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ตอนท ี11 องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 

Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO) 

 

 ตอนที 11  ของมมุเขตร้อนต้อนรับอาเซียน จะนําผู้อา่นเข้ามาใกล้ตวัเรามากขนึ ในแวดวงของด้านการศกึษาและ

วิชาการ โดยจะพามารู้จกัองค์การซีมีโอซงึตงัอยูใ่นประเทศสมาชิกกนัคะ่ แล้วพวกเราจะทราบวา่ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

ของเราก้าวสู่ประชาคมอาเซียนมาตังนานแล้ว........ 

 

องค์การรัฐมนตรีศกึษาแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ หรือเรียกโดยยอ่วา่ ซีมีโอ (SEAMEO) เป็นองค์การระหวา่งประเทศ

ระดบัภมิูภาค ซงึเกิดจากความร่วมมือของรัฐบาลในประเทศภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เป็นองค์กรเก่าแก่มีอายนุานถึง 

46 ปี โดยก่อตงัขนึเมือวนัที 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2508 ปัจจบุนัประกอบด้วยประเทศสมาชิกจํานวน 11 ประเทศ ได้แก่ กมัพชูา 

บรูไนดารุสซาลาม อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิลปิปินส์ สงิคโปร์ ไทย  เวียดนาม พมา่ และติมอร์ เลสเต้ และประเทศสมทบ  7 

ประเทศ คือ ออสเตรเลีย ฝรังเศส นิวซีแลนด์ คานาดา เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และสเปน และสมาชิกสมทบประเภทองค์การ 

ได้แก่ สภาระหวา่งประเทศด้านการศกึษาทางไกล (International Council on Distance Education – ICDE),    

มหาวิทยาลยัสคึบูะแหง่ประเทศญีปุ่ น (University of Tsukuba) และบริติช เคาน์ซิล (British Council) มีสํานกังานเลาขาธิการ
องค์การซีมีโอ หรือ ซีเมส (SEAMES, Southeast Asian Ministers of Education Secretariat) ตงัอยูที่ประเทศไทย และมีสภา

ซีเมค (SEAMEC, Southeast Asian Ministers of Education Council) ประกอบด้วยรัฐมนตรีศกึษาของประเทศสมาชิก มี

รัฐมนตรี 1 คนเป็นประธาน และอยูใ่นวาระครังละ 1 ปีหมนุเวียนกนัไป ซงึในปัจจบุนั (ปี พ.ศ.2555)  H.E. Pehin Abu 

Bakar Apong  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธิการบรูไน ดารุสซาลาม ดํารงตําแหน่งประธานสภาซีเมค  

 

จุดมุ่งหมายของซีมีโอ คือ เพือสง่เสริมความร่วมมือของประเทศสมาชิก รวมทงัผลกัดนัให้เกิดการพฒันาทางด้านการศกึษา 

วิทยาศาสตร์ และวฒันธรรม ในระดบัภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ในด้านตา่งๆ ดงันี 

1.  คณุภาพและความเสมอภาคทางการศกึษา 

2. สขุอนามยั และสาธารณสขุ 

3. วฒันธรรมและประเพณี 

4. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. ภาษา 

6. การลดปัญหาความยากจน 

7. การเกษตรและทรัพยากรทางธรรมชาติ 

องค์การซีมีโอ ประกอบด้วย 

1. สภารัฐมนตรีศกึษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO Council) ประกอบด้วยรัฐมนตรีศกึษาธิการของ

ประเทศสมาชิก 11 ประเทศ ทําหน้าทีเป็นผู้ กําหนดนโยบายความร่วมมือและการพฒันาการศกึษาของภมิูภาค 

รวมทงัพิจารณาอนมุตัิโครงการตา่งๆ ขององค์การซีมีโอ 
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2. สาํนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีศกึษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO Secretariat) ตงัอยูใ่นประเทศ

ไทย มีผู้ อํานวยการซงึได้รับการแตง่ตงัจากสภารัฐมนตรีศกึษาเป็นผู้บริหารสํานกังาน เป็นหน่วยงานสําคญัทีช่วย

