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ค าน า 
 
  แผนปฏิบัติราชการส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ได้จัดท าขึ้นโดยให้สอดคล้องกับข้อก าหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ .ศ.2546 และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 
2555 – 2558) ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานของกลุ่มภารกิจของส านักฯ และ
เพ่ือให้บุคลากรสามารถประเมินผลการปฏิบัติงาน และประเมินความส าเร็จในภาพรวมของหน่วยงานได้ด้วย
ตนเอง 
  สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของส านัก
ความสัมพันธ์ต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ 
  ส่วนที่ 1  บทน า 
  ส่วนที่ 2  บริบทที่เกี่ยวข้องกับส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 
  ส่วนที่ 3  ภารกิจและอ านาจหน้าที่ของส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 
  ส่วนที่ 4  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ของส านักความสัมพันธ์ 
                ต่างประเทศ สป. 
  ส่วนที่ 5  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และปฏิทิน
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

  กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอขอบคุณทุกกลุ่มงานที่ให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลในการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. 2556 ฉบับนี้ จนส าเร็จด้วยดี และสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและเป็น
ข้อมูลประกอบการขอตั้งงบประมาณ ของส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ส าหรับปีงบประมาณต่อไป  
 
 
         ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ 
           พฤศจิกายน 2555       
        
 



ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวด 3   มาตรา 
9 ก าหนดให้ส่วนราชการต้องปฏิบัติ โดยก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใดส่วนราชการต้องจัดท า
แผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้าก่อนลงมือด าเนินการ   ซึ่งต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน 
ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ 
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ ตลอดจนการติดตามและการประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ  ซึ่งจะเป็นกลไกในการบริหารจัดการ หรือการปฏิบัติงานอย่างมีทิศทาง
และสามารถน านโยบายสู่การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ ไม่มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองตามความต้องการ รวมทั้งจัดให้มีการท าค ารับรองการปฏิบัติราชการเป็นพันธสัญญาการ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการอีกด้วย 
  โดยที่ทุกส่วนราชการจะต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ เพ่ือให้ 
บังเกิดผลในการพัฒนาการปฏิบัติราชการอย่างเป็นรูปธรรม  ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเป็นหน่วยงานหนึ่งของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 2555 นี้ขึ้น โดยเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร  เพ่ือเป็นกรอบการปฏิบัติงาน
และเป็นแนวทางในการประเมินความส าเร็จของการพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพประสบ
ความส าเร็จและบังเกิดผลดีสูงสุดต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ 
  การจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
  1. เพ่ือใช้เป็นกรอบการปฏิบัติการพัฒนาระบบราชการ ทั้งยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ  
  2. เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการประเมินความส าเร็จของการพัฒนาการปฏิบัติ
ราชการของส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ 
 
 
วิธีด ำเนินงำน 

1. ศึกษาบริบทที่เก่ียวข้อง 
2. ก าหนดกรอบ เค้าโครง แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการฯ ให้สอดคล้อง

และรองรับกับนโยบายของรัฐบาล/กระทรวงศึกษาธิการ/ผู้บริหารของ
กระทรวงศึกษาธิการ และครอบคลุมภารภิจของส านักฯ 
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3. ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานฯ เพ่ือปรับแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับนโยบาย 
ภารกิจ อ านาจหน้าที่ รวมทั้งงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 

4. จัดท ารูปเล่มเพ่ือเผยแพร่ 
 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. สามารถใช้เป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการก ากับ เร่งรัด ติดตามการด าเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
เป็นได้ตามเป้าหมายและแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ 

บุคลากรผู้ปฏิบัติงานของส านักฯ สามารถใช้เป็นคู่มือในการวางแผนการด าเนินโครงการ/กิจกรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดการซ้ าซ้อน



 3 

ส่วนที่ 2 
บริบทที่เกี่ยวข้องกับส ำนักควำมสัมพันธ์ต่ำงประเทศ สป. 

 
  ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป . ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้สอดคล้องกับบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2555 – 2558 นโยบายส าคัญของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส าคัญของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการ 
4 ปี โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี ้
 
นโยบำยรัฐบำลด้ำนกำรศึกษำ 
  นโยบายของรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่ใช้แถลงต่อรัฐสภา ในวันที่ 23 สิงหาคม 
2554 โดยแยกเป็นนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินระยะเร่งด้วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก และ
ระยะการบริหารราชการ 4 ปี ของรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ สรุปได้ดังนี้ 
 
นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก 

1. ก าหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” 
2. เร่งน าสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่

พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ควบคู่ไปกับการขจัดความยากจน ยาเสพติด และ
อิทธิพลอ านาจมือ 

3. เร่งฟ้ืนฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและนานา
ประเทศเพ่ือสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคร่วมกัน 

4. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน 
 
นโยบายที่จะด าเนินการภายในช่วงระยะ 4 ปี ของรัฐบาล 
 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
  นโยบายด้านการศึกษา 

1. เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย 
2. สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย 
3. ปฏิรูปครู ยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง 
4. จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิง 

                 ปริมาณและคุณภาพ 
5. เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ 
6. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ 
7. เพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 

 
ที่มา  :   ตัดตอนมาจาก  

       http://www.natres.psu.ac.th/office/plan/Budgetgovernment/2555/policy230854.pdf 
 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2555 – 2558 

http://www.natres.psu.ac.th/office/plan/Budgetgovernment/2555/policy230854.pdf
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  กระทรวงศึกษาธิการมุ่งพัฒนาการศึกษาภายใต้กรอบแนวคิดหลักของคุณภาพและ
ความเท่าเทียม รวมทั้งการน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน นักศึกษาเป็นส าคัญ 
โดยขยายโอกาสทางการศึกษา ดังนี้ 

1. โอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือสามารถได้รับการศึกษา
อย่างเท่าเทียม 

2. โอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน นักเรียน นักศึกษาสามารถเข้าเรียนได้โดยไม่ขึ้นกับ
ฐานะของผู้ปกครอง 

3. โอกาสในเข้าเพ่ิมพูนและฝึกฝนทักษะ นักเรียน นักศึกษาทุกคนสามารถเติบโตได้
ในโลกที่เป็นจริงผ่านการเรียนรู้บนฐานกิจกรรม (Activity – Based Learning) 

4. โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย โดยใช้เทคโนโลยี สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ ศูนย์
วัฒนธรรม และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  

โดยด าเนินการใน 5 ยุทธศาสตร์ คือ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภท โดยมุ่งเน้น
เป้าหมายคือนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปฏิรูปครู เพื่อยกฐานะและวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และการฝึก
อาชีพให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้การศึกษาทัดเทียมกับ
นานาชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับการเปิด
เสรีประชาคมอาเซียน 
 
นโยบำยของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นำยพงศ์เทพ เทพกำญจนำ) 
 นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายแก่ผู้บริหาร
ระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ที่ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมี
สาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

 ให้ช่วยพัฒนาการศึกษาอย่างเข็มแข็ง โดยอาศัยผู้เรียนที่มีความรอบรู้ทั้งภายใน -
ภายนอกกระทรวง 

 การศึกษาเป็นหัวใจการแข่งขันของประเทศ 
 การขับเคลื่อนนโยบายด้านอ่ืน ๆ ของรัฐบาล 
นอกจากนี้  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยังได้ประกาศ 10 นโยบาย ที่

กระทรวงศึกษาธิการจะขับเคลื่อนให้เกิดความต่อเนื่อง ได้แก่ 
1. เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผู้ศึกษา  โดย 

- ปฏิรูปการหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ 
- การผลิตคนให้ตรงกับอุปสงค์ท้ังภายในประเทศและระดับสากล 
- การปลูกฝังคุณธรรม และจิตส านึกประชาธิปไตย 
- การพัฒนาคุณภาพครู อาจารย ์
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- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

2. การสร้างโอกาสทางการศึกษา 
- สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ 

ทุพลภาพ อย่างทั่วถึง 
- การศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต 

3. การน าสันติสุขสู่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
4. การแก้ไขปัญหายาเสพติด 
5. แท็บเล็ต 
6. การวิจัย 
7. กองทุนตั้งตัวได ้
8. การผลักดันการปฏิรูปการเมืองเพ่ือให้มีรัฐธรรมนูญของประชาชน 
9. งบประมาณ 
10. ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

- ความโปร่งใส ไม่มีการทุจริตคอรัปชั่น 
- ประสิทธิภาพ 

 
ที่มา : www.moe.go.th2websm220122nov2287.html 
 
แนวนโยบำยส ำคัญของปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
 ประเด็นนโยบายที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 5 เรื่อง 
  1.การแก้ปัญหาเด็กและเยาวชน ทุกหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในสังกัดต้องมีการ
ประสานงานและร่วมมือกันด าเนินการอย่างเป็นเอกภาพ 
  2. การเพ่ิมบทบาทของกระทรวงศึกษาธิการในกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
  3. การพัฒนาต่อยอดสินค้า OTOP เพ่ือให้ส่งออกไปต่างประเทศได้ โดยเน้นให้
สถานศกึษาทุกแห่งควรมีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นเป็นของตนเอง และให้มีการน ามาเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
  4. การจัดท าหลักสูตรเกี่ยวกับความเสมอภาคหญิง – ชาย 
  5. การเร่งรัดการด าเนินงานเรื่องกองทุนตั้งตัวได้  
 ประเด็นนโยบายของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

