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ພາກສະເໜີ 
 ປ້ຶມຄູ່ມືເພ່ືອການສ່ົງເສີມສະບັບນ້ີ ເຊ່ິງມີຫົວຂ້ໍ ກ່ຽວກັບ‘ນະໂຍບາຍ’ ເປັນສະບັບທີ 2 
ຂອງຊຸດປ້ຶມຄູ່ມື 5 ເຫ້ັຼມທ່ີສ້າງຂ້ຶນເພ່ືອ ‘ສ່ົງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ’. ປ້ຶມຄູ່ມືດ່ັງກ່າວ 
ນ້ີແມ່ນສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ເລີຍ ຫືຼ ຈະໃຊ້ປະກອບກັບປ້ຶມຄູ່ມືອີກ 4 ເຫ້ັຼມທ່ີຍັງເຫືຼອ ຄື: ເຫ້ັຼມທີ 1 
ໄດ້ສະເໜີກ່ຽວກັບ‘ພາກສະເໜີ’, ເຫ້ັຼມທີ 2 ໄດ້ ເນ້ັນໜັກໃສ່ ‘ຫັຼກສູດ’, ເຫ້ັຼມທີ 3 ໄດ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບ 
‘ວັດຖຸອຸປະກອນ’ ແລະ ເຫ້ັຼມທີ 4 ແມ່ນໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນ ‘ວິທີສິດສອນ’. 

 ນອກນ້ັນ ປ້ຶມຄູ່ມືນ້ີ ແມ່ນໄດ້ເນ້ັນໜັກໃສ່ສ່ິງທ້າທາຍ ແລະ ອຸປະສັກຕ່າງໆໃນນະໂຍບາຍ 
ການສ້າງຄູ. ນອກຈາກນ້ີຍັງໄດ້ສະເໜີຍຸດທະສາດ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ 
ສະຖາບັນສ້າງຄູ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງທາງດ້ານການສຶກສາ 
ເພ່ືອສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສ່ົງເສີມການປັບປ່ຽນ, ການພັດທະນາ ແລະ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ 
ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ.

ນະໂຍບາຍ ໝາຍເຖິງຫຍັງ?
 ຄຳສັບ ‘ນະໂຍບາຍ’ ໂດຍລວມແລ້ວແມ່ນໝາຍເຖິງລະບຽບການ, ກົດໝາຍ ແລະ 
ຫຼັກການຕ່າງໆ ທີ່ຊີ ້ນໍາການປະຕິບັດຂອງບຸກຄົນ, ກຸ່ມຄົນ ແລະ ສະຖາບັນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວກັບ
ບັນຫາຕ່າງໆເຊັ່ນວ່າ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ແລະ 
ນະໂຍບາຍສາກົນຈະກຳນົດຫັຼກການ ແລະ ພັນທະລວມເຊ່ິງໃຫ້ທິດທາງກ່ຽວກັບລະບຽບການ ແລະ 
ການດຳເນີນການສະເພາະດ້ານໃດໜ່ຶງ. ການນຳເອົານະໂຍບາຍລົງສູ່ພາກປະຕິບັດ (ເວ້ົາອີກຢ່າງໜ່ຶງ 
ກໍຄືຂະບວນການຂອງການນຳເອົາຄາດໝາຍທ່ີຕ້ອງການຈາກນະໂຍບາຍໃດໜ່ຶງໃຫ້ກາຍເປັນຄວາມ
ຈິງ) ແມ່ນໝາຍເຖິງ ‘ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ’ ໃນປ້ຶມຄູ່ມືສະບັບນ້ີ. 

 ການຄ້ົນຄິດກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍໃດໜ່ຶງແມ່ນບ່ໍພຽງແຕ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເນ້ືອໃນທ່ີອະທິບາຍເຖິງລະ 
ບຽບການ, ກົດໝາຍ ແລະ ຫັຼກການເທ່ົານ້ັນ, ແຕ່ຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບການສົນທະນາ, ການເຈລະຈາ 
ແລະ ການພົວພັນກັນຂອງກຸ່ມຄົນເຊ່ິງໃນນ້ັນໄດ້ມີການກ່ັນຕອງຄວາມໝາຍຂອງແນວຄວາມຄິດ ແລະ 
ແນວທາງທີ່ປະກອບເປັນນະໂຍບາຍນັ້ນ. ນະໂຍບາຍໃດໜຶ່ງບໍ່ຄວນພິຈາລະນາໃນລັກສະນະຄົງທີ່, 
ແຂງກະດ້າງ ຫືຼ ຕາຍຕົວ, ແຕ່ຄວນເຂ້ົາໃຈວ່າມັນເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງຂະບວນການທ່ີບ່ໍຢຸດນ້ິງ.   

 ເຖິງແມ່ນວ່າ ປຶ້ມຄູ່ມືນີ້ໄດ້ເນັ້ນໜັກໃສ່ປະເດັນນະໂຍບາຍການສຶກສາໂດຍສະເພາະແມ່ນ 
ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ, ແຕ່ວ່າຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຄຳນຶງສະເໝີວ່າສະເໜີວ່ານະໂຍບາຍການສຶກສາ ບ່ໍແມ່ນ 
ຂົງເຂດການປະຕິບັດງານທີ່ໂດດດ່ຽວ, ແຕ່ຍັງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວໃນການ 
ສ້າງນະໂຍບາຍດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ດ້ານສັງຄົມ1 ທ່ີກວມລວມກວ່າ.  ການພັດທະນາການສຶກສາ
ຮຽນຮ່ວມແມ່ນຕິດພັນຢ່າງສະໜິດແໜ້ນກັບການພັດທະນາສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດແບບມີສ່ວນຮ່ວມ. 
ທັງໝົດນ້ັນ ໄດ້ຮວມເຂ້ົາກັນເປັນພ້ືນຖານອັນສຳຄັນຂອງສັງຄົມທ່ີມີສ່ວນຮ່ວມ.  

1 ອີງຕາມເອກະສານຂອງ Lall, M. ປີ 2007. ການທົບທວນ ແນວຄວາມຄິດ ຈາກການສຶກສານະໂຍບາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອການວິເຄາະ 
ການສຶກສາ ເພື່ອທຸກຄົນ ໃນປະເທດທ່ີກຳລັງພັດທະນາ. ສ້າງເສັ້ນທາງ ເພື່ອໃຫ້ເຂ້ົາເຖິງ - ບົດຄົ້ນຄວ້າ ເລກທີ 11. ລອນດອນ, 
ສະຖາບັນການສຶກສາ.
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ການສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ: ນະໂຍບາຍ

ເປັນຫຍັງ ນະໂຍບາຍຈ່ຶງເປັນປະເດັນສຳຄັນສຳລັບການໂຄສະນາ 
ສ່ົງເສີມ?
 ການສ້າງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນພັນທະຂອງບັນດາ 
ກະຊວງຕ່າງໆ ຂອງລັດຖະບານເທົ່ານັ້ນ. ນະໂຍບາຍທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ 
ສາມາດສ້າງຂ້ຶນມາໄດ້ໃນຂ້ັນຂົງເຂດພາກພ້ືນ, ຂ້ັນປະເທດ, ຂ້ັນເຂດ, ຂ້ັນແຂວງ ແລະ ຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ 
ເຊ່ິງຮວມທັງຂ້ັນຂອງສະຖາບັນສ້າງຄູ ແລະ ຂ້ັນໂຮງຮຽນ. ຍ້ອນວ່າ ນະໂຍບາຍ, ດ້ານການສຶກສາ, 
ນະໂຍບາຍດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງນ້ັນມີຜົນກະທົບໂດຍກົງກັບການປະຕິບັດຂອງ 
ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາ ແລະ ກະທົບຕໍ່ກັບຊີວິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ, ສະນັ້ນ,    
ຜົນສຳເລັດຂອງຄວາມພະຍາຍາມໃນການໂຄສະນາສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ຈຶ່ງຂຶ້ນກັບບັນດາ
ນະໂຍບາຍທ່ີຈະແຈ້ງ ແລະ ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ ເພ່ືອຊ້ີນຳ, ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ປົກປ້ອງວຽກງານນ້ັນ.

 ບັນຫາກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນຈຸດນ້ີ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ຍ້ອນວ່າ ພະນັກງານວິຊາ 
ຊີບໝົດທຸກຄົນຕ້ອງຮັບຮູ້ ແລະ ຍອມຮັບເອົາຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈ້ົາໃນການປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນ
ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນທຸກຂ້ັນ. ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ມີໜ້າທ່ີອັນຈະແຈ້ງໃນການສ່ົງເສີມຄວາມຮັບຮູ້ນ້ັນ 
ແລະ ຕ້ອງມີນະໂຍບາຍຕ່ໍພະນັກງານຜູ້ທ່ີປະຕິບັດຕົວຈິງ; ບັນດາພະນັກງານວິຊາຊີບໃຫ້ປະຕິບັດຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບເຫ່ົຼານ້ີຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

ເປັນຫຍັງ ວຽກງານໂຄສະນາສົ່ງເສີມ ຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນສຳລັບ 
ການສ້າງນະໂຍບາຍ?
 ເຖິງແມ່ນວ່າໃນທາງທິດສະດີແລ້ວການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ອາດເບ່ິງຄືວ່າກົງໄປກົງມາ ແລະງ່າຍດາຍ 
ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ, ແຕ່ວ່າໃນຕົວຈິງແລ້ວຄວາມມຸ້ງໝ້ັນໃນການເຮັດໃຫ້ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມມີຫຼາຍ 
ຂຶ້ນກວ່າເກົ່າໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ໃນສະຖາບັນສ້າງຄູແມ່ນຍັງເປັນບັນຫາທ້າທາຍ. ນ້ັນກໍເປັນຍ້ອນວ່າ 
ຜົນກະທົບຂອງການພັດທະນາ ແລະ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍໃດໜ່ຶງ ແມ່ນຂ້ຶນກັບຂອບເຂດ 
ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການພົວພັນກັນລະຫວ່າງ ບັນດາພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາ. 
ສຳລັບນະໂຍບາຍໃດໜ່ຶງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ເພ່ືອສ້າງ ໃຫ້ເກີດຜົນໄດ້ຮັບຕາມທ່ີຕ້ອງ 
ການນ້ັນມັນມີຄວາມຈຳເປັນສຳລັບການຮ່ວມມືທ່ີມີຄວາມໝາຍ ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ 
ລະຫວ່າງບັນດາຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກສ່ວນສຳຄັນອ່ືນໆ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງເຊ່ັນວ່າ: ຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ, 
ຄູ, ນັກຮຽນຄູ, ນັກຮຽນ, ຜູ້ປົກຄອງ/ຄອບຄົວ, ຜູ້ນຳຊຸມຊົນ ແລະ ຜູ້ນຳສາສະໜາ2. ສະນ້ັນ, ເພ່ືອເຮັດ 
ໃຫ້ນະໂຍບາຍການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນພາກ ປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ເພື່ອ
ໃຫ້ເກີດຜົນໄດ້ຮັບທ່ີມີຄວາມສຳຄັນສຳລັບນັກຮຽນ ແລະ ການຮ່ໍາຮຽນ, ນະໂຍບາຍເຫ່ົຼານ້ີຕ້ອງຈະແຈ້ງ, 
ລະອຽດ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຄວາມເປັນຈິງຂອງພາກສ່ວນ ຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງເຊ່ິງນະໂຍບາຍເຫ່ົຼານ້ັນ 
ແມ່ນມີຜົນຕ່ໍກັບພວກເຂົາເຈ້ົາ.  

2 ອົງການອຸຍແນັດສະໂກ. ປີ 2009. ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຂອງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ. ປາຣີ, ອົງການອຸຍແນັດສະໂກ, ໜ້າທີ 14.
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ປື້ມຄູ່ມືໂຄສະນາ ເຫຼັ້ມທີ     2

 ບັນດາຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍໃນທຸກຂ້ັນຕ້ອງການຄຳແນະນຳ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນໃນການສ້າງ 
ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍການສຶກສາທີ່ນຳໄປສູ່ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຕ້ອງການເຊິ່ງໃນກໍລະນີນີ້ 
ການສຶກສາແມ່ນມີການຮຽນຮ່ວມຫຼາຍຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ. ການໂຄສະນາສ່ົງເສີມ ແມ່ນເປັນເຄ່ືອງມືອັນສຳຄັນ 
ຂອງການໃຫ້ຄຳແນະນຳ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນນ້ີ. ມັນສ້າງໂອກາດສຳລັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ        
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາໃຫ້ອອກສຽງໃນການສ້າງນະໂຍບາຍຕ່າງໆທ່ີກະທົບຕ່ໍກັບພວກເຂົາເຈ້ົາ. 
ໂດຍການດຳເນີນເຊ່ັນນ້ີຈ່ິງສາມາດອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການສ້າງນະໂຍບາຍທ່ີມີປະສິດທິພາບ 
ທ່ີສາມາດປະຕິບັດໄດ້. 

ສາມາດວິເຄາະນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ໄດ້ຄືແນວໃດ? 
 ການວິເຄາະນະໂຍບາຍ ບ່ໍແມ່ນຂົງເຂດວຽກທ່ີສະຫງວນໄວ້ໃຫ້ພຽງແຕ່ບັນດາຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍ 
ແລະ ບັນດານັກຄົ້ນຄວ້າເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ເປັນບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ບັນດາພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ກັບການສຶກສາຄວນໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມ. ມີຄວາມສໍາຄັນທ່ີວ່າພະນັກງານໃນກະຊວງຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ, 
ຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ ແລະ ນັກຮຽນຄູ, ຄູ ແລະ ສະມາຊິກຄົນອ່ືນໆຂອງຊຸມຊົນໂຮງຮຽນນ້ັນຕ້ອງເບ່ິງ 
ແລະ ສ້າງຄວາມເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍທ່ີມີຢູ່ແລ້ວນ້ັນ ເພ່ືອນຳໃຊ້ເຂ້ົາໃນວຽກງານສ່ົງເສີມ. 

 ບາດກ້າວທຳອິດຂອງການວິເຄາະນະໂຍບາຍ ແມ່ນການປະເມີນວ່າ ມີນະໂຍບາຍຫຍັງແດ່ໃນ 
ສະພາບແວດລ້ອມສະເພາະດ້ານຂອງທ່ານ. ສ່ິງນ້ີ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ໂດຍນຳໃຊ້ເຄ່ືອງມືສຳຫຼວດ ຫືຼ 
ເຄ່ືອງມືທ່ີຄ້າຍຄືກັນ.

ການສຳຫຼວດນະໂຍບາຍ 
 ການສຳຫຼວດໃດໜ່ຶງສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ ເພ່ືອປະເມີນນະໂຍບາຍຫຼາຍປະເພດທ່ີອົງກອນຕ່າງໆ 
ອາດມີ. ນອກຈາກນ້ັນແລ້ວ, ການສຳຫຼວດໃດໜ່ຶງສາມາດນຳໃຊ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພ່ືອເບ່ິງວ່ານະ
ໂຍບາຍຕ່າງໆໄດ້ມີການປ່ຽນແປງຫືຼບ່ໍ ຢູ່ໃນລະດັບອົງກອນ ຫືຼ ໃນລະດັບຂອງປະຊາກອນເອງ. 
ບັນດາຕົວ ຊ້ີບອກຂອງນະໂຍບາຍທ່ີໄດ້ປັບປຸງດີຂ້ຶນນ້ັນ ສາມາດກວມເອົາຈຳນວນອົງກອນທ່ີໄດ້ຮັບ 
ຮອງເອົານະໂຍບາຍຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບບັນຫາສະເພາະໃດໜ່ຶງຫືຼ ນະໂຍບາຍທ່ີສອດຄ່ອງກັບອົງປະກອບ 
ຕ່າງໆຂອງນະໂຍບາຍທ່ີມີປະສິດທິພາບດີທ່ີໄດ້ລະບຸໄວ້ແລ້ວນ້ັນ ໂດຍອີງຕາມບົດຄ້ົນຄວ້າທົບທວນ
ໃດໜ່ຶງ. 
ລາຍການສຳຫຼວດ ຄວນພິຈາລະນາ ກ່ຽວກັບ: 

1  ອົງກອນໃດໜ່ຶງໄດ້ຮັບຮອງເອົານະໂຍບາຍກ່ຽວກັບປະເດັນສະເພາະໃດໜ່ຶງຢ່າງເປັນທາງ    
ການ ຫືຼ ບໍ;
2  ອົງປະກອບຂອງນະໂຍບາຍນ້ັນ;
3  ນະໂຍບາຍນ້ີໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ຄືແນວໃດ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ຄືແນວໃດ; 
4  ປະສິດທິຜົນຂອງນະໂຍບາຍທ່ີສາມາດເບ່ິງເຫັນໄດ້;
5  ຄວາມເພ່ິງພໍໃຈຕ່ໍກັບນະໂຍບາຍນ້ີ’(ໂດຍ Reisman3, ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ, ປີ 2007 ໜ້າທີ 28) 

3 Reisman, J., Gienapp, A . and Stachowiak. ຄູ່ມືກ່ຽວກັບເຄ່ືອງມືເກັບກຳຂ້ໍມູນ:  ໄປຄຽງຄູ່ກັບ “ຄູ່ມືການວັດການໂຄສະນາ ແລະ 
ນະໂຍບາຍ”  ອົງການບໍລິການ ການວິໄຈ
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 ໃນຂະບວນການຂອງການວິເຄາະນ້ັນ, ມີຄວາມຈຳເປັນຫຼາຍທ່ີຈະຕ້ອງສຶກສາດ້ານຕ່າງໆຂອງ
ນະໂຍບາຍທີ່ກຳລັງພິຈາລະນາຢູ່ນັ້ນ. ຕາຕະລາງ 1 ປະກອບມີຂອບວຽກແນະນຳ4 ຂອງດ້ານຕ່າງໆ 
ເພ່ືອສຶກສາ, ພ້ອມທັງມີຄໍາຖາມທ່ີກ່ຽວຂ້ອງເພ່ືອໃຫ້ພິຈາລະນາໃນຂະບວນການຂອງການວິເຄາະນະໂຍບາຍ
ສຳລັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ.ໂດຍສະເພາະແລ້ວແມ່ນມີກົນໄກທ່ີກ້າວໄປສູ່ການວິເຄາະນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ, 
ແຕ່ວ່າສາມາດຮັບຮອງເອົາເພ່ືອເບ່ິງນະໂຍບາຍໃນຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນເຊ່ັນກັນເຊ່ິງຮວມທັງບັນດານະໂຍບາຍ
ທ່ີມີຢູ່ພາຍໃນສະຖາບັນສ້າງຄູແຫ່ງຕ່າງໆ. 

ຕາຕະລາງ 1

ກ) ນິຍາມຂອງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ

•   ນະໂຍບາຍຂອງທ່ານ ນໍາສະເໜີຄຳອະທິບາຍ 
ທີ່ຈະແຈ້ງ ກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ຫຼື ບໍ?

•   ນະໂຍບາຍດ່ັງກ່າວໄດ້ແກ້ໄຂຄວາມສັບ ສົນລະຫວາ່ງ 
ການສຶກສາ ‘ພິເສດ/ມີຄວາມຕ້ອງການພິເສດ’ ແລະ 
ການສຶກສາ ‘ຮຽນຮ່ວມ’ ຫຼືບໍ່? 

ຂ) ການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບ

•   ນະໂຍບາຍຂອງທ່ານ ແມ່ນອີງຕາມຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່
ໜັກແໜ້ນຫຼືບໍ່ ກ່ຽວກັບສາຍພົວພັນເຊິ່ງກັນແລະກັນ 
ລະຫວ່າງການປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງການຮຽນຮູ້ສຳລັບ
ໝົດທຸກຄົນ ແລະ ການປັບປຸງດ້ານຄຸນນະພາບຂອງ 
ການສຶກສາ? 

•   ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບຮູ້ບໍ່ວ່າ ການປັບປຸງການ 
ເຂົ້າເຖິງການສຶກສານັ້ນ ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບການ
ປັບປຸງດ້ານຄຸນນະພາບຖ້າຫາກຕ້ອງການຮັກສາ 
ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການເຂົ້າຮຽນ ແລະ 
ຕ້ອງການ ການຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາປະລະການຮຽນ? 

•   ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບຮູ້ບໍ່ວ່າການສຶກສາທີ່ມີ
ຄຸນນະພາບນັ້ນແມ່ນກ່ຽວກັບການຮຽນທີ່ເປີດກ້ວາງ, 
ບໍ່ແມ່ນແຕ່ຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນເທົ່ານັ້ນ? 

ຄ) ວິທີການຮອບດ້ານ 

•   ນະໂຍບາຍຂອງທ່ານໄດ້ເບິ່ງວ່າ ການສຶກສາຮຽນ 
ຮ່ວມເປັນເສັ້ນທາງຂອງການປ່ຽນແປງລະບົບການ
ສຶກສາທັງໝົດແລ້ວ ຫຼືບໍ່? ເພື່ອວ່າ ນັກຮຽນທຸກຄົນ 
ຈະໄດ້ເຂົ້າຮຽນໃນການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບດີ 
ກວ່າເກົ່າ?

•   ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວນັ້ນໄດ້ມີວິໄສທັດ ທີ່ເປັນລະບົບ 
ປະສົມກົມກຽວກັນ   ຫືຼບ່ໍ ເຊ່ິງໃນນ້ັນ ການສຶກສາສາມັນ, 
ການສຶກສານອກລະບົບ ແລະ ການສຶກສາຫຼັກແມ່ນ
ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມກັນໄດ້?

4 ຄັດລອກມາຈາກ ຈົດໝາຍຂ່າວຂອງ EENET ສະບັບເລກທີ 12. ເດືອນສິງຫາ, ປີ 2008. ‘ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນການສຶກສາແຫ່ງຊາດ 
ມີສ່ວນຮ່ວມຄື່ແນວໃດ?EENET
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ງ) ການຈັດສັນແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນ  

•   ນະໂຍບາຍຂອງທ່ານໄດ້ສົ່ງເສີມ ທຸກຂົງເຂດຂອງ 
ການສຶກສາໃຫ້ມີງົບປະມານ ຫຼືບໍ ່? ເພື່ອສົ່ງເສີມ 
ການຮຽນຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ ທ່ີຈະປັດປະເດັນຂອງ 
ການຮຽນຮ່ວມ ແລະ ການແຍກການຮຽນໃຫ້ມີງົບປະ 
ມານແຍກຕ່າງຫາກ?

ຈ) ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຄວາມສາ 
ມາດທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ

•   ນະໂຍບາຍຂອງທ່ານໄດ້ພະຍາຍາມຮັບຮູ້, ຫຼໍ ່ລ້ຽງ 
ແລະ ພັດທະນາແນວຄວາມຄິດແລະການປະຕິບັດທີ່
ມີຢູ່ແລ້ວໃນທ້ອງຖິ່ນຫຼືບໍ່?ຫຼືພຽງແຕ່ເປັນການສັນນິ
ຖານເອົາວ່າ ການປະຕິບັດແບບມີສ່ວນຮ່ວມທັງໝົດ 
ຕ້ອງເລີ່ມຈາກສູນ ຫຼື ວິທີການຮຽນຮ່ວມທັງໝົດ 
ໄດ້ນຳເຂົ້າມາຈາກບ່ອນອື່ນ?

•   ນະໂຍບາຍດ່ັງກ່າວນ້ັນໄດ້ສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາ  
ແຫ່ຼງຊັບພະຍາກອນທ່ີມີ ຢູ່ແລ້ວໃນຂ້ັນປະເທດ, 
ຂັ້ນພາກ ແລະ ຂັ້ນຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນຫຼືບໍ່?

ສ) ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ 

•   ນະໂຍບາຍຂອງທ່ານໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການ
ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ຫຼືບໍ່ ກ່ຽວກັບການເຂ້ົາເຖິງການສຶກສາ 
ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າໃນການສຶກສາຂອງເດັກ ແລະ 
ໄວໜຸ່ມສາວ?

