
 
 

ข้อมลูองคก์ารซีมีโอกบัความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการไทย  

 

 องคก์ารรฐัมนตรศีกึษาแห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ (Southeast Asian Ministers of Education 

Organization – SEAMEO) ก่อตัง้เมือ่วนัที ่ ๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๐๘ ภายใตค้วามตกลงร่ วมกนัระหว่าง

รฐับาลในภมูภิาคและไดม้กีารลงนามในกฎบตัร เมือ่วนัที ่ ๗ กุมภาพนัธ ์ ๒๕๑๑ โดยรฐัมนตรวี่าการ

กระทรวงศกึษาธกิารของอนิโดนีเซยี ลาว มาเลเซยี ฟิลปิปินส ์สงิคโปร ์และไทย  

            

 ปัจจบุนัมีสมาชิกทัง้หมด ๑๑ ประเทศ  คอื บรไูนดารสุซาลาม (๒๕๒๗ ) กมัพชูา (๒๕๑๔ ) 

อนิโดนีเซยี สปป. ลาว มาเลเซยี  (๒๕๐๘)  เมยีนมาร ์(๒๕๔๑) ฟิลปิปินส์ สงิคโปร ์ไทย  (๒๕๐๘) เวยีดนาม 

(๒๕๓๕) และตมิอร ์เลสเต (๒๕๔๙)  มสีมาชกิสมทบ (Associate Member) ๘ ประเทศ คอื ออสเตรเลยี 

(๒๕๑๗ ) แคนาดา (๒๕๓๑ ) ฝรัง่เศส (๒๕๑๖ ) เยอรมนี (๒๕๓๓ ) นิวซแีลนด ์ (๒๕๑๗ ) เนเธอรแ์ลนด ์

(๒๕๓๖ ) สเปน  (๒๕๕๐ ) และ สหราชอาณาจกัร (๒๕๕๖ ) มหีน่วยงานทีเ่ป็นสมาชกิสมทบ (Affiliate 

Member) ๓ แห่ง คอื สภาระหว่างประเทศดา้นการศกึษาทางไกล (International Council on Distance 

Education: ICDE) มหาวทิยาลยัซคึุบะ (University of Tsukuba) และ บรติชิ เคาน์ซลิ   

 

             องคก์ารซมีโีอ มภีารกจิในการเสรมิสรา้งความรว่มมอื ทางดา้นการศกึษา วทิยาศาสตร ์และ

วฒันธรรม ระหว่างประเทศสมาชกิซมีโีอ และสรา้งความเป็นเอกภาพในระดบัภมูภิาคระหว่างประเทศสมาชกิ                    

เพื่อพฒันาคุณภาพชวีติและเสรมิสรา้งศกัยภาพทางการศกึษาในประเทศสมาชกิ โดยการจดัตัง้เครอืขา่ยและ                

ความรว่มมอื  การจดัเวทกีารประชุมวชิาการสาํหรบัผูก้ําหนดนโยบายและผูเ้ชีย่วชาญ  และการส่งเสรมิการ

พฒันาทรพัยากรมนุษยอ์ยา่งยัง่ยนื  โดยมวีตัถุประสงค์ ในการส่งเสรมิความรูแ้ละความเขา้ใจระหว่าง

ประชาชนในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้และภมูภิาคอื่น ๆ การส่งเสรมิและรว่มมอืกบัประเทศสมาชกิใน

โครงการทีจ่ะก่อประโยชน์รว่มกนัในดา้นการศกึษา วทิยาศาสตร ์และวฒันธรรม การถ่ายทอด เผยแพร่  และ

เพิม่พนูความรู้  และการ พฒันาการศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายทางเศรษฐกจิและสงัคมของประเท ศ

สมาชกิ ทัง้น้ี ขอบขา่ยความเชีย่วชาญของซมีโีอ  ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันาการศกึษา ดา้นวทิยาศาสตร์  ดา้น

เวชศาสตรเ์ขตรอ้น  ดา้นสุขอนามยัและสาธารณสุข ดา้นเกษตรกรรมและสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้ดา้นวฒันธรรม  

โบราณคดแีละประวตัศิาสตร ์
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องคป์ระกอบขององคก์ารซีมีโอ  

 

   ๑. สภารฐัมนตรศีกึษาแห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้  (Southeast Asian Ministers of 

Education Council: SEAMEC Council) หรอื สภาซเีมค ประกอบดว้ยรฐัมนตรศีกึษาของประเทศสมาชกิ                

ทุกประเทศ ทาํหน้าทีก่ําหนดนโยบายความรว่มมอืและการพฒันาการศกึษาของภมูภิาค รวมทัง้ อนุมตัิ

โครงการต่างๆ ขององคก์ารซมีโีอ  

 

   ๒. สาํนกังานเลขาธกิารองคก์ารรฐัมนตรศีกึษาแห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้  (Southeast 

Asian Ministers of Education Organization Secretariat : SEAMEO Secretariat) หรอื สาํนกังานเลขาธกิารซมีี

โอ ตัง้อยูท่ีอ่าคารหมอ่มหลวงป่ิน มาลากุล เลข ที ่๙๒๐ ถนนสุขมุวทิ คลองเตย พระโขนง กรงุเทพฯ เป็น

หน่วยงานสาํคญัทีช่่วยผลกัดนันโยบายเพื่อการพฒันาการศกึษาของภมูภิาค  และรบันโยบายจากทีป่ระชุม

สภาซเีมคมาดาํเนินการ โดยประสานความรว่มมอืกบัศูนยร์ะดบัภมูภิาคของซมีโีอ กระทรวงศกึษาธกิารของ

ประเทศต่างๆ และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในดา้นการพฒันาการศกึษาและอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง มผีูอ้ํานวยการ ซึง่

ไดร้บัการแต่งตัง้จากสภาซเีมคเป็นผูบ้รหิารสาํนกังาน  ทาํหน้าทีเ่ป็นผูแ้ทนทีม่ ี อํานาจตามกฎหมายในการ

ดาํเนินงานต่าง  ๆในนามองคก์าร มวีาระในการดาํรงตําแหน่ง ๔ ปี ผูอ้ํานวยการคนปจัจบุนัเป็นชาวอนิโดนีเซยี 

คอื ดร กาตอ้ด ฮาร ิปรวียิานโต (Dr. Gatot Hari Priowirjanto) มวีาระดาํรงตําแหน่งระหว่างวนัที ่ ๑ เมษายน 

๒๕๕๘ – ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๒ โดยมรีองผูอ้ํานวยการ ๒ คน ไดแ้ก่  ศาสตราจารย ์ดร ฮานโดโก (Prof. Dr. 

