
นาย ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมหารือสภา IBE                      
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ IBE คงความเป็นเลิศด้านการพัฒนาหลักสูตร                     
ของยูเนสโก พร้อมผลักดันการจัดท ามาตรฐานกลางหลักสูตรเพื่อใช้อ้างอิงใน
ประเทศสมาชิก 

 
ดร. ชัยยศ อ่ิมสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ใน
ฐ า น ะ เ ล ข า ธิ ก า ร ค ณ ะก ร รม ก า ร แห่ ง ช า ติ ว่ า ด้ ว ย                    
ก า ร ศึ ก ษ า ฯ  ส ห ป ร ะ ช า ช า ติ  ไ ด้ เ ป็ น หั ว ห น้ า                          
คณะผู้แทนไทย  เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสภาระหว่าง
ประเทศด้านการศึกษา หรือสภา IBE ครั้งที่ 66 ระหว่าง

วันที่ 14-15 ธันวาคม 2559  ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยมีนางสาวนงศิลินี โมสิกะ ผู้อ านวยการ
ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. นายปราโมทย์ ด้วงอ่ิม รองผู้แทนถาวรไทยประจ ายูเนสโก และนาง
ขนิษฐา ห้านิรัติศัย รักษาการนักวิเทศสัมพันธ์เชี่ยวชาญ เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมฯ   

 
การประชุมสภา IBE ครั้งที่ 66 จัดขึ้นเพ่ือรับทราบและเห็นชอบผล
การด าเนินงาน กิจกรรม และงบประมาณของสถาบัน IBE ในปี 2559 
และร่วมก าหนดแนวทางการด าเนินงานของสถาบัน IBE ในอนาคต 
ส าหรับประเทศไทยได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกองค์การยูเนสโก ให้
เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสภา IBE ขององค์การยูเนสโก ครั้งที่ 38 เมื่อปี 
2558 โดยมีสมาชิกจาก 12 ประเทศเข้าร่วมประชุม คือ แอฟริกาใต้ 
โบลิเวีย บราซิล กรีซ คูเวต ลัตเวีย มาดาร์กัสการ์ มองโกเลีย โอมาน 
โรมาเนีย สวิตเซอร์แลนด์ และประเทศไทย โดยมี Dr. Hamood bin 
Khalfan AL-HARTHI จากรัฐสุลต่านโอมาน ประธานสภา IBE เป็น
ประธานการประชุมฯ  
 
ทีป่ระชุมฯ ร่วมหารือและให้การรับรองผลการด าเนินกิจกรรมของสถาบัน IBE ในปี 2559 ซึ่งน าเสนอโดย Dr. 
Mmantsetsa Marope ผู้อ านวยการสถาบัน โดยโครงการและกิจกรรมที่ผ่านมายังคงมุ่งเน้นการด ารงบทบาท 
และความเข้มแข็งของสถาบันฯ ในการเป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านการพัฒนาหลักสูตรของยูเนสโก แม้ว่า
ปัจจุบัน ก าลังเผชิญปัญหาด้านการขาดแคลนงบประมาณ จากสาเหตุภาวะการเงินตึงตัวของหน่วยงานภายใต้
องค์การยูเนสโก และการปรับลดงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลสมาพันธรัฐสวิส ประเทศเจ้าภาพ   ดังนี้ 
 



โครงการและกิจกรรมในปี 2559 สถาบัน IBE  ยังเน้นการด ารงบทบาท และความ
เข้มแข็งของสถาบันฯ ในการเป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านการพัฒนาหลักสูตรของ
ยูเนสโก 

