เอกสารแนบ 1

- ร่างกาหนดการ งานความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-ยูนนาน กุ้ยโจว หูหนาน ประจาปี ๒๕๖๑
ระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน 2561
ณ นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
๑๔.๐๕ น.

เดินทางถึงนครคุนหมิง โดยเที่ยวบิน TG ๖๑๒ และเข้าพักที่โรงแรม

๑๘.๓๐ น.

กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง เป็นเจ้าภาพเลีย้ งอาหารเย็นให้แก่คณะ

โรงแรม… นครคุนหมิง
(รอยืนยัน)

วันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
งานสัปดาห์ความร่วมมือด้านการศึกษาอาเซียน-จีน: ความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-กุ้ยโจว
ห้อง... ชั้น... โรงแรม...
๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น.
พิธีเปิดงาน ภาษาสื่อสาร: ไทย-จีน ล่ามแปลแบบ simultaneous (ส่งคากล่าวให้ สกญ.ฯ ภายใน
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

๐๙.๐๐-๐๙.๑๕ น.
๐๙.๑๕-๐๙.๓๐ น.
๐๙.๓๐-๐๙.๔๕ น.
๐๙.๔๕-๑๐.๐๐ น.
๑๐.๐๐-๑๐.๑๕ น.
๑๐.๑๕-๑๐.๓๐ น.
๑๐.๓๐-๑๐.๕๐ น.
๑๐.๕๐-๑๒.๐๐ น.
อุดมศึกษา

กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง กล่าวเปิดงาน (ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของงาน)
 ผู้บริหารกรมการศึกษามณฑลกุ้ยโจว มีคากล่าว “ความโดดเด่นของการศึกษา
มณฑลกุ้ยโจว และข้อเสนอแนะต่อการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา
ไทย-กุ้ยโจว”
 เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีคากล่าว “นโยบายการอุดมศึกษาไทย
และข้อเสนอแนะต่อการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-กุ้ยโจว”
 ผู้แทนสานักเลขาธิการงานสัปดาห์ความร่วมมือด้านการศึกษาจีน-อาเซียน
มีคากล่าว “โอกาสความร่วมมือไทย-กุ้ยโจวภายใต้งานสัปดาห์ความร่วมมือ
ด้านการศึกษาอาเซียน-จีน ครั้งที่ ๑๑”
 ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีคากล่าว “แนวทาง
การพัฒนาอาชีวศึกษาของไทย และโอกาสความร่วมมือกับกุ้ยโจว”
 ผู้เข้าร่วมงานถ่ายรูปร่วมกัน
พักรับประทานอาหารว่าง
กิจกรรมคู่ขนาน ๒ กิจกรรม
 รับฟังผู้แทนมหาวิทยาลัยจากมณฑลกุ้ยโจวแนะนาศักยภาพและสาขาวิชาที่
โดดเด่นของแต่ละมหาวิทยาลัย


ห้อง ........

ภาษาสือ่ สาร: ไทย-จีน ล่ามแปลเมื่อผู้พดู กล่าวจบประโยค ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยใดใช้ภาษาอังกฤษ
ได้ ขอให้แนะนาเป็นภาษาอังกฤษ

อาชีวศึกษา



การหารือระหว่างผู้แทนฝ่ายอาชีวศึกษามณฑลกุ้ยโจว กับผู้แทน สอศ. เกี่ยวกับ
สาขาวิชาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาของแต่ละฝ่ายที่สามารถร่วมมือกันได้

ภาษาสือ่ สาร: ไทย-จีน ล่ามแปลเมื่อผู้พดู กล่าวจบประโยค

๑๒.๐๐-๑๔.๐๐ น.
๑๔.๐๐-๑๖.๑๕ น.
๑๖.๑๕-๑๖.๓๐ น.
๑๘.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน
กิจกรรมจับคู่หารือระหว่างมหาวิทยาลัยไทย-กุ้ยโจว
กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง และผู้บริหารกรมการศึกษามณฑลกุ้ยโจว กล่าวปิดงาน
รับประทานอาหารเย็น และซักซ้อมท่าทีสาหรับการประชุมกับฝ่ายยูนนานในวันถัดไป

ห้อง ........

วันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

๐๗.๕๐ น.
09.15 น.
๐๙.๓๐-10.๕๐ น.

งานความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-ยูนนาน ครั้งที่ 3
ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุนหมิง วิทยาเขตเฉิงก้ง
คณะผู้แทนไทยออกเดินทางจากโรงแรมที่พัก
คณะผู้แทนฝ่ายไทยเดินทางถึงสถานที่จัดงาน
พิธีเปิดงาน
ภาษาสือ่ สาร: ฝ่ายไทยใช้ภาษาไทย และล่ามแปลเป็นจีนแบบ simultaneous
ฝ่ายจีนใช้ภาษาจีน และแปลเป็นอังกฤษแบบ simultaneous

09.30-09.40 น.
09.40-09.55 น.
09.55-10.10 น.
๑๐.๑๐-๑๐.๒๕ น.
๑๐.๒๕-๑๐.๓๕ น.

๑๐.๓๕-๑๐.๕๐ น.
๑๐.๕๐-๑๑.๔๐ น.
๑๑.๔๐-๑๓.๑๕ น.

อธิการบดี ม.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุนหมิง กล่าวต้อนรับผูร้ ่วมงาน และ
แนะนา Keynote Speakers
 กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง มีคากล่าว (ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของงาน)
 อธิบดีกรมการศึกษามณฑลยูนนาน มีคากล่าว “มุมมอง ความคาดหวัง และ
ข้อเสนอแนะของฝ่ายยูนนานต่อการดาเนินงานของ Thai-Yunnan Universities
Union และคลัสเตอร์ความร่วมมือ”
 เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีคากล่าว “มุมมอง ความคาดหวัง และ
ข้อเสนอแนะของฝ่ายไทยต่อการดาเนินงานของ Thai-Yunnan Universities
Union และคลัสเตอร์ความร่วมมือ”
 อธิการบดี ม.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุนหมิง ประกาศจัดตั้ง Thai-Yunnan
Universities Network และคลัสเตอร์ความร่วมมือนาร่อง (Pilot Clusters)
 กงสุลใหญ่ฯ อธิบดีฯ เลขาธิการ สกอ. และอธิการบดีฯ ร่วมเป็นสักขีพยานเปิดป้าย
Thai-Yunnan Universities Network
 ผู้เข้าร่วมงานฝ่ายไทย-ยูนนาน ถ่ายรูปร่วมกัน
เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุนหมิง
รับประทานอาหารกลางวัน (เชิญผู้แทนมหาวิทยาลัยผู้ประสานงานจากฝ่ายไทยและยูนนานของ


แต่คลัสเตอร์นาร่องนั่งรับประทานอาหารด้วยกัน เพือ่ หารือในเบื้องต้นเกี่ยวกับการนาเสนอประเด็น
ในการประชุมช่วงบ่าย)

๑๓.๓๐-๑๗.๒๐ น.
อุดมศึกษา

กิจกรรมคู่ขนาน
การประชุมโต๊ะกลมอธิการบดีมหาวิทยาลัยไทย-ยูนนาน หัวข้อ “วิสยั ทัศน์และ
รูปแบบความร่วมมือ (vision and model) ภายใต้คลัสเตอร์นาร่องความร่วมมือ
ด้านการศึกษาไทย-ยูนนาน”
- ภาษาสื่อสาร: ฝ่ายไทยใช้ภาษาไทย และล่ามแปลเป็นจีนเมื่อผู้พูดกล่าวจบประโยค
ฝ่ายจีนใช้ภาษาจีน และแปลเป็นอังกฤษเมื่อผู้พูดกล่าวจบประโยค
- การหารือของแต่ละคลัสเตอร์ใช้เวลาประมาณ ๔๐ นาที

13.30-13.45 น.