Handoko) จากประเทศอนิโดนีเซยี ดาํรงตําแหน่งรองผูอ้ํานวยการดา้น โครงการและการพฒันา  และดร. ทนิ

สริ ิศริโิพธิ ์รองผูอ้ํานวยการฝา่ยบรหิารและการสื่อสาร  

 

  ๓. ศูนยแ์ละเครอืขา่ยระดบัภมูภิาคของซมีโีอ  (SEAMEO Regional Centres and Network)            

มหีน้าทีส่าํคญัในการพฒันาบุคลากรของภมูภิาค เพื่อส่งเสรมิใหม้กีารพฒันาดา้นวชิาการและค วามรู้

ความสามารถ ทีจ่ะนําไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาประเทศสมาชกิ และเป็นหน่วยงานทีส่าํคญัทีจ่ะช่วยขบัเคลื่อน

นโยบายความรว่มมอื ดา้นการศกึษาในแต่ละดา้นของภมูภิาคใหเ้ป็นรปูธรรมยิง่ขึน้ ปจัจบุนัมศีูนยร์ะดบั

ภมูภิาคซึง่มคีวามเชีย่วชาญในเฉพาะทาง จาํนวนทัง้สิน้ ๒๑ แห่ง (๑ เครอืขา่ย และ ๒๐ ศูนย์) โดยศูนย์

ระดบัภมูภิาคเหล่าน้ีตัง้อยูใ่นประเทศต่างๆ ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ไดแ้ก่  บรไูนดารสุซาลาม (๑ 

ศูนย์) อนิโดนีเซยี (๖ ศูนย์) มาเลเซยี (๓ ศูนย์) เมยีนมาร ์ (๑ ศูนย์) ฟิลปิปินส ์ (๓ ศูนย์) สงิคโปร ์ (๑ ศูนย์)  

ไทย (๑ เครอืขา่ย และ ๓ ศูนย)์ เวยีดนาม (๒ ศูนย)์    

  

 ศูนยร์ะดบัภมูภิาคของซมีโีอมทีัง้หมด ๒๐ แห่ง และเครอืขา่ยระดบัภมูภิาคของซมีโีอมจีาํนวน 

1 แห่ง สามารถจดักลุ่มตามความเชีย่วชาญเฉพาะใน 3 ดา้น ดงัน้ี 

• ศูนยร์ะดบัภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตข้องซมีโีอดา้น พฒันาการศึกษา                

(มีจาํนวน ๑๒ ศนูย)์  
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•  ศูนย์/เครอืขา่ยระดบัภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตข้องซมีโีอดา้น วิทยาศาสตร ์

เวชศาสตรเ์ขตร้อน สขุอนามยัและสาธารณสขุ เกษตรกรรมและส่ิงแวดล้อม (มี

จาํนวน 6 ศนูย ์1 เครือข่าย)  

•  ศูนยร์ะดบัภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตข้องซมีโีอดา้น วฒันธรรม โบราณคดีและ

ประวติัศาสตร ์(มีจาํนวน ๒ ศนูย)์  

 

รายละเอยีดของศูนย/์เครอืขา่ยระดบัภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตข้องซมีโีอ และผูแ้ทนไทยในคณะกรรมการ

บรหิารของแต่ละศูนยฯ์/เครอืขา่ย มดีงัน้ี 

 

๑) ด้านพฒันาการศึกษา 

  ๑.๑ ศนูยร์ะดบัภมิูภาคว่าด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิ ตของซีมีโอ  – ซีมีโอ

เซล  (SEAMEO Regional Centre for Lifelong Learning : SEAMEO CELLL) ตัง้อยูท่ีน่ครโฮจมินิห ์

เวยีดนาม ก่อตัง้ในปี ๒๕๕๕  มภีารกจิหลกัในการส่งเสรมิการวจิยัและฝึกอบรมดา้นการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

และเป็นศูนยท์ีมุ่ง่เน้นการประสานความรว่มมอืระหว่างเอเชยีและยโุรปในการส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

  ๑.๒ ศนูยร์ะดบัภมิูภาคว่าด้วยนวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของ          

ซีมีโอ – ซีมีโออินโนเทค (SEAMEO Regional Centre for Educational Innovation and Technology : 

SEAMEO INNOTECH) ตัง้อยูท่ีเ่มอืงเกซอน  ฟิลปิปินส ์ก่อตัง้ในปี ๒๕๑๓ มภีารกจิหลกั  คอื สรา้งและ

พฒันานวตักรรมทางการศกึษา การทาํวจิยั และเผยแพรค่วามรูด้ว้ยการจดัการฝึกอบรม สมัมนา และ

กจิกรรมอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

  ๑.๓  ศนูยร์ะดบัภมิูภาคว่าด้วยการพฒันาคณุภาพครแูละบคุลากรทางการ

ศึกษาด้านภาษา ของซีมีโอ  – ซีมีโอคีเทป็ด้านภาษา (SEAMEO Regional Centre for Quality 

