
หลัก เร่งด่วน

รวม 57,137,550 47,391,450 20,246,250 4,289,650 129,064,900
แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต : นโยบายและแผนด้านการศึกษา
กิจกรรม : การด าเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์

งบบริหารจัดการส านักงาน 1,477,750 707,750 707,750 707,750 3,601,000
1. งบด าเนินงาน 707,750 707,750 707,750 707,750 2,831,000
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 665,000 665,000 665,000 665,000 2,660,000 ต.ค.64-ก.ย.65

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 42,750 42,750 42,750 42,750 171,000 ต.ค.64-ก.ย.65

2. งบลงทุน 770,000 0 0 0 770,000
2.1 ค่าครุภัณฑ์
2.1.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน

1) เคร่ืองฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน หรือแบบ
ติดผนัง หรือแบบเคล่ือนย้าย ขนาดความเร็ว ของ
แรงลมระดับสูงไม่ต่ ากว่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม ส านัก
ความสัมพันธ์ต่างประเทศ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แขวงดุสิต เขตตุสิต 
กรุงเทพมหานคร 14 เคร่ือง

เพ่ือจัดหาเคร่ืองฟอกอากาศ แบบ
ฝังใต้เพดาน หรือ แบบติดผนัง 
หรือแบบเคล่ือนย้าย ขนาด
ความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต่่า
กว่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม เพ่ือทดแทน
เคร่ืองเดิมท่ีมีเส่ือมสภาพตามอายุ
การใช้งานมากกว่า 10 ปี

จัดหาเคร่ืองฟอกอากาศ 
แบบฝังใต้เพดาน หรือ 
แบบติดผนัง หรือแบบ
เคล่ือนย้าย ขนาดความเร็ว
ของแรงลมระดับสูงไม่ต่่า
กว่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม 
จ่านวน 14 เคร่ือง

เคร่ืองฟอกอากาศ แบบฝัง
ใต้เพดาน หรือ แบบติดผนัง
 หรือแบบเคล่ือนย้ายขนาด
ความเร็วของแรงลม
ระดับสูงไม่ต่่ากว่า 1,000 ซี
เอฟเอ็ม จ่านวน 14 เคร่ือง

770,000 0 0 0 770,000  ธ.ค.65 กลุ่มบริหารงาน
ต่างประเทศ

กลุ่มบริหารงาน
ต่างประเทศ

สอดคล้อง

ย.20
แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูปฯ

แผนฯ 
12

นโยบาย ศธ.
ย. ศธ.

รวม
งบประมาณ

ระยะเวลา
 (ระบุเดือน)

ตัวช้ีวัด/
 ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

มีงบประมาณรองรับ
หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-
กิจกรรม/

 โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
 ของโครงการ

เป้าหมาย
 ของโครงการ

กลุ่มงานรับผิดชอบ

งบประมาณ จ าแนกไตรมาส

ไตรมาส 1
 (ต.ค-ธ.ค)

ไตรมาส 2
 (ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
 (เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)
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หลัก เร่งด่วน

สอดคล้อง

ย.20
แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูปฯ

แผนฯ 
12

นโยบาย ศธ.
ย. ศธ.

รวม
งบประมาณ

ระยะเวลา
 (ระบุเดือน)

ตัวช้ีวัด/
 ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-
กิจกรรม/

 โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
 ของโครงการ

เป้าหมาย
 ของโครงการ

กลุ่มงานรับผิดชอบ

งบประมาณ จ าแนกไตรมาส

ไตรมาส 1
 (ต.ค-ธ.ค)

ไตรมาส 2
 (ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
 (เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

งบด าเนินงาน 220,000 0 50,000 190,000 460,000
กลุ่มโครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ

1.โครงการการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซม คร้ังท่ี
 8 (ASEMME 8) และการประชุมท่ีเก่ียวข้อง

1.ส่งเสริมบทบาทเชิงรุก และการ
เป็นผู้เล่นส่าคัญในเวทีโลกของ
ประเทศไทยด้านการศึกษา ในการ
ขับเคล่ือนเป้าหมายของยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี ผ่านการด่าเนินงาน
ด้านต่างประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทย
มีสถานะและมีเกียรติภูมิบนเวที
ต่างประเทศ
2. แลกเปล่ียนและเรียนรู้แนวปฏิบัติ
ท่ีดีในการพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิต
ทุนมนุษย์ให้สอดรับตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
3.  ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซมใน
การพิจารณาประเด็นส่าคัญด้าน
การศึกษาและก่าหนดแนวทางการ
ด่าเนินความร่วมมือเพ่ือพัฒนา
การศึกษาของสองภูมิภาค
4. วิเคราะห์สรุปประเด็นท่ีเกิดจากท่ี
ประชุมจัดท่าเป็นแนวทางการพัฒนา
การศึกษาของประเทศไทย

1. จัดการประชุมระดับ
รัฐมนตรี ผู้แทนระดับสูง 
และบุคลากรทางการศึกษา
จากภูมิภาคเอเชียและยุโรป 
จ่านวน 51 ประเทศ จ่านวน 
300 คน
2. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์
และเครือข่ายท่ีแน่นแฟ้น
ระหว่างผู้น่า และผู้เก่ียวข้อง
ด้านการศึกษาของประเทศ
สมาชิกอาเซม
ส่งเสริมบทบาทของประเทศ
ไทยด้านการศึกษาในเวที
ระหว่างประเทศ
3. ข้อแสนอแนะและทิศ
ทางการด่าเนินนโยบายท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ด้านการศึกษาของอาเซียน
และยุโรป

