ข้อมูลองค์การซีมีโอกับความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิ การไทย
องค์การรัฐมนตรีศกึ ษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education
Organization – SEAMEO) ก่อตัง้ เมือ่ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๘ ภายใต้ความตกลงร่ วมกันระหว่าง
รัฐบาลในภูมภิ าคและได้มกี ารลงนามในกฎบัตร เมือ่ วันที่
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๑ โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการของอินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิลปิ ปินส์ สิงคโปร์ และไทย
ปัจจุบนั มีสมาชิ กทัง้ หมด ๑๑ ประเทศ คือ บรูไนดารุสซาลาม (๒๕๒๗ ) กัมพูชา (๒๕๑๔ )
อินโดนีเซีย สปป. ลาว มาเลเซีย (๒๕๐๘) เมียนมาร์ (๒๕๔๑) ฟิลปิ ปินส์ สิงคโปร์ ไทย (๒๕๐๘) เวียดนาม
(๒๕๓๕) และติมอร์ เลสเต (๒๕๔๙) มีสมาชิกสมทบ (Associate Member) ๘ ประเทศ คือ ออสเตรเลีย
(๒๕๑๗ ) แคนาดา (๒๕๓๑ ) ฝรังเศส
่
(๒๕๑๖ ) เยอรมนี (๒๕๓๓ ) นิวซีแลนด์ (๒๕๑๗ ) เนเธอร์แลนด์
(๒๕๓๖) สเปน (๒๕๕๐) และ สหราชอาณาจักร (๒๕๕๖) มีหน่วยงานทีเ่ ป็นสมาชิกสมทบ (Affiliate
Member) ๓ แห่ง คือ สภาระหว่างประเทศด้านการศึกษาทางไกล (International Council on Distance
Education: ICDE) มหาวิทยาลัยซึคุบะ (University of Tsukuba) และ บริตชิ เคาน์ซลิ
องค์การซีมโี อ มีภารกิจในการเสริมสร้างความร่วมมือ ทางด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และ
วัฒนธรรม ระหว่างประเทศสมาชิกซีมโี อ และสร้างความเป็นเอกภาพในระดับภูมภิ าคระหว่างประเทศสมาชิก
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ และเสริมสร้างศักยภาพทางการศึกษาในประเทศสมาชิก โดยการจัดตัง้ เครือข่ายและ
ความร่วมมือ การจัดเวทีการประชุมวิชาการสําหรับผูก้ ําหนดนโยบายและผูเ้ ชีย่ วชาญ และการส่งเสริมการ
พัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์อย่างยังยื
่ น โดยมีวตั ถุประสงค์ ในการส่งเสริมความรูแ้ ละความเข้าใจระหว่าง
ประชาชนในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภูมภิ าคอื่น ๆ การส่งเสริมและร่วมมือกับประเทศสมาชิกใน
โครงการทีจ่ ะก่อประโยชน์รว่ มกันในด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม การถ่ายทอด เผยแพร่ และ
เพิม่ พูนความรู้ และการ พัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางเศรษฐกิจและสังคมของประเท ศ
สมาชิก ทัง้ นี้ ขอบข่ายความเชีย่ วชาญของซีมโี อ ได้แก่ ด้านการพัฒนาการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ ด้าน
เวชศาสตร์เขตร้อน ด้านสุขอนามัยและสาธารณสุข ด้านเกษตรกรรมและสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ด้านวัฒนธรรม
โบราณคดีและประวัตศิ าสตร์
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องค์ประกอบขององค์การซีมีโอ
๑. สภารัฐมนตรีศกึ ษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of
Education Council: SEAMEC Council) หรือ สภาซีเมค ประกอบด้วยรัฐมนตรีศกึ ษาของประเทศสมาชิก
ทุกประเทศ ทําหน้าทีก่ ําหนดนโยบายความร่วมมือและการพัฒนาการศึกษาของภูมภิ าค
รวมทัง้ อนุมตั ิ
โครงการต่างๆ ขององค์การซีมโี อ
๒. สํานักงานเลขาธิการองค์การรัฐมนตรีศกึ ษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast
Asian Ministers of Education Organization Secretariat : SEAMEO Secretariat) หรือ สํานักงานเลขาธิการซีม ี
โอ ตัง้ อยูท่ อ่ี าคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เลข ที่ ๙๒๐ ถนนสุขมุ วิท คลองเตย พระโขนง กรุงเทพฯ เป็น
หน่วยงานสําคัญทีช่ ่วยผลักดันนโยบายเพื่อการพัฒนาการศึกษาของภูมภิ าค และรับนโยบายจากทีป่ ระชุม
สภาซีเมคมาดําเนินการ โดยประสานความร่วมมือกับศูนย์ระดับภูมภิ าคของซีมโี อ กระทรวงศึกษาธิการของ
ประเทศต่างๆ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในด้านการพัฒนาการศึกษาและอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง มีผอู้ ํานวยการ ซึง่
ได้รบั การแต่งตัง้ จากสภาซีเมคเป็ นผูบ้ ริหารสํานักงาน ทําหน้าทีเ่ ป็ นผูแ้ ทนทีม่ ี อํานาจตามกฎหมายในการ
ดําเนินงานต่าง ๆ ในนามองค์การ มีวาระในการดํารงตําแหน่ง ๔ ปี ผูอ้ ํานวยการคนปจั จุบนั เป็นชาวอินโดนีเซีย
คือ ดร กาต้อด ฮาริ ปรีวยิ านโต (Dr. Gatot Hari Priowirjanto) มีวาระดํารงตําแหน่งระหว่างวันที่ ๑ เมษายน
๒๕๕๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมีรองผูอ้ ํานวยการ ๒ คน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร ฮานโดโก (Prof. Dr.
