
สํานักความสัมพันธตางประเทศ : มิตใิหมแหงการพัฒนา 

หองสมุดและศูนยเอกสารนานาชาติ 

สูศูนยการเรียนรูดานตางประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

นางศรีวิการ  เมฆธวัชชัยกุล รองปลัดกระทรวงศกึษาธิการ เปนประธานเปดโครงการ 

“หองสมุดและศูนยเอกสารนานาชาติสูศูนยการเรียนรูดานตางประเทศของ

กระทรวงศึกษาธิการ” ประกอบดวย การจัดนิทรรศการเพื่อใหความรูและสรางความ

ตระหนักตอการกาวสูประชาคมอาเซียนในป 2558 และการ

บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวโนมการปฏิรูปการศึกษาใน

อาเซียน ขอเสนอแนะเชิงนโยบายของประเทศไทย โดย 

ดร.พัชราวลัย วงศบุญสิน ผูอํานวยการศูนยศึกษาการ

พัฒนามนุษยและยายถิ่น วิทยาลัยประชากรศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดโดยกลุมสารสนเทศตางประเทศ สํานักความสัมพันธ

ตางประเทศ  รวมกับสํานักอํานวยการ และ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

โครงการ “หองสมุดและศูนยเอกสารนานาชาติ: สูศูนยการ

เรียนรูดานตางประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ” เกิดขึ้นได

อยางไร? 

โครงการ‘หองสมุดและศูนยเอกสารนานาชาติ: สูศูนยการ

เรียนรูดานตางประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ”จัดขึ้น             

ต า ม น โ ย บ า ย ข อ ง ร อ ง ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร                 

(นางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล) ที่ใหความสําคัญตอการจัดตั้ง 

ศูนยการเรียนรูดานตางประเทศของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อ

พัฒนาศักยภาพความรูดานตางประเทศแบบครบวงจรใหแกคณะผูบริหาร ขาราชการ 



บุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา และผูสนใจ

ทั่วไป อันจะนําไปสูการยกระดับมาตรฐานการทํางานดานการตางประเทศดานการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ภารกิจของหองสมุดและศูนยเอกสารนานาชาติจะมุงสูศูนยการเรียนรูดานตางประเทศได

อยางไร? 

ห อ งส มุดและศูนย เ อกสารนานาช าติ 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้ง

ขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2526 

โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

(ดร.เกษม ศิริสัมพันธ) ในฐานะประธาน

คณะกรรมการแหงชาติวาดวยยูเนสโกของ

ไทย และ Mr. Amadou-Mahtar M’Bow 

ผูอํานวยการใหญองคการยูเนสโก กรุงปารีส เปน

ประธานในพิธี เปดหองสมุดดังกล าว  เ พ่ื อ

ใหบริการขอมูล ขาวสารและเอกสารสิ่งพิมพจาก

ตางประเทศ โดยเฉพาะสิ่ งพิมพขององคกร

ยูเนสโก และองคการซีมีโอ ใหแกครู อาจารย 

นักศึกษา ขาราชการ บุคลากรทางการศึกษา และ

ผูบริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เดิมตั้งอยูที่บริ เวณหลังองคพระของ

กระทรวงศึกษาธิการในปจจุบัน ตอมา เม่ือป พ.ศ 2533 ไดยายที่ทําการหองสมุดและศูนย

เอกสารนานาชาติมาอยูที่อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ   



ป จ จุ บั น 

หองสมุดและ

ศูนย เ อกสาร

น า น า ช า ติ 

ใ ห บ ริ ก า ร

ห นั ง สื อ แ ล ะ

เอกสารวิชาการ

ใ น ส า ย ง า น

ยูเนสโก ซีมีโอ 

วารสาร จุลสาร 

หนังสืออางอิง 

หนังสือพิมพ หนังสือสารคดี และบันเทิงคดี รวมทั้งสื่อโสตทัศนูปกรณ อยางหลากหลาย มี

ผูใชบริการหองสมุดและศูนยเอกสารนานาชาติ  จํานวนโดยเฉลี่ย 120-150 คนตอวัน 

บุคคลเหลาน้ีสามารถคนควาหนังสือ และสิ่งพิมพวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่

จัดใหบริการจํานวนกวา  25,000 เลม ทั้งยังสามารถสืบคนบริการอินเทอรเนตไรสายดวย

ตนเอง สามารถพัฒนาการเรียนรูภาษาตางประเทศ ดวยสื่อการสอนตําราเรียน และวีดิทัศน 

ที่ทันสมัย ภายใตแผนงานพัฒนาหองสมุดและศูนยเอกสารนานาชาติ ใหเปนระบบหองสมุด

ดิจิตอล เพ่ือเปนศูนยการเรียนรูภาษาตางประเทศแบบครบวงจรที่มีประสิทธิภาพ สะดวก

และรวดเร็ว 

เปาหมายของการจัดโครงการ หองสมุดและศูนยเอกสารนานาชาติ : สูศูนยการเรียนรูดาน

ตางประเทศของกระทรวงศึกษาธิการคืออะไร?  

