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ดร.ชัยยศ อ่ิมสุวรรณ ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเปนผูแทนประเทศไทย                                         
เขารวมจัดทํากรอบการศึกษาภายหลังป 2558:                                                 

เนนการศึกษาเพื่อขจัดความยากจน สงเสริมการมีสวนรวมของชนทุกกลุมในสังคม 
สงเสริมสันติภาพ และการพัฒนาอยางย่ังยืน                                                                                     

ในการประชุมนานาชาติเพ่ือความเปนพลเมืองโลก คร้ังที่ 2                                                 
ณ สํานักงานใหญองคการยูเนสโก กรุงปารีส                                

  ------------------------- 
ดร .ชัยยศ อ่ิมสุวรรณ ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการไดรับมอบจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ               
ใหเปนผูแทนประเทศไทยเขารวมการประชุมนานาชาติวาดวยการศึกษาเพ่ือความเปนพลเมืองโลกครั้งท่ี 2                 
ภายใตหัวขอ  ‘Planning for Post-2015: Building Peaceful and Sustainable Societies                          
ระหวางวันท่ี 28-30 มกราคม 2558 ณ สํานักงานใหญยูเนสโก กรุงปารีส โดยมีนายเฉลิมชัย พันธเลิศ   
ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และนางขนิษฐา หานิรัติศัย ผูแทนสํานักเลขาธิการ
คณะกรรมการแหงชาติวาดวยการศึกษาฯ สหประชาชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ เขารวมการประชุมฯ                     
รวมกับ คณะผูแทนถาวรประจําองคการยูเนสโก ผูเช่ียวชาญดานการศึกษาเพ่ือความเปนพลเมืองของโลก 
ส่ือมวลชนผูกําหนดนโยบาย หนวยงานสหประชาชาติ องคกรประชาสังคม ผูแทนเยาวชนและหุนสวน                     
เพ่ือการพัฒนาอ่ืนๆ รวมประมาณ 250 คน โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือผนึกความรวมมือกับองคการยูเนสโก                      
และประเทศสมาชิกในการจัดทํา กรอบการศึกษาในวาระการพัฒนาภายหลังป 2558 ท่ีเนนการสราง                 
และพัฒนาคนใหเปนพลเมืองโลก  อันจะนําไปสูการสรางสังคมแหงสันติภาพและการพัฒนาย่ังยืน 

การประชุมครั้งนี้ กลาวถึงการศึกษาเพ่ือความเปนพลเมืองโลก (Global Citizenship Education) ในฐานะท่ีเปน
กรอบแนวคิดทางการศึกษาท่ีมุงหมายใหการศึกษาแกผูคนทุกชวงวัย ไดตระหนักถึงคุณคา มีความรู ความเขาใจ               

และมีทักษะท่ีอยูบนหลักการของการเคารพตอสิทธิมนุษยชน ความยุติธรรมทางสังคม ความเทาเทียมกัน                         
การเคารพในความแตกตางหลากหลายของบุคคล รวมท้ังความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม ท้ังนี้ ตองใหการศึกษา                     

เปนการสรางเสริมพลังของผูเรียนใหมีความรับผิดชอบตอความเปนพลเมืองโลก สามารถคิดวิเคราะหอยางลึกซ้ึง
เก่ียวกับการอยูรวมกัน และการพ่ึงพาอาศัยกัน การสรางความตระหนักของผูเรียนใหรูสึกรวมกันเปนเจาของของสังคม

ท่ีเขามีอยู การแสดงออกซ่ึงความเคารพในความแตกตาง การเห็นอกเห็นใจกัน 

 

พิธีเปดการประชุมฯ จัดข้ึน                   
ในวันท่ี 28 มกราคม 2558 เวลา 
09.30 น. โดยนางอิรีนา โบโกวา 
ผูอํานวยการใหญ  องคการยูเนสโก ได
กลาวขอบคุณผูแทนสาธารณรัฐเกาหลี                
รัฐสุลตานโอมาน และสาธารณรัฐ

ออสเตรียท่ีไดผนึกความรวมมือในการเปนเจาภาพจัดการประชุมครั้งนี ้ 

 

 

We must sharpen our 
vision and place 
global citizenship 
education in the 
context of all our 
work -- to eradicate 
poverty, to enhance 
social inclusion, to 
respond sustainably 
to the needs of all 
societies, to build a 
culture of peace. 

