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สรุปผลการเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก ครั้งท่ี ๑๙5  
 ของนางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

วันที่ 19 - 23 ตุลาคม ๒๕๕7 ณ กรุงปารีส สาธารณรฐัฝรั่งเศส 
  ------------------------------ 
๑. สรุปสาระส าคัญของการประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก ครั้งที่ ๑๙5 (195th  Session of the 

UNESCO Executive Board) 
  ประเทศไทยได้ รับการ เลื อกตั้ ง ให้ เป็นกรรมการบริหารของยู เนสโกในระหว่างการประชุม  
สมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ ๓๖ เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง ๔ ปี นับตั้งแต่                 
เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ จนถึงเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการบริหารของยูเนสโก มีหน้าที่ในการพิจารณาและ
ติดตามการด าเนินงานของส านักเลขาธิการของยูเนสโกให้สอดคล้องกับมติการประชุมสมัยสามัญ  พิจารณาเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ โครงการ/กิจกรรม และการปฏิบัติงานขององค์การยูเนสโก รวมทั้งงบประมาณ
ขององค์การตามที่ผู้อ านวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเสนอ   

  การประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก ครั้งที่ 195 จัดขึ้นระหว่างวันที่  15 - 30 ตุลาคม 2557  
ณ ส านักงานใหญ่องค์การยูเนสโก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยมีนางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการได้รับมอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยไปเข้าร่วมการประชุม
ดังกล่าว  สาระส าคัญของการประชุมฯ  ได้แก่ การประชุมเต็มคณะ (Plenary) การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วย
โครงการและความร่วมมือกับองค์กรอ่ืน ๆ (The Programme and External Relations Commission- PX)  
การประชุมคณะกรรมการว่าด้วยอนุสัญญาและข้อเสนอแนะ (Committee of Convention and 
Recommendation- CR) และการประชุมว่าด้วยงบประมาณและการบริหาร (Committee of Finance and 
Administration- FA) นอกจากนี้ องค์การยูเนสโกยังได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ 
สหประชาชาติ ในระหว่างการประชุมฯ ข้างต้นด้วย 

๑.๑ รายงานโดยผู้อ านวยการใหญ่องค์การยูเนสโก นาง Irina Bokova ผู้อ านวยการองค์การยูเนสโก                
ได้กล่าวถึงการที่องค์การยูเนสโกยังคงให้ความส าคัญ และมีการด าเนินการที่เข้มแข็งต่อประเด็นการศึกษา                         
ในวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายหลังปี 2558 ของสหประชาชาติ การส่งเสริมสันติภาพ สิทธิมนุษย์ชน และ      
การให้โอกาสทางการศึกษาส าหรับประชาชนทุกคน รวมถึงการจัดการศึกษาส าหรับกลุ่มด้อยโอกาส การจัดการ
ศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยในระหว่างการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 37 ประเทศสมาชิกได้ให้การรับรอง              
ข้อมติเพ่ือให้เกิดการบูรณาการระหว่างคุณภาพการศึกษา วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และสังคมศาสตร์ วัฒนธรรมเพ่ือ
การพัฒนา การมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการให้ทุกคนมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารในวาระการ
ด าเนินการของยูเนสโก ผู้อ านวยการใหญ่ยูเนสโกได้ย้ าความส าคัญของการด าเนินการด้านการศึกษา ซึ่งยูเนสโกได้
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการศึกษาที่มีดุลยภาพและเป็นองค์รวม ดังที่ปรากฏในข้อตกลงมัสกัตที่ผู้น าด้าน
การศึกษาได้ให้การรับรองในระหว่างการประชุมโลกว่าด้วยการศึกษาเพ่ือปวงชน ณ รัฐสุลต่านโอมาน นอกจากนี้         
ในการประชุมโลกว่าด้วยการศึกษา ซึ่งจะจัดขึ้น ณ สาธารณรัฐเกาหลีในปี 2558 ผู้อ านวยการใหญ่องค์การยูเนสโก
ได้แสดงถึงความมุ่งหวังที่จะให้เป้าหมายด้านการศึกษาที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกับ
ผลลัพธ์ของการประชุมใหญ่แห่งสหประชาชาติในเดือนกันยายน 2558  และคาดหวังว่าจะสามารถใช้ เวที                    
การประชุมโลกว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2557 ที่ประเทศญี่ปุ่น ในการสะท้อน
เจตนารมย์และความคาดหวังของภาคการศึกษาให้สามารถบรรลุผลในเวทีการประชุมสหประชาชาติต่อไป  

 นอกจากนี้ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา องค์การยูเนสโกได้ให้การสนับสนุนการด าเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ 
โดยเฉพาะด้านสมุทรศาสตร์ นอกจากนี้ในด้านสังคมศาสตร์ ในเน้อนการขจัดความยากจน ระบบการป้องกันทาง
สังคม การลดความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม ในการด าเนินงานด้านวัฒนธรรม ยูเนสโกให้ความส าคัญต่อความ
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หลากหลายทางวัฒนธรรม การส่งเสริมพลังทางวัฒนธรรมเพ่ือการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน โดยผู้อ านวยการใหญ่ยูเนสโกได้หยิบยกโครงการ Group of Friends of Culture for Development ของ
ประเทศเปรู ซึ่งมีประเทศต่างๆ ร่วมด าเนินการกว่า 30 ประเทศ รวมถึงการประชุมโลกว่าด้วยวัฒนธรรมและ
อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมครั้งที่  3 ที่ เมืองฟลอเลนซ์ และการประกาศปฏิญญาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว                         
โดยวัฒนธรรมจะต้องเป็นหัวใจของวาระการพัฒนาในอนาคต นอกจากนี้ องค์การยูเนสโกยังได้ส่งเสริมการใช้ ICT 
การส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายและการเสริมสร้างศักยภาพสตรีและเด็กผู้หญิง รวมถึงการด าเนินงานร่วมกัน
ระหว่างองค์การยูเนสโกและ UN Women การส่งเสริมความส าคัญของการด าเนินงานเชิงสถิติที่มีคุณภาพ ส าหรับ
การตัดสินใจและการด าเนินโครงการต่างๆ รวมถึงบทบาทของสถาบันสถิติขององค์การยูเนสโก 

ผู้อ านวยการใหญ่ยูเนสโกยังได้กล่าวถึงสภาพวิกฤตด้านงบประมาณ ซึ่งองค์การยูเนสโกได้ถูกตัดทอนด้าน
งบประมาณลงร้อยละ 36 เมื่อเปรียบเทียบจากปี 2554  รวมถึงการปรับลดบุคลากร อย่างไรก็ตามองค์การ
ยูเนสโกยังคงต้องด าเนินภารกิจที่เข้มแข็งในด้านต่างๆ โดยลดอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางของบุคลากรลง               
ลดค่าใช้จ่ายที่ปรึกษา และมุ่งเน้นการด าเนินโครงการด้านการติดตามและประเมินผลที่มีความเข้มแข็ง นอกจากนี้ 
องค์การยูเนสโกจะได้เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 70 ปี แห่งการก่อตั้งองค์การ เพ่ือเป็นการวางแผนอนาคตของ
ยูเนสโกซ่ึงยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายต่อไป 
    นอกจากนี้ ผู้อ านวยการใหญ่ยูเนสโก ได้รายงานการในเรื่องอ่ืน ๆ ขององค์กร ดังนี้ 