1. สรุปผลการจัดประชุม 
และข้อเสนอแนะแนวทางท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาด้านการศึกษาของ
ไทย
2. ระดับความส่าเร็จในการ
จัดโครงการตาม Strategy 
Paper of ASEM 
Education 2030

130,100 0 0 0 130,100   ธ.ค.64 กลุ่มความร่วมมือ
กับองค์การ

ระหว่างประเทศ

1 2 12 10 6 - 3

2.โครงการขยายผลโครงการโรงเรียนแห่งความสุข 
(Happy Schools Project) ระดับประเทศ

1. พัฒนาครูและนวัตกรให้เป็น
บุคลากรต้นแบบในการขยายผล
แนวคิด “โรงเรียนแห่งความสุข” 
ในโรงเรียนของประเทศไทย
2. จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการ
สร้าง “โรงเรียนแห่งความสุข”
3. แลกเปล่ียนเรียนรู้แนวปฏิบัติท่ีดี
ในการพัฒนา “โรงเรียนแห่ง
ความสุข” กับประเทศสมาชิก
ยูเนสโก

ผู้บริหารสถานศึกษาและครู 
มีความรู้ ความเข้าใจแนวคิด
 “โรงเรียนแห่งความสุข” 
สามารถประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและ
สร้างห้องเรียนแห่งความสุข
ในสถานศึกษาของตนได้

1. รายงานผลการจัด
ประชุม 
2. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมประชุมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

90,000 90,000 ก.ค.65 กลุ่มความร่วมมือ
กับองค์การ

ระหว่างประเทศ

1 2 12 10 6 - 3

โครงการ/กิจกรรม ภายใต้งบด าเนินงาน
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หลัก เร่งด่วน

สอดคล้อง

ย.20
แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูปฯ

แผนฯ 
12

นโยบาย ศธ.
ย. ศธ.

รวม
งบประมาณ

ระยะเวลา
 (ระบุเดือน)

ตัวช้ีวัด/
 ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-
กิจกรรม/

 โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
 ของโครงการ

เป้าหมาย
 ของโครงการ

กลุ่มงานรับผิดชอบ

งบประมาณ จ าแนกไตรมาส

ไตรมาส 1
 (ต.ค-ธ.ค)

ไตรมาส 2
 (ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
 (เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพลิก
โฉมการจัดการศึกษาอย่างย่ังยืนในสังคมยุคนิ
วนอร์มอล ภายใต้วาระการศึกษาของซีมีโอ 2015
 -2035

1. เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับวาระการศึกษาระดับภูมิภาคท่ี
เช่ือมโยงสู่วาระโลกตามเป้าหมายการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน และรับทราบการ
ด่าเนินงานของประเทศไทยท้ังใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
 2. เพ่ือเสริมสร้างความตระหนักและ
กระบวนทัศน์ใหม่ในการรับมือกับความ
ท้าทายของการจัดการศึกษาในสังคม
ยุคนิวนอร์มอล 
 3. เพ่ือเปิดโอกาสในการแลกเปล่ียน
เรียนรู้เก่ียวกับข้อริเร่ิมใหม่ ๆ ในการ
ด่าเนินงานด้านการศึกษา ผ่านการจัด
โครงการและกิจกรรมส่าคัญโดย
สอดคล้องกับ 7 ประเด็นส่าคัญด้าน
การศึกษาของซีมีโอ 
 4. เพ่ือกระตุ้นองค์กรและหน่วยงาน
ด้านการศึกษาในการขับเคล่ือนการ
ด่าเนินงานท่ามกลางการเปล่ียนแปลง
ของโลกบนฐานวิถีชีวิตใหม่แพลตฟอร์ม
ความร่วมมือท้ังในและนอกภูมิภาค

ประเทศไทยมีผลการ
ด่าเนินงานภายใต้ประเด็น
ส่าคัญด้านการศึกษาของซี
มีโอ ซ่ึงมีความสอดคล้อง
กับเป้าหมายการพัฒนาท่ี
ย่ังยืนของสหประชาชาติ 
(SDGs) และก้าวทันบริบท
ของสังคมท่ีเปล่ียนแปลง

รายงานผลการจัดประชุม 0 0 0 100,000 100,000  ก.ค.65 กลุ่มความร่วมมือ
ระดับภูมิภาค

1 2 12 10 6 - 3

4. โครงการประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสของซีมีโอ คร้ัง
ท่ี 44 ภายใต้แผนงานความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการและองค์การซีมีโอ

1. เพ่ือพิจารณากล่ันกรองงาน 
โครงการ กิจกรรม และการจัดต้ัง
งบประมาณขององค์การซีมีโอและ
ศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอในปีท่ี
ผ่านมา 
2. เพ่ือรับทราบความก้าวหน้า 
ผลส่าเร็จ และปัญหาอุปสรรคใน
การด่าเนินกิจกรรมและโครงการ
ขององค์การซีมีโอและศูนย์ระดับ
ภูมิภาคของซีมีโอฯ 
3. เพ่ือให้ข้อเสนอแนะแก่ท่ี
ประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค)

ประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโส
ของซีมีโอ คร้ังท่ี 44 
ภายใต้แผนงานความ
ร่วมมือระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการและ
องค์การซีมีโอ เพ่ือ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม
 ภายใต้องค์การซีมีโอ ซ่ึง
จะต้องน่าเสนอต่อประชุม
สภารัฐมนตรีศึกษาแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(สภาซีเมค)

รายงานผลการจัดประชุม 4,900 4,900  พ.ย.64 กลุ่มความร่วมมือ
ระดับภูมิภาค

1 2 12 10 6 - 3
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หลัก เร่งด่วน

สอดคล้อง

ย.20
แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูปฯ

แผนฯ 
12

นโยบาย ศธ.
ย. ศธ.

