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ຄາໍນາໍ 
 
ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍຄ່ ັງ້ທີ IX ຂອງພກັປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ ໄດກ້າໍນດົເອົາການພດັທະນາ 

ຊບັພະຍາກອນມະນດຸ ເປັນໜ່ຶງໃນສີ່ ບາດກາ້ວບກຸທະລ ຸ ເພ່ືອບນັລເຸປ້ົາໝາຍແຜນພດັທະນາ
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງລດັຖະບານເວ້ົາລວມ, ເວ້ົາສະເພາະແມນ່ເປ້ົາໝາຍສະຫດັສະວດັດາ້ນການ
ພດັທະນາ (MDG) ພາຍໃນປີ 2015. ໝາຍຄວາມວາ່ ການສກຶສາແມນ່ເປັນພ້ືນຖານຂອງສີ່

ບາດກາ້ວບກຸທະລຄຸື ຕອ້ງບກຸທະລຢຸາ່ງແຂງແຮງດາ້ນການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸ. 
ເພ່ືອສາໍເລັດເປ້ົາໝາຍດ ັງ່ກາ່ວມານ ັນ້ ພວກເຮົາຕອ້ງຮບັປະກນັການບນັລເຸປ້ົາໝາຍການສຶກສາ

ຊ ັນ້ປະຖມົຢາ່ງທົ່ວເຖງິ ແລະ ມຄີນຸນະພາບ ເພ່ືອເປັນພ້ືນຖານໃຫແ້ກກ່ານສືບຕ່ໍຮ ໍາ່ຮຽນໃນສາຍວຊິາ
ການ, ນາຍຊາ່ງເຕັກນກິ ຫືຼ ວຊິາຊບີ ໃນອະນາຄດົ.  ແຕຜ່ນົຂອງການພດັທະນາການສກຶສາຊ ັນ້
ປະຖມົໃຫທ້ ົ່ວເຖງິ ແລະ ມຄີນຸນະພາບນ ັນ້ ຍງັບ່ໍໄປຕາມຄາດໝາຍທ່ີວາງອອກຄ ື ອດັຕາປະລະການ
ຮຽນເພ່ີມຂຶນ້ ແລະ ອດັຕາລອດເຫືຼອຮຽນຮອດ ປ.5 ມແີນວໂນມ້ຫຸຼດລງົທຽບໃສຊຸ່ມປີທ່ີຜາ່ນມາ, ຊຶ່ ງ
ເປັນສິ່ ງທາ້ທາຍໃຫແ້ກກ່ານບນັລເຸປ້ົາໝາຍທີ 2 ແລະ 3 ຂອງສະຫດັສະວດັດາ້ນການພດັທະນາຂອງ
ຂະແໜງການສຶກສາພາຍໃນປີ 2015. 

ຕ່ໍສະພາບບນັຫາດ ັງ່ກາ່ວ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາ ຈຶ່ງໄດສ້າ້ງທີມງານການສາໍຫຼວດ
ຂຶນ້ ເພ່ືອຊອກໃຫເ້ຫັນບນັດາປດັໄຈຕາ່ງໆ ທ່ີເປັນສາເຫດຂອງການປະລະການຮຽນເພ່ີມຂຶນ້. ບດົລາຍ
ງານສະບບັນີ ້ໄດສ້ະໜອງຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັສອງສາເຫດຄື ສາເຫດທ່ີພວົພນັເຖງິການປະລະການຮຽນຢູໃ່ນ
ຊ ັນ້ປະຖມົສກຶສາ ແລະ ສາເຫດຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການແຈກຢາຍປ້ືມແບບຮຽນໃຫແ້ກນ່ກັຮຽນຊ ັນ້
ປະຖມົສກຶສາ ເພ່ືອຮບັປະກນັຄນຸນະພາບຂອງການສກຶສາ.  

ຜນົຂອງການສາໍຫຼວດ ແລະ ການປະເມນີຜນົແບບຮບີດວ່ນນີ ້ ຍງັໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນຢາ່ງ
ຈະແຈງ້ເຖງິ ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຜູບໍ້ລິຫານການສກຶສາໃນຂ ັນ້ທອ້ງຖິ່ນ ແລະ ພ່ໍແມ/່ຜູປ້ກົຄອງ
ເດັກ. ນອກຈາກນີ ້ ຄວາມທກຸຍາກຂອງຄອບຄວົຍງັເປັນສິ່ ງທາ້ທາ້ຍຕ ົນ້ຕໍ ຍອ້ນຄອບຄວົຂອງເດັກ
ນກັຮຽນຍງັຂາດເຂນີປດັໄຈພ້ືນຖານໃນການດາໍລງົຊວີິດເຊ່ັນ: ດາ້ນສະບຽງອາຫານ, ເຄື່ ອງນຸງ່ຮ ົ່ມທ່ີ
ຈາໍເປັນ, ທ່ີຢູອ່າໄສຖາວອນ, ຄວາມສາມາດໃຊຈ້າ່ຍເຂ້ົາໃນການສຶກສາຂ ັນ້ພ້ືນຖານ ແລະ ອື່ ນໆ ຊຶ່ ງ
ເປັນອປຸະສກັໃນການບນັລເຸປ້ົາໝາຍທີ 2 ແລະ 3 ຂອງສະຫດັສະວດັດາ້ນການພດັທະນາ. 

ເພ່ືອແກໄ້ຂບນັຫາອປຸະສກັດ ັງ່ກາ່ວນ ັນ້ ທກຸພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງຈາກພາຍໃນ ແລະ ພາຍ
ນອກຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ຈະຕອ້ງເອົາໃຈໃສແ່ກໄ້ຂບນັຫາຂາ້ງເທິງນ ັນ້ຢາ່ງຈງິຈງັ ເນື່ອງຈາກວາ່
ມພີຽງແຕຂ່ະແໜງການສຶກສາເທ່ົານ ັນ້ກຈໍະບ່ໍສາມາດແກໄ້ຂບນັຫານ ັນ້ໄດ ້ ຖາ້ຫາກປາສະຈາກການ
ຮວ່ມມຢືາ່ງໃກຊ້ດິຈາກອງົການຈດັຕ ັງ້ຕາ່ງໆຂອງລດັຖະບານ ແລະ ຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາ. ໃນນີ,້ ສິ່ ງ
ສາໍຄນັທ່ີສດຸແມນ່ຕອ້ງສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກຜູ່ບໍ້ລິຫານການສກຶສາຂ ັນ້ແຂວງ, ເມອືງ ແລະ 
ຄະນະພດັທະນາການສຶກສາຂ ັນ້ບາ້ນໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້ຕື່ ມ ເພ່ືອເພ່ິມທະວຄີວາມຮບັຜິດຊອບ ແລະ ຄວາມ
ເປັນເຈົາ້ການ ຊີນ້າໍນາໍພາປະຊາຊນົບນັດາເຜ່ົາ ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັນະໂຍບາຍ ແລະ ຍດຸທະສາດຕາ່ງໆ 
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ຄາໍສບັຫຍໍ:້ 
 
ກອປ  ກມົອະນບຸານ ແລະ ປະຖມົສກຶສາ 
 
ຂພສສ  ຂອບພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ 
 
ຄພສບ  ຄະນະພດັທະນາການສກຶສາຂ ັນ້ບາ້ນ 
 
ສກຂ   ພະແນກສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາແຂວງ 
 
ສກມ  ຫອ້ງການສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາເມອືງ 
 
ສຕສ  ສນູສະຖຕິິ-ເຕັກໂນໂລຊຂີາ່ວສານການສກຶສາ 
 
ສຍວ  ສນູຄ ົນ້ຄວາ້ຍດຸທະສາດ ແລະ ວໄີຈການສກຶສາ 
 
BEGP  Basic Education Girls Project 
 
BSDP  Basic Education Sector Development 
 
EQIP  Education Quality Improvement Project 
 
KOICA Korea International Cooperation Agency 
 
(MDG 2&3) Millennium Development Goal 2 & 3 
 
RAS  Rapid Assessment Survey 
 
UPE  Universal Primary Education 
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ບດົສງັລວມຫຍໍ ້
 
 ໃນທດົສະວດັທ່ີຜາ່ນມາ ຂະແໜງການສກຶສາໄດຮ້ບັການປບັປງຸທາງດາ້ນ ປະລິມານ ແລະ 
ຄນຸນະພາບ ແລະ ມຜີນົສາໍເລັດຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງໃນຫຼາຍດາ້ນ. ຄຽງຄູກ່ບັຜນົສາໍເລັດດ ັງ່ກາ່ວ ກຍໍງັມບີາງ
ດາ້ນຍງັເປັນສິ່ ງທາ້ທາຍ ຊຶ່ ງມນັໄດສ້ະແດງອອກໃນບດົລາຍງານທາງດາ້ນສະຖຕິິການສກຶສາໃນ
ສກົຮຽນ 2009/10-2010/11 ຜາ່ນມານີຄ້:ື ອດັຕາການຮຽນຈບົຊ ັນ້ປະຖມົຫຸຼດລງົຢາ່ງໜາ້ເປັນຫວ່ງ 
ແລະ ອດັຕາປະລະການຮຽນຂ ັນ້ ປ.1 ເພ່ີມຂຶນ້ຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງ. ນອກຈາກນ ັນ້ ຍງັມບີນັຫາການຂາດ
ເຂນີປ້ືມແບບຮຽນໃນຊ ັນ້ປະຖມົສກຶສາ, ເຖງິແມນ່ວາ່ກະຊວງສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາ ໄດມ້ນີະໂຍ
ບາຍສະໜອງປ້ືມແບບຮຽນໃຫນ້ກັຮຽນ 1 ຄນົ ຕ່ໍ 1 ຊຸດ (ຂພສສ, ໜາ້ 55) ແລວ້ກຕໍາມ, ແຕກ່ານ
ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັນະໂຍບາຍຕວົຈງິ ຍງັບ່ໍສາມາດບນັລໄຸດຕ້າມຄາດໝາຍທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວ ້. 
 ເປ້ົາໝາຍທີ 2 ຂອງສະຫດັສະວດັດາ້ນການພດັທະນາໄດລ້ະບໄຸວວ້າ່ ຕອ້ງຮບັປະກນັໃຫ້
ເດັກນອ້ຍລາວທກຸຄນົນບັທງັຊາຍ ແລະ ຍງິ ທ່ີໄດເ້ຂ້ົາຮຽນຂ ັນ້ ປ.1 ໃນສກົຮຽນ 2011/12 ຕອ້ງ
ສບືຕ່ໍຮຽນຮອດຂ ັນ້ ປ.5 ໄດຕ້າມຄາດໝາຍ 95% ໃນປີ 2015 (ເປ້ົາໝາຍສະຫດັສະວດັດາ້ນການ
ພດັທະນາ (MDG) ຢູ ່ສປປ ລາວ, 2004 : 25), ກຄໍືຮບັປະກນັວາ່ ເດັກນອ້ຍລາວທກຸຄນົຕອ້ງໄດ້
ຮບັການສກຶສາຊ ັນ້ປະຖມົຢາ່ງທົ່ວເຖງິ (UPE) ນ ັນ້ເອງ. ແຕກ່ງົກນັຂາ້ມ ໃນສອງສກົຮຽນທ່ີຜາ່ນມາ 
ຄວາມຄບືໜາ້ເພ່ືອບນັລຄຸາດໝາຍດ ັງ່ກາ່ວນ ັນ້ເຫັນວາ່ມລີກັສະນະຫຸຼດນອ້ຍຖອຍລງົ ແລະ ບ່ໍເປັນໄປ
ຕາມຄາດໝາຍທ່ີວາງໄວ.້ ດ ັງ່ນ ັນ້, ກມົອະນບຸານ ແລະ ປະຖມົສກຶສາ (ກອປ) ຈຶ່ງໄດຮ້ວ່ມມກືບັ ສນູ
ຄ ົນ້ຄວາ້ຍດຸທະສາດ ແລະ ວໄິຈການສກຶສາ (ສຍວ) ຈດັຕ ັງ້ ແລະ ດາໍເນນີການສາໍຫຼວດ ແລະ ການ
ປະເມນີຜນົແບບຮບີດວ່ນ (RAS) ຂຶນ້ໃນເດອືນກນັຍາ ປີ 2011. ຈດຸປະສງົຕ ົນ້ຕໍຂອງການວິໄຈໃນ
ຄ ັງ້ນີແ້ມນ່ ເພ່ືອພອ້ມກນັຊອກໃຫເ້ຫັນບນັຫາ ແລະ ສາເຫດຂອງການປະລະການຮຽນ ແລະ ການ
ແຈກຢາຍປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄື ູສາໍລບັຊ ັນ້ປະຖມົສຶກສາໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ເພ່ືອກາໍນດົວທີິການແກ້
ໄຂຈດຸບກົຜອ່ງດ ັງ່ກາ່ວນ ັນ້. 

ພາຍໃຕກ້ານຊີນ້າໍຂອງສນູຄ ົນ້ຄວາ້ຍດຸທະສາດ ແລະ ວໄິຈການສກຶສາ ທີມງານການສາໍຫຼວດ 
ແລະ ການປະເມນີແບບຮບີດວ່ນ ຈາກກະຊວງສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາ ຈາໍນວນ 4 ທີມງານ ໄດ້
ລງົໄປເຮັດການສາໍຫຼວດພາກສະໜາມຢູ ່20 ເມອືງ ພາຍໃນ 7 ແຂວງ ເປ້ົາໝາຍຄື: ແຂວງຫຼວງນ ໍາ້
ທາ, ອດຸມົໄຊ, ວຽງຈນັ, ສະຫວນັນະເຂດ, ສາລະວນັ, ເຊກອງ ແລະ ອດັຕະປື. ວທີິສຸມ່ຕວົຢາ່ງເປ້ົາ
ໝາຍ 20 ເມອືງດ ັງ່ກາ່ວ ແມນ່ໄດໃ້ຊວ້ທີິການຄດັເລືອກແບບສະເພາະເຈາະຈງົເອົາ (Purposive 
Sampling) ບອ່ນທ່ີມອີດັຕາການປະລະການຮຽນສງູ ແລະ ອດັຕາລອດເຫືຼອຮອດ ປ.5 ຕ ໍາ່ ຈາກບດົ
ລາຍງານສະຖຕິິການສກຶສາປະຈາໍສກົຮຽນ 2009/10-2010/11. ການສໍາຫຼວດຄ ັງ້ນີ ້ ເປັນການວໄິຈ
ທາງດາ້ນຄນຸນະພາບ ໂດຍນາໍໃຊເ້ຄື່ ອງມກືານສາໍພາດແບບເຄິ່ ງໂຄງສາ້ງ ແລະ ເຄື່ ອງມກືານສງັເກດ
ແບບກວດສອບຕາມລາຍງານ. ສາໍລບັວທີິການສາໍພາດ ໄດນ້າໍໃຊກ້ານສາໍພາດແບບຈດັເປັນກຸມ່ເຊ່ັນ: 
ກຸມ່ຜູບໍ້ລິຫານການສກຶສາ ຈາກພະແນກສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາແຂວງ (ສກຂ) ປະກອບມຂີະແໜງ
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ການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖມົສກຶສາ, ການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ອບົຮມົວຊິາຊບີຂ ັນ້
ພ້ືນຖານ, ສະຖຕິິ-ແຜນການ ແລະ ຂະແໜງກວດກາ-ປະເມນີຜນົ ລວມທງັໝດົ 28 ຄນົ; ກຸມ່ຜູ້
ບໍລິຫານການສກຶສາ ຈາກຫອ້ງການສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາເມອືງ (ສກມ) ປະກອບມ ີໜວ່ຍງານ
ການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ ແລະ ສາມນັສຶກສາ, ການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ອບົຮມົວຊິາຊບີຂ ັນ້
ພ້ືນຖານ, ສະຖຕິິ-ແຜນການ ແລະ ໜວ່ຍງານກວດກາ-ປະເມນີຜນົ ລວມທງັໝດົ 76 ຄນົ; ກຸມ່ຄູ
ສອນຫອ້ງ ປ.1 ຫາ ປ.4 ຈາໍນວນທງັໝດົ 259 ຄນົ; ກຸມ່ນກັຮຽນຫອ້ງ ປ.3 ຫາ ປ.5 ລວມທງັໝດົ 
475 ຄນົ ແລະ ກຸມ່ຄະນະພດັທະນາການສຶກສາຂ ັນ້ບາ້ນ ປະກອບດວ້ຍອາໍນວຍການໂຮງຮຽນປະຖມົ, 
ຄະນະບາ້ນ, ຄະນະພກັ, ສາມອງົການຈດັຕ ັງ້ມະຫາຊນົ ແລະ ສະມາຄມົພ່ໍແມນ່ກັຮຽນ ລວມທງັໝດົ 
495 ຄນົ. ໂຄງສາ້ງບດົລາຍງານສະບບັນີ ້ປະກອບດວ້ຍ II ພາກ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັອປຸະສກັຕາ່ງໆໃນ
ການບນັລເຸປ້ົາໝາຍ 2 ແລະ 3 ຂອງສະຫດັສະວດັດາ້ນການພດັທະນາ (MDG 2&3). 

ພາກທີ I ຂອງບດົລາຍງານສະບບັນີ ້ໄດນ້າໍສະເໜີຜນົຂອງການສາໍຫຼວດ ແລະ ການປະເມນີ
ຜນົແບບຮບີດວ່ນກຽ່ວກບັ ການປະລະການຮຽນໃນຊ ັນ້ປະຖມົສກຶສາ, ບນັຫາຂອງການປະລະດ ັງ່ກາ່ວ
ແມນ່ເກດີມາຈາກ 2 ສາເຫດຫຼກັຄື: ສາເຫດພາຍໃນ ແລະ ສາເຫດພາຍນອກ. ສາເຫດພາຍໃນແມນ່
ກຽ່ວຂອ້ງກບັ ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຜູບໍ້ລິຫານການສກຶສາຂ ັນ້ທອ້ງຖິ່ນ, ການບນັຈຄຸ ູ ແລະ ການ
ສດິສອນຂອງຄ,ູ ປດັໄຈກຽ່ວກບັເດັກ, ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຄະນະພດັທະນາການສກຶສາຂ ັນ້ບາ້ນ, 
ຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດຂອງພະນກັງານທ່ີເຮັດວຽກສກຶສາໃນຂ ັນ້ທອ້ງຖິ່ນ, ທ່ີຕ ັງ້ ແລະ ການສະໜອງ
ອປຸະກອນໃຫໂ້ຮງຮຽນ. ສາເຫດພາຍນອກ ແມນ່ກຽ່ວຂອ້ງກບັຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງພ່ໍແມ/່ຜູປ້ກົຄອງ
ເດັກ, ວທີິການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັນະໂຍບາຍ, ຄວາມທກຸຍາກຂອງຄອບຄວົ ແລະ ໄພພິບດັທາໍມະຊາດ. 
ນອກຈາກສອງສາເຫດຫຼກັນ ັນ້ແລວ້ ຍງັໄດເ້ວ້ົາເຖງິປດັໄຈການກາໍນດົນຍິາມກຽ່ວກບັການປະລະ ແລະ 
ການເກບັກາໍຂໍມ້ນູ ຊຶ່ ງພາໃຫຂໍ້ມ້ນູສະຖຕິິກຽ່ວກບັການປະລະການຮຽນໃນຊ ັນ້ປະຖມົບ່ໍຊດັເຈນ ແລະ ມີ
ຄວາມຄາດເຄື່ ອນຈາກຄວາມເປັນຈງິ. 

ພາກທີ II ແມນ່ໄດລ້າຍງານຜນົຂອງການສາໍຫຼວດ ແລະ ປະເມນີຜນົແບບຮບີດວ່ນ ກຽ່ວກບັ 
ການສະໜອງປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄື,ູ ຊຶ່ ງຜນົຂອງການປະເມນີໄດຊ້ີບ້ອກວາ່ ບນັຫາຂອງການແຈກຢາຍ
ປ້ືມແບບຮຽນ ແລະ ຄູມ່ຄືບ່ໍູພຽງພໍ ປະກອບມ ີ 5 ສາເຫດຫຼກັຄື: ຄວາມສອດຄອ່ງລະຫວາ່ງຄວາມ
ຕອ້ງການ ແລະ ການສະໜອງປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄື,ູ ຂະບວນການແຈກຢາຍປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄື,ູ 
ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ແລະ ຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດຂອງຜູບໍ້ລິຫານຂ ັນ້ທອ້ງຖິ່ນ, ການເກບັຮກັສາປ້ືມ
ແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄື,ູ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການກວດກາ-ຕດິຕາມການແຈກຢາຍປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄື.ູ 

ສະຫຸຼບລວມແລວ້ ສາເຫດຫຼກັຂອງການປະລະການຮຽນໃນຊ ັນ້ຊ ັນ້ປະຖມົສຶກສາ ແລະ ການ
ແຈກຢາຍປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄື ູ ແມນ່ເກດີມາຈາກຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຜູບໍ້ລິຫານການສກຶສາໃນ
ລະດບັທອ້ງຖິ່ນ. ສາໍລບັການປະລະການຮຽນນ ັນ້ ສາເຫດຕ ົນ້ຕໍແມນ່ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຜູຄຸ້ມ້ຄອງ
ວຽກງານການສກຶສາຂ ັນ້ທອ້ງຖິ່ນ (ຜູບໍ້ລິຫານການສກຶສາຂ ັນ້ເມອືງ, ອາໍນວຍການໂຮງຮຽນປະຖມົ,  ຄ ູ
ແລະ ຄະນະພດັທະນາການສກຶສາຂ ັນ້ບາ້ນ) ແລະ ພ່ໍແມ/່ຜູປ້ກົຄອງເດັກ. ສວ່ນວາ່ການແຈກຢາຍປ້ືມ
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ແບບຮຽນ ແລະ ຄູມ່ຄືບ່ໍູພຽງພໍນ ັນ້ ກຍໍງັແມນ່ສາເຫດມາຈາກຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຜູບໍ້ລິຫານການ
ສກຶສາຂ ັນ້ທອ້ງຖິ່ນໃນການຂຶນ້ແຜນຄວາມຕອ້ງການ, ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການກວດກາ-ຕດິຕາມ. 

ໃນບດົລາຍງານສະບບັນີ ້ ຍງັໄດສ້ະເໜີບນັດາຂໍແ້ນະນາໍຕາ່ງໆ ເພ່ືອເປັນບອ່ນອງີໃນການແກ້
ໄຂບນັຫາການປະລະການຮຽນ ແລະ ການແຈກຢາຍປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄື ູໃນຊ ັນ້ປະຖມົສກຶສາ ຊຶ່ ງໄດ້
ສະແດງໃຫເ້ຫັນເຖງິ ຄວາມພະຍາຍາມຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາ ໃນການ
ຊອກຫາທກຸວທີິການ ເພ່ືອແກໄ້ຂອປຸະສກັຕາ່ງໆທ່ີສ ົ່ງຜນົກະທບົຕ່ໍການພດັທະນາການສກຶສາກຄໍືສິ່ ງກດີ 
ຂວາງຕາ່ງໆ ໃນການບນັລເຸປ້ົາໝາຍການສຶກສາຊ ັນ້ປະຖມົຢາ່ງທົ່ວເຖງິໃນປີ 2015. ຖາ້ປາສະຈາກ
ການສາໍຫຼວດ ແລະ ການປະເມນີຜນົແບບຮບີດວ່ນ ເພ່ືອເປັນບອ່ນອງີໃນການແກໄ້ຂບນັຫາຕາ່ງໆໃຫ້
ທນັການ ໂດຍຜາ່ນຂະບວນການທບົທວນຄືນການສະໜອງງບົປະມານໃຫແ້ຕລ່ະຂະແໜງການຍອ່ຍ 
ແລະ ມລີະບບົການຕິດຕາມໃນແຕລ່ະຂ ັນ້ແລວ້ ກອໍາດຈະບ່ໍສາມາດບນັລໄຸດຕ້າມຄາດໝາຍທ່ີວາງໄວ.້ 
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ພາກທີ I: ການປະລະການຮຽນຂອງນກັຮຽນຊ ັນ້ປະຖມົສກຶສາ 
 

1. ປະຫວດັຄວາມເປັນມາຂອງການປະລະການຮຽນຂອງນກັຮຽນຊ ັນ້ປະຖມົສຶກສາ 
ໃນຊຸມປີທ່ີຜາ່ນມາເຫັນວາ່ ຄວາມຄືບໜາ້ທ່ີກາ້ວໄປສູກ່ານບນັລເຸປ້ົາໝາຍ 2 ຂອງສະຫດັສະ

ວດັດາ້ນການພດັທະນາ ພອ້ມດວ້ຍຄວາມສະເໝີພາບລະຫວາ່ງຍງິ-ຊາຍໃນຊ ັນ້ປະຖມົ ກໍ່ມກີານປບັປງຸ
ໃຫດ້ຂີຶນ້ເຊ່ັນດຽວກນັ. ອດັຕາການມາໂຮງຮຽນ ແລະ ອດັຕາລອດເຫືຼອ ກໍ່ໄດຮ້ບັການປບັປງຸດຂີຶນ້ເທ່ືອ
ລະກາ້ວ. ແຕອ່ງີຕາມສະຖຕິຂໍິມ້ນູການສຶກສາໃນສກົຮຽນ 2010/11 ໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນຢາ່ງໜາ້ເປັນ
ຫວ່ງ ເພາະວາ່ຂໍມ້ນູດ ັງ່ກາ່ວໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນການຊຸດໂຊມຂອງອດັຕາປະລະການຮຽນໃນຊ ັນ້ປະຖມົ
ສກຶສາ. ຕາມຄວາມເປັນຈງິແລວ້ ອດັຕາການປະລະການຮຽນໃນຂ ັນ້ ປ.1 ຄອ່ຍໆຫຸຼດລງົເທ່ືອລະ
ໜອ້ຍໃນບນັດາສກົຮຽນທ່ີຜາ່ນມາ (2007/08-2008/09) ແຕມ່າເຖງິສກົຮຽນ (2009/10-2010/11) 
ພດັສະແດງໃຫເ້ຫັນທາ່ອຽ່ງເພ່ີມຂຶນ້ໄປເລ້ືອຍໆ ຢູໃ່ນທກຸຂ ັນ້ຮຽນຂອງຊ ັນ້ປະຖມົສກຶສາ ດ ັງ່ທ່ີສະແດງ
ອອກໃນຮບູຂາ້ງລຸມ່ນີ:້ 
 

 
 

ຈາກສະພາບບນັຫາທ່ີຊີໃ້ຫເ້ຫັນໃນແຜນວາດເສ້ັນສະແດງຂາ້ງເທິງນ ັນ້ ຈຶ່ງມຄີວາມຈາໍເປັນ
ຕອ້ງດາໍເນນີການສາໍຫຼວດ ແລະ ການປະເມນີຜນົແບບຮບີດວ່ນນີຂ້ຶນ້. 
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ການປະລະການຮຽນໃນຂ ັນ້ ປ.2 

ການປະລະການຮຽນໃນຂ ັນ້ ປ.3 

ການປະລະການຮຽນໃນຂ ັນ້ ປ.4 

ການປະລະການຮຽນໃນຂ ັນ້ ປ.5 

ອດັຕາການປະລະການຮຽນແຍກຕາມຂ ັນ້ຮຽນ: 2005/06 ຫາ 2010/11

ປ.1 

ປ.2 

ປ.3 
ປ.4 

ປ.5 
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2. ການວເິຄາະຂໍມ້ນູໃນເບືອ້ງຕ ົນ້ 
ເພ່ືອບນັລເຸປ້ົາໝາຍທີ 2 ແລະ 3 ຂອງສະຫດັສະວດັດາ້ນການພດັທະນາພາຍໃນປີ 2015 

ຊຶ່ ງມຄີວາມຈາໍເປັນສາໍລບັນກັຮຽນໝດົທກຸຄນົ ຜູທ່ີ້ໄດເ້ຂ້ົາຮຽນໃນຊ ັນ້ປະຖມົປີທີ 1 ໃນເດອືນກນັຍາ 
ສກົຮຽນ 2011/12 ນີ ້ຈະສບືຕ່ໍຮຽນຈນົຈບົຊ ັນ້ປະຖມົປີທີ 5 ໃນສກົຮຽນ 2015/16. ເຊິ່ ງສະແດງໃຫ້
ເຫັນຢາ່ງຈະແຈງ້ວາ່ ສິ່ ງດ ັງ່ກາ່ວນີອ້າດຈະບ່ໍສາມາດບນັລໄຸດຕ້າມຄາດໝາຍ ຖາ້ຫາກວາ່ອດັຕາປະລະ
ການຮຽນຫາກຍງັສບືຕ່ໍເພ່ີມຂຶນ້ໄປເລ້ືອຍໆເຊ່ັນນີ.້ 

ຍອ້ນສາເຫດໃດຈຶ່ງພາໃຫເ້ກດີມອີດັຕາປະລະການຮຽນເພ່ີມຂຶນ້ ແລະ ເປັນຫຍງັຈຶ່ ງເກດີຂຶນ້ໃນ
ປະຈບຸນັນີ ້ ພາຍຫຼງັທ່ີມກີານປບັປງຸດຂີຶນ້ຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງໃນໄລຍະ 2 ສກົຮຽນຄ:ື 2007/08 ແລະ 
2008/09 ທ່ີຜາ່ນມາ. ສະພາບການດ ັງ່ກາ່ວນີ ້ອາດຈະກຽ່ວຂອ້ງກບັການເຄື່ ອນຍາ້ຍຂອງປະຊາກອນ, 
ການບ່ໍສມົສວ່ນຂອງການພດັທະນາໃນຕວົເມອືງ ແລະ ຊນົນະບດົ, ໂດຍສະເພາະຕ່ໍກບັວຽກງານ
ປະຖມົສກຶສາ, ຄວາມທກຸຍາກຂອງຄອບຄວົເພ່ີມຂຶນ້, ສາເຫດອື່ ນໆ ຫືຼ ອາດຈະກຽ່ວຂອ້ງກບັການ
ປະສມົປະສານຂອງບນັດາປດັໄຈຕາ່ງໆ. ເບິ່ ງຄວືາ່ບນັດາປດັໄຈຕາ່ງໆເຫ່ົຼານ ັນ້ ໄດມ້ຢີູໃ່ນແຕລ່ະທອ້ງ
ຖິ່ນທ່ີແຕກຕາ່ງກນັ ແລະ ກາໍລງັກະທບົຕ່ໍເດັກນອ້ຍທງັຊາຍ ແລະ ຍງິ ຢາ່ງແຕກຕາ່ງກນັ. ຕວົຢາ່ງ: 
ອດັຕາປະລະການຮຽນໃນຂ ັນ້ ປ.1 ຫຼາຍກວາ່ໝູສ່າໍລບັເດັກຍງິແມນ່ຢູແ່ຂວງສາລະວນັ, ຫວົພນັ ແລະ 
ຊຽງຂວາງ ແຕສ່າໍລບັເດັກຊາຍ ຫຼາຍກວາ່ໝູແ່ມນ່ຢູແ່ຂວງຫຼວງນ ໍາ້ທາ, ວຽງຈນັ, ເຊກອງ ແລະ 
ອດັຕະປື. ການເຄື່ ອນຍາ້ຍຂອງປະຊາກອນ ລວມທງັການເຕ້ົາໂຮມຂອງບາ້ນ ແລະ ຄອບຄວົພາກນັ
ຍາ້ຍອອກຈາກຈດຸສມຸໃນການພດັທະນາໃນໄລຍະໃດໜ່ຶງແລວ້ພດັກບັຄືນສູທ່ີ່ຕ ັງ້ພມູລາໍເນົາ1ເດມີ ຂອງ
ພວກເຂົາອີກ. ສິ່ ງດ ັງ່ກາ່ວນີອ້າດເປັນກລໍະນສີກຶສາວາ່ ຖາ້ມກີານສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດໃຫພ້ະນກັງານ
ເກບັກາໍສະຖຕິິ ຊຶ່ ງອາດຈະຊວ່ຍໃຫຂໍ້ມ້ນູມຄີວາມຊດັເຈນ ແລະ ດຂີຶນ້ກວາ່ແຕກ່ອ່ນ. ແຕເ່ຖງິຢາ່ງໃດ
ກໍ່ຕາມ, ຖາ້ຂໍມ້ນູດ ັງ່ກາ່ວນີຫ້າກເປັນຄວາມຈງິ, ການປະລະການຮຽນໃນຊ ັນ້ປະຖມົສກຶສາກໍ່ຍງັເປັນ
ບນັຫາຢູ.່ ເພາະສະນ ັນ້, ຈຶ່ງເກດີມຄີາໍຖາມທ່ີຕອ້ງຊອກຫາຄາໍຕອບໃຫໄ້ດດ້ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 
 
   (ກ)  ເປັນຫຍງັອດັຕາປະລະການຮຽນຊ ັນ້ປະຖມົຈິ່ງສງູແທ ້ໂດຍສະເພາະແມນ່ຢູໃ່ນຂ ັນ້ ປ.1  

 ແລະ ຢູໃ່ນບາງແຂວງ? 
   (ຂ)  ເປັນຫຍງັອດັຕາປະລະການຮຽນຊ ັນ້ປະຖມົຈຶ່ງເພ່ິມຂຶນ້ໃນໄລຍະສອງປີທ່ີຜາ່ນມາ? 

 
ການທບົທວນຂໍມ້ນູຈາກເປ້ົາໝາຍແຂວງໃນເບືອ້ງຕ ົນ້ ສະແດງໃຫເ້ຫັນຄວາມແຕກຕາ່ງກນັທ່ີ

ໜາ້ສນົໃຈບາງຢາ່ງ. ການເພ່ິມຂຶນ້ຂອງອດັຕາປະລະການຮຽນ ບ່ໍໄດເ້ກດີຢູໃ່ນໝດົທກຸໆແຂວງ ແຕ່
ຄວາມແຕກຕາ່ງກນັລະຫວາ່ງເພດ ມຄີວາມແຕກຕາ່ງກນັໃນແຕລ່ະແຂວງ. ອດັຕາປະລະການຮຽນ ຢູ່
ແຂວງອດຸມົໄຊແມນ່ມກີານປບັປງຸດີຂີຶນ້ເທ່ືອລະກາ້ວແຕເ່ປີເຊັນຍງັຢູໃ່ນລະດບັສງູ (>20%). ແຂວງ

                         
1 ຢູແ່ຂວງສະຫວນັນະເຂດໄດມ້ກີານສາໍຫຼວດແລວ້ໂດຍກມົການສກຶສານອກໂຮງຮຽນເຊ່ງິອງົການອຍຸເນສໂກໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູ ໃນຕ ົນ້ປີ 2011 ໃນ
ການສ ົ່ງເສມີໂຄງການຄເູຄື່ ອນທ່ີເພ່ືອເຮັດໜາ້ທີສອນຈາໍນວນນກັຮຽນທ່ີເຄື່ ອນຍາ້ຍກບັຄນືສູພ່ມູລາໍເນົາເດມີ 
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ຫວົພນັມກີານປ່ຽນແປງເລັກນອ້ຍ ແຕອ່ດັຕາປະລະການຮຽນສາໍລບັເດັກຊາຍຍງັສງູກວາ່ 15%. 
ແຂວງຜ ົງ້ສາລີ ອດັຕາປະລະການຮຽນສາໍລບັເດັກຍງິຍງັສງູກວາ່ 15%. ໂດຍທົ່ວໄປແລວ້ ອດັຕາ
ປະລະການຮຽນໃນຂ ັນ້ ປ.1 ທ່ີເພ່ີມຂຶນ້ສາໍລບັເດັກຊາຍຊຶ່ ງສະແດງວາ່ ມຫຼີາຍສາເຫດ ທ່ີເກດີຂຶນ້ໃນ
ທົ່ວປະເທດ. 
 

