
สรุปสาระส าคัญ 
การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) ครั้งที่ ๕๑ 

(51st SEAMEO Council Conference: SEAMEC)  
และการประชุมเชิงยุทธศาสตร์ระดับรัฐมนตรีศึกษาของซีมีโอ ครั้งที่ ๕  

(5th SEAMEO Strategic Dialogue of Education Ministers: SDEM 5)  
หัวข้อ “New Education Imperatives in a Post-COVID Era” 

ผ่านระบบการประชุมทางไกล  
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

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

  คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้รับมอบหมายจาก
นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เข้าร่วมการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษา                   
แห่ งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (สภาซี เมค) ครั้งที่  ๕๑ (51 st SEAMEO Council Conference: SEAMEC)                    
ผ่านระบบการประชุมทางไกล ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล) ผู้อ านวยการและเจ้าหน้าที่จากส านักความสัมพันธ์
ต่างประเทศ สป. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวในพิธีเปิดการประชุม  
“เน้นย้ าการพัฒนาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ามกลางความท้าทายของวิกฤตโรคโควิด-๑๙” 

 
  ๑. พิธีเปิดการประชุม การประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ ๕๑ จัดขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการของ
สิงคโปร์ โดยมี H.E. Dr. Radzi Jidin รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของมาเลเซีย ในฐานะประธาน 
สภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุม
ที่จะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับความพยายามในการพัฒนาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ซึ่งมคีวามท้าทายอย่างมากและไม่ทราบ 

 



๒ 
 

ว่าจะสิ้นสุดเมื่อใด พร้อมทั้งแสดงความคาดหวังว่า องค์การซีมีโอจะยังคงด าเนินการตามพันธกิจเพ่ือมุ่งพัฒนา
การศึกษาของภูมิภาคเพื่อให้เกิดผลส าเร็จและก้าวข้ามวิกฤตดังกล่าวได้ ที่ผ่านมาในการประชุม SEAMEO  
Congress 2021 ถือเป็นเวทีแห่งการเตรียมความพร้อมส าหรับนานาประเทศในการแสวงหาแนวทางที่จะพัฒนา
ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมของภูมิภาค เพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้ง 
การส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์และการศึกษาทางไกล และท้ายสุดได้กล่าวมุ่งหวังถึงการแบ่งปัน
แนวทางปฏิบัติที่ดี องค์ความรู้ และข้อริเริ่มใหม่ ๆ ร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกในภูมิภาค     

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเทศไทยร่วมเสนอชื่อประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ ๕๑   

 
๒. การเลือกตั้งผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ

ประธานสภาซีเมค ครั้งที่ ๕๑ (ประธานการประชุมฯ) และรองประธานสภาซีเมค ครั้งที่ ๕๑ (รองประธาน 
การประชุมฯ) เนื่องจาก H.E. Dr. Radzi Jidin รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของมาเลเซีย ในฐานะ
ประธานสภาซีเมค ได้รับเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งจากที่ประชุม
สภาซีเมค ครั้งที่  ๕๐ ที่มาเลเซีย เป็นเวลา ๒ ปี (๒๕๖๒ – 
๒๕๖๔) และตามธรรมเนียมปฏิบัติ  ประเทศสมาชิกซีมี โอ 
ที่หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะได้รับเลือกตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งประธานสภาซีเมค (ประธานการประชุมฯ) และ
ประเทศที่เป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปจะได้รับเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
รองประธานสภาซีเมค (รองประธานการประชุมฯ) ส าหรับครั้งนี้ 
ประเทศไทย โดยคุณหญิ งกัลยา โสภณพนิช  รัฐมนตรีช่ วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ เสนอชื่ อ  
H.E. Mr. Chan Chun Sing รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์ ด ารงต าแหน่งประธานสภาซีเมค 
ครั้งที่ ๕๑ และประธานการประชุมฯ โดยมี สปป.ลาว ให้การสนับสนุน และอินโดนีเซียได้ เสนอชื่อ  
 



 
 

๓ 
 
H.E. Dr. Leonor Magtolis Briones รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของฟิลิปปินส์  ด ารงต าแหน่ง 
รองประธานสภาซีเมค ครั้งที่ ๕๑ (รองประธานการประชุมฯ) โดยมีบรูไนดารุสซาลาม ให้การสนับสนุน ทั้งนี้  
H.E. Mr. Chan Chun Sing รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์  ในฐานะประธานสภาซีเมค  

