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1. การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นโดยองค์การยูเนสโก แบ่งเป็นการประชุมทางวิชาการ (Plenary 
Session) การประชุมกลุ่มย่อย (Concurrent Sessions) และการหารือระดับภูมิภาค (Regional Discussion)  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวนความส าเร็จ ความก้าวหน้า โอกาสและความท้ าทาย รวมทั้งหารือกลไกการ
ด าเนินงานเพ่ือจัดท าร่างเอกสารของยูเนสโกเรื่องทิศทางในอนาคตของการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ภายหลังปี 2562 ซึ่งองค์การยูเนสโกจะรวบรวมข้อคิดเห็นจากประเทศสมาชิก พร้อมเสนอร่างเอกสาร
ดังกล่าวไปยังองค์การบริหารของยูเนสโกในปี 2562 เพ่ือพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศ
สมาชิกยูเนสโก ประกอบด้วย หน่วยงาน องค์กร สถาบันการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งส านักงาน
ยูเนสโกของภูมิภาคต่าง ๆ จ านวนกว่า ๒๕๐ คน ส าหรับประเทศไทย โดยกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอชื่อ 
นางสาวภัทรพร เล้าวงค์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา      
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม      
ด้านการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย นางสาวนงศิลินี โมสิกะ 
ผู้อ านวยการส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. นางพิมพ์วรัชญ์ เมืองนิล หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือกับองค์การ
ระหว่างประเทศ และ นางสาวสิริภัคค์ ธรรมบุศย์ นักวิเทศสัมพันธ์ ช านาญการ ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 
เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมฯ  

๒. พิธีเปิดการประชุม  

   ๒.๑ Ms Stefania Giannini ผู้ช่วยผู้อ านวยการใหญ่ด้านการศึกษา องค์การยูเนสโก 
กล่าวถึงการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Education for Sustainable Development: ESD) โดยภายหลัง
สิ้นสุดปีทศวรรษแห่งสหประชาชาติเพ่ือการศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อปี ๒๕๕๗ (2005-2014 UN 
Decade for Education for Sustainable Development: DESD) องค์การยูเนสโกได้เปิดตัวแผนปฏิบัติการ
โลกว่าด้วยการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อปี ๒๕๕๘ (2015-2019 Global Action Programme on 
Education for Sustainable Development: GAP on ESD) โดยจะสิ้นสุดปี ๒๕๖๒ ซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมายของ
การจัดประชุมครั้งนี้ เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับทิศทางในการด าเนินงานด้าน ESD (Post-GAP Vision) 
ทั้งนี้ ยูเนสโกได้ร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่นจัดท าร่างเอกสารแผน GAP ฉบับใหม่ที่เน้นความสอดคล้องกับบริบท      
และความท้าทายที่ เกิดขึ้นใหม่ และจะรวบรวมข้อคิดเห็นจากผู้ เข้าประชุมเพ่ือประกอบการพิจารณา          
และปรับแก้ไขในร่างเอกสารฯ ตามความเหมาะสมต่อไป  

   ๒.๒ นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ เลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา ฯ 
สหประชาชาติ และรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโลกของยูเนสโก
ว่าด้วยการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (GAP on ESD) ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ และจะสิ้นสุดปี ๒๕๖๒ ทั้งนี้  
จากประสบการณ์ของไทย ได้มุ่งพัฒนาประเทศเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” มีการก าหนด 
 

/แผนยุทธศาสตร์ชาติ... 
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานในทุกมิติด้วยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อันจะน ามาซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศชาติ ภูมิภาค และโลก 
นอกจากนี้  ยังกล่าวเน้นเรื่องการบูรณาการทักษะศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนระดับ
อาชีวศึกษาที่จะท าให้เกิดการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งการด าเนินความร่วมมือกับ
นานาประเทศเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของก าลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเพ่ิมการลงทุนและ      
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม การปรับเปลี่ยนกรอบความคิดและค่านิยม ตลอดจน
การเคารพวัฒนธรรมที่หลากหลาย และความเป็นพลเมืองโลกที่น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน     

   ๒.๓ Mr Kazuaki Kawabata ผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น (MEXT) กล่าวถึงข้อริเริ่มของญี่ปุ่นในเรื่องปีทศวรรษ DESD และ    
ได้ให้การสนับสนุนด้าน ESD ในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง และร่วมมือกับส านักงานใหญ่องค์การยูเนสโก      
ในการจัดประชุมโลกด้าน ESD เพ่ือจัดท าแผน GAP on ESD ทั้งนี้ การจัดท าแผน GAP ฉบับใหม่ต้องอาศัย
ความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการศึกษาเพ่ือให้บรรลุผลการพัฒนาที่ยั่งยืน และกล่าวคาดหวังว่า
ประเทศสมาชิกจะให้การสนับสนุนการจัดท าแผนใหม่ฉบับนี้  