 
 
ຂໍມ້ນູການປະລະການຮຽນຊ ັນ້ປະຖມົ ຈາກສນູສະຖຕິິ-ເຕັກໂນໂລຊຂີາ່ວສານການສກຶສາ ໃນ

ສກົຮຽນ 2010/11 ໄດແ້ຍກອອກເປັນແຕລ່ະເມອືງ ເພ່ືອກາໍນດົພ້ືນທ່ີບອ່ນທ່ີມກີານປະລະການຮຽນ
ຫຼາຍທ່ີສດຸ. ການແຍກຂໍມ້ນູການປະລະການຮຽນໃນຂ ັນ້ ປ.1 ອອກເປັນເມອືງໃນແຕລ່ະແຂວງນ ັນ້ຍງັ 
ບ່ໍສາມາດບອກໄດເ້ຖງິສາເຫດທ່ີແທຈ້ງິ ຂອງບນັຫາການປະລະການຮຽນເພ່ິມຂຶນ້ຢູໃ່ນສອງສກົຮຽນ
ຜາ່ນມາ (2009/10 ແລະ 2010/11) ເພາະວາ່ມນັເປັນພຽງຂໍມ້ນູສະຖຕິິແບບປະລິມານ ທ່ີຊວ່ຍໃຫມ້ ີ
ການວເິຄາະເບິ່ ງບນັຫາໃນເບືອ້ງຕ ົນ້ເທ່ົານ ັນ້. ເຖງິແນວໃດກຕໍາມ ການຄດັເລືອກເອົາຕວົແທນຂອງ
ການສຸມ່ຕວົຢາ່ງເພ່ືອມາກາໍນດົຈດຸປະສງົໃນການລງົເກບັກາໍຂໍມ້ນູຢູພ່າກສະໜາມໃນຄ ັງ້ນີ ້ ແມນ່ໄດອ້ງີ
ໃສຂໍ່ມ້ນູສະຖຕິິເບືອ້ງຕ ົນ້ດ ັງ່ກາ່ວ. ສິ່ ງທ່ີກາ່ວມານ ັນ້ ໄດນ້າໍໄປເຖງິການຕກົລງົຮວ່ມກນັລະຫວາ່ງ
ກະຊວງສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາ ກບັຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາ ໃນການດາໍເນນີການສາໍຫຼວດ ແລະ ການປະ
ເມນີຜນົແບບຮບີດວ່ນໃນຄ ັງ້ນີ.້ 

ອັດຕາການປະລະການຮຽນໃນຂ້ັນ ປ.1 ແຍກຕາມແຂວງ

ລວມ ຍິງ ຊາຍ ລວມ ຍິງ ຊາຍ ລວມ ຍິງ ຊາຍ
ນະຄອນຫຼວງ 2.7% 2.4% 3.0% 4.9% 4.8% 5.0% 2.2% 2.4% 2.0%
ຜ້ົງສາລີ 13.2% 16.1% 10.7% 13.4% 15.4% 11.7% 0.2% -0.7% 1.0%
ຫຼວງນ້ຳທາ 12.2% 11.3% 13.0% 6.9% 8.2% 5.8% -5.3% -3.1% -7.2%
ອຸດົມໄຊ 21.2% 21.7% 20.7% 23.0% 22.9% 23.2% 1.8% 1.2% 2.5%
ບ່ໍແກ້ວ 11.1% 10.8% 11.3% 12.9% 12.0% 13.7% 1.8% 1.2% 2.4%
ຫຼວງພະບາງ 12.4% 10.4% 14.3% 13.6% 12.9% 14.3% 1.2% 2.5% 0.0%
ຫົວພັນ 12.6% 10.0% 14.9% 12.5% 9.6% 15.0% -0.1% -0.4% 0.1%
ໄຊຍະບູລີ 3.9% 2.8% 4.9% 5.3% 3.9% 6.5% 1.4% 1.1% 1.6%
ຊຽງຂວາງ 8.6% 8.1% 9.1% 6.5% 5.5% 7.3% -2.1% -2.6% -1.8%
ວຽງຈັນ 9.9% 8.3% 11.4% 5.5% 5.6% 5.4% -4.4% -2.7% -6.0%
ບໍລິຄຳໄຊ 4.5% 3.9% 5.0% 6.0% 5.8% 6.1% 1.5% 1.9% 1.1%
ຄຳມ່ວນ 12.9% 13.1% 12.8% 11.4% 10.3% 12.3% -1.5% -2.8% -0.5%
ສະຫວັນນະເຂດ 12.2% 12.1% 12.3% 8.1% 9.0% 7.4% -4.1% -3.1% -4.9%
ສາລະວັນ 18.0% 17.6% 18.3% 12.6% 11.9% 13.1% -5.4% -5.7% -5.2%
ເຊກອງ 14.4% 13.5% 15.3% 9.1% 10.1% 8.2% -5.3% -3.4% -7.1%
ຈຳປາສັກ 11.3% 10.6% 12.0% 10.7% 10.0% 11.4% -0.6% -0.6% -0.6%
ອັດຕະປື 16.9% 15.8% 17.9% 9.6% 10.1% 9.2% -7.3% -5.7% -8.7%
ສປປ ລາວ 12.1% 11.6% 12.6% 10.5% 10.2% 10.7% -1.6% -1.4% -1.9%

2010/11 2009/10 ເປີເຊັນການປ່ຽນແປງ
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3. ການທບົທວນວນັນະກາໍທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການປະລະການຮຽນໃນຊ ັນ້ປະຖມົສຶກສາ 
ການຊວ່ຍເຫືຼອ2 ທາງດາ້ນວຊິາການໃຫແ້ກສ່ນູຄ ົນ້ຄວາ້ຍດຸທະສາດ ແລະ ວໄິຈການສກຶສາ 

(ສຍວ) ໃນການທບົທວນວນັນະກາໍຈາກແຫຼງ່ຂໍມ້ນູການຄ ົນ້ຄວາ້ວໄິຈຂະແໜງການສກຶສາ (ERF) 
ຂອງອງົການຊວ່ຍເຫືຼອສາກນົດາ້ນກາພດັທະນາອດົສະຕາລີ (AusAID) ໄດໃ້ຫຂໍ້ມ້ນູຫຼກັຖານຫຼາຍ
ຢາ່ງທ່ີພວົພນັເຖງິສາເຫດ ທ່ີພາໃຫມ້ກີານປະລະການຮຽນຂອງນກັຮຽນຊ ັນ້ປະຖມົ ຢູໃ່ນບນັດາປະເທດ 
ກາໍລງັພດັທະນາຕາ່ງໆຊຶ່ ງພໍສະຫຸຼບຫຍໍໄ້ດດ້ ັງ່ນີ:້ 
 
ກ. ປດັໄຈທາງດາ້ນເສດຖະກດິລວມທງັມນູຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍໃນການສຶກສາ 
 ຈາກບດົວໄິຈຂອງທາ່ນ Somerset (2007) ຢູປ່ະເທດ Kenya ພບົວາ່ອປຸະສກັທາໍອດິທ່ີມຕ່ໍີ
ການເຂ້ົາຮຽນ ແລະ ການມາໂຮງຮຽນປກົກະຕຂິອງນກັຮຽນແມນ່ຄາ່ທາໍນຽມເຂ້ົາຮຽນ. ທາ່ນ 
Chimombo (2009) ຍງັໄດວ້ໄິຈກຽ່ວກບັບນັຫານີຢູ້ປ່ະເທດ Malawi ເຫັນວາ່ການບ່ໍສາມາດຈາ່ຍຄາ່
ທາໍນຽມເຂ້ົາຮຽນແມນ່ເປັນເຫດຜນົທ່ີສາໍຄນັທ່ີເຮັດໃຫເ້ດັກບ່ໍເຂ້ົາໂຮງຮຽນ ແລະ ປະລະການຮຽນ. ໃນ
ທາງກງົກນັຂາ້ມທາ່ນ Chimombo (2009) ຍງັໄດວ້ໄິຈຕື່ ມກຽ່ວກບັການລບົລາ້ງຄາ່ທາໍນຽມ 
ໂຮງຮຽນຂອງລດັຖະບານປະເທດ Malawi ພບົວາ່ປດັໄຈທາງດາ້ນເສດຖະກດິກຍໍງັເປັນອປຸະສກັທ່ີມ ີ
ລກັສະນະສງູສມົຄວນຕ່ໍກບັການເຂ້ົາຮຽນ ແລະ ອອກໂຮງຮຽນຢູ ່ ໂດຍສະເພາະແມນ່ຄອບຄວົທ່ີທກຸ
ຍາກ ເພາະວາ່ການຂາດເຂນີເຄື່ ອງນຸງ່ຮ ົ່ມ ແລະ ການຂາດເຂນີທາງດາ້ນການເງນິເພ່ືອຊືອ້ປຸະກອນ
ການຮຽນເປັນເຫດຜນົທ່ີເດັກບ່ໍເຂ້ົາໂຮງຮຽນ ແລະ ເດັກຍງິກໍ່ ບ່ໍຄອ່ຍມາຮວ່ມກດິຈະກາໍໃນຫອ້ງຮຽນ. 
(ລາຍລະອຽດຢູພ່າກຊອ້ນທາ້ຍທີ 3) 
 
ຂ. ຄນຸນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄອ່ງຂອງການສກຶສາ 

ຄນຸນະພາບຂອງການສຶກສາຕ ໍາ່ ໄດເ້ຮັດໃຫຫຼ້າຍໂຮງຮຽນໄດຮ້ບັຜນົກະທບົທາງດາ້ນລບົຕ່ໍ
ການຮຽນ ແລະ ຄວາມກາ້ວໜາ້ທາງການຮຽນຂອງນກັຮຽນ ຊຶ່ ງມສີວ່ນພວົພນັຢາ່ງໃຫຍຫຼ່ວງ ຕ່ໍການ
ປະລະການຮຽນຂອງນກັຮຽນ. ຈາກຜນົການວໄິຈຂອງທາ່ນ Lewin (2007) ຢັງ້ຢືນວາ່ນກັຮຽນອາດ
ປະລະການຮຽນຍອ້ນເປັນເດັກທ່ີມຄີວາມຕອ້ງການພິເສດ ເຂ້ົາຮຽນໂດຍບ່ໍໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫືຼອໃນ
ການຮຽນແບບເດັກພິເສດ ເຮັດໃຫເ້ສັງຕກົ, ຄາ້ງຫອ້ງ ແລະ ອອກໂຮງຮຽນໃນທ່ີສດຸ. ນອກຈານ ັນ້ 
ທາ່ນ Hunt (2008) ໄດເ້ຮັດການວໄິຈພບົວາ່ ພາສາທ່ີນາໍໃຊໃ້ນການສດິສອນ ກໍ່ມອີິດທິພນົສາໍຄນັຕ່ໍ
ກບັອດັຕາການຄາ້ງຫອ້ງ ແລະ ການປະລະການຮຽນເຊ່ັນດຽວກນັ. ໂດຍສະເພາະແມນ່ ອດັຕາການ
ຄາ້ງຫອ້ງ ແລະ ອດັຕາປະລະການຮຽນເພ່ີມຂຶນ້ໃນເມ ື່ອນກັຮຽນຖກືສອນໂດຍໃຊພ້າສາທ່ີບ່ໍແມນ່ພາສາ
ແມຂ່ອງພວກເຂົາເຈົາ້. (ລາຍລະອຽດຢູພ່າກຊອ້ນທາ້ຍທີ 3) 
 
 

                         
2 ບນັດາເອກະສານ ແລະ ສິ່ ງພິມຕາ່ງໆຈາກຖານຂໍມ້ນູຂອງຫໍສະມດຸ ACER Cunningham. ອາ້ງອງີໄວໃ້ນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍຂອງບດົລາຍງານນີ.້ 
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ຄ. ປດັໄຈທ່ີພວົພນັເຖງິຄນຸລກັສະນະຂອງຄວົເຮອືນ 
 ຜນົຂອງການຄ ົນ້ຄວາ້ວໄິຈຂອງ ທາ່ນ Hunt (2008) ໄດໃ້ຫຄ້າໍແນະນາໍໄວວ້າ່: ຄວາມເຊື່ ອ
ໝ ັນ້ຕ່ໍການສຶກສາຂອງພ່ໍແມ ່ ແລະ ສະມາຊກິໃນຄອບຄວົເປັນພາກສວ່ນໜ່ຶງທ່ີມຄີວາມສາໍຄນັ ຕ່ໍການ
ໄດຮ້ບັການສຶກສາໃນໄລຍະຍາວຂອງເດັກນອ້ຍ. ຜນົກະທບົທາງດາ້ນທດັສະນະຄະຕດິ ັງ່ກາ່ວ ມສີວ່ນ
ພວົພນັກບັບດົບາດຍງິ-ຊາຍ, ໃນນ ັນ້ເດັກຊາຍໄດຮ້ບັບລິຸມະສິດທາງການສກຶສາຫຼາຍກວາ່ເດັກຍງິ. 
ຄວາມບ່ໍເຕັມໃຈຂອງພ່ໍແມ ່ແລະ ສະມາຊກິໃນຄອບຄວົ ໃນການສ ົ່ງເສມີການສກຶສາຂອງເດັກ. (ລາຍ
ລະອຽດຢູພ່າກຊອ້ນທາ້ຍທີ 3) 
 
ງ. ປດັໄຈທ່ີພວົພນັກຽ່ວກບັເດັກ 
 ຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນຕ ໍາ່ ເປັນຕວົກາໍນດົທ່ີສາໍຄນັທ່ີເຮັດໃຫເ້ດັກບ່ໍສາມາດເສັງຂຶນ້ຫອ້ງໄດ ້
ໃນແຕລ່ະຂ ັນ້ແລວ້ກໍ່ອອກໂຮງຮຽນໃນທ່ີສດຸ. ທາ່ນ Hunt (2008) ໄດວ້ໄິຈກຽ່ວກບັປດັໄຈທ່ີກຽ່ວກບັ
ເດັກນກັຮຽນພບົວາ່ ຄວາມສະຫຼາດໂດຍທາໍມະຊາດ ແລະ ສຂຸະພາບຂອງນກັຮຽນ ມຜີນົກະທບົຕ່ໍຜນົ
ການຮຽນຂອງເດັກເຊ່ັນ: ເດັກມບີນັຫາທາງດາ້ນສຂຸະພາບ ແລະ ມຄີວາມສະຫຼາດໂດຍທາໍມະຊາດຕ ໍາ່
ເຮັດໃຫລ້າໍບາກແກພ່ວກເຂົາເຈົາ້ທ່ີຈະຮຽນໃຫທ້ນັໝູໃ່ນແຕລ່ະຂ ັນ້ຮຽນ ເຮັດໃຫເ້ດັກຄາ້ງຫອ້ງ ແລະ 
ຕອ້ງໄດຮ້ຽນຄືນ, ອອກໂຮງຮຽນໃນທນັທີທນັໃດໂລດ ຫືຼ ໃນທ່ີສດຸກໍ່ອອກໂຮງຮຽນກອ່ນຮຽນຈບົ
ຫຼກັສດູ. (ລາຍລະອຽດຢູພ່າກຊອ້ນທາ້ຍທີ 3) 
 
ຈ. ນະໂຍບາຍຕ່ໍກບັຄວາມກາ້ວໜາ້ຂອງນກັຮຽນ ແລະ ການອອກໂຮງຮຽນ 

ຄວາມສອດຄອ່ງລະຫວາ່ງນະໂຍບາຍການຂະຫຍາຍໂອກາດການເຂ້ົາຮຽນຢູໃ່ນບນັດາປະເທດ
ທ່ີກາໍລງັພດັທະນາ ກບັນະໂຍບາຍການກາໍນດົຂດີໝາຍຄວາມກາ້ວໜາ້ຂອງນກັຮຽນໃນໂຮງຮຽນນ ັນ້ ມີ
ຜນົໂດຍກງົຕ່ໍການເຂ້ົາຮຽນເພ່ີມຂຶນ້ຢາ່ງໝ ັນ້ຄງົ ແລະ ການປະລະການຮຽນຂອງເດັກທ່ີເພ່ີມຂຶນ້. ຈາກ
ບດົລາຍງານການວໄິຈ ຂອງທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີADB (2008) ໄດໃ້ຫຂໍ້ສ້ງັເກດວາ່: ການນາໍ
ໃຊມ້າດຕະຖານທ່ີເຄ່ັງຄດັເພ່ືອຕິດຕາມຄວາມກາ້ວໜາ້ຂອງນກັຮຽນ ແມນ່ມຜີນົກະທບົຢາ່ງຫຼວງຫຼາຍ
ກບັການສບືຕ່ໍຮຽນຢູໃ່ນໂຮງຮຽນຂອງນກັຮຽນ ແລະ ເຮັດໃຫມ້ຄີວາມກດົດນັເພ່ິມຂຶນ້ຕ່ໍເດັກທ່ີມຜີນົການ
ຮຽນຕ ໍາ່ນ ັນ້ ອອກໂຮງຮຽນໃນທ່ີສດຸ. ຈາກບດົຮຽນຕວົຈງິໃນປະເທດ Bangladesh ພບົວາ່: ການ
ປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍຕ່ໍກບັຄວາມກາ້ວໜາ້ຂອງນກັຮຽນ ແລະ ການອອກໂຮງຮຽນຂອງເດັກເຮັດໃຫ້
ອດັຕາຄາ້ງຫອ້ງໃນຂ ັນ້ ປ.1 ຫຸຼດລງົ. (ລາຍລະອຽດຢູພ່າກຊອ້ນທາ້ຍທີ 3) 
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4. ຈດຸປະສງົຂອງການສາໍຫຼວດ ແລະ ການປະເມນີຜນົແບບຮບີດວ່ນກຽ່ວກບັການປະລະການຮຽນ 
ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັການສາໍຫຼວດ ແລະ ການປະເມນີຜນົແບບຮບີດວ່ນໃນຄ ັງ້ນີ ້ ແມນ່ເພ່ືອ

ຊອກຫາສາເຫດ ຂອງການເພ່ິມຂຶນ້ຂອງອດັຕາປະລະການຮຽນໃນຊ ັນ້ປະຖມົສກຶສາ. ຜນົຂອງການສາໍ
ຫຼວດດ ັງ່ກາ່ວນີ ້ ຈະເປັນທິດທາງການແກໄ້ຂບນັຫາໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັແຜນປະຕິບດັງານຕາ່ງໆ
ເພ່ືອເຮັດໃຫບ້ນັລເຸປ້ົາໝາຍທີ 2 ແລະ 3 ຂອງສະຫດັສະວດັດາ້ນການພດັທະນາ ກຄໍເືພ່ືອບນັລຄຸາດ
ໝາຍການສຶກສາປະຖມົແບບທົ່ວເຖງິພາຍໃນປີ 2015 ໃຫໄ້ດ.້ 
 
5. ວທີິວທິະຍາຂອງການສາໍຫຼວດ ແລະ ການປະເມນີຜນົແບບຮບີດວ່ນກຽ່ວກບັການປະລະ 

ການສາໍຫຼວດ ແລະ ການປະເມນີຜນົແບບຮບີດວ່ນໃນຄ ັງ້ນີ ້ ແມນ່ໄດນ້າໍໃຊວ້ທີິວໄິຈແບບຄນຸ
ນະພາບ ໂດຍກາໍນດົສຸມ່ຕວົຢາ່ງເປ້ົາໝາຍ 20 ເມອືງດ ັງ່ກາ່ວ ດວ້ຍວທີິການຄດັເລືອກແບບສະເພາະ
ເຈາະຈງົເອົາບອ່ນທ່ີມບີນັຫາອດັຕາການປະລະການຮຽນສງູ ແລະ ອດັຕາລອດເຫືຼອຫຸຼດລງົຊຶ່ ງໄດຄ້ດັ
ມາຈາກຖານຂໍມ້ນູສະຖຕິິການສກຶສາປະຈາໍປີ ດ ັງ່ມລີາຍລະອຽດໃນຕາຕະລາງຂາ້ງລຸມ່ນີ:້ 
 

 
 

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກບັຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາ ເພ່ືອແລກປ່ຽນ ແລະ ສນົທະນາ ກຽ່ວກບັການ
ກາໍນດົບນັດາປດັໄຈຕາ່ງໆທ່ີມສີວ່ນພວົພນັກບັການເພ່ີມຂຶນ້ຂອງອດັຕາການປະລະການຮຽນ ແມນ່ໄດ້
ຈດັຂຶນ້ໃນວນັທີ 5 ກນັຍາ 2011 ເປັນເວລາເຄິ່ ງວນັ. ຈາກນ ັນ້ກໍ່ໄດມ້ກີານຈດັກອງປະຊຸມຝຶກອບົຮມົ
ສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດໃຫແ້ກພ່ະນກັງານວຊິາການທ່ີຮບັຜິດຊອບໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ການສາໍຫຼວດ

ແຂວງ ລະຫັດ ເມືອງ
ກອງທຶນ
ເລ່ັງລັດ

ໝາຍເຫດ

ຫຼວງນ້ຳທາ 0303 ລອງ ມີ ອັດຕາລອດເຫືຼອຮອດປ.5 ຫຸຼດລົງຈາກ 75% ຫາ 60%

ຫຼວງນ້ຳທາ 0305 ນາແລ ມີ ອັດຕາລອດເຫືຼອຮອດປ.5 ຫຸຼດລົງຈາກ 80% ຫາ 75%

ອຸດົມໄຊ 0404 ງາ ມີ ອັດຕາລອດເຫືຼອຮອດປ.5 32%

ອຸດົມໄຊ 0406 ຮຸນ EDP2AF ອັດຕາລອດເຫືຼອຮອດປ.5 50%

ອຸດົມໄຊ 0407 ປາກແບ່ງ EDP2AF ອັດຕາລອດເຫືຼອຮອດປ.5 42%

ວຽງຈັນ 1006 ເຟືອງ ອັດຕາການປະລະການຮຽນສຳລັບເດັກຍິງປ.1 15%

ວຽງຈັນ 1008 ແມດ ອັດຕາການປະລະການຮຽນສຳລັບເດັກຊາຍປ.1 14%

ວຽງຈັນ 1011 ຮ່ົມ ອັດຕາການປະລະການຮຽນສຳລັບເດັກຊາຍປ.1 16%

ວຽງຈັນ 1013 ໝ່ືນ ມີ ອັດຕາການປະລະການຮຽນສຳລັບເດັກຍິງປ.1 18%

ສະຫວັນນະເຂດ 1304 ພີນ ມີ ອັດຕາລອດເຫືຼອຮອດປ.5 34%

ສະຫວັນນະເຂດ 1309 ຈຳພອນ ອັດຕາການປະລະການຮຽນສຳລັບເດັກຊາຍປ.1 15%

ສະຫວັນນະເຂດ 1311 ໄຊບູລີ ອັດຕາການປະລະການຮຽນສຳລັບເດັກປ.1 15%

ສະຫວັນນະເຂດ 1313 ອາດສະພອນ ມີ ອັດຕາການປະລະການຮຽນສຳລັບເດັກປ.1 13%

ສະຫວັນນະເຂດ 1314 ໄຊພູທອງ ອັດຕາການປະລະການຮຽນສຳລັບເດັກປ.1 25%

ສາລະວັນ 1403 ຕຸ້ມລານ ມີ ອັດຕາລອດເຫືຼອຮອດປ.5 40%

ສາລະວັນ 1405 ວາປີ ອັດຕາການປະລະການຮຽນສຳລັບເດັກປ.1 23%

ເຊກອງ 1503 ດັກຈຶງ ມີ ອັດຕາການປະລະການຮຽນສຳລັບເດັກຍິງປ.1 21%

ເຊກອງ 1504 ທ່າແຕງ ມີ ອັດຕາການປະລະການຮຽນສຳລັບເດັກປ.1 14%

ອັດຕະປື 1703 ສະໜາມໄຊ ມີ ອັດຕາການປະລະການຮຽນສຳລັບເດັກປ.1 43%

ອັດຕະປື 1705 ພູວົງ ມີ ອັດຕາການປະລະການຮຽນສຳລັບເດັກປ.1 33%
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ແລະ ການປະເມນີຜນົແບບຮບີດວ່ນ (RAS) ໃນລະຫວາ່ງວນັທີ 5-9 ກນັຍາ 2011 ຊຶ່ ງກອງປະຊຸມ
ດ ັງ່ກາ່ວ ແມນ່ໄດສ້າ້ງຮາ່ງເຄື່ ອງມ ືແລະ ວທີິການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັການສາໍພາດຢູພ່າກສະໜາມເພ່ືອນາໍ
ໃຊເ້ກບັກາໍຂໍມ້ນູຢູຂ່ ັນ້ແຂວງ, ເມອືງ ແລະ ໂຮງຮຽນ. ຄູມ່ໃືນການສາໍພາດ ແມນ່ໄດສ້າ້ງຂຶນ້ໂດຍມີ
ການແຍກລະອຽດເພ່ືອສາໍພາດພະນກັງານການນາໍຂອງພະແນກສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາແຂວງ, 
ຫອ້ງການສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາເມອືງ, ອາໍນວຍການໂຮງຮຽນປະຖມົ, ຄສູອນ, ນກັຮຽນ, ຄະນະ
ພດັທະນາການສຶກສາຂ ັນ້ບາ້ນ, ນກັຮຽນທ່ີບ່ໍເຂ້ົາໂຮງຮຽນ ພອ້ມດວ້ຍຕາຕະລາງປະຫວດັຂອງແຕລ່ະ
ເມອືງ. ເຄື່ ອງມໃືນການສາໍພາດກຽ່ວກບັຂະບວນການແຈກຢາຍ ແລະ ຄຸມ້ຄອງປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄືກູໍ
ໄດປ້ະກອບເຂ້ົາໃນແບບຟອມສາໍພາດດ ັງ່ກາ່ວ (ລາຍລະອຽດເບິ່ ງເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 1). 

ຫຼງັຈາກນ ັນ້ ທີມງານທ່ີຮບັຜິດຊອບໃນການເກບັກາໍຂໍມ້ນູທງັສີ່ ທີມງານໄດມ້ກີານແບງ່ວຽກກນັ
ລງົໄປເກບັກາໍຂໍມ້ນູຢູ ່ແຂວງ, ເມອືງ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ບາ້ນເປ້ົາໝາຍ ຊຶ່ ງການກາໍນດົຂອບເຂດເປ້ົາ
ໝາຍສຸມ່ຕວົຢາ່ງນີ ້ແມນ່ອີງໃສຂໍ່ມ້ນູການວເິຄາະໃນເບືອ້ງຕ ົນ້ ແລະ ຕາຕະລາງແຜນການລງົສາໍຫຼວດ 
ແລະ ການປະເມນີຜນົແບບຮບີດວ່ນ. ການເກບັກາໍຂໍມ້ນູຢູພ່າກສະໜາມ ແມນ່ເລ່ີມແຕວ່ນັທີ 10-30 
ກນັຍາ 2011. ບດົສະເໜີຜນົຂອງການສາໍຫຼວດ ແລະ ການປະເມນີຜນົແບບຮບີດວ່ນສະບບັຮາ່ງ 
ແມນ່ໄດນ້າໍສະເໜີຕ່ໍພະນກັງານການນາໍຂ ັນ້ກະຊວງ ແລະ ຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາໃນວນັທີ 4 ຕລຸາ 2011. 
ຈາກນ ັນ້ ຈິ່ງມກີານຈດັຕ ັງ້ກອງປະຊຸມວເິຄາະຂໍມ້ນູຂອງການສາໍຫຼວດ ແລະ ການປະເມນີແບບຮບີ
ດວ່ນ ລວມທງັກະກຽມການຂຽນບດົລາຍງານຢູໃ່ນລະຫວາ່ງວນັທີ 10-14 ຕລຸາ 2011. 

ຜນົຂອງການສາໍຫຼວດ ແລະ ການປະເມນີຜນົແບບຮບີດວ່ນ ແມນ່ໄດຂ້ຽນເປັນບດົລາຍງານ 
ສະບບັຮາ່ງກອ່ນ ເພ່ືອນາໍສະເໜີຢູໃ່ນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກບັພະນກັງານການນາໍກະຊວງສກຶສາທິ
ການ ແລະ ກລິາ, ພະແນກສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາແຂວງ, ແລະ ຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາ ໃນວນັທີ 17 
ພະຈກິ 2011. 
 
ພາກສວ່ນຕາ່ງໆ ທ່ີມສີວ່ນຮວ່ມ 

ສນູຄ ົນ້ຄວາ້ຍດຸທະສາດ ແລະ ວໄິຈການສຶກສາ (ສຍວ) ເປັນຜູຮ້ບັຜິດຊອບຫຼກັ ໃນການອອກ
ແບບ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ການສາໍຫຼວດ ແລະ ການປະເມນີຜນົແບບຮບີດວ່ນ ຊຶ່ ງໄດຮ້ບັການ
ຮວ່ມມຈືາກກມົອະນບຸານ ແລະ ປະຖມົສຶກສາ (ກອປ), ສນູສະຖຕິິ-ເຕັກໂນໂລຊຂີາ່ວສານການສຶກສາ 
(ສຕສ) ແລະ ພາກສວ່ນອຶ່ ນໆທ່ີມສີວ່ນຮວ່ມ ຊຶ່ ງມບີນັຊລີາຍຊື່ ລະອຽດຢູເ່ອກສານຊອ້ນທາ້ຍທີ 4 
ຂອງບດົລາຍງານສະບບັນີ.້ 
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ບດົບາດ ແລະ ໜາ້ທ່ີຄວາມຮບັຜິດຊອບ ຂອງພາກສວ່ນຕາ່ງໆ 
 

ສຍວ ນາໍພາທີມງານໃນການອອກແບບ, ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ, ການວເິຄາະ 
ແລະ ການປະມວນຜນົການວເິຄາະຂໍມ້ນູ 
 

ກອປ ໃຫຄ້ວາມຊວ່ຍເຫືຼອ ສຍວ ໃນການສາ້ງແບບສອບຖາມ, ການແປ 
ແລະ ການວເິຄາະຂໍມ້ນູ ແລະ ການກາໍນດົຄາໍຄດິຄາໍເຫັນ 
 

ສຕສ ສະໜອງຂໍມ້ນູສະຖຕິຕິາ່ງໆກຽ່ວກບັການປະລະການຮຽນ ຂອງແຕລ່ະ
ເມອືງ ແລະ ແຂວງ 
 

ຊຽ່ວຊານ ການສກຶສາ ກາໍນດົໜາ້ທ່ີຄວາມຮບັຜິດຊອບ ແລະ ຊວ່ຍເຫືຼອໃນການກາໍນດົພ້ືນທ່ີ 
ໃນການສາໍຫຼວດ. ຊວ່ຍເຫືຼອໃນການແປຂໍມ້ນູ ແລະ ຂຽນບດົລາຍງານ 
 

ຜູຊ້ຽ່ວຊານໃນການ 
ຄ ົນ້ຄວາ້ວໄິຈ 

ສະໜບັສະໜນູໃນການສາ້ງແບບສອບຖາມ, ການກາໍນດົສຸມ່ຕວົຢາ່ງ 
ໃນການສາໍຫຼວດ, ການເກບັກາໍຂໍມ້ນູ, ການແປ ແລະ ການວເິຄາະຂໍ້

ມນູ 
 

ທ່ີປຶກສາພາຍໃນ ຊວ່ຍເຫືຼອທີມງານສາໍຫຼວດຢູພ່າກສະໜາມ ແລະ ຊວ່ຍວເິຄາະຂໍມ້ນູ 
 

ທີມງານສາໍຫຼວດ ທີມງານສາໍຫຼວດປະກອບມ ີ 4 ທີມ3, ເຊິ່ ງປະກອບມພີະນກັງານຈາກ 
ສຍວ, ສຕສ, ກອປ. ພະນກັງານສຶກທິການແລະກລິາແຂວງ ແລະ 
ເມອືງໃຫກ້ານຊວ່ຍເຫືຼອທີມງານສາໍຫຼວດຢູພ່າກສະໜາມ 
 

  

                         
3 ທີມ 1 ໄປແຂວງຫຼວງນ ໍາ້ທາແລະອດຸມົໄຊ, ທີມ 2 ໄປແຂວງວຽງຈນັ, ທີມ 3 ໄປແຂວງສະຫວນັນະເຂດແລະສາລະວນັ, ທີມ 4 ໄປແຂວງເຊກອງ
ແລະອດັຕະປື. 
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6. ຜນົຂອງການສາໍຫຼວດ ແລະ ການປະເມນີຜນົແບບຮບີດວ່ນກຽ່ວກບັການປະລະການຮຽນ 
ກ. ສາເຫດພາຍໃນ 
ກ.1 ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຜູບໍ້ລິຫານການສຶກສາຂ ັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ 

ຫອ້ງການສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາເມອືງ (ສກມ), ອາໍນວຍການໂຮງຮຽນປະຖມົ, ອາໍນາດ
ການປກົຄອງບາ້ນ ແລະ ພ່ໍແມນ່ກັຮຽນ ປະສານງານກນັຍງັບ່ໍທນັກມົກຽວກນັດເີທ່ົາທ່ີຄວນ ໃນການ
ເກບັກາໍຂໍມ້ນູທາງດາ້ນສະຖຕິ ິ ຂອງຈາໍນວນເດັກໃນເກນອາຍເຸຂ້ົາຮຽນ, ການຂາດຮຽນ, ການປະ
ລະການຮຽນ ແລະ ການຍກົຍາ້ຍຂອງນກັຮຽນ. ນອກຈາກນ ັນ້, ການເຜີຍແຜວ່ຽກງານການພດັທະນາ
ການສກຶສາຍງັເຮັດບ່ໍທນັໄດຢ້າ່ງທົ່ວເຖງິ ແລະ ເລິກເຊິ່ ງ ຊຶ່ ງເຮັດໃຫຄ້ວາມກະຕລືືລ ົນ້ຂອງຄສູອນ, 
ນກັຮຽນ ແລະ ຊຸມຊນົຕ່ໍວຽກງານການສຶກສາ ຫຸຼດໜອ້ຍຖອຍລງົ. ໃນເວລາມເີດັກຂາດການຮຽນ ແລະ 
ອອກໂຮງຮຽນ, ອາໍນວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄະນະພດັທະນາການສກຶສາຂ ັນ້ບາ້ນ ຍງັຂາດການ
ຊອກຫາວທີິການແກໄ້ຂບນັຫາຮວ່ມກນັ ແລວ້ປະປ່ອຍໃຫບ້ນັຫາດ ັງ່ກາ່ວຖກືລະເລີຍ. ບນັຫາທ່ີກາ່ວມາ
ນີ ້ ມສີວ່ນກຽ່ວຂອ້ງກບັການສບັຊອ້ນຍກົຍາ້ຍບອ່ນປະຈາໍການຂອງອາໍນວຍການໂຮງຮຽນປະຖມົ ຊຶ່ ງ
ມກັເກດີຂຶນ້ເລ້ືອຍໆໃນແຕລ່ະປີ ເຮັດໃຫກ້ານຄຸມ້ຄອງບໍລິຫານໂຮງຮຽນບ່ໍຕ່ໍເນື່ອງ ໂດຍສະເພາະແມນ່ 
ການຕດິຕາມຂໍມ້ນູສະຖຕິິກຽ່ວກບັການເຂ້ົາຮຽນ, ການຍກົຍາ້ຍ ແລະ ການປະລະການຮຽນຂອງ
ນກັຮຽນ. 
 
ຂໍແ້ນະນາໍ: 

1. ຄວນຮບັປະກນັການຝຶກອບົຮມົກຽ່ວກບັ ການຄຸມ້ຄອງສະຖຕິນິກັຮຽນ, ການບໍລິຫານຄຸມ້ຄອງ 
ໂຮງຮຽນ ໃຫແ້ກພ່ະນກັງານຫອ້ງການສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາເມອືງ ຢາ່ງທົ່ວເຖງິ. 

2. ຄະນະຫອ້ງການສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາເມອືງ ຄວນເອົາໃຈໃສໃ່ນການຕດິຕາມ-ປະເມນີຜນົ 
ການປະຕບິດັການຮຽນ-ການສອນຂອງໂຮງຮຽນ ທ່ີຕນົຄຸມ້ຄອງເປັນປະຈາໍເພ່ືອລງົໄປຊຸກຍູ ້
ຊວ່ຍເຫືຼອໂຮງຮຽນໃຫມ້ກີານເຄື່ ອນໄຫວກດິຈະກາໍການສກຶສາຕາ່ງໆ. 

3. ກອ່ນທ່ີຈະສບັຊອ້ນຍກົຍາ້ຍອາໍນວຍການໂຮງຮຽນ ຫອ້ງການສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາເມອືງ
ຄວນມຖີານຂໍມ້ນູອາ້ງອງີ ການຍກົຍາ້ຍ ແລະ ການຝຶກທດົແທນຄນືການຍກົຍາ້ຍນ ັນ້ ເພ່ືອໃຫ້
ອາໍນວຍການໂຮງຮຽນໄດປ້ະຕບິດັໜາ້ທ່ີໃນໂຮງຮຽນຢາ່ງໜອ້ຍ 4-5 ປີ ແລະ ກຄໍວນມວີທີິຢ ັ່ງ
ສຽງຈາກຊຸມຊນົ ແລະ ຄະນະພດັທະນາການສຶກສາຂ ັນ້ບາ້ນເສຍກອ່ນ.  

4. ການມອບ-ຮບັໜາ້ທ່ີໃໝຂ່ອງອາໍນວຍການໂຮງຮຽນ ຄວນມກີານຖາ່ຍໂອນຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັ
ໂຮງຮຽນທ່ີຕນົຮບັຜິດຊອບໃຫອ້າໍນວຍການຜູໃ້ໝຊ່າບ.  

 
ກ.2 ການບນັຈຄຸ ູແລະ ການສິດສອນຂອງຄ ູ

ໂຮງຮຽນປະຖມົຫຼາຍກວາ່ເຄິ່ ງໜ່ຶງ ຂອງຈາໍນວນໂຮງຮຽນປະຖມົໃນທົ່ວປະເທດຍງັມຄີສູອນ 
ພຽງແຕ ່3 ຄນົ ຫືຼ ໜອ້ຍກວາ່ນ ັນ້. ຢູທ່ກຸໆເມອືງ ທ່ີລງົໄປສາໍຫຼວດນ ັນ້ພບົວາ່ການບນັຈຄຸ ູຍງັບ່ໍພຽງພໍ
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ກບັການຈດັການຮຽນ-ການສອນໃຫຄ້ບົ 5 ຂ ັນ້ຮຽນໃນຊ ັນ້ປະຖມົສຶກສາຢູໃ່ນເຂດຫາ່ງໄກສອກຫີຼກເຮັດ
ໃຫຄ້ຕູອ້ງສອນຫຼາຍຫອ້ງ, ຮບັຜິດຊອບນກັຮຽນຈາໍນວນຫຼາຍຄນົ ແລະ ສວ່ນຫຼາຍຄສູອນດ ັງ່ກາ່ວກໍ່ຍງັ
ຮບັຜິດຊອບເປັນອາໍນວຍການໂຮງຮຽນນາໍອກີ ສະນ ັນ້ຈຶ່ງເຮັດໃຫຄ້ບ່ໍູມເີວລາແຕງ່ບດົສອນ ຫືຼ ບ່ໍມ ີ
ເວລາບໍລິຫານໂຮງຮຽນຂອງຕນົ. ຮາ້ຍແຮງໄປກວາ່ນ ັນ້ ການສບັປ່ຽນຄສູອນໄປສອນຢູໂ່ຮງຮຽນອື່ ນ
ເລ້ືອຍໆໃນທກຸໆ 1-3 ປີ ເພ່ືອຜດັປ່ຽນຄທູກຸຄນົໃຫໄ້ດໄ້ປສດິສອນຢູເ່ຂດຫາ່ງໄກສອກຫີຼກນ ັນ້ ເຫັນວາ່
ຄທ່ີູຖກືຍກົຍາ້ຍໄປສອນບອ່ນອື່ ນສວ່ນຫຼາຍບ່ໍໄດມ້ອບວຽກໃຫຄ້ສູອນໃໝທ່ີ່ມາແທນ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ຈຶ່ງເຮັດ
ໃຫຄ້ທ່ີູມາແທນບ່ໍສາມາດກາໍສະພາບບນັຫາ ແລະ ຄນຸລກັສະນະຂອງນກັຮຽນໃນທອ້ງຖິ່ນນ ັນ້ໆໄດ,້ 
ເຮັດໃຫຄ້ເູກດີຄວາມທໍ້ຖອຍໃນການປະຕິບດັໜາ້ທ່ີສິດສອນຂອງຕນົ ແລະ ສ ົ່ງຜນົກະທບົທາງອອ້ມໃຫ້
ແກຄ່ນຸນະພາບການຮຽນ-ການສອນຊຶ່ ງເຮັດໃຫຜູ້ປ້ກົຄອງເດັກຂາດແຮງຈງູໃຈສ ົ່ງລກູຫຼານໄປໂຮງຮຽນ. 

