
สร.สาร
ส�านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

เดือนธันวาคม 2560



• ศธ.จับมือฟินแลนด์ ร่วมพัฒนาหลักสูตร-คน-คุณภาพ มรภ.

เมื่อวนัองัคารที ่12 ธนัวาคม 2560 นพ.ธรีะเกยีรต ิเจริญเศรษฐศลิป์ รฐัมนตรว่ีาการ

กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการ และ ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือการ

พฒันาคณุภาพการศกึษาของมหาวทิยาลยัราชภฏัทัว่ประเทศ ร่วมกบัเอกอคัรราชทตูสาธารณรฐั

ฟินแลนด์ประจ�าประเทศไทย และ ผศ.ดร.เรอืงเดช วงศ์หล้า ประธานทีป่ระชมุอธกิารบดมีหาวทิยาลยั

ราชภัฏ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า ฟินแลนด์เป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาที่

ดีที่สุดประเทศหนึ่งของโลก ส่ิงส�าคัญคือต้องย้อนกลับไปศึกษาว่า ตลอดระยะเวลา 15-20 ปีท่ี

ผ่านมา ฟินแลนด์ด�าเนนิการปฏรูิปการศกึษาในด้านใดและอย่างไรบ้าง จึงส่งผลให้มรีะบบการศกึษา

ที่ดีจนถึงปัจจุบันนี้

ในส่วนความร่วมมือระหว่างฟินแลนด์และมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ทั้ง 38 แห่ง 

จงึถอืเป็นการด�าเนนิงานทีเ่ป็นรปูธรรมอย่างชดัเจน โดยฟินแลนด์จะให้การสนบัสนนุในหลายด้าน 

ทัง้ผู้เชีย่วชาญด้านการศกึษาทีม่คีวามพร้อมมาร่วมปรบัปรงุหลกัสตูร พฒันาบุคลากร และพฒันา

คณุภาพการศกึษาร่วมกบัมหาวทิยาลยัราชภฏัต่าง ๆ  ซ่ึงทัง้สองฝ่ายจะได้หารอืในรายละเอยีดต่อ

ไป ทั้งนี้ คาดว่าจะได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในเรื่องของ

งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏคู่ขนานไปด้วย

ภารกิจด้านต่างประเทศ

นอกจากนี้ ในวันที่ 25 ธันวาคม 

2560 ส�านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

(สกอ.) จะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ

พฒันาอาจารย์ในสถาบนัอดุมศกึษาไทย ทีห้่อง

ประชุม สกอ. เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือ

ในการพัฒนาอาจารย์ท่ีจัดการเรียนการสอน

สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ในสถาบัน

อุดมศึกษาไทยร่วมกับประเทศฟินแลนด์ ซึ่งใน

การประชุมคร้ังน้ีจะมีอธิการบดีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเข้าร่วมหารือ พร้อมทั้งท�าแบบส�ารวจ

ความต้องการพัฒนาตนเองด้านต่าง ๆ เพื่อ

ทางฟินแลนด์จะได้จัดผู้เชี่ยวชาญที่มีความ

เหมาะสมและตรงกับความต ้องการของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏต่อไป
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• ศธ. ยินดีสานต่อความร่วมมือ กศ.ไทย-อิสราเอล

นพ.ธรีะเกยีรต ิเจรญิเศรษฐศลิป์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศกึษาธิการ ให้การต้อนรบั

และหารือความร่วมมอืด้านการศกึษากบันายเมอร์ี ชโลโม (H.E. Mr. Meir Shlomo) เอกอคัรราชทูต

รัฐอิสราเอลประจ�าประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม รมว.ศธ. 