ครั้งที่ ๕๑ และประธานการประชุมฯ ได้กล่าวแสดงความยินดี 
ที่ได้รับเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งครั้งนี้ และพร้อมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และช่วยเหลือประเทศสมาชิกซีมีโอเพ่ือแสวงหาแนวทาง
ร่วมกันในการพัฒนาภูมิภาค โดยเฉพาะช่วงวิกฤตของ 
โรคโควิด-๑๙ ซึ่งส่งผลให้ทุกโรงเรียนต้องปิดการเรียนการสอน
เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ดังนั้น จึงจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ประเทศในภูมิภาคต้องเร่งแสวงหาแนวทางใหม่ 

ในการจัดการศึกษา โดยส่งเสริมความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ปกครอง เพ่ือให้โรงเรียนสามารถ
ก าหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้ยังคงด าเนินต่อไปได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้  ยังต้อง 
ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ดิจิทัล การเสริมสร้างสาธารณูปโภค และเทคโนโลยี เพ่ือเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพไดอ้ย่างเสมอภาคและครอบคลุม  

  ๓. การประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ ๕๑ แบ่งเป็น ๒ ช่วง ดังนี้ 
 ๓.๑ การประชุมวาระเฉพาะ (In-Camera Session) ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้แทนระดับ
รัฐมนตรีศึกษาจากประเทศสมาชิกซีมีโอ และสมาชิกสมทบซีมีโอ โดยที่ประชุมร่วมกันพิจารณาวาระส าคัญ 
ตามเอกสารประกอบการประชุม และรับรองร่างข้อมติของการประชุมวาระเฉพาะ จ านวน ๑๙ เรื่อง โดยมี 
เรื่องเข้าใหม่ ๑ เรื่อง คือ การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบของซีมีโอของราชอาณาจักรโมร็อกโก ทั้งนี้ ร่างข้อมติ
ดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ ๔๓ (43rd SEAMEO High Officials 
Meeting: HOM) เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓  
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุมวาระเฉพาะ  
“รับรองการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบของซีมีโอของราชอาณาจักรโมร็อกโก” 



๔ 
 
๓.๒ การประชุมเต็มคณะ (Plenary Session) ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้แทนระดับ

รัฐมนตรีศึกษาจากประเทศสมาชิกซีมีโอ สมาชิกสมทบซีมีโอ และผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงานที่เป็นสมาชิก
สมทบ ศูนย์ระดับภูมิภาค ข อ งซี มี โอ  ส านั ก ง าน
เลข าธิ ก ารซี มี โอ  แล ะ อ งค์ ก รภ าคี เค รื อ ข่ า ย  
โด ย ที่ ป ร ะ ชุ ม ร่ ว ม กั น พิ จ า รณ าว าร ะ ส า คั ญ 
ตาม เอกส ารป ระกอบ การประชุมและรับรอง 
ร่างข้อมติของการประชุม เต็มคณะ จ านวน ๒๑ เรื่อง 
โดยมีเรื่องเข้าใหม่ ๑ เรื่อง คือ  รายงานผลการจั ด
ประชุม SEAMEO Congress ปี  ๒ ๕ ๖ ๔  ผ่ าน ระบ บ 
การประชุมทางไกล) ทั้งนี้ ร่างข้อมติดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมี โอ  
ครั้งที่ ๔๓ (43rd SEAMEO High Officials Meeting: HOM) เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓  

