รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่ ๒
(วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ ๒
การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ

---------------------------กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานสาคัญหน่วยงานหนึ่งที่ร่วมขับเคลื่อนงานตามนโยบายด้านการรรักษา
ความมั่ นคงของรั ฐ และการต่ างประเทศสู่ การปฏิ บั ติ ให้ มี ประสิ ทธิ ภาพ เกิ ดผลอย่ างเป็ นรู ปธรรมโดยเฉพาะ
การดาเนินงานด้านการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ชายแดนที่ติดกับประเทศพื้นบ้าน พื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง
การส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือการจัดการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
๑. แก้ ไขปั ญหาการใช้ ความรุ นแรงในจั งหวั ดชายแดนภาคใต้ น้ อมน ายุ ทธศาสตร์ เข้ าใจ เข้ าถึ ง
และพัฒนา มาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมสันติสุข เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา เสริมสร้างขวัญ
กาลังใจและช่วยเหลือเยียวยา ควบคู่กับการพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ดังนี้
 การขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนบูรณาการการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
จากการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนบูรณาการการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ครั้ งที่ 3/2559 เมื่อวัน อังคารที่ 19 มกราคม 2559 ที่ประชุมได้มีการรายงานสรุปผลการดาเนินงาน
ตลอดจนทบทวนแนวทางการดาเนิ น งานในปี 2558 โดยในปีที่ผ่ านมาคณะกรรมการได้ดาเนินงานตาม
นโยบายขั บ เคลื่ อ นเพื่ อ การแก้ ปั ญ หาจั ง หวั ด ชายแดนภาคใ ต้ ค รอบคลุ ม สถานศึ ก ษา 4,600 แห่ ง
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 77,000 คน และนักเรียนนักศึกษากว่า 1 ล้านคน
ทั้งนี้ มีโครงการสาคัญที่ช่วยพัฒนาคุณภาพและเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา อาทิ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กด้วยระบบเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV) ทาให้ผลการเรียนและผลการสอบ O-NET ของนักเรียนทุกระดับชั้นสูงขึ้น , การพัฒนาและลดภาระ
ของครู เพื่อให้ครูมีเวลาสอนมากขึ้น และจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วย, โครงการสานฝันการกีฬา
สู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามโปรแกรม
วิทยาศาสตร์-กีฬา และศิลป์-กีฬา เพื่อให้เด็กได้เรียนสายวิชาการควบคู่กับกีฬาที่มีความถนัด ปี 2558 ได้รับ
นักเรียน ม.4 เข้าร่วมโครงการในโปรแกรมวิทยาศาสตร์ -กีฬา ที่จังหวัดยะลา และโปรแกรมวิทยาศาสตร์ -กีฬา
และศิลป์-กีฬา ที่อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยมีแผนจะขยายการเรียนการสอนให้ครอบคลุมทุกจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งเตรียมการให้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และส่งเสริมโอกาสสู่การประกอบ
อาชีพด้วย, สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ได้เข้าไปดาเนินการ
ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนที่ออกนอกระบบการศึกษาและนักเรียนในสถาบันการศึกษาที่ยังไม่เข้า
สู่ร ะบบการศึกษาตลอดจนประชาชนทั่ว ไปอย่างทั่ว ถึง เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาในพื้นที่
นอกจากนี้ในปี 2558 ได้มอบทุนให้กับนักเรียนนักศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพเป็นจานวนเงินกว่า 192
ล้านบาท ซึ่งจะมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี ทาให้มีผู้เรียนให้ความสนใจ
เรีย นสายอาชีพมากขึ้น ถึงร้อยละ 60 การรักษาความปลอดภัยครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และ
สถานศึกษา เป็นอีกหนึ่งประเด็นสาคัญที่กระทรวงศึกษาธิการได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ ,
กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า , ศูนย์ปฏิบัติการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
และอาสาสมัครในพื้นที่ ตลอดจนหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการบูรณาการแผนงานและ
๑
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ดาเนินงานอย่างเข้มแข็งปลอดภัย ส่งผลให้มีจานวนครูที่ถูกทาร้ายและเสียชีวิตน้อยลง แสดงให้เห็นถึงคุณภาพ
ของการประสานงานของทุกฝ่าย และต้องรักษาแนวทางการดาเนินงานเช่นนี้ต่อไป
ส่วนแนวทางการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปีงบประมาณ 2559
มีจุดเน้นที่สาคัญ 6 ประการ คือ 1) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2) การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
กี ฬ าเข้ า สู่ ร ะบบการศึ ก ษา 3) การส่ ง เสริ ม ความปลอดภั ย สวั ส ดิ ก ารครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
4) การเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพื่อการมีอาชีพ 6) การเสริมสร้างการศึกษาเพื่อ
ความมั่นคง พร้อมทั้งจะดาเนินการประสานและบูรณาการงานตามกลุ่มภารกิจงานที่ 4 การศึกษา ศาสนา
และศิ ล ปวั ฒ นธรรม ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากรั ฐ บาลให้ รั บ ผิ ด ชอบขั บ เคลื่ อ นอย่ างต่ อ เนื่ อ ง อย่ า งไรก็ ต าม
มีโครงการที่จะดาเนินการเพิ่มเติมในหลายส่วน อาทิ
 การเตรียมการจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษที่จังหวัดยะลา เพื่อเป็นการสร้าง
โอกาสให้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน -การมองเห็น-ทางสติปัญญา-ทางร่างกาย-ออทิสติก ซึ่งขณะนี้
พบว่ามีเด็กนั กเรียนชั้น ป.1-ม.6 ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ จานวน 1,036 คน โดยคาดว่าจะเปิดทาการเรียน
การสอนได้ในปีการศึกษา 2560
 โครงการจัดมหกรรมกีฬาภาคฤดูร้อน เพื่อให้ นักเรียนใช้เวลาว่างให้ เกิด
ประโยชน์และเล่นกีฬาอย่างสร้างสรรค์ อันจะเป็นการสร้างความรักความสามัคคี พัฒนาร่างกายและจิตใจ
ตลอดจนสร้างความสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยจัดการแข่งขัน ใน 5 ประเภทกีฬา ได้แก่ กีฬาฟุตบอล,
ฟุตซอล, วอลเล่ย์บอล (ชาย หญิง), เซปัคตะกร้อ (ชาย หญิง) และกรีฑา โดยแบ่งช่วงอายุการจัดการแข่งขัน
ให้นักเรียนทุกระดับได้เข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วยนักเรียนระดับประถมศึกษาอายุ 12 ปี นักเรียนระดับ
มั ธ ยมศึ ก ษา อายุ 15 ปี นั ก เรี ย นระดั บ อาชี ว ศึ ก ษา นั ก เรี ย นการศึ ก ษานอกระบบ และนั ก ศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา อายุ 18 ปี และอายุ 20 ปี ได้เข้าร่วมการแข่งขัน กาหนดจัดการแข่งขันเป็น 3 ระดับ คือ
ระดับอาเภอ ระดับจังหวัด และระดับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้ ช่วงที่ 1 การจัดการแข่งขันระดับอาเภอ
จานวน 45 อาเภอ ระหว่างวันที่ 25 - 30 มีนาคม 2559 ช่วงที่ 2 การจัดการแข่งขันระดับจังหวัด ระหว่าง
วันที่ 1 - 8 เมษายน 2559 และช่วงที่ 3 การจัดการแข่งขันระดับพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่
จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล ระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2559 มีนักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขัน จานวน 1,925 คน ผู้ควบคุมทีม จานวน 750 คน
 การตรวจสอบกรณีโรงเรียนเอกชนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นาเงินอุดหนุน
การศึ กษาไปใช้ ผิ ด วั ตถุ ป ระสงค์ เ มื่อ ปี ก ารศึ ก ษา 2556 นั้ น ได้ มี ก ารเรี ย กเงิ น คื นจ านวน 43 ล้ า นบาท
และขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบการดาเนินงานของปีการศึกษา 2557 ว่ามีความผิดปกติเช่นเดียวกัน
หรือไม่และจะดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการต่อไป
 การขับเคลื่อนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้
 ขณะนี้มีโรงเรียนที่พร้อมเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้แก่ โรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.ยะลา และโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ จ.นราธิวาส โดยในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙
ได้ขยายผลเพิ่มอีก ๔ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี จ.นราธิวาส โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา จ.ปัตตานี โรงเรียนละ
งูพิทยาคม จ.สตูล และโรงเรียนนาทวีวิทยาคม จ.สงขลา รวมเป็น ๖ แห่ง ครอบคลุมทั้ง ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
สามารถรับนักเรียนได้จานวนทั้งสิ้น ๔๓๐ คน ซึ่งแผนการขับเคลื่อนต่อไปจะมีการจัดโครงการเปิดโลกทัศน์ให้กับ
นั กเรียนในโครงการ ระหว่ างวั นที่ ๔ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยน าคณะผู้ บริ หาร โค้ช ครู และนักเรียน
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จากโรงเรี ยนในโครงการทั้ ง ๖ โรงเรี ยน ไปศึ กษาประวั ติ ศาสตร์ ชาติ ไทย ณ อุ ทยานราชภั กดิ์ เยี่ ยมโครงการ
ในพระราชดาริ (ช่างหัวมัน) ทัศนะศึกษา ณ จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมสโมสรกีฬาชั้นนา และฝึกซ้อมร่วมกับโรงเรียน
ในกลุ่มจตุรมิตร เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง
 มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ สานักงานศึกษาธิการภาค 8 จังหวัดยะลา เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559
การลงความร่วมมือดังกล่าวเป็นความร่วมมือของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ 1) สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จะให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่นโยบาย แนวทางปฏิบัติโครงการสาน
ฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ให้เข้าถึงเยาวชน ผู้ปกครอง คณาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมการจัดหลักสูตรบูรณาการวิชาการและการกีฬาสาหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความสามารถด้านกีฬาควบคู่กับด้านวิชาการ
และสนั บ สนุ น ทุ น การศึ ก ษาให้ นั ก เรี ย นกลุ่ ม เป้ า หมายได้ รั บ การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาตนเองตามศั ก ยภาพ
จนจบในระดับ ชั้นมัธ ยมศึกษาปี ที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -กีฬา และแผนการเรียนศิล ป์ภาษา-กีฬา
2) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการเตรียมความพร้อมและ
การจัดหาสถาบันอุดมศึกษาให้แก่เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีความสามารถด้านกีฬาให้สามารถเข้า
ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาตามศั ก ยภาพและความสามารถ โดยจะสนั บ สนุ น ทุ น การศึ ก ษาต่ อ ใน
ระดับ อุดมศึกษาจนส าเร็ จ การศึกษาตามหลั กสู ตรในระดับปริญญาตรี 3) สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการจัดหาสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ให้แก่เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความสามารถด้านกีฬาให้สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ตามศักยภาพและความสามารถ โดยจะสนับสนุน
ทุนการศึกษาจนสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 จั ดโครงการพั ฒนาการศึ กษาในเขตพั ฒนาพิ เศษเฉพาะกิ จจั งหวัดชายแดนภาคใต้
โดยดาเนินการ ดังนี้
 พัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้มีคุณภาพ จานวน ๑๕ แห่ง จัดสรรเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครูโรงเรียนเอกชน แบ่งออกเป็น ครู จานวน 8,472 คน ๆ ละ 2,500 บาทต่อเดือน
ข้าราชการ จานวน 183 คน และพนักงานราชการ จานวน 608 คน คนละ 1,000 บาทต่อเดือน
 ส่งเสริมการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบ
บูรณาการ: พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบบูรณาการเพื่อให้ผู้เรีย นได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพโดยปรับโครงสร้างหลักสูตรให้มีสัดส่วนการเรียนวิชาพื้นฐานเพิ่มขึ้นจากเดิมที่
สัดส่วนวิชาพื้นฐาน: ศาสนา อยู่ที่ 50 : 50 ปรับเป็น 70 : 30 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการเพื่อใช้หลักสูตร
จานวน 37 โรง
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(วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
กระทรวงศึกษาธิการ
 สนั บ สนุ น ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาในการเข้ า ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร ป.บั ณ ฑิ ต
ด้านวิชาชีพครู 240 คน โดยเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (มหาวิทยาลัยสงลานครินทร์
(วิทยาเขตปัตตานี) มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี)
 สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาของครูสอนอิสลามศึกษา (อุ๊สต๊าส) หลักสูตร
อนุปริญญา 170 คน โดยเข้าศึกษาในวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ทาให้ครูสอนอิสลามศึกษา
(อุ๊สต๊าส) มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน เทคนิคการสอน การใช้สื่อและนวัตกรรมใหม่ ๆ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และได้รับวุฒิอนุปริญญา
 พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย นเอกชนในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้เพื่อลดภาระและช่วยเหลือผู้ปกครองในพื้นที่ที่มีฐานะยากจนให้มีโอกาสส่งลูกหลานเข้าถึง
สถานศึกษาที่มีคุณภาพ 199 โรง นักเรียน 81,061 คน
 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คนละ 1,000 บาท
ต่อเดือน ให้แก่ข้าราชการ 183 คน และพนักงานราชการ 608 คน รวมทั้งสิ้น 791 คน และอุดหนุนเงิน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สาหรับครูโรงเรียนเอกชนในระบบ 8,472 คน ๆ ละ
2,500 บาท/เดือน
 เสริ มสร้ างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยจัดกิจกรรม 1) เปิดโลกทัศน์นอกสถานที่ ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้เรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ทัศนศึกษาดูงานสังคมพหุวัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู้ จานวน
3 รุ่น รวมทั้งสิ้น 723 คน 2) การมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา จัดงานเมาลิดสัมพันธ์ แข่งขันกีฬา
พื้นบ้าน กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ กิจกรรมบริการประชาชน โดยจัดไปแล้วทั้งสิ้น 43 โรง ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 23,599 คนโดยใช้กีฬากิจกรรมบริการสังคมหรือกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์เป็นสื่อทาให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนรอบสถานศึกษา และให้ชุมชนรอบสถานศึกษาเป็นกาลังสาคัญใน
การส่งเสริมให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน และ 3) ผู้นาการเปลี่ยนแปลงสาหรับผู้บริหาร ครู
และผู้สอนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จัดอบร ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา บุคคล
ผู้มีสถานะทางสังคม ผู้นาทางธรรมชาติ และผู้นาเครือข่ายที่ส นับสนุนงานภาครัฐ บุคลากรทางการศึกษา
เจ๊ะฆูตาดีกา อุ๊สต๊าสโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาและอาจารย์โรงเรียนรัฐบาลให้ผู้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ ดี
ต่อการบริหารและสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการใช้ในการบริหารความเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา
ของตนเอง จานวน 8 รุ่น ๆ ละ 60 คน รวม 480 คน
 จั ด โครงการสนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย นเอกชนพื้ น ที่ เ สี่ ย งภั ย
โดยจั ดสรรเงินอุดหนุนให้ แก่สถาบั นศึกษาปอเนาะ โดยแบ่งเป็นค่าบริหารจัดการสถาบันศึกษาปอเนาะ จานวน
379 แห่ง ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาทต่อเดือน และค่าตอบแทนโต๊ะครู ผู้ช่วยโต๊ะครู จานวน 1,180 คน ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท
ต่อเดือน จัดสรรเงินเป็นค่าตอบแทนและค่าบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของศูนย์การศึกษา
อิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) ใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จาแนกเป็นค่าตอบแทนผู้สอน จานวน 11,978 คน
คนละ 2,๐๐๐ บาท ค่าบริหารจัดการ 2,085 ศูนย์ ๆ ละ 2,๐๐๐ บาทต่อเดือน อุดหนุนโครงสร้างด้านกายภาพ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและสถาบันศึกษาปอเนาะ อุดหนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพแก่โรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม รวม 23 แห่ง จานวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท อุดหนุนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ
๔
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กระทรวงศึกษาธิการ
สาหรับครูผู้สอนศาสนา (ประเภทโรงเรียนในระบบ) จัดสรรเงินเป็นค่าตอบแทนครูสอนศาสนาใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้
(จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส) เพื่ออุดหนุนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญสาหรับครูผู้สอน
ศาสนา (ประเภทโรงเรียนในระบบ) จานวน 163 แห่ง ผู้สอนศาสนา 646 คน ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาทต่อเดือน อุดหนุน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่สอนศาสนาอย่างเดียว (ประเภทโรงเรียนนอกระบบ) จัดสรรเงินค่าตอบแทนครูสอน
ศาสนา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส) เพื่ออุดหนุนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ที่สอนศาสนาอย่างเดียว (ประเภทโรงเรียนนอกระบบ) จานวน 23 แห่ง ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาทต่อเดือน และครูผู้สอน
ศาสนา จานวน 69 คน ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาทต่อเดือน
 จัดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยจัดกิจกรรม 1) เปิดโลกทัศน์นอกสถานที่ ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้เรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามทัศนศึกษาดูงานสังคมพหุวัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
จานวน 3 รุ่น รวมทั้งสิ้น 723 คน 2) การมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา จัดงานเมาลิดสัมพันธ์ แข่งขัน
กีฬาพื้นบ้าน กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ กิจกรรมบริการประชาชน โดยจัดไปแล้วทั้งสิ้น 43 โรง ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 23,599 คนโดยใช้กีฬากิจกรรมบริการสังคมหรือกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์เป็นสื่อทาให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนรอบสถานศึกษา และให้ชุมชนรอบสถานศึกษาเป็นกาลังสาคัญใน
การส่งเสริมให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน และ 3) ผู้นาการเปลี่ยนแปลงสาหรับผู้บริหาร ครู
และผู้สอนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จัดอบร ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา บุคคล
ผู้มีสถานะทางสังคม ผู้นาทางธรรมชาติ และผู้นาเครือข่ายที่สนับสนุนงานภาครัฐ บุคลากรทางการศึกษา เจ๊ะฆู
ตาดีกา อุ๊สต๊าสโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาและอาจารย์โรงเรียนรัฐบาลให้ผู้มีความรู้ ทักษะ ทั ศนคติที่ดีต่อ
การบริ หารและสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการใช้ในการบริหารความเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา
ของตนเอง จานวน 8 รุ่น ๆ ละ 60 คน รวม 480 คน
๒. เสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ด้านการศึกษากับนานาประเทศ
 ให้ การต้ อนรั บและหารื อประเด็ นความร่ วมมื อด้ านการศึ กษากั บผู้ แทนประเทศต่ าง ๆ
เพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางการศึกษา และนากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่การพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย
 ให้การต้อนรับ Mr. Yasushi Negishi ผู้อานวยการ Asian Development Bank
แห่งประเทศไทย (ADB) ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและธนาคาร
เพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) ได้กล่าวถึงการที่
รัฐบาลไทยให้ความสาคัญเกี่ยวกับความร่วมมื อระหว่างรัฐ และเอกชน (Public-Private Partnership : PPP)
เพื่ อให้ มีส่ วนร่ วมและช่วยสนั บสนุ นเกี่ยวกับปฏิ รู ปการศึ กษาในภาพรวม ซึ่ งมี ความจ าเป็ นต้ องใช้งบประมาณ
จานวนมากในการดาเนินงาน โดย ADB มีส่วนช่วยสนับสนุนด้านงบประมาณตลอดจนคาปรึกษาในการพัฒนาคุณภาพ
บุคลากร ในปั จจุ บั นประเทศไทยให้ความสาคัญต่อการพัฒนาด้ านอาชีวศึกษา โดยมีสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐ
