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๑. สรุปสาระสําคัญของการประชุมคณะกรรมการบริหาร

ของยูเนสโก ครั้งท่ี ๑๙๐ (190th Session of the 

UNESCO Executive Board) 

๑.๑ Report by Director-General of 
UNESCO ผูอํานวยการใหญยูเนสโกไดรายงานการดําเนินงาน
ขององคการยูเนสโกในชวง ๖ เดือนแรกของป ๒๕๕๕-
๒๕๕๖ และไดนําเสนอรางยุทธศาสตรตามแผนงานระยะ
กลางของยูเนสโก ระหวางป ๒๕๕๗-๒๕๖๓ และรางโครงการ
และงบประมาณของยูเนสโก ระหวางป ๒๕๕๗-๒๕๖๑ ซ่ึงจะ
เน นยุ ทธศาสตร ก ารดํ า เนิ น ง าน ท่ีสํ า คัญ  ได แก   ๑ )  
Education for Peace and Sustainable Development  
๒) Mobilizing the sciences, technology and 
innovation for peace and sustainable development   
๓) Culture, Creativity and Freedom of Expression 
ท้ังนี้ ในการรายงานการดําเนินงานท่ีผานมา ผูอํานวยการ
ใหญองคการยูเนสโกไดกลาวชื่นชมประเทศไทยใน ๒ เรื่อง 
ไดแก การดําเนินงานของศูนยการเรียนชุมชน (Community 
Learning Centre : CLC) พรอมท้ังจัดการฝกอาชีพดวย และ
การดําเนินงานของรัฐบาลไทยซ่ึงแสดงถึงความตั้งใจจริงใน
การรณรงคเรื่องการรูหนังสือ (Literacy Campaign) ใหกับ
ประชาชนคนไทย 

 

 

 

 

ความเปนมา 

ประเทศไทยได รับการเลือกตั้งให เปน

กรรมการบริหารของยูเนสโกในระหวาง

การประชุ มสมั ยสามัญของยู เนส โก  

ค ร้ังที่  ๓๖ เมื่ อ เดือนตุลาคม ๒๕๕๔  

โดยจะดํารงตําแหนงดังกลาว เปนเวลา  

๔ ป นับตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ จนถึง

เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ โดยคณะกรรมการ

บริหารของยูเนสโกประกอบดวยสมาชิก

จํานวน ๕๘ คน ซึ่งจะมาจากการเลือกตั้ง

กรรมการจํานวนคร่ึงหนึ่งในการประชุม

สมัยสามัญทุก ๒ ป เพื่อทําหนาที่

พิจารณาและติดตามการดําเนินงานของ

สํานักเลขาธิการของยูเนสโกใหสอดคลอง

กับมติที่ประชุมสมัยสามัญ พิจารณาเสนอ

ระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ 

โครงการ/กิจกรรม และการปฏิบัติงาน

ขององคการยูเนสโก รวมทั้งงบประมาณ

ขององคการตามที่ผูอํานวยการใหญเสนอ 

พิจารณารายงานกิจกรรมตางๆของ

องคการ เพื่อติดตามและประเมินผล 

กระตุนใหมีการจัดประชุมหนวยงานที่มิใช

ของรัฐบาลแตดําเนินงานเก่ียวของกับ

การศึกษา วิทยาศาสตรและมนุษยศาสตร

ให ป ฏิบั ติ ง าน เพื่ อ เผยแพร คว าม รู ที่

สอดคลองกับมติของการประชุมสมัย

สามัญ และใหขอเสนอแนะเก่ียวกับ

รายงานและกิจกรรมขององคการ 

สรุปผลการเดินทางไปเขารวมการประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก ครั้งท่ี ๑๙๐ 
ของ ศาสตราจารย ดร สุชาติ ธาดาธํารงเวช รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

วันท่ี ๘ – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
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๑.๒ ถอยแถลงของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดกลาวสุนทรพจนในชวงบายของวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดย

กลาวถึงความรวมมือระหวางประเทศไทยกับองคการยูเนสโก โดยเฉพาะการดําเนินความรวมมือในการบรรลุ
เปาหมายการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน และวาระการพัฒนาการศึกษาท่ียูเนสโกจะดําเนินการรวมกับสหประชาชาติ
ภายหลังป ๒๕๕๘ เพ่ือสงเสริมสันติภาพและการพัฒนาอยางยั่งยืน การสรางสังคมแหงความรูดวยการดําเนินการทาง
การศึกษา วิทยาศาสตรและวัฒนธรรม นอกจากนี้ ประเทศไทยยังไดสนับสนุนบทบาทของยูเนสโกในการกําหนดวาระ
การศึกษาของโลก ซ่ึงจะรวมมือกับสหประชาชาติในการดําเนินการตามขอริเริ่มของเลขาธิการสหประชาชาติ ในหัวขอ 
Education First  ท่ีมีเปาหมายสําคัญ ๓ ประการ ไดแก การสงเสริมใหเด็กทุกคนไดมีโอกาสเขาเรียนในโรงเรียน การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และการสงเสริมการเปนพลเมืองโลก ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญของการบรรลุเปาหมายการจัด
การศึกษาเพ่ือปวงชนภายในป ๒๕๕๘  พรอมท้ังขอขอบคุณองคการยูเนสโกท่ีใหความสําคัญกับการรูหนังสือ โดย
ผูอํานวยการใหญองคการยูเนสโกไดใหเกียรติมารวมงานท่ีระลึกแหงวันรูหนังสือสากลท่ีจัดข้ึนในประเทศไทย ซ่ึง
ประเทศไทยถือเปนประเทศท่ีประสบความสําเร็จในเรื่องของการสงเสริมการรูหนังสือผานศูนยการเรียนชุมชนซ่ึงมี
เครือขายมากกวา ๗,๐๐๐ แหงท่ัวประเทศ ท้ังนี้ ประเทศไทยพรอมท่ีจะขยายกิจกรรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ
ของศูนยการเรียนชุมชนไปยังประเทศเพ่ือนบานดวย  นอกจากนี้ ประเทศไทยใหความสําคัญเรื่องการใช ICT ใน
การศึกษา ซ่ึงถือเปนนโยบายของรัฐบาลท่ีจะพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยจะเห็นวาประเทศไทยไดดําเนินโครงการ
แจกคอมพิวเตอรแท็บเล็ตใหกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ และมีแนวคิดท่ีจะขยายไปยังระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนตอไป 