   ๒.๔ Mr Bjorn Anderson ผู้แทนจากกองทุนประชากรแห่งเอเชียแปซิฟิก (UNFPA) 
กล่าวถึงการจัดท าแผน GAP ฉบับใหม่ที่ เน้นให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานให้บรรลุผล         
การพัฒนาที่ยั่งยืนเพ่ือให้สอดคล้องตามวาระการศึกษา ๒๐๓๐ ซึ่งให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษา            
ที่ครอบคลุม เท่าเทียม และมีคุณภาพ รวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหุ้นส่วนความร่วมมือด้าน ESD 
ทั้งในระดับชาติและโลก  

๓. การจัดท าร่างเอกสารแผน GAP ฉบับใหม่ ระหว่างปี ๒๕๖๓ – ๒๕๗๓ (2020-2030 
Post-GAP Position Framework)  

   ๓.๑ องค์การยูเนสโกทบทวนผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ดังนี้   
    ๓.๑.๑ การด าเนินงานตามแผน GAP on ESD ระหว่างปี ๒๕๕๘–๒๕๕๙ ประสบ

ความส าเร็จเป็นอย่างดี และโครงสร้างของแผนมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ได้ตั้งข้อสังเกตว่า รัฐบาลควรเข้ามามีส่วนร่วม    
อย่างจริงจัง และเน้นสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวม (Holistic Approach) 

    ๓.๑.๒ การจัดเวทีประชุมหารือ โดยพิจารณาจากประเด็นและแนวโน้มล่าสุด       
ด้าน ESD และ SD การคิดนอกกรอบ รวมทั้งปัจจัยและสภาพตึงเครียดต่าง ๆ  

    ๓.๑.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี ๒๐๓๐ (SDGs) ทั้ง ๑๗ ประการ โดยใช้ 
ESD เป็นตัวขับเคลื่อน โดยเฉพาะเป้าหมายที่ ๔ ด้านการศึกษา เพ่ือบรรลุผลการพัฒนาที่ยั่งยืน   

    ๓.๑.๔ องค์ประกอบส าคัญที่ต้องพิจารณาเพ่ิมเติม ได้แก่ องค์ความรู้ การคิดเชิง
วิเคราะห์ การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ รวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัย การเรียนรู้    
ทางอารมณ์และสังคม ความส าคัญของชุมชน การศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมืองโลก การเติบโตทางเศรษฐกิจ
ควบคู่กับการพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาที่สมดุล ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี การพัฒนากรอบความคิด 
(Mindset) การเชื่อมโยงการด าเนินงานกับภาคธุรกิจ ภาคการผลิต และภาควิสาหกิจ/ผู้ประกอบการ เพ่ือให้
สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 

/๓.๒ กรอบการด าเนินงาน...      
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   ๓.๒ กรอบการด าเนินงานของร่างเอกสารแผนใหม่ มีเป้าหมายหลัก คือ การสร้างโลก       
ที่ยั่งยืนโดยใช้การศึกษาเป็นกลไกส าคัญเพ่ือบรรลุเป้าหมาย SDGs ทั้ง ๑๗ ประการ และยังคงไว้ซึ่งโครงสร้าง
เดิมที่เน้นขอบข่ายการด าเนินงาน ๕ ด้าน ได้แก่ การพัฒนานโยบาย การเปลี่ยนแปลงขององค์กรโดยการสร้าง
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้และฝึกอบรม การเสริมสร้างศักยภาพของนักการศึกษา การให้สิทธิและอ านาจ      
แก่เยาวชน และการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม ได้มีการปรับแก้ไขร่างเอกสาร ฯ ในส่วนของ       
๑) การจัดล าดับความส าคัญของขอบข่ายการด าเนินงานทั้ง ๕ ด้าน และ ๒) การขยายเครือข่ายและหุ้นส่วน       
การพัฒนาเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานให้มีความครอบคลุมและเป็นหนึ่งเดียว โดยเน้นขับเคลื่อนการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลากหลายกลุ่ม                 

