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----------------------------1. การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นโดยองค์การยูเนสโก แบ่งเป็นการประชุมทางวิชาการ (Plenary
Session) การประชุมกลุ่มย่อย (Concurrent Sessions) และการหารือระดับภูมิภาค (Regional Discussion)
มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ทบทวนความส าเร็ จ ความก้ าวหน้ า โอกาสและความท้ าทาย รวมทั้ งหารื อ กลไกการ
ดาเนิ น งานเพื่ อจั ดท าร่างเอกสารของยู เนสโกเรื่องทิ ศทางในอนาคตของการศึกษาเพื่ อการพั ฒ นาที่ยั่ งยื น
ภายหลั งปี 2562 ซึ่งองค์ การยู เนสโกจะรวบรวมข้ อคิ ดเห็ น จากประเทศสมาชิ ก พร้อ มเสนอร่างเอกสาร
ดังกล่าวไปยังองค์การบริหารของยูเนสโกในปี 2562 เพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศ
สมาชิกยูเนสโก ประกอบด้วย หน่วยงาน องค์กร สถาบันการศึกษา ทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งสานักงาน
ยูเนสโกของภูมิภาคต่าง ๆ จานวนกว่า ๒๕๐ คน สาหรับประเทศไทย โดยกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอชื่อ
นางสาวภัทรพร เล้ าวงค์ นั กวิเคราะห์น โยบายและแผน ช านาญการพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการพัฒ นา
การเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ ผศ.อรรถพล อนัน ตวรสกุล ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒ นานวัตกรรม
ด้ านการศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น คณะครุศ าสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ มหาวิทยาลั ย นางสาวนงศิ ลิ นี โมสิ กะ
ผู้อานวยการสานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. นางพิมพ์วรัชญ์ เมืองนิล หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือกับองค์การ
ระหว่างประเทศ และ นางสาวสิริภัคค์ ธรรมบุศย์ นักวิเทศสัมพันธ์ ชานาญการ สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมฯ
๒. พิธีเปิดการประชุม
๒.๑ Ms Stefania Giannini ผู้ช่วยผู้อานวยการใหญ่ด้านการศึกษา องค์การยูเนสโก
กล่าวถึงการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Education for Sustainable Development: ESD) โดยภายหลัง
สิ้ น สุ ด ปี ท ศวรรษแห่ งสหประชาชาติ เพื่ อ การศึ ก ษาสู่ ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น เมื่ อ ปี ๒๕๕๗ (2005-2014 UN
Decade for Education for Sustainable Development: DESD) องค์การยูเนสโกได้เปิดตัวแผนปฏิบัติการ
โลกว่าด้วยการศึกษาเพื่อการพัฒ นาที่ยั่งยืน เมื่อปี ๒๕๕๘ (2015-2019 Global Action Programme on
Education for Sustainable Development: GAP on ESD) โดยจะสิ้นสุดปี ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของ
การจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อเตรีย มความพร้อมสาหรับทิศทางในการดาเนินงานด้าน ESD (Post-GAP Vision)
ทั้งนี้ ยู เนสโกได้ร่วมกับ รัฐบาลญี่ ปุ่ น จัดท าร่างเอกสารแผน GAP ฉบั บใหม่ ที่เน้น ความสอดคล้ องกับ บริบ ท
และความท้ า ทายที่ เกิ ด ขึ้ น ใหม่ และจะรวบรวมข้ อ คิ ด เห็ น จากผู้ เข้ า ประชุ ม เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณา
และปรับแก้ไขในร่างเอกสารฯ ตามความเหมาะสมต่อไป
๒.๒ นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ เลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา ฯ
สหประชาชาติ และรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการโลกของยูเนสโก
ว่าด้วยการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (GAP on ESD) ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ และจะสิ้นสุด ปี ๒๕๖๒ ทั้งนี้
จากประสบการณ์ของไทย ได้มุ่งพัฒนาประเทศเพื่อบรรลุวิสัยทัศ น์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” มีการกาหนด
/แผนยุทธศาสตร์ชาติ...