๑.๓ ถอยแถลงของเลขาธิการสหประชาชาติ 
นายบันคีมูน เลขาธิการสหประชาชาติไดรับเชิญใหกลาวสุนทรพจนตอท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหารของยูเนสโก ครั้งท่ี ๑๙๐  ณ สํานักงานใหญ  องคการยูเนสโก กรุงปารีส เม่ือวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยได
ก ล า ว ว า ต น เ อ ง ไ ด เ ดิ น ท า ง ม า ท่ี สํ า นั ก ง า น ใ ห ญ อ ง ค ก า ร ยู เ น ส โ ก  เ ป น ค รั้ ง ท่ี  ๒  
ซ่ึงแสดงใหเห็นวา องคการยูเนสโกมีความสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงานดานการศึกษาสหประชาชาติ พรอม
ท้ังแสดงความชื่นชมและขอบคุณองคการยูเนสโกท่ีไดชวยจัดพิมพหนังสือเรียนดานวิทยาศาสตรธรรมชาติซ่ึง
สาธารณรัฐเกาหลีไดแจกจายใหแกนักเรียนในประเทศในชวงภายหลังสงครามเกาหลี เม่ือป ๒๔๙๙ โดยเด็กชายบันคี
มูนเปนหนึ่งในจํานวนนักเรียนเหลานั้นท่ีไดรับหนังสือดังกลาว  ท้ังนี้ เลขาธิการสหประชาชาติเห็นวาการประชุม
คณะกรรมการบริหารของยูเนสโกเปนเวทีสําคัญในการกําหนดนโยบายการดําเนินงานขององคการยูเนสโก ท่ีมีภารกิจ
หลักคือการสงเสริมความรวมมือดานการศึกษา วิทยาศาสตร วัฒนธรรม สังคมศาสตร และสื่อสารมวลชน อันนําไปสู
การสรางความเจริญรุงเรือง และสันติภาพของโลก ในชวงเวลาท่ีโลกตองเผชิญกับวิกฤติการณดานเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง โดยไดประกาศขอริเริ่มดานการศึกษาในกรอบงานสหประชาชาติ “Education First”  ซ่ึงเปนแผนการ
ดําเนินงาน ๕ ป เพ่ือสงเสริมความรวมมือในการพัฒนาการศึกษาเพ่ือสรางสันติภาพ เสริมสรางพลังสตรีและเยาวชน 
การแกไขปญหาคุกคามตางๆ อันจะนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยขอริเริ่มดังกลาวเปนการดําเนินการท่ีจะสงเสริม
ใหเปาหมายการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชนสามารถบรรลุผลภายในป ๒๕๕๘ ท้ังนี้ เปาหมายสําคัญประกอบดวย ๑) 
การสงเสริมโอกาสใหเด็กจํานวน ๖๑ ลานคนท่ัวโลก ท่ียังไมไดรับการศึกษาสามารถเขาเรียนในระดับประถมศึกษา
ตามเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ ๒) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๓) การสงเสริมการเปนพลเมืองของโลก  
ท้ังนี้  ขอริเริ่มดังกลาว นางอีรีนา โบโควา ผูอํานวยการยูเนสโกจะดํารงตําแหนงเลขาธิการบริหาร เพ่ือใหขอริเริ่มนี้
สงเสริมเปาหมายการจัดการศึกษา ๖ ประการขององคการยูเนสโก ดวยการผนึกความรวมมือของทุกภาคสวนในการมี
สวนรวมในการจัดการศึกษา นอกจากนี้ เลขาธิการสหประชาชาติยังไดกลาวสนับสนุนการปฏิรูประบบการดําเนินงาน
ขององคการยูเนสโกในการเสริมสรางความรวมมือกับสหประชาชาติ ภายใตแนวคิด ONE UN หรือ สหประชาชาติ
หนึ่งเดียว การปฏิรูปองคกรของยูเนสโกจะสามารถชวยใหองคกรเผชิญตอสิ่งทาทายท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 
และการเผชิญตอวิกฤติการณดานงบประมาณ และการสูญเสียท่ีเกิดจากสงคราม เพ่ือนําความสงบสุขมาสูโลก โดยใช
ความกาวหนาทางคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร  เพ่ือสรางโลกใหมีเสรีภาพและความเจริญรุงเรืองอยางยั่งยืน 
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๒. การประชุมหารือกับยูเนสโก 

 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดมีโอกาสเจรจาความรวมมือระหวางกระทรวงศึกษาธิการและ
องคการยูเนสโก โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดเขาประชุมหารือกับ Mr. David Atchoarena, Director 
of the Division for Teacher Development and Policy โดยไดเห็นพองท่ีจะดําเนินโครงการรวมกัน ๗ โครงการ  

ท้ังนี้ มี ๓ โครงการท่ีเปนการชวยเหลือ สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร ตามท่ีผูอํานวยการใหญ
องคการยูเนสโก ไดหารือกับนายกรัฐมนตรีเม่ือวันท่ีไปเขาพบวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ ดังนี้ 