•   ໂດຍລວມແລ້ວ ນະໂຍບາຍຂອງທ່ານ ກວມເອົາ 
ຂອບວຽກໃດໜ່ຶງ ຫືຼບ່ໍ ສຳລັບການຕິດຕາມ ແລະ 
ປະເມີນຜົນການມີສ່ວນຮ່ວມໃນລະບົບການສຶກສາ 
ຂອງທ່ານ?

ຊ) ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ 

•   ນະໂຍບາຍຂອງທ່ານໄດ້ເສີມສ້າງ ແລະ 
ສະໜັບສະໜູນ ການສຶກສາຄ້ົນຄວ້າທ່ີດຳເນີນການຜ່ານ
ຂະບວນການ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເດັກແລະຜູ້ໃຫຍ່ 
ໃນທ່ົວຊຸມຊົນຢ່າງໜັກແໜ້ນ ຫືຼບ່ໍ?

ຍ) ການສ້າງຄູ

•   ນະໂຍບາຍຂອງທ່ານໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການປະຕິຮູບ
ຢ່າງແທ້ຈິງ ຫຼືບໍ່ ໃນການສ້າງຄູກ່ອນປະຈຳການ 
ແລະ ໃນການບຳລຸງຄູໃນເວລາປະຈຳການຕາມ   
ທິດສະດີ ແລະ ຕາມການປະຕິບັດຂອງການສຶກສາ
ຮຽນຮ່ວມ? 

•   ນະໂຍບາຍນີ້ໄດ້ນຳສະເໜີການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃຫ້ 
ເປັນວິທີທາງມາດຕະຖານຂອງການເຮັດວຽກງານກັບ
ຄູທຸກຄົນ ຫຼືບໍ່?

•   ນອກຈາກນັ້ນ ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ຊ່ວຍແກ້ໄຂ 
ປະເດັນທ່ີລະອຽດອ່ອນຫືຼບ່ໍ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບວິທີການສິດ
ສອນທ່ີບ່ໍທັນສະໄໝ ຂອງບັນດາສະຖາບັນສ້າງຄູແລ້ວ
ຫືຼບ່ໍເຊ່ິງໄດ້ສ້າງຕ້ັງມາເປັນຢ່າງດີ ແລະ ມີປະສົບການ 
ໜ້ອຍ ໃນດ້ານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ?
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ດ) ການພັດທະນາຫຼັກສູດທີ່ຍືດຍຸ່ນ

•   ນະໂຍບາຍຂອງທ່ານໄດ້ ສ່ົງເສີມການປະຕິຮບູຫັຼກສູດ 
ຫຼືບໍ່ ໂດຍອີງຕາມ ບັນດາປັດໄຈນຳເຂ້ົາຈາກພາກສ່ວນ 
ຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ?  

•   ນະໂຍບາຍດ່ັງກ່າວນ້ີ ໄດ້ສະໜບັສະໜນູຄວາມຍືດຍຸ່ນ 
ຂອງທ້ອງຖິ່ນແລ້ວ ຫຼືບໍ່ ໃນການພັດທະນາຫຼັກສູດ? 

ຕ) ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ເປັນບັນຫາຂອງ  
ສິດທິ 

•   ນະໂຍບາຍຂອງທ່ານໄດ້ ສົ່ງເສີມການສຶກສາ 
ຮຽນຮ່ວມໃນຖານະເປັນບັນຫາສິດທິມະນຸດ ຫຼືບໍ່ 
ແລະ ນຳໃຊ້ສິດທິມະນຸດເປັນເຫດຜົນສຳລັບ 
ນະໂຍບາຍຮຽນຮ່ວມ ຫຼືບໍ່? 

 ໃນພາກຕ່າງໆຂອງປ້ຶມຄູ່ມືທ່ີຈະສະເໜີດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ, ພວກເຮົາຈະເບ່ິງ ກ່ຽວກັບບັນຫາທ້າທາຍ 
ສະເພາະເຈາະຈົງຂອງນະໂຍບາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນສະພາບການຂອງການ 
ສ້າງຄູກ່ອນປະຈຳການ, ພ້ອມທັງເບ່ິງຍຸດທະສາດ ແລະ ທາງອອກ ເພ່ືອສ່ົງເສີມສ່ິງທ່ີອາດເປັນໄປ 
ໄດ້.  ເນ່ືອງຈາກວ່າ ພວກເຮົາຈະພິຈາລະນາ ກ່ຽວກັບບັນຫາທ້າທາຍຂອງນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ 
ຂອງການສົ່ງເສີມເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທ້າທາຍນັ້ນ, ສະນັ້ນ ຈຸດໜື່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ຄວນຈົດຈຳໄວ້ນັນ້
ກໍຄື ບັນດານະໂຍບາຍຕ່າງໆແມ່ນບ່ໍເປັນກາງ. ໂດຍລວມແລ້ວແມ່ນປະກອບມາຈາກທັດສະນະທາງ 
ດ້ານວັດທະນະທຳ, ສັງຄົມ ແລະການເມືອງຂອງຜູ້ທ່ີສ້າງນະໂຍບາຍຂ້ຶນມານ້ັນ. ພວກເຮົາກໍເຊ່ັນດຽວ 
ກັນຄວນຈະນຳເອົາຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງພວກເຮົາໃນທາງດ້ານວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ແລະ ການເມືອງ 
ເຂ້ົາໃນຂະບວນການວິເຄາະນະໂຍບາຍ. ສະນ້ັນ, ໃນເວລາທ່ີພວກເຮົາພະຍາຍາມສຶກສາ ແລະ ວິເຄາະ 
ບັນຫາທ້າທາຍຂອງນະໂຍບາຍນ້ັນ, ມັນຈຳເປັນຕ້ອງຮັບຮູ້ ແລະ ພິຈາລະນາເຖິງທັດສະນະຕ່າງໆ 
ທ່ີປະກອບເປັນນະໂຍບາຍນ້ັນ, ລວມທັງທັດສະນະຂອງພວກເຮົາເອງທ່ີປະກອບເຂ້ົາໃນການວິເຄາະນ້ັນ.

ບັນຫາທ້າທາຍ 1
ຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ
ການວິເຄາະສະພາບການ

ການຂາດຄວາມຮັບຮູ້ຕໍ ່ກັບນະໂຍບາຍທີ່ມີຢູ ່ແລ້ວຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ 
ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ

 ໃນບາງລະບົບຂອງການສຶກສາແຫ່ງຊາດ, ສະຖາບັນສ້າງຄູ ຫືຼ ໂຮງຮຽນອາດບ່ໍມີນະໂຍບາຍ 
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໂດຍແທ້ຈິງ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບັນຫາທ້າທາຍຫັຼກໃນຈຸດນ້ີ 
ອາດບໍ່ແມ່ນກ່ຽວກັບຄວາມບໍ່ມີນະໂຍບາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຕົວຈິງ ແຕ່ຍ້ອນວ່າ ມີບາງນະໂຍບາຍ 
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ປື້ມຄູ່ມືໂຄສະນາ ເຫຼັ້ມທີ     2

ແລະ ຄຳແນະນຳນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມຢູ່ໃນລະດັບຕ່າງໆ ກໍຄືລະດັບສາກົນ, 
ລະດັບພາກພ້ືນ, ລະດັບປະເທດ, ລະດັບແຂວງ ແລະລະດັບທ້ອງຖ່ິນ. ແຕ່ວ່າ ບັນຫາທ້າທາຍອາດກ່ຽວ 
ຂ້ອງກັບຄວາມຮັບຮູ້ທ່ີບ່ໍພຽງພໍຕ່ໍກັບນະໂຍບາຍທ່ີມີຢູ່ແລ້ວຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການ 
ສຶກສາຮຽນຮ່ວມ. 

ການຂາດຂອບນະໂຍບາຍລະອຽດ ທ່ີສະໜັບສະໜູນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ

 ເຖິງແມ່ນວ່າ ອາດມີບາງນະໂຍບາຍທີ່ສາມາດແກ້ໄຂດ້ານຕ່າງໆຂອງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ
ແລ້ວກໍຕາມ, ສວ່ນຫຼາຍມັກຈະຖືກເບ່ິງເຫັນວ່າຢູ່ແຍກກັນ ແລະ ອາດບ່ໍຕ່ໍເນ່ືອງກັບນະໂຍບາຍອ່ືນໆ. 
ສະນ້ັນ, ຈ່ຶງບ່ໍເຊ່ືອມຕ່ໍກັນພາຍໃຕ້ຂອບວຽກຂອງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ. ການຂາດຂອບນະໂຍບາຍການ 
ສຶກສາຮຽນຮ່ວມທີ່ກວມລວມນັ້ນຂັດຂວາງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຫຍຸ້ງຍາກ 
ສຳລັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມທ່ີຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຢ່າງເກາະກ່າຍກັນຢ່າງລະອຽດ.  

ບັນຫາດ້ານນະໂຍບາຍ ທ່ີປະຊາຊົນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຍັງບ່ໍທັນເຂ້ົາໃຈ ຫືຼ ບ່ໍສະໜັບສະໜູນ        
ເທ່ົາທ່ີຄວນ
 ໃນບາງເທ່ືອ, ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາ ເຊ່ັນວ່າ ຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ, ຄູ, 
ແລະ ຜູ້ປົກຄອງ/ຄອບຄົວຍັງບ່ໍທັນເຂ້ົາໃຈ ຫືຼ ຍັງບ່ໍທັນສະໜັບສະໜູນເທ່ົາທ່ີຄວນກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ 
ຕ່າງໆທ່ີພິຈາລະນາ ກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ. ຄວາມເຂ້ົາໃຈ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຂອງ 
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທ່ີມີບ່ໍພຽງພໍນ້ັນ ແມ່ນມາຈາກຄວາມຈິງທ່ີວ່າ ພວກເຂົາເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມໃນຂະບວນ 
ການສ້າງ, ທົບທວນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂ້ົາໃຈ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍເຫ່ົຼານ້ັນເຊ່ີງການບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມ 
ໃນຂະບວນການດ່ັງກ່າວຈະສ່ົງຜົນໃຫ້ບ່ໍພຽງແຕ່ມີຄວາມເຂ້ົາໃຈທ່ີບ່ໍດີກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍນ້ັນແຕ່ຍັງສ່ົງຜົນ 
ໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາເຂ້ົາຮ່ວມຂະບວນການໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍດ່ັງກ່າວໜ້ອຍລົງອີກດ້ວຍ. ຈາກ
ສະພາບການດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ສ້າງຄວາມສ່ຽງທີ່ວ່າ ນະໂຍບາຍຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ດີ ຫຼື 
ວ່າຈະຖືກຕໍ່ຕ້ານຢ່າງຈິງຈັງ. 

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ບັນດາແນວຄວາມຄິດ ກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ຕາມທ່ີໄດ້ 
ກຳນົດໄວ້ໃນນະໂຍບາຍຂອງສາກົນ, ແຫ່ງຊາດ ແລະ ທ້ອງຖ່ິນ.

 ເຖິງແມ່ນວ່າ ບັນດານະໂຍບາຍລະດັບສາກົນພາກພື້ນ, ແຫ່ງຊາດ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ 
ຈະພິຈາລະນາເຖິງດ້ານຕ່າງໆ ຂອງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ, ແຕ່ວ່າ ແນວຄວາມຄິດດ່ັງກ່າວກ່ຽວກັບການ 
ສຶກສາຮຽນຮ່ວມມັກຈະບ່ໍສອດຄ່ອງກັນ; ເຊ່ີງອາດຈະຂັດແຍ່ງກັນໃນບາງກໍລະນີ. ນອກຈາກນ້ັນແລ້ວ 
ນິຍາມທີ່ຈະແຈ້ງແລະລະອຽດຂອງແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມທີ່ສອດຄ່ອງກັບ
ມາດຕະຖານສາກົນນ້ັນມັກຈະບ່ໍມີຢູ່ໃນບັນດານະໂຍບາຍຂ້ັນປະເທດ, ແຂວງ/ເມືອງ ແລະ ທ້ອງຖ່ິນ. 
ສະພາບການເຊ່ັນນ້ີ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສຳລັບລະບົບການສຶກສາໂດຍລວມ ແລະ ສຳລັບບັນດາ 
ສະຖາບັນສ້າງຄູໂດຍສະເພາະໃນການສ້າງຍຸດທະສາດທ່ີຈະແຈ້ງ ແລະ ລະອຽດເພ່ືອຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ.
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ການສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ: ນະໂຍບາຍ

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ກັບນະໂຍບາຍການສ້າງຄູ 
ແລະ ພາກປະຕິບັດ

 ບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ວິທີການປະຕິບັດໃນຂັ້ນສະຖາບັນສ້າງຄູມັກຈະບໍ່ສອດຄ່ອງກັບ
ກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ, ທັງໃນດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການສິດສອນຢູ່ໃນສະຖາບັນທ່ີ 
ພວກເຂົາເຈ້ົາສ່ົງເສີມ. ສ່ິງດ່ັງກ່າວນ້ີແມ່ນເປັນໄພຂ່ົມຂູ່ຕ່ໍການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ ແລະ 
ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການກະກຽມຄູໃຫ້ນຳໃຊ້ວິທີການທີ່ເປັນມາດຕະຖານໃນໂຮງຮຽນ ແລະ 
ໃນຫ້ອງຮຽນ.

ຄຳຖາມຕ່າງໆ ທ່ີທ່ານສາມາດຖາມ ເພ່ືອຊ່ວຍວິເຄາະສະຖານະພາບ ໃນສະພາບການຂອງທ່ານ 
ກ່ອນເລ່ີມດຳເນີນວຽກງານສ່ົງເສີມ:

•   ທ່ານໄດ້ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍທ່ີມີຢູ້ແລ້ວບ່ໍ (ສາກົນ, ພາກພ້ືນ, ແຫ່ງຊາດ ແລະ  ທ້ອງຖ່ິນ) 
ທີ່ສະໜັບສະໜູນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ? ທ່ານໄດ້ຮັບຮູ້ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວນັ້ນຢູ່ໃສ ແລະ 
ຈະວິເຄາະຄືແນວໃດ?

•   ທ່ານໄດ້ຮັບຮູ້ນິຕິກຳໃດໜ່ຶງທ່ີຈຳເປັນເພ່ືອສະໜັບສະໜູນນະໂຍບາຍການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ 
ເພ່ືອຮັບປະກັນ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດບ່ໍ? ນິຕິກຳດ່ັງກ່າວນ້ັນມີຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມການ 
ຂອງທ່ານບ່ໍ? ຖ້າບ່ໍມີ, ທ່ານສາມາດເຂ້ົາຮ່ວມໃນການສ້າງນິຕິກຳທ່ີກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຄືແນວໃດ?

•   ທ່ານສາມາດສະໜັບສະໜູນພາກສ່ວນຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາທ່ີທ່ານເຮັດວຽກນຳ 
ໄດ້ຄືແນວໃດ ເພ່ືອສ້າງຄວາມເຂ້ົາໃຈໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາກ່ຽວກັບບັນດານະໂຍບາຍການ
ສຶກສາຮຽນຮ່ວມທ່ີມີຢູ່ແລ້ວ ແລະ ເພ່ືອນຳໃຊ້ໃນການສ້າງນະໂຍບາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບສະພາບ
ແວດລ້ອມໃນທ້ອງຖ່ິນຂອງທ່ານ? 

•   ທ່ານສາມາດສະໜັບສະໜູນການນຳເອົານະໂຍບາຍທ່ີມີຢູ່ແລ້ວນ້ັນເຂ້ົາສູ່ສະພາບແວດລ້ອມ 
ທ່ານໄດ້ຄືແນວໃດ (ເຊ່ັນວ່າ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຫືຼ ສະຖາບັນສ້າງຄູຂອງທ່ານ) 
ໂດຍສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສາກົນກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ? ແມ່ນໃຜທ່ີຈຳເປັນຕ້ອງ
ເຂ້ົາຮ່ວມໃນຂະບວນດ່ັງກ່າວນ້ີ? ພວກເຂົາເຈ້ົາສາມາດເຂ້ົາຮ່ວມຢ່າງມີຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນ 
ໄດ້ຄືແນວໃດ?

  ກໍລະນີສຶກສາ ຈາກ ສ.ປ.ປ ລາວ

ຫົວຂ້ໍ: ການນຳໃຊ້ການສອນຫ້ອງຄວບເພ່ືອໃຫ້ບັນລຸການສຶກສາເພ່ືອທຸກຄົນ
 ການນຳໃຊ້ການສອນຫ້ອງຄວບ ແມ່ນຍຸດທະສາດທ່ີສຳຄັນອັນໜ່ຶງ ໃນການບັນລຸການສຶກສາ 
ເພື່ອທຸກຄົນຢູ່ໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນການເຮັດໃຫ້ໂຮງຮຽນປະຖົມບໍ່ສົມບູນກາຍເປັນ 
ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ ໂດຍຜ່ານການນຳໃຊ້ການສອນຫ້ອງຄວບ. ວິທີການດ່ັງກ່າວນ້ີ ໄດ້ຊ່ວຍ 
ໃຫ້ນັກຮຽນໃນບ້ານດ່ັງກ່າວສາມາດຮຽນຈົບຊ້ົນປະຖົມຢູ່ພາຍໃນບ້ານຂອງຕົນເອງໄດ້ ແລະ ທັງ 
ເປັນການຫຸຼດຜ່ອນອັດຕາປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນໄດ້ຕ່ືມອີກ ເພາະເດັກນັກຮຽນບ່ໍຈຳເປັນ 
ຕ້ອງຍ້າຍໄປຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນທ່ີຫ່າງໄກອອກໄປ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມເນ່ືອງຈາກວ່າ 
ຍັງມີຫຼາຍບ້ານທ່ີເປັນບ້ານນ້ອຍກະແຈກກະຈາຍ, ນັກຮຽນພາຍໃນບ້ານມີໜ້ອຍເກີນໄປ, ບັນຫາ
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ການຈັດຕ້ັງການສອນຫ້ອງຄວບຢູ່ໃນໂຮງຮຽນມູນເຊ່ິງສ່ວນໃຫ່ຍມີການຈັດການຮຽນການສອນ
ຮອດແຕ່ ຂັ ້ນ ປ 3 ຈຶ່ງເປັນບັນຫາທີ່ສຳຄັນທີ່ຫຼາຍເມືອງຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ຮັກສາ 
ໂຮງຮຽນມູນດ່ັງກ່າວນ້ີໄວ້ ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ເດັກໄປຮຽນຢູ່ບ້ານອ່ືນທ່ີຫ່າງໄກອອກໄປຈົນກວ່າເຂົາເຈ້ົາຈະ
ພໍກຸ້ມຕົນເອງໃນການ  ໄປ-ມາໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າໜ້ອຍສຸດກ່ໍແມ່ນໃຫ້ຈົບ ປ 3 ເສຍກ່ອນ.
 ທ່ານ ຄຳຫ້ຼາ ສິງຕາ, ຫົວໜ້າສຶກສາເມືອງທ່າພະບາດ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຢູ່ 
ພາຍໃນເມືອງມີໂຮງຮຽນປະຖົມທັງໝົດ 32 ແຫ່ງ ໃນນີ້ມີໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ 22 ແຫ່ງ   
ເປັນໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນທີ່ສອນຫ້ອງດຽວມີ 17 ແຫ່ງ ແລະມີການສອນຫ້ອງຄວບຢູ່ນຳອີກ 
5 ແຫ່ງ. ນອກນັ້ນກໍຍັງມີໂຮງຮຽນມູນທີ່ສອນແຕ່ປ1 ຮອດປ3 ເທົ່ານັ້ນຈຳນວນ 10 ແຫ່ງ. 
ໃນນີ້ມີໂຮງຮຽນມູນ 01 ແຫ່ງທີ່ບ້ານຄອນລາດທີ່ເປັນບ້ານຕັ້ງຢູ່ກາງແມ່ນ້ຳຂອງມີນັກຮຽນ 
ພຽງແຕ່ 02 ຄົນທີ່ຮຽນຫ້ອງຮຽນຄວບ ປ1 + ປ3 ໂດຍມີຄູ 01 ຄົນທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ສິດສອນ ເຊິ່ງ 
ມາຈາກບ້ານອື່ນທີ່ໄກຈາກບ້ານດັ່ງກ່າວ 37 ກິໂລແມັດ, ຈາກນັ້ນກໍໄດ້ຂີ່ເຮືອຂ້າມມາຫາດອນດັ່ງ
ກ່າວອີກ 02 ກິໂລແມັດ. 
 ໂຮງຮຽນປະຖົມ ເລົ່າຄາ ຢູ່ເມືອງທ່າພະບາດ ແມ່ນຕົກຢູ່ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ ໂຮງຮຽນ 
ດັ່ງກ່າວເປັນໂຮງຮຽນມູນ ແລະ ເປັນໂຮງຮຽນສອນຫ້ອງຄວບແຕ່ ປ1 + ປ2 + ປ3 
ໂດຍມີຄູສອນພຽງຄົນດຽວ.     ນາງລັດສະໝີ ເຊ່ິງເປັນຄູສອນໃນໂຮງຮຽນດ່ັງກ່າວ ແມ່ນຄູຈົບຈາກ 
ວິທະຍາໄລຄູດົງຄຳຊ້າງ ລະບົບ 11+1 ແລະ ເລ່ີມເປັນຄູສອນໃນປີ 2001 – 2002 . ລາວ 
ໄດ້ຖືກມອບໝາຍໃຫ້ສອນຫ້ອງຄວບໃນ ປີ 2007 - 2008 ຈົນມາເຖິງປະຈຸບັນ. ຄູລັດສະໝີ 
ເປັນຄູສອນຫ້ອງຄວບທີ່ຫ້າວຫັນຜູ້ໜຶ່ງຂອງເມືອງ, ລາວໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມການສອນຫ້ອງ 
ຄວບພຽງແຕ່ 01 ອາທິດມາໄດ້ຫຼາຍປີ, ຈາກນ້ັນກໍບ່ໍໄດ້ມີໂອກາດຝຶກອົບຮົມການສອນຫ້ອງຄວບ
ເພີ່ມຕື່ມ. ໃນຫ້ອງຄວບ ປ1 + ປ2 + ປ3 ທີ່ລາວສອນມີນັກຮຽນທັງໝົດ   25 ຄົນ, ຍິງ 12 
ຄົນ ໃນນ້ີ ປ1 ມີ 05 ຄົນ, ຍິງ 02 ຄົນ, ປ2 ມີ 13 ຄົນ, ຍິງ 07 ຄົນ ແລະ ປ3 ມີ 07 ຄົນ, 
ຍິງ 03 ຄົນ.
 ຄູລັດສະໝີ ແມ່ນຄູສອນຫ້ອງຄວບຜູ້ໜ່ຶງທ່ີມີປະສົບການສູູງ. ລາວໄດ້ມີການກະກຽມບົດສອນ 
ແລະ ອຸປະກອນການສອນໄວ້ລ່ວງໜ້າກ່ອນຈະດຳເນີນການສອນໃນມ້ືຕ່ໍໄປ. ທັງນ້ີ ເພ່ືອບ່ໍເຮັດ
ໃຫ້ນັກຮຽນໃນຊ້ັນທ່ີລາວບ່ໍໄດ້ສອນໂດຍກົງນ້ັນມີເວລາຫວ່າງ ຫືຼ ບ່ໍມີກິດຈະກຳຫຍັງເຮັດເລີຍ. 
ລາວໄດ້ເວ້ົາວ່າ: “ການກຽມບົດຮຽນ, ກຽມອຸປະກອນໄວ້ລ່ວງໜ້າສຳລັບໃຊ້ກັບກຸ່ມນັກຮຽນທ່ີຄູບ່ໍ
ໄດ້ສອນໂດຍກົງ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ເຊ່ິງຄູສອນຫ້ອງຄວບຕ້ອງໄດ້ມີການກະກຽມຢ່າງ
ຄັກແນ່ການສອນຫ້ອງຄວບ 3 ຊ້ັນໄດ້, ຄູຕ້ອງວາງແຜນທ່ີຢູ່ຂອງລາວໃນແຕ່ລະຂ້ັນຮຽນ ແລະ 
ໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງການສອນຢ່າງລະອຽດ, ພ້ອມນ້ັນ ຄູກໍຕ້ອງມີເຕັກນິກນຳໃຊ້ກຸ່ມນັກຮຽນຂອງ 
ແຕ່ລະຂ້ັນຮຽນ ເພ່ືອໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ຊ່ວຍກັນໃນການຮ່ໍາຮຽນ ໂດຍໃຫ້ຜູ້ເກ່ັງຊ່ວຍເຫືຼອຜູ້ອ່ອນ”.

