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กระทรวงศึกษาธการไทยรวมขบัเคล่ือนซีมีโอสคูวามเป็นเลศด้านการพฒันาบคุลากรในภูิ ิ่ ่ มภาคิ

 
การเปล่ียนแปลงเพ่ือความเป็นเลศิ  

   ซีมีโอและศนูยร์ะดบัภมูภาค ิ :  

ผูนํ้าการศึกษาเพ่ือการพฒันาบคุลากรในภมูภาค ิ  

ระหว่างวนัที ่1-3 ธนัวาคม 2553 ดร.สมบตั ิสุวรรณพทิกัษ์ รองปลดักระทรวงศกึษาธกิาร  ในฐานะ
กรรมการบรหิารของศูนยซ์มีโีอ อนิโนเทค ไดเ้ดนิทางไปเขา้ร่วมการประชุมนานาชาต ิ12th SEAMEO 

INNOTECH International Conference ภายใตห้วัขอ้เรือ่ง SEA Change SEAMEO : Stretching the 
Organizational Possibilities of SEAMEO Centres ณ ศูนยซ์มีโีอ อนิโนเทค ประเทศฟิลปิปินส ์             
การประชุมฯ ในลกัษณะ Open Space ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ประชุมไดร้ว่มกําหนดวาระการประชุม และ
แสดงความคดิเหน็ในหวัขอ้สนทนาทีเ่ป็นทีส่นใจรว่มกนั 

 การประชุมฯ ครัง้น้ี จัดโดยศูนย์ซีมีโอ      
อนิโนเทค ร่วมกบัสํานักเลขาธกิารซมีโีอ 
โดยม ีHon. Br. Armin A. Luistro, FSC 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ประเทศฟิลิปปินส์ ในฐานะประธาน                    
สภาซีเมค ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
เปิดการประชุม ในวนัที ่1 ธนัวาคม 2553   
ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย 
ผู้อํานวยการและเจ้าหน้าที่จากสํานัก

เลขาธกิารซมีโีอ  ผูบ้รหิารของศนูยร์ะดบัภมูภิาคของซมีโีอทัง้ 19 ศนูย ์

“We may look at the sea as something that 
divides our cultures, our language,  the way we see 

things, the way we view the future, and perhaps even 
the way we imagine what future will be. But, I think 
from another perspective, if we were to change our 

paradigm, it is important also to look at the sea—the 
big white oceans that seemingly divide us and ask 

ourselves “Isn’t it the same body of water that comes to 
our shores that also bridge the different cultures, religions, languages, and even Centers?” 

Hon. Brother Armin A. Lusistro, FSC รฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิาร ฟิลปิปินส ์และ
ประธานสภาซเีมค กล่าวเปิดการประชุม พรอ้มปาฐกถาพเิศษเรื่อง การผนึกความรวมมือระหวาง่ ่



2 

ศนูยร์ะดบัภมูภาคของซีมีโอ เพ่ือความเป็นหน่ึงเดียวิ  หรอื One SEAMEO โดยกล่าวยํ้าความสาํคั
ของปี 2558 ซึง่กําหนดเปาหมายสาํคั้ ญในการกา้วสูก่ารเป็นประชาคมอาเซยีน การบรรลุเปาหมายการ้

จดัการศึกษาเพื่อปวงชนขององค์การยูเนสโก และการพฒันาแห่งสหสัวรรษของสหประชาชาติ และ              
การครบรอบ 50 ปี แหง่การก่อตัง้องคก์ารซมีโีอ 

  การปฏิบัติภารกิจในฐานะประธานสภาซีเมค ทําให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ฟิลปิปินส์ มโีอกาสเดนิทางไปเยอืนศูนย์ระดบัภูมภิาคของซมีโีอที่ตัง้อยู่ในประเทศต่างๆ  ที่มภีารกิจ
รว่มกนัในการสบืสานเจตนารมณ์ของรฐัมนตรผีูก่้อตัง้องคก์ารซมีโีอเมื่อปี 2508 เพื่อพฒันาการศกึษาที่

