
 



ค ำน ำ 
 
  ตามที่  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ ให้ ส านั ก/หน่วยงานในสั งกัดจัดท าค ารับรอง  
การปฏิบัติราชการ ระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และได้ลงนามในค ารับรองฯ ระหว่างผู้อ านวยการส านัก 
กับปลัดกระทรวงศึกษาธิการแล้ว และเพื่อทราบความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยขอความร่วมมือส านัก/หน่วยงาน ด าเนินการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)  
  ส านั กค วามสั ม พั น ธ์ ต่ า งป ระ เท ศ  สป . ได้ ด า เนิ นการจั ดท ารายงานผลการปฏิ บั ติ ราชการ 
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12  เดือน ตามแนวทางการด าเนินงาน 
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 

  ส ำนักควำมสัมพันธ์ต่ำงประเทศ 
           ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

12 ตุลำคม 2560 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านกั 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส านกัความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 

 

 
สำรบัญ 

          
 หน้ำ 
ตำรำงสรุปผลกำรปฏบิัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัตริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕60 
ส ำนักควำมสัมพันธ์ต่ำงประเทศ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  
กำรประเมินประสิทธิผลตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรและหน่วยงำน  
(น  ำหนักร้อยละ ๔๐) 

 1 

ตัวช้ีวัดที่ ๑    ความส าเร็จในการบรรลเุป้าหมายตามนโยบายส าคญั/แผนปฏิบัตริาชการ/ตัวช้ีวัดตามค ารับรอง 
 การปฏิบัตริาชการของกระทรวง/ส านักงานปลัดกระทรวงและแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน  

 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑ ร้อยละความส าเรจ็ของโครงการที่มีผลสมัฤทธ์ิตามเปา้หมายของโครงการตามแผนปฏบิตัิราชการ 
                 ของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

 3 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.2 ระดับความส าเร็จของการจัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบรูณาการแผนความร่วมมือกับ    
ต่างประเทศด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

 33 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.3 ระดับความส าเร็จการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติ  35 

ตัวช้ีวัดที ่1.4 ระดับความส าเร็จในการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาด้านการวางแผนฯ โดยใช้หลักสตูร 
                 ESP ของสถาบัน IIEP   

 37 

 
ประเด็นกำรประเมิน : กำรประเมินประสิทธภิำพกำรปฏิบัติรำชกำร (น  ำหนักร้อยละ 2๐) 

 

ตัวช้ีวัดที่ ๒   ความส าเร็จในการสนับสนุนการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ (ด้านประสิทธิภาพ)  

 

ตัวช้ีวัดที่ ๒.๑ ร้อยละความส าเรจ็การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจา่ยภาพรวม  40 
  
ประเด็นกำรประเมิน : กำรประเมินด้ำนกำรพัฒนำองค์กำร (น  ำหนักร้อยละ 4๐)   
ประเด็นการประเมิน : การประเมนิการพัฒนาองค์การ (น้ าหนักร้อยละ 4๐)   
ตัวช้ีวัดที่ ๓    ร้อยละของกระบวนการหลักที่มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน   42 
ตัวช้ีวัดที่ ๔    ร้อยละผลสัมฤทธ์ิของการพัฒนาประสิทธิภาพการจดัการสารสนเทศของหน่วยงาน (Web site)  45 
ตัวช้ีวัดที่ 5    ระดับความส าเร็จในการบูรณาการการจัดการกระบวนการหลัก/โครงการที่ส าคัญของหน่วยงาน  47 

 
  
  
         
         
        
            
          



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส านกัความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 

 

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 

                               รอบ  ๙ เดือน 
                         รอบ ๑๒ เดือน 

 

ตัวช้ีวัดผล 
การปฏิบัติราชการ 

 
หน่วยวัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ผลการ
ด าเนิน 
งาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ ๔๐) 4.9487 4.9487 1.9795 
ตัวชี้วัดที่ ๑ ความส าเร็จในการบรรลุ
เป้าหมายตามนโยบายส าคัญ/แผนปฏิบัติ
ราชการ/ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของกระทรวง/ส านักงานปลัด 
กระทรวงและแผนปฏิบัติราชการของ
หน่วยงาน 

 ๔๐         

  ตัวช้ีวัดที่  ๑.๑ ร้อยละความส าเร็จของ
โครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของ
โครงการตามแผนปฏิบั ติ ราชการของ
หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ร้อยละ ๑๐ 

ร้อ
ยล

ะ 
๖๐

 

ร้อ
ยล

ะ 
๗๐

 

ร้อ
ยล

ะ 
๘๐

 

ร้อ
ยล

ะ 
๙๐

 

ร้อ
ยล

ะ 
๑๐

๐ ร้อยละ 
97.95 

 
 

๔.๗๙๕๐ 
 

๐.๔๗๙๕ 
 

  ตัวช้ีวัดที ่๑.๒ ระดับความส าเร็จของ 
การจัดท าโครงการประชุมเชิงปฏบิัติการ 
บูรณาการแผนความร่วมมือกับต่างประเทศ
ด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ระดับ
ความ 
ส าเร็จ 

๑๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๕๐๐๐ 

  ตัวช้ีวัดที่ 1.3  ระดับความส าเร็จการประชุม
สมัชชาการศึกษานานาชาติ“MOE – SEAMEO 
Congress” ปี 2560 

ระดับ
ความ 
ส าเร็จ 

๑๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๕๐๐๐ 

  ตัว ช้ีวัดที่  1.4  ระดับความส าเร็จ ใน 
การจัดการฝึกอบรมและพัฒ นาด้ าน 
การวางแผนฯ โดยใช้หลักสูตร ESP ของ
สถาบัน IIEP   
 

ระดับ
ความ 
ส าเร็จ 

๑๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๕๐๐๐ 

การประเมินประสิทธิภาพการปฏบิัติราชการ (ร้อยละ ๒๐) N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๒๐๐๐ 
ตัวชี้วัดที่ ๒ ความส าเร็จในการสนับสนุน 
การด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

 ๒๐         

ตัวช้ีวัดที่ ๒.๑ การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

 
 

ร้อยละ ๒๐ 
 

ร้อ
ยล

ะ 
๘๘

 

ร้อ
ยล

ะ 
๙๐

 

ร้อ
ยล

ะ 
๙๒

 

ร้อ
ยล

ะ 
๙๔

 

ร้อ
ยล

ะ 
๙๖

 N/A 
 
 
 
 

๑.๐๐๐๐ ๐.๒๐๐๐ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส านกัความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 
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ตัวช้ีวัดผล 
การปฏิบัติราชการ 

 
หน่วยวัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ผลการ
ด าเนิน 
งาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

การพัฒนาองค์การ (ร้อยละ ๔๐) 5 5.0000 2.0000 
ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละของกระบวนการหลักที่มี
การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

ร้อยละ ๑๐ 

ร้อ
ยล

ะ 
๖๐

 

ร้อ
ยล

ะ 
๗๐

 

ร้อ
ยล

ะ 
๘๐

 

ร้อ
ยล

ะ 
๙๐

 

ร้อ
ยล

ะ 
๑๐

๐ ร้อยละ
100 

๕.๐๐๐๐ ๐.๕๐๐๐ 

ตัวชี้วัดที่ ๔ ร้อยละผลสัมฤทธิข์องการ
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการสารสนเทศ
ของหน่วยงาน (Web site) 

ร้อยละ ๑๐ 

ร้อ
ยล

ะ 
๖๐

 

ร้อ
ยล

ะ 
๗๐

 

ร้อ
ยล

ะ 
๘๐

 

ร้อ
ยล

ะ 
๙๐

 

ร้อ
ยล

ะ 
๑๐

๐ ร้อยละ 
100 

๕.๐๐๐๐ ๐.๕๐๐๐ 

ตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับความส าเร็จในการ 
บูรณาการการจัดการกระบวนการหลัก/
โครงการที่ส าคัญของหน่วยงาน 

ระดับ
ความ 
ส าเรจ็ 

๒๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐ 

รวม ๑๐๐  ๔.๑๗๙๕ 
 
รายงาน ณ วันที่...12.....เดือน.......ตุลาคม...........พ.ศ. ๒๕๖๐………………………….. 
ผู้รายงาน..ประภาพร  จันทรัศมี หน่วยงาน.....ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 
ต าแหน่ง...นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ... โทรศัพท์ ๐2-628-5646 #107 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส านกัความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
                                                                                         รอบ  ๙  เดือน 
                                                                                         รอบ ๑๒ เดือน 

ตัวช้ีวัดที่ ๑ ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญ/แผนปฏิบัติราชการ/ตัวช้ีวัดตาม 
ค ารับรอง การปฏิบัติราชการของกระทรวง/ส านักงานปลัดกระทรวง และแผนปฏิบัติราชการของ
หน่วยงาน 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑ ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการ 
                  ตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาวนงศิลินี  โมสิกะ 
ผู้อ านวยการส านักความสมัพันธ์ต่างประเทศ สป. 

ผู้จัดเก็บข้อมลู  :    นางสาววิมล  ลุมพิกานนท์ 
   นางสาวประภาพร  จันทรัศม ี

โทรศัพท์  :  ๐2-628-5646 ต่อ 120 โทรศัพท์  :  :  ๐2-628-5646 ตอ่ 107 
ค าอธิบาย :  

ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่มีผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
พิจารณาจากจ านวนโครงการตามแผนปฏิบัติ ราชการประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ ของหน่วยงาน 
ที่มีผลการด าเนินงานบรรลุตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ของแต่ละโครงการ คิดเทียบเป็นร้อยละจากจ านวนโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งหมด แล้วน าผลการค านวณที่ได้ เทียบกับเกณฑ์ 
การให้คะแนน 
            ในกรณีที่โครงการตามแผนปฏิบัติราชการมีลักษณะเป็นโครงการใหญ่ที่ประกอบด้วยโครงการย่อยหรือกิจกรรม
ย่อยให้นับจ านวนกิจกรรมย่อยเหล่านั้นเป็นจ านวนโครงการด้วย เช่น  ส านัก ก. มีโครงการตามแผนแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ รวม ๑๐ โครงการ แต่ในจ านวนนี้มีหนึ่งโครงการที่มีลักษณะเป็นโครงการใหญ่
ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยรวม ๕ กิจกรรมซึ่งแต่ละกิจกรรมมีลักษณะเป็นโครงการที่ด าเนินการแยกจากกันแต่อยู่ภายใต้
โครงการใหญ่ ให้นับจ านวนโครงการตามแผนรวม เท่ากับ ๑๔ โครงการ (๙ โครงการเดี่ยว + ๕ โครงการย่อย) แล้ว 
จึงพิจารณาผลการด าเนินงานเป็นรายโครงการตามเกณฑ์การให้คะแนน 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. มีโครงการตามแผนท้ังหมด 4๙ โครงการ 
 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร 
ค่ำเป้ำหมำย 
ตำมแผนฯ 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

บรรลุค่ำ
เป้ำหมำย 

หมำย
เหตุ 

1. โครงการพัฒนาสื่อ 
เพื่อเสรมิสร้างความเข้าใจ 
เพื่อการด าเนินงานของ
อาเซียนภายหลังป ี2558   
 

จ านวนที่จัดพิมพ์ 
10,000  เล่ม 

 

จ านวนที่จัดพิมพ์ 
10,000 เล่ม 

 

  

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าท่ีใน 
ด้านการวางแผนและการจัด
การศึกษา (International 
Institute for Educational 
Planning IIEP)  
 

ผลการประเมินจาก
คะแนนสอบ 
Post-Test  

 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

ผลการประเมิน 
คะแนนทดสอบ  

Post-Test  
87.55 

  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส านกัความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร 
ค่ำเป้ำหมำย 
ตำมแผนฯ 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

บรรลุค่ำ
เป้ำหมำย 

หมำย
เหตุ 

3. โครงการ 1 อ าเภอ 1 ทุน จ านวนนักเรียนท่ี
ได้รับการจัดสรรทุน 
1,177 คน 
(นักเรียนทุน 
ในโครงการ รุ่นที่ 3 
และรุ่นที่ 4) 

จ านวนนักเรียนท่ี
ได้รับการจัดสรร
ทุน 1,177 คน  
(นักเรียนทุน 
ในโครงการ รุ่นที่ 
3 และรุ่นที่ 4) 

  

4. โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการและการจัดแข่งขัน
กล่าวสุนทรพจน์ในท่ีชุมชน
ระดับชาต ิ

- จ านวนครูและ
นักเรียน 180 คน 
- ผลการประเมิน
ความพึงพอใจไม ่
ต่ ากว่าร้อยละ 80 

- จ านวนคร ู
และนักเรียน 
120 คน 
- ร้อยละความ 
พึงพอใจ 87.35 

 ไม่มีการจัด
ด าเนินการ
อบรมคร ู

5. โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ 
บูรณาการแผนความร่วมมือ 
กับต่างประเทศด้านการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

จ านวนบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านต่างประเทศ  
50 คน 

จ านวนบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านต่างประเทศ  
50 คน 

  

6. การจัดท าเอกสารและสื่อ
ภารกิจของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการในฐานะ
ประธานสภารัฐมนตรีศึกษา 
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

- จ านวนหนังสือ
และสือ่ดิจิทลั  
1,000 ชุด 
- จ านวนสื่อวีดิทัศน์ 
30 ชุด 
  

 จ านวนสื่อวิดิทัศน์   
1 ชุด พร้อม
ส าเนา 4 ชุด 

 

   ผลอุทธรณ ์
-จ านวนสื่อ 
 วิดิทัศน์   
 1 ชุด พร้อม
ส าเนา 4 ชุด 
หนังสือจาก 
กพร. เลขที่ 
0222/1564 
ลงวันที่ 31 
สิงหาคม 2560 

7.   การจัดประชุมคณะท างานร่วม 
 ด้านการศึกษาไทย – เวียดนาม  

- จ านวนผู้เข้าร่วม
ประชุม 20 คน/
รายงาน 
การประชุม 

- 
 

- 
 

  ผลอทุธรณ ์
ยกเว้นประเมิน
ตัวชี้วัด 
หนังสือจาก 
กพร. ที่ ศธ
0222/1564 
ลงวันที ่ 
31 สิงหาคม 
2560 

8. โค รงก ารจั ด สอบ คั ด เลื อ ก
นักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา
จากต่างประเทศ ทุนรัฐบาล
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

จ านวนผู้สมัครสอบ
คัดเลือกเพื่อรับทุน  
100 คน 
 

จ านวนผู้สมัคร 
สอบคัดเลือก 
เพื่อรับทุน 100 คน 
 

 รอผลพิจารณา
ค าขออุทธรณ์ 

9. โครงการอบรมครผูู้สอนภาษา
ฝรั่งเศส  โดยการสนับสนุน
ผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรยีน 
Nouvelle สวิตเซอร์แลนด ์

- จ านวนครูผู้สอน
ภาษาฝรั่งเศส 30 คน 
- ผลการประเมิน 
ความพึงพอใจ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

- จ านวนครูผู้สอน
ภาษาฝรั่งเศส 30 คน 
- ผลการประเมิน 
ความพึงพอใจ 
85.23 
 

  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับส านัก 
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5 
 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร 
ค่ำเป้ำหมำย 
ตำมแผนฯ 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

บรรลุค่ำ
เป้ำหมำย 

หมำย
เหตุ 

10. การประชุมสมัชชาการศึกษา
นานาชาติ หัวข้อ “การพัฒนา
การศึกษาของประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้กับวาระการศึกษาใหม ่
ของซีมีโออีก 2 ทศวรรษ” 

รายงานการประชุม 
 

รายงาน 
การประชุม 

  

11. โครงการจดัประชุม
คณะกรรมการบรหิารของศูนย์
ซีมีโออินโนเทค  ครั้งท่ี 60 

รายงานการประชุม รายงาน 
การประชุม 

  

12. โครงการปฐมนิเทศผูเ้ข้าร่วม
โครงการ JENESYS 2016 
หัวข้อ Japanese-Language 
Communication/Experience  
in Japanese Culture  (2 ครั้ง) 

- ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 

  - ผลการประเมิน 
ความพึงพอใจ
85.14 

 

  

13. โค รงก ารลงน าม ในบั น ทึ ก 
ค วาม เข้ า ใจ ว่ า ด้ ว ย ค ว าม
ร่วมมือด้านการศึกษาระหว่าง
กระท รวงศึ กษ าธิก ารแห่ ง
ราชอาณาจักรไทยกับส านัก
การศึกษาของรัฐบาล 
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 

บันทึกความเข้าใจ 
1 ฉบับ 

บันทึก 
ความเข้าใจ 
1 ฉบับ 

  

14. การพัฒนาบุคลากรหลักสูตร
ประกาศนียบัตรช้ันสูง 
การบริหารงานภาครัฐและ
กฎหมายมหาชน 

จ านวนเจ้าหน้าท่ี 
1 คน 

จ านวนเจ้าหน้าท่ี 
1 คน 

  

15. โค รงก ารพั ฒ น าศั ก ยภ าพ
บุคลากรของส านัความสัมพันธ์
ต่างประเทศ สป. โดยการส่งไป
ฝึกงาน ณ องค์การระหว่าง
ประเทศ 

- จ านวน 
นักวิเทศสัมพันธ์  
2 คน 
- รายงานผล 
การฝึกปฏิบัติงาน 

- จ านวน 
นักวิเทศสัมพันธ์ 
4 คน 
- รายงานผล 
การฝึกปฏิบัติงาน 

  

16. การเจรจาและประชุม
นานาชาติ (UNESCO - APEC) 

รายงานการประชุม รายงาน 
การประชุม 

  

17. การประชุมคณะกรรมการ
บริหารของศูนยร์ะดับภูมิภาค
ของซีมีโอ 

รายงานการประชุม รายงาน 
การประชุม 

  

18. การเจรจาความร่วมมือ 
ตามกรอบความร่วมมือทวิภาค ี

รายงาน 
ผลการเจรจา 

รายงาน 
ผลการเจรจา 

  

19. โครงการติดตามประเมินผล 
และแนะแนวการศึกษาต่อของ
ผู้รับทุนการศึกษามาเลเซยี  

รายงาน 
การติดตาม
ประเมินผลฯ 

รายงาน 
การติดตาม
ประเมินผลฯ 

  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส านกัความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร 
ค่ำเป้ำหมำย 
ตำมแผนฯ 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

บรรลุค่ำ
เป้ำหมำย 

หมำย
เหตุ 

20. โครงการสัมมนาและประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อก าหนดแนว
ทางการพัฒนาการศึกษา 
ตามเป้าหมายวาระการพัฒนา
อย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ 
ปี พ.ศ. 2573 

- จ านวนผู้เข้าร่วม 
100 คน 
- ผลการประเมิน
ความพึงพอใจไม่
น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

- รายงาน 
การประชุม 
- จ านวนผู้เข้าร่วม 
100 คน 
- ผลการประเมิน 
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 80.64 

  

21. โครงการ “จากสมาคมสู่
ประชาคม ครึ่งศตวรรษ
การศึกษาของอาเซียน” 

- รายงานผล 
การด าเนินงาน 
-จ านวนผู้เข้าร่วม
180 คน 

- รายงานผล 
การด าเนินงาน 
-จ านวนผู้เข้าร่วม 
180 คน 

  

22. โครงการสานสมัพันธ์ 
เพื่อนบ้าน 
-  เวียดนาม 
- เมียนมาร ์
- สปป.ลาว 
- กัมพูชา 

- ผลการประเมิน
ความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 
- รายงานผล 
การด าเนินงาน 

- ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 83.75 
- รายงาน 
การประชุม 
ผลการด าเนิน
โครงการ 

  

23. การประชุมโครงการความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ราชการไทย -สิงคโปร์ (CSEP) 

รายงานการประชุม 
 

รายงาน 
การประชุม 

  

24. การประชุม เชิ งปฏิ บั ติ การ
จัดท าแผนอัตราก าลั งของ 
สต.สป. 

- จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 25 คน 

- จ านวน
ผู้เข้าร่วม 25 คน 

  

25. การประชุม เชิ งปฏิ บั ติ การ
นานาชาติว่าด้วยการจัดการ
มรดกโลกทางพุทธศาสนาใน
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 

- จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 92 คน 

- จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 92 คน 
 

  

26. การประชุมเพื่อประเมินผล
โครงการอาสาสมัครผู้ช่วยสอน
ภาษาจีน ปี 2559 

-  รายงาน 
การประชุมผลการ
ด าเนินโครงการ 
- ผลการประเมิน 
ความพึงพอใจ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

- รายงาน 
การประชุมผล
การด าเนิน
โครงการ 
- ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 85.14 

  

27. โครงการอ่านสานสันติภาพ
และสงบนิ่งร่วมอธิษฐาน  
1 นาที เนื่องในวันสันติภาพ
สากล 

- จ านวนผู้เข้าร่วม 
100 คน 
- รายงาน 
การประชุมผล 
การด าเนินโครงการ 

รายงาน 
การประชุม 
ผลการด าเนิน
โครงการ 

  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับส านัก 
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร 
ค่ำเป้ำหมำย 
ตำมแผนฯ 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

บรรลุค่ำ
เป้ำหมำย 

หมำย
เหตุ 

28. โครงการฝึกอบรมล่าม 
มืออาชีพ 

- จ านวน 
ผู้เข้าร่วม ๒ คน 
- ประกาศนียบตัร 
-  ผลการประเมิน 
การอบรม 

- จ านวน
ผู้เข้าร่วม 2 คน 
- ผลการประเมิน 
การอบรม 

  

29. การต้อนรับผู้อ านวยการใหญ่
องค์การยูเนสโก 

- จ านวนผู้เข้าร่วม 
50๐ คน 
- รายงาน 
ผลการด าเนินงาน 

- จ านวน
ผู้เข้าร่วม 
50๐ คน 
- รายงาน 
ผลการด าเนินงาน 

  

30. 
 

