
สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ ๔4 
(44th SEAMEO High Officials Meeting: SEAMEO HOM) 

วันที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๖4  
ผ่านระบบการประชุมทางไกล 

ณ ห้องประชมุจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ               
--------------------------------------------        

 

 นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด 
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) ครั้งที่ 44              
(44th SEAMEO High Officials Meeting) ผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๖4   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑. พิธีเปิดการประชุม วันที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๖4 โดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม และแสดงความชื่นชมส านักงาน
เลขาธิการซีมีโอในการจัดการประชุมครั้งนี้ พร้อมทั้งกล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศทั่วโลก ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา ส่งผลให้โรงเรียน 
ปิดการเรียนการสอนและน าเทคโนโลยีทางการศึกษามาประยุกต์ใช้เพื่อให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง 
ทั้งนี้ ในส่วนของประเทศไทย รัฐบาลได้สนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลให้กับนักเรียน         
โดยใช้แพลตฟอร์มที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน รวมทั้งด าเนินการอย่างเร่งด่วนในการจัดเตรียม      
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้ครอบคลุมนักเรียนและครูทั่วประเทศ ในขณะเดียวกันได้ให้ความส าคัญ
กับการให้นักเรียนสามารถกลับมาเรียนที่โรงเรียนได้อย่างปกติ เพื่อส่งเสริมการเรียนร่วม และลดจ านวน            
ของเด็กตกหล่น 
  นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การปรับเปลี่ยน
หลักสูตรเป็นหลักสูตรที่พัฒนาสมรรถนะของผู้ เรียน รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับครู                 
เป็นสิ่ งที่ ประเทศสมาชิกซีมี โอควรให้ความส าคัญ ในล าดับแรก  เพื่ อบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน                              
ในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียน  การลดช่องว่างทักษะด้านดิจิทัล และการส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน โดยรัฐมนตรีฯ เชื่อมั่นว่าส านักงานเลขาธิการซีมีโอ และศูนย์/เครือข่าย
ระดับภูมิภาคของซีมี โอจะสามารถให้การสนับสนุนประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้                       
ในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการศึกษา โดยจัดท านโยบายการจัดการศึกษาที ่สอดคล้อง            

 



 ๒ 

กับความต้องการและความท้าทายแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้สอดรับ             
กับสถานการณใ์นอนาคตที่ไม่อาจคาดการณ์ได ้
  ในพิธีเปิดการประชุมข้างต้น Dr. Ethel Agnes Pascua-Valenzuela ผู้อ านวยการ
ส านักงานเลขาธิการซีมีโอเป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม โดยกล่าวถึงความส าคัญของการประชุม
ครั้งนี้ ซึ่งเป็นเวทีส าหรับเจ้าหน้าที่ระดับสูงได้ร่วมกันก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนาการศึกษา วิทยาศาสตร์        
และวัฒนธรรมของภูมิภาค และแนวทางในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก ศูนย์ระดับ
ภูมิภาคของซีมีโอ และหุ้นส่วนความร่วมมือ ก่อนน าเสนอต่อสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(สภาซีเมค) เพื่อให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๒. การประชุมวาระเฉพาะของการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมี โอ ครั้งที่  ๔4              
วันที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๖4 เวลา 09.00 – ๑0.3๐ น. โดยนายสุภัทร  จ าปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมดังกล่าว และ Mr. Lai Chung Han ปลัดกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ 
ท าหน้าที่ประธานการประชุมวาระเฉพาะ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ที่ประชุมได้ร่วมกันรับรองรายงานการแจ้งเรื่องข้อมติ  จ านวน 10 เรื่อง ได้แก่             
๑) การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อมติที่ประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 51 
๒) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารของซีมีโอ ประจ าปี ๒๕6๔ ๓) ข้อเสนองบด าเนินงาน 3 ปี     
ของส านักงานเลขาธิการซีมีโอ ปีงบประมาณ 256๕/256๖ – 256๗/256๘ ๔) ข้อเสนอการแก้ไขคู่มือ

 

 



