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ทั่่้งหมดหมายถึงทัุ่กคน

ความครุอบคลุม 
และการุศึึกษา:



ปฏิิญญาอิินชอินและกรอิบปฏิิบัติิการด้้านการศึึกษาปี 2030 (Education 2030 Incheon Declaration and Framework for Action)  

กำำ�หนดให้ใช้้รายงานการติิด้ติามผลการศึึกษาทัั่�วโลกเป็็น “กำลไกำเพ่ื่�อติิดติ�มและร�ยง�นผลของเป้็�หม�ยกำ�รพัื่ฒน�ท่ี่�ยั�งย่นข้อท่ี่� 4 รวมทัี่�ง 

เร่�องกำ�รศึึกำษ�ท่ี่�บรรจุุไว้ในเป้็�หม�ยอ่�น ๆ ด้วย” โดยม่ภ�ระรับผิดช้อบในกำ�ร “ร�ยง�นเก่ำ�ยวกัำบกำ�รนำ�กำลยุที่ธ์์ทัี่�งระดับป็ระเที่ศึและระหว่�ง

ป็ระเที่ศึไป็ป็ฏิิบัติิเพ่ื่�อให้ภ�ค่ีหุ้นส่่วนทัี่�งหมดท่ี่�เกำ่�ยวข้องรับผิดช้อบติ่อพัื่นธ์สั่ญญ�ของติน ซึ่ึ�งเป็็นส่่วนหนึ�งของกำ�รติิดติ�มและที่บที่วนผลของ

เป้็�หม�ยกำ�รพัื่ฒน�ท่ี่�ยั�งย่นโดยรวม” ร�ยง�นฉบับน่�จัุดที่ำ�ขึ�นโดยคีณะที่ำ�ง�นอิส่ระท่ี่�ม่ยูเนส่โกำเป็็นเจุ้�ภ�พื่

กำ�รจัุดที่ำ�และกำ�รนำ�เส่นอข้อมูลในเอกำส่�รฉบับน่�มิได้เป็็นกำ�รส่ะที่้อนคีว�มคิีดเห็นใด ๆ ของยูเนส่โกำที่่�เกำ่�ยวข้องกัำบส่ถ�นะที่�งกำฎหม�ยของ

ป็ระเที่ศึ ดินแดน เม่องหร่ออ�ณ�บริเวณ หร่อของเจุ้�หน้�ที่่�ผู้เกำ่�ยวข้อง หร่อเกำ่�ยวเน่�องกำับกำ�รป็ักำป็ันเขติแดนหร่อขอบเขติ

คีณะผู้จุัดที่ำ�รายงานการติิด้ติามผลการศึึกษาทั่ั�วโลกรับผิดช้อบในกำ�รคีัดเล่อกำและนำ�เส่นอข้อเที่็จุจุริงที่่�ป็ร�กำฏิอยู ่ในร�ยง�นฉบับน่�  

รวมถึงข้อคีิดเห็นที่ั�งหมดภ�ยในเล่ม โดยไม่จุำ�เป็็นติ้องนำ�เส่นอข้อคีิดเห็นของยูเนส่โกำและไม่เกำ่�ยวพื่ันกำับองคี์กำรโดยผู้อำ�นวยกำ�รโคีรงกำ�รเป็็น

ผู้รับผิดช้อบโดยรวมติ่อมุมมองและคีว�มคีิดเห็นในร�ยง�นฉบับน่�

คณะผ้�จ่ัดทั่ำารุายงานการุติิดติามผลการุศึึกษาท่ั่�วโลก
ผู้อิ�านวยการโครงการ: ม�นอส่ แอนโตินินิส่

แดเน่ยล เอพื่ริล, ไบล�ล บ�ร�กำัติ, ม�เดอล่น แบร์ร่, นิโคีล เบลล�, เอริน เช้เมอร่, แอนน� คีริส่ติิน� ดัดดิโอ, 
แมที่เที่่ยส่ เอ็คี, ฟร�นเซึ่ส่กำ� เอ็นดริซึ่ซึ่่, เกำล็น เฮอร์เที่เลนด่, พื่ร่ย�ด�ร์ช้�นิ โจุช้ิ, คี�ที่�ร์ไซึ่น� คีูบัคีกำ�, 
มิร�กำรอส่ เลคีล่เธ์อร์, เคีที่ ลินคีินส่์, ไลล� ลูพื่ิส่, คี�ส่เซึ่่ยน่ ล่นธ์์แรงโกำมิที่ิส่, อะล�ส่แดร์ แมคีวิลเล่ยม, 

อนิส่ซึ่� เมช้ที่�ร์, โคีลด่น มูกำิซึ่ว�, ยูกำิ มูร�คี�มิ, คี�ร์ลอส่ อัลฟอนโซึ่ อ็อบริกำอน เมลกำ�ร์, 
จุูดิธ์ แรนเดร่ยน�โติอะว่น�, เคีที่ เรดแมน, ม�เร่ย รอจุนอฟ, แอนน� เอว� รุส่ซึ่์กำ่วิซึ่, วิลล์ ส่มิธ์, 

ลอร� ออร์ที่่กำ� ส่ที่ิพื่�โนวิคี, มอร์แกำน ส่เติรคีเกำอร์, โรซึ่� วิด�ร์เติ และล่ม� เซึ่คีเร่ย

ผู้ร่วมงาน: ม�ดูริ อกำ�ร์ว�ล, เกำเบร่ยล บ�เดส่คีู, ดอนน่ บ�ม และเอนริเกำ ว�เลนเซึ่่ย โลเป็ซึ่

รายงานการติิด้ติามผลการศึึกษาทัั่�วโลก (หรือิ รายงาน GEM) เป็็นร�ยง�นป็ระจุำ�ปี็ซึึ่�งดำ�เนินกำ�รอย่�งเป็็นอิส่ระ โดยได้รับงบป็ระม�ณ 

ส่นับส่นุนจุ�กำกำลุ่มรัฐบ�ล หน่วยง�นคีว�มร่วมม่อพื่หุภ�ค่ีและมูลนิธิ์เอกำช้น ทัี่�งยังได้รับกำ�รอำ�นวยคีว�มส่ะดวกำและส่นับส่นุนจุ�กำยูเนส่โกำ
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แป็ลโดย อัจุฉริย� โคีติรบรรเที่�

ติรวจุที่�นโดย ส่ำ�นักำเลข�ธิ์กำ�รคีณะกำรรมกำ�รแห่งช้�ติิ
ว่�ด้วยกำ�รศึึกำษ� วิที่ย�ศึ�ส่ติร์ และวัฒนธ์รรมแห่ง
ส่หป็ระช้�ช้�ติิ (ยูเนส่โกำ) ป็ระเที่ศึไที่ย

เร่ยงพิื่มพ์ื่โดย ยูเนส่โกำ 
ออกำแบบกำร�ฟฟิกำโดย เอฟเอช้ไอ 360 
เลย์เอ�ท์ี่โดย เอฟเอช้ไอ 360 (ภ�ษ�อังกำฤษ) และ 
นัฐวุฒิ นิติยกำัญจุน์ (ภ�ษ�ไที่ย)

ภ�พื่หน้�ป็กำ: เจุนน่ แมที่ทิี่วส์่ และพื่�โนส่

รายงานการติดตามผลการศึกษาทั่วโลก:

2019 การโยกย้ายถิิ่�น การพลัด้ถิิ่�น และการศึึกษา: สร้างสะพาน สลายก�าแพง

2017/8 ภาระรับผิด้ชอิบด้้านการศึึกษา: มุ่งมั�นบรรลุพันธกิจขอิงเรา

2016 การศึึกษาเพื�อิมนุษย์และโลกขอิงเรา: สร้างสรรค์อินาคติให้ยั�งยืนเพื�อิปวงชน

รายงานการติดตามผลทั่วโลกเรื่องการศึกษาเพื่อปวงชน:

2015 การศึึกษาเพื�อิปวงชน 2000-2015: ผลสัมฤทั่ธิ์กับปัญหาทั่้าทั่าย

2013/4 การเรียนการสอินกับการเรียนรู้: สู่เป้าหมายคุณภาพการศึึกษาเพื�อิปวงชน

2012 เยาวชนกับทั่ักษะทั่ี�จ�าเป็น: การน�าความรู้ไปใช้ในชีวิติจริง

2011 วิกฤติซ่อินเร้น: ปัญหาความขัด้แย้งทั่ี�ใช้ก�าลังอิาวุธกับการศึึกษา

2010 การเข้าถิ่ึงกลุ่มคนชายขอิบขอิงสังคม

2009 เอิาชนะความไม่เทั่่าเทั่ียม: ทั่�าไมธรรมาภิบาลจึงส�าคัญยิ�ง

2008 การศึึกษาเพื�อิปวงชนภายในปี 2015 – พวกเราจะสามารถิ่บรรลุเป้าหมาย

ได้้หรือิไม่?

2007 รากฐานแข็งแกร่ง – การดู้แลและการจัด้การศึึกษาเพื�อิเด้็กปฐมวัย

2006 การรู้หนังสือิเพื�อิชีวิติ

2005 การศึึกษาเพื�อิปวงชน – คุณภาพภาคบังคับ

2003/4 เพศึสภาพกับการศึึกษาเพื�อิปวงชน – ก้าวกระโด้ด้สู่ความเทั่่าเทั่ียมกัน

2002 การศึึกษาเพื�อิปวงชน – โลกยังก้าวเด้ินบนเส้นทั่างสู่จุด้หมายอิยู่หรือิไม่?

คีำ�บรรย�ย: นักำเร่ยนกำระโดดโลดเต้ินท่ี่�โรงเร่ยนป็ระถมศึึกำษ� เซึ่นต์ิเพ่ื่ยส่ 
เซ่ึ่ยร์ร�ล่โอน

อินโฟกำร�ฟฟิกำโดย เอฟเอช้ไอ 360 และ แอน เดเรน
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คำานำา
กำ�รที่ำ�ให้กำ�รศึึกำษ�เป็็นสิ่ที่ธิ์ส่�กำลและเป็็นจุริงส่ำ�หรับทุี่กำคีนไม่เคียเป็็นสิ่�งส่ำ�คัีญเช้่นน่�ม�กำ่อน โลกำที่่�เป็ล่�ยนแป็ลงไป็
อย่�งรวดเร็วของพื่วกำเร�เผชิ้ญคีว�มที่้�ที่�ยคีรั�งส่ำ�คัีญที่่�เกิำดขึ�นติลอดเวล� จุ�กำกำ�รเป็ล่�ยนแป็ลงของเที่คีโนโลย่อย่�ง
ฉับพื่ลันจุนถึงกำ�รเป็ล่�ยนแป็ลงส่ภ�พื่ภูมิอ�กำ�ศึ คีว�มขัดแย้ง กำ�รเคีล่�อนย้�ยของผู้คีนโดยไม่ส่มัคีรใจุ กำ�รข�ดคีว�มอดกำลั�น  
และคีว�มเกำล่ยดชั้ง ซึึ่�งจุะที่ำ�ให้คีว�มไม่เท่ี่�เท่ี่ยมกัำนเพิื่�มม�กำยิ�งขึ�น และจุะส่ร้�งผลกำระที่บเป็็นระยะเวล�หล�ยที่ศึวรรษข้�งหน้�  
กำ�รระบ�ดใหญข่องไวรสั่โคีโรน� 2019 (โคีวดิ-19)  ยิ�งที่ำ�ใหค้ีว�มไมเ่ท่ี่�เท่ี่ยมและคีว�มเป็ร�ะบ�งของส่งัคีมของเร�ยิ�งเปิ็ดเผยและ
เพิื่�มระดับม�กำขึ�นไป็อ่กำ เร�ม่คีว�มรับผิดช้อบร่วมกัำนม�กำกำว่�ท่ี่�เคียเป็็นม�ในกำ�รช่้วยเหล่อผู้ท่ี่�เป็ร�ะบ�งและด้อยโอกำ�ส่ม�กำท่ี่�สุ่ด 
เพ่ื่�อช่้วยลดกำ�รละเลยหน้�ท่ี่�ที่�งสั่งคีมซึึ่�งเกิำดขึ�นม�อย่�งย�วน�นและคุีกำคี�มมนุษยธ์รรมของเร�

ท่ี่�มกำล�งคีว�มที่�้ที่�ยเหล่�น่� ส่�รจุ�กำร�ยง�น GEM ปี็ 2020 เก่ำ�ยวกัำบคีว�มคีรอบคีลุมในกำ�รศึึกำษ�ยิ�งม่คีว�มส่ำ�คัีญม�กำขึ�น ร�ยง�น
ฉบับน่�เต่ิอนให้เร�รู้ว่�กำ�รกำระจุ�ยโอกำ�ส่ที่�งกำ�รศึึกำษ�ยังคีงไม่เท่ี่�เท่ี่ยมกัำน อุป็ส่รรคีส่ำ�หรับกำ�รศึึกำษ�ท่ี่�ม่คุีณภ�พื่ส่ำ�หรับผู้เร่ยน 
จุำ�นวนม�กำยังม่อยู่ม�กำม�ย แม้ก่ำอนกำ�รแพื่ร่ระบ�ดของโคีวิด-19 เด็กำ ยุวช้น หร่อเย�วช้นจุำ�นวนหนึ�งในห้�ไม่ส่�ม�รถเข้�ถึง 
กำ�รศึึกำษ�ไดโ้ดยสิ่�นเชิ้ง กำ�รต่ิติร� กำ�รเหม�รวม และกำ�รเล่อกำป็ฏิิบัติิที่ำ�ให้ผู้เร่ยนจุำ�นวนม�กำกำว�่เดิมเป็็นล้�น ๆ  คีนรู้สึ่กำแป็ลกำแยกำ 
ในห้องเร่ยน

ส่ถ�นกำ�รณวิ์กำฤติในปั็จุจุุบันจุะยิ�งที่ำ�ใหก้ำ�รก่ำดกัำนในรูป็แบบติ�่ง ๆ  ยงัคีงอยูต่ิอ่ไป็อย�่งย�วน�น ผลกำระที่บจุ�กำกำ�รป็ดิส่ถ�นศึึกำษ�
อันเน่�องม�จุ�กำกำ�รแพื่ร่ระบ�ดของโคีวิด-19 ต่ิอนักำเร่ยนกำว่�ร้อยละ 90 ทัี่�วโลกำที่ำ�ให้โลกำเผชิ้ญกัำบกำ�รเป็ล่�ยนแป็ลงอย่�งฉับพื่ลัน
ท่ี่�สุ่ดอย�่งท่ี่�ไม่เคียเกำดิขึ�นม�ก่ำอนในป็ระวติัิศึ�ส่ติรก์ำ�รศึึกำษ� คีว�มเหล่�อมลำ��ที่�งส่งัคีมและคีว�มเหล่�อมลำ��ในกำ�รเข้�ถึงส่�รส่นเที่ศึ
ที่ำ�ให้กำลุ่มท่ี่�ด้อยโอกำ�ส่ท่ี่�สุ่ดเส่่�ยงต่ิอกำ�รสู่ญเส่่ยกำ�รเร่ยนรู้และออกำจุ�กำโรงเร่ยนกำล�งคัีน บที่เร่ยนจุ�กำอด่ติ เช่้น อ่โบล� แส่ดงให้
เห็นว่�วิกำฤติด้�นสุ่ขภ�พื่ส่�ม�รถทิี่�งหล�ยคีนให้อยู่เบ่�องหลัง โดยเฉพื่�ะกำลุ่มเด็กำหญิงท่ี่�ย�กำจุนท่ี่�สุ่ด ซึึ่�งหล�ยคีนอ�จุไม่กำลับม� 
เร่ยนหนังส่่ออ่กำเลย

ข้อเส่นอแนะหลักำของร�ยง�นฉบับน่� ซึึ่�งเร่ยกำร้องให้ผู้ม่บที่บ�ที่ที่�งกำ�รศึึกำษ�ทุี่กำท่ี่�นม่คีว�มเข้�ใจุในกำ�รศึึกำษ�ท่ี่�ม่คีว�มคีรอบคีลุม
ม�กำขึ�น โดยไม่ส่นใจุถึงอัติลักำษณ์ ภูมิหลัง หร่อคีว�มส่�ม�รถของพื่วกำเข� ม�ในเวล�ท่ี่�เหม�ะส่ม เน่�องจุ�กำโลกำพื่ย�ย�มท่ี่�จุะส่ร้�ง
ระบบกำ�รศึึกำษ�ท่ี่�คีรอบคีลุมม�กำขึ�นอ่กำคีรั�ง

ร�ยง�นฉบับน่�แส่ดงให้เห็นกำ�รกำ่ดกำันในรูป็แบบติ่�ง ๆ ส่�เหติุ และหนที่�งแกำ้ไขที่่�เร�ส่�ม�รถที่ำ�ได้ ดังนั�นจุึงเป็็นกำ�รเร่ยกำร้อง 
ให้เร�ดำ�เนินกำ�รในสิ่�งที่่�คีวรที่ำ�เพื่่�อส่ร้�งหนที่�งไป็สู่่สั่งคีมท่ี่�ม่คีว�มย่ดหยุ่นและเที่่�เท่ี่ยมในอน�คีติผ่�นกำ�รเร่ยกำร้องให้ม่ 
กำ�รเก็ำบข้อมูลท่ี่�ด่ขึ�น ซึ่ึ�งห�กำป็ร�ศึจุ�กำข้อมูลเหล่�น่�เร�จุะไม่เข้�ใจุหร่อที่ร�บขอบเขติที่่�แที่้จุริงของป็ัญห� กำ�รเร่ยกำร้องให้ม่ 
กำ�รส่ร้�งนโยบ�ยส่�ธ์�รณะท่ี่�คีรอบคีลุมม�กำขึ�น โดยอ้�งอิงจุ�กำตัิวอย่�งของนโยบ�ยท่ี่�ได้ผลอยูใ่นปั็จุจุุบัน และกำ�รที่ำ�ง�นร่วมกัำน
เพ่ื่�อแก้ำไขคีว�มด้อยโอกำ�ส่ติ่�ง ๆ ท่ี่�ม่คีว�มสั่มพัื่นธ์์กัำน ดังท่ี่�เร�ได้เห็นกำระที่รวงและภ�คีส่่วนติ่�ง ๆ ของรัฐบ�ลได้ดำ�เนินกำ�รใน 
กำ�รแก้ำไขปั็ญห�ท่ี่�เก่ำ�ยวกัำบกำ�รแพื่ร่ระบ�ดของโคีวิด-19

กำ�รเร่ยนรู้จุ�กำร�ยง�นฉบับน่�เที่่�นั�นที่่�ที่ำ�ให้เร�ที่ร�บถึงหนที่�งที่่�จุะดำ�เนินในอน�คีติ ยูเนส่โกำพื่ร้อมที่่�จุะช้่วยรัฐและป็ระช้�คีม 
กำ�รศึึกำษ�เพื่่�อที่่�เร�จุะร่วมกำันพื่ัฒน�กำ�รศึึกำษ�ซึ่ึ�งโลกำของเร�ติ้องกำ�รเป็็นอย่�งยิ�งไป็ด้วยกำัน และที่ำ�ให้กำ�รเร่ยนรู้ไม่ส่ิ�นสุ่ด

ในกำ�รลุกำขึ�นติ่อสู่้กัำบคีว�มที่้�ที่�ยของศึติวรรษที่่�ย่�ส่ิบเอ็ด กำ�รมุ่งไป็สู่่กำ�รศึึกำษ�แบบคีรอบคีลุมจุะไม่ม่ข้อติ่อรองใด ๆ และ
คีว�มล้มเหลวในกำ�รลงม่อป็ฏิิบัติิกำ็ไม่อ�จุเป็็นที่�งเล่อกำได้

ออเดรย์ อ�ซูึ่เลย ์
ผู้อำ�นวยกำ�รใหญ่ยูเนส่โกำ
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คำานำา
กำ�รศึึกำษ�ม่ส่่วนส่ำ�คัีญในกำ�รส่ร้�งสั่งคีมซึึ่�งทุี่กำคีนม่ส่่วนร่วมและเป็็นป็ระช้�ธิ์ป็ไติยท่ี่�ทุี่กำคีนส่�ม�รถแส่ดงคีว�มเห็นท่ี่�แติกำต่ิ�งได้ 
อย่�งอิส่ระ และม่กำ�รรับฟังคีว�มคิีดเห็นท่ี่�หล�กำหล�ย เพ่ื่�อกำ�รส่ร้�งคีว�มส่ม�นฉันท์ี่ที่�งสั่งคีมและกำ�รยินด่ในคีว�มหล�กำหล�ย

รายงานการติิด้ติามผลการศึึกษาทัั่�วโลกในปี็น่�ยำ��เติอ่นเร�ว่�ระบบกำ�รศึึกำษ�จุะรวมทุี่กำคีนเป็็นส่่วนหนึ�งได้ก็ำต่ิอเม่�อผูส้่ร้�งระบบที่ำ�ให้
เป็็นเช่้นนั�น คีว�มด้อยโอกำ�ส่อ�จุเกิำดขึ�นจุ�กำระบบและบรบิที่เหล่�นั�น และคีงอยูห่�กำคีว�มต้ิองกำ�รของบคุีคีลไม่ได้รบักำ�รติอบส่นอง

กำ�รศึึกำษ�แบบคีรอบคีลุม ค่ีอ กำ�รรับรองว่�ผู้เร่ยนทุี่กำคีนจุะรู้สึ่กำม่คีุณค่ี�และได้รับกำ�รเคี�รพื่ และม่คีว�มรู้สึ่กำเป็็นส่่วนหนึ�ง 
อย่�งชั้ดเจุน แต่ิกำ�รไป็สู่่จุุดนั�นยังม่อุป็ส่รรคีอยู่ม�กำ กำ�รเล่อกำป็ฏิิบัติิ กำ�รเหม�รวม และกำ�รที่ำ�ให้แป็ลกำแยกำที่ำ�ให้เกิำด
กำ�รก่ำดกัำนต่ิอบุคีคีล ซึึ่�งท่ี่�จุริงแล้วกำลไกำกำ�รก่ำดกัำนจุะไม่แติกำต่ิ�งกัำน ไม่ว่�จุะเป็็นในเร่�องของเพื่ศึส่ภ�พื่ ส่ถ�นท่ี่� คีว�มมั�งคัี�ง 
คีว�มพิื่กำ�ร ช้�ติิพัื่นธ์ุ์ ภ�ษ� กำ�รโยกำย้�ยถิ�น กำ�รพื่ลัดถิ�น เพื่ศึวิถ่ กำ�รคุีมขัง ศึ�ส่น� และคีว�มเช่้�อและทัี่ศึนคีติิอ่�น ๆ

ร�ยง�นฉบับน่�ได้ยำ��เติ่อนเร�ถึงคีว�มไม่เส่มอภ�คีที่�งกำ�รศึึกำษ�ซึ่ึ�งยังคีงดำ�เนินและเป็็นป็ัญห�อยู่ รวมที่ั�งกำ�รที่ำ�ให้ทีุ่กำคีนส่�ม�รถ
เข้�ถึงกำ�รศึึกำษ�ซึ่ึ�งคีวรเป็็นพ่ื่�นฐ�นของกำ�รคีรอบคีลุมที่�งกำ�รศึึกำษ� ด้วยวิธ์่กำ�ร “ที่ั�งหมดหม�ยถึงทีุ่กำคีน” คีว�มคีรอบคีลุม
ที่�งกำ�รศึึกำษ�ยังหม�ยถึงกำ�รหยุดกำ�รติ่ติร�เด็กำ กำ�รใช้้วิธ์่กำ�รเร่ยนรู้อันเน่�องม�จุ�กำกำ�รติ่ติร�นั�นจุะจุำ�กำัดศึักำยภ�พื่ และละเลย
ผลป็ระโยช้น์ที่่�จุะเกำิดขึ�นกำับเด็กำทีุ่กำคีนห�กำใช้้วิธ์่กำ�รเร่ยนรู้ที่่�หล�กำหล�ย

ดังนั�นกำ�รออกำแบบระบบกำ�รศึึกำษ�จึุงเป็็นสิ่�งส่ำ�คัีญยิ�ง แต่ิละป็ระเที่ศึส่�ม�รถเล่อกำได้ว่�สิ่�งใดท่ี่�เป็็นคีว�มส่ำ�คัีญในกำ�รตัิดสิ่นใจุว่�
ระบบกำ�รศึึกำษ�นั�นเดินไป็ถูกำที่�งหร่อไม่ ป็ระเที่ศึเหล่�นั�นส่�ม�รถเล่อกำท่ี่�จุะรับม่อกัำบปั็ญห�กำ�รคีรอบคีลุมเพ่ื่ยงบ�งส่่วน หร่อ 
จุะแก้ำปั็ญห�คีว�มท้ี่�ที่�ยทัี่�งหมดอย่�งซึึ่�งหน้�

กำ�รบรรลุเป้็�หม�ยคีว�มคีรอบคีลุมอย่�งส่มบูรณ์ม่คีว�มย�กำลำ�บ�กำและคีว�มตึิงเคีร่ยด กำ�รก้ำ�วจุ�กำจุุดท่ี่�เร�อยู่ในวันน่�ไป็สู่่จุุด
ซึึ่�งม่ระบบท่ี่�ติอบส่นองคีว�มต้ิองกำ�รของผู้เร่ยนทุี่กำคีน รวมทัี่�งผู้ม่คีว�มพิื่กำ�รรุนแรง ไม่ใช่้คีว�มส่ำ�เร็จุเพ่ื่ยงเล็กำน้อย แต่ิอ�จุเป็็นไป็
ไม่ได้ด้วยซึ่ำ�� ร�ยง�นฉบับน่�ไม่ได้ป็ฏิิเส่ธ์ว่�คีว�มคีรอบคีลุมอย�่งส่มบูรณ์อ�จุม่ข้อเส่่ยเช่้นกัำน คีว�มพื่ย�ย�มท่ี่�จุะให้เกิำดกำ�รคีรอบคีลุม
โดยม่เจุติน�ด่อ�จุนำ�ไป็สู่่กำ�รบ่บบังคัีบให้ป็รับเป็ล่�ยนเป็็นแบบเด่ยวกัำน ลดที่อนอัติลักำษณ์ของกำลุ่ม ที่ำ�ให้ภ�ษ�สู่ญห�ย กำ�รติระหนักำ
ถึงและช่้วยเหล่อกำลุ่มซึึ่�งถูกำก่ำดกัำนโดยอ้�งว่�เป็็นกำ�รส่ร้�งคีว�มคีรอบคีลุมอ�จุที่ำ�ให้พื่วกำเข�ถูกำลดคีว�มส่ำ�คัีญไป็ และม่คีว�มท้ี่�ที่�ย 
เชิ้งป็ฏิิบัติิในกำ�รตัิดสิ่นใจุเร่�องคีว�มเร็วในกำ�รเป็ล่�ยนแป็ลง ไม่ว่�ในป็ระเที่ศึรำ��รวยกำว่�ท่ี่�จุะย้อนกำลับไป็ดูระบบซึึ่�งเริ�มต้ินจุ�กำ 
กำ�รแบ่งแยกำ หร่อในป็ระเที่ศึย�กำจุนกำว่�ท่ี่�จุะเริ�มส่ร้�งระบบซึึ่�งคีรอบคีลุมทุี่กำคีนจุ�กำศูึนย์

ในกำ�รติระหนกัำถึงคีว�มที่�้ที่�ยเหล�่น่� ร�ยง�นฉบบัน่�ตัิ�งคีำ�ถ�มว�่ม่คีว�มจุำ�เป็็นท่ี่�จุะติอ้งห�เหติผุลอันส่มคีวรในกำ�รที่ำ�ใหก้ำ�รศึึกำษ�
แบบคีรอบคีลุมส่ำ�เร็จุลุล่วงหร่อไม่ ร�ยง�นกำล่�วว่�กำ�รถกำเถ่ยงถึงผลป็ระโยช้น์ของกำ�รศึึกำษ�แบบคีรอบคีลุมส่�ม�รถเท่ี่ยบได้กัำบ
กำ�รถกำเถ่ยงถึงผลป็ระโยช้น์ของกำ�รเลิกำที่�ส่หร่อแม้กำระทัี่�งกำ�รแบ่งแยกำส่่ผิว คีว�มคีรอบคีลุมในกำ�รศึึกำษ�เป็็นกำระบวนกำ�ร ไม่ใช่้
จุุดสิ่�นสุ่ด และส่�ม�รถส่ร้�งกำ�รเป็ล่�ยนแป็ลงติลอดกำ�รเดินที่�งน่�ได้โดยไม่ม่ค่ี�ใช้้จุ่�ย อ�จุด้วยกิำริย�ท่ี่�ที่�งของคีรู ด้วยลักำษณะ
พ่ื่�นฐ�นท่ี่�ม่ร่วมกัำนซึึ่�งผู้นำ�ในโรงเร่ยนส่ร้�งขึ�นเพ่ื่�อส่ภ�พื่แวดล้อมในกำ�รเร่ยนรู้ ด้วยวิธ่์กำ�รติัดสิ่นใจุของคีรอบคีรัวห�กำม่ที่�งเล่อกำ
เก่ำ�ยวกัำบกำ�รศึึกำษ� และด้วยกำ�รตัิดสิ่นใจุของพื่วกำเร�ถึงสิ่�งท่ี่�เร�ต้ิองกำ�รในอน�คีติในฐ�นะท่ี่�เป็็นส่่วนหนึ�งของสั่งคีม

คีว�มคีรอบคีลุมไม่ได้เป็็นเพื่่ยงที่�งเล่อกำส่ำ�หรับผู้กำำ�หนดนโยบ�ย กำ�รบังคัีบจุ�กำผู้ม่อำ�น�จุระดับบนจุะไม่ม่ที่�งป็ระส่บผลส่ำ�เร็จุ  
ดังนั�นคีำ�ถ�มซึึ่�งร�ยง�นฉบับน่�ถ�มผู้อ่�นเช้่นคีุณ คี่อ คีุณพื่ร้อมหร่อไม่ท่ี่�จุะที่้�ที่�ยวิธ่์กำ�รคีิดในป็ัจุจุุบัน และพื่ร้อมที่่�จุะติัดส่ินใจุ
ว่�กำ�รศึึกำษ�นั�นม่เพื่่�อทีุ่กำคีนและติ้องใช้้คีว�มพื่ย�ย�มอย่�งยิ�งเพื่่�อให้คีรอบคีลุมทีุ่กำคีน

เฮเลน คีล�ร์กำ 
ป็ระธ์�นคีณะที่่�ป็รึกำษ�กำ�รจุัดที่ำ�ร�ยง�นกำ�รติิดติ�มผลกำ�รศึึกำษ�ที่ั�วโลกำ
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ข้อความสำาคัญ
อัตลักษณ์ ภูมิหลัง และความสามารถ เป็นสิ่งก�าหนดโอกาสทางการศึกษา

ทีุ่กำป็ระเที่ศึในยุโรป็และอเมริกำ�เหน่อยกำเว้นป็ระเที่ศึที่่�ม่ร�ยได้สู่งม่เย�วช้นย�กำจุนที่่�สุ่ดเพื่่ยง 18 คีนที่่�จุบกำ�รศึึกำษ�ระดับมัธ์ยมศึึกำษ�
เที่่ยบกำับเย�วช้นที่่�รำ��รวยที่่�สุ่ดทีุ่กำ ๆ 100 คีน และอย่�งน้อยท่ี่�สุ่ดใน 20 ป็ระเที่ศึซึ่ึ�งส่่วนใหญ่อยู่ในอนุภูมิภ�คีซึ่�ฮ�ร�ในแอฟริกำ� 
แที่บจุะไม่ม่ส่ติร่ย�กำจุนในเขติช้นบที่ที่่�จุบกำ�รศึึกำษ�ระดับมัธ์ยมศึึกำษ� 

กลไกการเลือกปฏิิบััติ การเหมารวม และการตีตรามีความคล้ายคลึงกันส�าหรับัผูู้้เรียนซ่ึึ่งมีความเส่ียงต่อการถูกกีดกันทุกคน

แม้ว่�ร้อยละ 68 ของป็ระเที่ศึทัี่�งหมดม่คีำ�นิย�มของกำ�รศึึกำษ�แบบคีรอบคีลุม ม่เพื่่ยงร้อยละ 57 ของคีำ�นิย�มเหล่�นั�นที่่�คีรอบคีลุม
ถึงกำลุ่มคีนช้�ยขอบจุ�กำหล�กำหล�ยกำลุ่ม

แม้จะมีความก้าวหน้า แต่หลายประเทศยังคงไม่มีการเก็บัข้้อมูล การรายงาน หรือการใช้้ประโยช้น์จากข้้อมูลเก่ียวกับั 
ผูู้้ถูกทิ�งไว้เบืั�องหลัง

ตัิ�งแต่ิปี็ 2015 ร้อยละ 41 ของป็ระเที่ศึทัี่�งหมดซึ่ึ�งม่ป็ระช้�กำรรวมกำนัเป็็นรอ้ยละ 13 ของป็ระช้�กำรโลกำไมม่่กำ�รส่ำ�รวจุคีรวัเร่อนซึ่ึ�งให้ข้อมูล
แยกำป็ระเภที่ส่ำ�หรับตัิวช่้�วัดที่�งกำ�รศึึกำษ�ท่ี่�ส่ำ�คัีญ ภูมิภ�คีซึึ่�งม่กำ�รส่ำ�รวจุน้อยท่ี่�สุ่ดได้แก่ำแอฟริกำ�เหน่อและเอเช่้ยติะวันติกำ ข้อมูลจุ�กำ 14 
ป็ระเที่ศึซึึ่�งใช้้ชุ้ดคีำ�ถ�มสั่�นเก่ำ�ยวกัำบคีว�มพิื่กำ�รของกำลุ่มวอชิ้งตัินระบุว่�เด็กำซึึ่�งม่คีว�มพิื่กำ�รม่อยูร้่อยละ 15 ของป็ระช้�กำรซึ่ึ�งไม่ได้เข้�เร่ยน

ผูู้้คนจ�านวนนับัล้านคนก�าลังพลาดโอกาสในการเรียนรู้

แม้ว่�อัติร�กำ�รเข้�เร่ยนในป็ระเที่ศึร�ยได้ป็�นกำล�งจุะเพิื่�มขึ�นถึง 25 จุุดร้อยละในระยะ 15 ปี็ท่ี่�ผ่�นม� ม่ป็ระช้�กำรเพ่ื่ยงส่�มในส่่�
เท่ี่�นั�นท่ี่�อยูใ่นโรงเร่ยนเม่�ออ�ยุ 15 ปี็ จุ�กำจุำ�นวนน่�ม่เพ่ื่ยงคีรึ�งเด่ยวท่ี่�ได้เร่ยนรู้คีว�มรู้พ่ื่�นฐ�น ซึึ่�งเป็็นอัติร�ท่ี่�หยุดช้ะงักำม�เป็็นเวล�น�น 
กำ�รป็ระเมนิผลส่่วนใหญเ่ป็็นกำ�รป็ระเมนิคีว�มส่�ม�รถของนกัำเร่ยนสู่งกำว่�คีว�มเป็็นจุรงิ ในกำ�รป็ระเมนิระดับภูมิภ�คีของ 15 ป็ระเที่ศึ
ในล�ติินอเมริกำ�นักำเร่ยนจุำ�นวนส่�มในส่่�ซึึ่�งติอบคีำ�ถ�มป็ระเภที่ป็รนยัถูกำจุ�กำกำ�รเด�สุ่่มได้รับกำ�รป็ระเมินว่�ม่คีว�มส่�ม�รถในกำ�รอ่�น

อุปสรรคส�าคัญในการจัดการศึกษาแบับัครอบัคลุมคือการไม่เช้ื่อว่าเป็นเรื่องท่ีเป็นไปได้และควรจะเป็น

ในปี็ 2018 คีรูจุำ�นวนหนึ�งในส่�มในป็ระเที่ศึซึึ่�งส่่วนใหญ่ม่ร�ยได้ป็�นกำล�งระดับสู่งและร�ยได้สู่งจุำ�นวน 43 ป็ระเที่ศึร�ยง�นว่�
พื่วกำตินไม่ได้ป็รับกำ�รส่อนให้เข้�กัำบคีว�มหล�กำหล�ยที่�งวัฒนธ์รรมของนักำเร่ยน

ข้ณะที่บัางประเทศก�าลังก้าวไปสู่การครอบัคลุม การแบั่งแยกยังคงพบัได้แพร่หลาย

ในกำรณ่นักำเร่ยนซึึ่�งม่คีว�มพิื่กำ�ร กำฎหม�ยในร้อยละ 25 ของป็ระเที่ศึทัี่�งหมด (แต่ิม�กำกำว่�ร้อยละ 40 ในเอเช่้ย และล�ติินอเมริกำ�
และแคีริบเบ่ยน) ม่บที่บัญญัติิเก่ำ�ยวกัำบกำ�รศึึกำษ�ในส่ภ�พื่แวดล้อมเฉพื่�ะ โดยพื่บว่�ร้อยละ 10 เก่ำ�ยวกัำบกำ�รบูรณ�กำ�รร่วมกัำน และ 
ร้อยละ 17 เก่ำ�ยวกัำบคีว�มคีรอบคีลุม ส่่วนป็ระเที่ศึท่ี่�เหล่อใช้้กำ�รผส่มผส่�นระหว่�งกำ�รแบ่งแยกำและกำ�รเร่ยนร่วม ในป็ระเที่ศึ 
องค์ีกำ�รเพ่ื่�อคีว�มร่วมม่อที่�งเศึรษฐกิำจุและกำ�รพัื่ฒน� (OECD) ทัี่�งหมดยกำเว้นหนึ�งป็ระเที่ศึม่นักำเร่ยนผู้ย้�ยถิ�นเข้�ป็ระเที่ศึม�กำกำว่� 
ร้อยละ 50 เข้�โรงเร่ยนซึึ่�งม่จุำ�นวนนักำเร่ยนผู้ย้�ยถิ�นเข้�ป็ระเที่ศึหน�แน่น 

