
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธกิาร  
 ตรวจเย่ียมศูนยระดับภูมิภาคของซมีีโอท่ีสาธารณรัฐฟลิปปนส 

ระหวางวันท่ี 18-20 ธันวาคม 2552 

 
นาย จุ ริ นทร  ลั กษณวิ ศิ ษฏ  รั ฐ มนตรี ว า ก า ร
กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานสภาซีเมค ได
เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐฟลิปปนส ระหวางวันที่ 
1 8 -2 0  ธั น ว า ค ม  2 5 5 2  เ พ่ื อ ต ร ว จ เ ยี่ ย ม              
การดําเนินงานของศูนยระดับภูมิภาคของซีมีโอ     
โ ด ย มี  ร ศ . ด ร . น พ . วิ ชั ย  ว น ดุ ร ง ค ว ร ร ณ                      
ผู ช วย รั ฐมนตรี ว าการกระทรวงศึ กษาธิ ก า ร 

คณะทํางานรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนองคกรหลัก และ
เจาหนาที่สํานักความสัมพันธตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมเดินทางไป
เยือนสาธารณรัฐฟลิปปนสในครั้งน้ีดวย 
 

การเจรจาหารืออยางไมเปนทางการกับ Dr. Jesli A. Lapus รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการฟลิปปนส  
 
เม่ือวันที่ 19 ธันวาคม 2552 ที่โรงแรมดุสิตธานี สาธารณรัฐฟลิปปนส นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการของไทยและ 
Dr. Jesli A. Lapus รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการฟลิปปนส ไดรวมหารือ         
เรื่องความรวมมือดานการศึกษาระหวางประเทศ
ไทยและฟลิปปนส และการเตรียมการจัดการ
ประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออก
เฉียงใต และการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ซึ่ง
จะจัดขึ้นคูขนานระหวางวันที่ 26-29 มกราคม 2553 
ที่    เมืองเซบู ฟลิปปนส โดยจะมีพิธีสงมอบงานใหแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการของ
ฟลิปปนส ในพิธีเปดการประชุมดังกลาวดวย 
 



 
 
 
การเยือนสถาบันวิจัยขาวนานาชาติ (International 
Rice Research Institute - IRRI) รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการและคณะ ได เดินทางไปเยือน 
สถาบันวิจัยขาวนานาชาติ ซึ่งเปนสถาบันดานการเกษตร 
ที่เกาแกและใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชีย โดยมี Dr. Achim 
Dobermann รองผูอํานวยการของสถาบันใหการตอนรับ 
สถาบัน IRRI กอตั้งขึ้นใน พ.ศ 2503 เพ่ือชวยประเทศใน
แถบเอเชียในการเพ่ิมผลผลิตขาว  ซึ่งจะชวยสรางความม่ันคงทางดานอาหาร รวมทั้งชวยเหลือ
เกษตรกรใหมีรายไดเพ่ิมขึ้น ประเทศไทยเปนหน่ึงในสมาชิกของ IRRI  นับตั้งแตกอตั้ง พรอมกับ
ญี่ปุน ฟลิปปนส และอินเดีย  
 วัตถุประสงคสําคัญอีกประการหน่ึง ไดแก การรวบรวมพันธุขาว ซึ่งขณะนี้มีการรวบรวม
ไวแลว 109,000 ชนิดจากทั่วทั้งเอเชีย โดยประเทศไทยไดสงพันธขาวรวบรวมไวในศูนยวิจัยขาว
แหงน้ี จํานวน 50,000 ชนิด  

ปจจุบัน สถาบัน IRRI มีสํานักงานสาขาใน 14 ประเทศ เชน ไทย จีน เกาหลี อินเดีย 
อินโดนีเซีย เวียดนาม  และบังคลาเทศ และอีกสองประเทศในแอฟริกา นอกจากน้ีในประเทศที่แม 
IRRI จะไมมีสาขาอยู แตไดมีกิจกรรมทําวิจัยในทุกประเทศ งบประมาณดําเนินการของ IRRI 
ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลฟลิปปนส และจากประเทศตางๆ รวมทั้งประเทศไทย นับตั้งแตเร่ิม
กอตั้งจนถึงป 2550 มีคนไทยไดรับทุนศึกษาในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท ฝกปฏิบัติงาน และ
ฝกอบรมในหลักสูตรระยะสั้น ที่ IRRI แลว จํานวนรวม 856 คน 
 

I am here today to congratulate SEAMEO SEARCA on its commitment, 

dedication and achievements.  

I would also like to express my confidence in the Centre’s current and 

future programme of activities. 

