ข้อมูลการจัดประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ (สภาซีเมค) ครัง้ ที่ ๔๘
_______________________
ความเป็ นมา
องค์การรัฐมนตรีศกึ ษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือซีมโี อ ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่
๓๐
พฤศจิกายน ๒๕๐๘ ปจั จุบนั มีสมาชิกรวม ๑๑ ประเทศ คือ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.
ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลปิ ปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม และติมอร์ เลสเต ประเทศสมาชิกสมทบ ๘
ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา ฝรังเศส
่ เยอรมนี นิวซีแลนด์ เนเธอร์แลนด์ สเปน และสหราช
อาณาจักร หน่ วยงานทีเ่ ป็ นสมาชิกสมทบ (Affiliate Member) ๓ แห่ง คือ สภาระหว่างประเทศด้าน
การศึกษาทางไกล (International Council on Distance Education: ICDE) มหาวิทยาลัย ซึคุบะ
(University of Tsukuba) และ บริตชิ เคาน์ซลิ การบริหารงานขององค์การซีมโี อ ประกอบด้วย สภา
รัฐมนตรีศกึ ษาแห่งเอเชียตะวันออกเ ฉียงใต้ (ซีเมค ) สํานักงานเลขาธิการรัฐมนตรีศกึ ษาแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (ซีเมส) และศูนย์ระดับภูมภิ าคขององค์การซีมโี อ
นับตัง้ แต่ก่อตัง้ องค์การซีมโี อ เมือ่ ปี ๒๕๐๘ ได้ม ีการจัด ประชุม สภารัฐมนตรีศกึ ษาแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ หรือ การประชุม สภาซีเมค (Southeast Asian Ministers of Education Council
Conference : SEAMEC) ซึง่ มีการจัดประชุมทุกปี ปีละ ๑ ครัง้ ผูเ้ ข้าประชุม ประกอบด้วยรัฐมนตรี ศกึ ษา
ของประเทศสมาชิกและสมาชิกสมทบทุกประเทศ เพื่อ ร่วมวางนโยบายในการกําหนดกิจกรรมและ
โครงการต่างๆ ของซีมโี อ โดยประเทศสมาชิกจะผลัดกันเป็ นเจ้าภาพจัดการประชุมในประเทศของตน
สําหรับประเทศไทย เคยเป็ นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าว แล้ว ๗ ครัง้ (ครัง้ ที่ ๙ ปี ๒๕๑๗ ครัง้ ที่
๑๔ ปี ๒๕๒๒ ครัง้ ที่ ๑๙ ปี ๒๕๒๗ ครัง้ ที่ ๒๕ ปี ๒๕๓๓ ครัง้ ที่ ๓๑ ปี ๒๕๓๙ ครัง้ ที่ ๓๗ ปี ๒๕๔๕
และครัง้ ล่าสุดเป็ นครัง้ ที่ ๔๔ ระหว่างวันที่ ๕-๘ เมษายน ๒๕๕๒ ทีจ่ งั หวัดภูเก็ต)
นอกจากนี้ ยังมีการจัดประชุมรัฐมนตรีศกึ ษาอาเซียนคู่ขนานกับการประชุมสภาซีเมคด้วย ทัง้ นี้
ในการประชุมสภาซีเมค ครัง้ ที่ ๔๖ และการประชุมรัฐมนตรีศกึ ษาอาเซียน ครัง้ ที่ ๖ เมือ่ วันที่ ๒๗- ๒๘
มกราคม ๒๕๕๔ ทีป่ ระเทศบรูไนดารุสซาลาม ทีป่ ระชุม ฯ มีมติเห็นชอบให้มกี ารขยายวาระการดํารง
ตําแหน่งของประธานสภาซีเมค จากเดิม ๑ ปี เป็ น ๒ ปี จึงส่งผลต่อกําหนดการจัดประชุมสภาซีเมคเป็ น
ทุก ๒ ปี และไม่ประชุมคู่ขนานกับการประชุมรัฐมนตรีศกึ ษาอาเซียนอีกต่อไป โดยเป็นการจัดประชุมขึ้ น
