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ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

การศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) 
 

 การศึกษาเพื่อปวงชน ครอบคลุมความหมายถึง มนุษยทุกคนในโลกใบนี้ตองไดรับ

การศึกษาหรืออีกนัยหนึ่ง การศึกษาตองจัดใหมนุษยทุกคน 

พันธกิจ 6 ประการท่ีทุกประเทศจะตองดําเนินการ
ใหบรรลุเปาหมาย คือ 

  ขอตกลงของประเทศสมาชิกองคการศึกษา 
วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ 
(ยูเนสโก)  ซ่ึงไดมาประชุมระดับโลกเร่ืองการศึกษา
เพื่อปวงชน ท่ี หาดจอมเทียน เม่ือป พ.ศ. 2533 
(World Conference on Education for All) โดยทุก
ประเทศมีความเห็นพองกันวา การศึกษาเปนสิทธิ
อันพึงมีของประชากรโลก  เพราะการศึกษาจะ
พัฒนาศักยภาพของมนุษยใหสามารถดํารงชีวิตอยู
ในชุมชน และสังคมโลกไดอยางเขมแข็ง ดังนั้น
ประเทศสมาชิกจะตองมีนโยบายและเรงรัดจัด
การศึกษาใหกับประชาชนของตนใหท่ัวถึงทุกคน
โดยไมมีการแบงแยกการปฏิบัติ และตองถือวาเปน
พันธกิจท่ีรัฐบาลของประเทศน้ันๆ ตองดําเนินการ
ใหบรร ลุผล สํ า เ ร็ จ  ภายในระยะ เวลา  1 0  ป  
ทุกประเทศ เม่ือปฏิบัติภารกิจในการจัดการศึกษา
ใหกับประชาชนของตนโดยมุงเนนพันธกิจตาม
เง่ือนไขของปฏิญญา สากล ก็มักพูดกันจนติดปาก
วา ตองทําการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามขอตกลง
ของปฏิญญาจอมเทียน 
 
  

1. ขยายการดูแลเด็กปฐมวัยและกิจกรรมเพื่อ 
การพัฒนาอ่ืนๆ โดยเฉพาะกลุมเด็กดอยโอกาส
และเด็กพิการ 

2. ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานให
ท่ัวถึง ภายในป พ.ศ. 2553 

3. ปรับปรุงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพื่อให
ผูเรียนผานมาตรฐานข้ันตํ่าท่ีสูงข้ึน 

4. ลดอัตราการไม รู หนั ง สือของ ผู ใหญ 
ในป พ.ศ. 2543 ใหไดคร่ึงหนึ่งของอัตรา 
ใน ป พ. ศ. 2533 โดยเนนการเรียนรูของ
เด็กหญิงและสตรี 

5. ขยายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการ
ฝกอบรมทักษะท่ีจําเปนตอการดํารงชีพ
ขอ ง เ ย า วชนและ ผู ใ หญ ใ ห เ กิ ด ก า ร
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมดานสุขอนามัยและ
การงานอาชีพท่ีดีข้ึน 

6.  เ พิ่ มพู นคว าม รู  ทั กษะ  และค านิ ย ม  
ท่ีจําเปนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
บุคคลและครอบครัว  ในรูปแบบและ
วิธีการท่ีหลากหลาย 

