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ประเทศไทยผนึกสภา (IBE) ของยูเนสโก ร่วมผลักดันการพัฒนาศักยภาพประเทศสมาชิก                     
ในการออกแบบ  พัฒนา และปฏิรูปหลักสูตรการศกึษา  

เพ่ือจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคณุภาพ  
_____________________________________________________ 

 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับการแต่งตั้ง 
เป็นรองประธานสภา IBE และคณะกรรมการอ านวยการ (Steering Committee) ของสภา IBE 

 
นางผานิตย์ มีสุนทร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม                
สภาระหว่างประเทศด้ านการศึกษา (IBE) ครั้ งที่  65 ระหว่างวันที่  13-15 มกราคม 2559                         
ณ ส านักงาน IBE นครเจนีวา สหพันธรัฐสวิสเซอร์แลนด์ หลังจากประเทศไทยได้รับการเลือกตั้ง                       
ให้ เป็ นผู้ แทนของกลุ่ ม เอเชี ยและแปซิ ฟิ ก ในการด ารงต าแหน่ งรองประธานสภา IBE                                  
และคณะกรรมการอ านวยการของสภาว่าด้วยสถาบันการศึกษาระหว่างประเทศ  โดยมีวาระ 4 ปี 
(2015 – 2019)  ในระหว่างการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 38  

 

 
นางผานิตย์ มีสุนทร ได้รับมอบจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมสภา IBE 
ครั้งที่ 36 ระหว่าง วันที่ 13-15  มกราคม 2559 ณ สหพันธรัฐสวิสเซอร์แลนด์ โดยมีนายปราโมทย์ ด้วงอ่ิม  
รองผู้แทนถาวรไทยประจ าองค์การยูเนสโก และนางขนิษฐา ห้านิรัติศัย นักวิเทศสัมพันธ์ ช านาญการพิเศษ ส านัก
ความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าวด้วย 
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การประชุมสภา IBE จัดขึ้นทุกปี มวีัตถุประสงค์เพ่ือให้ที่ประชุมฯ ได้รับทราบและเห็นชอบ
โครงการและกิจกรรมที่สถาบัน IBE ได้ด าเนินการ พร้อมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบ                            

ร่างยุทธศาสตร์และแผนงานของ IBE 

การประชุมสภา IBE จัดขึ้นทุกปี มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ที่ประชุมฯ ได้รับทราบและเห็นชอบโครงการและกิจกรรม              
ที่สถาบัน IBE ได้ด าเนินการ พร้อมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์และแผนงานของ IBE ส าหรับ                   
การประชุมสภา IBE ครั้งที่ 36 จัดขึ้นเพ่ือรายงานผลการด าเนินกิจกรรมและงบประมาณประจ าปี 2558                   
ของส านักงาน IBE พร้อมให้ความเห็นชอบการจัดท าข้อเสนอการด าเนินกิจกรรมและงบประมาณ ประจ าปี 2559  
การประชุมครั้งนี้ ยังได้มีการจัดนิทรรศการเพื่อฉลองวาระครบรอบ 90 ปี ของส านักงาน IBE  

พิธีเปิดการประชุมสภา IBE ครั้งที่ 36 

การประชุมฯ เริ่มต้นด้ วยการ เปิ ดประชุม                 
และกล่าวสุนทรพจน์ของ  H.E. Prof. Godswill 
Obioma ประธานสภา IBE จากประเทศไนจีเรีย 
ซึ่งจะหมดวาระการด ารงต าแหน่งในการประชุม
ครั้ งนี้  โดยได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลไนจี เรีย                   
และกระทรวงศึกษาธิการของไนจีเรีย พร้อมทั้ง               
H.E. Mrs. Mariam Y. Katagu เอกอัครราชทูต
ถาวรไนจีเรียประจ าองค์การยูเนสโก ที่ ได้ให้ 
การสนับสนุนการด ารงต าแหน่งประธานสภา 
IBE ตลอดวาระ 2 ปี ที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้กล่าว

