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ส านักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ 

การสัมมนาระดับชาติ การศึกษาเพื่อปวงชน: 
“บทเรียนจากอดีต ความท้าทายในปัจจุบัน ภาพอนาคต ภายหลังปี 2558 

เน้นผนึกความร่วมมือส านักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ และทุกหน่วยงานด้านการศึกษาของชาติ    
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ส ำนกควาำมสกม กันธตตาำปปรเทท สส ำนกคปำนปลกดครเทราป กคาำธกคำรในฐำนเส ำนกคทลาำธกคำร

วณเครรมคำรแหาปชำตกาาำด้ายคำร กคาำฯสสหปรเชำชำตกสแลเทป็นหนาายปำนหลกคที่ได้รก ทรก่มคำร จกดสสสสสสสสสสสสสสสสส
คำรปรเชุมรเดกบโลคทรื่อปคำร กคาำทั่ือปาปชนสทมื่อปี 2533 แลเคำรจกดคำรปรเทมกนผลคก่ปท ารราคำร กคาำ
ทั่ือปาปชนสรเยเส๕สปีสรเหาาำปปีส๒๕๔๓ส–ส๒๕๔๘สได้จกดคำรสกมมนำรเดกบชำตกทั่ีอากบทวลื่อนคำรจกด
คำร กคาำทั่ือปาปชนในปรเทท ไทยสทมื่อากนที่ส5 สกปหำวมส2556 ณสโรปแรมแอมบำสซำทดอรตสครุปททัฯสโดยมี
หนาายปำนด้ำนคำร กคาำาอปปรเทท ไทยสรามทก้ปส ำนกคปำนยูทนสโคสครุปททัฯสแลเอปวตคำรรเหาาำปปรเทท ที่
ทคี่ยาา้อปสทา้ำราามคำรปรเชุมฯสทั่ือราามค ำหนดแนาทำปในคำรจกดท ำรำยปำนปรเทมกนผลคำรจกดคำร กคาำทั่ือ
ปาปชนาอปปรเทท ไทยสทั่ือน ำทสนอตาอที่ปรเชุมโลคด้ำนคำร กคาำสณสสำธำรณรกฐทคำหลีสในปีส2558ส 
 
พิธีเปิดการประชุม 

 
ดร.สมบกตกสสุารรณ กัทกคาตสรอปปลกดครเทราป กคาำธกคำรสใน
ฐำนเทลาำธกคำรวณเครรมคำรแหาปชำตกาาำด้ายคำร กคาำฯส
สหปรเชำชำตก ส ได้ รก บมอบหมำยจำคปลกดครเทราป
 กคาำธกคำรสให้ทป็นปรเธำนใน กัธีทปิดคำรสกมมนำฯสโดยได้
คลาำาถกปภำรคกจส ำวกญาอปครเทราป กคาำธกคำรที่ได้ราามมือ
คกบสหปรเชำชำตกสแลเอปวตคำรยูทนสโคสในคำรสนกบสนุนคำร
ด ำทนกนคำรตำมทป้ำหมำยด้ำนคำร กคาำที่ส ำวกญาอปโลคที่

เตรียมจดัท ารายงานประเมินผลการจัดการศกึษาเพ่ือปวงชนของประเทศไทย                 

สู่เวทีการประชุมโลกดา้นการศึกษา ปี 2558 
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ต้อปบรรลุผลภำยในปีส2558สปรเคอบด้ายสทป้ำหมำยคำร กัฒนำสหกสารราแหาปสหปรเชำชำตกสซก่ปค ำหนดให้ทด็ค
ทุควนทก่าโลคจเต้อปได้รกบคำร กคาำที่มีวุณภำัสอยาำปน้อยรเดกบปรเถม กคาำสแลเคำรจกดคำร กคาำทั่ือปาป
ชนซก่ปทป็น กันธครณีที่ทก่าโลคต้อปด ำทนกนคำรให้บรรลุทป้ำหมำยราามคกนสนกบตก้ปแตาคำรปรเชุมโลคาาำด้าย
คำร กคาำทั่ือปาปชนที่ปรเทท ไทยสทมื่อปีส2533 คำรปรเชุมทั่ือปรเทมกนวาำมค้ำาหน้ำในคำรจกดคำร กคาำ
ทั่ือปาปชนที่ทมือปดำคำรตสปรเทท ทซทนคกลสปีส2544 ทั่ือให้ทคกดวาำมมก่นใจาาำทด็คทุควนทก้ปที่อยูาในสภำาเ
ยำคล ำบำค แลเทป็นคลุามน้อยทำปทชื้อชำตก สำมำรถทา้ำถกปแลเทา้ำทรียนในรเดกบปรเถม กคาำที่มีวุณภำัได้อยาำป
ททาำททียมคกนสรามถกปคำรปรเชุมโลคาาำด้ายคำร กคาำสทั่ือปาปชนสทมื่อปีส2555สที่ ทราปรกดให้ทคกดคำรบรรลุ
ทป้ำหมำยคำรจกดคำร กคาำทั่ือปาปชนภำยในปีส2558 แลเสนกบสนุนคำรจกดท ำาำรเคำร กคาำภำยหลกปปีส2558ส
นอคจำคนี้สยกปได้คลาำาถกปปัญหำส ำวกญาอปคำรจกดคำร กคาำทั่ือปาปชนสซก่ปหลำยปรเทท ยกปไมาสำมำรถบรรลุ
ทป้ำหมำยสตำมท่ีรำยปำนคำรตกดตำมผลโลคสทรื่อปคำรจกดคำร กคาำทั่ือปาปชนสปีส2555สส (Global Monitoring 
Report) ได้ทปิดทผยาาำยกปวปมีทด็คจ ำนานส61 ล้ำนวนทก่าโลคที่ไมาได้ทรียนหนกปสือสปรเชำครจ ำนานส775สล้ำนวน
ยกปวปทป็นผู้ไมารู้หนกปสือสโดยจ ำนานส2สในส3สทป็นสตรีสดกปนก้นสรกฐมนตรีาาำคำรครเทราป กคาำธกคำราอปปรเทท 
ตาำปๆสจกปได้ราามคกนจกดท ำแถลปคำรณตคำรปรเชุมโลคาาำด้ายคำร กคาำทั่ือปาปชนส2558 (Global Education 
Meeting Statement) ปรเคอบด้ายสปรเทด็นวาำมราามมือที่ส ำวกญทั่ือทราปรกดให้ทคกดคำรบรรลุทป้ำหมำยคำร
จกดคำร กคาำทั่ือปาปชนภำยในปีส2558 สภำยใต้คำรผลกคดกนทรื่อปคำรจกดคำร กคาำทั่ือปาปชนวรก้ปใหญาส                 
(Big Push)สแลเคำรทตรียมคำรทัื่อจกดท ำาำรเคำร กคาำภำยหลกปปีส2558 
 

รายงานการติดตามผลโลก เรื่องการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน ปี 2555                                       