 
สถาบัน IBE ยังคงด าเนินโครงการชูธง (Flagship 
projects) อย่างต่อเนื่อง  เช่น การจัดท าเครื่องมือ
มาตรฐานกลางหลักสูตร เพ่ือน ามาใช้ส าหรับการ
อ้างอิงในประเทศต่างๆ การจัดตั้ง เครือข่ายโลกด้าน
หลักสูตร ซึ่งมีสมาชิกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการ
พัฒนาหลักสูตรจาก 127 ประเทศ นอกจากนี้  
สถาบัน IBE ยังเป็นศูนย์ข้อมูลในด้านการจัดแปล
ผลงานวิจัยเรื่องต่างๆ เช่น การจัดแปลผลงานวิจัย
เกี่ยวกับประสาทวิทยาการเรียนรู้ (neuroscience 

of learning) การจัดท าและตีพิมพ์ผลงานการศึกษาเรื่องการป้องกันความรุนแรงสุดโต่งด้วยการน าค่านิยมอัน
เป็นสากลมาใช้ในหลักสูตร การศึกษาเรื่องสะเต็มศึกษาส าหรับสตรี เป็นต้น นอกจากนี้  ส านักงาน IBE ได้เปิด
หลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรี ในภูมิภาค 3 แห่ง คือ แอฟริกา รัฐอาหรับ และละตินอเมริกาและแคริบเบียน 
และจะขยายไปยังยุโรปตะวันออกและเอเชียกลาง  ส านักงาน IBE ยังได้รับการยกย่องจากผู้อ านวยการใหญ่
ยูเนสโกว่าเป็นรูปแบบที่ดีเกี่ยวกับความร่วมมือใต้/ใต้ (South-South Cooperation) เช่น ได้ร่วมมือกับ
สาธารณรัฐเซเชลส์ในการให้บริการด้านการศึกษา และการดูแลเด็กปฐมวัย สนับสนุนรัฐสุลต่านโอมานในการ
พัฒนาการใช้ประโยชน์จาก ICT และยังมีแผนการด าเนินงานที่จะร่วมมือกับอินเดียในการให้บริการในด้าน ICT 
เพ่ือการสอนและการเรียนรู้ 
 

 
 
 
สภา IBE  ยังมีความร่วมมือกับสถาบันด้านเทคนิคและการเงินที่มีชื่อเสียงของโลก เช่น การร่วมลงนามข้อตกลง
กับสถาบันต่างๆ เช่น องค์การวิจัยทางสมองนานาชาติ (International Brain Research Organization: 



IBRO), Institute for Cultural Diplomacy (ICD) และ  Institute 
for Reconstruction and International Security Through 
Education (RISE) เป็นต้น  
 
ผู้อ านวยการสถาบัน IBE ยังได้รายงานถึงการด าเนินกิจกรรมที่ให้
สถาบันฯ ยังคงมีความโดดเด่นในเรื่องการพัฒนาหลักสูตร เช่น การ
ประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน
ในสถานที่ต่ างๆ การตี พิมพ์
รายงานประจ าปีเพ่ือเผยแพร่

การด าเนินกิจกรรมของส านักงานฯ การเผยแพร่กิจกรรมการด าเนินงาน
ของสถาบันในการประชุมระหว่างประเทศที่ส าคัญ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม 
สถาบันฯ ยังคงต้องการที่จะได้รับการสนับสนุนจากประเทศสมาชิก IBE 
ได้รูปแบบการบริจาคโดยสมัครใจ ในขณะที่ยังคงมีความพยายามที่จะมี
ความร่วมมือกับหน่วยงาน สถาบัน และภาคเอกชน เพ่ือให้การด าเนิน
โครงการต่างๆ มีประสิทธิภาพ และยังคงสถานะการเป็นศูนย์แห่งความ
เป็นเลิศด้านการพัฒนาหลักสูตรของยูเนสโก   
 
 

สภา IBE ได้ให้การรับรองโครงการและกิจกรรมที่สถาบัน IBE จะ
ด าเนินการในปี 2560  ภายใต้กรอบวาระโลกด้านการศึกษา 
“Education 2030” เนื่องจากการพัฒนาหลักสูตรเป็นหัวใจของ
การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถ้วน และเป็นการศึกษา
ตลอดชีวิตภายใต้แผนงานระยะกลางของสถาบัน (ปี 2558-
2564)  เพ่ือให้สถาบัน IBE ยังเป็นผู้น าด้านการพัฒนาหลักสูตร 
การสอน และการประเมินผลการส่งเสริมคุณภาพการเรียน การ
สอนอย่างเป็นระบบ การเป็นผู้น าด้านการหารือด้านการพัฒนา
หลักสูตร   และการเรียนรู้ในระดับโลก รวมถึงการพัฒนาองค์กร 
และสถาบันในด้านการพัฒนาหลักสูตร โดยในปี 2560 สถาบัน 