แสดงความคิดเห็นว่า การด าเนินงานของ IBE มีความส าคัญยิ่งและจ าเป็นที่จะต้องสร้างเครือข่ายการด าเนินงาน                
ที่เข้มแข็ง ต้องมีการประสานอย่างใกล้ชิดกับองค์การยูเนสโก ณ กรุงปารีส เพ่ือให้การด าเนินงานมีลักษณะ                
หลอมรวมและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้ IBE เป็นสถาบันแห่งความเป็นเลิศในด้านการพัฒนาหลักสูตร       
และด าเนินบทบาทส าคัญในการบรรลุเป้าหมายข้อที่ 4 “Education 2030” ในด้านการศึกษาของเป้าหมายวาระ
การพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยการด าเนินงานดังกล่าว จ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลของ
ประเทศสมาชิกยูเนสโก เพ่ือร่วมกันสนับสนุนการด าเนินงานทั้งในด้านงบประมาณ และทรัพยากรต่างๆ  
เพ่ือร่วมกันพัฒนาการศึกษา และร่วมกันส่งเสริม IBE ให้เป็นสถาบันแห่งความเป็นเลิศด้านการพัฒนาหลักสูตร 
และการประเมินหลักสูตรพร้อมทั้งได้กล่าวแสดงความยินดีประเทศที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกใหม่ของ  
สภา IBE ในการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 38 

 

 

การด าเนินงานของสถาบัน IBE  จะต้องสร้างเครือข่ายการด าเนินงานที่เข้มแข็ง                          
และต้องประสานอย่างใกล้ชิดกับองค์การยูเนสโก ณ กรุงปารีส                                           

เพ่ือให้การด าเนินงานมีลักษณะหลอมรวมและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน                                 
ส่งผลให้ IBE เป็นสถาบันแห่งความเป็นเลิศในด้านการพัฒนาหลักสูตร                                    

และด าเนินบทบาทส าคัญในการบรรลุเป้าหมายข้อที่ 4 “Education 2030”  ในด้านการศึกษา 
ของเป้าหมายวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ 
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การเลือกตั้งประธานสภา IBE และรองประธานสภา IBE 

ในระหว่างการประชุมสภา IBE ครั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้มีการเลือกตั้งประธานสภา IBE  
แทนประธานสภา IBE ที่ได้สิ้นสุดวาระ ที่ประชุมได้เสนอให้ผู้แทนกลุ่มอาหรับด ารง
ต าแหน่งสภา IBE ได้แก่ H.E. Dr. Hamood bin Khalfan AL-HARTI จากรัฐสุลต่าน
โอมาน นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้มีการเสนอชื่อผู้ด ารงต าแหน่งรองประธานสภา IBE 
จาก 5 ภูมิภาค ภูมิภาคละ 1 คน ซึ่งรองประธานสภาดังกล่าวจะด ารงต าแหน่ง             
ในคณะกรรมการอ านวยการ (Steering Committee) ของ สภา IBE ด้วยเช่นกัน 
ส าหรับประเทศไทย รองศาสตราจารย์ก าจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับ
การเสนอชื่อให้เป็นรองประธานสภา IBE และคณะกรรมการอ านวยการของสภา IBE 
 
 

รองศาสตราจารย์ก าจร ตติยกวี ปลดักระทรวงศึกษาธิการได้รับการเสนอชื่อให้เป็น 
รองประธานสภา IBE และคณะกรรมการอ านวยการของสภา IBE 

