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On behalf of the Ministry of Education, Thailand, may I reaffirm Thailand’s
commitment to SEAMEO and its mission to serve as a catalyst for regional
cooperation on education and training for human resource development.
By working together, the SEAMEO Member Countries are better equipped
to resolve problems, in response to local, national, regional or global challenges
we face. We are also able to guarantee an improved quality of life for the people
of Southeast Asia.
คำกลาวของ
นายชินวรณ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ในการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตครั้งที่ 45
วันที่ 27 มกราคม 2553 ณ เมืองเซบู ประเทศฟลิปปนส
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องคการรัฐมนตรีศึกษา
แหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต

องคการรัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Southeast Asian Ministers of Education Organization)
หรือเรียกโดยยอวา “ซีมีโอ” เปนองคการระหวางประเทศสวนภูมิภาค กอตั้งเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2508
และไดมีการลงนามในกฎบัตร โดยรัฐมนตรีศึกษาของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
มาเลเซีย สาธารณรัฐฟลิปปนส สาธารณรัฐสิงคโปร ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ 7
กุมภาพันธ พ.ศ. 2511 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร ตอมา ราชอาณาจักรกัมพูชาไดเขาเปนสมาชิกเมือ่ พ.ศ. 2513 บรูไนดารุสซาลาม
เขาเปนสมาชิก เมื่อ พ.ศ 2527 สหภาพพมา เมื่อ พ.ศ 2541 และสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอรเลสเต เขาเปนสมาชิกลาสุด
เมื่อ พ.ศ 2549
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องคการซีมีโอประกอบดวยสมาชิก
1. รัฐสมาชิก 11 ประเทศ คือ
(Member Countries)
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
[Republic of Indonesia]

ลงนามในกฎบัตร
7 กุมภาพันธ พ.ศ.2511

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ลงนามในกฎบัตร

[The Lao People’s Democratic Republic]

7 กุมภาพันธ พ.ศ.2511

มาเลเซีย [Malaysia]

ลงนามในกฎบัตร
7 กุมภาพันธ พ.ศ.2511

2. สมาชิกสมทบของซีมีโอ
(Associate Members)
สาธารณรัฐฝรั่งเศล

พ.ศ.2516

[Frence Republic]

เครือรัฐออสเตรเลีย

พ.ศ.2517

[Commonwealth of Australia]

นิวซีแลนด [New Zealand]

พ.ศ.2517

ลงนามในกฎบัตร
[Republic of the Philippines] 7 กุมภาพันธ พ.ศ.2511

แคนาดา [Canada]

พ.ศ.2531

สาธารณรัฐสิงคโปร

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี

พ.ศ.2533

สาธารณรัฐฟลิปปนส

[Republic of Singapore]

ราชอาณาจักรไทย
[Kingdom of Thailand]

ลงนามในกฎบัตร
7 กุมภาพันธ พ.ศ.2511
ลงนามในกฎบัตร
7 กุมภาพันธ พ.ศ.2511

ราชอาณาจักรกัมพูชา
[Kingdom of Cambodia]

พ.ศ.2514

บรูไนดารุสซาลาม
[Brunei Darussalam]

[Socialist Republic of Vietnam]

ราชอาณาจักรสเปน
[Kingdom of Spain]

พ.ศ.2550

3. สมาชิกสมทบของซีมโี อประเภทองคการ
(Affiliate Members)
International Council for Open พ.ศ. 2542
and Distance Education (ICDE)

พ.ศ.2535

มหาวิทยาลัย Tsukuba
ประเทศญี่ปุน

พ.ศ 2552

พ.ศ.2541

บริติช เคานซิล

พ.ศ 2553

สหภาพพมา
[Union of Myanmar]

[Federal Republic of Germany]

พ.ศ.2527

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร-เลสเต พ.ศ.2549
[The Democratic Republic of Timor-Leste]
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3 ประเภท

วิสัยทัศน

องคการซีมีโอไดกำหนดวิสัยทัศนในการเปนองคกรระดับภูมิภาคที่มีการขับเคลื่อน
นโยบายในเชิงยุทธศาสตร และเปนทีย่ อมรับในระดับนานาชาติ มีการดำเนินงานอยางมีพลวัตร
และสามารถพึง่ พาตัวเอง เพือ่ เสริมสรางความรวมมือและความเขาใจทีด่ รี ะหวางกันทางดาน
การศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมในภูมภิ าค อันจะนำไปสูก ารพัฒนาคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ

ภารกิจ

องคการซีมีโอมีภารกิจในการเสริมสรางความเขาใจ ความรวมมือ และสรางความ
เปนเอกภาพในระดับภูมิภาคในระหวางประเทศสมาชิกซีมีโอ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
โดยการดำเนินการดังนี้
1. การจัดตั้งเครือขายและความรวมมือดานการศึกษาในภูมิภาค
2. การจัดเวทีการประชุมวิชาการสำหรับผูก ำหนดนโยบายและผูเ ชีย่ วชาญดานการศึกษา
3. การสงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางยั่งยืน

วัตถุประสงค

1.ประสานความรวมมือในการสงเสริมความรูและความเขาใจระหวางประเทศสมาชิก
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และภูมิภาคอื่น ๆ
2. สงเสริมและรวมมือกับประเทศสมาชิกในโครงการที่จะกอประโยชนรวมกันใน
ดานการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรม ตลอดจนชวยเหลือประเทศสมาชิกในการพัฒนา
กิจกรรมดังกลาว
3. ถายทอด เผยแพร และเพิ่มพูนความรูดานการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรม
ในภูมิภาค
4. พัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับเปาหมายทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
สมาชิกแตละประเทศ

เปาหมาย

1. องคการซีมโี อมีเปาหมายในการพัฒนาศูนยภมู ภิ าคแหงความเปนเลิศทีม่ มี าตรฐานสากล
2. จัดโครงการฝกอบรมที่มีประสิทธิภาพ ดำเนินการวิจัยและการพัฒนา การเผยแพร
ขอมูลขาวสาร การวิเคราะหเชิงนโยบาย และการประเมินผลภายใตขอบขายความเชี่ยวชาญ
ของซีมีโอ
3. เสริมสรางศักยภาพขององคการเพื่อริเริ่มการดำเนินโครงการตางๆ
4. เสริมสรางศักยภาพการบริหารจัดการของซีมีโอเพื่อตอบสนองความตองการของ
ประเทศสมาชิก
5. สงเสริมการวิจัยและการพัฒนาในดานการศึกษา วิทยาศาสตรและวัฒนธรรม
และพัฒนากลไกการดำเนินงาน และเผยแพรขอมูลดังกลาว
6. สงเสริมความรวมมือกับประเทศสมาชิกของซีมีโอและองคการระหวางประเทศ
ที่เกี่ยวของ
7. แสวงหาแหลงสนับสนุนดานการเงิน เพื่อใหเกิดสภาพคลองในดานการบริหาร
งบประมาณ
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ขอบขายความเชี่ยวชาญ

1. คุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษา
2. สุขอนามัย และสาธารณสุข
3. วัฒนธรรมและประเพณี
4. ขาวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ภาษา
6. การลดปญหาความยากจน
7. การเกษตรและทรัพยากรทางธรรมชาติ

การกอตั้งองคการซีมีโอ
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ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ 2508 รัฐมนตรีศึกษาและรัฐมนตรีที่รับผิดชอบการ
วางแผนดานเศรษฐกิจจากประเทศเอเชียไดเดินทางมาเขารวมการประชุมขององคการยูเนสโก
ทีก่ รุงเทพฯ และในขณะนั้น หมอมหลวงปน มาลากุล ซึ่งดำรงตำแหนงเปนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึก ษาธิการของไทยไดถือโอกาสเชิญรัฐมนตรีศึกษาจากประเทศเพื่อนบาน
จำนวน 5 ประเทศ คือ ลาว มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และเวียดนาม มาประชุมอยาง
ไมเปนทางการเพื่อเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความรวมมือในระดับภูมิภาค
อยางไรก็ตาม รัฐมนตรีศึกษาเหลานั้นยังไมแนใจวาจะกอตั้งองคการในลักษณะใด
แตหากพิจารณาจากผลการประชุมในครั้งนั้น คำวา Southeast Asian Ministers of
Education Council (SEAMEC) หรือ ซีเมค ซึ่งหมายถึงสภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดเริม่ เปนทีร่ จู กั แลว รัฐมนตรีศกึ ษาจึงไดหารือรวมกัน พรอมทัง้ ไดเสนอแนะ
ใหสถาบันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตบางแหงดำเนินโครงการระดับภูมิภาคโดย
ผูเชี่ยวชาญของประเทศสมาชิกใหความชวยเหลือในการใหคำปรึกษาดานวิชาการแก
ประเทศในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต ที่ มี ค วามสนใจ เป น ที่ น า สั ง เกตว า หลาย
สถาบันที่รัฐมนตรีศึกษาไดกลาวถึงในโอกาสนั้น ไดรับเลือกใหเปนศูนยและดำเนินโครงการ
ตางๆ ของซีมีโอในชวงตอมา ซึ่งในปจจุบันไดใหบริการในระดับภูมิภาคแกประเทศตางๆ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
หลังจากการประชุมครั้งแรก ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2508 ไดมีการจัดตั้งสำนัก
เลขาธิการชัว่ คราว (Interim Secretariat) ขึน้ ทีก่ องแผนงาน กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย
โดยมี ดร.กอ สวัสดิ์พาณิชย เปนผูอำนวยการชั่วคราว สำนักเลขาธิการมีหนาที่รับผิดชอบ
ในการเตรียมเสนอโครงการความรวมมือระดับภูมิภาค
ในการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ครั้งที่ 2 ที่กรุงมะนิลา
ในเดือนพฤศจิกายน 2509 นับวาเปนขั้นตอนสำคัญในการพัฒนาองคการ เนื่องจากทั้ง 6
ประเทศไดตกลงที่จะรวมกันจัดตั้งองคการระหวางประเทศ โดยใชชื่อวาองคการรัฐมนตรี
ศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต และไดมกี ารรางกฎบัตรขึน้ และพรอมทีจ่ ะลงนามในการ
ประชุมสภารัฐมนตรีศกึ ษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตครัง้ ตอไป และในระหวางนัน้ เจาหนาที่
องคการชั่วคราวซึ่งมาจากประเทศตางๆไดจัดเตรียมแผนพัฒนาโครงการสำหรับศูนยและ
โครงการตางๆในระดับภูมภิ าค สำนักเลขาธิการชัว่ คราวไดใหความรวมมือในการจัดสัมมนา
ระดับชาติและระดับภูมภิ าคเพือ่ รวบรวมขอมูลทีจ่ ำเปนในการกำหนดแผนพัฒนา นอกจากนี้
ยังไดมีการเตรียมเสนอโครงการสำหรับศูนยระดับภูมิภาคและโครงการตางๆ ดังนี้

1) สถาบันบัณฑิตศึกษาเกี่ยวกับวิศวกรรมสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต
(Regional Graduate School of Engineering of Southeast Asia)
2) ศูนยระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเกี่ยวกับเวชศาสตรเขตรอน
(Southeast Asian Regional Center for Tropical Medicine)
3) สถาบันระดับภูมิภาคเกี่ยวกับบัณฑิตศึกษาและการวิจัยในดานการเกษตร
(Regional Institute for Graduate Study and Research in Agriculture)
4) สถาบันอุดมศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Southeast Asian Institute of Higher Education)
5) ศูนยระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการศึกษาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
(Regional Center for Education in Science and Mathematics)
6) ศูนยระดับภูมิภาคเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ (Regional English Language Center)
7) ศูนยพัฒนาหนังสือแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Southeast Asian Book Development Center)
8) สถาบันระดับภูมภิ าคเกีย่ วกับวิทยุและโทรทัศนเพือ่ การศึกษา(Regional Institute of Educational Radio and Television)
9) การประชุมปฏิบัติการเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอน (Instructional Materials Workshop)
10) การสัมมนาระดับภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเกีย่ วกับ การวางแผนดานการศึกษาและการประเมินกำลังคน ครัง้ ที่ 2
(The Second Southeast Asian Regional Manpower Assessment and Educational Planning Seminar)

ในการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ครั้งที่ 2 สำนักเลขาธิการชั่วคราวไดเสนอ
โครงการทั้ง 10 โครงการเพื่อพิจารณา ซึ่งบางโครงการไดรับความเห็นชอบใหดำเนินการในระยะตอมา บางโครงการไดรับความ
สนใจและบางโครงการไดรับการยับยั้งไวกอนการรวมลงนามในกฎบัตรของซีมีโอ
การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ครั้งที่ 3 ณ ประเทศสิงคโปร ในเดือนกุมภาพันธ
2511 ไดเสนอแผนพัฒนาโครงการ 4 แผน และในโอกาสนั้นเองไดมีพิธีลงนามในกฎบัตรของซีมีโอของรัฐมนตรีศึกษาจาก
อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และไทย ในวันที่ 7 กุมภาพันธ 2511 นอกจากนี้สภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตยังไดใหความเห็นชอบที่จะจัดตั้งสำนักเลขาธิการถาวรขององคการ หรือสำนักงานซีเมส (Southeast Asian
Ministers of Educational Secretariat : SEAMES) ที่กรุงเทพฯ และไดแตงตั้งผูอำนวยการประจำคนแรกคือ ศาสตราจารย
ดร.สุกิจ นิมมานเหมินทร และในปเดียวกันนั้น ยังไดมีการประกาศกอตั้งศูนยระดับภูมิภาคตางๆ รวมทั้งคณะกรรมการบริหาร
(Governing Board) ของศูนยเพื่อดำเนินโครงการและวางนโยบายในสวนที่เกี่ยวของ ในเดือนตุลาคม 2511 ไดมีการใหสัตยาบัน
ตอกฎบัตรของซีมีโอซึ่งถือวาเปนองคกรที่ไดรับการยืนยันสถานภาพโดยชอบตามกฎหมายแลวอยางแทจริง
การประชุมรัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ครั้งที่ 4 ณ กรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย
ในเดือนมกราคม 2512 มีการประกาศสถานภาพโดยชอบตามกฎหมายขององคการอยางเปนทางการ มีการรายงานความ
กาวหนาในการดำเนินโครงการซึ่งไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาครั้งกอนหนา และสภาไดใหความเห็นชอบแผนที่
จะจัดตั้งศูนยระดับชาติของซีมีโอโดยชอบตามกฎหมาย หลังจากการประชุมครั้งนี้ ศาสตราจารย ดร.สุกิจ นิมมานเหมินทร
ไดพนจากตำแหนงผูอำนวยการซีเมส เนื่องจากไดรับการแตงตั้งใหเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จนกระทั่งไดมีการ
แตงตั้งพลเอกเนตร เขมะโยธิน เปนผูอำนวยการซีเมสคนใหมในการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ครั้งที่ 5 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย ในเดือนมกราคม 2513
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พัฒนาการขององคการ

การประชุมสภารัฐมนตรีศกึ ษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ครัง้ ที่ 5 เมือ่ ป 2513 ไดมกี ารอนุมตั กิ ารกอตัง้ กองทุน

เพื่อการพัฒนาการศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO Education Development Fund : SEDF) ซึ่งถือวาเปนการเปดทางไปสูการ
พัฒนาดานการเงินขององคการ กองทุนนี้ถือวาเปนเงินทุนอุดหนุนเพื่อชวยเหลือซีมีโอ แบงเปน 2 สวน คือ เงินทุนสะสม
(Endowment Fund) และเงินทุนที่นำไปใชไดทันที (Funds for Immediate Use) เงินทุนสะสมจะเปนเงินบริจาคโดยความ
สมัครใจจากประเทศสมาชิก โดยมีเงื่อนไขวาจะสามารถนำดอกผลจากเงินทุนเหลานั้นมาใชได ตอมาในเดือนพฤษภาคม 2513
สภารัฐมนตรีศกึ ษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดใหความเห็นชอบแผนงานของสำนักเลขาธิการเพือ่ ใชเปนแนวทางในการแสวงหา
แหลงเงินทุนอยางมีประสิทธิภาพ โดยผูอำนวยการซีเมสไดติดตอกับผูบริจาคตางๆ จากทั่วโลก และไดเดินทางโดยสวนตัวเพื่อ
แนะนำองคการใหเปนที่รูจัก

การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ครั้งที่ 6

จั ด ขึ้ น ณ เมื อ งไซ ง อ น ประเทศเวี ย ดนาม ในเดื อ นมกราคม 2514 สภาได ตั ด สิ น ใจ
ครั้งสำคัญในการใหสำนักเลขาธิการวางแผนขั้นตอนการรับประเทศสมาชิก และในป
ถัดมาสำนักเลขาธิการรวมทัง้ ศูนยและโครงการระดับภูมภิ าคไดดำเนินโครงการสงเสริมความ
สัมพันธกับภายนอกอยางแข็งขัน ผูอำนวยการสำนักเลขาธิการไดพยายามจะสรางเสริม
ฐานกองทุนพัฒนาการศึกษาของซีมีโอใหเขมแข็งขึ้น

การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ครั้งที่ 7
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จัดขึ้น ณ กรุงเวียงจันทน สปป.ลาว ในเดือนมกราคม 2515 สภาไดใหความเห็นชอบ
การปรับปรุงแกไขกฎบัตรเพื่อรับสมาชิกสมทบ (Associate Member) นอกจากนี้ยังได
ใหความเห็นชอบตอขอกำหนดและเงื่อนไขของสมาชิกสมทบ และมอบใหสำนักเลขาธิการ
เชิญชวนประเทศตางๆ เขารวมกับองคการในฐานะสมาชิกสมทบ และในปเดียวกันนีเ้ องไดมี
การนำเอาวิธีการทางดานการเงินระบบใหมซึ่งปรากฏเปน “คูมือปฏิบัติการดานการเงิน”
(SEAMEO Financial Operation Manual หรือ FOM) มาใชเปนครั้งแรก เพื่อจัดการ
ดานการเงินขององคการใหมีประสิทธิภาพ
การประชุมสภารัฐมนตรีศกึ ษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ครัง้ ที่ 8 ในเดือนมกราคม 2516 ณ กรุงพนมเปญ
ประเทศกัมพูชา สภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดแตงตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อทบทวนและปรับปรุง
ขอเสนอแนะของสำนักเลขาธิการซีมีโอและเสนอตอสภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตเพื่อใหความเห็นชอบ
คณะกรรมการชุดดังกลาวไดเสนอทีจ่ ะจัดทำพันธบัตรการพัฒนาทางการศึกษา (SEAMEO Educational Development Bond
: SEDB) เปนสวนที่ 3 ของแหลงเงินทุนพัฒนาการศึกษา และขอเสนอแนะนี้ไดรับความเห็นชอบในหลักการ
นอกจากนี้สภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตยังไดเชิญชวนใหประเทศสมาชิกรวมกันบริจาคเงินเพิ่มขึ้นโดย
ผานทาง SEDF หรือ SEDB หรือบริจาคโดยตรง และในชวงนัน้ ไดมกี ารรับสมาชิกสมทบขององคการเปนประเทศแรกคือ ฝรัง่ เศส
การประชุมสภารัฐมนตรีศกึ ษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ครัง้ ที่ 9 ระหวางวันที่ 28 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ
2517 ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย ที่ประชุมไดใหความเห็นชอบรับออสเตรเลียและนิวซีแลนดเขารวมเปนสมาชิกสมทบ
ขององคการ เนื่องจากเปนนโยบายขององคการที่จะสงเสริมความสัมพันธกับภายนอกและใน การประชุมครั้งนี้สภาซีเมคไดให
ความเห็นชอบในการจัดสรรเงินทุนสำหรับแผน 5 ประยะที่ 2 และแผนปฏิบัติการถาวรระยะตอไปของศูนยและโครงการ
ตางๆ ของซีมีโอ กองทุนของศูนยและโครงการตางๆ ในแผนระยะ 5 ปแรกไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
เปนสวนใหญ สำหรับแผนระยะที่ 2 และตอๆ ไปนั้น ศูนยและโครงการจะตองพึ่งพาตนเอง และในปเดียวกันองคการ
ซีมีโอไดเริ่มความสัมพันธกับองคการระหวางประเทศอื่นๆ เชน ยูเนสโก ซึ่งถือวาเปนการรวมมือกันอยางเปนทางการ
ระหวางองคการทั้งสองแหง

การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ครั้งที่ 10 ณ เมืองบาเกียว ประเทศฟลิปปนส
ในเดือนมกราคม 2518 มีมติใหจดั ทำโครงการพัฒนาเจาหนาทีข่ องศูนย (Centre Staff Development Programme) เพือ่ เปนการ
ฝกอบรมเจาหนาที่ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในป 2518 ถือเปนปวิกฤตสำหรับซีมีโอ เนื่องจากองคการตองปรับตัวเองใหเหมาะสม
กับสภาวการณใหมๆ ตามการพัฒนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต หลังจากเหตุการณนี้ ประเทศในคาบสมุทรอินโดจีน 3 ประเทศ
คือ กัมพูชา สปป.ลาว เวียดนาม ไมสามารถเขารวมในกิจกรรมขององคการไดอยางเต็มที่ แตองคการก็ยงั คงมีความตัง้ ใจทีจ่ ะสรางความ
รวมมือตอไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยผานทางโครงการดานการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรม ดังนั้นในการ
ประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ครั้งที่ 11 ที่สิงคโปร ในเดือนมกราคม 2519 ที่ประชุมจึงมีมติวาแมจะมี
ประเทศสมาชิกลาออกจากสมาชิกภาพขององคการ ประเทศเหลานี้ก็อาจกลับมาใหความรวมมือกับองคการไดอีกในอนาคต
การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ครั้งที่ 12 ณ กรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย
ในเดือนมีนาคม พ.ศ 2520 ไดมีการหยิบยกประเด็นความสัมพันธกับอาเซียนขึ้นมาอภิปราย ซึ่งที่ประชุมเห็นวาเปนเรื่องจำเปน
ที่จะตองรวมมือและประสานงานในระหวางซีมีโอและอาเซียนเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซอนในการดำเนินโครงการตางๆ และ
เพื่อใหการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาชุมชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ครั้งที่ 13 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย
ในเดือนมกราคม 2521 ไดมีมติใหจัดการประชุมระดับภูมิภาคเพื่อทบทวนสถานการณดานการศึกษาในภูมิภาคเพื่อวางแผน
โครงการตางๆของซีมีโอในอนาคต และที่ประชุมของสภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดรับทราบการพัฒนา
โครงการวาดวยโบราณคดีและวิจิตรศิลป (สปาฟา) รวมทั้งไดใหความเห็นชอบแผนพัฒนาโครงการการศึกษานอกโรงเรียน
การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ครั้งที่ 14 ที่จังหวัดเชียงใหม ประเทศไทย
ระหวางวันที่ 18-22 มกราคม พ.ศ 2522 สภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดใหความเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
เนื้อหาและขั้นตอนของนโยบายและการวางแผนโครงการโดยสวนรวม เพื่อจัดหาแหลงสนับสนุนทางดานการเงินจากผูบริจาค
และดำเนินการตามขอเสนอของโครงการที่ไดรับความเห็นชอบ
การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ครั้งที่ 15 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟลิปปนส
ในเดือนกุมภาพันธ 2523 ฟลิปปนสไดรับที่จะจัดตั้งศูนยอินโนเทคอยางเปนการถาวร และศูนยไดเริ่มดำเนินการตั้งแตวันที่
1 กรกฎาคม 2524
การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ครั้งที่ 16 ในป 2524 ที่ประเทศสิงคโปร
ทีป่ ระชุมไดรบั รองสถานภาพของสปาฟาในฐานะทีเ่ ปนโครงการถาวรของซีมโี อ นอกจากนีส้ ภารัฐมนตรีศกึ ษาแหงเอเชียตะวันออก
เฉียงใตยังไดแตงตั้งผูอำนวยการซีเมสคนใหม คือ ศาสตราจารย ดร.อดุล วิเชียรเจริญ ตั้งแตวันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ 2524
การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ครั้งที่ 17 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
ในป 2525 ทีป่ ระชุมไดรบั รองประเทศสมาชิกขององคการ 7 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย กัมพูชา สปป.ลาว มาเลเซีย ฟลปิ ปนส สิงคโปร
และไทย โดยที่เวียดนามไดลาออกจากสมาชิกภาพขององคการ และในการประชุมครั้งนี้สภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดใหความเห็นชอบแผนพัฒนาฉบับที่ 2 ซึ่งไดปรับปรุงแกไขใหมของสปาฟา ระหวางป 2524-2529
การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ครั้งที่ 18 ณ เมืองปนัง ประเทศมาเลเซีย
ในป 2526 ไดมีมติเห็นชอบไมเปนเอกฉันทใหแกไขกฎบัตรของซีมีโอเพื่อกำหนดประเภทของสมาชิกภาพขององคการใหม
โดยเพิ่มสมาชิกภาพประเภท Affiliate Member จึงทำใหสมาชิกภาพขององคการแบงออกเปน 3 ประเภท คือ ประเทศสมาชิก
(Member Country) สมาชิกสมทบทีเ่ ปนประเทศ (Associate Member) และสมาชิกสมทบทีไ่ มใชประเทศ (Affiliate Member)
การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ครั้งที่ 19 ณ เมืองพัทยา ประเทศไทย
ในป 2527 ได มี ม ติ เ ห็ น ชอบให รั บ บรู ไ นดารุ ส ซาลาม เป น ประเทศสมาชิ ก ใหม ข องซี มี โ อ และได รั บ สมาชิ ก ประเภท
Affiliate Member คือ สมาคมวิทยาลัยชุมชนแหงแคนาดา (Associate of Canadian Community College : ACCC) เปนแหงแรก
ซึ่งเปนสถาบันที่ตั้งอยูที่เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติรับรองโครงการนำรองวาดวยการพัฒนา
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ทรัพยากรมนุษยแบบผสมผสานโดยอาศัยชุมชนเปนหลัก ซึ่งถือวาเปนโครงการแรกของซีมีโอในการพัฒนาชุมชนของภูมิภาค
โครงการนีไ้ ดรบั การสนับสนุนดานการเงินจากรัฐบาลแคนาดาผานทางองคการพัฒนาระหวางประเทศแหงแคนาดา (Canadian
International Development Agency : CIDA) โดยมีระยะการดำเนินงาน 5 ป
การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ครั้งที่ 20 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟลิปปนส
ระหวางวันที่ 7-10 กุมภาพันธ พ.ศ 2528 สภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดมีมติใหความเห็นชอบแผนงาน
โครงการปฏิบัติการประจำปและงบประมาณสำหรับป 2528 ของโครงการนำรองวาดวยการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแบบ
ผสมผสานโดยอาศัยชุมชนเปนหลัก และในโอกาสเดียวกันนี้เอง สภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดรับสมาคม
วิทยาลัยชุมชนแหงแคนาดาเขาเปนสมาชิกอยางเปนทางการ นอกจากนี้สภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ยังไดตกลงทีจ่ ะใหเปลีย่ นแปลงสถานภาพของสปาฟาจากโครงการเปนศูนยระดับภูมภิ าค โดยรัฐบาลไทยยินดีรบั เปนเจาภาพของ
ศูนยและรับผิดชอบงบประมาณการลงทุนและงบดำเนินการของศูนย สำหรับความรวมมือกับองคการอื่นๆที่ประชุมเห็นควร
ใหสำนักเลขาธิการรวมกับอาเซียนในการดำเนินกิจกรรมตางๆ ในสวนที่เกี่ยวของตอไป เพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซอนของการ
ปฏิบัติงานขององคการทั้งสองแหง
การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ครั้งที่ 21 ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
ในป 2529 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบบันทึกความเขาใจอันดีระหวางรัฐบาลไทยและองคการซีมีโอเกี่ยวกับศูนยระดับภูมิภาค
ของซีมีโอวาดวยโบราณคดีและวิจิตรศิลป และเห็นชอบกฎขอบังคับ (Enabling Instrument) ของศูนยนี้ดวย
การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ครั้งที่ 22 ที่ สิงคโปร ในป 2530 เนื่องจาก
สำนักงานซีเมสประสบกับภาวะขาดแคลนเงินทุนพัฒนาการศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO Educational Development Fund:
SEDF) ซึง่ ประกอบดวยเงินทุนสำหรับนำไปใชไดทนั ทีและเงินทุนสะสม สภาจึงมีมติใหศนู ยและโครงการตางๆ ปรับปรุงโครงการ
และกิจกรรมตางๆสำหรับปงบประมาณ 2530/2531 และปงบประมาณ 2532/2533 เพื่อใหสอดคลองตามเงินทุนที่มีอยู
และตามการจัดสรรงบประมาณ
การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ครั้งที่ 23 ในป 2531 ที่เกาะบาหลี ประเทศ
อินโดนีเซีย ทีป่ ระชุมไดใหความเห็นชอบรับประเทศแคนาดาเขาเปนสมาชิกสมทบของซีมโี อ จึงทำใหสมาชิกภาพของสมาคมวิทยาลัย
ชุมชนแหงแคนาดาในฐานะสมาชิกสมทบแบบ Affiliate Member สิ้นสุดลงโดยปริยาย และในการประชุมครั้งนี้ไดใหความ
เห็นชอบแผนปฏิบัติการระยะ 5 ป (2530/2531-2534/2535) ของศูนยสปาฟา
การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ครั้งที่ 24 ที่ประเทศมาเลเซีย ในป 2532
ไดมีการตกลงกันระหวางซีมีโอกับยูเนสโกในอันที่จะรวมมือกันดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการปองกันการ
ทำลายปาดวยการใหการศึกษานอกระบบ นับวาเปนอีกกาวหนึ่งของซีมีโอที่มีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมใหแก
ภูมิภาค และบรูไนดารุสซาลาม รับเปนเจาภาพศูนยฝกอบรมดานเทคนิคและอาชีวศึกษา (SEAMEO Centre for Vocational
and Technical Education and Training หรือ VOCTECH)
การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ครั้งที่ 25 ที่จังหวัดเชียงใหม ประเทศไทย ในป
2533 ทีป่ ระชุมไดรบั สหพันธสาธารณรัฐเยอรมันเขาเปนสมาชิกสมทบอยางเปนทางการ นอกจากนีย้ งั ไดรบั ทราบรายงานความ
กาวหนาของโครงการรวมระหวางซีมีโอกับแคนาดาเกี่ยวกับความรวมมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ระยะที่ 2 (SEAMEOCANADA Programme of Cooperation in Human Resource Development Phase II) ซึง่ ไดรบั เงินชวยเหลือจากแคนาดา
จำนวน 4 ลานเหรียญแคนาดา โดยใหผา นในรูปทวิภาคี มีระยะเวลาตัง้ แตวนั ที่ 1 เมษายน 2533 ถึง 31 มกราคม 2538 ในการประชุม
ครั้งนี้ไดจัดใหมีการสัมมนาเพื่อวางแผนยุทธวิธีในการพัฒนาองคการซีมีโอสำหรับทศวรรษ (2534-2543) และประกาศเริ่ม
การเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปของการจัดตั้งองคการซีมีโอ
การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ครั้งที่ 26 ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟลิปปนส
ในป 2534 สภาไดเห็นชอบกับแผนยุทธวิธีในการพัฒนาองคการซีมีโอสำหรับทศวรรษ (2534-2543) รับรองกฎขอบังคับ

