
๑ 

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 
เป็นประธานเจรจากรอบความร่วมมือด้านการศึกษากับ UCAS 

ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ 

 
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้เป็นหัวหน้าคณะ น าคณะจากส านักงาน ก.พ. 

ประกอบด้วย นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. นางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. พร้อมด้วยนาง
ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และคณะ
เจ้าหน้าที่ส านักงาน ก.พ. เดินทางไปปฏิบัติราชการที่นครปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๒๐ – 
๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ในการเดินทางครั้งนี้ นาย Fu Xing Guo รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงจัดตั้ง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐทั้งหมด ได้ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับ
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ณ เรือนรับรองเตี้ยวหยูไถ ซึ่งผลการประชุมหารือ ได้เห็นชอบใน
หลักการต่อข้อเสนอการแลกเปลี่ยนการฝึกอบรมข้าราชการระหว่างกัน โดยให้ทั้งสองฝ่ายหารือรูปแบบและ
รายละเอียด ซึ่งส านักงาน ก.พ. จะประสานงานในรายละเอียดต่อไป 

 
ในโอกาสเดียวกัน ได้มีการประชุมเจรจากรอบความร่วมมือด้านการศึกษากับ UCAS (University 

of Chinese Academy of Sciences) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีชื่อเสียงด้านการสอนและการท าวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีความร่วมมือกับส านักงาน ก.พ. ในการสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนทุนใน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ทุน UCAS) ไปศึกษาระดับปริญญาโท - ปริญญาเอก สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ สถาบันดังกล่าว ปัจจุบันมีนักเรียนทุนก าลังศึกษา ณ สถาบัน UCAS รวม ๑๘ 
คน 

 
นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ร่วมกับกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และสถาน

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักก่ิง จัดกิจกรรม Open Hearts Open Homes @ Beijing เพ่ือให้นักเรียนทุนรัฐบาล
และทุนอื่น ๆ ที่ก าลังศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับความรู้เกี่ยวกับบริบทของประเทศไทยที่เปลี่ยนไป
ในยุค “คนไทย 4.0” ที่ต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของไทย รวมทั้งต าแหน่งงานทั้งในภาครัฐ 
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เพ่ือคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นก าลังส าคัญของประเทศในอนาคต ทั้งนี้  รอง
นายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “B2gether” อีกด้วย โดยมีผู้ร่วมงาน
เป็นจ านวนมาก รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ ส านักงาน ก .พ. กระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงกลาโหม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงาน BOI การบินไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกร
ไทย บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) เป็นต้น ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้กรุณาเยี่ยม
ส านักงานผู้ดูแลนักเรียนในกรุงปักกิ่ง พร้อมลงนามในสมุดเยี่ยมด้วย  

ผลการเดินทางไปปฏิบัติราชการ มีสาระส าคัญดังนี้ 
ช่วงที่ ๑ การประชุมหารือระหว่างรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) กับรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงจัดตั้ง (นาย Fu Xing Guo) สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ เรือนรับรอง
เตียวหยูไถ 



๒ 

 

การประชุมหารือมีข้ึนเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยท่านวิษณุ เครืองาม ได้กล่าวถึง
วัตถุประสงค์ของการเดินทางมาสาธารณรัฐประชาชนจีนในครั้งนี้ว่า เพ่ือศึกษาดูงานระบบราชการ ระบบ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ตลอดจนเยี่ยมเยียนนักศึกษาไทย และเสริมสร้างความสัมพันธ์ไทย - จีน 
ในด้านต่าง ๆ รวม ๔ ด้าน ได้แก่ 

(๑) ด้านการทูต 
(๒) ด้านเศรษฐกิจ ซึ่งมีการติดต่อค้าขายและลงทุนจ านวนมาก รวมทั้งโครงการลงทุนของจีน    

ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor EEC) และรถไฟ
ความเร็วสูง  

(๓) ด้านวัฒนธรรม  
(๔) ด้านสายเลือด เพราะประชาชนไทยส่วนใหญ่มีเชื้อสายจีนด้วย 

นอกจากนี้ นาย Fu Xing Guo ได้กล่าวถึงความเป็นมาของการบริหารข้าราชการพลเรือนจีน 
ดังนี้ 