 

http://www.unesco.org/new/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/images/809B0067-800.jpg&md5=4aa18975afaab035362337404ee65219a426eeac&parameters[0]=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjUwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjM6IjUw&parameters[1]=MCI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjI0OiI8Ym9keSBiZ0NvbG9yPSIjZmZmZmZmIj4i&parameters[2]=O3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI+&parameters[3]=IHwgPC9hPiI7fQ==�
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การจัดการประชุมนานาชาติเพ่ือความเปนพลเมืองโลก ครั้งท่ี 1 จัดข้ึนในประเทศไทย  เม่ือป 2556 สําหรับ
การประชุมฯ ครั้งนี้ ผูเขาประชุมจะไดรวมกันหารือ เพ่ือกําหนดกรอบการศึกษาภายหลังป 2558                         
ท่ีใหความสําคัญตอการพัฒนาคนใหมีทักษะท่ีจําเปนตอความตองการในการวาจางงาน การใหความเคารพและ
สรางความเขาใจอันดีระหวางวัฒนธรรม การพัฒนาการศึกษาเพ่ือสนองตอบความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
และเชื้อชาติ การพัฒนาคานิยมและพฤติกรรมทางสังคมท่ีเนนความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันของประชาชน                
และการสรางพลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม   

         ผูอํานวยการใหญองคการยูเนสโกไดย้ําวาการศึกษาภายหลังป 2558 จะตองมีความสําคัญ มากกวา         
การถายทอด องคความรูและขาวสาร  แตตองมุง สงเสริมพลเมือง ใหรูจักการแกไขปญหา  และสามารถ เผชิญ             
ตอสภาพบีบค้ันทางสังคม การจัดการศึกษาจะตองสรางพลเมืองใหมีความรับผิดชอบตอสังคมและโลกในฐานะ
เปนพลเมือง ของ โลก การศึกษาจะตองชวยสรางคานิยม ทักษะและความรูท่ีจําเปนสําหรับศตวรรษใหม 
สงเสริมการสรางความเขาใจระหวางชาติ ดังท่ี  นาย Edgar Morin ไดกลาววา  “Education is  the 
condition and guarantee of the intellectual and moral solidarity of humanity.”  

ผูอํานวยการใหญยูเนสโกไดเรียกรองใหประเทศตางๆ ทุมเทความพยายามสูการบรรลุเปาหมาย
การศึกษาท่ียังไมบรรลุผลในทศวรรษท่ีผานมา  และพรอมผลักดันการจัดการศึกษาเพ่ือความเปนพลเมืองโลก      
ซ่ึงเปนหัวใจสําคัญสําหรับการศึกษาแหงอนาคต ตามท่ีไดกลาวถึงในขอตกลงมัสกัตในระหวางการประชุมโลก
วาดวยการศึกษาเพ่ือปวงชนท่ีรัฐสุลตานโอมานเม่ือป 2557 
รวมถึงเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนของสหประชาชาติ 
ภายหลังป 2558 ท่ีไดเสนอใหการศึกษาเพ่ือความเปน
พลเมืองโลกเปนหนึ่งในประเด็นสําคัญดานการศึกษาท่ีจะชวย
ขจัดความยากจน สงเสริมการมีสวนรวมของชนทุกกลุมใน
สังคม การตอบสนองตอความตองการทางสังคมอยางยั่งยืน 
และการสรางสังคมแหงสันติภาพ โดยกรอบการศึกษาเพ่ือ
ความเปนพลเมืองโลกท่ีจัดทําข้ึนครั้งนี้ จะไดนําเสนอเพ่ือการ
รับรองในระหวางการประชุมโลกดานการศึกษาท่ีจะจัดข้ึน ณ สาธารณรัฐเกาหลีในป 2558 

 