เอื้อประโยชน์สูงสุดสําหรับประชาชนในภูมิภาค               
การประชุมครัง้ น้ี  จึงมีความสําคัญยิ่ง ต่อการผนึก
ความคิดที่จะประสานความร่วมมือระหว่างกัน ทัง้ใน
ระดับชาติ ภูมิภาค และนานาชาติ เพื่อเสริมสร้าง
ศกัยภาพการดําเนินงานของซีมโีอ ด้วยการร่วมระดม
ทรพัยากรและผนึกความร่วมมอืของผูเ้ชี่ยวชาญในการ
พฒันาการศกึษา วทิยาศาสตรแ์ละวฒันธรรมระหว่างกนั 
ทัง้ในระดับภูมิภาคและระดับโลก  ตามบริบทการ
เปลีย่นแปลงของโลกในปจจุบนัและอนาคตั  

ปัจจบุนั แม้พรมแดนทางธรรมชาต เชน ท้องน้ํา หรือผิ ่ นื
ทะเลได้แบงแยกประเทศในภูมภาคออกจากกัน  ่ ิ

กอให้เกดความหลากหลายทางวฒันธรรม ภาษา และ่ ิ

ขนบธรรมเนียมประเพณี แต่อีกมุมมองหน่ึง ทะเลผืน
เดียวกนัน้ี กลบัถกัทอเช่ือมโยงขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศาสนา และวัฒนธรรมของประเทศในภูมภาค หรือิ

แม้แตศูนย์ระดบัภมูภาคของซีมีโอ่ ิ ให้สามารถบรรจบ
กนัให้เป็นหน่ึงเดียว  

คาํกล่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ฟิลปิปินส์ ในระหว่างเปิดการประชมุ  

 

การบรรยายเรื่อง Choice, Data, Means and  
Consequences โดย Dato Dr. Ahamad bin 
Sipon ผู้อํานวยการสํานักเลขาธิการซมีโีอ ได้
กล่าวถึงประสบการณ์และแนวคิดในการทํางาน
ตัง้แต่อดีตจนถึงปจจุบนัั  โดยนําภาพและคติพจน์
ต่างๆ ประกอบการบรรยาย อาท ิการมองสิง่ต่างๆ 
ด้วยความเข้าใจ และด้วยมุมมองที่หลากหลาย 
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ความสาํคญัของทางเลอืก และการตดัสนิใจทีล่ว้นสง่ผลกระทบต่อผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้  ความสาํคญัของการ
รบัฟงความคดิเหน็ของผูอ้ื่นั  คุณค่าแห่งมติรภาพ     การเรยีนรูป้ระสบการณ์ต่างๆ จากบุคคลรอบขา้ง 
ซึง่เอือ้ประโยชน์ต่อการดาํรงชวีติและการปฏบิตังิานในปจจุบนัั  

การบรรยายเรื่อง “Fufilling SEAMEO’S Mandate” 
โดย Dr. Erlinda Pefianco อดตีผูอ้ํานวยการศูนย ์         
ซีมีโอ อินโนเทค  ได้กล่าวถึงภารกิจสําคัญของ
องคก์ารซมีโีอ ทีมุ่ง่สง่เสรมิความรว่มมอืกบัประเทศใน
ภูมภิาคดว้ยความรว่มมอืทางการศกึษา วทิยาศาสตร์
และวฒันธรรม เพือ่เสรมิสรา้งความยตุธิรรม กฎหมาย 
สิทธิม นุษยชนและเสรีภาพพื้นฐานของมนุษย ์

นอกจากน้ี ไดก้ล่าวถงึความสําคญัของศูนยร์ะดบัภูมภิาคของซมีโีอ ทีต่ัง้อยู่ในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออก
เฉียงใต ้ ซึง่มปีระชาชนจาํนวน 550 ลา้นคน อาศยัอยูร่ว่มกนัอยา่งสงบสุข เคารพซึง่กนัและกนั ภายใต้
สภาพแวดลอ้มทางสงัคมและเศรษฐกจิทีม่คีวามแตกต่างทัง้ทางดา้นวฒันธรรม ภาษาและศาสนา โดยแต่
ละศูนย์ระดบัภูมภิาคมภีารกิจที่แตกต่างกนัไป ทัง้ในด้านการฝึกอบรม การวจิยัและการพฒันา  และ
กจิกรรมต่างๆ ทีช่่วยส่งเสรมิใหภ้ารกจิของศูนยซ์มีโีอใหส้ามารถบรรลุเปาหมายในการสง่เสรมิคุณภาพ้