รวม
งบประมาณ

ระยะเวลา
 (ระบุเดือน)

ตัวช้ีวัด/
 ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-
กิจกรรม/

 โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
 ของโครงการ

เป้าหมาย
 ของโครงการ

กลุ่มงานรับผิดชอบ

งบประมาณ จ าแนกไตรมาส

ไตรมาส 1
 (ต.ค-ธ.ค)

ไตรมาส 2
 (ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
 (เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

กลุ่มโครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
1.โครงการความร่วมมือกับสถาบันเกอเธ่ ประเทศ
ไทยในการพัฒนาทักษะภาษาเยอรมันใน
สถานศึกษา

1.เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียน ครู 
และบุคลากรของโรงเรียนได้
เรียนรู้ภาษาเยอรมันกับเจ้าของ
ภาษาโดยตรง
2.เพ่ือพัฒนาทักษะการส่ือสาร
ภาษาเยอรมันให้แก่นักเรียน ครู 
และบุคลากรของโรงเรียน
3. เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาชาว
เยอรมันได้รับประสบการณ์ในการ
ท่างานในประเทศไทย และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้วัฒนธรรม
ระหว่างกัน

1. นักเรียนและครูได้
เรียนรู้ภาษาเยอรมัน และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
วัฒนธรรมกับเจ้าของภาษา
 2. นักศึกษาชาวเยอรมัน
ได้รับประสบการณ์ในการ
ท่างานในประเทศไทยและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
วัฒนธรรมระหว่างกัน

ร้อยละเฉล่ียความพึงพอใจ
ของสถานศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80

20,000 20,000  พ.ย.64 กลุ่มความร่วมมือ
ทวิภาคี

3 11 12 1 2 7 3

2. โครงการความร่วมมือไทย-จีน เพ่ืออบรม
ภาษาจีนให้กับบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ

1. เพ่ืออบรมให้ความรู้ ทักษะ 
และความสามารถในการใช้
ภาษาจีนระดับพ้ืนฐานให้แก่
บุคลากรของส่านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
2. เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือด้าน
การจัดเรียนการสอนภาษาจีนและ
กระชับความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศไทย-จีน

บุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ ทักษะ และ
สามารถส่ิอสารภาษาจีน
ระดับพ้ืนฐาน และสามารถ
ต่อยอดพัฒนาทักษะใน
อนาคตได้

1. ร้อยละความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
2. คะแนนเฉล่ียการ
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

5,000 5,000  ธ.ค.64 กลุ่มความร่วมมือ
ทวิภาคี

6 12 2 6 2 - 5

กลุ่มโครงการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

โครงการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับ
ทุนการศึกษาจากต่างประเทศ

เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความ
ร่วมมืออันดีระหว่างประเทศ 
รวมท้ังสนับสนุนให้นักเรียนไทย
ทุกคนมีโอกาสรับทุนการศึกษา
ของรัฐบาลต่างประเทศ โดยน่า
ความรู้ ทักษะ  ประสบการณ์
กลับมาพัฒนาประเทศ

1.นักเรียน/นักศึกษา ได้มี
ความรู้ ความสามารถ และ
ศักยภาพตรงตาม
คุณสมบัติท่ีแหล่งทุนก่าหนด
2.กระชับความสัมพันธ์อัน
ดีและความร่วมมือระหว่าง
ประเทศไทยกับต่างประเทศ

นักเรียน นักศึกษาท่ีได้รับ
การอนุมัติทุนจากแหล่งทุน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

10,000 10,000  ต.ค.64-
ก.ย.65

กลุ่มความร่วมมือ
ทวิภาคี

4 11 12 1 6 7 3
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หลัก เร่งด่วน

สอดคล้อง

ย.20
แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูปฯ

แผนฯ 
12

นโยบาย ศธ.
ย. ศธ.

รวม
งบประมาณ

ระยะเวลา
 (ระบุเดือน)

ตัวช้ีวัด/
 ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-
กิจกรรม/

 โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
 ของโครงการ

เป้าหมาย
 ของโครงการ

กลุ่มงานรับผิดชอบ

งบประมาณ จ าแนกไตรมาส

ไตรมาส 1
 (ต.ค-ธ.ค)

ไตรมาส 2
 (ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
 (เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

กลุ่มโครงการประชาสัมพันธ์ด้านการศึกษา
โครงการผลิตและจัดท าส่ือส าหรับเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ความร่วมมือกับต่างประเทศของ
กระทรวงศึกษาธิการ

1. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการด่าเนินงานด้าน
ต่างประเทศของ
กระทรวงศึกษาธิการ
2. เพ่ือเผยแพร่งาน กิจกรรมท่ีได้
จัดข้ึนแก่หน่วยงานท้ังภาครัฐ และ
เอกชน ตลอดจนผู้ท่ีส่วนเก่ียวข้อง
และผู้ท่ีสนใจให้สามารถติดตาม
ความเคล่ือนไหวและความคืบหน้า
ในงานด้านต่างประเทศของ
กระทรวงศึกษาธิการ
3. เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลทาง
วิชาการท่ีส่าคัญ ส่าหรับใช้ในการ
สืบค้น อ้างอิง และเป็นหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ ส่าหรับใช้
ประโยชน์ในการด่าเนินงาน
การศึกษา 