การให้เงินสนับัสนุนต้องมุ่งเปา้หมายไปยังผูู้้ที่มีความจ�าเป็นมากที่สุด

ในป็ระเที่ศึOECD 32 ป็ระเที่ศึ โรงเร่ยนและห้องเร่ยนท่ี่�ด้อยโอกำ�ส่ที่�งเศึรษฐกิำจุและสั่งคีมม่แนวโน้มท่ี่�จุะม่คีรูท่ี่�ม่คุีณภ�พื่
จุำ�นวนน้อยกำว่� กำ�รให้เงินช่้วยเหล่อแบบม่เง่�อนไขในล�ติินอเมริกำ�ตัิ�งแต่ิช่้วงปี็ 1990 ที่ำ�ให้กำ�รส่ำ�เร็จุกำ�รศึึกำษ�เพิื่�มขึ�นระหว่�ง 0.5 
ถึง 1.5 ปี็ ป็ระเที่ศึจุำ�นวนหนึ�งในส่่�ม่แผนง�นช่้วยเหล่อกำลุ่มด้อยโอกำ�ส่ในกำ�รเข้�ถึงกำ�รศึึกำษ�ระดับอุดมศึึกำษ�รูป็แบบใดรูป็แบบหนึ�ง 
ป็ระม�ณร้อยละ 40 ของป็ระเที่ศึร�ยได้ติำ��และร�ยได้ป็�นกำล�งระดับล่�งไม่ม่ม�ติรกำ�รใด ๆ ในกำ�รส่นับส่นุนผู้เร่ยนซึึ่�งม่คีว�มเส่่�ยงต่ิอ
กำ�รถูกำก่ำดกัำนระหว่�งช่้วงวิกำฤติิกำ�รแพื่ร่ระบ�ดของโคีวิด-19

ครู สื่อการสอน และสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้มักไม่เห็นประโยช้น์ในการยอมรับัความหลากหลาย

คีรูจุำ�นวนร้อยละ 25 ในระบบกำ�รศึึกำษ� 48 แห่งร�ยง�นว่�ม่คีว�มต้ิองกำ�รพัื่ฒน�วิช้�ช่้พื่ในกำ�รส่อนนักำเร่ยนซึึ่�งม่คีว�มต้ิองกำ�รพิื่เศึษ  
ในทัี่�วโลกำม่เพ่ื่ยง 41 ป็ระเที่ศึท่ี่�รับรองว่�ภ�ษ�ม่อเป็็นภ�ษ�ที่�งกำ�ร และ 23 ป็ระเที่ศึจุ�กำ 49 ป็ระเที่ศึในยุโรป็ไม่ได้ระบุเร่�องเพื่ศึวิถ่
และอัติลักำษณ์ที่�งเพื่ศึส่ภ�พื่ไว้ในหลักำสู่ติรอย่�งชั้ดเจุน
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พัื่ นธ์กิำจุของเป้็�หม�ยกำ�รพัื่ฒน�ท่ี่�ยั�งย่นข้อท่ี่� 4 (SDG 4)  
เพ่ื่�อรับป็ระกำัน ‘กำ�รศึึกำษ�ท่ี่�ม่คุีณภ�พื่อย่�งทัี่�วถึงและ 

เที่่�เท่ี่ยม’ และส่นับส่นุน ‘กำ�รเร่ยนรู้ติลอดช้่วิติส่ำ�หรับทุี่กำคีน’  
เป็็นส่่วนหนึ�งของว�ระกำ�รพื่ัฒน�ที่่�ยั�งย่นของส่หป็ระช้�ช้�ติิ  
ป็ี 2030 ซึ่ึ�งให้คีำ�มั�นว่�จุะไม่ที่ิ�งใคีรไว้เบ่�องหลัง ว�ระน่�ให้ส่ัญญ�
ว่�โลกำจุะม่ ‘คีว�มยุติิธ์รรม เส่มอภ�คี อดที่น เป็ิดกำว้�ง และ
คีรอบคีลุมที่�งสั่งคีม ซึ่ึ�งคีว�มติ้องกำ�รของกำลุ่มผู้ที่่�ด้อยโอกำ�ส่ 
ที่่�สุ่ดได้รับกำ�รติอบส่นอง’

ป็ัจุจุัยที่�งส่ังคีม เศึรษฐกำิจุ และวัฒนธ์รรมอ�จุส่่งเส่ริมหร่อ
ขัดขว�งกำ�รบรรลุเป็้�หม�ยคีว�มเที่่�เที่่ยมและกำ�รรวมเป็็น 
ส่่วนหนึ�งในกำ�รศึึกำษ� กำ�รศึึกำษ�ส่�ม�รถเป็็นจุุดเริ�มติ้นของสั่งคีม 
ที่่�คีรอบคีลุมห�กำมองว่�คีว�มหล�กำหล�ยของผู้เร่ยนไม่ใช้่ป็ัญห� 
แต่ิเป็็นคีว�มท้ี่�ที่�ย โดยค้ีนห�คีว�มส่�ม�รถของบุคีคีลในทุี่กำรูป็แบบ
และส่ร้�งส่ภ�พื่แวดล้อมให้เหม�ะกัำบกำ�รพัื่ฒน�คีว�มส่�ม�รถนั�น  
แต่ิกำลุ่มด้อยโอกำ�ส่มักำจุะถูกำผลักำออกำจุ�กำระบบกำ�รศึึกำษ� 
โดยกำ�รติัดสิ่นใจุต่ิ�ง ๆ ไม่ม�กำก็ำน้อย ซึึ่�งนำ�ไป็สู่่กำ�รไม่รวมอยู่ใน 
หลักำสู่ติร วัติถุป็ระส่งค์ีกำ�รเร่ยนรู้ซึึ่�งไม่ส่อดคีล้อง กำ�รเหม�รวม
ในหนังส่่อแบบเร่ยน กำ�รเล่อกำป็ฏิิบัติิในกำ�รจัุดส่รรที่รัพื่ย�กำรและ
กำ�รป็ระเมินผล กำ�รเผชิ้ญคีว�มรุนแรง และกำ�รป็ฏิิเส่ธ์คีว�มต้ิองกำ�ร

ปั็จุจัุยติ�มบริบที่อ่�น ๆ  เช่้น กำ�รเม่อง ที่รัพื่ย�กำร และวัฒนธ์รรม ส่�ม�รถ 
ที่ำ�ให้เกิำดคีว�มท้ี่�ที่�ยในกำ�รส่ร้�งคีว�มคีรอบคีลุมในแต่ิละป็ระเที่ศึ
หร่อแต่ิละกำลุ่ม แต่ิในคีว�มเป็็นจุริงแล้วคีว�มท้ี่�ที่�ยนั�นเหม่อนกัำน
ไม่ว่�จุะอยู่ในบริบที่ใด ระบบกำ�รศึึกำษ�ต้ิองป็ฏิิบัติิต่ิอผู้เร่ยนทุี่กำคีน
อย่�งให้เก่ำยรติิเพ่ื่�อให้ส่�ม�รถเอ�ช้นะอุป็ส่รรคีได้ ต้ิองเพิื่�มอัติร� 
กำ�รส่ำ�เร็จุกำ�รศึึกำษ� และต้ิองป็รับป็รุงกำ�รเร่ยนรู้ ระบบจุะต้ิอง
หยุดต่ิติร�ผู้เร่ยนซึ่ึ�งเป็็นวิธ่์กำ�รท่ี่�ใช้้เป็็นข้ออ้�งเพ่ื่�อให้ง่�ยต่ิอ
กำ�รว�งแผน และกำ�รติอบส่นองด้�นกำ�รศึึกำษ�แบบคีรอบคีลุม
ไม่ส่�ม�รถบรรลุผลส่ำ�เร็จุได้ท่ี่ละกำลุ่ม (แผนภาพท่ี 1) ผู้เร่ยนม่
อัติลักำษณ์ท่ี่�หล�กำหล�ยและทัี่บซ้ึ่อนกัำน นอกำจุ�กำน่�ยงัไม่ม่คุีณลักำษณะ
ใดท่ี่�เก่ำ�ยวข้องกัำบกำ�รกำำ�หนดคีว�มส่�ม�รถในกำ�รเร่ยนรู้ล่วงหน้�ได้

ความครอบัคลุมในการศึกษาเป็นกระบัวนการส�าคัญ
ที่สุดประการแรก
ความครอบคลุมเป็นเรื่องส�าหรับทุกคน โดยทัี่�วไป็กำ�รศึึกำษ�
แบบคีรอบคีลุมจุะเกำ่�ยวข้องกำับคีว�มติ้องกำ�รของบุคีคีลซึ่ึ�งม่
คีว�มพื่ิกำ�ร และคีว�มส่ัมพื่ันธ์ ์ระหว่�งกำ�รศึึกำษ�พื่ิเศึษและ
กำ�รศึึกำษ�ป็กำติิ ติั�งแติ่ป็ี 1990 กำ�รติ่อสู่้เร่ยกำร้องของบุคีคีลซึ่ึ�งม่ 
คีว�มพื่ิกำ�รได้เป็ล่�ยนมุมมองของโลกำในด้�นคีว�มคีรอบคีลุม
ด้�นกำ�รศึกึำษ� ซึ่ึ�งนำ�ไป็สู่ก่ำ�รยอมรับส่ทิี่ธ์ใินกำ�รศึกึำษ�แบบคีรอบคีลมุ
ไว้ในม�ติร�ที่่� 24 ของอนุส่ัญญ�ว่�ด้วยส่ิที่ธ์ิคีนพื่ิกำ�ร ป็ี 2006 ของ
ส่หป็ระช้�ช้�ติ ิอย่�งไรกำต็ิ�มคีว�มคีรอบคีลมุมข่อบเขติกำว้�งกำว่�นั�น  
ดังคีว�มเห็นทัี่�วไป็ข้อ 4 ของม�ติร�ดังกำล่�วได้ยอมรับในปี็ 2016 
กำลไกำท่ี่�คีล้�ยคีลึงกัำนไม่เพ่ื่ยงก่ำดกัำนเฉพื่�ะคีนพื่ิกำ�รเที่่�นั�น แต่ิรวม
ถึงบุคีคีลอ่�น ๆ อันเน่�องจุ�กำเพื่ศึส่ภ�พื่ อ�ยุ ส่ถ�นท่ี่� คีว�มย�กำจุน  

แผู้นภาพที่ 1:
สิ่งหนึ่งซึ่ึ่งพวกเรามีเหมือนกันคือความแตกต่าง
จากเด็ก 100 คน

อีกส่วนหนึง่ เด็กเหล่านีอ้าจมี
ความต้องการพิเศษทางการศึกษา

     อีกส่วนหนึง่ เด็กเหล่านีอ้าจเป็นผู้โยกย้ายถ่ิน 
ผู้พลัดถ่ินภายในประเทศ หรือผู้ล้ีภัย

อีกส่วนหนึง่ เด็กเหล่านีอ้าจอยู่ในชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธ์ุ 
ศาสนา หรือภาษา หรืออยู่ในกลุ่มชนพ้ืนเมือง

อีกส่วนหนึง่ เด็กเหล่านีอ้าจอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีชนบทห่างไกล

อีกส่วนหนึง่ เด็กเหล่านีอ้าจอยู่ในกลุ่มชายขอบอ่ืนๆ
เช่น ตามเช้ือชาติ หรือชนช้ันทางสังคม

อีกส่วนหนึง่ เด็กเหล่านีอ้าจเป็นเด็กหญิง

อีกส่วนหนึง่ เด็กเหล่านีอ้าจมี
ความหลากหลายทางเพศ

อีกส่วนหนึง่ เด็กเหล่านีอ้าจยากจน

จากจํานวนทัง้หมด เด็กเหล่านีอ้าจมีความพิการ

อีกส่วนหนึง่ เด็กเหล่านีอ้าจอ้วน หดหู่
ต้องทํางานหลังเลิกเรียน ก้าวร้าว กําพร้า เกเร
ถนัดมือซ้าย เป็นหอบหืด เป็นภูมิแพ้...

และคนสุดท้าย
เขาเป็นเด็กใหม่ท่ีน่ี!

สวัสดี!
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คีว�มพิื่กำ�ร ช้�ติิพัื่นธ์ุ์ กำ�รเป็็นคีนพ่ื่�นเม่อง ภ�ษ� ศึ�ส่น� ส่ถ�นะกำ�รโยกำย�้ยถิ�นหร่อกำ�รพื่ลัดถิ�น เพื่ศึวิถ่หร่อกำ�รแส่ดงออกำซึึ่�งอัติลักำษณ์
ที่�งเพื่ศึ กำ�รคุีมขัง คีว�มเช่้�อ และทัี่ศึนคีติิ ระบบและบริบที่ไม่ได้คีำ�นึงถึงคีว�มต้ิองกำ�รท่ี่�หล�กำหล�ยดังท่ี่�กำ�รระบ�ดใหญ่ของโคีวิด-19  
ได้เปิ็ดเผยให้เห็น แต่ิเป็็นสั่งคีมและวัฒนธ์รรมท่ี่�กำำ�หนดกำฎเกำณฑ์์ นิย�มคีว�มเป็็นป็กำติิ และมองคีว�มแติกำต่ิ�งว่�เป็็นกำ�รเบ่�ยงเบน 
แนวคิีดเร่�องอุป็ส่รรคีต่ิอกำ�รม่ส่่วนร่วมและกำ�รเร่ยนรู้คีวรจุะม�แที่นท่ี่�แนวคิีดเร่�องคีว�มต้ิองกำ�รพิื่เศึษ

ความครอบคลุมเป็นกระบวนการ กำ�รศึึกำษ�แบบคีรอบคีลุมเป็็นกำระบวนกำ�รซึึ่�งช้่วยในกำ�รบรรลุจุุดมุ่งหม�ยของคีว�มคีรอบคีลุม 
ที่�งส่ังคีม กำ�รนิย�มกำ�รศึึกำษ�ที่่�เส่มอภ�คีจุะติ้องแยกำคีว�มแติกำติ่�งระหว่�ง ‘คีว�มเที่่�เที่่ยม’ และ ‘คีว�มเส่มอภ�คี’ คีว�มเที่่�เที่่ยม  
คี่อ ส่ภ�วกำ�รณ์ (อะไร) อันเป็็นผลซึ่ึ�งส่ังเกำติได้จุ�กำป็ัจุจุัยนำ�เข้� ผลผลิติ และผลลัพื่ธ์์ ส่่วนคีว�มเส่มอภ�คีเป็็นกำระบวนกำ�ร (อย่�งไร)  
ซึ่ึ�งเป็็นกำ�รกำระที่ำ�ท่ี่�มุ่งให้เกิำดคีว�มเที่่�เท่ี่ยม กำ�รนิย�มกำ�รศึึกำษ�แบบคีรอบคีลุมยิ�งซึ่ับซึ่้อนขึ�นไป็อ่กำเพื่ร�ะกำระบวนกำ�รและผลลัพื่ธ์์
ผส่มรวมกำนั ร�ยง�นฉบบัน่�อภปิ็ร�ยแนวคีดิของคีว�มคีรอบคีลมุในฐ�นะที่่�เป็็นกำระบวนกำ�ร เป็็นกำ�รป็ฏิบิตัิทิี่่�คีำ�นงึถงึคีว�มหล�กำหล�ย 
และส่ร้�งคีว�มรูสึ้่กำของกำ�รม่ส่่วนร่วมให้หยั�งร�กำลกึำลงในคีว�มเช้่�อว่�ทุี่กำคีนม่คีณุค่ี� ม่ศึกัำยภ�พื่ และคีวรได้รบักำ�รเคี�รพื่ ไม่ว่�จุะม่ภมูหิลัง  
คีว�มส่�ม�รถ หร่ออัติลักำษณ์อย่�งไร แติ่คีว�มคีรอบคีลุมกำ็เป็็นส่ภ�วกำ�รณ์และเป็็นผลลัพื่ธ์์ด้วย ซึ่ึ�งอนุส่ัญญ�ว่�ด้วยส่ิที่ธ์ิคีนพื่ิกำ�รและ
คีว�มเห็นที่ั�วไป็ข้อ 4 ไม่ได้กำำ�หนดคีำ�นิย�มไว้อย่�งช้ัดเจุน อ�จุเน่�องจุ�กำคีว�มเห็นที่่�แติกำติ่�งกำันว่�ผลลัพื่ธ์์คีวรเป็็นเช้่นไร

ความครอบัคลุมด้านการศึกษาในฐานะผู้ลลัพธ์: เริ่มต้นจากการศึกษาเพ่ือปวงช้น
ความยากจนและความไม่เท่าเทียมคือข้อจ�ากัดส�าคัญ แม้กำ�รลดคีว�มย�กำจุนรุนแรงจุะม่คีว�มกำ้�วหน้�โดยเฉพื่�ะในเอเช้่ย แติ่ยัง
ส่่งผลกำระที่บผู้ใหญ่จุำ�นวนหนึ�งในส่ิบคีน และเด็กำจุำ�นวนส่องในส่ิบคีน และเพิื่�มขึ�นเป็็นเด็กำจุำ�นวนห้�ในส่ิบคีนในอนุภูมิภ�คีซึ่�ฮ�ร�
ของแอฟรกิำ� คีว�มไม่เท่ี่�เที่ย่มด้�นร�ยได้เพิื่�มม�กำขึ�นในส่่วนต่ิ�ง ๆ  ของโลกำ หร่อห�กำลดลงกำย็งัคีงอยูใ่นระดับสู่งเกิำนไป็ทัี่�งในระหว่�งป็ระเที่ศึ
ต่ิ�ง ๆ  และภ�ยในป็ระเที่ศึเอง ผลลพัื่ธ์์ด้�นกำ�รพื่ฒัน�มนษุย์ที่่�ส่ำ�คีญัยงัมก่ำ�รกำระจุ�ยอย่�งไม่เท่ี่�เที่ย่ม ในป็ระเที่ศึร�ยได้ติำ��และร�ยได้ 
ป็�นกำล�ง 30 ป็ระเที่ศึพื่บว่�ร้อยละ 41 ของเด็กำอ�ยตุิำ��กำว่� 5 ปี็จุ�กำคีรวัเรอ่นท่ี่�ย�กำจุนท่ี่�ส่ดุ ร้อยละ 20 มภ่�วะที่พุื่โภช้น�กำ�ร ซึ่ึ�งม�กำกำว่�
อัติร�ในกำลุ่มคีรัวเร่อนที่่�รำ��รวยที่่�สุ่ดถึงส่องเที่่� ที่ำ�ให้เด็กำเหล่�น่�สู่ญเส่่ยโอกำ�ส่ที่่�จุะได้รับป็ระโยช้น์จุ�กำกำ�รศึึกำษ�

แผู้นภาพที่ 2: 
หน่ึงในส่ีข้องเด็ก ยุวช้น และเยาวช้นจ�านวนพันล้านคนไม่ได้เข้้าเรียนในโรงเรียน

เอิ. อิัติราการไม่เข้าเรียนขอิงเด้็ก ยุวชน และเยาวชนวัยเรียน 

ในระด้ับประถิ่มศึึกษาและมัธยมศึึกษา ปี 1990 – 2018 

บี. จ�านวนเด้็ก ยุวชน และเยาวชนวัยเรียนทั่ี�ไม่เข้าเรียน 

ในระด้ับประถิ่มศึึกษาและมัธยมศึึกษา ปี 1990 – 2018

GEM StartLink: http://bit.ly/GEM2020_Summary_fig2
ทีั่�มา: ฐ�นข้อมูล UIS

อนุภูมิภาคซาฮาราในแอฟริกา, 31

เอเชียกลาง/เอเชียใต้, 21
โลก, 17
แอฟริกาเหนือ/เอเชียตะวันตก, 15
ลาตินอเมริกา/แคริบเบียน, 10
โอเซียเนีย, 9
เอเชีย ตอ./เอเชีย ตอ.เฉียงใต้, 9
ยุโรป/อเมริกาเหนือ, 3

ร้อ
ยล

ะ

อนุภูมิภาคซาฮาราในแอฟริกา, 97

เอเชียกลาง/เอเชียใต้, 94

โลก, 258

ล้า
นค

น

แอฟริกาเหนือ/เอเชียตะวันตก, 17
เอเชีย ตอ./เอเชีย ตอ.เฉียงใต้, 33
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ความก้าวหน้าในการศึกษาแบบครอบคลุมก�าลังหยุดชะงัก  
ม่กำ�รป็ระม�ณว่�เด็กำ ยุวช้น และเย�วช้นจุำ�นวน 258 ล้�นคีน  
หร่อคิีดเป็็นร้อยละ 17 ของจุำ�นวนทัี่�งหมดไม่ได้เข้�เร่ยนใน
โรงเร่ยน (แผนภาพท่ี 2) อัติร�กำ�รเข้�เร่ยนม่คีว�มแติกำติ่�ง
เน่�องจุ�กำคีว�มมั�งคัี�งเป็็นอย่�งม�กำ ในป็ระเที่ศึร�ยได้ติำ��และ
ร�ยได้ป็�นกำล�ง 65 ป็ระเที่ศึ ช่้องว่�งในอัติร�กำ�รเข้�เร่ยน
ระหว่�งกำลุ่มย�กำจุนท่ี่�สุ่ดและกำลุ่มรำ��รวยท่ี่�สุ่ดร้อยละ 20 ของ
คีรัวเร่อนโดยเฉล่�ยห่�งกัำนอยู่ท่ี่� 9 จุุดร้อยละส่ำ�หรับป็ระช้�กำร
วัยเร่ยนระดับป็ระถมศึึกำษ� 13 จุุดร้อยละส่ำ�หรับป็ระช้�กำร
วัยเร่ยนระดับมัธ์ยมศึึกำษ�ติอนติ้น และ 27 จุุดร้อยละส่ำ�หรับ
ป็ระช้�กำรวัยเร่ยนระดับมัธ์ยมศึึกำษ�ติอนป็ล�ย และเน่�องจุ�กำ 
กำลุ่มย�กำจุนท่ี่�สุ่ดม่แนวโน้มท่ี่�จุะเร่ยนซึ่ำ��ชั้�นและออกำจุ�กำโรงเร่ยน
เร็ว ซึึ่�งแส่ดงให้เห็นถึงคีว�มแติกำต่ิ�งเน่�องจุ�กำคีว�มมั�งคัี�งท่ี่�สู่ง 
ม�กำขึ�น โดยช่้องว่�งดังกำล่�วส่ะท้ี่อนอัติร�กำ�รจุบกำ�รศึึกำษ�
ระหว่�งกำลุ่มย�กำจุนท่ี่�สุ่ดและกำลุ่มรำ��รวยท่ี่�สุ่ด ดังน่� 30 จุุดร้อยละ
ในระดับป็ระถมศึึกำษ� 45 จุุดร้อยละในระดับมัธ์ยมศึึกำษ�ติอนต้ิน 
และ 40 จุุดร้อยละในระดับมัธ์ยมศึึกำษ�ติอนป็ล�ย

ความยากจนมีผลกระทบต่อการเข้าเรียน การจบการศึกษา และ
โอกาสในการเรียนรู้ ในทุี่กำภูมิภ�คียกำเว้นยุโรป็และอเมริกำ�เหน่อ
พื่บว่�ในยุวช้นทุี่กำ ๆ 100 คีนจุ�กำคีรอบคีรัวรำ��รวยท่ี่�สุ่ดร้อยละ  
20 จุะม่ยุวช้น 87 คีนจุ�กำคีรอบคีรัวท่ี่�ย�กำจุนท่ี่�สุ่ดร้อยละ 20 
เข้�เร่ยนในระดับมัธ์ยมศึึกำษ�ติอนติ้น และม่ 37 คีนท่ี่�เร่ยนจุบ  
ในด้�นกำ�รจุบกำ�รศึึกำษ�พื่บว่�จุ�กำยุวช้นทุี่กำ ๆ 100 คีนจุ�กำ
คีรอบคีรัวท่ี่�รำ��รวยท่ี่�สุ่ดร้อยละ 20 ม่ 50 คีนม่คีว�มส่�ม�รถขั�นติำ��
ในกำ�รอ่�นและคีณิติศึ�ส่ติร์ (แผนภาพท่ี 3) คีว�มด้อยโอกำ�ส่มักำจุะทัี่บซ้ึ่อนกัำนหล�ยป็ระกำ�ร ผู้ท่ี่�ม่แนวโน้มจุะถูกำก่ำดกัำนที่�งกำ�รศึึกำษ�
มักำจุะด้อยโอกำ�ส่เน่�องจุ�กำภ�ษ� ส่ถ�นท่ี่�อยู ่เพื่ศึส่ภ�พื่ และช้�ติิพัื่นธ์ุ์ อย�่งน้อยใน 20 ป็ระเที่ศึซึึ่�งม่ข้อมูลพื่บว่�แที่บจุะไม่ม่ส่ติร่ย�กำจุน
ในเขติช้นบที่เร่ยนจุบกำ�รศึึกำษ�ระดับมัธ์ยมศึึกำษ�ติอนป็ล�ย 

ผู้ลข้องความครอบัคลุมด้านการศึกษาอาจเป็นไปได้ยาก แต่เป็นความจริง ไม่ใช่้ภาพลวงตา 
แม้ว่�กำ�รเข้�ถึงกำ�รศึึกำษ�อย่�งที่ั�วถึงจุะเป็็นเง่�อนไขท่ี่�จุะติ้องบรรลุกำ่อนคีว�มคีรอบคีลุม แติ่ยังไม่ม่คีว�มเป็็นเอกำฉันที่์ว่�ม่ส่ิ�งใดอ่กำ
ที่่�จุะที่ำ�ให้คีว�มคีรอบคีลุมในกำ�รศึึกำษ�ส่ำ�หรับผู้เร่ยนซึึ่�งม่คีว�มพิื่กำ�ร และกำลุ่มด้อยโอกำ�ส่อ่�น ๆ ซึ่ึ�งม่คีว�มเส่่�ยงติ่อกำ�รถูกำก่ำดกัำน
ป็ระส่บผลส่ำ�เร็จุ

ความครอบคลมุส�าหรับนกัเรยีนซึง่มีความพกิารมคีวามหมายมากกว่าแค่การมทีีเ่รยีนเท่านัน้ อนุส่ญัญ�ว่�ด้วยส่ทิี่ธ์คิีนพื่กิำ�รไม่เพ่ื่ยง
แติ่หยุดส่ิ�งที่่�เคียเป็็นม�ในอด่ติ คี่อ กำ�รกำ่ดกำันเด็กำพื่ิกำ�รออกำจุ�กำกำ�รศึึกำษ�หร่อแยกำเด็กำเหล่�นั�นไป็เร่ยนในโรงเร่ยนพื่ิเศึษ แติ่ยังหยุด
วิธ์ป่็ฏิบิตัิทิี่่�แยกำเดก็ำพื่กิำ�รไป็เรย่นในห้องเรย่นเฉพื่�ะเกำอ่บติลอดเวล� อย่�งไรกำต็ิ�ม คีว�มคีรอบคีลมุจุะต้ิองมก่ำ�รเป็ล่�ยนแป็ลงโดยได้รับ
กำ�รส่นับส่นุนจุ�กำโรงเร่ยนและโคีรงส่ร้�งพื่่�นฐ�นที่่�ม่ร่วมกำันหล�ยป็ระกำ�ร อนุส่ัญญ�ว่�ด้วยส่ิที่ธ์ิคีนพื่ิกำ�รไม่ได้โติ้แย้งว่�โรงเร่ยนพื่ิเศึษ
ละเมิดอนุส่ัญญ� แติ่ร�ยง�นหล�ยฉบับเม่�อเร็ว ๆ น่�จุ�กำคีณะกำรรมกำ�รว่�ด้วยส่ิที่ธ์ิคีนพื่ิกำ�รช้่�ไป็ในที่ิศึที่�งนั�น อนุส่ัญญ�ว่�ด้วยส่ิที่ธ์ิ
คีนพื่กิำ�รได้ให้อสิ่ระกำบัรฐับ�ลในรปู็แบบของกำ�รศึกึำษ�ที่่�คีรอบคีลมุ โดยติระหนกัำว่�คีว�มคีรอบคีลมุอย่�งส่มบรูณ์นั�นม่อปุ็ส่รรคีอยูม่�กำ 
ในขณะที่่�รัฐบ�ลหล�ย ๆ แห่งม่วิธ์่กำ�รป็ฏิิบัติิซึ่ึ�งเป็็นกำ�รกำ่ดกำันบุคีคีลพื่ิกำ�รอันเป็็นกำ�รขัดแย้งติ่อพื่ันธ์ส่ัญญ�ติ่ออนุส่ัญญ�ว่�ด้วยส่ิที่ธ์ิ
คีนพิื่กำ�ร และคีวรได้รบักำ�รเปิ็ดเผย ข้อจุำ�กัำดว่�โรงเร่ยนกำระแส่หลกัำและระบบกำ�รศึึกำษ�จุะม่คีว�มย่ดหยุน่ได้เพ่ื่ยงไรก็ำคีวรเป็็นท่ี่�รับรูด้้วย

การศึกษาแบบครอบคลุมตอบสนองวัตถุประสงค์หลายประการ อ�จุเป็็นไป็ได้ท่ี่�จุะม่คีว�มติึงเคีร่ยดระหว่�งจุุดมุ่งหม�ยที่่�ติ้องกำ�ร
ในกำ�รม่ป็ฏิิส่ัมพื่ันธ์์กำับบุคีคีลอ่�นให้ม�กำที่่�สุ่ด (เด็กำทีุ่กำคีนอยู่ภ�ยใติ้ช้�ยคี�เด่ยวกำัน) และกำ�รบรรลุศึักำยภ�พื่ในกำ�รเร่ยนรู้ (ที่่�ใดกำ็ติ�มที่่�
นกัำเรย่นเร่ยนรูไ้ด้ด่ท่ี่�สุ่ด) ป็ระเดน็อ่�น ๆ  ซึ่ึ�งคีวรพิื่จุ�รณ�คีอ่ระบบจุะส่�ม�รถมุง่ไป็สู่่จุดุที่่�คี�ดหม�ยได้เรว็เพ่ื่ยงใดและระหว่�งกำ�รเป็ล่�ยน
ผ่�นนั�นจุะม่อะไรเกำิดขึ�นบ้�ง และส่ิ�งที่่�ติ้องแลกำระหว่�งกำ�รระบุคีว�มติ้องกำ�รติั�งแติ่เนิ�น ๆ และคีว�มเส่่�ยงติ่อกำ�รถูกำติ่ติร�

แผู้นภาพที่ 3: 
มีความเหล่ือมล��าทางความม่ังค่ังต่อการเข้้าเรียน  
การจบัการศึกษา และการเรียนรู้อย่างมาก
ดั้ชนีความเทั่่าเทีั่ยมทั่างความมั�งคั�งติ่อิการเข้าเรียน การจบการศึึกษา และความ

สามารถิ่ขั�นติ��าในการอิ่านและคณิติศึาสติร์ติามระดั้บการศึึกษา คัด้เลือิกบางประเทั่ศึ  

ปี 2013 - 2017

ดัช
นีค
วา
มเ
ท่า
เที
ยม
ทา
งค
วา
มมั
ง่คั
ง่

การเข้าเรียน

ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย

การจบการศึกษา การเรียน:
การอ่าน

การเรียน:
คณิตศาสตร์

ความเท่าเทียม

GEM StatLink: http://bit.ly/GEM2020_Summary_fig3
หมายเหตุิ: กำลุ่มตัิวอย่�งไม่รวมป็ระเที่ศึร�ยได้สู่งในยุโรป็และอเมริกำ�เหน่อ 
ทีั่�มา: กำ�รวิเคีร�ะห์โดยคีณะผู้จัุดที่ำ�ร�ยง�น GEM โดยใช้้ข้อมูลกำ�รส่ำ�รวจุคีรัวเร่อน (ส่ำ�หรับกำ�รเข้�เร่ยน
และจุบกำ�รศึึกำษ�) และฐ�นข้อมูล UIS (ส่ำ�หรับกำ�รเร่ยนรู้) 
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การมุ่งบรรลุเป้าหมายที่แตกต่างในเวลาเดียวกันอาจเป็นได้ทั้งการส่งเสริมหรือเป็นความขัดแย้ง ผู้กำำ�หนดนโยบ�ย ผู้ออกำกำฎหม�ย  
และนักำกำ�รศึึกำษ�เผชิ้ญกัำบคีำ�ถ�มเกำ่�ยวกัำบคีว�มคีรอบคีลุมที่่�ละเอ่ยดอ่อนและเฉพื่�ะเจุ�ะจุงในแติ่ละบริบที่ พื่วกำเข�จุะติ้องติระหนักำ
ถึงกำ�รไม่เห็นด้วยจุ�กำกำลุ่มผู้ส่นับส่นุนกำ�รให้บริกำ�รกำ�รศึึกำษ�แบบแบ่งแยกำ และคีว�มเป็็นไป็ได้ท่ี่�กำ�รเป็ล่�ยนแป็ลงอย่�งรวดเร็วจุะไม่
ยั�งย่นอันจุะกำ่อให้เกำิดผลเส่่ยติ่อผู้ที่่�คีวรได้รับบริกำ�รนั�น กำ�รรวมเด็กำพื่ิกำ�รเข้�ในโรงเร่ยนกำระแส่หลักำโดยป็ร�ศึจุ�กำกำ�รเติร่ยมพื่ร้อม 
กำ�รส่นบัส่นนุ และคีว�มรบัผดิช้อบเพื่่�อให้บรรลเุป้็�หม�ยคีว�มคีรอบคีลมุอ�จุยิ�งที่ำ�ให้กำ�รกำด่กัำนเพื่ิ�มขึ�น และก่ำอให้เกิำดป็ฏิกิำริยิ�รนุแรง
ติ่อกำ�รที่ำ�ให้โรงเร่ยนและระบบม่คีว�มคีรอบคีลุมม�กำขึ�น

ความครอบคลุมท่ีสมบูรณ์อาจมีข้อเสีย คีว�มคีรอบคีลุมในบ�งบริบที่อ�จุเพิื่�มคีว�มกำดดันโดยไม่ตัิ�งใจุ อัติลักำษณ์ วิธ่์ป็ฏิิบัติิ ภ�ษ� และ
คีว�มเช่้�อของกำลุ่มอ�จุถูกำลดคุีณค่ี� ที่ำ�ให้ม่คีว�มเส่่�ยง หร่อสู่ญห�ยไป็ และที่ำ�ให้คีว�มรู้สึ่กำของกำ�รม่ส่่วนร่วมลดลง สิ่ที่ธิ์ของกำลุ่มคีนท่ี่�
จุะรักำษ�วัฒนธ์รรมและสิ่ที่ธิ์ในกำ�รตัิดสิ่นใจุด้วยตินเองและกำ�รเส่นอภ�พื่ของตินเองได้รับกำ�รยอมรับเพิื่�มม�กำขึ�น คีว�มคีรอบคีลุมอ�จุ
ได้รับกำ�รต่ิอต้ิ�นเน่�องจุ�กำคีว�มม่อคีติิ หร่อจุ�กำกำ�รยอมรับว่�กำ�รดำ�รงอัติลักำษณ์และกำ�รเส่ริมส่ร้�งอำ�น�จุเกำิดขึ�นได้เม่�อช้นกำลุ่มน้อย
กำล�ยเป็็นช้นกำลุ่มใหญ่ในพ่ื่�นท่ี่�ใดพ่ื่�นท่ี่�หนึ�งเท่ี่�นั�น ในบ�งกำรณ่นโยบ�ยกำ�รรวมเป็็นส่่วนหนึ�งอ�จุยิ�งที่ำ�ให้กำ�รก่ำดกัำนที่�งสั่งคีมรุนแรงขึ�น
แที่นท่ี่�จุะช้ว่ยให้บรรลุวัติถุป็ระส่งคีก์ำ�รม่ส่่วนร่วมเชิ้งบวกำที่�งส่งัคีม กำ�รส่มัผัส่กัำบช้นกำลุ่มใหญอ่�จุที่ำ�ใหอ้คีติิท่ี่�ม่อยูย่ิ�งเพิื่�มขึ�นและที่ำ�ให้
ช้นกำลุ่มน้อยยิ�งด้อยโอกำ�ส่ลงไป็ กำ�รให้คีว�มช่้วยเหล่อแบบมุ่งเป้็�หม�ยอ�จุนำ�ไป็สู่่กำ�รต่ิติร�หร่อกำ�รรวมเป็็นส่่วนหนึ�งในรูป็แบบท่ี่�ไม่
พึื่งป็ร�รถน�อ่�น ๆ

