
 

 

 

 

 

ข้อมลูการจดัประชุมสภารฐัมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) ครัง้ท่ี ๔๘  

_______________________ 

ความเป็นมา 

องคก์ารรฐัมนตรศีกึษาแห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้หรอืซมีโีอ ก่อตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่ ๓๐ 

พฤศจกิายน ๒๕๐๘ ปจัจบุนัมสีมาชกิรวม ๑๑ ประเทศ คอื บรไูนดารสุซาลาม กมัพชูา อนิโดนีเซยี สปป. 

ลาว มาเลเซยี เมยีนมาร ์ฟิลปิปินส ์สงิคโปร ์ไทย เวยีดนาม และตมิอร ์เลสเต ประเทศสมาชกิสมทบ  ๘ 

ประเทศ ไดแ้ก่  ออสเตรเลยี แคนาดา ฝรัง่เศส เยอรมนี นิวซแีลนด ์เนเธอรแ์ลนด์  สเปน และสหราช

อาณาจกัร หน่วยงานทีเ่ป็นสมาชกิสมทบ  (Affiliate Member) ๓ แห่ง คอื  สภาระหว่างประเทศดา้น

การศกึษาทางไกล (International Council on Distance Education: ICDE) มหาวทิยาลยั ซคึุบะ

(University of Tsukuba) และ บรติชิ เคาน์ซลิ   การบรหิารงานขององคก์ารซมีโีอ ประกอบดว้ย  สภา

รฐัมนตรศีกึษาแห่งเอเชยีตะวนัออกเ ฉียงใต ้ (ซเีมค ) สาํนกังานเลขาธกิารรฐัมนตรศีกึษาแห่งเอเชยี

ตะวนัออกเฉียงใต ้(ซเีมส) และศูนยร์ะดบัภมูภิาคขององคก์ารซมีโีอ 

 

นบัตัง้แต่ก่อตัง้องคก์ารซมีโีอ เมือ่ปี ๒๕๐๘ ไดม้ีการจดัประชุมสภารฐัมนตรศีกึษาแห่งเอเชยี

ตะวนัออกเฉียงใต ้หรอื การประชุมสภาซเีมค (Southeast Asian Ministers of Education Council 

Conference : SEAMEC) ซึง่มกีารจดัประชุมทุกปี ปีละ ๑ ครัง้ ผูเ้ขา้ประชุมประกอบดว้ยรฐัมนตรีศกึษา

ของประเทศสมาชกิและสมาชกิสมทบทุกประเทศ เพื่อ รว่มวางนโยบายในการกําหนดกจิกรรมและ

โครงการต่างๆ ของซมีโีอ โดยประเทศสมาชกิจะผลดักนัเป็ นเจา้ภาพจดัการประชุมในประเทศของตน 

สาํหรบัประเทศไทย     เคยเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมดงักล่าว  แลว้ ๗ ครัง้ (ครัง้ที ่๙ ปี ๒๕๑๗ ครัง้ที่ 

๑๔  ปี ๒๕๒๒ ครัง้ที ่๑๙ ปี ๒๕๒๗ ครัง้ที่ ๒๕ ปี ๒๕๓๓ ครัง้ที่ ๓๑ ปี  ๒๕๓๙ ครัง้ที ่๓๗ ปี ๒๕๔๕ 

และครัง้ล่าสุดเป็นครัง้ที ่๔๔  ระหว่างวนัที ่๕-๘ เมษายน ๒๕๕๒ ทีจ่งัหวดัภเูกต็) 

  

 นอกจากน้ี ยงัมกีารจดัประชุมรฐัมนตรศีกึษาอาเซยีนคู่ขนานกบัการประชุมสภาซเีมคดว้ย  ทัง้น้ี                  

ในการประชุมสภาซเีมค ครัง้ที ่ ๔๖ และการประชุมรฐัมนตรศีกึษาอาเซยีน ครัง้ที ่ ๖ เมือ่วนัที ่๒๗- ๒๘ 

มกราคม  ๒๕๕๔ ทีป่ระเทศบรไูนดารสุซาลาม  ทีป่ระชุม ฯ มมีตเิหน็ชอบใหม้กีารขยายวาระการดาํรง

ตําแหน่งของประธานสภาซเีมค จากเดมิ ๑ ปี เป็น ๒ ปี จงึส่งผลต่อกําหนดการจดัประชุมสภาซเีมคเป็น

ทุก ๒ ปี และไมป่ระชุมคู่ขนานกบัการประชุมรฐัมนตรศีกึษาอาเซยีนอกีต่อไป โดยเป็นการจดัประชุมขึ้ น

