
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาความรวมมือดานการศึกษากับตางประเทศของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทย 
ตามกรอบความรวมมือพหุภาคี/ทวิภาคี ป พ.ศ. 2548-2551 

 
1. ความเปนมา  
 โดยที่การจัดการและการใหบริการการศกึษาที่มีคุณภาพอยางตอเน่ืองและทั่วถึงเพ่ือพัฒนา
สังคมไทยใหเปนสังคมที่มีความเข็มแข็งทัง้ทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง เปน
แนวคิดหลักของการปฏิรูปการศึกษา และยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพในการแขงขันของประเทศ
ไทย กระทรวงศึกษาธิการจึงไดกําหนดบทบาทการดําเนินงานดานตางประเทศเชิงรุก โดยเนนการ
กระชับความสัมพันธและการขยายความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน และในภมิูภาคเอเชียภายใต
กรอบความรวมมือดานตางๆ เพ่ือใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาของประเทศเพ่ือนบาน 
และเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ พรอมทั้งไดประกาศยุทธศาสตรสูการปฏบิตัิของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยกําหนดวิสัยทัศนในการเปนองคกรหลักในการจัดการและสงเสริม
การศึกษาใหประชาชนมีความรู มีคุณภาพ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนา
สังคมฐานความรู และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ทั้งน้ี พันธกิจสําคัญไดแก 
การสรางเสรมิโอกาสในการศึกษาใหแกประชาชนทุกคนอยางเทาเทียมกัน (Access for All) สราง
ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ และพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ
แขงขันของประเทศ พัฒนาการศึกษาของไทยใหมีความเทาเทียม ทั่วถึง และเปนธรรมโดยเชือ่มโยง
บริบทกับสังคมโลก เพ่ือใหการศึกษาไทยไดมาตรฐานเทียบไดกับมาตรฐานการศกึษาของนานาชาต ิ
 
2. ปจจัยหลักในการกาํหนดนโยบายและยุทธศาสตรดานตางประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ 
 กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดนโยบายดานความรวมมือกับตางประเทศดานการศึกษาโดย
ยึดหลักตามแนวทางของ 
 2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ที่มุงพัฒนา
ประเทศแบบองครวมโดยยึด "คน" เปนศูนยกลางของการพัฒนา สามารถพ่ึงตนเองไดอยางมี
ภูมิคุมกันที่ดี ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาเอกลักษณของความเปนไทยไว พรอมกับไดกําหนด
สภาพสังคมไทยที่พึงประสงคไว 3 ดาน คือ สังคมคุณภาพ สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู 
สังคมสมานฉันทและเอ้ืออาทรตอกัน 
 2.2 พระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาต ิ พ.ศ. 2542 อันเปนแผนแมบทที่สนับสนุนใหเกิด
ระบบบริหารและการจัดการแบบกระจายอํานาจ เสริมสรางคุณภาพของการจัดการศึกษา หลักสูตร 
สื่อ กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล ตลอดจนการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
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 2.3 นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศของรัฐบาลพันตํารวจโททักษิน 
ชินวตัร ที่ไดแถลงตอรัฐสภา เม่ือวันที่ 23 มีนาคม 2548 มุงเนนทีจ่ะดําเนินนโยบายตางประเทศใน
ลักษณะเชิงรกุที่ยึดหลักในการปฏิบตัิตอกันอยาเสมอภาค และจะมุงสงเสริมและขยายสัมพันธไมตรี
และความรวมมือกับนานาประเทศในมติิตางๆ เชน รัฐบาลจะสานตอความเขาใจอันดีและความ
รวมมือกับประเทศเพ่ือนบานใหแนนแฟนยิ่งขึ้น รวมมือกับประเทศอาเซียนในการเรงจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียน ขยายความรวมมือในลักษณะหุนสวนยุทธศาสตรอยางทัดเทยีมกัน ยึดม่ันตอ
พันธกรณีกรอบความรวมมือกับประเทศตางๆ ที่ไทยเปนภาคีสมาชกิ สนับสนุนใหคนไทยมีบทบาท
สําคัญในเวทีองคการระหวางประเทศและนโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศของ
รัฐบาล 
 