Ms. Amira Yahyaoui ประธานและผูกอตั้ง Al Bawsala ประเทศตูนิเซีย ไดนําเสนอรายงานเรื่อง “เยาวชน
เปนพลังสําคัญแหงอนาคต และการศึกษาเพ่ือความเปนพลเมืองโลกสามารถอธิบายการเปนพลเมืองท่ีมี

ความรับผิดชอบในปจจุบันไดอยางไร ?” เธอไดกลาวถึง
ความสําคัญของการศึกษาในการสรางสันติภาพและสงเสริม
ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยชาติ การศึกษาจะตองสรางความเขาใจ
ถึงความแตกตางระหวางประชาชน เชื้อชาติและวัฒนธรรม  
นอกจากนี้ ยังตองสรางความตระหนักใหเยาวชนละเวนการ
กระทําซ่ึงจะนําไปสูความขัดแยง หรือเกิดสงครามในอนาคต การ
จัดการศึกษาจะตองคํานึงถึงสิทธิของเด็กในการดํารงชีวิต  และ

ตองตอบสนองความตองการของประชาชนในโลก นอกจากนี้ การศึกษาในอนาคตจะตองเปนกระบวนการท่ี
เปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตัดสินใจทางสังคมและการเมือง  
 

 



3 

 

ส่ิงทาทายในการจัดการศึกษาเพ่ือความเปนพลเมืองของโลก 

 ท่ีประชุมฯ ไดรวมหารือเก่ียวกับประเด็นปญหาในการจัดการศึกษาเพ่ือความเปนพลเมืองโลก เชน 
ควรมีการสอนเรื่องพลเมืองโลกหรือไม ? ทําอยางไรท่ีจะสงเสริมทักษะในการดํารงชีวิต เชน การเรียนรูรวมกัน
และการทํางานเปนทีมเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ? บทบาทของผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ เชนสื่อมวลชน 
องคกรชุมชน องคกรทางศาสนา และภาคประชาสังคมจะมีสวนรวมในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
และการศึกษาตามอัธยาศัยสําหรับการศึกษาเพ่ือความเปนพลเมืองโลกไดอยางไร?  

 นอกจากนี้ ท่ีประชุมฯ ยังไดกลาวถึงความสําคัญกับบทบาทของครูและผูเรียนในการศึกษา                    
เพ่ือความเปนพลเมืองโลก โดย Ms. Susan Hopgood ประธานของ Education International ไดกลาว
ระหวางการประชุมฯ วา “ครูตองการท่ีจะไดรับการสนับสนุนในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ                
การไดรับการสนับสนุนดานทรัพยากรอยางตอเนื่อง การไดรับความไววางใจจากหนวยงานกํากับดูแลและ
ผูปกครองเพ่ือใหสามารถดําเนินตามพันธกิจท่ีไดรับมอบหมายอยางมืออาชีพ” 

ในระหวางการประชุมฯ ไดมีการจัดการประชุมกลุมยอย 20 หัวขอ เพ่ือเปดโอกาสใหผูเขารวม
ประชุมฯ ไดแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการศึกษาภายหลังป 2558 และการจัดทํากรอบ
ปฏิบัติการดานการศึกษาท่ีมีความสอดคลองกับแผนปฏิบัติการโลกวาดวยการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ดังนี้ 

สภาพปญหาในการจัดการศึกษาเพ่ือความเปนพลเมืองโลก 

 ผูเขาประชุมฯ ไดรวมกันเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปญหาในการจัดการศึกษาเพ่ือความเปน
พลเมืองโลก สรุปไดดังนี้ 

•  การจัดการศึกษาเพ่ือความเปนพลเมืองโลกในหลายประเทศยังคงอยูในข้ันตอนของการวางแผน 
แตยังไมสามารถนําไปสูการปฏิบัติ  

• หลายประเทศยังไมไดมีการจัดทําหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเปนพลเมืองโลก 

• ครูยังคงยึดแนวการสอนแบบดั้งเดิมท่ีเนนการใหความรูแกผูเรียนเพียงอยางเดียว โดยไมมี                    
การปลูกฝงคานิยม สรางทัศนคติหรือพฤติกรรมท่ีดีของผูเรียนท่ีนําไปสูการเปนพลเมืองโลก 