13.45-14.05 น.
14.05-14.10 น.
๑๔.๑๐-๑๔.๒๕ น.



14.25-14.45 น.
14.45-14.50 น.








มหาวิทยาลัยผู้ประสานงานฝ่ายไทยและยูนนานของคลัสเตอร์ภาษาศาสตร์
(Cluster Coordinators) กล่าวถึงวิสัยทัศน์ รูปแบบการดาเนินความร่วมมือ
และข้อเสนอแนะความร่วมมือที่ทงั้ สองฝ่ายอาจทาร่วมกัน (๑๕ นาที)
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายยูนนาน เสนอแนะข้อคิดเห็น (๒๐ นาที)
ผู้ดาเนินรายการสรุปผลการหารือของคลัสเตอร์ที่ ๑ (๕ นาที)
Cluster Coordinators ของคลัสเตอร์การแพทย์และสุขภาพ กล่าวถึงวิสัยทัศน์
รูปแบบการดาเนินความร่วมมือ และข้อเสนอแนะความร่วมมือที่อาจทาร่วมกัน
(๑๕ นาที)
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายยูนนาน เสนอแนะข้อคิดเห็น (๒๐ นาที)
ผู้ดาเนินรายการสรุปผลการหารือของคลัสเตอร์ที่ ๒ (๕ นาที)
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๑๔.๕๐-๑๕.๐๕ น.
๑๕.๐๕-๑๕.๒๕ น.
๑๕.๒๕-๑๕.๓๐ น.
๑๕.๓0-๑๕.๕๐ น.
๑๕.๕๐-๑๖.๐๕ น.
๑๖.๐๕-๑๖.๒๕ น.
๑๖.๒๕-๑๖.๓๐ น.
๑๖.๓๐-๑๖.๔๕ น.
๑๖.๔๕-๑๗.๐๕ น.
๑๗.๐๕-๑๗.๑๐ น.
๑๗.๑0-๑๗.๒๐ น.
อาชีวศึกษา และ
อุดมศึกษา
(เชิญ ม.ไทยที่สนใจแบ่ง
ผู้แทนเข้าร่วม)

๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น.

Cluster Coordinators ของคลัสเตอร์การเกษตร กล่าวถึงวิสัยทัศน์ รูปแบบการ
ดาเนินความร่วมมือ และข้อเสนอแนะความร่วมมือที่อาจทาร่วมกัน (๑๕ นาที)
 มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายยูนนาน เสนอแนะข้อคิดเห็น (๒๐ นาที)
 ผู้ดาเนินรายการสรุปผลการหารือของคลัสเตอร์ที่ ๓ (๕ นาที)
พักรับประทานอาหารว่าง
 Cluster Coordinators ของคลัสเตอร์การท่องเที่ยว กล่าวถึงวิสัยทัศน์ รูปแบบ
การดาเนินความร่วมมือ และข้อเสนอแนะความร่วมมือที่อาจทาร่วมกัน (๑๕ นาที)
 มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายยูนนาน เสนอแนะข้อคิดเห็น (๒๐ นาที)
 ผู้ดาเนินรายการสรุปผลการหารือของคลัสเตอร์ที่ ๔ (๕ นาที)
 Cluster Coordinators ของคลัสเตอร์เทคโนโลยีดิจิทัล กล่าวถึงวิสย
ั ทัศน์
รูปแบบการดาเนินความร่วมมือ และข้อเสนอแนะความร่วมมือที่อาจทาร่วมกัน
(๑๕ นาที)
 มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายยูนนาน เสนอแนะข้อคิดเห็น (๒๐ นาที)
 ผู้ดาเนินรายการสรุปผลการหารือของคลัสเตอร์ที่ ๕ (๕ นาที)
เลขาธิการ สกอ. กล่าวปิดการประชุม
การหารือกับมหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน หัวข้อ “วิทยาลัยอาชีวศึกษานานาชาติ
ลุ่มแม่น้าล้านช้าง-แม่น้าโขง: โอกาสความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย
อาชีวศึกษาไทย”


