
เครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก  
(The UNESCO Global Network of Learning Cities - GNLC) 

 
๑. ความเป็นมา (Background)  
 ปัจจุบัน จ ำนวนประชำกรโลกเพ่ิมมำกขึ้นอย่ำงรวดเร็วกว่ำที่เคยปรำกฏมำก่อน ซึ่งมำกกว่ำ
ครึ่งของประชำกรโลกที่อำศัยอยู่ในเมือง และคำดว่ำจะเพ่ิมขึ้นถึง ๖๐% ในปี ๒๐๓๐ รวมทั้งเมืองมีบทบำท
และมีอิทธิพลต่อกำรขยำยตัวของกิจกำรในระดับชำติและระดับโลก ทั้งนี้ กำรขยำยตัวดังกล่ำวท ำให้เทศบำล     
เมืองต่ำง ๆ เผชิญกับสิ่งท้ำทำยที่เกี่ยวข้องกับควำมสมำนฉันท์ในสังคม กำรพัฒนำเศรษฐกิจ และควำมยั่งยืน 
อย่ำงไรก็ตำม เทศบำลเมืองหลำย ๆ แห่ง เริ่มเห็นว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมกลยุทธ์ด้ำนกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต      
เป็นปัจจัยส ำคัญในกำรแก้ไขปัญหำเพ่ือพัฒนำเมืองอย่ำงยั่งยืน ดังนั้น องค์กำรยูเนสโก โดยสถำบันกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิตของยูเนสโก (UNESCO Institute for Lifelong Learning - UIL) จึงได้จัดตั้งเครือข่ำยระดับโลก
ด้ำน เมืองแห่ งกำรเรียนรู้ของยู เนสโก (The UNESCO Global Network of Learning Cities - GNLC)        
เพ่ือช่วยรัฐบำลท้องถ่ินพัฒนำกลยุทธ์ที่เป็นรูปธรรมในกำรสร้ำงเมืองแห่งกำรเรียนรู้  
 เครือข่ำยนี้จะสนับสนุนกำรบรรลุผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่ งยืน 
ทั้ง 17 ประกำร (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยเฉพำะเป้ำหมำยที่  4 ซึ่งเน้นกำรจัด
กำรศึกษำอย่ำงครอบคลุม เท่ำเทียม และมีคุณภำพ รวมทั้งส่งเสริมโอกำสในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตส ำหรับทุกคน 
(Lifelong Learning: LLL) ตลอดจนเป้ำหมำยที่ 11 ซึ่งมุ่งพัฒนำเมืองและถิ่นฐำนให้มนุษย์ได้อยู่ร่วมกัน 
อย่ำงปลอดภัย และมีกำรช่วยเหลือเกื้อหนุนซึ่งกันและกันสู่ควำมยั่งยืน  
 เครือข่ำย UNESCO GNLC จะด ำเนินกำรเพ่ือสนับสนุนสมำชิกในกำรสร้ำงเมืองแห่ง 
กำรเรียนรู้ตำมเอกสำร ๒ ฉบับ ซึ่งผ่ำนกำรรับรองจำกทีป่ระชุมนานาชาติว่าด้วยเมืองแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑ 
(The First International Conference on Learning Cities: ICLC) หั วข้อ  “Lifelong learning for all: 
Inclusion, prosperity and sustainability in cities” ณ  ก รุ งปั กกิ่ ง  เมื่ อ เดื อน ตุ ล ำคม  ๒ ๕ ๕ ๖  คื อ  
๑) ปฏิญญำกรุงปักกิ่งว่ำด้วยกำรสร้ำงเมืองแห่งกำรเรียนรู้ (Beijing Declaration on Building Learning 
Cities) และ ๒) คุณสมบัติของเมืองแห่งกำรเรียนรู้  (Key Features of Learning Cities) ทั้ งนี้  สมำชิก
เครือข่ำย ฯ เชื่อว่ำ กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับพลเมืองทุกคน เป็นสิ่งส ำคัญ 
ต่ออนำคตของเมืองเหล่ำนั้น ดังนั้น ภำระหน้ำที่ของเครือข่ำย ฯ คือ สนับสนุน  และเร่งด ำเนินกำร 
ด้ำนกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนโลก โดยกำรส่งเสริมให้มีกำรหำรือร่วมกันเกี่ยวกับนโยบำย กำรเรียนรู้
ระหว่ำงกันในหมู่สมำชิกเครือข่ำย ฯ สร้ำงควำมเชื่อมโยง ส่งเสริมควำมเป็นหุ้นส่วน สร้ำงขีดควำมสำมำรถ  
และพัฒนำเครื่องมือในกำรส่งเสริมและตระหนักถึงกำรด ำเนินงำนเพ่ือสร้ำงเมืองแห่งกำรเรียนรู้  
 นอกจำกนี้ ในการประชุมนานาชาติว่าด้วยเมืองแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ ๒ (The Second 
International Conference on Learning Cities) หัวข้อ “กำรสร้ำงเมืองแห่งกำรเรียนรู้อย่ำงยั่ งยืน” 
(Building Sustainable Learning Cities) ณ กรุงเม็กซิโกซิตี  สหรัฐเม็กซิโก เมื่อเดือนกันยำยน ๒๕๕๘  
ได้มีกำรเปิดตัว “Guidelines for Building Learning Cities” และมีกำรรับรองแถลงกำรณ์กรุงเม็กซิโกซิตี 
ว่ำด้วยเมืองแห่ งกำรเรียนรู้อย่ำงยั่ งยืน  (Mexico City Statement on Sustainable Learning Cities)  
ซึ่งมุ่งเน้นแนวทำงเชิงกลยุทธ์ ๘ ประกำร เพ่ือพัฒนำเมืองอย่ำงยั่งยืนให้มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำย 
ของสหประชำชำติด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนทั้ง 1๗ เป้ำหมำย โดยเฉพำะเป้ำหมำยที่ ๔ ด้ำนกำรศึกษำ ทั้งนี้ 
สถำบันUIL ได้เน้นย้ ำถึงควำมส ำคัญของเมืองว่ำ เมืองมีบทบำทส ำคัญในกำรสนับสนุนกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต รวมถึงสำมำรถช่วยให้บรรลุเป้ำหมำยแห่งกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนใน ๓ มิติ ได้แก่ กำรพัฒนำสังคม 