๒
แผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ๒๐ ปี เพื่ อขั บ เคลื่ อนการด าเนิ น งานในทุ ก มิ ติด้ ว ยการประยุก ต์ใช้ ห ลั ก ปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อันจะนามาซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศชาติ ภูมิภาค และโลก
นอกจากนี้ ยั งกล่ า วเน้ น เรื่ อ งการบู ร ณาการทั ก ษะศตวรรษที่ ๒๑ เพื่ อ ส่ งเสริ ม การเรี ย นการสอนระดั บ
อาชีวศึกษาที่จะทาให้เกิดการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งการดาเนินความร่วมมือกับ
นานาประเทศเพื่ อเสริม สร้างศักยภาพของกาลั งคนด้านเทคโนโลยีและนวัต กรรม การเพิ่ มการลงทุ นและ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม การปรับเปลี่ยนกรอบความคิดและค่านิยม ตลอดจน
การเคารพวัฒนธรรมที่หลากหลาย และความเป็นพลเมืองโลกที่นาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
๒.๓ Mr Kazuaki Kawabata ผู้ แ ทนจากกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร วั ฒ นธรรม กี ฬ า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น (MEXT) กล่าวถึงข้อริเริ่มของญี่ปุ่นในเรื่องปีทศวรรษ DESD และ
ได้ให้การสนับสนุนด้าน ESD ในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง และร่วมมือกับสานักงานใหญ่องค์การยูเนสโก
ในการจัดประชุมโลกด้าน ESD เพื่อจัดทาแผน GAP on ESD ทั้งนี้ การจัดทาแผน GAP ฉบับใหม่ต้องอาศัย
ความร่วมมือจากผู้มีส่ วนได้ส่วนเสีย ทางการศึกษาเพื่อ ให้ บรรลุผ ลการพัฒ นาที่ยั่งยืน และกล่ าวคาดหวังว่า
ประเทศสมาชิกจะให้การสนับสนุนการจัดทาแผนใหม่ฉบับนี้
๒.๔ Mr Bjorn Anderson ผู้แทนจากกองทุนประชากรแห่ง เอเชียแปซิฟิก (UNFPA)
กล่ า วถึ ง การจั ด ท าแผน GAP ฉบั บ ใหม่ ที่ เน้ น ให้ เยาวชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น งานให้ บ รรลุ ผ ล
การพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งตามวาระการศึ ก ษา ๒๐๓๐ ซึ่ งให้ ค วามส าคั ญ กั บ การจั ด การศึ ก ษา
ที่ครอบคลุม เท่าเทียม และมีคุณภาพ รวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหุ้นส่วนความร่วมมือด้าน ESD
ทั้งในระดับชาติและโลก
๓. การจัดทาร่างเอกสารแผน GAP ฉบับใหม่ ระหว่างปี ๒๕๖๓ – ๒๕๗๓ (2020-2030
Post-GAP Position Framework)
๓.๑ องค์การยูเนสโกทบทวนผลการดาเนินงานที่ผ่านมา ดังนี้
๓.๑.๑ การดาเนินงานตามแผน GAP on ESD ระหว่างปี ๒๕๕๘–๒๕๕๙ ประสบ
ความสาเร็จเป็นอย่างดี และโครงสร้างของแผนมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ได้ตั้งข้อสังเกตว่า รัฐบาลควรเข้ามามีส่วนร่วม
อย่างจริงจัง และเน้นสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวม (Holistic Approach)
๓.๑.๒ การจั ด เวที ป ระชุ ม หารื อ โดยพิ จ ารณาจากประเด็ น และแนวโน้ ม ล่ า สุ ด
ด้าน ESD และ SD การคิดนอกกรอบ รวมทั้งปัจจัยและสภาพตึงเครียดต่าง ๆ
๓.๑.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี ๒๐๓๐ (SDGs) ทั้ง ๑๗ ประการ โดยใช้
ESD เป็นตัวขับเคลื่อน โดยเฉพาะเป้าหมายที่ ๔ ด้านการศึกษา เพื่อบรรลุผลการพัฒนาที่ยั่งยืน
๓.๑.๔ องค์ประกอบส าคัญ ที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติม ได้แก่ องค์ความรู้ การคิดเชิง
วิเคราะห์ การพัฒ นาที่ยั่งยืน ทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ รวมถึง การศึกษาตามอัธยาศัย การเรียนรู้
ทางอารมณ์และสังคม ความสาคัญของชุมชน การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลก การเติบโตทางเศรษฐกิจ
ควบคู่กับ การพั ฒ นาที่ยั่ งยื น การพั ฒ นาที่ ส มดุ ล ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี การพัฒ นากรอบความคิ ด
(Mindset) การเชื่อมโยงการดาเนินงานกับภาคธุรกิจ ภาคการผลิต และภาควิสาหกิจ/ผู้ประกอบการ เพื่อให้
สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
/๓.๒ กรอบการดาเนินงาน...