 ๓ 

ส าหรับการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารของศูนย์/เครือข่ายระดับภูมิภาคของซีมีโอ ๕) ข้อเสนอการแก้ไข
โครงสร้างของส านักงานเลขาธิการซีมีโอ ๖) สถานะของ Education University of Hong Kong และ John 
Wiley & Sons (Singapore) Pte Ltd ในการสมัครเข้าเป็นหน่วยงานที ่เป็นสมาชิกสมทบของซีมีโอ          
๗) ความก้าวหน้าการจัดตั้งคณะกรรมการด้านวิชาการเพื่อพิจารณากฎบัตรของซีมีโอ 8) ข้อเสนอแผนพัฒนา 
๕ ปี ระยะที่ 1๑ ของศูนย์ซีมีโอเรลค์ ประจ าปีงบประมาณ 256๕/256๖ – 256๙/25๗๐ 9) ข้อเสนอ
แผนพัฒนา ๕ ปี ระยะที่ ๖ ของศูนย์ซีมีโอไรเฮด ประจ าปีงบประมาณ 256๕/256๖ – 256๙/25๗๐  
และ 10) แผนพัฒนา ๕ ปี ระยะที่ ๘ ของศูนย์ซีมีโอสปาฟา ประจ าปีงบประมาณ 256๕/256๖ – 256๙/25๗๐  
 

  นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาการสมัครเข้าเป็นหน่วยงานที่เป็นสมาชิกสมทบ
ของซีมีโอของ Education University of Hong Kong และ John Wiley & Sons (Singapore) Pte Ltd 
โดยที่ประชุมได้เห็นชอบให้ Education University of Hong Kong สมัครเข้าเป็นหน่วยงานที่เป็นสมาชิก
สมทบของซีมีโอ อย่างไรก็ตาม John Wiley & Sons (Singapore) Pte Ltd ไม่ได้รับความเห็นชอบ             
จากที่ประชุมให้สมัครเข้าเป็นหน่วยงานที่เป็นสมาชิกสมทบของซีมีโอ        
 3. การประชุม เต็มคณ ะของการประชุม เจ้ าหน้ าที่ อาวุ โสของซีมี โอ ครั้ งที่  ๔๔                  
วันที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา 11.00 – ๑๖.๑๕ น. โดย Mr. Lai Chung Han ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการสิงคโปร ์ท าหน้าที่ประธานการประชุมเต็มคณะ  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 ในระหว่างการประชุมเต็มคณะ ที ่ประชุมได้รับทราบเรื ่องต่าง ๆ ได้แก่ ข้อตกลง           
จากที่ประชุมผู้อ านวยการศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ ปี ๒๕๖๔ ความก้าวหน้าการด าเนินโครงการ           
ความร่วมมือระหว่างศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ ประจ าปีงบประมาณ 2561/2562 – 2563/2564 
ความก้าวหน้าการด าเนินโครงการ/กิจกรรมภายใต้ประเด็นส าคัญด้านการศึกษาของซีมีโอ 7 ประเด็น                 
ของศูนย์/เครือข่ายระดับภูมิภาคของซีมีโอ และส านักงานเลขาธิการซีมีโอ ปีงบประมาณ 2563/2564 
รายงานผลการประชุมประสานงานระหว่างซีมีโอและยูเนสโก รายงานผลการประชุมประสานงานระหว่างซีมีโอ
และอาเซียน และรายงานการจัดประชุมเวทีหารือระดับสูง หัวข้อ “Teacher Competencies in the Digital 
Revolution Reaching the Unreached” ผ่านการประชุมทางไกล 
 ส าหรับประเด็นส าคัญที่มีการอภิปรายในการประชุมเต็มคณะ ได้แก่ 
 ๑) ความก้าวหน้าการจัดท าแผนการด าเนินงานของซีมีโอ ฉบับที่ 9 ปี 2564 – 2568 
โดยส านักงานเลขาธิการซีมีโอได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 10 ปีของซีมีโอ (2564 – 2573) เพื่อให้สอดรับ         
กับการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมในยุคดิจิทัลของทศวรรษใหม่ และได้เปิดตัว           
แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวในการประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ 51 เมื่อเดือนมิถุนายน 2564 ทั้งนี้ แผนการด าเนินงาน
ของซีมีโอ ฉบับที่ 9 (ปี 2564 – 25๖๘) เป็นแผนอ้างอิงที่รวบรวมโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์/เครือข่าย