1. การพัฒนาข้าราชการครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ซึ่ง
สอดคล้องกับพันธกิจหลักของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยเน้น 

- การพัฒนาครู ช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหาหนี้สิน เพ่ิมรายได้ เพ่ือให้ครูมี
ก าลังใจทุ่มเทให้กับการพัฒนาการเรียนการสอนมากขึ้น 

- การคัดเลือกครูดี มีจิตวิญญาณมาพัฒนาให้เป็นครูพ่อครูแม่ เป็นผู้ที่มี
ความรู้และมีจิตวิทยาในการให้ค าปรึกษา แนะน าที่ถูกต้อง อยู่ใกล้ชิด/
เป็นที่พักพิงแก่เด็ก 

- พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการส่งเสริม สร้างทักษะ กระตุ้น
และสร้างแรงจูงใจ หรืออ านวยการให้เด็กคิดได้อย่างถูกต้อง ผ่าน

http://www.moe.go.th2websm220122nov2287.html/
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หลักสูตรการเรียนการสอน หรือการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมทั้งมี
ความพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนเมื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

2. การสร้างเด็กและเยาวชนให้มีจิตอาสา โดยอาจจัดเป็นรายวิชาหรือกิจกรรมเสริม
การเรียน โดยให้เด็กมีจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือดูแลเด็กพิการในสถานสงเคราะห์เด็กพิการ หรือเป็น
อาสาสมัครดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชน และมีการรายงานผลเพ่ือให้เกิดความภูมิใจ 

3. การจัดการศึกษาให้เด็กคิดเป็น กล้าแสดงความคิดเห็น แก้ปัญหาการเขียนหนังสือ
ให้ถูกต้อง และมีความสามารถในการย่อความ โดยใช้ข้อสอบอัตนัย เพ่ือให้เด็กมีความสามารถในการ
คิด มีความคิดเป็นของตนเองมากขึ้นอย่างสร้างสรรค์ 

4. การพัฒนาคุณภาพเด็กทั้งในระบบและนอกระบบให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
รวมทั้งพัฒนาสถานศึกษาทุกแห่งให้มีมาตรฐานเท่าเทียมกัน รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาด้านสุขภาพ
และภาวะโภชนาการ 

5. การพัฒนาระบบการศึกษาภาคใต้ โดยเน้นการเรียนสองภาษา ทั้งนักเรียนไทย – 
พุทธ และไทย – มุสลิม เพ่ือให้มีความรู้ เข้าใจภาษา สามารถสื่อสารได้ถูกต้อง และที่ส าคัญคือ การ
ดูแลความปลอดภัยให้กับครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

6. การพัฒนาการศึกษาเอกชน เพ่ือรองรับนักศึกษาจากนานาชาติ และให้มีการ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักศึกษาเข้ามาเรียนในไทยให้มากขึ้น 

7. การส่งเสริมการเรียนภาษาประเทศเพ่ือนบ้านในจังหวัดชายแดนเพ่ือการสื่อสาร
และการสร้างความเข้าใจต่ออัน 

8. การสอนภาษาอังกฤษ ไม่ควรเน้นไวยากรณ์ ควรเน้นการสื่อสารได้เข้าใจ 
9. การเปิดศูนย์การเรียนรู้ในต่างประเทศของส านักงาน กศน. ควรส่งเสริมการสอน

ให้คนไทยในต่างประเทศรับรู้ และด าเนินชีวิตตามขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีของประเทศ 
นั้น ๆ เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของคนไทย 
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ส่วนที่ 3 

ภำรกิจและอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักควำมสัมพนัธ์ต่ำงประเทศ 
 

ควำมเป็นมำ 
 

กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินงานความร่วมมือกับต่างประเทศมาเป็นเวลานาน แต่
ได้หยุดชะงักไปในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้ งที่สอง ต่อมาภายหลังสงครามโลกดังกล่าว
กระทรวงศึกษาธิการได้มีการติดต่อกับต่างประเทศอีกครั้งหนึ่ง แต่งานการติดต่อกับต่างประเทศใน
ขณะนั้นยังไม่มีกองงานใดรับผิดชอบโดยเฉพาะ หลังจากที่ทหารพันธมิตรเคลื่อนย้ายออกจากประเทศ
ไทยไปแล้ว ได้มีองค์การต่างๆ ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศไทยมากขึ้น เช่น องค์การบริหารวิเทศกิจ
สหรัฐอเมริกาประจ าประเทศไทย (USOM) มูลนิธิการศึกษาตามรัฐบัญญัติฟุลไบรท์ (Fulbright) 
นอกจากนี้ยังมีองค์การระหว่างประเทศเกิดขึ้นอีกมากมายที่ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศไทย 
โดยเฉพาะองค์การที่กระทรวงศึกษาธิการติดต่อด้วยมากที่สุด คือ องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization : UNESCO) 
  เมื่อกิจการด้านต่างประเทศเพ่ิมปริมาณมากขึ้น  กระทรวงศึกษาธิการจึงจัดตั้งกอง
พิเศษให้ท าหน้าที่เกี่ยวกับการต่างประเทศและรับรองชาวต่างประเทศโดยตรง   ในที่สุดได้มีประกาศ
พระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการส านักงานเลขานุการรัฐมนตรีและส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2491 ตั้งกองการต่างประเทศ ให้สังกัดในส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ม.ล.มานิจ ชุมสาย เป็นผู้อ านวยการกองคนแรก และแบ่งงานเป็น 3 
แผนก ดังนี้ 

1. แผนกองค์การต่างประเทศ 
2. แผนกข่าวสาร 
3. แผนกการศึกษาต่างประเทศ 
ต่อมาในปี พ.ศ.2494 ได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาการจัดวางระเบียบ

ราชการส านักงานเลขานุการรัฐมนตรีและส านักงานปลัดกระทรวงในกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2494 
ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2494 จากการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ปรากฏว่ากองใน
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ส านักงานปลัดกระทรวง คือ กองการต่างประเทศ ได้รับการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นกองการสัมพันธ์
ต่างประเทศ และในปี พ.ศ.2521 มีการแบ่งงานออกเป็น 4 ฝ่าย  ดังนี้ 

1. ฝ่ายองค์การต่างประเทศ 
2. ฝ่ายข่าวสารและวิชาการ 
3. ฝ่ายการศึกษาต่างประเทศ 
4. ฝ่ายประสานงาน (ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อเป็นฝ่ายประสานงานและการประชุมนานาชาติ

เมื่อปี พ.ศ.2528) 
 

ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการในส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ท าให้กองการสัมพันธ์ต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีการปรับโครงสร้างใหม่เป็น 
“ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ”  มีการแบ่งงานเป็น 5 กลุ่มงาน  ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 ได้ขอปรับ
โครงสร้างเป็นการภายในเป็น 6 กลุ่มงาน โดยปรับปรุงบทบาท ภารกิจ การจัดระบบการบริหารงาน 
การจัดส านักงานและการวางก าลังคนให้เหมาะสมตามโครงสร้างใหม่ให้สอดคล้องกับปริมาณงานและ
ภารกิจในปัจจุบัน (รายละเอียดการแบ่งกลุ่มงาน ดูภาพผนวก) 

 

อ ำนำจหน้ำที่ 
  ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจและ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ดังนี้ 
  1. ประสานงานการด าเนินงานด้านการต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการกับ
องค์การที่เก่ียวข้องทั้งในและต่างประเทศ 
  2. จัดท านโยบายและแผนความร่วมมือและงบประมาณด้านต่างประเทศ 
  3. จัดท าฐานข้อมูลกลางด้านการต่างประเทศที่เก่ียวกับการศึกษา 
  4. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ให้บริการให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการศึกษา
กับต่างประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของประเทศเพ่ือน
บ้านและภูมิภาค 
  5. ประสานการระดมทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือพัฒนา
บุคลากรของกระทรวง รวมทั้งประสานการระดมนักวิชาการเพ่ือร่วมเป็นคณะกรรมการด้านต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานระหว่างประเทศ 
  6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 
 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของกลุ่มงำน  
1. กลุ่มนโยบำยและยุทธศำสตร์ต่ำงประเทศ 
มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการศึกษากับ

ต่างประเทศ  จัดท าแผนปฏิบัติราชการและรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  จัดตั้งงบประมาณด้าน
ต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ  ด าเนินการศึกษาวิจัย  และด าเนินโครงการอ่ืนๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย  เช่น  โครงการ 1 อ าเภอ 1 ทุน  เป็นต้น  รวมทั้งมุ่งเน้นงานด้านการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และมี
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มาตรฐานระดับสากล  นอกจากนี้ยังด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการและ
รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน  

 
2. กลุ่มควำมร่วมมือกับองค์กำรระหว่ำงประเทศ 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศต่างๆ ที่

ปฏิบัติงานด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมในเครือของสหประชาชาติ เพ่ือมุ่งพัฒนางาน
ด้านต่างๆ ผ่านกระบวนการศึกษาเพ่ือสร้างสันติภาพ เช่น องค์การ UNDP UNICEF ESCAP ILO 
ธนาคารโลก และธนาคารเพ่ือการพัฒนาอ่ืนๆ ตลอดจนงานขององค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ 
นอกจากนี้ยังปฏิบัติหน้าที่ในฐานะส านักงานเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยองค์การยูเนสโก  
ซึ่งรับผิดชอบงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของยูเนสโกทั้งด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม 
สังคมศาสตร์ และสื่อสารมวลชน เช่น โครงการการศึกษาเพ่ือปวงชน  โครงการการศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน  โครงการมรดกความทรงจ าแห่งโลก  โครงการเฉลิมฉลองบุคคลส าคัญและ
เหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์  เป็นต้น  นอกจากนี้ยังรับผิดชอบงานด้านการศึกษาภายใต้กรอบ
ความร่วมมือของเอเปค  อาเซม  และ WTO 

