
 
 

การประชุมสภาของสาํนกังานระหว่างประเทศดา้นการศึกษาของยูเนสโก ครงัท่ี ้ ๖๐ 
(60th IBE Council)  

ระหว่างวนัท่ี ๒๖ – ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔        
ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ 

 
            สาํนักงานระหวา่งประเทศดา้นการศึกษาของยเูนสโก (International Bureau of 
Education: IBE) ไดจ้ดัการประชุมสภาของสาํนักงานระหวา่งประเทศดา้นการศึกษาของยเูนสโก ครั้ง

ท่ี ๖๐ (60th IBE Council) ระหวา่งวนัท่ี      ๒๖ – ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔       ณ ศนูยก์ารประชุม

นานาชาติ Varembe นครเจนีวา ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ โดยมีรองศาสตราจารยธ์งทอง จนัทรางศุ 

เลขาธิการสภาการศึกษา  นางอรชาต สืบสิทธ์ิ รองผูแ้ทนถาวรไทยประจาํยเูนสโก ณ กรุงปารีส และนางสาว

สิริภคัค ์ ธรรมบุศย ์ นักวเิทศสมัพนัธ ์ ชาํนาญการ สาํนักความสมัพนัธต่์างประเทศ สาํนักงาน

ปลดักระทรวงศึกษาธิการ เป็นคณะผูแ้ทนไทยเขา้ร่วมการประชุม   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การประชุมครั้งน้ีจดัข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหท่ี้ประชุมไดร้บัทราบและเห็นชอบโครงการ/
กิจกรรมท่ีสาํนักงาน  IBE  ไดด้าํเนินการมาแลว้เสร็จในปี  ๒๕๕๓ และร่างขอ้เสนอท่ีจะดาํเนินการ

ต่อไปในปี ๒๕๕๔ พรอ้มทั้งพิจารณาใหค้วามเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตรข์องสาํนักงาน IBE เพ่ือมุง่สู่    
การเป็นศนูยท่ี์เป็นเลิศ  ดา้นหลกัสตูร และร่วมกนักาํหนดแนวทางในการดาํเนินงานตามแผนดงักล่าว 
ทั้งน้ี ผูเ้ขา้ร่วมประชุม ประกอบดว้ย ผูแ้ทนระดบัรฐัมนตรี และผูบ้ริหารระดบัสงูจากกระทรวงศึกษาธิการ 

คณะกรรมการแห่งชาติวา่ดว้ยยเูนสโก สาํนักงานคณะผูแ้ทนถาวรประจาํยเูนสโก ณ กรุงปารีส หน่วย

งานวจิยั/องคก์รระหวา่งประเทศดา้นการศึกษา รวม ๗๘ คน จาก ๒๕ ประเทศ ซ่ึงปัจจุบนัมีประเทศท่ี

เขา้เป็นสมาชิกในสภา IBE รวมทั้งส้ิน ๒๘ ประเทศ และประเทศไทยยงัคงอยู่ในวาระของการเป็น
สมาชิกคราวละ  ๔ ปี ระหวา่งปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔  
           ในช่วงพิธีเปิดการประชุม H.E. Mr. Ole Briseid อธิบดีกระทรวงการศึกษาและวจิยั ประเทศ

นอรเวย ์ในฐานะประธานสภา  IBE  ไดก้ล่าวเปิดการประชุมและรบัรองวาระการประชุมสภา   IBE   

ครั้งท่ี ๖๐ ตามท่ีคณะกรรมการอาํนวยการของสภา (Council’s Steering Committee) ไดมี้การหารือ
และเห็นชอบร่างวาระ   การประชุมเม่ือเดือนกนัยายน ๒๕๕๓ ทั้งน้ี ท่ีประชุมไดร่้วมกนัพิจารณาวาระ

ต่างๆ โดยรบัทราบและเห็นชอบ ดงัน้ี 
 

 



         

 รายงานภาพรวมโครงการ/กิจกรรมของสาํนักงาน IBE ท่ีดาํเนินการแลว้เสรจ็ในปี ๒๕๕๓          
Ms. Clementina Acedo ผูอ้าํนวยการสาํนักงาน IBE รายงานถึงความสาํเร็จของหน่วยงานซ่ึงบรรลุ
เป้าหมายการดําเนินกิจกรรมตามกรอบภารกิจหลักของยูเนสโกทั้ง ๓ ประการ ภายใต้กรอบ

ยุทธศาสตร์ IBE ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๖ คือ ๑) การพัฒนาศักยภาพและการใหค้วามช่วยเหลือทาง

