
1 

 

 
สรุปผลการด าเนินงาน 

การประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ  ณ โรงแรมตรัง  กรุงเทพมหานคร 

วันที่ 23 ธันวาคม 2559  
........................ 

 
ส ำนักควำมสัมพันธ์ต่ำงประเทศ ส ำนักงำนปัักกระทรวงศกกาำธกกำร  มีภำรกกจหัักในกำร

ส่งเสรกมควำมร่วมมือก้ำนกำรศกกาำกับองค์กำรระหว่ำงประเทศแัะประเทศต่ำงๆ ที่ประเทศไทยเป็นภำคี
สมำชกก โกยมีควำมร่วมมือกับประเทศต่ำงๆ ทั้งในรูปแบบทวกภำคีแัะพหุภำคี  แัะให้ควำมส ำคัญกับ 
กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏกบัตกงำนก้ำนควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศของ
กระทรวงศกกาำธกกำร  รวมทั้งมุ่งพัฒนำกำรก ำเนกนงำนก้ำนวกเทศสัมพันธ์ให้เป็นกัไกในกำรขับเคัื่อนนโยบำย
ควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศของกระทรวงศกกาำธกกำรให้เป็นไปอย่ำงมีประสกทธกภำพ   

กั งนั้ น  เพ่ือส่ งเสรกมแัะพัฒนำควำมร่วมมือระหว่ำงหน่ วยงำนในกำรก ำเนกนงำน 
ก้ำนวกเทศสัมพันธ์ของกระทรวงศกกาำธกกำรให้มีควำมเข้มแข็งแัะมีประสกทธกภำพ  เน้นกำรท ำงำนเป็นทีมเชกงรุก
แัะมีกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนของกระทรวงศกกาำธกกำร ส ำนักควำมสัมพันธ์ต่ำงประเทศ สป. 
จกงไก้จักโครงกำรประชุมเชกงปฏกบัตกกำรบูรณำกำรแผนควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศก้ำนกำรศกกาำของ
กระทรวงศกกาำธกกำร  ในวันที่  23  ธันวำคม 2559  ณ  โรงแรมตรัง  กรุงเทพมหำนคร โกยมี 
รองปัักกระทรวงศกกาำธกกำร (นำยชัยยศ  อก่มสุวรรณ์) เป็นประธำน แัะมีผู้เข้ำร่วมกำรประชุมจ ำนวนทั้งหมก  
50 คน  ประกอบก้วยผู้อ ำนวยกำรส ำนักควำมสัมพันธ์ต่ำงประเทศ  ข้ำรำชกำรแัะบุคัำกรในสังกัก
ส ำนักงำนปัักกระทรวงศกกาำธกกำรแัะองค์กรหัักของกระทรวงศกกาำธกกำร 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักควำมสัมพันธ์ต่ำงประเทศ สป. ไก้กั่ำวรำยงำนต่อประธำนในพกธีเปิก 
กำรประชุมเชกงปฏกบัตกกำรฯ โกยกั่ำวถกงวัตถุประสงค์ของกำรประชุมเพ่ือเสรกมสร้ำงศักยภำพในกำรท ำงำน
ร่วมกัน เป็ นที ม งำนวก เทศสัม พันธ์   ส่ งเสรกมแัะ บู รณ ำกำรควำมร่วมมื อระหว่ำงหน่ วยงำนของ
กระทรวงศกกาำธกกำรให้มีควำมเข้มแข็ง มีประสกทธกภำพ เน้นกำรท ำงำนเป็นทีม หรือ One Team โกยกำรแักเปัี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันผ่ำนกำรเรียนรู้ก้วยกำรปฏกบัตกจรกง (Action Learning) แัะกั่ำวขอบคุณรองปัักกระทรวง
ศกกาำธกกำร (นำยชัยยศ อก่มสุวรรณ์) ที่ไก้รกเรก่มให้มีกำรจักประชุมเชกงปฏกบัตกกำรฯ ในครั้งนี้ 
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รองปัักกระทรวงศกกาำธกกำรไก้กั่ำวเปิกกำรประชุมว่ำ กำรท ำงำนก้ำนควำมร่วมมือกับ
ต่ำงประเทศของหน่วยงำนในสังกักกระทรวงศกกาำธกกำร ในภำพรวมมีควำมคั้ำยกัน  แต่ที่ผ่ำนมำ 
แต่ัะหน่วยงำนต่ำงคนต่ำงท ำงำนแัะบำงคนอำจไม่รู้จักกัน  จกงมีแนวคกกว่ำท ำอย่ำงไรให้กำรท ำงำนก้ำน  
วกเทศสัมพันธ์เกกกควำมเป็นทีมเกียวกัน (One Team) ให้นักวกเทศสัมพันธ์มีควำมเข้ำใจงำนก้ำนต่ำงประเทศ 
ในทกศทำงเกียวกันแัะขับเคัื่อนองค์กรโกยตั้งรับเป็นทีมเกียวกันซก่งจะท ำให้เกกกพัังในกำรท ำงำน  กังนั้น 
กำรประชุมในครั้งนี้จะท ำให้นักวกเทศสัมพันธ์ที่มำจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ไก้รู้จักกันมำกขก้นแัะเรียนรู้ว่ำ 
แต่ัะหน่วยงำนท ำงำนกันอย่ำงไร  ซก่งจะมีกกจกรรมในครั้งต่อไปอีกโกยจะเป็นกำรประชุมบูรณำกำรควำม
ร่วมมือก้ำนวกเทศสัมพันธ์  เพ่ือให้กำรท ำงำนก้ำนต่ำงประเทศของกระทรวงศกกาำธกกำรเป็นทีมเกียวกัน 

