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นโยบายที่ ๗
การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน

---------------------------การรวมตั วเป็ นประชาคมอาเซี ยนภายในปี ๒๕๕๘ จะเกิ ดประโยชน์ แก่ ประเทศไทยเป็ นอย่ างมาก
หากประเทศไทยเตรี ยมการในเรื่ องต่ าง ๆ ให้ พร้ อมเพื่ อการเข้ าสู่ ประชาคมอาเซี ยนให้ เกิ ดประโยชน์ สู งสุ ด
ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน กระทรวงศึกษาธิการถือว่ามีบทบาทสาคัญในการเตรียมการด้านทรัพยากร
มนุษย์ จึงได้ดาเนินการด้านพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การพัฒนาความรู้ความสามารถนักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร
ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน ส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพ ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การพัฒนา
ทักษะการเรี ยนการสอนด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งขยายความร่วมมือด้านการศึกษา
และการประชุมที่สาคัญต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีผลการดาเนินงาน ดังนี้
๑. เตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งมีการดาเนินงานสาคัญ ดังนี้
 จั ดท าแผนยุ ทธศาสตร์ อาเซี ยนด้ านการศึ กษาของกระทรวงศึ กษาธิ การ
(พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) เพื่ อให้ หน่ วยงานในสั งกั ดกระทรวงศึ กษาธิ การได้ ใช้ เป็ นแนวทางการด าเนิ นงาน
และจัดกิจกรรมด้านอาเซียนอย่างบูรณาการ ตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนแนวทาง
การดาเนินการเพื่อขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และการดาเนินการภายหลัง
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ ในการ “เสริมสร้างความเข้าใจ ใฝ่รู้ภาษา มุ่งพัฒนาสัมพันธ์ รู้เท่าทัน
เทคโนโลยี สานสามัคคีอาเซียน” โดยแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ ได้กาหนดวิสัยทัศน์ให้ “คนไทยมีศักยภาพพร้อมอยู่
ในประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ” พร้อมกาหนด เป้าหมาย กลยุทธ์ มาตรการ และหน่วยงานรับผิดชอบ นอกจากนี้
ยังได้กาหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อดาเนินการให้แล้วเสร็จในปี ๒๕๕๘ ด้วย ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดพิมพ์
แผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้ านการศึกษาของกระทรวงศึ กษาธิการฉบับดังกล่ าวเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
จานวน ๕๐,๐๐๐ เล่ม เผยแพร่ไปยังสถานศึกษาและหน่วยงานทั่วประเทศแล้ว
 จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษาในสานักงานศึกษาธิการภาค ๑ – ๑๓ เพื่อประสานงาน
การขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการสู่ประชาคมอาเซียนในพื้นที่ เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อส่งเสริม
การพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในระดับกลุ่มจังหวัด ในด้านการพัฒนา
ความพร้อมของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมต้นแบบ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คัดเลือกและ
รวบรวมนวัตกรรม การทดสอบทักษะภาษา รวมทั้งการตรวจติดตามผลการดาเนินงาน โดยดาเนินกิจกรรมดังนี้
 อบรมพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมการใช้หลักสูตรแกนกลาง
อาเซียน หรื อ ASEAN Curriculum Sourcebook ไปสู่การปฏิบัติ จานวนศูนย์ละ 150 คน รวม 1,950 คน
ซึ่งหลักสูตรนี้ ได้รั บอนุมัติจากที่ประชุ มรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนให้ เผยแพร่ ไปยังโรงเรียนต่ าง ๆ ทั่วอาเซียนแล้ว
ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม ๒๕55 เพื่อเป็นแม่บทให้กับ “ครู” ทั่วอาเซียนในการให้การศึกษาเกี่ยวกับอาเซียนแก่เยาวชน
ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจากผลการสารวจ พบว่า ครูที่รับผิดชอบการสอนอาเซียนศึกษามีอุปสรรคในการนาหลักสูตร
ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ
 รวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ ด้านอาเซียนศึกษา เพื่อให้ศูนย์อาเซียนศึกษาภาค 1 – 13
เป็น Resource Center ให้กับสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕58 จะดาเนินการรวบรวม
ข้อมูล องค์ความรู้ ด้านอาชีวะ ทั้งในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับหลักสูตรประกาศนียบัตร
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วิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) เพื่อให้การผลิ ตอัตรากาลั งสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานของประชาคมอาเซียน
ซึ่งคณะกรรมการฯ ประจาศูนย์ จะเป็นผู้ออกแบบนวัตกรรมและเครื่องมือในการเก็บรวบรวมตามบริบทพื้นที่
 รวบรวมผลงานนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียนจากสถานศึกษาในพื้นที่
รับผิดชอบของศูนย์อาเซียนศึกษาภาค 1 – 13 ซึ่งระยะเวลาการดาเนินงานรวบรวมนวัตกรรมของแต่ละศูนย์ฯ
จะดาเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕58
๒. พั ฒนาทั กษะการเรี ยนการสอนด้ านภาษาอั งกฤษและภาษาประเทศเพื่ อนบ้ าน ผ่ านโครงการ
และกิจกรรมสาคัญต่าง ๆ ดังนี้
 จัดโครงการ “การศึกษาไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” สัญจร ๔ ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร
โดยได้ดาเนินการ ดังนี้ ครั้งที่ 1 พิธีเปิดโครงการ และรอบภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 26 – 27
มกราคม ๒๕58 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 800 คน ครั้งที่ 2 รอบภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์
๒๕58 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 350 คน ครั้งที่ 3 รอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 14 – 15
กุมภาพันธ์ ๒๕58 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 400 คน ครั้งที่ 4 รอบภาคใต้ ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ –
1 มีนาคม ๒๕58 มี ผู้ เข้าร่ วมโครงการ จานวน 350 คน ทั้งนี้ มีพิธีปิดโครงการ และมอบรางวัลให้ผู้ ชนะเลิ ศ
ในกิจกรรมภายใต้โครงการฯ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม ๒๕58 โดยในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศมีผู้แทนระดับภูมิภาค
เข้าประกวดและแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ โดยเป็นผู้แทนจากภาคกลางและกรุงเทพมหานคร 90 คน ภาคเหนือ 90 คน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 92 คน และภาคใต้ 94 คน รวม 366 คน
 จัดโครงการ “สพฐ. ก้าวไกล นาการศึกษาไทยสู่อาเซียน” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานภายหลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕58 โดยมีผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหาร
โรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการ รวม 150 คน
 พัฒนาครู วิทยากรแกนน าการจั ดการเรี ยนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นภาษาอั งกฤษ
เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ (English Bilingual Education : EBE) ซึ่งเป็นโครงการ
ความร่วมมือกับมูลนิธิเทมาเส็ก พัฒนาครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มที่ 1 จานวน 25 คน ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
 จัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 15 ประจาปี
๒๕58 ร่วมมือกับสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) หรือ ESU Thailand และ บริติช เคานซิล เมื่อวันที่
13 กุมภาพันธ์ ๒๕58 ดาเนินการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ ในหัวข้อ “To be Ignorant of the Past is to Remain
a Child” มีเยาวชนที่เข้าร่วมแข่งขันอายุ 16 ปีขึ้นไป และไม่เกิน 20 ปี จานวน 93 คน สาหรับรอบชิงชนะเลิศ
ดาเนินการแข่งขันในวันที่ 13 มีนาคม ๒๕58 ในหัวข้อ “Culture is not a Luxury, But a Necessity” โดยมี