 
3. กลุ่มควำมร่วมมือต่ำงประเทศระดับภูมิภำค 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(SEAMEO) เช่น การด าเนินโครงการ/กิจกรรมในส่วนที่เกี่ยวกับทุนฝึกอบรม ทุนการศึกษา การประชุม 
สัมมนาเชิงวิชาการ ตลอดจนการด าเนินกิจกรรมความร่วมมือขององค์การซีมีโอกับศูนย์ระดับภูมิภาค
ของซีมีโอ 15 แห่ง เช่น ศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา (INNOTECH) ศูนย์ภาษา (RELC) ศูนย์
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (RECSAM) ศูนย์อุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนา (RIHED) ศูนย์โบราณคดีและ
วิจิตรศิลป์ (SPAFA) เป็นต้น นอกจากนี้ ยังรับผิดชอบงานความร่วมมือการศึกษาในกรอบอาเซียน 
กรอบความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย  อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (Indonesia Malaysia and 
Thailand : IMT-GT) กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Great Mekong 
Sub-region : GMS) กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี - เจ้าพระยา – แม่โขง (ACMECS) ฯลฯ 
รวมทั้งงานความร่วมมือทวิภาคีทางการศึกษากับประเทศสมาชิกซีมีโอและอาเซียน ประกอบด้วย ลาว 
พม่า กัมพูชา เวียดนาม ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย บรูไน มาเลเซีย และติมอร์ เลสเต้ โครงการ
แลกเปลี่ยนผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์ การจัดค่ายเยาวชน ทุนการศึกษา งานความ
ร่วมมือเชิงวิชาการ และงานวิจัย 

 
4. กลุ่มควำมร่วมมือต่ำงประเทศระดับนำนำชำติ 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับความร่วมมือระดับทวิภาคีกับประเทศในภูมิภาคต่างๆ 

ได้แก่ เอเชีย ยุโรป อเมริกา/แคนาดา อเมริกาใต้ ตะวันออกกลาง แอฟริกา และแปซิฟิก เพ่ือสนับสนุน
และส่งเสริมการพัฒนาครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน นักวิชาการ และบุคลากรทางการศึกษา 
การพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรม และเทคโนโลยีสาขาต่างๆ ตลอดจนการ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ โดยการแสวงหาความร่วมมือและด าเนินการในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น การแลกเปลี่ยนครู/อาจารย์  นักเรียน/นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา การจัดท า
ข้อตกลงทางการศึกษา (MOU) การจัดค่ายผู้น าเยาวชน การจัดประชุม/สัมมนา การจัดเจรจาและ
พบปะหารือ ทุนการศึกษา การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนความรู้ /ประสบการณ์ และการส่งเสริม
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ความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์และความมั่นคงของชาติ เป็นต้น โดย
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ องค์กรต่างประเทศ องค์กรเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าน
การศึกษาภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ  

 
5. กลุ่มสำรสนเทศต่ำงประเทศ 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริม และสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

วิชาการด้านต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ จัดท าระบบฐานข้อมูล จัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูล
เครือข่ายความร่วมมือด้านต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการกับหน่วยงานด้านการศึกษาอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงศึกษาธิการ งานประชาสัมพันธ์ความร่วมมือด้านต่างประเทศ
ของกระทรวงศึกษาธิการ งานแปล งานผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์เผยแพร่ในลักษณะสิ่งพิมพ์และ
เอกสาร on-line เช่น วารสารคูริเย วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศ งานจัดกิจกรรมและโครงการ
ต่างๆ ร่วมกับองค์กร/หน่วยงานทั้งภายในและนอกประเทศ เช่น การประกวดภาพถ่าย การประกวด
เรียงความ การประกวดภาพวาด การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ฯลฯ รวมทั้งงานบริการห้องสมุดและ
ศูนย์เอกสารนานาชาติ และศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 
6. กลุ่มบริหำรงำนต่ำงประเทศ 
มีหน้าที่รับผิดชอบงานบริหารทั่วไป ได้แก่ งานธุรการ งานสารบรรณ พัสดุ ครุภัณฑ์ 

อาคาร สถานที่ งานบุคลากร และงานเลขานุการผู้อ านวยการส านักฯ งานการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณ
ประจ าปีด้านต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ งานจัดสรรเงินอุดหนุนกิจกรรมด้านต่างประเทศ
ตามท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติ งานส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่มต่างๆ ในส านักฯ และงาน
ความร่วมมือกับต่างประเทศ  เช่น  ประสานการปฏิบัติงานกับส านักงานรองผู้แทนถาวรไทยประจ า
ยูเนสโก ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส วางแผนบ ารุงรักษาส านักงานองค์การระหว่างประเทศที่
ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพและติดตามรายงานผล  จัดพิธีการต้อนรับ/อ านวยความสะดวกให้กับคณะ
ผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศและผู้ที่มาร่วมการประชุม/กิจกรรมต่างๆ  เป็นต้น  นอกจากนี้ยังมีหน้าที่
อ านวยความสะดวกแก่ข้าราชการและผู้บริหารระดับสูงในการเดินทางไปปฏิบัติราชการในต่างประเทศ  
เช่น  การจัดท าหนังสือเดินทาง การประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศในประเทศไทย
เพ่ือตรวจลงตราหนังสือเดินทาง และด าเนินการเรื่องบัตรโดยสารเครื่องบิน  เป็นต้น 
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ส่วนที่ 4 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ 

 
  ส ำนักควำมสัมพันธ์ต่ำงประเทศ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ได้จัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 ของหน่วยงำน ให้สอดคล้องกับบริบทต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องดังนี ้
 วิสัยทัศน์ 
  “เป็นเลิศด้านการต่างประเทศ บนพ้ืนฐานของบุคลากรที่มีศักยภาพ และเครือข่ายที่
เข้มแข็ง เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่เวทีโลกอย่างมีคุณภาพ” 
  

พันธกิจ 
1. ด ำเนินควำมร่วมมือเชิงรุกด้ำนกำรศึกษำกับองค์กำรระหว่ำงประเทศ และประเทศต่ำงๆ 

และผลักดันไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม  
2. ก ำหนดยุทธศำสตร์ควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศด้ำนกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร 
3. พัฒนำบุคลำกรให้มีสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงประเทศ 
4. เชื่อมโยงเครือข่ำยและบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำกับต่ำงประเทศ 
5. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนตำมเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ และ

สนับสนุนกำรจัดกำรควำมรู้ภำยในองค์กร 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 

1. พัฒนำควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำกับต่ำงประเทศ 
2. พัฒนำสมรรถนะของบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงประเทศ 
3. ขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศ 
4. พัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนตำมเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  

 
 เป้าประสงค์หลัก 
 

1. กระทรวงศึกษำธิกำรมีโครงกำร และกิจกรรมอันเกิดจำกควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำกับ
ต่ำงประเทศท่ีหลำกหลำยและเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

2. บุคลำกรมีสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงประเทศ 
3. เครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำท้ังในและต่ำงประเทศมีควำมเข้มแข็ง 
4. กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  
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 แผนทียุ่ทธศาสตร์ส านักความสัมพนัธ์ต่างประเทศ 
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เป้าประสงค์และตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลักตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

1.  มิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานหลัก 
G1  โครงกำรและกิจกรรมเป็นประโยชน์และสอดคล้อง 
       กับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 
 

B1  จ ำนวนโครงกำรและกิจกรรมควำมร่วมมือกับ    
       ต่ำงประเทศท่ีเป็นประโยชน์ในกำรน ำไปพัฒนำ    
       คุณภำพกำรศึกษำ 
 

G2  กำรสนับสนุนแหล่งทุนจำกในและต่ำงประเทศ 
       เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

B2  จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมทีไ่ด้รับกำรสนับสนุน  
       แหล่งทุนจำกในและต่ำงประเทศ 
 

G3  ควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำกบัต่ำงประเทศ 
       ที่เอื้อประโยชน์ร่วมกันอย่ำงยั่งยืน 

B3  จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมด้ำนกำรศึกษำท่ีด ำเนินกำร 
       อย่ำงต่อเนื่องกับต่ำงประเทศจ ำนวนโครงกำร/ 
       กิจกรรมที่มีกำรขยำยผลกำรด ำเนินงำนร่วมกับ 
       ต่ำงประเทศ 
 

 

2. มิติด้านคุณภาพบริการ 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานหลัก 
G4  ผู้รับบริกำรพึงพอใจ 
 

B4  ร้อยละของผู้รับบริกำรที่มคีวำมพึงพอใจต่อกำร  
       ด ำเนินงำนของส ำนักฯ 
 

G5  องค์กรได้รับกำรยอมรับทั้งภำยในและตำ่งประเทศ B5  จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมควำมร่วมมือระหว่ำง  
       ประเทศท่ีมอบหมำยให้ สต.สป. ด ำเนินกำรใน   
       ฐำนะเจ้ำภำพ 
 

 

3. มิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานหลัก 
G6  กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์คณุภำพ 
       กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

B6  ระดบัควำมส ำเรจ็ของกำรด ำเนินกำรตำมเกณฑ์   
       คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 

G7  กำรก ำหนดยุทธศำสตร์ควำมร่วมมือและแผน 
       กำรด ำเนินงำนท่ีชัดเจน 

B7  ระดบัควำมส ำเรจ็ของกำรจัดท ำยุทธศำสตร ์
       ควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำกับต่ำงประเทศ 

 

G8  กำรบริหำรจดักำรงบประมำณมีประสิทธิภำพ B8  ร้อยละของควำมส ำเร็จของกำรเบิก-จ่ำยงบประมำณ                                       

G9  กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงเครือข่ำย 
G10  เครือข่ำยควำมร่วมมือมีควำมเข้มแข็ง 

B9  จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมทีเ่ป็นผลจำกกำร   
       บูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงเครือข่ำย 

 
4. มิติด้านการพัฒนาองค์กร 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานหลัก 
G11  มีบุคลำกรเพียงพอและมสีมรรถนะในกำร  
        ปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงประเทศ 
 

B10  ร้อยละของอัตรำว่ำงของบุคลำกร 
B11  ร้อยละของบุคลำกรทีผ่่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 
        สมรรถนะ 
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G12  ระบบกำรพัฒนำบุคลำกรมปีระสิทธิภำพ B12  ร้อยละของบุคลำกรทีไ่ดร้ับกำรพัฒนำ 

G13  กำรจดักำรควำมรู้ภำยในองค์กร B13  ระดับควำมส ำเรจ็ของกำรจดักำรควำมรู้ขององค์กร   
 

G14  เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จ ำเป็นมีเพียงพอ 
 

B14  ระดับควำมส ำเรจ็กำรจดัท ำระบบกำรบริหำร 
         จัดกำรทรัพยำกร 

G15  ระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศและฐำนข้อมลูทันสมยั  
        และเป็นปัจจุบัน 

B15  จ ำนวนฐำนข้อมูลและสำรสนเทศรองรับ 
         กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรต่ำงประเทศ 

 
กลยุทธ์ของส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.  

1. ส่งเสริมกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศที่สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 

2. แสวงหำแหล่งทุนภำยใต้ควำมร่วมมือทั้งในประเทศและต่ำงประเทศเพ่ือพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ 

3. ส่งเสริมควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำกับต่ำงประเทศท่ีเอ้ือประโยชน์ร่วมกันอย่ำงยั่งยืน  
  

4. เพ่ิมคุณภำพกำรให้บริกำร 
5. เพ่ิมบทบำทและเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับสำกล 

  6. พัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนตำมเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
   7. เร่งรัดกำรจัดท ำยุทธ์ศำสตร์ควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำระหว่ำงประเทศ 
   8. พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ  
   9. ส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงภำคีเครือข่ำยทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
   10. เร่งรัดกำรสรรหำบุคลำกรเพ่ือทดแทนต ำแหน่งว่ำง 
   11. พัฒนำบุคลำกรให้มีสมรรถนะที่จ ำเป็นด้ำนต่ำงประเทศอย่ำงต่อเนื่อง 
   12. สนับสนุนกำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กรอย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ 
   13. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกรให้มีประสิทธิภำพ  
   14. พัฒนำฐำนข้อมูลและสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงประเทศ 
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เป้าประสงค ์ตวัช้ีวดั กลยุทธ ์และโครงการ 
 

 
 
 

 

มิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานหลัก กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ 

G1  โครงกำรและกิจกรรมเป็นประโยชน์
และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำร 
 

B1  จ ำนวนโครงกำรและกิจกรรมควำม
ร่วมมือกับต่ำงประเทศที่เป็นประโยชน์ใน
กำรน ำไปพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 
 

ส่งเสริมกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมควำม
ร่วมมือกับต่ำงประเทศที่สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของผู้รับบริกำร  
(S1, S7, S9, O1, O4, O8, O10) 
 

-  โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำรและ
บุคลำกรด้ำนกำรศึกษำเพ่ือก้ำวสู่ประชำคม
อำเซียนภำยในปี 2558 
-  โครงกำรสำนสัมพันธ์อำเซียน/ซีมีโอ/
ยูเนสโก เช่น ค่ำยเยำวชน กำรจัดสัมมนำ 

G2  กำรสนับสนุนแหล่งทุนจำกในและ
ต่ำงประเทศเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

B2  จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่ได้รับ
กำรสนับสนุนแหล่งทุนจำกในและ
ต่ำงประเทศ 
 
 
 

แสวงหำแหล่งทุนภำยใต้ควำมร่วมมือกับใน
และต่ำงประเทศเพ่ือพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ  
(S1, S2, S7, O4, O6,  O8, O10) 
 
 
 

-  แผนกำรจัดท ำ MOU กับคู่เจรจำที่ส ำคัญ 
-  โครงกำรจัด Expo Road show ด้ำน
วิชำกำรกำรศึกษำ 
-  โครงกำรแลกเปลี่ยนผู้บริหำร World 
Bank, ADB  
-  โครงกำรจัดท ำข้อมูลแหล่งเงินทุนใน
ต่ำงประเทศ  

G3  ควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำกับ
ต่ำงประเทศท่ีเอ้ือประโยชน์ร่วมกันอย่ำง
ยั่งยืน 

B3  จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมด้ำน
กำรศึกษำท่ี ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องกับ
ต่ำงประเทศจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่มี
กำรขยำยผลกำรด ำเนินงำนร่วมกับ
ต่ำงประเทศ 

ส่งเสริมควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำกับ
ต่ำงประเทศท่ีเอ้ือประโยชน์ร่วมกันอย่ำง
ยั่งยืน  
(S7, S8, S9, O1, O4,  O6, O7, O10) 
 

-  โครงกำรวิจัยด้ำนควำมร่วมมือด้ำน
ต่ำงประเทศ 
-  โครงกำรสร้ำงจิตส ำนึกร่วมพิทักษ์
สิ่งแวดล้อมโลก 

มิติด้านคุณภาพบริการ 



21 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานหลัก กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานหลัก กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ 
G4  ผู้รับบริกำรพึงพอใจ 
 

B4  ร้อยละของผู้รับบริกำรที่มีควำมพึง
พอใจต่อกำรด ำเนินงำนของส ำนักฯ 
 

เพ่ิมคุณภำพกำรให้บริกำร  
(S1, S2, S3, S4, S7, S9, O1, O3,  O4, 
O6, O9,) 

-  แผนกำรลดขัน้ตอนกำรให้บริกำร 
-  กำรสร้ำงนวัตกรรมกำรบริกำร เช่น ศูนย์
ข้อมูลด้ำนต่ำงประเทศ Fast track ICT  

G5  องค์กรได้รับกำรยอมรับทั้งภำยใน
และต่ำงประเทศ 

B5  จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมควำม
ร่วมมือระหว่ำงประเทศท่ีมอบหมำยให้ 
สต.สป. ด ำเนินกำรในฐำนะเจ้ำภำพ 
 
 

เพ่ิมบทบำทและเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ของ
องค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับสำกล  
(S1, S3, S4, S7, S9, O1, O3,  O4, O7, 
O10) 
 
 

-  โครงกำร สต.สป. สัญจรในและ
ต่ำงประเทศ 
-  โครงกำรปรับเปลี่ยนบทบำทองค์กรสู่กำร
เป็นผู้น ำด้ำนกำรศึกษำกับต่ำงประเทศ 
-  โครงกำรประชำสัมพันธ์ภำพลักษณ์
องค์กรสู่สำกล 
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G6  กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพตำม
เกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

B6  ระดับควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ 
 
 
 

พัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนตำม
เกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
(S5, S6, S7, S8, S9, O1, O3,  O9) 
 
 
 
 
 

โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน
ตำมเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

:  อบรม 
:  ประชุมปฏิบัติกำร 
:  ศึกษำดูงำนใน -  ต่ำงประเทศ 
:  โครงกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผล  
    กำรปฏิบัติงำนประจ ำปี 
:  โครงกำรติดตำมประเมินผลกำร 
    ปฏิบัติงำนตำมเกณฑ์คุณภำพกำร 
    บริหำรจัดกำรภำครัฐ 

G7  กำรก ำหนดยุทธศำสตร์ควำมร่วมมือ
และแผนกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน 

B7  ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำ
ยุทธศำสตร์ควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำ
กับต่ำงประเทศ 

เร่งรัดกำรจัดท ำยุทธ์ศำสตร์ควำมร่วมมือ
ด้ำนกำรศึกษำระหว่ำงประเทศ 
(S1, S3, S6, S9, O2, O4, O6, O7, O8, 
O10) 
 
 

-  โครงกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ควำมร่วมมือ
ด้ำนกำรศึกษำกับต่ำงประเทศ 

:  ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
:  KM 

-  โครงกำรติดตำมประเมินผลกำร
ด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ฯ 

 
 
 

มิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานหลัก กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ 

G11 มีบุคลำกรเพียงพอและมีสมรรถนะ
ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงประเทศ 

B10 ร้อยละของอัตรำว่ำงของบุคลำกร 
 

เร่งรัดกำรสรรหำบุคลำกรเพ่ือทดแทน
ต ำแหน่งว่ำง  

-  กิจกรรมสรรหำบุคลำกรเชิงรุก 
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B11 ร้อยละของบุคลำกรที่ผ่ำนเกณฑ์
กำรประเมินสมรรถนะ 

