คุณภาพ และการใช้ ICT โดยท่านได้เน้นย้ าให้ครูทุกคนต้องพัฒนาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 

ด้วยการเรียนรู้ไปพร้อมกับนักเรียน ซึ่งเป็นแนวคิดเดียวกับกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ของมาเลเซีย ท่ีได้กล่าวไว้เมื่อการประชุมหารือเชิงยุทธศาสตร์ระดับรัฐมนตรีศึกษาของซีมีโอ (SDEM) 

ท่ีบันดุง อินโดนีเซีย เมือเดือนเมษายนว่า  “ครูคือผู้ท่ีเกิดก่อนดิจิทัล ในขณะท่ีนักเรียนนั้นมาพร้อมกับ

ดิจิทัลโดยก าเนิด” 

 ผมขอแสดงความขอบคุณท่านอานิส บาสวีดัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและ

วัฒนธรรมอินโดนีเซีย ท่ีได้เสนอแนวคิดเรื่องผู้เรียนศตวรรษท่ี 21 ในขณะท่ีห้องเรียนบางแห่งยังเป็น

ห้องเรียนในยุคศตวรรษท่ี 19 แนวคิดนี้จุดประกายให้ผมต้องไปตระหนักคิดว่า ท าอย่างไรท่ีเราจะท าให้

นักเรียนของเราจะสามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ โดยใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรท่ีเรา               

แต่ละประเทศมีอยู่ ผมจึงมีความคิดว่าซีมีโอและอาเซียนควรร่วมมือกันด าเนินโครงการห้องเรียน

ศตวรรษท่ี 21 ส าหรับประชาคมอาเซียน   หลายท่านในท่ีนี้อาจคิดว่าใม่ใช่โครงการใหม่ อย่างไรก็ตาม 

ถ้าเราร่วมมือกันพัฒนาบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาราชการในการท างานของอาเซียน             

ผมเชื่อว่าจะสามารถเปลี่ยนลักษณะห้องเรียนแบบเดิมให้เป็นห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ได้  โดยจะเป็น

การสอนแบบ Real time broadcast  ผมมั่นใจว่า โครงการนี้นอกจากจะยกระดับคุณภาพการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษแล้ว การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยังเป็นการสร้าง

แรงบันดาลใจให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนภาษาด้วยความสนุกสนานด้วย โดยมีความ

สอดคล้องตามประเด็นส าคัญด้านการศึกษาของอาเซียน 8 ประการ ท่ีได้รับรองโดยรัฐมนตรีศึกษา

อาเซียน ครั้งท่ี ๕ ณ สปป. ลาว เมื่อปี 2557  
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 ผมเชื่อว่าศูนย์ SEAMEO RELC ณ สิงคโปร์ ด้วยการสนับสนุนจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์ จะมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาด้านเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ                  

ท่ีเหมาะสมเพื่อเป็นหลักสูตรใช้ร่วมกัน และศูนย์ SEAMEO SEAMOLEC ณ อินโดนีเซีย จะให้                

การสนับสนุนในเชิงเทคนิค  

 ในระหว่างการประชุมหารือเชิงยุทธศาสตร์ระดับรัฐมนตรีศึกษาของซีมีโอ ณ เมืองบันดุง นั้น 

ผมได้แจ้งท่ีประชุมว่ารัฐบาลไทยได้ริเริ่มความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

ภายใต้ชื่อว่า “ประชารัฐ” ท้ังนี้ ผมมีข้อสังเกตว่าประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศได้มีการใช้แนว

ปฏิบัตินี้เช่นเดียวกัน  

 นโยบายประชารัฐในประเทศไทยนั้นแตกต่างจากโครงการรับผิดชอบต่อสังคมของ              

องค์กรต่างๆ หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) ซึ่งส่วนใหญ่จะจัดกิจกรรม                     

ตามความพร้อมหรือความต้องการของภาคเอกชน แต่การท างานร่วมกันครั้งนี้จะเป็นระบบมากขึ้น                 

โดยเอกชนจะส่งเจ้าหน้าท่ี (School Partners) เข้ามาส ารวจความต้องการในการพัฒนาโรงเรียน                  

ด้านต่างๆ ร่วมกับครูใหญ่  

 ความต้องการในการพัฒนาโรงเรียนด้านต่าง ๆ นั้น ได้แก่  ด้านหลักสูตร ด้านสื่อและ             

การเรียนรู้ ด้านการพัฒนาครู ด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีการเรียนการสอน และการปรั บปรุง

ประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียน โดยจัดท าเป็นแผนงานของแต่ละโรงเรียน เพื่อเสนอขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชน หรือรัฐบาล  ซึ่งในเดือนมิถุนายน 2559 นี้ จะมีการลงนามใน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัทชั้นน าของไทย 12 แห่ง ในการร่วมสนับสนุนงบประมาณ         

เพื่อการพัฒนาโรงเรียนเป็นจ านวนเงิน 47 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ให้กับ 3,343 โรงเรียนน าร่อง               
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นโยบายประชารัฐจะรวมถึงความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกระดับการศึกษา ได้แก่ การศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา อย่างไรก็ตาม สิ่งท่ีผมได้กล่าวมานั้น                  

เป็นระยะแรกของการด าเนินการในการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่านั้น  

 ผมมั่นใจว่า การปฏิรูปการศึกษาประเทศไทยจะสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้            

และเรายินดีท่ีจะแบ่งปันประสบการณ์ของเราต่อประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่ อให้ภูมิภาคของเรา                

มีความเจริญรุ่งเรืองและยั่งยืนมากย่ิงขึ้น  

 ขอบคุณ 

---------------------------- 

 

ส ำนักควำมสัมพันธ์ต่ำงประเทศ 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

52 พฤษภำคม 5229  
 