โครงการท่ี ๑  การเสริมสรางศักยภาพครูการศึกษานอกโรงเรียนในศูนยการเรียนชุมชนของไทยและ
สาธ ารณรั ฐแห ง สหภาพเ มียนมาร  ประกอบด วยการดํ า เ นิ น โ คร งการประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก าร ให แก 
ผูฝกอบรมครูเปนเวลา ๔ วัน จํานวน ๔๐ คน โดยมีเนื้อหาเก่ียวกับการสรรหาครู สถานภาพและบทบาทของครูและ
ผูชวยสอนครูการศึกษานอกโรงเรียน กลไกการพัฒนาศักยภาพ วิธีการ และทรัพยากรท่ีใชในการเรียนการสอน 
รวมท้ังโครงสรางองคกร หรือการจัดตั้งเครือขายทางการศึกษา ท้ังนี้ควรเสนอใหสํานักงานสงเสริมการศึกษานอก
โรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย เปนหนวยงานหลักในการดําเนินการ  

โครงการท่ี ๒ การเสริมสรางภาวะความเปนผูนําในโรงเรียนของประเทศไทยและสาธารณ 
รัฐแหงสหภาพเมียนมาร ในดานการใช ICT ในโรงเรียน โดยรวมมือกับองคการยูเนสโก ผานสํานักงานยูเนสโก 
กรุงเทพฯ สํานักเลขาธิการองคการซีมีโอ ประกอบดวย การจัดฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางศักยภาพผูบริหารโรงเรียนของ
ประเทศไทยและสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ดังนี้ 
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 ครูแกนนําของไทย จํานวน ๑๕๒ คนจาก ๗๖ จังหวัดท่ัวประเทศ จํานวน ๔ ครั้ง ฝกอบรมครั้งละ 
๓๘ คน 

                   ครูจากสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร จํานวน ๔๒ คน จาก ๑๔ จังหวัด ระยะเวลา ๔ วัน  

ท้ังนี้ ควรเสนอใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนหนวยงานหลักในการดําเนินการ 

  โครงการท่ี ๓ การเสริมสรางศักยภาพของสถาบันวาดวยการนํา ICT มาใชบูรณาการในการจัดการ
เรี ยนการสอนของครู ในมหาวิทยาลั ย ราชภัฏของไทยและวิทยาลั ยด านการ ศึกษาของสาธารณรั ฐ 
แหงสหภาพเมียนมาร ประกอบดวยการจัดการฝกอบรมใหแกผูบริหารสถานศึกษาขนของมหาวิทยาลัยราชภัฏของ
ไทย และสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารดานการวางแผน การจัดการฝกอบรมเพ่ือนํา ICT มาใชในการจัดการเรียน
การสอนของประเทศ การพัฒนาทักษะของผูฝกอบรมครู เพ่ือวางรูปแบบและการจัดโครงการฝกอบรมในการใช ICT 
ในการสอน ไดแก 

  ผูบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏของประเทศไทย จํานวน ๔๐ แหงๆ ละ ๒ คน รวม ๘๐ คน 
ระยะเวลา ๓ วัน 

  ผูบริหารของวิทยาลัยดานการศึกษาของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร จํานวน ๒๐ แหงๆ ละ ๒ 
คน รวม ๔๐ คน ระยะเวลา ๓ วัน 

ท้ังนี้ ควรเสนอใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนหนวยงานหลักในการดําเนินการ 

