คําแถลงข่าว

พลเรือเอก ณรงค์ พิ พฒ
ั นาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิ การ
การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ครัง้ ที่ 48
วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๔๕ – ๑๒.๓๐ น.
ห้องจอมเทียน ๘ ชัน้ ๒ อาคารแกรนด์ โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช
____________________
คํากล่าวนําทักทายผูส้ ื่อข่าว
สวัสดีพน่ี ้องสื่อมวลชนทุกท่าน ผมขอขอบคุณท่านทีไ่ ด้มาร่วมสนับสนุ นในการประชุมสภารัฐมนตรี
ศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครัง้ ที่ ๔๘ ซึง่ จัดขึน้ ระหว่างวันที่ ๖ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ทีจ่ งั หวัดชลบุร ี
คํากล่าวประเด็นหลัก
•

การประชุมวาระเฉพาะ(In-Camera Session) วันที่ ๖ พฤษภาคม๒๕๕๘
๑. เป็ นการประชุมเฉพาะรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสมาชิกซีมโี อ
๒. ทีป่ ระชุมให้การรับรองเรือ่ งสําคัญฯ เช่น งบประมาณ การดําเนินการของซีมโี อ แผนพัฒนาของ
ศูนย์ระดับภูมภิ าคของซีมโี อ องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารของซีมโี อ ปี ๒๕๕๘–๒๕๕๙ (ประกอบด้วย
ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลปิ ปินส์ และสิงคโปร์) รวมถึงเรือ่ งความร่วมมือระหว่างองค์การซีมโี อและสถาบัน
การพัฒนาการศึกษาของเกาหลี (KEDI) ซึง่ จะมีการลงนามในโอกาสต่อไป

• การประชุมเต็มคณะ (Plenary Sessions) ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทย ได้รบั เลือกให้ดาํ รงตําแหน่งประธานสภาซีเมค และ
ประธานการประชุมสภาซีเมค ครัง้ ที่ ๔๘ ต่อจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและฝึกอบรมของ
เวียดนาม ซึง่ จะดํารงตําแหน่ งอยูใ่ นวาระอีก๒ ปี จนถึงปี ๒๕๖๐ โดยมีรฐั มนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
และวัฒนธรรมของอินโดนีเซียได้รบั เลือกให้ดาํ รงตําแหน่งรองประธานสภาซีเมค และรองประธานการประชุมสภาซีเมค
ครัง้ ที่ ๔๘
๒. ทีป่ ระชุมฯ ได้พจิ ารณา
เห็นชอบงบประมาณการดําเนินงานของซีมโี อและศูนย์ระดับภูมภิ าคของซีมโี อ
รับทราบความก้าวหน้าในการดําเนินงานขององค์การซีมโี อทีจ่ ะดําเนินการร่วมกับภาคี
เครือข่ายอื่นๆ
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การรับองค์กรChina Education Association for International Exchange (ซีอเี อไออี - CEAIE) เข้า
เป็นหน่วยงานสมทบแห่งใหม่ของซีมโี อ
รับทราบความก้าวหน้าการดําเนินโครงการ SEAMEO College ซึง่ เน้นการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาในทุกระดับ การพัฒนาปรับปรุงการจัดทําฐานข้อมูลด้านการศึกษาของ
ประเทศสมาชิกซีมโี อ การดําเนินงานพัฒนาตามข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากการประชุมหารือเชิงยุทธศาสตร์ระดับ
รัฐมนตรีศกึ ษาของซีมโี อ (SEAMEO Strategic Dialogue of Education Ministers) และการประชุมระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการเสริมสร้างสมรรถนะขององค์การซีมโี อ (SEAMEO Congress) การดําเนินกิจกรรมระดับ
ภูมภิ าคเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี องค์การซีมโี อ การดําเนินความร่วมมือระหว่างซีมโี อ
ยูเนสโก และยูนิเซฟในโครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและสันติวฒ
ั นธรรมในภูมภิ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ผ่านการแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ กีย่ วกับประวัตศิ าสตร์ของแต่ละประเทศร่วมกัน รวมถึงการดําเนิน
ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ ทีเ่ ป็นหุน้ ส่วนในการพัฒนา เป็นต้น
• การประชุมเชิงนโยบาย หัวข้อ Digital Learning for Creating Future Global Citizens ในวันที่ ๗
พฤษภาคม ๒๕๕๘
๑. ผูช้ ่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงศึกษาธิการไทย เป็นองค์ปาฐก ได้กล่าวนําถึงวิสยั ทัศน์ในการ
จัดการเรียนรูด้ จิ ทิ ลั เพื่อสร้างพลเมืองโลกในอนาคต ด้วยการนําเสนอข้อเปรียบเทียบระหว่างการเรียนรูผ้ ่าน
ตําราเรียนและการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ได้ยกตัวอย่างการจัดการเรียนการสอน
ในประเทศไทยโดยการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อให้นกั เรียนในพืน้ ทีห่ ่างไกลได้เข้าถึงการศึกษา
ทีม่ คี ุณภาพอย่างทัวถึ
่ งและเท่าเทียม
๒. ทีป่ ระชุมได้มกี ารอภิปรายแลกเปลีย่ นข้อคิดเห็นเชิงนโยบาย และเสนอแนวคิด มุมมองในการ
พัฒนาการศึกษาผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อออนไลน์ในหลากหลายรู ปแบบ โดยสอดคล้องกับ
บริบทในประเทศของตน ซึง่ การเรียนรูด้ จิ ทิ ลั ในโลกปจั จุบนั ทีก่ ระแสการเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ อย่างรวดเร็ว มี
ความจําเป็นและจะเป็ นประโยชน์ต่อการเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทัวถึ
่ งและเสมอภาค อย่างไรก็ตามครูเป็ น
ปจั จัยสําคัญต่อการนํานักเรียนสู่การเรียนรู้ จึงควรพัฒนาครูให้ทนั สมัย และสามารถเลือกใช้ดจิ ทิ ลั ให้สอดคล้อง
กับเนื้อหาและเกิดประโยชน์ สงู สุดต่อผูเ้ รียน
• การประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรี หัวข้อ ซีมโี อในทศวรรษหน้า(Ministerial Round Table Meeting on
SEAMEO in the Next Decade) วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๑. ผูน้ ําด้านการศึกษาได้อภิปรายถึงทิศทางการเรียนการสอนทีม่ พี ลวัตรตามการเปลีย่ นแปลงของโลก
โดยอ้างอิงตามประเด็นจากการประชุมหารือเชิงยุทธศาสตร์ระดับรัฐมนตรีศกึ ษาของซีมโี อ และได้แลกเปลีย่ น
แนวทางการดําเนินงานด้านการศึกษาในช่วง ๑๐ ปีขา้ งหน้าอันจะนําไปสู่ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและความ
ร่วมมือในภูมภิ าคร่วมกัน
๒. ทีป่ ระชุมได้มขี อ้ เสนอแนะใน ๕ ประเด็นสําคัญ ได้แก่
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๒.๑ การใช้ประโยชน์จากศูนย์ระดับภูมภิ าคของซีมโี อทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในแต่ละด้านจํานวน ๒๑
แห่งทีก่ ระจายอยูใ่ นประเทศต่าง ๆ เพื่อ สร้างความ
เข้มแข็งให้กบั ทรัพยากรมนุ ษย์ในภูมภิ าค
๒.๒ การเชื่อมโยง ๗ ประเด็นระดับภูมภิ าคไปสู่การให้การศึกษาเพื่อการเป็นพลเมืองโลกที่
คุณภาพ
๒.๓ การสนับสนุ นการพัฒนาครูและการสร้างมาตรฐานสมรรถนะของครู โดยใช้เวที การ
พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า มหาจักรีเนื่องในโอกาสวันครูโลก เพื่อเป็ นการแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์รว่ มกัน