Handoko) จากประเทศอินโดนีเซีย ดํารงตําแหน่งรองผูอ้ ํานวยการด้าน โครงการและการพัฒนา และดร. ทิน
สิร ิ ศิรโิ พธิ ์ รองผูอ้ ํานวยการฝา่ ยบริหารและการสื่อสาร
๓. ศูนย์และเครือข่ายระดับภูมภิ าคของซีมโี อ (SEAMEO Regional Centres and Network)
มีหน้าทีส่ าํ คัญในการพัฒนาบุคลากรของภูมภิ าค เพื่อส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาด้านวิชาการและค
วามรู้
ความสามารถ ทีจ่ ะนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศสมาชิก และเป็นหน่วยงานทีส่ าํ คัญทีจ่ ะช่วยขับเคลื่อน
นโยบายความร่วมมือ ด้านการศึกษาในแต่ละด้านของภูมภิ าคให้เป็นรูปธรรมยิง่ ขึน้
ปจั จุบนั มีศูนย์ระดับ
ภูมภิ าคซึง่ มีความเชีย่ วชาญในเฉพาะทาง จํานวนทัง้ สิน้ ๒๑ แห่ง (๑ เครือข่าย และ ๒๐ ศูนย์ ) โดยศูนย์
ระดับภูมภิ าคเหล่านี้ตงั ้ อยูใ่ นประเทศต่างๆ ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม (๑
ศูนย์) อินโดนีเซีย (๖ ศูนย์) มาเลเซีย (๓ ศูนย์) เมียนมาร์ (๑ ศูนย์) ฟิลปิ ปินส์ (๓ ศูนย์) สิงคโปร์ (๑ ศูนย์)
ไทย (๑ เครือข่าย และ ๓ ศูนย์) เวียดนาม (๒ ศูนย์)
ศูนย์ระดับภูมภิ าคของซีมโี อมีทงั ้ หมด ๒๐ แห่ง และเครือข่ายระดับภูมภิ าคของซีมโี อมีจาํ นวน
1 แห่ง สามารถจัดกลุ่มตามความเชีย่ วชาญเฉพาะใน 3 ด้าน ดังนี้
• ศูนย์ระดับภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของซีมโี อด้าน
พัฒนาการศึกษา
(มีจาํ นวน ๑๒ ศูนย์)
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•

•

ศูนย์/เครือข่ายระดับภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของซีมโี อด้าน วิ ทยาศาสตร์
เวชศาสตร์เขตร้อน สุขอนามัยและสาธารณสุข เกษตรกรรมและสิ่ งแวดล้อม (มี
จํานวน 6 ศูนย์ 1 เครือข่าย)
ศูนย์ระดับภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของซีมโี อด้าน วัฒนธรรม โบราณคดีและ
ประวัติศาสตร์ (มีจาํ นวน ๒ ศูนย์)

รายละเอียดของศูนย์/เครือข่ายระดับภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของซีมโี อ และผูแ้ ทนไทยในคณะกรรมการ
บริหารของแต่ละศูนย์ฯ/เครือข่าย มีดงั นี้
๑)

ด้านพัฒนาการศึกษา
๑.๑ ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิ ตของซีมีโอ – ซีมีโอ
เซล (SEAMEO Regional Centre for Lifelong Learning : SEAMEO CELLL) ตัง้ อยูท่ น่ี ครโฮจิมนิ ห์
เวียดนาม ก่อตัง้ ในปี ๒๕๕๕ มีภารกิจหลักในการส่งเสริมการวิจยั และฝึกอบรมด้านการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
และเป็นศูนย์ทม่ี งุ่ เน้นการประสานความร่วมมือระหว่างเอเชียและยุโรปในการส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
๑.๒ ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของ
ซีมีโอ – ซีมีโออิ นโนเทค (SEAMEO Regional Centre for Educational Innovation and Technology :
SEAMEO INNOTECH) ตัง้ อยูท่ เ่ี มืองเกซอน ฟิลปิ ปินส์ ก่อตัง้ ในปี ๒๕๑๓ มีภารกิจหลัก คือ สร้างและ
พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา การทําวิจยั และเผยแพร่ความรูด้ ว้ ยการจัดการฝึกอบรม สัมมนา และ
กิจกรรมอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
๑.๓ ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาด้านภาษา ของซีมีโอ – ซีมีโอคี เท็ปด้านภาษา (SEAMEO Regional Centre for Quality
Improvement of Teachers and Education Personnel in Language: SEAMEO QITEP in
Language) จัดตัง้ ใหม่ในปี ๒๕๕๒ ทีก่ รุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย มีขอบเขตภารกิจในการเสริมสร้างศักยภาพ
การเรียนการสอนในภาษาอารบิก จีน อิ นโดนีเซีย เยอรมนี และญีป่ นุ่ ซึง่ แตกต่างไปจากศูนย์ SEAMEO
RELC ทีเ่ น้นเฉพาะการอบรมภาษาอังกฤษให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทัวไป
่
๑.๔ ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาด้านคณิ ตศาสตร์ ของซีมีโอ – ซีมีโอคีเท็ปด้านคณิ ตศาสตร์ (SEAMEO Regional Centre for
Quality Improvement of Teachers and Education Personnel in Mathematics: SEAMEO QITEP in
Mathematics) จัดตัง้ ใหม่ในปี ๒๕๕๒ ทีเ่ มืองย็อกยาการ์ตา อินโดนีเซีย มีขอบเขตภารกิจในการเสริมสร้าง
ศักยภาพการเรียน การสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดยมี แผนทีจ่ ะขยายการอบรมในระดับพืน้ ฐานและระดับกลาง
ให้สอดคล้องกับความต้องการของภูมภิ าค
๑.๕ ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาด้านวิ ทยาศาสตร์ ของซีมีโอ – ซีมีโอคีเท็ปด้านวิ ทยาศาสตร์ (SEAMEO Regional Centre for
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Quality Improvement of Teachers and Education Personnel in Science : SEAMEO QITEP in
Science) จัดตัง้ ใหม่ในปี ๒๕๕๒ ทีเ่ มืองบันดุง อินโดนีเซีย มีขอบเขตภารกิจใน การพัฒนารูปแบบการ
ฝึกอบรมบนพืน้ ฐานของ การวิจยั และ ความชํานาญการสําหรับครูวทิ ยาศาสตร์ และการพัฒนาอุปกรณ์ การ
ฝึกอบรมและสื่อบนพืน้ ฐานของการวิจยั และความเชีย่ วชาญสําหรับครูสอนวิทยาศาสตร์
๑.๖ ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาวิ ทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ ของ
ซีมีโอ – ซีมีโอเรคแซม (SEAMEO Regional Centre for Education in Science and Mathematics :
SEAMEO RECSAM) ตัง้ อยูท่ เ่ี มืองปีนงั มาเลเซีย ก่อตัง้ ในปี ๒๕๑๐ มีภารกิจในการพัฒนาบุคลากรด้านการ
สอนและการประเมินผลในสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
เทคนิคการทําวิจยั เชิ งปฏิบตั กิ าร (action
research) เทคนิคในการผลิตอุปกรณ์และเครือ่ งมือการสอน ทําวิจยั เกีย่ วกับสื่อ วิธกี ารเรียนการสอน และ
หลักสูตร รวบรวมข้อมูลด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ในภูมภิ าค จัดการสัมมนา ประชุมทาง
วิชาการ และประชุมปฏิบตั กิ าร รวมทัง้ ให้คาํ ปรึกษาทีเ่ กีย่ วข้อง
๑.๗ ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยภาษาของซีมีโอ – ซีมีโอเรลค์ (SEAMEO
Regional Language Centre: SEAMEO RELC) ตัง้ อยูท่ ส่ี งิ คโปร์ ก่อตัง้ ในปี ๒๕๑๑ มีภารกิจหลัก คือ การ
ปรับปรุงการสอนภาษาอังกฤษและภาษาอื่นให้แก่ประเทศสมาชิกของซีมโี อ โดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมแบบ
เร่งรัด และหลักสูตรทีส่ ามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอกได้ ตลอดจนดําเนินการวิจยั ผลิตสิง่ พิมพ์
และกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องตามความจําเป็ นและตามปญั หาของภูมภิ าค
รวมทัง้ ได้จดั โครงการศึกษาต่อใน
ระดับสูง เช่น ระดับปริญญาโทและเอก ดําเนินการและส่ งเสริมการวิจยั และเผยแพร่ผลการวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับศูนย์ระดับภูมภิ าคว่าด้วยการอุดมศึกษาและการพัฒนาของซีมโี อ (ไรเฮด) ซึง่ ตัง้ อยูท่ ป่ี ระเทศไทย
๑.๘ ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการฝึ กอบรมและการจัดการศึกษาของซีมี
โอ – ซีมีโอรีแทรค (SEAMEO Regional Training Centre: SEAMEO RETRAC) ตัง้ อยูท่ น่ี ครโฮจิมนิ ห์
เวียดนาม ก่อตัง้ ในปี ๒๕๓๙ มีภารกิจหลักคือ ช่วยเหลือประเทศสมาชิกกําหนดปญั หาในด้านการจัด
การศึกษา และช่วยเหลือในการแก้ไขปญั หาดังกล่าวโดยการวิจยั การฝึกอบรม การให้คาํ ปรึกษา
การ
เผยแพร่ขอ้ มูลและการสร้างเครือข่าย
๑.๙ ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการอุดมศึกษาและการพัฒนาของซีมีโอ – ซี
มีโอไรเฮด (SEAMEO Regional Centre for Higher Education and Development: SEAMEO RIHED)
