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สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบให้นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนํา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารของศูนย์ซีมีโอ อินโนเทค  ครั้งที่ ๕๕ ระหว่างวันที่               
๒๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรม Sanur Paradise Plaza เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

 
พิธีเปิดการประชุมฯ จัดขึ้นในวันที่ ๒๘ กันยายน 2553 โดยมี 

Dr. Ramon C.Bacani ผู้อํานวยการของศูนย์อินโนเทค ได้กล่าวขอบคุณ
กระทรวงศึกษาธิการแห่งชาติของอินโดนีเซีย และสํานักงานการศึกษา
ท้องถิ่นแห่งเมืองบาหลี อินโดนีเซีย ที่ได้อํานวยความสะดวกในการจัดการ
ประชุมฯ และให้การต้อนรับที่อบอุ่น พร้อมทั้งขอบคุณ  คณะกรรมการ
บริหารฯ ที่ได้เข้าร่วมการประชุมเพ่ือปรึกษาหารือเก่ียวกับการแนว
ทางการดําเนินงานของศูนย์อินโนเทค ตามแผนการพัฒนารอบที่ ๘ (8th 
Five Year Development Plan) 

การประชุมคณะกรรมการบริหารของศูนย์อินโนเทค ครั้งท่ี ๕๕ :  
พร้อมจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื มุ่งสร้างนวัตกรรมเพื่อเตรียมคน            
สู่ประชาคมอาเซียน ๒๕๕๘ 
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Mr. Ida Bagus Anom ผู้อํานวยการสํานักงานการศึกษาท้องถิ่นแห่งเมืองบาหลี อินโดนีเซีย ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้า
ประชุม จากน้ัน ดร.วิทยา จิระเดชากุล ผู้อํานวยการสํานักเลขาธิการองค์การซีมีโอ ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อการ
จัดประชุมฯ  และช่ืนชมต่อการจัดเวทีสําหรับการเรียนรู้ หรือ Learning Session ในการประชุมคร้ังน้ี ซึ่งจะเป็น
โอกาสอันน้ีที่ประเทศสมาชิกจะได้แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการดําเนินงานด้านการศึกษาระหว่างกัน 
นอกจากน้ี ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์ของซีมีโอ ระยะ ๑๐ ปี 
ซึ่งสภาซีเมคคร้ังที่ ๔๖ ได้ให้การรับรอง ซึ่งประกอบด้วย 
ข้อริ เริ่ ม ด้านการศึกษาซึ่ งจะเป็นแนวทางต่อการ
ดําเนินงานด้านการศึกษาของซีมีโอในอนาคต 

 
Prof. Dr. Ainum Na’im ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ  สาธารณรัฐ อินโดนีเซีย  ไ ด้กล่าวเ ปิด               
การประชุม พร้อมทั้งแสดงความช่ืนชมศูนย์อินโนเทคที่
ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการศึกษา เพ่ือการพัฒนา
ชุมชนและทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะใน ๔ ประเด็นที่
สําคัญ ประกอบด้วย การพัฒนานักเรียน ครู โครงสร้าง
พ้ืนฐานการศึกษา และการสนับสนุนด้านงบประมาณ นอกจากน้ี ได้กล่าวถึงความสําคัญของการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีที่จะช่วยในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียน พร้อมทั้งมุ่งหวัง
ที่จะให้ศูนย์อินโนเทคเป็นกลไกขับเคลื่อนสําคัญในการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายจํานวน ๑๒ ปี ของอินโดนีเซีย 
การส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสได้รับการศึกษา รวมท้ังการพัฒนาครูให้ได้รับการพัฒนาทักษะที่เหมาะสมสําหรับ
ศตวรรษที่ ๒๑ 

การดําเนินการประชุม  
การประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ ๕๕ เริ่มต้นด้วยคํากล่าวของ
คณะกรรมการบริหารฯ ซึ่งเป็นสมาชิกของประเทศซีมีโอ โดยมี               
Ms. Tham Yoke Chun ผู้แทนคณะกรรมการบริหารฯ ของสิงคโปร์  
เป็นประธาน โดยในส่วนของประเทศไทย นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนํา  
ได้กล่าวแสดงความช่ืนชมต่อการดําเนินงานของศูนย์อินโนเทค               
ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมมือกับศูนย์อินโนเทคในการพัฒนาการศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง โดยความร่วมมือครั้งล่าสุด ได้แก่ ความร่วมมือในการจัดการ

ฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ภายใต้โครงการ TEACHeXCELS ซึ่งศูนย์อินโน
เทคได้ร่วมมือกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
ดําเนินการในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ นอกจากน้ี กระทรวงศึกษาธิการของไทย 
ยังมุ่งหวังที่จะมีความร่วมมือกับศูนย์อินโนเทคในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้มี
ทักษะที่เหมาะสมสําหรับศตวรรษที่ ๒๑  ที่มีความสอดคล้องกับการเคลื่อนย้าย
แรงงาน และการเป็นประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ 

ภายหลังจากคํากล่าวของคณะกรรมการบริหารฯ ผู้อํานวยการศูนย์อินโนเทคได้รายงานการดําเนินงานของ
ศูนย์ฯ ในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งกล่าวถึงโอกาสและสภาวการณ์ท้าทายต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของภูมิภาค 
การเสริมสร้างความตระหนักในการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน และการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน รวมทั้งการจัด
การศึกษาเพ่ือบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชนของยูเนสโก และการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่ง
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สหัสวรรษของสหประชาชาติ ซึ่งการจัดการศึกษาจะต้องคํานึงถึงสภาวการณ์ของโลกในบริบทต่างๆ ประกอบด้วย 
ด้านสาธารณสุข สภาพแวดล้อม ความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการศึกษาที่เป็นไป
อย่างรวดเร็ว และการแบ่งปันทรัพยากรด้านการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษาในภูมิภาค ทั้งน้ี ผู้อํานวยการ               
ศูนย์อินโนเทค ได้รายงานความสําเร็จของศูนย์ที่สําคัญ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการดําเนินงานของศูนย์ 
การได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑-๒๐๐๘ และการบริหารจัดการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เน้นผลการ
ดําเนินงานเป็นสําคัญ  

คณะกรรมการบริหารฯ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินความร่วมมือระหว่างกันในภูมิภาค
โดยเฉพาะการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี ภายใต้การดําเนินงานความร่วมมือในโครงการการศึกษาของ
อินโนเทคในภูมิภาค (SEAMEO INNOTECH Regional Educational Programme : SIREP) รวมทั้งการพัฒนา
ระบบและโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีด้านการศึกษา การพัฒนาเครือข่ายและหุ้นส่วนความร่วมมือ และ           
การพัฒนาโครงสร้างการดําเนินงานของศูนย์อินโนเทค   

 
 ในการดําเนินงานของศูนย์อินโนเทค ผู้แทนประเทศไทย
แสดงความสนใจเก่ียวกับโครงการในการจัดทําคู่มือครู
เพื่อการพัฒนาและสร้างความตระหนักเก่ียวกับอาเซียน 
และโครงการพัฒนาสื่อการสอนเพื่อสร้างความตระหนัก
เก่ียวกับอาเซียนให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งศูนย์อินโนเทค แจ้งว่าคู่มือครู
เพ่ือสร้างความตระหนักเก่ียวกับอาเซียนได้มีการเผยแพร่
ทางเว็บไซต์ของศูนย์อินโนเทคแล้ว สําหรับการผลิตสื่อ  
การสอนเพื่อสร้างความตระหนักเก่ียวกับอาเซียนกําลัง
ดําเนินการ  อย่างไรก็ตาม หากมีสื่อการสอนบางส่วนที่

เสร็จสิ้นและสามารถเผยแพร่ได้ จะรีบเร่งดําเนินการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ทันที โดยไม่ต้องรอจนจบกระบวนการ 
 

