
การประชุมคณะกรรมการบริหารของศูนยระดับภูมภิาค 
วาดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของซีมีโอ (อินโนเทค) ครั้งที่ 51 

วันที่ 23 – 25 กันยายน 2551 
ณ ศูนยอินโนเทค เกซอนซติี้ ประเทศฟลิปปนส 

--------------------------------- 

 
 
 ดร. ชินภัทร ภูมิรัตน รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธานการประชุม
คณะกรรมการบริหารของศูนยอินโนเทค  ครั้งที่  51 ระหวางวันที่ 23 – 25 กันยายน 2551 ณ ศูนยอินโนเทค 
เกซอนซิตี้ ประเทศฟลิปปนส  สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 
     1. การประชุมคณะกรรมการบริหารของศูนยอินโนเทค จัดขึ้นเปนประจําทุกป  เพ่ือพิจารณา
แผนพัฒนาของศูนยฯ ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของศูนยฯ ทั้งดานนโยบาย โครงการ กิจกรรม และ
งบประมาณ ใหเปนไปตามแผนพัฒนา โดยจะนําเสนอที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสของซีมีโอและสภารัฐมนตรีศึกษา
แหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ผูเขาประชุมฯ ในครั้งนี้ประกอบดวยผูแทนประเทศสมาชิกซีมีโอในฐานะ
กรรมการบริหาร ผูอํานวยการศูนยฯ และผูอํานวยการสํานักเลขาธิการซีมีโอ จํานวน 24 คน  
             2. พิธีเปดการประชุม โดย Undersecretary  Ramon C. Bacani ไดรับมอบหมายจาก      
H.E. Secretary Jesli A. Lapus  จากกระทรวงศึกษาธิการของฟลิปปนส เปนประธานการประชุม  
โดย ดร. ชินภัทร ภูมิรัตน ไดกลาวปราศรัยในพิธีเปดการประชุมวามีความชื่นชมในความสําเร็จของ    
ศูนยอินโนเทคในการจัดประชุมฯ รวมถึงการดําเนินโครงการ/กิจกรรมดานนวัตกรรมที่ไดรับการยอมรับ
เปนอยางดีทั้งในและนอกภูมิภาคอยางตอเน่ือง ทั้งนี้การใหการสนับสนุนและความรวมมือที่ดีระหวางกันจะ
ชวยเสริมสรางความแข็งแกรงในการดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพดวย ในโลกปจจุบันที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การศึกษาในศตวรรษที่ 21       
จึงจําเปนตองมีการเตรียมการพัฒนาใหสามารถรองรับกับโลก
สมัยใหมซึ่งตองเผชิญกับความทาทายที่หลากหลาย  ดังน้ัน 
ภารกิจหลักของทุกรัฐบาลไมควรใหความสําคัญเฉพาะเรื่อง
การ เจร ิญเต ิบโตทางเศรษฐก ิจ เ พื ่อความเป นอยู ที ่ดี        
ของประชาชนเท านั ้น  แตควรมุ ง เนนเพื่ อการพัฒนา       
อยางยั่งยืนดวย สําหรับผูที่ เปนนักการศึกษาควรตองมี    

การวางแผนโครงการที่ครอบคลุมถึงการพัฒนาคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาเชนกัน 
อยางไรก็ตามก็ยังมีชองวางมากในเรื่องโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพการศึกษา เน่ืองจาก



