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ຖະແຫຼຼງການອນິຊອນ (Incheon) ແລະ ຂອບປະຕບິດັດາ້ນການສກຶສາປີ 2030 ກາໍນດົໃຫຼໃ້ຊບ້ດົລາຍງານການຕດິຕາມການສກຶສາໂລກ ເພືື່� ອເປັນ
“ກນົໄກສາໍລບັຕດິຕາມ ແລະ ລາຍງານກ�ຽວກບັເປ້ົາໝາຍການພື່ດັທະນາແບບຍນືຍງົຂໍ ້4 ແລະ ການສກຶສາໃນເປ້ົາໝາຍອື� ນໆ” ໂດຍມຄີວາມຮບັຜິິດຊອບຕໍ�   
“ການລາຍງານ ກ�ຽວກບັການປະຕບິດັຍດຸທະສາດແຫຼ�ງຊາດ ແລະ ສາກນົເພືື່� ອຊ�ວຍໃຫຼຄ້່�ຮ �ວມພື່ດັທະນາທີ� ກ �ຽວຂອ້ງຮບັຜິິດຊອບຕໍ� ພື່ນັທະສນັຍາ
ຂອງຕນົ, ເຊິ� ງເປັນສ�ວນໜຶຶ່� ງຂອງການຕດິຕາມ ແລະ ທບົທວນເປ້ົາໝາຍການພື່ດັທະນາແບບຍນືຍງົທງັໝດົ”. ບດົລາຍງານສະບບັນີໄ້ດຖ້ກືຈັດັຂຶນ້ 
ໂດຍທີມງານເອກະລາດທີ� ອາໍນວຍຄວາມສະດວກໂດຍອງົການອຍຸແນສໂກ.

ຜິ່ທີ້� ໄດຮ້ບັການແຕ�ງຕ ັງ້ ແລະ ການສະເໜີຶ່ເນືອ້ຫຼາໃນບດົພິື່ມນີບໍ້� ໄດອ້ອກມາຈັາກຄວາມຄດິເຫັຼນອນັໃດໃນສ�ວນຂອງ ອງົການອຍຸແນສໂກ ທີ� ກ �ຽວພື່ນັເຖງິ
ສະຖານະພື່າບດາ້ນກດົໝາຍຂອງປະເທດ, ເຂດນ ໍາ້ແດນດນິ, ເມອືງ ຫືຼຼ ພ້ືື່ນທີ� ໃດໜຶຶ່� ງ, ຫືຼຼ ອາໍນາດການປກົຄອງ ຫືຼຼ ກ�ຽວຂອ້ງກບັຂໍຈ້ັາໍກດັທາງພື່ມົ
ແດນ ຫືຼຼ ເຂດແດນ. 

ທີມງານບດົລາຍງານການຕດິຕາມການສກຶສາໂລກ ເປັນຜິ່ຮ້ບັຜິິດຊອບໃນການຄດັເລືອກ ແລະ ສະເໜີຶ່ຄວາມເປັນຈັງິທີ� ບນັຈັໄຸວໃ້ນປ້ືມຫຼວົນີ ້ ແລະ
ລວມເຖງິຂໍຄ້ດິເຫັຼນທງັໝດົໃນບດົລາຍງານນີ,້ ເຊິ� ງບໍ� ຈັາໍເປັນຕອ້ງເປັນຄວາມຄດິຄວາມເຫັຼນຂອງອງົການອຍຸແນສໂກ ແລະ ບໍ� ໄດກ້ �ຽວຂອ້ງກບັອງົກອນ. 
ຄວາມຮບັຜິິດຊອບທງັໝດົຕໍ� ທດັສະນະ ແລະ ແນວຄວາມຄດິທີ� ສະແດງອອກໃນບດົລາຍງານສະບບັນີ ້ເປັນຂອງຜິ່ອ້າໍນວຍການໂຄງການ.

ທີມງານທີມງານບດົລາຍງານການຕດິຕາມການສກຶສາໂລກບດົລາຍງານການຕດິຕາມການສກຶສາໂລກ
ຜິ່ອ້າໍນວຍການ: ມານອສ ແອນໂຕນນີສີ

ແດນຽວ ເອພື່ຣີລີ, ໄບລາລ ບາຣີາກດັ, ມາດລີຽນ ແບຣີ,ີ ນໂິຄລ ເບລລາ, ເອຣີີນິ ຊເີມຣີີ,ີ ແອນນາ ຄຣີສິຕນີາ ດດັດໂິອ,  
ແມດັທຽສ ເອກ໊, ຝຣີງັເຊສກາ ເອັນດຣີສິຊ,ີ ເກຼນັ ເຮເີທເລັນດ,ີ ພື່ຣີຢີາດາຣີຊ໌ານ ິໂຈັຊ,ິ ຄາທາຣີຊ໌ນີາ ຄບ່ກັກາ,  
ມລິາໂກຣີສ ເລັກເລດເຕ,ີ ເຄດ ລິນຄນິສ,໌ ໄລລາ ລປີ່ສ, ແຄສເຊຍນ ິລີທຣີານໂກມທິິສ, ອະລສັແດຣີ ໌ແມກັວນິລຽມ,  ອະນສິຊາ ເມກັຕາ, ໂຄດຼນິ ມກ່ສິວາ, ຢກ່ ິມຣ່ີະກາມ,ິ ຄາຣີລ໌ອສ ອລັຟອນໂຊ ອອ໊ບຣີກິອນ ເມລກາຣີ,໌ ຈັດ່ດິ ເຣັີນ
ເດຣີຍນາໂຕອາວນີາ, ເຄັດ ເຣີດແມນ, ມາເຣີຍ ໂຣີຈັນອບ, ແອນນາ ເອວາ ຣີສຸຊກ໌ວີຊິ, ວວີ ສມດິ, ໂລຣີາ ສຕປີາໂນວກິ, 
ມແໍກນ ສເຕຣີກັເກ,ີ ໂຣີຊາ ວດີາດເຕ ແລະ ລີມາ ເຊກເຣີຍ.

ຜິ່ຮ້ �ວມງານ: ມາດຣ່ີ ິອາກາວານ, ເກບຣີຽວ ບາເດສກ,່ ດອນນ ີໂບມ ແລະ ເອັນຣີກິ ວາເລັນເຊຍ-ໂລເປຊ

ບດົລາຍງານການຕດິຕາມການສກຶສາໂລກ ແມ �ນບດົລາຍງານປະຈັາໍປີທີ� ສາ້ງຂຶນ້ຢ�າງເປັນອດິສະຫຼຼະ. ບດົລາຍງານ GEM ໄດຮ້ບັທຶນຈັາກກຸ�ມລດັຖະບານ, 
ອງົການຈັດັຕ ັງ້ຫຼຼາຍຝ�າຍ ແລະ ມນ່ນທິິເອກະຊນົ ພື່ອ້ມທງັໄດຮ້ບັການອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ສະໜຶ່ບັສະໜຶ່ນ່ໂດຍອງົການອຍຸແນສໂກ.
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ບດົພິື່ມນີສ້າມາດເຂ້ົາເຖງິໄດທ້ ົ�ວໄປ ພື່າຍໃຕໃ້ບອະນຍຸາດຈັາກແຫຼຼ�ງທີ� ມາ-ShareAlike 3.0 IGO (CC-BY-SA 3.0 IGO) (http://creativecommons.
org/licenses/by-sa/3.0/igo/). ການນາໍໃຊເ້ນືອ້ໃນຂອງບດົພິື່ມນີ,້ ຜິ່ຊ້ມົໃຊຈ້ັະຕອ້ງປະຕິບດັຕາມເງ ື�ອນໄຂຂອງການນາໍໃຊແ້ຫຼຼ�ງເກບັຂໍມ້ນ່ຂອງ 
ອງົການອຍຸແນສໂກ (http://www.unesco.org/open-access/terms-use-ccbysa-en).

ໃບອະນຍຸາດໃນປະຈັບຸນັນາໍໃຊກ້ບັເນືອ້ໃນຂອງສິ� ງພິື່ມນີສ້ະເພື່າະສາໍລບັການນາໍໃຊອ້ປຸະກອນໃດໜຶຶ່� ງທີ� ບໍ� ໄດກ້າໍນດົຢ�າງຊດັເຈັນວ�າເປັນຂອງອງົ
ການອຍຸແນສໂກ ຈັະຕອ້ງໄດຮ້ບັການອະນຍຸາດກ�ອນຈັາກ: publicationcopyright@unesco.org ຫືຼຼ UNESCO Publishing, 7, place de 
Fontenoy, 75352 Paris 07 SP France.

ຂໍມ້ນ່ອາ້ງອງີສາໍລບັບດົສະຫຸຼຼບລາຍງານສະບບັນີ:້ UNESCO. 2020. Global Education Monitoring Report Summary 2020: Inclusion 
and education: All means all. Paris, UNESCO.

ດາວໂຫຼຼດບດົລາຍງານສງັລວມ ແລະ ເອກະສານທີ� ກ �ຽວຂອ້ງທງັໝດົໄດທີ້� : http://bit.ly/2020gemreport

ສາໍລບັຂໍມ້ນ່ເພີື່� ມເຕມີ, ກະລນຸາຕດິຕໍ� :
ທີມງານບດົລາຍງານການຕດິຕາມການສກຶສາໂລກ 
c/o UNESCO, 7, place de Fontenoy
75352 Paris 07 SP, France
Email: gemreport@unesco.org
ໂທ.: +33 1 45 68 07 41
www.unesco.org/gemreport
https://gemreportunesco.wordpress.com

ຂໍຜິ້ິດພື່າດ ຫືຼຼ ໂຕໜຶ່ງັສທີື� ຂາດຫຼາຍໃນການພິື່ມແມ �ນຈັະໄດຮ້ບັ
ການແກໄ້ຂໃນຮບ່ແບບອອນລາຍ
www.unesco.org/gemreport

© UNESCO, 2020
First edition
Published in 2020 by the United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization
7, Place de Fontenoy, 75352 
Paris 07 SP, France

ຈັດັພິື່ມໂດຍ ອງົການອຍຸແນສໂກ
ອອກແບບໂດຍ ເອຟ໊ເອັດຈັໄ໌ອ 360
ເຂ້ົາໜຶ່າ້ໂດຍ ເອຟ໊ເອັດຈັໄ໌ອ 360

ຮບ່ໜຶ່າ້ປກົ: ເຈັນັນ ີແມດັທີວ/ປາໂນສ
ຄາໍບນັລະຍາຍ: ນກັຮຽນເຕ້ັນເຊອືກຢ່�ໂຮງຮຽນປະຖມົ 
ເຊັນຕ ໌ປຍຸສ,໌ ເຊຍຣີາ ລີອອນ. 

Infographics by FHI 360 and Anne Derenne

ຊຸດບດົລາຍງານການຕດິຕາມການສກຶສາໂລກ 
2020 ການຮວມເອົາທກຸຄນົ ແລະ ການສກຶສາ: ທກຸຄນົກຄໍື

ທງັໝດົ 

2019 ການຍກົຍາ້ຍຖິ�ນຖານ, ການພື່ດັພື່າກຖິ�ນຖານ ແລະ 
ການສກຶສາ: ສາ້ງຂວົ ບໍ� ແມ �ນສາ້ງກາໍແພື່ງ 

2017/8 ຄວາມຮບັຜິິດຊອບໃນການສກຶສາ: ເພືື່� ອບນັລຕຸາມ 
ຄາໍໝ ັນ້ສນັຍາຂອງພື່ວກເຮົາ

2016 ການສກຶສາສາໍລບັປວງຊນົ ແລະ ໂລກ: ສາ້ງອະນາຄດົ
ແບບຍນືຍງົສາໍລບັທກຸຄນົ

ບດົລາຍງານໂລກການຕດິຕາມການສກຶສາເພືື່� ອ
ທກຸຄນົທີ� ຜິ�ານມາ:
2015 ການສກຶສາເພືື່� ອທກຸຄນົ 2000-2015 ຜິນົສາໍເລັດ 

ແລະ ສິ� ງທາ້ທາຍ

2013/4  ການຮຽນ ແລະ ການສອນ: ການບນັລຄຸນຸນະພື່າບ 
ການສກຶສາເພືື່� ອທກຸຄນົ

2012 ຊາວໜຶຸ່�ມ ແລະ ທກັສະ: ນາໍໃຊກ້ານສກຶສາ 
ເພືື່� ອປະກອບອາຊບີ

2011  ວກິດິການເຊື� ອງຊອ້ນ: ຄວາມຂດັແຍ�ງດວ້ຍອາວດຸ 
ແລະ ການສກຶສາ
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ການເຮັດໃຫຼກ້ານສກຶສາເປັນສດິທິຂອງຄນົທ ົ�ວໂລກ ແລະ ເປັນຄວາມຈັງິສາໍລບັທກຸຄນົບໍ� ເຄຍີມຄີວາມສາໍຄນັຫຼຼາຍແບບນີມ້າກ �ອນ ໂລກທີ� ມ ີ
ການປ�ຽນແປງຢ�າງວ�ອງໄວຂອງພື່ວກເຮົາກາໍລງັປະເຊນີກບັສິ� ງທາ້ທາຍທີ� ສາໍຄນັຢ�າງຕໍ� ເນື�ອງ - ນບັຈັາກສິ� ງທາ້ທາຍທາງດາ້ນເຕັກໂນໂລຊໄີປ
ຫຼາການປ�ຽນແປງດນິຟ້າອາກາດ, ຄວາມຂດັແຍ�ງ, ການເຄື� ອນຍາ້ຍຂອງປະຊາກອນດວ້ຍຄວາມຈັາໍໃຈັ, ການບໍ� ຍອມຮບັຄວາມແຕກຕ�າງ ແລະ 
ຄວາມກຽດຊງັ - ເຊິ� ງຈັະເຮັດໃຫຼຄ້ວາມບໍ� ເທົ� າທຽມນ ັນ້ຂະຫຼຍາຍເປັນວງົກວາ້ງ ແລະ ສ ົ�ງຜິນົກະທບົຕໍ� ທດົສະວດັໃນພື່າຍໜຶ່າ້. ການແຜິ�ລະບາດ 
ຂອງພື່ະຍາດປອດອກັເສບໂຄວດິ-19 ໄດເ້ຮັດໃຫຼພ້ື່ວກເຮົາຮບັຮ່ ້ແລະ ເຫັຼນເຖງິຄວາມບໍ� ເທົ� າທຽມກນັ ແລະ ຄວາມບອບບາງຂອງສງັຄມົຂອງ 
ພື່ວກເຮົາທີ� ມຫຼີຼາຍຍິ� ງຂຶນ້. ພື່ວກເຮົາຄວນມຄີວາມຮບັຜິິດຊອບຮ�ວມກນັເພືື່� ອສະໜຶ່ບັສະໜຶ່ນ່ຜິ່ທີ້� ມຄີວາມສ�ຽງ ແລະ ຜິ່ທີ້� ດອ້ຍໂອກາດທີ� ສດຸໃຫຼຫຼ້ຼາຍ
ຂຶນ້ກວ�າທີ� ຜິ�ານມາ, ເປັນການຊ�ວຍເຫືຼຼອ ເພືື່� ອຫຸຼຼດຜິ�ອນການລະເມດີສດິທິທາງສງັຄມົທີ� ແກ �ຍາວທີ� ເປັນໄພື່ຂ ົ�ມຂ່�ຕໍ� ຄວາມເປັນມະນດຸຂອງພື່ວກເຮົາ. 

ໃນການປະເຊນີໜຶ່າ້ກບັສິ� ງທາ້ທາຍເຫົຼຼ� ານີ,້ ເນືອ້ໃນຂອງບດົລາຍງານການຕດິຕາມການສກຶສາໂລກ 2020 ກ�ຽວກບັການຮວມເອົາທກຸຄນົເຂ້ົາ
ໃນການສກຶສາ ເປັນສິ� ງຮບີດ�ວນກວ�າທີ� ຜິ�ານມາ. ມນັເຕອືນໃຫຼຮ້່ວ້ �າ ໂອກາດດາ້ນການສກຶສາຍງັສບືຕໍ� ແຈັກຢາຍຢ�າງບໍ� ເທົ� າທຽມກນັ. ອປຸະສກັ
ທີ� ຈັະຜິ�ານຜິ�າເພືື່� ອໃຫຼຜ້ິ່ຮ້ຽນຈັາໍນວນຫຼຼວງຫຼຼາຍໄດຮ້ບັການສກຶສາທີ� ມຄີນຸນະພື່າບນ ັນ້ຍງັໜຶ່ກັໜຶ່�ວງເກນີໄປ. ເຖງິແມ �ນວ�າກ �ອນການແຜິ�ລະບາດ

 ຂອງພື່ະຍາດປອດອກັເສບໂຄວດິ-19 ໜຶຶ່� ງໃນຫຼາ້ຂອງເດັກ, ເຍົາວະຊນົ ແລະ ໄວໜຶຸ່�ມ ບໍ�ສາມາດເຂ້ົາເຖງິການສກຶສາໄດ.້ ການບໍ�ຍອມຮບັ, 
ການມທີດັສະນະຄະຕຕໍິ� ກ ຸ�ມຄນົແບບເໝົາລວມ ແລະ ການຈັາໍແນກ ຍງັຈັະເຮັດໃຫຼອ້ກີຫຼຼາຍລາ້ນຄນົຖກືຕດັແຍກອອກຈັາກການສກຶສາອກີຕໍ� ໄປ.

ວກິດິການໃນປະຈັບຸນັຈັະເຮັດໃຫຼຮ້ບ່ແບບການກດີກ ັນ້ທີ� ແຕກຕ�າງເຫົຼຼ� ານີແ້ກ �ຍາວອອກໄປ. ມນີກັຮຽນທົ�ວໂລກຫຼຼາຍກວ�າ 90% ທີ� ໄດຮ້ບັຜິນົກະທບົຈັາກ
ການປິດໂຮງຮຽນເນື�ອງຈັາກການແຜິ�ລະບາດຂອງພື່ະຍາດປອດອກັເສບໂຄວດິ-19, ໂລກກາໍລງັປະເຊນີກບັການຢດຸສະຫຼງກັທີ� ບໍ� ເຄຍີມມີາໃນ
ປະຫຼວດັສາດຂອງການສກຶສາ. ສ�ວນແບ�ງດາ້ນດຈິັຕິອນ ແລະ ສງັຄມົໄດເ້ຮັດໃຫຼຜ້ິ່ທີ້� ດອ້ຍໂອກາດທີ� ສດຸມຄີວາມສ�ຽງທີ� ຈັະສນ່ເສຍການຮຽນຮ່້
ແລະ ອອກຈັາກໂຮງຮຽນ. ບດົຮຽນໃນອະດດີ - ເຊັ� ນ ການແຜິ�ລະບາດຂອງພື່ະຍາດອໂີບລາ - ໄດສ້ະແດງໃຫຼເ້ຫັຼນວ�າວກິດິການດາ້ນສຂຸະພື່າບ 
ສາມາດເຮັດໃຫຼຫຼ້ຼາຍຄນົຖກືປະປ�ອຍໄວຂ້າ້ງຫຼຼງັ ໂດຍສະເພື່າະເດັກຍງິທີ� ທກຸຍາກທີ� ສດຸ, ເຊິ� ງອາດຈັະມຫຼີຼາຍຄນົທີ� ບໍ� ກບັຄນືເຂ້ົາໂຮງຮຽນ.

ຄາໍແນະນາໍຫຼຼກັຂອງບດົລາຍງານສະບບັນີ ້ ເພືື່� ອເຮັດໃຫຼຜ້ິ່ປ້ະຕິບດັວຽກງານການສຶກສາທກຸຄນົມຄີວາມເຂ້ົາໃຈັກ�ຽວກບັການສຶກສາຮຽນຮ�ວມ 
ເພືື່� ອຮວມເອົາຜິ່ຮ້ຽນໝດົທກຸຄນົຫຼຼາຍຂຶນ້ຕື� ມ, ໂດຍບໍ� ພິື່ຈັາລະນາເຖງິເລື� ອງຄວາມເປັນຕວົຕນົ, ປະຫຼວດັຄວາມເປັນມາ ຫືຼຼ ຄວາມສາມາດຂອງ
ເຂົາເຈັົາ້ ໄດອ້ອກມາໃນໂອກາດທີ� ເໝາະສມົ ໃນຂະນະທີ� ໂລກພື່ະຍາຍາມທີ� ຈັະສາ້ງລະບບົການສກຶສາຮຽນຮ�ວມໃຫຼກ້ບັຄນືມາໃຫຼມ �ຫຼຼາຍຂຶນ້.

ບດົລາຍງານນີໄ້ດລ້ະບກຸານກດີກ ັນ້ໃນຮບ່ແບບຕ�າງໆ, ພື່ວກມນັເກດີຂຶນ້ໄດແ້ນວໃດ ແລະ ພື່ວກເຮົາສາມາດເຮັດຫຼຍງັໃດແດ�ເພືື່� ອແກໄ້ຂ. ດວ້ຍເຫຼດຜິນົ
 ດ ັ�ງກ �າວນີ,້ ຈັິ�ງຮຽກຮອ້ງໃຫຼມ້ກີານລງົມປືະຕບິດັທີ� ພື່ວກເຮົາຄວນເອົາໃຈັໃສ� ໃນຂະນະທີ� ພື່ວກເຮົາພື່ະຍາຍາມສາ້ງແນວທາງໄປສ່�ສງັຄມົທີ� ສາມາດ

ປບັປ�ຽນ ແລະ ມຄີວາມເທົ� າທຽມກນັໃນອະນາຄດົ. ການຮຽກຮອ້ງໃຫຼມ້ກີານເກບັກາໍຂໍມ້ນ່ທີ� ຖກືຕອ້ງ ເຊິ� ງຖາ້ບໍ� ມຂີໍມ້ນ່ ພື່ວກເຮົາກຈໍັະບໍ� ເຂ້ົາໃຈັ  
ຫືຼຼ ບໍ� ສາມາດປະເມນີຂອບເຂດທີ� ແທຈ້ັງິຂອງບນັຫຼາໄດ.້ ການຮຽກຮອ້ງໃຫຼມ້ກີານສາ້ງນະໂຍບາຍສາທາລະນະທີ� ມລີກັສະນະທົ�ວເຖງິຍິ� ງຂຶນ້
ໂດຍອງີໃສ�ຕວົຢ�າງນະໂຍບາຍທີ� ໃຊໄ້ດຜ້ິນົໃນປະຈັບຸນັ ແລະ ການເຮັດວຽກຮ�ວມກນັເພືື່� ອແກໄ້ຂຄວາມດອ້ຍໂອກາດທີ� ມກັຈັະຄວບຫຼຼາຍມຕິິ, 

 ດ ັ�ງທີ� ພື່ວກເຮົາໄດເ້ຫັຼນກະຊວງຕ�າງໆ ແລະ ພື່ະແນກຕ�າງໆຂອງລດັມຄີວາມສາມາດໃນການແກໄ້ຂບນັຫຼາການແຜິ�ລະບາດຂອງພື່ະຍາດປອດ
 ອກັເສບໂຄວດິ-19. 

ການຮຽນຮ່ຈ້ັາກບດົລາຍງານສະບບັນີເ້ທົ� ານ ັນ້ ຈັິ�ງຈັະເຮັດໃຫຼພ້ື່ວກເຮົາເຂ້ົາໃຈັ ແລະ ກາໍນດົແນວທາງການປະຕບິດັໃນອະນາຄດົໄດ.້ ອງົການອຍຸແນສໂກ
ກຽມພື່ອ້ມທີ� ຈັະໃຫຼກ້ານຊ�ວຍເຫືຼຼອບນັດາລດັ ແລະ ຊຸມຊນົການສກຶສາ ເພືື່� ອເຮັດໃຫຼພ້ື່ວກເຮົາສາມາດພື່ດັທະນາການສກຶສາທີ� ໂລກຕອ້ງການທີ� ສດຸ
ໄປພື່ອ້ມກນັ ແລະ ຮບັປະກນັວ�າການຮຽນຮ່ບໍ້� ມທີີ� ສິນ້ສດຸ.

ການແກໄ້ຂສິ� ງທາ້ທາຍໃນຊ�ວງເວລາຂອງພື່ວກເຮົາຄກືານເຄື� ອນໄຫຼວໄປສ່�ລະບບົການສກຶສາຮຽນຮ�ວມທີ� ໃຫຼໂ້ອກາດແກ�ທກຸຄນົຫຼຼາຍຂຶນ້ເປັນ
ເລື� ອງທີ� ຕໍ� ລອງບໍ� ໄດ ້- ບໍ� ອະນຍຸາດໃຫຼມ້ຄີວາມຫຼຼ ົມ້ເຫຼຼວໃນການປະຕບິດັ.

ໂອເດຣີ ອາຊ່ເລ
ຜິ່ອ້າໍນວຍການໃຫຼຍ� ອງົການອຍຸແນສໂກ

ຄຳນຳ
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ການສກຶສາເປັນສ�ວນປະກອບທີ� ສາໍຄນັໃນການສາ້ງສງັຄມົປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ທົ�ວເຖງິ, ເມ ື�ອເກດີມຄີວາມຄດິທີ� ແຕກຕ�າງສາມາດສະແດງອອກ
ໄດຢ້�າງອດິສະຫຼຼະ ແລະ ສາມາດຮບັຟງັຄວາມຄດິເຫັຼນທີ� ຫຼຼາກຫຼຼາຍໃນການສະແຫຼວງຫຼາການຮ�ວມມທືາງສງັຄມົ ແລະ ການສະເຫີຼຼມສະຫຼຼອງ
ຄວາມຫຼຼາກຫຼຼາຍ.

ບດົລາຍງານການຕດິຕາມການສກຶສາໂລກໃນປີນີ ້ເຕອືນໃຫຼພ້ື່ວກເຮົາຮ່ວ້ �າ ລະບບົການສກຶສາຈັະສາມາດຮວມເອົາທກຸຄນົໄດ ້ກຕໍໍ� ເມ ື�ອຜິ່ສ້າ້ງ
ລະບບົການສກຶສາເຮັດໃຫຼເ້ປັນເຊັ� ນນ ັນ້. ຄວາມດອ້ຍໂອກາດອາດຈັະຖກືສາ້ງຂຶນ້ດວ້ຍລະບບົ ແລະ ສະພື່າບການຂອງລະບບົ. ຄວາມດອ້ຍ
ໂອກາດເຫົຼຼ� ານ ັນ້ຍງັຈັະຄງົຢ່�ຖາ້ຄວາມຕອ້ງການຂອງຄນົຍງັບໍ� ໄດຮ້ບັການພິື່ຈັາລະນາແກໄ້ຂ.

ການຮວມເອົາທຸກຄນົເຂ້ົາໃນການສຶກສາ ແມ �ນການຮບັປະກນັວ�າ ຜິ່້ຮຽນທຸກຄນົຈັະຮ່ສ້ຶກວ�າຕນົເອງມຄີຸນຄ�າ ແລະ ເປັນທີ� ເຄົາລບົ, 
ແລະ ມຄີວາມສກຸກບັຄວາມຮ່ສ້ກຶເປັນສ�ວນໜຶຶ່� ງ. ແຕ�ຍງັມອີປຸະສກັຫຼຼາຍປະການຂດັຂວາງອດຸມົການນ ັນ້. ການຈັາໍແນກ, ການມທີດັສະນະຄະຕິ
ຕໍ� ກ ຸ�ມຄນົແບບເໝົາລວມ ແລະ ຄວາມຫຼ�າງເຫີຼນນ ັນ້ເຮັດໃຫຼເ້ກດີການກດີກ ັນ້ຫຼຼາຍ. ກນົໄກຂອງການກດີກ ັນ້ເຫົຼຼ� ານ ັນ້ເປັນສິ� ງສາໍຄນັເຊັ� ນດຽວກນັ 
ໂດຍບໍ� ພິື່ຈັາລະນາເຖງິເພື່ດ, ທີ� ຢ່�, ຄວາມຮ ັ�ງມ,ີ ຄວາມພິື່ການ, ຊນົເຜົິ� າ, ພື່າສາ, ການຍກົຍາ້ຍຖິ�ນຖານ, ການພື່ດັພື່າກຖິ�ນຖານ, ລດົນຍິມົທາງ
ເພື່ດ, ການຄມຸຂງັ, ສາສະໜຶ່າ ແລະ ທດັສະນະຄະຕ ິແລະ ຄວາມເຊື�ອອື� ນໆ.

ບດົລາຍງານສະບບັນີເ້ຕອືນພື່ວກເຮົາ ກ�ຽວກບັຄວາມບໍ�ສະເໝີພື່າບດາ້ນການສກຶສາທີ� ຕໍ� ເນື�ອງ ແລະ ສ ົ�ງຜິນົຕໍ� ການຮບັປະກນັການເຂ້ົາເຖງິການ
ສກຶສາຂອງໝດົທກຸຄນົ ເຊິ� ງຄວນເປັນພ້ືື່ນຖານຂອງຄວາມທົ�ວເຖງິ. ແຕ�ວທີິການ “ທກຸຄນົກໍ�ຄທືງັໝດົ” ຕໍ� ການຮວມເອົາທກຸຄນົຍງັໝາຍເຖງິການ
ບໍ�ຕກີາໝາຍທີ� ເປັນການສາ້ງຮອຍດ�າງຕໍ� ເດັກ. ການນາໍໃຊວ້ທີິການຮຽນຮ່ຈ້ັາກການສາ້ງຮອຍດ�າງ ເປັນການຈັາໍກດັທ�າແຮງຂອງເດັກ ໂດຍບໍ�ຄາໍ
ນງຶເຖງິຜິນົປະໂຫຼຍດຈັາກວທີິການຮຽນຮ່ທີ້� ຫຼຼາກຫຼາຍທີ� ສາມາດນາໍໃຊກ້ບັເດັກທກຸຄນົ.

ດ ັ�ງນ ັນ້, ການອອກແບບລະບບົການສກຶສາຈັິ�ງເປັນສິ� ງສາໍຄນັ. ຫຼຼາຍປະເທດສາມາດເລືອກສິ� ງທີ� ສາໍຄນັໃນການຕດັສນິໃຈັວ�າລະບບົການສກຶສາ
ຂອງພື່ວກເຂົານ ັນ້ຖກືຕອ້ງຫືຼຼບໍ� . ພື່ວກເຂົາສາມາດເລືອກທີ� ຈັະແກໄ້ຂບນັຫຼາຕາມວາລະການຮວມເອົາທກຸຄນົແບບເທື� ອລະນອ້ຍ ຫືຼຼ ຈັະຈັດັການ
ສິ� ງທາ້ທາຍແບບທງັໝດົຄບົຊຸດ.

ເສັນ້ທາງການບນັລອຸດຸມົຄະຕຂິອງການຮວມເອົາທກຸຄນົທີ� ສມົບນ່ແບບນ ັນ້ ຍງັມສີະພື່າບຂດັສນົ ແລະ ຄວາມເຄັ� ງຕງຶທີ� ຈັະຕອ້ງຜິ�ານຜິ�າຫຼຼາຍປະການ.  
ການກາ້ວຈັາກຈັດຸທີ� ເຮົາຢ່�ໃນປະຈັບຸນັ ໄປສ່�ການມລີະບບົທີ� ຕອບສະໜຶ່ອງຄວາມຕອ້ງການຂອງຜິ່ຮ້ຽນທກຸຄນົ ລວມທງັບກຸຄນົທີ� ມຄີວາມພິື່ການ 
ໜຶ່ກັນ ັນ້ ບໍ� ແມ �ນເລື� ອງທີ� ງ �າຍປານໃດ, ບາງທີກອໍາດຈັະເປັນໄປບໍ� ໄດເ້ລີຍ ແລະ ບດົລາຍງານນີບໍ້� ສາມາດປະຕເິສດໄດວ້�າອດຸມົຄະຕຂິອງການຮວມ 
ເອົາທກຸຄນົທີ� ສມົບນ່ແບບນ ັນ້ ກຍໍງັມຂີໍເ້ສຍຢ່�. ຄວາມພື່ະຍາຍາມອນັແນ�ວແນ�ທີ� ຈັະຮວມເອົາທກຸຄນົ ອາດຈັະນາໍໄປສ່�ການບງັຄບັໃຫຼປ້ະຕບິດັແບບ 
ດຽວກນັ, ການເຮັດໃຫຼຄ້ວາມເປັນຕວົຕນົຂອງກຸ�ມຫຸຼຼດຜິ�ອນລງົ ແລະ ເຮັດໃຫຼຫຼ້ຼາຍພື່າສາສນ່ຫຼາຍໄປ. ການຮບັຮ່ ້ແລະ ໃຫຼກ້ານຊ�ວຍເຫືຼຼອກຸ�ມທີ�
ຂາດໂອກາດເພືື່�ອຮວມເອົາທກຸຄນົນ ັນ້ ໃນຂະນະດຽວກນັກອໍາດຈັະເຮັດໃຫຼເ້ຂົາເຈັົາ້ດອ້ຍໂອກາດໄດເ້ຊັ�ນກນັ. ການກາໍນດົຄວາມໄວຂອງການປ�ຽນແປງ 
ກໍເປັນສິ� ງທ້າທາຍໃນການປະຕິບດັຕວົຈັງິເຊັ� ນກນັ, ບໍ� ວ�າຈັະເປັນປະເທດທີ� ຮ ັ�ງມກີວ�າທີ� ຫຼາວິທີທບົທວນຄືນລະບບົການສຶກສາທີ� ເລີ� ມຕ ົນ້      
ຈັາກການສຶກສາແບບແບ�ງແຍກໃນເມ ື�ອກ �ອນ ຫືຼຼ ປະເທດທີ� ທກຸຍາກກວ�າ ທີ� ຊອກຫຼາວິທີສາ້ງລະບບົການສຶກສາທີ� ຮວມເອົາທກຸຄນົໂດຍ 
ເລີ� ມຕ ົນ້ຈັາກສນ່.

ເຖງິວ�າຈັະມກີານຮບັຮ່ສ້ິ� ງທາ້ທາຍເຫົຼຼ� ານີຢ້�າງເຕັມສ�ວນ ບດົລາຍງານກຍໍງັຕ ັງ້ຄາໍຖາມວ�າ ມຄີວາມຈັາໍເປັນຫືຼຼບໍ� ທີ� ຈັະຊອກຫຼາເຫຼດຜິນົອາ້ງອງີເພືື່� ອ 
ສບືຕໍ� ດາໍເນນີການສກຶສາຮຽນຮ�ວມ. ບດົລາຍງານໄດບ້ນັທຶກໄວວ້�າ ການຖກົຖຽງກ�ຽວກບັຜິນົປະໂຫຼຍດຂອງການສກຶສາຮຽນຮ�ວມນ ັນ້ມີຄວາມ 
ໝາຍເທົ� າທຽມກນັກບັການຖກົຖຽງກ�ຽວກບັຜິນົປະໂຫຼຍດຂອງການລຶບລາ້ງການເປັນຂາ້ທາດ ຫືຼຼ ການລຶບລາ້ງລະບອບຫຼຍຽດຫຼຍາມຜີິວ. ການ
ຮວມເອົາທກຸຄນົເຂ້ົາໃນການສຶກສາແມ �ນຂະບວນການ ບໍ�ແມ �ນຈັດຸສິນ້ສດຸ ແລະ ໃນຂະບວນການດ ັ�ງກ �າວນ ັນ້ສາມາດເຮັດໃຫຼເ້ກດີການປ�ຽນແປງ
ຫຼຼາຍຢ�າງໂດຍບໍ� ເສຍຄ�າ, ເຊິ� ງອາດຈັະເປັນການສະແດງບດົບາດຂອງຄ,່ ອດຸມົການທີ� ຜິ່ນ້າໍໂຮງຮຽນສາ້ງຂຶນ້ເພືື່� ອໃຫຼມ້ສີະພື່າບແວດລອ້ມການຮຽນ 
ຮ່ທີ້� ດ,ີ ການມສີ�ວນຮ�ວມໃນການຕດັສນິໃຈັຂອງຄອບຄວົເມ ື�ອໂຮງຮຽນມອບທາງເລືອກໃຫຼ ້ແລະ ການຕດັສນິໃຈັຂອງພື່ວກເຮົາທີ� ເປັນພື່າກສ�ວນ
ສງັຄມົ ເພືື່� ອເລືອກສິ� ງທີ� ເຮົາຕອ້ງການເພືື່� ອອະນາຄດົຂອງພື່ວກເຮົາ.

ການຮວມເອົາທກຸຄນົບໍ� ເປັນພື່ຽງທາງເລືອກໜຶຶ່� ງສາໍລບັຜິ່ສ້າ້ງນະໂຍບາຍ. ການບີບບງັຄບັຈັາກຜິ່ສ້າ້ງນະໂຍບາຍຂາ້ງເທິງນ ັນ້ຈັະບໍ� ສາມາດ
ປະສບົຜິນົສາໍເລັດໄດ.້ ດ ັ�ງນ ັນ້, ຄາໍຖາມທີ� ຈັະຖາມທ�ານ ໃນຖານະທີ� ີເປັນຜິ່ອ້ �ານບດົລາຍງານ ບໍ� ວ�າທ�ານຈັະພື່ອ້ມທາ້ທາຍກບັແນວຄວາມຄດິ 
ໃນປະຈັບຸນັ ແລະ ພື່ອ້ມທີ� ຈັະຕດັສນິໃຈັວ�າການສກຶສາແມ �ນສາໍລບັທກຸຄນົ ແລະ ຕອ້ງພື່ະຍາຍາມມຸ �ງໝ ັນ້ທີ� ຈັະຮວມເອົາທກຸຄນົ.

ເຮເລັນ ຄລາກ

ປະທານຄະນະກາໍມະການທີ� ປຶກສາການຈັດັພິື່ມບດົລາຍງານການຕດິຕາມການສກຶສາໂລກ

ຄຳນຳ

9

ບົດລາຍງານການຕິດຕາມການສຶກສາໂລກ 2020 ສັງລວມ



ຂໍຄ້ວາມສາໍຄນັ
ຄວາມເປັນຕວົຕນົ, ປະຫຼວດັຄວາມເປັນມາ ແລະ ຄວາມສາມາດກາໍນດົໂອກາດດາ້ນການສກຶສາ
ໃນທກຸໆປະເທດ ຍກົເວັນ້ປະເທດທີ� ມລີາຍໄດສ້ງ່ໃນເອຣີີບົ ແລະ ອາເມລິກາເໜືຶ່ອ ໄວໜຶຸ່�ມທີ� ທກຸຍາກທີ� ສດຸຮຽນຈັບົຊ ັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາພື່ຽງ 18 ຄນົ  
ເມ ື�ອທຽບກບັໄວໜຶຸ່�ມຜິ່ຮ້ ັ�ງມທີີ� ສດຸໃນ 100 ຄນົ. ຢ�າງໜຶ່ອ້ຍມ ີ 20 ປະເທດ ເຊິ� ງສ�ວນໃຫຼຍ�ແມ �ນຢ່�ໃນເຂດອະນພຸື່າກພ້ືື່ນຊາຮາຣີາອາຟຣີກິາທີ� ເກອືບບໍ� ມ ີ
ໄວໜຶຸ່�ມຍງິໃນເຂດຊນົນະບດົທີ� ທກຸຍາກຮຽນຈັບົຊ ັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາ.

ກນົໄກການຈັາໍແນກ, ການມທີດັສະນະຄະຕິຕໍ� ກ ຸ�ມຄນົແບບເໝົາລວມ ແລະ ການສາ້ງຮອຍດ�າງ ມລີກັສະນະຄາ້ຍຄກືນັສາໍລບັຜິ່ຮ້ຽນທກຸຄນົທີ� ມ ີ
ຄວາມສ�ຽງທີ� ຈັະບໍ� ໄດຮ້ບັໂອກາດທາງການສກຶສາ 
ໃນຂະນະທີ�  68% ຂອງປະເທດໃນໂລກ ມຄີາໍນຍິາມຂອງການສກຶສາຮຽນຮ�ວມ, ແຕ�ມພີື່ຽງ 57% ຂອງຄາໍນຍິາມເຫົຼຼ� ານ ັນ້ທີ� ເວ້ົາເຖງິກຸ�ມທີ� ດອ້ຍໂອກາດ
ທີ� ມຢີ່�ຫຼຼາກຫຼຼາຍ. 

ເຖງິແມ �ນວ�າຈັະມຄີວາມກາ້ວໜຶ່າ້, ແຕ�ຍງັມຫຼີຼາຍປະເທດທີ� ຍງັບໍ� ເກບັກາໍ, ລາຍງານ ຫືຼຼ ນາໍໃຊຂ້ໍມ້ນ່ ກ �ຽວກບັຜິ່ທີ້� ຖກືປະປ�ອຍໄວເ້ບື້ອງຫຼຼງັ 
ຕ ັງ້ແຕ�ປີ 2015, 41% ຂອງບນັດາປະເທດໃນໂລກທີ� ມປີະຊາກອນຮວມກນັແມ �ນຈັາໍນວນ 13% ຂອງປະຊາກອນໂລກ ບໍ�ມກີານສາໍຫຼຼວດຄວົເຮອືນທີ� ມຂີໍມ້ນ່ 
ແຍກປະເພື່ດ ເພືື່� ອສະໜຶ່ອງຂໍມ້ນ່ໃຫຼແ້ກ�ຕວົຊີບ້ອກທີ� ສາໍຄນັຂອງການສກຶສາ; ສ�ວນພື່າກພ້ືື່ນທີ� ມຂີໍມ້ນ່ໜຶ່ອ້ຍທີ� ສດຸແມ �ນ ອາຟຣີກິາເໜືຶ່ອ ແລະ ອາຊຕີາເວັນຕກົ. 
ຂໍມ້ນ່ລ�າສດຸຈັາກ 14 ປະເທດທີ� ໄດນ້າໍໃຊຊຸ້ດຄາໍຖາມສ ັນ້ກ �ຽວກບັຄວາມພິື່ການຂອງກຸ�ມວໍຊງິຕນັ ລະບວຸ�າ ໃນຈັາໍນວນປະຊາກອນທີ� ບໍ� ໄດເ້ຂ້ົາໂຮງຮຽນ 
ທງັໝດົ ມເີດັກພິື່ການຢ່� 15%. 

ຫຼຼາຍລາ້ນຄນົຂາດໂອກາດໃນການຮຽນ
ເຖງິແມ �ນວ�າໃນໄລຍະ 15 ປີທີ� ຜິ�ານມາ ອດັຕາການເຂ້ົາຮຽນໃນປະເທດທີ� ມລີາຍໄດປ້ານກາງມຈີັາໍນວນເພີື່� ມຂຶນ້ 25 ຈັດຸສ�ວນຮອ້ຍ ແຕ�ມເີດັກພື່ຽງ
ສາມໃນສີ� ເທົ� ານ ັນ້ທີ� ຍງັຢ່�ໃນໂຮງຮຽນເມ ື�ອມອີາຍ ຸ 15 ປີ. ໃນຈັາໍນວນນ ັນ້ ມເີດັກພື່ຽງເຄິ� ງໜຶຶ່� ງເທົ� ານ ັນ້ທີ� ຮຽນຄວາມຮ່ພ້ື້ື່ນຖານ, ເຊິ� ງເປັນອດັຕາທີ� ຢດຸຢ່� 
ໃນລະດບັເດມີຕະຫຼຼອດໄລຍະທີ� ຜິ�ານມາ. ການປະເມນີສ�ວນຫຼຼາຍໄດປ້ະເມນີຄວາມສາມາດຂອງນກັຮຽນສງ່ເກນີຈັງິ: ການປະເມນີລະດບັພື່າກພ້ືື່ນຂອງ 

 
15 ປະເທດໃນອາເມລິກາລາຕນີສະແດງໃຫຼເ້ຫັຼນວ�າ ສາມໃນສີ� ຂອງນກັຮຽນທີ� ຕອບຄາໍຖາມປາລະໄນບໍ� ໄດດ້ໄີປກວ�າການຄາດເດົາແບບສຸ�ມຖກືຕລີາຄາວ�າ
ມຄີວາມຊາໍນານໃນການອ�ານ. 

ອປຸະສກັທີ� ສາໍຄນັຂອງການຮວມເອົາທກຸຄນົເຂ້ົາໃນການສກຶສາຄ ືການຂາດຄວາມໝັນ້ໃຈັວ�າຈັະເປັນໄປໄດ ້ແລະ ເປັນສິ� ງທີ� ຕອ້ງການ
ໃນປີ 2018 ໜຶຶ່� ງໃນສາມຂອງຄທີ່� ຢ່�ໃນ 43 ປະເທດ ເຊິ� ງສ�ວນຫຼຼາຍແມ �ນປະເທດທີ� ມລີາຍໄດປ້ານກາງລະດບັສງ່ ແລະ ລາຍໄດສ້ງ່ ລາຍງານວ�າ  
ພື່ວກເຂົາບໍ� ໄດປ້ບັການສອນໃຫຼເ້ຂ້ົາກບັຄວາມຫຼຼາກຫຼຼາຍທາງດາ້ນວດັທະນະທາໍຂອງນກັຮຽນ. 

ໃນຂະນະທີ� ບາງປະເທດກາໍລງັຫຼນັປ�ຽນໄປສ່�ການຮວມເອົາທກຸຄນົຢ່�ນ ັນ້ ການແບ�ງແຍກກຍໍງັມໃີຫຼເ້ຫັຼນຫຼຼາຍຢ່�
ກດົໝາຍໃນ 25% ຂອງປະເທດໃນໂລກ (ແຕ�ສງ່ກວ�າ 40% ໃນອາຊ ີແລະ ອາເມລກິາລາຕນີ ແລະ ແຄລບິຽນ) ໄດບ້ນັຍດັໃຫຼມ້ກີານຈັດັການສກຶສາສະເພື່າະ
ສາໍລບັນກັຮຽນພິື່ການ. 10% ໃຫຼມ້ກີານຈັດັການສກຶສາແບບບລ່ະນາການ, ແລະ 17% ໃຫຼມ້ກີານຈັດັການສກຶສາຮຽນຮ�ວມ, ໃນປະເທດທີ� ເຫືຼຼອນ ັນ້ໃຫຼມ້ກີານ
ຈັດັການສກຶສາແບບປະສມົປະສານລະຫຼວ�າງການຮຽນແບບແບ�ງແຍກ ແລະ ການຮຽນຮ�ວມກບັເດັກປກົກະຕິ. ໃນປະເທດສະມາຊກິອງົການເພືື່� ອການ
ຮ�ວມມເືສດຖະກດິ ແລະ ການພື່ດັທະນາ (OECD), ມນີກັຮຽນຜິ່ຍ້ກົຍາ້ຍຖິ�ນຖານເຂ້ົາປະເທດຫຼຼາຍກວ�າສອງໃນສາມເຂ້ົາຮຽນຢ່�ໂຮງຮຽນທີ� ມນີກັຮຽນຢ�າງ
ໜຶ່ອ້ຍເຄິ� ງໜຶຶ່� ງເປັນຜິ່ຍ້ກົຍາ້ຍຖິ�ນຖານເຂ້ົາປະເທດ.