ได้เปิดเผยว่ายังคงมีเด็กจ านวน 61 ล้านคนทั่วโลกที่ไม่ได้เรียนหนังสือ                     

ประชากรจ านวน 775 ลา้นคนยังคงเป็นผู้ไม่รู้หนังสือ โดยจ านวน 2 ใน 3 เป็นสตรี 

 
คำรจกดคำรสกมมนำฯสวรก้ปนี้สทป็นโอคำสที่ส ำนกคทลาำธกคำรวณเครรมคำรแหาปชำตกาาำด้ายคำร กคาำฯส

สหปรเชำชำตกสครเทราป กคาำธกคำรสจเได้ราามมือคกบหนาายปำนที่ทคี่ยาา้อปคกบคำรจกดคำร กคาำาอปปรเทท ส
รามถกปอปวตคำรรเหาาำปปรเทท สสในคำรให้วาำมวกดทห็นทคี่ยาคกบคำรจกดคำรปัญหำแลเสก่ปท้ำทำยในคำรจกด
คำร กคาำทั่ือปาปชนที่ผาำนมำาอปปรเทท ไทยสัร้อมทก้ปราามค ำหนดทก ทำปแลเแนาทำปคำรจกดคำร กคาำทั่ือ
ปาปชนให้บรรลุผลภำยในปีส2558สสรามถกปาำรเคำรักฒนำคำร กคาำภำยหลกปปีส๒๕๕๘สซก่ปจเน ำไปสูาคำรจกดท ำ
รำยปำนปรเทมกนผลคำรจกดคำร กคาำทั่ือปาปชนาอปปรเทท ไทยทั่ือน ำทสนอตาอคำรปรเชุมโลคาาำด้าย
คำร กคาำในปีส2558 

 
การอภิปรายเรื่อง“วาระการพัฒนาภายหลังปี ๒๕๕๘ แห่งสหประชาชาติ”  

นางสาวปรารถนา ดิษยทัต ผู้แทนครมอปวตคำรรเหาาำปปรเทท ส
ครเทราปคำรตาำปปรเทท สได้คลาำาถกปวาำมส ำวกญาอปคำร
ทตรียมคำรจกดท ำาำรเคำร กัฒนำภำยหลกปปีส2558 าอป
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สหปรเชำชำตกสที่ทน้นคำร กัฒนำอยาำปยก่ปยืนสโดยได้คลาำาถกปคำรปรเชุมโลคสHigh-Level Panel of Eminent 
Persons on the Post-2015 Development Agenda ที่ได้มีคำรจกดท ำรำยปำนสทรื่อปสA New Global 
Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economics Through Sustainable 
Development  โดยได้คลาำาถกปวาำมส ำวกญที่ทก่าโลคจเต้อปราามคกนทผชกญคกบสก่ปท้ำทำยราามคกนาอปโลคทั่ือ
สาปทสรกมคำร กัฒนำอยาำปยก่ปยืนสปรเคอบด้ายสาปทสรกมคำรสร้ำปปำนสคำรรกคาำสภำัแาดล้อมแลเคำรสาปทสรกม
สกนตกภำัสวาำมปลอดภกยสวาำมยุตกธรรมสทสรีภำัแลเวาำมทสมอภำวาอปปรเชำชนทุครเดกบสภำยใต้หลกคคำรส
5สปรเคำรสวือ 
 

 
 

1) Leave No One Behind าำรเคำร กัฒนำาอปสหปรเชำชำตกสภำยหลกปปีส2558 ปรเชำชนทุควนสสสสสสสสสสสสสสสส
ทุคคลุามไมาาาำทั ใดสมีรำยได้ททาำไรสหรืออยูาในภูมกภำวใดาอปโลคจเต้อปได้รกบโอคำสในคำรวุ้มวรอปดูแล
อยาำปทสมอภำวสคำรด ำทนกนปำนภำยหลกปปีส2558 จเต้อปให้วาำมส ำวกญตาอคำราจกดวาำมยำคจนสสสสสสสสสสสสสสสสสสส
ทุครูปแบบสแลเได้รกบสกทธกที่ททาำททียมคกนาอปวาำมทป็นมนุายต  

2) Put Sustainable at the Core ทุคปรเทท จเต้อปสาปทสรกมคำร กัฒนำอยาำปยก่ปยืนสภำยใต้หลกคคำรสสสสสสสสสสสสสสส
ใช้ัลกปปำนสคำรานสาปสคำรใช้น้ ำสแลเคำรบรกโภวอำหำรอยาำปมีทหตุผลสโดยทฉัำเคำรสาปทสรกมท ราฐคกจสสสสสสสสสสสสสสส
สีทาียาทั่ือให้ทคกดคำร กัฒนำอยาำปยก่ปยืนสทน้นคำร กัฒนำททวโนโลยีใหมาที่ให้ทคกดคำรบรกโภวัลกปปำนอยาำปมี
ปรเสกทธกภำั ทป็นต้น  

3) Transform Economies for Jobs and Inclusive Growth คำรให้วาำมส ำวกญตาอคำรด ำทนกนคำรใน
คำร กัฒนำท ราฐคกจสแลเคำรทปลี่ยนแปลปทำปท ราฐคกจทั่ือาจกดวาำมยำคจนให้สก้นไปสแลเ กัฒนำชีากต
วาำมทป็นอยูาที่ดีาก้น แลเคำร กัฒนำทั่ือให้ทคกดวาำมททาำททียมทำปท ราฐคกจอยาำปยก่ปยืนสทั่ือแค้ไาปัญหำสสสสสสสสสสสสส
ท้ำทำยจำคสภำัคำราาำปปำนสคำรตกดตาอว้ำาำยที่มีวาำมยุตกธรรมแลเทป็นมกตรสทป็นต้น 

4) Building Peace and Effective, Open and Accountable Public Institutions คำรให้
วาำมส ำวกญคกบคำราจกดปัญหำวาำมากดแย้ปแลเวาำมรุนแรป  ทั่ือน ำไปสูาคำรสร้ำปสกนตกภำัแคาสกปวม สสสสสสสสสสสสสสสส
คำรสาปทสรกมคำรปควรอปตำมหลกคคำรธรรมำภกบำลสวาำมโปราปใส คำรลเทา้นคำรทลือคปฏกบกตก คำรทสรกมสร้ำป

Our Vision and Our Responsibility 

“Our vision and our responsibility is to end extreme poverty in all its forms in the context of 

sustainable development and to have in place the building blocks of sustained prosperity for all.                     

The gains in poverty eradication should be irreversible.   This is a global, people-centred and    

planet-sensitive agenda to address the universal challenges of the 21st century:                                  

promoting sustainable development, supporting job-creating growth, protecting the environment 

and providing peace, security, justice, freedom and equity at all levels.” 

