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นโยบายที่ ๒
การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ

---------------------------กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานสาคัญหน่วยงานหนึ่งที่ร่วมขับเคลื่อนงานตามนโยบายด้านการรรักษา
ความมั่ นคงของรั ฐ และการต่ างประเทศสู่ การปฏิ บั ติ ให้ มี ประสิ ทธิ ภาพ เกิ ดผลอย่ างเป็ นรู ปธรรมโดยเฉพาะ
การดาเนิ นงานด้านการป้ องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ชายแดนที่ติดกับประเทศพื้นบ้าน พื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง
การส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือการจัดการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
๑. การดาเนินงานด้านการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
 การกาหนดแนวทางแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดในสถานศึกษา (นักเรียน/นักศึกษา)
ตามประกาศคณะรั ก ษาความสงบแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 108/2557 เรื่อ ง การปฏิ บั ติ ต่ อ
ผู้สงสัยว่ากระทาผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อเข้าสู่การบาบัดฟื้นฟูและการดูแลผู้ผ่านการบาบัด
ฟื้นฟู โดยกาหนดขึ้นเพื่อให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ได้มีโอกาสเข้ารับการบาบัดฟื้นฟูโดยเร็วก่อนที่จะก่อให้เกิด
ปั ญ หาต่ อ ตนเอง ครอบครั ว และสั งคม โดยไม่ ถื อ ว่าเป็ น ความผิ ด ทางกฎหมายนั้ น กระทรวงศึ กษาธิ การ
จึงได้มีข้อสั่งการสาหรับให้หน่วยงาน/สถานศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จะต้องทราบและนาไปใช้เป็นแนว
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้
 กระทรวงสาธารณสุขจัดตั้งศูนย์เพื่อคัดกรองผู้เข้ารับการบาบัดฟื้นฟูในทุกอาเภอและเขต
โดยสถานที่ ตั้งของศู น ย์ คั ดกรอง ตั้งอยู่ ณ โรงพยาบาลชุม ชน โรงพยาบาลศู น ย์ โรงพยาบาลทั่ วไป หรือ
ศูนย์บริการสาธารณสุข
 ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จัดทาแผนปฏิบัติการในการค้นหา
ผู้ เสพ ผู้ ติดยาเสพติ ด ในพื้ นที่ โดยจั ดตั้งชุดปฏิบั ติค้ นหา (Re X-ray) ซึ่ งประกอบไปด้ว ยฝ่ ายปกครองตารวจ
สาธารณสุข แรงงาน ฯลฯ ดาเนินการค้นหา ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน หรือพื้นที่เสี่ยง โดยการจัดตั้ง
จุดตรวจสิ่งผิดกฎหมายหรือยาเสพติดแบบบูรณาการ การจัดระเบียบสั งคมแบบบูรณาการ การประชาสังคม
แบบบูรณาการ หรือวิธีการอื่นตามความเหมาะสม
 การค้น หา (Re X-ray) กรณี พบผู้ ต้องสงสั ยที่เป็นนั กเรียน นักศึกษา และมีอายุไม่เกิน
๑๘ ปีบ ริบู รณ์ กระทาความผิดฐานเสพยาเสพติด โดยผ่านการตรวจพิสูจน์ จากศูนย์เพื่อการคัดกรองแล้ ว
ศู น ย์ เ พื่ อ การคั ด กรองจะมี ห นั ง สื อ แจ้ ง ไปยั ง ศู น ย์ ป ระสานงานการป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด
ในสถานศึ ก ษา จั งหวัด ซึ่ งตั้ งอยู่ ณ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา เขต ๑ ของทุ ก จั งหวั ด
และแจ้ งไปยั ง สถานศึ ก ษาที่ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา คนนั้ น ก าลั งศึ ก ษาอยู่ เพื่ อ ด าเนิ น การให้ ก ารบ าบั ด ฟื้ น ฟู
ในรูป แบบจิ ตสั งคมบ าบั ด ในโรงเรียน หรือวิธีการที่เหมาะสม โดยจะไม่มีการนารายชื่อนักเรียน นักศึกษา
รายงานหรือบันทึกเข้าระบบว่าเป็นผู้เข้ารับการบาบัดฯ ตามประกาศ คสช.
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ส าหรั บ ผลการป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด ในสถานศึ ก ษามี ก ารด าเนิ น งานที่ ส าคั ญ
2 กิจกรรม ดังนี้
 การสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ยาเสพ ติ ด ใน นั กเรี ย น ชั้ น ป .1 – ป .6 ใน สถาน ศึ ก ษ าสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร ทั้งโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน โดยมีเป้าหมาย
จานวนประมาณ 4,800,000 ล้านคนทั่วประเทศ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สามารถดาเนินการสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติด จานวน 3,903,348 คน คิดเป็นร้อยละ 81.32
 การจั ด กิจ กรรมป้ องกัน เฝ้ าระวังปั ญ หายาเสพติด ในสถานศึก ษา ระดั บ ชั้ น ขยายโอกาส
มัธ ยมศึ ก ษา อาชี ว ศึก ษาและอุด มศึก ษา โดยมี เป้ าหมาย 11,336 แห่ ง ซึ่งในปี งบประมาณ พ.ศ.2559
มีการดาเนินกิจกรรมป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดครบตามเป้าหมายในเชิงปริมาณที่กาหนด
ไว้แล้ว แต่สถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์เชิงคุณภาพ สามารถดาเนินการได้ 10,387 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 88.49
นอกจากนี้ยังได้มีการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษาเชิงบูรณาการ
ร่วมกับ หน่วยงานอื่น ๆ อาทิเช่น การจัดกิจกรรมอบรมลูกเสื อต้านภัยยาเสพติด ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 – 3 จานวน 664,619 คน การจัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียน จานวน 13,624 แห่ง
มี วิ ท ยากรป้ อ งกั น ยาเสพติ ด เข้ า สอนในโรงเรี ย น (ครู ผู้ ส อน ครู พ ระสอนศี ล ธรรม ครู D.A.R.E.) จ านวน
36,942 คน ในโรงเรียน 13,522 แห่ง
 การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ในสถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดประชุมขับเคลื่อนโครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษาในเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ และจัดประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายเพื่อการ
พัฒ นาอุดมศึกษาด้านการป้ องกัน และแก้ไขปัญ หายาเสพติด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน
๒๕๕๙ พร้อมทั้งอนุมัติงบประมาณสนับสนุนสถาบันแม่ข่ายเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ๙ เครือข่าย
เพื่อจัดประชุมทาแผนงาน/โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ปี ๒๕๖๐
เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๐,๐๐๐ บาท และสนับสนุนเครือข่ายฯ ดาเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถาบันอุดมศึกษา เป็นเงิน ๑๔.๕ ล้านบาท นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการสัมมนา
สถาบันอุดมศึกษา ๙ เครือข่าย “พลังนักศึกษาแก้ไขปัญหาสารเสพติด พลังนิสิตสร้างสรรค์ประเทศไทย ๔.๐ :
Shutdown drug – Startup Thailand 4.0” เมื่อวันที่ ๑๖ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ ซึ่ งมีเป้ าหมายในการ
สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้กับนิสิตนักศึกษา ให้มีจิตสานึก ทัศนคติในการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด และได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ทาให้เกิดกระแสรณรงค์ในวง
กว้างของสังคม สถาบั นอุดมศึกษาและรอบสถาบันเป็น พื้นที่ปลอดจากยาเสพติดและแหล่ งอบายมุข และ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษามีความรู้
และศักยภาพ สกอ. จึงแต่งตั้งคณะทางานร่างหลักสูตรพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
และแก้ไขปั ญ หายาเสพติดในสถาบั น อุดมศึกษา และจัดประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม
๒๕๖๐ ซึ่งจะมีการจัดอบรม ให้ความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถาบันอุดมศึกษา แก่บุคลากร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จานวน ๕ ภูมิภาค โดยได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
๒ ภูมิภาค ได้แก่ (๑) กลุ่มกรุงเทพมหานคร และ (๒) กลุ่มภาคกลางและกลุ่มภาคตะวันออก
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๒. แก้ ไขปั ญหาการใช้ ความรุ นแรงในจั งหวั ดชายแดนภาคใต้ จั งหวัดชายแดนภาคใต้ เป็ นพื้ นที่ ที่ มี
ความสาคัญทางด้านเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และความมั่นคง มีอัตลักษณ์ทางด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แตกต่างจากภูมิภาคอื่นของประเทศ ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงต้องคานึงถึงความลงตัวและสอดคล้องกับอัตลักษณ์
ดั งกล่ าว เพื่ อสนองตอบต่ อความต้ องการตามวิ ถี ชี วิ ตของประชาชนในพื้ นที่ และบริ บทของการพั ฒนาประเทศ
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดให้พื้นที่ 44 อาเภอ ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล
และสงขลา (4 อาเภอ คือ เทพา จะนะ นาทวี และสะบ้าย้อย) เป็นการจัดการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยมี ศู น ย์ ป ระสานงานและบริ ห ารการศึ กษาจั งหวั ด ชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) หรื อ
กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ทาหน้าที่เป็นหน่วยงานเชื่อมโยงและบูรณาการงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนและประชาชน
ซึ่งสถาบันและสถานศึกษาในพื้นทีม่ ีจานวนทั้งสิ้น 5,747 แห่ง ผู้เรียน 946,746 คน และครูผู้สอน 75,744 คน
ส าหรั บ ผลการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 6 เดื อ น
ของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) หรือกระทรวงศึกษาธิการ
(ส่วนหน้า) มีดังนี้
ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) หรือกระทรวงศึกษาธิการ
(ส่วนหน้า) เดิมตั้งอยู่ที่สานักงานศึกษาธิการภาค 8 อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ปัจจุบันได้ย้ายสานักงานมาจัดตั้งที่
ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย จ.ปัตตานี โดยมีภารกิจเพื่อยกระดั บการบริหารงานให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ซึ่งการดาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ได้ดาเนินการภายใต้โครงการทั้งหมด 127
โครงการ งบประมาณ 2,777.737 ล้านบาท มีผลการดาเนินงานภายใต้ 7 จุดเน้น ได้แก่
 จุดเน้นที่ 1 การเสริมสร้างความปลอดภัยครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และสถานศึกษา
 เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ งของบุ ค ลากร โดยจั ด จ้ างพนั ก งานรั ก ษาความปลอดภั ย ใน
สถานศึกษาและศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอาเภอ สพฐ.จานวน 1,085 คน 1,303 โรง สอศ. สถานศึกษาจานวน
18 แห่ง ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอาเภอ 22 แห่ง จานวน 125 คน และมีการแต่งตั้งผู้ประสานงานระดับอาเภอ
และจังหวัด จานวน 44 อาเภอ 44 คน
 พัฒนา ครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่ให้มีความปลอดภัย โดยซ่อมแซมเสาสัญญาณ อุปกรณ์
สื่อสาร และซ่อมแซมบ้านพักครู จานวน 85 แห่ง
 ระบบเครือข่ายรักษาความปลอดภัย โดยปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสาร ให้สามารถเชื่อมต่อได้
ทั้ง 5 จังหวัดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2 จุด (ยะลา ปัตตานี) มีการประสานแผนระหว่างเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยของหน่ วยงานสถานศึกษากับหน่วยงานความมั่นคง จานวน 13 เขต และจัดทาแผนความ
ร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานความมั่นคงเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา
1,215 โรง
 จุดเน้นที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 การพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในโครงการพระราชดาริฯ โดยพัฒนาครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการ
สอน อาคารสถานที่ กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
จานวน 14 แห่ง และส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามให้มีคุณภาพ จานวน 734 คน
๓
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 พัฒนาคุณ ภาพผู้เรียน โดยการสอนเสริมเพื่อสร้างศักยภาพทางการเรียนรู้ 5 กลุ่มสาระ
หลัก สังกัด สพฐ. 7,758 คน สังกัด สช. 7,826 คน และสังกัด กศน. 543 คน การพัฒนาทักษะทางภาษา
(ไทย-มลายู- อังกฤษ) สังกัด สอศ. 409 คน สังกัด สพฐ. 8,218 คน และสังกัด กศน. 10,616 คน และการ
ส่งเสริมการสอนพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 313 โรง
 การพัฒนาห้องเรียนพิเศษ โดยเปิดห้องเรียนพิเศษกีฬา (10 ประเภทกีฬา) สพฐ. 8 แห่ง
และพัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังกัด สช. 8 แห่ง สังกัด สกอ. 3 แห่ง
 ผลิตและพัฒนาศักยภาพครู เช่น การพัฒนาระบบผลิตครูชายแดนใต้ การผลิตบัณฑิตและ
บุคลากรเฉพาะสาขาที่ขาดแคลนและสาขาที่สร้างความเข้มแข็งของชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จานวน
858 คน การพัฒนาครูโดยเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี จานวน 136 คน การเพิ่มครูอาสาสมัคร กศน.ประจาสถาบันศึกษาปอเนาะ จานวน 399 คน (1 คน
ต่อ 1แห่ง) การพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชน หลักสูตรผู้นาการเปลี่ยนแปลง สังกัด สช. จานวน 490 คน
และพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัด สพฐ. จานวน 329 คน
 หลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน โดยสร้างหลักสูตรปอเนาะสาธิต และตาดีกาสาธิต และ
ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้น (ฟัรฎูอีน) 2559
 การพัฒนาโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ โดยพัฒ นาศูนย์เรียนรู้แม่ลาน พัฒ นาห้องสมุด
โรงเรียน โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จานวน 20 โรงเรียน พัฒนาโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามขนาดเล็กสังกัด สช. เพิ่มเงินอุดหนุนจานวน 199 โรง พัฒนาโรงเรียนประถมและมัธยมระดับ
อาเภอ สังกัด สพฐ. จานวน 90 โรงและจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) โดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จานวน 9 โรงเรียน และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
จานวน 6 โรงเรี ย น นอกจากนี้ ยั งมี การให้ ความรู้โดยการอบรมซึ่งดาเนิน การโดยศูนย์น วัตกรรมเพื่ อการ
ออกแบบหัตถกรรมชายแดนใต้ ศูนย์พัฒนาธุรกิจชายแดนใต้ Southern Border Business Center : SBBC
และศูนย์ตาดีกาสัมพันธ์
 สื่อและช่องทางการเรียนรู้ โดยการจัดการศึกษาทางไกลผ่ านดาวเทียม DLTV รวมทั้ ง
ระบบ DLIT, ETV, สพฐ. โดยแยกเป็ น DLTV 356 โรงเรียน DLIT 509 โรงเรียน กศน. ETV 416 แห่ ง
(กศน.ตาบล) เพื่อสร้างโอกาสให้ครูและนักเรียนได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย แก้ปัญหา
ความขาดแคลนครูผู้สอน และเพื่อให้ครูสามารถพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนให้สูงขึ้น
 จุดเน้นที่ 3 การเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา
 สานฝันการกีฬาสู่นักกีฬาอาชีพ ตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ซึ่งเปิดสอนหลักสูตรแผนการเรียนวิทย์ -กีฬา และศิลป์-กีฬา 8 โรงเรียน แผนการเรียนศิลป์ ดนตรี 2 โรงเรียน และแผนการเรียนศิลป์-อาชีพ 3 โรงเรียน
 จัดสรรทุนการศึกษาพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยแต่ละหน่วยงานในสังกัด
ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารมี ก ารจั ด สรรทุ น การศึ ก ษาเพื่ อ ใช้ ใ นการศึ ก ษาต่ อ เช่ น ทุ น การเรี ย นต่ อ
ระดับอุดมศึกษา (ทุนกีฬา) สังกัด สกอ. จานวน 92 ทุน ๆ ละ 55,000 บาท ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สังกัด สพฐ. 856 ทุนๆ ละ 40,000 บาท ทุนการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา สังกัด สกอ. 250
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ทุน ๆ ละ 40,000 บาท ทุนจูงใจนักเรียนต่างวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
1,000 ทุน ทุนคุรุทายาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระดับปริญญาโท 4 ทุน ระดับปริญญาเอก 6 ทุน
ทุ น ภู มิ ท ายาท สั ง กั ด สพฐ. 8,000 ทุ น ทุ น เยี ย วยาผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ สั ง กั ด สป. 6,500 ทุ น และ
ทุนการศึกษาในโครงการครัวไทยสู่ครัวโลกมุสลิมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 100 ทุน
 การศึกษาเพื่อผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ ได้ดาเนินการจัดตั้งโรงเรียนการศึกษาพิเศษในเขต
พัฒ นาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อจัดการศึกษาที่เหมาะสมให้กับนักเรียนในพื้นที่ และเปิดโอกาสให้
นักเรียนเหล่านี้มีสิทธิในการศึกษาที่เท่าเทียมและมีคุณภาพเช่นเดียวกับเด็กพิการในพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศ
รวมทั้งได้รับการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีการดาเนินชีวิต ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีของตนเอง โดยจะ
ให้บริการแก่เด็กที่มีความบกพร่อง 5 ประเภทความพิการ
 จุดเน้นที่ 4 การผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่และการมีงานทา
 ส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทาให้กับนักเรียน นักศึกษา โดยการจัดการเรียนการ
สอนในศูนย์ฝึกอาชีพประจาอาเภอ จานวน 5,653 คน เพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างสมรรถนะในการแข่งขันให้
ทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบ้าน จัดตั้งกลุ่มอาชีพและส่งเสริมทักษะในสถาบันศึกษาปอเนาะ จานวน 45 แห่ง
945 คน ฝึกอบรมอาชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 550
คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 1,055 คน และหลักสูตรระยะสั้น 1,610 คน และการจัดการเรียน
การสอนอาชีพแบบคู่ขนาน (สอนอาชีพคู่กับเรียนศาสนา) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 332 คน และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 590 คน ความร่วมมือสหกิจศึกษากับต่างประเทศ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ฝึกงาน ณ หน่วยงานภาครั ฐและเอกชนในต่างประเทศ และส่งเสริมองค์
ความรู้เพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ แข่งขันทักษะวิชาชีพ
140 คน
 การฝึกอาชีพสาหรับประชาชน โดยมีโครงการฝึกอาชีพตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส
จานวน 80 คน การฝึกอาชีพให้กับชาวบ้าน โดยสถาบันวิ ทยาลัยชุมชนให้ความรู้กับประชาชน 3,500 คน
อบรมฝึ ก อาชี พ ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง กศน. 730 คน นอกจากนี้ ยั งมี ก ารจั ด ตั้ งกลุ่ ม
อุตสาหกรรมการผลิตยางพาราต้น แบบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและช่วยผลิ ต
เครื่องสีข้าวซ้อมมือให้กับประชาชน
 จุดเน้นที่ 5 การศึกษาเพื่อความมั่นคง
 มุ่ ง พั ฒ นาเยาวชนให้ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ สามารถ
ดารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข
 มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การขจัดความขัดแย้งโดยสันติวิธี บนพื้นฐานความหลากหลายของ
สังคมพหุวัฒนธรรม โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 การศึ ก ษาและพั ฒ นาเพื่ อ สร้ า งชุ ม ชนชายแดนใต้ ต้ น แบบ ที่ เหมาะสมท่ า มกลาง
สถานการณ์ความไม่สงบ 2 ชุมชน โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษาเอกชน เช่น เมาลิดสัมพันธ์ ตาดีกา
สัมพันธ์ งานวันเด็ก มหกรรมวิชาการ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และงานวันสาคัญต่าง ๆ
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รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่ 3
(วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 3๑ กรกฎาคม 2560)
กระทรวงศึกษาธิการ
 การสร้ า งเครื อ ข่ า ยแกนน าเพื่ อ พั ฒ นาการเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเอง (Self-Esteem),
เครือข่ายเยาวชนต้นแบบทาดีดูดี, ค่ายศิลปกรรมศาสตร์ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
 กิจกรรมกีฬา ได้แก่ กิจกรรมกีฬาสายสัมพันธ์ชายแดนใต้ของนักศึกษา กศน. ระดับอาเภอ
และจังหวัด มีนักศึกษาเข้าร่วม 10,937 คน และเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาภาคฤดูร้อน
ครอบคลุม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 กิจ กรรมลูก เสื อ จั ด ค่ ายเยาวชนสานสั ม พั น ธ์ ลู ก เสื อ กศน. ชายแดนใต้ ระดั บ จังหวั ด
มีลูกเสือเข้าร่วมจานวน 2,004 คน และการจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 12 ระหว่าง
วัน ที่ 4-๘ เมษายน 2560 ณ จั งหวัดสตู ล มี ลู กเสื อ เนตรนารี จาก 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ และจาก
ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เข้าร่วมชุมนุมกับลูกเสือไทย
รวมทัง้ สิ้น 5,924 คน
 จุดเน้นที่ 6 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจ
 ประชาสั ม พั น ธ์ แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ข่ า วสาร สร้ า งความเข้ า ใจในการร่ ว มกั น พั ฒ นา
การศึกษา โดยมหาวิทยาลั ย ราชภัฎ ยะลา ได้พั ฒ นานั กสื่ อสารชุมชน จานวน 90 คน จัดทาสื่ อสั นติภ าพ
จานวน 33 เรื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดสัมมนาผู้ นาศาสนา 37 คน สั มมนา
ผู้บริหารอิสลามศึกษาระดับนานาชาติ จานวน 500 คน
 จัด กิจ กรรม Road Show เปิดบ้า นคนพั น ธุ์ R สถาบัน การศึกษาในสั งกัดอาชีวศึกษาได้
สร้างแรงจูงใจในการศึกษาสายอาชีพในสถาบันอาชีวศึกษาทั้ง 18 แห่ง และจัดกิจกรรมแนะแนวในการศึกษา
ต่อของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 จุดเน้นที่ 7 การบริหารจัดการ
 พัฒนาสถานศึกษาด้านอาคารสถานที่ สังกัด สอศ. ก่อสร้างหอพักนักเรียน จานวน 7 แห่ง,
สังกัด สพฐ. ก่อสร้างบ้านพักครู 135 หลัง ซ่อมแซมบ้านพักครู 174 หลัง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 29 หลัง
 สนับสนุน ค่าตอบแทนพิเศษสาหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้น ที่ และสนับสนุนวิทยากรอิสลาม
ศึกษาในสถานศึกษา 361 แห่ง
 ดาเนินการวิจัย โดยสถาบันวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒ นธรรมภาคใต้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และกาหนดทิศทางในการพัฒ นาการศึกษาโดยจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์การศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี ที่สอดคล้องกับแผนการศึกษา
แห่งชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 โครงการห้องเรี ยนดนตรี ใน 3 โรงเรียนของจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากการที่ กระทรวงศึกษาธิการ
โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดแถลงข่าวเปิดโครงการ “ห้องเรียนดนตรี” เมื่อวันที่ 7
พฤษภาคม 2560 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อต้องการให้โครงการห้องเรียนดนตรี มีส่วนช่วย
เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา และมุ่งหวังที่จะใช้การศึกษาเป็นสื่อในการสร้างสันติสุขในพื้นที่ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ นอกเหนื อจากโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นการนา “กีฬา”
เข้าสู่ระบบการศึกษา การจุดประกายความฝันของเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ชอบเล่นกีฬา นั้น
ขณะนี้ สพฐ.ได้จัดทาหลักสูตรและคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการเป็นปีแรก ซึ่งเริ่มต้นรับสมัครคัดเลือก
นั กเรี ยนเข้ าเรี ยนแล้ วตั้ งแต่ ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา 2560 ใน 3 จั งหวั ดชายแดนภาคใต้ ได้ แก่ โรงเรียน
เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัดตานี โรงเรียนคณะราษฎรบารุง จังหวัดยะลา และโรงเรียนสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส
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รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่ 3
(วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 3๑ กรกฎาคม 2560)
กระทรวงศึกษาธิการ
ส าหรั บการสอบคั ดเลื อกโรงเรี ยนเบญจมราชูทิ ศ จ.ปั ตตานี ได้ สอบคั ดเลื อกนั กเรียนเข้าเรียนห้ องเรียนดนตรี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 37 คน (แยกเป็นนักเรียนชาย 25 คน หญิง 12 คน) และมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน
13 คน (แยกเป็นนักเรียนชาย 12 คน หญิง 1 คน) โรงเรียนคณะราษฎรบารุง จ.ยะลา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับได้
41 คน มัธยมศึกษาปีที่ 4 รับได้ 20 คน และโรงเรียนสุไหงโกลก จ.นราธิวาส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับได้ 19 คน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 รับได้ 15 คน รวม 3 โรงเรียนจานวนทั้งสิ้น 145 คน