ຄວາມຊ�ວຍເຫືຼຼອດາ້ນການເງນິຕອ້ງເລັງໃສ�ກຸ�ມເປ້ົາໝາຍທີ� ມຄີວາມຈັາໍເປັນທີ� ສດຸ
ໃນ 32 ປະເທດສະມາຊກິອງົການເພືື່� ອການຮ�ວມມເືສດຖະກດິ ແລະ ການພື່ດັທະນາ (OECD), ໂຮງຮຽນ ແລະ ຫຼອ້ງຮຽນທີ� ດອ້ຍໂອກາດທາງດາ້ນ
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ມແີນວໂນມ້ທີ� ຈັະມຄີທີ່� ມຄີນຸນະພື່າບຈັາໍນວນໜຶ່ອ້ຍກວ�າ. ຕ ັງ້ແຕ�ປີ 1990 ເປັນຕ ົນ້ມາ, ການໂອນເງນິຊ�ວຍເຫືຼຼອແບບມເີງ ື�ອນໄຂໃນ
ອາເມລກິາລາຕນີ ໄດເ້ຮັດໃຫຼລ້ະດບັຊ ັນ້ຂອງການສາໍເລັດການສກຶສາເພີື່� ມຂຶນ້ແຕ� 0.5 ເຖງິ 1.5 ປີ. ໜຶຶ່� ງໃນສີ� ຂອງປະເທດ ມແີຜິນງານເພືື່� ອຊ�ວຍເຫືຼຼອຜິ່້
ດອ້ຍໂອກາດໃຫຼໄ້ດເ້ຂ້ົາເຖງິການສກຶສາຊ ັນ້ສງ່. ມປີະມານ 40% ຂອງບນັດາປະເທດທີ� ມລີາຍໄດຕ້ ໍ�າ ແລະ ລາຍໄດປ້ານກາງລະດບັຕ ໍ�າ ບໍ� ໄດດ້າໍເນນີ
ມາດຕະການໃດໆ ເພືື່� ອສະໜຶ່ບັສະໜຶ່ນ່ຜິ່ຮ້ຽນທີ� ມຄີວາມສ�ຽງຈັາກການກດີກ ັນ້ໃນລະຫຼວ�າງວກິດິການຈັາກການລະບາດຂອງພື່ະຍາດປອດອກັເສບໂຄວດິ-19.

ຄ,່ ສື� ການສອນ ແລະ ສະພື່າບແວດລອ້ມຂອງການຮຽນມກັຈັະເບິ� ງຂາ້ມຜິນົປະໂຫຼຍດຂອງການຍອມຮບັຄວາມຫຼຼາກຫຼຼາຍ
ຄປ່ະມານ 25% ໃນລະບບົການສກຶສາ 48 ລະບບົ ມຄີວາມຕອ້ງການພື່ດັທະນາວຊິາຊບີ ກ�ຽວກບັການສອນນກັຮຽນທີ� ມຄີວາມຕອ້ງການພິື່ເສດ. ມພີື່ຽງ  41 ປະເທດທີ� ຮບັຮ່ພ້ື່າສາມເືປັນພື່າສາທາງການ. ໃນເອຣີີບົ, ມຈີັາໍນວນ 23 ໃນ 49 ປະເທດທີ� ບໍ� ໄດລ້ະບກຸ �ຽວກບັລດົນຍິມົທາງເພື່ດ ແລະ ຄວາມເປັນ
ຕວົຕນົທາງເພື່ດຢ�າງຊດັເຈັນໃນຫຼຼກັສດ່ການສກຶສາຂອງຕນົ.
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ບົດລາຍງານການຕິດຕາມການສຶກສາໂລກ 2020ສັງລວມ



ພື່ັນທະສນັຍາຂອງເປ້ົາໝາຍການພື່ດັທະນາແບບຍືນຍງົຂໍ້ທີ 4 
 (SDG 4) ເພືື່�ອຮບັປະກນັ ‘ການສກຶສາທີ�ມຄີນຸນະພື່າບ, ເທົ� າທຽມກນັ ແລະ 

ທົ�ວເຖິງ’ ແລະ ສ ົ�ງເສີມ ‘ການຮຽນຮ່ຕ້ະຫຼຼອດຊີວິດສາໍລບັທກຸຄນົ’  
ເປັນສ�ວນໜຶຶ່� ງຂອງພື່ນັທະສນັຍາຢ່�ໃນວາລະປີ 2030 ຂອງອງົການສະຫຼະ 
ປະຊາຊາດເພືື່� ອການພື່ດັທະນາແບບຍນືຍງົ ທີ� ຈັະບໍ�ປະຜິ່ໃ້ດໄວທ້າງຫຼຼງັ.  
ວາລະດ ັ�ງກ �າວໃຫຼຄ້າໍສນັຍາວ�າຈັະສາ້ງໂລກໃຫຼເ້ປັນ ‘ໂລກທີ� ມຄີວາມຍຕຸທິາໍ, 
ມຄີວາມອດົທນົ, ເປີດກວາ້ງ ແລະ ໃຫຼທ້ກຸຄນົມສີ��ວນຮ�ວມທາງສງັຄມົ ເຊິ� ງ

 ສາມາດຕອບສະໜຶ່ອງຄວາມຕອ້ງການຂອງຜິ່ທີ້� ດອ້ຍໂອກາດທີ� ສດຸໄດ’້.

ປດັໄຈັທາງດາ້ນສງັຄມົ, ເສດຖະກດິ ແລະ ວດັທະນະທາໍອາດຈັະຊຸກຍ່ ້ 
ຫືຼຼ ຖ�ວງດຶງຄວາມສາໍເລັດດາ້ນຄວາມເທົ� າທຽມກນັ ແລະ ທົ�ວເຖິງ 
ໃນການສກຶສາ. ການສກຶສາເປັນຈັດຸເລີ� ມຕ ົນ້ທີ� ສາໍຄນັ ເພືື່� ອໃຫຼເ້ກດີສງັຄມົ 
ທີ� ທກຸຄນົມສີ�ວນຮ�ວມ ຖາ້ຖວື�າຄວາມຫຼຼາກຫຼຼາຍຂອງຜິ່ຮ້ຽນບໍ� ເປັນບນັຫຼາ 
ແຕ�ເປັນສິ� ງທ້າທາຍ: ເພືື່� ອຄ ົນ້ຫຼາພື່ອນສະຫຼວນັຂອງບຸກຄນົໃນທຸກ 
ຮບ່ແບບ ແລະ ຮບ່ການ ແລະ ສາ້ງສະພື່າບແວດລອ້ມເພືື່� ອໃຫຼມ້ກີານ
ພື່ດັທະນາພື່ອນສະຫຼວນັ. ແຕ�ວ�າ, ກຸ�ມຄນົທີ� ດອ້ຍໂອກາດພື່ດັຖກືກດີກ ັນ້

 ຫືຼຼ ກດົດນັໃຫຼ້ ອອກຈັາກລະບບົການສກຶສາໂດຍຜິ�ານການຕດັສນິ 
ໃຈັບໍ� ຫຼຼາຍ ຫືຼຼ ໜຶ່ອ້ຍ ອນັຈັະນາໍໄປສ່�ການກດີກ ັນ້ຢ່�ໃນຫຼຼກັສດ່, ຈັດຸປະສງົ 
ການຮຽນຮ່ທີ້� ບໍ� ສອດຄ�ອງ, ການມທີດັສະນະຄະຕຕໍິ�ກ ຸ�ມຄນົແບບເໝົາລວມ 
ໃນປ້ືມແບບຮຽນ, ການຈັາໍແນກໃນການຈັດັສນັຊບັພື່ະຍາກອນ  
ແລະ ການປະເມນີ, ການຍອມຮບັຄວາມຮນຸແຮງ ແລະ ການລະເລີຍ 
ຕໍ� ຄວາມຕອ້ງການ.

ປດັໄຈັແວດລອ້ມອື� ນໆ ເຊັ� ນ: ການເມອືງ, ຊບັພື່ະຍາກອນ ແລະ 
ວດັທະນະທາໍ ສາມາດເຮັດໃຫຼສ້ິ� ງທາ້ທາຍໃນການຮວມເອົາທກຸຄນົເບິ� ງ
ຄແືຕກຕ�າງກນັໃນແຕ�ລະປະເທດ ຫືຼຼ ແຕ�ລະກຸ�ມ. ໃນຄວາມເປັນຈັງິແລວ້ 
ບໍ� ວ�າຈັະຢ່�ໃນສະພື່າບການໃດ ສິ� ງທາ້ທາຍນ ັນ້ບໍ� ແຕກຕ�າງກນັເລີຍ. ເພືື່� ອ
ເອົາຊະນະສິ� ງກດີຂວາງ, ເພີື່� ມອດັຕາການຈັບົການສກຶສາ ແລະ ປບັປງຸ
ການຮຽນ, ລະບບົການສກຶສາຕອ້ງປະຕິບດັຕໍ� ຜິ່ຮ້ຽນທກຸຄນົຢ�າງມກີຽດ
ເທົ� າກນັ, ຢດຸການຕີກາໝາຍໃສ�ຜິ່ຮ້ຽນ ເຊິ� ງແມ �ນວທີິການທີ� ນາໍມາໃຊ ້
ເປັນເຫຼດຜິນົອາ້ງອງີເພືື່� ອໃຫຼງ້ �າຍຕໍ� ການວາງແຜິນ ແລະ ຕອບສະໜຶ່ອງ
ການສກຶສາ. ການຮວມເອົາທກຸຄນົ ບໍ� ສາມາດບນັລໄຸດສ້ະເພື່າະກຸ�ມໃດ
ກຸ�ມໜຶຶ່� ງໂດຍບໍ� ຕດິພື່ນັກບັກຸ�ມອື� ນ (ຮບ່ທີ 1). ຜິ່ຮ້ຽນມຄີວາມເປັນຕວົຕນົ 
ໃນຫຼຼາຍມຕິິ. ຍິ� ງໄປກວ�ານ ັນ້ ກໍບໍ� ມຄີຸນລກັສະນະໃດທີ� ກ �ຽວຂອ້ງ 
ກບັຄວາມສາມາດໃນການຮຽນທີ� ໄດກ້າໍນດົໄວລ້�ວງໜຶ່າ້.

ການຮວມເອົາທກຸຄນົເຂ້ົາໃນການສກຶສາແມ �ນ 
ຂະບວນການທີ� ມຄີວາມສາໍຄນັທີ� ເປັນອນັດບັໜຶຶ່� ງ
ການຮວມເອົາທກຸຄນົແມ �ນເພືື່� ອທກຸຄນົ. ຕາມປກົກະຕແິລວ້ ການສກຶສາ 
ຮຽນຮ�ວມກ�ຽວຂອ້ງກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງຄນົພິື່ການ ແລະ ກ�ຽວຂອ້ງ

 ກບັສາຍພື່ວົພື່ນັລະຫຼວ�າງການສຶກສາພິື່ເສດ ແລະ ການສຶກສາຕາມ 
ຫຼຼກັສດ່ປກົກະຕ.ິ ຕ ັງ້ແຕ�ປີ 1990, ການດິນ້ຮນົຕໍ� ສ່ຂ້ອງຄນົພິື່ການໄດ ້
ປ�ຽນແປງທດັສະນະຂອງໂລກ ກ�ຽວກບັການຮວມເອົາທກຸຄນົເຂ້ົາໃນ 
ການສຶກສາ ເຊິ� ງນາໍໄປສ່�ການຍອມຮບັສິດທິການເຂ້ົາເຖງິການສຶກສາ 
ຮຽນຮ�ວມທີ� ມຢີ່�ໃນມາດຕາ 24 ຂອງສນົທິສນັຍາວ�າດວ້ຍສດິທິຄນົພິື່ການ
(CRPD) ຂອງອງົການສະຫຼະປະຊາຊາດ ປີ 2006. ຢ�າງໃດກຕໍາມ, 
ຄວາມຄິດເຫັຼນທ ົ�ວໄປຂໍທີ້ 4 ຕໍ� ມາດຕາດ ັ�ງກ �າວເຊິ� ງຖກືຮບັຮອງໃນປີ 
2016 ໄດເ້ຮັດໃຫຼກ້ານຮວມເອົາທກຸຄນົ ມຂີອບເຂດກວາ້ງອອກ. ກນົໄກ
ດຽວກນັນີ ້ກດີກ ັນ້ບໍ� ພື່ຽງແຕ�ຄນົພິື່ການເທົ� ານ ັນ້ ແຕ�ຍງັລວມເອົາຄນົອື� ນໆ 
ໂດຍພິື່ຈັາລະນາຈັາກເພື່ດ, ອາຍ,ຸ ສະຖານທີ� ພື່ກັອາໄສ, ຄວາມທກຸຍາກ, 
ຄວາມພິື່ການ, ຊນົເຜົິ� າ, ກຸ�ມຄນົພ້ືື່ນເມອືງ, ພື່າສາ, ສາສະໜຶ່າ, ສະຖານະພື່າບ 

ຮ່ບທີ 1: ຮ່ບທີ 1: 
ສິ� ງໜຶຶ່� ງທີ� ພື່ວກເຮົາທກຸຄນົມລີກັສະນະຄກືນັ ແມ �ນຄວາມແຕກຕ�າງຂອງພື່ວກເຮົາສິ� ງໜຶຶ່� ງທີ� ພື່ວກເຮົາທກຸຄນົມລີກັສະນະຄກືນັ ແມ �ນຄວາມແຕກຕ�າງຂອງພື່ວກເຮົາ

ໃນຈຳນວນເດັກ 100 ຄົນ... 

ເຫຼືອນັ້ນ, ອາດຈະມີຜູ້ທີ່ຕ້ອງການ
ການສຶກສາພິເສດ.

ເຫຼືອນັ້ນ, ອາດຈະມີຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານເຂົ້າເມືອງ,
ຜູ ້ພັດພາກຖິ ່ນຖານພາຍໃນປະເທດ ຫຼ ື 
ຜູ ້ອົບພະຍົບ.

ເຫືຼອນ້ັນ, ອາດຈະມີຜູ້ທ່ີເປັນຄົນຊົນເຜ່ົາ, 
ທີ່ນັບຖືສາສະໜາ ຫຼື ທີ່ໃຊ້ພາສາຂອງ
ຊົນກຸ່ມນ້ອຍ ຫຼື ເປັນຄົນພື້ນເມືອງ.

ເຫືຼອນ້ັນ, ອາດຈະອາໄສຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ
ຫ່າງໄກສອກຫຼ ີກ.

ເຫືຼອນ້ັນ, ອາດຈະຢູ່ໃນກຸ່ມທ່ີມີຄວາມສ່ຽງເຊ່ັນ:
ຄົນຕ່າງເຊື້ອຊາດ ຫຼື ຊັ້ນວັນນະ.

ເຫືຼອນ້ັນ, ອາດຈະເປັນເດັກຍິງ.

ເຫຼືອນັ້ນ, ອາດຈະມີຜູ້ທີ່ມີ
ຄວາມບ່ຽງເບນທາງເພດ.

ເຫຼືອນັ້ນ, ອາດຈະມີຜູ້ທຸກຍາກ.

ອາດຈະມີຜູ້ພິການ.

ເຫຼືອນັ້ນ, ອາດຈະເປັນຄົນຕຸ້ຍເກີນໄປ, ຊືມເສົ້າ, 
ເຮັດວຽກຫຼັງເລີກຮຽນ, ມັກສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, 
ລູກກຳພ້າ, ເຮັດຜິດກົດໝາຍ, ຖະນັດເບ້ືອງຊ້າຍ, 
ເປັນພະຍາດຫືດ ແລະ ພູມແພ້...

ແລະ ນີ້ແມ່ນຄົນສຸດທ້າຍບໍ?  
ລາວຫາກໍມາຢູ່ໃໝ່!

ສະບາຍດີ!
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ບົດລາຍງານການຕິດຕາມການສຶກສາໂລກ 2020 ສັງລວມ



ການຍກົຍາ້ຍຖິ�ນຖານເຂ້ົາເມອືງ ຫືຼຼ ການພື່ດັພື່າກຖິ�ນຖານ, ລດົນຍິມົທາງເພື່ດ ຫືຼຼ ຄວາມເປັນຕວົຕນົທາງເພື່ດ, ການຕດິຄກຸ, ຄວາມເຊື� ອ ແລະ  
ທດັສະນະຄະຕຕິ�າງໆ. ມນັແມ �ນລະບບົ ແລະ ສະພື່າບການທີ� ບໍ� ຄາໍນງຶເຖງິຄວາມຫຼຼາກຫຼຼາຍ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການທີ� ແຕກຕ�າງກນັ ດ ັ�ງທີ� ການ
ແຜິ�ລະບາດຂອງພື່ະຍາດປອດອກັເສບໂຄວດິ-19 ເປີດເຜີິຍໃຫຼພ້ື່ວກເຮົາໄດຮ້ບັຮ່.້ ມນັແມ �ນສງັຄມົ ແລະ ວດັທະນະທາໍ ທີ� ກາໍນດົກດົລະບຽບ, 
ໃຫຼນ້ຍິາມຄວາມເປັນປກົກະຕ ິແລະ ມທີດັສະນະວ�າຄວາມແຕກຕ�າງແມ �ນຄວາມບ�ຽງເບນ. ແນວຄວາມຄດິກ�ຽວກບັສິ� ງກດີຂວາງ, ການມສີ�ວນຮ�ວມ ແລະ 

 ການຮຽນຮ່ ້ຄວນມາແທນທີ� ແນວຄວາມຄດິກ�ຽວກບັຄວາມຕອ້ງການພິື່ເສດ.

ການຮວມເອົາທກຸຄນົແມ �ນຂະບວນການໜຶຶ່� ງ. ການສກຶສາຮຽນຮ�ວມແມ �ນຂະບວນການໜຶຶ່� ງທີ� ເຮັດໃຫຼເ້ປ້ົາໝາຍຂອງການມສີ�ວນຮ�ວມທາງດາ້ນສງັຄມົ
ປະສບົຜິນົເປັນຈັງິ. ການໃຫຼຄ້າໍນຍິາມກ�ຽວກບັການສກຶສາທີ� ເທົ� າທຽມກນັ ຮຽກຮອ້ງໃຫຼມ້ກີານຈັາໍແນກຄວາມແຕກຕ�າງລະຫຼວ�າງ ‘ຄວາມສະເໝີພື່າບ’ 
ແລະ ‘ຄວາມເທົ� າທຽມກນັ’. ຄວາມສະເໝີພື່າບ ແມ �ນສະຖານະການ (ສິ� ງໃດ): ຜິນົໄດຮ້ບັນ ັນ້ສາມາດສງັເກດໄດຈ້ັາກສິ� ງທີ� ນາໍມາປະຕິບດັ, 
ຜິນົຂອງການນາໍມາປະຕບິດັ ຫືຼຼ ຜິນົໄດຮ້ບັ. ຄວາມເທົ� າທຽມກນັ ແມ �ນຂະບວນການ (ດວ້ຍວທີິໃດ): ການປະຕບິດັແນໃສ�ການຮບັປະກນັຄວາມສະເໝີພື່າບ. 
ການໃຫຼຄ້າໍນຍິາມ ກ�ຽວກບັການສກຶສາຮຽນຮ�ວມ ມຄີວາມສບັຊອ້ນກວ�າ ເພື່າະວ�າຂະບວນການ ແລະ ຜິນົຮບັນ ັນ້ປະສມົປະສານກນັ. ບດົລາຍງານ

 ນີໃ້ຫຼເ້ຫຼດຜິນົວ�າເປັນຫຼຍງັຈັຶ�ງຄດິວ�າການຮວມເອົາທກຸຄນົເປັນຂະບວນການອນັໜຶຶ່� ງ: ການກະທາໍທີ� ຍອມຮບັຄວາມຫຼຼາກຫຼຼາຍ ແລະ ສາ້ງຄວາມຮ່ສ້ກຶ
 ເປັນສ�ວນໜຶຶ່� ງ, ເຊິ� ງຝງັຮາກໄວ້ໃນຄວາມເຊື� ອທີ� ວ�າ ທຸກຄນົມຄີຸນຄ�າ ແລະ ມສີກັກະຍະພື່າບ ແລະ ຄວນໄດ້ຮບັຄວາມເຄົາລບົ 

ໂດຍບໍ� ຂຶນ້ກບັປະຫຼວດັຄວາມເປັນມາ, ຄວາມສາມາດ ຫືຼຼ ຄວາມເປັນຕວົຕນົຂອງເຂົາເຈັົາ້. ແຕ�ການຮວມເອົາທກຸຄນົຍງັເປັນທງັສະຖານະການ ແລະ 
ຜິນົຮບັ ເຊິ� ງສນົທິສນັຍາວ�າດວ້ຍສດິທິຄນົພິື່ການ ແລະ ຄວາມຄດິເຫັຼນທ ົ�ວໄປຂໍທີ້ 4 ໄດຢ້ດຸການໃຫຼນ້ຍິາມທີ� ຈັະແຈັງ້, ອາດຈັະເປັນຍອ້ນຄວາມຄດິ

 ເຫັຼນທີ� ແຕກຕ�າງກນັກ�ຽວກບັຜິນົທີ� ຄາດວ�າຈັະໄດຮ້ບັ.

ການຮວມເອົາທກຸຄນົເຂ້ົາໃນການສກຶສາ ເມ ື�ອເປັນຜິນົຮບັ: ການເລີ� ມຕ ົນ້ຈັາກການສກຶສາເພືື່� ອທກຸຄນົ
ຄວາມທກຸຍາກ ແລະ ຄວາມບໍ� ສະເໝີພື່າບ ແມ �ນຂໍຫ້ຼຍຸງ້ຍາກຫຼຼກັ. ເຖງິແມ �ນວ�າຈັະມຄີວາມກາ້ວໜຶ່າ້ໃນການຫຸຼຼດຜິ�ອນຄວາມທກຸຍາກທີ� ຮາ້ຍແຮງ
ໂດຍສະເພື່າະໃນອາຊ,ີ ມຜີິ່ໄ້ດຮ້ບັຜິນົກະທບົທີ� ເປັນຜິ່ໃ້ຫຼຍ� 1 ໃນ 10 ຄນົ ແລະ ເປັນເດັກ 2 ໃນ 10 ຄນົ - ຢ່�ອະນພຸື່າກພ້ືື່ນຊາຮາຣີາອາຟຣີກິາ
ແມ �ນ 5 ໃນ 10 ຄນົ. ຄວາມບໍ� ສະເໝີພື່າບດາ້ນລາຍໄດເ້ພີື່� ມຂຶນ້ໃນບາງສ�ວນຂອງໂລກ ຫືຼຼ ຖາ້ມກີານຫຸຼຼດລງົ ກຍໍງັເປັນຕວົເລກທີ� ສງ່ ແລະ ຍອມຮບັ
ບໍ� ໄດທ້ງັພື່າຍໃນປະເທດ ຫືຼຼ ລະຫຼວ�າງປະເທດຕ�າງໆ. ຜິນົຮບັທີ� ສາໍຄນັຂອງການພື່ດັທະນາມະນດຸ ຍງັບໍ� ເທົ� າທຽມກນັ. ໃນປະເທດທີ� ມລີາຍໄດຕ້ ໍ�າ 

 ແລະ ລາຍໄດປ້ານກາງ 30 ປະເທດ ພື່ບົວ�າ 41% ຂອງເດັກທີ� ມອີາຍຕຸ ໍ�າກວ�າ 5 ປີ ຈັາກ 20% ຂອງຄວົເຮອືນທີ� ທກຸຍາກທີ� ສດຸ ມພີື່າວະຂາດ 

ຮ່ບທີ 2:ຮ່ບທີ 2:
ໜຶຶ່� ງໃນສີ� ຂອງຈັາໍນວນເດັກ, ເຍົາວະຊນົ ແລະ ໄວໜຶຸ່�ມ 1 ຕືຄ້ນົ ບໍ� ໄດເ້ຂ້ົາໂຮງຮຽນໜຶຶ່� ງໃນສີ� ຂອງຈັາໍນວນເດັກ, ເຍົາວະຊນົ ແລະ ໄວໜຶຸ່�ມ 1 ຕືຄ້ນົ ບໍ� ໄດເ້ຂ້ົາໂຮງຮຽນ

ກ. ອດັຕາຂອງເດັກ, ເຍົາວະຊນົ ແລະ ໄວໜຶຸ່�ມທີ� ມເີກນອາຍເຸຂ້ົາຮຽນຊ ັນ້
ປະຖມົສກຶສາ ແລະ ມດັທະຍມົສກຶສາ ບໍ� ໄດເ້ຂ້ົາໂຮງຮຽນ, ໃນລະຫຼວ�າງປີ

 1990–2018

ຂ. ຈັາໍນວນເດັກ, ເຍົາວະຊນົ ແລະ ໄວໜຶຸ່�ມທີ� ມເີກນອາຍເຸຂ້ົາຮຽນຊ ັນ້
ປະຖມົສກຶສາ ແລະ ມດັທະຍມົສກຶສາ ບໍ� ໄດເ້ຂ້ົາໂຮງຮຽນ, ໃນລະຫຼວ�າງປີ

 1990–2018
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ອາຊີຕາເວັນຕົກ, 15 

ອາຊີກາງ/ອາຊີໃຕ້, 21
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ອາຊີຕາເວັນຕົກ, 17

ລ້າ
ນ

GEM StatLink: http://bitly/GEM2020_Summary_fig2
ແຫຼຼ�ງຂໍ້ມນ່: ຖານຂໍ້ມນ່ UIS.
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ບົດລາຍງານການຕິດຕາມການສຶກສາໂລກ 2020ສັງລວມ



ສານອາຫຼານ ເຊິ� ງເປັນອດັຕາສ�ວນສງ່ກວ�າເດັກ 20% ຈັາກຄວົເຮອືນທີ�  
ຮ ັ�ງມທີີ� ສດຸເຖງິສອງເທົ� າ ເຊິ� ງສ ົ�ງຜິນົກະທບົຢ�າງຮາ້ຍແຮງຕໍ� ໂອກາດທີ� ຈັະ 
ໄດຮ້ບັການສກຶສາຂອງເຂົາເຈັົາ້.

ການມສີ�ວນຮ�ວມດາ້ນການສກຶສາຍງັບໍ� ມຄີວາມຄບືໜຶ່າ້. ມເີດັກ, ເຍົາວະຊນົ    
ແລະ ໄວໜຶຸ່�ມ ປະມານ 258 ລາ້ນຄນົ ຫືຼຼ 17% ຂອງຈັາໍນວນທງັໝດົ  
ບໍ� ໄດເ້ຂ້ົາໂຮງຮຽນ (ຮບ່ທີ 2). ອດັຕາການເຂ້ົາຮຽນຂອງຜິ່ຮ້ ັ�ງ ແລະ ຜິ່ທ້ກຸ  
ມຄີວາມແຕກໂຕນກນັຫຼຼາຍ: ໃນປະເທດທີ� ມລີາຍໄດຕ້ ໍ�າ ແລະ ລາຍໄດ ້
ປານກາງ 65 ປະເທດ ຊ�ອງຫຼວ�າງສະເລ�ຍລະຫຼວ�າງອດັຕາການ         
ເຂ້ົາຮຽນຂອງຄວົເຮືອນທີ� ທກຸຍາກທີ� ສດຸ ແລະ ຄວົເຮືອນທີ� ຮ ັ�ງມທີີ� ສດຸ 
20% ຂອງຄວົເຮອືນມຄີວາມແຕກໂຕນກນັ 9 ຈັດຸສ�ວນຮອ້ຍ ໃນກຸ�ມເດັກທີ�  
ມອີາຍເຸຂ້ົາຮຽນຊ ັນ້ປະຖມົສກຶສາ, 13 ຈັດຸສ�ວນຮອ້ຍ ໃນກຸ�ມທີ� ມອີາຍເຸຂ້ົາຮຽນ 
ຊ ັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາຕອນຕ ົນ້ ແລະ 27 ຈັດຸສ�ວນຮອ້ຍ ໃນກຸ�ມທີ� ມອີາຍ ຸ
ເຂ້ົາຮຽນຊ ັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາຕອນປາຍ. ເນື�ອງຈັາກນກັຮຽນຈັາກຄວົເຮອືນ
ທີ� ທກຸຍາກທີ� ສດຸມແີນວໂນມ້ທີ� ຈັະຄາ້ງຫຼອ້ງ ແລະ ອອກໂຮງຮຽນໄວ, ສະນ ັນ້  
ອດັຕາການຮຽນຈັບົລະຫຼວ�າງຜິ່ຮ້ ັ�ງ ແລະ ຜິ່ທ້ກຸຈັຶ�ງມຊີ �ອງຫຼວ�າງສງ່ກວ�າອດັ
ຕາເຂ້ົາຮຽນ: ອດັຕາການຮຽນຈັບົໃນຊ ັນ້ປະຖມົສກຶສາມຄີວາມແຕກໂຕນກນັ 
30 ຈັດຸສ�ວນຮອ້ຍ, 45 ຈັດຸສ�ວນຮອ້ຍ ໃນຊ ັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາຕອນຕ ົນ້ 
ແລະ 40 ຈັດຸສ�ວນຮອ້ຍໃນຊ ັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາຕອນປາຍ. 

ຄວາມທກຸຍາກສ ົ�ງຜິນົຕໍ� ການເຂ້ົາຮຽນ, ການຮຽນຈັບົ ແລະ ໂອກາດ 
ຂອງການຮຽນຮ່.້ ໃນທກຸພື່າກພ້ືື່ນ ຍກົເວັນ້ເອຣີີບົ ແລະ ອາເມລິກາເໜືຶ່ອ,  
ຕໍ�ຈັາໍນວນເຍົາວະຊນົ 100 ຄນົຈັາກຄວົເຮອືນທີ�ຮ ັ�ງມທີີ�ສດຸ 20% ຈັະມເີຍົາວະຊນົ 
87 ຄນົຈັາກຄວົເຮອືນທີ� ທກຸຍາກທີ� ສດຸ 20% ທີ� ໄດເ້ຂ້ົາໂຮງຮຽນມດັທະຍມົ 
ສກຶສາຕອນຕ ົນ້ ແລະ ມພີື່ຽງ 37 ຄນົທີ� ຮຽນຈັບົ. ໃນຈັາໍນວນທີ� ຮຽນຈັບົ 
ນ ັນ້, ຕໍ� ຈັາໍນວນເຍົາວະຊນົ 100 ຄນົຈັາກຄວົເຮືອນທີ� ຮ ັ�ງມທີີ� ສຸດ  
20% ຈັະມປີະມານ 50 ຄນົທີ� ມຄີວາມສາມາດດາ້ນການອ�ານ ແລະ  
ການຄດິໄລ�ຂ ັນ້ພ້ືື່ນຖານ (ຮບ່ທີ 3). ຄວາມດອ້ຍໂອກາດມກັຈັະຄວບຫຼຼາຍມຕິ.ິ 
ຜິ່້ທີ� ມແີນວໂນມ້ທີ� ຈັະຖືກກີດກ ັນ້ຈັາກການສຶກສາຍງັມຄີວາມເສຍປຽບ 
ດາ້ນພື່າສາ, ສະຖານທີ� ຢ່�ອາໄສ, ບດົບາດຍງິຊາຍ ແລະ ຊນົເຜົິ� າ. ຢ�າງໜຶ່ອ້ຍ 
ຢ່�ໃນ 20 ປະເທດທີ� ມຂີໍມ້ນ່ສະແດງໃຫຼເ້ຫັຼນວ�າ ບໍ� ຄ�ອຍມໄີວໜຶຸ່�ມຍງິຊນົນະ
ບດົທີ� ທກຸຍາກທີ� ຮຽນຈັບົມດັທະຍມົສກຶສາຕອນປາຍ.

ຜິນົຂອງການຮວມເອົາທກຸຄນົເຂ້ົາໃນການສກຶສາອາດຈັະເປັນໄປໄດຍ້າກ, ແຕ�ສາມາດເປັນຈັງິໄດ,້ 
ບໍ� ແມ �ນສິ� ງລວງຕາ
ໃນຂະນະທີ� ການເຂ້ົາເຖງິການສກຶສາໃນທົ�ວໂລກເປັນເງ ື�ອນໄຂຈັາໍເປັນສາໍລບັການຮວມເອົາທກຸຄນົ, ຍງັມຄີວາມຄດິເຫັຼນທີ� ເປັນເອກະສນັໜຶ່ອ້ຍຢ່�     
ກ�ຽວກບັສິ� ງໃດຕື� ມທີ� ຈັະຊ�ວຍໃຫຼບ້ນັລກຸານຮວມເອົາທກຸຄນົເຂ້ົາໃນການສກຶສາສາໍລບັຜິ່ຮ້ຽນທີ� ພິື່ການ ແລະ ກຸ�ມທີ� ດອ້ຍໂອກາດທີ� ສ�ຽງຕໍ� ການຖກືກດີກ ັນ້.

ການຮວມເອົາທກຸຄນົສາໍລບັນກັຮຽນທີ� ມຄີວາມພິື່ການ ມຄີວາມສາໍຄນັຫຼຼາຍກວ�າການສບັຊອ້ນເຂ້ົາຮຽນ. ຈັດຸເນັນ້ຂອງສນົທິສນັຍາວ�າດວ້ຍສິດທິ
ຄນົພິື່ການ (CRPD) ທີ� ໄດເ້ນັນ້ເລື� ອງການສບັຊອ້ນເຂ້ົາໂຮງຮຽນນ ັນ້ ບໍ� ພື່ຽງແຕ�ຢດຸແນວໂນມ້ທາງປະຫຼວດັສາດທີ� ກດີກ ັນ້ເດັກພິື່ການອອກຈັາກ

 
ການສກຶສາ ຫືຼຼ ການແຍກເຂົາເຈັົ້າໃຫຼຮ້ຽນຢ່�ໂຮງຮຽນພິື່ເສດເທົ� ານ ັນ້ ແຕ�ຍງັຢດຸການແຍກເຂົາເຈັົາ້ໃຫຼຮ້ຽນຢ່�ຫຼອ້ງຮຽນສະເພື່າະເປັນເວລາດນົນານ ຫືຼຼ 

 ດນົທີ� ສດຸ ເຊັ� ນກນັ. ຢ�າງໃດກຕໍາມ, ການຮວມເອົາທກຸຄນົ ເຮັດໃຫຼກ້ານຊ�ວຍເຫືຼຼອໂຮງຮຽນ ແລະ ທດັສະນະຄະຕຂິອງສງັຄມົປ�ຽນແປງຫຼຼາຍກວ�າເກົ� າ. 
 ສນົທິສນັຍາວ�າດວ້ຍສດິທິຄນົພິື່ການ ບໍ� ໄດລ້ະບຢຸ�າງຊດັເຈັນວ�າມໂີຮງຮຽນພິື່ເສດທີ� ໄດລ້ະເມດີສນົທິສນັຍາ ແຕ�ບດົລາຍງານຊຸດຫຼຼງັໆຂອງຄະນະ 
 ກາໍມະການດາ້ນສດິທິຄນົພິື່ການນີໄ້ດຊ້ີໃ້ຫຼເ້ຫັຼນການລະເມດີດ ັ�ງກ �າວຫຼຼາຍຂຶນ້. ສນົທິສນັຍາວ�າດວ້ຍສດິທິຄນົພິື່ການ ໄດໃ້ຫຼຄ້ວາມເປັນອດິສະຫຼຼະ

ແກ�ລດັຖະບານໃນການຈັດັການສກຶສາຮຽນຮ�ວມ ໂດຍມກີານຮບັຮ່ໂ້ດຍປະລິຍາຍກ�ຽວກບັອປຸະສກັທີ� ກດີຂວາງການຮວມເອົາທກຸຄນົຢ�າງທ ົ�ວເຖງິ. 
ໃນຂະນະດຽວກນັ ວທີິປະຕິບດັເຊິ� ງກດີກ ັນ້ຄນົພິື່ການຂອງລດັຖະບານຫຼຼາຍໆປະເທດ ທີ� ຂດັກບັພື່ນັທະສນັຍາຂອງຕນົຕໍ� ສນົທິສນັຍາວ�າດວ້ຍສດິ
ທິຄນົພິື່ການນ ັນ້ ຄວນຈັະຖກືເປີດໂປງ ແລະ ຕອ້ງຍອມຮບັວ�າຄວາມຍດືຍຸ�ນໃນການຈັດັການຮຽນຮ�ວມລະຫຼວ�າງເດັກປກົກະຕກິບັເດັກພິື່ການ ແລະ 

 ລະບບົການສກຶສາຍງັມຂີດີຈັາໍກດັສ ໍ�າໃດ.

ການສກຶສາຮຽນຮ�ວມມຫຼີຼາຍຈັດຸປະສງົ. ມຄີວາມເປັນໄປໄດທີ້� ຈັະເກດີຄວາມຂດັແຍ�ງລະຫຼວ�າງເປ້ົາໝາຍທີ� ຕອ້ງການໃຫຼນ້ກັຮຽນມປີະຕິສາໍພື່ນັກບັ 
ຜິ່ອ້ື� ນຫຼຼາຍທີ� ສດຸ (ເດັກທກຸຄນົຢ່�ໃນຫຼຼງັຄາດຽວກນັ) ແລະ ການພື່ດັທະນາຄວາມສາມາດບ ົ�ມຊອ້ນໃນການຮຽນຮ່ຂ້ອງເຂົາເຈັົາ້ (ບໍ� ວ�າຈັະຢ່�ສະຖານທີ�
ໃດກຕໍາມທີ� ນກັຮຽນສາມາດຮຽນໄດດ້ທີີ� ສດຸ). ຂໍຄ້ວນພິື່ຈັາລະນາອື� ນໆລວມມຄີວາມໄວທີ� ຈັະເຮັດໃຫຼລ້ະບບົສາມາດຂບັເຄື� ອນໄປສ່�ອດຸມົການ ແລະ  
ສິ� ງທີ� ອາດຈັະເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະການປ�ຽນແປງ ແລະ ການຊ ັ�ງຊາລະຫຼວ�າງການກາໍນດົຄວາມຕ້ອງການຕ ັງ້ແຕ�ໄລຍະເລີ� ມຕ ົນ້ ກບັ 
ຄວາມສ�ຽງທີ� ຈັະເກດີມກີານຕກີາໝາຍ ແລະ ສາ້ງຮອຍດ�າງໃຫຼນ້ກັຮຽນ. 

ຮ່ບທີ 3:ຮ່ບທີ 3:
ອດັຕາການເຂ້ົາຮຽນ, ການຮຽນຈັບົ ແລະ ການຮຽນຮ່ ້ຂອງຜິ່ຮ້ ັ�ງແລະຜິ່້ອດັຕາການເຂ້ົາຮຽນ, ການຮຽນຈັບົ ແລະ ການຮຽນຮ່ ້ຂອງຜິ່ຮ້ ັ�ງແລະຜິ່້
ທກຸມຄີວາມແຕກໂຕນສງ່ທກຸມຄີວາມແຕກໂຕນສງ່

ດດັສະນຄີວາມສະເໝີພື່າບດາ້ນຄວາມຮ ັ�ງມໃີນການເຂ້ົາຮຽນ, ການຮຽນຈັບົ  ດດັສະນຄີວາມສະເໝີພື່າບດາ້ນຄວາມຮ ັ�ງມໃີນການເຂ້ົາຮຽນ, ການຮຽນຈັບົ  
ແລະ ຄວາມສາມາດຂ ັນ້ຕ ົນ້ໃນການອ�ານ ແລະ ຄດິໄລ�ເລກຕາມລະດບັແລະ ຄວາມສາມາດຂ ັນ້ຕ ົນ້ໃນການອ�ານ ແລະ ຄດິໄລ�ເລກຕາມລະດບັ
ການສກຶສາ, ໃນບາງປະເທດທີ� ຖກືຄດັເລືອກ, ປີ 2013–17ການສກຶສາ, ໃນບາງປະເທດທີ� ຖກືຄດັເລືອກ, ປີ 2013–17
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ການເຂົ້າຮຽນ ການຮຽນຈົບ ການຮຽນຮູ້:
ການອ່ານ

ການຮຽນຮູ້:
ຄະນິດສາດ

ຄວາມສະເໝີພາບ

ປະຖົມສຶກສາ ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ

ດັດ
ສະ

ນີຄ
ວາ
ມສ

ະເ
ໝ
ີພາ

ບດ
້ານ
ຄວ

າມ
ຮັ່ງ
ມີ

GEM StatLink: http://bitly/GEM2020_Summary_fig3

ໝາຍເຫຼດ: ປະເທດຕວົຢ�າງທີ� ຖກືຄດັເລອືກບໍ�ໄດລ້ວມເອົາປະເທດທີ� ມລີາຍໄດສ້ງ່ໃນເອຣີີບົ ແລະ ອາເມລິກາເໜືຶ່ອ. 

ແຫຼຼ�ງຂໍມ້ນ່: ການວເິຄາະຂອງທີມງານບດົລາຍງານການຕດິຕາມການສກຶສາໂລກ ໂດຍການນາໍໃຊຂ້ໍມ້ນ່ຈັາກ
ການສາໍຫຼຼວດຄວົເຮອືນ (ການເຂ້ົາຮຽນ ແລະ ການຮຽນຈັບົ) ແລະ ຖານຂໍມ້ນ່ UIS (ການຮຽນຮ່)້.

13

ບົດລາຍງານການຕິດຕາມການສຶກສາໂລກ 2020 ສັງລວມ



ການປະຕບິດັຕາມຈັດຸປະສງົທີ� ຕ�າງກນັໄປພື່ອ້ມໆກນັອາດຈັະຊ�ວຍຕື� ມເຕມີໃຫຼກ້ນັ ແລະ ກນັ ຫືຼຼ ອາດຈັະເກດີມຂີໍຂ້ດັແຍ�ງກເໍປັນໄດ.້ ຜິ່ສ້າ້ງນະໂຍບາຍ, 
ນກັກດົໝາຍ ແລະ ນກັການສກຶສາ ມຄີວາມຈັາໍເປັນຕອ້ງຕອບຄາໍຖາມທີ� ລະອຽດອ�ອນ ແລະ ສະເພື່າະເຈັາະຈັງົກ �ຽວກບັການຮວມເອົາທກຸຄນົເຂ້ົາ 
ໃນການສກຶສາ. ເຂົາເຈັົາ້ຕອ້ງຮ່ວ້ �າຈັະມກີານຄດັຄາ້ນຈັາກຜິ່ທີ້� ໄດລ້ງົທຶນໃສ�ການສກຶສາທີ� ມກີານແຍກຜິ່ຮ້ຽນ ແລະ ຍງັຢາກຮກັສາລະບບົນີໄ້ວຢ້່� ແລະ 

 ຕອ້ງຮ່ວ້ �າ ການປ�ຽນແປງຢ�າງໄວວານ ັນ້ອາດເຮັດໃຫຼເ້ກດີຄວາມບໍ� ຍນືຍງົ ເຊິ� ງຈັະເປັນຜິນົເສຍຕໍ� ສະຫຼວດັດກິານຂອງຜິ່ທີ້� ເປັນເປ້ົາໝາຍຮຽນຮ�ວມ. 
 ການເອົາເດັກພິື່ການເຂ້ົາຮຽນຮ�ວມຢ່�ໃນໂຮງຮຽນປກົກະຕທີິ� ຍງັບໍ�ທນັກຽມພື່ອ້ມ, ຍງັບໍ�ທນັໄດຮ້ບັການສະໜຶ່ບັສະໜຶ່ນ່ ຫືຼຼ ບໍ� ມກີານຮບັຜິິດຊອບຕໍ�ຜິນົທີ� ຈັະ

ເກດີນ ັນ້ ສາມາດເຮັດໃຫຼເ້ກດີມກີານກດີກ ັນ້ເພີື່� ມຂຶນ້ ແລະ ກໍ�ໃຫຼເ້ກດີມກີານຕໍ�ຕາ້ນບໍ� ໃຫຼໂ້ຮງຮຽນ ແລະ ລະບບົການສກຶສາມລີກັສະນະຮຽນຮ�ວມຫຼຼາຍຂຶນ້.