อาคารราชวัลลภ

นพ.ธรีะเกยีรต ิเจรญิเศรษฐศลิป์ กล่าวว่า กระทรวงศกึษาธกิารมคีวามยนิดทีี่ได้ร่วม

มือด้านการศึกษาในทุกระดับกับอิสราเอลมาอย่างต่อเนื่อง โดยอิสราเอลเป็นประเทศที่มี

ประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน ซึ่งการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์นั้นเป็นเรื่องดี เพราะนอกจาก

จะท�าให้เราได้เรียนรู้วัฒนธรรม หลักปรัชญา และแนวคิดของคนในยุคนั้นแล้ว ยังสามารถน�ามา

ปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในโลกยุคปัจจุบันได้ด้วย

ในส่วนของเดก็และเยาวชน กระทรวงศกึษาธกิารก็ให้ความส�าคญักบัการพฒันาเดก็

มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง Growth Mindset และ Mental Health Well-being รวมทั้งมุ่งเน้น

การสอนให้เดก็มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห์ ตลอดจนส่งเสริมการจดัการศึกษาท่ีไม่ใช่เพยีง

แค่เพื่อการมงีานท�า แต่เป็นการศกึษาเพื่อชวีติ (Education for Life) และมุง่ผลติและพฒันาก�าลงั

คนให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0

นายเมอีร์ ชโลโม กล่าวว่า อิสราเอลเองก็ให้ความส�าคัญกับการศึกษาเช่นกัน เพราะ

มองว่าการศึกษาคือวิธีการแก้ปัญหาระยะยาวในสถานการณ์โลกปัจจุบัน ซึ่งท่ีผ่านมาได้มีความ

ร่วมมือด้านการศึกษากับกระทรวงศึกษาธิการไทยในหลายส่วน อาทิ ด้านอาชีวศึกษา โดยได้รับ

นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาไปฝึกงานในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่อิสราเอลกว่า 120 คน, การให้ทุน

การศึกษา ภายใต้หลักสูตรฝึกอบรมประจ�าปี จ�านวน 10-20 ทุนต่อปี เป็นต้น ทั้งนี้ อิสราเอล

ยนิดีให้ความร่วมมอืด้านการศกึษากบักระทรวงศกึษาธกิาร และขอเรียนเชญิรฐัมนตรว่ีาการ

กระทรวงศึกษาธิการเดินทางไปเยือนอิสราเอลในโอกาสต่อไปด้วย 

นอกจากน้ี ส�านักพิมพ์ ในเครือ

นานมบีุค๊ส์ ได้แปลหนงัสอื “สูค่วามเป็นอัจฉรยิะ

ด้วยการพฒันาพลงัสมอง: Jerome becomes 

a genius” เป็นภาษาไทย ซึ่งเป็นผลงานของ

นายเอรัน คัทซ์ แชมป์ความจ�าและนักพูดด้าน

การพฒันาสมองชาวอสิราเอล โดยภายหลงัตี

พมิพ์หนงัสอืก็ได้รบัความนยิมจากนกัอ่านชาว

ไทยจ�านวนมาก ท�าให้นายเอรัน คัทซ์ เดินทาง

มาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  กับส�านักพิมพ์ดังกล่าว

อยู่บ่อยครั้งด้วย
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• หารือความร่วมมือด้านการศึกษากับสาธารณรัฐไอร์แลนด์

นพ.ธรีะเกยีรต ิเจรญิเศรษฐศลิป์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศกึษาธิการ ให้การต้อนรบั

และหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับนายจอห์น ฮัลลิแกน (Mr. John Halligan, T.D.) รัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐไอร์แลนด์ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ 

ห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อาคารราชวัลลภ

นพ.ธรีะเกยีรต ิเจรญิเศรษฐศลิป์ กล่าวว่า กระทรวงศกึษาธกิารไทยยนิดีให้ความร่วม

มือกับกระทรวงศึกษาธิการไอร์แลนด์ ในการพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ ความร่วม

มือที่จะพัฒนาการศึกษาไทยมุ่งสู่การเป็น Thailand 4.0, ร่วมกันพัฒนาและสนับสนุน STEM 

Education และนวัตกรรมต่าง ๆ เป็นต้น 

แม้ว่าปัจจุบันจะมีนักเรียนและนักศึกษาไทยจ�านวนมากที่ก�าลังศึกษา และนิยมไปเรียน

ต่อที่สหราชอาณาจักรและออสเตรเลีย แต่ไอร์แลนด์ก็เป็นอีกประเทศหน่ึงท่ีน่าสนใจส�าหรับเด็ก

