
ไทยพรอมสนับสนุนอินโนเทค  
บรรลุเปาหมายสูการเปนผูนํานวัตกรรมและแกไขปญหาการศึกษา 

ในภูมิภาคและนอกภูมิภาค ใน 4 ทศวรรษหนา 
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Since its establishment in 1970, SEAMEO INNOTECH has been 
dedicated to providing responsive, innovative and flexible 

education and training solutions for a wide range of countries in 
the region and worldwide.  The 8th SEAMEO INNOTECH Five-Year 

Development Plan focusing on “‘THOUGHT LEADERSHIP AND 
BRIDGING LEARNING FOUNDATIONS’ will also confirm the Centre’s  

crucial role in providing education development in the region and 
the   developing world. 

 

        ระหวางวันที่ 21-24 มีนาคม 2553 นางศรีวิการ เมฆธวัชชยักุล รองปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนยซีมีโอ อินโนเทค ไดเดินทางไปยังเมือง 
Bohol ฟลิปปนส เพื่อเขารวมการประชุมคณะกรรมการบริหารของศูนยซมีีโอ อินโนเทค 
วาระพเิศษ ณ โรงแรม Bohol Beach Club เมือง Bohol ฟลปิปนส โดยมี คณะกรรมการ
บริหารของศูนยซีมีโอ อินโนเทค 10 ประเทศ เขารวมการประชมุ 

การประชุมวาระเฉพาะ จัดขึ้นเม่ือวันที่ 21 มีนาคม 2553 โดยนางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล 

ประธานคณะกรรมการบริหารฯ เปนประธาน  
การจัดประชมุคร้ังน้ี เปนการเตรียมพรอมสําหรับการถายโอนการบริหารงาน 

ของศูนยซีมีโอ อินโนเทค ของ Dr. Erlinda Pefianco ซึ่งจะพนวาระการดาํรงตําแหนง 
ผูอํานวยการศูนยซีมีโอ อินโนเทค ใหแก Mr. Ramon C. Bacani  หลังจากการดํารง
ตําแหนงดงักลาวเปนเวลา 4 วาระ  (12 ป) โดยจะสิ้นสุดเวลาการดํารงตําแหนงใน                     

วันที่ 30 มิถุนายน 2553 
 
ที่ประชุมฯ ไดรับทราบวัตถุประสงคของการจัดการประชุมเพ่ือเตรียมพรอมสําหรับการถายโอนการ
บริหารงานผูอํานวยการศูนยซีมีโอ อินโนเทค ของ Dr. Erlinda Pefianco ซ่ึงจะครบวาระการดาํรง
ตําแหนงในวนัที่ 30 มิถุนายน 2553 แตเน่ืองจากกระทรวงศึกษาธกิาร ฟลิปปนส พิจารณาเห็นวา 
เพ่ือใหการดําเนินงานของศนูยอินโนเทค เปนไปดวยความตอเน่ือง และสามารถถายโอนงานใหแก
ผูอํานวยการคนใหมของศนูยอินโนเทค ไดแก Mr. Ramon C. Bacani ผูชวยรฐัมนตรวีาการ
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กระทรวงศึกษาธิการ ฟลปิปนส จึงไดเห็นชอบให Dr. Erlinda Pefianco อยูในวาระตําแหนงจนถึง
วันที่ 31 กรกฏาคม 2553 
 

ที่ประชุมฯ  รับทราบรายงานการตรวจบัญชี ระยะกลางป                  
(6 เดือน) ของศูนยซีมีโอ อินโนเทค โดยบริษัท SGV ซ่ึงเปน
บริษัทที่ได รับการแตงตั้งใหดําเนินการตรวจบัญชีของศูนยฯ 
ระหวางป 2553-2554 พรอมทั้งรายงานขอเสนอแนะจากบริษัทที่
ใหมีการปรับปรุงคู มือการดําเนินการดานการเงินของสํานัก
เลขาธิการ  ซีมีโอ (SEAMEO Financial Operations Manual-

FOM) เพ่ือเปนกรอบการดําเนินงานดานการเงินของศูนยระดับภูมิภาคของซีมีโอ  
     ในเรื่องดังกลาว Dato Dr. Ahamad bin Sipon ผูอํานวยการสํานักเลขาธิการซีมีโอ ไดเสนอให
ศูนยซีมีโอ อินโนเทค นําขอเสนอแนะการเปลี่ยนแปลง FOM ของบริษัท SGV  ไปยังสํานัก
เลขาธิการซีมีโอ เพ่ือเสนอตอผูอํานวยการศูนยระดับภูมิภาคของซีมีโอ (Center Directors)  
พิจารณา และนําขอคิดเห็นที่ไดรับเสนอตอการประชุมเจาหนาที่
อาวุโสของซีมีโอตอไป  
       นอกจากนี้ ที่ประชุมไดพิจารณาเรื่องการเสนอใหผูอํานวยการ
ศูนยระดับภูมิภาคของซีมีโอในฐานะเปนสมาชิก คณะกรรมการ
บ ริ ห า ร ข อ ง ศู น ย ซี มี โ อ ไ ด รั บ สิ ท ธิ ใ น ก า ร อ อ ก เ สี ย ง                          
การดําเนินงานของศูนยในเรื่องตางๆ ยกเวน เร่ืองบุคลากร โดย 
ผูอํานวยการสํานักเลขาธิการซีมีโอ แจงวา กําลังมีการจัดทําแนวทางการประชุมคณะกรรมการ
บริหารศูนยระดับภูมิภาคของซีมีโอ รวมทั้ง การระบุใหมีการนําเสนอรายงานการดําเนินงานของ
ศูนยระดับภูมิภาคฯ  ใหประเทศเจาภาพไดรับทราบ ดวย 
 

