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บทที่ 1 
ความเปนมาในการจัดทํายุทธศาสตร 

 

1. 1  ความเปนมา 
  ในโลกยุคโลกาภิวัฒนและไรพรมแดนสงผลใหประเทศไทยตองดําเนินความรวมมือ
และแสวงหาความรวมมือจากหลายภาคสวน และมีความสัมพันธกับประเทศตางๆ เพ่ิมมากขึ้น โดย 
มีเปาหมายเพื่อพัฒนาคนในชาติซึ่งถือวาเปนทรัพยากรที่ มีความสําคัญ ใหสามารถรูเทาทัน 
การเปลี่ยนแปลง มีทักษะจําเปนตอโลกยุคใหม  อันจะนําไปสูการเพิ่มขีดความสามารถใน 
การแขงขัน และการกาวเขาสูระบบเศรษฐกิจฐานความรูเพ่ือสรางสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู  

กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหนวยงานหลักที่รับผิดชอบในการจัดและสงเสริม
การศึกษาใหแกประชาชน  ไดตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพโดยได
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ืองมาโดยตลอด เพ่ือใหสอดคลองกับการปฏิรูป
การศึกษา และการปฏิรูปการเรียนรู โดยจะตองสอดคลองกับการพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจและ 
สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  จึงตองเรงพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลในประเทศ
โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพ   
มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานที่สูงขึ้น อันจะสงผลใหเยาวชนของชาติไดรับการศึกษาที่ดีและ 
มีคุณภาพ สามารถกาวสูการแขงขันไดในระดับสากล  

สํานักความสัมพันธตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีภารกิจ
สําคัญในการเปนหนวยงานประสานและดําเนินงานความรวมมือดานการศึกษากับตางประเทศ 
ในระดับชาติกับองคการระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับงานดานการศึกษา และกับมิตรประเทศตางๆ 
ที่กระทรวงศึกษาธิการมีความสัมพันธอันดี ไดเล็งเห็นความสําคัญในการแสวงหาเครือขายและ 
องคความรูจากความรวมมือกับตางประเทศทั้งในกรอบความรวมมือระดับทวิภาคีและพหุภาคี  
ซึ่งเปนความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลตางประเทศ และองคการระหวางประเทศ  
เพ่ือนํามากําหนดเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  และนําองคความรู 
ประสบการณ และวิธีการใหมๆ (Best Practices) มาเปนแนวทางเพื่อปรับใชใหสอดคลองกับ 
การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการใหมีความรูเทาทัน มีประสิทธิภาพในการทํางานสูงขึ้น 
อันจะสงผลกระทบตอการพัฒนาการศึกษาของชาติใหทัดเทียมกับนานาประเทศ และเปน 
การสงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในประเทศเพื่อนบานและในภูมิภาค 

การจัดทําแผนยุทธศาสตรดานตางประเทศของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา ประจําป 2550–2552 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมองคความรู   
ความชํานาญการและความรวมมือดานการศึกษาที่ประเทศไทยมีกับประเทศตางๆ รวมทั้งองคการ
ระหวางประเทศที่ประเทศไทยเปนสมาชิก ตลอดจนศึกษาความตองการในการพัฒนาบุคลากรของ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือกําหนดยุทธศาสตรดานตางประเทศเพื่อการพัฒนา
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บุคลากรทางการศึกษา และใชเปนกรอบการดําเนินงานในป พ.ศ. 2550 – 2552 สําหรับหนวยงาน 
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนํายุทธศาสตรนี้ไปสูการปฏิบัติใหบังเกิดผลอยางเปนรูปธรรม  

ทั้งน้ีในการกําหนดยุทธศาสตรดังกลาวไดยึดกรอบการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 แผนบริหารราชการแผนดิน  นโยบายของรัฐบาลดาน
ตางประเทศ นโยบายความรวมมือดานตางประเทศของกระทรวงการตางประเทศ และนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการเปนหลัก 

1.2  ขั้นตอนดําเนินงาน 
   ในการจัดทํายุทธศาสตรดานตางประเทศเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  
ไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. เสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการลงนามในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทํา
แผนยุทธศาสตรดานตางประเทศเพื่อการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

2. จัดประชุมคณะกรรมการฯ  เ พ่ือพิจารณากําหนดแนวทางในการจัดทํา 
ยุทธศาสตรฯ 

3. ศึกษาและรวบรวมองคความรูทักษะความเชี่ยวชาญและความชํานาญการของ
ประเทศและองคการระหวางประเทศที่ไทยเปนสมาชิก  รวมทั้งความตองการในการพัฒนาบุคลากร
ของหนวยงานในกระทรวงศึกษาธิการ   

4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิ และผูแทนจากหนวยงานหลัก 
ของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อรวมกันระดมความคิดเห็น  

5. นําขอเสนอที่ไดจากการประชุมปฏิบัติการมาจัดทํารางยุทธศาสตรฯ และ 
นําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาใหขอคิดเห็นและปรับแกไข กอนนําเสนอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการใหความเห็นชอบ 

6. เม่ือรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาใหความเห็นชอบยุทธศาสตรฯ  
แลว  จะดําเนินการเผยแพรใหหนวยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการ นําไปดําเนินการตาม 
ยุทธศาสตรและใชเปนแนวทางสูการปฏิบัติของหนวยงานตอไป   

7. ดําเนินการติดตามประเมินผลความสําเร็จในการนํายุทธศาสตรฯ ไปสู 
การปฏิบัติ 

1.3  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
1. แผนยุทธศาสตรดานตางประเทศของกระทรวงศ ึกษาธ ิการ เพื่อพัฒนา 

บุคลากรทางการศึกษา ประจําป 2550–2552 ใชเปนแนวทางในการกําหนดวิธีดําเนินงานและ 
การ เสนอโครงการ  กิ จกรรมที่ เปน รูปธรรมในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

2. เครือขายความรวมมือกับตางประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ซึ่งเปน  
ผลจากการพัฒนาความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยโดยกระทรวงศึกษาธิการกับรัฐบาลประเทศตางๆ
และองคการระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับการศึกษา 
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สภาพและสภาวะแวดลอมในการดําเนินความรวมมือกับตางประเทศ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
2.1  สภาพการดําเนินความรวมมือกับตางประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ 

  ในยุคปจจุบันที่สังคมกาวสูสังคมเศรษฐกิจฐานความรู การศึกษาเปนกลไกสําคัญ 
ในการเตรียมความพรอมและสรางความเขมแข็งทางปญญาใหแกประชาชน  ประเทศตางๆ ในโลก
จําเปนตองมีความเกี่ยวของสัมพันธและรวมมือกันโดยมีการรวมตัวกันเปนกลุมความรวมมือใน
รูปแบบตางๆ มากยิ่งขึ้นเพ่ือมุงสรางความเขมแข็งและเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน   
มุงแสวงหากลยุทธและกระบวนการที่มีคุณภาพ เพ่ือเปนกลไกในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
คุณภาพของประชาชนในประเทศของตน 

 กระทรวงศึกษาธิการ  ในฐานะหนวยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาของประเทศ 
จึงมีความมุงม่ันที่จะรวมมือกับนานาประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากรทาง 
การศึกษาของไทยใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล  โดยเนนการกระชับความสัมพันธและการขยาย
ความรวมมือกับตางประเทศอยางตอเนื่อง ในลักษณะความเปนหุนสวนที่ดีตอกัน ทั้งในระดับ 
ทวิภาคีและพหุภาคี โดยไดมีการดําเนินกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย ภายใตกรอบความตกลง
ดานการศึกษากับประเทศตางๆ ที่ไทยมีความสัมพันธใกลชิดตอกัน เชน กลุมประเทศเพื่อนบาน   
อันไดแก กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพพมา และเวียดนาม กลุมมิตร
ประเทศที่มีความสัมพันธอันดีตอกัน เชน มาเลเซีย สิงคโปร ฟลิปปนส อินโดนีเซีย บรูไน จีน  
เกาหลี ญี่ปุน อินเดีย ศรีลังกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมนี แคนาดา 
สหราชอาณาจักร รวมทั้งประเทศที่เกิดขึ้นใหมๆ  

 ในการนี้ กระทรวงศึกษาธิการไดเขารวมเปนสมาชิกกับองคการระหวางประเทศ
ตางๆ อาทิ องคการศึกษา วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (ยูเนสโก) องคการ 
รัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ซีมีโอ) องคการยูนิเซฟ สมาคมประชาชาติเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต หรือ อาเซียน ความรวมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก หรือ เอเปค 
และรวมมือกับองคกรภายในกรอบสหประชาชาติอ่ืนๆ  เชน UNDP UNESCAP UNCTAD  ฯลฯ   
ในสวนที่เกี่ยวของกับงานดานการศึกษา นอกจากนี้ยังเขารวมในกรอบความรวมมือใหมๆ เชน กรอบความ
รวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (Greater Mekong Subregion–GMS) ยุทธศาสตร
ความรวมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี–เจาพระยา–แมโขง (Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong 
Economic Cooperation Strategy – ACMECS)  และความรวมมือกับกลุมประเทศที่มีบทบาทใน 
ดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมระดับโลก เชน สหภาพยุโรป (EU) องคการเพื่อความรวมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) สมาคมนานาชาติเพ่ือการประเมินสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา (IEA) 
เปนตน 
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ความรวมมือระหวางกระทรวงศึกษาธิการกับประเทศตางๆ และองคการระหวาง
ประเทศขางตน ทําใหกระทรวงศึกษาธิการสามารถระดมทรัพยากรที่มีความหลากหลายทั้งรูปแบบ 
วิธีการซึ่งมีทั้งความรู ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ และองคความรูที่ไดรับจากการเขารวมประชุม 
สัมมนา ฝกอบรม ฯลฯ มาพัฒนาการศึกษาใหเกิดความกาวหนา มีแนวคิดและทางเลือกใหมๆ เพ่ือ
นํามาสงเสริม ปรับปรุงและยกระดับการจัดการศึกษารวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอันไดแกครู  
อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ใหรูเทาทันความตองการของสังคมโลกและเตรียมพรอมตอ 
ความเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้น  อันจะนําไปสูการพัฒนาการศึกษาที่ยั่ งยืนตอไปในอนาคต    
กระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินความรวมมือกับตางประเทศโดยมีทั้งองคการระหวางประเทศ  
กลุมความรวมมือตางๆ และประเทศที่สําคัญๆ  โดยสรุปดังนี้ 

 

2.1.1   ความรวมมือในกรอบพหุภาคี  
  ความรวมมือกับตางประเทศในกรอบพหุภาคีโดยเฉพาะกับองคการระหวางประเทศ
ไดมีบทบาทสําคัญในการชวยสงเสริมและพัฒนาประเทศไทยในหลายๆ ดาน  สําหรับดานการศึกษา
ประเทศไทยไดมีความรวมมือกับองคการระหวางประเทศ ดังตัวอยางโดยสังเขป ดังนี้  
 

  ความรวมมือกับยูเนสโก 

  กระทรวงศึกษาธิการไดรับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีใหจัดตั้งสํานักเลขาธิการ
คณะกรรมการแหงชาติวาดวยการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ ขึ้นที่สํานัก
ความสัมพันธตางประเทศ  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มาเปนเวลากวา 50 ป นับตั้งแต
ประเทศไทยเปนสมาชิกยูเนสโกเมื่อป พ.ศ. 2482 โดยทําหนาที่เปนหนวยงานกลางของรัฐบาลใน 
การประสานความรวมมือกับยู เนสโก  องคการยู เนสโกเปนองคการดานพุทธิปญญาที่ ให 
ผลตอบแทนในรูปของแนวความคิดที่กาวหนา ผลประโยชนที่ไดรับจึงมิอาจประเมินเปนจํานวนเงิน 
ได การดําเนินการสงเสริมความรวมมือขององคการยูเนสโกในประเทศไทยดําเนินการในรูปแบบ 
ของคณะกรรมการฝายตางๆ ในสาขาที่ยู เนสโกรับผิดชอบ ไดแก การศึกษา วิทยาศาสตร  
วัฒนธรรม สังคมศาสตร และสื่อสารมวลชน   

ในอดีตที่ผานมายูเนสโกไดรวมมือในกิจการและโครงการที่สงเสริมความรูและ   
ความเขาใจอันดีระหวางกันของประชาชน กระตุนใหประชาชนเกิดความสนใจในเรื่องของการศึกษา 
การเผยแพรวัฒนธรรมและประชาคมโลก ภารกิจสวนใหญครอบคลุมถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
การสอนเรื่องสหประชาชาติและสิทธิมนุษยชน การแลกเปลี่ยนบุคลากร การจัดผูเชี่ยวชาญทางดาน
วิชาการ เชนสาขาวิทยาศาสตรและการศึกษาใหแกประเทศสมาชิก ตอมางานขององคการไดขยายไป
ในทางสงเสริมดานเศรษฐกิจและพัฒนาสังคม การใหทุนฝกอบรมครูอาจารยในสาขาสังคมศาสตร        
และวิทยาศาสตร และสงเสริมพัฒนาการศึกษาในชนบทตามที่ประเทศสมาชิกรองขอ 

ปจจุบันยูเนสโกยังทําหนาที่เสมือนหองปฏิบัติการทางความคิดและเปนผูกําหนด
มาตรฐานในอันที่จะหลอมรวมขอตกลงระดับนานาชาติเกี่ยวกับงานดานจริยธรรมตางๆ และยังเปน
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เสมือนหนวยงานแลกเปลี่ยนขาวสารที่สามารถเผยแพร แลกเปลี่ยนขอมูลและองคความรูตางๆ  
ไปทั่วโลกอีกดวย นอกจากนี้ยังมุงชวยเหลือประเทศสมาชิกในการเสริมสราง/พัฒนาศักยภาพของ
มนุษยและองคกรตางๆ ในหลากหลายสาขา โดยเฉพาะอยางยิ่ง การศึกษา วิทยาศาสตรและ
วัฒนธรรม 
 