การฝึกอบรมหลักสูตร 
งานพิธีการ รุ่นท่ี 2 

จ านวนผู้เข้าร่วม  
2 คน 
 

- จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 2 คน 
- ประกาศนียบัตร 

  

31. การประชุมหารือความร่วมมือ
ด้านการศึกษากับผู้บริหาร
ระดับสูงของฝ่ายราชอาณาจักร 

รายงานการประชุม รายงาน 
การประชุม 

  

32. การประชุมด้านการศึกษา 
Wilton Park Dialogue  

รายงานการประชุม รายงาน 
การประชุม 

  

33. การประชุมสภาของส านักงาน
ระหว่างประเทศด้าน
การศึกษา หรือ ส านักงาน IBE 
ครั้งท่ี 66 

รายงานการประชุม
  

รายงาน 
การประชุม 

  

34. การเดินทางเยือน 
บรูไนดารุซาลาม 

รายงานการประชุม
  

รายงาน 
การประชุม 

  

35. การประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโส 
ด้านการศึกษาของอาเซีย
นวาระพิเศษ เพื่อสนับสนุน
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในฐานะผู้
ประสานงานหลักดา้นอาเซียน
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานการประชุม
  

รายงาน 
การประชุม 

  

36. การเจรจาหารือความร่วมมือ
และพบปะนักเรียนไทยใน
ประเทศโมร๊อกโก และเข้าพบ
หารือกับเอกอัครราชทูต  
ณ กรุงปารสี  

รายงานการประชุม
  

รายงาน 
การประชุม 

  

37. การจัดค่ายเยาวชน ไทย – 
สิงคโปร์ ประจ าปี 2560 

รายงานการประชุม
  

รายงาน 
การประชุม 

  

38. การประชุมนานาชาติด้าน 
เมืองแห่งการเรยีนรู้ ครั้งที่ 3 

รายงานการประชุม
  

รายงาน 
การประชุม 

  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส านกัความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร 
ค่ำเป้ำหมำย 
ตำมแผนฯ 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

บรรลุค่ำ
เป้ำหมำย 

หมำย
เหตุ 

39. การประชุมระดับรัฐมนตรีว่า
ด้วยการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมในภูมภิาคเอเชียแปซิฟิก
และการประชุมที่เกีย่วข้อง 

รายงานการประชุม
  

รายงาน 
การประชุม 

  

40. การประชุมประจ าปีเครือข่าย
เมืองสร้างสรรค์ขององค์การ
ยูเนสโก ครั้งท่ี 11 

รายงานการประชุม
  

รายงาน 
การประชุม 

  

41. การประชุมคณะกรรมการ
มรดกโลกสมยัสามญั ครั้งที่ 41 

รายงานการประชุม
  

รายงาน 
การประชุม 

  

42. การประชุม ASEM 
Conference on Innovative 
Education and Human 
Resource Building for 
Sustainable Development 

รายงานการประชุม
  

รายงาน 
การประชุม 

  

43. การประชุมเพื่อน าเสนอ
รายงานประเทศตามพันธกรณี
ภายใต้กติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง ฉบับที่ 2 ว่าด้วยวาจา 

รายงานการประชุม 
 
 
 
  

รายงาน 
การประชุม 

  

44. การประชุม “Workshop on 
Action Plan of APEC 
Education Strategy”  
การประชุมคณะท างานด้าน 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ภายใต้กรอบเอเปค ครั้งท่ี 42 
(42nd APEC HRDWG Meeting) 

รายงานการประชุม
  

รายงาน 
การประชุม 

  

45. งานเทศกาลสัปดาห ์
ความร่วมมือด้านการศึกษา 
จีน - อาเซียน 

รายงานการประชุม
  

รายงาน 
การประชุม 

  

46. การประชุมระดับโลก 
ด้านการศึกษาประจ าปี 2560 

รายงานการประชุม
  

รายงาน 
การประชุม 

  

47. ความร่วมมือด้านการศึกษา 
ไทย - ลาว ครั้งท่ี 4 

รายงานการประชุม
  

รายงาน 
การประชุม 

  

48. การประชุมระดับสูง 
ด้านการศึกษาของการประชุม 
สมัชชาสหประชาชาต ิ

รายงานการประชุม
  

รายงาน 
การประชุม 

  

49. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
เรื่องพัฒนาคุณภาพระบบ
บริหารจดัจัดการองค์กรและ
บุคลากรใหม้ีสมรรถนะสูง 

จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 50 คน 

จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 50 คน 

  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส านกัความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 
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จ านวนโครงการที่บรรลุค่าเป้าหมาย 48  
คิดเป็นร้อยละ 97.95  

หมายเหตุ :   หมายถึง บรรลคุา่เป้าหมาย 
                หมายถึง ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย  
 

เกณฑ์กำรให้คะแนน  :  
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐  

กำรค ำนวณคะแนนจำกผลกำรด ำเนินงำน  : 
ตัวชี้วัด 

 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายของโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๐ 97.95 4.795 0.4795 

    
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
1. โครงกำรพัฒนำสื่อเพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจเพ่ือกำรด ำเนินงำนของอำเซียนภำยหลังปี 2558   
           โครงการพัฒนาสื่อ เพื่ อเสริมสร้างความเข้าใจเพื่ อการด าเนินงานของอาเซียนภายหลังปี  2558   
ได้ปรับค่าเป้าหมายตามแผนฯ และระยะเวลาการด าเนินโครงการ เนื่องจากส านักเลขาธิการอาเซียน ได้พิจารณาต้นฉบับ
สมบูรณ์ล่าช้าจึงส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการด าเนินโครงการดังกล่าว และการเผยแพร่สื่อเสริมสร้างความเข้าใจ  
การด าเนินงานของอาเซียนภายหลัง ปี 2559 เป็นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ครอบคลุมมากกว่าการจัดนิทรรศการ 
นอกจากนี้ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาการจัดกิจกรรมในระดับประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมีน้อยลง 
เนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว จึงขอเปลี่ยนแปลงค่าเป้าหมายในส่วนของการจัดพิมพ์ จ านวน 3,000 เล่ม
และการจัดท านิทรรศการ 1 ชุด เป็นการจัดพิมพ์ทั้งหมด จ านวนทั้งหมด 10,000 เล่ม และได้ด าเนินบรรลุเป้าหมาย 

 

2. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำเจ้ำหน้ำท่ีในด้ำนกำรวำงแผนและกำรจัดกำรศึกษำ  
(International Institute for Educational Planning IIEP) 

ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ได้ร่วมมือกับสถาบันพัฒนาครูฯ จัดการฝึกอบรมและพัฒนา 
ด้านการวางแผนและการบริหารการศึกษา เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะในระดับภูมิภาคได้น าความรู้ต่างๆ ไป
พัฒนาแผนการด าเนินงานฯ ให้เข้ากับบริบทของหน่วยงาน อันจะน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  เพื่อรองรับ
นโยบายด้านการศึกษาของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ประยุกต์ใช้ชุดฝึกอบรมทางไกลด้านการวางแผนและการจดั
การศึกษาของสถาบันนานาชาติเพื่อการวางแผนทางการศึกษาของยูเนสโก (UNESCO – International Institute for 
Education Planning: IIEP) ภาคภาษาไทย จ านวน 6 หน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วยการวางแผนด้านการศึกษา สถิติ  
การวางแผนการศึกษา การวิเคราะห์การศึกษา การก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ด้านนโยบายการศึกษาและ  
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การก าหนดแนวทางการศึกษาในอนาคต และการติดตามและประเมินผล โดยด าเนินการ 
ใน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรการวางแผนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่ อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และ 2) หลักสูตรการพัฒนางานประจ าด้วยการวิจัยขั้นสูง (Routine to Research: R2R 
– Advance) โดยได้จัดท าแผนการด าเนินโครงการร่วมกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการวางแผนทางการศึกษาของ



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส านกัความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 
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ยูเนสโก หรือ IIEP  ส านักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ดังน้ี 
๑) การจัดท าแผนการด าเนินโครงการฯ 
๒) การจ ัดท า เอกสารข ้อตกลงในการด า เน ินความร่วมม ือระหว่า งสถาบ ัน  IIEP และ 

ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ในฐานะส านักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ 
๓) การประชุมหารือร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
๔) การจัดประชุมฝึกอบรมและพัฒนาฯ ด้านการวางแผนฯ  อันจะน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

การจัดท ารายงานผลการประชุมฯ เสนอสถาบัน IIEP และกระทรวงศึกษาธิการ 
ผลการด าเนินงานในการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว มีการประชุมหารือกับผู้เช่ียวชาญ และหน่วยงาน 

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 9 ธันวาคม 2560 มีการจัดท าหลักสูตรการอบรม และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้เข้าร่วม 
การอบรม จ านวน 41 คน และมีผลการประเมินผลก่อนการฝึกอบรม (Pre-test) และมีการประเมินผลจากคะแนน 
การทดสอบ Post-test ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

- มีการจัดประเมินผลก่อนการฝึกอบรม (Pre-test) ส าหรับผู้เข้าร่วมการประชุมฯ และการจัดประชุม
ฝึกอบรมและพัฒนาฯ ด้านการวางแผนฯ โดยการประเมินผลก่อนการอบรม มีคะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 41.30 

- มีการประเมินผลจากคะแนนการทดสอบ Post-test และคะแนนการน าเสนอโครงการฯ ของผู้เข้ารับ 
การอบรมผ่านเกณฑ์การประเมิน ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 87.55 
 

3. โครงกำร 1 อ ำเภอ 1 ทุน 
           โครงการ 1 อ าเภอ 1 ทุน เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ให้จัดสรรทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)  แก่
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในอ าเภอ/เขตทั่วประเทศ แห่งละ 1 ทุน โดยแนวคิดส าคัญของการให้ทุน  คือ  
การพัฒนาศักยภาพของคนในประเทศ ตลอดจนการเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาการเรียนรู้ของคนในสังคมทุกระดับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้เด็กที่มีฐานะยากจนได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสาขาที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศ ซึ่งถือเป็นการลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ที่จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
ในระยะยาวและยั่งยืน โดยมีหน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมายให้ร่วมด าเนินโครงการ ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ 
(ส านักงานลัดกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) กระทรวงการต่างประเทศ และ
ส านักงาน ก.พ.  
           ปัจจุบันโครงการ 1 อ าเภอ 1 ทุน อยู่ระหว่างการด าเนินโครงการรุ่นที่ 3 มีผู้รับทุนจ านวน 689 คน และ 
รุ่นที่ 4 มีผู้รับทุนจ านวน 568 คน รวมจ านวนผู้รับทุน 1,257 คน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
ติดตามดูแลผู้รับทุนทั้งในและต่างประเทศ การบริหารโครงการมีคณะกรรมการโครงการ 1 อ าเภอ 1 ทุน โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ซึ่งมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อติดตามดูแล แก้ไขปัญหา
ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนทุนและการบริหารจัดการโครงการ 
 

4. โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรและกำรจัดแข่งขันกล่ำวสุนทรพจน์ในที่ชุมชนระดับชำติ 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ และการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในท่ีชุมชนระดับชาติตามหลัก

กติกาสากลประจ าปี 2560 1) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับนักเรียน/นักศึกษา ในวันที่ 14 มกราคม ๒๕60  
ณ โรงแรมตรัง จ านวน 63 คน 2) การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ รอบรองชนะเลิศ  
ในวันท่ี 15 มกราคม ๒๕60 ณ โรงแรมตรัง จ านวน 63 คน คัดเลือกไว้ จ านวน 10 คน ๓) การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษในท่ีชุมชนระดับชาติ รอบชิงชนะเลิศ ในวันที่  24 มีนาคม ๒๕60 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล จ านวน 10 คน 
เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย จ านวน 1 คน เดินทางไปเข้าร่วม การแข่งขันในระดับนานาชาติ ณ สหราชอาณาจักร 
ทั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีวิทยากรที่มีทักษะ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ 
ในการตัดสินการแข่งจันกล่าวสุนทรพจน์ระดับนานาชาติ International Public Speaking) และ British Council  
เป็นผู้ให้ความรู้ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ครู/อาจารย์ จ านวน 61 คน และนักเรียน จ านวน 63 คนสมัครเข้ารับ
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีผลความพึงพอใจการเข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 87.35 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส านกัความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 

 
    

11 
 

5. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรบูรณำกำรแผนควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศด้ำนกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร 

ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  มีภารกิจหลักในการส่งเสริมความ
ร่วมมือด้านการศึกษากับองค์การระหว่างประเทศและประเทศต่างๆ ท่ีประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก โดยมีความร่วมมือ
กับประเทศต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบทวิภาคีและพหุภาคี  และให้ความส าคัญกับการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านความร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ  รวมทั้งมุ่งพัฒนาการด าเนินงาน
ด้านวิเทศสัมพันธ์ให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  

ดังนั้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการด าเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ  เน้นการท างานเป็นทีมเชิงรุกและมีการบูรณาการ  
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ  ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. จึงได้จัดโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 23 ธันวาคม 
2559 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร โดยมีรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายชัยยศ  อิ่มสุวรรณ์) เป็นประธาน และ 
มีผู้เข้าร่วมการประชุมจ านวนทั้งหมด 53 คน ประกอบด้วยผู้อ านวยการส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.ข้าราชการและ
บุคลากรในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความพึงพอใจ ร้อยละ 91.51       
                                                                          
6. กำรจัดท ำเอกสำรและสื่อภำรกิจของรฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรในฐำนะประธำนสภำรัฐมนตรีศึกษำ 
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (จากการขออุทธรณ์ ได้รับอนุมตัิผลิตเป็นวิดิทัศน์จ านวน 1 แผ่น พร้อมส าเนา 4 แผ่น)  
            ในการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) ครั้งที่ 48 เมื่อปี 2558 ท่ีประเทศ
ไทย ได้เลือกให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทย ด ารงต าแหน่งประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่ง เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างปี 2558 – 2560 โดยประธานสภาซีเมคจะมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศสมาชิกซีมีโอและองค์การระหว่างประเทศในสาขาการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม ดังน้ี  

- การเยือนประเทศสมาชิกซีมโีอ เพื่อเข้าพบและหารือการพัฒนาองคก์ารและการศึกษากับรัฐมนตรีของ
ประเทศสมาชิกซีมโีอ  

- การตรวจเยี่ยมการด าเนินงานของศูนย์/เครือข่ายระดับภูมิภาคของซีมี โอ จ านวน ทั้งสิ้น 21 แห่ง  
(1 เครือข่าย และ 20 ศูนย์) และส านักงานเลขาธิการซีมีโอ รวมทั้งให้ค าแนะน าต่างๆ  

- การส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์การซีมีโอให้เป็นท่ีรู้จักในภูมิภาคและนอกภูมิภาค  
อนึ่ ง ในการประชุมสภาซี เมค ครั้ งที่  49 ในปี  2560 ที่ ประเทศอิน โดนี เซีย  รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ จึงจะจัดท าสื่อวีดิทัศน์ ภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทยจะส่งมอบต าแหน่ง
ประธานสภาซีเมคให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมของอินโดนีเซีย โดยจะต้องน าเสนอผล  
การด าเนินงานในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาซีเมค ในช่วง 2 ปี ที่ด ารงต าแหน่งต่อที่ประชุมดังกล่าว ดังนั้น 
กระทรวงศึกษาธิการ จึงจัดท าสื่อวิดิทัศน์ภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทยในวาระที่ด ารงต าแหน่ง
สภาซีเมค จ านวน 1 แผ่น พร้อมส าเนา 4 แผ่น  

 

7. กำรจัดประชุมคณะท ำงำนร่วมด้ำนกำรศึกษำไทย – เวียดนำม 
           จากการขออุทธรณไ์ดร้ับยกเว้นการประเมิน เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการเวียดนามมีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างภายในจึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดังกล่าว และขอเลื่อนออกไปโดยไม่มีก าหนด  
(หนังสือ กพร. ท่ี ศธ 0222 / 1564 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2560) 
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8. โครงกำรจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับทุนกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศ ทุนรัฐบำลบรูไนดำรุสซำลำม สำธำรณรฐั
อินเดีย รัฐคูเวต รัฐบำลโอมำน และรำชอำณำจักรโมร็อกโก (*รอผลการพิจารณาการขออุทธรณ์ตัวช้ีวัดจำก กพร.) 

ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. มีภารกิจในการประสานและด าเนินความร่วมมือด้านการศึกษากับ
ต่างประเทศโดยทุก ๆ ปี จะมีทุนการศึกษาจากต่างประเทศเสนอให้แก่นักเรียนไทย  ซึ่งแหล่งทุนจะก าหนดคุณสมบัติ 
เงื่อนไข และวิธีการขอรับทุนในเบื้องต้น และส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. จะขออนุมัติด าเนินการโดยการก าหนด
หลักเกณฑ์การคัดเลือก การประชาสัมพันธ์ การจัดสอบ และเสนอช่ือผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมให้แหล่งทุนพิจารณาภายใน
เวลาที่ก าหนด ส าหรับการด าเนินงานด้านทุนการศึกษาประจ าปีงบประมาณ 2560 ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 
ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จ านวน 5 ประเทศ ได้แก่  

1) ทุนการศึกษาของรัฐบาลราชอาณาจักรโมร็อกโก ประจ าปีการศึกษา 2560 – 2561 มผีูส้มัคร
เข้ารับการคัดเลือกจ านวน 44 คน ได้รับคดัเลือก จ านวน 15 คน 

2) ทุนการศึกษารัฐบาลโอมาน ประจ าปีการศึกษา 2560 – 2561 มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
จ านวน 17 คน ได้รับคัดเลือก จ านวน 4 คน (ตัวจริง 2 คน ส ารอง 2 คน) 

3) ทุนการศึกษาของรัฐบาลคูเวต ประจ าปีการศึกษา 2560 – 2561 มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 7 คน และระดับปริญญาตรี จ านวน 29 คน ได้รับการคัดเลือกระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จ านวน 4 คน และระดับปริญญาตรี จ านวน 4 คน  

4) ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยนาลันทา สาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งได้จัดสรรเงินกองทุน Thailand 
Fund for Nalanda University ให้แก่นักศึกษาไทย (ฆราวาสและสงฆ์ ) มีผู้ประสงค์ขอรับทุน จ านวน 2  คน  
ผ่านการคัดเลือกมีเพียง 1 คน ทุนรัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม ประจ าปีการศึกษา 2560 – 2561 เพื่อเข้าศึกษาต่อที่
สถาบันอุดมศึกษา จ านวน 4 แห่ง ได้แก่   (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 จ านวน 1 คน 

โดยมผีู้เข้ารับการคดัเลือกเพื่อสมคัรรับทุนต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 100 คน 
 

9. โครงกำรอบรมครูผู้สอนภำษำฝรั่งเศส โดยกำรสนับสนุนผู้เชี่ยวชำญจำกโรงเรียน Nouvelle สวิตเซอร์แลนด์ 
  ภาษาฝรั่งเศสเป็นอีกภาษาหนึ่งที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษา ค้นคว้า ความรู้ด้านวิทยาการ  และ
เทคโนโลยีต่างๆ ท่ีมีความก้าวหน้า รวมถึงความรู้ในสาขาวิชาอื่น ได้แก่ วิศวกรรม ดาวเทียม อวกาศ เคมี อุตสาหกรรม 
การแพทย์ การเกษตร สถาปัตยกรรม นิติศาสตร์ อักษรศาสตร์ โบราณคดี การออกแบบ ด้านแฟช่ัน การโรงแรม และ 
การประกอบอาหาร เนื่องจากภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่ใช้ใน 35 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งกลุ่มประเทศ สหภาพยุโรป (EU)  
อีก 25 ประเทศ ดังนั้น การส่งเสริมให้เยาวชนไทยยุคใหม่มีความรู้และทักษะด้านภาษาฝรั่งเศสจึงเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน 
มีความสามารถในการศึกษาหาความรู้ในหลากหลายสาขาวิชา อย่างไรก็ตาม การเรียนภาษาฝรั่งเศสให้ประสบความส าเร็จ 
สามารถน ามาใช้ในการท างานหรือศึกษาต่อได้นั้น ผู้เรียนจะต้องมีความเข้าใจอย่างแท้จริง รวมทั้งมีความสนใจอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งเทคนิคและวิธีการสอนของครูผู้สอนถือเป็นปัจจัยส าคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาเทคนิค
และวิธีการสอนภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย จึงได้ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียน Ecole Nouvelle 
de la Suisse Romande (ENSR) เมือง Lausanne ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และโรงเรียนวังไกลกังวล อ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการอบรมเทคนิคและวิธีการสอนภาษาฝรั่งเศสให้กับครูภาษาฝรั่งเศส โดยวิทยากรผู้เช่ียวชาญ 
จากโรงเรียน ENSR จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะการสอนภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสส าหรับ 
ครูภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 17 - 21 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนวังไกลกังวล อ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ โดยผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 85.23 
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10. กำรประชุมสมัชชำกำรศกึษำนำนำชำติ หัวข้อ “กำรพัฒนำกำรศึกษำของประเทศในภูมิภำคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้กับวำระกำรศึกษำใหม่ของซีมีโออีก 2 ทศวรรษ”  
           องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตั้งเมื่อวันที่  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๘ ภายใต้ 
ความตกลงร่วมกันระหว่างรัฐบาลในภูมิภาค และได้มีการลงนามในกฎบัตร เมื่อวันที่  ๗ กุมภาพันธ์ 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 
และสหราชอาณาจักร หน่วยงานที่ เป็นสมาชิกสมทบ ๔ แห่ง คือ สภาระหว่างประเทศด้านการศึกษาทางไกล 
มหาวิทยาลัย Tsukuba บริติช เคาน์ซิล และสมาคมเพื่อการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาระหว่างประเทศแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (China Education Association for International Exchange – CEAIE) โดยมีศูนย์/เครือข่ายระดับ
ภูมิภาคซึ่งมีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะทาง จ านวน ๒๑ แห่ง ตั้งอยู่ในประเทศสมาชิก 
           ทั้งนี้  ในการประชุมหารือเชิงยุทธศาสตร์ระดับรัฐมนตรีศึกษาของซีมีโอ (Strategic Dialogue for Education 
Ministers: SDEM) ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนกันยายน 2557 ณ กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ท่ีประชุมฯ ได้รับรองแถลงการณ์
เวียงจันทน์ว่าด้วยวาระการศึกษาใหม่ของซีมีโอ ภายหลังปี 2558 โดยก าหนดประเด็นส าคัญด้านการศึกษาของซีมีโอ  
7 ประเด็นที่ต้องเร่งด าเนินการในอีก 20 ปี ระหว่างปี ค.ศ. 2015 – 2035 ได้แก่ 1) การส่งเสริมการจัดการศึกษาและ
การดูแลเด็กปฐมวัย ๒) การจัดการอุปสรรคในการเข้าถึงการศึกษา ๓) การเตรียมความพร้อมการศึกษาเพื่อเผชิญกับ
สภาวะฉุกเฉิน ๔) การส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา ๕) การปฏิรูประบบการพัฒนาครู  
๖) การเสริมสร้างความร่วมมือด้านการอุดมศึกษาและการวิจัย  และ ๗) การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่  ๒๑ ต่อมาในการประชุม  SDEM ครั้งที่  2 เมื่อเดือนเมษายน 2559  
ณ เมืองบันดุง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ที่ประชุมฯ ได้รับรองแถลงการณ์บันดุงโดยเน้นความร่วมมอืระหว่างประเทศสมาชิก
ซีมีโอเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศให้มี 
ความแข็งแกร่งการแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดี/สิ่งท้าทายในเรื่องการศึกษาปฐมวัย การศึกษาและฝึกอบรมด้านเทคนิคและ
อาชีวศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การน านวัตกรรมมาใช้ในการจัดหลักสูตร
การเรียนการสอน ตลอดจนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน ผู้ที่ท างานภาคการศึกษา โดยเฉพาะครู              
           การประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2560 มีผู้ เข้าร่วมประชุมมากกว่า 400 คน 
จาก 20 ประเทศ ประกอบด้วยนักการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องจากประเทศสมาชิกซีมีโอ โดยมีหัวข้อย่อย 7 ประการ  
ซึ่งมุ่งเน้นการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนี้ 1) การศึกษาส าหรับครูและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2) การพัฒนาคุณภาพ 
ทางการศึกษา และการเข้าถึงการศึกษาส าหรับผู้เรียนทุกระดับ 3) การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาค
ผ่านทางสะเต็มศึกษา 4) การเรียนรู้แบบดิจิทัลในโลกไร้พรมแดน 5) การจัดการศึกษาในภาวะฉุกเฉินและบทบาทของ
ชุมชนในโรงเรียน 6) การพัฒนาทักษะของผู้เรียนเพื่อให้ตรงตามความต้องการของท้องถิ่นและโลก  7) การเสริมสร้าง 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการศึกษาและชุมชน  
 

11. โครงกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริหำรของศูนย์ซีมีโออินโนเทค ครั้งท่ี 60 
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  (นาย ชัยยศ  อิ่มสุ วรรณ์ ) เป็ นผู้ แทนปลัดกระทรวงศึ กษาธิการ 

ในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารของศูนย์ซีมี โออินโนเทค  ครั้งที่  60 (60th SEAMEO INNOTECH 
Governing Board Meeting) เมื่อวันที่  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๐๙ .๐๐  น . ณ  โรงแรมเรดิสัน  บลู  พลาซ่า 
กรุงเทพมหานคร และเป็นผู้แทนประเทศไทย ในฐานะคณะกรรมการบริหาร ของศูนย์ฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย 
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศสมาชิกซีมีโอ ๑0 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย 
เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม (ยกเว้น ติมอร์ เลสเต) และส านักงานเลขาธิการซีมีโอ 

การประชุมคณ ะกรรมการบริห ารของศูนย์ ซี มี โออิน โน เทค  มี ก าหนดจัดขึ้ น เป็ นประจ าทุ กปี  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมหารือและก าหนดแนวทางการพัฒนาและวิจัยด้านนวัตกรรมการศึกษาของศูนย์ซีมีโอ 
อินโนเทค อันจะน าไปสู่การด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศสมาชิก ซีมีโอ 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งพิจารณาผลการด าเนินงานและความส าเร็จของการจัดกิจกรรม 
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12. โครงกำรปฐมนิเทศผู้เข้ำร่วมโครงกำร ENESYS 2016  หัวข้อ Japanese – Language Communication  
/ Experience in Japanese Culture (2 ครั้ง) 

กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้ด าเนินโครงการ “JENESYS 2016” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม 
การเช่ือมความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนของญี่ปุ่นและประชาชนจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ได้แก่ 
เอเชียแปซิฟิก อเมริกาเหนือ ยุโรป ละตินอเมริกา และหมู่เกาะแคริบเบียน สร้างเสริมความเชื่อมั่น ความเข้าใจและสร้าง
เครือข่ายระหว่างเยาวชนของญี่ปุ่นและจากประเทศที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคม 
ประวัติศาสตร์ ความแตกต่างทางวัฒนธรรม การเมือง และความสัมพันธ์ทางการทูตของญี่ปุ่นให้แก่เยาวชนที่เข้าร่ วม
โครงการ โดยในครั้งนี้ มีเป้าหมายที่จะเชิญเยาวชนจากภูมิภาคต่างๆ จ านวนกว่า ๑,๖๗๐ คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  
   ในการนี้  สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ าประเทศไทย ได้ขอความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการในการเสนอ
ช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ดังนี้ กลุ่มที่ ๑ จ านวน ๒๒ คน โดยเข้าร่วมโครงการ
ระหว่างวันท่ี ๑ – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จ านวน ๑๕ คน และระหว่างวันที่  ๑๗ – ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐  และกลุ่มที่ ๒ 
จ านวน ๒๔ คน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลนักเรียน จ านวน ๒ คน รวมทั้งหมด จ านวน ๒๖ คน เข้าร่วมโครงการ 
JENESYS 2016 หัวข้อ “Japanese-Language Communication/Experience in Japanese Culture” ซึ่งได้เดินทาง
ไปเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันท่ี ๑-๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยรัฐบาลญี่ปุ่นรับผิดชอบ ค่าบัตร
โดยสารระหว่างประเทศ ค่าประกันสุขภาพ ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าพาหนะภายในประเทศญี่ปุ่น ให้แก่ผู้เข้าร่วม
โครงการตลอดโครงการ  ซึ่งโครงการดังกล่าวช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆ กับญี่ปุ่นแล้ว และยังเป็น
การช่วยให้นักเรียนนักศึกษาต่างชาติได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น ภาษา วัฒนธรรม รวมถึงชีวิต  
ความเป็นอยู่ของชาวญี่ปุ่น นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาไทยมีความต้องการที่จะเรียนรู้
ภาษาญี่ปุ่น ถือเป็นภาษาที่สามที่ส าคัญในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
ที่ต้องการสนับสนุนและกระตุ้นให้นักเรียนนักศึกษาไทยมีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศให้มีประสทิธิภาพและน าไปใช้สื่อสารได้ในชีวิตจริง ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการ โดยมีผู้ เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 48 คน มีผลการประเมินผู้ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 100  และ 
มีผลความพึงพอใจเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 85.14  
 

13. โครงกำรลงนำมในบันทึกควำมเข้ำใจว่ำด้วยควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำระหว่ำงกระทรวงศึกษำธิกำรแห่ง
รำชอำณำจักรไทยกับส ำนักกำรศกึษำของรัฐบำลเขตบริหำรพิเศษฮ่องกง 

 จากการที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติการจัดท าและลงนามบันทึก 
ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยกับส านักการศึกษา  
ของรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ซึ่งเป็นฉบับแรก โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไทย และ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าวโดยการแลกเปลี่ยนเอกสารลงนาม 
 ในเบื้องต้น ฮ่องกงเสนอให้ทุนนักเรียนไทย ภายใต้นโยบาย“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” (One Belt One Road Initiative) 
ส าหรับศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาของฮ่องกง โดยแต่ละทุนการศึกษาจะมีจ านวนเงินไม่เกิน 
๑๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์ฮ่องกงต่อปี (คิดเป็น ๕๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี) และมีเงินสนับสนุนให้แก่นักเรียนที่มีปัญหาทางการเงิน
เป็นจ านวนไม่ เกิน ๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์ฮ่องกงต่อปี (คิดเป็น ๒๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี) นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการฮ่องกง ยังได้เสนอให้ไทยและฮ่องกงด าเนินโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง (Sister school)  
เพื่อเปิดโอกาสให้โรงเรียนไทยและฮ่องกงได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการระหว่างกัน ซึ่งในฮ่องกงได้เริ่มด าเนินการ
แล้วกว่า ๖๐๐ คู่ ส าหรับความร่วมมือกับไทย อาจเริ่มต้นด าเนินการก่อน ๕ คู่ (๑๐ โรงเรียน) และอาจขยายจ านวนให้
มากขึ้นในอนาคต  
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14. กำรพัฒนำบุคลำกรหลกัสูตรประกำศนียบัตรชั้นสูงกำรบริหำรงำนภำครัฐและกฎหมำยมหำชน 
                  ส านักความส าพันธ์ต่างประเทศ สป. ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูง
การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน จ านวน 1 ราย จัดโดยสถาบันพระปกเกล้าในฐานะเป็นองค์กรมหาชนอิสระ 
สังกัดรัฐสภา มีภารกิจรับผิดชอบด้านการให้การศึกษาอบรมขั้นสูงทางด้านแนวคิด และเผยแพร่องค์ความรู้  
ด้านประชาธิปไตยและการเมืองการปกครองแก่ผู้น าในสังคม ได้จัด “หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมาย
มหาชน”ขึ้น รุ่นที่ ๑๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
เพื่อพัฒนาผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ทั้งที่เป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์กรอิสระ รวมถึงผู้บริหารเอกชน ที่เล็งเห็น
ความส าคัญของการจัดระบบการบริหารจัดการที่ดีเป็นไปตามหลักนิติธรรม หลักเศรษฐศาสตร์ หลักการก าหนดนโยบาย 
และหลักการจัดการองค์การสมัยใหม่ เพื่อให้ผู้บริหารที่ผ่านหลักสูตรดังกล่าวได้มีความสามารถที่จ าเป็นของการเป็นผู้น า
ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการที่ดี เป็นต้นแบบในวงการต่างๆ ของประเทศสืบไป 
        
15. โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรของส ำนักควำมสัมพันธ์ต่ำงประเทศ สป. โดยกำรส่งไปฝึกงำน ณ องค์กำรระหว่ำงประเทศ 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. โดยการส่งไปฝึกงาน   
ณ องค์การระหว่างประเทศ เป็นการฝึกปฏิบัติงานของข้าราชการส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. จ านวน 4 ราย  
มีการฝึกปฏิบัติงานร่วมกับองค์การระหว่างประเทศ ในประเทศท่ีก าหนด ดังนี้ 

 - นางสาววลีพร  ค าจริง นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ ฝึกปฏิบตัิหนา้ที่ ระหว่างวันท่ี 16 เมษายน -  
5 พฤษภาคม 2560 ณ Nanyang  Polytechnic  สาธารณรัฐสิงคโปร ์

 - นายธัญชิต  ผดุงศุภไลย นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ฝึกปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างวันที่  4 - 24 
มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (SEAMEO Regional Centre for 
Educational Innovation and Technology – SEAMEO INNOTECH) กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  

 - นางสาวรัชนินทร์  พงศ์อุดม นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ ฝึกปฏิบตัิหน้าที่ ระหว่างวันท่ี 7 - 25 
สิงหาคม 2560 ณ ส านักงานยเูนสโก กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
  - นางสาวโกมุที  ยมลนันทน ์นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ ฝึกปฏิบัตหิน้าท่ี ระหว่างวันท่ี 4 - 24 
กันยายน 2560 ณ ส านักงานซีมโีอ ซีโมเลค  กรุงจาการต์า  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

ทั้งนี้  เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการได้สร้างสัมพันธ์และเครือข่ายการท างานที่ดีในองค์การที่เจ้าหน้าที่  
ได้ไปฝึกปฏิบัติงาน ท าให้การติดต่อประสานงานในอนาคตมีความสะดวกรวดเร็วและมีความคล่องตัวมากยิ่งข้ึน เจ้าหน้าที่
ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการท างานให้มีความเป็นสากลมากขึ้น 

 

16. กำรเจรจำและประชมุนำนำชำติ (UNESCO – APEC) 
            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้กล่าวสุนทรพจน์ระหว่าง 
การประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาเอเปค ครั้งที่ 6 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559 ในรอบการประชุมที่ 3 หัวข้อ 
“การจ้างงาน : การเปลี่ยนผ่านจากการศึกษาสู่การมีงานท า เพื่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม ”  
ซึ่งเป็นการหารือประเด็นส าคัญเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐบาล มหาวิทยาลัย สถาบันอาชีวศึกษา ภาคเอกชน
ส าหรับการด าเนินงานด้านปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลไทย ซึ่งได้ให้ความส าคัญในเรื่องคุณภาพ ความเท่าเทียม โอกาส 
และความยั่งยืน การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันย่อมน ามา ซึ่งโอกาสที่เพิ่มมากขึ้นในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน อันจะน าไปสู่ความเท่าเทียมกัน ในสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ประเทศไทยใช้งบประมาณ
มากกว่าร้อยละ 20 เพื่อลงทุนด้านการศึกษาที่จัดอย่างครอบคลุม มีคุณภาพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อทุกคน  
ให้ผู้เรียนมีความพร้อมด้านทักษะในโลกของการท างาน และสนับสนุนการเปลี่ยนผา่นจากการศึกษาสูก่ารมงีานท า และได้
เรียนให้ที่ประชุมรับทราบว่า ขณะนี้ทั่วโลกคิดตรงกันใน 4 เรื่อง คือ 1) เห็นพ้องต้องกันว่าจะใช้ ICT  เป็นเครื่องมือ 
ที่ส าคัญในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนทุกระดับ 2) การพัฒนา Soft Skills ซึ่งเป็นทักษะภายใน เป็นทักษะที่เกี่ยวกับ
คน และการใช้ชีวิต หรือเรื่องของความคิด จิตใจ ศิลปะในการท างานร่วมกันเป็นทีม การท างานเชิงบูรณาการ การสื่อสาร 
ฯลฯ ซึ่งต้องเกิดจากการพัฒนาภายในของแต่ละบุคคล 3) การส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนจบออกมาเป็นผู้ประกอบการ 
ให้มากข้ึน 4) การพัฒนาครู ให้มีศักยภาพสูงข้ึนและรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในศตวรรษนี้ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับส านัก 
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17. กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรของศูนย์ระดับภูมภิำคของซีมีโอ 
           การประชุมคณะกรรมการบริหารของศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ  เป็นการประชุมผู้บริหารระดับสูงจาก
กระทรวงศึกษาธิการ ๑๑ ประเทศ เพื่อพัฒนากรอบมาตรฐานสมรรถนะครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (High 
Officials Meeting on the Development of Regional Competency Framework for Teachers in Southeast 
Asia) โดยคุรุสภาร่วมกับส านักงาเลขาธิการซีมีโอ จัดประชุมระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเดอะ 
สุ โกศล กรุ งเทพมหานคร เพื่ อพัฒนากรอบมาตรฐานสมรรถนะครู ในภู มิ ภ าค เอ เชียตะวันออกเฉี 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/คณะท างานจัดท า (ร่าง) มาตรฐานอ้างอิง
วิชาชีพครูอาเซียน ผู้แทนองค์กรประเทศสมาชิกสภาครูอาเซียน และผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการซีมีโอ  
ซึ่งที่ประชุมได้เห็นควรก าหนดให้มีการจัดท ากรอบมาตรฐานสมรรถนะครู  ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
โดยก าหนดให้มีการจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่างๆ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 

18. กำรเจรจำควำมร่วมมือตำมกรอบควำมร่วมมือทวิภำคี 
ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ได้ด าเนินการจัดส่งคณะผู้แทนเดินทางไปเจรจาหารือความร่วมมือ  

ทวิภาคีกับต่างประเทศ ในปีงบประมาณ 2560 จ านวน 4 ครั้ง ดังนี้  
1) การเจรจาหารือความร่วมมือกับ สปป.ลาว รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายชัยยศ  อิ่มสุวรรณ์) 

และคณะได้เดินทางไปเยือน สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2559 และได้มีโอกาสพบหารือกับนางแสงเดือน 
หล้าจันทะบูน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว เมื่อวันท่ี  20 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. 
และหลังจากนั้นได้เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-ลาว ครั้งที่ 4 ร่วมกับรศ. สีสะหมอน  
สิดทิลาดวงสา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว  
โดยมีนายนริศโรจน์ เฟื่องระบิล อุปทูตรักษาการสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เข้าร่วมประชุมด้วย ส าหรับ 
การพบปะเจรจาหารือและการประชุมความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-ลาว ครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับการพัฒนาทางการศึกษาระหว่างสองประเทศ การพิจารณาสารัตถะของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ 
ด้านการศึกษาไทย-ลาว (ฉบับใหม่) และการริเริ่มแผนงานที่จะด าเนินการในอนาคต ได้แก่ การแลกเปลี่ยนเยาวชน 
เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน การส่งเสริมการเรียนการสอนแบบทวิวุฒิ การท าโคร งงาน/วิจัยร่วมของนักเรียนสองฝ่าย  
การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี การขยายความร่วมมือระดับมหาวิทยาลัยสู่ภูมิภาค การพัฒนาศูนย์การเรียน
ชุมชน และการยกระดับการพัฒนาครูของ สปป.ลาว เป็นต้น  

2) การเจรจาหารือความร่วมมือกับโมร็อกโกและฝรั่งเศส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
(พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) และคณะ ได้เดินทางเยือนประเทศโมร็อกโกและฝรั่งเศส ระหว่างวันท่ี 9-12 สิงหาคม 2560 
เพื่อหารือความร่วมมือด้านการศึกษาและพบปะนักเรียนไทยท่ีก าลังศึกษาอยู่ในประเทศโมร็อกโก  

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการไดเ้ข้าพบหารอืกับนาง Mounia Boucetta รัฐมนตรีช่วย
ว่ าการกระทรวงการต่ างป ระ เทศ โมร็อกโก  และ  Prof. Said Amzazi ประธานมหาวิทยาลั ย โมฮั ม เหม็ ด 
ที่ 5 ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั่วไปและความร่วมมือด้านการศึกษาที่ผ่านมา  
พร้อมกันนี้ ได้เห็นพ้องที่จะขยายความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกัน   โดยการจัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วย 
ความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-โมร็อกโก (MOU) และการแลกเปลี่ยนทุนการศึกษา โดยฝ่ายไทยจะสนับสนุนทุนระดับ
ปริญญาโทให้แก่โมร็อกโกจ านวน 2-3 ทุน ในขณะที่ฝ่ายโมร็อกโกได้มอบทุนให้แก่นักเรียนไทยเพื่อศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา ปีละ 15 ทุน นอกจากนี้ จะมีการหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านอิสลามศึกษาและ 
การฝึกอบรมผู้น าศาสนาอิสลามในโอกาสต่อไป ส าหรับการเดินทางเยือนฝรั่งเศส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้หารือ
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กับเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการศึกษาระหว่างไทยกับฝรั่งเศส และแลกเปลี่ยนข้อมูล
เกี่ยวกับนักศึกษาไทยมุสลิมที่ศึกษาอยู่ในประเทศฝรั่งเศส 

     3) การเจรจาหารือความร่วมมือกับสหราชอาณาจักร เพื่อหารือความร่วมมือด้านการศึกษา ระหว่างวันที่ 
20 – 27 ตุลาคม 2559 สาระส าคัญของการหารือดังนี้  
               ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เข้าพบกับ Mr. Tim Otes, Group Director of 
Assessment Research and Development ณ Cambridge Assessment เกี่ยวกับความคืบหน้าการปฏิรูปการศึกษา
ของไทย ที่เน้นการปฏิรูปหนังสือเรียนและความสอดคล้องกันของหลักสูตรการเรียนการสอน ส าหรับการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนและครู กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการหลายด้าน อาทิ การร่วมกับบริติช เคานซิล 
ประเทศไทย ในการน าวิทยากรชาวต่างชาติซึ่งเป็นเจ้าของภาษา และมีความเช่ียวชาญในด้นการสอนภาษาอังกฤษ  
เข้าร่วมเรียนรู้เทคนิคการสอนที่เน้นการสื่อสาร จ านวน 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 ซึ่งจะด าเนินการจัดตั้งเป็นสถาบัน อุดมศึกษาทางวิชาการ 
และวิชาชีพช้ันสูง ก่อตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย Professor 
Collen  
                ๓) การหารือกับ Mr.Nick Gibb, Minister of State for School Standards เกี่ยวกับการด าเนินการ
ปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติ โดยเน้นการปฏิรูปหลักสูตร หนังสือเรียน การทดสอบ และการอบรมครู  
ซึ่งประเทศสหราชอาณาจักรก าลังทบทวนหลักสูตรเช่นกัน โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับวิธีการสอนการอ่านให้นักเรียน 
รวมทั้งเน้นย้ าถึงความส าคัญของความรู้ที่น าสู่การฝึกฝนทักษะ 
               4 ) การห ารือกับ  Mr. Jesse Norman, Minister for Industry and Energy และเปลี่ ยนข้อคิ ด เห็ น 
ทางการเมือง ประวัติศาสตร์ และปรัชญาการเมืองร่วมกัน 
 

19. โครงกำรติดตำมประเมินผลและแนะแนวกำรศึกษำต่อของผู้รับทุนกำรศึกษำมำเลเซีย 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาให้แก่นักเรียนไทยที่ได้รับทุน

รัฐบาลมาเลเซียรุน่ท่ี 5 และรุ่นที่ 6 ซึ่งก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 103 คน ในวันที่ 22 - 23 
มีนาคม 2560ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เพื่อให้นักเรียนดังกล่าวได้ทราบข้อมูลทางเลือกและช่องทางการสมัค รเรียนต่อ
ระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย รวมทั้งเพื่อเป็นขวัญก าลังใจที่จะศึกษาและน าความรู้
ความสามารถกลับไปพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป โดยมีผู้แทนจาก ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส านักงานศึกษาธิการ  
ภาค 8 ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.  
ร่วมเป็นวิทยากร 
 

20. โครงกำรสัมมนำและประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำตำมเป้ำหมำยวำระ 
กำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืนของสหประชำชำติ ปี พ.ศ. 2573 

โครงการสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาตามเป้าหมายวาระ  
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 (ช้ัน 11 อาคาร 2) โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค การจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการระดับชาติ ภายใต้โครงการ “การเสริมสร้างศักยภาพของประเทศไทยเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
วาระการพัฒนาอย่างยั ่งย ืนของสหประชาชาติ ป ี พ.ศ. 2573” จัดขึ ้น เมื ่อวันที ่ 12 มิถ ุนายน 2560
ประกอบด้วยการประชุม 2 ส่วน ดังนี้ 

๑) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อก าหนดแนวทางทางการด าเนินงานของประเทศไทยสู่การบรรลุเป้าหมาย
วาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยร่วมกับ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
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กระทรวงศึกษาธิการให้ เป็นหน่วยงานหลักในเป้ าหมายที่  4  ด้านการศึกษา และการจัดท าร่าง Roadmap  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจและก าหนดแนวทางความร่วมมือในการด าเนินการแผนที่
ยุทธศาสตร์ (roadmap) ของเป้าหมายที่ 4 ด้านการศึกษาของสหประชาชาติของประเทศไทย โดยการบรรยายภาพรวม 
การอภิปราย และการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 