 ๔. การประชุมเชิงยุทธศาสตร์ระดับรัฐมนตรีศึกษาของซีมีโอ ครั้งที่  ๕ (5th SEAMEO 
Strategic Dialogue of Education Ministers: SDEM 5) หั วข้ อ “New Education Imperatives in a 
Post-COVID Era” จัดขึ้นในระหว่างการประชุมสภาซีเมค ครั้งที่  ๕๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสะท้อนถึง 
ความจ าเป็นด้านการศึกษาท่ีจะต้องตอบสนองต่อการพัฒนาในระดับภูมิภาคและระดับโลกอย่างเร่งด่วน ตลอดจน
การฟ้ืนฟูสถานการณ์ภายหลังโรคโควิด-๑๙ ซึ่งประเทศสมาชิกซีมีโอต้องร่วมกันผนึกก าลังและพัฒนาภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในหัวข้อ
ย่อยที่  ๑ เรื่อง “Preparing Future-Ready Learners” (บรูไนดาร ุสซาลาม ก ัมพ ูชา ต ิมอร์-เลสเต และ
เวียดนาม) และหัวข้อย่อยที่ ๒ เรื่อง“Education as an Uplifting Force” (สปป.ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และ
ไทย) รวมทั้งพิจารณาแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม หรือแผนงาน
ต่าง ๆ เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมและรู้จักภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากยิ่งขึ้น   
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศไทยร่วมชูประเด็นในเวทีการประชุมระดับรัฐมนตรีศึกษาของซีมีโอ 
 “การเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัล การศึกษาปฐมวัย และ CODING” 



๕ 
 

  ๔.๑ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าว
อภิปรายเรื่อง “Education as an Uplifting Force” โดยกล่าวถึงความท้าทายจากวิกฤตโควิด-๑๙ ที่ส่งผล
กระทบอย่างยิ่งต่อกระทรวงศึกษาธิการทั่วโลก จนท าให้ต้องปรับตัวในการน าดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการเรียน 
ผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการเว้นระยะห่างทางสังคมเพ่ือยับยั้งการแพร่ระบาด  
ของโรคดังกล่าว ทั้งนี้ ครู นักเรียน ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาจะต้องปรับเปลี่ยนวิถีการด าเนินชีวิต  
และเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ซึ่งหมายถึงการมุ่งเน้นการลงทุนในด้านอุปกรณ์ต่าง ๆ และโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการลงทุนและการดูแลนักเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลและนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางร่างกายและขาดโอกาสเป็นพิเศษ ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัลจะเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่
ที่ท าให้ครูและนักเรียนสามารถเข้าถึงความรู้ทุกอย่างได้ทันท่วงที และนักเรียนจะมีโอกาสได้ลองฝึกปฏิบัติ  
ในสิ่งที่ ได้ เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน จนสามารถรับรู้ถึงข้อผิดผลาดและความจ าเป็นในการแก้ไข โดยมีครู 
ให้ความช่วยเหลือตามขอบข่ายความต้องการของนักเรียน นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับประเด็น “การไม่ทิ้ง
เด็กไว้ข้างหลัง” เพราะเด็กทุกคนจะต้องเติบโตเต็มตามศักยภาพ มีรายได้เพียงพอ มีความรับผิดชอบ และ
เพลิดเพลินกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ดังนั้น โรงเรียนจึงควรปรับเปลี่ยนการบริหารงานโดยใช้ระบบและรูปแบบ
ดิจิทัล ส่วนกระทรวงศึกษาธิการต้องเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล เพื่อช่วย ลดภาระของครู ผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าที่ในโรงเรียน เพื่อให้ครูสามารถทุ่มเทเวลาในการชี้แนะ สอน และสอนพิเศษให้กับนักเรียน รวมทั้งช่วยให้
ครูสามารถประเมินผลงานตนเองและระบุขอบข่ายและจุดเน้นที่ต้องการฝึกอบรมเพิ่มเติมได้ สิ่งเหล่านี้จะช่วย
เพิ่มขีดความสามารถของครูซึ ่งการก าหนดเป้าหมายและมาตรฐานในระดับสูงมีความจ าเป็นอย่างยิ ่ง  
อนึ่ง การบรรลุผลส าเร็จจ าเป็นต้องเรียนรู้จากแนวปฏิบัติที่ดี มีการประเมินค่า และปรับปรุงในสิ่งที่ตนเองท า
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้อ านาจครูและเจ้าหน้าที่การศึกษาเพ่ือสร้างความท้าทาย ตลอดจนการบริหารงาน
เพ่ือให้เติบโตและประสบความส าเร็จ สิ่งส าคัญประการหนึ่ง คือ ต้องไม่ละเลยการพัฒนาคุณภาพของการศึกษา
ระดับปฐมวัยโดยการแนะน าหลักสูตรและการควบคุมศูนย์ดูแลเด็ก  
  นอกจากนี ้ ร ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยังกล่าวถึงการด าเนินงานในปี 
ที ่ผ ่านมาของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้มีการน าหลักสูตร โค้ดดิ้ง (Coding) ไปใช้กับครูในโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพ่ือให้เข้าใจในเรื่องของการให้เหตุผล ความเป็นเหตุและผล กระบวนการ 
ทางความคิด และความคิดที่สมเหตุสมผล รวมทั้งได้มีการด าเนินการจัดการเรียนการสอนโค้ดดิ้งโดยไม่ต้องใช้
คอมพิวเตอร์ (Unplugged coding) ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างมาก พร้อมทั้งได้กล่าวแสดงความคาดหวังว่า  
ทุกประเทศที่ประสบความส าเร็จจากการปรับเปลี่ยนการศึกษาและองค์การซีมีโอจะได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์
กับประเทศอ่ืนที่ก าลังจะเริ่มด าเนินการ      
 