บทบาทและความรวมมือดานการศึกษา 
  นับตั้งแตประเทศไทยไดเขารวมเปนสมาชิกขององคการยูเนสโก ประเทศไทย 
ไดรับการสนับสนุนในการดําเนินกิจกรรมและโครงการตางๆ ซึ่งสงผลตอการพัฒนาการศึกษา 
อยางมาก เชน  
  1. โครงการการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) เปนโครงการที่ประเทศ 
ไทยมีบทบาทอยางมากนับตั้งแตเปนเจาภาพจัดการประชุมระดับโลกเรื่องการศึกษาเพื่อปวงชน  
(World Conference on Education for All) เม่ือป 2533 ที่จอมเทียน ชลบุรี และไดเขารวม 
การประเมินผลการดําเนินงานดานการศึกษาเพื่อปวงชน โดยเมื่อเดือนมกราคม ป 2543 ไดเปน
เจาภาพจัดการประชุมระดับภูมิภาคเพื่อประเมินผลความกาวหนาในเรื่องดังกลาว  ในภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟกและนําผลการประชุมมาประกอบการประชุมระดับโลกดานการศึกษา (World 
Education Forum) ที่กรุงดาการ ประเทศเซเนกัล ในเดือนเมษายน ปเดียวกัน ซึ่งในการประชุม
ดั ง กล า ว ไ ด มี ก า ร รั บ ร อ งก รอบกา รปฏิ บั ติ ก า รด าก า ร ว า ด ว ยก า รศึ กษ า เพื่ อ ป ว งชน  
(Dakar Framework for Action on Education for All : Meeting Our Collective Commitment)  
การดําเนินงานของยูเนสโกเพื่อใหบรรลุเปาหมายการศึกษาเพื่อปวงชนมีหลายรูปแบบ เชน การให
ความชวยเหลือประเทศตางๆ ในการกําหนดนโยบายดานการศึกษา พัฒนาหรือแจกอุปกรณ สื่อ  
การเรียนการสอนตางๆ กําหนดหลักเกณฑและมาตรฐานในการจัดการศึกษาในรูปแบบใหมๆ เปนตน 
ซึ่ งประ เทศไทยในฐานะประ เทศสมาชิ กขององค การยู เนสโก  ได ให ความร วม มือ ใน 
การประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนในระดับประเทศ และจัดทําแผนปฏิบัติการอยางตอเนื่อง  
โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการศึกษาแกกลุมผูดอยโอกาสในสังคมไทยที่ยูเนสโกใหความสนใจ 
นับเปนโครงการที่สะทอนใหเห็นศักยภาพของการจัดการศึกษาไทยในเวทีความรวมมือระดับ 
ภูมิภาคยอย ที่ประสบผลสําเร็จโครงการหนึ่ง 
 
           2. โครงการการศึกษาเพื่อความเขาใจอันดีระหวางชาติ (Associated Schools 
Project - ASP) เปนโครงการที่สงเสริมใหมีการสรางเครือขายระหวางสถานศึกษาที่มุงสนับสนุน
การศึกษาในดานมานุษยวิทยา ชาติพันธุวิทยา วัฒนธรรม และมิติการศึกษาระหวางประเทศ  
รวมทั้งสนับสนุนการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เหมาะสม ในปจจุบันมีสมาชิก 7,500 แหง ใน 172 
ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งมีความเขมแข็งในการดําเนินโครงการดังกลาวมาโดยตลอดและมี
สถานศึกษาที่เปนสมาชิกของโครงการเปนจํานวนมากและครอบคลุมการศึกษาหลายระดับ  
กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใตโครงการดังกลาวมีหลากหลายรูปแบบ นับเปนการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการอยางแทจริง ทั้งผูบริหารสถานศึกษา ครู อาจารย 
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และนักเรียนในทุกระดับ ตัวอยางเชน การสัมมนาผูบริหารสถานศึกษา  การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ระดับครู อาจารย การเขาคายเยาวชน หรือการจัด Youth Forum  เพ่ือเปนเวทีใหเยาวชนไดมา
แลกเปลี่ยนความคิด และประสบการณระหวางกัน รวมทั้งการศึกษาดูงานระหวางสถานศึกษาที่ 
เปนสมาชิกและเครือขายในตางประเทศ  และการประชุมระดับผูบริหารสถานศึกษา ครูอาจารย ที่มี
โอกาสแลกเปลี่ยนทั้งสื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมทางการศึกษา และประสบการณอ่ืนๆ รวมกัน 
 
  3.  โครงการนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาในเอเชียและแปซิฟก 
(Asia Pacific Programme for Educational Innovation Development – APIED) เปนโครงการที่มี
ประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกทั้งหมดเขารวมดวย มีวัตถุประสงคที่จะสรางเครือขาย 
ในภูมิภาคเพื่อความรวมมือในการนํานวัตกรรมมาใชเพ่ือการพัฒนาการศึกษา มีการจัดประชุมใน
ระดับภูมิภาคเปนประจําทุกป เพ่ือเปดโอกาสใหประเทศสมาชิกจัดสงบุคลากรมารวมประชุม  
ไดพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน และไดเปดวิสัยทัศนรวมกันในการพัฒนาการศึกษาใน 
ทุกรูปแบบ รวมทั้งไดเห็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่เกิดขึ้นใหมในแตละประเทศที่ไดรับเชิญ 
เขาประชุม 
   

4. กิจกรรมรวมเฉลิมฉลองวันแหงการรูหนังสือสากล (International Literacy 
Day) ซึ่งยูเนสโกกําหนดใหเปนวันที่ 8 กันยายนของทุกป ประเทศไทยไดรับรางวัลจากนานาชาติที่
เกี่ยวกับการสงเสริมการเรียนรูหนังสือเปนประจําอยางตอเนื่องเสมอมา สําหรับป 2549 ไดรับรางวัล
นอมา (Noma Literacy Price) ของยูเนสโก จากโครงการ กศน. หลังชาง เน่ืองจากเปนโครงการ
แปลกใหมในการสงเสริมการรูหนังสือของผูดอยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร นอกจากนี้มีโครงการที่แสดง
ใหเห็นถึงการจัดการศึกษาของไทยที่คํานึงถึงกลุมผูดอยโอกาสในสังคมอยางแทจริง โดยมีบุคลากร
ของกระทรวงศึกษาธิการเปนผูขับเคลื่อน 
 

ในดานการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาองคความรูที่สามารถแสวงหาจากยูเนสโก 
มีมากมายหลากหลายรูปแบบ ซึ่งสามารถนําความรูนั้นๆ มาพัฒนาศักยภาพบุคลากรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ยูเนสโกไดใหความชวยเหลือแกกระทรวงศึกษาธิการในการเสริมสรางขีด 
ความสามารถทางวิชาการของบุคลากรหรือโครงการวิชาการในสถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษา 
รวมทั้งทุนฝกอบรม ดูงาน หรือการจัดประชุมสัมมนามาโดยตลอด นอกจากนี้ยูเนสโกยังจัดสง
ผูเชี่ยวชาญ  วิทยากร ตลอดจนใหการสนับสนุนดานขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปน
ประโยชนตอการพัฒนาบุคลากรทางดานการศึกษา วิทยาศาสตร วัฒนธรรม สังคมศาสตร  และ
สื่อสารมวลชน อยางมากทั้งทางตรงและทางออม    

จากการที่ประเทศไทยมีบทบาทความสัมพันธที่ดีในเวทียูเนสโกนี้  จึงสงผลให 
ความรวมมือระดับทวิภาคีระหวางกระทรวงศึกษาธิการกับหนวยงานทางดานการศึกษาของประเทศ
สมาชิกยูเนสโกอื่นๆ  อยูในสภาวการณที่ดีตามไปดวย โดยไดรับการสนับสนุนทางดานการศึกษา 
และวิชาการ และการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษามาอยางตอเน่ือง ตัวอยางเชน ในระหวาง 
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การประชุมสมัยสามัญขององคการยูเนสโก ไดมีการพบปะระหวางรัฐมนตรีศึกษาของไทยกับ 
รัฐมนตรีศึกษาของประเทศตางๆ เพ่ือเจรจาหารือในระดับทวิภาคี อันสงผลใหเกิดการจัดทํา 
ความตกลง(MOU) ระหวางกัน เชน สาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย ฝร่ังเศส เปนตน และพัฒนา
ความรวมมือมาเปนการใหความชวยเหลือและแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบตางๆ รวมทั้งการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาดวย   
 

  ความรวมมือกับซีมีโอ 

องคการรัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือ ซีมีโอ กอตั้งเม่ือป  
พ.ศ. 2508 เปนการรวมตัวของกระทรวงศึกษาธิการของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
จํานวน 11 ประเทศ ไดแก บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส 
สิงคโปร ไทย เวียดนาม และติมอรตะวันออก มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมความรวมมือทางการศึกษา 
วิทยาศาสตร และวัฒนธรรม ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ซึ่งความรวมมือระหวางประเทศ
สมาชิกทางดานการศึกษามีหลายสาขา เชน คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  ภาษาอังกฤษ เกษตร  
นวัตกรรม บริหารการศึกษา เวชศาสตรเขตรอน โบราณคดี และวิจิตรศิลป อาชีวศึกษา และ
การศึกษาทางไกล โดยมีศูนยและเครือขายระดับภูมิภาคตั้งอยูในประเทศสมาชิกจํานวน 15 แหง  
ซึ่งประเทศไทยรับเปนเจาภาพศูนยระดับภูมิภาคจํานวน 3 ศูนย ไดแก ศูนยโบราณคดีและ
วิจิตรศิลป (SPAFA) ศูนยเครือขายเวชศาสตรเขตรอนและสาธารณสุขของซีมีโอ (TROPMED)   
และศูนยระดับภูมิภาควาดวยการอุดมศึกษาและการพัฒนา (RIHED) 

ความรูที่ไดจากซีมีโอเปนความรูเฉพาะดานอันเกิดจากการดําเนินกิจกรรมของ 
ศูนย/เครือขายระดับภูมิภาคทั้ง 15 แหง มีวัตถุประสงคเพื่อมุงพัฒนาความรวมมือทางการศึกษา 
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยเนนการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและผูบริหาร  
ปจจุบันซีมีโอไดขยายขอบเขตความรวมมือในเรื่องคุณภาพการศึกษา (Quality Education)    
ความเสมอภาค (Equity) และความเกี่ยวเนื่องทางการศึกษา (Relevance) มากขึ้น  ดังนั้น
ความรวมมือกับซีมีโอจึงเปนไปในลักษณะของการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณระหวาง
ประเทศสมาชิก  การถายทอดเทคโนโลยีและความรูจากประเทศที่มีความกาวหนาทางวิทยาการ 
ใหแกประเทศที่ยังขาดพื้นฐานความเขาใจในเรื่องนี้ 

 

ภารกิจสําคัญของซีมีโอ 
  การดําเนินงานที่สําคัญของซีมีโอ ไดแก คุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษา 
การศึกษาเพื่อสุขภาพที่ดี วัฒนธรรมและประเพณี เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษา การบรรเทา 
ความยากจน และทรัพยากรการเกษตรและธรรมชาติ โดยซีมีโอมีภารกิจสําคัญที่ตองดําเนินงานดังนี้ 

1. พัฒนาศูนยระดับภูมิภาคตางๆ เพ่ือทําหนาที่จัดการฝกอบรมและวิจัย จัดการ
ประชุมทางวิชาการ จัดพิมพเอกสารและรายงานตางๆ เพ่ือสงเสริมใหมีการพัฒนาในดานวิชาการ 
และความรูความสามารถในการที่จะนํามาใชประโยชนในการพัฒนาประเทศสมาชิก 
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2. จัดทําโครงการฝกอบรม วิจัยและพัฒนา เผยแพรขอมูล วิเคราะห และประเมิน
นโยบายที่ซีมีโอไดดําเนินการ 

3. เพ่ิมพูนศักยภาพขององคการในการเผชิญหนากับความเปลี่ยนแปลงใน 
ยุคโลกาภิวัฒน 

4. สงเสริมการวิจัยและพัฒนาดานการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรม และ
ปรับปรุงกลไกการเผยแพรขอมูล 

5. สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกและองคการที่เกี่ยวของอ่ืนๆ 
6. ใหความมั่นคงทางการเงินโดยการสรรหาแหลงเงินทุนจากที่ตางๆ 
 
ในดานการศึกษาซีมีโอไดดําเนินโครงการและกิจกรรมเปนจํานวนมาก เชน  

• โครงการการมีสวนรวมในชุมชนของซีมีโอ (SEAMEO Community Involvement 
Project) องคการซีมีโอไดจัดใหมีโครงการการมีสวนรวมในชุมชนของซีมีโอขึ้นเม่ือป 2539 โดยเริ่ม
จากการอุปถัมภโรงเรียนบานปรือวาย จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือปรับปรุงสภาพความเปนอยูของ
โรงเรียน โดยใหความชวยเหลือในสิ่งที่จําเปน โครงการนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใหโรงเรียนสามารถ 
พ่ึงพาตนเองได เพ่ิมพูนศักยภาพของนักเรียน ปรับปรุงอุปกรณ สื่อการเรียนการสอนใหทันสมัย 
พัฒนาทักษะครูผูสอน ตลอดจนการบริหารงานของโรงเรียน รวมทั้งเพ่ิมการมีสวนรวมของ 
ผูปกครองในการเรียนรูของนักเรียน ทั้งที่โรงเรียนและที่บาน สําหรับการชวยเหลือมีการดําเนินการ
โดยขอใหศูนยตางๆ ของซีมีโอใหการดูแล เชน ศูนยเรคแซมดูแลเรื่องการสอนคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร ศูนยทรอปเมดดูแลเรื่องสุขภาพอนามัย เปนตน การสนับสนุนมีทั้งเร่ืองทุนและ 
การฝกอบรมใหแกบุคลากรของโรงเรียน ใหคําแนะนําปรึกษา และจัดหาหนังสืออุปกรณ  
คอมพิวเตอรใหแกหองสมุดของโรงเรียน พรอมฝกอบรมการใชอินเตอรเนตอยางทั่วถึง   

• โครงการระดับภูมิภาควาดวยคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษา
ของซีมีโอ (SEAMEO Regional Coalition of Schools on Quality and Equity in Education-QEE) 
ซึ่งเปนโครงการสําคัญที่ริเริ่มโดยประเทศไทยภายใตกรอบความรวมมือกับซีมีโอเพ่ือรวมมือ 
กันในการพัฒนาคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษา โดยเนนไปที่การบริหารงานโดยใช
โรงเรียนเปนฐานและวิธีการใหบุคลากรทั้งหมดมีสวนรวม สภาพแวดลอมในการเรียนการสอน 
ความสามารถของครูและระบบการตอบแทน วัตถุประสงคของโครงการเพื่อเพิ่มโอกาสในการเขา 
รับการศึกษาอยางเทาเทียมและพัฒนาคุณภาพการเรียนรูและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน 
ทั้งนี้ประเทศสมาชิกไดใหความในใจในโครงการดังกลาวและไดหมุนเวียนกันเปนเจาภาพจัด QEE 
Forum ขึ้นเพ่ือเปนเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางดานการศึกษา (Best practices) ในระดับโรงเรียน
ระหวางกัน โดยประเทศไทยในฐานะผูริเร่ิมไดเปนเจาภาพจัดครั้งแรกเม่ือป 2546 และลาสุดป 2550 

 
ในแตละป  ประเทศไทยจะสงนักวิชาการ  ครู  อาจารย  จากหนวยงานและ

สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนเขารับทุนศึกษา และ ฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ ของซีมีโอ 
ตลอดจนการเขารวมประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อนําความรูและประสบการณมาพัฒนาดาน
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การศึกษาของไทย รวมทั้งการเขารวมในการจัดกิจกรรมตามโครงการตางๆ ทางดานการศึกษา 
วิทยาศาสตร และ วัฒนธรรม ซึ่งมีสวนชวยในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในทางออมอีกทาง
หน่ึงดวย  โดยภาพรวมแลว ประเทศไทยไดรับความรวมมือจากประเทศสมาชิกซีมีโอเปนอยางดี  
ซึ่งนอกจากจะไดผลประโยชนทางดานวิชาการแลว ยังชวยเสริมสรางเสถียรภาพและความมั่นคง 
แกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตอีกดวย 
 

  ความรวมมือกับยูนิเซฟ 

องคการยูนิเซฟ (United Nations Children’s Fund – UNICEF) หรือกองทุนเด็ก
แหงสหประชาชาติ กอตั้งเม่ือป พ.ศ. 2489 และเปนองคการถาวรภายใตกรอบขององคการ
สหประชาชาติ เมื่อป พ.ศ. 2496 ภารกิจสําคัญของยูนิเซฟ ไดแก การสนับสนุนการดําเนินงาน
เพ่ือใหเด็กไดมีชีวิตที่ดี สงเสริมการศึกษาในเด็กผูหญิง สงเสริมใหเด็กไดรับภูมิคุมกันโรคและ
โภชนาการที่ดี ปองกันการแพรเชื้อ HIV และโรคเอดสในเด็ก เปนตน   

ในดานความรวมมือทางการศึกษากับกระทรวงศึกษาธิการ UNICEF ไดให 
การสนับสนุนโดยใหเงินอุดหนุนดําเนินการภายใตโครงการโรงเรียนเพื่อนเด็ก (Child – Friendly 
Schools) ซึ่งดําเนินการโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือสรางสิ่งแวดลอม  
การเรียนรูที่มีคุณภาพ ใหทุนการศึกษาแกนักเรียนเพ่ือใหไดรับประสบการณการเรียนรูอยาง 
แทจริง  นอกจากนี้ยังไดจัดโครงการฝกอบรมวิชาชีพแกเยาวชน เพ่ือสรางงานและอาชีพใหกับ
เยาวชนและเพื่อขจัดปญหาดานการคาบริการทางเพศในเด็ก  จัดโครงการรวมกันเพ่ือแกปญหา 
เชื้อ HIV และโรคเอดสในภาคการศึกษา  จัดการฝกอบรมครูในภาคใตเกี่ยวกับการดูแลเด็กที่ไดรับ
ผลกระทบทางจิตใจจากมหันตภัยคลื่นยักษสึนามิ  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหความรูแก
ผูบริหารการศึกษาและครูเกี่ยวกับสถานการณแผนดินไหวและคลื่นยักษสินามิและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติตางๆ นอกจากนี้ยังไดสนับสนุนงบประมาณในการจัดพิมพหนังสือการบริหารจัดการ 
ภัยพิบัติ : คูมือครู สําหรับป 2550 ซึ่งไดแจกจายไปยังสถานศึกษาตางๆ ทั่วประเทศ  
 

  ความรวมมือกับอาเซียน 

อาเซียนหรือสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต กอตั้งเม่ือวันที่ 8 สิงหาคม 
2510 มีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางสันติภาพและเสถียรภาพทางการเงิน เศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง ในประเทศสมาชิกใหประชาชนอยูดีกินดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปจจุบันมีสมาชิก 10 
ประเทศ ไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย บรูไน เวียดนาม ลาว สหภาพพมา และ
กัมพูชา ในฐานะที่ประเทศไทยเปนหน่ึงในประเทศผูกอตั้งอาเซียน จึงมีบทบาทอยางเดนชัดใน 
การดําเนินงานตางๆ ของ ASEAN ซึ่งสงผลตอการสรางพันธมิตรและความเปนปกแผน ตลอดจน 
การสรางเสถียรภาพในภูมิภาคและการเพิ่มอํานาจตอรองในการเจรจาระหวางประเทศ รวมทั้ง 
การพัฒนาโครงการตางๆ ใหเกิดผลเปนรูปธรรม 
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กระทรวงศึกษาธิการมีสวนรวมดําเนินความรวมมือกับอาเซียน ในคณะกรรมการ
อาเซียนดานการพัฒนาสังคม (COSD) และคณะกรรมการอาเซียนดานการศึกษา มาตั้งแตเร่ิม 
กอตั้ง โดยมีการดําเนินกิจกรรมในกรอบความรวมมือดานการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากร 
มนุษยในภาพรวม โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการอาเซียนดานการศึกษา ASEAN Committee  
on Education (ASCOE) ปจจุบันเปลี่ยนเปน Senior Officials Meeting on Education (SOM-ED)  
มีหนาที่ในการสงเสริมจิตสํานึกในความเปนอาเซียน (ASEAN Awareness) เพื่อใหอาเซียนมี 
ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันทางดานการศึกษา เชน โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ของอาเซียน ซึ่งถือไดวาเปนกลไกที่จะประสาน ความเขาใจของอาเซียน โครงการเครือขาย
มหาวิทยาลัยอาเซียน ( ASEAN University Network - AUN) โดยมีสํานักเลขาธิการ AUN ตั้งอยูที่
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีสมาชิกเครือขายประกอบดวยมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใตจํานวน 17 แหง โดยมีการใชองคความรูของสถาบันอุดมศึกษาขับเคลื่อน 
การพัฒนาของภูมิภาค  สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา การศึกษาวิจัย และ 
การเรียนรูรวมกันโดยผานเครือขายสารสนเทศ 

นอกจากนี้ยังมีโครงการความรวมมือทางการศึกษา โดยผานโครงการและ 
ความรวมมือทางวิชาการตางๆ มากมายกับประเทศสมาชิกโครงการ ASEAN Plus Three อันไดแก     
สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุน และสาธารณรัฐเกาหลี เชน โครงการความรวมมืออาเซียน-ญี่ปุน  
ในสาขาวิศวกรรมศาสตร ภายใต AUN และโครงการอาเซียนกับประเทศคูเจรจาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับ
งานการศึกษา  การดําเนินกิจกรรมดานการศึกษามีหลากหลายรูปแบบ เชน การแลกเปลี่ยนครู 
อาจารย นักเรียน นักศึกษาเพื่อสรางองคความรูและเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางกันระหวาง
ประเทศสมาชิกอาเซียน ในการนี้ประเทศไทยไดเปนผูริเร่ิมและผลักดันใหเกิดความรวมมือระหวาง
รัฐมนตรีศึกษาในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน โดยไดเปนเจาภาพจัดการประชุมอยางไมเปนทางการ
(Informal Meeting of the ASEAN Education Ministers) ขึ้นเม่ือป 2548 และสงผลใหมีการประชุม
หารือในลักษณะเชนน้ีสืบเน่ืองตอมาแบบคูขนานในระหวางการประชุมรัฐมนตรีศึกษาขององคการ 
ซีมีโอซึ่งมีเปนประจําทุกป  กอใหเกิดความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศมากยิ่งขึ้น 
และแสดงใหเห็นถึงพลังความสามัคคีของอาเซียนรวมกัน ซึ่งจะสงผลตอการเจรจาตอรองในเวที
ระหวางประเทศอื่นๆ 

 

  ความรวมมือกับเอเปค 

ความรวมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก หรือ เอเปค (Asia Pacific 
Economic Cooperation – APEC) เปนเวทีความรวมมือระหวางประเทศในเอเชียและแปซิฟกในดาน
เศรษฐกิจ การคา และการลงทุน และวิทยาการสาขาตางๆ อันจะกอใหเกิดประโยชนรวมกัน โดย 
การปรึกษาหารือกันระหวางประเทศสมาชิกบนพื้นฐานของการตกลงกันตามฉันทามติ ประกอบดวย
สมาชิก 21 เขตเศรษฐกิจ (Economy) ไดแก ออสเตรเลีย บรูไน แคนาดา ชิลี จีน ฮองกง 
อินโดนีเซีย ญี่ปุ น เกาหลีใต มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด นิวกินี เปรู ฟลิปปนส รัสเซีย 
สิงคโปร ไตหวัน ไทย สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม    
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กระทรวงศึกษาธิการมีส วนรวมและมีบทบาทในการดําเนินความรวมมือใน
คณะกรรมการดานการศึกษาของเอเปค (Education Network) ซึ่งเปนเครือขายหนึ่งภายใต
คณะทํางานดานพัฒนาทรัพยากรมนุษยของเอเปคที่กอตั้งขึ้น ในป พ.ศ. 2532 พรอมกับการกอตั้ง
เอเปค มีวัตถุประสงคเพ่ือแกไขปญหาการขาดแคลนบุคลากรและสงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
โดยเริ่มจากการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จะนําไปสูการฝกอบรมทางดานอุตสาหกรรม ซึ่งเนนการเพิ่มทักษะ
ความเปนผูนําและการจัดการในวิสาหกิจขนาดยอมและขนาดกลาง 

กระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินกิจกรรมตางๆ ภายใต Education Network เชน  
การเขารวมในโครงการเสริมสรางความเขาใจในวัฒนธรรมของสมาชิกเอเปค (Improving the 
Understanding of Culture) ตั้งแตป พ.ศ. 2539 โดยสรางสื่อประสมเพื่อเผยแพรความเขาใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมทั้งชีวิตความเปนอยูของประชาชนในกลุมเอเปค การผลิต 
วีดีทัศน คูมือครูและส่ิงพิมพตางๆ ตอมากระทรวงศึกษาธิการไดริเร่ิมโครงการเครือขายโรงเรียนพ่ี
โรงเรียนนองภายใตเอเปค (APEC Sister Schools Networking-ASSN) โดยไดเสนอเปนเจาภาพ 
จัดคายเยาวชนนานาชาติ ภายใตโครงการดังกลาวเม่ือป 2545 เพ่ือสงเสริมใหเยาวชนจากประเทศ
สมาชิกไดมาแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการอนุรักษระบบนิเวศชายฝงทะเลที่มีผลตอการพัฒนา
เศรษฐกิจของสมาชิกเอเปครวมกัน นอกจากนี้ โครงการที่กระทรวงศึกษาธิการมีสวนรวม  
ไดแก โครงการสัมมนาเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาศักยภาพดานการสอนของครู
อาชีวศึกษาไปสูมาตรฐานครูวิชาชีพ ณ จังหวัดเชียงใหม เม่ือป พ.ศ. 2544 ซึ่งผลของการสัมมนา
ดังกลาวนําไปสูการกําหนดรูปแบบการสอนที่ดีที่สุดเพื่อพัฒนาศักยภาพการสอนและมาตรฐานครูดาน
อาชีวศึกษา ซึ่งนับเปนจุดเนนในนโยบายดานการศึกษาของชาติ และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
ในปจจุบัน    
  นอกจากนี้ประเทศไทยยังเปนที่ตั้งของศูนยศึกษาเอเปค (Thai APEC Study 
Centre) ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตั้งขึ้นเมื่อป 2539 เพื่อเปนศูนยกลางทางวิชาการที่สงเสริม   
การศึกษาวิจัย และเผยแพรความรูเกี่ยวกับเอเปคใหแกครู คณาจารย และนักเรียนในประเทศ  
มีการจัดอบรมใหแกครูเรื่อง เศรษฐกิจระหวางประเทศอยางตอเน่ือง ทั้งน้ีศูนยศึกษาเอเปคยังเปน
ศูนยกลางในการติดตอและประสานงาน และเสริมสรางความเขาใจอันดีในกลุมสมาชิกเอเปค 
 

