
สรุปผลการประชุมระหวางประเทศดานการศึกษา คร้ังที่ 48 
วันที่ 25 – 28 พฤศจิกายน 2551 

นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด 
   

ความเปนมา 
การประชุมระหวางประเทศดานการศึกษาเปนการประชุมระหวางประเทศที่

องคการยูเนสโก รวมกับสํานักงานระหวางประเทศดานการศึกษา (International Bureau of 
Education : IBE) จัดขึ้นสําหรับผูนําดานการศึกษาของประเทศตางๆ ทั่วโลก เพ่ือเปนเวที
สําหรับผูนําดานการศึกษาไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น แนวปฏิบัติตางๆ ที่มุงสงเสริม
พัฒนาการดานการศึกษา เพ่ือนําไปสูเปาหมายในการพัฒนาการศึกษา ในดานตางๆ โดยจะมี
การปรับเปลี่ยนหัวขอการประชุมใหเหมาะสมตามสถานการณ ซึ่งจะมีการประชุมเปนประจําทุก 
4 – 5 ป สําหรับการประชุมครั้งนี้เปนการประชุมครั้งที่ 48  
 

คณะผูแทนไทย 
  ในการประชุมระหวางประเทศครั้งที่ 48 คณะผูแทนไทยที่เขารวมการประชุม
ประกอบดวย  
  1.  นายธงทอง จันทรางศุ    หัวหนาคณะ 
                        เลขาธิการสภาการศึกษา 

  2. นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแกว 
    เอกอัครราชทูตและผูแทนถาวรไทย ประจําคณะทูตถาวรฯ ณ นครเจนีวา 

  3.  นางศรีวิการ เมฆธวชัชยักุล 
 รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 4.  นายสมเกียรติ ชอบผล 
 รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 5.  นายวิชาวัฒน อิศรภักดี 
 อัครราชทูตและรองผูแทนถาวรไทย ประจําคณะทูตถาวรฯ ณ นครเจนีวา 
 6.  นายชัยยศ อ่ิมสุวรรณ 
     ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการพัฒนาหลักสูตร 9 
                       สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   
 7.  นายไพศาล วิศาลาภรณ 
     ผูอํานวยการสํานักความสัมพันธตางประเทศ   
     สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 



 8.  นายพิชยพันธุ ชาญภูมิดล 
 อัครราชทูตที่ปรึกษา ประจําคณะทูตถาวรฯ ณ นครเจนีวา 
 9.  นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน 
     หัวหนากลุมความรวมมือกับองคการระหวางประเทศ  
                       สํานักความสัมพันธตางประเทศ  สํานักงานปลัดกระทรวงฯ 
 10.  นางสาวแคทรียา ปทมุรส
 เลขานุการเอก  ประจําคณะทูตถาวรฯ ณ นครเจนีวา 
 11. นางปทมา ปนทวังกูร 

     สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
 12. นางสาวสิริภัคค ธรรมบศุย 
      สํานักความสัมพันธตางประเทศ  สํานักงานปลัดกระทรวงฯ 

สาระสําคัญของการประชุม 
ในการประชุมครั้งนี้ไดกําหนดหัวขอหลักรวมกันไว คือ การเรียนรวม : แนว

ทางการดําเนิงานในอนาคต (Inclusive Education : The Way of the Future) ประกอบดวยการ
ประชุมเต็มคณะ และการประชุมปฏิบตัิการในกลุมยอยตาง ๆ ในหัวขอยอย 4 หัวขอ คือ 

 หัวขอที่ 1 เรือ่ง วิธีการ ขอบเขต และเนือ้หา  (Approaches, Scope and 
Content) ซึ่งแบงเปนการประชุมยอย 4 เรื่อง คือ 

 Contribution to achieve inclusive education through a more 
inclusive society 
 Enhance and democratize learning opportunities to diverse 
groups within the paradigm of education as a right 
 An international comparative perspective on broadening the 
concept of inclusive education 
 Understand, respect and respond to cultural, social and 
individual diversities as key components in broadening the 
concept of inclusive education 

 หัวขอที่ 2 เร่ือง นโยบายสาธารณะ (Public Policies) ซึ่งแบงเปนการ
ประชุมยอย 4 เรื่อง คือ 

 Public policies addressing issues of poverty, marginality, 
inequality and child labour 
 Implementation of public policies on inclusive education from an 
international comparative perspective 
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 Interfaces and synergies between policies on social inclusion, 
social protection and inclusive education, with a special focus on 
the attainment of EFA goals 
 The role of government and its partnerships with civil society and 
the private sector in implementing long-term public policies to 
broaden the concept of inclusive education 