๓
๓.๒ กรอบการดาเนินงานของร่างเอกสารแผนใหม่ มีเป้าหมายหลัก คือ การสร้างโลก
ที่ยั่งยืนโดยใช้การศึกษาเป็นกลไกสาคัญเพื่อ บรรลุเป้าหมาย SDGs ทั้ง ๑๗ ประการ และยังคงไว้ซึ่งโครงสร้าง
เดิมที่เน้นขอบข่ายการดาเนินงาน ๕ ด้าน ได้แก่ การพัฒนานโยบาย การเปลี่ยนแปลงขององค์กรโดยการสร้าง
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรีย นรู้และฝึ กอบรม การเสริมสร้างศักยภาพของนักการศึกษา การให้ สิ ทธิและอานาจ
แก่เยาวชน และการพัฒ นาชุมชนและท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม ได้มีการปรับแก้ไขร่างเอกสาร ฯ ในส่ วนของ
๑) การจัดลาดับความสาคัญของขอบข่ายการดาเนินงานทั้ง ๕ ด้าน และ ๒) การขยายเครือข่ายและหุ้นส่วน
การพัฒนาเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานให้มีความครอบคลุมและเป็นหนึ่งเดียว โดยเน้นขับเคลื่อนการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลากหลายกลุ่ม
๓.๓ แนวทางการด าเนิน งานของร่างเอกสารแผนใหม่ ยูเนสโกจะจัด ส่ งร่างเอกสาร ฯ
ที่ปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว เสนอต่อคณะกรรมการบริหารของยูเนสโกเพื่อขอความเห็นชอบ และเสนอที่ประชุม
สมั ย สามั ญ (UNESCO General Conference) เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ รวมทั้ ง แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม สมั ช ชาใหญ่
แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly: UNGA) เพื่อทราบ ภายในปี ๒๕๖๒ ตามลาดับ
และจะมีการเปิดตัวแผน GAP on ESDGs ในช่วงต้นปี ๒๕๖๓
๔. การบรรยายและอภิปรายทางวิชาการ เรื่องการสร้างสังคมและชุมชนที่ยั่งยืน รวมทั้ง
ความท้ า ทายของมิ ติ เศรษฐกิ จ กั บ การพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น เน้ น บทบาทพ่ อ แม่ การเสริม สร้ างความตระหนั ก รู้
ด้าน ESD แก่สาธารณชน และปลูกฝังจิตสานึกให้แก่เยาวชนรุ่นหลัง การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม
การประเมินความก้าวหน้าของประเทศไม่ควรวัดจากการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP)
เพียงอย่างเดียว แต่ ควรวัดจากการพัฒนาทุนมนุษย์ซึ่งเป็น สิ่งที่ประเมินค่าได้ ทั้งนี้ ข้อพิจารณาหลักเกี่ยวกับ
การด าเนิ น งานด้ า น ESD คื อ การแบ่ งปั น ทรัพ ยากรร่ว มกั น การเรีย นรู้ก ารเปลี่ ย นแปลง การมี ส่ ว นร่ว ม
แสดงความคิดเห็น อย่างเท่าเทียมของประชาชนในชาติ การยกระดับศักยภาพของเยาวชน การพัฒนาทักษะ
การคิ ด วิ เคราะห์ การพั ฒ นาความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence: EI) และการเคารพสิ ท ธิ
ระหว่างกัน ซึ่งสาคัญต่อการขจัดความยากจนสู่ความยั่งยืน
๕. ภาพรวมนโยบายและแนวปฏิ บั ติ ด้ า น ESD โดย Assoc Prof Chang Chew Hung
สถาบั น การศึกษาแห่ งชาติของสิ งคโปร์ (National Institute of Education: NIE) ได้นาเสนอกรณี ตัว อย่าง
สถานการณ์ปัจจุบันด้าน ESD ในภูมิภาคจากเอกสาร “การศึกษาและความยั่งยืน: กระบวนทัศน์ นโยบาย และ
แนวปฏิ บั ติในเอเชี ย ” ซึ่ งมี ความสอดคล้ องกับ ประเด็น ข้อ เสนอ ความท้ าทาย และโอกาสในร่างเอกสาร
แผน GAP ฉบับใหม่ ทั้งนี้ แนวทางการดาเนินงานที่สาคัญด้าน ESD แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้
๕.๑ การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลง โดยส่งเสริมการเรียนรู้เชิงทดลอง การเรียนรู้ทาง
สังคมและอารมณ์ และการสะท้อนคิดจากชุมชน
๕.๒ การเปลี่ ย นแปลงเชิ งโครงสร้าง ประกอบด้ว ย การพั ฒ นาสู่ ค วามยั่ งยื น ในทุ ก มิ ติ
ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การจัดทานโยบายหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นหัวข้อหรือประเด็นสาคัญ
ที่หลากหลาย รวมทั้งหลักการเชิงนวัตกรรมต่อการจัดการเรียนรู้
๕.๓ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ต้องบูรณาการให้เข้ากับวิธีการจัดการเรียนการสอน
ในห้องเรียนเพื่อฝึกทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์
/อย่างไรก็ตาม...

