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1	 ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ.	(2563).	รายงานผลฉบับสมบูรณ์ การส�ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562.
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การศึกษา

แผนงาน
แผนงำนด้ำนกำรศึกษำของยูนิเซฟมีเป้ำหมำยให้เด็กชำย
และเด็กหญิงทุกคนเข้ำถึงสิทธิและได้ประโยชน์จำก 
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงมีคุณภำพ	 โดยสำมำรถพัฒนำ
ทักษะที่จ�ำเป็นในศตวรรษที่	 21	 และใช้ชีวิตได้อย่ำง
ประสบควำมส�ำเร็จในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ

กจิกรรมต่ำง	ๆ 	จะเน้นกำรท�ำควำมเข้ำใจและกำรแก้ปัญหำ
ต่ำง	 ๆ	 ที่ท�ำให้เด็กบำงกลุ่มยังคงเข้ำไม่ถึงโอกำสทำงกำร
ศกึษำ	และจะเน้นกำรปรบัปรงุกำรเรยีนกำรสอน	ตลอดจน
กำรลงทุนในกำรพัฒนำและกำรสร้ำงเครือข่ำยเพื่อสร้ำง
สภำพแวดล้อมกำรเรยีนรูท้ีป่ลอดภยัและครอบคลมุ	นอกจำกนี้	
ยงัเน้นกำรจดัท�ำนโยบำยเพือ่ตอบสนองควำมท้ำทำยใหม่	ๆ 	
เช่น	 กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ	 และกำรปรับปรุง
กำรใช้ทรัพยำกรด้ำนกำรศึกษำ	 โดยผ่ำนกำรสนับสนุน
งบประมำณทีเ่น้นให้เดก็ทกุคนมคีวำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียนรู้

แผนงำนนี้จัดท�ำบนพื้นฐำนของข้อมูลและกำรแลกเปล่ียน
ควำมคิดเห็นที่ได้จำกกำรหำรือกับผู้ก�ำหนดนโยบำย 
ด้ำนกำรศึกษำและภำคีเครือข่ำย	 และจำกกำรวิเครำะห์
บริบทและเป้ำหมำยกำรพัฒนำของประเทศไทย	 รวมทั้ง 
ผลกำรศึกษำวิจัยและผลกำรประเมินทั้งในระดับประเทศ
และนำนำชำติ

ร้อยละ 95 ของเด็กวัยประถมศึกษา 
เข้าเรียนในโรงเรียน แต่สัดส่วนดังกล่าวลดลง
เหลือเพียงร้อยละ 69 ในช้ันมัธยมศึกษา1 

เด็กวัยประถมศึกษา 48,000 คน 
(ร้อยละ 1) ไม่ได้เข้าเรียนในโรงเรียน  

ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น 87,000 คน 
(ร้อยละ 3) ในช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น และ 

479,000 คน (ร้อยละ 18)  
ในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย2 

เด็กวัย 7 – 14 ปี จ�านวน 3 ใน 10 คน  
ยังขาดทักษะการอ่านขัน้พื้นฐาน2 

เด็กอพยพย้ายถิ่นฐานในประเทศไทยประมาณ 
200,000 คน ไม่ได้เข้าเรียนในโรงเรียน2
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ภูมิหลัง
ประเทศไทยมีนโยบำยกำรศึกษำท่ีก้ำวหน้ำและครอบคลุมด้วยกำร 
ให้หลักประกันกำรเรียนฟรีเป็นเวลำ	 15	 ปีส�ำหรับเด็กทุกคน	 
โดยร้อยละ	 95	 ของเด็กวัยประถมศึกษำได้เข้ำเรียนในโรงเรียน	 
อย่ำงไรก็ตำม	 ยังมีควำมเหลื่อมล�้ำของกำรเข้ำถึงกำรศึกษำในระดับ
มัธยมศึกษำ	 โดยร้อยละ	 14	 ของเด็กวัยมัธยมศึกษำไม่ได้เรียน 
ในโรงเรียน	ส่วนใหญ่มำจำกชุมชนที่ขำดโอกำส