- งบประมาณสนับสนุนของยูเนสโกประจ าปี 2557 สมาชิกของยูเนสโกมีจ านวน 195 ประเทศ                       
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 ประเทศที่จ่ายงบประมาณสนับสนุนเต็มจ านวนมีจ านวน 106 ประเทศ รวมถึง                      
ประเทศไทย (จ่ายเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 จ านวน 335,544 เหรียญสหรัฐ และ 386,523 ยูโร) และอีก
จ านวน 89 ประเทศที่ยังไม่จ่ายเต็มจ านวน และ 1 ในประเทศเหล่านั้นยังไม่ได้จ่ายงบประมาณสนับสนุน เป็นเงิน
จ านวน 71.8 ล้านเหรียญสหรัฐ   

- อัตราก าลัง หมายรวมถึงการรับ/ย้าย/ต่ออายุเจ้าหน้าที่เข้าท างานในส านักงานใหญ่องค์การยูเนสโก และ
ส านักงานในส่วนภูมิภาค โดยจะค านึงถึงเรื่องความเสมอภาคทางเพศให้มากขึ้นในการรับเจ้าหน้าที่เข้าท างาน 
 เพ่ือเพ่ิมจ านวนเจ้าหน้าที่ผู้หญิงและความเสมอภาคทางเพศให้มากยิ่งขึ้น  

- The Young Professional Programme (YPP) ยูเนสโกพิจารณาที่จะด าเนินโครงการดังกล่าวอีกครั้ง 
หลังจากจ าเป็นต้องปิดโครงการไปเนื่องจากประสบปัญหาด้านงบประมาณในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งหากต้อง
ด าเนินโครงการฯ องค์การยูเนสโกจะประชาสัมพันธ์ไปยังประเทศสมาชิกเพ่ือให้ประเทศที่สนใจจัดส่งเยาวชนของตน
ซึ่งมีอายุไม่เกิน 30 ปีสมัครเข้ารับการคัดเลือกจากยูเนสโกต่อไป 

- เจ้าหน้าที่ประสานงานระหว่าง UN และ UNESCO ผู้อ านวยการใหญ่แจ้งว่ามีแนวโน้มที่จะเปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานระหว่างองค์การยูเนสโกกับสหประชาชาติเพ่ือท าหน้าที่ประสานการด าเนินงานระหว่างทั้งสอง
องค์การให้ใกล้ชิดและแน่นแฟ้นยิ่งข้ึน 
 1.2 การกล่าวสุนทรพจน์ของหัวหน้าคณะผู้แทนไทย 
 ในการประชุมเต็มคณะ หัวหน้าคณะผู้แทนประเทศต่าง ๆ ได้น าเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการรายงานผล 
การด าเนินงานขององค์การยูเนสโกในช่วง 6 เดือนของแผนงานและงบประมาณขององค์การยูเนสโก  
ระหว่างปี 2557 - 2560   ส าหรับประเทศไทย นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถ้อยแถลงใน
นามประเทศไทย โดยได้กล่าวแสดงความชื่นชมและสนับสนุนการด าเนินงานของยูเนสโกในการรังสรรค์สันติภาพของ
โลก  ทั้งยังสามารถบริหารงบประมาณขององค์กรระหว่างปี 2557 - 2558 อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงเวลาที่
องค์กรต้องประสบวิกฤตด้านงบประมาณ  นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนยูเนสโกให้ด าเนินบทบาทน าในการก าหนด
วาระการพัฒนาด้านการศึกษาของโลก ภายหลังปี 2558 รวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่ประเทศ
สมาชิกเพ่ือการติดตามประเมินผลวาระการพัฒนาด้านการศึกษาภายหลังปี 2558 
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  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการยังได้กล่าวถึงการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิกของประเทศไทยในเดือนสิงหาคม 2557 ซึ่งน าไปสู่การจัดท าแถลงการณ์กรุงเทพ ซึ่งเป็นการวางอนาคต 
ภาคการศึกษาของภูมิภาค ใน 15 ปี ข้างหน้า อย่างไรก็ตาม ยูเนสโกยังควรให้ความส าคัญต่อการบรรลุเป้าหมาย
การจัดการศึกษาเพ่ือปวงชนภายในปี 2558 ซึ่งยังมีความจ าเป็นต้องผนึกความร่วมมือกับประชาคม                         
ในการด าเนินการเรื่องดังกล่าวให้บรรลุผลตามเป้าหมายต่อไป รวมถึงการให้ความส าคัญต่อเป้าหมาย  
การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นวาระส าคัญของโลก ตามที่องค์การยูเนสโกและประเทศญี่ปุ่นจะมี
การจัดประชุมโลกว่าด้วยการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเดือนพฤศจิกายน 2557   
 ส าหรับประเทศไทย นอกจากให้ความส าคัญต่อการด าเนินงานด้านการศึกษาแล้ว  ยังได้ร่วมมือกับยูเนสโก
ในการส่งเสริมการด าเนินงานในสาขาวิทยาศาสตร์เพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  การผลักดัน
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา  การส่งเสริมสาขาสังคมและมนุษย์ศาสตร์เพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม  การปกป้องมรดกทางวัฒนธรรม และการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และสันติภาพ  
ให้เกิดขึ้นในโลก นอกจากนี้ ปัจจุบันประเทศไทยยังได้มีบทบาทเพ่ิมขึ้นในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยเน้น
การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแข่งขัน ส่งเสริมทักษะ และความช านาญการของประชาชน  เพ่ือพร้อมเป็นพลเมืองโลก  
เน้นการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ภาษาต่างประเทศ และการคิดวิเคราะห์ รวมถึงการปฏิรูปครู และการเรี ยนการสอน  อย่างสอดคล้องกับ                      
ความต้องการของประเทศไทย  รวมถึงการปลูกฝังผู้เรียนเกี่ยวกับค่านิยม ความมีคุณธรรม โดยเน้นการส่งเสริม  
ให้คนไทยอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมแห่งสันติภาพและสมานฉันท์ในประชาคมโลกซ่ึงเป็นหลักการพ้ืนฐานของยูเนสโก 

1.3 การประชุมส านักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ 
     องค์การยูเนสโกได้จัดให้มีการประชุมส านักเลขาธิการแห่งชาติในช่วงเช้าของวันที่ 22 และ 23 

