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ພາກສະເໜີ
 ປື້ມຄູ ່ມືເພື ່ອການສົ ່ງເສີມສະບັບນີ ້ ເຊິ ່ງມີຫົວຂໍ ້ ກ່ຽວກັບ ຫຼ ັກສູດ’ ເປັນສະບັບທີ 3 
ຂອງຊຸດປື ້ມຄູ ່ມື 5 ເຫ້ັຼມທ່ີສ້າງຂ້ຶນເພ່ືອ ‘ສ່ົງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ’. ປ້ືມຄູ່ມືດ່ັງ 
ກ່າວນ້ີແມ່ນສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ເລີຍ ຫືຼ ຈະໃຊ້ປະກອບກັບປ້ືມຄູ່ມືອີກ 4 ເຫ້ັຼມທ່ີຍັງເຫືຼອ ຄື: ເຫ້ັຼມ 1 
ໄດ້ສະເໜີກ່ຽວກັບ‘ພາກສະເໜີ’, ເຫ້ັຼມທີ 2 ໄດ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບ ‘ນະໂຍບາຍ’, ເຫ້ັຼມທີ 4 ໄດ້ເນ້ັນໃສ່ 
‘ວັດຖຸອຸປະກອນ’ ແລະ ເຫ້ັຼມທີ 5 ແມ່ນໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນ ‘ວິທີສິດສອນ’. 

 ປ້ືມຄູ່ມືເຫ້ັຼມນ້ີ ແມ່ນໄດ້ເນ້ັນໜັກໃສ່ສ່ິງທ້າທາຍ ແລະ ອຸປະສັກຕ່າງໆໃນການນຳໃຊ້ຫັຼກສູດ 
ສ້າງຄູ. ນອກຈາກນີ້ຍັງໄດ້ສະເໜີຍຸດທະສາດ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ 
ສະຖາບັນສ້າງຄູ, ກະຊວງສຶກສາ   ທິການ ແລະ ກິລາ  ແລະ ພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງທາງດ້ານການສຶກສາ 
ເພ່ືອສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສ່ົງເສີມຄວາມຍືດຍຸ່ນ, ການພັດທະນາ ແລະ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຫັຼກສູດ 
ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ.

ຫັຼກສູດ ໝາຍເຖິງຫຍັງ?
 ປື້ມຄູ່ມືເພື່ອການສົ່ງເສີມເຫຼັ້ມນີ້ໄດ້ກ່າວເຖິງ ຫຼັກສູດສຳລັບການກໍ່ສ້າງຄູກ່ອນໄປປະຈຳການ 
ຫຼາຍກວ່າຫຼັກສູດທີ່ຄູນຳໃຊ້ໃນໂຮງຮຽນຕ່າງໆ ເພື່ອສອນເດັກ. 

 ຫຼັກສູດການສຶກສາຮຽນຮ່ວມແມ່ນວິທີການຈັດຕັ້ງ ແລະ ລຽງລຳດັບປະສົບການຮຽນຮູ້ 
ໂດຍມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອບັນລຸຜົນການຮຽນສະເພາະໃດໜຶ່ງ. ມັນໄດ້ແນະນຳກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຈະຮຽນ 
ຮູ້, ເປັນຫຍັງ ແລະ ເຮັດແນວໃດ ເພ່ືອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຮຽນຮູ້. ຫັຼກສູດນ້ີ 
ຍັງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການ ເຊ່ືອມຕ່ໍລະຫວ່າງ ສັງຄົມ, ການເມືອງ ແລະ ໂຮງຮຽນ/ຄູ. ສະນ້ັນ 
ການພັດທະນາຫັຼກສູດການຮຽນຮ່ວມ ຈ່ຶງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຕ້ອງການໃນການສ້າງສັງຄົມທ່ີ 
ເທ່ົາທຽມກັນ ແລະ ບ່ໍມີການຈຳແນກ1. 

 ປ້ືມຄູ່ມືຫັຼກສູດສ່ົງເສີມການຮຽນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູນ້ີ ຈະໄດ້ສົນທະນາ ກ່ຽວກັບການສຶກສາ 
ຮຽນຮ່ວມຂອງຄູ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຫັຼກສູດເຊ່ີງຈະໄດ້ສຶກສາຄ້ົນຄ້ວາກ່ຽວກັບ: 

•   ຫັຼກສູດການຮຽນຮ່ວມ–ທ່ີຮັບປະກັນວ່າ ເນ້ືອໃນ ແລະ ວິທີສິດສອນ ທ່ີນຳໃຊ້ໃນຫັຼກສູດການສ້າງ
ຄູນ້ັນໄດ້ສ່ົງຂ້ໍຄວາມທ່ີຈະແຈ້ງ ກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ, ພ້ອມທັງນຳໃຊ້ວິທີການຮຽນຮ່ວມ 
ແລະ ເອົານັກຮຽນເປັນໃຈກາງເຊ່ິງສາມາດຍືດຍຸ່ນໄດ້ ແລະ ຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການ 
ແລະ ປະສົບການຂອງນັກຮຽນ.

•    ວິທີການຮຽນຮ່ວມສຳລັບການສ້າງຫັຼກສູດ–ທ່ີຮັບປະກັນວ່າ ຂະບວນການຂອງການສ້າງຫັຼກສູດ 
ການສ້າງຄູ ແມ່ນຮຽນຮ່ວມ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ ພ້ອມທັງໄດ້ພິຈາລະນາເຖິງທັດສະນະທ່ີຫຼາກ
ຫຼາຍຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ເຊັ່ນວ່າ ຄູ, ນັກຮຽນ, ຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ, 
ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ຜູ້ດູແລເດັກທີ່ເປັນເພດຊາຍ ແລະ ເພດຍິງທີ່ພິການ ແລະ ບໍ່ພິການ 

1 ໂດຍ Braslavsky, C. ປີ 1999. ລະບຸໄວ້ໃນ: UNESCO. 2008.  ‘ການສົນທະນາລະດັບສາກົນ ກ່ຽວກັບຫຼັກສູດຮຽນຮ່ວມ ແລະ ຄູ 
ໃນກອງປະຊຸມສາກົນ ກ່ຽວກັບການສຶກສາ ຄັ້ງທີ 48. Ref   2011.5.’ຈິນິວາ, UNESCO-IBE 
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ການສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ: ຫຼັກສູດ

ທີ່ມາຈາກກຸ່ມຊົນເຜົ່າຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຂະໜາດນ້ອຍ, ທີ່ມາຈາກເຂດຊົນນະບົດ ແລະ 
ເຂດເທດສະບານ ແລະ ອື່ນໆ).

ເປັນຫຍັງຫຼັກສູດສ້າງຄູກ່ອນປະຈຳການຈຶ່ງເປັນປະເດັນສຳຄັນ 
ສຳລັບການໂຄສະນາສົ່ງເສີມ?
 ຫັຼກສູດທ່ີປະຕິບັດກັນໃນການສ້າງຄູ,ໂດຍສະເພາະແມ່ນຫັຼກສູດກ່ໍສ້າງຄູກ່ອນປະຈຳການ, 
ໄດ້ສ້າງທັດສະນະຄະຕິ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງຄູ ແລະ ມີຜົນຕໍ່ກັບການ 
ດຳເນີນວຽກງານຂອງຄູ ແລະ ຂອງພວກເຂົາລວມທັງນັກຮຽນອີກດ້ວຍ. ສະນັ້ນ ຖ້າວ່າພວກເຮົາຕ້ອງ
ການສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ, ສີ່ງທີ່ສຳຄັນກວ່າໝູ່ແມ່ນ ຄູຈະຕ້ອງໄດ້ຮຽນ, ມີປະສົບການ ແລະ 
ປະຕິບັດວິທີການຮຽນຮ່ວມ ເພື່ອການຮຽນ-ການສອນນັບແຕ່ມື້ທີໜຶ່ງ (ແລະຕະຫຼອດໄປ) ຂອງການ 
ພັດທະນາວິຊາຊີບຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.

 ຢູ ່ໃນຫຼາຍປະເທດ, ໄດ້ມີການລົງທຶນໃສ່ຫຼ ັກສູດບຳລຸງຄູປະຈຳການ ເພື່ອຍົກລະດັບ 
ສະມັດຕະພາບ ແລະ ຄວາມຮູ້ຂອງຄູ ເພື່ອຫັນປ່ຽນທັດສະນະຄະຕິຂອງຄູພວກເຂົາເຈົ້າຕໍ່ກັບ 
ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ. ການພັດທະນາວິຊາຊີບແບບຕໍ່ເນື່ອງເຊັ່ນນີ້ ຈະມີຄວາມຈຳເປັນຢູ່ສະເໝີ 
ເພື່ອເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອຄູຜູ້ທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ໃນການສ້າງຄູກ່ອນປະຈຳການ 
ແລະ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການສ້າງຂໍ້ຜູກມັດ ສຳລັບຄູທຸກຄົນຕໍ່ກັບການປັບປຸງ 
ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຍັງມີຄວາມຈຳເປັນ ທີ່ຕ້ອງສ້າງຄວາມສົມດູນ 
ລະຫວ່າງ ການສ້າງຄູກ່ອນປະຈຳການ ແລະ ບຳລຸງຄູໃນເວລາປະຈຳການ ເພື່ອວ່າໃຫ້ເກີດ 
ມີການປະສົມປະສານທ່ີມີປະສິດທິພາບຂອງການຮຽນຮູ້ໃນເບ້ືອງຕ້ົນໂດຍຜ່ານຫັຼກສູດການກ່ໍສ້າງຄູ 
ແລະ ການຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມໂດຍຜ່ານ ຫຼັກສູດບຳລຸງຄູໃນເວລາປະຈຳການ. ສະນັ້ນ ການສົ່ງເສີມ 
ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມທີ່ສັງລວມຢູ່ໃນຫຼັກສູດການສ້າງຄູກ່ອນປະຈຳການໃນປະເທດຂອງທ່ານ ຫຼື ໃນ 
ສະຖາບັນສ້າງຄູ ຈຶ່ງແມ່ນສ່ວນໜື່ງທີ່ສຳຄັນຂອງການກ້າວໄປສູ່ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ.

 ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດໄປຫຼາຍກວ່າຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການພຽງແຕ່
ໃຫ້ມີຫັຼກສູດການສ້າງຄູການສຶກສາການຮຽນຮ່ວມ. ບັນຫາທ້າທາຍຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຫັຼກສູດຈຳເປັນຕ້ອງ
ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ. ໃນພາກຕ່ໍໄປຂອງປ້ືມຄູ່ມືເຫ້ັຼມນ້ີແມ່ນຈະໄດ້ສຶກສາບັນຫາທ້າທາຍຕ້ົນຕໍບາງອັນທ່ີ
ໄດ້ພົບເຫັນຢູ່ໃນບົດວິໄຈຫວ່າງບ່ໍດົນມານ້ີ2. 