ผลิตและจัดท่าวารสาร
ความร่วมมือกับ
ต่างประเทศของ
กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงมี
เน้ือหาทางวิชาการท่ี
สามารถน่าไปใช้ประโยชน์
ในการด่าเนินงาน 
การศึกษาและการวิจัย โดย
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ตามช่องทางต่าง ๆ

วารสารความร่วมมือกับ
ต่างประเทศด้านการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
จ่านวน 4 ฉบับ

50,000 50,000 100,000  ต.ค.64-
ก.ย.65

กลุ่มสารสนเทศ
ต่างประเทศ

6 12 12 1 3 - 5

3. งบเงินอุดหนุน 51,609,800 33,160,500 9,468,700 0 94,239,000
กลุ่มโครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ
3.1 เงินอุดหนุนส านักงานและองค์การระหว่าง
ประเทศ

จ านวน 9 องค์การ/
ส านักงาน/ศูนย์ภูมิภาค

43,441,100 32,860,500 0 0 76,301,600

1. องค์การยูนิเซฟ 1 องค์กร 450,000 0 0 0 450,000 ธ.ค.64 1 2 12 10 6 - 3
2. องค์การยูเนสโก 1 องค์กร 0 31,942,100 0 0 31,942,100 ก.พ.65 1 2 12 10 6 - 3
3. ส่านักงานส่วนภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของ
ยูเนสโก

1 องค์กร 0 184,600 0 0 184,600 ม.ค.65 1 2 12 10 6 - 3

4. ศูนย์กลางระหว่างชาติว่าด้วยการรักษาและ
บูรณะสมบัติวัฒนธรรม (ICCROM)

1 ศูนย์ 0 422,800 0 0 422,800 มี.ค.65 1 2 12 10 6 - 3

5. กองทุนพัฒนาการศึกษาของซีมีโอ (SEDF) 1 กองทุน 7,000,000 0 0 0 7,000,000 ธ.ค.64 1 2 12 10 6 - 3
6. ส่านักงานซีเมส 1 องค์กร 7,644,000 0 0 0 7,644,000 ธ.ค.64 1 2 12 10 6 - 3
7. ศูนย์อายุรศาสตร์เขตร้อน (TROPMED) 1 ศูนย์ 3,159,500 0 0 0 3,159,500 ธ.ค.64 1 2 12 10 6 - 3
8. ศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ของซีมีโอ 
(SPAFA)

1 ศูนย์ 25,187,600 0 0 0 25,187,600 ธ.ค.64 1 2 12 10 6 - 3

9. กองทุนมรดกโลก 1 กองทุน 0 311,000 0 0 311,000 มี.ค.65 1 2 12 10 6 - 3

กลุ่มบริหารงาน
ต่างประเทศ

เพ่ืออุดหนุนค่าบ่ารุงสมาชิก
องค์การระหว่างประเทศ/
ส่านักงาน/ศูนย์ภูมิภาคในประเทศ
ไทยและต่างประเทศในฐานะท่ี
ประเทศไทยเป็นสมาชิก

อุดหนุนค่าบ่ารุงสมาชิก
องค์การระหว่างประเทศ/
ส่านักงาน/ศูนย์ภูมิภาคใน
ประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ในฐานะท่ี
ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
จ่านวน 9 องค์การ/
ส่านักงาน/ศูนย์ระดับ
ภูมิภาค
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หลัก เร่งด่วน

สอดคล้อง

ย.20
แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูปฯ

แผนฯ 
12

นโยบาย ศธ.
ย. ศธ.

รวม
งบประมาณ

ระยะเวลา
 (ระบุเดือน)

ตัวช้ีวัด/
 ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-
กิจกรรม/

 โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
 ของโครงการ

เป้าหมาย
 ของโครงการ

กลุ่มงานรับผิดชอบ

งบประมาณ จ าแนกไตรมาส

ไตรมาส 1
 (ต.ค-ธ.ค)

ไตรมาส 2
 (ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
 (เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

3.2 เงินอุดหนุนศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือความย่ังยืนของซีมีโอ
ในประเทศไทย (SEAMEO Regional Centre for
 Sufficiency Economy Philosophy for 
Sustainability : SEAMEO SEPS)

เพ่ืออุดหนุนค่าใช้จ่ายส่าหรับ
ด่าเนินการของศูนย์ภูมิภาคใน
ประเทศไทยในฐานะท่ีประเทศไทย
เป็นสมาชิกให้บรรลุภารกิจ

สนันบสุนนค่าใช้จ่าย
ส่าหรับด่าเนินงานต่าง ๆ 
ของศูนย์ภูมิภาคท่ีมีท่ีต้ังใน
ประเทศไทยในฐานะท่ี
ประเทศไทยเป็นสมาชิก

1 ศูนย์ 3,168,700 0 3,168,700 0 6,337,400 ธ.ค.64/ เม.ย.64 กลุ่มความร่วมมือ
ระดับภูมิภาค

1 2 12 10 6 - 3

3.3 เงินอุดหนุนศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็ม
ศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO STEM-ED)

เพ่ืออุดหนุนค่าใช้จ่ายส่าหรับ
ด่าเนินการของศูนย์ภูมิภาคใน
ประเทศไทยในฐานะท่ีประเทศไทย
เป็นสมาชิกให้บรรลุภารกิจ

สนันบสุนนค่าใช้จ่าย
ส่าหรับด่าเนินงานต่าง ๆ 
ของศูนย์ภูมิภาคท่ีมีท่ีต้ังใน
ประเทศไทยในฐานะท่ี
ประเทศไทยเป็นสมาชิก

1 ศูนย์ 5,000,000 0 5,000,000 0 10,000,000 ธ.ค.64/ เม.ย.64 กลุ่มความร่วมมือ
ระดับภูมิภาค