• การศึกษาเพ่ือความเปนพลเมืองยังคงเปนประเด็นท่ีออนไหว และเปนประเด็นทางการเมืองใน 
ประเทศท่ีมีประวัติแหงการรวมตัวเปนชนชาติ เนนการรักษาเอกลักษณแหงชนชาติตน แทนการปลูกฝงให
ประชาชนมีสํานึกในความเปนพลเมืองโลก และเคารพในลักษณะรวมกันของมนุษยชาติ 

• Mr. Fady Yarak อธิบดีการศึกษาของเลบานอนกลาววาโรงเรียนในเลบานอนตองเผชิญกับ
วิกฤตการณเก่ียวกับปญหาผูอพยพตั้งแตป 2553 และประเทศเผชิญความทาทายในการจัดการศึกษา                    
เพ่ือความเปนพลเมืองโลกในระดับชาติ เชน การขาดเง่ือนไขท่ีจะผลักดันใหมีการจัดการศึกษาเพ่ือความเปน
พลเมืองโลกในประเทศ   

• ผูเขาประชุมฯ สวนหนึ่งยังคงมีความเห็นวาการศึกษาเพ่ือความเปนพลเมืองโลกมีความคลายคลึง 
กับการจัดการศึกษาในอดีต โดยเนนเพียงการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน และมุงอบรมครูเพ่ือใหสามารถ
สอนเรื่องดังกลาว  และยังไมสอดคลองกับแนวคิดใหมท่ีใหความสําคัญท้ังการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน 
การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย 
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แนวคิดการจัดการศึกษาเพ่ือความเปนพลเมืองโลก 
 ท่ีประชุมฯ ไดรวมกันเสนอแนวคิดในการจัดการศึกษาเพ่ือความเปนพลเมืองโลก ดังนี้ 

• การใหความสําคัญตอทักษะในการดํารงชีวิตของมนุษย และสอดคลองกับทักษะท่ีจําเปน                     
ในศตวรรษท่ี 21 เชน การคิดเชิงวิเคราะห การรูจักการแกไขปญหา การรูจักคิดอยางแตกตาง การนิเทศแบบ
เพ่ือนชวยเพ่ือน การใหความสําคัญกับการทํางานเปนทีมในลักษณะขามพรมแดน การจัดการสอนในระบบ
โรงเรียนและการจัดทําหลักสูตรในลักษณะขามชาติ 

• การใหความสําคัญและยอมรับในความหลากหลายและความแตกตางของแตละประเทศ โดยเนน
ความรวมมือในระหวางความเปนพลเมืองโลก  

•  การใหความสําคัญตอการอาศัยพ่ึงพาระหวางประชาชน และใหความสําคัญตอความเปนพหุนิยม
ทางเชื้อชาติมากข้ึน 

• การใหการยอมรับวา การรักษาสภาพแวดลอมและการ
พัฒนาอยางยั่งยืนไมสามารถดําเนินการไดดวยชาติใดชาติหนึ่งเพียง
ลําพัง แตทุกชาติในโลกจะตองรวมกันดําเนินการ 

• การศึกษาเพ่ือความเปนพลเมืองโลกจะตองดําเนินการ
ควบคูไปพรอมกับการศึกษาเพ่ือสันติภาพ จึงจะประสบผลสําเร็จ 

 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือความเปนพลเมืองโลก    

  ท่ีประชุมฯ ไดรวมหารือเก่ียวกับการจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับการศึกษาเพ่ือความเปน

พลเมืองโลก สรุปไดดังนี้ 

• การศึกษาเพ่ือความเปนพลเมืองโลกเพ่ือสรางโลกแหงสันติสุข ความยุติธรรม และ                
การพัฒนาอยางยั่งยืน จะตองไดรับการสนับสนุนเชิงนโยบาย ท้ังในระดับผูกําหนดนโยบายสูการปฏิบัติ และ
ระดับผูปฏิบัติสูผูกําหนดนโยบาย  

• คนในชาติจะตองตระหนักรวมกันวาการศึกษาเปนทรัพยากรสาธารณะและใชรวมกัน   

• การจัดการศึกษาจะเนนคุณภาพ และการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนของผูเรียนสูการเปนพลเมือง
ของโลก 

