คำนำ
ตามที่ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้ ใ ห้ ส านั ก /หน่ ว ยงานในสั ง กั ด จั ด ท าค ารั บ รอง
การปฏิบัติราชการ ระดั บสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และได้ลงนามในคารับรองฯ ระหว่างผู้อานวยการสานัก
กับปลัดกระทรวงศึกษาธิการแล้ว และเพื่อทราบความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โดยขอความร่วมมือสานัก/หน่วยงาน ดาเนินการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสานัก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
ส านั กค วาม สั ม พั น ธ์ ต่ างป ระเท ศ ส ป . ได้ ด าเนิ นการจั ดท ารายงานผลการปฏิ บั ติ ราชการ
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน ตามแนวทางการดาเนินงาน
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักควำมสัมพันธ์ต่ำงประเทศ
สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
12 ตุลำคม 2560

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการระดับสานัก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

สำรบัญ
ตำรำงสรุปผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัตริ ำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕60
สำนักควำมสัมพันธ์ต่ำงประเทศ สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
กำรประเมินประสิทธิผลตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรและหน่วยงำน
(นำหนักร้อยละ ๔๐)
ตัวชี้วัดที่ ๑ ความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายสาคัญ/แผนปฏิบัตริ าชการ/ตัวชี้วัดตามคารับรอง
การปฏิบัตริ าชการของกระทรวง/สานักงานปลัดกระทรวงและแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ร้อยละความสาเร็จของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการ
ของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
ตัวชี้วัดที่ ๑.2 ระดับความสาเร็จของการจัดทาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนความร่วมมือกับ
ต่างประเทศด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ตัวชี้วัดที่ ๑.3 ระดับความสาเร็จการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติ
ตัวชี้วัดที่ 1.4 ระดับความสาเร็จในการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาด้านการวางแผนฯ โดยใช้หลักสูตร
ESP ของสถาบัน IIEP

หน้ำ
1

3
33
35
37

ประเด็นกำรประเมิน : กำรประเมินประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำร (นำหนักร้อยละ 2๐)
ตัวชี้วัดที่ ๒ ความสาเร็จในการสนับสนุนการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (ด้านประสิทธิภาพ)
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ร้อยละความสาเร็จการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม

40

ประเด็นกำรประเมิน : กำรประเมินด้ำนกำรพัฒนำองค์กำร (นำหนักร้อยละ 4๐)
ประเด็นการประเมิน : การประเมินการพัฒนาองค์การ (น้าหนักร้อยละ 4๐)
ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละของกระบวนการหลักที่มีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดที่ ๔ ร้อยละผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการสารสนเทศของหน่วยงาน (Web site)
ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสาเร็จในการบูรณาการการจัดการกระบวนการหลัก/โครงการที่สาคัญของหน่วยงาน

42
45
47

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสานัก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
 รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน
ตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการ

เกณฑ์การให้คะแนน
หน่วยวัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

๑ ๒ ๓ ๔ ๕

การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ ๔๐)

ผลการ
ค่าคะแนน คะแนนถ่วง
ดาเนิน
ที่ได้
น้าหนัก
งาน
4.9487 4.9487 1.9795

ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๘๐

ระดับ
ความ
สาเร็จ

๑๐

๑

๒

๓

ระดับ
ความ
สาเร็จ
ระดับ
ความ
สาเร็จ

๑๐

๑

๒

๓

๑๐

๑

๒

๓

ร้อยละ
97.95

๔.๗๙๕๐

๐.๔๗๙๕

๔

๕

๕

๕.๐๐๐๐

๐.๕๐๐๐

๔

๕

๕

๕.๐๐๐๐

๐.๕๐๐๐

๔

๕

๕

๕.๐๐๐๐

๐.๕๐๐๐

N/A

๑.๐๐๐๐

๐.๒๐๐๐

N/A

๑.๐๐๐๐

๐.๒๐๐๐

๒๐

ร้อยละ ๙๖

ร้อยละ ๙๔

ร้อยละ ๙๒

๒๐

ร้อยละ ๙๐

การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ ๒๐)
ตัวชี้วัดที่ ๒ ความสาเร็จในการสนับสนุน
การดาเนิ น งานตามค ารับ รองการปฏิ บั ติ
ราชการของส านั ก งานปลั ด กระทรวง
ศึกษาธิการ
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ การเบิกจ่ายเงิน
ร้อยละ
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม

ร้อยละ ๑๐๐

๑๐

ร้อยละ ๙๐

ร้อยละ

ร้อยละ ๖๐

๔๐

ร้อยละ ๘๘

ตัวชี้วัดที่ ๑ ความสาเร็จในการบรรลุ
เป้าหมายตามนโยบายสาคัญ/แผนปฏิบัติ
ราชการ/ตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการของกระทรวง/สานักงานปลัด
กระทรวงและแผนปฏิบัติราชการของ
หน่วยงาน
ตั ว ชี้ วั ด ที่ ๑.๑ ร้ อ ยละความส าเร็ จ ของ
โครงการที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ต ามเป้ าหมายของ
โครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการของ
หน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ระดับความสาเร็จของ
การจัดทาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
บูรณาการแผนความร่วมมือกับต่างประเทศ
ด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ตัวชี้วัดที่ 1.3 ระดับความสาเร็จการประชุม
สมั ชชาการศึ กษานานาชาติ “MOE – SEAMEO
Congress” ปี 2560
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 1.4 ระดั บ ความส าเร็ จ ใน
การจั ด การฝึ ก อบรมและพั ฒ นาด้ า น
การวางแผนฯ โดยใช้ห ลัก สูตร ESP ของ
สถาบัน IIEP

ผลการดาเนินงาน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสานัก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

ระดับ
ความ
สาเร็จ

๒๐

รวม

ร้อยละ ๑๐๐

ตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับความสาเร็จในการ
บูรณาการการจัดการกระบวนการหลัก/
โครงการที่สาคัญของหน่วยงาน

ร้อยละ ๑๐๐

๑๐

ร้อยละ ๙๐

ร้อยละ

ร้อยละ ๙๐

ตัวชี้วัดที่ ๔ ร้อยละผลสัมฤทธิข์ องการ
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการสารสนเทศ
ของหน่วยงาน (Web site)

ร้อยละ ๘๐

๑๐

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ

๑ ๒ ๓ ๔ ๕

ร้อยละ ๗๐

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ร้อยละ ๗๐

หน่วยวัด

ร้อยละ ๖๐

การพัฒนาองค์การ (ร้อยละ ๔๐)
ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละของกระบวนการหลักที่มี
การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน

เกณฑ์การให้คะแนน

ร้อยละ ๖๐

ตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการ

๑

๒

๓

๔

๕

ผลการดาเนินงาน
ผลการ
ดาเนิน
งาน
5
ร้อยละ
100

ค่าคะแนน คะแนนถ่วง
ที่ได้
น้าหนัก
5.0000
๕.๐๐๐๐

2.0000
๐.๕๐๐๐

ร้อยละ
100

๕.๐๐๐๐

๐.๕๐๐๐

๕

๕.๐๐๐๐

๑.๐๐๐๐

๑๐๐

๔.๑๗๙๕

รายงาน ณ วันที่...12.....เดือน.......ตุลาคม...........พ.ศ. ๒๕๖๐…………………………..
ผู้รายงาน..ประภาพร จันทรัศมี หน่วยงาน.....สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
ตาแหน่ง...นักวิเทศสัมพันธ์ชานาญการ... โทรศัพท์ ๐2-628-5646 #107
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสานัก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ

 รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

ตัวชี้วัดที่ ๑ ความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายสาคัญ/แผนปฏิบัติราชการ/ตัวชี้วัดตาม
คารับรอง การปฏิบัติราชการของกระทรวง/สานักงานปลัดกระทรวง และแผนปฏิบัติราชการของ
หน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ร้อยละความสาเร็จของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวนงศิลินี โมสิกะ
ผู้อานวยการสานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
โทรศัพท์ : ๐2-628-5646 ต่อ 120

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาววิมล ลุมพิกานนท์
นางสาวประภาพร จันทรัศมี
โทรศัพท์ : : ๐2-628-5646 ต่อ 107

คาอธิบาย :
ร้อยละความสาเร็จของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
พิ จ ารณ าจากจ านวนโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของหน่ ว ยงาน
ที่มีผลการดาเนินงานบรรลุตามค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ ของแต่ละโครงการ คิดเทียบเป็นร้อยละจากจานวนโครงการ
ตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้ งหมด แล้ ว น าผลการค านวณที่ ได้ เที ย บกั บ เกณฑ์
การให้คะแนน
ในกรณีที่โครงการตามแผนปฏิบัติราชการมีลักษณะเป็นโครงการใหญ่ที่ประกอบด้วยโครงการย่อยหรือกิจกรรม
ย่อยให้นับจานวนกิจกรรมย่อยเหล่านั้น เป็นจานวนโครงการด้วย เช่น สานัก ก. มีโครงการตามแผนแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ รวม ๑๐ โครงการ แต่ในจานวนนี้ มี ห นึ่ งโครงการที่ มี ลั กษณะเป็ น โครงการใหญ่
ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยรวม ๕ กิจกรรมซึ่งแต่ละกิจกรรมมีลักษณะเป็นโครงการที่ดาเนินการแยกจากกันแต่อยู่ภายใต้
โครงการใหญ่ ให้นับจานวนโครงการตามแผนรวม เท่ากับ ๑๔ โครงการ (๙ โครงการเดี่ยว + ๕ โครงการย่อย) แล้ว
จึงพิจารณาผลการดาเนินงานเป็นรายโครงการตามเกณฑ์การให้คะแนน
ข้อมูลผลการดาเนินงาน : สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. มีโครงการตามแผนทั้งหมด 4๙ โครงการ
ลำดับ
โครงกำร
ที่
1. โครงการพัฒนาสื่อ
เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ
เพื่อการดาเนินงานของ
อาเซียนภายหลังปี 2558
2.

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ใน
ด้านการวางแผนและการจัด
การศึกษา (International
Institute for Educational
Planning IIEP)

ค่ำเป้ำหมำย
ตำมแผนฯ
จานวนที่จัดพิมพ์
10,000 เล่ม

ผลกำร
ดำเนินงำน
จานวนที่จัดพิมพ์
10,000 เล่ม

บรรลุค่ำ
เป้ำหมำย


ผลการประเมินจาก
คะแนนสอบ
Post-Test
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80

ผลการประเมิน
คะแนนทดสอบ
Post-Test
87.55



หมำย
เหตุ

3

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสานัก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

ลำดับ
โครงกำร
ที่
3. โครงการ 1 อาเภอ 1 ทุน

4.

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการและการจัดแข่งขัน
กล่าวสุนทรพจน์ในที่ชุมชน
ระดับชาติ

5.

โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
บูรณาการแผนความร่วมมือ
กับต่างประเทศด้านการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ
การจัดทาเอกสารและสื่อ
ภารกิจของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการในฐานะ
ประธานสภารัฐมนตรีศึกษา
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

6.

ค่ำเป้ำหมำย
ตำมแผนฯ
จานวนนักเรียนที่
ได้รับการจัดสรรทุน
1,177 คน
(นักเรียนทุน
ในโครงการ รุ่นที่ 3
และรุ่นที่ 4)
- จานวนครูและ
นักเรียน 180 คน
- ผลการประเมิน
ความพึงพอใจไม่
ต่ากว่าร้อยละ 80
จานวนบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านต่างประเทศ
50 คน
- จานวนหนังสือ
และสือ่ ดิจิทลั
1,000 ชุด
- จานวนสื่อวีดิทัศน์
30 ชุด

ผลกำร
ดำเนินงำน
จานวนนักเรียนที่
ได้รับการจัดสรร
ทุน 1,177 คน
(นักเรียนทุน
ในโครงการ รุ่นที่
3 และรุ่นที่ 4)
- จานวนครู
และนักเรียน
120 คน
- ร้อยละความ
พึงพอใจ 87.35
จานวนบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านต่างประเทศ
50 คน
จานวนสื่อวิดิทัศน์
1 ชุด พร้อม
สาเนา 4 ชุด

บรรลุค่ำ
เป้ำหมำย


หมำย
เหตุ



ไม่มีการจัด
ดาเนินการ
อบรมครู



ผลอุทธรณ์
-จานวนสื่อ
วิดิทัศน์
1 ชุด พร้อม
สาเนา 4 ชุด
หนังสือจาก
กพร. เลขที่
0222/1564
ลงวันที่ 31
สิงหาคม 2560

-

-

ผลอุทธรณ์
ยกเว้นประเมิน
ตัวชี้วัด
หนังสือจาก
กพร. ที่ ศธ
0222/1564
ลงวันที่
31 สิงหาคม
2560
รอผลพิจารณา
คาขออุทธรณ์



7.

การจัดประชุมคณะทางานร่วม
ด้านการศึกษาไทย – เวียดนาม

- จานวนผู้เข้าร่วม
ประชุม 20 คน/
รายงาน
การประชุม

8.

โค รงการจั ด สอบ คั ด เลื อก
นั ก เรี ย นเพื่ อ รับ ทุ น การศึ ก ษา
จากต่ า งประเทศ ทุ น รั ฐบาล
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
โครงการอบรมครูผู้สอนภาษา
ฝรั่งเศส โดยการสนับสนุน
ผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียน
Nouvelle สวิตเซอร์แลนด์

จานวนผู้สมัครสอบ จานวนผู้สมัคร
คัดเลือกเพื่อรับทุน สอบคัดเลือก
100 คน
เพือ่ รับทุน 100 คน



- จ านวนครู ผู้ ส อน
ภาษาฝรั่งเศส 30 คน
- ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80



9.

- จานวนครูผู้สอน
ภาษาฝรั่งเศส 30 คน
- ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ
85.23
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสานัก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

ลำดับ
โครงกำร
ที่
10. การประชุมสมัชชาการศึกษา
นานาชาติ หัวข้อ “การพัฒนา
การศึกษาของประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้กับวาระการศึกษาใหม่
ของซีมีโออีก 2 ทศวรรษ”
11. โครงการจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารของศูนย์
ซีมีโออินโนเทค ครั้งที่ 60
12. โครงการปฐมนิเทศผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ JENESYS 2016
หัวข้อ Japanese-Language
Communication/Experience
in Japanese Culture (2 ครั้ง)
13. โค รงการลงน าม ในบั น ทึ ก
ค วา ม เข้ า ใจ ว่ า ด้ วย ค วา ม
ร่วมมือด้านการศึกษาระหว่าง
กระท รวงศึ กษ าธิ ก ารแห่ ง
ราชอาณาจั ก รไทยกั บ ส านั ก
การศึกษาของรัฐบาล
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
14. การพั ฒ นาบุ ค ลากรหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรชั้นสูง
การบริ ห ารงานภาครั ฐ และ
กฎหมายมหาชน
15. โค รงการพั ฒ น าศั กย ภ าพ
บุคลากรของสานัความสัมพันธ์
ต่างประเทศ สป. โดยการส่งไป
ฝึ ก งาน ณ องค์ ก ารระหว่ า ง
ประเทศ
16. การเจรจาและประชุม
นานาชาติ (UNESCO - APEC)
17. การประชุมคณะกรรมการ
บริหารของศูนย์ระดับภูมิภาค
ของซีมีโอ
18. การเจรจาความร่วมมือ
ตามกรอบความร่วมมือทวิภาคี
19. โครงการติดตามประเมินผล
และแนะแนวการศึกษาต่อของ
ผู้รับทุนการศึกษามาเลเซีย

ค่ำเป้ำหมำย
ผลกำร
ตำมแผนฯ
ดำเนินงำน
รายงานการประชุม รายงาน
การประชุม

บรรลุค่ำ
เป้ำหมำย


รายงานการประชุม รายงาน
การประชุม



- ผลการประเมิน - ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 85.14



บันทึกความเข้าใจ
1 ฉบับ

บันทึก
ความเข้าใจ
1 ฉบับ



จานวนเจ้าหน้าที่
1 คน

จานวนเจ้าหน้าที่
1 คน



- จานวน
นักวิเทศสัมพันธ์
4 คน
- รายงานผล
การฝึกปฏิบัติงาน
รายงาน
การประชุม
รายงานการประชุม รายงาน
การประชุม



รายงาน
ผลการเจรจา
รายงาน
การติดตาม
ประเมินผลฯ



- จานวน
นักวิเทศสัมพันธ์
2 คน
- รายงานผล
การฝึกปฏิบัติงาน
รายงานการประชุม

รายงาน
ผลการเจรจา
รายงาน
การติดตาม
ประเมินผลฯ

หมำย
เหตุ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสานัก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

ผลกำร
ดำเนินงำน
- รายงาน
การประชุม
-จานวนผู้เข้าร่วม
100คน
- ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80.64
- รายงานผล
การดาเนินงาน
-จานวนผู้เข้าร่วม
180 คน
- ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 83.75
- รายงาน
การประชุม
ผลการดาเนิน
โครงการ
รายงาน
การประชุม

บรรลุค่ำ
เป้ำหมำย


- จานวน
ผู้เข้าร่วม 25 คน

- จานวน
ผู้เข้าร่วม 25 คน



- จานวน
ผู้เข้าร่วม 92 คน

- จานวน
ผู้เข้าร่วม 92 คน



- รายงาน
การประชุมผลการ
ดาเนินโครงการ
- ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80
- จานวนผู้เข้าร่วม
100 คน
- รายงาน
การประชุมผล
การดาเนินโครงการ

- รายงาน
การประชุมผล
การดาเนิน
โครงการ
- ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 85.14
รายงาน
การประชุม
ผลการดาเนิน
โครงการ



ลำดับ
ที่
20.

ค่ำเป้ำหมำย
ตำมแผนฯ
โครงการสัมมนาและประชุม - จานวนผู้เข้าร่วม
เชิงปฏิบัติการเพื่อกาหนดแนว 100 คน
ทางการพัฒนาการศึกษา
- ผลการประเมิน
ตามเป้าหมายวาระการพัฒนา ความพึงพอใจไม่
อย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ น้อยกว่า
ปี พ.ศ. 2573
ร้อยละ 80

21.

โครงการ “จากสมาคมสู่
ประชาคม ครึ่งศตวรรษ
การศึกษาของอาเซียน”

22.

โครงการสานสัมพันธ์
เพื่อนบ้าน
- เวียดนาม
- เมียนมาร์
- สปป.ลาว
- กัมพูชา

23.

การประชุมโครงการความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ราชการไทย -สิงคโปร์ (CSEP)
การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
จั ด ท าแผนอั ต ราก าลั ง ของ
สต.สป.
การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
นานาชาติ ว่ า ด้ ว ยการจั ด การ
มรดกโลกทางพุ ท ธศาสนาใน
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
การประชุมเพื่อประเมินผล
โครงการอาสาสมัครผู้ช่วยสอน
ภาษาจีน ปี 2559

24.
25.

26.

27.

โครงกำร

โครงการอ่านสานสันติภาพ
และสงบนิ่งร่วมอธิษฐาน
1 นาที เนื่องในวันสันติภาพ
สากล

- รายงานผล
การดาเนินงาน
-จานวนผู้เข้าร่วม
180 คน
- ผลการประเมิน
ความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ
80
- รายงานผล
การดาเนินงาน
รายงานการประชุม

หมำย
เหตุ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสานัก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

ลำดับ
ที่
28.

โครงกำร
โครงการฝึกอบรมล่าม
มืออาชีพ

29.

การต้อนรับผู้อานวยการใหญ่
องค์การยูเนสโก

30.

การฝึกอบรมหลักสูตร
งานพิธีการ รุ่นที่ 2

31.

การประชุมหารือความร่วมมือ
ด้านการศึกษากับผู้บริหาร
ระดับสูงของฝ่ายราชอาณาจักร
การประชุมด้านการศึกษา
Wilton Park Dialogue
การประชุมสภาของสานักงาน
ระหว่างประเทศด้าน
การศึกษา หรือ สานักงาน IBE
ครั้งที่ 66
การเดินทางเยือน
บรูไนดารุซาลาม
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส
ด้านการศึกษาของอาเซีย
นวาระพิเศษ เพื่อสนับสนุน
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในฐานะผู้
ประสานงานหลักด้านอาเซียน
ของกระทรวงศึกษาธิการ
การเจรจาหารือความร่วมมือ
และพบปะนักเรียนไทยใน
ประเทศโมร๊อกโก และเข้าพบ
หารือกับเอกอัครราชทูต
ณ กรุงปารีส
การจัดค่ายเยาวชน ไทย –
สิงคโปร์ ประจาปี 2560
การประชุมนานาชาติด้าน
เมืองแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ 3

32.
33.

34.
35.

36.

37.
38.

ค่ำเป้ำหมำย
ตำมแผนฯ
- จานวน
ผู้เข้าร่วม ๒ คน
- ประกาศนียบัตร
- ผลการประเมิน
การอบรม
- จานวนผู้เข้าร่วม
50๐ คน
- รายงาน
ผลการดาเนินงาน

ผลกำร
ดำเนินงำน
- จานวน
ผู้เข้าร่วม 2 คน
- ผลการประเมิน
การอบรม

บรรลุค่ำ
เป้ำหมำย


- จานวน
ผู้เข้าร่วม
50๐ คน
- รายงาน
ผลการดาเนินงาน
จานวนผู้เข้าร่วม
- จานวน
2 คน
ผู้เข้าร่วม 2 คน
- ประกาศนียบัตร
รายงานการประชุม รายงาน
การประชุม



รายงานการประชุม

รายงาน
การประชุม
รายงาน
การประชุม



รายงาน
การประชุม
รายงาน
การประชุม



รายงานการประชุม

รายงาน
การประชุม



รายงานการประชุม

รายงาน
การประชุม
รายงาน
การประชุม



รายงานการประชุม

รายงานการประชุม
รายงานการประชุม

รายงานการประชุม

หมำย
เหตุ
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ลำดับ
ที่
39.

40.
41.
42.

43.

44.

45.
46.
47.
48.
49.

