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ส่วนที่ 1
ข้อมูลภาพรวมของสานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
ความเป็นมา
กระทรวงศึกษาธิการได้ดาเนินงานความร่วมมือกับต่างประเทศมาเป็นเวลานาน แต่ได้หยุดชะงักไป
ในช่วงระหว่ างสงครามโลกครั้งที่สอง ต่อมาภายหลังสงครามโลกดังกล่ าวกระทรวงศึกษาธิการได้มีการติดต่อ
กับต่างประเทศอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งงานการติดต่อกับต่างประเทศในขณะนั้นยังไม่มีกองงานใดรับผิดชอบโดยเฉพาะ
หลังจากที่ทหารพันธมิตรเคลื่อนย้ายออกจากประเทศไทยไปแล้ว ได้มีองค์การต่าง ๆ ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศไทย
มากขึ้น เช่น องค์การบริหารวิเทศกิจสหรัฐอเมริกาประจาประเทศไทย (USOM) มูลนิธิการศึกษาตามรัฐบัญญัติฟุลไบรท์
(Fulbright) นอกจากนี้ ยั งมีอ งค์การระหว่ างประเทศเกิดขึ้น อีกมากมายที่ให้ ความช่ว ยเหลื อแก่ประเทศไทย
โดยเฉพาะองค์ก ารที่กระทรวงศึกษาธิการติดต่อด้วยมากที่สุดคือ องค์ก ารศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization : UNESCO)
เมื่อกิจการด้านต่างประเทศเพิ่มปริมาณมากขึ้น กระทรวงศึกษาธิการจึงจัดตั้งกองพิเศษให้ทาหน้าที่
เกี่ยวกับการต่างประเทศและรับรองชาวต่างประเทศโดยตรง ในที่สุดได้มีประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบ
ราชการสานักงานเลขานุการรัฐมนตรีและสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2491
ตั้งกองการต่างประเทศ โดยให้สังกัดในสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมี หม่อมหลวง มานิจ ชุมสาย
เป็นผู้อานวยการกองคนแรก และแบ่งงานเป็น 3 แผนก ดังนี้
1. แผนกองค์การต่างประเทศ
2. แผนกข่าวสาร
3. แผนกการศึกษาต่างประเทศ
ต่อมาในปี พ.ศ.2494 ได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาการจัดวางระเบียบราชการสานักงาน
เลขานุ การรัฐ มนตรีและส านักงานปลั ดกระทรวงในกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2494 ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน
พ.ศ.2494 จากการประกาศใช้ พ ระราชกฤษฎี ก าฉบั บ นี้ ป รากฏว่ า กองในส านั ก งานปลั ด กระทรวง คื อ
กองการต่างประเทศ ได้รับการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นกองการสัมพันธ์ต่างประเทศ และในปี พ.ศ.2521 มีการแบ่งงาน
ออกเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้
1. ฝ่ายองค์การต่างประเทศ
2. ฝ่ายข่าวสารและวิชาการ
3. ฝ่ายการศึกษาต่างประเทศ
4. ฝ่ายประสานงาน (ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อเป็นฝ่ายประสานงานและการประชุมนานาชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2528)
ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริห ารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
และกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการในสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทาให้ กองการสัมพันธ์ต่างประเทศ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีการปรับโครงสร้างใหม่เป็น“สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ” มีการแบ่งงาน
เป็น 5 กลุ่มงาน ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 ได้ขอปรับโครงสร้างเป็นการภายในเป็น 7 กลุ่มงาน โดยปรับปรุงบทบาท
ภารกิจ การจั ดระบบการบริ ห ารงาน การจัดส านั กงานและการวางกาลั งคนให้ เหมาะสมตามโครงสร้ างใหม่
ให้สอดคล้องกับปริมาณงานและภารกิจ ในปัจจุบัน
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อานาจหน้าที่
ส านั ก ความสั ม พั น ธ์ ต่ า งประเทศ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มี ภ ารกิ จ และหน้ า ที่
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ดังนี้
1. ประสานการดาเนินงานด้านการต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิก ารกับองค์การที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในและต่างประเทศ
2. จัดทานโยบายและแผนความร่วมมือและงบประมาณด้านต่างประเทศ
3. จัดทาฐานข้อมูลกลางด้านการต่างประเทศที่เกี่ยวกับการศึกษา
4. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ให้บริการให้คาปรึกษาแนะนาด้านการศึกษากับ
ต่างประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค
5. ประสานการระดมทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
รวมทั้งประสานการระดมนักวิชาการเพือ่ ร่วมเป็นคณะกรรมการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานระหว่างประเทศ
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงาน (ตามการปรับโครงสร้าง ปี พ.ศ. 2558)
1. กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การดาเนินงานความร่วมมือด้านการศึกษากับองค์การระหว่าง
ประเทศที่ปฏิบัติงานด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมในเครือของสหประชาชาติ และองค์การระหว่าง
ประเทศอื่ น ๆ ได้ แ ก่ องค์ ก าร UNICEF UNDP ESCAP ILO ธนาคารโลก และธนาคารเพื่ อ การพั ฒ นาอื่ น ๆ
ตลอดจนงานขององค์การพัฒ นาเอกชนระหว่ างประเทศ นอกจากนี้ ยัง ปฏิบัติหน้ าที่ในฐานะสานักเลขาธิการ
คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยองค์การยูเนสโก ซึ่งรับผิดชอบงานโครงการต่าง ๆ ของยูเนสโก ทั้งด้านการศึกษา
วิท ยาศาสตร์ วั ฒ นธรรม สั งคมศาสตร์ และสื่ อ สารมวลชน โดยเฉพาะโครงการความร่ว มมื อ ของหน่ว ยงาน
สหประชาชาติต่าง ๆ โครงการการศึกษาเพื่อปวงชน โครงการการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การเฉลิมฉลอง
บุคคลสาคัญของยูเนสโกและวาระสาคัญของหน่วยงานสหประชาชาติ และรับผิดชอบงานด้านการศึกษาภายใต้
กรอบความร่วมมือเอเปค งานการประชุมและความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซม งานความร่วมมือในการส่งเสริม
การเปิดเสรีทางการศึกษาภายใต้กรอบ WTO
2. กลุ่มความร่วมมือกับองค์การต่างประเทศระดับภูมิภาค
มีห น้ าที่รั บผิ ดชอบในการดาเนิน งานองค์ก ารรัฐ มนตรีศึกษาแห่ งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(SEAMEO) เช่น การดาเนินโครงการ/กิจกรรมในส่วนที่เกี่ยวกับทุนฝึกอบรม ทุนการศึกษา การประชุม สัมมนา
เชิงวิชาการ ตลอดจนการดาเนินกิจกรรมความร่วมมือขององค์การซีมีโอกับศูนย์ระดับภูมิภ าคของซีมีโอทุกแห่ง
ได้ แ ก่ ศู น ย์ น วั ตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึ กษา (INNOTECH) ศูน ย์ ภ าษา (RELC) ศูน ย์ วิท ยาศาสตร์ แ ละ
คณิตศาสตร์ (RECSAM) ศูนย์อุดมศึกษาและการพัฒนา (RIHED) ศูนย์โบราณคดีและวิจิตรศิลป์ (SPAFA) เป็นต้น
นอกจากนี้ ยั ง รั บ ผิ ด ชอบงานความร่ ว มมื อ การศึ ก ษาในกรอบอาเซี ย น จะต้ อ งเน้ น การด าเนิ น กิ จ กรรมและ
ประสานงานในเชิงบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดทายุทธศาสตร์
แห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ยการเตรี ย มความพร้ อ มเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น รวมทั้ ง ด าเนิ น ความร่ ว มมื อ ภายใต้ ก รอบ
ความร่วมมือระดับภูมิภาคอื่น ๆ เช่น กรอบความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย
(Indonesia Malaysia and Thailand Growth Triangle : IMT - GT) ก ร อ บ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
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ในอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม แม่ น้ าโขง (Great Mekong Sub-region : GMS) กรอบความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ อิ ร วดี เจ้าพระยา - แม่โขง (ACMECS)
3. กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี 1
มี ห น้ าที่ รั บ ผิ ด ช อบเกี่ ย วกั บ ง านคว ามร่ ว มมื อ ระดั บ ทวิ ภ าคี กั บ ประเทศต่ าง ๆ
ในภู มิ ภ าคอาเซี ย น 10 ประเทศ และภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออก 5 ประเทศ (จี น ญี่ ปุ่ น สาธารณรั ฐ เกาหลี
สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนเกาหลี และมองโกเลี ย ) โดยแสวงหาความร่ ว มมื อ และด าเนิ น การ
ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน นักวิชาการและ
บุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้จ ะดาเนิน การจัดทาข้อตกลงทางการศึกษา (MOU) เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดี
ระหว่างประเทศ ตลอดจนการศึกษาภาพลักษณ์และความมั่นคงของชาติ
4. กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี 2
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานความร่วมมือระดับทวิภาคีกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียใต้
แปซิฟิ ก ตะวัน ออกกลาง ยุ โ รป อเมริ ก าเหนื อ ละติ นอเมริ ก า และแอฟริ ก า โดยแสวงหาความร่ ว มมื อและ
ดาเนิ น การในรู ป แบบต่ า ง ๆ เพื่ อ สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาครู อาจารย์ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา เยาวชน
นักวิช าการ และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้จะดาเนินการจัดทาข้อตกลงทางการศึกษา (MOU) เพื่อส่ งเสริม
ความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ ตลอดจนการศึกษาภาพลักษณ์และความมั่นคงของชาติ
5. กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม การเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารวิ ช าการ
ด้านต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ จัดทาระบบฐานข้อมูล จัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการกับหน่วยงานด้านการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูล
บนเว็บไซต์ของสานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงศึกษาธิการ
งานประชาสั มพัน ธ์ความร่ วมมือด้ านต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ งานแปล คาปราศรัย สุ นทรพจน์
คาขวัญ และสาส์นของผู้บริหารเป็นภาษาอังกฤษ งานผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์เผยแพร่ในลักษณะสิ่งพิมพ์และ
เอกสารออนไลน์ งานจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ร่วมกับองค์กร หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ
รวมทั้งงานบริการห้องสมุดและศูนย์เอกสารนานาชาติ และศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
6. กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างประเทศ
มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ และทิ ศ ทางความร่ ว มมื อ กั บ
ต่างประเทศทั้งด้านพหุภาคีและทวิภาคี ดาเนินการวิจัยและจัดทายุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา
กับต่างประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายรัฐบาล
ในด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ งานจัดตั้งงบประมาณด้านต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ จัดทาแผน
ความร่วมมือและงบประมาณด้านต่างประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล งานพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการ งานติดตาม ประเมินผล และรายงานผล การดาเนินงานตามตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการ รวมทั้งงานนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่ งานโครงการ ๑ อาเภอ ๑ ทุน
๗. กลุ่มบริหารงานต่างประเทศ
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานบริหารการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปี
ด้านต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ การจัดสรรเงินอุดหนุนกิจการด้านต่างประเทศตามที่คณะรัฐมนตรี
อนุมัติ ประสานการปฏิบัติงานของสานักงานคณะผู้แทนถาวรไทยประจายูเนสโก ติดตามและวางแผนบารุงรักษา
สานักงานองค์การระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นเจ้ าภาพ จัดการต้อนรับและอานวยความสะดวกตามพิธีการ
ต้อนรับ และรับรองแก่คณะผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศ และชาวต่างประเทศที่เป็นแขกของรัฐบาล และผู้ที่มาร่วม
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ประชุม งานบริห ารทุน รัฐ บาลไทยและทุนรัฐบาลผ่านส านัก งานความร่ว มมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
สนับสนุนการจัดประชุมทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาค และนานาชาติ รวมทั้งงานธุรการ งานบุคลากร งานข้าราชการ
ลาไปต่างประเทศ งานสารบรรณ พัสดุครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ งานอานวยความสะดวกผู้บริหารและข้าราชการ
เดินทางไปราชการต่างประเทศ และงานเลขานุการผู้อานวยการสานักฯ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์หลัก
สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สานักงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์และ
กลยุทธ์ของสานักฯ เมื่อปี พ.ศ. 2554 เพื่อใช้เป็นทิศทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และในปี พ.ศ. 2559 ได้ดาเนินการทบทวนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสานักฯ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทต่าง ๆ
ที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีสาระสาคัญของยุทธศาสตร์ ดังนี้
วิสัยทัศน์
“หน่วยงานหลักที่เป็นเลิศในการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการศึกษา”
พันธกิจ
1. ดาเนินความร่วมมือเชิงรุกด้านการศึกษากับองค์การระหว่างประเทศ และประเทศต่าง ๆ และ
ผลักดันไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
2. จัดทาแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ
3. พัฒนาฐานข้อมูลกลางด้านการต่างประเทศที่เกี่ยวกับการศึกษา
4. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ
5. เชื่อมโยงเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือด้านการศึกษาต่างประเทศ
6. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และสนับสนุน
การจัดการความรู้ภายในองค์กร
ประเด็นยุทธศาสตร์ของสานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
1. พัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาเชิงรุกกับต่างประเทศ
๒. ส่งเสริมและขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
๓. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ
เป้าประสงค์หลัก
1. หน่วยงานมีความร่วมมือที่หลากหลายด้านการศึกษากับต่างประเทศ และเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาการศึกษา
2. หน่วยงานมีเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาที่เข้มแข็งทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ

6
รายงานผลการปฏิบัติราชการ สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

กลยุทธ์ของสานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
เป้าประสงค์
1. หน่วยงานมีความร่วมมือที่หลากหลาย
ด้านการศึกษากับต่างประเทศและเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาการศึกษา

กลยุทธ์
1. เร่งรัดการจัดทายุทธศาสตร์ความร่วมมือ
ด้านการศึกษากับต่างประเทศ
2. เร่งรัดการดาเนินโครงการ / กิจกรรมความร่วมมือ
กับต่างประเทศที่สอดคล้องกับนโยบายและทิศทาง
การพัฒนาประเทศ
3. แสวงหาความร่วมมือทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน
4. เสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้เป็น
ที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5. พัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ

2. หน่วยงานมีเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา
ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เข้มแข็ง

1. ส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. บูรณาการความร่วมมือด้านการศึกษากับเครือข่าย
ทุกภาคส่วน
3. ขยายและพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์

3. บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ด้านต่างประเทศ

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมปฏิบัติงาน
ด้านต่างประเทศอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ
2. สนับสนุนและพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่างประเทศ
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ
มาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน
4. พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
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ส่วนที่ 2
รายงานผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
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ส่วนที่ 2
รายงานผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
ในปี งบประมาณ พ.ศ.2560 สานักความสั มพันธ์ต่ างประเทศ ส านักงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ
ได้ดาเนินโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่
12 กันยายน 255๗ โดยนโยบายสาคัญที่สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ได้ดาเนินการผลักดันตามนโยบาย
ของรัฐบาล ประกอบด้วย
นโยบายที่ ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
นโยบายที่ ๓ การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
นโยบายที่ ๗ การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
สาหรับผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมของสานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 สรุปได้ ดังนี้
นโยบายที่ ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ มีบทบาทในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการรักษาความมั่นคงของรัฐ
และการต่างประเทศที่ขับเคลื่อนงานตามนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะการส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ซึ่งมีการดาเนินงาน ดังนี้
1. ด้านเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ด้านการศึกษากับนานาประเทศ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้การต้อนรับและหารือประเด็นความร่วมมือกับผู้แทน
ประเทศต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความร่ วมมือทางการศึกษา และนากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย ดังต่อไปนี้
 การต้อนรับผู้อานวยการใหญ่องค์การยูเนสโก
ในโอกาสที่ นางอีรินา โบโกว่า ผู้อานวยการใหญ่
องค์การยูเนสโกได้เดิน ทางมาเยือนประเทศไทย ระหว่าง
วั น ที่ 27 - 29 สิ ง หาคม 2560 เพื่ อ เข้ า ถวายสั ก การะ
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในพระบรมมหาราชวัง เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี และ
ปฏิบัติภารกิจเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย
และองค์ ก ารยู เ นสโกตามค าเชิ ญ ของรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยในระหว่างการเดินทางมาเยือนครั้งนี้
ได้ปฏิบั ติภารกิจที่ส าคัญ ดั งนี้ 1) วันที่ 29 สิ งหาคม 2560
เข้า เยี่ ย มคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จั น ทร์ โ อชา นายกรัฐ มนตรี
ณ ห้องสีม่วง ทาเนียบรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณผู้อานวยการใหญ่องค์การยูเนสโกที่ได้ร่วมแสดง
ความไว้ อาลั ย ต่ อการสวรรคตของพระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิพ ลอดุ ล ยเดช พร้อ มทั้ ง กล่ าวชื่น ชม
นางอีรินา โบโกว่า ผู้อานวยการใหญ่องค์การยูเนสโก ที่ได้ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับองค์การ
ยู เนสโกอย่ างต่อเนื่ อง โดยประเทศไทยให้ ความส าคัญต่อการพัฒ นาที่ยั่งยืน และได้น้อมนาหลั กปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวปฏิบัติ เพื่อให้ประชาชนได้รับการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในขณะที่ผู้อานวยการใหญ่
องค์การยูเนสโก ได้กล่าวแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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และแสดงความชื่น ชมในพระอัจฉริย ภาพที่ได้ทรงพระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นพื้นฐานของ
การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะ
ที่ทรงเป็นทูตสันถวไมตรีของยูเนสโก และได้พระราชทาน
ความช่ว ยเหลือด้านการศึกษาให้ แก่ประชาชนชาวไทย
และในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ได้กล่าวขอบคุณ
รัฐบาลไทย และส านักเลขาธิการคณะกรรมการแห่ งชาติ
ว่าด้วยการศึกษา ฯ สหประชาชาติกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ได้ร่วมมือกับองค์การยูเนสโกดาเนินกิจกรรมในสาขา
ความร่ ว มมื อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งประสบผลส าเร็ จ และ
ต่อเนื่อง
2) วันที่ 27 สิงหาคม 2560 หารือทวิภาคี
ระหว่างนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และนางอีรินา โบโกว่า ผู้อานวยการใหญ่องค์การ
ยูเนสโก โดยทั้งสองฝ่ายยืนยันที่จะส่งเสริมความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างกัน อนึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ได้แสดงความยินดีต่อความสาเร็จขององค์การยูเนสโกภายใต้การบริหารของ นางอีรินา โบโกว่า และขอขอบคุณ
องค์การยู เนสโก โดยเฉพาะสานั กงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ที่ได้สนับสนุนและส่ งเสริมความร่ว มมือกับประเทศไทย
อย่ างต่อเนื่ อง ในขณะที่ ผู้ อานวยการใหญ่องค์การยูเนสโกได้กล่ าวขอบคุณรัฐ บาลไทยที่ได้ สนับสนุนการจัดตั้ง
สานักงานยูเนสโก กรุงเทพ ฯ รวมถึงความช่วยเหลืองบประมาณ เพื่อการซ่อมอาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
3) วั น ที่ 28 สิ ง หาคม 2560 ปาฐกถาในหั ว ข้ อ Global Challenges and UNESCO’s Soft Power
Vision โดยผู้ อ านวยการใหญ่ องค์ก ารยู เ นสโก ในการปาฐกถาครั้งนี้
ได้ให้ความสาคัญ กับ “Soft Power” หรือพลังแห่ งการโน้มน้าวใจ
โดยผ่ า นทางวั ฒ นธรรม ค่ า นิ ย มและความรู้ ซึ่ ง หลั ก การดั ง กล่ า ว
สอดคล้องกับหลั กปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพียงของประเทศไทยที่ให้
ความส าคั ญ กั บ ความรู้ ด้ า นวิ ช าการ ควบคู่ กั บ หลั ก จริ ย ธรรม
เพื่อการพัฒนาสั งคมอย่ างมีประสิ ทธิภาพ พร้อมทั้ง ได้กล่ าวยกย่อง
ประเทศไทยที่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ วาระ การพั ฒ นา 2030
ที่เน้นความสาคัญการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจั ดการศึกษา
เพื่อขับ เคลื่ อนนโยบายประเทศไทย 4.0 ด้วยการพัฒ นาศักยภาพ
และทักษะของประชาชนด้วยการส่งเสริม การจัดการศึกษาทุกระดับ
และเป็นการจัดการศึกษาสาหรับประชาชนทุกคน รวมถึงการเสริมสร้าง
พลังของเด็กผู้หญิงและสตรี
4) วันที่ 28 สิงหาคม 2560 ประชุมเรื่อง UNESCO International Symposium & Policy Forum
& Cracking the Code: Girls’ Education in STEM ผู้อานวยการใหญ่องค์การยูเนสโกได้กล่ าวถึงความจาเป็นที่
ทั่วโลกจะต้องร่วมมือกันในการส่งเสริมความเท่าเทียมในการเรียนสะเต็มศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้า
ระหว่างเพศ และส่งเสริมโอกาสการมีงานทาของสตรี
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5) วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ผู้อานวยการใหญ่องค์การยูเนสโกได้เข้าถวายสักการะพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพระบรมมหาราชวัง และได้เข้าร่วมในพิธีขอบคุณรัฐบาลไทย
ที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดตั้งสานักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ และการซ่อมแซมอาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
ณ สานักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ
 ความร่วมมือด้านการศึกษากับประเทศญี่ปุ่น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับนายฮิโระ
คาซุ มัตสุโนะ (H.E Mr. Hirokazu Matsuno) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (MEXT) ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 โดยฝ่ายญี่ปุ่นแสดงความเสียใจต่อการเสด็จสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งราชวงศ์ไทยและญี่ปุ่นได้มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมายาวนาน
โดยในปี 2560 เป็นปีครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศ ครบรอบ 130 ปี ปัจจุบันญี่ปุ่นกาลัง
ประสบกับปัญหาการลดลงของจานวนประชากรโดยเฉพาะวัยเด็ก
จึงจาเป็นต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานให้มีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น และญี่ปุ่นมีสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ที่เข้มแข็งมาก จากการฝึ กอบรมครู เพื่อสร้ างรากฐานที่เข้มแข็ง
และมีการพัฒ นาหลักสูตรที่ดี โดยจุดเด่นของการศึกษาญี่ปุ่นคือ
ไม่ได้เน้นการสอนในทางวิชาการเพียงอย่างเดียว แต่ได้สอดแทรก
การสอนด้านคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย รวมถึงพลศึกษา
ซึ่งสิ่ งต่างๆ เหล่ านี้ ได้ช่ว ยหล่ อหลอมให้ นั กเรียนญี่ปุ่นมีคุ ณภาพ
ดังนั้น ญี่ปุ่นต้องการผลักดันให้ระบบการเรียนการสอนแบบญี่ปุ่น
แพร่ ห ลายไปยั งนานาชาติ รั ฐ บาลญี่ปุ่ น จึ งได้ให้ ความส าคัญต่ อ
การพัฒนาการศึกษาเป็นอย่างมาก เนื่องจากการศึกษาเป็นพื้นฐาน
ต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งการหารือในครั้งนี้
จะช่วยพัฒนาความร่วมมือของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป
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 เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจาประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ
นายโน ควัง -อิล (H.E. Mr. Noh Kwang-il) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจาประเทศไทย
ได้เดินทางมาเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวชื่นชมเกาหลีใต้ว่าเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีประเทศหนึ่ง
ของโลก โดยจากผลการประเมินในโครงการ PISA ที่จัดขึ้นโดยองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ
หรื อ OECD เกาหลี ใ ต้มี ผ ลการประเมิ น อยู่ ใ นระดั บสู ง โดยมี คะแนนสู งกว่า ค่า เฉลี่ ย ของ OECD ในทุก วิช า
ทั้งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน ดังนั้น หากทั้งสองประเทศได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ซึ่ ง กั น และกั น จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของไทย ในการนี้ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ เกาหลี ฯ พิจารณาการดาเนินโครงการโรงเรียนพี่
โรงเรี ย นน้ อ ง (Sister School) เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ นั ก เรี ย นไทยได้ เ รี ย นรู้ ก ารเรี ย นการสอนของเกาหลี ใ ต้
โดยสามารถดาเนินโครงการได้ทั้งโรงเรียนของรัฐบาลและเอกชน
เอกอัครราชทูตสาธารณรั ฐเกาหลี ฯ ได้กล่ าวขอบคุณและเน้นย้าถึงความส าคัญของการศึกษาว่า
เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ในการพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลของประเทศ ซึ่ ง ในเกาหลี ใ ต้ มี บุ ค คลที่ ย ากจนหลายคน
ที่ประสบความสาเร็จในชีวิตจากการได้รับการศึกษาที่ดี ในโอกาสนี้เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีฯ ได้แสดง
ความยิน ดี ในการให้การสนับ สนุ น ข้อเสนอของรัฐ มนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการดาเนินโครงการ
โรงเรียนพี่โรงเรียนน้องระหว่างไทยและเกาหลีใต้ โดยได้มอบหมายให้ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาเกาหลีประจา
ประเทศไทย หารือในรายละเอียดกับกระทรวงศึกษาธิการต่อไป โดยอาจเริ่มดาเนินการจากโรงเรียนที่เปิดสอน
ภาษาเกาหลีเป็นอันดับแรก และหากประสบความสาเร็จ อาจขยายจานวนให้มากขึ้นในอนาคต
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 ความร่วมมือด้านการศึกษากับเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐคิวบาประจาประเทศไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้อนุญาตให้นายเฮกตอร์ กอนเด อัลเมย์ดา (H.E.Mr. Héctor
Conde Almeida) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐคิวบาประจาประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ
และหารือข้อราชการในโอกาสเข้ารับตาแหน่งใหม่ โดยมีรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางวัฒนาพร ระงับทุกข์)
และผู้อานวยการสานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. เข้าร่วมสนทนาด้วย เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2560
ในการนี้ เอกอัครราชทูตคิวบาฯ กล่าวว่า รัฐบาลคิวบาให้ความสาคัญต่อประเทศไทย เพราะมีบทบาท
ส าคั ญ ในการเชื่ อ มโยงกั บ อาเซี ย น พร้ อ มกั น นี้ ได้ ก ล่ า วถึ งการพั ฒ นาของคิ ว บาว่ า คิ ว บาเป็ น ประเทศที่ ใ ห้
ความสาคัญทางด้านการศึกษา สาธารณสุข วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สาหรับด้านการศึกษาคิวบามีอัตรา
ผู้ รู้ ห นั ง สื อ สู ง ที่ สุ ด มีร ะบบการสอนที่ ท าให้ ผู้ เ รีย นอ่า นออกเขี ยนได้ ภ ายในเวลา 1 ปี ซึ่ ง การรู้ห นัง สื อของ
ประชากรเป็นพื้นฐานสาคัญของการเรียนรู้ในระดับสูงต่อไป รัฐบาลคิวบาได้จัดการศึกษาฟรีให้แก่ประชาชน
ตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียนจนถึงระดับปริญญาเอก (ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคล) สาหรับในปี 2561
จะครบรอบ 60 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ และรัฐบาลคิวบามีแผนที่จะดาเนินการ
จั ด กิ จ กรรมเฉลิ ม ฉลองความสั ม พั น ธ์ ห ลายกิ จ กรรม รวมทั้ ง การจั ด การประชุ ม นานาชาติ ด้ า นการศึ ก ษา
(University 2018) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2018 จึงขอเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางเยือน
คิวบาในช่วงเวลาดังกล่าว
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กล่ า วถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งไทยกั บ คิ ว บา โดยเฉพาะ
ความร่ ว มมื อ ด้า นเทคโนโลยี ชีว ภาพและเภสั ช กรรมกั บบริษั ท Siam Bioscience และมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
ซึ่ ง การด าเนิ น งานที่ ผ่ า นมามี ก ารแลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การพั ฒ นายากลุ่ ม ชี ว เภสั ช ภั ณ ฑ์
(Bio-pharmaceuticals) จึ งมีค วามยิ น ดี ต่อความสั ม พันธ์แ ละความร่ว มมื อดั งกล่ าว และพร้ อมที่จะร่ว มมื อ
ในการพัฒนาด้านการศึกษาระหว่างกันมากขึ้น สาหรับการเชิญคณะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการเยือนคิวบานั้น
ขอให้เอกอัครราชทูตคิวบาฯ มีหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการต่อไป และควรจะเชิญมหาวิทยาลัยของไทยเข้าร่วม
การประชุมด้วย
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 การลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ
แห่งราชอาณาจักรไทยกับสานักการศึกษาของรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกง
จากการที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติการจัดทาและลงนาม
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่ วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่ งราชอาณาจักรไทยกับ
สานักการศึกษาของรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ซึ่งเป็น ฉบับแรก โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไทย
และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
เป็ นผู้ ลงนามในบั นทึ กความเข้ าใจดั งกล่ าวโดยการแลกเปลี่ ยน
เอกสารลงนาม ในเบื้องต้น ฮ่องกงเสนอให้ทุนนักเรียนไทย ภายใต้
นโยบาย“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” (One Belt One Road Initiative)
ส าหรั บ ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ใ นสถาบั น การศึ กษาของ
ฮ่องกง โดยแต่ละทุนการศึกษาจะมีจานวนเงินไม่เกิน ๑๒๐,๐๐๐
ดอลลาร์ฮ่องกงต่อปี (คิดเป็น ๕๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี) และมีเงิน
สนับสนุนให้แก่นักเรียนที่มีปัญหาทางการเงินเป็นจานวนไม่เกิน
๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์ฮ่องกงต่อปี (คิดเป็น ๒๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี)
นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฮ่องกง ยังได้เสนอให้
ไทยและฮ่องกงดาเนินโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง (Sister school) เพื่อเปิดโอกาสให้โรงเรียนไทยและฮ่องกง
ได้ แลกเปลี่ ยนประสบการณ์ ด้านวิ ชาการระหว่ างกั น ซึ่ งในฮ่ องกงได้ เริ่ มด าเนิ นการแล้ ว กว่ า ๖๐๐ คู่ ส าหรั บ
ความร่วมมือกับไทย อาจเริ่มต้นดาเนินการก่อน ๕ คู่ (๑๐ โรงเรียน) และอาจขยายจานวนให้มากขึ้นในอนาคต
 การหารือของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทย กับนาย Angel Gurria เลขาธิการองค์การ
เพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD)
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้ อ นุ ญ าตให้ น าย Angel Gurria เลขาธิ ก ารองค์ ก าร
เพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) และคณะเข้าเยี่ยมคารวะเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560
เพื่อหารือและกระชับความร่วมมือระหว่างกัน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวต้อนรับเลขาธิการ
OECD และคณะ และแจ้งว่าในเดือนพฤศจิกายน 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นหัวหน้าคณะ
ผู้แทนไทย เดินทางไปประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤศจิกายน 2560
ซึง่ เลขาธิการ OECD ได้ถือโอกาสนี้กล่าวเรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึ กษาธิ การ เดิน ทางไปเยื อน OECD เพื่อนาเสนอ
ภารกิจที่ OECD ดาเนินการอยู่ รวมถึงประเด็นต่าง ๆ ที่ประเทศ
ไทยให้ ความสนใจและประสงค์ จะมี ความร่ ว มมื อกั บ OECD
ในอนาคต
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 ความร่วมมือด้านการศึกษากับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ประจาประเทศไทย
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
ได้ อ นุ ญ าตให้ H.E.Mr. Hazem Elsayed Badawy Eltahry เอกอั ค รราชทู ต สาธารณรั ฐ อาหรั บ อี ยิ ป ต์ ป ระจ า
ประเทศไทย และคณะเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อหารือข้อราชการ ในการนี้ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ฯ
กล่าวถึงการที่นักเรียนไทยนิยมไปศึกษาต่อที่อียิปต์เป็นจานวนมาก ซึ่งขณะนี้มีนักเรียนไทยอยู่กว่า 4,000 คน
แต่นักเรียนเหล่านี้มักประสบปัญหาเกี่ยวกับการเทียบวุฒิการศึกษา เนื่องจากหลักสูตรการศึกษาของไทยกับอียิปต์
ไม่สอดคล้องกัน อย่างไรก็ตามรัฐบาลอียิปต์ได้ให้การรับรองหลักสูตรของมาเลเซีย ดังนั้น หากนักเรียนไทยที่จบ
การศึกษาจากมาเลเซียจะไปศึกษาต่อที่อียิปต์ จะไม่ประสบปัญหาเรื่องการเทียบวุฒิ ซึ่งในเรื่องนี้รั ฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เห็นว่าขณะนี้ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาไปในทิศทางเดียวกันแล้ว
(ASEAN Curriculum Sourcebook) ส่ วนข้อคิดเห็ นของเอกอัครราชทูตฯ ในประเด็นดังกล่าว ฝ่ ายไทยรับจะ
พิจารณาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ในชั้นต้นนี้ จะมอบหมายให้หน่วยงานจัดส่งข้อมูลหลักสูตรการศึกษา
ของไทยให้แก่สถานทูตฯ ต่อไป นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ฯ ได้หยิบยกประเด็นแนวคิด
ที่จะจัดตั้งศูนย์ภาษาอาหรับในประเทศไทย ซึ่งได้เคยมีการหยิบยกขึ้นหารือในการเดินทางมาเยือนประเทศไทย
ของนาย Abbass Shouman รองผู้นาสูงสุดทางศาสนาอิสลาม (Deputy Grand Imam Sheikh of Al Azhar)
กับอดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเดือนสิงหาคม 2557 โดยศูนย์แห่งนี้จะมีบทบาทในการส่งเสริมการเรียน
ภาษาอาหรับให้แก่บุคคลทั่วไปที่ไม่จาเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน แต่ต้องการนาความรู้ไปใช้ ในการทางาน หรือ
การดาเนินธุรกิจ การท่องเที่ยว หรือการรักษาพยาบาล ฯลฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์แตกต่างจากศูนย์ภาษาอาหรับ
ที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยในจังหวัดภาคใต้ของไทย ที่มุ่งเน้นความเข้มข้นทางวิชาการ และการเตรียมความพร้อม
สาหรับผู้ที่จะไปศึกษาต่อในประเทศตะวันออกกลางมากกว่า สาหรับศูนย์ภาษาอาหรับที่จะจัดตั้งขึ้นมาครั้งนี้
สถานเอกอัครราชทูตฯ ต้องการให้ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร เพราะจะดูแลได้อย่างสะดวก และในโอกาสต่อไป
อาจจะขยายสาขาไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เคยไปเยี่ยมชมการสอนภาษาอาหรับ
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทราบว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีการจัดทาความตกลง (MOU) ว่าด้วย
ความร่วมมือด้านภาษาอาหรับแล้ว จึงยินดีที่จะดาเนินการสานต่อความร่วมมือกันต่อไป รวมทั้งการสนับสนุนครู
และผู้เชี่ยวชาญภาษาอาหรับ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรับที่จะนาเรื่องนี้หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
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 ความร่วมมือด้านการศึกษากับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจาประเทศไทย
รัฐ มนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิล ป์) ได้ให้ การต้อนรับ
H.E. Ms. Evren Dağdelen Akgün เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจาประเทศไทย ที่ เข้าเยี่ยมคารวะและ
หารือข้อราชการในโอกาสเข้ารับตาแหน่งใหม่ ในการนี้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ ก ล่ า วถึ ง ความสั ม พั น ธ์ แ ละความร่ ว มมื อ
ระหว่างไทยกับตุรกีที่ดาเนินไปด้วยดีหลายด้าน รวมถึงความร่วมมือ
ด้านการศึกษา โดยเฉพาะการสนับสนุนทุนการศึกษา การแลกเปลี่ยน
ทางวิชาการ นักวิชาการและคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาระหว่างไทย
กับตุรกี โดยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกี ได้กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการที่กรุณาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และได้นาเสนอ
ประเด็นการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทย ดังนี้
1. การขยายความร่วมมือด้านทุนการศึกษา ซึ่งรัฐบาลตุรกี
ได้เสนอทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนไทยเป็นประจาทุกปี ปีละประมาณ 20 ทุน
อยู่แล้ว และยินดีที่จะให้การสนับสนุน ทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยให้มากขึ้น โดยขอทราบสาขาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของนักเรียนไทยด้วย
2. รัฐบาลตุรกีมีความสนใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือของประเทศ
อาเซียน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าความร่วมมือในกลุ่ม
ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีกรอบความร่วมมือขององค์การที่สาคัญ คือ ASEAN และ SEAMEO (Southeast
Asian Ministers of Education Organization) ซึ่งปั จจุ บัน รัฐ มนตรี ว่า การกระทรวงศึก ษาธิก ารของไทยเป็ น
ประธานสภารั ฐมนตรีศึกษาแห่ งเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ โดยองค์การ SEAMEO มีศูน ย์ฝึ กอบรมและวิจัยอยู่
21 แห่ง ตั้งอยู่ในประเทศสมาชิกต่าง ๆ และกาลังจะเพิ่มขึ้นอีก 5 แห่ง ในการนี้ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีฯ
แจ้งว่ามีความสนใจ ที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านสาขาแพทยศาสตร์
 ความร่วมมือด้านการศึกษากับกระทรวงศักยภาพมนุษย์แห่งประเทศฮังการี สาหรับปี ค.ศ. 2017 - 2018
กระทรวงศึกษาธิการได้จัดพิธีลงนามในเอกสารโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์
ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศักยภาพมนุษย์แห่งประเทศฮังการี สาหรับปี
ค.ศ. 2017 - 2018 (Educational and Scientific Exchange Programme between the Ministry of Education of the
Kingdom of Thailand and the Ministry of Human Capacities of Hungary for the Years 2017 and 2018)
โดยมี นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย และนายเปเตอร์
ยาค็ อ บ (H.E. Mr. Peter Jakab) เอกอั ครราชทู ตฮั งการี ประจ าประเทศไทย
เป็นผู้ลงนามฝ่ายฮังการี โดยเอกสารโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา
และวิทยาศาสตร์ ฯ เน้นการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา และบุคลากร/นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ โดยฝ่าย
ฮังการีเสนอให้ทั้งสองประเทศแลกเปลี่ยนทุนการศึกษาระหว่างกัน
ซึ่งฝ่ายฮังการีเสนอให้ ทุนระดับปริ ญญาตรี โท เอก แก่ประเทศไทย
จานวน 40 ทุน ในสาขาต่าง ๆ อาทิ สาขาวิ ทยาศาสตร์การเกษตร
สาขาการแพทย์และสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สาขาศาสนศึกษา เป็นต้น
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 การประชุมนานาชาติว่าด้วยเมืองแห่งการเรียนรู้ ณ เมืองคอร์ก สาธารณรัฐไอร์แลนด์
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ ) และคณะ ได้เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ
ว่า ด้ ว ยเมือ งแห่ ง การเรี ย นรู้ ครั้ ง ที่ 3 (Third International Conference on Learning Cities) ภายใต้หั ว ข้ อ
“Global goals, Local actions: Toward lifelong learning for all in 2030” ระหว่างวั นที่ 18 - 20 กันยายน 2560
ที่เมืองคอร์ก สาธารณรัฐไอร์แลนด์การประชุมนานาชาติด้านเมืองแห่งการเรียนรู้เป็นการประชุมซึ่งจัดขึ้นทุก ๆ
2 ปี เพื่อแลกเปลี่ย นและแนวปฏิ บัติที่ดี เสริมสร้างความเป็นหุ้ นส่ว นความร่วมมือและสนับสนุนความร่วมมือ
ระหว่ า งเมื อ งคู่ แ ฝด (Twin Cities) โดยวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ส าคั ญ คื อ การสร้ า งอนาคตของเมื อ งแห่ ง การเรี ย นรู้
การประชุมนานาชาติด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ครั้งที่ 3
และเพื่ อ เชื่ อ มโยงการอภิ ป รายเกี่ ย วกั บ เมื อ งแห่ ง
การเรี ยนรู้ ในระดับนานาชาติ และการดาเนินงาน
ในระดับท้องถิ่น และแนะนาแนวทางในการจัดทา
แผนปฏิบัติการในระดับท้องถิ่น เพื่อช่วยให้เมืองต่าง ๆ
สามารถจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ทั่วทุกภาคส่วน
รวมถึงเสริมสร้างความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วน
ระหว่างเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 การเข้าร่วมประชุม Education World Forum
รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงศึ กษาธิ การ (นายแพทย์
ธีระเกียรติ เจริ ญเศรษฐศิล ป์ ) ได้เข้าร่ ว มประชุม Education
World Forum 2017 แ ล ะ ร่ ว ม ง า น British Educational
Training Technology Show (BETT) ณ กรุ ง ลอนดอน
สหราชอาณาจั ก ร ซึ่ ง ได้ มี โ อกาสพบปะและแลกเปลี่ ย น
ข้อคิดเห็นเชิงนโยบายกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จากหลายประเทศทั่ ว โลก รวมทั้ ง ผู้ แ ทนจาก OECD และ
ธนาคารโลก โดยได้ ห ารื อ ในเรื่ อ งโอกาสและความท้ า ทาย
ทางการศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการเรี ย น
การสอนให้เกิดผลสั มฤทธิ์ ที่มีประสิ ทธิ ภ าพ
ตามสภาวะของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสถานภาพทางสั งคม โดยรั ฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการของไทยได้กล่าวปาฐกถา
พิเศษเรื่อง PISA in Thailand Policy Implications
ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานจานวนมาก
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 การเจรจาหารื อ ความร่ ว มมื อ และพบปะนั ก เรี ย นไทยในประเทศโมร็ อ กโก และเข้ า พบหารื อ กั บ
เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) และคณะ ได้เดินทางเยือนประเทศ
โมร็อกโกและฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2560 เพื่อหารือความร่วมมือด้านการศึกษาและพบปะ
นักเรียนไทยที่กาลังศึกษาอยู่ในประเทศโมร็อกโก ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เข้าพบ
หารื อ กั บ นาง Mounia Boucetta รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวงการต่ า งประเทศโมร็ อ กโก และ Prof. Said
Amzazi ประธานมหาวิทยาลัยโมฮัมเหม็ดที่ 5 ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ทั่วไปและความร่ว มมือด้านการศึกษาที่ผ่ านมา พร้อมกันนี้ ได้เห็ นพ้องที่จะขยายความร่ว มมือด้านการศึกษา
ระหว่ า งกั น โดยการจั ด ท าบั น ทึ ก ความเข้ า ใจว่ า ด้ ว ย
ความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-โมร็อกโก (MOU) และ
การแลกเปลี่ยนทุนการศึกษา โดยฝ่ายไทยจะสนับสนุน
ทุน ระดับ ปริ ญญาโทให้ แก่โ มร็ อกโกจ านวน 2-3 ทุน
ในขณะที่ฝ่ ายโมร็อกโกได้มอบทุน ให้ แก่นั กเรียนไทย
เพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีละ 15 ทุน นอกจากนี้
จะมีการส่ งเสริ มความร่ ว มมือด้านอิส ลามศึกษาและ
การฝึกอบรมผู้นาศาสนาอิสลามในโอกาสต่อไป