การจัดโครงการฯ เปนการสรางมิติใหมแหงการ

เรียนรูใหแกบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ โดย

การเปดตัวโครงการครั้งแรก     เปนการใหความรูแก

ขาราชการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเตรียมความ

พรอมในการกาวสูการเปนประชาคมอาเซียน

ภายในป 2558 ดวยการนําเสนอสารคดีอาเซียน  

การจัดนิทรรศการ และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวโนมการปฏิรูปการศึกษาในอาเซียน: 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับประเทศไทย” โดย ดร.พัชราวลัย วงศบุญสิน ผูเชี่ยวชาญ



จากสถาบันประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งการบรรยายดังกลาวนับเปน

ประโยชนอยางยิ่งตอแนวทางการปฏิรูปการศึกษารอบสองของกระทรวงศึกษาธิการ    

มีหนวยงานใดรวมจัดโครงการครั้งนี้ ? 

การจัดโครงการหองสมุดและศูนยเอกสาร

นานาชาติ : สูศูนยการเรียนรูดาน

ต างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ”        

ครั้งนี้ ไดรับความรวมมือเปนอยางดียิ่งจาก

สํ า นัก อํ านวยการ  และศูนย เทค โน โล ยี

สารสนเทศ สป. นอกจากนี้ ยังมีหนวยงานให

การสนับสนุนไดแก บริษัทไทยวิทัศน จํากัด กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ 

เครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                 

สํานักบริหารงานคณะกรรมการสง เสริมการศึกษาเอกชน โรงเรียนโยธินบูรณะ          

โ ร ง เ รี ย นส าย นํ้ า ผึ้ ง  ใ นพร ะอุ ปถั มภ  โ ร ง เ รี ย นก รุ ง เ ทพคริ ส เ ตี ยน วิ ท ย า ลั ย                 

โรงเรียนไผทอุดมอุดมศึกษา และโรงเรียนเครือขายกิจกรรมอาเซียนในสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 จํานวน 10 

โรงเรียน ไดแก  โรงเรียน                

โคกกระเทียมวิทยาลัย โรงเรียนพระ

น า ร า ย ณ  โ ร ง เ รี ย น บ า น ห มี่ วิ ท ย า     

โรงเรียนปยะบุตร โรงเรียนจุฬาภรณ           

ราชวิ ทยาลัย  โ ร ง เ รี ยนโคกตูมวิทยา 

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี โรงเรียนบานสาม

เรือน และโรงเรียนบานหลุมขาว    

  

สาระสําคัญของการบรรยายเรื่อง เรื่อง แนวโนมการปฏิรูปการศึกษาในอาเซียน 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายของประเทศไทย โดย ดร.พัชราวลัย วงศบุญสิน ผูอํานวยการ

ศูนยศึกษาการพัฒนามนุษยและยายถิ่น วิทยาลัยประชากรศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

 

 



 โครงการวิจัยเปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในกลุมอาเซียน เปน 

โครงการวิจัยประยุกตเพ่ือเสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศในการเสริมสรางความ

เขมแข็งทางการศึกษาในกลุมประเทศอาเซียน มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความกาวหนาของ

การปฏิรูปการศึกษาของประเทศในกลุมอาเซียน สํารวจแนวทางการสรางความรวมมือ

ระหวางประเทศดานการศึกษา และจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายใหประเทศไทยในการสราง

ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศดานการศึกษา และพัฒนาความเขมแข็งทาง

การศึกษาของประเทศในกลุมอาเซียน 

 

ผลการวิจัยภาพรวมปรากฏวาอาเซียนทุก

ประเทศลวนใหความสําคัญกับการพัฒนาการศึกษา

เพ่ือใหประเทศมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่กาวหนามาก

ขึ้น โดยใหความสําคัญกับการจัดการศึกษา

เพ่ือขจัดความยากจนและการกาวพนจาก

ความดอยพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยมุงหวัง

ใหการศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการ

ยกระดับศักยภาพการแขงขันในระดับสากล 

  ผลการวิจัยปรากฏวาทุกประเทศมี

ฐานการปรับปรุงและพัฒนาการศึกษา 

ตั้งแตระดับกฎหมายสูงสุดของประเทศ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และการจัดทํากฎหมายวาดวยการศึกษาสอดคลอง

รองรับ เพ่ือสามารถขยายการศึกษาใหทั่วถึงและยกระดับคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีจุดรวม

สําคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

1. การมุงสูสังคมฐานความรู 

2. การกําหนดเปาหมายการศึกษาสูระดับสากล  

3. การตอบสนองตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับประเทศและ

ระดับทองถิ่น 

4. การจัดการศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการยกระดับศักยภาพและความสามารถ

ในการแขงขันทางเศรษฐกิจ 



5. การศึกษาเพื่อพัฒนาทุนมนุษยอยางรอบดาน ทั้งในดานการปลูกฝงและสราง

เสริมความรูคูคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม การปลูกฝงคุณลักษณะที่พึง

ประสงคในศตวรรษที่ 21 และการใหความสําคัญกับความหลากหลายของ

องคความรูและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

 

ยุทธศาสตรในการปฏิรูปการศึกษาของ

ประเทศตางๆ มีดังนี้ 

1. การปฏิรูปการศึกษาระดับปฐมวัย พบวา

ประเทศไทยมีความกาวหนาในการ

ดําเนินงานการปฏิรูปในระดับหนึ่ง ดวยการ

ประกาศหลกัสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ 2546 และคูมือการใชหลักสูตรและมาตรฐานการ

เลี้ยงดูเด็กอายุต่ํากวา 3 ป  

2 การปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ประเทศไทยมีความกาวหนาในระดับหนึ่ง ในขณะที่ประเทศสิงคโปรเนนการ

พัฒนาการศึกษาที่มีผลลัพธในเชิงคุณภาพ  โดยกําหนดวิสัยทัศน “Thinking Schools, 

Learning Nation” เนนใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค มีทักษะในการวิเคราะห ความ

รับผิดชอบ มีความสัมพันธอันแข็งแกรงตอครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ 

 3. การปฏิรูปการศึกษาระดับการอาชีวศึกษา ทุกประเทศเนนหลักการที่จะ

จัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาใหตอบสนองความ

ตองการของตลาด การมีสวนรวมอยางเขมแข็งใน

ลักษณะหุนสวนของภาคเอกชน การประสานงาน

ในการจัดการทางนโยบายและการดํ า เ นิน

โครงการตางๆ ในการปฏิรูปอาชีวศึกษา ทั้งนี้ 

ผลการวิจัยปรากฏวาสมาชิกด้ังเดิมของอาเซียน

สวนใหญใหความสําคัญกับการพัฒนาและปฏิรูปการอาชีวศึกษามากกวาประเทศสมาชิก

ใหมของอาเซียน 

 4. การปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปรากฏวาทุกประเทศมีแนวโนมที่สอด

รับกันในอาเซียน กลาวคือ เนนการกระจายโอกาสทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ดวยการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนสูระดับสากล การพัฒนา



มหาวิทยาลัยวิจัย และการขยายการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของตลาด 

นอกจากนี้ ยังมีแนวโนมในการเปดเสรีการศึกษา เพ่ือเพ่ิมมูลคาทางการศึกษาในการนํา

รายไดเขาประเทศ และการสงวนเงินตราในการเรียนตอตางประเทศ 

 5. การผลิตและพัฒนาครู  ทุกประเทศใหความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพการ

เรียนการสอน และปรับปรุงการเรียนการสอนใหเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยเฉพาะประเทศ

มาเลเซีย มีการปรับเพิ่มคุณวุฒิครูเปนระดับปริญญา ปรับเพิ่มเงินเดือน การสรางแรงจูงใจ 

สรางเสริมบุคลิกภาพและใหทุนการศึกษา ในขณะที่สิงคโปรเนนการฝกอบรมครูมากกวา

การเรียนการสอนวิชาชีพครู 

 นอกจากนี้ ผลการวิจัยพบวา แนวทางดําเนินการในการจัดการศึกษาของประเทศมี

จุดรวม 5 ประการ ซึ่งสอดรับกัน ไดแก  

• การจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All )  

• การใหความสําคัญตอการสงเสริมสังคมฐานความรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิตที่เขาถึง

ชุมชน โดยใหความสําคัญตอการมีสวนรวมของชุมชนในกระบวนการสรางและ

พัฒนาองคความรูทั้งในและนอกระบบการศึกษา 

• การจัดการศึกษา แบบ e-Education โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยใน

กระบวนการเรียนรูในวิชาหลัก เชน 

ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  วิ ท ย า ศ า ส ต ร 

คณิตศาสตร เปนตน ซึ่งปจจุบัน 

พมามีการนํา ICT มาใชในการเรียน

การสอนเดนชัดขึ้น  

 