ການຮວມເອົາທກຸຄນົແບບເຕັມສ�ວນອາດຈັະມຂີໍເ້ສຍ. ໃນບາງສະພື່າບການ, ການຮວມເອົາທກຸຄນົອາດຈັະເພີື່� ມຄວາມກດົດນັແບບບໍ� ເຈັຕະນາໃຫຼ ້ 
ປະຕບິດັຕາມລະບຽບຫຼຼກັການ. ຄວາມເປັນຕວົຕນົຂອງກຸ�ມ, ວທີິປະຕບິດັ, ພື່າສາ ແລະ ຄວາມເຊື� ອອາດຈັະມຄີນຸຄ�າໜຶ່ອ້ຍລງົ, ມຄີວາມສ�ຽງທີ� ຈັະຖກື
ທາໍລາຍ ຫືຼຼ ອາດຈັະຖກືລຶບລາ້ງ, ແລະ ຄວາມຮ່ສ້ກຶໃນການເປັນສ�ວນຮ�ວມຫຸຼຼດຜິ�ອນລງົ. ສດິທິຂອງກຸ�ມໃນການອະນລຸກັວດັທະນະທາໍຂອງຕນົເອງ, 

 ສດິທິໃນການຕດັສນິໃຈັດວ້ຍຕນົເອງ ແລະ ສດິທິແຫຼ�ງການເປັນຕວົແທນຂອງຕນົເອງ ໄດຖ້ກືຍອມຮບັຫຼຼາຍຂຶນ້. ການຮວມເອົາທກຸຄນົອາດຖກື
ຕາ້ນຢນັຈັາກຄວາມມອີະຄະຕິ ຫືຼຼ ຈັາກການສາໍນກຶວ�າ ເອກະລກັຈັະສບືຕໍ� ຢ່�ໄດ ້ ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງເພີື່� ມຂຶນ້ໄດກ້ຕໍໍ� ເມ ື�ອຊນົກຸ�ມນອ້ຍນ ັນ້

 ເປັນຊນົກຸ�ມໃຫຼຍ�ຢ່�ໃນຂງົເຂດໃດໜຶຶ່� ງ. ໃນບາງສະຖານະການ ແທນທີ� ຈັະເກດີການມສີ�ວນຮ�ວມທາງສງັຄມົໄປໃນທາງບວກ ນະໂຍບາຍການຮວມ
ເອົາທກຸຄນົອາດຈັະເຮັດໃຫຼເ້ກດີມກີານກດີກ ັນ້ທາງສງັຄມົຫຼຼາຍຂຶນ້. ການສາໍຜິດັກບັຄນົກຸ�ມໃຫຼຍ��ອາດຈັະສ ົ�ງຜິນົໃຫຼມ້ອີະຄະຕຄິອບງາໍຫຼຼາຍຂຶນ້ ແລະ 

 ເຮັດໃຫຼ້ຊນົກຸ�ມນອ້ຍມຄີວາມເສຍປຽບຍິ� ງຂຶ້ນ. ການສຸມໃສ�ການຊ�ວຍເຫືຼຼອໄປຫຼາກຸ�ມເປ້ົາໝາຍໃດໜຶຶ່� ງກໍອາດຈັະນາໍໄປສ່�ການສາ້ງຮອຍດ�າງ, 
 ການຕກີາໝາຍ ຫືຼຼ ບໍ� ຍອມຮບັການຮວມເອົາທກຸຄນົໃນຮບ່ແບບຕ�າງໆ.

ການແກໄ້ຂບນັຫຼາທີ� ຫຼຍຸງ້ຍາກຮຽກຮອ້ງໃຫຼເ້ກດີການມສີ�ວນຮ�ວມຢ�າງຈັງິຈັງັ. ການສກຶສາຮຽນຮ�ວມຄວນຈັະອງີໃສ�ການສນົທະນາ, ການມສີ�ວນຮ�ວມ
ແລະ ການເປີດກວາ້ງ. ໃນຂະນະທີ� ຜິ່ສ້າ້ງນະໂຍບາຍ ແລະ ນກັການສກຶສາ ບໍ� ຄວນປະນປິະນອມ, ຫຸຼຼດຜິ�ອນຄວາມສາໍຄນັ ຫືຼຼ ຫຼນັປ�ຽນຈັາກອດຸມົການ 

 ໄລຍະຍາວຂອງການຮວມເອົາທກຸຄນົ ພື່ວກເຂົາກບໍໍ� ຄວນໃຊອ້າໍນາດໃນການປະຕເິສດຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ຄວາມມກັຄວາມພໍື່ໃຈັຂອງຜິ່ທີ້� ໄດ້
ຮບັຜິນົກະທບົ. ຫຼຼກັການ ແລະ ສດິທິມະນດຸຂ ັນ້ພ້ືື່ນຖານໄດກ້າໍນດົທິດທາງດາ້ນການເມອືງ ແລະ ສນິທາໍ ສາໍລບັການຕດັສນິໃຈັດາ້ນການສກຶສາ, 

 ແຕ�ກບໍໍ�ໝາຍຄວາມວ�າຈັະບນັລອຸດຸມົການການຮວມເອົາທກຸຄນົໄດຢ້�າງງ �າຍດາຍ. ການສະໜຶ່ບັສະໜຶ່ນ່ຊ�ວຍເຫືຼຼອຢ�າງພື່ຽງພໍື່ທີ� ມຄີວາມແຕກຕ�າງ ແລະ 
 ເປັນລາຍບກຸຄນົນ ັນ້ ຕອ້ງມຄີວາມພື່າກພື່ຽນພື່ະຍາຍາມ, ຄວາມຢືດຢຸ�ນ ແລະ ທດັສະນະທີ� ກວາ້ງໄກ. ການປ�ຽນຈັາກລະບບົການສກຶສາທີ� ແທດ

ເໝາະກບັເດັກບາງຄນົ ແລວ້ບງັຄບັໃຫຼເ້ດັກຄນົອື� ນໆປບັຕວົຕາມນ ັນ້ ຈັະບໍ� ສາມາດເກດີຂຶນ້ໄດງ້ �າຍໂດຍການໃຊມ້ະຕຄິາໍສ ັ�ງ. ທດັສະນະຄະຕ ິແລະ 
 ຄວາມຄດິທີ� ມຢີ່�ທ ົ�ວໄປໃນເວລານີຈ້ັະຕ້ອ້ງຖກືທາ້ທາຍ. ການສກຶສາຮຽນຮ�ວມອາດຈັະແມ �ນສິ� ງທີ� ຫຼຍຸງ້ຍາກທີ� ສດຸ ເຖງິວ�າຈັະມຄີວາມຕ ັງ້ໃຈັ ແລະ 
 ມຸ �ງໝ ັນ້ສງ່ສດຸກຕໍາມ. ດ ັ�ງນ ັນ້, ຈັຶ�ງມບີາງຄນົໂຕຖ້ຽງເພືື່� ອຈັາໍກດັຄວາມທະເຍທີະຍານໃນການຈັດັການສກຶສາຮຽນຮ�ວມ, ແຕ�ມວີທີິໃນການແກໄ້ຂໃນ

ຕໍ�ໜຶ່າ້ພື່ຽງວທີິດຽວຄກືານຍອມຮບັສິ� ງກດີຂວາງນ ັນ້ ແລະ ຮືຖ້ອນໃຫຼໝ້ດົ.

ການຮວມເອົາທກຸຄນົກໍ�ໃຫຼເ້ກດີປະໂຫຼຍດ. ການວາງແຜິນຢ�າງຮອບຄອບ ແລະ ການສະໜຶ່ອງການສກຶສາຮຽນຮ�ວມສາມາດນາໍໄປສ່�ການປບັປງຸຜິນົ
ການຮຽນ, ການພື່ດັທະນາດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ອາລມົຈັດິ, ການເຫັຼນຄນຸຄ�າຂອງຕວົເອງ ແລະ ການຍອມຮບັຈັາກໝ່�ເພືື່� ອນ. ການຈັດັນກັຮຽນທີ� ມ ີ
ຄວາມຫຼຼາກຫຼຼາຍເຂ້ົາຮຽນຮ�ວມກນັໃນຫຼອ້ງຮຽນ ແລະ ໂຮງຮຽນປກົກະຕ ິສາມາດປ້ອງກນັບໍ� ໃຫຼເ້ກດີມກີານສາ້ງຮອຍດ�າງ, ການມທີດັສະນະຄະຕຕໍິ�

 ກຸ�ມຄນົແບບເໝົາລວມ, ການຈັາໍແນກ ແລະ ຄວາມຫຼ�າງເຫີຼນ. ນອກຈັາກນີ,້ ຍງັຈັະປະຢດັຊບັພື່ະຍາກອນໄດຈ້ັາກການຢດຸຕິໂຄງສາ້ງລະບບົ
 ການສກຶສາແບບຄ່�ຂະໜຶ່ານ ເພືື່� ອນາໍມາໃຊຢ້�າງມປີະສດິທິພື່າບໃນລະບບົການສກຶສາປກົກະຕທີິ� ຮວມເອົາທກຸຄນົເຂ້ົາຮຽນຮ�ວມກນັພື່ຽງລະບບົດຽວ. 

ຢ�າງໃດກຕໍາມ, ເຫຼດຜິນົທາງດາ້ນເສດຖະກດິທີ� ເປັນປະໂຫຼຍດສາໍລບັວາງແຜິນການສກຶສາຮຽນຮ�ວມນ ັນ້ຍງັບໍ� ພື່ຽງພໍື່. ມລີະບບົຈັາໍນວນໜຶ່ອ້ຍໜຶຶ່� ງທີ�
ເກອືບຈັະສາມາດບນັລຄຸາດໝາຍສງ່ສດຸໃນການປະເມນີມນ່ຄ�າທງັໝດົຂອງການສຶກສາຮຽນຮ�ວມ ແຕ�ກເໍປັນການຍາກທີ� ຈັະຄິດໄລ�ຜິນົປະໂຫຼຍດ

 ອອກມາໃນຮບ່ແບບປະລິມານໄດເ້ພື່າະມນັເປັນສິ� ງທີ� ຕໍ� ເນື�ອງຂາ້ມຫຼຼາຍເຊັ� ນຄນົ.

ການຮວມເອົາທກຸຄນົແມ �ນຄວາມຈັາໍເປັນດາ້ນສນິທາໍ. ການໂຕຖ້ຽງກ�ຽວກບັຜິນົປະໂຫຼຍດຂອງການສກຶສາຮຽນຮ�ວມ ມຄີວາມຄາ້ຍຄກືນັກບັການ    
ໂຕຖ້ຽງກ�ຽວກບັຜິນົປະໂຫຼຍດຂອງສດິທິມະນດຸ. ການຮວມເອົາທກຸຄນົເປັນເງ ື�ອນໄຂເບືອ້ງຕ ົນ້ສາໍລບັສງັຄມົທີ� ຍນືຍງົ. ມນັຍງັເປັນເງ ື�ອນໄຂເບືອ້ງຕ ົນ້
ສາໍລບັການສກຶສາໃນລະບອບປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ເພືື່� ອລະບອບປະຊາທິປະໄຕ ໂດຍອງີໃສ�ຄວາມເປັນທາໍ, ຄວາມຍຕຸທິາໍ ແລະ ຄວາມເທົ� າທຽມ. 
ມນັສະໜຶ່ອງແຜິນປະຕບິດັງານທີ� ເປັນລະບບົສາໍລບັການກາໍຈັດັສິ� ງກດີຂວາງໃຫຼສ້ອດຄອ້ງຕາມຫຼຼກັການທີ� ວ�າ ‘ນກັຮຽນທກຸຄນົສາໍຄນັ ແລະ ສາໍຄນັ 

 ເທົ� າກນັ’. ມນັຍງັຕໍ� ຕາ້ນແນວໂນມ້ຂອງລະບບົການສກຶສາທີ� ອະນຍຸາດໃຫຼມ້ກີານຍກົເວັ້ນ ແລະ ການກດີກ ັນ້ ເມ ື�ອໂຮງຮຽນໄດຮ້ບັການປະເມນີ
 ແບບມຕິດິຽວ ແລະ ການຈັດັສນັຊບັພື່ະຍາກອນແມ �ນຂຶນ້ກບັປະສດິທິພື່າບການດາໍເນນີງານຂອງໂຮງຮຽນ.

ການຮວມເອົາທກຸຄນົຊ�ວຍພື່ດັທະນາການຮຽນຮ່ຂ້ອງນກັຮຽນທກຸຄນົ. ໃນຊຸມປີທີ� ຜິ�ານມາ, ການບນັລະຍາຍເລື� ອງວິກດິການດາ້ນການຮຽນ  
ໄດດ້ງຶດດ່ຄວາມສນົໃຈັຕໍ� ບນັຫຼາຂອງນກັຮຽນສ�ວນໃຫຼຍ�ໃນເກນອາຍເຸຂ້ົາຮຽນ ໃນປະເທດທີ� ມລີາຍໄດຕ້ ໍ�າ ແລະ ລາຍໄດປ້ານກາງ ທີ� ບໍ� ສາມາດຮຽນ
ທກັສະພ້ືື່ນຖານຂ ັນ້ຕ ໍ�າໄດ.້ ຢ�າງໃດກຕໍາມ, ການບນັລະຍາຍນີ ້ ອາດຈັະເບິ� ງຂາ້ມຄນຸລກັສະນະທີ� ຜິິດປກົກະຕຂິອງລະບບົການສກຶສາໃນປະເທດທີ�
ຢ່�ຕາມຫຼຼງັໄກທີ� ສດຸ ເຊັ� ນ: ດາ້ນການກດີກ ັນ້, ການນຍິມົກຸ�ມຄນົຊ ັນ້ສງ່ ແລະ ຄວາມບໍ� ເທົ� າທຽມກນັ. ມນັບໍ� ແມ �ນເລື� ອງບງັເອນີທີ�  SDG 4 ໄດໃ້ຫຼ້
ການແນະນາໍຢ�າງຊດັເຈັນຕໍ� ປະເທດຕ�າງໆ ເພືື່� ອຮບັປະກນັໃຫຼມ້ກີານສກຶສາຮຽນຮ�ວມ. ການແກໄ້ຂບນັຫຼາທາງດາ້ນກນົໄກ ເຊິ� ງບໍ� ສາມາດແກໄ້ຂ
ອປຸະສກັດາ້ນການກດີກ ັນ້ທີ� ຝງັຮາກເລິກໄດນ້ ັນ້ດທີີ� ສດຸກພໍື່ຽງແຕ�ຈັະຊ�ວຍປບັປງຸຜິນົການຮຽນເທົ� ານ ັນ້. ການສກຶສາຮຽນຮ�ວມຈັະຕອ້ງເປັນພ້ືື່ນຖານ
ຂອງວທີິການຮຽນ ແລະ ການສອນ. 

ບດົລາຍງານການຕດິຕາມການສກຶສາໂລກ 2020 ໄດຕ້ ັງ້ຄາໍຖາມທີ� ກ �ຽວຂອ້ງກບັການແກໄ້ຂທາງດາ້ນນະໂຍບາຍຫຼຼກັ, ອປຸະສກັໃນການຈັດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ, 
ກນົໄກການປະສານງານ, ຊ�ອງທາງການສະໜຶ່ບັສະໜຶ່ນ່ທາງດາ້ນການເງນິ ແລະ ການຕດິຕາມການສກຶສາຮຽນຮ�ວມ. ບດົລາຍງານພິື່ຈັາລະນາ 
ຄາໍຖາມເຫົຼຼ� ານີ ້ ໃນແງ �ຂອງການປ�ຽນແປງຕາມການເວລາເທົ� າທີ� ເປັນໄປໄດ.້ ຢ�າງໃດກຕໍາມ, ການຮວມເອົາທກຸຄນົເຊິ� ງມຂີງົເຂດທີ� ສະລບັສບັຊອ້ນ 
ຍງັບໍ�ທນັມຂີໍມ້ນ່ທີ� ບນັທຶກໄວໃ້ນລະດບັໂລກ. ບດົລາຍງານນີ ້ ຮວບຮວມຂໍມ້ນ່ກ �ຽວກບັວທີິການແກໄ້ຂບນັຫຼາທາ້ທາຍຂອງການຮວມເອົາທກຸຄນົເຂ້ົາໃນ
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ບົດລາຍງານການຕິດຕາມການສຶກສາໂລກ 2020ສັງລວມ



ການສກຶສາໃນແຕ�ລະປະເທດ ເລີ� ມແຕ�ອບັການສິຖານ ໄປເຖງິ ຊມີບາເວ. ມຂີໍມ້ນ່ຢ່�ໃນເວັບໄຊທໃ໌ໝ�ທີ� ຊື� ວ �າ PEER, ເຊິ� ງປະເທດຕ�າງໆ ສາມາດ
 ນາໍໃຊເ້ພືື່� ອແບ�ງປນັປະສບົການ ແລະ ຖອດຖອນບດົຮຽນຮ�ວມກນັ ໂດຍສະເພື່າະແມ �ນໃນລະດບັພື່າກພ້ືື່ນທີ� ມສີະພື່າບການທີ� ຄາ້ຍຄກືນັ. ຂໍມ້ນ່ຂອງ 

ແຕ�ລະປະເທດນີສ້າມາດນາໍໃຊເ້ປັນຂໍມ້ນ່ພ້ືື່ນຖານເພືື່� ອສກຶສາເບິ� ງຄວາມກາ້ວໜຶ່າ້ດາ້ນຄນຸນະພື່າບຮອດປີ 2030.

ບດົລາຍງານນີຮ້ບັຮ່ເ້ຖງິສະພື່າບການ ແລະ ສິ� ງທາ້ທາຍໃນການສະໜຶ່ອງການສກຶສາຮຽນຮ�ວມທີ� ແຕກຕ�າງກນັໃນແຕ�ລະປະເທດ; ກຸ�ມຄນົຕ�າງໆທີ� ມ ີ
ຄວາມສ�ຽງທີ� ຈັະຖກືກດີກ ັນ້ໃຫຼອ້ອກຈັາກການສກຶສາ ແລະ ອປຸະສກັຕ�າງໆທີ� ຜິ່ຮ້ຽນແຕ�ລະຄນົຈັະຕອ້ງປະເຊນີ ໂດຍສະເພື່າະ ເມ ື�ອມລີກັສະນະສະເພື່າະ
ທີ� ບໍ� ກງົກນັ; ພື່ອ້ມກນັນ ັນ້ ກຍໍງັຮບັຮ່ຄ້ວາມຈັງິທີ� ວ�າການກດີກ ັນ້ນ ັນ້ສາມາດເປັນໄດທ້ງັທາງດາ້ນຮ�າງກາຍ, ສງັຄມົ (ສາຍພື່ວົພື່ນັລະຫຼວ�າງບກຸຄນົ ແລະ 

 ກຸ�ມຄນົ), ຈັດິຕະວທິະຍາ ແລະ ການກດີກ ັນ້ດວ້ຍລະບບົ. ບດົລາຍງານນີກ້ �າວເຖງິສິ� ງທາ້ທາຍເຫົຼຼ� ານີໂ້ດຍຜິ�ານອງົປະກອບເຈັດັຢ�າງໃນບດົຕໍ� ໆໄປ
ຕາມລາໍດບັ, ໂດຍມສີ�ວນສ ັນ້ໆທີ� ສະແດງໃຫຼເ້ຫັຼນວ�າສິ� ງທາ້ທາຍເຫົຼຼ� ານີມ້ຜີິນົກະທບົແນວໃດໃນການແຜິ�ລະບາດຂອງພື່ະຍາດປອດອກັເສບໂຄວດິ-19.

ກດົໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ເຄື� ອງມທືາງກດົໝາຍທີ� ມຂີໍຜ້ິກ່ມດັ ແລະ ຖະແຫຼຼງການທີ� ບໍ� ມຂີໍຜ້ິກ່ມດັ ສະແດງໃຫຼເ້ຫັຼນຄວາມປາຖະໜຶ່າຂອງຊາວໂລກ ທີ� ຈັະໃຫຼມ້ກີານຮວມເອົາທກຸ
ຄນົ. ສນົທິສນັຍາວ�າດວ້ຍການຕາ້ນການຈັາໍແນກໃນການສກຶສາຂອງອຍຸແນສໂກ ປີ 1960 ແລະ ຖະແຫຼຼງການໂລກກ�ຽວກບັການສກຶສາເພືື່� ອທກຸ
ຄນົ ປີ 1990 ທີ� ຖກືຮບັຮອງຢ່�ຈັອມທຽນ ປະເທດໄທ ຮຽກຮອ້ງໃຫຼປ້ະເທດຕ�າງໆວາງມາດຕະການຕ�າງໆເພືື່� ອຮບັປະກນັໃຫຼມ້ ີ‘ການປະຕບິດັແບບ
ສະເໝີພື່າບໃນການສກຶສາ’ ແລະ ບໍ� ໃຫຼມ້ ີ‘ການຈັາໍແນກໃນການເຂ້ົາເຖງິໂອກາດການຮຽນຮ່’້ ສາໍລບັ ‘ກຸ�ມທີ� ດອ້ຍໂອກາດ’. ຖະແຫຼຼງການ ແລະ 
ຂອບສາໍລບັການປະຕບິດັ ປີ 1994 ທີ� ຖກືຮບັຮອງຢ່�ເມອືງຊາລາແມນກາ ປະເທດແອສປາຍ ໄດນ້າໍໃຊຫຼ້ຼກັການທີ� ເວ້ົາວ�າ ເດັກນອ້ຍທກຸຄນົຄວນ
ໄດເ້ຂ້ົາ ‘ໂຮງຮຽນທີ� ເຂົາເຈັົາ້ຈັະໄປເຂ້ົາຢ່�ແລວ້ຖາ້ຫຼາກວ�າເຂົາເຈັົາ້ບໍ� ພິື່ການ’ ເຊິ� ງໄດຖ້ກືຮບັຮອງວ�າເປັນສດິທິໃນປີ 2006. ຂໍຄ້ວາມເຫົຼຼ� ານີມ້ອີດິທິພື່ນົ
ຕໍ� ກດົໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍລະດບັຊາດ ເຊິ� ງຈັະມຜີິນົຕໍ� ຄວາມກາ້ວໜຶ່າ້ຂອງການຮວມເອົາທກຸຄນົເຂ້ົາໃນການສກຶສາ.

ຄາໍນຍິາມກ�ຽວກບັການສຶກສາຮຽນຮ�ວມໃນແຕ�ລະປະເທດມແີນວໂນມ້ທີ� ຈັະມຂີອບເຂດກວາ້ງກວ�າເກົ� າ. ການວເິຄາະໃນບດົລາຍງານນີສ້ະແດງ  
ໃຫຼເ້ຫັຼນວ�າ 68% ຂອງປະເທດທງັໝດົໄດມ້ກີານໃຫຼຄ້າໍນຍິາມກ�ຽວກບັການສກຶສາຮຽນຮ�ວມຢ່�ໃນກດົໝາຍ, ນະໂຍບາຍ, ແຜິນ ຫືຼຼ ຍດຸທະສາດ. 

 57% ຂອງປະເທດໃຫຼ້ຄາໍນິຍາມທີ� ຮວມເອົາກຸ�ມດ້ອຍໂອກາດທຸກກຸ�ມ ແລະ 17% ຮວມເອົາສະເພື່າະແຕ�ຄນົພິື່ການ ຫືຼຼ ຄນົທີ� ມ ີ
 ຄວາມຕອ້ງການພິື່ເສດເທົ� ານ ັນ້.

ກດົໝາຍມແີນວໂນມ້ທີ� ຈັະກາໍນດົກຸ�ມທີ� ມຄີວາມສ�ຽງຕໍ� ການຖກືກດີກ ັນ້ໃນການສກຶສາເປັນກຸ�ມເປ້ົາໝາຍ. ວໄິສທດັທີ� ກວາ້ງຕໍ� ການຮວມເອົານກັຮຽນທກຸ 
ຄນົເຂ້ົາໃນການສກຶສານ ັນ້ ສ�ວນໃຫຼຍ�ບໍ� ມຢີ່�ໃນກດົໝາຍແຫຼ�ງຊາດ. ມພີື່ຽງ 10% ຂອງປະເທດທງັໝດົທີ� ມກີານລະບກຸ �ຽວກບັການສະໜຶ່ອງການສກຶສາ 
ແບບຄບົຊຸດສາໍລບັນກັຮຽນທກຸຄນົຢ່�ໃນກດົໝາຍການສກຶສາຮຽນຮ�ວມ ຫືຼຼ ກດົໝາຍທົ�ວໄປຂອງເຂົາເຈັົາ້. ໂດຍທົ�ວໄປແລວ້ ກດົໝາຍທີ� ມຕີ ົນ້ກາໍເນດີ

 ຈັາກກະຊວງສກຶສາ ມກັຈັະຄາໍນງຶເຖງິກຸ�ມຄນົສະເພື່າະກຸ�ມ. ໃນປະເທດທງັໝດົ, 79% ມກີດົໝາຍທີ� ກ �ຽວຂອ້ງກບັການສກຶສາສາໍລບັຄນົພິື່ການ, 
60% ສາໍລບັກຸ�ມທີ� ເວ້ົາພື່າສາຂອງຄນົສ�ວນນອ້ຍ, 50% ສາໍລບັຄວາມສະເໝີພື່າບທາງເພື່ດ, ແລະ 49% ສາໍລບັຊນົເຜົິ� າກຸ�ມນອ້ຍ ແລະ ຄນົພ້ືື່ນເມອືງ.

ນະໂຍບາຍມແີນວໂນມ້ທີ� ຈັະມວີໄິສທດັທີ� ກວາ້ງກວ�າ ກ�ຽວກບັການຮວມເອົາທກຸຄນົເຂ້ົາໃນການສກຶສາ. ປະມານ 17% ຂອງປະເທດທງັໝດົມ ີ
ນະໂຍບາຍທີ� ລະບກຸ �ຽວກບັການສະໜຶ່ອງການສກຶສາແບບຄບົຊຸດສາໍລບັນກັຮຽນທກຸຄນົ ແລະ ແນວໂນມ້ຈັະສງ່ຂຶນ້ໃນເອກະສານທີ� ມຂີໍຜ້ິກ່ມດັໜຶ່ອ້ຍ
ກວ�າ, ເຊິ� ງມ ີ75% ຂອງຍດຸທະສາດ ແລະ ແຜິນການສກຶສາແຫຼ�ງຊາດ ປະກາດເຈັຕະນາທີ� ຈັະຮວມເອົາກຸ�ມຄນົທີ� ດອ້ຍໂອກາດທກຸກຸ�ມ. ປະມານ 
67% ຂອງປະເທດທງັໝດົ ມນີະໂຍບາຍກ�ຽວກບັການຮວມເອົາຜິ່ຮ້ຽນທີ� ພິື່ການ ໂດຍມກີານແບ�ງຄວາມຮບັຜິິດຊອບຕໍ� ນະໂຍບາຍເກອືບເທົ� າໆກນັ
ລະຫຼວ�າງກະຊວງສກຶສາ ແລະ ກະຊວງອື� ນໆ.

ກດົໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ�າງກນັຢ່�ບ�ອນວ�ານກັຮຽນພິື່ການຄວນໄດເ້ຂ້ົາຮຽນຢ່�ໂຮງຮຽນປກົກະຕຫືຼິຼບໍ� . 25% ຂອງປະເທດທງັໝດົ ມກີດົໝາຍ  
ທີ� ກາໍນດົໃຫຼມ້ກີານສະໜຶ່ອງການສກຶສາແບບແຍກກນັ ໂດຍມອີດັຕາສ�ວນສງ່ກວ�າ 40% ໃນອາຊ,ີ ອາເມລິກາລາຕນີ ແລະ ແຄລິບຽນ. ປະເທດ
ທີ� ບງັຄບັໃຫຼຈ້ັດັການສກຶສາແບບບລ່ະນາການນ ັນ້ ມປີະມານ 10% ແລະ ໃຫຼມ້ກີານຮວມເອົາທກຸຄນົເຂ້ົາໃນການສກຶສາ 17%, ສ�ວນທີ� ເຫືຼຼອ 
ແມ �ນມທີງັການຈັດັແບບແຍກກນັ ແລະ ແບບຮວມເອົາທຸກຄນົ. ນະໂຍບາຍໄດຖ້ືກປບັປຸງໄປໃນທິດທາງຂອງການຮວມເອົາທຸກຄນົຫຼຼາຍ
ກວ�າ: 5% ຂອງປະເທດ ມນີະໂຍບາຍໃຫຼຈ້ັດັການສກຶສາແບບແຍກກນັ, ໃນຂະນະທີ�  12% ແມ �ນແບບບລ່ະນາການ ແລະ 38% ໃຫຼຈ້ັດັແບບ
ຮວມເອົາທກຸຄນົເຂ້ົາກນັ. ເຖງິວ�າຈັະເປັນເຈັຕະນາທີ� ດທີີ� ຖກືລະບຢຸ່�ໃນກດົໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ, ແຕ�ລດັຖະບານກມໍກັຈັະບໍ� ຮບັປະກນັວ�າຈັະ
ມກີານປະຕບິດັທີ� ແທຈ້ັງິ. 

ນະໂຍບາຍຕອ້ງມຄີວາມສະເໝີຕ ົນ້ສະເໝີປາຍ, ສອດຄ�ອງກບັອາຍ ຸ ແລະ ລະດບັການສກຶສາ. ການເຂ້ົາເຖງິການສກຶສາ ແລະ ການດແ່ລ  
ເດັກກ�ອນໄວຮຽນ ມຄີວາມບໍ� ເທົ� າທຽມກນັສງ່ ຍອ້ນເງ ື�ອນໄຂດາ້ນສະຖານທີ�  ແລະ ຖານະດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ. ຄນຸນະພື່າບ ໂດຍສະເພື່າະ
ການປະຕິສາໍພື່ນັ, ການເຊື� ອມສານ ແລະ ການຫ້ີຼຼນທີ� ເອົາເດັກເປັນໃຈັກາງແມ �ນສິ� ງທີ� ກາໍນດົການຮວມເອົາທກຸຄນົ. ການລະບຄຸວາມຕອ້ງການ
ຂອງເດັກນອ້ຍໄດແ້ຕ�ຫຼວົທີ ເປັນສິ� ງສາໍຄນັສາໍລບັການອອກແບບການຕອບສະໜຶ່ອງການສກຶສາທີ� ຖກືຕອ້ງ, ແຕ�ການຕີກາໝາຍວ�າ ແຕກຕ�າງ

 ຈັາກໝ່�ໃນຮບ່ການຂອງການຮວມເອົາທກຸຄນົອາດເຮັດໃຫຼມ້ກີານຜິິດພື່າດໄດ.້ ການຈັດັກຸ�ມຄນົດອ້ຍໂອກາດບາງກຸ�ມໃຫຼຢ້່�ໃນປະເພື່ດທີ� ມຄີວາມຕອ້ງການ
 ພິື່ເສດແບບບໍ� ເທົ� າທຽມກນັ ອາດຈັະບ ົ�ງບອກວ�າມຂີ ັນ້ຕອນທີ� ມກີານຈັາໍແນກ ຄດື ັ�ງທີ� ໄດສ້ະແດງໃຫຼເ້ຫັຼນການແກໄ້ຂສິ� ງທາ້ທາຍທາງກດົໝາຍກ�ຽວກບັ
 ສດິທິໃນການໄດຮ້ບັການສກຶສາຂອງນກັຮຽນຊນົເຜົິ� າໂຣີມມາທີ� ປະສບົຄວາມສາໍເລັດໄດ.້
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ບົດລາຍງານການຕິດຕາມການສຶກສາໂລກ 2020 ສັງລວມ



ການປ້ອງກນັບໍ� ໃຫຼ້ມກີານອອກໂຮງຮຽນໄວ ຮຽກຮອ້ງໃຫຼ້ມນີະໂຍບາຍໃນຫຼຼາຍດາ້ນ. ລະບບົການສຶກສາປະເຊີນກບັບນັຫຼາທີ� ຫຼຍຸງ້ຍາກ. 
ການຄາ້ງຫຼອ້ງເຮັດໃຫຼມ້ກີານອອກໂຮງຮຽນເພີື່� ມຂຶນ້, ແຕ�ການເລື� ອນຂ ັນ້ແບບຕໍ� ເນື�ອງ ຮຽກຮອ້ງໃຫຼນ້າໍໃຊວ້ທີິການທີ� ເປັນລະບບົເພືື່� ອຊ�ວຍເຫືຼຼອ
ນກັຮຽນທີ� ຮຽນຮ່ຊ້າ້ ເຊິ� ງຫຼຼາຍປະເທດກໄໍດປ້ະກາດໄວ ້ແຕ�ກບໍໍ� ສາມາດປະຕບິດັໄດ.້ ກດົໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ�າງໆອາດຈັະບໍ� ສອດຄ�ອງ
ກບັການຮວມເອົາທກຸຄນົເຊັ� ນ ໃນປະເທດທີ� ມເີກນອາຍກຸານໃຊແ້ຮງງານເດັກຕ ໍ�າ ຫືຼຼ ເກນອາຍກຸານແຕ�ງງານຕ ໍ�າ. ປະເທດບງັກລາເທດ 
ເປັນໜຶຶ່� ງໃນບໍ� ເທົ� າໃດປະເທດທີ� ລງົທຶນຢ�າງຕ ັງ້ໜຶ່າ້ໃສ�ໂຄງການໃຫຼໂ້ອກາດຄ ັງ້ທີສອງ ເຊິ� ງເປັນສິ� ງທີ� ຂາດບໍ� ໄດສ້າໍລບັການບນັລເຸປ້ົາໝາຍ SDG 4. 

ລດັຖະບານມຄີວາມພື່ະຍາຍາມເຮັດໃຫຼນ້ະໂຍບາຍຫຼຼງັການສກຶສາພື່າກບງັຄບັ ແລະ ການສກຶສາຜິ່ໃ້ຫຼຍ�ມລີກັສະນະຮວມເອົາທກຸຄນົຫຼຼາຍຂຶນ້. 
ວຽກງານອາຊວີະສກຶສາ ສາມາດເອືອ້ອາໍນວຍໃຫຼຕ້ະຫຼຼາດແຮງງານຮບັເອົາກຸ�ມຄນົທີ� ມຄີວາມສ�ຽງເຂ້ົາເຮັດວຽກໄດ ້ ໂດຍສະເພື່າະໄວໜຶຸ່�ມຍງິ 

 ແລະ ຄນົພິື່ການ. ໃນການເປີດທ�າແຮງນ ັນ້ ຈັາໍເປັນຕອ້ງສາ້ງສະພື່າບແວດລອ້ມການຮຽນຮ່ທີ້� ປອດໄພື່ກວ�າ ແລະ ສາມາດເຂ້ົາເຖງິໄດ,້ ເຊັ� ນ: 
ປະເທດມາລາວ.ີ ໂຄງການທີ� ສມຸໃສ�ໃຫຼກ້ານສກຶສາຊ ັນ້ສງ່ໄປຕາມທິດທາງຂອງການຮວມເອົາທກຸຄນົ ມແີນວໂນມ້ທີ� ຈັະເນັນ້ໃສ�ການເຂ້ົາເຖງິ 
ການສກຶສາຂອງກຸ�ມຄນົທີ� ດອ້ຍໂອກາດໂດຍການໃຫຼໂ້ຄຕາ ຫືຼຼ ການອອກມາດຕະການຫຸຼຼດຜິ�ອນຄ�າໃຊຈ້ັ �າຍເພືື່� ອໃຫຼຜ້ິ່ຮ້ຽນສາມາດຈັ �າຍໄດ.້ 
ເຖງິຢ�າງໃດກຕໍາມ ມພີື່ຽງ 11% ໃນ 71 ປະເທດເທົ� ານ ັນ້ ທີ� ມຍີດຸທະສາດຄວາມເທົ� າທຽມແບບຮອບດາ້ນ; ແລະ ອກີ 11% ມພີື່ຽງວທີິການທີ�
ຕອບສະໜຶ່ອງສະເພື່າະກຸ�ມໃດໜຶຶ່� ງເທົ� ານ ັນ້. ການຮວມເອົາທກຸຄນົດາ້ນດຈິັຕິອນ ໂດຍສະເພື່າະການຮວມເອົາຜິ່ສ້ງ່ອາຍນຸ ັນ້ ເປັນສິ� ງທາ້ທາຍ

 
ຫຼຼກັສາໍລບັປະເທດທີ� ນບັມ ືນ້ບັເພິື່� ງພື່າເຕັກໂນໂລຊຂີໍມ້ນ່ຂ�າວສານ ແລະ ການສື� ສານຫຼຼາຍຂຶນ້.

ການໂຕຕ້ອບຕໍ� ວກິດິການຈັາກການລະບາດຂອງພື່ະຍາດປອດອບັເສບໂຄວດິ-19, ເຊິ� ງສ ົ�ງຜິນົຕໍ� ຜິ່ຮ້ຽນ 1.6 ຕືຄ້ນົ ບໍ� ໄດເ້ອົາໃຈັໃສ�ຕໍ� ການຮວມ
ເອົານກັຮຽນທກຸຄນົ. ໃນຂະນະທີ�  55% ຂອງປະເທດທີ� ມລີາຍໄດຕ້ ໍ�າເລືອກການນາໍໃຊກ້ານຮຽນທາງໄກແບບອອນລາຍໃນຊ ັນ້ປະຖມົສກຶສາ  
ແລະ ມດັທະຍມົສກຶສາ, ມພີື່ຽງ 12% ຂອງຄວົເຮອືນໃນປະເທດທີ� ພື່ດັທະນາໜຶ່ອ້ຍທີ� ສດຸມລີະບບົອນິເຕເີນັດໃຊຢ້່�ໃນເຮອືນ. ເຖງິແມ �ນວ�າ

 ວທີິການທີ� ໃຊເ້ຕັກໂນໂລຊຕີ ໍ�າ ກຍໍງັບໍ� ສາມາດຮບັປະກນັການຮຽນຮ່ໄ້ດຢ້�າງຕໍ� ເນື�ອງ. ໃນຈັາໍນວນຄວົເຮອືນທີ� ທກຸຍາກທີ� ສດຸ 20% ໃນປະເທດ
 ອທິີໂອເປຍ, ມອີດັຕາສ�ວນພື່ຽງ 7% ທີ� ມວີທິະຍ ຸແລະ ທກຸຄວົເຮອືນບໍ�ມໂີທລະພື່າບ. ໂດຍລວມແລວ້, ປະມານ 40% ຂອງປະເທດທີ� ມລີາຍໄດຕ້ ໍ�າ 

ແລະ ລາຍໄດປ້ານກາງລະດບັຕ ໍ�າ ບໍ� ໄດສ້ະໜຶ່ບັສະໜຶ່ນ່ຜິ່ຮ້ຽນທີ� ມຄີວາມສ�ຽງຕໍ� ການກດີກ ັນ້. ໃນປະເທດຝຮ ັ�ງ, 8% ຂອງນກັຮຽນທງັໝດົບໍ� ໄດ້
ຕດິຕໍ� ຄເ່ປັນເວລາສາມອາທິດຂອງການປິດປະເທດ.

ຂໍມ້ນ່
ຂໍມ້ນ່ກ �ຽວກບັການຮວມເອົາທກຸຄນົ ແລະ ເພືື່� ອການຮວມເອົາທກຸຄນົເຂ້ົາໃນການສກຶສາເປັນສິ� ງທີ� ຈັາໍເປັນ. ຂໍມ້ນ່ກ �ຽວກບັການຮວມເອົາທກຸຄນົ  
ສາມາດຊີໃ້ຫຼເ້ຫັຼນຊ�ອງຫຼວ�າງໃນໂອກາດດາ້ນການສກຶສາ ແລະ ຜິນົການຮຽນໃນກຸ�ມຜິ່ຮ້ຽນ ເຊິ� ງເຜີິຍໃຫຼເ້ຫັຼນຜິ່ທີ້� ມຄີວາມສ�ຽງທີ� ຈັະຖກືປະຖິມ້ 

 ໄວຂ້າ້ງຫຼຼງັ ແລະ ຄວາມຮາ້ຍແຮງຂອງສິ� ງກດີຂວາງທີ� ພື່ວກເຂົາປະເຊນີຢ່�. ລດັຖະບານສາມາດພື່ດັທະນານະໂຍບາຍສາໍລບັການຮວມເອົາ
ທກຸຄນົໂດຍອງີໃສ�ຂໍມ້ນ່ດ ັ�ງກ �າວ ແລະ ເກບັກາໍຂໍມ້ນ່ເພີື່� ມເຕມີ ກ�ຽວກບັການຈັດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ຜິນົຮບັດາ້ນຄນຸນະພື່າບທີ� ບໍ� ສາມາດສງັເກດ
ເຫັຼນໄດງ້ �າຍ. 

ການກາໍນດົຮບ່ແບບຄາໍຖາມທີ� ເໝາະກ�ຽວກບັຄນຸລກັສະນະຕ�າງໆທີ� ກ �ຽວຂອ້ງກບັຄວາມສ�ຽງນ ັນ້ອາດເປັນເລື� ອງລະອຽດອ�ອນ. ຂໍມ້ນ່ກ �ຽວກບັ  
ຄວາມແຕກໂຕນດາ້ນການສກຶສາຂອງປະຊາກອນທີ� ເກບັກາໍໄດຈ້ັາກການສາໍຫຼຼວດພື່ນົລະເມອືງ ແລະ ການສາໍຫຼຼວດອື�ນໆ ຈັະເຮັດໃຫຼກ້ະຊວງສກຶສາ 
ຮບັຮ່ຄ້ວາມແຕກໂຕນດ ັ�ງກ �າວຫຼຼາຍຂຶນ້. ຢ�າງໃດກຕໍາມ, ການກາໍນດົຮບ່ແບບຄາໍຖາມກ�ຽວກບັຄນຸລກັສະນະຂອງຄນົ ອາດຈັະແຕະຕອ້ງ

 ຄວາມຮ່ສ້ກຶຂອງບກຸຄນົ, ລ�ວງລ ໍາ້ ແລະ ກໍ�ໃຫຼເ້ກດີຄວາມຢາ້ນກວົວ�າຈັະຖກືຕາມລ�າ ເຊັ� ນ ຄາໍຖາມກ�ຽວກບັສນັຊາດ, ຊນົເຜົິ� າ, ສາສະໜຶ່າ, 
 ລດົນຍິມົທາງເພື່ດ ແລະ ຄວາມເປັນຕວົຕນົທາງເພື່ດ. 

ຮ່ບແບບຂອງຄາໍຖາມກ�ຽວກບັຄວາມພິື່ການໄດຖ້ືກປບັປຸງ. ການຍອມຮບັການວດັແທກລະດບັຄວາມພິື່ການວ�າມຄີວາມຖືກຕ້ອງນ ັນ້  
ແມ �ນຂະບວນການທີ� ໃຊເ້ວລາຍາວນານ. ກຸ�ມວໍຊງິຕນັ ກ�ຽວກບັສະຖຕິຄິວາມພິື່ການ ຂອງຄະນະກາໍມາທິການດາ້ນສະຖຕິຂິອງອງົການສະຫຼະ
ປະຊາຊາດໄດນ້າໍສະເໜີຶ່ຊຸດຄາໍຖາມສ ັນ້ ສາໍລບັການສາໍຫຼຼວດພື່ນົລະເມອືງ ຫືຼຼ ການສາໍຫຼຼວດອື� ນໆໃນປີ 2006 ເຊິ� ງກວມເອົາຂອບເຂດໜຶ່າ້ທີ�
ທີ� ສາໍຄນັ ແລະ ກດິຈັະກາໍສາໍລບັຜິ່ໃ້ຫຼຍ�. ຫຼຼງັຈັາກນ ັນ້, ໂມດນ່ສະເພື່າະເດັກ ຈັິ�ງໄດຮ້ບັການພື່ດັທະນາຮ�ວມກບັ ອຍຸນເີຊັບ. ຄາໍຖາມເຫົຼຼ� ານີ້

 ເຮັດໃຫຼສ້ະຖຕິິຄວາມພິື່ການສອດຄ�ອງກບັຮບ່ແບບທາງສງັຄມົຂອງຄວາມພິື່ການ ແລະ ແກໄ້ຂບນັຫຼາທີ� ຂໍມ້ນ່ປຽບທຽບກນັໄດຍ້າກຫຼຼາຍ. 
 ແຕ�ອດັຕາການນາໍໃຊຄ້າໍຖາມເຫົຼຼ� ານ ັນ້ ເພີື່� ມຂຶນ້ຊາ້ຫຼຼາຍ. 

ຫຼຼກັຖານທີ� ສະແດງໃຫຼເ້ຫັຼນຄວາມພິື່ການນ ັນ້ ມຄີນຸນະພື່າບສງ່ ແຕ�ຍງັບໍ� ຄບົຖວ້ນ. ການວເິຄາະກ�ຽວກບັ 14 ປະເທດທີ� ເຂ້ົາຮ�ວມໃນການສາໍຫຼຼວດ 
ກຸ�ມຕວົຊີບ້ອກຫຼຼາຍດາ້ນ (MICS) ໃນປີ 2017-19 ໂດຍນາໍໃຊໂ້ມດນ່ສະເພື່າະເດັກທີ� ກວາ້ງຂວາງຂຶນ້ພື່ບົວ�າ ມອີດັຕາສ�ວນຂອງຄວາມພິື່ການ 
12% ເຊິ� ງຢ່�ໃນລະຫຼວ�າງ 6% ຫຼາ 24% ເນື�ອງຈັາກມອີດັຕາຄວາມກງັວນົ ແລະ ຄວາມຊມືເສ້ົາສງ່. ຈັາໍນວນເດັກ, ເຍົາວະຊນົ ແລະ ໄວໜຶຸ່�ມ 
ທີ� ມຄີວາມພິື່ການໃນປະເທດເຫົຼຼ� ານີ ້ ມເີຖງິ 15% ຂອງປະຊາກອນທີ� ບໍ� ໄດເ້ຂ້ົາໂຮງຮຽນ. ເມ ື�ອປຽບທຽບກບັເດັກໃນເກນອາຍດຸຽວກນັທີ� ຮຽນ 
ຢ່�ຊ ັນ້ປະຖມົສກຶສາ, ມດັທະຍມົສກຶສາຕອນຕ ົນ້ ແລະ ມດັທະຍມົສກຶສາຕອນປາຍ ຈັະເຫັຼນວ�າເດັກພິື່ການ ມແີນວໂນມ້ທີ� ຈັະບໍ� ໄດເ້ຂ້ົາໂຮງຮຽນ 1, 

 4 ແລະ 6 ຈັດຸສ�ວນຮອ້ຍ ໃນແຕ�ລະຊ ັນ້ຮຽນຕາມລາໍດບັ ແລະ ເດັກທີ� ມຄີວາມບກົຜິ�ອງທາງປະສາດສາໍພື່ດັ, ທາງດາ້ນຮ�າງກາຍ ຫືຼຼ 
 ສະຕປິນັຍານ ັນ້ມເີຖງິ 4, 7 ແລະ 11 ຈັດຸສ�ວນຮອ້ຍ.
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ການສາໍຫຼຼວດໂຮງຮຽນຈັາໍນວນໜຶຶ່� ງເຮັດໃຫຼມ້ຄີວາມເຂ້ົາໃຈັການຮວມເອົາທກຸຄນົເລິກເຊິ� ງກວ�າເກົ� າ. ໂຄງການປະເມນີຜິນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນ 
ນານາຊາດ (PISA) ໃນປີ 2018 ໄດລ້າຍງານວ�າ 1 ໃນ 5 ຂອງນກັຮຽນທີ� ມອີາຍ ຸ15 ປີ ມຄີວາມຮ່ສ້ກຶຄາ້ຍກບັວ�າຕວົເອງບໍ� ໄດເ້ຂ້ົາໂຮງຮຽນ 

 ແຕ�ນກັຮຽນທີ� ມຄີວາມຮ່ສ້ກຶແບບນີເ້ກນີ 30% ຢ່�ໃນປະເທດ ບຣີໄ່ນ ດາຣີຊ່າລາໍ, ສາທາລະນະລດັ ໂດມນິກິ ແລະ ສະຫຼະລດັອາເມລິກາ. 
ໃນທກຸລະບບົການສກຶສາທີ� ເຂ້ົາຮ�ວມໂຄງການ ນກັຮຽນທີ� ມຖີານະດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຕ ໍ�າ ມແີນວໂນມ້ທີ� ຈັະມຄີວາມຮ່ສ້ກຶມສີ�ວນຮ�ວມຕ ໍ�າ. 