(๑) การบริหารราชการจีน 
 รัฐบาลจีนประกาศใช้กฎระเบียบข้าราชการจีน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ และกฎหมายว่าด้วย

ข้าราชการจีนผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘ และต่อมาการบริหารข้าราชการพล
เรือนจีนทั้งประเทศ ซึ่งเดิมสังกัดสภามนตรีแห่งรัฐได้โอนย้ายไปสังกัดกระทรวงจัดตั้งของพรรคคอมมิวนิสต์
จีน เมื ่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ โดยกระทรวงจัดตั้งมีบทบาทภารกิจเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการ
ข้าราชการจีน ตั้งแต่การรับสมัคร การฝึกอบรม และการก าหนดนโยบายว่าด้วยการบริหารและปรับปรุง
ประสิทธิผลการท างาน ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๑ นี้ รัฐบาลจีนได้เปิดประเทศและปฏิรูปประเทศครบรอบ ๔๐ ปี         
ของการปฏิรูปราชการ ซ่ึงเป็นผลงานหนึ่งของการปฏิรูปครั้งนั้นตามแนวคิดของเติ้งเสี่ยวผิง 

 การบริหารข้าราชการจีนใช้หลักที่สืบทอดขนบธรรมเนียมจากประวัติศาสตร์และ                 
การเรียนรู้จากความส าเร็จของต่างประเทศรวมทั้งประเทศไทย ปัจจุบัน สาธารณรัฐประชาชนจีนมีข้าราชการ
รวมทั้งหมด ๗,๑๘๕,๐๐๐ คน โดยมีนิยามข้าราชการ คือ ผู้ที่ท างานในทุกองค์กรของรัฐ  

(๒) การปฏิรูประบบราชการจีน 
หลักการ : 
๑) ยืนหยัดในการน าของพรรคคอมมิวนิสต์จีน 



๓ 

๒) ยืนหยัดในการพัฒนาข้าราชการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จีนเรียนรู้จากต่างประเทศ     
 แต่ประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของจีน 

๓) ไม่แสวงหาความเป็นกลางทางการเมือง ข้าราชการต้องเป็นแกนกลางของพรรคและยินดี
 รับใช้ประชาชน 

    การด าเนินการ : 
๑) พัฒนากฎหมายข้าราชการให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับการสร้างสังคมนิยมทันสมัย

 แบบจีน เพราะกฎหมายฉบับเก่าใช้ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ 
๒) ปฏิรูปแบบลงลึก แยกตามข้าราชการ ๓ ประเภท ได้แก่  

(๑) บริหารจัดการทั่วไป 
(๒) วิชาชีพเฉพาะ  
(๓) ข้าราชการปกครองและบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งแบ่งงานตามลักษณะเฉพาะตัว และมี

 การบริหารต่างกัน โดยหากเป็นสาขาที่บุคลากรขาดแคลน หน่วยงานสามารถใช้
 ระบบสัญญาจ้าง 
๓) การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ จะรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพ่ิมเติมทุกปี โดยยืนหยัด

 ในหลักยุติธรรมและโปร่งใส  อัตราการแข่งขันประมาณ ๑ ต่อ ๑๐๐ – ๑๒๐ คน และมุ่งให้
 ข้าราชการมีจิตส านึกในการสร้างนวัตกรรม มีความกระตือรือร้น โดยใช้ระบบ ประ เมิ นผล 
 การลงโทษ และการให้รางวัล ตามหลักการ “การบริหารข้าราชการอย่างเข้มงวด” 

ทั้งนี้ ในการประชุมได้มีการหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของส านักงาน ก.พ. ได้แก่  
(๑) แนวคิดการขยายอายุเกษียณราชการ 
 กฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีนก าหนดอายุเกษียณไว้ชัดเจนแต่ค่อนข้างซับซ้อน 

เนื่องจากรายละเอียดจะแตกต่างตามอาชีพ เช่น รัฐมนตรีว่าการและผู้ว่าการมณฑลเกษียณอายุ ๖๕ ปี รอง
ผู้ว่าการมณฑลเกษียณอายุ ๕๘ ปี และจะย้ายไปท างานที่สภาที่ปรึกษาประชาชนจนอายุ ๖๓ ปี ขณะนี้อยู่
ระหว่างศึกษาความเหมาะสมในการขยายอายุเกษียณ 