๒) การประชุมเชิงปฏิบัติการส าหรับเยาวชน ฯ  โดยร่วมกับ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและ 
การพัฒนา (องค์การมหาชน) เพื่อให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจแก่เยาวชน รวมถึงสนับสนุนให้เยาวชนมีบทบาทส าคัญ  
ในการช่วยให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ด้วยการจัดท าข้อเสนอแนะ
ของเยาวชนสู่การบรรลุเป้าหมายวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ภายในปี 2573 

การจั ดการประชุมเชิ งปฏิ บั ติ การในครั้ งนี้  มี ผู้ บริ หาร ผู้ แทนหน่ วยงานทั้ งภายในและภายนอก 
ของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งครูและนักเรียนเข้าร่วมการประชุมฯ รวมทั้งสิ้น 120 คน ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงาน
องค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภายนอกกระทรวงศึกษาธิการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 
เช่น กระทรวงมหาดไทย ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน และ
กระทรวงวัฒนธรรม เป็นต้น โดยการประชุมครั้งนี้ผู้ เข้าร่วมการประชุมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และ แนวทาง 
การด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย เป้าหมายที่ 4 ด้านการศึกษาของเป้าหมายวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ 
นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมยังได้มีข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินการเพื่อสู่ การบรรลุเป้าหมายวาระการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ เป้าหมายที่ 4 ภายในปี 2573 และผลการส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ
ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 80.64 
 

21. โครงกำร “จำกสมำคมสู่ประชำคม ครึ่งศตวรรษกำรศึกษำของอำเซียน” 
           ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ร่วมกับคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน  (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights : AICHR) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง
ประเทศไทย และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับประเทศส าหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ภายใต้โครงการ “จากสมาคมสู่ประชาคม ครึ่งศตวรรษการศึกษาของอาเซียน” ซึ่งจัดคู่ขนานกับการแข่งขัน
โต้วาทีสิทธิมนุษยชนเยาวชนของประชาคมอาเซียน เมื่อวันที ่๓ - ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ กรุงเทพมหานคร 
           ในการนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ได้กล่าวให้โอวาทและมอบ
รางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนในพิธีปิดโครงการฯ เมื่อวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมคณะ
ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นนักเรียนและครูจาก ๓๕ สถานศึกษา รวม ๑๘๐ คนทั่วประเทศ 
สรุปผลการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “จากสมาคมสู่ประชาคม ครึ่งศตวรรษการศึกษาของอาเซียน” ดังนี ้

๑. โครงการ “จากสมาคมสู่ประชาคม ครึ่งศตวรรษการศึกษาของอาเซียน”จัดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อเฉลิม
ฉลองวาระครบรอบ ๕๐ ปีประชาคมอาเซียน เสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชน สร้างโอกาสให้
เยาวชนไทยได้มีปฏิสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียน ซึ่งจะจัดคู่ขนานกับการโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนอาเซียน  

๒. กิจกรรมภายใต้โครงการฯ ประกอบด้วย  
๒.๑  การโต้วาทีสิทธิมนุษยชนอาเซียนและการโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับมัธยมศึกษา  

โดยกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบการจัดกิจกรรมระดับมัธยมศึกษาใน ๒ กิจกรรมย่อย ได้แก่  
๒.๑.๑ การแข่งขันการน าเสนอในที่สาธารณะ หัวข้อ “ASEAN & Human Rights in Our Mind” 
๒.๑ .๒  การแข่ งขัน โต้สาระวาทีสิทธิมนุษยชนศึกษาอาเซียนใน ๒  ญั ตติ  ได้แก่  

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 และสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลและพัฒนาผู้พิการและ

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 ได้มีพิธีมอบรางวัลให้กับเยาวชน
อาเซียนและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจากประเทศไทย จ านวน ๔ ประเภทรางวัล ประกอบด้วย ๑) รางวัลการโต้วาที
สิทธิมนุษยชนอาเซียน ๒) รางวัลภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ๓) รางวัล Best Team Presentation ในกิจกรรม
การน าเสนอในที่สาธารณะแบบกลุ่มระดับมัธยมศึกษาในหัวข้อ ASEAN & Human Rights in My (Our) Mind   
๔)  รางวัล Best Speaker และ Second Best Speaker ในกิจกรรมโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับมัธยมศึกษา ทั้งนี้ ประเทศไทยจะ
ได้รายงานผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมในที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียนที่มีก าหนดจัดช่วงเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ประเทศไทยต่อไป 
 

22. โครงกำรสำนสมัพันธ์เพ่ือนบ้ำน (เวียดนำม  เมียนมำร์  สปป.ลำว และกัมพูชำ) 
           รัฐบาลได้ก าหนดการด าเนินนโยบายการต่างประเทศกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะเชิงรุกเพื่อมุ่งเสริมสร้าง
ความไว้เนื้อเช่ือใจและความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ท้ังระดับทวิภาคีและพหุภาคี ซึ่งจะท าให้เกิดความเข้มแข็งและมั่นคง
ในภูมิภาค ท้ังด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลักที่มี
บทบาทในการด าเนินความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ ให้ความส าคัญต่อการสร้างความสัมพันธ์และ 
ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ กัมพูชา สปป.ลาว เวียดนาม เมียนมาร์ และมาเลเซีย โดยการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระหว่างสองประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประชาชนตามแนว
บริเวณชายแดนให้มีศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถ และความสัมพันธ์ใกล้ชิด ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติและสันติภาพในภูมิภาค 
 ส าหรับในปีงบประมาณ 2560 ส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ  
ได้เห็นชอบให้หน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและความเข้าใจกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่  

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดหลักสูตรการอบรมด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยให้แก่บุคลากร  
ของเวียดนาม จ านวน 12 คน ระหว่างวันท่ี 10-17 กันยายน 2560 เพื่อให้สามารถสื่อสารกับคนไทยได้ในระดับหนึ่ง   
มีความรู้ความเข้าใจในวิถีชีวิตของคนไทย รวมทั้งศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

2. วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี จัดหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 5 สาขาอาชีพ ให้แก่ประชากรเมียน
มาที่อยู่บริเวณชายแดนไทย - เมียนมา (เมืองทวาย) จ านวน 100 คน ระหว่างวันท่ี 9-10 กันยายน 2560  

3. ส านักงานศึกษาธิการภาค 13 (อุบลราชธานี) โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จัดหลักสูตรฝึกอบรม
ด้านการต้อนรับและเครื่องดื่มให้แก่บุคลากรของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จ านวน 10 คน ระหว่างวันที่ 
7-16 กันยายน 2560 และบุคลากรของกัมพูชา จ านวน 8 คน ระหว่างวันท่ี 24-30 กันยายน 2560 
         โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.75 
 

23. กำรประชุมโครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนรำชกำรไทย-สิงคโปร์ (CSEP) 
กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโครงการความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานราชการไทย-สิงคโปร์ (CSEP) ครั้งที่ 13 โดยมีผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเข้าร่วมหารือ ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานอื่น ๆ จ านวน 45 คน เมื่อวันที่ 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) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีส าหรับข้าราชการระดับสูงทั้งสองประเทศได้มีโอกาสพบปะ
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สร้างความคุ้นเคยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีระหว่างกัน โดยใช้ช่องทางการหารือท่ีเป็นกันเองและลดขั้นตอนใน
การท างานในระบบราชการ รวมทั้งเป็นกลไกส าคัญที่จะช่วยอ านวยประโยชน์ต่อการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่าย ทั้งนี้ 
ความร่วมมือภายใต้ CSEP ประกอบด้วย 13 สาขา ได้แก่ (1) ยุติธรรมและศาล (2) การศึกษา (3) สวัสดิการสังคมและ
เยาวชน (4) เทคโนโลยีสารสนเทศ (5) ข้าราชการพลเรือน (6) สื่อมวลชน ศิลปะ และวัฒนธรรม (7) วิชาการ  
(8) การขนส่ง (9) สาธารณสุข (10) การต่างประเทศ (11) แรงงาน (12) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ  
(13) สิ่งแวดล้อมส าหรับผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ คือ Ms. Cindy Khoo ต าแหน่ง 
Director of Planning Division แ ล ะ  Ms. Stella Yu ต า แ ห น่ ง  Senior Officer, International Cooperation 
Branch, Planning  Division ในการนี้ ผู้แทน กระทรวงศึกษาธิการของไทยเป็นผู้น าเสนอผลการด าเนินงานในช่วงปีที่
ผ่านมา ได้แก่ การเพิ่มจ านวนโรงเรียนเครือข่ายจาก 10 แห่งเป็น 15 แห่ง การแลกเปลี่ยนการเยือนของโรงเรียน
เครือข่าย การจัดค่ายนักเรียนไทย-สิงคโปร์ การฝึกงานของข้าราชการ การฝึกอบรมระยะสั้นด้านผู้น าทางการศึกษา 
การศึกษาดูงานของครูและนักเรียน โครงการพัฒนาครูอาชีวศึกษาของไทยร่วมกับมูลนิธิเทมาเส็ก และโครงการฝึกงาน
ของนักศึกษาอาชีวศึกษา เป็นต้น ส่วนโครงการที่จะด าเนินร่วมกันในปีต่อไป ได้แก่ การฝึกอบรมภาษาอังกฤษส าหรับ
ครูผู้สอน การอบรมหลักสูตรความเป็นผู้น า (Leadership) การพัฒนาหลักสูตร STEM ศึกษา เป็นต้น ซึ่งจะมีการหารือ
รายละเอียดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

24. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลังของ สต.สป. 
สืบเนื่องจากคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ และส านักงาน ก.พ. ก าหนดให้  

ทุกส่วนราชการจัดท ายุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการส าหรับการปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ทุก 5 ปี) รวมทั้งปรับโครงสร้างภายในส่วนราชการใหม่ โดยให้จัดท าแผน
อัตราก าลังเพื่อรองรับภารกิจระยะสั้นและระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ได้จัดการประชุมให้ความรู้ในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการในการจัดท าแผนอัตราก าลังให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และให้เป็นไปตามแนวทางที่ ก.พ. ก าหนด 

ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. จัดโครงการประชุมเชิ งปฏิบัติการจัดท าแผนอัตราก าลังของ 
ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. โดยมีบุคลากรเข้าร่วมประชุมจ านวน 25 คน ในวันท่ี 10-12 มีนาคม 2560  
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์  กรุงเทพฯ 
 

25. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรนำนำชำติว่ำด้วยกำรจัดกำรมรดกโลกทำงศำสนำในภูมิภำคเอเชีย-แปซิฟิก 
             ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะส านักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่า
ด้วยการศึกษา ฯ สหประชาชาติ ร่วมกับ ศูนย์มรดกโลก องค์การยูเนสโก กระทรวงวัฒนธรรม และจังหวัดนครพนม  
ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติว่าด้วยการจัดการมรดกโลกทางศาสนาในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก ระหว่างวันที่ 
17 - 19 พฤษภาคม 2560 ณ โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก) กรุงเทพฯ และจังหวัดนครพนม เพื่อพัฒนาความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและมุมมองนานาชาติเรื่องมรดกโลกด้านศาสนา และศักยภาพของเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและ 
ภาคการศึกษาในจังหวัดที่จะต้องดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องตามหลักการของยูเนสโก  ในระหว่างวันที่  
17 - 19 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงเทพฯ และ จังหวัดนครพนม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 92 คน 

ในการนี้ ศูนย์มรดกโลก ได้มีหนังสือขอบคุณรัฐบาลไทย ได้แก่ ส านักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย
การศึกษาฯ สหประชาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดนครพนม ส านักงานยูเนสโกกรุงเทพฯ และ
ศูนย์มรดกโลก ที่เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมในครั้งนี้ รวมถึงมหาวิทยาลัยนครพนม วัดพระ ธาตุพนม และ
ชุมชนสังกะ ที่จัดการศึกษาดูงานและกิจกรรมต่างๆ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และผู้เช่ียวชาญที่ช่วยให้การประชุมครั้งนี้
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และผลจากการประชุมที่น ามาสู่การเสนอแถลงการณ์นครพนมว่าด้วยมรดก
โลกทางศาสนา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ซึ่งจะเป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่น ามาสู่การน าเสนอข้อริเริ่มเกี่ยวกับมรดก
โลกทางศาสนาของยูเนสโกไปสู่การปฏิบัติต่อไป 
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26. กำรประชุมเพ่ือประเมินผลโครงกำรอำสำสมัครผู้ช่วยสอนภำษำจีน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ 

ผู้ช่วยสอนภาษาจีนและสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ในการประชุมเพื่อประเมินผลโครงการอาสาสมัครผู้ช่วยสอน
ภาษาจีน จากมหาวิทยาลัยการศึกษากุ้ยโจว Guizhou Education University ประจ าปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 7 
มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม นูโว ซิตี้ กรุงเทพฯ 

ส าหรับการประชุมเพื่อประเมินผลโครงการในครั้งน้ี จัดขึ้นเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ช่วยสอนชาว
จีนจากมหาวิทยาลัยการศึกษากุ้ยโจว และเปิดโอกาสให้ผู้แทนสถานศึกษาต่างๆ ของไทย ที่เข้าร่วมโครงการประจ าปี
การศึกษา 2559 ได้ร่วมกันเสนอแนะแนวทางและข้อคิดเห็นต่างๆ ส าหรับการเข้าร่วมโครงการที่ผ่านมา เพื่อเป็น
ประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการได้น าไปปรับปรุงและพัฒนาในการด าเนินโครงการในครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น รวมทั้ง เพื่อเป็นการขอบคุณผู้ช่วยสอนชาวจีนและสถานศึกษาต่างๆ ที่ได้ร่วมมือกันด าเนินการเรียนการสอน
ภาษาจีนจนประสบความส าเร็จด้วยดี ในโอกาสนี้ ได้มีผู้แทนจากสถานศึกษาแสดงความจ านงขอรับผู้ช่วยสอนภาษาจีน
เพิ่มขึ้นในโครงการประจ าปีการศึกษา 2560 และหากเป็นไปได้ ต้องการให้ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการเดินทางไปเยี่ยม
ชมและสังเกตการณ์ระหว่างการฝึกสอนของนักศึกษาเพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่นักศึกษาชาวจีน รวมทั้ง  
อาจพิจารณาจัดโครงการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยการศึกษากุ้ยโจวให้แก่ผู้แทนจากสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ  
ในโอกาสต่อไป โดยผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ช่วยสอนชาวจีนในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 85.14  

 

27. โครงกำรอ่ำนสำนสันติภำพและสงบน่ิงร่วมอธิษฐำน 1 นำที เน่ืองในวันสันติภำพสำกล 
เนื่องในวันสันติภาพสากล ปี 2560 สหประชาชาติได้ก าหนดหัวข้อส าหรับวันสันติภาพสากลในปีนี้ คือ 

“Together for Peace: Respect, Safety and Dignity for All” เพื่อให้ทั่วโลกมุ่งสร้างสันติภาพ ลดความเหลื่อมล้ า 
และเน้นให้ความส าคัญแก่ผู้ลี้ภัยและผู้อพยพซึ่งมีอยู่ทุกหนแห่งทั่วโลก ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ ควรได้รับการคุ้มครองทั้งภายใต้
กฎหมายระหว่างประเทศและความเมตตาเอื้ออาทรจากพวกเราทุกคนพวกเราจะต้องเปิดใจและยื่นมือช่วยเหลือ  
คนเหล่านี้ในฐานะที่พวกเขาก็เป็นสมาชิกในสังคมโลกเพื่อธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพ หลีกเลี่ยงความรุนแรง รวมทั้งเกิด  
การพัฒนาท่ียั่งยืน 

มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี ร่วมจัดกิจกรรมอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่ วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องใน 
วันสันติภาพสากล 2560 ณ เวทีอารีน่า 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี  โดยมีผู้บริหารจาก
มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) กระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนจังหวัดชลบุรี พร้อมคณาจารย์ นักเรียน/
นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 100 คน เมื่อวันท่ี 21 กันยายน 2560 

  
28. โครงกำรฝึกอบรมล่ำมมืออำชีพ 

    ด้วยตระหนักถึงความส าคัญของภาษาอังกฤษที่ใช้สื่อสารกันทั่วโลก ในฐานะที่เป็นภาษาสากลและภาษา
ราชการของประชาคมอาเซียน และนับตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. จึงได้จัดฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาทักษะให้แก่บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ มาอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และ
ทักษะด้านภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น โดยแบ่งหลักสูตรฝึกอบรมตามความถนัดและความสามารถของผู้เข้ารับการอบรมแต่ละ
กลุ่ม โดยส่วนใหญ่เน้นทักษะการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน อย่างไรก็ตาม ทักษะที่จ าเป็นต่อการท างานและยังขาดแคลนอยู่ 
เป็นจ านวนมาก คือ ทักษะการเป็นล่าม ดังนั้น ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ได้ร่วมมือกับล่ามอาชีพมาจัดอบรม
ให้แก่บุคลากรที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี เพื่อเพิ่มทักษะในการเป็นล่ามแปลสลับ ไทย-อังกฤษ และอังกฤษ - ไทย 
เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้แทนจาก 5 องค์กรหลัก จ านวน 15 คน ซึ่งผ่าน  
การฝึกอบรมร้อยละ 100  
 
 
 

http://www.bic.moe.go.th/newth/index.php?option=com_content&view=article&id=1501:guizhou-education-university-7-3-2560&catid=36:movement
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29. กำรต้อนรับผู้อ ำนวยกำรใหญ่องค์กำรยูเนสโก 
           ในโอกาสที่ นางอีรินา โบโกว่า ผู้อ านวยการใหญ่องค์การยูเนสโกได้เดินทางมาเยือนประเทศไทย เพื่อเข้าถวาย
สักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพระบรมมหาราชวัง เข้าเยี่ยมคารวะ
นายกรัฐมนตรี และปฏิบัติภารกิจเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและองค์การยูเนสโก ตามค าเชิญของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยในระหว่างการเดินทางมาเยือนครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2560  
ได้ปฏิบัติภารกิจท่ีส าคัญ ดังนี้ 

1) การหารือทวิภาคีระหว่างนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
และนางอีรินา โบโกว่า ผู้อ านวยการใหญ่องค์การยูเนสโก   เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท 
เอราวัณ โดยทั้งสองฝ่ายยืนยันท่ีจะส่งเสริมความร่วมมือท่ีแน่นแฟ้นระหว่างกัน อนึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ได้แสดงความยินดีต่อความส าเร็จขององค์การยูเนสโก ภายใต้การบริหารของ นางอีรินา โบโกว่า และขอขอบคุณองค์การ
ยูเนสโก โดยเฉพาะส านักงานยูเนสโก กรุงเทพ ฯ ที่ได้สนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง 
ในขณะที่ผู้อ านวยการใหญ่องค์การยูเนสโกได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลไทยท่ีได้สนับสนุนการจัดตั้งส านักงานยูเนสโก กรุงเทพ 
ฯ รวมถึงความช่วยเหลืองบประมาณเพื่อการซ่อมอาคารหม่อมหลวงปิ่นมาลากุล 

2) การเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่  29 สิงหาคม 2560  
ณ ห้องสีม่วง ท าเนียบรัฐบาล นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณผู้อ านวยการใหญ่องค์การยูเนสโกที่ได้ร่วมแสดง  
ความไว้อาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเข้าถวายสักการะพระบรมศพ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระบรมมหาราชวัง พร้อมทั้งกล่าวช่ืนชม นางอีรินา โบโกว่า 
ผู้อ านวยการใหญ่องค์การยูเนสโก ที่ได้ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับองค์การยูเนสโกอย่างต่อเนื่อง  
โดยประเทศไทยให้ความส าคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวปฏิบัติ 
เพื่อให้ประชาชนได้รับการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในขณะที่ผู้อ านวยการใหญ่องค์การยูเนสโก ได้กล่าวแสดง  
ความอาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และแสดงความช่ืนชม  
ในพระอัจฉริยภาพที่ได้ทรงพระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาที่ ยั่งยืน รวมถึง  
พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่ทรงเป็นทูตสันถวไมตรีของยูเนสโก 
และได้พระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาให้แก่ประชาชนชาวไทย และในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้    
ได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลไทย และส านักเลขาธิ การคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา ฯ สหประชาชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ร่วมมือกับองค์การยูเนสโกด าเนินกิจกรรมในสาขาความร่วมมือที่เกี่ยวข้องอย่างประสบ
ผลส าเร็จและต่อเนื่อง 

3) การปาฐกถาในหัวข้อ Global Challenges and UNESCO’s Soft Power Vision โดยผู้อ านวยการ
ใหญ่องค์การยูเนสโก เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมดุสิตธานี เนื้อหาการปาฐกถาครั้งนี้ ได้ให้ความส าคัญ 
กับ “Soft Power”  ซึ่งพลังแห่งการโน้มน้าวใจ โดยผ่านทางวัฒนธรรม ค่านิยมและความรู้ ซึ่งหลักการดังกล่าว
สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประเทศไทยที่ให้ความส าคัญกับความรู้ด้านวิชาการ ควบคู่กับหลัก
จริยธรรมเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง ได้กล่าวยกย่องประเทศไทยที่ได้ให้ความส าคัญกับวาระ  
การพัฒนา 2030 ที่เน้นความส าคัญการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ประเทศ
ไทย 4.0 ด้วยการพัฒนาศักยภาพและทักษะของประชาชนด้วยการส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ และเป็นการจัด
การศึกษาส าหรับประชาชนทุกคน  รวมถึงการเสริมสร้างพลังของเด็กผู้หญิงและสตรี 
                  4) การประชุมเรื่อง UNESCO International Symposium & Policy Forum & Cracking the Code: 
Girls’ Education in STEM  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ผู้อ านวยการใหญ่องค์การยูเนสโกได้กล่าวถึงความจ าเป็นที่
ทั่วโลกจะต้องร่วมมือกันในการส่งเสริมความเท่าเทียมในการเรียนสะเต็มศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าระหว่าง
เพศ และส่งเสริมโอกาสการมีงานท าของสตรีและรองศาสตราจารย์นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ า
กระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงนโยบายของประเทศไทยที่ส่งเสริมการเรียนสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนให้มี
ทักษะในการแก้ไขปัญหา รู้จักคิดวิเคราะห์ และมีความพร้อมในการท างานตามความต้องการของประเทศ 
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                 5) ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ผู้อ านวยการใหญ่องค์การยูเนสโกได้เข้าถวายสักการะพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพระบรมมหาราชวัง และได้เข้าร่วมในพิธีขอบคุณรัฐบาลไทยท่ีได้ให้
การสนับสนุนการจัดตั้งส านักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ และการซ่อมแซมอาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ณ ส านักงาน
ยูเนสโก กรุงเทพ ฯ นอกจากนี้ ผู้อ านวยการใหญ่องค์การยูเนสโกได้เข้าร่วมในพิธีลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
องค์การยูเนสโกกับประเทศไทยในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้การอุปถัมภ์
ขององค์การยูเนสโก ณ ห้องสีฟ้า ท าเนียบรัฐบาล โดยเป็นการลงนามระหว่างผู้อ านวยการใหญ่องค์การยูเนสโก และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการแห่งชาติฯ สหประชาชาติ เป็นสักขีพยาน 
            ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการต้อนรับผู้อ านวยการใหญ่องค์การยูเนสโกในแต่ละกิจกรรม รวมทั้งสิ้น จ านวน 500 คน 
 

