ข้อมูลการดาเนินงานความร่วมมือด้านต่างประเทศของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การประชุมผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทย ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
………………………………………………..
กรอบความร่วมมือกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หัวข้อ
ประเทศ/กลุ่มประเทศ





โครงการ/กิจกรรมสาคัญ
 Retreat Meeting

รายละเอียด
พหุภาคี: ๑) อาเซียน อาเซียนบวกสาม และ East Asia Forum ๒) SEAMEO
๓) เครือข่ายคลังสมองเอเชียตะวันออก ๔) เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน
๕) GMS ๖) อาเซียน + สหภาพยุโรป ภายใต้ EUSHARE
ทวิภาคี: ๑) ประเทศสมาชิกอาเซียน ๒) ติมอร์เลสเต

-การประชุ ม อย่ า งไม่ เ ป็ น ทางการระหว่ า งผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่กากับดูแล
การอุดมศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน
ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษามี ก ลไกการประชุ ม อย่ างไม่ เป็น
ทางการระหว่า งผู้ บ ริ ห ารส านัก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษากั บผู้ บ ริห าร
หน่วยงานด้านการอุดมศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน จานวน ๖ ประเทศ
ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์
โดยสลับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทุก ๆ ๒ ปี
 Joint Working Group -การประชุมคณะทางานร่วมระดับอุดมศึกษากับประเทศต่าง ๆ
ส านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษามีการจัดตั้ง คณะทางานร่ว มฯ กับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน จานวน ๓ ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย ฟิลิ ปปินส์ และ
อินโดนีเซีย โดยผลการประชุมได้มีการนาไปปฏิบัติและริเริ่มความร่วมมื อ ทาง
วิชาการระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่เจรจา
 ASEAN
-งานความร่วมมือภายใต้กรอบเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN
University Network: AUN)
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีบทบาทสาคัญในการสนับสนุนทั้ง
ในเชิงนโยบายและงบประมาณในการบริหารและดาเนินกิจกรรมของเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network: AUN) มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง
ในปี ๒๕๓๘ และรับเป็นเจ้าภาพที่ตั้งสานักงานเลขานุก ารเครือข่ายมหาวิทยาลัย
อาเซียน (AUN Secretariat: AUNS) ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นประธานคณะกรรมการอานวยการเครื อข่ าย
มหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN Board of Trustees: AUN-BOT)

หัวข้อ

รายละเอียด
-การดาเนินโครงการเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบแผน
ด้านการศึกษาของอาเซียน
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย
ด าเนิ น โครงการ ASEAN Way Forward for SDGs and COP21 thru Social
and Sustainability Sciences ตั้ ง แต่ ปี ๒๐๑๖ โดยกิ จ กรรมที่ ไ ด้ ด าเนิ น การ
ประกอบด้วยการจัดการประชุมผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ ภาคประชาสังคมและภาค
วิชาการในประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อพัฒนาแนวทางการวิจัยและการพัฒ นา
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และการจัดทาข้อเสนอเชิง
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อนาเสนอที่ประชุมสุดยอด
ผู้นาอาเซียนซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในปี พ.ศ. ๒๕๖๒
-โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศอาเซียน
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดาเนินงานโครงการส่งเสริมการ
เรี ยนการสอนภาษาอั งกฤษและภาษาของประเทศอาเซี ยน โดยผลการด าเนิน
โครงการที่เป็นรูปธรรมประกอบด้วย การจัดทาทาเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน
ภาษาของประเทศเพื่ อ นบ้ า นในกลุ่ ม CLMV และภาษาบาฮาซามาเลเซี ย /
อินโดนีเซีย
-โครงการ Thailand Scholarships ให้ทุนการศึกษาแก่อาจารย์และนักศึกษา
กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่ว มกับสถาบันอุดมศึกษาในการ
จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึก ษาและอาจารย์จากประเทศกัมพูชา สปป.ลาว
และเมียนมา (CLM) มาศึกษาในประเทศไทย โดยสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดาเนินการคัดเลือกผู้รับทุน และค่าเดินทาง
ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุน

 ASEAN+3

-เครือข่ายคลังสมองเอเชียตะวันออกและเครือข่ายคลังสมองอาเซียน-จีนของ
ประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับ เป็นผู้ประสานงานเครือข่าย
คลังสมองเอเชียตะวันออกและเครือข่ายคลังสมองอาเซียน-จีนของประเทศไทย
โดยกิจกรรมหลักได้แก่ การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและ
ริเริ่มโครงการความร่วมมือด้านการศึกษาและการพัฒนาระหว่างไทยและประเทศ
สมาชิกอาเซียนบวกสาม เช่น เรื่องการย้ายถิ่นฐาน การจัดการศึกษาให้แก่ผู้พิการ
การจัดการความท้าทายเรื่องสังคมผู้สูงอายุ เป็นต้น

หัวข้อ
 ASEAN-EU:

 GMS

 SEAMEO

รายละเอียด
-โครงการส่งเสริมความกลมกลืนของระบบการอุดมศึกษาของประเทศสมาชิก
อาเซียนภายใต้กรอบ EU SHARE
ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาได้ ด าเนิ น โครงการ ส่ ง เสริ ม
ความกลมกลืนของระบบการอุดมศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้กรอบ
EU SHARE โดยในปี ๒๐๑๗ ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาร่ว มกับ
ส านั ก งานบริ ห ารโครงการ EU SHARE และส านั ก งานรั บ รองมาตรฐานและ
ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (องค์ ก ารมหาชน) จั ด การประชุ ม SHARE
Symposium on the Consequences of Regional Quality Assurance and
Qualifications Frameworks on Higher Education in Thailand
-โครงการนาร่องตามแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางวิชาการระดับอุดมศึกษา
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (CLMV)
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดาเนินโครงการนาร่องตามแผน
ยุ ทธศาสตร์ ความร่วมมื อทางวิ ชาการระดั บอุ ดมศึ กษาระหว่ างประเทศไทยกั บ
ประเทศเพื่ อนบ้ าน (CLMV) โดยจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ค วามร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ
ระดับอุดมศึกษาระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (CLMV) และได้นา
ยุ ท ธศาสตร์ ดั ง กล่ า วมาปฏิ บั ติ โดยได้ ร่ ว ม และจั ด สรรงบประมาณกั บ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อจัดทาโครงการความร่วมมือกับประเทศ CLMV มาตั้งแต่ปี
๒๐๑๕
-งานความร่วมมือภายใต้กรอบ SEAMEO RIHED
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ให้การสนับสนุนและร่วมมือกับ
ศูนย์ SEAMEO RIHED (Southeast Asian Ministers of Education OrganizationRegional Centre for Higher Education and Development) โดยรั บ เป็ น
เจ้าภาพที่ตั้งและเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาดารงตาแหน่งประธาน
กรรมการบริหารของศูนย์ฯ กิจกรรมสาคัญ ได้แก่
-โครงการ ASEAN International Mobility for Students (AIMS) Programme
โดยได้เริ่ มดำเนินกำรมำตั้งแต่ปี ๒๐๐๘ ปัจจุบันมีประเทศที่เข้ำร่วมโครงกำร
จำนวน ๘ ประเทศ และมีนักศึกษำไทยที่เข้ำร่วมโครงกำรทั้งสิ้น จำนวน ๖๓๐ คน
-โครงการการพัฒนาฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารสาหรับประเทศใน
กลุ่มอาเซียน (ACI) ซึ่งทำให้ประเทศไทยมีบทบำทนำด้ำนกำรวิจัยและผลงำนทำง
วิชำกำรของสถำบันอุดมศึกษำในอำเซียนได้รับกำรยอมรับในระดับนำนำชำติ

