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การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ครัง้ ที่ ๔๘
ระหว่างวันที่ ๖ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัดชลบุรี

____________________
ประเทศไทย โดยกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภารัฐมนตรีศกึ ษา
แห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) ครัง้ ที่ ๔๘ ระหว่างวันที่ ๖–๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมรอยัล
คลิฟ โฮเตล กรุป๊ จังหวัดชลบุร ี โดยการประชุมสภาซีเมค ถือเป็นการประชุมสูงสุดขององค์การซีมโี อ เพื่อ
กําหนดนโยบาย ในการดําเนิน งาน และพิจารณาแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษา
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิกซีมโี อ โดยมีกําหนดการประชุมเป็นประจํา ทุก ๒ ปี
ในการประชุมสภาซีเมค ครัง้ ที่ ๔๘ นี้ จะมีผเู้ ข้าร่วมประชุม ประมาณ ๒๐๐ คน ประกอบด้วย
รัฐมนตรีและผูแ้ ทนระดับสูงจากสมาชิกขององค์การ จํานวน ๑๑ ประเทศ คือ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา
อินโดนีเซีย สปป. ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลปิ ปินส์ สิงคโปร์ ไทย ติมอร์ เลสเต และเวียดนามและสมาชิก
สมทบ 8 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา ฝรังเศส
่ เยอรมนี นิวซีแลนด์ เนเธอร์แลนด์ สเปน และ
สหราชอาณาจักร รวมทัง้ หน่ วยงานทีเ่ ป็ นสมาชิกสมทบ อีก 3 แห่ง คือ สภาระหว่างประเทศด้านการศึกษา
ทางไกล มหาวิทยาลัยซึคุบะ และบริตชิ เคาน์ซลิ โดยการประชุมในครัง้ นี้ ประกอบด้วย การประชุมวาระ
เฉพาะ ในช่วงบ่ายของวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และการประชุมเต็มคณะ ระหว่างวันที่ ๗ – 8 พฤษภาคม
๒๕๕๘
พิ ธเี ปิดการประชุม มี กําหนดจัด ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดย พลเรือเอก ณรงค์
พิพฒ
ั นาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รบั มอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ให้เป็นผูเ้ ปิดการ
ประชุมดังกล่าวอย่างเป็ นทางการ และมีศาสตราจารย์ ดร. ฟาม วู ลุน รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ
และฝึกอบรมของเวียดนาม ในฐานะประธานสภาซีมเ ค ร่วมกล่าวต้อนรับผูเ้ ข้าร่วมประชุม และเนื่องในโอกาส
ครบรอบ ๕๐ ปี ของการก่อตัง้ องค์การซีมโี อ จึงได้มกี ารมอบรางวัลให้แก่ผทู้ าํ คุณประโยชน์ให้ กับองค์กร
จํานวน ๖ คน ซึง่ ล้วนเป็ นผูน้ ําทางการศึกษาของประเทศสมาชิกซีมโี อ สําหรับประเทศไทย ผูท้ ไ่ี ด้รบั รางวัล
คือ ศาสตราจารย์ ดร. อดุล วิเชียรเจริญ อดีตผูอ้ ํานวยการสํานักงานเลขาธิการซีมโี อ ทีม่ บี ทบาทสําคัญใน
การริเริม่ ขยายความร่วมมือขององค์การซีมโี อกับคู่ภาคีอ่นื ๆ ทัง้ ในและนอกภูมภิ าค
ภายหลังพิธเี ปิดการประชุม จะเป็ นการประชุมแบบเต็มคณะ เพื่อพิจารณาให้การรับรองแผนการ
ดําเนินงานขององค์การในระยะต่อไป และเห็นชอบงบประมาณในการดําเนินงานขององค์การ รวมทัง้ ที่
ประชุมจะได้รบั ทราบความก้าวหน้าในการดําเนินงานขององค์การทีด่ าํ เนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายอื่นๆ
ด้วย นอกจากนี้ ในฐานะประเทศเจ้าาภพ ประเทศไทยได้จดั ให้มเี วทีเพื่อแลกเปลีย่ นข้อคิดเห็นเชิงนโยบายใน

๒ ประเด็น คือ การประชุมเชิงนโยบาย (Policy Forum) หัวข้อ การเรียนรูด้ จิ ติ อลเพื่อสร้างพลเมืองโลกใน
อนาคต (Digital Learning for Creating Future Global Citizens) โดยมีนายแพทย์ธรี ะเกียรติ เจริญเศรษฐ
ศิลป์ ผูช้ ่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงศึกษาธิการเป็นองค์ปาฐก กล่าวนําถึงวิสยั ทัศน์ของประเทศไทยในการ
จัดการเรียนรูด้ จิ ทิ ลั เพื่อสร้างพลเมืองโลกในอนาคต และให้ผนู้ ําทางการศึกษาจากประเทศไทยอื่นๆ ได้
แลกเปลีย่ นประสบการณ์ และในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จะเป็ น การประชุมโต๊ะกลมรัฐมนตรีศกึ ษา
(Ministerial Round Table) เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาการศึกษาของภูมภิ าคในทศวรรษต่อไป นับตัง้ แต่
การรวมตัวเป็ นประชาคมเดียวกัน
อนึ่ง พลเรือเอก ณรงค์ พิพฒ
ั นาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทย จะได้รบั เลือก
ให้เป็นประธานสภารัฐมนตรีศกึ ษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประธานการประชุมสภารัฐมนตรีศกึ ษา
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครัง้ ที่ ๔๘ และจะมีวาระการดํารงตําแหน่งประธานสภาซีเมค ๒ ปี ระหว่างปี
๒๕๕๘– ๒๕๖๐ การประชุมครัง้ นี้จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในการแสดงบทบาทนําด้าน
การศึกษาของไทยในภูมภิ าคนี้ รวมถึงจะทําให้มสี ่วนสําคัญในการผลักดันนโยบายการพัฒนาการศึกษาไทย
สู่ภมู ภิ าคเพื่อสร้างประโยชน์สงู สุดต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างยังยื
่ นทัง้ ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รวมถึงประชาคมโลกในอนาคต
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