การประชุมเต็มคณะ จัดขึ้นเม่ือวันที่ 22 มีนาคม 2553 โดยมี               
นางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล ประธานคณะกรรมการบริหารฯ เปน
ประธาน ไดกลาวแสดงความยินดีผูอํานวยการศูนยอินโนเทค และ
เจ าหน าที่  ตอความสํ า เ ร็จ ในการ เปน เจ าภาพจัดการประชุม
คณะกรรมการบริหารของศูนยซีมีโอ อินโนเทค คร้ังที่ 33 พรอมทั้ง 

กลาวถึงบทบาทของศูนยอินโนเทคในการสรางนวัตกรรมดานการศึกษาใหแกประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนเวลากวา 40 ป พรอมทั้งแสดงความชื่นชมตอการจัดทําแผน  5 ป 
ระยะที่ 8 ที่ใหความสําคัญตอการกําหนดบทบาทของศูนยฯ ในการเปนผูนําในการคิดคนนวัตกรรม
ดานการศึกษาใหแกประเทศตางๆ ทั้งในภูมิภาคและนอกภูมิภาค โดยประเทศไทยไดมี
ความสัมพันธอยางใกลชิดกับศูนยอินโนเทค ในโครงการจัดตั้งศูนยนานาชาติดานการฝกอบรมครู 
คณาจารยและบุคลากรการศึกษาของสถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษาฯ ประเทศไทย และการ
สงเสริมใหเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศ มีความรวมมือในการจัดการเรียนการสอนดาน
การพัฒนาครูกับศูนยอินโนเทคในปจจุบัน ที่ประชุมฯ ไดเปดโอกาสใหคณะกรรมการบริหารของ
ศูนยซีมีโอ  อินโนเทค กลาวถึงการดําเนินงานที่เก่ียวของของแตละประเทศ ดังน้ี 
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ผูแทนบรูไน ดารุสซาลาม  Dayangku Hajah Mastoli binti PSI Pg Haji Ismail กลาวถึง 
ความสําคัญของการดําเนินงานดานการพัฒนาและดูและเด็กปฐมวัย ซ่ึง บรูไน ดารุสซาลาม เปน
ประเทศนําในการดําเนินการ  

 ผูแทนประเทศกัมพูชา Dr. Nath Bunroeun  กลาวถึงการดําเนินโครงการ  “Reaching the 
Unreached”  ที่มีความสาํคัญตอการดําเนินงานดานการศึกษาในกัมพูชา รวมทั้งโครงการพัฒนา
และดูแลเด็กปฐมวัย ซ่ึงรัฐบาลกัมพูชาไดจัดทําหลักสูตรเพ่ือพัฒนาเรื่องดังกลาว 

ผูแทนประเทศอินโดนีเซีย Ms. Ira Hapsary ผูแทนสถานทูตอินโดนีเซียที่กรุงมนิลา ได
กลาวถึงความสําคัญของการศึกษา และแสดงความยินดีที่ไดเขารวมการประชุมฯ คร้ังน้ี 

ผูแทน สปป ลาว  Mr. Aicho Atphasouk รองอธิบดีสถาบันวิจัยดานวิทยาศาสตรการศึกษา 
ไดกลาวถึงความสําคัญในการพัฒนาอุปกรณดานการเรียนการสอน รวมทั้งการดําเนินงานดานการ
ดูแลและการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ผูแทนสหภาพพมา Dr. Aung Min กลาวถึงการปฏิรูประบบการศึกษาของสหภาพพมา ซ่ึงให
ความสําคัญตอการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และจัดการศึกษาเพ่ือ
บรรลุเปาหมายการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน โดยภายในป 2015 สหภาพพมาจะจัดการศึกษา
ระดับพ้ืนฐานโดยไมเสียคาใชจาย และขยายการจัดการศึกษากอนระดับประถมศึกษาไปยังพ้ืนที่
ชนบทของประเทศ การนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรของ
ประเทศ  

ผูแทนประเทศฟลิปปนส Mr. Jesus Lorenzo Mateo ผูชวยรัฐมนตรวีาการ
กระทรวงศึกษาธิการ ฟลิปปนส กลาวตอนรับผูเชาประชุม พรอมทั้งกลาวถึงรายงานของ                      
Mr. Michael Barber ในที่ประชุมวิชาการที่ประเทศสิงคโปร ที่กลาววาการศึกษา ประกอบสูตร
สําเร็จ 3 ประการ ไดแก  K (ความรู) + T(ความคิด) + L (ผูนํา)  