 การประชุมเพื่อประเมินผลโครงการอาสาสมัครผู้ช่วยสอนภาษาจีน ประจาปีการศึกษา 2559
สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่
ผู้ช่วยสอนภาษาจีนและสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในการประชุมเพื่อประเมินผลโครงการอาสาสมัครผู้ช่วยสอน
ภาษาจี น จากมหาวิ ท ยาลั ย การศึ ก ษากุ้ ย โจว Guizhou Education University ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2559
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม นูโว ซิตี้ กรุงเทพฯ
สาหรับการประชุมเพื่อประเมินผลโครงการในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ช่วย
สอนชาวจีน จากมหาวิทยาลั ยการศึกษากุ้ยโจว และเปิดโอกาสให้ ผู้แทนสถานศึกษาต่างๆ ของไทย ที่เข้าร่ว ม
โครงการประจาปีการศึกษา 2559 ได้ร่วมกันเสนอแนะแนวทางและข้อคิดเห็นต่าง ๆ สาหรับการเข้าร่วมโครงการ
ที่ผ่ านมา เพื่อ เป็ น ประโยชน์ ให้ แ ก่ก ระทรวงศึ กษาธิก ารได้ นาไปปรั บปรุ งและพั ฒ นาในการด าเนิ น โครงการ
ในครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง เพื่อเป็นการขอบคุณผู้ช่วยสอนชาวจีนและสถานศึกษาต่าง ๆ ที่ได้
ร่วมมือกันดาเนินการเรียนการสอนภาษาจีนจนประสบความสาเร็จด้วยดี ในโอกาสนี้ ได้มีผู้แทนจากสถานศึกษา
แสดงความจานงขอรับผู้ช่วยสอนภาษาจี นเพิ่มขึ้นในโครงการประจาปี
การศึกษา 2560 และหากเป็นไปได้ ต้องการให้ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ
เดินทางไปเยี่ยมชมและสังเกตการณ์ระหว่า งการฝึกสอนของนักศึกษา
เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่นักศึกษาชาวจีน รวมทั้ง อาจพิจารณา
จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยการศึกษากุ้ยโจวให้แก่ผู้แทน
จากสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในโอกาสต่อไป โดยผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ช่วยสอนชาวจีนในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 85.14
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 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ในด้านการวางแผนและการจัดการศึกษา
สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ได้ร่วมมือกับสถาบัน พัฒนาครูฯ จัดการฝึกอบรมและพัฒนา
ด้านการวางแผนและการบริหารการศึกษา เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะในระดับภูมิภาคได้นาความรู้
ต่า งๆ ไปพั ฒ นาแผนการดาเนิ นงานฯ ให้เ ข้า กับ บริบ ทของหน่ วยงาน อั นจะนาไปสู่ ก ารพั ฒ นาศั กยภาพ
บุคลากร เพื่ อ รองรับนโยบายด้า นการศึกษาของประเทศอย่ า งเป็นรูปธรร ม ซึ่งได้ประยุกต์ใช้ชุดฝึกอบรม
ทางไกลด้านการวางแผนและการจัดการศึกษาของสถาบันนานาชาติเพื่อการวางแผนทางการศึกษาของยูเนสโก
(UNESCO – International Institute for Education Planning: IIEP) ภ าคภ า ษาไท ย จ าน ว น 6 หน่ ว ย
การเรี ย นรู้ ประกอบด้ ว ยการวางแผนด้ า นการศึ ก ษา สถิติ การวางแผนการศึ ก ษา การวิ เ คราะห์ ก ารศึ ก ษา
การกาหนดเป้ า หมายและยุ ทธศาสตร์ ด้านนโยบายการศึกษาและการพัฒ นาคุณภาพการศึก ษา การกาหนด
แนวทางการศึกษาในอนาคต และการติดตามและประเมินผล โดยดาเนินการใน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตร
การวางแผนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อ นการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และ
2) หลักสูตรการพัฒนางานประจาด้วยการวิจัยขั้นสูง (Routine to Research: R2R – Advance) โดยได้จัดทา
แผนการดาเนินโครงการร่วมกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการวางแผนทางการศึกษาของยูเนสโก หรือ IIEP
สานักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
๑) การจัดทาแผนการดาเนินโครงการฯ
๒) การจัด ท าเอกสารข้อ ตกลงในการด าเนิน ความร่ว มมือ ระหว่า งสถาบัน IIEP และ
สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ในฐานะสานักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ
๓) การประชุมหารือร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔) การจั ด ประชุ ม ฝึ ก อบรมและพั ฒ นาเจ้ า หน้ า ที่ ใ นด้ า นการวางแผนและการจั ด การศึ ก ษา
ด้านการวางแผนและการบริหารการศึกษา อันจะนาไปสู่การพัฒนาศักยภาพบุคลากรการจัดทารายงานผล
การประชุมฯ เสนอสถาบัน IIEP และกระทรวงศึกษาธิการ การดาเนินงานในการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว
มีการประชุมหารือกับผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 9 ธันวาคม 2560 มีการจัดทาหลักสูตร
การอบรม และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม จานวน 41 คน และมีการประเมินผลก่อนการฝึกอบรม
(Pre-test) และมีการประเมินผลจากคะแนนการทดสอบหลังการอบรม (Post-test) และคะแนนการนาเสนอ
โครงการฯ ของผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์การประเมิน ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 87.55
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 โครงการสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาตามเป้าหมายวาระ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ปี พ.ศ. 2573 ภายใต้โครงการ “การเสริมสร้างศักยภาพของประเทศ
ไทยเพื่อการบรรลุเป้าหมายวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ปี พ.ศ 2573”
การจัด ประชุม เชิง ปฏิบัติก ารระดับ ชาติ ภายใต้โ ครงการ “การเสริม สร้า งศัก ยภาพของประเทศ
ไทยเพื่อการบรรลุเป้าหมายวาระการพัฒ นาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ปี พ.ศ. 2573” จัดขึ้นเมื่อวันที่
12 มิถุนายน 2560 ประกอบด้วยการประชุม 2 ส่วน ดังนี้
๑) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินงานของประเทศไทยสู่การบรรลุ
เป้ าหมายวาระการพัฒนาอย่ างยั่ งยืนของสหประชาชาติ โดยร่ วมกับ สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นหน่วยงานหลักในเป้าหมายที่ 4 ด้านการศึกษา และการจัดทาร่าง
Roadmap โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและกาหนดแนวทางความร่วมมือในการดาเนินการ
แผนที่ยุทธศาสตร์ (roadmap) ของเป้าหมายที่ 4 ด้านการศึกษาของสหประชาชาติของประเทศไทย โดยการบรรยาย
ภาพรวม การอภิปราย และการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
๒) การประชุมเชิงปฏิบัติการสาหรับเยาวชน ฯ โดยร่วมกับ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้า
และการพัฒนา (องค์การมหาชน) เพื่อให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจแก่เยาวชน รวมถึงสนับสนุนให้ เยาวชน
มีบทบาทสาคัญในการช่วยให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ
ด้วยการจัดทาข้อเสนอแนะของเยาวชนสู่การบรรลุเป้าหมายวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ภายใน
ปี 2573 การจั ดการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารในครั้ ง นี้ มี ผู้ บ ริ ห าร ผู้ แทนหน่ ว ยงานทั้ ง ภายในและภายนอก
ของกระทรวงศึกษาธิ การ รวมทั้งครูและนั กเรียนเข้าร่วมการประชุมฯ รวมทั้งสิ้ น 120 คน ประกอบด้ว ย ผู้ แทน
หน่วยงานองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภายนอกกระทรวงศึกษาธิการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษา เช่น กระทรวงมหาดไทย สานักงาน
สถิติแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กองบัญชาการตารวจ
ตระเวนชายแดน และกระทรวงวั ฒ นธรรม เป็ น ต้ น
โดยการประชุมครั้ งนี้ ผู้ เข้าร่ ว มการประชุมได้ รับความรู้
ความเข้ า ใจ และแนวทางการด าเนิ น งานเพื่ อ บรรลุ
เป้ าหมาย เป้ า หมายที่ 4 ด้ านการศึ กษาของเป้ า หมาย
วาระการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ของสหประชาชาติ นอกจากนี้
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการประชุ ม ยั ง ได้ มี ข้ อ เสนอแนะส าหรั บ
การดาเนินการเพื่อสู่การบรรลุเป้าหมายวาระการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ เป้าหมายที่ 4 ภายในปี 2573
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 โครงการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาจากต่างประเทศ ทุนรัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม
สาธารณรัฐอินเดีย รัฐคูเวต รัฐบาลโอมาน และราชอาณาจักรโมร็อกโก
สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. มีภารกิจในการประสานและดาเนินความร่วมมือด้านการศึกษากับ
ต่างประเทศโดยทุก ๆ ปี จะมีทุน การศึกษาจากต่างประเทศเสนอให้ แก่นักเรียนไทย ซึ่งแหล่ งทุนจะกาหนด
คุณ สมบั ติ เงื่อ นไข และวิ ธี การขอรั บ ทุ น ในเบื้อ งต้ น และส านัก ความสั ม พัน ธ์ต่ างประเทศ สป. จะขออนุ มั ติ
ดาเนินการโดยการกาหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก การประชาสัมพันธ์ การจัดสอบ และเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติ
เหมาะสมให้ แหล่ งทุนพิ จารณาภายในเวลาที่ก าหนด ส าหรับการดาเนินงานด้าน
ทุนการศึกษาประจาปีงบประมาณ 2560 มีผู้ส มัครรับทุนการศึกษาต่าง ๆ
จานวน 100 คน ดังนี้
1) ทุนการศึกษาของรัฐบาลราชอาณาจักรโมร็อกโก ประจาปีการศึกษา
2560 - 2561 มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจานวน 44 คน ได้รับคัดเลือก
จานวน 15 คน
2) ทุนการศึกษารัฐ บาลโอมาน ประจาปีก ารศึก ษา 2560 – 2561
มีผู้ ส มัครเข้ารับการคัดเลื อกจานวน 17 คน ได้รับคัดเลื อก จานวน 4 คน
(ตัวจริง 2 คน สารอง 2 คน)
3) ทุ น การศึ ก ษาของรั ฐ บาลคู เ วต ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2560 – 2561
มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 7 คน และระดับปริญญาตรี จานวน 29 คน
ได้รับการคัดเลือกระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 4 คน และระดับปริญญาตรี จานวน 4 คน
๔) ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยนาลันทาสาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งได้จัดสรร
เงินกองทุน Thailand Fund for Nalanda University ให้แก่นักศึกษาไทย (ฆราวาสและสงฆ์) มีผู้ประสงค์ขอรับทุน
จานวน 2 คน ผ่านการคัดเลือก 1 คน
5) ทุ น รั ฐ บาลบรู ไ นดารุ ส ซาลาม ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2560 – 2561
เพื่ อ เข้ า ศึก ษาต่ อ ที่ส ถาบั น อุด มศึ ก ษา จ านวน 4 แห่ ง ได้ แ ก่ (1) University of Brunei Drussalam (UBD)
( 2) University Islam Sultam Sharif Ali (UNISSA) ( 3 ) Institute of Technology Brunie (ITB) แ ล ะ
(4) Poloteknik Brunie (PB) ซึ่งผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครได้โดยตรง โดยกระทรวงศึกษาธิการได้รับรองผู้สมัคร
ขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว จานวน 1 คน
 โครงการอบรมครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส โดยการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียน Nouvelle สวิตเซอร์แลนด์
ส านั กความสั มพั นธ์ต่ างประเทศ ส านักงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิ การ
ได้ ตระหนั กถึ งความส าคัญในการพัฒนาเทคนิ คและวิ ธี การสอนภาษาฝรั่ งเศส
ในประเทศไทย จึ งได้ร่ วมกั บมูลนิ ธิ การศึกษาทางไกลผ่ านดาวเทียม โรงเรียน
Ecole Nouvelle de la Suisse Romande (ENSR) เมื อ ง Lausanne ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ และโรงเรียนวังไกลกังวล อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จั ดโครงการอบรมเทคนิ คและวิธี การสอนภาษาฝรั่ งเศสให้ กั บครู ภาษาฝรั่ งเศส
โดยวิทยากรผู้ เชี่ยวชาญจากโรงเรียน ENSR จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้านการพัฒนาทักษะการสอนภาษาและวัฒ นธรรมฝรั่งเศสสาหรับ ครูภาษา
ฝรั่งเศสในประเทศไทย ณ โรงเรียนวังไกลกังวล อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จานวน 14 คน
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 โครงการปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการ ENESYS 2016 หัวข้อ Japanese – Language
Communication / Experience in Japanese Culture (2 ครั้ง)
กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้ดาเนินโครงการ “JENESYS 2016” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
การเชื่อมความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนของญี่ปุ่นและ
ประชาชนจากภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก ได้แก่ เอเชียแปซิฟิก อเมริกาเหนือ
ยุโรป ละตินอเมริกา และหมู่เกาะแคริบเบียน สร้างเสริมความเชื่อมั่น
ความเข้ า ใจและสร้ า งเครื อ ข่ า ยระหว่ า งเยาวชนของญี่ ปุ่ น และจาก
ประเทศที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สั งคม ประวั ติศาสตร์ ความแตกต่ างทางวั ฒ นธรรม การเมื อง และ
ความสั ม พันธ์ทางการทู ตของญี่ ปุ่นให้ แ ก่เยาวชนที่เข้ า ร่ว มโครงการ
โดยในครั้งนี้ มีเป้าหมายที่จะเชิญเยาวชนจากภูมิภาคต่าง ๆ จานวนกว่า
๑,๖๗๐ คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจาประเทศไทย ได้ขอความร่วมมือ
กระทรวงศึกษาธิการในการเสนอชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ดังนี้ กลุ่มที่ ๑
จ านวน ๒2 คน โดยเข้ าร่ ว มโครงการระหว่า งวันที่ ๑ - ๘ พฤศจิก ายน ๒๕๕๙ และกลุ่ มที่ ๒ ระหว่ างวันที่
๑๗ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ จานวน ๒๔ คน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลนักเรียน จานวน ๒ คน รวมทั้งหมด จานวน
๒๖ คน เข้ า ร่ ว มโครงการ JENESYS 2016 หั ว ข้ อ “Japanese – Language Communication/Experience in
Japanese Culture” ซึ่งได้เดินทางไปเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
โดยรัฐบาลญี่ปุ่นรับผิดชอบ ค่าบัตรโดยสารระหว่างประเทศ ค่าประกันสุขภาพ ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าพาหนะ
ภายในประเทศญี่ปุ่ น ให้ แก่ผู้ เข้าร่ว มโครงการตลอดโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่ าว นอกจากจะช่ว ยส่ งเสริม
ความสั ม พัน ธ์ร ะหว่ างประเทศต่า ง ๆ กับ ญี่ปุ่ นแล้ ว ยังเป็น การช่ว ยให้ นักเรีย นนัก ศึก ษาต่ างชาติ ได้ มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น ภาษา วัฒนธรรม รวมถึงชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวญี่ปุ่น นอกจากนี้ ยังเป็น
การช่ว ยส่ งเสริ มให้ นั กเรี ย นนั กศึกษาไทยมีความต้องการที่จะเรียนรู้ภ าษาญี่ปุ่ น ถือเป็ นภาษาที่ส ามที่ส าคั ญ
ในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการสนับสนุน
และกระตุ้นให้นักเรียนนักศึกษาไทยมีความรู้
ความสามารถและมี ทั ก ษะในการสื่ อ สาร
ภาษาต่ า งประเทศให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
น าไปใช้ สื่ อ สารได้ ใ นชี วิ ต จริ ง ซึ่ ง โครงการ
ดังกล่าวได้ดาเนินการบรรลุวั ตถุประสงค์ของ
โครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 48 คน
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 โครงการสานสัมพันธ์เพื่อนบ้าน (เวียดนาม เมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา)
รั ฐ บาลได้ ก าหนดการด าเนิ น นโยบายการต่ า งประเทศกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นในลั ก ษณะเชิ ง รุ ก
เพื่อมุ่งเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ซึ่งจะทาให้เกิด
ความเข้มแข็งและมั่นคงในภูมิภาค ทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมกระทรวงศึกษาธิการ
ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีบทบาทในการดาเนินความร่ วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ ให้ความสาคัญต่อ
การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ กั มพูชา สปป.ลาว เวียดนาม เมียนมา และ