 

 

 

 

 



การตรวจเยี่ยมศูนยระดับภูมิภาควาดวยการวิจัย
และบัณฑิตศึกษาดานการเกษตรของซีมีโอ หรือ
ศูนยเซียรกา  ตั้งอยูที่เมืองลอสบายอส  สาธารณรัฐ
ฟลิปปนส  ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากสภาซีเมคให
จัดตั้งขึ้นเม่ือ พ.ศ 2509  และเริ่มเปดดําเนินการเม่ือ
วันที่ 1 กรกฎาคม  พ.ศ 2512  มีภารกิจในการ
สนับสนุนทุนการศึกษาดานเกษตรกรรมแกประเทศ
สมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในระดับ
ปริญญาโท และเอก  โดยรวมมือกับมหาวิทยาลัยฟลิปปนส มหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศตางๆ 
ในภูมิภาค รวมทั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรของไทยดวย นอกจากนี้ ยังสงเสริม ดําเนินการ และ
ประสานการดําเนินโครงการวิจัยดานการเกษตรในภูมิภาค  ดําเนินการคนควา ทดลอง เพ่ือ

แสวงหาวิธีการที่จะนําความรูและ
เทคโนโลยีใหมๆ ทางการเกษตร
เพ่ือชวยสงเสริมโครงการพัฒนา
ชนบท  ตลอดจนเปนแหลง
รวบรวมความรูและขอมูลเก่ียวกับ
เกษตรกรรมในเอเชียเพ่ือเผยแพร
ไปยังประเทศสมาชิก ปจจุบันมี
นักศึกษาจากประเทศไทยจํานวน 

7 คน กําลังศึกษาในระดับปริญญาเอก 

SEAMEO TROPMED in the Philippines also assists the region through 

targeted, postgraduate level research and training aimed at 

strengthening national, community and institutional capabilities; 

specialized short-term training courses; as well as the hosting of 

scientific fora. 

การตรวจเยี่ยมเครือขายระดับภูมิภาควาดวยเวชศาสตรเขตรอนและสาธารณสุขของซีมีโอ 
ฟลิปปนส (เครือขายทรอปเมด ฟลิปปนส) กอตั้ง
เม่ือ พ.ศ 2509   มีสํานักงานอยูที่มหาวิทยาลัย
ฟลิปปนส กรุงมะนิลา มีความชํานาญทางดาน
สาธารณสุขศาสตรและการแพทยชนบท มีหนาที่ใน
การจัดหลักสูตรฝกอบรม จัดการประชุมสัมมนา 
ประชุมทางวิชาการ และดําเนินการวิจัยตามความ



ชํานาญเฉพาะดาน ปจจุบัน ใหบริการการศึกษาใน 7 สาขาวิชาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 
และ 1 สาขาวิชาในระดับปริญญาตรี  ใหแกประเทศสมาชิกซีมีโอและนักศึกษาจากประเทศนอก
ภูมิภาคดวย เครือขายระดับภูมิภาคทรอปเมด ฟลิปปนส เปนหน่ึงในเครือขายทรอปเมดของซีมีโอ 4 
แหง  ประกอบดวย   เค รือขายทรอปเมด  ประเทศไทย  มีความชํานาญเฉพาะทางดาน
เวชศาสตรเขตรอนทั่วไป   เครือขายทรอปเมด มาเลเซีย มีความชํานาญเฉพาะดานจุลชีววิทยา 
พยาธิวิทยา และกีฏวิทยา เครือขายระดับทรอปเมด อินโดนีเซีย มีความชํานาญเฉพาะดาน
โภชนาการ และ เครือขายระดับทรอปเมด ฟลิปปนส ความชํานาญทางดานสาธารณสุขศาสตรและ
การแพทยชนบท 

 
 

การตรวจเยี่ยมศูนยระดับภูมิภาควาดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของ            
ซีมีโอ (อินโนเทค)  ตั้งอยูที่เมืองเกซอนซิตี้  สาธารณรัฐฟลิปปนส กอตั้งขึ้นเม่ือป พ.ศ 2511 
ดําเนินภารกิจในการพัฒนาการเรียนการสอนดวยการสงเสริมการพัฒนานวัตกรรม และการวิจัย
บนพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี และการจัดฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของประชาชนในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต กิจกรรมของศูนยอินโนเทคไดแก การดําเนินงานภายใตโครงการ          
e-IMPACT ซึ่งเปนระบบการเรียนรูนอกหองเรียนโดยอาศัยความรวมมือจากผูปกครอง ชุมชน 
และครู โดยใชมัลติมีเดีย วีดิทัศนและสื่อคอมพิวเตอรชวยในการจัดการเรียนการสอน การ
ดําเนินงานภายใตโครงการ LEARNTEACH eXCELS  การจัดทําสื่อการเรียนการศึกษาเพื่อ
สันติภาพ (PEACeXCELS) การดําเนินงานภายใตโครงการ APEX ซึ่งเปนโครงการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยที่นําความรูและประสบการณจากภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมมาประยุกตใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอน การดําเนินงานภายใตโปรแกรม ELSA     ภายใตโครงการ Text2teach 
ซึ่งใชมัลติมีเดียและโทรคมนาคมชวยในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษของนักเรียนฟลิปปนสระดับประถมศึกษาปที่ 5-6  



     ในระหวางการไปเยือนศูนย                
อิ น โ น เ ท ค  รั ฐ ม น ต รี ว า ก า ร
กระทรวงศึกษาธิการไดรับเชิญให
รวมในการฉลองครบรอบ 40 ป 
แห ง ก า รก อตั้ ง ศู นย อิ น โน เทค 
ภายใตคําขวัญ “Seeds for the 
Future” ซึ่งมีวาระตรงกับการเปน
เจาภาพจัดการประชุมสภาซีเมค
คร้ังที่ 45 ของฟลิปปนส และเปน
การเ ร่ิมตนการดําเนินงานตาม

