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องคก์ารรฐัมนตรศีกึษาแหง่เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้
Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO) 

www.seameo.org  

------------------------------------------------- 
 องคก์ารรัฐมนตรศีกึษาแหง่เอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ หรอืเรยีกโดยยอ่วา่ ซมีโีอ (SEAMEO) 
เป็นองคก์ารระหวา่งประเทศระดับภมูภิาคซึง่เกดิจากความรว่มมอืของรัฐบาลในประเทศภมูภิาคเอเซยีตะวั
นออกเฉียงใต ้  โดยกอ่ตัง้เมือ่ปี พ.ศ. 2508  ปัจจบุนัประกอบดว้ยประเทศสมาชกิจ านวน 11 ประเทศ 
ไดแ้ก ่ กมัพชูา บรไูนดารสุซาลาม อนิโดนเีซยี  ลาว  มาเลเซยี  ฟิลปิปินส ์  สงิคโปร ์  ไทย เวยีดนาม 
พมา่ และตมิอร ์ เลสเต ้  และประเทสสมาชกิสมทบ 8 ประเทศคอื ออสเตรเลยี ฝร่ังเศส นวิซแีลนด ์
คานาดา เยอรมน ี เนเธอรแ์ลนด ์ นอรเ์วย ์ และสเปน และสมาชกิสมทบประเภทองคก์ารไดแ้ก ่
สภาระหวา่งประเทศดา้นการศกึษาทางไกล (International Council on Distance Education- ICDE), 
มหาวทิยาลัยทสคึบูะ แหง่ประเทศญีปุ่่ น (University of Tsukuba) และ บรติชิ เคานซ์ลิ (British 
Council)      

 

จดุมุง่หมายของซมีโีอ คอื เพือ่สง่เสรมิความรว่มมอืของประเทศสมาชกิ 
รวมทัง้ผลกัดันใหเ้กดิการพัฒนาทางดา้นการศกึษา วทิยาศาสตร ์
และวัฒนธรรมในระดับภมูภิาคเอเซยีตะวันออกเฉียงใต ้  ในดา้นตา่ง ๆ ดังนี ้

1. คณุภาพและความเสมอภาคทางการศกึษา 
2. สขุอนามยั และสาธารณสขุ  
3. วัฒนธรรมและประเพณี 
4. ขา่วสารและเทคโนโลยีส่ารสนเทศ 
5. ภาษา 
6. การลดปัญหาความยากจน 
7. การเกษตรและทรัพยากรทางธรรมชาต ิ
 

องคก์ารซมีโีอ ประกอบดว้ย 

 

1. สภารฐัมนตรศีกึษาแหง่เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้(SEAMEO Council)   
ประกอบดว้ยรัฐมนตรศีกึษาธกิารของประเทศสมาชกิ 11 ประเทศ 
ท าหนา้ทีเ่ป็นผูก้ าหนดนโยบายความรว่มมอืและการพัฒนาการศกึษาของภมูภิาค 
รวมทัง้พจิารณาอนุมตัโิครงการตา่งๆ ขององคก์ารซมีโีอ  

 
2. ส านกังานเลขาธกิารรฐัมนตรศีกึษาแหง่เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้(SEAMEO 

Secretariat) ตัง้อยูใ่นประเทศไทย  
มผีูอ้ านวยการซึง่ไดรั้บการแตง่ตัง้จากสภารัฐมนตรศีกึษาเป็นผูบ้รหิารส านักงาน 
เป็นหน่วยงานส าคญัทีช่ว่ยผลักดันนโยบายเพือ่การพัฒนาการศกึษาของภมูภิาคและรับนโ
ยบายจากทีป่ระชมุสภารัฐมนตรศีกึษามาด าเนนิการตอ่โดยประสานความรว่มมอืกบัศนูยร์ะ
ดับภมูภิาคของซมีโีอ, กระทรวงศกึษาธกิารของประเทศตา่งๆ และ หน่วยงานอืน่ ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งในดา้นพัฒนาการศกึษาและอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง       

 
3. ศนูยภ์มูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตข้ององคก์ารซมีโีอ  (SEAMEO Regional 

Centres)  
ปัจจบุนัองคก์ารซมีโีอมศีนูยร์ะดับภมูภิาคซึง่มคีวามเชีย่วชาญในเฉพาะเรือ่ง จ านวนทัง้สิน้ 
19 ศนูย ์โดยมสี านักงานตัง้กระจายอยูต่ามประเทศตา่งๆ 
ในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้อาทเิชน่ มาเลเซยี (4 ศนูย)์ อนิโดนเีซยี (6 ศนูย)์ 
ฟิลปิปินส ์(3 ศนูย)์ บรไูนดารสุซาลาม (1 ศนูย)์  พมา่ (1ศนูย)์ ไทย (3 ศนูย)์ เวยีดนาม 
(1 ศนูย)์    
 

http://www.seameo.org/
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ศนูยภ์มูภิาคขององคก์ารซมีโีอมหีนา้ทีส่ าคญัในการพัฒนาบคุลากรของภมูภิาค 
เพือ่สง่เสรมิใหม้กีารพัฒนาในดา้นวชิาการและความรูค้วามสามารถทีจ่ะน ามาใชพ้ัฒนาประ
เทศสมาชกิ  
และเป็นหน่วยงานส าคัญทีช่ว่ยขบัเคลือ่นนโยบายความรว่มมอืดา้นการศกึษาในแตล่ะดา้น
ของภมูภิาคใหเ้ป็นรปูธรรมยิง่ขึน้  กจิกรรมตา่งๆของศนูย ์เชน่ การฝึกอบรม 
การท าวจิัยเพือ่การพัฒนา การจัดโครงการความรว่มมอื การจัดการประชมุทางวชิาการ 
จัดพมิพเ์อกสารงานวจิัยและรายงานตา่งๆ  
 