ຄສູອນສວ່ນຫຼາຍ ຍງັບ່ໍໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົການນາໍໃຊປ້ື້ມແບບຮຽນໃໝ ່ ແລະ ວທີິການ
ສອນຫອ້ງຄວບ. ເພາະສະນ ັນ້ ຄຈູຶ່ງຂາດຄວາມໝັນ້ໃຈຕ່ໍການສອນຕາມປ້ືມແບບຮຽນໃໝຊ່ຶ່ ງເຮັດໃຫຄ້ ູ
ບ່ໍຢາກສິດສອນນກັຮຽນຂອງຕນົ. 

ການສດິສອນນກັຮຽນຊນົເຜ່ົາ ທ່ີບ່ໍໃຊພ້າສາລາວໃນຄອບຄວົເຮັດໃຫຄ້ມູຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກ 
ເພາະວາ່ຄບ່ໍູສາມາດສື່ ສານ ແລະ ອະທິບາຍບດົຮຽນໃຫນ້ກັຮຽນດວ້ຍພາສາທ່ີເດັກໃຊ ້ ໂດຍສະເພາະ
ແມນ່ ຢູຫ່ອ້ງ ປ.1 ແລະ ປ.2 ເຮັດໃຫເ້ດັກບ່ໍເຂ້ົາໃຈໃນເວລາຄສູດິສອນ ຊຶ່ ງນາໍໄປສູຜ່ນົການຮຽນ
ຂອງເດັກອອ່ນ, ຄາ້ງຫອ້ງ ແລະ ອອກໂຮງຮຽນໃນທ່ີສດຸ. 

ຄສູອນຈາໍນວນໜ່ຶງ ຂາດສອນເພ່ືອໄປຊອກເຮັດວຽກເພ່ິມໃນການຫາລຽ້ງຊບີ ຊຶ່ ງມຜີນົກະທບົ 
ຕ່ໍການປະລະໂມງສອນເປັນປະຈາໍ, ທ່ີເປັນສາເຫດເຮັດໃຫນ້ກັຮຽນ ມກີານປະລະການຮຽນເກດີຂຶນ້
ຕາມມາ ແລະ ຜູປ້ກົຄອງເດັກຈາໍນວນໜ່ຶງ ຂາດຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ຕ່ໍການສກຶສາຈຶ່ງໃຫລ້ກູຫຼານຂອງຕນົ
ອອກໂຮງຮຽນ. 
 
ຂໍແ້ນະນາໍ: 

1. ຄວນຈດັການທບົທວນນະໂຍບາຍ ກຽ່ວກບັການຮບັເອົານກັຮຽນຄ ູ ໃນແຕລ່ະສະຖາບນັສາ້ງຄ ູ
ເພ່ືອຮບັປະກນັການສະໜອງຄປູະຖມົໃນອະນາຄດົໃຫໄ້ດຕ້າມຄວາມຕອ້ງການ ໂດຍສະເພາະ
ແມນ່ ຢູໃ່ນເຂດຫາ່ງໄກສອກຫີຼກ. ໂຄງການການສກຶສາຂ ັນ້ພ້ືນຖານລາວ-ອດົສະຕາລີ 
(LABEP) ເຄຍີໄດໃ້ຫກ້ານສະໜບັສະໜນູການຄ ົນ້ຄວາ້ວທີິການຄດັເລືອກ, ການຈດັການຝຶກ
ອບົຮມົ ແລະ ການສບັຊອ້ນຄຊູນົເຜ່ົາ ໂດຍຫາວທີິການສະໜບັສະໜນູຊຸກຍູສ້ ົ່ງເສມີເຮັດໃຫຄູ້
ສອນດ ັງ່ກາ່ວ ມຄີວາມຮູ ້ແລະ ຄວາມສາມາດນາໍໃຊພ້າສາທອ້ງຖິ່ນຫຼາຍຂຶນ້ຕື່ ມ ສາໍລບັເຂດ
ຊນົນະບດົຊນົເຜ່ົາ. 

2. ຄວນມກີານທບົທວນນະໂຍບາຍກຽ່ວກບັການຍກົຍາ້ຍຄສູອນ (ການໝນູວຽນຄ)ູ ແລະ ຄວນ
ຄດັເລືອກເອົາຄນົໃນທອ້ງຖິ່ ນເພ່ືອໄປຮຽນເປັນຄແູລວ້ກບັໄປສອນຢູບ່າ້ນເກດີເມອືງນອນ ຂອງ
ພວກເຂົາ ໂດຍມກີານສນັຍາກນັຄກັແນ(່ແຜນງານການສກຶສາເພ່ືອທກຸຄນົ-ກອງທຶນເລ່ັງລດັ). 
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3. ຄວນມກີານສະໜອງງບົປະມານບໍລິຫານທ່ີບ່ໍແມນ່ເງນິເດອືນ ໃຫພ້ະນກັງານສກຶສາທິການ 
ແລະ ກລິາເມອືງ ເພ່ືອຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັການຕິດຕາມ-ປະເມນີຜນົການປະຕບິດັການຮຽນ-ການ
ສອນຂອງໂຮງຮຽນເປັນປະຈາໍ. 

 
ກ.3 ປດັໄຈກຽ່ວກບັເດັກ 
 ການສາໍຫຼວດໃນພາກສະໜາມຄ ັງ້ນີ ້ພບົວາ່ມນີກັຮຽນບ່ໍຟງັຄວາມພ່ໍແມ,່ ເວລາຮຽນໃນຫອ້ງກບ່ໍໍ
ຟງັຄວາມຄ,ູ ລບົກວນໝູ ່ແລະ ບ່ໍຕ ັງ້ໃຈຮຽນໃນຫອ້ງຮຽນ ສ ົ່ງຜນົໃຫຜູ້ກ້ຽ່ວຮຽນບ່ໍທນັໝູແ່ລວ້ກບ່ໍໍຢາກ
ຮຽນ ຫືຼ ມາຮຽນບ່ໍປກົກະຕ ິ ແລະ ກາຍເປັນນກັຮຽນຄາ້ງຫອ້ງໃນທາ້ຍສກົຮຽນ ຊຶ່ ງເດັກໃນຈາໍນວນ
ດ ັງ່ກາ່ວນີ ້ ຄໄູດຢ້ ັງ້ຢືນວາ່ ມຄີວາມສຽ່ງຫຼາຍໃນການກາຍເປັນນກັຮຽນປະລະການຮຽນໃນຊ ັນ້ປະຖມົ. 
ນອກຈາກນີກ້ຍໍງັພບົວາ່ ເດັກຈາໍນວນໜ່ຶງທ່ີອອກໂຮງຮຽນຍອ້ນວາ່ ມບີນັຫາພ່ໍແມຢ່າ່ຮາ້ງກນັ, ກາໍພາ້/
ກາໍພອຍ, ຂາດເຂນີເຄື່ ອງນຸງ່ຮ ົ່ມ ແລະ ມສີຂຸະພາບອອ່ນແອ ຊຶ່ ງບນັຫາເຫ່ົຼານ ັນ້ໄດສ້ ົ່ງຜນົກະທບົໂດຍ
ກງົຕ່ໍເດັກໃນການເຂ້ົາຮຽນ ແລະ ຮຽນໃຫຈ້ບົຊ ັນ້ປະຖມົ. 
 ສວ່ນເດັກທ່ີມອີາຍເຸກນີເກນໃນການເຂ້ົາຮຽນປະຖມົ ມກັເປັນນກັຮຽນຄາ້ງຫອ້ງເລ້ືອຍໆ ແລະ 
ຮຽນຮອດແຕຂ່ ັນ້ ປ.4 ຫືຼ ຂ ັນ້ ປ.5 ແຕກ່ບ່ໍໍຈບົຊ ັນ້ປະຖມົ. ເດັກນກັຮຽນດ ັງ່ກາ່ວມານ ັນ້ ມຄີວາມສຽ່ງ
ໃນການນາໍໄປສູບ່ນັຫາທາງສງັຄມົເຊ່ັນ: ອອກໂຮງຮຽນໄປຫາເຮັດວຽກກອ່ນໄວອນັຄວນ, ນກັຮຽນຍງິ
ຊນົເຜ່ົາຖກືກດົດນັໃຫອ້ອກໂຮງຮຽນໄປແຕງ່ງານກອ່ນຮຽນຈບົຊ ັນ້ປະຖມົ, ບນັຫາການຕິດຢາເສບຕດິ 
ແລະ ອຶ່ ນໆ. 
 
ຂໍແ້ນະນາໍ: 

1. ໃນບອ່ນທ່ີມເີດັກບ່ໍຟງັຄວາມພ່ໍແມ ່ແລະ ຄ ູນ ັນ້ ຄະນະພດັທະນາການສຶກສາຂ ັນ້ບາ້ນ ແລະ 
ໂຮງຮຽນ ຄວນປະສານສມົທບົກບັພ່ໍແມ/່ຜູປ້ກົຄອງເດັກນກັຮຽນ ເພ່ືອຮວ່ມກນັແກໄ້ຂບນັຫາ
ດ ັງ່ກາ່ວ. ສວ່ນບນັຫາເດັກນກັຮຽນທ່ີມສີຂຸະພາບອອ່ນແອເຈບັເປັນເລ້ືອຍໆ ແລະ ມກີານເຕີບ
ໃຫຍຂ່ະຫຍາຍໂຕຊາ້ນ ັນ້ ກະຊວງສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາ ຄວນມກີານປະສານສມົທບົກບັ
ກະຊວງສາທາລະນະສກຸເພ່ືອທບົທວນ ແລະ ຂະຫຍາຍໂຄງການສ ົ່ງເສມີສຂຸະພາບໃນ
ໂຮງຮຽນໃຫທ້ ົ່ວເຖງິ. 

2. ຄະນະພດັທະນາການສຶກສາຂ ັນ້ບາ້ນ ຄວນຕິດຕາມເດັກທ່ີຢູໃ່ນເກນອາຍເຸຂ້ົາຮຽນໄດເ້ຂ້ົາຮຽນ
ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຈດັບລິຸມະສິດຢາ່ງເໝາະສມົແກເ່ດັກທ່ີມອີາຍເຸກນີເກນເຂ້ົາຮຽນຊ ັນ້ປະຖມົຢູ່
ບອ່ນທ່ີບ່ໍມໂີຮງຮຽນ ໃຫສ້າມາດມບີອ່ນເຂ້ົາຮຽນຕາມແຜນການການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ. 

3. ຄະນະພດັທະນາການສຶກສາຂ ັນ້ບາ້ນ ແລະ ໂຮງຮຽນ ຄວນເຮັດວຽກຮວ່ມກນັກບັພ່ໍແມນ່ກັຮຽນ
ເພ່ືອຕາ້ນ ແລະ ສະກດັກ ັນ້ບນັຫາຢາເສບຕິດ ດວ້ຍວທີິສາ້ງບາ້ນໃຫກ້າຍເປັນບາ້ນປອດຄະດ.ີ 
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ກ.4 ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຄະນະພດັທະນາການສຶກສາຂ ັນ້ບາ້ນ 
ຢູໃ່ນຫຼາຍໆບາ້ນທ່ີມຄີະນະພດັທະນາການສຶກສາຂ ັນ້ບາ້ນ (ຄພສບ) ແລວ້ນ ັນ້ ຍງັສງັເກດເຫັນ

ວາ່ພວກເຂົາເຈົາ້ຍງັປະຕິບດັພາລະບດົບາດ ແລະ ໜາ້ທ່ີຂອງຕນົບ່ໍທນັໄດດ້ເີທ່ົາທ່ີຄວນ. ສະມາຊກິ
ບາງທາ່ນຍງັບ່ໍເຫັນຄວາມສາໍຄນັຂອງວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ຂາດການປະສານງານກນັ. ຜນົຂອງ
ການສາໍຫຼວດຄ ັງ້ນີພ້ບົວາ່ ຖາ້ຫາກບາ້ນໃດທ່ີມ ີ ຄພສບ ທ່ີຮູປ້ະສານງານກນັດກີບັອາໍນວຍການ
ໂຮງຮຽນ ແລະ ຄ ູຈະເຮັດໃຫມ້ກີານຊຸກຍູກ້ານເຂ້ົາຮຽນຂອງເດັກໄດດ້ ີແລະ ບ່ໍມນີກັຮຽນປະລະການ
ຮຽນ ຕວົຢາ່ງ: ໂຄງການສ ົ່ງເສມີຊຸມຊນົເພ່ືອພດັທະນາການສກຶສາຊ ັນ້ປະຖມົຢູ ່ 3 ແຂວງພາກໃຕ ້
(ບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົໄລຍະສດຸທາ້ຍຂອງໂຄງການ CIED, ໜາ້ 6-7). ແຕກ່ງົກນັຂາ້ມ ຖາ້
ບາ້ນໃດທ່ີ ຄພສບ ບ່ໍໄດເ້ອົາໃຈໃສປ່ະສານງານກບັອາໍນວຍການໂຮງຮຽນຕດິຕາມວຽກງານການສກຶສາ
ພາຍໃນບາ້ນ ຈະມຄີວາມສຽ່ງເຮັດໃຫມ້ກີານປະລະຂອງເດັກນກັຮຽນເກດີຂຶນ້ເຊ່ັນ: ໃນກລໍະນເີດັກຂາດ
ໂຮງຮຽນເລ້ືອຍໆ ແລະ ມແີນວໂນມ້ທ່ີຈະປະລະການຮຽນ, ຖາ້ວາ່ ຄພສບ ແລະ ອາໍນວຍການ
ໂຮງຮຽນ ບ່ໍໄດຕ້ດິຕາມການຂາດຮຽນຂອງເດັກ ແລະ ຂາດການປກຸລະດມົຂນົຂວາຍຜູປ້ກົຄອງເພ່ືອ
ໃຫເ້ອົາລກູຫຼານຂອງຕນົກບັຄນືເຂ້ົາຮຽນ ໃນທ່ີສດຸກໍ່ ເຮັດໃຫເ້ດັກອອກໂຮງຮຽນ. 
 
ຂໍແ້ນະນາໍ: 

1. ຄວນມກີານຈດັຝຶກອບົຮມົ ໃຫຄ້ະນະພດັທະນາການສກຶສາຂ ັນ້ບາ້ນກຽ່ວກບັ ພາລະບດົບາດ 
ແລະ ການຄຸມ້ຄອງ-ບໍລິຫານໂຮງຮຽນ.  

2. ພະນກັງານສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາເມອືງ ຄວນໃຫກ້ານຊວ່ຍເຫລືອຊຸກຍູ ້ ແລະ ຕດິຕາມ 
ການເຂ້ົາຮຽນຂອງເດັກພາຍໃນບາ້ນ ດວ້ຍວທີິການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫຄ້ະນະພດັທະນາ 
ການສກຶສາຂ ັນ້ບາ້ນ. 

3. ຄະນະພດັທະນາການສຶກສາຂ ັນ້ບາ້ນ ຕອ້ງໂຄສະນາເຜີຍແຜຄ່ວາມສາໍຄນັຂອງການສຶກສາ 
ໃຫພ່ໍ້ແມ/່ຜູປ້ກົຄອງນກັຮຽນເຂ້ົາໃຈ ແລະ ມກີານຕດິຕາມເດັກ ທ່ີຢູໃ່ນເກນອາຍເຸຂ້ົາຮຽນໄດ້
ເຂ້ົາຮຽນໃນໂຮງຮຽນ  

4. ຢູບ່ອ່ນທ່ີບ່ໍມໂີຮງຮຽນ ຄະນະພດັທະນາການສຶກສາຂ ັນ້ບາ້ນ ຄວນມກີານຈດັບລິຸມະສິດໃຫແ້ກ່
ເດັກທ່ີມອີາຍເຸກນີເກນເຂ້ົາຮຽນຊ ັນ້ປະຖມົສາມາດເຂ້ົາຮຽນໃນສາຍການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ. 

 
ກ.5 ຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດຂອງພະນກັງານທ່ີເຮັດວຽກສຶກສາໃນຂ ັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ 

ທີມງານສາໍຫຼວດໄດພ້ບົວາ່ ພະນກັງານວຊິາການຂອງຫອ້ງການສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາ
ເມອືງ ຍງັມຄີວາມຮູຄ້ວາມສາມາດຈາໍກດັ ໃນການວເິຄາະ-ວໄິຈຂໍມ້ນູສະຖຕິິພ້ືນຖານເພ່ືອອະທິບາຍ
ກຽ່ວກບັການປະລະຂອງນກັຮຽນດວ້ຍຕນົເອງເຊ່ັນຕວົຢາ່ງ: ການສງັເກດຈາກຕວົເລກອດັຕາປະລະ
ເພ່ິມຂຶນ້ ຫືຼ ຫຸຼດລງົ ໃນແຕລ່ະສກົຮຽນຂອງໂຮງຮຽນທ່ີຢູໃ່ນຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຕນົ ເພ່ືອຕດິຕາມ
ຄວາມຄບືໜາ້ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຄາດໝາຍຕາ່ງໆຂອງເປ້ົາໝາຍທີ 2 ແລະ 3 ຂອງສະຫດັສະວດັ
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ດາ້ນການພດັທະນາໃນຂ ັນ້ຂອງຕນົຮບັຜິດຊອບ. ນອກຈາກນ ັນ້, ຍງັຂາດຄວາມສາມາດໃນການ
ຕດິຕາມ ແລະ ໃຫກ້ານຊວ່ຍເຫືຼອໃນການປະຕບິດັໜາ້ທ່ີຂອງຄະນະພດັທະນາການສຶກສາຂ ັນ້ບາ້ນ ທ່ີ
ໄດຜ້າ່ນການຝຶກອບົຮມົໄປແລວ້ນ ັນ້. 

ອາໍນວຍການໂຮງຮຽນປະຖມົ ຍງັບ່ໍມຄີວາມເຂ້ົາໃຈກຽ່ວກບັການເກບັກາໍຂໍມ້ນູ ແລະ ການ
ກວດກາ-ຕດິຕາມການປະລະການຮຽນ ຍອ້ນບ່ໍໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົຈກັເທ່ືອ, ສວ່ນຜູທ່ີ້ໄດຮ້ບັການ
ຝຶກອບົຮມົໄປແລວ້ນ ັນ້ ພດັມກີານຍກົຍາ້ຍໜາ້ທ່ີເລ້ືອຍໆ ຈຶ່ງເຮັດໃຫລ້າຍງານຂໍມ້ນູສະຖຕິິການປະລະ
ການຮຽນຂອງນກັຮຽນຈາກລະດບັໂຮງຮຽນມຄີວາມບ່ໍຊດັເຈນ ແລະ ໜາ້ເຊືອ້ຖໜືອ້ຍ. 

 
ຂໍແ້ນະນາໍ: 

1. ຄວນສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກພ່ະນກັງານສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາເມອືງ ໃຫມ້ຄີວາມຮູ ້
ຄວາມສາມາດເຮັດການວໄິຈຂໍມ້ນູພ້ືນຖານດວ້ຍຕນົເອງ ລວມທງັສາມາດຕດິຕາມຄວາມຄືບ
ໜາ້ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຄາດໝາຍຕາ່ງໆຂອງເປ້ົາໝາຍທີ 2 ແລະ 3 ຂອງສະຫດັສະວດັ 
ດາ້ນການພດັທະນາຂອງເມອືງຕນົ.  

2. ຄວນຝຶກອບົຮມົໃຫພ້ະນກັງານວຊິາການ ທາງດາ້ນການຕດິຕາມ-ປະເມນີຜນົຂອງໜວ່ຍງານ
ກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົຂອງຫອ້ງການສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາເມອືງ ໃຫສ້າມາດ
ຕດິຕາມການປະຕິບດັໜາ້ທ່ີຂອງຄະນະພດັທະນາການສກຶສາຂ ັນ້ບາ້ນ ແລະ ອາໍນວຍການ
ໂຮງຮຽນປະຖມົ ໂດຍສະເພາະແມນ່ຕດິຕາມການເຄື່ ອນຍາ້ຍຂອງນກັຮຽນທ່ີມາຈາກບອ່ນອື່ ນ
ເພ່ືອເຮັດໃຫບ້ນັທຶກລາຍງານສະຖຕິິນກັຮຽນມຄີວາມຊດັເຈນ ແລະ ເຊື່ ອຖໄືດ.້ 

 
ກ.6 ທ່ີຕ ັງ້ ແລະ ການສະໜອງອປຸະກອນ ໃຫໂ້ຮງຮຽນປະຖມົ 

ທ່ີຕ ັງ້ຂອງໂຮງຮຽນ ເປັນສາເຫດໜ່ຶງທ່ີພາໃຫເ້ດັກນກັຮຽນມກີານປະລະການຮຽນໃນຊ ັນ້ປະຖມົ
ສກຶສາ. ຜນົຂອງການສາໍຫຼວດໃນຄ ັງ້ນີຢ້ ັງ້ຢືນໃຫຮູ້ວ້າ່: ຍງັມນີກັຮຽນຈາໍນວນໜ່ຶງມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນ
ການເດນີທາງໄປໂຮງຮຽນ ເນື່ອງຈາກວາ່ທ່ີຕ ັງ້ຂອງໂຮງຮຽນມນູລະປະຖມົ ແລະ ໂຮງຮຽນປະຖມົ
ສມົບນູຢູຫ່າ່ງໄກກນັ ເຮັດໃຫເ້ກດີມຄີວາມສຽ່ງທາງດາ້ນຄວາມປອດໄພຕ່ໍກບັເດັກຍງິ, ເດັກທ່ີມອີາຍຍຸງັ
ນອ້ຍ ແລະ ເດັກທ່ີມບີນັຫາທາງດາ້ນສຂຸະພາບ ຢູໃ່ນບາ້ນນອ້ຍທ່ີບ່ໍມໂີຮງຮຽນຕອ້ງໄດຍ້າ່ງຜາ່ນປ່າດງົ 
ຫືຼ ຕອ້ງໄດຂ້າ້ມແມນ່ ໍາ້ໄປໂຮງຮຽນ ຊຶ່ ງສອດຄອ່ງກບັຜນົການສາໍຫຼວດຂອງຄະນະຊີນ້າໍພດັທະນາ
ຊນົນະບດົ ແລະ ລຶບລາ້ງຄວາມທກຸຍາກແຫງ່ຊາດວາ່ດວ້ຍ “ມາດຕະຖານຄວາມທກຸຍາກ ແລະ 
ມາດຕະຖານການພດັທະນາໄລຍະ 2011-2015” ໃນເດອືນກລໍະກດົ 2011 ຊຶ່ ງໄດລ້ະບໄຸວວ້າ່ ຍງັມ ີ
ບາ້ນທ່ີບ່ໍມໂີຮງຮຽນປະຖມົທ່ີນກັຮຽນຕອ້ງໃຊເ້ວລາ ເດນີທາງຫຼາຍກວາ່ 1 ຊ ົ່ວໂມງໄປໂຮງຮຽນ ມເີຖງິ 
152 ບາ້ນ ເທ່ົາກບັ 1.8%. ຍິ່ ງໄປກວາ່ນ ັນ້ ບາ້ນທ່ີຍງັບ່ໍທນັມເີສ້ັນທາງເຂ້ົາເຖງິ ຫືຼ ເສ້ັນທາງທ່ີໃຊໄ້ດ້
ພຽງແຕລ່ະດດູຽວ ມເີຖງິ 2,111 ບາ້ນ ເທ່ົາກບັ 24.4%. 
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ນອກຈາກນີ,້ ຂໍມ້ນູຕວົຈງິທ່ີພບົເຫັນໃນເວລາລງົໄປສາໍຫຼວດໃນຄ ັງ້ນີ ້ຍງັຢ ັງ້ຢືນໃຫເ້ຫັນຕື່ ມອກີ
ວາ່ໂຮງຮຽນມນູລະປະຖມົສວ່ນຫຼາຍ ມອີາຄານຊຸດໂຊມ, ເຄິ່ ງຖາວອນ, ຫອ້ງຮຽນບ່ໍພຽງພໍເຮັດໃຫ້
ນກັຮຽນແອອດັ. ພອ້ມກນັນ ັນ້ ໂຮງຮຽນມນູລະປະຖມົດ ັງ່ກາ່ວ ຍງັຂາດສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ຫືຼ 
ອປຸະກອນຕາ່ງໆເຊ່ັນ: ບ່ໍມຫີອ້ງນ ໍາ້, ບ່ໍມນີ ໍາ້ໃຊ,້ ບ່ໍມເີດີ່ ນຫ້ີຼນ, ບ່ໍມຮີ ົວ້ອອ້ມໂຮງຮຽນ, ບ່ໍມອີປຸະກອນ
ການຫ້ີຼນ ແລະ ບ່ໍມອີປຸະກອນຮບັໃຊກ້ານຮຽນ-ການສອນ ຊຶ່ ງບນັຫາຕາ່ງໆເຫ່ົຼານີຍ້ງັສບືຕ່ໍເປັນສາເຫດ
ຕ ົນ້ຕໍກະທບົໃສກ່ານປະລະການຮຽນຂອງນກັຮຽນຢູ ່ ຊຶ່ ງຖາ້ປຽບທຽບໃສກ່ບັຜນົຂອງການສາໍຫຼວດກຽ່ວ
ກບັຄເູຄື່ ອນທ່ີຢູແ່ຂວງສະຫວນັນະເຂດໃນໂຄງການການສກຶສາເພ່ືອທກຸຄນົ-ກອງທຶນເລ່ັງລດັ ກເໍຫັນວາ່ 
ມຂໍີມ້ນູເຊ່ັນດຽວກນັຄື: ຍງັມໂີຮງຮຽນຫຼາຍແຫງ່ໃນເຂດຫາ່ງໄກສອກຫີຼກທ່ີມສີະພາບຂອງອາຄານຮຽນ
ທ່ີຊຸດໂຊມ, ເປັນອາຄານຮຽນເຄິ່ ງຖາວອນ ແລະ ຫອ້ງຮຽນບ່ໍພຽງພໍ ຫືຼ ໂຕະຕ ັ່ງນກັຮຽນບ່ໍພຽງພໍ ແລະ 
ເປ່ເພ. 
 
ຂໍແ້ນະນາໍ: 

1. ກະຊວງສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາ ຄວນເລ່ັງລດັໃນການແກໄ້ຂບນັຫາການເຂ້ົາຮຽນຂອງເດັກ
ບ່ໍຄບົ 5 ຂ ັນ້ຮຽນໃນຊ ັນ້ປະຖມົສກຶສາໂດຍວາງເປັນບລິຸມະສິດໃນການຫນັຈາກໂຮງຮຽນມນູລະ
ປະຖມົໃຫກ້າຍເປັນໂຮງຮຽນປະຖມົສມົບນູ ດວ້ຍການສບືຕ່ໍຈດັການສອນຫອ້ງຄວບ ແລະ ນາໍ
ໃຊບ້ດົຮຽນທ່ີຖອດຖອນໄດຈ້າກບອ່ນທ່ີມຜີນົສາໍເລັດມາແລວ້ຢູໃ່ນແຕລ່ະທອ້ງຖິ່ນຢາ່ງເໝາສມົ. 

2. ຄວນປບັປງຸຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນໃຫໄ້ດຕ້າມມາດຕະຖານຕ ໍາ່ສດຸຂອງໂຮງຮຽນຄນຸນະພາບ ແລະ 
ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັເງນິບໍລິຫານໂຮງຮຽນໃນຊ ັນ້ປະຖມົສກຶສາ ເພ່ືອໃຫໂ້ຮງຮຽນສາມາດປບັປງຸຄນຸ
ນະພາບຂອງໂຮງຮຽນຂອງເຂົາເຈົາ້ເຊ່ັນ: ຊືອ້ປຸະກອນຮບັໃຊໃ້ນການຮຽນ-ການສອນ ແລະ
ປະກອບສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກຕາ່ງໆໃຫຄ້ບົຖວ້ນຕາມເນືອ້ໃນ 5 ຫຼກັມນູການສກຶສາ. 

 
ຂ. ສາເຫດພາຍນອກ 
ຂ.1 ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງພ່ໍແມ/່ຜູປ້ກົຄອງເດັກ 

ເຖງິແມນ່ວາ່ບນັຫາຄວາມທກຸຍາກຂອງຄອບຄວົເດັກ ມຜີນົກະທບົໂດຍກງົຕ່ໍກບັພ່ໍແມ/່ຜູ້
ປກົຄອງເດັກກຕໍາມ ແຕບ່ນັຫາກກົເຄ້ົາໃນການສ ົ່ງລກູຫຼານເຂ້ົາໂຮງຮຽນກຍໍງັແມນ່ຄວາມຮບັຜິດຊອບ
ຂອງພ່ໍແມ/່ຜູປ້ກົຄອງເດັກ. ຈາກຂໍມ້ນູການລງົສາໍຫຼວດໃນຄ ັງ້ນີຊ້ີໃ້ຫເ້ຫັນວາ່ ພ່ໍແມ/່ຜູປ້ກົຄອງໃຫເ້ດັກ
ຕດິຕາມໄປອອກແຮງງານຫາລາຍໄດນ້າໍເຊ່ັນ: ຢູໂ່ຮງງານອດຸສະຫະກາໍຕາ່ງໆ, ເຂື່ ອນໄຟຟ້າ, 
ໂຮງງານນ ໍາ້ຕານ, ສວນປກູຕ ົນ້ໄມອ້ດຸສາຫະກາໍ ແລະ ໄປເຮັດວຽກຢູປ່ະເທດໄທ. ສະນ ັນ້, ການໄປ
ຊອກຫາເຮັດວຽກຕາ່ງໆເພ່ືອຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກຂອງພ່ໍແມ/່ຜູປ້ກົຄອງ ໂດຍການເອົາລກູໄປນາໍ
ແມນ່ເຮັດໃຫໂ້ອກາດທາງດາ້ງການສກຶສາຂອງເດັກຫຸຼດລງົ ແລະ ອດັຕາການປະການຮຽນເພ່ິມຂືນ້. 

ເພ່ືອເປັນການຊວ່ຍຫລດຸຜອ່ນບນັຫາທ່ີເກດີຂືນ້ນີ ້ ທາງທະນາຄານໂລກໄດເ້ນັນ້ໃຫເ້ຫັນວາ່ 
ຄວນມກີານພດັທະນາເສດຖະກດິ ແລະ ອາຊບີທ່ີໝ ັນ້ຄງົຢູບ່ອ່ນທ່ີບ່ໍມໂີຮງຈກັ-ໂຮງງານ ແລະ ອດຸສະ
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ຫາກາໍຕາ່ງໆໃຫກ້ບັຊຸມຊນົ ແລະ ຄວນພດັທະນາເສດຖະກດິໃຫມ້ກີານຂະຫຍາຍຕວົ ຢູໃ່ນ ສປປ. 
ລາວ ໃຫຫຼ້າຍຂືນ້4. ການພດັທະນາເຊ່ັນນ ັນ້ ຈະຊວ່ຍເຮັດໃຫພ່ໍ້ແມ/່ຜູປ້ກົຄອງເດັກທ່ີບ່ໍມແີຫຼງ່ທາໍມາຫາ
ກນິຢູໃ່ນທອ້ງຖິ່ ນຂອງຕນົສາມາດມວີຽກເຮັດງານທາໍ ແລະ ກບ່ໍໍໄປຫາເຮັດວຽກຢູບ່ອ່ນອື່ ນອກີ ຊຶ່ ງຈະ
ເປັນປະໂຫຍດຕ່ໍພວກເຂົາເຈົາ້ໄດມ້ໂີອກາດສ ົ່ງລກູຫຼານໄປເຂ້ົາຮຽນ. 

ນອກນີຍ້ງັພບົເຫັນວາ່ ມພ່ໍີແມ/່ຜູປ້ກົຄອງບາງຄນົບ່ໍໃຫເ້ດັກໃນເກນອາຍມຸາເຂ້ົາຮຽນ, ບາງ
ຄອບຄວົກໍ່ ເອົາລກູໄປເຂ້ົາໂຮງຮຽນແລວ້ກໍ່ຍງັໃຫອ້ອກມາຊວ່ຍວຽກໃນຄອບຄວົ ເຮັດວຽກທາງດາ້ນ 
ການຜະລິດກະສິກາໍ (ເຮັດໄຮ,່ ນາ ແລະ ສວນ), ເບິ່ ງແຍງນອ້ງຢູເ່ຮອືນ ແລະ ຊວ່ຍວຽກຄອບຄວົ 
ດ ັງ່ນີເ້ປັນຕ ົນ້. 
 
ຂໍແ້ນະນາໍ: 

1. ພາກສວ່ນຮບັຜິດຊອບພດັທະນາເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ ຄວນມວີທີິການພດັທະນາອາຊບີທ່ີ
ໝ ັນ້ຄງົໃຫກ້ບັຊາວບາ້ນ ຫືຼ ຊຸມຊນົ ຢູບ່ອ່ນທ່ີບ່ໍທນັມກີານພດັທະນາທາງດາ້ນເສດຖະກດິເຊ່ັນ: 
ໂຮງຈກັໂຮງງານ, ການຂດຸຄ ົນ້ບ່ໍແຮ ່ແລະ ອື່ ນໆ ເພ່ືອຫີຼກລຽ້ງການອອກໄປຊອກຫາວຽກເຮັດ
ຂອງພ່ໍແມ/່ຜູປ້ກົຄອງເດັກທ່ີມເີກນອາຍເຸຂ້ົາໂຮງຮຽນໃນຊ ັັນ້ປະຖມົ. 

2. ອາໍນວຍການໂຮງຮຽນຮວ່ມກບັຄະນະພດັທະນາການສກຶສາຂ ັນ້ບາ້ນ ຄວນມວີທີິການ ແລະ ມີ
ມາດຕະການຢາ່ງເອົາຈງິເອົາຈງັ ເພ່ືອໂຄສະນາຊຸກຍູໃ້ຫພ່ໍ້ແມ/່ຜູປ້ກົຄອງເດັກເຂ້ົາໃຈ ແລະ 
ເຫັນຄວາມສາໍຄນັ ຕ່ໍການສ ົ່ງເສມີເດັກທກຸຄນົໃຫໄ້ດຮ້ບັການສກຶສາຊ ັນ້ປະຖມົຢາ່ງທົ່ວເຖງິກນັ. 

 
ຂ.2 ຄວາມທກຸຍາກຂອງຄອບຄວົ 

ຜາ່ນການສາໍຫຼວດ ແລະ ການປະເມນີຜນົແບບຮບີດວ່ນ ເຫັນວາ່ການປະລະຂອງນກັຮຽນຊ ັນ້
ປະຖມົ ພວົພນັເຖງິຄວາມທກຸຍາກຂອງຄອບຄວົເດັກທ່ີຢູໃ່ນໄວຮຽນຊ ັນ້ປະຖມົສກຶສາ ໂດຍສະເພາະ
ແມນ່ຂາດເຂນີປດັໄຈພ້ືນຖານໃນການດາໍລງົຊວີດິເຊ່ັນ: ດາ້ນສະບຽງອາຫານ, ເຄື່ ອງນຸງ່ຮ ົ່ມທ່ີຈາໍເປັນ, 
ທ່ີຢູອ່າໄສຖາວອນ, ຄວາມສາມາດໃຊຈ້າ່ຍເຂ້ົາໃນການສກຶສາຂ ັນ້ພ້ືນຖານ ແລະ ອື່ ນໆ. ສິ່ ງທ່ີຄ ົນ້ພບົ
ກຽ່ວກບັສະພາບຊວີດິການເປັນຢູຂ່ອງພ່ໍແມຜູ່ປ້ກົຄອງເດັກທ່ີເປັນກຸມ່ເປ້ົາໝາຍໃນຄ ັງ້ນີ ້ ແມນ່ສອດຄອ່ງ
ກບັຜນົຂອງການສາໍຫຼວດຂອງຄະນະຊີນ້າໍພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ລຶບລາ້ງຄວາມທກຸຍາກ ແຫງ່
ຊາດວາ່ດວ້ຍ “ມາດຕະຖານຄວາມທກຸຍາກ ແລະ ການພດັທະນາໄລຍະ 2011-2015” ໃນເດອືນ
ກລໍະກດົ 2011 ຊຶ່ ງໄດຊ້ີໃ້ຫເ້ຫັນວາ່ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດຍງັມຄີອບຄວົທ່ີທກຸຍາກ 205,746 
ຄອບຄວົ ເທ່ົາກບັ 19%, ບາ້ນທ່ີມຄີວົເຮອືນທກຸຍາກກວມ 51% ຂືນ້ໄປ ມ ີ2,484 ບາ້ນ ເທ່ົາກບັ 
28.7%. 

 
 

                         
4ນະໂຍບາຍການປະເມນີການລງົທຶນຢູໃ່ນລາວເພ່ືອສ ົ່ງເສມີການເຕີບໂຕຂອງຂະແໜງການທ່ີບ່ໍແມນ່ແຫຼງ່ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ, 2011 
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ຂໍແ້ນະນາໍ: 
1. ກະຊວງສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາ ຄວນມທຶີນການສກຶສາເພ່ືອຊວ່ຍເຫືຼອເດັກນອ້ຍທ່ີມາຈາກ 

ຄອບຄວົທ່ີທກຸຍາກ, ເດັກກາໍພາ້/ກາໍພອຍ. 
2. ກະຊວງສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາ ຄວນສບືຕ່ໍປບັປງຸໂຄງການອາຫານໃນໂຮງຮຽນໃຫມ້ຄີວາມ

ສາມາດສືບຕ່ໍຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ແລະ ຂະຫຍາຍໂຄງການອອກໄປໃຫມ້ຄີວາມໝັນ້ຄງົ ແລະ 
ທົ່ວເຖງິ. 

3. ຫອ້ງການສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາເມອືງ ຄວນໂຄສະນາກຽ່ວກບັ ຄວາມສາໍຄນັ ແລະ ຄນຸ
ປະໂຫຍດຂອງການສກຶສາໃຫພ່ໍ້ແມນ່ກັຮຽນ. 