โครงกำร
การประชุมระดับรัฐมนตรีว่า
ด้วยการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก
และการประชุมที่เกีย่ วข้อง
การประชุมประจาปีเครือข่าย
เมืองสร้างสรรค์ขององค์การ
ยูเนสโก ครั้งที่ 11
การประชุมคณะกรรมการ
มรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 41
การประชุม ASEM
Conference on Innovative
Education and Human
Resource Building for
Sustainable Development
การประชุมเพื่อนาเสนอ
รายงานประเทศตามพันธกรณี
ภายใต้กติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง ฉบับที่ 2 ว่าด้วยวาจา
การประชุม “Workshop on
Action Plan of APEC
Education Strategy”
การประชุมคณะทางานด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ภายใต้กรอบเอเปค ครั้งที่ 42
(42nd APEC HRDWG Meeting)
งานเทศกาลสัปดาห์
ความร่วมมือด้านการศึกษา
จีน - อาเซียน
การประชุมระดับโลก
ด้านการศึกษาประจาปี 2560
ความร่วมมือด้านการศึกษา
ไทย - ลาว ครั้งที่ 4
การประชุมระดับสูง
ด้านการศึกษาของการประชุม
สมัชชาสหประชาชาติ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่องพัฒนาคุณภาพระบบ
บริหารจัดจัดการองค์กรและ
บุคลากรให้มีสมรรถนะสูง

บรรลุค่ำ
เป้ำหมำย


ค่ำเป้ำหมำย
ตำมแผนฯ
รายงานการประชุม

ผลกำร
ดำเนินงำน
รายงาน
การประชุม

รายงานการประชุม

รายงาน
การประชุม



รายงานการประชุม

รายงาน
การประชุม
รายงาน
การประชุม



รายงานการประชุม

รายงาน
การประชุม



รายงานการประชุม

รายงาน
การประชุม



รายงานการประชุม

รายงาน
การประชุม



รายงานการประชุม

รายงาน
การประชุม
รายงาน
การประชุม
รายงาน
การประชุม



จานวน
ผู้เข้าร่วม 50 คน



รายงานการประชุม

รายงานการประชุม
รายงานการประชุม
จานวน
ผู้เข้าร่วม 50 คน

หมำย
เหตุ






8

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสานัก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

จานวนโครงการที่บรรลุค่าเป้าหมาย
คิดเป็นร้อยละ

48
97.95

หมายเหตุ :  หมายถึง บรรลุคา่ เป้าหมาย
 หมายถึง ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย

เกณฑ์กำรให้คะแนน :
ระดับ ๑
ร้อยละ ๖๐

ระดับ ๒
ร้อยละ ๗๐

กำรคำนวณคะแนนจำกผลกำรดำเนินงำน :
ตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์
ตามเป้ าหมายของโครงการตามแผนปฏิ บั ติ
ราชการของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐

ระดับ ๓
ร้อยละ ๘๐

น้าหนัก
(ร้อยละ)
๑๐

ระดับ ๔
ร้อยละ ๙๐

ผลการ
ดาเนินงาน
97.95

ค่าคะแนนที่ได้
4.795

ระดับ ๕
ร้อยละ ๑๐๐

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.4795

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ
1. โครงกำรพัฒนำสื่อเพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจเพื่อกำรดำเนินงำนของอำเซียนภำยหลังปี 2558
โครงการพั ฒ นาสื่ อ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความเข้ า ใจเพื่ อ การด าเนิ น งานของอาเซี ย นภายหลั ง ปี 2558
ได้ปรับค่าเป้าหมายตามแผนฯ และระยะเวลาการดาเนินโครงการ เนื่องจากสานักเลขาธิการอาเซียน ได้พิจารณาต้นฉบับ
สมบูรณ์ ล่าช้าจึงส่งผลกระทบต่ อระยะเวลาการดาเนิ นโครงการดังกล่าว และการเผยแพร่สื่อเสริมสร้างความเข้าใจ
การดาเนินงานของอาเซียนภายหลัง ปี 2559 เป็นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ครอบคลุมมากกว่าการจัดนิทรรศการ
นอกจากนี้ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาการจัดกิจกรรมในระดับประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมีน้อยลง
เนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว จึงขอเปลี่ยนแปลงค่าเป้าหมายในส่วนของการจัดพิมพ์ จานวน 3,000 เล่ม
และการจัดทานิทรรศการ 1 ชุด เป็นการจัดพิมพ์ทั้งหมด จานวนทั้งหมด 10,000 เล่ม และได้ดาเนินบรรลุเป้าหมาย
2. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ในด้ำนกำรวำงแผนและกำรจัดกำรศึกษำ
(International Institute for Educational Planning IIEP)
สานั ก ความสั ม พั น ธ์ต่ างประเทศ สป. ได้ ร่วมมื อ กั บ สถาบั น พั ฒ นาครู ฯ จัด การฝึ ก อบรมและพั ฒ นา
ด้านการวางแผนและการบริหารการศึกษา เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะในระดับภูมิภาคได้นาความรู้ต่างๆ ไป
พัฒนาแผนการดาเนินงานฯ ให้เข้ากับบริบทของหน่วยงาน อันจะนาไปสู่การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อรองรับ
นโยบายด้านการศึกษาของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ประยุกต์ใช้ชุดฝึกอบรมทางไกลด้านการวางแผนและการจัด
การศึกษาของสถาบันนานาชาติเพื่อการวางแผนทางการศึกษาของยูเนสโก (UNESCO – International Institute for
Education Planning: IIEP) ภาคภาษาไทย จานวน 6 หน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วยการวางแผนด้านการศึกษา สถิติ
การวางแผนการศึ กษา การวิเคราะห์ การศึก ษา การก าหนดเป้ าหมายและยุ ท ธศาสตร์ ด้านนโยบายการศึ ก ษาและ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การกาหนดแนวทางการศึกษาในอนาคต และการติดตามและประเมินผล โดยดาเนินการ
ใน 2 หลั ก สู ต ร ได้ แ ก่ 1) หลั ก สู ต รการวางแผนการศึ ก ษาเพื่ อ สนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อนการปฏิ รู ป การศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และ 2) หลักสูตรการพัฒนางานประจาด้วยการวิจัยขั้นสูง (Routine to Research: R2R
– Advance) โดยได้จัดทาแผนการดาเนินโครงการร่วมกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการวางแผนทางการศึกษาของ
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ยูเนสโก หรือ IIEP สานักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
๑) การจัดทาแผนการดาเนินโครงการฯ
๒) การจั ด ท าเอกสารข้ อ ตกลงในการด าเนิ น ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถาบั น IIEP แล ะ
สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ในฐานะสานักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ
๓) การประชุมหารือร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔) การจัดประชุมฝึกอบรมและพัฒนาฯ ด้านการวางแผนฯ อันจะนาไปสู่การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
การจัดทารายงานผลการประชุมฯ เสนอสถาบัน IIEP และกระทรวงศึกษาธิการ
ผลการดาเนิ นงานในการประชุมเชิงปฏิ บัติ การดั งกล่าว มีการประชุมหารือกับผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 9 ธันวาคม 2560 มีการจัดทาหลักสูตรการอบรม และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้เข้าร่วม
การอบรม จานวน 41 คน และมีผลการประเมินผลก่อนการฝึกอบรม (Pre-test) และมีการประเมินผลจากคะแนน
การทดสอบ Post-test ดังรายละเอียดต่อไปนี้
- มีการจัดประเมินผลก่อนการฝึกอบรม (Pre-test) สาหรับผู้เข้าร่วมการประชุมฯ และการจัดประชุม
ฝึกอบรมและพัฒนาฯ ด้านการวางแผนฯ โดยการประเมินผลก่อนการอบรม มีคะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 41.30
- มี การประเมิ นผลจากคะแนนการทดสอบ Post-test และคะแนนการนาเสนอโครงการฯ ของผู้ เข้ารับ
การอบรมผ่านเกณฑ์การประเมิน ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 87.55
3. โครงกำร 1 อำเภอ 1 ทุน
โครงการ 1 อาเภอ 1 ทุน เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ให้จัดสรรทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) แก่
นั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายในอ าเภอ/เขตทั่ ว ประเทศ แห่ งละ 1 ทุ น โดยแนวคิ ด ส าคั ญ ของการให้ ทุ น คื อ
การพัฒนาศักยภาพของคนในประเทศ ตลอดจนการเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาการเรียนรู้ของคนในสังคมทุกระดับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้เด็กที่มีฐานะยากจนได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสาขาที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศ ซึ่งถือเป็นการลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ที่จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
ในระยะยาวและยั่งยื น โดยมีห น่ ว ยงานหลั ก ที่ ได้ รับ มอบหมายให้ ร่ วมดาเนิ น โครงการ ได้แ ก่ กระทรวงศึ กษาธิการ
(ส านั ก งานลั ดกระทรวงศึ ก ษาธิก าร และส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษา) กระทรวงการต่า งประเทศ และ
สานักงาน ก.พ.
ปัจจุบันโครงการ 1 อาเภอ 1 ทุ น อยู่ระหว่างการดาเนินโครงการรุ่น ที่ 3 มีผู้รับทุนจานวน 689 คน และ
รุ่นที่ 4 มีผู้รับทุนจานวน 568 คน รวมจานวนผู้รับทุน 1,257 คน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
ติ ด ตามดู แ ลผู้ รับ ทุ น ทั้ งในและต่ างประเทศ การบริ ห ารโครงการมี ค ณะกรรมการโครงการ 1 อ าเภอ 1 ทุ น โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ซึ่งมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อติดตามดูแล แก้ไขปัญหา
ต่างๆ ทีเ่ กิดขึ้นกับนักเรียนทุนและการบริหารจัดการโครงการ
4. โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรและกำรจัดแข่งขันกล่ำวสุนทรพจน์ในที่ชุมชนระดับชำติ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ และการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติตามหลัก
กติกาสากลประจาปี 2560 1) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสาหรับนักเรียน/นักศึกษา ในวันที่ 14 มกราคม ๒๕60
ณ โรงแรมตรัง จานวน 63 คน 2) การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ รอบรองชนะเลิศ
ในวันที่ 15 มกราคม ๒๕60 ณ โรงแรมตรัง จานวน 63 คน คัดเลือกไว้ จานวน 10 คน ๓) การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ รอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 24 มีนาคม ๒๕60 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล จานวน 10 คน
เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย จานวน 1 คน เดินทางไปเข้าร่วม การแข่งขันในระดับนานาชาติ ณ สหราชอาณาจักร
ทั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีวิทยากรที่มีทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ
ในการตั ด สิ น การแข่ งจั น กล่ า วสุ น ทรพจน์ ร ะดั บ นานาชาติ International Public Speaking) และ British Council
เป็นผู้ให้ความรู้ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ครู/อาจารย์ จานวน 61 คน และนักเรียน จานวน 63 คนสมัครเข้ารับ
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีผลความพึงพอใจการเข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 87.35
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

5. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรบูรณำกำรแผนควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศด้ำนกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร
สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจหลักในการส่งเสริมความ
ร่วมมือด้านการศึกษากับองค์การระหว่างประเทศและประเทศต่างๆ ที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก โดยมีความร่วมมือ
กับประเทศต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบทวิภาคีและพหุภาคี และให้ความสาคัญกับการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านความร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งมุ่งพัฒนาการดาเนินงาน
ด้านวิเทศสัมพันธ์ให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
ดั งนั้ น เพื่ อ ส่ งเสริ ม และพั ฒ นาความร่ วมมื อ ระหว่ างหน่ วยงานในการด าเนิ น งานด้ า นวิ เทศสั ม พั น ธ์ข อง
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารให้ มี ค วามเข้ ม แข็ งและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เน้ น การท างานเป็ น ที ม เชิ งรุ ก และมี ก ารบู ร ณาการ
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. จึงได้จัดโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนความร่วมมือกับต่างประเทศด้ านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 23 ธันวาคม
2559 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร โดยมีรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์) เป็นประธาน และ
มีผู้เข้าร่วมการประชุมจานวนทั้งหมด 53 คน ประกอบด้วยผู้อานวยการสานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.ข้าราชการและ
บุคลากรในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจ ร้อยละ 91.51
6. กำรจัดทำเอกสำรและสื่อภำรกิจของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรในฐำนะประธำนสภำรัฐมนตรีศึกษำ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (จากการขออุทธรณ์ ได้รับอนุมตั ิผลิตเป็นวิดิทัศน์จานวน 1 แผ่น พร้อมสาเนา 4 แผ่น)
ในการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) ครั้งที่ 48 เมื่อปี 2558 ที่ประเทศ
ไทย ได้ เลื อกให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิก ารของไทย ด ารงต าแหน่งประธานสภารัฐมนตรีศึ กษาแห่ง เอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างปี 2558 – 2560 โดยประธานสภาซีเมคจะมีบทบาทสาคัญในการส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศสมาชิกซีมีโอและองค์การระหว่างประเทศในสาขาการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม ดังนี้
- การเยือนประเทศสมาชิกซีมโี อ เพื่อเข้าพบและหารือการพัฒนาองค์การและการศึกษากับรัฐมนตรีของ
ประเทศสมาชิกซีมโี อ
- การตรวจเยี่ ย มการด าเนิ น งานของศู น ย์ / เครื อ ข่ า ยระดั บ ภู มิ ภ าคของซี มี โอ จ านวน ทั้ ง สิ้ น 21 แห่ ง
(1 เครือข่าย และ 20 ศูนย์) และสานักงานเลขาธิการซีมีโอ รวมทั้งให้คาแนะนาต่างๆ
- การส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์การซีมีโอให้เป็นที่รู้จักในภูมิภาคและนอกภูมิภาค
อนึ่ ง ในการประชุ ม สภาซี เ มค ครั้ ง ที่ 49 ในปี 2560 ที่ ป ระเทศอิ น โดนี เ ซี ย รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงจะจัดทาสื่อวีดิทัศน์ ภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทยจะส่งมอบตาแหน่ง
ประธานสภาซีเมคให้ แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึ กษาธิการและวัฒ นธรรมของอิ นโดนีเซีย โดยจะต้องน าเสนอผล
การดาเนินงานในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาซีเมค ในช่วง 2 ปี ที่ดารงตาแหน่งต่อที่ประชุมดังกล่าว ดังนั้น
กระทรวงศึกษาธิการ จึงจัดทาสื่อวิดิทัศน์ภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทยในวาระที่ดารงตาแหน่ง
สภาซีเมค จานวน 1 แผ่น พร้อมสาเนา 4 แผ่น
7. กำรจัดประชุมคณะทำงำนร่วมด้ำนกำรศึกษำไทย – เวียดนำม
จากการขออุทธรณ์ได้รับยกเว้นการประเมิน เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการเวียดนามมีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างภายในจึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดังกล่าว และขอเลื่อนออกไปโดยไม่มีกาหนด
(หนังสือ กพร. ที่ ศธ 0222 / 1564 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560)
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสานัก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

8. โครงกำรจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศ ทุนรัฐบำลบรูไนดำรุสซำลำม สำธำรณรัฐ
อินเดีย รัฐคูเวต รัฐบำลโอมำน และรำชอำณำจักรโมร็อกโก (*รอผลการพิจารณาการขออุทธรณ์ตัวชี้วัดจำก กพร.)
สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. มีภารกิจในการประสานและดาเนินความร่วมมือด้านการศึกษากับ
ต่างประเทศโดยทุก ๆ ปี จะมีทุนการศึกษาจากต่างประเทศเสนอให้แก่นักเรียนไทย ซึ่งแหล่งทุนจะกาหนดคุณสมบัติ
เงื่อนไข และวิธีการขอรับทุนในเบื้องต้น และสานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. จะขออนุมัติดาเนินการโดยการกาหนด
หลักเกณฑ์การคัดเลือก การประชาสัมพันธ์ การจัดสอบ และเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมให้แหล่งทุนพิจารณาภายใน
เวลาที่กาหนด สาหรับการดาเนินงานด้านทุนการศึกษาประจาปีงบประมาณ 2560 สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
ได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว จานวน 5 ประเทศ ได้แก่
1) ทุนการศึกษาของรัฐบาลราชอาณาจักรโมร็อกโก ประจาปีการศึกษา 2560 – 2561 มีผสู้ มัคร
เข้ารับการคัดเลือกจานวน 44 คน ได้รับคัดเลือก จานวน 15 คน
2) ทุนการศึกษารัฐบาลโอมาน ประจาปีการศึกษา 2560 – 2561 มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
จานวน 17 คน ได้รับคัดเลือก จานวน 4 คน (ตัวจริง 2 คน สารอง 2 คน)
3) ทุนการศึกษาของรัฐบาลคูเวต ประจาปีการศึกษา 2560 – 2561 มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 7 คน และระดับปริญญาตรี จานวน 29 คน ได้รับการคัดเลือกระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จานวน 4 คน และระดับปริญญาตรี จานวน 4 คน
4) ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยนาลันทา สาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งได้จัดสรรเงินกองทุน Thailand
Fund for Nalanda University ให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาไทย (ฆราวาสและสงฆ์ ) มี ผู้ ป ระสงค์ ข อรั บ ทุ น จ านวน 2 คน
ผ่านการคัดเลือกมีเพียง 1 คน ทุนรัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม ประจาปีการศึกษา 2560 – 2561 เพื่อเข้าศึกษาต่อที่
สถาบั น อุ ด 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 โดยกระทรวงศึกษาธิการได้รับรองผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว จานวน 1 คน
โดยมีผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสมัครรับทุนต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 100 คน
9. โครงกำรอบรมครูผู้สอนภำษำฝรั่งเศส โดยกำรสนับสนุนผู้เชี่ยวชำญจำกโรงเรียน Nouvelle สวิตเซอร์แลนด์
ภาษาฝรั่งเศสเป็ นอีกภาษาหนึ่ งที่ สามารถใช้ เป็ นเครื่องมื อในการศึ กษา ค้ นคว้ า ความรู้ด้ านวิทยาการ และ
เทคโนโลยีต่างๆ ที่มีความก้าวหน้า รวมถึ งความรู้ในสาขาวิชาอื่ น ได้ แก่ วิศวกรรม ดาวเทียม อวกาศ เคมี อุตสาหกรรม
การแพทย์ การเกษตร สถาปั ตยกรรม นิ ติ ศาสตร์ อั กษรศาสตร์ โบราณคดี การออกแบบ ด้ านแฟชั่ น การโรงแรม และ
การประกอบอาหาร เนื่ องจากภาษาฝรั่งเศสเป็ นภาษาที่ ใช้ ใน 35 ประเทศทั่ วโลก รวมทั้ งกลุ่ มประเทศ สหภาพยุ โรป (EU)
อีก 25 ประเทศ ดังนั้น การส่งเสริมให้เยาวชนไทยยุคใหม่มีความรู้และทักษะด้านภาษาฝรั่งเศสจึงเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน
มีความสามารถในการศึกษาหาความรู้ในหลากหลายสาขาวิชา อย่างไรก็ตาม การเรียนภาษาฝรั่งเศสให้ประสบความสาเร็จ
สามารถนามาใช้ในการทางานหรือศึกษาต่อได้นั้น ผู้เรียนจะต้องมีความเข้าใจอย่างแท้จริง รวมทั้งมีความสนใจอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งเทคนิคและวิธีการสอนของครูผู้สอนถือเป็นปัจจัยสาคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาเทคนิค
และวิธีการสอนภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย จึงได้ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียน Ecole Nouvelle
de la Suisse Romande (ENSR) เมือง Lausanne ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และโรงเรียนวังไกลกังวล อาเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคี รีขันธ์ จั ดโครงการอบรมเทคนิ คและวิธีการสอนภาษาฝรั่งเศสให้ กั บครูภาษาฝรั่งเศส โดยวิ ทยากรผู้ เชี่ ยวชาญ
จากโรงเรียน ENSR จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะการสอนภาษาและวัฒ นธรรมฝรั่งเศสสาหรับ
ครูภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 17 - 21 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนวังไกลกังวล อาเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ โดยผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 85.23
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสานัก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

10. กำรประชุมสมัชชำกำรศึกษำนำนำชำติ หัวข้อ “กำรพัฒนำกำรศึกษำของประเทศในภูมิภำคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้กับวำระกำรศึกษำใหม่ของซีมีโออีก 2 ทศวรรษ”
องค์ ก ารรั ฐ มนตรี ศึ ก ษาแห่ ง เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ก่ อ ตั้ งเมื่ อ วั น ที่ ๓๐ พฤศจิ ก ายน ๒๕๐๘ ภายใต้
ความตกลงร่ ว มกั น ระหว่ า งรั ฐ บาลในภู มิ ภ าค และได้ มี ก ารลงนามในกฎบั ต ร เมื่ อ วั น ที่ ๗ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๑๑
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของอินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ปัจจุบันมีสมาชิก
๑๑ ประเทศ คือ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย ติมอร์-เลสเต
และเวียดนาม สมาชิกสมทบ ๘ ประเทศ คือ ออสเตรเลีย แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี นิวซีแลนด์ เนเธอร์แลนด์ สเปน
และสหราชอาณาจั ก ร หน่ ว ยงานที่ เป็ น สมาชิ ก สมทบ ๔ แห่ ง คื อ สภาระหว่ า งประเทศด้ า นการศึ ก ษาทางไกล
มหาวิทยาลัย Tsukuba บริติช เคาน์ซิล และสมาคมเพื่อการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาระหว่างประเทศแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (China Education Association for International Exchange – CEAIE) โดยมี ศูน ย์/เครือข่ ายระดั บ
ภูมิภาคซึ่งมีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะทาง จานวน ๒๑ แห่ง ตั้งอยู่ในประเทศสมาชิก
ทั้งนี้ ในการประชุมหารือเชิงยุทธศาสตร์ระดับรัฐมนตรีศึกษาของซีมีโอ (Strategic Dialogue for Education
Ministers: SDEM) ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนกันยายน 2557 ณ กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ที่ประชุมฯ ได้ รับรองแถลงการณ์
เวียงจันทน์ว่าด้วยวาระการศึกษาใหม่ของซีมีโอ ภายหลังปี 2558 โดยกาหนดประเด็นสาคัญด้านการศึกษาของซีมีโอ
7 ประเด็นที่ต้องเร่งดาเนินการในอีก 20 ปี ระหว่างปี ค.ศ. 2015 – 2035 ได้แก่ 1) การส่งเสริมการจัดการศึกษาและ
การดูแลเด็กปฐมวัย ๒) การจัดการอุปสรรคในการเข้าถึงการศึกษา ๓) การเตรียมความพร้อมการศึกษาเพื่อเผชิญกับ
สภาวะฉุกเฉิน ๔) การส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา ๕) การปฏิรูประบบการพัฒนาครู
๖) การเสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ ด้ า นการอุ ด มศึ ก ษาและการวิ จั ย และ ๗) การพั ฒ นาหลั ก สู ต รการเรี ย นการสอน
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ ๒๑ ต่ อ มาในการประชุ ม SDEM ครั้ งที่ 2 เมื่ อ เดื อ นเมษายน 2559
ณ เมืองบันดุง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ที่ประชุมฯ ได้รับรองแถลงการณ์บันดุงโดยเน้นความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก
ซีมีโอเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศให้มี
ความแข็งแกร่งการแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดี/สิ่งท้าทายในเรื่องการศึกษาปฐมวัย การศึกษาและฝึกอบรมด้านเทคนิคและ
อาชีวศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การนานวัตกรรมมาใช้ในการจัด หลักสูตร
การเรียนการสอน ตลอดจนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน ผู้ที่ทางานภาคการศึกษา โดยเฉพาะครู
การประชุ ม ในครั้ งนี้ จั ด ขึ้ น ระหว่ า งวั น ที่ 3-4 พฤษภาคม 2560 มี ผู้ เข้ าร่ ว มประชุ ม มากกว่ า 400 คน
จาก 20 ประเทศ ประกอบด้วยนักการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องจากประเทศสมาชิกซีมีโอ โดยมีหัวข้อย่อย 7 ประการ
ซึ่งมุ่งเน้นการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนี้ 1) การศึกษาสาหรับครูและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2) การพัฒ นาคุณภาพ
ทางการศึกษา และการเข้าถึงการศึกษาสาหรับผู้เรียนทุกระดับ 3) การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาค
ผ่านทางสะเต็มศึกษา 4) การเรียนรู้แบบดิจิทัลในโลกไร้พรมแดน 5) การจัดการศึกษาในภาวะฉุกเฉินและบทบาทของ
ชุมชนในโรงเรียน 6) การพัฒนาทักษะของผู้เรียนเพื่อให้ตรงตามความต้องการของท้องถิ่นและโลก 7) การเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการศึกษาและชุมชน
11. โครงกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริหำรของศูนย์ซีมีโออินโนเทค ครั้งที่ 60
รองปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (นายชั ย ยศ อิ่ ม สุ ว รรณ์ ) เป็ น ผู้ แ ทนปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ในพิ ธี เปิ ด การประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารของศู น ย์ ซี มี โ ออิ น โนเทค ครั้ ง ที่ 60 (60th SEAMEO INNOTECH
Governing Board Meeting) เมื่ อ วั น ที่ ๑๙ ตุ ล าคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมเรดิ สั น บลู พลาซ่ า
กรุงเทพมหานคร และเป็นผู้แทนประเทศไทย ในฐานะคณะกรรมการบริหาร ของศูนย์ฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศสมาชิกซีมีโอ ๑0 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย
เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม (ยกเว้น ติมอร์ เลสเต) และสานักงานเลขาธิการซีมีโอ
การประชุ ม คณ ะกรรมการบริ ห ารของศู น ย์ ซี มี โ ออิ น โนเทค มี ก าหนดจั ด ขึ้ น เป็ น ป ระจ าทุ ก ปี
โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ร่ว มหารื อ และก าหนดแนวทางการพั ฒ นาและวิจั ย ด้ านนวั ต กรรมการศึ ก ษาของศู น ย์ ซี มี โอ
อิ น โนเทค อั น จะน าไปสู่ ก ารด าเนิ น โครงการ/กิ จ กรรมที่ ต อบสนองต่ อ ความต้ อ งการของประเทศสมาชิ ก ซี มี โ อ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งพิจารณาผลการดาเนินงานและความสาเร็จของการจัดกิจกรรม
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสานัก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