คณุภำพกำรศกึษำคอืควำมท้ำทำยส�ำคญัของประเทศไทย	ร้อยละ	30	
ของนักเรียนวัย	7	-14	ปี	ยังขำดทักษะกำรอ่ำนขั้นพื้นฐำน	ในขณะที่
ผลกำรสอบโปรแกรมประเมนิสมรรถนะนกัเรยีนมำตรฐำนสำกล	(PISA)	
แสดงให้เห็นแนวโน้มที่น่ำเป็นห่วงขึ้นเรื่อย	ๆ	เกี่ยวกับสมรรถนะด้ำน
กำรอ่ำนของเด็ก	รวมทั้งสมรรถนะด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น	 นอกจำกนี้	 อีกหน่ึงปัญหำ 
ทีน่่ำกงัวล	คอื	ควำมแตกต่ำงระหว่ำงเดก็หญงิและเดก็ชำยในกำรเรยีน	
วิชำวิทยำศำสตร์	 เทคโนโลยี	 วิศวกรรม	 และคณิตศำสตร์	 หรือ 
สะเต็มศึกษำและพฤติกรรมกำรเลือกศึกษำต่อ	 โดยแม้เด็กผู้หญิง 
จะมผีลกำรเรยีนทีด่กีว่ำเดก็ผูช้ำยทัง้ในวชิำวทิยำศำสตร์และคณติศำสตร์	
แต่กลับมีควำมมั่นใจในควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์น้อยกว่ำ	 และ
เลือกศึกษำต่อในสำขำวิชำท่ีเกี่ยวกับสะเต็มศึกษำในสัดส่วนต�่ำกว่ำ 
ที่ควรจะเป็น

3	 กองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ.	รำยงำนสถำนกำรณ์ควำมเหลื่อมล�้ำทำงกำรศึกษำหลังโควิด-19:	ภำคเรียนที่	1/2563.	เข้ำถึงได้ที่	https://www.eef.or.th/
infographic-10-10-20/

4	 กองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ.	 กสศ.ร่วมกับกทม.เชื่อมโยงฐำนข้อมูลนักเรียน	 จัดสรรทุน	 พร้อมเปิดศูนย์ช่วยเด็กมีภำวะวิกฤตทำงกำรศึกษำ	 หวังแก้ปัญหำ
ควำมเหลื่อมล�้ำ	 ป้องกันเด็กด้อยโอกำสหลุดออกจำกระบบกำรศึกษำ	 https://research.eef.or.th/open-a-center-to-help-children-with-educational-crises/	
(24	พฤษภำคม	2022)

5	 Puey	Ungphakorn	Institute	for	Economic	Research.	Labour income Inequality in Thailand: The Roles of Education, Occupation and Employment 
History,	December	2019.

ควำมเหลื่อมล�้ำทำงเศรษฐกิจและโอกำส	 ส่งผลกระทบอย่ำงมำก 
ต่อกำรเข้ำถงึกำรศกึษำและกำรเรียนรู้ของเดก็วัยเรียนในประเทศไทย	
เด็กที่มำจำกครอบครัวยำกจนในชนบท	 ซ่ึงมักต้องเรียนในโรงเรียน 
ที่ขำดแคลน	 มีแนวโน้มจะมีผลกำรเรียนด้อยกว่ำเด็กกลุ่มอื่น	
นอกจำกนี้	 ควำมแตกต่ำงระหว่ำงภำษำที่ใช้ที่บ้ำนกับในห้องเรียน 
คืออีกปัจจัยหนึ่งของควำมไม่เท่ำเทียม

กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19	 ส่งผลกระทบอย่ำงรุนแรงต่อกำร
เข้ำถึงกำรศึกษำ	กำรปิดโรงเรียนและกำรเรียนออนไลน์ส่งผลกระทบ
ต่อเด็กที่มีข้อจ�ำกัดในกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ต	 กำรแพร่ระบำดยัง 
ท�ำให้ครอบครัวจ�ำนวนมำกสูญเสียรำยได้	 ซึ่งส่งผลกระทบต่อโอกำส
ทำงกำรศึกษำของเด็ก	 ปัจจุบัน	 มีเด็กยำกจนเพิ่มขึ้นประมำณ	
300,000	คน3	อีกทั้งมีประมำณกำรว่ำ	นักเรียนจ�ำนวน	238,707	คน	
ได้ลำออกกลำงคันในปี	25644 