ผู้ เข้าแข่ งขัน จ านวน 12 คน ทั้งนี้ ผู้ ชนะเลิ ศการแข่งขันในระดั บชาติ จ านวน 1 คน (ระดั บมัธยมศึ กษาหรื อ
ระดับอุดมศึกษา) จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
ระดับนานาชาติ (International Public Speaking Competition : IPSC) ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร
ระหว่างวันที่ 11 - 15 พฤษภาคม ๒๕58
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 อบรมภาษาเพื่อนบ้าน (พม่า บาฮาซา และเวียดนาม) เชิงปฏิบัติการส าหรับผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษาเอกชน จัดฝึกอบรม 3 หลักสูตร 4 รุ่น รวม 284 คน ดังนี้
 หลักสูตรที่ 1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร จานวน 30 ชั่วโมง
ให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเอกชน ผู้เข้าร่วมอบรม จานวน 72 คน
 หลักสูตรที่ 2 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาบาฮาซาเพื่อการสื่อสารให้กับผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษาเอกชน ผู้เข้าร่วมอบรม จานวน 72 คน
 หลั กสู ตรที่ 3 การฝึ กอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การภาษาเวี ยดนามเพื่ อการสื่ อสาร จ านวน
30 ชั่วโมง ให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเอกชน ผู้เข้าร่วมอบรม 2 รุ่น จานวน 140 คน
 เข้าร่วมโครงการ ASEAN International Mobility for Students (AIMS) Programme
เพื่อแลกเปลี่ยนสองทางในประเทศสมาชิกอาเซียนและขยายครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนกับประเทศญี่ปุ่นในฐานะ
อาเซียน+3 การแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการ AIMS กาหนดให้มีการถ่ายโอนหน่วยกิตระหว่างกันอย่างน้อย 9 หน่วยกิต
ประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ บรูไนดารุส
ซาลาม และประเทศในกลุ่มอาเซียน+3 คือ ญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยไทยที่เป็นสมาชิกโครงการ AIMS มีจานวน
7 แห่ง ในปี 2558 ได้สนับสนุนนักศึกษาไทยเข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์
บรูไนดารุสซาลาม และเวียดนาม จานวน 69 คน
 จั ด โครงการแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทยกั บ ต่ า งประเทศ
ภายใต้กรอบ University Mobility in Asia and the Pacific (UMAP) เพื่อส่งเสริมนักศึกษาไทยไปศึกษา
ในต่ างประเทศระยะสั้ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ระหว่ างสถาบั นอุ ด มศึ ก ษาในภู มิ ภ าคภายใต้ ข้ อตกลง
ความร่วมมือระดับรัฐบาลหรือระดับสถาบันอุดมศึกษาเจ้าบ้าน (Home University) และสถาบันอุดมศึกษา
เจ้าภาพ (Host University) กาหนดให้ถ่ายโอนหน่วยกิตอย่างน้อย 6 หน่วยกิต กลับมายังสถาบันอุดมศึกษา
ต้ น สั ง กั ด โดยเปิ ด ให้ แ ลกเปลี่ ย นได้ กั บ ทุ ก ประเทศในโลก ยกเว้ น กลุ่ ม ประเทศสมาชิ ก สหภาพยุ โ รป
และกลุ่มประเทศในอาเซียน ในปี ๒๕58 สนับสนุนนักศึกษาให้เข้าร่วมโครงการ จานวน 16 คน
 จัดโครงการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร สานักงานศึกษาธิการภาค
1 - 13 เพื่อให้เป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีเวทีในการทดสอบทักษะความสามารถ ทักษะด้านการใช้ภาษา
อาเซียนเพื่อการสื่อสาร และพัฒนาระดับคุณภาพการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสารของนักเรียน นักศึกษาให้เป็น
ไปตามมาตรฐานสากล และส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน โดยเน้นการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร
อย่างเป็นระบบ โดยแบ่งระดับการทดสอบภาษา ดังนี้ ระดับประถมศึกษา 1 - 2 ภาษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
2 - 3 ภาษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 - 3 ภาษา และระดับอุดมศึกษา 3 - 4 ภาษา สานักงานศึกษาธิการ
ภาค 1 - 13 ได้ดาเนินการสารวจการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาต่างประเทศจากหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่