กำรประชุมประกอบก้วยกกจกรรมต่ำงๆ โกยมีนำงสำวศกัวรรณ  เปัี่ยนข ำ หัวหน้ำภำค
พัฒนำครู แัะบุคัำกรทำงกำรศกกาำ 4  สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์แัะบุคัำกรทำงกำรศกกาำ  
เป็นวกทยำกรบรรยำยให้ควำมรู้แัะจักแบ่งกัุ่มให้ผู้เข้ำร่วมประชุมก ำเนกนกกจกรรมกังนี้ 

กิจกรรมที่ 1  Journey Line   
วกทยำกรไก้ให้ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกคนพูกคุยแักเปัี่ยนควำมคกกเห็นกันเกี่ยวกับเรื่องรำวชีวกต

กำรเรียนแัะกำรท ำงำนของแต่ัะคน แัะให้วำกเส้นกรำฟเพ่ือแสกงระกับอำรมณ์ขก้นแัะังตัอกเส้นทำง
กำรก ำเนกนชีวกต  ระบุเหตุกำรณ์ส ำคัญ  จุกสูงสุกแัะต่ ำสุกของอำรมณ์  ไตร่ตรองกูว่ำแนวคกก ค่ำนกยมแัะ
พัังงำนทำงอำรมณ์มีกำรเปัี่ยนแปังอย่ำงไร  ซก่งกกจกรรมกังกั่ำวท ำให้ผู้เข้ำร่วมประชุมไก้วกเครำะห์ตนเอง
จำกอกีตสู่ปัจจุบัน  ท ำให้เข้ำใจเรื่องรำวต่ำงๆ เพ่ือน ำไปสู่กำรวำงแผนอนำคตไก ้  

 

     
 
กิจกรรมที่ 2  การระดมความคิดเห็นเพื่อก าหนดเป้าหมาย ในกำรท ำงำนร่วมกันของ

บุคัำกรก้ำนต่ำงประเทศ  โกยให้ระกมควำมคกกของแต่ัะกัุ่มในหัวข้อภำรกกจหััก  เป้ำหมำย แัะแนวทำง
กำรท ำงำนร่วมกันของงำนวกเทศสัมพันธ์  ซก่งมีผัสรุปกังนี้ 