 
ຂ.3 ວທີິການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັນະໂຍບາຍ 

ໂດຍປະຕບິດັຕາມຄາໍສ ັ່ງແນະນາໍເລກທີ 09/ກມສພ, ລງົວນັທີ 8/6/2004 ວາ່ດວ້ຍການສາ້ງ
ບາ້ນ ແລະ ກຸມ່ບາ້ນພດັທະນາຂອງກມົການເມອືງສນູກາງນ ັນ້ ຜາ່ນມາເຫັນວາ່ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ
ນະໂຍບາຍດ ັງ່ກາ່ວມຫຼີາຍດາ້ນດ ີ ແຕກ່ຍໍງັມບີາງດາ້ນ ທ່ີຍງັປະຕບິດັບ່ໍຖກືຕອ້ງກບັຈດຸປະສງົຕ ົນ້ຕໍ
ຂອງການສາ້ງກຸມ່ບາ້ນພດັທະນາເຊ່ັນ: ມກີານເຕ້ົາໂຮມບາ້ນໂດຍມກີານຍກົຍາ້ຍຊາວບາ້ນມາເຕ້ົາໂຮມ
ກນັຢູບ່າ້ນຈດັສນັໃໝເ່ຮັດໃຫຊ້າວບາ້ນທ່ີຖກືຍກົຍາ້ຍຈາໍນວນໜ່ຶງຍງັສບືຕ່ໍອາໃສຢູບ່າ້ນເດມີ ແລະ ບ່ໍ
ສ ົ່ງລກູຫຼານຂອງຕນົໄປເຂ້ົາຮຽນຢູໂ່ຮງຮຽນທ່ີຈດັສນັໃໝນ່ ັນ້ໄດ ້ ສາເຫດເກດີມາຈາກການທ່ີບາ້ນເດມີ
ພວກເຂົາເຈົາ້ມແີຫຼງ່ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດຢູໃ່ກບ້າ້ນ ທ່ີເອືອ້ອາໍນວຍໃຫແ້ກເ່ຂົາເຈົາ້ສາມາດຊອກຢູ່
ຫາກນິໄດ ້ສວ່ນຢູບ່າ້ນຈດັສນັໃໝນ່ ັນ້ແມນ່ຂາດແຫຼງ່ຊອກຢູຫ່າກນິໃຫແ້ກເ່ຂົາເຈົາ້ ຍອ້ນການເຕ້ົາໂຮມ
ບາ້ນດ ັງ່ກາ່ວເປັນພຽງແຕກ່ານເຕ້ົາໂຮມຊື່ ບາ້ນເທ່ົານ ັນ້ ແຕຍ່ງັຂາດສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃນຫຼາຍ
ດາ້ນໃຫແ້ກເ່ຂົາເຈົາ້ສາມາດດາໍລງົຊວີດິຄືແຕກ່ອ່ນ. ຂໍມ້ນູດ ັງ່ກາ່ວນີ ້ ແມນ່ສອດຄອ່ງກບັຜນົຂອງການ
ສາໍຫຼວດກຽ່ວກບັຄສູອນເຄື່ ອນທ່ີຢູແ່ຂວງສະຫວນັນະເຂດໃນຕ ົນ້ປີ 2011. ການສາໍຫຼວດດ ັງ່ກາ່ວພບົວາ່ 
ຄອບຄວົທ່ີມກີານລງົທະບຽນຍາ້ຍໄປຢູບ່າ້ນຈດັສນັ ແຕພ່ດັກບັຄນືໄປຢູບ່າ້ນເດມີຂອງພວກເຂົາ ຍອ້ນ
ຂາດໂອກາດໃນການໄປຫາເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົທ່ີເຄຍີປະຕບິດັຜາ່ນມາເພ່ືອຫາລຽ້ງຊບີຂອງເຂົາເຈົ້າ. 
 
ຂໍແ້ນະນາໍ: 

1. ຄວນຈດັກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ຖອດຖອນບດົຮຽນ ລະຫວາ່ງຂະແໜງການສກຶສາ 
ກບັຂະແໜງການອື່ ນໆທ່ີພວົພນັກບັວທີິການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຄາໍສ ັ່ງເລກທີ 03/ກມສພ, ລງົວນັ
ທີ 30/05/2011 ວາ່ດວ້ຍການສາ້ງບາ້ນເປັນຫວົໜວ່ຍພດັທະນາ ສາ້ງບາ້ນໃຫຍໃ່ຫກ້າຍເປັນ
ຕວົເມອືງນອ້ຍໃນຊນົນະບດົຂອງກມົການເມອືງສນູກາງພກັ (ທ່ີປບັປງຸຈາກເລກທີ 09/ກມສພ) 
ເພ່ືອຜນັຂະຫຍາຍດາ້ນດຂີອງຄາໍສ ັ່ງດ ັງ່ກາ່ວ ແລະ ປບັປງຸການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັນະໂຍບາຍ
ການເຕ້ົາໂຮມບາ້ນໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັແຜນພດັທະນາການສກຶສາຊ ັນ້ປະຖມົແບບທົ່ວເຖງິ ກຄໍື
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ຮບັປະກນັຄວາມຄບືໜາ້ທ່ີກາ້ວໄປສູກ່ານບນັລເຸປ້ົາໝາຍທີ 2 ແລະ 3 ຂອງສະຫດັສະວດັ
ດາ້ນການພດັທະນາ. 

2. ການເຕ້ົາໂຮມບາ້ນຄວນຮບັປະກນັການຈດັສນັທາງດາ້ນອາຊບີ ແລະ ເນືອ້ທ່ີເຮັດການຜະລິດທ່ີ
ໝ ັນ້ຄງົໃຫກ້ບັຄອບຄວົທ່ີຖກືຍກົຍາ້ຍ. 

 
ຂ.4 ໄພພິບດັທາໍມະຊາດ 

ໃນສອງສາມປີທ່ີຜາ່ນມາ ເກດີມໄີພນ ໍາ້ຖວ້ມເພ່ີມຂຶນ້ເລ້ືອຍໆ ເຊິ່ ງໄດສ້າ້ງຄວາມເສຍຫາຍ 
ທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ບກຸຄນົ ໂດຍສະເພາະແມນ່ ຊຸມຊນົທ່ີອາໃສຢູຕ່າມເຂດຊນົນະບດົ ທ່ີຂຶນ້
ກບັການຜະລິດກະສິກາໍເປັນຕ ົນ້ຕໍ. ນອກຈາກນ ັນ້, ໄພນ ໍາ້ຖວ້ມຍງັໄດສ້າ້ງຄວາມເສຍຫາຍ ຢາ່ງໜກັ
ໜວ່ງໃຫແ້ກໂ່ຮງຮຽນ, ອປຸະກອນການຮຽນ-ການສອນ, ຖະໜນົຫນົທາງ, ຂວົ ແລະ ອື່ ນໆ ຕວົຢາ່ງ: 
ຢູແ່ຂວງສະຫວນັນະເຂດ ພບົວາ່ມຫຼີາຍບາ້ນທ່ີຖກືຜນົກະທບົຈາກໄພພິບດັທາໍມະຊາດເຊ່ັນ: ໄພນ ໍາ້
ຖວ້ມກວມເອົາ 80% ຂອງເນືອ້ທ່ີທາໍມາຫາກນິທງັໝດົ. ຢູແ່ຂວງເຊກອງ ແລະ ແຂວງອດັຕະປື ເກດີ
ມດີນິເຈື່ອນໃສຖ່ະໜນົຫນົທາງ, ຂວົເປ່ເພເຮັດໃຫນ້ກັຮຽນບ່ໍສາມາດເດນີທາງໄປເຂ້ົາໂຮງຮຽນໄດ,້ 
ໂຮງຮຽນເປ່ເພ ເຮັດໃຫກ້ານຮຽນ-ການສອນຕອ້ງໄດຢ້ດຸຕຊິ ົ່ວຄາວ. 
 
ຂໍແ້ນະນາໍ: 

1. ເຖງິວາ່ໄພພິບດັທາໍມະຊາດບ່ໍແມນ່ສາເຫດຕ ົນ້ຕໍຂອງການປະລະການຮຽນກໍ່ຕາມ, ແຕກ່ະຊວງ
ສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາ ຄວນປະສານງານກບັຂະແໜງການອື່ ນໆ ເພ່ືອສາ້ງແຜນປ້ອງກນັ
ໄພພິບດັທາໍມະຊາດ ແລະ ຮບັປະກນັວາ່ສະພາບການດ ັງ່ກາ່ວນີ ້ຈະບ່ໍເຮັດໃຫ ້ອດັຕາປະລະ
ການຮຽນເພ່ີມຂຶນ້ໃນອະນາຄດົ. 

 
ຄ. ນຍິາມການປະລະ ແລະ ການເກບັກາໍຂໍມ້ນູ 

ການກາໍນດົນຍິາມຄາໍສບັຕາ່ງໆ ແລະ ວທີິການເກບັກາໍຂໍມ້ນູເຊ່ັນ: “ການປະລະການຮຽນ”, 
“ໂຮງຮຽນປະຖມົບ່ໍສມົບນູ”, “ການສອນຫອ້ງຄວບ” ນ ັນ້ບາງຄ ັງ້ກມໍຂໍີຂ້ດັແຍງ່ກນັທາງດາ້ນຄວາມໝາຍ
ໃນເວລານາໍໃຊເ້ກບັກາໍຂໍມ້ນູຂອງພາກສວ່ນຕາ່ງໆ, ກຸມ່ຄນົ ແລະ ນຕິບິກຸຄນົໃນຂະແໜງການສຶກສາທ່ີ
ແຕກຕາ່ງກນັຢູໃ່ນລະດບັຊາດ ແລະ ສາກນົ. 

ໃນກລໍະນນີີ,້ ການໃຊນ້ຍິາມຄາໍວາ່ “ການປະລະການຮຽນ” ເຂ້ົາໃນການສາໍຫຼວດແມນ່ ກາໍນດົ
ເອົາຕາມຄາໍນຍິາມຂອງອງົການອຍຸແນດສະໂກ ຊຶ່ ງທີມງານວໄິຈກໄໍດກ້ະກຽມຢາ່ງລະອຽດ ກອ່ນການ
ລງົສາໍຫຼວດຢູພ່າກສະໜາມ ເພ່ືອຮບັປະກນັວາ່ ການນາໍໃຊຄ້ວາມໝາຍ ຄວາມສາໍຄນັ ຂອງຄາໍ
ວາ່ການປະລະການຮຽນ ແມນ່ຖກືຕອ້ງສອດຄອ່ງກບັປ້ືມຄູມ່ຕືວົຊີບ້ອກຂອງການສຶກສາ (ລາຍລະອຽດ
ເບິ່ ງເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍທີ 2). 
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ການຄດິໄລອ່ດັຕາປະລະການຮຽນ ເຊິ່ ງເປັນສວ່ນໜ່ຶງຂອງການວເິຄາະປະສິດທິພາບພາຍໃນ 
ຂອງສນູສະຖຕິິ-ເຕັກໂນໂລຊຂີາ່ວສານການສກຶສາ ສາໍລບັສາ້ງເປັນປະມວນສະຖຕິປິະຈາໍປີ ໃຫແ້ກ່
ກະຊວງສຶກສາທິການແລະກລິາ. ການຄິດໄລດ່ ັງ່ກາ່ວແມນ່ໄດປ້ະຕບິດັຕາມວທີິການ5 ຂອງສາກນົ 
(UNESCO) ແລະ ຄດິໄລຈ່າໍນວນນກັຮຽນທ່ີບ່ໍຄາ້ງຫອ້ງ ຜູທ່ີ້ບ່ໍສາມາດເລ່ືອນ ຂ ັນ້ຂຶນ້ສູລ່ະດບັສງູ
ກວາ່ໃນແຕລ່ະປີຮຽນຖດັໄປນ ັນ້ ເປັນຈາໍນວນນກັຮຽນປະລະການຮຽນ. ເພາະສະນ ັນ້, ຖາ້ວາ່ມ ີ
ນກັຮຽນຈາໍນວນ 100 ຄນົ ລງົທະບຽນເຂ້ົາຮຽນຂ ັນ້ ປ.1 ໃນສກົຮຽນທາໍອດິຂອງໂຮງຮຽນໃດໜ່ຶງ, ໃນ
ຕ ົນ້ສກົຮຽນຖດັມາ ຖາ້ວາ່ມຈີາໍນວນນກັຮຽນ 30 ຄນົ ຄາ້ງຫອ້ງ ປ.1 ແລະ ມນີກັຮຽນ ລງົທະບຽນ
ເຂ້ົາຮຽນຢູໃ່ນຂ ັນ້ ປ.2 ຈາໍນວນ 50 ຄນົ ກໝໍາຍຄວາມວາ່ມຈີາໍນວນນກັຮຽນທງັໝດົ 20 ຄນົ ປະລະ
ການຮຽນ ຍອ້ນວາ່ພວກເຂົາເຈົາ້ບ່ໍໄດມ້າລງົທະບຽນ ສບືຕ່ໍຮຽນຢູໃ່ນຂ ັນ້ ປ.2 ຂອງໂຮງຮຽນດ ັງ່ກາ່ວ. 
ມາດຕະການການຄດິໄລດ່ ັງ່ກາ່ວນີ ້ ອາດບ່ໍຄອ່ຍເໝາະສມົປານໃດ ສາໍລບັບອ່ນທ່ີມ ີ ການເຄື່ ອນຍາ້ຍ
ພາຍໃນຂອງປະຊາກອນ ທ່ີເປັນນກັຮຽນຫຼາຍ ເຊ່ັນຕວົຢາ່ງ: ຖາ້ວາ່ມນີກັຮຽນຈາກບາ້ນອຶ່ ນ ມາເຂ້ົາ
ຮຽນຮວ່ມກນັຢູໃ່ນສກົຮຽນຖດັມາຂອງໂຮງຮຽນດ ັງ່ກາ່ວ, ກໝໍາຍຄວາມວາ່ຈາໍນວນນກັຮຽນຫອ້ງ ປ.2 
ອາດມຈີາໍນວນເຖງິ 150 ຄນົ ຊຶ່ ງໃນຈາໍນວນດ ັງ່ກາ່ວນີເ້ອງ ທ່ີເປັນບນັຫາໃຫແ້ກກ່ານການຄດິໄລ ່ຈາໍ
ນວນນກັຮຽນປະລະການຮຽນ. 

ວທີິການຂອງສາກນົທ່ີເຄຍີໃຊໃ້ນການຄດິໄລ ່ ອດັຕາການປະລະການຮຽນຂອງນກັຮຽນ
ມກັລວມເອົາຈາໍນວນນກັຮຽນ “ທ່ີຍາ້ຍມາຈາກບອ່ນອື່ ນ” ເຂ້ົານາໍ. ຕວົຢາ່ງ: ນກັຮຽນທ່ີ ລງົທະບຽນ
ເຂ້ົາຮຽນໃໝໃ່ນຂ ັນ້ ປ.2 ແຕບ່ໍ່ໄດເ້ຂ້ົາຮຽນໃນຂ ັນ້ ປ.1 ຂອງສກົຮຽນຜາ່ນມາໄດຈ້ດັເຂ້ົາໃນກຸມ່ນກັຮຽນ
ທ່ີ "ຍາ້ຍມາຈາກບອ່ນອຶ່ ນ". ເຖງິແນວໃດກຕໍາມ, ຢູໃ່ນໂຮງຮຽນປະຖມົຂອງ ສປປ ລາວ ກຍໍງັບ່ໍມວີທີິ
ການໃດໆທ່ີພິສດູໃຫຮູ້ວ້າ່ ມລີາຍງານຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັຈາໍນວນນກັຮຽນ ທ່ີຍາ້ຍມາຈາກບອ່ນອື່ ນມາເຂ້ົາ
ຮຽນຢາ່ງຈະແຈງ້ ແລະ ດ ັງ່ນ ັນ້ຮາ່ງເກບັກາໍສະຖຕິກິານສຶກສາປະຈາໍປີ ຈຶ່ງບ່ໍມຂໍີມ້ນູຈາໍນວນນກັຮຽນ
ດ ັງ່ກາ່ວໄວສ້ະເພາະ ເພ່ືອຕດິຕາມພາຍຫຼງັ6. ສະນ ັນ້, ການເຄື່ ອນຍາ້ຍ ຂອງປະຊາກອນ ທ່ີຢູໃ່ນເກນ
ອາຍເຸຂ້ົາຮຽນ ແມນ່ມອີດິທິພນົຕ່ໍຜນົການຄດິໄລ ່ ອດັຕາປະລະການຮຽນ ແລະ ຈາກເຫດຜນົດ ັງ່ກາ່ວ
ເຫັນວາ່ ອດັຕາປະລະຢູໃ່ນລະດບັໂຮງຮຽນ ຈຶ່ງບ່ໍເປັນໜາ້ເຊື່ ອຖໄືດ ້ເທ່ົາທ່ີຄວນ. 

ຢູໃ່ນລະດບັປະເທດ, ການຄດິໄລອ່ດັຕາປະລະການຮຽນ ແມນ່ເຊື່ ອຖໄືດ ້ ເພາະວາ່ ການ
ເຄື່ ອນຍາ້ຍຂອງປະຊາກອນ ແມນ່ເກດີຂຶນ້ຢູພ່າຍໃນປະເທດ7 ເອງ. ແຕວ່າ່ ຢູໃ່ນລະດບັແຂວງ, ການ
ຄດິໄລກ່ໍ່ມຄີວາມໜາ້ເຊື່ ອຖ ື ຫຸຼດລງົກວາ່ລະດບັປະເທດ, ເຖງິແມນ່ວາ່ການເຄື່ ອນຍາ້ຍ ຂອງ
ປະຊາກອນສວ່ນຫຼາຍ ເກດີຂຶນ້ລະຫວາ່ງແຂວງ ຕ່ໍ ແຂວງກຕໍາມ, ຍກົເວັ້ນ ກລໍະນທ່ີີ ມກີານຍກົຍາ້ຍ
ເຂ້ົາມາໃນຕວົເມອືງໃຫຍເ່ຊ່ັນ: ຢູນ່ະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. ຄວາມໝາຍສາໍຄນັ ຂອງການເຄື່ ອນຍາ້ຍຂອງ
ປະຊາກອນພາຍໃນຂອບເຂດຂອງແຕລ່ະເມອືງນ ັນ້ ກຍໍງັມຜີນົຕ່ໍການຄິດໄລ ່ ອດັຕາປະການຮຽນໃນ

                         
5 ສຕສ ນາໍໃຊວ້ທີິການຄດິໄລຮຸ່ນ້ນກັຮຽນຕາມສດູຂອງອງົການອຍຸແນດສະໂກ (UNESCO). 
6 ສຕສ ກາໍລງັສາ້ງແຜນເພ່ືອກວມເອົາຄາໍຖາມກຽ່ວກບັນກັຮຽນທ່ີຍາ້ຍມາຈາກບອ່ນອື່ ນຢູສ່ະຖຕິິການສກຶສາໃນຄ ັງ້ໜາ້.  
7 ມກີານໄປເຮັດງານຢູປ່ະເທດໄທແຕເ່ດັກນອ້ຍບ່ໍສາມາດເຂ້ົາໂຮງຮຽນຢູໄ່ທດ ັງ່ນ ັນ້ເດັກຈະຖກືຈດັຢູໃ່ນເດັກປະລະການຮຽນ. 
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ຊ ັນ້ປະຖມົ, ຈາກເຫດຜນົນີເ້ອງ ຈຶ່ງສາມາດເວ້ົາໄດວ້າ່ການຂາດຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັ "ການຍາ້ຍມາຈາກ
ບອ່ນອຶ່ ນ" ຂອງນກັຮຽນປະຖມົທ່ີຊດັເຈນນ ັນ້ ກາຍເປັນບນັຫາໃຫແ້ກກ່ານກາໍນດົ ຄາດໝາຍຄວາມຄບື
ໜາ້ຂອງເປ້ົາໝາຍທີ 2 ຂອງສະຫດັສະວດັດາ້ນການພດັທະນາໃນຂ ັນ້ເມອືງ. 

ຢູໃ່ນລະດບັໂຮງຮຽນ, ຂໍມ້ນູການປະລະການຮຽນທ່ີເຄຍີໃຊຜ້າ່ນມາ ແມນ່ການກາໍນດົເອົາ ຕວົ
ເລກຈາໍນວນນກັຮຽນ ທ່ີລງົທະບຽນເຂ້ົາຮຽນ ໃນຂ ັນ້ຮຽນໃດໜ່ຶງ ແຕນ່ກັຮຽນດ ັງ່ກາ່ວ ອອກໂຮງຮຽນ
ກອ່ນມືປິ້ດສກົຮຽນ. ສາໍລບັໂຮງຮຽນປະຖມົບ່ໍສມົບນູ, ການໃຊຄ້າໍນຍິາມຂອງການປະລະ ການຮຽນ
ດ ັງ່ກາ່ວ ແມນ່ບ່ໍເໝາະສມົ. ຖາ້ວາ່ໂຮງຮຽນຫຼງັໜ່ຶງມແີຕ ່ ຂ ັນ້ປ.1 ແລະ ປ.2 ເທ່ົານ ັນ້ ພາຍຫຼງັທ່ີ
ນກັຮຽນຮຽນຈບົ ຂ ັນ້ ປ.2 ແລວ້ ອາດຈະບ່ໍນບັເປັນຈາໍນວນນກັຮຽນປະລະການຮຽນອກີ. ເຖງິແນວໃດ
ກຕໍາມ, ໃນລະດບັປະເທດ ໄດນ້ບັເອົາຈາໍນວນນກັຮຽນດ ັງ່ກາ່ວ ເປັນນກັຮຽນປະລະການຮຽນ ຊຶ່ ງເຫັນ
ວາ່ຖກືຕອ້ງແລວ້, ແຕອ່ງີຕາມເປ້ົາໝາຍທີ 2 ຂອງສະຫດັສະວດັ ນ ັນ້ ແມນ່ເດັກທກຸຄນົຕອ້ງໄດຮ້ຽນ
ຈບົຫາ້ຂ ັນ້ຮຽນຂອງຊ ັນ້ປະຖມົສຶກສາ. 

ຈາກການລງົສາໍຫລວດຢູພ່າກສະໜາມໃນຄ ັງ້ນີພ້ບົວາ່ ອາໍນວຍການໂຮງຮຽນປະຖມົ ບ່ໍມ ີ
ຄວາມເຂ້ົາໃຈຢາ່ງເລິກເຊິ່ ງ ຕ່ໍວທີິການເກບັກາໍຂໍມ້ນູສະຖຕິໃິນໂຮງຮຽນຂອງຕນົຊຶ່ ງພວົພນັເຖງິຄວາມ
ຖກືຕອ້ງ ແລະ ສອດຄອ່ງ ກບັລະບບົການເກບັກາໍຂໍມ້ນູຂອງຫອ້ງການສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາ
ເມອືງ (ສກມ). ຈາກຫຼກັຖານປຽບທຽບຂອງຂໍມ້ນູ ທ່ີມຢີູໃ່ນຫອ້ງການ ສກມ ກບັຂໍມ້ນູທ່ີມຢີູໃ່ນ
ໂຮງຮຽນ ຍງັເຫັນວາ່ ບ່ໍເປັນລະບບົສອດຄອ່ງກນັ. ຊຶ່ ງໃນນີ,້ ການເຄື່ ອນຍາ້ຍຂອງປະຊາກອນເປັນ
ບນັຫາໃໝ ່ ຕ່ໍລະບບົການເກບັກາໍຂໍມ້ນູນກັຮຽນປະລະການຮຽນ ແລະ ພະນກັງານ ສກມ ເອງກຍໍງັບ່ໍ
ໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົກຽ່ວກບັ ວທີິການເກບັກາໍຂໍມ້ນູນກັຮຽນທ່ີຍາ້ຍມາຈາກບອ່ນອື່ ນ. ພະນກັງານ 
ສກມ ກຍໍງັມກີານຍກົຍາ້ຍໜາ້ທ່ີກນັພາຍໃນສງູ ຊຶ່ ງເຮັດໃຫຜູ້ທ່ີ້ໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົກຽ່ວກບັລະບບົ
ຄຸມ້ຄອງຖານຂໍມ້ນູແລວ້ພດັຖກືມອບໜາ້ທ່ີໃໝ ່ແລະ ມອບໝາບໃຫພ້ະນກັງານ ສກມ ໃໝ ່ທ່ີບ່ໍໄດຮ້ບັ
ການອບົຮມົມາເຮັດໜາ້ທ່ີແທນ. 

ຍອ້ນສາເຫດຕາ່ງໆ ທ່ີໄດກ້າ່ວມານ ັນ້ ຈຶ່ງມຜີນົກະທບົຫລາຍຢາ່ງຕາມມາເຊ່ັນ: ການລາຍງານ 
ສະຖຕິຈິາກໂຮງຮຽນມຄີວາມຄາດເຄື່ ອນ ທາງດາ້ນຕວົເລກບ່ໍຊດັເຈນ, ອາໍນວຍການໂຮງຮຽນປະຖມົ 
ຈາໍນວນໜ່ຶງ ບ່ໍເຂ້ົາໃຈຄວາມໝາຍຂອງການປະລະການຮຽນຂອງເດັກຢາ່ງຖກືຕອ້ງ, ມຄີວາມສບັສນົ
ກນັລະຫວາ່ງການອອກໂຮງຮຽນຊ ົ່ວຄາວຂອງເດັກ ແລະ ມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການເກບັກາໍ ຂໍມ້ນູ
ສະຖຕິນິກັຮຽນປະລະການຮຽນ. ຫອ້ງການ ສກມ ຍງັຂາດບກຸຄະລາກອນທ່ີມຄີວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ
ໃນການເກບັກາໍຂໍມ້ນູສະຖຕິິການປະລະການຮຽນ. 
 
ຂໍແ້ນະນາໍ: 

1. ຄວນເພ່ິມການຝຶກອບົຮມົວທີິການເກບັກາໍສະຖຕິ ິໃຫແ້ກພ່ະນກັງານຈາກພະແນກສກຶສາທິການ 
ແລະ ກລິາແຂວງ, ຫອ້ງການສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາເມອືງ ແລະ ອາໍນວຍການໂຮງຮຽນ
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ປະຖມົ ໃນທົ່ວປະເທດ ເພ່ືອເຮັດໃຫສ້ະຖຕິຂໍິມ້ນູທ່ີເກບັກາໍໄດນ້ ັນ້ ມຄີວາມໜາ້ເຊ່ອືຖໄືດ ້ແລະ 
ມກີານຕດິຕາມປະເມນີຜນົຫຼງັຈາກຜາ່ນການຝຶກອບົຮມົແລວ້. 

2. ການຝຶກອບົຮມົການນາໍໃຊຄູ້ມ່ ື ການຄດິໄລຕ່ວົຊີບ້ອກ ຂອງສນູສະຖຕິິ-ເຕັກໂນໂລຊຂໍີມ້ນູ
ຂາ່ວສານການສຶກສາ ທ່ີມຢີູແ່ລວ້ນ ັນ້ຄວນລວມເອົາຄາໍນຍິາມ “ອດັຕາປະລະການຮຽນ”, 
"ອດັຕາລອດເຫືຼອ", ແລະ “ນກັຮຽນທ່ີຍາ້ຍມາຈາກບອ່ນອື່ ນ” ເຂ້ົານາໍ ໃນນີຄ້ວນແນະນາໍວທີິ
ການຄດິໄລ ່ແລະ ໃສລ່ະຫດັຈາໍນວນ “ນກັຮຽນທ່ີຍາ້ຍມາຈາກບອ່ນອື່ ນ8” ໄວໃ້ນປ້ືມດ ັງ່ກາ່ວ. 

3. ຄວນມກີານຕິດຕາມກວດກາຈາກພາຍນອກ ກຽ່ວກບັການເກບັກາໍຂໍມ້ນູ ເພ່ືອເຮັດໃຫຂໍ້ມ້ນູ ມີ
ຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖກືວາ່ເກົ່ າ; ຄວນທບົທວນຄນືເລ້ືອຍໆ ກຽ່ວກບັການເກບັກາໍສະຖຕິ ິ ຂອງ
ນກັຮຽນໃນແຕລ່ະໄລຍະເວລາເຊ່ັນ: (ຕ ົນ້ສກົຮຽນ, ກາງສກົຮຽນ ແລະ ທາ້ຍສກົຮຽນ); ຄວນ
ເບິ່ ງຄນືຄວາມເປັນເອກະພາບກນັ ລະຫວາ່ງຫອ້ງການສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາເມອືງ ກບັ
ໂຮງຮຽນ ກອ່ນການສ ົ່ງຂໍມ້ນູໃຫພ້ະແນກສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາແຂວງ. ໃນນີ ້ ຄວນມີ
ລະບບົຕິດຕາມບນັທຶກລະອຽດການຍກົຍາ້ຍຂອງນກັຮຽນຈາກໂຮງຮຽນໜ່ຶງຫາອກີໂຮງຮຽນໜ່ຶງ 
ກອ່ນການຮຽນຈບົຫາ້ຂ ັນ້ຮຽນຂອງຊ ັນ້ປະຖມົ. 

  

                         
8 ສຕສ ກາໍລງັສາ້ງແຜນເພ່ືອກວມເອົາການນບັຈາໍນວນນກັຮຽນທ່ີຍາ້ຍມາຈາກບອ່ນອື່ ນໃນຂ ັນ້ປະຖມົຢູໃ່ນສະຖຕິິການສກຶສາປີ 2012/13. 
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7. ແຜນປະຕບິດັງານ ກຽ່ວກບັການຫຸຼດຜອ່ນອດັຕາປະລະການຮຽນໃນຊ ັນ້ປະຖມົ 
ກ. ສາຍເຫດພາຍໃນ 

ແຕລ່ະຫອ້ງການສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາເມອືງ ຄວນມກີານກາໍນດົໂຮງຮຽນທ່ີ ຂາດເຂນີ
ຫອ້ງຮຽນ/ຄ ູ ແລະ ວາງແຜນຄວາມຕອ້ງການ ໃຫໂ້ດຍສອດຄອ່ງກບັນະໂຍບາຍ ກຸມ່ບາ້ນພດັທະນາ
ຂອງແຂວງ. ແຜນຄວາມຕອ້ງການດ ັງ່ກາ່ວນີ ້ກຄໍວນໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັແຜນງານຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນ ທ່ີ
ບ່ໍໄດມ້າດຖານໃຫກ້າ້ວໄປສູມ່າດຕະຖານຕ ໍາ່ສດຸຂອງໂຮງຮຽນຄນຸນະພາບ ຂອງໂຄງການການສກຶສາ
ເພ່ືອທກຸຄນົ-ກອງທຶນເລ່ັງລດັ. ກມົອະນບຸານ ແລະ ປະຖມົສກຶສາ ແລະ ກມົສາ້ງຄ ູຄວນຮວ່ມກນັທບົ
ທວນຄນືຈາໍນວນໂກຕາ້ການສາ້ງຄປູະຖມົ ເພ່ືອຮບັປະກນັໃຫມ້ຄີສູອນຊ ັນ້ປະຖມົຢາ່ງພຽງພໍ. ຄວນທບົ
ທວນຄນືການສບັຊອ້ນຄໃູຫໄ້ປຕາມແຜນແມບ່ດົຂອງການສາ້ງຄ ູ ໂດຍມກີານສຶກສາເບິ່ ງຕື່ ມການນາໍ
ເອົາວຊິາການສອນຫອ້ງຄວບ ແລະ ວຊິາສະຖຕິກິານສກຶສາເຂ້ົາສອນໃຫນ້ກັຮຽນຄຢູາ່ງພຽງພໍ ລວມ
ທງັນະໂຍບາຍ ແລະ ວທີິການສະໜບັສະໜນູ ຄທ່ີູສອນຢູເ່ຂດຫາ່ງໄກສອກຫີຼກ ໃຫສ້າມາດປະຕບິດັ
ໄດ.້ ຄວນຖອດຖອນບດົຮຽນ ກຽ່ວກບັການສາ້ງຄຊູນົເຜ່ົາ ແລະ ການສບັຊອ້ນຄຊູນົເຜ່ົາ ໄປສອນຢູ່
ເຂດຫາ່ງໄກສອກຫີຼກຂອງໂຄງການການສກຶສາຂ ັນ້ພ້ືນຖານລາວ-ອດົສະຕາລີ (LABEP). ຄວນມີ
ການປຶກສາຫາລືແລກປ່ຽນບດົຮຽນກບັຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາ ກຽ່ວກບັການໃຫທຶ້ນການສກຶສາແກເ່ດັກ ທ່ີມ ີ
ຄວາມສຽ່ງທ່ີຈະປະລະການຮຽນ ໂດຍອງີໃສບ່ດົຮຽນອນັດຈີາກ ອງົການທ່ີບ່ໍສງັກດັລດັເຊ່ັນ: ຣມູທຣູດີ 
(Room to Read), ແພລນ ອນິເຕນີາເຊນິແນວ (Plan International) ແລະ ກອງທຶນພດັທະນາ
ການສກຶສາ (EDF). 

ເພ່ືອປບັປງຸຄນຸນະພາບຂອງການສຶກສາໃນຊ ັນ້ປະຖມົ ກະຊວງສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາ 
ແລະ ຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາ ຄວນຊຸກຍູໃ້ຫກ້ານນາໍຂ ັນ້ສງູຊວ່ຍອະທິບາຍການພວົພນັກນັລະຫວາ່ງ ທຶນ
ບໍລິຫານໂຮງຮຽນ ແລະ ຜນົສາໍເລັດ ຂອງເປ້ົາໝາຍທີ 2 ຂອງສະຫດັສະວດັດາ້ນການພດັທະນາ. 
ຄວນຈດັສນັງບົປະມານບໍລິຫານທ່ີບ່ໍແມນ່ເງນິເດອືນ ຂອງຫອ້ງການສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາເມອືງ 
(ສກມ) ເພ່ືອເປັນການຊຸກຍູພ້ະນກັງານຂອງຕນົລງົຕິດຕາມໂຮງຮຽນ ແລະ ຄະນະພດັທະນາການສຶກ
ສາຂ ັນ້ບາ້ນເປັນປະຈາໍ. ພະນກັງານຫອ້ງການສຶກສາທິການແລະກລິາເມອືງ ຕອ້ງສາ້ງແຜນລະບບົ
ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ ໃນລະດບັໂຮງຮຽນ ເພ່ືອຊວ່ຍໃຫຜູ້ອ້າໍນວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູ
ສອນ ໄດຮ້ຽນຮູຄ້ວາມສາໍຄນັ ຂອງວທີິການບນັທຶກສະຖຕິຕິາ່ງໆ. ພະນກັງານ ສກມ ຍງັມຄີວາມ
ຕອ້ງການໃນການ ສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດ ເພ່ືອເຮັດໃຫພ້ວກເຂົາເຈົາ້ປະຕບິດັໜາ້ທ່ີຂອງຕນົໃຫດ້ຂີຶນ້. 

ການປກຸລະດມົຊຸມຊນົໃຫມ້ສີວ່ນຮວ່ມໃນວຽກງານສກຶສາ ຄວນມກີານຈດັການຝຶກອບົຮມົກຽ່ວ
ກບັພາລະບດົບາດ ແລະ ໜາ້ທ່ີໃຫຄ້ະນະພດັທະນາການສຶກສາຂ ັນ້ບາ້ນ ຢາ່ງເປັນປະຈາໍ (ປີລະສອງ
ຄ ັງ້ ສາໍລບັຄະນະພດັທະນາການສຶກສາຂ ັນ້ບາ້ນທ່ີຍງັບ່ໍເຂັມ້ແຂງເທ່ົາທ່ີຄວນ) ພອ້ມດວ້ຍ ການ
ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົປະຈາໍປີ. ການປກຸລະດມົຊຸມຊນົ ແມນ່ລວມທງັການໂຄສະນາຂນົຂວາຍ 
ທາງດາ້ນການສຶກສາຜາ່ນສື່ ຕາ່ງໆ ໃຫທ້ ົ່ວເຖງິ ເພ່ືອສາ້ງຄວາມເຂ້ົາໃຈກຽ່ວກບັວຽກງານສຶກສາ (ອາດ
ຈະຍກົເອົາຫວົຂໍໃ້ດໜ່ຶງ ທາງດາ້ນການສກຶສາເຊ່ັນ: ຄາໍສ ັ່ງແນະນາໍຕາ່ງໆ). ຄະນະພດັທະນາການສຶກ
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ສາຂ ັນ້ບາ້ນ ແລະ ໂຮງຮຽນ ຕອ້ງເຮັດວຽກຮວ່ມກນັກບັພ່ໍແມນ່ນກັຮຽນ ເພ່ືອແກໄ້ຂບນັຫາຢາເສບຕດິ 
(ພດັທະນາບາ້ນໃຫກ້າຍເປັນບາ້ນປອດຄະດ,ີ ໂຮງຮຽນ ແລະ ຜູຮ້ບັຜິດຊອບກຽ່ວກບັ ໂຄງການ
ອາຫານໂລກ ຕອ້ງໃຫມ້ປ້ືີມຄູມ່ໃືນການຝຶກອບົຮມົການຕິດຕາມນກັຮຽນ ທ່ີຢູໃ່ນເກນອາຍເຸຂ້ົາຮຽນ 
ແລະ ທບົທວນນະໂຍບາຍ ຂອງໂຄງການອາຫານໂລກ ກຽ່ວກບັມາດຕະການໃນການຮບັເບັຍ້ລຽ້ງ
ອາຫານ. ເພ່ືອຫີຼກລຽ້ງ ການເຈບັເປັນທາງດາ້ນສຂຸະພາບ ກະຊວງສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາ ຕອ້ງ
ເຮັດວຽກຮວ່ມກນັກບັກະຊວງສາທາລະນະສກຸ ເພ່ືອທບົທວນນະໂຍບາຍກຽ່ວກບັສຂຸະພາບໃນ
ໂຮງຮຽນ. ຄະນະພດັທະນາການສກຶສາຂ ັນ້ບາ້ນ ຕອ້ງໂຄສະນາເຜີຍແຜໃ່ຫພ່ໍ້ແມນ່ກັຮຽນຮູ ້ ແລະ 
ເຂ້ົາໃຈເຖງິຄວາມສາໍຄນັ ຂອງເກນອາຍເຸຂ້ົາໂຮງຮຽນໃນຊ ັນ້ປະຖມົສຶກສາ. 