ชวีติทีด่ขี ึน้ของประชาชนและเครอืขา่ยดา้นการพฒันาทรพัยากรมนุษยท์ัง้ในภมูภิาคและนอกภมูภิาค 

  Dr. Erlinda Pefianco ยงัไดก้ล่าวถงึการผนึกความรว่มมอืของศูนยร์ะดบัภูมภิาคของซมีโีอ 
และสมาชกิสมทบของซีมโีอเพื่อช่วยส่งเสรมิภารกิจของศูนย์ระดบัภูมภิาคของศูนย์ซีมโีอให้ประสบ
ความสาํเรจ็ ประกอบดว้ย 1) ความมุง่มัน่ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องศูนยร์ะดบัภูมภิาค (Accountability to 
SEAMEO) 2) การสนบัสนุนการดาํเนินงานของประเทศเจา้ภาพ (Hosting Agreements) 3) การพฒันา
จากระดบัชาตสิูภู่มภิาค (From Local to Regional) ทีม่คีวามสอดคลอ้งกบัเปาหมายการศกึษาเพื่อปวง้

ชนและการการพฒันาแห่งสหสัวรรษภายในปี 2558 และ 4) การจดัการศกึษาสําหรบัผูด้อ้ยโอกาส 
(Reaching the Unreached)  ในการบรรลุเปาหมายความสาํเรจ็ขององคก์ารซมีโีอ จาํเป็นตอ้ง้ มกีาร
จดัทํายุทธศาสตร ์ การวางแผนและโครงการต่างๆ ทีจ่ะช่วยพฒันาใหป้ระชาชนทุกคนไดร้บัโอกาสทาง
การศึกษา    การส่งเสริมความเสมอภาค และคุณภาพการศึกษาสําหรบัประชาชนทุกคน รวมทัง้
ผูด้อ้ยโอกาส สตร ีและเดก็ชายทุกคน 

การบรรยายเร่ือง Bridging Societal Divides in 
Education: Defining Strategic Relationships to 
Reach the Unreached โดย Prof. Nieves                    
R. Confesor ผูอ้ํานวยการบรหิารของสถาบนั AIM ได้
กล่าวเปรยีบเทยีบผลการดําเนินการด้านการศึกษาของ
ประเทศต่างๆ ในทวปีเอเชยีและโลก ตลอดจนแนวทาง
ความรว่มมอืดา้นการศกึษาของภูมภิาคในอนาคต Prof. Confesor ไดนํ้าเสนอสถติทิีเ่กีย่วกบัศกัยภาพ
การแขง่ขนัของประเทศในภมูภิาคในปี 2553 ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
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• ระบบการศกึษา ประเทศมาเลเซยี อยู่ในลําดบัที ่10 ประเทศไทยอยู่ในลําดบัที ่32 ในขณะที่
ฟิลปิปินสอ์ยูใ่นลาํดบัที ่46   

• ศกัยภาพทกัษะแรงงาน ประเทศฟิลปิปินสอ์ยูล่าํดบัที ่16 ประเทศไทยอยูล่าํดบัที ่30 

• ศักยภาพทักษะด้านภาษา ประเทศสิงคโปร์อยู่ลําดับ 6 ประเทศฟิลิปปินส์ อยู่ลําดับ 19             
ประเทศไทยอยูล่าํดบั 41   

• การเปรยีบเทยีบอตัราการไม่รูห้นงัสอืของประชากรอายุ 15 ปีขึน้ไป เมื่อเปรยีบเทยีบกบัอตัรารอ้ยละ
ของประชากร ประเทศไทยอยูล่าํดบัที ่44 ฟิลปิปินสอ์ยูล่าํดบัที ่45 มาเลเซยีอยูล่าํดบัที ่50  

• การเปรียบเทียบอตัราการเข้าเรียนของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษา ประเทศไทยอยู่ลําดบัที่ 47 
ฟิลปิปินส ์อยูล่าํดบัที ่58 