สํานักงานตัง้ อยูท่ ช่ี นั ้ ๕ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ ก่อตัง้ ในปี ๒๕๓๖ มีภารกิจหลัก
ในการเสริมสร้างปร ะสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการอุดมศึกษาในประเทศสมาชิกซีมโี อ โดยเน้นด้าน
นโยบายและการวางแผนระบบการบริหารและการจัดการ ทําหน้าทีศ่ ูนย์ขอ้ มูลด้านการอุดมศึกษาเพื่อส่งเสริม
การแลกเปลีย่ นข้อมูลและผลการวิจยั ด้านการอุดมศึกษา และส่งเสริ มความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก ใน
การจัดตัง้ เครือข่ายระหว่างสถาบันเพื่อความร่วมมือในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาในภูมภิ าค
๑.๑๐ ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการเรียนแบบเปิ ดของซีมีโอ
– ซีมีโอ ซี
โมเลค (SEAMEO Regional Open Learning Centre: SEAMEO SEAMOLEC) ตัง้ อยูท่ ก่ี รุงจาการ์ตา
อินโดนีเซีย ก่อตัง้ ในปี ๒๕๔๐ มุง่ ส่งเสริมการวิจยั และการพัฒนา การฝึกอบรม การแลกเปลีย่ นข้อมูลและ
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เทคโนโลยีในด้านการเรียนแบบเปิด และทางไกล ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายในสาขาทีเ่ กีย่ วข้องที่
อินโดนีเซีย
๑.๑๑ ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการจัดการศึกษาพิ เศษของซีมีโอ – ซีมีโอ
เซ็น (SEAMEO Regional Centre for Special Education: SEAMEO SEN) ตัง้ อยู่ทเ่ี มืองมะละกา มาเลเซีย
ก่อตัง้ ในปี ๒๕๕๒ มีภารกิจหลัก คือ ส่งเสริมการจัดการศึกษา การฝึกอบรม และการวิจยั ในสาขาการศึกษา
พิเศษแก่ประเทศสมาชิกซีมโี อ
๑.๑๒ ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยเทคนิ คและอาชีวศึกษาของซี มีโอ – ซีมีโอ
โวคเทค (SEAMEO Regional Centre for Vocational and Technical Education: SEAMEO
VOCTECH) ตัง้ อยูท่ ก่ี รุงบันดาร์เสรี เบกาวัน บรูไนดารุสซาลาม ก่อตัง้ ในปี ๒๕๓๓ ทําหน้าทีส่ าํ คัญในการ
พัฒนาบุคลากรและด้านการศึกษาวิจยั เพื่อพัฒนาการศึกษาด้านเทคนิคแลอาชีว ะ และประสานความร่วมมือ
กับนานาประเทศในสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง
๒) ด้านวิ ทยาศาสตร์ เวชศาสตร์เขตร้อน สุขอนามัยและสาธารณสุข เกษตรกรรม
และสิ่ งแวดล้อม
๒.๑ ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยชีววิ ทยาเขตร้อนของซีมีโอ – ซีมีโอ ไบโอ
ทรอป (SEAMEO Regional Centre for Tropical Biology: SEAMEO BIOTROP) ตัง้ อยูท่ เ่ี มืองโบกอร์
อินโดนีเซียก่อตัง้ ในปี ๒๕๑๑ มีภารกิจ คือ พัฒนาความสามารถในการวิจยั และฝึกอบรมทางด้านชีววิทยา
และส่งเสริมการพัฒนาแนวทางแก้ไขปญั หาทางชีววิทยาทีเ่ ร่งด่วนโดยการจัดการฝึกอบรม วิจยั และเผยแพร่
ความรู้ ข้อมูลข่าวสารในสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง
๒.๒ ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยอาหารและโภชนาการของซีมีโอ – ซีมีโอ
เรคฟอน (SEAMEO Regional Centre for Food and Nutrition: SEAMEO RECFON) เดิมคือศูนย์ระดับ
ภูมภิ าคว่าด้วยเวชศาสตร์เขตร้อนและสาธารณสุขของซีมโี อ ด้านโภชนาการ - ทรอปเมด อินโดนีเซีย
SEAMEO TROPMED Regional Centre for Community Nutrition, Indonesia: TROPMED/
Indonesia) ตัง้ อยูท่ ่ี กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย โดยได้ก่อตัง้ เป็นศูนย์อสิ ระทีไ่ ม่ได้ขน้ึ ตรงกับเครือข่ายระดับ
ภูมภิ าคว่าด้วย เวชศาสตร์เขตร้อน และสาธารณสุขของซีมโี อ เมือ่ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และทีป่ ระชุม
สภาซีเมค ครัง้ ที่ ๔๖ ทีป่ ระเทศบรูไน ดารุสซาลาม ได้ให้การรับรอ งกฎระเบียบของศูนย์ฯ เมือ่ วันที่ ๒๗
มกราคม ๒๕๕๔ ศูนย์เรคฟอน มีภารกิจหลัก คือ การจัดทํางานวิจยั การจัดการศึกษา การเสริมสร้าง ขีด
ความสามารถ และการเผยแพร่ขอ้ มูลในสาขาอาหารและโภชนาการผ่านหุน้ ส่วนความร่วมมือ เพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุ ษย์อย่างยังยื