12. โครงกำรปฐมนิเทศผู้เข้ำร่วมโครงกำร ENESYS 2016 หัวข้อ Japanese – Language Communication
/ Experience in Japanese Culture (2 ครั้ง)
กระทรวงการต่ า งประเทศญี่ ปุ่ น ได้ ด าเนิ น โครงการ “JENESYS 2016” โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ส่ งเสริ ม
การเชื่อมความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนของญี่ปุ่นและประชาชนจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ได้แก่
เอเชียแปซิฟิก อเมริกาเหนือ ยุโรป ละตินอเมริกา และหมู่เกาะแคริบเบียน สร้างเสริมความเชื่อมั่น ความเข้าใจและสร้าง
เครือข่ายระหว่างเยาวชนของญี่ปุ่นและจากประเทศที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคม
ประวัติศาสตร์ ความแตกต่างทางวัฒนธรรม การเมือง และความสัมพันธ์ทางการทูตของญี่ปุ่นให้แก่เยาวชนที่เข้าร่ วม
โครงการ โดยในครั้งนี้ มีเป้าหมายที่จะเชิญเยาวชนจากภูมิภาคต่างๆ จานวนกว่า ๑,๖๗๐ คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจาประเทศไทย ได้ขอความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการในการเสนอ
ชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ดังนี้ กลุ่มที่ ๑ จานวน ๒๒ คน โดยเข้าร่วมโครงการ
ระหว่างวันที่ ๑ – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จานวน ๑๕ คน และระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ และกลุ่มที่ ๒
จานวน ๒๔ คน พร้อ มด้ วยเจ้ าหน้ าที่ ผู้ ดูแ ลนั กเรีย น จ านวน ๒ คน รวมทั้งหมด จ านวน ๒๖ คน เข้าร่วมโครงการ
JENESYS 2016 หัวข้อ “Japanese-Language Communication/Experience in Japanese Culture” ซึ่งได้เดินทาง
ไปเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑-๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยรัฐบาลญี่ปุ่นรับผิดชอบ ค่าบัตร
โดยสารระหว่างประเทศ ค่าประกันสุขภาพ ค่าที่พั ก ค่าอาหาร และค่าพาหนะภายในประเทศญี่ ปุ่น ให้แก่ผู้เข้าร่วม
โครงการตลอดโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆ กับญี่ปุ่นแล้ว และยังเป็น
การช่ ว ยให้ นั ก เรีย นนั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ ได้ มี ค วามรู้ค วามเข้ าใจเกี่ ย วกั บ ประเทศญี่ ปุ่ น ภาษา วั ฒ นธรรม รวมถึ งชี วิ ต
ความเป็ น อยู่ ของชาวญี่ ปุ่ น นอกจากนี้ ยังเป็ น การช่ วยส่ งเสริม ให้ นั ก เรียนนั ก ศึ ก ษาไทยมี ความต้อ งการที่ จะเรียนรู้
ภาษาญี่ ปุ่ น ถือ เป็ น ภาษาที่ ส ามที่ ส าคัญ ในปั จจุ บั น เป็ น อย่ างยิ่ง ซึ่ งสอดคล้ อ งกับ นโยบายของกระทรวงศึ กษาธิการ
ที่ ต้ อ งการสนั บ สนุ น และกระตุ้ น ให้ นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาไทยมี ค วามรู้ ค วามสามารถและมี ทั ก ษะในการสื่ อ สาร
ภาษาต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพและนาไปใช้สื่อสารได้ในชีวิตจริง ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการ โดยมี ผู้ เข้ า ร่ ว มโครงการทั้ งสิ้ น 48 คน มี ผ ลการประเมิ น ผู้ ผ่ า นเกณฑ์ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100 และ
มีผลความพึงพอใจเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 85.14
13. โครงกำรลงนำมในบันทึกควำมเข้ำใจว่ำด้วยควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำระหว่ำงกระทรวงศึกษำธิกำรแห่ง
รำชอำณำจักรไทยกับสำนักกำรศึกษำของรัฐบำลเขตบริหำรพิเศษฮ่องกง
จากการที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติการจัดทาและลงนามบันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยกับสานักการศึกษา
ของรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ซึ่งเป็นฉบับแรก โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไทย และ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าวโดยการแลกเปลี่ยนเอกสารลงนาม
ในเบื้องต้น ฮ่องกงเสนอให้ทุนนักเรียนไทย ภายใต้นโยบาย“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” (One Belt One Road Initiative)
สาหรับ ศึกษาต่อในระดับ ปริญ ญาตรีในสถาบั นการศึก ษาของฮ่อ งกง โดยแต่ละทุ น การศึ กษาจะมีจานวนเงิน ไม่เกิ น
๑๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์ฮ่องกงต่อปี (คิดเป็น ๕๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี) และมีเงินสนับสนุนให้แก่นักเรียนที่มีปัญหาทางการเงิน
เป็ น จ านวนไม่ เกิ น ๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์ ฮ่ อ งกงต่ อ ปี (คิ ด เป็ น ๒๓๐,๐๐๐ บาทต่ อ ปี ) นอกจากนี้ รั ฐมนตรี ว่ าการ
กระทรวงศึ กษาธิ การฮ่ องกง ยั งได้ เสนอให้ ไทยและฮ่ อ งกงด าเนิ น โครงการโรงเรีย นพี่ โรงเรี ย นน้ อ ง (Sister school)
เพื่อเปิดโอกาสให้โรงเรียนไทยและฮ่องกงได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการระหว่างกัน ซึ่งในฮ่องกงได้เริ่มดาเนินการ
แล้วกว่า ๖๐๐ คู่ สาหรับความร่วมมือกับไทย อาจเริ่มต้นดาเนินการก่อน ๕ คู่ (๑๐ โรงเรียน) และอาจขยายจานวนให้
มากขึ้นในอนาคต
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสานัก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

14. กำรพัฒนำบุคลำกรหลักสูตรประกำศนียบัตรชั้นสูงกำรบริหำรงำนภำครัฐและกฎหมำยมหำชน
สานักความสาพันธ์ต่างประเทศ สป. ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน จานวน 1 ราย จัดโดยสถาบันพระปกเกล้าในฐานะเป็นองค์กรมหาชนอิสระ
สั งกั ด รั ฐ สภา มี ภ ารกิ จ รั บ ผิ ด ชอบด้ า นการให้ ก ารศึ ก ษาอบรมขั้ น สู ง ทางด้ า นแนวคิ ด และเผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้
ด้านประชาธิปไตยและการเมืองการปกครองแก่ผู้นาในสังคม ได้จัด “หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมาย
มหาชน”ขึ้น รุ่นที่ ๑๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เพื่อพัฒนาผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ทั้งที่เป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์กรอิสระ รวมถึงผู้บริหารเอกชน ที่เล็งเห็น
ความสาคัญของการจัดระบบการบริหารจัดการที่ดีเป็นไปตามหลักนิติธรรม หลักเศรษฐศาสตร์ หลักการกาหนดนโยบาย
และหลักการจัดการองค์การสมัยใหม่ เพื่อให้ผู้บริหารที่ผ่านหลักสูตรดังกล่าวได้มีความสามารถที่จาเป็นของการเป็นผู้นา
ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการที่ดี เป็นต้นแบบในวงการต่างๆ ของประเทศสืบไป
15. โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรของสำนักควำมสัมพันธ์ต่ำงประเทศ สป. โดยกำรส่งไปฝึกงำน ณ องค์กำรระหว่ำงประเทศ
โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรของส านั ก ความสั ม พั น ธ์ ต่ า งประเทศ สป. โดยการส่ ง ไปฝึ ก งาน
ณ องค์การระหว่างประเทศ เป็นการฝึกปฏิบัติงานของข้าราชการสานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. จานวน 4 ราย
มีการฝึกปฏิบัติงานร่วมกับองค์การระหว่างประเทศ ในประเทศที่กาหนด ดังนี้
- นางสาววลีพร คาจริง นักวิเทศสัมพันธ์ชานาญการ ฝึกปฏิบตั ิหน้าที่ ระหว่างวันที่ 16 เมษายน 5 พฤษภาคม 2560 ณ Nanyang Polytechnic สาธารณรัฐสิงคโปร์
- นายธั ญ ชิ ต ผดุ งศุ ภ ไลย นั ก วิ เทศสั ม พั น ธ์ ป ฏิ บั ติ ก าร ฝึ ก ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ระหว่ า งวั น ที่ 4 - 24
มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (SEAMEO Regional Centre for
Educational Innovation and Technology – SEAMEO INNOTECH) กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
- นางสาวรัชนินทร์ พงศ์อุดม นักวิเทศสัมพันธ์ชานาญการ ฝึกปฏิบตั ิหน้าที่ ระหว่างวันที่ 7 - 25
สิงหาคม 2560 ณ สานักงานยูเนสโก กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
- นางสาวโกมุที ยมลนันทน์ นักวิเทศสัมพันธ์ชานาญการ ฝึกปฏิบัตหิ น้าที่ ระหว่างวันที่ 4 - 24
กันยายน 2560 ณ สานักงานซีมโี อ ซีโมเลค กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ทั้ งนี้ เจ้ า หน้ า ที่ ที่ เข้ า ร่ ว มโครงการได้ ส ร้ า งสั ม พั น ธ์ แ ละเครื อ ข่ า ยการท างานที่ ดี ในองค์ ก ารที่ เจ้ า หน้ า ที่
ได้ไปฝึกปฏิบัติงาน ทาให้การติดต่อประสานงานในอนาคตมีความสะดวกรวดเร็วและมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เจ้าหน้าที่
ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการทางานให้มีความเป็นสากลมากขึ้น
16. กำรเจรจำและประชุมนำนำชำติ (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 ง
การประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาเอเปค ครั้งที่ 6 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559 ในรอบการประชุมที่ 3 หัวข้อ
“การจ้ า งงาน : การเปลี่ ย นผ่ า นจากการศึ ก ษาสู่ ก ารมี งานท า เพื่ อ ความเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ และสั งคม ”
ซึ่งเป็นการหารือประเด็นสาคัญเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐบาล มหาวิทยาลัย สถาบันอาชีวศึกษา ภาคเอกชน
สาหรับการดาเนินงานด้านปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลไทย ซึ่งได้ให้ความสาคัญในเรื่องคุณภาพ ความเท่าเทียม โอกาส
และความยั่งยืน การเข้าถึงการศึก ษาที่มี คุณ ภาพอย่ างเท่ าเทีย มกันย่ อมนามา ซึ่งโอกาสที่ เพิ่ม มากขึ้นในการพั ฒ นา
คุณ ภาพชีวิตประชาชน อันจะน าไปสู่ความเท่ าเทียมกัน ในสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ประเทศไทยใช้งบประมาณ
มากกว่าร้อยละ 20 เพื่อลงทุน ด้านการศึ กษาที่จัด อย่างครอบคลุม มีคุณ ภาพ และการเรียนรู้ต ลอดชีวิตเพื่อ ทุกคน
ให้ผู้เรียนมีความพร้อมด้านทักษะในโลกของการทางาน และสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านจากการศึกษาสูก่ ารมีงานทา และได้
เรียนให้ที่ประชุมรับทราบว่า ขณะนี้ทั่วโลกคิดตรงกันใน 4 เรื่อง คือ 1) เห็นพ้องต้องกันว่าจะใช้ ICT เป็นเครื่องมือ
ที่สาคัญในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนทุกระดับ 2) การพัฒนา Soft Skills ซึ่งเป็นทักษะภายใน เป็นทักษะที่เกี่ยวกับ
คน และการใช้ชีวิต หรือเรื่องของความคิด จิตใจ ศิลปะในการทางานร่วมกันเป็นทีม การทางานเชิงบูรณาการ การสื่อสาร
ฯลฯ ซึ่งต้องเกิดจากการพัฒนาภายในของแต่ละบุคคล 3) การส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรี ยนจบออกมาเป็นผู้ประกอบการ
ให้มากขึ้น 4) การพัฒนาครู ให้มีศักยภาพสูงขึ้นและรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในศตวรรษนี้
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสานัก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

17. กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรของศูนย์ระดับภูมภิ ำคของซีมีโอ
การประชุ มคณะกรรมการบริ ห ารของศู น ย์ระดั บ ภู มิ ภ าคของซีมี โอ เป็ น การประชุม ผู้ บ ริห ารระดับ สู งจาก
กระทรวงศึกษาธิการ ๑๑ ประเทศ เพื่อพัฒนากรอบมาตรฐานสมรรถนะครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (High
Officials Meeting on the Development of Regional Competency Framework for Teachers in Southeast
Asia) โดยคุรุสภาร่วมกับสานักงาเลขาธิการซีมีโอ จัดประชุมระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเดอะ
สุ โ กศล กรุ ง เทพมหานคร เพื่ อ พั ฒ นากรอบมาตรฐานสมรรถนะครู ใ นภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
โดยมีนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประธานกรรมการคุรุสภา เป็นประธานเปิดการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ ๑๑ ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา มาเลเซีย ลาว เวียดนาม พม่า
สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และติมอร์ –เลสเต คณะอนุกรรมการ/คณะทางานจัดทา (ร่าง) มาตรฐานอ้างอิง
วิชาชีพครูอาเซียน ผู้แทนองค์กรประเทศสมาชิกสภาครูอาเซียน และผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สานักงานเลขาธิการซีมีโอ
ซึ่ งที่ ป ระชุ ม ได้ เห็ น ควรก าหนดให้ มี ก ารจั ด ท ากรอบมาตรฐานสมรรถนะครู ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
โดยกาหนดให้มีการจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่างๆ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
18. กำรเจรจำควำมร่วมมือตำมกรอบควำมร่วมมือทวิภำคี
สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ได้ดาเนินการจัดส่งคณะผู้แทนเดินทางไปเจรจาหารือความร่วมมือ
ทวิภาคีกับต่างประเทศ ในปีงบประมาณ 2560 จานวน 4 ครั้ง ดังนี้
1) การเจรจาหารือความร่วมมือกับ สปป.ลาว รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์)
และคณะได้เดินทางไปเยือน สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2559 และได้มีโอกาสพบหารือกับนางแสงเดือน
หล้าจันทะบูน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น.
และหลั งจากนั้ น ได้ เข้าร่ วมการประชุม หารือ ความร่วมมื อด้ านการศึ กษาไทย-ลาว ครั้งที่ 4 ร่วมกั บ รศ. สี ส ะหมอน
สิดทิลาดวงสา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว
โดยมีน ายนริศ โรจน์ เฟื่ องระบิ ล อุปทู ตรักษาการสถานเอกอัค รราชทูต ณ เวียงจันทน์ เข้าร่วมประชุม ด้วย ส าหรับ
การพบปะเจรจาหารือและการประชุม ความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-ลาว ครั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิ ดเห็ น
เกี่ยวกับการพัฒนาทางการศึกษาระหว่างสองประเทศ การพิจารณาสารัตถะของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการศึกษาไทย-ลาว (ฉบับใหม่) และการริเริ่มแผนงานที่จะดาเนินการในอนาคต ได้แก่ การแลกเปลี่ยนเยาวชน
เพื่ อ การเรีย นรู้ ร่ วมกั น การส่ งเสริม การเรีย นการสอนแบบทวิ วุ ฒิ การท าโครงงาน/วิ จั ย ร่ ว มของนั ก เรี ย นสองฝ่ า ย
การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี การขยายความร่วมมือระดับมหาวิทยาลัยสู่ภูมิภาค การพัฒนาศูนย์การเรียน
ชุมชน และการยกระดับการพัฒนาครูของ สปป.ลาว เป็นต้น
2) การเจรจาหารือความร่วมมือกับโมร็อกโกและฝรั่งเศส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) และคณะ ได้เดินทางเยือนประเทศโมร็อกโกและฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2560
เพื่อหารือความร่วมมือด้านการศึกษาและพบปะนักเรียนไทยที่กาลังศึกษาอยู่ในประเทศโมร็อกโก
ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เข้าพบหารือกับนาง Mounia Boucetta รัฐมนตรีช่วย
ว่ า การกระทรวงการต่ า งป ระเทศโมร็ อ กโก และ Prof. Said Amzazi ป ระธานมห าวิ ท ยาลั ย โมฮั ม เหม็ ด
ที่ 5 ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพั นธ์ทั่ วไปและความร่วมมือด้านการศึกษาที่ผ่านมา
พร้อ มกั น นี้ ได้เห็ น พ้ องที่ จ ะขยายความร่วมมื อ ด้านการศึ ก ษาระหว่ างกั น โดยการจัด ท าบั น ทึ ก ความเข้า ใจว่ าด้ว ย
ความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-โมร็อกโก (MOU) และการแลกเปลี่ยนทุนการศึกษา โดยฝ่ายไทยจะสนับสนุนทุนระดับ
ปริ ญ ญาโทให้ แ ก่ โมร็ อ กโกจ านวน 2-3 ทุ น ในขณะที่ ฝ่ า ยโมร็ อ กโกได้ ม อบทุ น ให้ แ ก่ นั ก เรี ย นไทยเพื่ อ ศึ ก ษาต่ อ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ปี ละ 15 ทุ น นอกจากนี้ จะมี ก ารหารือ เกี่ ยวกั บ การส่ งเสริ ม ความร่วมมื อ ด้ านอิ ส ลามศึ ก ษาและ
การฝึกอบรมผู้นาศาสนาอิสลามในโอกาสต่อไป สาหรับการเดินทางเยือนฝรั่งเศส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้หารือ
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กับเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการศึกษาระหว่างไทยกับฝรั่งเศส และแลกเปลี่ยนข้อมูล
เกี่ยวกับนักศึกษาไทยมุสลิมที่ศึกษาอยู่ในประเทศฝรั่งเศส
3) การเจรจาหารือความร่วมมือกับสหราชอาณาจักร เพื่อหารือความร่วมมือด้านการศึกษา ระหว่างวันที่
20 – 27 ตุลาคม 2559 สาระสาคัญของการหารือดังนี้
ในโอกาสนี้ รั ฐมนตรีช่ว ยว่า การกระทรวงศึ ก ษาธิก ารได้ เข้ าพบกั บ Mr. Tim Otes, Group Director of
Assessment Research and Development ณ Cambridge Assessment เกี่ยวกับความคืบหน้าการปฏิรูปการศึกษา
ของไทย ที่เน้นการปฏิรูปหนังสือเรียนและความสอดคล้องกันของหลักสูตรการเรียนการสอน สาหรับการพัฒนาทักษะ
ภาษาอั งกฤษให้แ ก่นั ก เรียนและครู กระทรวงศึ กษาธิก ารได้ด าเนิ น การหลายด้า น อาทิ การร่วมกั บ บริติช เคานซิ ล
ประเทศไทย ในการนาวิทยากรชาวต่างชาติซึ่งเป็ นเจ้าของภาษา และมีความเชี่ยวชาญในด้นการสอนภาษาอังกฤษ
เข้าร่วมเรียนรู้เทคนิคการสอนที่เน้นการสื่อสาร จานวน 350 คนเป็นต้น
2 ) ก า ร ห า รื อ กั บ Professor Collen McLaughlin, Director of Innovation, the Faculty of
Education, University of Cambridge โดยขอความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ
แนวทางการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ ของสถาบันภูมิราชธรรม ซึ่งจะดาเนินการจัดตั้งเป็นสถาบัน อุ ดมศึกษาทางวิชาการ
และวิชาชีพชั้น สูง ก่อตั้งขึ้นเพื่ อเฉลิมพระเกียรติพ ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช โดย Professor
Collen
๓) การหารื อ กั บ Mr.Nick Gibb, Minister of State for School Standards เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น การ
ปฏิ รูป การศึ ก ษาของโรงเรี ย นนานาชาติ โดยเน้ น การปฏิ รูป หลั ก สู ตร หนั งสื อ เรีย น การทดสอบ และการอบรมครู
ซึ่งประเทศสหราชอาณาจักรกาลังทบทวนหลักสูตรเช่นกัน โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับวิธีการสอนการอ่านให้นักเรียน
รวมทั้งเน้นย้าถึงความสาคัญของความรู้ที่นาสู่การฝึกฝนทักษะ
4) การห ารื อ กั บ Mr. Jesse Norman, Minister for Industry and Energy และเปลี่ ย นข้ อ คิ ด เห็ น
ทางการเมือง ประวัติศาสตร์ และปรัชญาการเมืองร่วมกัน
19. โครงกำรติดตำมประเมินผลและแนะแนวกำรศึกษำต่อของผูร้ ับทุนกำรศึกษำมำเลเซีย
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาให้แก่นักเรียนไทยที่ได้รับทุ น
รัฐบาลมาเลเซียรุน่ ที่ 5 และรุ่นที่ 6 ซึ่งกาลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 103 คน ในวันที่ 22 - 23
มีนาคม 2560ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เพื่อให้นักเรียนดังกล่าวได้ทราบข้อมูลทางเลือกและช่องทางการสมัค รเรียนต่อ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาทั้ งในประเทศไทยและประเทศมาเลเซี ย รวมทั้ งเพื่ อ เป็ น ขวั ญ ก าลั งใจที่ จ ะศึ ก ษาและน าความรู้
ความสามารถกลับไปพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป โดยมีผู้แทนจาก สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานศึกษาธิการ
ภาค 8 ศู น ย์ป ระสานงานและบริห ารการศึ ก ษาจั งหวัด ชายแดนภาคใต้ และส านั ก ความสั ม พั น ธ์ ต่ างประเทศ สป.
ร่วมเป็นวิทยากร
20. โครงกำรสัมมนำและประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อกำหนดแนวทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำตำมเป้ำหมำยวำระ
กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของสหประชำชำติ ปี พ.ศ. 2573
โครงการสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกาหนดแนวทางการพัฒ นาการศึกษาตามเป้ าหมายวาระ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ปี พ.ศ. 2573 ภายใต้โครงการ “การเสริมสร้างศักยภาพของประเทศไทย
เพื่อการบรรลุเป้าหมายวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ปี พ.ศ 2573” เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน
2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องราชา 2 (ชั้น 11 อาคาร 2) โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค การจัด ประชุม
เชิง ปฏิบัติก ารระดับ ชาติ ภายใต้โ ครงการ “การเสริม สร้า งศัก ยภาพของประเทศไทยเพื่อ การบรรลุเ ป้า หมาย
วาระการพัฒ นาอย่า งยั ่ง ยืน ของสหประชาชาติ ปี พ.ศ. 2573” จัด ขึ ้น เมื ่อ วัน ที ่ 12 มิถ ุน ายน 2560
ประกอบด้วยการประชุม 2 ส่วน ดังนี้
๑) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกาหนดแนวทางทางการดาเนินงานของประเทศไทยสู่การบรรลุเป้าหมาย
วาระการพั ฒนาอย่ างยั่ งยื นของสหประชาชาติ โดยร่ วมกั บ ส านั กนโยบายและยุ ทธศาสตร์ สป. ซึ่ งได้ รับมอบหมายจาก
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กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารให้ เ ป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในเป้ า หมายที่ 4 ด้ า นการศึ ก ษา และการจั ด ท าร่ า ง Roadmap
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ ค วามรู้ แ ละสร้ า งความเข้ า ใจและก าหนดแนวทางความร่ ว มมื อ ในการด าเนิ น การแผนที่
ยุทธศาสตร์ (roadmap) ของเป้าหมายที่ 4 ด้านการศึกษาของสหประชาชาติของประเทศไทย โดยการบรรยายภาพรวม
การอภิปราย และการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
๒) การประชุ มเชิ งปฏิ บั ติ การส าหรั บเยาวชน ฯ โดยร่ วมกั บ สถาบั นระหว่ างประเทศเพื่ อการค้ าและ
การพัฒนา (องค์การมหาชน) เพื่อให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจแก่เยาวชน รวมถึงสนับสนุนให้เยาวชนมีบทบาทสาคัญ
ในการช่วยให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ด้วยการจัดทาข้อเสนอแนะ
ของเยาวชนสู่การบรรลุเป้าหมายวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ภายในปี 2573
การจั ด การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารในครั้ ง นี้ มี ผู้ บริ ห าร ผู้ แทนหน่ วยงานทั้ งภายในและภายนอก
ของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งครูและนักเรียนเข้าร่วมการประชุมฯ รวมทั้งสิ้น 120 คน ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงาน
องค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภายนอกกระทรวงศึกษาธิการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
เช่น กระทรวงมหาดไทย สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน และ
กระทรวงวั ฒ นธรรม เป็ น ต้ น โดยการประชุ ม ครั้ งนี้ ผู้ เข้ า ร่ ว มการประชุ ม ได้ รั บ ความรู้ ความเข้ า ใจ และ แนวทาง
การดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย เป้าหมายที่ 4 ด้านการศึกษาของเป้าหมายวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ
นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมยังได้มีข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินการเพื่อสู่ การบรรลุเป้าหมายวาระการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ เป้าหมายที่ 4 ภายในปี 2573 และผลการสารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการดาเนินโครงการ
ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 80.64
21. โครงกำร “จำกสมำคมสู่ประชำคม ครึ่งศตวรรษกำรศึกษำของอำเซียน”
สานัก ความสัม พัน ธ์ต ่า งประเทศ สป. ร่ว มกับ คณะกรรมาธิก ารระหว่า งรัฐ บาลอาเซีย นว่า ด้ว ยสิท ธิ
มนุษ ยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights : AICHR) คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ ง
ประเทศไทย และจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จั ดกิ จกรรมโต้ว าทีส ิท ธิม นุษ ยชนระดับ ประเทศสาหรับ นัก เรีย นระดับ
มัธ ยมศึก ษา ภายใต้โครงการ “จากสมาคมสู่ประชาคม ครึ่งศตวรรษการศึกษาของอาเซียน” ซึ่งจัดคู่ขนานกับการแข่งขัน
โต้วาทีสิทธิมนุษยชนเยาวชนของประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ ๓ - ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ กรุงเทพมหานคร
ในการนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ได้กล่าวให้โอวาทและมอบ
รางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนในพิธีปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมคณะ
ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นนักเรียนและครูจาก ๓๕ สถานศึกษา รวม ๑๘๐ คนทั่วประเทศ
สรุปผลการจัดกิจกรรมภายใต้ โครงการ “จากสมาคมสู่ประชาคม ครึ่งศตวรรษการศึกษาของอาเซียน” ดังนี้
๑. โครงการ “จากสมาคมสู่ประชาคม ครึ่งศตวรรษการศึกษาของอาเซียน”จัดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อเฉลิม
ฉลองวาระครบรอบ ๕๐ ปีประชาคมอาเซียน เสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชน สร้างโอกาสให้
เยาวชนไทยได้มีปฏิสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียน ซึ่งจะจัดคู่ขนานกับการโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนอาเซียน
๒. กิจกรรมภายใต้โครงการฯ ประกอบด้วย
๒.๑ การโต้ ว าที สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนอาเซี ย นและการโต้ ว าที สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
โดยกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบการจัดกิจกรรมระดับมัธยมศึกษาใน ๒ กิจกรรมย่อย ได้แก่
๒.๑.๑ การแข่งขันการนาเสนอในที่สาธารณะ หัวข้อ “ASEAN & Human Rights in Our Mind”
๒.๑.๒ การแข่ ง ขั น โต้ ส าระวาที สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนศึ ก ษาอาเซี ย นใน ๒ ญั ตติ ได้ แ ก่
๑ ) To promote woman’s rights, a quota system to include equal proportion of woman should become
mandatory และ ๒) Environmental damage should be treated as a Human Rights Violation
๒.๒ การเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๒.๓ การศึกษาดูงาน และสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ปฏิบั ติงานเกี่ยวกับการดูแลและพัฒนาผู้พิ การและ
ผู้ด้อยโอกาส ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี
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๒.๔ การรับฟังบรรยายและแบ่งกลุ่มอภิปรายเรื่องสิทธิมนุษยชนและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน
ข้ามชาติ และการสัมภาษณ์แรงงานข้ามชาติ
๒.๕ การรับฟังการเสวนาเรื่องอาเซียนและสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการศึกษารูปแบบการโต้วาทีสิทธิ
มนุษยชนอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒.๖ การเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนและสิทธิมนุษยชนผ่านฐานกิจกรรม ASEAN AMAZE ZONE ๓ ฐาน คือ
๑) ASEAN in Your Eyes ๒) Adventure in ASEAN และ ๓) ASEAN Way Forward นอกจากนี้ ได้ มี พิ ธี ม อบรางวั ล ให้ กั บ เยาวชน
อาเซียนและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจากประเทศไทย จานวน ๔ ประเภทรางวัล ประกอบด้วย ๑) รางวัลการโต้วาที
สิทธิมนุษยชนอาเซียน ๒) รางวัลภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ๓) รางวัล Best Team Presentation ในกิจกรรม
การน าเสนอในที่ ส าธารณ ะแบบกลุ่ ม ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาในหั ว ข้ อ ASEAN & Human Rights in My (Our) Mind
๔) รางวัล Best Speaker และ Second Best Speaker ในกิจกรรมโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับมัธยมศึกษา ทั้งนี้ ประเทศไทยจะ
ได้รายงานผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมในที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียนที่มีกาหนดจัดช่วงเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ประเทศไทยต่อไป
22. โครงกำรสำนสัมพันธ์เพื่อนบ้ำน (เวียดนำม เมียนมำร์ สปป.ลำว และกัมพูชำ)
รัฐบาลได้กาหนดการดาเนินนโยบายการต่างประเทศกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะเชิงรุกเพื่อมุ่งเสริมสร้าง
ความไว้เนื้อเชื่อใจและความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ซึ่งจะทาให้เกิดความเข้มแข็งและมั่นคง
ในภูมิภาค ทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลักที่มี
บทบาทในการด าเนิ น ความร่ ว มมื อ ด้ า นการศึ ก ษากั บ ต่ า งประเทศ ให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ แ ละ
ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ กัมพูชา สปป.ลาว เวียดนาม เมียนมาร์ และมาเลเซีย โดยการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระหว่างสองประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประชาชนตามแนว
บริ เวณชายแดนให้ มี ศั ก ยภาพ มี ค วามรู้ ความสามารถ และความสั ม พั น ธ์ ใกล้ ชิ ด ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติและสันติภาพในภูมิภาค
ส าหรั บ ในปี งบประมาณ 2560 ส านั ก ปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารโดยส านั ก ความสั ม พั น ธ์ ต่ า งประเทศ
ได้เห็นชอบให้หน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและความเข้าใจกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่
1. มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนครจั ด หลั ก สู ต รการอบรมด้ า นภาษาและวั ฒ นธรรมไทยให้ แ ก่ บุ ค ลากร
ของเวียดนาม จานวน 12 คน ระหว่างวันที่ 10-17 กันยายน 2560 เพื่อให้สามารถสื่อสารกับคนไทยได้ในระดับหนึ่ง
มีความรู้ความเข้าใจในวิถีชีวิตของคนไทย รวมทั้งศิลปะและวัฒนธรรมไทย
2. วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี จัดหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 5 สาขาอาชีพ ให้แก่ประชากรเมียน
มาที่อยู่บริเวณชายแดนไทย - เมียนมา (เมืองทวาย) จานวน 100 คน ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2560
3. สานักงานศึกษาธิการภาค 13 (อุบลราชธานี) โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จัดหลักสูตรฝึกอบรม
ด้านการต้อนรับและเครื่องดื่มให้แก่บุคลากรของสาธารณรั ฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จานวน 10 คน ระหว่างวันที่
7-16 กันยายน 2560 และบุคลากรของกัมพูชา จานวน 8 คน ระหว่างวันที่ 24-30 กันยายน 2560
โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.75
23. กำรประชุมโครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนรำชกำรไทย-สิงคโปร์ (CSEP)
กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐสิงคโปร์เป็น เจ้าภาพจัด การประชุมโครงการความร่วมมือระหว่าง
หน่ วยงานราชการไทย-สิงคโปร์ (CSEP) ครั้งที่ 13 โดยมี ผู้ แทนสานั กงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และส านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเข้าร่วมหารือ ร่วมกับ ผู้แทนจากหน่วยงานอื่น ๆ จ านวน 45 คน เมื่อวัน ที่ 21 - 22
สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม Regent สาธารณรัฐสิงคโปร์
CSEP (Civil Service Enhanced Partnership) เป็นหนึ่งเสาหลักในกรอบความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความ
เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ (Singapore-Thailand Enhanced Partnership-STEP) จัดตั้งขึ้น
เมื่อปี พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสาหรับข้าราชการระดับสูงทั้งสองประเทศได้มีโอกาสพบปะ
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สร้างความคุ้นเคยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีระหว่างกัน โดยใช้ช่องทางการหารือที่เป็นกันเองและลดขั้นตอนใน
การทางานในระบบราชการ รวมทั้งเป็นกลไกสาคัญที่จะช่วยอานวยประโยชน์ต่อการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่าย ทั้งนี้
ความร่วมมือภายใต้ CSEP ประกอบด้วย 13 สาขา ได้แก่ (1) ยุติธรรมและศาล (2) การศึกษา (3) สวัสดิการสังคมและ
เยาวชน (4) เทคโนโลยี ส ารสนเทศ (5) ข้ า ราชการพลเรื อ น (6) สื่ อ มวลชน ศิ ล ปะ และวั ฒ นธรรม (7) วิ ช าการ
(8) การขนส่ ง (9) สาธารณสุ ข (10) การต่ า งประเทศ (11) แรงงาน (12) วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และ
(13) สิ่งแวดล้อมสาหรับผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ที่ เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ คือ Ms. Cindy Khoo ตาแหน่ ง
Director of Planning Division แ ล ะ Ms. Stella Yu ต า แ ห น่ ง Senior Officer, International Cooperation
Branch, Planning Division ในการนี้ ผู้แทน กระทรวงศึกษาธิการของไทยเป็นผู้นาเสนอผลการดาเนินงานในช่วงปีที่
ผ่านมา ได้แก่ การเพิ่ มจานวนโรงเรียนเครือ ข่ายจาก 10 แห่ งเป็น 15 แห่ ง การแลกเปลี่ ยนการเยือ นของโรงเรีย น
เครือข่าย การจัดค่ายนักเรียนไทย-สิงคโปร์ การฝึกงานของข้าราชการ การฝึกอบรมระยะสั้นด้านผู้นาทางการศึกษา
การศึกษาดูงานของครูและนักเรียน โครงการพัฒนาครูอาชีวศึกษาของไทยร่วมกับมูลนิธิเทมาเส็ก และโครงการฝึกงาน
ของนักศึกษาอาชีวศึกษา เป็นต้น ส่วนโครงการที่จะดาเนินร่วมกันในปีต่อไป ได้แก่ การฝึกอบรมภาษาอังกฤษสาหรับ
ครูผู้สอน การอบรมหลักสูตรความเป็นผู้นา (Leadership) การพัฒนาหลักสูตร STEM ศึกษา เป็นต้น ซึ่งจะมีการหารือ
รายละเอียดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
24. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดทำแผนอัตรำกำลังของ สต.สป.
สืบเนื่องจากคณะกรรมการกาหนดเป้าหมายและนโยบายกาลังคนภาครัฐ และสานักงาน ก.พ. กาหนดให้
ทุกส่วนราชการจัดทายุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการสาหรับการปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ทุก 5 ปี) รวมทั้งปรับโครงสร้างภายในส่วนราชการใหม่ โดยให้จัดทาแผน
อัตรากาลังเพื่อรองรับภารกิจระยะสั้นและระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ได้จัดการประชุมให้ความรู้ในการจัดทาแผนอัตรากาลัง ซักซ้อมแนวทางการดาเนินการในการจัดทาแผนอัตรากาลังให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และให้เป็นไปตามแนวทางที่ ก.พ. กาหนด
ส านั ก ความสั ม พั น ธ์ ต่ า งประเทศ สป. จั ด โครงการประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก ารจั ด ท าแผนอั ต ราก าลั งของ
สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. โดยมีบุคลากรเข้าร่วมประชุมจานวน 25 คน ในวันที่ 10-12 มีนาคม 2560
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
25. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรนำนำชำติว่ำด้วยกำรจัดกำรมรดกโลกทำงศำสนำในภูมิภำคเอเชีย-แปซิฟิก
สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะสานักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่า
ด้วยการศึกษา ฯ สหประชาชาติ ร่วมกับ ศูนย์มรดกโลก องค์การยูเนสโก กระทรวงวัฒ นธรรม และจังหวัดนครพนม
ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติว่าด้วยการจัดการมรดกโลกทางศาสนาในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก ระหว่างวันที่
17 - 19 พฤษภาคม 2560 ณ โรงละครแห่ งชาติ (โรงเล็ ก ) กรุ งเทพฯ และจั งหวั ด นครพนม เพื่ อ พั ฒ นาความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและมุมมองนานาชาติเรื่องมรดกโลกด้ านศาสนา และศักยภาพของเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและ
ภาคการศึกษาในจังหวัดที่จะต้องดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องตามหลักการของยูเนสโก ในระหว่างวันที่
17 - 19 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงเทพฯ และ จังหวัดนครพนม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 92 คน
ในการนี้ ศูนย์มรดกโลก ได้มีหนังสือขอบคุณรัฐบาลไทย ได้แก่ สานักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย
การศึกษาฯ สหประชาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดนครพนม สานักงานยูเนสโกกรุงเทพฯ และ
ศูนย์มรดกโลก ที่เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมในครั้งนี้ รวมถึงมหาวิทยาลัยนครพนม วัดพระ ธาตุพนม และ
ชุมชนสังกะ ที่จัดการศึกษาดูงานและกิจกรรมต่างๆ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยให้การประชุมครั้งนี้
ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ และผลจากการประชุมที่นามาสู่การเสนอแถลงการณ์นครพนมว่าด้วยมรดก
โลกทางศาสนา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ซึ่งจะเป็นขั้นตอนที่สาคัญที่นามาสู่การนาเสนอข้อริเริ่มเกี่ยวกับมรดก
โลกทางศาสนาของยูเนสโกไปสู่การปฏิบัติต่อไป
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสานัก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