1 2 12 10 6 - 3

3.4 เงินอุดหนุนโครงการทุนรัฐบาลไทยภายใต้
ความร่วมมือกับยูเนสโกท่ีให้แก่ประเทศสมาชิก
ยูเนสโก

1. เพ่ือฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร
 นักการศึกษา นักวิจัยจาก
สถานศึกษา หน่วยงานวิจัยและท่ี
เก่ียวข้องกับประเทศสมาชิกองค์การ
ยูเนสโกภายใต้กรอบการด่าเนินงาน 
5 สาขาของยูเนสโก คือ การศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์
 และส่ือสารมวลชน
  2. เพ่ือเป็นเวทีในการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ส่าหรับบุคลากร นักการศึกษา
 นักวิจัยของประเทศไทยและจาก
ประเทศท่ีเข้าร่วมโครงการ
  3. เสริมสร้างภาพลักษณ์ของ
ประเทศไทยในการเป็นผู้น่าทางด้าน
การศึกษาในเวทีโลกในสาขาท่ี
ประเทศไทยมีความเช่ียวชาญ รวมถึง
สร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย
ระหว่างประเทศสมาชิกยูเนสโก

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้ มีการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์การ
ด่าเนินงาน เข้าใจเน้ือหา
การอบรม และน่าไป
ประยุกต์ปฏิบัติการในงานท่ี
เก่ียวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ภายใต้ 5 
สาขาของยูเนสโก คือ 
การศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ 
และส่ือสารมวลชน

รายผลการด่าเนินงาน
โครงการ

0 800,000 0 800,000 เม.ย.65 กลุ่มความร่วมมือ
กับองค์การ

ระหว่างประเทศ

1 2 12 10 6 - 3

3.5 เงินอุดหนุนศูนย์ภาษาซีมีโอ เพ่ืออุดหนุนศูนย์ภาษาซีมีโอ สนับสนุนโครงการ
กิจกรรมของศูนย์ภาษา
ซีมีโอ

รายผลการด่าเนินงาน
โครงการ

0 300,000 0 0 300,000 มี.ค.65 กลุ่มความร่วมมือ
ระดับภูมิภาค

1 2 12 10 6 - 3
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หลัก เร่งด่วน

สอดคล้อง

ย.20
แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูปฯ

แผนฯ 
12

นโยบาย ศธ.
ย. ศธ.

รวม
งบประมาณ

ระยะเวลา
 (ระบุเดือน)

ตัวช้ีวัด/
 ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-
กิจกรรม/

 โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
 ของโครงการ

เป้าหมาย
 ของโครงการ

กลุ่มงานรับผิดชอบ

งบประมาณ จ าแนกไตรมาส

ไตรมาส 1
 (ต.ค-ธ.ค)

ไตรมาส 2
 (ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
 (เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

3.6. เงินอุดหนุนโครงการทุนสนับสนุน นักเรียน 
นักศึกษา และบุคลากรทางศึกษาต่างประเทศเข้า
มาศึกษาและฝึกอบรมในประเทศไทย

1. เพ่ือกระชับความสัมพันธ์และ
ความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ
ไทยและประเทศต่าง ๆ 
 2. ขยายความร่วมมือด้าน
การศึกษาระหว่างประเทศไทย
และประเทศต่าง ๆ
 3. เพ่ือแลกเปล่ียนด้านวิชาการ
และวัฒนธรรม ร่วมท้ังสร้างความ
เข้าใจอันดีเร่ืองต่าง ๆ ของไทย
ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษาของ
ต่างประเทศ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ
ความรู้ด้านวิชาการรวมถึง
ความเข้าใจทางด้านภาษา
และวัฒนธรรมของไทยกับ
ต่างประเทศ 

1. รายผลการด่าเนินงาน
โครงการ
2. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80

0 0 500,000 0 500,000 เม.ย.65 กลุ่มความร่วมมือ
ทวิภาคี

1 2 12 10 6 - 3

4. งบรายจ่ายอ่ืน 526,800 0 1,483,500 58,700 2,069,000
4.1 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเจรจาและประชุมนานาชาติ 0 0 0 0 0

4.2 ค่าใข้จ่ายเดินทางการไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว 0 0 0 0 0
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หลัก เร่งด่วน

สอดคล้อง

ย.20
แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูปฯ

แผนฯ 
12

นโยบาย ศธ.
ย. ศธ.

รวม
งบประมาณ

ระยะเวลา
 (ระบุเดือน)

ตัวช้ีวัด/
 ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-
กิจกรรม/

 โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
 ของโครงการ

เป้าหมาย
 ของโครงการ

กลุ่มงานรับผิดชอบ

งบประมาณ จ าแนกไตรมาส

ไตรมาส 1
 (ต.ค-ธ.ค)

ไตรมาส 2
 (ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
 (เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

4.3 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมภายใต้กรอบ MOU หรือตามพันธกรณีด้านการศึกษา 126,800 0 214,500 58,700 400,000

กลุ่มโครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ

โครงการประชุมเจราหารือความร่วมมือด้าน
การศึกษาระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่เจรจา 
(Joint Working Group)

1. เพ่ือเป็นเวทีเจรจาหารือเพ่ือ
เสริมสร้างความร่วมมือและความ
เป็นหุ้นส่วนในระดับทวิภาคีในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศไทยกับประเทศคู่เจรจาตาม
กรอบบันทึกความเข้าใจหรือความ
ตกลงด้านการศึกษา
 2. เพ่ือบรรลุข้อตกลงร่วมกันในการ
ก่าหนดโครงการและกิจกรรมเพ่ือ
สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
 3. เพ่ือแลกเปล่ียน ประสบการณ์ 
องค์ความรู้ และแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ
เพ่ือน่าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาอย่างย่ังยืนด้านการศึกษา