 



 ๔ 

ระดับภูมิภาคของซีมีโอ ซึ่งก าหนดอยู่ในแผนพัฒนา 5 ปีของศูนย์ฯ นอกจากนี้ยังรวบรวมข้อมูลวิสัยทัศน์           
และเป้าหมายของศูนย์/เครือข่ายระดับภูมิภาคของซีมีโอ และส านักงานเลขาธิการซีมีโอ รวมถึงแผนยุทธศาสตร์ 
10 ปีของซีมีโอ (2564 – 2573)   
  ๒) ความก้าวหน้ าการด าเนิน โครงการสนับสนุนการเข้าถึ งและตอบสนอง              
ด้านการศึกษาของซีมีโอในช่วงโควิด-๑๙ (SEAMEO CARES) และโครงการคุณภาพการศึกษาแบบเรียนรวม
ของโรงเรียนชายแดนซีมีโอ ซึ่งส านักงานเลขาธิการซีมีโอได้ด าเนินงานโครงการดังกล่าว โดยมีเป้าหมาย       
ในการเข้าถึงกลุ่มด้อยโอกาสของประเทศในภูมิภาค ผ่านรูปแบบของห้องเรยีนออนไลน์ซีมีโอ การจัดชุดเครื่องมือ
การเรียนรู้ส าหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกล ทั้งนี้ ส านักงานเลขาธิการซีมีโอก าลังจัดท าร่างและจัดเตรียม
ชุดเครื่องมือการเรียนรู้ส าหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกล เพื่อแจกจ่ายให้กับประเทศสมาชิกซีมีโอ        
ในโอกาสต่อไป นอกจากนี้ การด าเนินโครงการ SEAMEO CARES จะใช้เงินจากกองทุนที่ได้มาจากเงินบริจาค
ของหน่วยงานที่เป็นสมาชิกสมทบของซีมีโอรายปี ส่วนการให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการจะได้รับความร่วมมือ
จากศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ กระทรวงศึกษาธิการ และภาคีเครือข่ายซีมีโอที่มีความพร้อมในการช่วยเหลือ
โรงเรียนชายแดน  
  ๓) ข้อเสนอการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส าหรับโครงการ Southeast Asia Primary 
Learning Metrics: SEA-PLM ปี 2564 - 2568 โดยเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ส านักงานเลขาธิการ 
SEA-PLM ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับส านักงานเลขาธิการซีมีโอ และองค์การยูนิเซฟ ส านักงานเอเชียตะวันออก  
และแปซิฟิก (UNICEF EAPRO) ในการจัดการประชุมโต๊ะกลม ผ่านการประชุมทางไกล เพื่อหารือเกี่ยวกับ           
การเรียนรู้ของเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้          
ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมข้างต้น ประกอบด้วย นักการศึกษา นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสมาชิกซีมีโอ 
ศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ และองค์กรความร่วมมือของซีมีโอ ทั้งนี้ ในขั้นตอนการจัดเตรียมการประเมินผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โดยน าระบบเมตริกมาประยุกต์ใช้ในการก าหนด
รูปแบบการประเมินผลรวม รอบที่ 2 นั้น คณะท างานของ SEA-PLM ได้ใช้บทเรียนจาก SEA-PLM 2019     
มาพัฒนาแผนที่ครอบคลุมการก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์ส าหรับ SEA-PLM 2023 นอกจากนี้ แผนยุทธศาสตร์ 
5 ปี ส าหรับโครงการ SEA-PLM  ปี 2564 – 2568 ได้พัฒนามาจากผลการหารือร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก 
รวมทั้งโครงร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาการประเมินผลในปัจจุบัน  
   อนึ่ง เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๔ กระทรวงการต่างประเทศของสาธารณรัฐเกาหลี          
ได้อนุมัติข้อเสนอโครงการ Monitoring and Developing ASEAN Basic Education: Southeast Asia  
Primary Learning Metrics (SEA-PLM) Programme และสนับสนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินโครงการ
ดังกล่าว จ านวน 2,272,011 เหรียญสหรัฐ ผ่านทาง ASEAN-Republic of Korea Cooperation Fund  
(AKCF) ทั้งนี้ ส านักงานเลขาธิการซีมีโอก าลังปรับปรุงข้อมูลกิจกรรมและงบประมาณส าหรับโครงการข้างต้น              
ให้สอดคล้องกับคู่มือของกองทุน AKCF 
  ๔) ความก้าวหน้าการด าเนินโครงการโรงเรียนชายแดนซีมีโอใน สปป. ลาว                
โดยศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการพัฒนาการศึกษาในชุมชนของซีมีโอ (ซีมีโอเซ็ด) สปป. ลาว ได้เสนอแนวทาง        
การจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนชายแดนใน สปป. ลาว ได้แก่ จ านวนนักเรียนต่อชั้นเรียนที่มากเกินไป            
ครูที่ได้รับการสรรหาเข้ามามีคุณสมบัติไม่ตรงกับความต้องการของนักเรียน การขาดแคลนทรัพยากรในการสอน 
ครูและผู้บริหารโรงเรียนไม่ได้รับการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และการขาดแคลนสิ่งอ านวยความสะดวก     