ส่ วนปี การศึกษา 2561 กระทรวงศึกษาธิการตั้ งเป้ าหมายให้ โรงเรียนทั้ ง 3 แห่ ง รั บสมัครนั กเรียน
เข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนละ 30 คน รวม 60 คน โดย สพฐ.จะจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการ
ก่อสร้างปรับปรุงอาคารห้องฝึกซ้อม ครุภัณฑ์ อุปกรณ์/สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์เสริมในวงดนตรี โดยเน้นเครื่อง
ดนตรีมาร์ชชิ่งแบรนด์ 36 ชิ้น ชุดแต่งกายวงโยธวาทิต รถบัสปรับอากาศขนาดใหญ่ รวมทั้งครูผู้ฝึ กสอนดนตรี
ให้พอเพียงกับจานวนนักเรียนที่จะเปิดรับตามแผนการเรียนปีละ 60 คน หรือจะเพิ่มเป็น 180 คน ในปีการศึกษา
2562 เท่ากับว่าภายใน 3 ปีจะเปิดห้องเรียนดนตรีได้ครบทุกระดับชั้นทั้ง 3 โรงเรียน
 (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี
(พ.ศ.2560-2579) ของกระทรวงศึกษาธิ การ ได้จัดท าขึ้นโดยการมีส่ วนร่ว มของทุกภาคส่ วน โดยยึด
ตามยุทธศาสตร์พระราชทาน คือ “การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒ นา” ให้บรรลุ ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) คือ ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่ งชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2579)
นโยบายการบริ ห ารและพั ฒ นาจั งหวัด ชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2560-2562 เพื่ อ วางกรอบเป้ าหมายและ
ทิ ศ ทางการจั ด การศึ ก ษาให้ ป ระชาชนในเขตพั ฒ นาพิ เศษเฉพาะกิ จ จั งหวัด ชายแดนภาคใต้ ได้ รั บ บริก าร
การศึกษาที่มีคุณ ภาพอย่ างเท่าเทียมกัน พัฒ นากาลั งคนให้มีสมรรถนะในการทางานที่สอดคล้องกับความ
ต้ อ งการของตลาดงาน และการพั ฒ นาประเทศเป็ น ไปตามเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable
Development Goals : SDGs 2030) ภายใต้แนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อคนทุกคน และทุกคนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ของแผนดังกล่าว คือ “ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการศึกษาและเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21” โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ในการดาเนินงานขับเคลื่อน คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
กลไกสาคัญในการขับเคลื่อน ตามแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) มี 2 ระดั บ คื อ ๑) ระดั บ อ านวยการ และ ๒) ระดั บ การ
ขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติงาน
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รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่ 3
(วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 3๑ กรกฎาคม 2560)
กระทรวงศึกษาธิการ
 พิธีพระราชทานรางวัลแก่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจาปี 2558
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช
บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เสด็จออกแทนพระองค์ ณ ที่ทาการองค์การบริห ารส่ วนจังหวัดปัตตานี อาเภอเมืองปัตตานี พระราชทาน
รางวัลแก่คณะผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้
ประจ าปี พ.ศ.2558 เมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่ 14 พฤศจิ ก ายน 2559 ส าหรั บ โรงเรี ย น ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น ครู
และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ที่สมควรได้รับพระราชทานรางวัล ประจาปีพุทธศักราช
2558 เข้าเฝ้ าฯ รั บ พระราชทานรางวัล จานวน 28 รางวัล ดั งต่อ ไปนี้ ๑) รางวัลประเภทโรงเรียน จ านวน
5 รางวัล คือ โรงเรียนวิทยาอิสลามมูลนิธิ จังหวัดปัตตานี , โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา จังหวัดยะลา, โรงเรียนพัฒนา
อิสลาม จังหวัดปัตตานี , โรงเรียนดารุสสาลาม จังหวัดนราธิวาส และโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา จังหวัดปัตตานี
๒) รางวัลประเภทผู้บริหารโรงเรียน จานวน 5 รางวัล ๓) รางวัลประเภทครู จานวน 12 รางวัล และ ๔) รางวัลประเภท
นักเรียน จานวน 6 รางวัล
 การขั บ เคลื่ อ นการแก้ ไขปั ญ หาจั งหวั ด ชายแดนภาคใต้ ด้ า นการศึ ก ษา ศาสนา
และศิ ลปวั ฒนธรรม กลุ่ มภารกิ จงานที่ 4 ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2560 พล.อ.สุ รเชษฐ์ ชั ยวงศ์ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็ นประธานการประชุมการขั บเคลื่ อนการแก้ไขปั ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม กลุ่มภารกิจงานที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม
2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สาหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 การทางานของหน่วยงานต่าง ๆ ในกลุ่มภารกิจงานที่ 4
(การศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม) ซึ่งประกอบด้วย 5 หน่วยงานหลัก คือ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวง
วัฒนธรรม (วธ.) สานั กงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
(กอ.รมน.) และศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ที่ได้นาเสนอแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหา
และการพั ฒนาจั งหวัดชายแดนภาคใต้ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2560 รวมทั้ งแนวทางการดาเนิ นงานร่วมกั น
(แบบบู รณาการ) ในการขับเคลื่ อนภารกิจดังกล่าวให้ เกิดความยั่งยืน และเกิดความสันติสุ ขในพื้นที่ โดยแนวทาง
การดาเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ของกลุ่มภารกิจงานที่ 4 จะดาเนินการภายใต้กรอบการดาเนินงานตามงบประมาณ
ทีไ่ ด้รับจัดสรรจานวนทั้งสิ้น 2,777.777 ล้านบาท มีแผนงาน/โครงการรองรับจานวน 128 โครงการ
สาหรับในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ มีแผนงาน/โครงการรองรับ อาทิ
 ส านั กงานปลั ดกระทรวงศึ กษาธิ การ มี แผนปฏิ บั ติ การฯ และแนวทางด าเนิ นการ
ในการพัฒนาขับเคลื่ อนการแก้ไขปั ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามเป้าหมาย 7 ด้าน
ภายใต้จุดเน้น 7 ประการ และกลยุทธ์การดาเนินงาน 15 ข้อ
 ส านั ก งานคณ ะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มี โ ครงการ 33 โครงการ
ตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีโครงการที่สาคัญ เช่น โครงการโรงเรียน
อุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนจากจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ได้เข้าศึกษาต่อในโรงเรีย นชั้น นาที่ เข้าร่วมโครงการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จานวน
42 โรงเรียน โดยโรงเรียนอุปถัมภ์จะทาหน้าที่จัดการเรียนการสอนและจัดหาที่พักให้นักเรียนจากจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพให้เด็กเหล่านี้กลับมาเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาจังหวัดชายแดน
๘
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ภาคใต้ต่อไป, โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยสถานศึกษา
ร่วมจัดกิจกรรมกับชุมชนเกี่ยวกับศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม ฯลฯ
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีโครงการเพื่อพัฒ นาการศึกษาในพื้นที่
จั งหวั ด ชายแดนภาคใต้ จ านวน 14 โครงการ เช่น โครงการพั ฒ นาภาษาสู่ ส ากลโลกอาเซี ยน , โครงการ
การจัดการเรียนการสอนในศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพฯ ประจาอาเภอห่างไกล, การจัดการเรียนการสอนคู่ขนาน
(สอนอาชีพคู่กับ เรียนศาสนา) เป็ นต้น โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล
อีกทั้งบุ คลากรทางการศึกษาได้รับ การพัฒ นาให้ มีมาตรฐานวิช าชีพ ตลอดจนนักเรียนและนั กศึกษาได้รับ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีโครงการที่สาคัญในการพัฒนาการศึกษา
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ในประเทศให้แก่เยาวชนที่มีภูมิลาเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ “ทุนอุดมศึกษา
เพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ” เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ยังไม่มีที่เรียน หรือไม่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาได้ โดยสนับสนุนที่นั่งการศึกษาพร้อมให้ทุนค่าเล่าเรียน โดยการยกเว้น
ค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร (กลุ่มที่ ๑ สาหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาได้) และสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ และศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนตามความต้องการของพื้นที่ให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
เพื่อสร้างอาชีพ และการมีงานทาในพื้นที่ตามศักยภาพของตนเอง (กลุ่มที่ ๒ สาหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) ทั้งนี้ เพื่ อให้เยาวชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้รับการพัฒนาเป็นนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถและนาความรู้ไปพัฒ นาท้องถิ่นภูมิลาเนาของตนเอง
สาหรับปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้ดาเนินการโอนเงินทุนค่าครองชีพ ประจาภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ ให้แก่ผู้รับ
ทุนกลุ่มที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (รายใหม่) จานวน ๒๕๐ ราย จานวนเงินคนละ ๒๐,๐๐๐.-บาท และเงินทุน
ค่าครองชี พ ประจ าภาคการศึ กษาที่ ๒/๒๕๕๙ ให้ แ ก่ ผู้ รับ ทุ น ฯ จ านวน ๑,๐๒๕ ราย จ านวนเงิน คนละ
๒๐,๐๐๐.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐.๕ ล้านบาท และดาเนินโครงการประชุมชี้แจงและติดตามประเมิ นผล
โครงการทุ น ฯ ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในเขตภาคกลาง ในระหว่ า งวั น ที่ ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ ณ
มหาวิทยาลั ย นเรศวร มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ นครสวรรค์ และมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ พระนครศรีอยุธ ยา เพื่ อ
ประสานและติดตามการดาเนินงาน และเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งเยี่ย มเยียน
และดูแลความเป็นอยู่ของผู้รับทุนฯ และดาเนินโครงการปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพในพื้นที่
และสร้างเครือข่ายผู้รับ ทุนฯ รุ่นที่ ๕ รุ่นที่ ๖ และรุ่นที่ ๗ ที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมี
นักศึกษาทุนฯ เข้าร่วมโครงการจานวน ๒๔๕ คน จากสถาบันอุดมศึกษา จานวน ๕๑ แห่ง ในระหว่างวันที่ ๓ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงแรม สีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก และดาเนินการรับสมัคร และคัดเลือกนิสิต
นักศึกษา เพื่อรับ ทุนโครงการทุน อุดมศึกษาเพื่อการพัฒ นาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ ๓ ปีการศึกษา
๒๕๕๙ (กลุ่มที่ ๒ สาหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) จานวน ๒๕๐ ทุนๆ ละ
๔๐,๐๐๐.-บาท/ปีการศึกษา โดยรับสมัครนิสิต นักศึกษาที่มีภูมิลาเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ๕ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ที่ ก าลั งศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาตรีชั้ น ปี ที่ ๑ ในปี ก ารศึ กษา ๒๕๕๙ ที่ ข าดแคลนทุ น ทรัพ ย์
และมีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี และศึกษาในสาขาวิช าขาดแคลนของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๙
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ซึ่งได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนฯ ระยะที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จานวน ๒๕๐ คน เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้
ได้ขออนุเคราะห์ที่นั่งการศึกษาเป็นกรณีพิเศษจากสถาบันอุดมศึกษา เพื่อจัดทาประกาศรับสมัครผู้รับทุนโครงการ
ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ระยะที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (กลุ่มที่ ๑) ต่อไป