อยู่จานวนวทั้งสิ้น 423 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งยังมีความขาดแคลนในเรื่องบุคลากรด้านอาชีวศึกษาเพื่อตอบสนองความ
ต้องการ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อรองรับความต้องการของสถานประกอบการทั้งในประเทศและอาเซียน และ
นโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ประสงค์จะพัฒนาการ จัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศ และให้สามารถ
กระจายสถาบันอาชีวศึกษาไปในแต่ละภูมิภาคด้วย ทั้งนี้ ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) พร้อมจะสนับสนุน
งบประมาณ และเข้ามาร่วมมือในการให้คาแนะนาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาด้านอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาของไทย
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 ให้การต้อนรับนายเพเทอร์ พรือเกิล (H.E. Mr. Peter Prugel) เอกอัครราชทูต
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจาประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือด้านการศึกษา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เน้นย้าความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเยอรมนีที่มีมาอย่างยาวนานกว่า ๑๕๓ ปี
พร้อมทั้ง ได้ขอบคุณประเทศเยอรมนีที่ได้ให้ความร่วมมือด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะมีสถานการณ์ทาง
การเมืองในประเทศไทยก็ตาม และเชื่อมั่นว่าเอกอัครราชทูตฯ จะให้ การสนับสนุนและสานต่ อความร่วมมือด้าน
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง และกระทรวงศึกษาธิการจะได้ขยายความร่วมมือในการดาเนินโครงการต่างๆ โดยเฉพาะ
การดาเนินการจัดการศึกษาแบบทวิภาคี (Dual Education) รวมทั้งการแลกเปลี่ยน ฝึกอบรมบุคลากร/นักศึกษา
เพื่อเตรียมบุคลากรให้มีทักษะพร้อมต่อการแข่งขัน สอดคล้องตามมาตรฐานของเยอรมนี ซึ่งถือเป็นต้นแบบการจัด
การศึกษาแบบทวิ ภาคี (Dual Education) ที่ประสบความสาเร็จ ทั้งนี้ เยอรมนีพร้อมที่จะให้ การสนับสนุน
การดาเนินการของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเต็มที่
 ให้การต้ อนรั บนายพอล โรบิลลียาร์ ด (H.E. Mr. Paul Robilliard)
เอกอัค รราชทูต เครื อรั ฐ ออสเตรเลีย ประจาประเทศไทย ในโอกาสเข้ าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมื อ
ด้านการศึกษา ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างไทยและออสเตรเลียได้ดาเนินความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการศึกษาของไทย โดยเฉพาะ
นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ที่มุ่งพัฒนาเด็กใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสติปัญญา (Head) ด้านจิตใจ (Mind)
ด้านทักษะ (Skills) และด้านสุขภาพ (Health) รวมถึงประเด็นที่กระทรวงศึกษาธิการต้องเร่งดาเนินการในลาดับแรก
อาทิ การปฏิรูประบบการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก และการพัฒนา
ทั กษะภาษาอั งกฤษส าหรั บครู นั กเรี ยน และบุ คลากรของกระทรวงศึ กษาธิ การ ในโอกาสนี้ รั ฐมนตรี ว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวชื่นชมนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียที่ได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ระเบิดที่แยก
ราชประสงค์เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา พร้อมทั้งเชิญชวนชาวออสเตรเลียให้เดินทางมาท่องเที่ยวในไทยตามเดิมด้วย
เอกอั ครราชทู ตออสเตรเลี ยฯ ปั จจุ บั นนั กเรี ยน/นั กศึ กษาไทยเดิ นทางไปศึ กษาต่ อที่ ออสเตรเลี ยจ านวนกว่ า
25,000 คน นับเป็นอันดับที่ 6 ของจานวนนักเรียนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมดในออสเตรเลีย และกล่าวถึงโครงการ
แผนโคลัมโบฉบับใหม่ ปี 2558 (New Colombo Plan) ซึ่งรัฐบาลออสเตรเลียได้จัดสรรทุนให้แก่นักศึกษา
ออสเตรเลีย เพื่อเดินทางมาศึกษา/วิจัย/ฝึกงาน เป็นระยะเวลา 3 - 4 เดือน ในประเทศแถบอินโด - แปซิฟิก
กว่า 30 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย และในปีนี้จะมีนักศึกษาออสเตรเลียเดินทางมาไทย จานวน 161 คน สาหรับ
ความร่วมมือในระดับโรงเรียน ได้มีการดาเนินโครงการความร่วมมือ Thailand-Australia BRIDGE Project ซึ่งเป็นการ
จับคู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของไทยกับออสเตรเลีย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและความเข้าใจอันดี
ระหว่างกันด้วย ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตออสเตรเลียฯ กล่าวยินดีให้การสนับสนุนไทยในการปฏิรูประบบบริหารจัดการ
การปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาด้านอาชีวศึกษา และการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยอาจหารือในรายละเอี ยด
ในการประชุมคณะทางานร่วมด้านการศึกษาไทย - ออสเตรเลีย (JWG) ครั้งที่ 4 ซึ่งออสเตรเลียจะเป็นเจ้าภาพ
จัดประชุม ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ณ กรุงแคนเบอร์ร่า
 ให้การต้อนรับ Mr.Ichiro Miyazawa ผู้แทนองค์การยูเนสโก กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารื อเกี่ยวกับร่ างปฏิญญาระดับภูมิภาคอาเซียนว่า เมื่อวันที่ 19 ตุ ลาคม 2558
สานักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ได้จัดทาร่างปฏิญญาระดับภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษา
ให้แก่เด็กตกหล่น (ASEAN Declaration on Strengthening Education for Out-of-school Children) ซึ่งเป็น
โครงการที่ช่วยเหลือประเทศกลุ่มอาเซียนในการเสริมสร้างศักยภาพด้านระบบการศึกษา ทั้งในด้านการศึกษาวิจัย
๖
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ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น และด้านงบประมาณ เป็นต้น เพื่อรองรับความต้องการและโอกาส
ทางการศึกษาของกลุ่มเด็กตกหล่นโดยไม่แบ่งแยกประเทศและเชื้อชาติ ซึ่งมีการร่วมมือกับหลายหน่วยงานในการริเริ่ม
จัดทาร่างปฏิญญาฯ ดังกล่าว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับรัฐบาลในกลุ่มประเทศอาเซียนที่จะกาหนดมาตรการและ
แนวปฏิบัติในการแก้ไขสถานการณ์ของเด็กตกหล่นให้ได้รับโอกาสกลับเข้าไปเรียนในโรงเรียน สาหรับปัญหาเด็กออก
นอกระบบการศึกษาในประเทศไทยต้องร่วมมือกันแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา
อีกครั้ง ซึ่งสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้จัดทาโครงการพัฒนาระบบการศึกษา
สาหรับเด็กนอกโรงเรียน มารองรับเด็กเหล่านี้ให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องได้ ทั้งนี้ จะมีการลงนามในปฏิญญา
ดังกล่าวในการประชุม ASEAN Summit ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙
 ให้การต้อนรับนายรูเบ็น เลฟเวอร์มอร์ (H.E. Mr. Reuben Levermore)
เอกอัครราชทูตนิวซี แลนด์ประจาประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือด้านการศึกษา
รัฐบาลนิวซีแลนด์ได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการดาเนินความร่วมมือกับไทยมาอย่างต่อเนื่องในทุกระดับ
เนื่องจากนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่จัดการศึกษาได้ดี ความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างสองประเทศที่เห็นได้ชัด
คือ มีนักเรียน นักศึกษาไทยเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์ในทุกระดับการศึกษา จานวนกว่า 4,000 คน
และมีแนวโน้มที่จะมีจานวนเพิ่มขึ้นทุกปี จึงเห็นด้วยที่จะมีการขยายความร่วมมือระหว่างกันให้มากขึ้น เช่น การจัดทา
หลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกัน (Joint Study Program) และความร่วมมือในสาขาที่นิวซีแลนด์มีความเชี่ยวชาญ
เนื่องจากมีสถาบันการศึกษาของนิวซีแลนด์หลายแห่งที่ต้องการดาเนินความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาของไทย
รวมถึงความร่วมมือในระดับข้าราชการ/บุคลากรของไทยในการศึกษาต่อที่นิวซีแลนด์
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็ นเกี่ยวกับแนวคิดใหม่ของรัฐบาลนิวซีแลนด์
ในการดาเนินความร่วมมือกับประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในลักษณะความเป็นหุ้นส่วน/ภาคี ระหว่าง
รัฐบาลกับรัฐบาล (Government to Government : G2G) ซึ่งเป็นแนวคิดเชิงพาณิชย์ โดยการพัฒนาแนวทางแก้ไข
ปั ญหาด้ านมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ วิ ช าชี พ ปั จจุ บั น ส านั กงานมาตรฐานวุ ฒิ การศึ กษาแห่ งประเทศนิ ว ซี แลนด์
(New Zealand Qualification Authority : NZQA) ได้ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (Thailand Professional
Qualification Institute : TPQI) ในการดาเนินความร่วมมือในด้านดังกล่าว และในอนาคตอาจมีการขยายความร่วมมือ
ไปยังด้านอื่นด้วย โดยเฉพาะในด้านอาชีวศึกษา หากดาเนินการได้ประสบความสาเร็จ จะทาให้คนไทยมีมาตรฐาน
วิชาชีพที่สูงขึ้น
 ให้การต้อนรับ H.E. Dr. Nath Buroeun รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการศึกษา
เยาวชน และกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา เนื่องในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านหลักสูตรการศึกษาของไทยและ
หารือด้านการศึกษา โดยมีพลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ ให้การต้อนรับ ไทยและกัมพูชา
ได้มีความสัมพันธ์ทางการทูตมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะด้านการศึกษา ซึ่งไทยและกัมพูชาได้มีการแลกเปลี่ยนความ
ร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอดที่ผ่านมา ระบบการศึกษาไทยมีสัดส่วนผู้เรียนสายสามัญมากกว่าสายอาชีพ รัฐบาลจึงได้ให้
ความสาคัญกับการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จึงมีนโยบายสนับสนุนการศึกษา ด้านอาชีวะมากขึ้น ด้วยการ
พยายามปรับภาพลักษณ์ของอาชีวศึกษาให้ดีขึ้น และทาให้ผู้ปกครองเกิดความเชื่อมั่นในการส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษา
ต่อ ทั้งนี้ เนื่องจากการเรียนสายอาชีวศึกษาจะทาให้ผู้เรียนมีอาชีพติดตัว หางานทาได้ง่าย นอกจากนี้ ได้มีการจัด
แผนการเรียนแบบทวิศึกษา คือ นักเรียนจะได้เรียนทั้งสายสามัญและสายอาชีวศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา ขณะนี้
เป็นช่วงเวลาที่ไทยกาลังปฏิรูปการศึกษา โดยได้ดาเนินการตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Moderate Class
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More Knowledge) โดยจะมีเวลาให้นักเรียนทากิจกรรมเพิ่มการเรียนรู้ด้วยตนเองในช่วงเวลาประมาณ 14.00 น.