26. กำรประชุมเพื่อประเมินผลโครงกำรอำสำสมัครผู้ช่วยสอนภำษำจีน ประจำปีกำรศึกษำ 2559
ส านั ก ความสั ม พั น ธ์ ต่ า งประเทศ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้ ม อบประกาศนี ย บั ต รให้ แ ก่
ผู้ช่วยสอนภาษาจีนและสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ในการประชุมเพื่อประเมินผลโครงการอาสาสมัครผู้ช่วยสอน
ภาษาจีน จากมหาวิทยาลัยการศึกษากุ้ยโจว Guizhou Education University ประจาปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 7
มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม นูโว ซิตี้ กรุงเทพฯ
สาหรับการประชุมเพื่อประเมินผลโครงการในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ช่วยสอนชาว
จีนจากมหาวิทยาลัยการศึกษากุ้ยโจว และเปิดโอกาสให้ผู้แทนสถานศึกษาต่างๆ ของไทย ที่เข้าร่วมโครงการประจาปี
การศึกษา 2559 ได้ร่วมกันเสนอแนะแนวทางและข้อคิ ดเห็ นต่างๆ สาหรับ การเข้าร่วมโครงการที่ผ่านมา เพื่อเป็ น
ประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการได้นาไปปรับปรุงและพัฒนาในการดาเนินโครงการในครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น รวมทั้ง เพื่อเป็นการขอบคุณ ผู้ช่วยสอนชาวจีนและสถานศึกษาต่างๆ ที่ได้ร่วมมือกันดาเนินการเรียนการสอน
ภาษาจีนจนประสบความสาเร็จด้วยดี ในโอกาสนี้ ได้มีผู้แทนจากสถานศึกษาแสดงความจานงขอรับผู้ช่วยสอนภาษาจีน
เพิ่มขึ้นในโครงการประจาปีการศึกษา 2560 และหากเป็นไปได้ ต้องการให้ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการเดินทางไปเยี่ยม
ชมและสั งเกตการณ์ ร ะหว่ า งการฝึ ก สอนของนั ก ศึ ก ษาเพื่ อ สร้ า งขวั ญ และก าลั งใจให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาชาวจี น รวมทั้ ง
อาจพิจารณาจัดโครงการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยการศึกษากุ้ยโจวให้แก่ผู้แทนจากสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
ในโอกาสต่อไป โดยผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ช่วยสอนชาวจีนในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 85.14
27. โครงกำรอ่ำนสำนสันติภำพและสงบนิ่งร่วมอธิษฐำน 1 นำที เนื่องในวันสันติภำพสำกล
เนื่องในวัน สันติภาพสากล ปี 2560 สหประชาชาติได้กาหนดหัวข้อสาหรับวันสันติภ าพสากลในปี นี้ คื อ
“Together for Peace: Respect, Safety and Dignity for All” เพื่อให้ทั่วโลกมุ่งสร้างสันติภาพ ลดความเหลื่อมล้า
และเน้นให้ความสาคัญแก่ผู้ลี้ภัยและผู้อพยพซึ่งมีอยู่ทุกหนแห่งทั่วโลก ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ ควรได้รับการคุ้มครองทั้งภายใต้
กฎหมายระหว่างประเทศและความเมตตาเอื้ อ อาทรจากพวกเราทุ ก คนพวกเราจะต้ อ งเปิ ดใจและยื่ น มื อช่ วยเหลื อ
คนเหล่ านี้ ในฐานะที่ พ วกเขาก็ เป็ น สมาชิ ก ในสั งคมโลกเพื่ อ ธารงไว้ซึ่ งสั น ติ ภ าพ หลี ก เลี่ ย งความรุน แรง รวมทั้ งเกิ ด
การพัฒนาที่ยั่งยืน
มูลนิ ธิสหพัน ธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวัน ออก (อี .เทค) จั งหวั ด ชลบุ รี ร่ว มจั ด กิ จ กรรมอ่ านสารสั น ติ ภ าพและสงบนิ่ งร่ ว มจิ ต อธิ ษ ฐาน 1 นาที เนื่ อ งใน
วันสันติภาพสากล 2560 ณ เวทีอารีน่า 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้บริหารจาก
มูลนิธิสหพั นธ์สันติ ภาพสากล (ประเทศไทย) กระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนจังหวัดชลบุ รี พร้อมคณาจารย์ นั กเรียน/
นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) เข้าร่วมกิจกรรมจานวน 100 คน เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560
28. โครงกำรฝึกอบรมล่ำมมืออำชีพ
ด้วยตระหนักถึงความสาคัญของภาษาอังกฤษที่ใช้สื่อสารกันทั่วโลก ในฐานะที่เป็นภาษาสากลและภาษา
ราชการของประชาคมอาเซียน และนับตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. จึงได้จัดฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาทักษะให้แก่บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ มาอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และ
ทักษะด้านภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น โดยแบ่งหลักสูตรฝึกอบรมตามความถนัดและความสามารถของผู้เข้ารับการอบรมแต่ละ
กลุ่ม โดยส่วนใหญ่เน้นทักษะการสื่อสารในชีวิตประจาวัน อย่างไรก็ตาม ทักษะที่จาเป็นต่อการทางานและยังขาดแคลนอยู่
เป็นจานวนมาก คือ ทักษะการเป็นล่าม ดังนั้น สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ได้ร่วมมือกับล่ามอาชีพมาจัดอบรม
ให้แก่บุคลากรที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี เพื่อเพิ่มทักษะในการเป็นล่ามแปลสลับ ไทย-อังกฤษ และอังกฤษ - ไทย
เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้แทนจาก 5 องค์กรหลัก จานวน 15 คน ซึ่งผ่าน
การฝึกอบรมร้อยละ 100
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสานัก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