(W1, W5, W6, O2, O6, O9) 

G12 ระบบกำรพัฒนำบุคลำกรมี
ประสิทธิภำพ 
 

B12 ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำร
พัฒนำ 
 
 

พัฒนำบุคลำกรให้มีสมรรถนะที่จ ำเป็นด้ำน
ต่ำงประเทศอย่ำงต่อเนื่อง 
(W3, W6, O1, O3, O7, O9) 
 
 
 
 

-  โครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนต่ำงๆ 
สมรรถนะตำมสำยงำน 
:  ภำษำต่ำงประเทศ 
:  สมรรถนะหลัก 
:  คอมพิวเตอร์และ IT 
:  ทักษะด้ำนงำนต่ำงประเทศ 
:  ทักษะด้ำนงำนสนับสนุนฯลฯ 
:  โครงกำรส่งเสริมควำมผำสุก 
    ในองค์กร 

มิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานหลัก กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ 

G13 กำรจัดกำรควำมรู้ภำยในองค์กร B13 ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดกำร
ควำมรู้ขององค์กร   

 

สนับสนุนกำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กรอย่ำง
เป็นระบบและมีประสิทธิภำพ 
(S2, S5, S8, O1, O2, O3, O4) 

 

-  โครงกำรสร้ำงองค์ควำมรู้และจัดกำร
ควำมรู้ (จำกผู้เชี่ยวชำญที่มีประสบกำรณ์) 
-  โครงกำรศึกษำดูงำนหน่วยงำนต้นแบบ 
-  โครงกำรเผยแพร่กำรจัดกำรควำมรู้ใน
องค์กรสู่สำธำรณชน 

G14 เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จ ำเป็นมี
เพียงพอ 

 

B14 ระดับควำมส ำเร็จกำรจัดท ำระบบ
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร 
 

พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกร 
ให้มีประสิทธิภำพ  
(S2, S5, S9, O1) 

-  โครงกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกร 
-  โครงกำรจัดท ำแผนบ ำรุงรักษำทรัพยำกร
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ที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน 
-  โครงกำรส ำรวจและจัดหำทรัพยำกรที่
จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน 

G15 ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
ฐำนข้อมูลทันสมัย และเป็นปัจจุบัน 

B15 จ ำนวนฐำนข้อมูลและสำรสนเทศ
รองรับ 
กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรต่ำงประเทศ 
 

พัฒนำฐำนข้อมูลและสำรสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงประเทศ 
(S2, S5, S9, O1, O2, O4, O10) 
 
 

-  โครงกำรพัฒนำฐำนข้อมูลและสำรสนเทศ
งำนด้ำนต่ำงประเทศ 
-  โครงกำรจัดท ำระบบสำรสนเทศงำนด้ำน
ต่ำงประเทศ 
-  โครงกำรพัฒนำ Website 

 
 

จุดแข็ง โอกาส 



25 

 

 

 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร (SWOT Analysis) 

 

 
องค์กร จุดแข็ง จุดอ่อน วิธีการแข่งขัน  

S1  บุคลำกรสว่นใหญม่ีควำมรู้และทกัษะทีส่อดคล้องกับภำรกิจและใช้ภำษำต่ำงประเทศได้ดี 
S2  เครือ่งมอืและอุปกรณท์ันสมัยและเพียงพอต่อจ ำนวนบุคลำกร 
S3  ภำพลักษณข์ององค์กรมีควำมโดดเด่นในกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงประเทศ 
S4  มีผู้เชี่ยวชำญด้ำนภำษำต่ำงประเทศ และผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนต่ำงประเทศประจ ำอยู่ที่ส ำนกังำน 
S5  บุคลำกรมีควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่สำร และมีควำมกระตอืรอืร้นในกำรพฒันำตนเอง 
S6 โครงสร้ำงองคก์รมกีำรแบ่งงำนที่ชัดเจน 
S7  บุคลำกรมีควำมเสียสละ ขยัน อดทน มีกำรปรับตัวด ีท ำงำนรวดเรว็ และท ำงำนเป็นทีม 
S8  องคก์รสนับสนนุให้มีกำรพัฒนำควำมรูค้วำมสำมำรถของบุคลกร 
S9  งบประมำณสนับสนนุกำรด ำเนินงำนอย่ำงเพียงพอ 

 

O1  กำรมีเทคโนโลยีใหม่ส่งเสริมให้เกิดควำมรวดเร็วในกำรติดตอ่สื่อสำร 
O2  นโยบำยด้ำนต่ำงประเทศ เช่น กำรมุ่งสู่ประชำคมอำเซียน ในปี พ.ศ. 2552 ประเทศไทยต้องปรับตวัในด้ำนต่ำงๆ  เพือ่รองรบันโยบำย 
        ดังกลำ่วท ำให้บุคคลำกรเร่งพัฒนำตนเองเพิ่มขึ้น 
O3  กระแสโลกำภวิัตนท์ ำให้ต้องเร่งส่งเสรมิขีดควำมสำมำรถในกำรพัฒนำศกัยภำพของบุคลำกรทำงกำรศกึษำ เพือ่ให้ทัดเทียมกบั 
        นำนำประเทศ 
O4  ควำมร่วมมอืกับภำคีเครอืข่ำยระหว่ำงประเทศกอ่ให้เกิดโครงกำรควำมรว่มมอืด้ำนกำรศึกษำที่เป็นประโยชนต์่อกำรพัฒนำประเทศ 
O5  ค่ำนิยมของผู้ปกครองที่ให้ควำมส ำคญักับกำรศึกษำตอ่ต่ำงประเทศ ท ำให้ต้องแสวงหำและประสำนควำมร่วมมือกับประเทศตำ่งๆ มำกขึน้ 
O6  ภำวะเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มดขีึ้น และองคก์ำรระหว่ำงประเทศมีกำรระดมทุนมำกขึ้น ท ำให้เกิดกำรขยำยตัว ของภำคีที่จะเข้ำร่วม 
        โครงกำร 
O7  กำรเข้ำร่วมเป็นสมำชิกขององค์กำรระหว่ำงประเทศ ท ำให้เป็นโอกำสให้บุคลำกรไทยเกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และเพิ่มประสบกำรณ ์
        ในกำรปฏิบัติงำนระหว่ำงประเทศเพิม่ขึ้น 
O8  สถำนกำรณ ์วิกฤตต่ำงๆ ของโลก เช่น โรคระบำดและภัยธรรมชำตกิ่อให้เกิดประเด็นควำมร่วมมือทำงด้ำนกำรศึกษำระหว่ำงประเทศมำกขึ้น 
O9  กำรบริหำรจัดกำรภำครฐัแนวใหมท่ ำให้บุคลำกรมกีำรพฒันำตนเองมำกขึ้น 
O10  มีเครือข่ำยควำมรว่มมอืระหว่ำงประเทศทีเ่ข้มแข็ง เช่น องคก์ำรยูเนสโก องค์กำรซีมีโอ และอำเซียน เป็นต้น 

อุปสรรค จุดอ่อน 
T1  กำรปฏริูประบบรำชกำรท ำให้มีภำระงำนเพิ่มขึ้น 
T2  กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองท ำให้กำรด ำเนินนโยบำยไม่ต่อเนือ่ง 
T3  กฎระเบียบและมำตรกำรที่ไม่ยืดหยุ่นและล้ำสมัยเป็นอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนมำตรกำรประหยัด
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี เป็นต้น 
T4  ไม่สัมพันธ์ตอ่ควำมต้องกำรทนุกำรศึกษำ ควำมช่วยเหลอืทนุกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศมีแนวโน้มลดลงและ
ไม่สัมพันธก์ับควำมตอ้งกำรทุนกำรศกึษำของบุคลำกรในประเทศ 
 T5  สถำนกำรณ์โลก เศรษฐกิจ สังคม และกำรเมอืง ตลอดจนภัยพิบัติทำงธรรมชำตอิื่นๆ ท ำให้โครงกำร ควำม
ร่วมมอืต่ำงประเทศต่ำงๆ ต้องเลื่อนออกไป 
T6  ควำมผนัผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำระหว่ำงประเทศส่งผลให้ไม่สำมำรถบรหิำรงบประมำณไดอ้ย่ำงมี
ประสิทธภิำพ 
T7  ควำมแตกต่ำงทำงภำษำและวัฒนธรรมมีผลต่อกำรสือ่สำรและกำรด ำเนนิงำนควำมร่วมมอืระหว่ำงประเทศ 

 

W1  มีงำนเร่งด่วนมำก และงำนมอบหมำยพิเศษจ ำนวนมำก ท ำให้บุคลำกรตอ้งใช้เวลำปฏิบัติงำนมำกเกนิไป จึงส่งผลตอ่คุณภำพชีวิตกำรท ำงำน 
และกำรบริหำรงบประมำณ 
W2  ควำมไม่สมดุลของเจ้ำหน้ำที่ชำย – หญิง 
W3  บุคลำกรส่วนใหญ่ขำดควำมรู้ด้ำนกำรวิจัย และตดิตำมประเมนิผล 
W4  กำรสือ่สำรและกำรประสำนงำนภำยในองคก์ร ยังไม่มีประสิทธิภำพ 
W5  บุคลำกรสนับสนนุงำนธุรกำรไมเ่พียงพอ ท ำให้เจ้ำหน้ำที่ไม่มีเวลำให้กับงำนวิชำกำรเทำ่ที่ควร 
W6  ขำดบุคลำกรที่มีควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศขั้นสงู 
W7  บุคลำกรมกีำรรับฟังควำมคิดเห็นซ่ึงกนัและกันคอ่นข้ำงนอ้ย 
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(การสร้างความได้เปรียบ) 
หน่วยงำนท่ีด ำเนินควำมร่วมมือกับ
ต่ำงประเทศ ในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร  
เช่น งำนวิเทศสัมพันธ์ขององค์กรหลัก 
มหำวิทยำลยั/สถำบัน 