3. การวิเคราะหสภาวะแวดลอมทีมี่ผลกระทบตอการดําเนินความรวมมือกับตางประเทศ
ดานการศึกษา 
 จากการที่กระทรวงศึกษาธกิารไดดําเนินการวิจัย เรื่อง ยุทธศาสตรเชิงรุกดานความรวมมือ
กับตางประเทศของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยตามกรอบความ
รวมมือพหุภาคี/ทวิภาคี ป พ.ศ. 2548-2549 พบวา ปญหางานความรวมมือกับตางประเทศดาน
การศึกษาของประเทศไทย มีดังน้ี 
 3.1 นโยบายความรวมมือกับตางประเทศดานการศกึษาของประเทศไทยยังขาดความเปน
เอกภาพ หนวยงานมักดําเนินกิจกรรม/โครงการที่เปนไปในลักษณะเชิงรับมากกวาเชิงรุก นอกจากน้ี
การดําเนินการตามนโยบายยังไมมีความตอเน่ือง และขาดการติดตามประเมินผลที่เปนระบบ 
 3.2 การปฏิบัติงานดานตางประเทศของหลายๆ หนวยงานยังขาดการประสานงานใน
ลักษณะเครือขายที่เขมแข็ง การทํางานสวนใหญเปนไปในลักษณะตางคนตางทํา สงผลใหเกิดการ
ทํางานที่ซํ้าซอนขึ้น ซ่ึงจําเปนจะตองไดรับการพัฒนาโดยเฉพาะเรือ่งการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
ระหวางกัน 
 3.3 ผูปฏิบตัิงานดานตางประเทศยังขาดการพัฒนาศักยภาพทั้งในเรือ่งการใช
ภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษาอังกฤษและทักษะนานาชาติ ซ่ึงการทีจ่ะพัฒนางานดาน
ความรวมมือกับตางประเทศใหมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึ้น จะตองใหความสําคัญกับการพัฒนา
ศักยภาพของผูปฏิบตัิงานดานตางประเทศ ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย นักเรียน 
นักศึกษาดวย 
 นอกเหนือจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมขางตนแลว การกําหนดยุทธศาสตรความรวมมือ
กับตางประเทศดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ไดใหความสําคัญของเงื่อนไขและปจจัย
ภายนอกหนวยงานที่เปนตวักําหนดที่สําคัญ เง่ือนไขและปจจัยภายนอกที่ถือวามีผลกระทบตอการ
พัฒนาความรวมมือกับตางประเทศดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการมาก  
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 3.4 การเปลีย่นแปลงของยุคโลกาภิวัฒน การเปลี่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจและสังคม
ของโลกดําเนินไปอยางรวดเร็วโดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศเปนตวันํา การเพ่ิมมูลคาผลผลติดวย
ฐานความรู (Value Creation from Knowledge Application) ซ่ึงเปนประเด็นทีถู่กหยิบยกขึน้เปน
หลักการพ้ืนฐานหนึ่งของการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศควบคูไปกับหลักการ
พ้ืนฐานดานการสรางฐานเศรษฐกิจที่ม่ันคงยั่งยืน นโยบายสังคมเชงิรุกและการเชื่อมโยงกับ
เศรษฐกิจโลกและภูมิภาค ดวยเหตุน้ี ประเทศไทยจําเปนจะตองมีการปรับตวัใหสามารถพรอมรับ
และรุกเขาสูการพัฒนาที่เนนการแขงขันบนฐานความรูและความกาวนหาทางวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี โดยมีเปาหมายใหประเทศมีความสามารถและภูมิคุมกันเพ่ือการอยูรอดไดอยางสมดุล
และยั่งยืน 
 
4. ความสําคญัของการดาํเนินยุทธศาสตรเชิงรุกดานความรวมมือกับตางประเทศ 
 ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยเฉพาะอยางยิง่ความมั่นคงของมนุษย
เปนปจจัยสําคัญที่สุดที่จะทําใหระบบเศรษฐกิจมีความกาวหนา และนําไปสูการพัฒนาประเทศที่
ยั่งยืน ความม่ันคงดังกลาวเปนพ้ืนฐานของการผลติ การคา และการลงทุนจากนักลงทุนทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ ดังน้ัน หากปราศจากความม่ันคงในทุกมิติ ระบบเศรษฐกิจจะไมสามารถ
ขยายตวัอยางตอเน่ืองได นอกจากนั้น การที่เศรษฐกิจโลกมีความเช่ือมโยงกันมากขึ้น กอใหเกิด
กระแสการเปลี่ยนแปลงและมีเหตุการณที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาเกิดขึ้น ซ่ึงอาจสงผลกระทบ
ตอเน่ืองถึงกันในระดับภูมิภาคและระดับโลกได เชน การกอการราย ภัยธรรมชาติ การระบาดของ
โรคติดตอทั้งมนุษยและสัตว เปนตน ความรวมมือระหวางประเทศในการเฝาระวัง เตอืนภัย        
ลดผลกระทบและแกไขปญหาจึงเปนสิ่งที่จําเปน และตองมีการสรางเครือขายความรวมมือที่เขมแข็ง
เพ่ือสรางความม่ันคงของประเทศ 
 นโยบายความรวมมือกับตางประเทศดานการศึกษาจึงเปนสวนสําคญัสวนหนึ่งของการปรับ
โครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เน่ืองจากโครงสรางเศรษฐกิจและสังคมของไทยยังมี
ความเชื่อมโยงกับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคมของโลกในระดับสูง ดังน้ัน การกําหนดยุทธศาสตร
เชิงรุกความรวมมือกับตางประเทศดานการศึกษาของประเทศไทยในเวทีโลกและในภูมิภาคจึงตองมี
ความเขมขมมากขึ้นในระดับพหุภาคี ทวิภาคี และระดบัภูมิภาคที่จะทําใหประเทศไทยสามารถ
ดําเนินมาตรการทางการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่มุงใหความสําคัญตอการปรับ
โครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคม และการปฏิรูปการศึกษาใหมีความสมดุลมากยิ่งขึ้น เพ่ือบรรลุ
เปาหมายในอันที่จะมุงใหประเทศไทยมีความไดเปรียบในการแขงขันในเวทีโลก 
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5. กรอบแนวทางการจัดทาํแผนยุทธศาสตรดานความรวมมือกับตางประเทศ    
ป พ.ศ. 2548-2551 
 ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรดานความรวมมือกับตางประเทศสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการไดรวมมือกับ 4 องคกรหลัก ไดแก สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สํานักงาน-
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสํานักงาน-
เลขาธิการสภาการศึกษา ไดกําหนดวิสัยทศันเพ่ือแสดงถึงสิ่งที่คาดหวังของกระทรวงศึกษาธิการ   
ในการพัฒนาความรวมมือกับตางประเทศและดําเนินการเชิงรุกเพ่ือใหสอดคลองกับบริบทการ
เปลี่ยนแปลงและการแขงขนัของสังคมโลก นโยบายดานตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
ของรัฐบาล ตลอดจนแผนยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้     
ยังไดกําหนดพันธกิจสําหรับใชเปนกรอบการดําเนินงานที่ชัดเจน รวมทั้ง กําหนดยุทธศาสตรเพ่ือให
การดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายสําหรับป พ.ศ. 2548-2549 
 