รับผิดชอบ และประชุมหน่วยงานทางการศึกษาเพื่อร่วมกันคัดเลือกภาษาที่จะใช้ในการทดสอบเพิ่มจากภาษาพื้นฐาน
ที่กาหนดไว้ คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยให้เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้สนใจเข้าร่วม
ทดสอบ รวม 3,2๐๐ คน
 จั ด การประชุ มสั มมนา เรื่ อ ง “นวั ตกรรมการสอนภาษาอั งกฤษในศตวรรษที่ 21”
เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้เข้าใจแนวทางการสอนแนวใหม่ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิดเห็นด้านการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษมีครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ รวม 200 คน
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 พัฒนา กศน. เข้ าสู่ประชาคมอาเซี ยน โดยมุ่งเน้นในการพั ฒนาศักยภาพครู และบุ คลากร
ทางการศึกษา พัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะกาลังคนสายอาชีพ ตลอดจนเสริมสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ ภายใต้ภารกิจ ดังนี้ จัดทาคู่มือกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและคู่มือ
อบรมครู จั ดกิจ กรรมการศึกษาอาเซียนในศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จ านวน 19 แห่ ง และจัดท า
หลั กสู ตรอาเซียน จ านวน 32 หลั กสู ตร รวมทั้งจัดประชุมชี้แจงบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุดเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมอาเซียนในห้ องสมุด 1 ครั้ง เพื่อให้ บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้ องสมุด มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ การจั ด กิ จ กรรมอาเซี ย นในห้ อ งสมุ ด ประชาชน นอกจากนี้ ยั ง ผลิ ต รายการวิ ท ยุ เ พื่ อ การศึ ก ษา
เสริมความรู้เรื่องอาเซียน 207 รายการ รวมทั้งเผยแพร่สื่ อผ่านเว็บไซต์ของสานักงาน กศน.จัดอบรมภาษา
อาเซียน ผ่านระบบการศึกษาทางไกล เตรียมจัดศูนย์การเรียนในประเทศอาเซียน จานวน 4 แห่ง เพื่อพัฒนา
แหล่งเรียนรู้เรื่องอาเซียน
 จัดโครงการค่ายเยาวชนไทย – สิงคโปร์ เพื่อเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียน ได้พบปะและร่วมทา
กิจกรรมด้านวิชาการ นันทนาการ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ในการเสริมสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์ระหว่าง
ทั้งสองประเทศ โดยมีผู้ เข้าร่ วมกิจกรรมประกอบด้วย ครู นักเรียน และเจ้าหน้ าที่ของไทย จ านวน 130 คน
ครู และนักเรียนของสิงคโปร์ จานวน 114 คน
 จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการเป็นประชาคมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๘ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “ASEAN
Community Beyond 2015 : Youth Engagement for Sustainability” ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ กันยายน ๒๕๕๘
ซึ่งเป็นการดาเนินการในลักษณะต่อยอดองค์ความรู้จากโครงการการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน (ดาเนินการเมื่อเดือน
ธันวาคม ๒๕๕๗ - มีนาคม ๒๕๕๘) โดยเน้นด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม และทักษะภาษาอังกฤษ จานวน ๒ กิจกรรม
ได้แก่ ๑) Excellent Innovation for Learning และ ๒) English Proficiency for Learning รวมทั้งการจัดนิทรรศการ
เพื่อให้ ความรู้เกี่ยวกับบทบาทการศึกษาในประชาคมอาเซียนและยุคหลังปี ๒๕๕๘ โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการประกอบด้วยครู นักเรียน นักศึกษาจากสถานศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนระดับ
ภูมิภาคจากโครงการการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน จานวน ๒๗๐ คน
 จัดงานนาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในกลุ่มประเทศอาเซียน (MWITS Science
Fair 2015) ระหว่างวั นที่ 27 – 30 มกราคม 2558 มีนั กเรี ยนเข้ าร่ วมน าเสนอโครงงานวิ ทยาศาสตร์