ຕອ້ງສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກກ່ານບໍລິຫານເພ່ືອເຮັດໃຫກ້ານຕິດຕາມຄວາມຄບືໜາ້ຂອງເປ້ົາ
ໝາຍທີ 2 ຂອງສະຫດັສະວດັດາ້ນການພດັທະນາໃຫດ້ຂີຶນ້ຕ່ມື. ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ຕອ້ງລວມ
ທງັການຝຶກອບົຮມົກຽ່ວກບັການຕດິຕາມ, ການເກບັກາໍຂໍມ້ນູ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງນກັຮຽນ ນບັແຕຂ່ ັນ້
ສນູກາງຮອດຂ ັນ້ທອ້ງຖິ່ນ ລວມທງັສບືຕ່ໍຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ. ຄວນສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດໃຫ້
ແກພ່ະນກັງານ ສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາເມອືງ ເພ່ືອໃຫພ້ວກເຂົາຊຸກຍູຄ້ະນະພດັທະນາການສຶກສາ
ຂ ັນ້ບາ້ນ ສືບຕ່ໍປະຕິບດັໜາ້ທ່ີຂອງຕນົໃຫສ້າໍເລັດ. ພະນກັງານສຶກສາທິການ ແລະກລິາເມອືງ ຄວນ
ກວດກາຈາໍນວນຄະນະພດັທະນາການສຶກສາຂ ັນ້ບາ້ນ ທ່ີຍງັບ່ໍທນັໄດເ້ຂ້ົາຮວ່ມຝຶກອບົຮມົ ແລະ ຂຶນ້
ແຜນຝຶກອບົຮມົໃຫພ້ວກເຂົາເຈົາ້ໃນລະຫວາ່ງສກົປີຮຽນ ແລວ້ ຈາກນ ັນ້ຄວນມກີານຕດິຕາມ ການ
ປະຕິບດັວຽກງານຂອງພວກເຂົາເປັນປະຈາໍ. 

ບນັດາກດິຈະກາໍຕາ່ງໆ ຂອງໂຄງການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດ ໃນຕ່ໍໜາ້ ຕອ້ງໄດສ້ບືຕ່ໍຈດັຕ ັງ້
ປະຕິບດັ ຢູໃ່ນຂ ັນ້ໂຮງຮຽນ ແລະ ຂ ັນ້ສກຶສາທິການແລະກລິາເມອືງ ເພ່ືອໃຫພ້ວກເຂົາເຈົາ້ມຄີວາມ
ສາມາດໃນການຕິດຕາມໂຮງຮຽນ ໃຫດ້ຂີຶນ້ກວາ່ເກົ່ າ. ການຈດັສນັ ງບົປະມານໃນຂ ັນ້ສນູກາງ ຕອ້ງ
ຕອບສະໜອງການຝຶກອບົຮມົ ອາໍນວຍການໂຮງຮຽນປະຖມົໃໝ ່ໃນການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ ໃຫ້
ຫຼາຍຂຶນ້ ລວມທງັການສາ້ງແຜນການ ໃນການປບັປງຸການຄຸມ້ຄອງສະຖຕິິຂອງໂຮງຮຽນ. 

ຫວົຂໍຂ້ອງຊຸດຝຶກອບົຮມົ ໃຫແ້ກຄ່ະນະພດັທະນາການສກຶສາຂ ັນ້ບາ້ນ ຄວນສບືຕ່ໍແກໄ້ຂບນັຫາ 
ໃນຕ່ໍໜາ້ ກຽ່ວກບັການຮຽນຈບົຊ ັນ້ປະຖມົຂອງເດັກ ຖາ້ວາ່ມນີກັຮຽນທ່ີມອີາຍແຸກເ່ກນີອາຍເຸຂ້ົາຮຽນ 6 
ປີ ຄະນະພດັທະນາການສຶກສາຂ ັນ້ບາ້ນ ກຄໍວນມວີທີິການຊຸກຍູໃ້ຫເ້ຂົາເຈົາ້ໃຫຮ້ຽນຈນົຈບົຊ ັນ້ປະຖມົ. 
ຄວນທບົທວນນະໂຍບາຍຂອງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ໃຫເ້ຂັມ້ແຂງສອດຄອ່ງກບັການສກຶສາ ໃນ
ໂຮງຮຽນ ເພ່ືອອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກນ່ກັຮຽນທ່ີມອີາຍເຸກນີ 10 ປີ ໄດສ້ບືຕ່ໍເຂ້ົາຮຽນ ຢູໃ່ນ
ສາຍການສກຶສານອກໂຮງຮຽນໄດ.້ 
 
ຂ. ສາຍເຫດພາຍນອກ                                               

ຂະແໜງການສຶກສາ ຄວນຊອກຫາວທີິການປະສານງານກບັຂະແໜງການອື່ ນໆຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້ 
ເພ່ືອຮວ່ມກນັແກໄ້ຂການແຕກໂຕນທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ລະຫວາ່ງເຂດຕວົເມອືງ ແລະ 
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ຊນົນະບດົ ໃນຊວ່ງທ່ີມກີານເຕບີໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ເພ່ືອແກໄ້ຂການຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກ. 
ຫອ້ງການສຶກສາທິການແລະກລິາເມອືງ ຄວນທບົທວນຄນືທ່ີຕ ັງ້ຂອງໂຮງຮຽນໃນປດັຈບຸນັ ແລະ 
ຄວາມຕອ້ງການໃນອະນາຄດົ ເພ່ືອປບັປງຸໃຫມ້ນັສອດຄອ່ງກບັນະໂຍບາຍຂອງກຸມ່ບາ້ນ. ຫອ້ງການ
ສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາເມອືງ ຕອ້ງໄດສ້າ້ງແຜນໃນການກາໍນດົທ່ີຕ ັງ້ຂອງໂຮງຮຽນ ໂດຍຄາໍນງຶເຖງິ 
ການຂາດເຂນີຫອ້ງຮຽນ ແລະ ຄສູອນໃນແຕລ່ະບາ້ນ. ຂະແໜງການສຶກສາ ຄວນຖອດຖອນບດົຮຽນ
ກບັຂະແໜງການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງອື່ ນໆ ເພ່ືອກາໍນດົການນາໍໃຊນ້ະໂຍບາຍ ຂອງກຸມ່ບາ້ນ ໃນການ
ພດັທະນາການສຶກສາຈນົເຖງິປດັຈບຸນັ ແລະ ເພ່ືອກາໍນດົກນົໄກການສະໜບັສະໜນູເພ່ີມເຕມີ ເພ່ືອ
ຮບັປະກນັການບນັລເຸປ້ົາໝາຍທີ 2 ຂອງສະຫດັສະວດັດາ້ນການພດັທະນາ. 

ຄະນະກາໍມະການປກົປ້ອງ ແລະ ຄຸມ້ຄອງໄພພີບດັທາໍມະຊາດ ຄວນເຮັດວຽກຮວ່ມກນັກບັ 
ຂະແໜງການອື່ ນໆ ໃນການສາ້ງແຜນຍດຸທະສາດແຫງ່ຊາດການປກົປ້ອງ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຄວາມສຽ່ງຕ່ໍ
ໄພພິບດັທາໍມະຊາດ. ປຶກສາຫາລື ກບັໜວ່ຍງານວິຊາການຂະແໜງການສກຶສາ ເພາະວາ່ຍງັມຄີວາມ
ຕອ້ງການຄວາມຊວ່ຍເຫືຼອ ຈາກຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາຕື່ ມເພ່ືອຕອບສະໜອງ ຕ່ໍຜນົກະທບົຂອງໄພພິບດັທາໍ
ມະຊາດ. ຄະນະຮບັຜິດຊອບ ຕ່ໍໄພພີບດັທາໍມະຊາດ ຈະມຄີວາມສາມາດຮບັປະກນັວາ່ ແຜນຍດຸທະ
ສາດແຫງ່ຊາດໃນການຄຸມ້ຄອງ ຄວາມສຽ່ງຕ່ໍໄພພິບດັທາໍມະຊາດ ຈະສາມາດແກໄ້ຂກນົໄກຕາ່ງໆ 
ຢາ່ງມປີະສດິຜນົ ເພ່ືອຫຸຼດຜອ່ນຄວາມເສຍຫາຍ ຕ່ໍຂະແໜງການສກຶສາ. ຄະນະຮບັຜິດຊອບສາມາດ
ສະໜອງຄາໍແນະນາໍ ໃນການກາໍນດົທ່ີຕ ັງ້ຂອງໂຮງຮຽນ ທ່ີສາມາດນາໍໃຊເ້ປັນສນູອບົພະຍບົ ລວມທງັ
ການຕດິຕ ັງ້ ສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃນສນູດ ັງ່ກາ່ວ. 
 
ຄ. ນຍິາມການປະລະ ແລະ ການເກບັກາໍຂໍມ້ນູ 

ສິ່ ງທ່ີສາໍຄນັຮບີດວ່ນທ່ີສດຸແມນ່ ການກາໍນດົນຍິາມຂອງຄາໍສບັທ່ີສາໍຄນັຂອງການສກຶສາ ແລະ 
ຊີແ້ຈງໃຫຜູ້ບໍ້ລິຫານການສຶກສາທກຸຂ ັນ້ຮບັຊາບນາໍ ເພ່ືອເຮັດໃຫກ້ານເກບັກາໍຂໍມ້ນູມຄີວາມຊດັເຈນຄບົ
ຖວ້ນສາມາດນາໍໄປໃຊໃ້ນວໄິຈບນັຫາຕາ່ງໆທ່ີເກດີຂຶນ້ໄດ ້ ແນໃສຮ່ບັໃຊກ້ານວາງແຜນການໃຫມ້ຄີວາມ
ຖກືຕອ້ງຊດັເຈນເພ່ືອແກໄ້ຂບນັຫາໃຫທ້ນັການ. ນຍິາມຄາໍສບັດ ັງ່ກາ່ວນ ັນ້ ຕອ້ງລວມທງັ “ນກັຮຽນທ່ີ
ຍາ້ຍມາຈາກບອ່ນອື່ ນ”, ”ການປະລະການຮຽນ” ແລະ ອື່ ນໆ. ຈາກນ ັນ້, ແບບຟອມເກບັກາໍຂໍມ້ນູ
ສະຖຕິກິານສກຶສາຈຶ່ງຄວນມຂໍີມ້ນູກຽ່ວກບັຈາໍນວນ “ນກັຮຽນທ່ີຍາ້ຍມາຈາກບອ່ນອື່ ນ” ໄວນ້າໍ ເພ່ືອເຮັດ
ໃຫກ້ານຄິດໄລອ່ດັຕາການປະລະການຮຽນ ມຄີວາມຊດັເຈນຂຶນ້ຕື່ ມ. ໜາ້ວຽກດ ັງ່ກາ່ວນີ ້ ຕອ້ງຈດັເຂ້ົາ
ໃນແຜນປບັປງຸສະຖຕິກິານສກຶສາໃນສກົຮຽນ 2012-13. ສາໍລບັສະຖຕິິການສກຶສາ ສກົຮຽນ 2011-
12 ຄວນເລ່ັງລດັຈດັລຽງຕວົຊີບ້ອກຫຼກັຕາ່ງໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັເປ້ົາໝາຍ 2 ແລະ 3 ຂອງສະຫດັສະວດັ
ດາ້ນການພດັທະນາ (ປະສດິທິພາບພາຍໃນ) ແລວ້ໃຫສ້ນູສະຖຕິິ-ເຕັກໂນໂລຊຂີາ່ວສານການສຶກສາ 
ຈດັເປັນບນັຊຕີວົຊີບ້ອກກອ່ນທາ້ຍສກົຮຽນເພ່ືອສງັລວມເປັນບລິຸມະສດິ ແລະ ຮບັໃຊກ້ານວິເຄາະ
ຕາ່ງໆ. 
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ຄວນທບົທວນຄນື ຈາໍນວນພະນກັງານວຊິາການສະຖຕິ ິ ຂອງພະແນກສກຶສາທິການ ແລະ 
ກລິາແຂວງ (ສກຂ), ຫອ້ງການສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາເມອືງ (ສກມ) ແລະ ອາໍນວຍການໂຮງຮຽນ
ປະຖມົໃນທົ່ວປະເທດ ທ່ີໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົໄປແລວ້ນ ັນ້ ເພ່ືອສບືຕ່ໍຝຶກອບົຮມົວທີິການເກບັກາໍຂໍມ້ນູ 
ໃຫເ້ຂົາເຈົາ້ສາມາດປບັປງຸຂໍມ້ນູໃຫມ້ຄີວາມໜາ້ເຊື່ ອຖໄືດ.້ ທບົທວນຄນືແຜນຝຶກອບົຮມົຂອງສນູສະຖຕິິ-
ເຕັກໂນໂລຊຂີາ່ວສານການສກຶສາ (ສຕສ) ພາຍໃຕແ້ຜນງານໂຄງການການສກຶສາເພ່ືອທກຸຄນົ-ກອງ
ທຶນເລ່ັງລດັ ເພ່ືອຮບັປະກນັການຝຶກອບົຮມົຕື່ ມໃຫຜູ້ຮ້ບັຜິດຊອບສະຖຕິໃິນຂ ັນ້ໂຮງຮຽນ ແລະ 
ພະນກັງານສະຖຕິິຂອງ ສກມ ໃຫທ້ ົ່ວເຖງິ. ກວດກາການເກບັກາໍຂໍມ້ນູຕວົຈງິໃນຂ ັນ້ ສກຂ, ຫອ້ງການ 
ສກມ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ບາ້ນ ດວ້ຍວທີິການສຸມ່ຕວົຢາ່ງ ແລະ ມກີານຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົການ
ຝຶກອບົຮມົນ ັນ້. ຖາ້ເຮັດໄດຄ້ແືນວນີ ້ ແມນ່ຈະຊວ່ຍໃຫຫ້ອ້ງການ ສກມ ມຂໍີມ້ນູຂອງອາໍນວຍການ
ໂຮງຮຽນ, ຂໍມ້ນູການຍກົຍາ້ຍຄ ູ ແລະ ການທດົແທນຄ.ູ ນອກຈາກນ ັນ້ ກມົກວດກາກຄໍວນມກີານ
ຕດິຕາມຢາ່ງປກົກະຕິກຽ່ວກບັຂໍມ້ນູດ ັງ່ກາ່ວເພ່ືອຮບັປະກນັຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖຂືຶນ້ຕື່ ມຂອງຂໍມ້ນູທ່ີມຢີູ.່ 
ພອ້ມດຽວກນັນີ ້ສຕສ ກຄໍວນມກີານທບົທວນຄນືກຽ່ວກບັ ຂະບວນການເກບັກາໍຂໍມ້ນູ (ໃນໄລຍະເລ່ີມ
ຕ ົນ້ສກົຮຽນ, ກາງສກົຮຽນ ແລະ ໃນໄລຍະທາ້ຍສກົຮຽນ), ລະບບົຕດິຕາມການເຄື່ ອນຍາ້ຍຂອງ
ປະຊາກອນເດັກທ່ີຢູໃ່ນເກນອາຍເຸຂ້ົາຮຽນ. 

ທກຸໆແຜນປະຕບິດັງານ ແມນ່ມຄີວາມຕອ້ງການທາງດາ້ນງບົປະມານ. ເປັນທ່ີຮູກ້ນັດແີລວ້ວາ່ 
ເພ່ືອຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຕາມຂໍແ້ນະນາໍຕາ່ງໆເຫ່ົຼານ ັນ້ ໂດຍຜາ່ນແຜນປະຕິບດັງານທ່ີວາງອອກນ ັນ້ຈະຕອ້ງ
ໄດມ້ກີານເພ່ີມງບົປະມານຂຶນ້ເຊ່ັນ: ງບົປະມານທ່ີເປັນເງນິເດອືນ ແລະ ບ່ໍແມນ່ເງນິເດອືນ. ຊຶ່ ງຕ່ໍໄປນີ ້
ແມນ່ຕອ້ງໄດເ້ອົາໃຈໃສກ່ານເກບັກາໍຂໍມ້ນູຢາ່ງລະອຽດຊດັເຈນ ເພ່ືອແນໃສຮ່ບັປະກນັການຄດິໄລ່
ງບົປະມານຕາມມນູຄາ່ຫວົໜວ່ຍ ເພ່ືອສະໜບັສະໜນູການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັແຜນໃຫຄ້ບົຖວ້ນ. 
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ພາກທີ II. ການແຈກຢາຍປ້ືມແບບຮຽນ ແລະ ຄູມ່ຄື ູ
 
1. ປະຫວດັຄວາມເປັນມາຂອງການແຈກຢາຍປ້ືມແບບຮຽນ - ຄູມ່ຄື ູ

ການສະໜອງປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄື ູໃນຫຼາຍປີຜາ່ນມາແມນ່ຜາ່ນສອງຊອ່ງທາງຄື: ຜາ່ນກະຊວງ
ສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາ ແລະ ຜາ່ນການສະໜບັສະໜນູຂອງໂຄງການຕາ່ງໆ. ໂຄງການທ່ີໃຫກ້ານ
ສະໜບັສະໜນູການແຈກຢາຍປ້ືມແບບຮຽນສາໍລບັຊ ັນ້ປະຖມົໃນທົ່ວປະເທດຫວາ່ງບ່ໍດນົມານີມ້ໂີຄງການ 
EDP II, BEGP ແລະ EQIP II ແລະ ສາໍລບັຊ ັນ້ມດັທະຍມົຕອນຕ ົນ້ ແມນ່ໂຄງການ BESDP. 
ອງົການ KOICA ກໍ່ໄດໃ້ຫກ້ານສະໜບັສະໜນູ ການແຈກຢາຍປ້ືມສາໍລບັຊ ັນ້ມດັທະຍມົເຊ່ັນດຽວກນັ 
ໂດຍຜາ່ນກມົແຜນການແລະການຮວ່ມມ ື ແລະ ກມົມດັທະຍມົສກຶສາ ແຕບ່ໍ່ມຄີວາມຊດັເຈນວາ່ແມນ່
ຜາ່ນລະບບົຂອງກມົການເງນິ/ກະຊວງສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາ ຫືຼ ບ່ໍ, ເບິ່ ງຄວືາ່ໂຄງການໄດໃ້ຫກ້ານ
ສະໜບັສະໜນູໂດຍກງົ ໂດຍຜາ່ນແຜນແຈກຢາຍປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄືຂູອງກມົມດັທະຍມົສຶກສາ. 

ບນັດາໂຄງການດ ັງ່ກາ່ວ ໄດມ້ກີານຄຸມ້ຄອງແຈກຢາຍປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄື ູ ໃນຫຼາຍໆວທີິທ່ີ
ແຕກຕາ່ງກນັ. ໂຄງການ BEGP ໄດເ້ຮັດການປະມນູສາກນົໃນການຈດັພິມ ແລະ ແຈກຢາຍ ຊຶ່ ງໃນ
ນີໂ້ຮງພິມທ່ີໄດຊ້ະນະການປະມນູ ເປັນຜູບ້ນັຈປ້ືຸມດ ັງ່ກາ່ວໃສແ່ກດັແລວ້ຈດັສ ົ່ງໃຫແ້ຕລ່ະໂຮງຮຽນໂດຍ
ກງົ. ໂຄງການ BESDP ກໍ່ຜາ່ນການປະມນູສາກນົເຊ່ັນດຽວກນັ ແຕກ່ານຈດັສ ົ່ງປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄືູ
ນ ັນ້ຮອດແຕພ່ະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາແຂວງເທ່ົານ ັນ້. 

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາ ກໍ່ໄດສ້ະໜອງປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄືເູຊ່ັນດຽວກນັ ໂດຍນາໍໃຊ້
ລດັວສິາຫະກດິໂຮງພິມສຶກສາ ແລະ ສາງກະຊວງສກຶສາທິການ. ພາຍໃຕລ້ະບບົດ ັງ່ກາ່ວນີ,້ ກມົ
ຕາ່ງໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ຈະເປັນຜູກ້າໍນດົຈາໍນວນຄວາມຕອ້ງການປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄື ູໂດຍນາໍໃຊຂໍ້ມ້ນູຈາກ
ສນູສະຖຕິິ-ເຕັກໂນໂລຊຂີາ່ວສານການສກຶສາ ແລວ້ສ ົ່ງໃຫພ້ະແນກຄຸມ້ຄອງຊບັສິນ-ສະໜອງວດັສະດ/ຸ
ກມົການເງນິ ເພ່ືອສ ົ່ງບນັຊຄີວາມຕອ້ງການປ້ືມດ ັງ່ກາ່ວນ ັນ້ໄປໃຫລ້ດັວສິາຫະກດິໂຮງພິມສກຶສາເປັນຜູ້
ຈດັພິມແລວ້ສ ົ່ງຕ່ໍໄປຍງັສາງກະຊວງສກຶສາທິການ, ຈາກນ ັນ້ ສາງເປັນຜູຂ້ຶນ້ແຜນຈດັສ ົ່ງໄປຫາພະແນກ
ສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາແຂວງ (ສກຂ), ສກຂ ສ ົ່ງຕ່ໍໃຫຫ້ອ້ງການສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາເມອືງ 
(ສກມ), ສດຸທາ້ຍຫອ້ງການ ສກມ ເປັນຜູຈ້ດັສ ົ່ງຕ່ໍໄປໃຫແ້ຕລ່ະໂຮງຮຽນປະຖມົ (ດ ັງ່ແຜນວາດລຸມ່ນີ)້. 
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ໂຄງການທາໍອດິ ທ່ີໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູການແຈກຢາຍປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄືສູາໍລບັຊ ັນ້ປະຖມົ
ສກຶສາໃນທົ່ວປະເທດໃນກາງປີ 1990 ແມນ່ໂຄງການ EDP I. ນອກຈາກນີ ້ ຍງັມໂີຄງການ 
BEGP, EQIP II ແລະ EDP II ຊຶ່ ງໃນນ ັນ້ກະຊວງສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາເອງ ກໄໍດມ້ກີານພິມ
ປ້ືມແບບຮຽນທດົແທນຈາໍນວນເຫ້ັຼມທ່ີຖກືເສຍຫາຍຕາມງບົປະມານທ່ີໄດຮ້ບັ ແຕກ່ຍໍງັມບີນັຫາການ
ຂາດເຂນີປ້ືມແບບຮຽນສບືຕ່ໍມາຈນົຮອດປດັຈບຸນັນີ.້ 

ພອ້ມດຽວກນັນີ ້ການທບົທວນຮວ່ມກບັຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາຄ ັງ້ທາໍອດິໃນເດອືນ ເມສາ ປີ 2011 
ກໍ່ໄດລ້າຍງານວາ່ການຂາດເຂນີປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄື ູ ກເໍປັນປດັໄຈໜ່ຶງທ່ີພາໃຫຄ້ນຸນະພາບຂອງການ
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ສກຶສາຕ ໍາ່. ອງີຕາມຂໍຕ້ກົລງົທີ 1 ຂອງບດົບນັທຶກຊວ່ຍຈາໍກຽ່ວກບັການທບົທວນຮວ່ມກນັດ ັງ່ກາ່ວໄດ້
ມອບໝາຍໃຫສ້ນູຄ ົນ້ຄວາ້ຍດຸທະສາດ ແລະ ວໄິຈການສກຶສາ (ສຍວ) ເຮັດການສາໍຫຼວດການ
ຂາດເຂນີປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄືຄູນື. ດ ັງ່ນ ັນ້, ການສາໍຫຼວດກຽ່ວກບັການຂາດເຂນີປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄື ູ
ດ ັງ່ກາ່ວນີ ້ຈຶ່ງໄດປ້ະຕບິດັໃນເວລາດຽວກນັກບັການສາໍຫຼວດ ແລະ ປະການເມນີຜນົແບບຮບີດວ່ນກຽ່ວ
ກບັການປະລະການຮຽນຢູໃ່ນຊ ັນ້ປະຖມົສຶກສາຢູໃ່ນ 7 ແຂວງເປ້ົາໝາຍ. 

ການຄຸມ້ຄອງການແຈກຢາຍປ້ືມແບບຮຽນ ແລະ ຄູມ່ຄື ູ ນບັທງັຂະບວນການແຈກຢາຍເພ່ືອ
ຮບັປະກນັວາ່ ນກັຮຽນໄດຮ້ບັປ້ືມແບບຮຽນຖກືຕອ້ງຕາມຈາໍນວນທ່ີຕອ້ງການ ແລະ ຄສູອນກຕໍອ້ງໄດ້
ຮບັປ້ືມຄູມ່ຄືຂູອງຕນົຄບົຖວ້ນຕາມຈາໍນວນທ່ີເໝາະສມົເຊ່ັນດຽວກນັ, ໃນນີ ້ ຕອ້ງຮບັປະກນັໃຫມ້ປ້ືີມ
ແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄືທ່ີູເກບັຮກັສາໄວນ້ ັນ້ທດົແທນປ້ືມທ່ີຖກືເສຍຫາຍໃນແຕລ່ະປີຢາ່ງພຽງພໍ. ໃນການລງົໄປ
ສາໍຫຼວດຕວົຈງິຢູພ່າກສະໜາມໃນຄ ັງ້ນີ ້ ໄດໃ້ຫຄ້ວາມສາໍຄນັກຽ່ວກບັການປະເມນີການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ
ນະໂຍບາຍການສະໜອງປ້ືມແບບຮຽນໃຫນ້ກັຮຽນຕາມຫາ້ປະເດັນຕ ົນ້ຕໍຄດື ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 

1. ຄວາມສອດຄອ່ງລະຫວາ່ງຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ການສະໜອງປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄື,ູ 
2. ຂະບວນການແຈກຢາຍປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄື,ູ 
3. ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ແລະ ຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດຂອງຜູບໍ້ລິຫານການສກຶສາຂ ັນ້ທອ້ງຖິ່ນ. 
4. ການເກບັຮກັສາປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄື,ູ 
5. ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການກວດກາ-ຕດິຕາມການແຈກຢາຍປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄື ູ

 
2. ຈດຸປະສງົຂອງການສາໍຫຼວດ ແລະ ການປະເມນີຜນົແບບຮບີດວ່ນກຽ່ວກບັການແຈກຢາຍປ້ືມ    
   ແບບຮຽນ - ຄູມ່ຄື ູ

ການສາໍຫຼວດ ແລະ ການປະເມນີຜນົແບບຮບີດວ່ນໃນຄ ັງ້ນີ ້ມຈີດຸປະສງົເພ່ືອຊອກຫາສາເຫດ 
ທ່ີພາໃຫເ້ກດີມກີານຂາດເຂນີປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄືດູ ັງ່ກາ່ວຢູໃ່ນໂຮງຮຽນປະຖມົສກຶສາ ຊຶ່ ງການຂາດເຂນີ
ປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄືດູ ັງ່ກາ່ວ ກເໍປັນປດັໄຈໜ່ຶງ ທ່ີພາໃຫຄ້ນຸນະພາບຂອງການສກຶສາຕ ໍາ່ ແລະ ເປັນສິ່ ງ
ທາ້ທາຍຕ ົນ້ຕໍຕ່ໍການບນັລເຸປ້ົາໝາຍ 2 ແລະ 3 ຂອງສະຫດັສະວດັດາ້ນການພດັທະນາ. 
 
3. ວທີິວທິະຍາຂອງການສາໍຫຼວດ ແລະ ປະເມນີຜນົແບບຮບີດວ່ນ ກຽ່ວກບັການແຈກຢາຍປ້ືມ 
   ແບບຮຽນ - ຄູມ່ຄື ູ

ການສາໍຫຼວດກຽ່ວກບັການແຈກຢາຍປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄື ູ ແມນ່ໄດໃ້ຊວ້ທີິວໄິຈແບບຄນຸນະພາບ 
ໂດຍໄດນ້າໍໃຊເ້ຄື່ ອງມກືານສາໍພາດແບບເຄິ່ ງໂຄງສາ້ງ ໃນການສາໍພາດກຸມ່ເປ້ົາໝາຍດຽວກນັກບັການ
ສາໍຫຼວດ ແລະ ປະການເມນີຜນົແບບຮບີດວ່ນ ກຽ່ວກບັການປະລະການຮຽນຢູໃ່ນຊ ັນ້ປະຖມົສຶກສາຢູ່
ໃນ 7 ແຂວງເປ້ົາໝາຍ. 

ຄາໍຖາມທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການແຈກຢາຍປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄື ູ ແມນ່ໄດກ້າໍນດົໄວຢູ້ໃ່ນແບບຟອມ
ເຄື່ ອງມກືານສາໍພາດຂອງແຕລ່ະກຸມ່ເປ້ົາໝາຍດ ັງ່ກາ່ວ ຊຶ່ ງລາຍລະອຽດໃຫເ້ບິ່ ງຢູເ່ອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ
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ທີ 1. ສວ່ນເປ້ົາໝາຍໂຮງຮຽນທ່ີທີມງານໄດເ້ຮັດການສາໍພາດນ ັນ້ຄ ັງ້ນີ ້ ກແໍມນ່ເປ້ົາໝາຍດຽວກນັກບັ
ການສາໍຫຼວດ ແລະ ການປະເມນີແບບຮບີດວ່ນ ກຽ່ວກບັການປະລະການຮຽນໃນຊ ັນ້ປະຖມົສຶກສາ. 
 
4. ຜນົຂອງການສາໍຫຼວດ ແລະ ປະເມນີຜນົແບບຮບີດວ່ນກຽ່ວກບັການແຈກຢາຍປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄື ູ
ກ. ຄວາມສອດຄອ່ງລະຫວາ່ງຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ການສະໜອງປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄື ູ

ໃນສອງສກົຮຽນທ່ີຜາ່ນມາ ການຈດັພິມປ້ືມແບບຮຽນແມນ່ອງີໃສແ່ຜນຄວາມຕອ້ງການຂອງ 
ພະແນກສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາແຂວງ ຊຶ່ ງໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູຈາກໂຄງການຊວ່ຍເຫືຼອ
ຕາ່ງໆ. ແຕວ່າ່ໃນປະຈບຸນັ ກະຊວງສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາ ໄດມ້ກີານພິມປ້ືມແບບຮຽນທດົແທນ
ເພ່ີມເຕມີ ຕາມງບົປະມານຂອງລດັທ່ີມ ີ ໂດຍພິມຄາໍວາ່ຫາ້ມຂາຍໃສໜ່າ້ປກົ. ນອກຈາກນ ັນ້ ລດັວສິາ
ຫະກດິໂຮງພິມສກຶສາກຍໍງັໄດພິ້ມປ້ືມແບບຮຽນຈາໍນວນໜ່ຶງອອກຂາຍ ໃນທອ້ງຕະຫຼາດທົ່ວໄປຊຶ່ ງມ ີ
ຂໍຄ້ວາມພິມໄວທ້າງຫຼງັປກົຂອງປ້ືມດ ັງ່ກາ່ວວາ່ສະຫງວນລິຂະສດິເພ່ືອຂາຍ. 

ຍອ້ນການຈດັພິມປ້ືມແບບຮຽນຕາມງບົປະມານຂອງລດັທ່ີມຢີາ່ງຈາໍກດັ ຈຶ່ງເຮັດໃຫຈ້າໍນວນປ້ືມ
ທ່ີພິມແມນ່ບ່ໍພຽງພໍກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງຈາໍນວນນກັຮຽນ. ນອກນ ັນ້, ຍງັມກີລໍະນປ້ືີມເຫືຼອໃນບາງ
ເຂດແຕບ່ໍ່ພຽງພໍຢູບ່ອ່ນອື່ ນ. 

ໃນບາງກລໍະນ ີ ແຜນຄວາມຕອ້ງການປ້ືມແບບຮຽນຂອງອາໍນວຍການໂຮງຮຽນບ່ໍສອດຄອ່ງກບັ
ຄວາມຕອ້ງການຕວົຈງິຂອງຈາໍນວນນກັຮຽນ ຫືຼ ສ ົ່ງແຜນຄວາມຕອ້ງການໃຫຫ້ອ້ງການ ສກມ ບ່ໍທນັ
ກບັເວລາ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ເພ່ືອຢ ັງ້ຢືນຈາໍນວນຕວົເລກຫຼາ້ສດຸ ຫອ້ງການ ສກມ ຈຶ່ງໄດຄ້າດຄະເນຈາໍນວນ
ປ້ືມທ່ີຕອ້ງການໃຫເ້ລີຍ ເພາະວາ່ຢາ້ນກາຍກາໍນດົເວລາສ ົ່ງແຜນຄວາມຕອ້ງການໃຫພ້ະແນກ ສກຂ. 
ການສາໍຫຼວດ ແລະ ການປະເມນີຜນົອນັຮບີດວ່ນໄດສ້ງັເກດເຫັນວາ່ ຮາ່ງໃບສະເໜີຂໍປ້ືມແບບຮຽນ
ຂອງບາງໂຮງຮຽນມຕີວົເລກມນົໝດົ ເຊ່ັນ: 10, 20, 30. ນີສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ ຕວົເລກເຫລ່ົານ ັນ້ ບ່ໍ
ແມນ່ການຄດິໄລຈ່າກສະພາບການຂາດປ້ືມແບບຮຽນທ່ີແທຈ້ງິ, ບ່ໍແມນ່ການຄາໍນວນຈາໍນວນນກັຮຽນ
ຕວົຈງິ, ບ່ໍໄດກ້ວດກາຈາໍນວນປ້ືມແບບຮຽນທ່ີມຢີູແ່ລວ້, ຈາໍນວນປ້ືມແບບຮຽນທ່ີໃຊໄ້ດຢູ້,່ ແລະ 
ຈາໍນວນປ້ືມແບບຮຽນທ່ີຕອ້ງການໃໝ.່ ກລໍະນນີີພ້ບົເຫັນຢູທ່ກຸໆແຂວງ ທ່ີໄດລ້ງົເກບັກາໍຂໍມ້ນູ. 

ການລາຍງານຕວົເລກຄວາມຕອ້ງການປ້ືມແບບຮຽນຈາກຫອ້ງການ ສກມ ບ່ໍຊດັເຈນ ຈຶ່ງເຮັດ
ໃຫກ້ະຊວງສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາ ຈດັສ ົ່ງປ້ືມແບບຮຽນໃຫບ່ໍ້ຖກືຕອ້ງກບັຈາໍນວນນກັຮຽນຕວົຈງິ. 
ປະເດັນນີ ້ ກເໍປັນສາເຫດໜ່ຶງທ່ີພາໃຫກ້ານແຈກຢາຍປ້ືມແບບຮຽນ ບ່ໍຖກືຕອ້ງຕາມຄວາມການທ່ີວາງ
ແຜນໄວ ້ສວ່ນໃຫຍແ່ມນ່ໜອ້ຍກວາ່ຈາໍນວນທ່ີຕອ້ງການ. 
 
ຂໍແ້ນະນາໍ: 

1. ກະຊວງສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາ ຄວນສາ້ງຖານຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ການ
ສະໜອງປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄື ູເພ່ືອໃຫສ້າມາດໃຊໃ້ນການວາງແຜນໃນການຈດັພິມ ແລະ ການ
ສະໜອງປ້ືມດ ັງ່ກາ່ວຕາມແຜນຄວາມຕອ້ງການ. 
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2. ຄວນມລີະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານກຽ່ວກບັປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄື ູ ໂດຍນາໍໃຊເ້ຕັກໂນໂລຊຂີາ່ວສານ 
(ອນິເຕເີນັດ) ໃນທກຸລະດບັຂອງການຄຸມ້ຄອງການສກຶສາ ເພ່ືອໃຫສ້າມາດຕດິຕາມກວດ
ສອບຈາໍນວນປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄືໄູດ.້ 

 
ຂ. ຂະບວນການແຈກຢາຍປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄື ູ

ຂະບວນການຈດັສ ົ່ງປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄື ູ ແມນ່ອອກຈາກສາງຫຼກັ 3 ໄປຫາຫອ້ງການ ສກມ 
ໂດຍກງົ ທ່ີບ່ໍໄດຜ້າ່ນພະແນກ ສກຂ ຊຶ່ ງມພີຽງແຕເ່ອກະສານລາຍງານການຈດັສ ົ່ງປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄື ູ
ໃຫພ້ະແນກ ສກຂ ຈ ໍາ້ກາເພ່ືອຮບັຊາບ ແລະ ຢັງ້ຢືນນາໍເທ່ົານ ັນ້. ຫຼງັຈາກນ ັນ້, ຫອ້ງການ ສກມ ກໍ່
ແຈງ້ໃຫໂ້ຮງຮຽນມາຮບັເອົາປ້ືມເອງ. ໃນບາງກລໍະນ ີກອ່ນອາໍນວຍການໂຮງຮຽນປະຖມົໄປຮບັເອົາປ້ືມ
ຢູຫ່ອ້ງການ ສກມ ໄດເ້ອົາເງນິຈາກສະມາຄມົພ່ໍແມນ່ກັຮຽນໄປຈາ່ຍຄາ່ຂນົສ ົ່ງເພ່ືອຮບັເອົາປ້ືມ
ແບບຮຽນ. ຖາ້ວາ່ຫອ້ງການ ສກມ ໃດເປັນເມອືງຂອງໂຄງການທ່ີມແີຜນຈະຈດັພິມປ້ືມໃຫ ້ ທາງ
ໂຄງການຈະລງົໄປເອົາສະຖຕິຈິາກຫອ້ງການ ສກມ ນ ັນ້ ນບັທງັການຈດັສ ົ່ງປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄື ູ ແຕ່
ໂຮງພິມໄປຫາຫອ້ງການ ສກມ ດ ັງ່ກາ່ວເລີຍ. ກອ່ນຈະຈດັສ ົ່ງປ້ືມແບບຮຽນ ໂຮງພິມຈະຕິດລະຫດັ
ໂຮງຮຽນ ແລະ ຊື່ ປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄືໃູສແ່ກດັ. ບາງແກດັຕິດລະຫດັໂຮງຮຽນປະຖມົຜິດ ແລະ ຊື່ ປ້ືມ
ແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄືບ່ໍູຖກື, ເຖງິວາ່ບາງແກດັຈະຕດິຊື່ ປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄືຖູກືຕອ້ງ ແຕວ່າ່ຈາໍນວນປ້ືມໃນ
ແກດັພດັບ່ໍພໍ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ຈຶ່ງເຮັດໃຫມ້ສີະພາບປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄືເູຫືຼອບ່ໍພໍຢູໃ່ນລະດບັໂຮງຮຽນ. 

