
คณะกรรมการบริหาร (Executive Board) 
คณะกรรมการบริหาร เป็นคณะกรรมการที่มาจากการเลือกตั้ง จะประกอบไปด้วยประเทศสมาชิก

ที่มาจากการเลือกตั้งจ านวน ๕๘ ประเทศ มีการเลือกตั้งกรรมการจ านวนครึ่งหนึ่งในการประชุมสมัยสามัญทุก ๒ 
ปี โดยกรรมการบริหารจะอยู่ในวาระคราวละ ๔ ปี และจะต้องปฏิบัติงานตั้งแต่การประชุมสมัยสามัญที่ตนได้รับ
เลือกสิ้นสุดลง จนถึงการประชุมสมัยสามัญต่อไปอีก ๒ ครั้ง โดยปกติการประชุมคณะกรรมการบริหารจะมีขึ้นปี
ละ ๒ ครั้ง โดยกรรมการจะมีการกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆ เพ่ือความเท่าเทียมกัน ประเทศสมาชิกจะแต่งตั้ง
ผู้แทน 1 คน และผู้แทนส ารองเข้าไปนั่งเป็นกรรมการ คณะกรรมการบริหารจะท าหน้าที่ในการตรวจสอบ
โครงการ งานและงบประมาณขององค์การที่เกี่ยวข้อง ควบคุมดูแลการบริหารงาน โครงการที่ด าเนินการโดย
ผู้อ านวยการใหญ่ และเรื่องส าคัญที่เสนอต่อที่ประชุมสมัยสามัญ 

1. ความเป็นมา 

ตามบทบัญญัติของธรรมนูญองค์การยูเนสโกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริหารได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไขมาหลายครั้ง ในครั้งแรกคณะกรรมการบริหารจะมีสมาชิก 18 คน โดยคัดเลือกตามความเชี่ยวชาญ
และความสามารถส่วนบุคคลในที่ประชุมสมัยสามัญจากผู้สมัครที่เป็นประเทศสมาชิกเสนอชื่อ สมาชิก
คณะกรรมการบริหารเหล่านี้จะใช้อ านาจในนามของที่ประชุมตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมสมัยสามัญ โดย
ตั้งแต่ก่อตั้งองค์การยูเนสโก สมาชิกคณะกรรมการบริหารได้มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนถึง 9 ครั้ง จาก 20 คนในปี 
พ.ศ. 2495 เป็น 51 คน ในปี พ.ศ. 2523 จนถึง 58 คนในปี พ.ศ. 2538 (เอกสาร 28 C/Resolution 20.2) 
นอกจากนี้ยังมีมติที่ส าคัญที่ได้รับการรับรองและน าไปปฏิบัติ ได้แก่ 

1) ในปี พ.ศ.2479 (ค.ศ.1954) ที่ประชุมสมัยสามัญ ณ เมืองมอนเตวิเดโอ (Montevideo) 
ประเทศอุรุกวัย ได้เน้นถึงความจ าเป็นของรัฐในการเข้ามามีส่วนร่วมในงานของคณะ
กรรมการบริหาร การแก้ไขบทบัญญัติในปี พ.ศ.2497 ในเอกสาร 8C/Resolution II-1.1 ท าให้
สมาชิกแต่ละคนในคณะกรรมการบริหารเป็นตัวแทนของรัฐบาลของประเทศตนด้วย อย่างไรก็
ตาม การปฏิรูปนี้ไม่ได้ท าให้กฎเกณฑ์การเลือกตั้งบุคคลเป็นโมฆะ 

2) ในปี พ.ศ.2511 (ค.ศ.1968) ตามเอกสาร 15C/Resolution 11.1 ได้มีการเปลี่ยนแปลงวาระ
การด ารงต าแหน่งของสมาชิกในคณะกรรมการบริหารจาก 4 ปี เป็น 6 ปี และน าเสนอวิธีการ
ใหม่ในการเลือกตั้ง โดยแบ่งสมาชิกออกเป็น 5 กลุ่มตามภูมิภาค ได้แก่ 
- Group I (Western European and North American States) 
- Group II (Eastern European States) 
- Group III (Latin-American and Caribbean States) 
- Group IV (Asian and Pacific States) 
- Group V (a) (African States) 
- Group V (b) (Arab States) 