Improvement of Teachers and Education Personnel in Language: SEAMEO QITEP in 

Language) จดัตัง้ใหมใ่นปี ๒๕๕๒   ทีก่รงุจาการต์า อนิโดนีเซยี มขีอบเขตภารกจิในการเสรมิสรา้งศกัยภาพ

การเรยีนการสอนในภาษาอารบกิ  จนี อินโดนีเซยี เยอรมนี และญีปุ่น่ ซึง่แตกต่างไปจากศูนย ์ SEAMEO 

RELC ทีเ่น้นเฉพาะการอบรมภาษาองักฤษใหแ้ก่คร ูบุคลากรทางการศกึษาและบุคคลทัว่ไป  

 ๑.๔  ศนูยร์ะดบัภมิูภาคว่าด้วยการพฒันาคณุภาพครแูละบคุลากรทางการ

ศึกษาด้านคณิตศาสตร์ของซีมีโอ – ซีมีโอคีเทป็ด้านคณิตศาสตร์  (SEAMEO Regional Centre for 

Quality Improvement of Teachers and Education Personnel in Mathematics: SEAMEO QITEP in 

Mathematics) จดัตัง้ใหมใ่นปี ๒๕๕๒ ทีเ่มอืงยอ็กยาการต์า  อนิโดนีเซยี มขีอบเขตภารกจิในการเสรมิสรา้ง

ศกัยภาพการเรยีน  การสอนวชิาคณติศาสตร ์โดยมี แผนทีจ่ะขยายการอบรมในระดบัพืน้ฐานและระดบักลาง

ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของภมูภิาค 

 ๑.๕  ศนูยร์ะดบัภมิูภาคว่าด้วยการพฒันาคณุภาพครแูละบคุลากรทางการ

ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของซีมีโอ – ซีมีโอคีเทป็ด้านวิทยาศาสตร ์ (SEAMEO Regional Centre for 
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Quality Improvement of Teachers and Education Personnel in Science : SEAMEO QITEP in 

Science) จดัตัง้ใหมใ่นปี ๒๕๕๒  ทีเ่มอืงบนัดุง อนิโดนีเซยี มขีอบเขตภารกจิใน การพฒันารปูแบบการ

ฝึกอบรมบนพืน้ฐานของ การวจิยัและ ความชาํนาญการสาํหรบัครวูทิยาศาสตร ์และการพฒันาอุปกรณ์ การ

ฝึกอบรมและสื่อบนพืน้ฐานของการวจิยัและความเชีย่วชาญสาํหรบัครสูอนวทิยาศาสตร ์

                    ๑.๖ ศนูยร์ะดบัภมิูภาคว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ ของ

ซีมีโอ – ซีมีโอเรคแซม (SEAMEO Regional Centre for Education in Science and Mathematics : 

SEAMEO RECSAM) ตัง้อยูท่ีเ่มอืงปีนงั มาเลเซยี ก่อตัง้ในปี ๒๕๑๐ มภีารกจิในการพฒันาบุคลากรดา้นการ

สอนและการประเมนิผลในสาขาวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร์  เทคนิคการทาํวจิยัเชิ งปฏบิตักิาร (action 

research) เทคนิคในการผลติอุปกรณ์และเครือ่งมอืการสอน ทาํวจิยัเกีย่วกบัสื่อ วธิกีารเรยีนการสอน และ

หลกัสตูร รวบรวมขอ้มลูดา้นการศกึษาวทิยาศาสตร์  และคณติศาสตรใ์นภมูภิาค  จดัการสมัมนา ประชุมทาง

วชิาการ และประชุมปฏบิตักิาร รวมทัง้ใหค้าํปรกึษาทีเ่กีย่วขอ้ง 

                    ๑.๗  ศนูยร์ะดบัภมิูภาคว่าด้วยภาษาของซีมีโอ – ซีมีโอเรลค์  (SEAMEO 

Regional Language Centre: SEAMEO RELC)  ตัง้อยูท่ีส่งิคโปร ์ ก่อตัง้ในปี ๒๕๑๑ มภีารกจิหลกั คอื การ

ปรบัปรงุการสอนภาษาองักฤษและภาษาอื่นใหแ้ก่ประเทศสมาชกิของซมีโีอ โดยการจดัหลกัสตูรฝึกอบรมแบบ

เรง่รดั และหลกัสตูรทีส่ามารถศกึษาต่อในระดบัปรญิญาโทและเอกได ้ตลอดจนดาํเนินการวจิยั ผลติสิง่พมิพ ์

และกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งตามความจาํเป็นและตามปญัหาของภมูภิาค  รวมทัง้ไดจ้ดัโครงการศกึษาต่อใน

ระดบัสงู เช่น  ระดบัปรญิญาโทและเอก  ดาํเนินการและส่ งเสรมิการวจิยั  และเผยแพรผ่ลการวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัศูนยร์ะดบัภมูภิาคว่าดว้ยการอุดมศกึษาและการพฒันาของซมีโีอ (ไรเฮด) ซึง่ตัง้อยูท่ีป่ระเทศไทย  

 ๑.๘  ศนูยร์ะดบัภมิูภาคว่าด้วยการฝึกอบรมและการจดัการศึกษาของซีมี

โอ –  ซีมีโอ รีแทรค (SEAMEO Regional Training Centre: SEAMEO RETRAC) ตัง้อยูท่ีน่ครโฮจมินิห ์

เวยีดนาม ก่อตัง้ในปี ๒๕๓๙  มภีารกจิหลกัคอื ช่วยเหลอืประเทศสมาชกิกําหนดปญัหาในดา้นการจดั

การศกึษา  และช่วยเหลอืในการแกไ้ขปญัหาดงักล่าวโดยการวจิยั การฝึกอบรม การใหค้าํปรกึษา  การ