ปัญหำส�ำคัญอีกประกำรหน่ึง	 คือกำรที่สิ่งท่ีโรงเรียนสอนไม่เชื่อมโยง
กบัควำมต้องกำรของระบบเศรษฐกจิทีก่�ำลงัเปลีย่นแปลงอย่ำงรวดเรว็	
ซึง่น�ำไปสูปั่ญหำกำรมทัีกษะท่ีไม่ตรงกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน	
แม้ประเทศไทยจะมีผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำมำกขึ้น	
แต่กลับไม่มหีลักประกันว่ำผู้ส�ำเรจ็กำรศกึษำจะได้ท�ำงำนทีใ่ช้ทกัษะสงู	
นอกจำกนี	้สดัส่วนของแรงงำนทีส่�ำเรจ็กำรศกึษำในระดบัมธัยมศกึษำ
แต่ต้องท�ำงำนที่ใช้ทักษะต�่ำก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน5 

©	UNICEF	Thailand/2020/Kongmuang
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พันธมิตร
• กระทรวงศึกษำธิกำร

• ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

• ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ

• ส�ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ

• กองทุนเพื่อควำมเสมอภำค

• องค์กรภำคประชำสังคม

• เครือข่ำยครูใหญ่

• เครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงโรงเรียนต่ำง	ๆ

• องค์กำรระหว่ำงประเทศและองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ

• องค์กำรเพื่อควำมร่วมมือและ 
กำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ	(OECD)

• หน่วยงำนของสหประชำชำชำติ

• องค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ	(ILO)

• พันธมิตรในภำคอุตสำหกรรม

• ภำคเอกชน

• ภำควิชำกำร

• หน่วยงำนคลังสมอง

ภำคส่วนต่ำง	 ๆ	 เริ่มยอมรับว่ำ	 หลักสูตรกำรศึกษำในปัจจุบัน
ไม่เป็นประโยชน์ต่อเด็ก	 โดยข้อเรียกร้องส�ำคัญในกำรประท้วง
ของนกัเรยีนนกัศึกษำทีเ่กดิขึน้ในช่วงปี	2564	คอืกำรปฏริปูกำรศกึษำ	
โดยเฉพำะกำรปรับปรุงหลักสูตรและวิธีกำรสอนให้เป็นประโยชน์
ต่อผู้เรียนมำกขึ้น

ประสบกำรณ์ของเด็กในโรงเรียนมีอิทธิพลอย่ำงมำกต่อกำรเรียนรู	้
ควำมมัน่ใจ	และควำมต้องกำรศึกษำต่อ	ผลกำรศึกษำล่ำสุดชีใ้ห้เหน็ว่ำ	
โรงเรียนจ�ำนวนมำกไม่ได้เป็นพื้นที่ปลอดภัยส�ำหรับกำรเรียนรู้	
ดงัจะเหน็ได้จำกกรณกีำรกลัน่แกล้ง	กำรลงโทษด้วยควำมรนุแรง	และ
กำรใช้ควำมรุนแรงทำงเพศที่เพิ่มขึ้นเรื่อย	 ๆ6	 ซึ่งเป็นกำรบั่นทอน
ควำมส�ำเร็จทำงกำรศึกษำของนักเรียน	ทั้งนี้	 ควำมรุนแรงมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นเรื่อย	ๆ	ในโลกออนไลน์	โดยเด็ก	ๆ	ก�ำลังตกอยู่ในควำมเสี่ยง
ที่จะถูกกลั่นแกล้งและถูกแสวงประโยชน์ทำงเพศ7 

ครูยังขำดเคร่ืองมือที่จะปลูกฝังควำมเชื่อและบรรทัดฐำนที่ถูกต้อง
เก่ียวกับกำรใช้ควำมรนุแรงหรอืทำงเลอืกในกำรสร้ำงวนิยัในห้องเรยีน	
นอกจำกนี้	ยังขำดกำรหำรือแลกเปลี่ยนระหว่ำงครูกับนักเรียนในกำร
พฒันำเครือ่งมอืเพือ่สนบัสนนุกนัและกนัภำยในกลุม่	หรอืเพือ่พฒันำทกัษะ
กำรเป็นผูน้�ำของนกัเรียน	ทัง้น้ี	ผูบ้รหิำรโรงเรยีนและค่ำนยิมของสงัคม

6	 Thitiratsakul,	T.	‘Teachers	need	to	learn	child	rights’, Bangkok Post,	9	December	2020.
7	 ECPAT,	INTERPOL	and	UNICEF.	Disrupting Harm in Thailand: Evidence on online child sexual exploitation and abuse,	Global	Partnership	to	End	

Violence	Against	Children,	2022.
8	 United	Nations	Thematic	Working	Group	on	Migration	in	Thailand, Thailand Migration Report 2019,	2019.	เข้ำถึงได้ที่	https://thailand.un.org/sites/

default/files/2020-06/Thailand-Migration-Report-2019.pdf
9	 Thailand	Development	Research	Institute.	Youth Employability Scoping Study,	May	2020.