- หน่วยงำนมีผู้เชี่ยวชำญ 
- หน่วยงำนมีงบประมำณ 
- หน่วยงำนมีเครือข่ำยควำมร่วมมือที่เข้มแข็ง 
- หน่วยงำนมีควำมอิสระและคล่องตัวมำกกว่ำ

สำมำรถบริหำรจัดกำรได้อย่ำงรวดเร็ว 
- ผู้บริหำรให้ควำมส ำคญัและมีควำมเชียวชำญ

กับงำนด้ำนต่ำงประเทศ 
- บุคลำกรไดร้ับกำรสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำต่อ 

ฝึกอบรมระยะยำว.และฝึกปฏิบัตอิย่ำง
ต่อเนื่อง 

- มีขอบข่ำยงำนท่ีไม่กว้ำงสำมำรถลงลึกได ้

-  กำรด ำเนินงำนเป็นแบบเฉพำะด้ำนไม่ใช่ 
    องค์รวม 
-  บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงประเทศมีน้อย 
-  ขำดควำมรู้องค์รวมเนื่องจำกไมใ่ช่หน่วย 
   นโยบำย 
-  ไมไ่ด้รับนโยบำยโดยตรงจำกผู้บริหำร 
   ระดับสูง 
-  บุคลำกรต้องปฏิบัติงำนหลำยหน้ำท่ีไม่ใช่ 
   เฉพำะงำนด้ำนต่ำงประเทศ 

1. ขยำยเครือข่ำยและพัฒนำควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนอ่ืน 

2. พัฒนำบุคลำกรให้มศีักยภำพโดดเด่น สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงหลำกหลำยมีประสิทธิภำพ 

3. เพิ่มประสิทธิภำพกำรวำงแผนและบริหำร
งบประมำณอย่ำงรอบคอบในระยะยำว 

4. แสวงหำแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนผลกำร
ด ำเนินงำน 

5. ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
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ลูกค้าภายใน ความคาดหวัง การตอบสนองขององค์กร 

ข้ำรำชกำรและบุคลำกร 
ของส ำนักควำมสัมพันธ์
ต่ำงประเทศ ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
 
 

1. มีสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนที่ดี -  สถำนที่ท ำงำนท่ีสะอำด ปลอดภัย  
เป็นสัดส่วนเอื้อต่อกำรปฏิบัติงำน 
-  จัดอุปกรณ์ที่ทันสมัยให้เพียงพอต่อกำร
ปฏิบัติงำน 

2. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ผู้บังคับบัญชำ และเพ่ือนร่วมงำน 

-  จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมควำมสัมพันธ์
อย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

3. ควำมมั่นคงในหน้ำที่กำรงำน 
(พนักงำนรำชกำร, ลูกจ้ำงชั่วครำว) 

-  พัฒนำควำมรู้ ทักษะในกำรปฏิบัติงำน
ให้แก่บุคลำกร โดยเฉพำะพนักงำน
รำชกำร ลูกจ้ำงชั่วครำว 
-  ประชำสัมพันธ์ ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรบรรจุแต่งตั้งในต ำแหน่งต่ำงๆ เพื่อ
เป็นช่องทำงในกำรเข้ำสู้ระบบรำชกำร 
-  เผยแพร่ กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ที่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติงำน เพ่ือให้
บุคลำกรสำมำรถปฏิบัติตำมได้อย่ำง
ถูกต้อง 

4. ควำมพึงพอใจในงำน -  มอบหมำยให้สอดคล้องกับควำมรู้
ควำมสำมำรถ  

5. ควำมยุติธรรมในหน่วยงำน -  มีมำตรกำรในกำรพิจำรณำควำมดี
ควำมชอบ ที่ยุติธรรม โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ 

6. โอกำสและควำมก้ำวหน้ำใน
หน้ำที่กำรงำน 

-  มีแผนพัฒนำสมรรถนะบุคลำกร เพ่ือ
ควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนของตนเอง 

7. ควำมเพียงพอของรำยได้
ค่ำตอบแทน และสวัสดิกำร 

-  จัดสวัสดิกำรปรับปรุงกำรเบิกจ่ำยเงิน
สวัสดิกำรของส ำนักนอกเหนือจำกที่
กฎหมำยก ำหนด 

8. มีแนวทำงด ำเนินงำนที่ชัดเจนจำก
ผู้บริหำร 

-  ผู้บริหำรก ำหนดนโยบำย และแนวทำง
กำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน 

 

 
 
 

การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   1.ให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำรด้วยอัธยำศัยไมตรี มีควำมเสมอภำค ทั่วถึงและเป็นธรรม   
ตลอดจนยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรม 

2.ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว 
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3. มีมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน 
4. บริหำรจัดกำรและใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ 
5. เปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร และประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน  

และเสนอควำมคิดเห็นเพ่ือพัฒนำด้ำนกำรบริกำร 
 
การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

1. สถำนที่ท ำงำนสะอำด ปลอดภัย เป็นสัดส่วนและเอ้ือต่อกำรปฏิบัติงำน 
2. จัดหำอุปกรณ์ที่ทันสมัยและเพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน 
3. จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมควำมสัมพันธ์ภำยในองค์กร 
4. มีแผนพัฒนำสมรรถนะบุคลำกร โดยเฉพำะพนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำงเพ่ือควำมก้ำวหน้ำใน

สำยอำชีพ 
5. ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรบรรจุ แต่งตั้ง เพ่ือเป็นช่องทำงในกำรเข้ำสู่ระบบรำชกำร 
6. เผยแพร่กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนเพ่ือให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง 
7. มอบหมำยงำนให้เหมำะสมกับควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมถนัดของบุคลำกร 
8. ก ำหนดมำตรกำรในกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบให้มีควำมยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบ

ได้ 
9. จัดสวัสดิกำรเพิ่มที่นอกเหนือจำกภำครัฐจัดให้ ตลอดจนปรับปรุงกำรเบิกจ่ำยเงิน 

สวัสดิกำรของส ำนัก 
10. มีกำรก ำหนดนโยบำย และแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน 

 
การสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันต่างประเทศ 

1. ขยำยเครือข่ำยและพัฒนำควำมร่วมมือกับหน่วยงำนอ่ืนๆ เพิ่มขึ้น 
2. พัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพ โดดเด่น สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงหลำกหลำย 
3. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรวำงแผนและกำรบริหำรงบประมำณ 
4. แสวงหำแหล่งทุนเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำน 
5. ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจัดประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติ

แห่งประเทศไทย คร้ังที ่6
4.0000 งบรายจ่ายอื่น แต่อาจจะ

ไม่สามารถด าเนินการได้ 
เนื่องจากได้รับการจัดสรร
 งปม. ไม่เพียงพอต่อการ
ด าเนินงาน

2 การประชุมคณะท างานร่วมด้านการศึกษาไทย-ออสเตรเลีย 0.1000

3 การจัดท ารายงาน Education in Thailand in Brief 0.5000 ไม่ได้รับการจัดสรร งปม.

4 โครงการจัดท าฐานข้อมูลความร่วมมือกับต่างประเทศ 0.3700 ใช้งบ ศทก.

5
โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 150 ป ีพระราช
สมภพ สมเด็จพระศรีสวรินทริาบรมราชเทว ีพระพนัวสั
สาอัยยิกาเจ้า ณ ส านักงานใหญ่องค์การยูเนสโก

0.5700

6 การประชุมนานาชาติ UNESCO APEID คร้ังที่ 16 0.3000 ไม่ได้รับการจัดสรร งปม.

7
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวโุสด้านการศึกษาของอาเซียน 
คร้ังที่ 7 และอาเซียน + 3 คคร้ังที่ 3

0.3000 ไม่ได้รับการจัดสรร งปม.

8
โครงการสัมมนาระดับชาติเพื่อเปดิตัวรายงานระดับโลก
เพื่อติดตามการศึกษาเพื่อปวงชนของยูเนสโก ป ี2555

0.2000

9
การสัมมนาระดับชาติด้านการอนุรักษแ์ละเผยแพร่
เอกสารมรดกภมูิปญัญาไทย

0.4000 ไม่ได้รับการจัดสรร งปม.

งบประมาณโครงการ/กิจกรรม

38

ล าดับที่

ปฏิทินการปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โครงการ/กิจกรรมในประเทศ  (งบด าเนินงาน)

หมายเหตุ
ไตรมาสที ่1 

(2555)
ไตรมาสที ่2 

(2556)
ไตรมาสที ่3 

(2556)
ไตรมาสที ่4 

(2556)



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบประมาณโครงการ/กิจกรรมล าดับที่

ปฏิทินการปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โครงการ/กิจกรรมในประเทศ  (งบด าเนินงาน)

หมายเหตุ
ไตรมาสที ่1 

(2555)
ไตรมาสที ่2 

(2556)
ไตรมาสที ่3 

(2556)
ไตรมาสที ่4 

(2556)

10 การรณรงค์เพื่อยุติความอดอยาก  - ใช้ งปม. ของ FAO

11
โครงการพฒันาประสิทธภิาพข้าราชการส านัก
ความสัมพนัธต่์างประเทศ

0.5000 ไม่ได้รับการจัดสรร งปม.