(enabling instrument) ของศูนยระดับภูมิภาควาดวยเทคนิคและอาชีวศึกษา หรือโวคเทค รวมทั้งอนุมัติบุคลากรและ
การดำเนินงานของศูนยดงั กลาว พรอมทัง้ อนุมตั กิ ารแตงตัง้ ดร.รูเบน คาสติลโย อูมาลี ชาวฟลปิ ปนส ดำรงตำแหนงผูอ ำนวยการ
สำนักงานซีเมสคนใหม ตั้งแตวันที่ 29 สิงหาคม 2534 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2537
การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ครั้งที่ 27 ที่กรุงบันดารเสรีเบกาวัน ประเทศ
บรูไนดารุสซาลาม ระหวางวันที่ 9-12 กุมภาพันธ พ.ศ 2535 ทีป่ ระชุมประกาศรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกลับ
เขาเปนสมาชิกอีกครั้ง และประกาศรับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเปนสมาชิกใหมขององคการทำใหประเทศสมาชิกเพิ่มเปน
9 ประเทศ นอกจากนี้ บรูไนดารุสซาลามไดเสนอใหมีการประชุมสภาซีเมค 2 ปตอครั้ง แตท่ปี ระชุมมิไดพิจารณาหรืออภิปราย
ในทีป่ ระชุมจึงไมมขี อ ยุตเิ กีย่ วกับเรือ่ งนี้
การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ครั้งที่ 28 จัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร ระหวาง
วันที่ 15-17 กุมภาพันธ 2536 ที่ประชุมใหความเห็นชอบในการรับสถาบันระดับภูมิภาควาดวยการอุดมศึกษาและการพัฒนา
(Regional Institute for Higher Education and Development: RIHED) เปนศูนยระดับภูมภิ าคของซีมโี อ และรับเนเธอรแลนด
เขาเปนสมาชิกสมทบขององคการดวย
การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ครั้งที่ 29 ที่เมืองยอรกยาการตา ประเทศ
อินโดนีเซีย ระหวางวันที่ 2-4 กุมภาพันธ 2537 ที่ประชุม ไดอนุมัติใหจัดตั้งศูนยฝกอบรมระดับภูมิภาคของซีมีโอ (SEAMEO
Regional Training Centre: RETRAC) โดยเวียดนามเสนอขอปรับปรุงอาคารเดิมทีเ่ คยเปนทีต่ งั้ ของศูนยอนิ โนเทค เพือ่ ทีจ่ ะรับ
เปนเจาภาพศูนยรีแทรค นอกจากนี้ที่ประชุมเห็นชอบให Dr.Ashari bin Che Mat จากมาเลเซีย ดำรงตำแหนงผูอำนวยการ
สำนักเลขาธิการซีมีโอ ตั้งแตวันที่ 29 สิงหาคม 2537 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2541
การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ครั้งที่ 30 ที่เมืองคูชิง ประเทศมาเลเซีย
ระหวาง วันที่ 16-19 มกราคม 2538 ที่ประชุมไดใหความเห็นชอบในการเพิ่มอัตราเงินเดือนของเจาหนาที่สำนักเลขาธิการ
รอยละ 20 ของอัตราในขณะนั้น โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2538 เปนตนไป ทั้งนี้ไดขอใหสำนักเลขาธิการ
พิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานและสรางคุณภาพของงานใหมากขึ้น
การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ครั้งที่ 31 ที่จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย
ระหวางวันที่ 4-8 มกราคม 2539 ที่ประชุมรับทราบความกาวหนาในการซอมแซมปรับปรุงอาคารศูนยฝกอบรมระดับภูมิภาค
ของซีมีโอซึ่งคณะผูแทนของเวียดนามไดรายงานวาศูนยดังกลาวจะเปดทำการไดภายในเดือนมิถุนายน 2539
การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ครั้งที่ 32 ที่ กรุงมะนิลา ประเทศ
ฟ ลิ ป ป น ส ระหว า งวั น ที่ 26-28 กุ ม ภาพั น ธ 2540 ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบให ป ระเทศสมาชิ ก รั บ ผิ ด ชอบค า ใช จ า ย
ในการเดินทางไปรวมการประชุมคณะกรรมการบริหารของศูนยระดับภูมิภาคตางๆ เอง ยกเวน 3 ประเทศในกลุมอินโดจีน
คือ กัมพูชา สปป.ลาว และเวียดนาม ซึง่ ศูนยระดับภูมภิ าคตางๆ จะยังคงรับผิดชอบคาใชจา ยในการเขารวมประชุมของผูแ ทนจาก
3 ประเทศนี้ให และที่ประชุมเห็นชอบตามขอเสนอของประเทศไทยที่เสนอ ดร.สุภารักษ รัชอินทร เขาดำรงตำแหนง
ผูอำนวยการสำนักเลขาธิการซีมีโอ โดยมีวาระ 3 ป ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2540
การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ครั้งที่ 33 ที่ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
ระหวางวันที่ 16-18 กุมภาพันธ 2541 ที่ประชุมเห็นชอบใหสหภาพพมา เขาเปนภาคีสมาชิกขององคการ ทำใหประเทศ
สมาชิกครอบคลุมประเทศตางๆ ในภูมิภาคนี้ทุกประเทศ นอกจากนี้การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นในชวงภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ
ในภูมภิ าคนี้ แตประเทศสมาชิกโดยเฉพาะไทยและอินโดนีเซียซึง่ เปนประเทศทีไ่ ดรบั ผลกระทบจากภาวะวิกฤตมากทีส่ ดุ ก็ยงั คง
แสดงทาทีทจี่ ะใหความรวมมือเปนอยางดีในการทีจ่ ะสนับสนุนองคการ และไดขอใหสำนักเลขาธิการใชมาตรการดานการเงินและ
งบประมาณเขมงวดโดยการเสนอใหใชหลัก zero growth สำหรับงบดำเนินการ
การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ครั้งที่ 34 ที่ประเทศสิงคโปร ระหวางวันที่
8-9 กุมภาพันธ 2542 เปนการประชุมครั้งแรกของสหภาพพมานับตั้งแตเขารวมเปนสมาชิก และมีผูแทนจากสำนักเลขาธิการ
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อาเซียนเขารวมการประชุมดวยเปนครั้งแรก เพื่อใหเกิดการประสานงานระหวาง 2 องคการอยางใกลชิดยิ่งขึ้น และหลีกเลี่ยง
การดำเนินงานที่อาจซ้ำซอนกัน นอกจากนี้ที่ประชุมไดเห็นชอบใหสภาระหวางประเทศดานการศึกษาทางไกล (International
Council on Distance Education : ICDE) เขาเปนสมาชิกสมทบ (Affiliate Member) และสหภาพพมาไดเสนอรับเปน
เจาภาพศูนยระดับภูมิภาควาดวยประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของซีมีโอ (SEAMEO Regional Centre for Historical and
Cultural Studies) ซึ่งเมื่อไดทำการศึกษาความเปนไปไดแลว ไดมีการปรับชื่อเปนศูนยระดับภูมิภาควาดวยการศึกษา
ประวัติศาสตรและประเพณีของซีมีโอ (SEAMEO Regional Centre for History and Tradition: CHAT)

การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ครั้งที่ 35
ที่เกาะบาหลี อินโดนีเซีย ระหวางวันที่ 16-17 กุมภาพันธ 2543 ที่ประชุมไดเห็นชอบให
ดร.สุภารักษ รัชอินทร ขยายเวลาการปฏิบัติงานในตำแหนงผูอำนวยการสำนักเลขาธิการ
อีก 1 ป จนถึงเดือนพฤษภาคม 2544 และที่ประชุมรับทราบความกาวหนาของการดำเนิน
การจัดตั้งศูนยระดับภูมิภาควาดวยการศึกษา ประวัติศาสตรและประเพณีและไดขอให
สหภาพพมาพิจารณาไมใหเกิดความซ้ำซอนกับศูนยระดับภูมิภาควาดวยโบราณคดีและ
วิจิตรศิลปของซีมีโอ

การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ครั้งที่ 36

ที่โกตากินาบารู ประเทศมาเลเซีย ระหวางวันที่ 12-14 กุมภาพันธ 2544 ที่ประชุมไดมี
มติแตงตั้งให ดร.อารีฟ แซดิมาน ชาวอินโดนีเซียเปนผูอำนวยการสำนักเลขาธิการ โดยมี
วาระ 3 ป นับตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2544

การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ครั้งที่ 37

ที่จังหวัดเชียงใหม ประเทศไทย ระหวางวันที่ 12–15 มีนาคม 2545 ที่ประชุมไดมีพิจารณา
ขอเสนอของประเทศไทยทีเ่ สนอใหมโี ครงการความรวมมือระดับภูมภิ าควาดวยคุณภาพและ
ความเสมอภาคทางการศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO Regional Cooperation on Quality
and Equity in Education: QEE) โดยนายกรัฐมนตรีของไทยไดประกาศใหเงินสนับสนุน
โครงการดังกลาวจากยอดเงินบริจาคเพิ่มเติมใหกับสำนักเลขาธิการซีมีโอ (Thailand’s
Additional Contribution to SEAMEO Secretariat) เพื่อใหการพัฒนาการศึกษาของ
ประเทศสมาชิกมีความสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งรัฐมนตรีศึกษาของ
ประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ไดรวมลงนามในปฏิญญาเพื่อความรวมมือดังกลาว
ในระหวางการประชุม ประเทศไทยไดจดั นิทรรศการเพือ่ เปดโอกาสใหครูและนักเรียน
ของไทยไดเขามามีบทบาทในกิจกรรมระดับภูมิภาคมากขึ้น เปนการกระตุนความสนใจ
การเรี ย นรู และส ง เสริ ม ให เ ห็ น ว า หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนมี ส ว นสั ม พั น ธ กั บ การ
ดำเนินกิจกรรมของศูนยระดับภูมิภาคของซีมีโอ เชน โครงการพฤกษศาสตรในโรงเรียน
โครงการอินเทอรเน็ตในโรงเรียน รวมทั้งเปนการแสดงผลงานของเด็กไทยที่ไดรับรางวัล
การเขารวมกิจกรรมของศูนยระดับภูมภิ าคของซีมโี อดวย นับเปนการสงเสริมขยายงานของ
ซีมีโอใหเขาถึงระดับรากหญา และเปนการประชาสัมพันธงานขององคการดวย นอกจากนี้
ไดมกี ารจัดทัศนศึกษาโดยการแบงสายทัศนศึกษาใหมคี วามสอดคลองกับเรือ่ งคุณภาพและ
ความเสมอภาคทางการศึกษาซึ่งเปนขอริเริ่มของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการของ
ไทย และการเยี่ยมชมหนวยงานที่ดำเนินงานสอดคลองกับศูนยระดับภูมิภาคของซีมีโอ
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การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ครั้งที่ 38 ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟลิปปนส ระหวาง
วั น ที่ 5–8 มี น าคม 2546 เป น ครั้ ง แรกที่ รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารของติ ม อร ต ะวั น ออกได เข า ร ว มสั ง เกตการณ
และผูแทนสำนักเลขาธิการอาเซียนไดเขารวมการประชุมครั้งนี้เปนครั้งแรกดวย และที่ประชุมไดพิจารณาขอเสนอของศูนยระดับ
ภูมิภาคในการใหการสนับสนุนคาใชจายในการเดินทางเขารวมการประชุมคณะกรรมการบริหารของศูนยตางๆ ของประเทศ
ในกลุม อนุภมู ภิ าคลุม น้ำโขง 4 ประเทศ คือ กัมพูชา สปป.ลาว สหภาพพมา และเวียดนาม โดยศูนยระดับภูมภิ าคบางศูนยไดขอใหประเทศ
ดังกลาวรับผิดชอบคาใชจายในการเขารวมการประชุมคณะกรรมการบริหารของศูนยเอง โดยบางศูนยจะรับผิดชอบคาใชจายให
บางสวน หรือบางศูนยยังคงเสนอจะรับผิดชอบคาใชจายใหกับผูแทนประเทศดังกลาวไดตอไป
นอกจากนี้ยังเปนครั้งแรกที่ประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตคือรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการของ
ประเทศไทยไดนำเสนอรายงานการปฏิบัติภารกิจของประธานสภาในรูปแบบใหม คือไดมีการปรับปรุงแนวทางการเยี่ยมชมและดูงาน
ในประเทศสมาชิกและศูนยระดับภูมิภาคตางๆในรอบปที่ผานมา เพื่อใหมีการวิเคราะหในเชิงคุณภาพมากขึ้น และมีขอเสนอแนะเปน
รูปธรรมสำหรับทิศทางการดำเนินงานขององคการในอนาคตและประเทศฟลิปปนส ซึ่งเปนเจาภาพไดริเริ่มใหมีการจัดเวทีเชิงนโยบาย
สำหรับรัฐมนตรีเพื่อเปดโอกาสใหรัฐมนตรีของแตละประเทศไดแลกเปลี่ยนการดำเนินงานดานการศึกษาในประเทศของตนในหัวขอ
“การมีสวนรวมของชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา”
การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ครั้งที่ 39 ระหวางวันที่ 5–8 มีนาคม 2547 ที่บรูไน
ดารุสซาลาม ที่ประชุมไดพิจารณาขอเสนอของสำนักเลขาธิการซีมีโอในโครงการการปรับโรงเรียนใหเปนศูนยกลางการเรียนรู
เนื่องจากเห็นวาในการประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ 38 ไดมีการสนับสนุนใหศูนยระดับภูมิภาคของซีมีโอดำเนินการปรับโรงเรียนใหเปน
ศู น ย ก ลางการเรี ย นรู ข องชุ ม ชนอย า งแท จ ริ ง โดยโครงการดั ง กล า วมี ยุ ท ธศาสตร ใ น
การดำเนินงาน และเห็นชอบใหปฏิบัติตามขอเสนอแนะของที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโส
ของซีมีโอ ครั้งที่ 26 ที่ใหผสมผสานโครงการดังกลาวไวในโครงการความรวมมือระหวาง
ภูมิภาควาดวยคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษา (QEE) นอกจากนี้ เมื่อการ
ประชุมสิ้นสุดลง ไดมีการจัดพิธีลงนามในความตกลง (Memorandum of Agreement)
การจัดตั้งศูนยรีแทรค ณ นครโฮจิมินห ระหวางรัฐบาลเวียดนามและองคการซีมีโอ โดยมี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการและการฝกอบรมของเวียดนามเปนผูแทนรัฐบาล
เวียดนาม และผูอำนวยการสำนักเลขาธิการซีมีโอ เปนผูแทนองคการซีมีโอ

การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ครั้งที่ 40

จัดขึน้ ระหวางวันที่ 14-17 มีนาคม 2548 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม การประชุมครัง้ นี้
ประเทศเวียดนามเปนเจาภาพจัดการประชุมสภาซีเมคเปนครั้งแรก ภายหลังจากที่ไดกลับ
เขาเปนสมาชิกซีมีโออีกครั้งในป 2535 นอกจากนี้ ที่ประชุมไดมีพิธีรับประเทศนอรเวยเขา
เปนสมาชิกสมทบใหมในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมไดเห็นชอบตอการปรับดัชนีคาบำรุง
ใหมของสมาชิกที่กำหนดใหเปนไปตามอาเซียนที่มีการจายคาบำรุงโดยเทาเทียมกัน ทั้งนี้
ดัชนีคาบำรุงมีการปรับระดับต่ำสุดที่รอยละ 2 และสูงสุดที่รอยละ 20
นอกจากนี้ ที่ประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ 40 ไดออกถอยแถลงเรื่องแผนดินไหวและ
ภัยพิบัติสึนามิ โดยมอบหมายใหสำนักเลขาธิการซีมีโอจัดตั้งคณะทำงานเพื่อประสาน
ความรวมมือกับประเทศสมาชิก ทั้งการระดมทรัพยากร ความรู ความชำนาญ รวมทั้ง
การสนับสนุนจากศูนยเครือขายระดับภูมิภาคของซีมีโอ เพื่อบูรณาการและฟนฟูประเทศ
สมาชิก 4 ประเทศ ที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณแผนดินไหวและมหันตภัยสึนามิ
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547
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การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ครั้งที่ 41
จัดขึน้ ระหวางวันที่ 21-23 มีนาคม 2549 ณ ประเทศสิงคโปร โดยในวันที่ 21 มีนาคม 2549
ไดมกี ารประชุมรัฐมนตรีศกึ ษาอาเซียนครัง้ ที่ 1 ซึง่ นับเปนผลสืบเนือ่ งมาจากการทีป่ ระเทศไทย
ไดผลักดันใหมีการประชุมแบบไมเปนทางการของรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนขึ้นเมื่อเดือน
สิ ง หาคม 2548 ที่ ป ระเทศไทย และได มี ข อ เสนอจากที่ ป ระชุ ม ให มี ก ารจั ด ประชุ ม
รั ฐ มนตรี ศึ ก ษาอาเซี ย นขึ้ น ในลั ก ษณะคู ข นานกั บ การประชุ ม สภารั ฐ มนตรี ศึ ก ษาใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือ ซีมีโอ ซึ่งที่ประชุมผูนำอาเซียน ครั้งที่ 11 ที่มาเลเซีย
เมื่อเดือนธันวาคม 2548 ไดมีมติเห็นชอบ การประชุมเริ่มตนดวยการประชุมหารือ
ระหวางรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 1 ในชวงเย็นวันที่ 21 มีนาคม 2549 โดยหารือใน
ประเด็นที่กำหนดไวในกรอบความรวมมือ 5 หัวขอไดแก 1) การสงเสริมความเปนอาเซียน
2) การสงเสริมเอกลักษณของอาเซียน 3) การสงเสริมทรัพยากรมนุษย 4) การสรางความ
เขมแข็งของเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน 5) การประสานรวมมือกับองคการซีมีโอ
สำหรับการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาขององคการซีมีโอ ครั้งที่ 41 ไดปรับเปลี่ยน
รูปแบบการประชุมจากเดิม ที่เปนการนำเสนอรายงานความกาวหนาของโครงการตางๆ
และศูนยตางๆ เปนเพียงการนำเสนอการทำงานของประธานสภาซีเมค และสำนักเลขาธิการซีมีโอในรูปแบบที่กระชับและรวดเร็วกวาเดิม และจัดใหมีการประชุมเวทีเชิง
นโยบายเพื่อเปดโอกาสใหรัฐมนตรีศึกษาของประเทศสมาชิกไดแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา ซึ่งประเทศสมาชิกไดใหความสำคัญในการพัฒนาประเทศ

การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ครั้งที่ 42

และ การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหวางวันที่ 13-16 มีนาคม
2550 ณ บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในลักษณะคูขนานกันการประชุมครั้งนี้ ไดมีการ
ประชุมนโยบายดานการศึกษา (Policy Forum) เรือ่ ง Integrating ICT for Better Quality
and Values of Education ซึ่งผูแทนจากประเทศอินโดนีเซียไดนำเสนอขอริเริ่มดาน
ICT เพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพ และจริยธรรม เพื่อใหภาพรวมของการจัดการศึกษาของ
อินโดนีเซียในปจจุบัน ความตองการ สิ่งทาทาย และเปาหมาย ในการพัฒนาโอกาสเขาถึง
และการจัดการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพแกประชาชน รวมถึงกำหนดกรอบนโยบายการบูรณาการ
ICT กับการศึกษา ยุทธศาสตร องคประกอบหลักของโครงการ และการนำไปสูการปฏิบัติ
เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ โดยในระหวางการประชุมชวงดังกลาว ศาสตราจารย
ดร.วิจิตร ศรีสอาน หัวหนาคณะผูแทนไทย ไดนำเสนอโครงการอินเทอรเนตสรางสรรค
และปลอดภัยเพื่อเยาวชน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไดรับการสนับสนุนจากสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยใหสถานศึกษา ครู นักเรียน ผูปกครอง
และองคกรการปกครองสวนทองถิ่น และเอกชนเขามามีสวนรวม เพื่อหาวิธีปองกันภัย
ออนไลนในโรงเรียนอยางเหมาะสมเปนรูปธรรม ดวยการใชโปรแกรมติดตัง้ ในเครือขายเพือ่
ควบคุมเวปไซตทไี่ มเหมาะสม นอกจากนีย้ งั ไดเสนอจัดการประชุมระดับภูมภิ าคเพือ่ สำรวจ
แนวปฏิบัติที่เหมาะสม ซึ่งไดรับความสนใจและการสนับสนุนจากที่ประชุมเปนอยางยิ่ง

16

การประชุมรัฐมนตรีศึกษาของอาเซียน ครั้งที่ 2 จัดขึ้นในชวงเชาของวันที่
16 มีนาคม 2550 โดยมีรัฐมนตรีจากสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศเขารวมประชุม ทั้งนี้
เจาภาพไดจัดการประชุมเจาหนาที่อาวุโสของอาเซียน ครั้งที่ 2 ในชวงบายของวันที่ 15
มีนาคม 2550 เพื่อเตรียมการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนลวงหนาดวย โดยที่ประชุม
ไดพิจารณาถึงแนวทางในการประสานความรวมมือกับหนวยงานภายนอกอาเซียน อาทิ
สมาชิกสมทบของซีมีโอ ประเทศคูเจรจาของอาเซียน การใชประโยชนจากศูนยระดับ
ภูมภิ าคของซีมโี อ และสำนักเลขาธิการซีมโี อและอาเซียน และมีความเห็นวาควรใสประเด็น
การศึกษาไวในกฎบัตรอาเซียนดวย เนื่องจากมีบทบาทในการเสริมสรางความตระหนัก
และอัตลักษณของอาเซียน ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย และสงเสริม
คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องประชาชนอาเซียน นอกจากนีโ้ ครงการแลกเปลีย่ นนักเรียนของอาเซียน
และความรวมมือดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรควรไดรบั การสนับสนุนในฐานะกิจกรรม
ที่ ร องรั บ วั ต ถุ ป ระสงค ข า งต น นอกจากนี้ ที่ ป ระชุ ม ฯ เห็ น ชอบให ด ำเนิ น โครงการ
แลกเปลี่ยนนักเรียนอาเซียน ที่ไดเริ่มตั้งแตป 2543 ตอไปเพื่อสงเสริมการปฏิสัมพันธ
ระหวางนักเรียนอาเซียน โดยมาเลเซีย สิงคโปร ไทย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย และบรูไน
ดารุสซาลาม ตอบรับการเปนเจาภาพตามลำดับ และจะเริ่มตั้งแต 2551 เปนตนไป

การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ครั้งที่ 43
และการประชุมรัฐมนตรีศกึ ษาอาเซียน ครัง้ ที่ 3 ระหวางวันที่ 12-13 มีนาคม 2551