(๒) บทลงโทษข้าราชการที่ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ 
 ข้าราชการจีนมีลักษณะทางการเมืองที่โดดเด่น เป็นแกนกลางในการบริหารของพรรค 

กฎหมายก าหนดวินัยข้าราชการไว้ชัดเจน และมีผู้แทนกระทรวงตรวจสอบวินัยประจ าในแต่ละหน่วยงานด้วย 
(๓) ปัญหาในการปฏิรูปราชการจีน  
 ปัญหาที่ซับซ้อนที่สุดคือ การกระตุ้นให้ข้าราชการกระตือรือร้นสร้างนวัตกรรม เมื่อ พ.ศ. 

๒๕๖๐ ได้ทดลองปฏิรูปกับบางต าแหน่งและระบบต าแหน่ง หากส าเร็จจะใช้ทั่วประเทศ 
(๔) ความเป็นไปได้ที่จะส่งข้าราชการมาฝึกอบรม 
 ทั้งนี้ นาย Fu Xing Guo รับข้อเสนอการแลกเปลี่ยนการฝึกอบรมข้าราชการใน

หลักการ โดยให้ทั้ง ๒ ฝ่ายหารือรูปแบบและรายละเอียดเนื้อหาการฝึกอบรมซึ่งส านักงาน ก.พ. จะประสานกับ
ผู้แทนกระทรวงจัดตั้งต่อไป 



๔ 

 
 

ช่วงที่ ๒ การประชุมกับหน่วยงานต่าง ๆ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ 
 

   
 

๒.๑ Chinese Academy of Sciences: CAS 

  สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน (Chinese Academy of Sciences: CAS) มีสถาบันใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งสิ้น ๑๑๐ แห่ง ทั้งในกรุงปักกิ่งและมณฑลต่าง ๆ รวม ๒๓ เมืองทั่วประเทศ 
โดยมีศูนย์การศึกษารวม ๕ แห่งที่เมืองเซี่ยงไฮ้ หวูฮัน กวางเจา เฉินต ูและเมืองหลานโจว นอกจากนี้ CAS ยังมี
บริษัทในลักษณะ Holding Companies จ านวน ๒๒ แห่ง และส านักงานในต่างประเทศ จ านวน ๙ แห่ง 
รวมถึง “ส านักงานนวัตกรรมและความร่วมมือ สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (กรุงเทพ)” หรือ CAS 
Innovation Cooperation Center (Bangkok) นับเป็นสาขาแรกของจีนในต่างประเทศที่จะเป็นศูนย์กลางใน
การแลกเปลี่ยนข่าวสาร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เปิดท าการเมื่อ
วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐  บุคลากรหลักของ CAS รวม ๖๗,๙๐๐ คน เป็นนักวิจัยอาชีพ ๕๖,๐๐๐ คน กระจาย
ใน ๑๒ สาขาวิจัยโดยมีระดับศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ รวมจ านวน ๒๒,๘๐๐ คน  คณะที่หน่วยงาน 
CAS เปิดสอนประกอบด้วย  คณะวิทยาศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  คณะ
เกษตรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และคณะนานาชาติ  ปัจจุบันมีนักศึกษารวม ๔๗,๐๐๐ คน ก าลังศึกษา
ปริญญาตรี ๑,๔๔๘ คน ก าลังศึกษาปริญญาโท ๒๓,๐๐๐ คน  ก าลังศึกษาปริญญาเอก ๒๔,๐๐๐ คน เป็น
นักศึกษาต่างชาติ ๑,๗๑๕ คน โดยมีนักศึกษาไทยก าลังศึกษาในระดับปริญญาโท ๒๓ คน ปริญญาเอก ๒๔ คน 
และมีข้าราชการลาศึกษาและฝึกอบรม ส าหรับด้านการเรียนการสอน ในปีแรกนักศึกษาจะต้องศึกษาวิชา
ที ่UCAS บังคับ ในปีที่สองถงึสี่นักศึกษาจะท างานวิจัยที่สถาบัน CAS 



๕ 

     
 