ทั้งจากโรงเรี ยนในประเทศและต่างประเทศ จ านวน 419 คน ได้แก่ นักเรียนจากโรงเรียนมหิ ดลวิทยานุสรณ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรียนในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของโครงการ วมว. และโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้งนักเรียนจากประเทศออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี
ญี่ปุ่น ที่เป็นเครือข่ายกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
๓. ส่ งเสริ มบทบาทและพั ฒนาศั กยภาพในการแข่ งขั นทางเศรษฐกิ จ โดยด าเนิ นการผ่ านโครงการ
และกิจกรรมสาคัญต่าง ๆ ดังนี้
 พัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาสมรรถนะกาลังคนสายอาชีพ ตลอดจน
เสริมสร้างเครือข่ายความร่ วมมือระหว่างประเทศ จัดกิจกรรมสั มมนา ภายใต้โครงการเสวนาวิชาการ : การค้า
และการพัฒนาที่อยู่ในความสนใจ โครงการพัฒนาแนวทางการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิง
อาเซียน ขณะนี้มีการแต่งตั้งคณะทางานประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ
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และการแต่งตั้งคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เพื่อจัดทากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ที่จะนาไปสู่การจัดทากรอบ
คุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (Task Force on ASEAN Qualifications Reference Framework : TF-AQRF)
 จัดกิจกรรมสัมมนาภายใต้โครงการเสวนาวิชาการ : การค้าและการพัฒนาที่อยู่ในความสนใจ
๕ กิจกรรม ดังนี้
 จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “มาตรฐานแรงงาน : เพื่อการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน” ๔ ครั้ง
 จัดเสวนาระดมความคิดเห็น เรื่อง “เดินหน้ายกระดับมาตรฐานการผลิตข้าวไทย : โอกาส
อุตสาหกรรมเกษตรไทยสู่ตลาดโลกอย่างยั่งยืน”
 จัดสัมมนาเรื่อง “ประโยชน์จากการเปิดเสรีด้านการค้าบริการที่ผู้ประกอบการไทยควรรู้”
 จัดงานเสวนา “เปิดประตูการค้าการลงทุน : เขตเศรษฐกิจพิเศษ ปี ๒๕59”
 จั ด สั ม มนาวิ ช าการ “ยุ ท ธศาสตร์ ก ารค้ า และการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมไฟฟ้ า
และอิเล็กทรอนิกส์ไทยในตลาดโลก
 จั ดกิ จ กรรมสั มมนาภายใต้ โ ครงการสั มมนาเตรี ยมความพร้ อมของผู้ เรี ยนเพื่ อรองรั บ
การเคลื่อนย้ายแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 6 ครั้ง
 จัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการค้าการลงทุนและการพัฒนาที่ยั่งยืน ๒ ครั้ง
 จัดฝึกอบรมภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรภาครัฐและเอกชนเพื่ออานวยความสะดวก
ทางการค้าและการพัฒนาโลจิสติกส์ ๕ รุ่น
 จัดฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนาทักษะการเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศ ๑๐ รุ่น
๔. ขยายความร่วมมือด้านการศึกษา
 จัดทายุทธศาสตร์ ความร่วมมือด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการด าเนิ นความร่ วมมื อกั บประเทศกั มพู ชา ลาว เมี ยนมาร์ และเวี ยดนาม ของส านั กงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา
 แลกเปลี่ ยนเยาวชนในโครงการ JENESYS 2.0 ร่วมมื อกับประเทศญี่ ปุ่นในการจั ดส่ ง
อาสาสมัครชาวญี่ปุ่น จานวน 29 คน มาเป็นครูช่วยสอนในสถานศึกษา 29 แห่ง ร่วมกับครูชาวไทย เพื่อไปเรียนรู้
วัฒนธรรมญี่ปุ่น ร่วมมือกับประเทศจีนในการจัดส่งครูอาสาสมัครชาวจีนมาปฏิบัติงานในประเทศไทย รวม 270 คน
และทุนการศึกษาระหว่างกัน ปีละ 7 ทุน
 จัดโครงการทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง ร่วมมือกับสถาบันภาษา
ในประเทศมาเลเซียและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพื่อผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลนเข้ารับการอบรมภาษา
วัฒนธรรมและเทคนิคการสอนมาเลย์และเมียนมาร์ตามมาตรฐานของเจ้าของภาษา
 มอบทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปีละ 60 ทุน ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย
เป็นเวลา 6 ปี จานวน 360 ทุน แลกเปลี่ยนครู คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ด้านการอาชีวศึกษา จัดค่ายลูกเสือเยาวชน
ไทย - มาเลเซีย และนาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาไทย – มาเลเซีย
 ร่วมจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนพระราชทานวิทยาลัยกาปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา
ซึ่งเป็นสถานศึกษาในโครงการพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ความช่วยเหลือ
ในการพัฒนาหลักสูตร ตาราเรียน วัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นต้นแบบในการจัด
๖๖

รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)
ผลงานรัฐบาลครบรอบ ๑ ปี กระทรวงศึกษาธิการ
การศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนสายสามัญศึกษาและสายอาชีวศึกษา ได้จัดกิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนแก่ครูและนักเรียนวิทยาลัยกาปงเฌอเตียล ดังนี้ การพัฒนาหลักสูตร การจัดทาแผนการเรียนรู้ ตารา สื่อ
และอุปกรณ์การเรียนการสอน และการนิเทศการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
 ลงนามความร่วมมือด้านส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (Hanban) โดยได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาจีน
จากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรั ฐประชาชนจี น และสานักงานส่งเสริมการเรี ยนการสอนภาษาจีนนานาชาติ
(Hanban) จั ดครู ไปสอนโรงเรี ยนเอกชนทั่วราชอาณาจั กร ตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕46 จนถึงปัจจุบั น 13 รุ่ น
โดยปีการศึกษา ๒๕57 มีครูอาสาสมัครจีน จานวน 625 คน
 จัดโครงการครูผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 2 มีกาหนดจะเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน
41 แห่ง ทั่วประเทศ ระหว่างเดือนพฤษภาคม ๒๕58 – มีนาคม ๒๕59 รวมระยะเวลา 10 เดือน จานวน 41 คน
 จัดโครงการผู้ช่วยสอนภาษาฝรั่งเศส ประจาปี 2558 ภายใต้โครงการ “Teaching in
Thailand Project” ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจาประเทศไทย โดยนานักศึกษาที่กาลังศึกษาระดับ
ปริญญาโท วิชาเอกด้านการสอนภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาต่างประเทศจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส
มาเป็นอาสาสมัครช่วยสอนภาษาฝรั่งเศสในสถานศึกษาของไทย ระยะเวลา 9 สัปดาห์ เพื่อช่วยพัฒนาทักษะภาษา
ฝรั่งเศสของครูและนักเรียนของไทย ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและกระชับความสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่
ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน จานวน 15 แห่ง โดยอาสาสมัครจากฝรั่งเศสมาเป็นผู้ช่วยสอนภาษาฝรั่งเศส จานวน 15 คน
 จัดโครงการ “Thailand English Teaching Programme 2015” ร่วมกับบริติช เคานซิล
โดยนานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในสหราชอาณาจักร ซึ่งอยู่ในช่วงปิดภาคเรียนเดินทางมาเป็นผู้ช่วยสอน
ภาษาอังกฤษ จานวน 142 คน โดยจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาของไทย จานวน 92 แห่ง
 จัดโครงการ “Teach in Thailand Project” ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนีประจาประเทศไทย และสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ดาเนินโครงการผู้ช่วยสอนภาษาเยอรมัน ประจาปี 2558
โดยน านั กศึ กษาที่ ก าลั งศึ กษาระดั บปริ ญญาโท วิ ชาเอกด้ านการสอนภาษาเยอรมั นเป็ นภาษาต่ างประเทศ
ของมหาวิ ทยาลั ยต่ าง ๆ จากสหพั นธ์ สาธารณรั ฐเยอรมนี จ านวน 10 คน มาเป็ นผู้ ช่ วยสอนภาษาเยอรมั น
ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม - 30 กันยายน ๒๕58
จานวน 10 แห่ ง เพื่อช่วยพัฒนาทักษะภาษาเยอรมันของครูและนักเรียนของไทย ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ ยน
วัฒนธรรม และกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ
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