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นโยบายที่ ๗
การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน

---------------------------การรวมตั วเป็ นประชาคมอาเซี ยนภายในปี ๒๕๕๘ จะเกิ ดประโยชน์ แก่ ประเทศไทยเป็ นอย่ างมาก
หากประเทศไทยเตรี ยมการในเรื่ องต่ าง ๆ ให้ พ ร้ อมเพื่ อการเข้ าสู่ ประชาคมอาเซี ยนให้ เกิ ดประโยชน์ สู งสุ ด
ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน กระทรวงศึกษาธิการถือว่ามีบทบาทสาคัญในการเตรียมการด้านทรัพยากร
มนุษย์ จึงได้ดาเนินการด้านพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การพัฒนาความรู้ความสามารถนักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร
ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน ส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพ ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การพัฒนา
ทักษะการเรียนการสอนด้ านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้ าน รวมทั้งขยายความร่วมมือด้านการศึกษา
และการประชุมที่สาคัญต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีผลการดาเนินงาน ดังนี้
 การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับระบบงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการให้แก่คณะผู้แทน
จากกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง ราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 รองศาสตราจารย์กาจร
ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Bongsey Vissoth รัฐมนตรีประจากระทรวงเศรษฐกิจ
และการคลัง แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมคณะ รวม 19 คน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปฏิรูป
ระบบงบประมาณ และระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 4 – 8 กรกฎาคม 2559
โดยได้จัดบรรยายสรุปเกี่ยวกับระบบงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้หัวข้อ “Experiences in Budget
Reform”, “How to Prepare Budget Request” และ “Roles Line Ministry in Reporting & Monitoring”
 การประชุมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเกี่ยวกับนโยบายด้านการดูแลและการศึกษาเด็ก
ปฐมวัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) และคณะได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุม
ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเกี่ยวกับนโยบายด้านการดูแลและการศึกษาเด็กปฐมวัย (Asia-Pacific Regional Policy
Forum on Early Childhood Care and Education) ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2559 ณ เมือง Putrajaya
ประเทศมาเลเซีย หัวข้อหลักของการประชุม คือ “The Transformation Power of Early Childhood : Innovations
for Inclusivity and Quality” มี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อให้ ผู้ ก าหนดนโยบายในภู มิ ภาคได้ ร่ วมแลกเปลี่ ยนข้ อคิ ดเห็ น
ประสบการณ์ในด้านการดูแลและการศึกษาเด็กปฐมวัย รวมถึงร่วมหารือเกี่ยวกับการกาหนดยุทธศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาการจัดการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ และทั่วถึงสาหรับเด็กทุกคน โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ได้เข้าร่วมแสดงวิสัยทัศน์ และท่าทีของประเทศไทยที่ได้ให้ความสาคัญ
ในการพัฒนาและให้การศึกษาเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งกาหนดนโยบายที่จะให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่าง
เป็ นองค์รวมเพื่อให้ มีการพัฒนาคุณภาพทั้งร่างกายและจิตใจ โดยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็ นประธาน และให้มีการบริหารจัดการโดยใช้กลไกการบริหารงานของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเป็นกลไกขับเคลื่อน เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของประเทศให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้รองปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ นายสุภัทร จาปาทอง เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมรัฐมนตรี ครั้งที่ 1 โดยที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับ
เนื้อหาของแถลงการณ์ปุตราจายา (Putrajaya Declaration) ที่ให้มีความร่วมมือในด้านการทาวิจัย การสร้างนวัตกรรม
และการแลกเปลี่ยนบทเรียนระหว่างกัน ซึ่งที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายด้านการดูแลและการศึกษาเด็ก
ปฐมวัย ดังนี้
๑
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กระทรวงศึกษาธิการ
1. การผนึกความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อการจัดการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัยภายใต้กรอบ
ปฏิญญาปุตราจายา เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ สามารถจัดการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัยได้อย่างครอบคลุม และมี
คุณภาพ
2. การส่งเสริมความเข้มแข็งในโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการด้านการศึกษาและการ
ดูแลเด็กปฐมวัยของประเทศต่าง ๆ
3. การรณรงค์ให้มีการเพิ่มรายจ่ายของรัฐในการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยร่วมมือกับภาคเอกชน
4. การพัฒนาหลักสูตรและวิชาชีพครูโดยเน้นเด็กเป็นศูนย์กลางและการเรียนการสอนที่เน้นให้
เด็กเล่นเพื่อเรียนรู้
 การประชุ มเจ้ าหน้ าที่ อาวุ โสด้ านการศึ กษาของอาเซี ยนอย่ างไม่ เป็ นทางการ
นายสุภัทร จาปาทอง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน
อย่างไม่เป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรม Hyayy Regency เพื่อเตรียมการสาหรับการประชุมโต๊ะ
กลมรัฐมนตรีศึกษาจีน – อาเซียน ครั้งที่ 2 ร่วมกับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน (SOM-ED Leaders)
จากประเทศบรูไน ดารุสซาลาม กัมพูชา สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และรองเลขาธิการสานัก
เลขาธิการอาเซียน เพื่อหารือเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนปฏิบัติการจีน – อาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษา (พ.ศ.