๒.๒ University of Chinese Academy of Sciences (UCAS)  

  
ความเป็นมาของ UCAS 

ปี ๒๕๒๑  Graduate School of Chinese Academy (GSCAS) ได้เริ่มด าเนินการเปิดสอน
   ระดับบัณฑิตศึกษา 

ปี ๒๕๔๓  เปลี่ยนชื่อเป็น Graduate University of Chinese Academy of Sciences  
  (GUCAS) 
ปี ๒๕๕๕  เปลี่ยนชื่อเป็น University of Chinese Academy of Sciences (UCAS) 
ปี ๒๕๕๗  เปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี โท และเอก 
ปี ๒๕๖๑  UCAS ฉลองครบรอบ ๔๐ ปี. 
ส านักงานใหญ่ UCAS ตั้งอยู่ในกรุงปักกิ่งประกอบด้วยวิทยาเขตต่างๆ ดังนี้ Yanqihu campus,   

Olympic village campus, Zhongguancun campus และ Yuquanlu campus 

       สถาบัน UCAS นับได้ว่าเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงมากเป็นอันดับสองรองจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งอ้างอิง
จาก Essential Science Indicators (ESI) เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๑ สถาบัน UCAS มีความร่วมมือกับ
หน่วยงานและสถาบันการศึกษาในประเทศต่างๆ อาท ิ

๑. ทวีปอเมริกาเหนือ Harvard U., Columbia U., UC Berkeley., U. Of Toronto.,  
 U. Of Alberta เป็นต้น 

๒. ทวีปอเมริกาใต้ ได้แก่ U. of Costa Rica., U. of Santa Maria  เป็นต้น 

๓. ทวีปยุโรป ได้แก่ U. of Bristol., Ghent U., U. of Bonn เป็นต้น 

๔. ทวีปเอเชีย ได้แก่ ส านักงาน ก.พ. U. of Tokyo., Hokkaido U., Nanyang Tech. เป็นต้น 

๕. ทวีปแอฟริกา ได้แก่ U. of Mauritius., กระทรวงวิทยาศาสตร์ของเคนยา  เป็นต้น 

๖. ทวีปโอเชียเนีย ได้แก่ ANU., U. of Melbourne., U. of Sydney เป็นต้น 
 



๖ 

เมืองวิทยาศาสตร์ Huairou Science City 

ตามนโยบายร ัฐบาลจีนจึงได้เริ ่มก ่อสร้างเมืองว ิทยาศาสตร ์ที ่ Hauirou ซึ ่งตั ้งอยู ่ห ่าง
จาก Miyun  ทางตะวันตกเฉียงเหนือ ๔๐ กม. และห่างจากเมืองหลวง ปักกิ่ง ทางเหนือ ๘๕ กม. โดยในปี
พ.ศ. ๒๕๗๓ Hauirou จะเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางวิทยาศาสตร์แห่งชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดย UCAS ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที ่Huairou Science City 

ทุนโครงการความร่วมมือไทย - สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน หรือทุน UCAS  
ส านักงาน ก.พ. ได้สนองพระราชด าริในการสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนทุนของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปศึกษาระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ณ สถาบันดังกล่าว เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างทั้งสอง
ประเทศ และได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือฯ ด้านการศึกษาระหว่างส านักงาน ก.พ. และ UCAS : 
University of Chinese Academy of Sciences โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จ
พระราชด าเนินเยือน University of Chinese Academy of Sciences (UCAS) ครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
ทรงประทับเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MoU) ระหว่างส านักงาน ก.พ. และ UCAS 
จ านวน ๔ ครั้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑, ๒๕๕๔, ๒๕๕๗ และ ๒๕๖๐ 

๒.๓ หน่วยงาน Center for Forecasting Science 
 ศูนย์วิทยาศาสตร์การคาดการณ์ (Center for Forecasting Science – CFS) เป็นศูนย์การ

วิจัยเพ่ือการคาดการณ์โดยใช้หลักทางวิทยาศาสตร์ เช่น การคาดการณ์ผลผลิตด้านการเกษตรส าหรับ
สาธารณรัฐประชาชนจีนและพ้ืนที่การเพาะปลูก การวิเคราะห์มูลค่าเพ่ิมด้านการค้า การคาดการณ์ด้านการ
ขนส่ง และการวิเคราะห์ด้านนโยบาย รวมทั้ง การเตือนภัยล่วงหน้าด้านเศรษฐกิจโลกและการตัดสินใจเชิง
นโยบาย 