ตุลาคม 2557 สาระส าคัญประกอบด้วย 
 การจัดท าแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างส านักงานภาคพื้นของยูเนสโก และส านัก

เลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติฯ โดยได้มีการก าหนดภารกิจ และการด าเนินงานร่วมกันในการวางแผน                     
การด าเนินงานของยูเนสโก  พร้อมทั้งได้มีการจัดท าคู่มือการด าเนินงานระหว่างส านักงานภาคพ้ืนของยูเนสโกและ
ส านักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติฯ (Guidelines for Interface and Cooperation between UNESCO 
Filed Offices and National Commissions for UNESCO) โดยไดก้ าหนดภารกิจในการด าเนินงานร่วมกัน ดังนี้ 

- การให้ค าปรึกษาแก่รัฐบาลของแต่ละประเทศสมาชิกในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารของ
ยูเนสโก หรือการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก รวมถึงการให้ค าปรึกษาในการวางแผนการด าเนินงานของรัฐบาล
เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของยูเนสโก 

- การมีส่วนร่วมในการก าหนดท่าทีและการจัดท าแผนงานของยูเนสโก 
- การเป็นหน่วยงานประสานงานระหว่างองค์กรหรือหน่วยงานอื่น ๆ กับยูเนสโก  
 บทบาทของส านักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติฯ กับการเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปีของ

องค์การยูเนสโก  โดยจะเปิดตัวโครงการเฉลิมฉลองในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ณ ส านักงานใหญ่องค์การยูเนสโก  
และจะมีการจัดพิธีการเพ่ือเป็นการให้เกียรติแก่นายเนลสัน แมนเดลา ซึ่งเป็นบุคคลที่ต่อสู้เพ่ือสิทธิ ความเท่าเทียม 
รวมถึงสันติภาพ นอกจากนี้ ยูเนสโกจะจัดท าแบบบันทึกรายละเอียดออนไลน์เพ่ือให้ประเทศสมาชิกสามารถใช้
บันทึกข้อมูลการด าเนินกิจกรรมที่ประเทศของตนจะด าเนินการเพ่ือเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปีของยูเนสโก ซึ่งจะท า
ให้ยูเนสโกสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ของแต่ละประเทศไดอ้ย่างครบถ้วน  

ในการนี้ ส านักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติฯ ของประเทศสมาชิกได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประเด็นการร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี ขององค์การยูเนสโก ซึ่งหลายประเทศเห็นพ้องว่าควรใช้เครือข่าย
โรงเรียนในโครงการ ASPnet หรือยูเนสโกคลับของแต่ละประเทศ เพ่ือเป็นกลไกในการด าเนินกิจกรรมดังกล่าว  
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พร้อมทั้งควรส่งเสริมให้แต่ละภาคส่วนได้มีส่วนร่วในการด าเนินกิจกรรมเฉลิมฉลองข้างต้น ในโอกาสนี้  
ผู้แทนส านักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติฯ ประเทศไทย ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อการจัดงานข้างต้น และ
ประเทศไทยพร้อมที่จะจัดกิจกรรมเพ่ือเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปีของยูเนสโก โดยจะได้มีการประชาสัมพันธ์เรื่อง
ดังกล่าว รวมถึง การประชุมสัมมนา และกระตุ้นให้โรงเรียนภายใต้โครงการ ASPnet ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพ่ือร่วม
เฉลิมฉลองดังกล่าว นอกจากนี้ ประเทศไทยจะไดร้่วมมือกับส านักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ เพื่อด าเนินโครงการและจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ในการส่งเสริมบทบาทของยูเนสโกและการด าเนินกิจกรรมในหลายด้าน เช่น การจัดสัมมนา
ระดับชาติฯ การจัดกิจกรรมภายใต้เครือข่ายโรงเรียนในโครงการ ASPnet ในหัวข้อการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน การศึกษาเพ่ือสันติภาพ เป็นต้น 

 การขับเคลื่อนการด าเนินงานของส านักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติส าหรับทศวรรษแห่ง
ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวัฒนธรรม (International Decade for the Rapprochement of Cultures) 
(2013 - 2022)  

องค์การยูเนสโกได้ประกาศทศวรรษแห่งความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวัฒนธรรม ระหว่างปี  
2013 - 2022 ในระหว่างการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 37 ปี 2013 และพร้อมเป็นหน่วยงานหลัก
ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านวัฒนธรรม เพ่ือมุ่งให้เกิดการขับเคลื่อน และผนึกความร่วมมือในการด าเนินงาน
ด้านวัฒนธรรมเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการเคารพสิทธิมนุษยชนและความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมถึงการสร้าง
ความตระหนักเกี่ยวกับความส าคัญระหว่างวัฒนธรรม และคุณค่าต่างศาสนา เพ่ือการขจัดและยับยั้งการเหยียดผิว 
ในรูปแบบใหม่ 

คณะกรรมการบริหารของยูเนสโกได้มีมติให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการส าหรับทศวรรษแห่งความ
ร่วมมือระหว่างประเทศด้านวัฒนธรรม ระหว่างปี 2013 - 2022 พร้อมทั้งได้ขอให้ส านักเลขาธิการคณะกรรมการ
แห่งชาติของประเทศสมาชิก ได้ให้ความร่วมมือและผลักดันให้เกิดการด าเนินโครงการฯ และกิจกรรมต่าง ๆ                       
เพ่ือการบรรลุเป้าหมายส าคัญของทศวรรษฯ พร้อมทั้งได้เชิญชวนให้ประเทศสมาชิกก าหนดแผนปฏิบัติการส าหรับ
กิจกรรมหรือการริเริ่มการด าเนินการในกรอบส าคัญ 4 ด้าน ประกอบด้วย 1. การส่งเสริมความรู้และความเข้าใจ
ทางวัฒนธรรม จริยธรรม ภาษา และศาสนา รวมถึงสนับสนุนให้เกิดความปรองดองระหว่างกัน 2. การสร้างกรอบ
ค่านิยมร่วมกันเพ่ือส่งเสริมการท างานร่วมกันทางสังคม 3. การเผยแพร่หลักการและเครื่องมือระหว่างวัฒนธรรม
ผ่านการศึกษาที่มีคุณภาพและการสื่อสาร 4. ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ในมิติของจริยธรรม สังคมและวัฒนธรรม  

1.4 โครงการความร่วมมือกับประเทศสมาชิกของยูเนสโก (Participation Programme)  
องค์การยู เนสโกได้ด าเนิน โครงการความร่วมมือกับประเทศสมาชิกของยู เนสโก  (Participation 

Programme) ปี 2014 - 2017 โดยได้ให้ความส าคัญกับภูมิภาคแอฟริกา การส่งเสริมเยาวชน และความเสมอภาค
หญิงชาย โดยองค์การยูเนสโกได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการจัดส่งค าขอรับการสนับสนุนงบประมาณสมทบของ
ยูเนสโก ด้วยการขอให้ประเทศสมาชิกจัดท าข้อเสนอโครงการที่ต้องการขอรับการสนับสนุนฯ ผ่านระบบออนไลน์ 
โดยก าหนดช่วงเวลาหมดเขตรับสมัครเป็น 2 ช่วงเวลา คือ 