 หัวขอที่ 3 เรือ่ง ระบบ การเชื่อมโยง และการสงผาน (Systems, Links and 
Transitions) ซึ่งแบงเปนการประชุมยอย 2 เรื่อง คือ 

 Life-long learning opportunities from childhood onwards in 
reaching out to the excluded groups 
 Role of skills development and a flexible curriculum in the 
transition to work 

 หัวขอที่ 4 เรือ่ง ผูเรียนและผูสอน (Learners and Teachers)  ซึ่งแบงเปน
การประชุมยอย 2 เรื่อง คือ 

 Support to, engagement with and motivation of learners and 
teachers as key factors to attain inclusive education 
 The challenges of inclusive education at the school and 
classroom levels 

การประชุมครั้งนี้ไดมีขอสรุปและขอเสนอแนะเพื่อเรียกรองใหประเทศสมาชิก
ของยูเนสโก ใหความสําคัญกับการเรียนรวม เพ่ือใหบรรลุเปาหมายการศึกษาเพื่อปวงชนภายใน
ป 2015 ตามที่กําหนดไวในกรอบปฏิบัติการดาการวาดวยการศึกษาเพื่อปวงชน โดยมี
รายละเอียดของขอสรุปและขอเสนอแนะในเอกสารที่แนบ  
 

การประชุมสภาของสํานักงานระหวางประเทศดานการศึกษา  
กอนและหลังการประชุมระหวางประเทศดานการศึกษา ครั้งที่ 48 ไดมีการ

ประ ชุมสภาของสํ านั ก งานฯ  ซึ่ งประ เทศไทย เปนกรรมการ ในสภาดั งกล าวด วย  
และรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล) เปนผูแทนเขารวมการประชุม 
โดยมีสาระสําคัญ คือ 

1. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งเปนการประชุมกอนหนาการประชุมระหวาง
ประเทศฯ ไดมีการพิจารณาเสนอผูที่จะทําหนาที่ประธานและรองประธานของการประชุม ดังนี้ 

 ประธาน คือ เยเมน 
 รองประธาน ประกอบดวยผูแทนจากประเทศตางๆ อีก 11 คน  
ซึ่งมาจากกลุมภูมิภาคตางๆ ดังน้ี แคนาดา ฟนแลนด อาเซอรไบจัน 
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แลทเวีย เวเนซูเอลา ปานามา จีน อัฟกานิสถาน ยูกันดา แซมเบีย 
และซีเรีย 

ทั้งนี้ ที่ประชุมไดพิจารณารับรองผูแทนจากกลุมภูมิภาคที่จะเขารวมเปนกรรมการใน
คณะกรรมการจัดทํารางขอสรุปและขอเสนอแนะจากที่ประชุม ประกอบดวย เบลเยี่ยม 
สหรัฐอเมริกา แคนาดา รัสเซีย แลทเวีย บราซิล อารเจนตินา เวเนซูเอลา อินเดีย ญี่ปุน 
อินโดนีเซีย แคเมรูน เคนยา ไนจีเรีย จอรแดน ลิเบีย และโอมาน โดยที่ประชุมไดมีมติใหไนจีเรีย
รับเปนประธาน และเห็นวาการประชุมควรเปนการประชุมแบบเปด เพ่ือเปดโอกาสใหผูแทนจาก
ประเทศตางๆ เขารวมสังเกตการณได 
  2. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งเปนการประชุมภายหลังการประชุมระหวาง
ประเทศฯ ไดมีการพิจารณาแนวทางการดําเนินการตามขอสรุปและขอสังเกตของที่ประชุม  
โดยผูเขารวมการประชุมสวนใหญ รวมทั้งผูแทนประเทศไทยไดกลาวขอบคุณยูเนสโกและ
สํานักงาน IBE ที่ไดจัดการประชุมครั้งน้ีในรูปแบบใหมและประสบผลสําเร็จเปนอยางดี และ 
ที่ประชุมไดพิจารณาเห็นวา การประชุมสภาของ IBE ครั้งที่ 58 ระหวางวันที่ 28 – 30 มกราคม 
2552 ที่นครเจนีวา ควรจะมีการหารือเพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนินการตามขอสรุปและ
ขอเสนอแนะจากการประชุมระหวางประเทศดานการศึกษา ครั้งที่ 48 ใหชัดเจน เพ่ือเปน
แนวทางในการดําเนินการตามเปาหมายการศึกษาเพื่อปวงชน 
 

 

สํานักความสัมพันธตางประเทศ สป. 
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ขอสรุปและขอเสนอแนะ 
จากที่ประชุมระหวางประเทศดานการศึกษา ครั้งที่ 48 

