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การประชมุผูประสานงานแหงชาตดิานการศกึษาเพือ่ปวงชนระดบัภมูภิาค ครัง้ที ่11 
(11th Regional Meeting of National EFA Coordinators) 

18 – 20 พฤศจกิายน 2553  
ณ โรงแรมพลาซา แอทธนิ ีกรงุเทพฯ 

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

สํานักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ไดดําเนินการจัดประชุมผูประสานงานแหงชาติดานการศึกษาเพื่อปวงชนระดับ
ภูมิภาค ครั้งที่ 11 (11th Regional Meeting of National EFA Coordinators) ระหวางวันที่ 18 – 20 
พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรมพลาซา แอทธินี กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรับทราบความกาวหนาของ   
แ ต ล ะ ป ร ะ เ ท ศ ใ น ก า ร ดําเนินงานตามนโยบายการ
พัฒนาการศึกษาในกลุม ผูดอยโอกาส กลุมชายขอบ 
แ ล ะ ก ลุ ม ที่ ห า ง ไ ก ล การศึกษา พิจารณาประเด็น
การจัดสรรงบประมาณ การศึกษาในสภาวะวิกฤตทาง
การเงินของโลก รวมท้ัง ใชประโยชนจากการประชุม
ดังกลาวเพื่อเปนเวทีใน การพิจารณาประเด็นวาระ
การศึกษาตอเน่ืองจากป พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ทั้งน้ี 
ผูรวมประชุมประกอบดวย ผูประสานงานดานการศึกษาเพื่อปวงชนในกลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
เอเชียตะวันออก เอเชียใตและเอเชียตะวันตก ผูแทนประเทศกลุมเอเชียกลางและแปซิฟก ผูแทน
กระทรวงศึกษาธิการที่รับผิดชอบดานการประสานงานระดับชาติ คณะทํางานดานการศึกษาเพื่อปวงชน ผูแทน
ยูเนสโก ยูนิเซฟ รวมท้ังนักวิชาการศึกษาจากหนวยงาน/องคกรท่ีเก่ียวของจาก 25 ประเทศ รวมท้ังส้ิน 110 คน 
ซ่ึงรวมถึงคณะผูแทนไทย จํานวน 17 คน 

 พิธีเปดการประชุมไดเริ่มข้ึนในวันที่  18 พฤศจิกายน 2553 โดยมีนายสมบัติ สุวรรณพิทักษ         
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฝายการตางประเทศ) ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการแหงชาติวาดวย

การศึกษาฯ สหประชาชาติ เปนประธานกลาวเปดโดยเนนประเด็นความรวมมือ
ดานการศึกษาระหวางประเทศไทยกับยูเนสโกโดยเฉพาะเรื่องการศึกษา        
เพื่อปวงชน ซ่ึงที่ผานมากระทรวงศึกษาธิการในฐานะคณะกรรมการแหงชาติ     
วาดวยยูเนสโกไดทํางานอยางใกลชิดกับสํานักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ในการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรมตางๆ อยางตอเน่ือง และที่เห็นไดชัดคือ การที่ประเทศ
ไทยเปนเจาภาพจัดการประชุมโลกวาดวยการศึกษาเพื่อปวงชน (World 
Conference on EFA) ที่จอมเทียน จังหวัดชลบุรี เมื่อป พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) 

ซ่ึงนําไปสูการประกาศปฏิญญาจอมเทียนวาดวยการศึกษาเพื่อปวงชน (Jomtien Declaration on EFA)     
เพื่อตอบสนองตอความตองการในการเรียนรูข้ันพื้นฐาน นอกจากนี้ ประเทศไทยยังรวมจัดทํารายงานการ
ประเมินผลก่ึงทศวรรษดานการศึกษาเพื่อปวงชน (EFA Mid-Decade Assessment: MDA) ระหวางป พ.ศ. 
2548 – 2553 (ค.ศ. 2005 - 2010) 
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 ที่ประชุมไดหารือรวมกันและแลกเปล่ียนประสบการณโดยการนําเสนอรายงานของประเทศรวมท้ัง 
ใหขอคิดเห็นดานการศึกษาเพื่อปวงชนระดับชาติซ่ึงสอดคลองกับ 6 เปาหมายหลักของยูเนสโก ไดแก            
1) การศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัย (Early Childhood Care and Education : ECCE) 2) การจัดการศึกษา
ระดับประถมศึกษาอยางทั่วถึง (Universal Primary Education : UPE) 3) การฝกทักษะอาชีพ (Youth and 
Adult Skills – Expanding opportunities) 4) การรูหนังสือ (Adult Literacy) 5) ความเสมอภาคเพศชายหญิง 
(Gender Parity) และ 6) คุณภาพการศึกษา (Quality Education) โดยมุงเนนประเด็นความกาวหนาและส่ิงทา
ทายในการบรรลุผลการจัดการศึกษาตามเปาหมายการศึกษาเพื่อปวงชนทั้ง 6 ประการของยูเนสโกภายในป 

พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) และแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาการศึกษาในกลุมผูดอยโอกาส/ หางไกลการศึกษา 
และกลุมชายขอบ นอกจากน้ี ยังหารือเก่ียวกับแนวทางในการเรงผลักดันเพื่อพัฒนาความกาวหนาในการบรรลุ
เปาหมายการศึกษาเพื่อปวงชนภายในป พ.ศ. 2558 โดยเนนการจัดเตรียมการศึกษา ที่มีคุณภาพและเสมอภาค 
รวมทั้งการวางแผนและการจัดสรรงบประมาณทางการศึกษา ตลอดจนศักยภาพ    ที่จําเปนตอการประมวลผล
ข อมู ล เ ชิ งส ถิติ ในระ ดั บชา ติ เพื่ อประ เมิ น ผล การศึ กษา เพื่ อปวงชนภายในป  พ .ศ .  2558 ท้ั ง น้ี 
เพ่ือนําไปพิจารณาเปนประเด็นสําคัญในการพัฒนาความกาวหนาดานการศึกษาเพื่อปวงชนในชวงปลาย
ทศวรรษ (End-Decade Notes: EDN) และภายหลังป พ.ศ. 2558 และนําไปจัดทําเปนถอยแถลงเพื่อนําเสนอ
ในการประชุมระดับสูงดานการศึกษาเพื่อปวงชน ครั้งที่ 10 (10th High-Level Group Meeting on EFA : 
EFA HLG) ท่ีประเทศไทยจะเปนเจาภาพในเดือนมีนาคม 2554 ตอไป 

 ประเด็นสําคัญจากการประชุมหารือกลุมยอยตามเปาหมาย 6 ประการของยูเนสโก 

 ส่ิงทาทาย หลายประเทศมองวาการบรรลุผลตามเปาหมายหลักของยูเนสโกภายในป พ.ศ. 2558 
ซ่ึงขณะนี้เหลือเวลาในการดําเนินการอีก 5 ป จําเปนอยางยิ่งที่ตองสรางความตระหนักและคํานึงถึงชองวาง
ดานนโยบายการศึกษา การสรางเสริมความแข็งแกรงในการบริหารจัดการ ขอจํากัดดานงบประมาณ/
ทรัพยากรในการบริหารจัดการการศึกษาและคาตอบแทนครู ชองทางในการใหบริการดานการศึกษา            
ยังไมครอบคลุมและทั่วถึง การกระจายตัวของประชากรตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร ความแตกตางระหวางเพศชาย-หญิง
ของพื้นที่ในเมืองกับชนบท ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษา และเช้ือชาติ ผลการเรียนรูของเด็กต่ํา     
ขาดการฝกอบรมครูและครูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ขอจํากัดดานขอมูลและความสามารถในการวิเคราะห     
และประมวลผลขอมูล ขาดการประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ อยางตอเน่ือง การเปลี่ยนแปลงขอนโยบาย
บอยครั้ง การละเลยตอกลุมผูดอยโอกาส/หางไกลชนบท/ชนกลุมนอย ขอมูลไมสัมพันธกันและกระจัดกระจาย
ตามหนวยงานตางๆ การเขาเรียนของเด็กในช้ันเรียน ขาดงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมการศึกษานอก
ระบบ กระบวนการติดตามประมวลผลไมมีประสิทธิภาพ ขอจํากัดดานสาธารณูปโภคและส่ิงอํานวยความสะดวก
ที่มีคุณภาพโดยเฉพาะพื้นที่ชนบทและหางไกล คานิยมและทัศนคติตอการเรียนรูซ่ึงข้ึนอยูกับวัฒนธรรมของ
ประเทศ ส่ิงแวดลอมและแรงกระตุนใหเกิดการเรียนรู  การเรียนรูภาษาที่หลากหลาย (Multi-Lingual 
Education: MLE) หลักสูตรการเรียนการสอนไมสัมพันธตอความตองการของผูเรียน การเปลี่ยนแปลงตํารา
เรียน การปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอน ตลอดจนการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยรวม   
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 แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาการศึกษาในกลุมผูดอยโอกาส/หางไกลการศึกษา/ชายขอบ    
ตองมีการทบทวนนโยบายประเทศเพ่ือผลักดันไปสูการศึกษาที่มีคุณภาพและเสมอภาค ความรวมมืออยาง
ใกลชิดกับหนวยงานหลัก อาทิ UNESCO UNICEF การประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ เพื่อให
ไดมาซ่ึงขอมูลในภาพรวมของประเทศ การจัดสรรงบประมาณอยางพอเหมาะ การติดตามความกาวหนาอยาง
ตอเน่ือง ความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน การมีสวนรวมของชุมชน/องคกรสวนทองถ่ิน              
การฝกอบรมครูเฉพาะดาน การใหการศึกษาแกผูปกครอง การพัฒนากลไกการประสานงานระดับชาติ         
การรณรงคสงเสริมการอาน และการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  

