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เรียกรองใหยูเนสโกสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

 
 

  ในระหวางการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 34 ระหวางวันที่ 16 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 

2550  ณ สํานักงานใหญยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส นายชินภัทร ภูมิรัตน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะ
เลขาธิการคณะกรรมการแหงชาติวาดวยยูเนสโก ไดเปนผูแทนของประเทศไทยกลาวคําปราศรัยตอที่ประชุม
คณะกรรมาธิการดานการศึกษา โดยกลาววาไทยไดเนนใหความสําคัญกับการดําเนินการดานการศึกษา สองประการ คือ      
การบรรลุเปาหมายการศึกษาเพื่อปวงชน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกระดับการศึกษา ในการบรรลุเปาหมาย
การศึกษาเพื่อปวงชนนั้น ไทยเห็นวาแตละประเทศมีสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่แตกตางกัน ดังนั้น จึงเรียกรองใหยูเนสโก
สนับสนุนใหประเทศสมาชิกมีแผนปฏิบัติการที่สอดคลองกับบริบทของประเทศนั้นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ไดเรียกรองให
สถาบันและศูนยดานการศึกษาตางๆ ของยูเนสโกเขามามีบทบาทในการสนับสนุนการบรรลุเปาหมายการศึกษาเพื่อ 
ปวงชนและการเสริมสรางคุณภาพการศึกษา  

สถาบันระหวางประเทศดานการวางแผนการศึกษา (IIEP) ควรใหการสนับสนุนประเทศสมาชิกในการ
กําหนดแผนการดําเนินการเพื่อไปสูเปาหมายการศึกษาเพื่อปวงชน  สถาบันระหวางประเทศดานการศึกษาตลอดชีวิต 
(UIL) ควรจะเนนการเสริมทักษะชีวิต เพื่อใหเกิดสรางงานและอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต และสถาบันระหวางประเทศ
ดานการศึกษา (IBE)    ควรเนนการสงเสริมพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน สําหรับสถาบันวาดวย

เทคโนโลยีสารสนเทศดานการศึกษา (IITE)  ควรสนับสนุนใหใชนวัตกรรมในการศึกษาใหมากขึ้น เปนตน 
สําหรับการสงเสริมคุณภาพการศึกษานั้น สถาบันตางๆ ขางตนก็สามารถเขามามีสวนรวมในการ

สนับสนุนไดอยางมาก โดยเฉพาะสถาบัน IBE  ผูแทนไทยไดเสนอใหเปนหนวยงานหลักที่ริเริ่มดานนโยบายและ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร โดยเห็นวาในการจัดทําหลักสูตรใหม ควรจะมุงเนนในการบูรณาการวิชาในชั้นเรียนใหเขากับ
สันติศึกษา ความเปนพลเมืองที่ดีและการสงเสริมคานิยมประชาธิปไตย ตลอดจนควรพิจาณาสิ่งทาทายระดับโลก อาทิ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการปฏิรูปหลักสูตร เปนตน 

นอกจากนี้ยังไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมวา การปรับปรุงคุณภาพการศึกษา จําตองดําเนินการควบคู
ไปกับการพัฒนาสถานะของครู เนื่องจากในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ไดใหความสําคัญอยางมากกับสถานะของ
ครู อยางไรก็ตาม ขอริเริ่มตางๆที่เกิดขึ้นนั้น ยังไมมีความตอเนื่อง ตัวอยางเชน ในขณะที่มุงเนนใหความสําคัญในเรื่อง
คาตอบแทนของครู แตในขณะเดียวกันเราก็ไมควรละเลยการพัฒนาประสิทธิภาพของครู โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุค 
โลกาภิวัตน จําเปนอยางยิ่งที่ครูจะตองไดรับการพัฒนาเกี่ยวกับวิธีการสอน เทคโนโลยีควบคูไปพรอมกัน ทั้งนี้สถาบัน 
IITE สามารถเขามามีสวนรวมในการสงเสริมการศึกษาทางไกล หองสมุดดิจิทอล อินเทอรเน็ต สื่อผสม เพื่อปรับปรุง
คุณภาพการศึกษา โดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สํานักความสัมพันธตางประเทศ สป. ตุลาคม 2550 



Intervention of 
Dr. Chinnapat Bhumirat, Deputy Permanent Secretary of Education, Thailand 
At the Commission on Education during the UNESCO 34th General Conference 