ບັນຫາທ້າທາຍເຫ່ົຼານ້ີ ປະກອບດ້ວຍ: 
•   ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມທ່ີຖືກຖືເປັນອົງປະກອບໜ່ຶງທ່ີແຍກຕ່າງຫາກ, ແທນທ່ີຈະເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງ 

ຫັຼກສູດ ການສ້າງຄູ;

2 ຍົກຕົວຢ່າງ: (I) Forgacs, R 2012. ການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ການສ້າງຄູ ເພ່ືອໃຫ້ບັນລຸເປ້ົາໝາຍການສຶກສາ ເພ່ືອທຸກຄົນພາຍໃນປີ 
2015. ນັກຮຽນຄູໄດ້ຮຽນແນວໃດແດ່ເພ່ືອປັບປ່ຽນທັດສະນະຄະຕິຕ່ໍການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແລະ ການປະຕິບັດຕົວ ໃນເມ່ືອພວກເຂົາເລ່ີມສິດສອນ? 
ການວິເຄາະ ແລະ ວິໄຈການທົບທວນລະບົບການສ້າງຄູກ່ອນປະຈຳການຢູ່ປະເທດ ບັງກາລາເດດ, ກຳປູເຈຍ, ຈີນ, ສ.ປ.ປ ລາວ, ມົງໂກເລຍ, 
ໄທ ແລະ ປະເທດຫວຽດນາມ(2008-2011) ກຸງເທບ. ອຸຍແນັດສະໂກ; ແລະ (II) ການສ້າງລະບົບເຄືອຂ່າຍການສຶກສາ (EENET) 
ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໂລກແຫ່ງການຮຽນຮ່ວມຢູ່ໃນການດຳເນີນການສ້າງຄູທ່ີພົວພັນເຖິງເດັກພິການ ເຊ່ິງຖືເປັນພາກສ່ວນໜ່ຶງຂອງໂຄງ
ການອຸຍນິເຊັບ ແລະ ໂຄງການສິດທິເດັກ, ການສຶກສາ ແລະ ການປົກປ້ອງ (REAP) ເຊ່ິງມີຈຸດປະສົງສ່ົງເສີມລະບົບການສຶກສາ ແລະ 
ການປົກປ້ອງເດັກ ເພ່ືອໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາມີຄວາມສູ້ສຶກ, ຕອບສະໜອງ ແລະ ມີການຮຽນຮ່ວມສຳລັບເດັກພິການ. ຂະບວນການດຳເນີນການດ່ັງກ່າວ 
ໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນຫຼາຍປະເດັນບັນຫາທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການໂຄສະນາທ່ີປ່ິນອ້ອມການສຶກສາການຮຽນຮ່ວມ ໃນການສ້າງຄູກ່ອນປະຈຳການ 
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•   ອົງປະກອບຂອງຫັຼກສູດການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແມ່ນເນ້ັນໜັກແຄບໆໃສ່ແຕ່ຄວາມພິການ ແລະ 
ຄວາມຕ້ອງການພິເສດ, ຫຼາຍກວ່າທ່ີຈະບູລະນະການເຂ້ົາໃນຫັຼກສູດການສ້າງຄູທ່ີເປັນຫັຼກ.

•   ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໄດ້ຮັບການຈັດສອນຜ່ານທາງຫັຼກສູດພາກທິດສະດີ,  ຫຼາຍກວ່າຈະຜ່ານທາງ 
ຫັຼກສູດພາກປະຕິບັດທ່ີມີປະສິດທິພາບກວ່າເກ່ົາ;

•   ບັນດາຜູ້ສ້າງຫັຼກສູດ ແລະ ຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ ຂາດຄວາມຊຳນານໃນດ້ານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ 
ເຊ່ິງມັນຂັດຂວາງທ່າແຮງ ສຳລັບການບູລະນາການການສຶກສາຮຽນຮ່ວມເຂ້ົາໃນຫັຼກສູດສ້າງຄູ.

•   ບັນຫາຂອງການລຳອຽງ, ທັດສະນະຄະຕິທ່ີຕາຍຕົວ ແລະ ການຈຳແນກພາຍໃນເນ້ືອໃນ ແລະ 
ໂຄງສ້າງຂອງຫັຼກສູດສ້າງຄູ.

 ເຊ່ັນດຽວກັັນກັບວຽກງານສ່ົງເສີມອ່ືນໆ, ທ່ານຈຳເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ສຶກສາຢ່າງລະອຽດວ່າ ແມ່ນ 
ບັນຫາທ້າທາຍໃດທ່ີມີຢູ່ໃນ ສະພາບການສະເພາະດ້ານຂອງທ່ານ ແລະ ມີການປ່ຽນແປງຫຍັງແດ່ທ່່ີ 
ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ຊຸກຍູ້ຕ່ືມ. ຂ້ໍມູນຕ່າງໆ ທ່ີພວກເຮົາສະໜອງໃຫ້ໃນປ້ືມຄູ່ມືນ້ີແມ່ນເປັນຄຳແນະນຳ ເພ່ືອ 
ການສ່ົງເສີມຫັຼກສູດການສຶກສາຮຽນຮ່ວມຄູແບບມີສ່ວນຮ່ວມພຽງເທ່ົານ້ັນ, ບ່ໍແມ່ນຮູບແບບທ່ີຕາຍຕົວ.

ບັນຫາທ້າທາຍ 1
ການເຮັດໃຫ້ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຫຼັກສູດ 
ສ້າງຄູກ່ອນປະຈຳການ
ການວິເຄາະສະພາບການ
ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ມັກຈະຖືກປະຕິບັດ ເປັນຫົວຂ້ໍແຍກຕ່າງຫາກ 
 ໃນຫຼາຍສະພາບການ, ຄູບໍ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ ກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມແບບອັດຕະໂນມັດ 
ໃນລະຫວ່າງ ຫັຼກສູດສ້າງຄູກ່ອນປະຈຳການຂອງເຂົາເຈ້ົາແລະ ກໍບ່ໍແມ່ນສ່ວນໜ່ຶງຂອງຫັຼກສູດສ້າງຄູທ່ີ 
ເປັນຫັຼກ. ໃນບ່ອນທ່ີ     ສະຖາບັນສ້າງຄູບ່ໍໄດ້ດຳເນີນການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ, 
ສ່ວນຫຼາຍມັກຈະຖືກຈັດຂ້ຶນເປັນຫັຼກສູດ/ໂມດູນ ແຍກຕ່າງຫາກ (ເຊ່ິງອາດຖືກເອ້ີນວ່າ ‘ການສຶກສາພິເສດ 
ຫຼື ການສຶກສາສຳລັບເດັກພິການ’ ໃຫ້ເບິ່ງ ບັນຫາທ້າທາຍ 2). ຍ້ອນແນວນັ້ນວິຊາດັ່ງກ່າວອາດເປັນ 
ວິຊາເລືອກ ແລະ/ຫືຼ ເປັນວິຊາທ່ີເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນບ່ໍໄດ້ຮັບ ເກຼດ/ຄະແນນ ເພ່ີມຕ່ືມຂ້ຶນຫຼາຍ ເຊ່ິງສ່ົງຜົນໃຫ້ 
ນັກຮຽນຫຼາຍຄົນເລືອກທ່ີຈະບ່ໍຮຽນວິຊານ້ີ.

 ສະພາບການເຊັ່ນນີ້ ຍິ່ງສົ່ງເສີມຄວາມເຊື່ອຝັງແໜ້ນທີ່ວ່າ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມເປັນ 
ປະເດັນການສຶກສາ ທ່ີແຍກຕ່າງຫາກ ແລະ ຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ, ຫຼາຍກວ່າຈະເປັນບາງສ່ິງທ່ີຄູ 
ທຸກຄົນຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດ. ຍ້ອນແນວນ້ັນ, ໃນເວລາທ່ີຄູເລ້ີມວຽກໃນໂຮງຮຽນ 
ຫຼື ໃນສະຖານທີ ່ການສຶກສາອື ່ນໆ, ສວ່ນຫຼາຍແລ້ວ ເຂົາເຈົ ້າແມ່ນຈະບໍ ່ໄດ້ກຽມຕົວມາດີ  
(ຫຼື ບ່ໍມີຄວາມພ້ອມ) ທີ ່ຈະເປີດຮັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາທ້າທາຍທີ ່ອາດມີຢູ ່ໃນ 
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ການສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ: ຫຼັກສູດ

ຫ້ອງຮຽນ ທ່ີມີນັກຮຽນຫຼາກຫຼາຍປະເພດ ເຊ່ິງນັກຮຽນເຫ່ົຼານ້ັນ ອາດມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແຕກຕ່າງກັນເຊ່ັນ: 
ທາງດ້ານອາຍຸ, ຊົນເຜ່ົາ, ພາສາ, ຄວາມສາມາດ, ເພດ, ສະຖານະພາບທາງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ອ່ືນໆ. 

ຈຸດອ່ອນຂອງຫັຼກສູດສ້າງຄູກ່ອນປະຈຳການ ນຳໄປສູ່ການເອ່ືອຍອີງໃສ່ ການບຳລຸງຄູໃນເວລາ 
ປະຈຳການ ສຳລັບ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ.

 ຍ້ອນວ່າ ຫຼັກສູດຫຼັກຂອງການສ້າງຄູກ່ອນປະຈຳການໃນຫຼາຍປະເທດບໍ່ໄດ້ກວມເອົາການສຶ
ກສາ ຮຽນຮ່ວມໃນທິດທາງທີ່ລະອຽດ.  ສະນັ້ນ  ການບຳລຸງຄູປະຈຳການ ຈຶ່ງມັກຈະພະຍາຍາມຕື່ມເຕັມ 
ຊ່ອງຫວ່າງທາງດ້ານຄວາມຮູ້, ທັກສະ, ຂໍ້ຜູກມັດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນໃຈຂອງຄູທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ 
ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ. ການເອື່ອຍອີງໃສ່ວິທີການນຳໃຫ້ທັນ (Catch-up) ນັ້ນແມ່ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ 
ທີ່ຈະມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ປະສິດທິພາບໜ້ອຍກວ່າ ການບູລະນາການເອົາການສຶກສາຮຽນຮ່ວມເຂົ້າ 
ໃສ່ໃນການສ້າງຄູຕັ້ງແຕ່ຕອນຕົ້ນ.

 ມູນຄ່າໃນການຈັດບຳລຸງຄູປະຈຳການແມ່ນສູງຫຼາຍ (ໃນນັ້ນລວມມີມູນຄ່າ ສຳລັບການ 
ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ມູນຄ່າສຳລັບໂຮງຮຽນ ໃນເວລາທ່ີພະນັກງານຕ້ອງອອກຈາກໜ້າທ່ີປະຈຳ 
ເພ່ືອໄປເຂ້ົາຮ່ວມຫັຼກສູດ). ຍ້ອນຄວາມຊັບຊ້ອນດ້ານມູນຄ່າ ແລະ ດ້ານຂົນສ່ົງ/ເດີນທາງ. ສະນ້ັນ ຫັຼກສູດ 
ບຳລຸງຄູດ່ັງກ່າວນ້ີໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວຈະບ່ໍມີພ້ອມໃຫ້ຄູທຸກຄົນໃນປະເທດໃດໜ່ຶງ. ເຖິງແມ່ນວ່າການຝຶກ 
ອົບຮົມແບບນ້ໍາຕົກຕາດ (cascade)3 ຈະໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ ຍ້ອນຄວາມສາມາດໃນການເຂ້ົາເຖິງຄູ 
ຈໍານວນຫຼາຍໃນລາຄາທ່ີຂ້ອນຂ້າງຕ່ໍາ, ແຕ່ວ່າໄດ້ປະກົດມີຫັຼກຖານທ່ີເພ່ີມຂ້ຶນເລ້ືອຍໆວ່າ ການເອ່ືອຍ 
ອີງໃສ່ການບຳລຸງຄູປະຈຳການປະເພດນ້ີຫຼາຍພຽງຢ່າງດຽວ ບ່ໍແມ່ນວິທີທ່ີມີປະສິດທິພາບ ເພ່ືອສ້າງຄູ 
ກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມເທ່ົາທ່ີຄວນ.