ความกาวหนาดานเทคโนโลยีการสื่อสารทําใหโลกเปดรับกับแนวทางใหมๆ ในการใหการศึกษาจึงเชื่อม่ัน
วาทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตใหความสําคัญอยางมากในการพัฒนาดานเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา ซึ่งเปนสาขาที่สามารถแบงปนประสบการณซึ่งกันและกันและเปนสาขา    
ความชํานาญของศูนยอินโนเทค โดยประเทศสมาชิกจะไดรับประโยชนจากการสงเสริมการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือลดชองวางในเรื่องคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาไดเปนอยางดี นอกจากนี้ 
ยังกลาวถึงเรื่องการจัดการดานการศึกษาของไทยในรูปแบบการกระจายอํานาจทางการศึกษาไปยัง      
เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนการศึกษาได
อยางมีประสิทธิภาพดวย ในทายสุดไดยกตัวอยาง โครงการ ICeXCELS ที่ศูนยฯ ดําเนินการไดประสบ
ผลสําเร็จและไดรับการยกยองจากยูเนสโกอีกดวย โดยขอใหศูนยฯ ดําเนินงานใหเปนไปตามพันธกิจที่
วางไวใหบรรลุผลทุกประการ    
         3. วาระการประชุมที่สําคัญในครั้งน้ี ไดแก การรายงานความกาวหนาการดําเนินงานของ
ศูนยฯ ในรอบ 1 ป การรายงานการดําเนินงานของศูนยฯ ตามมติที่ประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ 43            
และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 50 การรายงานดานการเงิน และการรายงานการดําเนิน
โครงการ LEARNTECH ระยะที่ 2 โดย ดร. ชินภัทร ภูมิรัตน ทําหนาที่ประธานการประชุมฯ       
(ประเทศไทยทําหนาที่ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ เปนเวลา 3 ป ตั้งแตป 2550 – 2552  
เริ่มครั้งแรกเม่ือการประชุมฯ ครั้งที่ 50 ที่ประเทศไทยเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2550)  
   3.1 Dr. Erlinda C. Pefianco ผูอํานวยการศูนยอินโนเทค ไดรายงานใหทราบถึงความกาวหนา

ในการดํ าเนินงานของศูนยฯ ระหว างวันที่           
1 กรกฎาคม 2550 – 30 มิถุนายน  2551            
ที่ศูนยฯ ไดดําเนินงานโดยมุงเนน 5 ประเด็น
สําคัญ ไดแก การเพิ่มศักยภาพในการดําเนินงาน  
การเขาถึงความตองการของตลาด การเสริมสราง
เครือขายความรวมมือทั้งระดับชาติ ภูมิภาคและ
กับองค การระหว างประเทศ ความคุ มค า         
ดานงบประมาณ และการเพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ซึ่งไดมีการ
จัดฝกอบรม  การสัมมนาและการประชุม

ปฏิบัติการ ฯลฯ รวม 41 หลักสูตร มีผูเขารวมกิจกรรมจาก 13 ประเทศ  จํานวน 2,637 คน โดยโครงการ
และกิจกรรมที่ศูนยฯ ดําเนินการ อาทิ 
     - โครงการ APEX (Applied Academics for Excellence) การพัฒนาศักยภาพมนุษย
ระยะยาว ที่นําความรูและประสบการณจากภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมมาประยุกตใชในในการจัดทําคูมือ
การเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาทักษะผูเรียนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และดานเทคโนโลยีและธุรกิจ 
เพ่ือการกาวสูตลาดแรงงานอยางมีประสิทธิภาพ 
    -  โครงการ ELSA (Education and Livelihood Skills Alliance) การพัฒนาคุณภาพ
ดานการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนระดับชั้นที่ 5 
และ 6 ใน Mindanao 
 