๒ 

 

เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบันมีหลำยเมืองที่มีบทบำทส ำคัญในกำรจัดสรรทรัพยำกรและด ำเนิน
โครงกำรต่ำง ๆ ด้ำนกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตของพลเมืองโดยกำรจัดกำรศึกษำตลอดชีวิต  
 อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกสมำชิก GNLC ในประเทศต่ำง ๆ มีควำมต้องกำรมำกขึ้นต่อกำรได้มำ
ซึ่งแผนปฏิบัติกำรอย่ำงเป็นรูปธรรมเพ่ือวำงแนวทำงในกำรพัฒนำชุมชนเมืองสู่กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงยั่งยืน 
ผ่ำนกำรใช้หลักกำรกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนั้น ในการประชุมนานาชาติด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ 3 
(The Third International Conference on Learning Cities) หั ว ข้ อ  “Global goals, local actions: 
Towards lifelong learning for all in 2030” ณ เมืองคอร์ก สำธำรณรัฐไอร์แลนด์  เมื่อเดือนกันยำยน 
๒๕๖๐ จึงได้มีข้อเรียกร้องเกี่ยวกับกำรปฏิบัติกำรเมืองคอร์กเพ่ือพัฒนำเมืองแห่งกำรเรียนรู้ (Cork Call to 
Action for Learning Cities) ที่มุ่งเน้นกำรเชื่อมโยงนโยบำยเมืองแห่งกำรเรียนรู้ในระดับนำนำชำติกับ 
กำรด ำเนินงำนในระดับท้องถิ่น กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรระดับท้องถิ่น อันจะน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย  
กำรจั ดกำร เรียน รู้ ต ลอดชี วิต  กำรส่ ง เสริมกำรบู รณ ำกำรควำมร่วมมื อจำกผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ย  
ที่หลำกหลำย ทั้งนี้ กรุงเทพมหำนครซึ่งสนใจจะสมัครเข้ำร่วมเป็นสมำชิก UNESCO GNLC ได้จัดส่งผู้แทน 
เข้ำร่วมกำรประชุมในครั้งนี้ด้วย  
 อนึ่ง สมำชิกเครือข่ำย ฯ จะต้องเป็นเมืองที่มีกำรรับรองโดยนำยกเทศมนตรี (Mayor) หรือ
ผู้แทนเมือง (City Representative) และเป็นเมืองที่มีจ ำนวนประชำกรอย่ำงน้อย ๑๐ ,๐๐๐ คนขึ้นไป 
บริหำรงำนโดยสภำเทศบำล หรือสภำอ่ืนที่ได้รับกำรเลือกตั้งให้บริหำรงำน เมืองแห่งกำรเรียนรู้อำจเป็น     
ลักษณะเทศบำลแห่งกำรเรียนรู้  (Learning Municipality) หมู่บ้ ำนแห่งกำรเรียนรู้  (Learning Village)      
เมืองแห่งกำรเรียนรู้ (Learning Town) หรือชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ (Learning Community)  
 