แผนงานระยะ 5 ป รอบปที่ 8 ของศูนยอินโนเทคดวย  
  นอกจากนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานสภาซีเมค และ                    
Dr. Jesli A. Lapus รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการฟลิปปนส  ในฐานะรอง
ประธานสภาซีเมค ตลอดจนผูบริหารระดับสูงของ
กระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย ไดรับเกียรติ
ใหรวมในพิธีขุดพ้ืนที่กอสรางอาคารสํานักงานแหง
ใหมของศูนยอินโนเทค และปลูกตนไมเปนที่ระลึก
ดวย 
 

การเดินทางไปเยือนศูนยระดับภูมิภาคของซีมีโอที่ฟลิปปนสขางตน เปนภารกิจการ    
ตรวจเยี่ยมศูนยระดับภูมิภาคของซีมีโอของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย 
ในฐานะประธานสภาซีเมค  ซึ่งปจจุบันมีจํานวน 19 ศูนย โดยประเทศไทยจะสามารถนําความ
เชี่ยวชาญและความชํานาญการของศูนยระดับภูมิภาคในสาขาตางๆ มาขยายผลในการพัฒนา
การศึกษาของประเทศไทย เชน การเชิญผูเชี่ยวชาญของศูนยตางๆ มาใหการฝกอบรมแกครูและ
บุคลากรการศึกษาของไทย เชน การเชิญผูเชี่ยวชาญศูนยเรคแซมของมาเลเซีย มาใหการอบรม
ครูดานคณิตศาสตรในประเทศไทย เปนตน  

 
 



นอกจากน้ี การเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดําเนินการศูนยอินโนเทค ซึ่งมีศักยภาพในการ
ผลิตนวัตกรรมดานการเรียนการสอนครั้งน้ี กระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยจะไดพัฒนา
ความรวมมือกับศูนยอินโนเทค ในโครงการ ICeXCELS ซึ่งเปนโครงการอบรมพัฒนาครูและ
ผูบริหารสถานศึกษาดาน   การเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือยกระดับคุณภาพการ
สอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใหดียิ่งขึ้น โดยในป 2552 ไดอบรมผูบริหารการศึกษา 
2 รุน ฝกอบรมรุนแรกใหแกครูและผูบริหารการศึกษา จํานวน 45 คน มีผูผานการอบรม 30 คน 
และในขณะนี้ กําลังดําเนินการอบรมครูในรุนที่สอง โดยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะเปด
โอกาสใหครูและผูบริหารสถานศึกษาไดไปอบรมหลักสูตรพิเศษกับอินโนเทคมากขึ้น  

 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการยังกลาวถึงนโยบายที่จะดําเนินความรวมมือกับศูนย

อินโนเทคภายใตโครงการ e-IMPACT ซึ่งเปนระบบการเรียนรูนอกหองเรียนโดยอาศัยความ
รวมมือจากผูปกครอง ชุมชน และครู โดยใชมัลติมีเดีย 
วีดิทัศน และสื่อคอมพิวเตอรชวยในการจัดการเรียน
การสอนของผูเรียนผานระบบ E-Training เปน
กระบวนการฝกอบรมทางไกลโดยใชเทคโนโลยี             
มาชวยในการเรียนการสอนโดยไมตองเดินทางไป
เรียน ซึ่งการดําเนินการดังกลาวมีความสอดคลองกับ
นโยบายในการสงเสริมสนับสนุนการเรียนนอก
หองเรียนในรูปแบบของกิจกรรมที่หลากหลายของ

กระทรวงศึกษาธิการที่จะสอนใหเด็กรูจักการคิดวิและเคราะหมากข้ึนกวาการทองจํา รวมทั้งการ
เรียนนอกหองเรียนอยางสรางสรรคมากข้ึน ขณะนี้ไดมีการปรับหลักสูตรโดยลดความซ้ําซอนลง
ไดถึงรอยละ 30  ซึ่งจะทําใหนักเรียนสามารถเรียนรูนอกหองเรียนไดมากขึ้น และจะสามารถเพิ่ม
การดําเนินกิจกรรมได 3 สวน ประกอบดวย         1) กิจกรรมสําหรับแหลงเรียนรูในโรงเรียน 
เชน การมีอาคารเรียน และหองสมุดที่เหมาะสม  2) การสงเสริมแหลงเรียนรูนอกหองเรียน 
ประกอบดวยความรวมมือกับชุมชน ในโครงการปราชญชาวบาน เปนตน 3) การสงเสริมกิจกรรม
นอกหลักสูตร เชน การดําเนินกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ศิลปะ กีฬา ดนตรี ใหแกผูเรียน  

 
กลุมความรวมมือกับตางประเทศระดับภูมิภาค 

สํานักความสัมพันธตางประเทศ 
24 ธันวาคม 2552 


