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สกอ.จัดประชุมผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศ
ของสถาบันอุดมศึกษาไทย
นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบ
งานด้านต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทย ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
เลขาธิการ กกอ. กล่าวว่า แนวทางในการดำเนินงานด้านต่างประเทศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การทำงานที่
ผ่านมามุ่งเน้นการแสวงหาช่องทางเพื่อสร้างโอกาสให้อุดมศึกษาไทยมีบทบาทนำในเวทีระดับภูมิภาคและนานาชาติ ทำให้เกิดกิจกรรม
โครงการหลากหลายที่ส่งเสริมภาพลักษณ์อุดมศึกษาไทยในเวทีโลก อาทิ การให้ทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และนักศึกษา
การดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร เพื่อพัฒนาสมรรถนะสากลของทรัพยากรมนุษย์ การจัดประชุม สัมมนา
เพื่อริเริ่ม สานต่อความร่วมมือ และการส่งเสริมการวิจัย ผ่านกรอบความร่วมมือต่าง ๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์อุดมศึกษาไทยใน
ต่างประเทศ แต่ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณและด้านอื่น ๆ ทำให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมสึกษายังไม่สามารถขับเคลื่อนการ
ทำงานด้านต่างประเทศที่ส่งเสริมให้อุดมศึกษาไทยมีความเป็นผู้นำในเวทีโลกได้อย่างที่ตั้งเป้าไว้ และทราบดีว่ายังมีอีกหลายบทบาทที่
มหาวิทยาลัยคาดหวังให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้ดำเนินการ เช่น เรื่องการจัดทำฐานข้อมูลอุดมศึกษาไทยในมิติต่างๆ
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เลขาธิการ กกอ. กล่าวต่อไปว่า ศตวรรษที่ ๒๑ เป็นยุคที่โลกก้าวไปอย่างรวดเร็ว เป็นยุคของการแข่งขันสูง จึงมีความจำเป็นที่
มหาวิทยาลัยจะต้องทบทวนและพิจารณาปรับกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนสถาบันไปสู่ความเป็นเลิศในมิติต่าง ๆ รวมถึงมิติด้านความเป็น
สากล ด้วยทรัพยากรงบประมาณที่มีจำกัดท่านคงต้องเลือกหุ้นส่วนอย่างชาญฉลาด จัดลำดับความสำคัญของกิจกรรม และเลือกดำเนิน
กิจกรรมที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าและคุ้มทุน รวมถึงคิดอย่างรอบคอบ ถี่ถ้วนมากขึ้นว่าจะเดินหน้าเรื่องการดำเนินความร่วมมือกับต่าง
ประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีอย่างไรจึงจะได้รับประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยไทยเป็น
ที่ยอมรับในระดับนานาชาติ การพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศให้ตอบรับสภาวการณ์ปัจจุบันและขับเคลื่อนสู่อนาคตอย่างมั่นคง
และยั่งยืนนั้น จำเป็นจะต้องให้ความสำคัญกับมิติด้านคุณภาพทั้งองคาพยพของอุดมศึกษา
การดำเนินงานด้านต่างประเทศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล การพัฒนาสมรรถนะสากลของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร การส่งเสริมบทบาท
ของนักวิชาการไทยในเวทีนานาชาติ รวมถึงการริเริ่มความร่วมมือกับประเทศหรือกลุ่มประเทศที่มีความสำคัญและเป็นตลาดใหม่ที่มีความ
มั่นคงด้านเศรษฐกิจ ขณะนี้กลุ่มประเทศทางตะวันออกกลาง เช่น การ์ต้า โอมาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สนใจที่จะมีความร่วมมือด้าน
การศึกษาโดยเฉพาะระดับอุดมศึกษากับไทย เลขาธิการ กกอ. กล่าวในตอนสุดท้าย
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การประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาสัญจร ครั้งที่ ๙
การประชุ ม คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาสั ญ จร ณ เครื อ ข่ า ย
อุดมศึกษา ๙ เครือข่าย ก็เพื่อให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาและผู้บริหาร
ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีโอกาสพบปะกับผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ รับฟังปัญหา/ข้อเท็จจริง และร่วมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของคณะกรรมการการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยในครั้งที่ ๙ นี้จัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
และเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน ในระหว่างวันที่ ๖-๘ มิถนุ ายน ๒๕๕๙
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บรรณาธิการสวัสดี

OHEC Newsletter ฉบับนี้ ขอนำเสนอข่าว การประชุมผู้บริหารระดับสูง
ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานด้ า นต่ า งประเทศของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทย และการประชุ ม
คณะกรรมการการอุดมศึกษาสัญจร ครั้งที่ ๙ มานำเสนอให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบ
ขอให้ผู้อ่านมีความสุขจากการอ่าน
สวัสดี
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๖-๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศาสตราจารย์วีระศักดิ์   
จงสู่วิวัฒน์วงศ์ พลตำรวจตรีชุมศักดิ์ พฤกษาพงศ์ คณะกรรมการการอุดมศึกษา นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เยี่ยมชม Best Practice ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตามโครงการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาสัญจร ครั้งที่ ๙ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา      พรหมบุญ ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นาย
วิทยา เจียรพันธุ์ คณะกรรมการการอุดมศึกษา และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต    ศิลธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เยี่ยมชม Best Practice ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยตาปี ตามโครงการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาสัญจร ครั้งที่ ๙ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ รองศาสตราจารย์อานนท์ เที่ยงตรง พลตำรวจเอก ชาญวุฒิ วัชรพุกก์ รองศาสตราจารย์สุจิตรา    
เหลืองอมรเลิศ นายสว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ คณะกรรมการการอุดมศึกษา เยี่ยมชม Best Practice ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
และวิทยาลัยชุมชนพังงา ตามโครงการคณะกรรมการการอุดมศึกษาสัญจร ครั้งที่ ๙ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน ณ จังหวัดภูเก็ต
และจังหวัดพังงา

๘ มิถนุ ายน ๒๕๕๙ รองศาสตราจารย์ คุณหญิง
สุมณฑา พรหมบุญ ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นางสาวอาภรณ์ แก่ น วงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาและผู้บริหาร
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมประชุมเสวนา
กับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน และประชุมคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะ
ผู้จัดทำ
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