สาหรับการดาเนินโครงการพัฒนาระบบแนะแนวการศึกษาสาหรับเยาวชนในพื้นที่เขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ ประสานงานร่วมกับ
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบแนะแนวการศึกษาสาหรับเยาวชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ๕ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะ
ด้านวิช าการ-กี ฬ า เปิ ด โลกทั ศ น์ ศึ ก ษาพหุ วัฒ นธรรม น้ อ มน าหลั กปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง เมื่อวันที่ ๓
พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยจัดอภิปราย เรื่อง แนะแนวอาชีพและระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบัน
อุดมศึกษา ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ นราธิวาส และโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติพระศรีนครินทร์ ยะลา ในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้ ณ วิทยาลัยการ
อาชีวศึกษาปทุมธานี และ สกอ. ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเปิดโลก
ทัศน์ให้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๔- ๕ จากโรงเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ในโครงการสานฝันการกีฬาฯ ซึ่งมีการบรรยายเรื่องการรับเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา การเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้ารั้วมหาวิทยาลัย โดยผู้บ ริหารสานักทะเบียนนักศึกษา อีกทั้ง มีกิจกรรมสันทนาการที่จัดโดย
นักศึกษาโครงการจิตอาสา และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่อานวยความสะดวกและให้การดูแลเป็นอย่างดี
นอกจากนี้ ยังกาหนดให้ดาเนิน โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “เยาวชนชายแดนใต้กับเส้นทางอาชีพในยุค
Thailand 4.0” เพื่อให้ข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในประเทศ
ไทย ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาที่ตั้งในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้าง
แรงจู งใจและเสริ มสร้ างโอกาสทางการศึก ษาต่อระดั บ อุด มศึ กษา ให้ แก่ เยาวชนในพื้ น ที่ เขตพั ฒ นาพิ เศษ
เฉพาะกิจ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา
ในขณะเดียวกัน สถาบันวิทยาลัยชุมชน ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด สกอ. ยังคงดาเนินการ
โครงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และโครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ โดยเป็นกลไกในการส่งเสริมด้านอาชีพ และการอยู่
ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
 สานั กงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้ดาเนินโครงการ
4 โครงการตามแผนปฏิบัติการฯ เช่น โครงการฝึกอาชีพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส,
โครงการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและขยายผลการดาเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดาริสู่ประชาชน
จังหวัดชายแดนภาคใต้, โครงการเติมปัญญาสร้างความรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะ เป็นต้น
 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีจานวนโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ
8 โครงการ ซึ่ งสอดคล้ องกั บจุ ดเน้ นต่ าง ๆ อาทิ โครงการพั ฒนาคุณภาพการจั ดการเรียนรู้โรงเรียนเอกชนที่ จั ด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, โครงการส่งเสริมการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบบูรณาการ,
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ในศตวรรษที่ 21 เป็นต้น
 การดาเนินงานให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษา
๑๐

รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่ 3
(วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 3๑ กรกฎาคม 2560)
กระทรวงศึกษาธิการ
 สืบเนื่องมาจากการดาเนินงานให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องให้กับทายาท
ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความ ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมาย
ให้ดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2548 อนุมัติในหลักการให้ความช่วยเหลือ โดยเริ่ม
ดาเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบันมีทายาทผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่อง จานวน 6,577 ราย ซึ่งการให้ทุนการศึกษาจะเริ่มให้นับแต่ทายาท
เข้ารับการศึกษาไปจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีภายในประเทศและมีอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
สาหรับหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ ให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษาตามระดับชั้น
การศึ กษา ดั งนี้ ๑) ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ กเล็ ก/กศน. 5,000 บาท/ปี ๒) อนุ บ าล/ประถมศึ กษา 6,000 บาท/ปี
๓) มัธยมศึกษา/ปวช. 10,000 บาท/ปี และ ๔) อุดมศึกษา/ปวส. 20,000 บาท/ปี เป้าหมาย นักเรียนทุนการศึกษา
รายปีต่อเนื่อง ประจาปีงบประมาณ 2559 จานวน 1,471 คน จาแนกดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

จานวน
นักเรียนทุน
692
79
150
104
177
164
55
14
36
1,471

สถานที่มอบทุน
สพป.นราธิวาส เขต 1
สพป.นราธิวาส เขต 2
สพป.นราธิวาส เขต 3
สพป.ปัตตานี เขต 1
สพป.ปัตตานี เขต 2
สพป.ปัตตานี เขต 3
สพป.ยะลา เขต 1
สพป.ยะลา เขต 2
สพป.ยะลา เขต 3
สพป.สงขลา เขต 2
สพป.สงขลา เขต 3
รวม

กาหนดการ
ที่มอบทุน
26 - 28 ธ.ค. 2559
8 ธ.ค. 2559
9 ธ.ค. 2559
20 - 22 ธ.ค. 2559
10 - 11 ม.ค. 2560

 จั ดสรรทุ นการศึ กษาระดั บปริ ญญาเอก ส านั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา
มีโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสาหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
เพื่อผลิตและพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสาหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และ
จังหวัดสงขลา โดยมุ่งหวังให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการและความสามารถในการสอน โดยเฉพาะในสาขาที่
รองรับ การพัฒ นาพื้น ที่เขตเศรษฐกิจ สามฝ่ ายอินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย และมีผ ลงานวิจัยในการช่ว ย
แก้ปัญ หาเพื่อลดความรุนแรงของสถานการณ์ในภาคใต้ รวมทั้งช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจในเขตพัฒ นาเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการดาเนินโครงการ จานวน
๖ มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่/วิทยาเขตปัตตานี) มหาวิทยาลั ย
๑๑

รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่ 3
(วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 3๑ กรกฎาคม 2560)
กระทรวงศึกษาธิการ
นราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (วิทยาเขตสงขลา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (วิทยาเขตสงขลา/
วิทยาเขตสตูล) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (วิทยาเขตสงขลา)
และในการจั ด สรรทุ น ประจ าปี ๒๕๕๙ ได้ ด าเนิ นการจัดสรรทุ นโครงการพั ฒนาอาจารย์ และบุ คลากรสาหรับ
สถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจาปี ๒๕๕๙ จานวน ๒๕ ทุน ประกอบด้วย
ทุนปริญญาเอกในประเทศ จานวน ๑๙ ทุน และทุนปริญญาเอกต่างประเทศ จานวน ๖ ทุน ผลการดาเนินโครงการ
ตั้งแต่ ปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๙ จัดสรรทุนทั้งสิ้น จานวน ๓๑๙ ทุน จาแนกเป็น ทุนปริญญาเอกในประเทศ จานวน
๒๖๗ ราย และทุ น ปริ ญ ญาเอกต่ างประเทศ จ านวน ๕๒ ราย ปั จ จุ บั น มี ผู้ รับ ทุ น ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
ปริ ญ ญาเอก จานวน ๑๐๔ ราย อยู่ ระหว่างศึกษา จานวน ๑๙๑ ราย เสียชีวิต จ านวน ๑ ราย และปฏิ บั ติ
ผิดสัญญารับทุน จานวน ๒๓ ราย
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กาหนดแผนการจัดสรรทุน ประจาปี ๒๕๖๐ จานวน ๒๐
ทุน ประกอบด้วย ทุนปริญญาเอกในประเทศ จานวน ๑๕ ทุน และทุนปริญญาเอกต่างประเทศ จานวน ๕ ทุน
 การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยดาเนินการ ดังนี้
 โครงการเติมปัญญาสร้างความรู้สู่สถาบันปอเนาะ มีการส่งเสริมทักษะอาชีพ
การมีงานทาให้แก่นักเรียนในสถาบัน ปอเนาะ จานวน 5,653 คน ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ในสถาบันปอเนาะ
จานวน 377 แห่ง ปรับปรุง/พัฒนาอาคารและสถานที่ในสถาบันปอเนาะ จานวน 249 แห่ง จัดค่ายเยาวชน
ให้กับเยาวชนในสถาบันศึกษาปอเนาะเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ จานวน 939 คน
 โครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส
มีการส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนโรงเรียนพระดาบส และบุคลากร
ผู้ควบคุม รุ่นที่ 7 จานวน 90 คน มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ฝึกทักษะอาชีพระยะสั้นและพัฒนาคุณภาพชีวิต
รุ่น ที่ 7 ให้ แก่นั กเรี ย นโรงเรี ย นพระดาบส จานวน 80 คน จั ดกิจกรรมพระดาบสเคลื่ อนที่ร่ว มกับ กศน.
ในการให้บริการช่วยเหลือในการตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่อง ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
ให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในอาเภอบันนังสตา อาเภอรามัน อาเภอยะหา อาเภอเมืองยะลา จานวน
400 คน
 โครงการส่งเสริ ม ภาษาคู่ก ารเรี ยนรู้ สู่ห มู่ บ้า นชายแดนใต้ ส่ งเสริมภาษาคู่
การเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร จานวน 2,879 คน ภาษามลายูถิ่น จานวน 3,648 คน ภาษา
มลายูกลาง จานวน 4,089 คน ภาษาอังกฤษ จานวน 1,065 คน และภาษาอาหรับ จานวน 25 คน
 โครงการริน น้าใจสู่เยาวชน กศน.ชายแดนใต้ ได้จัดอบรมพัฒ นาศักยภาพ
เยาวชน กศน.ชายแดนใต้ ระดั บมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับจังหวัด รายวิชาหลัก หลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์
วิ ท ยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอั ง กฤษ สั ง คมศึ ก ษา และการแนะแนวการศึ ก ษา จ านวน 543 คน
จั ดนิ ท รรศการวิช าการส่ งเสริ ม การเรี ยนรู้รายวิช าหลั ก หลั ก ได้ แก่ คณิ ต ศาสตร์ วิท ยาศาสตร์ ภาษาไทย
ภาษาอั งกฤษ สังคมศึกษา และการแนะแนวการศึกษาในระดับจังหวัด 5 จังหวัดในพื้ นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ มีผู้ร่วมกิจกรรม จานวน 1,283 คน และจัดทาสื่อส่งเสริมการเรียนรู้รายวิชาหลัก จานวน 600 ชุด
 โครงการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและขยายผลการดาเนินงาน
อันเนื่องมาจากพระราชดาริสู่ประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดอบรมและจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านอาชีพ
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ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามบริบทพื้นที่ให้แก่บุคลากร กศน.อาเภอ และบุคลากรและนักเรียน
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จานวน 730 คน
 โครงการกีฬาสายสัมพันธ์ชายแดนใต้ จัดแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้าง
ความรัก ความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยในหมู่คณะให้กับเยาวชนนอกระบบโรงเรียน ในระดับตาบล/อาเภอ
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 5,953 คน และระดับจังหวัด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 4,984 คน
 โครงการเยาวชนสานสั ม พั น ธ์ ลู กเสื อ กศน.ชายแดนใต้ จั ด ค่ า ยเยาวชน
สานสัมพันธ์ ลูกเสือ กศน. ชายแดนใต้ ระดับจังหวัด ในรูปแบบกิจการลูกเสือ กศน. ให้กับเยาวชนในจังหวัด
ชายแดนใต้ จานวนทั้งสิ้น 2,138 คน
 โครงการมหกรรมวิ ทยาศาสตร์ และอาชี พ เพื่ อคนชายแดนใต้ อยู่ ร ะหว่ า ง
ดาเนินการวางแผน จัดเตรียม 1) นิทรรศการกิจ กรรมของกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 19 แห่ง 2)
ผลงานวิช าการของกลุ่ ม ส านั ก งาน กศน. จั งหวั ด ชายแดนใต้ 5 แห่ ง 3) นิ ท รรศการกิ จกรรมหน่ ว ยงาน
เครือข่ายในจังหวัดชายแดนใต้ 10 แห่ ง และ 4) นิทรรศการกิจกรรมอาชีพของศูนย์ฝึ กและพัฒ นาอาชีพ
ราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี ฯลฯ