ในปีท่ี ว่างเว้นจากการประชุมรัฐมนตรีศกึ ษาอาเซียน โดยในปี ๒๕๕๖ เป็ น การประชุม ครัง้ ที่ ๔๗ ที่
ประเทศเวียดนาม และสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ครัง้ ที่ ๔๘ สําหรับประเทศไทย
จะเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมฯ ในปี ๒๕๖๔ ซึง่ เป็นการประชุมสภาซีเมคครัง้ ที่ ๕๑ โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการของไทยจะทําหน้าทีเ่ ป็นประธานสภาซีเมค ระหว่างปี ๒๕๖๔- ๒๕๖๕

เนื่องจากในปี ๒๕๕๘ รัฐบาลสิงคโปร์มกี ําหนดจัดงานเฉลิมฉลองเอกราชครบ
๕๐ ปี
โดยกระทรวงศึกษาธิการ หน่ วยงานด้านการศึกษาและสถานศึกษาต้องเตรียมพร้อมเ พื่อร่วมการจัดงาน
ดังกล่าว ดังนัน้ กระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์จงึ ขอสลับวาระการดํารงตําแหน่งประธานสภาซีเมคและ
ประธาน การประชุมสภาซีเมคกับกระทรวงศึกษาธิการของไทย
อนึ่ง ประเทศไทย จึง ได้รบั เป็น
เจ้าภาพจัดประชุม สภาซีเมค ครัง้ ที่ ๔๘ ในปี ๒๕๕๘ และรัฐมนตรีว่าการกร ะทรวงศึกษาธิการของ ไทย
จะดํารงตําแหน่ งประธานสภาซีเมคและทําหน้าทีป่ ระธานการประชุม ระหว่างปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐
วัตถุประสงค์
๑. หารือเชิงนโยบาย ตลอดจนข้อริเริม่ ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมในภูมภิ าค
๒. กําหนดแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒ นธรรมระหว่าง
ประเทศสมาชิกซีมโี อ ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
๓. กําหนดแนวทางในการดําเนินงานโครงการขององค์การซีมโี อและศูนย์ระดับภูมภิ าคต่างๆ
๔. รับทราบ ให้ขอ้ เสนอแนะ และพิจารณาทบทวนการดําเนินงาน/โครงการต่างๆ ของสํานัก
เลขาธิการซีมโี อ และศูนย์ระดับภูมภิ าคของซีมโี อ ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘
๕. พิจารณาและกําหนดนโยบายขององค์การสําหรับปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘
๖. รับทราบค่าใช้จา่ ยของสํานักเลขาธิการซีมโี อ ศูนย์ระดับภูมภิ าคและโครงการร
ะดับภูมภิ าค ปี
๒๕๕๗/๒๕๕๘
๗. พิจารณาอนุ มตั งิ บประมาณค่าใช้จา่ ยของสํานักเลขาธิการซีมโี อ
กําหนดวัน และสถานที่จดั การประชุม
วันที่ 6-9 พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ โรงแรมรอยัลคลิฟ โฮเต็ล กรุป้ (Royal Cliff Hotels Group)
จังหวัดชลบุร ี
ผูเ้ ข้าร่วมการประชุม
การประชุมครัง้ นี้ จะมีผเู้ ข้าร่วมการประชุม ประมาณ ๒๐๐ คน ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการของประเทศสมาชิกซีมโี อ และสมาชิกสมทบ จํานวน ๑๙ ประเทศ เจ้าหน้าทีอ่ าวุโส
และผูแ้ ทนจากประเทศสมาชิก และหน่ วยงานสมาชิกสมทบ ของซีมโี อ ผูแ้ ทนองค์การระหว่างประเทศ
ผูแ้ ทนศูนย์ระดับภูมภิ าคของซีมโี อ ๒๑ แห่ง ผูอ้ ํานวยการสํานักเลขาธิการซีมโี อและเจ้าหน้าที่
องค์ประกอบขององค์การซีมีโอ
