
 
 
 

การประชุมคณะกรรมการบรหิารของศนูยระดับภูมิภาควาดวย 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของซีมีโอ (อินโนเทค) คร้ังที่ 50 

 

 

 
นอกจากนี้ ไดนําเสนอโครงการและกิจกรรม
ตางๆ ของศูนยที่กําลังการอยูในปจจุบัน เชน 
การดําเนินงานวิจัย การกระจายอํานาจการ
บริหาร  โครงการพัฒนาการศึ กษาระดับ
มัธยมศึกษา  โครงการการมีส วนรวมของ
ผูปกครองและชุมชน (e-IMPACT) โครงการ
พัฒนาผูนําโรงเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก 
(LEARNTECH eXCELS) เปนตน  
 
       ศูนยอินโนเทคยังไดดําเนินโครงการ
“Transforming Professional and 
Organizational Life Through Appreciative 
Inquiry Approach : The SEAMEO INNOTECH 
Experience” ซึ่งใหความสําคัญตอยุทธศาสตร
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การจัดระบบ
องคกรและการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคกร
ใน 4 ประเด็นหลัก ไดแกความรับผิดชอบตอ
สังคม การมีสวนรวมในกระบวน การเรียนรู  
ภาวะผูนํา และการพัฒนาหุนสวนความรวมมือ 
โดยบุคลากรทุกคนของศูนยฯ มีสวนรวมใน
การเปลี่ยนแปลงองคกร เกี่ยวกับเร่ืองน้ี 
ประธานฯ ไดเสนอใหประเทศสมาชิกของซีมีโอ
รวมแบงปนองคความรูเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของแตละ
ประเทศ เชน ประเทศประเทศไทยไดจัดทํา
ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for 
Changes) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงานของ
ภาครัฐ เปนตน 

หนาที่ 1 

กระทรวงศึกษาธิการ  รวมกับศูนยระดับ
ภูมิภาควาดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาของซีมีโอ (ศูนยอินโนเทค) เปน
เจาภาพจัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ของศูนยอินโนเทค ครั้งที่ 50 ระหวางวันที่ 5-7 
พฤศจิกายน 2550 ณ โรงแรมอิมพีเรียล 
ควีนสปารค โดยรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน) เขารวมการประชุมใน
ฐานะผูแทนไทยในคณะกรรมการบริหารของ
ศูนยอินโนเทค 

     ในการประชุมครั้งน้ี ที่ประชุมฯ ไดมีมติให 
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.ชินภัทร  
ภูมิรัตน) ดํารงตําแหนงประธานคณะ
กรรมการบริหารของศูนยอินโนเทค ระยะเวลา 
3 ป ระหวาง พ.ศ 2550-2552  
      การประชุมเริ่มตนดวย Dr. Erlinda C. 
Pefianco ผูอํานวยการศูนยอินโนเทค ได
รายงานผลการดําเนินงานของศุนยอินโนเทคที่
ผานมาตอทีประชุม ประกอบดวย รายงาน
ประจําปของศูนยฯ (ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 
2549 – 30 มิถุนายน 2550) ที่เนนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของศูนยใหมี 
ความสอดคลองตอความตองการของตลาด 



ศูนยระดับภูมิภาควาดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา         
ของซีมีโอ 

 ศูนยระดับภูมิภาควาดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของซีมีโอ 
ตั้งอยูที่เมืองเกซอนซิตี้ ประเทศฟลิปปนส กอตั้งขึ้นเม่ือป พ.ศ 2511 กอตั้งขึ้นเพื่อ
เสริมสรางความรวมมือของประเทศสมาชิกซีมีโอในการแกไขปญหาดานการศึกษาใน
ภูมิภาค รวมถึงการสงเสริมนวัตกรรม พัฒนาวิธีการ รูปแบบการศึกษา ตลอดจนการ
สํารวจการใชประโยชนของเทคโนโลยีทางดานการศึกษาที่มีอยูตามความเหมาะสม  
โดยจะจัดสรรทุนฝกอบรมแกประเทศสมาชิกปละประมาณ 3 หลักสูตร หลักสูตรละ  
2 คน ใชเวลาอบรมหลักสูตรละ 2 สัปดาห 

      นอกจากนี้ ศูนยอินโนเทคมีการดําเนินงานใน
ดานตางๆ ดังนี้ 

• การวิจัยของศนูยทั้งที่ดําเนนิการใน
ปจจุบันและอนาคต  

•  โครงการการจัดการดานการกระจายอํานาจ
และการพัฒนา(The Decentralized Management 
and Development Program) และโครงการพัฒนา
และปรับปรุงการศึกษาระดบัมัธยมศึกษา 
(Secondary Education and Improvement 
Project)  

• การดําเนินงานภายใตโครงการe-IMPACT 
ซึ่งเปนระบบการเรียนรูนอกหองเรียนโดยอาศัย
ความรวมมือจากผูปกครอง ชุมชน และครู โดยใช
มัลติมีเดีย วิดีทัศน และสื่อคอมพิวเตอรชวยในการ
จัดการเรียนการสอนของผูเรียนในฟลิปปนส   

• ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ภ า ย ใ ต โ ค ร ง ก า ร 
LEARNTEACH eXCELS  และการแสวงหาแหลง
การเงินสนับสนุนการจัดทําสื่อการเรียนการศึกษา
เพ่ือสันติภาพ (PEACeXCELS) 