การแก้ไขภาวะยากล�าบากต้องการการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย กำ�รศึึกำษ�แบบคีรอบคีลุมคีวรอยู่บนพื่่�นฐ�นกำ�รส่นที่น�
แลกำเป็ล่�ยน กำ�รม่ส่่วนร่วม และกำ�รเป็ิดกำว้�ง ในขณะที่่�ผู้กำำ�หนดนโยบ�ยและนักำกำ�รศึึกำษ�ไม่คีวรอ่อนข้อ ลดหย่อน หร่อเบ่�ยงเบนไป็
จุ�กำจุุดที่่�มุ่งหวังในกำ�รส่ร้�งคีว�มคีรอบคีลุมในระยะย�ว แติ่กำ็ไม่คีวรมองข้�มคีว�มติ้องกำ�รและคีว�มส่มัคีรใจุของผู้ซึ่ึ�งได้รับผลกำระที่บ  
ส่ิที่ธ์ิมนุษยช้นและหลักำกำ�รพื่่�นฐ�นได้กำำ�หนดที่ิศึที่�งด้�นศึ่ลธ์รรมและกำ�รเม่องส่ำ�หรับกำ�รติัดส่ินใจุด้�นกำ�รศึึกำษ� แติ่กำ�รบรรลุจุุดที่่�
มุง่หวังในคีว�มคีรอบคีลมุกำเ็ป็็นสิ่�งส่ำ�คีญั กำ�รส่นบัส่นนุที่่�เพื่ย่งพื่อและแติกำต่ิ�งไป็ติ�มคีว�มต้ิองกำ�รของบุคีคีลต้ิองอ�ศึยัคีว�มพื่�กำเพื่ย่ร  
คีว�มย่ดหยุ่น และกำ�รม่มุมมองในระยะย�ว กำ�รเป็ล่�ยนรูป็แบบระบบกำ�รศึึกำษ�ท่ี่�เหม�ะส่มส่ำ�หรับเด็กำบ�งคีนและที่ำ�ให้อ่กำหล�ยคีน
จุำ�เป็็นติ้องป็รับติัวอ�จุไม่ได้เกำิดขึ�นโดยง่�ยเพื่่ยงเพื่ร�ะม่พื่ระร�ช้กำฤษฎ่กำ� ที่ัศึนติิและแนวคีว�มคีิดท่ี่�ม่อยู่จุะติ้องได้รับกำ�รที่บที่วน  
กำ�รศึึกำษ�แบบคีรอบคีลุมอ�จุจุะคีงไว้ได้ย�กำแม้จุะม่คีว�มตัิ�งใจุจุริงและม่พื่ันธ์สั่ญญ�ที่่�สู่ง บ�งคีนจึุงโติ้แย้งว่�คีวรจุำ�กัำดคีว�มมุ่งมั�นที่่�
จุะที่ำ�ให้เกำิดกำ�รศึึกำษ�แบบคีรอบคีลุม แติ่วิธ์่กำ�รที่่�จุะดำ�เนินติ่อไป็ม่เพื่่ยงป็ระกำ�รเด่ยว คี่อ กำ�รติระหนักำถึงอุป็ส่รรคีติ่�ง ๆ และแกำ้ไข
อุป็ส่รรคีเหล่�นั�นเที่่�นั�น

ความครอบคลุมก่อให้เกิดประโยชน์ กำ�รว�งแผนและกำ�รจุัดกำ�รศึึกำษ�แบบคีรอบคีลุมอย่�งระมัดระวังส่�ม�รถที่ำ�ให้ผลส่ัมฤที่ธ์ิ์
ที่�งกำ�รเร่ยน พื่ฒัน�กำ�รที่�งสั่งคีมและอ�รมณ์ กำ�รเคี�รพื่ตินเอง และกำ�รยอมรบัจุ�กำเพื่่�อนด่ขึ�น กำ�รรวมนกัำเรย่นที่่�มค่ีว�มหล�กำหล�ย
เข้�ในห้องเร่ยนและโรงเร่ยนป็กำติิ ส่�ม�รถป็้องกำันกำ�รติ่ติร� กำ�รเหม�รวม กำ�รเล่อกำป็ฏิิบัติิ และคีว�มแป็ลกำแยกำ นอกำจุ�กำน่�ยังเป็็น
ไป็ได้ที่่�จุะเกำิดกำ�รป็ระหยัดเช้ิงป็ระส่ิที่ธ์ิภ�พื่จุ�กำกำ�รลดโคีรงส่ร้�งที่�งกำ�รศึึกำษ�แบบคีู่ขน�นและใช้้ที่รัพื่ย�กำรให้ม่ป็ระส่ิที่ธิ์ผลม�กำขึ�น
ในระบบหลักำซึ่ึ�งคีรอบคีลุมทีุ่กำคีนเพื่่ยงระบบเด่ยว อย่�งไรกำ็ติ�ม เหติุผลด้�นเศึรษฐศึ�ส่ติร์ซึึ่�งแม้จุะม่ป็ระโยช้น์ในกำ�รว�งแผนก็ำยังไม่
เพื่่ยงพื่อ ม่ระบบเพื่่ยงไม่กำ่�แห่งที่่�พื่ัฒน�ไป็ใกำล้จุุดที่่�พื่ึงป็ระส่งคี์ซึ่ึ�งจุะส่�ม�รถป็ระเมินติ้นทีุ่นได้ และผลป็ระโยช้น์ท่ี่�ได้รับกำ็ย�กำท่ี่�จุะวัด
เป็็นติัวเลขเน่�องจุ�กำคีรอบคีลุมไป็ถึงหล�ยช้ั�วอ�ยุคีน

ความครอบคลุมเป็นความจ�าเป็นด้านศีลธรรม กำ�รโต้ิเถ่ยงถึงป็ระโยช้น์ของกำ�รศึึกำษ�แบบคีรอบคีลุมคีล้�ยคีลึงกัำบกำ�รโต้ิเถ่ยงถึง
ป็ระโยช้น์ของสิ่ที่ธิ์มนุษยช้น คีว�มคีรอบคีลุมเป็็นสิ่�งจุำ�เป็็นส่ำ�หรับสั่งคีมซึึ่�งม่คีว�มยั�งย่น และส่ำ�หรับกำ�รศึึกำษ�ในเร่�องป็ระช้�ธ์ิป็ไติย
และเพ่ื่�อป็ระช้�ธิ์ป็ไติยบนพ่ื่�นฐ�นคีว�มเท่ี่�เท่ี่ยม ยุติิธ์รรม และเส่มอภ�คี โดยให้กำรอบในกำ�รกำำ�จัุดอุป็ส่รรคีติ�มหลักำกำ�รท่ี่�ว่�  
“ผู้เร่ยนทุี่กำคีนม่คีว�มส่ำ�คัีญ และส่ำ�คัีญเท่ี่�เท่ี่ยมกัำน” อย�่งเป็็นระบบ และยงัคัีดค้ี�นแนวโนม้ในระบบกำ�รศึึกำษ�ซึึ่�งที่ำ�ใหเ้กิำดข้อยกำเว้น
และกำ�รก่ำดกัำน เช่้น เม่�อโรงเร่ยนได้รับกำ�รป็ระเมินในมิติิเด่ยวและกำ�รจัุดส่รรที่รัพื่ย�กำรเช่้�อมโยงกัำบผลกำ�รดำ�เนินง�น

ความครอบคลุมท�าให้การเรียนรู้ของนักเรียนทุกคนดีข้ึน ในไม่ก่ำ�ปี็ท่ี่�ผ่�นม�น่�กำ�รร�ยง�นเร่�องวิกำฤติในกำ�รเร่ยนรู้ที่ำ�ให้เกิำด
คีว�มส่นใจุเร่�องเด็กำในวัยเร่ยนส่่วนใหญ่ในป็ระเที่ศึร�ยได้ติำ��และร�ยได้ป็�นกำล�งซึึ่�งไม่ม่คีว�มส่�ม�รถขั�นติำ��ในทัี่กำษะพ่ื่�นฐ�น อย่�งไร
ก็ำติ�มกำ�รร�ยง�นน่�อ�จุมองข้�มลักำษณะซึ่ึ�งผิดป็กำติิในระบบกำ�รศึึกำษ�ในป็ระเที่ศึซึ่ึ�งยังล้�หลังเหล่�น่� เช่้น กำ�รก่ำดกัำน คีว�มเป็็นอภสิิ่ที่ธิ์ช้น  
และคีว�มไม่เส่มอภ�คี SDG ข้อท่ี่� 4 จึุงได้กำระตุ้ินเต่ิอนอย่�งชั้ดเจุนให้ม่กำ�รจัุดกำ�รศึึกำษ�แบบคีรอบคีลุม กำ�รแก้ำปั็ญห�ซึึ่�งไม่ได้แก้ำไข
อุป็ส่รรคีในกำ�รก่ำดกัำนซึึ่�งฝัังลึกำลงไป็จุะที่ำ�ได้เพ่ื่ยงป็รับป็รุงผลลัพื่ธ์์ในกำ�รเร่ยนรู้เท่ี่�นั�น คีว�มคีรอบคีลุมต้ิองเป็็นพ่ื่�นฐ�นของวิธ่์กำ�รส่อน
และกำ�รเร่ยนรู้

14

รายงานการติิดติามผลการศึึกษา ท่ั่� ว โลก 2020ผ ล ส รุ ป



รายงานการติิด้ติามผลการศึึกษาทัั่�วโลก ปี็ 2020 ตัิ�งคีำ�ถ�มเก่ำ�ยวกัำบที่�งออกำด้�นนโยบ�ยท่ี่�ส่ำ�คัีญ อุป็ส่รรคีในกำ�รดำ�เนินง�น กำลไกำ
กำ�รป็ระส่�นง�น ช่้องที่�งกำ�รห�เงนิทุี่น และกำ�รติิดติ�มกำ�รศึึกำษ�แบบคีรอบคีลมุ โดยพิื่จุ�รณ�คีำ�ถ�มเหล�่น่�ในลักำษณะกำ�รเป็ล่�ยนแป็ลง
ผ่�นช่้วงเวล� อย่�งไรก็ำติ�ม คีว�มคีรอบคีลุมซึึ่�งเป็็นเร่�องท่ี่�ม่คีว�มซัึ่บซ้ึ่อนไม่ได้ม่กำ�รบันทึี่กำข้อมูลในระดับโลกำไว้ม�กำนักำ ร�ยง�นฉบับน่�
เก็ำบข้อมูลว่�ป็ระเที่ศึต่ิ�ง ๆ ตัิ�งแต่ิอัฟกำ�นิส่ถ�นถึงซิึ่มบับเวรับม่อกัำบคีว�มท้ี่�ที่�ยของในกำ�รส่ร้�งคีว�มคีรอบคีลุมในกำ�รศึึกำษ�อย่�งไร 
ข้อมูลเหล่�น่�ส่�ม�รถเข้�ถึงได้จุ�กำเว็ป็ไซึ่ต์ิใหม่ช่้�อว่�เพ่ื่ยร์ (PEER) ซึึ่�งแต่ิละป็ระเที่ศึส่�ม�รถแลกำเป็ล่�ยนป็ระส่บกำ�รณ์และเร่ยนรู้จุ�กำกัำน
และกัำน โดยเฉพื่�ะในระดับภูมิภ�คีซึึ่�งม่บริบที่คีล้�ยคีลึงกัำน ข้อมูลน่�ส่�ม�รถเป็็นพ่ื่�นฐ�นเพ่ื่�อกำ�รป็ระเมินคีว�มก้ำ�วหน้�ไป็ถึงปี็ 2030

ร�ยง�นฉบับน่�ติระหนักำถึงบริบที่และคีว�มท้ี่�ที่�ยในกำ�รจัุดกำ�รศึึกำษ�แบบคีรอบคีลุมท่ี่�แติกำต่ิ�งกัำนในแต่ิละป็ระเที่ศึ ไม่ว่�จุะเป็็นกำลุ่ม
ต่ิ�ง ๆ  ซึึ่�งเส่่�ยงต่ิอกำ�รถูกำก่ำดกัำนจุ�กำกำ�รศึึกำษ� และอุป็ส่รรคีซึึ่�งผู้เร่ยนแต่ิละคีนเผชิ้ญ โดยเฉพื่�ะเม่�อคุีณลักำษณะต่ิ�ง ๆ  ทัี่บซ้ึ่อนกัำน และ
คีว�มจุริงท่ี่�ว่�กำ�รก่ำดกัำนส่�ม�รถเกิำดขึ�นได้ทัี่�งด้�นร่�งกำ�ย สั่งคีม (ในคีว�มสั่มพัื่นธ์์ระหว่�งบุคีคีลและในกำลุ่ม) จิุติใจุ และระบบ ร�ยง�น
ฉบับน่�ได้กำล่�วถึงคีว�มท้ี่�ที่�ยเหล่�น่�ไว้เจ็ุดป็ระกำ�รในเจ็ุดบที่ และม่ส่่วนย่อยท่ี่�เน้นว่�คีว�มท้ี่�ที่�ยเหล่�น่�ม่ผลอย่�งไรในบริบที่ของ
กำ�รระบ�ดของโคีวิด-19

กฎหมายและนโยบาย
เครื่องมือทางกฎหมายซึ่งมีผลบังคับใช้ และปฏิญญาซึ่งไม่มีผลบังคับใช้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของนานาประเทศในการสร้าง
ความครอบคลมุ อนสุ่ญัญ�ต่ิอต้ิ�นกำ�รเลอ่กำป็ฏิบิตัิด้ิ�นกำ�รศึกึำษ� ปี็ 1960 ของยเูนส่โกำ และป็ฏิญิญ�ส่�กำลว่�ด้วยกำ�รศึกึำษ�เพื่่�อป็วงช้น  
ป็ี 1990 ซึ่ึ�งรับรองที่่�จุอมเที่่ยน ป็ระเที่ศึไที่ย เร่ยกำร้องให้ป็ระเที่ศึติ่�ง ๆ ดำ�เนินม�ติรกำ�รเพื่่�อให้เกำิด ‘คีว�มเที่่�เที่่ยมของกำ�รป็ฏิิบัติิใน
ด้�นกำ�รศึึกำษ�’ และไม่ม่ ‘กำ�รเล่อกำป็ฏิิบัติิในกำ�รเข้�ถึงโอกำ�ส่ในกำ�รเร่ยนรู้’ ส่ำ�หรับ ‘กำลุ่มที่่�ไม่ได้รับบริกำ�รอย่�งเพื่่ยงพื่อ’ คีำ�แถลง
และกำรอบป็ฏิิบัติิกำ�ร ป็ี 1994 ซึ่ึ�งรับรองที่่�ซึ่�ล�มังกำ� ป็ระเที่ศึส่เป็น ได้กำำ�หนดหลักำกำ�รว่�เด็กำทีุ่กำคีนคีวรได้เข้� ‘โรงเร่ยนซึ่ึ�งคีวรจุะติ้อง
เข้�ห�กำเข�เหล่�นั�นไม่ม่คีว�มพื่ิกำ�ร’ และม่กำ�รรับรองอย่�งเป็็นที่�งกำ�รในฐ�นะส่ิที่ธ์ิในป็ี 2006 ข้อคีว�มน่�ม่อิที่ธ์ิพื่ลติ่อกำฎหม�ยและ
นโยบ�ยระดับป็ระเที่ศึซึ่ึ�งเกำ่�ยวข้องกำับคีว�มกำ้�วหน้�ไป็สู่่กำ�รส่ร้�งคีว�มคีรอบคีลุม

ค�านิยามของการศึกษาแบบครอบคลมุของแต่ละประเทศมแีนวโน้มทีจ่ะครอบคลมุกรอบทีก่ว้าง ผลกำ�รวเิคีร�ะห์ของร�ยง�นฉบบัน่� 
แส่ดงให้เห็นว่�ร้อยละ 68 ของป็ระเที่ศึที่ั�งหมดนิย�มกำ�รศึึกำษ�แบบคีรอบคีลุมไว้ในกำฎหม�ย นโยบ�ย แผน หร่อยุที่ธ์ศึ�ส่ติร์ และ
พื่บว่�ร้อยละ 57 ม่คีำ�นิย�มซึ่ึ�งคีรอบคีลุมกำลุ่มผู้ด้อยโอกำ�ส่ที่ั�งหมด และร้อยละ 17 ม่คีำ�นิย�มของกำ�รศึึกำษ�แบบคีรอบคีลุม 
ซึ่ึ�งหม�ยรวมถึงบุคีคีลพื่ิกำ�รหร่อม่คีว�มติ้องกำ�รพื่ิเศึษโดยเฉพื่�ะ

กฎหมายมีแนวโน้มที่จะมุ่งเป้าหมายไปยังกลุ่มเสี่ยงต่อการกีดกันในการศึกษาโดยเฉพาะ วสิ่ัยที่ัศึน์กำว้�งของกำ�รรวมผู้เร่ยนทีุ่กำคีน 
ในด้�นกำ�รศึึกำษ�มักำจุะข�ดห�ยจุ�กำกำฎหม�ยระดับป็ระเที่ศึ ม่เพื่่ยงร้อยละ 10 ของป็ระเที่ศึทัี่�งหมดท่ี่�กำล่�วถึงกำ�รให้บริกำ�รอย่�ง
คีรอบคีลุมส่ำ�หรับผู้เร่ยนทีุ่กำคีนไว้ในกำฎหม�ยกำ�รศึึกำษ�ทัี่�วไป็หร่อกำฎหม�ยกำ�รศึึกำษ�ซึึ่�งรวมทุี่กำคีนเป็็นส่่วนหนึ�ง ที่่�พื่บได้ม�กำกำว่� ค่ีอ 
กำ�รติร�กำฎหม�ยโดยกำระที่รวงศึึกำษ�ธ์ิกำ�รจุะคีำ�นึงถึงกำลุ่มเฉพื่�ะติ่�ง ๆ  ร้อยละ 79 ของป็ระเที่ศึที่ั�งหมดม่กำฎหม�ยซึ่ึ�งระบุถึงกำ�รศึึกำษ�
ส่ำ�หรับบคุีคีลพื่กิำ�ร ร้อยละ 60 ระบถุงึกำ�รศึกึำษ�ส่ำ�หรบัช้นกำลุม่น้อยที่�งภ�ษ� ร้อยละ 50 ระบุถึงกำ�รศึกึำษ�เร่�องคีว�มเท่ี่�เที่ย่มที่�งเพื่ศึ 
และร้อยละ 49 ระบุถึงกำ�รศึึกำษ�ส่ำ�หรับช้นกำลุ่มน้อยที่�งช้�ติิพื่ันธ์ุ์และช้นพื่่�นเม่อง 

นโยบายมแีนวโน้มทีจ่ะมีวสัิยทัศน์ในการจัดการศกึษาแบบครอบคลมุทีก่ว้างกว่า ป็ระม�ณร้อยละ 17 ของป็ระเที่ศึที่ั�งหมดมน่โยบ�ย
ซึ่ึ�งรวมกำ�รจุัดให้บริกำ�รส่ำ�หรับผู้เร่ยนทีุ่กำคีนอย่�งคีรอบคีลุม และแนวโน้มน่�จุะสู่งขึ�นในเอกำส่�รที่่�ม่ผลบังคีับใช้้น้อยกำว่� โดยร้อยละ 75 
ของแผนและยทุี่ธ์ศึ�ส่ติร์กำ�รศึึกำษ�ของช้�ติิมก่ำ�รแส่ดงเจุติจุำ�นงที่่�จุะรวมถงึกำลุม่ผูด้้อยโอกำ�ส่ทุี่กำกำลุม่ ป็ระม�ณร้อยละ 67 ของป็ระเที่ศึ
ที่ั�งหมดม่นโยบ�ยซึ่ึ�งคีรอบคีลุมถึงผู้เร่ยนซึ่ึ�งม่คีว�มพื่ิกำ�ร โดยกำระที่รวงศึึกำษ�ธ์ิกำ�รและกำระที่รวงอ่�น ๆ แบ่งคีว�มรับผิดช้อบติ่อนโยบ�ย
น่�ไป็อย่�งเกำ่อบเที่่�เที่่ยมกำัน

กฎหมายและนโยบายมีความแตกต่างกันว่านักเรียนพิการควรอยู่ในโรงเรียนกระแสหลักหรือไม่ ร้อยละ 25 ของป็ระเที่ศึที่ั�งหมดม่
กำฎหม�ยกำ�รจุัดกำ�รศึึกำษ�ในส่ภ�พื่แวดล้อมเฉพื่�ะ ส่ัดส่่วนน่�เพื่ิ�มเป็็นม�กำกำว่�ร้อยละ 40 ในเอเช้่ย และล�ติินอเมริกำ�และแคีริบเบ่ยน  
ป็ระม�ณร้อยละ 10 ของป็ระเที่ศึทัี่�งหมดม่ข้อบังคีับเร่�องกำ�รศึึกำษ�แบบบูรณ�กำ�ร และ ร้อยละ 17 ม่ข้อบังคีับเร่�องกำ�รศึึกำษ�แบบ
คีรอบคีลุม ป็ระเที่ศึที่่�เหล่อใช้้กำ�รผส่มผส่�นระหว่�งกำ�รแบ่งแยกำและกำ�รรวมเข้�ในกำระแส่หลักำ นโยบ�ยติ่�ง ๆ ม่กำ�รเป็ล่�ยนไป็สู่่
คีว�มคีรอบคีลุมม�กำขึ�นโดยร้อยละ 5 ของป็ระเที่ศึทัี่�งหมดม่นโยบ�ยกำ�รจัุดกำ�รศึึกำษ�ในส่ภ�พื่แวดล้อมเฉพื่�ะ ในขณะท่ี่�ร้อยละ 12 
ใช้้กำ�รบูรณ�กำ�ร และร้อยละ 38 ใช้้คีว�มคีรอบคีลุม แม้กำฎหม�ยและนโยบ�ยติ่�งๆจุะม่เจุติจุำ�นงที่่�ด่ แติ่รัฐบ�ลไม่ม่กำ�รรับป็ระกำันว่�
จุะม่กำ�รนำ�ไป็ป็ฏิิบัติิจุริง
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นโยบายต้องสอดคล้องและเช่ือมโยงกันระหว่างกลุ่มอายุและระดับการศึกษา กำ�รเข้�ถึงกำ�รศึึกำษ�ป็ฐมวัยยังม่คีว�มไม่เส่มอภ�คี
สู่งม�กำ โดยขึ�นอยู่กัำบพ่ื่�นท่ี่�และส่ถ�นะที่�งเศึรษฐกำิจุและส่ังคีม คุีณภ�พื่ โดยเฉพื่�ะกำ�รป็ฏิิสั่มพัื่นธ์์ กำ�รบูรณ�กำ�ร และกำ�รเร่ยนรู้
ผ่�นกำ�รเล่นโดยเด็กำเป็็นศูึนย์กำล�งเป็็นสิ่�งกำำ�หนดคีว�มคีรอบคีลุมด้วย กำ�รระบุคีว�มต้ิองกำ�รของเด็กำแต่ิเนิ�น ๆ ส่ำ�คัีญต่ิอกำ�รกำำ�หนด 
รูป็แบบบริกำ�รท่ี่�เหม�ะส่ม แต่ิกำ�รป็ระทัี่บติร�คีว�มแติกำต่ิ�งว่�เป็็นคีว�มคีรอบคีลุมอ�จุไม่ได้ผลติ�มคีว�มมุ่งหม�ย กำ�รจัุดส่รรกำลุ่มช้�ยขอบ 
บ�งกำลุ่มเข้�ในป็ระเภที่คีว�มต้ิองกำ�รพิื่เศึษอย่�งไม่ส่มดุลอ�จุช่้�ให้เห็นถึงกำระบวนกำ�รซึึ่�งเล่อกำป็ฏิิบัติิ ดังเช่้นท่ี่�คีว�มส่ำ�เร็จุในกำ�รเร่ยกำร้อง 
ที่�งกำฎหม�ยด้�นสิ่ที่ธิ์กำ�รศึึกำษ�ของนักำเร่ยนโรม�แส่ดงให้เห็น 

การป้องกันการออกจากโรงเรียนต้องมีนโยบายหลายด้าน ระบบกำ�รศึึกำษ�กำำ�ลังเผชิ้ญกัำบภ�วะย�กำลำ�บ�กำ กำ�รเร่ยนซึ่ำ��ชั้�นที่ำ�ให้
กำ�รออกำจุ�กำโรงเร่ยนกำล�งคัีนเพิื่�มสู่งขึ�น แต่ิกำ�รเล่�อนชั้�นโดยอัติโนมัติิจุะต้ิองม่กำ�รส่นับส่นุนกำ�รเร่ยนเส่ริมอย่�งเป็็นระบบ ซึึ่�งหล�ย
ป็ระเที่ศึม่กำ�รอ้�งถึงแต่ิไม่ป็ระส่บผลส่ำ�เร็จุในที่�งป็ฏิิบัติิ กำฎหม�ยและนโยบ�ยต่ิ�ง ๆ อ�จุไม่ส่อดคีล้องกัำบคีว�มคีรอบคีลุม เช่้น 
ในป็ระเที่ศึซึึ่�งม่เกำณฑ์์อ�ยุติำ��ส่ำ�หรับแรงง�นเด็กำหร่อกำ�รส่มรส่ บังคีล�เที่ศึเป็็นหนึ�งในไม่ก่ำ�ป็ระเที่ศึท่ี่�ลงทุี่นในโคีรงกำ�รกำ�รให้โอกำ�ส่คีรั�ง
ท่ี่�ส่อง ซึึ่�งจุำ�เป็็นอย่�งยิ�งในกำ�รบรรลุ SDG ข้อท่ี่� 4 

รัฐบาลก�าลังพยายามอย่างมากในการท�าให้นโยบายการศึกษาหลังภาคบังคับและการศึกษาผู ้ใหญ่ครอบคลุมมากขึ้น  
กำ�รศึึกำษ�ด้�นเที่คีนิคีและอ�ช้่วศึึกำษ�ส่�ม�รถเอ่�อติ่อกำ�รรวมกำลุ่มเป็ร�ะบ�งโดยเฉพื่�ะส่ติร่อ�ยุน้อยและผู้พื่ิกำ�รเข้�ในติล�ดแรงง�น  
กำ�รดึงศัึกำยภ�พื่ของกำ�รศึึกำษ�ด้�นเที่คีนิคีและอ�ช่้วศึึกำษ�ติ้องม่กำ�รส่ร้�งส่ภ�พื่แวดล้อมในกำ�รเร่ยนรู้ให้ป็ลอดภัยและเข้�ถึงได้เช้่น
ในป็ระเที่ศึม�ล�ว่ กำ�รช้่วยเหล่อซึ่ึ�งเน้นคีว�มคีรอบคีลุมในระดับอุดมศึึกำษ�ม่แนวโน้มท่ี่�จุะส่นับส่นุนกำ�รเข้�ถึงให้กำับกำลุ่มด้อยโอกำ�ส่ 
ด้วยม�ติรกำ�รจุัดส่รรส่่วนแบ่งหร่อร�คี�ซึึ่�งส่�ม�รถจุ่�ยได้ อย่�งไรก็ำติ�มม่เพ่ื่ยงร้อยละ 11 จุ�กำ 71 ป็ระเที่ศึซึึ่�งม่ยุที่ธ์ศึ�ส่ติร์
คีว�มเส่มอภ�คีท่ี่�คีรอบคีลุม อ่กำร้อยละ 11 ม่เพ่ื่ยงกำ�รกำำ�หนดวิธ่์กำ�รส่ำ�หรับกำลุ่มใดกำลุ่มหนึ�งโดยเฉพื่�ะ คีว�มคีรอบคีลุมด้�นดิจุิที่ัล
โดยเฉพื่�ะผู้สู่งอ�ยุเป็็นคีว�มท้ี่�ที่�ยอย่�งยิ�งส่ำ�หรับป็ระเที่ศึซึึ่�งพึื่�งพื่�เที่คีโนโลย่ข้อมูลและกำ�รส่่�อส่�ร (ICT) เพิื่�มม�กำขึ�น

การรับมือกับวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซ่ึงมีผลกระทบต่อนักเรียนจ�านวน 1.6 พันล้านคน ไม่ได้ให้ความสนใจกับผู้เรียน
ทุกคนอย่างเพียงพอ แม้ว่�ร้อยละ 55 ของป็ระเที่ศึร�ยได้ติำ��เล่อกำวิธ่์กำ�รเร่ยนที่�งไกำลแบบออนไลน์ในระดับป็ระถมและมัธ์ยมศึึกำษ� 
ม่เพ่ื่ยงร้อยละ 12 ของคีรัวเร่อนในกำลุ่มป็ระเที่ศึพัื่ฒน�น้อยท่ี่�สุ่ดท่ี่�ม่อินเที่อร์เน็ติท่ี่�บ้�น แม้วิธ่์กำ�รท่ี่�ใช้้เที่คีโนโลยอ่ย�่งง่�ยก็ำยงัไม่ส่�ม�รถ
ที่ำ�ให้เกิำดคีว�มต่ิอเน่�องในกำ�รเร่ยนได้ ในกำลุ่มคีรัวเร่อนย�กำจุนท่ี่�สุ่ดร้อยละ 20 ในป็ระเที่ศึเอธิ์โอเปี็ยม่เพ่ื่ยงร้อยละ 7 เท่ี่�นั�นท่ี่�ม่วทิี่ย ุและ
ไม่ม่คีรัวเร่อนใดม่โที่รทัี่ศึน์ ในภ�พื่รวมป็ระม�ณร้อยละ 40 ของป็ระเที่ศึร�ยได้ติำ��และร�ยได้ป็�นกำล�งระดับล่�งไม่ได้ส่นับส่นุนผู้เร่ยน 
ซึึ่�งม่คีว�มเส่่�ยงต่ิอกำ�รถูกำก่ำดกัำน ร้อยละ 8 ของนักำเร่ยนในป็ระเที่ศึฝัรั�งเศึส่ข�ดกำ�รติิดติอ่กัำบคีรูหลังจุ�กำกำ�รปิ็ดป็ระเที่ศึผ่�นไป็ส่�มสั่ป็ด�ห์ 

ข้อมูล
ข้อมูลเก่ียวกับความครอบคลุมด้านการศึกษาและส�าหรับการจัดการศึกษาแบบครอบคลุมเป็นสิ่งจ�าเป็น ข้อมูลเกำ่�ยวกำับ
คีว�มคีรอบคีลมุส่�ม�รถเน้นให้เหน็ช่้องว่�งในโอกำ�ส่และผลลพัื่ธ์์ที่�งกำ�รศึึกำษ�ในกำลุม่ผูเ้ร่ยนรู้ โดยระบกุำลุม่เส่่�ยงที่่�จุะถกูำทิี่�งไว้เบ่�องหลัง
และคีว�มรนุแรงของอปุ็ส่รรคีซึ่ึ�งพื่วกำเข�เผช้ญิ รฐับ�ลส่�ม�รถใช้้ข้อมูลเหล่�น่�ในกำ�รพื่ฒัน�นโยบ�ยคีว�มคีรอบคีลมุ และเกำบ็ข้อมลูใน
กำ�รป็ฏิิบัติิและผลลัพื่ธ์์ด้�นคีุณภ�พื่ซึ่ึ�งส่ังเกำติได้ย�กำเพื่ิ�มขึ�น

การต้ังค�าถามเก่ียวกับคุณลักษณะซ่ึงเก่ียวข้องกับความเปราะบางอาจเป็นส่ิงอ่อนไหว ข้อมูลคีว�มไม่เท่ี่�เท่ี่ยมด้�นกำ�รศึึกำษ�ในระดับ
ป็ระช้�กำร ซึึ่�งเก็ำบโดยกำ�รส่ำ�มะโนป็ระช้�กำรและกำ�รส่ำ�รวจุ ที่ำ�ให้กำระที่รวงศึึกำษ�ธิ์กำ�รติระหนักำถึงคีว�มไม่เท่ี่�เท่ี่ยมกัำน อย่�งไรก็ำติ�ม
คีำ�ถ�มเก่ำ�ยวกัำบคุีณลักำษณะ เช่้น สั่ญช้�ติิ ช้�ติิพัื่นธ์ุ์ ศึ�ส่น� วิถ่ที่�งเพื่ศึ และกำ�รแส่ดงออกำซึึ่�งอัติลักำษณ์ที่�งเพื่ศึส่ภ�พื่อ�จุจุะแติะต้ิอง
อัติลักำษณ์ส่่วนบุคีคีลซึึ่�งอ่อนไหว เป็็นกำ�รก้ำ�วก่ำ�ย และส่ร้�งคีว�มหว�ดกำลัวกำ�รข่มเหง

การต้ังค�าถามเก่ียวกับความพิการมีการปรับปรุงให้ดีข้ึน กำ�รเห็นช้อบเร่�องเกำณฑ์์กำ�รวัดคีว�มพิื่กำ�รเป็็นกำระบวนกำ�รซึึ่�งย�วน�น  
กำลุ่มวอชิ้งตัินด้�นส่ถิติิคีว�มพิื่กำ�รของคีณะกำรรม�ธิ์กำ�รด้�นส่ถิติิแห่งส่หป็ระช้�ช้�ติิได้เส่นอชุ้ดคีำ�ถ�มสั่�นส่ำ�หรับกำ�รส่ำ�มะโนป็ระช้�กำร 
หร่อกำ�รส่ำ�รวจุ ในปี็ 2006 ท่ี่�คีรอบคีลุมถึงคีว�มส่�ม�รถในกำ�รใช้้ง�นและกิำจุกำรรมท่ี่�ส่ำ�คัีญส่ำ�หรับผู้ใหญ่ ชุ้ดคีำ�ถ�มเฉพื่�ะส่ำ�หรับเด็กำได้
รับกำ�รพัื่ฒน�ร่วมกัำบยนิูเซึ่ฟ คีำ�ถ�มเหล่�น่�ที่ำ�ให้ส่ถิติิด้�นคีว�มพิื่กำ�รส่อดคีล้องกัำบรูป็แบบที่�งสั่งคีมของคีว�มพิื่กำ�ร และแก้ำไขป็ระเด็น
กำ�รเป็ร่ยบเท่ี่ยบกัำนได้ของข้อมูล แต่ิอัติร�กำ�รนำ�ข้อมูลไป็ใช้้เพิื่�มขึ�นอย่�งช้้� ๆ เท่ี่�นั�น

หลักฐานเกี่ยวกับความพิการมีคุณภาพสูงแต่ยังคงกระจัดกระจาย กำ�รวิเคีร�ะห์ใน 14 ป็ระเที่ศึซึ่ึ�งเป็็นส่่วนหนึ�งของกำ�รส่ำ�รวจุ
พื่หุดัช้น่แบบจุัดกำลุ่ม ป็ี 2017 – 2019 โดยใช้้วิธ์่กำ�รแบบกำว้�งกำว่�ส่ำ�หรับเด็กำโดยเฉพื่�ะ แส่ดงให้เห็นว่�คีว�มชุ้กำของคีว�มพื่ิกำ�รอยู่ที่่�  
ร้อยละ 12 (ม่ติั�งแติ่ร้อยละ 6 ไป็จุนถึงร้อยละ 24) ซึ่ึ�งเป็็นผลม�จุ�กำอัติร�คีว�มวิติกำกำังวลและคีว�มหดหู่สู่ง เด็กำ ยุวช้น และเย�วช้น 
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พิื่กำ�รในกำลุ่มป็ระเที่ศึเหล่�น่�นับเป็็นร้อยละ 15 ของป็ระช้�กำรท่ี่�ไม่ได้เข้�เร่ยน ซึึ่�งเม่�อเป็ร่ยบเท่ี่ยบกัำบเพ่ื่�อนในกำลุ่มวัยเร่ยนระดับ
ป็ระถมศึึกำษ� มัธ์ยมศึึกำษ�ติอนติ้น และมัธ์ยมศึึกำษ�ติอนป็ล�ย พื่บว่�เด็กำ ยุวช้น และเย�วช้นพื่ิกำ�รม่แนวโน้มท่ี่�จุะไม่ได้เข้�เร่ยน
ม�กำกำว่�อยู่ 1 4 และ 6 จุุดร้อยละติ�มลำ�ดับ และเด็กำ ยุวช้น และเย�วช้นท่ี่�ม่คีว�มพิื่กำ�รด้�นป็ระส่�ที่กำ�รรับรู้ ด้�นร่�งกำ�ย หร่อ 
ด้�นส่ติิปั็ญญ�ม่แนวโน้มท่ี่�จุะไม่ได้เข้�เร่ยนม�กำกำว่�อยู ่4 7 และ 11 จุุดร้อยละ