12
โครงการจัดกิจกรรมเพื่อฉลอง 150 ป ีสายสัมพนัธไ์ทย-
เยอรมัน

0.7000 ไม่ได้รับการจัดสรร งปม.

13 การจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทนุการศึกษาต่างประเทศ

      - ASEAN Scholarships 0.0350

รวมเงินไตรมาส 1 3.9750

14 โครงการอาสาสมัครช่วยสอนภาษาอังกฤษ 0.9000 ไม่ได้รับการจัดสรร งปม.

15
โครงการจัดประชุมคณะท างานร่วมด้านการศึกษากับ
ประเทศในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

0.2500 ไม่ได้รับการจัดสรร งปม.

16

การประชุมระดับภมูิภาค "การจัดการศึกษาส าหรับกลุ่ม
ด้อยโอกาสในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ : ศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชนและโครงการด้านการศึกษาเพื่อการปอ้งกัน 
HIV และ AIDS

1.0000 ไม่ได้รับการจัดสรร งปม.

17 โครงการพฒันาศักยภาพการจัดการภยัพบิติั ระยะที่ 2 0.5000 ไม่ได้รับการจัดสรร งปม.

18

โครงการสัมมมนาระดับชาติเพื่อติดตามความก้าวหน้า
ของการศึกษาเพื่อปวงชนในประเทศไทยตามเปา้หมาย
การศึกษาเพื่อปวงชน ป ี2558 และการด าเนินงาน
ภายหลังป ี2558

0.2000 ไม่ได้รับการจัดสรร งปม.

     (งบ ศทก. .37000 ลบ.  งบที่ได้รบัจัดสรร 0.9050 ลบ.  โครงการที่ไม่ได้รบัจัดสรร งปม.  2.700 ลบ.)



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบประมาณโครงการ/กิจกรรมล าดับที่

ปฏิทินการปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โครงการ/กิจกรรมในประเทศ  (งบด าเนินงาน)

หมายเหตุ
ไตรมาสที ่1 

(2555)
ไตรมาสที ่2 

(2556)
ไตรมาสที ่3 

(2556)
ไตรมาสที ่4 

(2556)

19
การสัมมนาระดับชาติวา่ด้วยชีวจริยธรรมด้าน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใต้ความร่วมมือกับ
องค์การยูเนสโก

0.2000 ไม่ได้รับการจัดสรร งปม.

20
โครงการฝึกอบรมภาษาไทยใหก้ับประเทศในภมูิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

0.5000 ไม่ได้รับการจัดสรร งปม.

21

การสัมมนาและประชุมเชิงปฏบิติัการเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าและขยายเครือข่ายโครงการโรงเรียนพี่
โรงเรียนน้องภายใต้โครงการศึกษาเพื่อความเข้าใจอันดี
ระหวา่งประเทศ (ASP)

0.5000 ไม่ได้รับการจัดสรร งปม.

รวมเงินไตรมาส 2 4.0500

22 การจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทนุการศึกษาต่างประเทศ

     - ทนุรัฐบาลมาเลเซีย 0.1200

23
โครงการสัมมนาทางวชิาการเพื่อพฒันาหลักสูตรเชิง
บรูณาการในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

0.8500 ไม่ได้รับการจัดสรร งปม.

24
การประชุมสัมมนาเร่ืองการจัดการเปล่ียนแปลงทางสังคม 
(MOST) ในกรอบงานยูเนสโก

0.1000 ไม่ได้รับการจัดสรร งปม.

25
การฝึกอบรมเพื่อพฒันาทกัษะส าหรับผู้ปฏบิติังานด้าน
ต่างประเทศ

0.5000 ไม่ได้รับการจัดสรร งปม.

     (โครงการที่ด าเนินการในไตรมาส 2 เปน็โครงการที่ไม่ได้รบัการจัดสรร งปม.)



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบประมาณโครงการ/กิจกรรมล าดับที่

ปฏิทินการปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โครงการ/กิจกรรมในประเทศ  (งบด าเนินงาน)

หมายเหตุ
ไตรมาสที ่1 

(2555)
ไตรมาสที ่2 

(2556)
ไตรมาสที ่3 

(2556)
ไตรมาสที ่4 

(2556)

26 การจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทนุการศึกษาต่างประเทศ

     - ทนุรัฐบาลญี่ปุ่น 0.0250

27 การลงนามความตกลงด้านการศึกษากับบราซิล 0.0500 ไม่ได้รับการจัดสรร งปม.

รวมเงินไตรมาส 3 1.6450

28
โครงการสัมมนาระดับชาติเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งใน
การพฒันาคุณภาพและความเสมอภารทางการศึกษาของ
โรงเรียนสมาชิกเครือข่าย QEE

1.0000 ไม่ได้รับการจัดสรร งปม.

29 โครงการสานสัมพนัธเ์พื่อนบา้น 0.8000 ไม่ได้รับการจัดสรร งปม.

30 การประชุมคณะท างานร่วมด้านการศึกษาไทย - นิวซีแลนด์ 0.1500 ไม่ได้รับการจัดสรร งปม.

31
โครงการฝึกอบรมครูสอนภาษาฝร่ังเศสภายใต้ความ
ร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียน Ecole Nouvelle de 
la Suisse Romande ประเทศสวสิเซอร์แลนด์

0.3500 ไม่ได้รับการจัดสรร งปม.

32
โครงการทบทวนวสัิยทศัน์ แผนกลยุทธข์องส านัก
ความสัมพนัธต่์างประเทศ

0.3000 ไม่ได้รับการจัดสรร งปม.

33
โครงการจัดประชุมคณะท างานร่วมด้านการศึกษากับ
ประเทศในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

0.2500 ไม่ได้รับการจัดสรร งปม.

34 โครงการสัมมนาทางวชิาการตะวนัออกกลางศึกษา 0.2000 ไม่ได้รับการจัดสรร งปม.

รวมเงินไตรมาส 4 3.0500

(โครงการที่ได้รบังบประมาณ จ านวน 2 โครงการ เปน็เงิน 0.1450 ลบ.  ไม่มี งปม. จ านวน 1.5000 ลบ.

(โครงการที่ด าเนินการในไตรมาส 4 เปน็โครงการที่ไม่ได้รบัการจัดสรร งปม.)



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1
การฝึกอบรมภาษาอังกฤษส าหรับบคุลากรของ
กระทรวงศึกษาธกิาร

3.5000

2
การแลกเปล่ียนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและ
อาชีวศึกษาไทย - ลาว

1.0000

3
การพฒันาศักยภาพบคุลากรและเยาวชนเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

11.8500

4
การเรียนภาษาเพื่อนบา้นส าหรับข้าราชการในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร

0.5000

5 ค่ายเยาวชนเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ + 3 1.5000

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ไตรมาสที ่1 

(2555)

42

ไตรมาสที ่2 
(2556)

ไตรมาสที ่3 
(2556)

ไตรมาสที ่4 
(2556) หมายเหตุ

รวมเงินงบประมาณ 18.3500

ปฏิทินการปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ล าดบัที่



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 การติดตามและตรวจเยี่ยมนักเรียนทนุฯ รุ่นที่ 2 และ 3 6.5000
ด าเนินการในช่วงเวลาที่

เหมาะสม

2 การคัดเลือกนักเรียนทนุฯ รุ่นที่ 4 420.0356
ต้องมีการโอนจัดสรรให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภายหลัง

3 การสัมมนานักเรียนทนุที่ส าเร็จการศึกษา 2.4640
ด าเนินการในช่วงเวลาที่

เหมาะสม

43

ปฏิทินการปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  โครงการ 1 อ าเภอ 1 ทุน

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ไตรมาสที ่1 

(2555)
ไตรมาสที ่2 

(2556)
ไตรมาสที ่3 

(2556)
ไตรมาสที ่4 

(2556) หมายเหตุ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 การประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก 2.0000

2 การเจรจาและประชุมนานาชาติ (UNESCO - APEC) 6.5005
ก าหนดการขึ้นอยู่กับ

ประเทศเจ้าภาพ

3
การประชุมคณะกรรมการบริหารของศูนย์ระดับภมูิภาค
ของ ซีมีโอ

0.7000
ก าหนดการขึ้นอยู่กับ

ประเทศเจ้าภาพ

4 การเจรจาความร่วมมือทวภิาคี 2.2443

     - ไทย - รัฐกาตาร์
     - ไทย - กลุ่มประเทศอาเซียน + 3

5
การประชุมคณะท างานร่วมด้านการศึกษาไทย - 
อินโดนีเซีย คร้ังที่ 2 0.3156

ก าหนดการขึ้นอยู่กับ
ประเทศเจ้าภาพ

6
การเยือนต่างประเทศของคณะผู้บริหารระดับสูงกับกลุ่ม
ประเทศที่มีความร่วมมือด้านการศึกษา

1.5500 ในช่วงเวลาที่เหมาะสม

7
โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากรของส านักความสัมพนัธ์
ต่างประเทศ สป. โดยการส่งไปฝึกปฏบิติังาน ณ องค์การ
ระหวา่งประเทศ