๔
อย่างไรก็ตาม ยูเนสโกและประเทศสมาชิกควรให้ความสาคัญกับการทาวิจัยและการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ เพื่อให้ได้มาซึ่งวิธีการสอนและแนวปฏิบัติที่ดีมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปฏิรูปนโยบาย
๖. ประเด็นพิจารณาจากการหารือกลุ่มโดยแบ่งตามภูมิภาค (เอเชียกลาง เอเชียตะวันออก
แปซิฟิก เอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลุ่มแม่น้าโขง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นหมู่เกาะ)
๖.1 มโนภาพของประชาคมโลกภายในปี ค.ศ. 2050
ที่ประชุมส่วนใหญ่ให้ความสาคัญในเรื่องของการอยู่ร่วมกันของพลเมืองโลกที่ไม่มี
การแบ่ งแยกเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒ นธรรมซึ่งน าไปสู่ สั งคมที่ สั น ติสุ ข และยั่งยืน (Inclusive & Peaceful
Society) สังคมแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการศึกษาที่ครอบคลุม การฟื้นฟู
สภาวะขาดแคลนน้า การประหยัดและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ร่วมกัน อย่างคุ้มค่า สมดุล และเกิดประโยชน์สูงสุด
(Less is more & balance) เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ที่ยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์
ความร่ ว มมื อ อย่ างแข็ งขั น จากทุ ก ภาคส่ ว น ซึ่ งรวมถึ งครอบครัว และชุ ม ชน การพร้อ มรั บ มื อ กั บ ภั ย พิ บั ติ
การรักษาขนมธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ห้องเรียนดิจิทัล/อัจฉริยะ การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
และเป็นระบบ การรู้เท่าทันสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
จุดเน้นสาคัญ คือ การส่งเสริมสันติภาพ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การสร้าง
ความสุข ความสมดุล และการอยู่ ร่วมกัน รวมทั้งมรดกทางวัฒ นธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และบทบาทของ
สถาบันครอบครัว ตลอดจนการใช้ ESD เพื่อเป็นแนวทางในการบรรลุ SDGs
๖.2 ความท้าทายและโอกาส
๖.2.1 ความท้ า ทาย การขาดแคลนด้ า นการประสานงาน การวางแผน และ
การดาเนินความร่วมมือระดั บภูมิภาค การตอบสนองเชิงนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ
และการรั บ มื อกั บ ภั ย พิ บั ติ สั งคมผู้ สู งอายุ การจั ด ท านโยบายแบบครอบคลุ ม เพื่ อ พั ฒ นาชุม ชนและธุรกิ จ
อย่างยั่งยืน การขาดแคลนการลงทุน ข้อจากัดด้านงบประมาณต่อการเข้าถึงเทคโนโลยี การปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของพลเมืองที่มีภูมิหลังแตกต่างกัน การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม ความขัดแย้งระดับภูมิภาค การสร้างความสมดุล
ระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒ นาที่ยั่งยืน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านการศึกษา อัตราเด็ก
ออกกลางคันเพิ่มสูงขึ้น
จุ ด เน้ น ส าคั ญ คื อ แนวทางการประเมิ น และวั ด ผลของการปรั บ เปลี่ ย น
กรอบความคิด (Mindset) วิสั ย ทัศ น์ และการมี ป ฏิ สั ม พั นธ์ กับ ผู้ อื่น การสร้างความร่ว มมื อและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของเครือข่ายที่มีอยู่ การพัฒ นาการศึกษาและโรงเรียนเพื่อบรรลุ วิสัยทัศน์ในอนาคต รวมทั้ง