๒.๔ การสนับสนุ นการเคลื่อนย้ายแลกเปลีย่ นด้านความรูแ้ ละทักษะฝีมอื ในทุกระดับ
๒.๕ การส่งเสริมบทบาทสถาบันครอบครัวในการจัดการศึกษา (Partnering Parental Education)
นอกจากนี้ ทีป่ ระชุมยังได้อภิปรายถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบั การพัฒนาการศึกษาใน
ภูมภิ าคด้วยการเชื่อมโยงเป้าหมายการทํางานร่วมกันระหว่างซีมโี อ อาเซียน และวาระการศึกษาเพื่อปวงชน
ภายหลังปี ๒๕๕๘ และการทบทวนการทํางานขององค์การซีมโี อและศูนย์ระดับภูมภิ าค รวมทัง้ ส่งเสริมการ
สร้างความเข้มแข็งให้เป็ นทีร่ จู้ กั ทัง้ ในภูมภิ าคนี้ และภูมภิ าคอื่นด้วย โดยมอบให้ทป่ี ระชุมเจ้าหน้าทีอ่ าวุโสของซี
มีโอไปพิจารณารายละเอียดต่อไป
สําหรับการประชุมสภาซีเมค ครัง้ ที่ ๔๙ นัน้ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยจะแจ้งสถานทีจ่ ดั ประชุมให้ทราบในโอกาสต่อไป
•

การประชุมหารือทวิภาคี ระหว่างวันที่ ๖ – ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๑. ประเทศไทยได้ประชุมหารือทวิภาคีกบั ๕ ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย สปป.ลาว อินโดนีเซีย และ
ติมอร์ เลสเต
๒. ในช่วงปีหน้าเป็ นต้นไปทีภ่ มู ภิ าคนี้กําลังจะมีการรวมตัวกันเป็นประชาคมเดียวกัน ดังนัน้ เพื่อนําไปสู่
การปฏิบตั ทิ จ่ี ะทําให้ภมู ภิ าคเกิดประโยชน์และสามารถขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กันได้ จํจึางเป็ นทีจ่ ะต้องมีการผลักดัน
ประเด็นสําคัญไปสู่การปฏิบตั ดัิ งสรุปสาระสําคัญทีไ่ ด้จากการประชุมหารือทวิภาคีดังนี้
๒.๑ การร่วมกันสร้างความเข้มแข็งขององค์การซีมโี อเพื่อพัฒนาการศึกษาระหว่างประเทศร่วมกัน
๒.๒ การดําเนินโครงการแลกเปลีย่ นครูและนักเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรูด้ า้ นวิชาการ ภาษา
วัฒนธรรม และประเพณีรวมทัง้ การจัดสรรทุนการศึกษาและฝึกอบรมอันจะนําไปสู่การพัฒนาศักยภาพของครู
และการศึกษาทีม่ คี ุณภาพของนักเรียน
๒.๓ การลดช่องว่างด้านการศึกษาในพืน้ ทีห่ ่างไกลชนบท โดยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาการศึกษา
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๒.๔ การส่งเสริมการศึกษาด้านอาชีวศึกษา เพื่อผลิตบุคลากรของประเทศให้สามารถประกอบอาชีพ
และการมีงานทํา ทัง้ นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและผูป้ ระกอบการ
๒.๕ การยกระดับศักยภาพของครูโดยการพัฒนาทักษะและความเชีย่ วชาญในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อเพิม่ ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนรูข้ องนักเรียน
๒.๖ ในการดําเนินการเรือ่ งต่าง ๆ ทีน่ ่าจะนําไปสู่ความร่วมมือในอนาคตได้นนั ้ ควรจะได้มกี ารประชุม
หารือรายละเอียดระหว่างกันในระดับเจ้าหน้าทีอ่ าวุโสก่อน
คํากล่าวสรุป
ผมขอขอบคุณพีน่ ้องสื่อมวลชนอีกครัง้ ทีม่ าติดตามการประชุมครัง้ นี้ ซึง่ ผมขอให้คาํ มันว่
่ า ผมจะ
ร่วมมือกับองค์การซีมโี อและเครือข่ายความร่วมมือทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อยกระดับการศึกษาในภูมภิ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ให้ทดั เทียมกับนานาชาติต่อไป
---------------------------------------------------------------------------------------
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