   ๓.๓ แนวทางการด าเนินงานของร่างเอกสารแผนใหม่ ยูเนสโกจะจัดส่งร่างเอกสาร ฯ        
ที่ปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว เสนอต่อคณะกรรมการบริหารของยูเนสโกเพ่ือขอความเห็นชอบ และเสนอที่ประชุม
สมัยสามัญ (UNESCO General Conference) เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  รวมทั้ งแจ้งที่ประชุมสมัชชาใหญ่         
แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly: UNGA) เพ่ือทราบ ภายในปี ๒๕๖๒ ตามล าดับ 
และจะมีการเปิดตัวแผน GAP on ESDGs ในช่วงต้นปี ๒๕๖๓    

 ๔. การบรรยายและอภิปรายทางวิชาการ เรื่องการสร้างสังคมและชุมชนที่ยั่งยืน รวมทั้ง   
ความท้าทายของมิติเศรษฐกิจกับการพัฒนาที่ยั่งยืน  เน้นบทบาทพ่อแม่ การเสริมสร้างความตระหนักรู้          
ด้าน ESD แก่สาธารณชน และปลูกฝังจิตส านึกให้แก่เยาวชนรุ่นหลัง การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม 
การประเมินความก้าวหน้าของประเทศไม่ควรวัดจากการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) 
เพียงอย่างเดียว แต่ควรวัดจากการพัฒนาทุนมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่ประเมินค่าได้ ทั้งนี้ ข้อพิจารณาหลักเกี่ยวกับ   
การด าเนินงานด้าน ESD คือ การแบ่งปันทรัพยากรร่วมกัน การเรียนรู้การเปลี่ยนแปลง การมีส่วนร่วม       
แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมของประชาชนในชาติ การยกระดับศักยภาพของเยาวชน การพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence: EI) และการเคารพสิทธิ
ระหว่างกัน ซึ่งส าคัญต่อการขจัดความยากจนสู่ความยั่งยืน    

 ๕. ภาพรวมนโยบายและแนวปฏิบัติด้าน ESD โดย Assoc Prof Chang Chew Hung 
สถาบันการศึกษาแห่งชาติของสิงคโปร์ (National Institute of Education: NIE) ได้น าเสนอกรณีตัวอย่าง
สถานการณ์ปัจจุบันด้าน ESD ในภูมิภาคจากเอกสาร “การศึกษาและความยั่งยืน: กระบวนทัศน์ นโยบาย และ
แนวปฏิบัติในเอเชีย”  ซึ่งมีความสอดคล้องกับประเด็นข้อเสนอ ความท้าทาย และโอกาสในร่างเอกสาร       
แผน GAP ฉบับใหม่ ทั้งนี้ แนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญด้าน ESD แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้ 
   ๕.๑ การปฏิบัติเพ่ือการเปลี่ยนแปลง โดยส่งเสริมการเรียนรู้เชิงทดลอง การเรียนรู้ทาง
สังคมและอารมณ์ และการสะท้อนคิดจากชุมชน  
   ๕.๒ การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง ประกอบด้วย การพัฒนาสู่ความยั่งยืนในทุกมิติ        
ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การจัดท านโยบายหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นหัวข้อหรือประเด็นส าคัญ    
ที่หลากหลาย รวมทั้งหลักการเชิงนวัตกรรมต่อการจัดการเรียนรู้  
   ๕.๓ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ต้องบูรณาการให้เข้ากับวิธีการจัดการเรียนการสอน    
ในห้องเรียนเพ่ือฝึกทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์  

/อย่างไรก็ตาม...   
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   อย่างไรก็ตาม ยูเนสโกและประเทศสมาชิกควรให้ความส าคัญกับการท าวิจัยและการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือให้ได้มาซึ่งวิธีการสอนและแนวปฏิบัติที่ดีมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปฏิรูปนโยบาย  

 ๖. ประเด็นพิจารณาจากการหารือกลุ่มโดยแบ่งตามภูมิภาค (เอเชียกลาง เอเชียตะวันออก 
แปซิฟิก เอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลุ่มแม่น้ าโขง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นหมู่เกาะ) 

   ๖.1 มโนภาพของประชาคมโลกภายในปี ค.ศ. 2050 
    ที่ประชุมส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในเรื่องของการอยู่ร่วมกันของพลเมืองโลกที่ไม่มี   
การแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมซึ่งน าไปสู่ สังคมที่สันติสุขและยั่งยืน (Inclusive & Peaceful 
Society) สังคมแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการศึกษาที่ครอบคลุม การฟ้ืนฟู
สภาวะขาดแคลนน้ า การประหยัดและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ร่วมกันอย่างคุ้มค่า สมดุล และเกิดประโยชน์สูงสุด 
(Less is more & balance) เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ที่ยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์ 
ความร่วมมืออย่างแข็งขันจากทุกภาคส่วน ซึ่งรวมถึงครอบครัวและชุมชน การพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ          
การรักษาขนมธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ห้องเรียนดิจิทัล/อัจฉริยะ การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
และเป็นระบบ การรู้เท่าทันสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี  
    จุดเน้นส าคัญ คือ การส่งเสริมสันติภาพ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การสร้าง
ความสุข ความสมดุล และการอยู่ร่วมกัน รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และบทบาทของ
สถาบันครอบครัว ตลอดจนการใช้ ESD เพ่ือเป็นแนวทางในการบรรลุ SDGs             

