แผนยุทธศาสตรการพัฒนาความรวมมือดานการศึกษากับตางประเทศของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทย
ตามกรอบความรวมมือพหุภาคี/ทวิภาคี ป พ.ศ. 2548-2551
1. ความเปนมา
โดยที่การจัดการและการใหบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอยางตอเนื่องและทั่วถึงเพื่อพัฒนา
สังคมไทยใหเปนสังคมที่มีความเข็มแข็งทัง้ ทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง เปน
แนวคิดหลักของการปฏิรูปการศึกษา และยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพในการแขงขันของประเทศ
ไทย กระทรวงศึกษาธิการจึงไดกําหนดบทบาทการดําเนินงานดานตางประเทศเชิงรุก โดยเนนการ
กระชับความสัมพันธและการขยายความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน และในภูมิภาคเอเชียภายใต
กรอบความรวมมือดานตางๆ เพื่อใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาของประเทศเพื่อนบาน
และเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ
พรอมทั้งไดประกาศยุทธศาสตรสูการปฏิบตั ิของ
กระทรวงศึกษาธิการ
โดยกําหนดวิสัยทัศนในการเปนองคกรหลักในการจัดการและสงเสริม
การศึกษาใหประชาชนมีความรู มีคุณภาพ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนา
สังคมฐานความรู และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ทั้งนี้ พันธกิจสําคัญไดแก
การสรางเสริมโอกาสในการศึกษาใหแกประชาชนทุกคนอยางเทาเทียมกัน (Access for All) สราง
ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ และพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพการ
แขงขันของประเทศ พัฒนาการศึกษาของไทยใหมีความเทาเทียม ทั่วถึง และเปนธรรมโดยเชือ่ มโยง
บริบทกับสังคมโลก เพื่อใหการศึกษาไทยไดมาตรฐานเทียบไดกบั มาตรฐานการศึกษาของนานาชาติ
2. ปจจัยหลักในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรดานตางประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดนโยบายดานความรวมมือกับตางประเทศดานการศึกษาโดย
ยึดหลักตามแนวทางของ
2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ที่มุงพัฒนา
ประเทศแบบองครวมโดยยึด "คน" เปนศูนยกลางของการพัฒนา สามารถพึ่งตนเองไดอยางมี
ภูมิคุมกันที่ดี ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาเอกลักษณของความเปนไทยไว พรอมกับไดกําหนด
สภาพสังคมไทยที่พึงประสงคไว 3 ดาน คือ สังคมคุณภาพ สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู
สังคมสมานฉันทและเอื้ออาทรตอกัน
2.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 อันเปนแผนแมบทที่สนับสนุนใหเกิด
ระบบบริหารและการจัดการแบบกระจายอํานาจ เสริมสรางคุณภาพของการจัดการศึกษา หลักสูตร
สื่อ กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล ตลอดจนการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
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2.3 นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศของรัฐบาลพันตํารวจโททักษิน
ชินวัตร ที่ไดแถลงตอรัฐสภา เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2548 มุงเนนทีจ่ ะดําเนินนโยบายตางประเทศใน
ลักษณะเชิงรุกที่ยึดหลักในการปฏิบตั ิตอกันอยาเสมอภาค และจะมุงสงเสริมและขยายสัมพันธไมตรี
และความรวมมือกับนานาประเทศในมิติตา งๆ เชน รัฐบาลจะสานตอความเขาใจอันดีและความ
รวมมือกับประเทศเพื่อนบานใหแนนแฟนยิ่งขึ้น
รวมมือกับประเทศอาเซียนในการเรงจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียน ขยายความรวมมือในลักษณะหุนสวนยุทธศาสตรอยางทัดเทียมกัน ยึดมั่นตอ
พันธกรณีกรอบความรวมมือกับประเทศตางๆ ที่ไทยเปนภาคีสมาชิก สนับสนุนใหคนไทยมีบทบาท
สําคัญในเวทีองคการระหวางประเทศและนโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศของ
รัฐบาล
3. การวิเคราะหสภาวะแวดลอมทีม่ ีผลกระทบตอการดําเนินความรวมมือกับตางประเทศ
ดานการศึกษา
จากการที่กระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินการวิจัย เรื่อง ยุทธศาสตรเชิงรุกดานความรวมมือ
กับตางประเทศของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยตามกรอบความ
รวมมือพหุภาคี/ทวิภาคี ป พ.ศ. 2548-2549 พบวา ปญหางานความรวมมือกับตางประเทศดาน
การศึกษาของประเทศไทย มีดังนี้
3.1 นโยบายความรวมมือกับตางประเทศดานการศึกษาของประเทศไทยยังขาดความเปน