๑. สภารัฐมนตรีศกึ ษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education
Council: SEAMEC) หรือ สภาซีเมค ประกอบด้วยรัฐมนตรีศกึ ษาของประเทศสมาชิกทุกประ เทศ ทํา
หน้าทีก่ ําหนดนโยบายความร่วมมือและการพัฒนาการศึกษาของภูมภิ าค อนุมตั โิ ครงการ
ตลอดจน
งบประมาณของสํานักงานเลขาธิการซีมโี อ ศูนย์และโครงการระดับภูมภิ าค รวมทัง้ แต่งตัง้ ประธานสภา
รัฐมนตรีศกึ ษาแห่งเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ ผูอ้ ํานวยการสํานักงานเลขาธิการซีมโี อ ผูอ้ ํานวยการศูนย์ระดับ
ภูมภิ าคและโครงการระดับภูมภิ าค

๒. สํานักงานเลขาธิการองค์การรัฐมนตรีศกึ ษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian
Ministers of Education Organization Secretariat: SEAMEO Secretariat) หรือ สํานักงานเลขาธิการ
ซีมโี อ ตัง้ อยูท่ อ่ี าคารหม่อ มหลวงปิ่น มาลากุล เลขที่ ๙๒๐ ถนนสุขมุ วิท คลองเตย พระโขนง กรุงเทพฯ
เป็นหน่วยงานสําคัญทีช่ ่วยผลักดันนโยบาย เพื่อการพัฒนาการศึกษาของภูมภิ าคและรับนโยบายจากที่
ประชุมสภาซีเมคมาดําเนินการ โดยประสานความร่วมมือกับศูนย์ระดับภูมภิ าคของซีมโี อ
กระทรวงศึกษาธิการของประเทศต่างๆ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในด้านการพัฒนาการศึกษาและอื่นๆ ที่
เกีย่ วข้อง
๓. ศูนย์และเครือข่ายระดับภูมภิ าคของซีมโี อ (SEAMEO Regional Centres and Network)
มีหน้าทีส่ าํ คัญในการพัฒนาบุคลากรของภูมภิ าค เพื่อส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาด้านวิชาการและค วามรู้
ความสามารถทีจ่ ะนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศสมาชิก และเป็นหน่วยงานทีส่ าํ คัญทีจ่ ะช่วย
ขับเคลื่อนนโยบายความร่วมมือด้านการศึกษาในแต่ละด้านของภูมภิ าคให้เป็นรูปธรรม
ปจั จุบนั องค์การซีมโี อมีศูนย์ระดับภูมภิ าคซึง่ มีความเชีย่ วชาญในเฉพาะเรือ่ ง จํานวนทัง้ สิน้ ๒๑
แห่ง (๑ เครือข่าย และ ๒๐ ศูนย์) โดยมีสาํ นักงานตัง้ กระจายอยูต่ ามประเทศต่างๆ ในภูมภิ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ มาเลเซีย (๓ ศูนย์) อินโดนีเซีย (๖ ศูนย์) ฟิลปิ ปินส์ (๓ ศูนย์) บรูไนดารุสซา
ลาม (๑ ศูนย์) สิงคโปร์ (๑ ศูนย์ ) เมียนมาร์ (๑ ศูนย์ ) ไทย (๑ เครือข่าย และ ๓ ศูนย์ ) เวียดนาม (๒
ศูนย์)
................................................................................

ข้อมูลเพิม่ เติมกรุณาติดต่อ
• นางพิมพ์วรัชญ์ เมืองนิล
หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือกับองค์การระดับภูมภิ าค
สํานักความสัมพันธ์ต่างประทศ สป.
กระทรวงศึกษาธิการ
โทร 085 1889 441
• นายพงศ์ธร พนมสิงห์
หัวหน้ากลุ่มสารนิเทศ สํานักอํานวยการ สป.
กระทรวงศึกษาธิการ
โทร 081 855 4389
• ปิยาภา สุองั คะวาทิน
สํานักงานเลขาธิการซีมโี อ
โทร: 086 978 4831
อีเมล์: piyapa@seameo.org