เป็นต้นไป เพื่อทาให้ “ครูมีความสุข นักเรียนมีความสุข และผู้ปกครองมีความสุข”
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการศึกษา เยาวชน และกีฬาของกัมพูชา กล่าวขอบคุณไทยที่
ให้ การต้ อนรั บคณะผู้ แทนจากกั มพู ชาเป็ นอย่ างดี ที่ ผ่ านมากั มพู ชาและไทยมี ความสั มพั นธ์ อั นดี มาโดยตลอด
ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้มีการจัดประชุมเพื่อหารือด้านต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนสาหรับดาเนินทางมาศึกษาดูงานด้าน
หลักสูตรการศึกษาของไทย ระหว่างวันที่ 16 - 20 พฤศจิกายน 2558 เพื่อต้องการศึกษากระบวนการปฏิรูป
การศึกษาของไทย เนื่องจากไทยมีพัฒนาการด้านการศึกษาที่รวดเร็วมาก จึงน่าจะเป็นต้นแบบในการพัฒนาด้ าน
การศึกษาของกัมพูชาได้ โดยคณะผู้แทนกัมพูชามีกาหนดการเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ อาทิ โรงเรียน
สามเสนวิทยาลัย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี และสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้ กัมพูชาได้ไปศึกษาดูงานด้านหลักสูตรของหลาย ๆ ประเทศ
เพื่อนามาปรับใช้กับบริบทการศึกษาของกัมพูชา เพื่อให้เยาวชนกัมพูชาเห็นความสาคัญและความจาเป็นของการศึกษา
ในระดับต่าง ๆ
 ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Mahmoud Mohamed Abo เอกอัครราชทูต
สหภาพคอโมโรสประจ าประเทศไทย ในโอกาสเข้ า เยี่ ยมคารวะและหารื อความร่ วมมื อด้ านการศึ กษา
โดยมีรัฐ มนตรีช่ว ยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ให้การต้อนรับ
รั ฐ บาลคอโมโรสยิ น ดี ที่ จ ะส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาและทุ น การศึ ก ษาระหว่ า งกั น
ในสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการของคอโมโรสและไทยมีความเชี่ยวชาญ สาหรับคอโมโรสมีมหาวิทยาลัยเพียง
1 แห่ง เพิ่งก่อตั้งได้เพียง 10 ปี และเปิดการเรียนการสอนในบางสาขาวิชา ยังขาดความชานาญและสาขาวิชา
ที่เป็นความต้องการของประเทศ อาทิ แพทยศาสตร์ เป็นต้น ที่ผ่านมานักศึกษาชาวคอโมโรสส่วนใหญ่ไปศึกษา
ในยุโรป แต่ปัจจุบันให้ความสนใจมาศึกษาในประเทศภูมิภาคเอเชียมากขึ้น ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน
มาเลเซีย และประเทศไทย เพราะไทยมีมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในหลาย
สาขา โดยเฉพาะสาขาแพทยาศาสตร์ เนื่องจากโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งของไทยเป็นที่นิ ยมของชาว
ตะวันออกกลางในการมารักษา รัฐบาลไทยมีนโยบาลส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านต่าง ๆ กับทุก
ประเทศ และมหาวิทยาลั ย เกือบหลายแห่ งของไทยได้เปิดการเรียนการสอนหลั กสู ตรนานาชาติ ปัจจุบัน
มีนักศึกษาต่างชาติมาศึกษาในไทยเป็นจานวนมาก ทั้งจากเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา สาหรับ
การแลกเปลี่ยนทุนการศึกษานั้น แต่ละมหาวิทยาลัยเป็นผู้ ที่กาหนดเงื่อนไขการรับนักศึกษาต่างชาติ หรือ
การแลกเปลี่ยนทุนการศึกษาเอง อย่างไรก็ตามกระทรวงศึกษาธิการ ยินดีที่ให้การสนับสนุนและให้ข้อมูล
รายชื่อมหาวิ ทยาลั ยที่มีโครงการแลกเปลี่ ยนหรือให้ทุนการศึกษาก่าสถานเอกอัครราทูตสหภาพคอโมโรส
และคาดหวังจะสานต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศต่อไป
 ให้การต้อนรับนายบรูโน ลุค (Mr. Bruno Luk) ผู้อานวยการสานักงาน
เศรษฐกิจและการค้าฮ่องกง (Hong Kong Economic and Trade Office – HKETO) ในโอกาสเข้าพบ
เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยมีรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุภัทร จาปาทอง) เมื่อวันที่
20 มกราคม 2559 โดยสานักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความร่วมมือ
แบบทวิภาคีให้กับรัฐบาลฮ่องกง มีเ ป้าหมายที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนกับประเทศที่อยู่ใน
พื้นที่เส้นทางสายไหม (Silk Road) ตามยุทธศาสตร์ “Belt and Road” สาหรับในด้านการศึกษาได้มีนโยบาย
มอบทุน การศึกษาส าหรับ นั กเรี ย นและนักศึกษาจากประเทศในกลุ่ มอาเซียน จานวน 10 ทุนต่อประเทศ
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ทุนการศึกษาประมาณละ 320,000 บาท เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษามากขึ้นสาหรับ
การจัดทากรอบความร่วมมือระหว่างประเทศสานักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงได้มีการจัดทากรอบความ
มือกับบางประเทศแล้ว ได้แก่ อิน โดนิเซีย เวียดนาม และมาเลเซีย นอกจากนี้ รัฐมนตรีที่รับผิ ดชอบด้าน
การศึกษาของฮ่องกงยังมีกาหนดการเยือนประเทศไทยภายในเดือนมิถุนายน 2559 เพื่อเยี่ยมชมหน่วยงาน
ทางด้านการศึกษา และหารือข้อราชการเพิ่มเติมสาหรับเตรียมการจัดทากรอบความร่วมมือทางการศึกษากับ
ไทยอย่างเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะในด้านการแลกเปลี่ยนครูอาจารย์และการทาวิจัย
 ให้การต้อนรับ รศ.ดร. จิน หย่งปิง (Assoc. Prof. Jin Yongbing)
รองคณบดีคณะภาษาจีน มหาวิทยาลัยปักกิ่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และผู้แทนจากสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าพบหารือปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ในโอกาสเดินทางมาประเทศไทยเพื่อคัดเลือกนักเรียนไทยไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลั ย ปักกิ่ง
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 มหาวิทยาลัยปักกิ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาแห่งหนึ่งของโลก ได้ดาเนิน
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยไทยในหลายด้าน รวมทั้งการให้ ทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยได้ไปศึกษาต่อที่
มหาวิทยาลัยปักกิ่ง เป็นประจาทุกปี ซึ่งนักเรียนทุนส่วนใหญ่จะเลือกศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน โดยในอนาคต
กระทรวงศึกษาธิการ มีความคาดหวังว่าจะมีนักเรียนไทยที่ได้รับทุนการศึกษาต่อในสายวิทยาศาสตร์ จานวน
มากขึ้ น หากมหาวิ ท ยาลั ย ปั ก กิ่ งสามารถจั ด สรรทุ น ส าหรั บ นั ก เรีย นสายวิ ท ยาศาสตร์ ใ ห้ ม ากได้ก็ จ ะเป็ น
ประโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง ปั จ จุ บั น มหาวิ ท ยาลั ย ปั ก กิ่ง มี นั กเรี ย นไทยที่ศึ ก ษาอยู่ จ านวนประมาณ 150 คน
โดยแบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 50 คน เตรียมอุดมศึกษากว่า 10 คน นอกจากนั้น เป็นนักศึกษาในระดับ
ปริญญาโทและเอก และในปีนี้มหาวิทยาลัยปักกิ่งได้ดาเนินการคัดเลือกทุนให้แก่นักเรียนไทยติดต่อกันมาเป็น
ปีที่ 8 โดยได้คัดเลือกนักเรียนไทยไปศึกษาต่อแล้วจานวนกว่า 100 คน ซึ่งจานวนนักเรียนไทยที่ได้รับทุนถือ
เป็นลาดับที่ 4 รองจากสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี สาหรับการเดินทางมาสัมภาษณ์นักเรียน
ไทยในครั้งนี้ พบว่านักเรียนไทยมีความสามารถสูงขึ้นทุกปี ทั้งด้านภาษาและด้านความคิดที่หลากหลายมากขึ้น
ซึง่ นักเรียนไทยกว่าร้อยละ 80 เป็นนักเรียนที่ได้รับทุนจากรัฐบาลจีน มีเพียงร้อยละ 20 เท่านั้นที่ใช้ทุนส่วนตัว
หรือทุนจากรัฐบาลไทย มหาวิทยาลัยปักกิ่ง จึงหวังว่ารัฐบาลไทยจะช่วยสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนไทย
ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งให้มากขึ้นต่อไป
 ให้การต้อนรับนายกลิน ที. เดวีส (H.E. Mr. Glyn T. Davies) เอกอัครราชทูต
สหรั ฐ อเมริ ก าประจ าประเทศไทย ในโอกาสเข้ า รั บ ต าแหน่ ง และหารื อ ความร่ ว มมื อ ด้ า นการศึ ก ษา
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกามีมานานกว่า 100 ปี แสดงถึงความสัมพันธ์
ที่เป็นไปอย่ างยั่งยืน ส าหรับความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยกับสหรัฐฯ มีการดาเนินการหลายโครงการ
ผ่านหน่วยงานด้านการศึกษาของสหรัฐฯ เช่น มูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน (ฟุลไบรท์) และโรงเรียนสถานสอนภาษา
สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา(เอ.ยู.เอ.) เป็นต้น สาหรับประเด็นเกี่ยวกับการศึกษาของไทยที่ต้องได้รับการแก้ไข
อย่ างเร่ งด่ วน ได้แก่ การพัฒนาทั กษะภาษาอังกฤษ ซึ่ งได้ มอบหมายรั ฐมนตรีช่ วยว่าการกระทรวงศึกษาธิ การ
(นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) เป็นผู้รับผิดชอบ โดยนาแนวทางหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์มาใช้
เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ กล่าวยินดีให้การสนับสนุนและช่วยเหลือไทยในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็น
การจัดส่งครูชาวอเมริกันมาช่วยสอนครูสอนภาษาอังกฤษของไทย การอุดหนุนเงินช่วยเหลือร่วมกัน และเสนอแนะ
ให้นาผู้ที่เกษียณแล้วแต่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วย
ทั้งนี้ ได้กล่าวถึงการดาเนินงานของฝ่ายสหรัฐฯ ในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสหรือมีฐานะยากจน
๙