 ແຜນງານການບຳລຸງຄູປະຈຳການໃດໜຶ່ງກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມທີ່ປະກອບດ້ວຍ 
ຫັຼກສູດໜ່ຶງອາທິດໄດ້ຈັດໂດຍອົງການບໍລິການບັນເທົາທຸກກາໂຕລິກ (Catholic Relief Services) 
ແລະ ສູນຝຶກອົບຮົມຂອງກະຊວງສຶກສາຂອງ ປະເທດຫວຽດນາມ. ໃນປີ 2008, ແຜນງານນ້ີ 
ໄດ້ຝຶກອົບຮົມຄູປະຈຳການປະມານ 2,8% ຂອງຈຳນວນຄູທ່ີມີຫຼາຍກວ່າ 944.000 ຄົນ4. ສ່ິງນ້ີໝາຍເຖິງ 
ຄູຈໍານວນຫຼາຍ ທ່ີໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ (ຫຼາຍກວ່າ 26.000 ຄົນ), ແຕ່ວ່າ ຕົວຢ່າງນ້ີສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ຈະແຈ້ງເຖິງຂະໜາດຂອງບັນຫາທ້າທາຍ ໃນການເຂ້ົາເຖິງຄູທຸກຄົນໃນເວລາປະຈຳການ, ເພາະສະນ້ັນ 
ຈ່ຶງມີຄວາມສຳຄັນທ່ີຕ້ອງຂະຫຍາຍວຽກງານນ້ີໂດຍຮັບປະກັັນວ່າ  ຄູທັງໝົດແມ່ນໄດ້ຮຽນ ກ່ຽວກັບການ 
ສຶກສາຮຽນຮ່ວມກ່ອນໄລຍະປະຈຳການ.

 ການຝຶກອົບຮົມຄູປະຈຳການ ກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມອາດມີການຕ່ໍຕ້ານຈາກບັນດາຄູ
ໃນລັກສະນະທີ່ອາດບໍ່ເກີດຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ນຳສະເໜີແນວຄວາມຄິດຂອງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ 
ໂດຍຜ່ານຫັຼກສູດການສ້າງຄູກ່ອນປະຈຳການ. ຄູທີ່ມີປະສົບການອາດຮູ້ສຶກວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຮູ້ດີ 

3 ສິ່ງນີ້ ດຳເນີນໄປໃນຫຼາຍຮູບແບບ. ບັນດາຄູຝຶກໃນຂັ້ນໃດໜຶ່ງອາດໄດ້ຮັບການສິດສອນໃຫ້ສົ່ງຕໍ່ ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄົນອື່ນໆໃນຂັ້ນຕໍ່າ   
ກວ່າ. ໃນລະບົບ ‘ນໍ້າຕົກ’ ແບບອື່ນໆ. ຄູຈໍານວນໜ້ອຍໜຶ່ງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຄາດວ່າຈະສົ່ງຕໍ່ສິ່ງນີ້ໃຫ້ເພື່ອຮ່ວມງານອີກຫຼາຍ
ຄົນ.
4 ໂດຍ Forlin, C. ແລະ Nguyet, DT. ປີ 2010. ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດເພື່ອສະໜັບສະໜູນຄູສອນວິຊາຄູ ເພື່ອກະກຽມຄູ 
ສຳລັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ໃນ Forlin, C. ປີ 2010. ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມຂອງຄູ, ລອນດອນ, Routledge (ລະບຸໃນ Rieser, R. 
ປີ 2012 ‘ບົດລາຍງານເບື້ອງຕົ້ນ: ການວາງແຜນ, ຂອບເຂດໜ້າວຽກ ແລະ ຝຶກວິທີປະຕິບັດທີ່ດີສຸດ: ການສຶກສາຄູ ສຳລັບເດັກພິການ,’ 
ຂຽນສຳລັບອົງການອຸຍນິເຊັບ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການສິດທິ, ການສຶກສາ ແລະ ການປົກປ້ອງ (REAP)) 
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ກ່ຽວກັບວຽກຂອງຕົນ ແລະ ອາດບໍ່ພໍໃຈຕໍ່ກັບຜົນສະທ້ອນທີ່ວ່າ ຍັງມີຊ່ອງຫວ່າງຫຼາຍໃນດ້ານ 
ຂີດຄວາມສາມາດຂອງຕົນ. ພວກເຂົາເຈ້ົາອາດຈະບ່ໍຮັບເອົາຄາດຫວັງ  ‘ໃໝ່’ ທ່ີຈະສອນນັກຮຽນຢູ່ໃນ 
ສະພາບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຫືຼ ນັກຮຽນພິການ. ພວກເຂົາເຈ້ົາອາດຍັງກັງວົນໃນການທ່ີຈະຖືກສະເໜີໃຫ້ 
ເຮັດໃນສ່ິງທ່ີເຫັນວ່າເປັນວຽກເພ່ີມ ພາຍຫັຼງທ່ີໄດ້ຮັບເອົາການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ.

ຄຳຖາມຕ່າງໆ ທ່ີທ່ານສາມາດຖາມ ເພ່ືອຊ່ວຍວິເຄາະສະຖານະພາບ ໃນສະພາບການຂອງທ່ານ

•   ມີຫຼັກສູດ/ໂມດູນ ແຍກຕ່າງຫາກບໍ ກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ພາຍໃນຫຼັກສູດການສ້າງຄູ? 
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວນີ້ກວມເອົາຫຍັງແດ່? ຫຼື ມີວິທີການຕ່າງໆບໍ ສຳລັບການ 
ສຶກສາຮຽນຮ່ວມທີ່ສັງລວມຢູ່ໃນຫຼັກສູດ/ໂມດູນທັງໝົດ?

•   ຫັຼກສູດດ່ັງກ່າວເປັນພາກບັງຄັບບໍສຳລັບນັກຮຽນຄູທ່ີຕ້ອງຮຽນຫັຼກສູດ/ໂມດູນ ກ່ຽວກັບການສຶກສາ 
ຮຽນຮ່ວມ ນີ້?

•   ຫັຼກສູດ/ໂມດູນຂອງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມມີຄະແນນ/ເຄຼດິດທ່ີເທ່ົາກັນກັບຫັຼກສູດອ່ືນໆບໍ 
ສຳລັບ ເກຼດ/ຄະແນນລວມທັງໝົດຂອງນັກຮຽນຄູ?

•   ການສ້າງຄູກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນປະເທດຂອງທ່ານໄດ້ດຳເນີນຜ່ານຫັຼກສູດສ້າງຄູ 
ກ່ອນປະຈຳການຫຼາຍເທ່ົາໃດ ແລະ ຜ່ານທາງຫັຼກສູດບຳລຸງຄູໃນເວລາປະຈຳການຫຼາຍເທ່ົາ 
ໃດ? ມີຄູ/ນັກຮຽນຄູຈຳນວນເທ່ົາໃດທ່ີເຂ້ົາເຖິງແຕ່ລະວິທີ?

•   ແຜນງານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນການບຳລຸງຄູປະຈຳການ ໄດ້ຮັບການປະເມີນຜົນບໍ? 
ຍົກຕົວຢ່າງ: ທ່ານຮູ້ບ່ໍວ່າ ແຜນງານນ້ີ ໄດ້ເປັນທ່ີຍອມຮັບຈາກຄູໃນລະດັບໃດ, ລັກສະນະ 
ແລະ ຂອບເຂດຂອງການປັບປຸງ ການຮຽນ-ການສອນ ໄດ້ສ່ົງຜົນແນວໃດ? ການສ້າງຄູກ່ອນ 
ປະຈຳການເປັນແນວໃດ?

ກໍລະນີສຶກສາ ຈາກ ສ.ປ.ປ ລາວ
ຫົວຂ້ໍ: ການຈັດຝຶກປະສົບການການສອນຫ້ອງຄວບຢູ່ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ ບ້ານນາແຄນ 
ຂອງນັກສຶກສາສາຍຄູປະຖົມ, ວິທະຍາໄລຄູດົງຄຳຊ້າງ
 
 ໃນຫັຼກສູດສ້າງຄູສາຍຄູປະຖົມຢູ່ ວິທະຍາໄລຄູດົງຄຳຊ້າງ ໄດ້ບັນຈຸຫັຼກສູດລາຍວິຊາ         
ກ່ຽວກັບ ການສອນຫ້ອງຄວບແຕ່ໃນຕົວຈິງເວລາລົງຝຶກປະສົບການ ແລະ ຝຶກຫັດວິຊາຊີບ 
ນັກສຶກສາຄູບ່ໍໄດ້ມີໂອກາດລົງໂຮງຮຽນທ່ີມີການສອນຫ້ອງຄວບ, ອັນເຮັດໃຫ້ນັກສຶກສາຄູຂາດ 
ປະສົບການກ່ຽວກັບການສອນຫ້ອງຄວບ. ແຕ່ນັກສຶກສາຄູຈຳນວນໜ່ຶງ ເວລາທ່ີຮຽນຈົບແລ້ວຖືກ 
ຊັບຊ້ອນໄປໃນເຂດທ່ີມີການສອນຫ້ອງຄວບ. ດ່ັງນ້ັນ, ເພ່ືອແກ້ໄຂປະກົດການດ່ັງກ່າວ ວິທະຍາໄລ 
ຄູດົງຄຳຊ້າງຈ່ຶງໄດ້ພະຍາຍາມສ້າງໂອກາດໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຝຶກປະສົບການໃນ    ໂຮງຮຽນປະຖົມ
ທ່ີເປັນເປັນເຄືອຂ່າຍຂອງຕົນ.

 ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນນາແຄນ ແມ່ນໜ່ຶງໃນສອງແຫ່ງທ່ີເປັນເຄືອຂ່າຍໂຮງຮຽນທ່ີມີການ 
ສອນຫ້ອງຄວບຂອງ ວິທະຍາໄລຄູດົງຄຳຊ້າງ ເຊ່ິງມີທ່ີຕ້ັງຢູ່ເມືອງ ທ່າພະບາດ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ 
(ອີກໜ່ຶງແຫ່ງຕ້ັງຢູ່ ເມືອງ  ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ)
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ການສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ: ຫຼັກສູດ

-   ໂຮງຮຽນປະຖົມນາແຄນ ເປັນໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນທ່ີມີຫ້ອງຄວບ, ມີ 5 ຂ້ັນຮຽນ, ມີຄູສອນ 
3 ທ່ານເປັນຍິງ 2 ທ່ານ.