ໃນບາງກລໍະນກີານແຈກຢາຍປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄືຢູູຫ່ອ້ງການ ສກມ ແມນ່ອງີຕາມວາ່ໃຜມາ
ກອ່ນໄດກ້ອ່ນ. ສະພາບການດ ັງ່ກາ່ວ ເປັນປະກດົການທ່ີພບົເຫັນຢູບ່າງໂຮງຮຽນປະຖມົທ່ີບ່ໍມສີະຖຕິິ
ແບງ່ປນັຕາມຕວົເລກຕວົຈງິ. ບາງໂຮງຮຽນປະຖມົມາພວົພນັກບັຫອ້ງການ ສກມ ກອ່ນໝູກ່ໍ່ຈະໄດປ້ື້ມ
ຈາໍນວນຫລາຍກວາ່ ແລະ ເຮັດໃຫປ້ື້ມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄືໝູດົ. ສາໍລບັອາໍນວຍການໂຮງຮຽນປະຖມົໃດທ່ີ
ມາຕາມຫລງັຈະໄດໜ້ອ້ຍກວາ່ ຫືຼ ບ່ໍໄດປ້ື້ມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄືເູລີຍ ໃນກລໍະນປ້ືີມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄືດູ ັງ່ກາ່ວ
ຫາກໝດົກອ່ນ. 

ຈາກຜນົຂອງການສາໍຫຼວດ ແລະ ປະເມນີຜນົແບບຮບີດວ່ນເຫັນວາ່ ບນັຫາທ່ີເກດີຂືນ້ຫຼາຍ
ກວາ່ໝູ ່ແມນ່ການຈດັສ ົ່ງປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄືມູຄີວາມຊກັຊາ້ ແລະ ຍງັບ່ໍທນັສ ົ່ງເຖງິໂຮງຮຽນເປ້ົາໝາຍ 
ຫືຼ ໄປເຖງິພາຍຫຼງັທ່ີໂຮງຮຽນໄດເ້ປີດສອນແລວ້. ນອກຈາກນີ,້ ຂະບວນການຈດັພິມປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ ື
ຄຍູງັຊກັຊາ້ ເພາະວາ່ຜາ່ນຫຼາຍຂະບວນການ. 
 
ຂໍແ້ນະນາໍ: 

1. ພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງໃນການແຈກຢາຍປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄື ູ ຄວນຈດັກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນ
ບດົຮຽນ ແລະ ມກີານກາໍນດົວທີິການກຽ່ວກບັການແຈກຢາຍໃຫເ້ປັນເອກະພາບ. 

2. ການກະກຽມເພ່ືອຈດັສ ົ່ງປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄື ູ ໃຫເ້ຖງິໂຮງຮຽນປະຖມົເປ້ົາໝາຍໂດຍຫີຼກລຽ້ງ
ຄວາມຜິດພາດໃນເວລາແຈກຢາຍຢູຂ່ ັນ້ເມອືງ ຜູຮ້ບັຜິດຊອບການຫຸມ້ຫ່ໍຢູຂ່ ັນ້ສນູກາງຄວນໃສ່
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ລະຫດັແຂວງ, ເມອືງ ແລະ ໂຮງຮຽນ ພອ້ມທງັນບັຈາໍນວນໃນທກຸໆແກດັໃຫຍ ່ແລະ ຫ່ໍນອ້ຍ
ໃຫຖ້ກືຕອ້ງ.  

3. ເມ ື່ອປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄືຖູກືນາໍສ ົ່ງເຖງິຫອ້ງການສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາເມອືງແລວ້ 
ຫອ້ງການ ສກມ ຕອ້ງກວດກາເບິ່ ງຈາໍນວນຊື່ ປ້ືມວາ່ຖກືຕອ້ງຕາມເອກະສານໃບມອບຮບັນ ັນ້.   

4. ການແບງ່ປນັປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄືໃູຫໂ້ຮງຮຽນນ ັນ້ ຜູຮ້ບັຜິດຊອບການແຈກຢາຍປ້ືມແບບຮຽນຢູ່
ໃນຫອ້ງການ ສກມ ຄວນອງີໃສຕ່ວົເລກບນັຊກີານແບງ່ປນັເປັນຫຼກັ ເພ່ືອໃຫກ້ານແຈກຢາຍ
ນີຖ້ກຶຕອ້ງຕາມແຜນການທ່ີໄດຂ້ຶນ້ໄວ້.້ 

5. ຫອ້ງການ ສກມ ຕອ້ງຮບັປະກນັການຈດັສ ົ່ງປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄື ູ ໄປເຖງິໂຮງຮຽນໃຫທ້ນັກບັ
ເວລາທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວ.້ 

6. ກະຊວງສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາ ຄວນທບົທວນຄືນການຂືນ້ແຜນງບົປະມານການພິມ, ການ
ແຈກຢາຍ, ການຂນົສ ົ່ງປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄືຈູນົເຖງິໂຮງຮຽນ. 

 
ຄ. ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ແລະ ຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດຂອງຜູບໍ້ລິຫານການສຶກສາຂ ັນ້ທ້ອງຖິ່ ນ 

ຄວາມເອົາໃຈໃສຂ່ອງຜູບໍ້ລິຫານການສກຶສາຂ ັນ້ເມອືງ ມຜີນົຕ່ໍການແຈກຢາຍປ້ືມແບບຮຽນແກ່
ນກັຮຽນ. ທີມງານສາໍຫຼວດ ແລະ ການປະເມນີຜນົແບບຮບີດວ່ນ ໄດສ້ງັເກດຕີລາຄາສະພາບຄວາມ
ເອົາໃຈໃສຂ່ອງຜູບໍ້ລິຫານຂ ັນ້ເມອືງ ຈາກການພວົພນັວຽກງານນາໍບນັດາຫວົໜາ້ຫອ້ງການ ສກມ ໂດຍ
ຜາ່ນການປະສານງານຂອງຫວົໜາ້ຂະແໜງອະນບຸານ-ປະຖມົຂອງພະແນກ ສກຂ ລວມທງັບນັດາ
ໂຮງຮຽນປະຖມົທ່ີກຽ່ວຂອ້ງເຫັນວາ່ ຖາ້ຫາກຫວົໜາ້ຫອ້ງການ ສກມ ໃດມຫີວົຄິດປະດດິສາ້ງ, ບ່ໍລໍຖາ້
ຄາໍສ ັ່ງຢາ່ງດຽວ, ມຄີວາມກະຕືລືລ ົນ້ ແລະ ມຄີວາມເປັນເຈົາ້ການສງູ, ນກັຮຽນຢູໂ່ຮງຮຽນພາຍໃຕ້
ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຕນົຈະມປ້ືີມແບບຮຽນເກອືບຄບົ 1 ຊຸດຕ່ໍ 1 ຄນົ. ກງົກນັຂາ້ມ, ຖາ້ຫາກວາ່
ຫວົໜາ້ຫອ້ງການ ສກມ ໃດບ່ໍມຫີວົຄດິປະດດິສາ້ງສງູ, ລໍຖາ້ແຕຄ່າໍສ ັ່ງຈາກຂ ັນ້ເທິງ, ແລະ ຂາດ
ຄວາມເປັນເຈົາ້ການແລວ້ ນກັຮຽນໃນໂຮງຮຽນປະຖມົຊຶ່ ງຢູພ່າຍໃຕຄ້ວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຫອ້ງການ 
ສກມ ນ ັນ້ຈະຂາດເຂນີປ້ືມແບບຮຽນຫລາຍ. ພະນກັງານວຊິາການຜູທ່ີ້ຮບັຜິດຊອບໃນຂ ັນ້ຫອ້ງການ 
ສກມ ບ່ໍໄດລ້ງົໄປຕດິຕາມກວດກາຄວາມຖກືຕອ້ງຂອງຈາໍນວນປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄືທ່ີູມຕີວົຈງິ ຢູຂ່ ັນ້
ໂຮງຮຽນ ແລະ ບ່ໍໄດສ້ຶກສາເບິ່ ງບນັຫາຂອງການແຈກຢາຍປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄືຢູູໃ່ນລະດບັໂຮງຮຽນ. 

 ໂຮງຮຽນປະຖມົສມົບນູ ເປັນຜູຂ້ືນ້ແຜນຄວາມຕອ້ງການທາງດາ້ນປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄື ູ ໃຫ້
ໂຮງຮຽນມນູລະປະຖມົທ່ີຂຶນ້ກບັ. ນອກຈາກນ ັນ້, ອາໍນວຍການໂຮງຮຽນປະຖມົສມົບນູຍງັຖເືບົາຕ່ໍກບັ
ການຂືນ້ແຜນຄວາມຕອ້ງການປ້ືມແບບຮຽນຕວົຈງິໃຫໂ້ຮງຮຽນມນູລະປະຖມົທ່ີຂຶນ້ກບັຕນົ ມພີຽງການ
ຄາດຄະເນເອົາຈາໍນວນນກັຮຽນ ແລະ ຈາໍນວນປ້ືມແບບຮຽນທ່ີຕອ້ງການ ໂດຍບ່ໍສອດຄອ່ງກບັຈາໍນວນ
ປ້ືມແບບຮຽນທ່ີຕອ້ງການໃນຕວົຈງິ. 

ບາງຫອ້ງການ ສກມ ແມນ່ມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການເກບັກາໍຂໍມ້ນູຈາກໂຮງຮຽນປະຖມົເພ່ືອ
ມາຂຶນ້ແຜນຄວາມຕອ້ງການປ້ືມແບບຮຽນ ໂດຍສະເພາະແມນ່ໂຮງຮຽນປະຖມົທ່ີຢູໃ່ນເຂດຊນົນະບດົ
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ຫາ່ງໄກສອກຫີຼກທ່ີບ່ໍມເີສ້ັນທາງເຂ້ົາເຖງິ. ນອກຈາກນ ັນ້, ການເຄື່ ອນຍາ້ຍຂອງນກັຮຽນກມໍກັເກດີຂຶນ້
ໃນລະຫວາ່ງການເກບັກາໍຂໍມ້ນູເພ່ືອວາງແຜນຄວາມຕອ້ງການປ້ືມແບບຮຽນໃນແຕລ່ະປີ. 

ອກີດາ້ນໜ່ຶງ ພະນກັງານວຊິາການທ່ີຮບັຜິດຊອບການແຈກຢາຍປ້ືມແບບຮຽນຢູຂ່ ັນ້ຕາ່ງໆໃນ
ທອ້ງຖິ່ນ ບ່ໍເຄຍີໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ບ່ໍເຂ້ົາໃຈກຽ່ວກບັນະໂຍບາຍການແຈກຢາຍປ້ືມແບບຮຽນ
ໃຫນ້ກັຮຽນຕາມຄາດໝາຍ 1 ຄນົ ຕ່ໍ 1 ຊຸດ ຊຶ່ ງໃນນີ ້ ລວມທງັຄວາມສາມາດໃນການເກບັກາໍຂໍ້

ມນູຈາໍນວນນກັຮຽນເພ່ືອວາງແຜນກຽ່ວກບັ ຄວາມຕອ້ງການປ້ືມແບບຮຽນ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງການຄຸມ້
ຄອງປ້ືມແບບຮຽນ.  

ອາໍນວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄ ູ ຍງັຂາດທກັສະໃນການການເກບັກາໍຂໍມ້ນູ ເພ່ືອຂຶນ້ແຜນ 
ຄວາມຕອ້ງການປ້ືມແບບຮຽນ. ນອກຈາກນ ັນ້, ຍງັບ່ໍເຂ້ົາໃຈລະບບົການສາ້ງ ແລະ ສ ົ່ງແຜນຄວາມ
ຕອ້ງການປ້ືມແບບຮຽນ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງປ້ືມແບບຮຽນ ເນື່ອງຈາກວາ່ພວກເຂົາເຈົາ້ບ່ໍໄດຮ້ບັການຝຶກ
ອບົຮມົໃນເລ່ືອງດ ັງ່ກາ່ວ. ສະນ ັນ້, ຈຶ່ງມປີະກດົການບາງໂຮງຮຽນສ ົ່ງແຜນຄວາມຕອ້ງການປ້ືມ
ແບບຮຽນໃນຕອນທາ້ຍສກົຮຽນ ແລະ ບາງໂຮງຮຽນປະຖມົແມນ່ສ ົ່ງຕ ົນ້ສກົຮຽນ. 

 
ຂໍແ້ນະນາໍ 
1. ຄວນຝຶກອບົຮມົໃຫແ້ກພ່ະນກັງານທ່ີຮບັຜິດຊອບການແຈກຢາຍປ້ືມແບບຮຽນ ໃນຂ ັນ້ທອ້ງຖິ່ນ 

(ພະນກັງານຫອ້ງການ ສກມ ແລະ ອາໍນວຍການໂຮງຮຽນປະຖມົ) ກຽ່ວກບັນະໂຍບາຍ
ການແຈກຢາຍປ້ືມແບບຮຽນ, ການເກບັກາໍຂໍມ້ນູ, ການວາງແຜນຄວາມຕອ້ງການ, ແລະ ການຄຸມ້
ຄອງປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄື.ູ  

2. ພະນກັງານພະແນກສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາແຂວງ ແລະ ຫອ້ງການສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາ
ເມອືງ ຄວນລງົໄປກວດກາຄວາມຖກືຕອ້ງຂອງຈາໍນວນປ້ືມແບບຮຽນຢູໃ່ນຂ ັນ້ໂຮງຮຽນ, ພອ້ມທງັ
ເກບັກາໍສະພາບບນັຫາຕາ່ງໆກຽ່ວກບັການແຈກຢາຍປ້ືມແບບຮຽນ ເພ່ືອຮບັປະກນັການສະໜອງປ້ື
ມແບບຮຽນໃຫພ້ຽງພໍຕາມນະໂຍບາຍ. 

3. ອາໍນວຍການໂຮງຮຽນປະຖມົສມົບນູ ຄວນເອົາໃຈໃສຕ່ໍ່ກບັການຂືນ້ແຜນຄວາມຕອ້ງການປ້ືມ
ແບບຮຽນໃນຕວົຈງິໃຫໂ້ຮງຮຽນມນູລະປະຖມົ ທ່ີຂືນ້ກບັຕນົດວ້ຍຄວາມຮບັຜິດຊອບສງູເພ່ືອຫີຼກລຽ້ງ
ບນັຫາການຂາດເຂນີປ້ືມແບບຮຽນໃນໂຮງຮຽນມນູລະປະຖມົ. 

 
ງ. ການເກບັຮກັສາປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄື ູ

ລະບບົການເກບັມຽ້ນ ແລະ ສາງເກບັມຽ້ນປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄືສູະເພາະຍງັບ່ໍທນັມ.ີ ເນື່ອງຈາກ
ວາ່ຫອ້ງການສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາເມອືງຄບັແຄບ.  ທີມງານການສາໍຫຼວດ ແລະ ການປະເມນີຜນົ
ແບບຮບີດວ່ນໄດສ້ງັເກດເຫັນວາ່ ສວ່ນຫຼາຍປ້ືມແບບຮຽນແມນ່ເກບັຮກັສາໄວຕ້າມລະບຽງ, ຫືຼ ພ້ືນ
ຫອ້ງທ່ີມຄີວາມຊືນ້. ນອກນ ັນ້, ບນັຊເີຊັນຮບັ-ຈາ່ຍປ້ືມແບບຮຽນ ຍງັບ່ໍຈະແຈງ້ ແລະ ບ່ໍສາມາດ
ກວດກາໄດ.້  
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ຢູໂ່ຮງຮຽນສວ່ນຫຼາຍ ຍງັບ່ໍມສີະຖານທ່ີເກບັມຽ້ນ ໂດຍສະເພາະແມນ່ໂຮງຮຽນທ່ີຍງັບ່ໍຖາວອນ, 
ບ່ໍມຕີູເ້ກບັມຽ້ນ, ຫອ້ງຮຽນບ່ໍສາມາດເກບັມຽ້ນປ້ືມແບບຮຽນໄດ ້ ຈຶ່ງເອົາໄປມຽ້ນໄວໃ້ນຫອ້ງນ ໍາ້, ບາງ
ໂຮງຮຽນປະຖມົເກບັມຽ້ນໄວເ້ຮອືນນາຍບາ້ນ, ເຮອືນຄ,ູ ຫືຼ ວາງນາໍພ້ືນຫອ້ງການອາໍນວຍການ
ໂຮງຮຽນເຮັດໃຫປ້ື້ມເສຍຫາຍ, ຖກືປວກກດັ, ຖກືທາໍລາຍ ຫລື ອາຍກຸານນາໍໃຊບ່ໍ້ໄດດ້ນົ.  

 ມບີາງອາໍນວຍການໂຮງຮຽນ ໄດຮ້ກັສາປ້ືມແບບຮຽນໄວເ້ປັນຈາໍນວນຫຼາຍກວາ່ການນາໍເອົາ
ມາໃຊສ້າໍລບັການຈດັການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ນກັຮຽນກໍ່ ບ່ໍໄດໃ້ຊປ້ື້ມແບບຮຽນຢາ່ງພຽງພໍໃນເວລາ
ຮຽນ ແລະ ຢູບ່າ້ນ ເນື່ອງຈາກວາ່ອາໍນວຍການໂຮງຮຽນປະຖມົຢາ້ນປ້ືມເປິເປ້ືອນ ແລະ ເສຍຫາຍ. 
ບນັຫານີ,້ ມນັສະແດງເຖງິຄວາມບ່ໍເຂ້ົາໃຈເຖງິຄນຸປະໂຫຍດຂອງການນາໍໃຊປ້ື້ມແບບຮຽນ ແລະ ບ່ໍມ ີ
ຄວາມຮບັຜິດຊອບຕ່ໍຄນຸນະພາບຂອງການຮຽນ-ການສອນ. 
 
ຂໍແ້ນະນາໍ 

1. ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາ ຄວນສະໜອງງບົປະມານການປກຸສາ້ງສາງເກບັປ້ືມ
ແບບຮຽນໃຫຫ້ອ້ງການສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາເມອືງ ແລະ ຫອ້ງເກບັມຽ້ນປ້ືມແບບຮຽນ ຫືຼ
ຫອ້ງສະໝດຸໃຫໂ້ຮງຮຽນປະຖມົ. 

2. ຄວນຈດັຝຶກອບົຮມົໃຫຄ້ສູອນໃນໂຮງຮຽນປະຖມົກຽ່ວກບັຄວາມສາໍຄນັ ແລະ ວທີິປກົປກັຮກັສາ
ປ້ືມແບບຮຽນ.  

 
ຈ. ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການກວດກາຕດິຕາມການແຈກຢາຍປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄື ູ

ຍງັມບີາງຫອ້ງການສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາເມອືງ (ສກມ) ມກີານເກບັຄາ່ທາໍນຽມປ້ືມ
ແບບຮຽນນາໍໂຮງຮຽນ, ໃນກລໍະນບີາງໂຮງຮຽນປະຖມົບ່ໍມຄີວາມສາມາດຈາ່ຍຄາ່ທາໍນຽມປ້ືມແບບຮຽນ 
ກໍ່ ເຮັດໃຫປ້ື້ມແບບຮຽນບ່ໍພຽງພໍ. ຕວົຢາ່ງ: ມບີາງເມອືງໄດວ້າງລະບຽບໄວວ້າ່ຖາ້ໂຮງຮຽນປະຖມົບ່ໍມ ີ
ເງນິມາຈາ່ຍຄາ່ທາໍນຽມປ້ືມແບບຮຽນ 2,000-4,000 ກບີ ຕ່ໍປ້ືມແບບຮຽນໜ່ຶງຊຸດແລວ້ ຫອ້ງການ 
ສກມ ຈະບ່ໍອະນຍຸາດໃຫເ້ອົາປ້ືມແບບຮຽນໄປໂຮງຮຽນປະຖມົ. ໃນບາງກລໍະນໂີຮງຮຽນປະຖມົຕອ້ງໄດ້
ເອົາປ້ືມແບບຮຽນໄປກອ່ນແລວ້ເອົາເງນິມາຈາ່ຍຕາມຫຼງັ, ແຕໃ່ນບາງກລໍະນ ີ ໂຮງຮຽນປະຖມົພດັເກບັ
ເງນິນາໍນກັຮຽນກອ່ນເພ່ືອໄປຈາ່ຍຄາ່ທາໍນຽມປ້ືມແບບຮຽນໃຫ ້ ຫອ້ງການ ສກມ. ສາໍລບັການກາໍນດົ
ການເກບັຄາ່ທາໍນຽມທ່ີກາ່ວມານ ັນ້ ແມນ່ຫອ້ງການ ສກມ ເປັນຜູຕ້ກົລງົເຫັນດກີບັອາໍນາດການປກົຄອງ
ທອ້ງຖິ່ນ (ຄພສບ). ສະພາບການດ ັງ່ກາ່ວນີ ້ແມນ່ພບົເຫັນຢູບ່າງເມອືງຂອງກຸມ່ເປ້ົາໝາຍທ່ີລງົໄປເກບັ
ກາໍຂໍມ້ນູ. ໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຕວົຈງິຍງັມຫຼີາຍໂຮງຮຽນປະຖມົທ່ີມກີານເກບັຄາ່ເຊ່ົາປ້ືມແບບຮຽນທ່ີ
ແຕກຕາ່ງກນັຕ ັງ້ແຕ ່ 1,000-3,000 ກບີ ຕ່ໍເຫ້ັຼມ ແລະ 5,000 ກບີ ຕ່ໍຊຸດ, ກລໍະນນີກັຮຽນເຮັດປ້ືມ
ແບບຮຽນເສຍ ຫືຼ ຂາດແມນ່ໄດຊ້ືແ້ທນ ຫືຼ ໃຊເ້ງນິໃນຈາໍນວນທ່ີແຕກຕາ່ງກນັຄືຕ ັງ້ແຕ ່ 15,000-
30,000 ກບີ ຕ່ໍເຫ້ັຼມ. ນອກຈາກນີ,້ ຍງັມປີະກດົການທ່ີຜູປ້ກົຄອງນກັຮຽນໃຫລ້ກູເອົາປ້ືມແບບຮຽນມາ
ສ ົ່ງຄນືຫຼງັຈາກໂຮງຮຽນປະກາດໃຫເ້ອົາເງນິມາຈາ່ຍຄາ່ເຊ່ົາປ້ືມແບບຮຽນດ ັງ່ກາ່ວ. 
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ສະພາບການທ່ີກາ່ວມາຂາ້ງເທິງນີ ້ ເປັນສາເຫດທ່ີພາໃຫເ້ກດີມກີານຂາດເຂນີປ້ືມແບບຮຽນຢູໃ່ນ
ລະດບັໂຮງຮຽນ ແລະ ບາງໂຮງຮຽນປະຖມົບ່ໍມປ້ືີມແບບຮຽນ ແລະ ປ້ືມຄູມ່ຄືເູລີຍ. ຂໍກ້າໍນດົທ່ີໃຫ້
ນກັຮຽນແຕລ່ະຄນົຕອ້ງໄດຈ້າ່ຍຄາ່ເຊ່ົາປ້ືມແບບຮຽນ ໄດສ້າ້ງບນັຫາໃຫແ້ກເ່ດັກທ່ີຢູໃ່ນຄອບຄວົທ່ີທກຸ
ຍາກບ່ໍມປ້ືີມແບບຮຽນສາໍລບັການຄ ົນ້ຄວາ້ຮ ໍາ່ຮຽນໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຢູບ່າ້ນ. 

ທີມງານການສາໍຫຼວດ ແລະ ການປະເມນີຜນົອນັຮບີດວ່ນໄດຖ້າມກຽ່ວກບັບນັທຶກການແຈກ 
ຢາຍປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄືໃູນສກົຮຽນທ່ີຜາ່ນມາ ເຫັນວາ່ບ່ໍມຂໍີມ້ນູກຽ່ວກບັ ການຈດົຮບັ ແລະ ແຈກຢາຍ
ປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄື.ູ ຍງັບ່ໍມກີນົໄກໃນການກວດກາການແຈກຢາຍປ້ືມແບບຮຽນຕ ັງ້ແຕຂ່ ັນ້ກະຊວງສກຶ
ສາທິການ ແລະ ກລິາ ລງົຮອດຂ ັນ້ໂຮງຮຽນ. ນອກຈາກນ ັນ້, ພະແນກສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາ
ແຂວງ (ສກຂ) ຂາດການຕດິຕາມຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັການແຈກຢາຍປ້ືມຂອງຫອ້ງການສກຶສາທິການ ແລະ 
ກລິາເມອືງ (ສກມ). ມພີຽງແຕໄ່ດຮ້ບັການລາຍງານ ການແຈກຢາຍປ້ືມແບບຮຽນຈາກຫອ້ງການ ສກມ 
ເທ່ົານ ັນ້ ແຕບ່ໍ່ມກີານໄປກວດກາຈາໍນວນປ້ືມແບບຮຽນຕວົຈງິທ່ີເມອືງໄດຮ້ບັ ແລະ ສ ົ່ງໄປໃຫໂ້ຮງຮຽນ
ປະຖມົ. ຍອ້ນຂາດການຕິດຕາມ ແລະ ການບນັທຶກການແຈກຢາຍປ້ືມແບບຮຽນໃຫແ້ຕລ່ະ ສກມ 
ແລະ ໂຮງຮຽນຢາ່ງທົ່ວເຖງິເຮັດໃຫ ້ສກຂ ບ່ໍຮູສ້ະພາບການຂາດເຂນີປ້ືມແບບຮຽນທ່ີແທຈ້ງິ. 
 
ຂໍແ້ນະນາໍ 
1. ຄວນສາ້ງລະບບົການຕິດຕາມການຄຸມ້ຄອງປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄື ູແລະ ມອບໃຫກ້ມົການເງນິສມົທບົ

ກບັກມົກວດກາ ແລະ ພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ເປັນຜູດ້າໍເນນີການກວດກາຕດິຕາມການຄຸມ້ຄອງ 
ແລະ ການແຈກຢາຍປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄື ູ ເປັນຈດຸຢູໃ່ນທກຸລະດບັຕ ັງ້ແຕໂ່ຮງພິມ ແລະ ສາງໄປ
ຫາໂຮງຮຽນປະຖມົສມົບນູ ແລະ ໂຮງຮຽນມນູລະປະຖມົ. 

2. ພະແນກສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາແຂວງ ຄວນນາໍໃຊຂ້ະແໜງກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົ ເພ່ືອ
ຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາ ຄວາມຖກືຕອ້ງຂອງຈາໍນວນປ້ຶມແບບຮຽນຮວ່ມກບັຫອ້ງການ ສກມ 
ທກຸໆຄ ັງ້ທ່ີມກີານຈດັສ ົ່ງປ້ຶມແບບຮຽນເພ່ືອຮບັປະກນັໃຫປ້ື້ມແບບຮຽນໄປເຖງິໂຮງຮຽນ. 

3. ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາ ຄວນທບົຄວນຄນືກຽ່ວກບັການເກບັຄາ່ທາໍນຽມເຊ່ົາປ້ືມ
ແບບຮຽນໃນໂຮງຮຽນປະຖມົສກຶສາ. 

 
5. ແຜນປະຕບິດັງານກຽ່ວກບັການແຈກຢາຍປ້ືມແບບຮຽນ - ຄູມ່ຄື ູ
ກ. ຄວາມສອດຄອ່ງລະຫວາ່ງຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ການສະໜອງປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄື ູ

ໜວ່ຍງານວຊິາການຂອງຂະແໜງການສກຶສາ (ESWG) ຄວນສະໜບັສະໜນູຊຸກຍູກ້ະຊວງ
ການເງນິໃຫມ້ສີວ່ນຮວ່ມໃນການເພ່ີມງບົປະມານບໍລິຫານທ່ີບ່ໍແມນ່ເງນິເດອືນ ເພ່ືອຮບັປະກນັການພິມ
ປ້ືມແບບຮຽນໃຫພ້ຽງພໍຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງໂຮງຮຽນປະຖມົໃນແຕລ່ະປີ. ນອກຈາກນ ັນ້ ກມົການ
ເງນິກຄໍວນເປັນເຈົາ້ການໃນການປບັປງຸ ແລະ ສາ້ງຄູມ່ທ່ີືຈາໍເປັນໃນການແນະນາໍວທີິການຂຶນ້ແຜນ
ງບົປະມານໃນການຈດັພິມ, ການແຈກຢາຍ, ການຈດັພິມທດົແທນປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄື ູໃຫເ້ປັນລະບບົ 
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ແລະ ສອດຄອ່ງກນັລະຫວາ່ງແຜນຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ການສະໜອງງບົປະມານການຈດັພິມປ້ືມ
ດ ັງ່ກາ່ວໃຫພ້ຽງພໍ. 

ກມົການເງນິ, ສນູສະຖຕິິ-ເຕັກໂນໂລຊຂີາ່ວສານການສກຶສາ, ສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ 
ການສກຶສາ ຄວນລິເລ່ີມສາ້ງລະບບົຖານຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ການສະໜອງປ້ືມ
ແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄື ູ ໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັຄວາມຕອ້ງການປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄືຕູວົຈງິຢູໃ່ນຂ ັນ້ໂຮງຮຽນ. 
ລະບບົດ ັງ່ກາ່ວຕອ້ງມຂີ ັນ້ຕອນຂະບວນການຢາ່ງຊດັເຈນ, ມປີະສິດທິພາບ ແລະ ສາມາດຕດິຕາມ
ກວດກາໄດ.້ 
 
ຂ. ຂະບວນການແຈກຢາຍປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄື ູ

ເພ່ືອປບັປງຸຂະບວນການແຈກຢາຍປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄື ູ ກມົການເງນິຄວນສກຶສາເບິ່ ງນຕິິກາໍ
ຕາ່ງໆທ່ີອອກມາກອ່ນໜາ້ແລວ້ນ ັນ້ຄືນ ໂດຍຈດັໃຫມ້ກີອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືທບົທວນຮວ່ມກນັກບັ 
ພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ເພ່ືອແລກປ່ຽນຖອດຖອນບດົຮຽນອນັດ ີ ແລະ ເສມີສາ້ງຄວາມສາໍຄນັໃນການ
ປະສານງານກບັຂະບວນການແຈກຢາຍປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄື ູຂອງພາກສວ່ນຕາ່ງໆທ່ີມຢີູແ່ລວ້ນ ັນ້. 

ສກຶສາເບິ່ ງລາຍງານ ສະພາບການແຈກຢາຍປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄື ູຂອງຫອ້ງການສກຶສາທິການ
ແລະກລິາເມອືງ ແລະ ພະແນກສກຶສາທິການແລະກລິາແຂວງ ບອ່ນທ່ີມຜີນົສາໍເລັດໃນການແຈກຢາຍ
ປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄື ູມາກອ່ນໜາ້ແລວ້ນ ັນ້. 

ປບັປງຸຂະບວນການແບງ່ປນັປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄື,ູ ການຫຸມ້ຫ່ໍ ແລະ ການໃສລ່ະຫດັແກດັທ່ີຈະ
ຈດັສ ົ່ງໄປໃຫໂ້ຮງຮຽນປະຖມົໂດຍກງົ ແລະ ເພ່ິມຄວາມເອົາໃຈໃສຈ່າກຫອ້ງການສກຶສາທິການ ແລະ 
ກລິາເມອືງ ກຽ່ວກບັການປບັປງຸຂ ັນ້ຕອນການແຈກຢາຍປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄື ູ ໃຫໄ້ປຮອດໂຮງຮຽນຕາມ
ເວລາທ່ີກາໍນດົໄວ.້ 

ກມົການເງນິ ຕອ້ງຈດັສນັງບົປະມານບໍລິຫານໃຫພ້ຽງພໍເພ່ືອໃຊຈ້າ່ຍໃນຂະບວນການແຈກຢາຍ
ປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄື ູ ຈາກຫອ້ງການສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາເມອືງ ໄປຫາໂຮງຮຽນໂດຍບ່ໍໃຫ້
ໂຮງຮຽນມາຮບັເອົາປ້ືມດວ້ຍຕນົເອງ. 
 
ຄ. ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ແລະ ຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດຂອງຜູບໍ້ລິຫານການສຶກສາຂ ັນ້ທ້ອງຖິ່ ນ 

ຜູບໍ້ລິຫານການສຶກສາຂ ັນ້ແຂວງ ແລະ ເມອືງ ຕອ້ງເພ່ິມຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຕນົຕ່ໍໜາ້ທ່ີ
ການແຈກຢາຍປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄື ູ ໃຫບ້ນັດາໂຮງຮຽນປະຖມົຕາ່ງໆທ່ີຂຶນ້ກບັຕນົ ແນໃສຄ່າດໝາຍໃຫ້
ນກັຮຽນໄດຮ້ບັປ້ືມແບບຮຽນ 1 ຊຸດຕ່ໍ 1 ຄນົ ເທ່ືອລະກາ້ວ. ນອກຈາກນ ັນ້, ອາໍນວຍການໂຮງຮຽນ
ປະຖມົສມົບນູ ກຄໍວນຂືນ້ແຜນຄວາມຕອ້ງການປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄື ູ ໃຫໂ້ຮງຮຽນມນູລະປະຖມົທ່ີຂຶນ້
ກບັຕນົຢາ່ງຄບົຖວ້ນ. 
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ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກພ່ະນກັງານວຊິາການ ທ່ີຮບັຜິດຊອບການແຈກຢາຍປ້ືມແບບຮຽນ-
ຄູມ່ຄື ູຢູໃ່ນຂ ັນ້ທອ້ງຖິ່ນ ໂດຍຈດັການຝຶກອບົຮມົກຽ່ວກບັການວາງແຜນ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງການແຈກ
ຢາຍປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄືໃູຫຕ່ໍ້ເນື່ອງ ແລະ ທົ່ວເຖງິ.  

ພະນກັງານວຊິາການທ່ີຮບັຜິດຊອບການແຈກຢາຍປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄືຢູູໃ່ນຂ ັນ້ເມອືງ ຄວນຝຶກ
ອບົຮມົໃຫອ້າໍນວຍການໂຮງຮຽນປະຖມົ ແລະ ຄສູອນ ໃຫຮູ້ທ້ກັສະໃນການການເກບັກາໍຂໍມ້ນູປ້ືມ
ແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄື ູ ເພ່ືອສາມາດຂຶນ້ແຜນຄວາມຕອ້ງການຢາ່ງເປັນລະບບົຄບົຊຸດ ແລະ ທນັການໃນແຕ່
ລະສກົຮຽນ. 

ຝຶກອບົຮມົອາໍນວຍການໂຮງຮຽນປະຖມົກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄື,ູ ການນາໍໃຊ້
ເງນິບໍລິຫານໂຮງຮຽນ ແລະ ມາດຕະຖານຕ ໍາ່ສດຸຂອງໂຮງຮຽນຄນຸນະພາບ ເພ່ືອໃຫເ້ຂົາເຈົາ້ມຄີວາມ
ຮບັຜິດຊອບ ແລະ ມຄີວາມຮູຄ້ວາມສາມາດປະຕບິດັນະໂຍບາຍແຫງ່ຊາດກຽ່ວກບັການແຈກຢາຍປ້ືມ
ແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄື ູ ໃຫໂ້ຮງຮຽນຕາ່ງໆທ່ີຢູໃ່ນຄວາມຄຸມ້ຄອງບໍລິຫານຂອງຕນົ ໂດຍສະເພາະແມນ່
ໂຮງຮຽນມນູລະປະຖມົສກຶສາ. 
 
ງ. ການເກບັຮກັສາປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄື ູ

ສາ້ງຄູມ່ກືຽ່ວກບັການເກບັຮກັສາປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄື ູໃຫແ້ກອ່າໍນວຍການໂຮງຮຽນປະຖມົ, ຄ ູ
ແລະ ຄະນະພດັທະນາການສກຶສາຂ ັນ້ບາ້ນ (ຄພສບ). 

ກມົການເງນິ ແລະ ສາງຫຼກັ 3 ຄວນສາ້ງແຜນໃນການຝຶກອບົຮມົວທີິການເກບັຮກັສາປ້ືມ
ແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄືດູ ັງ່ກາ່ວ ໃຫໂ້ຮງຮຽນ ແລະ ຄພສບ. 

ກມົອະນບຸານ ແລະ ປະຖມົສກຶສາ ຄວນອອກຄາໍສ ັ່ງແນະນາໍຫາ້ມບ່ໍໃຫເ້ກບັຄາ່ທາໍນຽມເຊ່ົາປ້ືມ
ແບບຮຽນ ແຕອ່ະນຍຸາດໃຫໂ້ຮງຮຽນ ແລະ ຄພສບ ຕກົລງົກນັຢາ່ງເໝາະສມົເພ່ືອສາ້ງລະບຽບການ
ມດັຈາໍເງນິຄາ່ຢືມປ້ືມແບບຮຽນໄປໃຊຢູ້ເ່ຮອືນຂອງນກັຮຽນ ໂດຍຜາ່ນການອະນມຸດັເຫັນດຈີາກພະແນກ 
ສກຂ ແລະ ຫອ້ງການ ສກມ. ນອກນ ັນ້ ຄວນມວີທີິການປະສານງານກນັລະຫວາ່ງ ບາ້ນ ແລະ 
ໂຮງຮຽນປະຖມົ ໃນການສາ້ງບອ່ນເກບັຮກັສາກອ່ງໃສປ້ື່ມແບບຮຽນ ແລະ ຕູໃ້ສປ້ື່ມແບບຮຽນໃນ
ໂຮງຮຽນ. 

ຄວນປບັປງຸລະບບົສາງເກບັຮກັສາປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄື ູ ຢູ ່ ຫອ້ງການ ສກມ ແລະ ໂຮງຮຽນ
ປະຖມົ. 
 
ຈ. ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການກວດກາຕດິຕາມ ການແຈກຢາຍປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄື ູ

ກມົການເງນິ ຕອ້ງສມົທບົກບັກມົກວດກາ ແລະ ພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ດາໍເນນີການກວດກາ-
ຕດິຕາມການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການແຈກຢາຍປ້ືມແບບຮຽນ-ຄູມ່ຄືປູະຈາໍປີຂອງໂຮງຮຽນປະຖມົໂດຍຜາ່ນ
ການຄຸມ້ຄອງກວດກາຕດິຕາມຮວ່ມກນັລະຫວາ່ງ ພະແນກ ສກຂ ແລະ ຫອ້ງການ ສກມ. ການ
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ກວດກາຕດິຕາມດ ັງ່ກາ່ວ ຄວນເນັນ້ໃສຕ່ດິຕາມການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຄາໍສ ັ່ງແນະນາໍຕາ່ງໆທ່ີກຽ່ວກບັ
ການເກບັຄາ່ທາໍນຽມເຊ່ົາປ້ືມແບບຮຽນ. 