่ น
๒.๓ ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการวิ จยั และบัณฑิ ตศึกษาด้านการเกษตร
ของ ซีมีโอ – ซีมีโอเซียร์ก้า (SEAMEO Regional Centre for Graduate Study and Research in
Agriculture: SEAMEO SEARCA) ตัง้ อยูท่ เ่ี มืองลอสบายอส ประเทศฟิลปิ ปินส์ ก่อตัง้ ในปี 2509 เน้นการให้
ทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก ให้การสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั จัดสัมมนาระดับ
ภูมภิ าคและให้คาํ แนะนําเกีย่ วกับการเกษตรเฉพาะเรือ่ ง
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๒.๔ ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยเวชศาสตร์เขตร้อนและสาธารณสุขของซีมี
โอ ด้านจุลชีววิ ทยา พาราสิ ตวิ ทยาประยุกต์ และกีฏวิ ทยาการแพทย์ – ซีมีโอทรอปเมด มาเลเซีย
(SEAMEO TROPMED Regional Centre for Microbiology, Parasitology and Entomology: SAEMAO
TROPMED/Malaysia) สํานักงานตัง้ อยูท่ ส่ี ถาบันเพื่อการวิจยั ทางการแพทย์ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ก่อตัง้ ในปี
๒๕๑๐ มีความชํานาญ เฉพาะด้านจุลชีววิทยา พยาธิวทิ ยา และกีฏวิทยา มีหน้าทีส่ าํ คัญในการจัดหลักสูตร
ฝึกอบรม จัดการประชุมสัมมนา ประชุมทางวิชาการ และดําเนินการวิจยั ตามความชํานาญเฉพาะด้าน
๒.๕ ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยเวชศาสตร์เขตร้อนและสาธารณสุขของซีมี
โอ ด้านการสาธารณสุข การบริหารการแพทย์ สิ่ งแวดล้อม และอาชีวอนามัย
– ซีมีโอ ทรอปเมด
ฟิ ลิ ปปิ นส์ (SEAMEO TROPMED Regional Centre for Public Health, Hospital Administration,
Environmental and Occupational Health, Philippines: SEASMEO TROPMED/Philippines) ตัง้ อยูท่ ่ี
มหาวิทยาลัยฟิลปิ ปินส์ กรุงมะนิลา ก่อตัง้ ในปี ๒๕๑๐ มีความชํานาญทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ ชีวอนามัย
และสิง่ แวดล้อม มีหน้าทีส่ าํ คัญในการจัดหลักสูตรฝึกอบรม จัดการประชุมสัมมนา ประชุมทางวิชาการ และ
ดําเนินการวิจยั ตามความชํานาญเฉพาะด้าน
๒.๖ ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วย เวชศาสตร์เขตร้อนและสาธารณสุขของซีมี
โอด้านเวชศาสตร์เขตร้อน - ซีมีโอทรอปเมด ประเทศไทย (SEAMEO TROPMED Regional Centre
for Tropical Medicine: SEAMEO TROPMED/Thailand) ตัง้ อยูท่ ค่ี ณะเ วชศาสตร์เขตร้อน
มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ ก่อตัง้ ในปี ๒๕๑๐ มีความชํานาญทางด้านเวชศาสตร์เขตร้อน มีหน้าทีส่ าํ คัญ
ในการปรับปรุงส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยของประชากรในภูมภิ าคนี้ให้ดขี น้ึ ศึกษาและหาทางควบคุมโรค
ในเขตร้อน และจัดให้มกี ารค้นคว้าวิจยั และอบรมแพทย์และเจ้าหน้าทีท่ างสาธารณสุข
๒.๗ เครือข่ายระดับภูมิภาคว่าด้วยเวชศาสตร์เขตร้อนและสาธารณสุข
ของซีมีโอ - เครือข่ายซีมีโอทรอปเมด (SEAMEO Regional Tropical Medicine and Public Health
Network: SEAMEO TROPMED/Network) ตัง้ อยูท่ ค่ี ณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ
ก่อตัง้ ในปี ๒๕๐๙ โดยเป็ นศูนย์ประสานงานของศูนย์ระดับภูมภิ าคว่าด้วย เวชศาสตร์เขตร้อนและสาธารณสุข
ของซีมโี อ ทัง้ ๓ ศูนย์ดงั กล่าว ปจั จุบนั รศ.นพ. ประตาป สิงหศิวานนท์ เป็นเลขาธิการเครือข่าย
๓) ด้านวัฒนธรรม โบราณคดี และประวัติศาสตร์
๓.๑ ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาประวัติศาสตร์และประเพณี ของซี
มีโอ- ซีมีโอแชท (SEAMEO Regional Centre for History and Tradition: SEAMEO CHAT) ตัง้ อยูท่ ่ี
กรุงย่างกุง้ สาธารณรัฐ แห่งสหภาพเมียนมาร์ ก่อตัง้ ในปี ๒๕๔๓ โดยมีภารกิจหลัก คือ สนับสนุนการศึกษา