ยงัเป็นอปุสรรคต่อกำรส่งเสรมิควำมครอบคลมุ	กำรมีส่วนร่วมของเดก็	
ควำมปลอดภัย	และสภำพอำรมณ์ของผู้เรียน

กำรขำดเรียนคืออีกปัญหำหนึ่งของโรงเรียนในประเทศไทย	 และ
กำรขำดกำรมส่ีวนร่วมของพ่อแม่ผูป้กครอง	คร	ูและผูบ้รหิำรโรงเรยีน	
ก็เป็นควำมท้ำทำยและเป็นอุปสรรคต่อกำรแก้ปัญหำดังกล่ำว

เด็กอพยพโยกย้ำยถ่ินฐำน	 เด็กพิกำร	 และเด็กจำกครอบครัวยำกจน
และขำดโอกำส	 ยังไม่ได้รับโอกำสที่เท่ำเทียมในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ	
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในระดับมัธยมศึกษำ	 เด็กอพยพย้ำยถิ่นฐำน
ในประเทศไทยกว่ำ	 164,000	 คน	 ได้เรียนในโรงเรียน	 แต่ก็ยังมีอีก
ประมำณ	200,000	คนที่ไม่ได้เข้ำเรียน8	นอกจำกนี้	กลุ่มเด็กที่ไม่ได้
เข้ำเรียนในโรงเรียนส่วนใหญ่อยู ่ในวัยมัธยมศึกษำตอนปลำย	 
(เกือบร้อยละ	85)	และเป็นเด็กชำยมำกกว่ำเด็กหญิง

นักเรียนที่ลำออกกลำงคันมักจะกลำยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่
ไม่ได้ท�ำงำนและไม่ได้ก�ำลังศึกษำหรือไม่ได้รับกำรฝึกอบรม	 (NEET)	
ซึ่งท�ำให้พวกเขำขำดทักษะที่จ�ำเป็นต่อกำรท�ำงำน	 และเป็นอุปสรรค
ต่อกำรปรับตัวให้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลงของควำมต้องกำรในตลำด
แรงงำน9 
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กำรที่นักเรียนในประเทศไทยมีผลกำรเรียนในระดับต�่ำ	 แสดงให้เห็น
ว่ำนักเรียนจ�ำนวนมำกยังไม่ได้รับกำรพัฒนำทักษะขั้นพื้นฐำน	
ทักษะกำรท�ำงำน	และทักษะด้ำนดิจิทัล	ซึ่งจ�ำเป็นต่อกำรเปลี่ยนผ่ำน
ไปสูก่ำรท�ำงำนหรือกำรเรียนในระดบัทีส่งูข้ึน	ยูนิเซฟจะท�ำงำนร่วมกบั 
รัฐบำลและภำคีเครือข่ำยเพื่อให้ผู ้เรียนทุกวัยและในทุกระดับ
ควำมสำมำรถได้พัฒนำทักษะท่ีจ�ำเป็นเหล่ำนี้เพื่อให้พวกเขำ
ประสบควำมส�ำเรจ็ในโลกของกำรท�ำงำนทีเ่ปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลำ

ยูนิเซฟจะสำนต่อควำมร่วมมือกับองค์กำรเพื่อควำมร่วมมือและ
กำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ	 (OECD)	 โดยจะต่อยอดโครงกำรด้ำน
กำรพัฒนำหลักสูตร	กำรพัฒนำทักษะ	และกำรประเมินผล	 โดยเน้น
เสริมสร้ำงสมรรถนะของเดก็นักเรยีนทกุระดบัช้ันในกำรบรหิำรจดักำร
ตัวเอง	 กำรคิดเชิงวิพำกษ์	 กำรแก้ไขปัญหำ	 กำรท�ำงำนเป็นทีม	 
ตลอดจนในด้ำนสะเต็มศึกษำ	และทักษะกำรอ่ำนขั้นพื้นฐำนของเด็ก
วัยประถมศึกษำตอนต้น	

