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




โครงการ/กิจกรรมสาคัญ
 ไทย-สหรัฐอเมริกา

รายละเอียด
อเมริกาเหนือ/อเมริกาใต้/ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์
APEC/FEALAC/LMI/TUSEF

-โครงการส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาไทยให้ได้รับการรับรองจาก Accreditation
Board for Engineering and Technology (ABET)
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีนโยบายผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษา
ยกระดั บ คุ ณ ภาพมาตรฐานหลั ก สู ต รให้ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ สากล โดยการ
ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้รับการรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์จาก ABET
โดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับความร่วมมือจากนักวิชาชีพไทย
จากสมาคมนั ก วิ ช าชี พ ไทยในสหรั ฐ อเมริ ก าและแคนาดา (ATPAC) มาช่ ว ย
สถาบั นอุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้ อม โดยเป็นพี่เลี้ ยงและช่วยเตรียม
รายงานการประเมินตนเอง รวมทั้งทา Mock Visit ให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ
-โครงการหลักสูตรระยะสั้นสาหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจาปี ๒๕๖๑
(Thailand Short Course 2018)
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา ๗ แห่งจัดทา
หลักสูตรระยะสั้นสาหรับนักศึกษาอเมริกัน โดยนักศึกษาจะมีโอกาสเดินทางไปเข้า
ร่วมกิจกรรมในสถาบันอุดมศึกษาในทุกภูมิภาคของประเทศไทยเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ
โครงการในพระราชดาริ และปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ ๙ และวัฒนธรรม
ที่โดดเด่นในแต่ละภาค ในการนี้ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ด าเนิ น
โครงการดังกล่าวเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีนักศึกษาอเมริกันและนักศึกษา
ไทยเข้าร่วมจานวน ๑๑ คน

หัวข้อ
 ไทย-แคนาดา

รายละเอียด
-งานความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศแคนาดา
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ
กับประเทศแคนาดาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕๖๐ ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการ
การอุ ด มศึ ก ษาได้ เ ดิ น ทางไปเจรจาความร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีกาหนดจะจัดหลักสูตรระยะสั้นให้แก่นักศึกษาไทยเพื่อ
เดินทางไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักศึกษาแคนาดา

 ไทย-ออสเตรเลีย

-งานความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศออสเตรเลีย
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ
กับประเทศออสเตรเลียอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่
- การประชุม Joint Working Group ด้านการศึกษา
- Australia – Thailand Endeavour Research Alumni Mentoring Program
- ความร่วมมือกับ Tertiary Education Quality and Standards Agency
(TEQSA)
- การจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจา
ประเทศไทย

 APEC

-ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเซีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic
Cooperation: APEC)
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะคณะทางานเอเปคด้านการ
พัฒ นาทรั พยากรมนุษย์ (HRDWG) และคณะทางานเครื อข่ายด้ านการศึกษาของ
เอเปค (EDNET) ทาหน้าที่เป็นผู้ประสานงานโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบัน
อุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาของเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปค โดยในปี
๒๕๖๑ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
MEXT และ University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่นได้นาเสนอโครงการพัฒ นา
คณิตศาสตร์ศึกษาในโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับ
งบประมาณสนับสนุ นจากเอเปค ประจาปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ในการนี้ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษามีนโยบายในการสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาไทย
เสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากเอเปค รวมถึงการร่ว มเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุม/กิจกรรมภายใต้กรอบเอเปคร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อ
 FEALAC

 LMI

 ATPER

รายละเอียด
-เวทีความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกและลาตินอเมริกา (Forum for East
Asia-Latin America Cooperation: FEALAC)
FEALAC ก่ อ ตั้ ง ในปี ๒๕๔๒ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เป็ น ช่ อ งทางในการสร้ าง
ความร่ วมมื อระหว่ างภู มิภาคเอเชียตะวั นออกและภูมิ ภาคลาติ นอเมริ กาในด้ า น
การเมือง เศรษฐกิจ วัฒ นธรรม และการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษามีนโยบายที่จะส่งเสริมการดาเนินความร่วมมือทางวิชาการภายใต้ กรอบ
FEALAC ด้านการศึกษา โดยมีกาหนดจัดหลักสูตรระยะสั้นสาหรับนักศึกษาในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกและลาตินอเมริกามาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย (FEALAC Short
Course Student Exchange Program) โดยคาดว่ าจะเริ่ มด าเนิ นการในช่ วงเดื อน
กรกฎาคม ๒๕๖๒
-โครงการ Lower Mekong Initiative (LMI)
LMI เป็นกรอบความร่ว มมือทางวิช าการของประเทศลุ่ มแม่น้าโขงและมี
สหรัฐอเมริกาเป็นผู้ริเริ่ม ปัจจุบันสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทาหน้าที่
เป็นประธานสาขาการศึกษา (Education Pillar) ของความร่วมมือภายใต้กรอบ
LMI
-The Association of Thai Professionals in European Region
(ATPER)
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ นักวิช าชีพไทยในภูมิภ าคยุโ รปได้จัดโครงการร่ ว มกั บ
สถาบั น อุดมศึกษาไทยและส านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึก ษา ได้แก่ ๑)
โครงการบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านการประยุกต์ใช้เทคนิคทางชีวโมเลกุลในการ
ประเมินด้านเกษตร ปศุสัตว์ ประมง และสิ่งแวดล้อม ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ
๒) การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง Bio-inspired Robotics: จากชี ว วิ ท ยาสู่
หุ่นยนต์ชีวภาพ และในปี ๒๕๖๑ สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปกาหนด
จัดการประชุมสมาคมฯ ประจาปี ภายใต้หัวข้อ “Thailand Digital Health and
Smart Society Development” เพื่อตอบสนองแผนการขับเคลื่อนประเทศไทย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และโมเดลประเทศไทย ๔.๐