๓. เสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ด้านการศึกษากับนานาประเทศ
 ให้ การต้ อนรั บและหารื อประเด็ นความร่ วมมื อด้ านการศึ กษากั บผู้ แทนประเทศต่ าง ๆ
เพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางการศึกษา และนากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่การพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย
 ให้การต้อนรับ นายเบนจามิน คิง (H.E. Mr. Benjamin King) เอกอัครราชทูต
นิ วซี แลนด์ ประจ าประเทศไทย เมื่ อวั นที่ 22 กรกฎาคม 2559 โดยรัฐมนตรีว่ าการกระทรวงศึ กษาธิการ
ได้กล่าวถึงประเด็นความร่วมมือด้านการศึกษาที่รัฐบาลนิวซีแลนด์ให้การสนับสนุนส่งเสริม อาทิ ทุนการศึกษา
ให้แก่ครูไทยเพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือประกาศนียบัตรระดับสูงในสาขการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษา
ที่ ส อง (Master’s Degree in Teaching English as Second Language : MTESOL) ที่ ป ระเทศนิ ว ซี แ ลนด์
การแลกเปลี่ยนนักเรียน/นักศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนไทยและนิวซีแลนด์
รวมทั้งการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การประกันคุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ การอาชีวศึกษา และจะมี
การขยายความร่วมมือในระดับอุดมศึกษากับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการเกษตร ซึ่งเป็นสาขา
วิช าชี พที่ ฝ่ ายนิ วซี แลนด์ มี ความเชี่ ยวชาญ นอกจากนี้ รัฐมนตรี ว่ าการกระทรวงศึ กษาธิ การ ยั งได้ กล่ าวว่ า
กระทรวงศึกษาธิการพร้อมเป็ นเจ้าภาพในการจัดการประชุมคณะทางานร่วมด้านการศึกษาไทย – นิวซีแลนด์
ครั้งที่ 3 (JWG) ซึ่งจะเป็นโอกาสอันดีสาหรับทั้งสองฝ่ายในการดาเนินความร่วมมือในลักษณะความเป็นหุ้นส่วน
(partnership) โดยฝ่ายนิวซีแลนด์จะพิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการประชุมต่อไป
 ให้ การต้ อนรั บ Mr. Mark Garnier ผู้ ช่ วยรั ฐ มนตรี ประจ ากระทรวงการค้ า
ระหว่างประเทศ ของสหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ได้มีการหารือด้านการศึกษาในประเด็น
เรื่องความรู้เกี่ยวกับเส้นทางอาชีพ (Career Path) ให้กับนักเรียน เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนมีทางเลือก
ที่จะเรียนตามความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งจะช่วยลดปัญหาบัณฑิตจบการศึกษาในสาขาที่ไม่ตรงกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานได้ สาหรับความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักรได้
ดาเนิ นการมาอย่ างยาวนานและเป็ นไปอย่ างต่ อเนื่ อง โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งในเรื่องการจั ดอบรมภาษาอั งกฤษ
๑๓

รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่ 3
(วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 3๑ กรกฎาคม 2560)
กระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก บริติช เคานซิล ในการส่งวิทยากรมาเป็นผู้อบรมวิธีการสอนภาษาอังกฤษให้กับครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษชาวไทย โดยกระทรวงศึกษาธิการ และบริติช เคานซิล มีกาหนดจัดอบรมภาษาอังกฤษในลักษณะ
ดังกล่าวร่วมกันอีกครั้งในปี 2560
 ให้ การต้ อนรั บ นายคิ ริ ล ล์ บาร์ สกี (H.E. Mr. Kirill Barsky) เอกอั ครราชทู ต
สหพันธรัฐรัสเซียประจาประเทศไทย เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ และหารือเรื่องความร่วมมือด้านการศึกษา
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ในการหารือดังกล่าวนายคิริลล์ บาร์สกี (H.E. Mr. Kirill Barsky) เอกอัครราชทูต
สหพั น ธรั ฐ รั ส เซี ย ประจ าประเทศไทย ได้ ก ล่ าวว่ า รั ฐ บาลรั ส เซี ย นได้ จั ด สรรทุ น การศึ ก ษาให้ แ ก่ ผู้ เรี ย น
ระดับอุดมศึกษาของไทยทุกปี ๆ ละ 25 – 30 ทุน โดยนักศึกษาไทยส่ วนใหญ่สนใจไปศึกษาต่อในด้านภาษา
รัสเซีย วรรณคดี และวารสารศาสตร์ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลรัสเซียต้องการสนับสนุนให้นักศึกษาไทยไปศึกษาต่อใน
ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละเศรษฐศาสตร์ ม ากขึ้ น โดยเฉพาะด้ า นพลั ง งานนิ ว เคลี ย ร์ จึ ง ขอให้
กระทรวงศึ กษาธิการพิ จารณาให้ ความสนั บสนุ นในการคั ดเลื อกบุ คคลเข้าเรียนในสาขาดังกล่ าว นอกจากนี้
ได้เสนอให้มีการจัดตั้งคณะทางานร่วมระหว่างกระทรวงศึกษาธิการไทยกับกระทรวงศึกษาธิการรัสเซีย (Joint
Working Group) เพื่อเป็นเวทีในการหารือร่วมกันเพื่อสนับสนุนการศึกษาด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น การแลกเปลี่ยน
นักเรียน/นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น นอกจากนี้ เอกอัตรราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจา
ประเทศไทย ได้เชิญ ให้ ผู้ แทนกระทรวงศึ กษาธิการเข้ าร่วมการประชุม ASEAN – Russia University Forum
ครั้ งที่ 1 ที่ จะจั ดขึ้ นระหว่ างวั นที่ 1 – 2 กั นยายน 2559 รวมทั้ งขอให้ กระทรวงศึ กษาธิ การช่ วยเผยแพร่
ประชาสั มพั นธ์และส่ งผู้ แทนเข้ าร่ วมการแข่งขั นเพื่ อรับรางวัล “Society Award 2016” ซึ่ งเป็ นรางวัลด้ าน
ภูมิศาสตร์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและแหล่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของรัสเซีย ซึ่งจัดโดยสถาบันภูมิศาสตร์
ของรัสเซีย ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับข้อเสนอของเอกอัคราชทูตฯ ไว้พิจารณา พร้อม
มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษารายละเอียดและดาเนินการต่อไป และได้เสนอให้มีการปรับปรุงความตก
ลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษา ซึ่งได้มีการลงนามไว้ตั้งแต่ปี 2547 เพื่อเป็นกรอบในการจัดตั้งคณะทางาน
ร่วม (Joint Working Group) ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของทั้งสองประเทศต่อไป
 ให้ ก ารต้ อ นรั บ นายไบรอั น จอห์ น เดวิ ด สั น (Mr. Ftian John Davidson)
เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจาประเทศไทย เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อหารือเกี่ยวกับความ
ร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น.
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวขอบคุณฝ่ายสหราชอาณาจักรที่ให้ การสนับสนุ นการพัฒ นา
การศึกษาของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยการฝึกอบรม
ครูอาจารย์ และยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในโรงเรียน ตลอดจนพัฒนาบุคลากรและครูไทย เช่ น โครงการ
พั ฒ นาครู แ กนน าด้ านการเรี ย นการสอนภ าษาอั งกฤษ (Boot Camp) โครงการพั ฒ นาหลั กสู ตร
Entrepreneurship มาตรฐานสากล โครงการผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ เป็นต้น โดยนายไบรอัน จอห์น เดวิดสัน
(Mr. Ftian John Davidson) เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจาประเทศไทย ได้กล่าวเน้นย้าถึงความสาคัญ
ของความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างทั้งสองประเทศ โดยที่ผ่านมาไทยและสหราชอาณาจักรได้ร่วมดาเนิน
โครงการต่าง ๆ ภายใต้ Newton Fund โดยผ่านทางบริติช เคานซิล เป็นหน่วยงานหลัก เช่น โครงการสนับสนุน
ความเป็นนานาชาติอุดมศึกษาไทยด้านการศึกษาร่วม (Transnational Education : TNE) Stem EDUCATION
เป็ นต้ น พร้ มทั้ งมองว่าประเทศไทยมี ศั กยภาพเพี ยงพอที่ จะเป็ นศู นย์กลางด้านการศึ กษา (Education hub)
๑๔

รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่ 3
(วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 3๑ กรกฎาคม 2560)
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ของอาเซียน นอกจากนี้ ยังย้าถึงควาพร้อมของฝ่ายสหราชอาณาจักรในการสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษา
และการปฏิรูปการศึกษาของไทยในทุกด้าน
 ให้ ก ารต้ อ นรั บ นายไบรอั น จอห์ น เดวิ ด สั น (Mr. Ftian John Davidson)
เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจาประเทศไทย เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่าง
ประเทศไทยและสหราชอาณาจั กร เมื่ อวั นที่ 14 กั นยายน 2559 เวลา 13.30 น. โดยสหราชอาณาจั กร
สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการพัฒนาครูแกนนาด้านการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) การปรับปรุงหลั กสู ตรและตาราเรียน เป็ นต้น ซึ่ งทางกระทรวงศึกษาธิการ
มีแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาในอีกหลายประเด็น เช่น การพัฒนาครุ ณภาพและมาตรฐานของครู การเพิ่ม
จานวนชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษจากสั ปดาห์ ละ 1 ชั่วโมง เป็ นสั ปดาห์ ละ 5 ชั่วโมง เป็ นต้น ในการนี้ เอกอัค
ราชทูตสหราชอาณาจักรฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการศึกษาของไทย โดยหวัง
เป็ นอย่ างยิ่งว่ าความร่วมมือระหว่างสองประเทศจะพัฒนามากขึ้นอีกในอนาคต โดยพร้อมจะให้ความร่วมมือ
ในการสนับสนุนเพื่อพัฒนาการศึกษาไทยในทุกระดับ รวมทั้งการอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของไทยด้วย
 ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Pit Chamnan Secretary of State กระทรวงศึกษาธิการ
เยาวชนและกีฬาราชอาณาจักรกัมพูชา ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ และนาคณะผู้บริหารระดับสูง จานวน 18 คน
เพื่อศึกษาดูงานด้านการบริหารงบประมาณ บุคลากร และทรัพย์สินของกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 18 –
22 กันยายน 2559 โดยคณะผู้แทนฯ ได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับนโยบายด้านการศึกษา การวางแผน
งบประมาณ การบริหารจัดการระบบงบประมาณ จาก พันเอก ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และผู้ แ ทนจากส านั ก นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ และส านั ก อ านวยการ ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้คณะผู้แทน ฯ ยังได้เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปการดาเนินงานของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โรงเรียนหอวัง
และมหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ โดยคณะผู้ แทนกั มพู ชาได้ให้ ความสนใจซั กถามรายละเอี ยดทุ กขั้นตอนของ
การปฏิ บั ติ และการเชื่ อมโยงของหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องกั บการปฏิ บั ติ ทุ กระดั บ และการก ากั บดู แล รวมทั้ ง
หน่วยงานที่ตรวจสอบการใช้งบประมาณ ซึ่งการเดินทางมาศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ
เยาวชนและกี ฬ าราชอาณาจั ก รกั ม พู ช า เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การงบประมาณและบุ ค ลากรครั้ ง นี้
เป็ น วั ตถุ ป ระสงค์ ของรั ฐ บาลกั มพู ช าที่ ต้ องการศึ กษาประสบการณ์ จากประเทศไทย เพื่ อน าไปปรั บ ใช้ ใน
การยกระดับคุณภาพการศึกษาและจัดทาแผนการบริหารระบบงบประมาณที่มีประสิทธิภาพของรัฐบาลกัมพูชา
 ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Nguyen Tat Thanh เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามประจาประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับตาแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา
14.00 น. นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริ ญเศรษฐศิลป์ รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ การต้อนรับ
โดยได้ห ารือในประเด็น สาคัญ 3 เรื่อง คือ ๑) การส่ งเสริมการเรียนการสอนภาษาเวียดนามในประเทศไทย
ซึ่งปั จจุ บั นมีโรงเรียนไทยสอนภาษาเวียดนามอยู่ 47 แห่ ง แต่ประสิ ทธิผลทางการเรียนยังควรต้องได้รับการ
ปรับปรุง ซึ่งรัฐบาลเวียดนามยินดีที่จะร่วมมือในการจัดส่งผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อแนะนาการสอนในประเทศไทย
หรือกระทรวงศึกษาธิการจะส่งครูไปเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมในมหาวิทยาลัยของเวียดนาม นอกจากนี้ รัฐบาล
เวียดนามยังประสงค์จะให้ช่วยเหลือในการอบรมภาษาเวียดนามแก่ชาวเวียดนามที่อพยพมาอยู่ในประเทศไทย
ซึ่งส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในจังหวัดที่ติดแม่น้าโขงอีกด้วย ๒) นักเรียนเวียดนามที่มาศึกษาในประเทศไทย ประสงค์
