-รายละเอียดโครงการความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-ยูนนาน กุ้ยโจว และหูหนาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ระหว่างวันที่ 10-15 มิถุนายน 2561
ณ นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
*********************************

ภูมิหลัง
ในปี ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง (สกญ.ฯ) ได้เชิญกรมการศึกษามณฑลยูนนาน
(อธิบดีโจว หรง) ร่วมจัดงานความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-ยูนนาน ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ตามลาดับ โดยได้เชิญ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นามหาวิทยาลัยไทยทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน (ปีแรก ๑๑
แห่ง1 / ปีที่สอง ๑๖ แห่ง2) เดินทางไปนครคุนหมิง เพื่อพบปะและทากิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย ในมณฑล
ยูนนาน ในปีแรกเริ่มด้วยการจัดเวทีให้มหาวิทยาลัยสองฝ่ายได้พบปะและสร้างเครือข่ายระหว่างกัน โดยมีกิจกรรม
ออกบูธแนะแนวการศึกษาของมหาวิทยาลัยไทยเพื่อให้ข้อมูลแก่นักเรียนจีนที่สนใจไปศึกษาต่อที่ประเทศไทย
เป็นกิจกรรมคู่ขนาน (จัดที่ มหาวิทยาลัย ชนชาติยูนนาน) ส่วนในปีที่ ๒ ได้ยกระดับความสาคัญของงานฯ และ
มีกิจ กรรมที่ห ลากหลายมากขึ้น ประกอบด้ว ย การประชุม โต๊ะกลมผู้ แทนระดั บ อธิ การบดี มหาวิทยาลั ย ไทยยูนนาน/กิจกรรมจับคู่เจรจาความร่วมมือมหาวิทยาลัย ไทย-ยูนนาน/การออกบูธ แนะนามหาวิทยาลั ย ไทยต่อ
นักเรียนจีน/การสัมมนาการเรียนการสอนภาษาไทย/กิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาไทย-จีน
ผลสาคัญจากการจัดงานฯ ครั้งที่ ๒
การจัดงาน ๒ ครั้งที่ผ่านมาถือว่าประสบความสาเร็จอย่างดี โดยเฉพาะงานครั้งที่ ๒ ได้นาไปสู่ความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่ายอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ มีการลงนาม MOU และพัฒนาแผนกิจกรรม
ร่วมกันระหว่างหลายคู่มหาวิทยาลัย อีกทั้งเกิดคู่ความร่วมมือมหาวิทยาลัใหม่ๆ นอกจากนี้ ยังมีการรายงานข่าว
การจัดงานทั้งในสื่อโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์ของจีนและไทย (สกอ.ได้สนับสนุนนาสานักข่าวไทย ช่อง ๙
อ.ส.ม.ท. ไปร่วมทาข่าว) ซึ่งช่วยให้ประชาชนของทั้งสองฝ่ายรับทราบถึงบทบาทของภาครัฐในการส่งเสริมความ
ร่วมมือด้านการศึกษาและการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชน
หลั ง จากจบงานฯ ครั้ งที่ ๒ กงสุ ล ใหญ่ ณ นครคุนหมิง (กสญ.ฯ) ได้เชิญ อธิบดีกรมการศึกษามณฑล
ยูนนานร่วมหารือ เพื่อผลักดันผลการประชุมโต๊ะกลมผู้แทนระดับ อธิการบดีฯ ซึ่งอธิบดีฯ เห็นด้วยที่จะผลักดัน
การจั ด ตั้ ง Thai-Yunnan Universities Network (เป็ น ข้ อ เสนอของฝ่ า ยยู น นาน) โดยแบ่ ง ความร่ ว มมื อ เป็ น
cluster ที่ทั้งสองฝ่ายสนใจร่วมกัน (เป็นข้อเสนอของฝ่ายไทย) และให้มีคู่มหาวิทยาลัยไทย-ยูนนานที่เชี่ยวชาญ
ในด้านนั้น ๆ เป็นผู้ประสานงานในแต่ละ cluster เพื่อดาเนินความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม โดยหากมี ค่าใช้จ่าย
อาจให้สมาชิกมหาวิทยาลัยในแต่ละ cluster หารือเกี่ยวกับรูปแบบการระดมทุนเพื่อดาเนินโครงการร่วมกันต่อไป
ทั้งนี้ อธิบดีกรมการศึกษาฯ ได้เคยแสดงความสนใจที่จะจัดตั้ง cluster สาขาการเกษตร การแปรรูป
