
สรุปผลการประชุมคณะผูบริหารระดับสูงดานการศกึษาเพื่อปวงชนขององคการยูเนสโก 
(High Level Group Meeting on Education for All) 

ณ กรุงออสโล ประเทศนอรเวย  
วันที่ 16-18 ธันวาคม 2551 
---------------------------------- 

ความเปนมา 
  ประเทศไทยไดเปนเจาภาพจัดการประชุมระดับโลกเรื่องการศึกษาเพื่อปวงชน (World 
Conference on Education for All)  เม่ือป 2533 (ค.ศ.1990) ที่หาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี  
และในครั้งน้ัน ที่ประชุมไดมีมติรับรองปฏิญญาโลกวาดวยการศึกษาเพื่อปวงชน และกรอบการดําเนินงาน
ดานการศึกษาเพื่อปวงชนเพ่ือตอบสนองตอความตองการการเรียนรู (World Declaration on Education 
and the Framework for Action to Meet Basic Learning Needs) หรือปฏิญญาจอมเทียน (Jomtien 
Declaration) กําหนดระยะเวลาการดําเนินการไว 10 ป ซึ่งปฏิญญาดังกลาวไดกําหนดที่จะเรงดําเนินการ
ดานการศึกษาเพื่อปวงชนของประเทศตางๆ เพ่ือลดอัตราการไมรูหนังสือ และการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ใหทั่วถึงโดยเนนความเสมอภาคใหแกประชาชนในชาติ  

ตอมาในป พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ยูเนสโกไดจัดการประชุมระดับโลก World Education 
Forum on Education for All ขึ้น ณ กรุงดาการ ประเทศเซเนกัล เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานดาน
การศึกษาเพื่อปวงชนตามปฏิญญาจอมเทียน และผลการประเมินพบวาหลายประเทศยังไมสามารถบรรลุ
เปาหมายการจัดการศึกษาใหแกประชาชนในหลายๆ ดาน ดังนั้น ที่ประชุมจึงไดกําหนดเปาหมายการจัด
การศึกษาเพื่อปวงชนขึ้น 6 ขอ เพ่ือใหประเทศสมาชิกใชเปนแนวทางในการดําเนินการ ซึ่งเรียกวา กรอบ
ปฏิบัติการดาการวาดวยการศึกษาเพื่อปวงชน (The Dakar Framework for Education for All ) โดยตั้ง
เปาที่จะบรรลุผลการศึกษาเพื่อปวงชนทั้ง 6 ขอ ภายในป พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) โดยมีรายละเอียด ดังตอไปน้ี  

1.  ขยายและปรับปรุงการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะเด็กที่เปราะบางและ
เด็กดอยโอกาส 

2.  รับประกันวาภายในป ค.ศ. 2015  เด็กทุกคน  โดยเฉพาะเด็กผูหญิง  เด็กที่อยูใน
สภาวะยากลําบาก  และเด็กที่ เปนกลุมนอยทางเชื้อชาติ  สามารถเขาถึงและเขาเรียนในระดับ
ประถมศึกษาภาคบังคับที่มีคุณภาพ  

3. รับประกันวาความตองการการเรียนรูของเยาวชนและผูใหญทั้งหมดไดรับการ
ตอบสนอง  ดวยโครงการทักษะการเรียนรูและทักษะชีวิตอยางเหมาะสมและเทาเทียม 

4. จัดใหมีการเขาถึงโครงการการศึกษาข้ันพื้นฐานและการศึกษาตอเน่ืองสําหรับ
ผูใหญ อยางเทาเทียม และลดอัตราการไมรูหนังสือรอยละ 50 โดยเฉพาะในกลุมสตรีภายในหนึ่ง
ทศวรรษ 

5. ขจัดความเหลื่อมล้ําทางเพศในการศึกษาระดบัประถมและมัธยม ภายในป ค.ศ. 
2005 และทําใหเกิดความเทาเทียมทางเพศในการศึกษา  ภายในป ค.ศ. 2015  โดยเนนการเขาถึงของ
เด็กผูหญิงและทําใหเกิดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 