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กระทรวงศึกษาธิการ
โดยเฉพาะผู้ หญิ งให้ ได้ มี โอกาสเข้ าถึ งการศึ กษาและการเรี ยนภาษาอั งกฤษมากขึ้ น หากได้ มี ความร่ วมมื อกั บ
กระทรวงศึกษาธิการในเรื่องดังกล่าว จะสามารถเพิ่มจานวนผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษเพื่อให้เกิดประโยชน์ ต่อ
ผู้เรียนมากที่สุดนอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ
(STEM Education) ซึ่งเป็นประเด็นที่สาคัญและเป็นที่กล่าวถึงมากในสหรัฐฯ และมีการจัดการประชุมโต๊ะกลมไทย สหรัฐฯ ด้านการศึกษา ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2559 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุ รี โดยสมเด็ จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ มารี เสด็ จพระราชด าเนิ นเปิ ดการประชุ มในวั นที่
26 กุมภาพันธ์ 2559 การประชุมดังกล่าวจะเป็นเวทีในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์
แบบบูรณาการระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ได้เป็นอย่างดี
 ให้การต้อนรับนายฟรันซิสโก วาซ พัตโต (H.E. Mr. Francisco Vaz Patto)
เอกอั ค รราชทู ต สาธารณรั ฐ โปรตุ เ กสประจ าประเทศไทย เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ 11 กุ ม ภาพั นธ์ 2559
ณ กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้มีการหารือร่วมกันในประเด็นต่าง ๆ คือ การส่ งเสริมการแปลวรรณคดีโปรตุเกส
เป็ นภาษาไทยและวรรณคดี ไทยเป็ นภาษาโปรตุ เกส เพื่ อให้ ผู้ เรี ยนของทั้ งสองประเทศได้ เรี ยนรู้ ซึ่ งกั นและกั น
การส่งเสริม การเรียนการสอนภาษาโปรตุเกสในประเทศไทย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์ของทั้งสอง
ประเทศ
 ให้การต้อนรับ Mr. P.B.M. Sirisena Chief Ministry North Western
Province
คณะผู้ บ ริ ห ารและเจ้ า หน้ า ที่ ก ารศึ ก ษาจากจั ง หวั ด นอร์ ธ เวสเทิ ร์ น ประเทศศรี ลั ง กา
จานวน 27 คน ซึ่งคณะฯ ได้ร่วมรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการจัดการศึกษา นโยบาย และทิศทางการบริหาร
การศึกษาของไทยรวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารและจัดการศึกษา เพื่อให้คณะผู้บริหาร
การศึกษาของศรีลังกาได้รับประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาการศึกษาของศรีลังกา ซึ่งนับเป็นการ
ส่งเสริ มความสัมพัน ธ์และความร่ว มมือด้านการศึกษาระหว่างไทย กับศรีลั งกาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นประเด็น
โดยคณะผู้บริหารศรีลังกาให้ความสนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับฝ่ายไทย ได้แก่ การพัฒนาการศึกษาของประเทศ
อาเซียน การจัดการวิทยาลัยชุมชน การส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน การแก้ไขปัญหาครูขาด
แคลน ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ ก ปัญหาเด็กออกกลางคัน การประเมินผลการเรียน งบประมาณการศึกษา
ค่าใช้จ่ายรายหัว ความแตกต่างของอัตราส่วนของครูต่อนักเรียนในเมืองและชนบทการพัฒนาครูประจาการ
เป็ น ต้น ส าหรั บ คณะผู้ บ ริ ห ารและเจ้าหน้าที่การศึกษาของศรีลั งกาที่เดินทางมาเยือน ประเทศไทยครั้งนี้
ได้รับการสนับสนุนจาก World Bank เพื่อศึกษาดูงานในประเทศฟิลิปปินส์และประเทศไทย โดยมีกาหนด
จะเข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย โรงเรียนดอนเมืองทหาร
อากาศบารุง โรงเรียนสายปัญญารังสิต และรับฟังบรรยายพิเศษจากวิทยากรจากมหาวิทยาลัยของไทยอีกด้วย
 ให้การต้อนรับนายคาซึฮิโระ ฟุคุดะ ผู้อานวยการเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
และผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นในโครงการ NIHONGO Partners (นิฮงโกะ พาร์ทเนอร์) รุ่นที่ 2 และ 3 พร้อม
ด้วยเจ้าหน้าที่จากเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จานวน 50 คน เข้าเยี่ยมคารวะปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โดยได้กล่าวขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนต่างๆ ของไทยที่เข้าร่วมโครงการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
คน ที่ได้ให้ความร่วมมือในการดาเนินโครงการดังกล่าวให้ประสบความสาเร็จด้วยดี ซึ่งโครงการดังกล่าวผู้ช่วย
สอนภาษาญี่ ปุ่ น ทุ ก คนได้ รั บ ประสบการณ์ จ ากประเทศไทยในหลายด้ า น ทั้ ง ด้ า นการแลกเปลี่ ย นภาษา
วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตของทั้งสองฝ่าย ซึ่งเชื่อว่าการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ จะช่วยเชื่อม
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น โดยภายหลังที่ได้เดินทางกลับ
๑๐
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ประเทศญี่ ปุ่ น แล้ ว ผู้ ช่ ว ยสอนภาษาญี่ ปุ่ น ทุ ก คนก็ มี ค วามตั้ ง ใจที่ จ ะน าประสบการณ์ เ หล่ า นี้ ไ ปเผยแพร่
แก่บุคคลอื่นให้ได้รับทราบต่อไป และในโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวให้โอวาทและขอบคุณผู้ช่วย
สอนภาษาญี่ปุ่น โดยได้ขอบคุณที่ผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นช่วยพัฒนาทักษะการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นให้แก่ครู
และนักเรียนของไทย ทาให้ได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น จากเจ้าของภาษาโดยตรง
รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตระหว่างกันด้วย ทั้งนี้ ผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น
รุ่นที่ 4 จานวน 60 คน ที่มีกาหนดจะเดิน ทางมาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยในช่วงระหว่างเดือน พฤษภาคม
2559 - มีนาคม 2560 ถือเป็นจานวนที่มากที่สุดที่ได้ดาเนินโครงการมากระทรวงศึกษาธิการจึงขอขอบคุณ
รัฐบาลญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น และสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจาประเทศไทย ที่ได้เล็งเห็นความสาคัญ
และเพิ่ ม โอกาสให้ แ ก่ ค รู แ ละนั ก เรี ย นชาวไทย และหวั ง ว่ า จะได้ รั บ ความร่ ว มมื อ ที่ ดี เ ช่ น นี้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยกระทรวงศึกษาธิการพร้อมที่จะให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวอย่างเต็มที่
 ให้การต้อนรับนายโน ควังอิล ( H.E. Mr. Noh Kwang-Il ) เอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐเกาหลีในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือด้านการศึกษา สาหรับประเทศไทยและ
เกาหลี ใ ต้มีความร่ ว มมือ ด้านการศึกษาอย่ างต่อเนื่อง ซึ่ง เกาหลี ใต้มีความยินดีอย่ างยิ่งที่ รัฐ มนตรีว่าการ
ศึกษาธิการของไทยมีกาหนดเดินทางเยือนเกาหลีใต้ เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้านเทคนิค
และอาชีวศึกษา การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะวิชาชีพ พร้อมทั้งพิจารณาความร่วมมือในการ
จัดตั้งวิทยาลัยหรือสถาบันเทคโนโลยี ไทย-เกาหลี ในประเทศไทย ซึ่งคาดว่าจะสามารถนาความรู้จากการเยือน
เกาหลีใต้ครั้งนี้ มาปรับใช้กับการอาชีวศึกษาในบริบทของประเทศไทยได้ระหว่างวันที่ 20 - 25 มีนาคม
2559 สาหรับประเด็นการหารือในครั้งนี้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ซึ่งเกาหลีใต้ในอดีต
นั้น ประสบปัญหาด้านภาพพจน์ เนื่องจากคนส่วนใหญ่เห็นว่าเด็กที่เรียนอาชีวศึกษาเป็นเด็กที่ไม่เก่ง รัฐบาลจึง
ได้พัฒ นาการเรีย นการสอนด้านอาชีวศึกษาด้วยการนารูปแบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษาของประเทศ
เยอรมนี (Meister) มาปรับใช้ โดยสถาบันอาชีวศึกษาแบบ Meister เป็นการยกระดับการเรียนการสอนด้าน
อาชีวศึกษาในสาขาเฉพาะทางมากขึ้น ปรับหลักสู ตรและผลิตกาลั งคนให้ สอดคล้ องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ทาให้เด็กที่สาเร็จการศึกษาสามารถทางานได้ทันที ซึ่งในปัจจุบันเกาหลีใต้มีสถาบันอาชีวศึกษา
แบบ Meister กว่า 30 แห่ง ที่เปิดสอนในสาขาวิชาที่หลากหลาย เช่น สาขาการประมง สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นต้น และคาดว่าจะขยายจานวนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาหรับการเรียนการสอนภาษาเกาหลี
ในประเทศไทยปัจจุบันมีโรงเรียนมัธยมศึกษาเปิดสอนภาษาเกาหลีจานวน 70 แห่ง โดยมีครูชาวไทยสอน
ภาษาเกาหลีจานวน 40 คนและมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายกว่า
25,000 คนที่เรี ย นภาษาเกาหลี รวมทั้งมีการจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลี ในสถาบันอุดมศึกษา
เป็นวิชาเอกและวิ ชาโท ซึ่งการที่นักเรียนนักศึกษาไทยสนใจเรียนภาษาเกาหลีมากขึ้น ถือเป็นพื้นฐานสาคัญ
ในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในไทย อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าเสียดายที่การสอบเข้าศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษาของไทยในระบบ GAT/PAT ยังไม่มีการสอบภาษาเกาหลีเหมื อนกับภาษาต่างประเทศ