อาหาร การท่องเที่ยว และพลังงานสะอาด ส่วนมหาวิทยาลัยไทยบางแห่งได้แสดงความสนใจด้านภาษาศาสตร์
การเกษตร การแพทย์ การท่องเที่ยว และเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่ง สกญ.ฯ เห็นว่า ในเบื้องต้นอาจเน้นสาขาที่ทั้งสอง
ฝ่ายมีความพร้อมและสามารถร่วมมือกันได้ทันทีโดยไม่มีอุปสรรคด้านภาษามากนัก ก่อนที่จะขยายสาขาความ
ร่วมมือในอนาคตต่อไป
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งานความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-ยูนนาน ครั้งที่ ๓
สกญ.ฯ มีกาหนดจัดโครงการความร่ วมมือด้านการศึกษาประจาปี ๒๕๖๑ ที่นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน
ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยในงานครั้งนี้ นอกจากความร่วมมือกับมณฑลยูนนานแล้ว สกญ.ฯ จะ
จัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือกับอีก ๒ มณฑลในเขตอาณาของ สกญ.ฯ กล่าวคือ มณฑลกุ้ยโจวและหูหนาน
ตามที่มหาวิทยาลัยไทยได้เคยแสดงความสนใจ ตลอดจนขยายความร่วมมือให้ครอบคลุมด้านอาชีวศึกษา โดยเชิญ
ผู้แทนจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้าร่วมด้วย
กิจกรรมภายใต้โครงการฯ ร่างกาหนดการตามเอกสารแนบ 1 ประกอบด้วย
1. งานความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-กุ้ยโจว วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
กรมการศึกษามณฑลกุ้ยโจวจะนาผู้บริหารของกรมฯ รวมถึงฝ่ายอุดมศึกษา ฝ่ายอาชีวศึกษา และสานัก
เลขาธิการงานสัปดาห์ความร่วมมือการศึกษาจีน -อาเซียน ตลอดจนผู้บริหารมหาวิทยาลัยชั้นนาในมณฑลกุ้ยโจว
เดินทางไปพบปะสร้างเครือข่ายกับฝ่ายไทยที่นครคุนหมิง
2. งานความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-ยูนนาน ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๒-๑3 มิถุนายน ๒๕๖๑
กรมการศึกษามณฑลยูนนานได้เชิญ สกญ.ฯ จัดงานในช่วงเวลาเดียวกับงาน Education Exchange
and Cooperation Achievement Exhibition & South Asia and Southeast Asia Education Cooperation
Forum (EECAE & SSECF) ที่รัฐบาลมณฑลยูนนานเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
(แผนงาน EECAE & SSECF ที่ได้รับจากกรมการศึกษาฯ ตามเอกสารแนบ ๒) ซึ่ง สกญ.ฯ เห็นว่างาน EECAE &
SSECF มีกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการของ สกญ.ฯ จึงได้หารือร่างกาหนดการกับกรมการศึกษาฯ
และเห็นพ้องกันในเบื้องต้น ดังนี้
2.1 กิจกรรมในวันที่ ๑๒ มิถุนายน 2561 จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุนหมิง
ประกอบด้วย
ช่วงเช้า พิธีเปิดงานความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-ยูนนาน ครั้งที่ ๓ โดยจะมีการประกาศจัดตั้ง
Thai-Yunnan Universities Union และสาขาคลัสเตอร์ความร่วมมือนาร่อง
ช่วงบ่าย กิจกรรมคู่ขนาน ได้แก่ (๑) การประชุมโต๊ะกลมอธิการบดีมหาวิทยาลัยไทย-ยูนนาน
ในหัวข้อ “วิสัยทัศน์และรูปแบบความร่วมมือภายใต้คลัสเตอร์นาร่องความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-ยูนนาน” และ
(๒) การหารือกับมหาวิทยาลัยชนชาติยูนนานในหัวข้อ “วิทยาลัยอาชีวศึกษานานาชาติลุ่มแม่น้าล้านช้าง-แม่น้าโขง:
โอกาสความร่ วมมื อกั บ มหาวิ ทยาลั ย และวิ ทยาลั ยอาชี วศึ กษาไทย” (เชิญผู้ แทนส านั กงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยไทยที่สนใจเข้าร่วม) รายละเอียดวิทยาลัยฯ ตามเอกสารแนบ ๓
