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สรุปขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับ 

การประชุมระดับสูงวาดวยการศึกษาเพ่ือปวงชน 

(Meeting of the High Level Group on Education for All) 
 

ความเปนมา 
ประเทศไทยเปนเจาภาพจัดการประชุมระดับโลก เรื่องการศึกษาเพ่ือปวงชน  

เม่ือป พ.ศ. ๒๕๓๓ ที่จอมเทียน จังหวัดชลบุรี รวมกับองคการยูเนสโก และหนวยงานสหประชาชาติ

อ่ืนๆ ซึ่งที่ประชุมครั้งนั้นไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาการศึกษาเพ่ือปวงชนในปฏิญญาจอมเทียน    

ไว ๖ ประการ คือ 

๑. ขยายการดูแลเด็กปฐมวัยและกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาอ่ืนๆ โดยเฉพาะกลุม 

เด็กดอยโอกาสและเด็กพิการ 

๒. ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหทั่วถึง ภายในป พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๓. ปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือใหผูเรียนผานมาตรฐานขั้นต่ําที่สูงขึ้น 

๔. ลดอัตราการไมรูหนังสือของผูใหญในป พ.ศ. ๒๕๔๓ ใหไดครึ่งหนึ่งของอัตรา 

ในป พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยเนนการเรียนรูของเด็กหญิงและสตรี 

๕. ขยายการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการฝกอบรมทักษะที่จําเปนตอการ 

ดํารงชีพของเยาวชนและผูใหญใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานสุขอนามัย

และการงานอาชีพที่ดีขึ้น 

๖. เพ่ิมพูนความรู ทักษะ และคานิยม ที่จําเปนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล

และครอบครัว ในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย 
 

ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๔๓ องคการยูเนสโก รวมกับหนวยงานสหประชาชาติอ่ืนๆ  

ที่ดําเนินการเรื่องการศึกษาเพ่ือปวงชน ไดจัดการประชุมเพ่ือประเมินความกาวหนาในการ 

จัดการศึกษาเพ่ือปวงชน ตามเปาหมายที่กําหนดไวในการประชุมที่จอมเทียน ที่กรุงดาการ  

ประเทศเซเนกัล ซึ่งผลปรากฏวา ประเทศสมาชิกยังไมสามารถดําเนินการใหบรรลุเปาหมายตามที่ได

กําหนดไวในปฏิญญาจอมเทียนได ดังนั้น ที่ประชุมจึงไดกําหนดเปาหมายที่จะบรรลุการศึกษา       

เพ่ือปวงชนภายในป พ.ศ. ๒๕๕๘ ไวในกรอบปฏิญญาดาการ  ดังนี้ 

๑. ขยายและปรับปรุงการศึกษาและการดูแลเด็กเล็กกอนวัยเรียน โดยเฉพาะเด็กที่

เปราะบางและดอยโอกาส 

๒. จัดใหเด็กทั้งหมด โดยเฉพาะเด็กผูหญิง เด็กที่อยูในสภาวะยากลําบาก  

และเด็กที่เปนกลุมนอยทางเชื้อชาติ สามารถเขาถึงและเขาเรียนในระดับ

ประถมศึกษาภาคบังคับที่มีคุณภาพ ภายในป ค.ศ. ๒๐๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘) 

๓. จัดการศึกษาที่ตอบสนองความตองการการเรียนรูของเยาวชนและผูใหญทั้งหมด

ผานโครงการทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตอยางเทาเทียมกัน 
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๔. พัฒนาอัตราการรูหนังสือของผูใหญไดเพ่ิมขึ้นรอยละ ๕๐ ภายในป ค.ศ. ๒๐๑๕ 

(พ.ศ. ๒๕๕๘) โดยเฉพาะสตรี และการพัฒนาการเขาถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ

ตอเนื่องสําหรับผูใหญทั้งหมดใหเทาเทียมกัน   

๕. ขจัดความเหลื่อมล้ําทางเพศในการศึกษาระดับประถมและมัธยมภายในป  

ค.ศ. ๒๐๐๕ (พ.ศ. ๒๕๔๘) และทําใหเกิดความเทาเทียมทางเพศในการศึกษา

ภายในป ค.ศ. ๒๐๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘ ) โดยเนนการเขาถึงของเด็กผูหญิงและทําให

เกิดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 

๖. พัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกดานและรับรองความเปนเลิศทั้งหมดเพ่ือใหเกิดผล

ลัพธทางการเรียนรูที่ชัดเจนและสามารถวัดได โดยเฉพาะในเรื่อง 

การรูหนังสือ การคํานวณตัวเลขและทักษะที่จําเปนตอชีวิต 

 

กลไกการดําเนินการติดตามผลการบรรลุเปาหมายการศึกษาเพ่ือปวงชน 
 

ที่ประชุมระดับโลกดานการศึกษา ในป พ.ศ. ๒๕๔๓ เห็นวาควรมีกลไกในการติดตาม

การดําเนินงานดานการศึกษาเพ่ือปวงชนอยางตอเนื่อง จึงไดมีการกําหนดกลไกที่สําคัญขึ้น  

๓ ประการ ที่จะติดตามความกาวหนาการศึกษาเพ่ือปวงชนเปนประจําทุกป ดังนี้ 

๑. การแตงตั้งผูประสานงานดานการศึกษาเพื่อปวงชนระดับชาต ิ 

(National Education for All Coordinator) 