เผยแพรข่อ้มลูและการสรา้งเครอืขา่ย 

  ๑.๙ ศนูยร์ะดบัภมิูภาคว่าด้วยการอดุมศึกษาและการพฒันาของซีมีโอ – ซี

มีโอไรเฮด (SEAMEO Regional Centre for Higher Education and Development: SEAMEO RIHED) 

สาํนกังานตัง้อยูท่ีช่ ัน้ ๕ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา กรงุเทพฯ  ก่อตัง้ในปี ๒๕๓๖ มภีารกจิหลกั

ในการเสรมิสรา้งปร ะสทิธภิาพและประสทิธผิลดา้นการอุดมศกึษาในประเทศสมาชกิซมีโีอ โดยเน้นดา้น

นโยบายและการวางแผนระบบการบรหิารและการจดัการ ทาํหน้าทีศู่นยข์อ้มลูดา้นการอุดมศกึษาเพื่อส่งเสรมิ

การแลกเปลีย่นขอ้มลูและผลการวจิยัดา้นการอุดมศกึษา และส่งเสริ มความรว่มมอืระหว่างประเทศสมาชกิ ใน

การจดัตัง้เครอืขา่ยระหว่างสถาบนัเพื่อความรว่มมอืในการพฒันาสถาบนัอุดมศกึษาในภมูภิาค 

 ๑.๑๐  ศนูยร์ะดบัภมิูภาคว่าด้วยการเรียนแบบเปิดของซีมีโอ – ซีมีโอ ซี

โมเลค (SEAMEO Regional Open Learning Centre: SEAMEO SEAMOLEC) ตัง้อยูท่ีก่รงุจาการต์า 

อนิโดนีเซยี  ก่อตัง้ในปี  ๒๕๔๐ มุง่ส่งเสรมิการวจิยัและการพฒันา การฝึกอบรม การแลกเปลีย่นขอ้มลูและ



 5 

เทคโนโลยใีนดา้นการเรยีนแบบเปิด และทางไกล  ตลอดจนการเชื่อมโยงเครอืขา่ยในสาขาทีเ่กีย่วขอ้งที่

อนิโดนีเซยี   

  ๑.๑๑  ศนูยร์ะดบัภมิูภาคว่าด้วยการจดัการศึกษาพิเศษของซีมีโอ – ซีมีโอ

เซน็ (SEAMEO Regional Centre for Special Education: SEAMEO SEN) ตัง้อยู่ทีเ่มอืงมะละกา มาเลเซยี 

ก่อตัง้ในปี ๒๕๕๒ มภีารกจิหลกั คอื ส่งเสรมิการจดัการศกึษา การฝึกอบรม และการวจิยัในสาขาการศกึษา

พเิศษแก่ประเทศสมาชกิซมีโีอ 

 ๑.๑๒ ศนูยร์ะดบัภมิูภาคว่าด้วยเทคนิคและอาชีวศึกษาของซี มีโอ – ซีมีโอ

โวคเทค (SEAMEO Regional Centre for Vocational and Technical Education: SEAMEO 

VOCTECH)  ตัง้อยูท่ีก่รงุบนัดารเ์สร ีเบกาวนั บรไูนดารสุซาลาม ก่อตัง้ในปี ๒๕๓๓ ทาํหน้าทีส่าํคญัในการ

พฒันาบุคลากรและดา้นการศกึษาวจิยั เพื่อพฒันาการศกึษาดา้นเทคนิคแลอาชวี ะ และประสานความรว่มมอื

กบันานาประเทศในสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง  

   

 ๒) ด้านวิทยาศาสตร ์ เวชศาสตรเ์ขตร้อน สขุอนามยัและสาธารณสขุ เกษตรกรรม

และส่ิงแวดล้อม 

  ๒.๑   ศนูยร์ะดบัภมิูภาคว่าด้วยชีววิทยาเขตร้อนของซีมีโอ – ซีมีโอ ไบโอ

ทรอป (SEAMEO Regional Centre for Tropical Biology: SEAMEO BIOTROP) ตัง้อยูท่ีเ่มอืงโบกอร ์

อนิโดนีเซยีก่อตัง้ในปี ๒๕๑๑ มภีารกจิ คอื พฒันาความสามารถในการวจิยัและฝึกอบรมทางดา้นชวีวทิยา 

และส่งเสรมิการพฒันาแนวทางแกไ้ขปญัหาทางชวีวทิยาทีเ่รง่ด่วนโดยการจดัการฝึกอบรม วจิยั และเผยแพร่

ความรู ้ขอ้มลูขา่วสารในสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง 

  ๒.๒ ศนูยร์ะดบัภมิูภาคว่าด้วยอาหารและโภชนาการของซีมีโอ  – ซีมีโอ    

เรคฟอน  (SEAMEO Regional Centre for Food and Nutrition: SEAMEO RECFON) เดมิคอืศูนยร์ะดบั

ภมูภิาคว่าดว้ย เวชศาสตรเ์ขตรอ้นและสาธารณสุขของซมีโีอ ดา้นโภชนาการ - ทรอปเมด  อนิโดนีเซยี  

SEAMEO TROPMED Regional Centre for Community Nutrition, Indonesia: TROPMED/

Indonesia) ตัง้อยูท่ี่ กรงุจาการต์า อนิโดนีเซยี โดยไดก่้อตัง้เป็นศูนยอ์สิระทีไ่มไ่ดข้ึน้ตรงกบัเครอืขา่ยระดบั

ภมูภิาคว่าดว้ย เวชศาสตรเ์ขตรอ้น และสาธารณสุขของซมีโีอ เมือ่วนัที ่๒๙ พฤศจกิายน ๒๕๕๓ และทีป่ระชุม