1. ภำรกกจหัักของงำนวกเทศสัมพันธ์ 
1.1 ประสำนกำรก ำเนกนงำนก้ำนต่ำงประเทศของกระทรวงศกกาำธกกำรแัะองค์กร 

ที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศแัะต่ำงประเทศ 
1.2 จักท ำนโยบำย  แผนควำมร่วมมือแัะงบประมำณก้ำนกำรต่ำงประเทศ 
1.3 จักฐำนข้อมูักัำงก้ำนกำรต่ำงประเทศที่เก่ียวกับกำรศกกาำ 
1.4 ส่งเสรกม สนับสนุน พัฒนำ ให้บรกกำร ให้ค ำปรกกาำ แัะก ำเนกนงำนก้ำนกำรศกกาำ

กับต่ำงประเทศ 
1.5 ระกมทรัพยำกร นักวกชำกำรแัะควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศในกำรพัฒนำ

กำรศกกาำ 
2. เป้ำหมำยของงำนวกเทศสัมพันธ์ 

“งำนวกเทศสัมพันธ์ก้ำนกำรศกกาำ  มีควำมเข้มแข็งแัะสำมำรถยกระกับคุณภำพ
กำรศกกาำไทยให้ทันสมัยสู่มำตรฐำนสำกั” 
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3. แนวทำงกำรท ำงำนร่วมกัน 
3.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำร/คณะท ำงำน/ผู้ประสำนกำรก ำเนกนงำนก้ำนกำรต่ำงประเทศ 
3.2 ก ำหนกยุทธศำสตร์ แผนงำนแัะแนวทำงก ำเนกนงำนก้ำนต่ำงประเทศของ

กระทรวงศกกาำธกกำร 
3.3 จักท ำ ปรับปรุง แัะแักเปัี่ยนข้อมูัก้ำนกำรศกกาำ แัะควำมร่วมมือก้ำน

ต่ำงประเทศของกระทรวงศกกาำธกกำร 
3.4 เพก่มประสกทธกภำพกำรสื่อสำรแัะประสำนกำรท ำงำนระหว่ำงหน่วยงำน 
3.5 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
3.6 ตกกตำมแัะประเมกนผักำรก ำเนกนงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ 

กิจกรรมที่ 3 แนวคิดเพื่อสลายพฤติกรรมแบบไซโล  หรือกำรท ำงำนแบบแยกส่วน (Ideas 
for breaking down silo behavior)  โกยแต่ัะกัุ่มวกเครำะห์งำนของตนเองแัะน ำเสนอ  เป็นกำรสัำย
พฤตกกรรมแบบไซโัหรือกำรท ำงำนแบบแยกส่วน  ท ำให้เรียนรู้กำรท ำงำนของผู้ เข้ำร่วมประชุมจำกหน่วยงำน
ต่ำงๆ กังนี้ 

1. ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.  
1.1 จักท ำแผนงำนแัะงบประมำณ เพ่ือสนับสนุนโครงกำร/กกจกรรมก้ำนต่ำงประเทศ 
1.2 ประสำนควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศระกับทวกภำคีแัะพหุภำคี 
1.3 จักประชุม/เข้ำร่วมกำรประชุม/จักส่งผู้แทนเข้ำร่วมกำรประชุมทั้งในประเทศแัะ

ต่ำงประเทศ 
1.4 จักเตรียมข้อมูั  เอกสำรแัะพกธีกำรในกำรเยี่ยมคำรวะ แัะกำรังนำมควำม

ร่วมมือกับต่ำงประเทศ 
1.5 จักท ำค ำกั่ำว/สุนทรพจน์ ส ำหรับผู้บรกหำร 
1.6 แปัเอกสำรวกชำกำรก้ำนควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ 
1.7 ประสำนแัะรวบรวมข้อมูัสถกตกก้ำนกำรศกกาำของประเทศไทยเพ่ือเผยแพร่แัะ