ในการรายงานความก้าวหน้าเก่ียวกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของอินโนเทค ผู้แทนศูนย์อินโนเทค รายงาน
การดําเนินงานภายใต้กองทุนปรับเงินเดือนบุคลากร (The 
Personnel Salary Rationalization and Adjustment 
Programme: PESRAP) และโครงการเกษียณอายุการทํางาน
โดยสมัครใจ ซึ่งมีผู้ เกษียณอายุการทํางานโดยสมัครใจ                
๒๘ ราย โครงการฯ มีเป้าหมายเพ่ือปรับลดงบประมาณ
ค่ า ใ ช้ จ่ า ยซึ่ ง เ ป็น เ งิน เ ดือน บุคลากร  ในขณะที่ ยั งค ง
ประสิทธิภาพการทํางานตามภารกิจตามแผนการพัฒนาของ
ศูนย์รอบปีที่ ๘ ด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบบูรณาการ  ประกอบด้วย ระบบการจัดการและการปรับปรุง 
ผลการดําเนินงาน ระบบการประเมินงาน ระบบการจัดการเก่ียวกับเงินตอบแทนและผลประโยชน์ ระบบการ
ประเมินผลด้านสมรรถนะ ระบบการจัดการเรื่องการเรียนรู้และการฝึกอบรม นอกจากน้ี ศูนย์อินโนเทคยังส่งเสริมให้
บุคลากรจัดทําแผนพัฒนาอาชีพรายบุคคล ด้วย  
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  ที่ประชุมฯ ได้เห็นชอบให้มีการจัดต้ังกองทุนด้านการวิจัยและนวัตกรรมของอินโนเทค  ภายใต้กองทุน 
Endowment Fund  เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการวิจัยเก่ียวกับการปฏิรูปการศึกษาในประเทศสมาชิกซีมีโอ และ
การดําเนินงานตามที่ได้กําหนดไว้ในแผน ๕ ปี รอบท่ี ๘ ของอินโนเทค ที่มุ่งให้อินโนเทคพัฒนาคุณภาพ            
และการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศสมาชิกซีมีโอ รวมถึงการพัฒนา
นวัตกรรมด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และการดําเนินการวิจัยและการพัฒนาด้านการศึกษา ในเรื่องนี้ 
ผู้แทน     ประเทศไทยได้เสนอว่าอินโนเทคควรดําเนินงานวิจัยเพื่อรองรับการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
และการเคลื่อนย้ายแรงงานในอนาคต โดยควรมีการศึกษาศักยภาพและข้อได้เปรียบของอาเซียนในเชิง
เศรษฐกิจเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดโลก  ในขณะที่ผู้แทนจากสิงคโปร์ได้เสนอว่าควรให้ความสําคัญกับการ
เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนเก่ียวกับการเรียนรู้ด้านสื่อและดิจิตอล เพ่ือสามารถแข่งขันในศตวรรษที่ ๒๑ 

ที่ประชุมฯ ได้เห็นชอบให้ศูนย์อินโนเทคจัดหลักสูตรการฝึกอบรมสําหรับปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ ภายใต้
เงินกองทุนการพัฒนาด้านการศึกษาของซีมีโอ (SEDF) ประกอบด้วย 

สมรรถนะ M ได้แก่ การสร้างสันติภาพ  
สมรรถนะ N การสร้างประชาคมอาเซียน  
สมรรถนะ N การเป็นหุ้นส่วนระหว่างโรงเรียนและชุมชน โดยให้มีการหลอมรวมกับหลักสูตรภายใต้

สมรรถนะ B การวางแผนด้านการบริหารจัดการเพ่ือให้โรงเรียนเป็นฐานและสมรรถนะ C เรื่อง หลักสูตรการปฏิรูป
หลักสูตร 

การจัดการประชุมวิชาการของศูนย์อินโนเทค ครั้งที่ ๑๓  ที่ประชุมเห็นชอบหัวข้อการประชุม              
เรื่องการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยให้มีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับ
ภาครัฐและเอกชน วิสัยทัศน์อาเซียน ๒๕๕๘ และการจัดการศึกษาสําหรับกลุ่มด้อยโอกาส 

 
 

ศูนย์อินโนเทค ได้เสนอการมอบรางวัล Ly Chanh Duc ให้แก่หน่วยงาน
หรือบุคคลท่ีเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือด้านการพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา ที่ประชุมฯ ได้เสนอให้มีการปรับแก้ไขกรอบแนวคิด ขั้นตอน
การคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล กลไกและกระบวนการคัดเลือกให้ชัดเจนขึ้น 
โดยศูนย์อินโนเทครับที่จะปรับรายละเอียดข้อเสนอโครงการและจัดส่ง
ให้แก่คณะกรรมการบริหารฯ เพ่ือขอความเห็นชอบด้วยการแจ้งเวียนข้อ

มติ เพ่ือสามารถมอบรางวัลดังกล่าวได้ทันในช่วงการประชุมวิชาการของศูนย์อินโนเทค ครั้งที่ ๑๓ ในปี ๒๕๕๕ 
 
ที่ประชุมฯ เห็นชอบให้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารของอินโนเทค ครั้งที่ ๕๖ ที่ประเทศ

มาเลเซีย ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๕๕  
  ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ได้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Learning Session) ในหัวข้อ  Policy 