 
 
 
 



๖ 
   
  ๔.๒ สาระส าคัญจากการอภิปรายของประเทศสมาชิกซีมีโอ 

   ๑) หัวข้อย่อยท่ี ๑ เรื่อง “Preparing Future-Ready Learners”  
    บรูไนดารุสซาลาม เน้นส่งเสริมบทบาททางการศึกษาที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนในช่วง
วิกฤตโรคโควิด-๑๙ ซึ่งจ าเป็นต้องเตรียมผู้เรียนให้พร้อมส าหรับโลกอนาคตที่มีความซับซ้อน การให้ความส าคัญ
กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือให้ เด็กเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาครูและนักเรียน โดยเฉพาะ 
การพัฒนาการเติบโตทางความคิดของนักเรียน รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องที่หลากหลาย
เพ่ือพัฒนาเด็กให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและสามารถแก้ไขปัญหากับสิ่งท้าทายต่าง ๆ ตลอดจนการเสริมสร้างสมรรถนะ
และทักษะของนักเรียน และการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
    กัมพูชา ให้ความส าคัญกับการฝึกอบรมครู การพัฒนาสมรรถนะครู วิธีการสอน 
แบบใหม่ การน าดิจิทัลมาใช้จัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยเน้นการให้ความรู้ด้านเนื้อหา การผลิตเนื้อหาดิจิทัล 
การพัฒนาศาสตร์การสอนด้วยเทคโนโลยี การให้ทุนแก่นักเรียนที่ครอบครัวมีฐานรายได้ต่ า การพัฒนาการเข้าถึง
เทคโนโลยีเพ่ือเชื่อมต่อช่องว่างทางดิจิทัล การเตรียมผู้เรียนให้พร้อมส าหรับการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ
ออนไลน์เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การเรียนรู้แบบตัวต่อตัวยังถือได้ว่ามีความส าคัญ
มากกว่าการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์เพราะท าให้ผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง กันได้อย่างดี  
ตลอดจนมุ่งเน้นการปฏิวัติดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการบริหารงานโรงเรียนอย่างยั่งยืน การส่งเสริมการฝึกอบรม 
ด้านเทคนิคและการอาชีวศึกษา รวมทั้งสะเต็มศึกษา  
    ติมอร์-เลสเต เน้นเรื่องความรอบรู้ดิจิทัล การพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย  
การหามาตรการในการจัดการกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -๑๙ และการส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศ
สมาชิกซีมีโอเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับเด็กทุกเพศวัยสู่ โลกอนาคต รวมทั้งการสร้างความรับผิดชอบ 
ทางการศึกษา 
    เวียดนาม ให้ความส าคัญกับการพัฒนาแนวทางในการจัดการเรียนรู้โดยเฉพาะ 
ช่วงวิกฤตโรคโควิด-๑๙ ซึ่งต้องสนับสนุนความร่วมมือระหว่างครูและพ่อแม่ การเสริมสร้างสมรรถนะเด็กให้มี
อิสระทางความคิด การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครู นักเรียน พ่อแม่ และชุมชน
โรงเรียน การใช้หลักการแบบองค์รวมในการจัดการศึกษา การปฏิรูปแผนงานและโครงการ การผสมผสาน 
การจัดการเรียนรู้ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ เพ่ือให้มั่นใจว่าไม่ทิ้งผู้เรียนคนใดไว้ข้างหลัง 