 
ที่ประชุมฯ ได้ให้การรับรองสมาชิกซึ่งเข้าด ารงต าแหน่งรองประธานสภา IBE ดังนี้ 
กลุ่มท่ี 1  (ยุโรปตะวันตก และอเมริกาเหนือ ได้แก่ Prof. Constantinos CARTALIS จากกรีซ 
กลุ่มท่ี 2  (ยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก) ได้แก่ Dr. Liesam OSE จากแลทเวีย 
กลุ่มท่ี 3 (ละตินอเมริกาและแคริบเบียน) ได้แก่ Mr. Roberto Salone จากบราซิล 
กลุ่มท่ี 4 (เอเชียและแปซิฟิก) ได้แก่ รองศาสตราจารย์ก าจร ตติยกวี ประเทศไทย 
กลุ่มท่ี 5   (แอฟริกา) เนื่องจากประเทศแอฟริกาใต้ และมาดากัสการ์ ซึ่งเป็นผู้แทนในสภา IBE ไม่ได้เขา้ร่วม

การประชุมครั้งนี้ จึงขอให้ทั้งสองประเทศนี้ตกลงกัน และเสนอชื่อผู้เข้าร่วมเป็นรองประธาน และ
น าเสนอชื่อดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้สมาชิก IBE ให้ความเห็นชอบ 

 

วาระการรายงานโครงการและกิจกรรมของสถาบนั IBE 

 Dr. Mmantsetsa Marope ผู้อ านวยการสถาบัน 
IBE ได้รายงานกิจกรรมและงบประมาณของสถาบัน IBE 
แก่สภา IBE ปี 2558 ซึ่งได้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์
และโครงการด าเนินงานระหว่างปี 2555-2560 เพ่ือการ
ด ารงสถานะของสถาบัน IBE ให้เป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศ
ในด้านหลักสูตรและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเรียน การ
สอน และการประเมินผล สรุปได้ดังนี้ 
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การส่งเสริมด้านนวัตกรรมและการเป็นผู้น าในด้านหลักสูตร การเรียนรู้ และการประเมินผล เพ่ือช่วยเหลือประเทศต่าง  ๆ
ในการพัฒนาหลักสูตร ทั้งในระดับประเทศ และระดับโลก เนื่องจากหลักสูตรเป็นเครื่องมือในการก าหนดนโยบายและ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
การพัฒนากรอบการจัดท าหลักสูตร เพ่ือการสนองตอบความต้องการของประเทศสมาชิก โดยค านึงถึงประเด็น 
ที่ส าคัญ และจ าเป็นที่ส าคัญและจ าเป็นในด้านการจัดท าหลักสูตร การเรียนรู้ และการประเมินผล 
การสร้างและจัดการองค์ความรู้ในด้านหลักสูตร การเรียนรู้ และการประเมินผล เพ่ือการจัดท าและเข้าถึงความรู้
เชิงประจักษ์ทั้งในด้านกายภาพและเนื้อหาต่างๆ ที่เก่ียวกับหลักสูตร การเรียนรู้ และการประเมินผล 
การพัฒนาคุณภาพและการพัฒนาอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการศึกษาและการเรียนรู้ เพ่ือช่วยให้ประเทศสมาชิก
ให้สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและให้โอกาสการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน 
การเป็นผู้น าการหารือด้านหลักสูตร การเรียนรู้และการประเมินผล โดยให้มีการจัดการประชุมวิชาการระหว่าง
ประเทศด้านการศึกษา (International Conference on Education) เป็นประจ า เพ่ื อส่ งเสริมบทบาท                    
ของสถาบัน IBE ให้สามารถเป็นผู้สนับสนุนด้านการจัดท าและการพัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมบทบาทของ IBE  
ในการเป็นสถาบันแห่งความเป็นเลิศด้านหลักสูตร การเรียนรู้และการประเมินผลของโลก 
การพัฒนาสถาบันและองค์กรเพื่ อส่ งเสริมศั กยภาพของ IBE ในการด าเนิ นการตามยุทธศาสตร์                     
เพ่ือการบรรลุเป้าหมายข้อที่  4 ด้านการศึกษา และวาระการพัฒนา 2030 และสามารถด าเนินภารกิจ 
ด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
การด าเนินงานตาม Main Line Action 1 ของสถาบัน IBE 