-   ໃນສົກຮຽນ 2013-2014 ມີນັກຮຽນທັງໝົດ 54 ຄົນ, ເປັນຍິງ 26 ຄົນ, ໃນນ້ັນ: ປ 1 ຄວບ 
ປ 2 ມີນັກຮຽນທັງໝົດ 23 ຄົນ, ເປັນຍິງ 13 ຄົນ. (ປ 1 ມີ 9 ຄົນ, ເປັນຍິງ 6 ຄົນ ແລະ 
ປ 2 ມີ 14 ຄົນ, ເປັນຍິງ 7 ຄົນ), ປ 3 ຄວບ ປ 4 ມີນັກຮຽນທັງໝົດ 24 ຄົນ, ເປັນຍິງ 
10 ຄົນ. (ປ 3 ມີ 12 ຄົນ, ເປັນຍິງ 6 ຄົນ ແລະ ປ 4 ມີ 12 ຄົນ, ເປັນຍິງ 4 ຄົນ),  
ປ 5 ເປັນຫ້ອງດ່ຽວມີນັກຮຽນ 7 ຄົນ, ເປັນຍິງ 3 ຄົນ (ໂດຍແມ່ນຜູ້ອຳນວຍການເປັນຜູ້ສອນ)

 ໃນໄລຍະທ່ີ ໂຮງຮຽນປະຖົມ ນາແຄນ ຍັງບ່ໍທັນເຂ້ົາເປັນເຄືອຂ່າຍຂອງ ວິທະຍາໄລຄູ 
ດົງຄຳຊ້າງ ພວກເຮົາສັງເກດເຫັນວ່າການສ້າງແຜນການສອນໄລຍະຍາວ ແລະ ການແຕ່ງບົດສອນ 
ໃນບາງວິຊາຍັງເຮັດຕາມຮູບແບບການສອນຫ້ອງດ່ຽວ, ການຜະລິດອຸປະກອນແລະບັດງານແມ່ນ 
ເຮັດໄດ້ໃນບາງບົດເທ່ົານ້ັນ, ຄູກໍຍັງຂາດປະສົບການໃນການສອນຫ້ອງຄວບເຊ່ິງສະແດງອອກ 
ໃນການຄຸ້ມຄອງການສອນສຳລັບແຕ່ລະຂ້ັນຮຽນຍັງບ່ໍທັນເຮັດໄດ້ດີ, ເວລາຄູສອນໂດຍກົງກັບຊ້ັນ
ໃດໜ່ຶງຊ້ັນຮຽນອ່ືນຊ້ຳພັດບ່ໍມີວຽກເຮັດ, ໄດ້ນ່ັງລໍຖ້າຄູ ແລະ ມີການວົນແຊວຢອກກັນ. 

 ພາຍຫັຼງທ່ີໄດ້ເຂ້ົາເປັນເຄືອຂ່າຍຂອງວິທະຍາໄລຄູແລ້ວ ໂຮງຮຽນແຫ່ງດ່ັງກ່າວກໍໄດ້ຮັບການ 
ປັບປຸງໃນຫຼາຍດ້ານດີຂ້ືນ ໂດຍໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຊ່ວຍເຫືຼອຈາກຄູຝຶກຈາກວິທະຍາໄລຄູດົງຄຳຊ້າງ 
ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ໂຮງຮຽນໄດ້ມີການປັບປຸງຫຼາຍຢ່າງດີຂ້ືນ ເຊ່ັນ:

-   ການແຕ່ງແຜນການສອນໄລຍະຍາວ ແລະ ການແຕ່ງບົດສອນແມ່ນຖືກຕາມຫັຼກການຂອງ 
ການສອນຫ້ອງຄວບ.

-   ຄູໄດ້ແບ່ງເວລາການສອນໂດຍກົງເຂ້ົາກັບຂ້ັນຮຽນໃດໜ່ຶງສອດຄ່ອງຂ້ືນກ່ວາເກ່ົານັກຮຽນໄດ້ມີ 
ສ່ວນຮ່ວມເຂ້ົາໃນກິດຈະກຳການຮຽນ-ການສອນຫຼາຍຂ້ືນ, ໃນເວລາຄູສອນໂດຍກົງກັບຂັ້ັນຮຽນ
ໃດໜ່ຶງ, ນັກຮຽນຂ້ັນອ່ືນກໍໄດ້ມີວຽກເຮັດໂດຍແມ່ນຄູເປັນຜູ້ມອບໝາຍວຽກໃຫ້ຮຽນດ້ວຍຕົນເອງ 
ຫືຼ ຮຽນເປັນກຸ່ມ,ໃນຂະນະດຽວກັນນ້ັນກໍໄດ້ກັບມາຕິດຕາມເບ່ີງການຮຽນ, ການສົນທະນາ ຫືຼ 
ການຄ້ົນຄ້ວາຄຳຖາມຂອງອິກຂ້ັນຮຽນໜ່ຶງ.
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   ປື້ມຄູ່ມືໂຄສະນາ ເຫຼັ້ມທີ  3

 ເພ່ືອສ້າງໂຮງຮຽນແຫ່ງນ້ີໃຫ້ເປັນເຄືອຂ່າຍໃນການພັດທະນາວິຊາຊີບໃຫ້ແກ່ວິທະຍາໄລ
ຄູດົງຄໍາຊ້າງໃນໄລຍະຜ່ານໂຮງຮຽນແຫ່ງດ່ັງກ່າວກໍໄດ້ຮັບການຕິດຕາມຊຸກຍູ້ຊ່ວຍເຫືຼອຈາກ
ຄູສຶກສານິເທດປະຈຳຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງທ່າພະບາດ ແລະ ຄູຝຶກຈາກ 
ວິທະຍາໄລຄູດົງຄໍາຊ້າງ ເຊ່ັນ:

-   ການນຳພາແຕ່ງບົດສອນ, ການກະກຽມສ່ືການສອນພ້ອມທັງຮ່ວມໂມງສອນແລະຖອດຖອນ 
ບົດຮຽນ.

-   ການແນະນໍາການຄຸ້ມຄອງເວລາໃນເວລາສອນແຕ່ລະຂ້ັນຮຽນ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການ 
ຄວບຄຸມຫ້ອງຮຽນ, ການເປັນຄູປະຈຳຫ້ອງ ແລະ ການບໍລິຫານວຽກອ່ືນໆໃນຂ້ັນຮຽນ, 
ການຈັດສະພາບແວດລ້ອມໃນ ແລະ ນອກຫ້ອງຮຽນ.

 ໃນປັດຈຸບັນ ໂຮງຮຽນປະຖົມນາແຄນ ໄດ້ກາຍເປັນເຄືອຂ່າຍໂຮງຮຽນທ່ີມີການສອນຫ້ອງຄວບ 
ຂອງວິທະຍາໄລຄູດົງຄຳຊ້າງ ເຊິ່ງນອກຈາກເປັນບ່ອນໜຶ່ງທີ່ນັກຮຽນຄູພາຍຫຼັງໄດ້ຮຽນຮູ້ທິດ 
ສະດີກ່ຽວກັບການສອນຫ້ອງຄວບແລ້ວ ຍັງເປັນບ່ອນລົງຝຶກປະສົບການຕົວຈິງໃນໂຮງຮຽນແຫ່ງ 
ດ່ັງກ່າວນຳຕ່ືມອີກ.

ເປ້ົາໝາຍຂອງການໂຄສະນາສ່ົງເສີມ
ຂ້ໍຄວາມຂອງການສ່ົງເສີມຫັຼກສູດ 1 

“ສະຖາບັນສ້າງຄູ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ຫຼື ວິທະຍາໄລທັງໝົດ ຈຳເປັນຕ້ອງສ້າງຄູທັງໝົດ 
ກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ.”

 ການສ້າງຄວາມເຂ້ົາໃຈ ແລະ ການຕອບຮັບກັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນການສຶກສາ ບ່ໍຄວນ 
ເປັນທາງເລືອກກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງຂອງການຮຽນຮູ້ ສຳລັບນັກຮຽນຄູສ່ວນໜ້ອຍ ເຊັ່ນວ່າ ຜູ້ທີ່ອາດ 
ມີຄວາມສົນໃຈຢູ່ແລ້ວໃນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ, ຄວາມຕ້ອງການພິເສດ, ຄວາມພິການ ຫຼື 
ກຸ່ມຄົນສ່ວນນ້ອຍອ່ືນໆ. ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ວ່າເປັນຈຸດປະສົງຂອງການຮຽນ
ຮູ້ທ່ີສຳຄັນ ສຳລັບນັກຮຽນຄູທັງໝົດ, ໂດຍບ່ໍຈຳແນກລະດັບ, ວິຊາທ່ີພວກເຂົາເຈ້ົາຈະສອນຫືຼ ບ່ອນທ່ີ 
ຈະຖືກສ່ົງໄປປະຈຳການພາຍໃນປະເທດ. ສະນ້ັນ ຫັຼກສູດສ້າງຄູກ່ອນປະຈຳການຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ 
ທົບທວນຄືນ ຫືຼ ພັດທະນາຂ້ຶນມາ ເພ່ືອວ່ານັກຮຽນຄູທຸກຄົນຈະໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ສະໜັບສະໜູນເປ້ົາໝາຍ 
ການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ.

 ນັກຮຽນຄູບາງຄົນອາດມີຄວາມເຊ່ືອໝ້ັນ ໃນການຮຽນຮ່ວມ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບໃນສັງຄົມ 
ແລະ ເຂົາເຈ້ົາກໍພຽງແຕ່ຕ້ອງການ ການຊ່ວຍເຫືຼອ ເພ່ືອຜັນຂະຫຍາຍຫັຼກການຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາ 
ລົງສູ່ການປະຕິບັດຕົວຈິງ. ນັກຮຽນຄູອີກຈຳນວນໜ່ຶງ ຈະເຫັນວ່າ ແນວຄວາມຄິດຂອງການເອົາເດັກ 
ແລະ ໄວໜຸ່ມສາວທັງໝົດມາຮຽນຮ່ວມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຈຳພວກທ່ີສັງຄົມເຄີຍໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ 
ໜ້ອຍໄດ້ເປັນແນວຄວາມຄິດໃໝ່ທັງໝົດ (ແລະອາດເຮັດໃຫ້ສັບສົນ ຫືຼ ຢ້ານກົວ). ຫັຼກສູດສ້າງຄູກ່ອນ 
ປະຈຳການຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ທົບທວນຄືນໃໝ່ ຫືຼ ສ້າງຂ້ຶນມາໃໝ່ ເພ່ືອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມເຊ່ືອ 
ແລະ ປະສົບການຂອງນັກກຮຽນຄູທັງໝົດ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການພິຈາລະນາ ແລະ ປ່ຽນແປງ 
ທັດສະນະຄະຕິຖ້າມີຄວາມຈຳເປັນ ແລະ ຫຼ ັງຈາກນັ ້ນກໍ ່ກ ້າວໄປສູ ່ການສ້າງທັກສະ ແລະ 
ຄວາມໝ້ັນໃຈໃນພາກປະຕິບັດ.
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ການສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ: ຫຼັກສູດ

ຂ້ໍຄວາມຂອງການສ່ົງເສີມຫັຼກສູດ 2 
“ທຸກໆຫຼັກສູດ ຫຼື ໂມດູນ ໃນການສ້າງຄູຈຳເປັນຕ້ອງສົ່ງເສີມ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ 

ຄວາມສະເໝີພາບ, ໃນການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ສິດທິມະນຸດຢ່າງຕ້ັງໜ້າ.”