รำยงำนต่อเครือข่ำยที่ประเทศไทยเป็นภำคี รวมทั้งกำรประชุมระกับนำนำชำตก 
1.8 จักกำรศกกาำกูงำน/โครงกำรแักเปัี่ยน/อำสำสมัครต่ำงประเทศ 
1.9 จักฝึกอบรมภำาำต่ำงประเทศให้กับบุคัำกรของกระทรวงศกกาำธกกำร 
1.10 ประชำสัมพันธ์ทุนกำรศกกาำ/ฝึกอบรม/วกจัยต่ำงประเทศ 
1.11 อ ำนวยควำมสะกวกให้กับผู้บรกหำรแัะบุคัำกรของกระทรวงศกกาำธกกำรในกำร

เกกนทำงไปเข้ำร่วมกำรประชุมในต่ำงประเทศ 
1.12 อ ำนวยควำมสะกวกให้กับแขกต่ำงประเทศที่เกกนทำงมำเข้ำร่วมกำรประชุม/

ศกกาำกูงำนในประเทศไทย 
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2. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   
2.1 แสวงหำ ส่งเสรกม สนับสนุน ควำมร่วมมือก้ำนกำรศกกาำเอกชนกับต่ำงประเทศ เช่น 

ทุนต่ำงประเทศ กำรแักเปัี่ยนครูแัะนักเรียน เป็นต้น 
2.2 จักท ำแผนแัะโครงกำรส่งเสรกมควำมร่วมมือก้ำนกำรศกกาำเอกชนกับต่ำงประเทศ 
2.3 ประสำนงำนระหว่ำงโรงเรียนเอกชนแัะหน่วยงำนต่ำงประเทศ เช่น จักกำรประชุม 

จักกำรศกกาำกูงำน เป็นต้น 
2.4 จักท ำฐำนข้อมูักำรศกกาำเอกชนเพ่ือใช้ในกำรส่งเสรกมควำมร่วมมือก้ำนกำรศกกาำ

เอกชนกับต่ำงประเทศ 
2.5 ให้บรกกำรข้อมูั ค ำปรกกาำแก่ผู้รับบรกกำรชำวต่ำงชำตก เช่น ครู/นักเรียนชำวต่ำงชำตก 

เป็นต้น 
2.6 เข้ำร่วมประชุมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องก้ำนควำมร่วมมือทำงกำรศกกาำระหว่ำง

ประเทศ 
3. ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

3.1 ส่งเสรกม พัฒนำควำมร่วมมือภำคีเครือข่ำยระหว่ำงประเทศ 
3.2 พัฒนำคุณภำพกำรศกกาำนอกระบบสู่มำตรฐำนสำกั 
3.3 จักท ำแผนงำน โครงกำรก้ำนควำมสัมพันธ์ต่ำงประเทศเพ่ือตอบสนองยุทธศำสตร์

ของกระทรวงศกกาำธกกำร 
3.4 จักอบรม สัมมนำ แัะศกกาำกูงำนให้แก่หน่วยงำนภำคีเครือข่ำยระหว่ำงประเทศ 
3.5 สนับสนุนงำนก้ำนกำรศกกาำนอกระบบแัะกำรศกกาำตำมอัธยำศัยที่เกี่ยวข้องกับ

หน่วยงำน/องค์กรต่ำงประเทศ 
3.6 เข้ำร่วมประชุม ประสำนผู้แทนเข้ำร่วมประชุมก้ำนกำรศกกาำนอกระบบ 
3.7 รำยงำนสรุปผักำรก ำเนกนงำนควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ 

4. สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
4.1 ต้อนรับแขกต่ำงประเทศท่ีมำศกกาำกูงำน 
4.2 ป ระส ำน งำน กั บ ห น่ ว ย งำน ต่ ำ งป ร ะ เท ศ แ ั ะห น่ ว ย ง ำน ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง 

ในกระทรวงศกกาำธกกำร 
4.3 จักประชุมหำรือก้ำนวกชำกำร 
4.4 ประสำนกำรังนำมควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ 

5. ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา   
5.1 รวบรวมควำมเคัื่อนไหวก้ำนนโยบำยกำรศกกาำต่ำงประเทศ 
5.2 รวบรวมแัะรำยงำนสถกตกก้ำนกำรศกกาำไทยเปรียบเทียบกับนำนำชำตก 
5.3 ส่งเสรกมงำนวกจัยแัะประเมกนผักำรศกกาำนำนำชำตก 

 
 

         



5 

 

  
6. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   

6.1 แสวงหำหุ้นส่วนควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศในระกับทวกภำคีแัะพหุภำคี 
6.2 ส่งเสรกม สนับสนุน แัะก ำเนกนโครงกำรเพ่ือยกระกับมำตรฐำนอุกมศกกาำไทย 

สู่สำกั เช่น โครงกำรแักเปัี่ยนนักศกกาำแัะบุคัำกร โครงกำรพัฒนำมำตรฐำน
หัักสูตร  เป็นต้น 

6.3 ประชำสัมพันธ์กำรอุกมศกกาำในเวทีโัก  ผ่ำนสื่อสก่งพกมพ์แัะนกทรรศกำรกำรศกกาำ 
6.4 จักท ำยุทธศำสตร์อุกมศกกาำต่ำงประเทศ 
6.5 จักท ำค ำกั่ำว/สุนทรพจน์ส ำหรับผู้บรกหำร 

7. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
7.1 แสวงหำหุ้นส่วนควำมร่วมมือกับประเทศต่ำงๆ เพ่ือแักเปัี่ยนประสบกำรณ์ 

ก้ำนนโยบำยกำรศกกาำแัะวัฒนธรรม 
7.2 เพก่มศักยภำพก้ำนภำาำต่ำงประเทศให้กับบุคัำกรก้ำนวกเทศสัมพันธ์ 
7.3 กระชับควำมสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้ำนแัะประเทศในภูมกภำคอำเซียน 

ในควำมร่วมมือทำงกำรศกกาำ 
7.4 ประสำนงำน ประชำสัมพันธ์ทุนพัฒนำบุคัำกร 

8. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
8.1 จักประชุมหำรือก้ำนวกชำกำร 
8.2 ประสำนงำนในกำรังนำมควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ 
8.3 ก ำเนกนกำรขออนุญำตให้บุคัำกรศกกาำต่อ/ศกกาำกูงำน/ฝึกอบรมในต่ำงประเทศ 
8.4 กัั่นกรองงำนก้ำนต่ำงประเทศเพ่ือเสนอผู้บรกหำร 

9. ส านักงานรัฐมนตรี  
9.1 ต้อนรับแัะประสำนกำรนักหมำยแขกต่ำงประเทศที่มำพบรัฐมนตรี 
9.2 ป ระส ำน งำน กั บ ห น่ ว ย งำน ต่ ำ งป ร ะ เท ศ แ ั ะห น่ ว ย ง ำน ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง 

ในกระทรวงศกกาำธกกำร 
9.3 กัั่นกรองงำนก้ำนต่ำงประเทศเพ่ือเสนอผู้บรกหำร 
9.4 จักท ำข้อสรุปกำรหำรือแัะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงำน 

กิจกรรมที่ 4 Reflection ตนเอง/ทีมงาน/องค์กร  โกยให้ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกคนสะท้อน
ควำมคกกเกี่ยวกับตนเอง  ทีมงำนแัะหน่วยงำนคือกระทรวงศกกาำธกกำร  ซก่งกกจกรรมกังกั่ำวท ำให้เกกก 
กำรเรียนรู้เรื่องต่ำงๆ กังนี้ 

1. ยอมรับควำมคกกเห็นแัะเรียนรู้งำนระหว่ำงกันมำกขก้น 
2. แบ่งปันควำมร่วมมือแัะสร้ำงเครือข่ำย 
3. ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงกันแัะท ำงำนเป็นทีม 
4. มองเห็นควำมแตกต่ำงของภำรกกจงำนแต่ัะหน่วยงำน 
5. ไก้เรียนรู้สก่งใหม่ๆ จำกผู้เข้ำร่วมประชุมที่มำจำกหน่วยงำนต่ำงๆ 
กิจกรรมที่ 5 การสร้างค่านิยมที่ทีมงานวิเทศสัมพันธ์พึงมี  โกยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก ำหนก