 ศูนย์วิทยาศาสตร์การคาดการณ์จัดตั้งขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ (ค.ศ. ๒๐๐๖) เป็นศูนย์
ภายในสถาบันคณิตศาสตร์และระบบวิทยาศาสตร์ (Academy of Mathematics & Systems Sciences - AMSS) 
ภายใต้การก ากับดูแลของสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน Chinese Academy of Sciences (CAS) โดยมี
สมาชิกจากหน่วยงานต่าง ๆ จาก CAS และ UCAS ได้แก่ AMSS สถาบันวิทยาศาสตร์ภูมิศาสตร์ (Institute of 
Geographic Sciences of CAS) สถาบันนโยบายและการบริหารจัดการ (Institute of Policy and 
Management of CAS) สถาบันการส ารวจระยะไกล (Institute of Remote Sensing Application of 
CAS) และคณะการบริหารจัดการ (School of Management of UCAS) 

 พันธกิจของ CFS ประกอบด้วย ๑) เป็นศูนย์การคาดการณ์ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ๒) เป็นผู้น าด้านการวิจัยในทฤษฎีและเทคนิควิธีที่ใช้ในการคาดการณ์ ๓) เป็นฐานการ
ฝึกอบรมส าหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการคาดการณ์ในระดับสูง โดย CFS รายงานผลการวิจัยและการคาดการณ์ 
รวมทั้งการตีพิมพ์ผลงานลงวารสารและบทความต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

 ตัวอย่างการด าเนินการของ CFC ที่ผ่านมา 
 ๑) ผลการคาดการณ์ผลผลิตด้านการเกษตรส าหรับสาธารณรัฐประชาชนจีนและพ้ืนที่การ

เพาะปลูก โดยเริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๒๓ (ค.ศ. ๑๙๘๐) ถึงปี ๒๕๖๐ (ค.ศ. ๒๐๑๗) รวมประมาณ ๓๘ ปี 



๗ 

 
 ความส าเร็จจากการคาดการณ์ท าให้รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนมีระยะเวลาในการ

วางนโยบายและแผนงานเกี่ยวกับผลผลิตด้านการเกษตรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น การรับซื้อ
ผลผลิต การบริโภคภายในประเทศ การเก็บรักษาผลผลิต การน าเข้า และการส่งออก ซึ่งการคาดการณ์ดังกล่าว
มีความคาดเคลื่อนเพียง ๑.๘๔%  

๒) การวิเคราะห์มูลค่าเพ่ิมด้านการค้า เป็นการวิเคราะห์ด้านการค้าระหว่างประเทศที่เน้น
ในด้านมูลค่าเพ่ิมทางการค้ามากกว่าจ านวนมูลค่ารวมของการค้า ซึ่งเป็นการสร้างแบบจ าลองปัจจัยการผลิต
และผลผลิตเพื่อให้ได้มุมมองในมิติต่าง ๆ ที่น ามาวิเคราะห์ และการก าหนดตัวชี้วัดและการติดตามประเมินผล  

๓) การคาดการณ์ด ้านการขนส่งและการว ิเคราะห์ด ้านนโยบาย ที ่ให ้ข ้อม ูลเพื ่อ
ประกอบการตัดสินใจ การวางแผนการขนส่ง และการปฏิบัติงานในแต่ละวัน โดยใช้ระบบข้อมูลในลักษณะ
ปัญญาประดิษฐ ( Artificial Intelligence – AI) และการผสมผสานรูปแบบจ าลองต่างๆ  เพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการวิเคราะห์เชิงนโยบาย รวมทั้งความคุ้มค่าในด้านพลังงาน 

๔) การเตือนภัยล่วงหน้าด้านเศรษฐกิจโลกและการตัดสินใจเชิงนโยบาย จะประกอบด้วย 
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง ได้แก่ Hardware ที่มีประสิทธิภาพสูง เพ่ือการประมวลผล และการน าเสนอ Software 
เพ่ือใช้ในการวิจัยและการพัฒนา โดยการน าเสนอจะเป็นรูปแบบของ Visualization ในลักษณะ ๓D data  