6.  พัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกดานและรับรองความเปนเลิศทั้งหมดเพื่อใหเกิด 
ผลลัพธทางการเรียนรูที่ชัดเจนและสามารถวัดได โดยเฉพาะในเรื่องการรูหนังสือ การคํานวณตัวเลข  และ
ทักษะที่จําเปนตอชีวิต 
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ทั้งนี้ เพ่ือใหการดําเนินการตามกรอบปฏิบัติการดาการประสบผลสําเร็จ ยูเนสโกจึง

กระตุนใหประเทศสมาชิกจัดทําแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยการศึกษาเพื่อปวงชนเพ่ือเปนแนวทางใน
การดําเนินงานดานการศึกษาเพื่อปวงชนของแตละประเทศ จากนั้นในป พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) ยูเนสโก
ได เชิญชวนใหประเทศสมาชิกประเมินผลก่ึงทศวรรษการศึกษาเพื่อปวงชน  (Mid-Decade 
Assessment on Education for All) ซึ่งประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกรวมดําเนินการประเมินผล
ดวย ซึ่งรายงานการประเมินผลใกลเสร็จสมบูรณ และจะนําเผยแพรใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป 

 

  
 

สรุปประเดน็ในการประชุมผูบริหารระดบัสูงดานการศึกษาเพื่อปวงชนของยูเนสโก คร้ังที่ 8 
(Eighth Meeting of the  High Level Group on Education for ALl) 

การประชุมผูบริหารระดับสูงดานการศึกษาเพื่อปวงชน เปนการประชุมที่ยูเนสโกจัดเปนประจํา
ทุกป เพ่ือเปนเวทีใหผูแทนระดับสูงจากรัฐบาล หนวยงานของสหประชาชาติ ประชาสังคมและภาคเอกชน 
(ยูเนสโกเปนผูคัดเลือกบางประเทศ) มารวมกันสรางบทบาทในดาน “political will” (ความมุงม่ันทางการเมือง)  
ใหเขมแข็งมากยิ่งขึ้น เพ่ือเรงใหเกิดความกาวหนาในการดําเนินงานดานการศึกษาเพื่อปวงชน ซึ่งในป 2551นี้ 
นับเปนปแรกที่ยูเนสโกไดจัดการประชุมในประเทศผูบริจาค (donor country) โดยจัดขึ้น ณ กรุงออสโล ประเทศ
นอรเวย ระหวางวันที่ 16-18 ธันวาคม 2551 และเนื่องจากประเทศไทยไดรับเกียรติเปนเจาภาพในการจัดการ
ประชุม High Level Group ในป พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) จึงไดเสนอผูแทนเขารวมการประชุมในฐานะ 
ผูสังเกตการณในการประชุมครั้งนี้ โดยสรุปสาระสําคัญของการประชุมได ดังนี้ 

• ประเทศที่ไดรับเชิญเขารวมการประชุมครั้งนี้ มีจํานวนทั้งสิ้น 40 ประเทศ  
ซึ่งหัวหนาคณะผูแทนสวนใหญเปนระดับรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีชวยวาการดานการศึกษา   

• พิธีเปดจัดขึ้นที่ศาลาวาการกรุงออสโล (Oslo City Hall) ในเย็นของวันที่ 16 
ธันวาคม 2551 เริ่มตั้งแตเวลา 15.00 -19.30 น. โดยมีกิจกรรมตางๆ ตามลําดับดังนี้ 

o การจัด Press Conference  โดย HM Queen Rania of Jordan ราชินีแหง
จอรแดน Mr. Jens Stoltenberg นายกรัฐมนตรีนอรเวย  และ Mr. Nicholas 
Burnett ผูชวยผูอํานวยการใหญของยูเนสโกดานการศึกษา 

o การกลาวสุนทรพจนของแขกรับเชิญพิเศษ อาทิ HM Queen Rania of Jordan 
ราชินีแหงจอรแดน  Mr. Abdoulaye Wade ประธานาธิบดีเซเนกัล H.R.H 
Crown Prince Haakon มกุฎราชกุมารแหงนอรเวย  เปนตน 
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o การอภิปรายในหัวขอ “Overcoming inequality-Education as a driver for 
change” โดยมีผูรวมอภิปราย อาทิ Mr. Nicholas Burnett ผูชวยผูอํานวยการ
ใหญของยูเนสโกดานการศึกษา Ms. Hilde Johnson รองผูอํานวยการองคการ
ยูนิเซฟ Ms. Joy Phumaphi รองประธานธนาคารโลก Ms. Erik Solheim 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสิ่งแวดลอมการพัฒนาระหวางประเทศ เปนตน 