การส�ารวจระดับโรงเรียนอาจสร้างความเข้าใจเชิงลึกเก่ียวกับความครอบคลุม ในโคีรงกำ�รป็ระเมินผลนักำเร่ยนร่วมกัำบน�น�ช้�ติิ 
ปี็ 2018 นักำเร่ยนอ�ยุ 15 ปี็หนึ�งในห้�คีนร�ยง�นว่�รู้สึ่กำเหม่อนเป็็นคีนนอกำเม่�ออยูท่่ี่�โรงเร่ยน แต่ิสั่ดส่่วนน่�สู่งกำว่�ร้อยละ 30 ในป็ระเที่ศึ
บรูไนด�รุส่ซึ่�ล�ม ส่�ธ์�รณรัฐโดมินิกัำน และส่หรัฐอเมริกำ� ในระบบกำ�รศึึกำษ�ท่ี่�เข้�ร่วมกำ�รป็ระเมินผลทัี่�งหมดพื่บว่�นักำเร่ยนซึึ่�งอยู่
ในส่ถ�นะที่�งเศึรษฐกำิจุและส่ังคีมติำ��กำว่�ม่แนวโน้มท่ี่�จุะม่คีว�มรู้ส่ึกำเป็็นส่่วนหนึ�งน้อยกำว่� ข้อมูลด้�นกำ�รบริห�รอ�จุม่กำ�รนำ�ม�ใช้้
ป็ระโยช้น์โดยกำ�รเก็ำบหลักำฐ�นเชิ้งคุีณภ�พื่เก่ำ�ยวกัำบคีว�มคีรอบคีลุม ป็ระเที่ศึนิวซ่ึ่แลนด์ม่กำ�รติิดติ�มดัช้น่ช่้�วัดเก่ำ�ยวกัำบคีว�มรู้สึ่กำใน 
ระดบัช้�ติิ เช่้น นักำเร่ยนรู้สึ่กำว่�ไดรั้บกำ�รดแูล รู้สึ่กำป็ลอดภยัและมั�งคีงหร่อไม ่และเกำ่�ยวกัำบคีว�มส่�ม�รถในกำ�รส่ร�้งและรกัำษ�คีว�มส่มัพัื่นธ์์  
กำ�รเคี�รพื่คีว�มติ้องกำ�รของผู้อ่�น และกำ�รแส่ดงคีว�มเห็นอกำเห็นใจุ เกำ่อบคีรึ�งหนึ�งของป็ระเที่ศึร�ยได้ติำ��และร�ยได้ป็�นกำล�งไม่ม่ 
กำ�รเกำ็บข้อมูลด้�นกำ�รบริห�รเกำ่�ยวกำับนักำเร่ยนพื่ิกำ�ร

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการแบ่งแยกยังเกิดขึ้นที่ไหน กำ�รเป็ล่�ยนแป็ลงนโยบ�ยในป็ระเที่ศึบร�ซึ่ิลเพื่ิ�มส่ัดส่่วนนักำเร่ยนพื่ิกำ�รในโรงเร่ยน
ป็กำติิจุ�กำร้อยละ 23 ในป็ี 2003 เป็็นร้อยละ 81 ในป็ี 2015 เกำ่อบร้อยละ 80 ของเด็กำพื่ิกำ�รในเอเช้่ยและแป็ซึ่ิฟิกำเข้�เร่ยนในโรงเร่ยน
กำระแส่หลกัำ จุ�กำร้อยละ 3 ในค่ีร์กำซ่ึ่ส่ถ�น ถงึร้อยละ 100 ในติิมอร์-เลส่เติและป็ระเที่ศึไที่ย ข้อมลูที่่�กำระจัุดกำระจุ�ยมก่ำ�รบนัที่กึำว่�โรงเร่ยน
ม่กำ�รให้บริกำ�รส่ำ�หรับกำลุ่มเฉพื่�ะ เช้่น กำลุ่มเด็กำหญิง ช้นกำลุ่มน้อยที่�งภ�ษ� และชุ้มช้นที่�งศึ�ส่น� แติ่กำ�รส่นับส่นุนให้เกำิดกำ�รรวม
เป็็นส่่วนหนึ�งยังคีงไม่ช้ัดเจุนตัิวอย่�งเช้่นโรงเร่ยนส่ำ�หรับช้นพื่่�นเม่องอ�จุส่�ม�รถจุัดส่รรให้เกิำดส่ภ�พื่แวดล้อมท่ี่�ธ์รรมเน่ยม วัฒนธ์รรม 
และป็ระส่บกำ�รณ์ติ่�ง ๆ ได้รับกำ�รเคี�รพื่ แติ่กำ็ที่ำ�ให้คีว�มด้อยโอกำ�ส่ยังคีงอยู่ติ่อไป็ กำ�รส่ำ�รวจุระดับโรงเร่ยน เช้่น พื่ิซึ่� (PISA) แส่ดง
ให้เห็นกำ�รแบ่งแยกำที่�งเศึรษฐกำิจุและส่ังคีมในระดับสู่งในป็ระเที่ศึเช้่น ช้ิล่และเม็กำซึ่ิโกำ ซึ่ึ�งโรงเร่ยนติ้องจุัดส่รรนักำเร่ยนจุำ�นวนคีรึ�งหนึ�ง
ใหม่ห�กำติ้องกำ�รให้ม่กำ�รผส่มผส่�นที่�งเศึรษฐกำิจุและสั่งคีมที่่�เป็็นแบบอย่�งเด่ยวกัำน กำ�รแบ่งแยกำในโรงเร่ยนป็ระเภที่น่�แที่บจุะไม่ม่
กำ�รเป็ล่�ยนแป็ลงในช้่วงป็ี 2000 – 2015

การระบุความต้องการพิเศษด้านการศึกษาอาจยังเป็นข้อถกเถียง กำ�รระบุคีว�มติ้องกำ�รส่�ม�รถที่ำ�ให้คีรูที่ร�บคีว�มติ้องกำ�ร
ของนักำเร่ยน และช้่วยเหล่อและอำ�นวยคีว�มส่ะดวกำได้ แติ่เด็กำกำ็อ�จุถูกำต่ิติร�จุ�กำเพื่่�อน คีรู และผู้บริห�ร ที่ำ�ให้เกำิดพื่ฤติิกำรรมที่่�
เป็็นกำ�รเหม�รวมติ่อนักำเร่ยนเหล่�นั�น และอ�จุกำระติุ้นให้ม่วิธ์่กำ�รที่�งกำ�รแพื่ที่ย์เข้�ม�เกำ่�ยวข้อง เม่�อเร็ว ๆ น่�ป็ระเที่ศึโป็รติุเกำส่ม่
กำ�รออกำกำฎหม�ยวธิ์ก่ำ�รกำำ�หนดคีว�มต้ิองกำ�รพิื่เศึษแบบไม่ระบปุ็ระเภที่ คีว�มคี�ดหวงัติำ��อนัเน่�องม�จุ�กำกำ�รติต่ิร� เช่้น ม่คีว�มลำ�บ�กำ
ในกำ�รเร่ยนรู้ อ�จุจุะกำล�ยเป็็นกำ�รบรรลุเป็้�หม�ยของตินเอง ส่ัดส่่วนของนักำเร่ยนในยุโรป็ที่่�ได้รับกำ�รระบุว่�ม่คีว�มติ้องกำ�รพิื่เศึษ
ด้�นกำ�รศึึกำษ�ม่ติั�งแต่ิร้อยละ 1 ในป็ระเที่ศึส่ว่เดน ไป็จุนถึงร้อยละ 20 ในส่ก็ำอติแลนด์ คีว�มพิื่กำ�รที่�งกำ�รเร่ยนรูเ้ป็็นคีว�มต้ิองกำ�รพิื่เศึษ
ป็ระเภที่ที่่�ใหญ่ที่่�ส่ดุในส่หรฐัอเมรกิำ� แต่ิไม่เป็็นที่่�รูจุ้กัำในญ่�ปุ่็น คีว�มหล�กำหล�ยเหล่�น่�เป็็นผลม�จุ�กำคีว�มแติกำต่ิ�งในกำ�รกำำ�หนดป็ระเภที่
ของกำ�รศึึกำษ�ในแติ่ละป็ระเที่ศึ ซึ่ึ�งเง่�อนไขของส่ถ�บัน กำ�รเงิน และกำ�รอบรมม่คีว�มหล�กำหล�ย และผลกำระที่บด้�นนโยบ�ยกำ็เช้่นกำัน

การก�ากับดูแลและการเงิน
การสร้างการศึกษาท่ีครอบคลุมให้เกิดข้ึนไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้มีบทบาทด้านนโยบายการศึกษาเพียงฝ่่ายเดียว 
กำ�รป็ระส่�นบริกำ�รต่ิ�ง ๆ  เข้�ด้วยกัำนส่�ม�รถป็รับป็รุงวิธ่์กำ�รพิื่จุ�รณ�คีว�มติอ้งกำ�รของเด็กำ รวมทัี่�งคุีณภ�พื่ของบริกำ�ร และป็ระสิ่ที่ธิ์ผล
ในกำ�รใช้้ต้ินทุี่นให้ด่ขึ�น กำ�รป็ระส่�นง�นจุะส่ำ�เร็จุได้เม่�อผู้ให้บริกำ�รร�ยหนึ�งที่ำ�หน้�ท่ี่�เป็็นจุุดส่่งต่ิอถึงกำ�รบริกำ�รอ่�น กำ�รที่ำ�แผนท่ี่� 
กำ�รให้บริกำ�รกำ�รศึึกำษ�แบบคีรอบคีลมุใน 18 ป็ระเที่ศึในยโุรป็ โดยส่่วนใหญ่อ้�งอิงถึงนักำเร่ยนพิื่กำ�ร แส่ดงให้เห็นว่�กำระที่รวงศึึกำษ�ธิ์กำ�ร
รับผิดช้อบเร่�องคีรู กำ�รบริห�รโรงเร่ยน และ ส่่�อกำ�รเร่ยน กำระที่รวงส่�ธ์�รณสุ่ขรับผิดช้อบเร่�องบริกำ�รกำ�รกำลั�นกำรอง กำ�รป็ระเมิน และ
กำ�รฟ้�นฟู และกำระที่รวงคีว�มคุ้ีมคีรองที่�งสั่งคีมรับผิดช้อบเร่�องคีว�มช่้วยเหล่อด้�นกำ�รเงิน 

การแบ่งหน้าทีค่วามรบัผิดชอบไม่ได้รบัประกนัว่าจะมกีารท�างานร่วมกนั การร่วมมอื และการประสานงานในแนวราบ บรรที่ดัฐ�น  
ธ์รรมเน่ยม และวัฒนธ์รรมกำ�รที่ำ�ง�นซึ่ึ�งม่พื่ิธ์่ร่ติองที่่�ฝัังร�กำลึกำเป็็นอุป็ส่รรคีติ่อกำ�รเป็ล่�ยนผ่�นจุ�กำกำ�รให้บริกำ�รแบบยึดติิดแติ่เพ่ื่ยง
หน่วยง�นของติน ที่รัพื่ย�กำรที่่�ไม่เพื่่ยงพื่ออ�จุเป็็นป็ัจุจุัยหนึ�ง หนึ�งในส่�มของศึูนย์ที่รัพื่ย�กำรกำ�รป็ระเมินที่�งกำ�รศึึกำษ�ระดับป็ระเที่ศึ
ในเคีนย�ซึ่ึ�งกำ่อติั�งขึ�นเพื่่�อขย�ยโอกำ�ส่กำ�รเข้�ถึงกำ�รศึึกำษ�แกำ่เด็กำพื่ิกำ�รม่เจุ้�หน้�ท่ี่�เพื่่ยงหนึ�งคีนแที่นท่ี่�จุะเป็็นคีณะส่หวิช้�ช้่พื่ดังที่่�ได้
คี�ดหม�ยไว้ ส่ิ�งท่ี่�จุำ�เป็็นติ้องม่คี่อม�ติรฐ�นซึึ่�งกำำ�หนดคีว�มรับผิดช้อบไว้อย่�งชั้ดเจุนและวัดผลได้ ป็ระเที่ศึรวันด�พัื่ฒน�ม�ติรฐ�น
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ให้ผู้ติรวจุส่อบที่ำ�กำ�รป็ระเมินกำ�รเป็็นส่่วนหนึ�งในห้องเร่ยน ผู้ม่บที่บ�ที่ทัี่�งหล�ยในป็ระเที่ศึจุอร์แดนใช้้ม�ติรฐ�นเฉพื่�ะส่ำ�หรับกำ�รให้
ใบอนุญ�ติและวิที่ยฐ�นะแกำ่ศึูนย์กำ�รศึึกำษ�พื่ิเศึษ ซึ่ึ�งยุที่ธ์ศึ�ส่ติร์ 10 ป็ีฉบับใหม่จุะกำล่�วถึงป็ระเด็นน่�

การประสานภาคส่วนของรัฐบาลในแนวดิ่งและการให้ความช่วยเหลือรัฐบาลท้องถิ่นมีความจ�าเป็น รัฐบ�ลกำล�งจุะติ้องให้เงิน
ส่นับส่นุนพื่ันธ์กำิจุที่่�ให้ไว้กำับรัฐบ�ลที่้องถิ�นที่ั�งหมด รวมถึงกำ�รพื่ัฒน�ศึักำยภ�พื่ด้วย กำ�รป็ฏิิรูป็เพื่่�อย้�ยนักำเร่ยนออกำจุ�กำโรงเร่ยนป็ระจุำ�
ของรัฐส่่วนใหญ่ในป็ระเที่ศึมอลโดว�ติ้องหยุดช้ะงักำเพื่ร�ะเงินออมไม่ได้รับกำ�รโอนไป็ยังหน่วยง�นของรัฐบ�ลที่้องถิ�นและโรงเร่ยน
ซึ่ึ�งรับเด็กำเหล่�นั�น กำ�รป็ระเมินผลคีรึ�งระยะของโคีรงกำ�รภ�คีกำ�รศึึกำษ�ระดับโรงเร่ยน และกำ�รป็ระชุ้มเช้ิงป็ฏิิบัติิกำ�รเร่�องกำ�รศึึกำษ�
ซึ่ึ�งรวมทุี่กำคีนเป็็นส่่วนหนึ�งคีรั�งแรกำในป็ระเที่ศึเนป็�ลแส่ดงให้เห็นว่� ในขณะที่่�ติำ�แหน่งง�นในรัฐบ�ลกำล�งบ�งติำ�แหน่งม่กำ�รโยกำย้�ย
ไป็ยังที่้องถิ�นเน่�องจุ�กำเป็็นส่่วนหนึ�งของกำ�รกำระจุ�ยอำ�น�จุ คีว�มส่�ม�รถของรัฐบ�ลที่้องถิ�นในกำ�รส่นับส่นุนกำ�รจุัดบริกำ�รกำ�รศึึกำษ�
ยังไม่เข้มแข็งพื่อ

วิธีการให้เงินทุนสนับสนุนสามรูปแบบมีความส�าคัญต่อความเสมอภาคและความครอบคลุมในการศึกษา รูป็แบบที่่�หนึ�ง อ�จุจุะ
ช้ดเช้ยหร่อไม่ช้ดเช้ยคีว�มด้อยโอกำ�ส่เช้ิงสั่มพัื่ที่ธ์์ในกำ�รจัุดส่รรที่รัพื่ย�กำรไป็สู่่รัฐบ�ลที่้องถิ�นหร่อโรงเร่ยนด้วยเงินอุดหนุนร�ยบุคีคีล  
รัฐบ�ลกำล�งของป็ระเที่ศึอ�ร์เจุนติิน�จุัดส่รรเงินอุดหนุนเป็็นเงินรวมให้กำับรัฐบ�ลระดับจุังหวัด โดยพื่ิจุ�รณ�ป็ระช้�กำรในช้นบที่และ
ป็ระช้�กำรที่่�ไม่ได้เข้�เร่ยนเป็็นส่่วนป็ระกำอบ จุังหวัดติ่�ง ๆ ร่วมส่นับส่นุนเงินทีุ่นจุ�กำร�ยได้ของจุังหวัดซึ่ึ�งม่ระดับแติกำติ่�งกำันอย่�งม�กำ  
ที่ำ�ให้เกิำดคีว�มไม่เท่ี่�เท่ี่ยม รูป็แบบท่ี่�ส่อง นโยบ�ยและโคีรงกำ�รส่นับส่นุนเงินทุี่นด้�นกำ�รศึึกำษ�อ�จุเน้นเป้็�หม�ยไป็ยังนักำเร่ยนและ
คีรอบคีรัวในรูป็แบบเงินส่ด (เช่้นทุี่นกำ�รศึึกำษ�) และกำ�รยกำเว้นกำ�รช้ำ�ระเงิน (เช่้นค่ี�ธ์รรมเน่ยม) ป็ระม�ณหนึ�งในส่่�ของป็ระเที่ศึทัี่�งหมด
ม่แผนง�นส่นับส่นุนผู้ด้อยโอกำ�ส่ที่�งสั่งคีมเพ่ื่�อให้เข้�ถึงกำ�รศึึกำษ�ระดับอุดมศึึกำษ� รูป็แบบท่ี่�ส่�ม นโยบ�ยและแผนง�นกำ�รให้เงิน 
ทุี่นท่ี่�ไม่ได้เฉพื่�ะเจุ�ะจุงด้�นกำ�รศึึกำษ�อ�จุม่ผลกำระที่บต่ิอกำ�รศึึกำษ�อย่�งม�กำ กำ�รให้เงินส่ดแบบม่เง่�อนไขเป็็นช่้วงระยะเวล�ย�วใน
ล�ติินอเมริกำ�ที่ำ�ให้จุำ�นวนปี็กำ�รศึึกำษ�ท่ี่�ส่ำ�เร็จุเพิื่�มขึ�นระหว่�ง 0.5 ถึง 1.5 ปี็

การจัดหาเงินทุนส�าหรับการศึกษาซ่ึงครอบคลุมความพิการต้องมีจุดเน้นเพ่ิมเติม ข้อแนะนำ�ค่ีอกำ�รจัุดห�เงินทุี่นด้วยวิธ่์กำ�รคู่ีขน�น
โดยกำ�รเส่ริมกำลไกำป็กำติิด้วยแผนง�นท่ี่�เน้นเป้็�หม�ย ผู้กำำ�หนดนโยบ�ยต้ิองระบุม�ติรฐ�นกำ�รให้บริกำ�รและค่ี�ใช้้จุ่�ยท่ี่�จุะคีรอบคีลุม 
ระบุคีว�มท้ี่�ที่�ยในกำ�รเพิื่�มค่ี�ใช้้จุ่�ยเม่�อคีว�มต้ิองกำ�รพิื่เศึษม่อัติร�เพิื่�มขึ�น และกำำ�หนดวิธ่์ท่ี่�จุะระบุคีว�มส่ำ�คัีญหลักำ ให้เงินส่นับส่นุน  
และให้บริกำ�รแบบเน้นเป็้�หม�ยส่ำ�หรับคีว�มติ้องกำ�รท่ี่�หล�กำหล�ย นอกำจุ�กำน่�ยังติ้องกำำ�หนดผลลัพื่ธ์์ท่ี่�จุะยังคีงส่ร้�งแรงกำดดันติ่อ
เจุ้�หน้�ที่่�ท้ี่องถิ�นและโรงเรย่นให้หลก่ำเล่�ยงกำ�รให้บริกำ�รเพ่ื่�อวตัิถปุ็ระส่งค์ีเฉพื่�ะส่ำ�หรบันกัำเรย่นที่่�ได้รบักำ�รวนิจิุฉยัว่�มค่ีว�มต้ิองกำ�รพื่เิศึษ  
และม่กำ�รแยกำส่ภ�พื่แวดล้อมโดยเฉพื่�ะ ซึ่ึ�งเป็็นกำ�รเส่่ยป็ระโยช้น์ของคีนกำลุ ่มอ่�นหร่อคีว�มจุำ�เป็็นด้�นกำ�รเงินโดยทัี่�วไป็ 
ป็ระเที่ศึฟินแลนด์กำำ�ลังกำ้�วไป็สู่่ที่ิศึที่�งน่�

แม้ประเทศท่ีร�่ารวยกว่าก็ขาดข้อมูลการจัดหาเงินทุนสนับสนุนการศึกษาส�าหรับนักเรียนพิการ โคีรงกำ�รซึ่ึ�งจัุดที่ำ�แผนท่ี่�กำ�รให้เงิน
ทุี่นส่นับส่นุนกำ�รศึึกำษ�แบบคีรอบคีลุมในป็ระเที่ศึยุโรป็พื่บว่�ม่เพ่ื่ยง 5 ป็ระเที่ศึจุ�กำ 18 ป็ระเที่ศึเท่ี่�นั�นท่ี่�ม่ข้อมูลท่ี่�เก่ำ�ยวข้อง ไม่ม่กำลไกำ
กำ�รให้เงินทุี่นส่นับส่นุนใดท่ี่�ด่เลิศึเน่�องจุ�กำป็ระเที่ศึม่คีว�มแติกำต่ิ�งกัำนทัี่�งในด้�นป็ระวัติิศึ�ส่ติร์ คีว�มเข้�ใจุต่ิอกำ�รศึึกำษ�แบบคีรอบคีลุม  
และระดับของกำ�รกำระจุ�ยอำ�น�จุ ม่ป็ระเที่ศึจุำ�นวนไม่ม�กำท่ี่�กำำ�ลังเป็ล่�ยนแป็ลงจุ�กำกำ�รให้นำ��หนักำกัำบหล�ยป็ัจุจัุย (เช้่น โดยป็ระเภที่
คีว�มบกำพื่ร่องของร่�งกำ�ย) ซึ่ึ�งอ�จุจุะที่ำ�ให้จุำ�นวนนักำเร่ยนที่่�ถูกำระบุว่�ม่คีว�มติ้องกำ�รพื่ิเศึษขย�ยติัวม�กำขึ�น ไป็สู่่กำ�รใช้้สู่ติรคีำ�นวณ
แบบง่�ยส่ำ�หรับโรงเร่ยนกำระแส่หลักำ หล�ยป็ระเที่ศึส่นับส่นุนกำ�รใช้้ที่รัพื่ย�กำร เคีร่�องม่ออำ�นวยคีว�มส่ะดวกำ และโอกำ�ส่ในกำ�รพื่ัฒน�
ศึักำยภ�พื่ร่วมกำัน

ประเทศท่ียากจนกว่ามักจะต้องต่อสู้ด้ินรนในการให้เงินสนับสนุนการเปล่ียนจากการศึกษาพิเศษไปสู่การศึกษาแบบครอบคลุม  
บ�งป็ระเที่ศึม่กำ�รเพิื่�มงบป็ระม�ณเพ่ื่�อให้คีรอบคีลุมนักำเร่ยนซึึ่�งม่คีว�มพิื่กำ�ร งบป็ระม�ณปี็ 2018/2019 ของป็ระเที่ศึมอริเช่้ยส่
ม่กำ�รเพิื่�มเงินอุดหนุนร�ยบุคีคีลป็ระจุำ�ปี็ส่ำ�หรับอุป็กำรณ์กำ�รส่อน ส่�ธ์�รณูป็โภคี เฟอร์นิเจุอร์และเคีร่�องม่อส่ำ�หรับนักำเร่ยนซึึ่�งม่
คีว�มต้ิองกำ�รพิื่เศึษเป็็นส่่�เท่ี่�

หลักสูตร หนังสือแบบเรียน และการประเมิน
ทางเลือกหลักสูตรสามารถสนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อสังคมที่ครอบคลุมและเป็นประชาธิปไตย หลักำสู่ติรติ้องรับรองว่�บุคีคีล
ซึ่ึ�งม่คีว�มเส่่�ยงติ่อกำ�รถูกำกำ่ดกำันทีุ่กำกำลุ่มนั�นเป็็นส่่วนพื่่�นฐ�นของโคีรงกำ�รกำ�รศึึกำษ� ไม่ว่�จุะเป็็นในส่่วนของเน่�อห�หลักำสู่ติรหร่อ
กำ�รนำ�หลักำสู่ติรไป็ป็ฏิิบัติิ กำ�รใช้้หลักำสู่ติรที่่�แติกำติ่�งและม่ม�รติรฐ�นติ่�งกัำนส่ำ�หรับเฉพื่�ะบ�งกำลุ่มเป็็นอุป็ส่รรคีติ่อคีว�มคีรอบคีลุม
และก่ำอให้เกิำดกำ�รติต่ิร� แม้กำระนั�นหล�ยป็ระเที่ศึก็ำยงัคีงส่อนนกัำเร่ยนพื่กิำ�รด้วยหลกัำสู่ติรพื่เิศึษ ใช้้หลกัำสู่ติรป็ระเที่ศึบ้�นเกิำดกำบันกัำเร่ยน 
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ผู้ล่�ภัยเพื่่�อกำระตุิ้นให้ย้�ยถิ�นฐ�นกำลับป็ระเที่ศึ และม่แนวโน้มท่ี่�จุะผลักำนักำเร่ยนท่ี่�ม่ผลกำ�รเร่ยนติำ��กำว่�ไป็ยังส่�ยกำ�รเร่ยนที่่�ช้้�กำว่� 
ม่คีว�มที่�้ที่�ยป็ร�กำฏิขึ�นในบริบที่ที่่�แติกำติ�่งกำนั เช้่น ป็ระช้�กำรผู้พื่ลัดถิ�นภ�ยในป็ระเที่ศึบอส่เน่ยและเฮอร์เซึ่โกำว่น� ป็ระเด็นเพื่ศึส่ภ�พื่
ในป็ระเที่ศึเป็รู ช้นกำลุ่มน้อยที่�งภ�ษ�ในป็ระเที่ศึไที่ย ผู้ล่�ภัยช้�วบูรุนด่และคีองโกำในป็ระเที่ศึแที่นซึ่�เน่ย และช้นพื่่�นเม่องในป็ระเที่ศึ
แคีน�ด� 23 ป็ระเที่ศึจุ�กำ 49 ป็ระเที่ศึในยุโรป็ไม่ได้กำล่�วถึงกำ�รแส่ดงออกำถึงวิถ่ที่�งเพื่ศึและอัติลักำษณ์ที่�งเพื่ศึส่ภ�พื่ไว้อย่�งช้ัดเจุน 

หลักสูตรท่ีครอบคลุมจะต้องเช่ือมโยง ยืดหยุ่น และตอบสนองต่อความต้องการ หลักำฐ�นจุ�กำกำ�รป็ระเมนิผลซึึ่�งจัุดที่ำ�โดยป็ระช้�ช้นใน 
เอเช่้ยใต้ิและอนุภูมิภ�คีซึ่�ฮ�ร�ในแอฟริกำ�ช่้�ให้เห็นถึงช่้องว่�งขน�ดใหญ่ระหว่�งวัติถุป็ระส่งค์ีของหลักำสู่ติรและผลลัพื่ธ์์ในกำ�รเร่ยนรู้  
เม่�อหลักำสู่ติรจัุดไว้เพ่ื่�อนักำเร่ยนท่ี่�ม่อภิสิ่ที่ธ์ิ์และส่ำ�หรับคีว�มรู้บ�งป็ระเภที่เที่่�นั�นก็ำจุะที่ำ�ให้เกิำดคีว�มไม่เท่ี่�เท่ี่ยมกัำนในกำ�รนำ�ไป็ฏิิบัติิ
ระหว่�งพ่ื่�นท่ี่�เม่องและช้นบที่ เช่้นท่ี่�ตัิวอย�่งกำ�รศึึกำษ�หลกัำสู่ติรคีณติิศึ�ส่ติรร์ะดับป็ระถมศึึกำษ�ในป็ระเที่ศึยกัูำนด�แส่ดงใหเ้ห็น กำ�รเร่ยน
รู้ด้วยภ�ษ�แม่เป็็นสิ่�งส่ำ�คัีญม�กำโดยเฉพื่�ะในโรงเร่ยนป็ระถมศึึกำษ�เพ่ื่�อหล่กำเล่�ยงกำ�รเกิำดคีว�มแติกำต่ิ�งในกำ�รเร่ยนรู้ และเพิื่�มคีว�มเร็ว
ในกำ�รเร่ยนรู้และกำ�รที่ำ�คีว�มเข้�ใจุ กำ�รศึึกำษ�แบบหล�ยภ�ษ�ในรัฐโอด่ช้� ป็ระเที่ศึอินเด่ย คีรอบคีลุมโรงเร่ยนป็ระถมศึึกำษ� 1,500 โรง  
และม่ภ�ษ�เผ่�ในกำ�รส่อน 21 ภ�ษ� ในโลกำน่�ม่เพื่่ยง 41 ป็ระเที่ศึที่่�ยอมรับภ�ษ�ม่อเป็็นภ�ษ�ที่�งกำ�ร และ 21 ป็ระเที่ศึในน่�อยู่ใน
ส่หภ�พื่ยโุรป็ นกัำเรย่นร้อยละ 19 ในป็ระเที่ศึออส่เติรเล่ยเร่ยนรูผ่้�นหลกัำส่ตูิรซึ่ึ�งมก่ำ�รป็รบัป็รงุ หลกัำส่ตูิรไม่คีวรนำ�ไป็สู่ท่ี่�งตินัในกำ�รศึกึำษ�  
แติ่คีวรเส่นอหนที่�งส่ำ�หรับโอกำ�ส่ที่�งกำ�รศึึกำษ�ที่่�ติ่อเน่�อง

หนังสือแบบเรียนสามารถท�าให้การเหมารวมยังคงอยู่ต่อไป กำ�รกำล่�วถึงช้นกำลุ่มน้อยที่�งช้�ติิพัื่นธ์ุ์ ภ�ษ� ศึ�ส่น� และช้นพ่ื่�นเม่อง 
ในหนงัส่่อแบบเร่ยนขึ�นอยูก่ำบับริบที่ด้�นป็ระวติัิศึ�ส่ติรแ์ละบรบิที่ของป็ระเที่ศึเป็็นอย�่งม�กำ ปั็จุจัุยท่ี่�ม่ผลติอ่กำ�รป็ฏิิบัติิต่ิอช้นกำลุ่มน้อย
ของป็ระเที่ศึ ได้แก่ำ กำ�รม่อยู่ของป็ระช้�กำรกำลุ่มช้นพ่ื่�นเม่อง คีว�มโดดเด่นด้�นป็ระช้�กำร กำ�รเม่อง หร่อเศึรษฐกำิจุของกำลุ่มช้�ติิพัื่นธ์ุ์
หนึ�งใด ป็ระวัติิศึ�ส่ติร์กำ�รแบ่งแยกำหร่อคีว�มขัดแย้ง แนวคีว�มคิีดเร่�องคีว�มเป็็นช้�ติิ และบที่บ�ที่ของกำ�รย้�ยถิ�นเข้�ป็ระเที่ศึ  
หนังส่่อแบบเร่ยนอ�จุจุะกำล่�วถึงช้นกำลุ่มน้อยในลักำษณะท่ี่�จุะลดหร่อเพิื่�มระดับกำ�รได้รับกำ�รยอมรับ หร่อกำ�รท่ี่�พื่วกำเข�ยอมรับว่� 
ตินเองเป็็น “คีนอ่�น” ภ�พื่ลักำษณ์และกำ�รบรรย�ยท่ี่�ไม่เหม�ะส่มซึึ่�งเช่้�อมโยงกัำบคุีณลักำษณะบ�งป็ระกำ�รของกำลุ่มป็ระช้�กำรใด
โดยเฉพื่�ะส่�ม�รถที่ำ�ให้นักำเร่ยนท่ี่�ไม่ได้ม่ภูมิหลังม�จุ�กำกำลุ่มท่ี่�โดดเด่นรู้สึ่กำว่�ไม่ได้รับกำ�รกำล่�วถึง ถูกำเข้�ใจุผิด คัีบข้องใจุ และแป็ลกำแยกำ  
ในหล�ย ๆ ป็ระเที่ศึผู้หญิงมักำจุะได้รับกำ�รกำล่�วถึงน้อยกำว่�ท่ี่�คีวรและถูกำเหม�รวม สั่ดส่่วนของผู้หญิงในเน่�อห�และภ�พื่ของหนังส่่อ
แบบเร่ยนภ�ษ�อังกำฤษระดับมัธ์ยมศึึกำษ�ม่ร้อยละ 44 ในป็ระเที่ศึอนิโดน่เซ่ึ่ย ร้อยละ 37 ในบงัคีล�เที่ศึ และ ร้อยละ 24 ในจุงัหวัดปั็นจุ�ป็ 
ป็ระเที่ศึป็�ก่ำส่ถ�น ผู้หญิงอยู่ในอ�ช่้พื่ท่ี่�ม่เก่ำยรติิน้อยกำว่�และถูกำมองว่�เป็็นคีนเก็ำบตัิว

การประเมินท่ีมีคุณภาพเป็นส่วนส�าคัญของระบบการศึกษาแบบครอบคลุม กำ�รป็ระเมินมักำจุะที่ำ�อย่�งแคีบเกำินไป็ เช่้น  
กำำ�หนดกำ�รรับนักำเร่ยนเข้�ในโรงเร่ยนบ�งแห่ง หร่อกำ�รจุัดส่รรท่ี่�เร่ยนในส่�ยกำ�รเร่ยนเฉพื่�ะ และส่่�อถึงพัื่นธ์กิำจุในกำ�รส่ร้�ง 
คีว�มคีรอบคีลมุของรัฐบ�ลท่ี่�ขัดแย้งกัำน กำ�รป็ระเมนิเพ่ื่�อวัดคีว�มรู้รวบยอดระหว�่งป็ระเที่ศึขน�ดใหญม่่แนวโน้มท่ี่�จุะตัิดนักำเร่ยนพิื่กำ�ร
หร่อม่คีว�มลำ�บ�กำในกำ�รเร่ยนรู้ออกำ กำ�รป็ระเมนิคีวรจุะมุ่งเนน้ท่ี่�ภ�ระง�นของนกัำเร่ยนว่�จัุดกำ�รแกำปั้็ญห�อย�่งไร สิ่�งใดม่คีว�มยุ่งย�กำ  
และจุะป็รับสิ่�งใดเพ่ื่�อให้ส่�ม�รถที่ำ�ให้ส่ำ�เร็จุลุล่วง กำ�รเป็ล่�ยนจุ�กำกำ�รป็ระเมินเพ่ื่�อวัดคีว�มรู้รวบยอดเม่�อคีรบรอบวงจุรกำ�รศึึกำษ� 
ไป็สู่่กำ�รป็ระเมินเพ่ื่�อป็รับป็รุงติลอดช่้วงเวล�กำ�รศึึกำษ�จุะที่ำ�ให้กำ�รป็ระเมินเหม�ะส่มส่ำ�หรับวัติถุป็ระส่งค์ีของกำ�รศึึกำษ�แบบคีรอบคีลุม  
กำ�รป็รับเง่�อนไขเพ่ื่�ออำ�นวยคีว�มส่ะดวกำในกำ�รที่ดส่อบเป็็นสิ่�งจุำ�เป็็น แต่ิจุะม่ข้อส่งสั่ยเร่�องคีว�มน่�เช่้�อถ่อเน่�องจุ�กำเป็็นกำ�รที่ำ�ให้
นักำเร่ยนเข้�ไดกั้ำบแบบกำ�รป็ระเมนิ สิ่�งท่ี่�คีวรเน้นค่ีอกำ�รป็ระเมนิส่�ม�รถส่นบัส่นุนกำ�รเร่ยนรู้ของนกัำเร่ยนซึึ่�งม่คีว�มบกำพื่รอ่ง ในป็ระเที่ศึ
อนุภูมิภ�คีซึ่�ฮ�ร�ในแอฟริกำ� 7 ป็ระเที่ศึ ไม่ม่คีรูท่ี่�ม่คีว�มรู้พ่ื่�นฐ�นด้�นกำ�รป็ระเมินนักำเร่ยนเลย 

ปัจจยัหลายอย่างต้องสอดคล้องกันเพือ่การปฏริปูหลกัสตูร หนังสอืแบบเรยีน และการประเมนิทีค่รอบคลมุ ต้ิองมก่ำ�รพื่ฒัน�ศึกัำยภ�พื่
เพื่่�อให้ผู้ม่ส่่วนเกำ่�ยวข้องส่�ม�รถที่ำ�ง�นร่วมกัำนและคิีดในเช้ิงยุที่ธ์ศึ�ส่ติร์ได้ และติ้องม่คีว�มร่วมม่อเพื่่�อให้ทุี่กำภ�คีส่่วนร่วมเป็็นเจุ้�ของ
กำระบวนกำ�รและที่ำ�ง�นเพื่่�อบรรลุวัติถุป็ระส่งคี์เด่ยวกำัน กำ�รที่ำ�ให้หลักำสู่ติร หนังส่่อแบบเร่ยน และกำ�รป็ระเมินซึึ่�งคีรอบคีลุมทีุ่กำคีน
ป็ระส่บผลส่ำ�เร็จุจุะติ้องม่กำระบวนกำ�รซึ่ึ�งทีุ่กำคีนม่ส่่วนร่วม ติั�งแติ่กำ�รกำำ�หนดรูป็แบบ กำ�รพื่ัฒน� และกำ�รนำ�ไป็ใช้้จุริง