ຂໍມ້ນ່ການບໍລິຫຼານສາມາດຖກືນາໍໃຊເ້ພືື່� ອເກບັຂໍມ້ນ່ດາ້ນຄນຸນະພື່າບຂອງການຮວມເອົາທກຸຄນົໄດ.້ ຢ່�ປະເທດນວີຊແີລນ ໄດມ້ກີານຕດິຕາມຕວົ
ຊີບ້ອກຄນຸນະພື່າບລະດບັຊາດຢ�າງເປັນລະບບົ, ລວມທງັຕວົຊີບ້ອກທີ� ໃຫຼຮ້່ວ້ �ານກັຮຽນຮ່ສ້ກຶວ�າຕວົເອງໄດຮ້ບັການເບິ� ງແຍງ, ມຄີວາມປອດໄພື່ 

 ແລະ ໝັນ້ໃຈັຫືຼຼບໍ�  ແລະ ໃຫຼຮ້່ວ້ �າເຂົາເຈັົາ້ສາມາດສາ້ງ ແລະ ຮກັສາສາຍສາໍພື່ນັທີ� ດກີບັຄນົອື� ນໄດບໍ້� , ເຄົາລບົຄວາມຕອ້ງການຂອງຄນົອື� ນ 
 ແລະ ເຫັຼນອກົເຫັຼນໃຈັຄນົອື� ນຫືຼຼບໍ� . ຈັາໍນວນເກອືບເຄິ� ງຂອງປະເທດທີ� ມລີາຍໄດຕ້ ໍ�າ ແລະ ລາຍໄດປ້ານກາງບໍ� ໄດເ້ກບັກາໍຂໍມ້ນ່ການບໍລິຫຼານ

ກ�ຽວກບັນກັຮຽນພິື່ການ.

ຂໍມ້ນ່ສະແດງໃຫຼເ້ຫັຼນວ�າ ຍງັມກີານຈັດັການສຶກສາແບບແຍກຜິ່ຮ້ຽນຢ່�ໃສແດ�. ໃນປະເທດບຣີາຊນີ, ການປ�ຽນແປງນະໂຍບາຍໄດເ້ຮັດໃຫຼ້
ອດັຕາສ�ວນການເຂ້ົາຮຽນຂອງນກັຮຽນພິື່ການຢ່�ໃນໂຮງຮຽນປກົກະຕເິພີື່� ມຂຶນ້ຈັາກ 23% ໃນປີ 2003 ຈັນົເຖງິ 81% ໃນປີ 2015. ໃນທະວບີ 
ອາຊ ີ ແລະ ປາຊຟິີກ ເກອືບ 80% ຂອງເດັກພິື່ການໄດເ້ຂ້ົາຮຽນຢ່�ໂຮງຮຽນປກົກະຕິ, ຈັາກ 3% ໃນປະເທດກກີສີຖານ ຫຼາ 100%  
ໃນຕມີເໍລສເຕ ແລະ ໄທ. ມຂີໍມ້ນ່ທີ� ກະແຈັກກະຈັາຍກ�ຽວກບັໂຮງຮຽນທີ� ໃຫຼບໍ້ລິການນກັຮຽນສະເພື່າະ ເຊັ� ນ: ເດັກຍງິ, ຊນົກຸ�ມນອ້ຍທີ� ມພີື່າສາ
ຂອງຕນົເອງ ແລະ ຊຸມຊນົທາງສາສະໜຶ່າ. ການປະກອບສ�ວນຂອງພື່ວກເຂົາຕໍ� ການຮວມເອົາທກຸຄນົນ ັນ້ຍງັບໍ� ຊດັເຈັນ: ຕວົຢ�າງ ໂຮງຮຽນ
ສາໍລບັຊນົພ້ືື່ນເມອືງ ສາມາດຈັດັສິ� ງແວດລອ້ມເພືື່� ອເຮັດໃຫຼປ້ະເພື່ນ,ີ ວດັທະນະທາໍ ແລະ ກດິຈັະກາໍຕ�າງໆໄດຮ້ບັການເຄົາລບົນບັຖ,ື ແຕ�ໃນ

 ຂະນະດຽວກນັກອໍາດເຮັດໃຫຼສ້ະພື່າບດອ້ຍໂອກາດຍງັຄງົຢ່�. ການສາໍຫຼຼວດໂຮງຮຽນ ເຊັ� ນ ໂຄງການປະເມນີຜິນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນນານາຊາດ 
(PISA) ໄດສ້ະແດງໃຫຼເ້ຫັຼນວ�າ ຢ່�ໃນປະເທດຕ�າງໆມກີານແບ�ງແຍກກຸ�ມຄນົທີ� ມຄີວາມແຕກຕ�າງທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົໃນລະດບັຮນຸແຮງ 
ເຊິ� ງລວມທງັ ປະເທດຊລີີ ແລະ ແມກັຊໂີກ ທີ� ນກັຮຽນເຄິ� ງໜຶຶ່� ງຂອງຈັາໍນວນນກັຮຽນທງັໝດົ ອາດມຄີວາມຈັາໍເປັນຕອ້ງຍາ້ຍໄປຮຽນຢ່�ໂຮງຮຽນ
ບ�ອນໃໝ� ເພືື່� ອເຮັດໃຫຼໂ້ຄງສາ້ງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົເປັນເອກະພື່າບກນັ. ຕະຫຼຼອດໄລຍະປີ 2000 ເຖງິ 2015 ການແບ�ງແຍກໂຮງຮຽນ
ໃນລກັສະນະນີ ້ເກອືບຈັະບໍ� ມກີານປ�ຽນແປງແກໄ້ຂເລີຍ.

ການກາໍນດົຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການສກຶສາພິື່ເສດອາດເຮັດໃຫຼເ້ກດີການຖກົຖຽງກນັໄດ.້ ການລະບຄຸວາມຕອ້ງການພິື່ເສດສາມາດຊ�ວຍໃຫຼຄ້ ່
ຮບັຮ່ຂ້ໍມ້ນ່ກ �ຽວກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງນກັຮຽນ ເພືື່� ອຈັດັກຸ�ມເປ້ົາໝາຍເພືື່� ອໃຫຼກ້ານສະໜຶ່ບັສະໜຶ່ນ່ ແລະ ໃຫຼຄ້ວາມສະດວກໄດ.້ ແຕ� ນກັຮຽນ 
ອາດຈັະຖກືດຖ່ກ່ຈັາກໝ່�ເພືື່� ອນ, ຄ ່ແລະ ຜິ່ບໍ້ລິຫຼານ ໂດຍການຕກີາໝາຍໃສ� ເຊິ� ງອາດຈັະພື່າໃຫຼເ້ກດີມກີານປະພຶື່ດແບບຕາຍຕວົຕໍ� ຜິ່ທີ້� ຖກືຕີ
ກາໝາຍນ ັນ້ ແລະ ຊຸກຍ່ໃ້ຫຼໃ້ຊວ້ທີິການທາງການແພື່ດ. ເມ ື�ອບໍ� ດນົມານີ ້ປະເທດໂປຕເຸກດ ໄດອ້ອກກດົໝາຍຮບັຮອງວທີິການທີ� ບໍ� ຈັດັປະເພື່ດ

 ນກັຮຽນ ເພືື່� ອກາໍນດົຄວາມຕອ້ງການພິື່ເສດ. ຄວາມຄາດຫຼວງັຕ ໍ�າທີ� ເກດີຈັາກການຕີກາໝາຍໃສ�ນກັຮຽນ ເຊັ� ນວ�າ ມຄີວາມຫຼຍຸງ້ຍາກໃນ
 ການຮຽນຮ່,້ ອາດຈັະກາຍເປັນຄວາມເພິື່� ງພໍື່ໃຈັໃນຕວົເອງ. ໃນເອຣີີບົ ມອີດັຕາສ�ວນຂອງນກັຮຽນທີ� ຖກືກາໍນດົວ�າມຄີວາມຕອ້ງການພິື່ເສດ 

ແຕ� 1% ໃນປະເທດຊ່ແອດ ຫຼາ 20% ໃນປະເທດເອໂກສ. ຄວາມບກົພື່�ອງທາງການຮຽນຮ່ເ້ປັນປະເພື່ດຄວາມບກົພື່�ອງທີ� ມຈີັາໍນວນຫຼຼາຍທີ� ສດຸ
ຂອງຄວາມຕອ້ງການພິື່ເສດໃນປະເທດສະຫຼະລດັອາເມລິກາ ແຕ�ວ�າ ຢ່�ໃນປະເທດຍີ� ປຸ�ນບໍ� ມຂີໍມ້ນ່ປະເພື່ດນີ.້ ຄວາມຜິນັແປດ ັ�ງກ �າວ ສ�ວນໃຫຼຍ�
ເກດີຈັາກຄວາມແຕກຕ�າງດາ້ນວທີິການທີ� ປະເທດຕ�າງໆນາໍໃຊ ້ເພືື່� ອສາ້ງການສກຶສາປະເພື່ດນີ ້ເຊັ� ນ: ສະຖາບນັທີ� ດແ່ລຜິ່ທີ້� ມຄີວາມຕອ້ງການ
ພິື່ເສດ, ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການເງນິ ແລະ ດາ້ນການຝຶກອບົຮມົທີ� ແຕກຕ�າງກນັ, ຕະຫຼຼອດຮອດການປະຕບິດັນະໂຍບາຍກແໍຕກຕ�າງກນັ.

ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການເງນິ
ການສະໜຶ່ອງການສກຶສາຮຽນຮ�ວມ ບໍ� ແມ �ນຄວາມຮບັຜິິດຊອບຂອງຜິ່ດ້າໍເນນີນະໂຍບາຍດາ້ນການສກຶສາຝ�າຍດຽວ. ການໃຫຼກ້ານບໍລກິານແບບ
ປະສມົປະສານ ສາມາດປບັປງຸວທີິພິື່ຈັາລະນາຄວາມຕອ້ງການຂອງເດັກ, ລວມທງັຄນຸນະພື່າບຂອງການບໍລິການ ແລະ ຄວາມຄຸມ້ຄ�າໃນການ
ໃຊຈ້ັ �າຍ. ການໃຫຼກ້ານບໍລກິານດ ັ�ງກ �າວຈັະເປັນໄປໄດ ້ກຕໍໍ� ເມ ື�ອຜິ່ໃ້ຫຼກ້ານບໍລກິານຜິ່ໜຶ້ຶ່� ງເຮັດໜຶ່າ້ທີ� ເປັນຈັດຸສ ົ�ງຕໍ� ໄປເຖງິຜິ່ໃ້ຫຼກ້ານບໍລກິານຜິ່ອ້ື� ນໆ. 

 ການສາ້ງແຜິນທີ� ການຕອບສະໜຶ່ອງການສກຶສາຮຽນຮ�ວມໃນ 18 ປະເທດຂອງເອຣີີບົ ເຊິ� ງສ�ວນໃຫຼຍ�ມກັຈັະກ�າວເຖງິນກັຮຽນພິື່ການນ ັນ້ ສະແດງ
ໃຫຼເ້ຫັຼນວ�າ ກະຊວງສກຶສາຮບັຜິິດຊອບຕໍ� ຄ,່ ການບໍລຫິຼານໂຮງຮຽນ ແລະ ສື� ການຮຽນ; ກະຊວງສາທາລະນະສກຸ ຮບັຜິິດຊອບໃນການກ ັ�ນຕອງ,  
ການປະເມນີ ແລະ ການບໍລິການຟ້ືນຟ ່ແລະ ກະຊວງປ້ອງກນັສງັຄມົ ຮບັຜິິດຊອບການຊ�ວຍເຫືຼຼອທາງດາ້ນການເງນິ. 

ການແບ�ງຄວາມຮບັຜິິດຊອບບໍ� ແມ �ນສິ� ງຮບັປະກນັໃຫຼເ້ກດີການຮ�ວມງານຕາມສາຍຂວາງ, ການຮ�ວມມ,ື ແລະ ການປະສານງານ. ມາດຕະຖານ 
ການປະພຶື່ດທີ� ຝງັຮາກເລິກ, ຮດີຄອງປະເພື່ນ ີແລະ ວດັທະນະທາໍການເຮັດວຽກແບບອາດຍາສດິ ເປັນອປຸະສກັຂດັຂວາງບໍ� ໃຫຼກ້ານຫຼນັປ�ຽນຈັາກ 
ຮບ່ແບບຂອງການໃຫຼກ້ານບໍລິການແບບພໍື່ໃຜິພໍື່ມນັເປັນໄປຢ�າງເລື� ອນໄຫຼຼ. ຊບັພື່ະຍາກອນທີ� ບໍ� ພື່ຽງພໍື່ ອາດເປັນປດັໄຈັໜຶຶ່� ງ ເຊັ� ນ: ໃນປະເທດ 
ເຄນຢາ, ໜຶຶ່� ງໃນສາມຂອງສນ່ຊບັພື່ະຍາກອນເພືື່� ອປະເມນີການສກຶສາລະດບັປະເທດທີ� ໄດຖ້ກືຈັດັຕ ັງ້ຂຶນ້ເພືື່� ອຂະຫຼຍາຍໂອກາດດາ້ນການສກຶສາ 
ສາໍລບັເດັກພິື່ການນ ັນ້ ມພີື່ະນກັງານພື່ຽງຄນົດຽວ ແທນທີ� ຈັະມທີີມງານຈັາກຫຼຼາຍສາຂາວຊິາ. ມຄີວາມຈັາໍເປັນຕອ້ງມມີາດຕະຖານທີ� ຊດັເຈັນ ແລະ 
ວດັແທກໄດ ້ທີ� ມກີານກາໍນດົຄວາມຮບັຜິິດຊອບໄວ.້ ປະເທດຣີວນັດາ ໄດພ້ື່ດັທະນາມາດຕະຖານ ທີ� ເອືອ້ອາໍນວຍໃຫຼຜ້ິ່ກ້ວດກາສາມາດປະເມນີ

 ລກັສະນະການຮວມເອົາທກຸຄນົຢ່�ໃນຫຼອ້ງຮຽນ. ຢ່�ປະເທດຊອກດານ ີບນັດາຜິ່ທີ້� ກ �ຽວຂອ້ງທງັຫຼຼາຍ ໄດນ້າໍໃຊມ້າດຕະຖານທີ� ບໍ� ເປັນເອກະພື່າບກນັ
 ສາໍລບັການອອກໃບອະນຍຸາດ ແລະ ຮບັຮອງສນ່ການສກຶສາພິື່ເສດ. ບນັຫຼານີ ້ຈັະຖກືແກໄ້ຂໄດໂ້ດຍອາໄສຍດຸທະສາດ 10 ປີ ສະບບັໃໝ�.
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ບົດລາຍງານການຕິດຕາມການສຶກສາໂລກ 2020 ສັງລວມ



ມຄີວາມຈັາໍເປັນຕອ້ງມກີານບລ່ະນາການສາຍຕ ັງ້ລະຫຼວ�າງຂ ັນ້ຕ�າງໆຂອງລດັຖະບານ ແລະ ການສະໜຶ່ບັສະໜຶ່ນ່ອງົການປກົຄອງທອ້ງຖິ�ນ.
ລດັຖະບານຕອ້ງໃຫຼທຶ້ນແກ�ອງົການປກົຄອງທອ້ງຖິ�ນຢ�າງເຕັມສ�ວນ ແລະ ຊ�ວຍພື່ດັທະນາຂດີຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈັົາ້. ຢ່�ສາທາລະນະລດັ

 ໂມນດາວ ີ ມກີານປະຕິຮບ່ໂດຍການຍາ້ຍເດັກອອກຈັາກໂຮງຮຽນກນິນອນຂອງລດັເປັນສ�ວນຫຼຼາຍ ຍອ້ນຕິດຄດັ ບໍ� ມກີານໂອນເງນິໄປໃຫຼ ້
ສະຖາບນັຂອງອງົການປກົຄອງທອ້ງຖິ�ນ ແລະ ໂຮງຮຽນທີ� ຮບັນກັຮຽນເຂ້ົາຮຽນ. ໃນປະເທດເນປານ, ການປະເມນີໄລຍະກາງຂອງໂຄງການ 
ສກຶສາໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ກອງປະຊຸມການສກຶສາຮຽນຮ�ວມຄ ັງ້ທາໍອດິ ໄດສ້ະແດງໃຫຼເ້ຫັຼນວ�າ ເມ ື�ອມກີານຍາ້ຍບາງຕາໍແໜຶ່�ງໃນລດັຖະບານກາງ

 ເຖງິທ້ອງຖິ� ນເຊິ� ງເປັນຂ ັນ້ຕອນໜຶຶ່� ງຂອງການກະຈັາຍອາໍນາດນ ັນ້ ຂດີຄວາມສາມາດຂອງອງົການປກົຄອງທ້ອງຖິ� ນໃນການສະໜຶ່ບັສະໜຶ່ນ່ 
ການບໍລິການດາ້ນການສກຶສານ ັນ້ບໍ� ເຂັມ້ແຂງພື່ຽງພໍື່.

ໄມງ້ດັເງນິທຶນສາມແບບມຄີວາມສາໍຄນັສາໍລບັຄວາມສະເໝີພື່າບ ແລະ ການຮວມເອົາທກຸຄນົເຂ້ົາໃນການສກຶສາ. ໄມງ້ດັທີໜຶຶ່� ງ, ໃນການຈັດັສນັ  
ຊບັພື່ະຍາກອນໃຫຼ້ອາໍນາດການປກົຄອງທ້ອງຖິ� ນ ຫືຼຼ ໂຮງຮຽນໂດຍຜິ�ານການສະໜຶ່ອງເງນິທຶນນ ັນ້ ລດັຖະບານອາດຈັະຊດົເຊີຍ  
ຫືຼຼ ບໍ�ຊດົເຊຍີໃຫຼທ້ອ້ງຖິ�ນ ຫືຼຼ ໂຮງຮຽນທີ� ເສຍປຽບກໄໍດ.້ ລດັຖະບານກາງຂອງປະເທດອາກຊງັຕນິ ໄດຈ້ັດັສນັເງນິຊ�ວຍເຫືຼຼອໃຫຼແ້ຂວງ ໂດຍອງີຕາມຈັາໍນວນ

 ປະຊາກອນໃນເຂດຊນົນະບດົ ແລະ ປະຊາກອນທີ� ບໍ� ໄດເ້ຂ້ົາໂຮງຮຽນ. ແຂວງກແໍບ�ງລາຍຮບັຂອງຕນົເພືື່� ອຮ�ວມສມົທບົດາ້ນການເງນິໃຫຼ ້
ການສກຶສາ, ແຕ�ລາຍຮບັຂອງແຂວງມລີະດບັທີ� ແຕກຕ�າງກນັຫຼຼາຍ ຈັຶ�ງເຮັດໃຫຼເ້ກດີຄວາມບໍ� ສະເໝີພື່າບກນັ. ໄມງ້ດັທີສອງ, ໂຄງການ ແລະ 

 ນະໂຍບາຍດາ້ນການເງນິຕໍ� ການສກຶສາ ອາດຈັະເລັງໃສ�ກຸ�ມນກັຮຽນເປ້ົາໝາຍ ແລະ ຄອບຄວົຂອງເຂົາເຈັົາ້ໃນຮບ່ແບບຂອງການໃຫຼເ້ງນິສດົ 
 (ເຊັ� ນ: ທຶນການສກຶສາ) ແລະ ການຍກົເວັນ້ຄ�າໃຊຈ້ັ �າຍຕ�າງໆ (ເຊັ� ນ: ຄ�າທາໍນຽມ). ປະມານ 1 ໃນ 4 ຂອງປະເທດທງັໝດົ ມແີຜິນປະຕບິດັ

ງານເພືື່� ອຂະຫຼຍາຍໂອກາດການສກຶສາຊ ັນ້ສງ່. ໄມງ້ດັທີສາມ, ການບໍ�ມໂີຄງການ ແລະ ບໍ�ມນີະໂຍບາຍດາ້ນການເງນິສະເພື່າະສາໍລບັການສກຶສາ  
ສາມາດສ ົ�ງຜິນົກະທບົທີ� ໃຫຼຍ�ຫຼຼວງຕໍ� ການສກຶສາ. ໃນໄລຍະຍາວ, ການໂອນເງນິຊ�ວຍເຫືຼຼອແບບມເີງ ື�ອນໄຂໃນອາເມລິກາລາຕນີ ໄດເ້ຮັດໃຫຼ້
ຈັາໍນວນປີທີ� ນກັຮຽນສາໍເລັດການສກຶສາເພີື່� ມຂຶນ້ລະຫຼວ�າງ 0.5 ແລະ 1.5 ປີ. 

ການສະໜຶ່ອງເງນິທຶນສາໍລບັການສຶກສາຮຽນຮ�ວມຂອງຄນົພິື່ການ ຮຽກຮອ້ງໃຫຼ້ມຈີັດຸສມຸເພີື່� ມ. ໄດມ້ກີານແນະນາໍວິທີການສະໜຶ່ອງເງນິ 
ທຶນແບບຄ່�ຂະໜຶ່ານ ໂດຍການສາ້ງກນົໄກທົ�ວໄປດວ້ຍໂຄງການທີ� ມກີ ຸ�ມເປ້ົາໝາຍສະເພື່າະ. ຜິ່ສ້າ້ງນະໂຍບາຍຕອ້ງໄດກ້າໍນດົມາດຕະຖານ
ສາໍລບັການໃຫຼບໍ້ລິການ ແລະ ຄ�າໃຊຈ້ັ �າຍທີ� ພື່ວກເຂົາຈັະຕອ້ງໄດຮ້ບັຜິິດຊອບ. ພື່ວກເຂົາຕອ້ງໄດແ້ກໄ້ຂບນັຫຼາຄ�າໃຊຈ້ັ �າຍທີ� ເພີື່� ມຂຶນ້ ເມ ື�ອ

 ຄວາມຕອ້ງການພິື່ເສດມອີດັຕາເພີື່� ມຂຶນ້ ແລະ ຕອ້ງອອກແບບວທີິການຈັດັບລຸມິະສດິ, ສະໜຶ່ອງເງນິທຶນ ແລະ ໃຫຼບໍ້ລກິານແບບເນັນ້ກຸ�ມເປ້ົາໝາຍ 
 ໂດຍຄວບຄມຸຄວາມຕອ້ງການທີ� ຫຼຼາກຫຼຼາຍ. ພື່ວກເຂົາຍງັຕອ້ງກາໍນດົຜິນົໄດຮ້ບັໃນລກັສະນະທີ� ມກີານກດົດນັອາໍນາດການປກົຄອງທອ້ງຖິ�ນ ແລະ 

ໂຮງຮຽນ ໃຫຼຫີຼ້ຼກລ�ຽງການໃຫຼກ້ານບໍລິການເພີື່� ມໃຫຼແ້ກ�ເດັກທີ� ຖກືບ ົ�ງມະຕວິ�າມຄີວາມຕອ້ງການພິື່ເສດ ແລະ ຖກືຈັດັແຍກຮຽນເປັນກຸ�ມສະເພື່າະ
ໂດຍການນາໍໃຊເ້ງນິຂອງກຸ�ມອື� ນ ຫືຼຼ ເງນິຈັາກງບົປະມານລວມ. ປະເທດແຟັງລງັ ໄດເ້ລີ� ມປະຕບິດັຕາມທິດທາງນີແ້ລວ້. 

ແມ �ນແຕ�ປະເທດທີ� ຮ ັ�ງມກີວ�າກຍໍງັຂາດຂໍມ້ນ່ ກ�ຽວກບັການສະໜຶ່ອງເງນິທຶນໃຫຼກ້ານສກຶສາສາໍລບັນກັຮຽນພິື່ການ. ການສາ້ງແຜິນໂຄງການ 
ສະໜຶ່ອງເງນິທຶນສາໍລບັການສກຶສາຮຽນຮ�ວມຂອງປະເທດໃນເອຣີີບົ ພື່ບົວ�າ ມພີື່ຽງ 5 ໃນ 18 ປະເທດທີ� ມຂີໍມ້ນ່ທີ� ກ �ຽວຂອ້ງ. ບໍ� ມກີນົໄກການ
ສະໜຶ່ອງເງນິທຶນທີ� ດທີີ� ສດຸ ເນື�ອງຈັາກວ�າ ບນັດາປະເທດເຫົຼຼ� ານ ັນ້ມປີະຫຼວດັສາດທີ� ແຕກຕ�າງກນັ, ຄວາມເຂ້ົາໃຈັກ�ຽວກບັການສກຶສາຮຽນຮ�ວມ 
ແລະ ລະດບັຂອງການແບ�ງຂ ັນ້ຄຸມ້ຄອງໃນການກະຈັາຍອາໍນາດກຕໍ�າງກນັ. ມບີາງປະເທດພື່ຽງສ�ວນໜຶ່ອ້ຍທີ� ພື່ວມຫຼນັປ�ຽນຈັາກການພິື່ຈັາລະນາ 
ຫຼຼາຍໆດາ້ນເພືື່� ອການສະໜຶ່ອງທຶນ (ຕວົຢ�າງ: ສະໜຶ່ອງຕາມປະເພື່ດຂອງຄວາມບກົພື່�ອງ) ເຊິ� ງອາດຈັະເຮັດໃຫຼຈ້ັາໍນວນນກັຮຽນທີ� ຖກືກາໍນດົວ�າ

 ມຄີວາມຕອ້ງການພິື່ເສດສງ່ເກນີຄວາມເປັນຈັງິນ ັນ້ມາສ່�ການນາໍໃຊສ້ດ່ການສະໜຶ່ອງເງນິທຶນແບບງ �າຍດາຍສາໍລບັໂຮງຮຽນທົ�ວໄປ. ມຫຼີຼາຍປະເທດ
 ສ ົ�ງເສມີໃຫຼມ້ເີຄອືຂ�າຍເພືື່� ອນາໍໃຊຊ້ບັພື່ະຍາກອນ, ສິ� ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ໂອກາດໃນການພື່ດັທະນາຂດີຄວາມສາມາດຮ�ວມກນັ. 

ປະເທດທີ� ທກຸຍາກກວ�າມກັຈັະສ່ຊ້ນົສະໜຶ່ອງເງນິທຶນເພືື່� ອປ�ຽນການສກຶສາພິື່ເສດ ເປັນການສກຶສາຮຽນຮ�ວມ. ບາງປະເທດໄດເ້ພີື່� ມງບົປະມານ  
ເພືື່� ອປບັປງຸການຮວມເອົານກັຮຽນພິື່ການເຂ້ົາຮຽນຮ�ວມ. ງບົປະມານປີ 2018/19 ຂອງປະເທດໂມຣີສີ ໄດເ້ພີື່� ມເງນິອດຸໜຶ່ນ່ຕໍ�ຫຼວົຄນົຕໍ� ປີເຖງິສີ� ເທົ� າ 
ເພືື່� ອສະໜຶ່ອງອປຸະກອນການສອນ, ສາທາລະນປຸະໂພື່ກ, ເຟີນເີຈັ ີແລະ ອປຸະກອນສາໍລບັນກັຮຽນທີ� ມຄີວາມຕອ້ງການພິື່ເສດ. 

ຫຼຼກັສດ່, ປ້ືມແບບຮຽນ ແລະ ການປະເມນີ
ການເລືອກຫຼຼກັສດ່ ສາມາດສ ົ�ງເສມີ ຫືຼຼ ກດີຂວາງສງັຄມົທີ� ຮວມເອົາທກຸຄນົ ແລະ ເປັນປະຊາທິປະໄຕ. ຫຼຼກັສດ່ຕອ້ງສາ້ງຄວາມໝັນ້ໃຈັວ�າ
ນກັຮຽນທີ� ມຄີວາມສ�ຽງຕໍ� ການກດີກ ັນ້ທກຸໆກຸ�ມແມ �ນພ້ືື່ນຖານສາໍຄນັຂອງໂຄງການສກຶສາ ບໍ� ວ�າຈັະເປັນເລື� ອງເນືອ້ໃນ ຫືຼຼ ການຈັດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ. 
ການນາໍໃຊຫຼ້ຼກັສດ່ທີ� ແຕກຕ�າງກນັ ແລະ ມມີາດຕະຖານຕ�າງກນັ ສາໍລບັນກັຮຽນບາງກຸ�ມຈັະຂດັຂວາງການຮວມເອົາທກຸຄນົ ແລະ ກໍ�ໃຫຼເ້ກດີ
ການສາ້ງຮອຍດ�າງໃຫຼນ້ກັຮຽນ. ເຖງິຢ�າງໃດກຍໍງັມຫຼີຼາຍປະເທດທີ� ສອນນກັຮຽນພິື່ການຕາມຫຼຼກັສດ່ພິື່ເສດຢ່� ແລະ ຈັດັໃຫຼຜ້ິ່ອ້ບົພື່ະຍບົຮຽນ
ຕາມຫຼຼກັສດ່ຂອງປະເທດບາ້ນເກດີຂອງພື່ວກເຂົາພື່ຽງຢ�າງດຽວ ເພືື່� ອສ ົ�ງເສມີໃຫຼກ້ບັຄນືປະເທດ ແລະ ມແີນວໂນມ້ທີ� ຈັະດນັໃຫຼຜ້ິ່ທີ້� ມຜີິນົການ
ຮຽນຕ ໍ�າໄປຮຽນຕາມຫຼຼກັສດ່ສາໍລບັຜິ່ຮ້ຽນຮ່ຊ້າ້. ສິ� ງທາ້ທາຍຍງັເກດີຂຶນ້ໃນຫຼຼາຍສະພື່າບການເຊັ� ນ: ປະຊາກອນທີ� ພື່ດັພື່າກຖິ� ນຖານພື່າຍໃນ

 ປະເທດບອສເນຍ ແລະ ເຮເີຊໂກວນີາ; ບນັຫຼາກ�ຽວກບັບດົບາດຍງິ-ຊາຍໃນປະເທດເປຣີ;່ ກຸ�ມຄນົທີ� ໃຊພ້ື່າສາຂອງຄນົສ�ວນນອ້ຍໃນປະເທດໄທ; 
ຜິ່ອ້ບົພື່ະຍບົຊາວບຣ່ີນຸດ ີ ແລະ ຄອງໂກ ໃນສະຫຼະສາທາລະນະລດັຕນັຊານ;ີ ຊນົເຜົິ� າພ້ືື່ນເມອືງໃນປະເທດການາດາ. ໃນທະວບີເອຣີີບົ, 
ມ ີ23 ໃນ 49 ປະເທດ ທີ� ບໍ� ມຄີວາມຊດັເຈັນໃນການແກໄ້ຂບນັຫຼາລດົນຍິມົທາງເພື່ດ ແລະ ຄວາມເປັນຕວົຕນົທາງເພື່ດ.

ຫຼຼກັສດ່ການຮຽນຮ�ວມຕອ້ງມຄີວາມສອດຄ�ອງ, ປ�ຽນແປງໄດ ້ ແລະ ຕອບສະໜຶ່ອງຄວາມຕອ້ງການ. ຫຼຼກັຖານຈັາກການປະເມນີຂອງພື່ນົລະ
ເມອືງໃນອາຊໃີຕ ້ ແລະ ອະນພຸື່າກພ້ືື່ນຊາຮາຣີາອາຟຣີກິາ ຊີໃ້ຫຼເ້ຫັຼນຊ�ອງຫຼວ�າງທີ� ແຕກໂຕນກນັຫຼຼາຍລະຫຼວ�າງຈັດຸປະສງົຂອງຫຼຼກັສດ່ ແລະ 
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ຜິນົການຮຽນ. ການວເິຄາະຫຼຼກັສດ່ວຊິາຄະນດິສາດຊ ັນ້ປະຖມົໃນປະເທດອກ່ນັດາໄດສ້ະແດງໃຫຼເ້ຫັຼນວ�າ ເມ ື�ອຫຼຼກັສດ່ໃຫຼຄ້ວາມສາໍຄນັຕໍ� ນກັຮຽນທີ�
ໄດຮ້ບັສດິທິພິື່ເສດ ແລະ ປະເພື່ດຂອງຄວາມຮ່ປ້ະເພື່ດໃດໜຶຶ່� ງຫຼຼາຍກວ�າ ຈັະເກດີມຄີວາມບໍ� ສະເໝີພື່າບໃນການປະຕບິດັລະຫຼວ�າງເຂດຊນົນະບດົ 
ແລະ ຕວົເມອືງ. ການຮຽນໂດຍຜິ�ານການໃຊພ້ື່າສາແມ � ແມ �ນສິ� ງທີ� ສາໍຄນັຫຼຼາຍ ໂດຍສະເພື່າະໃນໂຮງຮຽນປະຖມົສກຶສາ ເພືື່� ອບໍ� ໃຫຼເ້ກດີມຊີ�ອງ 
ຫຼວ�າງດາ້ນຄວາມຮ່ ້ແລະ ເພືື່� ອຊ�ວຍໃຫຼຮ້ຽນຮ່ ້ແລະ ເຂ້ົາໃຈັໄວຂຶນ້. ໃນລດັໂອດສິຊາ ປະເທດອນິເດຍ ໄດມ້ກີານຈັດັການສກຶສາທີ� ໃຊຫຼ້ຼາຍພື່າສາ 
ຢ່�ໂຮງຮຽນປະຖມົສກຶສາປະມານ 1,500 ແຫຼ�ງ ແລະ ນາໍໃຊພ້ື່າສາຂອງ 21 ຊນົເຜົິ� າ ໃນການສດິສອນ. ມພີື່ຽງ 41 ປະເທດທົ�ວໂລກທີ� ຮບັຮອງ
ໃຫຼພ້ື່າສາມເືປັນພື່າສາທາງການ, ໃນນ ັນ້ ມ ີ21 ປະເທດ ຢ່�ໃນສະຫຼະພື່າບເອຣີີບົ. ໃນປະເທດອສົຕຣີາລີ ມນີກັຮຽນ 19% ໄດຮ້ຽນຕາມຫຼຼກັສດ່

 
ທີ� ດດັປບັໃຫຼເ້ໝາະກບັເຂົາເຈັົາ້. ຫຼຼກັສດ່ບໍ� ຄວນນາໍການສກຶສາໄປສ່�ທາງຕນັ ແຕ�ຄວນເປີດທາງເພືື່� ອໃຫຼໂ້ອກາດການສກຶສາແບບຕໍ� ເນື�ອງ.

ປ້ືມແບບຮຽນອາດຈັະເຮັດໃຫຼທ້ດັສະນະຄະຕຕໍິ� ກ ຸ�ມຄນົແບບເໝົາລວມຍງັຢ່�. ການກ�າວເຖງິຊນົເຜົິ� າ, ພື່າສາ, ສາສະໜຶ່າ ແລະ ຊນົພ້ືື່ນເມອືງ  
ກຸ�ມນອ້ຍໃນປ້ືມແບບຮຽນ ສ�ວນຫຼຼາຍມກັຈັະຂຶນ້ກບັປະຫຼວດັສາດ ແລະ ສະພື່າບການຂອງຊາດ. ປດັໄຈັທີ� ມອີດິທິພື່ນົຕໍ� ການປະຕບິດັຕໍ� ບນັດາ  
ຊນົກຸ�ມນອ້ຍຂອງປະເທດ ໄດແ້ກ� ການມຢີ່�ຂອງປະຊາກອນພ້ືື່ນເມອືງ; ການຄອບງາໍທາງດາ້ນປະຊາກອນ, ດາ້ນການເມອືງ ຫືຼຼ ເສດຖະກດິ

 ໂດຍກຸ�ມຊນົເຜົິ� າໃດໜຶຶ່� ງ ຫືຼຼ ຫຼຼາຍກຸ�ມ; ປະຫຼວດັຄວາມເປັນມາຂອງການແບ�ງແຍກ ຫືຼຼ ຄວາມຂດັແຍ�ງ; ຂະບວນການສາ້ງແນວຄວາມຄດິກ�ຽວກບັ
 ຄວາມເປັນຊາດ; ແລະ ບດົບາດຂອງການຍກົຍາ້ຍຖິ�ນຖານເຂ້ົາເມອືງ ຫືຼຼ ປະເທດ. ປ້ືມແບບຮຽນອາດຈັະກ�າວເຖງິຊນົກຸ�ມນອ້ຍໃນລກັສະນະທີ� ຈັະຫຸຼຼດ
 ຫືຼຼ ເພີື່� ມລະດບັຄວາມຮບັຮ່ຂ້ອງຜິ່ອ້ື� ນກ �ຽວກບັພື່ວກເຂົາ ຫືຼຼ ລະດບັຄວາມຮບັຮ່ຕ້ນົເອງຂອງພື່ວກເຂົາວ�າເປັນ ‘ຄນົອື� ນ’. ການປະກອບຮບ່ພື່າບ ແລະ
 ຄາໍບນັລະຍາຍທີ� ບໍ� ເໝາະສມົ ທີ� ເຮັດໃຫຼ້ເກີດຄວາມເຂ້ົາໃຈັວ�າຄຸນລກັສະນະໃດໜຶຶ່� ງ ແມ �ນຄຸນລກັສະນະສະເພື່າະຂອງກຸ�ມໃດໜຶຶ່� ງ  ອາດຈັະເຮັດໃຫຼນ້ກັຮຽນທີ� ມພ້ືີື່ນຖານທີ� ບໍ� ມຄີວາມໂດດເດັ� ນຮ່ສ້ກຶວ�າຖກືບດິເບອືນ, ເຂ້ົາໃຈັຜິິດ, ອດຶອດັໃຈັ ແລະ ຮ່ສ້ກຶວ�າ ຕວົເອງຕ�າງຈັາກ
 ຄນົອື� ນ. ໃນຫຼຼາຍປະເທດ, ຜິ່້ຍິງມກັຈັະຖືກກ�າວເຖິງໜຶ່້ອຍໃນປ້ືມແບບຮຽນ ແລະ ມກັຈັະມທີດັສະນະຄະຕິຕໍ� ແມ �ຍິງແບບເໝົາລວມ 

ອດັຕາສ�ວນຂອງຜິ່ຍ້ງິໃນຂໍຄ້ວາມ ແລະ ຮບ່ພື່າບຂອງປ້ືມແບບຮຽນພື່າສາອງັກດິໃນຊ ັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາມພີື່ຽງ 44% ໃນປະເທດອນິໂດເນເຊຍ, 37%  
ໃນບງັກລາເທດ ແລະ 24% ໃນແຂວງປນັຈັາບ ຂອງປະເທດປາກສີຖານ. ຜິ່ຍ້ງິມກັຈັະຖກືນາໍສະໜີຶ່ວ�າເຂົາເຈັົາ້ມອີາຊບີທີ� ມກີຽດໜຶ່ອ້ຍກວ�າ 

 ແລະ ເປັນຄນົຂີອ້າຍ.

ການປະເມນີທີ� ມຄີນຸນະພື່າບ ເປັນພ້ືື່ນຖານຂອງລະບບົການສກຶສາຮຽນຮ�ວມ. ການປະເມນີມກັຈັະຖກືຈັດັໃນວງົແຄບເກນີໄປ ໂດຍກາໍນດົເອົາ  
ການເຂ້ົາຮຽນໃນໂຮງຮຽນບາງແຫຼ�ງ ຫືຼຼ ການສບັຊອ້ນເຂ້ົາໂຮງຮຽນທີ� ແຍກເປັນກຸ�ມ ແລະ ສ ົ�ງສນັຍານໃຫຼ້ເຫັຼນວ�າມຄີວາມຂດັແຍ�ງໃນ

 ການປະຕິບດັພື່ນັທະສນັຍາຂອງລດັຖະບານຕໍ� ການສກຶສາຮຽນຮ�ວມ. ຕວົຢ�າງ: ການປະເມນີເພືື່� ອສະຫຸຼຼບຜິນົການຮຽນຂະໜຶ່າດໃຫຼຍ�ທ ົ�ວປະເທດ
 ມແີນວໂນມ້ທີ� ຈັະບໍ� ປະເມນີນກັຮຽນພິື່ການ ຫືຼຼ ນກັຮຽນທີ� ມຄີວາມຫຼຍຸງ້ຍາກໃນການຮຽນ. ການປະເມນີຄວນຈັະເນັນ້ໃສ�ວຽກຂອງນກັຮຽນເຊັ� ນ: 

ພື່ວກເຂົາຈັະແກໄ້ຂໄດດ້ວ້ຍວທີິໃດ, ວຽກໃດເປັນວຽກຍາກ ແລະ ຈັະປບັປ�ຽນບາງດາ້ນເພືື່� ອເຮັດໃຫຼເ້ກດີຄວາມສາໍເລັດໄດແ້ນວໃດ. ການຫຼນັ
 ປ�ຽນຈັດຸເນັນ້ຈັາກການປະເມນີເພືື່� ອສະຫຸຼຼບຜິນົການຮຽນທີ� ມ ີຜີິ ່ເ້ຂ້ົາຮ�ວມຫຼຼາຍໃນຕອນທາ້ຍຂອງການຮຽນ ໄປສ່�ການປະເມນີເພືື່� ອປບັປງຸລະຫຼວ�າງ
 ການຮຽນທີ� ມຜີິ ່້ເຂ້ົາຮ�ວມຕ ໍ�າ ສະໜຶ່ບັສະໜຶ່ນ່ຄວາມພື່ະຍາຍາມທີ� ຈັະເຮັດໃຫຼ້ການປະເມນີເໝາະສມົກບັເປ້ົາໝາຍການສຶກສາຮຽນຮ�ວມ. ການປບັເງ ື� ອນໄຂບາງສິ� ງບາງຢ�າງເພືື່� ອອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃນເວລາທດົສອບນ ັນ້ເປັນສິ� ງທີ� ຈັາໍເປັນ, ແຕ�ກໍຍງັມຂີໍ້ສງົໄສກ�ຽວກບັ 

ຄວາມໜຶ່າ້ເຊື�ອຖຂືອງການປບັເງ ື�ອນໄຂເຫົຼຼ� ານ ັນ້ ເນື�ອງຈັາກເປັນການປບັນກັຮຽນໃຫຼເ້ໝາະສມົກບັຮບ່ແບບການທດົສອບອນັໃດອນັໜຶຶ່� ງ. ແຕ�ແທນທີ�  
ຈັະເນັນ້ເລື� ອງດ ັ�ງກ �າວນ ັນ້ ຄວນຈັະເນັນ້ວທີິການປະເມນີທີ� ສາມາດຊ�ວຍໃຫຼນ້ກັຮຽນທີ� ມຄີວາມບກົຜິ�ອງດາ້ນຕ�າງໆສະແດງອອກໃຫຼເ້ຫັຼນລະດບັ
ການຮຽນຮ່ຂ້ອງເຂົາເຈັົາ້. ໃນ 7 ປະເທດຂອງອະນພຸື່າກພ້ືື່ນຊາຮາຣີາອາຟຣີກິາ ບໍ�ມຄີທີ່� ມຄີວາມຮ່ຂ້ ັນ້ຕ ໍ�າສດຸກ �ຽວກບັການປະເມນີນກັຮຽນເລຍີ.

ປດັໄຈັຕ�າງໆຕອ້ງຖກືປບັໃຫຼສ້ອດຄ�ອງກບັການປະຕຮິບ່ຫຼຼກັສດ່, ປ້ືມແບບຮຽນ ແລະ ການປະເມນີໃຫຼມ້ລີກັສະນະຂອງການສກຶສາຮຽນຮ�ວມ.  
ມຄີວາມຈັາໍເປັນຕອ້ງພື່ດັທະນາຂດີຄວາມສາມາດ ເພືື່� ອໃຫຼຜ້ິ່ມ້ສີ �ວນກ�ຽວຂອ້ງສາມາດເຮັດວຽກຮ�ວມກນັ ແລະ ຄິດໃນແງ �ຍດຸທະສາດໄດ.້ 

 ຕອ້ງມກີານຮ�ວມງານກນັ ເພືື່� ອໃຫຼທ້ກຸຝ�າຍມຄີວາມເປັນເຈັົາ້ຂອງໃນຂະບວນການ ແລະ ເຮັດວຽກເພືື່� ອບນັລເຸປ້ົາໝາຍດຽວກນັ. ຄວາມພື່ະຍາຍາມ
ໃນການສາ້ງຫຼຼກັສດ່, ປ້ືມແບບຮຽນ ແລະ ການປະເມນີ ທີ� ມລີກັສະນະຮວມເອົາທກຸຄນົທີ� ປະສບົຜິນົສາໍເລັດນ ັນ້ ຈັະຕອ້ງມຂີະບວນການແບບ
ມສີ�ວນຮ�ວມໃນລະຫຼວ�າງການອອກແບບ, ການພື່ດັທະນາ ແລະ ການຈັດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ. 