   -  โครงการ E-IMPACT (Enhanced Instructional Management by Parents, 
Community and Teachers) การจัดการเรียนการสอนนอกหองเรียนดวยความรวมมือระหวางครู 
ผูปกครองและชุมชน โดยใชสื่อมัลติมีเดียใชในการเรียนรูดวยตัวเอง 
   -  โครงการ ICeXCELS (Instructional and Curricular Excellence in School 
Leadership for Southeast Asia) การพัฒนาศักยภาพของผูบริหารสถานศึกษาในภูมิภาค  โดยจัดอบรม
ใหเจาหนาที่ของกระทรวงศึกษาธิการแหงชาติอินโดนีเซีย 
   -  โครงการความรวมมือ SEAMEO - UN HABITAT จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับ
ภูมิภาคที่เกี่ยวกับ Human Values-Based Water, Sanitation and Hygiene (HVWSHE) สําหรับ
ผูบริหาร ศึกษานิเทศก และนักการศึกษา ที่ดําเนินการ
ดานการจัดการเกี่ยวกับการสงเสริมคานิยม จริยธรรม 
ในการใชน้ํา สุขาภิบาล และสุขอนามัย ของโรงเรียนใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
   -   โครงการ  LEARNTECH eXCELS 
โครงการจัดทําชุดการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพผูบริหาร
สถานศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
   -  การจัดประชุมปฏิบัติการ เร่ือง 
UNESCO ICT in Education Toolkit เพ่ือเพิ่มศักยภาพแกผูกําหนดนโยบายและผูปฏิบัติงานดาน
การศึกษา 
   - การจัดหลักสูตรฝกอบรม ภายใตกองทุนเพื่อการพัฒนาการศึกษาของซีมีโอ 
(SEAMEO Development Education Fund :SDEF) หัวขอ Leading and Managing Change for 
Excellence in Schools และหัวขอ Excellence in School-Based Program and Project Planning for 
Southeast Asian School Heads  สําหรับผูบริหารสถานศึกษาในประเทศสมาชิก 
   - การจัดฝกอบรมหลักสูตร หัวขอ Educational Micro-Planning Processes and 
Techniques แกนักการศึกษาของไทย   
   - การจัดโครงการศึกษาดูงาน หัวขอ Planning and Managing Non-Formal 
Education/Alternative Learning System and Continuing Education Programs สําหรับเจาหนาที่
การศึกษาของประเทศภูฐาน   
   - การจัดหลักสูตร หัวขอ Development A Core of Master Trainers for Improving 
the Quality of Science Education สําหรับนักการศึกษาของประเทศเนปาล 
   - โครงการ DepED eXCELS  เปนหลักสูตรฝกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพ  
ดานความเปนผูนํา การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การจัดการดานกระจายอํานาจทางการศึกษา สําหรับ
ผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาของ Department of Education  ฟลิปปนส 

        ประธานไดแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะวาศูนยควรจะ 
พิจารณาในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 

 ปรับปรุงโครงการการเรียนรูที่สามารถเปลี่ยนแปลงได         
ตามความเหมาะสม 

 



 การเขาถึงกลุมดอยโอกาสทางการศึกษา โดยใชรูปแบบการศึกษาอยางหลากหลาย 
 ใหความสําคัญตอการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา และหาแนวทางเพื่อพัฒนาการศึกษาใหมี
ความสอดคลองตอความตองการของผูเรียนเพื่อเปนการเตรียมความพรอมการเขาสูโลก
ตลาดแรงงาน 

 การเขาถึงชุมชน โดยเฉพาะผูไมรูหนังสือ และสงเสริมการพัฒนาการเรียนรูของชุมชน 
 การใหความรวมมือระหวางประเทศในภูมิภาค เพ่ือพัฒนาการศึกษาในการบรรลุเปาหมาย
การศึกษาเพื่อปวงชน โดยโครงการสําคัญๆ ที่ศูนยฯ ไดดําเนินการ นับเปนยุทธศาสตร
สําคัญในการเปดโอกาสใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษามากขึ้น  

 