 ເພ່ືອສຶກສານັກຮຽນຄູທັງໝົດ ກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ມັນຮຽກຮ້ອງໄປຫຼາຍກວ່າການ 
ຂະຫຍາຍຫັຼກສູດ/ໂມດູນຂອງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມທີ່ແຍກຕ່າງຫາກທີ່ມີຢູ່ແລ້ວນັ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະ 
ເປັນວິຊາພາກບັງຄັບກໍຍັງບ່ໍພຽງພໍ. ແນ່ນອນທ່ີສຸດແລ້ວ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມຕ້ອງໄດ້ຖືກເບ່ິງເຫັນວ່າ
ກາຍເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງການສຶກສາ, ໝາຍຄວາມວ່າ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມຈຳເປັນຕ້ອງເຊ່ືອມສານຢູ່  
ໃນທຸກອົງປະກອບຂອງການສ້າງຄູ.

 ທຸກຫັຼກສູດ ຫືຼ ໂມດູນ ຈຳເປັນຕ້ອງສ່ົງເສີມຂ້ໍຄວາມຕ່າງໆ ສຳລັບຄວາມສະເໝີພາບ 
ແລະ ການຮຽນຮ່ວມ, ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຮຽນ-ການສອນແບບຮຽນຮ່ວມຢູ່ໃນພາກປະຕິບັດ
ຕົວຈິງ. ທຸກຫັຼກສູດຈຳເປັນຕ້ອງສ່ົງເສີມ ນັກຮຽນຄູໃຫ້ພິຈາລະນາກ່ຽວກັບວ່າ ຈະເຮັດແນວໃດ 
ເພ່ືອໃຫ້ແຕ່ລະວິຊາ ຫືຼ ແຕ່ລະສະພາບການສາມາດເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນທຸກຄົນໄດ້ຮຽນຮ່ວມໂດຍບ່ໍຈຳແນກ 
ເບ້ືອງຫັຼງຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາ. ຖ້າວ່າ ຄູໄດ້ຍິນຂ້ໍຄວາມດ່ັງກ່າວນ້ັນເປັນປະຈຳ ຜ່ານທາງການຝຶກອົບຮົມ 
ມາຕ້ັງແຕ່ຕອນຕ້ົນ, ພ້ອມທັງໄດ້ເຫັນວິທີການປະຕິບັດຂອງຄູຝຶກໃນການປະຕິບັດການຮຽນຮ່ວມກ່ໍຈະ
ເປັນໂອກາດທ່ີດີ ທ່ີການປະຕິບັດການຮຽນຮ່ວມຈະກາຍມາເປັນມາດຕະຖານ, ແຕ່ບ່ໍແມ່ນຂ້ໍຍົກເວ້ັນ. 
ສະນ້ັນ ການສ້າງຄູກ່ອນປະຈຳການ ກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມຈ່ຶງມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທ່ີຈະປະສົບ
ກັບການຕ່ໍຕ້ານ ຫືຼ ມີຄວາມສົງໃສໜ້ອຍລົງ ແລະ ສ່ົງຜົນເຮັດໃຫ້ຄູທ່ີເຂ້ົາໃນອາຊີບນ້ີ ເປັນຄົນຍືດຍຸ່ນ 
ແລະ ສ້າງສັນ.

 ສ່ິງໜ່ຶງທ່ີບ່ໍສາມາດຫີຼກເວ້ັນໄດ້ ເພ່ືອບັນລຸວິທີການຝັງແໜ້ນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມຜ່ານຫັຼກສູດ
ການສ້າງຄູຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການທົບທວນຫັຼກສູດການສ້າງຢ່າງກວ້າງຂວາງຢູ່ໃນຫຼາຍປະເທດ. ນອກນ້ັນ 
ມັນຍັງຕ້ອງການໃຫ້ມີການຊຸກຍູ້ຂະໜາດໃຫຍ່ເພ່ືອສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງນັກອອກແບບຫັຼກສູດ 
ສ້າງຄູ ແລະ ຜູ້ທ່ີຈະດຳເນີນການສອນຫັຼກສູດນ້ັນ.

 ການບັນລຸລະດັບຕ່າງໆ ຂອງການປະຕິຮູບທ່ີຈຳເປັນຢູ່ໃນການພັດທະນາ ແລະ ການດຳເນີນ 
ການສິດສອນຫຼັກສູດການສ້າງຄູ ຈະບໍ່ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ໃນພຽງແຕ່ຂັ້ນຕອນດຽວທີ່ງ່າຍດາຍ 
ເທົ່ານັ້ນ.ໃນຫຼາຍສະພາບແວດລ້ອມຈຳເປັນຕ້ອງແຍກຍ່ອຍ‘ຂ້ໍຄວາມຂອງການສ່ົງເສີມຫັຼກສູດ 
2’ໃຫ້ເປັນກຸ່ມຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ, ໄລຍະສັ້ນ ແລະ ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍໄດ້. ນອກນັ້ນແລ້ວ 
ມັນຍັງມີຄວາມສຳຄັນທ່ີຈະຕ້ອງຈົດຈຳໄວ້ວ່າບັນດາເປ້ົາໝາຍຂອງການສ່ົງເສີມບ່ໍໄດ້ແຍກກັນຢູ່ຕ່າງ
ຫາກ. ມັນມີການພົວພັນກັນທ່ີສະໜິດແໜ້ນນຳກັນເຊ່ັນວ່າ ລະຫວ່າງເປ້ົາໝາຍຂອງການສ່ົງເສີມນ້ີ ກັບ 
ເປ້ົາໝາຍຕ່າງໆທ່ີໄດ້ສະເໜີໄວ້ໃນ ບັນຫາທ້າທາຍ 4 (ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງຜູ້
ສ້າງຫັຼກສູດ ແລະ ຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ). ສະນ້ັນ ການສ້າງແຜນການສ່ົງເສີມ ທ່ີມີຍຸດທະສາດ ແລະ 
ກວມລວມ ສຳລັບການປະຕິຮູບຫັຼກສູດສ້າງຄູນ້ັນ ຈ່ຶງມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍທ່ີສຸດ.
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   ປື້ມຄູ່ມືໂຄສະນາ ເຫຼັ້ມທີ  3

ບັນຫາທ້າທາຍ 2 

ການຫັນປ່ຽນຈາກການສຶກສາພິເສດໄປສູ່ຕົວແບບຂອງ 
ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມທີ່ກວ້າງຂວາງກວມລວມກວ່າເກົ່າ  
ການວິເຄາະສະພາບການ
ການປ່ຽນແປງພຽງແຕ່ພາຍນອກ 
 ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ສະຖາບັນສ້າງຄູອາດເພີ່ມຫຼັກສູດຂອງການສຶກສາ 
ຮຽນຮ່ວມໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຫຼັກສູດສ້າງຄູກ່ອນປະຈຳການແຕ່ວ່າ ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ         
ສ່ິງເຫ່ົຼານ້ີມັກຈະຖືກກ່າວເຖິງວ່າເປັນຫັຼກສູດສຳລັບການສຶກສາທ່ີມີຄວາມຕ້ອງການພິເສດ ຫືຼການສຶກສາ 
ສຳລັັບນັກຮຽນພິການ. ຫຼັກສູດນ້ີອາດປ່ຽນຊື່, ແຕ່ວ່າບໍ່ໄດ້ສ້າງທັດສະນະຂອງການສຶກສາ ຮຽນຮ່ວມ 
ໂດຍລວມ ສຳລັບນັກຮຽນທຸກຄົນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນ ປື້ມຄູ່ມື 1. ການທົບທວນ 
ການສ້າງຄູໃນຫວ່າງບໍ່ດົນມານີ້ ໂດຍອົງການອຸຍເເນັດສະໂກ ປະຈຳບາງກອກ ໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ເຫັນເຖິງ 
ການຂາດການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ທ່ີເປັນແນວຄວາມຄິດກວມລວມຢູ່ ໃນຫັຼກສູດສ້າງຄູກ່ອນປະຈຳການ5. 
ໃນບາງປະເທດ, ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນຫັຼກສູດສ້າງຄູ ແມ່ນໝາຍເຖິງຫົວຂ້ໍພິເສດ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບ 
ເດັກທ່ີມີຄວາມຕ້ອງການພິເສດ ຫືຼ ເດັກທ່ີມີພັດທະນາການຊ້າ6.

 ໂດຍສະເພາະແລ້ວປະເດັນ ກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ- ຊາຍ ແລະ ການສຶກສາ
ເປັນຫຼາຍພາສາແມ່ນບ່ໍມີໃນຫັຼກສູດຂອງແຜນງານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນຫຼາຍປະເທດ7. ຍົກຕົວຢ່າງ: 
ໃນຫຼາຍປະເທດ, ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ບ່ໍໄດ້ບັນຈຸຢູ່ໃນຫັຼກສູດຂອງສະຖາບັນສ້າງຄູຫືຼ 
ມີກໍຢູ່ພຽງແຕ່ໃນຫັຼກສູດ ສະເພາະເທ່ົານ້ັນ, ແທນທ່ີຈະບູລະນາການໄວ້ໃນຫັຼກສູດໃຫ້ກວ້າງຂວາງກວ່າ 
ເກ່ົາ8. 

 ໃນບາງກໍລະນີ, ທັງຊ່ືຂອງຫັຼກສູດ/ໂມດູນ ຫືຼ ເນ້ືອໃນ ບ່ໍມີການປ່ຽນແປງ. ການທົບທວນຄືນ 
ໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າໃນບາງປະເທດໄດ້ເປີດສອນຄູ ກ່ຽວກັບຫັຼກສູດການສຶກສາພິເສດທ່ີມີຈຸດເນ້ັນໜັກຈະ 
ແຈ້ງໃສ່ການແກ້ໄຂຄວາມບົກພ່ອງ, ແຕ່ບ່ໍໄດ້ກ່ຽວກັບ (ຫືຼ ບ່ໍມີຈຸດປະສົງກ່ຽວກັບ) ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ9.