29. กำรต้อนรับผู้อำนวยกำรใหญ่องค์กำรยูเนสโก
ในโอกาสที่ นางอีรินา โบโกว่า ผู้อานวยการใหญ่องค์การยูเนสโกได้เดินทางมาเยือนประเทศไทย เพื่อเข้าถวาย
สั ก การะพระบรมศพพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชในพระบรมมหาราชวั ง เข้ า เยี่ ย มคารวะ
นายกรัฐมนตรี และปฏิบั ติภารกิจเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและองค์การยูเนสโก ตามคาเชิญของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยในระหว่างการเดินทางมาเยือนครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2560
ได้ปฏิบัติภารกิจที่สาคัญ ดังนี้
1) การหารือทวิภาคีระหว่างนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
และนางอีรินา โบโกว่า ผู้อานวยการใหญ่ องค์การยูเนสโก เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท
เอราวัณ โดยทั้งสองฝ่ายยืนยันที่จะส่งเสริมความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างกัน อนึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ได้แสดงความยินดีต่อความสาเร็จขององค์การยูเนสโก ภายใต้การบริหารของ นางอีรินา โบโกว่า และขอขอบคุณองค์การ
ยูเนสโก โดยเฉพาะสานักงานยูเนสโก กรุงเทพ ฯ ที่ได้สนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
ในขณะที่ผู้อานวยการใหญ่องค์การยูเนสโกได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลไทยที่ได้สนับสนุนการจัดตั้งสานักงานยูเนสโก กรุงเทพ
ฯ รวมถึงความช่วยเหลืองบประมาณเพื่อการซ่อมอาคารหม่อมหลวงปิ่นมาลากุล
2) การเยี่ ย มคารวะ พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โอชา นายกรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 29 สิ งหาคม 2560
ณ ห้ อ งสี ม่ ว ง ท าเนี ย บรั ฐ บาล นายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ ก ล่ า วขอบคุ ณ ผู้ อ านวยการใหญ่ อ งค์ ก ารยู เนสโกที่ ไ ด้ ร่ ว มแสดง
ความไว้อาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเข้าถวายสักการะพระบรมศพ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระบรมมหาราชวัง พร้อ มทั้งกล่าวชื่นชม นางอีรินา โบโกว่า
ผู้อานวยการใหญ่ อ งค์ การยูเนสโก ที่ ได้ส่ งเสริม ความร่วมมื อระหว่างประเทศไทยกั บ องค์ก ารยู เนสโกอย่างต่อเนื่ อ ง
โดยประเทศไทยให้ความสาคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และได้น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวปฏิบัติ
เพื่ อ ให้ ป ระชาชนได้ รั บ การพั ฒ นาความเป็ น อยู่ ที่ ดี ขึ้ น ในขณะที่ ผู้ อ านวยการใหญ่ อ งค์ ก ารยู เนสโก ได้ ก ล่ าวแสดง
ความอาลั ย ต่ อ การสวรรคตของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช และแสดงความชื่ น ชม
ในพระอัจฉริยภาพที่ได้ทรงพระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒ นาที่ ยั่งยืน รวมถึง
พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่ทรงเป็นทูตสันถวไมตรีของยูเนสโก
และได้พระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาให้แก่ประชาชนชาวไทย และในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้
ได้ ก ล่ า วขอบคุ ณ รั ฐ บาลไทย และส านั ก เลขาธิ ก ารคณะกรรมการแห่ งชาติ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษา ฯ สหประชาชาติ
กระทรวงศึ กษาธิการ ที่ได้ ร่วมมื อกั บองค์ การยูเนสโกดาเนิน กิ จกรรมในสาขาความร่วมมือ ที่เกี่ ยวข้อ งอย่างประสบ
ผลสาเร็จและต่อเนื่อง
3) การปาฐกถาในหัวข้อ Global Challenges and UNESCO’s Soft Power Vision โดยผู้อานวยการ
ใหญ่องค์การยูเนสโก เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมดุสิตธานี เนื้อหาการปาฐกถาครั้งนี้ ได้ให้ความสาคัญ
กั บ “Soft Power” ซึ่ งพลั งแห่ งการโน้ ม น้ า วใจ โดยผ่ านทางวั ฒ นธรรม ค่ านิ ย มและความรู้ ซึ่ งหลั ก การดั งกล่ า ว
สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงของประเทศไทยที่ให้ความสาคัญกับความรู้ด้านวิชาการ ควบคู่กับหลัก
จริยธรรมเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง ได้กล่าวยกย่องประเทศไทยที่ได้ให้ความสาคัญกับวาระ
การพัฒนา 2030 ที่เน้นความสาคัญการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ประเทศ
ไทย 4.0 ด้วยการพัฒนาศักยภาพและทักษะของประชาชนด้วยการส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ และเป็นการจัด
การศึกษาสาหรับประชาชนทุกคน รวมถึงการเสริมสร้างพลังของเด็กผู้หญิงและสตรี
4) การประชุมเรื่อง UNESCO International Symposium & Policy Forum & Cracking the Code:
Girls’ Education in STEM เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ผู้อานวยการใหญ่องค์การยูเนสโกได้กล่าวถึงความจาเป็นที่
ทั่วโลกจะต้องร่วมมือกันในการส่งเสริมความเท่าเทียมในการเรียนสะเต็มศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้าระหว่าง
เพศ และส่งเสริมโอกาสการมีงานทาของสตรีและรองศาสตราจารย์นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจา
กระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงนโยบายของประเทศไทยที่ส่งเสริมการเรียนสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนให้มี
ทักษะในการแก้ไขปัญหา รู้จักคิดวิเคราะห์ และมีความพร้อมในการทางานตามความต้องการของประเทศ
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5) ในวั น ที่ 29 สิ งหาคม 2560 ผู้ อ านวยการใหญ่ อ งค์ ก ารยู เนสโกได้ เข้ าถวายสั ก การะพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพระบรมมหาราชวัง และได้เข้าร่วมในพิธีขอบคุณรัฐบาลไทยที่ได้ให้
การสนับสนุนการจัดตั้งสานักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ และการซ่อมแซมอาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ณ สานักงาน
ยูเนสโก กรุงเทพ ฯ นอกจากนี้ ผู้อานวยการใหญ่องค์การยูเนสโกได้เข้าร่วมในพิธีลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
องค์การยูเนสโกกับประเทศไทยในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้การอุปถัมภ์
ขององค์การยูเนสโก ณ ห้องสีฟ้า ทาเนียบรัฐบาล โดยเป็นการลงนามระหว่างผู้อานวยการใหญ่องค์การยูเนสโก และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี รัฐมนตรีว่า การกระทรวงศึก ษาธิก าร ในฐานะประธาน
คณะกรรมการแห่งชาติฯ สหประชาชาติ เป็นสักขีพยาน
ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการต้อนรับผู้อานวยการใหญ่องค์การยูเนสโกในแต่ละกิจกรรม รวมทั้งสิ้น จานวน 500 คน
30. กำรฝึกอบรมหลักสูตรงำนพิธีกำร รุ่นที่ 2
สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศได้ส่งบุคลากร จานวน 2 คน ได้แก่ นางภัสศรี ศศิประภา และนางสาววลีพร
คาจริง นักวิเทศสัมพันธ์ชานาญการ เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรงานพิธีการ (Protocol Training Course) รุ่นที่ 2
ประจาปี 2560 สาหรับส่วนราชการต่างๆ ที่มีภารกิจด้านการต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักปฏิบัติ
สากลในเรื่องต่างๆ แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพิธีการและการต่างประเทศต่อไป และเพื่อให้สามารถนาไปถ่ายทอดและขยายผล
ให้กับบุคลากรของหน่วยงานตนเองที่ปฏิบัติงานในด้านพิธีการ และด้านการต่างประเทศ โดยมีหัวข้อในการฝึกอบรม
7 หัวข้อ ได้แก่ 1) ที่มาของงานพิธีการและหลักพิธีการทูต ๒) ประเภทของรูปแบบการเยือนของอาคันตุกะต่างประเทศ
๓) พิธีการและการอานวยความสะดวกสาหรับการเยือนในรูปแบบต่างๆ ๔) การเยี่ยมคารวะ การหารือรูปแบบต่างๆ
๕) การเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ประสานงาน (Liaison Officer) ๖) มารยาทสากล และ ๗) การจัดเลี้ยงรับรอง
31. กำรประชุมควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำกับผู้บริหำรระดับสูงของฝ่ำยสหรำชอำณำจักร
รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (นายแพทย์ ธี ร ะเกี ย รติ เจริ ญ เศรษฐศิ ล ป์ ) เดิ น ทางเยื อ น
สหราชอาณาจักร เพื่อ หารือความร่วมมือด้ านการศึก ษา ระหว่างวัน ที่ 20 – 27 ตุลาคม 2559 สาระสาคัญ ของ
การหารือดังนี้
1 ) การห ารื อ กั บ Mr. Tim Otes, Group Director of Assessment Research and Development
ณ Cambridge Assessment เกี่ยวกับความคืบหน้าการปฏิรูป การศึกษาของไทย ที่เน้นการปฏิรูป หนังสือเรียนและ
ความสอดคล้ อ งกั น ของหลั ก สู ต รการเรี ย นการสอน ส าหรั บ การพั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั งกฤษให้ แ ก่ นั ก เรี ย นและครู
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ ด าเนิ น การหลายด้ า น อาทิ การร่ ว มกั บ บริ ติ ช เคานซิ ล ประเทศไทย ในการน าวิ ท ยากร
ชาวต่างชาติซึ่งเป็นเจ้าของภาษา และมีความเชี่ยวชาญในด้นการสอนภาษาอังกฤษเข้าร่วมเรียนรู้เทคนิคการสอนที่เน้น
การสื่อสาร 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 โดยขอความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ
แนวทางการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ ของสถาบันภูมิราชธรรม ซึ่งจะดาเนินการจัดตั้งเป็นสถาบัน อุดมศึกษาทางวิชาการ
และวิชาชีพชั้น สูง ก่อตั้งขึ้นเพื่ อเฉลิมพระเกียรติพ ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช โดย Professor
Collen
๓) การหารื อ กั บ Mr.Nick Gibb, Minister of State for School Standards เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น การ
ปฏิ รูป การศึ ก ษาของโรงเรีย นนานาชาติ โดยเน้ น การปฏิ รูป หลั ก สู ตร หนั งสื อ เรีย น การทดสอบ และการอบรมครู
ซึ่งสหราชอาณาจักรกาลังทบทวนหลักสูตรเช่นกัน โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับวิธีการสอนการอ่านให้นักเรียน รวมทั้งเน้น
ย้าถึงความสาคัญของความรู้ที่นาสู่การฝึกฝนทักษะ
4) การหารือกับ Mr. Jesse Norman, Minister for Industry and Energy และเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางการ
เมือง ประวัติศาสตร์ และปรัชญาการเมืองร่วมกัน
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32. กำรประชุมด้ำนกำรศึกษำ Wilton Park Dialogue
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) และคณะผู้แทนไทย เข้าร่วม
การประชุมด้านการศึกษา Wilton Park Dialogue ภายใต้ชื่อหัวข้อ “Building a skilled workforce in South East
Asia: harnessing partnerships for success” ระหว่างวัน ที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2559 ณ กรุงกั วลาลัม เปอร์
ประเทศมาเลเซี ย โดยรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ร่ ว มเป็ น ผู้ บ รรยายในหั ว ข้ อ “A Skills and training
approach to education”
การประชุ ม ดั ง กล่ า วเป็ น ความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง British High Commissioner และ British Education
Training and Technology (BETT) Asia 2016 จั ด โดย Wilton Park ซึ่ งเป็ น หน่ ว ยงานด้ า นการประชุ ม ระหว่ า ง
ประเทศของกระทรวงการต่ า งประเทศ สหราชอาณาจั ก ร เป็ น เวที ก ารประชุ ม ที่ เปิ ด โอกาสให้ ผู้ น าด้ านการศึ ก ษา
ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการกว่า 50 คนจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสหราชอาณาจักร ร่วมหารือในประเด็น
การเตรียมความพร้อมด้านทักษะที่จาเป็นให้กับเยาวชนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต
โดยเฉพาะประเด็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียน มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน รวมทั้งการส่งเสริมการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) และการอาชีวศึกษา
33. กำรประชุมสภำของสำนักงำนระหว่ำงประเทศด้ำนกำรศึกษำ หรือ สำนักงำน IBE ครั้งที่ 66
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์) รองในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย
การศึ ก ษาฯ สหประชาชาติ ได้ เป็ น หั ว หน้ า คณะผู้ แ ทนไทย เดิ น ทางไปเข้ า ร่ ว มการประชุ ม สภาระหว่ า งประเทศ
ด้านการศึกษา หรือ สภา IBE ครั้งที่ 66 ณ กรุงเจนีวา สมาพั นธรัฐสวิส โดยมีน างสาวนงศิลินี โมสิกะ ผู้อ านวยการ
สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. นายปราโมทย์ ด้วงอิ่ม รองผู้แทนถาวรไทยประจายูเนสโก และนางขนิษฐา ห้านิรัติศัย รักษาการ
นักวิเทศสัมพันธ์เชี่ยวชาญ เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมฯ ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2559
การประชุมสภา IBE ครั้งที่ 66 จัดขึ้นเพื่อรับทราบและเห็นชอบผลการดาเนินงาน กิจกรรม และงบประมาณ
ของสถาบัน IBE ในปี 2559 และร่วมกาหนดแนวทางการดาเนินงานของสถาบัน IBE ในอนาคต สาหรับประเทศไทย
ได้ รับ การเลือ กตั้ งจากสมาชิ ก องค์ ก ารยู เนสโก ให้ เข้าร่ วมเป็ น สมาชิ ก ของสภา IBE ขององค์ก ารยู เนสโก ครั้ งที่ 38
เมื่อปี 2558 โดยมีสมาชิกจาก 12 ประเทศเข้าร่วมประชุม
34. กำรเดินทำงเยือนบรูไนดำรุซำลำม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางเยือนบรูไนดารุสซาลามในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) เพื่อปฏิบัติภารกิจในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(ประธานสภาซีเมค) และตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการศึกษาของบรูไนฯ
ให้ความสาคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามสมรรถนะของตนเอง โดยกระทรวงศึกษาธิการบรูไนได้พัฒนาระบบ
การศึ ก ษาในศตวรรษที่ 21 (Sistem Pendidikan Negara Abad Ke-21 : SPN 21 – The National Education
System for the 21th Century) ซึ่ ง มี ค วามมุ่ ง หมายที่ จ ะเตรี ย มผู้ เ รี ย นให้ ส ามารถเผชิ ญ ความท้ า ทายของโลก
ยุ ค โลกาภิ วั ฒ น์ บรู ไนฯ จึ งได้ พั ฒ นาระบบการศึ ก ษาที่ เน้ น การปรั บ ปรุงใน 3 ด้ า น ได้ แ ก่ 1.โครงสร้า งการศึ ก ษา
(Education Structure) 2. หลักสูตรและการประเมิน (Curriculum and Assessment) 3. เทคนิคและอาชีวศึกษา
(Technical and Vocational Education) ซึ่งบรูไนฯ ได้เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่ วมพัฒ นาการศึกษา
และก าหนดตั ว ชี้ วั ด ทางการศึ ก ษา 3 มิ ติ ได้ แ ก่ 1. อั ต ราการจ้ างงานของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต่ ากว่า ร้ อ ยละ 80
โดยมีการวิเคราะห์ความต้องการแรงงานเพื่อผลิตกาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการ ซึ่งสามารถดาเนินการได้บรรลุ
เป้าหมายของสถาบัน Institute Technical Education (IBTE) ในปี 2560 นักศึกษามีงานทากว่าร้อยละ 80 ภายใน
ระยะเวลา 6 เดือนหลังจากสาเร็จการศึกษา 2. อัตราความพึงพอใจของนายจ้างในการทางานของผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่า
กว่ า ร้ อ ยละ 70 ในปี 2559 นายจ้ า งมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การท างานของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาร้ อ ยละ 90.9
3. อั ต ราการส าเร็ จการศึ ก ษาของผู้ ล งทะเบี ย นเข้ าศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาไม่ ต่ ากว่ าร้อ ยละ 90 ในปี 2558
มีผู้สาเร็จการศึกษาร้อยละ 87.30
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นอกจากนี้ บรูไนฯ ยังสนับสนุนการเรียนด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา รวมถึงยังได้มีการปรับปรุงโครงสร้าง
การบริหารและการจัด การศึ กษาให้มี ความยืด หยุ่ น ให้ โอกาสหนุ่ม สาวมาเป็น ผู้น าทางการศึก ษา กาหนดเป้ าหมาย
การพัฒนาและการวัดประเมินผลที่เป็นรูปธรรม ซึ่งสะท้อนให้เห็นการพัฒนาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพอย่างแท้จริง
35. กำรประชุมเจ้ำหน้ำที่อำวุโสด้ำนกำรศึกษำของอำเซียนวำระพิเศษ เพื่อสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องในฐำนะ
ผู้ประสำนงำนหลักด้ำนอำเซียนของกระทรวงศึกษำธิกำร
มาเลเซียในฐานะประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าทีอาวุโส
ด้านการศึกษาของอาเซียนวาระพิเศษ (Special ASEAN Senior Officials Meeting on Education : Special SOM-ED) และ
การประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านการอุดมศึกษาของอาเซียน (Technical Meeting of ASEAN Higher Education Experts)
ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรม Grand Mahakam กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมีรอง
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (รองศาสตราจารย์ บัณฑิต ทิพากร) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยผู้แทน
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และผู้แทนสานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
36. กำรเจรจำหำรือควำมร่วมมื อและพบปะนักเรียนไทยในประเทศโมร็ อกโก และเข้ำพบหำรือกับเอกอัครรำชทูต
ณ กรุงปำรีส
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) และคณะ ได้เดินทางเยือนประเทศโมร็อกโก
เพื่อเจรจาหารือความร่วมมือด้านการศึกษาและพบปะนักเรียนไทยที่กาลังศึกษาอยู่ในประเทศโมร็อกโก ระหว่างวันที่
9-12 สิงหาคม 2560
ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เข้าพบหารือกับนาง Mounia Boucetta รัฐมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงการต่างประเทศโมร็อกโก และ Prof. Said Amzazi ประธานมหาวิทยาลัยโมฮัมเหม็ดที่ 5 ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั่วไปและความร่วมมือด้านการศึกษาที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ ได้เห็นพ้องที่จะ
ขยายความร่วมมื อด้ านการศึ กษาระหว่างกัน โดยการจัด ท าบั น ทึ ก ความเข้ าใจว่าด้ วยความร่วมมื อ ด้านการศึ กษา
ไทย-โมร็อกโก (MOU) และการแลกเปลี่ยนทุนการศึกษา โดยฝ่ายไทยจะสนับสนุนทุนระดับปริญญาโทให้แก่โมร็อกโก
จานวน 3 ทุน และฝ่ายโมร็อกโกมอบทุ นให้แก่นั กเรียนไทยเพื่ อศึกษาต่อระดับ อุดมศึกษา ปีละ 15 ทุ น นอกจากนี้
จะมีการส่งเสริมความร่วมมือด้านอิสลามศึกษาและการฝึกอบรมผู้นาศาสนาอิสลามในโอกาสต่อไป
ในการนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้พบปะกับนักศึกษาไทยที่กาลังศึกษาอยู่ในโมร็อกโก จานวน
35 คน จากจานวนที่มีอยู่ 56 คน โดยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 52 คน ปริญญาโท 3 คน และปริญญาเอก 1 คน
พร้อมกันนี้ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาไทยดังกล่าว โดยกล่าวถึงนโยบายการศึกษาของรัฐบาล การพัฒนาการศึกษา
จังหวัด ชายแดนใต้ การพั ฒ นาเขตเศรษฐกิจจั งหวัดชายแดนภาคใต้ และให้ กาลังใจแก่นั กศึก ษาในการมุ่ งมั่น ศึก ษา
เพื่อนาความรู้กลับมาพัฒนาตนเองและประเทศชาติรวมทั้งได้มอบเงินจานวนหนึ่งให้แก่สมาคมนักศึกษาไทยในโมร็อกโก
เพื่อใช้ในกิจกรรมของสมาคมอีกด้วย
37. กำรจัดค่ำยเยำวชนไทย - สิงคโปร์ ประจำปี 2560
กระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนไทย-สิงคโปร์ ประจาปี 2560 ระหว่างวันที่
9-15 กรกฎาคม 2560 ณ จังหวัดนนทบุรีและสุพรรณบุรี โดยมีครูและนักเรียนของไทยและสิงคโปร์เข้าร่วมกิจกรรม
จ านวน 255 คน โดยมี ค ณะผู้ แ ทนครู แ ละนั ก เรี ย นสิ งคโปร์ น าโดย Mr.NG BOON KIAT มี จ านวนรวม 116 คน
จาก 10 โรงเรียนส่วนครูและนักเรียนของไทยมีจานวน 139 คน จาก 12 โรงเรียน นอกจากนี้ยังมี บุคลากรของโรงเรียน
ที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทาหน้าที่วิทยากร พยาบาล ประชาสัมพันธ์และอานวยความสะดวกด้านต่างๆอีกจานวนหนึ่ง
โดยใช้ศูนย์วิชาการและนันทนาการของโรงเรียนเซนต์คาเบรียล อาเภอปากเกร็ด เป็นสถานที่พักแรมและจัดกิจกรรมหลัก
รวมทั้งพิธีเปิด และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เป็นสถานที่ในพิธีปิด
กิจกรรมหลักของโครงการค่ายเยาวชนไทย-สิงคโปร์ ประกอบด้วย กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ และทาความรู้จัก
ของนั ก เรี ย นจากโรงเรี ย นต่ า งๆ กิ จ กรรมนั น ทนาการ กิ จ กรรมกลุ่ ม เพื่ อ เสริ ม สร้ า งทั ก ษะการเป็ น ผู้ น า วิ นั ย และ
ความรับผิดชอบ กิจกรรมด้ านกีฬาพื้นบ้าน การนาเสนอความคิดสร้างสรรค์ การศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม และ
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ประเพณีของคนไทย ซึ่งจัดขึ้นที่หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย และตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
สาหรับผลการประเมินความสาเร็จของโครงการจากแบบสอบถาม ปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90
มีความพึงพอใจในระดับดี -ดีมาก ส่วนครูร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในระดับปานกลางถึงดี สาหรับความคิดเห็นอื่นๆ
นักเรียนส่วนใหญ่ชื่นชอบกิจกรรมนอกสถานที่มากกว่า และอยากให้มีกิจกรรมระหว่างนักเรียนมากขึ้น รวมทั้งระยะเวลา
ยาวนานขึ้น โดยภาพรวมของการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และประสบผลสาเร็จตามเป้าหมายทุกประการ
พร้อมกันนี้ เห็นสมควรแจ้งกระทรวงการต่างประเทศทราบผลการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนไทย-สิงคโปร์ ประจาปี 2560
เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานข้าราชการพลเรือนไทย-สิงคโปร์ (CSEP) ครั้งต่อไป ซึ่งคาดว่า
จะมีขึ้นในช่วงต้นปี 2561
38. กำรประชุมนำนำชำติด้ำนเมืองแห่งกำรเรียนรู้ ครั้งที่ 3
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางวัฒนาพร ระงับทุกข์) และคณะ ได้เข้าร่วมการประชุมนานาชาติว่าด้วย
เมืองแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ 3 (Third International Conference on Learning Cities) ภายใต้หัวข้อ “Global goals,
Local actions: Toward lifelong learning for all in 2030” ซึ่ ง จั ด ขึ้ น ระหว่ า งวั น ที่ 18-20 กั น ยายน 2560
ณ เมืองคอร์ก สาธารณรัฐไอร์แลนด์การประชุมนานาชาติด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ เป็นการประชุมซึ่งจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี
เพื่อแลกเปลี่ยนและแนวปฏิบัติที่ดี เสริมสร้างความเป็นหุ่นส่วนความร่วมมือและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างเมืองคู่
แฝด (Twin Cities) โดยวัตถุประสงค์ที่สาคัญคือการสร้างอนาคตของเมืองแห่งการเรียนการประชุมนานาชาติด้านเมือง
แห่งการเรียนรู้ครั้งที่ 3 นี้ จัดโดย องค์การยูเนสโก สภาเมืองคอร์ก สาธารณรัฐไอร์แลนด์ร่วมกับสถาบันด้านการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ของยูเนสโก (UNESCO Institute for Lifelong Learning) หรือ UIL และสานัก เลขาธิการคณะกรรมการ
แห่งชาติฯ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงการอภิปรายเกี่ยวกับเมืองแห่งการเรียนรู้ในระดับนานาชาติ
และการดาเนินงานในระดับท้องถิ่น และแนะนาแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติการในระดับท้องถิ่น เพื่อช่วยให้เมือง
ต่างๆ สามารถจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ทั่วทุกภาคส่วน รวมถึงเสริมสร้างความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนร ะหว่าง
เครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการประชุมได้มีพิธีมอบรางวัล UNESCO Learning
City Award การประชุม เต็ มคณะ การประชุมคู่ ขนานภายใต้หั วข้อหลัก และการประชุมนายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วม
การประชุมในครั้งนี้ มีจานวนมากกว่า 650 คน ประกอบไปด้วยเมืองที่เป็นสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่ง
การเรียนรู้ของยูเนสโก (UNESCO GNLC) ประเทศสมาชิกซึ่งมีผู้บริหารการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และเมืองที่สนใจจะเข้าร่วม
เป็นเครือข่าย UNESCO GNLC ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ องค์การที่มิใช่รัฐบาล ภาคเอกชน รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครซึ่งสนใจจะสมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
UNESCO GNLC ได้จัดส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย
3.9 กำรประชุมระดับรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกและกำรประชุมที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงศึกษาธิการได้มอบให้นางขนิษฐา ห้านิรัติศัย นักวิเทศสัมพันธ์เชี่ยวชาญ สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
เข้าร่วมการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ระหว่างวันที่ 15-24 มีนาคม
2560 ณ กรุ ง กั ว ลาลั ม เปอร์ สหพั น ธรั ฐ มาเลเซี ย ประกอบด้ ว ย 1) การประชุ ม สภาระหว่ า งรั ฐ บาลว่ า ด้ ว ย
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของยูเนสโก 2) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก 3) การประชุมระดับรัฐมนตรี ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 1 โดยมีผู้แทน
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมการประชุม ฯ ด้วย มีสาระสาคัญของการประชุม ดังนี้ 1. การประชุม
สภาระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนทางสั งคมของยูเนสโก ประเทศไทย ได้รับการเลือกตั้งให้ เป็นผู้แทนในภู มิภาคเอเชียแปซิฟิ ก
ด ารงต าแหน่ งรองประธานสภาระหว่ างรั ฐบาลว่ าด้ วยการเปลี่ ยนแปลงทางสั งคม (Intergovernmental Council of the MOST
Programme) ของยู เนสโก โดยมี ศาสตราจารย์ สุ ริ ชั ย หวั น แก้ ว ผู้ อ านวยการศู น ย์ ศึ กษาสั น ติ ภ าพและความขั ดแย้ ง
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เป็นผู้แทนประเทศไทย พร้อมทั้งเข้าร่วมการประชุมฯ ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2560 โดยมีนางสาว
สร้อยมาศ รุ่งมณี อาจารย์ประจาคณะวิทยาลัยพัฒนาศาสตร์ ป๋วย อึ้งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนางขนิษฐาห้านิรัติศัย
ผู้ แทนกระทรวงศึ กษาธิ การเข้ าร่ วมการประชุ มฯซึ่ งมี H.E. Ms Dato Sri’ Rohani Absul Karim ประธานสภาระหว่ างรั ฐบาล และ
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รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงสตรี ครอบครั ว และการพั ฒนาชุ มชน (Ministry of Women, Family and Community Development)
เป็นประธาน
ในการนี้ มีรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงาน MOST ผู้แทนประเทศไทยได้นาเสนอความก้าวหน้าการดาเนิน
กิจ กรรมที่ ได้ ด าเนิ น การเสร็จ สิ้ น แล้ ว ได้ แก่ การสั ม มนา “A coping with Inequalities: A Knowledge – Policy
Interface Agenda”จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2016 การประชุมงานวิจัยระดับนานาชาติ เรื่อง “Social Wellbeing and Sustainable Development Goal in Asia” วันที่ 9-10 มีนาคม 2516 รวมถึงการจัดประชุมนานาชาติ
เรื่อง Revitalizing Rural Development in Asia ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2016 ที่จังหวัดอุดรธานี
โดยวิทยาลัยพัฒนาศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ รวมถึงแผนการดาเนิน กิจกรรม
เร่งด่วน ได้แก่ การจัด สัมมนาระดับชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเพื่อเตรียมการ
ประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม
2560 โดยมีผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ เข้าร่วมการประชุมฯ ด้วย
40. กำรประชุมประจำปีเครือข่ำยเมืองสร้ำงสรรค์ขององค์กำรยูเนสโก ครั้งที่ 11
การประชุ ม ประจ าปี เครื อ ข่ า ยเมื อ งสร้ างสรรค์ ขององค์ การยู เนสโก ครั้ งที่ ๑๑ (UNESCO Creative Cities
Network-UCCN) ณ เมื อง Enghien-les-Bains สาธารณรั ฐ ฝรั่ งเศส ระหว่ างวั นที่ 30 มิ ถุ นายน – 2 กรกฎาคม 2560
พิธีเปิดการประชุม มีการกล่าวต้อนรับโดย นายกเทศมนตรีของเมือง Enghien-les-Bains และ Mr. Daniel Janicot
ประธานคณะกรรมการแห่งชาติฯ สหประชาชาติ สาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นประธานในการเปิดการประชุมฯ และร่วมรับฟัง
วีดี โอค ากล่ า วของ Ms. Irina Bokova ผู้ อ านวยการใหญ่ อ งค์ ก ารยู เนสโก มี ผู้ เข้ าร่ ว มประชุ ม ประมาณ 200 คน
จาก 54 ประเทศ วัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ๑) แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ดาเนินการโดยเมือง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของเครือข่ายทั้งในระดับท้องถิ่นและระหว่างประเทศและ
จัดทาโครงการความร่วมมือระหว่างเมืองใหม่ ๒) กาหนดกลยุทธ์และการดาเนินงานของเครือข่ายเกี่ยวกับประเด็นสาคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในอนาคต รวมถึงลาดับความสาคัญของเครือข่ายในปีต่อ ๆ ไป และ ๓) เป็นเวทีสาคัญในการ
เจรจาระหว่างเมืองสร้างสรรค์กับองค์การยูเนสโกในการแสวงหาความร่วมมือระหว่างกัน โดยมีผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ
ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการนาวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติเข้าไปปรับใช้ในการดาเนินการ
ของเมือง เช่น ๑) เมือง Reykjavik ประเทศไอซ์แลนด์ ซึ่งเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้าน Literature จะเน้นการให้ความรู้กับ
ผู้หญิงที่อยู่ในศูนย์อพยพ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเหล่านั้นได้รับความรู้ และโอกาสในการหาความรู้ได้เท่าเทียมกับบุคคล
ที่อยู่ภายนอก ๒) เมือง LA Bekaa ประเทศเลบานอน ซึ่งเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้าน gastronomy มีการจัดการด้านอาหาร
ที่ยั่งยืน โดยอาหารหลักของเมืองจะเป็นอาหารประเภทมัน และข้าวสาลี ซึ่งเมืองได้รับความร่วมมือ และความสัมพันธ์ที่ดี
กั บ ชุ ม ชน นอกจากนี้ อาหารเลบานอนยั งมี ก ารพั ฒ นาให้ มี ค วามหลากหลาย และมี ก ารสนั บ สนุ น ให้ ร้า นอาหารมี
การค้าขายอาหารเลบานอนอย่างกว้างขวาง เป็นต้น
41. กำรประชุมคณะกรรมกำรมรดกโลกสมัยสำมัญ ครั้งที่ 41
การประชุ ม คณะกรรมการมรดกโลกสมั ย สามั ญ ครั้ ง ที่ 41 (41 st Session of the World Heritage
Committee) ณ เมืองคราคูฟ สาธารณรัฐโปแลนด์ ระหว่างวันที่ 2 – 12 กรกฎาคม 2560 มีคณะผู้แทนประเทศไทย
ประกอบด้ วย กระทรวงการต่ างประเทศ กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้ อม กระทรวงวัฒ นธรรม และ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดยมี เอกอั ค รราชทู ต ผู้ แ ทนถาวรไทยประจ าองค์ ก ารยู เนสโก (นายสี ห ศั ก ดิ์ พวงเกตุ แ ก้ ว )
เป็นหัวหน้าคณะ และมีวาระการประชุม ที่สาคัญ ประกอบด้วย การขึ้นทะเบียนบัญชีเบื้องต้นในการเสนอเป็นมรดกโลก
(Tentative List) การพิ จารณามรดกโลกที่ อยู่ ในภาวะอั น ตราย (List of World Heritage in Danger) การเสนอขึ้ น
ทะเบียนมรดกโลกแหล่งใหม่ งบประมาณในการดาเนินงานของศูนย์มรดกโลก ยุทธศาสตร์การขึ้นทะเบียนมรดกโลก
ที่มีความเป็นตัวแทนของแต่ละภูมิภาค มีความสมดุล และมีความน่าเชื่อถือ (Global Strategy for a Representative,
Balanced and Credible World Heritage List) การรายงานผลการด าเนิ นงานตามระยะเวลาที่ก าหนด (Periodic
Report) และการเสนอปรับกรอบแนวทางการดาเนินงานมรดกโลก (Operational Guidelines)
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ที่ประชุมได้พิจารณาทะเบียนบัญชีเบื้องต้นในการเสนอเป็นมรดกโลก (Tentative List) โดยขอให้รัฐภาคี
พิจารณาสัดส่วนมรดกโลกตามยุทธศาสตร์ข้างต้น ดาเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายการที่จะเสนอขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลก ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและชนพื้นเมืองดั้งเดิมในพื้นที่ ตลอดจนกระบวนการหารือกับภาคประชาชน
พร้อมกันนี้ ศูนย์มรดกโลกได้เสนอให้รัฐภาคีที่มีความประสงค์เสนอรายการขึ้นทะเบียนมรดกโลกได้มีการปรึกษาหารือ
อย่างใกล้ชิดตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการ (Upstream Process) กับศูนย์มรดกโลก และองค์กรที่ปรึกษา ทั้งนี้ ที่ประชุมได้
เสนอขึ้นทะเบียนบัญชีเบื้องต้นในการเสนอเป็นมรดกโลก (Tentative List) จานวน 182 แหล่ง จาก 193 ประเทศ
รวมทั้ งพระธาตุ พ นม กลุ่ ม สิ่ งก่อ สร้างทางประวัติ ศ าสตร์และภู มิ ทั ศ น์ ที่ เกี่ ย วข้อ งด้ วย ซึ่ งท าให้ ข ณะนี้ ประเทศไทย
มีรายการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีเบื้องต้นในการเสนอเป็นมรดกโลก (Tentative List) จานวน 6 แหล่ง โดยจาแนก
เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม จานวน 5 แหล่ง และแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ จานวน 1 แหล่ง
นอกจากนี้ ที่ ป ระชุ ม ยั งได้ พิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ มรดกโลกที่ อ ยู่ ในภาวะอั น ตราย โดยเห็ น ว่ า รั ฐ ภาคี ค วรเร่ ง
ดาเนินการให้หลุดออกจากบัญชีรายชื่อแหล่งมรดกโลกที่อยู่ในภาวะอันตราย โดยประสานความร่วมมือกับนานาชาติ
ในการด าเนิ น งานอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม มี ก ารจั ด ท าแผนการบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ อ ย่ างเป็ น ระบบ ก าหนดระยะเวลา
ในการดาเนินงานที่ชัดเจน และปัจจัยสาคัญคือการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและชุมชนในพื้นที่ ทั้งนี้ สาเหตุหลัก
ในการท าให้ ม รดกโลกตกอยู่ ในภาวะอั น ตราย ได้ แ ก่ (1) ภั ย สงคราม (2) ภั ย ธรรมชาติ (3) การขยายตั ว ของเมื อ ง
(4) ฝีมื อมนุ ษย์ ซึ่ งรูปแบบความช่วยเหลือจะแตกต่างกันไป โดยหากเกิดจากภั ยสงครามหรือ ภัยธรรมชาติจะได้ รับ
ความช่วยเหลือในการฟื้นฟูจากองค์การระหว่างประเทศ แต่หากเกิดจากการขยายตัวของเมืองหรือฝีมือมนุษย์จะขอให้
ประเทศเจ้าของพื้นที่จัดทาแผนการบริหารจัดการให้เหมาะสม
42. กำรสัมมนำ World Council for Curriculum and Instruction – ASEAN Tripartite Conference ครั้งที่ 1
องค์ ก ร World Council for Curriculum and Instruction (WCCI) ได้ จั ด การสั ม มนา World Council for
Curriculum and Instruction - ASEAN Tripartite Conference ครั้ ง ที่ 1 เมื ่อ วัน ที ่ 1 7 - 1 9 สิง ห า ค ม 2 5 6 0
ณ โรงแรม Novotel เมือ ง Quezon City สาธารณรัฐฟิลิป ปิน ส์ โดยมีผู้แทนสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เข้าร่วมเป็นวิทยากร รวมถึงผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาและสถานศึกษาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนในการสัมมนา ร่วมกับผู้แทน
จากประเทศสมาชิกอาเซียนและสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศรวม 429 คน โดยพิธีเปิดการสัมมนา Dr. Emerita C.
Garon ป ระธาน WCCI นาย Herbert Constantine M. Bautista นายกเทศมนตรี เ มื อ ง Quezon City และ
Dr. Patricia B. Licuanan เลขาธิ ก ารคณ ะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาของฟิ ลิ ป ปิ น ส์ (Commission on Higher
Education: CHED) กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและองค์การระหว่างประเทศที่มาร่วม
การประชุมฯ และชี้แจงว่าการสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพการศึกษา
สร้างเครือข่ายระหว่างครูและนักการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนร่วมกันเฉลิมฉลองในโอกาสที่ครบรอบ
50 ปี ประชาคมอาเซี ยน ในโอกาสนี้ Dr. Patricia B. Licuanan ได้ กล่ าวเพิ่ มเติ มว่ าฟิ ลิ ปปิ นส์ ในฐานะประเทศเจ้ าภาพ
ให้ความสาคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องและยินดีที่จะได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับประเทศ
สมาชิกอาเซียน ซึ่งที่ผ่านมาฟิลิปปินส์ได้ดาเนินกิจกรรมร่วมกับอาเซียนจานวนหลายโครงการ อาทิ การแลกเปลี่ยน
นักศึกษาและอาจารย์ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน ตลอดจนการส่งเสริมการพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
ให้ใช้อ้างอิงตามกรอบคุณวุฒิอาเซียน เป็นต้น
การสั ม มนา WCCI ประกอบด้ ว ยกิ จ กรรม ดั ง นี้ 1) การบรรยายทางวิ ช าการใน Plenary Session
ภายใต้ หั วข้ อ “Towards a Sustainable WCCI - ASEAN Cooperation in Curriculum and Instruction ” 2) การน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ 3) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกาหนดทิศทางการดาเนินงานร่วมกัน และ 4) การแลกเปลี่ยน
ด้านศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ ผู้แทนประเทศไทยได้ร่วมบรรยายทางวิชาการใน Plenary Session
และนาเสนอผลงานทางวิชาการ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสานัก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