1. ประเทศแอฟริกา ประเทศในกลุ่มพัฒนาน้อยที่สุด (least developed countries (LDCs) และประเทศ
หมู่เกาะขนาดเล็ก (Small island developing States (SIDs) สามารถจัดส่งค าขอฯ ไปยังองค์การยูเนสโกภายใน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557  

เมื่อหมดเวลารับสมัครในรอบแรกมีประเทศสมาชิกได้จัดส่งข้อเสนอโครงการความร่วมมือกับประเทศ
สมาชิกของยูเนสโกฯ  ทั้งหมด 536 โครงการ ในจ านวนนี้ มี 250  โครงการฯ ได้จัดส่งโดยระบบออนไลน์  และ 
ในจ านวนข้อเสนอโครงการฯ ทั้งหมด มีเพียง 28 ประเทศในภูมิภาคแอฟริกาที่ ได้จัดส่งข้อเสนอโครงการฯ  
(จากทั้งหมด 39 ประเทศ) โดยองค์การยูเนสโกยังได้รายงานว่า ปัญหาที่พบในการจัดส่งข้อเสนอโครงการฯ ได้แก่ 
ปัญหาด้าน IT รวมถึงการก าหนดระยะเวลา  
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2. ประเทศอ่ืน ๆ ให้จัดส่งค าขอฯ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2557  
ผู้อ านวยการใหญ่ยูเนสโก ได้อนุมัติงบประมาณส าหรับการจัดท าโครงการฯ 3,550,583 เหรียญสหรัฐ 

(จ าแนกเป็นงบประมาณจากประเทศสมาชิก 3,118,583 เหรียญสหรัฐ เพ่ือสนับสนุนข้อเสนอโครงการฯ                 
144 โครงการ และงบประมาณจากความช่วยเหลือเร่งด่วน 432,000 เหรียญสหรัฐเพ่ือสนับสนุนข้อเสนอ
โครงการฯ 9 โครงการ) 

1.5 ข้อเสนอเบื้องต้นส าหรับการจัดท างบประมาณสองปีข้างหน้า (2016 - 2018) (Preliminary 
Proposals by the Director-General on the Preparation of the Budget for the Biennium)  

ความเป็นมา 
ในการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 36  เมื่อปี 2011 ที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติแผนงานและ

งบประมาณของยูเนสโกเป็นระยะเวลา 4 ปี และยังมีมติให้การจัดสรรงบประมาณขององค์การยูเนสโกเปลี่ยนแปลง
จากกรอบระยะงบประมาณ ทุก ๆ 4 ปี เป็นทุก ๆ 2 ปี โดยให้เหตุผลว่าการอนุมัติเงินงบประมาณทุก ๆ 4 ปี 
จะก่อให้เกิดปัญหาด้านเทคนิคและการคลังมากกว่าการพิจารณาจัดสรรงบประมาณทุก ๆ 2 ปี  เนื่องจาก                        
หากการจัดสรรงบประมาณมีปัญหาในทางปฏิบัติ  ที่ประชุมสมัยสามัญของยูเนสโกซึ่งก าหนดจัดขึ้นทุก 2 ปี                
ยังคงสามารถปรับแก้ไขและจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมได้ อย่างไรก็ตาม ในที่ประชุมยังไม่ได้มีการหารือเกี่ยวกับ       
แนวทางการจัดสรรงบประมาณในแบบอ่ืน ๆ  

ข้อเสนอในเบื้องต้นขณะนี้ คือยังคงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการตามมติของการประชุมสมัยสามัญ       
ครั้งที่  37 เกี่ยวกับแผนงานและโครงการต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมาย และ เห็นควรให้มีการปรับข้อเสนอ               
ในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สอดคล้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ โดยทางเลือกในการจัดการงบประมาณจะมี  
ข้อได้เปรียบ - เสียเปรียบที่แตกต่างกัน โดยในการพิจารณาคัดเลือกเทคนิคการจัดสรรงบประมาณ ผู้อ านวยการใหญ่
ยูเนสโกได้พิจารณาถึงปัจจัยที่ส าคัญ 3 ด้าน คือ 

1. เป็นครั้งแรกที่ยูเนสโกต้องเผชิญกับความท้าทายเกี่ยวกับการลดลงของงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 3 ปี
ติดต่อกัน  

2. ยูเนสโกจ าเป็นต้องด าเนินแผนและโครงการภายหลังปี 2015 ให้บรรลุเป้าหมาย 
3. การปฏิรูปองค์การยูเนสโก และการด าเนินการโครงการอย่างต่อเนื่อง 
ข้อเสนอการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 3 แบบ ดังนี้ 
1. Zero-nominal growth (ZNG): หมายถึงสถานะการเติบโตในเชิงตัวเลขเป็นศูนย์ โดยยังมีภาวะเงินเฟ้อ

ซ่อนอยู ่และหากเลือกแบบนี้จะไม่สามารถที่จะมีงบประมาณส าหรับครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายส่วนเกินได้ ทั้งนี้ ในการ
ด าเนินการของงบประมาณปี 2014 - 2015 ได้มีการใช้งบประมาณในแบบ Zero-nominal growth (ZNG)  

ผู้อ านวยการใหญ่เชื่อว่าหากยังใช้การจัดการงบประมาณแบบ ZNG ซึ่งงบประมาณ 653 เหรียญสหรัฐ 
มีมูลค่าลดลงกว่าเมื่อสองปีก่อน จะท าให้การใช้จ่ายเงินไม่คล่องตัว หากเลือกการจัดสรรงบประมาณนี้ จะต้อง 
ลดจ านวนพนักงานและจะส่งผลต่อโครงสร้างขององค์กร นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกจะต้องจัดล าดับความส าคัญ
ของโครงการที่จ าเป็นต้องด าเนินการ ซึ่งจะน าไปสู่การยกเลิกการด าเนินโครงการบางส่วนด้วย 

2. Zero-real growth (ZRG): หมายถึงสถานการเงินเข้าสู่สภาวะปกติ (steady state) โดยเอาภาวะเงิน
เฟ้อออกไป ซึ่งข้อเสนอนี้จะรักษางบประมาณของยูเนสโกในระดับปัจจุบัน และจะช่วยให้องค์กรรักษาฐานพนักงาน
และรักษาระดับปัจจุบันของกิจกรรมการด าเนินงานได้ แต่จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก 