Monrovia Communique of the High-Level Panel February 1, 2013 
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วาำมยุตกธรรมแคาสกปวมสสฯลฯสโดยสก่ปดกปคลาำาจเทป็นั้ืนฐำนส ำวกญาอปคำราจกดวาำมยำคจนแลเวาำม
ทป็นอยูาที่ดีาอปมนุายต 

5) Force a new Global Partnership สาปทสรกมวาำมส ำวกญตาอคำรทป็นหุ้นสาานส ำวกญาอปโลคสโดยค ำหนด
ทรื่อปดกปคลาำาไา้ในนโยบำยาอปชำตกแลเนโยบำยรเดกบสำคลสทั่ือให้ทคกดวาำมราามมือตำมหลกคคำรสสสสสสสสสสสสสสสส
วาำมทสมอภำวสภรำดรภำัสสกทธกมนุายตชนแลเสกทธกที่จเได้รกบคำร กัฒนำแลเราามแบาปปันวาำมรกบผกดชอบ
ตำม กคยภำัสแลเผลปรเโยชนตาอปชำตกราามคกน 
 นอคจำคนี้สรำยปำนฯสยกปได้คลาำาถกปวาำมส ำวกญาอปคำรจกดคำร กคาำที่มีวุณภำัแลเคำร กคาำสสสสสสสสสสสส

ตลอดชีากตสทนื่อปจำคคำร กคาำทป็นั้ืนฐำนส ำวกญาอปมนุายตสสแลเจเชาาย กัฒนำมนุายตให้มีวาำมวกดสร้ำปสรรวตส
แลเแค้ไาปัญหำตาำปๆส ผู้แทนครเทราปคำรตาำปปรเทท ยกปได้คลาำาถกปา้อรก ทรก่มโลคาอปทลาำธกคำร
สหปรเชำชำตกส“Global Education First Initiative” ที่ให้วาำมส ำวกญตาอคำรจกดคำร กคาำให้ทป็นทป้ำหมำยที่
ส ำวกญาอปโลคสรามถกปคำรที่ปรเทท ไทยจเราามคกบวณเครรมคำรท ราฐคกจแลเสกปวมแหาปทอทชียแลเแปซกฟิคส
(ESCAP) ทป็นทจ้ำภำัจกดคำรปรเชุมทรื่อปสUnited Nations Development Agenda beyond 2015 ในชาาป
ปลำยปีส2556 โดยจเมีคำรจกดท ำแถลปคำรณตครุปททัฯสส ำหรกบคำรปรเชุมา้ำปต้นด้าย 

ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อ ำนายคำรส ำนกค กัฒนำฐำนา้อมูลแลเตกาชี้ากด
ภำาเสกปวมสส ำนกคปำนวณเครรมคำรักฒนำคำรท ราฐคกจแลเสกปวม
แหาปชำตก ได้บรรยำยทรื่อปสวาระการพัฒนาภายหลังปี 2558 แห่ง
สหประชาชาติ โดยได้คลาำาถกปทป้ำหมำยคำร กัฒนำแหาปสหกสารราส
(Millennium Development Goals) ซก่ปได้รกบคำรรกบรอปมตกใน
คำรปรเชุมสุดยอดแหาปสหกสารราในทดือนคกนยำยนส2543สโดยผู้น ำ

โลคได้ให้วาำมส ำวกญคกบปรเทด็นหลกควือสมุาปาจกดวาำมยำคจนให้หมดไปจำคโลคสแลเยครเดกบวาำมทป็นอยูาาอป
ปรเชำชนสโดยในรอบส13สปีที่ผาำนมำสผลคำร กัฒนำปรเทท ตำมทป้ำหมำยสMDGsสาอปปรเทท ตาำปๆสทก่าโลค
จเปรเสบวาำมส ำทร็จัอสมวาร ทชาน คำรลดปัญหำวาำมยำคจนโดยมีจ ำนานวนจนลดลปสอยาำปไรค็ตำมส
แนาโน้มในอนำวตมีคำรทปลี่ยนแปลปทก้ปสภำัแาดล้อมแลเสภำัภูมกอำคำ แตคตาำปคาาำในอดีตมำคสแลเ
คาอให้ทคกดวาำมไมาสมดุลาอปรเบบนกทา นตแลเสภำัแาดล้อม  ที่น ำไปสูาปัญหำสภำัทสื่อมโทรมาอป
ทรกัยำครธรรมชำตกสสรามถกปภกย กับกตกทำปธรรมชำตกที่ทคกดาก้นในภูมกภำวตาำปๆสส 
 ดกปนก้นสทป้ำหมำยคำร กัฒนำาอปสMDG Post-2015  จกปจ ำทป็นต้อปมีคำรทบทานแลเว้นหำแนาทำปส 
ส ำหรกบปรเทท ตาำปๆสสทั่ือให้ตรเหนกคตาอสภำัแาดล้อมแลเสภำัภูมกอำคำ าอปโลคที่ทปลี่ยนไปสจำคสสสสสสสสสสสสสสสสสส
คำรปรเชุมที่ครุปนกายอรตค สหรกฐอทมรกคำสทมื่อากนที่ส30สัฤาภำวมส2013สได้ค ำหนดปรเทด็นแลเา้อทสนอส
Roadmap  ที่เป็นลักษณะ Universal Agenda  ซก่ปปรเคอบด้ายส5สปรเทด็นหลกคที่ต้อปตรเหนกคแลเ
ยครเดกบไปสูาคำรทปลี่ยนแปลปสปรเคอบด้าย 1) Leave No One Behind 2) Put Sustainable 
Development at the Core. 3) Put Sustainable Development at the Coreส4) Transformส
EconomiesสforสJobsสandสInclusiveสGrowth 5) Forge a  New  Global  Partnership. 



5 

 

 นอคจำคนี้สดร.ปิยนุชฯสได้คลาำาถกปสคำรปรเชุมสRio+20 สหปรเชำชำตกสที่ได้าำปครอบแนาทำปสสสสสสสสสสสสส
คำร กัฒนำส ำหรกบคำรทปลี่ยนผาำนทป้ำหมำยคำร กัฒนำแหาปสหกสารราส(Millennium Development Goals: 
MDGs) ซก่ปจเสก้นสุดลปในปีสว. .ส2015 ไปสูาทป้ำหมำยคำร กัฒนำที่ยก่ปยืนสหรือส(Sustainable Development 
Goals: SDGs) โดยรเบุให้ทป็นาำรเคำร กัฒนำภำยหลกปจำคปีสว. .ส2015 (Post-2015 Development 
Agenda) ไา้ในทอคสำรชื่อส‘Realizing the Future We Want for All’ ซก่ปปรเคอบด้ายหลกคคำรั้ืนฐำนสสสสสสสสสสสสสสส
3 ปรเคำรสได้แคาสสกทธกมนุายชนส(Human Rights) วาำมทสมอภำวส(Equality) แลเวาำมยก่ปยืนส