ເປ້ົາໝາຍຂອງການໂຄສະນາສ່ົງເສີມ
ຂ້ໍຄວາມຂອງການສ່ົງເສີມນະໂຍບາຍ 1

“  ມີຄວາມຈຳເປັນຫຼາຍສຳລັບການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ທ່ີດີກວ່າເກ່ົາກ່ຽວກັບບັນດານະໂຍບາຍດ້ານການ
ສຶກສາຮຽນຮ່ວມທ່ີມີຢູ່ແລ້ວ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັນຫຼາຍຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາລະຫວ່າງບັນດາ
ນະໂຍບາຍໃນລະດັບສາກົນ, ລະດັບແຫ່ງຊາດ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖ່ິນ”.
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ຂ້ໍຄວາມຂອງການສ່ົງເສີມນະໂຍບາຍ 2 
“  ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ສະຖາບັນສ້າງຄູ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ທົບທວນນະໂຍບາຍ 
ເພື່ອປັບປຸງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັນດີຂື້ນ ແລະ ຖ້າຫາກຈຳເປັນກໍຕ້ອງໄດ້ສ້າງນະໂຍບາຍໃໝ່ ເພື່ອ
ສະໜັບສະໜູນວິທີການລະອຽດຂອງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ”.

 ຂ້ໍຄວາມສ່ົງເສີມ 1 ແລະ 2 ໄດ້ຖືກຈັດກຸ່ມເຂ້ົາກັນໃນຈຸດນ້ີເພ່ືອເນ້ັນໜັກໃສ່ຄວາມສຳຄັນ
ຂອງຂະບວນການເຊ່ືອມຕ່ໍຕ່າງໆ ຂອງການປູກຈິດສຳນຶກກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ການທົບທວນ
ນະໂຍບາຍໂດຍມີຂະບວນການເຮັດໃຫ້ນະໂຍບາຍມີຄວາມສອດຄ່ອງ, ຍືດຍຸ່ນ ແລະ ພັດທະນາ. 
ເພ່ືອແກ້ໄຂຊ່ອງຫວ່າງດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ເພ່ືອປັບປຸງນະໂຍບາຍເຫ່ົຼານ້ັນໃຫ້ສອດຄ່ອງດີຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ 
ໃນທ່ົວຂະແໜງການສຶກສາ, ສະນ້ັນພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ຈ່ຶງມີຄວາມສຳຄັນທ່ີຈະຕ້ອງຮັບຮູ້ ແລະ 
ເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບບັນດານະໂຍບາຍທ່ີມີຢູ່ແລ້ວທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ.

 ການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ເຂ້ົາໃຈ, ການປັບປຸງໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ການພັດທະນານະໂຍບາຍ 
ຄວນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ. ນ້ັນກໍຄື ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ
ເປັນຜູ້ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບທົບທວນ, ປັບປຸງໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະສ້າງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດທີ່ 
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ. 

 ການທົບທວນ ແລະ ການສ້າງນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວນັ້ນຄວນ ກວມເອົາຫຼາຍພາກສ່ວນທ່ີ 
ກ່ຽວຂ້ອງຈາກພາຍໃນ ແລະພາຍນອກບັນດາກະຊວງຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ. ດ່ັງທ່ີໄດ້ກ່າວມາແລ້ວນ້ັນ, 
ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມແມ່ນເປັນປະເດັນເຄ່ັງຮ້ອນດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການສ້າງຄູ
ສຳລັັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການເຂ້ົາມາມີ ສ່ວນຮ່ວມຂອງບັນດາກົມກອງ 
ຕ່າງໆພາຍໃນກະຊວງນຳອີກ.  

 ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຈາກຝ່າຍລັດ ແລະ ຈາກພະແນກສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາແຂວງ, ຈາກສະຖາບັນສ້າງຄູ ແລະ ຈາກໂຮງຮຽນຕ່າງໆແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນໃນ 
ຂະບວນການນີ້. ການສ້າງສາຍພົວພັນທີ່ໜັກແໜ້ນ ໂດຍອີງຕາມຄວາມເຊື່ອໝັ້ນເຊິ່ງກັນ ແລະ 
ກັນລະຫວ່າງບັນດາສະຖາບັນສ້າງຄູ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ 
ໃນການເຮັດວຽກ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ນະໂຍບາຍມີຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ມີລັກສະນະຮອບດ້ານໃນ 
ວຽກງານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມນ້ັນ. ບັນດາສະຖາບັນສ້າງຄູຍັງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ທົບທວນ ແລະ ສ້າງ     
ນະໂຍບາຍສະເພາະ ຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາທ່ີກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ. ຂະບວນການນ້ີຄວນກວມເອົາ 
ບັນດານັກຮຽນຄູ ແລະ ຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູພ້ອມທັງພະນັກງານຄູ້ມຄອງການສ້າງຄູ, ການສ້າງ ແລະ 
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມທ່ີມີລັກສະນະຄົບຖ້ວນ ແລະ ມີຄວາມ 
ໝາຍຄວາມສຳຄັນນ້ັນແມ່ນຂ້ຶນກັບຄວາມຮັບຮູ້ຮ່ວມກັນກ່ຽວກັບຂອບເຂດ ແລະ ລັກສະນະຂອງບັນຫາ 
ທ້າທາຍໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ, ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນ.

 ການກຳນົດເວລາ ແລະ ສະຖານທ່ີ ທ່ີເໝາະສົມແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນສຳລັບການທົບທວນ 
ແລະ ການສ້າງນະໂຍບາຍ. ສ່ິງດ່ັງກ່າວນ້ີ ສາມາດເຮັດໄດ້ ເຊ່ັນ:
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•   ໂດຍຜ່ານທາງເວທີສົນທະນາ, ກອງປະຊຸມ ແລະ ສຳມະນາຂ້ັນສູນກາງ ແລະ ຂ້ັນແຂວງ 
ເຊິ່ງເປີດໂອກາດໃຫ້ຫຼາຍພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງສາມາດທົບທວນ ແລະ ສ້າງນະໂຍບາຍ 
ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ; 

•   ພາຍໃນສະຖາບັນສ້າງຄູເຊ່ິງໃນນ້ັນນະໂຍບາຍການສຶກສາ ສາມາດເປັນຫົວຂ້ໍໜ່ຶງຂອງການ 
ສິດສອນ ແລະ ນັກຮຽນຄູສາມາດໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ອ່ານ, ວິເຄາະ ແລະ 
ສົນທະນາກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ເອກະສານອ່ືນໆ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບນະໂຍບາຍນ້ັນ.  

 ບ່ໍວ່າຈະຢູ່ພາຍໃນ ບັນດາກະຊວງຂອງລັດຖະບານ ຫືຼ ພາຍໃນສະຖາບັນສ້າງຄູກໍຕາມ, 
ການທົບທວນ ແລະ ການສ້າງນະໂຍບາຍຕ້ອງເປັນຂະບວນການຕໍ່ເນື ່ອງ ແລະ ແກ້ໄຂໃຫ້ມີ 
ການປ່ຽນແປງ, ບ່ໍແມ່ນຂະບວນການທ່ີເກີດຂ້ຶນພຽງເທ່ືອດຽວ. ຄວາມຮັບຮູ້ທ່ີດີ, ການສ້າງ ແລະ 
ການຈັດ ຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍໃຫ້ໄດ້ດີກວ່າເກ່ົາແມ່ນຂ້ຶນກັບການພິຈາລະນາ, ການຮັບຮອງເອົາ 
ແລະ ການປ່ຽນແປງເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະຫັຼງຈາກນ້ັນກໍມີການພິຈາລະນາເພ່ີມຕ່ືມຢູ່ເລ້ືອຍໆ. 

 ສຳລັບ ສ.ປ.ປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ມີການພັດທະນານະໂຍບາຍການສຶກສາຮຽນຮ່ວມເປັນທ່ີຮຽບຮ້ອຍ 
ແລ້ວໂດຍມີການປະກອບສ່ວນຈາກທຸກພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນທຸກລະດັບ 
ນັບແຕ່ຂ້ັນສູນກາງເຖິງທ້ອງຖ່ິນ, ລວມທັງຜູ້ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທືນກໍໄດ້ໃຫ້ການຮ່ວມມື ເປັນ 
ຢ່າງດີໃນການປະກອບສ່ວນແນວຄວາມຄິດ, ບົດຮຽນ, ປະສົບການອັນລ້ຳຄ່າເພ່ືອພັດທະນານະໂຍບາຍ 
ແລະ ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃຫ້ມີເນ້ືອໃນທ່ີຄົບຖ້ວນ, ສົມບູນ ແລະ 
ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງຂອງ ສປປ ລາວ.

 ການເຂ້ົາເຖິງເອກະສານນະໂຍບາຍແມ່ນເປັນກຸນແຈສຳຄັນຂອງຂະບວນການນ້ີ. ຖ້າວ່າເອກະສານ
ນະໂຍບາຍສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ້ໃນທຸກຂ້ັນ, ນະໂຍບາຍສະເພາະໃດໜ່ຶງຈະສາມາດໄດ້ຮັບການທົບທວນ
ຄືນໃໝ່ໄດ້ ແລະ ຖ້າຈຳເປັນກໍຈະສາມາດໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບບັນດາຂອບນະໂຍບາຍ
ແຫ່ງຊາດ ແລະ ສາກົນທ່ີມີຢູ່ແລ້ວນ້ັນໄດ້. ສ່ວນສຳຄັນຂອງການເຮັດໃຫ້ນະໂຍບາຍສາມາດເຂ້ົາເຖິງ
ໄດ້ກໍແມ່ນການຮັບປະກັນວ່າແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໄດ້ຖືກກຳນົດໄວ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ 
ແລະ ລະອຽດໃນທຸກເອກະສານນະໂຍບາຍ. ເພ່ືອເປັນການສ່ົງເສີມໃຫ້ສາມາດເຂ້ົາເຖິງນະໂຍບາຍໄດ້, 
ບັນດາເຄ່ືອງມື, ຂອບວຽກ ແລະ ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຈຳເປັນຕ້ອງມີໄວ້ກຽມພ້ອມເປັນພາສາ
ກາງ, ພາສາທ້ອງຖ່ິນ, ພາສາມື ແລະ ເປັນໂຕໜັງສືນູນສຳລັບຄົນພິການເພ່ືອວ່າບັນດາພາກສ່ວນຕ່າງ
ໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຈະສາມາດອ່ານ, ເຂ້ົາໃຈ ແລະ ວິເຄາະໄດ້.  

 ໃນສະພາບຕົວຈິງຂອງ ສ.ປ.ປ ລາວ ເຖິງວ່າໄດ້ມີນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ 
ໄດ້ວາງອອກຢ່າງຈະແຈ້ງແລ້ວກໍຕາມ ແຕ່ໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ເອກະສານທ່ີຮັບໃຊ້ການຮຽນ-ການສອນ 
ກໍຍັງບ່ໍສາມາດຂຽນ ແລະ ແປເປັນພາສາຊົນເຜ່ົາ ແລະ ມີເອກະສານທ່ີເປັນຕົວໜັງສືນູນ ເພ່ືອຕອບສະໜອງ
ການຮຽນຮູ້ຂອງເດັກພິການຕາໄດ້ເປັນຢ່າງດີເທ່ືອ.

 ບັນດາແຜນງານຄ້ົນຄວ້າການສຶກສາ ແລະ ລະບົບຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນຈຳເປັນ 
ເພ່ືອໃຫ້ສາມາດເຂ້ົາໃຈເລິກເຊ່ິງກ່ຽວກັບບັນຫາທ້າທາຍຕ່າງໆໃນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ. ເຊ່ິງສ່ິງດ່ັງກ່າວ
ແມ່ນຈຳເປັນຕ້ອງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງທັດສະນະທ່ີຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ກວມເອົາຫຼາຍພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ 
ກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ, ແລະ ພິຈາລະນາເຖິງມາດຕະການຕ່າງໆ ທັງທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ 
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ການສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ: ນະໂຍບາຍ

ດ້ານຄຸນນະພາບ. ລະບົບເກັບກຳ ແລະ ວິເຄາະຂ້ໍມູນທ່ີໜັກແໜ້ນ ແລະ ເນ້ັນໜັກໃສ່ບັນຫາສຳຄັນຕ່າງໆ 
ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນໃນເລ່ືອງນ້ີ. ການສຶກສາຄ້ົນຄວ້າຄວນຫັນທິດໄປສູ່ ພາກປະຕິບັດ, ບ່ໍແມ່ນເຮັດ 
ເພ່ືອຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນເທ່ົານ້ັນ, ແຕ່ເພ່ືອການປ່ຽນແປງທ່ີມີຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນ. ການສຶກສາຄ້ົນຄ້ວາ 
ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດແມ່ນເປັນໃຈກາງຂອງປັດຊະຍາຂອງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແລະ ເປັນຊ່ອງທາງສຳຄັນ
ຂອງການປະເມີນນະໂຍບາຍ ແລະ ການປະຕິບັດໃນທຸກຊ້ັນ ແລະ ທຸກສາຍຂອງລະບົບການສຶກສາ. 
ການວິໄຈພາກປະຕິບັດກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຈະໄດ້ນຳໄປສົນທະນາລະອຽດເພ່ີມຕ່ືມໃນປ້ຶມຄູ່ມືເຫ້ັຼມທີ 
5 ກ່ຽວກັບ ວິທີການສິດສອນ.

 ການວິໄຈພາກປະຕິບັດຍັງສາມາດນຳໃຊ້ເພ່ືອວັດແທກຜົນໄດ້ຮັບຈາກວຽກງານສ່ົງເສີມພ້ອມ 
ທັງວັດແທກດ້ານຕ່າງໆຂອງການສຶກສາ ເຊ່ັນວ່າ: ຕົວຊ້ີບອກໃດໜ່ຶງຂອງການສ່ົງເສີມທ່ີມີປະສິດທິພາບ 
ຈະແມ່ນຂອບເຂດທ່ີບັນດາສະຖາບັນສ້າງຄູແລກປ່ຽນແນວຄວາມຄິດທ່ີຄ້າຍຄືກັນ, ວິທີການສິດສອນ 
ແລະ ວິທີການປະຕິບັດໃນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ. ຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວນ້ັນ ສາມາດເກັບກຳໄດ້ໂດຍຜ່ານການວິໄຈ 
ປຽບທຽບຢູ່ໃນບັນດາສະຖາບັນສ້າງຄູໂດຍນຳໃຊ້ວິທີການຕ່າງໆເຊ່ັນວ່າ ການສັງເກດ, ການສຳຫຼວດ 
ແລະ ການສຳພາດບັນດາຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ ແລະ ນັກຮຽນຄູ. 

ຂ້ໍຄວາມຂອງການສ່ົງເສີມນະໂຍບາຍ 3 
“  ຂະບວນການຂອງການທົບທວນ, ການປັບປຸງໃຫ້ສອດຄ່ອງ ແລະ ການພັດທະນານະໂຍບາຍ 
ນ້ັນຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂປະເດັນຕ່າງໆຂອງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມທ່ີກ່ຽວຂ້ອງສະເພາະເຈາະ 
ຈົງກ່ຽວກັບການສ້າງຄູ”.

 ນະໂຍບາຍການສຶກສາຮຽນຮ່ວມທ່ີຈະແຈ້ງ ແລະ ຄົບຖ້ວນສົມບູນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ້າງຄູ 
ຈຳເປັນຕ້ອງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຈຸດປະສົງລວມຂອງນະໂຍບາຍການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ, ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ 
ພິຈາລະນາເຖິງບັນຫາຕ່າງໆ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງສະເພາະເຈາະຈົງກັບສະພາບຕົວຈິງຂອງການສ້າງຄູ. 

ບັນຫາດ່ັງກ່າວນ້ັນ ປະກອບດ້ວຍ: 
•   ຄວາມບ່ໍສະເໝີພາບໃນການຮັບສະໝັກນັກຮຽນຄູ ແລະ ຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ (ເຊ່ັນວ່າ 

ການບ່ໍສົມສ່ວນ ແລະ ການມີຈຳນວນທ່ີຕ່ໍາຫຼາຍຂອງຈຳນວນແມ່ຍິງ,ຄົນມາຈາກກຸ່ມຊົນເຜ່ົາ, 
ຄົນພ້ືນເມືອງ, ຄົນມາຈາກເຂດຫ່າງໄກສອກຫີຼກ ແລະ ຄົນພິການ);

•   ການຊ່ວຍເຫືຼອ ເພ່ືອສ່ົງເສີມວິທີການຮຽນ-ການສອນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການປະເມີນຄວາມ 
ກ້າວໜ້າ ແລະ ການປະເມີນຜົນຕາມສະພາບຕົວຈິງຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ; 

•   ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ແລະ ການສ້າງມິດລະຫວ່າງໝູ່ເພ່ືອນຂອງຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ, 
ນັກຮຽນຄູ ແລະ ລະຫວ່າງສະຖາບັນສ້າງຄູ ແລະ ໂຮງຮຽນ/ຊູມຊົນ;

•   ຈັນຍາບັນຂອງຄູເຊິ່ງສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງຄູ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ 
ນັກຮຽນທ່ີຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ສອນແບບຮຽນຮ່ວມໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາເຈ້ົາເຊ່ິງຮວມທັງໂອກາດ 
ສຳລັບ ການພັດທະນາວິຊາຊີບໃນເວລາປະຈຳການ. 
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ປື້ມຄູ່ມືໂຄສະນາ ເຫຼັ້ມທີ     2

ຕົວຢ່າງ ຈາກ ສ.ປ.ປ ລາວ
ການວິເຄາະ ແລະ ການປະຕິຮູບ ຂອງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ5

 ກອງປະຊຸມຂອງອົງການອຸຍເເນັດສະໂກ ໃນປີ 2008 ທ່ີ ຈີນິວາ ກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ 
ໄດ້ນຳໄປສູ່ຂະບວນການທົບທວນນະໂຍບາຍການສຶກສາຄ້ັງໃຫຍ່ຢູ່ໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ. ໃນໄລຍະ 
ຂະບວນການນ້ີ, ນະໂຍບາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໄດ້ຖືກສ້າງຂ້ຶນມາຄຽງຄູ່ກັບ   
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ ເພ່ືອສະໜັບສະໜູນການນຳເອົານະໂຍບາຍລົງສູ່ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ. 

 ຂະບວນການການສ້າງນະໂຍບາຍ ແມ່ນເປັນຂະບວນການຕ່ໍເນ່ືອງ ແລະ ໃນປະຈຸບັນນ້ີ 
ສ.ປ.ປ ລາວ ກຳລັງປະຕິຮູບນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບການສ້າງຄູ ເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ້ຄູໄດ້ມີການສຶກສາ 
ແລະ ທັກສະທ່ີຈຳເປັນ ເພ່ືອສະໜັບສະໜູນເປ້ົາໝາຍຂອງປະເທດ ໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບ 
ຂອງການສຶກສາ ແລະ ການຮຽນຮ່ວມໃນການສຶກສາ. ໃນທາງປະຕິບັດແລ້ວ, ດ້ານໜ່ຶງ 
ຂອງການປະຕິຮູບນະໂຍບາຍນ້ີ ແມ່ນເນ້ັນໜັກໃສ່ການສ້າງຄວາມງ່າຍດາຍ ແລະ ການກຳນົດ 
ມາດຕະຖານຂອງຂະບວນການສ້າງ ແລະ ບັນຈຸຄູ. ໃນອະດີດຜ່ານມາ, ໄດ້ມີຫຼາຍຊ່ອງທາງທ່ີ 
ເປັນໄປໄດ້ໃນການເຂ້ົາສູ່ອາຊີບຄູ. ໝາຍຄວາມວ່າ ຄູໃໝ່ໝົດທຸກຄົນບ່ໍຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮຽນຜ່ານ
ເຕັມຫັຼກສູດຕາມມາດຕະຖານການສ້າງຄູ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ສ່ິງນ້ີ ຈະເຮັດໃຫ້ງ່າຍດາຍຂ້ຶນ ສຳລັບ 
ບາງຄົນທ່ີຈະກາຍມາເປັນຄູກໍຕາມ, ແຕ່ວ່າໄດ້ສ່ົງຜົນໃຫ້ຄູຫຼາຍຄົນທ່ີບ່ໍມີຄຸນນະພາບດີ ສາມາດ 
ເຂ້ົາມາສອນໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ໃນຫ້ອງຮຽນ. ຂະບວນການປະຕິຮູບນະໂຍບາຍນ້ີ ໄດ້ກວມເອົາ 
ວິທີການສ້າງມາດຕະຖານໃນການສ້າງ ແລະ ບັນຈຸຄູ ເຊ່ິງມີຈຸດປະສົງ ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າຄູໃໝ່ໄດ້ 
ຮັບການສ້າງຄູທ່ີຄົບຖ້ວນສົມບູນ ແລະ ມີຄຸນນະພາບສູງກ່ອນທ່ີພວກເຂົາເຈ້ົາຈະກາຍມາເປັນຄູ. 
ການປະຕິຮູບມາດຕະຖານການສ້າງສາຄູນ້ັນໄດ້ດຳເນີນໄປຄຽງຄູ່ກັນກັບການແບ່ງຂ້ັນຄຸ້ມຄອງໃນ 
ການບັນຈຸຄູ ເຊ່ິງເຮັດໃຫ້ມີການຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ້ອງຖ່ິນ, ມີຄວາມສອດຄ່ອງ 
ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງຫຼາຍກວ່າເກ່ົາ. 

 ຈຸດສຳຄັນຂອງວິທີການພັດທະນານະໂຍບາຍຂອງ ສ.ປ.ປ ລາວ ແມ່ນການເນ້ັນໜັກໃສ່ການ 
ທົບທວນນະໂຍບາຍຄືນໃໝ່. ໃນຫວ່າງບໍ່ດົນມານີ້, ນະໂຍບາຍການສຶກສາແຫ່ງຊາດສະບັບໃໝ່ 
ໄດ້ຖືກທົບທວນຄືນ ແລະ ໄດ້ນຳມາສົນທະນາເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງກອງປະຊຸມສຳມະນາ 
ກ່ຽວກັບ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມເປັນເວລາ 3 ວັນ. ກອງປະຊຸມສຳມະນານ້ີໄດ້ກວມເອົາບັນດາ 
ພະນັກງານສຶກສາຈາກແຂວງຕ່າງໆ, ພະນັກງານຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ 
ບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຈາກສະຖາບັນສ້າງຄູ. ບັນດາຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມກອງປະຊຸມນ້ີ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ 
ໃຫ້ນຳໃຊ້ຂອບວິເຄາະນະໂຍບາຍ (ຕາຕະລາງ 1) ໃຫ້ເປັນເອກະສານຊ້ີນຳ. ໃນລະຫວ່າງການ 
ດຳເນີນຂະບວນການວິເຄາະນະໂຍບາຍນ້ີ, ບັນດາຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມກອງປະຊຸມຈາກພະແນກສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາແຂວງ ແລະ ສະຖາບັນສ້າງຄູ ໄດ້ເຂ້ົາໃຈ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດຫຼາຍຂ້ຶນກວ່າ 
ເກ່ົາ ແລະ ໄດ້ຕ້ັງຄຳຖາມສະເພາະເຈາະຈົງ ກັບ ບັນດາຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍ ຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາ ກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແລະ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ. 
ບັນດາຜູ້ເຂົ້ ົາຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ເລີ່ມຂະບວນການສ້າງຍຸດທະສາດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ນະໂຍບາຍທ່ີແທດເໝາະກັບສະພາບການຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາເອງ.