3. Zero-nominal growth + (ZNG +). เป็นการด าเนินการที่อยู่ระหว่างแบบที่ 1 และแบบที่ 2 โดยลด
ช่องว่างลด และงบประมาณจะอยู่ระหว่าง ZNG และ ZRG แต่หากใช้ทางเลือกนี้ ยูเนสโกจะต้องหางบประมาณ
สนับสนุนประมาณ 12 - 14 ล้านเหรียญสหรัฐเพ่ือที่จะช่วยในการจัดการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในส่วนของพนักงาน
หากประเทศสมาชิกเลือกใช้การจัดการงบประมาณแบบ ZNG + ประเทศสมาชิกอาจจ าเป็นต้องศึกษาและพิจารณา
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โครงการที่หยุดการด าเนินการ หรือไม่ด าเนินการต่อใน 2 ปีข้างหน้า หรือตัดโครงการที่ไม่ใช่โครงการหลักออกไป 
นั่นหมายถึงการลดจ านวนพนักงานในอนาคตด้วย ในกรณีที่ยูเนสโกไม่สามารถที่จะหาเงินสนับสนุน จ านวน 12 - 
14 ล้านเหรียญสหรัฐได ้

ที่ประชุมมีมติขอให้ฝ่ายเลขานุการน าเสนอรายละเอียดรูปแบบในการจัดสรรงบประมาณของแต่ละข้อเสนอ
เพ่ือให้ที่ประชุมสามารถพิจารณาข้อได้เปรียบและเสียเปรียบก่อนที่จะมีการลงมติในโอกาสต่อไป 

1.6 การหารือเรื่องรางวัลของยูเนสโก (UNESCO Prizes) ที่ประชุมฯ ได้ร่วมหารือเกี่ยวกับรางวัล
ยูเนสโก ในครั้งนี้ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ คือ รางวัลที่ริเรี่มใหม่ จ านวน 2 รางวัล และ
รางวัลที่จัดตั้งเดิมและได้รับการอนุมัติให้ด าเนินการต่อ จ านวน 3 รางวัล ดังนี้ 
รางวัลที่ริเริ่มใหม่ 
1. รางวัล UNESCO-Japan Prize on Education for Sustainable Development เสนอโดยประเทศญี่ปุ่น                   
ก าหนดระยะเวลา 5 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือมอบให้แก่ผู้ชนะเลิศ (บุคคล หน่วยงาน องค์กร) ที่ท าประโยชน์ หรือ
อุทิศตนในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยในแต่ละปีจะมอบรางวัลให้
จ านวน 3 รางวัล ๆ ละ 50,000 เหรียญสหรัฐ  และรัฐบาลญี่ปุ่นจะมอบเงินสนับสนุนส าหรับเป็นการด าเนินการใน
การคัดเลือกรางวัล รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องประมาณ ปีละ 250,000 เหรียญสหรัฐต่อปี 
2. รางวัล UNESCO-UMAN Jaime Torres Bodet Prize ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยชน และศิลปะ เสนอโดย
ประเทศเม็กซิโก โดยได้รับการสนับสนุนรางวัลจากมหาวิทยาลัย Universidad Nacional Automoma de 
Mexico: UNAM จ านวน 50,000 เหรียญสหรัฐ โดยจะมอบรางวัลทุก ๆ 2 ปี เป็นเวลา 6 ปี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
มอบรางวัลให้แก่บุคคล คณะบุคคล หรือองค์กรระหว่างประเทศที่ต้องการพัฒนาความรู้และการสังคมผ่านศิลปะ 
การสอน และการวิจัยในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยธรรม 
รางวัลที่จัดตั้งเดิมและได้รับอนุมัติให้ด าเนินการต่อ 
1. รางวัล UNESCO – Hamdan Bin Rashid Al+Maktoum Prize for Outstanding Practice and 
Performance in Enhancing the Effectiveness of Teachers  เสนอโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์                         
จ านวน 90,000  เหรียญสหรัฐ มอบให้ทุก ๆ 2 ปี จ านวน 3 ทุน มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพให้แก่ครู 
เพ่ือการปรับปรุงการปฏิบัติงานทางการศึกษาทั่วโลก โดยจะให้ความส าคัญกับประเทศก าลังพัฒนาและชุมชน                 
ชายขอบและด้อยโอกาส 
2. รางวัล UNESCO – King Hamad bin Isa Al Khalifa Prize for the Use of Information and 
Communication Technologies in Education  เสนอโดยประเทศบาเรน จ านวน 50,000  เหรียญสหรัฐ                    
มอบเป็นประจ าทุกปี ๆ ละ 2 ทุน มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เรียนการสอนให้ดียิ่งข้ึน 
3. รางวัล UNESCO – Sharjah Prize for Arab Culture  เสนอโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มอบทุนทุกปี ๆ                           
ละ 30,000 เหรียญสหรัฐ จ านวน 2 ทุน มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมของอาหรับ
ไปสู่ทั่วโลก 

 1.7 การปรับปรุงการด าเนินงานที่เกี่ยวกับการฉลองบุคคลส าคัญของยูเนสโก (Revised 
Programme for UNESCO’s association with the celebration of anniversaries) 

 องค์การยูเนสโกริเริ่มด าเนินการเฉลิมฉลองบุคคล/เหตุการณ์ส าคัญของโลก ตั้งแต่ปี 2499  
(ค.ศ. 1956)  และในการประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก ครั้งที่ ๑๙1 ระหว่างวันที่ 10 - 25 เมษายน 
๒๕๕6 ได้มีมติใหจ้ัดการประเมินผลการด าเนินการ และงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ โดยแจ้งให้ที่ประชุม Ex board 
ครั้งที่ 194  ระหว่างวันที่ 2 - 15 เมษายน ๒๕๕7 เพ่ือทราบผลการประเมิน ซึ่งผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้ 
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- ความเสมอภาคในการเสนอรายชื่อบุคคลส าคัญของแต่ละภูมิภาคยังมีน้อยมาก 
- ความเสมอภาคทางเพศยังมีไม่มากนัก ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อร่วมเฉลิมฉลองส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย 
- งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการประมาณ 1.5 – 2.2 ล้านเหรียญสหรัฐ 

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการได้น าเสนอการปรับปรุงการด าเนินงานเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลส าคัญ ดังนี้ 
1. จ านวนรายชื่อบุคคลในการเสนอชื่อของประเทศสมาชิก – ก าหนดให้ประเทศสมาชิกสามารถเสนอบุคคล

ส าคัญได้ไม่เกิน 2 คน และหนึ่งในนั้นควรต้องค านึงถึงความเสมอภาคทางเพศด้วย 
2. ขั้นตอนการเสนอชื่อ  

2.1 ข้อเสนอจะต้องจัดส่งมาไม่เกินก าหนดเวลาตามท่ีได้ประกาศไว้ 
2.2 ข้อเสนอจะต้องจัดส่งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกซ์  
2.3 ข้อเสนอที่จัดส่งมาภายหลังจากวันหมดเขต จะไม่ได้รับการพิจารณา 

