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คาํแถลงข่าว  

พลเรือเอก ณรงค ์พิพฒันาศยั รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 การประชมุสภารฐัมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ครัง้ท่ี 48  

  วนัท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๑.๔๕ – ๑๒.๓๐ น. 

หอ้งจอมเทยีน ๘ ชัน้ ๒ อาคารแกรนด ์โรงแรมรอยลัคลฟิ บชี 

____________________ 

 

คาํกล่าวนําทกัทายผูส่ื้อข่าว 

สวสัดพีีน้่องสื่อมวลชนทุกท่าน ผมขอขอบคุณท่านทีไ่ดม้ารว่มสนบัสนุนในการประชุมสภารฐัมนตรี

ศกึษาแห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ครัง้ที ่๔๘ ซึง่จดัขึน้ระหว่างวนัที ่๖ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ทีจ่งัหวดัชลบุร ี 

 

คาํกล่าวประเดน็หลกั  

 

• การประชุมวาระเฉพาะ (In-Camera Session) วนัที ่๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

  ๑. เป็นการประชุมเฉพาะรฐัมนตรแีละปลดักระทรวงศกึษาธกิารของประเทศสมาชกิซมีโีอ  

 ๒. ทีป่ระชุมใหก้ารรบัรองเรือ่งสาํคญัฯ เช่น งบประมาณ การดาํเนินการของซมีโีอ แผนพฒันาของ

ศูนยร์ะดบัภมูภิาคของซมีโีอ องคป์ระกอบคณะกรรมการบรหิารของซมีโีอ ปี ๒๕๕๘–๒๕๕๙ (ประกอบดว้ย 

ไทย เวยีดนาม อนิโดนีเซยี ฟิลปิปินส ์และสงิคโปร)์ รวมถงึเรือ่งความรว่มมอืระหว่างองคก์ารซมีโีอและสถาบนั

การพฒันาการศกึษาของเกาหล ี(KEDI) ซึง่จะมกีารลงนามในโอกาสต่อไป 

 

• การประชุมเตม็คณะ (Plenary Sessions) ในวนัที ่๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘  

 ๑. รฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิารของไทย ไดร้บัเลอืกใหด้าํรงตําแหน่งประธานสภาซเีมค และ

ประธานการประชุมสภาซเีมค ครัง้ที ่๔๘ ต่อจากรฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิารและฝึกอบรมของ

เวยีดนาม    ซึง่จะดาํรงตําแหน่งอยูใ่นวาระอกี ๒ ปี จนถงึปี ๒๕๖๐ โดยมรีฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิาร

และวฒันธรรมของอนิโดนีเซยีไดร้บัเลอืกใหด้าํรงตําแหน่งรองประธานสภาซเีมค และรองประธานการประชุมสภาซเีมค 

ครัง้ที ่๔๘ 

๒. ทีป่ระชุมฯ ได้พจิารณา 

 - เหน็ชอบงบประมาณการดาํเนินงานของซมีโีอและศูนยร์ะดบัภมูภิาคของซมีโีอ  

 - รบัทราบความกา้วหน้าในการดาํเนินงานขององคก์ารซมีโีอทีจ่ะดาํเนินการรว่มกบัภาคี

เครอืขา่ยอื่นๆ  
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 - การรบัองคก์ร China Education Association for International Exchange (ซอีเีอไออ ี- CEAIE) เขา้

เป็นหน่วยงานสมทบแห่งใหมข่องซมีโีอ    

 - รบัทราบความกา้วหน้าการดาํเนินโครงการ SEAMEO College ซึง่เน้นการสรา้งเครอืขา่ย

ความรว่มมอืเพื่อพฒันาการศกึษาในทุกระดบั การพฒันาปรบัปรงุการจดัทาํฐานขอ้มลูดา้นการศกึษาของ

ประเทศสมาชกิซมีโีอ การดาํเนินงานพฒันาตามขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากการประชุมหารอืเชงิยทุธศาสตรร์ะดบั

รฐัมนตรศีกึษาของซมีโีอ (SEAMEO Strategic Dialogue of Education Ministers) และการประชุมระหว่าง

ประเทศว่าดว้ยการเสรมิสรา้งสมรรถนะขององคก์ารซมีโีอ (SEAMEO Congress) การดาํเนินกจิกรรมระดบั

ภมูภิาคเพื่อเฉลมิฉลองเน่ืองในโอกาสครบรอบ  ๕๐ ปี องคก์ารซมีโีอ การดาํเนินความรว่มมอืระหว่างซมีโีอ

ยเูนสโก และยนิูเซฟในโครงการส่งเสรมิความรว่มมอืดา้นวฒันธรรมและสนัตวิฒันธรรมในภมูภิาคเอเชยี