30. กำรฝึกอบรมหลกัสูตรงำนพิธีกำร รุ่นที่ 2 
 ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศได้ส่งบุคลากร จ านวน 2 คน ได้แก่ นางภัสศรี ศศิประภา และนางสาววลีพร  

ค าจริง นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรงานพิธีการ (Protocol Training Course) รุ่นที่ 2 
ประจ าปี 2560 ส าหรับส่วนราชการต่างๆ ท่ีมีภารกิจด้านการต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักปฏิบัติ
สากลในเรื่องต่างๆ แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพิธีการและการต่างประเทศต่อไป และเพื่อให้สามารถน าไปถ่ายทอดและขยายผล
ให้กับบุคลากรของหน่วยงานตนเองที่ปฏิบัติงานในด้านพิธีการ และด้านการต่างประเทศ โดยมีหัวข้อในการฝึกอบรม  
7 หัวข้อ ได้แก่ 1) ท่ีมาของงานพิธีการและหลักพิธีการทูต ๒) ประเภทของรูปแบบการเยือนของอาคันตุกะต่างประเทศ  
๓) พิธีการและการอ านวยความสะดวกส าหรับการเยือนในรูปแบบต่างๆ ๔) การเยี่ยมคารวะ การหารือรูปแบบต่างๆ  
๕) การเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ประสานงาน (Liaison Officer) ๖) มารยาทสากล และ ๗) การจัดเลี้ยงรับรอง 

 

31. กำรประชุมควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำกับผู้บริหำรระดับสูงของฝ่ำยสหรำชอำณำจกัร 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์) เดินทางเยือน 

สหราชอาณาจักร เพื่อหารือความร่วมมือด้านการศึกษา ระหว่างวันที่ 20 – 27 ตุลาคม 2559 สาระส าคัญของ 
การหารือดังนี้  
               1 ) การหารือกั บ  Mr. Tim Otes, Group Director of Assessment Research and Development  
ณ Cambridge Assessment เกี่ยวกับความคืบหน้าการปฏิรูปการศึกษาของไทย ที่เน้นการปฏิรูปหนังสือเรียนและ 
ความสอดคล้องกันของหลักสูตรการเรียนการสอน ส าหรับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนและครู 
กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการหลายด้าน อาทิ การร่วมกับบริติช เคานซิล ประเทศไทย ในการน าวิทยากร
ชาวต่างชาติซึ่งเป็นเจ้าของภาษา และมีความเช่ียวชาญในด้นการสอนภาษาอังกฤษเข้าร่วมเรียนรู้เทคนิคการสอนที่เน้น
การสื่อสาร จ านวน 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 ซึ่งจะด าเนินการจัดตั้งเป็นสถาบัน อุดมศึกษาทางวิชาการ 
และวิชาชีพช้ันสูง ก่อตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย Professor 
Collen  
                ๓) การหารือกับ Mr.Nick Gibb, Minister of State for School Standards เกี่ยวกับการด าเนินการ
ปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติ โดยเน้นการปฏิรูปหลักสูตร หนังสือเรียน การทดสอบ และการอบรมครู   
ซึ่งสหราชอาณาจักรก าลังทบทวนหลักสูตรเช่นกัน โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับวิธีการสอนการอ่านให้นักเรียน รวมทั้งเน้น
ย้ าถึงความส าคัญของความรู้ที่น าสู่การฝึกฝนทักษะ 
               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 ภายใต้ช่ือหัวข้อ “Building a skilled workforce in South East 
Asia: harnessing partnerships for success” ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2559 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 
ประเทศมาเลเซีย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นผู้บรรยายในหัวข้อ “A Skills and training 
approach to education”  

การประชุมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง British High Commissioner และ British Education 
Training and Technology (BETT) Asia 2016 จัดโดย Wilton Park ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการประชุมระหว่าง
ประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ สหราชอาณาจักร เป็นเวทีการประชุมที่ เปิดโอกาสให้ผู้น าด้านการศึกษา 
ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการกว่า 50 คนจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสหราชอาณาจักร ร่วมหารือในประเด็น
การเตรียมความพร้อมด้านทักษะที่จ าเป็นให้กับเยาวชนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต 
โดยเฉพาะประเด็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียน มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน รวมทั้งการส่งเสริมการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) และการอาชีวศึกษา 
 

33. กำรประชุมสภำของส ำนักงำนระหว่ำงประเทศด้ำนกำรศึกษำ หรือ ส ำนักงำน IBE ครั้งท่ี 66 
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์) รองในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย

การศึกษาฯ สหประชาชาติ ได้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสภาระหว่างประเทศ  
ด้านการศึกษา หรือสภา IBE ครั้งที่ 66 ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยมีนางสาวนงศิลินี โมสิกะ ผู้อ านวยการ 
ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. นายปราโมทย์ ด้วงอิ่ม รองผู้แทนถาวรไทยประจ ายูเนสโก และนางขนิษฐา ห้านิรัติศัย รักษาการ
นักวิเทศสัมพันธ์เชี่ยวชาญ เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมฯ ระหว่างวันท่ี 14-15 ธันวาคม 2559 

การประชุมสภา IBE ครั้งที่ 66 จัดขึ้นเพื่อรับทราบและเห็นชอบผลการด าเนินงาน กิจกรรม และงบประมาณ
ของสถาบัน IBE ในปี 2559 และร่วมก าหนดแนวทางการด าเนินงานของสถาบัน IBE ในอนาคต ส าหรับประเทศไทย
ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกองค์การยูเนสโก ให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสภา IBE ขององค์การยูเนสโก ครั้งที่ 38  
เมื่อปี 2558 โดยมีสมาชิกจาก 12 ประเทศเข้าร่วมประชุม 
 

34. กำรเดินทำงเยือนบรูไนดำรุซำลำม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางเยือนบรูไนดารุสซาลามในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่ง

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) เพื่อปฏิบัติภารกิจในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(ประธานสภาซีเมค) และตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการศึกษาของบรูไนฯ  
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามสมรรถนะของตนเอง โดยกระทรวงศึกษาธิการบรูไนได้พัฒนาระบบ
การศึกษาในศตวรรษที่  21 (Sistem Pendidikan Negara Abad Ke-21 : SPN 21 – The National Education 
System for the 21th Century) ซึ่งมีความมุ่งหมายที่จะเตรียมผู้ เรียนให้สามารถเผชิญความท้าทายของโลก 
ยุคโลกาภิวัฒน์ บรูไนฯ จึงได้พัฒนาระบบการศึกษาที่เน้นการปรับปรุงใน 3 ด้าน ได้แก่ 1.โครงสร้างการศึกษา 
(Education Structure) 2. หลักสูตรและการประเมิน (Curriculum and Assessment) 3. เทคนิคและอาชีวศึกษา 
(Technical and Vocational Education) ซึ่งบรูไนฯ ได้เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษา 
และก าหนดตัวช้ีวัดทางการศึกษา 3 มิติ ได้แก่ 1. อัตราการจ้างงานของผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
โดยมีการวิเคราะห์ความต้องการแรงงานเพื่อผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการ ซึ่งสามารถด าเนินการได้บรรลุ
เป้าหมายของสถาบัน Institute Technical Education (IBTE) ในปี 2560 นักศึกษามีงานท ากว่าร้อยละ 80 ภายใน
ระยะเวลา 6 เดือนหลังจากส าเร็จการศึกษา 2. อัตราความพึงพอใจของนายจ้างในการท างานของผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 70 ในปี  2559 นายจ้างมีความพึงพอใจต่อการท างานของผู้ส าเร็จการศึกษาร้อยละ 90.9   
3. อัตราการส าเร็จการศึกษาของผู้ลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ในปี 2558  
มีผู้ส าเร็จการศึกษาร้อยละ 87.30 
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นอกจากนี้ บรูไนฯ ยังสนับสนุนการเรียนด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา  รวมถึงยังได้มีการปรับปรุงโครงสร้าง
การบริหารและการจัดการศึกษาให้มีความยืดหยุ่น ให้โอกาสหนุ่มสาวมาเป็นผู้น าทางการศึกษา ก าหนดเป้าหมาย  
การพัฒนาและการวัดประเมินผลที่เป็นรูปธรรม ซึ่งสะท้อนให้เห็นการพัฒนาท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพอย่างแท้จริง 

 

35. กำรประชุมเจ้ำหน้ำท่ีอำวุโสด้ำนกำรศึกษำของอำเซียนวำระพิเศษ เพ่ือสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องในฐำนะ 
ผู้ประสำนงำนหลักด้ำนอำเซียนของกระทรวงศึกษำธิกำร 

มาเลเซียในฐานะประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าทีอาวุโส 
ด้านการศึกษาของอาเซียนวาระพิเศษ (Special ASEAN Senior Officials Meeting on Education : Special SOM-ED) และ
การประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านการอุดมศึกษาของอาเซียน (Technical Meeting of ASEAN Higher Education Experts) 
ระหว่างวันท่ี ๑๐ – ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรม Grand Mahakam กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมีรอง
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (รองศาสตราจารย์ บัณฑิต ทิพากร) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยผู้แทน
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และผู้แทนส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว  

 

36. กำรเจรจำหำรือควำมร่วมมือและพบปะนักเรียนไทยในประเทศโมร็อกโก และเข้ำพบหำรือกับเอกอัครรำชทูต  
ณ กรุงปำรีส 
           รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) และคณะ ได้เดินทางเยือนประเทศโมร็อกโก 
เพื่อเจรจาหารือความร่วมมือด้านการศึกษาและพบปะนักเรียนไทยที่ก าลังศึกษาอยู่ในประเทศโมร็อกโก ระหว่างวันที่  
9-12 สิงหาคม 2560 
           ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เข้าพบหารือกับนาง Mounia Boucetta รัฐมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงการต่างประเทศโมร็อกโก และ Prof. Said Amzazi ประธานมหาวิทยาลัยโมฮัมเหม็ดที่ 5 ซึ่งท้ังสองฝ่ายได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท่ัวไปและความร่วมมือด้านการศึกษาที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ ได้เห็นพ้องที่จะ
ขยายความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกัน  โดยการจัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึ กษา 
ไทย-โมร็อกโก (MOU) และการแลกเปลี่ยนทุนการศึกษา โดยฝ่ายไทยจะสนับสนุนทุนระดับปริญญาโทให้แก่โมร็อกโก
จ านวน 3 ทุน และฝ่ายโมร็อกโกมอบทุนให้แก่นักเรียนไทยเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีละ 15 ทุน นอกจากนี้  
จะมีการส่งเสริมความร่วมมือด้านอิสลามศึกษาและการฝึกอบรมผู้น าศาสนาอิสลามในโอกาสต่อไป 
            ในการนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้พบปะกับนักศึกษาไทยท่ีก าลังศึกษาอยู่ในโมร็อกโก จ านวน 
35 คน จากจ านวนที่มีอยู่ 56 คน โดยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 52 คน ปริญญาโท 3 คน และปริญญาเอก 1 คน 
พร้อมกันนี้ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาไทยดังกล่าว โดยกล่าวถึงนโยบายการศึกษาของรัฐบาล การพัฒนาการศึกษา
จังหวัดชายแดนใต้ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และให้ก าลังใจแก่นักศึกษาในการมุ่งมั่นศึกษา  
เพื่อน าความรู้กลับมาพัฒนาตนเองและประเทศชาติรวมทั้งได้มอบเงินจ านวนหนึ่งให้แก่สมาคมนักศึกษาไทยในโมร็อกโก
เพื่อใช้ในกิจกรรมของสมาคมอีกด้วย 
 

37.  กำรจัดค่ำยเยำวชนไทย - สิงคโปร์ ประจ ำปี 2560 
กระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนไทย-สิงคโปร์ ประจ าปี 2560 ระหว่างวันที่ 

9-15 กรกฎาคม 2560 ณ จังหวัดนนทบุรีและสุพรรณบุรี โดยมีครูและนักเรียนของไทยและสิงคโปร์เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 255 คน โดยมีคณะผู้แทนครูและนักเรียนสิงคโปร์ น าโดย Mr.NG BOON KIAT มีจ านวนรวม 116 คน  
จาก 10 โรงเรียนส่วนครูและนักเรียนของไทยมีจ านวน 139 คน จาก 12 โรงเรียน นอกจากนี้ยังมีบุคลากรของโรงเรียน 
ที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อท าหน้าที่วิทยากร พยาบาล ประชาสัมพันธ์และอ านวยความสะดวกด้านต่างๆอีกจ านวนหนึ่ง  
โดยใช้ศูนย์วิชาการและนันทนาการของโรงเรียนเซนต์คาเบรียล อ าเภอปากเกร็ด เป็นสถานท่ีพักแรมและจัดกิจกรรมหลัก 
รวมทั้งพิธีเปิด และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เป็นสถานท่ีในพิธีปิด 

กิจกรรมหลักของโครงการค่ายเยาวชนไทย-สิงคโปร์ ประกอบด้วย กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ และท าความรู้จัก
ของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้น า วินัยและ  
ความรับผิดชอบ กิจกรรมด้านกีฬาพื้นบ้าน การน าเสนอความคิดสร้างสรรค์ การศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม และ
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ประเพณีของคนไทย ซึ่งจัดขึ้นท่ีหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย และตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 
ส าหรับผลการประเมินความส าเร็จของโครงการจากแบบสอบถาม ปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90  

มีความพึงพอใจในระดับดี-ดีมาก ส่วนครูร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในระดับปานกลางถึงดี ส าหรับความคิดเห็นอื่นๆ 
นักเรียนส่วนใหญ่ชื่นชอบกิจกรรมนอกสถานที่มากกว่า และอยากให้มีกิจกรรมระหว่างนักเรียนมากข้ึน รวมทั้งระยะเวลา
ยาวนานขึ้น โดยภาพรวมของการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายทุกประการ 
พร้อมกันน้ี เห็นสมควรแจ้งกระทรวงการต่างประเทศทราบผลการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนไทย-สิงคโปร์ ประจ าปี 2560 
เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานข้าราชการพลเรือนไทย -สิงคโปร์ (CSEP) ครั้งต่อไป ซึ่งคาดว่า 
จะมีขึ้นในช่วงต้นปี 2561 
 

38. กำรประชุมนำนำชำติด้ำนเมืองแห่งกำรเรียนรู้ ครั้งท่ี 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 งจัดขึ้นระหว่างวันที่  18-20 กันยายน 2560  
ณ เมืองคอร์ก สาธารณรัฐไอร์แลนด์การประชุมนานาชาติด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ เป็นการประชุมซึ่งจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี  
เพื่อแลกเปลี่ยนและแนวปฏิบัติที่ดี เสริมสร้างความเป็นหุ่นส่วนความร่วมมือและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างเมืองคู่
แฝด (Twin Cities) โดยวัตถุประสงค์ที่ส าคัญคือการสร้างอนาคตของเมืองแห่งการเรียนการประชุมนานาชาติด้านเมือง
แห่งการเรียนรู้ครั้งที่ 3 นี้ จัดโดย องค์การยูเนสโก สภาเมืองคอร์ก สาธารณรัฐไอร์แลนด์ร่วมกับสถาบันด้านการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของยูเนสโก (UNESCO Institute for Lifelong Learning) หรือ UIL และส านักเลขาธิการคณะกรรมการ
แห่งชาติฯ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเช่ือมโยงการอภิปรายเกี่ยวกับเมืองแห่งการเรียนรู้ในระดับนานาชาติ 
และการด าเนินงานในระดับท้องถิ่น และแนะน าแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการในระดับท้องถิ่น เพื่อช่วยให้เมือง
ต่างๆ สามารถจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ทั่วทุกภาคส่วน รวมถึงเสริมสร้างความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนร ะหว่าง
เครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการประชุมได้มีพิธีมอบรางวัล UNESCO Learning 
City Award การประชุมเต็มคณะ การประชุมคู่ขนานภายใต้หัวข้อหลัก และการประชุมนายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วม  
การประชุมในครั้งนี้ มีจ านวนมากกว่า 650 คน ประกอบไปด้วยเมืองที่เป็นสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่ง 
การเรียนรู้ของยูเนสโก (UNESCO GNLC) ประเทศสมาชิกซึ่งมีผู้บรหิารการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และเมืองที่สนใจจะเข้าร่วม
เป็นเครือข่าย UNESCO GNLC ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ องค์การที่มิใช่รัฐบาล ภาคเอกชน รวมทั้งผู้เช่ียวชาญ 
ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเข้าร่วมการประชุม ท้ังนี้ กรุงเทพมหานครซึ่งสนใจจะสมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
UNESCO GNLC ได้จัดส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมในครั้งน้ีด้วย 

 

3.9 กำรประชุมระดับรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกและกำรประชุมที่เกี่ยวข้อง 
กระทรวงศึกษาธิการได้มอบให้นางขนิษฐา ห้านิรัติศัย นักวิเทศสัมพันธ์เช่ียวชาญ ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 

เข้าร่วมการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ระหว่างวันที่ 15-24 มีนาคม 
2560 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย   ประกอบด้วย 1) การประชุมสภาระหว่างรัฐบาลว่าด้วย 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของยูเนสโก 2) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก 3) การประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 1 โดยมีผู้แทน
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมการประชุมฯ ด้วย มีสาระส าคัญของการประชุม ดังนี้ 1. การประชุม
สภาระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนทางสังคมของยูเนสโก ประเทศไทย ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นผู้แทนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  
ด ารงต าแหน่งรองประธานสภาระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Intergovernmental Council of the  MOST 
Programme) ของยู เนสโก โดยมี  ศาสตราจารย์ สุ ริ ชั ย หวันแก้ ว ผู้ อ านวยการศู นย์ศึ กษาสันติภาพและความขัดแย้ ง  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้แทนประเทศไทย  พร้อมทั้งเข้าร่วมการประชุมฯ  ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2560 โดยมีนางสาว 
สร้อยมาศ รุ่งมณี  อาจารย์ประจ าคณะวิทยาลัยพัฒนาศาสตร์ ป๋วย อึ้งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนางขนิษฐาห้านิรัติศัย 
ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมการประชุมฯซึ่งมี H.E. Ms Dato Sri’ Rohani Absul Karim ประธานสภาระหว่างรัฐบาล  และ
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสตรี ครอบครัว และการพัฒนาชุมชน (Ministry of Women, Family and Community Development)  
เป็นประธาน 

ในการนี้ มีรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน MOST ผู้แทนประเทศไทยได้น าเสนอความก้าวหน้าการด าเนิน
กิจกรรมที่ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  ได้แก่ การสัมมนา “A coping with Inequalities: A Knowledge – Policy 
Interface Agenda”จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2016 การประชุมงานวิจัยระดับนานาชาติเรื่อง “Social Well-
being and Sustainable Development Goal in Asia” วันท่ี 9-10 มีนาคม 2516  รวมถึงการจัดประชุมนานาชาติ 
เรื่อง Revitalizing Rural Development in Asia ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2016 ที่จังหวัดอุดรธานี 
โดยวิทยาลัยพัฒนาศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ รวมถึงแผนการด าเนินกิจกรรม
เร่งด่วน ได้แก่ การจัดสัมมนาระดับชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเพื่อเตรียมการ
ประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งท่ี 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 21  มีนาคม 
2560   โดยมีผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์  เข้าร่วมการประชุมฯ ด้วย       
                     
40. กำรประชุมประจ ำปีเครือข่ำยเมืองสร้ำงสรรค์ขององค์กำรยูเนสโก ครั้งท่ี 11 

การประชุมประจ าปีเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ขององค์การยูเนสโก ครั้งที่ ๑๑ (UNESCO Creative Cities 
Network-UCCN) ณ เมือง Enghien-les-Bains สาธารณรัฐฝรั่งเศส  ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560  
พิธีเปิดการประชุม มีการกล่าวต้อนรับโดย นายกเทศมนตรีของเมือง Enghien-les-Bains และ Mr. Daniel Janicot 
ประธานคณะกรรมการแห่งชาติฯ สหประชาชาติ สาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นประธานในการเปิดการประชุมฯ และร่วมรับฟัง
วีดีโอค ากล่าวของ Ms. Irina Bokova ผู้อ านวยการใหญ่องค์การยูเนสโก  มีผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ 200 คน  
จาก 54 ประเทศ วัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ๑) แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการโดยเมือง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของเครือข่ายทั้งในระดับท้องถิ่นและระหว่างประเทศและ
จัดท าโครงการความร่วมมือระหว่างเมืองใหม่ ๒) ก าหนดกลยุทธ์และการด าเนินงานของเครือข่ายเกี่ยวกับประเด็นส าคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในอนาคต รวมถึงล าดับความส าคัญของเครือข่ายในปีต่อ ๆ ไป และ ๓) เป็นเวทีส าคัญในการ
เจรจาระหว่างเมืองสร้างสรรค์กับองค์การยูเนสโกในการแสวงหาความร่วมมือระหว่างกัน โดยมีผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ 
ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการน าวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติเข้าไปปรับใช้ในการด าเนินการ
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
กับชุมชน นอกจากนี้ อาหารเลบานอนยังมีการพัฒนาให้มีความหลากหลาย และมีการสนับสนุนให้ร้านอาหารมี 
การค้าขายอาหารเลบานอนอย่างกว้างขวาง เป็นต้น 
 

41. กำรประชุมคณะกรรมกำรมรดกโลกสมัยสำมัญ ครั้งท่ี 41 
การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่  41 (41st  Session of the World Heritage 