ในโรงเรียน โดยศูนย์ซีมีโอเซ็ดได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับ Sister Centres รวมทั้งจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ในหัวข้อ “Building the Capacity of Science and Math Teachers of Lao Border Schools 2020” 
ร่วมกับศูนย์ซีมีโอสะเต็มเอ็ด ศูนย์ซีมีโอเรคแซม ศูนย์ซีมีโอไบโอทรอป ศูนย์ซีมีโอคีเท็ปด้านคณิตศาสตร์         
และศูนย์ซีมี โอคี เท็ปด้านวิทยาศาสตร์ ตลอดจนร่วมมือกับศูนย์ซีมี โออินโนเทคด าเนินโครงการ 
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“Strengthening School Community partnership for Quality Education and Lifelong Learning: 
Developing Institutional Capacity Building Tools for the Village Education Development 
Committee of Lao PDR” ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้บริหาร
โรงเรียน ครู และผู้น าชุมชน และมีเป้าหมายในการส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนชายแดน 
  ๕) ข้อเสนอการจัดตั้ง Space Science and Technology Education Centre  
สืบเนื่องจากชีวิตของประชาชนในยุคปัจจุบัน ได้รับการพัฒนาจากการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ                   
ซึ่งนอกเหนือจากการพยากรณ์อากาศ การสื่อสารทางไกล และระบบ GPS แล้ว แอพพลิเคชั่นจ านวนมาก        
ด้านเทคโนโลยีอวกาศสามารถช่วยสร้างความสะดวกหลายประการให้กับประชาชน ดังนั้น ศูนย์ระดับภูมิภาค
ว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของซีมีโอ (ซีมีโอเรคแซม) ประเทศมาเลเซีย จึงได้วางแผน           
ที ่จะจัดตั ้ง Space Science and Technology Education Centre ณ SEAMEO RECSAM campus 
ประเทศมาเลเซีย ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ให้กับนกัเรียน  
 ๖) โครงการจัดการเรียนร่วมส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านทางหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สืบเนื่องจากการจัดการเรียนรวมส าหรับบุคคล              
ที่มีความต้องการพิเศษเป็นประเด็นที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทั่วโลกให้ความสนใจเป็นอย่างมาก 
ดังนั้น ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการจัดการศึกษาพิ เศษของซีมี โอ (ซีมี โอเซ็น) ประเทศมาเลเซีย                         
จึงให้ความส าคัญกับการน าความรู้และข้อมูลใหม่ ๆ ด้านการศึกษาพิเศษมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ปัจจุบัน 
โดยศูนย์ซีมีโอเซ็นได้เสนอที่จะจัดท าโครงการพิมพ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ที่น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
การด าเนินงานด้านการจัดการเรียนรวมส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษของประเทศสมาชิกซีมีโอ         
ซึ่งคาดว่าโครงการดังกล่าวจะบรรลุผลภายใน 7 เดือน และด าเนินการใน 3 ระยะ (เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 
2564 – เมษายน 2565) 
  ๗) ข้อเสนอโครงการความร่วมมือระหว่างศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอเกี่ยวกับ            
“The Readiness of TVET Institutions for IR 4.0 in Southeast Asia” สืบเนื่องจากการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 ( Industry 4.0) มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตและการท างานของประชาชนในปัจจุบัน           
รวมทั้งขั้นตอนการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีของประเทศสมาชิกซีมีโอมีความแตกต่างกันอย่างมาก         
ดังนั้น การที่สถาบันด้านเทคนิคและอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม (TVET) มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อม
ส าหรับ Industry 4.0 จึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่างมาก นอกจากนี้ รัฐบาลและภาคอุตสาหกรรมควรจัดท า
นโยบายและยุทธศาสตร์ที่สอดรับกับความต้องการด้าน Industry 4.0 ทั้งนี้ ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยเทคนิค
และอาชีวศึกษาของซีมีโอ (ซีมีโอโวคเทค) ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ได้เสนอที่จะจัดท าโครงการความร่วมมือ
ระหว่างศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมี โอเกี่ยวกับ  “The Readiness of TVET Institutions for IR 4.0 in 
Southeast Asia” โดยมุ่งเน้นเรื่องการประเมินผลความพร้อมของสถาบันด้าน TVET ส าหรับ Industry 4.0    