  

5 ອຸຍແນັດສະໂກ. ປີ 2012. ບົດລາຍງານກອງປະຊຸມຊ່ຽວຊານຂັ້ນພາກພື້ນ: ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໂດຍຜ່ານທາງການສຶກສາຄູທ່ີມີຄຸນນະ
ພາບໃນອາຊີ-ປາຊິຟິກ. ບາງກອກ, ອຸຍແນັດສະໂກ.
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ການສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ: ນະໂຍບາຍ

 ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດແລະແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບ
ການສຶກສາການຮຽນຮ່ວມໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃນເດືອນພະຈິກ 2011 ແຕ່ວ່າແຫ່ຼງທຶນ ເພ່ືອມາ
ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. ແຜນງານ EFA-FTI ແມ່ນກຳລັງໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ 
ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ເປັນຕ້ົນແມ່ນການສ້າງຄູຫ້ອງກຽມປະຖົມສຶກສາໃຫ້ແກ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫີຼກ 
ແລະ ຊົນເຜ່ົາ.

ບັນຫາທ້າທາຍ 2
ການປະສານງານ ແລະ ການຮ່ວມມື 
ການວິເຄາະສະພາບການ

ການປະສານງານ ແລະ ການຮ່ວມມືພາຍໃນ ລະຫວ່າງບັນດາກະຊວງຕ່າງໆຂອງ ລັດຖະບານ 
ຍັງບ່ໍທັນພຽງພໍ

 ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມຮຽກຮ້ອງເຖິງການປະສານງານລະຫວ່າງທຸກຂົງເຂດຂອງການສຶກສາ. 
ກະຊວງສຶກສາ ທິການ ແລະ ກິລາກໍຍັງບ່ໍທັນໄດ້ມີວິທີການແລກປ່ຽນ, ຮ່ວມມືເພ່ືອແກ້ໄຂການສຶກສາ 
ຮຽນຮ່ວມໃນທາງດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ໃນທາງດ້ານການປະຕິບັດນ້ັນກໍຍັງມີປະສິດທິພາບໜ້ອຍໃນ 
ການສະໜັບສະໜູນໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນສຳລັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ. ການຂາດການປະສານງານ 
ຫືຼ ການປະສານງານທ່ີບ່ໍໜັກແໜ້ນສາມາດສ້າງຄວາມກະແຈກກະຈາຍ ແລະ ສ່ົງຜົນເຮັດໃຫ້ນະໂຍບາຍ 
ແລະ ການປະຕິບັດເກີດມີຄວາມສັບສົນ ແລະ ເກີດມີຂ້ໍຂັດແຍ່ງຕ່າງໆຂ້ຶນ. 

 ຢູ່ໃນກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ສະເພາະກົມໃດໜ່ຶງໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ຮັບຜິດຊອບ 
ລວມກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເປັນຜົນດີທ່ີມີກົມໃດໜ່ຶງພາຍໃນກະຊວງສຶກສາທິ
ການ ແລະ ກິລາ ມີຈຸດເນ້ັນໜັກສະເພາະໃສ່ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ, ແຕ່ວ່າ ກໍມີຄວາມສ່ຽງທ່ີວ່າການສຶກ 
ສາຮຽນຮ່ວມຈະຖືກເບ່ິງວ່າເປັນຂົງເຂດການສຶກສາທ່ີແຍກຕ່າງຫາກແບບຂາດຕົວເຊ່ິງເປັນຄວາມຮັບ 
ຜິດຊອບພຽງແຕ່ກົມດຽວໃນກະຊວງນ້ັນ ແລະ ບ່ໍແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກົມອ່ືນໆແຕ່ຢ່າງໃດ. 
ສະພາບການເຊ່ັນນ້ີໃນຕົວຈິງແລ້ວສາມາດຕ້ານກັບວິທີການປະຕິບັດແບບຮ່ວມມືກັນ ແລະ ອາດຂັດ 
ຂວາງຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນສຳລັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນທົ່ວທັງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ 
ກິລາ. 

 ສຳລັບ ສ.ປ.ປ ລາວ ກໍມີການຈັດຕັ້ງສູນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມທີ່ຂຶ້ນກັບກົມອະນຸບານ 
ແລະປະຖົມສຶກສາເຊ່ິງສູນດ່ັງກ່າວບ່ໍພຽງແຕ່ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມເທ່ົານ້ັນ, 
ແຕ່ຍັງເປັນຜູ້ປະສານງານ ແລະ ເປັນຜູ້ກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ພາກສ່ວນອ່ືນຢູ່ໃນກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາໄດ້ເອົາໃຈໃສເຖິງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມຢູ່ໃນພາກສ່ວນຂອງຕົນ. ນອກນ້ັນ, ສູນດ່ັງກ່າວຍັງໄດ້ເຮັດ
ໜ້າທ່ີຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫືຼອຮ່ວມມືຈາກລັດຖະບານ ແລະ ຈາກອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນເຂ້ົາໃນການສ່ົງ
ເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ.
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ປື້ມຄູ່ມືໂຄສະນາ ເຫຼັ້ມທີ     2

 ນອກຈາກນ້ັນແລ້ວການຂາດການຮ່ວມມື ຫືຼ ການຮ່ວມມືທ່ີບ່ໍໜັກແໜ້ນລະຫວ່າງກະຊວງສຶກສາ 
ທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ບັນດາກະຊວງອ່ືນໆຂອງລັດຖະບານ (ເຊ່ັນວ່າ ກະຊວງທ່ີຮັບຜິດຊອບດ້ານ 
ສາທາລະນະສຸກ, ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ເດັກກໍາພ້າ, ແຮງງານອົບພະຍົບ, ຄົນພິການ, ແມ່ຍິງ ແລະ 
ອ່ືນໆ) ຈະຍ່ິງຫຸຼດທ່າແຮງຂອງວິທີການຮ່ວມກັນ ເພ່ືອແກ້ໄຂບັນຫາເຄ່ັງຮ້ອນທ່ີບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງສະເພາະ
ເຈາະຈົງກັບການສຶກສາ ເຊ່ັນວ່າ ຄວາມທຸກຍາກ, ຄວາມພິການ, ການອົບພະຍົບ, ສຸຂະພາບທ່ີບ່ໍດີ, 
ການແຍກຮຽນ, ກຸ່ມຊົນເຜ່ົາ ແລະ ອ່ືນໆ.

ການປະສານງານທ່ີຍັງບ່ໍພຽງພໍ ລະຫວ່າງບັນດາອົງການຈັດຕ້ັງທ່ີບ່ໍສັງກັດລັດ ແລະ ບັນດາ   
ອົງການຈັດຕ້ັງລະຫວ່າງລັດຖະບານ, ກະຊວງຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ ແລະ ສະຖາບັນສ້າງຄູ

 ຖ້າດີແທ້, ບັນດາກະຊວງທັງໝົດ, ສະຖາບັນສ້າງຄູ ແລະ ອົງການຕ່າງໆ ທ່ີເຂ້ົາຮ່ວມໃນການສຶກສາ 
ຄວນແລກປ່ຽນຄວາມເຂ້ົາໃຈອັນດຽວກັນ ກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມ
ກັນໃນລັກສະນະທ່ີມີການປະສານງານກັນ. ຄວາມຈິງແລ້ວ ສຳລັບຫຼາຍປະເທດກໍຄືບັນດາກົມຕ່າງໆ 
ພາຍໃນກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ບັນດາອົງການຈັດຕ້ັງທ່ີບ່ໍສັງກັດລັດ, ບັນດາອົງການຈັດຕ້ັງລະຫວ່າງ 
ລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາສະຖາບັນສ້າງຄູມັກຈະມີແນວຄວາມຄິດ ແລະ ວາລະທ່ີແຂ່ງຂັນກັນກ່ຽວກັບ 
ຄວາມສຳຄັນຂອງນະໂຍບາຍການສຶກສາ ແລະ ວິທີການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ.  ການຂາດການປະສານງານ ຫືຼ 
ການປະສານງານທ່ີບ່ໍໜັກແໜ້ນນ້ີສາມາດນຳໄປສູ່ຄວາມກະແຈກກະຈາຍ, ການແຂ່ງຂັນກັນດ້ານເວລາ 
ແລະ ແຫ່ຼງຊັບພະຍາກອນ, ຂ້ໍຄວາມທ່ີປະປົນກັນ ແລະ ບາງເທ່ືອກໍຂັດແຍ່ງກັນ, ແຜນງານຊ້ໍາຊ້ອນກັນ 
ແລະ ບ່ໍມີປະສິດທິຜົນ, ສ່ົງຜົນເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບ ຂອງການສ້າງຄູຫຸຼດລົງ ແລະ ໃນທ່ີສຸດການສຶກສາ 
ຮຽນຮ່ວມໃນຕົວຈິງກໍມີການຫຼຸດລົງຢູ່ໃນໂຮງຮຽນຕ່າງໆ.

 ການປະສານງານທ່ີບ່ໍໜັກແໜ້ນເຊ່ັນນ້ັນແມ່ນພົວພັນກັບບັນຫາຂອງການຂາດການປຶກສາ ຫຼື 
ການປຶກສາຫາລືກັບຫຼາຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສານັ້ນແມ່ນບໍ່ທັນພຽງພໍເທົ່ ່າທີ່ຄວນ 
ຕ່ໍກັບການສ້າງນະໂຍບາຍການສຶກສາ. ບັນຫາດ່ັງກ່າວນ້ີ ຈະໄດ້ນຳໄປສົນທະນາເພ່ີມຕ່ືມໃນຫົວຂ້ໍ 
‘ບັນຫາທ້າທາຍ 3 ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ’. 

ຄຳຖາມຕ່າງໆ ທ່ີທ່ານສາມາດຖາມເພ່ືອຊ່ວຍວິເຄາະສະຖານະພາບໃນສະພາບການຂອງທ່ານ 
ກ່ອນເລ່ີມດຳເນີນວຽກງານສ່ົງເສີມ:
•   ບັນດາກະຊວງຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານສາມາດໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຄືແນວໃດ  ເພ່ືອໃຫ້ 

ສາມາດດຳເນີນວິທີການທ່ີມີການແລກປ່ຽນ ແລະ ມີການປະສານງານທ່ີດີ (ທັງພາຍໃນ ແລະ 
ລະຫວ່າງກະຊວງຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ) ເພ່ືອສະໜັບສະໜູນນະໂຍບາຍການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ 
ແລະ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ?

•   ທ່ານສາມາດສະໜັບສະໜູນໃຫ້ມີການຮ່ວມມື ແລະ ການປະສານງານໄດ້ຄືແນວໃດສຳລັບ 
ນະໂຍບາຍການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃດໜ່ຶງ ແລະ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດລະຫວ່າງສະຖາບັນ 
ຂອງທ່ານ (ເຊ່ັນວ່າ: ບັນດາກະຊວງຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ, ອົງການຈັດຕ້ັງທ່ີບ່ໍສັງກັດລັດ, 
ສະຖາບັນສ້າງຄູ) ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອ່ືນໆ ໃນຂ້ັນສະຖາບັນ? ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບ
ການສະໜັບສະໜູນຈາກໃສ ແລະ ຈາກໃຜພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກສະຖາບັນຂອງທ່ານ     
ເພ່ືອເຂ້ົາຮ່ວມໃນຂ້ັນຕອນດ່ັງກ່າວນ້ີ? 
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ການສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ: ນະໂຍບາຍ

ກໍລະນີສຶກສາຈາກ ສ.ປ.ປ ລາວ
ຫົວຂ້ໍ: ການປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມມື ລະຫວ່າງສູນໂອທີສຕິກ ແລະ ໂຮງຮຽນສະພານທອງເໜືອ 

 ໂຮງຮຽນສະພານທອງເໜືອ ແມ່ນໂຮງຮຽນການຮຽນຮ່ວມໜ່ຶງທ່ີມີນັກຮຽນໂອທີສຕິກມາ
ຮຽນກັບເດັກປົກກະຕິ. ນາງ ວິໄຊ ລືຫາຈັກ ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນແຫ່ງດ່ັງກ່າວໄດ້ກ່າວວ່າ: 
ໂຮງຮຽນແຫ່ງນ້ີ ແມ່ນ  ເລ່ີມມີການເຂ້ົາຮຽນຮ່ວມລະຫວ່າງປີ 1993-1994 ເປັນຕ້ົນມາ. ແຕ່ລະ
ປີມີເດັກພິເສດເຂ້ົາຮຽນຮ່ວມຈຳນວນ 10-26 ຄົນ, ມີຜູ້ຍິງປະມານ 1-10 ຄົນ. ສະເພາະນັກຮຽນ 
ມາຈາກສູນໂອທີສຕິກແມ່ນເລ່ີມແຕ່ສົກປີ 2012-2013 ຫາ 2013-2014.

 ຈຳນວນນັກຮຽນພິເສດທ່ີເຂ້ົາມາຮຽນຮ່ວມແມ່ນມີແຕ່ ປ 1 ຮອດ ປ 5. ການຮຽນ - ການສອນ ແມ່ນທາງ 
ໂຮງຮຽນໄດ້ປະຕິບັດວິທີການສອນ ຄືກັບນັກຮຽນປົກກະຕິ, ແຕ່ຕ້ອງມີ ອຸປະກອນການຮຽນ-ການ
ສອນໃຫ້ຫຼາຍກວ່າເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາມີຄວາມຈ່ືຈຳໄດ້ດີ ແລະ ມີຄວາມສົນໃຈໃນການຮຽນ. 
ໃນການສິດສອນ ແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍເພາະເດັກພິເສດເຂົາເຈ້ົາບ່ໍຢູ່ເປັນປົກກະຕິ ແລະ 
ຈະເຮັດເດັກປົກກະຕິບ່ໍມີສະມາທິໃນການຮຽນ ແລະ ຄ້ົນຄິດ. ຄູພວກເຮົາແມ່ນໄດ້ຮ່ວມມືກັບຄູ
ຈາກສູນໂອທີສຕິກໃນການສອນເຊ່ັນ: ຄູຈາກສູນເພ່ິນໄດ້ຄຸມນັກຮຽນຊ່ວຍໃນເວລາເດັກບ່ໍຢູ່ເປັນ 
ປົກກະຕິ, ຊ່ວຍຈັບມືຂຽນ, ຊ່ວຍອະທິບາຍໃຫ້ນັກຮຽນພິ ເສດມີຄວາມເຂ້ົາໃຈຕ່ໍສ່ິງທ່ີຮຽນມາ. 
ທາງຄູຈາກສູນ ເພ່ິນຈະແບ່ງກັນຮັບຜິດຊອບ ເບ່ິງແຕ່ລະຫ້ອງ. ສຳລັບຄູອາຈານມາຈາກສູນແມ່ນມີ 
4 ຄົນ, ຍິງ 4 ຄົນ. ນັບແຕ່ປີ 1993-2014 ເປັນຕ້ົນມາ ມີ ນັກຮຽນພິເສດທ່ີຈົບຊ້ັນ ປ 5 
ມີຈຳນວນ 69 ຄົນ, ຍິງ 16 ຄົນ. ນອກນ້ັນ, ຍັງມີນັກຮຽນໂອທີສຕິກມາຈາກສູນ 02 ຄົນ, ຍິງ 
0 ຄົນ ເຊ່ິງໄດ້ຮຽນຈົບຊ້ັນປ 5 ແລ້ວ. ນັກຮຽນພິເສດທ່ີຮຽນຈົບຊ້ັນ ປ 5 ໄປແລ້ວ ເຂົາເຈ້ົາ 
ຈະໄປຮຽນຕ່ໍທ່ີໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕ້ົນເພຍວັດ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຮຽນບ່ໍຈົບ ຍ້ອນສະພາບຄອບຄົວ 
ຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນບ່ໍໃຫ້ຮຽນ. ບາງຄົນກໍອອກສ້າງຄອບຄົວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ຍິງສ້າງຄອບຄົວ
ແລ້ວກໍໄປເຮັດອາຊີບເປັນ ແມ່ບ້ານເຮັດອານາໄມ. ສ່ວນຜູ້ຊາຍກໍອອກໄປເຮັດວຽກຊ່ວຍຄອບຄົວ 
ເຊ່ັນ: ອານາໄມເຮືອນຊານ, ເຮັກວຽກເຮືອນ, ເຮັດກິນ, ເບ່ິງແຍງເຮືອນຊານຊ່ວຍຄອບຄົວເຊ່ິງ 
ເຂົາເຈ້ົາກໍບ່ໍໄດ້ເປັນພາລະໃຫ້ ແກ່ຄອບຄົວຫຼາຍ.

 ນາງ ວິໄຊ ລືຫາຈັກ ຍັງໄດ້ເນ້ັນອີກວ່າ: ການສອນການຮຽນຮ່ວມແມ່ນສຳຄັນ ແລະ 
ຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມລາວພ້ອມດ້ວຍຄູໝົດທຸກຄົນກໍຈະສູ້ຊົນເຮັດໜ້າທ່ີນ້ີໃຫ້ດີຂ້ຶນ 
ເລ້ືອຍໆ ເຖິງວ່າຄູຈະບ່ໍໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍອັນໃດກໍຕາມ.

ເປ້ົາໝາຍຂອງການໂຄສະນາສ່ົງເສີມ
ຂ້ໍຄວາມຂອງການສ່ົງເສີມນະໂຍບາຍ 4

“ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈຳເປັນຕ້ອງມີຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານຢ່າງຈະ 
ແຈ້ງທ່ີສາມາດແຈກຢາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນທ່ົວຂະແໜງການ
ສຶກສາ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກຂອງຂະແໜງການສຶກສາ”. 
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ປື້ມຄູ່ມືໂຄສະນາ ເຫຼັ້ມທີ     2

 ໂອກາດໃນການສ່ົງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແມ່ນສາມາດບັນລຸໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ຖ້າວ່າບັນ
ດາກົມຕ່າງໆພາຍໃນກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ມີຄວາມເຂ້ົາໃຈ ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ. 
ໃນເວລາທີ່ບັນດາກົມຕ່າງໆຂອງກາະຊວງ (ເຊັ ່ນວ່າ ກົມສ້າງຄູ, ກົມອະນຸບານ-ປະຖົມ, 
ກົມມັດທະຍົມສຶກສາ ແລະ ກົມການສຶກສາຊ້ັນສູງ, ສູນພັດທະນາຄູ, ສະຖາບັນຄ້ົນຄວ້າວິທະຍາສາດການ
ສຶກສາ ແລະ ອ່ືນໆ) ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຢ່າງຈິງຈັງ ເພ່ືອກຳນົດ ແລະ ບັນລຸເປ້ົາໝາຍການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ, 
ການຮຽນຮ່ວມຕົວຈິງຂອງໝົດທຸກຄົນໃນການສຶກສາ ແລະ ໃນການ ຮຽນຮູ້ແມ່ນບ່ໍອາດມີຄວາມເປັນໄປ
ໄດ້ຖ້າຂາດການຮ່ວມມືດ່ັງກ່າວ. ຂະບວນການຂອງການທົບທວນ ແລະ ພັດທະນານະໂຍບາຍດ່ັງທ່ີໄດ້
ສົນທະນາໃນ ບັນຫາທ້າທາຍ 1 ແມ່ນສາມາດເປັນປະໂຫຍດໄດ້ ໃນການນຳເອົາບັນດາກະຊວງຕ່າງໆ 
ແລະ ບັນດາກົມຕ່າງໆພາຍໃນກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເຂ້ົາມາຮ່ວມກັນ ແລະ ສ່ົງເສີມສາຍ
ພົວພັນວຽກງານໃຫ້ສະໜິດແໜ້ນຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ. 

 ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄວາມຮັບຮູ້ສູງກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນສຳລັບການສຶກສາຮຽນ 
ຮ່ວມລະຫວ່າງກົມຕ່າງໆຂອງກະຊວງແມ່ນເປັນເປ້ົາໝາຍຫັຼກກໍຕາມ, ແຕ່ວ່າ ສ່ີງທ່ີສຳຄັນແມ່ນຕ້ອງມີ 
ລະບົົບການຕິດຕາມທ່ີຈະແຈ້ງ ແລະ ໜັກແໜ້ນເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າແຕ່ລະກົມແມ່ນມີຄວາມເປັນເຈ້ົາການ 
ຢ່າງແທ້ຈິງໃນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແລະ ສາມາດຮັບຜິດຊອບຕ່ໍໜ້າທ່ີວຽກງານຂອງຕົນເອງ.

 ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າການສຶກສາຮຽນຮ່ວມບ່ໍໄດ້ຮັບການ 
ກະຈາຍແບບໜ້ອຍໂພດຢູ່ໃນກົມຕ່າງໆຂອງກະຊວງ ແລະ ບ່ໍໄດ້ຄັດຈ້ອນຢູ່ພຽງແຕ່ໃນກົມດຽວເທ່ົານ້ັນ. 
ເພ່ືອໃຫ້ມີຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນ ແລະ ປະສິດທິພາບ, ຈຳເປັນຕ້ອງສ້າງວຽກງານຮ່ວມມືກັນກ່ຽວກັບ
ປະເດັນນະໂຍບາຍການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ພາຍໃນກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ລະຫວ່າງ 
ບັນດາກະຊວງກະຊວງຂອງລັດຖະບານໂດຍອີງຕາມແຜນປະຕິບັດງານທ່ີໄດ້ຕົກລົງໄວ້ແລ້ວໂດຍມີ 
ເປ້ົາໝາຍສະເພາະເຈາະຈົງ ແລະ ມີການແບ່ງຂ້ັນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບທ່ີຈະແຈ້ງ. 

ຂ້ໍຄວາມຂອງການສ່ົງເສີມນະໂຍບາຍ 5 
 “ວິທີການທ່ີມີປະສິດທິພາບ ສຳລັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແມ່ນຂ້ຶນກັບການປະສານງານທ່ີໜັກແໜ້ນ 
ແລະ ຍືນຍົງ ລະຫວ່າງກະຊວງສຶກສາ, ສະຖາບັນສ້າງຄູ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕ້ັງທ່ີບໍ່ສັງ
ກັດລັດ/ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງລະຫວ່າງລັດຖະບານ.”

 ຄວນມີຄວາມພະຍາຍາມຫຼາຍກວ່າເກ່ົາໃນທາງດ້ານການສ່ືສານ ແລະ ການປະສານງານ 
ສຳລັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ລະຫວ່າງກະຊວງຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ, ສະຖາບັນສ້າງຄູ ແລະ ບັນດາ
ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງລະຫວ່າງລັດຖະບານ. ສິ່ງນີ້ ຄວນກວມເອົາ 
ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພ່ືອສ້າງວິໄສທັດ ແລະ  ຍຸດທະສາດຮ່ວມກັນ, ມີລະບົບຕິດຕາມແລະປະເມີນ
ຜົນຮ່ວມກັນ ແລະ ມີວິທີການປະສານງານນຳກັນ ເພ່ືອຈັດຫາງົບປະມານ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນ 
ງານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມຢູ່ໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ.  