3) ในปี พ.ศ.2515 (ค.ศ.1972) ตามเอกสาร 17C/Resolution 13.2 ได้ลดวาระในการด ารง
ต าแหน่งของสมาชิกในคณะกรรมการบริหารจาก 6 ปี เป็น 4 ปี 
การแก้ไขธรรมนูญองค์การยูเนสโก ในปี พ.ศ.2534 (ค.ศ.1991) ได้รับการรับรองในที่ประชุม

สมัยสามัญครั้งที่ 26 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “ในปัจจุบันรัฐสมาชิกสามารถสมัครเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็น
คณะกรรมการบริหารโดยแต่งตั้งผู้แทนและผู้แทนส ารอง” การปฏิรูปนี้ได้แก้ไขมาตราที่ 5 ของธรรมนูญในส่วนที่
เกี่ยวกับคุณสมบัติของสมาชิกในคณะกรรมการบริหารนับตั้งแต่ปีพ.ศ.2536 (ค.ศ. 1993) เป็นต้นมา 



คณะกรรมการบริหารจะประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิกมากกว่าผู้แทนที่เป็นบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก
ตามความสามารถส่วนบุคคล 

2. อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยผู้แทนที่แต่งตั้งโดยประเทศสมาชิก ที่มาจากการเลือกตั้งใน

ที่การประชุมสมัยสามัญ และคณะกรรมการบริหารจะใช้อ านาจหน้าที่ในการบริหารงานตามที่ได้รับมอบหมาย
จากท่ีประชุมสมัยสามัญ และด าเนินการแก้ปัญหาเฉพาะที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมสมัยสามัญในแต่ละสมัย
ของการประชุม 

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกจากธรรมนูญและกฎ
ข้อบังคับและมาตรการที่ก าหนดโดยที่ประชุมสมัยสามัญ รวมทั้งได้รับการก าหนดเพ่ิมเติมจากมติบางข้อของที่
ประชุมสมัยสามัญ อ านาจหน้าที่อ่ืนๆ เกิดขึ้นจากข้อตกลงระหว่างองค์การยูเนสโกกับองค์การสหประชาชาติ 
องค์การช านัญพิเศษ และองค์การระหว่างรัฐบาลอ่ืนๆ ภายใต้ข้อก าหนดในมาตราที่ 5 ของรัฐธรรมนูญคณะ
กรรมการบริหาร ดังนี้ 

1) จัดเตรียมระเบียบวาระของการประชุมสมัยสามัญ 
2) ตรวจสอบงบประมาณโดยประมาณการที่จัดส่งโดยผู้อ านวยการใหญ่ พร้อมทั้งโครงการ

งานขององค์การยูเนสโก 
3) รับผิดชอบการบริหารโครงการในที่ประชุมตามโครงการที่ที่ประชุมสมัยสามัญให้การ

รับรอง 
4) อาจท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของสหประชาชาติในสมัยประชุมทั่วไปของการประชุมสมัย

สามัญ หากเกิดปัญหาขึ้นในที่ประชุมสมัยสามัญหรือท่ีประชุมมีการหยิบยกปัญหาดังกล่าว
ขึ้นมาพิจารณา 

5) รับรองการเข้าเป็นสมาชิกใหม่ในองค์การสหประชาชาติ ในที่ประชุมสมัยสามัญ 
6) อาจขอค าแนะน าจากศาลโลกในระหว่างการประชุมสมัยสามัญ 
7) เสนอชื่อผู้สมัครในต าแหน่งผู้อ านวยการใหญ่เพ่ือให้ที่ประชุมสมัยสามัญแต่งตั้ง 

นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารยังมีสิทธิพิเศษในการเป็นผู้สังเกตการณ์ขององค์การยูเนสโก 
ซึ่งมีส่วนร่วมในงานขององค์การและสามารถตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งคณะกรรมการอาจพิจารณาปัญหาที่ต้องการการแก้ไขก่อนการประชุมสมัยสามัญในครั้งหน้า และให้
ค าแนะน าในหลายๆเรื่อง คณะกรรมการบริหารอาจรริเริ่มเสนอข้อพิจารณาที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือน าเสนอ
กระบวนการหรือวิธีการด าเนินการใหม่ๆ ในการปรับปรุงการท างานขององค์การยูเนสโก 