องคการยูเนสโกไดเชิญชวนใหประเทศสมาชิกแตงตั้งผูประสานงานดานการศึกษาเพ่ือ

ปวงชนระดับชาติ เพ่ือเปนผูประสานงานกลางระหวางยูเนสโกและการดําเนินงานภายในประเทศ และ

ไดจัดใหมีการประชุมผูประสานงานดานการศึกษาเพ่ือปวงชนระดับชาติ เปนประจําทุกป  

ในแตละภูมิภาค 

๒. การจัดทํารายงานระดับโลกเพื่อติดตามการศึกษาเพื่อปวงชน  

(Global Monitoring Report : GMR)  

องคการยูเนสโกไดดําเนินการจัดทํารายงานระดับโลก เพ่ือเปนการติดตาม

ความกาวหนาในการดําเนินการศึกษาเพ่ือปวงชน เปนประจําทุกป โดยจะเนนความกาวหนา 

ในภาพรวม และเฉพาะเปาหมายที่กําหนดไว 

๓. การประชุมระดับสูงวาดวยการศึกษาเพื่อปวงชน  

(Education for All High Level Group : EFA HLG)  

การประชุมระดับสูงเปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเปนประจําทุกป เพ่ือเปนเวทีใหผูนําดาน

การศึกษาของรัฐบาลประเทศสมาชิก องคกรพัฒนานานาชาติ หนวยงานสหประชาชาติ องคกรพัฒนา

เอกชน องคกรภาคประชาสังคม ตลอดจนภาคเอกชน รวมกันระดมความคิดเห็นและทรัพยากรเพ่ือเปน

การลงทุนดานการศึกษาเพ่ือปวงชน  
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ผูเขาประชุม 
ในการประชุมแตละครั้ง ยูเนสโก จะรวมกับหนวยงานที่เปนภาคีเรื่องการศึกษา 

เพ่ือปวงชนพิจารณาผูที่จะเขารวมการประชุมดังกลาว รวมประมาณ ๔๐ แหง/ประเทศ โดยจะแบงเปน

กลุมตางๆ ดังนี้ 

๑. หนวยงานหรือประเทศผูบริจาค ( Donor Partners) ประเทศพัฒนาแลว และ

ธนาคารพัฒนาตางๆ 

๒. ประเทศในกลุม E9 คือ ประเทศที่มีอัตราการไมรูหนังสือสูงและมีอัตราประชากรสูง 

มี ๙ ประเทศ คือ บังคลาเทศ บราซิล จีน อียิปต อินเดีย อินโดนีเซีย เม็กซิโก 

ไนจีเรีย และ ปากีสถาน 

๓. ประเทศที่มีศักยภาพจะเปนประเทศผูบริจาค เชน สาธารณรัฐเกาหลี และยุโรปบาง

ประเทศ 

๔. ประเทศที่ยังไมมีพัฒนาการทางดานการศึกษาที่กาวหนามาก เชน กลุมประเทศใน

แถบตะวันออกกลาง และแอฟริกา 

 

การประชุมระดับสูงวาดวยการศึกษาเพ่ือปวงชนที่ผานมา 
- ครั้งที่ ๑ จัดขึ้นที่สํานักงานใหญยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในป ๒๕๔๔ 

- ครั้งที่ ๒ จัดขึ้นที่กรุงอาบูจา ประเทศไนจีเรีย ป ๒๕๔๕ 

- ครั้งที่ ๓ จัดขึ้นที่กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ป ๒๕๔๖ 

- ครั้งที่ ๔ จัดขึ้นที่กรุงบราซิเลีย ประเทศบราซิล ป ๒๕๔๗ 

- ครั้งที่ ๕ จัดขึ้นที่กรุงปกก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ป ๒๕๔๘  (ไทยไดรับเชิญ) 

- ครั้งที่ ๖ จัดขึ้นที่กรุงไคโร ประเทศอียิปต ป ๒๕๔๙ 

- ครั้งที่ ๗ จัดขึ้นที่กรุงดาการ  ประเทศเซเนกัล ๒๕๕๐ 

- ครั้งที่ ๘ จัดขึ้นที่กรุงออสโล ประเทศนอรเวย ป ๒๕๕๑ (ไทยไดรับเชิญเขาสังเกตการณ) 

- ครั้งที่ ๙ จัดขึ้นที่กรุงแอดดิส อบาบา ประเทศเอธิโอเปย ป ๒๕๕๓  (ไทยไดรับเชิญ) 

 

กําหนดวันและสถานที่จัดการประชุม ครั้งที่ ๑๐ 
กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดจัดการประชุมระดับสูงวาดวยการศึกษาเพ่ือปวงชน  

ครั้งที่ ๑๐ ระหวางวันที่ ๒๒ – ๒๔  มีนาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมรอยัล คลีฟ บีช รีสอรท จังหวัดชลบุรี 

 

ภาษาที่ใชในการประชุม 
ในการประชุมครั้งนี้ ยูเนสโกจะใชภาษาที่ใชในสหประชาชาติทั้ง 6 ภาษา โดยจะใชภาษา

ของประเทศเจาภาพดวย รวมเปน 7 ภาษา 

 
 

*********************************************** 