Committee)  ณ เมืองคราคูฟ สาธารณรัฐโปแลนด์ ระหว่างวันท่ี 2 – 12 กรกฎาคม 2560 มีคณะผู้แทนประเทศไทย
ประกอบด้วย กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวัฒนธรรม และ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจ าองค์การยูเนสโก (นายสีหศักดิ์  พวงเกตุแก้ว)  
เป็นหัวหน้าคณะ และมีวาระการประชุมที่ส าคัญ ประกอบด้วย การขึ้นทะเบียนบัญชีเบื้องต้นในการเสนอเป็นมรดกโลก 
(Tentative List) การพิจารณามรดกโลกที่อยู่ในภาวะอันตราย (List of World Heritage in Danger) การเสนอขึ้น
ทะเบียนมรดกโลกแหล่งใหม่ งบประมาณในการด าเนินงานของศูนย์มรดกโลก ยุทธศาสตร์การขึ้นทะเบียนมรดกโลก 
ที่มีความเป็นตัวแทนของแต่ละภูมิภาค มีความสมดุล และมีความน่าเช่ือถือ (Global Strategy for a Representative, 
Balanced and Credible World Heritage List) การรายงานผลการด าเนินงานตามระยะเวลาที่ก าหนด (Periodic 
Report) และการเสนอปรับกรอบแนวทางการด าเนินงานมรดกโลก (Operational Guidelines) 
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ที่ประชุมได้พิจารณาทะเบียนบัญชีเบื้องต้นในการเสนอเป็นมรดกโลก (Tentative List) โดยขอให้รัฐภาคี
พิจารณาสัดส่วนมรดกโลกตามยุทธศาสตร์ข้างต้น ด าเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายการที่จะเสนอขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลก ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและชนพ้ืนเมืองดั้งเดิมในพื้นท่ี ตลอดจนกระบวนการหารือกับภาคประชาชน 
พร้อมกันนี้ ศูนย์มรดกโลกได้เสนอให้รัฐภาคีที่มีความประสงค์เสนอรายการขึ้นทะเบียนมรดกโลกได้มีการปรึกษาหารือ
อย่างใกล้ชิดตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการ (Upstream Process) กับศูนย์มรดกโลก และองค์กรที่ปรึกษา ทั้งนี้ ท่ีประชุมได้
เสนอขึ้นทะเบียนบัญชีเบื้องต้นในการเสนอเป็นมรดกโลก (Tentative List) จ านวน 182 แหล่ง จาก 193 ประเทศ 
รวมทั้งพระธาตุพนม กลุ่มสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์และภูมิทัศน์ที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งท าให้ขณะนี้ ประเทศไทย  
มีรายการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีเบื้องต้นในการเสนอเป็นมรดกโลก (Tentative List) จ านวน 6 แหล่ง โดยจ าแนก
เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม จ านวน 5 แหล่ง และแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ จ านวน 1 แหล่ง 

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาเกี่ยวกับมรดกโลกที่อยู่ในภาวะอันตราย โดยเห็นว่ารัฐภาคีควรเร่ง
ด าเนินการให้หลุดออกจากบัญชีรายช่ือแหล่งมรดกโลกที่อยู่ในภาวะอันตราย โดยประสานความร่วมมือกับนานาชาติ  
ในการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม มีการจัดท าแผนการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเป็นระบบ ก าหนดระยะเวลา  
ในการด าเนินงานท่ีชัดเจน และปัจจัยส าคัญคือการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและชุมชนในพื้นที่ ทั้งนี้ สาเหตุหลัก
ในการท าให้มรดกโลกตกอยู่ในภาวะอันตราย ได้แก่ (1) ภัยสงคราม (2) ภัยธรรมชาติ (3) การขยายตัวของเมือง  
(4) ฝีมือมนุษย์ ซึ่งรูปแบบความช่วยเหลือจะแตกต่างกันไป โดยหากเกิดจากภัยสงครามหรือภัยธรรมชาติจะได้รับ 
ความช่วยเหลือในการฟื้นฟูจากองค์การระหว่างประเทศ แต่หากเกิดจากการขยายตัวของเมืองหรือฝีมือมนุษย์จะขอให้
ประเทศเจ้าของพื้นที่จัดท าแผนการบริหารจัดการให้เหมาะสม 
 

42. กำรสมัมนำ World Council for Curriculum and Instruction – ASEAN Tripartite Conference ครั้งที่ 1 
องค์กร World Council for Curriculum and Instruction (WCCI) ได้จัดการสัมมนา World Council for 

Curriculum and Instruction - ASEAN Tripartite Conference ครั้ งที่  1  เมื ่อ ว ัน ที ่ 1 7  - 1 9  ส ิงห าค ม  2 5 6 0  
ณ โรงแรม Novotel เมือง Quezon City สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยมีผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เข้าร่วมเป็นวิทยากร รวมถึงผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาและสถานศึกษาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนในการสัมมนา ร่วมกับผู้แทน 
จากประเทศสมาชิกอาเซียนและสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศรวม 429 คน  โดยพิธีเปิดการสัมมนา Dr. Emerita C. 
Garon ประธาน  WCCI นาย  Herbert Constantine M. Bautista นายกเทศมนตรี เมื อ ง  Quezon City และ  
Dr. Patricia B. Licuanan เลขาธิการคณ ะกรรมการการอุดมศึกษาของฟิลิปปินส์  (Commission on Higher 
Education: CHED) กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและองค์การระหว่างประเทศที่มาร่วม
การประชุมฯ และช้ีแจงว่าการสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
สร้างเครือข่ายระหว่างครูและนักการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนร่วมกันเฉลิมฉลองในโอกาสที่ครบรอบ 
50 ปี ประชาคมอาเซียน ในโอกาสนี้  Dr. Patricia B. Licuanan ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าฟิลิปปินส์ในฐานะประเทศเจ้าภาพ 
ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องและยินดีที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับประเทศ
สมาชิกอาเซียน ซึ่งที่ผ่านมาฟิลิปปินส์ได้ด าเนินกิจกรรมร่วมกับอาเซียนจ านวนหลายโครงการ อาทิ การแลกเปลี่ยน
นักศึกษาและอาจารย์ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน ตลอดจนการส่งเสริมการพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
ให้ใช้อ้างอิงตามกรอบคุณวุฒิอาเซียน เป็นต้น 

การสัมมนา WCCI ประกอบด้ วยกิ จกรรม ดั งนี้   1) การบรรยายทางวิชาการใน Plenary Session   
ภายใต้หัวข้อ “Towards a Sustainable WCCI - ASEAN Cooperation in Curriculum and Instruction ” 2) การน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ 3) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินงานร่วมกัน  และ 4) การแลกเปลี่ยน 
ด้านศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ ผู้แทนประเทศไทยได้ร่วมบรรยายทางวิชาการใน Plenary Session 
และน าเสนอผลงานทางวิชาการ  
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43. กำรประชุมเพ่ือน ำเสนอรำยงำนประเทศตำมพันธกรณีภำยใต้กติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสทิธิพลเมืองและสิทธิ
ทำงกำรเมือง ฉบับท่ี 2 ว่ำด้วยวำจำ 

ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมการน าเสนอรายงานประเทศตามพันธกรณีภายใต้กติการะหว่างประเทศว่า
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 ส านักงานสหประชาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส  เพื่อได้รับฟัง
ค าถาม และตอบช้ีแจงข้อซักถาม ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวปฏิบัติกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ซึ่ง
ครอบคลุมประเด็นสิทธิมนุษยชนที่หลากหลาย เช่น การปรับแก้และก าหนดการบังคับใช้ของร่างรัฐธรรมนูญของไทย 
สถานะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมโดยสันติ ความเท่า
เทียมทางเพศ สิทธิของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ความรุนแรงต่อสตรี การทรมานและการบังคับสูญหาย การใช้ 
พ.ร.ก. ฉุกเฉินในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ การคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ใช้ก าลังและการอบรมด้านสิทธิมนุษยชนส าหรับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย การลงโทษประหารชีวิต ผู้โยกย้ายถิ่นฐาน 
การแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐ การค้ามนุษย์และการใช้แรงงานเด็ก และสิทธิทางการศึกษา เป็นต้น  รวมทั้งข้อเสนอแนะที่
ประเทศไทยได้รับจากการน าเสนอรายงานครั้งท่ี 1 

 

44. กำรประชุม กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของเอเปค และกำรประชุมระดับสูงด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษยข์อง
เอเปคในยุคดิจิตอล ครั้งท่ี 42  

 กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้นางขนิษฐา ห้านิรัติศัย นักวิเทศสัมพันธ์เชี่ยวชาญ  ส านักความสัมพันธ์
ต่างประเทศ สป. เข้าร่วมการประชุมคณะท างานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเอเปค ครั้งท่ี 42 และการประชุมที่
เกี่ยวข้องด้านการศึกษา รวมถึงการประชุมระดับสูงด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเอเปคในยุคดิจิตอล ระหว่างวันที่ 
10-15 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ เมืองฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  โดยการประชุม
ครั้งนี้ นายณภัทร ชัยมงคล ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้า
และการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ สถาบัน ITD ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมด้วย โดยมีการประชุมฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 1) การประชุมระดับสูงด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเอเปคในยุคดิจิตอล  2) การประชุมคณะท างานด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเอเปค 3) การประชุมเครือข่ายด้านการศึกษาของเอเปค 4)  การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของเอเปค  

ส าหรับส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ได้รับมอบหมายในการด าเนินการต่อไปนี ้
1)  จัดการประชุมหารือเพื่อจัดท ารายละเอียดโครงการความร่วมมือระหว่างไทยกับเศรษฐกิจเอเปค  

ในกรอบการศึกษา ภายใต้โครงการ“Cross-Border Human Capacity Building for Globalized Scientific 
Phase 1 Best Practice Models for STEM-Related Education for Teacher Professional 
Development” ระหว่างเครือข่ายความร่วมมือที่เกี่ยวข้องไทยและไทเป เพื่อพัฒนาการด าเนินการให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมต่อไป 

2) สนับสนุนการด าเนินความร่วมมือระหว่างเอเปคกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เกิดโครงการความร่วมมือด้านการศึกษากับเอเปคอย่างต่อเนื่อง โดยมีทิศทางการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ด้านการศึกษาของเอเปค ที่เช่ือมโยงกับนโยบายการศึกษาของประเทศไทย และ
กรอบการด าเนินงานด้านการศึกษาท้ังในภูมิภาคและระดับโลก 

3) ประสาน ส่งเสริม และเผยแพร่เอกสารที่ก าหนดแนวทางด้านการศึกษาของเอเปคในอนาคต  
เช่น ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของเอเปค และแผนปฏิบัติการของยุทธศาสตร์ฯ กรอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
เอเปคในยุคดิจิตอล ฯลฯ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา เพื่อให้มีทิศทางการด าเนินงานด้านการศึกษาภายใต้
กรอบเอเปคที่ชัดเจน 
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45. กำรประชุมเพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรศึกษำอำเซียน – จีน 
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางวัฒนาพร ระงับทุกข์) และผู้แทนส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.  

เข้าร่วมการประชุมเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาอาเซียน – จีน (Meeting on ASEAN – China Plan of 
Action on Education) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ กรุงปักกิ่ง และเมือง
เฉิงต ูสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีอาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียนจาก 
กัมพูชา สปป. ลาว อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม พร้อมด้วยรองเลขาธิการ
อาเซียนด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสมาชิก และเจ้าหน้าที่ของ 
ส านักเลขาธิการอาเซียน จ านวนประมาณ ๒๐ คน 

การประชุมและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ๑) การประชุมโต๊ะกลมเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประชาชนด้วยการศึกษา (Roundtable Seminar on Promoting ASEAN – China people-to-people bonds 
through Education) ณ Peking University ๒) การเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายหลิว เจิ้น
หมิน : H.E. Liu Zhenmin) ณ กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ในโอกาสเดียวกัน รองเลขาธิการ
อาเซียนฯ ได้กล่าวในนามประเทศสมาชิกถึงก้าวส าคัญต่อการด าเนินความร่วมมือระหว่างอาเซียนและจีน  โดยเฉพาะ 
ในมิติทางด้านการศึกษา ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายจะได้สานต่อกิจกรรมความร่วมมือระหว่างกันในระดับต่าง ๆ เพื่อการพัฒนา 
อย่างยั่ งยืนของภูมิภาค ๓) การประชุมเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาอาเซียน - จีน (Meeting on  
ASEAN – China Plan of Action on Education) ณ กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐประชาชนจีน ๔) การเยี่ยมคารวะ
เลขาธิการศูนย์จีน - อาเซียน ณ China - ASEAN Centre นางหยาง สิ่วผิง (H.E. Madam Yang Xiuping) 
            ในโอกาสนี้ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการไทย ได้แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนฯ ฉบับดังกล่าว โดยขอ
เพิ่มเติมกิจกรรมจ านวน 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 
ในประเด็นเกี่ยวกับ 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 

ส าหรับการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ มีดังนี้ ๑) กระทรวงศึกษาธิการโดยส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษามีก าหนดจัดการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาการจัดตั้งคณะท างานด้านการอุดมศึกษาของ
อาเซียนช่วงปลายเดือนพฤษภาคมก่อนเสนอผลการพิจารณาไปยังส านักเลขาธิการอาเซียน ๒) รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการมีก าหนดเข้าร่วมการลงนามในกฎบัตรเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนร่วมกับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการของประเทศสมาชิกอาเซียนในช่วงที่มีการประชุมรัฐมนตรีศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ครั้งที่ ๔๙ ซึ่งมีก าหนดจัด 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. กำรประชุมระดับโลกด้ำนกำรศึกษำประจ ำปี 2560  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ได้เข้าร่วมประชุม Education 

World Forum 2017 และร่วมงาน British Educational Training Technology Show (BETT) ณ กรุงลอนดอน 
สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 23 - 28 มกราคม 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทย ได้มีโอกาส
พบปะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเชิงนโยบายกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจากหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้ง
ผู้แทนจาก OECD และธนาคารโลก โดยได้หารือในเรื่องโอกาสและความท้าทายทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ 
การเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ที่มีประสิทธิภาพ ตามสภาวะของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสถานภาพ 
ทางสังคม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทยได้กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง PISA in Thailand Policy 
Implications เมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2560 ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานจ านวนมาก 
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47. ควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำไทย-ลำว ครั้งท่ี 4 
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายชัยยศ อ่ิมสุวรรณ์) 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 

การประชุมหารือความร่วมมือด้านการศึกษาไทย -ลาว เป็นเวทีการประชุมระดับทวิภาคีเพื่อกระชับ
ความสัมพันธ์สองฝ่าย ติดตามความร่วมมือที่ผ่านมา และหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือในโอกาสต่อไป  
ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาสารัตถะของร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ ด้านการศึกษา
ไทย-ลาว (ฉบับใหม่) เพื่อทดแทนฉบับเดิมที่ลงนามเมื่อปี 2547 และสิ้นสุดอายุการบังคับใช้แล้ว โดยทั้งสองฝ่ายจะ 
เร่งด าเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนผ่านคณะรัฐมนตรี เพื่อให้มีการลงนามในระดับรัฐมนตรีโดยเร็ว ซึ่งอาจเป็น
ช่วงที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทยเดินทางมาเยือน สปป.ลาว นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับ  
การริเริ่มแผนงานที่จะด าเนินการในอนาคต ได้แก่ การแลกเปลี่ยนเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน การส่งเสริมการเรียน
การสอนแบบทวิวุฒิ การท าโครงงาน/วิจัยร่วมของนักเรียนสองฝ่ายการส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี การขยาย
ความร่วมมือระดับมหาวิทยาลัยสู่ภูมิภาค การพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชน และการยกระดับการพัฒนาครูของ สปป. ลาว 
เป็นต้น ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องหารือรายละเอียดร่วมกันต่อไป 
 

48. กำรประชุมระดับสูงด้ำนกำรศึกษำของกำรประชุมสมชัชำสหประชำชำติ 
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงศึกษาธิการ (รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร) เข้าร่วมการประชุม

ระดับสูงด้านการศึกษาของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ณ ห้องประชุมองค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก และได้
ศึกษาดูงานด้านการศึกษาตลอดชีวิต ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัย Stony Brook สรุปได้ 
ดังนี ้

การประชุมระดับสูงด้านการศึกษาฯ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทาง
ด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายข้อที่  4 ด้านการศึกษา การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพส าหรับทุกคน และการส่งเสริม
การศึกษาตลอดชีวิต” ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ การประชุมฯ จัดโดย นายปีเตอร์ ทอมสัน 
ประธานการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ครั้งที่ 71 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้น าการศึกษาจาก
ทั่วโลกมาประชุม โดยในพิธีเปิดการประชุมฯ ผู้กล่าวสุนทรพจน์ ได้แก่ นางอามีนา เจ. โมฮัมเหม็ด รองเลขาธิการ
สหประชาชาติ นางอีรีนา โบโกว่า ผู้อ านวยการใหญ่ องค์การยูเนสโก นางอลีซ อัลไบร์ท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ
องค์กรหุ้นส่วนโลกเพื่อการศึกษา (The Global Partnership for Education) นางคาโลรีน ไมลส์ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารขององค์กรช่วยเหลือเด็ก แห่งสหรัฐอเมริกา (Save the Children)  เป็นต้น 

 

49. โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร เรื่องพัฒนำคุณภำพระบบบริหำรจัดจัดกำรองค์กรและบุคลำกรให้มีสมรรถนะสูง 
           ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพระบบริหารจัดการณ์องค์กรและ
บุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง จึงได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดจัดการองค์กร
และบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2560 โรงแรมสวนดุสิตเพลส กรุงเทพมหานคร และ 
สตาร์ ฮิลล์ ริเวอร์ แคว รีสอร์ท อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ เข้าร่วม
โครงการจ านวน 50 คน  
         ในการนี้ กิจกรรมในการสัมมนาดังกล่าวประกอบด้วย 8 กิจกรรม ได้แก่ 

๑) การจัดการบรรยายโดยวิทยากร จากมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องเทคนิคการสรุปสาระส าคัญของหนังสือ 
ราชการ  

๒) การบรรยายเรื่อง การเชื่อมโยงบทบาทงานต่างประเทศสู่ภูมิภาค  โดย นางสาวดุริยา  อมตวิวัฒน์  
ศึกษาธิการภาค 13 

3) การบรรยายเรื่อง วัฒนธรรมองค์กร จากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต โดยนางยุวดี  ภูริโภไคย  อดีตผู้อ านวยการ  
ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ  
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4) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM โดยบุคลากรของส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ 
5) จัดกิจกรรมร่วมใจท าดอกไม้จันทน์ โดยนางจันทร์ทิพย์  สมประสงค์ และคณะจากวิทยาลัยสารพัดช่าง

กาญจนบุรี 
6) กิจกรรมมุทิตาจิตข้าราชการส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 
7) กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 

8) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดน้ าตก อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  :  - 
        ๑. ผู้บริหารมีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเอง และพัฒนาโครงการและกิจกรรม ด้วยวิธีการต่าง ๆ 
ได้แก่ การลาศึกษาต่อ การฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน  
        ๒. บุคลากรมีความตระหนกัและให้ความส าคญักับการพัฒนาตนเอง และพัฒนาโครงการและกิจกรรม 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  :   - 
ในขณะนี้ยังไมส่ามารถสนบัสนุนให้บุคลากรไดร้ับการฝึกอบรมในหลักสูตรระยะยาวได้ เนื่องจากข้อจ ากัด 

ของงบประมาณ และบุคลากรมจี านวนจ ากัด  
 

หลักฐานอ้างอิง :  
1. ค าสั่งส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ ท่ี 2/2560 เรื่องแต่งตัง้ 

คณะกรรมการก ากับดูแลและคณะท างานรับผดิชอบตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏบิัติราชการ ส านักความสัมพันธ์
ต่างประเทศ ส านักความสัมพันธ์ตา่งประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

2. บันทึกอนุมัติโครงการ      
3. เอกสารประกอบการประชุม   
4. หนังสือเชิญประชุม         
5. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
6. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
7. บันทึกผลการอุทธรณจ์ากกลุม่บริหาร ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส านกัความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 
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        รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)       
                                                                                                               รอบ  ๙ เดือน 
                                                                                                               รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  : 1.2 ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำโครงกำรประชมุเชิงปฏิบัติกำรบูรณำกำรแผนควำมร่วมมือกบั
ต่ำงประเทศด้ำนกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร 
ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวนงศิลินี  โมสิกะ 
                                ผู้อ านวยการส านักความสัมพันธต์่างประเทศ สป. 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางสาววิมล ลุมพิกานนท์ 
                    นางภัสศรี ศิริประภา 

โทรศัพท์  : ๐2-628-5646 ต่อ 120 โทรศัพท์  : ๐2-628-5646 ต่อ 107 
ค าอธิบาย  :  

ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีภารกิจหลักในการส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านการศึกษากับองค์การระหว่างประเทศ และประเทศต่างๆ ที่ประเทศไทยที่เป็นภาคีสมาชิก โดยเน้นการบริหารงาน
อย่างมีประสิทธิภาพให้ความส าคัญกับการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่ก ากับดูแล ปฏิบัติงาน และส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ อาทิ การจัด  
การศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาส การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย การจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ การจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ การจัด  
การศึกษาในโครงการพิเศษต่างๆ ท่ีจะต้องมีความเชื่อมโยงและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น กระทรวง
การต่างประเทศ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน เป็นต้น 
รวมทั้งความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ในรูปแบบทวิภาคี  ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานด้านต่างประเทศของ
กระทรวงศึกษาธิการ มีความเช่ือมโยง ลดความซ้ าซ้อน ลดค่าใช้จ่าย งบประมาณ และสนับสนุนการด าเนินงานระหว่าง
กัน รวมทั้งพัฒนางานด้านวิเทศสัมพันธ์ให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศของ
กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. จึงให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อบูรณาการแผนความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการเป็นเวลา 1 วัน โดยผู้เข้าประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ขององค์กร
หลัก และหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 
 

ระดับคะแนน การด าเนินงานในแต่ละขัน้ตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑ เตรียมการจัดประชุม ประสานการเชิญวิทยากร และจัดท าหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
๒ รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศของหน่วยงานต่าง ๆ 
๓ ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการศึกษา

ของกระทรวงศึกษาธิการ ตามแผนงานท่ีก าหนดไว้   
๔ สรุปผลการด าเนินโครงการฯ และน าเสนอผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร 
๕ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 85  

เกณฑ์การให้คะแนน  :  
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส านกัความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 
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การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐาน 

ประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ตัวช้ีวัดที่ 1.2 ระดับความส าเร็จของ 
การจัดท าโครงการประชุมเชิงปฏบิัติการ 
บูรณาการแผนความร่วมมือกับต่างประเทศ
ด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

10 5 5.0000 0.5000 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.  ได้ก าหนดขั้นตอนในการด าเนินการตามตัวช้ีวัดไว้ ๕ ขั้นตอน โดยแบ่ง 

เกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ ตามขั้นตอนโดยในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาขอรายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด
ดังกล่าว ดังนี ้

ขั้นตอนท่ี 1 ด าเนินการขออนุมัติโครงการ ประสานการเชิญวิทยากร และจัดท าหนังสือเชิญหน่วยงานที ่
เกี่ยวข้องและเตรียมเอกสารส าหรับการประชุม  

ขั้นตอนท่ี 2 รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศของหน่วยงานต่าง ๆ 
ขั้นตอนท่ี 3 ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการศึกษา 

ของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร    
ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการจัดท าสรุปผลการด าเนินโครงการฯ และน าเสนอผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร  

เมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม 2559  
ขั้นตอนที่  5 ภายหลังการประชุมได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการฯ โดยมี 

ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 91.51  
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  :  
1. นโยบายของผู้บริหาร     2. ความร่วมมือของหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง   
3. งบประมาณสนับสนุนการด าเนนิงาน 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  :  
1. ระยะเวลาน้อยเกินไป     2. จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานและองค์กรหลักท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  :  
1. ควรมีการจัดประชุมในครั้งต่อไปเพื่อเป็นการต่อยอด และมีระยะเวลาประมาณ  2 - 3 วัน 
2. ควรเพิ่มจ านวนผูเ้ข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการแลกเปลีย่นความคดิเห็น 

ที่หลากหลายและมีข้อมลูมากขึ้น 
 

หลักฐานอ้างอิง  :  
1. บันทึกอนุมัติโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบรูณาการแผนความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการศึกษา 

ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ  0205/6212 ลงวันท่ี 2 ธันวาคม 2559 
2. เอกสารประกอบการประชุม  
3. หนังสือเชิญประชุม ศธ  0205/14263 ลงวันท่ี 6 ธันวาคม 2559 
4. เอกสารสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการศึกษา 

ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0205/6549 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2559 
5. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 91.51 
6. ภาพถ่ายการด าเนินงาน 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส านกัความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 
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        รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)       
                                                                                                               รอบ  ๙ เดือน 
                                                                                                               รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  : 1.3  ระดับควำมส ำเร็จกำรประชุมสมัชชำกำรศึกษำนำนำชำติ  
ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวนงศิลินี  โมสิกะ 
                                ผู้อ านวยการส านักความสัมพันธต์่างประเทศ สป. 