• การประชุมคณะผูบริหารระดับสูงจัดขึ้นเพียงวันเดียว คือ ในวันที่ 17 ธันวาคม 
2551 ซึ่งเฉพาะผูแทนระดับรัฐมนตรีจากประเทศสมาชิก และระดับหัวหนาขององคการเทานั้นที่มีสิทธิใน
การอภิปรายแสดงความคิดเห็นตอที่ประชุม  
 

  
 

• ที่ประชุมไดมีการรับรองปฏิญญาออสโล (Oslo Declaration) โดยสรุปประเด็นสําคัญ
ของปฏิญญา ไดดังนี้  

1. การเรียกรองใหรัฐบาลของประเทศสมาชิกและหุนสวนทางการศึกษา
ตางๆ เพิ่มงบประมาณสนับสนุนการศึกษาและปรับปรุงผลการศึกษาของ
เด็กทุกคน การศึกษาในระดับประถมจะตองเปนสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่ภาครัฐจัด
ใหแกประชาชนโดยไมเสียคาใชจาย  ทั้งน้ี ไดเสนอใหรัฐจัดสรรงบประมาณ
ใหกับการศึกษาอยางเพียงพอ (ประมาณรอยละ 4-6 ของผลิตภัณฑมวลรวม
ประชาชาติ และรอยละ 15-20 ของรายจายภาครัฐ) รวมทั้งเพ่ิมความชวยเหลือ
ใหกับหุนสวนพัฒนาและหุนสวนการศึกษาเพื่อปวงชนทั้งมวลโดยใหความสําคัญ
เปนอันดับแรกกับการลงทุนในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

2. การสงเสริมใหมีการเขาถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง 
เน่ืองจากเชื่อม่ันวาการศึกษาเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ที่จะชวยลด
ปญหาความยากจนและการใชแรงงานเด็ก สงเสริมสุขภาพ ยกระดับรายไดและ
ชีวิตความเปนอยู ชวยใหผูคนตระหนักถึงสันติภาพ ประชาธิปไตย และ
สิ่งแวดลอม การศึกษาใหความรู คานิยม และทักษะที่จําเปนตอประชาชนที่จะ
ชวยใหเขาเลือกและกําหนดทิศทางอนาคตของตนเอง  

 
 



-4- 
 

3. การเรียกรองใหหนวยงานตางๆ ประสานความรวมมือกับหนวยงาน
ภายใตองคการสหประชาชาติ หุนสวนทางการศึกษา เพ่ือกอใหเกิดโครงการ
บูรณาการในดานการศึกษา อนามัย และโภชนาการ โดยมุงพัฒนาไปยังเด็กและ
เยาวชนในชุมชนยากจนในประเทศที่ยังหางไกล โดยผลักดันใหเร่ืองดังกลาวเปน
นโยบายระดับชาติ  

4. การผลักดันใหประเทศสมาชิกเนนนโยบายในดานการลดความเหลื่อมล้ําทาง
เพศ ความแตกตางในดานฐานะ ความแตกตางระหวางตัวเมืองและชนบท รวมทั้ง
ความแตกตางในดานอ่ืนๆ  เพ่ือใหเกิดความเทาเทียมกันมากขึ้น รัฐและผูมีสวนรวม
จะตองขยายการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเปน
หลักประกันโอกาสในการศึกษาตอและแกปญหาการไมรูหนังสือของผูใหญ ตลอดจน
การชวยเหลือเด็กหญิงและสตรีไดรับผลกระทบจากภาวะทุโภชนา ความรุนแรง และ
การคุกคามทางเพศ 