ผลกัดนันโยบายเพือการพฒันาการศกึษาของภมิูภาคและรับนโยบายจากทีประชมุสภารัฐมนตรีศกึษามาดําเนินการ 

โดยประสานความร่วมมือกบัศนูย์ระดบัภมิูภาคของซีมีโอ กระทรวงศกึษาธิการของประเทศตา่งๆ และหน่วยงานอืนๆ 

ทีเกียวข้องในด้านพฒันาการศกึษา วิทยาศาสตร์ และวฒันธรรมของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

3. ศูนย์ภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขององค์การซีมีโอ (SEAMEO Regional Centres) ปัจจบุนัองค์การซีมีโอ

มีศนูย์ระดบัภมิูภาคซงึมีความเชียวชาญในเฉพาะเรือง จํานวนทงัสนิ 19 ศนูย์ และ  1 ศนูย์เครือข่ายประสานงานด้าน

เวชศาสตร์เขตร้อน โดยมีสํานกังานตงักระจายอยูต่ามศนูย์ตา่งๆ ในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ อาทิเช่น 

มาเลเซีย (4 ศนูย์) อินโดนีเซีย (6 ศนูย์) ฟิลปิปินส์ (3 ศนูย์) บรูไนดารุสซาลาม (1 ศนูย์) พมา่ (1 ศนูย์) ไทย (3 ศนูย์ 

และ 1 ศนูย์เครือข่ายประสานงานด้านเวชศาสตร์เขตร้อน) และเวียดนาม (1 ศนูย์) 

ศนูย์ภมิูภาคขององค์การซีมีโอมีหน้าทีสําคญัในการพฒันาบคุลากรของภมิูภาค เพือสง่เสริมให้มีการพฒันาในด้าน

วิชาการและความรู้ความสามารถทีจะนํามาใช้พฒันาประเทศสมาชิก และเป็นหน่วยงานสําคญัทีช่วยขบัเคลือน

นโยบายความร่วมมือด้านการศกึษาในแตล่ะด้านของภมิูภาคให้เป็นรูปธรรมยิงขึน กิจกรรมตา่งๆ ของศนูย์ เช่น การ

ฝึกอบรม การทําวิจยัเพือการพฒันา การจดัโครงการความร่วมมือ การจดัประชมุทางวิชาการ จดัพิมพ์เอกสาร

งานวิจยัและรายงานตา่งๆ 

ศนูย์ซีมีโอระดบัภมิูภาคสามารถจดักลุม่ตามความเชียวชาญเฉพาะด้านได้ดงันี 

 ศนูย์ภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ของซีมีโอด้านพฒันาการศกึษา (มีจํานวน 11 ศนูย์) 

 ศนูย์ภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ของซีมีโอด้านวิทยาศาสตร์ เวชศาสตร์เขตร้อน เกษตรกรรม และ

สงิแวดล้อม (มีจํานวน 6 ศนูย์ และ 1 ศนูย์ประสานงานเครือข่ายด้านเวชศาสตร์เขตร้อนและสาธารณสขุ) 

 ศนูย์ภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ของซีมีโอด้านวฒันธรรมและประวตัิศาสตร์ (มีจํานวน 2 ศนูย์) 

 

รายละเอียดของศูนย์ภมูภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของซีมีโอ 

 

3.1 ศูนย์ภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของซีมีโอด้านพัฒนาการศกึษา 

 

 

ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษาของซีมีโอ หรือศูนย์ซีมีโอ
อนิโนเทค (SEAMEO Regional Centre for Educational Innovation and Technology – 

SEAMEO INNOTECH) ตงัอยูที่เมืองเกซอน ประเทศฟิลปิปินส์ (www.seameo-innotech.org) 

 

 

ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศกึษาด้านการสอน
ภาษาของซีมีโอ (SEAMEO Regional Centre for Quality Improvement of Teachers and 

Education Personnel in Language – SEAMEO QITEP-Languages) ตงัอยูที่กรุงจาการ์ต้า 

ประเทศอินโดนีเซีย (www.qiteplanguage.org) 
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3.2 ศูนย์ภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของซีมีโอด้านวทิยาศาสตร์ เวชศาสตร์เขตร้อน เกษตรกรรม  