   ๖.2 ความท้าทายและโอกาส  
    ๖.2.1 ความท้าทาย การขาดแคลนด้านการประสานงาน การวางแผน และ         
การด าเนินความร่วมมือระดับภูมิภาค การตอบสนองเชิงนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ   
และการรับมือกับภัยพิบัติ สังคมผู้สูงอายุ การจัดท านโยบายแบบครอบคลุมเพ่ือพัฒนาชุมชนและธุรกิจ       
อย่างยั่งยืน การขาดแคลนการลงทุน ข้อจ ากัดด้านงบประมาณต่อการเข้าถึงเทคโนโลยี การปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของพลเมืองที่มีภูมิหลังแตกต่างกัน การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม ความขัดแย้งระดับภูมิภาค การสร้างความสมดุล
ระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านการศึกษา อัตราเด็ก    
ออกกลางคันเพิ่มสูงขึ้น  
      จุดเน้นส าคัญ คือ แนวทางการประเมินและวัดผลของการปรับเปลี่ยน     
กรอบความคิด (Mindset) วิสัยทัศน์ และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน การสร้างความร่วมมือและเสริมสร้าง    
ความเข้มแข็งของเครือข่ายที่มีอยู่  การพัฒนาการศึกษาและโรงเรียนเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ในอนาคต รวมทั้ง   
สภาพภูมิศาสตร์ของประเทศในอนุภูมิภาค เช่น ระดับน้ าทะเลสูงขึ้นในหมู่เกาะแปซิฟิก เป็นต้น  ตลอดจน     
การขาดแคลนสมรรถนะด้านความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้น ามืออาชีพ และการปฏิบัติที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลง 
(Transformative Actions)     
    ๖.2.2. โอกาส การส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพ่ือน ามาซึ่งสังคมที่สงบสุข 
การใช้ประโยชน์จากเวทีระดับภูมิภาค เพ่ือด าเนินการตามเป้าหมาย SDGs ได้อย่างมีประสิทธิภาพ              
การตอบสนองของ ESD ต่อความท้าทายในมิติต่าง ๆ อาทิ สิ่งแวดล้อม สังคมเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี การใช้
ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น และการสร้างเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง การจัดการศึกษาที่ครอบคลุม 
 

/การปกป้อง... 
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การปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ การเสริมสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสนับสนุน      
จากชุมชนต่อการการด าเนินงานของโรงเรียน การเชื่อมโยงทั้งในภูมิภาคและระหว่างภูมิภาค การท างาน
ร่วมกับองค์การระดับภูมิภาค เช่น ยูเนสโก อาเซียน และซีมีโอ เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้แทนไทยให้ข้อคิดเห็นว่า 
ประเทศไทยได้ใช้โอกาสจากการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน       
ตามเป้าหมาย ESD สู่การบรรลุ SDGs อย่างเป็นรูปธรรม  

   ๖.3 แนวทางการด าเนินงาน  
    ที่ประชุมส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในเรื่องของการจัดตั้งเวทีหารือระดับภูมิภาค       
การจัดท าแผนปฏิบัติการร่วมกันด้าน ESD การเสริมสร้างความตระหนักของชุมชน การส่งเสริมหุ้นส่วน      
ความร่วมมือทางสังคมและการด าเนินความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพ่ือเอ้ือต่อการได้มาซึ่งแหล่ง
เงินทุน การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีของโรงเรียน ชุมชน ภาคเอกชน รัฐบาล ทั้งในระดับชาติและโลก       
การเสริมสร้างศักยภาพในทุกระดับ ได้แก่ การฝึกอบรมครู การให้สิทธิและอ านาจแก่ชุมชน การมีส่วนร่วมของ
เยาวชน ภาคเอกชน ประชาสังคม และรัฐบาล การสนับสนุนจากภาคการศึกษาและรัฐบาลในการพัฒนาครู
ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง การปฏิรูปหลักสูตรแบบองค์รวมและให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น การขจัดความขัดแย้ง
และก่อให้เกิดสันติภาพ การส่งเสริมการด าเนินการวิจัยเพ่ือน าไปสู่การจัดท านโยบาย รวมทั้งการจัดหาเวที
แลกเปลี่ยนพร้อมแสวงหาความร่วมมือทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์  
    นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาเพ่ือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนในวัยเรียนได้เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ      
การพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนและคนในหมู่บ้าน การลงทุนเพ่ิมขึ้นในระบบการศึกษาโดยการสนับสนุนจาก
รัฐบาลและภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะสาธารณูปโภคโรงเรียน และการเข้าถึงการศึกษาส าหรับประชาชน       
ในพื้นที่ห่างไกล การได้มาซึ่งผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่สามารถแปลงวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติ การบริหารจัดการที่ดี                
การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางเศรษฐกิจ และการสร้างเครือข่ายระดับภูมิภาค    