ยูนิเซฟจะท�ำงำนร่วมกับภำคีเครือข่ำยในกำรแก้ปัญหำกำรเรียนรู้
ท่ีถดถอยของเด็กอันเป็นผลมำจำกผลกระทบของกำรแพร่ระบำด
ของโรคโควิด-19	 โดยจะสนับสนุนให้นักเรียนในระดับประถมศึกษำ
ได้พฒันำทกัษะกำรอ่ำนและกำรค�ำนวณขัน้พืน้ฐำน	รวมทัง้จะสนับสนุน
กำรพฒันำผูบ้ริหำรและบคุลำกรของโรงเรยีนในกำรสอนตำมแนวทำง
สะเต็มศึกษำและกำรใช้เทคโนโลยีในกำรสอน	 นอกจำกนี้	 ยูนิเซฟ
จะให้เน้นกำรใช้ข้อมูลจำกผลกำรศึกษำวิจัยในกำรก�ำหนดนโยบำย	
รวมทัง้กำรพฒันำขดีควำมสำมำรถของรฐับำลในกำรเก็บรวบรวมและ
วิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึกและกำรใช้ข้อมูลเพื่อติดตำมควำมคืบหน้ำ 
ในด้ำนต่ำง	ๆ

ยูนิเซฟจะผลักดันให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยส�ำคัญด้ำนกำรใช้
เทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน	กำรประเมินผลกำรศึกษำและ
กำรฝึกอบรมในทุกระดับ	 ท้ังนี้	 กำรจะปรับใช้เทคโนโลยีออนไลน์ 
ในระบบกำรศึกษำให้ส�ำเร็จได้ต้องอำศัยกำรมีระบบอินเทอร์เน็ต 
ทีร่วดเรว็และเช่ือถอืได้	โดยยนูเิซฟจะผลกัดันให้มีกำรลงทุนเพือ่พฒันำ
ระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงในโรงเรียนต่ำง	ๆ

1
• สนบัสนนุกำรพัฒนำและกำรปรบัใช้หลกัสตูรกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน

และกรอบกำรประเมนิผลทีค่รอบคลมุและค�ำนงึถงึควำมต้องกำร
ของเด็ก	รวมทั้งเด็กพิกำร

• เสรมิสร้ำงควำมเข้มแขง็ให้ระบบกำรฝึกอบรมคร	ูและให้ค�ำแนะน�ำ
ในกำรปรับปรุงกำรสอนตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำและสมรรถนะ
ด้ำนดจิทิลัในโรงเรยีนทกุแห่ง	รวมทัง้สนบัสนุนกำรเรยีนในรปูแบบ
ทำงไกลที่ผสมผสำนเทคโนโลยีดิจิทัลกับกำรเรียนในห้องเรียน
แบบดั้งเดิม

• ปรับปรุงทักษะกำรอ่ำนของเด็กโดยอำศัยควำมริเริ่มใหม่	 ๆ	 เช่น	
โครงกำร	 “เด็กทุกคนอ่ำนได้	 (Every	 Child	 Can	 Read)”	
กำรจัดให้มีห้องสมุดเคลื่อนที่ในพื้นที่ห่ำงไกล	 และกำรพัฒนำ
ขีดควำมสำมำรถของหน่วยงำนต่ำง	ๆ	ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อติดตำมผลกำรเรียนรู้	 ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของยุทธศำสตร ์
ของยูนิเซฟเพื่อเสริมสร้ำงพื้นฐำนกำรเรียนรู้และกำรฟื้นฟ ู
กำรศึกษำหลังกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19

• สนับสนุนรัฐบำลในกำรให้ค�ำแนะน�ำและส่งเสรมิโอกำสให้นกัเรยีน
ระดับมัธยมศึกษำได้พัฒนำทักษะที่จ�ำเป็นในกำรท�ำงำน	 และ
สั่งสมประสบกำรณ์ที่จะท�ำให้พวกเขำพร้อมท�ำงำนหรือศึกษำต่อ
ในระดับอุดมศึกษำ

การปรับปรุง 
การเรียนรู้ของเด็ก

©	UNICEF	Thailand/2015/Prommarak

ประเด็นที่ยูนิเซฟให้ความส�าคัญ

การด�าเนินการของยูนิเซฟ

เด็กนักเรียนมาใช้บริการห้องสมุดเคลื่อนท่ีของยูนิเซฟเพื่อเลือกและ
ยืมหนังสือเล่มโปรดกลับไปอ่านที่บ้าน ห้องสมุดเคล่ือนท่ีได้เข้าถึง 