  ความรวมมือกับสหภาพยุโรป 

   สหภาพยุโรป (European Union - EU) เปนกลุมประเทศที่มีบทบาทสําคัญใน     
การสรางกระแส และทิศทางการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคมระดับโลก มีประเทศสมาชิกที่
ตั้งอยูในทวีปยุโรป 27 ประเทศ ไดแก ออสเตรีย เบลเยียม เดนมารก ฟนแลนด ฝร่ังเศส เยอรมนี 
กรีซ  ไอรแลนด อิตาลี สเปน ลักเซมเบิรก เนเธอรแลนด โปรตุเกส สวีเดน สหราชอาณาจักร ไซปรัส 
เช็ก เอสโตเนีย ฮังการี ลัตเวีย ลิทัวเนีย สโลวาเกีย สโลวีเนีย มอลตา โปแลนด โรมาเนีย และ
บัลแกเรีย กลุม EU มีสัดสวนของ GDP เปนอันดับ 2 ของโลก เปนตลาดสินคาและบริการ ตลาด
การเงินและแหลงที่มาของการลงทุนที่สําคัญที่สุด และเปนผูที่ใหความชวยเหลือแกตางประเทศที่ใหญ
ที่สุด  
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  ประเทศไทยกับ EU มีความสัมพันธในระดับที่ดี ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจและ
การคา ปจจุบัน EU เปนผูคาอันดับที่ 3 ของประเทศไทย รองจากอาเซียนและญี่ปุน ในป 2545 
คณะกรรมาธิการยุโรปเนนการรวมมือกับประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะความรวมมือทางวิชาการ 
(Technical Cooperation) และความรวมมือในการเสริมสรางขีดความสามารถ (Capacity Building) 
นอกจากนี้ EU ยังมีความรวมมือกับประเทศไทยในสาขาอื่นๆ อีกดวย สําหรับความรวมมือดาน
การศึกษา  ประเทศไทยมีโครงการความรวมมือและแลกเปลี่ยนดานการศึกษา  ซึ่ งไดรับ 
การสนับสนุนจาก EU อาทิ โครงการอีราสมุส มุนดุส (Erasmus Mundus Program) ซึ่งเปน 
โครงการที่ใหทุนการศึกษาแกนักศึกษาประเทศตางๆ เขามาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาในกลุม
ของประเทศ EU โครงการ Asia-Link และ ASEAN-EU University Networking Program ซึ่งเปน
โครงการสรางเครือขายความรวมมือในสาขาที่มีความสนใจรวมกัน ระหวางสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย ยุโรป และประเทศอื่นในเอเชีย โครงการแลกเปลี่ยนอาจารยและ
นักศึกษา ทุนวิจัย สัมมนา ตลอดจนการศึกษาดูงานในยุโรป โครงการตางๆ เหลานี้นับเปนโครงการที่
สหภาพยุโรปใหการสนับสนุนโดยตรง เพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถและพัฒนาทรัพยากรมนุษย
รวมกัน  
 

  ความรวมมือในกรอบโครงการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจใน 
      อนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (GMS) 

โครงการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (Greater 
Mekong Sub-region – GMS) เปนกรอบความรวมมือระหวางกัมพูชา ลาว พมา เวียดนาม จีน 
ตอนใต (ยูนนาน) และไทย นับตั้งแตป 2535 เปนตนมา มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหเกิด  
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ สนับสนุนการจางงานและยกระดับความเปนอยูของประชาชนใหดีขึ้น     

กระทรวงศึกษาธิการไดมีสวนรวมในการดําเนินความรวมมือโดยการสงเสริมใหเกิด
การแลกเปลี่ยนนักเรียนและนักวิชาการระหวางประเทศไทยและประเทศในกลุม GMS ซึ่งมุงหวังให
เกิดความรวมมือทางวิชาการอยางแนนแฟน มีการเรียนรูซึ่งกันและกัน และมีการติดตอระหวาง
ประชาชนในภูมิภาคมากยิ่งขึ้น รัฐบาลไดสงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการเรียนรูของ 
อนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง โดยสนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาของตางประเทศเขามาจัดการศึกษาใน
ประเทศไทย โดยดําเนินการใน 3 รูปแบบคือ จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทําความตกลง  
ความรวมมือทางวิชาการ และจัดการเรียนการสอนพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถาบันอุดมศึกษา ซึ่ง 
ความรวมมือดานการศึกษาตางๆ ในกรอบ GMS นี้ จะมีบทบาทตอการชวยเสริมการดําเนินงานดาน
การพัฒนาและการเสริมสรางขีดสมรรถนะ อีกทั้งยังชวยเสริมสรางความแข็งแกรงใหแกอาเซียนดาน   
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  อันจะมีผลถึงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาดวย  

     
จากที่กลาวมาขางตนเปนความรวมมือเพียงสวนหนึ่งที่กระทรวงศึกษาธิการ

ดําเนินการรวมกับองคการระหวางประเทศที่ไทยเปนสมาชิก โดยยังมีอีกหลายองคการฯ ที่มี 
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ความรวมมือระหว างกัน  นอกเหนือจากความร วมมือกับองคการระหว างประเทศแลว   
กระทรวงศึกษาธิการยังไดมีความรวมมือในกรอบทวิภาคีกับประเทศตางๆ ในแตละภูมิภาคเพื่อ
พัฒนาการศึกษาของไทยอีกดวย  
 

2.1.2 ความรวมมือในกรอบทวิภาค ี
ประเทศไทยไดมีความรวมมือในกรอบทวิภาคีกับประเทศตางๆ ในหลายลักษณะ  

เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธและความเขาใจอันดีระหวางประเทศ ซึ่งในความรวมมือเหลานั้นในบาง
กรณีประเทศไทยไดดําเนินการในฐานะผูใหความรวมมือทางวิชาการในสาขาที่ประเทศไทยมี    
ความพรอมและเปนที่ยอมรับในแนวปฏิบัติที่ดี หรือดําเนินความรวมมือแบบหุนสวนกับแหลงผูให
สําคัญแกประเทศกําลังพัฒนาอ่ืนๆ กระทรวงศึกษาธิการมีความรวมมือกับประเทศตางๆ ไดแก 
 

  ความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน 

กระทรวงศึกษาธิการไดใหความสําคัญกับการสงเสริมความรวมมือกับประเทศ 
เพ่ือนบานมาโดยตลอดทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความรวมมือใหมๆ ซึ่งสอดคลองกับ
แนวนโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนใหดําเนินความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน ไมเพียงเพ่ือสานสัมพันธ 
ที่แนนแฟน แตเพ่ือการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการในรูปแบบวิทยากร หรือผูเชี่ยวชาญ เพ่ือปฏิบัติงานสงเสริมความรวมมือให
ประสบผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ 
  รัฐบาลไทยมีนโยบายสงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในประเทศ
เพ่ือนบานและในภูมิภาค ทําใหความรวมมือดานการศึกษากับประเทศเพื่อนบานที่ผานมาเปน 
การใหความรวมมือกับประเทศใกลชิด เชน ลาว พมา และกัมพูชา ในรูปแบบของการพัฒนา 
บุคลากรดานการบริหารจัดการ ดานอาชีวศึกษา  การศึกษาเด็กเล็ก หองสมุดและการเกษตร  อีกทั้ง
สงเสริมความเปนหุนสวน (Partnership) กับประเทศเพื่อนบานอื่นๆ เชน สิงคโปร มาเลเซีย  
อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟลิปปนส  เปนตน โดยเฉพาะประเทศสิงคโปร ประเทศไทยไดรบ 
ความรวมมือจากสิงคโปรในการพัฒนาบุคลากรดานภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ และทุนการศึกษา  
นอกจากนี้  ไทยกับสิงคโปรยังไดมีการพัฒนาโรงเรียนพ่ีโรงเรียนนองระหวางกัน ซึ่งเปนโอกาสที่จะ
แบงปนความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน   

ั

   การดําเนินงานความรวมมือทางการศึกษาระหวางประเทศไทยกบัประเทศเพื่อนบาน
อยูภายใตกรอบการดําเนินงานที่สําคัญ  ไดแก 

1. กรอบความตกลงดานการศึกษา (Memorandum of Understanding) โดย
กระทรวงศึกษาธิการไทยกับกระทรวงศกึษาธิการประเทศเพื่อนบาน ไดแก กัมพูชา เวียดนาม ลาว  
สิงคโปร และมาเลเซีย 
                    2.  กรอบความตกลงของรัฐบาลทางเศรษฐกิจ วิชาการ และวัฒนธรรม โดยผานชอง
ทางการดําเนินงานของกระทรวงการตางประเทศ 
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3. กรอบทวิภาคีของรัฐบาล เชน กรอบความรวมมือ Thai-Singapore Civil  
Service English Program หรือ CSEP ระหวางไทยและสิงคโปร การประชุมคณะกรรมการรวมกับ
ประเทศตางๆ (Joint Committee-JC) เชน ประเทศฟลิปปนส ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย 
เปนตน 

4.  กรอบหรือยุทธศาสตรความรวมมือใหมๆ เชน  

• กรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (Greater 
Mekong Sub-region – GMS) ระหวาง 6 ประเทศ  คือ ไทย  พมา  ลาว  กัมพูชา  เวียดนาม  และ
จีนตอนใต (ยูนนาน) เปนกรอบความรวมมือที่ ADB ไดริเร่ิมขึ้นโดยตองการที่จะผลักดันการพัฒนาใน
อนุภูมิภาค     

• กรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจาพระยา-แมโขง (Ayeyawady – 
Chao Phraya – Meknong Economic Cooperation Strategy – ACMECS) ซึ่งเปนกรอบ     
ความรวมมืออนุภูมิภาคระหวางไทย พมา ลาว เวียดนาม และกัมพูชา ในสาขาการคา การลงทุน  
เกษตร  อุตสาหกรรม  คมนาคม  การทองเที่ ยว  และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  กรอบ        
ความรวมมือดังกลาวไดรบความสําคัญสูงจากรัฐบาลไทยในฐานะผูริเริ่มที่ตองการผลักดันให 
การพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคมีการเติบโตอยางกาวกระโดด  แตความรวมมือในกลุม ACMECS 
นับวายังมีความแตกตางในดานเศรษฐกิจที่ตองอาศัยการพัฒนาทั้งในดานโครงสรางทางเศรษฐกิจ 
และการเสริมสรางสมรรถนะองคความรูในดานตางๆ อีกมาก 

ั

5. กรอบความรวมมือขององคการระหวางประเทศในระดับภูมิภาคคือองคการ
รัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรือซีมีโอ (SEAMEO) และสมาคมประชาชาติเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต หรืออาเซียน (ASEAN) ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมีบทบาทดานการสงเสริม 
การศึกษาและการพัฒนาสังคมในกรอบความรวมมือดังกลาวและมีกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย
เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาทั้งในระดับผูบริหาร ครูอาจารย นักศึกษาและเยาวชน
อยางตอเน่ืองเปนประจําทุกป

 

  ความรวมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ประเทศไทยและจีนมีการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางกันเม่ือป     
พ.ศ. 2518 ความรวมมือดานการศึกษาจะรวมอยูในกรอบความรวมมือทางวิชาการภายใต
คณะกรรมการรวม ไทย –จีน ของรัฐบาล ซึ่งไดลงนามเมื่อป 2521 ครอบคลุมความรวมมือดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี เกษตร สาธารณสุข และการศึกษา (เนนการสอนภาษาจีน) โดยมีกรมวิเทศ
สหการของไทยและกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของจีนเปนหนวยงานรับผิดชอบ  

ตอมากระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินความรวมมือดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
และกีฬากับจีนอยางกวางขวางและตอเนื่อง โดยหนวยงานและสถาบันการศึกษาไทยไดลงนาม 
ความตกลงกับหนวยงานและสถาบันการศึกษาของจีนหลายแหง เม่ือกระทรวงศึกษาธิการไดมี 
การปรับปรุงโครงสราง ในป 2546 กระทรวงศึกษาธิการของจีนไดเสนอใหมีการปรับปรุงบันทึก 
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ความเขาใจระหวางกันขึ้นใหม โดยขอใหฝายไทยเปนผูยกราง ในระหวางนี้กระทรวงศึกษาธิการไทย
ไดเสนอใหมีการลงนามกับจีนในกรอบความรวมมือดานการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน 
(Framework of Cooperation on Chinese Language Teaching between Hanban Institute and 
the Ministry of Education of Thailand) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2549 โดยมีขอตกลงใน 
ความชวยเหลือมากขึ้น  ไดแก  การสงครูจีนมาชวยสอนภาษาจีนในประเทศไทยจํานวน 300 คนตอป  
และเพิ่มเปน 600 คน ในป 2550 ตามความตองการของฝายไทย การใหทุนฝกอบรมแกครูไทย 
เพ่ือเสริมทักษะการเรียนภาษาจีนในประเทศจีน ปละ 300 คน และเพ่ิมเปน 600 คน ในป 2550   
การสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนภาษาจีนจํานวน 2,000 ชุด เปนตน สําหรับการลงนาม 
บันทึกความเข า ใจด านการศึกษาได มีการลงนามในสวนของการรับรองคุณวุ ฒิไปแลว  
เม่ือเดือนกรกฎาคม 2550 และจะมีการลงนามบันทึกความเขาใจดานการศึกษาระหวางไทย-จีน  
ในป 2550  