จะเป็นครูสอนในโรงเรียนไทยสอนภาษาเวียดนามอยู่ 47 แห่ง แต่ประสิทธิผลทางการเรียนยังควรต้องได้รับการ
๑๕

รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่ 3
(วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 3๑ กรกฎาคม 2560)
กระทรวงศึกษาธิการ
ปรับปรุง ซึ่งรัฐบาลเวียดนามยินดีที่จะร่วมมือในการจัดส่งผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อแนะนาการสอนในประเทศไทย
หรือกระทรวงศึกษาธิการของไทยจะส่งครูไปเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมในมหาวิทยาลัยของเวียดนาม นอกจากนี้
รัฐบาลเวียดนามยังประสงค์จะให้ความช่วยเหลือในการอบรมภาษาเวียดนามแก่ชาวเวียดนามตามมาตรฐานด้วยและ
๓) ขอทราบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติเวียดนามในประเทศไทย พร้อมทั้งข้อกาหนดต่าง ๆ
 ให้ การต้ อ น รั บ น ายพ อล โรบิ ลลี ย าร์ ด (H.E. Mr. Paul Robilliard)
เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจาประเทศไทย เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะแสดงความยินดีต่อ
นายชั ย พฤกษ์ เสรี รั กษ์ ปลั ดกระทรวงศึก ษาธิ การ ในโอกาสเข้ารับ ต าแหน่ งใหม่ แ ละหารือ ความร่ว มมื อ
ด้านการศึกษา เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยเอกอัครราชทูตออสเตรเลียฯได้กล่าวถึงความร่วมมือ
ด้านการศึกษาระหว่างไทยกับออสเตรเลียที่ดาเนินมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึง
ระดับอุดมศึกษา เช่น โครงการโรงเรียนคู่พัฒนา (BRIDGE Project) และโครงการแผนโคลัมโบฉบับใหม่ อีกทั้ง
ยังมีนั กเรียน นั กศึกษาไทย เดิน ทางไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลียเป็นจานวนมาก ด้วยความสัมพัน ธ์
อั น แน่ น แฟ้ น ระหว่ า งไทยกั บ ออสเตรเลี ย ฝ่ า ยออสเตรเลี ย จึ ง มี ค วามประสงค์ ที่ จ ะด าเนิ น ความร่ ว มมื อ
ด้านการศึกษากับไทยมากขึ้น ทั้งการส่งเสริมให้ผู้เรียนชาวออสเตรเลียเดินทางมาศึกษาในประเทศไทยมากขึ้น
และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในด้านที่ฝ่ายออสเตรเลียมีความเชี่ยวชาญ
โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เกี่ยวกับนโยบายด้านการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการต้องเร่งดาเนินการ ได้แก่ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
สาหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสังกัด การปรับหลักสูตรการเรียนการสอน การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
การจัดการศึกษาที่บู รณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
(STEM Education) การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ คิด และวิเคราะห์ด้วยตนเอง การพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพ
และทักษะภาษาอังกฤษของผู้ เรียนอาชีวศึกษา นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการยังได้เร่งพัฒ นาการศึกษา
ส าหรั บ ผู้ ที่ อ ยู่ ในพื้ น ที่ ห่ างไกล การน าเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารมาใช้ เพื่ อ การศึ ก ษา เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับการดาเนินงานตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลปัจจุบัน ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
มีความประสงค์ที่จะดาเนินความร่วมมือในด้านการศึกษากับออสเตรเลียที่เป็นรูปธรรม ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ
กล่ าวว่า พร้ อ มที่ จ ะร่ ว มมื อและสนั บ สนุ น การพั ฒ นาการศึก ษาในด้ านต่างๆ ของไทย โดยจะได้ห ารือกั น
ในรายละเอียดต่อไป
 การเยื อ นสาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพเมี ย นมาของนายแพทย์ ธี ร ะเกี ย รติ
เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) ระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2560 โดยปฏิบัติภารกิจสาคัญในการเยี่ยม
คารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมและรับฟังการ
บรรยายสรุปผลการดาเนินงาน ของศูนย์ซีมีโอระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาประวัติศาสตร์และประเพณีของซี
มีโอ-แชท (SEAMEO Regional Centre for History and Tradition: CHAT) เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐
โดยรัฐมนตรีฯ เมียนมาได้กล่าวถึงจุดเน้นการพัฒนาการศึกษาในระดับชาติที่ให้ความสาคัญกับการเสริมสร้าง
โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดการศึกษาทางเลือก และการจัดทากฎหมาย
การศึ กษาเอกชนเพื่ อรองรั บการเคลื่ อนย้ ายทางการศึ กษา เป็ นต้ น อย่ างไรก็ ดี ในระดั บภู มิ ภาค เมี ยนมาให้
ความสาคัญกับการศึกษาทางเลือก การลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา และ
การพัฒนากรอบอ้างอิงคุณวุฒิทางการศึกษา ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีฯ เมียนมามีความปรารถนาที่จะร่วมมือกับ
๑๖

รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่ 3
(วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 3๑ กรกฎาคม 2560)
กระทรวงศึกษาธิการ
ประเทศไทยในการพัฒนาการศึกษาด้านต่าง ๆ เช่น การอาชีวศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาครู และ
การพัฒ นาหลั กสูตร ในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนการศึกษาแนวทางการจัดตั้งสมาพันธ์ส หภาพนักเรียน/
นักศึกษา (student union) จากประเทศไทย เป็นต้น โดยมีการแลกเปลี่ยนถึงเป้าหมายการพัฒนาการศึกษา
ของไทยที่ อ ยู่ ใ นช่ ว งเปลี่ ย นผ่ า น โดยมี ก ารพั ฒ นาแผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ร ะยะ ๒๐ ปี ที่ ส อดคล้ อ ง
ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และนโยบายการพัฒนาประเทศที่ให้เสรีภาพทางการศึกษา วิชาการ และการส่งเสริม
ความร่วมมือของทุกภาคส่ว นในการจัดการศึกษา ตลอดจนการให้ความสาคัญกับการปฏิรูประบบครู ตั้งแต่
การคัดเลือก การฝึกอบรม และการสร้างแรงจูงใจในการทางานครูให้กับคนรุ่นใหม่ การจัดการศึกษาทางเลือก
การประกันคุณภาพทางการศึกษา การพัฒ นาแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด การส่งเสริม
การเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้อง
ตาม การดาเนินงานระดับประเทศดังกล่าว ประเทศไทยจึงมีแนวคิดในการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ
ด้ า นสะเต็ ม ศึ ก ษา และศู น ย์ ร ะดั บ ภู มิ ภ าคด้ า นปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเพื่ อ ความยั่ งยื น ของซี มี โ อ
โดยจะได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) ครั้งที่ ๔๙ ต่อไป
 ปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (ดร.ชั ย พฤกษ์ เสรี รั ก ษ์ ) ได้ ใ ห้ ก ารต้ อ นรั บ
Mr. Vincent Quah ผู้ บ ริ ห ารธุ ร กิ จ บริ ก ารเว็ บ ไซต์ Amazon ในภู มิ ภ าคเอเชี ย -แปซิ ฟิ ก และญี่ ปุ่ น
พร้อมคณะ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม
ณ International Congress on Education (ICE 2017) ในการนี้ คณะผู้บริหาร Amazon Web Service
ได้จัดบรรยายให้แก่ผู้แทนองค์กรหลั กและหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการที่รับผิ ดชอบด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เทคโนโลยี เพื่ อ การเรี ย นการสอน และการศึ ก ษาทางไกลผ่ า นดาวเที ย มได้ ท ราบเกี่ ย วกั บ
การให้บริการของทางบริษัท โดยเฉพาะเรื่อง Cloud Computing ซึ่งมีต้นทุนต่า (ประหยัด) แต่มีประสิทธิภาพ
สูงในการตอบสนองความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับในส่วนการให้บริการทางการศึกษา AWS
educate มีโครงสร้างพื้นฐานที่เข้มแข็ง สามารถให้บริการได้อย่างแพร่หลายทั่วโลก ประกอบด้วย เนื้อหา
หลั กสู ต ร ทั ก ษะการเรี ย นที่ ผ่ านการตรวจสอบและการรับ รอง การเรียนเพื่ อการท างาน และชุ ม ชนข อง
การปฏิบั ติ ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้เรียนที่จะได้รับรู้เรื่องราวต่าง ๆ ทั่วโลก
อย่างรวดเร็ว ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของหลักสูตร การพัฒนาของแอปพลิเคชัน โอกาสของการสร้างอาชีพ
และการแสวงหาความร่วมมือล่วงหน้า เป็นต้น ระบบ Cloud ของ Amazon Web Service ได้เปิดบริการมา
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 ปั จ จุบั นมีส ถาบันการศึกษามากกว่า 1,000 แห่ งทั่ว โลกได้มาเข้าร่ว มแล้ ว
ในจานวนนี้มหาวิทยาลัยของไทย 6 แห่ ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้ านนา และมหาวิท ยาลั ย หอการค้าไทย ทั้ งนี้ ผู้ บริห ารของ Amazon Web Service มุ่งหวังที่จ ะมี
ความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 1. ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของ Amazon
Web Service ไปยั ง สถานศึ ก ษาเพื่ อ การรั บ รู้ ที่ ก ว้ า งขวางมากขึ้ น 2. การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ด าเนิ น งานร่ ว มกั บ
กระทรวงศึ ก ษาธิก าร 3. การจั ด ท าเนื้ อหา (content) เป็ น ภาษาไทยในส่ ว นที่ ข าดหายไปปลั ด กระทรวง
ศึกษาธิการได้กล่าวขอบคุณ ผู้บริหารของ Amazon Web Service ที่สละเวลามาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้แทน
หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการครั้งนี้ และหวังว่าจะได้มีการพิจารณาขยายความร่วมมือระหว่างกันต่อไป
 นายแพทย์ธี ระเกียรติ เจริ ญ เศรษฐศิ ลป์ รัฐ มนตรีว่า การกระทรวงศึ กษาธิ การ ได้ ให้
การต้ อ นรั บ และหารื อ ความร่ ว มมื อ ด้ า นการศึ ก ษากั บ นายฮิ โ ระคาซุ มั ต สุ โ นะ (H.E Mr. Hirokazu
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Matsuno) วั ฒ นธรรม กี ฬ า วิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (MEXT) ประเทศญี่ ปุ่ น เมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่
1 พฤษภาคม 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาฯ ญี่ปุ่น ได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อการเสด็จสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งราชวงศ์ไทยและญี่ ปุ่นได้มีความสั มพันธ์อันดีต่อกันมา
ยาวนาน โดยในปี 2560 เป็นปีครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศ ครบรอบ 130 ปี พร้อมทั้งกล่าวถึง
การศึกษาในญี่ ปุ่ นว่า ปั จจุ บั นญี่ ปุ่ นกาลั งประสบกับปัญหาการลดลงของจานวนประชากรโดยเฉพาะวัยเด็ก จึง
จาเป็นต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น รัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้ให้ความสาคัญต่อการพัฒนา
การศึกษาเป็นอย่างมาก เนื่องจากการศึกษาเป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ โดยหวัง
ว่าการเข้าพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้ จะช่วยพัฒ นาความร่วมมือของทั้งสอง
ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
การส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยและญี่ปุ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาฯ
ญี่ปุ่ น ได้เสนอให้ฝ่ายไทยพิจารณาเรื่องการแลกเปลี่ยนครูไทยและญี่ปุ่น ซึ่งที่ผ่านมาได้มีครูไทยเดินทางไป
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ป ระสบการณ์ที่ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ โครงการ "International Educational Exchange
Programme" มาแล้วสองครั้ง จานวน 30 คน และเพื่อให้ครูญี่ปุ่นได้มีโอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนในไทย
บ้ าง จึ ง ขอให้ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารไทยพิ จ ารณาจั ด โครงการแลกเปลี่ ย นให้ แ ก่ ค รู ญี่ ปุ่ น ด้ ว ย นอกจากนี้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาฯ ญี่ปุ่ น ได้กล่าวว่าญี่ ปุ่นมีส ถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ที่เข้มแข็งมาก จากการฝึกอบรมครูเพื่อสร้างรากฐานที่เข้มแข็ง และมีการพัฒนาหลักสูตรที่ดี โดยจุดเด่นของ
การศึกษาญี่ปุ่นคือไม่ได้เน้นการสอนในทางวิชาการเพียงอย่างเดียว แต่ได้สอดแทรกการสอนด้านคุณธรร ม
จริยธรรม ระเบียบวินัย รวมถึงพลศึกษา ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้ช่วยหล่อหลอมให้นักเรียนญี่ปุ่นมีคุณภาพ ดังนั้น
ญี่ปุ่นต้องการผลักดันให้ระบบการเรียนการสอนแบบญี่ปุ่นแพร่หลายไปยังนานาชาติ