สภาซเีมค ครัง้ที ่ ๔๖ ทีป่ระเทศบรไูน  ดารสุซาลาม ไดใ้หก้ารรบัรอ งกฎระเบยีบของศูนยฯ์ เมือ่วนัที ่ ๒๗ 

มกราคม ๒๕๕๔ ศูนยเ์รคฟอน มภีารกจิหลกั คอื การจดัทาํงานวจิยั การจดัการศกึษา การเสรมิสรา้ง ขดี

ความสามารถ และการเผยแพรข่อ้มลูในสาขาอาหารและโภชนาการผ่านหุน้ส่วนความรว่มมอื เพื่อการพฒันา

ทรพัยากรมนุษยอ์ยา่งยัง่ยนื 

  ๒.๓  ศนูยร์ะดบัภมิูภาคว่าด้วยการวิจยัและบณัฑิตศึกษาด้านการเกษตร

ของ ซีมีโอ – ซีมีโอเซียรก้์า (SEAMEO Regional Centre for Graduate Study and Research in 

Agriculture: SEAMEO SEARCA) ตัง้อยูท่ีเ่มอืงลอสบายอส ประเทศฟิลปิปินส ์ก่อตัง้ในปี 2509 เน้นการให้

ทุนเพื่อศกึษาต่อระดบัปรญิญาโทและเอก ใหก้ารสนบัสนุนการใชป้ระโยชน์จากงานวจิยั จดัสมัมนาระดบั

ภมูภิาคและใหค้าํแนะนําเกีย่วกบัการเกษตรเฉพาะเรือ่ง   
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                      ๒.๔ ศนูยร์ะดบัภมิูภาคว่าด้วยเวชศาสตรเ์ขตร้อนและสาธารณสขุของซีมี

โอ ด้านจลุชีววิทยา พาราสิตวิทยาประยกุต ์และกีฏวิทยาการแพทย์  – ซีมีโอทรอปเมด มาเลเซีย  

(SEAMEO TROPMED Regional Centre for Microbiology, Parasitology and Entomology: SAEMAO 

TROPMED/Malaysia)  สาํนกังานตัง้อยูท่ีส่ถาบนัเพื่อการวจิยัทางการแพทย์  กรงุกวัลาลมัเปอร ์ก่อตัง้ในปี 

๒๕๑๐  มคีวามชาํนาญ เฉพาะดา้นจุลชวีวทิยา พยาธวิทิยา และกฏีวทิยา มหีน้าทีส่าํคญัในการจดัหลกัสตูร

ฝึกอบรม จดัการประชุมสมัมนา ประชุมทางวชิาการ และดาํเนินการวจิยัตามความชาํนาญเฉพาะดา้น  

  ๒.๕ ศนูยร์ะดบัภมิูภาคว่าด้วยเวชศาสตรเ์ขตร้อนและสาธารณสขุของซีมี

โอ ด้านการสาธารณสขุ การบริหารการแพทย ์ส่ิงแวดล้อม และอาชีวอนามยั  – ซีมีโอ ทรอปเมด 

ฟิลิปปินส์ (SEAMEO TROPMED Regional Centre for Public Health, Hospital Administration, 

Environmental and Occupational Health, Philippines: SEASMEO TROPMED/Philippines) ตัง้อยูท่ี่

มหาวทิยาลยัฟิลปิปินส ์กรงุมะนิลา ก่อตัง้ในปี ๒๕๑๐ มคีวามชาํนาญทางดา้นสาธารณสุขศาสตร ์ชวีอนามยั 

และสิง่แวดลอ้ม มหีน้าทีส่าํคญัในการจดัหลกัสตูรฝึกอบรม จดัการประชุมสมัมนา ประชุมทางวชิาการ  และ

ดาํเนินการวจิยัตามความชาํนาญเฉพาะดา้น  

         ๒.๖ ศนูยร์ะดบัภมิูภาคว่าด้วย เวชศาสตรเ์ขตร้อนและสาธารณสขุของซีมี

โอด้านเวชศาสตรเ์ขตร้อน - ซีมีโอทรอปเมด ประเทศไทย (SEAMEO TROPMED Regional Centre 

for Tropical Medicine: SEAMEO TROPMED/Thailand) ตัง้อยูท่ีค่ณะเ วชศาสตรเ์ขตรอ้น 

มหาวทิยาลยัมหดิล กรงุเทพฯ  ก่อตัง้ในปี ๒๕๑๐ มคีวามชาํนาญทางดา้นเวชศาสตรเ์ขตรอ้น มหีน้าทีส่าํคญั

ในการปรบัปรงุส่งเสรมิสุขภาพ  และอนามยัของประชากรในภมูภิาคน้ีใหด้ขี ึน้  ศกึษาและหาทางควบคุมโรค  

ในเขตรอ้น และจดัใหม้กีารคน้ควา้วจิยั และอบรมแพทยแ์ละเจา้หน้าทีท่างสาธารณสุข    

 ๒.๗ เครือข่ายระดบัภมิูภาคว่าด้วยเวชศาสตรเ์ขตร้อนและสาธารณสขุ

ของซีมีโอ -  เครือข่ายซีมีโอทรอปเมด (SEAMEO Regional Tropical Medicine and Public Health 

Network:  SEAMEO TROPMED/Network) ตัง้อยูท่ีค่ณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น มหาวทิยาลยัมหดิล กรุงเทพฯ 

ก่อตัง้ในปี ๒๕๐๙ โดยเป็นศูนยป์ระสานงานของศูนยร์ะดบัภมูภิาคว่าดว้ย เวชศาสตรเ์ขตรอ้นและสาธารณสุข

ของซมีโีอ ทัง้ ๓ ศูนยด์งักล่าว ปจัจบุนั รศ.นพ. ประตาป สงิหศวิานนท ์เป็นเลขาธกิารเครอืขา่ย 

    