ຈດັການຝຶກອບົຮມົໃຫຄ້ະນະພດັທະນາການສກຶສາຂ ັນ້ບາ້ນຮູກ້ຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນາໍ
ໃຊປ້ື້ມແບບຮຽນໃນໂຮງຮຽນເພ່ືອຊວ່ຍກວດກາຕດິຕາມ ແລະ ຊຸກຍູກ້ານນາໍໃຊປ້ື້ມແບບຮຽນຂອງເດັກ
ໃນໂຮງຮຽນປະຖມົຢາ່ງມຄີວາມຮບັຜິດຊອບຮວ່ມກນັກບັຄສູອນ ແລະ ອາໍນວຍການໂຮງຮຽນ.  
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 
ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍທີ 1 - ແບບຟອມສາໍພາດ 
ຂໍແ້ນະນາໍໃນການສາໍພາດພະນກັງານສກຶສາແຂວງ - ຈດັເປັນກຸມ່ 
ແຂວງ  ຊື່ ແລະ ຕ ໍາ່ແໜງ່ຂອງຜູໃ້ຫຂໍ້ມ້ນູ 

 

ພາກສະເໜີ   1. ກາ່ວຂອບໃຈຜູທ່ີ້ທາ່ນຈະສາໍພາດ    2. ແນະນາໍຕນົເອງ           
3. ລມົກນັຫ້ິຼນ     4. ກາ່ວຈດຸປະສງົ 

1. ຄວາມເຂົາ້ໃຈກຽ່ວກບັຂໍມ້ນູ 
   (ກ). ຂໍໃຫທ້າ່ນເຫ່ົຼາໃຫຂ້າ້ພະເຈົາ້ຟງັກຽ່ວກບັ   
       ຈາໍນວນນກັຮຽນທ່ີປະລະການຮຽນ ຫືຼ 
       (ອອກໂຮງຮຽນ) ມກີານປ່ຽນແປງຫືຼບໍ? 
   (ຂ) ທາ່ນເຫັນວາ່ປ່ຽນແປງດ ັງ່ກາ່ວນ ັນ້   
       ເປັນແນວໃດ? ມຄີວາມແຕກຕາ່ງກນັ  
       ໃນແຕລ່ະບາ້ນ, ແລະ ອື່ ນໆບໍ? 

ມກີານປ່ຽນແປງ  ก 
ບ່ໍມກີານປ່ຽນແປງ ก 
ມຕີວາມແຕກຕາ່ງກນັລະຫວາ່ງເພດຍງິ ແລະ ຊາຍບໍ? 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
ເມອືງໃດທ່ີມຜີນົກະທບົຫຼາຍທ່ີສດຸ? 
……………………………………………………………. 

2. ຄວາມຊດັເຈນ ແລະຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ຂອງຂໍມ້ນູ 
  (ກ) ທາ່ນມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການເກບັກາໍຂໍມ້ນູ  
      ທ່ີຊດັເຈນຈາກໂຮງຮຽນບໍ? 
  (ຂ) ຂໍໃຫທ້າ່ນເຫ່ົຼາສະພາບບນັຫານ ັນ້? 

 

3. ຄວາມແຕກຕາ່ງກນັໃນແຕລ່ະເມອືງ 
  (ກ) ເມອືງໃດທ່ີມກີານປ່ຽນແປງຫຼາຍທ່ີສດຸກຽ່ວກບັ  
     ການປະລະການຮຽນໃນ 3 ສກົຮຽນທ່ີຜາ່ນມາ? 
  (ຂ) ທາ່ນຄດິວາ່ຍອ້ນສາເຫດໃດ? 

 

4. ມກີານປ່ຽນແປງໃດແດຢູ່ໃ່ນບນັດາເມອືງນີ?້   
 

ອດຸສະຫະກາໍ, ການຜະລິດກະສິກາໍ, ບ່ໍແຮ,່ ການຍາ້ຍບາ້ນ ແລະ 
ອື່ ນໆ 
 

5. ທາ່ນຄິດວາ່ ສາເຫດຕ ົນ້ຕໍທ່ີພາໃຫນ້ກັຮຽນຈາໍນວນ  
  ດ ັງ່ກາ່ວປະລະການຮຽນ (ອອກໂຮງຮຽນ)  
  ແມນ່ຍອ້ນ ສາເຫດໃດ?  

ໃຫຈ້ດັລຽງຄວາມສາໍຄນັຕາມລາໍດບັ 
1……………………………………………………………… 
2……………………………………………………………… 
………………………………………………………………. 

6. ທາ່ນຄິດວາ່ປດັໄຈຕ ົນ້ຕໍອນັໃດ ທ່ີພາໃຫນ້ກັຮຽນ  
  ຈາໍນວນດ ັງ່ກາ່ວປະລະການຮຽນ (ອອກໂຮງຮຽນ)?  

ຄບ່ໍູໄດມ້າດຕະຖານ 
ປ້ຶມຕາໍລາຮຽນບ່ໍພຽງພໍ 
ຫຼກັສດູຍງັບ່ໍເໝາະສມົ 
ບດົຮຽນບ່ໍເປັນໜາ້ສນົໃຈ 
ບ່ໍຮູຄ້ນຸຄາ່ການສຶກສາ 
ໂຮງຮຽນຢູ່ໄກບາ້ນ 
ເຫດຜນົອື່ ນໆ 

7. ເງນິຄາ່ລງົທະບຽນເຂົາ້ຮຽນ 
  (ກ) ທາ່ນຮູບໍ້ວາ່ມໂີຮງຮຽນໃດທ່ີຍງັມກີານຈາ່ຍຄາ່  
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     ທາໍນຽມ ຫືຼ ລງົທະບຽນໃນການຮຽນ? 
  (ຂ) ຄາ່ອື່ ນໆທ່ີເປັນບນັຫາໃຫແ້ກຄ່ອບຄວົເຊ່ັນ:  
      ເຄື່ ອງນຸງ່, ປ້ຶມ?   

ການແຈກຢາຍປ້ຶມແບບຮຽນ 

1. ຂໍມ້ນູ 
-ທາ່ນມຄີວາມກຽ່ວຂອ້ງກບັຂໍມ້ນູຈາໍນວນປ້ຶມແບບຮຽນ 
ແລະ ຄູມ່ຄືໃູຫພ້ຽງພໍໃນລະດບັໃດ? 

ຊ ັນ້ປະຖມົສຶກສາ ຊ ັນ້ມດັທະຍມົສຶກສາ 

2. ອດັສວ່ນປ້ຶມຕ່ໍນກັຮຽນ  - ນະໂຍບາຍແຈກຢາຍປ້ືມ    
  ແບບຮຽນ 1 ຊຸດ ຕ່ໍ 1 ຄນົ  
  ສາມາດປະຕບິດັໄດແ້ລວ້ບໍ? 
- ຕອ້ງເຮັດແນວໃດເພ່ືອໃຫ ້  
  ຖກືຕອ້ງຕາມ ຄວາມ  
  ເປັນຈງິ? 

 

3. ການຄຸມ້ຄອງ 
ກ. ມຈີກັເປີເຊນທາ່ນເກບັໄວເ້ພ່ືອທດົແທນຈາໍນວນປ້ຶມ  
   ທ່ີເສຍຫາຍ? 
ຂ. ທາ່ນຮູບໍ້ວາ່ແຕລ່ະປີມຄີວາມຕອ້ງການຫຼາຍ   
   ປານໃດ? 
ຄ. ທາ່ນມກີານຕິດຕາມການຈດັສ ົ່ງບໍ? ເຮັດແນວໃດ? 
 

ຕວົຢາ່ງ: ໂຄງການ EDP2 
ໄດສ້ ົ່ງປ້ຶມໃຫແ້ລວ້, ທາ່ນໄດຮ້ບັ 
ຈກັຊຸດ, ແຈກຢາຍແລວ້ຫຼາຍ
ປານໃດ, ທາ່ນເກບັໄວຫຼ້າຍ
ປານໃດ? ຖາ້ຫາກບ່ໍພຽງພໍກບັ
ຄວາມຕອ້ງການ ທາ່ນແບງ່ປນັ
ໃຫແ້ຕລ່ະເມອືງ ແນວໃດ? 

 

4. ໜາ້ທ່ີຮບັຜິດຊອບ 
  (ກ) ທາ່ນມໜີວ່ຍງານ ຫືຼ ຄະນະຮບັຜິດຊອບ  
     ໃນການຈດັສ ົ່ງ ປ້ຶມບໍ? ໜາ້ທ່ີຂອງແຕລ່ະຄນົ,  
     ແລະ ອື່ ນໆ. 
  (ຂ) ເຂົາເຈົາ້ເຂົາ້ໃຈກຽ່ວກບັພາລະບດົບາດ ແລະ  
      ໜາ້ທ່ີຕນົເອງບໍ?  ແລະ ພວກເຂົາໄດຮ້ບັ  
      ການຝຶກອບົຮມົບໍ ແລະ ມຄີວາມສາມາດ  
      ໃນການປະຕິບດັວຽກງານຂອງພວກເຂົາບໍ? 

  

5. ແຜນວາດຂອງຂະບວນການຈດັສ ົ່ງປ້ຶມຕາໍລາຮຽນ 
  (ກ) ທາ່ນສາມາດພນັລະນາກຽ່ວກບັຂະບວນການ  
      ສະໜອງປ້ຶມໃຫໂ້ຮງຮຽນ 
  (ຂ) ເລ່ີມແຕຕ່ ົນ້ຈນົຮອດຂ ັນ້ສດຸທາ້ຍ. ແມນ່ໃຜຮບັ  
      ຜິດຊອບ, ເວລາຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ 

ຂ ັນ້ຕອນສາໍລບັຊ ັນ້ປະຖມົ 
1. 
2. 
3. 
4. 
…………………………… 

ຂ ັນ້ຕອນສາໍລບັຊ ັນ້ມດັທະຍມົ 
1. 
2. 
3. 
4. 
……………………………. 

6. ສິ່ ງທ່ີທາ້ທາຍທ່ີສດຸ ໃນຂະບວນການຈດັສ ົ່ງປ້ຶມ  
   ແມນ່ຫຍງັ? 

……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 

7. ທາ່ນມວີທີິແກໄ້ຂແນວໃດຕ່ໍບນັຫາດ ັງ່ກາ່ວ? ……………………………………………………………… 
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍທີ 2 - ຄາໍນຍິາມໃນການຄິດໄລອ່ດັຕາຕາ່ງໆ9 
 
ອດັຕາປະລະ: 

ສດັສວ່ນຂອງນກັຮຽນທ່ີເຂ້ົາຮຽນລຸນ້ໃດໜ່ຶງ ໃນຂ ັນ້ຮຽນໃດໜ່ຶງ ຂອງສກົຮຽນໃດໜ່ຶງ ທ່ີບ່ໍມາ
ຮຽນຢູຂ່ ັນ້ຮຽນໃໝໃ່ນສກົຮຽນຕ່ໍມາ. (ຄວາມໝາຍບ່ໍຄືກບັອດັຕາລອດເຫືຼອ) 
 
ອດັຕາຄາ້ງຫອ້ງ: 

ສດັສວ່ນຂອງນກັຮຽນທ່ີເຂ້ົາຮຽນລຸນ້ໃດໜ່ຶງ ໃນຂ ັນ້ຮຽນໃດໜ່ຶງຂອງສກົຮຽນໃດໜ່ຶງ ທ່ີສບືຕ່ໍ
ຮຽນຢູຂ່ ັນ້ເກົ່ າໃນສກົຮຽນຕ່ໍມາ. 
 
ອດັຕາລອດເຫືຼອໃນແຕລ່ະຂ ັນ້10: 

ເປີເຊັນຄວາມຄາດຫວງັຂອງລຸນ້ນກັຮຽນ ທ່ີເຂ້ົາປີທີໜ່ຶງ ຂອງຊ ັນ້ຮຽນໃດໜ່ຶງ ຂອງສກົຮຽນໃດ
ໜ່ຶງ ທ່ີຈະໄປຮຽນຂ ັນ້ຕ່ໍໄປ. 
 
ການຍກົຍາ້ຍມາ: 

ຈາໍນວນນກັຮຽນທ່ີມາລງົທະບຽນເຂ້ົາຮຽນໃໝ ່ ໃນຂ ັນ້ຮຽນໃດໜ່ຶງ ແຕບ່ໍ່ແມນ່ຈາໍນວນນກັຮຽນ
ຄາ້ງຫອ້ງໃນໂຮງຮຽນດ ັງ່ກາ່ວຂອງສກົຮຽນຜາ່ນມາ.  ຊຶ່ ງນຍິາມດ ັງ່ກາ່ວນ ັນ້ ໄດອ້ະທິບາຍເຖງິຄວາມ
ໝາຍຂອງຄາໍວາ່ ການຍກົຍາ້ຍຂອງນກັຮຽນມາຈາກໂຮງຮຽນອຶ່ ນ  
  

                         
9 ນຍິາມຕາ່ງໆໄດມ້າຈາກເວັບໄຊ http://glossary.uis.unesco.org/glossary/en/home ແລະ ປ້ືມຄູມ່ຕືວົຊີບ້ອກຂອງ
ການສຶກສາຊຶ່ ງແປໂດຍ ທາ່ນ ສມົຂນັ ດດີາຣາວງົ, ຜູອ້າໍນວຍການສນູສະຖຕິິ-ເຕັກໂນໂລຊ ີ ຂາ່ວສານການສຶກສາ, 
ກະຊວງສຶກສາທິການ. ພຶດສະພາ 2008. 
 
10 ອດັຕາຈບົຊ ັນ້ປະຖມົ: ອດັຕາຈບົຊ ັນ້ປະຖມົ ແມນ່ສດັສວ່ນການຮຽນຈບົຊ ັນ້ປະຖມົສກຶສາໃນສກົຮຽນຜາ່ນມາ. (ຄິດໄລ່
ໂດຍການເອົາຈາໍນວນນກັຮຽນທງັໝດົຂ ັນ້ຮຽນສດຸທາ້ຍ ຂອງຊ ັນ້ປະຖມົລບົອອກຈາໍນວນນກັຮຽນຄາ້ງຫອ້ງ ໃນຂ ັນ້ຮຽນ
ດ ັງ່ກາ່ວ ແລວ້ຫານໃຫຈ້າໍນວນນກັຮຽນທງັໝດົຂອງເດັກໃນເກນອາຍຈຸບົຊ ັນ້ປະຖມົທາງການ.) ອດັຕາຮຽນຈບົຊ ັນ້ນີບ່ໍ້ເໝາະ
ສມົກບັ ສປປ ລາວ ຍອ້ນສາເຫດການເຂົາ້ຮຽນເກນີເກນອາຍເຸຂົາ້ຮຽນຂອງເດັກມຫຼີາຍ ແລະ ມອີດັຕາການຄາ້ງຫອ້ງສງູ. 
 

http://glossary.uis.unesco.org/glossary/en/home
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍທີ 2 (ຕ່ໍ) - ວທິິການຄິດໄລອ່ດັຕາ ປະລະ, ຄາ້ງຫອ້ງ ແລະ ລອດເຫືຼອ 
(ປ້ືມຕວົຊີບ້ອກຂອງການສຶກສາ, ສຕສ ພຶດສະພາ 2008) 

UNESCO ໄດໃ້ຫຊຸ້ດເຄື່ ອງມທ່ີືໃຊຖ້ານການຄິດໄລໃ່ນໂປຣແກມ EXCEL ເພ່ືອຄດິໄລ່
ອດັຕາປະລະການຮຽນ ການຄາ້ງຫອ້ງ ແລະ ອດັຕາລອດເຫືຼອ ຊຶ່ ງນາໍໃຊວ້ິທີປະຍກຸ “ ວທີິການ
ຄດິໄລຕ່າມລຸນ້ນກັຮຽນ”. ໃນແຜນຜງັ ການປ້ອນຂໍມ້ນູຂອງການເຂ້ົາຮຽນຕາມຂ ັນ້ ແລະ ເພດໃນສອງ
ສກົຮຽນຕາມລາໍດບັ. 
 
ລວມທງັໝດົ 

 
2009 

 

ຂ ັນ້ 1 2 3 4 5 

ຍ+ຊ 267,232 195,392 170,998 151,116 131,603 

ຍ 125,698 92,339 80,723 71,473 62,116 

ຊ 141,534 103,053 90,275 79,643 69,487 

        

 
ລວມທງັໝດົ 

 
2010 

ຍ+ຊ 246,197 188,654 173,585 153,528 138,159 

ຍ 116,439 89,551 82,251 73,271 65,538 

ຊ 129,758 99,103 91,334 80,257 72,621 

        

 
ຄາ້ງຫອ້ງ 

 ຍ+ຊ 68,684 22,552 12,473 6,252 2,157 

ຍ 31,055 9,463 4,789 2,256 772 

ຊ 37,629 13,089 7,684 3,996 1,385 

        

 
ການຍກົຍາ້ຍມາ 

 ຍ+ຊ      

ຍ      

ຊ      

 
 ເພ່ືອເຮັດໃຫກ້ານຄາດຄະເນບນັດາຕວົຊີບ້ອກດ ັງ່ກາ່ວໃນລະດບັຈນຸລະພາກ (ແຂວງ ແລະ 
ເມອືງ), ຈາໍນວນຖກືຕອ້ງຊດັເຈນ ພວກເຮົາຕອ້ງຮູຈ້ກັຈາໍນວນນກັຮຽນທ່ີຍກົຍາ້ຍ ມາຈາກ
ໂຮງຮຽນອຶ່ ນນາໍ. ເຊ່ັນຕວົຢາ່ງ: ນກັຮຽນບາງຄນົອາດຍາ້ຍຈາກໂຮງຮຽນໜ່ຶງ ຂອງເມອືງໜ່ຶງໄປຮຽນຢູ່
ໂຮງຮຽນໃໝຂ່ອງເມອືງອຶ່ ນ ໃນໄລຍະການເກບັກາໍຂໍມ້ນູຢູຈ່ດຸດ ັງ່ກາ່ວ. ຖາ້ຫາກວາ່ມຈີາໍນວນນກັຮຽນ
ຍາ້ຍໄປຮຽນຢູເ່ມອືງອຶ່ ນຢາ່ງຫຼວງຫຼາຍ ກອໍາດຈະເຮັດໃຫເ້ກດີມ ີຈາໍນວນອດັຕາປະລະຫຼາຍ, ສວ່ນໃນ
ເມອືງທ່ີມຈີາໍນວນນກັຮຽນຍາ້ຍມາກອໍາດຈະເຮັດໃຫ ້ ມຜີນົທາງລບົຕ່ໍອດັຕາປະລະການຮຽນ ແລະ ມີ
ຜນົເຮັດໃຫອ້ດັຕາລອດເຫືຼອຂອງນກັຮຽນເກນີ 100%. ໃນ ສປປ ລາວ , ຍງັບ່ໍມຂໍີມ້ນູກຽ່ວກບັການ
ຍກົຍາ້ຍມາຈາກໂຮງຮຽນອຶ່ ນຢູໃ່ນຖານຂໍມ້ນູເທ່ືອ, ເພາະສະນ ັນ້ ຈຶ່ງເຮັດ ໃຫມ້ຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກຫຼາຍ
ໃນການວເິຄາະອດັຕາລອດເຫືຼອຮຽນຈບົຊ ັນ້ປະຖມົ ຢູໃ່ນຂ ັນ້ສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາເມອືງ ພາຍຫຼງັ
ການປ້ອນຂໍມ້ນູໃນແຜນຜງັ ການຄິດໄລໃ່ນໂປຣແກມ EXCEL ແລວ້ກຈໍະໄດຮ້ບັຕາຕະລາງຜນົຂອງ 
ການຄາໍນວນຕາ່ງໆ ອອກມາຄືກບັຕາຕະລາງທ່ີສະແດງເຖງິການປ່ຽນແປງ ທາງດາ້ນປະສິດທິພາບ
ພາຍໃນ ດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 
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ໝາຍເຫດ: ຕາຕະລາງຈາໍນວນນກັຮຽນໄດຖ້ກືຄດິໄລແ່ຍກຕາມເພດຊາຍແລະຍງິອອກມາແບບ
ອດັຕະໂນມດັ. 
 
ຕາຕະລາງລຸມ່ນີ ້ ສະແດງໃຫເ້ຫັນເຖງິ ຜນົຂອງການຄາໍນວນອດັຕາປະລະ, ອດັຕາຄາ້ງຫອ້ງ ແລະ 
ອດັຕາລອດເຫືຼອ ໃນແຕລ່ະຂ ັນ້ຮຽນຂອງຊ ັນ້ປະຖມົສກຶສາ. ໂປຼແກມດ ັງ່ກາ່ວຍງັໄດບ້ອກເຖງິ ຄາໍ
ອະທິບາຍຕາ່ງໆໄວດ້ ັງ່ລຸມ່ນີ.້ 

 

 
  

ເລ່ີມຕ ົນ້ລຸນ້ນກັຮຽນ 
1,000 121 ປະລະ 

ຄາ້ງຫອ້ງ 257 622 ເລ່ືອນຂ ັນ້ 

ປ 1 2 3 4 5 

1 1,000 121 

257 622 

2 257 31 622 37 

66 160 72 513 

3 66 8 231 14 513 34 

17 41 27 191 37 441 

4 17 2 68 4 228 15 441 26 

4 11 8 56 17 197 18 397 

5 4 1 18 1 73 5 215 13 397 

1 3 2 15 5 62 9 193 7 

ຊາຍ + ຍງິ 

Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Grade 5 
ອດັຕາເລ່ືອນຂ ັນ້ 62.2% 82.5% 86.1% 90.0% 98.4% 
ອດັຕາຄາ້ງຫອ້ງ 

 
25.7% 11.5% 7.3% 4.1% 1.6% 

ອດັຕາຄາ້ງຫອ້ງ 

 
12.1% 6.0% 6.6% 5.9% 0.0% 

ອດັຕາລອດເຫືຼອ 

 
100% 83.7% 78.0% 72.4% 68.0% 

ຈາໍນວນນກັຮຽນແຕລ່ະປີ 

 
1,346 945 841 755 691 

ຕວົຄນູປະສດິທິພາບພາໃນ 

 
- - - 69.9% 74.2% 
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍທີ 3 - ການທບົທວນວນັນະກາໍທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການປະລະການຮຽນ 
ການຊວ່ຍເຫືຼອ11 ທາງດາ້ນວຊິາການໃຫແ້ກສ່ນູຄ ົນ້ຄວາ້ຍດຸທະສາດ ແລະ ວໄິຈການສກຶສາ 

(ສຍວ) ໃນການທບົທວນວນັນະກາໍຈາກແຫຼງ່ຂໍມ້ນູການຄ ົນ້ຄວາ້ວໄິຈການສຶກສາ (ERF) ຂອງ
ອງົການຊວ່ຍເຫືຼອສາກນົດາ້ນກາພດັທະນາອດົສະຕາລີ (AusAID) ໄດໃ້ຫຂໍ້ມ້ນູຫຼກັຖານຫຼາຍຢາ່ງທ່ີ
ພວົພນັເຖງິສາເຫດ ທ່ີພາໃຫມ້ກີານປະລະການຮຽນຂອງນກັຮຽນຊ ັນ້ປະຖມົ ຢູໃ່ນບນັດາປະເທດ 
ກາໍລງັພດັທະນາຕາ່ງໆດ ັງ່ນີ:້ 

• ປດັໄຈທາງດາ້ນເສດຖະກດິລວມທງັມນູຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍໃນການສຶກສາ; 
• ຄນຸນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄອ່ງຂອງການສກຶສາ; 
• ປດັໄຈທ່ີພວົພນັເຖງິຄນຸລກັສະນະຂອງຄວົເຮອືນ ແລະ 
• ປດັໄຈທ່ີພວົພນັກຽ່ວກບັເດັກ. 
• ນະໂຍບາຍຕ່ໍກບັຄວາມກາ້ວໜາ້ຂອງນກັຮຽນຕ ໍາ່ ແລະ ການອອກໂຮງຮຽນ 

 
ກ. ປດັໄຈທາງດາ້ນເສດຖະກດິລວມທງັມນູຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍໃນການສຶກສາ 

ສະຖານະພາບທາງດາ້ນເສດຖະກດິສງັຄມົຕ ໍາ່ ແມນ່ສາເຫດໜ່ຶງທ່ີພາໃຫຜ້ນົໄດຮ້ບັທາງດາ້ນ
ການສກຶສາຕ ໍາ່ ລວມທງັຜນົສາໍເລັດທາງການຮຽນຕ ໍາ່. ອປຸະສກັທາໍອິດ ທ່ີມຕ່ໍີການເຂ້ົາຮຽນ ແລະ 
ການມາໂຮງຮຽນປກົກະຕຂິອງນກັຮຽນແມນ່ຄາ່ທາໍນຽມເຂ້ົາຮຽນ. ການເຂ້ົາຮຽນເພ່ິມຂຶນ້ຢາ່ງຫຼວງຫຼາຍ 
ຕດິຕາມມາດວ້ຍການຍກົເລິກຄາ່ທາໍນຽມ ສິ່ ງນີເ້ອງທ່ີສະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ ປດັໄຈທາງດາ້ນເສດຖະກດິ
ເປັນອປຸະສກັຕ ົນ້ຕໍ ຕ່ໍການສກຶສາຂອງຫຼາຍໆປະເທດ. ຕວົຢາ່ງ: ຢູປ່ະເທດເຄນຢາ ການລບົລາ້ງຄາ່
ທາໍນຽມໃນປີ 1974 ເຮັດໃຫຈ້າໍນວນນກັຮຽນປະຖມົ ເພ່ີມຂຶນ້ສອງເທ່ົາໃນລະຫວາ່ງປີ 1973 ແລະ 
1974 (Somerset, 2007). ແຕທ່າ່ນ Chimombo (2009) ສງັເກດເຫັນວາ່ ການເພ່ີມຄາ່ທາໍນຽມ
ໃນປີ 1982 ຢູປ່ະເທດ Malawi ເຮັດໃຫກ້ານເຂ້ົາຮຽນຫຸຼດລງົເຊິ່ ງສງັເກດໄດວ້າ່ ການເພ່ີມຄາ່ທາໍນຽມ 
ໃນການເຂ້ົາຮຽນຂຶນ້ ຊຶ່ ງມຜີນົກະທບົຢາ່ງລະອຽດອອ່ນຕ່ໍຄອບຄວົທກຸຍາກ. 

ເຖງິວາ່ຄາ່ທາໍນຽມການເຂ້ົາຮຽນຕ ໍາ່ທ່ີສດຸ ທາ່ນ Colclough (1996) ໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ 
ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍໃນການເຂ້ົາຮຽນປະຖມົສກຶສາ ມຄີວາມສາໍຄນັຕ່ໍງບົປະມານຂອງຄອບຄວົ ແລະ ການເພ່ີມ
ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍໃນການເຂ້ົາຮຽນນອ້ຍໆໃຫແ້ກຄ່ວົຄອບມຜີນົກະທບົຢາ່ງຮາ້ຍແຮງ ຕ່ໍການມາລງົທະບຽນ
ເຂ້ົາຮຽນທງັໝດົ. ຢູປ່ະເທດ Malawi ອາ້ງອງີຈາກຜນົການຄ ົນ້ຄວາ້ວໄິຈຂອງ ທາ່ນ Chimombo 
(2009) ພບົວາ່ການບ່ໍສາມາດຈາ່ຍຄາ່ທາໍນຽມເຂ້ົາຮຽນ ແມນ່ເປັນເຫດຜນົທ່ີສາໍຄນັທ່ີເຮັດໃຫເ້ດັກບ່ໍເຂ້ົາ
ໂຮງຮຽນ ແລະ ປະລະການຮຽນ ຊຶ່ ງໃນນີລ້ວມທງັການສກຶສາຄ ົນ້ຄວາ້ຂອງ ທາ່ນ Hyde ແລະ ທາ່ນ 
Kadzamira.s (1994) ໄດຊ້ີໃ້ຫເ້ຫັນວາ່ ບອ່ນໃດທ່ີມກີານກາໍນດົຄືນໃໝ່ກ່ຽ່ວກບັຄາ່ທາໍນຽມໃຫພ່ໍ້ແມ ່
ຂອງເດັກຍງິ ທ່ີບ່ໍມາໂຮງຮຽນ, ມາເຂ້ົາໂຮງຮຽນຊາ້ ແລະ ປະລະການຮຽນ ກມໍຜີນົເໝືອນກນັ. 

                         
11 ບນັດາເອກະສານ ແລະ ສິ່ ງພິມຕາ່ງໆຈາກຖານຂໍມ້ນູຂອງຫໍສະມດຸ ACER Cunningham. ອາ້ງອງີໄວໃ້ນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍຂອງບດົລາຍງານນີ.້ 
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ເຖງິວາ່ລດັຖະບານ ໄດລ້ບົລາ້ງຄາ່ທາໍນຽມໂຮງຮຽນ, ປດັໄຈທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ກໍ່ຍງັເປັນ
ອປຸະສກັທ່ີມລີກັສະນະສງູສມົຄວນຕ່ໍກບັການເຂ້ົາຮຽນ ແລະ ອອກໂຮງຮຽນ. ສາໍລບັຄອບຄວົທ່ີທກຸ
ຍາກວາ່ໝູ ່ ແມນ່ມກີານຍກົເວັ້ນຄາ່ທາໍນຽມ ໂດຍສະເພາະແມນ່ເວລາຈາ່ຍເປັນເງນິສດົ. ຕວົຢາ່ງ 
Chimombo (2009) ໄດພິ້ສດູໃຫເ້ຫັນວາ່ການຂາດເຂນີເຄື່ ອງນຸງ່ຮ ົ່ມ ແລະ ການຂາດເຂນີທາງດາ້ນ
ການເງນິເພ່ືອຊືອ້ປຸະກອນການຮຽນເປັນເຫດຜນົທ່ີເດັກບ່ໍເຂ້ົາໂຮງຮຽນ ແລະ ເດັກຍງິກໍ່ ບ່ໍຄອ່ຍມາຮວ່ມ
ກດິຈະກາໍໃນຫອ້ງຮຽນ. Chandrashekhar and Mukhopadhyay (2006) ກໍ່ ເຫັນໃນລກັສະນະ
ດຽວກນັວາ່ ການເພ່ີມຄາ່ເຂ້ົາຮຽນປະຖມົປະຈາໍປີເທ່ືອລະໜອ້ຍ ເຮັດໃຫຫຸຼ້ດຜອ່ນຄວາມເປັນໄປໄດ້
ຂອງເດັກນອ້ຍຢູປ່ະເທດອິນເດຍທ່ີດາໍລງົຊວີດິຢູເ່ຂດຊນົນະບດົໄປເຂ້ົາໂຮງຮຽນຫຸຼດລງົ 3% ແລະ 
ການຈາ່ຍຄາ່ເຂ້ົາຮຽນປະຖມົດ ັງ່ກາ່ວນີ ້ ຍງັໄດກ້ະທບົຕ່ໍເດັກຈາກຊນົຊ ັນ້ທກຸຍາກ ແລະ ຂາດເຂນີຢາ່ງ
ຫຼວງຫຼາຍ. 

ການເພ່ີມຄາ່ເຂ້ົາຮຽນໂດຍກງົ ເຮັດໃຫຫຼ້າຍຄອບຄວົທ່ີມລີາຍຮບັຕ ໍາ່ຕອ້ງໄດອ້ີງໃສແ່ຮງງານ 
ຂອງເດັກຜູທ່ີ້ມອີາຍສຸງູກວາ່ ເພ່ືອເຮັດໃຫພ້ວກເຂົາເຈົາ້ຍງັສາມາດສບືຕ່ໍຮຽນຢູໃ່ນໂຮງຮຽນຕື່ ມຫຼາຍ
ກວາ່ສອງຫາສາມປີ (ສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້ເພ່ືອການພດັທະນາຂອງປະເທດພິລິບປິນ, 2008). 
 
ຂ. ຄນຸນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄອ່ງຂອງການສຶກສາ  

ຄນຸນະພາບຂອງລະບບົການສກຶສາ ມຜີນົກະທບົຢາ່ງໃຫຍຫຼ່ວງ ແລະ ມຄີວາມສາໍຄນັ ຕ່ໍການ
ຮຽນຂອງນກັຮຽນ ລວມທງັຄວາມກາ້ວໜາ້ ແລະ ການປະລະການຮຽນຂອງພວກເຂົາ. ຄນຸນະພາບຕ ໍາ່ 
ກະທບົຕ່ໍການປະລະການຮຽນຂອງນກັຮຽນ. ນກັຮຽນອາດປະລະການຮຽນ ຍອ້ນເປັນເດັກທ່ີມຄີວາມ
ຕອ້ງການພິເສດເຂ້ົາຮຽນໂດຍບ່ໍໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫືຼອໃນການຮຽນແບບເດັກພິເສດ ເຮັດໃຫເ້ສັງຕກົ, 
ຄາ້ງຫອ້ງ ແລະ ອອກໂຮງຮຽນໃນທ່ີສດຸ (Lewin, 2007). ທາ່ນ Kingdon (2001) ໄດຄ້ ົນ້ພບົວາ່ 
ການປ່ຽນແປງທາງດາ້ນຄນຸນະພາບໃນຫຼາຍໂຮງຮຽນຢູປ່ະເທດອນິເດຍ ມຜີນົກະທບົທ່ີສາໍຄນັ ຕ່ໍປີຮຽນ 
ຂອງການເຂ້ົາຮຽນຢູຊ່ ັນ້ປະຖມົ ລວມທງັຄນຸນະພາບຂອງຫອ້ງຮຽນ, ຄນຸນະພາບຂອງການສິດສອນຕ ໍາ່ 
ແລະ ການຂາດສອນຂອງຄ,ູ ຄນຸນະພາບຂອງອປຸະກອນການສອນ ແລະ ຫຼກັສດູຕ ໍາ່ ແລະ ຫອ້ງ
ຮຽນແອອດັຫຼາຍ. ການສກຶສາຄ ົນ້ຄວາ້ຂອງ Glewwe ແລະ Jacoby ຢູໃ່ນໂຄງການການສຶກສາ
ວໄິຈຂອງປະເທດ Ghana (1994 ແລະ 1995 ອາ້ງອງີໃນ Hunt, 2007) ພບົວາ່ ຈາໍນວນປີຮຽນ
ຈບົຂອງນກັຮຽນສາມາດເພ່ີມຂຶນ້ຈາກ 2 ປີ ຫາ 2.5 ປີ ໄດໂ້ດຍການເພ່ີມປະສບົການຂອງຄຂູຶນ້, 
ການສອ້ມແປງຫຼງັຄາ່ຮ ົ່ວ, ການສະໜອງກະດານດາໍໃຫໂ້ຮງຮຽນ ຫືຼ ຫຸຼດຜອ່ນເວລາໃນການເດນີທາງ
ໄປໂຮງຮຽນ. ພວກເຂົາໄດໃ້ຊຊຸ້ດຂໍມ້ນູດຽວກນັ ເພ່ືອຊອກຫາຄນຸນະພາບຂອງການຮຽນມຜີນົກະທບົທ່ີ
ສາໍຄນັ ເຮັດໃຫມ້ກີານຊກັຊາ້ໃນການເຂ້ົາຮຽນ. 

ພາສາທ່ີນາໍໃຊໃ້ນການສດິສອນ ກໍ່ມອີດິທິພນົສາໍຄນັຕ່ໍກບັອດັຕາການຄາ້ງຫອ້ງ ແລະ ການ
ປະລະການຮຽນເຊ່ັນດຽວກນັ. ໂດຍສະເພາະແມນ່ ການສກຶສາຄ ົນ້ຄວາ້ຈາໍນວນໜ່ຶງພບົວາ່ ອດັຕາ
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ການຄາ້ງຫອ້ງ ແລະ ອດັຕາປະລະການຮຽນເພ່ີມຂຶນ້ ໃນເມ ື່ອນກັຮຽນຖກືສອນໂດຍໃຊພ້າສາທ່ີບ່ໍແມນ່
ພາສາແມຂ່ອງພວກເຂົາເຈົ້າ (Hunt, 2008). 

ຄນຸນະພາບຂອງການສຶກສາຕ ໍາ່ ໄດເ້ຮັດໃຫຫຼ້າຍໂຮງຮຽນໄດຮ້ບັຜນົກະທບົທາງດາ້ນລບົ ຕ່ໍ
ການຮຽນ ແລະ ຄວາມກາ້ວໜາ້ທາງການຮຽນຂອງນກັຮຽນ ຊຶ່ ງມສີວ່ນພວົພນັຢາ່ງໃຫຍຫຼ່ວງ ຕ່ໍການ
ປະລະການຮຽນຂອງນກັຮຽນ. 

ພອ້ມດຽວກນັນ ັນ້ ບນັດາປດັໄຈເຫ່ົຼານີ ້ ສາມາດລວມເຂ້ົາກນັເພ່ືອສາ້ງຄວາມເຂ້ົາໃຈວາ່ ການ
ສກຶສາຂ ັນ້ພ້ືນຖານອາດຈະບ່ໍກຽ່ວຂອ້ງກນັ ເພາະວາ່ສິ່ ງທ່ີເດັກນອ້ຍຮຽນໃນໂຮງຮຽນບ່ໍສອດຄອ່ງກບັ 
ຊວີດິປະຈາໍວນັ ( ສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້ເພ່ືອການພດັທະນາຂອງປະເທດພິລິບປິນ, 2008 ). ຕວົຢາ່ງ: 
ຢູໃ່ນບດົຄ ົນ້ຄວາ້ວໄິຈຂອງທາ່ນ Pryor ແລະ Ampiah ຢູບ່າ້ນໜ່ຶງຂອງເຂດຊນົນະບດົໃນປະເທດ 
Ghana ໄດໃ້ຫຂໍ້ສ້ງັເກດວາ່:  

“ ຊາວບາ້ນຫຼາຍຄນົພິຈາລະນາວາ່ ການສຶກສາຢູບ່າ້ນ Akurase ບ່ໍຄຸມ້ຄາ່ 
ເພາະວາ່…ການສຶກສາຂາດຄນຸນະພາບທ່ີພຽງພໍ ເພ່ືອຮບັປະກນັການລງົທຶນ
ຂອງເວລາ, ພະລງັງານ ແລະ ຊບັພະຍາກອນທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ” (2003: 
ໜາ້ 200, ອາ້ງອງີໃນ Hunt, 2008). 