ผูแทนประเทศสิงคโปร MRS. Yu Sing Tong กลาวถึงความสําคัญของการศึกษาซึ่งเปน
หนทางแกไขปญหาในอนาคตการเรียนรูของเด็กปฐมวัยเปนสวนหนึ่งของการจัดระบบการศึกษาใน
ชั้นเรียน พรอมทั้งไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับสูตรการศึกษาท่ีเสนอโดยผูแทนฟลิปปนส 
ประกอบดวย  การศึกษา = (K (ความรู) +T(ความคิด) + L(การเรียนรู) e(จริยธรรม)     

Mrs. Yu Sing Tong, the Delegate from Singapore stressed the importance 
of the discussions and deliberations of the Governing Board, as 

education is the solution for the future. Learning in the early years or 
ECCE is now being considered as part of the formal system. She also 

shared another aspect of the formula shared by the Philippine Delegate:   
E = (K + T + L) e(ethics)     

นอกจากนี้  ยังไดแนะนําใหศูนยอินโนเทคใหความสาํคัญตอการ
คํานึงถึงคุณคาทางจริยธรรมในการจัดการเรียนการสอน การ
จัดทําชุดการเรียนการสอนควรคํานึงถึงมิติดานจริยธรรม ควบคู
กับความรู ทักษะและแนวปฏบิัตใินชุดการเรียนรู พรอมทั้ง

กลาวถึงความสําคัญของภาวะผูนําควบคูไปกับภารกิจของศูนย 
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ผูแทนเวียดนาม Dr. Phan Van Kha รองผูอํานวยการสถาบันวิทยาศาสตรการศึกษา 
กลาวถึงการจัดทํายุทธศาสตรดานการศึกษาของเวียดนามภายในป 2553 ประกอบดวย การ
ดําเนินโครงการศึกษา การทบทวนนโยบาย และการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางศักยภาพในดาน
ตางๆ รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพ่ือสนองความตองการของผูเรียน 

ผูอํานวยการสํานักเลขาธิการซีมีโอ ไดกลาวถึงการวางแผนการดําเนินโครงการตางๆ 
ภายใตกรอบงานซีมีโอ อาทิ การจัดประชุมอธิบดีที่รับผิดชอบงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามที่
ไดรับการรับรองจากที่ประชุมสภาซีเมคคร้ังที่ 45 โดยประเทศมาเลเซียรบัเปนเจาภาพในการ
จัดการประชุมครั้งแรก นอกจากนี้ สํานักเลขาธิการซีมีโอไดรับเงินสนับสนุนจํานวน 300,000 
เหรียญสหรัฐฯ ในการจัดโครงการการใชภาษาแมเปนภาษาในการจัดการเรียนการสอน 

 นอกจากนี้ ไดจัดประชุมเชิงปฏิบตัิการเพ่ือระดมความคิดเห็นในหัวขอตางๆ  ภายใต
บรรยากาศ Open Space ดังน้ี 

Early Childhood Care and Development / Education in the Early Years 
Assessment and Evaluation 
Education in the Changing Times 
Passion, Commitment and Excellence  
Partnerships and Collaboration 
Professional Development of Teachers and Other Education Personnel 
 
 ที่ประชุมฯ เห็นพองกันวา การใหการศึกษาและดูแล

เด็กปฐมวัย เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง เน่ืองจากสมองของ
เด็กแรกเกิดจะไดรับการพัฒนาอยางรวดเร็ว และจะมีผล
ตอการพัฒนาการเรียนรู และดํารงตนอยูในสังคมอยางมี
ศักยภาพในชวงอายุถัดไป นอกจากนี้ ยังมีความเห็นวา 
การใหความสาํคัญตอการทกุภาคสวนของสังคม ในการรวมมือจัดการศึกษามีความสําคัญอยางยิ่ง 
โดยเฉพาะการมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชน และควรมีการดําเนินความรวมมือในลักษณะ
ขามสาขาที่เก่ียวของ เชน ในดานการพัฒนาสังคม แรงงาน สาธารณสุข เปนตน  

นอกจากนี้ ผูแทนประเทศไทย ไดแลกเปลี่ยนขอคดิเห็นในเรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดย
อางอิงจากรายงานเรื่อง “Long-Term Plan and Strategy for Early Childhood Care and 

Development (0-5 Age Group) 2007 – 2016” ทีจั่ดทําโดยสํานักเลขาธิการสภาการศึกษาตอที่
ประชุมดวย 

 
 
 

     กลุมความรวมมือตางประเทศระดับภูมิภาค 
     สํานักความสัมพันธตางประเทศ สป 

     วันท่ี 1 เมษายน 2553 

   

“Long-Term Plan and 
Strategy for Early Childhood 

Care and Development (0-5 Age 
Group) 2007 – 2016” 