วิเคราะห์และ ดําเนิน การในเรือ่ งของบันทึกประวัตศิ าสตร์
และประเพณีของประเทศในภูมภิ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนการพัฒนาผูส้ อน วิธกี ารสอนเกีย่ วกับประวัตศิ าสตร์และประเพณีให้ถูกต้อง
ชัดเจน เพื่อนําไปสู่ การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาด้านนี้ให้เหมาะสม
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๓.๒ ศูนย์ระดับภูมิ ภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิ จิตรศิ ลป์ ของซีมีโอ – ซีมี
โอสปาฟา (SEAMEO Regional Centre for Archaeology and Fine Arts: SEAMEO SPAFA)
สํานักงานตัง้ อยูท่ ถ่ี นนศรีอยุธยา (หลังหอสมุดแห่งชาติ ) กรุงเทพฯ (ปจั จุบนั ดร มรว. รุจยา อาภากร เป็ น
ผูอ้ ํานวยการศูนย์ฯ ) ก่อตัง้ ในปี ๒๕๒๑ มีภารกิจหลักในการปลูกฝงั จิตสํานึกและความชื่นชมในมรดกทาง
วัฒนธรรมของประเทศในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการอนุรกั ษ์โบราณวัตถุและหลักฐานทาง
ประวัตศิ าสตร์ รวมทัง้ ศิลปะดัง้ เดิม ส่งเสริมกิจกรรมทาง วัฒนธรรมในภูมภิ าค และเสริมสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างประเทศในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการจัดโครงการความร่วมมือด้านโบราณคดีและวิจติ ร
ศิลป์
กลไกการดําเนิ นงานขององค์การซีมีโอที่สาํ คัญ ประกอบด้วย
๑. ด้านนโยบาย ได้แก่ การประชุมระดับรัฐมนตรีศกึ ษา ในการประชุม สภารัฐมนตรีศกึ ษา
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือสภาซีเมค (SEAMEO Council Conference : SEAMEC) การประชุม
ระดับปลัด /เจ้าหน้าทีอ่ าวุโส ในการประชุม เจ้าหน้าทีอ่ าวุโสของซีมโี อ (SEAMEO High Officials Meeting :
HOM) การประชุมระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าทีอ่ าวุโสภายใต้กรอบความร่วมมืออื่นๆ
การประชุม
กรรมการบริหารของ ซีมโี อ (SEAMEO Executive Committee Meeting) และการประชุมระดับผูอ้ ํานวยการ
ศูนย์ภมู ภิ าคของซีมโี อ (SEAMEO Centre Director' s Meeting : CDM)
๒. ด้านวิชาการ ได้แก่ การสร้างศักยภาพ และเพิม่ พูน ความรู้ ทักษะ และความสามารถ
ให้กบั ผูบ้ ริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาของประเทศสมาชิก และการทําวิจยั การเผยแพร่เอกสาร
วิชาการ โดยผ่านศูนย์ระดับภูมภิ าคของซีมโี อทีเ่ ชีย่ วชาญเฉพาะทาง รวมทัง้ การแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละ
ประสบการณ์ จากการประชุม สัมมนา และกิจกรรมเชิงวิชาการ ในหัวข้อที่ สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศสมาชิก
บทบาทของประเทศไทยในองค์การซีมีโอ
๑. การเป็ น ทีต่ งั ้ ของสํานักงานเลขาธิการซีมโี อ ประเทศไทยได้รบั เป็ นทีต่ งั ้ สํานักงาน
เลขาธิการซีมโี อ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ในปี ๒๕๑๐ และมอบให้กระทรวงศึกษาธิการรับ
ดําเนินการ โดยสํานักงานเลขาธิการซีมโี อตัง้ อยูท่ อ่ี าคารหม่อมหลวงปิ่น มา ลากุล เลขที่ ๙๒๐ ถนนสุขมุ วิท
คลองเตย พระโขนง กรุงเทพฯ (เป็ นทีต่ งั ้ เดียวกับองค์การยูเนสโก กรุงเทพฯ)
ประเทศไทย ชําระ เงินอุดหนุ น (Annual
๒. การให้ เงินสนับสนุนแก่องค์การซีมโี อ
Contribution)แก่องค์การซีมโี อ อย่างต่อเนื่อง ซึง่ หาก คิด ตามดัชนีค่าบํารุงสมาชิกแล้ว ประ เทศไทย เป็น
ประเทศทีช่ าํ ระค่าบํารุงสูงสุด (ในปี ๒๕๕๗ ในอัตราร้อยละ ๑๙.๒) นอกจากนี้ยงั ได้ชาํ ระเงินอุดหนุ นให้
กองทุนพัฒนาการศึกษาของซีมโี อ (SEAMEO Educational Development Fund : SEDF) และเงิน
สนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์ระดับภูมภิ าค/เครือข่ายของซีมโี อ ทีต่ งั ้ อยูใ่ นประเทศไทย ทัง้ ๔ แห่งด้วย
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๓. การเป็ นเจ้าภาพศูนย์ระดับภูมภิ าคของซีมโี อ /เครือข่ายของซีมโี อ ประเทศไทยรับเป็น
