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  รองศาสตราจารย ดร. กําจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดเดินทางไปเขารวมการ

ประชุมระดับโลกวาดวยการศึกษา ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี ระหวางวันท่ี ๑๙ – ๒๑ พฤษภาคม 

๒๕๕๘ ซ่ึงถือเปนการประชุมท่ีใหญท่ีสุดในดานการศึกษาท่ีจัดข้ึนทุก ๑๐ – ๑๕ ป เพ่ือประเมินผล

ความกาวหนาในการดําเนินการตามเปาหมายวาดวยการศึกษาเพ่ือปวงชน ซ่ึงไดกําหนดไวครั้งแรกในการ

ประชุมระดับโลกวาดวยการศึกษาเพ่ือปวงชน ท่ีจอมเทียน ประเทศไทย เม่ือป ค.ศ. ๑๙๙๐   และไดมีการ

ประเมินความกาวหนาไปเม่ือป ค.ศ. ๒๐๐๐ ท่ีกรุงดาการ ประเทศเซเนกัล โดยไดกําหนดเปาหมายจากการ

ดําเนินการไวในป ๒๐๑๕    

การประชุมครั้งนี้จึงเปนการทบทวนการดําเนินงานดานการพัฒนาการศึกษาเพ่ือกําหนดแนว

ทางการดําเนินงานในอีก ๑๕ ป ขางหนา ท้ังนี้มีผูเขารวมการประชุมท้ังหมดจากประเทศสมาชิกยูเนสโก

ท้ังหมด ๑๙๕ ประเทศ มีผูเขาประชุมท้ังหมด ๑,๕๐๐ คน ซ่ึงทําใหเปาหมายของการพัฒนาอยางยั่งยืน 

(Sustainable Development Goals : SDG) ท่ีสหประชาชาติจะไดพิจารณากําหนดอยางเปนทางการจะ

ประกอบดวยเปาหมายท่ีใหความสําคัญกับการศึกษา อยูในเปาหมายท่ี ๔ “การศึกษาสําหรับทุกคนอยางมี

คุณภาพและเทาเทียมกันและการสงเสริมโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือปวงชน” 

  ท่ีประชุมไดใหการรับรองปฏิญญาอินชอนวาดวยการศึกษา ป ค.ศ. ๒๐๓๐ ซ่ึงมุงใหท่ัวโลกจัด

การศึกษาโดยคํานึงถึงการใหการศึกษากับทุกคน (inclusive) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเทาเทียมกัน 

และการศึกษาตลอดชีวิต ซ่ึงถือวาความสําเร็จเกิดจากนโยบายและการวางแผนท่ีมีประสิทธิภาพ ดวยความ

รวมมือของทุกภาคสวน นอกจากนี้ ในปฏิญญาดังกลาวยังไดเรียกรองใหรัฐบาลของแตละประเทศให

ความสําคัญในการจัดสรรงบประมาณใหภาคการศึกษาใหมากข้ึน โดยกําหนดใหอยูในชวงระหวางรอยละ  ๔ – 

๖ ของ GDP หรือ รอยละ ๑๕ – ๒๐ ของงบประมาณประเทศ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับบริบทของแตละประเทศ ท้ังนี้

เม่ือมีการกําหนดเปาหมายอยางเปนทางการในเดือนกันยายน ๒๕๕๘ แลวยูเนสโกจะดําเนินการจัดทํากรอบ

การดําเนินงานรองรับการดําเนินงานดานการศึกษาใหบรรลุตามเปาหมายภายในป ค.ศ. ๒๐๓๐ ตอไป 

  ในระหวางการประชุมครั้งนี้ มีการอภิปรายในแตละหัวขอท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษาใน

ในชวง ๑๕ ปขางหนา และขอเสนอแนะตางๆ ท่ีนาสนใจ ดังนี้ 

๑. การเตรียมความพรอมของเด็กปฐมวัย กอนเขาสูชั้นประถมศึกษา ซ่ึงควรกําหนดให

การศึกษาปฐมวัยหรืออนุบาลเปนการศึกษาภาคบังคับอยางนอย ๑ ป และกําหนดใหแตละประเทศจัด

การศึกษาภาคบังคับอีก อยางนอย ๙ ป รวมมีการศึกษาภาคบังคับ ๑๐ ป  โดยมีการนําเสนอตัวอยางของ

ประเทศท่ีไดดําเนินการในหลายๆ ประเทศ เชน ในแอฟริกาบางประเทศ ไดแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นวา ขณะนี้

รัฐบาลของตนไดจัดสรรงบประมาณใหเพ่ิมเติม เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนไดเขาเตรียมความพรอมกอนเขาเรียนใน

ระดับประถมศึกษา และตัวอยางท่ีถือวาประสบผลสําเร็จ คือ การท่ีรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีไดริเริ่มใช



หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ซ่ึงเรียกวา หลักสูตร NURI (ภาษาเกาหลี แปลวา โลก) ในศูนยเลี้ยงเด็กและ