มาเลเซีย โดยการจั ดกิ จ กรรมส่ งเสริ มการศึก ษาและพัฒ นาคุณภาพชีวิต ของประชาชนระหว่างสองประเทศ
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประชาชนตามแนวบริเวณชายแดนให้มีศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถ และความสัมพันธ์ใกล้ชิด
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติและสันติภาพในภูมิภาค
สาหรับในปีงบประมาณ 2560 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
ได้เห็นชอบให้หน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและความเข้าใจกับประเทศเพื่อนบ้าน ในเดือนกันยายน ได้แก่
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดหลักสูตรการอบรมด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยให้แก่บุคลากร
ของเวียดนาม จานวน 12 คน เพื่อให้สามารถสื่ อสารกับคนไทยได้ในระดับหนึ่ง มีความรู้ความเข้าใจในวิถีชีวิต
ของคนไทย รวมทั้งศิลปะและวัฒนธรรมไทย
2. วิท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งกาญจนบุ รี จั ดหลั ก สู ต รฝึ กอบรมวิ ช าชี พระยะสั้ น 5 สาขาอาชี พ ให้ แ ก่
ประชากรเมียนมาที่อยู่บริเวณชายแดนไทย - เมียนมา (เมืองทวาย) จานวน 100 คน
3. สานักงานศึกษาธิการภาค 13 (อุบลราชธานี) โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จัดหลักสูตร
ฝึกอบรมด้านการต้อนรับและเครื่องดื่มให้แก่บุคลากรของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จานวน 10 คน
และบุคลากรของกัมพูชา จานวน 8 คน
โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.75
 การเจรจาและประชุมนานาชาติ (UNESCO – APEC)
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ในฐานะหั ว หน้ า
คณะผู้ แ ทนไทย ได้ ก ล่ า วสุ น ทรพจน์ ร ะหว่ า งการประชุ ม รั ฐ มนตรี
ด้านการศึกษาเอเปค ครั้ งที่ 6 เมื่อวันพฤหั สบดีที่ 6 ตุลาคม 2559
ในรอบการประชุ มที่ 3 หั ว ข้ อ “การจ้ า งงาน : การเปลี่ ยนผ่ า นจาก
การศึกษาสู่ การมีงานทา เพื่อความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม” ซึ่งเป็นการหารือประเด็นสาคัญเรื่อง
การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐบาล มหาวิทยาลัย สถาบันอาชีวศึกษา ภาคเอกชนสาหรับการดาเนินงานด้านปฏิรูป
การศึกษาของรัฐบาลไทย ซึ่งได้ให้ความสาคัญในเรื่องคุณภาพ ความเท่าเทียมโอกาสและความยั่งยืน การเข้าถึงการศึกษา
ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันย่อมนามาซึ่งโอกาสที่เพิ่มมากขึ้นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน อันจะนาไปสู่
ความเท่าเทียมกัน ในสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ประเทศไทยใช้งบประมาณมากกว่าร้อยละ 20 เพื่อลงทุนด้าน
การศึกษาที่จัดอย่างครอบคลุม มีคุณภาพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อทุกคน ให้ผู้เรียนมีความพร้อมด้านทักษะ
ในโลกของการทางาน และสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านจากการศึกษาสู่การมีงานทา และได้เรียนให้ที่ประชุมรับทราบว่า
ขณะนี้ทั่วโลกคิดตรงกันใน 4 เรื่อง คือ 1) เห็นพ้องต้องกันว่าจะใช้ ICT เป็นเครื่องมือที่สาคัญในการจัดการเรียนรู้
สาหรับผู้เรียน ทุกระดับ 2) การพัฒนา Soft Skills ซึ่งเป็นทักษะภายใน เป็นทักษะที่เกี่ยวกับคน และการใช้ชีวิต
หรือเรื่องของความคิด จิตใจ ศิลปะในการทางานร่วมกันเป็นทีม การทางานเชิงบูรณาการ การสื่อสาร ฯลฯ ซึ่งต้อง
เกิดจากการพัฒนาภายในของแต่ละบุคคล 3) การส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรี ยนจบออกมาเป็นผู้ประกอบการให้มากขึ้น
4) การพัฒนาครู ให้มีศักยภาพสูงขึ้นและรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในศตวรรษนี้
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 การประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการไทย-สิงคโปร์ (CSEP)
กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโครงการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานราชการไทย-สิงคโปร์ (CSEP) ครั้งที่ 13 โดยมีผู้แทนสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสานักงาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มหารื อ ร่ ว มกั บ ผู้ แ ทนจากหน่ ว ยงานอื่ น ๆ จ านวน 45 คน เมื่ อ วั น ที่
21 - 22 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม Regent สาธารณรัฐสิงคโปร์ โครงการความร่ว มมือระหว่างหน่วยงาน
ราชการไทย - สิงคโปร์ (Civil Service Enhanced Partnership: CSEP) เป็นหนึ่งเสาหลักในกรอบความร่วมมือ
เพื่ อเสริ มสร้ า งความเป็ น หุ้ น ส่ ว นทางยุ ท ธศาสตร์ ระหว่ างไทยกั บสิ งคโปร์ (Singapore-Thailand Enhanced
Partnership - STEP) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสาหรับข้าราชการ
ระดับสูงทั้งสองประเทศได้มีโอกาสพบปะสร้างความคุ้นเคยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีระหว่างกัน โดยใช้
ช่องทางการหารือที่เป็นกันเองและลดขั้นตอนในการทางานในระบบราชการ รวมทั้งเป็นกลไกสาคัญที่จะช่วย
อานวยประโยชน์ต่อการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่าย ทั้งนี้ ความร่วมมือภายใต้ CSEP ประกอบด้วย 13 สาขา
ได้ แ ก่ (1) ยุ ติ ธ รรมและศาล (2) การศึ ก ษา (3) สวั ส ดิ ก ารสั ง คมและเยาวชน (4) เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
(5) ข้ าราชการพลเรื อ น (6) สื่ อมวลชน ศิ ล ปะ และวัฒ นธรรม (7) วิ ช าการ (8) การขนส่ ง (9) สาธารณสุ ข
(10) การต่างประเทศ (11) แรงงาน (12) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ (13) สิ่งแวดล้อม สาหรับผู้แทน
กระทรวงศึก ษาธิ การสิ ง คโปร์ ที่ เข้ า ร่ ว มประชุ มครั้ งนี้ คื อ Ms. Cindy Khoo ต าแหน่ง Director of Planning
Division แ ล ะ Ms. Stella Yu ต า แ ห น่ ง Senior Officer, International Cooperation Branch,
Planning Division ในการนี้ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการของไทยเป็นผู้นาเสนอผลการดาเนินงานในช่วงปีที่ผ่านมา
ได้แ ก่ การเพิ่มจ านวนโรงเรี ย นเครื อข่า ยจาก 10 แห่ ง เป็น 15 แห่ ง การแลกเปลี่ ย นการเยื อนของโรงเรีย น
เครื อ ข่ า ย การจั ด ค่ า ยนั ก เรี ย นไทย-สิ ง คโปร์ การฝึ ก งานของข้ า ราชการ การฝึ ก อบรมระยะสั้ น ด้ า นผู้ น า
ทางการศึกษา การศึกษาดูงานของครูและนักเรียน โครงการพัฒนาครูอาชีวศึกษาของไทยร่วมกับมูลนิธิเทมาเส็ก
และโครงการฝึ ก งานของนั ก ศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษา เป็ น ต้ น ส่ ว นโครงการที่ จ ะด าเนิ น ร่ ว มกั น ในปี ต่ อ ไป ได้ แ ก่
การฝึกอบรมภาษาอังกฤษสาหรับครูผู้สอน การอบรมหลักสูตรความเป็นผู้นา (Leadership) การพัฒนาหลักสูตร
STEM ศึกษา เป็นต้น ซึ่งจะมีการหารือรายละเอียดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
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 การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติว่าด้วยการจัดการมรดกโลกทางศาสนาในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก
สานักความสัมพัน ธ์ต่างประเทศ สป. กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะส านักเลขาธิการคณะกรรมการ
แห่งชาติว่าด้วยการศึกษา ฯ สหประชาชาติ ร่วมกับ ศูนย์มรดกโลก องค์การยูเนสโก กระทรวงวัฒนธรรม และ
จังหวัดนครพนม ได้จั ดการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติว่าด้ว ยการจัดการมรดกโลกทางศาสนาในภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2560 ณ โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก) กรุงเทพฯ และจังหวัด
นครพนม เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและมุมมองนานาชาติเรื่องมรดกโลกด้านศาสนา และ
ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและภาคการศึกษาในจังหวัดที่จะต้องดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง
ตามหลักการของยูเนสโก ในระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงเทพมหานคร และ จังหวัดนครพนม
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 92 คน ในการนี้ ศูนย์มรดกโลก ได้มีหนังสือขอบคุณรัฐบาลไทย ได้แก่ สานักเลขาธิการ
คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒ นธรรม จังหวัด
นครพนม สานักงานยูเนสโกกรุงเทพฯ และศูนย์มรดกโลก ที่เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมในครั้งนี้ รวมถึง
มหาวิทยาลัยนครพนม วัดพระธาตุพนม และชุมชนสังกะ ที่จัดการศึกษาดูงานและกิจกรรมต่างๆ พร้อมด้ว ย
เจ้าหน้าที่ และผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยให้การประชุมครั้งนี้ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ และผลจาก
การประชุมที่นามาสู่การเสนอแถลงการณ์นครพนมว่าด้วยมรดกโลกทางศาสนา ซึ่งจะเป็นขั้นตอนที่สาคัญที่นามาสู่
การนาเสนอข้อริเริ่มเกี่ยวกับมรดกโลกทางศาสนาของยูเนสโกไปสู่การปฏิบัติต่อไป
 โครงการอ่ า นสาส์ น สัน ติ ภ าพและสงบนิ่งร่ วมอธิ ษ ฐาน 1 นาที เนื่อ งในวัน สัน ติ ภ าพสากล ปี 2560
สหประชาชาติได้กาหนดหัวข้อสาหรับวันสันติภาพสากลในปีนี้ คือ “Together for Peace: Respect,
Safety and Dignity for All” เพื่อให้ทั่วโลกมุ่งสร้างสันติภาพ ลดความเหลื่อมล้า และเน้นให้ความสาคัญแก่ผู้ลี้ภัยและ
ผู้อพยพซึ่งมีอยู่ทุกหนแห่งทั่วโลก ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ ควรได้รับการคุ้มครองทั้งภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศและ
ความเมตตาเอื้ออาทรจากพวกเราทุกคนพวกเราจะต้องเปิดใจและยื่นมือช่วยเหลือคนเหล่านี้ในฐานะที่พวกเขาเป็น
สมาชิกในสังคมโลกเพื่อธารงไว้ซึ่งสันติภาพ หลีกเลี่ยงความรุนแรง รวมทั้งเกิด การพัฒนาที่ยั่งยืนมูลนิธิสหพันธ์
สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
จังหวัดชลบุรี ร่วมจัดกิจกรรมอ่านสาส์นสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล
2560 ณ เวทีอารีน่า 2 วิทยาลั ยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้บริหารจากมูลนิธิ
สหพัน ธ์สัน ติภาพสากล (ประเทศไทย) กระทรวงศึกษาธิการ ผู้ แทนจังหวัดชลบุรี พร้อมคณาจารย์ นักเรียน/
นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) เข้าร่วมกิจกรรมจานวน 100 คน เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560
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 การประชุมความร่วมมือด้านการศึกษากับผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายสหราชอาณาจักร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) เดินทางเยือน
สหราชอาณาจักร เพื่อหารือความร่วมมือด้านการศึกษา ระหว่างวันที่ 20 – 27 ตุลาคม 2559 สาระสาคัญของ
การหารือดังนี้
1) การหารื อ กั บ Mr. Tim Otes, Group Director of Assessment Research and Development
ณ Cambridge Assessment เกี่ยวกับความคืบหน้าการปฏิรูปการศึกษาของไทย ที่เน้นการปฏิรูปหนังสือเรียน
และความสอดคล้องกันของหลักสูตรการเรียนการสอน สาหรับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนและครู
กระทรวงศึกษาธิการได้ดาเนินการหลายด้าน อาทิ การร่วมกับบริติช เคานซิล ประเทศไทย ในการนาวิทยากร
ชาวต่างชาติซึ่งเป็นเจ้าของภาษา และมีความเชี่ยวชาญในด้านการสอนภาษาอังกฤษเข้าร่วมเรียนรู้เทคนิคการสอน
ที่เน้นการสื่อสาร จานวน 350 คน เป็นต้น
2 ) ก า ร ห า รื อ กั บ Professor Collen McLaughlin, Director of Innovation, the Faculty of
Education, University of Cambridge โดยขอความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้ข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ ของสถาบันภูมิราชธรรม ซึ่งจะดาเนินการจัดตั้งเป็นสถาบัน อุดมศึกษา
ทางวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง ก่อตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๓) การหารือกับ Mr. Nick Gibb, Minister of State for School Standards เกี่ยวกับการดาเนินการ
ปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติ โดยเน้นการปฏิรูปหลักสูตร หนังสื อเรียน การทดสอบ และการอบรมครู
ซึ่งสหราชอาณาจักรกาลังทบทวนหลักสูตรเช่นกัน โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับวิธีการสอนการอ่านให้นักเรียน
รวมทั้งเน้นย้าถึงความสาคัญของความรู้ที่นาสู่การฝึกฝนทักษะ
4) การหารื อ กั บ Mr. Jesse Norman, Minister for Industry and Energy และแลกเปลี่ ย น
ข้อคิดเห็นทางการเมือง ประวัติศาสตร์ และปรัชญาการเมืองร่วมกัน
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการจัดแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ในที่ชุมชนระดับชาติ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ และการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ
ตามหลักกติกาสากลประจาปี 2560 โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 1) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสาหรับ
นักเรียน/นักศึกษา โดยมีและ British Council เป็นผู้ให้ความรู้ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ครู/อาจารย์ จานวน 61 คน และ
นั กเรี ยน จ านวน 63 คน สมั ครเข้ ารั บการฝึ กอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การ
2) การแข่งขัน กล่ าวสุน ทรพจน์ ภ าษาอังกฤษในที่ ชุมชนระดับชาติ
รอบรองชนะเลิศ จานวน 63 คน มีผู้ผ่านการคัดเลือกไว้ จานวน 10 คน
๓) การแข่งขันกล่าวสุ นทรพจน์ ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ
รอบชิงชนะเลิ ศ จ านวน 10 คน เพื่อคั ดเลื อกผู้ แทนประเทศไทย
จ านวน 1 คน เดิน ทางไปเข้ าร่ ว ม การแข่ งขัน ในระดับนานาชาติ
ณ สหราชอาณาจักร
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นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
 โครงการ 1 อาเภอ 1 ทุน
โครงการ 1 อ าเภอ 1 ทุ น เป็ น นโยบายของรั ฐ บาลที่ ใ ห้ จั ด สรรทุ น การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
(ปริญญาตรี) แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในอาเภอ/เขตทั่วประเทศ แห่งละ 1 ทุน โดยแนวคิดสาคัญของ
การให้ทุน คือ การพัฒนาศักยภาพของคนในประเทศ ตลอดจนการเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาการเรียนรู้ของ
คนในสังคมทุกระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้เด็กที่มีฐานะยากจนได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสาขาที่
สอดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาประเทศ ซึ่ ง ถื อ เป็ น การลงทุ น ด้ า นทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ จ ะส่ ง ผลต่ อการเจริ ญ เติ บ โต
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในระยะยาวและยั่งยืน โดยมีหน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมายให้ร่วม
ดาเนินโครงการ ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ (สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา) กระทรวงการต่างประเทศ และสานักงาน ก.พ.
ปัจจุบันโครงการ 1 อาเภอ 1 ทุน อยู่ระหว่างการดาเนินโครงการรุ่นที่ 3 มีผู้รับทุนจานวน 452 คน
และรุ่นที่ 4 มีผู้รับทุนจานวน 560 คน รวมจานวนผู้รับทุน 1,012 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560)
สาเร็จการศึกษาแล้ว จานวน 1,826 คน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามดูแลผู้รับทุน
ทั้ งในและต่ างประเทศ การบริ หารโครงการมี คณะกรรมการโครงการ 1 อ าเภอ 1 ทุ น โดยมี รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ซึ่งมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อติดตามดูแล แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นกับนักเรียนทุนและการบริหารจัดการโครงการ