ตะวนัออกเฉียงใตผ้่านการแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้กีย่วกบัประวตัศิาสตรข์องแต่ละประเทศรว่มกนั รวมถงึการดาํเนิน

ความรว่มมอืกบัองคก์รระหว่างประเทศอื่นๆ ทีเ่ป็นหุน้ส่วนในการพฒันา เป็นตน้   

 

• การประชุมเชงินโยบาย หวัขอ้ Digital Learning for Creating Future Global Citizens ในวนัที ่๗ 

พฤษภาคม ๒๕๕๘  

 ๑. ผูช่้วยรฐัมนตรปีระจาํกระทรวงศกึษาธกิารไทย เป็นองคป์าฐก ไดก้ล่าวนําถงึวสิยัทศัน์ในการ

จดัการเรยีนรูด้จิทิลัเพื่อสรา้งพลเมอืงโลกในอนาคต ดว้ยการนําเสนอขอ้เปรยีบเทยีบระหว่างการเรยีนรูผ้่าน

ตําราเรยีนและการใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัการเรยีนการสอน นอกจากน้ีไดย้กตวัอยา่งการจดัการเรยีนการสอน

ในประเทศไทยโดยการจดัการศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีม เพื่อใหน้กัเรยีนในพืน้ทีห่่างไกลไดเ้ขา้ถงึการศกึษา   

ทีม่คีุณภาพอยา่งทัว่ถงึและเท่าเทยีม     

 ๒. ทีป่ระชุมไดม้กีารอภปิรายแลกเปลีย่นขอ้คดิเหน็เชงินโยบาย  และเสนอแนวคดิ มมุมองในการ

พฒันาการศกึษาผ่านการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อออนไลน์ในหลากหลายรูปแบบ โดยสอดคลอ้งกบั

บรบิทในประเทศของตน ซึง่การเรยีนรูด้จิทิลัในโลกปจัจบุนัทีก่ระแสการเปลีย่นแปลงเกดิขึน้อยา่งรวดเรว็ มี

ความจาํเป็นและจะเป็นประโยชน์ต่อการเขา้ถงึการศกึษาไดอ้ยา่งทัว่ถงึและเสมอภาค อยา่งไรกต็ามครเูป็น

ปจัจยัสาํคญัต่อการนํานกัเรยีนสู่การเรยีนรู ้จงึควรพฒันาครใูหท้นัสมยั และสามารถเลอืกใชด้จิทิลัใหส้อดคลอ้ง

กบัเน้ือหาและเกดิประโยชน์สงูสุดต่อผูเ้รยีน      

 

• การประชุมโต๊ะกลมระดบัรฐัมนตร ีหวัขอ้ ซมีโีอในทศวรรษหน้า(Ministerial Round Table Meeting on 

SEAMEO in the Next Decade) วนัที ่๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘   

๑. ผูนํ้าดา้นการศกึษาไดอ้ภปิรายถงึทศิทางการเรยีนการสอนทีม่พีลวตัรตามการเปลีย่นแปลงของโลก 

โดยอา้งองิตามประเดน็จากการประชุมหารอืเชงิยทุธศาสตรร์ะดบัรฐัมนตรศีกึษาของซมีโีอ และไดแ้ลกเปลีย่น

แนวทางการดาํเนินงานดา้นการศกึษาในช่วง ๑๐ ปีขา้งหน้าอนัจะนําไปสู่การพฒันาคุณภาพการศกึษาและความ

รว่มมอืในภมูภิาครว่มกนั  

๒. ทีป่ระชุมไดม้ขีอ้เสนอแนะใน ๕ ประเดน็สาํคญั ไดแ้ก่ 
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๒.๑ การใชป้ระโยชน์จากศูนยร์ะดบัภมูภิาคของซมีโีอทีม่คีวามเชีย่วชาญในแต่ละดา้นจาํนวน ๒๑ 

แห่งทีก่ระจายอยูใ่นประเทศต่าง ๆ เพื่อสรา้งความ  

 เขม้แขง็ใหก้บัทรพัยากรมนุษยใ์นภมูภิาค 

๒.๒ การเชื่อมโยง ๗ ประเดน็ระดบัภมูภิาคไปสู่การใหก้ารศกึษาเพื่อการเป็นพลเมอืงโลกที ่

 คุณภาพ  

๒.๓ การสนบัสนุนการพฒันาครแูละการสรา้งมาตรฐานสมรรถนะของคร ูโดยใชเ้วทีการ 

 พระราชทานรางวลัสมเดจ็เจา้ฟ้ามหาจกัรเีน่ืองในโอกาสวนัครโูลก เพื่อเป็นการแลกเปลีย่น