วันที่ 25 – 28 พฤศจิกายน 2551  
ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด 

 

ในการประชุมระหวางประเทศดานการศึกษาครั้งที่ 48 ขององคการยูเนสโก  
ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด ระหวางวันที่ 25 - 28 พฤศจิกายน 2551 พวกเรา  
ซึ่งเปนรัฐมนตรีศึกษา หัวหนาคณะ และผูแทนจากประเทศสมาชิก 153 ประเทศ รวมทั้งผูแทน
จากองคกรระหวางรัฐบาลจํานวน 20 แหง ผูแทนองคกรภาคเอกชน มูลนิธิและประชาคมตางๆ 
จํานวน 25 แหง  มีสวนรวมในการอภิปรายอยางสรางสรรคในหัวขอ “การเรียนรวม : เสนทาง 
ในอนาคต”  

จากผลของการประชุมสรุปไดวา ผูเขารวมประชุมไดทบทวนมาตราที่ 26 ของปฏิญญา
สากลวาดวยสิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติที่ระบุวา ทุกคนมีสิทธิทางการศึกษา   
ผูเขารวมประชุมไดย้ําถึงการเรียนรวมอยางมีคุณภาพ ซึ่งเปนพ้ืนฐานที่จะนําไปสูความสําเร็จใน
การพัฒนามนุษย เศรษฐกิจ และสังคม 

พวกเราเห็นพองรวมกันวา รัฐบาล รวมทั้ง ผูที่มีสวนรวมในภาคสังคมอ่ืนๆ มีบทบาท
สําคัญตอการจัดการศึกษาปวงชนที่มีคุณภาพ ซึ่งในการดําเนินงานจะตองจะตองคํานึงถึง
ความสําคัญในการขยายแนวคิดในเรื่องการเรียนรวมที่สามารถแกไขปญหาความตองการที่
หลากหลายของผูเรียนทุกคนได โดยจะตองมีความสอดคลองกับการดํารงชีพ มีความเสมอภาค 
และมีประสิทธิภาพ 

ผูเขารวมประชุมทุกคนตางตั้งขอเสนอแนะวา วกิฤตการณทางการเงินจะกอใหเกิด
ผลกระทบอยางไมเปนธรรมกับคนยากจน ซึ่งเปนผูที่แทบจะไมไดมีสวนที่จะตองรับผิดชอบตอ
วิกฤตการณดังกลาวเลย ดังนั้น พวกเราจึงขอยืนยันวาการเรียนรวมมีสวนสําคัญในการชวย
บรรเทาความยากจน  สงเสริมสุขภาพ เพ่ิมรายไดและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยูใหดีขึ้น 
ถึงแมวาจะเกดิเหตุวิกฤตทางการเงินไปทั่วโลกในขณะนี้ พวกเราก็ยังคงตองขอใหเนนถึงการ
จัดสรรงบประมาณสําหรับการศึกษาใหเปนลําดับที่สําคญัที่สุด และไมสมควรที่จะใหวิกฤตการณ
ทางการเงินเปนสิ่งที่ทําใหตองลดการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาทั้งในระดับชาติและใน
ระดับนานาชาต ิ

 การประชุมเตรียมการทั้ง 9 ครั้งและผลการประชมุในระดับภูมิภาคอีก 4 ครั้งในเรื่อง
การศึกษาแบบครอบคลุม ซึ่งจัดโดยสํานักงานระหวางประเทศดานการศึกษา (International 
Bureau of Education : IBE) ขององคการยูเนสโก และจากการอภิปรายในระหวางการประชมุ
เต็มคณะและการประชุมปฏิบัติการกลุมยอยตางๆ ในการประชุมระหวางประเทศดานการศึกษา 
ครั้งนี้  พวกเราขอใหประเทศสมาชิกรับรองการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรวมโดย
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จะตองกําหนด ดําเนินการ ติดตามและประเมนิผลนโยบายทางการศึกษาเพื่อมุงใหบรรลุ
เปาหมายการศึกษาเพื่อปวงชน ตลอดจนสงเสริมความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันในสังคมมากขึ้น 
และในทีสุ่ด แนวคิดที่จะขยายการเรียนรวมจะถือเปนแนวทางหลักในการเพิ่มประสิทธิภาพทาง
การศึกษาเพือ่การพัฒนาที่ยั่งยืน  การศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือปวงชน และการเขาถึงโอกาส
ทางการศึกษาอยางเทาเทยีมกันสําหรับคนจากทุกระดับในสังคม เพ่ือที่จะไดดําเนินการตาม
หลักการการเรียนรวม  