สถาบัน IBE ได้ให้การสนับสนุนประเทศสมาชิกในการพัฒนาระบบการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษารวมถึงโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนทุกคนตลอดชีวิต โดยในปี 2558 สถาบัน IBE ได้ส่งเสริม
บทบาทในการเป็นผู้น าโลกในการสร้างนวัตกรรมทางหลักสูตร การเรียนรู้ และการประเมินผล เช่น การจัดท า
เอกสารเพ่ือการหารือในระหว่างการประชุมโลกด้านการศึกษาที่สาธารณรัฐเกาหลี อันน าไปสูการเปลี่ยนแปลง
กระบวนทัศน์ในการจัดท าหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตรระดับชาติในวาระการพัฒนอย่างยั่งยืนของ
สหประชาชาติ โดยเน้นความส าคัญของหลักสูตรที่จ าเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายการศึกษาในวาระการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนของสหประชาชาติ  นอกจากนี้  ยังมีการส่งเสริมการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรในระดับสูงกว่า 
ปริญญาตรี ในด้านการออกแบบหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการขยายหลักสูตรในระดับ
ประกาศนียบัตรในภูมิภาคต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันในการออกแบบ และพัฒนา
หลักสูตรในการศึกษาระดับต้น การส่งเสริมการออกแบบหลักสูตรด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมืองโลก  
การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย การส่งเสริมศักยภาพในการออกแบบหลักสูตร 
ที่ครอบคลุมทุกคน การส่งเสริมศักยภาพประเทศสมาชิกในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง 
การพัฒนาสมรรถนะ การส่งเสริมการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรส าหรับเยาวชน เป็นต้น 
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ผลที่คาดหวังท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพของรัฐสมาชิกในการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เป็นอุปสรรค
ต่อการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

ปัจจุบัน ประเด็นที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การขาดแคลนครูที่มีคุณภาพ 
การจัดสภาพแวดล้อมการศึกษาที่ เอ้ือต่อการจัดการเรียน การสอน ระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
ปัจจัยทางจิตวิทยา สังคมที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการขาดการกระบวนการเรียน การสอน
ที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น ในปี 2558 สถาบัน IBE ได้ให้การช่วยเหลือประเทศสมาชิกในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้แก่ 
สาธารณรัฐเซเชลส ์ ประเทศบอตสวานา สาธารณรัฐอาหรับอิยิปต์ ประเทศสวาซิแลนด์ สาธารณรัฐกาบอก และรัฐสุลต่าน
โอมาน เพ่ือช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาด้านหลักสูตรของประเทศดังกล่าว  
 
ผลที่คาดหวังท่ี 2 ได้แก่ การสร้างองค์ความรู้เพื่อให้เกิดกระบวนการตัดสินใจเชิงประจักษ์ และการด าเนินการ
ในการจัดหลักสูตร การเรียนรู้และการประเมินผลหลักสูตร  

สถาบัน IBE ได้สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานของสถาบันไปสู่ 
การเป็นสถาบันแห่งความเป็นเลิศ การส่งเสริมความแข็งแกร่งในการเป็นศูนย์การจัดเก็บความรู้ ข้อมูลต่างๆ   
การส่งเสริมศักยภาพในด้านการจัดการความรู้ การจัดการความรู้ให้แก่ประเทศสมาชิก นอกจากนี้ ยังได้มีการ
ปรับปรุงเว็บไซด์ของสถาบัน IBE ให้มีความทันสมัย เป็นศูนย์กลางความรู้ และเวทีส าหรับติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
ในด้านการพัฒนาหลักสูตร การเรียนรู้ และการประเมินผลส าหรับประเทศต่างๆ 
 
การประชมุนานาชาติว่าด้วยการศึกษา (International Conference on Education : ICE)  

สถาบัน IBE ได้ร่วมมือกับคณะท างาน ICE โดยมี Prof. Cartalis จากประเทศกรีซ เป็นประธาน
คณะท างาน เพ่ือจัดท ารายละเอียดส าหรับการประชุม ICE ครั้งต่อไป โดยพิจารณาในประเด็นที่ เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย  

1. งบประมาณและทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรับการจัดการประชุม  
2. ประเทศเจ้าภาพ  
3. ก าหนดเวลา และช่วงระยะเวลาการประชุม ICE ครั้งต่อไป  
4.  หัวข้อการประชุม ICE เช่น “ Curriculum at the Crossroads : Charting Pathways for 

the future” และหั วข้อย่อย  ได้แก่  1) Equity of education quality / Engendering social equity 
and inclusion through curriculum 2) Competencies for future global citizens 3) 
Multiculturalism and international cooperation in curriculum 4) Curriculum for excellence 
in STEM and innovation 5) Effecting lifelong learning policies through curriculum  
6) Cultural and natural heritage(s) in curriculum 7) Curriculum and multi-disciplinarily: 
the case of climate change 

5. ประเภทและโครงสร้างของ ICE  
6. เวลาส าหรับกระบวนการเตรียมการ  
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ทั้งนี้ การด าเนินงานในขั้นตอนต่อไป จะได้แก่ การเสนอให้คณะกรรมการบริหารของยูเนสโกและ  
การประชุมสมัยสามัญของยูเนสโกพิจารณา การหาแหล่งงบประมาณในการด าเนินการ และการเตรียมการ 
จัดประชุม ICE ในขั้นตอนต่อไป   
 
การพัฒนาสถาบันและองค์กร  

สถาบัน IBE ได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาสถาบันและองค์กรต่างๆ รวมทั้งสถาบัน IBE ใน 6 
โครงการส าคัญ ประกอบด้วย 1) การเพ่ิมจ านวนบุคลากรของ IBE และผู้เชี่ยวชาญ 2) การขยายหุ้นส่วน 
เชิงยุทธศาสตร์ของ IBE 3) การขยายแหล่งงบประมาณของ IBE  4) การส่งเสริมความเข้มแข็งของการประกัน
คุณภาพภายนอก 5) การส่งเสริมศักยภาพด้วยการรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับผลกระทบของโครงการ
ต่างๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับโครงการชูธง 6) การส่งเสริมข้อริเริ่มด้านการศึกษาของ IBE เกี่ยวกับ Education 
2030 ในส่วนของเป้าหมายที่ 4 ด้านการศึกษาที่มีเป้าประสงค์ 8 ประการ  เพ่ือขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ  

ข้อมติจากวาระการน าเสนอรายงานของผู้อ านวยการสถาบัน IBE ปี 2558 ที่ประชุมฯ มีมติดังนี้ 

1. รับรองรายงานของผู้อ านวยการ IBE ตลอดกิจกรรมการด าเนินงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
2. ชื่นชมผู้อ านวยการ IBE และเจ้าหน้าที่ในการด าเนินโครงการต่างๆ ระหว่างปี 2558 และ

ผลกระทบที่เก่ียวข้อง และความพยายามในการระดมทรัพยากรและการส่งเสริมความเข้มแข็งของส านักงาน  
3. ให้การรับรองบัญชีใช้จ่ายงบประมาณของสถาบัน IBE ปี 2557  ที่ผ่านความเห็นชอบจาก

ส านักงานการเงินขององค์การยูเนสโก และผ่านการตรวจสอบโดยองค์กรตรวจสอบทางการเงิน และได้รับ                     
ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2558 

4. ให้การรับรองกฎระเบียบด้านการเงินส าหรับสถาบันประเภทที่ 1 ของยูเนสโก ที่ได้รับการรับรอง
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโกวาระที่ 197 เมื่อเดือนตุลาคม 2558 และได้ผ่านการตรวจสอบแล้ว 

5. รับทราบการด าเนินงานด้านการเงินของสถาบัน IBE เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 
6. การมอบหมายให้คณะกรรมการอ านวยการให้การรับรองบัญชีใช้จ่ายปี 2558 ที่ผ่านการรับรอง

โดยส านักงานการบริหารจัดการด้านการเงินของยูเนสโก และผ่านการตรวจสอบโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                 
ในการประชุมในปี 2559  