ประชุมเจรจาหารือเพ่ือ
บรรลุข้อตกลงร่วมกันด้าน
การศึกษาและก่าหนด
โครงการและกิจกรรมใน
การสนับสนุนและพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียน 
นักศึกษา ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ของประเทศ
ไทยกับประเทศคู่เจรจา
ตามกรอบบันทึกความ
เข้าใจหรือความตกลงด้าน
การศึกษา

รายงานสรุปผลการจัด
ประชุมหารือความร่วมมือ
ด้านการศึกษา

93,500 93,500 พ.ค.65 กลุ่มความร่วมมือ
ทวิภาคี

1 2 12 10 4 - 3

กลุ่มโครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ

1. โครงการความร่วมมือไทย-แคนาดาเพ่ือน าครู
มาสอนในสถานศึกษาสู่การพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษของผู้เรียน

1. เพ่ือพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษด้านหลักภาษาและ
การส่ือสารให้แก่นักเรียน/
นักศึกษาอาชีวะ 
 2. เพ่ือเตรียมความพร้อมครู
ชาวต่างชาติก่อนการเข้าปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษาไทย
 3. เพ่ือสรุปและประเมินผลการ
ด่าเนินงานของครูชาวต่างชาติท่ีได้
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาไทย
 4. เพ่ือกระชับความสัมพันธ์และ
ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่าง
ประเทศ

1. จ่านวนครูชาวต่างชาติท่ี
เข้ามาสอนในโรงเรียน 
และวิทยาลัยอาชีวศึกษา 
จ่านวน 1,000 คน/ปี
 3. นักเรียนและนักศึกษา
อาชีวะได้รับการพัฒนา
ทักษะการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ
 3. นักเรียนและนักศึกษา
อาชีวะมีผลสัมฤทธ์ิทาง
การศึกษาด้านภาษาอังกฤษ
เพ่ิมข้ึน

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

0 0 0 58,700 58,700 ก.ค.65 กลุ่มความร่วมมือ
ทวิภาคี

3 11 12 1 2 7 3
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หลัก เร่งด่วน

สอดคล้อง

ย.20
แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูปฯ

แผนฯ 
12

นโยบาย ศธ.
ย. ศธ.

รวม
งบประมาณ

ระยะเวลา
 (ระบุเดือน)

ตัวช้ีวัด/
 ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-
กิจกรรม/

 โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
 ของโครงการ

เป้าหมาย
 ของโครงการ

กลุ่มงานรับผิดชอบ

งบประมาณ จ าแนกไตรมาส

ไตรมาส 1
 (ต.ค-ธ.ค)

ไตรมาส 2
 (ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
 (เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

2.โครงการอาสาสมัครผู้ช่วยสอนภาษาต่างประเทศ 1. เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้นักเรียนและ
ครูได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศกับ
เจ้าของภาษา
 2. เพ่ือเพ่ิมทักษะด้านภาษาให้แก่
นักเรียนและครูให้พร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
 3. เปิดโอกาสให้เยาวชนจาก
ต่างประเทศได้ประสบการณ์ใน
การท่างานในประเทศไทยและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย

1. นักเรียนและครูได้
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
และแลกเปล่ียนเรียนรู้
วัฒนธรรมกับเจ้าของภาษา
 2. ผู้ช่วยสอนภาษาชาว
ต่างประเทศ ได้รับ
ประสบการณ์ในการท่างาน
ในประเทศไทยและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
วัฒนธรรมไทย

ร้อยละเฉล่ียความพึงพอใจ
ของสถานศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80

0 0 121,000 121,000 เม.ย.-ก.ย.65 กลุ่มความร่วมมือ
ทวิภาคี

3 11 12 1 2 7 3

3.โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการกล่าว
สุนทรพจน์ในท่ีชุมชนเป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือ
เตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนในการเข้าร่วม
การแข่งขันในเวทีนานาชาติ

1. เพ่ือพัฒนาทักษะให้แก่ครู/
อาจารย์ ในการเป็นผู้ฝึกสอนการ
กล่าวสุนทรพจน์ในท่ีชุมชน เป็น
ภาษาอังกฤษให้แก่เยาวชนได้
อย่างถูกต้องตามหลักสากล
 2. เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่
เยาวชนให้มีความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และความม่ันใจในการ
ส่ือสารเป็นภาษาอังกฤษในท่ีชุมชน
 สามารถแสดงความคิดเห็นท่ีมี
ตรรกะอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ สามารถเข้าร่วมการ
แข่งขันในเวทีนานาชาติ
 3. เพ่ือคัดเลือกเยาวชนอายุ
ระหว่าง 16-20 ปี เข้าร่วมการ
แข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษในท่ีชุมชน ณ 
สหราชอาณาจักร

1. ครู/อาจารย์ มีทักษะใน
การฝึกสอนการกล่าวสุนทร
พจน์ในท่ีชุมชนเป็น
ภาษาอังกฤษให้แก่เยาวชน
ได้อย่างถูกต้องตามหลัก
สากล
 2. เยาวชนให้มีความพร้อม
 ท้ังความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และความม่ันใจใน
การส่ือสารเป็นภาษาอังกฤษ
ในท่ีชุมชน สามารถแสดง
ความคิดเห็นท่ีมีตรรกะอย่าง
เป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ สามารถเข้า
ร่วมการแข่งขันในเวที
นานาชาติ
 3. คัดเลือกเยาวชนไทยเข้า
ร่วมการแข่งขันในเวที
นานาชาติ

1.คัดเลือกผู้แทนเยาวชน
ไทยเข้าร่วมการแข่งขันใน
เวทีนานาชาติ
2.ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

126,800 0 0 0 126,800 ธ.ค.64 /
 มี.ค.65

กลุ่มสารสนเทศ
ต่างประเทศ

3 11 12 1 2 7 3
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หลัก เร่งด่วน

สอดคล้อง

ย.20
แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูปฯ

แผนฯ 
12

นโยบาย ศธ.
ย. ศธ.