5. การสงเสริมวิชาชีพครูที่มีคุณภาพสูง การยกระดับสถานภาพครู และใหครูมี
สวนรวมในการตัดสินใจ การจัดสรรตําแหนง การจัดฝกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของครู และการรักษาครูไวในวิชาชีพ ตลอดจนขอเสนอในการเชิญชวน
ใหจัดตั้งทีมงานครูนานาชาติสําหรับ “ครูในโครงการการศึกษาเพื่อปวงชน” ซึ่ง
เปนอาสาสมัครจากทั่วโลก เพ่ือแกไขปญหา “ชองวางของครู”  โดยมุงเนน
ชวยเหลือประเทศที่ยังหางไกลจากเปาหมายของการศึกษาเพื่อปวงชน และ
ประเทศที่มีชองวางของครูมากที่สุด  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สํานักความสัมพันธตางประเทศ สป. 
มกราคม 2552 



ปฏิญญาออสโล 
----------------------- 

การประชุมคณะผูบริหารระดับสูงครั้งที่ 8 วาดวยการศึกษาเพื่อปวงชน  
ระหวางวันที่ 16-18 ธันวาคม 2551 
ณ กรุงออสโล ประเทศนอรเวย 

(คําแปลอยางไมเปนทางการโดย สํานักความสัมพันธตางประเทศ สป.ศธ.) 
 

 

1. พวกเรา  คณะรั ฐมนตรี  ผู นํ า อ งค ก รทวิภาคี และพหุภาคี ของภาครั ฐ  คณะผู แทนอาวุ โ สจาก 
ภาคประชาสังคมและภาคเอกชน ไดเขารวมการการประชุมคณะผูนําระดับสูงครั้งที่ 8 วาดวยการศึกษาเพื่อ
ปวงชน ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงออสโล ระหวางวันที่ 16-18 ธันวาคม 2551 ตามคําเชิญของผูอํานวยการใหญ
องคการยูเนสโกและรัฐมนตรีวาการกระทรวงสิ่งแวดลอมและพัฒนาระหวางประเทศแหงราชอาณาจักรนอรเวย  
พวกเราขอขอบคุณการตอนรับอยางอบอุนจากรัฐบาลแหงราชอาณาจักรนอรเวยในครั้งนี้ 

2.  การประชุมคณะผูนําระดับสูงครั้งที่ 8 นี้จัดขึ้นภายใตสภาพเศรษฐกิจกําลังชะลอตัว ทั้งยังไดรับผลพวงจาก
วิกฤตทางการเงินที่คาดไมถึงมาตั้งแตทศวรรษที่ 1930 วิกฤตดังกลาวจะกอใหเกิดผลกระทบที่ไมเปนธรรมกับ
คนยากจนซึ่งเปนผูที่มีสวนรับผิดชอบนอยที่สุดกับสภาพวิกฤตดังกลาว  ดังนั้น จึงไมควรนําสาเหตุจากสภาพ
วิกฤตดังกลาว มาตัดสินใจตัดทอนรายจายของภาครัฐ และการลดเงินชวยเหลือระหวางประเทศทางการศึกษา 
ในทางตรงกันขาม การสนับสนุนดานเงินทุนตามเปาหมายของการพัฒนาแหงสหัสวรรษกลับมีความ 
จําเปนมากยิ่งกวาภาวะกอนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ 

 

การยืนยันถึงความสําคัญของการศกึษาในการเปนศูนยรวมแหงการพัฒนา   
3. ภายใตสภาพวิกฤตดังกลาว  พวกเราขอยืนยันอีกครั้งวาการศึกษาเปนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และเปนสิ่ง

กระตุนใหเกิดการพัฒนา การศึกษาเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่จะลดปญหาความยากจนและการใช
แรงงานเด็ก สงเสริมสุขภาพ ยกระดับรายไดและชีวิตความเปนอยู ชวยใหผูคนตระหนักถึงสันติภาพ 
ประชาธิปไตย และสิ่งแวดลอม  การศึกษาใหความรู คานิยม และทักษะที่จําเปนตอประชาชนที่จะชวยใหเขา
เลือกและกําหนดทิศทางอนาคตของตนเอง การเขาถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและ
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูที่ดีขึ้น เปนแรงขับเคลื่อนสําคัญในการบรรลุเปาหมายการพัฒนาระหวางประเทศ
รวมทั้งเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (MDGs) ดังที่ไดมีการรับรองในการประชุมสุดยอดเปาหมายการ