ดวยเหตุนี้ พวกเราขอเสนอแนะใหประเทศสมาชิกดําเนินการ ดังตอไปน้ี 
 

ก. วิธีการ ขอบเขต และเนื้อหา 
1. รับทราบวาการเรียนรวมเปนกระบวนการที่กําลังดําเนินการอยางตอเนื่องที่มุงให

เกิดการศึกษาเพื่อปวงชนที่มีคุณภาพ โดยใหความเคารพตอความหลากหลายและ
ความตองการ ความสามารถ ลักษณะ และความคาดหวังที่แตกตางกันของผูเรียน
และชุมชน รวมทั้งการขจัดการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ 

2. แกไขปญหาความไมเทาเทียมกันในสังคมและความยากจนที่ถือเปนปญหาที่สําคัญ
เปนอันดับแรก ซึ่งถือเปนอุปสรรคสําคัญที่ขัดขวางการดําเนินนโยบายและ 
ยุทธศาสตรของการจัดการเรียนรวม  รวมทั้งการแกไขปญหาในกรอบของการ
กําหนดนโยบายแบบบูรณาการภาคสวนตางๆ 

3. สงเสริมวัฒนธรรมและสภาพแวดลอมที่ เปนมิตรกับผู เรียน อันจะนํามาซึ่ง 
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพและการเรียนรวมของเด็กทุกคน การมีสุขอนามัยที่ดีและ
การปองกันโรคตางๆ  โดยจัดการศึกษาดังกลาวใหกับเพศชายหญิงอยางไมเหลื่อม
ล้ํากัน รวมทั้งสงเสริมการมีสวนรวมของผูเรียน ครอบครัวและชุมชน 

 

ข. นโยบายสาธารณะ 
4. รวมรวบและใชขอมูลที่เกี่ยวของกับผูที่ถูกกีดกันทุกประเภทเพื่อจะไดพัฒนา

นโยบายการศึกษาและปฏิรูปการเรียนรวม รวมทั้งการพัฒนากลไกการติดตาม
ประเมินผลระดับชาติ 

5. พิจารณาการใหสัตยาบันอนุสัญญาระหวางประเทศตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียน
รวมตามความเหมาะสม  โดยเฉพาะอยางยิ่ง อนุสัญญาวาดวยสิทธิของผูพิการที่
ไดรับการรับรองเม่ือเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 

6. ดําเนินการจัดการศึกษาที่อยูในความสนใจของสาธารณชน รวมทั้งสงเสริม
ศักยภาพของภาครัฐในการปรับปรุง สงเสริม และติดตามพัฒนาการของการศึกษา
ที่มีคุณภาพอยางเทาเทียมกัน โดยรวมมืออยางใกลชิดกับประชาสังคมและ
ภาคเอกชน 

7. พัฒนานโยบายการจัดการศึกษาที่คํานึงถึงความแตกตางของผูเรียน เพ่ือชวยให
พวกเขาสามารถพัฒนาตนเองในโรงเรียนทั่วไปได 
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8. ถือวาความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมในหองเรียนเปนแหลงที่ทรงคุณคา 
และสงเสริมใหเด็กนักเรียนใชภาษาแมตั้งแตเริ่มเขาเรียน 

9. สงเสริมผูมีสวนไดสวนเสียในการศึกษากําหนดกรอบหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
พัฒนานักเรียนตั้งแตวัยเด็กเปนตนไป โดยยอมรับแนวทางที่ยืดหยุนเพ่ือตอบสนอง
ตอความตองการและสภาพการณของทองถิ่น รวมทั้งมีแนวปฏิบัติในดานการสอนที่
หลากหลาย 

 

ค. ระบบ ความเชื่อมโยง และการสงผาน 
10. ดําเนินการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมหรือใหคําปรึกษาหารือในกระบวนการ

ตัดสินใจตางๆ เน่ืองจากความรับผิดชอบทั้งมวลในการสงเสริมการเรียนรวม
หมายถึงการมีสวนรวมอยางแข็งขันของทุกภาคสวน โดยภาครัฐมีบทบาทนําในการ
กําหนดระเบียบใหสอดคลองกับขอกฎหมายภายในประเทศ 

11. สงเสริมความเชื่อมโยงกันระหวางโรงเรียนและสังคม เพ่ือใหครอบครัวและสังคมมี
สวนรวมในการสนับสนุนการดําเนินงานดานการศึกษา   

12. พัฒนาโครงการการศึกษาและดูแลเด็กปฐมวัย ที่สงเสริมการเรียนรวม  รวมทั้งการ
ตรวจสอบและดูแลในสวนที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กในภาพรวมตั้งแตวัยแรกเริ่ม 