• ก า รดํ า เ นิ น ง านภ าย ใ ต โ ค ร ง ก า ร 
LEARNTEACH eXCELS  และการแสวงหา
แหลงการเงินสนับสนุนการจัดทําสื่อการ
เ รี ย น ก า ร ศึ ก ษ า เ พื่ อ สั น ติ ภ า พ 
(PEACeXCELS) 

• การจัดหลักสูตรฝกอบรม 2 สัปดาห
ภายใตหัวขอ Leading and Managing 
Change for Excellence in Schools 

• การดําเนินงานภายใตโครงการ APEX 
ซึ่งเปนโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ที่นํา
ความรูและประสบการณจากภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรมมาประยุกตใชในการพัฒนาการ
เรียนการสอน  

• การดําเนินงานภายใตโปรแกรม ELSA 
(The Education and Livelihood Skills 
Alliance ซี่งอยูภายใตโครงการ Text2teach 
ซึ่งใชมัลติมีเดียและโทรคมนาคมชวยในการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนฟลิปปนสระดบัประถมศึกษาปที่ 
5-6 

หนาที่ 2 

 



โครงการ e-IMPACT เปนระบบการ
เรียนรูนอกหองเรียนโดยอาศัยความ
รวมมือจากผูปกครอง ชุมชน และครู 
โดยใชมัลตมิีเดีย วดิีทัศน และ
สื่อคอมพิวเตอรชวยในการจัดการ
เรียนการสอนของผูเรียนในฟลิปปนส  
ที่ประชุมรับทราบทิศทางการดําเนินงานของ
ศูนยอินโนเทคในอนาคต และมีมติเห็นชอบทิศ
ทางการดําเนินงานของศูนยฯ ใน 3 ประเด็น 
คือ 1. ผูนําดานการศึกษาและการจัดการ : 
การมุงสูความเปนหุนสวนดานการศึกษา 
(Education Leadership and Management, 
subsuming educational partnerships) 2. 
ความเสมอภาคในการเขาถงึการศึกษาทีมี่
คุณภาพ (Equitable Access to Quality 
Education) และ 3 นโยบายการศึกษา 
(Educational Policy) 
 
       ที่ประชุมมีมติ เ ห็นชอบให เ ร่ืองการ
พัฒนาการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเปน
หัวข อหลั กสํ าหรั บการประชุ มวิ ช าการ
นานาชาติของศูนยอินโนเทคครั้งที่ 11 โดยให
การประชุมมีเน้ือหาสอดคลองกับประเด็นทา
ทายดานการมัธยมศึกษาในปจจุบัน ไดแก 
การจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความ
ตองการของผู ที่ ประสงค จะศึกษาตอ ใน
ระดับอุดมศึกษา และผูที่ตองการศึกษาตอดาน
เทคนิคและอาชีวศึกษา การจัดการสอนเพื่อ
ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานและ
การเตรียมคนเขาสูตลาดแรงงาน การให
ภาคเอกชนมีสวนรวมในการปฏิรูปหลักสูตร 
เปนตน 
 

หนาที่ 3 



 

   ปจจุบัน LEARNTECH eXCELS ไดผลิตชุดการสอนภายใตกรอบศักยภาพที่ 3 หัวขอ 
Leading Curricular and Instructional Processes จํานวน 17 ชุด ในรูปแบบสิ่งพิมพ
และซีดี ช่ือชุดการสอน ICEeXCELS (Instructional & Curricular Excellence in School 
Leadership for Southeast Asia)  
   นอกจากนี้ ยังไดจัดทําชุดการสอน TEACHeXCELS โดยไดจัดหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพผูบริหารตามกรอบศักยภาพที่ 6 ภายใตหัวขอ Facilitate the Teaching-
Learning Process และกรอบศักยภาพที่ 8 หัวขอ Manage the Integration of Multiple 
Intelligences and Higher-order Thinking Skills ดวย 

โครงการ LEARNTECH eXCELS เปน
โครงการจัดทําชุดการสอนพัฒนา
ศักยภาพของผูบริหารสถานศึกษาใน
ภูมิภาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต โดยการ
จัดทํากรอบเพื่อพฒันาศักยภาพ หรือ 
Competency Framework for 
Southeast Asian School Heads ป 
2550 มีจํานวน 13 สาขา และ 119 
competencies (อาท ิ ประสิทธภิาพใน
การพัฒนาบคุลากร การบริหารจัดการ
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย การสรางสภาพ- 
แวดลอมที่เอื้อตอการเรยีน การตดิตาม
ประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียน 
การจัดการขอมูล การบริหารการ
เปล่ียนแปลง ฯลฯ กรอบลาสุดไดแก  
A Culture of Peace and Respect of 
Multicultural Diversity) นอกจากนี้  
ไดจัดทําหลักสูตรระยะสัน้เพื่อใหความรู
เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของผูบริหาร
ในการจัดทําสื่อการสอนตามกรอบ
ดังกลาว   รวมทั้งจัดทาํระบบการเรียนรู 
(INNOTECH Flexible Learning 
Management System) ที่ใหผูเรียนไดมี
ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอนดวย  หนาที่ 4 

สํานักความสัมพันธตางประเทศ 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
โทร 022810565  ตอ 106 
เว็บไซด www.bic.moe.go.th

การประชุมคณะกรรมการบริหารของศนูยอินโนเทค 
ครั้งที่ 51 จะจัดขึ้นระหวางวนัที่ 20-21 ตุลาคม 2551 
ณ ประเทศฟลิปปนส 

http://www.bic.moe.go.th/