43. กำรประชุมเพื่อนำเสนอรำยงำนประเทศตำมพันธกรณีภำยใต้กติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทำงกำรเมือง ฉบับที่ 2 ว่ำด้วยวำจำ
ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมการนาเสนอรายงานประเทศตามพันธกรณีภายใต้กติการะหว่างประเทศว่า
ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR) ฉบับที่ 2
ด้วยวาจา ต่อที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Committee: HRC) สมัยที่
119 ระหว่างวันที่ ๘ – 1๖ มีนาคม 2560 ณ สานักงานสหประชาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เพื่อได้รับฟั ง
คาถาม และตอบชี้แจงข้อซักถาม ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวปฏิบัติกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ซึ่ง
ครอบคลุมประเด็นสิทธิมนุษยชนที่หลากหลาย เช่น การปรับแก้และกาหนดการบังคับใช้ของร่างรัฐธรรมนูญของไทย
สถานะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมโดยสันติ ความเท่า
เทียมทางเพศ สิทธิของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ความรุนแรงต่อสตรี การทรมานและการบังคับสูญหาย การใช้
พ.ร.ก. ฉุกเฉินในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ การคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ใช้กาลังและการอบรมด้านสิทธิมนุษยชนสาหรับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย การลงโทษประหารชีวิต ผู้โยกย้ายถิ่นฐาน
การแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐ การค้ามนุษย์และการใช้แรงงานเด็ก และสิทธิทางการศึกษา เป็นต้น รวมทั้งข้อเสนอแนะที่
ประเทศไทยได้รับจากการนาเสนอรายงานครั้งที่ 1
44. กำรประชุม กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของเอเปค และกำรประชุมระดับสูงด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของ
เอเปคในยุคดิจิตอล ครั้งที่ 42
กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้นางขนิษฐา ห้านิรัติศัย นักวิเทศสัมพันธ์เชี่ยวชาญ สานักความสัมพันธ์
ต่างประเทศ สป. เข้าร่วมการประชุมคณะทางานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเอเปค ครั้งที่ 42 และการประชุมที่
เกี่ยวข้องด้านการศึกษา รวมถึงการประชุมระดับสูงด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเอเปคในยุคดิจิตอล ระหว่างวันที่
10-15 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ เมืองฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยการประชุม
ครั้งนี้ นายณภัทร ชัยมงคล ผู้ช่วยผู้อานวยการสานักยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้า
และการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ สถาบัน ITD ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมด้วย โดยมีการประชุมฯ ที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้ 1) การประชุมระดับสูงด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเอเปคในยุคดิจิตอล 2) การประชุมคณะทางานด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเอเปค 3) การประชุมเครือข่ายด้านการศึกษาของเอเปค 4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของเอเปค
สาหรับสานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ได้รับมอบหมายในการดาเนินการต่อไปนี้
1) จัดการประชุมหารือเพื่อจัดทารายละเอียดโครงการความร่วมมือระหว่างไทยกับเศรษฐกิจเอเปค
ในกรอบการศึ ก ษา ภายใต้ โครงการ“Cross-Border Human Capacity Building for Globalized Scientific
Phase 1 Best Practice Models for STEM-Related Education for Teacher Professional
Development” ระหว่างเครือข่ายความร่วมมือที่ เกี่ยวข้องไทยและไทเป เพื่อพั ฒ นาการดาเนิน การให้ เกิ ดผลเป็ น
รูปธรรมต่อไป
2) สนับสนุนการดาเนินความร่วมมือระหว่างเอเปคกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เกิดโครงการความร่วมมือด้านการศึกษากับเอเปคอย่างต่อเนื่อง โดยมีทิศทางการดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ด้านการศึกษาของเอเปค ที่เชื่อมโยงกับนโยบายการศึกษาของประเทศไทย และ
กรอบการดาเนินงานด้านการศึกษาทั้งในภูมิภาคและระดับโลก
3) ประสาน ส่ งเสริ ม และเผยแพร่ เอกสารที่ ก าหนดแนวทางด้ า นการศึ ก ษาของเอเปคในอนาคต
เช่น ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของเอเปค และแผนปฏิบัติการของยุทธศาสตร์ฯ กรอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
เอเปคในยุคดิจิตอล ฯลฯ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา เพื่อให้มีทิศทางการดาเนินงานด้านการศึกษาภายใต้
กรอบเอเปคที่ชัดเจน
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสานัก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

45. กำรประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรศึกษำอำเซียน – จีน
รองปลั ด กระทรวงศึ กษาธิ การ (นางวั ฒนาพร ระงับทุ กข์ ) และผู้ แทนส านั กความสั มพั นธ์ต่ างประเทศ สป.
เข้ าร่วมการประชุม เพื่ อ จัดท าแผนปฏิ บั ติก ารด้ านการศึก ษาอาเซียน – จีน (Meeting on ASEAN – China Plan of
Action on Education) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ กรุงปักกิ่ง และเมือง
เฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียนจาก
กัมพูชา สปป. ลาว อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม พร้อมด้วยรองเลขาธิการ
อาเซียนด้านประชาคมสังคมและวัฒ นธรรม ผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสมาชิก และเจ้าหน้า ที่ของ
สานักเลขาธิการอาเซียน จานวนประมาณ ๒๐ คน
การประชุมและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ๑) การประชุมโต๊ะกลมเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่ า งประชาชนด้ วยการศึ ก ษา (Roundtable Seminar on Promoting ASEAN – China people-to-people bonds
through Education) ณ Peking University ๒) การเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายหลิว เจิ้น
หมิ น : H.E. Liu Zhenmin) ณ กระทรวงการต่ างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเดี ยวกั น รองเลขาธิก าร
อาเซียนฯ ได้กล่าวในนามประเทศสมาชิกถึงก้าวสาคัญต่อการดาเนินความร่วมมือระหว่างอาเซียนและจีน โดยเฉพาะ
ในมิติทางด้านการศึกษา ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายจะได้สานต่อกิจกรรมความร่วมมือระหว่างกันในระดับต่าง ๆ เพื่อการพัฒนา
อย่ า งยั่ ง ยื น ของภู มิ ภ าค ๓) การประชุ ม เพื่ อ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการศึ ก ษาอาเซี ย น - จี น (Meeting on
ASEAN – China Plan of Action on Education) ณ กระทรวงศึ กษาธิ การสาธารณรั ฐประชาชนจี น ๔) การเยี่ ย มคารวะ
เลขาธิการศูนย์จีน - อาเซียน ณ China - ASEAN Centre นางหยาง สิ่วผิง (H.E. Madam Yang Xiuping)
ในโอกาสนี้ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการไทย ได้แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนฯ ฉบับดังกล่าว โดยขอ
เพิ่มเติมกิจกรรมจานวน ๒ รายการ ได้แก่ การจัดการประชุมเครือข่ายงานวิจัยด้านนโยบายและการจัดการเรียนการสอน
(Organize ASEAN-China Joint Seminars on Policy and Classroom Research Network) แ ล ะ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ
ในการสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบ ตามอัธยาศัย และตลอดชีวิต นอกจากนี้ ยังขอข้อมูลรายละเอียดจากฝ่ายจีน
ในประเด็ น เกี่ ยวกับ Double Hundred Thousand Student Mobility Plan with the goal of student mobility
of 300,000 participants, China-ASEAN One Thousand Primary and Secondary School Teachers Exchange
Plan และ Support vocational colleges and enterprises on both side to jointly produce skilled talents on
mutually agreed field ด้วย
สาหรับการดาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ มีดังนี้ ๑) กระทรวงศึกษาธิการโดยสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษามีกาหนดจัดการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาการจัดตั้งคณะทางานด้านการอุดมศึกษาของ
อาเซี ย นช่ ว งปลายเดื อ นพฤษภาคมก่ อ นเสนอผลการพิ จ ารณาไปยั งส านั ก เลขาธิ ก ารอาเซี ย น ๒) รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึก ษาธิการมี กาหนดเข้ าร่วมการลงนามในกฎบั ต รเครือ ข่ายมหาวิท ยาลั ยอาเซี ยนร่วมกับ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการของประเทศสมาชิกอาเซียนในช่วงที่มีการประชุมรัฐมนตรีศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ครั้งที่ ๔๙ ซึ่งมีกาหนดจัด ณ เมืองมาลัง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ๓) ประเทศไทยจะเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน ครั้งที่ ๑๒ (12th SOM-ED) และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส
ด้านการศึกษาของอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ ๘ (8th SOM-ED+3) ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงเทพฯ
46. กำรประชุมระดับโลกด้ำนกำรศึกษำประจำปี 2560
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ได้เข้าร่วมประชุม Education
World Forum 2017 และร่ ว มงาน British Educational Training Technology Show (BETT) ณ กรุ ง ลอนดอน
สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 23 - 28 มกราคม 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทย ได้มีโอกาส
พบปะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเชิงนโยบายกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจากหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้ง
ผู้แทนจาก OECD และธนาคารโลก โดยได้ห ารือในเรื่องโอกาสและความท้าทายทางการศึ กษา เพื่ อพั ฒ นาคุณ ภาพ
การเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ที่มีประสิทธิภาพ ตามสภาวะของการเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจและสถานภาพ
ทางสั งคม โดยรัฐ มนตรีว่ าการกระทรวงศึ ก ษาธิก ารของไทยได้ ก ล่ าวปาฐกถาพิ เศษเรื่อ ง PISA in Thailand Policy
Implications เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานจานวนมาก
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47. ควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำไทย-ลำว ครั้งที่ 4
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์) เป็นประธานร่วมกับ รศ. ดร. สีสะหมอน สิดทิลาดวงสา
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว ในการประชุมหารือความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-ลาว ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่
20 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว โดยมีนายนริศโรจน์ เฟื่องระบิล อุปทูต
รักษาการ สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เข้าร่วมประชุมด้วย
การประชุ ม หารื อ ความร่ ว มมื อ ด้ า นการศึ ก ษาไทย-ลาว เป็ น เวที ก ารประชุ ม ระดั บ ทวิ ภ าคี เพื่ อ กระชั บ
ความสั ม พั น ธ์ ส องฝ่ าย ติ ด ตามความร่ ว มมื อ ที่ ผ่ านมา และหารื อ เกี่ ย วกั บ การส่ งเสริ ม ความร่ วมมื อ ในโอกาสต่ อ ไป
ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาสารัตถะของร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ ด้านการศึกษา
ไทย-ลาว (ฉบับใหม่) เพื่อทดแทนฉบับเดิมที่ลงนามเมื่อปี 2547 และสิ้นสุดอายุการบังคับใช้แล้ว โดยทั้งสองฝ่ายจะ
เร่งดาเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนผ่านคณะรัฐมนตรี เพื่อให้มีการลงนามในระดับรัฐมนตรีโดยเร็ว ซึ่งอาจเป็น
ช่วงที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทยเดินทางมาเยือน สปป.ลาว นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับ
การริเริ่มแผนงานที่จะดาเนินการในอนาคต ได้แก่ การแลกเปลี่ยนเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน การส่งเสริมการเรียน
การสอนแบบทวิวุฒิ การทาโครงงาน/วิจัยร่วมของนักเรียนสองฝ่ายการส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี การขยาย
ความร่วมมือระดับมหาวิทยาลัยสู่ภูมิภาค การพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชน และการยกระดับการพัฒนาครูของ สปป. ลาว
เป็นต้น ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องหารือรายละเอียดร่วมกันต่อไป
48. กำรประชุมระดับสูงด้ำนกำรศึกษำของกำรประชุมสมัชชำสหประชำชำติ
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงศึกษาธิการ (รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร) เข้าร่วมการประชุม
ระดับสูงด้านการศึกษาของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ณ ห้องประชุมองค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก และได้
ศึกษาดูงานด้านการศึกษาตลอดชีวิต ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัย Stony Brook สรุปได้
ดังนี้
การประชุมระดับสูงด้านการศึกษาฯ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทาง
ดาเนิ นการเพื่ อบรรลุ เป้ าหมายข้อ ที่ 4 ด้านการศึกษา การจัดการศึกษาที่มีคุ ณ ภาพสาหรับ ทุ กคน และการส่งเสริม
การศึกษาตลอดชีวิต ” ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ การประชุมฯ จัดโดย นายปีเตอร์ ทอมสัน
ประธานการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ครั้งที่ 71 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้นาการศึกษาจาก
ทั่วโลกมาประชุ ม โดยในพิ ธีเปิด การประชุม ฯ ผู้ก ล่าวสุน ทรพจน์ ได้แ ก่ นางอามี นา เจ. โมฮัม เหม็ ด รองเลขาธิก าร
สหประชาชาติ นางอีรีนา โบโกว่า ผู้อานวยการใหญ่ องค์การยูเนสโก นางอลีซ อัลไบร์ท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ
องค์กรหุ้นส่วนโลกเพื่อการศึกษา (The Global Partnership for Education) นางคาโลรีน ไมลส์ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารขององค์กรช่วยเหลือเด็ก แห่งสหรัฐอเมริกา (Save the Children) เป็นต้น
49. โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร เรื่องพัฒนำคุณภำพระบบบริหำรจัดจัดกำรองค์กรและบุคลำกรให้มีสมรรถนะสูง
สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศได้เล็งเห็นความสาคัญในการพัฒนาคุณภาพระบบริหารจัดการณ์องค์กรและ
บุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง จึงได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดจัดการองค์กร
และบุ คลากรให้ มีส มรรถนะสูง ระหว่างวันที่ 1-3 กั นยายน 2560 โรงแรมสวนดุสิต เพลส กรุงเทพมหานคร และ
สตาร์ ฮิลล์ ริเวอร์ แคว รีสอร์ท อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ เข้าร่วม
โครงการจานวน 50 คน
ในการนี้ กิจกรรมในการสัมมนาดังกล่าวประกอบด้วย 8 กิจกรรม ได้แก่
๑) การจัดการบรรยายโดยวิทยากร จากมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องเทคนิคการสรุปสาระสาคัญของหนังสือ
ราชการ
๒) การบรรยายเรื่อง การเชื่อมโยงบทบาทงานต่างประเทศสู่ภูมิภาค โดย นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์
ศึกษาธิการภาค 13
3) การบรรยายเรื่อง วัฒนธรรมองค์กร จากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต โดยนางยุวดี ภูริโภไคย อดีตผู้อานวยการ
สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
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4) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM โดยบุคลากรของสานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
5) จัด กิจกรรมร่วมใจทาดอกไม้จัน ทน์ โดยนางจั นทร์ทิ พ ย์ สมประสงค์ และคณะจากวิท ยาลั ยสารพั ดช่ าง
กาญจนบุรี
6) กิจกรรมมุทิตาจิตข้าราชการสานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
7) กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
8) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดน้าตก อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : ๑. ผู้บริหารมีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเอง และพัฒนาโครงการและกิจกรรม ด้วยวิธีการต่าง ๆ
ได้แก่ การลาศึกษาต่อ การฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน
๒. บุคลากรมีความตระหนักและให้ความสาคัญกับการพัฒนาตนเอง และพัฒนาโครงการและกิจกรรม
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : ในขณะนี้ยังไม่สามารถสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรระยะยาวได้ เนื่องจากข้อจากัด
ของงบประมาณ และบุคลากรมีจานวนจากัด
หลักฐานอ้างอิง :
1. คาสั่งสานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 2/2560 เรื่องแต่งตัง้
คณะกรรมการกากับดูแลและคณะทางานรับผิดชอบตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ สานักความสัมพันธ์
ต่างประเทศ สานักความสัมพันธ์ตา่ งประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. บันทึกอนุมัติโครงการ
3. เอกสารประกอบการประชุม
4. หนังสือเชิญประชุม
5. รายงานสรุปผลการดาเนินงาน
6. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
7. บันทึกผลการอุทธรณ์จากกลุม่ บริหาร สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสานัก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

 รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 1.2 ระดับควำมสำเร็จของกำรจัดทำโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรบูรณำกำรแผนควำมร่วมมือกับ
ต่ำงประเทศด้ำนกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวนงศิลินี โมสิกะ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาววิมล ลุมพิกานนท์
ผู้อานวยการสานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
นางภัสศรี ศิริประภา
โทรศัพท์ : ๐2-628-5646 ต่อ 120
โทรศัพท์ : ๐2-628-5646 ต่อ 107
คาอธิบาย :
สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีภารกิจหลักในการส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านการศึกษากับองค์การระหว่างประเทศ และประเทศต่างๆ ที่ประเทศไทยที่เป็นภาคีสมาชิก โดยเน้นการบริหารงาน
อย่างมีประสิทธิภาพให้ความสาคัญกับการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่กากับดู แล ปฏิบั ติงาน และส่งเสริม ความร่วมมือกับ ต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ อาทิ การจัด
การศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาส การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย การจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ การจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ การจัด
การศึกษาในโครงการพิเศษต่างๆ ที่จะต้องมีความเชื่อมโยงและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น กระทรวง
การต่างประเทศ กระทรวงพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน เป็นต้น
รวมทั้ ง ความร่ ว มมื อ กั บ ประเทศต่ า งๆ ในรู ป แบบทวิ ภ าคี ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานด้ า นต่ า งประเทศของ
กระทรวงศึกษาธิการ มีความเชื่อมโยง ลดความซ้าซ้อน ลดค่าใช้จ่าย งบประมาณ และสนับสนุนการดาเนินงานระหว่าง
กั น รวมทั้ งพั ฒ นางานด้ า นวิ เทศสั ม พั น ธ์ ให้ เป็ น กลไกในการขั บ เคลื่ อ นนโยบายความร่ ว มมื อ กั บ ต่ า งประเทศของ
กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. จึงให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อบูรณาการแผนความร่ วมมือกับต่างประเทศด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการเป็นเวลา 1 วัน โดยผู้เข้าประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ขององค์กร
หลัก และหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

การดาเนินงานในแต่ละขัน้ ตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เตรียมการจัดประชุม ประสานการเชิญวิทยากร และจัดทาหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศของหน่วยงานต่าง ๆ
ดาเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ตามแผนงานที่กาหนดไว้
สรุปผลการดาเนินโครงการฯ และนาเสนอผลการดาเนินงานต่อผู้บริหาร
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ ๑
๑ คะแนน

ระดับ ๒
๒ คะแนน

ระดับ ๓
๓ คะแนน

ระดับ ๔
๔ คะแนน

ระดับ ๕
๕ คะแนน
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสานัก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับความสาเร็จของ
การจัดทาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
บูรณาการแผนความร่วมมือกับต่างประเทศ
ด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

น้าหนัก
(ร้อยละ)
10

ผลการ
ดาเนินงาน
5

ค่าคะแนนที่ได้
5.0000

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.5000

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ได้กาหนดขั้นตอนในการดาเนินการตามตัวชี้วัดไว้ ๕ ขั้นตอน โดยแบ่ง
เกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ ตามขั้นตอนโดยในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาขอรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ดังกล่าว ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ดาเนินการขออนุมัติโครงการ ประสานการเชิญวิทยากร และจัดทาหนังสือเชิญหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและเตรียมเอกสารสาหรับการประชุม
ขั้นตอนที่ 2 รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศของหน่วยงานต่าง ๆ
ขั้นตอนที่ 3 ดาเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร
ขั้ น ตอนที่ 4 ด าเนิ น การจั ด ท าสรุป ผลการด าเนิ น โครงการฯ และน าเสนอผลการด าเนิ น งานต่ อ ผู้ บ ริ ห าร
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559
ขั้ น ตอนที่ 5 ภายหลั ง การประชุ ม ได้ ด าเนิ น การประเมิ น ความพึ งพอใจของผู้ เข้ า ร่ ว มโครงการฯ โดยมี
ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 91.51
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1. นโยบายของผู้บริหาร 2. ความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. งบประมาณสนับสนุนการดาเนินงาน
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
1. ระยะเวลาน้อยเกินไป

2. จานวนผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานและองค์กรหลักที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
1. ควรมีการจัดประชุมในครั้งต่อไปเพื่อเป็นการต่อยอด และมีระยะเวลาประมาณ 2 - 3 วัน
2. ควรเพิ่มจานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
ที่หลากหลายและมีข้อมูลมากขึ้น
หลักฐานอ้างอิง :
1. บันทึกอนุมัติโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0205/6212 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2559
2. เอกสารประกอบการประชุม
3. หนังสือเชิญประชุม ศธ 0205/14263 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2559
4. เอกสารสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0205/6549 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559
5. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 91.51
6. ภาพถ่ายการดาเนินงาน
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสานัก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

 รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : 1.3 ระดับควำมสำเร็จกำรประชุมสมัชชำกำรศึกษำนำนำชำติ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางพิมพ์วรัชญ์ เมืองนิล
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวนงศิลินี โมสิกะ
ผู้อานวยการสานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
นางสาวสิริภัคค์ ธรรมบุศย์
โทรศัพท์ : ๐2-628-5646 ต่อ 120
โทรศัพท์ : ๐2-628-5646 ต่อ 110
คาอธิบาย :
องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๘ และได้มีการ
ลงนามในกฎบัตร เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๑ ปัจจุบันมีสมาชิก ๑๑ ประเทศ สมาชิกสมทบ ๘ ประเทศ หน่วยงาน
ที่เป็นสมาชิกสมทบ ๔ แห่ง โดยมีศูนย์/เครือข่ายระดับภูมิภาคซึ่งมีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะทาง จานวน ๒๑ แห่ง
ตั้งอยู่ในประเทศสมาชิก ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสมาชิกได้ให้ความสาคัญกับการเตรียม
ความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในปัจจุบัน และได้ร่วมกันกาหนดวาระการศึกษาใหม่ของ
ซีมีโอ (SEAMEO New Education Agenda) ที่สอดคล้องตามวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก (Global Agenda for
Sustainable Development Goals: SDGs) โดยกาหนดประเด็นหลักในการดาเนินความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษา
ในอี ก 20 ปี ข้ า งหน้ า (2558 – 2578) ประกอบด้ ว ย 1) การส่ งเสริม การจั ด การศึ ก ษาและการดู แ ลเด็ ก ปฐมวั ย
๒) การจั ด การอุ ป สรรคในการเข้ า ถึ งการศึ ก ษา ๓) การเตรี ย มความพร้ อ มการศึ ก ษาเพื่ อ เผชิ ญ กั บ สภาวะฉุ ก เฉิ น
๔) การส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา ๕) การปฏิรูประบบการพัฒนาครู ๖) การเสริมสร้าง
ความร่วมมือด้านการอุดมศึกษาและการวิจัย และ ๗) การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ ๒๑
อนึ่ง ในฐานะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไทย ซึ่งปัจจุบันดารงตาแหน่งประธานสภารัฐมนตรี
ศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) ระหว่างปี 2558 – 2560 มีบทบาท และภารกิจสาคัญในการขับเคลื่อน
การพัฒนาวาระการศึกษาใหม่ของประเทศสมาชิกในภูมิภาคให้บรรลุผล ดังนั้น สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
จึงพิจารณาเห็นสมควรจัดการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติ เพื่อเป็นเวที ทางวิชาการสาหรับนักการศึกษา และ
ผู้เกี่ ยวข้ องทั้ งในประเทศ และต่างประเทศในการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้แ นวทางการพั ฒ นาการศึ กษาอย่างยั่งยื น และ
การเรีย นรู้ข องประเทศในการพั ฒ นาปั จ เจกบุ ค คล ยกระดั บ ขี ดความสามารถ และสร้างความเข้ ม แข็ง ให้ กั บ สั งคม
ตลอดจนเปิดโอกาสให้กับผู้ทางานในแวดวงการศึกษาได้ร่วมกันสร้างสรรค์กระบวนทรรศน์ การเรียนรู้ที่จะพัฒนาคนให้มี
ความรู้พร้อมในด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม อย่างมั่นคง อันเป็นผลให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีการพัฒนาที่สมดุล
ยืด หยุ่ น และสามารถพั ฒ นาคุ ณ ภาพมนุ ษ ย์ ให้ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี และสามารถด าเนิ น การใดๆ เพื่ อ ตอบสนองตาม
ความต้องการของโลกได้เป็นเป้าหมายสูงสุด
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ระดับคะแนน
การดาเนินงานในแต่ละขัน้ ตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑
จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
๒
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการโครงการจัดประชุมฯ และประชุมคณะกรรมการฯ
๓
จัดส่งหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมการประชุมพร้อมข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้อง และจัดการประชุมสมัชชา
การศึกษานานาชาติ “MOE - SEAMEO Congress” ปี 2560
๔
จัดทารายงานผลการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติ “MOE - SEAMEO Congress”
ปี 2560 เสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายใน 40 วันทาการ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม
๕
จัดทารายงานผลการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติ “MOE - SEAMEO Congress”
ปี 2560 เสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายใน 25 วันทาการ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ ๑
ระดับ ๒
๑ คะแนน
๒ คะแนน
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 1.3 ระดับความสาเร็จการประชุม
สมัชชาการศึกษานานาชาติ “MOE – SEAMEO
Congress” ปี 2560

ระดับ ๓
๓ คะแนน
น้าหนัก
(ร้อยละ)
10

ระดับ ๔
๔ คะแนน
ผลการ
ดาเนินงาน
5

ค่าคะแนนที่ได้
5.0000

ระดับ ๕
๕ คะแนน
ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.5000

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
ขั้นตอนที่ 1 – ศึกษาวิเคราะห์นโยบาย ด้านการศึกษาของประเทศไทยและของภูมิภาค โดยรวบรวมข้อมูลจากคา
แถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึ กษาธิการไทย และข้อคิดเห็น จากแถลงการณ์ ร่วมของ
รัฐมนตรีศึกษาของซีมีโอ ตลอดจนอ้างอิงตามวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนของยูเนสโก และโดยที่ปี 2560 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการไทย ได้ดารงตาแหน่งประธานสภารัฐมนตรีซีเมคอีกตาแหน่งหนึ่ง ซึ่งมีบทบาทหน้าที่สาคัญในแวดวง
การศึกษาของภูมิภาค จึงได้ยกร่างโครงการฯ และนาเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติ (รายละเอียดตามหลักฐานอ้างอิง 1.)
ขั้นตอนที่ 2 – แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการฯ ตามคาสั่ง สต.สป.ที่ 16/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการโครงการจัดประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติ ลงวันที่ 4 มกราคม 2560 และจัดการประชุมคณะกรรมการฯ
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560
ขั้นตอนที่ 3 – ยกร่างหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อผู้บริหารลงนามถึง ผู้เกี่ยวข้องในแวดวงการศึกษาทั้งใน
และต่างประเทศ และการจัดการประชุมฯ ระหว่างวันที่ 3-4 มกราคม 2560
อนึ่ง เมื่อวันที่ 3 - 4 มกราคม 2560 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดการประชุมสมัชชาการศึกษา
นานาชาติ หั วข้ อ “Making a Difference Shaping a New Learning Paradigm for a Sustainable Southeast Asia”
โดยเชิญวิทยากรชั้นนา รวมทั้งนักการศึกษาจากในและนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จานวน 49 คน มาร่วม
อภิปรายทางวิชาการ และอภิปรายกลุ่มย่อย พร้อมนาเสนอผลงานที่โดดเด่น และมีแนวปฏิบัติที่ดี สอดคล้องตามหัวข้อ
การประชุม ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมจานวน 407 คน จาก 20 ประเทศ ประกอบด้วย นักการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องจาก
ประเทศสมาชิกซีมีโอ ตลอดจนผู้บริหาร นักการศึกษาจากองค์กร หน่วยงานทางการศึกษาของทั้งภาครัฐและเอกชนจาก
ประเทศนอกภูมิภาค โดยในภาพรวมของการประชุมในครั้งนี้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ทุกประการ
ขั้นตอนที่ 4 –
ขั้นตอนที่ 5 – รวบรวมข้อมูล และสรุปสาระสาคัญของการประชุมฯ พร้อมจัดรายงานผลการประชุมฯ
เสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แล้วเสร็จก่อน 25 วันทาการ (รายละเอียดตามหลักฐานอ้างอิงข้อ 4 )
อุปสรรคต่อกำรดำเนินงำน : ข้อเสนอแนะสำหรับกำรดำเนินงำนในปีต่อไป : หลักฐำนอ้ำงอิง :
1. บันทึกขออนุมัติโครงการ ที่ ศธ 0205/210 ลงวันที่ 16 มกราคม 2560
2. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ 16/2560 ลงวันที่ 4 มกราคม 2560 และหนังสือเชิญประชุมคระกรรมการฯ
ที่ ศธ 0205/72 ลงวันที่ 6 มกราคม 2560 ที่ ศธ 0205/248 ลงวันที่ 17 มกราคม 2560 และที่ ศธ 0205/454
ลงวันที่ 30 มกราคม 2560
3. หนังสือเชิญผูเ้ ข้าร่วมประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติฯ พร้อมข้อมูลอื่นๆที่เกีย่ วข้อง และเอกสารประกอบการประชุม
ที่ ศธ 0205/881 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และ ที่ ศธ 0205/1256 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2560
4. เอกสารสรุปผลการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติ ที่ ศธ 0205/2923 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ

 รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : 1.4 ระดับควำมสำเร็จในกำรจัดกำรฝึกอบรมและพัฒนำด้ำนกำรวำงแผนฯ
โดยใช้หลักสูตร ESP ของสถำบัน IIEP
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวนงศิลินี โมสิกะ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางขนิษฐา ห้านิรัติศัย
ผู้อานวยการสานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
นางสาวรุ่งกานต์ พันธุ์ภักดี
โทรศัพท์ : ๐2-628-5646 ต่อ 120
โทรศัพท์ : ๐2-628-5646 #107
คาอธิบาย :
ส านั ก ความสั ม พั น ธ์ ต่ า งประเทศ สป. ได้ ร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น ระหว่ า งประเทศเพื่ อ การวางแผนทาง
การศึกษาของยูเนสโก หรือ IIEP และสานักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ดาเนินโครงการสร้างความแข็งแกร่งของระบบ
การศึกษาไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Strengthening of the Education System
of Thailand for Effective Human Resource Development) ปี 2 5 5 7 -2 5 5 8 ป ระ ก อ บ ด้ ว ย
ฅความร่วมมือด้านวิชาการ และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รวมถึงการจัดแปลหลักสูตรการอบรมด้าน
การวางแผนและการจั ด การศึ ก ษาของสถาบั น จ านวน 6 ชุ ด (module) ได้ แ ก่ 1) Educational Planning:
approaches, Challenges and international frameworks 2) Statistics for educational planning
3) Education sector diagnosis 4) Selecting and formulating policy objectives and strategies for
improving access equity and quality in education 5) Projections and scenario – building
6) Monitoring and evaluation (M&E) of the education sector plan เ มื่ อ ปี 2557 แ ล ะ ต่ อ ม า
ส านั ก ความสั ม พั น ธ์ ต่ า งประเทศ สป. จะได้ ร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น พั ฒ นาครู ฯ จั ด การฝึ ก อบรมและพั ฒ นาด้ า น
การวางแผนและการบริหารการศึกษา เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะในระดับภูมิภาคได้นาความรู้ต่างๆ ไป
พัฒนาแผนการดาเนินงานฯ ให้เข้ากับบริบทของหน่วยงาน อันจะนาไปสู่ก ารพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับ
นโยบายด้านการศึกษาของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้จัดทาแผนการดาเนินโครงการร่วมกับสถาบันระหว่าง
ประเทศเพื่อการวางแผนทางการศึกษาของยูเนสโก หรือ IIEP สานักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ และสถาบันพัฒนาครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
1. การจัดทาแผนการดาเนินโครงการฯ
2. การจัดทาเอกสารข้อตกลงในการดาเนินความร่วมมือระหว่างสถาบัน IIEP และสานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
3. ในฐานะสานักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ
4. การประชุมหารือร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. การจัดประชุมฝึกอบรมและพัฒนาฯ ด้านการวางแผนฯ อันจะนาไปสู่การพัฒนาศักยภาพบุคลากรการจัดทา
รายงานผลการประชุมฯ เสนอสถาบัน IIEP และกระทรวงศึกษาธิการ
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ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ระดับ
การดาเนินงานในแต่ละขัน้ ตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
คะแนน
การจัดทาแผนการดาเนินงานและการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน IIEP การจัดทาเอกสาร
๑
ข้อตกลงในการดาเนินความร่วมมือระหว่างสถาบัน IIEP และสานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สป. ในฐานะสานักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ
๒
การจั ดประชุม หารือกั บ ผู้ เชี่ย วชาญ และหน่ วยงานต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อ ง เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น
โครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และจัดทาหลักสูตรการฝึกอบรมฯ ต่อสถาบัน IIEP
๓
การจัดประเมินผลก่อนการฝึกอบรม (Pre-test) สาหรับผู้เข้าร่วมการประชุมฯ และการจัด
ประชุมฝึกอบรมและพัฒนาฯ ด้านการวางแผนฯ อันจะนาไปสู่การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
๔
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบหลังการฝึกอบรม (post – test) และการนาเสนอแผน ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 75
๕
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบหลังการฝึกอบรม (post – test) และการนาเสนอแผน ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 75
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ ๑
๑ คะแนน

ระดับ ๒
๒ คะแนน

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวชี้วัด
1.4 ระดับควำมสำเร็จในกำรจัดกำร
ฝึกอบรมและพัฒนำด้ำนกำรวำงแผนฯ
โดยใช้หลักสูตร ESP ของสถำบัน IIEP

ระดับ ๓
๓ คะแนน

น้าหนัก
(ร้อยละ)
10

ระดับ ๔
๔ คะแนน

ผลการ
ดาเนินงาน
5

ค่าคะแนนที่ได้
5.0000

ระดับ ๕
๕ คะแนน

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.5000

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ จานวน 14
โครงการ/กิจกรรม ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา โดยขอรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานตามตัวชี้วัดดังกล่าว ดังนี้
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ในด้านการวางแผนและการจัดการศึกษา (International
Institute for Educational Planning IIEP) ระหว่ า งวั น ที่ 12 – 17 มี น าคม 2560 โดยได้ มี ก ารด าเนิ น การตาม
ขั้นตอน ดังนี้
๑.๑ การจั ด ท าแผนการด าเนิ น งานและการจั ด สรรงบประมาณของสถาบั น IIEP การจั ด ท าเอกสาร
ข้อตกลงในการดาเนินความร่วมมือระหว่างสถาบัน IIEP และสานักความสัมพันธ์ ต่างประเทศ สป. ในฐานะสานัก
เลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ
1.2 การจัดประชุมหารือกับผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดาเนินโครงการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และจัดทาหลักสูตรการฝึกอบรมฯ ต่อสถาบัน IIEP โดยได้มีการจัดประชุมหารือในวันที่ 9
ธัน วาคม 2560 และมีก ารขออนุมั ติโครงการ และแต่ งตั้งคณะทางานฯ คาสั่งสานั กงานปลัดกระทรวงศึก ษาธิการ
ที่ 297/2560 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 พร้อมทั้งจัดทาหลักสูตรการอบรม และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้เข้าร่วม
การอบรม และจัดทาหนังสือขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่งผู้แทนเข้าร่วมการอบรมฯ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจานวน
41 คน
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1.3 การจัดประเมินผลก่อนการฝึกอบรม (Pre-test) สาหรับผู้เข้าร่วมการประชุมฯ และการจัดประชุม
ฝึกอบรมและพัฒนาฯ ด้านการวางแผนฯ อันจะนาไปสู่การพัฒนาศักยภาพบุคลากร มีการจัดประเมินผลก่อนการ
อบรม ได้คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 41.30
1.4 การประเมินผลจากคะแนนการทดสอบ Post-test และคะแนนการนาเสนอโครงการฯ ของผู้เข้ารับการ
อบรมผ่านเกณฑ์การประเมิน ไม่ต่ากว่าร้อยละ 75
1.5 การประเมินผลจากคะแนนการทดสอบ Post-test และคะแนนการนาเสนอโครงการฯ ของผู้เข้ารับการ
อบรมผ่านเกณฑ์การประเมิน ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ซึ่งผู้รับการอบรมได้ทาการทดสอบหลังการอบรม ได้คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 87.55
ปัจจัยสนับสนุนต่อกำรดำเนินงำน :
๑. ผู้บริหารเห็นความสาคัญของการดาเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
อุปสรรคต่อกำรดำเนินงำน : 1. บุคลากรมีจานวนจากัด ทาให้การดาเนินการตามแผนงานของยูเนสโกไม่สามารถจะดาเนินการได้อย่างเต็มที่
๒. มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นจานวนมาก ทาให้การประสานงาน และการรวบรวมข้อมูลทาได้ยาก
ข้อเสนอแนะสำหรับกำรดำเนินงำนในปีต่อไป : 1. ควรมีการบู รณาการการท างานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ อให้ท ราบถึงโครงการ/กิจกรรมที่แต่ล ะ
หน่วยงานดาเนินการจะได้เป็นภาพรวมของประเทศ และไม่เกินการทางานที่ทับซ้อนกัน และแต่ละหน่วยงานสามารถที่
จะร่วมกันทางานได้ดียิ่งขึ้น
หลักฐานอ้างอิง :
1. บันทึกอนุมัติโครงการ ที่ ศธ 0203.9/6 ลงวันที่ 5 มกราคม 2560
2. คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานโครงการพัฒนาบุคลากร ฯ คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ 297/2560
3. หนังสือเชิญหน่วยงานเข้าร่วมการอบรม และเอกสารประกอบการประชุม ที่ ศธ 0203.1/116
ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
4. เอกสารสรุปผลการฝึกอบรม ที่ ศธ 0203.9/411 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2560
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รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร

 รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : ๒.๑ ร้อยละควำมสำเร็จของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวนงศิลินี โมสิกะ
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
ผู้อานวยการสานักความสัมพันธ์ตา่ งประเทศ สป.
นางนฤมล สุวรรณเนตร
นางสาวสมบุญ อนันตสกุลโรจน์
นางแน่งน้อย อุดมพรวศิน
นางสาวนันทวัน ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
โทรศัพท์ : 02 628 5646 ต่อ 120
โทรศัพท์ : 02 628 5646 ต่อ 102
คำอธิบำย :
 การพิ จ ารณาผลส าเร็ จ ของการเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยภาพรวม จะใช้ อั ต รา
การเบิ กจ่ ายเงิ นงบประมาณรายจ่ ายภาพรวมของส านั ก ทั้ งที่ เบิ กจ่ ายในส่ วนกลางและส่ วนภู มิ ภ าคเป็ น ตั ว ชี้ วั ด
ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินภาพรวมของสานัก โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
ของสานัก เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่สานักได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่าง
ปี (รายจ่ า ยประจ าไปรายจ่ า ยลงทุ น หรื อ รายจ่ า ยลงทุ น ไปรายจ่ า ยประจ า) จะน ายอดงบประมาณหลั งโอน
เปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคานวณ
 รายจ่ายภาพรวม หมายถึง ๔ งบรายจ่าย คือ งบดาเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบลงทุน และ งบ
รายจ่ายอื่น (ยกเว้นค่าสาธารณูปโภคและงบบุคลากร)
สูตรกำรคำนวณ :
เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมทีส่ านักเบิกจ่าย
วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่สานักได้รับ

x ๑๐๐

ข้อมูลผลกำรดำเนินงำน :
สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป......ได้รับเงินงบประมาณ....873,291,224.00..บาท ดังนี้
งบดาเนินงาน(ยกเว้นค่าสาธารณูปโภค) จานวน.........12,709,050.00.....บาท
งบลงทุน
จานวน...............534,158.00.....บาท
งบอุดหนุน
จานวน.....835,174,600.00.....บาท
งบรายจ่ายอื่น
จานวน .......24,873,416.00....บาท
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือน..กันยายน 2560..
เบิกจ่ายไปแล้วจานวน..778,727,092.78...บาท
คิดเป็นร้อยละ...89.17....
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ผลกำรดำเนินงำน
ปีงบประมำณ พ.ศ.