(Sustainability) ที่ทน้นคำรบรรลุทป้ำหมำยคำร กัฒนำแหาปสหกสารราส(MDGs)สที่ยกปไมาบรรลุสแลเคำราจกดวาำม 
ยำคจนได้รกบวาำมส ำวกญในาำรเคำร กัฒนำภำยหลกปปีส2015: คำราจกดวาำมยำคจนทป็นทป้ำหมำยหลกคแลเ
ั้ืนฐำนาอปคำร กัฒนำที่ยก่ปยืนสแลเวารทป็นทป้ำหมำยหนก่ปาอปสSDGs บรกบทคำร กัฒนำที่ยก่ปยืนสคำราจกดวาำม
ยำคจนวาร กัจำรณำจำคส(1) คำรทา้ำถกปสกนว้ำแลเบรกคำรสกปวมาก้นั้ืนฐำนส(สำธำรณสุาสคำร กคาำสน้ ำสแลเ
สุาอนำมกย)ส(2) คำรทา้ำถกปโอคำสทำปท ราฐคกจแลเสกนทรกัยตที่คาอให้ทคกดรำยได้สแลเส(3) คำรทา้ำถกปสกนทรกัยต
แลเทรกัยำครทำปธรรมชำตกหรือ/แลเผลปรเโยชนตตาำปๆ 
 
วาระการพัฒนาภายหลังปี 2558 แห่ง
สหประชาชาติ จะมุ่งเน้น 2 ประเด็นหลัก
ส าคัญ คือส 

 มุ่งม่ันจะขจัดความยากจนให้หมด
ไปจากโลก (Leave No One 
Behind)  

 มุ่งการพัฒนาโดยตระหนักถึงมิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสังคมและมิติสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Transform Economies Through Sustainable Development)  

ส ำหรกบแนาทำปคำรากบทวลื่อนแนวทางการขับเคลื่อนของระบบการศึกษาไทย :สทั่ือแค้ปัญหำด้ำน

 กคาำรเดกบชำตกแลเสอดรกบทป้ำหมำยสMDG Post-2015สจเต้อปรเบุปรเทด็นท้ำท้ำยด้ำนคำร กคาำทก้ปสสสสสสสสสสสสสสส

ทชกปปรกมำณแลเวุณภำัที่ทป็นอุปสรรวตาอคำร กัฒนำ สรามถกปปรเทด็นคำร กัฒนำคำร กคาำในปรเทด็นคำร

กัฒนำสกปวมส: To protect poor, Reduce insecurity, Counter discrimination, and Promote growthส

ส ำหรรกบรำยปำนสMDG ปรเทท ไทยจกดท ำโดยทีมปำนอปวตคำรสหปรเชำชำตกปรเจ ำปรเทท ไทยส(UN)สราามมือ

การประชุม Rio+20 สหประชาชาติได้วางกรอบแนวทางการพัฒนาส าหรับการเปลี่ยนผ่าน
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) ซึ่งจะสิ้นสุด

ลงในปี ค.ศ. 2015 ไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน หรือ                                             
(Sustainable Development Goals: SDGs) 
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คกบวณเครรมคำร กัฒนำคำรท ราฐคกจแลเสกปวมแหาปชำตกสซก่ปทป็นสFocal Pointสรามทก้ปหนาายปำนทจ้ำภำัในสสสสสสสสสสสสสสสสสส

แตาลเทรื่อป โดยในอดีตที่ผาำนมำมีคำรจกดท ำมำส2สฉบกบสวือทมื่อปีส2547สแลเส2553สส ำหรกบแนาทำปสสสสสสสสสสสสสส

ในคำรจกดท ำสMDG 2015 ค ำลกปอยูาในรเหาาำปคำรปรกคาำหำรือทั่ือหำสTheme แลเทนื้อหำสสำรเสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส

วาำมวรอบวลุมสส ำหรกบสMDG 2015สตาอไป 

การบรรยายเรื่อง แนวทางในการจัดท ารายงานความก้าวหน้าการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน และข้อแนะน า

ส าหรับประเทศไทย โดย Mr.Abdul Hakeem และ Mr. Roshan Bajracharya ผู้แทนส านักงานยูเนสโก 

กรุงเทพฯ  

ผู้แทนส ำนกคปำนยูทนสโคสครุปททัฯสได้คลาำาถกป คำรจกดท ำทอคสำรรำยปำนวาำมค้ำาหน้ำาอปคำรด ำทนกนปำนทั่ือ
บรรลุทป้ำหมำยคำร กคาำทั่ือปาปชน โดยให้วาำมส ำวกญตาอปรเสบคำรณตในคำรด ำทนกนปำนตำมยุทธ ำสตรต
คำร กคาำทั่ือปาปชน คำรทรียนรู้จำคปรเสบคำรณตในอดีต รามทก้ปปรเทด็นแลเวาำมท้ำทำยที่ทคกดาก้นสโดยมี
จุดมุา ปหมำยทั่ือทราปรกดคำรปฏกบกตกปำนด้ำนคำรจกดคำร กคาำทั่ือปาปชนที่ยกปไมาบรรลุผลส ำทร็จสแลเสสสสสสสสสสสสสส
คำรแลคทปลี่ยนวาำมวกดทห็นทคี่ยาคกบแผนปำนด้ำนคำร กคาำในาำรเหลกปปีส2558สทก้ปนี้สแนาทำปคำรด ำทนกนคำร
ในคำรจกดท ำรำยปำนคำรปรเทมกนผลด้ำนคำรจกดคำร กคาำทั่ือปาปชนในรเดกบชำตกสจเต้อปว ำนกปถกปหลกคคำร
ด ำทนกนปำนดกปนี้ส 

 ครเบานคำรที่จเต้อปมีคำรด ำทนกนปำนในรเดกบปรเทท ส 

 คำรปรเทมกนตนทอปด้ำนวาำมค้ำาหน้ำแลเวาำมท้ำทำยาอปปรเทท ในคำรจกดคำร กคาำ 

 คำรมอปไปา้ำปหน้ำส 

 คำรมุาปทน้นปรเทด็นนโยบำยที่ทคี่ยาา้อปแลเ/หรือาอบทาตรเดกบปรเทท  

 คำรใช้หลกคฐำนอ้ำปอกป 

 คำรากทวรำเหตทชกปวุณภำัสมกใชาทัียปคำรากทวรำเหตา้อมูลททาำนก้น 

 ครเบานคำรแบบมีสาานราามที่ได้รกบวาำมราามมืออยาำปทา้มแา็ปจำคผู้มีสาานได้สาานทสียสรามทก้ปหุ้นสาาน
ทั่ือคำร กัฒนำที่ทค่ียาา้อปที่ตก้ปอยูาภำยในปรเทท สโดยมีรกฐบำลทป็นผู้น ำคำรด ำทนกนปำน 

 ปรเทท ที่ กัฒนำแล้าแลเปรเทท ค ำลกป กัฒนำทา้ำราามคำรทบทานวาำมค้ำาหน้ำตำมวาำมทหมำเสม 
 