ຄ ່ແລະ ບກຸຄະລາກອນສະໜຶ່ບັສະໜຶ່ນ່
ດາ້ນການສກຶສາ
ໃນການສກຶສາຮຽນຮ�ວມ, ຕອ້ງສາ້ງຄທ່ກຸຄນົໃຫຼສ້າມາດສອນນກັຮຽນທກຸປະເພື່ດ. ການຮວມເອົາທກຸຄນົບໍ� ສາມາດຖກືປະຕບິດັໃຫຼເ້ປັນຈັງິໄດ ້
ຕາບໃດທີ� ຄຍ່ງັບໍ� ເປັນຜິ່ປ້�ຽນແປງທີ� ມຄີ�ານຍິມົ, ຄວາມຮ່ ້ແລະ ທດັສະນະຄະຕທີິ� ເອືອ້ອາໍນວຍໃຫຼນ້ກັຮຽນທກຸຄນົປະສບົຜິນົສາໍເລັດ. ທດັສະນະ 
ຄະຕຂິອງຄມ່ກັຈັະລວມເອົາພື່ນັທະສນັຍາປນົເປກບັຫຼຼກັການຂອງການຮຽນຮ�ວມ ໂດຍມຂີໍສ້ງົໄສຢ່�ວ �າຄມ່ກີານກຽມຄວາມພື່ອ້ມສ ໍ�າໃດ ແລະ 

 ລະບບົການສກຶສາມຄີວາມພື່ອ້ມແນວໃດທີ� ຈັະສະໜຶ່ບັສະໜຶ່ນ່ເຂົາເຈັົາ້. ຄອ່າດຈັະບໍ� ມພີື່ມ່ຕາ້ນທານຕໍ� ການມອີະຄະຕທິາງສງັຄມົ ແລະ ການມີ
ທດັສະນະຄະຕຕໍິ� ກ ຸ�ມຄນົແບບເໝົາລວມ. ການສອນຫຼອ້ງຮຽນຮ�ວມຮຽກຮອ້ງໃຫຼຄ້ເ່ປີດໃຈັຮບັຄວາມຫຼຼາກຫຼຼາຍ ແລະ ຮ່ວ້ �ານກັຮຽນທກຸຄນົຮຽນ
ຮ່ໂ້ດຍການເຊື� ອມໂຍງສິ� ງທີ� ສອນຢ່�ໃນຫຼອ້ງຮຽນກບັປະສບົການຊວີດິ. ເຖງິແມ �ນວ�າ ການສາ້ງຄ ່ແລະ ໂອກາດການຮຽນຮ່ວ້ຊິາຊບີໄດຖ້ກືອອກ 
ແບບຢ�າງເໝາະສມົກຕໍາມ ແຕ�ທດັສະນະທີ� ຝງັເລິກຕໍ� ນກັຮຽນບາງຄນົວ�າເປັນຄນົທີ� ບໍ� ສມົບນ່, ບໍ� ສາມາດຮຽນ ຫືຼຼ ຂາດຄວາມສາມາດອາດຈັະ 
ເຮັດໃຫຼຄ້ບໍ່� ເຂ້ົາໃຈັວ�າຄວາມສາມາດດາ້ນການຮຽນຮ່ຂ້ອງນກັຮຽນແຕ�ລະຄນົນ ັນ້ບໍ� ມຂີດີຈັາໍກດັ.
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ບົດລາຍງານການຕິດຕາມການສຶກສາໂລກ 2020 ສັງລວມ



ການຂາດຄວາມພື່ອ້ມສາໍລບັການສອນຫຼອ້ງຮຽນຮ�ວມ ອາດເປັນຜິນົມາຈັາກຊ�ອງຫຼວ�າງຄວາມຮ່ດ້າ້ນການສອນ. ການສາໍຫຼຼວດການຮຽນ ແລະ 
ການສອນໃນລະດບັສາກນົ ໃນປີ 2018 ໄດລ້າຍງານວ�າ ຄປ່ະມານ 25% ຕອ້ງການພື່ດັທະນາວຊິາຊບີໃນການສອນນກັຮຽນທີ� ມຄີວາມຕອ້ງການ

 ພິື່ເສດສງ່. ໃນ 10 ປະເທດທີ� ໃຊພ້ື່າສາຝຣີ ັ�ງໃນອະນພຸື່າກພ້ືື່ນຊາຮາຣີາອາຟຣີກິາ, ຄສ່ອນຊ ັນ້ ປ.2 ແລະ ປ.6 ຈັາໍນວນ 8% ໄດຮ້ບັ 
ການຝຶກອບົຮມົໄລຍະປະຈັາໍການກ�ຽວກບັການສກຶສາຮຽນຮ�ວມ. ການຜິ�ານຜິ�າການສາ້ງຄແ່ບບເດມີທີ� ກະກຽມຄຫຼ່ຼາຍປະເພື່ດ ເພືື່� ອສອນນກັຮຽນ

 ປະເພື່ດຕ�າງໆ ໂດຍມກີານຈັດັແຍກຫຼອ້ງຮຽນນ ັນ້ເປັນສິ� ງສາໍຄນັ. ເພືື່� ອຮບັປະກນັຄນຸນະພື່າບທີ� ດ,ີ ການສາ້ງຄຕ່ອ້ງກວມເອົາຫຼຼາຍດາ້ນຂອງ
 ການສອນຫຼອ້ງຮຽນຮ�ວມສາໍລບັຜິ່ຮ້ຽນທກຸຄນົ, ເລີ� ມຈັາກເຕັກນກິການສອນ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງຫຼອ້ງຮຽນ ໄປຈັນົເຖງິການສາ້ງທີມງານຫຼຼາກຫຼຼາຍ
 ອາຊບີ ແລະ ວທີິການປະເມນີການຮຽນ, ແລະ ຕອ້ງມກີານຕດິຕາມ ເພືື່� ອຊ�ວຍເຫືຼຼອຄໃ່ນການສອດແຊກທກັສະອນັໃໝ�ເຂ້ົາໃນການປະຕບິດັ

ໃນຫຼອ້ງຮຽນ. ໃນແຂວງນວີບຣີນັສວ໌ກິ ປະເທດການາດາ ນະໂຍບາຍການສຶກສາຮຽນຮ�ວມໄດເ້ປີດໂອກາດໃຫຼຄ້ເ່ຂ້ົາຮບັການຝຶກອບົຮມົ 
 ເພືື່� ອຊ�ວຍເຫືຼຼອນກັຮຽນໂອຕສີຕກິ. 

ຄຕ່ອ້ງການສະພື່າບແວດລອ້ມສາໍລບັການເຮັດວຽກທີ� ເໝາະສມົ ແລະ ການສະໜຶ່ບັສະໜຶ່ນ່ເພືື່� ອປບັວທີິການສອນຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງ 
ນກັຮຽນ. ຄໃ່ນປະເທດກາໍປເ່ຈັຍ ໄດຕ້ ັງ້ຄາໍຖາມວ�າ ໃນສະພື່າບຫຼອ້ງຮຽນທີ� ແອອດັ, ມຊີບັພື່ະຍາກອນຮບັໃຊກ້ານສອນບໍ�ພື່ຽງພໍື່ ແລະ ມຫຼີຼກັສດ່
ທີ� ອດັແໜຶ່ນ້ເກນີໄປ ຈັະສາມາດນາໍໃຊກ້ານສອນທີ� ເອົານກັຮຽນເປັນໃຈັກາງໄດບໍ້� ? ການສອນຕາມເນືອ້ໃນມາດຕະຖານ ເຊິ� ງເປັນເງ ື�ອນໄຂ
ຂອງການປະເມນີການຮຽນອາດຈັະເພີື່� ມຄວາມຫຼຍຸງ້ຍາກໃຫຼຄ້ໃ່ນການປບັການສອນ. ການຮ�ວມມກືນັລະຫຼວ�າງຄຢ່່�ໂຮງຮຽນຕ�າງໆ ສາມາດ 

 ຊ�ວຍໃຫຼເ້ຂົາເຈັົາ້ແກໄ້ຂບນັຫຼາຄວາມຫຼຼາກຫຼຼາຍໄດ,້ ໂດຍສະເພື່າະແມ �ນການຫຼນັປ�ຽນຈັາກລະບບົການແຍກຫຼອ້ງຮຽນມາເປັນການຮຽນຮ�ວມ. 
 ມບີາງຄ ັງ້ ຄຢ່່�ໃນໂຮງຮຽນດຽວກນັກບໍໍ� ມກີານຮ�ວມມກືນັ. ໃນປະເທດສລີງັກາ, ຄທີ່� ສອນໃນຫຼອ້ງຮຽນປກົກະຕ ິມໜີຶ່ອ້ຍຄນົທີ� ປະສານງານກບັ

ຄທີ່� ຢ່�ໃນໜຶ່�ວຍງານຄວາມຕອ້ງການພິື່ເສດ.

ການມບີຸກຄະລາກອນສະໜຶ່ບັສະໜຶ່ນ່ເພີື່� ມຂຶ້ນ ເຮັດໃຫຼ້ນກັຮຽນທີ� ມຄີວາມຕອ້ງການພິື່ເສດເຂ້ົາຮຽນຮ�ວມຢ່�ຫຼ້ອງຮຽນປກົກະຕິຫຼຼາຍຂຶ້ນ.  
ໃນທົ�ວໂລກ, ຍງັມກີານຂາດແຄນບກຸຄະລາກອນສະໜຶ່ບັສະໜຶ່ນ່ຢ່�. ຜິ່ຕ້ອບແບບສອບຖາມຂອງສະຫຼະພື່ນັຄໄ່ດລ້າຍງານວ�າ ຢ�າງໜຶ່ອ້ຍມຈີັາໍນວນ 

 15% ຂອງປະເທດທີ� ບກຸຄະລາກອນສະໜຶ່ບັສະໜຶ່ນ່ໜຶ່ອ້ຍ ຫືຼຼ ບໍ� ມເີລີຍ. ຜິ່ຊ້ �ວຍການຮຽນ ຫືຼຼ ຜິ່ຊ້ �ວຍສອນໃນຫຼອ້ງຮຽນ ມປີະໂຫຼຍດຫຼຼາຍ. 
 ແຕ�ເຖງິຢ�າງໃດ, ບດົບາດຂອງເຂົາເຈັົາ້ຄວນເປັນພື່ຽງຜິ່ຊ້ �ວຍເສມີວຽກງານຂອງຄ ່ ແຕ�ມກັຈັະມກີານຮຽກຮອ້ງໃຫຼເ້ຂົາເຈັົາ້ເຮັດວຽກເກນີບດົບາດ

ຂອງຜິ່ຊ້ �ວຍ. ຄວາມຄາດຫຼວງັດາ້ນວຊິາຊບີທີ� ເພີື່� ມຂຶນ້ ເຊິ� ງມກັຈັະມຢີ່�ຄຽງຄ່�ກບັການພື່ດັທະນາວຊິາຊບີໃນລະດບັຕ ໍ�ານ ັນ້ ອາດຈັະນາໍໄປສ່�
 ການຮຽນຮ່ທີ້� ມຄີນຸນະພື່າບຕ ໍ�າ, ການຖກືລບົກວນດວ້ຍການແຊກແຊງຈັາກເພືື່� ອນຮ�ວມງານ, ການເຂ້ົາເຖງິການສດິສອນທີ� ມຄີນຸນະພື່າບໜຶ່ອ້ຍລງົ 
 ແລະ ການສາ້ງຮອຍດ�າງ. ລະບບົທີ� ເພິື່� ງພື່າບກຸຄະລາກອນສະໜຶ່ບັສະໜຶ່ນ່ທີ� ບໍ� ໄດມ້າດຕະຖານຫຼຼາຍເກນີໄປ ຢ່�ປະເທດອສົຕຣີາລີ ມສີ�ວນ

ກດີຂວາງບໍ� ໃຫຼເ້ດັກພິື່ການໄດຮ້ຽນນາໍຄທີ່� ມຄີນຸນະພື່າບ.

ຄວາມຫຼຼາກຫຼຼາຍຂອງຄມ່ກັຈັະຫຼຼາ້ຫຼຼງັກວ�າຄວາມຫຼຼາກຫຼຼາຍຂອງປະຊາກອນ. ບາງຄ ັງ້ ບນັຫຼານີເ້ປັນຜິນົສບືເນື�ອງມາຈັາກບນັຫຼາໂຄງສາ້ງທີ�   
ກດີກນັສະມາຊກິຂອງກຸ�ມຜິ່ດ້ອ້ຍໂອກາດບໍ� ໃຫຼໄ້ດຮ້ບັວດຸທິ, ເມ ື�ອມວີດຸທິແລວ້ກບໍໍ� ໄດສ້ອນຢ່�ໂຮງຮຽນ ແລະ ບໍ� ຖກືຮກັສາໄວໃ້ຫຼສ້ດິສອນຕໍ� ໄປ. 

 ລະບບົຄວນຮບັຮ່ວ້ �າ ຄເ່ຫົຼຼ� ານີສ້າມາດຍ່ໜ້ຶ່ນ່ການຮວມເອົາທກຸຄນົ ໂດຍການໃຫຼຂ້ໍມ້ນ່ລະອຽດຕ�າງໝ່� ແລະ ການເຮັດໜຶ່າ້ທີ� ເປັນແບບຢ�າງແກ�
ນກັຮຽນທກຸຄນົ. ໃນປະເທດອນິເດຍ, ອດັຕາສ�ວນຂອງຄຈ່ັາກວນັນະຕ ໍ�າ, ເຊິ� ງມສີ�ວນປະກອບ 16% ຂອງປະຊາກອນໃນປະເທດໄດເ້ພີື່� ມຂຶນ້
ຈັາກ 9% ຫຼາ 13% ໃນລະຫຼວ�າງປີ 2005 ແລະ 2013.

ໂຮງຮຽນ
ການຮວມເອົາທກຸຄນົເຂ້ົາໃນການສຶກສາຮຽກຮອ້ງໃຫຼ້ມໂີຮງຮຽນທີ� ມລີກັສະນະຮຽນຮ�ວມ. ປະເພື່ນປີະຕິບດັໂຮງຮຽນ - ຄນຸຄ�າ ແລະ  
ຄວາມເຊື� ອຖທີື� ລະອຽດ ແລະ ຊດັເຈັນ ລວມທງັຄວາມສາໍພື່ນັລະຫຼວ�າງບກຸຄນົທີ� ກາໍນດົສະພື່າບແວດລອ້ມຂອງໂຮງຮຽນ - ມຄີວາມເຊື� ອມໂຍງ
ກບັການພື່ດັທະນາດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ອາລມົ ແລະ ຄວາມເປັນຢ່�ທີ� ດຂີອງນກັຮຽນ. ສດັສ�ວນຂອງນກັຮຽນທີ� ຮ່ສ້ກຶວ�າຕວົເອງເປັນສ�ວນໜຶຶ່� ງໃນ
ໂຮງຮຽນຢ່�ໃນບນັດາປະເທດສະມາຊກິອງົການເພືື່� ອການຮ�ວມມເືສດຖະກດິ ແລະ ການພື່ດັທະນາ (OECD) ແມ �ນຫຸຼຼດລງົຈັາກ 82% ໃນປີ 

 2003 ເປັນ 73% ໃນປີ 2015 ເນື�ອງຈັາກສດັສ�ວນຂອງນກັຮຽນທີ� ມພ້ືີື່ນຖານເປັນຜິ່ອ້ບົພື່ະຍບົເພີື່� ມຂຶນ້ ແລະ ລະດບັຄວາມຮ່ສ້ກຶເປັນສ�ວນ
ໜຶຶ່� ງຂອງຄນົທອ້ງຖິ�ນຫຸຼຼດລງົ.

ຜິ່ອ້າໍນວຍການໂຮງຮຽນຄວນສ ົ�ງເສມີການແບ�ງປນັວໄິສທດັກ�ຽວກບັການຮວມເອົາທກຸຄນົ. ຜິ່ອ້າໍນວຍການໂຮງຮຽນສາມາດແນະນາໍວທີິການ 
ສອນໃນຮບ່ແບບການຮຽນຮ�ວມ ແລະ ວາງແຜິນກດິຈັະກາໍການພື່ດັທະນາວຊິາຊບີ. ການສກຶສາລະຫຼວ�າງປະເທດກ�ຽວກບັຄທີ່� ສອນນກັຮຽນ 
ທີ� ມຄີວາມຕອ້ງການພິື່ເສດໃນບນັດາໂຮງຮຽນປກົກະຕພິື່ບົວ�າ ຜິ່ທີ້� ໄດຮ້ບັການຊີນ້າໍດາ້ນການສດິສອນຫຼຼາຍໄດລ້າຍງານວ�າມຄີວາມຕອ້ງການ

 ດາ້ນການພື່ດັທະນາວຊິາຊບີຕ ໍ�າກວ�າ. ໃນຂະນະທີ� ວຽກງານຂອງຜິ່ອ້າໍນວຍການໂຮງຮຽນແມ �ນມຄີວາມສບັສນົຫຼຼາຍຂຶນ້, ເກອືບ 1 ໃນ 5 
 (ເພີື່� ມຂຶນ້ເປັນເຄິ� ງໜຶຶ່� ງໃນປະເທດໂຄເອເຊຍ) ທີ� ບໍ� ໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົກ �ຽວກບັການຊີນ້າໍດາ້ນການສດິສອນ. ໃນລະບບົການສກຶສາ 47 ລະບບົ, 

15% ຂອງຜິ່ອ້າໍນວຍການໂຮງຮຽນ (ເພີື່� ມຂຶນ້ເປັນຫຼຼາຍກວ�າ 60% ໃນປະເທດຫຼວຽດນາມ) ໄດລ້າຍງານວ�າມຄີວາມຕອ້ງການສງ່ທາງ ດາ້ນການພື່ດັທະນາວຊິາຊບີໃນການສ ົ�ງເສມີຄວາມສະເໝີພື່າບ ແລະ ຄວາມຫຼຼາກຫຼຼາຍ.

ການຂ ົ�ມເຫັຼງ ແລະ ຄວາມຮນຸແຮງໃນໂຮງຮຽນເຮັດໃຫຼເ້ກດີມກີານກດີກ ັນ້. ໜຶຶ່� ງໃນສາມຂອງເດັກທີ� ມອີາຍ ຸ11-15 ປີ ແມ �ນຖກືຂ ົ�ມເຫັຼງຢ່�ໃນໂຮງຮຽນ. 
ເດັກທີ� ຖກືເບິ� ງວ�າເປັນຜິ່ທີ້� ແຕກຕ�າງຈັາກບນັທດັຖານທາງສງັຄມົ ຫືຼຼ ອດຸມົການ ມກັຈັະຕກົເປັນເຫຼຍື�ອຫຼຼາຍທີ� ສດຸ, ລວມເຖງິກຸ�ມຄນົສ�ວນນອ້ຍທາງເພື່ດ, 
ຊນົເຜົິ� າ ແລະ ສາສະໜຶ່າ, ຜິ່ທ້ກຸຍາກ ແລະ ຜິ່ທີ້� ມຄີວາມຕອ້ງການພິື່ເສດ. ນກັຮຽນທີ� ເປັນເລສບຽນ, ເກ, ມລີດົນຍິມົທງັສອງເພື່ດ, ຂາ້ມເພື່ດ 
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ບົດລາຍງານການຕິດຕາມການສຶກສາໂລກ 2020ສັງລວມ



ແລະ ມຄີວາມກາໍກວມທາງເພື່ດ ໃນປະເທດນວິຊແີລນແມ �ນມກັຈັະຖກືຂ ົ�ມເຫັຼ� ງຫຼຼາຍກວ�າເຖງິສາມເທົ� າ. ໃນປະເທດອກ່ນັດາ, 84% ຂອງເດັກ 
ພິື່ການມປີະສບົການກ�ຽວກບັຄວາມຮນຸແຮງຈັາກໝ່�ເພືື່� ອນ ຫືຼຼ ຄ ່ ທຽບກບັ 53% ຂອງເດັກທີ� ບໍ� ພິື່ການ. ການບໍລິຫຼານຈັດັການໃນຫຼອ້ງຮຽນ, 
ການໃຫຼ້ຄາໍແນະນາໍ ແລະ ນະໂຍບາຍ ຄວນຈັະກາໍນດົຄວາມຮບັຜິິດຊອບຂອງບຸກຄະລາກອນ ແລະ ການປະຕິບດັເພືື່� ອປ້ອງກນັ 
ແລະ ແກໄ້ຂບນັຫຼາການຂ ົ�ມເຫັຼງ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງ. ວິທີການລງົໂທດບໍ� ຄວນມາປ�ຽນແທນການຊ�ວຍເຫືຼຼອນກັຮຽນ ແລະ  
ການສາ້ງສະພື່າບແວດລອ້ມທີ� ໃຫຼຄ້ວາມເຄົາລບົນບັຖ.ື

ໂຮງຮຽນຄວນຈັະເປັນບ�ອນທີ� ປອດໄພື່ ແລະ ສາມາດເຂ້ົາເຖງິໄດ.້ ເສ້ັນທາງມາໂຮງຮຽນ, ການອອກແບບອາຄານ ແລະ ສິ� ງອາໍນວຍ 
ຄວາມສະດວກດາ້ນສຂຸະອະນາໄມ ມກັຈັະເຮັດຜິິດຫຼຼກັການຂອງການເຂ້ົາເຖງິ, ການຍອມຮບັ ແລະ ການປບັຕວົ. ຫຼຼາຍກວ�າ 1 ສ�ວນ 4 ຂອງ 
ເດັກຍງິ ໃນ 11 ປະເທດຈັາກພື່າກພ້ືື່ນອາຟຣີກິາ, ອາຊ ີແລະ ອາເມລິກາລາຕນີ ລາຍງານວ�າບໍ� ເຄຍີ ຫືຼຼ ເກອືບຈັະບໍ� ເຄຍີມຄີວາມຮ່ສ້ກຶປອດໄພື່ 
ໃນເວລາເດນີທາງໄປ-ກບັຈັາກໂຮງຮຽນ. ບໍ� ມໂີຮງຮຽນໃດໃນປະເທດບລ່ນຸດ,ີ ໄນເຈັ ີ ແລະ ຊາມວົ ທີ�  ‘ປບັປງຸໂຄງລ�າງພ້ືື່ນຖານ ແລະ 
ອປຸະກອນສາໍລບັນກັຮຽນທີ� ພິື່ການ’. ໃນປະເທດສະໂລວາເກຍ, 15% ຂອງໂຮງຮຽນປະຖມົສກຶສາ ແລະ 21% ຂອງໂຮງຮຽນມດັທະຍມົສກຶສາ 
ຕອນຕ ົນ້ທີ� ໄດຕ້າມມາດຕະຖານດ ັ�ງກ �າວ. ຫຼຼກັຖານສມົທຽບທີ�ໜຶ່າ້ເຊື�ອຖໄືດຍ້ງັມຄີວາມຫຼຍຸງ້ຍາກ ເນື�ອງຈັາກມາດຕະຖານຂອງບນັດາປະເທດແມ �ນ

 ແຕກຕ�າງກນັ ແລະ ບນັດາໂຮງຮຽນກໍ�ບໍ�ທນັໄດຄ້ບົທກຸອງົປະກອບຂອງມາດຕະຖານ. ນອກຈັາກນີ,້ ຄວາມສາມາດໃນການຕດິຕາມຍງັບໍ�ທນັເຂັມ້ແຂງ 
ແລະ ຂໍມ້ນ່ກໍ�ຍງັບໍ� ທນັໄດຮ້ບັການກວດສອບຢ�າງເປັນອດິສະຫຼຼະ.

ໂຄງລ�າງພ້ືື່ນຖານທີ� ສາມາດເຂ້ົາເຖງິໄດຍ້ງັບໍ� ທນັຕອບສະໜຶ່ອງໝດົທກຸຄນົ. ສນົທິສນັຍາວ�າດວ້ຍສິດທິຄນົພິື່ການຮຽກຮອ້ງໃຫຼມ້ກີານອອກ
ແບບສາກນົເພືື່� ອເພີື່� ມຮບ່ແບບການເຮັດວຽກ ແລະ ຕອບສະໜຶ່ອງຕໍ� ຄວາມຕອ້ງການຂອງທກຸຄນົ, ບໍ� ວ�າຈັະເປັນອາຍຸ, ຂະໜຶ່າດ ຫືຼຼ  
ຄວາມສາມາດ. ການລວມເອົາສິ� ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກທີ� ສາມາດເຂ້ົາເຖງິໄດຢ້�າງເຕັມຮບ່ແບບຕ ັງ້ແຕ�ເລີ� ມຕ ົນ້ເຮັດໃຫຼມ້ຕີ ົນ້ທຶນເພີື່� ມຂຶນ້ 1%, 

 
ທຽບກບັ 5% ຫືຼຼ ຫຼຼາຍກວ�າ ຫຼຼງັຈັາກສາ້ງສາໍເລັດແລ້ວ. ໂຄງການຊ�ວຍເຫືຼຼອໄດຊ້�ວຍເຜີິຍແຜິ�ຫຼຼກັການຂອງການອອກແບບສາກນົ. 

 ໂຮງຮຽນຂອງປະເທດອນິໂດເນເຊຍທີ� ໄດຮ້ບັການກໍ�ສາ້ງຈັາກການຊ�ວຍເຫືຼຼອຈັາກອດົສະຕາລີລວມມຫີຼອ້ງນ ໍາ້, ຮາວຈັບັ ແລະ ທາງລາດສາໍລບັ
ຄນົພິື່ການທີ� ສາມາດເຂ້ົາເຖງິໄດ;້ ລດັຖະບານໄດໃ້ຊມ້າດຕະການທີ� ຄາ້ຍຄກືນັສາໍລບັໂຮງຮຽນໃໝ�ທກຸຫຼຼງັ.

ເຕັກໂນໂລຊສີິ� ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກສາມາດກາໍນດົການມສີ�ວນຮ�ວມ ຫືຼຼ ຄວາມດອ້ຍໂອກາດ. ອປຸະກອນອາໍນວຍຄວາມສະດວກໝາຍ
ເຖງິເຕັກໂນໂລຊກີານປ້ອນຂໍມ້ນ່ (ແປ້ນພິື່ມທີ� ປບັໄດ ້ ແລະ ການຄວບຄມຸການປ້ອນຂໍມ້ນ່ຂອງຄອມພິື່ວເຕີ, ການປ້ອນຂໍມ້ນ່ດວ້ຍຄາໍເວ້ົາ, 

 ຊອບແວການຂຽນຕາມຄາໍບອກ) ແລະ ເຕັກໂນໂລຊກີານສ ົ�ງຂໍມ້ນ່ອອກ (ໂປຼແກມຼອ�ານໜຶ່າ້ຈັ ໍ ແລະ ແວ�ນຂະຫຼຍາຍ, ເຄື� ອງພິື່ມສາມມິຕິ,ິ  
ໂປຼແກມຼຈັດົບນັທຶກໜຶ່ງັສໂືພື່ງສາໍລບັຄນົຕາບອດ). ລະບບົການສື�ສານທາງເລອືກ ແລະ ເພີື່� ມເຕມີຖກືນາໍມາໃຊແ້ທນຄາໍເວ້ົາ. ລະບບົອາໍນວຍຄວາມ 
ສະດວກໃນການຟງັຊ�ວຍປບັປງຸຄວາມຊດັເຈັນຂອງສຽງ ແລະ ຫຼຸຼດຜິ�ອນສຽງລບົກວນອອ້ມຂາ້ງ. ເຕັກໂນໂລຊດີ ັ�ງກ �າວຊ�ວຍໃຫຼອ້ດັຕາການຈັບົຊ ັນ້,

 ການເຫັຼນຄນຸຄ�າໃນຕນົເອງ ແລະ ມຄີວາມຄິດໃນແງ �ດເີພີື່� ມຂຶນ້, ແຕ�ມກັຈັະບໍ� ສາມາດນາໍໃຊໄ້ດເ້ນື� ອງຈັາກຂາດແຄນຊບັພື່ະຍາກອນ ຫືຼຼ 
ບໍ� ໄດນ້າໍໃຊຢ້�າງມປີະສດິທິພື່າບ ເນື�ອງຈັາກຂາດການສກຶສາຄ.່

ນກັຮຽນ, ຜິ່ປ້ກົຄອງ ແລະ ຊຸມຊນົ
ນາໍເອົາປະສບົການຂອງນກັຮຽນທີ� ດອ້ຍໂອກາດເຂ້ົາມາພິື່ຈັາລະນາ. ການສະແດງພື່ະຍານຫຼຼກັຖານທີ� ກ �ຽວກບັຄວາມຄດິເຫັຼນຂອງນກັຮຽນທີ� ດອ້ຍ  
ໂອກາດໂດຍບໍ� ແຍກພື່ວກເຂົາອອກມາແມ �ນເປັນເລື� ອງຫຼຍຸງ້ຍາກ. ຄວາມເພິື່� ງພໍື່ໃຈັຂອງພື່ວກເຂົາຕໍ� ການຮວມເອົາທກຸຄນົແມ �ນໄດສ້ະແດງໃຫຼ ້
ເຫັຼນວ�າມນັຂຶນ້ກບັຄວາມສ�ຽງ, ປະເພື່ດຂອງໂຮງຮຽນທີ� ເຂ້ົາຮ�ວມ, ປະສບົການທີ� ແຕກຕ�າງແຕ�ລະປະເພື່ດຂອງໂຮງຮຽນ, ແລະ ລະດບັ ແລະ 

 ຄວາມຮອບຄອບຂອງການສະໜຶ່ບັສະໜຶ່ນ່ສະເພື່າະທາງ. ນກັຮຽນທີ� ມຄີວາມສ�ຽງໃນໂຮງຮຽນປກົກະຕອິາດຈັະເພິື່� ງພໍື່ໃຈັໃນການແຍກເພືື່� ອໄດ້
ຮບັຄວາມເອົາໃຈັໃສ�ເພີື່� ມຂຶນ້ ຫືຼຼ ຫຸຼຼດຜິ�ອນສຽງລບົກວນ. ການຈັບັຄ່�ນກັຮຽນກບັໝ່�ນກັຮຽນດວ້ຍກນັທີ� ເປັນຄນົພິື່ການສາມາດເພີື່� ມຄວາມເຂ້ົາໃຈັ
ແລະ ການຍອມຮບັ, ເຖງິແມ �ນວ�າວທີິນີອ້າດບໍ� ຮບັປະກນັການຮວມເອົາທກຸຄນົເມ ື�ອຢ່�ນອກໂຮງຮຽນ.

ປະຊາກອນສ�ວນໃຫຼຍ�ມແີນວໂນມ້ທີ� ຈັະມທີດັສະນະຄະຕຕໍິ� ກ ຸ�ມຄນົແບບເໝົາລວມຕໍ� ນກັຮຽນກຸ�ມນອ້ຍ ແລະ ດອ້ຍໂອກາດ. ທດັສະນະຄະຕທິາງ
ລບົເຮັດໃຫຼກ້ານຍອມຮບັກນັໜຶ່ອ້ຍລງົ, ເກດີມກີານແຍກຕວົ ແລະ ມກີານຂ ົ�ມເຫັຼງ. ຜິ່ອ້ບົພື່ະຍບົຊເີຣີຍໃນປະເທດຕລຸະກຮີ່ສ້ກຶວ�າມອີະຄະຕຕໍິ�
ກ ຸ�ມຄນົແບບເໝົາລວມໃນທາງລບົທີ� ເຮັດໃຫຼເ້ກດີມຄີວາມຊມືເສ້ົາ, ການສາ້ງຮອຍດ�າງ ແລະ ຄວາມຫຼ�າງເຫີຼນອອກຈັາກໂຮງຮຽນ. ທດັສະນະ
ຄະຕຕໍິ� ກ ຸ�ມຄນົແບບເໝົາລວມສາມາດຫຸຼຼດຄວາມຄາດຫຼວງັ ແລະ ການນບັຖຕືນົເອງຂອງນກັຮຽນລງົໄດ.້ ໃນປະເທດສະວດິເຊແີລນ, ເດັກຍງິ
ມທີດັສະນະວ�າ ພື່ວກເຂົາມຄີວາມເໝາະສມົໜຶ່ອ້ຍກວ�າເດັກຊາຍໃນດາ້ນວທິະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊ,ີ ວສິະວະກາໍສາດ ແລະ ຄະນະນດິສາດ, 

 ເຊິ� ງເຮັດໃຫຼພ້ື່ວກເຂົາຫຼຍໍທໍ້ຕໍ້� ການບກຸບນືເອົາວດຸທິທາງດາ້ນນີ.້ ຄສ່າມາດສ່ຊ້ນົກບັການຈັາໍແນກໃນການສກຶສາ ຫືຼຼ ອາດຈັະເຮັດໃຫຼກ້ານຈັາໍແນກ
 ຍງັສບືຕໍ� . ຄຄ່ະນດິສາດໃນເມອືງເຊົາ ປາວໂລ ປະເທດເບຼຊນິ ມແີນວໂນມ້ທີ� ຈັະໃຫຼນ້ກັຮຽນຜິິວຂາວຜິ�ານການສອບເສັງຫຼຼາຍກວ�ານກັຮຽນທີ� ມ ີ
 ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະພຶື່ດດແີຕ�ເປັນຄນົຜີິວດາໍ. ຄໃ່ນປະເທດຈັນີມກີານຍອມຮບັນກັຮຽນທີ� ອບົພື່ະຍບົມາຈັາກຊນົນະບດົໜຶ່ອ້ຍກວ�ານກັຮຽນ

ທີ� ຢ່�ໃນເມອືງ.

ຜິ່ປ້ກົຄອງເປັນຜິ່ຂ້ບັເຄື� ອນແຕ�ຍງັຕໍ� ຕາ້ນການສກຶສາຮຽນຮ�ວມ. ຜິ່ປ້ກົຄອງອາດຈັະຍງັຍດຶຖຄືວາມເຊື� ອທີ� ສ ົ�ງເສມີການຈັາໍແນກກ�ຽວກບັດາ້ນເພື່ດ, 
ຄວາມພິື່ການ, ຊນົເຜົິ� າ, ເຊືອ້ຊາດ ຫືຼຼ ສາສະໜຶ່າ. ມຜີິ່ປ້ກົຄອງປະມານ 15% ໃນປະເທດເຢຍລະມນັ ແລະ 59% ໃນຮງົກງົ ປະເທດຈັນີ, 
ທີ� ຢາ້ນວ�າເດັກພິື່ການຈັະລບົກວນການຮຽນຂອງຄນົອື� ນ. ຖາ້ມທີາງເລືອກ, ຜິ່ປ້ກົຄອງກຕໍອ້ງການສ ົ�ງລກ່ທີ� ມຄີວາມສ�ຽງໄປໂຮງຮຽນທີ� ຮບັປະກນັ 
ຄວາມເປັນຢ່�ທີ� ດ.ີ ພື່ວກເຂົາຈັາໍເປັນຕອ້ງເຊື� ອໝ ັນ້ວ�າໂຮງຮຽນປກົກະຕສິາມາດຕອບສະໜຶ່ອງຄວາມຕອ້ງການຂອງພື່ວກເຂົາ. ເມ ື�ອໂຮງຮຽນ
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ບົດລາຍງານການຕິດຕາມການສຶກສາໂລກ 2020 ສັງລວມ



ຮຽກຮອ້ງຫຼຼາຍຂຶນ້ຕາມອາຍ,ຸ ຜິ່ປ້ກົຄອງຂອງເດັກໂອຕິສຕິກອາດຈັະໄດຊ້ອກຫຼາໂຮງຮຽນທີ� ສອດຮບັກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງພື່ວກເຂົາໄດ້
 ດກີວ�າ. ໃນລດັຄວນີແລນ ປະເທດອດົສະຕາລີ, 37% ຂອງນກັຮຽນໃນໂຮງຮຽນພິື່ເສດຍາ້ຍມາຈັາກໂຮງຮຽນປກົກະຕ.ິ

ການເລືອກໂຮງຮຽນຂອງຜິ່ປ້ກົຄອງສ ົ�ງຜິນົຕໍ� ການຮວມເອົາທກຸຄນົ ແລະ ການແບ�ງແຍກ. ຄອບຄວົທີ� ມທີາງເລືອກອາດຫີຼຼກລ�ຽງໂຮງຮຽນທອ້ງຖິ�ນ
ທີ� ດອ້ຍໂອກາດ. ໃນຕວົເມອືງຂອງແດນມາກ, ການເພີື່� ມຂຶນ້ 7 ຈັດຸສ�ວນຮອ້ຍຂອງສ�ວນແບ�ງຂອງນກັຮຽນທີ� ເປັນຜິ່ອ້ບົພື່ະຍບົກ�ຽວຂອ້ງກບັການ
ເພີື່� ມຂຶນ້ 1 ຈັດຸສ�ວນຮອ້ຍໃນສ�ວນແບ�ງຂອງນກັຮຽນທອ້ງຖິ�ນທີ� ເຂ້ົາຮຽນໃນໂຮງຮຽນເອກະຊນົ. ໃນປະເທດເລບານອນ, ຜິ່ປ້ກົຄອງສ�ວນໃຫຼຍ�
ນຍິມົໂຮງຮຽນເອກະຊນົຕາມສາຍສາສະໜຶ່າ. ໃນປະເທດມາເລເຊຍ, ໂຮງຮຽນເອກະຊນົຈັດັຕ ັງ້ຂຶນ້ໂດຍກຸ�ມຊນົເຜົິ� າ ແລະ ມຄີວາມແຕກຕ�າງ
ກນັທາງດາ້ນຄນຸນະພື່າບ ນາໍໄປສ່�ການຈັາໍແນກຊ ັນ້ຄນົ ເຖງິແມ �ນລດັຖະບານຈັະມມີາດຕະການໃນການຢດຸເຊົາການແບ�ງແຍກໂຮງຮຽນກຕໍາມ. 
ທ ັງ້ໆທີ� ມທີ�າແຮງຂອງການສກຶສາທາງໄກ ແລະ ແບບອອນລາຍສາໍລບັການຮວມເອົາທກຸຄນົ, ຄວາມນຍິມົຂອງຜິ່ປ້ກົຄອງຕໍ� ການຮຽນແບບແຍກ
ໂດຍຜິ�ານການຮຽນຢ່�ບາ້ນເປັນບດົພິື່ສດ່ໃຫຼເ້ຫັຼນຂໍຈ້ັາໍກດັຂອງການສກຶສາຮຽນຮ�ວມ. 

ຜິ່ປ້ກົຄອງຂອງເດັກພິື່ການມກັຈັະພື່ບົວ�າຕນົເອງຕກົຢ່�ໃນສະຖານະການທີ� ຫຼຍຸງ້ຍາກ. ຜິ່ປ້ກົຄອງຕອ້ງການຄວາມຊ�ວຍເຫືຼຼອໃນການປະເມນີໃນ
ເບືອ້ງຕ ົນ້ ແລະ ການບໍລິຫຼານຈັດັການກບັລກ່ຂອງພື່ວກເຂົາ ເຊັ� ນ: ການນອນ, ຄວາມປະພຶື່ດ, ການລຽ້ງດ,່ ການໃຫຼຄ້ວາມອບົອຸ�ນໃຈັ ແລະ 
ການດແ່ລ. ໂຄງການຊ�ວຍເຫືຼຼອໃນໄລຍະຕ ົນ້ນີສ້າມາດຊ�ວຍໃຫຼພ້ື່ວກເຂົາເຕບີໃຫຼຍ�ດວ້ຍຄວາມໝັນ້ໃຈັໃນການນາໍໃຊກ້ານບໍລິການອື� ນໆ ແລະ 

 ເຂ້ົາຮຽນໃນໂຮງຮຽນປກົກະຕ.ິ ໂຄງການສະໜຶ່ບັສະໜຶ່ນ່ເຊິ� ງກນັແລະກນັສາມາດສາ້ງຄວາມສາມກັຄ,ີ ຄວາມໝັນ້ໃຈັ ແລະ ສະໜຶ່ອງຂໍມ້ນ່.  
ຜິ່ປ້ກົຄອງທີ� ເປັນຄນົພິື່ການສ�ວນໃຫຼຍ�ແມ �ນເປັນຜິ່ທ້ກຸຍາກ, ມກີານສກຶສາໜຶ່ອ້ຍ ແລະ ມອີປຸະສກັໃນການໄປໂຮງຮຽນ ຫືຼຼ ຮ�ວມງານກບັຄ.່ 
ໃນປະເທດຫຼວຽດນາມ, ລກ່ຂອງຜິ່ປ້ກົຄອງທີ� ເປັນຄນົພິື່ການມອີດັຕາການເຂ້ົາຮຽນຕ ໍ�າກວ�າ 16%.

ສງັຄມົພື່ນົລະເຮອືນເປັນຜິ່ສ້ະໜຶ່ບັສະໜຶ່ນ່ ແລະ ເຝ້ົາລະວງັສດິທິໃນການສກຶສາຮຽນຮ�ວມ. ອງົການຈັດັຕ ັງ້ສາໍລບັຄນົພິື່ການ, ອງົການຈັດັຕ ັງ້ຂອງ 
ຄນົພິື່ການ, ສະມາຄມົຜິ່ປ້ກົຄອງຂ ັນ້ພ້ືື່ນຖານ ແລະ ອງົການຈັດັຕ ັງ້ສາກນົທີ� ບໍ� ຂຶນ້ກບັລດັຖະບານ (NGOs) ທີ� ເຄື� ອນໄຫຼວໃນການພື່ດັທະນາ  
ແລະ ຕດິຕາມຄວາມຄບືໜຶ່າ້ດາ້ນການສກຶສາຕາມພື່ນັທະສນັຍາຂອງລດັຖະບານ, ດາໍເນນີການຕໍ� ສ່ເ້ພືື່� ອໃຫຼບ້ນັລສຸດິທິຕ�າງໆ ແລະ ປ້ອງກນັ
ການລະເມດີສດິທິໃນການສກຶສາຮຽນຮ�ວມ. ໃນປະເທດອາເມເນຍ, ການຕໍ� ສ່ຂ້ອງ NGO ອງົການໜຶຶ່� ງ ສ ົ�ງຜິນົໃຫຼເ້ກດີຂອບກດົໝາຍ ແລະ  
ງບົປະມານສາໍລບັການເລີ� ມການສກຶສາຮຽນຮ�ວມທົ�ວປະເທດໃນປີ 2025.

ກຸ�ມສງັຄມົພື່ນົລະເຮອືນໃຫຼບໍ້ລິການດາ້ນການສກຶສາຕາມສນັຍາຂອງລດັຖະບານ ຫືຼຼ ແມ �ນຂໍລ້ິເລີ� ມຂອງພື່ວກເຂົາເອງ. ການບໍລິການເຫົຼຼ� ານີ້
ອາດຈັະສະໜຶ່ບັສະໜຶ່ນ່ກຸ�ມຄນົທີ� ລດັຖະບານເຂ້ົາບໍ� ເຖງິ (ຕວົຢ�າງ: ເດັກນອ້ຍຂາ້ງຖະໜຶ່ນົ) ຫືຼຼ ເປັນທາງເລືອກຂອງການບໍລິການພື່າກລດັ. 
ນະໂຍບາຍການສກຶສາຮຽນຮ�ວມຂອງປະເທດການາຮຽກຮອ້ງໃຫຼບ້ນັດາອງົການ NGOs ລະດມົແຫຼຼ�ງທຶນ, ໂຄສະນາໃຫຼມ້ກີານສະໜຶ່ບັສະໜຶ່ນ່
ທຶນເພີື່� ມ, ປະກອບສ�ວນເຂ້ົາໃນການພື່ດັທະນາໂຄງລ�າງພ້ືື່ນຖານ ແລະ ມສີ�ວນຮ�ວມໃນການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜິນົ. ລດັຖະບານຂອງ
ປະເທດອບັການສິຖານສະໜຶ່ບັສະໜຶ່ນ່ການສກຶສາທີ� ໃຊຊຸ້ມຊນົເປັນຖານເຊິ� ງຕອ້ງຂຶນ້ກບັຄນົທອ້ງຖິ�ນ. ເຖງິຢ�າງໃດກໍ�ຕາມໂຮງຮຽນທີ�  NGOs 
ສາ້ງຕ ັງ້ຂຶນ້ສາໍລບັກຸ�ມສະເພື່າະອາດຈັະສ ົ�ງເສມີການແບ�ງແຍກຫຼຼາຍກວ�າທີ� ຈັະເປັນການຮວມເອົາທກຸຄນົເຂ້ົາໃນການສກຶສາ. ພື່ວກເຂົາຄວນເຮັດ
ໃຫຼມ້ນັສອດຄ�ອງກບັນະໂຍບາຍ ແລະ ບໍ� ໃຫຼເ້ຮັດຊ ໍາ້ຄນືການບໍລິການທີ� ຜິ�ານມາ ຫືຼຼ ບໍ� ໃຫຼແ້ຂ�ງຂນັພື່ຽງເພືື່� ອເງນິທຶນທີ� ຈັາໍກດັ.
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ຂໍສ້ະເໜີຶ່ແນະ
ທກຸຄນົກໍ�ຄທືງັໝດົ: ຄວາມຫຼຼາກຫຼຼາຍຂອງຜິ່ຮ້ຽນແມ �ນຈັດຸແຂງທີ� ຄວນຖກືຍກົຍອ້ງ

ທ ົ�ວໂລກໄດໃ້ຫຼຄ້າໍໝ ັນ້ສນັຍາຕໍ� ກບັການສກຶສາຮຽນຮ�ວມໂດຍບໍ� ໄດແ້ມ �ນຍອ້ນຄວາມບງັເອນີ ແຕ�ຍອ້ນວ�າມນັແມ �ນພ້ືື່ນຖານຂອງລະບບົການສກຶສາ
ທີ� ມຄີນຸນະພື່າບທີ� ຊ�ວຍໃຫຼເ້ດັກ, ໄວໜຶຸ່�ມ ແລະ ຜິ່ໃ້ຫຼຍ�ທກຸຄນົໄດຮ້ຽນຮ່ ້ແລະ ເຕມີເຕັມຄວາມສາມາດທີ� ບ ົ�ມຊອ້ນຂອງພື່ວກເຂົາ. ເພື່ດ, ອາຍ,ຸ 

 ທີ� ຕ ັງ້, ຄວາມທກຸຢາກ, ຄວາມພິື່ການ, ຊນົເຜົິ� າ, ຜິ່ດ້ອ້ຍໂອກາດ, ພື່າສາ, ສາສະໜຶ່າ, ຜິ່ຍ້ກົຍາ້ຍຖິ�ນຖານມາໃໝ� ຫືຼຼ ຜິ່ຍ້ກົຍາ້ຍຖິ�ນຖານ
ອອກໄປ, ລດົນຍິມົທາງເພື່ດ ຫືຼຼ ຄວາມເປັນຕວົຕນົທາງເພື່ດ, ການຕດິຄກຸ, ຄວາມເຊື� ອ ແລະ ທດັສະນະຄະຕບໍິ� ຄວນເປັນພ້ືື່ນຖານຂອງ 
ການຈັາໍແນກຜິ່ໃ້ດຜິ່ໜຶ້ຶ່� ງໃນການມສີ�ວນຮ�ວມ ແລະ ມປີະສບົການໃນການສກຶສາ. ເງ ື�ອນໄຂເບືອ້ງຕ ົນ້ແມ �ນຕອ້ງເບິ� ງວ�າ ຄວາມຫຼຼາກຫຼຼາຍຂອງ

 ຜິ່ຮ້ຽນບໍ�ແມ �ນບນັຫຼາ ແຕ�ເປັນໂອກາດ. ການຮວມເອົາທກຸຄນົຈັະບໍ�ສາມາດບນັລໄຸດຖ້າ້ຫຼາກເຫັຼນວ�າມນັເປັນຄວາມບໍ�ສະດວກ ຫືຼຼ ຖາ້ຄນົເຮົາປກົປິດ
ຄວາມເຊື� ອວ�າລະດບັຄວາມສາມາດຂອງຜິ່ຮ້ຽນນ ັນ້ຈັະບໍ� ປ�ຽນແປງ. ລະບບົການສກຶສາຕອ້ງຕອບສະໜຶ່ອງຄວາມຕອ້ງການຂອງຜິ່ຮ້ຽນທກຸໆຄນົ.