ณ ประเทศมาเลเซีย การประชุมครั้งนี้ นายสมชาย วงศสวัสดิ์ หัวหนาคณะผูแทนไทย
ไดรับการแตงตั้งใหเปนรองประธานซีเมค และรองประธานการประชุมครั้งนี้ เนื่องจาก
ประเทศไทยจะเปนเจาภาพในการจัดการประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ 44 ในป 2552
ในระหวางการประชุมนโยบายดานการศึกษา เรื่อง Bridging the Education
Gap : Improving Access, Equity and Quality-Southeast Asia
and Beyond วันที่ 14 มีนาคม 2551 ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิ ก ารได ก ล า วถึ งบทบาทของประเทศไทยที่ใ หความสำคัญตอการจัดการศึกษาอยาง
ทั่วถึงและมีคุณภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 นอกจากนี้
ยังไดใหความสำคัญตอการจัดการศึกษาในลักษณะบูรณาการ โดยมีการจัดการเรียนรวม
(Inclusive education) เพื่อชวยเหลือเด็กที่ดอยโอกาสหรือเด็กพิการไดมีโอกาสเรียน
รวมกับเด็กปกติในชั้นเรียน รวมทั้งการนำเทคโนโลยีสารสนเทศชวยในการจัดการเรียน
การสอนของประเทศโดยเฉพาะในชนบทหางไกล เพื่อชวยลดปญหาการขาดแคลนครูใน
ชนบท และใหการศึกษาแกเด็กยากจน โดยในป 2552 ประเทศไทยเปนเจาภาพ
จัดการประชุมระดับภูมภิ าค “Regional Congress and Exhibition on Quality and
Equity in Education in 2009”
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2551 ไดมีการจัดการประชุมรัฐมนตรีศึกษาของอาเซียน
ครั้งที่ 3 โดยมีรัฐมนตรีจากสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศเขารวมประชุม ที่ประชุมฯ
ไดรบั ทราบรายงานความคืบหนาเกีย่ วกับสรุปผลการประชุมขอมติการจัดการประชุมสุดยอด
อาเซียน ครั้งที่ 13 ที่สิงคโปร การจัดทำรางแผนการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
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อาเซียน ความกาวหนาการดำเนินงานเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน และการดำเนินงาน
โครงการศึกษาเรื่องการเสริมสรางความรวมมือดานการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแขงขันของอาเซียน การรือ้ ฟน โครงการแลกเปลีย่ นนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาของอาเซียน การทบทวนกฎบัตรเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน และ
โครงการทุนการศึกษาอาเซียนโดยใหสำนักเลขาธิการซีมโี อประสานไปยังกระทรวงศึกษาธิการ
ของประเทศตางๆ เพื่อจัดทำสถานะปจจุบันเกี่ยวกับโครงการทุนการศึกษาของอาเซียน
นอกจากนี้ ทีป่ ระชุมฯ ไดเห็นชอบใหดำเนินโครงการแลกเปลีย่ นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ของอาเซียน ทีจ่ ะเริม่ ตนอีกครัง้ ตัง้ แต 2551 เปนตนไป โดยกำหนดผูเ ขารวมโครงการไดแก
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และใหมกี จิ กรรมดานสังคมและวัฒนธรรมรวมอยูด ว ย
รวมทั้งใหใชภาษาอังกฤษเปนภาษาในการติดตอสื่อสาร

การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ครั้งที่ 44

และการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนครั้งที่ 4 จัดขึ้นระหวางวันที่ 5 -8 เมษายน 2552
ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด ลากูนา จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย เพือ่ รองรับการดำรงตำแหนง
ประธานสภาซีเมค และประธานรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนของนายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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ในการประชุมครัง้ นี้ นายกอรปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรีไดกลาวเปดการประชุม
อยางเปนทางการ โดยกลาวถึงการที่ประเทศไทยไดใหความสำคัญตอการพัฒนาระบบ
การศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพแกทกุ คน พรอมทัง้ นโยบายการปฏิรปู การศึกษาซึง่ รัฐไดจดั การศึกษา
เปนเวลา 15 ปโดยไมเก็บคาใชจายตั้งแตนักเรียนชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยจัดสรรงบประมาณ เพื่อครอบคลุมคาเลาเรียน ตำราเรียน ชุดนักเรียน สำหรับ
นักเรียนจำนวน 12 ลานคน โดยจะเริ่มดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2552 เปนตนไป
นอกจากนี้ รัฐบาลยังใหความสำคัญตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย
โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพครู การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนการสงเสริม
การเรียนรูตลอดชีวิต การจัดการศึกษาอยางเทาเทียมสำหรับผูดอยโอกาสผูพิการ และ
ผูประสบสภาวะยากไร เปนตน
ในวันที่ 5 เมษายน 2552 นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนประธานการประชุม โดยมีรฐั มนตรีศกึ ษาอาเซียนทัง้ 10 ประเทศ ดร.สุรนิ ทร
พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน และผูอำนวยการสำนักเลขาธิการองคการซีมีโอเขารวม
ประชุม ที่ประชุมไดรับทราบผลการดำเนินงานและมีมติในเรื่องตางๆ ประกอบดวย
การดำเนินงานของอาเซียนภายใตการดำเนินงานดานการศึกษา ประกอบดวย การ
รายงานขอมติของการประชุมอาเซียนทีเ่ กีย่ วของในดานการศึกษา การรายงานขอเสนอแนะ
จากการประชุมสัมมนาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1 เรื่อง “การเสริมสรางความรวมมือดาน
การศึกษาเพือ่ บรรลุเปาหมายการสรางประชาคมอาเซียนทีเ่ อือ้ อาทรและรวมแบงปน” ซึง่
กระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยเปนเจาภาพ การรายงานผลโครงการประเมินผล
หลักสูตรอาเซียน การรายงานขอเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายระดับอุดมศึกษาของประเทศ
อาเซียน+3 ความรวมมือดานการศึกษาภายใตกรอบความรวมมืออาเซียน+3 (จีน เกาหลี
และญี่ปุน) ความรวมมือดานการศึกษาภายใตกรอบความรวมมือเอเชียตะวันออก และ
การรายงานผลการดำเนินการและการปรับแกไขกฏบัตรเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน
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การจัดทำแผนการดำเนินงาน 5 ป ดานการศึกษาในอาเซียน และ
อาเซียน +3
ทีป่ ระชุมฯ เห็นชอบตามขอเสนอของเลขาธิการอาเซียนในการจัดทำแผนการดำเนิน
งานดานการศึกษาในอาเซียนระยะ 5 ป พรอมทั้งมอบใหสำนักเลขาธิการอาเซียนเปน
ผู จั ด ทำร า งแผนการดำเนิ น งาน โดยให ร ว มหารื อ กั บ สำนั ก เลขาธิ ก ารซี มี โ อ และ
หนวยงานดานการศึกษาที่เกี่ยวของ และใหสำนักเลขาธิการอาเซียนนำเสนอรางแผนการ
ดำเนินงานดังกลาวตอที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสของอาเซียนดานการศึกษาและที่ประชุม
รัฐมนตรีศึกษาของอาเซียนครั้งที่ 5 ที่เมืองเซบู ประเทศฟลิปปนส
การปรับแกไขแกกฎบัตรเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน โดยใหเครือขายมหาวิทยาลัย
อาเซียนเปนองคกรระหวางประเทศ เพื่อจะไดมีอำนาจในการลงนามและเปนองคกรตาม
กฎหมาย และเป น ส ว นหนึ่ ง ของโครงสร า งของอาเซี ย นอย า งเป น ทางการ ขณะนี้ มี
มหาวิทยาลัยที่เปนเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียนจำนวน 21 แหง และอาจเพิ่มจำนวนถึง
30 มหาวิทยาลัย หรือมากกวานี้ โดยมีประเทศจีน ญี่ปุนและเกาหลี เขามารวมดวย ซึ่ง
นักศึกษาจะสามารถแลกเปลี่ยนหนวยกิตขามมหาวิทยาลัยและขามประเทศได และจะนำ
ไปสูก ารจัดทำหลักสูตรอาเซียนศึกษาในระดับปริญญาโทและเอกทางดานภาษา วัฒนธรรม
และกฎหมาย
ตอมา ระหวางวันที่ 6-8 เมษายน 2552 นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธานการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตครัง้ ที่ 44 ทีป่ ระชุมไดเห็นชอบใหมกี ารจัดตัง้ ศูนยระดับภูมภิ าคดานการศึกษาพิเศษ
ทีป่ ระเทศมาเลเซีย เพือ่ เปนศูนยระดับภูมภิ าคดานการศึกษาพิเศษในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยใหความสำคัญตอการพัฒนาศักยภาพครู นักการศึกษา และเจาหนาที่ซึ่ง
ปฏิบัติงานดานการศึกษาพิเศษ การฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น การสนับสนุนงานวิจัย
การพัฒนาดานเทคนิค ฯลฯ และการจัดตัง้ ศูนยระดับภูมภิ าคแหงใหม 3 ศูนย ประกอบดวย
การพัฒนาครู และบุคลากรการศึกษาดานวิทยาศาสตร ดานคณิตศาสตร และดานภาษาศาสตรที่ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อพัฒนาบุคลากรดวยการจัดการฝกอบรม การจัดหลักสูตร
ระยะสั้น การวิจัย ฯลฯ ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และดานภาษาศาสตร นอกจากนี้
ยังไดรบั รองใหมหาวิทยาลัย Tsukuba เปนสมาชิกสมทบขององคการซีมโี อดวย นอกจากนี้
ทีป่ ระชุมรับทราบการดำเนินโครงการจัดการศึกษาสำหรับกลุม ดอยโอกาสในเอเชียตะวันออกเฉียงใต พรอมทัง้ ใหความเห็นชอบหัวขอโครงการเพือ่ ขับเคลือ่ นความรวมมือดานการศึกษา
สำหรับกลุมคนดอยโอกาสทุกรูปแบบ จำนวน 10 โครงการ ประกอบดวย
1. โครงการส ง เสริ ม การเรี ย นรู ส ำหรั บ ผู เรี ย นที่ มี ค วามบกพร อ งทางร า งกาย
ประเทศมาเลเซีย เปนเจาภาพหลักในการดำเนินโครงการ
2. การจัดระบบการติดตามนักเรียนที่ออกจากโรงเรียนกลางคันและประชากรกลุม
ที่ยังไมไดรับการศึกษา ประเทศฟลิปปนส เปนเจาภาพหลักในการดำเนินโครงการ
3. การสงเสริมการศึกษาสำหรับสตรีและเด็กหญิง ประเทศมาเลเซีย เปนเจาภาพ
หลักในการดำเนินโครงการ
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4. การสรางกลไกการศึกษาสำหรับผูกลุมผูยังไมเขาถึงการศึกษา
5. การจัดการศึกษากอนระบบวัยเรียน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม เปนเจาภาพหลัก
ในการดำเนินโครงการ (ประเทศไทยเสนอเปนประเทศรวมดำเนินการ)
6. การเสริมสรางการสอนแบบคละชั้น สปป ลาว เปนเจาภาพหลักในการดำเนิน
โครงการ
7. การพัฒนาศูนยการเรียนรูชุมชนในชนบทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
สำหรับการรูหนังสือและการดำเนินชีวิต ประเทศไทยเปนเจาภาพหลักในการดำเนิน
โครงการ
8. การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ไรที่อยูและไมมีสัญชาติ ประเทศอินโดนีเซีย
เปนเจาภาพหลักในการดำเนินโครงการ
9. การจั ด การศึ ก ษา การดู แ ล และการให บ ริ ก ารการปรึ ก ษาสำหรั บ เด็ ก ที่ไ ด
รับผลกระทบจากเชื้อ HIV และเอดส ประเทศไทยเปนเจาภาพหลักในการดำเนินโครงการ
10. การจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมในสถานการณภัยพิบัติธรรมชาติและ
สภาวการณฉุกเฉินตางๆ ประเทศอินโดนีเซียและฟลิปปนส เปนเจาภาพหลักในการ
ดำเนินโครงการ
ในระหวางการประชุม ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการของไทย
ไดเสนอใหประเทศไทยรวมดำเนินโครงการการจัดการศึกษากอนระบบวัยเรียนรวมกับ
ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ตามนโยบายรัฐบาลปจจุบันที่ใหความสำคัญตอการสนับสนุน
การศึกษาของเด็กกอนวัยเรียนและสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษาของไทยที่รัฐไดจัด
การศึกษาใหแกทุกคนในประเทศโดยไมเก็บคาใชจายเปนเวลา 15 ป
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การประชุมเชิงนโยบายดานการพัฒนาครู
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กระทรวงศึกษาธิการของไทยไดจัดใหมีการจัดการประชุมเชิงนโยบายในหัวขอ
การพัฒนาครู โดยไดเชิญ รองศาสตราจารย ดร. วรากรณ สามโกเศศ อดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการของไทยเปนองคปาฐก เพื่อนำการอภิปราย และเปดโอกาส
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการของประเทศตางๆ ไดแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นในเชิง
นโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาครูในบริบทของภูมิภาค พรอมทั้งจัดใหมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในหัวขอยอย 5 เรื่อง ไดแก
l การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
l การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนสำหรับกลุมดอยโอกาส
l การจัดการเรียนการสอนเพื่อสนองตอบตอความหลากหลายทางวัฒนธรรม
l การประกันคุณภาพทางการศึกษา
l การจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทางการศึกษา
รองศาสตราจารย ดร. วรากรณ สามโกเศศ ได ก ล า วถึ ง ความสำคั ญ ของ
การจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีเ่ ปนรากฐานสำคัญสำหรับการดำเนินชีวติ โดยคำนึงถึงกระบวน
การถายทอดความรูใหแกผูเรียน และการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพโดยจะตองมีการพัฒนา
แบบองครวม โดยคำนึงถึงการพัฒนาศักยภาพทางปญญาควบคูไปกับการพัฒนาดาน
รางกาย อารมณ และการอบรมใหเปนคนดี พรอมทั้งจัดการศึกษาที่ครอบคลุมผูเรียน
อยางทั่วถึง รวมทั้งผูพิการและผูดอยโอกาส ภายใตกระบวนการเรียนรูที่มีความยืดหยุน
และสามารถตอบสนองความตองการของแตละบุคคลได พรอมทั้งใหความสำคัญตอ
การศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งการดำเนินการดังกลาวไดเพิ่มบทบาทสำคัญของครูในปจจุบัน
นอกจากนี้ ไดกลาวอางอิงรายงาน McKinsey Report (2007) เกีย่ วกับประเด็นกระบวนการ
ปฏิ รู ป การเรี ย นการสอน พร อ มทั้ ง บทสรุ ป ที่ ใ ห ค วามสำคั ญ ใน 3 ประเด็ น ได แ ก
1) คุณภาพของครูผสู อน 2) การพัฒนาการเรียนการสอน และ 3) การสอนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
คือความสำเร็จของผูเรียน
ในประเด็นดานการพัฒนาครูในประเทศไทย ควรใหความสำคัญตอการสงเสริม
ศักยภาพครูและเพิ่มแรงจูงใจในการประกอบอาชีพดังกลาว นอกจากนี้ ควรมีการเตรียม
ความพรอมสำหรับครูในอีก 10 ปขางหนาซึ่งจะมีครูไทยเกษียณอายุถึง 30% พรอมทั้ง
ใหความสำคัญตอการเสริมสรางความรวมมือกับหนวยงานตางๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ครูดวยการจัดการฝกอบรมและพัฒนากระบวนการเรียนการสอน เชน ความรวมมือกับ
องคการยูเนสโก เปนตน
ในระหวางการประชุมซีเมคครั้งที่ 44 และการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน
ครั้งที่ 4 ไดมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานที่ถายทอดความรูเกี่ยวกับองคการซีมีโอ
และบทบาทของประเทศไทยในองคการซีมีโอ ผลงานของโครงการตางๆ ของศูนยระดับ
ภูมิภาคของซีมีโอ จำนวน 15 แหง โครงการเครือขายโรงเรียนเพื่อคุณภาพและความ
เสมอภาคของซีมีโอ การพัฒนาครูในบริบทตางๆ ผลงานของเยาวชนเกี่ยวกับภูมิปญญา
ทองถิ่นไทย และผลงานนวัตกรรมดานอาชีวศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน อุดมศึกษา
และการศึกษานอกโรงเรียน

ในกรอบความรวมมือกับอาเซียน ไดมกี ารจัดแสดงผลงานนิทรรศการใหความรูเ กีย่ วกับ
อาเซียน การขับเคลื่อนความรวมมือดานการศึกษาในอาเซียน ผลงานของเครือขาย
มหาวิ ท ยาลั ย อาเซี ย น และผลงานภาพวาดเยาวชนจากประเทศอาเซี ย นในหั ว ข อ
“ความเหมือนในความแตกตาง : หนทางสูประชาคมอาเซียนในฝน” ดวย
การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ครั้งที่ 45 และ
การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 5 จัดขึ้นระหวางวันที่ 26-29 มกราคม 2553
ณ โรงแรม Shangri-La Hotel เมืองเซบู ประเทศฟลิปปนส
นายชินวรณ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย
ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ปฏิบัติหนาที่ประธาน
การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ครั้งที่ 45 (วาระเฉพาะ)
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553 เวลา 15.00 น. ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบบันทึกขอตกลง
กลไกการดำเนินการ และขอกำหนดเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนยระดับภูมิภาควาดวยการ
พัฒนาคุณภาพครู คณาจารย และบุคลากร ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษา
ณ ประเทศอินโดนีเซีย การขยายระยะเวลาการดำรงตำแหนงของ Dato Dr. Ahamad
bin Sipon ผูอำนวยการสำนักเลขาธิการซีมีโอ ระยะเวลา 3 เดือน (มกราคม – มีนาคม
2554) และการแตงตัง้ รองศาสตราจารยวทิ ยา จีระเดชากุลเปนผูอ ำนวยการสำนักเลขาธิการ
องคการซีมโี อ ซึง่ จะดำรงตำแหนงในวันที่ 1 เมษายน 2554 ระยะเวลา 3 ป สืบตอจาก Dato
Dr. Ahamad bin Sipon ซึ่งจะพนตำแหนง ในวันที่ 31 มีนาคม 2554 นอกจากนี้
ไดรับรองการสมัครเปนสมาชิกสมทบของบริติช เคานซิล ใหมีการจัดการประชุมประจำป
สำหรับเจาหนาที่อาวุโสดานการศึกษาขั้นพื้นฐานของซีมีโอและสมาชิกสมทบของซีมีโอ
และการปรับโครงสรางของศูนยซีมีโอ ทรอปเมด ดานโภชนาการชุมชน (Regional Centre
for Community Nutrition) โดยแยกการดำเนินการออกจาก SEAMEO Regional
Centre for Food and Nutrition (SEAMEO RECFON) และเปลี่ ย นชื่ อ เป น
ศูนยระดับภูมภิ าคดานอาหารและโภชนาการ (SEAMEO RECFON) รวมทัง้ เห็นชอบบันทึกขอตกลง
และรางกลไกการดำเนินงานของศูนยภูมิภาคดานการศึกษาพิเศษของประเทศมาเลเซีย
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ในการประชุมครั้งนี้ นายชินวรณ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ไดกลาวถอยแถลงในฐานะหัวหนาคณะผูแ ทนไทย โดยไดยำ้ ความสำคัญในการสงเสริมความ
รวมมือในภูมภิ าคเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ประชาชนในภูมภิ าค การทีป่ ระเทศไทยไดรว มกับ
องคการซีมีโอและประเทศสมาชิกในการดำเนินโครงการจัดการศึกษาสำหรับผูดอยโอกาส
(To Reach the Unreached to Achieve EFA Goals by the Year 2015) โดยรับเปน
ประเทศนำในการดำเนินโครงการ การพัฒนาศูนยการเรียนรูชุมชนและการศึกษาเพื่อ
การปองกัน HIV/AIDS การดำเนินนโยบายเรียนฟรี 15 ป ตัง้ แตระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา
ของประเทศไทย การลงทุนเพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปรับปรุงคุณภาพ
การจัดการศึกษา เปนตน
ในระหวางการประชุมสภาซีเมค ที่ประชุมฯ ไดรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินการ
ของศูนยไรเฮด ในโครงการ “A Structured Framework for Regional Integration in
Higher Education in Southeast Asia: The Road towards a Common Space”
ในการจัดตั้งเครือขายการประกันคุณภาพอาเซียน และสงเสริมการเคลื่อนยายนักเรียน
ในภูมิภาค โดยขณะนี้ มีการดำเนินการรวมกับมาเลเซีย-อินโดนีเซีย-ประเทศไทยในการ
สงเสริมการเคลื่อนยายนักเรียนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและการประสานความ
รวมมือในดานการอุดมศึกษา พรอมทั้งไดรวมหารือเกี่ยวกับการสงเสริมองคการซีมีโอ
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ใหเปนที่รูจักในภูมิภาค ดวยการสราง brand nameซีมีโอ การจัดทำแผนยุทธศาสตร
ซีมีโอเพื่อสงเสริมการจัดการของซีมีโอใหมีความเขมแข็งในภูมิภาคและขามภูมิภาค
โดยประเทศไทยเสนอวาการดำเนินงานของซีมโี อควรมีการประเมินผลการดำเนินงานเปน
ระยะ โดยเฉพาะการดำเนินงานของศูนยระดับภูมิภาค นอกจากนี้ ไดมีการรายงานเรื่อง
การสำรวจสถานะของ ICT ในการบูรณาการดานการศึกษาในประเทศสมาชิกซีมีโอ
โดยมีการแบงสถานะของประเทศสมาชิกดาน ICT ออกเปน 3 กลุม คือ กลุมที่หนึ่ง
ไดแก บรูไนดารุสซาลาม มาเลเซีย และสิงคโปร ซึ่งมีความกาวหนาเปนอยางมากใน
ดาน ICT กลุมที่สอง ไดแก อินโดนีเซีย ฟลิปปนส ประเทศไทย และเวียดนาม ซึ่งเปน
กลุมประเทศที่มีแผนและนโยบายในดาน ICT กลุมที่สาม ไดแก กัมพูชา สปป.ลาว พมา
ติมอร เลสเต ซึ่งมีการพัฒนาดาน ICT ในระยะแรก และเริ่มที่จะกำหนดนโยบายดาน ICT
ในแผนการศึกษาระดับชาติ
นอกจากนี้ ได ร ว มกั น หารื อ เกี่ ย วกั บ การเตรี ย มบุ ค ลากรด า นอาชี ว ศึ ก ษา
และการรับรองหลักสูตรอาชีวศึกษา โดยเฉพาะมาตรฐานเกี่ยวกับหลักสูตรดานการ
ทองเที่ยว เพื่อสงเสริมการเคลื่อนยายนักเรียนในระดับอาชีวศึกษา และการยกระดับ
มาตรฐานอาชีวศึกษาในภูมิภาค ดวย
การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนครั้งที่ 5 จัดขึ้นในวันที่ 29 มกราคม 2553
ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบการรายงานความก า วหน า ในการจั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ก าร 5 ป
ดานการศึกษาของอาเซียน ภายใตการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ
5 ป ดานการศึกษาจากสหรัฐอเมริกาในการจัดจางที่ปรึกษาเพื่อยกรางแผนปฏิบัติการฯ
และให มี ก ารรายงานผลความก า วหน า ต อ ที่ ป ระชุ ม รั ฐ มนตรี ศึ ก ษาอาเซี ย นครั้ ง ที่ 6
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ที่บรูไนดารุสซาลาม การเปนเจาภาพจัดประชุม คณะทำงานเฉพาะกิจดานการศึกษา
ของอาเซียน + 3 (ASEAN+3 Senior Officials Meeting on Education) โดยกระทรวงศึกษาธิการ รวมกับกระทรวงการตางประเทศ และสำนักเลขานุการเครือขายมหาวิทยาลัย
อาเซี ย นเป น เจ า ภาพ การเป น เจ า ภาพจั ด ค า ยเยาวชนมั ธ ยมศึ ก ษาอาเซี ย นของ
ประเทศไทย ในป 2553 โดยเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในอาเซียนประเทศละ
6 คน ครู 2 คน เขารวมโครงการ และขอเสนอการจัดการประชุม/การประชุมเชิง
ปฏิ บั ติ ก ารระดั บ ภู มิ ภ าค เพื่ อ เป ด โอกาสให เจ า หน า ที่ อ าวุ โ สด า นการศึ ก ษาจากกลุ ม
ประเทศเอเซี ย ตะวั น ออก (อาเซี ย น+6) ได ห ารื อ แนวทางความร ว มมื อ ด า นการ
ศึกษา ที่กรุงจาการตา และประเทศไทย
นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ รับทราบการนำเสนอโครงการ “ASEAN-China Youth
Programme for Caring and Sharing Community in Mekong Sub-region”
โดยใชเงินกองทุนอาเซียน-จีน ดวย

กลไกการดำเนินงาน
ขององคการซีมีโอในปจจุบัน
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องคการซีมีโอมีหนวยงานที่เปนกลไกสำคัญในการดำเนินงาน ดังนี้
1.สภารัฐมนตรีศกึ ษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Southeast Asian Ministers
of Education Council : SEAMEC)
สภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือสภาซีเมค ประกอบดวย
รัฐมนตรีศึกษาของประเทศสมาชิกทุกประเทศ โดยมีรัฐมนตรีศึกษาของประเทศสมาชิก
1 คน ดำรงตำแหนงประธานสภา วาระคราวละ1 ป หมุนเวียนกันไป สภาจะมีการประชุมปละ
1 ครั้ ง โดยประเทศสมาชิ ก จะผลั ด กั น เป น เจ า ภาพจั ด ประชุ ม ในประเทศของตน
สภาจะทำหนาที่เปนผูกำหนดนโยบายขององคการ พิจารณาอนุมัติโครงการตลอดจน