จำนวนนักเรี ยนทุนที่สำเร็จกำรศึกษำและกำลังศึกษำอยู่

รุ่นที่ 3 452 คน (16%)

ผู้สำเร็จกำรศึกษำทัง้ หมด
1,826 คน (64%)

อยู่ระหว่ ำงกำรรับทุน
1,012 คน (36%)

รุ่นที่ 4 560 คน (20%)
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สาหรับนักเรียนทุนโครงการ 1 อาเภอ 1 ทุน ที่จบการศึกษาแล้วจานวน 1,823 คน มีข้อมูล
การประกอบอาชีพของนักเรียน สรุปได้ดังนี้
1. ภาคเอกชน จานวน 1,135 คน คิดเป็นร้อยละ 62
2. ภาครัฐ จานวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 14
3. รัฐวิสาหกิจ จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 1
4. ธุรกิจส่วนตัว จานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 29
5. อื่นๆ จานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 4
ทั้งนี้มีนักเรียนทีศ่ ึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น คือ ระดับปริญญาโท - เอก จานวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 10

สถิตกิ ำรประกอบอำชีพนักเรี ยนทุน
อื่นๆ 71 คน (4%)

อยู่ระหว่ ำงติดตำมข้ อมูล 132 คน (7%)

ธุรกิจส่ วนตัว 31 คน (2%)
รัฐวิสำหกิจ 18 คน (1%)

ศึกษำในระดับที่สูงขึน้
174 คน (10%)