ครูและบุคลากรสนับสนุนด้านการศึกษา
ในการศึกษาแบบครอบคลุม ครูทุกคนควรเตรียมพร้อมท่ีจะสอนนักเรียนทุกคน คีว�มคีรอบคีลุมจุะไม่บรรลุผลนอกำจุ�กำว่�คีรูจุะเป็็น
ผู้นำ�กำ�รเป็ล่�ยนแป็ลง โดยม่ค่ี�นิยม คีว�มรู้ และทัี่ศึนคีติิท่ี่�จุะเอ่�อให้นักำเร่ยนทุี่กำคีนป็ระส่บผลส่ำ�เร็จุ บ่อยคีรั�งท่ี่�ทัี่ศึนคีติิของคีรูมักำจุะ 
ผส่มผส่�นพัื่นธ์กิำจุเข้�กัำบหลักำกำ�รของคีว�มคีรอบคีลุม โดยคีรูยังไม่มั�นใจุในคีว�มพื่ร้อมของตินเองและคีว�มพื่ร้อมของระบบ
ท่ี่�จุะส่นับส่นุน คีรูอ�จุไม่ม่ภูมิต้ิ�นที่�นต่ิอคีว�มลำ�เอ่ยงและกำ�รเหม�รวมที่�งส่ังคีม ในกำ�รส่อนท่ี่�คีรอบคีลุมคีรูจุะต้ิองยอมรับ
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คีว�มหล�กำหล�ยและติระหนักำว่�นักำเร่ยนทุี่กำคีนเร่ยนรู้โดยกำ�รเช่้�อมโยงสิ่�งท่ี่�เร่ยนรู้ในห้องเร่ยนกัำบป็ระส่บกำ�รณ์ในช่้วิติจุริง ในขณะท่ี่�
กำ�รศึึกำษ�ของคีรูและโอกำ�ส่กำ�รเร่ยนรู้ที่�งวิช้�ช่้พื่ม่กำ�รกำำ�หนดรูป็แบบม�ในลักำษณะนั�น มุมมองท่ี่�ม่ต่ิอนักำเร่ยนว่�บกำพื่ร่อง ไม่ส่�ม�รถ
ท่ี่�จุะเร่ยนรู้ได้ หร่อไม่ม่คีว�มส่�ม�รถ อ�จุที่ำ�ให้คีรูมองไม่เห็นว่�คีว�มส่�ม�รถในกำ�รเร่ยนรู้ของนักำเร่ยนแต่ิละคีนนั�นเปิ็ดกำว้�ง

ความไม่พร้อมในการสอนแบบครอบคลุมอาจเป็นผลมาจากความแตกต่างเร่ืองความรู้ในการสอน ในกำ�รส่ำ�รวจุระหว่�งป็ระเที่ศึ
เร่�องกำ�รส่อนและกำ�รเร่ยนรู้ ปี็ 2018 ป็ระม�ณร้อยละ 25 ของคีรูร�ยง�นว่�ม่คีว�มต้ิองกำ�รพัื่ฒน�วิช้�ช่้พื่ในกำ�รส่อนนักำเร่ยน
ซึึ่�งม่คีว�มติ้องกำ�รพื่ิเศึษอย่�งม�กำ ในป็ระเที่ศึซึ่ึ�งใช้้ภ�ษ�ฝัรั�งเศึส่เป็็นหลักำในอนุภูมิภ�คีซึ่�ฮ�ร�ของแอฟริกำ� 10 ป็ระเที่ศึพื่บว่�
ร้อยละ 8 ของคีรูชั้�นป็ระถมศึึกำษ�ปี็ท่ี่� 2 และ 6 ได้รับกำ�รอบรมระหว่�งป็ระจุำ�กำ�รเร่�องกำ�รศึึกำษ�ท่ี่�คีรอบคีลุม กำ�รเป็ล่�ยนแป็ลง 
สิ่�งท่ี่�เคียที่ำ�ม� เช่้น กำ�รเติร่ยมคีรูหล�ยป็ระเภที่ส่ำ�หรับนักำเร่ยนหล�ยป็ระเภที่ในส่ภ�พื่แวดล้อมซึึ่�งแยกำเฉพื่�ะเป็็นสิ่�งจุำ�เป็็น กำ�รท่ี่�
คีรูจุะม่คุีณภ�พื่ด่ได้นั�นกำ�รศึึกำษ�ของคีรูจุะต้ิองคีรอบคีลุมกำ�รส่อนหล�กำหล�ยด้�นส่ำ�หรับนักำเร่ยนทุี่กำคีน ตัิ�งแต่ิเที่คีนิคีกำ�รส่อนและ
กำ�รจัุดกำ�รห้องเร่ยน ไป็จุนถึงคีณะส่หวิช้�ช่้พื่ และวิธ่์กำ�รป็ระเมินกำ�รเร่ยนรู้ และคีวรม่กำ�รติิดติ�มช่้วยเหล่อให้คีรูส่�ม�รถนำ�ทัี่กำษะ
ใหม่ ๆ ไป็ใช้้ในห้องเร่ยนได้ นโยบ�ยกำ�รศึึกำษ�แบบคีรอบคีลุมในจัุงหวัดนิวบรันส่วิกำของป็ระเที่ศึแคีน�ด�ม่กำ�รให้โอกำ�ส่ในกำ�รอบรม
แก่ำคีรูเพ่ื่�อส่นับส่นุนนักำเร่ยนออทิี่ส่ติิกำ

ครูต้องการสภาพแวดล้อมในการท�างานและการสนับสนุนท่ีเหมาะสมในการปรับการสอนให้เข้ากับความต้องการของนักเรียน  
คีรูในป็ระเที่ศึกัำมพูื่ช้�ตัิ�งคีำ�ถ�มถึงคีว�มเป็็นไป็ได้ในกำ�รใช้้วิธ่์กำ�รส่อนแบบนักำเร่ยนเป็็นศูึนย์กำล�งในบริบที่ท่ี่�ห้องเร่ยนม่นักำเร่ยน 
จุำ�นวนม�กำ ที่รัพื่ย�กำรส่ำ�หรบักำ�รส่อนข�ดแคีลน และหลกัำสู่ติรซึ่ึ�งกำำ�หนดเป็�้หม�ยไว้สู่งม�กำ กำ�รส่อนใหเ้ข้�กัำบข้อกำำ�หนดด�้นเน่�อห�ท่ี่�
เป็็นม�ติรฐ�นส่ำ�หรับกำ�รป็ระเมนิกำ�รเร่ยนรู้อ�จุที่ำ�ใหค้ีรูป็รับวิธ่์กำ�รส่อนไดย้�กำ คีว�มรว่มม่อระหว�่งคีรตู่ิ�งโรงเร่ยนจุะช่้วยในกำ�รรบัม่อ 
คีว�มที่้�ที่�ยเร่�องคีว�มหล�กำหล�ย โดยเฉพื่�ะในระบบซึึ่�งกำำ�ลังเป็ล่�ยนผ่�นจุ�กำกำ�รแบ่งแยกำไป็สู่่คีว�มคีรอบคีลุม บ�งคีรั�ง
คีว�มร่วมม่อนั�นยังไม่ม่แม้กำระที่ั�งจุ�กำคีรูในโรงเร่ยนเด่ยวกำัน คีรูไม่กำ่�คีนในห้องเร่ยนกำระแส่หลักำในป็ระเที่ศึศึร่ลังกำ�ที่ำ�ง�นร่วมกำันกำับ
เพื่่�อนคีรูในหน่วยง�นคีว�มติ้องกำ�รพื่ิเศึษ

การเพ่ิมจ�านวนบุคลากรสนับสนุนช่วยในการน�านักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเข้าสู่การศึกษาปกติ แติ่กำ�รจัุดส่รรในทัี่�วโลกำ
ยังข�ดแคีลน ผู้ติอบคีำ�ถ�มในกำ�รส่ำ�รวจุของส่หภ�พื่คีรูร�ยง�นว่�บุคีล�กำรส่นับส่นุนข�ดแคีลนในอย่�งน้อยร้อยละ 15 ของป็ระเที่ศึ
ที่ั�งหมด ผู้ช้่วยในกำ�รเร่ยนหร่อกำ�รส่อนในห้องเร่ยนส่�ม�รถเป็็นป็ระโยช้น์อย่�งยิ�ง แติ่ในขณะท่ี่�บที่บ�ที่ของบุคีล�กำรเหล่�น่�คี่อ
กำ�รส่นับส่นุนง�นของคีรู พื่วกำเข�กำลับอยู่ในส่ถ�นะที่่�ถูกำเร่ยกำร้องม�กำกำว่�นั�น คีว�มคี�ดหวังด้�นวิช้�ช่้พื่ท่ี่�เพิื่�มขึ�นในขณะที่่�มักำจุะม่
กำ�รพื่ัฒน�วิช้�ช้่พื่ในระดับติำ��นำ�ไป็สู่่กำ�รเร่ยนรู้ซึ่ึ�งม่คีุณภ�พื่ติำ�� กำ�รกำระที่บติ่อป็ฏิิส่ัมพื่ันธ์์ระหว่�งเพื่่�อนนักำเร่ยน กำ�รเข้�ถึงกำ�รส่อนที่่�
ม่คีุณภ�พื่ลดลง และกำ�รติ่ติร� กำ�รที่่�นักำเร่ยนพื่ิกำ�รในป็ระเที่ศึออส่เติรเล่ยเข้�ไม่ถึงคีรูซึ่ึ�งม่คีุณภ�พื่ส่่วนหนึ�งเป็็นเพื่ร�ะระบบซึ่ึ�งพื่ึ�งพื่�
บุคีล�กำรส่นับส่นุนซึ่ึ�งไม่ม่คีุณภ�พื่ม�กำเกำินไป็

ความหลากหลายของครมูกัจะตามหลงัความหลากหลายของประชากร บ�งคีรั�งสิ่�งน่�เป็็นผลม�จุ�กำปั็ญห�เช้งิโคีรงส่ร้�งที่่�ก่ำดกัำนไม่ให้ 
ส่ม�ช้ิกำของกำลุ่มช้�ยขอบได้ม�ซึ่ึ�งคีุณวุฒิ ส่อนในโรงเร่ยนเม่�อม่คีุณส่มบัติิแล้ว และยังคีงอยู่ในอ�ช่้พื่ติ่อไป็ ระบบคีวรเห็นคีุณคี่�ว่�
คีรูเหล่�น่�ส่�ม�รถส่นับส่นุนให้เกิำดกำ�รรวมเป็็นส่่วนหนึ�งโดยกำ�รให้คีว�มเข้�ใจุอย่�งถ่องแที่้และเป็็นติ้นแบบส่ำ�หรับนักำเร่ยนทีุ่กำคีน 
ส่ัดส่่วนของคีรูจุ�กำวรรณะที่่�ถูกำกำำ�หนดในป็ระเที่ศึอินเด่ย ซึ่ึ�งป็ระกำอบเป็็นร้อยละ 16 ของป็ระช้�กำรของป็ระเที่ศึ เพื่ิ�มขึ�นจุ�กำร้อยละ 9 
เป็็น ร้อยละ 13 ระหว่�งป็ี 2005 และ 2013

โรงเรียน
ความครอบคลุมในการศึกษาต้องมีโรงเรียนซ่ึงรวมทุกคนเป็นส่วนหน่ึง ลักำษณะพ่ื่�นฐ�นซึึ่�งม่ร่วมกัำนในโรงเร่ยน เช่้น ค่ี�นิยมและ
คีว�มเช่้�อท่ี่�ชั้ดเจุนและโดยนัย หร่อคีว�มสั่มพัื่นธ์์ระหว่�งบุคีคีล ซึึ่�งเป็็นสิ่�งกำำ�หนดบรรย�กำ�ศึในโรงเร่ยน ม่คีว�มเช่้�อมโยงกัำบพัื่ฒน�กำ�ร 
ด้�นสั่งคีมและอ�รมณ์และส่วัส่ดิภ�พื่ของนักำเร่ยน สั่ดส่่วนของนักำเร่ยนในกำลุ่มป็ระเที่ศึ OECD ซึึ่�งรู้สึ่กำว่�ตินเองเป็็นส่่วนหนึ�งในโรงเร่ยน
ลดลงจุ�กำร้อยละ 82 ในปี็ 2003 เป็็นร้อยละ 73 ในปี็ 2015 เน่�องจุ�กำสั่ดส่่วนของนักำเร่ยนท่ี่�ม่ภูมิหลังเก่ำ�ยวกัำบกำ�รย�้ยถิ�นฐ�นเข้�ป็ระเที่ศึ
ท่ี่�เพิื่�มขึ�น และระดับคีว�มรู้สึ่กำเป็็นส่่วนหนึ�งของกำลุ่มคีนท้ี่องถิ�นท่ี่�ลดลง

ผู้อ�านวยการโรงเรียนสามารถกระตุ้นให้เกิดการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันในเรื่องความครอบคลุม ผู ้อำ�นวยกำ�รส่�ม�รถแนะแนว
ที่�งกำ�รส่อนที่่�คีรอบคีลุมและว�งแผนกิำจุกำรรมพัื่ฒน�วิช้�ช้่พื่ กำ�รที่ำ�กำ�รศึึกำษ�ระหว่�งป็ระเที่ศึเกำ่�ยวกัำบคีรูซึึ่�งส่อนนักำเร่ยนท่ี่�ม่
คีว�มติ้องกำ�รพื่ิเศึษในโรงเร่ยนกำระแส่หลักำพื่บว่�คีรูซึ่ึ�งได้รับกำ�รแนะแนวด้�นวิช้�กำ�รร�ยง�นว่�ม่คีว�มติ้องกำ�รกำ�รพื่ัฒน�วิช้�ช่้พื่
น้อยกำว่� ในขณะที่่�ภ�ระง�นของผู้อำ�นวยกำ�รม่คีว�มซึ่ับซึ่้อนเพื่ิ�มขึ�น เก่ำอบ 1 ใน 5 (และเพิื่�มขึ�นเป็็นคีรึ�งหนึ�งในป็ระเที่ศึโคีรเอเช้่ย)  
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ไม่ได้รับกำ�รฝัึกำอบรมเร่�องภ�วะผู้นำ�ที่�งวิช้�กำ�รของผู้บริห�รส่ถ�นศึึกำษ� ในระบบกำ�รศึึกำษ� 47 แห่งพื่บว่�ร้อยละ 15 ของ 
ผู้อำ�นวยกำ�รโรงเร่ยน (ซึึ่�งเพิื่�มขึ�นเป็็นม�กำกำว่�ร้อยละ 60 ในป็ระเที่ศึเว่ยดน�ม) ม่คีว�มต้ิองกำ�รกำ�รพัื่ฒน�วิช้�ช่้พื่ด้�นกำ�รส่นับส่นุน
คีว�มเส่มอภ�คีและคีว�มหล�กำหล�ย

การรังแกและความรุนแรงในโรงเรียนท�าให้เกิดการกีดกัน หนึ�งในส่�มของนักำเร่ยนอ�ยุ 11 ถึง 15 ป็ีถูกำรังแกำในโรงเร่ยน นักำเร่ยนที่่� 
ถกูำมองว่�แติกำต่ิ�งไป็จุ�กำบรรที่ดัฐ�นของส่งัคีมหรอ่อดุมคีติิม่แนวโน้มท่ี่�จุะติกำเป็็นเหย่�อม�กำท่ี่�สุ่ด ซึ่ึ�งรวมถึงช้นกำลุม่น้อยที่�งเพื่ศึ ช้�ติพิื่นัธ์ุ์ 
และศึ�ส่น� กำลุ่มย�กำจุน และกำลุ่มที่่�ม่คีว�มติ้องกำ�รพื่ิเศึษ นักำเร่ยนเลส่เบ่ยน เกำย์ รักำร่วมส่องเพื่ศึ ข้�มเพื่ศึ และเพื่ศึกำำ�กำวมในป็ระเที่ศึ
นิวซึ่่แลนด์ม่แนวโน้มที่่�จุะถูกำรังแกำม�กำกำว่�ถึงส่�มเที่่� ร้อยละ 84 ของเด็กำพื่ิกำ�รในป็ระเที่ศึยูกำันด�ม่ป็ระส่บกำ�รณ์เกำ่�ยวกำับคีว�มรุนแรง
จุ�กำเพื่่�อนหร่อเจุ้�หน้�ที่่�เม่�อเที่่ยบกำับร้อยละ 53 ของเด็กำซึ่ึ�งไม่พื่ิกำ�ร วิธ์่ป็ฏิิบัติิในกำ�รจุัดกำ�รห้องเร่ยน กำ�รให้คีำ�แนะนำ� และนโยบ�ย
คีวรกำำ�หนดคีว�มรับผิดช้อบของเจุ้�หน้�ที่่�และวิธ์่กำ�รป็้องกัำนและแกำ้ไขป็ัญห�กำ�รรังแกำและคีว�มรุนแรง วิธ์่กำ�รลงโที่ษไม่คีวรกำระที่บ
ติ่อกำ�รช้่วยเหล่อนักำเร่ยนและกำ�รส่ร้�งบรรย�กำ�ศึซึ่ึ�งม่คีว�มเคี�รพื่ติ่อกำัน

โรงเรยีนต้องปลอดภัยและเขา้ถึงได้ กำ�รเดินที่�งม�โรงเร่ยน กำ�รออกำแบบอ�คี�ร และอุป็กำรณ์ด�้นสุ่ขอน�มัยมักำจุะไมเ่ป็็นไป็ติ�มหลักำ
กำ�รด้�นกำ�รเข้�ถึง กำ�รยอมรับ และกำ�รป็รับติัว นักำเร่ยนหญิงม�กำกำว่�หนึ�งในส่่�ใน 11 ป็ระเที่ศึในแอฟริกำ� เอเช้่ย และล�ติินอเมริกำ�
ร�ยง�นว่�ไม่เคียหร่อแที่บไม่เคียรู้ส่ึกำว่�ป็ลอดภัยระหว่�งเดินที่�งม�หร่อกำลับจุ�กำโรงเร่ยน ไม่ม่โรงเร่ยนไหนในป็ระเที่ศึบุรุนด่ ไนเจุอร์ 
และซึ่�มวัที่่�ม่ “สิ่�งป็ลกูำส่ร้�งและเคีร่�องม่อที่่�ป็รบัเพื่่�อนกัำเร่ยนพิื่กำ�ร” ม่โรงเร่ยนป็ระถมศึึกำษ�จุำ�นวนร้อยละ 15 และโรงเร่ยนมธั์ยมศึึกำษ�
จุำ�นวนร้อยละ 21 ในป็ระเที่ศึส่โลวะเกำย่ที่่�ได้ม�ติรฐ�นนั�น หลกัำฐ�นที่่�น่�เช้่�อถ่อและส่�ม�รถเป็รย่บเที่ย่บกำนัได้ยงัคีงห�ได้ย�กำเน่�องจุ�กำ
แติ่ละป็ระเที่ศึม่ม�ติรฐ�นซึ่ึ�งแติกำติ่�งกำัน และโรงเร่ยนไม่ได้บรรลุม�ติรฐ�นนั�นในทีุ่กำองคี์ป็ระกำอบ นอกำจุ�กำน่�ศึักำยภ�พื่ในกำ�รติิดติ�ม
ยังด้อย และข้อมูลไม่ได้รับกำ�รติรวจุส่อบอย่�งเป็็นอิส่ระ 

ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เข้าถึงได้มักจะไม่ได้สนับสนุนทุกคน อนุส่ัญญ�ว่�ด้วยส่ิที่ธิ์คีนพื่ิกำ�รม่กำ�รเร่ยกำร้องให้ม่กำ�รออกำแบบ 
เพื่่�อเพื่ิ�มกำ�รใช้้ง�นและติอบส่นองต่ิอคีว�มต้ิองกำ�รของที่กุำคีน โดยไม่ขึ�นกำบัอ�ย ุขน�ด หรอ่คีว�มส่�ม�รถ กำ�รส่ร้�งส่ิ�งอำ�นวยคีว�มส่ะดวกำ
ที่่�เข้�ถึงได้อย่�งเต็ิมที่่�ตัิ�งแติ่ระยะเริ�มแรกำจุะเพิื่�มคี่�ใช้้จุ่�ยร้อยละ 1 เม่�อเที่่ยบกัำบกำ�รเพิื่�มขึ�นร้อยละ 5 หร่อม�กำกำว่�ห�กำที่ำ�หลังจุ�กำ
กำ�รกำ่อส่ร้�งเส่ร็จุส่ิ�นแล้ว โคีรงกำ�รช้่วยเหล่อติ่�งๆช้่วยเผยแพื่ร่หลักำกำ�รกำ�รออกำแบบส่ำ�หรับทีุ่กำคีน โรงเร่ยนในป็ระเที่ศึอินโดน่เซึ่่ย
ซึ่ึ�งส่ร้�งโดยกำ�รส่นับส่นุนจุ�กำออส่เติรเล่ยม่ห้องนำ�� ร�วจุับ และที่�งล�ดที่่�เข้�ถึงได้ และรัฐบ�ลได้ใช้้ม�ติรกำ�รน่�กำับโรงเร่ยนใหม่ทีุ่กำแห่ง

เทคโนโลยีสิ่งอ�านวยความสะดวกสามารถท�าให้เกิดการมีส่วนร่วมหรือการไม่มีความส�าคัญ อุป็กำรณ์อำ�นวยคีว�มส่ะดวกำ  
หม�ยถงึเที่คีโนโลยก่ำ�รรบัข้อมลูเข้� (แป้็นพื่มิพ์ื่และป็ุม่คีวบคีมุกำ�รนำ�ข้อมลูเข้�คีอมพื่วิเติอร์ที่่�มก่ำ�รป็รบั กำ�รนำ�ข้อมลูเข้�ด้วยกำ�รใช้้เส่่ยง 
ซึ่อฟที่์แวร์ที่่�เป็ล่�ยนเส่่ยงพืู่ดเป็็นข้อคีว�ม) และเที่คีโนโลย่กำ�รส่่งข้อมูลออกำ (โป็รแกำรมกำ�รอ่�นออกำเส่่ยงบนหน้�จุอและเคีร่�องขย�ย  
เคีร่�องพิื่มพ์ื่ส่�มมิติิ เคีร่�องม่อจุดบันทึี่กำอักำษรเบรลล์) ระบบกำ�รส่่�อส่�รที่�งเล่อกำอ่�นม�แที่นท่ี่�กำ�รใช้้เส่่ยงพูื่ด ระบบอำ�นวยคีว�มส่ะดวกำ
ในกำ�รฟังม่กำ�รป็รับป็รุงคีว�มชั้ดเจุนของเส่่ยงให้ด่ขึ�นและลดเส่่ยงรบกำวน เที่คีโนโลยน่่�ที่ำ�ให้อัติร�กำ�รเร่ยนจุบ กำ�รเคี�รพื่ในตินเอง และ
กำ�รมองโลกำในแง่ด่เพิื่�มสู่งขึ�น แต่ิมักำไม่ค่ีอยม่ให้บริกำ�รเน่�องจุ�กำข�ดแคีลนที่รัพื่ย�กำร หร่อไม่ได้ใช้้อย่�งม่ป็ระสิ่ที่ธิ์ภ�พื่เน่�องจุ�กำคีรูไม่ม่
คีว�มรู้ในกำ�รใช้้ง�น

นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
ต้องน�าประสบการณ์ของนักเรียนชายขอบมาพิจารณา กำ�รบันทึี่กำมุมมองของนักำเร่ยนด้อยโอกำ�ส่โดยไม่เป็็นกำ�รแบ่งแยกำพื่วกำเข�
เป็็นเร่�องย�กำ คีว�มคีรอบคีลุมซึ่ึ�งพื่วกำเข�ติ้องกำ�รขึ�นอยู่กำับระดับคีว�มเป็ร�ะบ�ง ป็ระเภที่โรงเร่ยนท่ี่�เร่ยน ป็ระส่บกำ�รณ์ในโรงเร่ยน
ป็ระเภที่ติ่�ง ๆ และระดับและคีว�มระมัดระวังในกำ�รส่นับส่นุนที่่�เฉพื่�ะเจุ�ะจุง นักำเร่ยนที่่�เป็ร�ะบ�งในโรงเร่ยนกำระแส่หลักำอ�จุยินด่
ติ่อส่ภ�พื่แวดล้อมท่ี่�แยกำเฉพื่�ะเน่�องจุ�กำได้รับคีว�มส่นใจุม�กำขึ�นและม่เส่่ยงรบกำวนน้อยลง กำ�รจุับคูี่นักำเร่ยนกัำบเพื่่�อนซึึ่�งม่คีว�มพื่ิกำ�ร
ส่�ม�รถเพื่ิ�มกำ�รยอมรับและคีว�มเห็นอกำเห็นใจุแม้ว่�จุะไม่ได้รับป็ระกำันว่�จุะม่คีว�มคีรอบคีลุมภ�ยนอกำโรงเร่ยน 

ประชากรส่วนใหญ่มีแนวโน้มท่ีจะเหมารวมนักเรียนชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชายขอบ ที่ัศึนคีติิด้�นลบนำ�ไป็สู่่กำ�รยอมรับที่่�น้อย  
กำ�รแยกำติัว และกำ�รกำลั�นแกำล้งรังแกำ ผู้อพื่ยพื่ช้�วซึ่่เร่ยในป็ระเที่ศึติุรกำ่รู้ส่ึกำว่�กำ�รเหม�รวมที่�งลบนำ�ไป็สู่่คีว�มหดหู่ กำ�รติ่ติร� 
และกำ�รที่ำ�ให้แป็ลกำแยกำในโรงเร่ยน กำ�รเหม�รวมอ�จุที่ำ�ให้คีว�มคี�ดหวังของนักำเร่ยนและกำ�รเคี�รพื่ตินเองลดลง เด็กำหญิงใน
ป็ระเที่ศึส่วิติเซึ่อร์แลนด์มองว่�ตินเองไม่เหม�ะกำับวิช้�วิที่ย�ศึ�ส่ติร์ เที่คีโนโลย่ วิศึวกำรรมศึ�ส่ติร์ และคีณิติศึ�ส่ติร์เที่่�เด็กำช้�ย 
จุงึที่ำ�ให้หมดกำำ�ลงัใจุที่่�จุะศึกึำษ�ต่ิอในส่�ข�วชิ้�เหล่�น่� คีรอู�จุส่�ม�รถต่ิอสู้่กัำบกำ�รเลอ่กำป็ฏิบัิติใินกำ�รศึกึำษ�ได้หร่ออ�จุที่ำ�ให้ยังคีงอยูต่่ิอไป็  
คีรูส่อนคีณิติศึ�ส่ติร์ในนคีรเซึ่�เป็�ลู ป็ระเที่ศึบร�ซึ่ิลม่แนวโน้มท่ี่�จุะให้นักำเร่ยนผิวข�วส่อบผ่�นม�กำกำว่�เพื่่�อนร่วมชั้�นผิวดำ� 
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ซึ่ึ�งม่คีว�มส่�ม�รถเที่่�กำันและม่พื่ฤติิกำรรมที่่�ด่ คีรูในป็ระเที่ศึจุ่นม่แนวคีว�มคีิดที่่�ช้่�นช้อบนักำเร่ยนผู้อพื่ยพื่จุ�กำช้นบที่น้อยกำว่�เพื่่�อน 
นักำเร่ยนที่่�ม�จุ�กำเขติเม่อง 

ผู้ปกครองทั้งผลักดันและต่อต้านการศึกษาแบบครอบคลุม ผู้ป็กำคีรองอ�จุม่คีว�มเช้่�อในเช้ิงเล่อกำป็ฏิิบัติิเกำ่�ยวกำับเพื่ศึส่ภ�พื่ ช้�ติิพื่ันธ์ุ์  
เช้่�อช้�ติิ ศึ�ส่น� หร่อคีว�มพื่ิกำ�ร ผู้ป็กำคีรองร้อยละ 15 ในป็ระเที่ศึเยอรมน่ และร้อยละ 59 ในฮ่องกำง ป็ระเที่ศึจุ่น กำลัวว่�เด็กำพื่ิกำ�ร
จุะรบกำวนกำ�รเร่ยนรู้ของเด็กำคีนอ่�น ๆ ห�กำม่ที่�งเล่อกำผู้ป็กำคีรองอย�กำส่่งลูกำซึ่ึ�งเป็ร�ะบ�งไป็โรงเร่ยนท่ี่�ส่�ม�รถดูแลส่วัส่ดิภ�พื่ของ
พื่วกำเข�ได้ ผู้ป็กำคีรองติ้องเช้่�อมั�นว่�โรงเร่ยนกำระแส่หลักำจุะติอบส่นองคีว�มติ้องกำ�รของลูกำ เม่�อกำ�รศึึกำษ�ม่คีว�มที่้�ที่�ยม�กำขึ�นติ�ม
วัยผู้ป็กำคีรองของเด็กำออที่ิส่ติิกำอ�จุติ้องมองห�โรงเร่ยนซึ่ึ�งติอบส่นองคีว�มติ้องกำ�รได้ด่กำว่� นักำเร่ยนในโรงเร่ยนพื่ิเศึษในรัฐคีว่นส่แลนด์ 
ป็ระเที่ศึออส่เติรเล่ยร้อยละ 37 ย้�ยม�จุ�กำโรงเร่ยนป็กำติิ 

ทางเลือกเร่ืองโรงเรียนของผู้ปกครองมีผลต่อความครอบคลุมและการแบ่งแยก คีรอบคีรัวซึึ่�งม่ที่�งเล่อกำอ�จุหล่กำเล่�ยงโรงเร่ยน
ด้อยโอกำ�ส่ในท้ี่องถิ�น สั่ดส่่วนของนักำเร่ยนผู้ล่�ภัยในหล�ยเม่องในป็ระเที่ศึเดนม�ร์กำท่ี่�เพิื่�มขึ�น 7 จุุดร้อยละ ม่คีว�มเช่้�อมโยงกัำบสั่ดส่่วนของ 
นักำเร่ยนท้ี่องถิ�นท่ี่�เข้�เร่ยนในโรงเร่ยนเอกำช้นเพิื่�มขึ�น 1 จุุดร้อยละ ผู้ป็กำคีรองส่่วนใหญ่ในป็ระเที่ศึเลบ�นอนนิยมโรงเร่ยนเอกำช้นติ�มแนวนิกำ�ย 
ที่�งศึ�ส่น� โรงเร่ยนเอกำช้นในป็ระเที่ศึม�เลเซ่ึ่ยซึึ่�งจัุดระบบด้วยช้�ติิพัื่นธ์ุ์และแบ่งแยกำด้วยคุีณภ�พื่ม่ส่่วนที่ำ�ให้เกิำดกำ�รแบ่งช้นชั้�นที่�ง
สั่งคีมแม้รัฐบ�ลจุะม่ม�ติรกำ�รหยุดกำ�รแบ่งแยกำโรงเร่ยน แม้กำ�รศึึกำษ�กำระแส่หลักำเพ่ื่�อกำ�รรวมเป็็นส่่วนหนึ�งแบบที่�งไกำลและออนไลน์
จุะม่คีว�มเป็็นไป็ได้ แต่ิคีว�มพึื่งพื่อใจุของผู้ป็กำคีรองในกำ�รแบง่แยกำตินเองด้วยกำ�รศึึกำษ�ซึึ่�งจัุดโดยคีรอบคีรัวก็ำเป็็นกำ�รที่ดส่อบข้อจุำ�กัำด
ของกำ�รศึึกำษ�แบบคีรอบคีลุม 

ผู้ปกครองของเด็กซ่ึงมีความพิการมักพบว่าตนอยู่ในสถานการณ์ท่ีเป็นทุกข์ ผู้ป็กำคีรองต้ิองกำ�รกำ�รส่นับส่นุนกำ�รวินิจุฉัย และ
กำ�รจัุดกำ�รกำ�รนอนหลับ พื่ฤติิกำรรม กำ�รพื่ย�บ�ล คีว�มส่ะดวกำส่บ�ย และกำ�รดูแลตัิ�งแต่ิระยะเริ�มแรกำ โคีรงกำ�รกำ�รช่้วยเหล่อตัิ�งแต่ิ
ระยะเริ�มแรกำส่�ม�รถช่้วยให้พื่วกำเข�เกิำดคีว�มมั�นใจุ ใช้้บริกำ�รส่นับส่นุนอ่�น ๆ และส่่งลูกำเข้�เร่ยนในโรงเร่ยนภ�คีป็กำติิ โคีรงกำ�ร
ส่นับส่นุนร่วมกัำนส่�ม�รถส่ร้�งคีว�มเป็็นนำ��หนึ�งใจุเด่ยวกัำน คีว�มมั�นใจุ และให้ข้อมูล ผู้ป็กำคีรองซึึ่�งม่คีว�มพิื่กำ�รม่แนวโน้มท่ี่�จุะย�กำจุน  
ม่กำ�รศึึกำษ�น้อย และเผช้ิญอุป็ส่รรคีในกำ�รไป็โรงเร่ยนหร่อที่ำ�ง�นร่วมกัำบคีรู เด็กำซึึ่�งม่ผู้ป็กำคีรองพื่ิกำ�รในป็ระเที่ศึเว่ยดน�มม่อัติร� 
กำ�รเข้�เร่ยนติำ��กำว่�เด็กำทัี่�วไป็ร้อยละ 16 

ภาคประชาสังคมมีการผลักดันและเฝ้่าติดตามเร่ืองสิทธิทางการศึกษาแบบครอบคลุม องค์ีกำรส่ำ�หรับผู้พิื่กำ�ร องค์ีกำรของผู้พิื่กำ�ร  
ส่ม�คีมผู้ป็กำคีรองระดับพ่ื่�นฐ�น และองค์ีกำรนอกำภ�คีรัฐระหว่�งป็ระเที่ศึซึึ่�งม่บที่บ�ที่ด้�นกำ�รพัื่ฒน�และกำ�รศึึกำษ� ม่กำ�รติิดติ�ม
คีว�มก้ำ�วหน้�พัื่นธ์กิำจุของรัฐบ�ล รณรงค์ีเพ่ื่�อกำ�รบรรลุเป้็�หม�ยด้�นสิ่ที่ธิ์ และป้็องกัำนกำ�รละเมิดสิ่ที่ธิ์ที่�งกำ�รศึึกำษ�แบบคีรอบคีลุม  
กำ�รรณรงคี์ขององคี์กำรนอกำภ�คีรัฐในป็ระเที่ศึแอลเบเน่ยส่่งผลให้เกิำดกำรอบด้�นกำฎหม�ยและงบป็ระม�ณเพ่ื่�อกำ�รขย�ยกำ�รศึึกำษ�
แบบคีรอบคีลุมไป็ทัี่�วป็ระเที่ศึภ�ยในปี็ 2025 

กลุ่มภาคประชาสังคมให้บริการการศึกษาผ่านการท�าสัญญากับรัฐบาลหรือด้วยการริเร่ิมเอง บริกำ�รเหล่�น่�อ�จุส่นับส่นุนกำลุ่มท่ี่�
รัฐเข้�ไม่ถึง (เช่้น เด็กำข้�งถนน) หร่อเป็็นที่�งเล่อกำนอกำเหน่อจุ�กำบริกำ�รภ�คีรัฐ นโยบ�ยกำ�รศึึกำษ�แบบคีรอบคีลุมของป็ระเที่ศึกำ�น�
ใช้้องค์ีกำรนอกำภ�คีรัฐในกำ�รระดมที่รัพื่ย�กำร ผลักำดันให้ม่กำ�รส่นับส่นุนเงินทุี่นม�กำขึ�น ม่ส่่วนในกำ�รพื่ัฒน�ระบบโคีรงส่ร้�งพ่ื่�นฐ�น  
และร่วมในกำ�รติิดติ�มและป็ระเมินผล รัฐบ�ลป็ระเที่ศึอัฟกำ�นิส่ถ�นส่นับส่นุนกำ�รศึึกำษ�โดยม่ชุ้มช้นเป็็นหลักำ ซึึ่�งต้ิองพึื่�งพื่�
คีนท้ี่องถิ�น อย�่งไรก็ำติ�ม โรงเร่ยนซึึ่�งตัิ�งโดยองค์ีกำรนอกำภ�คีรฐัส่ำ�หรับกำลุ่มเฉพื่�ะอ�จุส่่งเส่ริมให้เกิำดกำ�รแบ่งแยกำม�กำกำว่�คีว�มคีรอบคีลุม
ในกำ�รศึึกำษ� โรงเร่ยนเหล่�น่�คีวรส่อดคีล้องกัำบนโยบ�ยและไม่ให้บริกำ�รซึ่ำ��ซ้ึ่อน หร่อแข่งขันเพ่ื่�อเงินทุี่นส่นับส่นุนซึึ่�งม่จุำ�กัำด
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ข้อเสนอแนะ
ทั�งหมดหมายถึงทุกคน: ความหลากหลายข้องผูู้้เรียนเป็นจุดแข้็งซ่ึึ่งน่ายินดี