 
หน่วยงานภาครัฐของสาธารณรัฐประชาชนจีนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว

ข้างต้นได้ เช่น ธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กระทรวงพาณิชย์ คณะกรรมการการพัฒนาและปฏิรูป
แห่งชาติ เป็นต้น 

 
 
 



๘ 

๒.๔ สถาบัน Academy of Mathematics and Systems Science Chinese Academy 
of Sciences (AMSS) 

 
สถาบัน Academy of Mathematics and Systems Science ประกอบด้วย 

 Institute of Mathematics 
 Institute of Applied Mathematics 
 Institute of Systems Science 
 Institute of Computational Mathematics and Science/Engineering Computing 

โดยมีพันธกิจที ่ส าคัญในด้านการวิจัย การฝึกอบรมระดับสูงและการเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี ่ยน             
ด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์  
 โดยมีบุคคลากรวิจัย รวม ๒๔๑ คน ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ๑๒๗ คน รองศาสตราจารย์ ๗๒ คน 
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ๔๒ คน ซึ่งบุคลากรส่วนมากจะเป็นผู้ได้รับรางวัลและทุนวิจัยต่างๆ เป็นจ านวนมาก 
จากสาธารณรัฐประชาชนจีน อาทิ  

 The State Supreme Scientific and Technological Award 
• Topology and Mathematical Mechanization (Wen-Tsun Wu)  

 The First Prize of National NaturalScience Award(๔/๖)  
• Complex function theory of several variables over classical domains 
(Hua Loo-keng) 
• Studies on characteristic classes and embedding systems (Wen-
TsunWu)  
• Studies on the Goldbach Conjecture (Jingrun Chen, Yuan Wang, 
ChengdongPan)  
• Symplectic geometric algorithm of Hamiltonia nsystems (KangFeng, et al. ) 

และรางวัลดีเด่นจากนานาประเทศ ดังนี้ 
 Shaw'sPrize in MathematicalSciences  
 Mathematics Award of the Third World Academy ofSciences 
 Max-Planck Research Award  



๙ 

 2 IFAC Young AuthorPrizes  
 TheSIAM OutstandingPaperPrize  
 MathematicalScience Achievement Award by Czech Academy 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ที่สถาบันแห่งนี้ได้ท าการวิจัยเป็นส่วนมาก ประกอบด้วย 
 Number Theory, Algebra, Geometry and Topology  
 Analysis and Mathematical Physics  
 Probability and Statistics  
 Scientific Computing 
 Operations Research and Management Sciences 
 Systems and Control  
 Computer Mathematics 

สหสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ที่สถาบันแห่งนี้ได้ท าการวิจัย ประกอบด้วย 
 Artificial Intelligence  
 Mathematical theory of machine learning  
 Bioinformatics  
 Cryptography  
 Complex network theory  
 Computational material science  
 Financial mathematics  
 Industrial statistics and reliability analysis  
 Management science  
 Quantum information, Quantum control, and Quantum algorithm 

ศูนย์วิจัย ของสถาบัน Academy of Mathematics and Systems Science มีดังนี ้
 National Center for Mathematics and Interdisciplinary Sciences, CAS  

   – เน้นด้าน interdisciplinary studies of mathematics  
 NSFC Basic Science Center for Mathematics (the only one in mathematics) 

   – เน้นด้าน pure mathematics  
 Morningside Center of Mathematics, CAS (Director: S. T. Yau)   

   – เน้น academic exchange platform  
 State Key Lab of Scientific and Engineering Computing    

   – unique state key laboratory in mathematics  
 Center for Forecasting Science, CAS       

   – เน้นด้าน Economic analysis and forecasting 
  ปัจจุบันสถาบัน Academy of Mathematics and Systems Science มีนักศึกษารวม ๖๙๕ คน 
ก าลังศึกษาปริญญาเอก ๔๐๕ คน และนักศึกษาวิจัย จ านวน ๕๘ คน สถาบันแห่งนี้ได้จัดการประชุมนานาชาติ      
ด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์รวม ๔๐ ครั้งต่อปี ในแต่ละครั้งจะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๓,๔๔๗ คน จาก ๖๘ ประเทศ 