2559 – 2563) ตามข้อเสนอของกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีสาระสาคัญเกี่ยวกับแนวทางการ
ดาเนินความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกันใน 6 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนาความร่วมมือในรูปแบบใหม่ในทุกระดับ
2) การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรม 3) การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการศึกษา
4) การพัฒนาความร่วมมือด้านการอาชีวศึกษา 5) การผลิตบุคลากรให้ มีทักษะที่จาเป็นผ่ านการดาเนินโครงการ
ร่วมกันและการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนหน่วยการเรียนระหว่างกัน และ 6) การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในด้าน
อื่น ๆ ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นควรให้สานักเลขาธิการอาเซียนจัดทา “แถลงการณ์ร่วมเรื่องการพัฒนาแผนปฏิบัติการเพื่อ
ดาเนินความร่วมือด้านการศึกษาระหว่างอาเซียน – จีน เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามแผน 5 ปี ด้านการศึกษาของ
อาเซียน พ.ศ. 2559 – 2563 (Joint Commque´ on the Development of Action Plan for ASEAN – China
Education Cooperation in Support of the ASEAN Work Plan on Education 2016 – 2020)
 การประชุ มโต๊ ะกลมรั ฐมนตรี ศึ กษาจี น - อาเซี ยน ครั้ งที่ 2 ในเทศกาลสั ปดาห์
การศึกษาจีน – อาเซียน ครั้งที่ 9 นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ได้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเดินทางไปเข้ร่วมการประชุมโต๊ะกลมรัฐมนตรีศึกษาจีน – อาเซียน ครั้งที่ 2 ( 2nd China
– ASEAN Education Minister Roundtable Conference) ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้เทศกาลสั ปดาห์ การศึกษาจีน –
อาเซียน ครั้งที่ 9 (the 9th China – ASEAN Education Cooperation Week : CAECW) โดย นายแพทย์ธีระเกียรติ
เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “Education Reform and
Innovation” โดยมีสาระสาคัญกล่าวถึงการปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบันที่จาเป็นต้องดาเนินการอย่างมีทิศทางและ
บูรณาการองคาพยพของการศึกษาให้สอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งในเรื่องหลักสูตร ตาราเรียนแนวทางการ
จัดการเรียนการสอน การพัฒนาครู และการประเมินผลการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาประสบความสาเร็จ
จาเป็นต้องให้ความสาคัญกับ 1) การปฏิรูปตาราเรียน 2) การปฏิรูปการพัฒนาครู ซึ่งจากการประชุมดังกล่าวได้มีการ
ประกาศเจตนารมณ์ในแถลงการณ์ร่วมเรื่องการพัฒนาแผนปฏิบัติการเพื่อดาเนินความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่าง
อาเซียน – จีน เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามแผน 5 ปีด้านการศึกษาของอาเซียน พ.ศ. 2559 – 2563 (Joint
Commque´ on the Development of Action Plan for ASEAN – China Education Cooperation in Support
๒
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of the ASEAN Work Plan on Education 2016 – 2020) อันมีสาระส าคัญระบุ ถึงการด าเนิ นการตามที่ ผู้ นาและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสมาชิกอาเซียนได้ตกลงร่วมกันไว้ในการสานต่อและยกระดับความ
ร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีน สอดรับตามแผน 5 ปี ด้านการศึกษาของอาเซียน
พ.ศ. 2559 – 2563 ที่มุ่งเน้นในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. การพัฒนาความร่วมมือในรูแบบใหม่ในทุกระดับ
2. การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรม
3. การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการศึกษาระหว่างกัน
4. การพัฒนาความร่วมมือด้านการอาชีวศึกษา
5. การผลิตบุคลากรให้มีทักษะที่จาเป็นผ่านการดาเนินโครงการร่วมกันและการส่งเสริม