สภาพภูมิศาสตร์ของประเทศในอนุภูมิภ าค เช่น ระดับน้าทะเลสูงขึ้นในหมู่เกาะแปซิฟิก เป็นต้น ตลอดจน
การขาดแคลนสมรรถนะด้านความรู้เกี่ยวกับ ภาวะผู้นามืออาชีพ และการปฏิบัติ ที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลง
(Transformative Actions)
๖.2.2. โอกาส การส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อนามาซึ่งสังคมที่สงบสุข
การใช้ ป ระโยชน์ จ ากเวที ร ะดั บ ภู มิ ภ าคเพื่ อ ด าเนิ น การตามเป้ า หมาย SDGs ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
การตอบสนองของ ESD ต่อความท้าทายในมิติต่าง ๆ อาทิ สิ่งแวดล้อม สังคมเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี การใช้
ประโยชน์ จ ากภูมิปั ญญาท้องถิ่น และการสร้างเครือข่า ยชุมชนที่ เข้ มแข็ง การจัดการศึกษาที่ ครอบคลุ ม
/การปกป้อง...

๕
การปกป้ องความหลากหลายทางชีวภาพ การเสริมสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสนับสนุน
จากชุมชนต่อการการดาเนิ น งานของโรงเรียน การเชื่อมโยงทั้งในภู มิภ าคและระหว่างภูมิภ าค การทางาน
ร่ว มกั บ องค์ก ารระดั บ ภูมิ ภ าค เช่ น ยู เนสโก อาเซียน และซีมีโอ เป็ น ต้น ทั้ งนี้ ผู้ แทนไทยให้ ข้อคิ ดเห็ น ว่า
ประเทศไทยได้ใช้โอกาสจากการน้ อมน าหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงเพื่ อขับเคลื่ อนการดาเนิ นงาน
ตามเป้าหมาย ESD สู่การบรรลุ SDGs อย่างเป็นรูปธรรม
๖.3 แนวทางการดาเนินงาน
ที่ ป ระชุ ม ส่ ว นใหญ่ ให้ ค วามส าคั ญ ในเรื่ อ งของการจั ด ตั้ ง เวที ห ารื อ ระดั บ ภู มิ ภ าค
การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติก ารร่ว มกั น ด้าน ESD การเสริม สร้างความตระหนั กของชุม ชน การส่ งเสริม หุ้ น ส่ ว น
ความร่วมมือทางสังคมและการดาเนินความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อเอื้อต่อการได้มาซึ่งแหล่ง
เงิน ทุ น การแลกเปลี่ ย นแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ของโรงเรีย น ชุ ม ชน ภาคเอกชน รัฐ บาล ทั้ งในระดั บ ชาติแ ละโลก
การเสริมสร้างศักยภาพในทุกระดับ ได้แก่ การฝึกอบรมครู การให้สิทธิและอานาจแก่ชุมชน การมีส่วนร่วมของ
เยาวชน ภาคเอกชน ประชาสังคม และรัฐบาล การสนับสนุนจากภาคการศึกษาและรัฐบาลในการพัฒนาครู
ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง การปฏิรูปหลักสูตรแบบองค์รวมและให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น การขจัดความขัดแย้ง
และก่อให้เกิดสันติภาพ การส่งเสริมการดาเนินการวิจัยเพื่อนาไปสู่การจัดทานโยบาย รวมทั้งการจัดหาเวที
แลกเปลี่ยนพร้อมแสวงหาความร่วมมือทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์
นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้น การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนในวัยเรียนได้เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนและคนในหมู่บ้าน การลงทุนเพิ่มขึ้นในระบบการศึกษาโดยการสนับสนุน จาก
รัฐบาลและภาคส่ว นต่าง ๆ โดยเฉพาะสาธารณู ปโภคโรงเรียน และการเข้าถึงการศึกษาส าหรับประชาชน