พัฒนาแหงสหัสวรรษในเดือนกันยายน 2551 วา การลงทุนทางการศึกษาและสุขภาพอยางยั่งยืน จะเปน
ประโยชนตอการบรรลุเปาหมาย MDGs 

4. ดังนั้น พวกเราเห็นพองรวมกันในการดําเนินความพยายามอยางยิ่งยวดที่จะผลักดันใหโลกบรรลุเปาหมาย
การศึกษาเพื่อปวงชน ทั้ง 6 ประการ ภายในปพ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ‘Class of 2015’  โดยอาศัยการ

วางแผนและความรวมมือจากทั่วโลก ทั้งนี้ พวกเราไดมอบหมายใหหนวยงานที่รวมเขาประชุมการศึกษา 
เพื่อปวงชน รวมทั้งหุนสวนทางการศึกษาเพื่อปวงชนทุกฝาย ดําเนินการพัฒนาและประสานความรวมมือตาม
แผนปฏิบัติการรวมวาดวยการสงเสริมการศึกษาเพื่อปวงชน และนําผลที่เกิดขึ้นเสนอในที่ประชุมคราวถัดไป 
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5. ยุทธศาสตรทางการศึกษา จําเปนตองไดรับการบูรณาการภายใตกรอบนโยบายการตอตานความยากจนและ
กรอบนโยบายการพัฒนาประเทศใหกวางขวางขึ้น และความจริงที่วาสภาพทุพโภชนาการของเด็กและสุขภาพ
ที่ย่ําแย ยังคงเปนอุปสรรคสําคัญในการเขาถึงการศึกษาและการประสบความสําเร็จของคนยากจน เปนสิ่งที่
ตอกย้ําความเชื่อมโยงกันระหวางการศึกษา สุขภาพ และสภาพทางสังคมไดเปนอยางดี ดังนั้นจึงมีความ
จําเปนอยางยิ่งในการประสานนโยบายระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของใหเขมแข็งยิ่งขึ้น 

6. ดวยเหตุนี้ พวกเราจึงเรียกรองใหหนวยงานที่เขาประชุมการศึกษาเพื่อปวงชนประสานความรวมมือกับ
หนวยงานขององคการสหประชาชาติ อาทิ องคการอนามัยโลก โครงการอาหารโลก รวมท้ังหุนสวนทางการ
ศึกษาเพื่อปวงชนที่สําคัญ  เพื่อสรางขอริเริ่มเกี่ยวกับการบูรณาการการศึกษา อนามัย และโภชนาการเขา
ดวยกัน โดยพุงเปาการพัฒนาไปยังเด็กและเยาวชนในชุมชนยากจนของประเทศที่ยังหางไกลจากเปาหมาย
ของการศึกษาเพื่อปวงชน และพวกเราพรอมที่จะผลักดันใหเปนขอริเริ่มของประเทศ โดยอาศัยความรวมมือ
จากหุนสวนเพื่อการพัฒนาตางๆ 

  
เหตุใดการสรางความเทาเทียมกันทางการศึกษาจึงเปนรัฐกิจที่มีความสําคัญเปนอันดับแรก 

7. นับต้ังแตการประชุมโลกวาดวยการศึกษาเมื่อป พ.ศ. 2543 เปนตนมา ประเทศตางๆ รวมถึงประเทศยากจน
ไดดําเนินการอยางแข็งขัน ในการสนับสนุนหุนสวนเพื่อการพัฒนาที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการสงเสริม
การเขาถึงการศึกษา  อยางไรก็ตาม จากแนวโนมในปจจุบัน พบวาภายในปพ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) จะยังมี