3. คุณสมบัติในการคัดเลือกบุคคล/เหตุการณ์ส าคัญ  
3.1 ข้อเสนอจะต้องเกี่ยวข้องกับความคิดและการด าเนินงานของยูเนสโกในด้านการศึกษา วัฒนธรรม 

สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการสื่อสาร และจะต้องเป็นการสนับสนุนให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติภาพ และ
ควรจะเป็นข้อเสนอที่เก่ียวข้องกับการเฉลิมฉลองหรือกิจกรรมที่ยูเนสโกจะจัดขึ้นในช่วงเวลานั้น ๆ ด้วย 

3.2 การเฉลิมฉลองการเกิด การได้อิสรภาพ ไม่สามารถเป็นข้อเสนอได้  รวมทั้งไม่สามารถน า 
การเฉลิมฉลองทางการทหารมาเป็นข้อเสนอได้ 

3.3 การเฉลิมฉลองของบุคคล/เหตุการณ์จะต้องเป็นที่รู้จักในวงกว้าง อย่างน้อยในระดับภูมิภาค และ 
ต้องเป็นที่รู้จักนอกเขตพ้ืนที่ของประเทศนั้น ๆ  

3.4 การเฉลิมฉลองจะต้องเป็นการครบรอบ 50 ปี 100 ปี หรือทุก ๆ 50 ปี 
3.5 การเฉลิมฉลองจะต้องมีการวางแผนไว้แล้วในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ  
3.6 ข้อเสนอควรที่จะต้องได้รับการสนับสนุนอย่างน้อยจาก 2 ประเทศ หรือการสนับสนุนจากกลุ่มภูมิภาค 

และหากข้อเสนอเกี่ยวข้องกับประเทศมากกว่า 1 ประเทศ ประเทศที่เก่ียวข้องจะต้องร่วมกันเป็นผู้เสนอ 
3.7 ชิ้นงานที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ การแสดง ความเชื่อ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ไม่สามารถ

น าเสนอเพ่ือเฉลิมฉลองได้ 
ทั้งนี้ ในส่วนของการจัดส่งข้อเสนอส าหรับเฉลิมฉลองในปี 2016 - 2017 ฝ่ายเลขานุการจะด าเนินการ

จัดส่งจดหมายไปยังประเทศสมาชิกเพ่ือให้จัดส่งข้อเสนอมายังยูเนสโก โดยจัดส่งมาได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึ งวันที่ 15 
มกราคม 2558 
 ฝ่ายเลขาฯ ได้น าเสนอร่างแก้ไขคุณสมบัติการเสนอชื่อบุคคลส าคัญของโลก ดังนี้ 
 

คุณสมบัติเดิม คุณสมบัติใหม่ 

(a) Each proposed anniversary should be 
indisputably linked to the Organization's 
ideals and missions in the fields of 
education, science, culture, social and 
human sciences and communication and 
should promote closer relations among 
peoples, tolerance, and the ideals of 

(i) Each proposed anniversary must be 
indisputably linked to the Organization’s ideals 
and missions in the fields of education, culture, 
natural sciences, social and human sciences and 
communication and must promote closer 
relations among peoples, tolerance and the 
ideals of peace, cultural dialogue and mutual 
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peace, cultural dialogue and mutual 
understanding among peoples.  

 

understanding among peoples. Preference shall 
be given to anniversaries linked to UNESCO’s 
current priorities and if possible to high-level 
events that have already been planned. 

(b) Commemorations of the birth, 
independence or institutional regime of a 
State, historical empires and dynasties will 
not be eligible for consideration; similarly 
the anniversaries of military events will be 
excluded.  

(ii) Commemorations of the birth, independence 
or institutional regime of a State will not be 
eligible for consideration; similarly the 
anniversaries of military events will be excluded.  

 

(c) The anniversary should concern 
personalities of genuinely universal 
stature, nominated posthumously only, 
and works or events of genuinely 
worldwide or at least regional significance 
in order to reflect the ideals, the values, 
the cultural diversity and the universality 
of the Organization. 

(iii) The anniversary must concern personalities of 
genuinely universal stature, nominated 
posthumously only and events of universal scope 
or at least of regional significance, 195 EX/25 – 
page 3 indisputably known outside the borders of 
their own country, in order to reflect the ideals, 
values, cultural diversity and universality of the 
Organization.  

(d) The anniversary should be a fiftieth 
anniversary, a centenary, or a multiple 
thereof, some flexibility should 
nevertheless be used in applying this 
criterion.  

(iv) The anniversary must be a fiftieth anniversary, 
a centenary or a multiple thereof.  

 

(e) The anniversary should be the 
occasion for nationwide events already 
planned and for the organization of which 
certain resources have been allocated in 
the Member State or group of Member 
States directly concerned.  

(v) Subregional, regional or international events 
must be already planned for the anniversary and 
for the organization of which resources must have 
been allocated to hold them in the Member 
State or group of Member States directly 
concerned.  

(f) Any anniversary proposal involving 
more than one state should be submitted 

(vi) All anniversaries must be proposed with the 
support of at least two other countries or a 
regional group. Any anniversary proposed 
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by all.  involving more than one Member State must be 
submitted by all. 

g) Requests relating to works of the 
intangible heritage – which comprise oral 
traditions and expressions, performing arts, 
social practices and rituals and festive 
events, knowledge and practices 
concerning nature and the universe, and 
traditional craftsmanship – will not be 
taken into consideration since they cannot 
be dated in time. 

(vii) Requests relating to works of the intangible 
heritage – which comprise oral traditions and 
expressions, performing arts, social practices and 
rituals and festive events, knowledge and 
practices concerning nature and the universe and 
traditional craftsmanship – will not be considered 
because they cannot be dated in time. 

 
1.8 โครงการเฉลิมฉลองยูเนสโก ครบวาระ 70 ปี (UNESCO at 70 : Future Prospective)  

ปี 2015 ยูเนสโกจะเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปีซึ่งที่ประชุมมีมติให้ด าเนินการเฉลิมฉลองและแสดงให้เห็นถึง
ความส าคัญของยูเนสโกและการด าเนินการตามเป้าหมายที่ยูเนสโกเน้นย้ าในด้านสิทธิ เสรีภาพ สันติภาพ และความ
เสมอภาค รวมทั้งเป็นวาระแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายหลังปี 2015 ด้วย  

       ทั้งนี้ ยูเนสโกจะเปิดตัวโครงการในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ณ ส านักงานใหญ่องค์การยูเนสโก 
สาธารณรัฐฝรั่งเศส  

 
1.9 การศึกษาภายหลังปี 2558 Education beyond 2015 

ที่ประชุมได้กล่าวถึงการประชุมโลกว่าด้วยการศึกษาเพ่ือปวงชน ปี 2014 ที่จัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 
2557 ณ กรุงมัสกัต รัฐสุลต่านโอมาน ซึ่งในการประชุมดังกล่าวได้มีถ้อยแถลงการณ์มัสกัต (Muscat Agreement) 
ว่าด้วยการให้การศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกันและการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคนในปี 2030 โดยมีเป้าหมาย
ที่ส าคัญทั้งสิ้น 7 ประการ คือ   