งบประมาณการใชจายของสำนักเลขาธิการ ศูนยและโครงการระดับภูมิภาคขององคการ
นอกจากนี้ยังมีหนาที่แตงตั้งประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต และ
ผูอำนวยการสำนักเลขาธิการซีมีโอ ผูอำนวยการศูนยระดับภูมิภาคและโครงการระดับ
ภูมิภาค ทั้งนี้โดยหลักการการดำเนินการตางๆจะเปนไปตามมติที่ประชุมสภาซีเมค
2. องคการรัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEAMEO Secertariat)
หรือสำนักเลขาธิการซีมโี อตัง้ อยูท กี่ รุงเทพฯ ประเทศไทย มีผอู ำนวยการเปนหัวหนาสำนักงาน
ซึ่งสภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนผูแตงตั้งจากเจาหนาที่ระดับสูง
ของประเทศสมาชิก ผูอำนวยการสำนักเลขาธิการซีมีโอมีฐานะเปนผูแทนที่มีอำนาจตาม
กฎหมายในการดำเนินงานตางๆในนามองคการ โดยปกติผอู ำนวยการจะมีวาระคราวละ 3 ป
(สามารถขยายระยะเวลาการดำรงตำแหนงไดครั้งละ 1 ป ไมเกิน 2 ครั้ง) ตอมาในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารของซีมโี อ ครัง้ ที่ 2 เมือ่ เดือนกรกฎาคม 2553 ทีป่ ระชุมฯ ไดรว มกัน
พิจารณาวาระการดำรงตำแหนงของผูอำนวยการซีมีโอ และมีมติใหเสนอความคิดเห็น
ของที่ประชุมฯ เกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหนงผูอำนวยการสำนักเลขาธิการซีมีโอ เปน
ระยะเวลา 4 ปทีไมสามารถตอวาระการดำรงตำแหนงไดอีก และใหมีการหมุนเวียนการ
ดำรงตำแหน ง ผู อ ำนวยการระหว า งประเทศสมาชิ ก ซี มี โ อ โดยให น ำเสนอรู ป แบบ
การหมุ น เวี ย นตำแหน ง ผู อ ำนวยการสำนั ก เลขาธิ ก ารซี มี โ อต อ ที่ ป ระชุ ม เจ า หน า ที่
อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 33 พิจารณาจาก 2 แนวทางเลือก ประกอบดวย 1) รูปแบบ
การหมุนเวียนยึดตามปจจุบัน ไดแก ไทย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส มาเลเซีย รวมทั้งประเทศ
สมาชิกซีมีโอตามลำดับตัวอักษร หรือ 2) การหมุนเวียนเปนไปตามลำดับตัวอักษรของ
ประเทศสมาชิก
ผูอำนวยการจะมีรองผูอำนวยการฝายโครงการและการตลาด และรองผูอำนวยการ
ฝายบริหารและสือ่ สาร ชวยดูแลสำนักงาน เพือ่ ทำหนาทีเ่ ปนสำนักงานกลางรับผิดชอบงาน
การบริหารขององคการและบริหารงานตามนโยบายที่สภากำหนดไว จัดหาเงินทุนสำหรับ
ดำเนินงานและกิจกรรมตางๆของศูนยและโครงการระดับภูมิภาคของซีมีโอ สงเสริมใหมี
ความรวมมือระหวางซีมีโอและองคการอื่นๆที่มีวัตถุประสงครวมกันจัดวางแผนและ
พิจารณาขอเสนอของการจัดโครงการชัว่ คราวตางๆ ในระดับภูมภิ าคเพือ่ ใหการดำเนินงาน
ของซี มี โ อมี ก ารพั ฒ นาและตรงตามความต อ งการของประเทศสมาชิ ก ในการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย
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3) ศูนยและเครือขายระดับภูมภิ าคของซีมโี อ (SEAMEO Regional Centers and
Network) ศูนยและเครือขายระดับภูมภิ าคของซีมโี อมีหนาทีจ่ ดั การฝกอบรมและดำเนินการ
วิจัย จัดการประชุมทางวิชาการ จัดพิมพและเผยแพรรายงานและผลการวิจัยตางๆ เพื่อ
สงเสริมใหมกี ารพัฒนาในดานวิชาการและความรูค วามสามารถทีป่ ระเทศสมาชิกจะนำไปใช
ประโยชนในการพัฒนาการศึกษา ทัง้ นี้ หากศูนยหรือเครือขายระดับภูมภิ าคตัง้ อยูท ปี่ ระเทศใด
ประเทศนัน้ จะตองรับผิดชอบเรือ่ งอาคารสถานทีแ่ ละงบดำเนินการ และเปนผูเ สนอผูแ ทนที่
จะเขาดำรงตำแหนงผูอ ำนวยการศูนยหรือเลขาธิการเครือขาย ซึง่ เปนตำแหนงผูบ ริหารสูงสุด
เพื่อทำหนาที่ดูแลงานบริหารของศูนยหรือเครือขายศูนยและเครือขายระดับภูมิภาคจะมี
การดำเนินงานโดยคณะกรรมการบริหาร (Governing Board) ซึ่งประกอบดวยผูแทนจาก
ประเทศสมาชิก และมีผูอำนวยการศูนยหรือเลขาธิการเครือขาย และผูอำนวยการสำนัก
เลขาธิการซีมีโอเปนกรรมการโดยตำแหนง คณะกรรมการบริหารของแตละศูนยจะมีการ
ประชุมประจำป ปละ 1 ครั้ง คณะกรรมการบริหารจะมีหนาที่พิจารณากำหนดแผนพัฒนา
ของศูนย ตรวจตรา และประเมินผลการดำเนินงานของศูนยและเครือขายเพื่อใหเปนไป
ตามแผนพัฒนา เพื่อที่จะนำเสนอที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสของซีมีโอ และสภารัฐมนตรี
ศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตามลำดับตอไป
ป จ จุ บั น องค ก ารซี มี โ อมี ศู น ย ร ะดั บ ภู มิ ภ าคซึ่ ง มี ค วามเชี่ ย วชาญในเฉพาะเรื่ อ ง
จำนวนทั้งสิ้น 19 ศูนย โดยมีสำนักงานตั้งกระจายอยูตามประเทศตางๆ ในภูมิภาค
เอเซียตะวันออกเฉียงใต อาทิ มาเลเซีย (4 ศูนย) อินโดนีเซีย (6 ศูนย) ฟลิปปนส (3 ศูนย)
บรูไนดารุสซาลาม (1 ศูนย) พมา (1ศูนย) ไทย (3 ศูนย) เวียดนาม (1 ศูนย)
ศูนยภูมิภาคขององคการซีมีโอมีหนาที่สำคัญในการพัฒนาบุคลากรของภูมิภาค
เพื่อสงเสริมใหมีการพัฒนาในดานวิชาการและความรูความสามารถที่จะนำมาใชพัฒนา
ประเทศสมาชิก และเปนหนวยงานสำคัญที่ชวยขับเคลื่อนนโยบายความรวมมือดานการ
ศึกษาในแตละดานของภูมภิ าคใหเปนรูปธรรมยิง่ ขึน้ กิจกรรมตางๆของศูนย เชน การฝกอบรม
การทำวิจัยเพื่อการพัฒนา การจัดโครงการความรวมมือ การจัดการประชุมทางวิชาการ
จัดพิมพเอกสารงานวิจัยและรายงานตางๆ ศูนยภูมิภาคของซีมีโอทั้ง 19 แหงสามารถ
จัดกลุมตามความเชี่ยวชาญเฉพาะดานไดดังนี้
1. ศูนยภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใตของซีมีโอดานพัฒนาการศึกษา (11 ศูนย)
2. ศู น ย ภู มิ ภ าคเอเซี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต ข องซี มี โ อด า นพั ฒ นาสิ่ ง แวดล อ มและ
เกษตรกรรม ( 2 ศูนย)
3. ศูนยภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใตของซีมีโอดานสาธารณสุขและสุขภาพ
(4 ศูนย)
4. ศูนยภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใตของซีมีโอดานวัฒนธรรมและประวัติศาสตร
(2 ศูนย)
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ศูนยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตของซีมีโอดานพัฒนาการศึกษา
ศูนยภมู ภิ าคซีมโี อดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
(SEAMEO Regional Centre for Educational Innovation and
Technology - SEAMEO INNOTECH)
ศู น ย ซี มี โ อ อิ น โนเทค ตั้ ง อยู ที่ เ มื อ งเกซอนซิ ตี้ ประเทศฟ ลิ ป ป น ส ก อ ตั้ ง ขึ้ น
เมือ่ ป พ.ศ. 2510 เพือ่ สงเสริมการพัฒนาดานนวัตกรรมทางการศึกษา โดยทีป่ ระชุมเจาหนาที่
อาวุ โ สของซี มี โ อ เมื่อ พ.ศ. 2511 ไดมีมติเห็นชอบใหจัด ตั้งศูนยดังกลาวที่ประเทศ
เวียดนาม โดยมีระยะปฏิบัติการชั่วคราว ระหวางป พ.ศ. 2513–2519 ภายหลังจาก
สถานการณ วุ น วายทางการเมื อ งในเวี ย ดนาม ได มี ก ารย า ยที่ ท ำการชั่ ว คราวมาอยู ที่
กรุงเทพฯ และไดยายไปที่สิงคโปร ไซงอน และกลับมาที่กรุงเทพฯ และในที่สุดไดยาย
ที่ทำการถาวรมาอยูที่กรุงมะนิลา ประเทศฟลิปปนส โดยมีวัตถุประสงคเพื่อที่จะชี้ใหเห็นถึง
ปญหาทางดานการศึกษาในภูมิภาค และชวยเหลือประเทศสมาชิกของซีมีโอในการแกไข
ปญหาเหลานัน้ โดยสงเสริมนวัตกรรมพัฒนาวิธกี ารแกไขรูปแบบ และสำรวจการใชประโยชน
ของเทคโนโลยีทางดานการศึกษาทีม่ อี ยูต ามความเหมาะสม โดยมีหนาทีท่ จ่ี ะตองปฏิบตั ดิ งั นี้
l
สรางและพัฒนาแนวทางใหมๆทีจ่ ะนำไปสูก ารศึกษาโดยจะตองมีความเหมาะสม
กับประเทศ สมาชิกของซีมีโอดวย
l
สงเสริมดำเนินการวิจยั และการทดสอบเกีย่ วกับปญหาทีม่ รี ว มกันภายในภูมภิ าค
l
ฝกอบรมบุคลากรสำหรับประเทศสมาชิกเพื่อดำเนินการดังกลาวขางตนโดยการ
จัดหลักสูตรฝกอบรม ประชุมปฏิบัติการ สัมมนา และกิจกรรมอื่นๆ
ความชำนาญการหลักของศูนยอินโนเทค
l
การวางแผนการศึกษาและการจัดการความเปลี่ยนแปลง
l
การจัดการความเปลี่ยนแปลง
l
ผูนำดานการสอนและการใหคำแนะนำ
l
การพัฒนาอุปกรณการเรียนการสอนและหลักสูตร
l
การเสริมสรางศักยภาพประชาชนเพื่อการพัฒนา
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การจัดระบบการบริการการศึกษาทางเลือก
l
การพัฒนาชุมชนและการเรียนรู
l
วิธีการเรียนการสอนและยุทธศาสตร
หลักสูตรการฝกอบรมของศูนยอินโนเทค ประกอบดวย
l
การจัดการดานการศึกษา เนนการนำนวัตกรรม การจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพและ
ยุทธศาสตรสำหรับผูนำมาใช เพื่อพัฒนานักการศึกษาใหไดรับความรู ทักษะ และทัศนคติ
เพื่อพัฒนาองคกรอยางมีประสิทธิภาพ
l
หลักสูตรและการสอน เนนกระบวนการพัฒนา การจัดทำและประเมินผลหลักสูตร
และผลสัมฤทธิข์ องผูเ รียน รวมทัง้ เนือ้ หา เทคนิคดานการสอน เทคโนโลยี และองคประกอบ
ดานกระบวนการเรียนและการสอน
l
งานวิ จั ย และประเมิ น ผล เพื่ อ เสริ ม สร า งศั ก ยภาพด า นการวิ จั ย และการ
จัดการดานการวิจัยของหนวยงานตางๆ
l
เทคโนโลยี เพื่อสงเสริมการดำเนินงานในดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รูปแบบตางๆ การแสวงหาวิธีการในการรังสรรคนวัตกรรมและประยุกตใชเทคโนโลยี
ดานการศึกษา
ที่อยูติดตอ
SEAMEO Regional Centre for Educational Innovation and Technology
Commonwealth Avenue
P O Box 207, UP Diliman, Quezon City 1101 PHILIPPINES
Tel No: +63 (2) 924-7681 to 4, 928-7348, 927-3017
Fax No: +63 (2) 921-0224, 928-7694, 928-7650
E-mail:info@seameo-innotech.org Website:www.seameo-innotech.org
l

ศูนยภูมิภาคซีมีโอดานการศึกษาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
(SEAMEO Regional Centre for Education in Science and
Mathematics - SEAMEO RECSAM)
ศูนยซีมีโอ เรคแซม ตั้งอยูที่เมืองปนัง ประเทศมาเลเซีย กอตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม
2510 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนสถาบันระดับชาติที่มีอยูใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น และ
ทีป่ ระชุมสภารัฐมนตรีศกึ ษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ครัง้ ที่ 7 ทีก่ รุงเวียงจันทน สปป.ลาว
เดือนมกราคม ป 2515 ไดใหความเห็นชอบและรับรองกฎขอบังคับ (enabling instrument)
ของศูนย ตอมาศูนยไดขยายขอบเขตโครงการฝกอบรมทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ใหกวางขวางยิง่ ขึน้ เพือ่ ใหสอดคลองกับเทคนิคและอาชีวศึกษา รวมทัง้ การศึกษาเทคโนโลยี
โดยมีหนาที่ ดังนี้
l
พัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการสอนและการประเมินผลในสาขาวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรใหรูจักใชวิธีการใหม
l พัฒนาการศึกษาเฉพาะเรื่องและสื่อการเรียนการสอน
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พัฒนาเทคนิคการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research)
l พัฒนาเทคนิคงายๆสำหรับการผลิตอุปกรณที่มีความสามารถใชไดทันที
l พัฒนาตนแบบในการผลิตอุปกรณและเครื่องมือการเรียนการสอนที่มีราคาต่ำ
l ตรวจสอบการวิจัยเกี่ยวกับสื่อ วิธีการเรียนการสอน และหลักสูตร
l สงเสริมความพยายามในการพัฒนาหลักสูตร
l เก็ บ รวบรวมข อ มู ล และทำหน า ที่ เ ป น ศู น ย ข อ มู ล ด า นการศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร
และคณิตศาสตรในภูมิภาค
l จัดการและดำเนินการสัมมนา ประชุมทางวิชาการ และประชุมปฏิบัติการ
l ให ค ำปรึ ก ษาและให บ ริ ก ารพิ เ ศษแก ป ระเทศสมาชิ ก ตามความต อ งการ
ประสานงานและรวมมือกับมหาวิทยาลัย วิทยาลัยฝกหัดครู สถาบันและองคการตางๆ
ทั้งภายในและนอกภูมิภาค
ที่อยูติดตอ
SEAMEO Regional Centre for Education in Science and Mathematics
Jalan Sultan Azlan Shah
11700 Gelugor, Penang
MALAYSIA
Tel No: +60 (4) 652 2700 Fax No: +60 (4) 652 2737
E-mail:director@recsam.edu.my Website:www.recsam.edu.my
l

ศูนยภูมิภาคซีมีโอดานภาษา
(SEAMEO Regional Language Centre - SEAMEO RELC)
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ศูนยซีมีโอ เรลค ตั้งอยูที่สิงคโปร กอตั้งขึ้นตามมติของสภารัฐมนตรีศึกษาแหง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2509 ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟลิปปนส แนวคิด
ดังกลาวไดรับการพัฒนาอยางรวดเร็ว จนกระทั่งไดมีการกอตั้งศูนยและเริ่มปฏิบัติการ
ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2511 เพื่อปรับปรุงการสอนภาษาอังกฤษและภาษาอื่นใหแก
ประเทศสมาชิกของซีมโี อ โดยการจัดหลักสูตรฝกอบรมแบบเรงรัด และหลักสูตรทีส่ ามารถ
ศึกษาตอในระดับปริญญาโทและเอกได ตลอดจนดำเนินการวิจัย ผลิตสิ่งพิมพ และ
กิจกรรมที่เกี่ยวของตามความจำเปนและตามปญหาของภูมิภาค โดยมีหนาที่ดังนี้
l จัดหลักสูตรฝกอบรมทีม
่ คี ณ
ุ ภาพสูงสำหรับผูบ ริหาร ครู นักวิชาการศึกษา นักวางแผน
การวิจัย ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตร ผูทดสอบ ผูประเมินผล และบุคลากรระดับสูงอื่นๆ
ในการวางแผนและจัดโครงการอันเกี่ยวเนื่องกับการสอนภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ
l จัดโครงการศึกษาตอในระดับสูง เชน ระดับปริญญาโท และเอก
l ดำเนินการและสงเสริมการวิจัย และเผยแพรผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียน
การสอน และการใชภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ เพื่อประโยชนของประเทศสมาชิก
l
เก็บรวบรวมและเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการใชภาษา
อังกฤษและภาษาอื่นๆ ภายในภูมิภาค และขอมูลที่เกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญของ
การวิจัยในภูมิภาค
l ชวยสงเสริมการสอน การวางแผน การพัฒนาโครงการภาษา และสิ่งอำนวยความ
สะดวกของประเทศสมาชิกใหเขมแข็งยิ่งขึ้น โดยจัดบริการใหคำแนะนำและคำปรึกษา
ที่อยูติดตอ
SEAMEO Regional Language Centre 30 Orange Grove Road
Singapore 258352
REPUBLIC OF SINGAPORE
Tel No: +65 6885-7888
Fax No: +65 6734-2753
E-mail:admin@relc.org.sg Website: www.relc.org.sg
ศูนยภูมิภาคซีมีโอดานอุดมศึกษาและการพัฒนา
(SEAMEO Regional Centre for Higher Education
and Development –SEAMEO RIHED)
ศูนยซีมีโอ ไรเฮด ตั้งอยูที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย เดิมเปนศูนยที่ยูเนสโกและ
สมาพันธนานาชาติของมหาวิทยาลัยไดรวมกันริเริ่มขึ้นดวยความรวมมือจากกองทุนฟอรด
เมื่อ พ.ศ. 2502 และไดกอตั้งขึ้นอยางเปนทางการที่ประเทศสิงคโปร เมื่อเดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2513 โดยประเทศสมาชิก 7 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย กัมพูชา สปป.ลาว มาเลเซีย สิงคโปร
ไทย และเวียดนาม หลังจากนั้น กิจกรรมของศูนยไมกาวหนาเทาที่ควร เนื่องจากสมาชิก
บางประเทศไมสามารถเขารวมกิจกรรมของศูนยได ดังนัน้ เมื่อป พ.ศ. 2538 คณะกรรมการ
บริหารของศูนยไดเสนอที่จะใหศูนยอยูภายใตกรอบงานขององคการรัฐมนตรีศึกษาแหง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยตั้งสำนักงานชั่วคราวที่กรุงเทพฯ
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ต อ มารั ฐ บาลไทยได รั บ เป น เจ า ภาพศู น ย ใ นฐานะศู น ย ร ะดั บ ภู มิ ภ าคของซี มี โ อ
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2535 และไดเริ่มดำเนินแผนพัฒนาชั่วคราว ระหวางป
พ.ศ. 2537–2540 และรัฐบาลไทยและสำนักเลขาธิการซีมีโอไดรวมกันลงนามในบันทึก
ความเขาใจ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2538 โดยมีสาระเกี่ยวกับการที่รัฐบาลไทยโดย
ทบวงมหาวิทยาลัยยอมรับสถานภาพของศูนยระดับภูมิภาควาดวยการอุดมศึกษาและ
การพัฒนาของซีมีโอ และเห็นชอบรับเปนเจาภาพศูนยดังกลาวโดยสำนักเลขาธิการ
รั บ ผิ ด ชอบในการหาแหล ง ทุ น พิ เ ศษเพื่ อ ดำเนิ น การเกี่ ย วกั บ โครงการ และกิ จ กรรม
ที่ ไ ด รั บ การอนุ มัติจากศูนย และศูน ยไดเริ่มแผนพัฒนาระยะ 5 ป แผนที่ 1 เมื่อป
พ.ศ. 2540 โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
l
เพื่ อ ให ก ารช ว ยเหลื อ ประเทศสมาชิ ก ในการเสริ ม สร า งประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลในดานอุดมศึกษา โดยเนนเรื่องกระบวนการดานนโยบายและการวางแผน
ระบบการบริหารและการจัดการ โดยการพัฒนาบุคลากรและการวิจัยที่เนนนโยบาย
l
เพื่อทำหนาที่เปนศูนยระดับภูมิภาคและศูนยขอมูลดานอุดมศึกษาเพื่อสงเสริม
การแลกเปลี่ยนและเผยแพรขอมูลและผลการวิจัยในดานการวางแผนและการจัดการ
ดานอุดมศึกษา
l
เพื่อสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกในการจัดตั้งเครือขายระหวาง
สถาบัน และเพื่อชวยเสริมสรางความรวมมือในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาค
ปจจุบัน การดำเนินการของศูนยไรเฮด ที่สำคัญไดแก โครงการ “A Structured
Framework for Regional Integration in Higher Education in Southeast Asia:
The Road towards a Common Space” ในการจัดตั้งเครือขายการประกันคุณภาพ
อาเซียน และสงเสริมการเคลื่อนยายนักเรียนในภูมิภาค โดยขณะนี้ มีการดำเนินการรวม
กับมาเลเซีย-อินโดนีเซีย-ประเทศไทยในการสงเสริมการเคลื่อนยายนักเรียนในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใตและการประสานความรวมมือในดานการอุดมศึกษา
ที่อยูติดตอ
SEAMEO Regional Centre for Higher Education and Development
5th Floor, Commission on Higher Education Building
328 Sri Ayutthaya Road
Rajathevee, Bangkok 10400, THAILAND
Tel No: +66 (0) 2644 9856 to 63, 2644 5418 Fax No: +66 (0) 2644 5421
E-mail: rihed@rihed.seameo.org Website: www.rihed.seameo.org
ศูนยภูมิภาคซีมีโอดานเทคนิคและอาชีวศึกษา (SEAMEO Regional Centre for Vocational and Technical Education
- SEAMEO VOCTECH)
ศูนยซีมีโอ โวคเทค ตั้งอยูที่กรุงบันดารเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
ตามความเห็ น ชอบของที่ ป ระชุ ม สภารั ฐ มนตรี ศึ ก ษาแห ง เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต
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ครั้งที่ 23 เมื่อ พ.ศ. 2531 ที่ใหจัดตั้งคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคนิคและ
อาชีวศึกษา ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและอาชีวศึกษาจากประเทศสมาชิก
ซีมีโอ เพื่อทำหนาที่พิจารณาความเปนไปไดในการจัดตั้งศูนยระดับภูมิภาคดานเทคนิค
และอาชี ว ศึ ก ษา ณ ประเทศบรู ไ นดารุ ส ซาลาม และให น ำผลการศึ ก ษาเสนอต อ ที่
ประชุมสภา ครั้งที่ 24 และคณะผูเชี่ยวชาญไดดำเนินการสำรวจความตองการของประเทศ
สมาชิก โดยไดจัดตั้งคณะอนุกรรมการสำรวจความตองการประกอบดวยผูแทนจากสำนัก
เลขาธิการซีมีโอและผูแทนจากประเทศไทยเพื่อทำงานรวมกับคณะที่ปรึกษา นอกจากนี้
ยังไดจัดตั้งคณะกรรมการศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งศูนยอีกดวย ซึ่งไดมีขอเสนอ
แนะวาควรมีศนู ยระดับภูมภิ าควาดวยเทคนิคและอาชีวศึกษา และจากขอเสนอแนะดังกลาว
รัฐบาลบรูไนดารุสซาลามไดแสดงความยินดีที่จะสนับสนุนและรวมมือในดานผูเชี่ยวชาญ
ขาวสารขอมูล ประสบการณดานเทคนิคและอาชีวศึกษาแกศูนยดังกลาว เพื่อทำหนาที่
ทีส่ ำคัญในการพัฒนาบุคลากร การศึกษาวิจยั และเปนศูนยกลางขอมูล ทัง้ นีศ้ นู ยจะทำหนาที่
เปน “แกนกลาง”ทำการฝกอบรม วิจยั ขอมูลตางๆ และจะไดรบั ความชวยเหลือจากสถาบัน
ระดับชาติอื่นๆในดานการฝกอบรมและทำวิจัย
ที่อยูติดตอ
SEAMEO Regional Centre for Vocational and Technical Education
Jalan Pasar Baharu
Gadong BE 1318
BRUNEI DARUSSALAM
Tel No: +673 244-7992 Fax No: +673 244-7955
E-mail: voctech@brunet.bn Website: www.voctech.org.bn
ศูนยภูมิภาคซีมีโอดานการฝกอบรม
(SEAMEO Regional Training Centre - SEAMEO RETRAC)
ศูนยซีมีโอ รีแทรค ตั้งอยูที่นครโฮจิมินห ซิตี้ ประเทศเวียดนาม ไดรับการจัดตั้ง
ขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2539 และตอมาป พ.ศ. 2542 สภารัฐมนตรีศึกษาแหง
เอเชียตะวันออกเฉียงใตครั้งที่ 34 ไดเห็นชอบใหศูนยเปนหนวยงานหลักในการดำเนินงาน
เรื่องการจัดการดานการศึกษา มีวัตถุประสงค คือ ชวยเหลือประเทศสมาชิกกำหนดปญหา
ในดานการจัดการศึกษา และชวยเหลือในการแกไขปญหาดังกลาวโดยการวิจัย ฝกอบรม
การใหคำปรึกษา การเผยแพรขอมูลและการสรางเครือขาย โดยมีหนาที่ ดังนี้
l
จัดหลักสูตรอบรม ประชุมปฏิบัติการ และการประชุมตางๆ
l
ดำเนินการวิจยั ใหคำปรึกษา พัฒนาโครงการและดำเนินกิจกรรมเผยแพรขอมูล
l
ใหบริการดานการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรม โดยการจัดการประชุม
ปฏิบัติการการประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน และการแลกเปลี่ยนนักเรียน
l รวมมือกับองคการระดับทองถิ่นและนานาชาติในการสงเสริมบทบาทของศูนย
สาขาการฝกอบรม
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การคิดวิเคราะหและการแกไขปญหาเชิงสรางสรรค
l การปฏิสม
ั พันธ การแลกเปลีย่ นเรียนรู ทัง้ ในเชิงประสบการณและฝกปฏิบตั กิ าร
l ศูนยการเรียนรูเชิงนวัตกรรม
l การจัดการตนทุนอยางมีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุน
ที่อยูติดตอ
SEAMEO Regional Training Centre
35 Le Thanh Ton Street, District 1
Ho Chi Minh City
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Tel No:+84 (8) 3824 5617 to 8, 3823 2714 Fax No: +84 (8) 3823 2175
E-mail:retracinternational@vnseameo.org Website:www.vnseameo.org
l