 
ຄ. ປດັໄຈທ່ີພວົພນັເຖງິຄນຸລກັສະນະຂອງຄວົເຮອືນ ແລະ ທດັສະນະຄະຕຕ່ໍິການສຶກສາ  

ການສະທອ້ນໃຫເ້ຫັນຄວາມສາໍຄນັ ຂອງອປຸະສກັທາງດາ້ນເສດຖະກດິໃນການສຶກສາ, ຈາກ
ການຄ ົນ້ຄວາ້ວໄິຈແບບທດົລອງໄດໃ້ຫຄ້າໍແນະນາໍໄວວ້າ່ ເດັກນອ້ຍຈາກຄອບຄວົທ່ີມຖີານະດຈີະມາ
ໂຮງຮຽນຫຼາຍກວາ່ເດັກນອ້ຍຈາກຄອບຄວົທກຸຍາກ, ໃນຂະນະດຽວກນັນ ັນ້ ເດັກຈາກຄອບຄວົທກຸຍາກ
ບ່ໍຢາກມາໂຮງຮຽນ ຫືຼ ອອກໂຮງຮຽນພາຍຫຼງັມກີານເຂ້ົາຮຽນມາແລວ້. ຕວົຢາ່ງ: ການຄ ົນ້ຄວາ້ວໄິຈ
ຂອງ ທາ່ນ Brown ແລະ ທາ່ນ Park.s (2002) ຢູເ່ຂດຊນົນະບດົຂອງປະເທດຈນີ ໄດຄ້າດຄະເນ
ໄວວ້າ່ ເດັກນອ້ຍທ່ີທກຸຍາກ ແລະ ເດັກທ່ີມອີປຸະສກັທາງດາ້ນການເງນິມໂີອກາດໃນປະລະການຮຽນ 
ໃນຊ ັນ້ປະຖມົຫຼາຍກວາ່ເດັກຜູອ້ື່ ນໆ ສາມເທ່ົາ. ທາ່ນ Colclough ແລະ ທາ່ນອຶ່ ນໆ (2000) ໄດ້
ອະທິບາຍການພວົພນັລະຫວາ່ງຄວາມຮ ັງ່ມ ີແລະ ການເຂ້ົາໂຮງຮຽນໄວດ້ ັງ່ນີ:້ 

“...ໃນຈາໍນວນເດັກທ່ີບ່ໍເຂ້ົາໂຮງຮຽນ ຄາ່ສະເລຍ່ດດັສະນຄີວາມຮ ັງ່ມ ີ ສາໍລບັ
ການປະລະການຮຽນ ໂດຍທົ່ວໄປແລວ້ ແມນ່ສງູກວາ່ ຜູທ່ີ້ບ່ໍເຄຍີໄດເ້ຂ້ົາ
ໂຮງຮຽນ…ເດັກທ່ີໄດເ້ຂ້ົາໂຮງຮຽນແລວ້ ໂດຍສະເລຍ່ແມນ່ ມາຈາກຄອບຄວົທ່ີ
ມຖີານະດກີວາ່ ຜູທ່ີ້ປະລະການຮຽນ, ໃນທາງກງົກນັຂາ້ມ, ຈາກຄອບຄວົທ່ີເຄຍີ
ມຖີານະຮ ັງ່ມຫຼີາຍກວາ່ ເດັກໃນເກນອາຍເຸຂ້ົາຮຽນທ່ີບ່ໍເຄຍີໄດລ້ງົທະບຽນເຂ້ົາ
ຮຽນຈກັເທ່ືອ ” (ທາ່ນ Colclough ແລະ ທາ່ນອຶ່ ນໆ, 2000:ໜາ້16). 
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ນອກຈາກແຫຼງ່ຊບັພະຍາກອນຈາກຄວົເຮອືນແລວ້, ການຄ ົນ້ຄວາ້ວໄິຈໄດໃ້ຫຄ້າໍແນະນາໍວາ່ 
ຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ຕ່ໍການສຶກສາເປັນພາກສວ່ນໜ່ຶງທ່ີມຄີວາມສາໍຄນັ ຕ່ໍການໄດຮ້ບັການສກຶສາໃນໄລຍະ
ຍາວຂອງເດັກນອ້ຍ (Hunt, 2008). ຜນົກະທບົທາງດາ້ນທດັສະນະຄະຕິດ ັງ່ກາ່ວ ມສີວ່ນພວົພນັກບັ
ບດົບາດຍງິ-ຊາຍ, ໃນນ ັນ້ເດັກຊາຍໄດຮ້ບັບລິຸມະສດິທາງການສກຶສາຫຼາຍກວາ່ເດັກຍງິ. ທາ່ນ 
Kadzamira ແລະ ທາ່ນ Rose (2003) ຊີໃ້ຫເ້ຫັນວາ່ ເມ ື່ອມນູຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍໃນການເຂ້ົາຮຽນສງູໂພດ
ສາໍລບັຄວົເຮອືນຢູ ່ Malawi, ເດັກຍງິທ່ີມາຈາກຄອບຄວົທ່ີທກຸຍາກທ່ີສດຸແມນ່ມາໂຮງຮຽນໜອ້ຍກວາ່
ໝູ.່ ໃນທາງກງົກນັຂາ້ມ, ຈາກການຄ ົນ້ຄວາ້ວໄິຈຂອງ ທາ່ນ Glick ແລະ ທາ່ນ Sahn.s (2000) ຢູ່
ປະເທດ Guinea ຊີໃ້ຫເ້ຫັນວາ່ ໃນເມ ື່ອລາຍໄດຂ້ອງຄວົເຮອືນເພ່ີມຂຶນ້ ການລງົທຶນໃສກ່ານສຶກສາ
ສາໍລບັເດັກຍງິກໍ່ ເພ່ີມຂຶນ້ ໂດຍບ່ໍມຜີນົກະທບົໃດໆຕ່ໍກບັເດັກຊາຍ. ການຄ ົນ້ຄວາ້ວໄິຈຂອງ ທາ່ນ 
Brown ແລະ ທາ່ນ Park.s (2002) ຢູໃ່ນເຂດຊນົນະບດົຂອງປະເທດຈນີຍງັຊີໃ້ຫເ້ຫັນວາ່ ການບ່ໍມ ີ
ຄວາມສາມາດ ຈາ່ຍຄາ່ທາໍນຽມໃຫໂ້ຮງຮຽນ ເປັນສາເຫດທ່ີພາໃຫເ້ດັກຍງິຕດັສນິໃຈອອກໂຮງຮຽນ 
47% ແຕເ່ດັກຊາຍມພີຽງແຕ ່ 33% ເທ່ົານ ັນ້. ການຈາ່ຍຄາ່ທາໍນຽມສງູຢູໃ່ນຊ ັນ້ມດັທະຍມົ ກໍ່ ເປັນ
ສາເຫດເຮັດໃຫເ້ດັກຍງິອອກໂຮງຮຽນ 50% ສວ່ນວາ່ເດັກຊາຍມພີຽງແຕ ່8% ເທ່ົານ ັນ້. 

ໃນຂະນະທ່ີການສກຶສາຄ ົນ້ຄວາ້ຈາໍນວນໜ່ຶງເນັນ້ໃຫເ້ຫັນວາ່ ຄວາມບ່ໍເຕັມໃຈຂອງພ່ໍແມ ່ ແລະ 
ສະມາຊກິໃນຄອບຄວົ ໃນການສ ົ່ງເສມີການສຶກສາຂອງເດັກ, ການຄ ົນ້ຄວາ້ວໄິຈສວ່ນຫຼາຍໄດໃ້ຫຄ້າໍ
ແນະນາໍວາ່ ການຕດັສນິໃຈຂອງພ່ໍແມແ່ມນ່ອງີໃສ ່ຄວາມຄາດຫວງັຈາກສິ່ ງຕອບແທນຈາກການສກຶສາ
ຢາ່ງມເີຫດຜນົ. ສາໍລບັຄອບຄວົຊາວນາທ່ີພໍແຕກຸ່ມ້ກນິ ບ່ໍເຄຍີຄິດວາ່ການສຶກສາ  ຈະສາມາດຕອບສະ
ໜອງຄວາມຫວງັໃນອະນາຄດົໃຫພ້ຽງພໍໄດ ້ ຈາກການໃຊຈ້າ່ຍຕາ່ງໆເຂ້ົາໃນການສກຶສາ ນບັທງັຄາ່ໃຊ້
ຈາ່ຍທາງກງົ ແລະ ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍທ່ີເປັນແຮງງານ (Hunt, 2008). 
 
ງ. ປດັໄຈທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັເດັກ 

ຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນຕ ໍາ່ ເປັນຕວົກາໍນດົທ່ີສາໍຄນັທ່ີເຮັດໃຫເ້ດັກບ່ໍສາມາດເສັງຂຶນ້ຫອ້ງໄດ ້
ໃນແຕລ່ະຂ ັນ້ແລວ້ກໍ່ອອກໂຮງຮຽນໃນທ່ີສດຸ. ຄວາມສະຫຼາດໂດຍທາໍມະຊາດຂອງນກັຮຽນມຜີນົກະທບົ
ຕ່ໍຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນ. ນອກຈາກນ ັນ້, ການປະສມົປະສານຂອງປດັໄຈທາງດາ້ນເສດຖະກດິ, 
ຄນຸນະພາບຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ຄນຸລກັສະນະຂອງຄວົເຮອືນ ແລະ ການປະສມົປະສານທາງດາ້ນ
ສຂຸະພາບ12 ມຜີນົກະທບົຕ່ໍຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນຈາໍນວນຫຼາຍ (Hunt, 2008). 

ການຕດັສນິໃຈຂອງພ່ໍແມ ່ ແລະ/ຫືຼ ເດັກໃນການອອກໂຮງຮຽນພາຍຫຼງັທ່ີເຂ້ົາໂຮງຮຽນແລວ້ 
ພບົເຫັນຫຼາຍທ່ີສດຸ ແມນ່ເປັນເຫດການນອ້ຍໆທ່ີແຕກຕາ່ງກນັ ບ່ໍແມນ່ເຫດການສະເພາະອນັໃດອນັ
ໜ່ຶງ. ບນັຫາຕ ົນ້ຕໍແມນ່ ນກັຮຽນມບີນັຫາກຽ່ວກບັການຮຽນຂອງພວກເຂົາ ຊຶ່ ງເຮັດໃຫລ້າໍບາກແກພ່ວກ
ເຂົາທ່ີຈະຮຽນໃຫທ້ນັໝູ.່ ໂດຍສະເພາະແລວ້, ການຂາດຄວາມກາ້ວໜາ້ໃນແຕລ່ະຂ ັນ້ຮຽນ ເຮັດໃຫພ່ໍ້

                         
12 ມຫຼີາຍກຸມ່ທ່ີມບີນັຫາທາງດາ້ນສຂຸະພາບທ່ີກະທບົຕ່ໍການເຂ້ົາຮຽນ, ການມາໂຮງຮຽນ ແລະ ຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນລວມທງັການຂາດສານອາຫານ, 
ພິການ, ການເຈບັເປັນ, ການຖພືາ, ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບໃນການເບ່ິງແຍງຖາ້ມພ່ີີນອ້ງເຈບັເປັນ.  
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ແມຜູ່ປ້ກົຄອງ ແລະ ເດັກ ທ່ີຈະຕ ັງ້ຄາໍຖາມວາ່ ເຂົາຈະສືບຕ່ໍຮຽນ ຫືຼ ບ່ໍ ຊຶ່ ງມກີານພວົພນັຢາ່ງສະ
ໜິດແໜນ້ເຖງິການຄາ້ງຫອ້ງ ແລະ ປະລະການຮຽນ, ໃນໄລຍະສ ັນ້ (ໃນເມ ື່ອຕອ້ງການໃຫເ້ດັກຄາ້ງ
ຫອ້ງ ເຂົາອາດຈະອອກໂຮງຮຽນ) ແລະ ໃນໄລຍະຍາວ (ໃນເມ ື່ອນກັຮຽນຄາ້ງຫອ້ງໃນທ່ີສດຸ ກໍ່ມກັຈະ
ອອກໂຮງຮຽນ). 

ການໃຫບ້ລິຸມະສດິທາງການສກຶສາຂອງຄອບຄວົຕ່ໍກບັເດັກຍງິ ແລະ ເດັກຊາຍ ສະທອ້ນໃຫ້
ເຫັນວາ່ ບນັຫາການໃຫບ້ລິຸມະສດິແກເ່ດັກຍງິມໜີອ້ຍກວາ່ເດັກຊາຍ. ຕວົຢາ່ງ: ການສາໍຫຼວດຂອງ 
ທາ່ນ Brock ແລະ ທາ່ນ Cammish (1997) ຢູ ່ ປະເທດ Sierra Leone ແລະ ປະເທດ 
Vanuatu ພບົວາ່ ເດັກຍງິທ່ີຄາ້ງຫອ້ງສວ່ນຫຼາຍແມນ່ອອກໂຮງຮຽນ ແຕວ່າ່ເດັກຊາຍສວ່ນຫຼາຍມກັມາ
ຮຽນຄນື. ທາ່ນ Kane (2004, ຂຽນຢູໃ່ນ Hunt, 2008) ໄດອ້ະທິບາຍວາ່ ເດັກຊາຍສວ່ນຫຼາຍ
ແມນ່ຮຽນຄນືຫຼາຍກວາ່ເດັກຍງິ ກໍ່ ເພາະວາ່ເດັກຊາຍໄດຮ້ບັຄວາມເອົາໃຈໃສຫຼ່າຍກວາ່ເດັກຍງິ. 

ໂດຍທົ່ວໄປແລວ້ ເດັກທ່ີມຜີນົການຮຽນຕ ໍາ່ກວາ່ຜູອ້ື່ ນ ຕອ້ງໄດຮ້ຽນຄນື ແລະ ອອກໂຮງຮຽນ 
ໃນທນັທີທນັໃດໂລດ ຫືຼ ໃນທ່ີສດຸກໍ່ອອກໂຮງຮຽນກອ່ນຮຽນຈບົຫຼກັສດູ. 
 
ຈ. ນະໂຍບາຍຕ່ໍກບັຄວາມກາ້ວໜາ້ຂອງນກັຮຽນ ແລະ ການອອກໂຮງຮຽນ  

ຂະນະທ່ີລາໍດບັປດັໄຈອື່ ນໆມຄີວາມສາໍຄນັຢາ່ງຈະແຈງ້, ການກາໍນດົຂດີໝາຍຄວາມກາ້ວໜາ້ 
ຂອງນກັຮຽນໃນໂຮງຮຽນນ ັນ້ ແມນ່ໜາ້ທ່ີຂອງຜູບໍ້ລິຫານຄຸມ້ຄອງລະບບົການສຶກສາ ເພ່ືອຈດັຄວາມດຸນ່
ດຽ່ງໃນການຂະຫຍາຍໂອກາດໃນການເຂ້ົາຮຽນໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັຄນຸນະພາບຂອງການສກຶສາ. ຢູໃ່ນ
ການທບົທວນບນັຫາ ແລະ ຍດຸທະສາດຂອງຂະແໜງການສກຶສາ ໃນຂງົເຂດອາຊປີາຊຟິີກ ປີ 2008, 
ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ ໄດເ້ລັງໃສກ່ານສງັເກດການຂະຫຍາຍໂອກາດການເຂ້ົາຮຽນ (ໃຫເ້ດັກໄດ້
ເຂ້ົາໂຮງຮຽນ) ຢູໃ່ນຫຼາຍໆປະເທດ ດວ້ຍການໃຊມ້າດຕະການຮກັສາບ່ໍໃຫເ້ດັກອອກໂຮງຮຽນ. ຜນົສດຸ
ທາ້ຍແລວ້ທະນາຄານພດັທະນາອາຊໄີດໃ້ຫຂໍ້ສ້ງັເກດວາ່: 

“ ບນັດາປະເທດ [ບາງປະເທດ], ເສ້ັນທາງໃນການບນັລເຸປ້ົາໝາຍການສຶກສາປະຖມົແບບທົ່ວ 
ເຖງິແມນ່ການຈດັບລິຸມະສິດໃນການສາ້ງໂຮງຮຽນໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້ ແລະ ຈາ້ງຄສູອນໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້ 
ກວາ່ການເລັງໃສຄ່ນຸນະພາບຂອງການຮຽນ. ຜນົໄດຮ້ບັດ ັງ່ກາ່ວນີບ່ໍ້ໜາ້ເພ່ິງພໍໃຈ. ເຖງິວາ່ການ 
ເຂ້ົາຮຽນໃນເບືອ້ງຕ ົນ້ເພ່ີມຂຶນ້ແຕຫຼ່ງັຈາກນ ັນ້ກໍ່ ຫຸຼດໜອ້ຍຖອຍລງົ ເຊິ່ ງເປັນຜນົກະທບົໃຫແ້ກ ່
ການເສຍຊບັພະຍາກອນທ່ີເຮັດໜາ້ທ່ີສອນນກັຮຽນໃນໄລຍະສ ັນ້ ຈາກນ ັນ້ເຂົາກໍ່ກາຍເປັນຄນົ 
ກກືໜງັສຄືືນ” (ADB, 2008, ໜາ້ທີ 10). 

 
ດ ັງ່ທ່ີໄດກ້າ່ວມາແລວ້ ຈາກທະນາຄານພດັທະນາອາຊ,ີ ການລບົລາ້ງຄາ່ທາໍນຽມມຜີນົກະທບົ

ໂດຍກງົຕ່ໍກບັຄນຸນະພາບຂອງການສກຶສາໃນລະດບັໂຮງຮຽນ ເພາະວາ່ການຈດັການຮຽນ-ການສອນ
ໃນລະດບັໂຮງຮຽນ ຕອ້ງໄດປ້ະເຊນີໜາ້ກບັການເຂ້ົາຮຽນຢູໃ່ນຂ ັນ້ເລ່ີມຕ ົນ້ເປັນຈາໍນວນຫຼວງຫຼາຍ. 
ຕາມທາໍມະດາແລວ້ ບນັດາລະບບົການສຶກສາຕາ່ງໆໄດເ້ລືອກໃຊຍ້ດຸທະສາດເພ່ືອຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັກບັ
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ຈາໍນວນນກັຮຽນທ່ີເພ່ີມຂຶນ້ຢາ່ງຫຼວງຫຼາຍຊຶ່ ງມຜີນົກະທບົຕາມມາຕ່ໍການປະລະການຮຽນເພ່ີມຂຶນ້ ແລະ 
ອດັຕາການຮຽນຈບົຊ ັນ້ຫຸຼດລງົ. ບນັດາຍດຸທະສາດດ ັງ່ກາ່ວມຄີ:ື 

 
• ການບນັຈຄຸທ່ີູບ່ໍໄດຜ້າ່ນການຝຶກອບົຮມົເພ່ີມຂຶນ້; 
• ການຂະຫຍາຍຂະໜາດຂອງຫອ້ງຮຽນ13; 
• ຫນັປ່ຽນຊບັພະຍາກອນຈາກຂ ັນ້ສງູລງົມາເລັງໃສກ່ານສກຶສາໃນຂ ັນ້ພ້ືນຖານທ່ີມກີານເຂ້ົາຮຽນ

ເພ່ີມຂຶນ້ ແລະ; 
• ການນາໍໃຊວ້ທີິເກບັຄາ່ທາໍນຽມໃນຫຼາຍວທີິເພ່ືອຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັກບັຈາໍນວນນກັຮຽນ14 ທ່ີເພ່ີມ

ຂຶນ້. 
 

ບນັຫາດ ັງ່ກາ່ວນີ ້ ແມນ່ພບົເຫັນຢູປ່ະເທດ Kenya. ການລບົລາ້ງຄາ່ທາໍນຽມຢູປ່ະເທດ 
Kenya ໃນປີ 1974 ເຮັດໃຫຈ້າໍນວນນກັຮຽນໃນຊ ັນ້ປະຖມົເພ່ີມຂຶນ້ຫຼາຍກວາ່ສອງເທ່ົາໃນລະຫວາ່ງປີ 
1973 ແລະ1974, ເຊິ່ ງສາ້ງຄວາມກດົດນັໃຫແ້ກໂ່ຮງຮຽນປະຖມົເຊ່ັນ: ການຝຶກອບົຮມົຄສູອນ, ການ
ຂາດເຂນີອປຸະກອນການຮຽນ ແລະ ຫອ້ງຮຽນ (Somerset, 2007). ເພ່ືອແກໄ້ຂ ການຂາດເຂນີຄູ
ສອນ ລດັຖະບານປະເທດ Kenyan ໄດບ້ນັຈຄຸສູອນ ທ່ີບ່ໍໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົ ເປັນຈາໍນວນ
ຫຼວງຫຼາຍ ເຊິ່ ງເພ່ີມອດັຕາສວ່ນຂອງຄສູອນປະຖມົທງັໝດົຈາກ 22% ໃນປີ 1973 ເປັນ 37% ພາຍ
ໃນປີ 1976. ຄນຸນະພາບຂອງການສຶກສາ ໃນເວລານ ັນ້ໄດຊຸ້ດໂຊມລງົຢາ່ງໄວວາ. 

ຍອ້ນເຫດຜນົດ ັງ່ກາ່ວນີ ້ ເຮັດໃຫກ້ານເຂ້ົາຮຽນໃນຂ ັນ້ປ.1 ເພ່ີມຂຶນ້ຢາ່ງຫຼວງລາຍໃນປີ 1974 
ພອ້ມດຽວກນັນ ັນ້ອດັຕາປະລະການຮຽນໃນຮຸນ້ນກັຮຽນປະຖມົປີທີ 1 ຜາ່ນລະບບົຂອງໂຮງຮຽນ ກໍ່ ເພ່ີມ
ຂຶນ້ຢາ່ງໄວວາ. ເມ ື່ອນກັຮຽນປ.1 ທ່ີເຂ້ົາຮຽນໃນປີ 1974 ຮຽນຮອດປ. 5 ໃນປີ 1978 ກເໍຫັນວາ່ມ ີ
ຈາໍນວນຫຸຼດລງົຈາກ 956,800 ຄນົ ຫາ 433,700 ຄນົເທ່ົານ ັນ້ ເຊິ່ ງອດັຕາປະລະການຮຽນສະສມົໃນ
ສີ່ ປີ ແມນ່ 54.7% (Somerset, 2007). 

ໃນລກັສະນະດຽວກນັນີ ້ ການລບົລາ້ງຄາ່ທາໍນຽມຢູປ່ະເທດ Malawi ໃນປີ 1994–95 ໄດ້
ຫຸຼດຜອ່ນຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍໃນການເຂ້ົາຮຽນຂອງເດັກໂດຍກງົຕ່ໍພ່ໍແມນ່ກັຮຽນລງົ ແລະ ມຜີນົດໃີຫແ້ກກ່ານ
ເຂ້ົາຮຽນເພ່ີມຂຶນ້ຢາ່ງທນັທີທນັໃດ. ເຖງິແມນ່ວາ່ມກີານປບັປງຸການເຂ້ົາຮຽນກຕໍາມ ແຕອ່ດັຕາປະລະ
ການຮຽນ ແລະ ອດັຕາການຮຽນຈບົຊ ັນ້ກຍໍງັບ່ໍທນັສາມາດປງັປງຸໄດຢ້າ່ງເປັນປກົກະຕິ ຍອ້ນແນວນ ັນ້

                         
13 ດ ັງ່ທ່ີໄດອ້ະທິບາຍໂດຍທາ່ນ Somerset (2007) ໃນການດດັແກນ້ະໂຍບາຍກຽ່ວກບັຄາ່ຮຽນຢູປ່ະເທດເຄນຢາ ໃນປີ 1979 ເຊິ່ ງເປັນຜນົໃຫກ້ານ
ເຂ້ົາຮຽນທງັໝດົເພ່ີມຂຶນ້ 703,000 (ຈາກ 2,994,900 ໃນປີ 1978 ຫາ 3,698,200 ໃນປີ 1979). ແຕມ່ກີານບນັຈຄຸພ່ີູມພຽງແຕ ່ 2,436 ເທ່ົານ ັນ້ 
(90,391 ຫາ 92,827), ສະນ ັນ້ ອດັຕາສວ່ນນ ັກ້ຮຽນຕ່ໍຄເູພ່ີມຂຶນ້ຢາ່ງຫຼວງຫຼາຍ ຈາກ 33.13 ເປັນ 39.84. ໃນປີຕ່ໍມາການບນັຈຄຸເຸພ່ີມຂຶນ້ ແຕ ່ອດັຕາ
ສວ່ນນກັຮຽນຕ່ໍຄພູດັຍງັບ່ໍຫຸຼດ 35 ຈນົຮອດປີ 1985. 
14 ຕວົຢາ່ງ Somerset (2007) ອະທິບາຍວທີິທ່ີທາງໂຮງຮຽນຢູປ່ະເທດເຄນຢາຮບັຜິດຊອບໃນການກໍ່ສາ້ງຫອ້ງຮຽນ, ຫອ້ງການໃຫ,້ ເຮອືນໃຫຄ້ ູແລະ 
ການສອ້ມແປງຕຶກຕາ່ງໆໃນຊຸມປີ 1970.  ເພ່ືອຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການໃນການເພ່ີມສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກທາງໂຮງຮຽນເປັນຜນົມາຈາກ 
ການລບົລາ້ງ, ການຕອບສະໜອງໂຮງຮຽນໂດຍເພ່ີມຫອ້ງຮຽນໝນູວຽນ, ສວ່ນໃຫຍແ່ມນ່ລະດບັສງູກວາ່ຄາ່ຮຽນເກົ່ າ 
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ການເຂ້ົາຮຽນໃນຂ ັນ້ຕ ໍາ່ກວາ່ ຈຶ່ງບ່ໍໄດຮ້ບັການເອົາໃຈໃສຢ່າ່ງສະໝ ໍາ່ສະເໝີ ແລະ ສ ົ່ງຜນົໃຫແ້ກອ່ດັຕາ
ປະລະການຮຽນເພ່ີມຂຶນ້ (Chimombo, 2009). 

ຫຼກັຖານອື່ ນໆ ຈາກເອກະສານຕາ່ງໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັ ການປະລະການຮຽນທ່ີເພ່ີມຂຶນ້ ແມນ່
ຍອ້ນການນາໍໃຊມ້າດຕະຖານສາໍລບັການຄາ້ງຫອ້ງ ສງູໂພດ. ເມ ື່ອບງັຄບັໃຫນ້ກັຮຽນຮຽນຄນື ເຊິ່ ງ
ເປັນມາດຕະການໜ່ຶງ ທ່ີເຮັດໃຫນ້ກັຮຽນ “ອອກໂຮງຮຽນ” ໂດຍນາໍໃຊນ້ະໂຍບາຍທ່ີເຄ່ັງຄດັ ແລະ 
ມາດຕະຖານຄຸມ້ຄອງການຄາ້ງຫອ້ງ ມຜີນົກະທບົຢາ່ງຫຼວງຫຼາຍ ຕ່ໍກບັການປະລະການຮຽນ ຢູໃ່ນ
ຫຼາຍໆປະເທດ. Somerset (2007) ອະທິບາຍວາ່ ຜນົຂອງການສອບເສັງຂຶນ້ປີທີ 7 ໃນແຕລ່ະ
ໂຮງຮຽນຢູປ່ະເທດ Kenya ເຮັດໃຫມ້ກີານຄາ້ງຫອ້ງຢູປີ່ທີ 6 ເພ່ີມຂຶນ້ຢາ່ງຫຼວງຫຼາຍ ເພາະວາ່ແຕລ່ະ
ໂຮງຮຽນແມນ່ເລັງໃສ ່ ຄນຸນະພາບຂອງການສຶກສາ ຢູໃ່ນປີທີ 7. ໃນຕວົຈງິແລວ້, ໂຮງຮຽນໄດເ້ລ່ີມ
ລດຸຜອ່ນການສ ົ່ງເສມີນກັຮຽນອອ່ນ ທ່ີຜາ່ນການສອບເສັງເອົາໃບປະກາດສະນຍີະບດັຈບົຊ ັນ້ປະຖມົ
ລະດບັຊາດເພ່ືອຮກັສາພາບພດົຂອງໂຮງຮຽນ ໝາຍຄວາມວາ່ນກັຮຽນອອ່ນຕອ້ງຖກືບງັຄບັໃຫຮ້ຽນຄືນ
ຢູໃ່ນປີທີ 6 ຫືຼ ບ່ໍດ ັງ່ນ ັນ້ກໍ່ໃຫອ້ອກໂຮງຮຽນໄປເລີຍ. 

ເຊ່ັນດຽວກນັນີ,້ ພ່ໍແມນ່ກັຮຽນທ່ີຖກືສາໍພາດກຽ່ວກບັການປະລະການຮຽນ ຂອງລກູພວກເຂົາຢູ ່
ປະເທດ Mongolia ໂດຍ Batbaatar, et al, (2006) ໄດໃ້ຫຄ້າໍແນະນາໍວາ່ ຍອ້ນມກີານສ ົ່ງເສມີ
ໃຫໂ້ຮງຮຽນປະຕິບດັໃຫໄ້ດຕ້ະຖານການຮຽນສງູ, ດ ັງ່ນ ັນ້ ນກັຮຽນອອ່ນແມນ່ ຖກືອະນຍຸາດໃຫອ້ອກ
ໂຮງຮຽນ ຫືຼ ສ ົ່ງເສມີໃຫອ້ອກໂຮງຮຽນ. 

ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ(2008) ໄດສ້ງັເກດວາ່ ໃນຊຸມປີທ່ີຜາ່ນມາແມນ່ສາມາດຮຽນຮູກ້ຽ່ວ
ກບັຄວາມຮູສ້ຶກ ໃນການສ ົ່ງເສມີໃຫ ້“ອອກໂຮງຮຽນ” ໂດຍຜາ່ນການຮຽນຄນື ແລະ ມາດຕະຖານທ່ີບ່ໍ
ສາມາດໃຊໄ້ດ.້ ທະນາຄານພດັທະນາອາຊໄີດອ້າ້ງອງີເຖງິຕວົຢາ່ງຂອງປະເທດ Bangladesh ບອ່ນ
ທ່ີມອີດັຕາການຄາ້ງຫອ້ງປ.1 ເທ່ົານ ັນ້ຫຸຼດລງົຈາກ 45% ຫາ 6% ຢູໃ່ນໄລຍະສິບປີທ່ີຜາ່ນໂດຍມກີານ
ປ່ຽນແປງທດັສະນະຄະຕິໃນການບໍລິຫານ ແລະ ນະໂຍບາຍຕາ່ງໆ. ມພີຽງແຕ ່4 ປະເທດໃນເອເຊຍ
ເທ່ົານ ັນ້ທ່ີໄດລ້າຍງານວາ່ມກີານຄາ້ງຫອ້ງສງູກວາ່ 9% (ທກຸຂ ັນ້ຮຽນ), ຊຶ່ ງໃນນ ັນ້ ສປປ ລາວ ກໍ່

ແມນ່ໜ່ຶງໃນສີ່ ປະເທດດ ັງ່ກາ່ວ ທ່ີມກີານຄາ້ງຫອ້ງສງູເຖງິ 20% (ADB, 2008). 
 
ສ. ສະຫຸຼບຜນົການທບົທວນວນັນະກາໍທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການປະລະການຮຽນ 

ສະຫຸຼບລວມແລວ້ ແມນ່ມຫຼີາຍສາເຫດທ່ີພາໃຫກ້ານຂະຫຍາຍໂອກາດການເຂ້ົາຮຽນ ແລະ 
ການສບືຕ່ໍຮຽນຢູໃ່ນໂຮງຮຽນປະຖມົ ຢູໃ່ນບນັດາປະເທດທ່ີກາໍລງັພດັທະນາບ່ໍສາມາດປະຕິບດັໄດຫຼ້າຍ
ເທ່ົາທ່ີຄວນ. ຜາ່ນຈາກການທບົທວນຈາກເອກະສານຕາ່ງໆ ໂດຍສງັເຂບ ໄດພິ້ສດູໃຫເ້ຫັນວາ່ ມຫຼີາຍ
ກລໍະນທ່ີີມກີານປ່ຽນແປງທາງດາ້ນນະໂຍບາຍ ຢູໃ່ນບນັດາປະເທດທ່ີກາໍລງັພດັທະນາ ມຜີນົໂດຍກງົຕ່ໍ 
ການເຂ້ົາຮຽນເພ່ີມຂຶນ້ຢາ່ງໝ ັນ້ຄງົ ແລະ ພວົພນັກບັ ອດັຕາລອດເຫືຼອ ຮຽນຈບົຊ ັນ້ປະຖມົທ່ີຫຸຼດລງົ 
ລວມທງັການປະລະການຮຽນຂອງເດັກທ່ີເພ່ີມຂຶນ້. ໃນກລໍະນີ ້ ຢັງ້ຢືນໄດຈ້າກຕວົຢາ່ງການລບົລາ້ງຄາ່
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ທາໍນຽມຢູປ່ະເທດ Kenya ແລະ ປະເທດ Malawi ຊຶ່ ງມຜີນົເຮັດໃຫຄ້ນຸນະພາບການສຶກສາຫຸຼດລງົ 
ໃນເມ ື່ອໂຮງຮຽນຕອ້ງປະເຊນີໜາ້ກບັການລງົທະບຽນເຂ້ົາຮຽນຂອງນກັຮຽນໃນຈາໍນວນຫຼວງຫຼາຍ. 

ໃນກລໍະນອີື່ ນໆ ແມນ່ການນາໍໃຊມ້າດຕະຖານທ່ີເຄ່ັງຄດັ ເພ່ືອຕດິຕາມຄວາມກາ້ວໜາ້ຂອງ
ນກັຮຽນ ແມນ່ມຜີນົກະທບົຢາ່ງຫຼວງຫຼາຍ ກບັການສືບຕ່ໍຮຽນຢູໃ່ນໂຮງຮຽນຂອງເດັກ ແລະ ເຮັດໃຫມ້ ີ
ຄວາມກດົດນັເພ່ິມຂຶນ້ຕ່ໍເດັກໃນການອອກໂຮງຮຽນ. 
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍທີ 4 - ລາຍຊື່ ຜູທ່ີ້ມສີວ່ນຮວ່ມໃນການສາໍຫຼວດແລະປະເມນີຜນົແບບຮບີດວ່ນ 
I. ຄະນະຮບັຜິດຊອບ 
1. ທາ່ນ ລີຕູ ້ບວົປາວ   ລດັຖະມນົຕີຊວ່ຍວາ່ການກະຊວງສກຶສາທິການແລະກລິາ 
2. ທາ່ນ ແສງສມົພອນ ວລິະວດຸ ຫວົໜາ້ກມົແຜນການ 
3. ທາ່ນ ຈະເລີນ ສວຸງົ   ຫວົໜາ້ກມົອະນບຸານ ແລະ ປະຖມົສກຶສາ 
4. ທາ່ນ ຮສ. ດຣ. ພນັ ຈາໍປາທອງ ຜ.ອ ສນູຄ ົນ້ຄວາ້ຍດຸທະສາດແລະວິໄຈການສກຶສາ (ສຍວ) 
5. ທາ່ນ ສມົຂນັ ດດີາຣາວງົ  ຜ.ອ ສນູສະຖຕິິເຕັກໂນໂລຊຂີາ່ວສານການສກຶສາ (ສຕສ) 
 
II.  ທີມງານວຊິາການ 
1. ທາ່ນ ສມົບນູ ມາສວຸນັ      ຮອງຫວົໜາ້ກມົອະນບຸານ ແລະ ປະຖມົສກຶສາ 
2. ທາ່ນ ຮສ.ດຣ ໂພສ ີຈນັມ ິ່ງ      ຮອງຫວົໜາ້ຫອ້ງການຄ ົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ, (ມຊ) 
3. ທາ່ນ ກາດາໍ ວງົເດອືນ       ຫວົໜາ້ພະແນກວໄິຈການສກຶສາ (ສຍວ) 
4. ທາ່ນ ແສງແກວ້ ແພງຊະນະ     ວຊິາການ (ສຍວ) 
5. ທາ່ນ ສມົພາວນັ ຈນັທະລາດ     ວຊິາການ (ສຍວ) 
6. ທາ່ນ ນ.ເມທິນ ພນັລກັ      ວຊິາການ (ສຍວ) 
7. ທາ່ນ ນ.ດາລາສະຫວນັ ຈນັທະລິເດດ   ວຊິາການ (ສຍວ) 
8. ທາ່ນ ບນຸປອນ ແກວ້ແພງຫຼາ້     ວຊິາການ ກມົແຜນການ  
9. ທາ່ນ ນ.ວນັມະນ ີວນັນະສີ      ຮອງຫວົໜາ້ພະແນກບໍລິຫານວຊິາການ (ຄສສ, ມຊ) 
10. ທາ່ນ ນ.ດາວນັ ໄຊຍະສງິ      ວຊິາການ ກມົອະນບຸານ ແລະ ປະຖມົສຶກສາ 
11. ທາ່ນ ສກຸສາຄອນ ສລິຸວງົ      ວຊິາການ (ສຕສ) 
12. ທາ່ນ ນ.ຄາໍເຄື່ ອນ ວນັນະສກຸ     ຫວົໜາ້ຫອ້ງການຕດິຕາມແລະປະເມນີຜນົ, ກມົກວດກາ 
13. ທາ່ນ ນ.ຈດິດາວອນ ບລູມົ      ວຊິາການ ກມົກວດກາ. 
 
III. ຄະນະທ່ີປຶກສາ 
1.ທາ່ນ Mike Lally   ທ່ີປຶກສາອະວໂຸສຂະແໜງການສຶກສາ 
2.ທາ່ນ ນ. Julie Chinnery  ທ່ີປຶກສາພາຍໃນ 
3.ທາ່ນ ນ. Hetty Cislowski  ຊຽ່ວຊານການຄ ົນ້ຄວາ້ວໄິຈ (ERF) 
 
IV. ໜວ່ຍງານທ່ີຮບັຜິດຊອບ 
ສນູຄ ົນ້ຄວາ້ຍດຸທະສາດ ແລະ ວໄິຈການສກຶສາ (ສຍວ). 
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