0.7500 ในช่วงเวลาที่เหมาะสม

8 การติดตามประเมินผลผู้รับทนุการศึกษามาเลเซีย 0.2122

9
การประชุมด้านการศึกษานานาชาติ (The Education 
World Forum)

0.9108

10 การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 1.0000

ไตรมาสที ่3 
(2556)

ไตรมาสที ่4 
(2556) หมายเหตุ

44

ก าหนดการขึ้นอยู่กับ
ประเทศเจ้าภาพ

ปฏิทินการปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  โครงการ/กิจกรรม (ตา่งประเทศ) : งบรายจ่ายอ่ืน

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ไตรมาสที ่1 

(2555)
ไตรมาสที ่2 

(2556)



 

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของส านักความสัมพนัธ์ต่างประเทศ สป. 
ตามพระราชบัญญตัิระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

ส ำนกังำนปลดักระทรวงศึกษำธิกำร 
- ผชช.พฒันำระบบ 

- ผชช.พหุภำคี 

- ผชช.ทวภิำคี 

กลุ่มพฒันำระบบควำมร่วมมือ
ต่ำงประเทศ 

 

กลุ่มพฒันำควำมร่วมมือทวภิำคี 

กลุ่มบริหำรวเิทศกิจและประชุม
นำนำชำติ 

 

กลุ่มสำรสนเทศระหวำ่งประเทศ 

 

กลุ่มพฒันำควำมร่วมมือพหุภำคี 

- จดัท ำแผนควำมร่วมมือ ทั้งใน
ดำ้นพหุภำคี และทวภิำคี 

- พฒันำระบบควำมร่วมมือกบั
องคก์รและหน่วยงำนระหวำ่ง
ประเทศ 

- จดักิจกรรมเพ่ือพฒันำควำม
ร่วมมือ 

- ส่งเสริมควำมร่วมมือพหุภำคี และ
ทวภิำคี 

- ปฏิบติังำนอ่ืน ๆ ตำมท่ีไดรั้บ
มอบหมำย 

- ด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ำร
ศึกษำฯ และองคก์ำรนำนำชำติ 

- งำนควำมร่วมมือกบัองคก์ำร
รัฐมนตรีศึกษำแห่งเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้

- งำนภำยใตก้รอบเอเปค และอำ
เซม 

- งำนองคก์รพฒันำเอกชนอ่ืน ๆ  
งำนควำมร่วมมือในกลุ่มแม่น ้ ำ
โขงและกลุ่มยอ่ยอ่ืน ๆ 

- ปฏิบติังำนอ่ืน ๆ ตำมท่ีไดรั้บ
มอบหมำย 
-  

- งำนควำมร่วมมือในระดบัทวภิำคี 

- แสวงหำและจดัท ำควำมร่วมมือ
กบัต่ำงประเทศ 

- สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนควำม
ร่วมมือกบัต่ำงประเทศของ
หน่วยงำนต่ำง ๆ 

- ศึกษำ วเิครำะห์ขอ้มูลขีดควำม 
สำมำรถของต่ำงประเทศเพ่ือใช้
เป็นขอ้มูลในกำรด ำเนินควำม
ร่วมมือกบัต่ำงประเทศ 

- ปฏิบติังำนอ่ืน ๆ ตำมท่ีไดรั้บ
มอบหมำย 
-  

- ผลิตและเผยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำร
ทำงวชิำกำร 
- ด ำเนินกำรในเร่ืองของหอ้งสมุด
และศูนยเ์อกสำรนำนำชำติ 

- ศึกษำ วเิครำะห์ นโยบำยกำร
ด ำเนินงำนในเร่ืองสำรสนเทศ
ระหวำ่งประเทศ 

- ปฏิบติังำนอ่ืน ๆ ตำมท่ีไดรั้บ
มอบหมำย 
 

- ปฏิบติังำนช่วยอ ำนวยกำรบริหำร
ของส ำนกัฯ งำนงบประมำณ 
อตัรำก ำลงัของบุคลำกร งำน
ส ำนกัผูแ้ทนถำวรฯ 

- บริหำรจดักำรทัว่ไป งำนจดัเล้ียง 
พิธีกำร กำรจดัท ำหนงัสือเดินทำง/
วซ่ีำ 

- กำรยกเวน้อำกรน ำเขำ้วสัดุ
ทำงกำรศึกษำ วทิยำศำสตร์และ
วฒันธรรม 

- ปฏิบติังำนอ่ืน ๆ ตำมท่ีไดรั้บ
มอบหมำย 

-  



 

แผนภูมิการปรับโครงสร้างการการบริหารงานภายในของส านักความสัมพนัธ์ต่างประเทศ สป. 
(พ.ศ. 2555) 

ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัฯ  
ผชช.ดำ้นพฒันำนโยบำย
ควำมร่วมมือต่ำงประเทศ 

ภำรกิจงำนควำมร่วมมือพหุภำคี ภำรกิจงำนนโยบำย ยทุธศำสตร์ 
และบริหำรงำนต่ำงประเทศ 

ภำรกิจงำนสำรสนเทศ 
และวชิำกำร 

ภำรกิจงำนควำมร่วมมือทวภิำคี 

กลุ่มควำมร่วมมือพหุภำคี 1 

กลุ่มควำมร่วมมือพหุภำคี 2 
 

กลุ่มควำมร่วมมือทวิภำคี 1 

กลุ่มควำมร่วมมือทวิภำคี 2 
 

กลุ่มงำนนโยบำยและยทุธศำสตร์ คปท. 

กลุ่มบริหำรงำนต่ำงประเทศ 

กลุ่มงำนสำรสนเทศและเผยแพร่ 

กลุ่มงำนแปลและวิชำกำร 

รับผิดชอบงำนควำมร่วมมือกบัองคก์ำร
ระหวำ่งประเทศดำ้นกำรศึกษำ วิทยำศำสตร์ 
และวฒันธรรมในเครือสหประชำชำติ และ
องคก์รระหวำ่งประเทศอ่ืน ๆ  

รับผิดชอบงำนควำมร่วมมือกบัองคก์ำร
ระหวำ่งประเทศท่ีปฏิบติังำนดำ้นกำรศึกษำ
ในระดบัภูมิภำค 

รับผิดชอบงำนควำมร่วมมือระดบัทวิภำคีกบั
ประเทศต่ำง ๆ ในภูมิภำคอำเซียน 10 ประเทศ 
และภูมิภำคเอเชียตะวนัออก (จีน ญ่ีปุ่ น เกำหลี 
และมองโกเลีย) 

รับผิดชอบงำนควำมร่วมมือระดบัทวิภำคี
กบัประเทศต่ำง ๆ ในภูมิภำคเอเชียใต ้
แปซิฟิก ตะวนัออกกลำง ยโุรป อเมริกำ
เหนือ ละตินอเมริกำ และแอฟริกำ 

รับผิดชอบเก่ียวกบักำรจดัท ำแผนยทุธศำสตร์
และควำมร่วมมือกบั ตปท. ด ำเนินกำรวิจยั 
กำรจดัท ำ งปม. งำนติดตำมประเมินผล งำน
นโยบำยเร่งด่วนของรัฐบำล (ODOS) 

รับผิดชอบงำนบริหำรทัว่ไป กำรใชจ่้ำยเงิน งปม.
ประจ ำปี กำรจดัสรรเงินอุดหนุน ประสำนงำน
ส ำนกังำนผูแ้ทนถำวรฯ งำนธุรกำร  งำนบุคลำกร 
วสัดุครุภณัฑ ์อำคำรสถำนท่ี 

รับผิดชอบเก่ียวกบักำรจดัท ำระบบ
ฐำนขอ้มูล กำรจดัเก็บและเช่ือมโยงขอ้มูล
เครือข่ำย งำน ปชส. งำนผลิตเอกสำรและ
ส่ิงพิมพ ์งำนบริหำรห้องสมุดและศูนย์
เอกสำรนำนำชำติ ศูนยน์วตักรรมกำรเรียนรู้
ดว้ยตนเอง 

มีหนำ้ท่ีเก่ียวกบังำนแปล กำรจดัท ำเอกสำร
และรำยงำนกำรติดตำม ตรวจแกไ้ขสุนทร
พจน์ ค  ำปรำศรัย สำส์นของผูบ้ริหำร 
ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมกำรใช้
ภำษำองักฤษ 



 

ขั้นตอนการท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ของ ส านักความสัมพนัธ์ต่างประเทศ สป. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบประมำณ ผำ่นควำม
เห็นชอบจำกสภำฯ 

พ.ร.บ. งบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี 

สนย. สป. 

แจง้เวียนหน่วยงำนใน
สงักดั 

 
 
 
 
 ประชุมปรับแผนปฏิบติั

รำชกำรตำมวงเงินท่ีไดรั้บ 

 

 

 

เสนอผูบ้ริหำร
พิจำรณำ 

เสนอ สนย. สป. เพื่อจดัท ำ
แผนในภำพรวมของ สป. 

 

 

ปรับปรุง/
แกไ้ข 

 

 

เสนอ รมว.ศธ. 
 

รับทรำบ/ประกำศใช ้

 

สนย. สป. 
 

แจง้เวียนหน่วยงำน 

 

จดัท ำรูปเล่มแผนฯ ในภำพ
ของ สต. สป. 

 

 เสนอผูบ้ริหำร 
 

 แจง้เวียนกลุ่มงำน เพ่ือ
ทรำบและถือปฏิบติั 

 

 

 

 

 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 
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