  โครงการ ท่ี  ๔   โครงการความร วม มือ กับองคการยู เนสโก ในการจัด ทํ าการทบทวน 
แผนยุทธศาสตรดานการศึกษาของประเทศไทย (Policy Review) ดวยการดําเนินโครงการการศึกษา 
เพ่ือวิเคราะหระบบการศึกษาของประเทศไทยเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของชาติ และจัดพิมพใน
รายงานตัวชี้วัดดานการศึกษาโลก (World Education Indicators) มีระยะเวลาดําเนินการ ๖ เดือน  
โดยศึกษาในหัวขอท่ีประเทศไทยใหความสนใจ อาทิ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การปฏิรูปหลักสูตรการศึกษา การ
จัดการเรียนการสอนดวยการใช ICT การพัฒนาเด็กปฐมวัย  เปนตน โดยผลการดําเนินการศึกษาจะนําไปสูการจัดทํา
ขอเสนอแนะในเชิงนโยบายดานการศึกษาสําหรับประเทศไทย ท้ังนี้ องคการยูเนสโกไดเคยดําเนินความรวมมือในการ
จัดทํา Policy Review ใหแกประเทศมาเลเซียมาแลว โดยรวมมือกับ OECD และผูเชี่ยวชาญจากประเทศออสเตรเลีย 
อังกฤษ และมาเลเซีย ท้ังนี้  องคการยู เนสโก  จะจัดสงขอเสนอและรายละเอียดการดําเนินการมาให
กระทรวงศึกษาธิการของไทยพิจารณาตอไป ท้ังนี้ ควรเสนอใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเปนหนวยงานหลัก
ในการดําเนินการ 

โครงการท่ี ๕  โครงการ Education First ตามขอริเริ่มของเลขาธิการสหประชาชาติ  

                   ตามท่ีสหประชาชาติไดใหความสําคัญกับประเด็นดานการจัดการศึกษา และกําหนดใหประเด็น
ดังกลาวบรรจุอยูในเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษของสหประชาชาติภายหลังป ๒๕๕๘ โดยนาย บัน คีมูน 
เลขาธิการสหประชาชาติ ไดนําเสนอขอริเริ่มดานการศึกษาในกรอบสหประชาชาติ “Education First Initiative” ใน
ระหวางการประชุมสมัยสามัญของสหประชาชาติในเดือนตุลาคม ๒๕๕๘   ท้ังนี้ ตามนโยบายรัฐบาล จะไดรวมมือกับ
องคการยูเนสโกในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกดวย ซ่ึงจะสามารถรวม
ดําเนินการกับสํานักเลขาธิการสภาการศึกษาซ่ึงมีภารกิจในการกําหนดยุทธศาสตรและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย ท้ังนี้ ควรเสนอใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเปนหนวยงานหลักใน
การดําเนินการ 



๕ 
 

 

   โครงการท่ี ๖ โครงการ World Education Indicators  

กระทรวงศึกษาธิการของไทยจะรวมมือกับองคการยูเนสโก และสถาบันเพ่ือการสถิติของยูเนสโกแหง
ประเทศแคนาดา ในการจัดทําขอมูลสถิติทางการศึกษา อาทิ สถิติการเขาเรียนของเด็กปฐมวัย สถิติทางการศึกษา
สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของประเทศไทย   เพ่ือนําไปสูการบรรลุเปาหมายการจัด
การศึกษาอยางมีคุณภาพ เปนตน ท้ังนี้ ควรเสนอใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเปนหนวยงานหลักในการ
ดําเนินการ 

โครงการท่ี ๗ โครงการ Mobile Learning 

กระทรวงศึกษาธิการของไทยจะรวมมือกับองคการยูเนสโกในการสงเสริมการจัดการศึกษาดวยการ
ใช ICT เชน การใชโทรศัพทพกพา หรือเครื่องคอมพิวเตอร Tablet เชน การพัฒนาศักยภาพครูเพ่ือสงเสริมการเรียน
วิชาคณิตศาสตร การเรียนภาษาตางประเทศ การสงเสริมการอาน การศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย และการสงเสริม
การศึกษาสําหรับสตรี เปนตน โดยเลขาธิการสภาการศึกษาไดรับเชิญใหเขารวมการประชุมจากยูเนสโกเพ่ือนําเสนอ
รายงานท่ีเก่ียวของกับเรื่องดังกลาว ในการจัดการประชุม ของยูเนสโกในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๖ ท่ีสํานักงานใหญ
องคการยูเนสโก ท้ังนี้ ควรเสนอใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเปนหนวยงานหลักในการดําเนินการ 
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