ຂໍສ້ະເໜີຶ່ແນະດ ັ�ງຕໍ� ໄປນີໄ້ດຄ້າໍນງຶເຖງິບນັດາອປຸະສກັທີ� ຝງັຮາກເລິກ ແລະ ຂອບເຂດກວາ້ງຂອງບນັຫຼາທີ� ຕິດພື່ນັກບັການຮວມເອົາທກຸຄນົ,  
ເຊິ� ງຂ ົ�ມຂ່�ຕໍ� ກບັໂອກາດໃນການບນັລເຸປ້ົາໝາຍປີ 2030 ຂອງໂລກ.

1 ເປີດກວາ້ງຄວາມເຂ້ົາໃຈັຕໍ� ກບັການສກຶສາຮຽນຮ�ວມ: ມນັຄວນຈັະລວມເອົາຜິ່ຮ້ຽນທກຸໆຄນົ, ໂດຍບໍ� ຄາໍນງຶເຖງິເອກະລກັ, 
ປະຫຼວດັຄວາມເປັນມາ ຫືຼຼ ຄວາມສາມາດ. 

ເຖງິແມ �ນວ�າສດິທິໃນການໃຫຼກ້ານສກຶສາຮຽນຮ�ວມກວມເອົາຜິ່ຮ້ຽນທງັໝດົ, ຫຼຼາຍລດັຖະບານກໍ�ຍງັບໍ� ທນັໄດອ້ງີໃສ�ກດົໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ
ການປະຕບິດັຕໍ� ຫຼຼກັການນີ.້ ລະບບົການສກຶສາ, ເຊິ� ງຍກົຍອ້ງຄວາມຫຼຼາກຫຼຼາຍ ແລະ ເຊື� ອວ�າທກຸຄນົເພີື່� ມຕື� ມຄນຸຄ�າ, ມທີ�າແຮງບ ົ�ມຊອ້ນ ແລະ
ຄວນໄດຮ້ບັການປະຕິບດັຢ�າງມກີຽດສກັສ,ີ ເຮັດໃຫຼທ້ກຸຄນົສາມາດຮຽນບໍ� ພື່ຽງແຕ�ຄວາມຮ່ພ້ື້ື່ນຖານເທົ� ານ ັນ້ແຕ�ຍງັມທີກັສະທີ� ຫຼຼາກຫຼຼາຍທີ� ໂລກ 

 ຕອ້ງການເພືື່� ອສາ້ງສງັຄມົທີ� ມຄີວາມຍນືຍງົ. ສິ� ງນີບໍ້� ແມ �ນກ�ຽວກບັການສາ້ງກມົການສກຶສາຮຽນຮ�ວມ, ກງົກນັຂາ້ມ, ມນັແມ �ນການບໍ� ຈັາໍແນກ 
 ບກຸຄນົໃດບກຸຄນົໜຶຶ່� ງ, ບໍ� ປະຕເິສດຜິ່ໃ້ດຜິ່ໜຶ້ຶ່� ງ, ສາ້ງທກຸເງ ື�ອນໄຂທີ� ເໝາະສມົເພືື່� ອຕອບສະໜຶ່ອງຄວາມຕອ້ງການທີ� ຫຼຼາກຫຼຼາຍ ແລະ ເຮັດວຽກ 

ເພືື່� ອຄວາມສະເໜີຶ່ພື່າບຍງິ-ຊາຍ. ໂຄງການຊ�ວຍເຫືຼຼອຄວນຈັະສອດຄ�ອງກນັຕ ັງ້ແຕ�ກ �ອນໄວຮຽນຈັນົຮອດໄວຜິ່ໃ້ຫຼຍ�ເພືື່� ອອາໍນວຍຄວາມສະດວກ 
ໃຫຼແ້ກ�ການຮຽນຮ່ຕ້ະຫຼຼອດຊວີດິ, ດ ັ�ງນ ັນ້, ຄວນຈັະຕອ້ງມທີດັສະນະການຮຽນຮ�ວມເຂ້ົາໃນການກະກຽມແຜິນຂອງຂະແໜຶ່ງການສກຶສາ.

2 ກາໍໜຶ່ດົເປ້ົາໝາຍທາງການເງນິໃຫຼກ້ບັຜິ່ທີ້� ຖກືປະໄວທ້າງຫຼຼງັ: ການຮວມເອົາທກຸຄນົຈັະບໍ� ເກດີຂືນ້ໄດຖ້າ້ຫຼຼາຍລາ້ນຄນົຍງັບໍ�
ເຂ້ົາເຖງິການສກຶສາ. 

ເມ ື�ອມກີານນາໍໃຊເ້ຄື� ອງມທືາງກດົໝາຍເພືື່� ອແກໄ້ຂອປຸະສກັຕ�າງໆທີ� ຂດັຂວາງການເຂ້ົາເຖງິ ເຊັ� ນ: ການໃຊແ້ຮງງານເດັກ, ການແຕ�ງງານ
ແຕ�ຍງັນອ້ຍ ແລະ ການຖພືື່າກ�ອນໄວອນັຄວນ, ລດັຖະບານຈັາໍເປັນຕອ້ງໃຊວ້ທີິການແບບຄ່�ຂະໜຶ່ານ ທີ� ຈັດັສນັທຶນທ ົ�ວໄປເພືື່� ອສ ົ�ງເສມີສະພື່າບ
ແວດລອ້ມຂອງການຮຽນຮ�ວມສາໍລບັຜິ່ຮ້ຽນໝດົທກຸຄນົ, ລວມທງັເງນິທຶນທີ� ແນໃສ�ເພືື່� ອຕິດຕາມຜິ່ທີ້� ຖກືປະໄວທ້າງຫຼຼງັສດຸໃຫຼໄ້ດໄ້ວເທົ� າທີ� ຈັະ
ເປນັໄປໄດ.້ ເມ ື�ອເຂ້ົາເຖງິໂຮງຮຽນ, ການເຂ້ົາໄປຊ�ວຍເຫືຼຼອໃນໄລຍະຕ ົນ້ສາມາດຫຸຼຼດຜິ�ອນຜິນົກະທບົທີ� ອາດຈັະເກດີຂຶນ້ຈັາກຄວາມພິື່ການຕໍ�
ຄວາມກາ້ວໜຶ່າ້ ແລະ ການຮຽນຮ່ຢ້�າງຫຼຼາຍ.

3 ແບ�ງປນັຄວາມຊ�ຽວຊານ ແລະ ຊບັພື່ະຍາກອນ: ແມ �ນວທີິດຽວທີ� ຈັະເຮັດໃຫຼກ້ານຂາ້ມຜິ�ານໄປສ່�ການຮວມເອົາທກຸຄນົ
ມຄີວາມຍນືຍງົ. 

ໃນຫຼຼາຍໆວທີິ, ການບນັລກຸານຮວມເອົາທກຸຄນົແມ �ນສິ� ງທາ້ທາຍດາ້ນການບໍລິຫຼານ. ຊບັພື່ະຍາການມະນດຸ ແລະ ອປຸະກອນເພືື່� ອຮບັໃຊ້
 ຄວາມຫຼຼາກຫຼຼາຍແມ �ນມໜີຶ່ອ້ຍ. ໃນປະຫຼວດັຜິ�ານມາຖກືສມຸໃສ�ໃນບາງບ�ອນເຊິ� ງເປັນທີ� ສບືທອດຂອງການແບ�ງແຍກ ແລະ ການແຈັກຢາຍ 
 ບໍ� ເທົ� າທຽມກນັ. ກນົໄກ ແລະ ສິ� ງຈັງ່ໃຈັແມ �ນມຄີວາມຈັາໍເປັນຕອ້ງເຄື� ອນຍາ້ຍສິ� ງເຫົຼຼ� ານ ັນ້ໃຫຼ້ຍືດຍຸ�ນເພືື່� ອຮບັປະກນັວ�າຜິ່້ຊ �ຽວຊານທີ� ມ ີ
 ຄວາມຊ�ຽວຊານພິື່ເສດຈັະຊ�ວຍເຫືຼຼອໂຮງຮຽນປກົກະຕ ິແລະ ການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ.

4 ມສີ�ວນຮ�ວມໃນການປຶກສາຫຼາລືທີ� ມຄີວາມໝາຍກບັຊຸມຊນົ ແລະ ຜິ່ປ້ກົຄອງ: ການຮວມເອົາທກຸຄນົບໍ� ສາມາດບງັຄບັໃຊຈ້ັາກ
ຂ ັນ້ເທິງ. 

ລດັຖະບານຄວນເປີດຊ�ອງທາງໃຫຼ້ກບັຊຸມຊນົໃນການສະແດງຄວາມຄິດເຫັຼນກ�ຽວກບັຄວາມເພິື່� ງພໍື່ໃຈັຕໍ� ການວາງນະໂຍບາຍກ�ຽວກບັ
 ການຮວມເອົາທກຸຄນົເຂ້ົາໃນການສຶກສາຢ�າງເທົ� າທຽມກນັ. ໂຮງຮຽນຄວນເພີື່� ມການພື່ວົພື່ນັພື່າຍໃນ ແລະ ພື່າຍນອກໂຮງຮຽນກ�ຽວກບັ 

ການອອກແບບ ແລະ ການຈັດັຕ ັງ້ປະຕິບດັກດິຈັະກາໍຂອງໂຮງຮຽນຜິ�ານສະມາຄມົພໍື່� ແມ �-ຜິ່ປ້ກົຄອງ ຫືຼຼ ລະບບົການຈັດັຄ່�ຂອງນກັຮຽນ. 
 ຄວນໃຫຼຄ້ວາມສາໍຄນັກບັທດັສະນະຂອງທກຸຄນົ.
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ບົດລາຍງານການຕິດຕາມການສຶກສາໂລກ 2020 ສັງລວມ



5 ຮບັປະກນັໃນການຮ�ວມມທື ົ�ວບນັດາພື່ະແນກການ, ຂະແໜຶ່ງການ ແລະ ຂ ັນ້ຕ�າງໆຂອງລດັຖະບານ: ການຮວມເອົາທກຸຄນົ
ເຂ້ົາໃນການສກຶສາແມ �ນສ�ວນໜຶຶ່� ງຂອງຄວາມທົ�ວເຖງິທາງສງັຄມົ. 

ບນັດາກະຊວງທີ� ແບ�ງປນັຄວາມຮບັຜິິດຊອບດາ້ນການບໍລກິານສາໍລບັການສກຶສາຮຽນຮ�ວມຕອ້ງຮ�ວມມກືນັໃນການກາໍນດົຄວາມຕອ້ງການ, ການ
ແລກປ�ຽນຂໍມ້ນ່ຂ�າວສານ ແລະ ການອອກແບບແຜິນງານ. ລດັຖະບານສນ່ກາງຕອ້ງຮບັປະກນັການສະໜຶ່ບັສະໜຶ່ນ່ດາ້ນຊບັພື່ະຍາກອນມະນດຸ 
ແລະ ດາ້ນການເງນິໃຫຼກ້ບັລດັຖະບານທ້ອງຖິ� ນເພືື່� ອປະຕິບດັພື່າລະກດິດາ້ນການສຶກສາຮຽນຮ�ວມທີ� ກາໍນດົໄວຢ້�າງຈັະແຈັງ້.

6  ສາ້ງພ້ືື່ນທີ� ສາໍລບັຜິ່ປ້ະຕບິດັທີ� ບໍ� ສງັກດັລດັເພືື່� ອມຄີາໍເຫັຼນ ແລະ ເຕມີເຕັມຊ�ອງຫຼວ�າງ: ແຕ�ຕອ້ງຮບັປະກນັວ�າພື່ວກເຂົາເຮັດ
ວຽກເພືື່� ອເປ້ົາໝາຍການຮວມເອົາທກຸຄນົອນັດຽວກນັ. 

ລດັຖະບານຕອ້ງໃຫຼຄ້ວາມເປັນຜິ່ນ້າໍ ແລະ ຮກັສາການເຈັລະຈັາກບັອງົການຈັດັຕ ັງ້ທີ� ບໍ� ຂຶນ້ກບັລດັຖະບານເພືື່� ອຮບັປະກນັວ�າການສະໜຶ່ອງ 
 ການບໍລິການດາ້ນການສກຶສານາໍໄປສ່�ການຮວມເອົາທກຸຄນົ, ຕອບສະໜຶ່ອງຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ສອດຄ�ອງກບັນະໂຍບາຍແຫຼ�ງຊາດ. 

ລດັຖະບານຄວນສາ້ງເງ ື�ອນໄຂໃຫຼກ້ບັອງົການ NGOs ເພືື່� ອສາມາດຕດິຕາມການປະຕບິດັພື່ນັທະສນັຍາຂອງລດັຖະບານ ແລະ ສະໜຶ່ບັສະໜຶ່ນ່
ຜິ່ທີ້� ຖກືກດີກ ັນ້ອອກຈັາກການສກຶສາ.

7 
ນາໍໃຊກ້ານອອກແບບສາກນົ: ຮບັປະກນັລະບບົການຮຽນຮ�ວມເພືື່� ອເຕມີເຕັມທ�າແຮງຂອງຜິ່ຮ້ຽນທງັໝດົ.

ເດັກທງັໝດົຄວນຮຽນຮ່ຈ້ັາກຫຼຼກັສດ່ດຽວກນັທີ� ມຄີວາມຍດືຍຸ�ນ, ສອດຄ�ອງ ແລະ ສາມາດເຂ້ົາເຖງິໄດ,້ ເຊິ�ງເປັນຫຼຼກັສດ່ທີ� ຄາໍນງຶເຖງິຄວາມຫຼຼາກຫຼຼາຍ 
 ແລະ ຕອບສະໜຶ່ອງຕໍ�ຄວາມຕອ້ງການຂອງຜິ່ຮ້ຽນທີ� ແຕກຕ�າງກນັ. ພື່າສາເວ້ົາ ແລະ ພື່າສາມ ື ແລະ ຮບ່ພື່າບໃນປ້ືມແບບຮຽນຄວນເຮັດໃຫຼ ້ 

ທກຸຄນົມຕີວົຕນົໃນຂະນະທີ� ລບົລາ້ງທດັສະນະຄະຕຕໍິ� ກ ຸ�ມຄນົແບບເໝົາລວມ. ການປະເມນີຄວນເປັນການປະເມນີເພືື່� ອປບັປງຸການຮຽນ ແລະ  
ຊ�ວຍໃຫຼນ້ກັຮຽນສາມາດສະແດງການຮຽນຮ່ໃ້ນຫຼຼາຍໆດາ້ນ. ພ້ືື່ນຖານໂຄງລ�າງຂອງໂຮງຮຽນບໍ� ຄວນຍກົເວັນ້ຜິ່ໃ້ດຜິ່ໜຶ້ຶ່� ງ ແລະ ຄວນນາໍໃຊ້

 ທ�າແຮງຢ�າງກວາ້ງຂວາງຈັາກເຕັກໂນໂລຊ.ີ

8  ກຽມຄວາມພື່ອ້ມ, ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ ສາ້ງແຮງຈັງ່ໃຈັໃຫຼຜ້ິ່ທີ້� ເຮັດວຽກດາ້ນການສກຶສາ: ຄທ່ກຸຄນົຕອ້ງມຄີວາມພື່ອ້ມ
ສາໍລບັສດິສອນນກັຮຽນທກຸຄນົ. 

ວທີິການຮຽນຮ�ວມບໍ�ຄວນຖເືປັນຫຼວົຂໍພິ້ື່ເສດແຕ�ເປັນອງົປະກອບຫຼຼກັຂອງການສກຶສາຄ,່ ບໍ�ວ�າຈັະເປັນການສາ້ງຄ ່ຫືຼຼ ການພື່ດັທະນາວຊິາຊບີຄ.່ ບນັດາ
ແຜິນການສຶກສາຄດ່ ັ�ງກ �າວຈັາໍເປັນຕອ້ງສມຸໃສ�ການແກໄ້ຂທດັສະນະທີ� ວ�ານກັຮຽນບາງຄນົມຄີວາມຜິິດປກົກະຕິ ແລະ ບໍ� ສາມາດຮຽນຮ່ໄ້ດ,້ 

 ຜິ່້ອາໍນວຍການໂຮງຮຽນຄວນມຄີວາມພື່້ອມເພືື່� ອຈັດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ແລະ ເຜີິຍແຜິ�ຈັນັຍາບນັການຮຽນຮ�ວມຂອງໂຮງຮຽນ. ຜິ່້ທີ� ເຮັດວຽກ
 ດາ້ນການສກຶສາທີ� ມຄີວາມຫຼຼາກຫຼຼາຍຍງັສະໜຶ່ບັສະໜຶ່ນ່ການຮວມເອົາທກຸຄນົຄກືນັ.

9  ເກບັກາໍຂໍມ້ນ່ກ �ຽວກບັການຮວມເອົາທກຸຄນົ ແລະ ເພືື່� ອການຮວມເອົາທກຸຄນົ ດວ້ຍຄວາມເອົາໃຈັໃສ� ແລະ ເຄົາລບົ: 
ຫີຼຼກລ�ຽງການຕກີາໝາຍທີ� ສາ້ງຮອຍດ�າງ. 

ກະຊວງສຶກສາຕອ້ງໄດສ້ບົທບົກບັກະຊວງອື� ນໆ ແລະ ໜຶ່�ວຍງານສະຖຕິິເພືື່� ອເກບັກາໍຂໍມ້ນ່ລະດບັປະຊາກອນຢ�າງສອດຄ�ອງເພືື່� ອໃຫຼຮ້່ເ້ຖງິ
ລະດບັຄວາມດອ້ຍໂອກາດຂອງຜິ່ທີ້� ດອ້ຍໂອກາດ. ດາ້ນຂໍມ້ນ່ກ �ຽວກບັຄວາມພິື່ການ, ການນາໍໃຊຊຸ້ດຄາໍຖາມສ ັນ້ຂອງກຸ�ມວໍຊງິຕນັ ແລະ ໂມດນ່ 
ການເຮັດໜຶ່າ້ທີ� ຂອງເດັກຄວນຖກືຈັດັເປັນບລຸິມະສດິ. ລະບບົການບໍລິຫຼານຄວນຊ�ວຍໃນການເກບັກາໍຂໍມ້ນ່ສາໍລບັການວາງແຜິນການຊ�ວຍເຫືຼຼອ 

 ແລະ ການຈັດັຫຼາງບົປະມານໃນການໃຫຼບໍ້ລກິານການສກຶສາຮຽນຮ�ວມ, ແລະ ລວມທງັຂໍມ້ນ່ກ �ຽວກບັປະສບົການກ�ຽວກບັການຮວມເອົາທກຸຄນົ. 
 ເຖງິຢ�າງໃດກໍ�ຕາມ, ຄວາມຕອ້ງການຂໍມ້ນ່ທີ� ມລີາຍລະອຽດ ຫືຼຼ ມປີະສດິທິພື່າບບໍ� ຄວນໃຫຼຄ້ວາມສາໍຄນັຫຼຼາຍເກນີໄປກວ�າການຮບັປະກນັບໍ� ໃຫຼ້

ຜິ່ຮ້ຽນມອີນັຕະລາຍ.

10  ຮຽນຮ່ຈ້ັາກໝ່�ເພືື່� ອນ: ການປ�ຽນໄປສ່�ການຮວມເອົາທກຸຄນົບໍ� ແມ �ນເລືື� ອງງ �າຍ.

ການຮວມເອົາທກຸຄນົສະແດງເຖງິການຍບັອອກຫຼ�າງຈັາກການຈັາໍແນກ ແລະ ຄວາມມອີະຄະຕ,ິ ແລະ ໄປສ່�ອະນາຄດົທີ� ສາມາດປບັຕວົເຂ້ົາ  
ກບັສະພື່າບການ ແລະ ຄວາມເປັນຈັງິທີ� ຫຼຼາກຫຼຼາຍ. ບໍ� ສາມາດກາໍນດົບາດກາ້ວ ຫືຼຼ ທິດທາງສະເພື່າະຂອງການປ�ຽນແປງນີໄ້ດ.້ ແຕ�ສາມາດ  ຮຽນຮ່ໄ້ດຫຼ້ຼາຍຈັາກການແບ�ງປນັປະສບົການຜິ�ານທາງເຄອືຂ�າຍຄ,່ ກອງປະຊຸມໃຫຼຍ�ລະດບັຊາດ, ເວທີລະດ ັບັພື່າກພ້ືື່ນ ແລະ ລະດບັໂລກ.
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PEER
ເຄື�ອງມືບົດລາຍງານ GEM ໃໝ�ສໍາລັບການຕິດຕາມກົດໝາຍ ແລະ  
ນະໂຍບາຍການສຶກສາແຫຼ�ງຊາດຢ�າງເປັນລະບົບ

ເຄື� ອງມນືີມ້ຈີັດຸປະສງົເພືື່� ອອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃນການຮຽນຮ່ຈ້ັາກໝ່�ເພືື່� ອນ  
ແລະກະຕຸນ້ການສນົທະນາດາ້ນນະໂຍບາຍໃນພື່າກພ້ືື່ນກ�ຽວກບັບນັຫຼາທີ� ກ �ຽວຂອ້ງ
ກບັ SDG 4. ບນັດາປະເທດທີ� ໄດຮ້ບັສິດໃນການນາໍໃຊສ້າມາດແກໄ້ຂຂໍ ້
ຄວາມເພືື່� ອໃຫຼເ້ນືອ້ໃນມຄີວາມສອດຄ�ອງ ແລະ ທນັສະພື່າບການ, ແລະ ສາມາດ
ດາວໂຫຼຼດໄດ.້

ສະບບັພິື່ມຄ ັງ້ທາໍອດິລວບລວມຂໍມ້ນ່ຈັາກຫຼຼາຍກວ�າ 160 ປະເທດ ໃນ 7 ຂງົເຂດ
ທີ� ກ �ຽວຂອ້ງກບັການຮວມເອົາທກຸຄນົ ແລະ ການສກຶສາ: ຄາໍນຍິາມ, ການຈັດັຕ ັງ້
ໂຮງຮຽນ, ກດົໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ, ການປກົຄອງ, ສະພື່າບແວດລອ້ມ  
ການຮຽນຮ່,້ ຄ ່ ແລະ ບກຸຄະລາກອນສະໜຶ່ບັສະໜຶ່ນ່, ແລະ ການຕດິຕາມ.  
ການສາ້ງແຜິນທີ� ຂໍມ້ນ່ກ �ຽວກບັຜິ່ໃ້ຫຼບໍ້ລິການທີ� ບໍ� ແມ �ນລດັ ແລະ ຂອບກດົລະ
ບຽບຂອງຜິ່ມ້ບີດົບາດທີ� ບໍ� ແມ �ນລດັຈັະຖກືພື່ດັທະນາໄປຄຽງຄ່�ກບັບດົລາຍງານ  
GEM ປີ 2021.

education-pprofiles.orgg

SCOPE
ເຄື�ອງມບືດົລາຍງານ GEM ແບບໂຕຕ້ອບໃໝ�ສາໍລບັການແລກປ�ຽນແນວໂນມ້ທີ� ສາໍຄນັຂອງ SDG 4.

ເຄື� ອງມນືີຊ້ �ວຍໃຫຼຜ້ິ່ອ້ �ານບດົລາຍງານ GEM ມສີ�ວນພື່ວົພື່ນັກບັຂໍມ້ນ່ຕວົຊີບ້ອກ
ການຕິດຕາມ SDG 4 ທີ� ສາໍຄນັເປັນຄ ັງ້ທາໍອດິ. 5 ຫຼວົຂໍ ້- ການເຂ້ົາເຖງິ,  
ຄວາມສະເໝີພື່າບ, ການຮຽນຮ່,້ ຄນຸນະພື່າບ ແລະ ການເງນິ - ນາໍເອົາ
ເລື� ອງລາວກ�ຽວກບັຄວາມຄບືໜຶ່າ້ໄປສ່�ເປ້ົາໝາຍ ປີ 2030.

ເຄື� ອງມດື ັ�ງກ �າວມຢີ່� 7 ພື່າສາ ແລະ ລວມເອົາຂໍ້ມນ່ຈັາກຫຼຼາຍໆແຫຼຼ�ງ,  
ໂດຍສະເພື່າະສະຖາບນັສະຖຕິຂິອງອຍຸແນສໂກ. ການສາ້ງພື່າບຂໍມ້ນ່ແບບຕອບໂຕ້
ແມ �ນໄດຖ້ອດມາຈັາກບດົລາຍງານ GEM ທີ� ຜິ�ານມາ ຊ�ວຍໃຫຼສ້າມາດປຽບທຽບ
ປະເທດຕ�າງໆໂດຍອາ້ງອງີເຖງິຄ�າສະເລ�ຍຂອງພື່າກພ້ືື່ນ ແລະ ຂອງໂລກ. ຜິ່ນ້າໍໃຊ້
ສາມາດສາ້ງພື່າບ ແລະ ຟາຍຂໍມ້ນ່ເພືື່� ອຄ ົນ້ຫຼາເພີື່� ມເຕມີ, ພື່ອ້ມທງັສາມາດພິື່ມ,  
ດາວໂຫຼຼດ, ແບ�ງປນັ ແລະ ນາໍໃຊໃ້ນແບບອອນລາຍ ຫືຼຼ ໃນການນາໍສະເໜີຶ່.

education-pproggress.orgg
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ການຕດິຕາມການສກຶສາໃນເປ້ົາໝາຍ 
ການພື່ດັທະນາແບບຍນືຍງົ
ການພື່ດັທະນາໃນຂອບການຕດິຕາມ SDG 4. ໃນປີ 2019, ອງົການຕວົແທນລະຫຼວ�າງປະເທດ ແລະ ກຸ�ມຜິ່ຊ້ �ຽວຊານ (IAEG) ກ�ຽວກບັຕວົ
ຊີບ້ອກ SDG ໄດດ້າໍເນນີການກວດກາຄ ັງ້ທາໍອດິຂອງຂອບການຕດິຕາມ ແລະ ຕວົຊີບ້ອກລະດບັສາກນົ 232 ຕວົຊີບ້ອກ. ມກີານພື່ດັທະນາ
ຕ ົນ້ຕໍສອງຢ�າງທີ� ກ �ຽວຂອ້ງກບັ SDG 4.

ອນັດບັໜຶຶ່� ງ, ອງົການ IAEG ໄດອ້ະນມຸດັຂໍສ້ະເໜີຶ່ຂອງສະຖາບນັສະຖຕິຂິອງອຍຸແນສໂກ (UIS) ເພືື່� ອຮບັຮອງເອົາອດັຕາການຈັບົຊ ັນ້ເປັນ 
ຕວົຊີບ້ອກລະດບັສາກນົອນັທີສອງຂອງເປ້ົາໝາຍທີ 4.1. ຂໍສ້ະເໜີຶ່ນີເ້ປີດໂອກາດໃຫຼມ້ກີານຄາດຄະເນຕວົຊີບ້ອກດວ້ຍແບບຈັາໍລອງທາງສະຖຕິ ິ 
ເພືື່� ອແກໄ້ຂບນັຫຼາທົ�ວໄປທີ� ກ �ຽວຂອ້ງກບັການສາໍຫຼຼວດຄວົເຮອືນ, ເຊັ� ນວ�າ: ການຫຼນັເວລາ, ການປ�ຽນແປງງ �າຍ ແລະ ແຫຼຼ�ງຂໍມ້ນ່ຫຼຼາຍແຫຼຼ�ງ, 
ດ ັ�ງທີ�  ບດົລາຍງານການຕດິຕາມການສກຶສາໂລກໄດສ້ະເໜີຶ່ໄວ.້ ຜິນົໄດຮ້ບັຈັາກການນາໍໃຊຮ້ບ່ແບບນີແ້ມ �ນຄນຸລກັສະນະຂອງ ຄວາມຄບືໜຶ່າ້ 
ຂອງການສກຶສາ (Education Progress) ເຊິ� ງເປັນເວັບໄຊທຕ໌ດິຕາມໃໝ�ແບບອອນລາຍຂອງບດົລາຍງານ ຊ�ວຍໃຫຼຜ້ິ່ນ້າໍໃຊສ້າມາດໂຕຕ້ອບ 
ກບັຂໍມ້ນ່ເພືື່� ອສງັເກດເບິ� ງແນວໂນມ້ ແລະ ປຽບທຽບຄ�າສະເລ�ຍໃນລະດບັປະເທດ, ລະດບັພື່າກພ້ືື່ນ ແລະ ລະດບັສາກນົ.

ອນັດບັສອງ, ພື່າຍຫຼຼງັຄວາມພື່ະຍາຍາມສອງຄ ັງ້ທີ� ບໍ� ປະສບົຜິນົສາໍເລັດ, ອງົການ IAEG ໄດອ້ະນມຸດັຄາໍຮອ້ງຂໍຍກົລະດບັຕວົຊີບ້ອກລະດບັ 
ສາກນົຂໍທີ້ 4.7.1, ກ�ຽວກບັຄວາມພື່ະຍາຍາມຂອງລະບບົການສກຶສາເພືື່� ອເຊື� ອມໂຍງການພື່ດັທະນາແບບຍນີຍງົ ແລະ ການເປັນພື່ນົລະເມອືງ
ໂລກເຂ້ົາສ່�ການສກຶສາກະແສຫຼຼກັ, ຈັາກສະຖານະພື່າບລະດບັທີ III (ບໍ� ໄດກ້າໍນດົວທີິການ) ມາເປັນລະດບັທີ II (ກາໍນດົວທີິການແຕ�ບນັດາ 
ປະເທດບໍ� ໄດສ້າ້ງຂໍມ້ນ່ອອກມາເປັນປກົກະຕ)ິ. ໃນຂະນະທີ� ຕວົຊີບ້ອກດ ັ�ງກ �າວຍງັສະແດງອອກໃຫຼເ້ຫັຼນສິ� ງທາ້ທາຍທີ� ສາໍຄນັ, ຂໍສ້ະເໜີຶ່ທີ� ປບັປງຸ
ໃໝ�ໄດແ້ນະນາໍການນາໍໃຊລ້ະບຽບວໄິນບາງຢ�າງ, ໂດຍສະເພື່າະແມ �ນການຮບັປະກນັໃຫຼບ້ນັດາປະເທດລະບເຸອກະສານອາ້ງອີງເພືື່� ອການ
ສະໜຶ່ບັສະໜຶ່ນ່ການໂຕຕ້ອບແບບອດັຕະວໄິສ.

ພື່າຍໃນເດອືນມນີາ ປີ 2019, ອງົການ IAEG ໄດຍ້ກົລະດບັຕວົຊີບ້ອກລະດບັສາກນົຂໍທີ້ 4.2.1, ກ�ຽວກບັການພື່ດັທະນາຂອງເດັກອາຍ ຸ 
3-5 ປີ, ຈັາກລະດບັທີ III ມາເປັນ ລະດບັທີ II ພື່າຍຫຼຼງັການຍນືແຜິນການໂດຍອງົການອຍຸນເີຊັບ, ເຊິ� ງເປັນໜຶ່�ວຍງານທີ� ຮບັຜິິດຊອບ.  
ນີໝ້າຍຄວາມວ�າບໍ� ມຕີວົຊີບ້ອກລະດບັສາກນົຂອງ SDG 4 ໃນລະດບັທີ III; ສ�ວນຕວົຊີບ້ອກອື� ນໆຈັະຖກືປະໄວໃ້ນໄລຍະທາ້ຍຂອງການທບົ
ທວນຂອງອງົການ IAEG. ຕວົຊີບ້ອກລະດບັສາກນົ 12 ຕວົ ແມ �ນປະກອບດວ້ຍ 31 ຕວົຊີບ້ອກລະດບັຫຼວົຂໍສ້ະເພື່າະແນ�ໃສ�ເພືື່� ອເພີື່� ມທະວີ
ທດັສະນະກ�ຽວກບັຄວາມຄບືໜຶ່າ້ຕໍ�  SDG 4. ນບັຕ ັງ້ແຕ�ມກີານນາໍຂໍມ້ນ່ອອກມາເຜີິຍແຜິ�ໃນປີ 2019 UIS ໄດລ້າຍງານເຖງິຕວົຊີບ້ອກ 33 ຕວົ 

 ຈັາກ 43 ຕວົ ໃນລະດບັສາກນົ ແລະ ລະດບັຫຼວົຂໍສ້ະເພື່າະ.

ການພື່ດັທະນາທີ� ສາໍຄນັທີ� ສດຸໃນການປະຊຸມກຸ�ມຮ�ວມມດືາ້ນວຊິາການໃນເດອືນສງິຫຼາ ປີ 2019 ທີ�  ເມອືງ ເຢເລເວັນ ແມ �ນຂໍຕ້ກົລງົໃນການ
ພື່ດັທະນາມາດຕະຖານສາໍລບັຕວົຊີບ້ອກ SDG 4 ເຈັດັ ຕວົ ເພືື່� ອເປັນເກນລະດບັຕ ໍ�າສດຸທີ� ແຕ�ລະປະເທດໃນພື່າກພ້ືື່ນຄວນບນັລ.ຸ ຕວົຢ�າງ
ທີ� ກ �ຽວຂອ້ງຫຼຼາຍທີ� ສດຸໃນດາ້ນການສກຶສາແມ �ນຂະບວນການກາໍນດົເກນມາດຕະຖານຂອງຄະນະກາໍມາທິການເອຣີີບົກ �ຽວກບັຕວົຊີບ້ອກດາ້ນ 

 ການສກຶສາ 7 ຕວົ ສາໍລບັບນັດາປະເທດ EU ທີ� ຈັະບນັລໃຸນປີ 2020, ເຊິ� ງຈັະຖກືເຮັດຊ ໍາ້ອກີສາໍລບັການປະເມນີຜິນົເພືື່� ອໃຫຼບ້ນັລໃຸນປີ  
2030. ຂໍສ້ະເໜີຶ່ນ ັນ້ໄດຮ້ບັໄຟຂຽວຈັາກຄະນະກາໍມະການຊີນ້າໍ SDG-ການສກຶສາຮອດປີ 2030; ຄະນະກາໍມະການລະດບັພື່າກພ້ືື່ນຂອງ 
SDG 4 ຈັະທບົທວນຂໍສ້ະເໜີຶ່ນີອ້ກີໃນປີ 2020.

ຊ�ອງຫຼວ�າງຂໍມ້ນ່ສາໍຄນັໃນການຕດິຕາມ SDG 4. ແຫຼຼ�ງຂໍມ້ນ່ 3 ແຫຼຼ�ງເປັນກະແຈັສາໍຄນັສາໍລບັການຕດິຕາມຄວາມຄບືໜຶ່າ້ຂອງຕວົຊີບ້ອກ  
SDG 4.

ການສາໍຫຼຼວດຄວົເຮອືນເປັນພ້ືື່ນຖານສາໍລບັຕວົຊີບ້ອກການສກຶສາແບບແບ�ງແຍກ, ເຊັ� ນ: ອດັຕາການຈັບົຊ ັນ້, ໂດຍລກັສະນະສ�ວນບກຸຄນົເພືື່� ອ
ຄາດຄະເນຕວົຊີບ້ອກລະດບັສາກນົຂໍທີ້ 4.5.1, ດດັສະນຄີວາມເທົ� າທຽມກນັ. ການສາໍຫຼຼວດຄວນຈັະມເີປັນປະຈັາໍ, ຄາໍຖາມທີ� ສາມາດປຽບທຽບ  
ແລະ ຂໍມ້ນ່ທີ� ສາມາດເປີດເຜີິຍໄດ.້ ເງ ື�ອນໄຂເຫົຼຼ� ານີແ້ມ �ນບນັລໄຸດ ້59% ຂອງບນັດາປະເທດ, ເຊິ� ງເທົ� າກບັ 87% ຂອງປະຊາກອນທງັໝດົ.  
ອາຟຣີກິາເໜືຶ່ອ ແລະ ອາຊຕີາເວັນຕກົແມ �ນກວມເອົາອດັຕາໜຶ່ອ້ຍທີ� ສດຸໃນແງ �ຂອງຈັາໍນວນປະຊາກອນ (46%). ໂອເຊຍເນຍກວມເອົາອດັຕາ
ໜຶ່ອ້ຍທີ� ສດຸໃນແງ �ຂອງຈັາໍນວນປະເທດ (29%).

ການປະເມນີຜິນົການຮຽນຮ່ແ້ມ �ນແຫຼຼ�ງຂອງຂໍມ້ນ່ກ �ຽວກບັຕວົຊີບ້ອກລະດບັສາກນົຂໍທີ້ 4.1.1. ໃນຂະນະທີ� ຫຼຼາຍປະເທດເລືອກທີ� ຈັະລາຍງານ 
ຜິນົໄດຮ້ບັຈັາກການເຂ້ົາຮ�ວມໃນການປະເມນີຜິນົລະຫຼວ�າງປະເທດ, ການປະເມນີລະດບັປະເທດກໍ�ຍງັຖກືນາໍມາໃຊ,້ ຍກົຕວົຢ�າງ: ສາໍລບັຂໍມ້ນ່
ກ �ຽວກບັທກັສະການອ�ານໃນປະເທດຕ�າງໆ ເຊັ� ນ: ປະເທດຈັນີ (ຊ ັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາຕອນຕ ົນ້) ແລະ ປະເທດອນິເດຍ (ຊ ັນ້ປະຖມົສກຶສາ).  
ຖານຂໍມ້ນ່ຂອງ UIS ສະແດງໃຫຼເ້ຫັຼນວ�າ ມ ີ 26% ຂອງບນັດາປະເທດໃນອາຟຣີກິາ ໄດລ້າຍງານຂໍມ້ນ່ທກັສະການອ�ານໃນຊ ັນ້ປະຖມົ 

 ສຶກສາຕອນຕ ົນ້ ຕ ັງ້ແຕ�ປີ 2014, ເຊິ� ງເທົ� າກບັ 28% ຂອງປະຊາກອນ. ພື່າກພ້ືື່ນນີໄ້ດຮ້ບັຜິນົກະທບົທີ� ຮາ້ຍແຮງຈັາກຄວາມຊກັຊາ້ໃນ
 ການເຜີິຍແຜິ�ບດົລາຍງານຂອງປະເທດ ຈັາກຮອບທີ�  4 ຂອງສະມາຄມົອາຟຣີກິາໃຕ ້ ແລະ ອາຟຣີກິາຕາເວັນອອກ ສາໍລບັການຕດິຕາມ 

ການປະເມນີຜິນົການຮຽນຮ່ດ້າ້ນຄນຸນະພື່າບໃນການສຶກສາ ແລະ ຂໍສ້ງົໄສກ�ຽວກບັຄວາມຖກືຕອ້ງຂອງຜິນົໄດຮ້ບັຈັາກການປະເມນີນ ັນ້. 
 ການຮ�ວມມດືາ້ນຂໍມ້ນ່ລະດບັສາກນົ ເຊິ� ງມ ີUIS ເປັນຜິ່ປ້ະສານງານ ມຈີັດຸປະສງົເພືື່� ອແກໄ້ຂການຂາດແຄນຂໍມ້ນ່ກ �ຽວກບັການສະໜຶ່ບັສະໜຶ່ນ່

ຂອງຜິ່ໃ້ຫຼທຶ້ນສາໍລບັການປະເມນີຜິນົການຮຽນຮ່ໃ້ນພື່າກພ້ືື່ນ ແລະ ການຂາດການປະສານງານໃນໂຄງການລິເລີ� ມຂອງຜິ່ໃ້ຫຼທຶ້ນ.
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ບົດລາຍງານການຕິດຕາມການສຶກສາໂລກ 2020ສັງລວມ



ຂໍມ້ນ່ດາ້ນການບໍລຫິຼານໃຫຼຂ້ໍມ້ນ່ກ �ຽວກບັຕວົຊີບ້ອກລະດບັສາກນົຂໍທີ້ 4.ຄ.1, ເປີເຊັນຂອງຄທີ່� ຜິ�ານການຝຶກອບົຮມົ. ປະມານ 58% ຂອງບນັດາ
ປະເທດໃນເຂດອະນພຸື່າກພ້ືື່ນຊາຮາຣີາອາຟຣີກິາໄດລ້າຍງານຂໍມ້ນ່ໃນຊ ັນ້ປະຖມົສກຶສາແຕ�ປີ 2016 ແຕ�ມພີື່ຽງ 25% ລາຍງານກ�ຽວກບັຊ ັນ້
ມດັທະຍມົສກຶສາຕອນປາຍ. ໃນຫຼກົປະເທດທີ� ມປີະຊາກອນຫຼຼາຍທີ� ສດຸໃນພື່າກພ້ືື່ນນີ,້ ມພີື່ຽງປະເທດທານຊາເນຍໄດລ້າຍງານຈັາໍນວນຂອງຄ່
ໃນຊ ັນ້ປະຖມົສກຶສາຫຼຼງັປີ 2015. ການຕຄີວາມໝາຍຂອງຂໍມ້ນ່ປະສບົບນັຫຼາຈັາກການທີ� ຂາດຄວາມຊດັເຈັນໃນຄາໍນຍິາມຂອງຄທີ່� ຜິ�ານການ
ຝຶກອບົຮມົ, ນີແ້ມ �ນສິ� ງທາ້ທາຍທີ�  UIS ຈັະແກໄ້ຂດວ້ຍການຈັດັແບ�ງມາດຕະຖານສາກນົໃໝ�ສາໍລບັຄ,່ ເຊິ� ງເປັນຂະບວນການໃໝ�ທີ� ໄດຮ້ບັການ
ອະນມຸດັຈັາກກອງປະຊຸມໃຫຼຍ�ຂອງອງົການອຍຸແນສໂກໃນປີ 2019.