       ๘) การส่งเสริมโครงการ One Health Education ในโรงเรียนชายแดนของไทย     
โดยเครือข่ายระดับภูมิภาคว่าด้วยเวชศาสตร์เขตร้อนและสาธารณสุขของซีมีโอ (ซีมีโอทรอปเมดเน็ตเวิร์ค )       
ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย ได้ริเริ่มแนวคิด “One Health” ในปี 2547 โดยเน้นเรื่องการเชื่อมโยง และการพึ่งพา
อาศัยซึ่งกันและกันระหว่างมนุษย์และสัตว์ ในสิ่งแวดล้อมเดียวกัน ซึ่งจ านวนที่เพิ่มขึ้นของโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คน 
ได้แก่ โรคไข้หวัดนก โรคอีโบลา โรคไข้ซิกา และโรคโควิด-19 แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพ      
ของมนุษย์ สัตว์ และระบบนิเวศ ดังนั้น โรงเรียนชายแดนจึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นที่ตั้งของโครงการ      
One Heath Education เนื่องจากในบริเวณชายแดน มนุษย์และสัตว์จะอยู่ร่วมกันอย่างใกล้ชิด จึงส่งผลให้เกิด
โรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คนอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ เครือข่ายระดับภูมิภาคว่าด้วยเวชศาสตร์เขตร้อนและสาธารณสุข 
ของซีมีโอ ได้ร่วมมือกับศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ (ซีมีโอสะเต็มเอ็ด) Southeast Asia 
One Heath University Network (SEAOHUN) และเชฟรอน ด าเนินโครงการ One Heath Education  
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อนึ่ง การส่งเสริมแนวคิด One Health ไม่ควรจ ากัดเฉพาะเรื่องสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม        
แต่ยังต้องสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพึ่งพาอาศัยระหว่างมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะท าให้ทุกคน
สามารถพัฒนาพฤติกรรมในการป้องกันโรคต่าง ๆ ได้ โดยปกติ เด็กจะมีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับสัตว์ ดังนั้น  
จึงจ าเป็นต้องให้ความรู้แก่เด็กในการป้องกันโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คน นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีบทบาทส าคัญ       
ในการพัฒนาทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีของนักเรียน เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถตัดสินใจในการใช้ชีวิตประจ าวันได้ 
ตลอดจนสามารถน าความรู้ไปสู่ครอบครัวและชุมชน ส าหรับการเสริมสร้างแนวคิด One Health ให้กับนักเรียน 
ครู และบุคลากรในโรงเรียนชายแดน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของครูในการส่งเสริมแนวคิด 
One Health ส่งเสริมความรู้และพัฒนาทัศนคติและความประพฤติที่ดีที่เกี่ยวข้องกับ One Health และ other 
health ให้กับนักเรียน ตลอดจนร่วมมือกับกลุ่มต่าง ๆ  ในชุมชนเพื่อส่งเสริมแนวคิด One Health และพัฒนา
โมเดล “One Health Education Programme in the School Setting” ที่สามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ระหว่างประเทศสมาชิกซีมีโอได้ 
  ๙) ข้อเสนอโครงการ Decoding Sufficiency and Sustainability Vocabularies 
สืบเนื่องจากการศึกษาส าหรับเยาวชนรุ่นใหม่เป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่างมากในปัจจุบัน รวมทั้งมีแพลตฟอร์ม 
หลายรูปแบบที่สร้างความตระหนักและเปลี่ยนแนวคิดของเยาวชนให้เป็นพลเมืองของโลก และมีความใส่ใจ     
ในเรื่องสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืน 
ของซีมีโอ (ซีมีโอเซ็พส์) ประเทศไทย จึงได้เสนอที่จะด าเนินโครงการเพื่อส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่แนวปฏิบัติที่มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการให้ความรู้เรื่องดังกล่าวแก่นักเรียน และนักศึกษา 
ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ได้วางแผนที่จะจัดท าเนื้อหาการเรียนรู้ออนไลน์ที่ครอบคลุมค าศัพท์ 25 ค า (เน้นเรื่อง SEP         
และ SDGs) ซึ่งกรอบเวลาในการด าเนินโครงการข้างต้น คือ เดือนกรกฎาคม 2564 – เมษายน 2565 
 นอกจากนี้ ผู้แทนประเทศสมาชิกซีมีโอแต่ละประเทศ ได้น าเสนอการด าเนินโครงการ         
และกิจกรรมที่ส าคัญภายใตป้ระเด็นส าคัญด้านการศึกษาของซีมีโอ 7 ประเด็น ในช่วงการฟื้นฟูหลังวิกฤตโควิด-19
โดยนายสุภัทร  จ าปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้รายงานการด าเนินโครงการฯ ของไทย ดังนี ้