ไทยที่ต้องการไปเรียนภาษาและฝึกฝนภาษาอังกฤษ ดังนั้น การพิจารณาให้ทุนการศึกษากับเด็ก

ไทยจึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะเชิญชวนให้เด็กไทยไปศึกษาต่อที่ไอร์แลนด์มากขึ้น 

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการไทยมีแนวทางให้ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน (สช.) ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กที่เรียนอยู่ในโรงเรียนนานาชาติหรือ

หลกัสตูรนานาชาต ิได้รูจ้กัไอร์แลนด์มากขึน้ เพื่อเปิดโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษา

ของไอร์แลนด์ เนื่องจากไอร์แลนด์ท�าการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ มีสถานที่และ

ระบบการศึกษาที่ดี ตลอดจนผู้คนก็มีอัธยาศัยดี นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้สถาบัน

อดุมศึกษาทีม่ศีกัยภาพสงูจากต่างประเทศสามารถเข้ามาจดัการศกึษาในประเทศไทย

ได้ โดยมีมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน (Carnegie Mellon University: CMU) เข้า

มาจัดการศึกษาร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

(สจล.) ในรูปแบบสถาบนัร่วม (Joint Institute) จงึได้เชญิชวนให้สถาบันอดุมศึกษา

ท่ีมีศักยภาพสูงของไอร์แลนด์ พิจารณาการ

เข้ามาจดัการศกึษาในไทย ตลอดจนได้เสนอให้

ไอร์แลนด์หารือด้านการศึกษาเพิ่มเติมกับ

ศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา 

ประธานกรรมการคณะกรรมการอสิระเพือ่การ

ปฏิรูปการศึกษาด้วย

นายจอห์น ฮลัลแิกน รัฐมนตรช่ีวย

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐ

ไอร์แลนด์ กล่าวว่า การพบปะหารอืในครัง้นีถ้อื

เป็นโอกาสอนัดีท่ีได้แลกเปลีย่นข้อคดิเหน็เกีย่ว

กับความร่วมด้านการศึกษาระหว่างไทยและ

ไอร์แลนด์ ซึ่งจะร่วมกันพัฒนาในด้านต่าง ๆ 

อาทิ STEM Education ระบบการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา การเรียนการสอน 

ทกัษะด้านนวตักรรมและเทคโนโลย ีการพฒันา

งานวิจัยที่มีแหล่งข้อมูลหรือทรัพยากรที่ดี 

เป็นต้น
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• เปิดงาน Interregional Youth Policy Forum

ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเปิดงาน 

Interregional Youth Policy Forum เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมแห่ง

สหประชาชาติ โดย Mr. Kaveh Zahedi, Deputy Executive Secretary, ESCAP, Mr. Marco 

Roncarati, Social Affairs Officer, Social Development Division (SDD), ESCAP และผู้แทน

จากประเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน

ม.ล.ปริยดา ดิศกุล กล่าวว่า ในนามของกระทรวงศึกษาธิการ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง

ที่ได้มาร่วมงาน Interregional Youth Policy Forum ในครัง้นี้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานจากประเทศต่าง 

ๆ ทั้งในแอฟริกา เอเชียแปซิฟิก และกลุ่มประเทศ Western Asia โดยกระทรวงศึกษาธิการมีความ

ยินดีที่ได้ร่วมงานกับ ESCAP และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาของเยาวชน รวมท้ังการพฒันาทกัษะอื่น ๆ  ทีเ่ป็นส่วนหนึง่ของการผลติและพฒันาก�าลงั

คนให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ

การศกึษาคอืปัจจยัพ้ืนฐานของการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ 

ที่ท�าให้เกิดทักษะที่จ�าเป็นอย่างลึกซึ้ง ซึ่งมีบทบาทส�าคัญในระดับโลก 

นอกจากนี ้การศกึษายงัเป็นกลไกส�าคัญท่ีขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการ

พัฒนาสังคมของประเทศ ทุกประเทศจึงต้องให้ความส�าคัญและลงทุน

ด้านการพัฒนาการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ และก้าว

ทันความเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจและสังคมในบริบทของ

ประเทศและบริบทโลกด้วย โดยมีปัจจัยที่ส ่งผลกระทบต่อ

ประสิทธิภาพและความส�าเร็จของระบบการศึกษา ได้แก่

นอกจากนี ้ไอร์แลนด์มคีวามยนิดหีากมนีกัเรยีนและนกัศกึษาไทยเข้าศกึษาต่อในสถานศกึษาของไอร์แลนด์มากขึน้ เนื่องจากสถานศกึษา

ในไอร์แลนด์ท�าการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ อีกทั้งเป็นประเทศท่ีมีความปลอดภัย และมีค่าใช้จ่ายต�่ากว่าในสหราชอาณาจักร ที่ผ่านมาก็มี

นักเรียนนักศึกษาจากอินเดียและญ่ีปุ่นมาศึกษาต่อที่ไอร์แลนด์ เป็นต้น ส่วนในประเทศไทยก็มีชาวไอริชส่วนหนึ่งเดินทางมาท�างานในด้านต่าง ๆ ที่

จังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย แต่ยังไม่มีการจัดตั้งโรงเรียนของไอร์แลนด์ในไทย

สร.สาร
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1) การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี ท่ีจะน�าไปสู่การปฏิวัติ

อตุสาหกรรมคร้ังที ่4 ซึง่ความเปลีย่นแปลงนี้ ได้ดงึดดูความสนใจจากประเทศต่าง ๆ  ทัว่โลก “Youth 

Forum ICT” จึงเป็นประเด็นส�าคัญที่ได้รับการพิจารณา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Youth Policy Tool-

box ที่เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์อ�านวยความสะดวกออนไลน์ ที่จะช่วยให้โรงเรียนท�างานได้ง่าย

ขึ้น ในส่วนของประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ยุค Thailand 

4.0 ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายที่ท�าให้คนไทยมีทักษะ ความสามารถ และประสิทธิภาพ ท่ีตอบสนองจุดมุ่ง

หมายของการพัฒนาไทยแลนด์ 4.0 ได้ โดยมกีรอบการด�าเนนิงานเร่งด่วน (Quick-win) ด้วยการ

ขับเคลื่อนการปฏิรูปอย่างเข้มแข็งไปสู่ Value-Based Economy

2) ผลจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจและสังคม โดยได้

ตระหนักถึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่น�า

ไปสู่ ASEAN Free Trade Area (AFTA) และ ASEAN Investment Area (AIA) นอกจากนี้ การ

ให้บริการด้านการศึกษาสามารถด�าเนินการได้อย่างเสรีภายใต้กรอบ AEC รวมถึงเหตุการณ์อื่น 

ๆ ทีเ่กีย่วข้องทีเ่ชื่อมโยงระหว่างประเทศต่าง ๆ  ในภมูภิาค อาท ิASEAN Work Plan on Education 

2016-2020 รวมทั้ง Single Market และ Single Product Based ด้วย

3) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

ประชากร จากการที่โลกก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูง

อายุ และอัตราการเกิดของประเทศไทยมีภาวะ

ลดลงในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ท�าให้อัตราส่วนที่

ผู ้สูงอายุต้องพึ่งพาผู ้ อ่ืนเพิ่มมากขึ้น การ

พฒันาประเทศจึงจ�าเป็นต้องเตรยีมทรพัยากร

มนุษย ์ ท่ีสามารถบริหารจัดการกับการ

เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ 

ส ่ ง ผ ล ต ่ อ ก า ร

จดัการด้านการ

ศึกษาด้วย

สร.สาร
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4) ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกปรารถนาท่ีจะสร้างและพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น มีขีดความสามารถที่พิเศษขึ้น และมีทักษะจ�าเป็นที่รองรับ

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมโลกได้ทันท่วงที

ซึ่งการที่จะใช้ปัจจัยทั้ง 4 ข้อที่กล่าวมาได้นั้น ต้องมั่นใจว่ามีการจัดการศึกษาที่เหมาะ