เจ้าภาพศูนย์ระดับภูมภิ าคของซีมโี อ/เครือข่ายของซีมโี อ จํานวน ๓ ศูนย์ และ ๑ เครือข่าย ได้แก่ ศูนย์ระดับ
ภูมภิ าคว่าด้วยการอุดมศึกษาและการพัฒนาของซีมโี อ (ไรเฮด – ตัง้ อยูท่ ่ีชนั ้ ๕ สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา) ศูนย์ระดับภูมภิ าคว่าด้วยโบราณคดีและวิจติ รศิลป์ของซีมโี อ (สปาฟา – ตัง้ อยูท่ ่ีอาคารสปาฟา
หลังหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ) ศูนย์ระดับภูมภิ าคว่าด้วยเวชศาสตร์เขตร้อนและสาธารณสุขของซีมโี อ ด้าน
เวชศาสตร์เขตร้อน(ทรอปเมด ประเทศไทย - ตัง้ อยูท่ ค่ี ณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ )
และเครือข่ายระดับภูมภิ าคว่าด้วยเวชศาสตร์เขตร้อนและสาธารณสุขของซีมโี อ (ทรอปเมด เน็ตเวิรค์ – ตัง้ อยู่
ที่ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ)
๔. การเป็ นเจ้าภาพจัด การประชุมสภารัฐมนตรีศกึ ษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซี
เมค) ประเทศไทยเคยเป็ 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 ล่าสุด
เป็นครัง้ ที่ ๔๔ ระหว่างวันที่ ๕ – ๘ เมษายน ๒๕๕๒ ทีจ่ งั หวัดภูเก็ต ) ทัง้ นี้ ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมสภาซีเมค ครัง้ ที่ ๔๘ ทีจ่ งั หวัดชลบุร ี ระหว่างวันที่ ๖-๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการของไทย จะทําหน้าทีเ่ ป็นประธาน ๒ ปี ระหว่างปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐
๕. การเป็ นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมเจ้าหน้าทีอ่ าวุโสของซีมโี อ เป็นการประชุมระดับ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสมาชิกซีมโี อ ซึง่ จัดขึน้ เป็นประจําทุกปี โดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ของไทย จะทําหน้าทีเ่ ป็ นประธานการประชุม ๒ ปี ในปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘
ความร่วมมือในการดําเนิ นโครงการ/กิ จกรรมที่สาํ คัญ
๑. โครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ (SEAMEO Community Involve Programme)
องค์การรัฐมนตรีศกึ ษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้จดั ให้มโี ครงการการมีส่วนร่วมใน
ชุมชน (SEAMEO Community Involve Programme) ขึน้ เมือ่ ปี ๒๕๓๙ โดยคัดเลือกโรงเรียนประถมศึกษา
ในชุมชนเพื่อให้ความช่วยเหลือในสิง่ ทีจ่ าํ เป็น และสามารถดํารงอยูไ่ ด้อย่างยังยื
่ น เช่น ขอให้ศูนย์ซมี โี อต่าง ๆ
ช่วยสนับสนุ น เรือ่ งทุนและการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของโรงเรียน ปรับปรุ งความพร้อม ความสามารถ
ของนักเรียนโดยเน้น เรือ่ งสุขภาพ จัดหาหนังสือและอุปกรณ์ให้แก่หอ้ งสมุดของโรงเรียน
จัดหา
คอมพิวเตอร์ พร้อมให้การฝึกอบรมการใช้อนิ เตอร์เน็ตแก่บุคลากรในโรงเรียน
ทัง้ นี้ โรงเรียนของไทยที่
ได้รบั คัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว มี ๓ แห่ง ได้ แก่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย จังหวัด
นนทบุร ี โรงเรียนบ้านปรือวาย จังหวัดฉะเชิงเทรา และโรงเรียนบ้านซับสนุ่น จังหวัดสระบุร ี
๒. โครงการความร่วมมือระดับภูมิภาคว่าด้วยคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษา
ของซีมีโอ (SEAMEO QEE)
ประเทศไทยได้เสนอโครงการความร่วมมือ ระดับภูมภิ าคว่าด้วยคุณภาพและความเสมอภาค
ของ ซีมโี อ และได้รบั ความเห็นชอบจากการประชุมสภารัฐมนตรีศกึ ษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครัง้ ที่
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๓๗ เมือ่ ปี ๒๕๔๕ ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ ซึง่ มีจดุ เน้นทีส่ าํ คัญ ๕ ประการ ได้แก่ ด้านการจัดการโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานและวิธกี าร มีส่วนร่วมของบุคลากร เนื้อหาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมในการ
เรียนการสอน ความสามารถของครูและระบบตอบแทน และการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึง่ มีเป้าหมายเพื่อให้
เครือข่ายในประเทศสมาชิกของซีมโี อ ได้รว่ มมือกันพัฒนาคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษา ปจั จุบนั
มีสถานศึกษาทัวประเทศ
่
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ SEAMEO QEE จํานวน ๓๑๕ แห่ง ทัง้ นี้ ประเทศไทยได้มกี าร
จัดประชุมและสัมมนาทางวิชาการทัง้ ในระดับชาติและภูมภิ าคอย่างต่อเนื่อง
๓. โครงการ จัดการศึกษาสําหรับกลุ่มด้อยโอกาสในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
(Reaching the Unreached)
กระทรวงศึกษาธิการได้รว่ มมือกับองค์การซีมโี อ สํานักเลขาธิการอาเซียน และองค์การ
ยูเนสโก ในการดําเนินโครงการจัดการศึกษาสําหรับกลุ่มด้อยโอกาสในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อนั จะ
นําไปสู่การบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน ภายในปี ๒๕๕๘ มีทงั ้ หมด ๑๐ โครงก าร โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาสําหรับประชาชนในภูมภิ าค ทัง้ นี้ ภายใต้การดําเนินโครงการ
ดังกล่าวได้ให้ความสําคัญต่อการจัดการศึกษาให้แก่ผดู้ อ้ ยโอกาส ผูข้ าดแคลน หรือผูไ้ ร้โอกาส เช่น นักเรียน
ทีอ่ ยูใ่ นชนบท หรือทีห่ ่างไกลความเจริญ นักเรียนทีเ่ ป็ นชนก ลุ่มน้อยทางด้านเชือ้ ชาติ ภาษา ศาสนา หรือชน
พืน้ เมือง รวมทัง้ ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี โดย ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพ ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาศูนย์
การเรียนรูช้ ุมชนในชนบท ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และโครงการการจัดการศึกษา การดูแล และการ
ให้บริการการปรึกษาสําหรับเด็ก ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากเชือ้ เอชไอวีและโรคเอดส์ ซึง่ ประเทศไทยมีการจัด เวที
วิชาการทัง้ ในระดับชาติและภูมภิ าค
๔. รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ ามหาจักรี (Princess Maha Chakri Award - PMCA)
กระทรวงศึกษาธิการ โดย สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา ได้เสนอให้มกี ารมอบรางวัลนานาชาติ
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระปรีชาด้านการศึกษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
อีกทัง้ เป็นการยกย่องครูผทู้ ุ่มเท ปฏิบตั งิ าน และมีผลงานดีเด่นอันก่อให้เกิดคุณประโยชน์ในวงกว้างต่อ
การศึกษาและการพัฒนาคน โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุ มารี ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ พระราชทาน ชื่อรางวัลว่า “The Princess Maha Chakri Award” ซึง่ ในระยะแรกรางวัลนี้จะมอบ
ให้แก่ครูจากประเทศสมาชิก ซีมโี อ รวม ๑๑ ประเทศ โดยกระทรวงศึกษาธิการของแต่ละประเทศดําเนินการ
พิจารณาคัดเลือกผูท้ ม่ี คี ุณสมบัตเิ หมาะสม ประเทศละ ๑ คน ซึ่งปฏิบตั งิ านและมีผลงานดีเด่นอันก่อให้เกิด
คุณประโยชน์ต่อการศึกษาและการพัฒนาคนในวงกว้างในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทัง้ นี้ แต่ละ
ประเทศสามารถปรับเปลีย่ นหลักเกณฑ์การคัดเลือกดังกล่าวให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศตนเอง โดยจะ
มีการมอบรางวัลครัง้ แรกในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ซึง่ เป็นปีทส่ี มเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา
*********************************
สํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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