ความรวมมือของไทยกับจีนในดานการศึกษาจะใหความสําคัญดานการเรียน      
การสอนภาษาจีน ซึ่งไดมีการจัดทํายุทธศาสตรการเรียนการสอนภาษาจีนขึ้น เพ่ือมุงเนนการพัฒนา
ครู อาจารยใหมีความรูภาษาจีน อันจะสงผลตอนักเรียนใหไดเรียนรูภาษาตางประเทศเพิ่มขึ้น
นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ เน่ืองจากภาษาจีนเปนภาษาที่มีผูใชมากที่สุดในโลกภาษาหนึ่ง และ 
มีผลตอการดําเนินการดานการคาและเศรษฐกิจระหวางประเทศ นอกจากการอบรมใหแกครูไทย 
เพ่ือเรียนรูภาษาจีนเพ่ิมขึ้นแลว ยังมีการสนับสนุนดานสื่อการเรียนการสอนภาษาจีน การจัดทํา
หลักสูตรภาษาจีน ทั้งระดับพ้ืนฐาน ระดับกลาง และระดับสูงตามมาตรฐานหลักสูตรภาษาตางประเทศ 
การจัดสงครูอาสาสมัครภาษาจีนมาสอนในประเทศไทย และการใหทุนนักเรียน นักศึกษาไทย 
ไปศึกษาตอในประเทศจีน  
 

  ความรวมมือกับประเทศอินเดีย 
  ประเทศอินเดียนับเปนประเทศที่มีประชากรมากเปนอันดับ 2 ของโลกรองจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน และมีคนไทยจํานวนมากสนใจไปศึกษาตอยังประเทศอินเดีย เน่ืองจากเปน
แหลงวิชาการที่โดดเดนในหลายดาน ทั้งดานวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ปรัชญา ดนตรี และ
นาฏศิลป มีความเจริญดานการศึกษาระดับอุดมศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา อุตสาหกรรม 
งานวิจัย มีการปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจจากภาคเกษตรกรรมไปสูเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
  การดําเนินความรวมมือดานการศึกษาของไทยกับอินเดียที่ผานมา เนนการสงเสริม
ดานทุนการศึกษา ภายใตชื่อทุน Indo-Thailand Cultural Exchange Programme ปละ 8-10 ทุน  
ทุนภาษาฮินดี ทุนแพทยแผนโบราณ การแลกเปลี่ยนผูเชี่ยวชาญและนักวิจัย ตอมา ในป 2548 
รัฐบาลไทยและอินเดียไดลงนามความตกลงดานการศึกษา (Memorandum of Understanding 
on Cooperation in Education) และในการเยือนระดับนายกรัฐมนตรีไดมีขอเสนอใหอินเดียสง
ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการสื่อสาร วิศวกรคอมพิวเตอร และครูมาสอนภาษาอังกฤษในไทย เพ่ือ
ชวยพัฒนาบุคลากรของไทยใหมีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งในการประชุมคณะทํางานรวม (Joint Working 
Group) จะไดมีการหารือในเรื่องความรวมมือดานการศึกษาระหวางกันตอไป 
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  ความรวมมือกับประเทศญี่ปุน 

ประเทศไทยและญี่ปุนมีความรวมมือดานการศึกษา วัฒนธรรมและวิชาการ โดยมี
กรอบความรวมมือสําคัญ  คือ 

1. ความรวมมือกับกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุน  (MEXT) ใหความรวมมือกับ
กระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ืองมากวา 20 ป  ดวยทุนหลักสูตรฝกอบรมครู
ประจําการ  ระยะเวลา 1 ½ ป  และทุนสําหรับนักเรียน  นักศึกษา  และเยาวชน  หลักสูตร  College 
of Technology  ระยะเวลา 4 ป  และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพิเศษ (Senshu Gakko) 
ระยะเวลา 3 ป 

2. ความรวมมือกับมูลนิธิญี่ปุน (Japan Foundation) กิจกรรมความรวมมือเปน 
การสงเสริมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุน การประชุมวิชาการ การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม และทุน
ดูงานดานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาสําหรับผูบริหารและครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

3. ความรวมมือกับ JICA (Japan International Cooperation Agency) ในรูปของ
โครงการความรวมมือทางวิชาการ  ทุนการศึกษา  ฝกอบรม  ดูงาน  ผูเชี่ยวชาญ  อุปกรณ และ
อาสาสมัคร ตัวอยางโครงการที่ไดรับความรวมมือจาก JICA คือ โครงการจัดตั้งศูนยวัฒนธรรมแหง
ประเทศไทย โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา(Capacity Building on the 
Development of Education Information Technology) มูลคาความชวยเหลือประมาณ 60-70  
ลานบาท ในรูปของผูเชี่ยวชาญ วัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร และอาสาสมัครญี่ปุน ปจจุบันไทยไดรับ 
ความชวยเหลือจาก JICA ในโครงการพัฒนาศักยภาพดานการปองกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
(Capacity Development in Disaster Management) ในรูปแบบของผูเชี่ยวชาญ และทุนฝกอบรม 
รวมทั้งการถายทอดความรูทางวิชาการเพื่อปองกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

 นอกจากนี้ ประเทศไทยไดลงนามในการจัดทําความตกลงความรวมมือหุนสวน
เศรษฐกิจที่ใกลชิดกับประเทศญี่ปุน หรือ JTEPA เม่ือเดือนมิถุนายน 2550 ซึ่งมีสาขาความรวมมือ 
ในความตกลง 21 สาขา รวมทั้งดานการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ การฝกอบรม การวิจัยรวม และ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยดวย 
 

  ความรวมมือกับประเทศออสเตรเลีย 

กระทรวงศึกษาธิการไทยไดมีการจัดทําความตกลงดานการศึกษากับกระทรวง         
การจางงาน การศึกษาและฝกอบรมของออสเตรเลีย เม่ือป พ.ศ. 2537 ตอมาไดมีการจัดทําความตกลง 
ดานการศึกษาขึ้นใหมและไดมีการลงนาม เม่ือเดือนกรกฎาคม 2547 ซึ่งจากการที่ประเทศไทยไดเปน
เจาภาพจัดการประชุมคณะทํางานรวมทางการศึกษา  (Joint Working Group – JWG) เมื่อป  
พ.ศ. 2548  ไดมีการตกลงแนวทางการดําเนินความรวมมือระหวางกัน ดังนี้  
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1. สนับสนุนการฟนฟูสถานศึกษา ครู และนักเรียนที่ ไดรับผลกระทบจาก 
คลื่นยักษสึนามิ 

2. สนั บ สนุ นผู เ ชี่ ย ว ช าญ เพื่ อ ก า ร รั บ ร อ ง วุ ฒิ ก า ร ศึ กษ า  แล ะ ง านขอ ง 
ศูนยออสเตรเลียศึกษา 

3. รวมมือในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดแก การฝกอบรมผูบริหารโรงเรียน  
การอบรมครูภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ การฝกอบรมผูบริหารใน
สถาบันการศึกษาพิเศษ 

4. สงเสริมการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยการจัดทําหลักสูตรแบบ
ดิจิตอล ในวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร การใชระบบ e-learning  

5. รวมมือดานเทคนิคและอาชีวศึกษา โดยจัดสงผูเชี่ยวชาญดานการวางแผน 
 

   กิจกรรมและโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินการหลังจากนั้น เชน  
การจัดสงผูบริหารระดับสูงไปศึกษาดูงานดานการปฏิรูปการศึกษา  และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
การดําเนินโครงการ Digital Curriculum Resource Initiative ของสถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการ Strategy for English Second Language Trainers และ
โครงการอบรมผูบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน โครงการศึกษาเกี่ยวกับโครงสรางและเนื้อหา รูปแบบการเรียนการสอนดานอาชีวศึกษา 
ที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โครงการแลกเปลี่ยน 
ครูระดับมัธยมศึกษา เปนตน 
 

  ความรวมมือกับประเทศนิวซีแลนด 
ความรวมมือดานการศึกษาระหวางประเทศไทยและนิวซีแลนด ในระยะแรก เปน

ความรวมมือดานการสอนภาษาอังกฤษสําหรับครูสอนภาษาอังกฤษ  ตอมารัฐบาลนิวซีแลนดให 
ความรวมมือแกองคการรัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEAMEO) ในฐานะสมาชิก
สมทบขององคการ  และไดรวมกับประเทศไทยจัดตั้งสถาบันลุมนํ้าโขง (Mekhong Institute – MI)   
ในป พ.ศ. 2539 เพื่อเปนศูนยฝกอบรมทรัพยากรมนุษยแหงลุมน้ําโขง (Greater Mekhong  
Sub-region – GMS)  6 ประเทศ คือ ไทย ลาว พมา กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต พรอมกับ 
ใหเงินชวยเหลือสนับสนุนการดําเนินงานของสถาบัน MI ระหวางป พ.ศ. 2548 – 2550 มูลคา 
82.7 ลานบาท  
  กระทรวงศึกษาธิการไทยและนิวซีแลนดไดลงนามในความตกลงดานการศึกษา  
(Memorandum of Understanding) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2550 โดยมีสาระสําคัญของ 
การส ง เสริมความร วม มือในลักษณะการเชื่ อมโยงระหว างสถาบันการศึกษาทุกระดับ   
การแลกเปลี่ยนผูเชี่ยวชาญทางการศึกษา  เจาหนาที่  และนักเรียน  สื่อการเรียนการสอน  รวมทั้ง
การประชุม  สัมมนา  และรูปแบบอ่ืนๆ ที่สนใจรวมกัน ทั้งน้ี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานไดจัดโครงการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษ และเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
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โดยสงครูประถมศึกษาและมัธยมศึกษาไปฝกอบรมที่ประเทศนิวซีแลนดอยางตอเนื่อง ตั้งแตป 2548 
เปนตนมา ในขณะที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดสงคณะไปศึกษาดูงานและเจรจา  
ความรวมมือกับสถาบันการศึกษาของนิวซีแลนดทางดาน e-learning การพัฒนาหลักสูตรการบิน 
และการประกันคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการไทยไดเสนอโครงการโรงเรียนพี่
โรงเรียนนองไทย-นิวซีแลนด เพ่ือรวมเฉลิมฉลองความสัมพันธทางการทูตครบ 50 ป ในป 2549 ดวย 
  

  ความรวมมือกับสหรัฐอเมริกา 

ความรวมมือระหวางประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกามีมายาวนานกวา 80 ป โดยเปน
ลักษณะการสงขาราชการ นักเรียน และนักศึกษาไปศึกษาตอในระดับสูงเปนจํานวนมาก ซึ่งสวนใหญ
เดินทางกลับมาปฏิบัติงานในไทย และสงผลใหเกิดความรวมมือทางการศึกษาอยางตอเนื่องมา 
จนถึงปจจุบัน  
   โครงการความรวมมือดานการศึกษาที่ดําเนินการอยางตอเน่ืองมายาวนาน คือ   
การดําเนินโครงการอบรมครูสอนภาษาอังกฤษประจําป ซึ่งเปนโครงการที่สหรัฐอเมริกาให     
ความรวมมือผานทางสถาบันสอนภาษา เอ.ยู.เอ และมีการอบรมครูสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย 
ปละกวา 100 คน นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการยังมีความรวมมือกับมูลนิธิ Fulbright ใน 
โครงการตางๆ เชน การสนับสนุนผูเชี่ยวชาญใหเขามารวมในโครงการพัฒนาการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรของประเทศไทย ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนและการพัฒนาบุคลากร ตลอดจน     
การสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษา ความรวมมือที่ผานสื่อเทคโนโลยี 
ทางการศึกษา  เปนตน  
  ความรวมมือทางการศึกษาระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกามีเพ่ิมมากขึ้นเปนลําดับ  
ดังจะเห็นไดจากการที่สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและสหรัฐอเมริกามีการแลกเปลี่ยน
ความรูทางวิทยาศาสตร  และอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้น ภายใตความรวมมือ Thai-US Round Table  
ซึ่งมีมหาวิทยาลัย Pennsylvania และสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเปนหนวยงาน
ประสานงานฝายไทย   

 
ความรวมมือระหวางไทยและสหรัฐอเมริกาเริ่มกระชับมากขึ้นภายหลังที่ มี 

ความรวมมือเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร เม่ือป 2548 โดยเปนความรวมมือ 
ระหวางกระทรวงศึกษาธิการของไทย และมหาวิทยาลัยวิสคอนซินของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีตอเน่ือง 
เปนประจําทุกป นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการยังไดมีการลงนามในความตกลงระหวาง
กระทรวงศึกษาธิการของไทยและกระทรวงศึกษาธิการของมลรัฐวิสคอนซิน เ พ่ือสงเสริม 
ความรวมมือดานการบริหารการศึกษา  การผลิตครู  การบริหารโรงเรียน  การเรียนการสอน
วิทยาศาสตร และการสรางเครือขายระหวางกัน ในป 2549 กระทรวงศึกษาธิการไทยไดลงนาม 
ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยอิลลินอยส เพ่ือพัฒนาความรวมมือดานการศึกษาสําหรับผูพิการ   
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  ความรวมมือกับสหราชอาณาจักร 