๒. วัตถุประสงค ์(Objectives) 
 ๒.๑ เพ่ือเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้พลเมืองมีควำมรู้ ทักษะ และทัศนคติใหม่ ๆ  
 ๒.๒ เพ่ือให้สำมำรถปรับตัวเข้ำกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนสังคม เศรษฐกิจ และกำรเมืองของโลก    
อย่ำงรวดเร็ว รวมทั้งสร้ำงควำมสมำนฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคม ตลอดจนพัฒนำเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
 ๒.๓ เพ่ือส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับนโยบำยและระดับปฏิบัติของเมืองสมำชิก  
 ๒.๔ เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินควำมร่วมมือระหว่ำงกันในกำรพัฒนำศักยภำพ และสร้ำงเครื่องมือ         
สู่กำรเป็นเมืองแห่งกำรเรียนรู้  
 
๓ . การสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก  (Membership 
Application for the UNESCO GNLC)  
 ๓.๑ เมืองที่จะสมัครต้องแสดงควำมมุ่งม่ันที่จะส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 ๓.๒ เมืองที่จะสมัครต้องมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในอันที่จะส่งเสริมเมืองของตน  
 ๓.๓ เมืองที่จะสมัครต้องเป็นเมืองแห่งกำรเรียนรู้ในอนำคต โดยผู้บริหำรของเมืองจะต้องก ำหนด
วิสัยทัศน์ และน ำแนวทำงของเครือข่ำย UNESCO GNLC มำปรับใช้ในกำรพัฒนำเมืองตำมบริบทของประเทศ 
 
 



๓ 

 