ข้อเสนอแนะในการการทบทวนการด าเนินงานด้านการศกึษาเพื่อปวงชนภายในปี 2558   

 คำรทบทานคำรด ำทนกนปำนด้ำนคำร กคาำทั่ือปาปชนภำยในปีส2558สวารมีคำรตาอยอดจำคผลาอปคำร
ปรเทมกนผลคก่ปท ารราด้ำนคำร กคาำทั่ือปาปชนส(ปีส2549ส–ส2551) 

 มีวาำมจ ำทป็นต้อปคลกบไปทบทานครเบานคำราอปคำรปรเทมกนผลคก่ปท ารราด้ำนคำรด ำทนกนปำน
คำร กคาำทั่ือปาปชนสวาำมส ำทร็จสวาำมค้ำาหน้ำ ปรเทด็นแลเวาำมท้ำทำยสรามถกปา้อทสนอแนเ
ตาำปๆสรำยปำนแลเทหตุคำรณตส ำวกญตาำปๆสวารต้อปได้รกบคำรตีักม ตั 
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 วารักจำรณำาาำา้อทสนอแนเที่ส ำวกญจำคคำรปรเทมกนผลคก่ปท ารราด้ำนคำรด ำทนกนปำนคำร กคาำทั่ือ
ปาปชนมีอเไรบ้ำป? 

 า้อทสนอแนเทหลาำนี้ถูคน ำไปด ำทนกนคำรอยาำปไร? 

 ปัจจกยส ำวกญท่ีค ำหนดวาำมส ำทร็จสวาำมล้มทหลาสหรือสสถำนเท่ีไมามีคำรทปลี่ยนแปลปใดๆในคำร
กัฒนำด้ำนคำร กคาำแลเสก่ปที่ทป็นนกยส ำวกญาอปปัจจกยทหลาำนก้นตาออนำวตาอปคำร กคาำในปรเทท  

 คำรทชื่อมโยปรเหาาำปทป้ำหมำยคำร กัฒนำสหกสารราสคำร กคาำทั่ือปาปชนสท ารราแหาปคำร กคาำ
ทั่ือคำรักฒนำอยาำปยก่ปยืน แลเอ่ืนๆ 

 
ผู้แทนส ำนกคปำนยูทนสโคสครุปททัฯสได้ทสนอให้มีคำร

จกดตกป้คณะกรรมการการจัดท ารายงานการประเมินผลด้าน
การศึกษาเพื่อปวงชนของประเทศไทย ซก่ปวาร
ปรเคอบด้าย: 

 วณเครรมคำรปรเสำนปำนคำร กคาำทั่ือปาปชนแหาปชำตก 

 ครม/หนาายปำนรกฐบำลที่ดูแล: นโยบำยแลเแผนคำร กคาำสคำรดูแลแลเคำร กคาำาอปทด็คปฐมากยส

คำร กคาำาก้นั้ืนฐำนสคำร กคาำผู้ใหญาสคำรอบรมด้ำนคำรรู้หนกปสือแลเคำร กัฒนำทกคาเ วรูแลเคำร

อบรมวรู สหภำัวรูสคำรตราจรำชคำรคำร กคาำสคำรทปกนสแลเอ่ืนๆ 

 หนาายสถกตกด้ำนคำร กคาำแหาปชำตก/รเบบา้อมูลสำรสนทท ทั่ือคำรบรกหำรคำร กคาำส(EMIS) 

 ส ำนกคปำนสถกตกแหาปชำตก 

 ผู้แทนอปวตครปรเชำสกปวมที่สนกบสนุนคำรด ำทนกนปำนด้ำนคำร กคาำทั่ือปาปชนอยาำปทา้มแา็ป 

 นกคากจกยด้ำนคำร กคาำแลเผู้ทชี่ยาชำญด้ำนคำร กคาำทั่ือปาปชน 

 

ระยะเวลาของการทบทวนการ
ด าเนินงานด้านการศึกษาเพือ่ปวงชน 
ประกอบด้วย 

ระยะที่ 1: คำรทบทานแลเคำร
ากทวรำเหตา้อมูลทบื้อปต้น ทั่ือทราปรกดคำร
ด ำทนกนปำนาอปคำร กคาำทั่ือปาปชน
แลเทั่ือรเบุชาอปาาำปาอปา้อมูลแลเ
สำรสนทท  ด้ายคำรด ำทนกนคำรตาอไปนี้ 
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 คำรราบรามรำยปำนวาำมค้ำาหน้ำสหลกคฐำนรำยปำนากจกยสครณ ีกคาำสนโยบำย/ยุทธ ำสตรตตำม
ทป้ำหมำยสแลเตำมาอบทาตหกาา้อที่หลำคหลำย 

 รเบุวาำมส ำทร็จแลเวาำมล้มทหลาลาำสุด วาำมท้ำทำยสคำรด ำทนกนคำรแลเมำตรคำรตาำปๆที่สำมำรถ
ทราปรกดวาำมค้ำาหน้ำาอปคำรด ำทนกนปำนคำร กคาำทั่ือปาปชนรเหาาำปปีส2556-2558 

 จกดท ำแผนที่า้อมูลทั่ือรเบุชาอปาาำปาอปา้อมูลแลเสำรสนทท ตำมทป้ำหมำยาอปคำร กคาำทั่ือปาปชน 
ระยะที่ 2: ออคแบบแลเจกดทตรียมแผนคำรด ำทนกนปำนแลเยุทธ ำสตรต ทั่ือสร้ำป กันธครณีสแลเคำรมีสาานราาม
าอปผู้มีสาานได้สาานทสีย ปรเคอบด้ายสคำรด ำทนกนคำรตาอไปนี้ 

 กัฒนำแผนคำรด ำทนกนปำนที่ชกดทจนส ำหรกบคำรทบทานคำรด ำทนกนปำนคำร กคาำทัื่อปาปชนภำยในปีส
2558สโดยรเบุคกจครรมแลเครอบรเยเทาลำส 

 กัฒนำยุทธ ำสตรตทั่ือทตกมทต็มชาอปาาำปาอปา้อมูล/สำรสนทท  คำรราบรามา้อมูลใหมา ครณี กคาำสฯลฯส 

 ค ำหนดยุทธ ำสตรตทั่ือากทวรำเหตรูปแบบแลเแนาโน้มอุบกตกใหมาที่อำจสาปผลตาอคำร กคาำในอนำวต 

 ค ำหนดบทบำทแลเหน้ำที่รกบผกดชอบ 

 จกดตก้ปคลุามวณเท ำปำนตำมวาำมทหมำเสมทัื่อ กคาำว้นวา้ำสแลเทั่ือสร้ำปา้อมูลสำรสนทท  

 จกดท ำโวรปสร้ำปรำยปำนแหาปชำตกให้ทสร็จสมบูรณต 

 คำรอนุมกตกแผนคำรด ำทนกนปำน 

ระยะที่ 3: คำรทตรียมคำรจกดท ำรำยปำนคำรทบทานคำรด ำทนกนปำนด้ำนคำร กคาำทั่ือปาปชนปีส2558  ทั่ือ
ทตรียมจกดท ำรำยปำนคำรทบทานคำรด ำทนกนปำนด้ำนคำร กคาำทั่ือปาปชนสภำยในปีส2558สที่มีวุณภำั
นาำทชื่อถือ ปรเคอบด้าย 