   ๒) หัวข้อย่อยท่ี ๒ เรื่อง “Education as an Uplifting Force” 
    สปป.ลาว เน้นการเรียนรู้ดิจิทัล การพัฒนาเครื่องมือและดิจิทัล การพัฒนาครู 
และนักเรียนให้มีความรอบรู้ดิจิทัล การแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้ดิจิทัล การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ
ออนไลน์ การติดตั้งสถานีโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาน าร่อง การจัดหาวัสดุอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับครูและนักเรียนในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทันท่วงที การเรียนรู้จากท่ีบ้าน
ส าหรับนักเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล การก าหนดนโยบายด้านดิจิทัลและ ICT การฝึกอบรมและการใช้ประโยชน์
จาก ICT การส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัล รวมทั้งการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน 



๗ 
 
    มาเลเซีย ให้ความส าคัญกับการจัดเตรียมอุปกรณ์และการเชื่อมต่อต่าง ๆ  
เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ครูและนักเรียนให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกันได้ รวมทั้งครูควรส่งเสริมความรับผิดชอบและความเป็นอิสระแก่นักเรียน อย่างไรก็ตาม แม้จะเป็นช่วง
ของการแพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙ แต่โรงเรียนยังถือเป็นศูนย์กลางของการจัดการศึกษา ดังนั้น ประเทศสมาชิกซีมีโอ
ต้องร่วมมือกันเพ่ือแสวงหาแนวทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งรวมถึงการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบ
ออนไลน์และการระดมเงินทุนและทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ตลอดจนการเรียนรู้จากที่บ้าน เพ่ือให้มั่นใจว่า 
ไม่ทิ้งผู้เรียนคนใดไว้ข้างหลัง 
    ฟิลิปปินส์ เน้นการเรียนรู้ดิจิทัลและการเข้าถึงอุปกรณ์ดิจิทัลเพ่ือช่วยเหลือพ่อแม่ 
ที่สถานะทางครอบครัวไม่เอ้ืออ านวยต่อการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-๑๙ ท าให้หลายประเทศต้องออกมาตรการปิดประเทศ ดังนั้น จึงจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาแผนงาน
และโครงการต่าง ๆ เพ่ือน าไปสู่การจัดการเรียนรู้ให้มีความต่อเนื่อง และแสวงหาแนวทางในการน าอุปกรณ์ดิจิทัล
มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ดิจิทัล เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความสามารถของนักเรียนในการประกอบอาชีพ 
นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับการพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย  การเพ่ิมบทบาทและการมีส่วนร่วมของ 
คนในสังคม รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่มีความต้องการพิเศษ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม SDEM ครั้งที่ ๕ ร่วมประกาศข้อพันธกิจสู่การปฏิบัติและรับรอง Singapore Statement  
“มุ่งความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพและไม่ทิ้งผู้เรียนคนใดไว้ข้างหลัง” 

 
  ๔.๓ ในท้ายสุดของการประชุม SDEM ครั้งที่ ๕ รัฐมนตรีศึกษาของประเทศสมาชิกซีมีโอ 
แห่งสภาองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) ได้ร่วมกันประกาศข้อพันธกิจ 
สู่การปฏิบัติร่วมกันโดยลงมติรับรองถ้อยแถลงสิงคโปร์ (Singapore Statement) ซึ่งให้ความส าคัญกับ 
การด าเนินความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์และภาคีหุ้นส่วน ในฐานะผู้ขับเคลื่อนที่มีทบาทส าคัญต่อการพลิกโฉม 
 



๘ 
 
การศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างหลักประกันว่าทุกคน 
จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและไม่ทิ้งผู้เรียนคนใดไว้ข้างหลัง โดยมุ่งเน้นขอบข่ายความร่วมมือของภูมิภาค ดังนี้ 
   ๑) การขยายนวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือการใช้เทคโนโลยีอย่างแพร่หลายในอนาคต  
   ๒) การเพ่ิมความยืดหยุ่นในระบบการศึกษาเพ่ือตอบสนองต่อความท้าทาย  
   ๓) การส่งเสริมสภาพแวดล้อมการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับระบบนิเวศการศึกษา 
ของประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเน้นพ้ืนที่ชายขอบและมีสถานะเศรษฐกิจอ่อนแอ 
มากที่สุด 
   ๔) การสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความพร้อมต่อโลกอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
   ๕) การท างานร่วมกับศูนย์ระดับภูมิภาคต่างๆ ของซีมีโอเพ่ือส่งเสริมจิตวิญญาณ 
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
   ๖) การสร้างสภาพแวดล้อมทางนโยบายที่เสริมสร้างความร่วมมือและภาคีหุ้นส่วน
ระหว่างผู้ที่มีบทบาทส าคัญทางการศึกษา เพ่ือพลิกโฉมการศึกษาและวิทยาศาสตร์ในลักษณะที่สอดคล้องกับ  
อัตลักษณ์และวัฒนธรรมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