 ๓.๔ เมืองที่จะสมัครต้องได้รับกำรเสนอชื่อโดย คณะกรรมกำรแห่งชำติว่ำด้วยกำรศึกษำ วิทยำศำสตร์ 
และวัฒนธรรมแห่งสหประชำชำติ ทั้งนี้ กำรสมัครเข้ำเป็นสมำชิก ฯ ไม่มีค่ำใช้จ่ำยหรือข้อผูกมัดใด ๆ แต่เมือง
จะต้องเห็นชอบวิสัยทัศน์ในกำรเป็นเมืองแห่งกำรเรียนรู้ที่ปรำกฏตำมเอกสำรส ำคัญขององค์กำรยูเนสโก          
๒ ฉบับ ประกอบด้วย 
  ๑) ปฏิญญำกรุงปักกิ่งว่ำด้วยกำรสร้ำงเมืองแห่งกำรเรียนรู้  (Beijing Declaration on Building 
Learning Cities) กำรด ำเนินกำรเพ่ือสร้ำงเมืองแห่งกำรเรียนรู้ ประกอบด้วย กำรเพ่ิมศักยภำพของประชำชน
และกำรส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงทุกภำคส่วนในสังคม กำรส่งเสริมกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจและวัฒนธรรม 
กำรส่งเสริมกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ส ำหรับทุกคนในระบบโรงเรียน ครอบครัวและชุมชน 
กำรสนับสนุนให้เกิดพ้ืนที่ส ำหรับกำรเรียนรู้ กำรใช้เทคโนโลยีสนับสนุนกำรเรียนรู้ กำรเพ่ิมคุณภำพกำรเรียนรู้ 
กำรส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต กำรกระตุ้นให้ประชำชนเกิดควำมใฝ่รู้และมีส่ว นร่วม
ทำงกำรเมือง กำรยกระดับธรรมำภิบำล และกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในสังคม รวมทั้งกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรใช้ทรัพยำกรเพ่ือสร้ำงเมืองแห่งกำรเรียนรู้    
  ๒) คุณสมบัติของเมืองแห่งกำรเรียนรู้ (Key Features of Learning Cities) องค์ประกอบหลัก      
๓ ประกำร ในกำรสร้ำงเมืองแห่งกำรเรียนรู้ 
  ๑) ประโยชน์หลักจำกกำรส่งเสริมเมืองแห่งกำรเรียนรู้ ๓ ประกำร ได้แก่ ประชำชนมีอ ำนำจ
ในกำรตัดสินใจและกำรรวมกลุ่มทำงสังคม กำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจและควำมรุ่งเรืองทำงวัฒนธรรม รวมทั้ง   
กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  
  ๒) คุณลักษณะส ำคัญที่จะน ำไปสู่กำรเป็นเมืองแห่งกำรเรียนรู้ ๖ ประกำร ได้แก่ กำรส่งเสริม
กำรเรียนรู้ตั้งแต่ พ้ืนฐำนจนถึงอุดมศึกษำ กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ในครอบครัวและชุมชน กำรอ ำนวย           
ควำมสะดวกให้มีกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพในสถำนที่ท ำงำน กำรส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับ        
กำรเรียนรู้ที่ทันสมัย กำรส่งเสริมคุณภำพและควำมเป็นเลิศในกำรเรียนรู้ และกำรสนับสนุนวัฒนธรรม         
กำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงเข้มแข็ง  
  ๓) เงื่อนไขส ำคัญที่เป็นพ้ืนฐำนกำรสร้ำงเมืองแห่งควำมรู้ ๓ ประกำร ได้แก่ ควำมมุ่งมั่น    
และควำมเข้มแข็งของผู้น ำ กำรบริหำรเมืองและกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งกำรเคลื่อนย้ำย       
และกำรใช้ทรัพยำกร 
  ทั้งนี้ องค์กำรยูเนสโกได้จ ำแนกคุณสมบัติหลักของเมืองแห่งกำรเรียนรู้จำกองค์ประกอบหลัก 
๓ ประกำรข้ำงต้น ออกเป็น ๔๒ ข้อ รวมถึงข้อเสนอแนะในกำรวัดระดับกำรเป็นเมืองแห่งกำรเรียนรู้ไว้ ด้วย 
เพ่ือที่เมืองจะได้สำมำรถน ำไปปรับใช้ในกำรส่งเสริมและกำรวำงแผนกำรพัฒนำสู่กำรเป็นเมืองแห่งกำรเรียนรู้
ต่อไป  
 
๔. ประโยชน์ของการเป็นสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก (Benefits of 
Becoming a Member of the UNESCO GNLC)     

 ๔.๑ ได้รับการแนะน าและการสนับสนุนในการด าเนินงานเพื่อสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ 
  ๔.๑.๑ เข้ำถึงเครื่องมือและกลยุทธ์ในกำรพัฒนำเมืองแห่งกำรเรียนรู้  
  ๔.๑.๒ ได้รับข้อมูลเชิงลึกในกำรด ำเนินงำนที่ดีที่สุดจำกรำยงำนกำรวิจัยและกำรด ำเนินกำรล่ำสุด 



๔ 

 