สาหรับข้อเสนอของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาฯ ญี่ปุ่น กระทรวงศึกษาธิ การไทยยินดีให้
การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ทั้งเรื่องการแลกเปลี่ยนครูของทั้งสองประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ครูไทยและญี่ปุ่น
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมทั้งเรื่องการจัดการศึกษารูปแบบญี่ปุ่นเพื่อช่วยยกระดับโรงเรียนของไทย
ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึ กษาธิการ ได้เสนอให้ฝ่ายญี่ปุ่นพิจารณาดาเนินการในรูปแบบโครงการ
โรงเรียนพี่โรงเรียนน้องหรือ Sister School เพื่อให้โรงเรียนไทยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในด้านหลักสูตร วิธีการจัดการ
เรียนการสอนที่สอดแทรกในด้านศีลธรรม จริยธรรม และการสร้างระเบียบวินัย มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบท
ของไทย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน นอกจากนี้ ยังได้กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มี
การเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบญี่ปุ่น ซึ่งในอนาคตจะมีศูนย์พัฒนาหลักสูตรสาหรับครู
ซึ่งถือเป็นจุดเชื่อมต่อที่ดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาระหว่างไทยและญี่ปุ่นต่อไป
 กระทรวงศึ กษาธิ การเป็ น เจ้ าภาพและเข้ าร่ วมการประชุ ม ในเวที ระดั บ นานาชาติ
เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และนาเสนอทิศทางการพัฒนาการศึกษา
 ความร่ ว มมื อ ด้ า นการศึ ก ษากั บ กั ม พู ช า ผลการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี
เมื่อวันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2559 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ อนุมัติการจัดทาและ
ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาไทย – กัมพูชา ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
กั บ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เยาวชน และกี ฬ าแห่ ง ราชอาณาจั ก รกั ม พู ช า (ฉบั บ แก้ ไข) โดยให้ รั ฐ มนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว สาระสาคัญของบันทึกความเข้าใจฯ
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(ฉบั บ แก้ ไข) เป็ น กรอบความร่ ว มมื อ ทางการศึ ก ษาในรูป แบบต่ า ง ๆ ที่ ได้ รับ การส่ งเสริม การจั ด การโดย
หน่ ว ยงานรั ฐ บาลที่ เกี่ ย วข้ อ งของคู่ ภ าคี ซึ่ ง อาจอยู่ ใ นรู ป แบบของการเชื่ อ มโยงระหว่ า งโรงเรี ย นและ
สถาบันการศึกษา โดยดาเนินกิจกรรมความร่วมมือ เช่น การแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้บริหารระดับสูง การ
แลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ข้อมูลและสื่อการศึกษาในกรอบสาขาความร่วมมือที่
กาหนด ตลอดจนการจัดประชุมสัมมนาซึ่งอยู่ในขอบเขตอานาจหน้าที่ของคู่ภาคี โดยได้ระบุให้ มีการจัดตั้ง
คณะทางานร่วมด้านการศึกษา ไทย – กัมพูชา เพื่อใช้เป็นเวทีในการหารือกิจกรรมและโครงการความร่วมมือ
ระหว่างกัน และจะประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ทั้งนี้ กาหนดระยะเวลาในการบังคับใช้และสิ้นสุดของบันทึกความเข้าใจฯ เป็นระยะ
5 ปี เว้นแต่ภาคีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงเจตนาที่จะสิ้นสุดบันทึกความเข้าใจฯ (ฉบับแก้ไข)
เป็นเวลา 6 เดือนล่วงหน้า ซึ่งแตกต่างจากบันทึกความเข้าใจฉบับเดิมที่มิได้ระบุกาหนดการสิ้นสุดไว้
 การประชุมสภาครูอาเซียน +๑ ครั้งที่ ๓๒ คณะผู้แทนคุรุสภา จานวน 23 คน
ร่วมประชุมสภาครูอาเซียน +๑ ครั้งที่ ๓๒ หัวข้อ “Expansion of Quality Education in ASEAN and Korea
through Character Global Citizenship Education ระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน 2559 ณ โรงแรม
The K-Hotel กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี โดยในการประชุมดังกล่าว ผู้แทนจากประเทศสมาชิกได้ร่วมกันนาเสนอ
รายงานเกี่ยวกับการขยายการศึกษาที่มีคุณภาพในอาเซียน และสาธารณรัฐเกาหลี โดยการจัดการศึกษาเพื่อความ
เป็ นพลเมืองโลก นอกจากนี้ มี การเสนอรายงานพิ เศษด้านการศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลี และการน าเสนอ
ห้ อ งประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ย ซึ่ งประเทศไทยได้ น าเสนอร่ ว มกั บ ผู้ แ ทนสาธารณรั ฐ สิ งคโปร์ ในหั ว ข้ อ Teaching
Professional Standard ผลการประชุมสรุปได้ว่า สถานการณ์ โลกาภิวัติได้นามาซึ่ง ความเชื่อมโยงระหว่าง
ประเทศ ถึงเวลาแล้วที่อาเซียนและเกาหลีจะก้าวขึ้นมาเพื่อเอาชนะความท้าทายในระดับโลกและเพื่อให้บรรลุ
ซึ่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยร่วมกัน ผ่านการศึกษา และที่ประชุมเชื่อมั่นว่า “ครู” มีบทบาทสาคัญต่อการจัด
การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลก
 การลงนามในบันทึกความเข้ าใจว่าด้วยความร่วมมือทางการศึกษาระหว่าง
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารแห่ ง ราชอาณ าจั ก รไทยและกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารแห่ ง สาธารณ รั ฐ เกาหลี
พล.อ. ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี พร้ อ มด้ ว ย นายสมคิ ด จาตุ ศ รี พิ ทั ก ษ์ รองนายกรั ฐ มนตรี
พล.อ. ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ นายอาคม เติมพิท ยาไพสิ ฐ รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พล.อ. สุรศักดิ์
กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทร้พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หารือทวิภาคีกั บนายฮวาง คโย-อัน
(Mr. Hwang Kyo-ahn) นายกรั ฐ มนตรี ส าธารณ รั ฐ เกาหลี พร้ อ มคณ ะ อาทิ นาย Lim Sungnam
ปลั ด กระทรวงการต่ า งประเทศ นาย Lee Young ปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และนาย Shim Otaeg
เลขาธิการสานักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ทาเนียบรัฐบาล
สาหรับการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางการศึกษาระหว่าง
กระทรวงศึก ษาธิการแห่ งราชอาณาจั กรไทยและกระทรวงศึ กษาธิการแห่ งสาธารณรัฐ เกาหลี (MOU on
Cooperation in the Field of Education between the Ministry of Education of the Kingdom of
Thailand and the Ministry of education of the republic of Korea) โดย นายชั ย พฤกษ์ เสรี รั ก ษ์
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย นาย Young Lee ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกาหลี เป็นผู้ลง
นามฝ่ายเกาหลีโดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า MOU ดังกล่าวเป็นการยกระดับ
๑๙
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คุ ณ ภาพอาชี ว ศึ ก ษาและแลกเปลี่ ย นบุ ค ลากร ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ นโยบายขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยไปสู่
ยุ ค Thailand 4.0 ที่ เน้ น การเสริ ม สร้ างและพั ฒ นาศั ก ยภาพมนุ ษ ย์ โดยนายกรั ฐ มนตรียิ น ดี ที่ เกาหลี ใต้
มีส่ วนกับ การปฏิ รูป ประเทศไทยในครั้งนี้ และแสดงความประสงค์ให้ เกาหลี ใต้ให้ ความสนใจและผลั กดั น
ให้เอกชนเกาหลีใต้ในไทย มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรทางด้านอาชีวะศึกษาของไทยด้วย
 การประชุมรัฐ มนตรีด้านการศึกษาเอเปค ครั้งที่ 6 (6th APEC Education
Ministerial Meeting) พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุม
รั ฐ มนตรี ด้ านการศึ ก ษาเอเปค ครั้ งที่ 6 (6th APEC Education Ministerial Meeting) ระหว่า งวั น ที่ 3-8
ตุลาคม 2559 ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู
เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ 6 ตุ ล าคม 2559 รั ฐ มนตรี ว่ าการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้กล่าวสุนทรพจน์ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาเอเปค ครั้งที่ 6
ในรอบการประชุ ม ที่ 3 หั ว ข้ อ “การจ้ า งงาน : การเปลี่ ย นผ่ านจากการศึ ก ษาสู่ ก ารมี ง านท า เพื่ อ ความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม” ซึ่งเป็นการหารือประเด็นสาคัญเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
รัฐบาล มหาวิทยาลัย สถาบันอาชีวศึกษา ภาคเอกชน สาหรับการดาเนินงานด้านปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล
ไทย ซึ่งได้ให้ความส าคัญ ในเรื่องคุณภาพ ความเท่าเทียม โอกาส และความยั่งยืน การเข้าถึงการศึ กษาที่มี
คุณภาพอย่างเท่าเทียมกันย่อมนามา ซึ่งโอกาสที่เพิ่มมากขึ้นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน อันจะนาไปสู่
ความเท่าเทียมกัน ในสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ประเทศไทยใช้งบประมาณมากกว่าร้อยละ 20 เพื่อลงทุน
ด้านการศึกษาที่จัดอย่างครอบคลุม มีคุณภาพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อทุกคน ให้ผู้เรียนมีความพร้อมด้าน
ทั ก ษะในโลกของการท างาน และสนั บ สนุ น การเปลี่ ย นผ่ า นจากการศึ ก ษาสู่ ก ารมี ง านท า และได้ เรี ย น
ให้ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบว่ า ขณะนี้ ทั่ ว โลกคิ ด ตรงกั น ใน 4 เรื่ อ ง คื อ 1) เห็ น พ้ อ งต้ อ งกั น ว่ า จะใช้ ICT
เป็นเครื่องมือที่สาคัญในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรีย นทุกระดับ 2) การพัฒนา Soft Skills ซึ่งเป็นทักษะ
ภายใน เป็ นทักษะที่เกี่ย วกับคน และการใช้ชีวิต หรือเรื่องของความคิด จิตใจ ศิล ปะในการทางานร่วมกัน
เป็ น ที ม การท างานเชิ ง บู ร ณาการ การสื่ อ สาร ฯลฯ ซึ่ ง ต้ อ งเกิ ด จากการพั ฒ นาภายในของแต่ ล ะบุ ค คล
3) การส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนจบออกมาเป็นผู้ประกอบการให้มากขึ้น 4) การพัฒนาครู ให้มีศักยภาพ
สูงขึ้นและรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในศตวรรษนี้
 การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (ซีมีโอ) ครั้งที่ 39 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิด
การประชุ ม เจ้ าหน้ าที่ อ าวุ โสขององค์ ก ารรัฐ มนตรีศึ ก ษาแห่ งเอเชี ย ตะวัน ออกเฉีย งใต้ (ซี มี โอ) ครั้งที่ 39
(39th SEAMEO High Officials Meeting) เมื่อวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท
กรุ งเทพฯ โดยมี Dr Gatot Hari Priowirjanto ผู้ อ านวยการส านั ก งานเลขาธิ ก ารซี มี โ อ, นายชั ย พฤกษ์
เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้แทนจากประเทศสมาชิกซีมีโอ, สมาชิกสมทบ ตลอดจนผู้สังเกตการณ์
จากองค์กรระหว่างประเทศ เข้าร่วมประชุม โอกาสนี้ รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบรางวัล
Ki Hajar Dewantara (KHD) Award for Regional Best Science Teacher ให้ แ ก่ Ms Lee Saw Im
จากประเทศมาเลเซีย โดยเป็นรางวัลที่มอบให้กับครูวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานโดดเด่น จัดโดยศูนย์ซีมีโอคีเท็ป
ด้านวิทยาศาสตร์
 ความร่ ว มมื อ ด้ า นการศึ ก ษาระหว่ า งราชอาณาจั ก รไทย – สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 มีการประชุมหารือความร่วมมือด้านการศึกษา
๒๐
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ระหว่างราชอาณาจั กรไทย – สาธารณรัฐประชาธิป ไตยประชาชนลาว เป็ นเวที การประชุมระดั บทวิภ าคี
เพื่อกระชับความสัมพันธ์สองฝ่าย ติดตามความร่วมมือที่ผ่านมา และหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือ
ในโอกาสต่อไป ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาสารัตถะของร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วย
ความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-ลาว (ฉบับใหม่) เพื่อทดแทนฉบับเดิมที่ลงนาม เมื่อปี 2547 และสิ้นสุดอายุ
การบังคับใช้แล้ว โดยทั้งสองฝ่ายจะเร่งดาเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนผ่านคณะรัฐมนตรี เพื่อให้มี
การลงนามในระดับรัฐมนตรีโดยเร็ว ซึ่งอาจเป็นช่วงที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทยเดินทางมา
เยือน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการริเริ่มแผนงานที่จะ
ด าเนิ น การในอนาคต ได้ แ ก่ การแลกเปลี่ ย นเยาวชนเพื่ อ การเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น การส่ ง เสริ ม การเรี ย น