 ບັນດາສະຖາບັນສ້າງຄູ ບ່ໍແມ່ນຈຳພວກດຽວໃນການເຮັດໃຫ້ການຕີຄວາມໝາຍທ່ີຄັບແຄບ 
ກ່ຽວກັບຄວາມພິການ/ຄວາມຕ້ອງການພິເສດຂອງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມທ່ີຍັງຝັງຢູ່ໃນຫັຼກສູດສ້າງຄູ. 
ການຕີຄວາມເຊ່ັນນ້ັນ ຍັງມີແຜ່ຫຼາຍຢູ່ໃນແຜນງານການສຶກສາ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ເອກະສານຊ້ີນຳ 
ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຂອງອົງການຈັດຕ້ັງທ່ີບ່ໍສັງກັດລັດ. ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ວິວັດທະນາການມາ

5 ໂດຍ Forgacs, ປີ 2012, ໜ້າທີ 29.
6 Ibid., ໜ້າທີ 30.
7 ອຸຍເເນັດສະໂກ້. ປີ 2012. ບົດລາຍງານກອງປະຊຸມຊ່ຽວຊານປະຈຳຂົງເຂດພາກພື້ນ: ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ໂດຍຜ່ານທາງການສຶກສາ 
ຄູທີ່ມີຄຸນນະພາບ ໃນອາຊີ-ປາຊິຟິກ. ບາງກອກ, ອຸຍແນັດສະໂກ, ໜ້າທີ23. 
8 Forgacs, ປີ 2012, ໜ້າທີ 32.
9 Ibid., ໜ້າທີ 30.
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ການສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ: ຫຼັກສູດ

ຈາກການເຄ່ືອນໄຫວ ເພ່ືອສິດທິຂອງຄົນພິການ ແລະ ທ່ີສຳຄັນແມ່ນຕ້ອງຮັກສາຈຸດເນ້ັນໜັກທ່ີຈະແຈ້ງ
ໃສ່ການສະໜັບສະໜູນນັກຮຽນພິການ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນກໍມີຄວາມສຳຄັນເຊັ ່ນກັນ 
ທ່ີບັນດາຜູ້ຕັດສິນໃຈ ແລະ ຜູ້ດຳເນີນວຽກງານ ກ່ຽວກັບການສຶກສາຕ້ອງເຂ້ົາໃຈວ່າ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ 
ເປັນຂະບວນການຂອງການ ປ່ຽນແປງທ່ີສະໜັບສະໜູນນັກຮຽນທຸກຄົນ, ບ່ໍສະເພາະແຕ່ຜູ້ທ່ີພິການເທ່ົາ
ນ້ັນ ແລະ ສ່ິງດ່ັງກ່າວນ້ີຈະຕ້ອງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຢູ່ໃນຫັຼກສູດການສຶກສາ. 

 ການທົບທວນນະໂຍບາຍ/ຍຸດທະສາດຂອງລັດຖະບານ (ລວມທັງນະໂຍບາຍ/ຍຸດທະສາດທ່ີ 
ສົນທະນາກ່ຽວກັບ ຫັຼກສູດ) ຂອງ 4 ປະເທດ ໃນອາຟິຼກາ ແລະ ໃນອາຊີ ໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າ: 
“ເອກະສານຕ່າງໆ ໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສັບສົນທ່ົວໄປລະຫວ່າງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ, ການສຶກສາ 
ແບບບູລະນາການ ແລະ ການສຶກສາພິເສດ, ພ້ອມທັງມີຄວາມເຂ້ົາໃຈຜິດວ່າການສຶກສາຮຽນຮ່ວມແມ່ນ
ເປັນແຜນງານເບ້ືອງຕ້ົນຂອງການສຶກສາສຳລັບເດັກພິການ10.” 

ການຕ້ານການປ່ຽນແປງຫັຼກສູດ 

 ວິທີການປະຕິບັດຕ່ໍກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຕ້ອງການພິເສດມັກຈະມາ
ພ້ອມກັບທັດສະນະທ່ີວ່າ ມັນເປັນຈຸດເນ້ັນໜັກ ທ່ີແຍກຕ່າງຫາກ ແລະ ສຳລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ, 
ບ່ໍແມ່ນສຳລັບຄູໝົດທຸກຄົນ: “ໂມດູນ ຫຼື ຫົວໜ່ວຍຂອງການສຶກສາພິເສດຢູ່ໃນການສ້າງຄູເບື້ອງຕົ້ນ 
ເຮັດໜ້າທີ່ ເສີມແນວຄວາມຄິດຂອງການແບ່ງແຍກ ເຊິ່ງເປັນຄຸນລັກສະນະຂອງການສຶກສາພິເສດ 
ແລະ ນຳໄປສູ່ຄວາມເຊື່ີອທີ່ວ່າ ເດັກດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຕົກຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບັນດາຜູ້ທີ່ໄດ້ 
ຜ່ານຫຼັກສູດພິເສດເທົ່ານັ້ນ11.”

 ປະເດັນກ່ຽວກັບອຳນາດສາມາດມີບົດບາດສຳຄັນໃນການຊ້ໍາເຕີມສະພາບການນ້ີ. ສະຖາບັນ 
ສ້າງຄູບາງແຫ່ງອາດຊຳນານໃນການສ້າງຄູ ສຳລັບໂຮງຮຽນພິເສດ ແລະ ສຳລັບສິດສອນເດັກພິການ. 
ການກ້າວໄປສູ່ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ໂດຍທ່ີແຕ່ລະສະຖາບັນກະກຽມຄູທຸກຄົນ ສຳລັບບັນຫາທ້າທາຍ 
ຂອງການເຮັດວຽກກັບເດັກທຸກຄົນ (ຮວມທັງ ພວກທ່ີພິການ ຫືຼ ມີຄວາມຕ້ອງການພິເສດ) 
ອາດບ່ໍເປັນທ່ີຍອມຮັບສະເໜີໄປ ແລະ ອາດຖືກເບ່ິງວ່າ ເປັນໄພຂ່ົມຂູ່ໂດຍກົງສຳລັບສະຖາບັນສ້າງຄູ/
ການສ້າງຄູຊ່ຽວຊານ ແລະ ພະນັກງານຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາ. ຖ້າວ່າ ບັນດາສະຖາບັນຊ່ຽວຊານເຫ່ົຼານ້ີມີ
ການອອກສຽງທ່ີໜັກແໜ້ນຢູ່ແລ້ວ ໃນການຊັກຈູງການຕັດສິນໃຈ ກ່ຽວກັບການສ້າງຄູໃນປະເທດຂອງ 
ພວກເຂົາເຈ້ົາ. ມັນອາດເປັນບັນຫາທ້າທາຍສະເພາະໃນການຕ່ໍຕ້ານເຫດຜົນກ່ຽວກັບການສຶກສາພິເສດ 
ເຊ່ິງອາດນຳເຂົາເຈ້ົາໄປສູ່ການດຳເນີນ ແຜນງານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມສຳລັບນັກຮຽນຄູທຸກຄົນ.

 ໃນສະຖາບັນການສ້າງຄູ ທ່ີບ່ໍສອນຫັຼກສູດການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ, ບັນດາຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ 
ອາດຕ່ໍຕ້ານຄຳແນະນຳທ່ີວ່າ ຫັຼກສູດຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ທົບທວນຄືນໃໝ່ ເພ່ືອໃຫ້ສອດ 
ຄ່ອງກັບການຕີຄວາມໝາຍຂອງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ທ່ີກວ້າງຂວາງກວ່າເກ່ົາ (ເພ່ືອຮັບເອົາຄວາມ 
ສະເໝີພາບ ລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ, ປະເດັນກ່ຽວກັບພາສາ ແລະ ສິດທິມະນຸດ ສຳລັບກຸ່ມຄົນສ່ວນນ້ອຍ) 
ເຊ່ິງພວກເຂົາເຈ້ົາອາດຮູ້ສຶກສະດວກສະບາຍຫຼາຍກວ່າກັບຫັຼກສູດທ່ີເນ້ັນ ໜັກໃສ່ຄວາມພິການ/ຄວາມ 
ຕ້ອງການພິເສດ ແລະ ອາດຮູ້ສຶກກະວົນກະວາຍໃຈໃນການຂະຫຍາຍອອກໄປ. 

10 Lewis, I. ປີ 2007.ບົດລາຍງານໃຫ້ NORAD ກ່ຽວກັບການທົບທວນເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນການ 
ສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ໃນປະເທດເນປານ, ທັນຊາເນຍ, ຫວຽດນາມ ແລະ ຊຳເບຍ. ໜ້າທີ 14. http://www.eenet.org.uk/resources/docs/
Policy_review_for_NORAD.pdf. (ເຂົ້າເບິ່ງໃນວັນທີ 4 ເມສາ 2013.)
11 EADSNE 2010. ການສ້າງຄູເພື່ອການຮຽນຮ່ວມ:  ການທົບທວນວັນນະຄະດີສາກົນ.  Odense, ອົງການເອີຣົບເພື່ອພັດທະນາ 
ຄວາມຕ້ອງການພິເສດສຳລັບການສຶກສາ, ໜ້າທີ 21 citing Florian and Rouse(2009, ໜ້າທີ 596)

http://www.eenet.org.uk/resources/docs/
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ຄຳຖາມຕ່າງໆທ່ີທ່ານສາມາດຖາມ ເພ່ືອຊ່ວຍວິເຄາະສະຖານະພາບໃນສະພາບການຂອງທ່ານ:

•   ຫຼ ັກສູດ/ໂມດູນທີ ່ຮຽກວ່າ ‘ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ’ ໄດ້ສົ ່ງການຕີຄວາມໝາຍຂອງ 
ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ໃຫ້ນັກຮຽນໝົດທຸກຄົນບໍ? ຫືຼວ່າ ສ່ີງດ່ັງກ່າວນ້ີຍັງຄົງເປັນຫັຼກສູດທ່ີ 
ເນ້ັນໜັກໃສ່ຄວາມຕ້ອງການພິເສດ/ຄວາມພິການເທ່ັານ້ັນ?

•   ມີການຮ່ວມມືກັນບໍ ລະຫວ່າງສະຖາບັນສ້າງຄູ/ຄູສອນໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ ທ່ີເປັນຊ່ຽວຊານໃນ
ການສຶກສາຂອງນັກຮຽນທ່ີມີຄວາມຕ້ອງການພິເສດ/ພິການ ແລະ ຜູ້ທ່ີຢູ່ໃນການສ້າງຄູທ່ົວໄປ? 
ຫືຼວ່າ ມີການແຂ່ງຂັນ ຫືຼ ມີຂ້ໍສົງໃສລະຫວ່າງກັນໃດບໍ?

•   ຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ ແລະ ຜູ້ທ່ີຮັບຜິດຊອບສະຖາບັນການສ້າງຄູມີທັດສະນະຄະຕິດ້ານບວກ 
ບໍ ຕ່ໍກັບການປ່ຽນແປງ ຫືຼ ມີການຕ່ໍຕ້ານບໍ ຕ່ໍກັບຄຳແນະນຳທ່ີວ່າຫັຼກສູດຂອງພວກເຂົາຈຳ 
ເປັນຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ, ປ່ຽນແປງ ຫືຼ ປ່ຽນແທນ?

ເປ້ົາໝາຍຂອງການໂຄສະນາສ່ົງເສີມ
ຂ້ໍຄວາມຂອງການສ່ົງເສີມຫັຼກສູດ 3 

“ຜູ້ສ້າງຫຼັກສູດການສ້າງຄູ/ຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກ
ເຂົາເຈົ້າ ກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການພິເສດ ແລະ ຕົວແບບຂອງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ”.

 ຄວາມເຂ້ົາໃຈທ່ີຜິດກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມແມ່ນມີຢູ່ແຜ່ຫຼາຍ ແລະ ມີຢູ່ຕ່ໍເນ່ືອງ ແລະ 
ຈະສືບຕ່ໍເປັນເຊ່ັນນ້ີ ຖ້າວ່າ ນັກຮຽນຄູໄດ້ຮັບຂ້ໍຄວາມທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງ ຫືຼ ຂ້ໍຄວາມສັບສົນ ກ່ຽວກັບ 
ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແລະ ການສຶກສາຂອງນັກຮຽນພິການ ຫືຼ ນັກຮຽນທ່ີມີຄວາມຕ້ອງການພິເສດ. 