ในพื้นที่ห่างไกล การได้มาซึ่งผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่สามารถแปลงวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติ การบริหารจัดการที่ดี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางเศรษฐกิจ และการสร้างเครือข่ายระดับภูมิภาค
๗. สรุปภาพรวมของการประชุมครั้งนี้
๗.1 ประเด็นที่ยังไม่ชัดเจน คือ การกาหนดชื่อร่างเอกสารแผนใหม่“GAP on ESDGs”
ซึ่งควรมุ่งเน้นทั้ง ๑๗ เป้าหมาย SDGs หรือควรเน้นเฉพาะเป้าหมายที่ 4 เรื่องคุณภาพการศึกษา
๗.2 ประเด็นความท้าทาย โอกาส และความต้องการในการดาเนินงานตามร่างข้อเสนอ
แผนใหม่ “GAP on ESDGs”
๗.2.1 ความท้าทาย การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ
รวมถึงการมีส่วนร่วมของเยาวชนควรสอดคล้องกับ ESD และ SDG 4 พร้อมทั้งเชื่อมโยงกลุ่มเป้าหมาย SDG อื่นด้วย
การพั ฒ นาด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อย่างยั่งยืน การสนั บสนุ นด้านทรัพ ยากร
โดยเน้นเสริมสร้างศักยภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กองทุน และข้อพันธกิจร่วมทางการเมือง
๗.2.2 โอกาส ได้แก่ ประเทศต่าง ๆ มีการดาเนินการและอยู่ระหว่างปฏิรูปการศึกษา
เพื่อตอบสนองต่อ ESD การดาเนินความร่วมมือกับภาคเอกชน การใช้กลไก โครงสร้าง และกระบวนการที่มีอยู่
เพื่อพัฒนาการศึกษา เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเหมาะสม

/๗.2.3 ความต้องการ...

๖
๗.2.3 ความต้อ งการ ได้แ ก่ การเสริม สร้างความร่ว มมื อของสถาบั น /องค์ กรกั บ
องค์ ก ารยู เนสโก เพื่ อ พั ฒ นาหลั ก สู ต ร จั ด ฝึ ก อบรมครู และแลกเปลี่ ย นแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม
ให้ประชาชนเกิดความตระหนักรู้ด้าน ESD สู่ SDGs
๗.3 ผลสะท้อนกลับและข้อคิดเห็นจากการหารือกลุ่มตามภูมิภาค
๗.3.1 ด้านความต้องการ การเสริมสร้างความเข้าใจเรื่อง ESD การขับเคลื่อนให้มี
การจัดสรรเงิน ทุน การปรับ เปลี่ย นกรอบความคิด (Mindset) การขาดแคลนการลงทุนด้านสาธารณู ปโภค
ในโรงเรียน
๗.3.2 ด้านขอบข่ายการดาเนิ นงาน การจัดเวทีหารือประจาปีระหว่างเยาวชนและ
ผู้ป ฏิบั ติ การแต่งตั้งผู้ ป ระสานงานหลักแห่ งชาติ การพัฒ นานโยบายด้าน ESD การส่งเสริมความตระหนัก
การจัดฝึกอบรมโดยเน้นเรื่องการพัฒนาภาวะผู้นา การเพิ่มความสาคัญให้กับเยาวชนและค่านิยมทางการศึกษา
ความเป็นเอกภาพของโรงเรียน ความเป็นหนึ่งเดียวกันของกรอบการดาเนินงานต่าง ๆ และยกเครื่องระบบ
การศึกษา การเริ่มดาเนินการเรื่อง ESD ควบคู่กับการกาหนดอัตลักษณ์ วัฒนธรรม และชุมชน
๘. การดาเนินงานขั้นต่อไปภายหลังจากการประชุมครั้งนี้
องค์ ก ารยู เนสโกจะรวบรวมข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะจากที่ ป ระชุ ม ไปปรั บ แก้ ไข
ร่างเอกสารแผน GAP ฉบั บ ใหม่ และเสนอผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยอื่ น ๆ เพื่ อ ให้ ข้ อคิ ด เห็ น ในรูป แบบออนไลน์
ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ก่อนนาเสนอร่างเอกสาร ฯ ต่อคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก ในปี 2562 ต่อไป
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