วิสัยทศัน 

ประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพ่ือนบานที่มีมาตรฐานการศึกษาเปน
ที่ยอมรับในระดับสากล 
 
พันธกิจ 

พัฒนามาตรฐานการศึกษาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขงขนัของประเทศ โดยพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ และความพรอมในการดําเนินภารกิจ และสรางเครอืขาย
ความรวมมือที่เขมแข็งทั้งภายในและตางประเทศ 
 
วัตถุประสงคหลักของยุทธศาสตร 
1. เพ่ือใหหนวยงานที่ดําเนินงานดานตางประเทศของกระทรวงศกึษาธิการมีแนวคิดและแนวทาง
รวมกันในการสงเสริมและพฒันาความรวมมือกับตางประเทศดานการศึกษา 
2.เพ่ือนํายุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธกิารไปสูแผนปฏิบตัิการที่สามารถดําเนินการไดอยางเปน
รูปธรรม มีทรัพยากรที่เหมาะสมมีการประสานและรวมมือกันอยางจริงจังและตอเน่ือง 
3. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขงขันของประเทศไทยในเวทีระดับนานาชาต ิ
 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาความรวมมือดานการศึกษากับตางประเทศของกระทรวง- 
ศึกษาธิการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยตามกรอบความรวมมือพหุภาคี/ทวิภาคี ป พ.ศ. 
2548-2551 ฉบับน้ี ถูกกําหนดขึ้นบนพื้นฐานขอมูลที่ไดจากการศกึษาวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตรเชิงรุก



 5 

ดานความรวมมือกับตางประเทศของกระทรวงศึกษาธกิาร เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทย
ตามกรอบความรวมมือพหุภาคี/ทวิภาค ี ป พ.ศ. 2548-2549 ใหสามารถตอบสนองนโยบายดาน
ตางประเทศของรัฐบาลไดอยางมีประสิทธภิาพตอไป 
 ดวยเหตทุี่การดําเนินความรวมมือกับตางประเทศประเทศดานการศกึษาที่ผานมายังขาด
ความเปนเอกภาพในแงนโยบาย หนวยงานตางๆ ไดดําเนินกิจกรรม/โครงการในลักษณะเชิงรับ
มากกวาเชิงรกุ ไมมีความตอเน่ือง และไมไดมีการติดตามประเมินผลอยางเปนระบบ นอกจากนี้การ
ดําเนินงานของหลายๆ หนวยงานยังขาดการประสานงานในลักษณะเครือขายที่เข็มแข็ง เปนการ
ทํางานแบบตางคนตางทํา เกิดความซ้ําซอน และที่สาํคัญคือ ผูปฏิบัติงานดานตางประเทศยงัไมได
รับการพัฒนาศักยภาพดานภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ภาษาอังกฤษ และทกัษะ
นานาชาติเทาที่ควร 
 จากผลการวิจัย พบวา การจะดําเนินความรวมมือกับตางประเทศดานการศึกษาในเชิงรุก
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามเปาประสงคและสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลนัน้ 
กระทรวงศึกษาธิการควรกําหนดยุทธศาสตรหลักและดําเนินการตามยุทธศาสตรหลัก ดังน้ี 
 1. การพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพ่ือนบาน 
 2. การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 3. การสนับสนุนการเปนหุนสวนและการสรางเครือขายทางการศึกษาทั้งในและตางประเทศ 
 

จัดทําโดย กลุมนโยบายและยุทธศาสตรตางประเทศ 
             สํานักความสัมพันธตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

             (อานฉบับเต็มไดท่ี หองสมุดและศูนยเอกสารนานาชาติ สํานักความสัมพันธตางประเทศ  
              สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) 

 