ศนูยภ์มูภิาคของซมีโีอทัง้ 19 แหง่สามารถจัดกลุม่ตามความเชีย่วชาญเฉพาะดา้นไดด้ังนี ้ 
 

 ศนูยภ์มูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใตข้องซมีโีอดา้นพัฒนาการศกึษา (มจี านวน 11 
ศนูย)์  

 ศนูยภ์มูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใตข้องซมีโีอดา้นพัฒนาสิง่แวดลอ้มและเกษตรกร
รม (มจี านวน 2 ศนูย)์  

 ศนูยภ์มูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใตข้องซมีโีอดา้นสาธารณสขุและสขุภาพ 
(มจี านวน 4 ศนูย)์  

 ศนูยภ์มูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใตข้องซมีโีอดา้นวัฒนธรรมและประวัตศิาสตร ์
(มจี านวน 2 ศนูย)์  

 
รายละเอยีดของศนูยภ์มูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตข้องซมีโีอ  
 
3.1 ศนูยภ์มูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตข้องซมีโีอดา้นพฒันาการศกึษา  
 

 ศนูยภ์มูภิาคซมีโีอดา้นนวัตกรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษา (SEAMEO 
Regional Centre for Educational Innovation and Technology - SEAMEO 
INNOTECH)   ตัง้อยูท่ีป่ระเทศฟิลปิปินส ์(www.seameo-innotech.org)  

 ศนูยภ์มูภิาคซมีโีอดา้นการศกึษาวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์(SEAMEO Regional 
Centre for Education in Science and Mathematics - SEAMEO RECSAM)  
ตัง้อยูท่ีป่ระเทศมาเลเซยี (www.recsam.edu.my)  

 ศนูยภ์มูภิาคซมีโีอดา้นภาษา (SEAMEO Regional Language Centre - SEAMEO 
RELC)  ตัง้อยูท่ีป่ระเทศสงิคโปร ์(www.relc.org.sg)  

 ศนูยภ์มูภิาคซมีโีอดา้นอดุมศกึษาและการพัฒนา (SEAMEO Regional Centre for 
Higher Education and Development -SEAMEO RIHED) ตัง้อยูท่ีป่ระเทศไทย 
(www.rihed.seameo.org)  

 ศนูยภ์มูภิาคซมีโีอดา้นดา้นเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษา (SEAMEO Regional 
Centre for Vocational and Technical Education - SEAMEO VOCTECH)   
ตัง้อยูท่ีป่ระเทศบรไูน ดารสุลาม (www.voctech.org.bn)  

 ศนูยภ์มูภิาคซมีโีอดา้นการฝึกอบรม (SEAMEO Regional Training Centre - 
SEAMEO RETRAC)  ตัง้อยูท่ีป่ระเทศเวยีตนาม (www.vnseameo.org)   

 ศนูยภ์มูภิาคซมีโีอดา้นการศกึษาระบบทางไกล (SEAMEO Regional Open 
Learning Centre - SEAMEO SEAMOLEC) ตัง้อยูท่ีป่ระเทศอนิโดนเีซยี 
(www.seamolec.org)  

 ศนูยภ์มูภิาคซมีโีอดา้นพัฒนาครสูอนวทิยาศาสตร ์(SEAMEO Regional Centre for 
Quality Improvement of Teachers and Education Personnel in Science - 
SEAMEO QITEP-Science) จัดตัง้ในปี พ.ศ. 2552 ทีป่ระเทศอนิโดนเีซยี 
(www.qiteplanguage.org)    

 ศนูยภ์มูภิาคซมีโีอดา้นพัฒนาครสูอนคณติศาสตร ์(SEAMEO Regional Centre for 
Quality Improvement of Teachers and Education Personnel in 
Mathematics - SEAMEO QITEP- Mathematics) จัดตัง้ในปี พ.ศ. 2552 
ทีป่ระเทศอนิโดนเีซยี (http://new.qitepinmath.org)    

http://www.seameo-innotech.org/
http://www.recsam.edu.my/
http://www.relc.org.sg/
http://www.rihed.seameo.org/
http://www.voctech.org/
http://www.vnseameo.org/
http://www.seamolec.org/
http://www.qiteplanguage.org/
http://new.qitepinmath.org/
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 ศนูยภ์มูภิาคซมีโีอดา้นพัฒนาครสูอนภาษา (SEAMEO Regional Centre for 
Quality Improvement of Teachers and Education Personnel in Language - 
SEAMEO QITEP-Languages) จัดตัง้ในปี พ.ศ. 2552 ทีป่ระเทศอนิโดนเีซยี 
(www.qitepscience.org)   