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   1. การส่งเสริมการจัดการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัย ได้แก่ การแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย จ านวน 6 คณะ ในปี 2563 การจัดท าเอกสารแนวทาง          
การรับเด็กปฐมวัยเข้าศึกษาในระดับอนุบาล และประถมศึกษา การเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการพัฒนา            
เด็กปฐมวัยระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการก าหนดนโยบายที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ ในเดือนมิถุนายน 
2564 คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย ปี 2564 – 2570 ซึ่งแผนดังกล่าว 
ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑) การจัดและการให้บริการแก่เด็กปฐมวัย ๒) การพัฒนาและสร้าง       
ความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย  ๓) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน         
การให้บริการพัฒนาเด็กปฐมวัย ๔) การพัฒนาระบบและกลไกการบูรณาการสารสนเทศด้านเด็กปฐมวัย         
และการน าไปใช้ประโยชน ์๕) การจัดท าและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัยและการด าเนินการ
ตามกฎหมาย ๖) การวิจัยพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ และ ๗) การบริหารจัดการ การสร้างกลไกการประสาน
การด าเนินงาน และการติดตามประเมินผล นอกจากนี้ วัตถุประสงค์หลักของร่างแผนข้างต้น คือ การก าหนด
นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเชื่อมโยง
การบูรณาการข้อมูลระหว่างกระทรวงต่าง ๆ  รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง จากระดับนโยบาย
จนถึงระดับปฏิบัติ เพื่อลดความซ้ าซ้อนในการท างาน 
    2.  การจ ัดการอ ุปสรรคในการเข ้าถ ึงการศ ึกษา  โดยร ัฐบาลไทยได ้ข ับ เคลื ่อน            
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ซึ่งเป้าหมายสูงสุด คือ เสริมสร้างก าลังคนด้านการศึกษาที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้            
ยังจัดให้เรียนฟรี 15 ปี ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลายส าหรับผู้เรียนทุกคน ทั้งนี้ รัฐบาล           
ไดส้นับสนุนค่าใช้จ่าย จ านวน ๕ รายการ ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน 
ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
     3.  การเตรียมความพร้อมการศึกษาเพื่อเผชิญกับสภาวะฉุกเฉิน โดยส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มุ่งเน้นการเสริมสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
ในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การส่งเสริมการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มส าหรับนักเรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป การสร้างแพลตฟอร์มคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน “OBEC Content Center” ส าหรับทุกคน โดยให้บริการเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ ๗ ประเภท      
ซึ ่งผู ้เรียนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างสะดวก ได้แก่ แอพพลิเคชั่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิดีทัศน์ 
รูปภาพ เสียง สื่อมัลติมีเดีย และงานวิจัยทางการศึกษา นอกจากนี้ ยังจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ในโรงเรียน 
Stand Alone ซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล และพื้นที่ชนบท อนึ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ได้ริเริ่มโครงการ อว. พารอด ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมข้อมูลที่เป็นประโยชน์          
ต่อผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19) เช่น วิธีการปฏิบัติตัวส าหรับผู้ป่วยที่ก าลังดูอาการอยู่ที่บ้าน 
แนวทางการท า Home Isolation และการสร้าง Community Isolation รวมถึงช่วยส่งต่อกล่องยาและอุปกรณ์
ที่จ าเป็นเพิ่มเติมจากที่โรงพยาบาลจัดสรรให้ 
       4.  การส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา  โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ในเรื่องทักษะทางภาษา และทักษะดิจิทัลที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน  ซึ่งช่วยให้ครู           
และบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอน              
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19) นอกจากนี้ ได้จัดตั้งศูนย์บริหาร