เป้าหมายที่ 1 ปี 2030 อย่างน้อย x % ของเด็กหญิงและเด็กชายมีความพร้อมที่จะเข้าศึกษา 
ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาโดยผ่านการเตรียมความพร้อมอย่างมีคุณภาพในระดับปฐมวัย โดยได้รับการศึกษา 
และไม่เสียค่าใช้จ่าย 1 ปี ในระดับปฐมวัย โดยค านึงถึงความเสมอภาคชายเหญิงและพ้ืนที่ชายขอบมากท่ีสุด  

เป้าหมายที่ 2  ปี 2030 เด็กหญิงและเด็กชายส าเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐานภาคบังคับฟรีไม่น้อยกว่า 9 ป ี
และผลการศึกษาบรรลุผลส าเร็จตามที่คาดหมาย โดยค านึงถึงความเสมอภาคทางเพศและพ้ืนที่ชายขอบมากท่ีสุด  

เป้าหมายที่ 3 ปี 2030 โดยเยาวชนทั้งหมด และอย่างน้อย x % ของผู้ใหญ่ มีความสามารถในการ
อ่านเขียนและการค านวณเพียงพอที่จะอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความส าคัญกับเด็กผู้หญิงและ
ผู้หญิง รวมถึงในพ้ืนที่ชายขอบมากที่สุด  

เป้าหมายที่ 4 ปี 2030 อย่างน้อย x % ของเยาวชนและ y % ของผู้ใหญ่มีความรู้และทักษะส าหรับ
การท างานที่ดีในการศึกษาด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษาและการฝึกอบรม  
โดยค านึงถึงความเสมอภาคชายหญิง และพ้ืนที่ชายขอบมากที่สุด  
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 เป้าหมายที่ 5 ปี 2030 ผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้ ทักษะ ค่านิยมและทัศนคติที่สามารถน าไปสู่สังคม
ที่ยั่งยืนและความสงบสุข รวมทั้งน าไปสู่การศึกษาของพลเมืองโลกและการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 เป้าหมายที่ 6 ปี 2030 รัฐบาลควรมีการด าเนินการเพ่ือสร้างความมั่นใจว่าผู้เรียนทุกคนได้รับ 
การสอนจากครูที่มีความเป็นอาชีพ ผ่านการฝึกอบรม และต้องสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนโดยแท้จริง  
 เป้าหมายที่  7 ปี 2030 ให้ทุกประเทศจัดสรรอย่างน้อย 4-6% ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) หรืออย่างน้อย 15-20% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพ่ือการศึกษา และกลุ่มที่มีความต้องการ 
เป็นพิเศษ และเสริมสร้างความร่วมมือทางการเงินเพ่ือการศึกษาโดยจัดล าดับความส าคัญในส่วนที่ประเทศต้องการ               
มากที่สุด 
  นอกจากนี้ องค์การยูเนสโกยังได้ร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคต่างๆ จัดการประชุมระดับภูมิภาค 
ด้านการศึกษา เพ่ือน าผลลัพธ์ขยายผลไปสู่การประชุมโลกว่าด้วยการศึกษา ปี 2558 ดังนี้ 

1. ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2557 
2. ภูมิภาคละตินอเมริกาและแคริบเบียน ประเทศลิมา เปรู ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2557 
3. ภูมิภาคอาหรับ ประเทศคูเวต ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2557 
4. ภูมิภาคยุโรปและอเมริกาเหนือ  ระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม 2557 
5. ภูมิภาคแอฟริกา ประเทศรวันดา ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2558 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามถ้อยแถลงการณ์มัสกัต และขอให้ประเทศสมาชิกพยายามผลักดัน/น าแนวทาง 
ไปด าเนินการจัดการศึกษาภายหลังปี 2015 ให้บรรลุเป้าหมายตามถ้อยแถลงการณ์มัสกัตทั้ง 7 ประการ ทั้งนี้  
ที่ประชุมแสดงความเป็นห่วงกลุ่มประเทศที่ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ภายในปี 2015  โดยเฉพาะในทวีปแอฟริกา ซึ่งควรหามาตรการในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มประเทศเหล่านี้ด้วย  

1.10 ข้อเสนอส าหรับรูปแบบใหม่การเขียนรายงานโครงการและแผนการด าเนินงานของยูเนสโก 
(NEW FORMAT FOR EX/4 DOCUMENTS: REPORT OF THE PREPARATORY GROUP) 
 กลุ่มเตรียมการจัดท าเอกสารรายงานรูปแบบใหม่ (Preparatory Group) ได้รายงานผลเกี่ยวกับรูปแบบ
ใหมข่องการจัดท ารายงาน ดังนี้ 

1. มีความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างการเขียนรายงาน ก) การจัดกิจกรรมและผลลัพธ์  ข) การ
รายงานเกี่ยวกับความคาดหวังและผลลัพธ์ที่ได้ 

2. ความเปลี่ยนแปลงของจ านวนครั้งในการน าเสนอรายงานตลอดระยะเวลา 4 ปี ซึ่งจะช่วย
ประหยัดค่าใช้จ่าย และเวลา รวมถึงประสิทธิภาพในการวิเคราะห์   และช่วยให้การด าเนินงานของคณะกรรมการ
บริหารสามารถบรรลุเป้าหมายและรายงานต่อการประชุมสมัยสามัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. การน าเสนอที่ชัดเจนขึ้นของการรายงานการประเมินตนเอง และข้อมูลการประเมินผลที่น าผล
การด าเนินงานมารายงานให้ทราบ 
 นอกจากนี้ กลุ่มเตรียมการยังเห็นด้วยว่าการจัดท ารายงานจ าเป็นต้องลดภาระงานของยูเนสโก โดยเสนอ
การปรับปรุงเอกสารที่เก่ียวข้องกับความเป็นมา ดังนี้ 

1. การลดความซับซ้อนของจ านวน และความยาวของรายงาน และท าให้มีความชัดเจนขึ้นระหว่าง
การรายงานกิจกรรม และผลลัพธ์ที่ได้ รวมถึงการรายงานผลลัพธ์ในระดับสูงขึ้น (higher level results) การ
คาดคะเน และผลลัพธ์ 

2. การอ านวยความสะดวกการจัดสรรเวลาส าหรับผู้ที่ติดสินใจด้านยุทธศาสตร์เกี่ยวกับทิศทางของ
โครงการในอนาคต 
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3. การลดความซับซ้อนของข้อมูลสนับสนุน และการประเมินข้อมูลออนไลน์ที่สอดคล้องกับหลักการ 
RBM-RBB ส าหรับการวิเคราะห์ให้ถูกต้องและทันเวลา 