โรงเรียนอนุบาล เพ่ือเตรียมความพรอมใหเด็กปฐมวัย เม่ือป ค.ศ. ๒๐๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕) โดยในชวงเริ่มแรกได

ใหการสนับสนุนงบประมาณกับเด็กอายุ ๕ ป ท่ีอยูในครอบครัวของผูมีรายไดนอย (ต่ํากวารอยละ ๗๐ ของ

รายไดเฉลี่ย) และปจจุบันจัดสรรงบประมาณรายหัวใหเด็กทุกคนในชวงวัย ๓ – ๕ ป ซ่ึงหลักสูตรดังกลาวจะ

เนนการสอนใหเด็กมีพัฒนาการในเรื่องทักษะชีวิต และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ผานกิจกรรมตางๆ ท่ี

สอดคลองกับหลักสูตรระดับชาติ ในสาขาท่ีสําคัญ ๕ สาขา คือ สุขอนามัย การสื่อสาร การอยูรวมกับผูอ่ืน 

ศิลปะ และการสรางประสบการณใหรูจักคนควาสํารวจ 

๒.  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซ่ึงเรื่องนี้ถือวาเปนปจจัยสําคัญและผสมผสานการดําเนิน

หลายๆ ดาน ท้ังนี้ ถึงแมวา จากการประเมินผลการจัดการศึกษาในชวง ๑๕ ป ท่ีผานมา ตัวเลขของเด็กท่ีเขา

เรียนจะสูงข้ึนก็ตาม แต ยังมีเด็กอีกประมาณ ๒๕๐ ลานคน ท่ียังไมมีความรูพ้ืนฐานเลยแมแตนอย ถึงแมจะได

เขาเรียน และในจํานวนนี้ จะเห็นวามีจํานวนถึง ๒๐๐ ลานคนท่ีออกกลางคัน ทําใหไมสามารถไดรับการพัฒนา

ทักษะท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต ดังนั้นการจัดการศึกษาในชวง ๑๕ ป ตอไป จะตองคํานึงถึงเรื่องของคุณภาพ

การศึกษาเพ่ือใหสอดคลองกับชุมชนของผูเรียน และจะตองมีการจัดการศึกษาทางเลือกตางๆ ใหเหมาะสมกับ

ผูเรียน ซ่ึงคุณภาพการศึกษาท่ีกลาวถึงจะตองมีความหลากหลาย และเชื่อมโยงกับการใชชีวิตของกลุมคนตางๆ 

ใหครอบคลุมทุกกลุมใหได ท้ังนี้ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะตองคํานึง ถึงวิธีการจัดการเรียนการสอน 

หลักสูตร สื่อและตําราเรียน การใชเทคโนโลยีเขามาสนับสนุนการเรียนการสอน การสรางบรรยากาศการ

เรียนรู ระบบการประเมินผล และการพัฒนาครู รวมท้ังการใหการศึกษากับพอแมผูปกครองดวย 

๓. การศึกษาเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืนและการศึกษาเพ่ือความเปนพลเมืองโลกท่ีดี ถือ

เปนเรื่องท่ีการจัดการศึกษาในชวง ๑๕ ปตอไปจะตองใหความสําคัญเปนพิเศษ เนื่องจากถึงแมวาการศึกษาจะ

ไมสามารถเปลี่ยนโลกได แตการศึกษาชวยพัฒนาคน และคนจะสามารถปรับเปลี่ยนโลกใหนาอยูมากข้ึนได 

และหากคนมีการศึกษาท่ีสอนใหคนรูจักการพัฒนาท่ีเปนประโยชนและยั่งยืนได จะทําใหคุณภาพชีวิตของคน

ในโลกดีข้ึนได ซ่ึงคุณสมบัติตางๆ เหลานี้จําเปนตองไดรับการปลูกฝงตั้งแตวัยเด็ก และจะทําใหเด็กรูจักการคิด

ริเริ่มสรางสรรคในทางท่ีกอประโยชนมากข้ึน นอกจากนี้ การพัฒนาทักษะเหลานี้จะตองคํานึงถึงการสรางความ

สมดุลระหวางการแขงขัน (Competitiveness) และการสรางความสามัคคี (Solidarity) เพ่ือใหเกิดการ

ชวยเหลือกันมากข้ึน ท้ังนี้ เรื่องการศึกษาเพ่ือความเปนพลเมืองโลกท่ีดี (Global Citizenship Education : 

GCE) เปนเสาหลักหนึ่งของ Global Education First ซ่ึงเปนขอริเริ่มของเลขาธิการสหประชาชาติ ท่ีคํานึงถึง

ความสําคัญของการศึกษา เพ่ือใหเกิดสังคมท่ีสันติสุข ควบคูไปกับการพัฒนาอยางยั่งยืน   

๔. การเพ่ิมงบประมาณลงทุนดานการศึกษา  ในการประชุมครั้งนี้มีการอภิปรายถึงเรื่องการ

ลงทุนดานการศึกษาอยางกวางขวาง และหลายคนเห็นวาควรมีการจัดสรรงบประมาณทางการศึกษาใหมากข้ึน 