  ๔.๑.๓ ได้รับข้อมูลข่ำวสำรล่ำสุดด้ำนกำรพัฒนำเมืองแห่งกำรเรียนรู้ทั่วโลกจำกทีมประสำนงำนของ 
UNESCO GNLC  

 ๔.๒ ได้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง และได้เสริมสร้างหุ้นส่วนและเครือข่ายความร่วมมือ 
  ๔.๒.๑ ได้รับกำรสนับสนุนในกำรเป็นเจ้ำภำพจัดกำรประชุมนำนำชำติ และกำรประชุมระดับ
ภูมิภำค 
  ๔.๒.๒ ติดต่อกับเมืองแห่งกำรเรียนรู้อ่ืน ๆ ที่มีควำมสนใจร่วมกัน มีกำรแก้ไขปัญหำคล้ำย ๆ กัน 
และมองภำพวำระกำรพัฒนำที่คล้ำยคลึงกัน  
  ๔.๒.๓ กำรสื่อสำรกับเครือข่ำยของผู้เชี่ยวชำญ และมืออำชีพที่มีควำมเชี่ยวชำญในด้ำนกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิตเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
  4.2.4 ได้รับกำรสนับสนุนทำงด้ำนวิชำกำรจำกสมำชิก GNLC  

 ๔.๓ ได้รับการยอมรับส าหรับความพยายาม และการด าเนินงานของเมือง 
  ๔.๓.๑ ได้แบ่งปันเป้ำหมำย และควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินงำนของเมืองผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำร
ของ UNESCO GNLC  
  ๔.๓.๒ มีส่วนร่วมในกำรเรียนรู้เมืองกรณีศึกษำ และแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของเมือง 
มำตรกำรทำงด้ำนนวัตกรรม กำรด ำเนินงำนที่ดีที่สุด และบทเรียนที่ได้รับ 
  ๔.๓.๓ มีสิทธิ์ในกำรสมัครเข้ำรับรำงวัลเมืองแห่งกำรเรียนรู้ของยูเนสโก ทั้งนี้ สถำบันกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิตของยูเนสโก (UNESCO Institute for Lifelong Learning - UIL) จะจัดให้มีกำรมอบรำงวัลทุก ๆ   
๒ ปี ส ำหรับเมืองที่มีควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงของ UNESCO GNLC       
 
๕. ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ (Membership Application 
Procedure of the UNESCO GNLC)    
 องค์การยูเนสโกได้ปรับกฎเกณฑ์เปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ (เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๑) ในระหว่างวันที่  ๑ มีนาคม – ๓๐ เมษายนของทุกปี  ซึ่งเมืองที่สนใจสมัครเป็นสมำชิก ฯ  
ส ำ ม ำ ร ถ ก ร อ ก แ บ บ ฟ อ ร์ ม ใบ ส มั ค ร ผ่ ำ น ก ำ ร ด ำ ว น์ โ ห ล ด จ ำ ก เว็ บ ไ ซ ต์  UNESCO GNLC 
(http://uil.unesco.org/learning-cities) และต้องประทับตรำ พร้อมทั้งลงลำยมือชื่อนำยกเทศมนตรี/
ผู้บริหำรเมือง ก่อนจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสำรที่เกี่ยวข้องไปยัง ส านักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ 
ว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ที่อยู่: ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชด า เนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพ  ฯ ๑๐๓๐๐  โทร.  
๐ ๒๖๒๘ ๕๖๔๖ ต่อ ๑๑๕) โดยภำยหลังจำกกำรปิดรับสมัครเป็นเวลำ 1 เดือน ส ำนักเลขำธิกำร
คณะกรรมกำรแห่งชำติ ฯ จะด ำเนินกำรพิจำรณำพร้อมลงนำมรับรองในใบสมัครเพ่ือเสนอเมืองในประเทศ 
ของตนสมัครเข้ำเป็นสมำชิก ฯ ในแต่ละปีได้มากทีสุ่ด จ านวนไม่เกิน ๓ แห่ง 
 ทั้งนี้ เมืองสำมำรถแจ้งข้อมูลอัพเดท (หำกมี) ทำงอีเมล์โดยตรงไปยังคณะผู้ประสำนงำน UNESCO 
GNLC อำทิ นำยกเทศมนตรีคนใหม่ ผู้ประสำนงำนคนใหม่ แผนกำรพัฒนำเมืองแห่งกำรเรียนรู้ใหม่ และ
กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสอดคล้องกับขอบข่ำยงำนของเครือข่ำย เป็นต้น  พร้อมทั้งส ำเนำอีเมล์ข้อมูลอัพเดท 
ของเมืองไปยังส ำนักเลขำธิกำร ฯ เพื่อทรำบและใช้เป็นข้อมูลอ้ำงอิงอีกทำงหนึ่งด้วย   