ทั้งนี้ จากการหารือระหว่าง กสญ.ฯ และอธิบดีกรมการศึกษามณฑลยูนนาน เมื่อ เดือนเมษายน
๒๕๖๑ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันในเบื้องต้นว่า อาจประกาศจัดตั้ง คลัสเตอร์ความร่วมมือนาร่องใน ๕ สาขา ได้แก่
ภาษาศาสตร์ การแพทย์และสุขภาพ การเกษตร การท่องเที่ยว และเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับสาขาวิชา
ที่มหาวิทยาลัยไทยบางแห่งได้แจ้งความสนใจไปยัง สกญ.ฯ
๒.2 กิจกรรมในวันที่ ๑๓ มิถุนายน 2561 จัดขึ้นภายในงาน EECAE & SSECF (13-14 มิถุนายน
2561) ณ โรงแรม Li Shui Yun Quan ในเขตเมืองมหาวิทยาลัยเฉิงก้ง ประกอบด้วย (๑) พิธีเปิดงาน EECAE &
SSECF โดยจะมีผู้ แทนระดับสู งของรั ฐบาลมณฑลยูนนานเป็นประธาน และขอเชิญผู้ แทนระดับสู งจากหน่วยงาน
การศึกษาของไทยมีคากล่าว (๒) นิทรรศการแนะแนวการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมงาน โดยเจ้าภาพจะเชิญ
นั กเรี ย นและนั ก ศึ กษาจี น จากมหาวิ ทยาลั ย และโรงเรี ยนต่ าง ๆ ในยู นนานเข้ าร่ ว ม (๓) กิ จกรรมจั บคู่ ห ารื อ
มหาวิทยาลัยไทย-ยูนนาน และ (๔) การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยผู้ประสานงานคลัสเตอร์ (cluster coordinator) ของ
ฝ่ายยูนนาน
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นอกจากนี้ ภายในงาน SSECF ยังมีกิจกรรมคู่ขนานอีก ๒ งาน ได้แก่ Internet & Education Sub
Forum และ Yunnan-Hong Kong, Macau, Taiwan Education Exchange and Cooperation Meeting
3. งานความร่วมมือด้านการศึกษาระบบรางไทย-หูหนาน ช่วงเช้าวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
สกญ.ฯ จะเชิญมหาวิทยาลัยจงหนาน (Central South University) วิทยาเขตเฉพาะด้านรถไฟ และ
วิทยาลัยอาชีวะ Hunan Railway Professional Technology College จากนครฉางซา มณฑลหูหนาน เดินทาง
ไปพบปะสร้ างเครื อข่ ายและบรรยายศั กยภาพของสถาบันฯ ให้ กับฝ่ ายไทยที่นครคุนหมิ ง (ข้อมูลของสถาบั น
ทั้ง ๒ แห่งตามเอกสารแนบ ๔)
สถานที่จัดงาน
กิจกรรม

กิจกรรมในข้อ ๑ และ ๓
กิจกรรมในข้อ 2.1
กิจกรรมในข้อ 2.2

สถานที่

โรงแรมที่พักของคณะฝ่ายไทย (รอการยืนยัน)
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุนหมิง วิทยาเขตเฉิงก้ง
โรงแรม Li Shui Yun Quan เขตเมืองมหาวิทยาลัยเฉิงก้ง

ค่าใช้จ่าย
สกญ.ฯ จะรั บ ผิ ดชอบค่าอาหารทุกมื้อและค่ายานพาหนะภายในนครคุนหมิง ให้ แก่ผู้ แทนสถาบัน
จานวนไม่เกิน ๔ ท่านจากมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งตลอดช่วงการจัดงานฯ โดยขอให้สถาบันรับผิดชอบค่าเดินทาง
ระหว่างประเทศ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และหากมีผู้แทนเข้าร่วมงานเพิ่มเติมนอกเหนื อจาก
โควตา ขอให้สถาบันเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้แทนเพิ่มเติมดังกล่าวเองทั้งหมด
ค่าเดินทางในนครคุนหมิง
สกญ.ฯ จัดรถให้สาหรับผู้แทนสถาบันที่อยู่ในโควตา แห่งละ 4 คน ทั้งนี้ สาหรับผู้แทนเพิ่มเติม ของ
แต่ละสถาบัน สกญ.ฯ แนะนาให้เช่ารถบัส 1 คัน ราคาประมาณวันละ 1,100-1,300 หยวน ขึ้นอยู่กับจานวน
ชั่วโมงที่ให้บริการ โดยผู้แทนเพิ่มเติมแต่ละแห่งร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ ซึ่งหลังจากแต่ละแห่งแจ้งรายชื่อ