วาระการน าเสนอโครงการและแผนงานของสถาบัน IBE ปี 2559 

ผู้อ านวยการสถาบันIBE ได้น าเสนอโครงการและผลงานของสถาบัน IBE ปี 2559  ซึ่งจัดท าขึ้น
อย่างสอดคล้องกับเป้าหมายวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 4 ด้านการศึกษา 
และวาระการพัฒนาการศึกษา 2030 และเป็นไปอย่างสอดคล้องกับการด าเนินงานตามภารกิจของยูเนสโก 
ที่มุ่งจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพส าหรับทุกคน และเป็นการศึกษาตลอดชีวิต โดยไม่ค านึงถึงเพศ เชื้อชาติ ศาสนา 
หรือภาษา โดยภารกิจของ IBE จะมุ่งเน้นความเป็นเลิศในด้านหลักสูตรและการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหลักสูตร
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จะเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการเรียนรู้ การสอนและการประเมินผล เป็นสิ่งส าคัญยิ่งต่อการจัด
การศึกษาตามเป้าหมายที่ 4 ของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยในปี 2559 สถาบัน IBE 
ได้เสนอแนวทางการด าเนินการดังนี้ 1) การสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายที่ 4 ด้านการศึกษา และเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไว้เฉพาะในระดับประเทศ 2) การขยายความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่ประเทศสมาชิกในการพัฒนา
คุณภาพและการพัฒนาการศึกษา รวมถึงการจัดการศึกษาตลอดชีวิต  3) การให้ความส าคัญสู่ เป้าหมาย  
ผลการด าเนินงานที่มุ่งหวังของสาขาการศึกษาตามที่ได้ก าหนดไว้ในเอกสารแผนงานและงบประมาณ C/5  
4) การหลอมรวมและขยายความก้าวหน้าของ IBE ในฐานะเป็นสถาบันที่ เป็นเลิศด้านการศึกษา และ 
มีการด าเนินงานที่ตรงกับสาขาการด าเนินงานตามแผนระยะกลางขององค์การยูเนสโก 

 ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายที่คาดหวังที่ 1 ของสถาบัน IBE 

สถาบัน IBE มุ่งพัฒนาบุคลากรและสถาบันในการออกแบบหลักสูตร รวมถึงการพัฒนา และ 
การด าเนินการเพื่อการจัดท ากระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพ การจัดท านวัตกรรมด้านหลักสูตร การปฏิรูป
และการทบทวนข้อริเริ่มต่างๆ ส าหรับปี 2559 โดยสถาบัน IBE จะยังคงเสริมสร้างความเข้มแข็งในการเป็นผู้น า
ทางปัญญาในการจัดท าหลักสูตร การเรียน การสอน และการประเมินผล สิ่ งดังกล่าวรวมถึงกระบวนการ
ด าเนินการต่างๆ ตามที่ได้มีการหารือในระหว่างการประชุมโลกด้านการศึกษา เมื่อปี 2558 นอกจากนี้ สถาบัน 
IBE จะยังคงขยายความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่ประเทศสมาชิกในการด าเนินการจัดท ากรอบหลักสูตรให้เป็นไป
อย่างสอดคล้องกับเป้าหมายที่ 4 ด้านการศึกษา รวมถึงการค านึงถึงบริบทในด้านเทคโนโลยีและการคาดการณ์
เกี่ยวกับสมรรถนะส าหรับอนาคตด้วย นอกจากนี้ สถาบัน IBE จะยังคงมุ่งขยายการด าเนินงานด้านหลักสูตร 
ที่สูงกว่าระดับปริญญาตรีที่เพ่ิมมากขึ้นในภูมิภาคต่างๆ ภายในปี 2559 และจะให้ความส าคัญต่อการเสริมสร้าง                 
องค์ความรู้บนพ้ืนฐานงานวิจัย เพ่ือเป็นหลักประกันว่าหลักสูตรต่างๆ ของ IBE จะมีคุณภาพ และสอดคล้องกับ
ความต้องการในปัจจุบัน 

ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายที่คาดหวังที่ 1  a ของสถาบัน IBE  ด้วยการส่งเสริมความแข็งแกร่งของ 
ประเทศสมาชิกในการวิเคราะห์ แก้ไขอุปสรรคในการจัดการศึกษาเพ่ือให้เกิดความเท่าเทียม และมีคุณภาพ  
โดยการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ จะอยู่บนพ้ืนฐานของการพัฒนา นอกจากนี้  ยังได้ให้ความส าคัญต่อ 
การด าเนินงานตามเป้าหมายที่ 4 ของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ และให้ความช่วยเหลือ
ด้านเทคนิคแก่ประเทศสมาชิกในการบรรลุเป้าหมายการด าเนินการดังกล่าว พร้อมทั้งได้หลอมรวมการด าเนินงาน
ดังกล่าวไว้ในแผนการด าเนินงานปี 2558 ด้านการศึกษา โดยค านึงถึงความเป็นจริงที่ว่าหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ                  
จะเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  โดยจะต้องให้ความส าคัญต่อสภาพแวดล้อมด้านการจัด 
การเรียนการสอน รวมถึงระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ  

ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายที่คาดหวังที่ 2 ของสถาบัน IBE  ด้วยการจัดท าองค์ความรู้ที่เหมาะสมส าหรับ
เป็นข้อมูลน าเสนอผู้มีอ านาจตัดสินใจ และก าหนดแนวปฏิบัติต่างๆ ในการจัดท าหลักสูตร การเรียน การสอนและ
การประเมินผลส าหรับการด าเนินการในปี 2559 รวมถึงการด าเนินการเพ่ือเผยแพร่ความรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมาย 
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โดยให้ความส าคัญกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร นักประเมินผล ผู้อบรมครู ครู และผู้ก าหนดนโยบาย พร้อมทั้ง
จัดท าสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ เพ่ือเผยแพร่ความรู้ตามภารกิจหลักของสถาบัน 

การประชมุนานาชาติว่าด้วยการศึกษา (International Conference on Education : ICE)  
สถาบัน IBE ยังคงจัดให้มีการหารือร่วมกับหุ้นส่วนความร่วมมือโดยผ่านช่องทางต่างๆ การหารือ 

จะเน้นในประเด็นการท าอย่างไรที่จะสอดคล้องกับหลักสูตรระดับชาติ และวาระการศึกษา ปี 2030   
การพัฒนาสถาบันและองค์กร  

สถาบัน IBE ให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมศักยภาพของ IBE ระหว่างปี 2559 โดยเน้นสิ่งท้าทาย
ต่างๆ ที่คุกคามการพัฒนาองค์การ และศักยภาพการให้บริการของสถาบัน IBE โดยเน้นการด าเนินการในเรื่อง
ต่างๆ ดังนี้ 1) การขยายการบริจาค โดยสมัครใจจากประเทศสมาชิก โดยเริ่มจากประเทศสมาชิกที่เป็นสภา IBE 
2) การจัดการประชุมของประเทศซึ่งมีศักยภาพในการบริจาคให้ IBE  โดยสมัครใจ ซึ่งนอกเหนือจากประเทศที่เป็น
สมาชิกของสภา IBE 3) การจัดหาผู้สนับสนุนการด าเนินงาน IBE โดยเริ่มจากสมาชิกสภา IBE และขยายฐาน 
การด าเนินงาน และ 4) การจัดหาหุ้นส่วนความร่วมมือที่หลากหลายมากกว่าประเทศสมาชิก IBE 
 
ข้อมติจากวาระการน าเสนอรายงานของผู้อ านวยการสถาบัน IBE ส าหรับการด าเนินงาน
ในอนาคต ปี 2559 สภา IBE ได้มีมติดังนี ้

1.  แสดงความชื่นชมผู้อ านวยการ IBE ที่เน้นการด าเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ในการน าเสนอโครงการ
และกิจกรรมส าหรับปี 2559 