๑๐ 

นอกจากนี้ยังมีโครงการแลกเปลี่ยนกับนานาประเทศ โดยเป็นหลักสูตรแบบระยะยาว ๑ ปี ระยะสั้น ๑ เดือน 
และแบบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ๑ สัปดาห์ 
 

 
 

ช่วงที่ ๓  กิจกรรม Open Hearts Open Homes @ Beijing วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑ 
ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง 

  
 



๑๑ 

 
 

 
 

ส านักงาน ก.พ. ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง และส านักงานผู้ดูแลนักเรียน    
ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแนะน าและให้
ข้อมูลกับนักเรียนไทยเกี่ยวกับการท างานกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนชั้นน าของประเทศ โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือแนะน าและให้ข้อมูลกับนักเรียนไทยเกี่ยวกับการท างานกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
ชั้นน าของประเทศ ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายและข้อมูลก าลังคนที่มีคุณภาพ Talent Inventory/ Brain 
Power โดยเฉพาะการเชื่อมโยงเครือข่ายนักเรียนทุนส่วนตัว ที่มีความหลากหลายของสาขาวิชาที่ก าลังศึกษา 
ให้จับคู่กับลักษณะสายงานต่างๆ (Job Matching) ในภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนในประเทศไทย 
เพ่ือให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยเฉพาะนักเรียนทุนส่วนตัวได้มีแนวโน้มและทัศนคติที่ดีต่อการกลับไป
ประกอบอาชีพในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมุ่งหวังให้กิจกรรมดังกล่าวกระตุ้นให้ก าลังคนที่มีคุณภาพที่ก าลัง
ศึกษาในต่างประเทศได้ตระหนักถึงความส าคัญและภารกิจของรัฐบาลในการน าไปสู่การเชื่อมโยงเครือข่าย
ความร่วมมือสู่ภาคราชการอย่างยั่งยืนในอนาคต 

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้กรุณาให้เกียรติปาฐกถาพิเศษ
เรื่อง "B2gether" เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้ตระหนักและเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทยที่ก าลังมี  



๑๒ 

ทิศทางการเปลี่ยนแปลงไปตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า และเลขาธิการ ก.พ. และ      
รองเลขาธิการ ก.พ. ได้บรรยายพิเศษเรื่อง "B1 of us ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศ" เพ่ือเสริมสร้าง
องค์ความรู้เกี่ยวกับการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ มีการเสวนาโดยผู้แทนหน่วยงาน
ภาคเอกชน จากธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และเครือเจริญภัณฑ์ ตลอดจนมีการจัดบูธนิทรรศการ 
และมีผู้แทนของหน่วยงานประจ าบูธ โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ส านักงาน ก.พ. 
ส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานส่ งเสริมการค้า              
ในต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  กระทรวงกลาโหม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย โดยมีนักเรียนเข้าร่วมงานทั้งหมด ๑๗๐ คน 
ประกอบด้วยนักเรียนทุนรัฐบาล นักเรียนทุนโครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน (ODOS) ข้าราชการลาศึกษา และ
นักเรียนทุนส่วนตัว ที่ก าลังศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวถือได้ว่าได้รับความ
สนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ จากการประเมินผลการจัดกิจกรรมมีผู้แสดงความสนใจจะเข้ารับราชการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

  

  
ในการนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้เยี่ยมชมสถานที่ท างานของส านักงานผู้ดูแลนักเรียน               

ณ กรุงปักก่ิง และได้กรุณาลงนามในสมุดเยี่ยมชมของส านักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ ด้วย 

  
 



๑๓ 

 
 

 
ช่วงที่ ๔ การประชุมร่วมกับ บริษัท หัวเว่ย ณ กรุงปักกิ่ง  วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ 

   
บริษัท หัวเว่ย มีพนักงานทั้งหมดประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ คน มีพนักงานวิจัยประมาณ ๘๐,๐๐๐ คน 

ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดท าข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทย เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 



๑๔ 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นต้น โดยมี
รูปแบบความร่วมมือ ดังนี้ 