 ประเด็นสําคัญที่ตองเรงผลักดันในการดําเนินการภายหลังป พ.ศ. 2558  เนนการสงเสริม
และขยายศูนยการเรียนรูชุมชน (Community Learning Centres: CLCs) การพัฒนากรอบยุทธศาสตรดาน
นโยบายการศึกษา การจัดสรรงบประมาณอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ การพัฒนาส่ิงแวดลอมในการเรียนรู 
การจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบไมกระจัดกระจาย การใหการศึกษาแกกลุมชายขอบ การสงเสริมการศึกษา
ทางเลือก การศึกษานอกระบบ และการเรียนรูตลอดชีวิต ความเสมอภาคระหวางเพศชายหญิงในการศึกษา   
ทุกระดับ และคุณภาพของหุนสวนในการพัฒนาความรวมมือ  

 การสรางเสริมศักยภาพที่จําเปนในการประเมินผลการศึกษาเพื่อปวงชนภายในป พ.ศ. 2558  
เนนการวางแผน การจัดทําขอมูลที่มีคุณภาพ การประสานงานของประเทศผูบริจาค ระบบขอมูลมีประสิทธิภาพ 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติ รวมถึงการติดตามและประเมินผล 

 ถอยแถลงจากการประชุมผูประสานงานแหงชาติดานการศึกษาเพื่อปวงชนระดับภูมิภาค ครั้งที่ 11   
เพื่อเสนอตอที่ประชุมระดับสูงดานการศึกษาเพื่อปวงชน ครั้งที่ 10 เดือนมีนาคม 2554 มีนายประพัฒนพงศ 
เสนาฤทธิ์  ผูทรงคุณวุฒิดานความรวมมือกับตางประเทศ สํานักความสัมพันธตางประเทศ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนผูแทนไทยเขารวมเปนคณะทํางานในการพิจารณารางถอยแถลงดังกลาว        
โดยท่ีประชุมไดพิจารณาเสนอขอคิดเห็นและรับรองรางถอยแถลงรวมกัน   
ซ่ึงเนนใหกลุมประเทศในเอเชียและแปซิฟกพยายามเรงดําเนินการพัฒนา
ความกาวหนาเพื่อบรรลุเปาหมายการศึกษาเพื่อปวงชนภายในป พ.ศ. 2558 
โดยคํานึงถึงส่ิงทาทายที่เปนประเด็นหลัก ไดแก การเขาถึงการศึกษาในกลุม
ชายขอบ การปรับปรุงคุณภาพของการเรียนรวมใหมีความเก่ียวเน่ืองกัน 
และการเขามามีสวนรวมใหมากข้ึนในการจัดการศึกษาและดูแลเด็กปฐมวัย 
รวมทั้งการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะใหมๆ ที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของ
โลกยุคโลกาภิวัฒน นอกจากนี้ ยังใหความสําคัญเปนพิเศษตอการพัฒนากลุมชายขอบในทุกภูมิภาคเพื่อเขาถึง
โอกาสในการเรียนรูที่มีคุณภาพ พิจารณาประเด็นยุทธศาสตรในการขยายการลงทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา       
ซ่ึงรวมถึงความรวมมือจากภาครัฐและภาคเอกชน สงเสริมใหนานาประเทศมีความรวมมือและแลกเปลี่ยนขอมูล
ภายในและระหวางภูมิภาคใหมากยิ่งข้ึน รวมทั้งเสนอใหทุกภูมิภาคจัดทํารายงานการประเมินผลปลายทศวรรษ
ดานการศึกษาเพื่อปวงชน (EFA End-Decade Assessment: EDA) ภายในป พ.ศ. 2558  

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

กลุมความรวมมอืกับองคการระหวางประเทศ 
สาํนกัความสมัพนัธตางประเทศ 

สาํนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร 
25 พฤศจกิายน 2553 