ในการเปิดการประชุมต่อจากการประชุมสมัยสามัญขององค์การยูเนสโกจะมีการคัดเลือก
ประธานจากผู้แทนประเทศสมาชิกให้ด ารงต าแหน่งอยู่ในวาระ 2 ปี ประธานไม่มีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งใหม่
โดยทันทีทันใด ประธานสามารถเรียกประชุมได้ในกรณีที่จ าเป็น  

3. สมัยประชุม 
คณะกรรมการบริหารจะประชุมกันในสมัยประชุมทั่วไป ซึ่งโดยปกติจะจัดขึ้นที่ส านักงานใหญ่

องค์การยูเนสโก ณ กรุงปารีส อย่างน้อยที่สุด 4 ครั้งในรอบ 2 ปี การประชุมคณะกรรมการบริหารจะจัดขึ้นในฤดู
ใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง สมัยการประชุมที่ยาวที่สุดในรอบ 2 ปี คือการประชุมในฤดูใบไม้ผลิของปีที่มีการ
ประชุมสมัยสามัญ ซึ่งในการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการจะมีการตรวจสอบ Blue Book ซึ่งเป็นร่างโครงการ
ส าหรับรอบระยะเวลา 2 ปี และจัดเตรียมระเบียบวาระและตารางการท างานของที่ประชุมสมัยสามัญ และใน
สมัยประชุมดังกล่าวอีกเช่นกัน จะมีการจับฉลากชื่อประเทศสมาชิกที่มีคณะผู้แทนอยู่ ในที่ประชุมที่ได้รับการ



จัดสรรที่นั่งให้อยู่ในแถวแรกทางซ้ายมือของห้องประชุมทุกห้อง คณะผู้แทนอ่ืนๆ จะได้รับการจัดสรรให้ประจ า
ต าแหน่งที่นั่งตามล าดับอักษรในภาษาฝรั่งเศส 

ประธานคณะกรรมการบริหารอาจเข้าร่วมการประชุมสมัยวิสามัญ ตามค าร้องเป็นลายลักษณ์
อักษรของสมาชิกในคณะกรรมการ 6 คน หรือเมื่อประธานคณะกรรมการบริหารเรียกประชุม คณะกรรมการ
บริหารอาจเข้าร่วมประชุมลับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการพิจารณาปัญหาพนักงาน 

ภาษาทางการของคณะกรรมการบริหารคือ ภาษาอาหรับ จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซียและสเปน 
4. กลุ่มงานสนับสนุน 
ภายในสมาชิกของคณะกรรมการบริหารจะมีการตั้ งคณะกรรมาธิการ 2 ชุด  คือ 

คณะกรรมาธิการฝ่ายการเงินและบริหาร และคณะกรรมาธิการฝ่ายโครงการและประสานงานระหว่างประเทศ 
และคณะกรรมการ 3 ชุด คือ คณะกรรมการพิเศษ คณะกรรมการว่าด้วยอนุสัญญาและข้อแนะน า และ
คณะกรรมการว่าด้วยองค์การระหว่างประเทศที่ไม่สังกัดรัฐบาล กลุ่มงานสนับสนุนจะเป็นหน่วยงานถาวรและ
ประธานของกลุ่มเหล่านี้จะได้รับการคัดเลือกจากผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากประเทศสมาชิกให้เข้ารับการ
คัดเลือกในคณะกรรมการบริหาร โดยการลงคะแนนลับของคณะกรรมการบริหาร 
 

บทบาทของคณะกรรมการแห่งชาติ 
 ประเทศสมาชิกบางประเทศจะเรียกร้องให้ประธานหรือเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ เป็นผู้แทนใน
คณะกรรมการบริหารหรือท าหน้าที่เป็นผู้แทนส ารอง ซึ่งแนวคิดดังกล่าวจะท าให้คณะกรรมการแห่งชาติสามารถ
มีผู้แทนเพ่ือมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารและท าให้คุ้นเคยกับวิธีการด าเนินงาน
ขององค์การยูเนสโก การมีส่วนร่วมดังกล่าวท าให้มีการติดต่อกับผู้แทนของประเทศสมาชิกในคณะกรรมการ
บริหารและส านักเลขาธิการขององค์การยูเนสโก รวมทั้งส่งเสริมการท างานร่วมกับผู้เข้าร่วมการประชุมอ่ืนๆ (ทั้ง
ประธาน เลขาธิการ และสมาชิกในคณะกรรมการแห่งชาติประเทศอ่ืนๆ) และประการสุดท้ายวิธีการดังกล่าวจะ
เป็นการให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการแห่งชาติที่ไม่ได้มีผู้แทนอยู่ในคณะกรรมการบริหาร 
 อย่างไรก็ตามประเทศที่ไม่ได้มีผู้แทนเป็นกรรมการอยู่ในคณะกรรมการบริหารสามารถท่ีจะจัดส่งผู้แทน
เข้าร่วมสังเกตการณ์เพ่ือติดตามการประชุมได้ด้วย 