ศูนยระดับภูมิภาควาดวยการศึกษาแบบเปดของซีมีโอ
(SEAMEO Regional Open Learning Centre : SEAMOLEC)
ศูนยซมี โี อ ซีโมเล็ค ตัง้ อยูท กี่ รุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยรัฐบาลอินโดนีเซีย
ไดเสนอที่จะรับเปนเจาภาพศูนยตอที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสของซีมีโอเมื่อป พ.ศ. 2538
และตอมาที่ประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดใหความเห็นชอบใน
การจัดตัง้ ศูนยดงั กลาว และศูนยไดเริม่ เปดดำเนินการเมือ่ ป พ.ศ. 2540 โดยมุง ทีจ่ ะสงเสริม
การวิจยั และการพัฒนา การฝกอบรม การแลกเปลีย่ นขอมูลและเทคโนโลยีในดานการศึกษา
แบบเปดและทางไกล ดวยการชี้แนะปญหาตางๆที่เกี่ยวของ พรอมทั้งเสนอแนะแนวทาง
การแกไขปญหาดังกลาว ทั้งนี้มีวัตถุประสงคหลัก คือ
l
สนับสนุนใหประเทศสมาชิกเสริมสรางการศึกษาแบบเปดและการศึกษาทางไกล
เพื่อเสริมการศึกษาในหองเรียน
l
ชวยเหลือประเทศสมาชิกกำหนด พัฒนา ประเมินผล สงเสริม ปรับปรุงและ
ขยายบริการเพื่อสนับสนุนการเขาเรียนและลดอัตราการลาออกกลางคัน และเพิ่มจำนวน
ผูจบการศึกษาที่มีคุณภาพใหมากขึ้น
ที่อยูติดตอ
SEAMEO Regional Open Learning Centre
Kompleks Universitas Terbuka
Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe,
Pamulang 15418 PO Box 59/CPA,
Ciputat, Jakarta INDONESIA
Phone: (62-21) 7422184, Fax: (62-21) 7422276
Email: secretariat@seamolec.org Website:www.seamolec.org
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ศูนยระดับภูมิภาควาดวยการพัฒนาและฝกอบรมดานวิทยาศาสตร
SEAMEO Centre for Quality Improvement of Teachers and
Educational Personnel (QITEP) in Science)
ศู น ย ร ะดั บ ภู มิ ภ าคว า ด ว ยการพั ฒ นาและฝ ก อบรมด า นวิ ท ยาศาสตร พั ฒ นา
การดำเนินการจากศูนยเพือ่ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพดานวิทยาศาสตร (Science
Education Development and Empowerment Centre : SEDEC) ซึง่ อยูภ ายใตสงั กัด
หนวยงานพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการแหงชาติ
อินโดนีเซีย ไดมพี ธิ เี ปดศูนยอยางเปนทางการในวันที่ 13 กรกฎาคม 2552 โดยนายจุรนิ ทร
ลักษณวิศิษฏ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานสภาซีเมค มีหนาที่
ในการเสริมสรางคุณภาพการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรของการศึกษาระดับประถม
ศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อใหสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในดาน
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร โดยศูนยเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตรแหงนี้ไดจัดทำแผนกลยุทธ
5 ป ระหวางป 2007-2011 โดยจัดใหมีโครงการและกิจกรรมในแตละป
ภารกิจ
1. พัฒนารูปแบบการฝกอบรมบนพืน้ ฐานของการวิจยั และความชำนาญการสำหรับ
ครูวิทยาศาสตรและบุคลากรการศึกษา
2. พัฒนาอุปกรณการฝกอบรมและสือ่ บนพืน้ ฐานของการวิจยั และความเชีย่ วชาญ
สำหรับครูสอนวิทยาศาสตรและบุคลากรการศึกษา
3. จัดการฝกอบรมอยางมีคุณภาพสำหรับครูวิทยาศาสตรและบุคลากรการศึกษา
4. แสดงผลงานวัตกรรมการศึกษาดานวิทยาศาสตรตอที่ประชุมระดับชาติและ
นานาชาติ
5. พัฒนาเครือขายในการยกระดับความเปนมืออาชีพของครูวิทยาศาสตรและ
บุคลากรการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ
6. พัฒนาศูนยเพื่อฝกอบรมครูและบุคลากรการศึกษาดานวิทยาศาสตรทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ
7. พัฒนาโครงสรางของศูนยเพือ่ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพดานวิทยาศาสตร
8. บริหารจัดการศูนยเพื่อการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพดานวิทยาศาสตร
ที่อยูติดตอ
SEAMEO Regional Centre for Quality Improvement of Teachers and
Education Personnel in Science
Jalan Diponegoro 12
Bandung 40115, West Java INDONESIA
Tel No: +62 (22) 420 7922 Fax No: +62 (22) 423 1191
E-mail: qitepscience@yahoo.com qitepscience@gmail.com
Website: www.qitepscience.org
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ศู น ย ภู มิ ภ าคซี มี โ อด า นพั ฒ นาครู ส อนคณิ ต ศาสตร (SEAMEO
Regional Centre for Quality Improvement of Teachers
and Education Personnel in Mathematics - SEAMEO QITEPMathematics)
ศูนยภูมิภาคซีมีโอดานพัฒนาครูสอนคณิตศาสตรจัดตั้งใน พ.ศ. 2552 ที่อินโดนีเซีย
พัฒนาการดำเนินการจากศูนยเพื่อการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพครูสอนคณิตศาสตร
และบุคลากรดานการศึกษา (Centre for Development and Empowerment of
Mathematics Teacher and Education Personnel: PPPPTK Mathematika) ไดมี
พิธีเปดศูนยอยางเปนทางการในวันที่ 13 กรกฎาคม 2552 โดยนายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานสภาซีเมค ใหบริการดานการอบรม
คณิตศาสตรแกครูสอนคณิตศาสตร พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชกับการเรียนรู
วิชาคณิตศาสตร รวมทั้งปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนดานคณิตศาสตร ศูนย PPPPTK
Matematika มีความรวมมืออยางใกลชิดกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการใหคำปรึกษาดาน
เทคนิคสำหรับครูและนักเรียน
ภารกิจ
1. เสริมสรางศักยภาพการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร
2. จั ด ทำมโนทั ศ น เ พื่ อ เสริ ม สร า งศั ก ยภาพทรั พ ยากรทางการศึ ก ษาในวิ ช า
คณิตศาสตร
3. เพิ่ ม และขยายการอบรมระดั บ พื้ น ฐานและระดั บ กลางอย า งสอดคล อ งกั บ
ความตองการของภูมิภาค
4. พั ฒ นาสื่ อ การเรี ย นรู แ ละรู ป แบบการสอนเพื่ อ สร า งบรรยากาศการสอน
คณิตศาสตรอยางสนุกสนาน
5. ดำเนินการศึกษาและพัฒนาเทคนิคและสื่อการเรียนรูดานคณิตศาสตร
6. เสริมสรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาระดับชาติและนานาชาติเพื่อ
เสริมสรางศักยภาพ บุคลากรดานคณิตศาสตร
7. พัฒนาทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณของทรัพยากรดานการศึกษา
8. พัฒนาการใช ICT เพื่อชวยเปนสื่อการสอนคณิตศาสตรใหมากที่สุด
ที่อยูติดตอ
SEAMEO Regional Centre for Quality Improvement of Teachers and
Education Personnel in Mathematics
Jalan Kaliurang Km 6 Sambisari
Condongcatur, Depok
Sleman, Yogyakarta 55283
INDONESIA
Tel No: +62 (274) 881 717 Fax No: +62 (274) 885 752
E-mail: qitepinmath@yahoo.com Website: www.qitepinmath.org
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ศูนยระดับภูมิภาควาดวยการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึ ก ษาด า นภาษาของซี มี โ อ (SEAMEO Regional Centre for
Quality Improvement of Teachers and Education Personnel
in Language - SEAMEO QITEP-Languages)
ศูนยระดับภูมภิ าควาดวยการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาดานภาษา
ของซีมีโอที่อินโดนีเซีย เปนการดำเนินการที่พัฒนาจากการดำเนินการของศูนยพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพนักวิชาการดานภาษาศาสตรและบุคลากรทางการศึกษาบาฮารซา
(Centre for Development and Empowerment of Language Educators and
Educational Personnel : PPPPTK Bahasa) ของประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งกอตั้งขึ้นเมื่อ
วันที่ 13 กุมภาพันธ พ.ศ 2540 เดิมเปนศูนยสำหรับการอบรมครูและบุคลากรดานภาษา
ของอินโดนีเซีย (PPPG Bahasa) กอตั้งเมื่อ พ.ศ 2521 (1977) ปจจุบัน ศูนย PPPPTK
ตั้งอยูที่ Jaran Gardu Srengseng Sawah, Jagakarsa, South Jakarta อินโดนีเซีย
ใหการอบรมและพัฒนาครูสอนภาษาบาฮาซาร อินโดนีเซียในระดับประถมศึกษาจนถึง
ระดับ High Scool นอกจากนี้ ยังเปนสถาบันภาษาที่ใหบริการความรูดานภาษาอังกฤษ
ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุน ภาษาอารบิกในโรงเรียนอิสลามศึกษา รวมทั้งภาษาฝรั่งเศส
และภาษาแมนดาริน ขอบขายการดำเนินการของศูนย PPPPTK ประกอบดวย
1. การใหความรูแ ละฝกอบรมแกนกั วิชาการดานภาษาศาสตรและบุคลากรการศึกษา
2. วิเคราะหมาตรฐานสมรรถนะของครูสอนภาษา
3. วิเคราะหมาตรฐานในการประเมินการเรียนรูดานภาษา
4. พัฒนาเนื้อหาสำหรับการจัดการศึกษาทางไกล
5. วิเคราะหและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูดานภาษา
6. ดำเนินการในฐานะเปนสถาบันดานการวิจัยสำหรับการศึกษาดานภาษา
7. วางแผนการพัฒนาสมรรถนะของครูและบุคลากรการศึกษา
8. พัฒนารูปแบบการเรียนรูดานภาษา
9. ศูนยเพื่อการพัฒนาและจัดทำมาตรฐานสื่อดานภาษา
10. หลักสูตรการสอนภาษา เพื่อสนองความตองการของประเทศอินโดนีเซียและ
สมาชิกซีมีโอ (อินโดนีเซีย/มาเลย, แมนดาริน, ญี่ปุน อารบิก อังกฤษ ฝรั่งเศส และ
เยอรมัน) หลักสูตรการใชภาษาอินโดนีเซีย/มาเลยสำหรับชาวตางประเทศใหแกครู/
นักการศึกษา
ที่อยูติดตอ
SEAMEO Regional Centre for Quality Improvement of Teachers and
Education Personnel in Language
Jalan Gardu, Srengseng Sawah
Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640
INDONESIA
Tel No: +62 (21) 7888 4106; 7888 4140; 7888 4142
Fax No: +62 (22) 7888 4073

ศูนยภูมิภาคซีมีโอดานการศึกษาพิเศษ
(SEAMEO Regional Centre for Special Education)
ตั้งอยูที่ประเทศมาเลเซีย กำลังอยูในระหวางการจัดตั้ง โดยที่ประชุมสภาซีเมค
ครัง้ ที่ 44 ไดใหความเห็นชอบในการจัดตัง้ ศูนยระดับภูมภิ าคดานการศึกษาพิเศษทีป่ ระเทศ
มาเลเซีย เพือ่ เปนศูนยระดับภูมภิ าคดานการศึกษาพิเศษในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
โดยใหความสำคัญตอการพัฒนาศักยภาพครู นักการศึกษา และเจาหนาทีซ่ งึ่ ปฏิบตั งิ านดาน
การศึกษาพิเศษ การฝกอบรมหลักสูตรระยะสัน้ การสนับสนุนงานวิจยั การพัฒนาดานเทคนิค
ฯลฯ และตอมาในที่ประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ 45 ไดใหความเห็นชอบบันทึกขอตกลงและ
รางกลไกการดำเนินงานของศูนยภูมิภาคดานการศึกษาพิเศษของประเทศมาเลเซีย

ศูนยภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใตของซีมีโอ
ดานพัฒนาสิ่งแวดลอมและเกษตรกรรม

ศูนยระดับภูมิภาควาดวยการวิจัยและบัณฑิตศึกษาดานการเกษตร
ของซีมีโอ(SEAMEO Regional Center for Graduate Study
and Research in Agriculture - SEAMEO SEARCA)
ศูนยภูมิภาควาดวยการศึกษาและการคนควาทางดานเกษตรกรรม (เซียรกา) เปน
ศูนยแหงความเปนเลิศดานการเกษตรขององคการซีมีโอ กอตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ 2508 (1965)
และผานความเห็นชอบจากสภาซีเมค ในการประชุมครั้งที่ 2 เมื่อเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ 2509 (1966) การดำเนินการของศูนยเซียรกาเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2512
(1969) หลังจากที่ไดผูแทนสภาซีเมค ศูนยเซียรกา รัฐบาลฟลิปปนส และสหรัฐอเมริกาได
ลงนามในขอผูกพันดานการเงินเปนระยะเวลา 5 ป
ศูนยเซียรกาจัดตั้งขึ้นเพื่อเสริมสรางความรูทางเกษตรกรรมซึ่งเปนพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของภูมิภาคนี้ โดยจัดการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
การจั ด การฝ ก อบรมระยะสั้ น การวิ จั ย และการพั ฒ นาและการแลกเปลี่ ย นความรู
ดานการพัฒนาทางการเกษตรและการจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติ รัฐบาลฟลิปปนส
เป น เจ า ภาพในการจั ด ตั้ ง ศู น ย ดั ง กล า ว โดยความร ว มมื อ ของมหาวิ ท ยาลั ย ฟ ลิ ป ป น ส
ที่เมืองลอส บานอส จัดการฝกอบรมในดานเกษตรกรรม สาขาตางๆ แกเจาหนาที่ทาง
เกษตรกรรมจากประเทศสมาชิ ก จั ด โครงการวิ จั ย ป ญ หาเกษตรกรรมของภู มิ ภ าคนี้
ทำโครงการทดลอง เพื่อแสวงหาวิธีการที่จะนำ ความรูและเทคนิคใหม ทางการเกษตร
ไปสงเสริมโครงการพัฒนาชนบท เชน โครงการพัฒนาประมงของชุมชน (Integrated
Fisheries Community Development) โครงการพัฒนาชุมชนเกษตรกร (Farmer’s
Community Development Programme) เปนตน นอกเหนือไปจากกิจกรรมเกี่ยวกับ
การสอนและการวิจัยแลว ศูนยภูมิภาคนี้ยังเปนแหลงรวบรวมความรูและขอมูลเกี่ยวกับ
เกษตรกรรมในเอเชียสำหรับเผยแพรแกบรรดาประเทศสมาชิก อีกดวย
ภารกิจสำคัญของศูนยเซียรกา ไดแก การเสริมสรางศักยภาพของสถาบันในเอเชียตะวันออกเฉียงใตในดานการเกษตรและการพัฒนาชนบท โดยผานการใหทนุ ระดับปริญญาโท
การทำวิจัยและการพัฒนา และการจัดการความรู
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ศูนยเซียรกาไดกำหนดแผนระยะ 5 ป ระยะที่ 9 (ปงบประมาณ 2009/20102013/2014) เพื่อเผชิญสิ่งทาทายในชวงทศวรรษที่ 2 แหงศตวรรษที่ 21 ที่ประชาชน
ในภูมิภาคตองเผชิญกับปญหาตางๆ อาทิ ความยากจนในชนบท และความปลอดภัย
ดานอาหาร การใชพลังงาน และราคาอาหารที่เพิ่มสูงขึ้น การพัฒนาผลิตภัณฑดาน
เชื้อเพลิงการเกษตร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เปนตน ดังนั้น การจัดทำแผน
5 ป ข า งต น จึ ง เป น การเตรี ย มความพร อ มในการสร า งผู น ำ และพั ฒ นาสถาบั น ใน
ภูมิภาคที่มีการตัดสินใจเชิงรุกบนหลักการของเหตุผล และดำเนินโครงการที่สนองตอบตอ
สิ่งทาทายในดานการเกษตรและการพัฒนาชนบท ในภูมิภาค
ที่อยูติดตอ
SEAMEO Regional Centre for Graduate Study and Research
in Agriculture
College, Los Baños Laguna 4031, PHILIPPINES
Tel No: +63 (49) 536-2284, 536-2287, 536-2290,
536-2380, 536-2576, 536-2365 to 7, 536-2317, 536-2283, 536-2477
Fax No: +63 (21) 536-7097, 536-2914, 536-7164, 536-2283
E-mail: post@agri.searca.org Website: www.searca.org
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ศูนยภูมิภาคซีมีโอดานชีววิทยาเขตรอน และเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
(SEAMEO Regional Centre for Tropical and Biology – SEAMEO BIOTROP)
ศูนยภูมิภาควาดวยชีววิทยาเขตรอน : ไบโอทรอบ (SEAMEO Regional Centre
for Tropical Biology : BIOTROP) ตั้งอยูเมืองโบกอร (Bogor) ประเทศอินโดนีเซีย
ศูนยภูมิภาคแหงนี้มีวัตถุประสงคจะสงเสริมวิชาการทางชีววิทยา โดยจัดการฝกอบรม
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวใหเจาหนาที่จากประเทศสมาชิก และจัดทำโครงการวิจัย
คนควาปญหาทางดานชีววิทยาของภูมิภาคแถบนี้ กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2511
ไดกำหนดวิสัยทัศนองคกรในการเปนศูนยแหงความเปนเลิศดานการวิจัย การฝกอบรมและ
เผยแพรขอมูลขาวสารในขอบขายงานดานชีววิทยาเขตรอน มีภารกิจในการสงเสริมการ
พัฒนาเพื่อยั่งยืนและสนับสนุนการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ
เปาหมายของการจัดตั้งศูนยไบโอทรอป ประกอบดวย การเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษยใหสามารถจัดการดานความหลากหลายทางชีวภาพเพือ่ บรรลุเปาหมายการ
พัฒนาอยางยัง่ ยืน การใหขอ มูลขาวสารดานการวิจยั และการพัฒนาในสาขาชีววิทยาเขตรอน
การใหบริการลูกคาดวยความเปนเลิศ และการมีสวนรวมในโครงการพัฒนาของชุมชน
ในการดำเนินงานแผน 5 ป ระยะที่ 8 ระหวางป 2007-2012 ศูนยซีมีโอไบโอทรอป
ไดดำเนินโครงการและกิจกรรมรวมทั้งการจัดหลักสูตรการฝกอบรม การวิจัย การสัมมนา
การประชุมปฏิบัติการ การเผยแพรขาวสารและการจัดทำสิ่งพิมพตางๆ ในการดำเนินการ
ดังกลาว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการพิทักษสิ่งแวดลอมไดกลายเปนประเด็น
สำคัญของการดำเนินกิจกรรมของศูนย เนื่องจากสถานการณที่ไมสามารถคาดการณ
ไดอันเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่สงผลใหเกิดการเพิ่มราคาน้ำมัน และการเพิ่มราคา
สินคาอุปโภคและบริโภคตางๆ ในการกำหนดยุทธศาสตรเพื่อรองรับสถานการณดังกลาว
ศูนยไบโอทรอปไดจัดทำยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาการจัดการดานคุณภาพโดยการรับรอง
มาตรฐาน ISO 9001:2000 certification ในขณะที่ยังคงมาตรฐาน ISO 17025:2005
accreditation การประเมินผลพนักงาน การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ รวมทั้ง
การจัดทำโครงการใหม Bogor Science Park.
ที่อยูติดตอ
SEAMEO Regional Centre for Tropical and Biology
Jalan Raya Tajur, Km 6
P O Box 116, Bogor
INDONESIA
Tel No: +62 (251) 832-3848, 837-1654, 831-9422, 838-4379
Fax No: +62 (251) 832-6851
E-mail: gau@biotrop.org Website: www.biotrop.org
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เครือขายภูมิภาควาดวยเวชศาสตรเขตรอนและสาธารณสุข: ทรอปเมด (SEAMEO
Regional Tropical Medicine and Public Health Network : TROPMED)
เครือขายภูมิภาควาดวยเวชศาสตรเขตรอนและสาธารณสุข: ทรอปเมด (SEAMEO
Regional Tropical Medicine and Public Health Network : TROPMED)
ตั้งอยูที่กรุงเทพฯ ทำหนาที่เปนสำนักงานกลางของเครือขายระดับภูมิภาค 4 แหง
ในประเทศอิ น โดนี เซี ย มาเลเซี ย ฟ ลิ ป ป น ส และไทย มี ศู น ย ป ระสานงานตั้ ง อยู ที่
คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล เครือขายนี้มีวัตถุประสงคที่จะปรับปรุง
สงเสริมสุขภาพ และอนามัยของประชากรในภูมภิ าคนีใ้ หดขี นึ้ ศึกษาและหาทางควบคุมโรค
ในเขตรอน และจัดใหมีการคนควาวิจัยและอบรมแพทยและเจาหนาที่ทางสาธารณสุข
เครือขายระดับภูมิภาควาดวยเวชศาสตรเขตรอนทั้ง 4 แหงประกอบดวย
1. ศูนยภูมิภาคซีมีโอดานวิทยาศาสตรอาหารและโภชนาศาสตร (SEAMEO
TROPMED Regional Centre for Food and Nutrition - SEAMEO RECFON)
ตัง้ อยูท อ่ี นิ โดนีเซีย มีความชำนาญเฉพาะดานโภชนาการ กอตัง้ ขึน้ เมือ่ ป 2510 ใหบริการดาน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานการศึกษา ฝกอบรม วิจัย และเผยแพร ขอมูลขาวสาร
กิจกรรมหลัก ไดแก การฝกอบรมในดานโภชนาการชุมชน ทีค่ ณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
ของอินโดนีเซีย การจัดทำหลักสูตรระยะสัน้ การฝกอบรมการวิจยั และการเผยแพรขา วสาร
เชน เอกสารวิชาการ ชุดการสอน การจัดสัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารและจดหมายขาวตางๆ
ในระหวางการประชุมเจาหนาทีอ่ าวุโสของซีมโี อ ครัง้ ที่ 32 ใหการรับรองในหลักการเกีย่ วกับ
ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงสถานะของ SEAMEO TROPMED RCCN (Regional Centre
for Community Nutrition) เปนศูนยระดับภูมิภาค (แยกจากเครือขายทรอปเมด)
และเปลี่ยนชื่อของศูนยเปน จากชื่อ SEAMEO TROPMED RCCN เปนใชชื่อ SEAMEO
Regional Centre for Food and Nutrition (SEAMEO RECFON)
2. ศูนยภมู ภิ าคซีมโี อดานพาราสิกวิทยาประยุกตกฏี วิทยาการแพทย และจุลชีววิทยา
(SEAMEO TROPMED Regional Centre for Microbiology, Parasitology and
Entomology - SEAMEO TROPMED/ Malaysia) ตั้งอยูที่มาเลเซีย มีความชำนาญ
เฉพาะดานจุลชีววิทยา พยาธิวิทยา และกีฏวิทยา
3. ศู น ย ภู มิ ภ าคซี มี โ อด า นการสาธารณสุ ข และและชี ว อนามั ย (SEAMEO
TROPMED Regional Centre for Public Health - SEAMEO TROPMED/ Philippines)
ตั้งอยูที่ฟลิปปนส มีความชำนาญทางดานสาธารณสุขศาสตรและการแพทยชนบท
4. ศูนยภมู ภิ าคซีมโี อดานเวชศาสตรเขตรอน คลินกิ เวชศาสตรเขตรอน และกุมารเวชศาสตรเขตรอน (SEAMEO TROPMED Regional Centre for General and
Tropical Medicine, Tropical Pediatrics - SEAMEO TROPMED/ Thailand)
ตั้งอยูที่ประเทศไทย มีความชำนาญเฉพาะดานเวชศาสตรเขตรอนทั่วไป

ศูนยภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใตของซีมีโอ
ดานวัฒนธรรมและประวัติศาสตร
ศูนยระดับภูมิภาควาดวยการศึกษาประวัติศาสตรและประเพณีของซีมีโอ (SEAMEO
Regional Centre for History and Tradition : CHAT)
ศูนยนี้ตั้งอยูที่กรุงยางกุง สหภาพพมา เปนศูนยระดับภูมิภาคของซีมีโอศูนยลาสุด
ซึ่ ง รั ฐ บาลสหภาพพม า ได เ สนอขอก อ ตั้ ง ศู น ย ร ะดั บ ภู มิ ภ าคทางด า นการศึ ก ษาและ
ประวัติศาสตรของซีมีโอ เมื่อป พ.ศ. 2541 และที่ประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ครั้งที่ 34 เมื่อป พ.ศ. 2542 ที่ประเทศสิงคโปร ไดเห็นชอบในหลักการ
ใหดำเนินการจัดตั้งศูนยดังกลาว แตขอใหมีการศึกษาแนวทางในการจัดตั้งเพื่อไมใหเกิด
ความซ้ำซอนกับศูนยอื่นๆของซีมีโอ ดังนั้นสหภาพพมาจึงไดจัดการประชุมคณะกรรมการ
ดานวิชาการ เมื่อวันที่ 4–6 สิงหาคม 2542 และไดปรับชื่อใหมเปน “ศูนยระดับภูมิภาค
วาดวยการศึกษาประวัติศาสตรและประเพณีของซีมีโอ” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยใน
การศึกษา วิเคราะหและดำเนินการในเรื่องของบันทึกประวัติศาสตรและประเพณีของ
ประเทศในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตลอดจนการพัฒนาผูส อน วิธกี ารสอนเกีย่ วกับ
ประวัติศาสตรและประเพณีใหถูกตองชัดเจน เพื่อนำไปสูการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอนวิชาดานนี้ใหเหมาะสม เพื่อสรางความเขาใจอันดีระหวางประชาชนและ
ประเทศในภูมิภาค ตลอดจนกระตุนใหมีการศึกษาคนควาและมีความเชื่อมโยงของ
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและนอกภูมิภาค
ที่อยูติดตอ
SEAMEO Regional Centre for History and Tradition
Pyay Road
Yangon 11041
UNION OF MYANMAR
Tel No: +95 (1) 515-180, 534-664
Fax No: +95 (1) 515-175
E-mail: seameo_chat@mptmail.net.mm
Website: www.seameochat.org
ศูนยระดับภูมิภาควาดวยโบราณคดีและวิจิตรศิลปของซีมีโอ
(SEAMEO Regional Center for Archaeology and Fine Arts : SPAFA)
ศูนยภูมิภาควาดวยโบราณคดีและวิจิตรศิลปของซีมีโอ มุงเนนการศึกษาวิเคราะห
และดำเนินการในเรื่องของบันทึกประวัติศาสตรและประเพณีของประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ตลอดจนการพัฒนาผูสอน วิธีการสอนเกี่ยวกับประวัติศาสตร
และประเพณี มีการจัดสรรทุนฝกอบรมแกประเทศสมาชิก กอตั้งขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม
พ.ศ. 2543
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ศูนยนี้ตั้งอยูที่กรุงเทพฯประเทศไทยโดยเริ่มดำเนินการในฐานะศูนยระดับภูมิภาค
ของซีมีโอเมื่อรัฐบาลไทยรับเปนเจาภาพตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2530 ภายหลังจากที่ได
ดำเนินการในฐานะโครงการมา 9 ป การกอตั้งศูนยมาจากความคิดเดิมที่จะตั้งศูนยวิจัย
ประยุกตดานโบราณคดีและวิจิตรศิลป หรือ The Applied Research Center for
Archaeology and Fine Arts (ARCAFA) ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา อยางไรก็ดี
ในการประชุมสภารัฐมนตรีศกึ ษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ครัง้ ที่ 10 ทีป่ ระเทศฟลปิ ปนส
เมื่อป พ.ศ. 2518 แมวาที่ประชุมจะเห็นชอบเรื่องการจัดตั้งศูนยก็ยังไมสามารถจะ
ดำเนินการได เพราะสถานการณสงครามในประเทศกัมพูชา ดังนั้นใน พ.ศ. 2521 องคการ
จึ ง ได จั ด ตั้ ง โครงการโบราณคดี แ ละวิ จิ ต รศิ ล ป ข องซี มี โ อ (SEAMEO Project for
Archaeology and Fine Arts : SPAFA) อยางเปนทางการ และมีประเทศสมาชิกเขารวม
เพียง 3 ประเทศ คือ ฟลิปปนส อินโดนีเซีย และไทย ดำเนินการจนเปนที่รูจักแพรหลาย
ในภูมภิ าค และตอมาในป พ.ศ. 2528 ทีป่ ระชุมสภารัฐมนตรีศกึ ษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ไดใหความเห็นชอบขอเสนอของประเทศสมาชิกในการที่จะเปลี่ยนจากโครงการเปนศูนย
ระดับภูมิภาคแตใหใชชื่อยอเหมือนเดิม โดยมีวัตถุประสงค คือ
l เพื่ อ ปลู ก ฝ ง จิ ต สำนึ ก และความชื่ น ชมในมรดกทางวั ฒ นธรรมของประเทศ
ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต โดยการอนุ รั ก ษ โ บราณวั ต ถุ แ ละหลั ก ฐานทาง
ประวัติศาสตร รวมทั้งศิลปะดั้งเดิม
l ชวยสงเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมในภูมิภาค
l สร า งเสริ ม ความรู ค วามเข า ใจในสาขาโบราณคดี แ ละวิ จิ ต รศิ ล ป โดยร ว มใช
ทรัพยากรและแลกเปลี่ยนประสบการณดวยวิธีการจัดกิจกรรมระดับภูมิภาค
l ส ง เสริ ม ความเข า ใจอั น ดี ร ะหว า งประเทศในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต
โดยจัดโครงการความรวมมือดานโบราณคดีและวิจิตรศิลป
ที่อยูติดตอ
SEAMEO Regional Centre for Archaeology and Fine Arts
81/1 Sri Ayuthaya Road
Samsen, Theves
Bangkok 10300, THAILAND
Tel No: +66 (0) 2280 4022 to 9
Fax No: +66 (0) 2280 4030
E-mail:spafa@seameo-spafa.org Website: www.seameo-spafa.org
ทั้ ง นี้ ในการดำเนิ น กิ จ กรรมของประเทศไทยร ว มกั บ ศู น ย ต า งๆ ของซี มี โ อ
กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดตั้งคณะกรรมการแหงชาติวาดวยองคการรัฐมนตรีศึกษา
แหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Thai National Commission for SEAMEO) โดยมี
รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเป น ประธาน ปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเป น
รองประธาน และรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการฝายตางประเทศเปนเลขานุการ
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การวางแผนกิจกรรมของศูนยภูมิภาค
ศูนยภูมิภาคแตละแหงดำเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาหาป ซึ่งตองไดรับการอนุมัติ
จากซี เ มค การวางแผนกิ จ กรรมของศู น ย ภู มิ ภ าคแต ล ะแห ง เป น ไปตามขั้ น ตอนซึ่ ง มี
ลักษณะพิเศษคือ มีการเตรียมงานอยางละเอียด และโดยความรวมมือกันอยางใกลชิด
ระหวางประเทศสมาชิก เริ่มดวยการที่ประเทศสมาชิกแตละประเทศจะเปนผูประเมิน
ความจำเปนของประเทศของตนเอง ประเทศสมาชิกแตละประเทศนั้น มีคณะกรรมการ
ประสานงานแหงชาติ (National Coordinating Committee) อยูหลายชุด โดยแตละชุด
รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวของกับศูนยหรือเครือขายภูมิภาคแตละแหง คณะกรรมการ
ประสานงานเหลานี้ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญในแตละดาน และตัวแทนจากหนวยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวของ หนาที่สำคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการนี้ก็คือ การประเมิน
ความตองการของประเทศ และกำหนดขอบขายทางวิชาการของกิจกรรมตาง ๆ เพือ่ เสนอให
บรรจุในแผนพัฒนาหาปของศูนยหรือเครือขายภูมิภาคแตละแหง การดำเนินการดังกลาว
อาจจัดทำโดยคณะกรรมการประสานงานแตละชุด หรืออาจจะจัดใหมีการประชุมพิเศษ
ระดับชาติ โดยมีคณะกรรมการชุดที่เปนเจาของเรื่องทำหนาที่เปนผูประสานงาน
เมื่อถึงขั้นตอนที่จะพิจารณากันในระดับภูมิภาคเพื่อที่จะนำขอเสนอที่จัดทำขึ้น
โดยประเทศสมาชิกมารวมกันเขาเปนแผนพัฒนานั้น ศูนยและเครือขายภูมิภาคแตละแหง
จะจัดการประชุมพิเศษของผูแทนและผูเชี่ยวชาญจากประเทศสมาชิกทั้งหมด ผูที่เขารวม
ในการประชุ ม พิ เ ศษนี้ สว นมากจะเป นผู ที่ไ ดมี ส วนในการจั ดทำข อเสนอในขั้นแรกใน
ระดับชาติแลว ศูนยและเครือขายภูมิภาคก็จะนำขอเสนอแนะของที่ประชุมพิเศษระดับ
ภูมิภาคนี้ ไปเปนพื้นฐานในการจัดทำรางแผนพัฒนาเสนอตอคณะกรรมการบริหารเพื่อ
พิจารณา และอนุมัติ ขั้นตอนตอไปคือ การนำรางแผนที่ไดรับการพิจารณาอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริหารแลวนัน้ เสนอตอทีป่ ระชุมประจำปของผูบ ริหารระดับสูงของประเทศ
สมาชิกองคการซีมโี อ ซึง่ จัดขึน้ ทีก่ รุงเทพฯ โดยสำนักงานซีเมส เพือ่ ใหทปี่ ระชุมนีพ้ จิ ารณา
อีกขั้นหนึ่ง กอนจะนำรางแผนพัฒนาเสนอตอสภาซีเมคในการประชุมประจำปเพื่ออนุมัติ
เปนขั้นสุดทาย
การพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาเปนขั้นตอนอยางละเอียดรอบคอบ เชนนี้ชวยทำให
เปนที่แนใจไดวา
1) กิจกรรมขององคการซีมโี อจะไมไปซ้ำซอนกับกิจกรรมภายในของประเทศสมาชิก
2) กิจกรรมขององคการซีมีโอเปนกิจกรรมที่จำเปนและสอดคลองกับความตองการ
รวมกันของบรรดาประเทศสมาชิก
3) งบประมาณที่จะใชในการดำเนินโครงการจะตองเหมาะสม
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คณะกรรมการบริหารของซีมีโอ
การจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารของซีมีโอสืบเนื่องจากการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง Creating Strategic Change in SEAMEO: Toward Enhanced
Regional Cooperation จัดขึ้น ณ ประเทศมาเลเซียเมื่อป 2538 ซึ่งคณะศึกษา
การดำเนิ น งานจากหน ว ยงานภายนอก ได ด ำเนิ น การศึ ก ษาโครงสร า ง ภารกิ จ และ
การดำเนินการของสำนักเลขาธิการซีมีโอ ตอมาในป 2539 ขอเสนอดังกลาวไดรับ
การรั บ รองจากที่ ป ระชุ ม สภาซี เ มคครั้ ง ที่ 32 ที่ ป ระเทศฟ ลิ ป ป น ส โ ดยให มี ก าร
แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร(Executive Sub-Committee) และคณะอนุกรรมการ
การจัดการของศูนยตางๆ (Centres’ Management Sub-Committee)
คณะกรรมการบริ ห ารของซี มี โ อ มี ห น า ที่ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานของสำนั ก
เลขาธิการในเชิงนโยบาย เชน การใหขอแนะนำการแตงตั้งและการทบทวนผลการดำเนิน
งานของผูอำนวยการสำนักเลขาธิการซีมีโอ
บทบาทของคณะกรรมการบริหาร ไดแก การใหคำแนะนำตอเจาหนาทีอ่ าวุโสเกีย่ วกับ
การดำเนินการตางๆ ของหนวยงานซีมีโอ ตลอดจนกำกับทิศทางและใหคำแนะนำเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการของสำนักเลขาธิการซีมีโอและการพัฒนาศูนยระดับภูมิภาคของซีมีโอ
ในภาพรวม
อำนาจหนาที่
- การใหคำแนะนำเจาหนาที่อาวุโสของซีมีโอและสภาซีเมคเกี่ยวกับการดำเนินงาน
ดานงบประมาณและประเด็นดานการเงินขององคกร
- การทบทวนโครงการที่ดำเนินการโดยหนวยงานของซีมีโอและใหการรับรอง
ขอเสนอโครงการตางๆ ตามความพรอมดานงบประมาณและผลที่จะไดรับ
- ใหคำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาของศูนยระดับภูมิภาคของซีมีโอ การคัดสรร
ผู อ ำนวยการสำนั ก เลขาธิ ก ารซี มี โ อและนำเสนอต อ ที่ ป ระชุ ม HOM และ
SEAMEC เพื่อแตงตั้งตอไป
- ใหคำแนะนำเกี่ยวกับงบประมาณขององคกร โครงสราง บุคลากร การบริหาร
และการตอบแทน รวมทั้งการพัฒนาสำนักเลขาธิการ ซีมีโอในภาพรวม
- พัฒนาการดำเนินการของสำนักเลขาธิการซีมีโอ
- ทบทวนขอเสนอดานงบประมาณและรายงานของสำนักเลขาธิการซีมีโอ
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การประชุมคณะกรรมการบริหารของซีมีโอ ครั้งที่ 1 จัดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2552
โดยมี ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปนประธาน โดยมีเจาหนาที่อาวุโส
ของ ประเทศมาเลเซีย ฟลิปปนส บรูไนดารุสซาลาม และสิงคโปรเขารวมการประชุม
เรื่องพิจารณาในการประชุมดังกลาว ประกอบดวย
l
ดัชนีตารางการบริจาคเงินของสมาชิกในการสนับสนุนงบประมาณการดำเนิน
การประจำปของสำนักเลขาธิการซีมีโอ
l
รายงานโครงการที่กำลังดำเนินการและโครงการของสำนักเลขาธิการซีมีโอ
l
ขอเสนอการประชุมสำหรับผูบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานของซีมีโอและสมาชิก
สมทบของซีมีโอ
l
การประเมินผูอำนวยการสำนักเลขาธิการซีมีโอ
l
การหมุนเวียนตำแหนงผูอำนวยการสำนักเลขาธิการซีมีโอ และการขยายเวลา
การดำรงตำแหนงผูอำนวยการสำนักเลขาธิการซีมีโอคนปจจุบัน
l
การขยายวาระการดำรงตำแหนงผูอำนวยการสำนักเลขาธิการซีมีโอที่ปฏิบัติ
หนาที่
l
การจัดทำแนวทางการสมัครเปนสมาชิกสมทบของซีมีโอ
l
คูมือการประชุมสภาซีเมคการจัดทำงบประมาณ 3 ป ของซีมีโอ
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การประชุมคณะกรรมการบริหารขององคการซีมีโอ ครั้งที่ 2 จัดขึ้นเพื่อหารือเกี่ยวกับ
การดำเนินการขององคการซีมีโอ กอนนำเสนอตอที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสของซีมีโอ
ครั้งที่ 33 พิจารณา ผูเขาประชุมประกอบดวย เจาหนาที่อาวุโสดานการศึกษาของซีมีโ
อ จากประเทศฟลิปปนส บรูไนดารุสซาลาม อินโดนีเซีย และไทย โดยมี Mr. Ramon C.
Bacani รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ ของฟลิปปนส เปนประธาน ที่ประชุมฯ
ไดรวมกันพิจารณาประเด็นสำคัญตามวาระ ดังนี้
สำนักเลขาธิการซีมีโอนำเสนอเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสำนัก
เลขาธิการซีมีโอ แบงเปน 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ความสำเร็จของสำนักเลขาธิการซีมีโอ ประกอบดวย 1) การจัดการดาน
การเงิน อาทิ การจัดระบบงบประมาณ 3 ป การประมาณการเงินสดหมุนเวียน การจัดการ
ความเสี่ยงอันเกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน เปนตน 2) การจัดทำคูมือและเอกสาร
ต า งๆ อาทิ การจั ด ทำเอกสารข อ มู ล ความคุ ม ครองและสิ ท ธิ พิ เ ศษของศู น ย ซี มี โ อ
ป 2552 คู มื อ การจั ด ตั้ ง ศู น ย ร ะดั บ ภู มิ ภ าคแห ง ใหม ข องซี มี โ อ ป 2553 คู มื อ ของ
คณะกรรมการบริหารของศูนยระดับภูมิภาคของซีมีโอ/เครือขาย 2553 คูมือการสมัคร
เปนสมาชิกสมทบของซีมีโอ 2553 คูมือการจัดการประชุมสภาซีเมคและเจาหนาที่
อาวุโสของซีมีโอป 2553 เปนตน 3) การจัดการดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย อาทิ
กระบวนการคัดเลือกพนักงาน การมอบหมายงาน การเสริมสรางศักยภาพของพนักงาน
การจัดทำโครงสรางและสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ เปนตน
สวนที่ 2 ขอเสนอของสำนักเลขาธิการซีมีโอ ประกอบดวย 1) การติดตาม
ประธานสภาซีเมคของผูอำนวยการสำนักเลขาธิการซีมีโอ ขึ้นอยูกับความประสงคของ
ประธานสภาซีเมค หลังจากที่ไดเดินทางไปยังประเทศสมาชิกและศูนยระดับภูมิภาคของ
ซี มี โ อครบถ ว นแล ว โดยสำนั ก เลขาธิ ก ารซี มี โ อจะปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นฐานะเป น หน ว ย
ประสานการเดินทางของประธานสภาซีเมค 2) สำนักเลขาธิการซีมีโอเสนอใหนำเรื่องการ
แจงเวียนขอมติ (ad-referendum) ตอสภาซีเมค เสนอตอที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสของ
ซีมีโอครั้งที่ 33 พิจารณา
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นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติใหกำหนดระยะเวลาการถายโอนตำแหนงใหแกวาที่
ผูอำนวยการซีมีโอเปน 6 สัปดาห และเสนอขอคิดเห็นดังกลาวตอที่ประชุมเจาหนาที่
อาวุโสของซีมีโอครั้งที่ 33 พิจารณา พรอมทั้งมีมติใหนำเสนอรูปแบบการหมุนเวียน
ตำแหนงผูอำนวยการสำนักเลขาธิการซีมีโอตอที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่
33 พิจารณาจาก 2 แนวทางเลือก ประกอบดวย
l
รูปแบบการหมุนเวียนยึดตามปจจุบัน (ตาม Contribution Index) ไดแก
ประเทศไทย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส มาเลเซีย แลวจึงตอดวยประเทศสมาชิกเรียงตาม
ลำดับอักษรไดแก บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา สปป.ลาว พมา สิงคโปร ติมอร เลสเต และ
เวียดนาม
l
การหมุนเวียนเปนไปตามลำดับตัวอักษรของประเทศสมาชิก ไดแก บรูไน
ดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร ประเทศไทย
ติมอร เลสเต และเวียดนาม
ที่ประชุมมีมติใหการดำรงตำแหนงผูอำนวยการสำนักเลขาธิการซีมีโอ มีระยะเวลา
4 ป โดยไมสามารถขยายวาระการดำรงตำแหนงไดอีก และใหนำเสนอมติดังกลาวตอ
ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 33 พิจารณา
ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบการจั ด ทำแนวทางการสมั ค รเป น สมาชิ ก สมทบประเภท
องคการของซีมโี อ (Affiliate Members) โดย 1) ผูส มัครตองเปนองคกรกึง่ รัฐบาล หรือองคกร
เอกชน/หนวยงานซึ่งตั้งใจจะสงเสริมความรวมมือกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตในดานการศึกษา วิทยาศาสตรและวัฒนธรรม 2) ไมมีการจำกัดจำนวนผูเชี่ยวชาญ
และดานวิชาการของสถาบันหรือหนวยงานทีจ่ ะสมัคร 3) เปนหนวยงานทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ
ตามขอบขายงานของซีมีโอและตองไดรับการยอมรับในระดับภูมิภาคหรือนานาชาติ
4) ไมควรมีสมาชิกสมทบมากกวา 2 แหงตั้งอยูในประเทศแหงเดียวกัน 5) จำนวนสมาชิก
สมทบควรมีจำนวนเหมาะสมโดยไดรับการพิจารณาจากสภาซีเมค แตไมควรเกินจำนวน
ประเทศสมาชิกซีมีโอ เปนตน นอกจากนี้ สภาซีเมคจะเปนผูอนุมัติการเปนสมาชิกสมทบฯ
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โดยมีเสียงสนับสนุนไมนอยกวาจำนวน 2 ใน 3 ของจำนวนสภาซีเมค ซึ่งการอนุมัติดังกลาว
อาจดำเนินการโดยวิธีการลงมติ (referendum) ที่ประชุมฯ มอบสำนักเลขาธิการซีมีโอ
นำแนวทางการสมัครเปนสมาชิกสมทบดังกลาว เสนอตอที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสของ
ซีมีโอ ครั้งที่ 33
สำหรับแนวทางการจัดการประชุมวาระเฉพาะของการประชุมสภาซีเมค รัฐมนตรี
วาการกระทรวงศึกษาธิการอาจแตงตั้งรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
ผูมีตำแหนงเทียบเทาเปนผูแทนในการประชุมวาระเฉพาะดังกลาว หากไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ได โดยมีสิทธิ์ในการออกเสียง และปฏิบัติหนาที่แทนไดทุกประการ ในสวนของ
สมาชิกสมทบประเภทองคการของซีมโี อ (Affiliate Members) ศูนยระดับภูมภิ าคของซีมโี อ
และผูสังเกตการณไมสามารถเขารวมการประชุมได
ผูเขาประชุมวาระเฉพาะของการประชุมสภาซีเมค ประกอบดวยผูแทนประเทศละ
1 คน และผูติดตามไมเกิน 2 คน ผูแทนประเทศสมาชิกมีสิทธิ์ลงมติได 1 เสียง ผูอำนวยการ
สำนักเลขาธิการซีมีโอไมมีสิทธิ์ออกเสียง สมาชิกสมทบ (Associate Member) สามารถ
เขาประชุมไดแตไมมีสิทธิ์ออกเสียง
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การจัดการประชุมเต็มคณะของการประชุมสภาซีเมค
การจัดประชุมเต็มคณะของสภาซีเมคมีลกั ษณะเชนเดียวกับการประชุมวาระเฉพาะ
ยกเวนสมาชิกสมทบประเภทองคการ (Affiliate Member) และผูสังเกตการณเขาประชุม
ไดแตไมมีสิทธิ์ออกเสียง
การจัดที่นั่ง เปนรูปตัวอักษร ยู แบงเปน 2 วง ที่นั่งหัวโตะ ไดแกประธานและ
ผูอำนวยการสำนักเลขาธิการซีมีโอ ที่นั่งวงใน ประเทศสมาชิกนั่งเรียงตามลำดับอักษร
เริ่มตนดวยบรูไนดารุสซาลาม และสิ้นสุดดวยประเทศเวียดนาม ตามโดยสมาชิกสมทบ
(Associate Member) นั่งตอจากเวียดนาม ที่นั่งวงนอก เริ่มตนจากซายมือของประธาน
ไดแก สมาชิกสมทบประเภทองคการ (Affiliate Member) ตามดวยศูนยระดับภูมิภาค/
เครือขายของซีมีโอ ตามดวยผูสังเกตการณที่จะนั่งตอจากศูนยซีมีโอโวคเทค
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ความรวมมือระหวางกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย
และองคการซีมีโอ
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โครงการการมีสวนรวมของชุมชนขององคการรัฐมนตรีศึกษา
แหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEAMEO Community Involve Programme)
องค ก ารรั ฐ มนตรี ศึ ก ษาแห ง เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต ไ ด จั ด ให มี โ ครงการการมี
สวนรวมในชุมชน (SEAMEO Community Involve Programme) ขึ้น เมื่อป 2539
โดยการคั ด เลื อ กโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาในชุ ม ชนเพื่ อ ให ค วามช ว ยเหลื อ ในสิ่ ง ที่ จ ำเป น
ทั้งนี้ เพื่อใหโรงเรียนเหลานั้น สามารถดำรงอยูไดอยางยั่งยืน การชวยเหลือขององคการ
ซีมีโอตอโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกใหเขาโครงการดังกลาวอาจกระทำไดในหลายลักษณะ
เชน ขอใหศูนยตาง ๆ ในความดูแลขององคการซีมีโอ เปนตนวา ศูนยเรคแซม (ศูนยระดับ
ภูมิภาควาดวยการศึกษาดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร) ศูนยทรอปเมด (ศูนยระดับ
ภูมิภาควาดวยเวชศาสตรเขตรอนและสาธารณสุข) ศูนยไรเฮด (ศูนยระดับภูมิภาควาดวย
การอุดมศึกษาและการพัฒนา) และศูนยอื่นๆ ชวยสนับสนุนในเรื่องทุนและการฝกอบรม
ใหแกบุคลากรของโรงเรียน ใหคำแนะนำ ปรับปรุงความพรอม ความสามารถของนักเรียน
โดยเนนเรือ่ งสุขภาพ จัดหาหนังสือและอุปกรณใหแกหอ งสมุดของโรงเรียน จัดหาคอมพิวเตอร
พรอมใหการฝกอบรมการใชอินเตอรเน็ตแกบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งการใหความชวยเหลือ
ขององคการซีมีโอในลักษณะนี้ เปนการชวยเหลือเพิ่มเติมขีดความสามารถของครู การ
พัฒนาการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้น ปรับปรุงอุปกรณการเรียนการสอนใหมีความทันสมัย
พัฒนาศักยภาพและความพรอมของนักเรียน และเสริมสรางการมีสวนรวมของผูปกครอง
ในการศึกษาของเด็ก
วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาครู ทักษะของครูในการพัฒนาการเรียนของนักเรียน
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูใหญในการจัดการโรงเรียน
3. ปรับปรุงใหอุปกรณการเรียนมีความทันสมัยมากขึ้น
4. พัฒนาศักยภาพและความพรอมของเด็กในการเรียน
5. เพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมของผูปกครองในการศึกษาของเด็ก
เกณฑพื้นฐานในการพิจารณาโรงเรียน
1. เปนโรงเรียนที่ดอยโอกาสและยังไดรับการพัฒนานอย
2. เปนโรงเรียนที่ตั้งอยูในชนบทในเขตจังหวัดใกลเคียงกับกรุงเทพฯ
3. เปนโรงเรียนที่ตั้งอยูหางจากกรุงเทพฯ ไมเกิน 150 กิโลเมตร
เกณฑการพิจารณาปญหาของโรงเรียน
1. ปญหาของเด็ก
1. ปญหาของครู
2. ปญหาความสามารถดานภาษาอังกฤษของครู
3. ปญหาของผูอำนวยการโรงเรียน
4. ปญหาความสามารถดานภาษาอังกฤษของผูอำนวยการโรงเรียน
5. การสนับสนุนของผูปกครองตอการใหศึกษาแกนักเรียน
6. การสนับสนุนของชุมชนที่จะชวยพัฒนาโรงเรียน

องคการซีมโี อไดเลือกโรงเรียนบานปรือวาย จังหวัดฉะเชิงเทรา เขารวมโครงการนีเ้ ปน
โรงเรี ย นแรก โดยได ใ ห ก ารสนั บ สนุ น อยู เ ป น เวลา 4 ป และพบว า โรงเรี ย นสามารถ
ดำเนินการในเรื่องตาง ๆ ไดบรรลุตามเปาหมายที่กำหนดไว จึงยุติโครงการนี้ที่โรงเรียน
บานปรือวายเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2543
หลังจากนั้น สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ไดขอความรวมมือจากกระทรวงศึกษาธิการ
ในการพิจารณาหาโรงเรียนแหงใหม เพื่อใหเขารวมโครงการการมีสวนรวมของชุมชน
กั บ องค ก ารซี มี โ อต อ จากโรงเรี ย นบ า นปรื อ วาย จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา ซึ่ ง สำนั ก งาน
คณะกรรมการการประถมศึ ก ษาแห ง ชาติ ได เ สนอชื่ อ โรงเรี ย นไปให อ งค ก ารซี มี โ อ
พิจารณาจำนวน 3 โรงเรียน ไดแก
1. โรงเรียนบานซับสนุน จังหวัดสระบุรี
2. โรงเรียนบานปลองเหลี่ยม จังหวัดสมุทรสาคร
3. โรงเรียนบานไทรทอง จังหวัดกาญจนบุรี
คณะเจาหนาทีข่ องสำนักเลขาธิการซีมโี อ ไดเดินทางไปเยีย่ มโรงเรียนทัง้ 3 แหงขางตน
ระหวางวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2543 แลวแจงผลการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเพื่อ
เขารวมโครงการนี้ใหกระทรวงศึกษาธิการทราบวา องคการซีมีโอไดคัดเลือกโรงเรียน
บานซับสนุน จังหวัดสระบุรี เขารวมโครงการดังกลาว แตเนื่องจากโรงเรียนทั้ง 3 แหง
มีความสนใจในโครงการมีสวนรวมของชุมชนที่องคการซีมีโอจัดขึ้นเปนอยางมาก ดังนั้น
สำนักเลขาธิการซีมีโอจึงเสนอใหโรงเรียนบานซับสนุนเปนศูนยกลางกิจกรรม โดยให
โรงเรียนบานปลองเหลีย่ ม และโรงเรียนบานไทรทอง เขารวมกิจกรรมดวย และไดยตุ โิ ครงการ
เมื่อป 2547
ในป 2549 สำนั ก เลขาธิ ก ารซี มี โ อและสำนั ก ความสั ม พั น ธ ต า งประเทศ สป.
ไดเดินทางไปสำรวจสภาพแวดลอมโรงเรียนประถมศึกษาที่จะเขารวมโครงการฯ จำนวน
3 แหง ไดแก
1. โรงเรียนบานคลองใหญ จังหวัดชลบุรี
2. โรงเรียนวังจระเข จังหวัดสระแกว
3. โรงเรียนบานคลองอุดม จังหวัดสระแกว
แตเนื่องจาก สำนักเลขาธิการซีมีโอรับอนุมัติโครงการ “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต” จาก World Bank
Development Grant Facility (WB-DGF) จึงไดขอใหกระทรวงศึกษาธิการพิจารณา
โรงเรี ย นที่ เ หมาะสมจากเดิ ม ระดั บ ประถมศึ ก ษาเป น ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา จำนวน
2 แหง ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษต่ำ
สภาพแวดล อ มกึ่ ง ชนบท เข า ร ว มในโครงการฯ ซึ่ ง กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได เ สนอชื่ อ
โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข จังหวัดชลบุรี และโรงเรียนวัดมวงวิทยาคม จังหวัดสระบุรี
และไดพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข จังหวัดชลบุรี เขารวมโครงการฯ
ตั้งแตป 2550 เปนตนมา
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ทั้ ง นี้ ในป 2550 สำนั ก เลขาธิ ก ารซี มี โ อได พิ จ ารณาให โรงเรี ย นบ า นปรื อ วาย
จังหวัดฉะเชิงเทรา และโรงเรียนบานซับสนุน จังหวัดสระบุรี เขารวมโครงการอีกครั้งหนึ่ง
เนื่องจากพบวาโรงเรียนทั้งสองแหงยังขาดแคลนอุปกรณการเรียนการสอน อีกทั้งครูที่
เขารวมโครงการที่ไดรับการฝกอบรมตาง ๆ ไดเกษียณอายุราชการและยายไปสอนโรงเรียน
อื่น ซึ่งทำใหผลกระทบตอผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียน ตอมาในป 2553 องคการ
ซีมีโอใหการสนับสนุนโรงเรียนศึกษาสงเคราะหบางกรวยเขารวมโครงการ
โครงการความร ว มมื อ ระดั บ ภู มิ ภ าคว า ด ว ยคุ ณ ภาพและความเสมอภาคทาง
การศึกษาของซีมีโอ (QEE)
ประเทศไทยได เ สนอโครงการความร ว มมื อ ระดั บ ภู มิ ภ าคว า ด ว ยคุ ณ ภาพและ
ความเสมอภาคของซีมีโอ และไดรับความเห็นชอบจากการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษา
แหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ซีเมค) ครั้งที่ 37 ป 2545 ที่จังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีจุดเนน
ที่สำคัญ 5 ประการ ไดแก ดานการจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐานและวิธีการมีสวนรวม
ของบุคลากร เนื้อหาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน สภาพแวดลอมในการเรียน
การสอน ความสามารถของครูและระบบตอบแทน และการมีสวนรวมของชุมชน ซึ่งมี
เปาหมายเพื่อใหเครือขายในประเทศสมาชิกของซีมีโอ ไดรวมมือกันพัฒนาคุณภาพและ
ความเสมอภาคทางการศึกษา
ในสวนของประเทศไทย มีสถานศึกษาเขารวมเปนเครือขายระดับชาติ จำนวน
315 แหง ไดมีการจัดสัมมนาและประชุมปฏิบัติการหลายครั้ง ทั้งในระดับชาติและภูมิภาค
โดยเมื่อป 2546 ประเทศไทยไดเปนเจาภาพจัดประชุมสัมมนาในระดับภูมิภาคเปน
ครั้งแรก ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผูแทนโรงเรียนเครือขายของประเทศสมาชิก
ไดมโี อกาสพบปะแลกเปลีย่ นประสบการณซงึ่ กันและกัน นับไดวา ประสบผลสำเร็จอยางดียงิ่
สำหรับประเทศสมาชิกอื่นเชน ประเทศฟลิปปนส มาเลเซีย ก็ไดไปขยายผลเชนกัน
เมื่อป 2550 กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดการประชุมระดับภูมิภาคเรื่องคุณภาพและ
ความเสมอภาคทางการศึกษาในประเทศสมาชิกซีมโี อ ภายใตหวั ขอ “การพัฒนาอยางยัง่ ยืน
ในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต ” ที่ จั ง หวั ด ชลบุ รี เพื่ อ เป น เวที ใ ห ส ถานศึ ก ษาในประเทศ
สมาชิกซีมีโอที่เปนเครือขายโครงการฯ ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณระหวางกันเพื่อ
ใชเปนแนวทางในการพัฒนาการดำเนินโครงการความรวมมือวาดวยความเสมอภาคและ
คุณภาพทางการศึกษาขององคการซีมีโอไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนอง
สิ่งทาทายที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
ในวาระที่ประเทศไทยเปนเจาภาพจัดการประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ 44 ในป 2552
กระทรวงศึกษาธิการไดเปนเจาภาพจัด SEAMEO QEE Regional Congress and
Exhibition ระหวางวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2552 ที่โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ เพื่อให
ผูแ ทนประเทศสมาชิกซีมโี อรวมกันหาแนวทางในการดำเนินโครงการใหเปนไปอยางตอเนือ่ ง
และเกิ ด ประโยชน สู ง สุ ด ต อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพและความเสมอภาคทางการศึ ก ษา
มีผเู ขาประชุมรวมทัง้ สิน้ 205 คน ทัง้ นี้ มีการรายงานความกาวหนาการดำเนินโครงการของ
ประเทศสมาชิก การประชุมกลุม ยอย และจัดแสดงนิทรรศการตามหลักการของ QEE ดวย
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การดำเนินโครงการจัดการศึกษาสำหรับผูดอยโอกาสเพื่อบรรลุเปาหมายการจัดการ
ศึกษาเพื่อปวงชน To Reach the Unreached in Southeast Asia and Achieve
Education for All Goals by 2015
โครงการจัดการศึกษาสำหรับกลุมดอยโอกาสในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
เป น โครงการความร ว มมื อ ระหว า งองค ก ารซี มี โ อและอาเซี ย น เพื่ อ ช ว ยเหลื อ กลุ ม
ผู ด อ ยโอกาสอั น จะนำไปสู ก ารบรรลุ เ ป า หมายการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ปวงชน และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ประกอบดวย
โครงการจัดการศึกษาในรูปแบบตางๆ โดยประเทศสมาชิกซีมีโอและอาเซียนรับเปน
เจาภาพในแตละโครงการ จำนวน 10 โครงการ ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาและยกระดับ
คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนในมิ ติ ต า งๆ เช น ความเสมอภาคทางเพศ การส ง เสริ ม
การเรียนรูส ำหรับผูเ รียนทีม่ คี วามบกพรองทางรางกาย การจัดการศึกษากอนระบบวัยเรียน
การเสริมสรางการสอนแบบคละชั้น เปนตน สำหรับประเทศไทย เปนเจาภาพหลักในการ
ดำเนินโครงการดังนี้
1. โครงการพัฒนาศูนยการเรียนรูช มุ ชนในชนบทในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
2. โครงการการจัดการศึกษา การดูแล และการใหบริการการปรึกษาสำหรับเด็ก
ที่ไดรับผลกระทบจากเชื้อ HIV และเอดส
โครงการทั้ง 10 โครงการ มีดังนี้
1. โครงการส ง เสริ ม การเรี ย นรู ส ำหรั บ ผู เรี ย นที่ มี ค วามบกพร อ งทางร า งกาย
ประเทศมาเลเซีย เปนเจาภาพหลักในการดำเนินโครงการ
2. การจัดระบบการติดตามนักเรียนที่ออกจากโรงเรียนกลางคันและประชากร
กลุมที่ยังไมไดรับการศึกษา ประเทศฟลิปปนส เปนเจาภาพหลักในการดำเนินโครงการ
3. การสงเสริมการศึกษาสำหรับสตรีและเด็กหญิง ประเทศมาเลเซีย เปนเจาภาพหลัก
ในการดำเนินโครงการ
4. การสรางกลไกการศึกษาสำหรับผูก ลุม ผูย งั ไมเขาถึงการศึกษา ประเทศเวียดนาม
เปนเจาภาพ
5. การจัดการศึกษากอนระบบวัยเรียน ประเทศบูรไนดารุสซาลาม เปนเจาภาพ
หลักในการดำเนินโครงการ
6. การเสริมสรางการสอนแบบคละชัน้ สปป.ลาว เปนเจาภาพหลัก
7. การพัฒนาศูนยการเรียนรูชุมชนในชนบทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
สำหรับการรูหนังสือและการดำเนินชีวิต ประเทศไทยเปนเจาภาพหลัก
8. การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ไรที่อยูและไมมีสัญชาติ ประเทศอินโดนีเซีย
เปนเจาภาพหลัก
9. การจัดการศึกษา การดูแล และการใหบริการการปรึกษาสำหรับเด็กที่ไดรับ
ผลกระทบจากเชื้อ HIV และเอดส ประเทศไทยเปนเจาภาพหลักในการดำเนินการ
10. การจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมในสถานการณภัยพิบัติธรรมชาติและ
สภาวการณฉุกเฉินประเทศอินโดนีเซียและฟลิปปนส เปนเจาภาพหลักในการดำเนิน
โครงการ