เด็กชาติพันธุ์และเด็กผู้อพยพโยกย้ายถิ่นฐานในพื้นที่ห่างไกล 

ของประเทศไทย เพื่อให้พวกเขาได้พัฒนาทักษะการอ่านและการเรียนรู้
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ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เท่าเทียม 
ปลอดภัย และครอบคลุมส�าหรับเด็กทุกคน 

สภำพแวดล้อมกำรเรยีนรูท้ีป่ลอดภัยและครอบคลมุ	คอืสภำพแวดล้อม
ทีเ่ปิดโอกำสและสนบัสนนุให้เดก็ทกุคน	ได้เรยีนรู	้ไม่ว่ำพวกเขำจะเป็นใคร	
มีควำมสำมำรถอะไร	 หรือมีเงื่อนไขเช่นใด	 ซึ่งหมำยถึงกำรส่งเสริม
ให้สภำพแวดล้อมในโรงเรียน	 ไม่ว่ำจะเป็นกำรจัดกำรเรียนกำรสอน	
หลักสูตร	อำคำรเรียน	ห้องเรียน	สนำมเด็กเล่น	รถรับ-ส่ง	หรือห้องน�้ำ	
มีควำมเหมำะสมส�ำหรับเด็กทุกคนในทุกระดับ	 ยูนิเซฟจะสนับสนุน
โรงเรียนต่ำง	 ๆ	 ในกำรส่งเสริมสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ท่ีปลอดภัย
และครอบคลุม	รวมทัง้ควำมเท่ำเทยีมในกำรเข้ำถงึกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน	
โดยให้ควำมส�ำคัญกับเด็กกลุ่มเปรำะบำงและยำกจนท่ีสุด	 และ
ให้กำรสนับสนุนเพิ่มเติมแก่เด็กพิกำร	เด็กอพยพโยกย้ำยถิ่นฐำน	และ
เด็ก	ๆ	ที่มีควำมเสี่ยงจะลำออกกลำงคัน

ยูนิเซฟจะสนับสนุนกำรศึกษำวิจัยด้ำนแนวทำงกำรแก้ปัญหำ
ควำมรนุแรงและกำรเลอืกปฏบิตั	ิรวมทัง้กำรส่งเสรมิสขุภำวะในโรงเรยีน	
เพ่ือสนบัสนนุกำรจัดท�ำกรอบกำรส่งเสรมิควำมปลอดภยัและสขุภำวะ
ในโรงเรียน	 เพื่อบรรจุในหลักสูตรกำรอบรมแบบออนไลน์และ 
สื่อประชำสัมพันธ์ส�ำหรับครูและนักเรียน	 นอกจำกนี้	 ยูนิเซฟ 
จะสำนต่อควำมร่วมมือกับกระทรวงศึกษำธิกำรในกำรเสริมสร้ำง 
ควำมเข้มแข็งให้แก่ระบบกำรรำยงำนและกำรบริหำรจัดกำรเมื่อเกิด
กำรใช้ควำมรุนแรง

ยนูเิซฟจะขยำยโครงกำรต้นแบบในกำรจดักำรศกึษำตำมควำมต้องกำร
ของเดก็กลุม่เปรำะบำงเพือ่ลดอตัรำกำรลำออกกลำงคนั	และจะร่วมมอื 
กบักระทรวงศกึษำธกิำรและกองทนุเพือ่ควำมเสมอภำคทำงกำรศกึษำ
ในกำรศึกษำวิจัยเพื่อท�ำควำมเข้ำใจเด็กกลุ่มดังกล่ำว	 และระบุปัจจัย
ที่ท�ำให้พวกเขำเลือกที่จะลำออกกลำงคัน	 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
กลุม่ดงักล่ำวเลอืกทีจ่ะศกึษำต่อ	โดยจะด�ำเนนิกำรเป็นโครงกำรน�ำร่อง
ในโรงเรียนเป้ำหมำย
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• ศึกษำวิจัยเพื่อระบุปัจจัยที่ท�ำให้เด็กกลุ่มเปรำะบำงท่ีก�ำลังเรียน
ในระดับมัธยมศึกษำเลือกที่จะลำออกกลำงคัน	 และท�ำงำน
ร่วมกับจังหวัดน�ำร่องในกำรด�ำเนินโครงกำรเฝ้ำระวังไม่ให้
เด็กกลุ่มนี้ลำออกจำกโรงเรียนกลำงคัน