ค่ำนกยมของทีมงำนวกเทศสัมพันธ์  ซก่งผู้เข้ำร่วมประชุมไก้ระกมควำมคกกเห็นแัะก ำหนกค่ำนกยมร่วมของบุคัำกร
ก้ำนวกเทศสัมพันธ์ คือ “มืออาชีพ  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี  ริเริ่มสิ่งใหม่  ใฝ่เรียนรู้” 
   



6 

 

  

 
 
ในช่วงท้ำยของกกจกรรม  รองปัักกระทรวงศกกาำธกกำรไก้กั่ำวถกงค่ำนกยมร่วมของบุคัำกร

ก้ำนวกเทศสัมพันธ์  ซก่งเป็นข้อสรุปของกกจกรรมที่ 5 กังนี้ 
1. มืออำชีพ  หมำยถกง  กำรเรียนรู้ว่ำต้องท ำงำนกับใคร  รู้วัตถุประสงค์ของงำนที่ท ำ   

มีควำมรู้ในงำนนั้นๆ เช่น นักวกเทศสัมพันธ์ต้องมีควำมรู้ภำาำต่ำงประเทศ  นอกจำกนี้ต้องมีมำตรฐำนในกำร
ท ำงำน  แัะมีกำรเรียนรู้ตัอกเวัำ 

2. มีปฏกสัมพันธ์ที่กี  หมำยถกง งำนวกเทศสัมพันธ์ต้องมีควำมเป็นมกตร  มีควำมปรำรถนำกี   
แัะมีอัธยำศัยไมตรีต่อผู้ร่วมงำนแัะผู้เกี่ยวข้อง 

3. รกเรก่มสก่งใหม่  ใฝ่เรียนรู้ หมำยถกง กำรท ำงำนก้ำนกำรต่ำงประเทศต้องเปิกใจในกำรเรียนรู้
สก่งใหม่ๆ ซก่งจะท ำให้เกกกจกนตนำกำรแัะควำมคกกสร้ำงสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรท ำงำน 

 
ส ำนักควำมสัมพันธ์ต่ำงประเทศ สป. ไก้จักท ำแบบสอบถำมควำมพกงพอใจ/ไม่พกงพอใจ  

ของผู้เข้ำร่วมประชุมที่มีต่อโครงกำรประชุมเชกงปฏกบัตกกำรบูรณำกำรแผนควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ 
ก้ำนกำรศกกาำของกระทรวงศกกาำธกกำร  ซก่งผัส ำรวจควำมพกงพอใจของผู้เข้ำร่วมประชุมที่มีต่อโครงกำรฯ  
คกกเป็นร้อยัะ 91.51  แัะควำมไม่พกงพอใจคกกเป็นร้อยัะ 0.00  โกยผู้เข้ำร่วมประชุมมีข้อเสนอแนะ กังนี้ 

1. ควรมีกำรจักประชุมในครั้งต่อไปเพื่อเป็นกำรต่อยอก แัะมีระยะเวัำประมำณ 2 - 3 วัน 
เพ่ือให้ เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏกบัตกงำนก้ำนต่ำงประเทศของกระทรวงศกกาำธกกำร ไก้ท ำกกจกรรมต่ำงๆ ร่วมกัน  
แัะท ำควำมรู้จักกันมำกขก้น 

2. ควรเพก่มจ ำนวนผู้ เข้ำร่วมประชุมจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีกำรแักเปัี่ยน 
ควำมคกกเห็นที่หัำกหัำยแัะมีข้อมูัมำกขก้น 

 
 
 
 
 

 
 

ส ำนักควำมสัมพันธ์ต่ำงประเทศ สป. 
ธันวำคม 2559 