 ສະນ້ັນ ບັນດາຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ (ແລະ ຜູ້ທ່ີສ້າງຫັຼກສູດໃຫ້ບັນດາຄູເຫ່ົຼານ້ັນນໍາໃຊ້)ຈຳເປັນຕ້ອງ
ໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມໃນຂະບວນການຂອງການສ້າງຄວາມເຂ້ົາໃຈຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ ກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ.

ຕົວຢ່າງຈາກ ສ.ປ.ປ ລາວ
ຕາຕະລາງຊ້ີໃຫ້ເຫັນຫ້ອງຮຽນຮ່ວມ ແລະ ບ່ໍແມ່ນຫ້ອງຮຽນຮ່ວມ

ການສຶກສາແບບຮຽນຮ່ວມ ບໍ່ແມ່ນການສຶກສາແບບຮຽນຮ່ວມ
-   ເດັກທຸກຄົນໄດ້ເຂ້ົາຮຽນ
-   ເດັກໄດ້ເຂ້ົາໂຮງຮຽນທ່ີຢູ່ໃກ້ຄຽງ
-   ມີການຈັດວາງຂ້ັນຮຽນຕາມອາຍຸຕາມ 

ຄວາມເໜາະສົມໃນສະພາບແວດລ້ອມ 
ຂອງສາມັນສຶກສາ

-   ເລືອກເຟ້ັນເດັກເຂ້ົາຮຽນ
-   ເດັກຖືກສ່ົງໄປຮຽນທ່ີອ່ືນ
-   ການຈັດວາງຂ້ັນຮຽນ/ອາຍຸບ່ໍເໜາະສົມໃນ

ສະພາບແວດລ້ອມຂອງສາມັນສຶກສາ
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ການສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ: ຫຼັກສູດ

-   ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອແກ່ນັກຮຽນ
-   ການສິດສອນມີລັກສະນະຕ້ັງໜ້າ, ປະດິດ 

ສ້າງ  ແລະ ຮ່ວມມື
-   ເດັກຊ່ວຍເຫືຼອເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນ
-   ມີການຈັດກຸ່ມເດັກທ່ີມີຄວາມສາມາດ 

ແຕກຕ່າງກັນ
-   ມີການປັບຫັຼກສູດ, ການປະເມີນຜົນ 

ແລະສິດສອນຢ່າງເໜາະສົມ
-   ມີຄວາມຮູ້ສຶກເປັນເຈ້ົາຂອງ
-   ນັກຮຽນທຸກຄົນໄດ້ຮຽນຫັຼກສູດພ້ືນຖານ 

ສາມັນສຶກສາ
-   ຄູສອນທ່ົວໄປ ແລະ ຄູສອນສໍາລັບ 

ການສຶກສາ  ພິເສດມີຄວາມຮັຍຜິດຊອບ
ຮ່ວມກັນໃນການ ສຶກສານັກຮຽນທຸກຄົນ

-   ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຖືເປັນຄ່ານິຍົມ
-   ເນ້ັນໃສ່ຈຸດແຂງ/ຈຸດເດ່ັນຂອງເດັກ
-   ຈັດກິດຈະກຳຮ່ວມທ່ີມີການສອນ ແລະຜົນ 

ໄດ້ຮັບແບບຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບ
-   ມີຄວາມດຸ່ນດ່ຽງກັນລະຫວ່າງຜົນໄດ້ຮັບ 

ດ້ານວິຊາການ ແລະ ສັງຄົມ

-   ນັກຮຽນບ່ໍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອ
-   ການສິດສອນແບບເມີນເສີຍ, ຊ້ໍາຊາກ 

ແລະ ບ່ໍມີສ່ວນຮ່ວມ
-   ເດັກບ່ໍຊ່ວຍເຫືຼອກັນ, ມີການແຂ່ງຂັນສູງ
-   ການຈັດກຸ່ມຂອງເດັກມີຄວາມສາມາດອັນ

ດຽວກັນ
-   ຫັຼກສູດ, ການປະເມີນຜົນ ແລະການສອນ 

ມີມາດຕະຖານດຽວ
-   ມີຄວາມຮູ້ສຶກຢາກເປັນເຈ້ົາຂອງ
-   ວາງຈຸດປະສົງເປັນລາຍບຸກຄົນບ່ໍ 

ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກສູດສາມັນສຶກສາ
-   ຄູສອນທ່ົວໄປ ແລະຄູສອນການສຶກສາ   

ພິເສດຂາດການຮ່ວມມືກັນ
-   ຄວາມຫຼາກຫຼາຍບ່ໍແມ່ນຄ່ານິຍົມ
-   ເນ້ັນໃສ່ແຕ່ຈຸດບົກຜ່ອງ ແລະຈຸດດ້ອຍ 

ຂອງເດັກ
-   ຈໍາແນກກິດຈະກໍາ ຫືຼ ສອນແບບມີຜົນໄດ້

ຮັບເປັນມາດຕະຖານດຽວ
-   ເນ້ັນໃສ່ວິຊາການດ້ານດຽວ

ສ່ິງດ່ັງກ່າວນ້ີ ອາດຮຽກຮ້ອງເຖິງ:

•   ການເຂ້ົາຮ່ວມຫຼາຍຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ (ແລະມີຄຸນນະພາບດີຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ) ໃນການຄ້ົນຄວ້າການສຶກສາ, 
ການສະໜອງປະສົບການໃໝ່ໆ ເຂ້ົາໃນຫັຼກສູດສ້າງຄູໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ;

•   ການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະຂອງຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ ໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ ແລະ 
ເຂັ້ມງວດຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ເພື່ອວ່າພວກເຂົາຈະສາມາດປັບຕົວເອງ ແລະ ດຳເນີນ 
ຫັຼກສູດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂ້ຶນ ໂດຍເນ້ັນໜັກໃສ່ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ສຳລັບນັກຮຽນຄູ 
ຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາ. 
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   ປື້ມຄູ່ມືໂຄສະນາ ເຫຼັ້ມທີ  3

ຂ້ໍຄວາມຂອງການສ່ົງເສີມຫັຼກສູດ 4 
“ບັນດາສະຖາບັນການສ້າງຄູຈຳເປັນຕ້ອງສ້າງ ຂ້ໍຜູກມັດຕ່ໍກັບນະວັດຕະກຳໃໝ່ ແລະ ການປ່ຽນແປງ 
ພາຍໃນສະຖາບັນຂອງພວກເຂົາເອງ ແລະ ສ້າງຫັຼກສູດທ່ີກວມເອົາຂ້ໍຜູກມັດເຫ່ົຼານ້ີ.”

 ການສ້າງຄູ ມີທ່າແຮງໃນການນຳພາເອົານະວັດຕະກຳໃໝ່ໆເຂົ້າມາສູ່ການສຶກສາ ແລະ 
ປະກອບແນວຄວາມຄິດ ແລະ ທັກສະໃໝ່ໆໃຫ້ຄູຮຸ້ນຕ່ໍໆໄປ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສ່ິງດ່ັງກ່າວນ້ີ ຮຽກຮ້ອງ 
ເຖິງຂ້ໍຜູກມັດໃດໜ່ຶງທ່ີຈະມີການປ່ຽນແປງພາຍໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ ເພ່ືອໃຫ້ມີນະວັດຕະກຳໃໝ່ໆໃນ 
ຫັຼກສູດສິດສອນນັກຮຽນຄູ. ການເປີດກວ້າງສູ່ການປ່ຽນແປງ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການສ່ົງເສີມ ແລະ 
ຕ້ອງແກ້ໄຂການຕ່ໍຕ້ານການປ່ຽນແປງໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ (ແຕ່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ ຢ່າງລະມັດລະວັງ).

ສ່ິງດ່ັງກ່າວນ້ີອາດຮຽກຮ້ອງເຖິງ: 
•   ການລົງທຶນໃສ່ໂອກາດທາງເລືອກໃນການຮຽນຮູ້ສຳລັບຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ ເພ່ືອຊ່ວຍພວກເຂົາ 

ເຮັດໃຫ້ຫັຼກສູດຂອງພວກເຂົາໃໝ່ ແລະ ມີນະວັດຕະກຳ;

•   ໂອກາດທ່ີດີ ສຳລັບຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ ໃນການຮຽນຮູ້ຈາກສະຖາບັນ/ປະເທດ ຂອງພວກເຂົາ 
ແລະ ໃນການສ່ົງເສີມ ໃຫ້ມີການເຈລະຈາໃນລະດັບສາກົນ ກ່ຽວກັບວິທີສັງລວມເອົາການສຶກສາ 
ຮຽນຮ່ວມ ເຂ້ົາໃນການສ້າງຄູ;

•   ການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ ເພ່ືອໃຫ້ມີປະສົບການໃໝ່ໃນການ 
ເຮັດວຽກກັບຄົນພິການ ແລະ ກຸ່ມຄົນທ່ີຫຼາກຫຼາຍເພ່ືອໃຫ້ມີຄວາມໝ້ັນໃຈຫຼາຍຂ້ຶນໃນການໃຫ້ 
ຄຳແນະນຳ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອນັກຮຽນຄູ;

•   ການຮັບຮູ້ ແລະ ກົນໄກຂອງການແລກປ່ຽນບົດຄ້ົນຄວ້າ, ຫັຼກສູດ ຫືຼ ນະວັດຕະກຳໃນການສິດສອນ 
ແລະອ່ືນໆ ຂອງຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ ໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ.

ຂ້ໍຄວາມຂອງການສ່ົງເສີມຫັຼກສູດ 5 
“ລັດຖະບານ ຈຳເປັນຕ້ອງສ້າງມາດຕະຖານ ສຳລັບການສ້າງຄູເຊິ່ງກຳນົດໃຫ້ສະຖາບັນສ້າງຄູ

ທັງໝົດ ຕ້ອງສ້າງ/ນຳໃຊ້ຫຼັກສູດທີ່ໃຫ້ການສ້າງຄູທຸກຄົນ ກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ”.

 ລັດຖະບານ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ກຳນົດຈຸດຢືນທ່ີໜັກແໜ້ນ ແລະ ຈິງຈັງໃນການຮັບປະກັນວ່າຫັຼກສູດ 
ໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ ໄດ້ສ້າງນັກຮຽນຄູທຸກຄົນໃຫ້ກຽມພ້ອມດ້ານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ຜ່ານການປະສົມ
ປະສານກັນລະຫວ່າງຂ້ໍຄວາມທ່ີຝັງແໜ້ນ ແລະ ຫັຼກສູດທ່ີລະອຽດ. ບັນດາຊ່ຽວຊານຫັຼກສູດສະເພາະ 
ດ້ານທ່ີຊ່ວຍນັກຮຽນໃຫ້ລົງເລິກໃນປະເດັນການສຶກສາ ສຳລັບເດັກພິການ, ເດັກຈາກຊົນເຜ່ົາ ແລະ 
ອ່ືນໆນ້ັນ ອາດຍັງມີສືບຕ່ໍໃນຫັຼກສູດ, ແຕ່ວ່າ ຂີດໝາຍອັນສຳຄັນ ກໍຄືວ່າການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ຕ້ອງ 
ດຳເນີນໄປໂດຍການເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງຫັຼກສູດສ້າງຄູ ສຳລັບນັກຮຽນຄູທຸກຄົນ.  