๑. Local onsite training 
๒. CSR : seeds for future 
๓. Internship in Huawei 
๔. Campus Recruiting   
บริษัทฯ ได้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑ และเริ่มจัดตั้งสาขาในประเทศไทย 

เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๒ และในปี ๒๕๕๘ ไดข้ยายธุรกิจโดยให้ประเทศไทยเป็น International Headquarter โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือร่วมพัฒนาประเทศไทยไปสู่ Thailand ๔.๐ 

ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้หารือกับรองประธานอาวุโส บริษัท หัวเว่ย 
เทคโนโลยี จ ากัด (นายหลี่ จินเกอ) เกี่ยวกับการขยายขอบเขตความร่วมมือด้าน “Internship in Huawei” สู่
หน่วยงานภาคราชการ ซึ่งบริษัทฯ  ยินดีให้การสนับสนุนในการร่วมมือกับรัฐบาลไทยในการพัฒนาบุคลากรใน
ภาครัฐ ให้ก้าวทันเทคโนโลยี โดยอาจด าเนินการในรูปแบบการฝึกอบรม โดยส านักงาน ก.พ. จะ
ประสานงาน ในรายละเอียดในการร่วมกับบริษัทฯ ในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาข้าราชการและ
บุคลากร ในหน่วยงานภาครัฐให้มีความพร้อมในการก้าวไปสู่ Connected Government ต่อไป 

   
    

ช่วงที่ ๕ การประชุมร่วมกับ Beijing Language and Culture University (BLCU) วันที่ ๒๔ 
กันยายน ๒๕๖๑ 

 



๑๕ 

 
 
Beijing Language and Culture University (BLCU) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๖ ปัจจุบันมีนักศึกษา

ต่างชาติมากกว่า ๒๐๐,๐๐๐ คนจาก ๑๘๓ ประเทศ มีอาจารย์ต่างชาติมากกว่า ๘๐ คน ในปี พ.ศ.๒๕๖๑  
BLCU ได้เปิดสอนรวมทั้งหมด ๑๒ สาขาวิชา มีทั้งหลักสูตรภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ตลอดจนภาษาต่างชาติ 
รวม ๑๕ ภาษา ซึ่งรวมภาษาไทยด้วย ปัจจุบัน BLCU มีสาขาในประเทศไทยตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
(ABAC) ซึ่งมีพ้ืนที่ค่อนข้างจ ากัด ดังนั้น BLCU จึงได้วางแผนที่จะขยายพ้ืนที่เพ่ือจัดตั้งมหาวิทยาลัยอย่างเต็ม
รูปแบบเพ่ือผลิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศไทย โดยจะให้ BLCU ณ ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางของ
อาเซียนอีกด้วย นอกจากนี้ เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๖๑ BLCU ได้ท าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์ 
ในการเปิดการเรียนการสอนภาษาจีนอีกด้วย 

ในการนี้ BLCU ได้ขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยในการจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเต็มรูปแบบ 
เช่น การหาพ้ืนที่ส าหรับจัดตั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง ยินดีสนับสนุนเป็นแกนกลาง
ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการศึกษาระหว่างสองประเทศให้มากยิ่งขึ้นต่อไป  ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตาม
นโยบาย One belt one road ที่ส่งเสริมด้านการศึกษาของประเทศ ส าหรับการขอรับการสนับสนุนของ 
BLCU ในการเตรียมความพร้อมด้านภาษาจีนให้กับนักเรียนไทยที่จะไปศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
นั้น BLCU เห็นว่าเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนไทยศึกษาภาษาจีนและเดินทางไปศึกษา ณ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนเพ่ิมมากข้ึน ในระยะสั้น BLCU อาจจัดท าข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งปัจจุบัน
มีวิทยาเขตในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor EEC) 
เพ่ือสอนภาษาจีนให้กับบุคลากรในโครงการดังกล่าว รวมทั้ง พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาในลักษณะของ 
Sandwich Program เพื่อนักเรียนศึกษาทั้งที่ประเทศไทยและที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการนี้ ได้เชิญ
ผู้แทน BLCU ไปเยี่ยมชมโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพ่ือวางแผนความร่วมมือการ
จัดตั้งมหาวิทยาลัยส าหรับการด าเนินการในระยะยาวด้วย 

 



๑๖ 
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