การแลกเปลี่ยนหน่วยการเรียนระหว่างกันตามความสมัครใจ
6. การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในด้านอื่น ๆ ตามที่ตกลงกัน
7. การสนับสนุนการจัดทาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างอาเซียนและจีน
 การประชุมคณะทางานร่างยุทธศาสตร์การศึกษาของเอเปค ระหว่างวันที่ 2 – 4
สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมโนโวเทค ฮาร์เบอร์ ดาร์ลิ่ง เครือรัฐออสเตรเลีย สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้
แต่งตั้งคณะทางานจัดทายุทธศาสตร์การศึกษาของเอเปค ประกอบด้วย ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผู้แทนสานักเลขาธิการสภาการศึกษา และผู้แทนสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุมคณะทางาน
ร่างยุทธศาสตร์การศึกษาของเอเปค ซึ่งในการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อยกร่างยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของ
เอเปค ก าหนดแนวทางด้ านการศึ กษาของเอเปคในอนาคต ผู้ เข้ าร่ วมประชุ มประกอบด้ วย ผู้ แ ทนจากเครื อรั ฐ
ออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหรัฐเม็กซิโก สาธารณรัฐชิลี สาธารณรัฐเปรู สหพันธรัฐ
รัสเซีย จีนไทเป และประเทศไทย โดยมีผู้แทนจากโออีซีดี และ Association of Pacific Rim Universities เข้าร่วมการ
ประชุมด้วย โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเนื้อหาของร่างยุทธศาสตร์การศึกษาของเอเปค และมีความเห็นว่า ควรมี
การกาหนดเป้าหมายการศึกษาระยะยาม และมีความสอดคล้องกับเป้าหมายที่ 4 ของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของสหประชาชาติ ((SDGs) โดยในส่วนของเป้าหมายของยุทธศาสตร์ของเอเปคด้านการศึกษา ประกอบด้วย
1) การยกระดับและสร้างสมรรถนะตามที่ประสงค์ (Lift and align competencies)
2) การส่งเสริมด้านวัตกรรม (Accelerate Innovation)
3) การส่งเสริมการว่าจ้างงาน (Increase Employability)
ซึ่งในส่วนของการขับเคลื่อนนโยบายการกาหนดยุทธศาสตร์การศึกษาของเอเปค (Policy
Levcers for the APEC Education Strategy) กาหนดให้เอเปคร่วมมือกันดาเนินการดังต่อไปนี้
- การก าหนดผู้ น าในระดั บท้ องถิ่ น และระดั บโลกโดยในแต่ ละเขตเศรษฐกิ จและ
สถาบันการศึกษามีการดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนางานของเอเปค
- การทางานร่วมกับเวทีการประชุมเอเปคอื่น ๆ โดยเฉพาะคณะทางานด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของเอเปค และคณะทางานข้ามสาขาอื่น ๆ
- การหลอมรวมความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ
- การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนนโยบายในการประชุมของเอเปคและกิจกรรมอื่น ๆ
๓
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- การพัฒนาแผนปฏิบัติการสาหรับยุทธศาสตร์และการรายงานผลความสาเร็ จต่อการ
ประชุมรัฐมนตรีศึกาษของเอเปค ครั้งที่ 7 ที่จะจัดขึ้นในปี 2563
นอกจากนี้ ในระหว่ างการประชุ มดั งกล่ าว ดร. อมรวิ ชช์ นาครทรรพ์ ผู้ แทนส านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับเชิญจากสานักเลขาธิการเอเปค ให้บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “Education for
Competencies, Innovation and Employability ot Meet Future Economic Challenges : A Case of
Thailand” โดยได้กล่าวถึงกรณีศึกษาเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยเพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งท้าทายทาง
สังคมและเศรษฐกิจในอนาคต นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงการจัดตั้งสานักงานศึกษาธิการภาคเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาเชิง
บูรณาการในระดับภูมิภาค การให้ความสาคัญในเรื่องการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการเพิ่มสมรรถนะให้
สอดคล้องกับการเรียนรู้ในยุคดิจิตอล การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพครู การประเมินผล การผลิตครูที่มีคุณภาพเพื่อให้
สามารถจัดการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สเต็มศึกษา รวมทึ้งการจัดการศึกษาแบบทวิภาคีเพื่อเตรียมคนสู่โลกแห่ง
การทางาน
2. ส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ โดยดาเนินการผ่านโครงการและ
กิจกรรมสาคัญต่าง ๆ ดังนี้
 จัดกิจกรรมฝึกอบรม ประชุม และสัมมนาด้านการค้าและการพัฒนา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเสริมสร้างศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศ
การเงิน การคลัง การลงทุน การพัฒนาและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้แก่บุคลากรภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน และ
ผู้สนใจทั่วไป ผ่านโครงการต่างๆ ดังนี้
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และการ
พั ฒ นา ภายใต้ กรอบความร่ ว มมื ออนุ ภู มิ ภาค (Entiring Partnership on Trade, Investment and
Development under Sub – Regional Cooperation ) จ านวน 4 ครั้ ง โดยเนื้ อ ห าใน ก ารฝึ ก อ บ รม
ประกอบด้วย 5 หัวข้อ ได้แก่
๑) Thailand – Laos Economic Cooperation: Trade and investment opportunities
(เฉพาะครั้งที่ 1) กล่าวถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ช่องทางที่นาไปสู่โอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่าง
ประเทศไทยกับลาว โดยได้บรรยายข้อมูลพื้นฐาน รวมถึง นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการค้าการลงทุนใน
ประเทศลาว ภายใต้กรอบเศรษฐกิจ มหภาคของประเทศลาว ซึ่งเป็น แผนการพั ฒ นาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่ ง ชาติ (National Socio -economic Development Plans: NSEDP) ในระยะเวลา 5 ปี (2016 2020) โดยมีเป้าหมายสู่การพัฒ นาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และขจัดความยากจน
รวมทั้งความไม่เท่าเทียม
การลงทุนที่น่าสนใจของลาว ได้แก่ ด้านเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว
ด้านพลังงาน การศึกษา สาธารณสุข และ ภาคบริการ ซึ่งการลงทุนดังกล่าวอยู่ภ ายใต้การสนับสนุนของ
ภาครัฐตามนโยบายการลงทุน ที่กาหนดกรอบทางกฎหมายการลงทุนภายในประเทศ และ กฎหมายการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศ เพื่อเอื้อให้เกิดการลงทุนอย่างสรรค์ภายในลาว
๒) ความสาคัญของการค้าและการพัฒนาภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ในภู มิภ าค อธิบ ายถึงพื้ น ที่ ตามยุ ท ธศาสตร์การพัฒ นาแนวพื้ น ที่พั ฒ นาเศรษฐกิจ 3 แนวพื้น ที่ ได้แก่แนว
ตะวัน ออก-ตะวัน ตก (East-West Economic Corridor: EWEC) แนวเหนือ -ใต้ (North-South Economic
Corridor: NSEC) และแนวตอนใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) รวมถึงรูปแบบการค้าและการ
๔
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ลงทุ น ที่ ค าดว่ าจะเกิ ด ขึ้ น จากการพั ฒ นาตามแนวพื้ น ที่ ร ะเบี ย งเศรษฐกิ จ อนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม แม่ น้ าโขง (GMS
Economic Corridors)
๓) เปิดมุมมองเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสู่การเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาค อธิบาย
ถึงภาพรวมการพัฒ นาในกลุ่ มประเทศอนุภูมิภ าคลุ่มแม่น้าโขง และการพัฒ นาความร่ วมมือทางเศรษฐกิจ
9 สาขา ได้แก่ ด้านเกษตรกรรม ด้านพลังงาน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการลงทุน
ด้านโทรคมนาคม ด้านการท่องเที่ยว ด้านการค้าและการขนส่ง และด้านการคมนาคม รวมถึงกฎกติกาการ
เดิ น ทางและขนส่ งข้ามพรมแดนกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ านได้ มี ก ารกาหนดความตกลงว่ าด้ว ยการขนส่ งข้ าม
พรมแดนในอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม แม่ น้ าโขง (GMS Cross Border Transport Agreement: GMS CBTA) ขึ้ น