Research & Decentralization โดยผู้แทนของกระทรวงศึกษาธิการแห่งชาติอินโดนีเซีย ได้นําเสนอการศึกษา
เก่ียวกับการกระจายอํานาจการศึกษาในอินโดนีเซีย ภายใต้หลักการที่ให้การศึกษาเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนา 
องค์ความรู้ของชาติ การตระหนักถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น กระบวนการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ การให้
ความสําคัญต่อการบริหารจัดการของการใช้โรงเรียนเป็นฐาน การแบ่งปันความรับผิดชอบระหว่างหน่วยงานจัด
การศึกษาในส่วนกลางและท้องถิ่น การจัดการด้านงบประมาณที่ดําเนินการโดยกระทรวงศึกษาธิการแห่งชาติ
อินโดนีเซีย  
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    รัฐบาลแห่งชาติอินโดนีเซียได้ดําเนินการด้านการกระจายอํานาจการศึกษา ด้วยการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาระดับชาติ การกระจายอํานาจการจัดการศึกษาเพ่ือบรรลุเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ               
การประเมินผลการกระจายอํานาจการศึกษาตามมาตรฐานระดับชาติ การศึกษาศักยภาพด้านการศึกษาของท้องถิ่น 
การส่งเสริมและให้การสนับสนุนการดําเนินงานด้านการศึกษาตามความจําเป็น  
  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นการกระจายอํานาจการศึกษา โดย
ได้สรุปประเด็นสําคัญของการกระจายอํานาจการศึกษา ประกอบด้วย  การปกครองและกระจายอํานาจด้าน
การศึกษา การมีส่วนร่วมของชุมชนและการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ การพัฒนาและการฝึกอบรมครู การจัดทํา
หลักสูตรท้องถิ่น การบริหารการเงินของโรงเรียน การสร้างนวัตกรรมและการเป็นผู้นําด้านการสอน 

   นอกจากน้ี  ปัจจัยแห่งความสําเร็จหลัก ๑๐ ประการ ที่เช่ือมโยงต่อการพัฒนาโรงเรียน ประกอบด้วย 
๑. การมีส่วนร่วมในวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาที่กําหนดโดยผู้นํา 
๒. การมีกรอบการดําเนินงานที่ชัดเจน รวมทั้งกรอบยุทธศาสตร์ คู่มือเชิงนโยบายและการดําเนินการ 
๓. การกําหนดบทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจนที่เอ้ือต่อความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่าง

หน่วยงานจัดการศึกษาระดับชาติและท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานและการตรวจสอบที่ชัดเจน 
๕. การสื่อสาร การสนับสนุนและกลไกการขับเคลื่อนทางสังคมที่มีประสิทธิภาพ 
๖. การมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้มแข็ง ตลอดจนการเป็นหุ้นส่วนระหว่างชุมชนและ

โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
๗. การเสริมสร้างศักยภาพเชิงบูรณาการ (มาตรฐานด้านคุณสมบัติ แนวทางการสร้างศักยภาพ               

การประสานการพัฒนาศักยภาพระหว่างหน่วยงานในชุมชนและระดับชาติ การปรึกษาด้านการสอน
และการเป็นพ่ีเลี้ยง) 

๘. โครงสร้างการปกครองที่สนับสนุนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของประชาชน และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

๙. ระบบการสนับสนุนและการจัดสรรทรัพยากรท่ีพอเพียง 
๑๐. การจัดการควบคุมและการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีระบบ 

ที่ประชุมฯ ได้นําเสนอแนวทางการกระจายอํานาจการศึกษาสําหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้             
ในอนาคต ได้แก่ การประสานนโยบายการศึกษาในระดับชาติและท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกัน การพัฒนา
สมรรถนะและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรอย่างมีระบบ การสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการด้าน
การเงิน การเสริมสร้างศักยภาพของผู้นํา และกลไกการประกันคุณภาพในระดับอําเภอและโรงเรียน การสร้าง
กระบวนการคิดและแนวปฏิบัติในท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในระดับชาติและระดับโลก               
การส่งเสริมประชาธิปไตยในการบริหารจัดการศึกษาที่ตรวจสอบได้ การร่วมแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีและประสบการณ์
การเรียนรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมในการสร้างประชาคมแห่งการเรียนรู้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพและปรับปรุงประสิทธิภาพการกระจายโอกาสการศึกษา 

          สรุปโดย กลุ่มความร่วมมือต่างประเทศระดับภูมิภาค 
  สํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 
  ตุลาคม ๒๕๕๔ 
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