ภำคเอกชน 1,135 คน (62%)
ภำครัฐ 262 คน (14%)
ภาคเอกชน

ภาครัฐ

ศึกษาในระดับที่สงู ขึ ้น

หมายเหตุ: เสียชีวิตภายหลังการสาเร็จการศึกษา 3 คน

รัฐวิสาหกิจ

ธุรกิจส่วนตัว

อื่นๆ

อยู่ระหว่างติดตามข้ อมูล
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 สรุปผลการประชุมติดตามและประเมินผลนักเรียนทุนโครงการ 1 อาเภอ 1 ทุน ที่ศึกษาในประเทศอังกฤษ
เนเธอร์แลนด์ และฝรั่งเศส
กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
จัดโครงการประชุมติดตามและประเมินผลนักเรียนทุนโครงการ 1 อาเภอ 1 ทุน ที่ศึกษาในประเทศอังกฤษ
เนเธอร์แลนด์ และฝรั่งเศส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร
กระทรวงศึกษาธิการและผู้รับผิดชอบงานโครงการ 1 อาเภอ 1 ทุน
ได้ติดตามความก้าวหน้ าในเรื่ องผลการดาเนินงานโครงการ
1 อาเภอ 1 ทุน ผลการเรียนและการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของ
นักเรียนทุนที่ศึกษาอยู่ในต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 23 - 31
พฤษภาคม 2560 สรุปผลการประชุมดังนี้
1. การประชุมนักเรียนทุนโครงการ 1 อาเภอ 1 ทุน
ในประเทศอั ง กฤษ จั ด ขึ้ น ที่ ส านั ก งานผู้ ดู แ ลนั ก เรี ย น
ณ กรุ ง ลอนดอน เมื่ อ วั น ที่ 26 พฤษภาคม 2560 โดยมี
รัฐ มนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็น ประธาน ในการนี้
นางสาวธนิดา เตชะโชควิวัฒน์ อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา)
ประจาสานักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ ได้รายงาน
ผลการดูแลนักเรียนทุนโครงการ 1 อาเภอ 1 ทุน ที่ศึกษาในประเทศอังกฤษ ซึ่งมีจานวนทั้งหมด 149 คน จาแนก
เป็นนักเรียนทุนรุ่นที่ 3 จานวน 67 คน (กาลังศึกษาระดับปริญญาตรี) และรุ่นที่ 4 จานวน 82 คน (กาลังศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี จ านวน 45 คน กาลังศึกษาหลักสู ตร foundation จานวน 2 คนและกาลั งศึกษาหลักสู ตร
A-level จานวน 35 คน) ซึ่งนักเรียนทุนส่วนใหญ่เลือกศึกษาสาขาต่างๆ ดังนี้ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
คณิตศาสตร์ประกันภัย เภสัชศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงินและการบัญชี แพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ ฯลฯ
ด้านผลการเรี ยนในภาพรวมพบว่า นักเรี ยนทุนมีผลการเรียนในระดับปานกลาง - ดีมาก ทั้งนี้ ในปีการศึกษา
2560 มีนั กเรี ย นทุน ส าเร็ จ การศึกษาจ านวน 26 คน และคาดว่านักเรียนทุนรุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 ที่ศึกษาใน
ประเทศอังกฤษทั้งหมดจะสาเร็จการศึกษาภายในปี 2565
ด้านการดูแลนักเรียนทุน สานักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ ได้จัดให้มีการอบรมปฐมนิเทศเมื่อนัก เรียนเดินทาง
ไปถึงประเทศอังกฤษ และติดตามตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนที่ศึกษาอยู่ในเมืองต่างๆ เป็นประจาอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
เพื่อให้คาปรึกษาด้านการเรียนและชีวิตความเป็นอยู่ในต่างประเทศ รวมทั้งแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยให้นักเรียน
รายงานผลการเรียนสม่าเสมอทุกภาคการศึกษา ทั้ งนี้ จากการติดตามดูแลนักเรียนทุนพบปัญหาด้านการเรียน
ภาษาเป็นเรื่องสาคัญ เนื่องจากนักเรียนทุนจาเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาที่ดีก่อนเข้าเรียนหลักสูตร A-level และ
หลั ก สู ต ร foundation ซึ่ ง มี นั ก เรี ย นทุ น บางรายไม่ ส ามารถสอบเข้ า มหาวิ ท ยาลั ย ได้ และต้ อ งยุ ติ ก ารศึ ก ษา
ในต่างประเทศปรับเปลี่ยนกลับมาศึกษาต่อในประเทศไทย สาหรับสาขาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์เป็น
สาขาที่สอบเข้าเรียนได้ยาก
2. การประชุมนักเรียนทุนโครงการ 1 อาเภอ 1 ทุน ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ จัดขึ้นที่สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุ ง เฮก เมื่ อ วั น ที่ 27 พฤษภาคม 2560 โดยมี รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเป็ น ประธาน
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก เป็นหน่วยงานที่ดูแลนักเรียนทุนที่ศึกษาในประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งมีนักเรียน
ทุนโครงการ 1 อาเภอ 1 ทุน จานวนทั้งหมด 56 คน จาแนกเป็นนักเรียนทุนรุ่นที่ 3 จานวน 40 คน และรุ่นที่ 4
จานวน 16 คน นักเรียนทุนส่วนใหญ่เลือกศึกษาสาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้ อม บั ญชี เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุ ขภาพ ฯลฯ ในปีการศึกษา 2560 มีนักเรียนทุนส าเร็จ
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การศึกษาจานวน 32 คน และคาดว่านักเรียนทุนรุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 ที่ศึกษาในประเทศเนเธอร์แลนด์ทั้งหมดจะ
สาเร็จการศึกษาภายในปี 2563 จากการติดตามประเมินผลพบว่า ปัญหาอุปสรรคในช่วงแรกของนักเรียนทุน คือ
เรื่องภาษาและการปรับตัว ต่อมาเมื่อเข้าเรียนระดับอุดมศึกษาแล้วนักเรียนทุนพบปัญหาเรื่องการฝึกงานเนื่องจาก
มหาวิ ท ยาลั ย ก าหนดเป็ น ภาคบั ง คั บ ซึ่ง นั ก เรี ย นทุ น ต้ อ งหา ที่ ฝึ ก งานและบางคนใช้ เ วลาหลายเดื อ น ท าให้
ไม่สามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามกาหนดเวลา จึงต้องขออนุมัติขยาย
เวลาศึกษาจากสานักงาน ก.พ.
ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้โอวาทแก่
นักเรียนทุนที่เข้าร่วมการประชุมที่ประเทศอังกฤษและเนเธอร์แลนด์
โดยได้กล่าวแสดงความยินดีที่ได้มาพบนักเรียนทุนโครงการ 1 อาเภอ
1 ทุน ซึ่งนั กเรียนทุน ทุกคนได้รั บโอกาสดีที่ได้มาศึกษาในประเทศ
อังกฤษและเนเธอร์แลนด์ นอกจากจะได้วิชาความรู้ต่าง ๆ แล้ว ยังได้
เรี ย นรู้ ภ าษาอังกฤษซึ่ งเป็ น ภาษาสากลของโลก จึง ขอให้ นัก เรีย น
ทุก คนตั้ งใจศึก ษาเล่ าเรี ย น รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ กษาธิก าร
ได้อัญเชิญพระราชดารัสในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้นักเรียนทุนได้ตระหนักว่า
การศึกษาในต่างประเทศต้องมีความพยายามที่จะฝึกฝนการใช้ภาษา เปิดรับสิ่งใหม่ ๆ เรียนรู้ตลอดเวลา และให้มี
ความถ่อ มตนว่า เป็ น นั ก เรี ย นทุ น รั ฐ บาล เพื่อ เป็ น แนวทางในการศึ ก ษาและการด าเนิน ชี วิ ต ของนั ก เรี ย นทุ น
อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมทั้งตอบ
คาถามนักเรียนทุนเกี่ยวกับการศึกษาของประเทศไทยและต่างประเทศอย่างกว้างขวาง
3. การประชุมนักเรียนทุนโครงการ 1 อาเภอ 1 ทุน ที่ประเทศฝรั่งเศส ผู้แทนสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับนางรุจิรัตน์ ชนะชัยวิบูลวัฒน์ อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา)
ประจ าส านั กงานผู้ ดูแลนักเรี ย นในประเทศฝรั่งเศส และพบปะนักเรียนทุนเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560
โดยอัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) ประจาสานักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศสได้รายงานข้อมูลนักเรียนทุน
โครงการ 1 อาเภอ 1 ทุน ดังนี้ ในปี แรกเมื่ อนักเรียนทุนเดินทางไปศึกษาที่ประเทศฝรั่งเศส ส านักงานผู้ ดูแล
นักเรียนฯ ได้จัดให้นักเรียนทุนเข้าศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
(DU PFST) ณ ศูนย์ภาษาสังกัดสถาบัน IUT - Le Mans สถาบัน IUT - Limoges และสถาบันภาษาเมือง Tours
เป็นระยะเวลา 2 ปีก่อนเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา ปัจจุบันมีนักเรียนทุนรุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 กาลังศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในประเทศฝรั่งเศส จานวนทั้งหมด 40 คน จาแนกเป็นนักเรียนทุนรุ่นที่ 3 จานวน 30 คน และรุ่นที่ 4
จานวน 10 คน ซึ่งมีนักเรียนทุนจานวน 27 คน เลือกศึกษาสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเลือกศึกษาสาย
สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ จานวน 13 คน โดยส่วนใหญ่
ศึกษาสาขาวิชาเคมี ชีวเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟ้ า และการบริหารจัดการ ฯลฯ ด้า นผลการเรี ย น
ในภาพรวมพบว่านักเรียนทุนส่วนใหญ่มีผลการเรียน
ในระดับปานกลาง - ดีมาก และคาดว่า มีนักเรียนทุน
จานวน 21 คน จะสามารถสาเร็จการศึกษาในเดือน
มิถุนายน ปีการศึกษา 2560 และนักเรียนทุนที่ศึกษา
ในประเทศฝรั่งเศสทั้งหมด จะสาเร็จการศึกษาภายใน
ปี 2562
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นโยบายที่ ๗ การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
การรวมกันเป็นประชาคมอาเซียน เมื่อปี 2558 ประเทศไทยได้เตรียมพร้อมเพื่อการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ส านั กความสั ม พัน ธ์ ต่า งประเทศ สป. ได้ จั ด โครงการ / กิจ กรรมต่ างๆ ที่ ส่ ง เสริ มบทบาทและการใช้ โ อกาส
ในประชาคมอาเซียน โดยมีผลการดาเนินงาน ดังนี้
 การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) ครั้งที่ 49
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ในฐานะประธานสภา
รัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) เป็นประธานการประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ 49 และส่งมอบ
ตาแหน่งประธานสภาซีเมคแก่ H.E. Prof. Dr. Muhadjir Effendy รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรม
อินโดนีเซีย วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ กรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน
การประชุ ม วาระเฉพาะของการประชุ ม สภาซี เ มค ครั้ ง ที่ 49
โดยประเด็น ส าคัญ ที่ มี การพิ จ ารณาในการประชุ ม วาระเฉพาะ
ประกอบด้ ว ยการรายงานความก้ า วหน้ า การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ร ะดั บ
ภู มิ ภ าคของซี มี โ อแห่ ง ใหม่ จ านวน 3 แห่ ง ได้ แ ก่ ศู น ย์ ด้ า น
การพัฒนาการศึกษาทางเทคนิคของซีมีโอในกัมพูชา (SEAMEO
TED) ศูน ย์ ด้ านการดู แลและการศึ กษาเด็ ก ปฐมวัย และบทบาท
สถาบั น ครอบครั ว ในอิน โดนี เซีย (SEAMEO CECCEP) และศูน ย์
ด้านการพัฒนาการศึกษาในชุมชนใน สปป. ลาว (SEAMEO CED)
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้เสนอเรื่องการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาค
ว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ (SEAMEO SEPS) และศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็ม
ศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO STEM-ED) ด้วยจากนั้น ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 รัฐมนตรีไทยฯ ได้เป็นประธาน
พิธีเปิดการประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ 49 โดยได้กล่าวขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมของอินโดนีเซีย
ที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้ รวมทั้งรัฐมนตรีศึกษาและเจ้าหน้าที่จากประเทศสมาชิกซีมีโอ สมาชิ กสมทบ
หน่วยงานที่เป็นสมาชิกสมทบ ผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศ ศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ และสานักงาน
เลขาธิการซีมีโอ ที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งกล่าวยินดีในความสาเร็จของการดาเนินงานในกรอบซีมีโอ
กว่า 50 ปี และชื่นชมความมุ่งมั่นของศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ ในการบรรลุความสาเร็จในการดาเนินโครงการ
ต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาการศึกษาเพื่อ คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นอกจากนี้ ได้แสดงความยินดีต่อการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอแห่งใหม่ในอินโดนีเซีย กัมพูชา และ สปป. ลาว
และประกาศการเสนอจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ฯ แห่ ง ใหม่ ใ นประเทศไทย จ านวน 2 ศู น ย์ นอกจากนี้ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการไทย ได้กล่ าวขอบคุณประเทศสมาชิกที่ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมการประชุมสมัช ชา
การศึ ก ษานานาชาติ แ ห่ ง ศตวรรษที่ 21 ที่ ป ระเทศไทยเป็ น เจ้ า ภาพ เมื่ อ เดื อ นพฤษภาคม 2560 ซึ่ ง ได้ มี
การแลกเปลี่ยนนวัตกรรมการพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพระหว่างกัน ทั้งนี้ ยังได้แจ้งเรื่องข้อริเริ่มของประเทศไทย
ในการจัดทากรอบสมรรถนะวิชาชีพครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในท้ายสุด ได้กล่าวถึงการดารงตาแหน่ง
ประธานสภาซีเมค ที่ได้มีโอกาสเยือนประเทศสมาชิก และศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ ซึ่งทาให้เห็นถึงแนวทาง
ในการแก้ไขประเด็นท้าทายของภูมิภาค เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา และจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและ
เสมอภาค อันจะนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
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สาหรับในการประชุมเต็มคณะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไทย ได้ส่งมอบตาแหน่งประธานสภาซีเมค
ให้แก่ H.E. Prof Dr. Muhadjir Effendy รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย ซึ่งจะทา
หน้าที่ประธานสภาซีเมค และประธานการประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ 49 โดยมี H.E. Dato’ Seri Mahdzir Khalid
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของมาเลเซีย เป็นรองประธาน การประชุมฯ ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้รับทราบ
ความก้าวหน้าการดาเนินโครงการ/กิจกรรมภายใต้ประเด็นสาคัญด้านการศึกษา 7 ประเด็น โครงการ SEA-PLM
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยนาระบบเมตริกมาประยุกต์ใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของ
นักเรียน โครงการด้านเทคนิคและอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม (SEA-TVET) โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู
จากมหาวิทยาลัย ในภูมิภ าคเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้ โครงการ SEAMEO Schools’ Network เพื่อเสริมสร้าง
ศัก ยภาพของโรงเรี ย น ครู และนั กเรี ย นในระดั บ ประถมศึก ษา มั ธ ยมศึ ก ษา และอาชี ว ศึ ก ษา ความร่ ว มมื อ
ด้านการศึกษา วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์ ระหว่างซีมีโอและประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้และแอฟริกา รวมทั้ง
การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ Southeast Asian Agri Museum และศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและชุมชน
ในประเทศฟิลิปปินส์ ที่ศูนย์ซีมีโอเซียร์ก้า ซึ่งจะมีห้องจัดแสดงพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและ
ชุมชนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วย ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ได้ขอการสนับสนุนด้านงบประมาณ
จากประเทศสมาชิก องค์กรภาครัฐและเอกชน และหุ้นส่วนความร่วมมือ เพื่อการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ข้างต้นอีกด้วย
ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย ได้แจ้งเพิ่มเติมต่อที่ประชุมถึงการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
สภาซีเมค ครั้ งที่ 50 ในปี 2562 และ รั ฐ มนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของเมียนมา ได้แจ้ง ถึงข้อริเริ่ ม
ในการจัดตั้งศูนย์ซีมีโอแห่งใหม่ คือ “SEAMEO Regional Centre for Water and Energy Studies: SEAMEO WES”
โดยจะนาเสนอในที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ
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ความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-กัมพูชา
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (นายแพทย์ ธี ร ะเกี ย รติ เจริ ญ เศรษฐศิ ล ป์ ) เดิ น ทางเยื อ น
ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อปฏิบัติภารกิจในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค)
และลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษา ไทย - กัมพูชา (Memorandum of Understanding:
MOU) รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารไทยได้ ห ารื อ ข้ อ ราชการกั บ H.E. Dr. Hang Chuon Naron
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และกีฬาของกัมพูชา ณ ห้องประชุม กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน
และกีฬา ซึ่งรัฐมนตรีฯ กัมพูชาได้กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่รัฐมนตรีฯ ไทยได้เดินทางมาเยือนกัมพูชาในครั้งนี้
ในโอกาสนี้ รั ฐ มนตรี ทั้ ง สองฝ่ า ยได้ แ ลกเปลี่ ย นถึ ง การจั ด การศึ ก ษาในภาพรวม การสนั บ สนุ น
ทางการศึกษา และความก้าวหน้ าการปฏิรูปการศึกษาของทั้งสองประเทศ โดยรัฐมนตรีฯ ไทยได้นาเสนอว่า
ในการพั ฒ นาการศึ ก ษานั้ น จ าเป็ น ต้ อ งปรั บ แนวคิ ด ของผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การศึ ก ษา ทั้ ง นี้ ในฐานะของ
ประธานสภาซีเมคยินดีจะใช้วาระนี้ขับเคลื่อนการดาเนินการเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาภูมิภาค และได้เชิญชวน
รัฐมนตรีฯ กัมพูชาเข้าร่วมการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีกาหนดจัดในช่วงเดือน
พฤษภาคม 2560 ณ ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ ยนแนวปฏิบัติที่ดีทางการศึกษาระหว่างกันในเวทีนานาชาติ
ตลอดจนกล่าวถึงข้อริเริ่มของไทยที่จะร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการพัฒนามาตรฐาน
สมรรถนะครูในภูมิภาค สาหรับความร่วมมือในระดับทวิภาคีไทย-กัมพูชา รัฐมนตรีฯ ไทยกล่าวว่าประเทศไทยและ
กัมพูชาเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน และมีโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างกันในหลายระดับ โดยโครงการที่สาคัญ ได้แก่
โครงการในพระราชด าริ ข อง
สมเด็ จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี ที่ ท รง
พระราชทานแก่ ป วงชนชาว
กั ม พู ช ามาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งใน
จั ง หวั ด ก าปงธ ม (สถา บั น
เทคโนโลยี ก าปงเฌอเตี ย ล)
และจังหวัดกาปงสปือ (สถาบัน
เทคโนโลยีกาปงสปือ)
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รัฐมนตรีฯ กัมพูชาเห็นพ้องถึงการขับเคลื่อนการดาเนินงานของซีมีโอ โดยเห็นว่ากรอบความร่วมมือ
ดังกล่าวมีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม โดยปัจจุบันกัมพูชาให้
ความสาคัญกับการพัฒนาครูและโรงเรียนต้นแบบเพื่อเป็นโรงเรียนตัวอย่างที่จะสามารถถ่ายทอดแนวปฏิบัติที่ดีใน
การจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่าประชาชนกัมพูชารู้สึกซาบซึ้งที่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานทุนการศึกษาในทุกระดับให้แก่กัมพูชาปีละ
200 ทุน มาอย่างน้อย 25 ปีแล้ว ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษากัมพูชาได้รับพระราชทานทุนประมาณ 5,000 คน
ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าการมาเยือนของรัฐมนตรีฯ ไทยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ยิ่งต่อทั้งสองฝ่าย

