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เปิ ดประชุมสภาซีเมค พร้อมเฉลิ มฉลองในโอกาสองค์การซีมีโอ ครบ 50 ปี มอบรางวัลผูท้ าํ
คุณประโยชน์ 6 คน โดยประเทศไทยได้แก่ “อดุล วิ เชียรเจริญ” ขณะที่ รมว.ศึกษาธิ การไทยในฐานะ
ประธานซีเมคคนใหม่ ยํา้ พร้อมสานงานและร่วมมือกับกลุ่มประเทศสมาชิ กในพัฒนางาน
วันนี้ (7 พ.ค.) ทีโ่ รงแรมรอยัล คลิฟ บีช ชลบุร ี พล.ร.อ.ณรงค์ พิ พฒ
ั นาศัย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และศ.ดร.ฟาม วู ลุน รมว.ศึกษาธิการและฝึกอบรมเวียดนาม ในฐานะประธานสภา
รัฐมนตรีศกึ ษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) แถลงข่าวการประชุมสภารัฐมนตรีศกึ ษาแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ครัง้ ที่ 48 ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2558 มีสมาชิกสภารัฐมนตรีศกึ ษาแห่งอาเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 11 ประเทศอาเซียนเข้าร่วมและมีผเู้ ข้า ร่วมประชุมประมาณ 200 คน โดย พล.ร.อ.ณรงค์
กล่าวต่อว่า ในฐานะทีป่ ระเทศไทยได้รบั เลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครัง้ นี้ และ รมว.ศึกษาธิการไทย
จะต้องดํารงตําแหน่ างในฐานะประธานซีเมคนต่อไป ระยะเวลา 2 ปี ซึง่ ตนพร้อมสานงานต่อและพัฒนากิจกรรม
ต่างๆ ทีซ่ มี โี อร่วมกันทําอย่างต่อเนื่อง และเกิดผลเป็ นรูปธรรม โดยจะร่วมมือกับกลุ่มประเทศสมาชิกในการ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและพัฒนาในมิตติ ่างๆ เพื่อให้ประชาชนทุกคนก้าวไปสู่การเป็นประชาคมโลกที่
สมบูรณ์ ไม่การประชุมซีมโี อได้มกี ารกําหนดนโยบายความร่วมมือด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม
เพื่อพัฒนาทรัพยาบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นทรัพยากรโลก รวมถึงได้วางทิศทางการพัฒนาการศึกษาที่
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เชื่อมต่อกับประชาคมเดียวกันในภูมภิ าค
สําหรับการประชุมครัง้ นี้ มีประเด็นสําคัญ 6 เรือ่ ง ได้แก่ 1. การต้อนรับหน่วยงานใหม่เข้าร่วมเป็น
หน่ วยงานทีเ่ ป็นสมาชิกสมทบ ได้แก่ China Education Association for Internation Exchange หรือ
CEAIE (ซีอเี อไออี) ซึง่ เป็ นองค์กรทีด
่ าํ เนินกิจกรรมการพัฒนาทรัพบากรมนุษย์ให้มคี วามเข้มแข็ง มีความ
มุง่ มันและเจตนารมย์
่
เดียวกับซีมโี อ 2. การฉลองครบรอบ 50 ปี ในการก่อตัง้ องค์การรัฐมนตรีศกึ ษาแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ซีมโี อ โดยตลอด 50 ปีทผ่ี ่านมาองค์การซีมโี อได้ดาํ เนินงานทีส่ ะท้อนถึงการรวมพลัง
ของประเทศ สมาชิกและศูนย์ระดับภูมภิ าคของซีมโี อ เพื่อเป็นกลไกสําคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
ภูมภิ าค โดยในโอกาสนี้ได้มอบรางวัลให้แก่ผทู้ าํ คุณประโยชน์ให้กบั องค์การซีมโี อ จํานวน 6 คนซึง่ เป็นผูน้ ําทาง
การศึกษาของประเทศสมาชิกซีมโี อ โดยประเทศไทยผูไ้ ด้รบั รางวัล คือ ศ.ดร.อดุล วิเชียรเจริญ อดีตผอ.
สํานักงานเลขาธิการซีมโี อ ในฐานะทีม่ บี ทบาทสําคัญในการริเริม่ ขยายความร่วมมือขององค์การซีมโี อกับคู่ภาคี
อื่นๆ ทัง้ ในและนอกภูมภิ าค 3. การรับตําแหน่ งประธานซีเมคของประเทศไทยในช่วง 2 ปีหลังจากนี้ ซึง่ ตน
ยืนยันจะสืบสานภารกิจการดําเนินงานของซีมโี อให้เป็นไปด้วยความต่อเนื่องและมีความเข้มแข็งมากยิง่ ขึน้ โดย
จะผลักดันพัฒนาความร่วมมือกับประเทศสมาชิก เพื่อให้มกี ารลงทุนด้านการศึกษา พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
ภูมภิ าค สร้างพลเมืองโลกอย่างมีประสิทธิภาพ
พล.ร.อ.ณรงค์ กล่าวต่อว่า 4. เพื่อให้สอดคล้องตามเจตนารมย์ดงั กล่าว ทางประเทศไทยได้มกี าร
กําหนดให้มกี ารประชุมเชิงนโยบายในหัวข้อ การเรียนรู้ ดิจติ อล เพื่อพลเมืองโลกในอนาคต และเปิดโอกาสให้
ประเทศสมาชิกได้แลกเปลีย่ นความคิดเห็น และสามารถปรับใช้ในบริบทประเทศนัน้ ๆ ได้อย่างเหมาะสม
5. การพัฒนาการศึกษาระดับชาติของไทย ได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาครูเพื่อเป็นแบบอย่างทีด่ ี รวมถึงมี
กลไกในการพัฒนาผูเ้ รียนให้สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปญั หา และสามารถเรียนรูด้ ว้ ยตนเองตลอดชีวติ และ6. ใน
ปี 2015 เป็ นแห่งการเชื่อมต่อการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน ทีท่ ุกประเทศต้องดําเนินการให้บรรลุผลและ
สอดคล้องกับเป้าหมายวาระการพัฒนาของสหประชาชาติ
ศ.ดร.ฟาม วู ลุน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและการอบรมของเวียดนาม ในฐานะประธานสภา
ซีเมค กล่าวว่า 50 ปีทผ่ี ่านมาซีมโี อได้ทาํ งานร่วมกับประเทศสมาชิก โดยนําปญั หาทีส่ าํ คัญมาหารือเพื่อหา
แนวทางพัฒนาโดยเฉพาะในเรือ่ งการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นนโยบายสําคัญทีจ่ ะช่วยส่งเสริมการพัฒนาใน
ทุกด้าน นอกจากนัน้ ยังมีความร่วมมือส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมกันในทุกระดับ ซึง่ เมือ่ ประเทศไทยเข้ามา
รับหน้าทีเ่ ป็นประธานซีมโี อ ก็เชื่อว่าจะสามารถสานต่อการดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงทําให้เกิดความ
ร่วมมือในการพัฒนาด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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