 ๓)  ด้านวฒันธรรม โบราณคดี และประวติัศาสตร ์  

   ๓.๑ ศนูยร์ะดบัภมิูภาคว่าด้วยการศึกษาประวติัศาสตรแ์ละประเพณีของซี

มีโอ- ซีมีโอแชท (SEAMEO Regional Centre for History and Tradition: SEAMEO CHAT) ตัง้อยูท่ี่

กรงุยา่งกุง้ สาธารณรฐั  แห่งสหภาพเมยีนมาร ์ก่อตัง้ในปี ๒๕๔๓ โดยมภีารกจิหลกั คอื สนบัสนุนการศกึษา  

วเิคราะหแ์ละ ดาํเนิน การในเรือ่งของบนัทกึประวตัศิาสตร์  และประเพณขีองประเทศในภมูภิาคเอเชยี

ตะวนัออกเฉียงใต้  ตลอดจนการพฒันาผูส้อน  วธิกีารสอนเกีย่วกบัประวตัศิาสตรแ์ละประเพณใีหถู้กตอ้ง

ชดัเจน  เพื่อนําไปสู่ การปรบัปรงุพฒันาหลกัสตูรการเรยีนการสอนวชิาดา้นน้ีใหเ้หมาะสม 
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  ๓.๒ ศนูยร์ะดบัภมิู ภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ของซีมีโอ – ซีมี

โอสปาฟา (SEAMEO Regional Centre for Archaeology and Fine Arts: SEAMEO SPAFA) 

สาํนกังานตัง้อยูท่ีถ่นนศรอียธุยา (หลงัหอสมดุแห่งชาติ ) กรงุเทพฯ (ปจัจบุนั ดร มรว. รจุยา  อาภากร เป็น

ผูอ้ํานวยการศูนยฯ์ ) ก่อตัง้ในปี ๒๕๒๑ มภีารกจิหลกัในการปลกูฝงัจติสาํนึกและความชื่นชมในมรดกทาง

วฒันธรรมของประเทศในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้โดยการอนุรกัษ์โบราณวตัถุและหลกัฐานทาง

ประวตัศิาสตร ์รวมทัง้ศลิปะดัง้เดมิ ส่งเสรมิกจิกรรมทาง วฒันธรรมในภมูภิาค และเสรมิสรา้งความเขา้ใจอนัดี

ระหว่างประเทศในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ โดยการจดัโครงการความรว่มมอืดา้นโบราณคดแีละวจิติร

ศลิป์ 

   

กลไกการดาํเนินงานขององคก์ารซีมีโอท่ีสาํคญั ประกอบดว้ย 

 

  ๑. ดา้นนโยบาย  ไดแ้ก่ การประชุมระดบัรฐัมนตรศีกึษา  ในการประชุม สภารฐัมนตรศีกึษา         

แห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ หรอืสภาซเีมค (SEAMEO Council Conference : SEAMEC) การประชุม

ระดบัปลดั/เจา้หน้าทีอ่าวุโส ในการประชุมเจา้หน้าทีอ่าวุโสของซมีโีอ (SEAMEO High Officials Meeting : 

HOM) การประชุมระดบัรฐัมนตรแีละเจา้หน้าทีอ่าวุโสภายใตก้รอบความรว่มมอือื่นๆ การประชุม

กรรมการบรหิารของ ซมีโีอ (SEAMEO Executive Committee Meeting) และการประชุมระดบัผูอ้ํานวยการ

ศูนยภ์มูภิาคของซมีโีอ (SEAMEO Centre Director' s Meeting : CDM) 

  ๒. ดา้นวชิาการ  ไดแ้ก่ การสรา้งศกัยภาพ และเพิม่พนู ความรู ้ทกัษะ และความสามารถ

ใหก้บัผูบ้รหิาร คร ูอาจารย ์บุคลากรทางการศกึษาของประเทศสมาชกิ และการทาํวจิยั  การเผยแพรเ่อกสาร

วชิาการ  โดยผ่านศูนยร์ะดบัภมูภิาคของซมีโีอทีเ่ชีย่วชาญเฉพาะทาง  รวมทัง้ การแลกเปลีย่นความรูแ้ละ

ประสบการณ์ จากการประชุม สมัมนา และกจิกรรมเชงิวชิาการ ในหวัขอ้ที่ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ประเทศสมาชกิ 

 

บทบาทของประเทศไทยในองคก์ารซีมีโอ 

 

 ๑. การเป็น ทีต่ ัง้ของสาํนกังานเลขาธกิารซมีโีอ  ประเทศไทยไดร้บัเป็นทีต่ ัง้สาํนกังาน

เลขาธกิารซมีโีอ โดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ีในปี ๒๕๑๐ และมอบใหก้ระทรวงศกึษาธกิารรบั

ดาํเนินการ  โดยสาํนกังานเลขาธกิารซมีโีอตัง้อยูท่ีอ่าคารหมอ่มหลวงป่ิน มา ลากุล เลขที ่๙๒๐ ถนนสุขมุวทิ 

คลองเตย พระโขนง กรงุเทพฯ (เป็นทีต่ ัง้เดยีวกบัองคก์ารยเูนสโก กรงุเทพฯ)  

 ๒ . การให้ เงนิสนบัสนุนแก่องคก์ารซมีโีอ  ประเทศไทย ชาํระ เงนิอุดหนุน  (Annual 

Contribution)แก่องคก์ารซมีโีอ อยา่งต่อเน่ือง  ซึง่หาก คดิตามดชันีค่าบาํรงุสมาชกิแลว้ ประ เทศไทย เป็น

ประเทศทีช่าํระค่าบาํรงุสงูสุด (ในปี ๒๕๕๗  ในอตัรารอ้ยละ ๑๙.๒) นอกจากน้ียงั ไดช้าํระเงนิอุดหนุนให้