การสอนแบบทวิวุฒิ การทาโครงงาน/วิจัยร่วมของนักเรียนสองฝ่าย การส่งเสริมการศึ กษาระดับปริญญาตรี
การขยายความร่ ว มมื อ ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย สู่ ภู มิ ภ าค การพั ฒ นาศู น ย์ ก ารเรีย นชุ ม ชน และการยกระดั บ
การพัฒนาครูของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นต้น ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หารือรายละเอียดร่วมกันต่อไป
อนึ่ง ก่อนการประชุมหารือดังกล่าว คณะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการไทยได้เข้า
เยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการนี้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา ได้ชื่นชมการดาเนินงานและความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่าง
ราชอาณาจักรไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่มีความก้าวหน้าและมีผลสาเร็จอย่างดีในทุก
ระดั บ การศึ ก ษา รวมทั้ งขอบคุ ณ รั ฐ บาลไทยที่ ได้ ให้ ค วามร่ ว มมื อ เพื่ อ พั ฒ นาการศึ ก ษาของสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหัวหน้าคณะผู้แทนไทยได้กล่าวถึงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียนให้ก้าวหน้าไปด้วยกัน
 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน
ครั้ งที่ ๑๐
SOM-ED) การประชุ มเจ้า หน้ าที่ อาวุโสด้า นการศึ กษาของอาเซี ยนบวกสาม ครั้ งที่ ๖
th
(6 SOM-ED+3) และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก
วาระพิเศษ (Special EAS SOM-ED) โดยกระทรวงศึกษาธิการไทยร่วมกับสานักเลขาธิการอาเซียน ระหว่าง
วันที่ ๑ – ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร มีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน อาเซียนบวกสาม เอเชียตะวันออก ผู้แทนจากสานักงานเลขาธิการซีมีโอ (SEAMEO
Secretariat) ส านั กงานเลขานุ การเครือ ข่ายมหาวิท ยาลั ย อาเซี ยน (ASEAN University Network : AUN)
สานักงาน EU-SHARE สานักงาน GIZ สาขาเวียดนาม และสานักงานระดับภูมิภาคของ USAID เข้าร่วมการประชุม
 การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ SEAMEO RIHED ครั้งที่ ๒๔ เมื่อวันที่ ๑๕
กันยายน ๒๕๕๙ ณ เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา โดยมีนางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และประธานคณะกรรมการบริห ารศูนย์ SEAMEO RIHED เป็นประธานการประชุม มีการ
รายงานความก้าวหน้าการดาเนิน โครงการ/กิจกรรมประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของศูนย์ฯ ในการส่งเสริมและ
พัฒนาความร่วมมือด้านอุดมศึกษาในระดับภูมิภาคในเชิงรุก และความคืบหน้าในการดาเนินโครงการ ASEAN
International Mobility for Students เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
สาหรับ โครงการริเริ่มใหม่เพื่อพัฒ นาศักยภาพของผู้ บริห ารระดับสูงที่ได้ดาเนินการ ได้แก่ โครงการ “The
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Presidents’ Forum on Strategic Leadership for New Normal Leaders” และโครงการ “Academic
Credit Transfer Framework for Asia (ACTFA) Technical Workshops” ซึ่งเป็นโครงการนาร่องที่มุ่งเน้น
การพัฒนาคุณภาพการจัดการอุดมศึกษาและสร้างระบบถ่ายโอนหน่วยกิตในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ทั้งนี้ ได้กาหนดการประชุมสาคัญที่จะจัดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้แก่ การสัมมนาเรื่อง University
Social Responsibility (CSR) and Community Services ซึ่งกาหนดจัดในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ และการ
สัมมนาเรื่อง SEAMEO RIHED Platform for Southeast Asia Higher Education Leaders ซึ่งกาหนดจัด
ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ สาหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ SEAMEO RIHED ครั้งที่ ๒๕ (25th
SEAMEO RIHED Governing Board) มี ก าหนดจั ด ณ ประเทศอิ น โดนี เซี ย ประมาณเดื อ นสิ ง หาคมหรื อ
กันยายน ๒๕๖๐
 ความร่ วมมื อ ไทย – มาเลเซี ย เมื่ อวั น ที่ ๑๔ กั น ยายน ๒๕๕๙ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทางานร่วมด้านการอุดมศึกษาระหว่างประเทศ
ไทยกั บ ประเทศมาเลเซี ย ครั้ งที่ ๔ เพื่ อ แลกเปลี่ ยนข้ อมู ล นโยบายและเจรจาโครงการความร่ว มมื อ ด้า น
การศึกษาระดับอุดมศึกษาระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย โดยมีรองศาสตราจารย์บัณฑิต ทิพากร
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็ นผู้นาคณะผู้แทนไทย และ Datuk Prof. Asma Binti Ismail
Director-General, Department of Higher Education เป็นหั วหน้ าคณะผู้ แทนกระทรวงการอุดมศึกษา
ประเทศมาเลเซีย ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร
การประชุ ม ครั้งนี้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล นโยบายและแนวทางการพั ฒ นาการ
อุดมศึกษาของทั้งสองประเทศและตกลงที่จะดาเนินโครงการความร่วมมือจานวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการ
Malaysia-Thailand Graduate Employability Enhancement Program และโครงการ Task Force on
Bilateral Qualifications Reference นอกจากนี้ ทั้งสองประเทศตกลงที่จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษาระหว่างกันให้มากขึ้น โดยภายในปี ๒๕๖๒ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กาหนดเป้ าหมายที่ จ ะเพิ่ มจ านวนนั กศึกษาและบุคลากรไทยที่ เดินทางไปแลกเปลี่ ยนในมาเลเซีย จานวน
๒๕๐ คน ในขณะที่กระทรวงการอุดมศึกษา ประเทศมาเลเซีย กาหนดเป้าหมายให้มีนักศึกษาและบุคลากร
มาเลเซียเดินทางมาแลกเปลี่ยนในไทยอย่างน้อย ๓๕๐ คน
การจัดการประชุมครั้งต่อไปในปี ๒๕๖๒ กระทรวงการอุดมศึกษา ประเทศมาเลเซีย
จะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม
 การประชุ ม 2016 Institute of International Education Summit on
Generation Study Abroad รองศาสตราจารย์บัณฑิต ทิพากร รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เป็ น หั ว หน้ าคณะน าผู้ บริหารจากมหาวิทยาลั ยแม่โจ้และมหาวิทยาลั ยสงขลานครินทร์ เจ้ าหน้าที่ ส านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม ระหว่างวันที่ ๒๓ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อประชาสั มพันธ์ข้อมูล ของหน่ว ยงาน/องค์กรของประเทศ
ต่างๆ ที่ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาอเมริกัน การแนะนารูปแบบของหลักสูตรสาหรับ
นักศึกษาต่างชาติ และเสียงสะท้อนของนักศึกษาที่ไ ด้รับการศึกษาจากต่างประเทศ โดยมีผู้แทนของหน่วยงาน
ด้ า นการศึ ก ษาและผู้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม จากสถาบั น การศึ ก ษาของประเทศต่ า ง ๆ ประมาณ ๔๐๐ คน
เช่น สหรัฐอเมริกา เยอรมนี อังกฤษ แคนาดา สเปน ออสเตรเลีย จีน อินเดีย มาเลเซีย เป็นต้น
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รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ร่วมอภิปรายกับผู้แทนจากหน่วยงาน
ด้านการศึกษาของจีนและอินเดีย และผู้แทนฝ่ายการศึกษาของสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย ในหัวข้อ Asia:
the Next Education Superpower? The Importance of Expanding Mobility to Asia เพื่ อ แลกเปลี่ ย น
ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาต่อต่างประเทศและเชิญชวนให้นักศึกษาต่างประเทศ รวมทั้งนักศึกษาอเมริกันไป
ศึกษาในประเทศแถบภูมิภาคเอเชียเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยังได้หารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการกับ Dr.
Allan E. Goodman, President and Chief Executive Officer ซึ่ ง IIE แสดงความประสงค์ จ ะด าเนิ น ความ
ร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยจะส่งผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกาที่เข้าร่วมโครงการ
International Academic Partnership Program (IAPP) ประมาณ ๑๐ สถาบั น ร่วมหารือความร่วมมือกับ
หน่วยงานด้านการศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาไทย ประมาณเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
นอกจากนี้ ยังได้ห ารือความร่ว มมือเกี่ยวกับสะเต็มศึกษากับ National Science
Foundation เพื่ อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาสะเต็ ม ศึ ก ษา เพื่ อน ามาปรับ ใช้ ใน
ประเทศไทย และมีโอกาสหารือ ข้อราชการกับผู้แทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน รวมทั้งหารือข้ อราชการ
กับอัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) สานักงาน ก.พ. และอัครราชทูตที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สานักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เกี่ยวกับแนวทาง
การดาเนินความร่วมมือด้านอุดมศึกษากับสหรัฐอเมริกา
 เข้าร่วมการประชุมระหว่างผู้นาองค์กรสมาชิก สภาครูอาเซียน +๑ ระหว่างวันที่
๒๘–๓๐ มีนาคม 25๖๐ ณ โรงแรม TQT โฮเต็ล กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อเตรียมการ
ประชุมสภาครูอาเซียน +๑ ครั้งที่ ๓๓ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากองค์กรสมาชิกสภาครูอาเซียน ประกอบด้วย
บรูไนดารุสซาลาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม ประเทศไทย และสาธารณรัฐเกาหลี (สมาชิกภาคี)
โดยมีมติกาหนดการประชุมสภาครูอาเซียน +๑ ครั้งที่ ๓๓ ระหว่างวันที่ ๑๕–๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรม
The Sandy Beach Resort เมื อ งดานั ง สาธารณรั ฐ สั งคมนิ ย มเวี ยดนาม ในหั วข้ อ “Role of Education in
Adopting Global Culture and preserving Nationnal Indentity”
 จัดประชุมผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงศึกษาธิการ ๑๑ ประเทศ เพื่อพัฒนา
กรอบมาตรฐานสมรรถนะครู ใ นภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ (High Officials Meeting on the
Development of Regional Competency Framework for Teachers in Southeast Asia) โดยคุรุสภา
ร่วมกับสานักงานเลขาธิการซีมีโอ จัดประชุมระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเดอะสุโกศล
กรุ ง เทพมหานคร เพื่ อ พั ฒ นากรอบมาตรฐานสมรรถนะครู ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ โดยมี
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่ง
เอเชี ย ตะวัน ออกเฉีย งใต้ และประธานกรรมการคุ รุส ภา เป็ นประธานเปิ ดการประชุม มี ผู้ เข้าร่วมประชุ ม
ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ ๑๑ ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา มาเลเซีย
ลาว เวียดนาม พม่า สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และติมอร์ –เลสเต คณะอนุกรรมการ/คณะทางาน
จัดทา (ร่าง) มาตรฐานอ้างอิงวิชาชีพครูอาเซียน ผู้แทนองค์กรประเทศสมาชิกสภาครูอาเซียน และผู้บริหาร
และเจ้ าหน้ า ที่ ส านั ก งานเลขาธิก ารซี มี โอ ซึ่ งที่ ป ระชุ ม ได้ เ ห็ น ควรก าหนดให้ มี ก ารจั ด ท ากรอบมาตรฐาน
สมรรถนะครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยกาหนดให้มีการจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่างๆ
ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
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 การประชุม VPET International Conference 2017 ระหว่างวันที่ 15 - 18
มิถุนายน 2560 จัดโดยสภาการฝึกอบรมทางอาชี วศึกษา (Vocational Training Council : VTC) ร่วมกับ
สานั กการศึกษา (Education Bureau) เขตบริห ารพิเศษฮ่องกงฯ โดยมีนายโศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรี
ประจากระทรวงศึกษาธิการ และคณะเข้าร่วม รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนนโยบายสาคัญของไทยในที่ประชุม ได้แก่
1) โครงการฝึ ก อบรมระยะสั้ น ฐานสมรรถนะ (Education to Employment : Vocational Boot Camp
(E to E)) 2) การจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (Dual Vocational Education and Training Dual VET) 3) แอพพลิ เคชั่น ส าหรับ เรียนรู้ภ าษาอังกฤษด้ว ยตนเอง Echo English : แอพพลิ เคชั่ น Echo
English
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