สหราชอาณาจักรเปนอีกประเทศหนึ่งที่ประเทศไทยสงบุคลากรไปศึกษาตอ 
อยางตอเน่ืองเปนเวลากวา 80 ป ความรวมมือทางการศึกษาและวิชาการระหวางประเทศไทยและ 
สหราชอาณาจักร  สวนใหญเปนความรวมมือผาน British Council (BC) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพ่ือสงเสริม
ความรวมมือทางวิชาการและวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการมีกรอบความรวมมือกับ British  
Council ตั้งแตป พ.ศ. 2546  ชื่อวา Framework of Collaboration on Education between the 
Ministry of Education of Thailand and the British Council สาขาความรวมมือ ไดแก  
การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ภาวะผูนําของผูบริหาร ICT การเรียนรูเชิงสรางสรรค  
และการเชื่อมโยงเครือขายทางการศึกษา  เปนตน 

ความรวมมือดานการศึกษาระหวางกระทรวงศึกษาธิการไทยกับสหราชอาณาจักร 
โดยผาน British Council ประกอบดวยการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สื่อการเรียน    
การสอน และการอบรมเครือขายศูนย ERIC ทั่วประเทศ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐาน การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ โดยเชิญผูเชี่ยวชาญมาจัดหลักสูตรฝกอบรม เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณตางๆ โดยเนนมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพดานอาชีวศึกษา 
กรณีศึกษาอาชีพคาปลีกของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ซึ่ งชวยพัฒนาขีด 
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ ในการเพิ่มผลิตผลและสรางมูลคาเพิ่ม นอกจากนี้ ยังเปน
การสงเสริมการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง ผานการศึกษาและเรียนรูทั้งในระบบ นอกระบบ และ
การเรียนรูตามอัธยาศัยตลอดชีวิต  
 

  ความรวมมือกับสาธารณรัฐฝร่ังเศส 

สาธารณรัฐฝรั่งเศสเปนประเทศที่มีความสัมพันธทวิภาคีกับประเทศไทยมาชานาน 
ในอดีตความรวมมือที่ไดรับจากรัฐบาลฝร่ังเศสอยูภายใตความรวมมือทางวิทยาศาสตรและวิชาการ 
ในรูปของผูเชี่ยวชาญ ทุนการศึกษา ฝกอบรม ดูงาน และเงินสนับสนุนกิจการตางๆ ในระยะหลัง 
ความรวมมือจะเนนหนักไปที่ความรวมมือดานทุน โดยการใหทุนการศึกษา จะเปนสัดสวนประมาณ
รอยละ 45 ของงบประมาณดานนี้ และใหความสําคัญกับการกระชับความรวมมือกับมหาวิทยาลัย
ตางๆ ซึ่งไดมีการทําความตกลงกับมหาวิทยาลัยตางๆ  ของไทยหลายแหง รวมประมาณ 70  
ความตกลง ในชวง 5 ปที่ผานมา    
  สาธารณรัฐฝรั่งเศสมีความตกลงวาดวยความรวมมือดานอุดมศึกษาและวิจัยวาดวย
ความรวมมือดานอุดมศึกษากับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ตอมามีการทํา             
ความตกลงระหวางสถาบันเพ่ิมขึ้น ทําใหมีการเชื่อมโยงระหวางสถาบันการศึกษาและพัฒนา
ความสัมพันธทางวิชาการอยางตอเนื่อง ความรวมมือดานการศึกษาระหวางไทยกับฝร่ังเศสสวนใหญ
เปนรูปแบบของการใหทุนการศึกษา การฝกอบรม ดูงาน และศึกษาตอในระดับปริญญา ตลอดจน
จัดสงผูเชี่ยวชาญมาใหคําปรึกษา แลกเปลี่ยนความรูและเทคโนโลยี โดยใหความชวยเหลือในรูป 
วัสดุอุปกรณและสื่อการเรียนการสอนตางๆ  
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  ในป 2541 ประเทศไทยไดรับความชวยเหลือจากสาธารณรัฐฝร่ังเศสในรูปแบบของ
ผูเชี่ยวชาญ อาสาสมัคร และวัสดุอุปกรณ รวมกวา 250 ลานบาท หรือ 6.96 พันลานเหรียญสหรัฐ  
คิดเปนรอยละ 6.6 ของความชวยเหลือทั้งหมดที่ไทยไดรับจากตางประเทศ ทําใหสาธารณรัฐฝรั่งเศส
เปนประเทศที่ใหความชวยเหลือดานวัฒนธรรม วิทยาศาสตร และวิชาการแกไทยสูงเปนอันดับที่ 4 
ตอจากญี่ปุน เยอรมนี และเดนมารก ตอมาในป 2542 ไดใหความชวยเหลือมีมูลคาประมาณ 11 
ลานฟรังกฝรั่งเศส โดยเปนทุนการศึกษาดานกฎหมาย การเกษตร การพัฒนาชนบทและภาษา  
แตกวา 1 ใน 3 ของเงินชวยเหลือจะใหกับโครงการเผยแพรภาษาฝรั่งเศส เชน การสงเสริมการสอน
และการใชภาษาฝรั่งเศส การใหทุนอบรม การแปลหนังสือ เปนตน     
 

  ความรวมมือกับประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 
ในรอบ 15 ปที่ผานมา เยอรมนีไดใหความรวมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรม

ของประเทศไทย และมีความรวมมือทางวิชาการกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบ โรงเรียน - โรงงาน หรือการศึกษาระบบทวิภาคี (Dual Vocational 
System) ซึ่ ง เปนระบบที่ เปดโอกาสใหนักศึกษาไดรับความรูทั้ งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ   
โดยความรวมมือจากสถานประกอบการ และยังไดรับหนวยกิตระหวางฝกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการดวย นอกจากนี้ เยอรมนียังใหความชวยเหลือดานการพัฒนาบุคลากรแกบุคลากรของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในสาขาบริหารจัดการ ปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษาไดบูรณาการระบบโรงเรียน-โรงงาน มาใชในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา  
และพัฒนาไปยังสาขาอื่นๆ ดวย 
  ความรวมมือที่รัฐบาลเยอรมนีใหแกสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ประกอบดวยทุนการศึกษาดูงาน ฝกอบรม (สาขาวิชาเกษตรศาสตร วิศวกรรมศาสตรและ
วิทยาศาสตร) และความรวมมือทางวิชาการไทย-เยอรมนี โดยรวมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ฯลฯ ทั้งน้ี ไดมีโครงการความรวมมือดานประมงกับสถาบันเทคโนโลยี     
ราชมงคล โดยไดสงผูเชี่ยวชาญมาชวยที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง ตรัง ภายใต
โครงการศึกษาและวิจัยพัฒนาดานเศรษฐกิจชนบทในลักษณะแบบยั่งยืน นอกจากนี้ รัฐบาลเยอรมนี
ไดใหทุนดานภาษาและวัฒนธรรมแกบุคลากร  นักเรียนและนักศึกษาไทย  โดยผานสถาบัน Goethe 
เพ่ือศึกษาภาษาและวัฒนธรรมของเยอรมนี โดยเปนทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
 

2.2 สภาวะแวดลอมในการดําเนินความรวมมือกับตางประเทศเพื่อพัฒนา 
           บุคลากรทางการศึกษาในปจจุบัน 

ในแตละปหนวยงานในกระทรวงศึกษาธิการ ไดสงบุคลากรในสังกัดเดินทางไป
ตางประเทศเพื่อการพัฒนาเปนจํานวนมาก   โดยที่แตละหนวยงานไดดําเนินการในลักษณะตางคน
ตางทําไมไดมีการกําหนดแผนการดําเนินงานเปนภาพรวม  อีกทั้งไมมีการรวบรวมเพื่อจัดทําสถิติ 
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ในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ทําใหขอมูลกระจัดกระจายและมีการดําเนินงานที่
ซ้ําซอน อยางไรก็ตามการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาถือเปนเร่ืองสําคัญที่ตองมีการดําเนินการ
อยางตอเนื่อง เพราะเปนกลไกสําคัญที่จะขับเคลื่อนการศึกษาของไทยไปสูคุณภาพและมาตรฐานอัน
เปนที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งในการพัฒนาน้ัน จําเปนตองอาศัยเครือขายความรวมมือจาก
หนวยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการเอง และหนวยงานภายนอกทั้งในประเทศและตางประเทศ 

ในปจจุบันน้ี ถึงแมวาประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงสถานะจากประเทศผูรับ      
ความชวยเหลือมาเปนประเทศผูใหรายใหม ทําใหตางประเทศมองวาประเทศไทยมีศักยภาพพอที่จะ
ชวยเหลือตัวเองไดแลว จึงไดปรับลดความชวยเหลือลง อยางไรก็ตามประเทศไทยเองก็ยังเห็น
ความสําคัญและความจําเปนที่จะตองพ่ึงพาองคความรูและวิทยาการความกาวหนาจากตางประเทศ  
เ พ่ือมาปรับใช ในการพัฒนาประเทศ  นอกจากนี้  สภาวะแวดลอมอ่ืนๆ  ที่ เกิดขึ้น  รวมทั้ ง 
การปฏิบัติงานภายใตสภาพแวดลอมกับชุมชนนานาชาติ ทําใหกระทรวงศึกษาธิการตองหันมามอง
และใหความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหมากยิ่งขึ้น สํานักความสัมพันธ 
ตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผูประสานงานหลักและดําเนินกิจกรรมดาน
ตางประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ  จึงไดจัดทํายุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
ขึ้น โดยนําสภาพแวดลอมตลอดจนขอมูลตางๆ ที่รวบรวมไดจากการศึกษา มาใชประกอบการ
พิจารณาในการจัดทํายุทธศาสตรฯ  ดังนี้ 

1. การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ทําใหประเทศตางๆ ตองหันมาพึ่งพา รวมกลุมและ
สรางความสัมพันธระหวางกันเพ่ือความสามารถในการตอรองและการสรางเครือขายการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ใหสามารถกาวทันและแขงขันไดในสังคมโลก ทําใหประเทศไทยตองปรับตัวให
พรอมทั้งในเชิงรับและรุกเพื่อเขาสูการพัฒนาที่เนนการแขงขันบนสังคมฐานความรูและใหสอดรับกับ
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว 

2. นโยบายของรัฐบาลที่ใหความสําคัญกับการสงเสริมประเทศไทยใหเปนศูนยกลาง
ทางการศึกษาของประเทศเพื่อนบาน จําเปนตองเตรียมความพรอมและเสริมสรางสมรรถนะของ
บุคลากรทางการศึกษาในสาขาวิชาการตางๆ รวมทั้งเรงสรางศักยภาพของสถาบันการศึกษา ใหเปน
ที่ยอมรับในระดับนานาชาติ   

3. หนวยงานในกระทรวงศึกษาธิการมีการลงนามในความตกลงและบันทึก     
ความเขาใจอันดี (MOU) เกี่ยวกับความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานตางประเทศและ
สถาบันการศึกษาอยู เปนจํานวนมาก แตบางสวนยังไม มีการนําไปสูการปฏิบัติ  จึงควรมี           
การผลักดันและกระตุนใหเกิดการใชประโยชนจากความตกลงหรือบันทึกความเขาใจที่ไดลงนามไว
เพ่ือใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและตองมีการติดตามประเมินผลดวย 

4. การสรางความเขมแข็งและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรในสาขาที่เปน 
ความตองการของประเทศ จะเปนกลไกสําคัญที่จะมีสวนชวยเตรียมความพรอมสังคมไทย เขาสูระบบ
เศรษฐกิจฐานความรูและการเพิ่มศักยภาพของคนใหมีคุณภาพทัดเทียมกับนานาประเทศ 
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จากการวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT Analysis) ของการดําเนินความรวมมือกับ
ตางประเทศเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พบวามีจุดแข็ง จุดออน 
โอกาส และ อุปสรรค ดังนี้  
 

จุดแข็ง 
1. มีเครือขายความรวมมือดานการศึกษากับตางประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีที่

หลากหลาย ซึ่งทําใหมีศักยภาพในการขยายเครือขายไดมากขึ้น ทั้งนี้เปนผลมาจาก 
การแลกเปลี่ยนการเยือนของผูบริหารระดับนโยบาย 

2. หนวยงานของกระทรวงศึกษาธิการ มีศักยภาพในการจัดประสานและสงเสริม 
ความรวมมือดานการศึกษากับตางประเทศ 

3. ผูบริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานในระดับองคกรหลักให
ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรโดยใชกระบวนการความรวมมือกับตางประเทศ  
โดยใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณระหวางกันใหมากขึ้น 

4. การสรางความสัมพันธอันดีกับประเทศตางๆ มานาน สงผลใหการปฏิบัติงานเอ้ือตอ 
การสานสัมพันธและไดรับความรวมมืออยางดีจากนานาประเทศ  

5. มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถและมีความชํานาญงานกระจายอยูตามหนวยงาน
องคกรหลักตางๆ ซึ่งพรอมที่จะใหความรวมมือ 

6. ประเทศไทยเปนที่ตั้งของสํานักงานระดับภูมิภาคขององคการระหวางประเทศหลาย
องคการที่มีความเกี่ยวของกับงานการศึกษา เชน UNESCO SEAMEO UNICEF 
UNESCAP เปนตน ซึ่งทําใหสามารถระดมทรัพยากรมาชวยสนับสนุนและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรไดอยางเต็มที่ 

 

จุดออน 
1. ประเทศไทยถูกจัดลําดับความสามารถในการแขงขันดานการศึกษา  จากการศึกษาวิจัย    

ของสถาบันนานาชาติเพ่ือพัฒนาดานการจัดการ (IMD)  อยูลําดับที่ 48 จาก 60 ประเทศ 
(Institute for Management Development : 2547) ทําใหสะทอนสภาพปญหา 
การพัฒนาการศึกษาที่มีอยูในประเทศไทย 

2. การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการยังไมมีภาพที่ชัดเจนและยังไมทั่วถึง และ 
ไมสอดคลองกับความตองการและการปฏิบัติงานจริง 

3. งบประมาณรองรับในการจัดหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรที่เปนความตองการมีไมเพียงพอ
และสอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน  ทําใหไมสามารถดําเนินการไดอยางเต็มที่ 

4. แผนยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการในภาพรวมยังขาด 
ความชัดเจน  
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5. ยังไมมีการจัดทําฐานขอมูล องคความรู ที่ระบุถึงความเชี่ยวชาญของตางประเทศ/องคการ
ระหวางประเทศ ที่จะนํามาใชประโยชนได 

6. การผลักดันความรวมมือหรือขอตกลงกับประเทศตางๆ (MOU) ใหเปนรูปธรรม ยังมีไม
เพียงพอ และยังขาดความตอเน่ือง  

 

โอกาส 
1. รัฐบาลมีนโยบายการดําเนินความรวมมือกับตางประเทศที่ชัดเจนและใหความสําคัญกับ

การเชื่อมโยงเครือขายและการขยายความรวมมือกับตางประเทศ 
2. การที่ประเทศไทยไดเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาดานการศึกษากับตางประเทศจะเปน

โอกาสใหบุคลากรทางการศึกษามีโอกาสไดพัฒนาตนเองไปดวย 
3. หนวยงานของตางประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใหความสนใจที่จะเขามามีสวนรวม 

ในการดําเนินความรวมมือกับกระทรวงศึกษาธิการมากขึ้น 
4. มีการกําหนดแนวทางสงเสริมบทบาทและขีดความสามารถของผูเชี่ยวชาญไทยสูสากลไว 

ในยุทธศาสตรความรวมมือเพ่ือการพัฒนาของไทย ของกระทรวงการตางประเทศ         
ซึ่งสามารถจะนํามาสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

 

อุปสรรค 
1. นโยบายด านการ เมืองที่ ไมต อ เ น่ืองส งผลกระทบตอแผนการดํ า เนินงานของ

กระทรวงศึกษาธิการ 
2. การตื่นตัวดานการจัดทําแผนยุทธศาสตรดานตางประเทศเพื่อพัฒนาบุคลากรยังมีนอย  

และยังไมนําไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง 
3. ในปจจุบันประเทศไทยไดเปลี่ยนบทบาทจากผูรับมาเปนผูให จึงทําใหประเทศตางๆ     

ขององคการระหวางประเทศปรับลดความชวยเหลือลงและดําเนินการในลักษณะของ    
การเปนหุนสวนมากขึ้น 

4. การสงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาการศึกษายังไมมีระบบ 
และขาดความตอเน่ือง     

5. สภาพแวดลอมของความรวมมือระหวางประเทศมีความซับซอนมากยิ่งขึ้น  
 

จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมขางตนทําใหมองเห็นถึงจุดออน จุดแข็ง โอกาส 
และอุปสรรค ที่ควรไดรับการพิจารณาและนํามาปรับปรุงแกไขเพ่ือใหเกิดสัมฤทธิผลสูงสุดใน 
การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโดยกําหนดเปนกรอบยุทธศาสตรดานตางประเทศในการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาไวเปนแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปประยุกตใช 
ตามความเหมาะสมตอไป 
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บทที่ 3 
กรอบยุทธศาสตรดานตางประเทศเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา    

(ป 2550 –2552) 
   

การกําหนดยุทธศาสตรนับวามีความสําคัญเน่ืองจากเปนการกําหนดแนวทาง     
การดําเนินงานอยางมีเปาหมาย ยุทธศาสตรดานตางประเทศเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา    
ป 2550-2552 ไดกําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ และเปาประสงค เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จ
ตามเปาหมาย รวมทั้งไดเสนอสาขาความรวมมือที่เปนความตองการของหนวยงานเพื่อการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา  ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน 
บุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไดรับการพัฒนาขีดความสามารถ

อยางมีมาตรฐาน มีทักษะการปฏิบัติงานเปนที่ยอมรับในระดับสากล  
 

พันธกิจ 
1. เสริมสรางโอกาสในการพฒันาบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูความสามารถ

ทัดเทียมกับตางประเทศ 
2. แสวงหาและพัฒนาเครือขายความรวมมือกับตางประเทศใหมีความหลากหลาย

และตอเน่ือง 
3. พัฒนาระบบกลไกการประสานความรวมมือกับองคกรทั้งภายในและภายนอก

ประเทศ เพ่ือระดมทรัพยากรการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
 

วัตถุประสงค  
1. เ พ่ือใหบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่ องตรงตาม 

ความตองการ มีศักยภาพการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับความตองการและความจําเปนของหนวยงาน
มีองคความรูใหมๆและแนวปฏิบัติที่ดี อันจะนําไปสูการขยายผลเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตอไปในอนาคต 

2. เพ่ือใชประโยชนจากความเชี่ยวชาญและความชํานาญการของตางประเทศและ
ขององคการระหวางประเทศที่มีสวนเก่ียวของในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหเกิดประโยชน
สูงสุด โดยอาศัยเครือขายความรวมมือกับตางประเทศ ที่มีอยูและแสวงหาความรวมมือใหมๆ  
ควบคูกันไป  
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ประเด็นยุทธศาสตร 
  ในการดําเนินความรวมมือกับตางประเทศเพื่อการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ  ควรกําหนดยุทธศาสตรสําคัญเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ ดังนี้ 
   

ยุทธศาสตรที่  1  การแสวงหาองคความรูและความชํานาญการจากตางประเทศ  

                           และนํามาใชประโยชนในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
  ในยุคแหงเทคโนโลยีสารสนเทศ การทํางานตองอาศัยองคความรูที่หลากหลาย    
เพ่ือรองรับโลกยุคใหมที่ไรพรมแดน การแสวงหาองคความรูและการสามารถเขาถึงวิทยาการสมัยใหม
จะเปนกลไกที่ชวยสรางกระบวนการเรียนรูและเผยแพรผลประโยชนสูระดับนโยบายและการปฏิบัติได  
การนําความรูของประเทศตางๆ มาประสานและถายทอดประสบการณ จะเปนการเปดโลกทัศนใหม
และเพิ่มพูนสมรรถนะใหแกบุคลากรใหสรางทางเลือกในการพัฒนาที่เหมาะสม กอใหเกิดการพัฒนา
ในระดับสากล 
  ปจจุบันกระทรวงศึกษาธิการมีความรวมมือกับตางประเทศในรูปแบบที่หลากหลาย  
นับเปนชองทางสําคัญในการระดมทรัพยากร ความรู และแนวปฏิบัติที่ ดีที่ เปนประโยชนตอ      
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการศึกษาของไทย  ดังนั้นจึงควรมีการรวบรวมขอมูล และองคความรู 
เกี่ ยวกับสาขาความเชี่ ยวชาญและความชํ านาญการของต างประ เทศ  ตลอดจนขอ มูล 
การดําเนินความรวมมือกับตางประเทศของหนวยงานตางๆของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือนํามาเปน
ชองทางชวยในการกําหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพสอดคลอง
กับความตองการของหนวยงานตอไป 
 

                   เปาหมาย 
      เพ่ือนําความรูความชํานาญการจากตางประเทศมาใชประโยชนในการพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษา  
 

    มาตรการ 
1) จัดทีมผูชํานาญการเพื่อสํารวจขอมูล องคความรูและความเชี่ยวชาญใน        

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของหนวยงาน/สถาบันการศึกษาของประเทศตางๆ และแนะนํา  
Best Practices ของหนวยงานตางประเทศ องคการระหวางประเทศ รวมทั้งองคความรูใหมๆ     
ใหแกผูสนใจ 

2) จัดกิจกรรมในประเทศไทย เพ่ือเสริมสรางประสบการณและศักยภาพของ
บุคลากร เชน จัดประชุมสัมมนา/ ฝกอบรมทางดานการศึกษาในระดับนานาชาติ จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู จัดโครงการแลกเปลี่ยนกับตางประเทศ   
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ยุทธศาสตรที่ 2  การขยายเครือขายและพัฒนาระบบกลไกความรวมมือระหวางหนวยงาน 

                       ภายในกระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
                       กับหนวยงาน / องคการของตางประเทศ 
  ความรวมมือดานการศึกษาระหวางกระทรวงศึกษาธิการกับตางประเทศ ทั้งใน 
ระดับทวิภาคีและพหุภาคีนับเปนกลไกสําคัญที่จะเอ้ือตอการแสวงหาเครือขายความรวมมือเพ่ือ
ประโยชนในการพัฒนาการศึกษาของไทย ในขณะเดียวกันความรวมมือระหวางหนวยงานของไทย
เองโดยเฉพาะหนวยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการก็มีความสําคัญไมนอยที่จะรวมกันผลักดันให 
การดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตรงตามความตองการ  การแลกเปลี่ยนประสบการณ และขอมูลขาวสาร
ในการดําเนินงานระหวางกัน  จะทําใหมองเห็นการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในภาพรวม  
และสามารถกําหนดแนวทางการดําเนินงาน ตลอดจนการใชทรัพยากรรวมกันใหคุมคาและ 
เกิดประโยชนสูงสุด อันจะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป 

  

เปาหมาย 
เพ่ือใชประโยชนจากเครือขายความรวมมือที่มีอยูเพ่ือการประสานงานอยางมีระบบ 

สงเสริมให มีการแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูลระหวางหนวยงานทั้ งภายในและตางประเทศ  
เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลและแนวปฏิบัติที่ดีระหวางกัน 
 

มาตรการ 
1) สงบุคลากรไปศึกษา/ฝกอบรม และทําวิจัย ณ หนวยงานตางประเทศ/องคการ

ระหวางประเทศ โดยผานความรวมมือกับตางประเทศ 
2) จัดทําฐานขอมูลความรวมมือกับตางประเทศและพัฒนาระบบสารสนเทศให

ทันสมัยและเปนปจจุบัน 
3) แลกเปลี่ยนขาวสารขอมูลระหวางหนวยงานทั้งภายในกระทรวงศึกษาธิการ และ

หนวยงานภายนอกทั้งในและตางประเทศอยางตอเน่ือง 
 

ยุทธศาสตรที่ 3  การระดมและจัดสรรทรัพยากรจากแหลงตางๆ ทั้งในและตางประเทศ   

                       เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
ความรวมมือกับตางประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีนับเปนกลไกสําคัญ 

ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรทางการศึกษา เน่ืองจากเปน
ความรวมมือที่มีหลายฝายเขามาเกี่ยวของ ซึ่งในการรวมมือดังกลาวหากจะใหประสบสัมฤทธิ์ผล 
และสอดคลองกับความตองการเนื่องจากแตละหนวยงานอาจมีความตองการในการพัฒนาบุคลากร 
ที่แตกตางกันไป  ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการวางแผนและแนวทางการดําเนินงานในการแสวงหา
ทรัพยากรจากแหลงตางๆ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งวางแผนในการจัดสรรทรัพยากร
ใหแกหนวยงานของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อการพัฒนาบุคลากร  นอกจากนี้ควรตองมีการศึกษา
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ความพรอมของคูรวมมือเพ่ือใหการดําเนินงานเกิดประโยชนและสอดคลองกับความตองการของ
หนวยงานใหมากที่สุด 
                   

     เปาหมาย 
        เพ่ือแสวงหาความรวมมือและระดมทรัพยากรจากหนวยงานทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ มาชวยสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 

    มาตรการ 
1) จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในภาพรวม และใชเปนแนวทางใน 

การแสวงหาและจัดสรรทรัพยากรใหแกหนวยงาน 
2) ส ง เสริ มความร วม มือในการระดมทรัพยากร  จากหน วยงานภายใน

กระทรวงศึกษาธิการ และ หนวยงาน/องคกร ภายนอกทั้งในและตางประเทศ 
3) ประสานการจัดสรรทรัพยากรใหแกหนวยงานตามความตองการและจําเปนให

เกิดประโยชนสูงสุด 
 

ยุทธศาสตรที่  4  การขับเคลื่อนและผลักดันใหมีการดําเนินการตามกรอบความตกลง  

                        และใหมีการติดตามประเมินผล 
ในการดําเนินความรวมมือกับตางประเทศของกระทรวงศึกษาธิการที่ผานมาพบวา 

มีการลงนามในขอตกลงความรวมมือทางดานการศึกษาระหวางหนวยงานของกระทรวงศึกษาธิการ
กับหนวยงานของตางประเทศเปนจํานวนมากและมีแนวโนมที่จะเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ อยางไรก็ตาม 
ในความรวมมือดังกลาว ก็มิได มีการดําเนินการตามขอตกลงที่ระบุไว ดังนั้นจึงควรที่จะมี          
การติดตามประเมินผลและจัดทําฐานขอมูลกลางดานความรวมมือกับตางประเทศของ
กระทรวงศึ กษาธิ การ  โดยรวบรวมบันทึ กความ เข า ใ จและข อตกลงที่ หน วยงานของ
กระทรวงศึกษาธิการมีอยู และนํามาประกอบการตัดสินใจวาควรจะดําเนินการตอไปตามขอตกลง
นั้นๆ หรือควรจะยุติการดําเนินการเพื่อจะไดริเริ่มโครงการ/กิจกรรมที่เปนประโยชนมากกวาตอไป 

 

    เปาหมาย 
    เพ่ือใหการดําเนินความรวมมือกับตางประเทศเปนไปตามความตองการของ
หนวยงานและนําผลของการดําเนินงานมาปรับปรุงเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
     

    มาตรการ 
1) จัดใหมีหนวยประสานงานกลางในการรวบรวมขอมูลความรวมมือกับตางประเทศ

รวมทั้งกรอบความตกลงตางๆ ที่หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการดําเนินการอยู  
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2) วิเคราะหความตองการที่จะรวมมือกับหนวยงานตางประเทศ องคการระหวาง
ประเทศตางๆ และจัดลําดับความสําคัญ 