และสะทอนแนวคิดดังกลาวไวในปฏิญญาอินชอน (Incheon Declaration) วารัฐควรจะจัดสรรงบประมาณ

ทางการศึกษาประมารอยละ ๔ – ๖ ของผลิตภัณฑมวลรวมของชาติ (Gross Domestic Products : GDP) 

หรือประมาณรอยละ ๑๕ – ๒๐ ของงบประมาณของประเทศ และมีผูเสนอใหจัดตั้งกองทุนโลกวาดวย

การศึกษา (Global Education Fund) เพ่ือชวยสนับสนุนประเทศท่ีไมสามารถจัดสรรงบประมาณดาน

การศึกษาเพ่ิมเติมได เนื่องจากเห็นวาหลายประเทศท่ีเปนประเทศกําลังพัฒนายังไมไดใหความสําคัญในการ



จัดสรรงบประมาณใหการศึกษามากนัก รวมถึงมีแนวคิดวา การจัดสรรงบประมาณใหภาคการศึกษาควร

จะตองรวมถึงการวางแผนใชงบประมาณเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดดวย 

๕. การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ในชวงท่ีผานมานับตั้งแต ป ค.ศ. ๒๐๐๐ 

ยูเนสโกและหนวยงานตางๆ ของสหประชาชาติไดพัฒนากลไกการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาในระดับ

โลกมาโดยตลอด ดวยการจัดทํารายงานติดตามผลในระดับโลก (Global Monitoring Report) เปนประจําทุก

ป และมีการจัดทํารายงานความกาวหนาระดับชาติและภูมิภาคตามลําดับ เพ่ือทําใหเห็นพัฒนาการเปนระยะ 

ซ่ึงในชวง ๑๕ ปตอไป ก็ควรจะมีการจัดทําการประเมินติดตามผลเปนระยะเชนเดิม ดังนั้นรายงานในระดับโลก

ก็ควรจะปรับเปน Global Education Monitoring Report) สวนการดําเนินการติดตามในระดับชาติ ควร

ขอใหประเทศตางๆ กําหนดแนวทางตามกลไกของตนไดตามความเหมาะสม  ท้ังนี้หลายประเทศไดให

ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของผูท่ีจะตองจัดเก็บขอมูล และทําการวิเคราะหขอมูล เพ่ือใหสะทอน

ความเปนจริงไดมากท่ีสุด 

ในระหวางการประชุมครั้งนี้ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดมีโอกาสประชุมหารือกับผูแทน

ธนาคารโลก คือ นายอามิต ตาร ผูอํานวยการดานการศึกษา ซ่ึงปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดกลาวถึงการปฏิรูป

การศึกษาของไทยท่ีกําลังดําเนินการอยูวา ขณะนี้กําลังดําเนินการอยูภายใตคณะกรรมการชุดตางๆ ซ่ึงเห็นวา

ธนาคารโลกอาจใหการสนับสนุนในเรื่องของขอมูลตางๆ เพ่ือประกอบการปฏิรูปการศึกษาอยางเปนระบบของ

ไทยได ซ่ึงนายอามิต ตาร ไดตอบรับวาธนาคารโลกมีความพรอมท่ีจะสนับสนุนเรื่องดังกลาว และยินดีท่ีจะเขา

มาชวยในการจัด Workshop ตางๆ ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเห็นวาจะเปนประโยชนตอการปฏิรูป  

จากการประชุมครั้งนี้ ทําใหเห็นวาประเทศตางๆ มีความพยายามท่ีจะปรับเปลี่ยนแนว

ทางการจัดการศึกษาของตนใหสอดคลองกับบริบทโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป และใหความสําคัญในการสรางคน 

เพ่ือใหสอดคลองกับบริบทของประเทศตนมากข้ึน การแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางความสําเร็จตางๆ 

เปนไปในลักษณะของการคํานึงถึงบริบทท่ีแตกตางกันมากข้ึน ไมใชการลอกเลียนแนวทางท่ีประสบการณท่ี

ประสบความสําเร็จไปดําเนินการเต็มรูปแบบ ท่ีประชุมใหความสําคัญกับการจัดการศึกษากับกลุมคนทุกกลุม

มากข้ึน โดยเฉพาะกลุมท่ีตองประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ และภัยพิบัติจากความขัดแยง กลุมท่ีตองออก

จากโรงเรียนกลางคัน  

สําหรับขอเสนอแนะท่ีประเทศไทยอาจดําเนินการได คือ การจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือ

ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา  ซ่ึงนอกจากจะทําใหประเทศไทยมีขอมูลท่ีจะแบงปนระหวางประเทศ

สมาชิกยูเนสโกแลว ยังเปนการจัดทําขอมูลการพัฒนาการศึกษาท่ีเปนระบบมากข้ึน ซ่ึงจะเปนประโยชน 

ตอการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ 

 

-------------------------------------- 

 

 

 