วิชาการ โดยการสรา้งฐานความรูแ้ละการฝึกอบรมใหแ้ก่รฐัสมาชิก มีการจดัหลกัสตูรอนุปริญญาดา้น

การออกแบบและพฒันาหลกัสตูร จดัทาํเคร่ืองมือการเรียนรูแ้ละรปูแบบฝึกอบรม และการจดัโครงการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในกลุ่มประเทศแอฟริกา ทั้งน้ี โครงการพฒันาศกัยภาพจะนําไปสู่วิสยัทศัน์และ

ความร่วมมือใต-้ใต ้(South-South) และวิสยัทศัน์เหนือ-ใต-้ใต ้(North-South-South) ๒) การผลิต

และการจดัการความรู ้และ ๓) การเจรจาระดบันโยบายและการติดตามความกา้วหน้าการดาํเนินงาน

ภายหลงัการประชุมระหว่างประเทศดา้นการศึกษา ครั้งท่ี ๔๘ (International Conference on 
Education: ICE) เม่ือเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๑ ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง การพฒันาร่างยุทธศาสตร ์IBE เพ่ือมุ่งสู่การเป็นศูนยท่ี์เป็นเลิศดา้นหลกัสูตร มีการดําเนิน

กิจกรรมโดยเน้นกลุ่มประเทศแอฟริกา ดา้นการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) มีนักวิชาการ
จาก ๑๑ ประเทศท่ีพูดภาษาอังกฤษ ๓๕ คน และพูดภาษาฝรัง่เศส ๕๕ คน เขา้รับการฝึกอบรมใน

หลกัสตูรการเรียนร่วม (Inclusive Education) การออกแบบหลกัสตูร (Curriculum Design) จดัทาํ
การวจิยัและผลิตส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ  

 ท่ีประชุมได้ให้ความสําคัญต่อการให้ขอ้คิดเห็นเชิงวิเคราะห์โดยสอดคล้องกับเร่ืองของ

ความสาํเร็จ การประเมินผลผลกระทบและผลท่ีไดร้บัจากการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม ซ่ึงสาํนักงาน 

IBE ควรรวบรวมข้อมูลในส่วนน้ีด้วยเพ่ือนําเสนอในรายงานประจําปีนอกเหนือไปจากข้อมูล

ความสาํเร็จ ปริมาณ/จาํนวนกิจกรรม และผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ทั้งน้ี บางประเทศเน้นเร่ืองการเช่ือมโยง

โครงการท่ีดําเนินการไปแลว้         ในปี ๒๕๕๓ ไปสู่การดําเนินงานท่ีจะบรรลุการศึกษาเพ่ือการ

พฒันาท่ียัง่ยื่น (Education for Sustainable Development) สาํหรบัประเทศไทยเห็นวา่ สาํนักงาน 

IBE ควรขยายกรอบการพฒันาศักยภาพโดยจดัหลักสูตรฝึกอบรมท่ีเอ้ือต่อครูผูส้อนและเจา้หน้าท่ี

ระดบัปฏิบติัการโดยตรงใหม้ากข้ึนดว้ย เพ่ือใหก้ารพฒันาศกัยภาพของประเทศสมัฤทธิผล ์ รวมทั้งการ

ขบัเคล่ือนทรพัยากร การสรา้งและขยายเครือข่ายความร่วมมือ  

 รา่งขอ้เสนอโครงการ/กิจกรรมของสาํนักงาน IBE ท่ีจะดาํเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ยงัคง

เน้นดําเนินการตามกรอบภารกิจหลักของยูเนสโกทั้ง ๓ ประการ ภายใตก้รอบยุทธศาสตร์ IBE ปี 

๒๕๕๑ – ๒๕๕๖ จดัหลกัสูตรอนุปริญญาดา้นการออกแบบและพฒันาหลกัสูตรใหก้บัประเทศในกลุ่ม

ลาตินอเมริกา โดยเน้นการจัดฝึกอบรมใหก้ับเจา้หน้าท่ีกระทรวงศึกษาธิการและผูเ้ช่ียวชาญดา้น

การศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาหลกัสตูร การดาํเนินความร่วมมือระหวา่งประเทศนอกเหนือไปจาก

กลุ่มภูมิภาคเพ่ือเสริมสรา้งศกัยภาพ       ในการดาํเนินความร่วมมือใต-้ใต ้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ

ปรบังบประมาณเพ่ือใหเ้ป็นไปตามยุทธศาสตรห์น่วยงานท่ีตอ้งปรบัปรุงโครงสรา้ง การดาํเนินการจดั

กิจกรรม และการบริหารจดัการ รวมทั้งการเตรียมการจดัทาํร่างแผนการดาํเนินงานตามยุทธศาสตร ์

IBE เพ่ือมุ่งสู่การเป็นศูนย์ท่ีเป็นเลิศด้านหลักสูตร ซ่ึงต้องอาศัยทีมงานท่ีเขม้แข็งและการจัดหา

ทรัพยากรเพ่ิมข้ึนเพ่ือนํามาขับเคล่ือนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และการดําเนินการจัด

โครงการ/กิจกรรม นอกจากน้ี ยงัเนน้พฒันาในส่วนของภาคการศึกษาเป็นสาํคญั     เพ่ือตอบสนองต่อ

ความตอ้งการในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนรูเ้พ่ือปวงชน เด็กและเยาวชน โดยพฒันาหลักสูตร

เพ่ือใหเ้กิดการเรียนรูแ้บบเรียนร่วม การเสริมสรา้งความร่วมมือโดยเน้นเครือข่ายท่ีเขม้แข็ง/ผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย และสาํนักงานระดบัภมิูภาคของยเูนสโก 

 



 

 

  หลายประเทศมองว่าสํานักงาน IBE ควรมีการวางแผนท่ีดีในการขับเคล่ือนทรัพยากร 

มุ่งเน้นการพฒันาความร่วมมือในกลุ่มประเทศ E9 นอกเหนือไปจากความร่วมมือ South-South การ

พฒันาคุณภาพครูดา้นการศึกษา การประเมินผลหลกัสตูรการสอนวิชาคณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์

รวมทั้งการนําเสนอขอ้มลูดา้นผลกระทบและผลท่ีไดร้บัภายหลงัการจดักิจกรรมในเอกสารรายงานการ

ดําเนินโครงการ/กิจกรรม ปี ๒๕๕๔ ดว้ย เน่ืองจากปีท่ีผ่านมาไม่มีขอ้มูลปรากฏอย่างเด่นชัดโดย

เนน้หนักเฉพาะปริมาณ/จาํนวนของกิจกรรมเป็นส่วนใหญ่ สาํหรบัประเทศไทยไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการ

พฒันาศกัยภาพโดยเน้นการฝึกอบรมในกลุ่มสาระการเรียนรู ้(Core-Subject) เช่น คณิตศาสตร ์และ

วิทยาศาสตร ์นอกเหนือไปจากการพฒันาหลกัสูตรแกนกลาง (Core-Curriculum) ซ่ึงท่ีผ่านมา

สํานักงาน IBE เน้นพัฒนาอย่างมากในเร่ืองของการเปล่ียนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Change) และเช้ือเอชไอว/ีเอดส ์(HIV/AIDs)  

 ร่างยทุธศาสตร  ์IBE เพ่ือมุ่งสู่การเป็นศนูยท่ี์เป็นเลิศดา้นหลักสตูร เอกอัครราชทูต 

Rodolphe Imhoof ผูแ้ทนถาวรสวิตเซอรแ์ลนด์ประจาํยูเนสโก ประธานคณะทํางานจดัทําร่าง

ยุทธศาสตรไ์ดนํ้าเสนอกระบวนการในการดาํเนินงาน ซ่ึงมีการจดัประชุมระหวา่งคณะทาํงานเพ่ือหารือ

ประเด็นสาํคญัและพิจารณาโครงสรา้ง/เคา้โครงในการจดัทําร่างยุทธศาสตร ์นอกจากน้ี ยงัไดส่้งร่าง

ดงักล่าวไปยงัประเทศท่ีเป็นสมาชิก   ในสภา IBE เพ่ือใหข้อ้คิดเห็นก่อนนําเขา้สู่วาระการประชุมสภา 

IBE ในครั้งน้ี ทั้งน้ี ภายหลงัท่ีประชุมไดใ้หค้วามเห็นชอบจะไดมี้การนําเร่ืองน้ีเสนอเขา้ท่ีประชุมสมยั

สามญัของยเูนสโก ครั้งท่ี ๓๖ (36th Session of UNESCO’s General Conference) เพ่ือรบัรองร่าง
ยุทธศาสตร์ต่อไปในเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ยุทธศาสตร์น้ีมุ่งเน้นการเปล่ียนแปลงโครงสรา้งการ