 ประสบการณ์รว่มกนั  

๒.๔ การสนบัสนุนการเคลื่อนยา้ยแลกเปลีย่นดา้นความรูแ้ละทกัษะฝีมอืในทุกระดบั  

๒.๕ การส่งเสรมิบทบาทสถาบนัครอบครวัในการจดัการศกึษา (Partnering Parental Education) 

 

นอกจากน้ี ทีป่ระชุมยงัไดอ้ภปิรายถงึการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัการพฒันาการศกึษาใน

ภมูภิาคดว้ยการเชื่อมโยงเป้าหมายการทาํงานรว่มกนัระหว่างซมีโีอ อาเซยีน และวาระการศกึษาเพื่อปวงชน

ภายหลงัปี ๒๕๕๘ และการทบทวนการทาํงานขององคก์ารซมีโีอและศูนยร์ะดบัภมูภิาค รวมทัง้ส่งเสรมิการ

สรา้งความเขม้แขง็ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัทัง้ในภมูภิาคน้ี และภมูภิาคอื่นดว้ย โดยมอบใหท้ีป่ระชุมเจา้หน้าทีอ่าวุโสของซี

มโีอไปพจิารณารายละเอยีดต่อไป 

 

 สาํหรบัการประชุมสภาซเีมค ครัง้ที ่๔๙ นัน้ สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี   จะเป็นเจา้ภาพจดัการประชุม

ในเดอืนพฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยจะแจง้สถานทีจ่ดัประชุมใหท้ราบในโอกาสต่อไป  

 

• การประชุมหารอืทวภิาค ีระหว่างวนัที ่๖ – ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘   

 ๑. ประเทศไทยไดป้ระชุมหารอืทวภิาคกีบั ๕ ประเทศ ไดแ้ก่ สงิคโปร ์มาเลเซยี สปป.ลาว อนิโดนีเซยี และ

ตมิอร ์เลสเต  

 ๒. ในช่วงปีหน้าเป็นตน้ไปทีภ่มูภิาคน้ีกําลงัจะมกีารรวมตวักนัเป็นประชาคมเดยีวกนั ดงันัน้ เพื่อนําไปสู่

การปฏบิตัทิีจ่ะทาํใหภ้มูภิาคเกดิประโยชน์และสามารถขบัเคลื่อนไปพรอ้มๆ กนัได ้จงึจาํเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารผลกัดนั

ประเดน็สาํคญัไปสู่การปฏบิตั ิดงัสรปุสาระสาํคญัทีไ่ดจ้ากการประชุมหารอืทวภิาคี ดงัน้ี      

  ๒.๑ การรว่มกนัสรา้งความเขม้แขง็ขององคก์ารซมีโีอเพื่อพฒันาการศกึษาระหว่างประเทศรว่มกนั  

  ๒.๒  การดาํเนินโครงการแลกเปลีย่นครแูละนกัเรยีน เพื่อส่งเสรมิการเรยีนรูด้า้นวชิาการ ภาษา 

วฒันธรรม และประเพณี รวมทัง้การจดัสรรทุนการศกึษาและฝึกอบรม อนัจะนําไปสู่การพฒันาศกัยภาพของครู         

และการศกึษาทีม่คีุณภาพของนกัเรยีน 

  ๒.๓ การลดช่องว่างดา้นการศกึษาในพืน้ทีห่่างไกลชนบท โดยส่งเสรมิการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

เพื่อการพฒันาการศกึษา 
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  ๒.๔ การส่งเสรมิการศกึษาดา้นอาชวีศกึษา เพื่อผลติบุคลากรของประเทศใหส้ามารถประกอบอาชพี

และการมงีานทาํ ทัง้น้ี เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานและผูป้ระกอบการ 

  ๒.๕ การยกระดบัศกัยภาพของครโูดยการพฒันาทกัษะและความเชีย่วชาญในการจดัการเรยีนการสอน 

เพื่อเพิม่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูข้องนกัเรยีน 

  ๒.๖ ในการดาํเนินการเรือ่งต่าง ๆ ทีน่่าจะนําไปสู่ความรว่มมอืในอนาคตไดน้ัน้ ควรจะไดม้กีารประชุม

หารอืรายละเอยีดระหว่างกนัในระดบัเจา้หน้าทีอ่าวุโสก่อน 

 

คาํกล่าวสรปุ  

ผมขอขอบคุณพีน้่องสื่อมวลชนอกีครัง้ทีม่าตดิตามการประชุมครัง้น้ี ซึง่ผมขอใหค้าํมัน่ว่า ผมจะ

รว่มมอืกบัองคก์ารซมีโีอและเครอืขา่ยความรว่มมอืทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อยกระดบัการศกึษาในภมูภิาคเอเชยี

ตะวนัออกเฉียงใตใ้หท้ดัเทยีมกบันานาชาติต่อไป       

 

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