• การเปรยีบเทยีบค่าใชจ้่ายด้านการศกึษาที่รฐัจ่ายใหแ้ก่ประชาชน  ประเทศมาเลเซยี อยู่ลําดบัที่ 9 
ประเทศไทย ลาํดบัที ่35 ประเทศฟิลปิปินส ์ลาํดบัที ่57 

        Prof. Confesor ไดก้ล่าวถงึการจดัการศกึษาในศตวรรษที ่21 ทีม่ลีกัษณะเป็นสงัคมฐานความรู ้ซึง่
ความก้าวหน้าทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีป็นกลไกขบัเคลื่อนการพฒันาทางเศรษฐกิจที่สําคญั โดย
ประเทศที่มแีรงงานดา้นวทิยาศาสตรแ์ละวศิวกรรมจะสามารถผลกัดนัใหเ้กดิการพฒันาประเทศได้มากกว่า
ประเทศอื่น นอกจากน้ี ไดก้ล่าวถงึการพฒันาการศกึษาในปจจุบนั ซึง่จําเป็นต้องมกีารเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกบัั

กระบวนการคดิ โดยครมีูหน้าท่ีเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน และผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ท่ีจะ
เรียนด้วยตนเอง ในการพฒันาการศกึษาของภูมภิาค เสนอใหม้กีารส่งเสรมิความร่วมมอืกบัผูม้สี่วนไดส้่วน
เสยีดา้นการศกึษา ซึ่งทุกภาคส่วนสงัคมจะต้องร่วมมอืในการส่งเสรมินวตักรรม ความคดิรเิริม่ของประชาชน 
ซึง่เป็นกาํลงัสาํคญัในการขบัเคลื่อนการพฒันา  

การผนึกความคดเพ่ือพฒันาการดาํเนนงานขององคก์ารซีมีโอและศนูยร์ะดบัภมูภาคิ ิ ิ   

ช่วงสําคญัของการประชุมวิชาการครัง้น้ี ได้แก่ การประชุมระดม
ความคดิโดยใชเ้ทคนิค Open Space เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมทุกคน
มโีอกาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัการพฒันาการดําเนินงานของ
ศนูยร์ะดบัภมูภิาคของซมีโีอ โดยไดม้กีารเสนอหวัขอ้การหารอื ดงัน้ี 

• HRD network 

• Flagship Project to showcase expertise of all SEAMEO 
Centres and how to make it happen 

• How to strengthen relationship to best serve member countries/relevance 

• Marketing SEAMEO Products 

• Create SEAMEO’s professional and leadership 

• Strengthening Inter-center Collaboration 

• Strengthening  unity, identity and diversity of SEAMEO 

• Operational inter-centre collaboration thru a common Endeavour 
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• Quality Research activities 

• What legacy are we leaving the region by 2015? 

• Changing the way we do things 

• Competency standards for SEAMEO staff and partnership 

• SEAMEO/ASEAN education quality assurance system 

• SEA School Partnership 

• Privatization (Privatize-SEAMEO Centres) 

• Full Integration of WEB 3.0 or Intel-Web Technology in SEAMEO Education Solutions 

• Branding & Enhancing Image of SEAMEO 
จากหวัขอ้ขา้งตน้ ผูเ้ขา้ประชุมไดค้ดัเลอืกโครงการตามลาํดบัความสาํคญั 5 โครงการ ดงัน้ี  

1. Changing the way we do things; 
    ประกอบดว้ย แผนปฏบิตักิาร ดงัน้ี 

• Convene SEAMEO international conference  

• Change the way we conduct meetings – CDM  

• Review relationship between centres and host ministry 

2. Enhancing SEAMEO's professionalism and leadership; 
    ประกอบดว้ย แผนปฏบิตักิาร ดงัน้ี 

• Inform the SEAMES of the following suggested actions: 
- Prepare common guidelines and basic requirements in the selection of Centre Directors  
 and Deputy Directors.  
- Inform/request the Ministry to be more transparent in the selection of the Centre 
   Directors. 

• Leadership 
- Develop and define list of competencies for Centre Director and Secretariat Director 
- Implement/Conduct capacity-building program for the Directors.  