 ເພ່ືອສະໜັບສະໜູນວຽກງານຮ່ວມມືດ່ັງກ່າວນ້ັນ, ບັນດາຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ 
ກິລາ ຄວນໃຊ້ເວລາໃນສະຖາບັນການສ້າງຄູ ເພ່ືອສ້າງສາຍພົວພັນການເຮັດວຽກທ່ີ ໜັກແໜ້ນກັບບັນດາ 
ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ ເພ່ືອໃຫ້ມີຄວາມເຂ້ົາໃຈໄດ້ດີກວ່າ ກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການ 
ແລະ ບັນຫາທ້າທາຍໃນການສ້າງຄູ ແລະ ເພ່ືອດຳເນີນການສ້າງນະໂຍບາຍທ່ີມີຄວາມໝາຍຄວາມສຳ
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ການສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ: ນະໂຍບາຍ

ຄັນ ເພ່ືອແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆເຫ່ົຼານ້ັນ. ພະນັກງານ ແລະ ນັກຮຽນຈາກສະຖາ ບັນການສ້າງຄູສາມາດໄດ້
ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອ ເພ່ືອເຮັດວຽກຢູ່ໃນກະຊວງສຶກສາ ແລະ ເພ່ືອໃຫ້ເຂ້ົາໃຈ ກ່ຽວກັບບັນຫາທ້າທາຍທ່ີ 
ພວກເຂົາເຈ້ົາກຳລັງປະເຊີນໜ້າຢູ່ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບພວກເຂົາໂດຍກົງ ເພ່ືອສ້າງບັນດານະໂຍບາຍ
ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ (ເຊ່ັນວ່າ ຜ່ານທາງເວທີສົນທະນາ, ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ແລະ 
ການສົນທະນາກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ). 

 ການສ້າງລະບົບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມທ່ີໜັກແໜ້ນນ້ັນ ບ່ໍພຽງແຕ່ຂ້ຶນກັບສາຍພົວພັນກັນ ລະຫວ່າງ 
ບັນດາກະຊວງຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ ແລະ ສະຖາບັນການສ້າງຄູເທົ່ານັ້ນ. ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ 
ທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດ ເຊັ່ນວ່າ ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກໃນການສຶກສານອກລະບົບ, ມັກຈະມີປະສົບການລະອຽດ 
ແລະ ມີຄວາມຊຳນານໃນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການປະຕິບັດ ກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ 
ເຊ່ິງອາດມີຄຸນຄ່າສຳລັບກະຊວງສຶກສາ ແລະ ສະຖາບັນສ້າງຄູ ທ່ີຈະພິຈາລະນາໃນເວລາພັດທະນາ 
ແລະ ສ່ົງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ. ການສ້າງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ແລະ ນະໂຍບາຍທ້ອງຖ່ິນທ່ີສະໜັບ
ສະໜູນສຳພັນທະມິດລະຫວ່າງບັນດາອົງການຈັດຕ້ັງທ່ີບ່ໍສັງກັດລັດທ່ີມີປະສົບການໃນດ້ານການຝຶກອົບຮົມ 
ແລະ ການປະຕິບັດກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແລະ ບັນດາສະຖາບັນສ້າງຄູແມ່ນມີຜົນປະໂຫຍດສູງ
ສຳລັບໝົດທຸກຄົນ ແລະ ເປັນການດຳເນີນວຽກງານແບບຄົບຊຸດ ເພ່ືອກ້າວໄປສູ່ການສຶກສາທ່ີມີການຮຽນ
ຮ່ວມຫຼາຍຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ. 

ຕົວຢ່າງຈາກປະເທດ ບັງກະລາເທດ
ການຮໍ່າຮຽນ ຈາກການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ6

 ໃນປະເທດບັງກະລາເທດ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກ ວິທີປະຕິບັດການຮຽນຮ່ວມໃນ   
ຂະແໜງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ເປັນທ່າແຮງສຳລັບການຮ່ວມມືທີ່ໜັກແໜ້ນ 
ກວ່າເກ່ົາລະຫວ່າງຂະແໜງການສຶກສາສາມັນ ແລະ ຂະແໜງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຢູ່ໃນ 
ປະເທດນ້ີ.  

 ແຜນງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນບາງອັນ ຢູ່ໃນປະເທດບັງກະລາເທດ ມີປະສົບການໃນການ 
ໃຫ້ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມນອກໂຮງຮຽນ ສຳລັບເດັກຜູ້ທ່ີມີຂອດຈຳກັດໃນການເຂ້ົາເຖິງການສຶກສາສາມັນ. 
ຍົກຕົວຢ່າງ: ການສຶກສາຄ້ົນຄວ້າ7 ໃນຫວ່າງບ່ໍດົນມານ້ີ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງໂຄງການ UNIQUE 
ຂອງ Dhaka Ahsania Mission ກ່ຽວກັບການສິດສອນຫ້ອງຄວບ ອັນເປັນຕົວຢ່າງທ່ີດີຂອງການ 
ປະຕິບັດໃນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ. ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວ ໃນຫ້ອງຮຽນຮຽນຄວບໃດໜ່ຶງ, ຄູຄົນດຽວ
ຈະສອນນັກຮຽນຈາກຂ້ັນຮຽນທ່ີແຕກຕ່າງກັນໃນເວລາດຽວກັນ ແລະ ໂຄງການ UNIQUE ໄດ້ດໍາ
ເນີນການເພ່ືອນໍາເອົາເດັກທ່ີບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາໂຮງຮຽນ ແລະ ເດັກທ່ີດ້ອຍໂອກາດ ໃຫ້ເຂ້ົາເຖິງການສຶກສາ 
ໂດຍຜ່ານການສິດສອນຫ້ອງຄວບ. ໂຄງການດ່ັງກ່າວນ້ີໄດ້ນຳໃຊ້ຫັຼກສູດ ແລະ ວັດຖຸອຸປະກອນ 
ສຳລັບການຝຶກອົບຮົມທ່ີສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້ ແລະ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະເດັນ ກ່ຽວກັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍ 
ທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ທາງດ້ານພາສາ.

6 ອຸຍເເນັດສະໂກ. ປີ 2012. ບົດລາຍງານກອງປະຊຸມຊ່ຽວຊານຂັ້ນພາກພື້ນ: ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ໂດຍຜ່ານທາງການສຶກສາຄູ 
ທ່ີມີຄຸນນະພາບໃນອາຊີ-ປາຊິຟິກ. ບາງກອກ, ອຸຍເເນັດສະໂກ.
7 ອຸຍເເນັດສະໂກ. ປີ 2011. ການທົບທວນຕິດຕາມ ແຜນງານຝຶກອົບຮົມຄູປະຖົມ ໃນປະເທດບັງກະລາເທດ - ບົດລາຍງານສະບັບສຸດທ້າຍ. 
ບາງກອກ, ອຸຍເເນັດສະໂກ.



19

ປື້ມຄູ່ມືໂຄສະນາ ເຫຼັ້ມທີ     2

 ຄູ ໃນແຜນງານນອກໂຮງຮຽນເຊ່ັນວ່າ ໃນໂຄງການ UNIQUE, ສາມາດເຂ້ົາເຖິງການຝຶກອົບ 
ຮົມສະເພາະດ້ານໃນວິທີການຮຽນຮ່ວມເພ່ືອການຮຽນ-ການສອນ ເຊ່ິງຈະບ່ໍມີຢູ່ທ່ົວໄປໃນສະຖາບັນ 
ສ້າງຄູໃນຂະແໜງການສຶກສາສາມັນ. ກະຊວງສຶກສາໃນປະເທດບັງກະລາເທດ ໃນປະຈຸບັນນ້ີກຳລັງ 
ດຳເນີນວຽກງານຢ່າງໃກ້ຊິດກັບບັນດາອົງການຈັດຕ້ັງທ່ີບ່ໍສັງກັດລັດ ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ການສຶກສານອກ 
ໂຮງຮຽນສອດຄ່ອງກັບການສຶກສາສາມັນ, ພ້ອມທັງ ເສີມສ້າງປະສົບການຂອງຂະແໜງການນອກ 
ໂຮງຮຽນໃນການຝຶກອົບຮົມດ້ານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃຫ້ແກ່ຄູ. ຈາກນ້ັນ ກໍຂະຫຍາຍການຝຶກອົບຮົມນ້ີ 
ໃຫ້ກວ້າງຂວາງຕ່ືມ ແລະ ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມນ້ີໃຫ້ແກ່ຄູ ແລະ ນັກຮຽນໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ 
ແລະ ໃຫ້ແກ່ຄູທ່ີປະຈຳການແລ້ວ.

ບັນຫາທ້າທາຍ 3
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ 
ການວິເຄາະສະພາບການ

ຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ຜູ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ 

 ໃນເວລາທ່ີມີຊ່ອງຫວ່າງ ລະຫວ່າງຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ຜູ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, 
ນະໂຍບາຍດ່ັງກ່າວນ້ັນ ມີຄວາມສ່ຽງທ່ີບ່ໍສາມາດສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈິງທ່ີມີຢູ່ໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ, 
ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນ. ນອກຈາກນ້ັນແລ້ວຜູ້ຮັບຜິດຊອບຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍອາດຂາດ 
ຄວາມເຂ້ົາໃຈລະອຽດ ແລະ ຂາດຄວາມເປັນເຈ້ົາການໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍດ່ັງກ່າວ. ຜົນ
ສະທ້ອນໜ່ຶງອີກແມ່ນມາຈາກການຂາດຄວາມເຊ່ືອມຕ່ໍລະຫວ່າງ ຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ຜູ້ຈັດຕ້ັງ 
ປະຕິບັດນະໂຍບາຍກໍຄືວ່ານະໂຍບາຍນັ້ນອາດບໍ່ຈະແຈ້ງ ຫຼື ບໍ່ສອດຄ່ອງພຽງພໍກັບສະພາບຂອງ 
ທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດອາດບ່ໍນຳໄປສູ່ການປ່ຽນແປງຕາມທ່ີຄາດໝາຍໄວ້ໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ, 
ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນ. ຊ່ອງຫວ່າງ ລະຫວ່າງ ຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ຜູ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ມັກຈະ 
ເກີດຂ້ຶນໃນເວລາທ່ີນະໂຍບາຍນ້ັນຖືກສ້າງຂ້ຶນມາໂດຍບ່ໍໄດ້ໃກ້ຊິດຕິດແທດກັບການປະຕິບັດຕົວຈິງ. 

ຄວາມຈຳເປັນທ່ີນະໂຍບາຍຕ້ອງຮັບຮູ້ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ 
ທ້ອງຖ່ິນເຂ້ົາໃນການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນຕ່າງໆ 

 ຖ້າວ່ານະໂຍບາຍຕ່າງໆຫາກບ່ໍໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ 
ທ້ອງຖ່ິນຢູ່ໃນການສ້າງຄູ ແລະ ຢູ່ໃນການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນແລ້ວ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງທ່ີຈະຂາດ 
ຄວາມອຸດົມສົມບູນຈຳນວນຫຼາຍໃນທາງດ້ານຄວາມຮູ້, ທັກສະ ແລະ ປະສົບການ ທ່ີຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ
ສາມາດນຳເຂ້ົາມາສູ່ການສຶກສາ.ນອກຈາກນ້ັນແລ້ວ, ຖ້າວ່າ ສະມາຊິກຂອງຊຸມຊົນ,ທ້ອງຖ່ິນ ເຊ່ັນ: 
ຜູ້ປົກຄອງ/ຄອບຄົວ, ກຸ່ມຊຸມຊົນ ແລະ ກຸ່ມຄົນທ່ີນັບຖື  ສາສະໜາຫາກບ່ໍເຂ້ົາໃຈ ແລະ ບ່ໍສະໜັບສະໜູນ 
ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມແລ້ວ, ອາດມີໂອກາດໜ້ອຍທີຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການສະໜັບສະໜູນ 
ການສຶກສາສຳລັບນັກຮຽນທຸກຄົນ. 
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 ປະຊາຊົນ ແລະ ຊຸມຊົນທ່ີດ້ອຍໂອກາດ (ເຊ່ັນວ່າ ຄົນທຸກຍາກ, ຄົນພິການ, ກຸ່ມຊົນເຜ່ົາ ແລະ 
ກຸ່ມຄົນທ່ີໃຊ້ພາສາຊົນເຜ່ົາ, ຄົນພ້ືນເມືອງ, ແຮງງານອົບພະຍົບ, ປະຊາຊົນທ່ີອາໃສຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫີຼກ, 
ແມ່ຍິງ ແລະ ອ່ືນໆ) ມັກຈະຖືກຈຳແນກ ຫືຼ ມີຈໍານວນໜ້ອຍຢູ່ໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ 
ທ່ີສະໜັບສະໜູນບັນດາສະມາຊິກຂອງກຸ່ມຄົນດ່ັງກ່າວທ່ີເຂ້ົາມາໃນອາຊີບຄູນ້ັນກໍມັກຈະຂາດຫາຍໄປ, 
ບ່ໍໝັກແໜ້ນ ແລະ/ຫືຼ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດບ່ໍໄດ້ດີເທ່ົາທ່ີຄວນ.  

ຄຳຖາມຕ່າງໆ ທ່ີທ່ານສາມາດຖາມ ເພ່ືອຊ່ວຍວິເຄາະສະຖານະພາບໃນສະພາບການຂອງທ່ານ 
ກ່ອນເລ່ີມດຳເນີນວຽກງານສ່ົງເສີມ:

•   ບັນດາຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍໃນ ແລະ ນອກສະພາບແວດລ້ອມຂ້ັນສະຖາບັນຂອງທ່ານສາມາດ 
ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຄືແນວໃດ ເພ່ືອສ້າງນະໂຍບາຍໃດໜ່ຶງກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນ 
ຮ່ວມທ່ີສອດຄ່ອງ ແລະ ສາມາດຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໄດ້?

•    ຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ (ເຊ່ັນວ່າ ຜູ້ປົກຄອງ/ຄອບຄົວ, ຜູ້ນຳຊຸມຊົນ ແລະ ຜູ້ນຳສາສະໜາ) ສາມາດ 
ເຂ້ົາຮ່ວມໃນຂະບວນການຂອງການສ້າງ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍການສຶກສາຮຽນ 
ຮ່ວມໃນຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຄືແນວໃດ? 

•   ບັນດາສະຖາບັນສ້າງຄູສາມາດໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຄືແນວໃດ ເພ່ືອເຊ່ືອມສານຄວາມຮູ້, 
ທັກສະ ແລະ ປະສົບການຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນເຂ້ົາໃສ່ໃນການພັດທະນາການສິດສອນ ແລະ 
ການຮຽນຮູ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ?

ເປ້ົາໝາຍຂອງການໂຄສະນາສ່ົງເສີມ
ຂ້ໍຄວາມຂອງການສ່ົງເສີມນະໂຍບາຍ 6

“ຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ຜູ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພ່ືອສ້າງ 
ຄວາມເຂ້ົາໃຈອັນດຽວກັນກ່ຽວກັບບັນຫາທ້າທາຍຕ່າງໆ ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍການ 
ສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແລະ ເພ່ືອສ້າງຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານທ່ີຈະແຈ້ງ ເພື່ອແກ້ໄຂ 
ສ່ິງດັ່ງກ່າວນ້ັນ”.

 ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສະເພາະເຈາະຈົງກັບການສ້າງຄູໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ບໍ່ສະເພາະແຕ່ໃນ   ສະຖາບັນສ້າງຄູເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງ ຢູ່ໃນທຸກຊັ້ນທຸກສາຍຂອງລະບົບການສຶກສາ 
ເຊ່ິງຮວມທັງລະດັບປະເທດ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາເມືອງ ເຊ່ິງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສຳລັບການສ້າງຄູແລະ ການບັນຈຸ/ຈັດສ່ົງຄູ. ເນ່ືອງຈາກວ່າ 
ຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ຜູ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຢ່າງໃກ້ຊິດ ເພ່ືອ 
ໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ. ສະນັ້ນ, ມັນຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນທີ່ວ່າ ບັນດາ 
ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກທຸກຂ້ັນທ່ີແຕກຕ່າງກັນຕ້ອງໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມໃນການສ້າງນະໂຍບາຍການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ 
ແລະ ຍຸດທະສາດຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍດ່ັງກ່າວນ້ີ. ຍົກຕົວຢ່າງ: ພະນັກງານສຶກສາເມືອງ ສາມາດ 
ເຂ້ົາຮ່ວມໃນການສ້າງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດໃດໜ່ຶງກ່ຽວກັບການຮັບສະໝັກນັກຮຽນພິການເຂ້ົາຮຽນໃນ
ສະຖາບັນສ້າງຄູ ຫຼື ໃນການສ້າງຍຸດທະສາດຮັບສະໝັກນັກຮຽນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ
ເຫ່ົຼານ້ັນຢູ່ໃນເມືອງຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາ.
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ຂ້ໍຄວາມຂອງການສ່ົງເສີມນະໂຍບາຍ 7 
“ ນະໂຍບາຍຂອງການສຶກສາ ຄວນສະໜັບສະໜູນໃຫ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາ 
ໃນຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນການສຶກສາລວມທັງ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ”.

 ດ່ັງທ່ີໄດ້ກ່າວຜ່ານມາແລ້ວນ້ັນ, ການເຂ້ົາຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງໃນຂ້ັນທ້ອງ
ຖ່ິນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນສຳລັບຜົນສຳເລັດຂອງນະໂຍບາຍການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ. ການເຂ້ົາຮ່ວມຂອງ 
ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ດ່ັງກ່າວພວກເຂົາເຈ້ົາຈະຊ່ວຍຮັບປະກັນວ່າ ການສຶກສານ້ັນ ມີຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ 
ຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການປະເດັນບັນຫາ ແລະ ທ່າແຮງຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ. 
ນະໂຍບາຍຕ່າງໆຈຳເປັນຕ້ອງຮັບຮູ້ວ່າ ຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນນ້ັນເປັນຊັບສິນ ແລະ ແຫ່ຼງຊັບພະຍາກອນທ່ີ
ລະບົບການສຶກສາສາມາດນຳໃຊ້ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານຄວາມຮູ້, ທັກສະ ແລະ 
ປະສົບການອັນລ້ໍາຄ່າທ່ີຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນມີໃຫ້.  

 ບັນດາຄູ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານໂຮງຮຽນຈຳເປັນຕ້ອງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ສະມາຊິກ 
ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ເຊັ່ນວ່າ ຜູ້ປົກຄອງ/ຄອບຄົວເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການຮຽນ-ການສອນ 
ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. ຫົວຂໍ້ນີ້ຈະໄດ້ສົນທະນາເພີ່ມຕື່ມໃນປຶ້ມຄູ່ມືເຫຼັ້ມທີ 
5: ວິທີສິດສອນ. ຂະບວນການດັ່ງກ່າວນີ້ ຍັງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການກໍານົດໄວ້ຢ່າງເປັນ 
ທາງການໃນນະໂຍບາຍໃດໜຶ່ງ. ຍົກຕົວຢ່າງ: ໂຮງຮຽນຕ່າງໆ ສາມາດຮັບຜິດຊອບສ້າງການເຊື່ອມ
ຕໍ່ທີ່ໜັກແໜ້ນກັບຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຊອກຫາຊ່ອງທາງເພື່ອໃຫ້ສະມາຊິກຊຸມຊົນໄດ້ເຂົ້າ 
ຮ່ວມໂດຍກົງໃນການຮໍ່າຮຽນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນຕ່າງໆໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ສາມາດກຳນົດ 
ໄວ້ໄດ້ໃນນະໂຍບາຍໃດໜຶ່ງ. 

 ນະໂຍບາຍຕ່າງໆຍັງສາມາດມີບົດບາດໃນການສະໜັບສະໜູນສາຍພົວພັນໃຫ້ໜັກແໜ້ນ 
ກວ່າເກ່ົາລະຫວ່າງ ຊຸມຊົນ ແລະ ສະຖາບັນສ້າງຄູ.ຍົກຕົວຢ່າງ: ໂຮງຮຽນໃນຂົງເຂດທ່ີມີສະຖາບັນສ້າງ 
ຄູນ້ັນສາມາດເຂ້ົາຮ່ວມຢ່າງຕ້ັງໜ້າໃນການພົວພັນເຊ່ິງກັນແລະກັນກັບສະຖາບັນສ້າງຄູ. 

ສ່ິງດ່ັງກ່າວນ້ີ ສາມາດດຳເນີນການໄດ້ໂດຍຜ່ານທາງ:

•   ນະໂຍບາຍທ່ີສະໜັບສະໜູນນັກຮຽນຄູໃຫ້ລົງຝຶກງານໃນໂຮງຮຽນຢູ່ທ້ອງຖ່ິນ;
•   ນະໂຍບາຍທ່ີສະໜັບສະໜູນນັກຮຽນຄູ ແລະ ຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູໃຫ້ເປັນອາສາສະໝັກໃນ

ໂຮງຮຽນທ້ອງຖ່ິນ; 
• ນະໂຍບາຍທ່ີສະໜັບສະໜູນຄູປະຈຳການໃນໂຮງຮຽນທ້ອງຖ່ິນໃຫ້ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ 

ເພີ່ມຕື່ມ ແລະ ໄດ້ຮັບຄຸນວຸດທິຈາກສະຖາບັນສ້າງຄູ;
•   ນະໂຍບາຍທ່ີສະໜັບສະໜູນຄູປະຈຳການ ແລະ ພະນັກງານບໍລິຫານໃນໂຮງຮຽນທ້ອງຖ່ິນໃຫ້

ເປັນຄູຮັບເຊີນ ຫືຼ ໃຫ້ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ. 

 ວຽກງານຕ່າງໆ ຍັງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງນັກຮຽນໃນ 
ສະຖາບັນສ້າງຄູ. ສິ່ງນີ້ ຄວນກວມເອົາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ 
ນັກຮຽນຈາກກຸ່ມດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຊຸມຊົນຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າຮຽນ ແລະ ສຳເລັດການສ້າງຄູ ແລະ 
ໃນທີ່ສຸດກໍເຂົ້າຮ່ວມໃນອາຊີບຄູ. ຕົວຢ່າງ: ສະຖາບັນສ້າງຄູ ຮ່ວມກັບ ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ 
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ການສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ: ນະໂຍບາຍ

ກິລາເມືອງ ສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັບອົງການຕ່າງໆ ທີ່ສະໜັບສະໜູນຄົນພິການ ແລະ ຊຸມຊົນຊົນເຜົ່າ 
ເພື່ອຊຸກຍູ້ ແລະ ສະໜັບສະໜູນພວກເຂົາເຈົ້າໃຫ້ກາຍມາເປັນຄູ. 

ກໍລະນີສຶກສາທີ 1 ຈາກ ສ.ປ.ປ ລາວ
ຫົວຂ້ໍ: ແຜນງານແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍອາຫານໃນໂຮງຮຽນ

 ແຜນງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນແມ່ນໜ່ຶງໃນນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທ່ີແນ 
ໃສ່ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂາດເຂີນຂອງນັກຮຽນອະນຸບານ ແລະ ປະຖົມສຶກສາຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫີຼກ 
ເພ່ືອໃຫ້ເດັກໄດ້ກິນອາຫານທ່ຽງທຸກມ້ືເຂ້ົາໂຮງຮຽນ,ໄດ້ຮັບໂພສະນາການແລະເພ່ີມອັດຕາເຂ້ົາຮຽນ, 
ຫຸຼດຜ່ອນອັດຕາການຄ້າງຫ້ອງ ແລະ ການປະລະພ້ອມດ້ວຍຄວາມແຕກໂຕນລະຫ່ວາງຍິງ-ຊາຍ 
ເພ່ືອປູກຝັງແນວຄວາມຄິດ ແລະ ການປະຕິບັດສຸຂະພິບານໃນໂຮງຮຽນ, ພ້ອມທັງສ່ົງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມ 
ຂອງຊຸມຊົນໂດຍສະເພາະແມ່ນການຜະລິດ ແລະ ຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານໃນທ້ອງຖ່ິນເພ່ືອເປັນອາຫານ 
ໃນໂຮງຮຽນ. ແຜນງານດັ່ງກ່າວແມ່ນຖືກຄ່ຽນໂອນມາຈາກໂຄງການອາຫານເສີມ ເຊິ່ງສະໜອງ 
ງົບປະມານຈາກອົງການອາຫານໂລກນັບແຕ່ປີ 2002 ເປັນຕ້ົນມາ. ລັດຖະບານລາວໄດ້ມີມະຕິໃຫ້ 
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໂຄງການອາຫານເສີມເພ່ືອຄວາມຍືນຍົງ, 
ໂຄງການດ່ັງກ່າວແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊ້ີນຳ ແລະ ຈັດການຂອງສູນສຶກສາຮຽນຮ່ວມ, ກົມອະນຸບານ ແລະ 
ປະຖົມສຶກສາ ເອ້ີນວ່າ:  ແຜນງານແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍອາຫານໃນໂຮງຮຽນ ເຊ່ິງມີຈຸດປະສົງ ເພ່ືອບັນລຸ
ເປ້ົາໝາຍການສຶກສາເພ່ືອທຸກຄົນ ແລະ ເປ້ົາໝາຍສະຫັດສະວັດການພັດທະນາເທ່ືອລະກ້າວ, ເພ່ືອໃຫ້ 
ເດັກໃນໂຮງຮຽນເປ້ົາໝາຍສາມາດຮຽນຕ່ໍການສຶກສາຂ້ັນສູງຂ້ຶນ ແລະ ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ຮັບປະກັນ
ວ່າເດັກໃນໂຮງຮຽນເປ້ົາໝາຍທຸກຄົນມາໂຮງຮຽນເປັນປົກກະຕິ ແລະ ໄດ້ຮັບໂພຊະນາການຂ້ັນພ້ືນຖານ 
ແລະ ເພ່ືອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ລັດຖະບານໄດ້ຈັດງົບປະມານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານແຜນງານໃຫ້ມີຄວາມ
ຍືນຍົງ.