โลกำม่พื่ันธ์กำิจุเพ่ื่�อกำ�รศึึกำษ�ที่่�คีรอบคีลุม ซึ่ึ�งไม่ใช้่ด้วยเหติุบังเอิญ แติ่เป็็นเพื่ร�ะน่�คี่อพื่่�นฐ�นของระบบกำ�รศึึกำษ�ท่ี่�ม่คีุณภ�พื่ ซึ่ึ�งที่ำ�ให้
เด็กำ เย�วช้น และผู้ใหญ่เร่ยนรู้และบรรลุศึักำยภ�พื่ของติน ป็ัจุจุัยติ่�ง ๆ  เช้่น เพื่ศึส่ภ�พื่ อ�ยุ ส่ถ�นที่่� คีว�มย�กำจุน คีว�มพื่ิกำ�ร ช้�ติิพื่ันธ์ุ์  
กำ�รเป็็นช้นพื่่�นเม่อง ภ�ษ� ศึ�ส่น� ส่ถ�นกำ�รณ์โยกำย้�ยถิ�นหร่อกำ�รพื่ลัดถิ�น เพื่ศึวิถ่หร่อกำ�รแส่ดงออกำซึ่ึ�งอัติลักำษณ์ที่�งเพื่ศึ กำ�รกำักำขัง  
คีว�มเช่้�อ และทัี่ศึนคีติิ ไม่คีวรเป็็นเหตุิในกำ�รเล่อกำป็ฏิิบัติิในกำ�รม่ส่่วนร่วมและม่ป็ระส่บกำ�รณ์ในกำ�รศึึกำษ�ต่ิอผู้ใด สิ่�งส่ำ�คัีญป็ระกำ�รแรกำ  
ค่ีอ ต้ิองมองว่�คีว�มหล�กำหล�ยของผู้เร่ยนไม่ใช่้ปั็ญห� ห�กำแต่ิเป็็นโอกำ�ส่ คีว�มคีรอบคีลุมจุะไม่ป็ระส่บคีว�มส่ำ�เร็จุห�กำมองว่�
เป็็นคีว�มยุ่งย�กำ หร่อห�กำผู้คีนม่คีว�มเช่้�อว่�ระดับคีว�มส่�ม�รถของผู้เร่ยนนั�นไม่เป็ล่�ยนแป็ลง ระบบกำ�รศึึกำษ�ต้ิองติอบส่นองต่ิอ
คีว�มต้ิองกำ�รของผู้เร่ยนทุี่กำคีน

ข้อเส่นอแนะดังติ่อไป็น่�ได้พื่ิจุ�รณ�ถึงอุป็ส่รรคีซึ่ึ�งฝัังร�กำลึกำ และขอบเขติของป็ระเด็นที่่�เกำ่�ยวข้องกำับคีว�มคีรอบคีลุมที่่�กำว้�ง ซึ่ึ�งคีุกำคี�ม
โอกำ�ส่กำ�รบรรลุเป็้�หม�ยป็ี 2030 ของโลกำ

1 สร้างความเข้าใจเรื่องการศึกษาแบบครอบคลุมเพ่ิมขึ้น: ควรครอบคลุมผู้เรียนทุกคนโดยไม่ค�านึงถึงอัตลักษณ์  สร้างความเข้าใจเรื่องการศึกษาแบบครอบคลุมเพ่ิมขึ้น: ควรครอบคลุมผู้เรียนทุกคนโดยไม่ค�านึงถึงอัตลักษณ์ 
ภูมิหลัง หรือความสามารถภูมิหลัง หรือความสามารถ

แม้สิ่ที่ธ์ิเพ่ื่�อกำ�รศึึกำษ�แบบคีรอบคีลุมจุะคีรอบคีลุมถึงผู้เร่ยนทุี่กำคีน รัฐบ�ลของหล�ยป็ระเที่ศึยังคีงติ้องอิงกำฎหม�ย นโยบ�ย และ
วิธ์่ป็ฏิิบัติิติ�มหลักำกำ�รน่� ระบบกำ�รศึึกำษ�ซึึ่�งยอมรับคีว�มหล�กำหล�ยและเช้่�อว่�บุคีคีลทุี่กำคีนเพิื่�มคีุณคี่� ม่ศึักำยภ�พื่ และคีวรได้รับ
กำ�รป็ฏิิบัติิอย่�งม่เกำ่ยรติิและศัึกำดิ์ศึร่ จุะเอ่�อให้ทุี่กำคีนได้เร่ยนรู้ไม่เฉพื่�ะในสิ่�งพื่่�นฐ�น แติ่เร่ยนรู้ทัี่กำษะท่ี่�หล�กำหล�ยเพื่่�อส่ร้�งสั่งคีมท่ี่�ม่ 
คีว�มยั�งย่นของโลกำ ซึ่ึ�งไม่ได้หม�ยถึงกำ�รติั�งแผนกำกำ�รศึึกำษ�ซึ่ึ�งทุี่กำคีนม่ส่่วนร่วม ห�กำเป็็นกำ�รไม่เล่อกำป็ฏิิบัติิติ่อผู้ใด ไม่ป็ฏิิเส่ธ์ผู้ใด  
อำ�นวยคีว�มส่ะดวกำอย่�งเหม�ะส่มเพ่ื่�อส่นองคีว�มติ้องกำ�รท่ี่�หล�กำหล�ย และมุ่งสู่่คีว�มเที่่�เท่ี่ยมที่�งเพื่ศึส่ภ�พื่ กำ�รช้่วยเหล่อคีวร
ส่อดคีล้องกำนัติั�งแต่ิป็ฐมวยัจุนถงึวยัผูใ้หญ่เพื่่�ออำ�นวยให้เกำดิกำ�รเรย่นรู้ติลอดช่้วติิ ดังนั�นกำ�รเติรย่มแผนภ�คีกำ�รศึกึำษ�จุงึคีวรมม่มุมองของ 
คีว�มคีรอบคีลุม

2 มุ่งเปา้หมายการสนับสนุนการเงินไปยังผู้ถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง: ความครอบคลุมยังไม่เกิดขึ้นหากผู้คนนับล้านคน มุ่งเปา้หมายการสนับสนุนการเงินไปยังผู้ถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง: ความครอบคลุมยังไม่เกิดขึ้นหากผู้คนนับล้านคน
ยังไม่สามารถเข้าถึงการศึกษายังไม่สามารถเข้าถึงการศึกษา

เม่�อม่เคีร่�องม่อที่�งกำฎหม�ยในกำ�รรับม่อกัำบอุป็ส่รรคีด้�นกำ�รเข้�ถึง เช่้น แรงง�นเด็กำ กำ�รแต่ิงง�นในวัยเด็กำ และกำ�รตัิ�งคีรรภ์ของวัยรุ่น
แล้ว รัฐบ�ลจุะต้ิองม่วิธ่์กำ�รคู่ีขน�นซึึ่�งจัุดส่รรเงินส่นับส่นุนทัี่�วไป็เพ่ื่�อส่ร้�งสิ่�งแวดล้อมในกำ�รเร่ยนรู้ส่ำ�หรับผู้เร่ยนทุี่กำคีน และจัุดส่รรเงิน
ส่นับส่นุนแบบมุ่งเป้็�หม�ยเพ่ื่�อติิดติ�มผู้ท่ี่�อยู่ล้�หลังท่ี่�สุ่ดให้เร็วท่ี่�สุ่ดเท่ี่�ท่ี่�จุะเป็็นไป็ได้ เม่�อเข้�ถึงโรงเร่ยนแล้วกำ�รช่้วยเหล่อตัิ�งแต่ิระยะ
เริ�มแรกำจุะส่�ม�รถลดผลกำระที่บต่ิอคีว�มก้ำ�วหน้�และกำ�รเร่ยนท่ี่�อ�จุเกิำดขึ�นจุ�กำคีว�มพิื่กำ�รได้เป็็นอย่�งม�กำ

3 ใช้ความช�านาญและทรัพยากรร่วมกัน: เป็นทางเดียวที่จะท�าให้การเปลี่ยนแปลงไปสู่ความครอบคลุม ใช้ความช�านาญและทรัพยากรร่วมกัน: เป็นทางเดียวที่จะท�าให้การเปลี่ยนแปลงไปสู่ความครอบคลุม
มีความยั่งยืนมีความยั่งยืน

กำ�รบรรลุเป้็�หม�ยคีว�มคีรอบคีลุมเป็็นคีว�มท้ี่�ที่�ยในกำ�รบริห�รจัุดกำ�ร เน่�องจุ�กำที่รัพื่ย�กำรบุคีคีลและที่รัพื่ย�กำรอ่�น ๆ  เพ่ื่�อติอบส่นอง 
คีว�มหล�กำหล�ยม่จุำ�กัำด ท่ี่�ผ่�นม�ที่รัพื่ย�กำรเหล่�น่�กำระจุุกำอยู่เฉพื่�ะบ�งท่ี่�เน่�องจุ�กำกำ�รให้บริกำ�รแบบแบ่งแยกำและได้รับกำ�รจุัดส่รร
อย�่งไม่เท่ี่�เท่ี่ยม จึุงจุำ�เป็็นต้ิองม่กำลไกำและสิ่�งจูุงใจุในกำ�รเคีล่�อนย�้ยที่รัพื่ย�กำรอย�่งยด่หยุน่เพ่ื่�อให้ผู้เช่้�ยวช้�ญซึึ่�งม่คีว�มช้ำ�น�ญส่นับส่นุน
ทัี่�งโรงเร่ยนกำระแส่หลักำและรูป็แบบกำ�รศึึกำษ�นอกำโรงเร่ยน

4 มีการปรึกษาหารือกับชุมชนและผู้ปกครองอย่างมีความหมาย: ความครอบคลุมไม่สามารถบังคับให้เกิดขึ้นได้ มีการปรึกษาหารือกับชุมชนและผู้ปกครองอย่างมีความหมาย: ความครอบคลุมไม่สามารถบังคับให้เกิดขึ้นได้
จากด้านบนจากด้านบน

ในกำ�รกำำ�หนดนโยบ�ยกำ�รศึึกำษ�แบบคีรอบคีลุมรัฐบ�ลคีวรเป็ิดพื่่�นที่่�ให้ชุ้มช้นออกำคีว�มเห็นถึงส่ิ�งที่่�ติ้องกำ�รได้อย่�งเที่่�เที่่ยม โรงเร่ยน
คีวรม่ป็ฏิิส่มัพัื่นธ์์ทัี่�งในและนอกำโรงเร่ยนในกำ�รกำำ�หนดและกำ�รนำ�วธิ์ก่ำ�รป็ฏิิบัติิของโรงเร่ยนม�ใช้้ม�กำขึ�น โดยผ่�นส่ม�คีมผู้ป็กำคีรองหร่อ
ระบบกำ�รจุับคีู่นักำเร่ยน มุมมองของทีุ่กำคีนคีวรได้รับกำ�รพื่ิจุ�รณ�
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5 สร้างความมั่นใจว่าแผนก ภาค และล�าดับชั้นของภาครัฐมีการร่วมมือระหว่างกัน: ความครอบคลุมใน สร้างความมั่นใจว่าแผนก ภาค และล�าดับชั้นของภาครัฐมีการร่วมมือระหว่างกัน: ความครอบคลุมใน
การศึกษาเป็นหน่วยย่อยของความครอบคลุมทางสังคม การศึกษาเป็นหน่วยย่อยของความครอบคลุมทางสังคม 

กำระที่รวงติ่�ง ๆ ซึ่ึ�งม่คีว�มรับผิดช้อบด้�นกำ�รบริห�รจัุดกำ�รกำ�รศึึกำษ�แบบคีรอบคีลุมจุะติ้องที่ำ�ง�นร่วมกัำนเพื่่�อคี้นห�คีว�มติ้องกำ�ร  
แลกำเป็ล่�ยนข้อมูล และกำำ�หนดรูป็แบบโคีรงกำ�ร รัฐบ�ลกำล�งต้ิองส่ร้�งคีว�มมั�นใจุว่�ม่ที่รัพื่ย�กำรบุคีคีลและที่รัพื่ย�กำรกำ�รเงิน 
เพ่ื่�อส่นับส่นุนรัฐบ�ลท้ี่องถิ�นในกำ�รป็ฏิิบัติิภ�รกิำจุด้�นกำ�รศึึกำษ�แบบคีรอบคีลุมซึึ่�งกำำ�หนดอย่�งชั้ดเจุนจุนลุล่วง

6 มีพ้ืนท่ีให้ผู้มีบทบาทนอกภาครัฐในการร้องถามและเติมส่วนที่ขาด: แต่ต้องแน่ใจว่าเป็นการท�างานเพ่ือเปา้หมาย มีพ้ืนท่ีให้ผู้มีบทบาทนอกภาครัฐในการร้องถามและเติมส่วนที่ขาด: แต่ต้องแน่ใจว่าเป็นการท�างานเพ่ือเปา้หมาย
การสร้างความครอบคลุมการสร้างความครอบคลุม

รัฐบ�ลติ้องเป็็นผู้นำ�และม่กำ�รส่นที่น�แลกำเป็ล่�ยนกำับองคี์กำรนอกำภ�คีรัฐเพื่่�อส่ร้�งคีว�มมั�นใจุว่�กำ�รให้บริกำ�รที่�งกำ�รศึึกำษ�จุะนำ�ไป็
สู่่คีว�มคีรอบคีลุม ได้ม�ติรฐ�น และส่อดคีล้องกัำบนโยบ�ยของช้�ติิ รัฐบ�ลคีวรส่ร้�งเง่�อนไขให้องคี์กำรนอกำภ�คีรัฐส่�ม�รถติิดติ�ม
กำ�รบรรลุพื่ันธ์กำิจุของรัฐบ�ล และป็กำป็้องผู้ถูกำกำ่ดกำันจุ�กำกำ�รศึึกำษ�

7 น�าใช้การออกแบบเพ่ือทุกคน: สร้างความมั่นใจว่าระบบความครอบคลุมจะท�าให้ผู้เรียนทุกคนบรรลุศักยภาพ น�าใช้การออกแบบเพ่ือทุกคน: สร้างความมั่นใจว่าระบบความครอบคลุมจะท�าให้ผู้เรียนทุกคนบรรลุศักยภาพ
ของตน ของตน 

เด็กำทีุ่กำคีนคีวรเร่ยนรู้จุ�กำหลักำสู่ติรเด่ยวกำันซึ่ึ�งย่ดหยุ่น ม่คีว�มหม�ย และเข้�ถึงได้ และเป็็นหลักำสู่ติรซึ่ึ�งติระหนักำถึงคีว�มหล�กำหล�ย 
และติอบส่นองต่ิอคีว�มต้ิองกำ�รของผูเ้ร่ยนที่่�แติกำต่ิ�งกัำน ภ�ษ�พูื่ดและภ�ษ�ม่อและภ�พื่ป็ระกำอบในหนงัส่อ่แบบเร่ยนคีวรที่ำ�ให้ทุี่กำคีน 
มต่ิวัตินและขจุดักำ�รเหม�รวมออกำไป็ กำ�รป็ระเมนิผลคีวรเป็็นแบบกำ�รป็ระเมินเพื่่�อป็รบัป็รงุ และให้นกัำเรย่นแส่ดงกำ�รเรย่นรูไ้ด้หล�กำหล�ย 
รูป็แบบ โคีรงส่ร้�งพื่่�นฐ�นของโรงเร่ยนไม่คีวรกำ่ดกำันใคีร และคีวรม่กำ�รนำ�เที่คีโนโลย่ซึ่ึ�งม่ศึักำยภ�พื่สู่งม�ใช้้ป็ระโยช้น์

8 เตรียมพร้อม สร้างพลัง และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ท�างานด้านการศึกษา: ครูทุกคนควรมีความพร้อมใน เตรียมพร้อม สร้างพลัง และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ท�างานด้านการศึกษา: ครูทุกคนควรมีความพร้อมใน
การสอนนักเรียนทุกคนการสอนนักเรียนทุกคน

วิธ์่กำ�รส่อนแบบคีรอบคีลุมไม่คีวรเป็็นหัวข้อเฉพื่�ะส่ำ�หรับผู้เช้่�ยวช้�ญ แติ่คีวรเป็็นองคี์ป็ระกำอบหลักำของกำ�รศึึกำษ�ของคีรู ไม่ว่�จุะ
เป็็นกำ�รศึึกำษ�ติั�งแติ่เริ�มแรกำหร่อเป็็นกำ�รพื่ัฒน�วิช้�ช้่พื่ โดยเน้นกำ�รแกำ้ไขมุมมองท่ี่�ว่�นักำเร่ยนบ�งคีนบกำพื่ร่องและไม่ส่�ม�รถเร่ยน
รู้ได้ ผู้อำ�นวยกำ�รโรงเร่ยนคีวรเติร่ยมพื่ร้อมในกำ�รนำ�ข้อติกำลงพื่่�นฐ�นของโรงเร่ยนท่ี่�ม่ร่วมกัำนไป็ป็ฏิิบัติิและส่่�อส่�ร กำ�รท่ี่�ผู้ที่ำ�ง�น
ด้�นกำ�รศึึกำษ�ม่คีว�มหล�กำหล�ยเป็็นกำ�รส่นับส่นุนคีว�มคีรอบคีลุมด้วยเช้่นกำัน

9 เก็บข้อมูลเกี่ยวกับความครอบคลุมและเพ่ือความครอบคลุมด้วยความเอาใจใส่และความเคารพ:   เก็บข้อมูลเกี่ยวกับความครอบคลุมและเพ่ือความครอบคลุมด้วยความเอาใจใส่และความเคารพ:  
หลีกเลี่ยงการตีตราหลีกเลี่ยงการตีตรา

กำระที่รวงศึึกำษ�ธ์ิกำ�รติ้องที่ำ�ง�นร่วมกำับกำระที่รวงอ่�น ๆ และหน่วยง�นส่ถิติิเพื่่�อเกำ็บข้อมูลระดับป็ระช้�กำรให้ส่อดคีล้องกำันเพื่่�อให้เข้�ใจุ
ระดับคีว�มด้อยโอกำ�ส่ของผูด้้อยโอกำ�ส่ ในด้�นคีว�มพื่กิำ�รกำ�รใช้้ช้ดุคีำ�ถ�มส่ั�นของกำลุม่วอช้งิตัินและช้ดุคีำ�ถ�มคีว�มพื่กิำ�รของเดก็ำคีวร
ได้รับคีว�มส่ำ�คัีญลำ�ดบัต้ิน ๆ  ระบบกำ�รบรหิ�รจัุดกำ�รคีวรมุง่เก็ำบข้อมลูเพื่่�อกำ�รว�งแผนกำ�รช่้วยเหล่อและกำ�รจัุดงบป็ระม�ณในกำ�รให้
บริกำ�รที่�งกำ�รศึึกำษ�แบบคีรอบคีลุม รวมทัี่�งข้อมูลป็ระส่บกำ�รณ์เร่�องคีว�มคีรอบคีลุม อย่�งไรก็ำติ�ม กำ�รมุ่งเก็ำบข้อมูลท่ี่�ละเอ่ยดและ
ส่มบูรณ์ไม่คีวรส่ำ�คีัญไป็กำว่�กำ�รส่ร้�งคีว�มมั�นใจุว่�ไม่ม่ผู้เร่ยนคีนใดได้รับอันติร�ย

10  เรียนรู้จากเพ่ือน: การเปลี่ยนไปสู่ความครอบคลุมไม่ใช่เรื่องง่ายเรียนรู้จากเพ่ือน: การเปลี่ยนไปสู่ความครอบคลุมไม่ใช่เรื่องง่าย

คีว�มคีรอบคีลุมแส่ดงให้เห็นถึงกำ�รเป็ล่�ยนแป็ลงจุ�กำกำ�รเล่อกำป็ฏิิบัติิและกำ�รม่อคีติิไป็สู่่อน�คีติซึึ่�งอ�จุส่�ม�รถนำ�ไป็ป็รับใช้้กำับบริบที่
และส่ภ�พื่คีว�มเป็็นจุริงที่่�หล�กำหล�ย คีว�มเร็วและที่ิศึที่�งในกำ�รเป็ล่�ยนแป็ลงน่�ไม่ส่�ม�รถกำำ�หนดได้ แติ่ส่�ม�รถเร่ยนรู้ได้จุ�กำ 
กำ�รแบ่งป็ันป็ระส่บกำ�รณ์โดยผ่�นเคีร่อข่�ยคีรู กำ�รป็ระชุ้มระดับช้�ติิ และเวที่่ในระดับภูมิภ�คีและระดับโลกำ
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เพียร์ (PEER)
เครุ่�องม่อรุายงาน GEM ใหม่เพ่ื่�อการุติิดติามกฎหมายและนโยบายด�านการุศึึกษา 
ของปรุะเทั่ศึอย่างเป็นรุะบบ

เคีร่�องม่อน่�ม่จุุดป็ระส่งค์ีเพ่ื่�ออำ�นวยคีว�มส่ะดวกำในกำ�รเร่ยนรู้แบบเพ่ื่�อน 
ช่้วยเพ่ื่�อนและกำระตุ้ินให้เกิำดกำ�รป็รึกำษ�ห�ร่อเร่�องนโยบ�ยระดับภูมิภ�คี
เก่ำ�ยวกัำบป็ระเด็น SDG ข้อท่ี่� 4 ป็ระเที่ศึผู้ใช้้ง�นท่ี่�ได้รับอนุญ�ติส่�ม�รถ
แก้ำไขข้อคีว�มเพ่ื่�อให้เน่�อห�สั่มพัื่นธ์์กัำนและทัี่นต่ิอเวล� และเน่�อห�ส่�ม�รถ
ด�วน์โหลดได้

กำ�รจัุดที่ำ�คีรั�งแรกำม่กำ�รเก็ำบข้อมูลจุ�กำกำว่� 160 ป็ระเที่ศึใน 7 ด้�น ซึึ่�งเก่ำ�ยวข้อง
กัำบคีว�มคีรอบคีลุมและกำ�รศึึกำษ� ได้แก่ำ คีำ�นิย�ม กำ�รจัุดโคีรงส่ร้�งโรงเร่ยน 
กำฎหม�ยและนโยบ�ย กำ�รคุ้ีมคีรองดแูล ส่ภ�พื่แวดลอ้มในกำ�รเร่ยนรู้ คีรูและ
บุคีล�กำรส่นบัส่นุน และกำ�รติิดติ�ม แผนท่ี่�ข้อมูลผู้ให้บริกำ�รซึึ่�งไม่ใช่้ภ�คีรัฐและ
กำรอบกำฎหม�ยส่ำ�หรับผู้ม่บที่บ�ที่ซึ่ึ�งไม่ใช่้ภ�คีรัฐจุะได้รับกำ�รพัื่ฒน�พื่ร้อมกัำบ
ร�ยง�น GEM ปี็ 2021

education-profiles.org

สโคป (SCOPE)
เครุ่�องม่อรุายงาน GEM ใหม่แบบโติ�ติอบ เพ่ื่�อแลกเปล่�ยนแนวโน�มท่ั่�สำาค่ญส่้ SDG ข�อท่ั่� 4

เคีร่�องม่อน่�ช่้วยให้ผู้อ่�นร�ยง�น GEM เข้�ถึงข้อมูลตัิวช่้�วัดกำ�รติิดติ�ม  
SDG ข้อท่ี่� 4 ท่ี่�ส่ำ�คัีญเป็็นคีรั�งแรกำ หัวข้อส่ำ�คัีญ 5 ด้�น ซึึ่�งได้แก่ำ กำ�รเข้�ถึง  
คีว�มเส่มอภ�คี กำ�รเร่ยนรู้ คุีณภ�พื่ และกำ�รเงิน จุะป็ระกำอบเข้�กัำนเป็็นเร่�อง
คีว�มก้ำ�วหน้�สู่่เป้็�หม�ยปี็ 2030

เคีร่�องม่อน่�ม่ใน 7 ภ�ษ� และรวมข้อมูลจุ�กำหล�ยแหล่ง โดยเฉพื่�ะส่ถ�บัน
ส่ถิติิของยูเนส่โกำ (UIS) กำ�รส่ร้�งภ�พื่แบบโต้ิติอบซึึ่�งใช้้ข้อมูลจุ�กำร�ยง�น GEM 
ฉบับก่ำอนๆจุะที่ำ�ให้ส่�ม�รถเป็ร่ยบเท่ี่ยบป็ระเที่ศึต่ิ�งๆโดยเท่ี่ยบเค่ียงกัำบ 
ค่ี�เฉล่�ยระดับภูมิภ�คีและระดับโลกำ ผู้ใช้้ง�นส่�ม�รถส่ร้�งภ�พื่และไฟล์ข้อมูล
เพ่ื่�อส่่บค้ีนเพิื่�มเติิม พิื่มพ์ื่ ด�วน์โหลด แลกำเป็ล่�ยน และใช้้ง�นแบบออนไลน์
หร่อในกำ�รนำ�เส่นอ

education-progress.org
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การติดตามการศึกษาในเปา้หมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
การพัฒนากรอบการติดตาม SDG ข้อท่ี 4 ในปี็ 2019 กำลุ่มหน่วยง�นระหว่�งป็ระเที่ศึและผู้เช่้�ยวช้�ญ (IAEG) เร่�องตัิวช่้�วัด SDG  
ที่ำ�กำ�รที่บที่วนกำรอบกำ�รติิดติ�มและตัิวช่้�วัดระดับโลกำ 232 ตัิวเป็็นคีรั�งแรกำ ม่กำ�รพัื่ฒน�ส่องป็ระกำ�รท่ี่�เก่ำ�ยวข้องกัำบ SDG ข้อท่ี่� 4

ป็ระกำ�รท่ี่�หนึ�ง IAEG อนุมัติิข้อเส่นอของ UIS ในกำ�รใช้้อัติร�กำ�รเร่ยนจุบเป็็นติัวช่้�วัดระดับโลกำติัวท่ี่�ส่องส่ำ�หรับเป้็�หม�ยข้อท่ี่� 4.1 
ข้อเส่นอเป็ิดโอกำ�ส่ให้ม่กำ�รป็ระม�ณติัวช่้�วัดโดยใช้้แบบจุำ�ลองที่�งส่ถิติิในกำ�รแกำ้ปั็ญห�ท่ี่�พื่บได้ทัี่�วไป็เม่�อใช้้กำ�รส่ำ�รวจุคีรัวเร่อน เช่้น  
คีว�มทัี่นต่ิอเวล� คีว�มผันผวน และแหล่งข้อมูลหล�ยแหล่ง ดังท่ี่�ร�ยง�น GEM เคียเส่นอ ผลจุ�กำกำ�รนำ�แบบจุำ�ลองน่�ไป็ใช้้ค่ีอลักำษณะ 
ท่ี่�ป็ร�กำฏิของเอ็ดดูเคีชั้น โพื่รเกำรส่ (Education Progress) ซึ่ึ�งเป็็นเว็ป็ไซึ่ต์ิใหม่เพ่ื่�อกำ�รติิดติ�มแบบออนไลน์ของร�ยง�นท่ี่�ผู้ใช้้ง�น 
ส่�ม�รถม่ป็ฏิิสั่มพัื่นธ์์กัำบข้อมูลเพ่ื่�อติิดติ�มแนวโน้ม และที่ำ�กำ�รเป็ร่ยบเท่ี่ยบกัำบค่ี�เฉล่�ยระดับป็ระเที่ศึ ระดับภูมิภ�คี และระดับโลกำ

ป็ระกำ�รท่ี่�ส่อง หลังจุ�กำล้มเหลวส่องคีรั�ง IAEG ได้อนุมัติิคีำ�เส่นอป็รับระดับตัิวช่้�วัดระดับโลกำข้อท่ี่� 4.7.1 เร่�องคีว�มพื่ย�ย�มของระบบ
กำ�รศึึกำษ�ในกำ�รนำ�กำ�รพัื่ฒน�ท่ี่�ยั�งย่นและคีว�มเป็็นพื่ลเม่องโลกำเข้�สู่่กำระแส่หลักำ จุ�กำส่ถ�นะระดับส่�ม (ค่ีอไม่ม่วิธ่์กำ�รท่ี่�กำำ�หนด)  
เป็็นระดับส่อง (คี่อม่วิธ์่กำ�รที่่�กำำ�หนด แติ่ป็ระเที่ศึไม่ได้ผลิติข้อมูลส่มำ��เส่มอ) ในขณะท่ี่�ติัวช่้�วัดแส่ดงให้เห็นถึงคีว�มที่้�ที่�ยที่่�ส่ำ�คีัญ  
ข้อเส่นอที่่�ม่กำ�รป็รับแกำ้ที่ำ�ให้ป็ระเที่ศึติ้องม่วินัย โดยเฉพื่�ะกำ�รติ้องม่เอกำส่�รอ้�งอิงเพื่่�อส่นับส่นุนกำ�รติอบคีำ�ถ�มท่ี่�เป็็นคีว�มเห็น 
ส่่วนบุคีคีล

ภ�ยในเด่อนม่น�คีม ปี็ 2019 IAEG ได้ป็รับระดับตัิวช่้�วัดระดับโลกำข้อท่ี่� 4.2.1 เร่�องกำ�รพัื่ฒน�เด็กำวัย 3 ถึง 5 ปี็จุ�กำระดับส่�มเป็็นระดับส่อง 
หลังจุ�กำท่ี่�ยูนิเซึ่ฟซึ่ึ�งเป็็นหน่วยง�นรับผิดช้อบตัิวช่้�วัดน่�ม่กำ�รส่่งแผนกำ�รดำ�เนินง�น ขณะน่�จึุงไม่ม่ตัิวช่้�วัดระดับโลกำของ SDG ข้อท่ี่� 4 
อยู่ในระดับส่�ม ตัิวช่้�วัดใดซึึ่�งยังคีงอยู่จุะถูกำลบไป็เม่�อ IAEG ที่ำ�กำ�รที่บที่วนเส่ร็จุสิ่�น ตัิวช่้�วัดระดับโลกำ 12 ตัิวจุะป็ระกำอบด้วยตัิวช่้�วัด
เฉพื่�ะอ่กำ 31 ตัิว เพ่ื่�อเส่ริมมุมมองเร่�องคีว�มก้ำ�วหน้�ไป็สู่่ SDG ข้อท่ี่� 4 จุ�กำกำ�รเปิ็ดเผยข้อมูลในปี็ 2019 พื่บว่� UIS ม่กำ�รร�ยง�น 
ติัวช้่�วัดระดับโลกำและติัวช้่�วัดเฉพื่�ะที่ั�งส่ิ�น 33 ติัวจุ�กำที่ั�งหมด 43 ติัว

กำ�รพัื่ฒน�ท่ี่�ส่ำ�คัีญท่ี่�สุ่ดในกำ�รป็ระชุ้มกำลุ่มคีว�มร่วมม่อที่�งวิช้�กำ�ร ในเด่อนสิ่งห�คีม ปี็ 2019 ณ กำรุงเยเรว�น ค่ีอข้อติกำลงใน
กำ�รพัื่ฒน�เกำณฑ์์ม�ติรฐ�นส่ำ�หรับตัิวช่้�วัด SDG ข้อท่ี่� 4 จุำ�นวน 7 ตัิว เพ่ื่�อเป็็นเกำณฑ์์ขั�นติำ��ท่ี่�ทุี่กำป็ระเที่ศึในภูมิภ�คีคีวรบรรลุ ตัิวอย่�ง
ท่ี่�เก่ำ�ยวข้องกัำบด้�นกำ�รศึึกำษ�ม�กำท่ี่�สุ่ดค่ีอกำระบวนกำ�รกำำ�หนดเกำณฑ์์ม�ติรฐ�นส่ำ�หรับตัิวช่้�วัดด้�นกำ�รศึึกำษ� 7 ตัิวของส่หภ�พื่ยุโรป็
เพ่ื่�อให้ป็ระเที่ศึติ�่ง ๆ  บรรลภุ�ยในปี็ 2020 และกำำ�หนดซึ่ำ��เป็็นเกำณฑ์์ม�ติรฐ�นท่ี่�ต้ิองบรรลุภ�ยในปี็ 2030 ข้อเส่นอน่�ได้รับกำ�รเห็นช้อบ
จุ�กำคีณะกำรรมกำ�รอำ�นวยกำ�รส่ำ�หรับ SDG ด้�นกำ�รศึึกำษ� ปี็ 2030 ซึึ่�งคีณะกำรรมกำ�รอำ�นวยกำ�รส่ำ�หรับ SDG ข้อท่ี่� 4 ระดับภูมิภ�คี
ต่ิ�ง ๆ จุะที่บที่วนข้อเส่นอน่�ในปี็ 2020

ข้อมูลส�าคัญท่ีขาดในการตดิตาม SDG ข้อท่ี 4 แหลง่ข้อมูลส่�มแหลง่เป็็นสิ่�งส่ำ�คัีญในกำ�รติิดติ�มคีว�มกำ�้วหน�้ของติวัช่้�วัด SDG ข้อท่ี่� 4

กำ�รส่ำ�รวจุคีรัวเร่อนเป็็นพ่ื่�นฐ�นส่ำ�หรับตัิวช่้�วัดด้�นกำ�รศึึกำษ�แบบแบ่งป็ระเภที่ เช่้น อัติร�กำ�รเร่ยนจุบแบ่งติ�มคุีณลักำษณะของบุคีคีล  
ในกำ�รป็ระม�ณตัิวช่้�วัดระดับโลกำข้อท่ี่� 4.5.1 เร่�องดัช้น่คีว�มเส่มอภ�คี กำ�รส่ำ�รวจุคีวรที่ำ�เป็็นป็ระจุำ�โดยคีำ�ถ�มต้ิองส่�ม�รถเป็ร่ยบเท่ี่ยบ
ได้และข้อมูลได้รับกำ�รเปิ็ดเผยต่ิอส่�ธ์�รณะ ซึึ่�งเง่�อนไขเหล่�น่�ม่ร้อยละ 59 ของป็ระเที่ศึทัี่�งหมดท่ี่�ส่�ม�รถบรรลไุด้ โดยคิีดเป็็นร้อยละ 87 
ของป็ระช้�กำร แอฟริกำ�เหน่อและเอเช่้ยติะวันติกำม่ขอบเขติคีรอบคีลุมติำ��ท่ี่�สุ่ดในด้�นป็ระช้�กำร (ร้อยละ 46) และโอเช่้ยเน่ยม่ขอบเขติ
คีรอบคีลุมติำ��ท่ี่�สุ่ดในด้�นจุำ�นวนป็ระเที่ศึ (ร้อยละ 29)

กำ�รป็ระเมินกำ�รเร่ยนรู้เป็็นแหล่งข้อมูลส่ำ�หรับตัิวช่้�วัดระดับโลกำข้อท่ี่� 4.1.1 หล�ยป็ระเที่ศึเล่อกำท่ี่�จุะร�ยง�นผลจุ�กำกำ�รเข้�ร่วมใน
กำ�รป็ระเมินระดับน�น�ช้�ติิ แต่ิก็ำม่กำ�รใช้้ผลจุ�กำกำ�รป็ระเมินระดับช้�ติิด้วยเช่้นกัำน ตัิวอย่�งเช่้น ข้อมูลทัี่กำษะกำ�รอ่�นในป็ระเที่ศึจุ่น  
(ระดับมัธ์ยมศึึกำษ�ติอนติ้น) และอินเด่ย (ระดับป็ระถมศึึกำษ�) ฐ�นข้อมูล UIS แส่ดงให้เห็นว่�ร้อยละ 26 ของป็ระเที่ศึในแอฟริกำ� 
ม่กำ�รร�ยง�นทัี่กำษะกำ�รอ่�นในระดับป็ระถมศึึกำษ�ช่้วงต้ินตัิ�งแต่ิปี็ 2014 ซึึ่�งนับเป็็นร้อยละ 28 ของป็ระช้�กำร แต่ิภูมิภ�คีน่�ม่คีว�มยุง่ย�กำ
อันเน่�องม�จุ�กำคีว�มล่�ช้้�อย่�งม�กำในกำ�รต่ิพิื่มพ์ื่ร�ยง�นของป็ระเที่ศึจุ�กำกำ�รป็ระเมินผลกำ�รเร่ยนรู้โดยองค์ีกำรกำ�รติิดติ�มคุีณภ�พื่
กำ�รศึึกำษ�ในแอฟริกำ�ติอนใต้ิและติะวันออกำรอบท่ี่�ส่่� และข้อส่งสั่ยต่ิอคีว�มถูกำต้ิองของผลกำ�รป็ระเมิน พัื่นธ์มิติรด้�นข้อมูลระดับ
โลกำซึึ่�งป็ระส่�นง�นโดย UIS มุ่งหวังท่ี่�จุะแก้ำปั็ญห�กำ�รข�ดข้อมูลด้�นคีว�มช่้วยเหล่อของผู้ให้ทุี่นส่นับส่นุนในกำ�รป็ระเมินกำ�รเร่ยนรู้ 
ในภูมิภ�คี และกำ�รข�ดกำ�รป็ระส่�นง�นระหว่�งโคีรงกำ�รของผู้ให้ทุี่นส่นับส่นุน
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ข้อมูลกำ�รบริห�รจัุดกำ�รให้ข้อมูลส่ำ�หรับตัิวช่้�วัดระดับโลกำข้อท่ี่� 4.c.1 เร่�องสั่ดส่่วนของคีรูท่ี่�ได้รับกำ�รอบรม ป็ระม�ณร้อยละ 58 
ของป็ระเที่ศึในอนุภูมิภ�คีซึ่�ฮ�ร�ของแอฟริกำ�ร�ยง�นข้อมูลระดับป็ระถมศึึกำษ�ตัิ�งแต่ิปี็ 2016 แต่ิม่เพ่ื่ยงร้อยละ 25 ท่ี่�ร�ยง�นข้อมูล
ระดับมัธ์ยมศึึกำษ�ติอนป็ล�ย ในจุำ�นวนหกำป็ระเที่ศึท่ี่�ม่ป็ระช้�กำรหน�แน่นท่ี่�สุ่ดในภูมิภ�คี ม่เพ่ื่ยงป็ระเที่ศึแที่นซึ่�เน่ยท่ี่�ร�ยง�นจุำ�นวน
คีรูในระดับป็ระถมศึึกำษ�หลังปี็ 2015 กำ�รแป็ลคีว�มหม�ยข้อมูลม่คีว�มยุ่งย�กำเน่�องจุ�กำคีำ�นิย�มของคีรูท่ี่�ได้รับกำ�รอบรมไม่ชั้ดเจุน  
ซึึ่�งเป็็นคีว�มที่้�ที่�ยท่ี่� UIS จุะแกำ้ไขด้วยกำ�รจุำ�แนกำป็ระเภที่ด้วยม�ติรฐ�นส่�กำล ซึ่ึ�งเป็็นกำระบวนกำ�รใหม่ซึึ่�งผ่�นกำ�รอนุมัติิใน 
กำ�รป็ระชุ้มส่มัยส่�มัญของยูเนส่โกำ ปี็ 2019