บริหารงานขององคก์รโดยคาํนึงถึงโครงการ/กิจกรรมสาํคญัท่ี  ดาํเนินการอยู ่การบริหารจดัการภายใน 

การฝึกฝนบุคลากร การส่งเสริมความร่วมมือกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย รวมทั้งการจดัหาเงินทุนเพ่ิมข้ึนเพ่ือ

รองรบัการวางแผนในระยะยาวและการสนับสนุนจากรฐัสมาชิกอยา่งยัง่ยนื  
 หลายประเทศมองว่าการพฒันาหลกัสูตรเป็นพ้ืนฐานสาํคญัในการปรบัปรุงการศึกษา ดงัน้ัน         

ควรคาํนึงถึงการพฒันาหลกัสตูรการศึกษานอกระบบดว้ย การส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือกบัภาครฐั 

และสถาบนัการศึกษาของยเูนสโก (Category 1 และ 2) การขยายแนวความคิดเชิงนวตักรรม/การ
สรา้งสรรค ์   ส่ิงใหม่ๆ การปรบัปรุงแกไ้ขการบริหารจดัการ (Governance Revision) ทั้งน้ี ประเทศ

ไทยใหค้วามสาํคญั   ต่อการพฒันาศกัยภาพของรฐับาล ความพยายามในการขบัเคล่ือนทรพัยากรเพ่ือ

นํามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด และการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate 
Social Responsibility) รวมทั้ง ควรเร่งดําเนินการจดัหาแหล่งเงินทุนเพ่ือดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรโ์ดยด่วน และขอใหนํ้าเร่ืองน้ีเสนอ  ต่อท่ีประชุมสมยัสามญัของยเูนสโก ครั้งท่ี ๓๖ เพ่ือเป็น

ประเด็นวาระสาํคญัในการพิจารณาต่อไป 

 แนวทางในการดาํเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์ IBE ไปสู่การปฏิบัติ ผู้อํานวยการ

สาํนักงาน IBE   ไดเ้สนอวา่ ภายหลงัจากท่ีประชุมสภา IBE ครั้งน้ีเห็นชอบและเสนอเร่ืองต่อท่ีประชุม

สมยัสามญั สมยัท่ี ๓๖ เพ่ือรับรองยุทธศาสตร์ IBE ในการเป็นศูนยท่ี์เป็นเลิศดา้นหลักสูตรแลว้ 

สาํนักงาน IBE จะดาํเนินการพฒันาร่างแผนปฏิบติัการโดยกาํหนดเป้าหมายหลกัท่ีตอ้งเร่งดาํเนินการ 

ระบุผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั กาํหนดช่วงเวลา  ในการดาํเนินงานตามแผนอย่างชดัเจน ทบทวนกิจกรรม/

โครงการ โครงสรา้งหน่วยงานและบุคลากร    วางแผนดา้นงบประมาณ มองหาเครือข่ายในการบริจาค

จากภาคเอกชน งบประมาณพิเศษของยูเนสโก หน่วยงาน/องค์กรระดับทวิภาคี เช่น กระทรวงการ

ต่างประเทศ หน่วยงาน/องคก์รพฒันา กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งเครือข่ายระดบัพหุภาคี อาทิ 



World Bank UNICEF และ Fast Track Initiative: FTI และสนับสนุนใหมี้ความร่วมมือจาก
ประธานสภาและสมาชิกสภา IBE 
 อย่างไรก็ตาม หลายประเทศมีความเห็นว่าแผนปฏิบัติการน้ีควรเป็นส่วนหน่ึงท่ีสําคัญและ           

เป็นรากฐานท่ีสอดคลอ้งกับแผนดําเนินงานของยูเนสโกในภาพใหญ่ดว้ย มีการกําหนดท่าทีในการ

ดาํเนินโครงการ/กิจกรรมอยา่งชดัเจน สนับสนุนใหมี้การใหค้วามช่วยเหลือดา้นเงินทุนอยา่งยัง่ยืนโดย

ประเทศไทยเน้นใหมี้การปรับปรุงโครงสรา้งเครือข่ายความร่วมมือ และระบุถึงขอบข่ายการดําเนิน

โครงการ/กิจกรรมหลกันอกเหนือไปจากการกาํหนดเป้าหมายหลกัในแผนปฏิบติัการดงักล่าวดว้ย  
 

 

    กลุม่ความรว่มมือกบัองคก์ารระหว่างประเทศ 

สาํนกัความสมัพนัธต์า่งประเทศ สป. 

 ๓ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๔ 