อื่น ๆ เช่น ภาษาจีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน เป็นต้น จึงขอความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการในการ
พิจารณาบรรจุภาษาเกาหลีให้เป็นหนึ่งในภาษาต่างประเทศของระบบการสอบ GAT/PAT อีกทั้งมีนักท่องเที่ยว
ชาวเกาหลีเข้ามาท่องเที่ยวในไทยมากเป็ นอันดับ 2 รองจากจีน ถือเป็นการสานต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
สองประเทศ และในอนาคตไทยก็มีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการสอนภาษาไทยในเกาหลีใต้ด้วยเช่นกัน
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ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการจะนาประเด็นการบรรจุภาษาเกาหลีไปสอบในวิชาสอบ GAT/PAT ไปพิจารณา
เพื่อให้เด็กสามารถศึกษาภาษาเกาหลีในระดับที่สูงขึ้นได้ต่อไป
 กระทรวงศึ กษาธิ การเป็ น เจ้ า ภาพและเข้ า ร่ วมการประชุ มในเวที ร ะดั บนานาชาติ
เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และนาเสนอทิศทางการพัฒนาการศึกษา
 การจัดประชุมความร่วมมือไทย – เมียนมาร์ เพื่อส่งเสริมโอกาสการเข้าถึง
การศึกษาเด็กติดตามแรงงาน ครั้งที่ 2 (Consultation Meeting on Education for Myanmar and
Thailand Children) โดยกระทรวงศึกษาธิการร่วมมือกับสานักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ องค์การยูนิเซฟ
ประเทศไทย และองค์กรพัฒนาเอกชน (Migrant Education Integration Initiative (MEII), Save the
Children และ World Education) โดยจัดระหว่างวันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานสถานการณ์ปัจจุบันและปัญหาอุปสรรคในการได้รับโอกาสทางการศึกษาของเด็ก
ติดตามแรงงานและโยกย้ายถิ่นฐานในประเทศไทย รวมถึงเด็กบางส่วนที่ประสงค์อยากจะกลับไปศึกษาต่อที่
เมี ย นมาร์ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ประกอบด้ ว ยผู้ แ ทนจากกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารประเทศไทยและเมี ย นมาร์
รวมถึงผู้แทนองค์การะหว่างประเทศและองค์กรพัฒนาเอกชน โดยได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับกรอบนโยบายความ
ร่วมมือ ในการส่งเสริ มการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเด็กติดตาม
แรงงานเมียนมาร์ในประเทศไทย ในปัจจุบันมีเด็กติดตามแรงงานในประเทศไทยประมาณ 300,000 คน
ซึ่งประเทศไทย โดยกระทรวงศึกษาธิการได้สนับสนุนงบประมาณและดาเนินการจัดการศึกษาให้แก่เด็กกลุ่ม
ดังกล่าวอย่างเท่าเทียม ทั้งนี้ ยังมีข้อจากัดในเรื่องภาษา หลักสูตร และระบบการถ่ายโอนเด็กกลับไปศึกษาต่อ
ยังเมียนมาร์ ซึ่งประเด็นเหล่านี้จะต้องมีการหารือเพื่อกาหนดทิศทางและกรอบการปฏิบัติที่ชัดเจนต่อไป
ประเทศไทยตระหนั ก ถึ ง เหตุ ผ ลความจ าเป็ น ในการหลั่ ง ไหลเข้ า มาของแรงงาน
ประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะเมียนมาร์ และการรวมตัวในฐานะประชามคมอาเซียน ซึ่งจะต้องคานึงถึงการ
พัฒ นาทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม ดังนั้น การศึกษาจึงเป็นสิ่ งส าคัญที่จะสร้างและพัฒ นา
แรงงานให้ มีความพร้ อมในระดับ ประเทศและภูมิภ าค ประเทศไทยให้การสนับสนุ นการศึกษาแก่กลุ่มเด็ก
ติดตามแรงงานโดยคานึงถึงสิทธิขั้น พื้นฐานและการศึกษาเพื่อปวงชน โดยเฉพาะเป้าหมายด้านการศึกษา
ในวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ และการจัดประชุมหารือครั้งนี้ จะสร้างความร่วมมือกันอย่าง
ใกล้ชิดในการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการศึกษาให้กลุ่มเด็กทุกคนต่อไป
 เข้าร่วมการประชุมคณะทางานร่วมด้านการศึกษาไทย-ออสเตรเลีย ครั้งที่ 4
(Australia-Thailand Joint Working Group on Education and Training Meeting : JWG)
ณ กรุงแคนเบอร์ร่า และนครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 8 - 12 ธันวาคม 2558 โอกาสนี้
คณะผู้แทนไทยและออสเตรเลียได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนนโยบายและการดาเนินการด้านการศึกษาของทั้งสอง
ประเทศ พร้อมทั้งได้หารือแนวทางการดาเนินความร่วมมือระหว่างกันในอีกสองปีข้างหน้า และได้ลงนามใน
แถลงการณ์ร่วม (Joint Statement) ซึ่งมีเนื้อหาที่ครอบคลุมความร่วมมือในหลายด้าน โดยในระดับกระทรวง
มุ่ ง พั ฒ นาการศึ ก ษาและการฝึ ก อบรมในสาขาที่ ทั้ ง สองฝ่ า ยมี ค วามสนใจร่ ว มกั น ในด้ า นการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานจะสนับสนุนการเจรจาและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็น ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ และการจัด
การศึกษาแบบ STEM Education และโรงเรียนคู่พัฒนา ในด้านอาชีวศึกษาจะเน้นการประเมินผลตาม
สมรรถนะที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม และในด้านอุดมศึกษา จะสนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้เรียนของทั้ง
สองฝ่ายการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพและการส่งเสริมสถาบันคู่พัฒนา สาหรับความร่วมมือ
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ในด้านภาษาอังกฤษ ฝ่ายออสเตรเลียจะเข้ามาสนับสนุนไทยในการพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันจัดทาแผนการทางาน (Work Plan) เพื่อให้แถลงการณ์ร่วมประสบ
ความสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
ในการนี้ ฝ่ า ยออสเตรเลี ย ได้ จั ด ให้ ค ณะผู้ แ ทนไทยศึ ก ษาดู ง านในหน่ ว ยงานทาง
การศึกษาที่ สาคัญของออสเตรเลียสามหน่วยงาน ได้แก่ National ELT Accreditation Scheme (NEAS)
ซึ่งเป็นหน่วยงานรับรองมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนสอนภาษาต่างๆ ในออสเตรเลีย
สถาบันจัดทาหลักสูตรและการประเมินผลระดับชาติ หรือ Australian Curriculum, Assessment and
Reporting Authority (ACARA) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่ดูแลการจัดทาหลักสูตรและการประเมินผลที่มี
คุณภาพ รวมทั้ง สถาบันด้านอาชีวศึกษา Technical And Further Education : TAFE (Ultimo) ซึ่งเป็น
สถาบันการศึกษาที่ภาครัฐและเอกชนร่วมในการจัดทาหลักสูตรทั้งด้าน เทคนิคและอาชีวศึกษา ทั้งนี้ ทั้งสอง
ฝ่ายได้ร่วมกันหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน รวมทั้งพิจารณาความร่วมมือในอนาคตด้วย
 กา ร เ ข้ าร่ ว ม ก า รป ร ะ ชุ มร ะ ดั บ โ ลก ด้ า น ก าร ศึ ก ษ า ป ร ะ จ าปี ๒ ๕ ๕ ๙
(The Education World Forum 2016) และหารือกับหน่วยงานต่างๆ ของสหราชอาณาจักร
ระหว่า งวัน ที่ ๑๔- ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙โดยมี รั ฐ มนตรีช่ว ยว่ าการกระทรวงศึก ษาธิการ (นพ.ธีระเกียรติ
เจริญเศรษฐศิลป์) เป็นหัวหน้าผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุม สาหรับการประชุมในการนี้ จัดขึ้น ภายใต้ หัวข้อ
“New beginning in learning, education and skills” เปิดโอกาสให้รัฐมนตรีศึกษาและผู้แทนระดับสูง
ผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษา ผู้แทนจากองค์กรพัฒนาเอกชน (Non Governmental Organizations: NGOs)
และผู้แทนจากภาคเอกชนทั่วโลกร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์/แนวคิด และอภิปรายนโยบายด้านการศึกษา
โดยเฉพาะกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องที่เริ่มจากการรู้หนังสือ ความรู้พื้นฐาน นาไปสู่การเพิ่มพูนทักษะ
ชีวิตและการทางาน และนาไปสู่การพัฒนาภาคธุรกิจและนวัตกรรมต่าง ๆ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ ไม่เพียง
สาคัญต่อภาคการศึกษาเท่านั้น ยังมีความสาคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งในระดั บบุคคล ชุมชน และ
ประเทศ และการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะในการทางานให้แก่เยาวชน
เพื่ อ น าไปสู่ ก ารบรรลุ เ ป้ า หมายของการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ข้ อ ๔ ขององค์ ก ารสหประชาชาติ (Quality
Education) ในระหว่ า งการประชุ ม ระดั บ โลกด้ า นการศึ ก ษา ประจ าปี ๒๕๕๙ รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ ยังได้เข้าร่วมประชุม ในหัวข้อ “Skills for life: the journey from school to work ”
ณ บริติช เคานซิล กรุงลอนดอน และพบหารือสานักงานมาตรฐานการศึกษา (the Office for Standards in
Education, Children's Services and Skills: OFSTED) องค์กรประกันคุณภาพและมาตรฐานในระดับปริญญา
ของสหราชอาณาจักร (Quality Assurance Agency: QAA) และ Cambridge International Examinations
(CIE) เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพสถานศึกษา และหลักสูตรรวมทั้งการประเมินของ CIE โดยสรุปประเด็นได้ ดังนี้
๑) การประชุมหารือในหัวข้อ “Skills for life: the journey from school to
work” ณ บริติช เคานซิล กรุงลอนดอน : เน้นถึงความสาคัญของทักษะจาเป็นที่เยาวชนรุ่นใหม่ต้องมี
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ การสร้างแนวความคิดและผลิตภัณฑ์ใหม่ ทักษะการ
ใช้เ ครื่อ งมือ ดิจิ ตอลเพื่อ แสวงหาความรู้ ข้อมูล รวมทั้งใช้ในการสื่อสาร ทักษะในการประยุกต์ใ ช้ความรู้
เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
๒) หารื อ กั บ องค์ ก รประกั น คุ ณ ภาพและมาตรฐานในระดั บ ปริ ญ ญาของสหราช
อาณาจักร (Quality Assurance Agency: QAA) เกี่ยวกับการทางานของ QAA และกระบวนการประเมิน
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คุณภาพมหาวิทยาลั ยในสหราชอาณาจักรซึ่งในแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีกระบวนการการรับรองคุณภาพที่
แตกต่างกัน โดยใช้การอ้างอิงจาก Quality Code และ Professional Standard และต้องจัดส่งเอกสาร อาทิ
รายงานฉบับย่อซึ่งประกอบด้วยหลักฐาน (evidence based) เอกสารการประเมินตัวเอง (Self Evaluate)
รวมถึงเอกสารการทบทวนการประเมินจาก peer reviewers ซึ่งเป็นนักวิชาการอาวุโสจากมหาวิทยาลัยอื่นที่
ได้รับการอบรมและได้รับการคัดเลือกเป็น peer reviewers ทั้งนี้ QAA เชื่อมั่นในวิจารณญาณของแต่ละ
มหาวิทยาลัยในกระบวนการประเมินตัวเอง
๓) หารือกับสานักงานมาตรฐานการศึกษา (the Office for Standards in
Education, Children's Services and Skills: OFSTED) เกี่ยวกับกระบวนการประเมินคุณภาพของโรงเรียน
ซึ่งผู้อานวยการโรงเรียนประเมินโรงเรียนของตนเอง (self assessment) ตามแนวทางที่กาหนดโดย OFSTED
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จาก OFSTED อาจเข้ามาประเมินและตรวจสอบได้ โดยจะแจ้งก่อนเข้าไปตรวจสอบโรงเรียน
ล่วงหน้า ๒๔ ชั่วโมง
๔) หารือกับ Cambridge International Examinations (CIE) เกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย โดยการใช้หลักสูตรและหนังสือเรียนจากทาง
สหราชอาณาจักร
 การจัดประชุมเพื่อพิจารณาท่าทีของประเทศไทยต่อ (ร่าง)ปฏิญญาอาเซียน
ว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งทางการศึกษาให้แก่เด็กตกหล่น (ASEAN Declaration for Out-ofSchool Children)เมื่อวันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน
ซึ่ ง มี ตั ว แทนจากกระทรวงการต่ า งประเทศ กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้พิจารณาและเห็นชอบตาม
หลักการ (ร่าง) ปฏิญญาฯ ดังกล่าวที่มีความสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ๒๕๕๘
ว่าด้วยเรื่องการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย
โดยเปิดกว้างให้ทุกคนที่อาศัยในประเทศไทยสามารถเข้าห้ องเรียนได้โดยไม่ จากัดประเภท หรือพื้นที่ทาง
การศึ ก ษา (ยกเว้ น กลุ่ ม ที่ ห ลบหนี ภั ย จากการสู้ ร บ จั ด ให้ เ รี ย นได้ ใ นพื้ น ที่ ) ทั้ ง นี้ ในส่ ว นของส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ได้มีการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้น ฐานสาหรับเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทย และส่งเสริมการรู้
หนั งสื อไทยให้ บุ ค คล 3 กลุ่ ม ได้ แ ก่ กลุ่ มบุ คคลที่ ไ ม่มี ห ลั กฐานทางทะเบี ยนราษฎรหรื อไม่มี สั ญ ชาติไ ทย
กลุ่มแรงงานข้ามชาติ/ชาติพัน ธุ์ และกลุ่มชาวเล เพื่อให้ส ามารถอ่านออกเขียนได้และนาความรู้ไปพัฒนา
คุณภาพชีวิตมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยังได้เสนอให้ที่
ประชุมเพิ่มอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ใน(ร่าง) ปฏิญญาฯ ด้วย เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้รับโอกาสทาง
การศึกษาเทียบเท่ากับทุกคนอย่างเสมอภาค ซึ่งที่ประชุมได้รับหลักการไว้เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการ
บรรจุ (ร่ า ง) ปฏิ ญ ญาฯ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม เจ้ า หน้ า ที่ อ าวุ โ สอาเซี ย นด้ า นการศึ ก ษา ครั้ ง ที่ ๑
ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ และเสนอในการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน
ก่อนให้มีการเห็น ชอบและประกาศโดยผู้ นาอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน เดือนกันยายน ๒๕๕๙
ต่อไป
๑๔
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กระทรวงศึกษาธิการ
 การประชุมคณะทางานร่วมด้านการศึกษาไทย – อินเดีย ครั้งที่ 2 (The 2nd
Thailand – India Joint Working Group on Education Meeting) โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ณ โรงแรมอโศก กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย
คณะผู้ แทนไทยและอิน เดียได้ร่ วมกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลและหารือแนวทางการดาเนินความร่ว มมือของทั้ง
๒ประเทศ ซึ่ ง มี เ นื้ อ หาที่ ค รอบคลุ ม ความร่ ว มมื อ ในหลายด้ า น โดย เฉพาะในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
ทั้งสองฝ่ ายยิ น ดีจ ะสนั บ สนุ น ในการแลกเปลี่ ยนข้อมู ล เกี่ยวกับระบบการจัดการศึกษาและการรับรองวุ ฒิ
การศึกษา การประชุมกับ หน่ ว ยงานที่มีบทบาทกากับดูแลมาตรฐานการอุดมศึกษา รวมทั้งมหาวิทยาลั ย
การแลกเปลี่ยนอาจารย์และการวิจัยและการจัดนิทรรศการการศึกษา สาหรับด้านอาชีวศึกษา จะเน้นการ
แลกเปลี่ยนนักเรียนและบุคลากรด้าน ICT และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะแก่
บุคลากรในสังกัดด้าน ICT เทคโนโลยีสิ่งทอ และการฝึกอบรมครูฝึกเพื่อต่อยอดฝึกอบรมในประเทศไทย
ในด้ า นการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานทั้ ง ไทยและอิ น เดี ย ยิ น ดี จ ะจั ด กิ จ กรรมการแลกเปลี่ ย นครู และนั ก เรี ย น
ในรูปแบบการจัดค่ายนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (ม. 3 – ม. 5) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนของ
ทั้งสองประเทศ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในด้านสังคม วัฒนธรรม และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
นอกจากนี้ ฝ่ายอินเดียขอให้ไทยได้ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา (ICCR) ของรัฐบาลอินเดียด้วยการหารือ
ร่วมกับผู้อานวยการ AIU หารือกับผู้บริหารและอาจารย์ของสถาบัน IIT Delhi
ในการนี้ คณะผู้แทนไทยได้ไปศึกษาดูงานในหน่วยงานทางการศึกษาที่สาคัญของ
อินเดีย 2 หน่วยงาน ได้แก่ Association of Indian Universities (AIU) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลในการ
ประเมินและเทียบหลักสูตร มาตรฐานการวัดคะแนนของมหาวิทยาลัยต่างประเทศกับมหาวิทยาลัยของอินเดีย
และการรับรองเอกสารปริญญาบัตร/เกียรติบัตรและสถาบันเทคโนโลยีอินเดีย วิทยาเขตเดลี (Indian Institute
of Technology Delhi : IIT Delhi) ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในอินเดียและต่างประเทศในด้านการเรียน
การสอนและการวิ จั ย ทั้ ง นี้ ทั้ ง สองฝ่ า ยได้ ร่ ว มกั น หารื อ และแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ร ะหว่ า งกั น
รวมทั้งพิจารณาความร่วมมือในด้านที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันในอนาคต
 ความร่วมมือด้านการศึกษา ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาล
แห่งสหราชอาณาจักร เมื่อวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559 มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการศึกษา ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักร กับนายมาร์ก เคนต์
(H.E. Mr. Mark Kent) เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจาประเทศไทย ณ ซึ่งการลงนามบันทึกความ
เข้า ใจครั้ งนี้มี 3 ประเด็น หลั ก ได้แก่ ๑) ด้า นความร่วมมือการส่งเสริ มการสอนภาษาอังกฤษ เนื่องจาก
ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสาคัญที่ใช้ในการสื่อสารอย่างแพร่หลายทั่วโลก และเป็นเครื่องมือที่สามารถเข้าถึง
ความรู้ ข้อมูล และการพัฒนาต่าง ๆ ได้ในยุคโลกาภิวัตน์ สาหรับประเทศไทยที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา ยิ่งมีความ
จาเป็ นอย่างยิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการต้องสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาใช้ภาษาอังกฤษให้ได้ โดยทั้งสอง
ประเทศจะร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน, การอบรมครูภาษาอังกฤษ, พัฒนาสื่อการสอน,
การประเมิ น ผล รวมทั้ ง คุ ณ ภาพของแบบทดสอบ ๒) ด้ า นความร่ ว มมื อ ด้ า นสะเต็ ม ศึ ก ษา (STEM
Education) โดยจะร่วมมือในการพัฒนาสะเต็มศึกษา ทั้งในด้านนโยบาย, การพัฒนาครู ตลอดจนหลักสูตร
และสื่อการสอน และ ๓) ด้ านความร่ วมมืออาชีวศึกษา สร้างลักษณะเฉพาะของการเป็นผู้ ประกอบการ
เพื่อรองรับความเจริญก้า วหน้าทางเศรษฐกิจในอนาคต ผ่านการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนสาหรับ
๑๕
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การอาชีวศึกษาไทย และการศึกษาตลอดชีวิต พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นปัจจัย
สาคัญด้านวิชาชีพและอาชีวศึกษา โดยให้ความสาคัญกับหลักสูตรและการอบรมครู
 การประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีว ศึกษา โดยรั ฐ มนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานคณะกรรมการ
แห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวั ฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization : UNESCO) กล่าวว่า การประชุมยูเนสโก ประเทศไทยนั้นได้
ขาดหายไปหลายปี จึ งเห็ นว่าคณะกรรมการทุกฝ่ายควรประชุมหารือเพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินงาน
ร่วมกัน การดาเนินการประกอบด้วย การสรุปผลการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 38 และการประชุมอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง การสรุปประเด็นการกล่าวสุนทรพจน์ของผู้นาประเทศต่าง ๆ และแจ้งเวียนให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบ
การจัดทาร่างการปรับปรุงโครงสร้างองค์ประกอบของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ
เพื่อให้สามารถครอบคลุมการดาเนินงานต่าง ๆ ของยูเนสโก การรวบรวมแผนงานการดาเนินกิจกรรมของ
คณะกรรมการฝ่ ายต่า ง ๆ ที่จ ะดาเนิ น การในปี 2559 โดยมี ก รอบการด าเนิ น งานที่ชั ดเจน เพื่อ ให้ ก าร
ดาเนินงานสอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทย และแผนการดาเนินงานขององค์ก ารยูเนสโกในปัจจุบัน
และอนาคต
 การประชุมนานาชาติของศูนย์ซีมีโอเรลค์ ครั้งที่ ๕๑ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เยือนศูนย์ซีมีโอเรลค์ (SEAMEO Regional Language Center RELC) และเป็ น ประธานเปิดการประชุมนานาชาติของศูนย์ซีมีโ อเรลค์ ครั้งที่ ๕๑ ในหัว ข้อ Teaching
Literacies - Emerging Pathways and Possibilities in Language Education เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม
๒๕๕๙ ณ ประเทศสิงคโปร์ ซึง่ การดาเนินงานของศูนย์ซีมีโอเรลค์ สามารถผลักดันภูมิภาคให้ก้าวข้ามพรมแดน
ทางสังคมและภาษา โดยเฉพาะการจัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษในช่วงกว่า ๔๐ ปีที่ผ่านมา ในหลากหลายรูปแบบ
ทั้งด้านวิชาการและปฏิบั ติการ อาทิ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ วิธีการสอน การทดสอบ การประเมินผล และ
การออกแบบหลั ก สู ต รภาษาอั ง กฤษ ซึ่ ง กิ จ กรรมดั ง กล่ า ว มี ส่ ว นช่ ว ยในการพั ฒ นาศั ก ยภาพครู ผู้ ส อน
ภาษาอังกฤษในภูมิภาค และเสริมสร้างความร่วมมือและมิตรภาพระหว่างประเทศสมาชิกซีมีโอได้เป็นอย่างดี
ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร เป็นสิ่งจาเป็นและสาคัญอย่างมาก สาหรับศตวรรษที่ ๒๑ การมีความรู้ด้าน
ภาษาไม่ใช่การเรียนรู้เฉพาะคาศัพท์และความหมายเท่านั้น แต่ยังทาให้เราสามารถสร้างความสัมพันธ์ ที่ดีกับ
ผู้อื่นได้ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความเข้าใจอันดีระหว่างกัน นอกจากนี้ การเรียนรู้ตลอดชีวิตจะช่วย
สร้างให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ รวมทั้งทักษะในการแก้ปัญหาได้ด้วย
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางเยือนประเทศมาเลเซีย ในฐานะ
ประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education
Council-SEAMEC) พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางไปเยือน
ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยได้ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้ ๑) เยี่ยมชมศูนย์ระดับ
ภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของซีมีโอ-เรคแซม (SEAMEO Regional Center for
Education in Science and Mathematics) ณ เมืองปีนัง ซึ่งศูนย์แห่งนี้รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยให้การฝึกอบรมบุคลากรเกี่ยวกับการสอน
การประเมินผล สื่อการเรียนการสอนการพัฒนาหลักสูตรในสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวมทั้งให้
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คาปรึกษาแก่ประเทศสมาชิกซีมีโอ ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย สถาบัน และองค์กรต่างๆ ทั้งใน
ภูมิภาคและภูมิภาคอื่น ๆ ๒) กล่าวสุนทรพจน์และมอบรางวัลให้แก่ นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ที่เข้าร่วมการ
ประชุม 10th Regional Congress on Search for SEAMEO Young Scientists (SSYS) ในหัวข้อ “Youth
Innovation for Sustainability” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจากประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคอื่นๆ ได้นาเสนอกรอบแนวคิดเชิงวิเคราะห์จากโครงงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในบริบทการพัฒนาที่ยั่งยืน และสามารถนาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาให้เยาวชนมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
 รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เดิ น ทางเยื อ นสาธารณรั ฐ อิ น โดนี เ ซี ย
พล.อ.ดาว์ พ งษ์ รั ตนสุ ว รรณ รั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงศึก ษาธิ การ ในฐานะประธานสภารั ฐ มนตรี ศึก ษา
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Council-SEAMEC) เดินทาง
เยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2559 โดยมีภารกิจสาคัญ ดังนี้
 พบปะหารื อ กับ ผู้ อ านวยการศูน ย์ร ะดับ ภู มิภ าคขององค์ ก ารรัฐ มนตรี ศึก ษา
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Organization : SEAMEO) ที่ตั้ง
อยู่ในอินโดนีเซีย จานวน 6 แห่ง เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทางาน
ด้านการศึกษาระหว่างกัน
 เป็นประธานเปิดการประชุมหารือเชิงยุทธศาสตร์ระดับรัฐมนตรีศึกษาของซีมีโอ
(Strategic Dialogue for Education Ministers : SDEM) ครั้งที่ 2 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559
ณ โรงแรม Padma เมืองบันดุง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
 รั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงศึก ษาธิ ก าร เข้า ร่ วมประชุ มรั ฐ มนตรี ศึ ก ษาอาเซี ย น
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะผู้แทนไทย เข้าร่ว มการ
ประชุม 3 คณะ คือ 1) การประชุมรัฐมนตรี ศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 9 (9th ASEAN Education Ministers
Meeting) 2) การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 3 (3 rd ASEAN plus Three Education
Ministers Meeting) 3) การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ด้านการศึกษา ครั้งที่ 3 (3 rd East Asia
Summit Education Ministers Meeting) ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2559 ณ Sunway
Resort Hotel and Spa รัฐสลังงอร์ ประเทศมาเลเซีย
ผลการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 9 ที่ประชุมได้รับรองปฏิญญาอาเซียน
เกี่ยวกับเรื่องเด็กที่ไม่เข้าสู่ระบบการศึกษาและเด็กออกนอกระบบการศึกษา ในส่วนของประเทศไทย เรื่องนี้
ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการนาเข้าที่ประชุมครั้งนี้แล้ว โดยร่างปฏิญญาของไทยได้มีการ
พูดคุยหารือกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแล้ว อาทิ ยูเนสโก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ เป็นต้น หลังจากนี้ ปฏิญญาดังกล่าวจะนาเข้าสู่การประชุมอาเซียนซัมมิท ในเดือนกันยายน ๒๕๕๙
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะได้จัดเตรียมข้อมูลให้รัฐบาลนาไปหารือ แต่ขณะเดียวกันอาจจะไม่ต้องรอปฏิญญา
สามารถท าควบคู่ กั น ไปได้ เ ลย เพราะเป็ น นโยบายของยู เ นสโก รวมทั้ ง รั ฐ บาลอยู่ แ ล้ ว ที่ ไ ด้ ม อบให้
กระทรวงศึกษาธิการไปดูแลเด็กที่ออกนอกระบบการศึกษา ในส่วนการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนบวกสาม
เป็นการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนร่วมกับรัฐมนตรีศึกษาจาก 3 ประเทศ คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรั ฐเกาหลี และญี่ปุ่น ซึ่งประเด็นสาคัญที่ประชุมครั้งนี้ได้นามาหารือและเห็ น ความสาคัญร่ว มกัน
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เป็ น อย่ างมาก คื อ เรื่ อ งการจั ดการศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาที่ยั่ ง ยืน (Education for Sustainable
Development) ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของสหประชาชาติ และในเรื่องนี้ประเทศไทยได้ดาเนินการ
ตามแผนงานมานานกว่า 10 ปีแล้ว ตั้งแต่ ค.ศ. 2005 - 2014 ส่ วนในระดับภูมิภ าคเอเชียแปซิฟิกนั้น
ยูเนสโกได้มอบให้ประเทศญี่ปุ่นเป็นหลักดูแลในเรื่องนี้
การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนบวกแปด (จีน+ญี่ปุ่น+เกาหลีใต้+ออสเตรเลีย+
นิวซีแลนด์+อินเดีย+รัสเซีย+สหรัฐอเมริกา) หรือการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกด้านการศึ กษา ครั้งที่ 9
(3rd East Asia Summit Education Ministers Meeting : 3rd EAS EMM 2016) ครั้งที่ 3 ทั้งนี้
การประชุมทั้ง 3 คณะดังกล่าวในครั้งต่อไป จะจัดที่ประเทศเมียนมา ในปี พ.ศ. 2561

๑๘