ผู้จัดเก็บข้อมลู  : นางพิมพ์วรัชญ์ เมืองนิล 
                    นางสาวสิริภัคค์ ธรรมบุศย์ 

โทรศัพท์  : ๐2-628-5646 ต่อ 120 โทรศัพท์  : ๐2-628-5646 ต่อ 110 
ค าอธิบาย  :  

องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตั้งเมื่อวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๘ และได้มีการ
ลงนามในกฎบัตร เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๑ ปัจจุบันมีสมาชิก ๑๑ ประเทศ สมาชิกสมทบ ๘ ประเทศ หน่วยงาน 
ที่เป็นสมาชิกสมทบ ๔ แห่ง โดยมีศูนย์/เครือข่ายระดับภูมิภาคซึ่งมีความเช่ียวชาญในสาขาเฉพาะทาง จ านวน ๒๑ แห่ง 
ตั้งอยู่ในประเทศสมาชิก ทั้งนี้  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสมาชิกได้ให้ความส าคัญกับการเตรียม
ความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในปัจจุบัน และได้ร่วมกันก าหนดวาระการศึกษาใหม่ของ  
ซีมีโอ (SEAMEO New Education Agenda) ที่สอดคล้องตามวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก (Global Agenda for 
Sustainable Development Goals: SDGs) โดยก าหนดประเด็นหลักในการด าเนินความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษา 
ในอีก 20 ปีข้างหน้า (2558 – 2578) ประกอบด้วย 1) การส่งเสริมการจัดการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัย  
๒) การจัดการอุปสรรคในการเข้าถึงการศึกษา ๓) การเตรียมความพร้อมการศึกษาเพื่อเผชิญกับสภาวะฉุกเฉิน  
๔) การส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา ๕) การปฏิรูประบบการพัฒนาครู ๖) การเสริมสร้าง
ความร่วมมือด้านการอุดมศึกษาและการวิจัย และ ๗) การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี ๒๑  

อนึ่ง ในฐานะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไทย ซึ่งปัจจุบันด ารงต าแหน่งประธานสภารัฐมนตรี
ศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) ระหว่างปี 2558 – 2560 มีบทบาท และภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อน
การพัฒนาวาระการศึกษาใหม่ของประเทศสมาชิกในภูมิภาคให้บรรลุผล ดังนั้น ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
จึงพิจารณาเห็นสมควรจัดการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติ เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการส าหรับนักการศึกษา และ
ผู้เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ และต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน และ 
การเรียนรู้ของประเทศในการพัฒนาปัจเจกบุคคล ยกระดับขีดความสามารถ และสร้างความเข้มแข็ง ให้กับสังคม 
ตลอดจนเปิดโอกาสให้กับผู้ท างานในแวดวงการศึกษาได้ร่วมกันสร้างสรรค์กระบวนทรรศน์ การเรียนรู้ที่จะพัฒนาคนให้มี
ความรู้พร้อมในด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม อย่างมั่นคง อันเป็นผลให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีการพัฒนาที่สมดุล 
ยืดหยุ่น และสามารถพัฒนาคุณภาพมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถด าเนินการใดๆ เพื่อตอบสนองตาม  
ความต้องการของโลกได้เป็นเป้าหมายสูงสุด   
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 

ระดับคะแนน การด าเนินงานในแต่ละขัน้ตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑ จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการโครงการจัดประชุมฯ และประชุมคณะกรรมการฯ  
๓ จัดส่งหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมการประชุมพร้อมข้อมูลทีเ่กี่ยวข้อง และจดัการประชุมสมัชชา

การศึกษานานาชาติ “MOE  - SEAMEO Congress” ปี 2560 
๔ จัดท ารายงานผลการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติ “MOE  - SEAMEO Congress”  

ปี 2560 เสนอปลดักระทรวงศึกษาธิการ ภายใน 40 วันท าการ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม 
๕ จัดท ารายงานผลการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติ “MOE  - SEAMEO Congress”  

ปี 2560 เสนอปลดักระทรวงศึกษาธิการ ภายใน 25 วันท าการ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม  
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เกณฑ์การให้คะแนน  :  
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐาน 

ประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ตัวช้ีวัดที่ 1.3 ระดับความส าเร็จการประชุม
สมัชชาการศึกษานานาชาติ “MOE – SEAMEO 
Congress” ปี 2560 

10 5 5.0000 0.5000 

 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

ขั้นตอนที่ 1 – ศึกษาวิเคราะห์นโยบาย ด้านการศึกษาของประเทศไทยและของภูมิภาค โดยรวบรวมข้อมูลจากค า
แถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไทย และข้อคิดเห็นจากแถลงการณ์ร่วมของ
รัฐมนตรีศึกษาของซีมีโอ ตลอดจนอ้างอิงตามวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนของยูเนสโก และโดยที่ปี 2560 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการไทย ได้ด ารงต าแหน่งประธานสภารัฐมนตรีซีเมคอีกต าแหน่งหนึ่ง ซึ่งมีบทบาทหน้าท่ีส าคัญในแวดวง
การศึกษาของภูมิภาค จึงได้ยกร่างโครงการฯ และน าเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติ (รายละเอียดตามหลักฐานอ้างอิง 1.) 

ขั้นตอนท่ี 2 – แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการฯ ตามค าสั่ง สต.สป.ที่ 16/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการโครงการจัดประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติ ลงวันที่ 4 มกราคม 2560 และจัดการประชุมคณะกรรมการฯ 
เมื่อวันท่ี 13 มกราคม 2560 

ขั้นตอนที่ 3 – ยกร่างหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อผู้บริหารลงนามถึง ผู้เกี่ยวข้องในแวดวงการศึกษาทั้งใน
และต่างประเทศ และการจัดการประชุมฯ ระหว่างวันท่ี 3-4 มกราคม 2560 
 อน่ึง เมื่อวันที่ 3 - 4 มกราคม 2560 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดการประชุมสมัชชาการศึกษา
นานาชาติ หัวข้อ “Making a Difference Shaping a New Learning Paradigm for a Sustainable Southeast Asia” 
โดยเชิญวิทยากรช้ันน า รวมทั้งนักการศึกษาจากในและนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จ านวน 49 คน มาร่วม
อภิปรายทางวิชาการ และอภิปรายกลุ่มย่อย พร้อมน าเสนอผลงานที่โดดเด่นและมีแนวปฏิบัติที่ดี สอดคล้องตามหัวข้อ 
การประชุม ท้ังนี้ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 407 คน จาก 20 ประเทศ ประกอบด้วย นักการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องจาก
ประเทศสมาชิกซีมีโอ ตลอดจนผู้บริหาร นักการศึกษาจากองค์กร หน่วยงานทางการศึกษาของทั้งภาครัฐและเอกชนจาก
ประเทศนอกภูมิภาค โดยในภาพรวมของการประชุมในครั้งนี้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ทุกประการ 

ขั้นตอนที่ 4 – 
ขั้นตอนที่ 5 – รวบรวมข้อมูล และสรุปสาระส าคัญของการประชุมฯ พร้อมจัดรายงานผลการประชุมฯ  

เสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แล้วเสร็จก่อน 25 วันท าการ (รายละเอียดตามหลักฐานอ้างอิงข้อ 4 ) 
อุปสรรคต่อกำรด ำเนินงำน  : - 
 

ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรด ำเนินงำนในปีต่อไป  : - 

หลักฐำนอ้ำงอิง  :  
1. บันทึกขออนุมัติโครงการ ท่ี ศธ 0205/210 ลงวันท่ี 16 มกราคม 2560 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที ่16/2560 ลงวันท่ี 4 มกราคม 2560 และหนังสือเชิญประชุมคระกรรมการฯ  
ที่ ศธ 0205/72 ลงวันท่ี 6 มกราคม 2560 ท่ี ศธ 0205/248 ลงวันท่ี 17 มกราคม 2560 และที่ ศธ 0205/454
ลงวันท่ี 30 มกราคม 2560  
3. หนังสือเชิญผูเ้ข้าร่วมประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติฯ พร้อมข้อมลูอื่นๆที่เกีย่วข้อง และเอกสารประกอบการประชุม  
ที่ ศธ 0205/881 ลงวนัที ่24 กุมภาพันธ์ 2560 และ ท่ี ศธ 0205/1256 ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2560  
4. เอกสารสรุปผลการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาต ิที ่ศธ 0205/2923 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2560 
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                      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ   
                                                                                                               รอบ  ๙ เดือน 
                                                                                                               รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  : 1.4 ระดับควำมส ำเรจ็ในกำรจัดกำรฝึกอบรมและพัฒนำด้ำนกำรวำงแผนฯ   
โดยใช้หลักสตูร ESP ของสถำบนั IIEP   
ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวนงศิลินี  โมสิกะ 
ผู้อ านวยการส านักความสมัพันธ์ต่างประเทศ สป. 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางขนิษฐา ห้านิรัติศัย 
                   นางสาวรุ่งกานต์ พันธุ์ภักดี  

โทรศัพท์  : ๐2-628-5646 ตอ่ 120  โทรศัพท์  : ๐2-628-5646 #107 
ค าอธิบาย  :  

ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ได้ร่วมมือกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการวางแผนทาง
การศึกษาของยูเนสโก หรือ IIEP และส านักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ  ด าเนินโครงการสร้างความแข็งแกร่งของระบบ
การศึกษาไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Strengthening of the Education System 
of Thailand for Effective Human Resource Development) ปี  2 5 5 7 -2 5 5 8  ป ระก อ บ ด้ ว ย 
ฅความร่วมมือด้านวิชาการ และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รวมถึงการจัดแปลหลักสูตรการอบรมด้าน  
การวางแผนและการจัดการศึกษาของสถาบัน จ านวน 6 ชุด (module) ได้แก่ 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 านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. จะได้ร่วมมือกับสถาบันพัฒนาครูฯ จัดการฝึกอบรมและพัฒนาด้าน  
การวางแผนและการบริหารการศึกษา เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะในระดับภูมิภาคได้น าความรู้ต่างๆ ไป
พัฒนาแผนการด าเนินงานฯ ให้เข้ากับบริบทของหน่วยงาน อันจะน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับ
นโยบายด้านการศึกษาของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม  โดยได้จัดท าแผนการด าเนินโครงการร่วมกับสถาบันระหว่าง
ประเทศเพื่อการวางแผนทางการศึกษาของยูเนสโก หรือ IIEP  ส านักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ และสถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ดังน้ี 

1. การจัดท าแผนการด าเนินโครงการฯ 
2. การจัดท าเอกสารข้อตกลงในการด าเนินความร่วมมือระหว่างสถาบัน IIEP และส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 
3. ในฐานะส านักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ 
4. การประชุมหารือร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
5. การจัดประชุมฝึกอบรมและพัฒนาฯ ด้านการวางแผนฯ  อันจะน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพบุคลากรการจัดท า

รายงานผลการประชุมฯ เสนอสถาบัน IIEP และกระทรวงศึกษาธิการ 
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ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 
ระดับ

คะแนน 
การด าเนินงานในแต่ละขัน้ตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑ 
การจัดท าแผนการด าเนินงานและการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน IIEP การจัดท าเอกสาร
ข้อตกลงในการด าเนินความร่วมมือระหว่างสถาบัน IIEP และส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ 
สป. ในฐานะส านักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ 

๒ การจัดประชุมหารือกับผู้เช่ียวชาญ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การด าเนิน
โครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมฯ ต่อสถาบัน IIEP 

๓ การจัดประเมินผลก่อนการฝึกอบรม (Pre-test) ส าหรับผู้เข้าร่วมการประชุมฯ และการจัด
ประชุมฝึกอบรมและพัฒนาฯ ด้านการวางแผนฯ  อันจะน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  

๔ คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบหลังการฝึกอบรม (post – test) และการน าเสนอแผน ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 75 

๕ คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบหลังการฝึกอบรม (post – test) และการน าเสนอแผน ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 75  

 

เกณฑ์การให้คะแนน  :  
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน  

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐาน 

ประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

1.4 ระดับควำมส ำเร็จในกำรจดักำร
ฝึกอบรมและพฒันำด้ำนกำรวำงแผนฯ  
โดยใช้หลักสตูร ESP ของสถำบนั IIEP   

10 5 5.0000 0.5000 

      
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ จ านวน 14 
โครงการ/กิจกรรม  ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา โดยขอรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดดังกล่าว ดังนี ้

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ในด้านการวางแผนและการจัดการศึกษา ( International 
Institute for Educational Planning IIEP) ระหว่างวันที่ 12 – 17 มีนาคม 2560 โดยได้มีการด าเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี ้

๑.๑ การจัดท าแผนการด าเนินงานและการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน IIEP การจัดท าเอกสาร
ข้อตกลงในการด าเนินความร่วมมือระหว่างสถาบัน IIEP และส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ในฐานะส านัก
เลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ   

1.2 การจัดประชุมหารือกับผู้เช่ียวชาญ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การด าเนินโครงการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมฯ ต่อสถาบัน IIEP โดยได้มีการจัดประชุมหารือในวันท่ี 9 
ธันวาคม 2560 และมีการขออนุมัติโครงการ และแต่งตั้งคณะท างานฯ ค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ที่ 297/2560 ลงวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2560 พร้อมท้ังจัดท าหลักสูตรการอบรม และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้เข้ารว่ม
การอบรม และจัดท าหนังสือขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่งผู้แทนเข้าร่วมการอบรมฯ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 
41 คน 
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1.3 การจัดประเมินผลก่อนการฝึกอบรม (Pre-test) ส าหรับผู้เข้าร่วมการประชุมฯ และการจัดประชุม
ฝึกอบรมและพัฒนาฯ ด้านการวางแผนฯ อันจะน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพบุคลากร มีการจัดประเมินผลก่อนการ
อบรม ได้คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 41.30 

1.4 การประเมินผลจากคะแนนการทดสอบ Post-test และคะแนนการน าเสนอโครงการฯ ของผู้เข้ารับการ
อบรมผ่านเกณฑ์การประเมิน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 

1.5 การประเมินผลจากคะแนนการทดสอบ Post-test และคะแนนการน าเสนอโครงการฯ ของผู้เข้ารับการ
อบรมผ่านเกณฑ์การประเมิน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ซึ่งผู้รับการอบรมได้ท าการทดสอบหลังการอบรม  ได้คะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละ 87.55 
ปัจจัยสนับสนุนต่อกำรด ำเนินงำน  :   
        ๑. ผู้บริหารเห็นความส าคญัของการด าเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ 
 
อุปสรรคต่อกำรด ำเนินงำน  :   - 
           1. บุคลากรมีจ านวนจ ากดั ท าให้การด าเนนิการตามแผนงานของยูเนสโกไมส่ามารถจะด าเนินการได้อย่างเตม็ที ่

๒. มีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก ท าให้การประสานงาน และการรวบรวมข้อมูลท าได้ยาก 
 

ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรด ำเนินงำนในปีต่อไป  :  - 
1. ควรมีการบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงโครงการ/กิจกรรมที่แต่ละ

หน่วยงานด าเนินการจะได้เป็นภาพรวมของประเทศ และไม่เกินการท างานที่ทับซ้อนกัน และแต่ละหน่วยงานสามารถที่
จะร่วมกันท างานได้ดียิ่งขึ้น 

 
หลักฐานอ้างอิง  :  
          1. บันทึกอนุมัติโครงการ ที่ ศธ 0203.9/6  ลงวันท่ี 5 มกราคม 2560 

 2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานโครงการพัฒนาบุคลากร ฯ ค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ที่ 297/2560 
          3. หนังสือเชิญหน่วยงานเข้าร่วมการอบรม และเอกสารประกอบการประชุม ที่ ศธ 0203.1/116  
ลงวันที่ 6 กมุภาพันธ์ 2560 
          4. เอกสารสรุปผลการฝึกอบรม ท่ี ศธ 0203.9/411 ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2560 
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รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
                                                                                                              รอบ  ๙ เดือน 
                                                                                                              รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด  : ๒.๑ ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม 
ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด  :  นางสาวนงศิลินี โมสิกะ 
ผู้อ านวยการส านักความสัมพันธ์ตา่งประเทศ สป. 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :  
นางนฤมล สุวรรณเนตร   
นางสาวสมบุญ อนันตสกุลโรจน์ 
นางแน่งน้อย  อุดมพรวศิน     
นางสาวนันทวัน ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 

โทรศัพท์  :  02 628 5646 ต่อ 120 โทรศัพท์  :  02 628 5646 ต่อ 102 
ค ำอธิบำย :  

 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตรา    
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส านัก ทั้งที่ เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็น ตัวช้ีวัด
ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินภาพรวมของส านัก โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
ของส านัก เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส านักได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่าง
ปี (รายจ่ายประจ าไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า) จะน ายอดงบประมาณหลังโอน
เปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการค านวณ 

 รายจ่ายภาพรวม หมายถึง ๔ งบรายจ่าย คือ งบด าเนินงาน งบเงินอุดหนุน  งบลงทุน และ งบ
รายจ่ายอื่น (ยกเว้นค่าสาธารณูปโภคและงบบุคลากร) 

 
สูตรกำรค ำนวณ :  
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน  : 
       ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป......ได้รับเงินงบประมาณ....873,291,224.00..บาท ดังนี้  
       งบด าเนินงาน(ยกเว้นค่าสาธารณูปโภค) จ านวน.........12,709,050.00.....บาท 
       งบลงทุน                                     จ านวน...............534,158.00.....บาท  
       งบอุดหนุน                                   จ านวน.....835,174,600.00.....บาท  
       งบรายจ่ายอื่น                               จ านวน .......24,873,416.00....บาท  

ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือน..กันยายน 2560.. 
เบิกจ่ายไปแล้วจ านวน..778,727,092.78...บาท 

       คิดเป็นร้อยละ...89.17.... 
 
 
 

                   
เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมทีส่ านักเบิกจ่าย 
วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส านักได้รับ 

                         
 

x ๑๐๐ 
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ข้อมูลพ้ืนฐำนประกอบตัวชี้วัด 
ผลกำรด ำเนินงำน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 

ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น 
(ร้อยละ) 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจา่ยภาพรวม 89.04 91.73 64.13 3.02 -69.91  

เกณฑ์กำรให้คะแนน  :  
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

ร้อยละ ๘๘ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๒ ร้อยละ ๙๔ ร้อยละ ๙๖  

กำรค ำนวณคะแนนจำกผลกำรด ำเนินงำน  : 
ตัวชี้วัด 

 
น้ ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลกำร 
ด ำเนินงำน 

ค่ำคะแนนที่ได้ 
ค่ำคะแนน 
ถ่วงน้ ำหนัก 

ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรเบิกจำ่ยเงิน
งบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม 

๒๐ 89.17 1 1 x 20 = ๐.2 
  ๑๐๐ 

 

ค ำชี้แจงกำรปฏิบัติงำน/มำตรกำรที่ได้ด ำเนินกำร  
            ส านักความสมัพันธ์ต่างประเทศ สป. ได้ด าเนินการประชุมเพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเปา้หมาย ดังนี ้
         1. ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะท างานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2560 
         2. รวบรวมข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา 
         3. ตรวจสอบยอดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกับกลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ สอ.สป. 
         จากการตรวจสอบรายงานสรุปผลการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จากระบบงบประมาณ e – budget ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส าหรับรอบ 12 เดือน สะสมสิ้นสุด  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 หน่วยงานได้ค านวณค่าใช้จ่ายภาพรวมโดยยกเว้นค่าสาธารณูปโภคตามเง่ือนไข  
ของตัวช้ีวัด พบว่าสามารถด าเนินการได้คิดเป็นรอ้ยละ 89.17  ซึ่งผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ต้อง
รอกลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ สอ.สป. รวบรวมข้อมูลและเสนอรายงานในท่ีประชุมคณะท างานเร่งรัดติดตามการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส าหรับรอบเดือนกันยายน 2560 ในครั้งต่อไป 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อกำรด ำเนินงำน  :   
        ผู้บริหารให้ความส าคญัและติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส านักตามที่ได้รับจดัสรร 
ตลอดทั้งเจ้าหนา้ที่และบคุลากรของส านักงานให้ความร่วมมือในการใช้จ่ายงบประมาณให้ตรงตามวตัถุประสงค์ 
 

อุปสรรคต่อกำรด ำเนินงำน  :   
         1. การรายงานผลการเบิกจ่ายของส านักงานไมต่รงกับรายงานของส านักอ านวยการ สป.  
         2. การด าเนินโครงการ/กจิกรรมไมเ่ป็นไปตามแผนท่ีตั้งไว้ เนื่องจากหน่วยงานได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
เร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาลและผูบ้ริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรด ำเนินงำนในปีต่อไป  :   
หลักฐำนอ้ำงอิง  : 

๑. เอกสารประกอบการประชุมคณะท างานเร่งรัดตดิตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

๒. เอกสารสรุปผลการบรหิารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากระบบงบประมาณ  
e – budget ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
                                                                                                             รอบ  ๙ เดือน 
                                                                                                             รอบ ๑๒ เดือน 
ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละของกระบวนกำรหลักที่มีกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน  
ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด  :  นางสาวนงศิลินี  โมสิกะ 
                              ผู้อ านวยการส านักความสัมพันธต์่างประเทศ สป. 