คณะเดินทางมายัง สกอ. แล้ว สกอ. จะสรุปจานวนผู้แทนที่ต้องรับผิดชอบค่าเดินทางภายในคุนหมิงและแจ้งให้
ท่านทราบต่อไป
1) ค่ารถรับ-ส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมที่พัก (10 และ 15 มิ.ย.) ประมาณ 30-120 หยวน/วัน/คน
2) ค่ารถรับ-ส่งระหว่างที่พัก-สถานที่จัดงาน (12 และ 13 มิ.ย.) ประมาณ 50-150 หยวน/วัน/คน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับมื้ออาหาร ขอให้ผู้แทนเพิ่มเติม (นอกเหนือจากโควตา) ดาเนินการเช่นเดียวกับเรื่อง
ค่าเดินทางในนครคุนหมิง
การสารองห้องพัก
สกญ.ฯ ยินดีประสานจองห้องพัก ณ โรงแรมที่ สกญ.ฯ จะใช้เป็นสถานที่จัดงาน (ในชั้นนี้ สกญ.ฯ อยู่ระหว่าง
พิจารณาโรงแรมที่เหมาะสม) ให้กับผู้เข้าร่วมงานฯ โดยผู้เข้าร่วมงานฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวด้วยตนเอง
ในเบื้องต้นขอให้แจ้ งจานวนห้องพักที่ต้องการให้ สกอ. ทราบ (ก่อนวันที่ 11 พฤษภาคม 2561)
เพื่อจะได้ประสาน สกญ.ฯ ดาเนินการสารองที่พักตามจานวนที่ต้องการไว้ล่วงหน้า และโปรดจัดทารายละเอียดดังนี้
(ส่ง สกอ. ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561)
1) กรอกข้อมูลทุกช่องให้ครบถ้วนและชัดเจนเพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงาน
2) check-in เข้าที่พัก วันที่ 10 มิถุนายน 2561 และ check-out เช้าวันที่ 15 มิถุนายน 2561
(รวม 5 คืน) หรือระบุวันให้ชัดเจน กรณีที่เข้าพักแตกต่างจากคณะฯ
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3) กรณีพักคู่ ขอให้ระบุบุคคลที่พักด้วยกันในช่องหมายเหตุให้ชัดเจน
4) ขอให้แต่ละสถาบันดาเนินการชาระค่าห้องพักในวัน check-out ด้วยตนเอง
5) อัตราค่าห้องพัก (รวมอาหารเช้า)
 Superior room (single/twin) 680 หยวน (ราคาสุทธิ)
 Executive room (single/twin) 880 หยวน (ราคาสุทธิ)
หมายเหตุ เนื่องจากช่วงเวลาจัดโครงการฯ ปีน้ีเป็นช่วงเดียวกับที่รัฐบาลมณฑลยูนนานเป็นเจ้าภาพจัดงาน China-South
Asia Expo และงาน Kunming Fair ท าให้ ห้ อ งพั ก โรงแรมต่า ง ๆ เต็ ม ค่ อ นข้ า งเร็ว และราคาสูงกว่าปกติ
(ขณะนี้ สกญฯ อยู่ระหว่างพิจารณาโรงแรม Crowne Plaza)

การออกบูธแนะแนวการศึกษา
สกญ.ฯ ได้ ก าหนดให้ ส ถาบั น ร่ ว มออกบู ธ นิ ท รรศการแนะแนวการศึ ก ษาในงาน EECAE & SSECF
ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 (1 วัน) โดย สกญ.ฯ จะจัดเตรียมคูหาให้กับสถาบัน ที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้โดยไม่
ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งนี้ ขอให้สถาบันจัดเตรียมเอกสารประชาสัมพันธ์ roll-up และอุปกรณ์ตกแต่งบูธ ไปจัด
คูหานิทรรศการดังกล่าว (ขนาดคูหาจะแจ้งให้ทราบต่อไป)
ข้อมูลเที่ยวบิน
สกญ.ฯ แนะนาให้ท่านเดินทางด้วยเที่ยวบินดังนี้ เพื่อความสะดวกในการจัดรถรับส่ง ระหว่างสนามบินโรงแรมที่พักให้กับคณะฯ
1) ขาไป วันที่ 10 มิถุนายน 2561
เที่ยวบิน TG612 (กรุงเทพฯ-คุนหมิง) เวลา 10.50-14.05 น.
2) ขากลับ วันที่ 15 มิถุนายน 2561
เที่ยวบิน TG613 (คุนหมิง-กรุงเทพฯ) เวลา 15.20-18.20 น.
*****************************
***เอกสารแนบ 1-4 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.inter.mua.go.th ภายใต้หัวข้อย่อย News and Events
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