3. Establishing the HRD network; 
    ประกอบดว้ย แผนปฏบิตักิาร ดงัน้ี 

•   Marketing SEAMEO as an integrated network of SEA experts 

•   Positioning SEAMEO as an HRD arm of ASEAN thru discussions/ planning with: 
- ASEAN Secretariat/Educational Committee 
- APEC 
- ADB 
- Other SEA Regional Groups 
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• Strengthen advocacy to the Ministries to sell the HRD network 
- Sharing of information with ministries re: programs, experts 
- Strengthen interface with SEAMEO desk officers through meetings, e-mail, other  
   networking tools (e.g. blogs) 
- SEAMEO e-news 
- Development of annual calendar of HRD programs of all the Centers 

•   Conducting a SEAMEO-wide HRD needs assessment for MOEs annually 

•    Capacity Building for SEAMEO Experts 
- ASEAN/SEA Identity/Awareness 
- Leadership 

• Quality Assurance 
- Standardized certificates 
- Workshop (Pre-workshop team) 

4. Branding and enhancing the image of SEAMEO;   
    ประกอบดว้ย แผนปฏบิตักิาร ดงัน้ี 

• Proposal to work with marketing consultants 

• Identify image of SEAMEO products and services by marketing survey, stakeholder 
analysis 

• Develop “Branding and Marketing Plan” for SEAMEO and Center Levels 

• Strengthen marketing capacity of marketing/information/communication/ publications/ 
partnerships/staff of Centers; Strengthen “SEAMEO Marketing/Communication Network 

• Establish relation with media and engage with media networks 

• Promote SEAMEO in various media 
- VDO SEAMEO 
- SEAMEO song 
- ASEAN Media 

• Develop guidelines on how to use the SEAMEO logo, motto, corporate design 

• Creating a SEAMEO Consultancy Group 
5. Strengthening inter-center collaboration 
    ประกอบดว้ย แผนปฏบิตักิาร ดงัน้ี 

• Consensus of Center Directors to Collaborate as much as possible 

• Staff exchange expansion 

• Consultation workshop/ Open space meetings amongst centers  

• Improve information flow and sharing through Centers’ websites to make them more interactive 
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- Provide short list on information –to be discussed in SEAMEC meeting in January, 
do parallel meeting during in-camera meeting (priorities for funding) 

- Conduct orientation to SEAMEO center staff during visits to the Center 
- IN NEWS Letter 
- Video clips/update for each center 
- Consolidated SEAMEO report in video to be uploaded 
- Create flagship project where all centers can showcase their expertise  
- set-up a project team/committee  

• Advocating for more ASEAN Partnerships and also associate and affiliate member 
countries 
- develop proposal of a common project 
- implementation of activities/project 

• Institutionalize technology and knowledge transfer among Centers 

      สรปุโดย กลมุความรวมมือตางประเทศระดบัภมูภาค่ ่ ่ ิ  
สาํนักความสมัพนัธต์างประเทศ สป่ . 

ธนัวาคม 2553 

 

 

ประโยชน์ท่ีได้รบัจากการประชมุฯ 

1) ผู้แทนประเทศไทย ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเสริมสร้างศักยภาพ   
การดําเนินงานของศูนย์ระดบัภูมภิาคของซีมโีอ ร่วมกบัผู้แทนองค์การซีมโีอ และศูนย์
ระดบัภมูภิาคของซมีโีอ ทัง้ 19 ศนูย ์ 

2) ผูแ้ทนประเทศไทยไดร้บัทราบยทุธศาสตรก์ารดาํเนินงานขององคก์ารซมีโีอ  และศนูย์
ระดบัภมูภิาคของซมีโีอ  ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อการเชื่อมโยงการดาํเนินงานของประเทศ
ไทยและ องคก์ารซมีโีอทัง้ในปจจุบนัและอนาคตั  

3) ศนูยซ์มีโีอ อนิโนเทคไดจ้ดัทาํเวบ็ไซต ์ SEA Change SEAMEO เพือ่เป็นสือ่กลางในการ
แลกเปลีย่นความคดิเหน็ในการพฒันาการดาํเนินงานขององคก์ารซมีโีอ และศนูยร์ะดบั
ภมูภิาคซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันางานในกรอบองคก์ารซมีโีอของประเทศไทย 