 คำรด ำทนกนปำนตำมแผนคำรด ำทนกนปำน 

 คำรปฐมนกทท /อบรมทจ้ำหน้ำที่ที่มีสาานราามในครเบานคำร 

 คำรราบรามา้อมูล/สำรสนทท ท กั่มทตกมสคำรากทวรำเหตา้อมูลแลเนโยบำย/ยุทธ ำสตรตส ำหรกบทป้ำหมำย
แลเหกาา้อตาำปๆ 

 วารทน้นคำรากดปรเทมกนคำรแปรผกน/วาำมไมาทสมอภำวาอปทป้ำหมำยแลเตกาบาปชี้ตาำปๆสให้มำคาก้นส 

 คำรากทวรำเหตแลเคำรปรกคาำหำรือทค่ียาคกบแนาโน้มอุบกตกใหมาในปรเทท  

 คำรทตรียมจกดท ำรำยปำนฉบกบราำป 

 ผลสเท้อนคลกบแลเคำรปรกคาำหำรือทค่ียาคกบรำยปำนฉบกบราำป 

 คำรจกดท ำรำยปำนให้ทสร็จสมบูรณต 
สิ่งส าคัญท่ีจะต้องได้รับการประเมิน และทบทวน ประกอบด้วย 
1. การประเมินความก้าวหน้าของการบรรลุเป้าหมายการศึกษาเพื่อปวงชน 6 ประการ  

 ทป็นคำรปรเทมกนทชกปปรกมำณมำคาก้นสแตาสำมำรถทตกมทต็มหรือทสรกมด้ายครณี กคาำ 
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 คำรสร้ำปตกาชี้บอค,สคำรากทวรำเหตแนาโน้ม,สคำรากดปรเทมกนวาำมไมาทสมอภำว/ไมาททาำททียมคกนาอปคลุาม

ปรเชำครตาำปๆสต ำแหนาปที่ตก้ปทำปภูมก ำสตรตสคลุามชำตกักนธุต/ภำาำสแลเทั  

2.  แนวทางการทบทวนการน ายุทธศาสตร์ในการบรรลุเป้าหมายการศึกษาเพื่อปวงชนไปใช้  

 นโยบำยคำร กคาำ,สคฎหมำย,สยุทธ ำสตรตแลเแผนปำนสวรอบวลุมทป้ำหมำยคำร กคาำทั่ือปาปชน
ตาำปๆสได้ดีแวาไหน?สมีชาอปาาำปตรปไหนบ้ำป? 

 ภำวสาาน/หนาายปำนใดที่ด ำทนกนโวรปคำรตำมทป้ำหมำยตาำปๆสอยาำปทา้มแา็ป?ภำวสาาน/หนาายปำน
ทหลาำนก้นท ำปำนสาปทสรกมซก่ปคกนแลเคกนสแลเ/หรือท ำปำนซ้ ำซ้อนคกนอยาำปไรบ้ำป? วาำมส ำทร็จในคำรให้
โอคำสทำปคำร กคาำแคาคลุามทป้ำหมำยทุคคลุามวืออเไร? อุปสรรวตาำปๆสมีอเไรบ้ำป?  

 มีวาำมัยำยำมอเไรในคำรท ำให้มก่นใจในวุณภำัาอปทป้ำหมำยคำร กคาำทั่ือปาปชนตาำปๆ? 

 มีคำรน ำใช้ยุทธ ำสตรตแลเมำตรคำรที่ทฉัำเทจำเจปใดบ้ำปทั่ือทา้ำถกปคลุามท่ียกปทา้ำไมาถกป? 
3. ความต้องการด้านการศึกษาในอนาคต (แนวทางในอนาคต) 

 คำรรเบุถกปแนาโน้มคำร กัฒนำรเดกบชำตกแลเสำคล ปัจจกยสแลเปรเทด็นที่ส ำวกญที่มีอกทธกัลตาอคำร กคาำ
ในปรเทท ในอนำวต 

 คำรคลาำาถกปยุทธ ำสตรตด้ำนคำร กคาำในาำรเคำร กคาำหลกปปีส2558สในปรเทท สซกป่จเสำมำรถน ำมำ
วกดปรเยุคตตใช้สแลเปรกบทปลี่ยนทัื่อบรรททำผลครเทบทชกปลบาอปปรเทด็นแลเปัจจกยทีช่าายครเตุ้น
สาปทสรกมแลเค ำหนดแรปผลกคดกนแลเทก ทำปใหมาๆสสส 

 
การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดท ารายงานประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนของประเทศไทย 
: แนวคิด ยุทธวิธี และข้ันตอนการด าเนินงานตาม 6 เป้าหมายการศึกษาเพื่อปวงชนของยูเนสโก 
โดย ดร.ประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ 
ผู้อ านวยการส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. น าการอภิปราย 

ผู้อ ำนายคำรส ำนกควาำมสกม กันธตตาำปปรเทท สสปสได้คลาำาถกปคำร กคาำทั่ือปาปชนซก่ปทรก่มต้นที่สสสสสสสสสสสสสสสสส
จอมททียนสปรเทท ไทยสทมื่อปีสั. . 2533สโดยมีปรเทท สมำชกคคาาำส150 ปรเทท สแลเผู้แทนจำคอปวตครตาำปๆส
คาาำส160 อปวตครสได้ราามคกนรกบรอปปฏกญญำโลคาาำด้ายคำร กคาำั่ือปาปชนส(Education for All)  ตาอมำสในปี 
ั. . 2543 (ว. . 2000) ยูทนสโคได้จกดคำรปรเชุมรเดกบโลค World Education Forum on Education for 
All าก้น ณ ครุปดำคำรต ปรเทท ทซทนคกล โดยมีผู้ทา้ำราามปรเชุมจ ำนานส1,100 วนสจำค                164 
ปรเทท สทั่ือปรเทมกนผลคำรปฏกบกตกปำนด้ำนคำร กคาำทั่ือปาปชนตำมปฏกญญำจอมททียน สแลเผลสสสสสสสสสสสสสสสส
คำรปรเทมกนับาาำหลำยปรเทท ยกปไมาสำมำรถบรรลุทป้ำหมำยคำรจกดคำร กคาำให้แคาปรเชำชนในหลำยๆ ด้ำน 
ดกปนก้น ที่ปรเชุมจกปได้ค ำหนดทป้ำหมำยคำรจกดคำร กคาำทั่ือปาปชนาก้น 6 า้อ แลเส12 ยุทธ ำสตรตหลกคสทั่ือให้
ปรเทท สมำชกคใช้ทป็นแนาทำปในคำรด ำทนกนคำร ซก่ปทรียคาาำ ครอบปฏกบกตกคำรดำคำรตาาำด้ายคำร กคาำทั่ือสสสสสสสสสสสสสส
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ปาปชน (The Dakar Framework for Education for All ) โดยตก้ปทป้ำที่จเบรรลุผลคำร กคาำทั่ือสสสสสสสสสสสสส
ปาปชนทก้ป 6 า้อสภำยในปี ั. . 2558 (ว. . 2015) โดยมีรำยลเทอียด ดกปตาอไปนี้  