เครือข่ายการผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา จ านวน 25 สาขา ในโรงเรียนและสถาบันอาชีวศึกษา จ านวน 25 แห่ง 
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ตลอดจนจัดตั้งศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ จ านวน 15 แห่ง เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีความเป็นเลิศ          
ในสาขาวิชาที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
     5. การปฏิรูประบบการพัฒนาครู โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน          
ได้ด าเนินโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาสะเต็มศึกษาไทย-กัมพูชา เพื่อจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการบูรณาการ
สะเต็มศึกษาให้กับครูวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ ยังมีโครงการส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล    
และปัญญาประดิษฐ์ในสถานศึกษาเพื ่อความเป็นเลิศ โครงการอบรมครู และบุคลากรทางการศึกษา        
ผ่านหลักสูตรฟินแลนด์แบบออนไลน์ โดยมีครู และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 35 คน จาก 673 คน 
ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเข้ารับการอบรมออนไลน์ของประเทศฟินแลนด์             
ใน 3 หลักสูตร ได้แก่ 1) สะเต็มศึกษาส าหรับครูผู้สอนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา 2) การพัฒนาทักษะ         
การใช้สื่อในสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ดิจิทัล และ 3) การพัฒนาวิชาชีพโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน โครงการจัดอบรม
ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับครู รวมถึงทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (โคดดิ้ง) การออกแบบการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีเป็นฐาน ตลอดจนการวัดและประเมินผลออนไลน์ อนึ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ได้ด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษา
เป็นพี่เลี้ยง ด้วยการสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาน านวัตกรรมทางการศึกษา ทรัพยากร ตลอดจนความรู้ 
ความเชี่ยวชาญทางวิชาการของบุคลากรและเทคโนโลยีไปช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนที่เปิดสอน
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งครูจะได้รับประสบการณ์ในการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านการศึกษาของชาติ และการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน 
รวมทั้งยกระดับมาตรฐานวิชาชีพของครู โดยการจัดแพลตฟอร์มการปฏิบัติให้กับครู 
      6. การเสริมสร้างความร่วมมือด้านการอุดมศึกษาและการวิจัย  โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ด าเนินโครงการส่งเสริมการวิจัยของครูในสถาบันการอาชีวศึกษา และส่งเสริม
การวิจัยส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี รวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานและสถานประกอบการ           
ทั้งในและต่างประเทศ อนึ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ด าเนินงาน          
สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และก าลังคนที่มีสมรรถนะและศักยภาพสูงส าหรับการท างานในอุตสาหกรรมใหม่ไปสู่  
New S-Curve ซึ่งจ าเป็นส าหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ นอกจากนี้ ได้สนับสนุน            
ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในลักษณะร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษา             
และสถานประกอบการที่ เรียกว่า “หลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
(Cooperative and Work Integrated Education Program: CWIE)” รวมทั ้งจ ัดโครงการ Talent 
Mobility เพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาเข้าไปช่วยในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
บุคลากรวิจัยในภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนด าเนินโครงการ Thai Massive Open Online Course (Thai MOOC) 
เพื่อเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ยุคดิจิทัลที่มุ่งขยายโอกาสทางการเรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