เด็กอีก 29 ลานคนที่ไมสามารถเขาถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานได พวกเราเห็นพองกับบทสรุปของการประชุม
ระหวางประเทศวาดวยการศึกษาที่จัดขึ้นในกรุงเจนีวา ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551  ที่วา การเรียนรวมที่
มีคุณภาพ (Inclusive Quality Education) เปนพื้นฐานของความสําเร็จในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เศรษฐกิจ 
และสังคม ดังนั้น นโยบายตางๆ จะตองเนนการลดความเหลื่อมล้ําทางเพศ ความแตกตางในดานฐานะ ความ
แตกตางระหวางตัวเมืองและชนบท ตลอดจนความแตกตางในดานอื่นๆ และเพื่อใหเกิดความเทาเทียมกัน 
มากขึ้น รัฐและผูมีสวนรวมจะตองขยายการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเปน
หลักประกันโอกาสในการศึกษาตอในระดับหลังประถมศึกษาและแกปญหาการไมรูหนังสือของผูใหญ  

8. ความเหลื่อมล้ําทางเพศยังคงเปนปญหาที่หยั่งรากลึกในหลายประเทศ  โดยความไมเทาเทียมกันมักจะทวี
ความรุนแรงเพิ่มขึ้นตามสภาพของความยากจนและสภาพที่เสียเปรียบในทางสังคม เด็กหญิงและสตรีไดรับ
ผลกระทบจากภาวะทุพโภชนา ความรุนแรง และการคุกคามทางเพศ โดยเด็กหญิงมักจะไดรับผลกระทบมาก
เปนพิเศษในประเทศที่มีสภาพสังคมที่เปราะบางและอยูในภาวะฉุกเฉิน ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองมีมาตรการ
พิเศษเพื่อใหเขาถึงเด็กหญิงเหลานั้น เพื่อชวยสงเสริมใหเกิดสภาพแวดลอมในการเรียนรู   

9. การปรับปรุงผลการศึกษาของนักเรียนทุกคนถือวาเปนสิ่งสําคัญ  รัฐบาลที่ใหความสนใจในประเด็นดังกลาว
จะตองสงเสริมการพัฒนาตัวชี้วัด การสรางเครื่องมือและมาตรฐานดานคุณภาพเพื่อประเมินผลและติดตามผล
การศึกษา ตลอดจนการลงทุนในดานปจจัยนําเขา (Inputs) และกระบวนการตางๆ (processes) 

10. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐที่เนนการกระจายอํานาจ การเสนอทางเลือกที่ดี และการแขงขันกันในการ
จัดการศึกษา จะตองไดรับการควบคุมอยางเหมาะสมเพื่อปองกันผลกระทบที่ไมเปนธรรมที่จะเกิดขึ้นกับคน
ยากจน และผูที่ถูกกีดกันทางการศึกษา 
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11. ความมี ศักยภาพของคนเปนสิ่ งสําคัญสําหรับประเทศที่มีสภาพเปราะบางและขาดความมั่นคง  
ภายใตสถานการณดังกลาว การพัฒนาศักยภาพของปจเจกบุคคล องคกร และสถาบันเปนสิ่งสําคัญที่สุดที่จะ
สรางความแข็งแกรงใหกับโครงสรางของภาครัฐที่ออนแอ และการบังคับใชกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ 
องคกรที่เปนหุนสวนในการพัฒนาจะตองมีความยืดหยุน ปฏิบัติการใหทันกาล และมีการพัฒนากลไกใหมๆ 
อาทิ การต้ังเงินกองทุนเรงดวนเพื่อการศึกษาเพื่อปวงชน (Education For All Fast Track Initiative EFA-FTI) 

เพื่อชวยเหลือประเทศดอยพัฒนาที่อยูในภาวะเสี่ยง และสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาของประเทศนั้นๆ 
12. พวกเราเรียกรองใหหุนสวนการศึกษาเพื่อปวงชนใหการสนับสนุนพันธกรณีของประเทศ ในอันที่จะสงเสริม

ความเสมอภาคทางการศึกษาโดยคํานึงถึงการเขาถึง การเขาเรียน กระบวนการจัดการเรียนการสอน  
และผลการศึกษา ตลอดจนการพัฒนากลุมเปาหมายเฉพาะเพื่อการจัดทําตัวชี้วัดและกําหนดเครื่องมือในการ
ติดตามผล ทั้งนี้ หุนสวนทางการศึกษาควรใหการสนับสนุน โดยตองรวมกันแบงปนความรูและขอมูลในเรื่อง
ความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อเสริมสรางศักยภาพ และพัฒนานโยบาย การวางแผน และการดําเนินการ 