55

56

โครงการ “ภาษาแมเพื่อเปนสื่อในการเรียนการสอนในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ยุทธศาสตรและการสนับสนุน”
โครงการ “ภาษาแมเพือ่ เปนสือ่ ในการเรียนการสอนในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ยุทธศาสตรและการสนับสนุน” (Mother Tongue as Bridge Language of Instruction
in Southeast Asian Countries : Policy, Strategies and Advocacy ) เริ่มดำเนินการ
โดยสำนักเลขาธิการซีมโี อเมือ่ เดือนมิถนุ ายน 2550 โดยไดรบั การสนับสนุนงบประมาณจาก
ธนาคารโลก วัตถุประสงคของโครงการ ไดแก การศึกษาแนวทางในการกำหนดนโยบาย
ดานภาษาเพื่อบรรลุเปาหมายการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึง
การศึกษา ลดปญหาการเรียนซ้ำชั้นและการเลิกเรียนกลางคันและปรับปรุงผลการเรียน
ผลที่ไดรับจากการดำเนินโครงการไดแกการจัดพิมพชุดนโยบายดานภาษา และกรณีศึกษา
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต จากการดำเนินโครงการทำใหไดรูปแบบการดำเนินการ
ในการใชภาษาแมเปนสื่อในการสอนภาษา
โครงการนี้ เริ่มตนดำเนินการระยะแรกเมื่อเดือนมิถุนายน 2550 จนถึงป 2552
โครงการระยะแรกประสบความสำเร็จอยางดียิ่งในการรวบรวมนโยบายของประเทศ
ตางๆ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีในการใชภาษาแมในการเรียนการสอนในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต นอกจากนี้ ไดมีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยมีผูแทนประเทศ
สมาชิกซีมีโอ ศูนยระดับภูมิภาคซีมีโอ ผูแทนภาคเอกชนและองคกรระหวางประเทศ
เขารวมการประชุมเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2551 ซึ่งผลความสำเร็จดังกลาวไดรายงานตอ
ที่ประชุม สภาซีเมคครั้งที่ 43 ซึ่งที่ประชุมไดใหขอเสนอแนะตอการดำเนินงาน ดังนี้

1. การดำเนินโครงการฯ ควรมีการดำเนินการมากกวาการปรึกษาหารือและการให
ขอแนะนำเชิงนโยบาย แตควรมุง เนนในเรือ่ งกระบวนการดำเนินการ การกำหนดยุทธศาสตร
และกระบวนการดำเนินการ
2. ควรมีการกำหนดรูปแบบการใชภาษาแมในการเปนสื่อการสอน โดยขอความ
รวมมือจากผูเชี่ยวชาญดานภาษาใหมีสวนรวมในการดำเนินการในการทำกรณีศึกษาและ
การพิจารณาในเชิงนโยบาย
ต อ มาสำนั ก เลขาธิ ก ารซี มี โ อได จั ด ทำข อ เสนอดั ง กล า วต อ ธนาคารโลกเมื่ อ วั น ที่
26 ตุลาคม 2552 โดยธนาคารโลก ตกลงที่จะสนับสนุนเงินจำนวน US$ 300,000
เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการและกิจกรรมในป 2553 ใหแกประเทศสมาชิกซีมีโอ
สำนักเลขาธิการซีมีโอเปนผูประสานการดำเนินการ โดยมีศูนยซีมีโอ QITEP ดานภาษา
ที่กรุงจาการตา เปนผูดำเนินการ รวมทั้งศูนยอินโนเทค และสปาฟา ทั้งนี้เครือขาย
หนวยงานดานการศึกษาเพื่อปวงชน เชนยูเนสโก ยูนิเซฟ และคณะทำงานการศึกษาดาน
พหุภาษาในเอเชียจะใหการสนับสนุนดานเทคนิค กิจกรรมดำเนินการประกอบดวย การจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการและฝกอบรมระดับภูมิภาคเพื่อกำหนดแนวทางจัดทำแผน การ
สนับสนุน การดำเนินการและการประเมินผล Mother tongue-based MLE programmes
ในระหวางการประชุมสภาซีเมคครั้งที่ 45 ที่ประชุมไดเห็นชอบในการสนับสนุน
กิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินการภาษาแม ในป 2553 โดยประเทศสมาชิกซีมีโอมีสวนรวม
ดำเนินการเพื่อนำไปสูการกำหนดนโยบายดานภาษาในประเทศดังกลาว ดังนั้น ในป
2553 สำนักเลขาธิการซีมีโอไดรวมมือกับกระทรวงศึกษาธิการแหงชาติอินโดนีเซียและ
ศูนยซีมีโอ QITEP ดานภาษาที่จาการตา ในการจัดทำขอเสนอในการกำหนดรูปแบบที่ดีใน
การใชภาษาแมในฐานะเปนสื่อการสอนในอินโดนีเซีย โดยมียูเนสโก ผูแทนมหาวิทยาลัย
มหิดลและหุน สวนความรวมมือทีเ่ กีย่ วของ ชวยในการจัดทำขอเสนอดังกลาว ตอมาประเทศ
มาเลเซียไดจัดทำขอเสนอเรื่อง “Using Mother Tongue in Teaching and Learning
in Indonesian Classrooms” เพื่อใชภาษาแมใน 4 จังหวัดของอินโดนีเซีย โดยใชรูปแบบ
ชุดภาษาปตตานี-มาเลย-ไทย
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โครงการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพของน้ำสะอาดสำหรับมนุษย การพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลที่ดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
โครงการนีม้ งุ ผลสัมฤทธิข์ องเปาหมายในการพัฒนาแหงสหัสวรรษ การพัฒนาคุณภาพ
ของน้ำสะอาด และการพัฒนาระบบสุขาภิบาลที่ดี โดยเมื่อป 2548 สำนักเลขาธิการ
ซีมีโอไดจัดประชุมวางแผนในเรื่องนี้ เพื่อระดมความคิดในการจัดทำสื่อการเรียนการ
สอนและบูรณาการคานิยมของมนุษย จริยธรรมการใชน้ำไวในหลักสูตร โดยมีการขอรับ
ความรวมมือจากสมาชิก เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการสงเสริมคุณคาในการใชน้ำสะอาด
การพัฒนาระบบสุขาภิบาลที่ดี การศึกษาดานสาธารณสุข / สุขอนามัยในโรงเรียนของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต และการสงเสริมการบริหารจัดการที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ
โครงการดังกลาวสืบเนื่องจากการประชุมคณะทำงานที่ปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษา
เพื่อการใชประโยชนจากน้ำ (Consultative Workshop on Values-Based Water
Education) เมื่อเดือนธันวาคม 2546 ที่ไดมีการดำเนินงานรวมกันระหวางองคการซีมีโอ
โครงการตั้งถิ่นฐานมนุษยแหงสหประชาชาติ หรือ UN HABITAT และธนาคารเพื่อการ
พั ฒ นาแห ง เอเชี ย (ADB) ซึ่ ง ผลจากการหารื อ ดั ง กล า ว นำไปสู ก ารจั ด ทำปฏิ ญ ญา
The Ministerial Declaration on Value-based Water Education ซึ่งไดผานความ
เห็นชอบจากที่ประชุมสภาซีเมค ระหวางการประชุมสภาซีเมคที่บรูไนดารุสซาลามใน
เดือนมีนาคม 2547
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ตอมาในเดือนกันยายน 2548 ไดมีการจัดทำขอตกลงความรวมมือในการดำเนิน
โครงการดังกลาวระหวางองคการซีมีโอและ UN HABITAT เพื่อรวมกันสงเสริมการใชน้ำ
อยางมีประโยชน การสุขาภิบาล และการศึกษาดานระบบสุขาภิบาลที่ดีในโรงเรียนเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต เพื่อการสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน และการใหความรูเรื่องคานิยม
ดานจริยธรรมในการใชน้ำใหแกนักเรียนในโรงเรียน ซึ่งเปนแนวทางสำคัญในการพัฒนา
สภาพสังคมและสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ โครงการดังกลาวเปนสวนหนึ่งของโปรแกรมทรัพยากร
น้ำสำหรับชุมชนเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพื่อสนับสนุนการบรรลุเปาหมายการ
พัฒนาแหงสหัสวรรษในเรื่องน้ำและสุขอนามัย โครงการฯ ไดแบงออกเปนสองสวน
คือ 1) การพัฒนาและการทดสอบภาคสนามเพื่อประเมินขอมูลเรื่องน้ำและสุขอนามัย
(Development and Field Testing of the Water and Sanitation Assessment
Protocol) และ 2) การบูรณาการการทดลองนำรองในการศึกษาดานน้ำและสุขอนามัยใน
โรงเรียนของสมาชิกซีมีโอที่ไดรับการคัดเลือก (Integration of HVWHSE into Primary
and Secondary School Lessons) โดยขัน้ แรกจะสำรวจรายการอุปกรณ / เครือ่ งมือดาน
น้ ำ ดื่ ม / น้ ำ ใช และด า นสุ ข อนามั ย ภายในโรงเรี ย นด ว ยแบบสำรวจ “WATSON”
เพื่อนำไปศึกษา และวิเคราะห และนำผลที่ไดมาพัฒนา / สรางจริยธรรมการใชน้ำอยาง
มีคุณคา และสุขอนามัยในโรงเรียนสมาชิกของโครงการความรวมมือระดับภูมิภาควาดวย
คุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาของซีมีโอ (QEE) ตอไป
โครงการฯ เริ่มตน ดำเนินการระยะเวลา 3 ป ระหวางป 2548-2551 โดย
UN HABITAT สนับสนุนดานเทคนิคและการเงินเพื่อบรรลุเปาหมายการดำเนินการที่ตั้งไว
ตอมา สำนักเลขาธิการซีมีโอ และ UN HABITAT ไดรวมมือกันศึกษาการดำเนินการ
ดังกลาวเพื่อเริ่มตนโครงการระยะที่ 2 (ป 2554-2556)
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โครงการพัฒนาศักยภาพผูนำในศตวรรษที่ 21
กะทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได ร ว มมื อ กั บ องค ก ารซี มี โ อ และศู น ย ภู มิ ภ าคของซี มี โ อ
ดำเนินโครงการฝกอบรมใหแก ผูบริหารการศึกษาทั้งของไทย และในอาเซียน เพื่อกาวสู
การเปนประชาคมอาเซียน ภายในป 2558 หลักสูตรการฝกอบรมประกอบดวย หลักสูตร
การใชภาษาอังกฤษสำหรับผูบริหารการศึกษา ภาวะผูนำ เทคโนโลยีสารสนเทศดานการศึกษา
สำหรับผูบริหาร การจัดการฝกอบรมครั้งแรกจัดขึ้น ระหวางวันที่ 5-19 กรกฎาคม 2553
ณ สถาบันนานาชาติเพื่อการพัฒนาผูบริหารการศึกษา โดยมีสำนักเลขาธิการซีมีโอเปน
หนวยประสานการดำเนินการจัดฝกอบรม และศูนยระดับภูมิภาคของซีมีโอจัดการฝกอบรม
ประกอบดวย ศูนยภูมิภาคซีมีโอดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (อินโนเทค)
ศูนยภูมิภาคซีมีโอดานเทคนิคและอาชีวศึกษา (โวคเทค) ศูนยภูมิภาคซีมีโอดานภาษา (เรลค)
จัดทำหลักสูตรและใหการฝกอบรม
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โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผูนำในศตวรรษที่ 21 ขางตน เปนนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการในการเตรียมความพรอมของผูบริหารการศึกษาของไทยและ
ในภู มิ ภ าคเพื่ อ พั ฒ นาความสามารถและทั ก ษะที่ จ ำเป น ในการก า วสู ป ระชาคมอาเซี ย น
ซึ่งกำหนดเปาหมายภายในป 2558 โดยเนนการเสริมสรางวิสัยทัศน ความรู และทักษะ
จำเปนในดานการบริหารจัดการ อาทิ การใชภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาวะผูน ำ
นอกจากนี้ โครงการฯ ยังมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูบริหารสถานศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยน
ประสบการณและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการพัฒนาสถาบันการศึกษา ทั้งยังเปนการ
พัฒนาเครือขายผูบริหารการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
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บทบาทของไทยในองคการซีมีโอ
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ประเทศไทยเป น ประเทศที่ มี บ ทบาทสำคั ญ ในการก อ ตั้ ง องค ก าร และได ใ ห
ความสำคัญกับองคการดังกลาว โดยไดสนันสนุนที่ตั้งสำนักเลขาธิการองคการซีมีโอ
ในประเทศไทยตามความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อป พ.ศ. 2510 และในป พ.ศ. 2545
ประเทศไทยไดจัดสรรงบประมาณเพื่อทำการบูรณะอาคารที่เปนที่ตั้งสำนักเลขาธิการ
ขององคการ (อาคารดังกลาวเปนทีต่ งั้ ของสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ดวย) และไดเปลีย่ น
ชื่ออาคารจากอาคารดาราคารเปน อาคาร 100 ป หมอมหลวงปน มาลากุล เพื่อรำลึก
ถึงผูแทนประเทศไทยที่มีบทบาทในการกอตั้งองคการ คือ ม.ล. ปน มาลากุล ซึ่งดำรง
ตำแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการของไทยในขณะนั้น
นอกจากนี้ ในป พ.ศ. 2510 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหไทยรับเปนเจาภาพ
โครงการระดับภูมิภาควาดวยเวชศาสตรเขตรอนของซีมีโอ (ทรอปเมด) โดยมีสำนักงาน
อยูที่คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งปจจุบันไดปรับเปนเครือขายระดับ
ภูมิภาค ตอมาป พ.ศ. 2521 กระทรวงศึกษาธิการไดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอ
ความเห็ น ชอบในการรั บ เป น เจ า ภาพโครงการระดั บ ภู มิ ภ าคว า ด ว ยโบราณคดี แ ละ
วิ จิ ต รศิ ล ป ข องซี มี โ อ ซึ่ ง ได เ ปลี่ ย นเป น ศู น ย ร ะดั บ ภู มิ ภ าคว า ด ว ยโบราณคดี แ ละ
วิจิตรศิลป (สปาฟา) เมื่อป พ.ศ. 2528 และไดจัดสรางอาคารเพื่อใชเปนสำนักงานที่
เทเวศร ติดกับหอสมุดแหงชาติ และในป พ.ศ. 2531 ประเทศไทยไดรับเปนเจาภาพ
ศูนยระดับภูมิภาควาดวยการอุดมศึกษาและการพัฒนาของซีมีโอ (ไรเฮด)

ในการเปนเจาภาพสำนักเลขาธิการซีมีโอและศูนยระดับภูมิภาคตางๆ อีก 3 ศูนย
ทำใหประเทศไทยตองชำระเงินสนับสนุนสำนักงานและกิจกรรมของศูนยดังกลาวไดแก
ศูนยสปาฟา ทรอปเมด สวนการสนับสนุนศูนยไรเฮด ไดตั้งงบประมาณไวที่ทบวงมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ประเทศไทยยังไดชำระเงินอุดหนุนใหกับองคการมาโดยตลอด
ซึ่งหากคิดตามดัชนีคาบำรุงของสมาชิก ประเทศไทยเปนประเทศที่ชำระคาบำรุงสูงสุด คือ
รอยละ 25 นอกจากนี้ประเทศไทยยังไดชำระเงินอุดหนุนใหกองทุนพัฒนาการศึกษาของ
ซีมีโอ (SEAMEO Educational Development Fund : EDF) โดยการผูกพันดวย
ในดานการบริหารประเทศไทยไดมบี ทบาทสำคัญ โดยการจัดสงผูแ ทนเขาปฏิบตั งิ าน
ในตำแหนงผูอำนวยการสำนักเลขาธิการซีมีโอมาแลว 5 คน คือ
1. ศาสตราจารย ดร. กอ สวัสดิ์พาณิชย (ธันวาคม 2508 – มกราคม 2511)
2. ศาสตราจารยสุกิจ นิมมานเหมินทร (กุมภาพันธ 2511 – มีนาคม 2512)
3. พลเอกเนตร เขมะโยธิน (มกราคม 2513 – กุมภาพันธ 2515)
4. ศาสตราจารย ดร. อดุล วิเชียรเจริญ (กุมภาพันธ 2524 - กุมภาพันธ 2530)
5. ดร. สุภารักษ รัชอินทร (มิถุนายน 2540 – พฤษภาคม 2544)
ในป 2554 ดร.วิทยา จีระเดชากุล จากประเทศไทย จะเขาดำรงตำแหนงผูอ ำนวยการ
ซีมีโอ สืบตอจาก Dato Ahamad bin Sipon จากมาเลเซีย ตามมติที่ประชุมสภาซีเมค
ครั้งที่ 45 ในป 2553
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ลำดับเหตุการณสำคัญ
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ป พ.ศ

เหตุการณ

พ.ศ 2508 (1965)

การจัดตั้งองคการรัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ซีมีโอ) เปนผลสืบเนื่องจาก
การประชุมระหวางรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการของไทย สปป.ลาว มาเลเซีย และ
สิงคโปร เวียดนาม ประธานคณะกรรมการ
แหงชาติวาดวยยูเนสโกของฟลิปปนส และ
ที่ปรึกษาพิเศษของประธานาธิบดีแหงสหรัฐ
อเมริกา ซึ่งจัดที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

พ.ศ 2509 (1966)

การจัดตั้งศูนยระดับภูมิภาคซึ่งเปนสองแหงแรก
ของซีมีโอ
1. ศูนยภูมิภาควาดวยการศึกษาวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร : เรคแซม ตั้งอยูที่ปนัง
ประเทศมาเลเซีย
2. ศูนยภูมิภาควาดวยการสอนภาษา :
เรลค ตั้งอยูที่สิงคโปร

พ.ศ 2510 (1967)

การจัดตั้ง
1. เครือขายภูมิภาควาดวยเวชศาสตรเขตรอน
และสาธารณสุข : ทรอปเมดตั้งอยูที่กรุงเทพฯ
ทำหนาที่เปนสำนักงานกลางของเครือขาย
ระดับภูมิภาค 4 แหง ในประเทศอินโดนีเซีย
มาเลเซีย ฟลิปปนส และไทย ประกอบดวย
1.1 เครือขายระดับภูมิภาควาดวยเวชศาสตร
เขตรอนและสาธารณสุขของซีมีโอ
อินโดนีเซีย มีความชำนาญเฉพาะดาน
โภชนาการ
1.2 เครือขายระดับภูมิภาควาดวยเวชศาสตร

เขตรอนและสาธารณสุขของซีมีโอ
มาเลเซีย มีความชำนาญเฉพาะดาน
จุลชีววิทยา พยาธิวิทยา และกีฏวิทยา
1.3 เครือขายระดับภูมิภาควาดวยเวชศาสตร
เขตรอนและสาธารณสุขของซีมโี อ ฟลปิ ปนส
มีความชำนาญทางดานสาธารณสุขศาสตร
และการแพทยชนบท
1.4 เครือขายระดับภูมิภาควาดวยเวชศาสตร
เขตรอนและสาธารณสุขของซีมีโอ
ประเทศไทย มีความชำนาญเฉพาะดาน
เวชศาสตรเขตรอนทั่วไป
พ.ศ 2511 (1968)

การจัดตั้ง ศูนยภูมิภาควาดวยชีววิทยาเขตรอน :
ไบโอทรอบ (SEAMEO Regional Centre fo
Tropical Biology : BIOTROP ตั้งอยู
เมืองโบกอร (Bogor) ประเทศอินโดนีเซีย

พ.ศ 2513 (1970)

การจัดตั้งศูนยภูมิภาควาดวยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา : อินโนเทค ที่เวียดนาม

พ.ศ 2514 (1971)

กัมพูชาเขาเปนสมาชิกขององคการซีมีโอ

พ.ศ 2516 (1973)

l

l

l

l

การจัดทำกฎบัตรซีมีโอเกี่ยวกับการเขาสมัคร
เปนสมาชิกสมทบ
ฝรั่งเศสเขาเปนสมาชิกสมทบของซีมีโอ
เปนประเทศแรก
การประชุมสภาซีเมคครั้งที่ 8 อนุมัติ
ในหลักการใหสรางศูนยวิจัยประยุกตดาน
โบราณสถานและวิจิตรศิลป (ARCAFA)
ที่กรุงพนมเปญ และตอมาองคการซีมีโอ
ไดสงมอบ ARCAFA ใหอยูในการดูแลของ
ประเทศไทยในระหวางสงครามที่กัมพูชา
ออสเตรเลียและนิวซีแลนดเขาเปนสมาชิก
สมทบของซีมีโอ ลำดับที่ 2 และ 3
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พ.ศ 2521 (1978)

ประเทศไทยไดจัดทำโครงการภูมิภาควาดวย
โบราณคดีและวิจิตรศิลป : สปาฟา

พ.ศ 2525 (1983)

การประชุมสภาซีเมคครั้งที่ 18 ที่ปนัง มาเลเซีย
ไดใหการรับรองการปรับแกไขกฎบัตรซีมีโอ
ซึ่งครอบคลุมเรื่องสมาชิกสมทบของซีมีโอ

พ.ศ 2526 (1984)

l
l

พ.ศ 2530 (1988)

l
l

l

พ.ศ 2532 (1990)

l

l

สมาคมชุมชนของแคนาดา (ACCC) เขาเปน
สมาชิกสมทบประเทศองคการของซีมีโอ
แคนาดาเขารวมเปนสมาชิกสมทบของซีมีโอ
ACCC ขอถอนตัวจากการเปนสมาชิกสมทบ
ประเภทองคการของซีมีโอ เพื่อหลีกทางให
ประเทศแคนาดาเขาเปนสมาชิกสมทบของ ซีมีโอ
ศูนยซีมีโอ สปาฟา ไดกลายเปนศูนยระดับภูมิภาค
ของซีมีโอ โดยมีรัฐบาลไทยเปนเจาภาพโดยยังคง
ใชอักษรยอวา APAFA
ศูนยภูมิภาควาดวยเทคนิคและอาชีวศึกษา
ไดจัดตั้งขึ้นที่บรูไนดารุสซาลาม
เยอรมนีเขาเปนสมาชิกสมทบของซีมีโอ