• การศึกษา เอกชนเข ามาร วมจัด
การศึกษาในการกํากับควบคุมของรัฐ 

• การศึกษานานาชาติ มีบทบาทมากขึ้นทั้งในประเทศที่ใชภาษาอังกฤษเปน
ภาษาหลักในการเรียนการสอน และประเทศที่ใชภาษาทองถิ่นเปนภาษาหลัก 

 

 

 



ความรวมมือระหวางประเทศดานการศึกษา 

ความรวมมือทางการศึกษาในอาเซียนเปนไปเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษาซึ่งเปนจุดเนนรวมกันของไทย สิงคโปร มาเลเซีย และเวียดนาม ซึ่งมี

แนวโนมเพ่ือยกระดับนักศึกษาและบุคลากร

ของสถาบันอุดมศึกษาสูมาตรฐานสากล โดย

ความรวมมือมีการครอบคลุมในหลายสาขา 

ทั้งในสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตร

สุขภาพ ตลอดจนสหสาขาวิชา 

   นอกจากน้ี ยังมีความรวมมือทางวิชาการ

ระหวางสถาบันอุดมศึกษา เนนการจัดทําขอตกลงที่จะทํารวมกันระหวางสถาบันตอสถาบัน 

มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และผลงานทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนบุคลากรดานการ

ศึกษาวิจัย การใหทุนการศึกษาและฝกอบรม การจัดทําหลักสูตรนานาชาติ ตลอดจนการ

สอนรวมกันผานระบบการเรียนการสอนที่ใชการสื่อสารแบบดาวเทียม  

บทบาทในความรวมมืออาเซียนดานการศึกษา 

1. ควรผลักดันการยกระดับความ

รวมมือดานการศึกษาระหวางประเทศสมาชิกใหสอด

รับกับวิสัยทัศนอาเซียนและแผนปฏิบัติการตางๆ ที่

รองรับ โดยอาศัยความรวมมือในลักษณะเครือขาย 

ความเปนหุนสวนความรวมมือกับองคกรอื่นๆ ดาน

การศึกษาในระดับภูมิภาค เชน ซีมีโอ และในระดบั

สากล เชน ยูเนสโก เปนตน 

2. ใหความสําคัญตอการกาวสูประชาคมฐานความรูและประชาคมผูนําในการ

สรางองคความรูบนฐานของการวิจัยและพัฒนาที่เหมาะสมกับอัตลักษณของประเทศ   

สมาชิกอาเซียน 

แนวทางการศึกษาที่สอดรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมในศตวรรษที่ 21 

1  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในวัยเรียนสู Knowledge Workers ซึ่งสามารถยกระดับ

ตัวเองสูการเปน Knowledge Entrepreneurs ตลอดจนการเปน Knowledge and 

Productive Elder Citizens  โดยความจําเปนเรงดวนที่ควรกําหนดไวในแผนระยะสั้น



และระยะกลางของภูมิภาคในดานการศึกษา ไดแก ความรวมมือในการเรงยกระดับการ

อาชีวศึกษา และการศึกษานอกระบบที่มีชุมชนเปนฐาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 ดวยน้ําหนักที่ทัดเทียมกับความพยายามดาน Education for All สําหรับการศึกษา         

ขั้นพ้ืนฐานในระบบโรงเรียนและการอุดมศึกษา ดวยความตระหนักในดานมาตรฐาน

ภูมิภาคที่ทัดเทียมกับระดับสากล เพ่ือเปนฐานในการสงตอความรวมมือไปยังการจัดทํา 

Mutual Recognition Arrangement  

2. การขยายโอกาสดานแกนสมองในระดับทองถิ่นและระดับชาติดวยรอยตอที่เหมาะสม 

  ระหวางการศึกษาในระบบและนอกระบบ 

 

1. การขยายโอกาสและยกระดับคุณภาพทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาใหเปน

ปจจัยสําคัญและเปนฐานสงตอนักเรียนสูระดับอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้นในฐานะแผนระยะ

กลางของภูมิภาค 

2. ความรวมมือในการยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยที่เนนดานการเรียนการ

สอนและการยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย 

3. ความรวมมือในเชิงนโยบาย การวางแผน และการวิจัยและพัฒนา การจัดทําและ

ยกระดับมาตรฐานการศึกษาในระดับตางๆ ระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ 

4. การสงเสริมการพัฒนาสถานศึกษาใยแกว ทั้งในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ

ระดับอุดมศึกษา โดยจัดลําดับความสําคัญของการพัฒนาและปรับตัวของครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในการรองรับสถานศึกษาใยแกวใหทัดเทียมกับการพัฒนาเชิงโครงสรางใยแกว

ในฐานะแผนระยะกลางของภูมิภาค 

       กลุมสารสนเทศตางประเทศ 

 สํานักความสัมพันธตางประเทศ สป. สรุป 

21 กันยายน 2552   