 ๕. กิจกรรมส าคัญในระหว่างการประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ ๕๑ ได้แก่  
  ๕.๑ พิธีมอบใบรับรองการเข้า เป็นหน่วยงานที่ เป็นสมาชิกสมทบซี มี โอ ให้แก่  
British Columbia Council for International Education (BCCIE) บริหารงานโดย Dr. Randall MARTIN 
เข้าเป็นสมาชิกเมื่อปี ๒๕๖๓ มีพันธกิจในการแสวงหาหุ้นส่วนความร่วมมือเพ่ือพัฒนาศักยภาพขององค์กร 
ในการบริหารจัดการความรู้ด้านการศึกษาระหว่างประเทศ ทั้งนี้ สถาบัน BCCIE และรัฐบาลแคนาดา มีความยินดี
อย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่เป็นสมาชิกสมทบซีมีโอ ซึ่งที่ผ่านมาสถาบันได้ให้การสนับสนุน 
และด าเนินโครงการ/กิจกรรมร่วมกับศูนย์ซีมีโอรีแทรค นครโฮจิมินห์ และส านักงานเลขาธิการซีมีโอ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สถาบัน BCCIE พร้อมสนับสนุนและด าเนินความร่วมมือกับภาคีหุ้นส่วน  
ในฐานะหน่วยงานที่เป็นสมาชิกสมทบซีมีโอ 



๙ 
 
  ๕.๒ พิธีมอบรางวัลซีมีโอ  
    ๑) รางวัล SEAMEO-Japan ESD Award เป็นความร่วมมือระหว่างส านักงานเลขาธิการ
ซีมีโอ และกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม การกีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประเทศญี่ปุ่น (MEXT)  
จัดให้มีข้ึนเป็นประจ าทุกปี เน้นเสริมสร้างความตระหนักและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ทีย่ั่งยืนในโรงเรียนและชุมชนของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
    ๒) รางวัล SEAMEO-Australia Education Links Award เป็นความร่วมมือทางการศึกษา
ระหว่างประเทศออสเตรเลียและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี   
โดยในปีนี้รางวัลชนะเลิศเป็นของนักวิจัยชาวไทยและอินโดนีเซีย   
    ๓) รางวัล SEAMEO Service Award เป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคลากรของส านักงาน
เลขาธิการซีมีโอและศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ ซึ่งมีผลงานความส าเร็จด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 
รวมทั้งอุทิศตนช่วยเหลือการด าเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุพันธกิจและเป้าหมายขององค์กร ตามล าดับ    
  ๕.๓ การเปิดตัวแผนยุทธศาสตร์ซีมีโอ ปี ๒๕๖๔-๒๕๗๓ เน้นประเด็นหลัก ๔ เรื่อง คือ  
๑) การส่งเสริมภาวะผู้น าในระดับภูมิภาคและการเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและระดับโลก ๒) การด าเนิน
โครงการ/แผนงานที่ เป็นเลิศและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน ๓) การสร้างภาคีหุ้นส่วน 
ทางยุทธศาสตร์ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการเสริมสร้างเครือข่าย และ ๔) การพลิกโฉมดิจิทัล 
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังมุ่งแสวงหาแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก 
ซีมีโอในการพัฒนาประเด็นส าคัญของซีมีโอ ๗ ประเด็น ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม ในอีก ๑๐ ปี
ข้างหน้า เพ่ือให้มั่นใจว่าผู้ เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเสมอภาคและครอบคลุม  โดยมีขอบข่าย 
การด าเนินงานตามประเด็นส าคัญของซีมีโอ ๗ ประเดน็ ดังนี้ 
    ด้านการศึกษา ได้แก่ ๑) การส่งเสริมการจัดการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัย  
๒) การจัดการอุปสรรคในการเข้าถึงการศึกษา ๓) การเตรียมความพร้อมการศึกษาเพ่ือเผชิญกับสภาวะฉุกเฉิน  
๔) การส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา  ๕) การปฏิรูประบบการพัฒนาครู  
๖) การเสริมสร้างความร่วมมือด้านการอุดมศึกษาและการวิจัย ๗) การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  
    ด้านวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ๑) ความรอบรู้ด้านสุขภาพในเรื่องของสุขภาพจิตและสุขภาพ
ทางจิตสังคม ๒) การบริหารทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียน  
๓) การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ๔) ความหลากหลายทางชีวภาพและเทคโนโลยี 
ชีวภาพ ๕) ความมั่นคงทางอาหาร โภชนาการ และการเกษตรแม่นย าสูง ๖) วิทยาศาสตร์ข้อมูลวิทยาการ
วิเคราะห์ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ ๗) สะเต็มศึกษาเพ่ือสร้างแรงงานในอนาคต  
    ด้านวัฒนธรรม ได้แก่ ๑) การสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม ประเพณี และนวัตกรรม  
๒) กรอบจริยธรรมและกฎหมาย ๓) ความยืดหยุ่นและความรู้ดั้งเดิม ๔) สันติภาพและความเข้าใจระหว่าง
วัฒนธรรม ๕) ความรู้ทางวัฒนธรรมและการชื่นชมความหลากหลายทางวัฒนธรรมในโลกสมัยใหม่ ๖) การใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพ่ือการอนุรักษ์ทางมรดกหรือวัฒนธรรม ๗) วิทยาศาสตร์มรดก   
 