ผู้จัดเก็บข้อมลู  :   นางขนิษฐา ห้านิรัติศัย 
                   นางสาวรุ่งกานต์ พันธุ์ภักด ี

โทรศัพท์  :  ๐ 2628 5646 ตอ่ 120 โทรศัพท์  :  ๐ 2628 5646 ตอ่ 11๕ 
ค ำอธิบำย :   

ร้อยละของกระบวนการหลักท่ีมีการจัดท าคูม่ือการปฏิบตัิงาน พิจารณาจากจ านวนกระบวนการหลักของส านัก
ที่มีการจัดท าคูม่ือการปฏิบัติงาน (Work Manual) คิดเทียบเป็นร้อยละจากจ านวนกระบวนการหลักท้ังหมด 

 

ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน  : 
       ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ไดด้ าเนินการทบทวนกระบวนการหลักของส านักฯ และด าเนินการ ดังนี้  

1. แต่งตั้งคณะท างานรับผดิชอบ  
2. ด าเนินการทบทวนตารางวิเคราะห์ 9 ตาราง 
3. ปรับแก้ไขข้อมลู 
4. ยกร่างคู่มือการปฏิบัติงาน 
5. พิจารณาและปรับแก้ไขคูม่ือการปฏิบัติงาน  
6. จัดส่งคู่มือไปยังกลุม่พัฒนาระบบบริหาร สป. ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 

ข้อมูลพ้ืนฐำนประกอบตัวชี้วัด 
ผลกำรด ำเนินงำน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 

ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น 
(ร้อยละ) 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
ร้อยละของกระบวนการหลักท่ีมีการจัดท าคูม่ือการ
ปฏิบัติงาน 

- - - - - 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน  :  
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
 

กำรค ำนวณคะแนนจำกผลกำรด ำเนินงำน  : 
 

ตัวชี้วัด 
 

น้ ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลกำร 
ด ำเนินงำน 

ค่ำคะแนนที่ได้ 
ค่ำคะแนน 
ถ่วงน้ ำหนัก 

ร้อยละของกระบวนการหลักท่ีมีการจัดท า
คู่มือการปฏิบตัิงาน   

๑๐ ร้อยละ 
100 

5.0000 0.5000 

 

ค ำชี้แจงกำรปฏิบัติงำน/มำตรกำรที่ได้ด ำเนินกำร 
ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ได้มีการด าเนินการ ดังนี ้
1. แต่งตั้งคณะท างานเพื่อรับผิดชอบตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละของกระบวนการหลักท่ีมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน

และคณะท างานรับผิดชอบตัวช้ีวัดการจัดการกระบวนการ (หมวด 6 ) ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) ตามค าสั่ง สต.สป. ที่ 2/2560 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2560 ว่าด้วยเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลและ



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับส านัก 
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คณะท างานรับผิดชอบตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ สต. สป. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
2. ประชุมคณะท างานฯ ในการทบทวนตารางวิเคราะห์กระบวนการหลัก (ตารางวิเคราะห์ 9 ตาราง)  

โดยให้ผู้รับผิดชอบการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) โดยให้สอดคล้องกับรูปแบบของคู่มือต้องมีเนื้อหา/
สาระส าคัญครบ ๑๐ หัวข้อ ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด ประกอบด้วย   

๑) วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ (Objectives)   
๒) ขอบเขต (Scope)  
๓) ค าจ ากัดความ (Definition)  
๔) หน้าท่ีความรับผิดชอบ (Responsibilities)  
๕) ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 
๖) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)    
๗) มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Work Standard)   
๘) ระบบการติดตามประเมินผล (Evaluation)  
๙) เอกสารอ้างอิง (Reference Document)      
๑๐) แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (Form) 

ทั้งนี้ ผังกระบวนการปฏิบัติงานขั้นตอนการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ต้องตรงกับที่ระบุไว้ 
ในแบบฟอร์มตารางการวิเคราะห์กระบวนการนั้นๆ (แบบฟอร์ม ๙ ตาราง) 

3. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบฯ ประสานกับอาจารย์ต่อศักดิ์  สวัสดิ์เสริมศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการพิเศษ บุคลากรของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตรวจสอบตารางวิเคราะห์  
9 ตารางก่อนด าเนินการจัดท าร่างคู่มือการปฏิบัติงาน 

4. ยกร่างคู่มือปฏิบัติงานฯ และมีหนังสือเชิญอาจารย์ต่อศักดิ์  สวัสดิ์เสริมศรี มาเป็นวิทยากรเพื่อมาให ้
ความรู้และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐานแก่เจ้าหน้าที่ส านัก ฯ  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 
ณ ห้องประชุมส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.  

5. เจ้าหน้าที่ส านัก ฯ ที่รับผิดชอบแต่ละกระบวนการหลัก ร่วมหารือ และแก้ไขเอกสารกับผู้แทนกลุ่ม 
พัฒนาระบบบริหาร เพื่อให้ตรงตามเนื้อหา/สาระส าคัญทั้ง 10 ข้อ ที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด  ได้แก่ วั ตถุประสงค์ 
ของการจัดท าคู่มือ ขอบเขต ค าจ ากัดความ หน้าที่ความรับผิดชอบ ผังกระบวนการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ระบบการติดตามประเมินผล เอกสารอ้างอิง และแบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงานเมื่อเอกสารการจัดท าคู่มือกระบวนการ
หลัก ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จึงจัดท าเอกสารคู่มือกระบวนการหลัก 

6. ด าเนินการจัดส่งคู่มือปฏิบัติงานตามกระบวนการหลักของส านักฯ จ านวน 7 คู่มือพร้อมแผ่น 
บันทึกข้อมูล (CD) จ านวน 1 แผ่น ไปยังกลุ่มพัฒนาระบบริหาร สป. เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 อ้างอิงตามหนังสือ
ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ท่ี ศธ 0205/5019 ลงวันท่ี 26 กันยายน 2560  

7. การเผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานไปยังเจ้าหน้าที่ทุกคนผ่านอีเมล์เพื่อรับทราบและถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อกำรด ำเนินงำน  :   
๑. ผู้บริหารให้ความส าคญัต่อการด าเนินงาน 
๒. เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบของส านักฯ ร่วมมือกันจัดท าคูม่ือให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๓. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการวิเคราะห์ 

 

อุปสรรคต่อกำรด ำเนินงำน  : 
1. บุคลากรขาดความรู้ความเขา้ใจในการวิเคราะห์ข้อมลูตาม 9 ตาราง จึงส่งผลให้การด าเนินการล่าช้าและไม่

ครบถ้วน ซึ่งต้องใช้เวลาในการด าเนินการ  
2. ภาระงานประจ าที่มมีากอาจส่งผมให้ไม่มีเวลาด าเนินการทีเ่พียงพอ 
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ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรด ำเนินงำนในปีต่อไป  :  
 การวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานถือเป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาองค์กรซึ่งส่งผลต่อการ 

ด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
 

หลักฐำนอ้ำงอิง  :  
1. ค าสั่ง สต.สป. ท่ี 2/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลและคณะท างานรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ สต.สป. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2560 
2. หนังสือท่ี ศธ 0205/4724 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์วิทยากรเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท า 

คู่มือการปฏิบตัิงาน ลงวันท่ี 12 กันยายน 2560   
3. หนังสือท่ี ศธ 0205/5019 เรื่อง ส่งคู่มือการปฏิบตัิงานตามกระบวนการหลักของส านัก 

ความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ลงวันท่ี 26 กันยายน 2560  
4. เล่มคูม่ือปฏิบัติงานตามกระบวนการหลัก 7 กระบวนการ พร้อมตารางวิเคราะห์ 9 ตาราง 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
                                                                                                     รอบ  ๙ เดือน 
                                                                                                     รอบ ๑๒ เดือน 
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละผลสัมฤทธิ์ของกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดกำรสำรสนเทศของหน่วยงำน (Web site) 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  :  นางสาวนงศิลินี  โมสิกะ 
ผู้อ านวยการส านักความสมัพันธ์ต่างประเทศ สป. 

ผู้จัดเก็บข้อมลู  :  นางสาววิไลลักษณ์ ผดุงกิตต ิ
                       นายสุเมธ อรรถพันธ์พจน ์

โทรศัพท์  :  ๐-๒๖๒๘ ๕๖๔๖ ตอ่ 120 โทรศัพท์  :  ๐-๒๖๒๘ ๕๖๔๖ ตอ่ ๑๒๓ 
ค าอธิบาย :  

 เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชน  โดยการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศของ 
หน่วยงานเว็บไซต์หน่วยงานประกอบไปด้วย ข้อมูลพื้นฐานตามขอบเขตการส ารวจ หมวดหมู่ที่ 1 

 หน่วยงานต้องจัดใหม้ีช่องทางการสรา้งปฏิสมัพันธ์กับผู้ใช้บริการ ตามขอบเขตการส ารวจหมวดหมู่ที่ 2 
 

ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน  : 
ส านกัความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป . ได้ส ารวจเว็บไซต์ของหน่วยงาน แล้ว พบว่า มีรายการตามหมวดหมู่

ข้อมูลพื้นฐานและการสร้างปฏสิัมพันธ์กับผู้รับบริการ  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  

ค ำนวณคะแนนจำกผลกำรด ำเนินงำน  : 

 
ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละผลสัมฤทธิ์ ของการพัฒ นา
ประสิทธิภาพการจัดการสารสนเทศ
ของหน่วยงาน (Web site) 

๑๐ ร้อยละ 
100 

5.0000 0.5000 

    

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ได้ด าเนินการตามเกณฑ์ประเมินในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัด 

การสารสนเทศของหน่วยงาน (Web site) ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ 
ของหน่วยงานเว็บไซต์หน่วยงานประกอบไปด้วยข้อมูลพื้นฐานตามขอบเขตการส ารวจ หมวดหมู่ที่ 1  ข้อมูลพื้นฐาน 
ประกอบด้วย  ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน, ข่าวประชาสัมพันธ์, เว็บลิงค์(web link) , กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ, ข้อมูลบริการ, 
แบบฟอร์มที่ดาวน์โหลดได้ (Download Forms) , คลังความรู้ , ค าถามที่พบบ่อย(FAQ) , ผังเว็บไซต์(Sitemap) และ 
มีการจัดให้มีช่องทางการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ ตามขอบเขตการส ารวจหมวด หมู่ที่ 2 การสร้างปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย ถาม-ตอบ (Q & A),ระบบสืบค้นข้อมูล (Search Engine), ช่องทางการสื่อสารกับผู้ใช้บริการ, 
แบบส ารวจออนไลน์ (Online Survey) ซึ่งส านักฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ (Web site)  
ขอหน่วยงานโดยประเมินตามเกณฑ์คะแนนรวมจากตารางแสดงรายการส ารวจเว็บไซต์ของหน่วยงาน 100 คะแนน  
คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งอยู่ในระดับ 5 คะแนน รายละเอียดปรากฏตามเว็บไซต์ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 
www.bic.moe.go.th 

 

http://www.bic.moe.go.th/
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ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  :   
1. ผู้บริหารสนับสนุนและให้ความส าคัญในการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์  
2. ความพร้อมด้านเทคโนโลยรีะบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายที่พร้อมรองรบัการปรับปรุง 
3. เจ้าหน้าท่ีด าเนินการปรับปรุงหน้าเพจเว็บไซต์ (Web page) ตามเกณฑ์การประเมิน 

  

อุปสรรคต่อกำรด ำเนินงำน  :   
1. ข้อจ ากัดด้วยงบประมาณ  
2. ข้อจ ากัดด้านเทคนิคการปรับปรุงเว็บไซต์ต้องมีการพัฒนาระบบทั้งดา้นซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์  
3. ระบบอินเตอร์เน็ตล่าช้าท าให้ไม่สามารถส่งข้อมลูข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็ว 

 

ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรด ำเนินงำนในปีต่อไป  :  
1. การด าเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุน 

การด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพจ าต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ทั้งนี้ จะต้องสอดคล้องกับจ านวน
งบประมาณทีส่นับสนุนอย่างเพียงพอ  

2. ระบบฐานข้อมลูกลางท่ีสนับสนุนการด าเนินงานมีส่วนส าคัญสนับสนุนให้การด าเนินงานมคีวามสะดวก
รวดเร็ว ส าหรบัในการออกแบบระบบอาจใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อประหยดังบประมาณ 
โดยอาจพิจารณาให้ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นเจ้าภาพหลักและร่วมด าเนินการกับส่วนราชการต่างๆ  
เพื่อลดความซ้ าซ้อนและช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน 

3. ระบบเว็บไซต์จะต้องสอดคล้องกับระบบหน้าเพจของโทรศัพท์เคลื่อนท่ี เนื่องจากสภาพแวดล้อม 
ของสังคมเปลี่ยนไปจึงต้องปรับปรงุระบบสารสนเทศให้สอดคล้องและเป็นปัจจุบัน  
 

หลักฐำนอ้ำงอิง  :  
1. ตารางแสดงรายการส ารวจเว็บไซต์ของส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ  
2. ภาพแสดงผลการปรับปรุง 
3. เว็บไซตส์ านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. www.bic.moe.go.th 
4. ค าสั่ง สต.สป. ท่ี 2/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลและคณะท างานรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ สต.สป. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2560 
5. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
                                                                                                              รอบ  ๙ เดือน 
                                                                                                              รอบ ๑๒ เดือน 
ตัวชี้วัดที่ ๕  ระดับความส าเร็จในการบูรณาการการจัดการกระบวนการหลัก/โครงการที่ส าคัญของหน่วยงาน 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  :  นางสาวนงศิลินี  โมสิกะ 
ผู้อ านวยการส านักความสมัพันธ์ต่างประเทศ สป. 

ผู้จัดเก็บข้อมลู  :   นางพิมพ์วรัชญ์ เมืองนิล 
         นางสาวสิริภัคค์ ธรรมบศุย ์

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๔๖ ตอ่ 120 โทรศัพท์  :  ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๔๖ ตอ่ ๑๑๐ 
ค าอธิบาย :  

ระดับความส าเร็จในการบูรณาการการจัดกระบวนการหลัก / โครงการที่ ส าคัญของหน่วยงาน  
ได้แก่ การประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติ ใช้รูปแบบการประเมินการท างานแบบบูรณาการตามเกณฑ์คุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  ในหมวดที่ 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และหมวด 4 
การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงในการด าเนินการตามกระบวนการหลัก/โครงการใน
เรื่องต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 

การประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติ นับเป็นโครงการที่ส าคัญของหน่วยงานในเวทีการศึกษาของประเทศ
สมาชิกซีมีโอ ตามวาระการศึกษาใหม่ของซีมีโอ (SEAMEO New Education Agenda) ภายหลังปี 2558 และ
สอดคล้องต่อวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก (SDG) โดยมีประเด็นส าคัญด้านการศึกษา 7 ประเด็น ที่ต้องเร่ง
ด าเนินการภายใน 20 ปี ได้แก่ ประกอบด้วย 1) การส่งเสริมการจัดการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัย ๒) การจัด 
การอุปสรรคในการเข้าถึงการศึกษา ๓) การเตรียมความพร้อมการศึกษาเพื่อเผชิญกับสภาวะฉุกเฉิน ๔) การส่งเสริม
การศึกษาและฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา ๕) การปฏิรูประบบการพัฒนาครู ๖) การเสริมสร้างความร่วมมือ 
ด้านการอุดมศึกษาและการวิจัย  และ ๗) การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ 
ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ด ารงต าแหน่งประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาวาระการศึกษาใหม่ของประเทศสมาชิกให้
บรรลุผล ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดย ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ จึงได้จัดให้มีการประชุมสมัชชา
การศึกษานานาชาติ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน และการเรียนรู้ของประเทศ
ในการพัฒนาปัจเจกบุคคล ยกระดับขีดความสามารถ และสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม รวมทั้งร่วมการสร้างสรรค์
กระบวนทัศน์การเรียนรู้ที่จะพัฒนาคนให้มีความรู้พร้อมในด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม อย่างมั่นคง เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงและความท้าท้ายในปัจจุบันทั้งของภูมิภาคและของโลก โดยมุ่งบรรลุผลตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGs) 
 เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีการเกี่ยวพันกับหลายภาคส่วนของรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
กอรปกับได้งบการจัดสรร/ใช้งบประมาณในวงเงินค่อนข้างสูง จึงได้มีการวิเคราะห์กระบวนการเนื้อหาแนวทางในการ
ป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่คงไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 
ขั้นตอนที ่ รายละเอียดการด าเนินงาน 

๑ - คัดเลือกกระบวนการหลัก คือ การประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติ 
- มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติ 

๒ - ด าเนินการตามกระบวนการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติ 
- มีผลการจัดการความเสี่ยง/แก้ไขความเสี่ยง 

๓ มีการส ารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจัดท า
แนวทางในการปรับปรุงการให้บริการ  

๔ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจต่อการจัดประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

๕ มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ และสรุปแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงาน ส าหรับการจัด
ประชุมในระดับนานาชาต ิ 

เกณฑ์การให้คะแนน  :  
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน  

กำรค ำนวณคะแนนจำกผลกำรด ำเนินงำน  : 
ตัวชี้วัด 

 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดั บ ค วาม ส า เร็ จ ใน ก ารบู รณ าก าร 
การจัดการกระบวนการหลัก/โครงการ 
ที่ส าคัญของหน่วยงาน 

10 5 5.๐๐๐๐ ๐.๕๐๐๐ 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ  
ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.  ได้ก าหนดขั้นตอนในการด าเนนิการตามตัวช้ีวัดไว้ ๕ ขั้นตอน โดยแบ่ง 

เกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ ตามขั้นตอน โดยในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมาขอรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดดังกล่าว ดังนี ้

ขั้นตอนท่ี 1  หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกการประชุมสมัชชาฯ ให้เป็นกระบวนการหลัก / โครงการที่ส าคัญของ
หน่วยงาน เนื่องจาก โครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมส าคัญของประเทศ โดยในเวทีการศึกษาของภูมิภาค และโลกเกี่ยวพัน
กับหลายภาคส่วน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทยในฐานะประธานสภาซีเมคได้มีบทบาทน า ในการ
เชื่อมโยงแนวทางการพัฒนาการศึกษาของประเทศสมาชิก และเห็นควรให้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อบูรณาการ
แนวทางการพัฒนาการศึกษาของภูมิภาค และได้รับการจัดสรร/ใช้งบประมาณในการด าเนินงานสูง เข้าข่ายตามเกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือกกระบวนการหลัก/โครงการส าคัญที่ก าหนดโดย กพร. สป. และได้จัดท าการวิเคราะห์ความเสี่ยง  
ดังหลักฐานอ้างอิง 1.และ 2. 

ขั้นตอนท่ี 2  หน่วยงานร่วมกับส านักงานซีมีโอจัดการประชุมสมัชชาฯ ระหว่างวันท่ี 3 - 4 พฤษภาคม 2560 
โดยมผีลการด าเนินงานเพื่อผู้บริหารทราบแล้ว รายละเอียดดังหลักฐานอ้างอิง 3. 

           ขั้นตอนท่ี 3  หน่วยงานได้ส ารวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 400 คน โดยโดยมีผู้ตอบแบบส ารวจ 
รวมทั้งสิ้น 294 คน รายละเอียดดังหลักฐานอ้างอิง 4. 
            ขั้นตอนท่ี 4  จากผลการส ารวจพบว่า ผู้รับบริการและผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย ,uความพึงพอใจต่อการจัดประชุม  
คิดเป็นร้อยละ 91.94 รายละเอยีดดังหลักฐานอ้างอิง 5. 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส านกัความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 
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            ขั้นตอนท่ี 5  กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงาเลขาธิการซีมีโอไดส้รุปแนวทางการพัฒนา / ปรับปรุง การ
ด าเนินงาน / ตามเอกสารอ้างอิง 6 ตลอดจนประมวลสาระส าคัญ การจัดการประชุม และถ่ายทอดเพื่อให้เกิดการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ รายละเอียดตาม Proceeding ของการประชุมดงัหลักฐานอ้างอิง 7.  
  

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  :   
๑. ผู้บริหารให้การสนับสนุนโครงการและกจิกรรม 
๒. ผู้เข้าร่วมประชุมให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจ านวนมาก 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  : - 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  :  - 
 

หลักฐานอ้างอิง  :  
1. รายงานการประชุมของหัวหน้ากลุม่ เมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 2559 
2. ตารางวิเคราะห์และจดัท าแนวทางในการป้องกัน /แก้ไขความเสี่ยง 
3. รายงานผลการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งศตวรรษที่ ๒๑  ที่ ศธ 0205 /2923 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 

2560 
4. แบบส ารวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ 
5. ประมวลผลแบบส ารวจ 
6. ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง 
7. Proceeding of International Congress on Education 2017 (ICE 2017) 
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