และสงิแวดล้อม 

 

 
ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยชีววทิยาเขตร้อนของซีมีโอ หรือศูนย์ซีมีโอไบโอทรอป (SEAMEO 

Regional Centre for Tropical Biology – SEAMEO BIOTROP) ตงัอยูที่เมืองโบกอร์ ประเทศ

อินโดนีเซีย (www.biotrop.org) 

 

 

ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยอาหารและโภชนาการของซีมีโอ หรือศูนย์ซีมีโอเรคฟอน 
(SEAMEO Regional Centre for Food and Nutrition – SEAMEO RECFON) ตงัอยูที่กรุงจาการ์ต้า 

ประเทศอินโดนีเซีย (www.seameo-recfon.org) 

 

 
ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการวจัิยและบัณฑติศกึษาทางเกษตรกรรมของซีมีโอ หรือศูนย์ 
ซีมีโอเซียร์ก้า (SEAMEO Regional Centre for Graduate Study and Research in Agriculture 

– SEAMEO SEARCA) ตงัอยูที่เมืองลอส บานอส ประเทศฟิลปิปินส์ (www.searca.org) 
 

เครือข่ายเวชศาสตร์เขตร้อนและสาธารณสุขของซีมีโอ (SEAMEO Tropical Medicine and Public Health 
Network; SEAMEO TROPMED Network หรือศูนย์ซีมีโอทรอปเมด็เน็ทเวอร์ค) มีศนูย์ยอ่ยอยู ่ 3 ศนูย์ใน 3 

ประเทศ คือ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และ ไทย โดยทีประเทศไทยได้รับมอบหมายให้เป็นทีตงัของศนูย์ประสานงานกลางของ

ศนูย์ซีมีโอทรอบเมด็ทงัสีแหง่ ปัจจุบันรองศาสตราจารย์นายแพทย์ประตาป สงิหศิวานนท์ คณบดีคณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน ดาํรงตาํแหน่ง Secretary General Coordinator of SEAMEO TROPMED Network 

  

 

ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยจุลชีววทิยา ปรสิตวทิยา และกีฏวทิยาของซีมีโอ หรือศูนย์ซีมีโอ 
ทรอปเมด็มาเลเซีย (SEAMEO TROPMED Regional Centre for Microbiology, Parasitology 

and Entomology – SEAMEO TROPMED/Malaysia) ตงัอยู ่ณ กรุงกวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 

(www.imr.gov.my) 

 

 

ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสาธารณสุขของซีมีโอ หรือศูนย์ซีมีโอทรอปเมด็ฟิลปิปินส์ 
(SEAMEO TROPMED Regional Centre for Public Health - SEAMEO TROPMED/Philippines)  

ตงัอยู ่ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ (www.upcph.info) 

 

 

ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยเวชศาสตร์เขตร้อนของซีมีโอ หรือศูนย์ซีมีโอทรอปเมดไทยแลนด์ 
(SEAMEO TROPMED Regional Centre for Tropical Medicine - SEAMEO 

TROPMED/Thailand) ตังอยู่ทีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวทิยาลัยมหดิล กรุงเทพฯ 
ประเทศไทย (www.tm.mahidol.ac.th) ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์นายแพทย์ประตาป สงิหศิ
วานนท์ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อนดาํรงตาํแหน่งผู้อาํนวยการศูนย์ฯ 
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3.3 ศูนย์ภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของซีมีโอด้านวัฒนธรรมและประวัตศิาสตร์ 

 

 

ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยประวัตศิาสตร์และจารีตประเพณีของซีมีโอ หรือศูนย์ซีมีโอแชท 
(SEAMEO Regional Centre for History and Tradition – SEAMEO CHAT) ตงัอยูที่กรุงย่างกุ้ง 

ประเทศเมียนมาร์ (www.seameochat.org) 

 

 
ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวจิิตรศลิป์ของซีมีโอ หรือศูนย์ซีมีโอสปาฟา 
(SEAMEO Regional Centre for Archaeology and Fine Arts – SEAMEO SPAFA) ตงัอยูที่

กรุงเทพฯ ประเทศไทย (www.seameo-spafa.org) 
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