๕ 

 

6. การจัดส่งรายงานการด าเนินงานเกี่ยวกับโครงการการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้  (Submission of 
Learning City Progress Report)  

เมืองที่ ได้รับกำรคัดเลือกให้ เข้ำเป็นสมำชิก เครือข่ำย ฯ เรียบร้อยแล้ว จะต้องจัดท ำรำยงำน 
กำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับโครงกำรกำรพัฒนำเมืองแห่งกำรเรียนรู้ของตนเอง ในทุก ๆ ๒ ปี (Biennial Progress 
Report) แ ล ะ จั ด ส่ ง ร ำ ย ง ำ น  ฯ  ไป ยั ง ค ณ ะ ผู้ ป ร ะ ส ำ น ง ำ น  UNESCO GNLC ผ่ ำ น ท ำ ง อี เม ล์ 
learningcities@unesco.org ภายในวันที่  31 มีนาคมของปีที่ครบก าหนด  โดยสำมำรถดำวน์โหลด
แบบฟอร์มรำยงำน ฯ ได้ที่เว็บไซต์ http://uil.unesco.org/learning-cities ทั้งนี้ เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำน
ของยูเนสโกในกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของเมืองต่ำง ๆ ที่เป็นสมำชิก และผลส ำเร็จจำกกำรจัดท ำนโยบำย  
กลยุทธ์ กำรวัดและประเมินผล รวมทั้งกำรสร้ำงหุ้นส่วนควำมร่วมมือ   

อนึ่ง ยูเนสโกจะด ำเนินกำรประเมินรายงานความก้าวหน้าของสมำชิกเครือข่ำย UNESCO GNLC  
ให้เป็นไปตำมหลักกำรเอกสำรแนวทำงและกฎระเบียบข้อบังคับของเมืองที่เป็นเครือข่ำย ฯ ซึ่งหำกพบว่ำ 
1) เอกสำรรำยงำนไม่สมบูรณ์ 2) ไม่แสดงให้เห็นถึงควำมก้ำวหน้ำในกำรเสริมสร้ำงเมืองแห่งกำรเรียนรู้  
และ/หรือ 3) ไม่จัดส่งรำยงำนตำมระยะเวลำที่ก ำหนด ยูเนสโกจะไม่ต่ออำยุกำรเป็นสมำชิกเครือข่ำย ฯ ให้กับ
เมืองนั้น ๆ โดยจะแจ้งให้ทรำบก่อนในเบื้องต้น อย่ำงไรก็ตำม เมืองยังสำมำรถแจ้งควำมประสงค์ขอสมัคร 
เข้ำเป็นสมำชิกเครือข่ำย ฯ ได้อีกครั้งภำยในระยะเวลำของกำรเปิดรับสมัครตำมทียู่เนสโกระบุไว้         
 