เม่ือเอยถึงจอมเทียนทุกประเทศก็จะนึกถึง
ประเทศไทยทันที ช่ือจอมเทียนนี้จะจารึกใน
ประวัติศาสตรการพัฒนาการศึกษาโลกไปอีกนาน
แสนนาน 
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ประเทศไทยมุ ง ม่ันพัฒนาการศึกษาให
บรรลุผลสําเร็จตามปฏิญญาสากล ตลอดระยะเวลา 
10 ป ท่ีองคการยูเนสโกกําหนดไว ดวยความต้ังใจ
จริงและการใหความสําคัญตอการศึกษาซ่ึงเปน
เคร่ืองมือพัฒนามนุษย ประเทศไทยไดรับการยก
ยองวาประสบผลสําเร็จในการจัดการศึกษาเพื่อปวง
ชน และไดระดับการศึกษาของคนในชาติใหสูงข้ึน 
ไดมีการศึกษา วิจัยอยางลึกซ้ึงถึงกระบวนการใช
การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย และ ศึกษากระบวนการ
บ ริห า รจั ด ก า รก า รศึ กษ า ท่ี มีป ร ะ สิท ธิภ าพ 
หลากหลายยุทธศาสตรท่ีไดมีการคิดคนทดลองเพ่ือ
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา จนกระท่ังประเทศไทย
ไดรับการยกยองใหเปนกรณีตัวอยางของนานาชาติ 
ซ่ึงเราตางก็มีความภาคภูมิใจ อยางไรก็ดียังมีหลาย
ประเทศ  ไมประสบผลสํ า เ ร็จ เพราะประสบ
อุปสรรค ท้ังทางดานการเมือง ความยากจนทาง
เศรษฐกิจ การกระจายตัวของประชากรและความ
มากลนของจํานวนประชากรซ่ึงยากตอการดูแลให
ท่ัวถึงตลอดจน ความไมเอ้ือทางทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอม ดวยปญหานานาประการจึงจําเปนอยาง
ยิ่งท่ีประเทศซ่ึงประสบความสําเร็จจะตองใหความ
ช วย เห ลือและแบ งปนความ สํ า เ ร็ จโดยการ
แลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกันและกันในฐานะ
ประเทศเพื่อนสมาชิกขององคการยูเนสโก ดังนั้น 
ในวันท่ี 22-24 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมรอยัล คลีฟ 
บีช รีสอรท จังหวัดชลบุรีจะเปนประวัติศาสตรของ
ประเทศไทยอีกคร้ังหนึ่ง  โดยจะมีการประชุม
ระดับสูงวาดวยการศึกษาเพ่ือปวงชน (High Level 
Group on Education for All) โดยองคการยูเนสโก
จะเชิญผูนําดานการศึกษาระดับโลกถึง 45 ประเทศ 
รวมกันระดมความคิดเห็นและพิจารณาทรัพยากร
เพื่อเปนการลงทุนดานการศึกษาเพ่ือปวงชน จะมี

การทบทวนการดําเนินงานในการพัฒนาการศึกษา
เพื่อปวงชนในรอบ  20 ป  และกําหนดทิศทาง  
ในการบรรลุเปาหมายการสง เสริมการศึกษา 
เพื่อปวงชน ใน ป พ.ศ. 2558 
  กระทรวงศึกษาธิการไดเตรียมความพรอม
ในการเปนเจาภาพจัดงานคร้ังนี้ และพรอมนําเสนอ
รูปแบบการจัดการศึกษาท่ีไดพัฒนามาเปนระยะๆ 
ตลอดเวลา  20 ป  เพื่อสะทอนความสํา เ ร็จให
นานาชาติไดรับทราบ และไดเห็นตัวอยางท่ีถือวา
เปน Best Practices ของประเทศไทย เชน  
การรณรงคเพื่อการรูหนังสือ ศูนยการเรียนรูตําบล 
หองสมุดมีชีวิต การขยายโอกาสทางการศึกษาสู
พื้นท่ีหางไกลสําหรับกลุมดอยโอกาสทุกประเภท 
การเปดโอกาสให ทุกภาคสวนมีสวนรวมจัด
การศึกษา การขยายโอกาสเรียนฟรี 12 ป เงินกูยืม
ทางการศึกษา การศึกษานอกระบบและอัธยาศัยท่ี
สงเสริมการศึกษาตอเนื่องของบุคคลนอกระบบ
โรงเรียน การศึกษาตลอดชีวิตโดยใช ICT เสริมการ
เ รียนรูของบุคคลในชุมชนและท่ีอยูห างไกล  
จนเกิดสังคมแหงการเรียนรู การศึกษาทางไกลโดย
ใชส่ือหลากหลายเพื่อการเรียนรู การสงเสริมโอกาส
และความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาของเพศ
ชายหญิง การสงเสริมการเรียนรูควบคูกับการมี 
งานทํา การบริหารจัดการศึกษาโดยยุทธศาสตรการ
กระจายอํานาจสูเขตพื้นท่ีและการพัฒนาคุณภาพครู
ทุกระดับการศึกษาเปนตน 
  คนไทยทุกคนมีสวนเปนเจาภาพในการ
จัดการประชุมระดับสูงวาดวยการศึกษาเพื่อปวงชน
คร้ังนี้ กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญชวนทุกทานมี
สวนรวมโดยการแสดงความคิดเห็นและการเสนอ
ขอมูลท่ี เห็นวานาจะประชาสัมพันธใหนานา
ประเทศรับทราบ 
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