ເປ້ົາໝາຍທີ 4.1 ການສກຶສາຊ ັນ້ປະຖມົ ແລະ ມດັທະຍມົສກຶສາ
ອດັຕາການຈັບົຊ ັນ້ຢ່�ທີ�  85% ໃນຊ ັນ້ປະຖມົສກຶສາ, 73% ໃນຊ ັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາຕອນຕ ົນ້ ແລະ 49% ໃນຊ ັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາຕອນປາຍ.  
ອດັຕາການຈັບົຊ ັນ້ແມ �ນແຕກຕ�າງຈັາກອດັຕາການເຂ້ົາຮຽນ: ອດັຕາການຈັບົຊ ັນ້ແມ �ນເພີື່� ມຂຶ້ນຢ�າງຕໍ� ເນື� ອງ, ເຖງິແມ �ນວ�າຈັະຊາ້ລງົແຕ�

 ປີ 2000 ເປັນຕ ົນ້ມາ; ອດັຕາການເຂ້ົາຮຽນໄດຢ້ດຸສະຫຼງກັລງົຕ ັງ້ແຕ�ກາງຊຸມປີ 2000. ຄວາມແຕກຕ�າງນີຈ້ັາໍເປັນຕອ້ງໄດມ້ກີານກວດສອບ 
 ເພີື່� ມເຕມີ. ໃນປີ 2018, ເຂດອະນພຸື່າກພ້ືື່ນຊາຮາຣີາອາຟຣີກິາ ມເີດັກ ແລະ ໄວໜຶຸ່�ມທີ� ຢ່�ນອກໂຮງຮຽນຫຼຼາຍທີ� ສດຸ, ຫຼຼາຍກວ�າອາຊກີາງ ແລະ 

ອາຊໃີຕ ້ (ຕາຕະລາງທີ 1). ທ�າອ�ຽງດ ັ�ງກ �າວຄາດວ�າຈັະເພີື່� ມຂຶນ້ເລື� ອຍໆ. ເຂດອະນພຸື່າກພ້ືື່ນຊາຮາຣີາອາຟຣີກິາ ຄາດວ�າຈັະມອີດັຕາສ�ວນ 
 25% ຂອງປະຊາກອນໃນເກນອາຍເຸຂ້ົາຮຽນ ພື່າຍໃນປີ 2030, ເພີື່� ມຂຶນ້ຈັາກ 12% ໃນປີ 1990. ຍງັມກີລໍະນຮີາ້ຍແຮງທີ� ສດຸຂອງ 

ການເຂ້ົາຮຽນກາຍອາຍ.ຸ

ຂໍມ້ນ່ PISA ປີ 2018 ຊີໃ້ຫຼເ້ຫັຼນການຖດົຖອຍເລັກນອ້ຍໃນບນັດາປະເທດທີ� ມລີາຍໄດສ້ງ່ໃນ 15 ປີ ຜິ�ານມາ (ນກັຮຽນ ໜຶຶ່� ງ ໃນ ຫຼາ້ ຄນົ 
 ແມ �ນຕ ໍ�າກວ�າລະດບັຄວາມສາມາດຂ ັນ້ຕ ໍ�າສດຸ). ພື່າວະຢດຸຈັຶງ້ໃນບນັດາປະເທດທີ� ມລີາຍໄດປ້ານກາງ (ນກັຮຽນ ໜຶຶ່� ງ ໃນ ສອງ ຄນົ ແມ �ນ

ຕ ໍ�າກວ�າລະດບັຄວາມສາມາດຂ ັນ້ຕ ໍ�າສດຸ) ຖວື�າມຄີວາມກາ້ວໜຶ່າ້, ເພື່າະວ�າການເຂ້ົາຮຽນຂອງເດັກອາຍ ຸ 15 ປີ ໃນຫຼຼາຍປະເທດ, ລວມທງັ 
 ເບຼຊນິ, ອນິໂດເນເຊຍ ແລະ ອຣ່ີໄ່ກວ ມຈີັາໍນວນເພີື່� ມຂຶນ້, ເຖງິແມ �ນວ�າອດັຕາຄວາມກາ້ວໜຶ່າ້ຍງັຕ ໍ�າກວ�າເກນທີ� ຕອ້ງການໃຊເ້ພືື່� ອການບນັລຸ
 ເປ້ົາໝາຍ SDG 4. ຄວນຈັະເອົາໃຈັໃສ�ຕໍ�ກບັແຖວລຸ�ມຂອງການກະຈັາຍຜິນົການຮຽນຮ່.້ ບດົລາຍງານໄດນ້າໍສະເໜີຶ່ຫຼຼກັຖານໃໝ�ກ �ຽວກບັ “ຜິນົກະທບົ
 ຈັາກພ້ືື່ນຖານ” ຊີໃ້ຫຼເ້ຫັຼນວ�າຈັາໍນວນນກັຮຽນທີ� ມຜີິນົການຮຽນສງ່ກວ�າລະດບັຄວາມສາມາດຂ ັນ້ຕ ໍ�າໃນການປະເມນີລະຫຼວ�າງຊາດອາດຈັະປະ

ເມນີຄ�າສງ່ເກນີໄປໃນຫຼຼາຍໆປະເທດ, ເນື�ອງຈັາກຜິນົການຮຽນຮ່ອ້າດບໍ� ສາມາດໄຈັແ້ຍກໄດຈ້ັາກການສຸ�ມຄາດເດົາຄາໍຖາມທີ� ມຫຼີຼາຍຕວົເລືອກ.

ຕາຕະລາງທີ 1: ຕາຕະລາງທີ 1: 
ຕວົຊີບ້ອກທີ� ຖກືຄດັເລືອກກ�ຽວກບັການປະກອບສ�ວນໃນໂຮງຮຽນ, ໂດຍກຸ�ມອາຍ,ຸ ປີ 2018ຕວົຊີບ້ອກທີ� ຖກືຄດັເລືອກກ�ຽວກບັການປະກອບສ�ວນໃນໂຮງຮຽນ, ໂດຍກຸ�ມອາຍ,ຸ ປີ 2018

ພື່າກພ້ືື່ນ

ຊ ັນ້ປະຖມົສຶກສາ ຊ ັນ້ມດັທະຍມົສຶກສາຕອນຕ ົນ້ ຊ ັນ້ມດັທະຍມົສຶກສາຕອນປາຍ

ເດັກທີ� ຢ່�ນອກໂຮງຮຽນ ເຍົາວະຊນົທີ� ຢ່�ນອກໂຮງຮຽນ ຊາວໜຶຸ່�ມທີ� ຢ່�ນອກໂຮງຮຽນ

(000) (%) (000) (%) (000) (%)

ທ ົ�ວໂລກ 59 141 8 61 478 16 137 796 35

ເຂດອະນພຸື່າກພ້ືື່ນຊາຮາຣີາອາຟຣີກິາ 32 214 19 28 251 37 37 026 58

ອາຟຣີກິາເໜືຶ່ອ ແລະ ອາຊຕີາເວັນຕກົ 5 032 9 3 998 14 8 084 30

ອາຊກີາງ ແລະ ອາຊໃີຕ້ 12 588 7 16 829 15 64 745 45

ອາຊຕີາເວັນອອກ ແລະ ອາຊຕີາເວັນອອກສ�ຽງໃຕ້ 5 697 3 9 016 10 17 870 21

ອາເມລິກາລາຕນີ ແລະ ແຄລິບຽນ 2 267 4 2 544 7 7 159 23

ໂອເຊຍນີ 210 5 109 5 408 25

ເອຣີີບົ ແລະ ອາເມລິກາເໜືຶ່ອ 1 133 2 731 2 2 503 7

ລາຍໄດຕ້ ໍ�າ 20 797 19 21 243 39 26 176 61

ລາຍໄດປ້ານກາງລະດບັຕ ໍ�າ 30 444 9 30 706 17 87 730 44

ລາຍໄດປ້ານກາງລະດບັສງ່ 6 570 3 8 444 7 20 615 20

ລາຍໄດສ້ງ່ 1 330 2 1 085 3 3 275 8

ແຫຼຼ�ງຂໍ້ມນ່: ຖານຂໍ້ມນ່ UIS
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ເປ້ົາໝາຍທີ 4.2 ການສກຶສາກ�ອນໄວຮຽນ
ການຕຄີວາມໝາຍຂອງຂໍມ້ນ່ກ �ຽວກບັການມສີ�ວນຮ�ວມໃນການສກຶສາກ�ອນໄວຮຽນແມ �ນຂຶນ້ກບັວ�າກຸ�ມອາຍໄຸດຖ້ກືກາໍນດົໄວແ້ນວໃດ, ວທີິການ
ຈັດັການຂອງສະຖາບນັແຕກຕ�າງກນັແນວໃດ ແລະ ຮບ່ແບບສະເພື່າະຂອງປະເທດໃນການເຂ້ົາຮຽນໃນເບືອ້ງຕ ົນ້. ສາໍລບັເດັກທີ� ມ ີອີາຍຕຸ ໍ�າກວ�າ  
ເກນເຂ້ົາຮຽນໃນຊ ັນ້ປະຖມົສກຶສາ 1 ປີ, ເຂ້ົາຮຽນໃນລະບບົການສກຶສາປກົກະຕແິມ �ນ 64% ໃນປີ 2018 (ຕວົຊີບ້ອກລະດບັສາກນົຂໍທີ້ 4.2.2; 
ໂດຍມສີ�ວນແບ�ງຢ່�ລະຫຼວ�າງ 9% ໃນປະເທດດບີຕ່ ີ ເຖງິ 100% ໃນປະເທດຄວິບາ ແລະ ຫຼວຽດນາມ). ສງັເກດເຫັຼນວ�າມຄີວາມຄບືໜຶ່າ້
ປາກດົຂຶນ້ໄວທີ� ສດຸໃນ ສປປ ລາວ, ທີ� ມ ີກີານເຂ້ົາຮຽນຊ ັນ້ກຽມປະຖມົສກຶສາເພີື່� ມຂຶນ້ຈັາກ 38% ໃນປີ 2011 ມາເປັນ 67% ໃນປີ 2018. 
ໃນ 9 ຈັາກ 17 ປະເທດທີ� ມຂີໍມ້ນ່ MICS ທີ� ຜິ�ານມາ, ເດັກທີ� ຢ່�ໃນເກນອາຍນຸີຈ້ັະຢ່�ໃນຊ ັນ້ປະຖມົສກຶສາຫຼຼາຍກວ�າຊ ັນ້ກຽມປະຖມົສກຶສາ. ສາໍລບັ 
ເດັກນອ້ຍໃນເກນອາຍທຸງັໝດົຂອງຊ ັນ້ກຽມປະຖມົສກຶສາ, ເຊິ� ງແຕກຕ�າງກນັໄປໃນແຕ�ລະປະເທດຈັາກ ໜຶຶ່� ງ ຫຼາ ສີ�  ປີ, ເຂ້ົາຮຽນ 52% ໃນປີ 
2018; ມອີດັຕາສ�ວນຢ່�ລະຫຼວ�າງ 1% ໃນປະເທດຊາດ ຫຼາ 115% ໃນປະເທດເບວຢຽ້ມ ແລະ ການາ (ຮບ່ທີ 4).

ຂໍມ້ນ່ MICS ແມ �ນຖກືນາໍໃຊໃ້ນການຄາດຄະເນດດັສະນກີານພື່ດັທະນາເດັກກ�ອນໄວຮຽນ, ການວດັສ�ວນແບ�ງຂອງເດັກມກີານພື່ດັທະນາໄປ
ຕາມທິດທາງ (ຕວົຊີບ້ອກລະດບັສາກນົຂໍທີ້ 4.2.1). ໃນປະເທດ ມາລີ ແລະ ໄນຈັເີຣີຍ, ມເີດັກຫຼຼາຍກວ�າ 60% ທີ� ມກີານພື່ດັທະນາໄປຕາມ
ທິດທາງຢ�າງໜຶ່ອ້ຍ ສາມ ໃນ ສີ�  ດາ້ນ. ແຕ�ວ�າອດັຕາສ�ວນຂອງເດັກນອ້ຍທີ� ມກີານພື່ດັທະນາໄປຕາມທິດທາງບໍ� ເກນີໜຶຶ່� ງດາ້ນ ເທົ� າກບັ 5% ໃນ
ປະເທດມາລີ ແລະ 10% ໃນປະເທດໄນຈັເີຣີຍ, ເຊິ� ງສະແດງເຖງິຄວາມບໍ� ສະເໝີພື່າບໃນປະເທດໄນຈັເີຣີຍທີ� ມຫຼີຼາຍກວ�າ.

ເປ້ົາໝາຍທີ 4.3  ການສກຶສາດາ້ນເຕັກນກິ, ວຊິາຊບີ, ການສກຶສາຊ ັນ້ສງ່ ແລະ ການສກຶສາຜິ່ໃ້ຫຼຍ�
ອາຟຣີກິາເໜືຶ່ອ ແລະ ອາຊຕີາເວັນຕກົມກີານຂະຫຼຍາຍຕວົໄວທີ� ສດຸຂອງການມສີ�ວນຮ�ວມໃນການສຶກສາຊ ັນ້ສງ່ໃນຊຸມປີຜິ�ານມາ, ແຕ�ກໍ�ມ ີ

 ຄວາມແຕກຕ�າງກນັຫຼຼາຍໃນແຕ�ລະປະເທດ. ໃນຊ�ວງປີ 2010, ປະມານ 15% ຂອງຊາວໜຶຸ່�ມໃນປະເທດ ໂມຣີອ໊ກໂຄ ແລະ ຊ່ດານ ໄດເ້ຂ້ົາຮຽນ
 ໃນລະດບັການສກຶສາຊ ັນ້ສງ່, ແຕ�ໃນຂະນະທີ� ປະເທດຊ່ດານຢດຸສະຫຼງກັ, ປະເທດໂມຣີອ໊ກໂຄໄດເ້ພີື່� ມຂຶນ້ຢ�າງໄວວາເຖງິ 36%. ປະເທດ

ອາລຈັເີຣີຍ ແລະ ຊາອດຸ ິອາຣີາເບຍໄດຂ້ະຫຼຍາຍການມສີ�ວນຮ�ວມຂອງແມ �ຍງິຢ�າງໄວວາເຖງິ ສອງ ໃນ ສາມຂອງຊາວໜຶຸ່�ມເພື່ດຍງິ.

ການສາໍຫຼຼວດກາໍລງັແຮງງານຈັາກຖານຂໍມ້ນ່ອງົການແຮງງານສາກນົ (ILO) ໄດຖ້ກືລວມໄວເ້ປັນແຫຼຼ�ງຂໍມ້ນ່ສາໍລບັການຕດິຕາມຕວົຊີບ້ອກລະດບັ
ສາກນົຂໍທີ້ 4.3.1 ກ�ຽວກບັການມສີ�ວນຮ�ວມໃນການສກຶສາຜິ່ໃ້ຫຼຍ� ແລະ ການຝຶກອບົຮມົ, ເຊິ� ງກວມເອົາເພີື່� ມຂຶນ້ຈັາກ 45 ມາເປັນ 106 ປະເທດ 
ແລະ ພື່າກພ້ືື່ນອື� ນໆນອກຈັາກເອຣີີບົ. ສິ� ງທາ້ທາຍທີ� ຍງັຄງົຢ່�ລວມມກີານຂາດຄາໍຖາມທີ� ໄດມ້າດຕະຖານກ�ຽວກບັປະເພື່ດຂອງການສກຶສາຜິ່ໃ້ຫຼຍ� 
ແລະ ການຝຶກອບົຮມົທີ� ເຂ້ົາຮ�ວມ, ພື່ອ້ມກບັຄວາມແຕກຕ�າງຂອງຊ�ວງອາຍ ຸແລະ ຄວາມບໍ� ສອດຄ�ອງຂອງໄລຍະເວລາອາ້ງອງີ: ການສາໍຫຼຼວດ

 ແຮງງານຈັາໍນວນຫຼຼາຍອາ້ງອງີເດອືນທີ� ຜິ�ານມາ, ໃນຂະນະທີ� ຕວົຊີບ້ອກລະດບັສາກນົອາ້ງອງີປີທີ� ຜິ�ານມາ. ຫຼຼກັຖານສະແດງໃຫຼເ້ຫັຼນວ�າການ
ມສີ�ວນຮ�ວມໂດຍສະເລ�ຍໃນຊ�ວງເດອືນກ�ອນຈັະມກີານສາໍຫຼຼວດໃນບນັດາປະເທດທີ� ມລີາຍໄດປ້ານກາງລະດບັສງ່ ມພີື່ຽງແຕ� 3% (ຮບ່ທີ 5). 
ການສາໍຫຼຼວດການສກຶສາຜິ່ໃ້ຫຼຍ�ໃນປີ 2016 ໄດນ້າໍສະເໜີຶ່ຂໍມ້ນ່ເບືອ້ງເລິກກ�ຽວກບັຂໍຈ້ັາໍກດັໃນການມສີ�ວນຮ�ວມ. ອປຸະສກັທີ� ກ �ຽວຂອ້ງກບັປດັ
ໄຈັສ�ວນບກຸຄນົ ໂດຍທົ�ວໄປຈັະໄດຮ້ບັການສບືສວນໜຶ່ອ້ຍກວ�າແຕ�ມແີນວໂນມ້ທີ� ຈັະຂດັຂວາງການຮຽນຮ່ຂ້ອງຜິ່ໃ້ຫຼຍ�ຫຼຼາຍກວ�າອປຸະສກັອື� ນໆ: 

 60% ຂອງຜິ່ຕ້ອບແບບສອບຖາມກ�າວວ�າ: ພື່ວກເຂົາບໍ� ຈັາໍເປັນຕອ້ງມສີ�ວນຮ�ວມໃນການສກຶສາຜິ່ໃ້ຫຼຍ�. ໃນທກຸປະເທດຍກົເວັນ້ປະເທດແດນມາກ,
 ແມ �ຍງິແມ �ນມແີນວໂນມ້ທີ� ຈັະກ�າວເຖງິຄວາມບໍ� ເຂ້ົາກນັກບັຄວາມຮບັຜິິດຊອບໃນຄອບຄວົ.

ມຄີນົເກອືບ 11 ລາ້ນຄນົ ໃນສະຖານທີ� ຄມຸຂງັທີ� ມສີດິທິໃນການສກຶສາແຕ�ຂາດໂຄງການທີ� ຕອບສະໜຶ່ອງຄວາມຕອ້ງການຂອງພື່ວກເຂົາ. ການ
ສກຶສາໃນຄກຸມປີະໂຫຼຍດຫຼຼາຍຢ�າງ: ການສກຶສາວໄິຈັປີ 2013 ໃນສະຫຼະລດັອາເມລິກາພື່ບົວ�າຜິ່ຖ້ກືຄມຸຂງັທີ� ເຂ້ົາຮ�ວມການສກຶສາໃນຄກຸມ ີ
ໂອກາດທີ� ຈັະກະທາໍຜິິດຊ ໍາ້ອກີໜຶ່ອ້ຍກວ�າຜິ່ທີ້� ບໍ� ໄດເ້ຂ້ົາຮ�ວມ 13 ຈັດຸສ�ວນຮອ້ຍ.

ເປ້ົາໝາຍທີ 4.4 ທກັສະສາໍລບັການເຮັດວຽກ
ການມຂີໍມ້ນ່ກ �ຽວກບັທກັສະດາ້ນຂໍມ້ນ່ຂ�າວສານ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊກີານສື� ສານ (ICT) ຂ ັນ້ພ້ືື່ນຖານກາໍລງັຂະຫຼຍາຍຕວົ, ເຖງິແມ �ນວ�າຈັະມ ີ
ຂໍມ້ນ່ຫຼຼາຍກວ�າຢ່�ໃນປະເທດທີ� ຮ ັ�ງມ.ີ ຕວົຊີບ້ອກລະດບັສາກນົຂໍທີ້ 4.4.1 ກວມເອົາ 9 ທກັສະດາ້ນ ICT ຂ ັນ້ພ້ືື່ນຖານ; ໃນຈັາໍນວນໜຶ່ອ້ຍ
ກວ�າໜຶຶ່� ງ ໃນ ສາມຂອງທກຸປະເທດມຜີິ່ໃ້ຫຼຍ�ຈັາໍນວນຢ�າງໜຶ່ອ້ຍເຄິ� ງໜຶຶ່� ງທີ� ມ ີ4 ທກັສະ ຫືຼຼ ຫຼຼາຍກວ�ານ ັນ້, ແລະ ບໍ� ມປີະເທດທີ� ມລີາຍໄດຕ້ ໍ�າ ຫືຼຼ 

 ລາຍໄດປ້ານກາງລາຍງານວ�າຜິ່ໃ້ຫຼຍ�ຈັາໍນວນເຄິ� ງໜຶຶ່� ງມທີກັສະຫຼຼາຍກວ�າ 3 ທກັສະ. ໃນປີນີ ້ບນັດາປະເທດແມ �ນໄດຮ້ບັເອົາການປ�ຽນແປງທີ�
ສະຫຼະພື່ນັໂທລະຄມົມະນາຄມົສາກນົແນະນາໍໃຫຼມ້ຊຸີດທກັສະທີ� ກາໍນດົໃນແບບສອບຖາມທີ� ແນະນາໍໄວ,້ ຕວົຢ�າງ: ເພີື່� ມທກັສະທີ� ກ �ຽວຂອ້ງກບັ
ຄວາມເປັນສ�ວນຕວົ ແລະ ຄວາມປອດໄພື່.

ການສາໍຫຼຼວດດາ້ນ ICT ຂອງເອຣີີບົ ນາໍສະເໜີຶ່ຂໍມ້ນ່ເບືອ້ງເລິກກ�ຽວກບັການສາ້ງທກັສະດາ້ນດຈິັຕິອນ ແລະ ຄວາມສາໍຄນັຂອງການພື່ວົພື່ນັ
ລະຫຼວ�າງໂຮງຮຽນ, ບ�ອນເຮັດວຽກ ແລະ ບາ້ນ. ເຖງິວ�າຈັະມຄີວາມກ�ຽວຂອ້ງກບັທກັສະ ICT ໃນບ�ອນເຮັດວຽກ, 10% ຂອງຜິ່ຕ້ອບແບບ 
ສອບຖາມເຂ້ົາຮ�ວມການຝຶກອບົຮມົດາ້ນ ICT ສະເພື່າະຢ່�ບ�ອນເຮັດວຽກໃນປີ 2018, ແລະ 20% ເຄຍີເຂ້ົາຮ�ວມຢ�າງໜຶ່ອ້ຍໜຶຶ່� ງຄ ັງ້ໃນກດິຈັະ
ກາໍທ ົ�ວໄປເພືື່� ອເພີື່� ມຄວາມຊ�ຽວຊານຂອງຕນົເອງດາ້ນຄອມພິື່ວເຕ,ີ ຊອບແວ ແລະ ການນາໍມາໃຊ.້ ການພື່ດັທະນາທກັສະ ICT ມກັເກດີຂຶນ້ 
ຜິ�ານການຝຶກອບົຮມົອອນລາຍທີ� ບໍ� ເສຍຄ�າ ຫືຼຼ ການຮຽນຮ່ດ້ວ້ຍຕວົເອງ, ໂດຍສະເພື່າະແມ �ນໃນກຸ�ມຂອງຊາວໜຶຸ່�ມ. ເຖງິແມ �ນວ�າທາງເລືອກເຫົຼຼ� ານີ ້

 ຈັະຊ�ວຍແກໄ້ຂບນັຫຼາຄ�າໃຊຈ້ັ �າຍ, ຕາຕະລາງເວລາ ແລະ ສະຖານທີ� , ຄວາມແຕກໂຕນລະຫຼວ�າງຍງິ-ຊາຍຍງັຄງົມຢີ່�.

ບົດລາຍງານການຕິດຕາມການສຶກສາໂລກ 2020ສັງລວມ



ຮ່ບທີ 4: ຮ່ບທີ 4: 
ປະເທດທກຸຍາກຈັາໍນວນໜຶ່ອ້ຍທີ� ໄດຮ້ບັຜິນົປະໂຫຼຍດຈັາກຊ ັນ້ກຽມປະຖມົສກຶສາປະເທດທກຸຍາກຈັາໍນວນໜຶ່ອ້ຍທີ� ໄດຮ້ບັຜິນົປະໂຫຼຍດຈັາກຊ ັນ້ກຽມປະຖມົສກຶສາ
ອດັຕາການເຂ້ົາຮຽນລວມສາໍລບັການພື່ດັທະນາການສກຶສາກ�ອນໄວຮຽນ ແລະ ຊ ັນ້ກຽມປະຖມົສກຶສາ ໂດຍກຸ�ມລາຍໄດຂ້ອງປະເທດ, ປີ 2018ອດັຕາການເຂ້ົາຮຽນລວມສາໍລບັການພື່ດັທະນາການສກຶສາກ�ອນໄວຮຽນ ແລະ ຊ ັນ້ກຽມປະຖມົສກຶສາ ໂດຍກຸ�ມລາຍໄດຂ້ອງປະເທດ, ປີ 2018
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ນລແນິຟ
ບາຣບາດອສ

ຍນເວົທີລ
ຊ. ດຄິ / ດິວນເ

ນລແີຊວິນ
ຍນເີວລໂະສ
ກວບຳຊກຸລ

ເອສໂຕເນຍ
ສະເປນ

ວກໄູຣູອ
ດກເູຕປໂ
ີລາຕີອ

ໄອສແລນ
ນລແີທເນເ

ສ. ີຼຫາົກເ
ສະໂລວາເກຍ

ເຊເຊລ
ວເນໍ
ຍວເດັລ

າົກເາມ / ນີຈ
ກາມນັດເ
ນັດເີວະສ

ຊານ ນໂິຣາມ
ຍາຕະສນຕັເກີລ
ນລແີຊເດິວະສ
ຍຼຕເດອອ
ງ່ັຣຝ
ກັຈານາອຊາລະຫະສ

ງົກງົຮ / ນີຈ
ຍກເກັຊເ
ນັມະລຍຢເ
ວອເາລສອີ
າຕໍມ

ເບວຢຽມ

ງູສບັດະລງາກນາປ້ດໄຍາລມີ່ີທດທເະປ

ການພັດທະນາການສຶກສາ
ກ່ອນໄວຮຽນ

ການສຶກສາຊັ້ນກຽມປະຖົມ

ຊາດ
ເຢເມນ

ນຽບິຣາຄດຂເ
ຊໂາຟານີກູບ

ສ.ປ ຄອງໂກ
ມາລີ
ໄນເຈີ

ນາຖສກີີຈາທ
ຕ້ໃນາດູຊ

ເຊຍລາ ນອອີລ
າດນັກູອ
ີດນຸລູບ

ຍທເິລອເ
າດນັວາຣ

ໂຕໂກ
ນິນບເ
ຍປເອໂິທອເ

ມາດາກາສກາ
ສ.ທານຊາເນຍ

ແກມເບຍ
ເນປານ

ຍບເມິຊ
ີຕູບີຈ

ມຽນມາ
ຍນເາທີລາົມເ
ຍດເນອິ

ເຊເນການ
ໂກໂມຣອດ

ໍມຕີ -ເລສເຕ
ຍຈເູປຳກ
ນາຖສີກບເຸອ
ບີຢອີ

ສ.ລ ຍຊເນເຼຄໂມໄ
ນາຖພູ
ນູຣມເາຄ

ເລໂຊໂທ
ແອງໂກລາ

ນາຖສີກຄີ
ດທເາລະກງບັ
ດັຣູດນອຮ

ວົປາປ  ີນີກວິນ
ຍຊເີນູຕ
ນາດູຊ

ສປປ ລາວ
ມເຕໂາົຊເ / ປເີຊນິຼປ
ໂມຣອກໂຄ

ນິຕສລແາປ
ຍຊເນເດໂນອິ

ເອວຊາວາດໍ
ດີວເບຄເ
ຍວເລີບໂ

ເຄນຢາ
ນິປບິລີຟ
ນາຖສີກາປ
ນອມລໂຊໂະາກເູ່ໝ
ີລກໂງົມ

ສ.ໂມໂນວາ
ູຕາອູນາວ

ຫວຽດນາມ
ການາ

ບອສວານາ
້ຕໃາກິຣຟາອ

ນດແໍຈ
ີກະລຸຕ

ຍບເມີານ
ອືໜເຍນເດໂີຊາມເ

ອາເມເນຍ
ວຊເາມະາກເູ່ໝ
ນັຈບໄີຊເາອ
ີນີກ

ປາຣາໄກວ
າກງົຕ
ສີລບເ
ວົມາຊ
າລາມຕເວົກ

ສ. ນັກີນມເດໂ
ນາ່ຫຼີອ
ນາຖະສກັຊາກ

ມອນເຕເນໂກ
ຍບເີຊເ

າລອເູຊນເວເ
ໍດວົກອເ

ຈາໄມກາ
ໄທ
ກໂີຊກັມແ

ນັຊເ  ຍຊເູລ
ານີຕນັຈເາອ
ຍຣເກແງັບ

ໂຄລຳເບຍ
ອາລບາເນຍ

ູຣູອານ
ໂຣມາເນຍ

ູລາວຕູ
ມເານິຣູຊ
ຍຊເດັລນັພະຫະສ

ສປ. ນີຈ
າກງັລີສ
ບີດາົມເ
ນັກີນີມດໂ
ນິຊຼບເ
າກິຣາຕສອຄ
ດຽຊິຣໍມ
າບວຄິ
າດານຼກເ
ສູລາລບເ

ມາເລເຊຍ
ເປຣູ

ຊ. ນັຊເນິວ / ດານຼກເ

GEM StatLink: http://bitly/GEM2020_Summary_fig4
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ບົດລາຍງານການຕິດຕາມການສຶກສາໂລກ 2020 ສັງລວມ



ເປົາ້ໝາຍທີ 4.4 ຍງັແນ�ໃສ�ການພື່ດັທະນາທກັສະຂອງຜິ່ປ້ະກອບການ. ຫຼຼາຍກວ�າ 90% ຂອງຜິ່ປ້ະກອບການໃນອາຟຣີກິາ ແລະ ລດັອາຣີບັ ແລະ
ຫຼຼາຍກວ�າ 80% ໃນອາຊ ີແລະ ປາຊຟິີກທີ� ເຮັດວຽກໃນຂະແໜຶ່ງການນອກລະບບົ. ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການຝຶກອບົຮມົໃນຂງົເຂດເຫົຼຼ� ານີ ້ຄວນ
ຖກືປບັປງຸໃຫຼເ້ຂ້ົາກບັກຸ�ມວສິາຫຼະກດິຂະໜຶ່າດນອ້ຍທີ� ມໂີອກາດເຕບີໂຕຢ�າງຈັາໍກດັ.

ເປ້ົາໝາຍທີ 4.5  ຄວາມສະເໝີພື່າບ
ໃນທົ�ວໂລກ, ມຄີວາມເທົ� າທຽມກນັທາງເພື່ດໃນການເຂ້ົາຮຽນຕ ັງ້ແຕ�ລະດບັກຽມປະຖມົສກຶສາ ຈັນົຮອດລະດບັມດັທະຍມົສກຶສາຕອນປາຍ. ເຖງິ
ຢ�າງໃດກໍ�ຕາມ, ສິ� ງເຫົຼຼ� ານີປິ້ດບງັຊ�ອງຫຼວ�າງໃນລະດບັປະເທດ. ໃນກຸ�ມປະເທດລຸ�ມສດຸຈັາກ 4 ກຸ�ມຂອງປະເທດທີ� ມລີາຍໄດຕ້ ໍ�າ, ມເີດັກຍງິຢ�າງ
ຫຼຼາຍທີ� ສດຸ 60 ຄນົ ຕໍ� ເດັກຊາຍ 100 ຄນົ ເຂ້ົາຮຽນໃນຊ ັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາຕອນປາຍ. ໃນປະເທດທີ� ມລີາຍໄດປ້ານກາງລະດບັຕ ໍ�າ, ຄວາມບໍ�
ສະເໝີພື່າບທາງເພື່ດອາດເຮັດໃຫຼເ້ດັກຍງິ ຫືຼຼ ເດັກຊາຍສນ່ເສຍຜິນົປະໂຫຼຍດ, ມເີດັກຍງິຢ�າງຫຼຼາຍທີ� ສດຸ 92 ຄນົ ຕໍ� ເດັກຊາຍ 100 ຄນົ ໃນ
ກຸ�ມປະເທດລຸ�ມສດຸຈັາກ 4 ກຸ�ມ ປຽບທຽບກບັເດັກຊາຍ 91 ຄນົ ຕໍ� ເດັກຍງິ 100 ຄນົ ໃນກຸ�ມປະເທດຂາ້ງເທິງສດຸຈັາກ 4 ກຸ�ມ. ບດົລາຍງານ
ທບົທວນຄນືຫຼຼກັຖານກ�ຽວກບັການແຜິ�ຂະຫຼຍາຍຂອງໂຮງຮຽນສາໍລບັເພື່ດຍງິ ຫືຼຼ ເພື່ດຊາຍໃນທົ�ວໂລກ.

ຄວາມບໍ� ສະເໝີພື່າບດາ້ນການສກຶສາຕາມຄວາມຮ ັ�ງມໂີດຍທົ�ວໄປປຽບທຽບຄວົເຮອືນໃນກຸ�ມຕ ໍ�າສດຸ 20% ກບັ ຄວົເຮອືນໃນກຸ�ມສງ່ສດຸ 20%. 
ຍອ້ນຄອບຄວົທກຸຍາກມແີນວໂນມ້ທີ� ຈັະມລີກ່ຫຼຼາຍຄນົ, ການປຽບທຽບລະຫຼວ�າງປະເທດແມ �ນມກີານບດິເບອືນຖາ້ເປັນການປຽບທຽບລະຫຼວ�າງ
ເດັກນອ້ຍທີ� ທກຸຍາກທີ� ສດຸ 20% ໃນປະເທດໜຶຶ່� ງ (ຕວົຢ�າງ: ອບັການສິຖານ) ກບັເດັກນອ້ຍທີ� ທກຸຍາກທີ� ສດຸ 25% ໃນປະເທດອື�ນ (ຕວົຢ�າງ: ມຽນມາ).

ການເພີື່� ມເຕມີຊຸດຄາໍຖາມສ ັນ້ຂອງກຸ�ມວໍຊງິຕນັກ �ຽວກບັຄວາມພິື່ການໃນ MICS ຂະຫຼຍາຍຄວາມຮ່ກ້ �ຽວກບັຊ�ອງຫຼວ�າງຄວາມພິື່ການໃນການສກຶສາ. 
ຄາໍຖາມທີ� ແຕກຕ�າງກນັສາ້ງຄວາມແຕກຕ�າງໃນອດັຕາການແຜິ�ຫຼຼາຍຂອງຄວາມພິື່ການລະຫຼວ�າງກຸ�ມທີ� ມອີາຍຈຸັນົເຖງິ 17 ປີ (ຄາໍຖາມອງີໃສ�ໂມດນ່

 ການເຮັດໜຶ່າ້ທີ� ຂອງເດັກ) ແລະ ກຸ�ມທີ� ມອີາຍ ຸ18 ປີ ຂຶນ້ໄປ, ເຊິ� ງອດັຕາອາດຈັະຫຸຼຼດລງົປະມານ 90%. ສິ� ງນີເ້ປັນອປຸະສກັຕໍ� ການຕລີາຄາຂອງ
ຕວົຊີບ້ອກດາ້ນການສກຶສາ ທີ� ຄດິໄລ�ໃນຊ�ວງອາຍທີຸ� ກວມເອົາທງັສອງກຸ�ມ (ຕວົຢ�າງ: ກຸ�ມອາຍ ຸ17 ຫຼາ 19 ປີ).

ອາເມລກິາລາຕນີຂາດແຄນຂໍມ້ນ່ສມົທຽບກ�ຽວກບັຊນົເຜົິ� າພ້ືື່ນເມອືງ. ໃນຂະນະທີ� ປະເທດສ�ວນໃຫຼຍ�ນາໍໃຊກ້ານກາໍນດົດວ້ຍຕນົເອງ, ບາງປະເທດ
ນາໍໃຊມ້າດຖານເພີື່� ມເຕມີໃນການສາໍຫຼຼວດສາໍມະໂນພື່ນົລະເມອືງ ແລະ ການສາໍຫຼຼວດ, ລວມທງັການຮບັຮອງຕວົຕນົ ແລະ ພື່າສາຢ�າງເປັນທາງການ. 
ການປ�ຽນແປງດາ້ນປະຊາກອນໄດເ້ຮັດໃຫຼເ້ຂດແດນຂອງຊນົເຜົິ� າຈັາງຫຼາຍ ແລະ ເຮັດໃຫຼຕ້ວົຕນົຂອງຊນົເຜົິ� າພ້ືື່ນເມອືງມກີານເລື� ອນໄຫຼຼຫຼຼາຍຂຶນ້, 
ໝາຍຄວາມວ�າມາດຖານທີ� ແຕກຕ�າງກນັເຮັດໃຫຼຜ້ິນົໄດຮ້ບັແຕກຕ�າງກນັ, ລວມທງັດາ້ນຕວົຊີບ້ອກດາ້ນການສກຶສາດວ້ຍ. ການສາໍຫຼຼວດຄວົເຮອືນ

ຮ່ບທີ 5: ຮ່ບທີ 5: 
ການຄາດຄະເນການມສີ�ວນຮ�ວມໃນການສກຶສາຜິ່ໃ້ຫຼຍ�ແຕກຕ�າງກນັໄປຕາມໄລຍະເວລາທີ� ອາ້ງອງີການຄາດຄະເນການມສີ�ວນຮ�ວມໃນການສກຶສາຜິ່ໃ້ຫຼຍ�ແຕກຕ�າງກນັໄປຕາມໄລຍະເວລາທີ� ອາ້ງອງີ
ເປີເຊັນຂອງຜິ່ໃ້ຫຼຍ�ທີ� ເຂ້ົາຮ�ວມໃນການສກຶສາຜິ່ໃ້ຫຼຍ�ພື່າກປກົກະຕ ິຫືຼຼ ການສກຶສາຜິ່ໃ້ຫຼຍ�ນອກໂຮງຮຽນ, ຕາມໄລຍະເວລາທີ� ອາ້ງອງີ. ປີ 2018 ຫືຼຼ ປີລາ້ສດຸ.ເປີເຊັນຂອງຜິ່ໃ້ຫຼຍ�ທີ� ເຂ້ົາຮ�ວມໃນການສກຶສາຜິ່ໃ້ຫຼຍ�ພື່າກປກົກະຕ ິຫືຼຼ ການສກຶສາຜິ່ໃ້ຫຼຍ�ນອກໂຮງຮຽນ, ຕາມໄລຍະເວລາທີ� ອາ້ງອງີ. ປີ 2018 ຫືຼຼ ປີລາ້ສດຸ.
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ໃນປະເທດໂບລິເວຍ, ກວົເຕມາລາ, ເເມກັຊໂີກ ແລະ ເປຣີ,່ ການເຂ້ົາຮຽນຂອງນກັຮຽນໃນກຸ�ມອາຍ ຸ15 ຫຼາ 17 ປິ ໃນກຸ�ມທີ� ເວ້ົາພື່າສາຊນົ
ເຜົິ� າພ້ືື່ນເມອືງຕ ໍ�າກວ�າກຸ�ມທີ� ລະບຕຸນົເອງເປັນຊນົເຜົິ� າພ້ືື່ນເມອືງແມ �ນ 3 ຫຼາ 20 ຈັດຸສ�ວນຮອ້ຍ.

ເປ້ົາໝາຍທີ 4.6  ການຮ່ໜ້ຶ່ງັສຂືອງຜິ່ໃ້ຫຼຍ�
ໃນທົ�ວໂລກ, 86% ຂອງຜິ່ໃ້ຫຼຍ� ແລະ 92% ຂອງໄວໜຶຸ່�ມຮ່ໜ້ຶ່ງັສ.ື ແມ �ຍງິຍງັຄງົມແີນວໂນມ້ໃນການຮ່ໜ້ຶ່ງັສໜືຶ່ອ້ຍ, ແຕ�ຊ�ອງຫຼວ�າງແມ �ນ 

 ກາໍລງັຈັະປິດໃນຍກຸໄວໜຶຸ່�ມປດັຈັບຸນັ. ຕວົເລກເຫົຼຼ� ານີລ້ວມເອົາການຄາດຄະເນໃໝ�ສາໍລບັ 72 ປະເທດ, ລວມທງັ 21 ປະເທດທີ� ມອີດັຕາ
ການຮ່ໜ້ຶ່ງັສແືຫຼ�ງຊາດມາຈັາກປີ 2010 ຫືຼຼ ກ�ອນໜຶ່າ້ນ ັນ້. ຈັາໍນວນຂອງຜິ່ໃ້ຫຼຍ�ທີ� ບໍ� ຈັບົຊ ັນ້ປະຖມົສກຶສາຍງັຄງົສບືຕໍ� ຫຸຼຼດລງົຂອ້ນຂາ້ງຊາ້ ແລະ 

 ອາດຈັະຍງັສງ່ກວ�າ 10% ໃນອາຟຣີກິາ ຈັນົເຖງິຊຸມປີ 2050. ເຖງິວ�າຈັະບນັລກຸານຈັບົຊ ັນ້ປະຖມົສກຶສາຖວ້ນໜຶ່າ້ໃນປີ 2030, ເຊິ� ງໝາຍ 
 ຄວາມວ�າການຮ່ໜ້ຶ່ງັສຂືອງຜິ່ໃ້ຫຼຍ�ຈັະຍງັເປັນສິ� ງທາ້ທາຍ. ໃນ 25 ປະເທດທີ� ມຂີໍມ້ນ່ທີ� ກ �ຽວຂອ້ງ, ອດັຕາການຮ່ໜ້ຶ່ງັສຂືອງຜິ່ໃ້ຫຼຍ�ທີ� ເປັນຜິ່ພິ້ື່ການ 

 ແຕ�ລະປະເພື່ດແມ �ນຕ ໍ�າກວ�າຜິ່ໃ້ຫຼຍ�ຄນົອື� ນ, ຊ�ອງຫຼວ�າງແຕກຕ�າງກນັຕ ັງ້ແຕ� 5% ໃນປະເທດມາລີ ເຖງິ 41% ໃນປະເທດອນິໂດເນເຊຍ.

ຜິນົໄດຮ້ບັຈັາກຄ ັງ້ທີ� ສາມຂອງແຜິນງານສາໍລບັການປະເມນີຄວາມສາມາດຂອງຜິ່ໃ້ຫຼຍ�ໃນລະດບັສາກນົໄດເ້ພີື່� ມຫຼຼກັຖານໃຫຼແ້ກ�ຕວົຊີບ້ອກ
ລະດບັສາກນົຂໍທີ້ 4.6.1. 51% ຂອງຜິ່ໃ້ຫຼຍ�ໃນປະເທດແມກັຊໂີກ, 71% ໃນປະເທດເປຣີ ່ແລະ 72% ໃນປະເທດເອກວົດໍ ແມ �ນຕ ໍ�າກວ�າ 
ຄວາມຊາໍນານຂ ັນ້ຕ ໍ�າຂອງການຮ່ໜ້ຶ່ງັສໃືນປີ 2017. ໃນສະຫຼະລດັອາເມລິກາ, ເປີເຊັນທີ� ຕ ໍ�າກວ�າຄວາມຊາໍນານຂ ັນ້ຕ ໍ�າໃນການຄດິໄລ�ເພີື່� ມຂຶນ້ 
ຈັາກ 27.6% ໃນປີ 2012-14 ຫຼາ 29.2% ໃນປີ 2017.

ເປ້ົາໝາຍທີ 4.7  ການພື່ດັທະນາແບບຍນືຍງົ ແລະ ການເປັນພື່ນົລະເມອືງໂລກ
ການວເິຄາະຄາໍຕອບ 83 ຂໍ ້ຕໍ� ການປຶກສາຫຼາລື ຄ ັງ້ທີ 6 ໃນປີ 2016-2017 ຕາມຂໍສ້ະເໜີຶ່ແນະປີ 1974 (1974 Recommendations) 
ທີ� ໃຫຼພ້ື້ື່ນຖານສາໍລບັການສນົທະນາກ�ຽວກບັຕວົຊີບ້ອກລະດບັສາກນົຂໍທີ້ 4.7.1. ມພີື່ຽງ 12% ຂອງບນັດາປະເທດທີ� ສະທອ້ນ ຫືຼຼ ລວມເອົາຫຼຼກັ

 ການແນະນາໍຂອງຂໍສ້ະເໜີຶ່ແນະເຂ້ົາໃນນະໂຍບາຍການສກຶສາ, ຫຼຼກັສດ່, ການສກຶສາຂອງຄປ່ະຈັາໍການ ແລະ ການປະເມນີນກັຮຽນໄດຢ້�າງເຕັມທີ� . 
ມໜີຶ່ອ້ຍປະເທດທີ� ຝຶກອບົຮມົຄກ່ �ຽວກບັເນືອ້ໃນຂອງການພື່ດັທະນາແບບຍືນຍງົອີງຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ຂອບຫຼຼກັສດ່ທີ� ກາໍນດົໄວ ້ ແລະ

 ວທີິການປະເມນີນກັຮຽນ. ໃນບາງປະເທດ, ເຊັ� ນ: ບຣ່ີນຸດ,ີ ໂຄລາໍເບຍ ແລະ ມຽນມາ, ນກັຮຽນໄດຮ້ບັການປະເມນີເຖງິແມ �ນວ�າຄຈ່ັະ 
ບໍ� ໄດຜ້ິ�ານການຝຶກອບົຮມົ (ຮບ່ທີ 6). 93% ຂອງປະເທດຕ�າງໆສອນການປ້ອງກນັຄວາມຮນຸແຮງທາງເພື່ດ, 34% ສອນການປ້ອງກນັລດັ 
ທິຄວາມຮນຸແຮງ ແລະ 29% ສອນກ�ຽວກບັການສກຶສາເພືື່� ອການເປັນພື່ນົລະເມອືງໂລກ.

ໃນຂະນະທີ� ມຫຼີຼກັຖານທີ� ສະແດງວ�າຫຼຼກັສດ່ມກີານປ�ຽນແປງແບບຊາ້ໆເພືື່� ອລວມເອົາຄວາມຍນືຍງົດາ້ນສະພື່າບແວດລອ້ມ ແລະ ການປ�ຽນແປງ
 ດິນຟ້າອາກາດ, ບໍ� ໄດມ້ກີານເກັບກາໍຂໍ້ມນ່ແບບສາກນົຢ�າງເປັນລະບບົກ�ຽວກບັໄລຍະເວລາຂອງການປະຕິຮບ່ຫຼຼກັສດ່ທີ� ເປັນ “ປກົກະຕິ”
 ຕ ັງ້ແຕ�ແນວຄວາມຄດິຈັນົເຖງິການຈັດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ. ເວລາທີນາໍໃຊຈ້ັະຂຶນ້ຢ່�ກບັຄວາມເອົາຈັງິເອົາຈັງັຂອງການປ�ຽນແປງ, ການປຶກສາຫຼາລື, 
 ການທດົລອງ ແລະ ການກວດສອບຄວາມຖກືຕອ້ງ. ການທບົທວນຄນືຫຼຼກັສດ່ອາດຈັະໃຊເ້ວລາເຖງິ 5 ປີ ຫືຼຼ ຫຼຼາຍກວ�ານ ັນ້ຖາ້ວ�າມກີານໂຕຖ້ຽງ
 ທາງການເມອືງ ແລະ ທຸກຂ ັນ້ຕອນຂອງຂະບວນການໄດຮ້ບັຄວາມສນົໃຈັ. ການປະຕິຮບ່ທີ� ໄວວາແມ �ນມແີນວໂນມ້ວ�າຈັະຮີບດ�ວນ. 

ໃນປະເທດໂລມາເນຍ, ປ້ືມແບບຮຽນໃນວຊິາປະຫຼວດັສາດຂອງຊນົເຜົິ� າກຸ�ມນອ້ຍໄດຮ້ບັການແນະນາໍໃຫຼນ້າໍໃຊໃ້ນ 2 ປີ, ແຕ�ຄບໍ່� ໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົ
 ເມ ື�ອພື່ວກເຂົາມາຂຶນ້ຫຼອ້ງສອນ.