ซึ่งประกอบด้วยภาคผนวกและพิธีสาร จานวน 20 ฉบับ
๔) การเตรียมความพร้อมต่อการปฏิบัติตามความตกลงว่า ด้วยการอานวยความ
สะดวกทางการค้ า (Trade Facilitation Agreement : TFA ): โอกาสและความท้ า ทายของไทยกั บ
CLMV บรรยายถึงภาพรวมและโครงสร้างของความตกลงว่าด้วยการอานวยความสะดวกทางการค้า (Trade
Facilitation Agreement : TFA ) ที่ มีวัต ถุป ระสงค์ห ลั ก ของความตกลงฯ คือ การลดขั้น ตอนพิ ธีการด้ าน
ศุลกากรต่างๆ และระยะเวลาที่ใช้ในด้านพิธีการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และสร้างความชัดเจนด้านระเบียบ
พิ ธี ก ารให้ มี ค วามโปร่ งใสและเป็ น ไปในทางเดี ย วกั น รวมทั้ ง กรอบโลจิ ส ติ ก ส์ ร ะหว่า งประเทศ ที่ จ ะเป็ น
ประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาการค้าและการลงทุน ในการเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิ จภายในกลุ่มประเทศอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้าโขง
๕) การฝึกปฏิบัติ “การจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่าง
ไทยกับ CLMV” แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อดาเนินการวิเคราะห์ SWOT และวางแผนการดาเนินงาน
ในการพัฒ นาด้านต่างๆ ทั้งนี้ โครงการพัฒ นาศักยภาพบุคลากรเพื่อสร้างหุ้ นส่วนความร่วมมือ ฯ ก่อให้ เกิด
ประโยชน์ต่อสาธารณชน ดังนี้
- ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมในการเชื่อมโยง
เศรษฐกิจระหว่างกันในอนุภูมิภาค และแสวงหาการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการอานวยความสะดวกทางการค้า
และการบริหารจัดการโลจิสติกส์ในการวางแผนขยายโอกาสและสร้างความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และ
การพัฒนาภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค
- งานวิจัยของสถาบันฯ เรื่อง การพัฒนากรอบความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุน
ในระเบี ย งเศรษฐกิจ อนุ ภู มิภ าคลุ่ มแม่ น้ าโขง (GMS Economic Corridor) เพื่ อรองรับ การเข้าสู่ ป ระชาคม
เศรษฐกิจ อาเซีย น (AEC) เรื่อง การพั ฒ นาศักยภาพเส้ นทาง R3A/E และผลกระทบต่ อประเทศไทย เรื่อ ง
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนบนพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวัน ตก และเรื่ อง การแสวงหาประโยชน์และโอกาสจากความตกลงการค้าบริการของอาเซียน (ASEAN
Framework Agreement on Service : AFAS) ในภาคธุ ร กิ จ การขนส่ ง โลจิ ส ติ ก ส์ ได้ ถู ก น าไปใช้ ป รั บ
ประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐและเอกชนด้านกฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่าง
ประเทศ จ านวน 3 ครั้ง โดยมีเนื้ อหาเกี่ย วข้องกั บ กฎหมายเศรษฐกิ จระหว่างประเทศ เนื่ องจากกฎหมาย
เศรษฐกิจระหว่างประเทศเป็นกฎหมายที่กาหนดกรอบ วิธีการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างรัฐตั้งแต่
2 รัฐขึ้นไป ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเป็น
๕
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ที่รู้จักกันดี ได้แก่ การค้าระหว่างประเทศ การลงทุนระหว่างประเทศ การเงินระหว่างประเทศ ซึ่งก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสาธารณชนดังนี้
2.1 ผู้บริหาร และนิติกรในสังกัดกรมบังคับคดีมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเศรษฐกิจและ
การค้าระหว่างประเทศ การระงับข้อพิพาท การบังคับตามคาพิพากษาศาลต่างประเทศมากขึ้น
2.2 ผู้บริหาร และนิติกรในสังกัดกรมบังคับคดี สามารถนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเศรษฐกิจ
และการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนพัฒ นาปรับปรุงกฎหมาย
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เป็นมาตรฐานสากลได้
2.3 ผู้ บริหาร และนิติกรในสังกัดกรมบังคับคดี มีความพร้อมด้านกฎหมายเศรษฐกิจและ