 ศนูยภ์มูภิาคซมีโีอดา้นการศกึษาพเิศษ (SEAMEO Regional Centre for Special 
Education) ตัง้อยูท่ีป่ระเทศมาเลเซยี (ก าลังอยูใ่นขัน้ตอนการจัดตัง้) 

 
3.2 
ศนูยภ์มูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตข้องซมีโีอดา้นพฒันาสิง่แวดลอ้มและเกตรกร
รม 
 

 ศนูยภ์มูภิาคซมีโีอดา้นการวจัิยและบณัฑติศกึษาทางการเกษตรกรรม (SEAMEO 
Regional Centre for Graduate Study and Research in Agriculture - 
SEAMEO SEARCA)  ตัง้อยูท่ีป่ระเทศฟิลปิปินส ์(www.searca.org) 

 ศนูยภ์มูภิาคซมีโีอดา้นชวีวทิยาเขตรอ้น และเทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม (SEAMEO 
Regional Centre for Tropical and Biology – SEAMEO BIOTROP)  
ตัง้อยูท่ีป่ระเทศอนิโดนเีซยี  (www.biotrop.org) 

 
3.3 ศนูยภ์มูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตข้องซมีโีอดา้นสาธารณสขุ และสขุภาพ  
 

    ศนูยภ์มูภิาคซมีโีอดา้นวทิยาศาสตรอ์าหารและโภชนาศาสตร ์(SEAMEO 
TROPMED Regional Centre for Food and Nutrition - SEAMEO RECFON)  
ตัง้อยูท่ีป่ระเทศอนิโดนเีซยี (www.seameo-rccn.org)  

    ศนูยภ์มูภิาคซมีโีอดา้นพาราสกิวทิยาประยกุตก์ฏีวทิยาการแพทย ์และจลุชวีวทิยา  
(SEAMEO TROPMED Regional Centre for Microbiology, Parasitology and 
Entomology - SEAMEO TROPMED/ Malaysia) ตัง้อยูท่ีป่ระเทศมาเลเซยี 
(www.imr.gov.my)  

    ศนูยภ์มูภิาคซมีโีอดา้นการสาธารณสขุและและชวีะอนามยั (SEAMEO TROPMED 
Regional Centre for Public Health - SEAMEO TROPMED/ Philippines)  
ตัง้อยูท่ีป่ระเทศฟิลปิปินส ์(www.cph.upm.edu.ph)  

    ศนูยภ์มูภิาคซมีโีอดา้นเวชศาสตรเ์ขตรอ้น คลนิกิเวชศาสตรเ์ขตรอ้น 
และกมุารเวชศาสตรเ์ขตรอ้น (SEAMEO TROPMED Regional Centre for 
General and Tropical Medicine, Tropical Pediatrics - SEAMEO TROPMED/ 
Thailand)   ตัง้อยูท่ีป่ระเทศไทย (www.tm.mahidol.ac.th)   

ศนูยภ์มูภิาคซมีโีอดา้นเวชศาสตรเ์ขตรอ้นและสาธารณสขุทัง้ 4 นี ้
มศีนูยป์ระสานงานตัง้อยูท่ีค่ณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น 
มหาวทิยาลัยมหดิลและเรยีกศนูยป์ระสานงานนีว้า่ 
เครอืขา่ยภมูภิาคซมีโีอดา้นเวชศาสตรเ์ขตรอ้นและสาธารณสขุ (SEAMEO 
Regional Tropical Medicine and Public Health Network) 

 
3.4 
ศนูยภ์มูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตข้องซมีโีอดา้นวฒันธรรมและประวตัศิาสตร ์  
 

 ศนูยภ์มูภิาคซมีโีอดา้นประวตัศิาสตรแ์ละประเพณี (SEAMEO Regional Centre for 
History and Tradition - SEAMEO CHAT)  ตัง้อยูท่ีป่ระเทศพมา่ 
(www.seameochat.org)  

 ศนูยภ์มูภิาคซมีโีอดา้นโบราณคดแีละวจิติรศลิป์ (SEAMEO Regional Centre for 
Archaeology and Fine Arts - SEAMEO SPAFA)  ตัง้อยูท่ีป่ระเทศไทย 
(www.seameo-spafa.org)  

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

http://www.qitepscience.org/
http://www.searca.org/
http://www.biotrop.org/
http://www.seameo-rccn.org/
http://www.imr.gov.my/
http://www.cph.upm.edu.ph/
http://www.tm.mahidol.ac.th/
http://www.seameochat.org/
http://www.seameo-spafa.org/


4 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่:  ส านักงานเลขาธกิารรัฐมนตรศีกึษาแหง่เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้
(SEAMEO Secretariat)   
โทร 02 391 0144  
อเีมล ์ secretariat@seameo.org  
www.seameo.org  

mailto:secretariat@seameo.org
http://www.seameo.org/