                    3.2 ดร. ทินสิริ ศิริโพธิ์ รองผูอํานวยการสํานักเลขาธิการซีมีโอ แสดงความยินดีที่ศูนยฯ 
ไดรับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพดานการบริหารจัดการ ซึ่งแสดงถึงความมุงม่ันในการดําเนินงาน
ของศูนยฯ  ที่มีประสิทธิภาพ โดยสํานักเลขาธิการซีมีโอยินดีใหความรวมมือและสนับสนุนการดําเนินงาน
อยางใกลชิดตอไป     สําหรับการจัดประชุม
สภาซีเมค ครั้งที่ 44 มีกําหนดจัดขึ้นในเดือน
มีนาคม 2552  ซึ่งประเทศไทยจะเปน
เจาภาพ จะมีการจัดประชุมระดับภูมิภาค   
ว า ด ว ย คุ ณภ าพแ ล ะ ค ว า ม เ ส ม อภ า ค        
ทางการศึกษา (QEE Conference) ดวย   
โดยขอความรวมมือจากศูนยอินโนเทคไดมี
บทบาทสําคัญเกี่ยวกับเร่ืองนี้ เพ่ือใหเกิดเวที
การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสถานศึกษาที่
เปนสมาชิก รวมทั้งขอใหประเทศสมาชิกสนับสนุนการจัดประชุมดังกลาวดวย อยางไรก็ตามประเทศ
สมาชิกไดขอใหมีการทบทวนคณะกรรมการระดับภูมิภาค (Task force) ที่ไดมีการจัดตั้งขึ้นนับตั้งแตมี
การริเริ่มโครงการดังกลาว เพ่ือใหเกิดความรวมมือที่ดีในการดําเนินงานระหวางกันมากขึ้น 
   3.3 ศูนยฯ ไดนําเสนอโครงการ LEARNTECH II  เปนโครงการจัดทําชุดการสอน    
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูบริหารสถานศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพ่ือเปนผูนําทาง    
ดานการศึกษาและการบริหารจัดการ ทั้งดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยไดมีการปรับปรุงกรอบการพัฒนาศักยภาพใหครอบคลุมดานตาง ๆ มากขึ้น มีการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีใหมีความทันสมัย การพัฒนาสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรู และจะขยาย
เครือขายการพัฒนาไปยังประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคใหมากขึ้น โดยศูนยฯ ไดขอความเห็นชอบ
งบประมาณ จํานวน 4.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ สําหรับการดําเนินโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวของ รวมถึง
การศึกษาวิจัยในดานตางๆ ดวย  
   ในการนี้ คณะกรรมการบริหารฯ มีความเห็นวาโครงการดังกลาวจะเปนประโยชนตอ 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต จึงเห็นชอบใหศูนยฯ ดําเนินโครงการ
ข างตน  โดยขอให มีการพัฒนาเนื้ อหาใหสนองตอบตอความตองการของประเทศสมาชิก               
ขยายกลุมเปาหมายเพิ่มมากขึ้น และสรางความตระหนักในความเปนอาเซียน รวมถึงเนนเรื่องคุณภาพ
และความเสมอภาคทางการศึกษาดวย ทั้งน้ี ประเทศสมาชิกตางๆ ไดแสดงความสนใจในการนําโครงการ
ดังกลาวไปประยุกตใชที่ประเทศของตนเอง ซึ่งรวมถึงประเทศไทยดวย  



 
 
 
 
 
 
 

 นอกจากนี้ ศูนยฯ นําเสนอเกี่ยวกับหัวขอหลักสูตรฝกอบรม ภายใต SDEF ของปหนา 
ไดแก หัวขอ “Promoting and Exercising a Culture of Peace and Respect for Cultural Diversity 
และ Managing Research and Development at the School Level”   รวมทั้งไดเชิญชวนประเทศ
สมาชิกสงผูแทนเขารวมการประชุมวชิาการนานาชาติ ครั้งที่ 11 หัวขอ “Transition for Youth Success: 
Creating Pathways for Work and Life” ระหวางวันที ่25 – 27 พฤศจิกายน 2551 ที่ศูนยอินโนเทคดวย 
 4. ศูนยอินโนเทคกําลังจัดทาํแผนพัฒนาระยะ 5 ป รอบที่ 8 (ป 2011 – 2016)   โดยใน
ระหวางการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ในครั้งน้ี ไดจัดประชุมโตะกลมระหวางประเทศสมาชิกเพื่อรวมกัน
อภิปรายเกี่ยวกับการวางแผนยุทธศาสตรการดําเนินงานของศูนยฯ การจัดกิจกรรมใหมีประสิทธิภาพ 
และสอดคลองกับความตองการ รวมถึงกลุมเปาหมายและวิธีการในการขับเคลื่อนดานนวัตกรรม   
ทางการศึกษา ฯลฯ ทั้งน้ี ศูนยฯ จะรวบรวมขอมูลที่ไดรับจากการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกัน 
ในครั้งนี้ จัดทําเปนรางแผนงานเพื่อนําเสนอในที่ประชมุคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งตอไป 
 อน่ึง การประชุมคณะกรรมการบริหารของศูนยอินโนเทค ครั้งที่ 52 คาดวาจะกําหนดจัด
ประมาณเดือนตุลาคม 2552 ที่ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม  

 
 

ศูนยอินโนเทคมีพันธกิจสําคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนดวยการสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมและ 
การวิจัยบนพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี และการจัดฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของประชาชน 

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
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