3) ผลั กดั น ให มี ก า ร ดํ า เนิ นกา รตามกรอบความตกลง  และติ ดตามผล               
การดําเนินงาน 

 

สาขาความรวมมือที่เปนความตองการของหนวยงานในการพัฒนาบุคลากร 
ทางการศึกษา 
  จากการสํารวจความคิดเห็นและความตองการในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา จาก
หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  สรุปสาขาวิชาที่เปนความตองการในการพัฒนาทั้งในปจจุบนั
และอนาคตได ดังนี้ 
  1.  การบริหารจัดการดานการศึกษา 

• การบริหารงานบุคคลสําหรบัขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
• การแลกเปลี่ยนผูบริหารการศึกษา 
• การพัฒนาการศึกษาและพฒันาชนบท  
• การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก   
• การพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาไปสูระดับมืออาชีพ  
• การสงเจาหนาที่ใหไปปฏิบัติงานในหนวยงานหรือองคการระหวางประเทศ  
   เพื่อการเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ (Attachment Programme) 
• การบริหารจัดการและเทคนิคการเรียนการสอนสําหรับผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
รองรับการกระจายอํานาจ 

• การบริหารจัดการดานอาชีวศึกษา 
  2.   การพัฒนาการเรียนการสอน 

• การเรียนการสอนภาษาตางประเทศ (อังกฤษ จีน เยอรมนี ฝรั่งเศส ฯลฯ) 
• การเรียนการสอนวิทยาศาสตรและคณติศาสตร 
• การพัฒนาการเรียนการสอนดานคุณธรรมและจริยธรรม 
• การพัฒนาหลักสูตรการสอนอาชีพเพ่ือเปนทางเลือกสําหรับนักเรียนระดับมัธยม
ปลาย 

• การพัฒนาการเรียนการสอนดานการศึกษาเพื่อสันติภาพ (Peace Education) 
• คอมพิวเตอร 
• เทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.   การศึกษาพิเศษ 
• การพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษและเด็กปญญาเลิศ 
• การพัฒนาการเรียนการสอนเด็กเกง เด็กออน 
• การศึกษาพิเศษสําหรบัเด็กพิการในรูปแบบการเรยีนรวม 
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• การพัฒนาทักษะทางสังคมและการเรียนรูสําหรับเด็กออทิสติกที่มีอาการในระดับ
รุนแรง 

• ดนตรีบําบัด 
• การจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรู 

  4.   การศึกษานอกโรงเรียน 
• การตั้งศูนยสือ่และขอมูลดานการรูหนังสือและการศึกษาตอเน่ือง 
• การพัฒนาศูนยการเรียนชุมชนเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต 
• การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
• การผลิตสื่อ / การวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนรูสําหรับกลุมชาติพันธุ 
• เกษตรธรรมชาติ 
• การบูรณาการกิจกรรม HIV/AIDS เขาสูศูนยการเรียนชุมชน 

 5.  การศึกษาวิจัย 
• การวิจัยรวมและการแลกเปลี่ยนนักวิจัย 
 

การแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ 
  ในการนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพนั้น เห็นควรกําหนดแนวทางใน
การดําเนินการ ดังนี้ 

1) ประสานงานอยางใกลชิดกับหนวยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการเพื่อจัดทํา
แผนงานโครงการใหสอดคลองกับยุทธศาสตร 

2) ส ง เสริ ม ให มีการดํ า เนินงานในลักษณะบู รณาการระหว า งหน วยงานใน
กระทรวงศึกษาธิการใหมากขึ้น  

3) กระตุ น ใหหนวยงานเห็นความสํ าคัญของการแลกเปลี่ ยนขอ มูลข าวสาร 
การดําเนินงานระหวางกันเพื่อไมใหเกิดการดําเนินงานที่ซ้ําซอน 

4) สรางและขยายเครือขายความรวมมือดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
กับหนวยงานทั้งภายในและตางประเทศ  

5) ผลักดันใหมีการดําเนินการตามความตกลงที่มีอยู และพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับ 
การใชประโยชนจากความตกลงและบันทึกความเขาใจที่มีอยูใหมากขึ้น และหากความตกลงใด      
ไมสามารถดําเนินการไดก็ควรพิจารณาหาทางปรับปรุงหรือยุติขอตกลงนั้นๆ 

6) ศึกษาความเชี่ ยวชาญของประเทศคู ร วม มือที่ เปนประโยชนต องานของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

7) ดําเนินการติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการ 
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เงื่อนไขความสําเร็จ  
1. หนวยงานมีการนําแผนยุทธศาสตรดานตางประเทศเพื่อการพัฒนาบุคลากร  

ทางการศึกษา ไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม มีแผนงาน โครงการที่ชัดเจน และมีการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเน่ือง 

2. ไดรับงบประมาณเพื่อใชดําเนินการ ตามแผนงาน /โครงการ อยางพอเพียง 
3. หนวยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการมีความรวมมือระหวางกันเปนอยางดี 
4. มีขอมูลความรวมมือกับตางประเทศที่เปนปจจุบัน และมีองคความรูที่สามารถ

นําไปใชประโยชนในการเจรจาความรวมมือได 
 

การประเมินผล 
  ติดตามประเมินผลจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 

 

 
 
 
 
 
 

................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

แผนยุทธศาสตรดานตางประเทศของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ระหวางป 2550-2552 
 

แผนงาน มาตรการ/กิจกรรม หนวยงานรบัผิดชอบ 
1. แสวงหาความรูและความชํานาญ

การจากตางประเทศ และนาํมาใช
ประโยชนในการพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษา 

- สํารวจขอมูล องคความรูและความเชี่ยวชาญใน 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของหนวยงาน/
สถาบันการศกึษา และ Best Practices ในการพัฒนา
ทรัพยากรมนษุย 
 

- สํานักความสมัพันธตางประเทศ สป. และหนวยงานหลักใน
กระทรวงศึกษาธิการ 

    

 - สงบุคลากรไปศึกษา/ฝกอบรม/และทําวจิัยโดยผาน
ความรวมมือจากหนวยงานตางประเทศ/องคการ
ระหวางประเทศ   
 
 
 
 

- สํานักความสมัพันธตางประเทศ สป. และหนวยงานในสังกัด
สํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

- สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
- สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

 - จัดกิจกรรมในประเทศ เพื่อเสริมสรางประสบการณ
และศักยภาพของบุคลากร 
 

- สํานักความสมัพันธตางประเทศ สป. และหนวยงานในสังกัด
สํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
- สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
-   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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แผนงาน มาตรการ/กิจกรรม หนวยงานรบัผิดชอบ 
2. ขยายเครือขายและพัฒนาระบบ

กลไกความรวมมือระหวาง
หนวยงานภายใน
กระทรวงศึกษาธิการ และ
กระทรวงศึกษาธิการกบั
หนวยงาน/องคกรระหวางประเทศ 

- แสวงหาความรวมมือจากหนวยงานทั้งภายใน
กระทรวงศึกษาธิการ และจากหนวยงาน/องคการ
ระหวางประเทศ เพื่อการสรางเครือขาย  

- สํานักความสมัพันธตางประเทศ สป. และหนวยงานในสังกัด
สํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

- สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
- สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

 - จัดทําฐานขอมูลความรวมมือกับตางประเทศและ
พัฒนาระบบสารสนเทศ 
 

- สํานักความสมัพันธตางประเทศ สป.  
 

 - แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางหนวยงานทั้ง
ภายในกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานภายนอก 
(ภายในประเทศ และตางประเทศ) 

- สํานักความสมัพันธตางประเทศ สป. และหนวยงานในสังกัด
สํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

- สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
- สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
-   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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แผนงาน มาตรการ/กิจกรรม หนวยงานรบัผิดชอบ 
3. ระดมและจัดสรรทรัพยากรจาก

แหลงตางๆ ทัง้ในและตางประเทศ 
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษา 

- จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในภาพรวม 
- สงเสริมความรวมมือกับหนวยงานตางประเทศ/
องคการระหวางประเทศ เพื่อขอสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา  
- ประสานการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา 

- สํานักความสมัพันธตางประเทศ สป. และหนวยงานในสังกัด
สํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

- สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
- สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(โดยความรวมมือจากสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนา
ระหวางประเทศ (สพร.) กระทรวงการตางประเทศ และสํานัก
งบประมาณ) 

4. ขับเคลื่อนและผลักดันใหมีการ
ดําเนินการตามกรอบความตกลง 
และการติดตามประเมินผล 

- ประสานการรวบรวมขอมูลความรวมมือกับ
ตางประเทศ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
- วิเคราะหความตองการและจัดลําดับความสําคัญใน
ความรวมมือกับหนวยงานตางประเทศ/องคการ
ระหวางประเทศ 
- ผลักดันใหมีการดําเนินการตามขอตกลง 
- การติดตามผลการดําเนินงาน 

- สํานักความสมัพันธตางประเทศ สป. และหนวยงานในสังกัด
สํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

- สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
- สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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เปาประสงคการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตรดานตางประเทศของ

กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ประจาํป 2550 – 2552 
 
จํานวนโครงการ/กิจกรรม ประเด็นยทุธศาสตร 

2550 2551 2552 

หมายเหตุ 

1. การแสวงหาองคความรูและความ
ชํานาญการจากตางประเทศและ
นํามาใชประโยชนในการพฒันา
บุคลากรทางการศึกษา 

20 22 24  

2. การขยายเครือขายและพัฒนาระบบ
กลไกความรวมมือระหวางหนวยงาน
ภายในกระทรวงศึกษาธิการ และ
หนวยงานของกระทรวงศึกษาธิการ
กับหนวยงาน/องคการของ
ตางประเทศ 

10 12 14  

3. การระดมและจัดสรรทรัพยากรจาก
แหลงตางๆ ทัง้ในและตางประเทศ 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา 

10 11 12  

4. การขับเคลือ่นและผลักดนัใหมีการ
ดําเนินการตามกรอบความตกลงและ
ใหมีการติดตามประเมินผล 

5 5 5  

รวม 45 50 55  
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ภาคผนวก 
 
 



 
 

คําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ที่     26 / 2550 
เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรดานตางประเทศเพื่อพัฒนาบุคลากรทาง

การศึกษาใหสามารถแขงขันในเวทีโลก 
................................................. 

  ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการไดเห็นชอบใหสํานักความสัมพันธตางประเทศ 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดที่ 3.10 ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรความรวมมือกับตางประเทศและนําไปสูการปฏิบัติ ซ่ึงเปนตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของสํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นั้น 
  เพื่อใหการดําเนินการตามตัวช้ีวัดดังกลาวเปนไปตามแผนที่ไดกําหนดไว จึงเห็น
ควรแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรดานตางประเทศเพื่อพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาใหสามารถแขงขันในเวทีโลก โดยมีองคประกอบคณะกรรมการและอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
 องคประกอบ 

1. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ      ที่ปรึกษา 
2. รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฝายตางประเทศ)   ประธาน 
3. นางสาวพจนา วองตระกูล     รองประธาน 
4. นางรุงเรือง สุขาภิรมย      รองประธาน 
5. ผูอํานวยการสํานักความสัมพันธตางประเทศ สป.    กรรมการ 
6. ผูแทนสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา    กรรมการ 
7. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   กรรมการ 
8. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กรรมการ 
9. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   กรรมการ 
10. ผูแทนสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรรมการ 
11. ผูแทนสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน   กรรมการ 
12. หัวหนากลุมความรวมมือกับตางประเทศ 1,3   กรรมการ 

สํานักความสัมพันธตางประเทศ สป. 
13. หัวหนากลุมความรวมมือกับตางประเทศ 2    กรรมการ 

สํานักความสัมพันธตางประเทศ สป. 
14. หัวหนากลุมสารสนเทศตางประเทศ    กรรมการ 

สํานักความสัมพันธตางประเทศ สป. 
 

/15. หัวหนากลุมบริหารงานตางประเทศ... 



 
 

15. หัวหนากลุมบริหารงานตางประเทศ    กรรมการ 
สํานักความสัมพันธตางประเทศ สป. 

16. หัวหนากลุมนโยบายและยุทธศาสตรตางประเทศ      กรรมการและเลขานุการ 
สํานักความสัมพันธตางประเทศ สป. 

17. เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ              กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
กลุมนโยบายและยุทธศาสตรตางประเทศ สํานักความสัมพันธตางประเทศ สป. 

  
 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 

1. ศึกษาและรวบรวมองคความรูและทักษะความชํานาญการขององคการระหวาง 
ประเทศที่ประเทศไทยเปนสมาชิก และจากประเทศตางๆ ทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี ตลอดจน
ความชํานาญการของหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

2. ศึกษาและรวบรวมความตองการและความจําเปนในการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรทางการศึกษา 

3. จัดทําขอเสนอแนะนําเสนอทิศทาง  ตลอดจนจัดทําแผนยุทธศาสตรดาน
ตางประเทศเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถแขงขันในเวทีโลก 

4. ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรดานตางประเทศเพื่อการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา 

5. กํากับ  ติดตาม  และประเมินผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรฯ  และ 
รายงานผลการดําเนินการตอปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 ส่ัง ณ วันที่        16   มกราคม พ.ศ. 2550 
 
 
   
                             (นางจรวยพร  ธรณินทร) 
              ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักความสัมพันธตางประเทศ  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
โทรศัพท  0 2628 5646-8 

โทรสาร  0 2628 5647 , 0 2281 0953 
www.bic.moe.go.th
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