• การศึกษาเพ่ือความเปนพลเมืองโลกวางอยูบนหลักการพ้ืนฐานของความเปนสากล มีความ
ยืดหยุนเพียงพอท่ีจะตอบสนองความตองการและบริบทของทองถ่ิน  

ท่ีประชุมฯ ไดจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับการจัดการศึกษาเพ่ือความเปนพลเมืองโลก 
ดังนี้ 

ขอเสนอแนะท่ี 1 กระบวนการจัดทํานโยบายและการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย  
1. การใหเยาวชนไดมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบายดานการศึกษา  
2. การใหครู/นักการศึกษาไดมีสวนรวมในกระบวนการจัดทํานโยบายดานการศึกษา 
3. การผลักดันใหเกิดการกําหนดดานนโยบายในระดับผูกําหนดนโยบาย เชน การจัดการประชุม

โลกวาดวยการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  
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ขอเสนอแนะท่ี 2 การฝกอบรม/การบูรณาการการศึกษา  

1. การบรรจุเรื่องการศึกษาของครูไวในนโยบายของชาติ 
2. การผลักดันแนวคิดและหลักการเก่ียวกับการศึกษาเพ่ือความเปนพลเมืองโลกในระดับชาติ 
3. การผลักดันการศึกษาเพ่ือความเปนพลเมืองโลกตามหลักการท่ีกําหนดไว และการถายทอด

วิธีการสอนตามหลักการดังกลาว 
4. การกําหนดบทบาทของการศึกษาเพ่ือความเปนพลเมืองโลกในการฝกอบรมครูท้ังกอนและใน

ระหวางการประจําการ 
5. การพัฒนาโปรแกรมและจัดตั้งสถาบันสําหรับผูนําดานการศึกษาเพ่ือความเปนพลเมืองโลก 
6. การจัดการประชุมเชิงยุทธศาสตรสําหรับผูบริหารโรงเรียนดานการศึกษาเพ่ือความเปน

พลเมืองโลก 
7. การบูรณาการเรื่องการศึกษาเพ่ือความเปนพลเมืองโลกไวในหลักสูตรการศึกษา 
8. การเริ่มตนดําเนินการดวยการสอดแทรกเรื่องการศึกษาเพ่ือความเปนพลเมืองโลกไวใน

นโยบายท่ีมีอยูแลว 
9. การสํารวจและสรางความเชื่อมโยงระหวางหนวยงานในระดับชาติและโลกเก่ียวกับการศึกษา

เพ่ือความเปนพลเมืองโลก 
ขอเสนอแนะท่ี 3 การจัดทําเครื่องมือเพ่ือสนับสนุนผูกําหนดนโยบาย  

1. การจัดทําเครื่องมือเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์การศึกษาเพ่ือความเปนพลเมืองโลก 
2. การใหความสําคัญตอการเรียนบนพ้ืนฐานคานิยมของการศึกษาเพ่ือความเปนพลเมืองโลก 
3. การจัดทํากรอบนโยบายการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และ

การศึกษาตามอัธยาศัยเก่ียวกับการศึกษาเพ่ือความเปนพลเมืองโลก 
4. การจัดระบบการศึกษาท่ีสามารถตอบสนองตอความตองการในปจจุบันและสอดคลองกับ

พัฒนาการดานสื่อทางสังคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ขอเสนอแนะท่ี 4 การเรียนรูจากตัวอยางนโยบายของประเทศท่ีประสบความสําเร็จ 

1. ประเทศโคลอมเบีย เรื่องการศึกษาเพ่ือความเปนพลเมือง การศึกษาเพ่ือสันติภาพ 
2. ประเทศเคนยา  เรื่องการศึกษาเพ่ือสันติภาพ  
3. ประเทศฮองกง ไดมีการบรรจุเรื่องการศึกษาเพ่ือความเปนพลเมืองโลกตั้งแตป 2552  
4. องคการบรรเทาทุกขและจัดหางานแหงสหประชาชาติ  เรื่องการศึกษาเพ่ือสิทธิมนุษยชน                 