การค้าระหว่างประเทศ เพื่อผลักดันบทบาทของประเทศไทยในเวทีภายในประเทศและเวทีระหว่างประเทศ
3. โครงการฝึกอบรมระดั บภูมิภาคหลักสูตรการเจรจาระหว่างประเทศภายใต้กรอบขององค์การ
การค้าโลก (Regional Advanced Trade Negotiations Simulation Skills Course)
ด า เนิ น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ใน ห ลั ก สู ต ร Regional Advanced Trade Negotiations
Simulation Skills Course for Asia Countries and Pacific Islands ทาให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะ
ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศทั้งระดับทวิภาคี และพหุภาคี รวมถึงมีความเข้าใจเชิงลึก และนาองค์
ความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการทางานในการเจรจาการค้าระหว่าประเทศได้
๔. โครงการฝึกอบรมระดับภูมิภาคหลักสูตรนโยบายการค้าระหว่างประเทศภายใต้กรอบของ
องค์การการค้าโลก (Regional Trade Policy Course) เป็นหลักสูตรฝึกอบรม 8 สัปดาห์ โดยแบ่งการ
บรรยาย การฝึกปฏิบัติ และการศึกษาดูงาน ออกเป็น 20 หัวข้อ ดังนี้ ๑) การแนะนาหลักสูตรและภาพรวม
ขององค์การการค้าโลก (Overview of the WTO) ๒) ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (International Trade
Policy) ๓) การทบทวนหลักการพื้นฐานที่สาคัญ (Review of Key Principles) ๔) การเข้าสู่ตลาด (Market
Access) ๕) ฐานข้อมูลของการเข้าสู่ตลาด (Market Access Data Bases) ๖) กฏว่าด้วยแหล่งกาเนิดสินค้า
และการขออนุ ญ าตน าเข้ า (Rules of Origin and Import Licensing) ๗) การประเมิ นราคาศุ ล กากรและ
การตรวจสอบสิ น ค้ าก่ อ นส่ งออก (Customs Valuation and PSI) ๘) การค้ า สิ่ งแวดล้ อ ม และ องค์ ก าร
การค้าโลก (Trade, Environment and WTO) ๙) อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Technical Barriers to
Trade) ๑ ๐ ) มาต ราก ารสุ ขอ น ามั ย และสุ ขอ น ามั ย พื ช (Sanitary and Phytosanitary Measures)
๑๑) การค้าสิ น ค้าเกษตร (Agriculture) ๑๒) การทดสอบกลางภาค (Mid Term review) ๑๓) การเจรจา
การค้าภาคปฏิบัติ (Trade Negotiation Workshop) ๑๔) การศึกษาดูงาน (Professional Visit) ๑๕) ความ
ตกลงว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ในทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาที่ เกี่ ย วกั บ การค้ า (Trade Related Aspects of Intellectual
Property Rights – TRIPS) ๑๖) ภู มิ ภ าคนิ ย ม (Regionalism) ๑๗) การค้ า บริ ก าร (Services) ๑๘) การ
เยียวยาทางการค้า (Trade Remedies) ๑๙) การค้าและการพัฒนา (Development) และ ๒๐) การระงับข้อ
พิพาท (Dispute Settlement)โดยหลังจากนั้นจะเป็นการทบทวนบทเรียน (Revision Workshop) และการ
สอบจบหลักสูตร (Final Exam) ซึ่งเป็นการสอบวัดผลของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Regional Trade
Policy Course (RTPC) โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะสามารถเข้ารับการอบรมในหลักสูตรขั้นสูงขององค์การการค้า
โลก (WTO)
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ทั้งนี้ ประโยชน์ที่เกิดขึ้นคือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการดังกล่าวจะมีความรู้ความเข้าใจเพิ่ม
มากขึ้น อีกทั้งสามารถนาความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมในครั้งนี้นาไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
และสามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะให้กับเพื่อนร่วมปฏิบัติงานในวงกว้างต่อไป นอกจากนี้ผู้เข้ารับ การ
อบรมยังสามารถสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐบาลจากประเทศต่างๆ ด้ว ย
เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและการประสานงานในอนาคตอีกด้วย
๕. โครงการเสวนาวิ ช าการว่ า ด้ ว ยการค้ า การลงทุ น และการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ที่ อ ยู่ ใ น