เปา้หมาย 4.1  ปรุะถมและม่ธยมศึึกษา

อัติร�กำ�รเร่ยนจุบระดับป็ระถมศึึกำษ�อยู่ที่่�ร้อยละ 85 ระดับมัธ์ยมศึึกำษ�ติอนติ้นอยู่ที่่�ร้อยละ 73 และระดับมัธ์ยมศึึกำษ�ติอนป็ล�ยอยู่ที่่�
ร้อยละ 49 อัติร�กำ�รเร่ยนจุบแติกำติ่�งจุ�กำอัติร�กำ�รเข้�เร่ยนติรงที่่�ม่กำ�รเพื่ิ�มขึ�นอย่�งคีงที่่�แม้จุะช้้�ติั�งแติ่ป็ี 2000 แติ่อัติร�กำ�รเข้�เร่ยน
หยุดช้ะงักำติั�งแติ่กำล�งที่ศึวรรษที่่� 2000 ซึ่ึ�งจุะติ้องม่กำ�รศึึกำษ�เพื่ิ�มเติิมถึงคีว�มแติกำติ่�งน่� ในป็ี 2018 อนุภูมิภ�คีซึ่�ฮ�ร�ในแอฟริกำ�ม่
จุำ�นวนเด็กำ ยุวช้น และเย�วช้นที่่�ไม่ได้เข้�โรงเร่ยนม�กำที่่�สุ่ด โดยม�กำกำว่�ในเอเช้่ยกำล�งและเอเช้่ยใติ้ (ตารางที่ 1) และคี�ดว่�แนวโน้ม
น่�จุะยิ�งเพื่ิ�มสู่งขึ�น ม่กำ�รคี�ดกำ�รณ์ว่�อนุภูมิภ�คีซึ่�ฮ�ร�ในแอฟริกำ�จุะม่ส่ัดส่่วนเป็็นร้อยละ 25 ของป็ระช้�กำรวัยเร่ยนภ�ยในป็ี 2030 
โดยเพื่ิ�มขึ�นจุ�กำร้อยละ 12 ในป็ี 1990 และยังม่กำรณ่นักำเร่ยนอ�ยุเกำินเกำณฑ์์ม�กำที่่�สุ่ดด้วย

ข้อมูลพิื่ซึ่� (PISA) ปี็ 2018 แส่ดงให้เห็นกำ�รถดถอยเล็กำน้อยในป็ระเที่ศึร�ยได้สู่งในช่้วง 15 ปี็ท่ี่�ผ่�นม� (นักำเร่ยนหนึ�งในห้�คีนอยู่ใน
ระดับติำ��กำว่�ระดับคีว�มส่�ม�รถขั�นพ่ื่�นฐ�น) ส่่วนกำ�รช้ะงักำงันในป็ระเที่ศึร�ยได้ป็�นกำล�ง (นักำเร่ยนหนึ�งในส่องคีนอยู่ในระดับติำ��กำว่�
ระดับคีว�มส่�ม�รถขั�นพ่ื่�นฐ�น) คีวรนับว่�เป็็นคีว�มก้ำ�วหน้�เน่�องจุ�กำกำ�รเข้�เร่ยนของนักำเร่ยนอ�ยุ 15 ปี็เพิื่�มขึ�นในหล�ยป็ระเที่ศึ เช่้น
 บร�ซิึ่ล อินโดน่เซ่ึ่ย และอุรุกำวัย แม้ว่�อัติร�คีว�มก้ำ�วหน้�จุะติำ��กำว่�ท่ี่�คีวรจุะเป็็นห�กำต้ิองกำ�รบรรลุ SDG ข้อท่ี่� 4 และคีวรม่กำ�รเอ�ใจุ
ใส่่กำลุ่มท่ี่�ม่ผลกำ�รเร่ยนรู้ติำ��ท่ี่�สุ่ด ร�ยง�นม่กำ�รนำ�เส่นอหลักำฐ�นใหม่เก่ำ�ยวกัำบข้อมูลจุ�กำกำลุ่มตัิวอย�่งซึึ่�งม่คุีณลักำษณะของตัิวแป็รท่ี่�ติำ��ม�กำ  
ซึ่ึ�งช่้�ว่�จุำ�นวนผู้เร่ยนในระดับสู่งกำว่�ระดับคีว�มส่�ม�รถขั�นพื่่�นฐ�นในกำ�รป็ระเมินระดับน�น�ช้�ติิอ�จุสู่งเกิำนจุริงในหล�ยป็ระเที่ศึ  
เพื่ร�ะกำ�รติอบอ�จุม�จุ�กำกำ�รเด�สุ่่มจุ�กำคีำ�ถ�มแบบหล�ยติัวเล่อกำ

ตารางที่ 1: 
ตัวช้ี�วัดบัางตัวด้านการมีส่วนร่วมในโรงเรียน โดยกลุ่มอายุ ปี 2018

ภ้มิภาค

ปรุะถมศึึกษา ม่ธยมศึึกษาติอนติ�น ม่ธยมศึึกษาติอนปลาย
เด็กท่ั่�ไม่ได�เข�าเรุ่ยน ยุวชนทั่่�ไม่ได�เข�าเรุ่ยน เยาวชนทั่่�ไม่ได�เข�าเรุ่ยน
(000) (%) (000) (%) (000) (%)

ทัว่โลก 59 ,141 8 61,478 16 137,796 35
อนุภมิูภาคซาฮาราในแอฟรกิา 32, 214 19 28,251 37 37,026 58
แอฟรกิาเหนอืและเอเชียตะวนัตก 5, 032 9 3,998 14 8,084 30
เอเชยีกลางและใต้ 12,588 7 16,829 15 64,745 45
เอเชยีตะวนัออกและตะวนัออกเฉยีงใต้ 5,697 3 9,016 10 17,870 21
ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 2,267 4 2,544 7 7,159 23
โอเชยีเนยี 210 5 109 5 408 25
ยโุรปและอเมรกิาเหนอื 1,133 2 731 2 2,503 7
รายไดต้ำา่ 20,797 19 21,243 39 26,176 61
รายไดป้านกลางระดบัลา่ง 30,444 9 30,706 17 87,730 44
รายไดป้านกลางระดบัสงู 6,570 3 8,444 7 20,615 20
รายไดส้งู 1,330 2 1,085 3 3,275 8

ทีั่�มา: ฐ�นข้อมูล UIS 
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เปา้หมาย 4.2  เด็กปฐมว่ย

กำ�รต่ิคีว�มข้อมูลกำ�รม่ส่่วนร่วมในกำ�รศึึกำษ�ป็ฐมวัยขึ�นอยู่กัำบว่�ม่กำ�รกำำ�หนดกำลุ่มอ�ยุอย่�งไร ม่กำ�รจุัดกำ�รเช้ิงส่ถ�บันอย่�งไร และ
แบบแผนกำ�รเข้�เรย่นติั�งแต่ิเริ�มแรกำเฉพื่�ะของแต่ิละป็ระเที่ศึ ในปี็ 2018 ม่เดก็ำอ�ยตุิำ��กำว่�เกำณฑ์์เข้�เร่ยนป็ระถมศึกึำษ�หนึ�งปี็ที่่�เข้�เรย่น
ในระบบร้อยละ 67 (ติัวช้่�วัดระดับโลกำข้อที่่� 4.2.2 โดยม่ส่ัดส่่วนติั�งแติ่ร้อยละ 9 ในป็ระเที่ศึจุิบูติ่ ถึงร้อยละ 100 ในคีิวบ�และเว่ยดน�ม)  
ป็ระเที่ศึล�วม่คีว�มกำ้�วหน้�ม�กำที่่�สุ่ดโดยกำ�รเข้�เร่ยนในระดับกำ่อนป็ระถมศึึกำษ�เพื่ิ�มจุ�กำร้อยละ 38 ในป็ี 2011 เป็็นร้อยละ 67  
ในปี็ 2018 ใน 9 ป็ระเที่ศึจุ�กำ 17 ป็ระเที่ศึซึ่ึ�งม่ข้อมูลกำ�รส่ำ�รวจุพื่หุดัช้น่แบบจุัดกำลุ่มเม่�อเร็วๆน่�พื่บว่�เด็กำกำลุ่มอ�ยุน่�อยู่ในโรงเร่ยน
ป็ระถมศึึกำษ�ม�กำกำว่�อยู่ในโรงเร่ยนระดับก่ำอนป็ระถมศึึกำษ� ในปี็ 2018 เด็กำเกำณฑ์์อ�ยุป็ฐมวัยทัี่�งหมดซึึ่�งแติกำต่ิ�งไป็ในแต่ิละป็ระเที่ศึ  
ตัิ�งแต่ิหนึ�งถึงส่่�ปี็ เข้�เร่ยนร้อยละ 52 โดยม่อัติร�ส่่วนตัิ�งแต่ิร้อยละ 1 ในป็ระเที่ศึช้�ด ไป็จุนถึงร้อยละ 115 ในเบลเย่ยมและกำ�น�  
(แผนภาพที่ 4)

ข้อมลูกำ�รส่ำ�รวจุพื่หดุชั้น่แบบจัุดกำลุม่ใช้้เพื่่�อป็ระม�ณค่ี�ดชั้น่พื่ฒัน�กำ�รเด็กำป็ฐมวยั ซึ่ึ�งวดัสั่ดส่่วนเด็กำซึึ่�งม่พื่ฒัน�กำ�รติ�มคีว�มคี�ดหม�ย  
(ติัวช้่�วัดระดับโลกำข้อที่่� 4.2.1) ในป็ระเที่ศึม�ล่และไนจุ่เร่ย ม่เพ่ื่ยงกำว่�ร้อยละ 60 ของเด็กำซึึ่�งม่พื่ัฒน�กำ�รติ�มคีว�มคี�ดหม�ยอย่�ง
น้อยส่�มในส่่�ด้�น แติ่ส่ัดส่่วนของเด็กำซึ่ึ�งม่พื่ัฒน�กำ�รติ�มคีว�มคี�ดหม�ยไม่เกำินหนึ�งด้�นในม�ล่ม่ร้อยละ 5 และในไนจุ่เร่ยม่ร้อยละ 10 
ซึ่ึ�งแส่ดงให้เห็นว่�ไนจุ่เร่ยม่คีว�มไม่เที่่�เที่่ยมกำันม�กำกำว่�

เปา้หมาย 4.3 การุศึึกษาด�านเทั่คนิค อาช่วศึึกษา อุดมศึึกษา และการุศึึกษาผ้�ใหญ่

แอฟรกิำ�เหนอ่และเอเช้ย่ติะวนัติกำมก่ำ�รขย�ยติวัด้�นกำ�รเข้�เรย่นระดบัอดุมศึกึำษ�ม�กำที่่�ส่ดุในไม่กำ่�ปี็ที่่�ผ่�นม�น่� แต่ิกำม็ค่ีว�มแติกำต่ิ�งกำนั 
ไป็ในแติ่ละป็ระเที่ศึ ป็ระม�ณป็ี 2010 ป็ระม�ณร้อยละ 15 ของเย�วช้นในป็ระเที่ศึโมร็อกำโกำและซูึ่ด�นเข้�เร่ยนระดับอุดมศึึกำษ� 
ในขณะที่่�ซึู่ด�นหยุดนิ�ง โมร็อกำโกำม่กำ�รเพื่ิ�มขึ�นอย่�งรวดเร็วเป็็นร้อยละ 36 แอลจุ่เร่ยและซึ่�อุด่อ�ระเบ่ยขย�ยกำ�รม่ส่่วนร่วมของผู้หญิง
เป็็นป็ระม�ณส่องในส่�มของจุำ�นวนผู้หญิงที่ั�งหมด

กำ�รส่ำ�รวจุภ�วะกำ�รที่ำ�ง�นของป็ระช้�กำรจุ�กำฐ�นข้อมูลองค์ีกำรแรงง�นระหว่�งป็ระเที่ศึเป็็นแหล่งข้อมูลกำ�รติิดติ�มตัิวช่้�วัดระดับ
โลกำข้อท่ี่� 4.3.1 เร่�องกำ�รม่ส่่วนร่วมในกำ�รศึึกำษ�ผู้ใหญ่และกำ�รอบรม โดยคีรอบคีลุมเพิื่�มขึ�นจุ�กำ 45 ป็ระเที่ศึเป็็น 106 ป็ระเที่ศึ และ
ภูมิภ�คีอ่�น ๆ นอกำเหน่อจุ�กำยุโรป็ คีว�มท้ี่�ที่�ยท่ี่�ยังม่ ได้แก่ำ กำ�รข�ดคีำ�ถ�มม�ติรฐ�นเร่�องป็ระเภที่กำ�รศึึกำษ�ผู้ใหญ่และกำ�รอบรมท่ี่� 
เข้�ร่วม คีว�มหล�กำหล�ยของช่้วงอ�ยุ และระยะเวล�อ้�งอิงซึึ่�งไม่ส่อดคีล้องกัำนเน่�องจุ�กำกำ�รส่ำ�รวจุภ�วะกำ�รที่ำ�ง�นของป็ระช้�กำรหล�ย
อันจุะอ้�งอิงถึงเด่อนท่ี่�ผ่�นม� และตัิวช่้�วัดระดับโลกำอ้�งอิงถึงปี็ท่ี่�ผ่�นม� ม่หลักำฐ�นช่้�ว่�กำ�รเข้�ร่วมเฉล่�ยในเด่อนก่ำอนท่ี่�จุะม่กำ�รส่ำ�รวจุ
ในกำลุ่มป็ระเที่ศึร�ยได้ป็�นกำล�งระดับสู่งม่เพ่ื่ยงร้อยละ 3 (แผนภาพท่ี 5) กำ�รส่ำ�รวจุกำ�รศึึกำษ�ผู้ใหญ่ปี็ 2016 ให้ข้อมูลเชิ้งลึกำเก่ำ�ยวกัำบ 
ข้อจุำ�กัำดในกำ�รเข้�ร่วม อุป็ส่รรคีด้�นทัี่ศึนคีติิส่่วนบุคีคีลอ�จุจุะได้รับกำ�รศึึกำษ�น้อยแต่ิม่แนวโน้มท่ี่�จุะเป็็นอุป็ส่รรคีส่ำ�คัีญต่ิอกำ�รเร่ยนรู้ 
ของผู้ใหญ่ม�กำกำว่�สิ่�งอ่�น ร้อยละ 60 ของผู้ติอบคีำ�ถ�มกำล่�วว่�ไม่เห็นคีว�มจุำ�เป็็นของกำ�รศึึกำษ�ผู้ใหญ่ ผู้หญิงในทุี่กำป็ระเที่ศึยกำเว้น
เดนม�ร์กำม่แนวโน้มท่ี่�จุะอ้�งถึงกำ�รขัดกัำบภ�ระคีว�มรับผิดช้อบในคีรอบคีรัว

ม่ป็ระช้�กำรเก่ำอบ 11 ล้�นคีนในทัี่ณฑ์ส่ถ�นซึึ่�งม่สิ่ที่ธิ์ด้�นกำ�รศึึกำษ�แต่ิไม่ม่โคีรงกำ�รท่ี่�จุะติอบส่นองคีว�มต้ิองกำ�รของพื่วกำเข� กำ�รศึึกำษ�
ในทัี่ณฑ์ส่ถ�นม่ป็ระโยช้น์หล�ยด้�น กำ�รศึึกำษ�ในป็ระเที่ศึส่หรัฐอเมริกำ�ในป็ี 2013 พื่บว่�ผู้ต้ิองขังซึึ่�งเข้�ร่วมในกำ�รศึึกำษ�เพ่ื่�อแก้ำไข
ป็รับป็รุงม่โอกำ�ส่ท่ี่�จุะกำระที่ำ�ผิดซึ่ำ��น้อยกำว่�ผู้ท่ี่�ไม่ได้เข้�ร่วม 13 จุุดร้อยละ

เปา้หมาย 4.4 ท่ั่กษะสำาหรุ่บการุทั่ำางาน

ข้อมูลด้�นทัี่กำษะ ICT ขั�นพ่ื่�นฐ�นม่เพิื่�มม�กำขึ�น แม้ส่่วนใหญ่จุะอยู่ในกำลุ่มป็ระเที่ศึท่ี่�รำ��รวยกำว่� ตัิวช่้�วัดระดับโลกำข้อท่ี่� 4.4.1 รวมทัี่กำษะ  
ICT ขั�นพ่ื่�นฐ�นเก้ำ�ทัี่กำษะ และน้อยกำว่�หนึ�งในส่�มของป็ระเที่ศึทัี่�งหมดม่ผู้ใหญ่อย่�งน้อยจุำ�นวนคีรึ�งหนึ�งท่ี่�ม่ส่่�ทัี่กำษะหร่อม�กำกำว่� และ
ไม่ม่ป็ระเที่ศึร�ยได้ติำ��หร่อป็�นกำล�งป็ระเที่ศึใดร�ยง�นว่�ผู้ใหญ่อย่�งน้อยจุำ�นวนคีรึ�งหนึ�งม่ม�กำกำว่�ส่�มทัี่กำษะ ในปี็น่�ป็ระเที่ศึต่ิ�ง ๆ  
จุะติ้องม่กำ�รเป็ล่�ยนแป็ลงชุ้ดทัี่กำษะในแบบส่อบถ�ม เช้่น เพิื่�มทัี่กำษะด้�นคีว�มเป็็นส่่วนตัิวและคีว�มป็ลอดภัย ซึ่ึ�งเป็็นข้อแนะนำ�จุ�กำ
ส่หภ�พื่โที่รคีมน�คีมระหว่�งป็ระเที่ศึ

กำ�รส่ำ�รวจุด้�น ICT ในยุโรป็ให้ข้อมูลเชิ้งลึกำเร่�องกำ�รส่ร้�งทัี่กำษะดิจิุทัี่ลและคีว�มส่ำ�คัีญเชิ้งสั่มพัื่นธ์์ระหว่�งโรงเร่ยน กำ�รที่ำ�ง�นและ
บ้�น แม้จุะม่ทัี่กำษะ ICT ท่ี่�เก่ำ�ยวข้องกัำบกำ�รที่ำ�ง�นแต่ิผู้ติอบแบบส่อบถ�มจุำ�นวนร้อยละ 10 ม่กำ�รเข้�ร่วมกำ�รอบรม ICT เฉพื่�ะใน 
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แผู้นภาพที่ 4:
มีเพียงไม่กี่ประเทศในกลุ่มประเทศยากจนที่ได้รับัประโยช้น์จากการศึกษาระดับัก่อนประถมศึกษา
อิัติราการเข้าเรียนรวมส�าหรับพัฒนาการด้้านการศึึกษาปฐมวัยและการศึึกษาระด้ับก่อินประถิ่มศึึกษา โด้ยกลุ่มรายได้้ขอิงประเทั่ศึ ปี 2018
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รูป็แบบกำ�รฝึักำง�นพื่ร้อมกำ�รที่ำ�ง�นจุริงในปี็ 2018 และจุำ�นวนร้อยละ 20 เข้�ร่วมกิำจุกำรรมเพ่ื่�อเพิื่�มคีว�มช้ำ�น�ญในกำ�รใช้้คีอมพิื่วเติอร์  
ซึ่อฟต์ิแวร์ และแอป็พื่ลิเคีชั้นอย่�งน้อยหนึ�งอย่�ง บ่อยคีรั�งท่ี่�กำ�รพัื่ฒน�ทัี่กำษะ ICT เกิำดขึ�นผ่�นกำ�รอบรมออนไลน์ซึึ่�งไม่เส่่ยค่ี�ใช้้จุ่�ย  
หร่อกำ�รศึึกำษ�ด้วยตินเองโดยเฉพื่�ะผู้ที่่�อ�ยุน้อย แม้ที่�งเล่อกำเหล่�น่�จุะลดป็ัญห�คี่�ใช้้จุ่�ย ติ�ร�งเวล� และส่ถ�นที่่�เร่ยน แติ่ช้่องว่�ง
ระหว่�งเพื่ศึกำ็ยังคีงม่อยู่

เป็้�หม�ย 4.4 ยังกำล่�วถึงกำ�รพื่ัฒน�ที่ักำษะกำ�รเป็็นผู้ป็ระกำอบกำ�ร ม�กำกำว่�ร้อยละ 90 ของผู้ป็ระกำอบกำ�รในแอฟริกำ�และรัฐอ�หรับ 
และม�กำกำว่�ร้อยละ 80 ของผู้ป็ระกำอบกำ�รในเอเช้่ยและแป็ซึ่ิฟิกำที่ำ�ง�นในภ�คีเศึรษฐกำิจุนอกำระบบ คีว�มติ้องกำ�รด้�นกำ�รอบรมใน
ภูมิภ�คีเหล่�น่�คีวรป็รับให้เหม�ะส่มกำับวิส่�หกำิจุร�ยย่อยซึ่ึ�งม่โอกำ�ส่กำ�รเติิบโติจุำ�กำัด

เปา้หมาย 4.5 ความเสมอภาค

ม่คีว�มเส่มอภ�คีระหว่�งเพื่ศึในกำ�รเข้�เร่ยนตัิ�งแติ่ระดับกำ่อนป็ระถมศึึกำษ�จุนถึงมัธ์ยมศึึกำษ�ติอนป็ล�ยในระดับโลกำ แติ่เป็็นกำ�รซึ่่อน
คีว�มแติกำติ่�งในระดับป็ระเที่ศึเอ�ไว้ ในกำลุ่มที่่�ติำ��ที่่�สุ่ดจุ�กำส่่�กำลุ่มของป็ระเที่ศึร�ยได้ติำ��ม่นักำเร่ยนหญิงอย่�งม�กำท่ี่�สุ่ด 60 คีนเข้�เร่ยน
ในระดับมัธ์ยมศึึกำษ�ติอนป็ล�ยติ่อนักำเร่ยนช้�ย 100 คีน คีว�มไม่เส่มอภ�คีที่�งเพื่ศึในกำลุ่มป็ระเที่ศึร�ยได้ป็�นกำล�งระดับล่�งอ�จุ
เป็็นกำ�รเส่่ยป็ระโยช้น์ของเด็กำหญิงหร่อเด็กำช้�ย ในกำลุ่มท่ี่�ติำ��ท่ี่�สุ่ดจุ�กำส่่�กำลุ่มม่จุำ�นวนเด็กำหญิงอย่�งม�กำ 92 คีนติ่อเด็กำช้�ย 100 คีน  
เม่�อเป็ร่ยบเที่่ยบกำับเด็กำช้�ย 91 คีนติ่อเด็กำหญิง 100 คีนในกำลุ่มที่่�สู่งที่่�สุ่ดจุ�กำส่่�กำลุ่ม ร�ยง�นฉบับน่�ที่บที่วนข้อมูลคีว�มแพื่ร่หล�ยของ
โรงเร่ยนช้�ยล้วหร่อหญิงล้วนที่่�ม่อยู่ที่ั�วโลกำ

คีว�มไม่เส่มอภ�คีด้�นกำ�รศึึกำษ�จุ�กำระดับคีว�มมั�งคีั�งมักำเป็ร่ยบเที่่ยบผู้ที่่�อยู่กำลุ่มล่�งสุ่ดร้อยละ 20 ของคีรัวเร่อนกำับผู้ที่่�อยู่กำลุ่มบนสุ่ด 
ร้อยละ 20 ของคีรัวเร่อน เน่�องจุ�กำคีรอบคีรัวย�กำจุนม่แนวโน้มที่่�จุะม่บุติรม�กำกำว่� กำ�รเป็ร่ยบเที่่ยบระหว่�งป็ระเที่ศึจึุงบิดเบ่อนได้
ห�กำเป็็นกำ�รเป็ร่ยบเที่่ยบระหว่�งเด็กำย�กำจุนที่่�สุ่ดร้อยละ 20 ในป็ระเที่ศึหนึ�ง (เช้่น อัฟกำ�นิส่ถ�น) กำับเด็กำย�กำจุนท่ี่�สุ่ดร้อยละ 25 
ในอ่กำป็ระเที่ศึหนึ�ง (เช้่น เม่ยนม�)

แผู้นภาพที่ 5: 
ประมาณการการเข้้าร่วมในการศึกษาผูู้้ใหญ่แตกต่างกันตามระยะเวลาอ้างอิง
ร้อิยละขอิงผู้ใหญ่ซึ�งเข้าร่วมในการศึึกษาผู้ใหญ่ในโรงเรียนและนอิกโรงเรียน ติามระยะเวลาอิ้างอิิง ปี 2018 หรือิปีล่าสุด้
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กำ�รเพิื่�มชุ้ดคีำ�ถ�มสั่�นเกำ่�ยวกัำบคีว�มพิื่กำ�รของกำลุม่วอชิ้งตัินเข้�ในกำ�รส่ำ�รวจุพื่หดุชั้น่แบบจัุดกำลุม่เพิื่�มคีว�มรูเ้กำ่�ยวกัำบช่้องว่�งคีว�มพิื่กำ�ร
ในกำ�รศึึกำษ� กำ�รติั�งคีำ�ถ�มที่่�แติกำติ่�งที่ำ�ให้เกิำดอัติร�คีว�มชุ้กำของคีว�มพื่ิกำ�รที่่�แติกำติ่�งระหว่�งกำลุ่มอ�ยุถึง 17 ป็ี (ซึ่ึ�งคีำ�ถ�มอิงกำับ 
ชุ้ดคีำ�ถ�มคีว�มพื่ิกำ�รของเด็กำ) และกำลุ่มอ�ยุ 18 ป็ีขึ�นไป็ซึ่ึ�งอัติร�คีว�มชุ้กำจุะลดลงร�วร้อยละ 90 ส่ิ�งน่�จุะเป็็นอุป็ส่รรคีติ่อกำ�รแป็ล
คีว�มหม�ยติัวช้่�วัดที่�งกำ�รศึึกำษ�ซึ่ึ�งคีำ�นวณจุ�กำช้่วงอ�ยุที่่�คีรอบคีลุมที่ั�งส่องกำลุ่ม (เช้่น อ�ยุ 17 ถึง 19 ป็ี)

ล�ติินอเมริกำ�ข�ดข้อมูลช้นพ่ื่�นเม่องท่ี่�ส่�ม�รถเป็ร่ยบเท่ี่ยบได้ ในขณะท่ี่�บ�งป็ระเที่ศึใช้้กำ�รกำำ�หนดอัติลักำษณ์ของตินเอง บ�งป็ระเที่ศึม่
กำ�รใช้้เกำณฑ์์เพิื่�มเติิมในกำ�รส่ำ�มะโนป็ระช้�กำรและกำ�รส่ำ�รวจุ เช่้น กำ�รรับรองอัติลักำษณ์และภ�ษ�อย่�งเป็็นที่�งกำ�ร กำ�รเป็ล่�ยนแป็ลง
ด้�นป็ระช้�กำรศึ�ส่ติร์ที่ำ�ให้ขอบเขติกำลุ่มช้�ติิพัื่นธ์ุ์ไม่ชั้ดเจุนและอัติลัษณ์ของช้นพ่ื่�นเม่องม่คีว�มเล่�อนไหลม�กำขึ�น ดังนั�น ห�กำใช้้เกำณฑ์์ท่ี่�
แติกำต่ิ�งก็ำจุะได้ผลลัพื่ธ์์ท่ี่�แติกำต่ิ�ง รวมทัี่�งในด้�นตัิวช่้�วัดด้�นกำ�รศึึกำษ� จุ�กำกำ�รส่ำ�รวจุคีรัวเร่อนในป็ระเที่ศึโบลิเว่ย กัำวเติม�ล� เม็กำซิึ่โกำ 
และเป็รู พื่บว่�กำ�รเข้�เร่ยนของนักำเร่ยนกำลุ่มอ�ยุ 15 ถึง 17 ปี็ในกำลุ่มท่ี่�พูื่ดภ�ษ�ช้นพ่ื่�นเม่องติำ��กำว่�กำลุ่มท่ี่�ระบุตินเองว่�เป็็นช้นพ่ื่�นเม่อง
ถึง 3 ถึง 20 จุุดร้อยละ

เปา้หมาย 4.6 การุรุ้�หน่งส่อของผ้�ใหญ่

ในที่ั�วโลกำม่ผู้ใหญ่ร้อยละ 86 และเย�วช้นร้อยละ 92 ที่่�รู้หนังส่่อ ผู้หญิงยังคีงม่แนวโน้มที่่�จุะรู้หนังส่่อน้อยกำว่� แติ่ช้่องว่�งน่�ลดลงในคีน
รุ่นอ�ยุน้อยกำว่� ติัวเลขเหล่�น่�รวมคี่�ป็ระม�ณกำ�รใน 72 ป็ระเที่ศึ ซึ่ึ�ง 21 ป็ระเที่ศึในนั�นใช้้อัติร�กำ�รรู้หนังส่่อระดับช้�ติิจุ�กำป็ี 2010 
หรอ่ก่ำอนหน้� จุำ�นวนผูใ้หญ่ซึึ่�งไม่จุบระดบัป็ระถมศึึกำษ�จุะยงัคีงลดลงช้้� ๆ  และอ�จุยงัคีงสู่งกำว่�ร้อยละ 10 ในแอฟรกิำ�จุนถงึที่ศึวรรษที่่� 
2050 แม้ว่�เป้็�หม�ยกำ�รจุบระดบัป็ระถมศึกึำษ�ทุี่กำคีนจุะบรรลไุด้ภ�ยในปี็ 2030 กำต็ิ�ม จุงึที่ำ�ให้กำ�รศึกึำษ�ผูใ้หญ่ยงัคีงเป็็นคีว�มท้ี่�ที่�ย
ติ่อไป็ ใน 25 ป็ระเที่ศึซึ่ึ�งม่ข้อมูลที่่�เกำ่�ยวข้องพื่บว่�อัติร�กำ�รรู้หนังส่่อของผู้ใหญ่ซึ่ึ�งม่คีว�มพื่ิกำ�รอย่�งใดอย่�งหนึ�งจุะติำ��กำว่�ผู้ใหญ่ที่ั�วไป็ 
ช้่องว่�งน่�แติกำติ่�งกำันติั�งแติ่ร้อยละ 5 ในป็ระเที่ศึม�ล่ถึงร้อยละ 41 ในอินโดน่เซึ่่ย

ผลจุ�กำกำ�รป็ระเมินผลน�น�ช้�ติิด้�นส่มรรถนะผู้ใหญ่คีรั�งท่ี่�ส่�ม ม่ข้อมูลเพิื่�มส่ำ�หรับตัิวช่้�วัดระดับโลกำข้อท่ี่� 4.6.1 ในปี็ 2017 ผู้ใหญ่  
ร้อยละ 51 ในป็ระเที่ศึเม็กำซิึ่โกำ ร้อยละ 71 ในเป็รู และร้อยละ 72 ในเอกำว�ดอร์อยู่ในระดับติำ��กำว่�ระดับคีว�มส่�ม�รถขั�นพ่ื่�นฐ�น 
ด้�นกำ�รอ่�น ในส่หรัฐอเมริกำ�สั่ดส่่วนของผู้อยู่ในระดับติำ��กำว่�ระดับคีว�มส่�ม�รถขั�นพ่ื่�นฐ�นด้�นกำ�รคีำ�นวณเพิื่�มขึ�นจุ�กำร้อยละ 27.6  
ในปี็ 2012 – 2014 เป็็นร้อยละ 29.2 ในปี็ 2017

เปา้หมาย 4.7 การุพ่ื่ฒนาท่ั่�ย่�งย่นและความเป็นพื่ลเม่องโลก

กำ�รวิเคีร�ะห์กำ�รติอบคีำ�ถ�มจุ�กำ 83 ป็ระเที่ศึในกำ�รป็รึกำษ�ห�ร่อข้อเส่นอแนะ 1974 (1974 Recommendation) คีรั�งที่่� 6 
ในป็ี 2016/2017 เป็็นพื่่�นฐ�นส่ำ�หรับกำ�รส่นที่น�เร่�องติัวช้่�วัดระดับโลกำข้อที่่� 4.7.1 โดยพื่บว่�ม่เพื่่ยงร้อยละ 12 ของป็ระเที่ศึที่ั�งหมด
ที่่�นำ�หลักำกำ�รของข้อเส่นอแนะเข้�ในนโยบ�ยกำ�รศึึกำษ� หลักำสู่ติร กำ�รศึึกำษ�ของคีรูระหว่�งป็ระจุำ�กำ�ร และกำ�รป็ระเมินนักำเร่ยน 
อย่�งส่มบูรณ์ ม่เพื่่ยงบ�งป็ระเที่ศึเที่่�นั�นท่ี่�อบรมคีรูในเน่�อห�เร่�องกำ�รพื่ัฒน�ที่่�ยั�งย่นติ�มที่่�กำรอบนโยบ�ยและหลักำสู่ติรได้กำำ�หนดไว้  
และติ�มท่ี่�นักำเร่ยนได้รับกำ�รป็ระเมินอย่�งส่มบูรณ์ นักำเร่ยนในบ�งป็ระเที่ศึ เช่้น บุรุนด่ โคีลอมเบ่ย และเม่ยนม�จุะได้รับกำ�รป็ระเมิน
แม้ว่�คีรูจุะไม่ได้รับกำ�รอบรมเลยก็ำติ�ม (แผนภาพท่ี 6) ป็ระม�ณร้อยละ 93 ของป็ระเที่ศึทัี่�งหมดม่กำ�รส่อนเร่�องกำ�รป้็องกัำน 
คีว�มรุนแรงท่ี่�เก่ำ�ยวข้องกัำบเพื่ศึส่ภ�พื่ ร้อยละ 34 ม่กำ�รส่อนเร่�องกำ�รป้็องกัำนคีว�มรุนแรงจุ�กำอุดมกำ�รณ์สุ่ดโต่ิง และร้อยละ 29  
ม่กำ�รส่อนเร่�องกำ�รศึึกำษ�เพื่่�อคีว�มเป็็นพื่ลเม่องโลกำ

แม้จุะม่หลักำฐ�นว่�หลักำสู่ติรได้ม่กำ�รเป็ล่�ยนแป็ลงอย่�งช้้� ๆ เพ่ื่�อรวมเร่�องคีว�มยั�งย่นด้�นสิ่�งแวดล้อมและกำ�รเป็ล่�ยนแป็ลงส่ภ�พื่ภูมิ
อ�กำ�ศึเข้�ไป็ แติ่ไม่ม่กำ�รเกำ็บข้อมูลระดับน�น�ช้�ติิเร่�องระยะเวล�ของกำ�รป็ฏิิรูป็หลักำสู่ติร “ซึึ่�งเป็็นแบบอย่�ง” ตัิ�งแต่ิแนวคิีดเริ�มต้ิน
ไป็จุนถึงกำ�รนำ�ใช้้อย่�งเป็็นระบบ ระยะเวล�ท่ี่�ใช้้ขึ�นอยู่กัำบคีว�มจุริงจัุงของกำ�รเป็ล่�ยนแป็ลง กำ�รป็รึกำษ�ห�ร่อ กำ�รที่ดลองนำ�ร่อง และ
กำ�รติรวจุส่อบคีว�มถูกำต้ิอง กำ�รแก้ำไขป็รับป็รุงอ�จุใช้้เวล�ถึงห้�ปี็หร่อน�นกำว่�นั�นห�กำเป็็นป็ระเด็นถกำเถ่ยงที่�งกำ�รเม่องและกำระบวนกำ�ร
ทุี่กำขั�นติอนได้รับคีว�มส่นใจุ กำ�รป็ฏิิรูป็อย่�งรวดเร็วม่แนวโน้มท่ี่�จุะถูกำเร่งรัด หนังส่่อแบบเร่ยนเก่ำ�ยวกัำบป็ระวัติิศึ�ส่ติร์ช้นกำลุ่มน้อยใน
ป็ระเที่ศึโรม�เน่ยม่กำ�รนำ�ไป็ใช้้ภ�ยในส่องปี็ แต่ิคีรูไม่ได้รับกำ�รอบรมก่ำอนกำ�รส่อนจุริงในห้องเร่ยน

เปา้หมาย 4 เอ สิ�งอำานวยความสะดวกทั่างการุศึึกษาและสภาพื่แวดล�อมในการุเรุ่ยนรุ้�

เดก็ำหญิงจุำ�นวนป็ระม�ณ 335 ล้�นคีนเข้�เรย่นในโรงเรย่นป็ระถมและมธั์ยมศึกึำษ�ซึึ่�งไม่มก่ำ�รจุดักำ�รส่ขุอน�มยัเก่ำ�ยวกำบักำ�รมร่อบเดอ่น  
ผู้ใช้้เก้ำ�อ่�รถเข็นอ�จุไม่ส่�ม�รถเข้�ถึงสิ่�งอำ�นวยคีว�มส่ะดวกำด้�นสุ่ขอน�มัย โรงเร่ยนอย่�งน้อยร้อยละ 80 ในป็ระเที่ศึเอลซัึ่ลว�ดอร์  
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ฟิจิุ เป็รู ที่�จิุกิำส่ถ�น และเยเมนม่กำ�รป็รับป็รุงสิ่�งอำ�นวย
คีว�มส่ะดวกำด้�นสุ่ขอน�มัย แต่ิสิ่�งอำ�นวยคีว�มส่ะดวกำเหล่�น่�
ใช้้ได้ไม่ถึงร้อยละ 5