IBE จะยังคงให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพ การสร้าง
นวัตกรรมทางหลักสูตร การปฏิรูป และการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา ด้วยการจัดท าเครื่องมือ
มาตรฐานหลักสูตรกลางที่จะสามารถน าไปใช้อ้างอิงในการพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพของประเทศสมาชิก
ร่วมกัน โดยจะร่วมมือกับประเทศที่เลือกส าหรับการทดลองใช้เครื่องมือมาตรฐานกลางข้างต้น  การเป็น
ศูนย์กลางความรู้  ในการพัฒนาหลักสูตรด้านต่างๆ อาทิ หลักสูตรด้านการศึกษาและพัฒนาเด็กปฐมวัย 
หลักสูตรสะเต็มศึกษาส าหรับผู้หญิง หลักสูตรเพ่ือการอ่านและการเขียนส าหรับเด็กประถมต้น การศึกษา
ส าหรับเยาวชนและวัฒนธรรมเยาวชน  เป็นต้น 
 
 
 



ในปี 2560 สถาบัน IBE จะยังคงให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรที่
มีคุณภาพ การสร้างนวัตกรรมทางหลักสูตร การปฏิรูป และการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 
ด้วยการจัดท าเครื่องมือมาตรฐานหลักสูตรกลางที่จะสามารถน าไปใช้อ้างอิงในการพัฒนาหลักสูตรที่มี
คุณภาพของประเทศสมาชิกร่วมกัน 
 
สภา IBE ได้ให้การรับรองแผนการด าเนินกิจกรรมของสถาบันฯ ปี 2560 พร้อมทั้งได้ขอให้สถาบัน IBE 
วิเคราะห์แผนการด าเนินงบประมาณส าหรับปี 2560  พร้อมทั้งเปิด
โอกาสให้สมาชิก IBE ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องนี้กับ
ประธานสภา IBE และผู้อ านวยการเกี่ยวกับร่างงบประมาณที่
ผู้อ านวยการฯ น าเสนอจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559  และได้มอบ
ให้ประธานสภา IBE ไปหารือกับคณะกรรมการอ านวยการของสภา 
IBE เพ่ือรับรองแผนงบประมาณส าหรับปี 2560 ภายในวันที่ 15 
มกราคม 2560 นอกจากนี้ ยังได้ขอให้ผู้อ านวยการฯ จัดส่งเอกสาร
ส าหรับการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยก่อนการประชุมสภาฯ 10 วัน
ท าการ   
 
 

สภา IBE ได้ พิจารณาเรื่องการจัดการประชุมนานาชาติด้าน
การศึกษา หรือ ICE และเห็นชอบให้มีการชะลอการจัดการประชุม
ฯ ดังกล่าว ออกไป จนกว่าประเทศเจ้าภาพจะมีความพร้อมในการ
ให้การสนับสนุนการจัดการประชุมฯ ตามข้อมติของคณะกรรมการ
อ านวยการฯ 
 
 
 

 
ในระหว่างการประชุมสภาฯ ประเทศไทยได้เสนอให้สถาบัน IBE ยังคงพัฒนาความเข้มแข็งใน
การเป็นศูนย์ความรู้ (clearing house) ในเรื่องต่างๆ เช่น การบูรณาการเรื่องประสาทวิทยา
เพื่อการเรียนรู้ (neurosciences of learning) ไว้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย รวมถึงการ
สร้างองค์ความรู้เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงปัจจุบันที่โลกก าลังเผชิญปัญหาสังคมผู้สูงอายุ 
โดยให้ความส าคัญกับการศึกษาผู้ใหญ่ (adult education) และการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งใน
เรื่องนี้สถาบัน IBE ได้กล่าวว่าได้มีการสอดแทรกเนื้อหาดังกล่าวไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรม
ของสถาบันฯ แล้ว 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 

ก าหนดวันประชุมสภา IBE ครั้งที่ 67 ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2560 และการประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการฯ ในเดือนสิงหาคม 2560 
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