ภาษาสือ่ สาร: ไทย-จีน (เชิญ ม.ชนชาติยูนนานจัดผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทยเป็นล่าม)

มหาวิทยาลัยชนชาติยูนนานแนะนาแนวคิด แผนงาน ความคืบหน้าการดาเนินการ
ในปัจจุบัน และข้อเสนอความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งวิทยาลัยฯ
๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น.  ผู้เข้าร่วมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น / ถาม-ตอบ
๑๕.๓๐-๑๕.๕๐ น.  พักรับประทานอาหารว่าง
๑๕.๕๐-๑๗.๒๐ น.  คณะฝ่ายไทยเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน (รอยืนยัน)
๑๗.๓๐ น.
คณะผู้แทนไทยพร้อมกัน ณ จุดขึน้ รถ และเดินทางไปยังร้านอาหาร
๑๘.๓๐ น.
รับประทานอาหารเย็น และเดินทางกลับโรงแรมที่พัก


วันพุธที่ 13 มิถุนายน ๒๕๖๑
Education Exchange and Cooperation Achievement Exhibition & South Asia and Southeast Asia Education
Cooperation Forum (EECAE & SSECF): The Third Thai-Yunnan Education Cooperation & Exchange Sub-Forum
ณ โรงแรม Li Shui Yun Quan เขตเมืองมหาวิทยาลัยเฉิงก้ง
ภาษาสือ่ สาร: จีน-อังกฤษ โดยล่ามแปลแบบ simultaneous

๐๗.3๐ น.
08.40 น.
๐๙.๐๐-๐๙.๔๐ น.

๐๙.๔๐-๑๐.๐๐ น.

คณะผู้แทนไทยออกเดินทางจากโรงแรมที่พัก
คณะผู้แทนฝ่ายไทยเดินทางถึงสถานที่จัดงาน
พิธีเปิดงาน
 ผู้แทนระดับรองผู้ว่าการมณฑลยูนนานเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีอธิการบดี
มหาวิทยาลัยในมณฑลยูนนาน และผู้บริการกรมการศึกษาทั้งระดับมณฑล เมือง
และเขตปกครองตนเองในมณฑลยูนนาน เข้าร่วม
 เชิญผู้แทนระดับสูงของไทย มีคากล่าวในหัวข้อ “Thai-Yunnan Educational
Cooperation & Exchange Achievement and the Way Forwards”
พักรับประทานอาหารว่าง
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ห้อง Lecture Hall
ชั้น ๒

๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.

กิจกรรมคู่ขนาน
งานสัมมนา South & Southeast Asia Education Cooperation Main Forum ห้อง Lecture Hall
 Keynote Speakers กล่าวในหัวข้อ “The Open Education and the Opening
ชั้น ๒
up of Education”
Education Exchange & Cooperation Achievement Exhibition (บูธนิทรรศการ โถงล็อบบี้โรงแรม ชั้น ๑
แนะแนวการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เข้าร่วมงาน)


เจ้าภาพจะเชิญนักเรียนและนักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัยและโรงเรียนต่าง ๆ ใน
ยูนนานเข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ
ขอรับการยืนยันจานวนมหาวิทยาลัยไทยที่ประสงค์จะออกบูธ และที่ประสงค์จะจ้างล่ามไทย-จีน