 
การเพ่ิมเงนิกองทุนใหกบัโครงการที่มีลาํดับความจําเปนสูงสุด 

13. ในประเทศสวนใหญที่มีความกาวหนาในดานการศึกษาเพื่อปวงชนนับต้ังแตป พ.ศ. 2543 เปนตนมานั้น เปนผล 
อันเนื่องมาจากความพยายามที่นาชื่นชมในการเพิ่มงบประมาณของภาครัฐและเงินทุนอุดหนุนการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  อยางไรก็ตาม การระงับเงินชวยเหลือ รวมทั้งการตัดทอนรายไดของภาครัฐที่จัดสรรไวเพื่อการศึกษาใน
บางประเทศเปนเรื่องที่นาหวงใย   สภาพเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงจะยิ่งซ้ําเติมแนวโนมดังกลาว ถาหุนสวนใน
การพัฒนาเพียงแตปฏิบัติตามคํามั่นสัญญาที่ใหไวกอนหนานั้น  ก็จะทําใหกองทุนสําหรับประเทศกําลังพัฒนา
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว    ซึ่งจะทําใหผลกระทบจากวิกฤตการณการเงินของโลกลดนอยลงไปดวย 

14. รัฐบาลและหุนสวนในการพัฒนาจะตองเพ่ิมเงินสนับสนุนนโยบายที่สงเสริมการศึกษาและปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ใน
การเรียนรูของเด็กทุกคน การศึกษาในระดับประถมจะตองเปนสิทธิขั้นพื้นฐานที่ภาครัฐจัดใหแกประชาชนโดยไม
เสียคาใชจาย  และเพื่อใหเปนไปตามวาระ ณ เมืองอักกรา ประเทศกานา ที่เรียกรองใหมีการดําเนินการอยางมี
ประสิทธิภาพในดานการใหความชวยเหลือ รัฐบาลและหุนสวนในการพัฒนาจะตองจัดสรรเงินทุนใหกับโครงการที่
จําเปนสูงสุด รวมท้ังจะตองมีหลักประกันวาเงินทุนที่จัดสรรไดนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ เงินชวยเหลือเพื่อการ
พัฒนาจะตองมีวัตถุประสงคเพื่อจัดสรรใหแกประเทศที่ยังมีเปาหมายหางไกลจากการศึกษาเพื่อปวงชนมากที่สุด 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ประเทศที่มีสถานการณไมมั่นคงหรือไดรับเงินชวยเหลือจากภายนอกประเทศในจํานวนจํากัด 
นอกจากนั้น กองทุนดังกลาวจะตองเขาถึงกลุมชนที่ดอยโอกาสมากที่สุดในประเทศเหลานั้น พวกเราเล็งเห็น
ความสําคัญของแถลงการณในเดือนธันวาคม 2551 ณ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร  ในการใหเงินทุนทางการศึกษาแก
พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากความขัดแยง  โดยใหความสําคัญเปนลําดับแรกกับการสนับสนุนเงินทุนการศึกษาเพื่อ
ปองกันสภาวการณดังกลาว  โดยจัดสรรใหกับผูที่มีความตองการมากที่สุด ซึ่งเงินกองทุนและแนวทางใหมๆ 
จะตองอาศัยความชวยเหลือจากประชาคมโลกและองคกรเอกชน 

15. พวกเราเรียกรองใหรัฐจัดสรรงบประมาณใหกับการศึกษาอยางเพียงพอ (ประมาณรอยละ 4-6 ของผลิตภัณฑ
มวลรวมประชาชาติ และรอยละ 15-20 ของรายจายสาธารณะ) รวมทั้งเพิ่มความชวยเหลือใหกับหุนสวน
พัฒนาและหุนสวนการศึกษาเพื่อปวงชนทั้งมวล โดยใหความสําคัญเปนอันดับแรกกับการลงทุนในการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  พวกเรายังเรียกรองใหหุนสวนในการพัฒนาปฏิบัติตามพันธะสัญญาที่ใหไว และสรางความเชื่อมั่น
วาพวกเขาไดจัดสรรเงินทุนใหกับการดําเนินงานทั้งในระบบทวิภาคีและพหุภาคีไวอยางพอเพียง  รวมทั้ง 
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เงินกองทุนเรงดวนเพื่อการศึกษาเพื่อปวงชน (Education For All Fast Track Initiative EFA-FTI)  ซึ่งมีไวชวย