1. ายำยแลเปรกบปรุปคำร กคาำแลเคำรดูแลทด็คปฐมากย โดยทฉัำเทด็คท่ีทปรำเบำปแลเด้อยโอคำส  
2. รกบปรเคกนาาำภำยในปี ว. . 2015 ทด็คทุควน โดยทฉัำเทด็คผู้หญกป ทด็คที่อยูาในสภำาเยำคล ำบำค 

แลเทด็คที่ทป็นคลุามน้อยทำปทชื้อชำตก สำมำรถทา้ำถกปแลเทา้ำทรียนในรเดกบปรเถม กคาำภำวบกปวกบที่มีวุณภำั  
3.รกบปรเคกนาาำวาำมต้อปคำรคำรทรียนรู้าอปทยำาชนแลเผู้ใหญาทก้ปหมดได้รกบคำรตอบสนอปด้าย

โวรปคำรทกคาเคำรทรียนรู้แลเทกคาเชีากตอยาำปทหมำเสมแลเททาำททียม  
4.จกดให้มีคำรทา้ำถกปโวรปคำรคำร กคาำาก้นั้ืนฐำนแลเคำร กคาำตาอทนื่อปส ำหรกบผู้ใหญา อยาำปททาำททียม

แลเลดอกตรำคำรไมารู้หนกปสือร้อยลเ 50 โดยทฉัำเในคลุามสตรีภำยในหนก่ปท ารรา  
5.าจกดวาำมทหลื่อมล้ ำทำปทั ในคำร กคาำรเดกบปรเถมแลเมกธยมสภำยในปี ว. . 2005 แลเท ำให้

ทคกดวาำมททาำททียมทำปทั ในคำร กคาำ ภำยในปี ว. . 2015 โดยทน้นคำรทา้ำถกปาอปทด็คผู้หญกปแลเท ำให้ทคกด
คำร กคาำาก้นั้ืนฐำนที่มีวุณภำั  

6. กัฒนำวุณภำัคำร กคาำในทุคด้ำนแลเรกบรอปวาำมทป็นทลก ทั่ือให้ทคกดผลลกัธตทำปคำรทรียนรู้ที่
ชกดทจนแลเสำมำรถากดได้ โดยทฉัำเในทรื่อปคำรรู้หนกปสือ คำรว ำนาณตกาทลา แลเทกคาเที่จ ำทป็นตาอชีากต  

ตาอมำสสอปวตคำรยูทนสโคสแลเหนาายปำนสหปรเชำชำตกอ่ืนๆได้ราามคกน
ครเตุ้นให้ปรเทท สมำชกคยูทนสโคสปรเทมกนผลวาำมค้ำาหน้ำคำรจกด
คำร กคาำตำมทป้ำหมำยทก้ปส๖ ปรเคำรสสโดยาอให้จกดท ำรำยปำนสสสสสสสสสสสสสสส
คำรปรเทมกนผลคก่ปท ารราคำร กคาำทั่ือปาปชน (Mid-Decade 
Assessment on Education for All)สรเยเส๕สปีส(ั. .ส๒๕๔๓-
๒๕๔๘)ส ท ั่ือยู ทนสโคจเได้น ำไปสกปทวรำเหต ท ั่ือจกดท ำรำยปำน

ปรเทมกนผลรเดกบภูมกภำวสภำยในปีสั. . 2550 (ว. . ๒๐๐๗)สแลเปรเทมกนผลในภำัรามทก่าโลคในสั. . 2551 
(ว. . ๒๐๐๘) ส ำหรกบสปรเทท ไทยสครเทราป กคาำธกคำรได้ทป็นหนาายปำนหลกคในคำรด ำทนกนโวรปคำร
ปรเทมกนผลคก่ปท ารราคำร กคาำทั่ือปาปชนาอปปรเทท ไทยสรเยเส5สปีสรเหาาำปปีสั . .ส2543-2548ส(ว. .
๒๐๐๐-๒๐๐๕) โดยราามคกบหนาายปำนหลกคซก่ปมีหน้ำที่รกบผกดชอบในคำรจกดคำร กคาำให้สอดวล้อปคกบทป้ำหมำย
ทก้ปส๖ ด้ำนสไดแ้คาสส ำนกคปำนทลาำธกคำรสภำคำร กคาำสส ำนกคปำนวณเครรมคำรคำร กคาำาก้นั้ืนฐำนสส ำนกคปำน
วณเครรมคำรคำรอำชีา กคาำสส ำนกคปำนสาปทสรกมคำร กคาำนอครเบบแลเคำร กคาำตำมอกธยำ กยสสป.สแลเ
ส ำนกคนโยบำยแลเยุทธ ำสตรตสสป.สแลเหนาายปำนที่ทคี่ยาา้อปอ่ืนๆส สนอคจำคนี้สได้แตาปตก้ปวณเครรมคำร
อ ำนายคำรทั่ือค ำคกบแลเตกดตำมผลคำรด ำทนกนปำนปรเทมกนผลคำร กคาำทั่ือปาปชนาอปปรเทท ไทยสแลเ
วณเครรมคำรปรเทมกนผลตำมทป้ำหมำยทก้ปสส๖สปรเคำรดกปคลาำาา้ำปต้นสรามส๗สวณเสคำรปรเทมกนผลคก่ป
ท ารราคำร กคาำทั่ือปาปชนาอปปรเทท ไทยรเยเส๕สปีสั. .๒๕๔๓-๒๕๔๘ส(๒๐๐๐-๒๐๐๕)สที่ผาำนมำสได้
ับปัญหำแลเอุปสรรวในคำรด ำทนกนคำรในภำัรามสอำทกส 
 วาำมทา้ำใจแลเคำรตีวาำมหมำยาอปว ำนกยำม กัทตที่แตคตาำปคกนาอปผู้ทคี่ยาา้อปสรามทก้ปจ ำนานผู้มีสาาน

ในคำรจกดคำร กคาำท่ีท กั่มาก้นสาปผลตาอคำรทลือคแลเใช้ตกาชี้ากดสแลเคำรจกดทค็บา้อมูล  
 มีคำรแบาปปันา้อมูลน้อยสแลเถกปแม้าาำจเมีคำรแบาปปันา้อมูลรเหาาำปคกนสค็ทป็นคำรยำคที่จเน ำา้อมูลมำ