      7. การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
ได้แก่ การด าเนินการศึกษาเกี่ยวกับทักษะแห่งอนาคตซึ่งประชาชนมีความต้องการ เพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้กับโลกที่มีความยืดหยุ่นและการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผลัน เพื่อน าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
การจัดการการเรียนรู้ได้มีการพัฒนาในโรงเรียนให้สอดคล้องกับแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัลของชาติ 
นอกจากนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมมือกับศูนย์ซีมีโอสะเต็มเอ็ด และ National 
Institute of Education (NEI) สิงคโปร์ ด ำเนินโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนสะเต็มศึกษาระหว่างไทย
และสิงคโปร์ ด้วยการจัดฝึกอบรมออนไลน์ให้กับผู้น าสะเต็มศึกษาของโรงเรียน เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์ม               
การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาแบบบูรณาการ รวมทั้งจัดการประชุมระดับชาติเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ            
ของครูด้านการสอนและการวิจัยสะเต็มศึกษา ทั้งนี้ ได้มีการจัดฝึกอบรมทักษะด้านวิทยาการค านวณให้กับครู 
ศึกษานิเทศก์ และวิทยากรแกนน า การจัดโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน Science Technology 
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Innovation (STI): Smart Intensive Farming เพื ่อให้นักเรียนเกิดทักษะและสามารถน าองค์ความรู้        
มาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และน าความรู้และประสบการณ์ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ ตลอดจน
การจัดโครงการแนวทางจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการค านวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ และโครงการพัฒนา
แนวคิดโดยใช้เกมเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะการคิดเชิงระบบส าหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล 
 อนึ่ง ที่ประชุมยังได้รับทราบข้อเสนอการด าเนินกิจกรรมความร่วมมือระหว่างส านักงาน
เลขาธิการซีมีโอ ศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ ประเทศสมาชิกสมทบ (ออสเตรเลีย และสเปน) และหน่วยงาน
ที่เป็นสมาชิกสมทบ (6 แห่ง) ตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ เป็นต้นไป รวมถึงการจัด Virtual SEAMEO-Singapore 
Youth Camp  and Challenge ที่จะเริ่มในเดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๖๕ พร้อมทั้งรับทราบก าหนดการจัด
ประชุมเจ้าหน้ าที่ อาวุ โสของซีมี โอ ครั้ งที่  ๔๕ ระหว่างวันที่  ๒๘ – ๓๐ พฤศจิกายน 256๕  ณ 
กรุงเทพมหานคร 
 ส านักงานเลขาธิการซีมีโอจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมี โอเป็นประจ าทุกปี                    
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาการศึกษา และก าหนดแนวทาง       
ในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อพัฒนาการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม        
ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งครั้งนี้ เป็นครั้งที่ ๔๔ จัดขึ้นในวันที่ 30 พฤศจิกายน 25๖๔ 
ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Webex) มีผู้เข้าร่วมการประชุม จ านวนมากกว่า 150 คน ประกอบด้วย 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเจ้าหน้าที่อาวุโสระดับสูงจากประเทศสมาชิกซีมีโอ 11 ประเทศ ได้แก่ บรูไน        
ดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป. ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม (เมียนมา                    
และติมอร์-เลสเต ไม่ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม) ผู้แทนประเทศสมาชิกสมทบ หน่วยงานที่เป็นสมาชิกสมทบ 
ผู้แทนศูนย์/เครือข่ายระดับภูมิภาคของซีมีโอ และเจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการซีมีโอ รวมทั้งหุ้นส่วน          
ความร่วมมือต่าง ๆ 

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

สรุป/เรียบเรียง  เบญจพร  มรรยาทอ่อน 
กุสุมา  นวพันธุ์พิมล 

กลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาค 
ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ  

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
13 ธันวาคม 2564 

 