ความสนใจ โดยฝึกอบรมให้กับผู้บริหารที่มีบทบาทในการกาหนดทิศทางการดาเนินธุรกิจ ผู้รับผิดชอบงาน
ด้านวิเคราะห์วางแผนและขยายโอกาสการค้าการลงทุน ผู้ประกอบการที่ดาเนินธุรกิจ/ประสงค์ขยายการ
ดาเนินธุรกิจไปยังต่างประเทศและผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนที่มีบทบาทในการส่งเสริมการค้า การลงทุน
จานวน 135 คน
๖. โครงการสั ม มนาเตรี ย มความพร้ อ มรั ฐ ภาคเอกชน และภาคการศึ ก ษาเพื่ อ รองรั บ
การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพ ในประชาคมอาเซียน ดาเนินกิจกรรมภายใต้ชื่อ การสัมมนา “แรงงาน
วิชาชีพไทย : มาตรฐานแรงงานวิชาชีพสู่การเป็นนักวิชาชีพในอาเซียน” โดยฝึกอบรมให้กับผู้ประกอบอาชีพ
บัญชี พยาบาล วิศวกร นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพนั้น ๆ
จานวน 252 คน
๗. โครงการเสวนาภาคี ค วามร่ ว มมื อ เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการค้ า และการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
ดาเนินกิจกรรมภายใต้การประชุมเชิงปฏิบัติการ “Foreign Investment Opportunities for Agriculture :
How to Attract High Quality and Sustainable Investment and the Role of Legal Frameworks”
เพื่อให้บุคลากรภาครัฐมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการลงทุนภาคการเกษตรอย่างรับผิดชอบในการดึงดูดการ
ลงทุนภาคการเกษตรที่มีคุณภาพและมีความยั่งยืน
๘. โครงการฝึ ก อบรมระดั บ ภู มิ ภ าคหลั ก สู ต รนโยบายการลงทุ น เพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น
ภายใต้กรอบของที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) (Investment Policy
Framework for Sustainable Development: IPFSD) โดยการอบรมในครั้ ง นี้ วิ ท ยากร ตลอดจน
ผู้เข้าร่วมอบรมได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนในประเด็นที่สาคัญในหลายประเด็น อาทิ เหตุผล ที่มา และสถานการณ์
ของการเปิดเสรีการค้าสินค้าและบริการสิ่งแวดล้อม แนวคิดและเครื่องมือที่ WTO ใช้ในการบริหารจัดการ
สินค้าและบริการด้านสิ่งแวดล้อม ฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้ อมที่สาคัญของ WTO โอกาสและความท้าทาย
สาหรับการบริการด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบจากการเจรจาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม การเตรียม
ความพร้อมในการเจรจา การควบคุม ติดตาม และบังคับการดาเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการเจรจา กลไก
หรื อมาตรการของ GATT และ WTO เกี่ ย วกับ การระงับ ข้ อ พิ พ าทด้านสิ น ค้ าและบริก ารด้ านสิ่ งแวดล้ อ ม
ตลอดจนบทเรียนและประสบการณ์ในการเจรจาการค้าสินค้าและบริการด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยเป็น
กรณีตัวอย่าง เหล่านี้เป็นต้น
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๓. พัฒนาทักษะการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้าน
 จั ดการประชุ มสั มมนา เรื่ อง “นวั ตกรรมการสอนภาษาอั งกฤษในศตวรรษที่ ๒๑” เพื่ อให้
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้เข้าใจแนวทางการสอนแนวใหม่ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิดเห็นด้านการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษมีครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ รวม ๒๐๐ คน
 ส่ งเส ริ ม ก ารเข้ าร่ ว ม โค รงก าร ASEAN International Mobility for Students (AIMS)
Programme เพื่อแลกเปลี่ยนสองทางในประเทศสมาชิกอาเซียนและขยายครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนกับประเทศ
ญี่ปุ่นในฐานะอาเซียน+๓ การแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการ AIMS กาหนดให้มีการถ่ายโอนหน่วยกิตระหว่างกันอย่างน้อย
๙ หน่วยกิต ประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ บรูไน