กับผูลี้ภัยชาวปาเลสไตน โดยใชกระบวนการมีสวนรวม 
กรอบปฏิบัติการภายหลังป 2558 
 ท่ีประชุมฯ ไดใหขอคิดเห็นเก่ียวกับกรอบปฏิบัติการดานการศึกษาภายหลัง ป 2558 ดังนี้ 

1) ประเทศตางๆ ควรเรียนรูจากประสบการณจากการประชุมโลกดานการศึกษาท่ีกรุงดาการ                
ในป 2543 ซ่ึงถึงแมจะสะทอนถึงความตั้งใจท่ีดี แตยังไมสามารถนําไปสูการปฏิบัติได   

2) กรอบปฏิบัติการฯ ควรมีขอบขายท่ีกวาง มีความเปนสากลและมีความยืดหยุนท่ีจะสามารถทําให
ประเทศสมาชิกสามารถดําเนินการได รวมท้ังสามารถนําเปาหมายท่ีเก่ียวของไปสูการปฏิบัติ 

3) นโยบายดานการศึกษาจะตองมีลักษณะพหุสาขา และมีผูมีสวนไดสวนเสียท่ีหลากหลายมา
รวมมือในการจัดการศึกษา 
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“We feel it is of the upmost 
importance to regard youth as 
major stakeholders in the 
formal education debate since 
we are in fact the recipients of 
said education,” the 
Conference Youth Delegates 
said in a statement presented 
today. “We encourage 
UNESCO to stimulate non-
formal and informal education 
methods in GCED as a way of 
reaching the children and 
youth still out of school for 
varying reasons. 

 

4) กรอบปฏิบัติการฯ จะตองมีกลไกการตรวจสอบและประเมินผล และมีความเชื่อมโยงอยาง
ใกลชิดกับนโยบายและเปาหมายการดําเนินการ  
แถลงการณรวมเยาวชน 

การประชุมฯ ครั้งนี้ ไดเปดโอกาสใหเยาวชนมีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินการ
ดานการศึกษาเพ่ือความเปนพลเมืองของโลกในระดับทองถ่ิน โดยในระหวางการประชุมฯ มีผูแทนเยาวชน       
29 คน จาก 13 ประเทศ ไดนําเสนอแถลงการณรวมท่ีเนนความสําคัญของการศึกษาเพ่ือความเปนพลเมือง
โลกใน 6 ประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

 

1) การศึกษาจะตองเปนกระบวนการเรียนรูท่ี
เยาวชนจะมีสวนสําคัญในการกําหนดรูปแบบ และเยาวชน
จะตองมีสวนรวมในการดําเนินการเชนเดียวกับผูใหญ 

2) การศึกษาตองใหความสําคัญกับการสรางความ
เขาใจระหวางวัฒนธรรมในลักษณะขามพรมแดน รวมถึงการ
สรางความเขาใจระหวางวัฒนธรรม ชนชั้น และยอมรับในความ
เลื่อมใสท่ีจะนับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่ง การเพ่ิมมากข้ึนของผู
อพยพกอใหเกิดความเขาใจในลักษณะขามพรมแดนมากข้ึน 

3) เยาวชนในฐานะผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญของ
การศึกษาเพ่ือความเปนพลเมืองโลก  ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตาม
อัธยาศัยใหแกผูดอยโอกาสและผูถูกละท้ิง โดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชนท่ีไมไดอยูในระบบโรงเรียน 

4) การศึกษาเพ่ือความเปนพลเมืองโลกไดถูกกําหนดใหเปนหนึ่งในสามเปาหมายสําคัญของ 
Global Education First Initiative Youth Advocacy Group  และขอเรียกรองใหมีการสอดแทรกความรู
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เรื่องดังกลาวในวิชาท่ีมีการสอนอยูแลว หรือมีเนื้อหาแยกตางหาก  และจะตองบรรจุไวไมเพียงแตในหลักสูตร
การศึกษาเทานั้น แตจะตองจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการสงเสริมแนวคิดดังกลาวในโรงเรียน โรงเรียนตอง
เชื่อมโยงระหวางแนวปฏิบัติและทฤษฎีเก่ียวกับเรื่องดังกลาว เพ่ือใหสามารถถายทอดคานิยมแหงสันติภาพ 
ความหลากหลาย ความยั่งยืนและความเขาใจในความหลากหลายและความแตกตาง ในขณะท่ียังคงรักษา 
เอกลักษณแหงชาติไวได  