จากนั้น ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามร่วมกันในบันทึกความเข้าใจว่ าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาไทยกัมพูชา
(Memorandum of Understanding: MOU) ระหว่างกัน ซึ่งมีสาระสาคัญครอบคลุมความร่วมมือทางการศึกษา
ในรูปแบบต่าง ๆ ในทุกระดับการศึกษาตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
โดยบันทึกความร่วมมือฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ที่ได้เพิ่มเติมสาระการจัดตั้งคณะทางานร่วมด้านการศึกษาไทย-กัมพูชา
เพื่อใช้เป็นเวทีในการหารือกิจกรรม/โครงการความร่วมมือระหว่างกัน และกาหนดระยะเวลาในการบังคับใช้และ
สิ้นสุดของบันทึกความเข้าใจเป็นระยะเวลา 5 ปี
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การเดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ในฐานะประธานสภา
รัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) ปฏิบัติภารกิจสาคัญในการเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารสาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพเมี ย นมา พร้ อ มทั้ ง ตรวจเยี่ ย มและรั บ ฟั ง การบรรยายสรุ ป ผล
การด าเนิ น งาน ของศู น ย์ ซี มี โ อระดั บ ภู มิ ภ าคว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์ แ ละประเพณี ข องซี มี โ อ-แชท
(SEAMEO Regional Centre for History and Tradition: CHAT) เมียนมามีจุดเน้นการพัฒนาการศึกษา
ในระดับชาติที่ให้ความสาคัญกับการเสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึง
การศึ ก ษา การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา การจั ด การศึ ก ษา
ทางเลื อก และการจั ดทากฎหมายการศึก ษาเอกชนเพื่อรองรั บ
การเคลื่อนย้ าย ทางการศึกษา เป็ น ต้น อย่างไรก็ ตาม ในระดับ
ภูมิภาค เมียนมา ให้ความสาคัญกับการศึกษาทางเลือก การลด
ความเหลื่อมล้าทางการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา และ
การพัฒนากรอบอ้างอิงคุณวุฒิทางการศึกษา ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีฯ
เมียนมา มีความปรารถนาที่จะร่วมมือกับประเทศไทยในการพัฒนา
การศึกษาด้านต่าง ๆ เช่น การอาชีวศึกษา การศึ กษาขั้นพื้ นฐาน
การพัฒนาครู และการพัฒนาหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา ตลอดจน
การศึ ก ษาแนวทางการจั ด ตั้ ง สมาพั น ธ์ ส หภาพนั ก เรี ย น/นั ก ศึ ก ษา
(student union) จากประเทศไทย เป็นต้น


 การเดินทางเยือนบรูไนดารุสซาลาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) เพื่อปฏิบัติภารกิจในฐานะ
ประธานสภารั ฐ มนตรี ศึ ก ษาแห่ ง เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ (ประธานสภาซี เมค) และตามที่ ได้ รั บมอบหมาย
จากนายกรัฐมนตรีให้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการศึกษาของบรูไนฯ ที่ให้ความสาคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตามสมรรถนะของตนเอง เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

โดยปฏิบัติภารกิจที่สาคัญ ได้แก่ การเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดี ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ วัดเดาละห์ (Sultan
Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah) แห่ งราชอาณาจัก รบรูไ นฯ ณ พระราชวัง Nurul Iman
เพื่อถวายรายงานถึงความสนใจของประเทศไทยต่อการปฏิรูปการศึกษาของบรูไนฯ ทั้งนี้ สมเด็จพระราชาธิบดี
ได้ทรงให้ความสนพระทัยเรื่องการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะด้านการอาชีวศึกษาและการมีงานทารวมถึง
การแพทย์และการสาธารณสุขของไทยซึ่งปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการให้บริการแก่นานาประเทศ
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ทั้งนี้ ยังได้หารือข้อราชการกับ H.E. Pehin Orang Kaya Indera Pahlawan Dato Seri Setia Haji
Suyoi bin Haji Osman รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ของบรู ไ น ดารุ ส ซาลาม โดยทั้ ง สองฝ่ า ยได้ แ ลกเปลี่ ย น
แนวทาง การพัฒนาการศึกษาของประเทศ ในประเด็นของ
การลดความเหลื่อมล้าการส่งเสริมการเข้าถึงทางการศึกษา
สาหรับเด็กตกหล่นและด้อยโอกาสการสนับสนุนสาธารณูปโภค
ทางการศึ ก ษา การพั ฒ นาครู การจั ด ฝึ ก อบรมตามระดั บ
สมรรถนะของผู้สอน และกระบวนการคัดเลือกครู นอกจากนี้
ยังได้ตรวจเยี่ยม การดาเนินงานของศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วย
เทคนิ ค และอาชี ว ศึ ก ษาของซี มี โ อ (SEAMEO Regional
Centre for Vocational and Technical Education:
VOCTECH) และได้กล่าวถ้อยแถลงตอนหนึ่งถึงความสาคัญของ
การศึกษาสายอาชีพในการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของภูมิภาคและยกตัวอย่าง แนวทางการพัฒนา
คนไทย ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐
 การประชุมคณะกรรมการบริหารของศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ
การประชุมคณะกรรมการบริหารของศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ เป็นการประชุมผู้บริหารระดับสูงจาก
กระทรวงศึกษาธิการ ๑๑ ประเทศ เพื่อพัฒนากรอบมาตรฐานสมรรถนะครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
( High Officials Meeting on the Development of Regional Competency Framework for Teachers in
Southeast Asia) โดยคุรุสภาร่วมกับสานักงานเลขาธิการซีมีโอ จัดประชุม เพื่อพัฒนากรอบมาตรฐานสมรรถนะ
ครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีนายธีระเกียรติ
เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ในฐานะประธานสภารั ฐ มนตรี ศึ ก ษาแห่ ง เอเชี ย
ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ และประธานกรรมการคุ รุ ส ภา
เป็นประธานเปิดการประชุม มีผู้เข้าร่วมฯ ประกอบด้วย
ผู้บริห ารระดับสู งกระทรวงศึกษาธิการ ๑๑ ประเทศ
ได้ แ ก่ บรู ไ นดารุ ส ซาลาม กั ม พู ช า มาเลเซี ย ลาว
เวียดนาม พม่า สิ งคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิ ปปินส์ ไทย
และติมอร์–เลสเต คณะอนุกรรมการ/คณะทางานจัดทา
(ร่าง) มาตรฐานอ้างอิงวิชาชีพครูอาเซียน ผู้แทนองค์กร
ประเทศสมาชิ ก สภาครู อ าเซี ย น และผู้ บ ริ ห ารและเจ้ า หน้ า ที่
ส านั ก งานเลขาธิ ก ารซี มี โ อ ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม ได้ เ ห็ น ควรก าหนดให้ มี ก ารจั ด ท ากรอบมาตรฐานสมรรถนะครู
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยกาหนดให้มีการจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่าง ๆ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖0
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 การประชุม Strategic Dialogue for Education Ministers on Education Agenda 3 (SDEM 3)
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ ) ได้เป็นผู้แทนกล่าวในนามรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึ กษาธิ การไทย ในการประชุ ม Strategic Dialogue for Education Ministers on Education Agenda 3
(SDEM 3) ณ กรุ งจาการ์ ตา สาธารณรั ฐอินโดนีเซีย ซึ่งการประชุมดังกล่ าว มีเป้าหมายเพื่อเป็นเวทีให้ ผู้ บริหารระดับสู ง
ของประเทศสมาชิกได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริมวาระการศึกษา
ของซีมีโอ การเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อให้บรรลุผลตาม 7 ประเด็นสาคัญด้านการศึกษา (การจัดการศึกษาและ
การดูแลเด็กปฐมวัยที่เป็นสากล การจัดการอุปสรรคในการเข้าถึงการศึกษา การเตรียมความพร้อมการศึกษา
เพื่อเผชิญกับสภาวะฉุกเฉิน การส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา การปฏิรูประบบ
การพัฒนาครู การเสริมสร้างความร่ว มมือด้านการอุดมศึกษาและการวิจัย และการพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21) ตลอดจนอภิปรายเกี่ยวกับข้อริเริ่มต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้อง
กับความต้องการของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งบรรลุวาระการศึกษาของซีมีโอ เพื่อนาไปสู่เป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ซึ่งในครั้งนี้ ได้กาหนดการประชุม ในหัวข้อ SEAMEO Education Agenda and Seven Priority Areas
Action Agenda for Achieving Sustainable Development Goal
No. 4 “Ensure inclusive and equitable quality education and
promote lifelong learning opportunities for all” ใ นโ อก าสนี้
รองปลั ดกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ไ ด้ เ ป็ น ผู้ แ ท น ก ล่ า ว ใ น น า ม
รัฐ มนตรี ว่ าการกระทรวงศึกษาธิการไทย เกี่ยวกับแนวปฏิ บัติที่ ดี
ของประเทศไทยใน 4 เรื่อง ได้แ ก่ นโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี และ
การจั ด การศึ ก ษาภาคบั ง คั บ ให้ ค นไทยทุ ก คนโดยไม่ ทิ้ ง ใครไว้
ข้างหลัง การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม การพัฒนาครูที่มี
คุ ณ ภาพ และการส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของภาคเอกชนและ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
 การประชุม สมั ชชาการศึกษานานาชาติ หั วข้ อ “การพัฒ นาการศึ กษาของประเทศในภู มิภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้กับวาระการศึกษาใหม่ของซีมีโออีก 2 ทศวรรษ”
การประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติ แห่งศตวรรษที่ 21 ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม
2560 เพื่ อ เป็ น เวที ส าหรั บ ผู้ น า และผู้ เ ชี่ ย วชาญ
ด้ า นการศึ ก ษา รวมทั้ ง ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนจากประเทศต่าง ๆ ทั้งใน และนอกภูมิภาค
เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ โดยจะได้ เ สวนาถึ ง บริ บ ท
ปั จ จุ บั น ของการจั ด การศึ ก ษาในภู มิ ภ าค พร้ อ มทั้ ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีระหว่างกัน ตลอดจน
ร่ ว มกั น ก าหนดแนวทางการด าเนิ น ความร่ ว มมื อ
เพื่ อ พั ฒ นาการศึ ก ษาส าหรั บ การพั ฒ นาทรั พ ยากร
มนุษย์ในทุกระดับ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ
จากองค์ ก รระหว่ า งประเทศ รวมทั้ ง หน่ ว ยงานและ
สถาบั น การศึ ก ษาทั้ ง ใน และนอกภู มิ ภ าคเอเชี ย
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ตะวันออกเฉียงใต้เข้าร่วมนาเสนอผลงาน และอภิปรายทางวิชาการ ภายใต้หัวข้อ "สร้างสรรค์ความแตกต่าง:
การพั ฒ นากระบวนทั ศ น์ ก ารเรี ย นรู้ ข องภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น " (Making a Different:
Shaping a New Learning Paradigm for a Sustainable Southeast Asia)
การประชุ มดั งกล่ า วมีจุ ดเด่น คื อ การน าเสนอนโยบาย และผลงานทางการศึ ก ษา รวมทั้ ง ตัว อย่ า ง
การเรียนการสอนที่สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างกระบวนทัศน์การเรียนรู้ใ หม่
ที่สะท้อนการตอบสนองต่อความเป็นจริง และความต้องการของศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อย่อย 7 เรื่อง คือ
1) การศึกษาสาหรับครูและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2) การพั ฒ นาคุ ณ ภาพทางการศึ ก ษา และ
การเข้าถึงการศึกษาสาหรับผู้เรียนทุกระดับ
3) การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น
ของภูมิภาคผ่านทางสะเต็มศึกษา
4) การเรียนรู้แบบดิจิทัลในโลกไร้พรมแดน
5) การจั ด การศึ ก ษาในภาวะฉุ ก เฉิ น และ
บทบาทของชุมชนในโรงเรียน
6) การพัฒนาทักษะของผู้เรียนเพื่อให้ตรงตาม
ความต้องการของท้องถิ่นและโลก
7) การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาการศึกษาและชุมชน
ทั้งนีม้ ีผู้เข้าร่วมประชุมจานวน 407 คน จาก 20 ประเทศ
 โครงการพัฒนาสื่อเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเพื่อการดาเนินงานของอาเซียนภายหลังปี 2558
โครงการพัฒนาสื่อเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเพื่อการดาเนินงานของอาเซียนภายหลังปี 2558 โดยได้
จัดพิมพ์ทั้งหมด จานวน 10,000 เล่ม และนาเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานและสถานศึกษาต่างๆ แล้วทั่วประเทศ
จานวน 77 จังหวัด

38
รายงานผลการปฏิบัติราชการ สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

 โครงการ “จากสมาคมสู่ประชาคม ครึ่งศตวรรษการศึกษาของอาเซียน”
ส านัก ความสัม พัน ธ์ต ่า งประเทศ สป. ร่ว มกับ คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิ
มนุ ษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights : AICHR) คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชน
แห่งประเทศไทย และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมโต้ว าทีสิท ธิม นุษ ยชนระดับ ประเทศสาหรับ นัก เรีย น
ระดับ มัธ ยมศึก ษา ภายใต้โครงการ “จากสมาคมสู่ประชาคม ครึ่งศตวรรษการศึกษาของอาเซียน” ซึ่งจัดคู่ขนาน
กั บ การแข่ ง ขั น โต้ ว าที สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนเยาวชนของประชาคมอาเซี ย น เมื่ อ วั น ที่ ๓ - ๖ กั น ยายน ๒๕๖๐
ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นนักเรียนและครูจาก ๓๕ สถานศึกษา รวม ๑๘๐ คนทั่วประเทศ

ในการนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ได้กล่าวให้โอวาทและมอบรางวัล
แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนในพิธีปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุม
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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 การประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ
สานั กความสัมพัน ธ์ต่างประเทศ ส านักงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ มีภ ารกิจหลั กในการส่งเสริม
ความร่วมมือด้านการศึกษากับองค์การระหว่างประเทศและประเทศต่าง ๆ ที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก โดยมี
ความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ทั้งในรูปแบบทวิภาคีและพหุภาคี และให้ความสาคัญกับการบูรณาการความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านความร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้ง
มุ่งพัฒนาการดาเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศของ
กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพดังนั้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ในการดาเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ เน้นการทางานเป็นทีม
เชิงรุกและมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
จึ ง ได้ จั ด โครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารบู ร ณาการแผนความร่ ว มมื อ กั บ ต่ า งประเทศด้ า นการศึ ก ษาของ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ในวั น ที่ 23 ธั น วาคม 2559 โดยมี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการประชุ ม จ านวนทั้ ง หมด 53 คน
ประกอบด้ ว ยผู้ อ านวยการส านั ก ความสั ม พั น ธ์ ต่ า งประเทศ ข้ า ราชการและบุ ค ลากรในสั ง กั ด ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ
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 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. โดยการส่งไปฝึกงาน ณ องค์การระหว่างประเทศ
โครงการพัฒ นาศั กยภาพบุ คลากรของส านัก ความสั ม พัน ธ์ต่ า งประเทศ สป. โดยการส่ ง ไปฝึ กงาน
ณ องค์ ก ารระหว่ า งประเทศ เป็ น การฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านของข้ า ราชการส านั ก ความสั ม พั น ธ์ ต่ า งประเทศ สป.
จานวน 4 ราย มีการฝึกปฏิบัติงานร่วมกับองค์การระหว่างประเทศ ในประเทศที่กาหนด ดังนี้
- นางสาววลีพร คาจริง นักวิเทศสัมพันธ์ชานาญการ ฝึกปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างวันที่ 16 เมษายน
- 5 พฤษภาคม 2560 ณ Nanyang Polytechnic สาธารณรัฐสิงคโปร์
- นายธัญชิต ผดุงศุภไลย นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ฝึกปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างวันที่ 4 - 24 มิถุนายน
2560 ณ ศูนย์ ระดับภูมิภาคว่าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (SEAMEO Regional Centre for
Educational Innovation and Technology – SEAMEO INNOTECH) กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
- นางสาวรัชนินทร์ พงศ์อุดม นักวิเทศสั มพันธ์ช านาญการ
ฝึ ก ปฏิ บั ติห น้ า ที่ ระหว่ างวัน ที่ 7 - 25 สิ ง หาคม 2560 ณ ส านั กงาน
ยูเนสโก กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
- นางสาวโกมุที ยมลนันทน์ นักวิเทศสัมพันธ์ชานาญการ
ฝึกปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างวันที่ 4 - 24 กันยายน 2560 ณ สานักงานซีมีโอ
ซีโมเลค กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพในการทางาน
ร่วมกับหน่วยงานองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์และ
เครือข่ายการทางานที่ดีในองค์การที่เจ้าหน้าที่ได้ไปฝึกปฏิบัติงาน ทาให้การติดต่อ
ประสานงานในอนาคตมีความสะดวกรวดเร็วและมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
เจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการทางานให้มีความเป็นสากลมากขึ้น
 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง
สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศได้เล็งเห็นความสาคัญในการพัฒนาคุณภาพระบบริหารจัดการณ์องค์กร
และบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง จึงได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการ
องค์กรและบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2560 โรงแรมสวนดุสิตเพลส กรุงเทพมหานคร
และสตาร์ ฮิลล์ ริเวอร์ แคว รีสอร์ท อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน
ราชการ เข้าร่วมโครงการจานวน 50 คน
ในการนี้ กิจกรรมในการสัมมนาดังกล่าว ประกอบด้วย 8 กิจกรรม ได้แก่
๑) การจั ดการบรรยาย เรื่ องเทคนิ คการสรุ ปสาระส าคั ญของ
หนังสือราชการ
๒) การบรรยายเรื่อง การเชื่อมโยงบทบาทงานต่างประเทศสู่ภูมิภาค
3) การบรรยายเรื่อง วัฒนธรรมองค์กร จากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต
4) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM
5) จัดกิจกรรมร่วมใจทาดอกไม้จันทน์
6) กิจกรรมมุทิตาจิตข้าราชการสานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
7) กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
8) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดน้าตก อาเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี
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ส่วนที่ 3
ภาคผนวก
นโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
และ
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ของสานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
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ส่วนที่ 3
ภาคผนวก
นโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ของสานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
นโยบายรัฐบาล
นายกรั ฐ มนตรี (พลเอกประยุ ทธ์ จัน ทร์ โ อชา) ได้แถลงนโยบายรัฐ บาลต่อสภานิติบัญญัติแห่ งชาติ
เมื่ อ วั น ที่ 12 กั น ยายน 2557 โดยได้ ก าหนดนโยบายได้ 11 ด้ า น เพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 มาตรา 19 ดังนี้
นโยบายที่ 1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
1.1 สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
1.2 ส่ งเสริ มให้ ห น่ ว ยงานของรัฐ เรี ยนรู้เ ข้า ใจหลั ก การทรงงาน สามารถนาหลั กดั งกล่ า วมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนาให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืน
1.3 เร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และ
เกิดประโยชน์ในวงกว้าง
นโยบายที่ 2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
2.1 ให้ความสาคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและความมั่นคงอาเซียนใน
กิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้าม
ชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน และการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกัน
ของอาเซียน
2.2 เร่งแก้ปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2.3 พั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพของกองทั พ และระบบป้ อ งกั น ประเทศให้ ทั น สมั ย
มี ค วามพร้ อ มในการรั ก ษาอธิ ป ไตย และผลประโยชน์ ข องชาติ การป้ อ งกั น บรรเทาสาธารณภั ย การรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาความมั่นคงภายในโดยมุ่งระดมสรรหาสรรพกาลังจากทุกภาคส่วนให้สามารถ
ดาเนินงานร่วมกันเป็นเครือข่ายได้
2.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ โดยนากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้า
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะเป็นสากล เป็นต้น
นโยบายที่ 3. การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
3.1 เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน พร้อมทั้งยกระดับ
คุณภาพแรงงาน
3.2 ป้องกันและแก้ปัญหาการค้ามนุษย์
3.3 พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม
3.4 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
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3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โครงสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน
อาเซียน
3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ได้แก่
เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนทั่วไป
3.7 แก้ปัญหาการไร้ที่ทากินของเกษตรกร การลุกล้าเขตป่าสงวน
นโยบายที่ 4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสาคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มที่ตามศักยภาพ
4.2 ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความจาเป็นของ
ผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา
4.3 สนับสนุนให้ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป
มีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง
4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่
ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต
4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน
4.6 พัฒนาระบบผลิตและพัฒนาครู
4.7 ทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุน ให้องค์กรทางศาสนา
มีบทบาทสาคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดอง
สมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน
4.8 อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู แ ละเผยแพร่ ม รดกทางวั ฒ นธรรม เพื่ อ การเรี ย นรู้ สร้ า งความภู มิ ใ จ
ในประวั ติ ศ าสตร์ แ ละความเป็ น ไทย น าไปสู่ ก ารสร้ า งความสมานฉั น ท์ อั น ดี ใ นระดั บ ประชาชน ระดั บ ชาติ
ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ
4.9 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน และวัฒนธรรม
สากล เพื่อเตรียมเข้าสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ
4.10 ปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย มและจิ ต ส านึ ก ที่ ดี รวมทั้ ง สนั บ สนุ น การผลิ ต สื่ อ คุ ณ ภาพเพื่ อ เปิ ด พื้ น ที่
สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
นโยบาย 5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน วางรากฐานระบบ
5.1 วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพ
5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
5.3 เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด
5.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันนาไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต
5.5 ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ
5.6 ประสานการทางานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
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นโยบายที่ 6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
6.1 เร่งจ่ายงบลงทุน
6.2 สานต่อนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ
6.3 กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ
6.4 ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม
6.5 ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว
6.6 ชักจูงนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
6.7 ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกันเพื่อที่จะสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
6.8 แก้ปัญหาน้าท่วม และปัญหาขาดแคลนน้าในบางพื้นที่
6.9 ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ
6.10 ปรับปรุงการจัดเก็บรักษา
6.11 บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
6.12 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม
6.13 ปรับโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม
6.14 พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้
6.15 ปรับปรุงโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการ
6.16 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ
6.17 เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง
6.18 ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง
นโยบายที่ 7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
7.1 พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ
7.3 พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
7.4 เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค และภูมิภาคอาเซียน
7.5 ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์
7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
นโยบายที่ 8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม
8.1 สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาประเทศ
8.2 เร่ งเสริ มสร้ างสั งคมนวัตกรรม โดยส่ งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่าง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตกาลังคนในสาขาที่ขาดแคลน
8.3 ปฏิรูประบบให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการนางานวิจัยและพัฒนา
ไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์
8.4 ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เพื่อสร้างโอกาสพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ
8.5 ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัย
และพัฒนา และนวัตกรรม
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นโยบายที่ 9. การรักษาความมั่นคงทางฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
9.1 เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า
9.2 ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
9.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ
9.4 บริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ
9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้าเสีย
นโยบายที่ 10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
10.1 ปรับปรุงระบบราชการ ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงาน ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการ แก้ไข
ระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10.2 กระจายอานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัดและสะดวก
10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ
10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ
10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต
10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ
10.7 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสอดส่องเฝ้าระวัง
ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
นโยบายที่ 11. ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
11.1 เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดทากฎหมายให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างรวดเร็ว
11.2 ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
นามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ
************************************
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ยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
(พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)
ยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ มีดังต่อไปนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ระบบงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : พัฒนาระบบการผลิต การสรรหา และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ระบบการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : สร้างโอกาสทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ : พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ : การวิจัยเพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ

๑. หลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้
๒. การผลิตและพัฒนาครู

๖. การบริหารจัดการ

การปฏิรูปการศึกษา
๕. ICT
เพื่อการศึกษา
๔. ผลิต พัฒนากาลังคน
และงานวิจัยที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของการพัฒนาประเทศ

๓. การทดสอบ
การประเมิน
การประกันคุณภาพ
และการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา
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ยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ข้าราชการ ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้
ได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและส่งเสริมให้นาไปใช้ในการบริหาร
การบริการ และการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์
1. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ครอบคลุม และเป็นธรรม
3. ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
4. ข้าราชการ ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
5. ผู้รับบริการมีและใช้ ICT ที่มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้และบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้เอกชนและทุกภาคส่วนร่วมจัดและสนับสนุนการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการศึกษาในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 7 เร่งรัด พัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัด
การศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ
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งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2560 (เปรียบเทียบรายหมวด)
สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
1. ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา
จาแนกรายการ
ข. งบดาเนินงาน
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
1.1 ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- ค่าเช่าบ้าน
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
- ค่าตอบแทนพิเศษ ขรก.ผู้ได้รับเงินเดือน
ขั้นสูงสุดของอันดับ
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
- ค่ารักษาพยาบาล ขรก. ซึ่งมีตาแหน่งหน้าที่
ประจาอยู่ในต่างประเทศ
1.2 ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
- ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
- ค่ารับรองและพิธีการ
- ค่าเช่าทรัพย์สิน
- ค่าประกันภัยบ้านพักและรถยนต์
- เงินรางวัลเจ้าหน้าที่
- เงินสมทบทุนประกันสังคม
1.3 ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุสานักงาน
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
- ค่าวัสดุวารสารและตารา
2. ค่าสาธารณูปโภค
2.1 ค่าไฟฟ้า
2.2 ค่าโทรศัพท์/โทรสาร
2.3 ค่าไปรษณีย์โทรเลข

งปม. 60
3,111,700
2,940,700
280,200
50,000
42,000
25,000
13,200

คิดเป็นร้อยละ
ของ งปม.ในหมวด
100.00
94.50
9.53
17.84
14.99
8.92
-

150,000

53.53
-

2,210,500
100,000
100,000
1,000,000
600,000
385,500

25,000

75.17
4.52
4.52
45.24
27.14
17.44
1.13

450,000
300,000
20,000
130,000
171,000
19,000
28,500
123,500

15.30
66.67
4.44
28.89
5.50
11.11
16.67
72.22
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ค. งบลงทุน

-

0.00

1. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1 ค่าครุภัณฑ์
1.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทาการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

-

0.00

-

0.00

ง. งบเงินอุดหนุน

75,764,000

100.00

1. เงินอุดหนุนทั่วไป
1.1 เงินอุดหนุนสานักงานและองค์การระหว่างประเทศ
- องค์การยูนิเซฟ
- องค์การยูเนสโก
- สานักงานส่วนภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของ
ยูเนสโก
- ศูนย์กลางระหว่างชาติว่าด้วยการรักษาและ
บูรณะสมบัติวัฒนธรรม (ICCROM)
- กองทุนพัฒนาการศึกษาของซีมีโอ SEDF
- สานักงานซีเมส
- ศูนย์อายุรศาสตร์เขตร้อน TROPMED
- ศูนย์ภูมิภาคโบราณคดี และวิจิตรศิลป์ของซีมีโอ
SPAFA
- กองทุนมรดกโลก

75,764,000
74,419,500
450,000
33,329,400
184,600

100.00
98.23
0.60
44.79
0.25

358,000

0.48

7,000,000
9,223,600
3,500,000
20,033,900

9.41
12.39
4.70
26.92

340,000

0.46

344,500

0.45

800,000

1.06

1.2 เงินอุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่
คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาสหประชาชาติ
1.3 เงินอุดหนุนโครงการทุนรัฐบาลไทยภายใต้ความ
ร่วมมือกับยูเนสโกที่ให้แก่ประเทศสมาชิกยูเนสโก
1.4 เงินอุดหนุนโครงการทุนสนับสนุนนักเรียน นักศึกษา
ต่างประเทศเข้ามาศึกษาและฝึกอบรมในประเทศไทย
1.5 เงินอุดหนุนโครงการทุนสนับสนุนนักเรียน นักศึกษา
ไทยไปศึกษาต่อในต่างประเทศ
1.6 เงินอุดหนุนศูนย์ภาษาซีมีโอ (Post-RELC Seminar)
1.7 เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับ
นักเรียนทุนรัฐบาลรัสเซีย

200,000

0.26
0.00
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จ. งบรายจ่ายอื่น

24,824,600

100.00

1. ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ (เฉพาะของ
สต.)
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
(ชั่วคราว)
2.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารของ
ยูเนสโก ครั้งที่ 200-201
2.2 ค่าใช้จ่ายโครงการเยือนต่างประเทศของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2.3 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
สานักความสัมพันธ์ สป. โดยการส่งไปฝึกปฏิบัติงาน ณ องค์การ
ระหว่างประเทศ
3. การจัดประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติ SEAMEO
Congress

16,209,400

65.30

4,615,200

18.59

1,624,400

35.20

2,508,800

54.36

รวมทั้งสิ้น

482,000
4,000,000
103,700,300

100.00

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
2. ผลผลิตที่ 1 โครงการ ๑ อาเภอ ๑ ทุน
โครงการหนึ่งอาเภอหนึ่งทุน งบเงินอุดหนุน 947,193,587 บาท
จาแนกรายการ
สนง. ก.พ.
กต.
สกอ. ศธ.
ค่าใช้จ่ายนักเรียนทุน 768,260,831
515,400 89,886,000
ค่าใช้จ่ายในการ
40,417,109 6,688,247 1,730,000
บริหารจัดการ
รวมทั้งสิ้น

508,677,940

7,203,647 91,616,000

สต.สป.ศธ.
รวม
3,969,600 898,358,231
48,835,356
3,969,600 947,193,587

วิสัยทัศน์ สำนักควำมสัมพันธ์ต่ำงประเทศ สป.
“หน่วยงานหลักทีเ่ ป็นเลิศในการขับเคลื่อน
ความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการศึกษา”

สำนักควำมสัมพันธ์ต่ำงประเทศ
สสำนั
ำนักกงำนปลั
งำนปลัดดกระทรวงศึ
กระทรวงศึกกษำธิ
ษำธิกกำร
ำร
ถนนรำชด
ถนนรำชดำเนิ
ำเนินนนอก
นอก เขตดุ
เขตดุสสิ ติ ต กรุ
กรุงงเทพมหำนคร
เทพมหำนคร ๑๐๓๐๐
๑๐๓๐๐
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๑๐๖๖––๑๐๗
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