7. การสมัครเข้ารับรางวัลเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก (UNESCO Learning City Award) เมืองที่
ได้รับกำรคัดเลือกให้เข้ำเป็นสมำชิก ฯ สำมำรถเสนอผลกำรด ำเนินงำนที่มีควำมโดดเด่นด้ำนกำรส่งเสริม
กำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงกำรเสริมสร้ำงเมืองแห่งกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือสมัครเข้ำรับ
รำงวัล ฯ โดยจัดส่งไปยังส านักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ที่อยู่: ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ถนนราชด าเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๔๖ ต่อ ๑๑๕) ทั้งนี้ รำงวัลดังกล่ำว 
มีก ำหนดจัดขึ้นในทุก ๆ ๒ ปี ซึ่งส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรแห่งชำติ ฯ สำมำรถเสนอเมืองของประเทศ
สมัครเข้ำรับรำงวัล ฯ ได้สูงสุด จ ำนวนไม่เกิน 2 แห่ง และยูเนสโกจะพิจารณามอบรางวัล ฯ ให้กับเมือง 
ของประเทศ จ านวน 1แห่งในแต่ละรอบของการรับสมัคร      
 
8. จ านวนสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก (Total Number of UNESCO 
GNLC Membership) จำกทั้งหมด ๕ ภูมิภำค รวม ๒24 เมือง ใน ๕2 ประเทศ ประกอบด้วย ยุโรปและ
อเมริกำเหนือ (๕6) ลำตินอเมริกำและแคริบเบียน (20) รัฐอำหรับ (๑9) แอฟริกำ (๖7) เอเชียและแปซิฟิก 
(62) ทั้งนี้ เมืองในประเทศอำเซียนที่เป็นสมำชิก รวม ๓ ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย (๑) มำเลเซีย (๑) และ
ฟิลิปปินส์ (๑) ข้อมูล ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖2 (หมายเหตุ  ยูเนสโก โดยสถาบัน UIL ได้ประกาศให้เมือง
ของประเทศไทย คือ เทศบาลนครเชียงราย เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโกแห่งแรกในประเทศไทย  
เม่ือวันที่ 28 มิถุนายน 2562)  
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9. รายชื่อเมืองที่ได้รับรางวัลเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก (List of UNESCO Learning City Award 
Recipients) โดยเป็นต้นแบบของเมืองที่มีควำมพยำยำมในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของพลเมือง โดยกำรจัด
กำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับชุมชนในท้องถิ่น 

 9.๑ ประจ ำปี ๒๕๕๘ (๒๐๑๕) จ ำนวน ๑๒ เมือง ดังนี้ 
  ๑) เมือง Amman จอร์แดน 
  ๒) เมือง Bahir Dar เอธิโอเปีย 
  ๓) เมือง Balanga ฟิลิปปินส์ 
  ๔) เมือง Beijing จีน 
  ๕) เมือง Cork ไอร์แลนด์   
  ๖) เมือง Espoo ฟินแลนด์ 
  ๗) เมือง Melton ออสเตรเลีย 
  ๘) เมือง Mexico City เม็กซิโก  
  ๙) เมือง Namyangju เกำหลี 
  ๑๐) เมือง Sorocaba บรำซิล 
  ๑๑) เมือง Swansea เกรตบริเตน และไอร์แลนด์เหนือ   
  ๑๒) เมือง Ybycuì ปำรำกวัย  

 9.๒ ประจ ำปี ๒๕๖๐ (๒๐๑๗) จ ำนวน ๑5 เมือง ดังนี้ 
 ๑. เมือง Bristol เกรตบริเตน และไอร์แลนด์เหนือ   
 ๒. เมือง Câmara de Lobos โปรตุเกส 
 ๓. เมือง Contagem บรำซิล 
 ๔. เมอืง Gelsenkirchen เยอรมนี 
 ๕. เมือง Giza อียิปต์ 
 ๖. เมือง Hangzhou จีน 
 ๗. เมือง Larissa กรีซ 
 ๘. เมือง Limerick ไอร์แลนด์ 
 ๙. เมือง Mayo-Baléo แคเมอรูน  
 ๑๐. เมือง N’Zérékoré กิน ี
 ๑๑. เมือง Okayama ญี่ปุ่น 
 ๑๒. เมือง Pécs ฮังกำรี 
 ๑๓. เมือง Surabaya อินโดนีเซีย 
 ๑๔. เมือง Suwon เกำหลี 
 ๑๕. เมือง Villa María อำร์เจนตินำ  
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