 ๗. สรุปภาพรวมของการประชุมครั้งนี้  

   ๗.1 ประเด็นที่ยังไม่ชัดเจน คือ การก าหนดชื่อร่างเอกสารแผนใหม่“GAP on ESDGs”     
ซึ่งควรมุ่งเน้นทั้ง ๑๗ เป้าหมาย SDGs หรือควรเน้นเฉพาะเป้าหมายที่ 4 เรื่องคุณภาพการศึกษา    

   ๗.2 ประเด็นความท้าทาย โอกาส และความต้องการในการด าเนินงานตามร่างข้อเสนอ
แผนใหม่ “GAP on ESDGs”  
    ๗.2.1 ความท้าทาย การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ 
รวมถึงการมีส่วนร่วมของเยาวชนควรสอดคล้องกับ ESD และ SDG 4 พร้อมทั้งเชื่อมโยงกลุ่มเป้าหมาย SDG อ่ืนด้วย 
การพัฒนาด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างยั่งยืน การสนับสนุนด้านทรัพยากร       
โดยเน้นเสริมสร้างศักยภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กองทุน และข้อพันธกิจร่วมทางการเมือง  
    ๗.2.2 โอกาส ได้แก่ ประเทศต่าง ๆ มีการด าเนินการและอยู่ระหว่างปฏิรูปการศึกษา
เพ่ือตอบสนองต่อ ESD การด าเนินความร่วมมือกับภาคเอกชน การใช้กลไก โครงสร้าง และกระบวนการที่มีอยู่  
เพ่ือพัฒนาการศึกษา เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเหมาะสม 
 
 

/๗.2.3 ความต้องการ...   
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    ๗.2.3 ความต้องการ ได้แก่ การเสริมสร้างความร่วมมือของสถาบัน/องค์กรกับ
องค์การยูเนสโก เพ่ือพัฒนาหลักสูตร จัดฝึกอบรมครู และแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี  รวมทั้งส่งเสริม             
ให้ประชาชนเกิดความตระหนักรู้ด้าน ESD สู่ SDGs   

   ๗.3 ผลสะท้อนกลับและข้อคิดเห็นจากการหารือกลุ่มตามภูมิภาค  
    ๗.3.1 ด้านความต้องการ การเสริมสร้างความเข้าใจเรื่อง ESD การขับเคลื่อนให้มี
การจัดสรรเงินทุน การปรับเปลี่ยนกรอบความคิด (Mindset) การขาดแคลนการลงทุนด้านสาธารณูปโภค      
ในโรงเรียน  
    ๗.3.2 ด้านขอบข่ายการด าเนินงาน การจัดเวทีหารือประจ าปีระหว่างเยาวชนและ     
ผู้ปฏิบัติ การแต่งตั้งผู้ประสานงานหลักแห่งชาติ การพัฒนานโยบายด้าน ESD การส่งเสริมความตระหนัก      
การจัดฝึกอบรมโดยเน้นเรื่องการพัฒนาภาวะผู้น า การเพ่ิมความส าคัญให้กับเยาวชนและค่านิยมทางการศึกษา     
ความเป็นเอกภาพของโรงเรียน ความเป็นหนึ่งเดียวกันของกรอบการด าเนินงานต่าง ๆ และยกเครื่องระบบ
การศึกษา การเริ่มด าเนินการเรื่อง ESD ควบคู่กับการก าหนดอัตลักษณ์ วัฒนธรรม และชุมชน  

 ๘. การด าเนินงานขั้นต่อไปภายหลังจากการประชุมครั้งนี้ 
   องค์การยูเนสโกจะรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปปรับแก้ไข         
ร่างเอกสารแผน GAP ฉบับใหม่ และเสนอผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ เพ่ือให้ข้อคิดเห็นในรูปแบบออนไลน์         
ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ก่อนน าเสนอร่างเอกสาร ฯ ต่อคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก ในปี 2562 ต่อไป      
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ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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