5) การศึกษาเพ่ือความเปนพลเมืองโลกท่ีใหความสําคัญตอการเรียนรูบนพ้ืนฐานของ
ประสบการณ และกระบวนการมีสวนรวมทางการศึกษาของผูเรียน ไมเพียงแตเปนกระบวนการถายทอด
ความรูและความเขาใจแกผูเรียนเทานั้น แตตองปลูกฝงทัศนคติเชิงสรางสรรคใหแกผูเรียน  สรางความเชื่อม่ัน 
กระตุนความใครรูและเสริมสรางศักยภาพเยาวชนใหเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงในชุมชน  

6) เยาวชนจะตองมีสวนรวมอยางแข็งขันในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  

การจัดประชุมโลกวาดวยการศึกษาท่ีสาธารณรัฐเกาหลี 

 ท่ีประชุมฯ รับทราบวาสาธารณรัฐเกาหลีจะจัดการประชุมโลกวาดวยการศึกษา ระหวางวันท่ี 
19-22 พฤษภาคม 2558  ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี โดยเปนการจัดการประชุมรวมกับองคการ
ระหวางประเทศไดแก โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) กองทุนประชากรแหงสหประชาชาติ 
(UNFPA) กองทุนเพ่ือเด็กแหงสหประชาชาติ (UNICEF) องคกรเพ่ือสตรีแหงสหประชาชาติ (UN Women) 
และธนาคารโลก (World Bank) โดยการประชุมฯ จะมีผูเขารวมการประชุมในระดับรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนองคการระหวางประเทศ องคกรพัฒนาเอกชน ภาคธุรกิจ เขารวมการประชุมฯ 
กวา 1,500 คน) การประชุมฯ มีเปาหมายเพ่ือทบทวนความกาวหนาและอุปสรรคตอการดําเนินงานเพ่ือบรรลุ
เปาหมายการศึกษาเพ่ือปวงชนและเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษระหวางป 2543-2558 ขอตกลง
รวมกันเก่ียวกับเปาหมายการศึกษาภายหลังป 2558 และขอตกลงเก่ียวกับกรอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับวาระ
การศึกษาในอนาคต 

ขอเสนอแนะของคณะผูแทนไทย 

1.  ประเทศไทยควรใหความสําคัญตอการจัดการศึกษาเพ่ือความเปนพลเมืองโลก โดยท้ังการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย เนื่องจากการสงเสริมคานิยมและพฤติกรรม
ทางสังคมท่ีเนนความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันของประชาชน  รวมถึงการปลูกฝงความรับผิดชอบตอสังคมของ
พลเมือง มีความสอดคลองกับคานิยม 12 ประการของประเทศไทย ท่ีเนนใหคนไทยมีจิตสํานึกแหงการรักชาติ  
เสียสละและมีอุดมการณเพ่ือสวนรวม เพ่ือสรางประเทศไทยมีการพัฒนาอยางยั่งยืน และสอดรับกับทิศทาง
ของการเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558 จึงสมควรท่ีจะนําเสนอแนวคิดนี้ตอองคกรหลักเพ่ือนําไปพิจารณา
เขาสูหลักสูตรการเรียน การสอนตอไป 

2. เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักเลขาธิการคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการศึกษาฯ 
สหประชาชาติ ไดรวมมือกับองคการยูเนสโกในการเปนเจาภาพจัดการประชุมนานาชาติเพ่ือความเปน                
พลเมืองโลก ครั้งท่ี 1  ท่ีประเทศไทย  เม่ือป 2556 กระทรวงศึกษาธิการจึงควรรวมมือกับสํานักงานยูเนสโก 
กรุงเทพฯ  เพ่ือสงเสริมบทบาทนําของไทยในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก และขยายผลการดําเนินการ                    
เรื่องดังกลาวไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม  

 สรุปโดย สํานักความสัมพันธตางประเทศ 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 