เอกภาพ หนวยงานมักดําเนินกิจกรรม/โครงการที่เปนไปในลักษณะเชิงรับมากกวาเชิงรุก นอกจากนี้
การดําเนินการตามนโยบายยังไมมีความตอเนื่อง และขาดการติดตามประเมินผลที่เปนระบบ
3.2 การปฏิบัติงานดานตางประเทศของหลายๆ หนวยงานยังขาดการประสานงานใน
ลักษณะเครือขายที่เขมแข็ง การทํางานสวนใหญเปนไปในลักษณะตางคนตางทํา สงผลใหเกิดการ
ทํางานที่ซ้ําซอนขึ้น ซึ่งจําเปนจะตองไดรับการพัฒนาโดยเฉพาะเรือ่ งการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
ระหวางกัน
3.3 ผูปฏิบตั ิงานดานตางประเทศยังขาดการพัฒนาศักยภาพทั้งในเรือ่ งการใช
ภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษาอังกฤษและทักษะนานาชาติ ซึ่งการทีจ่ ะพัฒนางานดาน
ความรวมมือกับตางประเทศใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จะตองใหความสําคัญกับการพัฒนา
ศักยภาพของผูปฏิบตั ิงานดานตางประเทศ ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย นักเรียน
นักศึกษาดวย
นอกเหนือจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมขางตนแลว การกําหนดยุทธศาสตรความรวมมือ
กับตางประเทศดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ไดใหความสําคัญของเงื่อนไขและปจจัย
ภายนอกหนวยงานที่เปนตัวกําหนดที่สําคัญ เงื่อนไขและปจจัยภายนอกที่ถือวามีผลกระทบตอการ
พัฒนาความรวมมือกับตางประเทศดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการมาก
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3.4 การเปลีย่ นแปลงของยุคโลกาภิวัฒน การเปลี่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจและสังคม
ของโลกดําเนินไปอยางรวดเร็วโดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศเปนตัวนํา
การเพิ่มมูลคาผลผลิตดวย
ฐานความรู (Value Creation from Knowledge Application) ซึ่งเปนประเด็นทีถ่ ูกหยิบยกขึน้ เปน
หลักการพื้นฐานหนึ่งของการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศควบคูไปกับหลักการ
พื้นฐานดานการสรางฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงยั่งยืน
นโยบายสังคมเชิงรุกและการเชื่อมโยงกับ
เศรษฐกิจโลกและภูมิภาค ดวยเหตุนี้ ประเทศไทยจําเปนจะตองมีการปรับตัวใหสามารถพรอมรับ
และรุกเขาสูการพัฒนาที่เนนการแขงขันบนฐานความรูและความกาวนหาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี โดยมีเปาหมายใหประเทศมีความสามารถและภูมคิ ุมกันเพื่อการอยูรอดไดอยางสมดุล
และยั่งยืน
4. ความสําคัญของการดําเนินยุทธศาสตรเชิงรุกดานความรวมมือกับตางประเทศ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยเฉพาะอยางยิง่ ความมั่นคงของมนุษย
เปนปจจัยสําคัญที่สุดที่จะทําใหระบบเศรษฐกิจมีความกาวหนา
และนําไปสูการพัฒนาประเทศที่
ยั่งยืน ความมั่นคงดังกลาวเปนพื้นฐานของการผลิต การคา และการลงทุนจากนักลงทุนทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ ดังนั้น หากปราศจากความมั่นคงในทุกมิติ ระบบเศรษฐกิจจะไมสามารถ
ขยายตัวอยางตอเนื่องได นอกจากนั้น การที่เศรษฐกิจโลกมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น กอใหเกิด
กระแสการเปลี่ยนแปลงและมีเหตุการณที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาเกิดขึ้น ซึ่งอาจสงผลกระทบ
ตอเนื่องถึงกันในระดับภูมิภาคและระดับโลกได เชน การกอการราย ภัยธรรมชาติ การระบาดของ
โรคติดตอทั้งมนุษยและสัตว เปนตน ความรวมมือระหวางประเทศในการเฝาระวัง เตือนภัย
ลดผลกระทบและแกไขปญหาจึงเปนสิ่งที่จําเปน และตองมีการสรางเครือขายความรวมมือที่เขมแข็ง
เพื่อสรางความมั่นคงของประเทศ
นโยบายความรวมมือกับตางประเทศดานการศึกษาจึงเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งของการปรับ
โครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เนื่องจากโครงสรางเศรษฐกิจและสังคมของไทยยังมี
ความเชื่อมโยงกับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคมของโลกในระดับสูง ดังนั้น การกําหนดยุทธศาสตร
เชิงรุกความรวมมือกับตางประเทศดานการศึกษาของประเทศไทยในเวทีโลกและในภูมิภาคจึงตองมี
ความเขมขมมากขึ้นในระดับพหุภาคี ทวิภาคี และระดับภูมิภาคที่จะทําใหประเทศไทยสามารถ
ดําเนินมาตรการทางการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่มุงใหความสําคัญตอการปรับ
โครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคม และการปฏิรูปการศึกษาใหมีความสมดุลมากยิ่งขึ้น เพือ่ บรรลุ
เปาหมายในอันที่จะมุงใหประเทศไทยมีความไดเปรียบในการแขงขันในเวทีโลก
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5. กรอบแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรดานความรวมมือกับตางประเทศ
ป พ.ศ. 2548-2551
ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรดานความรวมมือกับตางประเทศสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการไดรวมมือกับ 4 องคกรหลัก ไดแก สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ไดกําหนดวิสัยทัศนเพือ่ แสดงถึงสิ่งที่คาดหวังของกระทรวงศึกษาธิการ
ในการพัฒนาความรวมมือกับตางประเทศและดําเนินการเชิงรุกเพื่อใหสอดคลองกับบริบทการ
เปลี่ยนแปลงและการแขงขันของสังคมโลก นโยบายดานตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
ของรัฐบาล ตลอดจนแผนยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้
ยังไดกําหนดพันธกิจสําหรับใชเปนกรอบการดําเนินงานที่ชัดเจน รวมทั้ง กําหนดยุทธศาสตรเพื่อให
การดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายสําหรับป พ.ศ. 2548-2549
วิสัยทัศน
ประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบานที่มีมาตรฐานการศึกษาเปน
ที่ยอมรับในระดับสากล
พันธกิจ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศ โดยพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ และความพรอมในการดําเนินภารกิจ และสรางเครือขาย
ความรวมมือที่เขมแข็งทั้งภายในและตางประเทศ
วัตถุประสงคหลักของยุทธศาสตร
1. เพื่อใหหนวยงานที่ดาํ เนินงานดานตางประเทศของกระทรวงศึกษาธิการมีแนวคิดและแนวทาง
รวมกันในการสงเสริมและพัฒนาความรวมมือกับตางประเทศดานการศึกษา
2.เพื่อนํายุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการไปสูแผนปฏิบตั ิการที่สามารถดําเนินการไดอยางเปน
รูปธรรม มีทรัพยากรที่เหมาะสมมีการประสานและรวมมือกันอยางจริงจังและตอเนื่อง
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศไทยในเวทีระดับนานาชาติ
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาความรวมมือดานการศึกษากับตางประเทศของกระทรวงศึกษาธิการเพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยตามกรอบความรวมมือพหุภาคี/ทวิภาคี ป พ.ศ.
2548-2551 ฉบับนี้ ถูกกําหนดขึ้นบนพื้นฐานขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตรเชิงรุก
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ดานความรวมมือกับตางประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทย
ตามกรอบความรวมมือพหุภาคี/ทวิภาคี ป พ.ศ. 2548-2549 ใหสามารถตอบสนองนโยบายดาน
ตางประเทศของรัฐบาลไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
ดวยเหตุที่การดําเนินความรวมมือกับตางประเทศประเทศดานการศึกษาที่ผานมายังขาด
ความเปนเอกภาพในแงนโยบาย หนวยงานตางๆ ไดดําเนินกิจกรรม/โครงการในลักษณะเชิงรับ
มากกวาเชิงรุก ไมมีความตอเนื่อง และไมไดมีการติดตามประเมินผลอยางเปนระบบ นอกจากนี้การ
ดําเนินงานของหลายๆ หนวยงานยังขาดการประสานงานในลักษณะเครือขายที่เข็มแข็ง เปนการ
ทํางานแบบตางคนตางทํา เกิดความซ้ําซอน และที่สาํ คัญคือ ผูปฏิบัติงานดานตางประเทศยังไมได
รับการพัฒนาศักยภาพดานภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ภาษาอังกฤษ และทักษะ
นานาชาติเทาที่ควร
จากผลการวิจยั พบวา การจะดําเนินความรวมมือกับตางประเทศดานการศึกษาในเชิงรุก
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามเปาประสงคและสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลนัน้
กระทรวงศึกษาธิการควรกําหนดยุทธศาสตรหลักและดําเนินการตามยุทธศาสตรหลัก ดังนี้
1. การพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน
2. การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
3. การสนับสนุนการเปนหุน สวนและการสรางเครือขายทางการศึกษาทั้งในและตางประเทศ
จัดทําโดย กลุมนโยบายและยุทธศาสตรตางประเทศ
สํานักความสัมพันธตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(อานฉบับเต็มไดที่ หองสมุดและศูนยเอกสารนานาชาติ สํานักความสัมพันธตางประเทศ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)