กองทุนพฒันาการศกึษาของซมีโีอ  (SEAMEO Educational Development Fund : SEDF) และเงนิ

สนบัสนุนการดาํเนินงานของศูนยร์ะดบัภมูภิาค/เครอืขา่ยของซมีโีอ ทีต่ ัง้อยูใ่นประเทศไทย ทัง้ ๔ แห่งดว้ย 
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 ๓. การเป็นเจา้ภาพศูนยร์ะดบัภมูภิาคของซมีโีอ /เครอืขา่ยของซมีโีอ  ประเทศไทยรบัเป็น

เจา้ภาพศูนยร์ะดบัภมูภิาคของซมีโีอ/เครอืขา่ยของซมีโีอ จาํนวน ๓ ศูนย ์และ ๑ เครอืขา่ย ไดแ้ก่ ศูนยร์ะดบั

ภมูภิาคว่าดว้ยการอุดมศกึษาและการพฒันาของซมีโีอ (ไรเฮด – ตัง้อยูท่ี่ช ัน้ ๕ สาํนกังานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา) ศูนยร์ะดบัภมูภิาคว่าดว้ยโบราณคดแีละวจิติรศลิป์ของซมีโีอ (สปาฟา – ตัง้อยูท่ี่อาคารสปาฟา 

หลงัหอสมดุแห่งชาติ  กรงุเทพฯ) ศูนยร์ะดบัภมูภิาคว่าดว้ยเวชศาสตรเ์ขตรอ้นและสาธารณสุขของซมีโีอ  ดา้น

เวชศาสตรเ์ขตรอ้น (ทรอปเมด ประเทศไทย - ตัง้อยูท่ีค่ณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น มหาวทิยาลยัมหดิล กรงุเทพฯ ) 

และเครอืขา่ยระดบัภมูภิาคว่าดว้ยเวชศาสตรเ์ขตรอ้นและสาธารณสุขของซมีโีอ (ทรอปเมด เน็ตเวริค์ – ตัง้อยู่

ที ่  คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น มหาวทิยาลยัมหดิล กรงุเทพฯ)   

  ๔. การเป็นเจา้ภาพจดั การประชุมสภารฐัมนตรศีกึษาแห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ (สภาซี

เมค) ประเทศไทยเคยเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมดงักล่าว แลว้ ๗ ครัง้ (ครัง้ที ่๙ ปี ๒๕๑๗ ครัง้ที ่ ๑๔  ปี 

๒๕๒๒  ครัง้ที ่๑๙ ปี ๒๕๒๗ ครัง้ที ่๒๕ ปี ๒๕๓๓ ครัง้ที ่๓๑ ปี  ๒๕๓๙ ครัง้ที ่๓๗ ปี ๒๕๔๕ และครัง้ล่าสดุ

เป็นครัง้ที ่ ๔๔  ระหว่างวนัที่  ๕ – ๘ เมษายน ๒๕๕๒ ทีจ่งัหวดัภเูกต็ ) ทัง้น้ี ประเทศไทยจะเป็นเจา้ภาพ

จดัการประชุมสภาซเีมค ครัง้ที ่ ๔๘ ทีจ่งัหวดัชลบุร ีระหว่างวนัที ่๖-๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยรฐัมนตรวี่าการ

กระทรวงศกึษาธกิารของไทย จะทาํหน้าทีเ่ป็นประธาน ๒ ปี ระหว่างปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 

 ๕. การเป็นเจา้ภาพรว่มจดัการประชุมเจา้หน้าทีอ่าวุโสของซมีโีอ  เป็นการประชุมระดบั

ปลดักระทรวงศกึษาธกิารของประเทศสมาชกิซมีโีอ ซึง่จดัขึน้เป็นประจาํทุกปี  โดยปลดักระทรวงศกึษาธกิาร                

ของไทย จะทาํหน้าทีเ่ป็นประธานการประชุม ๒ ปี ในปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 

 

ความร่วมมือในการดาํเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีสาํคญั 

 

 ๑.  โครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนขององคก์ารรฐัมนตรีศึกษาแห่งเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ (SEAMEO Community Involve Programme)  

 องคก์ารรฐัมนตรศีกึษาแห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ไดจ้ดัใหม้โีครงการการมสี่วนรว่มใน

ชุมชน (SEAMEO Community Involve Programme) ขึน้เมือ่ปี ๒๕๓๙ โดยคดัเลอืกโรงเรยีนประถมศกึษา

ในชุมชนเพื่อใหค้วามช่วยเหลอืในสิง่ทีจ่าํเป็นและสามารถดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่งยัง่ยนื  เช่น ขอใหศู้นย์ซมีโีอต่าง ๆ 

ช่วยสนบัสนุน    เรือ่งทุนและการฝึกอบรมใหแ้ก่บุคลากรของโรงเรยีน  ปรบัปรุงความพรอ้ม  ความสามารถ

ของนกัเรยีนโดยเน้น    เรือ่งสุขภาพ  จดัหาหนงัสอืและอุปกรณ์ใหแ้ก่หอ้งสมดุของโรงเรยีน  จดัหา

คอมพวิเตอร ์พรอ้มใหก้ารฝึกอบรมการใชอ้นิเตอรเ์น็ตแก่บุคลากรในโรงเรยีน  ทัง้น้ี โรงเรยีนของไทยที่

ไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ขา้รว่มโครงการดงักล่าว ม ี ๓ แห่ง ได้ แก่ โรงเรยีนศกึษาสงเคราะหบ์างกรวย จงัหวดั

นนทบุร ีโรงเรยีนบา้นปรอืวาย จงัหวดัฉะเชงิเทรา และโรงเรยีนบา้นซบัสนุ่น จงัหวดัสระบุร ี