รวม
งบประมาณ

ระยะเวลา
 (ระบุเดือน)

ตัวช้ีวัด/
 ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-
กิจกรรม/

 โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
 ของโครงการ

เป้าหมาย
 ของโครงการ

กลุ่มงานรับผิดชอบ

งบประมาณ จ าแนกไตรมาส

ไตรมาส 1
 (ต.ค-ธ.ค)

ไตรมาส 2
 (ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
 (เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

4.4 ค่าใช้จ่ายการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมภายใต้กรอบอาเซียนด้านการศึกษา 400,000 0 119,000 0 519,000
กลุ่มโครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ

1.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติเพ่ือ
ขับเคล่ือนการด าเนินงานด้านการศึกษาส าหรับ
เด็กและเยาวชนท่ีตกหล่น

1. เพ่ือระดมสมอง แลกเปล่ียน
ความรู้ และรับฟังข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน และภาคีเครือข่ายท่ี
เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาให้แก่
เด็กและเยาวชนท่ีตกหล่น
 2. เพ่ือก่าหนดกรอบแนวทางการ
ด่าเนินการตามกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง
 และจัดท่าแนวทางการติดตาม
และประเมินผลการด่าเนินการ
ตามปฏิญญาฯ

1. เพ่ือระดมสมอง 
แลกเปล่ียนความรู้ และรับ
ฟังข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะจาก
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
และภาคีเครือข่ายท่ี
เก่ียวข้องกับการจัด
การศึกษาให้แก่เด็กและ
เยาวชนท่ีตกหล่น
 2. เพ่ือก่าหนดกรอบแนว
ทางการด่าเนินการตาม
กิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง และ
จัดท่าแนวทางการติดตาม
และประเมินผลการ
ด่าเนินการตามปฏิญญาฯ

1. สรุปผลการจัดประชุม
ปฏิบัติการฯ
 2. แนวทางการติดตาม
และประเมินผลการ
ด่าเนินการตามปฏิญญา ฯ

400,000 0 0 0 400,000 มี.ค.65 กลุ่มความร่วมมือ
ระดับภูมิภาค

1 2 12 10 4 - 3

2. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการการ
ขับเคล่ือนการด าเนินงานด้านการศึกษาในภูมิภาค
ของประเทศไทย

1. เพ่ือรับทราบความก้าวหน้าการ
ด่าเนินกิจกรรมด้านการศึกษาใน
กรอบอาเซียน
 2. เพ่ือพิจารณายุทธศาสตร์ 
โครงการ/กิจกรรมด้านการศึกษา 
ภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน
และอาเซียนบวกสาม
 3. เพ่ือประสานด่าเนินงาน 
ทบทวน ติดตามประเมินผล การ
ด่าเนินโครงการ/กิจกรรม ภายใต้
แผนงานการศึกษาของอาเซียน 
พ.ศ. 2567 - 2568 และแผนงาน
อ่ืน ๆ ภายใต้กรอบความร่วมมือ
อาเซียน

จัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการฯ เพ่ือ
ขับเคล่ือนการด่าเนินงาน
ตามปฏิญญากรุงเทพฯ ว่า
ด้วยการเสริมสร้างความ
เป็นหุ้นส่วนทางการศึกษา
เพ่ือบรรลุเป้าหมายตาม
วาระการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
ค.ศ. ๒๐๓๐ ในอาเซียน

1. สรุปผลการด่าเนินงาน
2. แนวทางการด่าเนินงาน

0 0 119,000 0 119,000 พ.ค.65 กลุ่มความร่วมมือ
ระดับภูมิภาค

1 2 12 10 4 - 3
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หลัก เร่งด่วน

สอดคล้อง

ย.20
แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูปฯ

แผนฯ 
12

นโยบาย ศธ.
ย. ศธ.

รวม
งบประมาณ

ระยะเวลา
 (ระบุเดือน)

ตัวช้ีวัด/
 ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-
กิจกรรม/

 โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
 ของโครงการ

เป้าหมาย
 ของโครงการ

กลุ่มงานรับผิดชอบ

งบประมาณ จ าแนกไตรมาส

ไตรมาส 1
 (ต.ค-ธ.ค)

ไตรมาส 2
 (ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
 (เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

4.5 โครงการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการศึกษา
แห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกว่าด้วยเป้าหมายการ
พัฒนาทีย่ังยืนเป้าหมายท่ี 4 (การศึกษา 2030) 
คร้ังท่ี 2 (Second Asia-Pacific Regional 
Education Minister‘s Conference on SDG4-
Education 2030 : APREMC II )