๑๐ 
 
  ๕ .๔  การน า เสน อ เรื่ อ ง  “Bridging the Distance through Technology” โด ย  
Ms. Alice Albright ประธานกรรมการบริหาร ภาคีเครือข่ายโลกเพื่อการศึกษา กล่าวถึงการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-๑๙ ท าให้การส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีจึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญมาก ซึ่งรวมถึงการสร้าง 
ความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย และการแสวงหาแนวทางช่วยเหลือให้ เด็กสามารถกลับเข้าเรียนในโรงเรียน 
ได้เหมือนเดิม โดยต้องไม่ละเลยว่าไม่ทิ้งผู้เรียนคนใดไว้ข้างหลัง และมุ่งเน้นการจัดสรรงบประมาณให้มากขึ้น 
และเพียงพอ อันจะน าไปสู่การบรรลุ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนแห่ งสหประชาชาติ  เป้าหมายที่  ๔  
เรื่องการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา    

 อนึ่ง การประชุมสภาซีเมคเป็นการประชุมของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  จัดขึ้น 
ทุก ๒ ปี ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รัฐมนตรีศึกษาของประเทศสมาชิก ๑๑ ประเทศ สมาชิกสมทบ ๕ ประเทศ 
และหน่วยงานที่เป็นสมาชิกสมทบ ๖ แห่ง รวมทั้งเครือข่าย/ศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ และองค์การระหว่าง
ประเทศอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันก าหนดนโยบายการศึกษาภายใต้กรอบความร่วมมือซีมีโอ 
รับทราบความก้าวหน้า ผลส าเร็จ และปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน กิจกรรม และโครงการซีมีโอ  
และศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอในปีที่ผ่านมา พิจารณาอนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายของส านักงานเลขาธิการซีมีโอ 
พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
สมาชิกซีมีโอ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านการศึกษาในภูมิภาค ทั้งนี้ การประชุมหารือเชิงยุทธศาสตร์ระดับ
รัฐมนตรีศึกษาของซีมีโอ (SDEM) เป็นข้อริเริ่มจากที่ประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ ๔๗ เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๖  
ที่เวียดนาม โดยมุ่งประเด็นการพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ของภูมิภาคภายหลังปี ๒๕๕๘ ซึ่งก าหนด 
จัดขึ้นทุก ๒ ปี 

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

สรุปและเรียบเรียงโดย นางสาวสิริภัคค์ ธรรมบุศย์ 
กลุ่มความร่วมมือระดับภมูิภาค 
ส านักความสมัพันธ์ต่างประเทศ 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

 