อุณหภูมิท่ี่�รุนแรงใน 29 ป็ระเที่ศึม่ผลเส่่ยต่ิอกำ�รศึึกำษ�ท่ี่�ส่ำ�เร็จุ  
ม่กำ�รคี�ดหม�ยว่�เด็กำในป็ระเที่ศึเอเช่้ยติะวันออกำเฉ่ยงใต้ิ 
ซึึ่�งอุณหภูมิม่ค่ี�เบ่�ยงเบนม�ติรฐ�นสู่งกำว่�ค่ี�เฉล่�ย 2 องศึ�จุะ
ม่กำ�รศึึกำษ�ท่ี่�ส่ำ�เร็จุน้อยกำว่�นักำเร่ยนท่ี่�อยู่ในอุณหภูมิเฉล่�ยเป็็น
เวล� 1.5 ปี็ 

ภ�ยในเด่อนกุำมภ�พัื่นธ์์ 2020 ม่ผู้ลงน�มในป็ฏิิญญ�ส่�กำลว่�ด้วย
โรงเร่ยนท่ี่�ป็ลอดภัย ปี็ 2015 จุำ�นวน 102 ป็ระเที่ศึ แต่ิโรงเร่ยน
ม�กำกำว่� 1,000 โรงในป็ระเที่ศึอัฟกำ�นิส่ถ�นป็ิดตัิวเน่�องจุ�กำ
คีว�มขัดแย้งในป็ล�ยปี็ 2018 ที่ำ�ให้เด็กำคีรึ�งล้�นคีนไม่ได้ไป็
โรงเร่ยน โรงเร่ยนในป็ระเที่ศึบูร์กิำน�ฟ�โซึ่ ม�ล่ และไนเจุอร์ปิ็ด 
เพิื่�มขึ�นเป็็นส่องเที่�่ระหว�่งปี็ 2017 และ 2019 เน่�องจุ�กำคีว�มไม่
ป็ลอดภัยเพิื่�มขึ�น ที่ำ�ให้ม่ผลกำระที่บติ่อกำ�รเร่ยนของเด็กำม�กำกำว่�  
400,000 คีน

แม้ว่� 132 ป็ระเที่ศึม่กำ�รห้�มกำ�รลงโที่ษที่�งร่�งกำ�ยในโรงเร่ยน  
แต่ินักำเร่ยนในวัยเร่ยนกำว่�คีรึ�งหนึ�งอยู่ในป็ระเที่ศึซึึ่�งไม่ได้ม่
กำ�รห้�มอย่�งส่มบูรณ์ กำ�รไม่เห็นด้วยอย่�งยิ�งกัำบกำ�รลงโที่ษที่�ง
กำ�ยท่ี่�บ้�นเช่้�อมโยงเชิ้งบวกำกัำบกำ�รลงโที่ษที่�งกำ�ยในโรงเร่ยนท่ี่�
ติำ��กำว่� ในป็ระเที่ศึอินเด่ยและส่�ธ์�รณรัฐเกำ�หล่อ�จุม่กำ�รลงโที่ษ
ที่�งกำ�ยในโรงเร่ยนท่ี่�สู่งกำว่�คี�ดกำ�รณ์ไว้

ในป็ระเที่ศึร�ยได้ติำ��ม่กำ�รเส่่ยช่้วิติในกำลุ่มอ�ยุ 5 ถึง 14 ปี็ 6.2 คีน
ต่ิอป็ระช้�กำร 100,000 คีน ซึึ่�งม่พื่�หนะเฉล่�ย 8 คัีนต่ิอป็ระช้�กำร 
1,000 คีน เท่ี่ยบกัำบกำลุ่มป็ระเที่ศึร�ยไดสู้่งซึึ่�งม่กำ�รเส่่ยช่้วิติ 1.7 คีน  
โดยม่พื่�หนะเฉล่�ย 528 คัีนต่ิอป็ระช้�กำร 1,000 คีน กำ�รส่ำ�รวจุ
ถนนกำว่� 250,000 กิำโลเมติรใน 60 ป็ระเที่ศึพื่บว�่ม�กำกำว่�ร้อยละ  
80 ของถนนซึึ่�งม่กำ�รจุร�จุรเร็วกำว่� 40 กิำโลเมติรต่ิอชั้�วโมงและ
ม่ผู้เดินเท้ี่�ไม่ได้เป็็นถนนล�ดย�ง

เปา้หมาย 4 บ่ ทุั่นการุศึึกษา

เงินช่้วยเหล่อเพ่ื่�อทุี่นกำ�รศึึกำษ�และค่ี�เส่่ยโอกำ�ส่ของนักำเร่ยน
ม่มูลค่ี� 3.5 พัื่นล้�นเหร่ยญส่หรัฐในปี็ 2018 เงินช่้วยเหล่อทุี่น
กำ�รศึึกำษ�เฉล่�ยต่ิอนักำเร่ยนระดับอุดมศึึกำษ�ม่คีว�มแติกำติ่�งกัำน
อย่�งม�กำ ป็ระเที่ศึท่ี่�ม่จุำ�นวนป็ระช้�กำรนักำเร่ยนใกำล้เค่ียงกัำนอ�จุ
ม่จุำ�นวนเงินแติกำต่ิ�งเป็็น 100 เท่ี่�หร่อม�กำกำว่� ทุี่นกำ�รศึึกำษ�ต่ิอ
บุคีคีลท่ี่�สู่งท่ี่�สุ่ดม่กำ�รหลั�งไหลไป็สู่่รัฐกำำ�ลังพัื่ฒน�ซึึ่�งเป็็นหมู่เกำ�ะ
ม�กำท่ี่�สุ่ด ซึึ่�งป็ระช้�ช้นของป็ระเที่ศึส่�ม�รถศึึกำษ�คีว�มรู้ระดับ
ป็ริญญ�ในส่�ข�เฉพื่�ะที่�งได้ในต่ิ�งป็ระเที่ศึเที่่�นั�น ในป็ระเที่ศึ
หมู่เกำ�ะเหล่�น่�หมู่เกำ�ะแคีริบเบ่ยนได้รับเงินช่้วยเหล่อเพ่ื่�อทุี่น
กำ�รศึึกำษ�ต่ิอบุคีคีลน้อยกำว่�หมู่เกำ�ะแป็ซิึ่ฟิกำม�กำ

แผู้นภาพที่ 6:
นักเรียนในบัางประเทศได้รับัการประเมินเรื่องการศึกษา
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน แต่ครูไม่ได้รับัการอบัรมในเรื่องนี�
ระด้ับการน�าข้อิเสนอิแนะ 1974 ไปใช้ ติามหัวข้อิ และแบบแผน ปี 2016/2017

โบลิเวีย; เยอรมนี; ญีปุ่น่; คูเวต;
ลัตเวีย; นิวซีแลนด์; โปแลนด์; รัสเซีย;

สวีเดน; แชมเบีย
บัลแกเรีย; กัมพูชา; จอร์เจีย; ไอร์แลนด์;
มัลดีฟส์; มาลี; มอลตา; เม็กซิโก; โอมาน;

เปรู; โรมาเนีย; เซเนกัล; เซอร์เบีย;
 สเปน; ตุรกี

มาซิโดเนียเหนือ; โปรตุเกส

โมนาโก; กาตาร์

มองโกเลีย; นามิเบีย; ตูวาลู

ชาด; เอสโตเนีย; เฮติ;
อิหร่าน; สาธารณรัฐเกาหลี

เอกวาดอร์; ไทย

บุรุนดี; โคลอมเบีย; เมียนมา

อาร์เจนตินา; แคนาดา

สาธารณรัฐแอฟริกากลาง;
ทาจิกิสถาน; อุซเบกิสถาน

อันดอร์รา; อาร์เมเนีย; แคเมอรูน;
โกตดิวัวร์; เดนมาร์ก; อียิปต์;

เอธิโอเปีย; กรีซ; ฮอนดูรัส; ฮังการี;
โมร็อกโก; สิงคโปร์
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แอลเบเนีย; ลิทัวเนีย

ออสเตรีย; เซนต์คิตส์และเนวิส

เอลซัลวาดอร์; อุรุกวัย

ค่อนข้างสมบูรณ์ ไม่ หรือ เล็กน้อย ไม่มีข้อมูล

หัวข้อซึง่รวมอยู่

GEM StatLink: http://bitly/GEM2020_Summary_fig6
หมายเหติุ: แผนภ�พื่ไม่ได้แส่ดงป็ระเที่ศึที่่�ม่แบบแผนกำ�รติอบที่่�ม่ลักำษณะเฉพื่�ะ
ทั่ี�มา: ยูเนส่โกำ (2019)
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กำ�รวิจัุยซึึ่�งจัุดที่ำ�ขึ�นเพ่ื่�อร�ยง�นฉบับน่�ป็ระม�ณว่�ม่ทุี่นกำ�รศึึกำษ�ร�ว 30,000 ทุี่นท่ี่�ให้แก่ำนักำเร่ยนในอนุภูมิภ�คีซึ่�ฮ�ร�ของแอฟริกำ�
ในปี็ 2019 โดยผู้ให้ทุี่นชั้�นนำ� 50 ร�ยซึึ่�งเป็็นผู้จัุดส่รรร้อยละ 94 ของทุี่นกำ�รศึึกำษ�ให้กัำบนักำศึึกำษ�ทัี่�วโลกำ โดยอ้�งอิงจุ�กำแผนท่ี่�ของ
ผู้ให้ทุี่นม�กำกำว่� 200 ร�ย และร้อยละ 56 ของทุี่นกำ�รศึึกำษ�เป็็นทุี่นส่ำ�หรับระดับป็ริญญ�ติร่

กำ�รให้ทีุ่นกำ�รศึึกำษ�แกำ่นักำเร่ยนในอนุภูมิภ�คีซึ่�ฮ�ร�ของแอฟริกำ�ส่่วนใหญ่เป็็นโคีรงกำ�รจุ�กำภ�คีรัฐบ�ล โดยป็ระเที่ศึจุ่นเป็็นผู้ให้
ทีุ่นร�ยใหญ่ร�ยเด่ยวซึึ่�งให้ทุี่นม�กำกำว่� 12,000 ทีุ่นติ่อป็ี แม้ป็ริม�ณเงินช้่วยเหล่อเพื่่�อทุี่นกำ�รศึึกำษ�ที่ั�วโลกำหยุดช้ะงักำติั�งแติ่ป็ี 2010 
แติ่จุำ�นวนทีุ่นกำ�รศึึกำษ�ส่ำ�หรับนักำเร่ยนในอนุภูมิภ�คีซึ่�ฮ�ร�ของแอฟริกำ�กำลับเพื่ิ�มขึ�นติั�งแติ่ป็ี 2015 และม่แนวโน้มที่่�จุะเพื่ิ�มขึ�นติ่อไป็
ในอ่กำห้�ป็ีข้�งหน้�

ผูใ้ห้ที่นุกำ�รศึกึำษ�มกัำไม่ส่�ม�รถติรวจุส่อบผลกำ�รดำ�เนนิโคีรงกำ�รในแง่คีว�มคีรอบคีลมุ ในกำลุม่ผูใ้ห้ที่นุ 20 ร�ยซึ่ึ�งให้ข้อมลูส่ำ�หรบัร�ยง�น
ฉบับน่�ส่่วนใหญ่ไม่ส่�ม�รถให้ร�ยละเอ่ยดคีุณลักำษณะของผู้รับทีุ่นแติ่ละคีนนอกำจุ�กำเพื่ศึเที่่�นั�น 

ขั�นติอนกำ�รรับส่มัคีรและกำ�รคัีดเล่อกำไม่ส่อดคีล้องกัำบคีว�มต้ิองกำ�รของนักำเร่ยนร้อยละ 60 ในอนุภูมิภ�คีซึ่�ฮ�ร�ของแอฟริกำ�
ซึึ่�งที่ำ�กำ�รศึึกำษ�อยู่นอกำภูมิภ�คี และนักำเร่ยนเหล่�น่�ยังต้ิองเผชิ้ญกัำบส่ภ�พื่แวดล้อมที่�งกำ�รศึึกำษ�ซึึ่�งไม่คุ้ีนเคียอ่กำด้วย

เปา้หมาย 4 ซ่ี ครุ้

คีรรูะดบัป็ระถมศึกึำษ�และมธั์ยมศึึกำษ�ติอนต้ินป็ระม�ณร้อยละ 85 ที่ั�วโลกำได้รบักำ�รอบรมติ�มคีำ�นยิ�มของป็ระเที่ศึ ในอนภูุมภิ�คีซึ่�ฮ�ร� 
ของแอฟริกำ�คีรูระดับป็ระถมศึึกำษ�ได้รับกำ�รอบรมร้อยละ 64 และคีรูระดับมัธ์ยมศึึกำษ�ติอนติ้นได้รับกำ�รอบรมร้อยละ 58 คีรูระดับ
ก่ำอนป็ระถมศึึกำษ�ในภูมิภ�คีได้รับกำ�รอบรมน้อยกำว่�คีรึ�งหนึ�ง (ร้อยละ 49) และคีรูระดับมัธ์ยมศึึกำษ�ติอนป็ล�ยได้รับกำ�รอบรมร้อยละ 
43 กำ�รแป็ลคีว�มข้อมูลกำ�รม่คีรูส่่วนหนึ�งจุะขึ�นอยู่กัำบข้อมูลผู้ช่้วยส่อน ข้อมูลจุ�กำป็ระเที่ศึร�ยได้ติำ��และป็�นกำล�งมักำอธิ์บ�ยไม่ชั้ดเจุน
ว่�บุคีล�กำรส่นับส่นุนม่ส่่วนในกำ�รส่อนหร่อไม่ ข้อมูลจุ�กำกำลุ่มป็ระเที่ศึ OECD จุะอธิ์บ�ยชั้ดเจุนกำว่� และแส่ดงให้เห็นว่�บ�งป็ระเที่ศึ  
เช้่น ช้ิล่ และส่หร�ช้อ�ณ�จุักำรติ้องพื่ึ�งพื่�ผู้ช้่วยส่อนในระดับกำ่อนป็ระถมศึึกำษ�เป็็นอย่�งม�กำ กำ�รวิเคีร�ะห์ข้อมูลช้ั�วโมงกำ�รที่ำ�ง�นช้่�ให้
เห็นว่�กำ�รจุัดส่รรเวล�ของคีรูยังไม่เป็็นท่ี่�เข้�ใจุม�กำนักำ ในบ�งกำรณ่ข้อกำำ�หนดเร่�องเวล�ในกำ�รส่อนติ�มกำฎหม�ยอ�จุไม่ส่อดคีล้องกำับ
คีว�มเป็็นจุริง

กำ�รติรวจุส่อบของ OECD ในเก้ำ�ป็ระเที่ศึพื่บว่�คีรูระดับก่ำอนป็ระถมศึึกำษ�อ�จุม่คุีณส่มบัติิส่งู แต่ิอ�จุไม่ได้รับกำ�รอบรมเร่�องกำ�รส่อนเด็กำ  
เช้่น ในป็ระเที่ศึไอซึ่์แลนด์ซึ่ึ�งคีรูที่่�ไม่ได้รับกำ�รอบรมเร่�องกำ�รส่อนเด็กำม่ส่ัดส่่วนถึงร้อยละ 64 แม้จุะม่คีว�มพื่อใจุติำ��ในเร่�องเงินเด่อนแติ่
คีรูกำ็ม่คีว�มพื่อใจุในอ�ช้่พื่สู่ง คี่อ ร้อยละ 79 ของคีรูในส่�ธ์�รณรัฐเกำ�หล่ ไป็จุนถึงร้อยละ 98 ของคีรูในอิส่ร�เอล

การศึกษากับเปา้หมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอื่น ๆ
จุุดมุ่งหม�ยของคีว�มเที่่�เที่่ยมที่�งเพื่ศึส่ภ�พื่ กำ�รเป็ล่�ยนแป็ลงส่ภ�พื่ภูมิอ�กำ�ศึ และคีว�มร่วมม่อม่คีว�มเกำ่�ยวพื่ันกำับกำ�รศึึกำษ� 
อย่�งม�กำแติ่อ�จุไม่ได้รับกำ�รติระหนักำถึง กำ�รที่บที่วนวิธ์่กำ�รติ่อสู่้กำับกำ�รเป็ล่�ยนแป็ลงส่ภ�พื่ภูมิอ�กำ�ศึที่่�ได้ผลจุัดลำ�ดับกำ�รศึึกำษ�ของ 
เด็กำหญิงและส่ติร่ และกำ�รว�งแผนคีรอบคีรัวไว้เป็็นลำ�ดับที่่�หกำและเจุ็ดจุ�กำที่�งออกำ 80 ป็ระกำ�ร กำ�รที่บที่วนได้ป็ระม�ณกำ�รว่� 
กำ�รเพิื่�มเงินส่นับส่นุนเป็็นจุำ�นวน 39 พื่ันล้�นเหร่ยญส่หรัฐติ่อป็ี ซึ่ึ�งเป็็นตัิวเลขที่่�คีำ�นวณโดยร�ยง�น GEM จุะที่ำ�ให้ป็ริม�ณ 
กำ�รป็ล่อยกำ๊�ซึ่เร่อนกำระจุกำลดลง 51 กำิกำะตัินภ�ยในป็ี 2050 ซึ่ึ�งเป็็นผลติอบแที่นกำ�รลงทุี่นท่ี่�ม�กำเกิำนกำว่�จุะคีำ�นวณได้ ช้นพื่่�นเม่อง
และชุ้มช้นที่้องถิ�นจุัดกำ�รคี�ร์บอนซึ่ึ�งส่ะส่มอยู่ในป็่�ในป็ระเที่ศึเขติร้อนและกำึ�งเขติร้อนจุำ�นวน 52 ป็ระเที่ศึอย่�งน้อยร้อยละ 17 ดังนั�น
กำ�รป็กำป้็องคีว�มรูข้องพื่วกำเข�จึุงเป็็นสิ่�งส่ำ�คัีญยิ�ง ณ ปี็ 2017 102 ป็ระเที่ศึจุ�กำ 195 ป็ระเที่ศึซึึ่�งเป็็นรฐัส่ม�ชิ้กำของยเูนส่โกำม่ผูป้็ระส่�นง�น 
ด้�นกำ�รศึึกำษ�ที่่�ได้รบัมอบหม�ยเพื่่�อป็ฏิิบติัิกำ�รเส่รมิพื่ลงัด้�นส่ภ�พื่ภมูอิ�กำ�ศึในกำ�รส่นบัส่นนุกำ�รให้กำ�รศึึกำษ�เร่�องกำ�รลดคีว�มรนุแรง
ของกำ�รเป็ล่�ยนแป็ลงส่ภ�พื่ภูมิอ�กำ�ศึ

แม้ป็ระเด็นเพื่ศึส่ภ�พื่จุะเป็็นคีว�มส่ำ�คัีญลำ�ดับต้ิน ๆ  ในคีว�มร่วมม่อด้�นกำ�รเงินจุ�กำผู้ม่ส่่วนเก่ำ�ยวข้องหล�ยภ�คีส่่วน แต่ิคีว�มเช่้�อมโยง
ระหว่�งกำ�รศึึกำษ�และกำ�รเป็ล่�ยนแป็ลงส่ภ�พื่ภูมิอ�กำ�ศึกำลับไม่เข้มแข็งเท่ี่� กำ�รให้เงินส่นับส่นุนด้�นกำ�รเป็ล่�ยนแป็ลงส่ภ�พื่ภูมิอ�กำ�ศึ
ระดับโลกำในปี็ 2015 - 2016 ไม่ม่เป้็�หม�ยในกำ�รขย�ยระบบกำ�รศึึกำษ�และกำ�รศึึกำษ�ส่ำ�หรับเด็กำหญิง กำ�รเป็ล่�ยนแป็ลงพื่ฤติิกำรรม
ด้�นกำ�รทิี่�งอ�ห�รให้เส่่ยห�ยหร่อกำ�รบริโภคีอ�ห�ร หร่อวิธ่์กำ�รของช้นพ่ื่�นเม่องในกำ�รใช้้และบริห�รจัุดกำ�รพ่ื่�นท่ี่�อย่�งชั้ดเจุน
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การเงิน
ในระดับโลกำค่ี�กำล�งของค่ี�ใช้้จุ่�ยภ�คีรัฐด้�นกำ�รศึึกำษ�ในปี็ 2018 ม่สั่ดส่่วนเป็็นร้อยละ 4.4 ของผลิติภัณฑ์์มวลรวมในป็ระเที่ศึ (GDP) 
และร้อยละ 13.8 ของค่ี�ใช้้จุ่�ยภ�คีรัฐทัี่�งหมด เป็ร่ยบเท่ี่ยบกัำบเป้็�หม�ยร้อยละ 4 และ ร้อยละ 15 ซึึ่�งเห็นช้อบในกำรอบป็ฏิิบัติิกำ�ร
ด้�นกำ�รศึึกำษ�ปี็ 2030 โดย 47 ป็ระเที่ศึจุ�กำ 141 ป็ระเที่ศึ หร่อหนึ�งในส่�มท่ี่�ม่ข้อมูลไม่ส่�ม�รถบรรลุทัี่�งส่องเกำณฑ์์ ซึึ่�งม�กำกำว่�ปี็ก่ำอน 
ส่่�ป็ระเที่ศึ และม่จุำ�นวนป็ระเที่ศึท่ี่�ร�ยง�นน้อยลงเจ็ุดป็ระเที่ศึ เน่�องจุ�กำกำลุ่มป็ระเที่ศึท่ี่�ม่กำ�รร�ยง�นข้อมูลค่ี�ใช้้จุ่�ยม่กำ�รเป็ล่�ยนแป็ลง 
ทุี่กำปี็ อนุกำรมเวล�ท่ี่�ส่อดคีล้องกัำนจุะติ้องม่กำ�รป็ระม�ณคี่�ข้อมูลท่ี่�สู่ญห�ย ในป็ี 2000 - 2018 ค่ี�ใช้้จุ่�ยด้�นกำ�รศึึกำษ�ติ่อ GDP  
ยังคีงหยุดช้ะงักำ แม้ว่�จุะม่คีว�มแติกำต่ิ�งระหว่�งภูมิภ�คีเป็็นอย่�งม�กำ ค่ีอ จุ�กำสู่งกำว่� 1.7 จุุดร้อยละในล�ติินอเมริกำ�และแคีริบเบ่ยน 
ถึงติำ��กำว่� 0.5 จุุดร้อยละในแอฟริกำ�เหน่อและเอเช่้ยติะวันติกำ

ตัิ�งแต่ิปี็ 2005 ระดับเงินช่้วยเหล่อยังคีงท่ี่�อยู่ป็ระม�ณร้อยละ 0.3 ของร�ยได้ป็ระช้�ช้�ติิโดยรวมของป็ระเที่ศึผู้ให้ทุี่นหลักำ ในระยะ
เวล�น่�เงินช่้วยเหล่อต่ิอ GDP ในป็ระเที่ศึร�ยได้ติำ��ได้ลดลง โดยเป็็นร้อยละ 7.9 ในปี็ 2014 และเพิื่�มขึ�นเป็็นร้อยละ 9.1 ในปี็ 2018  
เงินช่้วยเหล่อด้�นกำ�รศึึกำษ�ในปี็ 2018 ม่จุำ�นวนถึง 15.6 พัื่นล้�นเหร่ยญส่หรัฐ ซึึ่�งสู่งเป็็นป็ระวัติิกำ�รณ์ แต่ิอย่�งม�กำท่ี่�สุ่ดร้อยละ 47 
ของเงินจุำ�นวนน่�ซึึ่�งเป็็นมูลค่ี� 7.4 พัื่นล้�นเหร่ยญส่หรัฐส่นับส่นุน 
กำ�รศึึกำษ�ขั�นพ่ื่�นฐ�นและมัธ์ยมศึึกำษ� และส่นับส่นุนป็ระเที่ศึร�ย
ได้ติำ��และร�ยได้ป็�นกำล�งระดับล่�ง ซึึ่�งม่คีว�มต้ิองกำ�รม�กำท่ี่�สุ่ด 
เงินช่้วยเหล่อเพ่ื่�อมนุษยธ์รรมด้�นกำ�รศึึกำษ�เพิื่�มขึ�น 5 เท่ี่�ระหว่�ง
ปี็ 2012 และ 2019 เป็็นมูลค่ี� 705 ล้�นเหร่ยญส่หรัฐ

OECD กำำ�ลังเป็ล่�ยนคีำ�นิย�มและวิธ่์กำ�รคีำ�นวณเงินช่้วยเหล่อ และ
คี�ดว่�การสนับสนุนอิย่างเป็นทั่างการทัั่�งหมด้ส�าหรับการพัฒนา 
ทีั่�ยั�งยืน1 ซึึ่�งป็รับป็รุงใหม่จุะม่ผลติ่อกำ�รศึึกำษ�หล�ยป็ระกำ�ร  
รหัส่ใหม่ส่ำ�หรับกำลไกำพื่หุภ�ค่ี เช่้น คีว�มร่วมม่อส่�กำลเพ่ื่�อ
กำ�รศึึกำษ�จุะลดส่ัดส่่วนเงินช่้วยเหล่อด้�นกำ�รศึึกำษ�ซึ่ึ�งก่ำอนหน้�
น่�ไม่ได้จุดัส่รรให้ป็ระเที่ศึใด จุะม่กำ�รให้ขอ้มูลในระดับภ�คีส่ำ�หรับ
คีว�มช่้วยเหล่อด้�นมนุษยธ์รรม และจุะม่กำ�รแยกำกำ�รส่นับส่นุน
สิ่นค้ี�หร่อบริกำ�รส่�ธ์�รณะของโลกำ บริกำ�รคีำ�แนะนำ�ด้�นนโยบ�ย 
และกำ�รวิจัุยออกำ ม่เพ่ื่ยงส่่วนเงินให้เป็ล่�ส่ำ�หรับเงินกู้ำท่ี่�ม่ลักำษณะ
ผ่อนป็รนเท่ี่�นั�นท่ี่�จุะนับว่�เป็็นเงินช่้วยเหล่อ

ป็ระเที่ศึท่ี่�ย�กำจุนกำว่�ม่สั่ดส่่วนค่ี�ใช้้จุ่�ยคีรัวเร่อนด้�นกำ�รศึึกำษ�
ท่ี่�สู่งกำว่� ข้อมูลจุ�กำป็ระเที่ศึจุำ�นวนหนึ�งแส่ดงให้เห็นว่�ค่ี�กำล�ง 
ในยุโรป็และอเมริกำ�เหน่อม่สั่ดส่่วนเป็็นร้อยละ 0.5 ของ GDP  
แต่ิเป็็นร้อยละ 1.9 ของ GDP ในอนุภูมิภ�คีซึ่�ฮ�ร�ของแอฟริกำ�  
ค่ี�ใช้้จุ่�ยคีรัวเร่อนมักำจุะที่ดแที่นคี่�ใช้้จุ่�ยภ�คีรัฐท่ี่�ไม่เพ่ื่ยงพื่อ  
ในหกำป็ระเที่ศึจุ�กำเกำ้�ป็ระเที่ศึซึ่ึ�งคีรัวเร่อนม่กำ�รใช้้จุ่�ยด้�น
กำ�รศึึกำษ�เป็็นสั่ดส่่วนร้อยละ 2.5 ของ GDP พื่บว่�รัฐบ�ลใช้้จุ่�ย
ติำ��กำว่�ร้อยละ 4 คีรัวเร่อนอ�จุแส่ดงคีว�มลำ�เอ่ยงที่�งเพื่ศึใน
กำ�รใช้้เงินต่ิอลูกำช้�ยและลูกำส่�วในระดับแติกำต่ิ�งกัำนติ�มบริบที่

1 กำรอบส่ถิติิระดับน�น�ช้�ติิ

แผู้นภาพที่ 7:
ค่าใช้้จ่ายทางการศึกษาในลาตินอเมริกาและแคริบัเบัียน
มีการเพ่ิมข้ึ�นมากที่สุด
ค่าใช้จ่ายด้้านการศึึกษาขอิงภาครัฐติ่อิ GDP ปี 2000 - 2017

ลาตินอเมริกา/แคริบเบียน

ยุโรป/อเมริกาเหนือ

โลก (ถ่วงน้ําหนัก)

ร้อ
ยล

ะ โลก (ไม่ถ่วงน้ําหนัก)

แอฟริกาเหนือ/เอเชีย ตต.

เอเชียกลาง/ใต้

เอเชีย ตอ./ตอ.เฉียงใต้

อนุภูมิภาคซาฮาราในแอฟริกา

GEM StartLink: http://bit.ly/GEM2020_Summary_fig7
ทีั่�มา: กำ�รวิเคีร�ะห์โดยคีณะผู้จัุดที่ำ�ร�ยง�น GEM ติ�มฐ�นข้อมูล UIS 
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รายงานการติิด้ติามผลการศึึกษาทัั่�วโลก ปี็ 2020 มองกำลไกำด้�นสั่งคีม เศึรษฐกิำจุ และวัฒนธ์รรม 

ซึึ่�งเล่อกำป็ฏิิบัติิต่ิอเด็กำ ยวุช้น และเย�วช้นซึึ่�งเป็ร�ะบ�ง ที่ำ�ให้เข้�ไม่ถึงหร่อด้อยโอกำ�ส่ที่�งกำ�รศึึกำษ�  

ป็ระเที่ศึต่ิ�ง ๆ ซึึ่�งได้รับกำ�รผลักำดันจุ�กำพัื่นธ์กิำจุเพ่ื่�อบรรลุสิ่ที่ธิ์ในกำ�รศึึกำษ�แบบคีรอบคีลุม

จึุงได้ขย�ยวิสั่ยทัี่ศึน์ด้�นคีว�มคีรอบคีลุมด้�นกำ�รศึึกำษ� โดยกำำ�หนดให้คีว�มหล�กำหล�ย 

เป็็นส่่วนส่ำ�คัีญของระบบ แต่ิกำ�รนำ�กำฎหม�ยและนโยบ�ยซึึ่�งม่เจุติจุำ�นงท่ี่�ด่ไป็ป็ฏิิบัติิจุริงมักำ

จุะไม่ร�บร่�น ร�ยง�นฉบับน่�ซึึ่�งต่ิพิื่มพ์ื่ ณ ช่้วงเริ�มต้ินของที่ศึวรรษเพ่ื่�อกำ�รป็ฏิิบัติิกำ�รปี็ 2030  

ให้เหตุิผลว่�กำ�รไมต่ิอบส่นองติอ่คีว�มติอ้งกำ�รของผู้เร่ยนทุี่กำคีนเป็็นอปุ็ส่รรคีติอ่กำ�รบรรลเุป้็�หม�ย

ด้�นกำ�รศึึกำษ�ระดับโลกำอย่�งยิ�ง

ความครอิบคลุมและการศึึกษา: ทั่ั�งหมด้หมายถึิ่งทุั่กคน ระบุวิธ์่กำ�รป็ฏิิบัติิในกำ�รกำำ�กัำบดูแลและ 

กำ�รเงิน หลักำสู่ติร หนังส่่อแบบเร่ยน และกำ�รป็ระเมิน กำ�รศึึกำษ�ของคีรู ระบบโคีรงส่ร้�งของโรงเร่ยน  

และคีว�มสั่มพัื่นธ์์กัำบนักำเร่ยน ผู้ป็กำคีรอง และชุ้มช้น ซึึ่�งส่�ม�รถส่ร้�งคีว�มคีรอบคีลุม และ 

ให้ข้อเส่นอแนะด้�นนโยบ�ยซึึ่�งที่ำ�ให้คีว�มหล�กำหล�ยของผู้เร่ยนเป็็นจุุดแข็งซึึ่�งน่�ยินด่ และ 

เป็็นพื่ลังส่ำ�หรับคีว�มส่ม�นฉันท์ี่ในสั่งคีม

เว็บไซึ่ต์ิใหม่ส่องเว็บไซึ่ต์ิเป็็นส่่วนป็ระกำอบให้รายงานการติิด้ติามผลการศึึกษาทัั่�วโลกฉบับท่ี่�ส่่� 

ส่มบูรณ์ยิ�งขึ�น เพ่ื่ยร์ (PEER) อธิ์บ�ยกำ�รดำ�เนินกำ�รเพ่ื่�อส่ร้�งคีว�มคีรอบคีลุมของป็ระเที่ศึติ่�ง ๆ  

โดยเป็็นแหล่งข้อมูลส่ำ�หรับกำ�รส่นที่น�แลกำเป็ล่�ยนด้�นนโยบ�ย ส่่วนส่โคีป็ (SCOPE) เป็็นกำ�รเปิ็ด

โอกำ�ส่ให้ม่กำ�รป็ฏิิสั่มพัื่นธ์์กัำบข้อมูลและศึึกำษ�ตัิวช่้�วัด SDG ข้อ 4 บ�งตัิว 

ความครอิบคลุมซึ�งก�าหนด้จากผู้มีอิ�านาจระด้ับบนจะไม่มีทั่างส�าเร็จ ด้ังนั�นค�าถิ่ามทั่ี�รายงาน 

การติิด้ติามผลการศึึกษาทั่ั�วโลกปี 2020 ถิ่ามคุณในฐานะผู้อิ่าน คือิคุณพร้อิมหรือิยังทีั่�จะทั่้าทั่าย

แนวความคิด้ในปัจจุบัน และพร้อิมทั่ี�จะติัด้สินใจว่าการศึึกษามีเพื�อิทัุ่กคน – ทั่ั�งหมด้หมายถิ่ึงทัุ่กคน

เฮเลน คลาร์ก 

ประธานคณะที่ปรึกษาการจัดท�ารายงานการติดตามผลการศึกษาทั่วโลก

การมุ่งไปสู่การศึึกษาแบบครอิบคลุมไม่มีข้อิติ่อิรอิงใด้ ๆ การเพิกเฉยติ่อิความครอิบคลุมขัด้แย้ง

ติ่อิเหตุิผลส�าหรับใครก็ติามทีั่�ติ่อิสู้ดิ้�นรนเพื�อิสร้างโลกทีั่�ดี้กว่าเดิ้ม เราอิาจจะไม่บรรลุวัติถุิ่ประสงค์ 

อิย่างสมบูรณ์ แติ่ความล้มเหลวในการลงมือิปฏิิบัติิก็ไม่อิาจเป็นทั่างเลือิกได้้

ออเดรย์ อาซูเลย์ 

ผู้อ�านวยการใหญ่ยูเนสโก

ความครอบคลุมและการศึกษา:
ทั้งหมดหมายถึงทุกคน

หากเราไม่ผลกัดั้นการเข้าถึิ่งและความครอิบคลมุ

ในโรงเรียน เราก�าลงัเลอืิกทีั่�จะปลกูฝังคนทัั่�งรุน่ให้

เชื�อิว่าการแบ่งแยกเป็นทั่างอิอิกทีั่�ด้ขีอิง “ปัญหา” 

ความแติกติ่างขอิงปัจเจกบุคคลทั่ี�มีอิยู่ 

อาเรียนา อาโบลาเฟีย

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยไมอามี

สหรัฐอเมริกา

ขั�นติอินส�าคัญทีั่� สุด้ทีั่� ช่วยให้ฉันรู้ สึกว่าเป็น 

ส ่วนหนึ�งในโรงเรียนคือิการจัด้ให ้ฉันอิยู ่ ใน

สภาพแวด้ล้อิมการเรียนรู้เดี้ยวกับเพื�อิน ๆ ซึ�งมี 

ความสามารถิ่มากกว่า ฉันได้้รับการติ้อินรับ

เหมอืินกบัคนอิื�น และได้้รบัการลงโทั่ษเหมอืินกับ

คนอิื�น สิ�งนี�ทั่�าให้ปมด้้อิยขอิงฉันหมด้ไป

คิคูดี มาร์ก

คอนเนป

สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

การศึึกษาแบบครอิบคลุมเ ป็นการพัฒนา 

สิทั่ธิมนุษยชนไปสู ่ระบบการศึึกษาอิย่างเป็น

ธรรมชาติิ ซึ�งเป็นความจ�าเป็น ณ ชั�วโมงนี�

เปอร์ซี คาร์โดโซ

หัวหน้าโครงการและที่ปรึกษา

อินเดีย

เราต้ิอิงสอินเด้็กให้รับมือิกับความแติกติ่าง  

ซึ�งไม่ใช่สิ�งทั่ี�ไม่ด้ี แติ่เป็นสิ�งทั่ี�เราทัุ่กคนสามารถิ่

เรียนรู้ได้้เพื�อิให้เราเป็นคนทั่ี�ด้ีขึ�น เป็นนักเรียนทั่ี�

ด้ีขึ�น และเป็นพลเมือิงทั่ี�ด้ีขึ�น

เฮอร์มินิโอ คอร์เรีย

สมาชิกคณะกรรมการแพเร็นท์ 

อินเตอร์เนชันแนล
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