ในปีที่ ว่าง เวน้จากการประชุมรฐัมนตรศีกึษาอาเซยีน โดยในปี ๒๕๕๖ เป็นการประชุม  ครัง้ที ่ ๔๗ ที่

ประเทศเวยีดนาม และสาธารณรฐัสงิคโปรจ์ะเป็นเจา้ภาพจดัการประชุม ครัง้ที ่ ๔๘ สาํหรบัประเทศไทย

จะเป็นเจา้ภาพการจดัประชุมฯ ในปี ๒๕๖๔ ซึง่เป็นการประชุมสภาซเีมคครัง้ที ่ ๕๑ โดยรฐัมนตรวี่าการ

กระทรวงศกึษาธกิารของไทยจะทาํหน้าทีเ่ป็นประธานสภาซเีมค ระหว่างปี ๒๕๖๔- ๒๕๖๕ 

  



 เน่ืองจากในปี ๒๕๕๘ รฐับาลสงิคโปรม์กีําหนดจดังานเฉลมิฉลองเอกราชครบ ๕๐ ปี                          

โดยกระทรวงศกึษาธกิาร หน่วยงานดา้นการศกึษาและสถานศกึษาตอ้งเตรยีมพรอ้มเ พื่อรว่มการจดังาน

ดงักล่าว ดงันัน้กระทรวงศกึษาธกิารของสงิคโปรจ์งึขอสลบัวาระการดาํรงตําแหน่งประธานสภาซเีมคและ

ประธาน      การประชุมสภาซเีมคกบักระทรวงศกึษาธกิารของไทย  อน่ึง ประเทศไทย จงึไดร้บัเป็น

เจา้ภาพจดัประชุม สภาซเีมค ครัง้ที ่๔๘ ในปี ๒๕๕๘ และรฐัมนตรวี่าการกร ะทรวงศกึษาธกิารของ ไทย

จะดาํรงตําแหน่งประธานสภาซเีมคและทาํหน้าทีป่ระธานการประชุม ระหว่างปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐  

  

วตัถปุระสงค ์

๑. หารอืเชงินโยบาย ตลอดจนขอ้รเิริม่ดา้นการศกึษา วทิยาศาสตรแ์ละวฒันธรรมในภมูภิาค 

๒. กําหนดแนวทางในการพฒันาความรว่มมอืทางการศกึษา วทิยาศาสตรแ์ละวฒันธรรมระหว่าง

ประเทศสมาชกิซมีโีอ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

๓. กําหนดแนวทางในการดาํเนินงานโครงการขององคก์ารซมีโีอและศูนยร์ะดบัภมูภิาคต่างๆ 

๔. รบัทราบ ใหข้อ้เสนอแนะ และพจิารณาทบทวนการดาํเนินงาน /โครงการต่างๆ ของสาํนกั

เลขาธกิารซมีโีอ และศูนยร์ะดบัภมูภิาคของซมีโีอ ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ 

๕. พจิารณาและกําหนดนโยบายขององคก์ารสาํหรบัปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ 

๖. รบัทราบค่าใชจ้า่ยของสาํนกัเลขาธกิารซมีโีอ ศูนยร์ะดบัภมูภิาคและโครงการระดบัภมูภิาค  ปี 

๒๕๕๗/๒๕๕๘ 

๗. พจิารณาอนุมตังิบประมาณค่าใชจ้า่ยของสาํนกัเลขาธกิารซมีโีอ  

 

กาํหนดวนั และสถานท่ีจดัการประชุม  

 วนัที ่6-9 พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที ่โรงแรมรอยลัคลฟิ โฮเตล็ กรุป้ (Royal Cliff Hotels Group) 

จงัหวดัชลบุร ี

 

ผูเ้ข้าร่วมการประชุม 

 การประชุมครัง้น้ี จะมผีูเ้ขา้รว่มการประชุม ประมาณ ๒๐๐ คน ประกอบดว้ย  รฐัมนตรวี่าการ

กระทรวงศกึษาธกิารของประเทศสมาชกิซมีโีอ และสมาชกิสมทบ จาํนวน ๑๙ ประเทศ เจา้หน้าทีอ่าวุโส

และผูแ้ทนจากประเทศสมาชกิ และหน่วยงานสมาชกิสมทบ ของซมีโีอ  ผูแ้ทนองคก์ารระหว่างประเทศ 

ผูแ้ทนศูนยร์ะดบัภมูภิาคของซมีโีอ ๒๑ แห่ง ผูอ้ํานวยการสาํนกัเลขาธกิารซมีโีอและเจา้หน้าที ่

  