พ.ศ 2535 (1992)

เวียดนามเขาเปนสมาชิกของซีมีโอ

พ.ศ 2536 (1993)

l

l

พ.ศ 2539 (1996)
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บรูไนดารุสซาลามเปนสมาชิกลำดับที่ 9 ของซีมีโอ

ศูนยภูมิภาควาดวยการอุดมศึกษา
และการพัฒนา : ไรเฮด จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย
ประเทศเนเธอรแลนดเปนสมาชิกสมทบ
ลำดับที่ 6 ของซีมีโอ

ศูนยภูมิภาควาดวยการฝกอบรม: รีแทรค
จัดตั้งขึ้นที่เมืองโฮจิมินห เวียดนาม

พ.ศ 2540 (1997)

ศูนยภูมิภาควาดวยการศึกษาแบบเปด : ซีโมเล็ค
(SEAMEO Regional Centre for Open
Learning : SEAMOLEC)จัดตั้งขึ้นที่กรุงจาการตา
อินโดนีเซีย

พ.ศ 2541 (1998)

สหภาพพมาเขาเปนสมาชิกของซีมีโอ

พ.ศ 2542 (1999)

International Council for Open and
Distance Education (ICDE) เขาเปนสมาชิก
สมทบประเภทองคการของซีมีโอ

พ.ศ 2543 (2000)

ศูนยภูมิภาควาดวยประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรม : แชท จัดตั้งที่กรุงยางกุง ประเทศพมา

พ.ศ 2548 (2005)

ประเทศนอรเวยเปนสมาชิกสมทบของซีมีโอ

พ.ศ 2549 (2006)

การประชุมสภาซีเมคครั้งที่ 41 รับรองการเปน
ประเทศสมาชิกซีมีโอของติมอร เลสเต

พ.ศ 2550 (2007)

ประเทศสเปนเขารวมเปนสมาชิกสมทบของซีมีโอ

พ.ศ 2552 (2009)

มหาวิทยาลัย Tsukuba เขาเปนสมาชิกสมทบ
ประเภทองคการของซีมีโอ

พ.ศ 2553 (2010)

บริติช เคานซิล เขาเปนสมาชิกสมทบของซีมีโอ
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บทสรุป
ปจจุบนั การดำเนินงานขององคการซีมโี อมีความเจริญรุดหนาไปอยางรวดเร็ว ทัง้ ยังไดเพิม่
การจัดตัง้ ศูนยระดับภูมภิ าคของซีมโี อ และขยายเครือขายความรวมมือกับองคการระหวางประเทศ
ทั้ ง ในระดั บ ชาติ และระดั บ ภู มิ ภ าค จนทำให อ งค ก ารซี มี โ อเป น องค ก รระหว า งประเทศที่ มี
บทบาทสำคัญในการสงเสริมและผลักดันความรวมมือดานการศึกษา วิทยาศาสตรและวัฒนธรรม
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต อยางไรก็ตาม องคการซีมีโอกำลังเผชิญกับสิ่งทาทายนานัปการ
ทัง้ ในดานการบริหารจัดการ และการประสานความรวมมือกับประเทศตางๆ อันเกิดจากสภาพการณ
ที่แปรเปลี่ยนทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในปจจุบัน จึงจำเปนอยางยิ่งที่องคการ
ซีมีโอจะตองผนึกความรวมมือกับประเทศสมาชิกซีมีโอ รวมทั้งประเทศไทย ตลอดจนองคการ
ระหวางประเทศดานการศึกษาที่เกี่ยวของ เชน อาเซียน ยูเนสโก เพื่อใหองคการซีมีโอยังคงดำเนิน
บทบาทนำในการสรางทรัพยากร และองคความรูที่เปนประโยชนและสามารถตอบสนองความ
ตองการดานการศึกษาในภูมิภาค ตามเปาหมายการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน และเปาหมายการ
พัฒนาแหงสหัสวรรษแหงสหประชาชาติ ที่ภาคีทุกภาคสวนจะตองรวมดำเนินการ
ในสวนของประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการไดดำเนินกิจกรรมความรวมมือกับองคการ
ซีมีโอที่เปนประโยชนตอการพัฒนาการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมทั้งในประเทศไทย
และประเทศในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใตอยางหลากหลาย ตลอดจนริเริม่ การดำเนินโครงการ
ที่เปนประโยชนตอภูมิภาคหลายโครงการ อาทิ โครงการความรวมมือระดับภูมิภาควาดวยคุณภาพ
และความเสมอภาคทางการศึกษาของซีมีโอ ซึ่งประเทศไทยไดเสนอขอริเริ่มในการดำเนินการ
ในการประชุมสภาซีเมคครัง้ ที่ 37 ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม เมือ่ ป 2545 จนทำใหทป่ี ระชุมใหความเห็นชอบ
และมีการลงนามในปฏิญญารวมกัน กระทรวงศึกษาธิการจึงมีความมุง มัน่ ทีจ่ ะใหความรวมมือและ
สนับสนุนการดำเนินการองคการซีมโี อ และศูนยระดับภูมภิ าคเพือ่ พัฒนาความรวมมือดานการศึกษา
วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมในภูมิภาค เพื่อพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคสูความเปนเลิศ อันจะนำมา
ซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาค สมดังเจตจำนงคขององคการซีมีโอที่ไดตั้งไว
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เอกสารแนบทาย
CHARTER
OF

THE SOUTHEAST ASIAN MINISTERS OF EDUCATION
ORGANIZATION
WE, the Peoples of Southeast Asia,
DESIROUS of attaining the benefits of peace, prosperity and security through an enlightened
citizenry,
RECOGNIZING the forces and the challenge of change in the contemporary world,
ANXIOUS to provide for constructive direction to these forces of change,
AND RESOLED upon joint and cooperative efforts for regional educational development,
HAVE, through our governments, adopted hereby this Charter of the Southeast Asian Ministers
of Education Organization.

ARTICLE 1
Purpose and Functions

1. The purpose of the Organization is to promote cooperation among the Southeast Asian nations
through education, science and culture in order to further respect for justice, for the rule of law and for
the human rights and fundamental freedom which are the birthrights of the peoples of the world.
2. To realize this purpose the Organization will :
(a) Collaborate in the work of advancing the mutual knowledge and the understanding of the peoples
in Southeast Asia as well as the rest of the world;
(b) Promote and collaborate with the Member States, at their request, in joint projects and
programmes of mutual benefit concerning education, science and culture and assist the members in
the development of educational activities;
(c) Maintain, increase and diffuse knowledge;
(d) Assist in articulating education to the economic and social goals in the individual Member
States;
3. With a view to preserving the independence, integrity and fruitful diversity of the cultures and
educational systems of the Member States, the Organization is prohibited from intervening in matters
which are essentially within their domestic jurisdiction.
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Article II
MEMBERSHIP
1. The original Member States of this Organization shall be: Indonesia, Laos, Malaysia, the Philippines,
Singapore, Thailand and the Republic of Vietnam.
2. Southeast Asian States not members of this Organization may be admitted as Member States by
a two-third majority vote of the Southeast Asian Ministers of Education Council.
3. Any Member States of the Organization may withdraw from the Organization by notice addressed to
the Secretariat. Such notice shall take effect on 31 December of the year following the year during which
the notice is given. Such withdrawal shall not affect the financial obligations owed to the Organization on
the date the withdrawal takes effect.

Article III
ORGANS

The Organization shall include a Southeast Asian Ministers of Education Council and a Secretariat

Article IV

THE SOUTHEAST ASIAN MINISTERS OF EDUCATION COUNCIL
1. The Southeast Asian Ministers of Education Council, hereinafter referred to as the “Council”, shall
consist of the Ministers of Education or accredited representatives of the Member States of the Organization.
2. The Council shall determine the policies and the main lines of work of the Organization.
3. The Council shall appoint the Director of the Secretariat.
4. The Council shall receive the reports of the Director and approve the programme and budget of
the Organization.
5. The presence of at least two-thirds of the Member States is necessary for the Council to do business.
Each Member State shall have one vote. Decisions shall be made by a simple majority of the Member States
present and voting, except in cases in which a two-third majority is required by the provisions of this Charter.
6. The Council shall meet annually in ordinary session; it may meet in extraordinary session if it so decides
or if called by at least in extraordinary session if it so decides or if called by at least one-third of the Member States
7. At each session the location of its next ordinary session shall be designated by the Council, if the session
is called by it, or otherwise by the Director after consultation with at last one-third of the Member States
8. The Council shall adopt its own rules of procedure.
9. The Council shall, at the ordinary session of each year, elect a President and other officers.
10. The Council shall set up special and technical committees and such other subordinate bodies
as may be nessary for its purposes.
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Article V
THE SECRETARIAT
1. The Secretariat of the Southeast Asian Ministers of Education Organization shall be called
“The Southeast Asian Ministers of Education Secretariat” (SEAMES), hereinafter referred to as the
“Secretariat”.
2. The Secretariat shall consist of a Director and such staff as may be required.
3. The Director shall be appointed by the Council under such terms and conditions as the Council
may approve, and shall be eligible for reappointment. He shall be the chief administrative officer and
the legal representative of the Organization.
4. The Director shal lappoint the staff of the Secretariat in accordance with staff regulations
to be approved by the Council. Subject to the paramount consideration of securing the highest
standard of integrity, efficeincy and technical competence, appointemnet to the staff shall be on as wide
a georgraphical basis as possible.
5. In determining the salaries of the professional staff, the international organization scale shall
be used.
6. The responsibilities of the Director and of the staff shal lbe exculsively international in character.
In the discharge of their duties they shal lnot seek or receive instructions from any government or from any
authority external to the Organization. They shall refrain from any action which might prejudice their position as
international officials. Each Member State of the Organization undertakes to respect the international
character of the responsibilities of the Director and staff, and not to seek to influence them in
the discharge of their duties.
7. The Secretariat shall perform, under the authority of the Council, the following functions:
(a) Implement the policies and execute the programmes adopted by the Council;
(b) Plan and study the feasibility of regional education project proposals;
(c) Hold conferences and seminars;
(d) Promote the utilization of academic facilities and professional competence within the region through
exchange of students, faculty members, professional personnel and instructional meterals;
(e) Administer small or temporary projects or centres of regiona significance;
(f) Help secure financial support for the Organization from interested countries, organizations or other souces;
(g) Cooperative with other organizations and agencies in matters of ommon interest; and
(h) Carry out all other assignments given by the Council.
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8. The Director shall prepare the agenda for the Council. The Director shall submit to the Council
the progrmmes of work for the Organization and corresponding budget estimates together with such
recommendations as he considers desirable.
9. The Director, or a deputy designated by him, shall participate withouth the right to vote in all
meeetings of the Council, and of the Committess of the Organization.
10. The Director shall prepare and communicate to the Member Sates and to the council preiodical
reports on the activities of the Organization. The Council shall determine the period to be be covered
by these reports.

Article VI
BUDGET

1. The budget shall be administered by the Council
2. The Council shall approve and give final effect to the budget and to the appointment of financial
responsibility among the Member States of the Organization.
3. The Director, with the approval of the Council and on behalf of the Organization, may receive
gifts, bequests, and subventions directly from Governments, public and private institutions, associations,
and private persons.

Article VII

RELATIONS WITH OTHER INTERNATIONAL ORGANIZATIONS AND AGENCIES
1. This Organization may cooperate with other specialized regional and international and
international organizations and agencies whose interests and activities are related to its purposes.
To this end the Director, acting under the general authority of the council, may establish effective
working relationships with such organizations and agencies and make arrangements for establishing such
joint committees as may be necessary to ensure effective cooperation. Any formal arrangements entered
into with such organizations and agencies shall be subject to the approval of the Council.
2. This Organization may make appropriate arrangements with other specialized regional and
international organizations and agencies for reciprocal representation at meetings.
3. This Organization may make suitable arrangements for consultation and cooperation with
governmental and non-governmental organizations and agencies concerned with matters within its
competence, and may invite them to undertake specific tasks.
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Article VIII
LEGAL STATUS OF THE ORGANIZATION
1. The Organization shall posses full juridical personality and, in particular, full capacities;
(a)to contract;
(b)to acquire, and dispose of, immovable and movable property, and;
(c)to institute legal proceedings.
2. The Organization shall enjoy in the territory of each of its Member States such privileges and
immunities as are necessary for the fulfillment of its purposes.
3. Representatives of the Member States and officials of the Organization shall similarly enjoy such
privileges and immunities as are necessary for the independent exercise of their functions in connection
with the Organization.

Article IX
AMENDMENTS

1. Proposals for amendments to this Charter shall become effective upon receiving the approval of
a two-third majority of the Member States. The draft texts of the proposed amendments shall be communicated
by the Director to the Member States at least six months in advance of their consideration by the Council.
2. The Council shall have the power to adopt, by a two-third majority of the Member States
present and voting, rules of procedure for carrying out the provisions of this Article.

Article X
INTERPRETATION

Any question or dispute concerning the interpretation of this Charter shall be decided by the Council.

Article XI
ENTRY INTO FORCE

1. This Charter shall be subject to acceptance. The instruments of acceptance shall be deposited with
the Royal Thai Government of Thailand
2. This Charter shall come into force when it has been accepted by five of the original Member
States. Subsequent acceptance shall take effect immediately
3. The said Government will inform all the Member States of the receipts of all instruments of
acceptance and of the date on which the Charter comes into force in accordance with the preceding paragraph.
IN FAITH WHEREOF, the undersigned, duly authorized to that effect, have signed this Charter.
DONE in the capital city of Singapore the 7th day of February, one thousand nine hundred and sixty-eight,
in a single copy, in the English language, of which certified copies will be communicated by the Royal
Government of Thailand to the Governments of all the other Member States.
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APPENDIX
Terms and Conditions of Associate Membership and Affiliate Membership of SEAMEO
I. Associate Membership
1. Associate Membership shall be open to any country which is willing to promote cooperation among
Southeast Asian nations through education, science and culture.
2. (i) Associate Membership shall be approved by a two-third majority of the Council
(ii) This approval may be given by referendum.
3. The withdrawal procedure of an Associate Member from the Organization shall be the same as that of a
Member State, namely: any Associate Member of the Organization may withdraw from the Organization
by notice addressed to the Secretariat. Such notice shall take effect on 31 December of the year following
the year during which the notice is given. Such withdrawal shall not affect the financial obligations owed to
the Organization on the date the withdrawal takes effect.
4. An Associate Member may participate in the programmes of the various Centres/Projects and the number
of participants in each programme is to be decided by the Centre/Project concerned; the cost of such
participation shall be at the same rates as charged to participants of Member States and shall be borne
by the Associate Member.
5. (i) An Associate Member shall have the right to send representatives to Council, and other SEAMEO
meetings and participate in their proceedings but shall have no voting rights.
(ii) An Associate Member shall have the same number of representatives on each Governing Board as
a Member State has but without voting rights. The expenses of the representatives shall be borne by
the Associate Member.
6. An Associate Member shall make an annual financial contribution to the Organization, the amount of
which shall be fixed by the Council.
7. As in the case of Member States of the Organization an Associate Member will consider making voluntary
contributions to the SEAMEO Educational Development Fund.
II. Affiliate Membership
1. Affiliate Membership shall be open to a semi-governmental institution or nongovernmental organization
which is willing to promote co-operation among Southeast Asian nations through education, science
and culture.
2. The terms and conditions relating to Associate Membership shall be applied mutatis mutandis to Affiliate
Membership in all respects except that Affiliate Members shall have no right to participate in the in-camera
sessions of the Meetings of Members and Associate Members of SEAMEO.
* Adopted as terms and conditions of Associate Membership, January 1973, 8th SEAMEC Conference,
Phnom Penh; revised to cover Affiliate Membership, January 1983, 18th SEAMEC Conference, Penang
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Report of H E Sukich Nimmanheminda
Minister of Education
to Field Marshal Thanom Kittikachorn, Prime Minister
at the Inauguration Ceremony of the Darakarn Building
(UNESCO/SEAMES Office)
920 Sukhumvit Road, Bangkok
on Friday, February 19, 1971
Your Excellency,
My colleagues in the Ministry of Education and myself are deeply appreciative of your kindness in
having accepted our invitation to preside at the Inauguration Ceremony of the Darakarn Building, to be
used as office of two international educational organizations, namely, the Regional Office for Education
in Asia of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, or “UNESCO” for short,
and the Southeast Asian Ministers of Education Secretariat or “SEAMES”.
Allow me to present to Your Excellency a brief account of the cooperation between Thailand and the two
organizations.
Thailand became Member State of UNESCO on January 1, 1949. It could therefore be said that the
relationship between Thailand and the Organization dated as far back as 22 years ago. After Thailand had
become a member, UNESCO experts were sent to work for various educational projects, for instance, the
Chachoengsao Pilot Project. As the number of projects increased, so did the number of experts. It therefore
became necessary to establish an Office of UNESCO Chief of Mission to Thailand, which was originally located
in the Ministry of Education. The said Office was moved to several other locations until it was finally installed
in one wing of the building, which had formerly housed the now-defunct Ministry of Culture at Sanam Sua Pa.
In 1960, UNESCO wished to establish its Regional Office for Education in Asia with a view to planning
for development of primary education in this region and sought the permission of His
Majesty’s Government to set up the said Office in Bangkok. The Office of UNESCO Chief of Mission to
Thailand had to be transformed to become the UNESCO Regional Office for Education in Asia, thus there
was a need for a new office building to house the UNESCO Regional Office.
In 1965, UNESCO organized in Bangkok the Second Conference of Ministers of Education and Ministers
Responsible for economic Planning of Member States in Asia. At the close of the Conference, the Ministers of
Education of some Southeast Asian countries held a meeting to discuss the possibilities of mutual cooperation in
the field of education, resulting in the establishment of the Southeast Asian Ministers of Education Secretariat or
“SEAMES”. This was an interim office with Dr Kaw Swasdi Panich as its acting director. It was first located in the Ministry of
Education and was afterwards moved to the Educational Mateirals Centre in the compound of the Teachers’ Council.
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In 1968, at the Third Annual Conference of the Southeast Asian Ministers of Education Council,
a resolution was adopted authorizing the permanent SEAMES Office to be established in Bangkok and
appointing myself as its first director.
I have already made mention of the need to house the Regional Office of UNESCO, and now SEAMES
has added a new weight to this need. The Ministry of Education therefore requested Your Excellency
to present the case to the Council of Ministers for consideration. With your kind support, the Council of
Ministers allocated a sum of 15 million baht for the construction of this building, the foundation stone
of which was laid by Your Excellency on January 3, 1969.
The site of the building has an area of 6.2 rai; the building itself is five-storeyed,
square-shaped and 35 metres long on each side. Mr Khian Suwansingh and M.R. Biradej
Chakrabandhu are the architects, and Mr Kumut Kiatfeaungfoo and Mr Niyom Riansuwan are
the engineers. The Wiwat Construction Limited Partnership is the constructor. Since the building
is meant for the common use of UNESCO and SEAMES, the building has originally been called “UNESCO/
SEAMES Building”. Later, His Excellency M.L. Pin Malakul, who has always been keenly interested in
activities of both organizations and has taken the initiative of constructing this building, has given it a most
appropriate name of “Darakarn”, as it is located in the compound of the Planetarium of the Ministry of
Education, which has adopted this name ever since.
Your Excellency, the auspicious moment has arrived. I respectfully beg Your Excellency to inaugurate
the Darakarn building for the use of UNESCO and SEAMES, which will serve as a symbol of cooperation between
Thailand and the two organizations.
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Address by His Excellency Field Marshal Thanom Kittikachorn
Prime Minister
at the Inauguration Ceremony of the Darakarn Building
(UNESCO/SEAMES Office)
on Friday, February 19, 1971
Your Excellency, Mr Directors, Ladies and Gentlemen,
It gives me a great pleasure to attend the Inauguration Ceremony of the Darakarn Building,
the foundation stone of which was laid by myself at the invitation of the Ministry of Education two
years ago. His Majesty’s Government is greatly honoured that the United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization and the Southeast Asian Ministers of Education Organization have chosen to
base their offices in Thailand. On behalf of the Thai Government, I wish to pledge our firm support to
the Organizations to which we shall continue to accord all the facilities required.
I can assure all of you that His Majesty’s Government has always realized the significant
role of education in national development and has done its utmost to improve the education
of its people, particularly at the time when the recent population explosion has become
a critical problem. We are therefore gratified to see that UNESCO shares a similar
view and has rendered most valuable assistance to Thailand as well as other countries in this part of
the world in the development of education.
SEAMEO is another organization with the same purpose of promoting education, but in a smaller
area, that is to say, within the region of Southeast Asia. Although the Organization has only been recently
established, its great success is quite apparent, as could be seen in the number of the centres of its various
projects located in different Member States. I take this opportunity to extend our warm welcome to H E
Dr Nguyen-Luu-Vien, Deputy Prime Minister and Minister of Education of the Republic of Vietnam, President
of the Southeast Asian Ministers of Education Council, who has kindly honoured us with his presence.
I also wish to extend our warm welcome to the directors of the six project centres of the Organization who
have come to attend this Inauguration Ceremony. Indeed it is most gratifying to witness the solidarity of
leading educators in this region in their common efforts to develop education in this part of the world.
At this auspicious moment, it is my pleasure to inaugurate the Darakarn Building and take this
opportunity to wish the two organizations every success in their undertakings, which will pave the way
for the educational and economic development of the people in Southeast Asia.

77

Address by
His Excellency Mr. Pongpol Adireksarn
Minister of Education, Thailand
Chairman of the Thai National Commission for UNESCO
and President of SEAMEO Council
at the Unveiling Ceremony of the Statue of H.E. Mom Luang Pin Malakul
and the Dedication of Mom Luang Pin Malakul Centenary Building
Friday, December 27, 2002 at 09.00 hrs.
at UNESCO-SEAMEO Secretariat Building, Sukhumvit Road, Bangkok
Mr. Koichiro Matsuura, Director-General of UNESCO,
Dr. Arief Sadiman, Director of SEAMEO Secretariat,
Members of Diplomatic Corps, and Representatives from the United Nations Units,
Distinguished Guests,
Ladies and Gentlemen,
It is indeed a great honour and a privilege for me to be here this morning to join all of you in the celebration
of Mom Luang Pin Malakul Centenary. As we are well aware, UNESCO has acclaimed His Excellency as a world
great personality on the occasion of his centenary in 2003. May I express my heartfelt appreciation to Mr. Koichiro
Matsuura, Director-General of UNESCO for honouring us with his presence and participation in the ceremony,
and especially for the support that UNESCO and the SEAMEO Secretariat have given to this important event.
The Royal Thai Government, through the Ministry of Education has allocated 5.99 million baht for the renovation
of this building as part of the Mom Luang Pin Malakul Centenary Celebration, and rename it in his honour.
Gathered here at this ceremony are some of the relatives and former students of His Excellency Mom Luang
Pin Malakul, officials of the Ministry of Education, guests and friends from within the country and outside, who cherish
many fond memories of His Excellency Mom Luang Pin Malakul. We remember him not only as a former Minister
of Education, but more importantly as an outstanding educator who devoted his long life and career to the cause of
education. Among some of His Excellency Mom Luang Pin Malakul’s major focuses and achievements were :
equal access and quality, development of rural teachers, and international cooperation in education, sciences,
and culture.
His Excellency Mom Luang Pin Malakul was an active and well-recognized leader at many UNESCO fora.
In 1949, he served as the director and coordinator for the International Seminar for Rural Adult Education for
Community Action organized by UNESCO in Mysore, India. In 1950, he chaired the ECAFE-UNESCO Working Group
in Bangkok. He attended many International Conferences of UNESCO such as the International Conference of
Education at IBE, Geneva in 1951 and one year later, because of his active leadership, was elected to the UNESCO
Executive Board for two consecutive terms.
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At the regional level, he chaired the Minister of Education of Asian States Meeting on Education and Economic
Planning Meeting twice, in 1962 and 1965, during which he held informal consultations with Ministers of Education
of Southeast Asian Countries. He became instrumental in founding the Southeast Asian Ministers of Education
Organization, better known as SEAMEO. He contributed significantly to the establishment and development of
many SEAMEO Regional Centers of Excellence, hosted by various Member Countries, as well as the establishment
of the Secretariat of SEAMEO, hosted by the Government of Thailand.
Within his own country, His Excellency Mom Luang Pin Malakul is remembered nation-wide with great respect
and love, as a teacher at Chulalongkorn University, founder of countless primary and secondary schools both in
Bangkok and in the provinces. Founder of Chiang Mai University, Silpakorn University Sanamchandra Palace Campus, and
Srinakharinwirot University. During his long service in various posts at the Ministry of Education, he was particularly
concerned about the quality of rural teachers, and made important efforts to establish many Teacher Colleges
in remote provinces such as Chiang Rai and Mahasarakam, and the Community Teacher College at Jom Bueng,
Rachaburi, all of them have now become Rajabhat Institutes. He also promoted the development of the Teachers
Council and founded the Association for the Summer Study of Teachers under the Teachers Council.
Mom Luang Pin Malakul had an excellent command of both Thai and English, and had authored more than
200 literary works, comprising 57 essays on education, 58 plays, 32 works in poetry, 8 travelogues, and 52 bylines and
occasional papers. In recognition of his literary achievements, the Thai Government proclaimed him a National Artist
in literature in 1987.
On the occasion of UNESCO and SEAMEO joining us in the commemoration of Mom Luang Pin Malakul Centenary,
I should like to quote from Dr. Kaw Swasdi Panich, the first Director of SEAMEO Secretariat and a former
Executive Board of UNESCO and a former Minister of Education of Thailand. Dr. Kaw Swasdi Panich, a student
of Mom Luang Pin’s and one of his close associates, wrote in 1987 that “Mom Luang Pin was born to work for
education. He was always happy when he worked. He enjoyed doing everything from teaching to meeting the
difficult challenges of educational development.”
Today, I stand in front of his Centenary Building, as a student of his works and a follower in His Excellency
Mom Luang Pin Malakul’s footsteps in education. I pay my heartfelt respect for him and a deep admiration for
what he has endeavoured to do in his life for all of us, and for the younger generations. And today, I am proud
to be among all of you, and to join with all of you in doing him the honour by rededicating the building that he
founded in 1969 to house the regional office of UNESCO and the Secretariat of SEAMEO, and to unveil his statue
in this building.
May I thank you all once again for your support and assistance and for joining me in performing this gesture
of gratitude to His Excellency Mom Luang Pin Malakul this morning. I believe that this commemoration of his
centenary will serve as a reminder to all of us, that education, as he himself wrote in one of his famous poems,
“like orchids, takes such a long time to blossom. But once in bloom, is so glorious and can be admired by all.”
Thank you very much for your attention.
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ที่ปรึกษา
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฝายตางประเทศ
(นางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล)
คณะบรรณาธิการ
ไพศาล วิศาลาภรณ
ขนิษฐา หานิรัติศัย
พิมพวรัชญ เมืองนิล
โกมุที ยมลนันทน
วรมน เนาวโรจน
เบญจพร มรรยาทออน
แหลงขอมูลและภาพ :
ปยะภา สุอังควาทิน
พิมพรัชฎา พัฒนสุทธิกุล
ฐิราภรณ ตั้งกอสกุล
สำนักเลขาธิการองคการซีมีโอ
กลุมประชาสัมพันธ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักความสัมพันธตางประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
จัดทำโดย กลุมความรวมมือตางประเทศระดับภูมิภาค
สำนักความสัมพันธตางประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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