ทปรียบททียบคกนสทนื่อปจำคทคณฑตในคำรจกดทค็บา้อมูลตาำปคกน  
 าำดา้อมูลทคี่ยาคกบทด็คในากยทรียนซก่ปไมามีโอคำสทา้ำทรียนสส 
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 คำรทค็บา้อมูลไมาทป็นรเบบท ำให้ไมาสำมำรถทสนอภำัที่ชกดทจนทคี่ยาคกบปรเทด็นวาำมทสมอภำวชำยหญกป  
 คำราำดคำรแบาปปันา้อมูลจำคหนาายปำนที่จกดคำร กคาำซก่ปมีจ ำนานท กั่มมำคาก้นในปัจจุบกนสสาปผลให้

า้อมูลที่มีอยูาไมาตรปคกบา้อทท็จจรกปสแลเมีวาำมซ้ ำซ้อนคกน  
อยาำปไรค็ตำม อปวตคำรยูทนสโคได้น ำทสนอรำยปำนคำรปรเทมกนผลโลคาาำด้ายคำร กคาำทั่ือปาปชนสใน

ปีส2556 โดยับาาำวาำมค้ำาในคำรจกดคำร กคาำทั่ือปาปชนสูาทป้ำหมำยหลำยๆ า้อค ำลกปชเลอตกา แลเวำดาาำ
ทรำจเไมาสำมำรถบรรลุทป้ำหมำยสาานใหญาาอปคำร กคาำทั่ือปาปชนได้ภำยในทาลำที่ค ำหนด  

 
อปวตคำรยูทนสโคได้รณรปวตให้ทุคปรเทท จกดท ำรำยปำนคำรปรเทมกนผลาาำด้ายคำร กคาำทั่ือปาปชนใน

รเดกบชำตกสทั่ือน ำทสนอตาอที่ปรเชุมโลคด้ำนคำร กคาำสในปีส2558สสัร้อมทก้ปได้ จกดท ำแนาทำปในคำร

ปรเทมกนผลแลเจกดท ำรำยปำนคำรปรเทมกนผลคำร กคาำทั่ือปาปชนสในปีส๒๐๑๕สให้แคาปรเทท สมำชกคสสสสสสสสสสสสสสสสส

โวรปสร้ำปาอปทนื้อหำในรำยปำน ปรเคอบด้าย  

เป้าหมาย 1: การพัฒนาด้านการดูแลและการจัดการศึกษาเพื่อเด็กปฐมวัยยังเป็นไปอย่างล่าช้าเกินไป 
ในปี 2553 ทด็คอำยุต่ ำคาาำ 5 าาบปรเมำณร้อยลเ 28 ยกปวปทุคาตทนจำคสภำาเแวรเแคร็น นอคจำคนี้ 
ทด็คทก่าโลคจ ำนานน้อยคาาำวรก่ปได้ทา้ำทรียนในรเดกบปฐมากย 
เป้าหมาย 2: ความก้าวหน้าเพื่อสร้างหลักประกันการเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาส าหรับทุกคน 
ก าลังชะลอตัว จ ำนานทด็คทก่าโลคที่ไมาได้ทรียนหนกปสือยกปหยุดอยูาที่ 61 ล้ำนวนในปี 2553 จำคจ ำนานนี้ร้อย
ลเ 47 ไมามีโอคำสไดท้า้ำโรปทรียน 
เป้าหมาย 3: เยาวชนจ านวนมากยังขาดทักษะพื้นฐาน ใน 123 ประเทศที่มีรายได้ต่ า และปานกลาง
ค่อนไปทางต่ า มีทด็คอำยุ 15-24 ปีที่ทรียนไมาจบแม้ครเทก่ปรเดกบปรเถม กคาำสวกดทป็นจ ำนาน 1 ใน 5 าอป
ปรเชำครหนุามสำา 
เป้าหมาย 4: อัตราการรู้หนังสือของผู้ใหญ่ยังคงยากที่จะบรรลุเป้าหมาย ชาาปปีส2543-2553 จ ำนาน
ผู้ใหญาที่ไมารู้หนกปสือลดลปทัียปร้อยลเ12 แลเในปี 2553 ผู้ใหญารำาๆ 775 ล้ำนวนทป็นผู้ไมารู้หนกปสือ โดย 2 
ใน 3 ทป็นผู้หญกป 
เป้าหมาย 5: ความเหลื่อมล้ าระหว่างชายหญิงปรากฏให้เห็นในหลากหลายรูปแบบ ในปี 2010 ใน 17 
ปรเทท ยกปวปมีทด็คหญกปจ ำนานน้อยคาาำทค้ำวนในจ ำนานทด็คชำยทุคๆ  สกบวนที่ได้ทา้ำทรียนรเดกบ
ปรเถม กคาำ ทาาำมำคคาาำวรก่ปหนก่ปาอป 96 ปรเทท ที่ไมาปรเสบผลส ำทร็จในคำรสร้ำปวาำมทสมอภำวใน
โรปทรียนมกธยม กคาำ ทด็คผู้ชำยคลกบมีสกดสาานน้อยคาาำทด็คผู้หญกป 
เป้าหมาย 6: ความเหลื่อมล้ าทั่วโลกด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษายังคงน่าวิตก ทด็คจ ำนานมำคถกป 250 
ล้ำนวนสยกปไมาสำมำรถทรียนรู้ทกคาเคำรอาำนแลเทาียนาณเทรียนอยูาในชก้นปรเถมปีที่ 4 
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ทก้ปนี้สคำรด ำทนกนปำนในาก้นตอนตาอไปสครเทราป กคาำธกคำรจเได้แตาปตก้ปวณเครรมคำรทั่ือจกดท ำรำยปำนคำร
ปรเทมกนผลคำรจกดคำร กคาำทั่ือปาปชนาอปปรเทท ไทยสโดยจเทน้นคำรมีสาานราามาอปหนาายปำนด้ำน
คำร กคาำาอปปรเทท ไทยในคำรจกดท ำรำยปำนา้ำปต้น สแลเด ำทนกนปำนตำมแนาทำปแลเา้อทสนอาอปสสสสสสสสสสสสสสสสส
อปวตคำรยูทนสโคสตาอไป 

   
สรุปโดยสส ำนกควาำมสกม กันธตตาำปปรเทท ส 

ส ำนกคปำนปลกดครเทราป กคาำธกคำร 
www.bic.moe.go.th 

 

บทที่ส๑: วาำมทป็นมำ  
บทที่ส๒: สก่ปท้ำท้ำยส ำวกญาอปคำรจกดคำร กคาำ
ทั่ือปาปชนในปีส2543สแลเจุดมุาปหมำยในปีส
2558  
บทที่ส๓: วาำมค้ำาหน้ำาอปคำรด ำทนกนคำรด้ำน
คำร กคาำทั่ือปาปชน  
บทที่ส ๔: คำรด ำทนกนคำรทค่ียาคกบยุทธ ำสตรตด้ำน
คำร กคาำทั่ือปาปชน  
บทที่ส5: คำรจกดคำร กคาำส ำหรกบอนำวต 
 