องคป์ระกอบขององคก์ารซีมีโอ  

๑. สภารฐัมนตรศีกึษาแห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้  (Southeast Asian Ministers of Education 

Council: SEAMEC) หรอื สภาซเีมค  ประกอบดว้ยรฐัมนตรศีกึษาของประเทศสมาชกิทุกประ เทศ ทาํ

หน้าทีก่ําหนดนโยบายความรว่มมอืและการพฒันาการศกึษาของภมูภิาค อนุมตัโิครงการ  ตลอดจน

งบประมาณของสาํนกังานเลขาธกิารซมีโีอ ศูนยแ์ละโครงการระดบัภมูภิาค รวมทัง้แต่งตัง้ประธานสภา

รฐัมนตรศีกึษาแห่งเอเชยี ตะวนัออกเฉียงใต ้ผูอ้ํานวยการสาํนกังานเลขาธกิารซมีโีอ ผูอ้ํานวยการศูนยร์ะดบั

ภมูภิาคและโครงการระดบัภมูภิาค  

 



๒. สาํนกังานเลขาธกิารองคก์ารรฐัมนตรศีกึษาแห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้  (Southeast Asian 

Ministers of Education Organization Secretariat: SEAMEO Secretariat) หรอื สาํนกังานเลขาธกิาร         

ซมีโีอ ตัง้อยูท่ีอ่าคารหมอ่ มหลวงป่ิน มาลากุล เลขที ่ ๙๒๐ ถนนสุขมุวทิ คลองเตย พระโขนง กรงุเทพฯ             

เป็นหน่วยงานสาํคญัทีช่่วยผลกัดนันโยบาย เพื่อการพฒันาการศกึษาของภมูภิาคและรบันโยบายจากที่

ประชุมสภาซเีมคมาดาํเนินการ โดยประสานความรว่มมอืกบัศูนยร์ะดบัภมูภิาคของซมีโีอ 

กระทรวงศกึษาธกิารของประเทศต่างๆ และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในดา้นการพฒันาการศกึษาและอื่นๆ ที่

เกีย่วขอ้ง  

๓. ศูนยแ์ละเครอืขา่ยระดบัภมูภิาคของซมีโีอ  (SEAMEO Regional Centres and Network)       

มหีน้าทีส่าํคญัในการพฒันาบุคลากรของภมูภิาค เพื่อส่งเสรมิใหม้กีารพฒันาดา้นวชิาการและค วามรู้

ความสามารถทีจ่ะนําไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาประเทศสมาชกิ และเป็นหน่วยงานทีส่าํคญัทีจ่ะช่วย

ขบัเคลื่อนนโยบายความรว่มมอืดา้นการศกึษาในแต่ละดา้นของภมูภิาคใหเ้ป็นรปูธรรม  

 

ปจัจบุนัองคก์ารซมีโีอมศีูนยร์ะดบัภมูภิาคซึง่มคีวามเชีย่วชาญในเฉพาะเรือ่ง จาํนวนทัง้สิน้ ๒๑ 

แห่ง  (๑ เครอืขา่ย และ ๒๐ ศูนย์) โดยมสีาํนกังานตัง้กระจายอยูต่ามประเทศต่างๆ ในภมูภิาคเอเชยี

ตะวนัออกเฉียงใต ้ไดแ้ก่  มาเลเซยี (๓ ศูนย์) อนิโดนีเซยี (๖ ศูนย์) ฟิลปิปินส ์ (๓ ศูนย์) บรไูนดารสุซา

ลาม  (๑ ศูนย์) สงิคโปร ์ (๑ ศูนย์) เมยีนมาร ์ (๑ ศูนย์) ไทย (๑ เครือขา่ย และ ๓ ศูนย์) เวยีดนาม (๒ 

ศูนย)์    

 

................................................................................  

 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิกรณุาตดิต่อ  

• นางพมิพว์รชัญ ์เมอืงนิล  

หวัหน้ากลุ่มความรว่มมอืกบัองคก์ารระดบัภมูภิาค  

สาํนกัความสมัพนัธต่์างประทศ สป. 

กระทรวงศกึษาธกิาร     

โทร 085 1889 441  

• นายพงศธ์ร พนมสงิห ์ 

หวัหน้ากลุ่มสารนิเทศ สาํนกัอํานวยการ สป. 

กระทรวงศกึษาธกิาร  

โทร 081 855 4389 

• ปิยาภา สุองัคะวาทนิ  

สาํนกังานเลขาธกิารซมีโีอ  

โทร: 086 978 4831  

อเีมล:์ piyapa@seameo.org  

mailto:piyapa@seameo.org