แกปญหาในบรรดาประเทศที่มีปญหาดานการศึกษาเพื่อปวงชนมากที่สุด  สําหรับประเทศที่ประสบผล
กาวหนาในการดําเนินงานการศึกษาเพื่อปวงชน  เราเรียกรองใหรัฐบาลและหุนสวนพัฒนามุงเปาหมายในการ
แกปญหาใหแกประชาชนที่ยังถูกกีดกันทางการศึกษา  

 

การสรรหา ฝกอบรม จัดสรรตําแหนง และอบรมเพิ่มเติมใหแกครู 
16. หากปราศจากครูที่มีคุณภาพอยางเพียงพอ การจัดสรรตําแหนงครูอยางเหมาะสม และการสงเสริมครใูนดาน

ตางๆ ตลอดจนการสนับสนนุครูใหมคีวามเชี่ยวชาญในภาษาทองถิ่นแลว เราก็ไมสามารถจะจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพใหกับเด็กทั่วโลกได  

17. เพื่อใหการประถมศึกษาสากลบรรลุผลตามเปาหมาย ทั่วโลกยังตองการครูประถมอัตราใหมอีก 18 ลานคน
ภายในระยะ 7 ปขางหนา รัฐบาลจะตองสรางสมดุลระหวางความตองการครูในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อสราง
ทีมงานวิชาชีพครูที่มีคุณภาพสูง การแกปญหาชองวางของครูตองอาศัยยุทธศาสตรในระยะยาวและ 
การดําเนินการที่คงเสนคงวา นโยบายจะตองมีความครอบคลุมและใหความสําคัญกับการเปดโอกาสในการ
พัฒนาวิชาชีพ มีการจางงานที่มากพอ มีการยกระดับสถานภาพครู และใหครูมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

18. พวกเราเรียกรองใหรฐับาลวางแผนทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง ในการจัดสรรตําแหนง การฝกอบรม และการ
รักษาครูไวในวิชาชีพ  โดยอาศัยการสนับสนุนทางดานวิชาการจากหุนสวนในการพัฒนาที่ประสานความ
รวมมือกับรัฐบาล เพื่อตอบสนองตอความตองการเฉพาะดานและการสนับสนุนเงินทนุในสวนตางๆ ที่
เกี่ยวของ 

19. พวกเราใหความสําคัญกับการจัดต้ังทีมงานครูนานาชาติสําหรับ “ครูในโครงการการศึกษาเพื่อปวงชน”  

ซึ่งเปนอาสาสมัครจากทั่วโลกเพื่อเปนแนวรวมของหุนสวนการศึกษาเพื่อปวงชนในการปฏิบัติงานรวมกันเพื่อ
แกไขปญหา “ชองวางของครู”  พวกเราขอเชิญชวนใหทีมงานครูนานาชาติพัฒนาขอเสนอแนะเพื่อนําไปสู

ภาคปฏิบัติตามแนวนโยบายของแตละประเทศ และตามโครงการความรวมมือ North-South-South ของ

ประเทศฟนแลนด  โดยมุงเนนประเทศที่ยังหางไกลจากเปาหมายของการศึกษาเพื่อปวงชน และประเทศที่มี
ชองวางของครูมากที่สุด พวกเราเห็นพองกันวาจะตองวางมาตรการความรวมมือในการติดตามผลเพื่อให
ความชวยเหลือแกทีมงานครูนานาชาติ โดยอาศัยความสนับสนุนจากหุนสวนการศึกษาเพื่อปวงชน  

20. พวกเราเห็นชอบกับขอเสนอของรฐับาลเอธิโอเปยและคณะกรรมาธิการสหภาพแอฟริกาที่จะจัดการประชุม
คณะผูนําระดับสูงวาดวยการศึกษาเพื่อปวงชนครัง้ที่ 9 ขึ้นที่กรุงแอดดิส อาบาบา ประเทศเอธิโอเปย ในเดือน
กุมภาพันธ 2553 
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