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด

๒๕๕๗
89.04

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
เกณฑ์กำรให้คะแนน :
ระดับ ๑
ร้อยละ ๘๘

ระดับ ๒
ร้อยละ ๙๐

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๘
๒๕๕๙
91.73 64.13 3.02 -69.91

ระดับ ๓
ร้อยละ ๙๒

กำรคำนวณคะแนนจำกผลกำรดำเนินงำน :
ตัวชี้วัด
น้ำหนัก
(ร้อยละ)
ร้อยละควำมสำเร็จของกำรเบิกจ่ำยเงิน
๒๐
งบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
(ร้อยละ)

ผลกำร
ดำเนินงำน
89.17

ระดับ ๔
ร้อยละ ๙๔

ค่ำคะแนนที่ได้
1

ระดับ ๕
ร้อยละ ๙๖
ค่ำคะแนน
ถ่วงน้ำหนัก
1 x 20 = ๐.2
๑๐๐

คำชี้แจงกำรปฏิบัติงำน/มำตรกำรที่ได้ดำเนินกำร
สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ได้ดาเนินการประชุมเพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้
1. ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะทางานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. รวบรวมข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
3. ตรวจสอบยอดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกับกลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ สอ.สป.
จากการตรวจสอบรายงานสรุปผลการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จากระบบงบประมาณ e – budget ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สาหรับรอบ 12 เดือน สะสมสิ้นสุด
ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2560 หน่ ว ยงานได้ ค านวณค่ า ใช้ จ่ า ยภาพรวมโดยยกเว้ น ค่ า สาธารณู ป โภคตามเงื่ อ นไข
ของตัวชี้วัด พบว่าสามารถดาเนินการได้คิดเป็นร้อยละ 89.17 ซึ่งผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ต้อง
รอกลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ สอ.สป. รวบรวมข้อมูลและเสนอรายงานในที่ประชุมคณะทางานเร่งรัดติดตามการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2560 สาหรับรอบเดือนกันยายน 2560 ในครั้งต่อไป
ปัจจัยสนับสนุนต่อกำรดำเนินงำน :
ผู้บริหารให้ความสาคัญและติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสานักตามที่ได้รับจัดสรร
ตลอดทั้งเจ้าหน้าที่และบุคลากรของสานักงานให้ความร่วมมือในการใช้จ่ายงบประมาณให้ตรงตามวัตถุประสงค์
อุปสรรคต่อกำรดำเนินงำน :
1. การรายงานผลการเบิกจ่ายของสานักงานไม่ตรงกับรายงานของสานักอานวยการ สป.
2. การดาเนินโครงการ/กิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ เนื่องจากหน่วยงานได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
เร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาลและผูบ้ ริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อเสนอแนะสำหรับกำรดำเนินงำนในปีต่อไป :
หลักฐำนอ้ำงอิง :
๑. เอกสารประกอบการประชุมคณะทางานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
๒. เอกสารสรุปผลการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากระบบงบประมาณ
e – budget ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสานัก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร

 รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละของกระบวนกำรหลักที่มีกำรจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำน
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวนงศิลินี โมสิกะ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางขนิษฐา ห้านิรัติศัย
ผู้อานวยการสานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
นางสาวรุ่งกานต์ พันธุ์ภักดี
โทรศัพท์ : ๐ 2628 5646 ต่อ 120
โทรศัพท์ : ๐ 2628 5646 ต่อ 11๕
คำอธิบำย :
ร้อยละของกระบวนการหลักที่มีการจัดทาคูม่ ือการปฏิบตั ิงาน พิจารณาจากจานวนกระบวนการหลักของสานัก
ที่มีการจัดทาคูม่ ือการปฏิบัติงาน (Work Manual) คิดเทียบเป็นร้อยละจากจานวนกระบวนการหลักทัง้ หมด
ข้อมูลผลกำรดำเนินงำน :
สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ได้ดาเนินการทบทวนกระบวนการหลักของสานักฯ และดาเนินการ ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบ
2. ดาเนินการทบทวนตารางวิเคราะห์ 9 ตาราง
3. ปรับแก้ไขข้อมูล
4. ยกร่างคู่มือการปฏิบัติงาน
5. พิจารณาและปรับแก้ไขคูม่ ือการปฏิบัติงาน
6. จัดส่งคู่มือไปยังกลุม่ พัฒนาระบบบริหาร สป. ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ผลกำรดำเนินงำน
ปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
-

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด
ร้อยละของกระบวนการหลักที่มีการจัดทาคูม่ ือการ
ปฏิบัติงาน
เกณฑ์กำรให้คะแนน :
ระดับ ๑
ร้อยละ ๖๐

ระดับ ๒
ร้อยละ ๗๐

ระดับ ๓
ร้อยละ ๘๐

ระดับ ๔
ร้อยละ ๙๐

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
(ร้อยละ)
๒๕๕๘ ๒๕๕๙
-

ระดับ ๕
ร้อยละ ๑๐๐

กำรคำนวณคะแนนจำกผลกำรดำเนินงำน :
ตัวชี้วัด

น้ำหนัก
(ร้อยละ)

ผลกำร
ดำเนินงำน

ค่ำคะแนนที่ได้

ค่ำคะแนน
ถ่วงน้ำหนัก

ร้อยละของกระบวนการหลักที่มีการจัดทา
๑๐
ร้อยละ
5.0000
0.5000
คู่มือการปฏิบตั ิงาน
100
คำชี้แจงกำรปฏิบัติงำน/มำตรกำรที่ได้ดำเนินกำร
สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ได้มีการดาเนินการ ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะทางานเพื่อรับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของกระบวนการหลักที่มีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
และคณะทางานรับผิดชอบตัวชี้วัดการจัดการกระบวนการ (หมวด 6 ) ตามเกณฑ์คุณ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA) ตามคาสั่ง สต.สป. ที่ 2/2560 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2560 ว่าด้วยเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกากับดูแลและ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสานัก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

คณะทางานรับผิดชอบตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ สต. สป. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. ประชุมคณะทางานฯ ในการทบทวนตารางวิเคราะห์กระบวนการหลัก (ตารางวิเคราะห์ 9 ตาราง)
โดยให้ผู้รับผิดชอบการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) โดยให้สอดคล้องกับ รูปแบบของคู่มือต้องมีเนื้อหา/
สาระสาคัญครบ ๑๐ หัวข้อ ตามที่สานักงาน ก.พ.ร. กาหนด ประกอบด้วย
๑) วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือ (Objectives)
๒) ขอบเขต (Scope)
๓) คาจากัดความ (Definition)
๔) หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities)
๕) ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow)
๖) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)
๗) มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Work Standard)
๘) ระบบการติดตามประเมินผล (Evaluation)
๙) เอกสารอ้างอิง (Reference Document)
๑๐) แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (Form)
ทั้งนี้ ผังกระบวนการปฏิบัติ งานขั้นตอนการปฏิ บัติ งานและมาตรฐานการปฏิบั ติงาน ต้องตรงกับที่ ระบุ ไว้
ในแบบฟอร์มตารางการวิเคราะห์กระบวนการนั้นๆ (แบบฟอร์ม ๙ ตาราง)
3. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบฯ ประสานกับอาจารย์ต่อศักดิ์ สวัสดิ์เสริมศรี นักวิเคราะห์ นโยบายและ แผน
ชานาญการพิเศษ บุคลากรของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตรวจสอบตารางวิเคราะห์
9 ตารางก่อนดาเนินการจัดทาร่างคู่มือการปฏิบัติงาน
4. ยกร่างคู่มือปฏิบัติงานฯ และมีหนังสือเชิญอาจารย์ต่อศักดิ์ สวัสดิ์เสริมศรี มาเป็นวิทยากรเพื่อมาให้
ความรู้และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐานแก่เจ้าหน้าที่สานัก ฯ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560
ณ ห้องประชุมสานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
5. เจ้าหน้าที่สานัก ฯ ที่รับผิดชอบแต่ละกระบวนการหลัก ร่วมหารือ และแก้ไขเอกสารกับผู้แทนกลุ่ม
พัฒนาระบบบริหาร เพื่อให้ตรงตามเนื้อหา/สาระสาคัญทั้ง 10 ข้อ ที่สานักงาน ก.พ.ร. กาหนด ได้แก่ วั ตถุประสงค์
ของการจัดทาคู่มือ ขอบเขต คาจากัดความ หน้าที่ความรับผิดชอบ ผังกระบวนการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ระบบการติดตามประเมินผล เอกสารอ้างอิง และแบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงานเมื่อเอกสารการจัดทาคู่มือกระบวนการ
หลัก ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จึงจัดทาเอกสารคู่มือกระบวนการหลัก
6. ดาเนินการจัดส่งคู่มือปฏิบัติงานตามกระบวนการหลักของสานักฯ จานวน 7 คู่มือพร้อมแผ่น
บันทึกข้อมูล (CD) จานวน 1 แผ่น ไปยังกลุ่มพัฒนาระบบริหาร สป. เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 อ้างอิงตามหนังสือ
สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ที่ ศธ 0205/5019 ลงวันที่ 26 กันยายน 2560
7. การเผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานไปยังเจ้าหน้าที่ทุกคนผ่านอีเมล์เพื่อรับทราบและถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน
ปัจจัยสนับสนุนต่อกำรดำเนินงำน :
๑. ผู้บริหารให้ความสาคัญต่อการดาเนินงาน
๒. เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบของสานักฯ ร่วมมือกันจัดทาคูม่ ือให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๓. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการวิเคราะห์
อุปสรรคต่อกำรดำเนินงำน :
1. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ข้อมูลตาม 9 ตาราง จึงส่งผลให้การดาเนินการล่าช้าและไม่
ครบถ้วน ซึ่งต้องใช้เวลาในการดาเนินการ
2. ภาระงานประจาที่มมี ากอาจส่งผมให้ไม่มีเวลาดาเนินการทีเ่ พียงพอ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสานัก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

ข้อเสนอแนะสำหรับกำรดำเนินงำนในปีต่อไป :
การวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานถือเป็นหัวใจสาคัญในการพัฒนาองค์กรซึ่งส่งผลต่อการ
ดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
หลักฐำนอ้ำงอิง :
1. คาสั่ง สต.สป. ที่ 2/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกากับดูแลและคณะทางานรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ สต.สป. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2560
2. หนังสือที่ ศธ 0205/4724 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์วิทยากรเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทา
คู่มือการปฏิบตั ิงาน ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
3. หนังสือที่ ศธ 0205/5019 เรื่อง ส่งคู่มือการปฏิบตั ิงานตามกระบวนการหลักของสานัก
ความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ลงวันที่ 26 กันยายน 2560
4. เล่มคูม่ ือปฏิบัติงานตามกระบวนการหลัก 7 กระบวนการ พร้อมตารางวิเคราะห์ 9 ตาราง
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสานัก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ

 รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละผลสัมฤทธิ์ของกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดกำรสำรสนเทศของหน่วยงำน (Web site)
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวนงศิลินี โมสิกะ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาววิไลลักษณ์ ผดุงกิตติ
ผู้อานวยการสานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
นายสุเมธ อรรถพันธ์พจน์
โทรศัพท์ : ๐-๒๖๒๘ ๕๖๔๖ ต่อ 120
โทรศัพท์ : ๐-๒๖๒๘ ๕๖๔๖ ต่อ ๑๒๓
คาอธิบาย :
 เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชน โดยการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศของ
หน่วยงานเว็บไซต์หน่วยงานประกอบไปด้วย ข้อมูลพื้นฐานตามขอบเขตการสารวจ หมวดหมู่ที่ 1
 หน่วยงานต้องจัดให้มีช่องทางการสร้างปฏิสมั พันธ์กับผู้ใช้บริการ ตามขอบเขตการสารวจหมวดหมู่ที่ 2
ข้อมูลผลกำรดำเนินงำน :
สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป . ได้สารวจเว็บไซต์ของหน่วยงาน แล้ว พบว่า มีรายการตามหมวดหมู่
ข้อมูลพื้นฐานและการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการ รวม 100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100
เกณฑ์กำรให้คะแนน :
ระดับ ๑
ระดับ ๒
ระดับ ๓
ระดับ ๔
ระดับ ๕
ร้อยละ ๖๐
ร้อยละ ๗๐
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๙๐
ร้อยละ ๑๐๐
คำนวณคะแนนจำกผลกำรดำเนินงำน :
ตัวชี้วัด
ร้ อ ยละผลสั ม ฤทธิ์ ข องการพั ฒ นา
ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การสารสนเทศ
ของหน่วยงาน (Web site)

ค่าคะแนน

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการ
ดาเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

ถ่วงน้าหนัก

๑๐

ร้อยละ
100

5.0000

0.5000

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ
สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ได้ ดาเนินการตามเกณฑ์ประเมิน ในการพัฒ นาประสิทธิภาพการจัด
การสารสนเทศของหน่วยงาน (Web site) ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่ อ ยกระดั บ การให้ บ ริก ารประชาชนตลอดจนหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องโดยการพั ฒ นาประสิ ท ธิภ าพระบบสารสนเทศ
ของหน่วยงานเว็บไซต์หน่วยงานประกอบไปด้วยข้อมูลพื้นฐานตามขอบเขตการสารวจ หมวดหมู่ที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน, ข่าวประชาสัมพันธ์, เว็บลิงค์(web link) , กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ, ข้อมูลบริการ,
แบบฟอร์มที่ดาวน์โหลดได้ (Download Forms) , คลังความรู้ , คาถามที่พบบ่อย(FAQ) , ผังเว็บไซต์(Sitemap) และ
มีการจัดให้มีช่องทางการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ ตามขอบเขตการสารวจหมวด หมู่ที่ 2 การสร้างปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย ถาม-ตอบ (Q & A),ระบบสืบค้นข้อมูล (Search Engine), ช่องทางการสื่อสารกับผู้ใช้บริการ,
แบบส ารวจออนไลน์ (Online Survey) ซึ่ งส านั กฯ ได้ ด าเนิ น การปรับ ปรุงและพั ฒ นาระบบสารสนเทศ (Web site)
ขอหน่วยงานโดยประเมินตามเกณฑ์คะแนนรวมจากตารางแสดงรายการสารวจเว็บไซต์ของหน่วยงาน 100 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งอยู่ในระดับ 5 คะแนน รายละเอียดปรากฏตามเว็บไซต์สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
www.bic.moe.go.th
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ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1. ผู้บริหารสนับสนุนและให้ความสาคัญในการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์
2. ความพร้อมด้านเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายที่พร้อมรองรับการปรับปรุง
3. เจ้าหน้าที่ดาเนินการปรับปรุงหน้าเพจเว็บไซต์ (Web page) ตามเกณฑ์การประเมิน
อุปสรรคต่อกำรดำเนินงำน :
1. ข้อจากัดด้วยงบประมาณ
2. ข้อจากัดด้านเทคนิคการปรับปรุงเว็บไซต์ต้องมีการพัฒนาระบบทั้งด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์
3. ระบบอินเตอร์เน็ตล่าช้าทาให้ไม่สามารถส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็ว
ข้อเสนอแนะสำหรับกำรดำเนินงำนในปีต่อไป :
1. การดาเนินการพัฒนาปรับปรุง ระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุน
การดาเนิน งานให้ มีประสิทธิภาพจาต้องมีการพั ฒ นาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ทั้ งนี้ จะต้องสอดคล้องกับ จานวน
งบประมาณทีส่ นับสนุนอย่างเพียงพอ
2. ระบบฐานข้อมูลกลางที่สนับสนุนการดาเนินงานมีส่วนสาคัญสนับสนุนให้การดาเนินงานมีความสะดวก
รวดเร็ว สาหรับในการออกแบบระบบอาจใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประหยัดงบประมาณ
โดยอาจพิจารณาให้ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นเจ้าภาพหลักและร่วมดาเนินการกับส่วนราชการต่างๆ
เพื่อลดความซ้าซ้อนและช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทางาน
3. ระบบเว็บไซต์จะต้องสอดคล้องกับระบบหน้าเพจของโทรศัพท์เคลื่อนที่ เนื่องจากสภาพแวดล้อม
ของสังคมเปลี่ยนไปจึงต้องปรับปรุงระบบสารสนเทศให้สอดคล้องและเป็นปัจจุบัน
หลักฐำนอ้ำงอิง :
1. ตารางแสดงรายการสารวจเว็บไซต์ของสานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
2. ภาพแสดงผลการปรับปรุง
3. เว็บไซต์สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. www.bic.moe.go.th
4. คาสั่ง สต.สป. ที่ 2/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกากับดูแลและคณะทางานรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ สต.สป. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2560
5. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ

 รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน
ตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับความสาเร็จในการบูรณาการการจัดการกระบวนการหลัก/โครงการที่สาคัญของหน่วยงาน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวนงศิลินี โมสิกะ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางพิมพ์วรัชญ์ เมืองนิล
ผู้อานวยการสานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
นางสาวสิริภัคค์ ธรรมบุศย์
โทรศัพท์ : ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๔๖ ต่อ 120
โทรศัพท์ : ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๔๖ ต่อ ๑๑๐
คาอธิบาย :
ระดั บ ความส าเร็ จ ในการบู ร ณาการการจั ด กระบวนการหลั ก / โครงการที่ ส าคั ญ ของหน่ ว ยงาน
ได้แก่ การประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติ ใช้รูปแบบการประเมินการทางานแบบบู รณาการตามเกณฑ์ คุณ ภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในหมวดที่ 3 การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหมวด 4
การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงในการดาเนินการตามกระบวนการหลัก/โครงการใน
เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ
การประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติ นับเป็นโครงการที่สาคัญของหน่วยงานในเวทีการศึกษาของประเทศ
สมาชิ ก ซี มี โอ ตามวาระการศึ ก ษาใหม่ ข องซี มี โ อ (SEAMEO New Education Agenda) ภายหลั งปี 2558 และ
สอดคล้อ งต่ อ วาระการพั ฒ นาอย่ างยั่ งยื น ของโลก (SDG) โดยมี ป ระเด็น ส าคั ญ ด้านการศึก ษา 7 ประเด็น ที่ ต้อ งเร่ง
ดาเนินการภายใน 20 ปี ได้แก่ ประกอบด้วย 1) การส่งเสริมการจัดการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัย ๒) การจัด
การอุปสรรคในการเข้าถึงการศึกษา ๓) การเตรียมความพร้อมการศึกษาเพื่อเผชิญกับสภาวะฉุกเฉิน ๔) การส่งเสริม
การศึกษาและฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา ๕) การปฏิรูประบบการพัฒนาครู ๖) การเสริมสร้างความร่วมมือ
ด้ า นการอุ ด มศึ ก ษาและการวิ จั ย และ ๗) การพั ฒ นาหลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนให้ ส อดคล้ อ งกั บ การเรี ย นรู้
ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดารงตาแหน่งประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) ซึ่งมีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาวาระการศึกษาใหม่ของประเทศสมาชิกให้
บรรลุผล สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดย สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ จึงได้จัดให้มีการประชุมสมัชชา
การศึกษานานาชาติ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน และการเรียนรู้ของประเทศ
ในการพัฒนาปัจเจกบุคคล ยกระดับขีดความสามารถ และสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม รวมทั้งร่วมการสร้างสรรค์
กระบวนทัศน์การเรียนรู้ที่จะพัฒนาคนให้มีความรู้พร้อมในด้านวิช าการ คุณธรรม จริยธรรม อย่างมั่นคง เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงและความท้าท้ายในปัจจุบันทั้งของภูมิภาคและของโลก โดยมุ่งบรรลุผลตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(SDGs)
เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีการเกี่ยวพันกับหลายภาคส่วนของรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
กอรปกับได้งบการจัดสรร/ใช้งบประมาณในวงเงินค่อนข้างสูง จึงได้มีการวิเคราะห์กระบวนการเนื้อหาแนวทางในการ
ป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่คงไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ขั้นตอนที่
รายละเอียดการดาเนินงาน
๑
- คัดเลือกกระบวนการหลัก คือ การประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติ
- มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติ
๒
- ดาเนินการตามกระบวนการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติ
- มีผลการจัดการความเสี่ยง/แก้ไขความเสี่ยง
๓
มีการสารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจัดทา
แนวทางในการปรับปรุงการให้บริการ
๔
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจต่อการจัดประชุม สมัชชาการศึกษานานาชาติ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
๕
มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และสรุปแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงการดาเนินงาน สาหรับการจัด
ประชุมในระดับนานาชาติ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ ๑
๑ คะแนน

ระดับ ๒
๒ คะแนน

กำรคำนวณคะแนนจำกผลกำรดำเนินงำน :
ตัวชี้วัด
ระ ดั บ ค วาม ส าเร็ จ ใน ก ารบู รณ าก าร
การจั ด การกระบวนการหลั ก /โครงการ
ที่สาคัญของหน่วยงาน

ระดับ ๓
๓ คะแนน

น้าหนัก
(ร้อยละ)
10

ผลการ
ดาเนินงาน
5

ระดับ ๔
๔ คะแนน

ค่าคะแนนที่ได้
5.๐๐๐๐

ระดับ ๕
๕ คะแนน

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
๐.๕๐๐๐

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ
สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ได้กาหนดขั้นตอนในการดาเนินการตามตัวชี้วัดไว้ ๕ ขั้นตอน โดยแบ่ง
เกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ ตามขั้นตอน โดยในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาขอรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัดดังกล่าว ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกการประชุมสมัชชาฯ ให้เป็นกระบวนการหลัก / โครงการที่สาคัญของ
หน่วยงาน เนื่องจาก โครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมสาคัญของประเทศ โดยในเวทีการศึกษาของภูมิภาค และโลกเกี่ยวพัน
กับหลายภาคส่วน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทยในฐานะประธานสภาซีเมคได้มีบทบาทนา ในการ
เชื่อมโยงแนวทางการพัฒนาการศึกษาของประเทศสมาชิก และเห็นควรให้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อบูรณาการ
แนวทางการพัฒนาการศึกษาของภูมิภาค และได้รับการจัดสรร/ใช้งบประมาณในการดาเนินงานสูง เข้าข่ายตามเกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือกกระบวนการหลัก/โครงการสาคัญที่กาหนดโดย กพร. สป. และได้จัดทาการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ดังหลักฐานอ้างอิง 1.และ 2.
ขั้นตอนที่ 2 หน่วยงานร่วมกับสานักงานซีมีโอจัดการประชุมสมัชชาฯ ระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2560
โดยมีผลการดาเนินงานเพื่อผู้บริหารทราบแล้ว รายละเอียดดังหลักฐานอ้างอิง 3.
ขั้นตอนที่ 3 หน่วยงานได้สารวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 400 คน โดยโดยมีผู้ตอบแบบสารวจ
รวมทั้งสิ้น 294 คน รายละเอียดดังหลักฐานอ้างอิง 4.
ขั้นตอนที่ 4 จากผลการสารวจพบว่า ผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย ,uความพึงพอใจต่อการจัดประชุม
คิดเป็นร้อยละ 91.94 รายละเอียดดังหลักฐานอ้างอิง 5.
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสานัก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

ขั้นตอนที่ 5 กระทรวงศึกษาธิการ และสานักงาเลขาธิการซีมีโอได้สรุปแนวทางการพัฒนา / ปรับปรุง การ
ดาเนินงาน / ตามเอกสารอ้างอิง 6 ตลอดจนประมวลสาระสาคัญ การจัดการประชุม และถ่ายทอดเพื่อให้เกิดการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ รายละเอียดตาม Proceeding ของการประชุมดังหลักฐานอ้างอิง 7.
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
๑. ผู้บริหารให้การสนับสนุนโครงการและกิจกรรม
๒. ผู้เข้าร่วมประชุมให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจานวนมาก
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป : หลักฐานอ้างอิง :
1. รายงานการประชุมของหัวหน้ากลุม่ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559
2. ตารางวิเคราะห์และจัดทาแนวทางในการป้องกัน /แก้ไขความเสี่ยง
3. รายงานผลการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ที่ ศธ 0205 /2923 ลงวันที่ 9 มิถุนายน
2560
4. แบบสารวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ
5. ประมวลผลแบบสารวจ
6. ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง
7. Proceeding of International Congress on Education 2017 (ICE 2017)
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