สม ทีต่อบสนองต่อสถานการณ์ ผลกัดนัให้ไปสูป่ระสทิธิภาพอย่างสงูสดุของการพฒันาทรพัยากร

มนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของความยั่งยืน

ดงัที่ได้กล่าวมาแล้ว สถานการณ์และปัญหาทีพ่บในปัจจุบัน ส่งผลต่อการพฒันาการ

ศึกษาของประเทศไทยและของโลก ประเทศไทยก�าลังก้าวไปสู่สังคมนานาชาติ ดังนั้นจ�าเป็นต้อง

เชื่อมโยงกับประเทศอื่น ๆ  ในภูมิภาค และนานาชาต ิดงันัน้ จงึจ�าเป็นต้องมกีารวางแผนและก�าหนด

นโยบายด้านการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพของการศึกษาไทยในเทียบเท่ามาตรฐานสากล โดย

การเรียนรูจ้�าเป็นต้องเป็นไปในแนวทางเดยีวกนักบัสถานการณ์ปัจจบัุนและในอนาคต ซึง่กระทรวง

ศกึษาธกิารมคีวามยนิดีอย่างย่ิงทีจ่ะร่วมมอืกบัองค์การสหประชาชาตใินการสนับสนุนกระบวนการ

เหล่านี้ นอกจากนี้ รัฐบาลได้มีการอนุญาตให้สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ

เข้ามาร่วมจดัการศกึษากบัสถาบนัอดุมศกึษาของไทยในพืน้ทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก 

เพื่อร่วมจดัการเรยีนการสอนในสาขาต่าง ๆ  เช่น Next-generation 

Automotives, Intelligent Electronics, Biotechnology, Bio-

fuels เป็นต้น 

ในขณะที่ประเทศไทยก�าลังก้าวไปข้างหน้า เราก็

ตระหนักถึงความถูกต้องและยุติธรรม รวมทั้งยึดมั่น

เป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยนืของสหประชาชาติ 

(2030 Agenda) ทีว่่า “เราจะไม่ทิง้ใครไว้ข้างหลงั” 

ประเทศไทยจึงจัดการศึกษาเพื่อเด็กและ

เยาวชน และยังคงเดินหน้าปฏิรูปโครงสร้าง

การบริหารงานด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งแผนการศึกษาที่ประกอบด้วยโครงการต่าง 

ๆ จะท�าให ้การพัฒนาเกิดความครบถ้วน

สมบูรณ์ มีความรู้ และเชื่อมโยงกับสังคม โดย

ยึดม่ันหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา

ใช้ด้านการศึกษา ตลอดจนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกบัความ

ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน และแบ่ง

ปันประสบการณ์กับประเทศอื่น

สร.สาร
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“...ฟินแลนด์เป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดประเทศหนึ่งของโลก 

สิ่งส�าคัญคือต้องย้อนกลับไปศึกษาว่า ในระยะเวลา 15-20 ปีที่ผ่านมา 

ฟินแลนด์ด�าเนินการปฏิรูปการศึกษาอย่างไร จึงส่งผลดีจนถึงปัจจุบันนี้...” รมว.ศธ.กล่าว

“...ไอร์แลนด์ เป็นประเทศที่น่าสนใจส�าหรับเด็กไทย ที่ต้องการไปเรียนภาษา และฝึกภาษาอังกฤษ

และให้ทุนการศึกษา เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะเชิญชวนให้เด็กไทยไปศึกษาต่อที่ไอร์แลนด์มากข้ึน 

ส่วนความร่วมมือระหว่างฟินแลนด์กับ มรภ. ทั้ง 38 แห่ง 

เพ่ือสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา พร้อมปรับปรุงหลักสูตร พัฒนาบุคลากร ร่วมกัน

ถือเป็นการด�าเนินงานที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน...” รมว.ศธ.กล่าว

“...การศึกษา คือปัจจัยพื้นฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมของประเทศ

จึงต้องให้ความส�าคัญและลงทุนด้านการพัฒนาการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของมนุษย์

ให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงในบริบทของประเทศและบริบทโลก...” เลขานุการ รมว.ศธ. กล่าว 
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