 ນະໂຍບາຍການປະຕິບັດແຜນງານແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍ ອາຫານໃນໂຮງຮຽນ (ພາຍໃຕ້ 
ງົບປະມານ EFA-FTI) ໄດ້ເລີ່ມແຕ່ພາກຮຽນທີ II ສົກຮຽນ 2011 - 2012 ໄດ້ປະຕິບັດໃນ 66 
ບ້ານ ພາຍໃນແຂວງອຸດົມໄຊ, ໃນປີ 2012 - 2013 ໄດ້ຂະຫຍາຍເປັນ 227 ບ້ານໃນບັນດາແຂວງ 
ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດເຊັ່ນ: ຜົ້ງສາລີ, ອຸດົມໄຊ, ໄຊຍະບູລີ ແລະ ບໍລິຄຳໄຊ, ມາຮອດປີ 2013-2014 
ຂະຫຍາຍຕື່ມອີກໄດ້ 89 ບ້ານ ລວມທັງໝົດເປັນ 316 ບ້ານ ມີນັກຮຽນອະນຸບານ 2,814 ຄົນ, 
ຫ້ອງປະຖົມ 1,636 ຄົນ ແລະ ປະຖົມ 26,505 ຄົນ.

 ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການປະຕິບັດແຜນງານແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍອາຫານໃນໂຮງຮຽນ ເຫັນວ່າ
ໃນໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍມີສວນຄົວ, ມີລ້ຽງສັດ, ສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງດີຂຶ້ນ; ຊຸມຊົນພາຍໃນ 
ບ້ານມີການຮ່ວມມືກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ມີການປູກຝັງລ້ຽງສັດ 
ຫຼາຍຂຶ້ນ, ຊຸມຊົນໃຫ້ການຮ່ວມມື ແລະ ມີຄວາມເປັນເຈົ້າການໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານ 
ກ້ອນເງິນຕ່າງໆຂອງແຜນງານໄດ້ດີ, ຫຼຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍຂອງຄອບຄົວ ແລະ ມີເວລາສ້າງ 
ເສດຖະກິດຄອບຄົວຫຼາຍຂຶ້ນ. ນອກນັ້ນ ຕົວຊີ້ບອກດ້ານການສຶກສາຢູ່ໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍກໍໄດ້ 
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ເພີມ່ຂ້ຶນ ເຊ່ັນ: ອັດຕາເຂ້ົາຮຽນໃໝ່ເພ່ີມຂ້ຶນ 2.1–8.4%, ອັດຕາເຂ້ົາຮຽນສຸດທິເພ່ີມຂ້ຶນ 0.4–11.4%, 
ອັດຕາການປະລະຫຸຼດລົງ 2–6.2%, ອັດຕາເລ່ືອນຂ້ັນເພ່ີມຂ້ຶນ 1.6–7.6%, ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງຫຸຼດລົງ 
0.3-2% ແລະ ລອດເຫືຼອໃນຊ້ັນ ປ. 5 ເພ່ີມຂ້ຶນ  3.7–13.6%.

ຊຸມຊົນກຳລັງແຕ່ງອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ 
ແຂວງອຸດົມໄຊ

ນັກຮຽນກຳລັງກິນອາຫານທ່ຽງ

ກໍລະນີສຶກສາທີ 2 ຈາກ ສ.ປ.ປ ລາວ
ຫົວຂ້ໍ: ການກ່ໍສ້າງຄູຊົນເຜ່ົາ

 ການສ້າງຄູຊົນເຜ່ົາພາຍໃຕ້ໂຄງການການສຶກສາຂ້ັນພ້ືນຖານ (ເດັກຍິງ) BEGP ຊ່ຶງປະຕິບັດ 
ຕາມທິດທາງໃນການສ້າງຄູ ໂດຍເອົາຄົນທ້ອງຖ່ິນມາຮຽນຄູ. ພາຍຫັຼງຮຽນຈົບແລ້ວຈະຖືກສ່ົງ
ກັບຄືນໄປສອນໃນທ້ອງຖ່ິນຂອງຕົນເອງ ເພ່ືອແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດເຂີນຄູຊົນເຜ່ົາ ແລະ 
ສາມາດຮັກສາຄູໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ. ດ່ັງນ້ັນ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກິລາ ຈ່ຶງມີໂຄງການ 
ການສຶກສາຂ້ັນພ້ືນຖານ (ເດັກຍິງ) BEGP ຊ່ຶງຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງຫ້ອງການໂຄງການ, 
ກົມສາມັນສຶກສາ. ໜ່ຶງໃນກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ ແມ່ນສ້າງຄູແມ່ຍິງຊົນເຜ່ົາທ່ີສອນຫ້ອງຄວບ 
ເພື່ືອສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຄູໃຫ້ເຂດຊົນເຜ່ົາຫ່າງໄກສອກຫີຼກ.

 ໂຄງການດ່ັງກ່າວ ແມ່ນໜ່ືງໃນໂຄງການທ່ີສຳຄັນຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, 
ເປັນໂຄງການທ່ີໄດ້ລິເລ່ີມປັບປຸງ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບການສຶກສາ ໂດຍ 
ສະເພາະແມ່ນ ການພັດທະນາການສຶກສາຊ້ັນປະຖົມພາກບັງຄັບຢູ່ເຂດຊົນນະບົດພູດອຍຫ່າງໄກ 
ສອກຫີຼກ ແລະ ຊົນເຜ່ົາດ້ອຍໂອກາດໃນ 11 ແຂວງ ຊ່ຶງກວມເອົາ 52 ເມືອງ ແລະ ມີໄລຍະ 
ດຳເນີນງານແຕ່ປີ1999–2007. ຈຸດປະສົງຫັຼກຂອງໂຄງການແມ່ນ ເພ່ືອສ້າງໂອກາດເຂ້ົາຮຽນ
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ການສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ: ນະໂຍບາຍ

ການປັບປຸງການສຶກສາຂອງເດັກຍິງຊົນເຜ່ົາຢູ່ຂ້ັນບ້ານ ແລະ ໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາຫ້ອງຄວບ 
ເພື່ອແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບຂອງການປະຕິບັດງານຢູ່ໂຮງ ຮຽນປະຖົມຫ້ອງຄວບ ແລະ 
ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນຢູ່ໃນເຂດເປ້ົາໝາຍໃຫ້ດີຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາພ້ອມ ທັງປັບປຸງລະບົບການສຶກສາ 
ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບດີຂ້ຶນ.

 ຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການປະກອບມີ: ການປຸກສ້າງຄູໂຮງຮຽນຫ້ອງດ່ຽວ ແລະ 
ຫ້ອງຄວບ ຈໍານວນ 504 ຫຼັງ ແລະ ປຸກສ້າງຫ້ອງການໃຫ້ແກ່ເມືອງທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີ ຈໍານວນ 
43 ຫັຼງ; ສະໜອງອຸປະກອນການຮຽນ ແລະ ປ້ຶມຄູ່ມືຄູເພ່ີມກ່ຽວກັບການສອນຫ້ອງຄວບ, 
ພາສາລາວໃຫ້ແກ່ເດັກຊົນເຜ່ົາ, ທັກສະຊີວິດ ຈຳນວນ 630,549 ຫົວ ຊ່ຶງແຈກຢາຍໃນເຂດ 
ເປ້ົາໝາຍຂອງໂຄງການ. ສ້າງຄູຊົນເຜ່ົາໄດ້ 486 ຄົນ, ຍິງ 326 ຄົນ (ຄູຊົນເຜ່ົາທຸກຄົນໄດ້ຮັບໂກຕາ 
ໃນການສັງກັດເປັນຄູສອນ ແລະ ກັບໄປສອນຢູ່ບ້ານຕົນເອງ), ສ້າງຄູສຶກສານິເທດໄດ້ຈໍານວນ 
77 ຄົນ ໃນ 52 ເມືອງເປ້ົາໝາຍຂອງໂຄງການ ເພ່ືອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອ, ດູແລ ແລະ 
ແນະນໍາຄູສອນຫ້ອງຄວບ, ສ້າງຄູຝຶກໄດ້ຈຳນວນ 260 ຄົນ ເພື່ອໄປຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄູສອນ 
ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ 4.100 ຄົນ ໃນການສອນຫ້ອງຄວບ ແລະ ນໍາໃຊ້ອຸປະກອນການຮຽນການສອນ 
ເພ່ືອສອນເດັກຊົນເຜ່ົາ

ຄູເດັກຍິງຊົນເຜ່ົາ ໂຮງຮຽນປະຖົມບ້ານປາກກໍ, ເມືອງຫຼາ, 
ແຂວງ ອຸດົມໄຊ
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ປື້ມຄູ່ມືໂຄສະນາ ເຫຼັ້ມທີ     2

ກໍລະນີສຶກສາທີ 3 ຈາກ ສ.ປ.ປ ລາວ
ຫົວຂ້ໍ: ການສ້າງຄູເພ່ືອສອນຫ້ອງກຽມປະຖົມ

 ໂຄງການສ້າງຄູສອນຫ້ອງກຽມປະຖົມລະບົບເລ່ັງລັດ 30 ອາທິດ ໂດຍການສະໜັບໜູນ 
ຂອງອົງການຊ່ວຍເຫືຼອເດັກສາກົນ (SCI) ເຊ່ິງເລ່ີມແຕ່ສົກຮຽນ 2004-2005. ໂຄງການດ່ັງກ່າວ 
ໄດ້ທົດລອງສິດສອນຫ້ອງກຽມປະຖົມຢູ່ 3 ເມືອງຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ. ຜ່ານການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
ເຫັນໄດ້ຮັບຜົນດີ. ຕໍ່ມາກໍມີການຂະຫຍາຍຂອບຂອບເຂດຂອງໂຄງການອອກຕື່ມ ໃນ 11 
ເມືອງຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນອກແວ 
ລະຫວ່າງປີ 2006-2009. ໄລຍະ 2009–2014 ອົງການຈັດຕ້ັງຊ່ວຍເຫຼອເດັກສາກົນໄດ້ສືບຕ່ໍໃຫ້ 
ການຊ່ວຍເຫືຼອວຽກງານດ່ັງກ່າວ ໂດຍໄດ້ຂະຫຍາຍເພ່ີມອີກ 2 ແຂວງຄື: ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ແລະ 
ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ, ລວມທັງໝົດເປັນ 3 ແຂວງ ເຊ່ິງໄດ້ເນ້ັນໜັກໃສ່ບັນດາເມືອງທຸກຍາກທ່ີສຸດຂອງ 
ແຕ່ລະແຂວງເປ້ົາໝາຍ ຊ່ຶງລວມມີ 10 ເມືອງຢູ່ໃນ 3 ແຂວງ. ຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການປະກອບມີ: 
ສ້າງໂຮງຮຽນໄດ້ທັງໝົດ 368 ຫັຼງ, ສ້າງຄູຫ້ອງກຽມປະຖົມໄດ້ທັງໝົດ 368 ຄົນ, ໃນນ້ັນບັນຈຸແລ້ວ 
360 ຄົນ ແລະ ນັກຮຽນຫ້ອງກຽມໄດ້ເຂ້ົາໂຮງຮຽນປະຖົມຈໍານວນ 48.025 ຄົນ, ຍິງ 23.600 ຄົນ.

ກໍລະນີສຶກສາທີ 4 ຈາກ ສ.ປ.ປ ລາວ
ຫົວຂ້ໍ: ບັນຫາຂອງການເຂ້ົາຮຽນຂອງເດັກຍິງຊົນເຜ່ົາ

 ນາງ(ກ) ນາມສົມມຸດ ອາຍຸ 15 ປີ ຊົນເຜ່ົາກຸ່ຍ ຢູ່ບ້ານ ຫ້ວຍທາດ, ເມືອງ ເມິງ, ແຂວງ 
ບ່ໍແກ້ວ. ຄອບຄົວຂອງລາວທຸກຍາກເນ້ືອທ່ີທຳການຜະລິດໜ້ອຍ ຫາກ່ໍຍົກຍ້າຍມາຢູ່ໃໝ່ໄດ້ 4-5 
ປີ ນາງບ່ໍຮູ້ໜັງສືບ່ໍເຄີຍເຂ້ົາໂຮງຮຽນຈັກເທ່ືອຍ້ອນໄດ້ເອົານ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍວຽກຄອບຄົວ.

 ມາຮອດປີນ້ີນາງກຳລັງມີຊ່ືເຂ້ົາຮຽນປະຊາສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງຢູ່ບ້ານ ພ່ໍຂອງລາວຄັດຄ້ານ 
ບ່ໍໃຫ້ເຂ້ົາຮຽນເດັດຂາດ ພ່ໍແມ່ຈະໃຫ້ນາງເອົາຜົວ ແລະ ອອກໄປຢູ່ເຮືອນຜົວ. ນາງໄດ້ຕ່ໍລອງກັບ 
ພ່ໍຫຼາຍຄ້ັງ ເພ່ືອຂໍເຂ້ົາຮຽນປະຊາສຶກສານຳໝູ່ ແຕ່ກໍບ່ໍເປັນຜົນ ເພາະຖ້ານາງບ່ໍເອົາຄວາມແມ່ນຈະ
ຕັດພ່ໍຕັດລູກກັນ.

 ເຫດການນ້ີໄດ້ສ້າງຄວາມຂັດຂ້ອງໝອງໃຈ ແລະ ຂ້ຶນຫາອຳນາດການປົກຄອງບ້ານໃຫ້ລົງ 
ໄປໂອ້ລົມກັບພ່ໍຂອງລາວ. ຈາກນ້ັນນາງກໍໄດ້ເຂ້ົາຮຽນນຳໝູ່ແຕ່ກໍຍັງຂາດຮຽນບາງຄ້ັງຢູ່. ຕ່ໍກໍລະນີ
ດ່ັງກ່າວນ້ີພວກເຮົາເຫັນວ່າການຈະໃຫ້ໂອກາດເດັກຍິງຊົນເຜ່ົາທ່ີຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫີຼກນ້ັນບ່ໍຄ່ອຍຈະ
ສ່ົງເສີມໃຫ້ເດັກຍິງໄດ້ຮຽນ ເພາະຄວາມເຂ້ົາໃຈວ່າຜູ້ຍິງເມ່ືອແຕ່ງດອງໄປແລ້ວຈະໄດ້ໄປຢູ່ນຳຜົວ 
ແລະມີໜ້າທ່ີລ້ຽງດູລູກເທ່ົານ້ັນ. ເມ່ືອເຫັນເຫດການແນວນ້ີແລ້ວທ່ານຈະມີແນວຄວາມຄິດທ່ີຈະແກ້ໄຂ
ບັນຫານ້ີແນວໃດ?
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ການສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ: ນະໂຍບາຍ

ກໍລະນີສຶກສາທີ 5 ຈາກ ສ.ປ.ປ ລາວ
ຫົວຂ້ໍ: ການຊ່ວຍເຫືຼອເດັກທຸກຍາກໃຫ້ໄດ້ເຂ້ົາຮຽນ

 ນາງນ້ອຍຄົນໜ່ຶງເກີດໃນຄອບຄົວເຜ່ົາມ້ົງທ່ີ ບ້ານຫ້ວຍປຸ່ງ. ນາງມີໂອກາດເຂ້ົາຮຽນຮອດ  
ປ 2 ເທ່ົານ້ັນ ເພາະວ່າຮອດ ປ 3 ແລ້ວຕ້ອງໄປເຂ້ົາຮຽນຢູ່ບ້ານອ່ືນ ເຊ່ິງໄກຈາກບ້ານຂອງນາງ 
3 ກິໂລແມັດ, ອີກຢ່າງໜ່ຶງນາງຕ້ອງໄດ້ຮັບພາລະເອົານ້ອງ 2 ຄົນ ຜູ້ໜ່ຶງ 1 ປີ ອີກຜູ້ໜ່ຶງ 3 ປີ 
ເພາະພ່ໍແມ່ໄປໄຮ່ໝົດ.

 ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ໄດ້ໂອ້ລົມຄອບຄົວຂອງນາງ ເພ່ືອໃຫ້ນາງໄດ້ເຂ້ົາໂຮງຮຽນ 
ແຕ່ບ່ໍສຳເລັດ ເພາະພ່ໍແມ່ນາງຢ້ັງຢືນເລ່ືອງເສດຖະກິດຄອບຄົວຄືເກ່ົາ.

 ຈົນນາງອາຍຸ 14 ປີ ຈ່ຶງມີໂຄງການຊ່ວຍເຫືຼອ ແລະ ໃຫ້ທຶນເດັກຍິງຊົນເຜ່ົາມາຊ່ວຍນາງຈ່ຶງ 
ໄດ້ເຂ້ົາຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນຊົນເຜ່ົາຈ່ຶງຮຽນຈົບມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ ແລະ ຕ່ໍວິຊາຊີບທ່ີເມືອງ ວຽງໄຊ 
ຈົນຈົບ ແລະ ມີອາຊີບຕິດຕົວກັບເມືອບ້ານ

ຕົວຢ່າງຈາກປະເທດອິນເດຍ
ຊຸມຊົນເຂ້ົາຮ່ວມໃນການສຶກສາ8 
 ໃນ Rajasthan, ພາກຕາເວັນຕົກສ່ຽງເໜືອຂອງປະເທດອິນເດຍ, ແຜນງານໜ່ຶງໄດ້ຖືກສ້າງຂ້ຶນມາ 
ເພື່ອສົ່ງເສີມການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນຢ່າງໜາແໜ້ນ ໃນການເຮັດໃຫ້ການສຶກສາມີສ່ວນຮ່ວມ 
ຫຼາຍຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ. ແຜນງານນ້ີ ຊ່ືວ່າ LokJumbish ແມ່ນເປັນແຜນງານລິເລ້ີມທ່ີບ່ໍສັງກັດລັດຖະບານ 
ເຊ່ິງໄດ້ເປີດໂຕຂ້ຶນ ໃນປີ 1992. ຈຸດປະສົງຫັຼກຂອງແຜນງານດ່ັງກ່າວແມ່ນເພ່ືອສ້າງ, ເຜີຍແຜ່, 
ເລ່ັງລັດ ແລະ ຫັນປ່ຽນການສຶກສາຢູ່ໃນທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າ ເດັກທຸກຄົນສາມາດເຂ້ົາເຖິງ 
ການສຶກສາຂ້ັນພ້ືນຖານ. ຈຸດເລ້ີມຕ້ົນແມ່ນການຮັບຮູ້ວ່າ ບັນຫາທ່ີແທ້ຈິງບ່ໍແມ່ນການໃຫ້ການສຶກສາ 
ພຽງຢ່າງດຽວ, ແຕ່ແມ່ນບັນຫາ ກ່ຽວກັບຄວາມອາດສາມາດທ່ີບ່ໍໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ດ່ັງທ່ີແຈ້ງໃຫ້ເຫັນໃນ 
ອັດຕາການເຂ້ົາຮຽນ ແລະ ອັດຕາການມີສ່ວນຮ່ວມທ່ີຕ່ໍາ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ໄດ້ຜ່ານມາເປັນເວລາ 50 
ປີແລ້ວ ພາຍຫັຼງໄດ້ຮັບເອກະລາດ, ແຕ່ວ່າ ມີຊາຍ ແລະ ຍິງ ທ່ີຮູ້ໜັງສືພຽງແຕ່ຈຳນວນໜ້ອຍດຽວ 
ເທ່ົານ້ັນ ໃນກຸ່ມຄົນທຸກຢູ່ໃນບ້ານຕ່າງໆໃນເຂດນ້ີ. 

 ໃນຕອນຕົ້ນໆນັ້ນ, ແຜນງານນີ້ໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຈຳເປັນຂອງການກວມລວມເອົາ ບໍ່ສະ 
ເພາະແຕ່ຊຸມຊົນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງກວມເອົາ ‘ການສິດສອນຊຸມຊົນ’. ການເຄົາລົບນັບຖືຄູ ແລະ 
ການສະໜັບສະໜູນພວກເຂົາ ໂດຍການຝຶກອົບຮົມ, ກະຕຸກຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມພວກເຂົາເຈົ້າ 
ນັ້ນໄດ້ກາຍເປັນຈຸດສົນໃຈອັນສຳຄັນ. ຄຳຂວັນກໍຄື: ຮຽນຮູ້ໂດຍການປະຕິບັດ ແລະ ກ້າວໄປ 
ຂ້າງໜ້າເທ່ືອລະບາດກ້າວ ໂດຍການທົບທວນຂະບວນຕ່ໍເນ່ືອງ. ສ່ິງນ້ີໄດ້ຕິດພັນກັບຄວາມສາມາດ 
ຂອງໂຄງການ ທ່ີມີຄວາມຕ່ືນຕົວຢູ່ສະເໝີ ແລະ ຮັກສາຊ່ອງທາງເປີດສຳລັບການສ່ືສານ ແລະ 
ການເຈລະນາ. ນັບຕັ້ງແຕ່ຕອນເລີ້ມຕົ້ນ, ໄດ້ມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງໃຫ້ມີຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ 
ກ່ຽວກັບວ່າມີໃຜແດ່ຢູ່ໃນຊຸມຊົນ. ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ພະນັກງານໂຄງການໃຫ້ກວມລວມເອົາຜູທ່ີ້ໄດ້ 
ຖືກປະປ່ອຍໃຫ້ຢູ່ນອກຂະບວນການຂອງການສຶກສາ. ສ່ິງນ້ີ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ໂດຍຜ່ານການ 

8 ຄັດລອກຈາກ: Ramachandran, V. ປີ 2001. ‘ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ໃນການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມ’. ນະວັດຕະກຳ ຈາກ  

Rajasthan. ວາລະສານເສດຖະກິດ ແລະການເມືອງ ປະຈຳອາທິດ. ສະບັບທີ XXXVI, ເລກທີ 25, 23 ມິຖຸນາ 2001. 
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ສົນທະນາ ກ່ຽວກັບບັນຫາທ້າທາຍຂອງການສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຂອງລູກຫຼານຂອງພວກ 
ເຂົາເຈ້ົາ. ນອກນ້ັນ ກໍຍັງມີການຮັບຮູ້ວ່າ ການເຂ້ົາຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນບ່ໍສາມາດເກີດຂ້ຶນໄດ້ຈົນ 
ກວ່າວ່າແຜນງານນ້ີຈະສາມາດສ້າງ ແລະ ກຳນົດເຕັກນິກຕ່າງໆ ເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ມີການເຂ້ົາຮ່ວມ 
ຢ່າງແທ້ຈິງ. ຍ້ອນແນວນ້ັນ, ໃນໄລຍະ 2 ປີທຳອິດຂອງແຜນງານ LokJumbish, ເວລາ ແລະ 
ຄວາມພະຍາຍາມ ຈໍານວນຫຼາຍຈ່ຶງໄດ້ນໍາໃຊ້ໄປກັບການປັບປ່ຽນເຕັກນິກສຳລັບການວາງແຜນ 
ໃນໂຮງຮຽນ. ໃນລັກສະນະດຽວກັນນ້ັນ, ຈ່ຶງໄດ້ຕັດສິນເລືອກເອົາອົງປະກອບຂອງຄະນະກຳມະການ 
ສຶກສາຂ້ັນບ້ານ ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບແຜນງານໃນໄລຍະຊຸມປີທຳອິດ.