• ผลักดันให้ผู้ก�ำหนดนโยบำยและเครือข่ำยครูใหญ่ให้ควำมส�ำคัญ
กับกำรส่งเสริมสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ที่ครอบคลุม	ปลอดภัย	
มีคุณภำพ	ค�ำนึงถึงควำมเท่ำเทียมทำงเพศ	และปรำศจำกกำรใช้
ควำมรุนแรงและกำรเลือกปฏิบัติ

• พฒันำ	“กรอบกำรส่งเสรมิควำมปลอดภยัและสขุภำวะในโรงเรยีน”	
สือ่ประชำสมัพนัธ์เกีย่วกบัควำมเท่ำเทยีมทำงเพศ	ควำมครอบคลุม	
และควำมปลอดภัยในโรงเรียน	 รวมทั้งเครื่องมือและค�ำแนะน�ำ
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติ	กำรประเมินด้วยตัวเอง	และมำตรฐำนต่ำง	ๆ 	
ที่เกี่ยวข้อง

• พัฒนำคูม่อืและหลักสตูรกำรฝึกอบรมออนไลน์ส�ำหรับเดก็	โรงเรยีน	
และพ่อแม่ผู้ปกครอง	 เพื่อให้พวกเขำมีควำมรู้เกี่ยวกับกำรสร้ำง
สภำพแวดล้อมในโรงเรียนที่ปลอดภัยและครอบคลุม	 ด้วยกำร
มีระบบเฝ้ำระวังและจัดกำรกรณีกำรใช้ควำมรุนแรง	 (รวมถึง
กำรใช้ควำมรนุแรงแบบออนไลน์)	กำรพฒันำศกัยภำพของผูบ้รหิำร
โรงเรียน	 และกำรส่งเสริมบทบำทของชุมชนในกำรสนับสนุน
โรงเรียนและสุขภำวะของนักเรียน

• แก้ปัญหำกำรตตีรำทำงสงัคมและกำรเลอืกปฏิบตัใินระบบกำรศกึษำ	
และอุปสรรคของเด็กพิกำรในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ	 ยูนิเซฟจะใช้
ข้อมูลจำกกำรส�ำรวจและวิจัยเพื่อช่วยให้ครูเข้ำถึงเด็กๆ	 กลุ่มนี้	
ตลอดจนใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรช่วยส่งเสริม
กำรเรียนรู้ของเด็ก	ๆ	ในชั้นเรียน

• เสรมิสร้ำงทักษะกำรอ่ำนขัน้พืน้ฐำนให้แก่เดก็อพยพโยกย้ำยถิน่ฐำน
และเด็กที่ไม่ได้พูดภำษำไทย	 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชำติพันธุ	์
โดยผ่ำนกำรช่วยเหลือเพิ่มเติมจำกครูและกำรใช้สื่อที่เหมำะสม	
เพื่อช่วยให้พวกเขำไม่ออกจำกโรงเรียนกลำงคัน
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การพัฒนานโยบาย การเก็บรวบรวมข้อมูล 
และการจัดสรรงบประมาณ เพื่อไม่ให ้
มีเด็กคนใดถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

ยนูเิซฟจะด�ำเนนิโครงกำรต่ำง	ๆ 	เพ่ือส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจ	พร้อม
สนับสนุนกำรจัดท�ำกำรศึกษำวิจัยและกำรใช้ข้อมูลในกำรก�ำหนด
นโยบำยเพื่อให้เด็กทุกคนเข้ำถึงกำรศึกษำได้อย่ำงยั่งยืน	 และ
จะท�ำงำนร่วมกับรัฐบำลในกำรเก็บรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูล	
เพ่ือท�ำควำมเข้ำใจอปุสรรคในกำรเข้ำถงึกำรศกึษำของเดก็และเยำวชน
กลุม่เปรำะบำงในประเทศไทย	และปรบัปรงุกรอบนโยบำยให้สอดคล้อง
กบัควำมต้องกำรของเดก็	ช่วยแก้ปัญหำควำมไม่เท่ำเทยีม	และส่งเสรมิ
ควำมครอบคลุมในด้ำนกำรศึกษำ