ดารุสซาลาม ไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน+๓ คือ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มหาวิทยาลัยไทยที่เป็นสมาชิกโครงการ
AIMS มี จ านวน ๘ แห่ ง ในปี ๒๕๕๙ ได้ ส นั บ สนุ น นั ก ศึ ก ษาไทยเข้ า ร่ ว มโครงการ ณ ประเทศมาเลเซี ย
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไนดารุสซาลาม และเวียดนาม จานวน ๖๙ คน
 โครงการแลกเปลี่ยนนั กศึกษาของสถาบัน อุดมศึกษาไทยกับ ต่า งประเทศภายใต้ กรอบ
University Mobility in Asia and the Pacific (UMAP) เพื่อส่ งเสริมนักศึกษาไทยไปศึกษาในต่างประเทศ
ระยะสั้น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระดับ
รั ฐ บาลหรื อ ระดั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเจ้ าบ้ าน (Home University) และสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเจ้ าภาพ (Host
University) กาหนดให้ถ่ายโอนหน่วยกิตอย่างน้อย ๖ หน่วยกิต กลับมายังสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด โดยเปิด
ให้แลกเปลี่ ยนได้กับ ทุกประเทศในโลก ยกเว้นกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป และกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียน ในปี ๒๕๕๘ สนับสนุนนักศึกษาให้เข้าร่วมโครงการ จานวน ๑๖ คน
 โครงการผู้ ช่ วยสอนภาษาฝรั่ งเศส เป็ นการด าเนิ นการภายใต้ โครงการ “Teach in Thailand
Project” ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจาประเทศไทย จัดการปฐมนิเทศผู้ช่วยสอนภาษาฝรั่งเศส
ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 โดยนานักศึกษาที่กาลังศึกษาระดับปริญญาโทด้านการสอนภาษา
ฝรั่งเศสเป็ นภาษาต่างประเทศจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในสาธารณรัฐฝรั่งเศสมาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอนภาษา
ฝรั่งเศสในสถานศึกษาของไทย เป็นระยะเวลา 11 สัปดาห์ เพื่อช่วยพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศสของครูและนักเรียนไทย
ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ สาหรับการดาเนินโครงการฯ
ในปี 2560 มีผู้ ช่วยสอนภาษาฝรั่ งเศส จานวน 15 คน เดินทางมาปฏิ บัติหน้าที่ ในสถานศึกษาสั งกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน และส านั กงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึ กษาเอกชน ทั้ งในกรุ งเทพฯ
และต่างจังหวัด รวมทั้งสิ้น 15 แห่ง ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน – 30 สิงหาคม 2560
 โครงการปฐมนิเทศอาสาสมัครผู้ช่วยสอนภาษาจีนจากมหาวิทยาลัยการศึกษา กุ้ยโจว (Guizhou
Education University) ประจาปี 2560 มีพิธีเปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ซึ่งโครงการอาสาสมัคร
ผู้ช่วยสอนภาษาจีนจากมหาวิทยาลัยการศึกษากุ้ยโจว เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและ
มหาวิทยาลัยการศึกษากุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมหาวิทยาลัยฯ จะคัดเลือกนักศึกษาเข้ามาเป็นผู้ช่วยสอน
ภาษาจีนในสถานศึกษาของไทยเป็นระยะเวลา ๑ ปีการศึกษา ภายใต้หนังสือแสดงเจตจานงว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัยการศึกษากุ้ยโจว (Statement of Cooperation Between of The Ministry of
Education of the Kingdom of Thailand and Guizhou Education University of the People’s Republic of
China) สาหรับในปี 2560 ถือเป็นรุ่นที่ 4 ของการดาเนินโครงการฯ มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยการศึกษากุ้ยโจว
๘

รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่ 3
(วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 3๑ กรกฎาคม 2560)
กระทรวงศึกษาธิการ
เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 17 คน เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสู ตรนานาชาติและการศึกษาปฐมวัย ปฏิบัติหน้าที่
ระหว่างเดือนมิถุนายน 2560 – มีนาคม 2561

๙