๒. โครงการความร่วมมือระดบัภมิูภาคว่าด้วยคณุภาพและความเสมอภาคทางการศึกษา

ของซีมีโอ (SEAMEO QEE) 

 ประเทศไทยไดเ้สนอโครงการความรว่มมอืระดบัภมูภิาคว่าดว้ยคุณภาพและความเสมอภาค

ของ      ซมีโีอ  และไดร้บัความเหน็ชอบจากการประชุมสภารฐัมนตรศีกึษาแห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ครัง้ที ่
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๓๗ เมือ่ปี ๒๕๔๕ ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่ ซึง่มจีดุเน้นทีส่าํคญั  ๕ ประการ ไดแ้ก่ ดา้นการจดัการโดยใชโ้รงเรยีน

เป็นฐานและวธิกีาร มสี่วนรว่มของบุคลากร  เน้ือหาหลกัสตูรและสื่อการเรยีนการสอน  สภาพแวดลอ้มในการ

เรยีนการสอน  ความสามารถของครแูละระบบตอบแทน  และการมสี่วนรว่มของชุมชน  ซึง่มเีป้าหมายเพื่อให้

เครอืขา่ยในประเทศสมาชกิของซมีโีอ ไดร้ว่มมอืกนัพฒันาคุณภาพและความเสมอภาคทางการศกึษา ปจัจบุนั 

มสีถานศกึษาทัว่ประเทศ ทีเ่ขา้รว่มโครงการ SEAMEO QEE จาํนวน ๓๑๕ แห่ง ทัง้น้ี ประเทศไทยไดม้กีาร

จดัประชุมและสมัมนาทางวชิาการทัง้ในระดบัชาตแิละภมูภิาคอยา่งต่อเน่ือง 

 ๓. โครงการ จดัการศึกษาสาํหรบักลุ่มด้อยโอกาสในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

(Reaching the Unreached) 

  กระทรวงศกึษาธกิารไดร้ว่มมอืกบัองคก์ารซมีโีอ สาํนกัเลขาธกิารอาเซยีน และองคก์าร

ยเูนสโก  ในการดาํเนินโครงการจดัการศกึษาสาํหรบักลุ่มดอ้ยโอกาสในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตอ้นัจะ

นําไปสู่การบรรลุเป้าหมายการจดัการศกึษาเพื่อปวงชน ภายในปี ๒๕๕๘ มทีัง้หมด ๑๐ โครงก าร โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสรมิโอกาสทางการศกึษาสาํหรบัประชาชนในภมูภิาค ทัง้น้ี ภายใตก้ารดาํเนินโครงการ

ดงักล่าวไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการจดัการศกึษาใหแ้ก่ผูด้อ้ยโอกาส ผูข้าดแคลน หรอืผูไ้รโ้อกาส เช่น นกัเรยีน

ทีอ่ยูใ่นชนบท หรอืทีห่่างไกลความเจรญิ นกัเรยีนทีเ่ป็นชนก ลุ่มน้อยทางดา้นเชือ้ชาต ิภาษา ศาสนา หรอืชน

พืน้เมอืง รวมทัง้ผูต้ดิเชือ้ เอชไอว ีโดย ประเทศไทยรบัเป็นเจา้ภาพ ๒ โครงการ ไดแ้ก่ โครงการพฒันาศูนย์

การเรยีนรูชุ้มชนในชนบท ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้และโครงการการจดัการศกึษา การดแูล และการ

ใหบ้รกิารการปรกึษาสาํหรบัเดก็  ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากเชือ้เอชไอวแีละโรคเอดส ์ ซึง่ประเทศไทยมกีารจดัเวที

วชิาการทัง้ในระดบัชาตแิละภมูภิาค 

 ๔. รางวลัสมเดจ็เจ้าฟ้ามหาจกัรี (Princess Maha Chakri Award - PMCA)  

 กระทรวงศกึษาธกิาร โดย สาํนกังานเลขาธกิารคุรสุภา ไดเ้สนอใหม้กีารมอบรางวลันานาชาต ิ      

เพื่อเป็นการเฉลมิพระเกยีรตพิระปรชีาดา้นการศกึษาของสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

อกีทัง้ เป็นการยกยอ่งครผููทุ่้มเท ปฏบิตังิาน และมผีลงานดเีด่นอนัก่อใหเ้กดิคุณประโยชน์ในวงกวา้งต่อ

การศกึษาและการพฒันาคน โดยสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา  ฯ สยามบรมราชกุ มารี ทรงพระกรณุาโปรด

เกลา้ฯ พระราชทาน  ชื่อรางวลัว่า “The Princess Maha Chakri Award” ซึง่ในระยะแรกรางวลัน้ีจะมอบ

ใหแ้ก่ครจูากประเทศสมาชกิ ซมีโีอ รวม ๑๑ ประเทศ โดยกระทรวงศกึษาธกิารของแต่ละประเทศดาํเนินการ

พจิารณาคดัเลอืกผูท้ีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม ประเทศละ ๑ คน ซึ่งปฏบิตังิานและมผีลงานดเีด่นอนัก่อใหเ้กดิ

คุณประโยชน์ต่อการศกึษาและการพฒันาคนในวงกวา้งในกลุ่มประเทศเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ทัง้น้ี แต่ละ

ประเทศสามารถปรบัเปลีย่นหลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกดงักล่าวใหเ้หมาะสมกบับรบิทของประเทศตนเอง โดยจะ

มกีารมอบรางวลัครัง้แรกในวนัที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ซึง่เป็นปีทีส่มเดจ็พระเทพรตันราชสุดา  ฯ สยามบรมราช

กุมาร ีทรงเจรญิพระชนมายคุรบ ๖๐ พรรษา 

********************************* 

สาํนกัความสมัพนัธต่์างประเทศ  

สาํนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร 

5 พฤษภาคม ๒๕๕8 