ยูนิเซฟจะท�ำงำนร่วมกับรัฐบำลท้ังในระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น
ทีร่บัผดิชอบกำรวำงแผน	กำรจดัสรรงบประมำณ	และกำรตดิตำมและ
ตรวจสอบคุณภำพของบริกำรด้ำนกำรศึกษำ	 เพื่อสร้ำงหลักประกัน
ให้บรกิำรด้ำนกำรศกึษำมีคุณภำพ	มคีวำมเท่ำเทยีม	และเป็นมำตรฐำน
เดียวกันทั่วประเทศ	 โดยจะให้ควำมส�ำคัญกับกำรผลักดันให้มีกำร
จัดสรรงบประมำณด้ำนกำรศึกษำอย่ำงเท่ำเทียมมำกข้ึน	 เพื่อให้เด็ก
กลุ่มเปรำะบำงเข้ำถึงทรัพยำกรต่ำง	ๆ	ได้

ยูนิเซฟจะขยำยควำมร่วมมือกับกองทุนเพื่อควำมเสมอภำค 
ทำงกำรศึกษำ	เพื่อต่อยอดโครงกำร	“ปวงชนเพื่อกำรศึกษำ	(All	for	
Education)”	 ให้เป็นฐำนกำรรณรงค์เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้และ 
ควำมเท่ำเทียม	 โดยเน้นกำรจัดสรรงบประมำณที่เท่ำเทียม	 กำรลด 
ช่องว่ำงด้ำนดิจิทัล	และกำรชดเชยเวลำกำรเรียนรู้ที่สูญเสียไปในช่วง
กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19
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• สนับสนุนรัฐบำลในกำรปรับปรุงนโยบำยเพื่อสนับสนุน
ผูเ้รยีนและพฒันำระบบกำรศกึษำทีย่ดืหยุน่ส�ำหรับอนำคต	
โดยค�ำนึงถึงประเด็นใหม่	 ๆ	 เช่น	 กำรแพร่ระบำดของโรค
โควิด-19	กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี	และกำรปรับตัว
ให้เข้ำกบักำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ	ยนิูเซฟจะส่งเสริม
ควำมร่วมมือกับภำคีในภำควิชำกำรเพื่อจัดท�ำกำรศึกษำ
วิจัยที่เกี่ยวกับกำรลดช่องว่ำงในภำคกำรศึกษำ	 และจะใช้
ข้อมูลเหล่ำนี้ประกอบกำรก�ำหนดนโยบำยเพ่ือส่งเสริม 
ควำมเท่ำเทียม	 กำรเรียนรู้	 และควำมยืดหยุ่นของระบบ
กำรศึกษำ	

• สนบัสนนุแพลตฟอร์มและนวตักรรมในกำรแลกเปลีย่นควำมรู้	
และแนวทำงแก้ปัญหำทีต่ัง้อยูบ่นพืน้ฐำนของกำรศกึษำวจัิย
ทั้งในระดับประเทศ	ภูมิภำค	และระดับสำกล	โดยมุ่งเน้น
ให้เกิดกำรพูดคุยแลกเปลี่ยนเชิงนโยบำย	 กำรวำงแผน	
และกำรน�ำไปปฏิบัติให้เกิดผลในกลุ่มนักกำรศึกษำและ
ผู้ก�ำหนดนโยบำย

• สนบัสนนุกำรลดขัน้ตอนกำรจดัเกบ็รวบรวม	พร้อมแบ่งปัน
ข้อมูลด้ำนกำรบริหำรกำรศึกษำในระดับประเทศ	 เช่น	
รำยชื่อโรงเรียน	กำรจัดสอบ	กำรประเมินคุณภำพโรงเรียน	
และเงนิเดอืนครู	เพือ่ใช้ก�ำหนดยทุธศำสตร์และกำรตดัสนิใจ 
เชิงนโยบำย

• สนับสนุนรัฐบำลในกำรปรับปรุงกำรใช้ทรัพยำกรด้ำน 
กำรศึกษำให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 โดยเฉพำะกำรจัดสรร
งบประมำณภำครัฐ	 และกำรศึกษำวิจัยเพื่อสนับสนุน
กำรขยำยกำรศึกษำภำคบังคับโดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย	 และ
กำรปรับใช้ต้นแบบกำรจัดท�ำงบประมำณที่ช่วยแก้ปัญหำ
ควำมไม่เท่ำเทียม
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