13. สงเสริมการใชเทคโนโลยีโนดานการสื่อสารและสารสนเทศ เพ่ือเปนหลักประกันใน
การเขาถึงการศึกษามากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในทองถิ่นชนบทที่หางไกล และใน
ทองถิ่นดอยโอกาส 

14. จัดการศึกษานอกระบบที่มีคุณภาพสูงเพ่ือเปดโอกาสใหมีการรับรองคุณวุฒิตาม
การศึกษาในระบบ ดวยการเรียนรูในสภาพแวดลอมทางการศึกษานอกระบบ 

15. สงเสริมความพยายามในการลดระดับการไมรูหนังสือ โดยใชกระบวนการการเรียน
รวมเปนเครื่องมือ ซึ่งใหความสําคัญกับการรูหนังสือของผูปกครองเพื่อสอน 
บุตรหลานของตน 

 

ง.  ผูเรียนและครู 
16. สนับสนุนบทบาทของครู โดยสงเสริมการยกระดับสถานภาพครูและสภาพแวดลอม

ในการทํางาน รวมทั้งพัฒนากลไกในการรับสมัครบุคลากรที่เหมาะสมเขามาเปนครู 
และรักษาครูที่มีคุณภาพและกระตือรือรน เพ่ือตอบสนองตอความตองการดานการ
เรียนรูที่หลากหลาย 

17. จัดอบรมทักษะที่เหมาะสมใหกับครู ดวยสื่อหลากหลายรูปแบบที่ครูสามารถ
นําไปใชสอนนักเรียนได และตอบสนองตอความตองการที่หลากหลายของผูเรียน
ดวยวิธีการตางๆ เชน การ พัฒนาวิชาชีพครูในโรงเรียน การฝกอบรมครู 
กอนประจําการเกี่ยวกับการเรียนรวม และการสอนที่ มุ ง เนนการสงเสริม
ความสามารถที่แตกตางของผูเรียน 
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18. สงเสริมยุทธศาสตรการฝกอบรมครูกอนประจําการและการอบรมวิชาชีพครูตาม
แนวทางการจัดการเรียนรวมในระดับอุดมศึกษา ดวยการจัดสรรทรัพยากรทาง 
การศึกษาไวอยางเพียงพอ 

19. สงเสริมนวัตกรรมการวิจัยในกระบวนการเรียนการสอนที่เกี่ยวเน่ืองกับการศึกษา
แบบครอบคลุม  

20. อบรมผูบริหารโรงเรียนใหมีทักษะที่สนองตอบตอความตองการที่หลากหลายของ
ผูเรียน และสงเสริมการเรียนรวมในโรงเรียนเหลานั้น 

21. ใหความสําคัญกับการปองกันครู นักเรียน และโรงเรียนที่มีสภาพความขัดแยง 
 

ความรวมมือระหวางประเทศ  
22. ตระหนักถึงบทบาทผูนําขององคการยูเนสโกที่มีตอการเรียนรวมในดานตอไปน้ี 

• สงเสริมแนวปฏิบัตทิี่เหมาะสมเพื่อการแลกเปลี่ยนและการเผยแพร 

• การดําเนินการใหคําปรึกษาแกประเทศตางๆ ตามที่ไดรับการรองขอ ในการ
พัฒนาและดําเนินนโยบายเกี่ยวกับการเรยีนรวม  

• สงเสริมความรวมมือในการพัฒนาการเรียนรวม ระหวางประเทศที่กาํลังพัฒนา
(ประเทศในซกีโลกใต) หรือระหวางประเทศที่พัฒนาแลว (ประเทศในซีกโลก
เหนือ) กับประเทศที่กําลังพัฒนา (ประเทศในซีกโลกใต) 

• สงเสริมการดําเนินความพยายามในการเพิ่มทรัพยากรทางการศึกษาทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาต ิ

23. เรียกรองใหองคการระหวางประเทศอื่นๆ สงเสริมประเทศสมาชิกในการดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะขางตนอยางเหมาะสม 

24. เผยแพรขอสรุปและขอเสนอแนะที่ไดรับการรับรองอยางเปนเอกฉันทในการประชุม
ระหวางประเทศดานการศึกษาครั้งที่ 48   ใหแกผูที่มีบทบาทสําคัญและผูมีสวนรวม
ในประชาคมการศึกษาระหวางประเทศ เพ่ือผลักดัน กําหนดทิศทาง สงเสริม และ
พัฒนา การฟนฟูนโยบายการเรียนรวมดวยความมุงม่ัน  

         
สํานักความสัมพันธตางประเทศ สป. 
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