ในการนี้ กลุ่มเตรียมการได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดท ารายงาน ดังนี้ 
1. การรายงานผลการด าเนินโครงการ (Programme Implementation Report : PIR) โดยจัดท า

รายงานในช่วงการประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโกเดือนเมษายนของทุกปี (spring session) เนื้อหาจะเป็น
การด าเนินการโครงการต่าง ๆ และผลลัพธ์ที่ได้ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา 

2. การรายงานผลการวิเคราะห์การด าเนินงาน (Analytical Programme Implementation Report : 
APIR) รายงานในช่วงเดือนเมษายนของทุก ๆ 4 ปี (first spring session of the quadrennium) โดยฝ่าย
เลขานุการจะจัดเตรียมรายงานการวิเคราะห์ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับการคาดคะเน และข้อมูลในแต่ละสาขา และ
แต่ละภูมิภาคท่ีครอบคลุมทั้ง 4 ปี 

3. การรายงานด้านกลยุทธ์ (Strategic Results Report: SRR) รายงาน 1 ครั้งในรอบ 4 ปี โดยจะ
รายงานในช่วงเดือนเมษายนปีที่สามของรอบซึ่งน่าจะเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุด (once every quadrennium, in 
the third year of the cycle) เนื่องจากจะได้หารือกับประเทศสมาชิกเกี่ยวกับ C/5 และเตรียมน าเสนอต่อ 
Preliminary Proposals ในช่วงหกเดือนหลังจากนั้น ทั้งนี้ การรายงานจะไม่จ าเพาะแต่โครงการปัจจุบันแต่จะ
รายงานเกี่ยวกับโครงการที่ด าเนินการในอดีตด้วย 

4. ข้อมูลการด าเนินการในส่วนที่เป็นออนไลน์ ประเทศสมาชิกยังสามารถที่จะเข้าถึงและพิมพ์ข้อมูล
ได้ โดยกลุ่มเตรียมการพิจารณาเห็นว่าประเทศสมาชิกสามารถขอข้อมูลเหล่านี้ระหว่างการประชุม และเป็นพ้ืนที่
เพ่ือให้ประเทศสมาชิกสามารถอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ ที่ส าคัญได้ 

มติ  ที่ประชุมเห็นชอบตามที่กลุ่มเตรียมการฯ เสนอ 

1.11. รายงานผลการด าเนินงานของ United Nations  University  (UNU) และแผนการด าเนิน
กิจกรรมระหว่างปี 2557 - 2560 (United  Nations  University  : UNU Report by the Council of 
the UNU and UNESCO-UNU Joint Plan of Activities  for 2014-2017) 

ความเป็นมา 

มหาวิทยาลัยสหประชาชาติ (United Nations University : UNU) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2516 โดยเป็น 
สถาบันระหว่างประเทศส าหรับนักวิชาการในการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาขีดความสามารถที่เกี่ยวข้อง                     
กับการส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์และการพัฒนา ปัจจุบัน UNU มีเครือข่ายทั่วโลกทั้งสิ้น 13 สถาบันการวิจัย
และอบรม ตั้งอยู่ใน 12 ประเทศ โดยมีศูนย์กลางความร่วมมืออยู่ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และศูนย์ประสานงาน 
จ านวน 2 ศูนย์ตั้งอยู่ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา และ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส  

กิจกรรมที่ด าเนินการในปี 2013 จะเน้นกิจกรรม ดังนี้  (1) เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 
(Millennium Development Goals : MDGs) และวาระการพัฒนาภายหลังปี 2015 (the post-2015) (2) 
การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ  (3) อาหารและการเกษตรกรรม  (4) การพัฒนาความสามารถ  (5) การ
อพยพถิ่นฐาน (6) แอฟริกา (7) ผู้หญิง  เพศ และความเท่าเทียมกัน  (8) ปีแห่งความร่วมมือเรื่องน้ านานาชาติ
กิจกรรมในระหว่างปี 2014 – 2017 ประกอบด้วย 1. ด้านการศึกษา 2. ด้านชีวมณฑล 3. ด้านการเคลื่อนย้าย
ประชากรโลก 4. ด้านความขัดแย้งและผลกระทบต่อวัฒนธรรม 5. โครงการนานาชาติเรื่องอุทกวิทยา  

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการด าเนินการระหว่างองค์การยูเนสโกและมหาวิทยาลัยสหประชาชาติ  และ 
หวังว่าการด าเนินการระหว่างทั้งสองหน่วยงานจะมีความใกล้ชิดกันยิ่งข้ึน 
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1.12 การประชุมคณะกรรมการว่าด้วยอนุสัญญาและข้อเสนอแนะ    
  การประชุมวาระนี้ เป็นการน าเสนอรายงานเรื่องการพิจารณาข้อร้องเรียนที่ได้น าเสนอต่อคณะกรรมการ                

ว่าด้วยอนุสัญญาและข้อเสนอแนะ พิจารณา 25 เรื่อง ซึ่งเป็นข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ ๙ ประเทศ ประกอบด้วย      
อาเซอร์ไบจัน ๑ เรื่อง บาเรนห์ 2 เรื่อง  เวียดนาม 3 เรื่อง จีน 7 เรื่อง เอธิโอเปีย 3 เรื่อง อิหร่าน 5 เรื่อง                        
อุซเบกิสถาน 2 เรื่อง รวันดา 1 เรื่อง รัสเซีย 1 เรื่อง โดยข้อร้องเรียนส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน การลิดรอนสิทธิของสื่อมวลชน การกีดกันในเรื่องการให้การศึกษา หรือ การทารุณผู้ต้องขัง และ                 
ผู้เข้าประชุมฯ ได้แสดงความคิดเห็นและเรียกร้องให้ประเทศที่ได้รับข้อร้องเรียนปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามหลักก าร              
สิทธิมนุษย์ชนโดยค านึงถึงหลักเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และการได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
โดยไม่จ ากัดความแตกต่างทางศาสนา ความเชื่อ และเพศ รวมทั้งการมีเมตตาธรรมแก่ผู้ต้องขัง ตัวอย่างของประเทศ
ที่ได้รับการร้องเรียน เช่น ประเทศอาเซอร์ไบจัน ถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการลิดรอนสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของ
บุคคลเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติผ่านทางอินเทอร์เน็ต และสถานีโทรทัศน์ ประเทศอิหร่านถูกร้องเรียนเกี่ยวกับ
การลิดรอนสิทธิของนักศึกษาที่มีความเชื่อ Baha’i ในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย และการกีดกันสิทธิของ
อาจารย์ที่นับถือ Baha’i ในการสอนในมหาวิทยาลัย เป็นต้น ประเทศบาร์เรนถูกร้องเรียนในการกักขังนักวิชาการ
สาธารณสุขเนื่องจากได้แสดงความคิดเห็นที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ เป็นต้น 

  
 

สรุปโดย ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ www.bic.moe.go.th 

http://www.bic.moe.go.th/