 ທ້າຍທີ່ສຸດແລ້ວ, ແຜນງານ Lok Jumbish ໄດ້ສ້າງປື້ມທະບຽນການສຶກສາບ້ານ, 
ປື້ມທະບຽນຜູ້ສືບຕໍ່ຮຽນ (ແຕ່ລະຊັ້ນຮຽນ) ແລະ ແນວທາງກ່ຽວກັບການບໍາລຸງຮັກສາ 
ອາຄານ ແລະ ເວທີສົນທະນາ ກ່ຽວກັບ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຮງຮຽນເຊິ່ງມີຊື່ວ່າ ‘Bhavan 
Nirman Samiti’. ຂັ້ນຕອນຂ້າງເທິງນັ້ນ ໄດ້ດຳເນີນໄປພ້ອມກັນດ້ວຍຫຼັກການຈຳນວນໜຶ່ງ 
ເຊິ່ງໄດ້ປະຕິບັດຕາມ Lok Jumbish, ກໍຄື:  

•   ໃຫ້ຊຸມຊົນເຂ້ົາຮ່ວມໃນການວິເຄາະຂ້ໍມູນທ່ີສ້າງຂ້ຶນມາ, ໃນການສຶກສາຊ່ອງທາງ ແລະ 
ເຄ່ືອງມື ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ເດັກທຸກຄົນສາມາດເຂ້ົາເຖິງການສຶກສາໄດ້;

•   ສ່ົງເສີມຄົນດ້ອຍໂອກາດທຸກຄົນໃຫ້ເຂ້ົາຮ່ວມ; 

•   ດຳເນີນວຽກງານສະເພາະເຈາະຈົງ ເພ່ືອຊ່ວຍແມ່ຍິງໃຫ້ໄດ້ຮັບຂ້ໍມູນ, ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ມີ 
ຄວາມໝ້ັນໃຈໃນການເຂ້ົາຮ່ວມໃນເວທີສົນທະນາທ່ີໃຫຍ່ກວ່າ;

•   ຮຽກຮ້ອງຊຸມຊົນ ກ່ຽວກັບພັນທະຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາໃນການສ່ົງ ແລະ ຮັກສາໃຫ້ລູກຫຼານ 
ຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາໄປເຂ້ົາຮຽນໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ເຂ້ົາຮ່ວມໃນການປັບປຸງສະພາບແວດ 
ລ້ອມຂອງໂຮງຮຽນ (ເຊ່ັນວ່າ ອາຄານ, ຕ້ົນໄມ້ ແລະ ນ້ໍາ);

•   ຕອບຮັບກັບການສະເໜີຂອງຊຸມຊົນໃຫ້ມີຄູຫຼາຍຂ້ຶນ, ມີອາຄານເພ່ີມຂ້ຶນ ແລະ ອ່ືນໆ

•  ຊູກຍູ້ ພະນັກງານລັດ, ຄູ ແລະ ພາກສ່ວນອ່ືນໆໃຫ້ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍກັບຊຸມຊົນ. 

ທ້າຍສຸດແລ້ວ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ໂຄງການນ້ີ ບ່ໍໄດ້ເນ້ັນໜັກຈະແຈ້ງໃສ່ ນະໂຍບາຍການສຶກສາ, 
ແຕ່ວ່າ ມັນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງວິທີທາງທ່ີຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ ສາມາດເຂ້ົາຮ່ວມໃນການວິເຄາະລະ 
ບົບການສຶກສາ ແລະ ເຂ້ົາຮ່ວມໃນການເຮັດໃຫ້ການສຶກສາມີການຮຽນຮ່ວມຫຼາຍຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ.

ຂ້ໍຄວາມຂອງການສ່ົງເສີມນະໂຍບາຍ 8 
“ ພາກສ່ວນຕ່າງໆໃນຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມໃນຂະ 
ບວນການຂອງການສ້າງຄວາມເຂ້ົາໃຈ, ການຮັບຮອງ ແລະ ການສ້າງນະໂຍບາຍການສຶກສາ.”

 ມີຜົນປະໂຫຍດທ່ີຈະແຈ້ງ ໃນການກວມເອົາພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາ 
ເຂ້ົາໃນການຄ້ົນຫາຄວາມໝາຍຂອງນະໂຍບາຍຕ່າງໆທ່ີມີຢູ່, ດັດປັບບັນດານະໂຍບາຍເຫ່ົຼານ້ີຖ້າ 
ວ່າມີຄວາມຈຳເປັນ ແລະ  ຊ່ວຍສ້າງນະໂຍບາຍໃໝ່ໆ. ຖ້າວ່າບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ 
ຕ່າງໆເຊ່ັນວ່າ ຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ, ນັກຮຽນຄູ, ພະນັກງານສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, 
ຜູ້ຄວບຄຸມ, ຜູ້ອຳນວຍການ, ຄູ, ຜູ້ປົກຄອງ,  ຄອບຄົວ ແລະ ເດັກ ຫາກເຂົ້າໃຈ ແລະ 
ຮູ້ສຶກວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດ ອອກສຽງຕ່ໍກັບນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ທ່ີກະທົບຕ່ໍການດຳລົງ 
ຊີວິດຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາ, ນະໂຍບາຍເຫ່ົຼານ້ັນ ແມ່ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງທ່ີ ແລະ ມີຄຸນຄ່າ, 
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ການສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ: ນະໂຍບາຍ

ພ້ອມທັງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສາມາດນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ 
ການກວມເອົາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນຂັ້ນ ທ້ອງຖ່ິນເຂ້ົາໃນການສ້າງນະໂຍບາຍ ກໍເປັນຍຸດທະສາດທ່ີ
ດີອັນໜ່ຶງສຳລັບການສ້າງນະໂຍບາຍນ້ັນໃຫ້ ສອດຄ່ອງ ແລະ ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນທ່ີສຸດ. 

ບັນຫາທ້າທາຍ 4
ນະໂຍບາຍເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 
ການວິເຄາະສະພາບການ

ຄວາມບ່ໍສອດຄ່ອງລະຫວ່າງທ່າອ່ຽງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດຕ່ໍນະໂຍບາຍການສຶກສາ 
ແລະ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມທ່ີແທ້ຈິງ

 ທ່າອ່ຽງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດຕ່ໍກັບການສຶກສາຈະເບ່ິງເຫັນການສຶກສາເປັນການ
ດຳເນີນງານໃນສະຖານທີ່ ທີ່ຄ້າຍຄືກັບຕະຫຼາດ ເຊິ່ງສິ່ງທ່ີໄດ້ມາແມ່ນໄດ້ມາຈາກການແຂ່ງຂັນ9. 
ນອກຈາກນ້ັນແລ້ວ, ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດຍັງມີທ່າອ່ຽງເຫັນຄຸນຄ່າຂອງການສຶກສາພຽງແຕ່ໃນ
ດ້ານທ່າແຮງຜົນປະໂຫຍດທາງເສດຖະກິດຂອງມັນເທ່ົານ້ັນ10,ແຕ່ຊ້ໍາພັດຖືເບົາຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານ 
ສັງຄົມຂອງມັນ. ຫັຼກຖານຕ່າງໆໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າ ນະໂຍບາຍການສຶກສາ ຕາມທ່າອ່ຽງຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງຕະຫຼາດແມ່ນຈະສ້າງຜົນຕ່ໍເນ່ືອງທ່ີບ່ໍໄດ້ຄາດຫວັງເອົາໄວ້ກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບໃນການສຶກສາ 
ເຊ່ິງເຮັດໃຫ້ໜ້າທ່ີຂອງການສຶກສາໃນສັງຄົມເຊ່ືອມໂຊມລົງ11. ການເຂ້ົາໃຈວ່າ ການສຶກສາເປັນສິດທິ 
ມະນຸດຂ້ັນພ້ືນຖານແມ່ນໄດ້ນໍາໃຊ້ແນວຄວາມຄິດທ່ີວ່າ ການສຶກສາເປັນສິນຄ້າສາທາລະນະ ແລະ 
ການສຶກສາຕາມທ່າອ່ຽງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແມ່ນຂັດກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ. 

 ວິທີການສຶກສາຕາມທ່າອ່ຽງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດສາມາດຂັດກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ
ໃນຫຼາຍທິດທາງໂດຍ:

•   ການສ່ົງເສີມການແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດເສລີໃຫ້ຢູ່ເໜືອກວ່າວິທີການທ່ີມີການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ 
ບັນດາສະຖາບັນສ້າງຄູ, ໂຮງຮຽນ, ນັກຮຽນ ແລະ ອ່ືນໆ (ເຊ່ັນວ່າ ການຈ່າຍເງິນຕາມ 
ການປະຕິບັດວຽກງານໃຫ້ຄູ ໂດຍອີງຕາມມາດຖານການປະເມີນຜົນທີ່ຄັບແຄບ ແລະ 

9 ໂດຍ Colclough, C. 1993. ແມ່ນໃຜທີ່ຄວນຮຽນຮູ້ທີ່ຈະຈ່າຍ? ການປະເມີນນະໂຍບາຍວິທີການສຶກສາເສລີນິຍົມໃໝ່, Colclough, 
C. ແລະ Manor, J. (eds). ລັດ ຫຼື ຕະຫຼາດ?: ການສົນທະນາກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍເສລີນິຍົມໃໝ່ ແລະ ນະໂຍບາຍພັດທະນາ. Oxford, 
Oxford University Press
10 ໂດຍ Rizvi, F. ແລະ Lingard, B. ປີ 2006. ໂລກາພິວັດ ແລະ ລັກສະນະຂອງວຽກງານການສຶກສາຂອງ OECD ທີ່ປ່ຽນແປງໄປ. ໂດຍ 
Lauder, H., Brown, P., Dillabough, J., ແລະ Halsey, A. H. (eds). ການສຶກສາ, ໂລກາພິວັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງສັງຄົມ. Oxford, 
Oxford University Press. Robertson, S. L. 2005. ການຈິນຕະນາການຄືນ  ໃໝ່ ແລະ ການຂຽນອະນາຄົດຂອງການສຶກສາຄືນໃໝ່: 
ການສົນທະນາກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງສາກົນ ແລະ ບັນຫາທ້າທາຍຂອງລະບົບການສຶກສາ. ການສຶກສາແບບປຽບທຽບ, 
41:2, ໜ້າທີ 151-70. 
11 ສຳລັບການວິເຄາະຜົນກະທົບດ້ານລົບຂອງນະໂຍບາຍວິທີການສຶກສາ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດຕໍ່ກັບຄູ, ໃຫ້ເບິ່ງໃນ Vongalis, 
A. ປີ 2004. ທິດທາງນະໂຍບາຍການສຶກສາສາກົນ:    ຜົນກະທົບຕໍ່ກັບຄູ ຈາກທິດເໜືອເຖິງທິດໃຕ້. ວາລະສານການສຶກສາສາກົນ.5(4), 
ໜ້າທີ 488-501. 



29
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ສະຫຸຼບຫຍ້ໍນ້ັນ ສາມາດຫຸຼດຄຸນຄ່າຂອງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ, ພ້ອມທັງສ້າງການແຂ່ງຂັນທ່ີ
ບ່ໍຈຳເປັນ, ເຮັດໃຫ້ຄູທ້ໍຖອຍໃຈ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການເນ້ັນໜັກທ່ີຄັບແຄບໃສ່ດ້ານວິຊາການ/
ດ້ານເຄ່ືອງມືຂອງການຮຽນ-ການສອນ); 

•   ການວັດຜົນການຮຽນໂດຍນຳໃຊ້ມາດຖານປະເມີນຜົນທ່ີຄັບແຄບ ແລະ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການ       
ເອ່ືອຍອີງໃສ່ຂ້ໍສອບມາດຕະຖານຫຼາຍເກີນໄປ (ເຊ່ິງໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວແມ່ນບ່ໍໄດ້ອະທິບາຍເຖິງ
ການຮຽນຮູ້ຂອງນັກຮຽນຜູ້ທ່ີເສັງບ່ໍໄດ້ດີ). ບັນຫານ້ີຈະໄດ້ນຳໄປສົນທະນາລະອຽດເພ່ີມຕ່ືມໃນ
ປ້ຶມຄູ່ມືເຫ້ັຼມທີ 5: ວິທີການສິດສອນ;

•   ການຖືວ່າການສຶກສາເປັນເຄ່ືອງມືຫັຼກ ເພ່ືອບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບທາງເສດຖະກິດ,ແທນການໃຫ້ຄຸນ
ຄ່າ ແລະ ການສ່ົງເສີມທ່າແຮງຜົນປະໂຫຍດຂອງການສຶກສາຕ່ໍກັບສັງຄົມ;

•   ບ່ໍຮັບຮູ້ເຖິງຄຸນຄ່າ (ແລະ ທ່າແຮງຂອງການຫັນປ່ຽນ) ຂອງການສຶກສາສຳລັບຜູ້ຮຽນທ່ີບ່ໍມີຜົນ
ປະໂຫຍດທາງເສດຖະກິດຕ່ໍສັງຄົມ (ເຊ່ັນ:ຍ້ອນວ່າ ພວກເຂົາເຈ້ັາບ່ໍຢູ່ໃນເປ້ົາໝາຍຂອງການ 
ຈ້າງແຮງງານທ່ີມີທັກສະ/ທ່ີມີລາຍຮັບສູງ ຫືຼ ຜູ້ທ່ີຖືກເບ່ິງວ່າບ່ໍມີບົດບາດສຳຄັນໃນອະນາຄົດ 
ໃນການປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດຂອງປະເທດ).

 ນອກຈາກນ້ັນແລ້ວ, ນະໂຍບາຍການສຶກສາບ່ໍສາມາດຖືກພິຈາລະນາໃຫ້ແຍກຕ່າງຫາກຈາກ 
ຂົງເຂດນະໂຍບາຍອ່ືນໆ ເຊ່ິງຮວມທັງນະໂຍບາຍເສດຖະກິດ. ນະໂຍບາຍເສດຖະກິດທ່ີສ່ົງຜົນ
ເຮັດໃຫ້ການສະໜອງງົບປະມານໃຫ້ແກ່ການສຶກສາ ແລະ ການບໍລິການສັງຄົມຕ່າງໆບ່ໍພຽງພໍ 
(ເຊ່ັນວ່າ ສາທາລະນະສຸກ) ແມ່ນການດຳເນີນການທ່ີຂັດກັບການມີສ່ວນຮ່ວມໃນສັງຄົມ ແລະ 
ໃນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມຈະບ່ໍຂ້ຶນກັບແຫ່ຼງວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ 
ແຫ່ຼງງົບປະມານພຽງຢ່າງດຽວກໍຕາມ (ໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນທ່ີຂາດເຂີນແຫ່ຼງງົບປະມານອາດມີແຜ່ຫຼາຍ), 
ແຕ່ວ່າການທ່ີລັດຖະບານໄດ້ໃຫ້ບູລິມະສິດຕ່ໍາດ້ານງົບປະມານການສຶກສາ ມັກຈະພົບອຸປະສັກໃນການ
ສະໜັບສະໜູນການສ້າງຄູທ່ີມີຄຸນນະພາບ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງການສິດສອນ ແລະ ການຮ່ໍາ
ຮຽນເຊ່ິງເປັນປັດໄຈດີທ່ີສຸດທ່ີເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນທຸກຄົນມາຮຽນ, ເຂ້ົາຮ່ວມ ແລະ ບັນລຸການສຶກສາ.

ຄຳຖາມຕ່າງໆ ທ່ີທ່ານສາມາດຖາມ ເພ່ືອຊ່ວຍວິເຄາະສະຖານະພາບໃນສະພາບການຂອງທ່ານ 
ກ່ອນເລ່ີມດຳເນີນວຽກງານສ່ົງເສີມ:

•   ຜົນກະທົບຂອງນະໂຍບາຍເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຕ່ໍການສຶກສາມີຫຍັງແດ່? ມີນະໂຍບາຍຫືຼບ່ໍທ່ີ 
ເຂ້ົາຂ້າງການຫາຜົນປະໂຫຍດໃສ່ຕົວ, ການແຂ່ງຂັນ ແລະ ການເຫັນແກ່ຕົວທ່ີເກີດຈາກການ
ຮ່ວມມືກັນ, ການຈັດກຸ່ມກ້ອນ ແລະ ການເຕ້ົາໂຮມກັນໃນການສຶກສາ? 

•   ວິທີການໃນປະຈຸບັນຂອງປະເທດຂອງທ່ານເປັນຄືແນວໃດເພ່ືອສະໜອງງົບປະມານໃຫ້ແກ່ການ 
ສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແລະ ໃຫ້ການສ້າງຄູ? ການສະໜອງງົບປະມານໃຫ້ແກ່ການສຶກສາໄດ້ກ່ຽວ
ຂ້ອງກັບບັນຫາທາງການເມືອງທ່ີຂັດກັບການມີສ່ວນຮ່ວມໃນສັງຄົມ ແລະ ໃນການສຶກສາບໍ?

•   ບັນດາຜູ ້ສ້າງນະໂຍພາຍໃນ ແລະ ນອກສະພາບການຂັ ້ນສະຖາບັນຂອງທ່ານ               
ສາມາດໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຄືແນວໃດ ເພື່ອສ້າງນະໂຍບາຍການສຶກສາ (ແລະ 
ນະໂຍບາຍເສດຖະກິດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ) ເຊ່ິງມີລັກສະນະກວມລວມຫຼາຍກວ່າວິທີການທ່ີອີງຕາມ 
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດພຽງຢ່າງດຽວ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຫັຼກການສຳຄັນຂອງການ 
ສຶກສາຮຽນຮ່ວມທັງໃນດ້ານປະຕິບັດແລະທາງດ້ານແນວຄວາມຄິດ?
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ການສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ: ນະໂຍບາຍ

•   ທ່ານສາມາດຮຽກຮ້ອງໄດ້ຄືແນວໃດສຳລັບນະໂຍບາຍການສຶກສາ (ແລະ ນະໂຍບາຍເສດຖະກິດ 
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ) ທ່ີບ່ໍຍຸຕິທຳ ແລະ ບ່ໍມີສ່ວນຮ່ວມ? ມີເຄືອຄ່າຍສະໜັບສະໜູນອັນໃດແດ່ທ່ີສາມາດ 
ເຂ້ົາເຖິງເພ່ືອຊ່ວຍເຫືຼອທ່ານຢູ່ໃນຂະບວນການນ້ີ? 

ເປ້ົາໝາຍຂອງການໂຄສະນາສ່ົງເສີມ
ຂ້ໍຄວາມຂອງການສ່ົງເສີມນະໂຍບາຍ 9

“ນະໂຍບາຍການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ຄວນຝັງເລິກຢູ່ໃນແນວຄວາມຄິດທ່ີວ່າ ການສຶກສາ ເປັນສິນຄ້າ 
ສາທາລະນະ ແລະ ບ່ໍຄວນອອກແບບມາຈາກ ວິທີການທ່ີອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ 
ຫຼາຍເກີນໄປ. ການປົກຄອງ ແລະ ງົບປະມານ (ໃນຂ້ັນສູນກາງ, ຂ້ັນແຂວງ ແລະ ຂ້ັນທ້ອງຖິ່ນ) 
ຄວນພິຈາລະນາເຖິງສິ່ງນີ້.”

 ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມແມ່ນເສີມສ້າງມາຈາກແນວຄວາມຄິດທ່ີວ່າການສຶກສາເປັນສິດທິ
ພ້ືນຖານຂອງມະນຸດ, ສະນ້ັນ ຈ່ຶງກາຍເປັນສິນຄ້າສາທາລະນະ. ນະໂຍບາຍການສຶກສາ ແລະ 
ນະໂຍບາຍເສດຖະກິດຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ຄວນສະໜັບສະໜູນແນວຄວາມຄິດນ້ີ ເພ່ືອສ້າງລະບົບການ
ສຶກສາຮຽນຮ່ວມທ່ີລະອຽດ ແລະ ກວມລວມ. 

 ບັນດາຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍຂ້ັນສູນກາງ ແລະ ຂ້ັນແຂວງ, ສະຖາບັນສ້າງຄູ, ຄູ ແລະ ນັກຮຽນ 
ຄວນໄດ້ຮັບການສ່ົງເສີມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ຮ່ວມວຽກງານກັນ ເພ່ືອສ່ົງເສີມແນວຄວາມຄິດນ້ີ 
ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາທ້າທາຍຂອງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ. ນະໂຍບາຍຢູ່ໃນທຸກຂ້ັນຄວນສ່ົງເສີມວິທີການ 
ຮ່ວມມືນ້ັນ. ການຮ່ວມມືໃນຈຸດນ້ີສາມາດກວມເອົາສະຖາບັນສ້າງຄູ, ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບບັນດາ 
ສະຫະພັນຄູ (ໃນປະເທດທ່ີມີ ສະຫະພັນຄູ) ແລະ   ອົງການຈັດຕ້ັງດ້ານການສຶກສາລະຫວ່າງລັດຖະບານ 
(ເຊ່ັນວ່າ ອຸຍເເນັດສະໂກ, ອຸຍນິເຊັບ, ທະນາຄານໂລກ ແລະອ່ືນໆ) ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງດ້ານການສຶກສາ 
ທ່ີບ່ໍສັງກັດລັດ ເພ່ືອສ່ົງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ.   

 ງົບປະມານທ່ີເໝາະສົົມສຳລັບການສຶກສາແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ, ງົບປະມານສະເພາະການສຶກ
ສາຮຽນຮ່ວມຂອງຄູກໍມີຄວາມສຳຄັນເຊ່ັນດຽວກັນໃນທາງດ້ານ:  

•   ການສະໜັບສະໜູນສະຖາບັນສ້າງຄູໃຫ້ມີການຮຽນຮ່ວມຫຼາຍຂຶ້ນໃນການຮັບເອົາ ແລະ 
ໃນການສະໜັບສະໜູນນັກຮຽນພິການ, ນັກຮຽນຈາກຊົນເຜົ ່າ, ຈາກເຂດຊົນນະນົດທີ່ 
ເຂົ້າເຖິງຍາກ ແລະ ອ່ືນໆ. ແຜນການສະໜອງງົບປະມານທ່ີອອກແບບມາສຳລັບກຸ່ມຄົນ
ດ້ອຍ ໂອກາດ (ເຊ່ັນ: ຄົນພິການ, ຄົນທຸກ, ຊົນເຜ່ົາ, ຄົນທ່ີອາໃສຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫີຼກ, 
ຜູ້ທ່ີມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ອ່ືນໆ) ແມ່ນເປັນທ່ີຮັບຮູ້ກັນດີວ່າ 
ເພ່ືອສ່ົງເສີມການຮຽນຮ່ວມໃນສັງຄົມ ແລະ ໃນການສຶກສາໂດຍລວມ;

•   ການສະໜັບສະໜູນການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງແຜນງານການສ້າງຄູນອກໂຮງຮຽນ ແລະ 
ສະຖາບັນສ້າງຄູ;

•   ການສ່ົງເສີມວັດທະນະທຳຂອງການເປັນຄູມືອາຊີບ ເຊ່ິງກວມເອົາການເຂ້ົາເຖິງໂອກາດໃນ 
ການພັດທະນາວິຊາຊີບຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ ແລະ ລາຍຮັບທ່ີດີກວ່າເກ່ົາ.
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ຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າວຽກງານໂຄສະນາສ່ົງເສີມນ້ັນ
ມີຜົນກະທົບດ້ານບວກ
 ປ້ຶມຄູ່ມືເຫ້ັຼມທີ 1  ໄດ້ເນ້ັນໜັກວ່າໃນເວລາວາງແຜນວຽກງານສ່ົງເສີມນ້ັນທ່ານຈະຕ້ອງສ້າງຕົວຊ້ີບອກ 
ເພ່ືອຊ່ວຍທ່ານຕິດຕາມຂ້ັນຕອນຕ່າງໆ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງວຽກງານທ່ານ. ຕົວຊ້ີບອກທ່ີທ່ານຈະສ້າງ 
ຂ້ຶນມານ້ັນຈະຂ້ຶນກັບລາຍລະອຽດຂອງຈຸດປະສົງການສົ່ງເສີມ. ບັນດາຕົວບົ່ງຊີ້ ເຊັ່ນວ່າແຜນວຽກ, 
ຄວນສ້າງຂຶ້ນມາໂດຍຜ່ານຂະບວນການແບບມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ກວມເອົາຫຼາຍພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງນຳອີກ.

 ລາຍການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ໄດ້ແນະນຳຕົວຊີ້ບອກບາງອັນທີ່ມີທ່າແຮງສູງ. ການສົ່ງເສີມທີ່ຮຽກຮ້ອງ 
ໃຫ້ມີການປັບປຸງນະໂຍບາຍເພື່ອກະກຽມຄວາມພ້ອມຂອງບັນດາກະຊວງ, ຂອງລັດຖະບານ, ຜູ້ບໍລິຫານ 
ການສຶກສາຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ, ສະຖາບັນສ້າງຄູ ແລະ ໂຮງຮຽນສຳລັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ
ຈະຖືວ່າມີປະສິດທິພາບຖ້າວ່າ:

•   ນະໂຍບາຍການສຶກສາຮຽນຮ່ວມລະດັບສາກົນ, ລະດັບປະເທດ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖ່ິນ 
ສອດຄ່ອງກັນ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນກະຊວງຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ, ພະແນກສຶກສາ 
ທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ສະຖາບັນສ້າງຄູ 
ແລະ ໂຮງຮຽນໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງນະໂຍບາຍເຫ່ົຼານ້ີ ແລະ ສ່ົງຜົນສະທ້ອນໃນທາງປະຕິບັດ. 

•   ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ສະຖາບັນສ້າງຄູເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ 
ທ່ີຮັບປະກັນວ່າການສ້າງຄູນ້ັນເປັນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ.

•   ຂະບວນການໃນການທົບທວນ ແລະ ໃນການສ້າງນະໂຍບາຍການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ (ແລະ 
ນະໂຍບາຍອ່ືນໆ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ) ພິຈາລະນາສະເພາະເຈາະຈົງເຖິງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນ 
ການສ້າງຄູ.

•   ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ບັນດາກະຊວງຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ 
(ເຊ່ັນວ່າ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ) 
ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງວິໄສທັດອັນດຽວກັນແລະມີຄວາມເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບການສຶກສາ 
ຮຽນຮ່ວມ ແລະ ວິທີການແບບຮ່ວມມືກັນ ແລະ ຂ້າມກົມກອງ ສຳລັບການສຶກສາຮຽນຮວ່ມ 
ທັງໃນດ້ານການສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ. 

•   ຂະບວນການໃນການທົບທວນ, ສ້າງ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍການສຶກສາຮຽນ 
ຮ່ວມກວມເອົາການປະສານງານ ລະຫວ່າງກະຊວງຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ, ສະຖາບັນສ້າງຄູ, 
ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, 
ບັນດາອົງການຈັດຕ້ັງທ່ີບ່ໍສັງກັດລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງລະຫວ່າງລັດຖະບານ.

•   ບັນດາຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ຜູ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍໄດ້ສ້າງຄວາມເຂ້ົາໃຈເປັນອັນ 
ດຽວກັນກ່ຽວກັບ ບັນຫາທ້າທາຍທີ່ພົບພໍ້ໃນເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ພ້ອມທັງມີຍຸດ 
ທະສາດທ່ີຈະແຈ້ງສຳລັບແກ້ໄຂບັນຫາດ່ັງກ່າວ.



32

ການສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ: ນະໂຍບາຍ

ຂ້ໍຄວາມຂອງການໂຄສະນາ 
ສ່ົງເສີມແມ່ນຫຍັງ? ແມ່ນໃຜທີ່ຈະຕ້ອງຮັບຟັງ? 

ທ່ານຄວນເຮັດແນວໃດ 
ເພື່ອສົ່ງຂໍ້ຄວາມນ້ີໃນ 
ສະພາບການຂອງ 
ທ່ານເອງ?*

“ມີຄວາມຈຳເປັນຫຼາຍ ສຳລັບ 
ການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ທ່ີດີກວ່າເກ່ົາ 
ກ່ຽວກັບບັນດານະໂຍບາຍ ດ້ານ 
ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມທ່ີມີຢູ່ແລ້ວ 
ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງ 
ກັນຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກ່ົາ ລະຫ່ວາງ 
ບັນດານະໂຍບາຍໃນຂັ້ນສາກົນ, 
ຂ້ັນແຫ່ງຊາດ ແລະ 
ຂ້ັນທ້ອງຖິ່ນ.”

•   ພະນັກງານກະຊວງສຶກສາທິການ 
ລະ ກິລາ 

•   ພະນັກງານຂອງຫ້ອງການສຶກສາ 
ທິການ ແລະ ກິລາຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ/ 
ແຂວງ

•   ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນສ້າງຄູ
•   ຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ
•   ນັກຮຽນຄູ
•   ຊຸມຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງທ່ີບ່ໍ 

ສັງກັດລັດ 

•   ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ 
ໃນລະດັບຊາດ, 
ລະດັບແຂວງ ແລະ 
ລະດັບເມືອງ. 
ພ້ອມນ້ັນດ ກໍມີການ 
ຄ້ົນຄ້ວາຍົກຕົວຢ່າງ 
ຕົວຈິງຂອງທ້ອງຖ່ິນ 
ມາປະກອບ 

•   ບັນດາສະຖາບັນສ້າງຄູແຫ່ງຕ່າງໆ ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ແລກປ່ຽນ 
ແນວຄວາມຄິດທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ວິທີການສິດສອນ ແລະ ວິທີການປະຕິບັດໃນການສຶກສາ 
ຮຽນຮ່ວມ. ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວນັ້ນ ສາມາດເກັບກຳໄດ້ຈາກການວິໄຈແບບປຽບທຽບໃນບັນດາ 
ສະຖາບັນສ້າງຄູໂດຍນຳໃຊ້ວິທີການຕ່າງໆ ເຊັ່ນວ່າ ການສັງເກດການ, ການສຳຫຼວດ ແລະ 
ການສຳພາດບັນດາຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ ແລະ ນັກຮຽນຄູ.  

•   ນະໂຍບາຍການສຶກສາສະໜັບສະໜູນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາ 
ໃນຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ (ເຊ່ັນວ່າ ຊຸມຊົນຂອງໂຮງຮຽນ) ເຊ່ິງຮວມທັງການສ້າງຄູ.

•   ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ້າງຄູໃນຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນເຂ້ົາຮ່ວມໃນຂ້ັນຕອນການສ້າງຄວາມເຂ້ົາໃຈ, 
ຮັບຮອງ ແລະ ສ້າງນະໂຍບາຍການສຶກສາ.

•   ມີຄວາມເຂ້ົາໃຈວ່າ ວິທີການທ່ີອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດຫຼາຍເກີນໄປ ເຊ່ິງເຫັນ 
ການສຶກສາພຽງແຕ່ໃນທາງດ້ານເສດຖະກິດນ້ັນຈະຂັດກັບການຮຽນຮ່ວມຕົວຈິງໃນສັງຄົມ 
ແລະ ການສຶກສາ.

•   ການສຶກສາໄດ້ຮັບແຫ່ຼງຊັບພະຍາກອນທີ່ດີ ແລະ ມີງົບປະມານພຽງພໍໃນທຸກຂັ້ນພາຍໃນ
ລະບົບການສຶກສາ.

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ
 ໃນຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນ້ີ ໄດ້ແນະນຳເປ້ົາໝາຍທ່ີອາດເປັນໄປໄດ້ສຳລັບແຕ່ລະຂ້ໍຄວາມໃນ 
ການສ່ົງເສີມທ່ີໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນບັນຫາທ້າທາຍຂ້າງເທິງນ້ັນ. ນອກນ້ັນກ່ໍຍັງມີບ່ອນຫວ່າງໄວ້ສຳລັບເສີມ 
ແນວຄວາມຄິດຂອງທ່ານກ່ຽວກັບວິທີການສ່ົງເສີມ ແລະ ສ່ືຕ່າງໆທ່ີທ່ານສາມາດນຳໃຊ້ເພ່ືອສ່ົງຂ້ໍຄວາມ
ເຫ່ົຼານ້ັນຕາມສະພາບລ້ອມຂອງທ່ານ. ທ່ານຄວນສ້າງແນວຄວາມຄິດເຫ່ົຼານ້ີຜ່ານຂະບວນການທ່ີມີການ 
ປຶກສາຫາລືກັບເພ່ືອນຮ່ວມງານ ແລະ ກັບພາກສ່ວນອ່ືນໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ. ຄຳແນະນຳເພ່ີມຕ່ືມກ່ຽວກັບ 
ການສ່ົງເສີມນ້ີ ແລະ ກ່ຽວກັບວິທີການ/ສ່ືຕ່າງໆສາມາດເບ່ິງໄດ້ໃນປ້ຶມຄູ່ມືເຫ້ັຼມທີ 1. 
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ປື້ມຄູ່ມືໂຄສະນາ ເຫຼັ້ມທີ     2

ຂ້ໍຄວາມຂອງການໂຄສະນາ 
ສ່ົງເສີມແມ່ນຫຍັງ? ແມ່ນໃຜທີ່ຈະຕ້ອງຮັບຟັງ? 

ທ່ານຄວນເຮັດແນວໃດ 
ເພື່ອສົ່ງຂໍ້ຄວາມນີ້ໃນ 
ສະພາບການຂອງ 
ທ່ານເອງ?*

“ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກິລາ 
ແລະ ສະຖາບັນສ້າງຄູ ຈຳເປັນ 
ຕ້ອງທົບທວນນະໂຍບາຍ ແລະ 
ປັບປຸງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັນ ແລະ 
ສ້າງນະໂຍບາຍໃໝ່ ຖ້າຈຳເປັນ 
ເພື່ອສະໜັບສະໜູນວິທີການ 
ລະອຽດຂອງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ 
ໃນການສ້າງຄູ.”

•   ພະນັກງານຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາ

•   ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນສ້າງຄູ
•  ຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ

• ຈັດກອງປະຊຸມ 
ຖອດຖອນບົດຮຽນຜ່ານ 
ການປະຕິບັດການສຶກ  
ສາຮຽນນລະດັບປະເທດ 
ແລະ ສະຖາບັນສ້າງຄູ

“ຂະບວນການຂອງການທົບທວນ, 
ການປັບປຸງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັນ ແລະ 
ການສ້າງນະໂຍບາຍຈຳເປັນຕ້ອງ
ພິຈາລະນາເຖິງບັນຫາຕ່າງໆ ຂອງ 
ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມທ່ີກ່ຽວຂ້ອງສະ
ເພາະເຈາະຈົງກັບການສ້າງຄູ.”

•   ພະນັກງານຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາ

•   ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນສ້າງຄູ
•  ຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ

• ໃນກອງປະຊຸມຖອດ 
ຖອນບົດຮຽນຂ້າງເທິງ 
ຕ້ອງໄດ້ນຳເອົາການ 
ສຶກສາຮຽນຮ່ວມຢູ່ໃນ 
ການສ້າງຄູ ເພື່ອມາ 
ປຶກສາຫາລື.

“ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 
ຈຳເປັນຕ້ອງມີຍຸດທະສາດທ່ີຈະ 
ແຈ້ງເຊິ່ງແຈກຢາຍຄວາມຮັບຜິດ 
ຊອບ ສຳລັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ 
ໃນທ່ົວກົມຕ່າງໆຂອງກະຊວງ 
ໂດຍລວມການເຂ້ົາຮ່ວມຂອງ 
ບັນດາກະຊວງອ່ືນໆ ນອກຈາກ 
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ 
ກິລາ.”

•   ພະນັກງານກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
(ເຊັ່ນວ່າ ສາທາ, ສະຫວັດດີການ 
ສັງຄົມ, ແມ່ຍິງ, ການເງິນ)

•  ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍ 
ແຜ່ບັນຫາການສຶກສາ 
ຮຽນຮ່ວມ ໂດຍເຊື້ອເຊີນ 
ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງ 
ອື່ນໆເຂົ້າຮ່ວມ
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ການສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ: ນະໂຍບາຍ

ຂ້ໍຄວາມຂອງການໂຄສະນາ 
ສ່ົງເສີມແມ່ນຫຍັງ? ແມ່ນໃຜທີ່ຈະຕ້ອງຮັບຟັງ? 

ທ່ານຄວນເຮັດແນວໃດ 
ເພື່ອສົ່ງຂໍ້ຄວາມນ້ີໃນ 
ສະພາບການຂອງ 
ທ່ານເອງ?*

“ວິທີການທ່ີມີປະສິດທິພາບສຳລັບກາ
ນສຶກສາຮຽນຮ່ວມແມ່ນຂ້ຶນກັບການປະ
ສານງານທີ່ໜັກແໜ້ນ ແລະ ຍືນຍົງ 
ລະຫວ່າງກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາ, ສະຖາບັນສ້າງຄູ 
ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບ່ໍ
ສັງກັດລັດ/ບັນດາອົງການຈັດຕ້ັງ 
ລະຫວ່າງລັດຖະບານ.”

•   ພະນັກງານຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາ

•   ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນສ້າງຄູພະນັກງານ 
ຈາກອົງການຈັດຕ້ັງທ່ີບ່ໍສັງກັດລັດ/ອົງການ  
ຈັດຕັ້ງລະຫວ່າງລັດຖະບານ

• ແຕ່ງຕ້ັງຄະນະກຳມະການ
ຮັບຜິດຊອບການສຶກສາ 
ຮຽນຮ່ວມໂດຍມີຜູ້ຕາງ
ໜ້າຈາກພາກສ່ວນເຂົ້າ
ຮ່ວມ

“ຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ຜູ້ຈັດຕ້ັງ 
ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຈຳເປັນຕ້ອງ
ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອສ້າງຄວາມ 
ເຂ້ົາໃຈອັນດຽວກັນກ່ຽວກັບປະເດັນ 
ແລະ ບັນຫາທ້າທາຍຕ່າງໆ 
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ 
ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແລະ ເພ່ືອ 
ສ້າງຍຸດທະສາດທີ່ຈະແຈ້ງເພື່ອແກ້ໄຂ 
ບັນຫາດ່ັງກ່າວ.”

•   ພະນັກງານຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາ

•   ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນສ້າງຄູ
•   ພະນັກງານໃນ ສະຖາບັນສ້າງຄູ
•   ພະນັກງານຈາກອົງການ 

ຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດ/ 
ອົງການຈັດຕັ້ງລະຫວ່າງລັດຖະບານ

• ມີລະບົບຕິດຕາມ 
ແລະປະເມີນຜົນ ແລະ 
ຊອກຫາວິທີການແກ້ 
ໄຂກ່ຽວກັບວຽກ
ງານຂອງການ
ສຶກສາຮຽນຮ່ວມ 
ເພ່ືອແກ້ໄຂສ່ິງທ້າທາຍ

“ນະໂຍບາຍການສຶກສາ ຄວນ 
ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາ ໃນຂັ້ນທ້ອງຖ່ິນ 
ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕ້ັງໜ້າໃນການສຶກສາ 
ເຊິ່ງຮວມທັງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ.”

•   ພະນັກງານຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາ

•   ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນສ້າງຄູ
•   ພະນັກງານໃນ ສະຖາບັນສ້າງຄູ
•   ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ 

ກັບການສຶກສາ ໃນຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ 
ເຊ່ິງຮວມທັງ ຊຸມຊົນຂອງໂຮງຮຽນ

•  ໃນກອງປະຊຸມ 
ຕ່າງໆມີຄວາມຈຳເປັນ 
ຕ້ອງສອດແຊກວິທີ 
ການປຸກລະດົມພາກ 
ສ່ວນຕ່າງໆໃຫ້ເຂົ້າ 
ຮ່ວມໃນການປະຕິບັດ 
ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ

“ພາກສ່ວນຕ່າງໆໃນຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ 
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາ 
ຈຳເປັນຕ້ອງເຂ້ົາຮ່ວມໃນຂະບວນ 
ການສ້າງຄວາມເຂ້ົາໃຈ, ການຮັບຮອງ 
ແລະ ການສ້າງນະໂຍບາຍ ການສຶກສາ.”

•   ພະນັກງານຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາ

•   ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນສ້າງຄູ
•   ພະນັກງານໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ

•ມລີະບບົຕດິຕາມການ
ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກ 
ສ່ວນຕ່າງໆໃນການ  
ສຶກສາຮຽນຮ່ວມ

“ນະໂຍບາຍການສຶກສາແຫ່ງຊາດ 
ຄວນຝັງເລິກຢູ່ໃນແນວຄວາມຄິດ 
ທ່ີວ່າ ການສຶກສາເປັນສິນຄ້າ 
ສາທາລະນະ ແລະ ບໍ່ຄວນອອກ 
ແບບມາຈາກວິທີການຕາມຄວາມ 
ຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດຫຼາຍເກີນໄປ. 
ການປົກຄອງ ແລະ ງົບປະມານ 
(ໃນຂ້ັນສູນກາງ, ຂ້ັນແຂວງ ແລະ 
ຂ້ັນທ້ອງຖິ່ນ) ຄວນພິຈາລະນາເຖິງສິ່ງນ້ີ.”

•    ພະນັກງານຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາ 

•   ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາຂັ້ນແຂວງ ແລະ 
ຂັ້ນເມືອງ

•   ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນສ້າງຄູ

•  ໃນການເຜີຍແຜ່ 
ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບ 
ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ 
ຄວນເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າ 
ຮ່ວມເຂົ້າໃຈວ່າ: 
ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ 
ແມ່ນພາລະໜ້າທີ່ຂອງ 
ທຸກພາກສ່ວນ

 *ໃຫ້ຕ່ືມ ແນວຄວມຄິດຂອງທ່ານ ໂດຍອີງຕາມຄຳແນະນຳໃນ ປ້ືມຄູ່ມືເຫ້ັຼມທີ 1



ປື້ມຄູ່ມືເຫຼັ້ມທີ 1:  ພາກສະເໜີ
ຢູ່ພາກສະເໜີນ້ີໄດ້ອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບເນ້ືອໃນຂອງບັນດາປ້ືມຄູ່ມື ແລະ ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ 
ຂອງປື້ມຄູ່ມືດັ່ງກ່າວ. ນອກນັ້ນ ຍັງໄດ້ນຳສະເໜີ ກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມຂອງຄູ 
ແລະ ການແກ້ໄຂວຽກງານໂຄສະນາສົ່ງເສີມໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ໃຜທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ 
ແລະ ຈະເຮັດດ້ວຍວິທີໃດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ  ຢູ່ໃນພາກສະເໜີນີ້ ຍັງໄດ້ສະໜອງ 
ເນື້ອໃນສະຫຼຸບຫຍໍ້ ຂອງບັນດາປື້ມຄູ່ມື ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ, ຫຼັກສູດ, ອຸປະກອນ ແລະ 
ວິທີການສິດສອນຕ່າງໆພ້ອມນຳ.

ປື້ມຄູ່ມືເຫຼັ້ມທີ 2:  ນະໂຍບາຍ
ປື ້ມຄູ ່ມ ືເຫຼ ັ ້ມນີ ້ໄດ້ເນັ ້ນໜັກໃສ່ບັນຫາທ້າທາຍ ແລະ ອຸປະສັກຕ່າງໆທີ ່ມ ີຢູ ່ໃນ 
ນະໂຍບາຍການສ້າງຄູ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ່ຍັງໄດ້ສະໜອງຍຸດທະສາດ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂ 
ໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນສ້າງຄູ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ພາກສ່ວນອ່ືນໆທ່ີມີສ່ວນ 
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາໃນການໂຄສະນາສົ່ງເສີມ ແລະ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມຍືດຍຸ່ນ, 
ການພັດທະນາ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ. 

ປື້ມຄູ່ມືເຫຼັ້ມທີ 3:  ຫຼັກສູດ
ປື້ມຄູ່ມືເຫຼັ ້ມນີ້ ແມ່ນເນັ້ນໜັກໃສ່ບັນຫາທ້າທາຍ ແລະ ອຸປະສັກຕ່າງໆທີ່ມີຢູ ່ໃນ 
ຫຼັກສູດການສ້າງຄູກ່ອນປະຈຳການ ແລະ ຍັງໄດ້ສະໜອງຍຸດທະສາດ ແລະ 
ວິທີແກ້ໄຂໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນສ້າງຄູ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ 
ພາກສ່ວນອ່ືນໆທ່ີມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາໃນການໂຄສະນາສ່ົງເສີມ 
ແລະ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມຍືດຍຸ່ນ, ການພັດທະນາ ແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ຫຼັກສູດໃນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ.    

ການສ່ົງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ ເປັນຊຸດປ້ືມຄູ່ມືໃນຈຳນວນທັງໝົດ 5 ເຫ້ັຼມ

ປື້ມຄູ່ມືເຫຼັ້ມທີ 4:  ວັດຖຸອຸປະກອນ
ປື້ມຄູ ່ມືເຫຼ ັ ້ມນີ ້ ໄດ້ເນັ ້ນໜັກໃສ່ບັນຫາທ້າທາຍ ແລະ ອຸປະສັກທີ່ມີຢູ ່ໃນອຸປະກອນ 
ການຮຽນ/ການສອນທ່ີນຳໃຊ້ໃນການສ້າງຄູ. ນອກນ້ັນ ກ່ໍຍັງໄດ້ສະໜອງຍຸດທະສາດ 
ແລະ ວິທີແກ້ໄຂໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນສ້າງຄູ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 
ແລະ ພາກສ່ວນອ່ືນໆ ທ່ີມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການສຶກສາໃນການໂຄສະນາສ່ົງເສີມ 
ແລະ ເພື່ອສົ ່ງເສີມຄວາມຍືດຍຸ່ນ, ການພັດທະນາ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ບັນດາວັດຖຸອຸປະກອນການຮຽນ/ການສອນ ສຳລັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ. 

ປື້ມຄູ່ມືເຫຼັ້ມທີ 5: ວິທີສິດສອນ
ປື້ມຄູ ່ມືເຫຼ ັ ້ມນີ ້ໄດ້ເນັ ້ນໜັກໃສ່ບັນຫາທ້າທາຍ ແລະ ອຸປະສັກທີ ່ມີຢູ ່ໃນວິທີສິດສອນ 
ທີ ່ນຳໃຊ້ຢ ູ ່ບ ັນດາສະຖາບັນສ ້າງຄ ູ . ພ ້ອມນ ີ ້ ຍ ັງໄດ ້ສະໜອງຍຸດທະສາດ ແລະ 
ວິທີແກ້ໄຂໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນສ້າງຄູ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ພາກສ່ວນອ່ືນໆທ່ີມີ
ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາໃນການໂຄສະນາປຸກລະດົມ ແລະ ເພ່ືອສ່ົງເສີມຄວາມຍືດຍຸ່ນ, 
ການພັດທະນາ ແລະ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວິທີສິດສອນ ສຳລັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ.

1

ການສ່ົງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ
ພາກສະເໜີ

2

ການສ່ົງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ
ນະໂຍບາຍ

3

ການສ່ົງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ
 ຫັຼກສູດ 

4

ການສ່ົງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ
ວັດຖຸອຸປະກອນ

5

ການສ່ົງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ
ວິທີສິດສອນ
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