1. เพ่ือทบทวน/สะท้อน และ
ติดตามผลการด่าเนินการเพ่ือบรรลุ
เป้าหมาย SDG4 ในภูมิภาคเอเชีย-
แปซิฟิก ช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา 2. เพ่ือ
แบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ 
ความส่าเร็จ การถอดบทเรียน ใน
การด่าเนินการเพ่ือบรรลุ เป้าหมาย
 SDG4 ของประเทศต่างๆ 
3. เพ่ืออภิปรายแผนด่าเนินการ
เพ่ือเร่งให้เกิดการบรรลุเป้าหมาย 
SDG4
 4. เพ่ือทบทวนและลงมติยอมรับ
แถลงการณ์ข้อตกลงในการเร่งรัด
การด่าเนินการเพ่ือบรรลุ เป้าหมาย
 SDG4 ภายในปี 2573

จัดการประชุมเจ้าหน้าท่ี
ระดับสูง ผู้แทนจากภาค
ประชาสังคม ผู้แทน
เยาวชน ผู้เช่ียวชาญใน
สาขาต่าง ๆ ท่ีมีความ
เก่ียวข้องด้านการศึกษา 
เพ่ือติดตามผลและ
ขับเคล่ือนวาระการพัฒนา
ท่ีย่ังยืน เป้าหมายท่ี 4 ของ
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 
จากประเทศ/ ต่าง ๆ ใน
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 
และหน่วยงานภายใต้
สหประชาชาติ

1. สรุปผลการจัดประชุม 
และข้อเสนอแนะแนวทางท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ด้านการศึกษาของไทย
 2. รายงานความก้าวหน้า
การด่าเนินการเพ่ือขับเคล่ือน
 SDG4 ระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 
และข้อเสนอแนะเก่ียวกับ
ประเด็นปัญหาและข้อท้าทาย
ในการขับเคล่ือน SDG4 
ภายในภูมิภาค
 3. แนวทาง/กรอบความ
ร่วมมือภายในภูมิภาคเพ่ือ
เป็นทิศทางส่าหรับการ
ขับเคล่ือนเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
 SDG4 ในอนาคต

0 1,150,000 0 1,150,000 มิ.ย.65 กลุ่มความร่วมมือ
กับองค์การ

ระหว่างประเทศ

1 2 12 10 4 - 3
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หลัก เร่งด่วน

สอดคล้อง

ย.20
แผน
แม่บท

แผน
ปฏิรูปฯ

แผนฯ 
12

นโยบาย ศธ.
ย. ศธ.

รวม
งบประมาณ

ระยะเวลา
 (ระบุเดือน)

ตัวช้ีวัด/
 ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-
กิจกรรม/

 โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
 ของโครงการ

เป้าหมาย
 ของโครงการ

กลุ่มงานรับผิดชอบ

งบประมาณ จ าแนกไตรมาส

ไตรมาส 1
 (ต.ค-ธ.ค)

ไตรมาส 2
 (ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
 (เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
 (ก.ค.-ก.ย.)

แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0 10,000,000 5,063,100 0 15,063,100
โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษาท่ีย่ังยืน
กิจกรรมขับเคล่ือนนโยบายด้านการศึกษา
งบรายจ่ายอ่ืน
กลุ่มโครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการการเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี 2565 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ

1.ส่งเสริมบทบาทเชิงรุก และการ
เป็นผู้เล่นส่าคัญในเวทีโลกของ
ประเทศไทยด้านการศึกษา ในการ
ขับเคล่ือนเป้าหมายของยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี ผ่านการด่าเนินงาน
ด้านต่างประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทย
มีสถานะและมีเกียรติภูมิบนเวที
ต่างประเทศ
 2. แลกเปล่ียนและเรียนรู้แนว
ปฏิบัติท่ีดีในการพัฒนาการศึกษา
เพ่ือผลิตทุนมนุษย์ให้สอดรับตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน
 3. ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซมใน
การพิจารณาประเด็นส่าคัญด้าน
การศึกษาและก่าหนดแนวทางการ
ด่าเนินความร่วมมือเพ่ือพัฒนา
การศึกษาของสองภูมิภาค
 4. วิเคราะห์สรุปประเด็นท่ีเกิดจาก
ท่ีประชุมจัดท่าเป็นแนวทางการ
พัฒนาการศึกษาของประเทศไทย

จัดการประชุมคณะท่างาน
 เอเปคด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ คร้ังท่ี 41
 และการประชุม
 ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน
เครือข่ายเอเปค การพัฒนา
เครือข่ายเอเปคเพ่ือการมี
งานท่าในโลกท่ีผันผวน
ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับ
การยอมรับในการเป็นผู้น่า
ด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

1. สรุปผลการจัดประชุม 
และข้อเสนอแนะแนวทางท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาด้านการศึกษาของ
ไทย
 2.ระดับความส่าเร็จในการ
จัดโครงการตาม APEC 
Education Strategy 
2016 - 2030

0 10,000,000 5,063,100 0 15,063,100 พ.ค. 65 กลุ่มความร่วมมือ
กับองค์การ

ระหว่างประเทศ

1 2 12 10 4 - 3

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 3,523,200 3,523,200 3,523,200 3,523,200 14,092,800

กลุ่มโครงการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

งบเงินอุดหนุนท่ัวไป
โครงการหน่ึงอ าเภอหน่ึงทุน จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญา

ตรีท้ังในและต่างประเทศให้กับ
นักเรียนทุนโครงการหน่ึงอ่าเภอ
หน่ึงทุน

นักเรียนทุนโครงการ 1 
อ่าเภอ 1 ทุน รุ่นท่ี 4 
ส่าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ

นักเรียนทุนท่ีได้รับจัดสรร
ทุน จ่านวน 28 คน

3,523,200 3,523,200 3,523,200 3,523,200 14,092,800 ต.ค.64-
ก.ย.65

กลุ่มนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
ต่างประเทศ

4 17 12 2 11 - 3
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