บทบาทของประเทศไทย 

ประเทศไทยได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริหารของยูเนสโกในระหว่างการประชุมสมัย
สามัญของยูเนสโก ครั้งท่ี 36 เมื่อเดือนตุลาคม 2554 โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2554 จนถึงเดือนตุลาคม 2558 คณะกรรมการบริหารของยูเนสโก มีหน้าที่ในการพิจารณาและติดตามการ
ด าเนินงานของส านักเลขาธิการของยูเนสโกให้สอดคล้องกับมติการประชุมสมัยสามัญ พิจารณาเสนอระเบียบ
วาระการประชุมสมัยสามัญ โครงการ/กิจกรรม และการปฏิบัติงานขององค์การยูเนสโก รวมทั้งงบประมาณของ
องค์การตามที่ผู้อ านวยการใหญ่เสนอ 

ส าหรับคนไทยที่ได้รับเลือกให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารยูเนสโกคือ 
1. ม.ล.ปิ่น มาลากุล ด ารงต าแหน่งระหว่างปี พ.ศ.2494 - 2498 (ค.ศ.1951-1955) 
2. ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ ด ารงต าแหน่งระหว่างปี พ.ศ.2524-2527 (ค.ศ.1981-1984 : 

เป็นรองประธานระหว่างปี ค.ศ.1981-1984) 
3. ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ ด ารงต าแหน่งระหว่างปี พ.ศ.2532-2536 (ค.ศ.

1989-1993) และ พ.ศ.2538-2542 (1995-1999)  



ในอดีตต าแหน่งกรรมการบริหารจะเป็นการเลือกตั้งโดยตัวบุคคลแต่ยูเนสโกได้ปรับให้เป็นการ
เลือกตั้งโดยประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 โดยผู้แทนประเทศไทยที่เข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหาร
คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ 
สหประชาชาติ ซึ่งในช่วงเวลาที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารมีดังนี้ 

1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ด ารงต าแหน่ง พ.ศ. 2548 - 2552 (ค.ศ.2005-2009) 
ได้แก่ 

1.1 นายจาตุรนต์  ฉายแสง ด ารงต าแหน่งตั้งแต่เดือนตุลาคม 2548 - 2549 (ค.ศ.2005-2006 
: เป็นรองประธานในปี 2548) 

1.2 ศาสตราจารย์ วิจิตร ศรีสอ้าน ด ารงต าแหน่งระหว่างปี 2549- 2551 (ค.ศ. 2006-2008) 
1.3 นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ด ารงต าแหน่งตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2551 - 19 ธันวาคม 2551 

(ค.ศ.2008) 
1.4 นายศรีเมือง เจริญศิริ ด ารงต าแหน่ง พ.ศ.2551 - 2551 (ค.ศ.2008) 
1.5 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์   ด ารงต าแหน่ง 2551  - 2553 (ค.ศ.2008-2010) 

2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ด ารงต าแหน่งตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 - 2558 (ค.ศ.
2010 - 2015)  

2.1 นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ   ด ารงต าแหน่ง พ.ศ. 2553- ก.ย.2554 (ค.ศ.2010-2011) 
2.2 นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล ด ารงต าแหน่ง ต.ค. 2554- 17 ม.ค.2555  (ค.ศ.2011-2012) 
2.3 ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธ ารงเวช ด ารงต าแหน่ง 18 ม.ค.2555- 26 ต.ค.2555 (ค.ศ.2012-2012) 
2.4 นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา ด ารงต าแหน่ง 27 ต.ค.2555- 29 มิ.ย.2556 (ค.ศ.2012-2013) 
2.5 นายจาตุรนต์ ฉายแสง ด ารงต าแหน่ง 30 มิ.ย.2556-2557 (ค.ศ.2013-2014) 

 