October 22, 2007 
UNESCO Headquarters, Paris, France 

 
Mr. President, 
 
With regard to the consideration and adoption of the Draft Programme and Budget for 
2008 – 2009, Major Programme I on Education,  Thailand would like to reflect on the 
two Biennial Sectoral Priorities regarding achieving the EFA goals and fostering 
quality education for all at all levels, and we would like to provide suggestions to 
sharpen the implementation strategies for the concerned UNESCO Institutes/Centres 
as follows: 
 
With regard to the Biennial Priority I: An effort to assist Member States to achieve the 
EFA goals, we have to admit that each Member State has different economic and 
social contexts, thus, facing different challenges and limitations.  Therefore, it is 
crucial that each country has an effective plan of action which aligns the necessary 
and limited resources to the goals of EFA.  In this circumstance, it implies the need 
for effective educational planning, policy analysis, and implementation of plans in 
relations to economic and social development. 
 
IIEP or UNESCO International Institute for Educational Planning is the institute 
which has mandate to the promotion of these matters.  However, in this respect, we 
would like to refer to the country’s experience in relation to IIEP.  About two decades 
ago, during 1990’s, Thailand was at an initial stage of decentralization and in the 
process we conducted a nation-wide training on provincial educational planning with 
substantive academic support from IIEP and had a high impact on our education 
system.  During those days, IIEP was considered the authority in educational 
planning, utilizing the systems approach as a model for educational planning.  
However, since the beginning of the new millennium, we have got a whole new range 
of challenges and different tasks and expectations of education,  let alone the speed of 
change, which possibly make the conventional method of planning obsolete.  In this 
General Conference, at many occasions we hear participants referring to the concept 
of rolling plans which means that we can no longer be sure about the certain 
assumptions we used to make in the conventional method of planning. 
 
In this present environment, we would like to see the IIEP revitalize its role, be the 
lead organization in searching a new frontier in policy analysis, educational planning, 
and effective implementation.  Without an effective plan, we are just like a ship 
without a navigator. 
 
In the second part of effort to achieve the EFA goals, we need to utilize all forms of 
learning in order to reach the unreached. This is perhaps, more challenging than 
providing education through the formal system.  UNESCO Institute for Lifelong 
Learning (UIL) has a mandate in promoting learning for all with a focus on 
disadvantaged and marginalized groups.  Even though these disadvantaged groups are 
not high in number, representing only five percent of the school-age population, but 
providing opportunities to all of these groups are much more difficult and need to take 



 2 

innovative approach than providing opportunities to the 95 percent majority.  
Therefore, we would like to emphasize the active role of UIL in creating conducive 
environment for learning society which recognize and support the right to education 
for every citizen, the role in supporting the formulation of lifelong learning policies.  
This role is pertinent to Thailand, because we are passing the Bill on the Promotion 
of Non-formal and Informal Education.  And finally, in order to link the whole 
education systems together, the UIL should speed up the development of validation 
and accreditation of non-formal and informal learning. 
 
Mr. President, 
 
With regard to Biennial Priority II : Fostering quality education for all at all levels, a 
key word for this mission is relevance.  We have first to agree on what we mean by 
quality of education.  Then we translate what we mean and what we expect of 
education into curriculum and continue the whole process of quality improvements. 
 
We should like the International Bureau of Education (IBE) to be a host or a main 
coordinator in triggering the policies and processes of curriculum development.  How 
can we make education fulfill the Millennium Development Goals? We need to make 
educational relevant to the needs of society.  Therefore, the new curriculum has to 
guarantee a good integration of academic subjects with peace education, citizenship 
education and the promotion of democratic values as well as taking into account the 
global challenge such as climate change in the curriculum reform. 
 
Mr. President, 
 
It would be irrelevant if we talk about quality improvement without mentioning the 
importance of teachers.  Even though most countries, including Thailand, we put high 
priority concerning the status of teachers.  However, we feel that many initiatives are 
bits and pieces, they lack connectivity.  For example, while we are taking care of 
teacher salary and welfare, we need to make sure that those incentives provided for 
teachers could guarantee or lead to higher performance and effectiveness.  In the 
context of globalizing world, it is crucial that the majority of teachers need additional 
training to keep update with pedagogical methods and technologies.  In this respect, 
UNESCO Institute for Information Technologies in Education (IITE), should play a 
key role in promoting the utilization of distance education, digital libraries in 
education, Internet and multimedia for the improvement in the quality of education 
through ICT usage.  And perhaps the IITE should share the experience in delivering 
of teacher training in Africa through  ICTs to other regions as well. 
 
Thank you for your attention. 
 

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