2. รับรองการด าเนินโครงการและกิจกรรม ตลอดจนงบประมาณ ส าหรับปี 2559  
3. รับรองข้อมติดังนี้ 

 การยอมรับที่จะระดมทรัพยากรทางการเงินและมนุษย์ให้แก่สถาบัน IBE ตามที่ปรากฏ 
ในข้อบังคับของ IBE เพ่ือที่จะน ามาซึ่งทรัพยากรที่พอเพียงและยั่งยืน โดยเฉพาะการบริจาคโดยสมัครใจให้แก่
งบประมาณหลักของสถาบัน IBE 

 การสนับสนุนข้อเรียกร้องของผู้อ านวยการ IBE ต่อส านักงานใหญ่ยูเนสโกในการให้มีการ
จดัสรรต าแหน่งประจ าโดยใช้งบประมาณพิเศษเพ่ือให้สถาบัน IBE มีความคงอยู่อย่างยั่งยืน  

 การระลึกถึงข้อตัดสินใจเกี่ยวกับการประชุม ICE ที่ ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุม
คณะกรรมการอ านวยการในระหว่างการประชุมเมื่อเดือนมิถุนายน 2558 ที่ได้ตัดสินใจที่จะหารือกับสมาชิก 
ที่ได้รับการเลือกตั้งจากกลุ่มภูมิภาคในการระดมทรัพยากรอย่างพอเพียงเพ่ือที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ICE                       
ที่นครเจนีวา และให้มีการรายงานผลให้ที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการฯ ทราบผลการหารือ 

 สภา IBE ได้มอบอ านาจให้คณะกรรมการอ านวยการตัดสินใจว่าจะยังคงความพยายาม 
ในการระดมทรัพยากรเพ่ือให้สวิสเซอร์แลนด์จัดการประชุม หรือเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกอ่ืนเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุม 
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ข้อตัดสินใจ 

สภา IBE ได้มีมติให้เสนอต่อผู้อ านวยการใหญ่องค์การยูเนสโก ดังนี้ 

 การประชุมสภา IBE วาระท่ี 66 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2559 
 การประชุมคณะกรรมการอ านวยการของสภา IBE จะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2559 โดยจะมีการก าหนด

วันที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งภายหลังจากการหารือกับประธาน รองประธาน และผู้อ านวยการ IBE แล้ว 
การจัดนิทรรศการเฉลิมฉลองวาระ 90 ปีของการก่อตั้งสถาบัน IBE 
 

ในระหว่างการจัดประชุมสภา Council ผู้ เข้ าประชุมฯ               
ได้มี โอกาสเยี่ยมชมนิทรรศการของสถาบัน IBE ที่จัดขึ้น                  
ในหัวข้อ “90-year Quest for Excellence in Education” 
ซึ่งจัดขึ้นที่ส านักงานสหประชาชาติ นครเจนีวา 

 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสภา IBE 

 กระทรวงศึกษาธิการควรพิจารณาเสริมสร้างความร่วมมือกับสถาบัน IBE ให้มีความเข้มแข็งขึ้น   
เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของไทย และปรับปรุงการเรียนการสอนในระดับต่างๆ 
กระทรวงศึกษาธิการอาจพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นเจ้าภาพร่วมในการประชุมส าคัญต่างๆ ของ IBE  
ในอนาคต เพ่ือส่งเสริมบทบาทน าของไทยในต าแหน่งรองประธานสภา IBE และกรรมการอ านวยการของสภา IBE 

 กระทรวงศึกษาธิการควรใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ทั้งจากเอกสารสิ่งพิมพ์และข้อมูลจากเว็บ
ไซด์ของสถาบัน IBE เพ่ือเป็นข้อมูลส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียน การสอน และการเสริมสร้างความรู้
ด้านการศึกษาต่างๆ ของประเทศไทย 

 

สรุปโดย ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป 
มกราคม 2559 