๑๒.๐๐-๑๔.๐๐ น.
๑๔.๐๐-๑๘.๐๐ น.
อุดมศึกษา
กิจกรรมคู่ขนาน

อาชีวศึกษา

รับประทานอาหารกลางวัน
กิจกรรมคู่ขนาน
๑. บูธนิทรรศการแนะแนวการศึกษา
๒. กิจกรรมจับคู่หารือ one-on-one ระหว่างมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมงาน
การหารือสร้างเครือข่ายระหว่างผูแ้ ทน สอศ. กับผู้แทนฝ่ายอาชีวศึกษามณฑล
ยูนนานและวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่โดดเด่นของมณฑลยูนนาน เกี่ยวกับสาขาวิชา
ที่ทั้งสองฝ่ายสามารถร่วมมือกันได้ (เชิญวิทยาลัยอาชีวศึกษาของยูนนานแนะนา
ศักยภาพและสาขาวิชาที่สนใจร่วมมือกับไทย)

โถงล็อบบี้โรงแรม ชั้น ๑
ห้อง.......
ห้อง....

ภาษาสือ่ สาร: ไทย-จีน ล่ามแปลเมื่อผู้พดู กล่าวจบประโยค

๑๘.๐๐ น.
๑๙.๐๐ น.

คณะผู้แทนไทยเดินทางไปยังร้านอาหาร
รับประทานอาหารเย็น และเดินทางกลับโรงแรมที่พัก

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระบบรางไทย-หูหนาน
ณ ห้อง... ชั้น... โรงแรม...
ภาษาสือ่ สาร: ไทย-จีน แปลเมื่อผู้พูดกล่าวจบ

๐๙.๐๐-๐๙.๑๕ น.
๐๙.๑๕-0๙.๕๕ น.
๐๙.๕๕-๑๐.๓๕ น.
๑๐.๓๕-๑๐.๕๕ น.
๑๐.๕๕-๑๑.๔๐ น.
๑๑.๔๐-1๑.๕๐ น.
๑๑.๕๐-๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐-๑๔.๐๐ น.
๑๔.๐๐-๑๗.๐๐ น.
อุดมศึกษา
อาชีวศึกษา
๑๘.๐๐ น.

ผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของงาน และกล่าวแนะนาผู้เข้าร่วมงาน
ทั้งสองฝ่าย
ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Central South University วิทยาเขตเฉพาะด้านรถไฟ
(CSU) แนะนาศักยภาพของมหาวิทยาลัย ความร่วมมือกับต่างประเทศ และลักษณะ
ความร่วมมือที่สามารถร่วมทากับฝ่ายไทย (๔๐ นาที)
ผู้บริหารจากวิทยาลัยอาชีวะ Hunan Railway Professional Technology College
(HRPTC) แนะนาศักยภาพของวิทยาลัย ความร่วมมือกับต่างประเทศ และลักษณะ
ความร่วมมือที่สามารถร่วมทากับฝ่ายไทย (๔๐ นาที)
พักรับประทานอาหารว่าง
ช่วงถาม-ตอบ
ผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ฯ กล่าวสรุป และมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้บริหาร CSU และ
HRPTC
ผู้เข้าร่วมงานถ่ายรูปร่วมกัน
รับประทานอาหารกลางวัน (ผู้บริหาร CSU และ HRPTC เข้าร่วมด้วย)
กิจกรรมคู่ขนาน
 เปิดโอกาสให้ ม.ต่าง ๆ ดาเนินกิจกรรมได้ตามอัธยาศัย เช่น นัดเจรจา/เยีย
่ มชม
ม.ทีจ่ ะมีความร่วมมือ หรือมีความร่วมมืออยู่เดิม ฯลฯ
 เยี่ยมชมวิทยาลัยอาชีวศึกษาของยูนนาน ๑ แห่ง
รับประทานอาหารเย็น
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วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน ๒๕๖๑
เช้า
11.15 น.
12.30 น.
15.20 น.

ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน
ออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานนครคุนหมิง
เดินทางกลับประเทศไทย โดยเที่ยวบิน TG 613

-------------------------------------
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