ເປ້ົາໝາຍທີ 4.ກ  ສິ� ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃນການສກຶສາ ແລະ ສະພື່າບແວດລອ້ມຂອງ
ການຮຽນຮ່້

ເດັກຍງິປະມານ 335 ລາ້ນຄນົທີ� ເຂ້ົາຮຽນໃນໂຮງຮຽນປະຖມົສກຶສາ ແລະ ມດັທະຍມົສກຶສາທີ� ຂາດການຈັດັການດາ້ນສຂຸະອະນາໄມປະຈັາໍເດອືນ
ຂ ັນ້ພ້ືື່ນຖານ. ຜິ່ໃ້ຊລ້ໍ້ຄນົພິື່ການອາດຈັະບໍ� ສາມາດເຂ້ົາເຖງິສິ� ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກດາ້ນສຂຸາພິື່ບານ. ໃນປະເທດ ເອວສະວາດໍ, ຟີຈັ,ີ ເປຣີ,່  
ທາຈັກີສິຖານ ແລະ ເຢມນິ, ຢ�າງໜຶ່ອ້ຍ 80% ຂອງໂຮງຮຽນມກີານປບັປງຸສິ� ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກດາ້ນສຂຸາພິື່ບານ, ແຕ�ໜຶ່ອ້ຍກວ�າ 5% 

 ຂອງສິ� ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກເຫົຼຼ� ານີທີ້� ສາມາດເຂ້ົາເຖງິໄດ.້

ໃນ 29 ປະເທດ ອນຸຫຼະພື່ມ່ທີ� ຮນຸແຮງສ ົ�ງຜິນົກະທບົທາງລບົຕໍ� ຜິນົສາໍເລັດຂອງການສກຶສາ, ໃນອາຊຕີາເວັນອອກສ�ຽງໃຕ,້ ມກີານຄາດຄະເນວ�າ  
ເດັກນອ້ຍທີ� ປະສບົກບັອນຸຫຼະພື່ມ່ທີ� ຜິິດໄປຈັາກມາດຕະຖານສງ່ກວ�າຄ�າສະເລ�ຍ 2 ອງົສາ ຈັະສາໍເລັດການສກຶສາໜຶ່ອ້ຍກວ�າເດັກທີ� ຢ່�ໃນເຂດ 
ອນຸຫຼະພື່ມ່ທີ� ມຄີ�າສະເລ�ຍມາດຕະຖານ ເປັນເວລາ 1.5 ປີ.

ພື່າຍໃນເດອືນກມຸພື່າ ປີ 2020, ມຜີິ່ລ້ງົນາມໃນຖະແຫຼຼງການວ�າດວ້ຍໂຮງຮຽນປອດໄພື່ ປີ 2015 ຈັາໍນວນ 102 ປະເທດ. ເຖງິຢ�າງໃດ 
ກໍ�ຕາມ, ໂຮງຮຽນຫຼຼາຍກວ�າ 1,000 ແຫຼ�ງໃນປະເທດອບັການສິຖານໄດປິ້ດບໍລິການເນື�ອງຈັາກຄວາມຂດັແຍ�ງໃນທາ້ຍປີ 2018, ປ�ອຍໃຫຼ້

 ເດັກນອ້ຍຈັາໍນວນເຄິ� ງລາ້ນບໍ� ໄດເ້ຂ້ົາໂຮງຮຽນ. ໃນປະເທດເບກີນີາຟາໂຊ, ມາລີ ແລະໄນເຈັ,ີ ໂຮງຮຽນປິດເພີື່� ມສອງເທົ� າໃນລະຫຼວ�າງຊຸມປີ 2017  
ແລະ 2019 ເນື�ອງຈັາກຄວາມບໍ�ໝ ັນ້ຄງົທີ� ເພີື່� ມຂຶນ້, ກະທບົໃສ�ການສກຶສາຕໍ� ເດັກຫຼຼາຍກວ�າ 400,000 ຄນົ.
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ໃນຂະນະທີ�  132 ປະເທດ ໄດຫ້ຼາ້ມການລງົໂທດທາງດາ້ນ  
ຮ�າງກາຍໃນໂຮງຮຽນ, ເຄິ� ງໜຶຶ່� ງຂອງເດັກໃນເກນອາຍເຸຂ້ົາ  
ໂຮງຮຽນອາໄສຢ່�ໃນປະເທດທີ� ບໍ� ໄດຖ້ກືສ ັ�ງຫຼາ້ມຢ�າງເຕັມທີ� .  
ການຄດັຄາ້ນຢ�າງຮນຸແຮງຕໍ� ການລງົໂທດທາງດາ້ນຮ�າງກາຍທີ�
ບາ້ນແມ �ນມຄີວາມສາໍພື່ນັທາງບວກຕໍ� ລະດບັທີ� ຕ ໍ�າລງົຂອງການ
ລງົໂທດທາງດາ້ນຮ�າງກາຍໃນໂຮງຮຽນ. ໃນປະເທດອນິເດຍ ແລະ 
ສ.ເກາົຫີຼຼ, ການລງົໂທດທາງດາ້ນຮ�າງກາຍໃນໂຮງຮຽນແມ �ນ 
ສງ່ກວ�າທີ� ຄາດຄະເນເອົາໄວຫຼ້ຼາຍ.

ມເີດັກໃນເກນອາຍລຸະຫຼວ�າງ 5 ຫຼາ 14 ປີ ເສຍຊວີດິຈັາໍນວນ 
6.2 ຄນົຕໍ�  100,000 ຄນົຕໍ� ປີ ໃນບນັດາປະເທດທີ� ມລີາຍໄດຕ້ ໍ�າ,  
ເຊິ� ງມພີື່າຫຼະນະສະເລ�ຍ 8 ຄນັ ຕໍ� ປະຊາກອນ 1,000 ຄນົ, 
ສມົທຽບກບັຈັາໍນວນເດັກທີ� ເສຍຊວີດິ 1.7 ຄນົ ໃນປະເທດທີ� ມ ີ
ລາຍໄດສ້ງ່, ເຊິ� ງມພີື່າຫຼະນະສະເລ�ຍ 528 ຄນັຕໍ� ປະຊາກອນ 
1,000 ຄນົ. ການສາໍຫຼຼວດເສັນ້ທາງເກອືບ 250,000 ກໂິລແມດັ 
ໃນ 60 ປະເທດ ພື່ບົວ�າຫຼຼາຍກວ�າ 80% ມກີານຈັາລະຈັອນໄວກວ�າ 
40 ກໂິລແມດັຕໍ� ຊ ົ�ວໂມງ ແລະ ຖກືນາໍໃຊໂ້ດຍຄນົຍ�າງທີ� ບໍ� ມ ີ
ທາງຍ�າງ.

ເປ້ົາໝາຍທີ 4.ຂ  ທຶນການສກຶສາ
ການຊ�ວຍເຫືຼຼອດາ້ນທຶນການສກຶສາ ແລະ ຄ�າໃຊຈ້ັ �າຍໂດຍ

 ປະມານຂອງນກັຮຽນລວມເປັນຈັາໍນວນ 3.5 ພື່ນັລາ້ນໂດລາ 
ສະຫຼະລດັ ໃນປີ 2018. ການຊ�ວຍເຫືຼຼອດາ້ນທຶນການສກຶສາ 
ໂດຍສະເລ�ຍຕໍ� ນກັສຶກສາໃນການສຶກສາຊ ັນ້ສງ່ແຕກຕ�າງກນັ 
ຫຼຼາຍ: ປະເທດທີ� ມຈີັາໍນວນປະຊາກອນທີ� ເປັນນກັສກຶສາຄາ້ຍ
ຄກືນັໄດຮ້ບັທຶນຕ�າງກນັເປັນ 100 ເທົ� າ ຫືຼຼ ຫຼຼາຍກວ�ານ ັນ້.  
ທຶນການສກຶສາຕໍ� ຫຼວົຄນົຫຼຼາຍທີ� ສດຸແມ �ນສ ົ�ງໄປບນັດາປະເທດ 
ໝ່�ເກາະນອ້ຍທີ� ກາໍລງັພື່ດັທະນາເຊິ� ງປະຊາກອນສາມາດ 
ສກຶສາເພືື່� ອເອົາວດຸທິຊ�ຽວຊານສະເພື່າະທາງຈັາກຕ�າງປະເທດ 
ເທົ� ານ ັນ້. ໃນນ ັນ້, ໝ່�ເກາະແຄລບິຽນໄດຮ້ບັການຊ�ວຍເຫືຼຼອທຶນການ 
ສຶກສາຕໍ� ຫຼວົຄນົໜຶ່ອ້ຍກວ�າໝ່�ເກາະປາຊຟິີກຫຼຼາຍ.

ການຄ ົນ້ຄວາ້ສາໍລບັບດົລາຍງານນີຄ້າດຄະເນວ�າມທຶີນການ 
ສກຶສາຈັາໍນວນ 30,000 ທຶນ ມອບໃຫຼກ້ບັນກັຮຽນໃນເຂດອະນຸ
ພື່າກພ້ືື່ນຊາຮາຣີາອາຟຣີກິາ ໃນປີ 2019 ໂດຍຜິ່ໃ້ຫຼທຶ້ນສງ່ສດຸ 
50 ພື່າກສ�ວນ, ເຊິ� ງຈັດັສນັປະມານ 94% ຂອງທຶນທງັໝດົ 
ແນ�ໃສ�ນກັຮຽນໃນທົ�ວໂລກ, ອງີຕາມແຜິນທີ� ຂອງຜິ່ໃ້ຫຼທຶ້ນທີ� ມ ີ
ຫຼຼາຍກວ�າ 200 ພື່າກສ�ວນ. ປະມານ 56% ຂອງທຶນການສກຶສາ 
ແມ �ນໃຫຼກ້ບັການສກຶສາລະດບັປະລິນຍາຕ.ີ

ໂຄງການລິເລີ� ມທີ� ນາໍພື່າໂດຍລດັຖະບານນາໍໄປສ່�ການຈັດັຫຼາ 
ທຶນການສຶກສາສາໍລບັນກັຮຽນໃນເຂດອະນຸພື່າກພ້ືື່ນຊາຮາ 
ຣີາອາຟຣີກິາ, ໂດຍ ສປ. ຈັນີ ເປັນຜິ່ໃ້ຫຼທຶ້ນໜຶຶ່� ງດຽວທີ� ໃຫຼທຶ້ນ 
ຫຼຼາຍທີ� ສດຸກວ�າ 12,000 ທຶນຕໍ� ປີ. ເຖງິແມ �ນວ�າປະລິມານ 
ການຊ�ວຍເຫືຼຼອດາ້ນການສກຶສາທົ�ວໂລກໄດຢ້ດຸສະຫຼງກັລງົແຕ�
ປີ 2010, ແຕ�ວ�າຈັາໍນວນຂອງໂອກາດໃນການໄດຮ້ບັທຶນຂອງ 
ນກັຮຽນໃນເຂດອະນພຸື່າກພ້ືື່ນຊາຮາຣີາອາຟຣີກິາເພີື່� ມຂຶນ້ແຕ�
ປີ 2015 ແລະ ມແີນວໂນມ້ທີ� ຈັະເພີື່� ມຂຶນ້ຢ�າງຕໍ� ເນື�ອງໃນອກີ 
ຫຼາ້ປີຂາ້ງໜຶ່າ້.

ຮ່ບທີ 6: ຮ່ບທີ 6: 

ໃນບາງປະເທດ, ນກັຮຽນໄດຮ້ບັການປະເມນີແຕ�ຄບໍ່� ໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົ ໃນບາງປະເທດ, ນກັຮຽນໄດຮ້ບັການປະເມນີແຕ�ຄບໍ່� ໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົ 
ກ�ຽວກບັການສກຶສາເພືື່� ອການພື່ດັທະນາແບບຍນືຍງົກ �ຽວກບັການສກຶສາເພືື່� ອການພື່ດັທະນາແບບຍນືຍງົ

ລະດບັຂອງການຈັດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຂໍສ້ະເໜີຶ່ແນະປີ 1974, ໂດຍຮບ່ແບບ ແລະລະດບັຂອງການຈັດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຂໍສ້ະເໜີຶ່ແນະປີ 1974, ໂດຍຮບ່ແບບ ແລະ
ຂອບເຂດ, ປີ 2016/17ຂອບເຂດ, ປີ 2016/17

ໂບລີເວຍ; ເຢຍລະມັນ; ຍ່ີປຸ່ນ; ຄູເວດ; ລັດເວຍ; 
ນິວຊີແລນ; ໂປແລນ; ສະຫະພັນລັດເຊຍ; 

ສະວີເດັນ; ແຊມເບຍ

 ບັງເກເຣຍ; ກຳປູເຈຍ; ຈໍເຈຍ; ໄອແລນ; 
ເມົາດີບ; ມາລີ; ມໍຕາ; ແມັກຊີໂກ; ໂອມານ; 
ເປຣູ; ໂຣມາເນຍ; ເຊເນການ; ເຊີເບຍ; 

ສະເປນ; ຕຸລະກີ

ອາລບາເນຍ; ລີທູເນຍ

ມາຊີໂດເນຍ; ໂປຕູເກດ

ໂມນາໂຄ; ກາຕາ

ແອນດໍຣາ; ອາເມເນຍ; ຄາເມຣູນ; ກົດດີວົວ; 
ເດັນມາກ; ອີຢີບ; ເອທິໂອເປຍ; ເກຼັກ;  

ຮອນດູຣັດ; ຮັງກາລີ; ໂມລ໊ອກໂຄ; ສິງກາໂປ

ເຂດແຄລິບຽນ; ທາຈີກີສຖານ; 
ອຸເບກີສຖານ

 ອາເຈັນຕີນາ; ການາດາ

 ບູຣູນດີ; ໂຄລຳເບຍ; ມຽນມາ

ເອກົວດໍ; ໄທ

ຊາດ; ເອສໂຕຼເນຍ; ໄຮຕີ; ອີລ່ານ; 
ສ.ໄອແລນ; ສ.ເກົາຫຼີ

ມົງໂກເລຍ; ນາມີເບຍ; ຕູວາລູ

ອອສເຕຼຍ; ເຊັນຄິດ/ເນວິດ

ນະ
ໂຍ

ບາ
ຍ 

ແລ
ະ

 ຂ
ອບ

ວຽ
ກງ

ານ

ຫຼັກ
ສູດ

ກາ
ນຝ

ຶກອ
ົບຮົ

ມຄ
ູ

ກາ
ນປ

ະເ
ມີນ

ຜົນ
ນັກ

ຮຽ
ນ

ຂໍ້ມູນຄົບຖ້ວນ ມີບາງສ່ວນ ບໍ່ມີຫຼືມີໜ້ອຍ ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ຂົງເຂດທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ/ທີ່ຮວມຢູ່

ເອວຊາວາດໍ; ອູຣູໄກວ

GEM StatLink: http://bitly/GEM2020_Summary_fig6
ໝາຍເຫຼດ: ຮບ່ພື່າບບໍ� ໄດສ້ະແດງບນັດາປະເທດທີ� ມຮີບ່ແບບການຈັດັການທີ� ເປັນແບບສະເພື່າະ
ແຫຼຼ�ງຂໍ້ມນ່: ອງົການອຍຸແນສໂກ (2019).
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ຜິ່້ໃຫຼ້ທຶນການສຶກສາມກັບໍ� ມມີາດຕະການທີ� ຈັະຢ ັງ້ຢືນໄດກ້ �ຽວກບັຜິນົໄດຮ້ບັຈັາກການປະຕິບດັໂຄງການໃນແງ �ຂອງການຮວມເອົາທກຸຄນົ. 
 ໃນບນັດາຜິ່້ໃຫຼ້ທຶນຈັາໍນວນ 20 ພື່າກສ�ວນທີ� ໄດປຶ້ກສາຫຼາລືສາໍລບັບດົລາຍງານນີ,້ ສ�ວນຫຼຼາຍແມ �ນບໍ� ສາມາດສະໜຶ່ອງຂໍ້ມນ່ລະອຽດ

ກ�ຽວກບັຄນຸລກັສະນະພ້ືື່ນຖານຂອງຜິ່ຮ້ບັທຶນນອກເໜືຶ່ອຈັາກເພື່ດ. ຂ ັນ້ຕອນການສະໝກັ ແລະ ການຄດັເລືອກແມ �ນບໍ�ມຄີວາມສອດຄ�ອງກບັຄວາມ
ຕອ້ງການຂອງນກັຮຽນຈັາໍນວນ 60% ໃນເຂດອະນພຸື່າກພ້ືື່ນຊາຮາຣີາອາຟຣີກິາທີ� ສກຶສາຢ່�ຕ�າງປະເທດ, ເຊິ� ງນກັຮຽນເຫົຼຼ� ານີຕ້ອ້ງປະສບົກບັສະພື່າບ
ແວດລອ້ມການຮຽນຮ່ທີ້� ແຕກຕ�າງຈັາກທີ� ເຄຍີເປັນ.

ເປ້ົາໝາຍທີ 4.ຄ  ຄ່
ໃນທົ�ວໂລກ, ປະມານ 85% ຂອງຄຊ່ ັນ້ປະຖມົສກຶສາ ແລະ ມດັທະຍມົສກຶສາຕອນຕ ົນ້ແມ �ນໄດຜ້ິ�ານການຝຶກອບົຮມົຕາມຂໍກ້າໍນດົຂອງປະເທດ.  
ໃນເຂດອະນພຸື່າກພ້ືື່ນຊາຮາຣີາອາຟຣີກິາ, ອດັຕາສ�ວນແມ �ນ 64% ສາໍລບັຊ ັນ້ປະຖມົສກຶສາ ແລະ 58% ສາໍລບັຊ ັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາຕອນຕ ົນ້.  
ຄຊ່ ັນ້ກຽມປະຖມົໜຶ່ອ້ຍກວ�າເຄິ� ງໜຶຶ່� ງ (49%) ໃນພື່າກພ້ືື່ນນີໄ້ດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົ, ແລະ ສ�ວນແບ�ງສາໍລບັຄຊ່ ັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາຕອນປາຍ 

 ແມ �ນ 43%. ການຕຄີວາມໝາຍຂອງຂໍມ້ນ່ກ �ຽວກບັຄສ່�ວນໜຶຶ່� ງແມ �ນຂຶນ້ກບັຂໍມ້ນ່ຂອງຜິ່ຊ້ �ວຍສອນ. ຂໍມ້ນ່ສາໍລບັປະເທດທີ� ມລີາຍໄດຕ້ ໍ�າ ແລະ ລາຍໄດ ້
ປານກາງ ບໍ� ຄ�ອຍໃຫຼຄ້ວາມກະຈັ �າງແຈັງ້ວ�າພື່ະນກັງານຊ�ວຍວຽກມສີ�ວນຮ�ວມໃນການສິດສອນຫືຼຼບໍ� . ຂໍມ້ນ່ສາໍລບັບນັດາປະເທດ OECD 
ແມ �ນມຄີວາມຈັະແຈັງ້ຫຼຼາຍຂຶນ້ ແລະ ສະແດງໃຫຼເ້ຫັຼນວ�າປະເທດຕ�າງໆລວມທງັ ຊລີ ີແລະ ສະຫຼະລາດຊະອານາຈັກັຕອ້ງໄດອ້າໄສຜິ່ຊ້ �ວຍສອນ 
ໃນຊ ັນ້ກຽມປະຖມົສກຶສາຫຼຼາຍ. ການວເິຄາະຂໍມ້ນ່ກ �ຽວກບັຊ ົ�ວໂມງການເຮັດວຽກສະແດງໃຫຼເ້ຫັຼນວ�າການຈັດັສນັເວລາຂອງຄຍ່ງັບໍ� ເປັນທີ� ເຂ້ົາໃຈັ
ພື່ຽງພໍື່. ຢ�າງໜຶ່ອ້ຍໃນບາງກລໍະນ,ີ ຂໍບ້ງັຄບັທາງກດົໝາຍກ�ຽວກບັເວລາໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ການສອນອາດບໍ� ສະທອ້ນເຖງິຄວາມເປັນຈັງິ.

ການທບົທວນຂອງ OECD ໃນ 9 ປະເທດ ຢັງ້ຢືນວ�າຄໃ່ນຊ ັນ້ປະຖມົສກຶສາອາດຈັະມຄີນຸວດຸທິສງ່ ແຕ�ອາດຈັະບໍ� ໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົເພືື່� ອ
ເຮັດວຽກກບັເດັກ, ອດັຕາສ�ວນຂອງຄທີ່� ບໍ� ໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົແມ �ນ 64% ໃນປະເທດໄອຊແລນ. ເຖງິວ�າຈັະມຄີວາມເພິື່� ງພໍື່ໃຈັຕໍ� ເງນິເດອືນຕ ໍ�າ, 
ພື່ະນກັງານໄດລ້າຍງານຄວາມເພິື່� ງພໍື່ໃຈັຕໍ� ອາຊບີສງ່, ຈັາກ 79% ໃນ ສ.ເກາົຫີຼຼ ຫຼາ 98% ໃນ ອດິສະລາເອວ.

ການສກຶສາກບັເປ້ົາໝາຍການພື່ດັທະນາ
ແບບຍນືຍງົອື� ນໆ
ເປ້ົາໝາຍຂອງຄວາມສະເໝີພື່າບລະຫຼວ�າງຍງິ-ຊາຍ, ການປ�ຽນແປງດນິຟ້າອາກາດ ແລະ ການຮ�ວມມ ືມຄີວາມເຊື� ອມຕໍ� ກບັການສກຶສາຢ�າງ
ກວາ້ງຂວາງແຕ�ອາດຈັະບໍ� ໄດຮ້ບັການຮບັຮ່.້ ການທບົທວນວທີິທີ� ມປີະສດິທິພື່າບໃນການຮບັມກືບັການປ�ຽນແປງດນິຟ້າອາກາດໄດຈ້ັດັອນັດບັ 

 ການສກຶສາຂອງເດັກຍງິ ແລະ ແມ �ຍງິ ແລະ ການວາງແຜິນຄອບຄວົເປັນອນັດບັທີ 6 ແລະ 7 ຈັາກ 80 ວທີິການແກໄ້ຂ. ການທບົທວນ 
ດ ັ�ງກ �າວໄດຄ້າດຄະເນໄວວ້�າການເຕມີເຕັມຊ�ອງຫຼວ�າງທາງການເງນິທີ� ບດົລາຍງານ GEM ໄດຄ້າດຄະເນໄວຈ້ັາໍນວນ 39 ພື່ນັລາ້ນໂດລາສະຫຼະລດັ
ຕໍ� ປີສາມາດຫຸຼຼດການປ�ອຍມນົລະພິື່ດໄດ ້ 51 ກກິະຕນັ ພື່າຍໃນປີ 2050, ເຊິ� ງເປັນຜິນົຕອບແທນຈັາກການລງົທຶນທີ� ບໍ� ສາມາດຄາໍນວນໄດ.້ 

 ຄນົພ້ືື່ນເມອືງ ແລະ ຄນົທອ້ງຖິ� ນສາມາດຈັດັການການສະສມົກາກບອນທງັໝດົໃນພ້ືື່ນທີ� ປ�າໄມໃ້ນປະເທດເຂດຮອ້ນ ແລະ ເຄິ� ງເຂດຮອ້ນ 
52 ປະເທດຢ�າງໜຶ່ອ້ຍ 17%, ເຮັດໃຫຼກ້ານປກົປອ້ງຄວາມຮ່ຂ້ອງພື່ວກເຮົາແມ �ນສາໍຄນັ. ໃນປີ 2017, 102 ປະເທດ ຈັາກ 195 ປະເທດສະມາຊກິ
ຂອງອງົການອຍຸແນສໂກໄດມ້ຜີິ່ປ້ະສານງານດາ້ນການສກຶສາສາໍລບັການປະຕບິດັສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງດາ້ນສະພື່າບອາກາດເພືື່� ອສະໜຶ່ບັສະໜຶ່ນ່
ການໃຫຼກ້ານສກຶສາກ�ຽວກບັການຫຸຼຼດຜິ�ອນຄວາມຮນຸແຮງຈັາກການປ�ຽນແປງດນິຟ້າອາກາດ.

ໃນຂະນະທີ� ບດົບາດຍິງ-ຊາຍເປັນບລຸິມະສິດໃນທກຸໆການຮ�ວມມດືາ້ນການເງນິຂອງຜິ່ມ້ສີ �ວນຮ�ວມຫຼຼາຍຝ�າຍ, ການເຊື� ອມໂຍງລະຫຼວ�າງ 
 ການສກຶສາ ແລະ ການປ�ຽນແປງດນິຟ້າອາກາດແມ �ນອ�ອນແອລງົ. ບໍ� ມເີປ້ົາໝາຍທີ� ຊດັເຈັນຈັາກເງນິທຶນດາ້ນສະພື່າບອາກາດສາກນົ ໃນປີ 
 2015-2016 ສາໍລບັການຂະຫຼຍາຍລະບບົການສກຶສາ ແລະ ການສກຶສາຂອງເດັກຍງິ, ສາໍລບັການປ�ຽນແປງພຶື່ດຕກິາໍກ �ຽວກບັສິ� ງເສດເຫືຼຼອ 

ຈັາກອາຫຼານ ແລະ ການບໍລິໂພື່ກອາຫຼານ ຫືຼຼ ສາໍລບັວທີິການດ ັ�ງເດມີໃນການນາໍໃຊທີ້� ດນິ ແລະ ການບໍລິຫຼານຈັດັການ.
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ການເງນິ
ໃນທົ�ວໂລກ, ຄ�າກາງຂອງລາຍຈັ �າຍຂອງລດັຖະບານໃນການສຶກສາແມ �ນ 4.4% ຂອງລວມຍອດຜິະລິດຕະພື່ນັພື່າຍໃນ (GDP) 
ແລະ 13.8% ຂອງລາຍຈັ �າຍລວມຂອງພື່າກລດັຖະບານໃນປີ 2018, ສມົທຽບໃສ�ຂອບເຂດ 4% ແລະ 15% ຕາມທີ� ໄດຕ້ກົລງົໃນຂອບ 
ປະຕິບດັງານການສກຶສາຮອດປີ 2030. ໃນທກຸປະເທດ, 47 ປະເທດ ຈັາກ 141 ປະເທດທີ� ມຂີໍມ້ນ່, ຫືຼຼ ໜຶຶ່� ງສ�ວນສາມ, ບໍ� ໄດບ້ນັລມຸາດຖານ -  
ເຊິ� ງມຈີັາໍນວນປະເທດຫຼຼາຍກວ�າປີຜິ�ານມາ 4 ປະເທດ, ແລະ ມຈີັາໍນວນປະເທດທີ� ມກີານລາຍງານໜຶ່ອ້ຍລງົ 7 ປະເທດ. ເນື�ອງຈັາກວ�າກຸ�ມ
ປະເທດທີ� ມກີານລາຍງານຂໍມ້ນ່ລາຍຈັ �າຍມກີານປ�ຽນແປງທກຸໆປີ, ການກາໍນດົໄລຍະເວລາທີ� ແນ�ນອນ ຮຽກຮອ້ງໃຫຼມ້ກີານຄາດຄະເນ. ໃນປີ 2000-18 

 ການໃຊຈ້ັ �າຍດາ້ນການສຶກສາເຊິ� ງເປັນສ�ວນແບ�ງຂອງ GDP ຍງັຄງົຢດຸສະຫຼງກັ, ເຖງິແມ �ນວ�າສິ� ງເຫົຼຼ� ານີສ້ະແດງໃຫຼເ້ຫັຼນຄວາມແຕກຕ�າງ 
 ລະຫຼວ�າງພື່າກພ້ືື່ນຢ�າງຫຼຼວງຫຼຼາຍ, ຈັາກ 1.7 ຈັດຸສ�ວນຮອ້ຍ ສງ່ກວ�າໃນອາເມລິກາລາຕີນ ແລະ ເຂດແຄລິບຽນ ເຖງິ 0.5 ຈັດຸສ�ວນຮອ້ຍ 

ຕ ໍ�າກວ�າອາຟຣີກິາເໜືຶ່ອ ແລະ ອາຊຕີາເວັນຕກົ.

ລະດບັການຊ�ວຍເຫືຼຼອຍງັຄງົທີ� ປະມານ 0.3% ຂອງລາຍໄດລ້ວມແຫຼ�ງຊາດຂອງບນັດາປະເທດຜິ່ໃ້ຫຼທຶ້ນຫຼຼກັແຕ�ປີ 2015. ໃນໄລຍະນີ,້ 
 ການຊ�ວຍເຫືຼຼອໃນສ�ວນແບ�ງຂອງ GDP ໃນບນັດາປະເທດທີ� ມລີາຍໄດຕ້ ໍ�າແມ �ນຫຸຼຼດລງົ 7.9% ໃນປີ 2014, ແລະ ເພີື່� ມຂຶນ້ 9.1% ໃນປີ 2018. 

ການຊ�ວຍເຫືຼຼອດາ້ນການສຶກສາສງ່ຂຶນ້ເປັນປະຫຼວດັສາດເຖິງ  
15.6 ພື່ນັລາ້ນໂດລາສະຫຼະລດັ ໃນປີ 2018, ແຕ�ຢ�າງຫຼຼາຍທີ� ສດຸ  
47% ຂອງຈັາໍນວນເງນິທງັໝດົ ຫືຼຼ 7.4 ພື່ນັລາ້ນໂດລາສະຫຼະລດັໄດ້
ສມຸໃສ�ການສກຶສາຂ ັນ້ພ້ືື່ນຖານ ແລະ ຊ ັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາໃນ
ບນັດາປະເທດທີ� ມລີາຍໄດຕ້ ໍ�າ ແລະ ລາຍໄດປ້ານກາງລະດບັຕ ໍ�າທີ�
ມຄີວາມຕອ້ງການຫຼຼາຍທີ� ສດຸ. ການຊ�ວຍເຫືຼຼອດາ້ນມະນດຸສະທາໍ
ສາໍລບັການສກຶສາໄດເ້ພີື່� ມຂຶນ້ຫຼາ້ເທົ� າໃນລະຫຼວ�າງປີ 2012 ຫຼາ  
2019 ເຖງິ 705 ລາ້ນໂດລາສະຫຼະລດັ.

ອງົການ OECD ກາໍລງັປ�ຽນແປງຄາໍນຍິາມ ແລະ ວທີິການ 
ສາໍລບັການຄດິໄລ�ການຊ�ວຍເຫືຼຼອ. ການສະໜຶ່ບັສະໜຶ່ນ່ຢ�າງເປັນ
ທາງການສາໍລບັການພື່ດັທະນາແບບຍືນຍງົແບບໃໝ� (Total 
Official Support for Sustainable Development) ຄາດວ�າ
ຈັະມຜີິນົຫຼຼາຍຢ�າງຕໍ� ການສຶກສາ. ຂໍ້ກາໍນດົໃໝ�ສາໍລບັກນົໄກ 
ຫຼຼາຍຝ�າຍ, ເຊັ� ນ: ຄ່�ຮ �ວມງານສາກນົເພືື່� ອການສກຶສາ (Global 
Partnership for Education), ຈັະຫຸຼຼດສດັສ�ວນຂອງການ  
ຊ�ວຍເຫືຼຼອດາ້ນການສຶກສາທີ� ບໍ� ໄດຈ້ັດັສນັໃຫຼ້ປະເທດໃດໃນ  
ກ�ອນໜຶ່້ານີ.້ ຈັະມກີານໃຫຼ້ຂໍ້ມນ່ລະດບັຂະແໜຶ່ງການສາໍລບັ  
ການຊ�ວຍເຫືຼຼອດາ້ນມະນດຸສະທາໍ. ການປະກອບສ�ວນເຂ້ົາໃນ
ສນິຄາ້ສາທາລະນະທົ�ວໂລກ, ການບໍລິການໃຫຼຄ້າໍປຶກສາດາ້ນ 
ນະໂຍບາຍ ແລະ ຄວາມພື່ະຍາຍາມໃນການຄ ົນ້ຄວາ້ວໄິຈັຈັະ
ຖກືແຍກອອກ. ສະເພື່າະສ�ວນເງນິທີ� ເປັນສິນເຊື� ອສາໍປະທານ 
ເທົ� ານ ັນ້ທີ� ນບັເປັນການຊ�ວຍເຫືຼຼອ.

ປະເທດທີ� ທກຸຍາກກວ�າໝ່�, ມອີດັຕາສ�ວນແບ�ງຂອງລາຍຈັ �າຍ 
ຄວົເຮອືນສາໍລບັການສກຶສາຫຼຼາຍກວ�າ. ຂໍມ້ນ່ຈັາກປະເທດຈັາໍນວນ
ໜຶ່ອ້ຍໜຶຶ່� ງລະບວຸ�າຄ�າກາງແມ �ນ 0.5% ຂອງ GDP ໃນເອຣີີບົ
ແລະ ອາເມລິກາເໜືຶ່ອ ແຕ�ໃນເຂດອະນພຸື່າກພ້ືື່ນຊາຮາຣີາອາຟຣີກິາ
ແມ �ນ 1.9%. ການໃຊຈ້ັ �າຍຂອງຄວົເຮອືນສ�ວນຫຼຼາຍມກັຈັະທດົ
ແທນການໃຊຈ້ັ �າຍຂອງພື່າກລດັທີ� ບໍ� ພື່ຽງພໍື່: ຫຼກົໃນເກົາ້ປະເທດ
ທີ� ຄວົເຮອືນໃຊຈ້ັ �າຍເພືື່� ອການສກຶສາຢ�າງໜຶ່ອ້ຍທີ� ສດຸ 2.5% ຂອງ  
GDP, ລດັຖະບານໃຊຈ້ັ �າຍຕ ໍ�າກວ�າ 4%. ຄວົເຮອືນອາດຈັະ 
ສະແດງຄວາມລາໍອຽງດາ້ນເພື່ດໃນການໃຊຈ້ັ �າຍສາໍລບັລກ່ຊາຍ  
ແລະ ລກ່ສາວ, ເຖງິແມ �ນວ�າຂອບເຂດຈັະແຕກຕ�າງກນັໄປ  
ຕາມສະພື່າບການ.

ຮ່ບທີ 7:ຮ່ບທີ 7:
ອາເມລິກາລາຕນີ ແລະ ເຂດແຄລິບຽນ ບນັທຶກການເພີື່� ມຂຶນ້ຫຼຼາຍທີ� ສດຸໃນອາເມລິກາລາຕນີ ແລະ ເຂດແຄລິບຽນ ບນັທຶກການເພີື່� ມຂຶນ້ຫຼຼາຍທີ� ສດຸໃນ
ການໃຊຈ້ັ �າຍດາ້ນການສກຶສາການໃຊຈ້ັ �າຍດາ້ນການສກຶສາ

ລາຍຈັ �າຍດາ້ນການສກຶສາຂອງພື່າກລດັຈັາກອດັຕາສ�ວນຂອງລາຍຈັ �າຍດາ້ນການສກຶສາຂອງພື່າກລດັຈັາກອດັຕາສ�ວນຂອງ  GDP,GDP,  ໃນປີໃນປີ 2000-17 2000-17
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ແຄລິບຽນ

ເອີຣົບ/ອາເມລິກາເໜືອ

ເຂດອະນຸພາກພື້ນ
ຊາຮາຣາອາຟຣິກາ

ອາຟຣິກາເໜືອ/
ອາຊີຕາເວັນຕົກ
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GEM StatLink: http://bitly/GEM2020_Summary_fig7
ແຫຼຼ�ງຂໍ້ມນ່: ທີມງານວິໄຈັບດົລາຍງານ GEM ອີງຕາມຖານຂໍ້ມນ່ຂອງ UIS
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ບດົລາຍງານການຕດິຕາມການສກຶສາໂລກ ປີ 2020 ຈັະພິື່ຈັາລະນາກນົໄກທາງສງັຄມົ, ເສດຖະກດິ 
ແລະ ວດັທະນະທາໍ ທີ� ຈັາໍແນກເດັກ, ຊາວໜຶຸ່�ມ ແລະ ຜິ່ໃ້ຫຼຍ�ທີ� ດອ້ຍໂອກາດ, ເຮັດໃຫຼພ້ື່ວກເຂົາ

 ບໍ� ໄດຮ້ບັການສກຶສາ ຫືຼຼ ດອ້ຍໂອກາດ. ດວ້ຍຄວາມມຸ �ງໝ ັນ້ຂອງບນັດາປະເທດທີ� ຈັະເຕມີເຕັມສດິທິ
ທາງດາ້ນການສກຶສາຮຽນຮ�ວມ, ປະເທດຕ�າງໆກາໍລງັຂະຫຼຍາຍວໄິສທດັກ�ຽວກບັການຮວມເອົາ 
ທກຸຄນົເຂ້ົາໃນການສກຶສາໂດຍກາໍນດົໃຫຼຄ້ວາມຫຼຼາກຫຼຼາຍເປັນແກນຫຼຼກັຂອງລະບບົ. ເຖງິຢ�າງໃດກໍ�ຕາມ 
ການຈັດັຕ ັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍ ແລະ ກດົໝາຍທີ� ມຄີວາມມຸ �ງໝາຍດມີກັຈັະບໍ� ເປັນທີ� ພໍື່ໃຈັ. ບດົລາຍງານນີ ້
ໄດເ້ຜີິຍແຜິ�ໃນຊ�ວງເລີ� ມຕ ົນ້ຂອງທດົສະວດັຂອງການປະຕບິດັຮອດປີ 2030 ແລະ ໄລຍະກາງ
ຂອງວກິດິການແຜິ�ລະບາດຂອງພື່ະຍາດປອດອກັເສບໂຄວດິ-19, ເຊິ� ງເຮັດໃຫຼພ້ື້ື່ນຖານຄວາມ 
ບໍ�ສະເໝີພື່າບເພີື່� ມຂຶນ້, ບດົລາຍງານໃຫຼເ້ຫຼດຜິນົວ�າການຕໍ�ຕາ້ນການຕອບສະໜຶ່ອງຄວາມຕອ້ງການ 
ຂອງຜິ່ຮ້ຽນທກຸຄນົແມ �ນໄພື່ຂ ົ�ມຂ່�ທີ� ແທຈ້ັງິໃນການບນັລເຸປ້ົາໝາຍການສກຶສາໂລກ

ການຮວມເອົາທກຸຄນົ ແລະ ການສກຶສາ: ທກຸຄນົກຄໍທືງັໝດົ ໄດກ້າໍນດົແນວທາງການປະຕບິດັ
ໃນດາ້ນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການເງນິ; ຫຼຼກັສດ່, ປ້ືມແບບຮຽນ ແລະ ການປະເມນີຜິນົ; ການສກຶສາຄ,່ 
ໂຄງລ�າງພ້ືື່ນຖານຂອງໂຮງຮຽນ; ແລະ ຄວາມສາໍພື່ນັຕໍ� ກບັນກັຮຽນ, ຜິ່ປ້ກົຄອງ ແລະຊຸມຊນົນ ັນ້ 
ສາມາດປດົລອ໊ກຂະບວນການເພືື່� ອນາໍໄປສ່�ການຮວມເອົາທກຸຄນົ. ສະໜຶ່ອງຂໍສ້ະເໜີຶ່ແນະດາ້ນນະ
ໂຍບາຍເພືື່� ອສາ້ງຄວາມຫຼຼາກຫຼຼາຍຂອງຜິ່ຮ້ຽນໃຫຼເ້ປັນຈັດຸແຂງທີ� ໄດຮ້ບັການຍກົຍອ້ງ, ເປັນແຮງ

 ຜິກັດນັກໍ�ໃຫຼເ້ກດີການເຊື� ອມໂຍງທາງສງັຄມົ. 

ເວບັໄຊທ໌ໃໝ�ສອງອນັນີປ້ະກອບໃຫຼບ້ດົລາຍງານການຕິດຕາມການສຶກສາໂລກ ສະບບັທີ�  4  
ມຄີວາມສມົບນ່ຕື� ມອກີ. ເວັບໄຊທຂ໌ໍມ້ນ່ດາ້ນການສກຶສາ (PEER) ອະທິບາຍເຖງິວທີິການທີ�  
ບນັດາປະເທດປະຕິບດັເພືື່� ອການຮວມເອົາທຸກຄນົ, ເຮັດໜຶ່້າທີ� ເປັນຊບັພື່ະຍາກອນສາໍລບັ 
ການສນົທະນາດາ້ນນະໂຍບາຍ. ເວັບໄຊທຄ໌ວາມຄບືໜຶ່າ້ຂອງການສກຶສາ (SCOPE) ເປີດໂອກາດ 
ໃຫຼພ້ື່ວົພື່ນັກບັຂໍມ້ນ່ ແລະ ຄ ົນ້ຫຼາຕວົຊີບ້ອກທີ� ຄດັເລືອກໄວຂ້ອງເປ້ົາໝາຍ SDG 4.

ການຮວມເອົາທກຸຄນົທີ� ກາໍນດົໂດຍຜິ່ບໍ້ລິຫຼານລະດບັສງ່ຈັະບໍ� ສາມາດເປັນໄປໄດ.້ ດ ັ�ງນ ັນ້, 
ຄາໍຖາມທີ� ທ�ານ, ໃນຖານະຜິ່ອ້ �ານ, ຖກືຖາມໃນບດົລາຍງານ GEM 2020 ນີແ້ມ �ນທ�ານ 
ພື່ອ້ມແລວ້ບໍທີ� ຈັະທາ້ທາຍແນວຄດິໃນປະຈັບຸນັ; ພື່ອ້ມແລວ້ບໍທີ� ຈັະຕດັສນິໃຈັວ�າການສກຶສາ
ແມ �ນສາໍລບັທກຸໆຄນົ - ທກຸຄນົກຄໍທືງັໝດົ.

ຜິ່ມ້ກີຽດ ເຮເລັນ ຄລາກ
ປະທານ, ຄະນະກາໍມະການທີ� ປຶກສາບດົລາຍງານ GEM 

ການກາ້ວໄປສ່�ການຮວມເອົາທກຸຄນົນ ັນ້ບໍ� ສາມາດຕໍ� ລອງໄດ.້ ການລະເວັນ້ການຮວມເອົາ 
ທກຸຄນົເປັນສິ� ງທີ� ກງົກນັຂາ້ມກບັເຫຼດຜິນົສາໍລບັທກຸຄນົທີ� ພື່ະຍາຍາມສາ້ງໂລກທີ� ດີກວ�າ. 
ພື່ວກເຮົາອາດຈັະບໍ�ປະສບົຜິນົສາໍເລັດໄດຢ້�າງເຕັມທີ� , ແຕ�ຄວາມລ ົມ້ເຫຼຼວທີ� ຈັະປະຕບິດັບໍ� ແມ �ນ
ທາງເລືອກ.

ໂອເດຣີ ອາຊ່ເລ
ຜິ່ອ້າໍນວຍການໃຫຼຍ�, ອງົການອຍຸແນສໂກ

ການຮວມເອົາທຸກຄົນ ແລະ ການສຶກສາ: 
ທຸກຄົນກໍຄືທັງໝົດ

ຖາ້ພື່ວກເຮົາບໍ� ຊຸກຍ່ກ້ານເຂ້ົາເຖງິ ແລະ ການຮວມ
ເອົາທກຸຄນົໃນໂຮງຮຽນ, ພື່ວກເຮົາກາໍລງັເລືອກທີ� ຈັະ
ສາ້ງຄນົທກຸລຸນ້ໃຫຼເ້ຊື� ອວ�າການແບ�ງແຍກເປັນວທີິ
ແກໄ້ຂທີ� ເໝາະສມົກບັ ‘ບນັຫຼາ’ ດາ້ນຄວາມຫຼຼາກ 
ຫຼຼາຍຂອງບກຸຄນົທີ� ມຢີ່�.

ອາເຣີຍນ�າ ອາບລ່າເຟຍ,
ນກັສກຶສາ, ມະຫຼາວທິະຍາໄລກດົໝາຍ ໄມອາມີ
ສະຫຼະລດັອາເມລິກາ

ຂ ັນ້ຕອນທີ� ສາໍຄນັທີ� ສດຸທີ� ຊ �ວຍໃຫຼຂ້ອ້ຍຮ່ສ້ກຶວ�າຖກື 
ລວມເຂ້ົາຢ່�ໃນໂຮງຮຽນແມ �ນການເຮັດໃຫຼຂ້ອ້ຍຢ່� 
ໃນສະພື່າບແວດລ້ອມການຮຽນຮ່ທີ້� ຄືກນັກບັໝ່� 
ເພືື່� ອນທີ� ມຄີວາມສາມາດຫຼຼາຍກວ�າ. ຂອ້ຍໄດຮ້ບັ 
ການຕອ້ນຮບັ ພື່້ອມກບັຄນົອື� ນໆ ແລະ ຖກືລງົໂທດ 
ຄກືນັກບັພື່ວກເຂົາ. ມນັໄດລ້ບືປມົດອ້ຍຂອງຂອ້ຍ 
ອອກໄປ.

ກກິດ່ ິມາກ, 
ຄອນເຊັບທ໌
ສປ ຄອງໂກ

ການສຶກສາຮຽນຮ�ວມແມ �ນຄວາມກາ້ວໜຶ່້າໂດຍ
ທາໍມະຊາດຂອງການນາໍສດິທິມະນດຸເຂ້ົາໃນລະບບົ
ການສກຶສາ. ມນັຮອດເວລາແລວ້.

ເພີື່ຊ ີຄາໂດໂຊ,
ຫຼວົໜຶ່າ້ໂຄງການ ແລະ ທີ� ປຶກສາ, 
ອນິເດຍ

ພື່ວກເຮົາຈັາໍເປັນຕອ້ງສອນເດັກໃຫຼຮ້່ກ້ານຈັດັການ 
ກບັຄວາມແຕກຕ�າງຫຼຼາກຫຼຼາຍ, ບໍ� ຖວື �າມນັເປັນດາ້ນ
ລບົ, ແຕ�ເປັນສິ� ງທີ� ພື່ວກເຮົາສາມາດຮຽນຮ່ເ້ພືື່� ອທີ�  
ຈັະເປັນຄນົທີ� ດຂີຶນ້, ເປັນນກັຮຽນທີ� ດຂີຶນ້ ແລະ 
ເປັນພື່ນົລະເມອືງທີ� ດຂີຶນ້.

ເຮມີນີໂິອ ຄໍຣີ,ີ
ສະມາຊກິຄະນະກາໍມະການ, ອງົການຜິ່ປ້ກົຄອງສາກນົ 
ໂປຕເຸກດ
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