 ລັດຖະບານ ອາດຈຳເປັນຕ້ອງມີຄວາມພະຍາຍາມຫຼາຍໃນການສົ່ງເສີມ, ສະໜັບສະໜູນ 
ແລະ ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ເພື່ອໃຫ້ກຳຈຸດຢືນດັ່ງກ່າວນັ້ນໄດ້. ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເປົ້າໝາຍຂອງ 
ການສົ່ງເສີມອື່ນໆ ພວກເຮົາ ອາດຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ໄຈ້ແຍກບາດກ້າວຕ່າງໆໃຫ້ລະອຽດກວ່າເກົ່າ. 
ຍົກຕົວຢ່າງ: ໃນເບ້ືອງຕ້ົນ ພວກເຮົາອາດຈຳເປັນຕ້ອງສ່ົງເສີມພະນັກງານຂອງກະຊວງສຶກສາ ເພ່ືອສ່ົງ 
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ການສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ: ຫຼັກສູດ

ເສີມແຜນງານພັດທະນາວິຊາຊີບໃດໜຶ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ເພື່ອວ່າພວກເຂົາເຈົ້າ 
ຈະສາມາດໃຫ້ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ສຳລັບການສ້າງຫັຼກສູດ ແລະ ສາມາດຕັດສິນ 
ກ່ຽວກັບມາດຕະຖານທ່ີໄດ້ຄາດຫວັງຈາກສະຖາບັນການສ້າງຄູ.

ບັນຫາທ້າທາຍ 3
ການຮັກສາຄວາມສົມດູນລະຫວ່າງທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດ
ການວິເຄາະສະພາບການ

ຫັຼກສູດ ທ່ີມີການຮຽນທິດສະດີຫຼາຍ 
 ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ, ຫຼັກສູດການສ້າງຄູທີກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແມ່ນເປັນ 
ພາກທິດສະດີຫຼາຍ. ແນ່ນອນວ່າ ມັນເປັນສ່ິງສຳຄັນທ່ີຄູຈະຕ້ອງເຂ້ົາໃຈເຖິງທິດສະດີທ່ີຢູ່ເບ້ືອງຫັຼງຂອງ 
ແນວຄວາມຄິດໃດໜ່ຶງ. ແຕ່ວ່າ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ບ່ໍແມ່ນແນວຄວາມຄິດທ່ີງ່າຍດາຍ ແລະ 
ຄວນໃຊ້ເວລາໃນການວິເຄາະ ແລະ ພິຈາລະນາເຖິງຄວາມໝາຍດ່ັງກ່າວ ເຊ່ິງອາດແຕກຕ່າງ 
ຈາກການສຶກສາພິເສດ ແລະ ວິທີການສຶກສາອ່ືນໆ.

 ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ແນວຄວາມຄິດຂອງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ຈະມີຄວາມໝາຍຢ່າງ 
ເຕັມສ່ວນໄດ້ ກໍຕໍ ່ເມື ່ອໄດ້ສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນໃນການກະທຳຕົວຈິງ. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ, 
ໃນທົ່ວຂົງເຂດພາກພື້ນນີ້ (ແລະ ໃນທົ່ວໂລກ), ຫຼັກສູດການສ້າງຄູ ຈະໃຫ້ໂອກາດໜ້ອຍ 
ສຳລັບນັກຮຽນ ຄູໃນການສ້າງປະສົບການກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ຫຼື ໃນການປະຕິບັດວິທີການຮຽນ 
ຮ່ວມທີ່ເອົານັກຮຽນເປັນໃຈກາງ ແລະ ວິທີການທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການຮຽນ-ການສອນກ່ອນທີ່ 
ພວກເຂົາເຈົ້າຈະເລີ່ມການສິດສອນກຸ່ມນັກຮຽນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. 

 ດ່ັງທ່ີໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນບົດລາຍງາຍໃດໜ່ຶງຈາກການທົບທວນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ຂອງອົງການ 
ອຸຍເເນັດສະໂກ ປະຈຳບາງກອກ: “ຫັຼກສູດການສ້າງຄູ ປາກົດວ່າມີເນ້ືອໃນຫຼາຍແທນທ່ີຈະເນ້ັນໜັກໃສ່
ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງຄູ12”. ປະໂຫຍກດ່ັງກ່າວນ້ີ ໄດ້ມີການກ່າວຊ້ໍາຄືນຫຼາຍເທ່ືອ ໂດຍບັນ
ດາຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມກອງປະຊຸມຜູ້ຊ່ຽວຊານປະຈຳພາກພ້ືນ ອົງການອຸຍເເນັດສະໂກ (‘ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ 
ໂດຍຜ່ານການສ້າງຄູທ່ີມີຄຸນນະພາບໃນອາຊີ-ປາຊິຟິກ’ໃນເດືອນກໍລະກົດ ປີ 2012). ຍົກຕົວຢ່າງ: 
ໃນບາງປະເທດ, ໄດ້ມີການສັງເກດເຫັນວ່າ “… ມີທ່າອ່ຽງຂອງການເອົາໃຈໃສ່ຫຼາຍໂພດ 
ຕ່ໍກັບພາກທິສະດີ ໃນການສ້າງຄູສຳລັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ. ສະນ້ັນ ຈ່ຶງມີຊ່ອງຫວ່າງ ລະຫວ່າງສ່ິງທ່ີ
ຄູໃໝ່ໄດ້ຮຽນໃນຫັຼກສູດນ້ັນ ແລະ ສ່ິງທ່ີພວກເຂົາເຈ້ົາປະເຊີນໜ້າຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນ13”.

12 Forgacs, ປີ 2012, ໜ້າທີ 31 
13 Kaplan, ປີ 2012, ໜ້າທີ 17. 
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ຕົວຢ່າງຈາກ ສ.ປ.ປ ລາວ
ການປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງນັກຮຽນຄູພາຍຫັຼງຮຽນທິດສະດີແລ້ວລົງສອນຕົວຈິງ

ຮູບ: ການຮຽນພາກທິດສະດີໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ ແລະ ການລົງປະຕິບັດຕົວຈິງໃນໂຮງຮຽນອະນຸບານ
ທ້ອງຖ່ິນ

 ອີກປະເດັນໜ່ຶງ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ການສຶກສາ ແລະ ທິດສະດີສັງຄົມທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການ 
ສ້າງຄູໃນທົ່ວໂລກ ກໍຄືວ່ານັກຮຽນຄູມັກຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທີ່ດີ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ແລະ 
ປະເມີນທິດສະດີຢ່າງລະອຽດຢູ່ໃນຊີວິດ ແລະ ສະພາບການຕົວຈິງຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາ.

ນັກຮຽນຄູຍັງຂາດການຊ່ວຍເຫືຼອ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຕົວຈິງ

 ຍ້ອນວ່າ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມບ່ໍແມ່ນສ່ິງທ່ີງ່າຍດາຍ ຫືຼ ຕາຍຕົວ ແຕ່ວ່າເປັນຂ້ັນຕອນທ່ີຕ່ໍ 
ເນື່ອງຂອງການປ່ຽນແປງ ແລະ ການປັບປຸງ, ຜູ້ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແມ່ນບໍ່ຈຳເປັນວ່າ ຈະຕ້ອງເປັນ 
ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມທ່ີຮູ້ເຮັດທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງ ຢ່າງຈະແຈ້ງ. ແຕ່ວ່າ ພວກເຂົາຈຳເປັນ
ຕ້ອງເກ່ັງໃນການຊອກຫາ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາສະເພາະເຈາະຈົງໃນເວລາທ່ີເກີດບັນຫານ້ັນຂ້ຶນ ແລະ 
ຮັບຮູ້ເຖິງການປະຕິບັດທ່ີດີ ທ່ີສາມາດສານຕ່ໍໄດ້. 

 ການແກ້ໄຂບັນຫາ ບ່ໍແມ່ນບາງສ່ິງບາງຢ່າງທ່ີສາມາດສອນພຽງແຕ່ຜ່ານການບັນຍາຍ ແລະ 
ການອ່ານປ້ືມເທ່ົານ້ັນ. ແຕ່ມັນຍັງເປັນທັກສະອັນໜ່ຶງທ່ີຈຳເປັນຕ້ອງສ້າງຂ້ຶນມາ ແລະ ປັບປ່ຽນໂດຍ 
ຜ່ານທາງການປະຕິບັດ. ຫັຼກສູດສ້າງຄູ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ, ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວ 
ມັກຈະບ່ໍໃຫ້ໂອກາດພຽງພໍໃນພາກປະຕິບັດ ສຳລັບນັກຮຽນຄູໃນການສັງເກດການ ແລະ ການຊອກຫາ 
ປະສົບການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ. ການຮຽນທ່ີອີງຕາມພາກປະຕິບັດນ້ັນອາດຖືວ່າເປັນເປືອກນອກຂອງຫັຼກສູດ 
ການສ້າງຄູ (ທ່ີອີງຕາມພາກທິດສະດີ) ແລະ ອາດປະກອບສ່ວນໄດ້ຫຼາຍໃຫ້ ເຄຼດິດ ຫືຼ ຄະແນນສຸດທ້າຍ 
ຂອງນັກຮຽນຄູ (ເຊ່ິງສ່ວນຫຼາຍແລ້ວມັກຈະກຳນົດຈາກການສອບເສັງພາກຂຽນ).

 ບັນດາແຜນງານໃນເບື້ອງຕົ້ນນັ້ນ ອາດບໍ່ໃຫ້ຄຳແນະນຳພາກປະຕິບັດທີ່ພຽງພໍ ສຳລັບ 
ນັກຮຽນຄູ ກ່ຽວກັບການຊອກໃຫ້ເຫັນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຄວາມຕ້ອງການຮຽນຮູ້ ແລະ 
ຈຸດເເຂງຂອງເດັກແຕ່ລະຄົນ. ອາດມີຫຼັກສູດພິເສດ ກ່ຽວກັບ ເຕັກນິກໃນການຊອກໃຫ້ເຫັນ ແລະ 
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ການສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ: ຫຼັກສູດ

ສະໜັບສະໜູນນັກຮຽນພິການ (ບາງເທ່ືອ ອາດເປັນຫັຼກສູດທ່ີມີພຽງແຕ່ນັກຮຽນຄູຜູ້ທ່ີຕ້ອງການເຮັດວຽກ 
ໃນການສຶກສາພິເສດ ຫືຼ ໂຮງຮຽນພິເສດເທ່ົານ້ັນ ທ່ີຮຽນຫັຼກສູດນ້ີ); ແຕ່ວ່າ ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໜ້ອຍຕ່ໍ 
ກັບການສ້າງຄູ ເພ່ືອໃຫ້ສາມາດຊອກໃຫ້ເຫັນ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການຮຽນຮູ້ຂອງບຸກຄົນຕ່າງໆ 
ໃນກຸ່ມນັກຮຽນທ່ີມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ. 

 ການແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງມີປະສິດທິພາບນ້ັນ ແມ່ນຂ້ຶນກັບຄວາມສາມາດຂອງນັກຮຽນຄູໃນການ
ຄ້ົນຄິດວິຈານ ແລະ ການສ່ອງແສງຄືນ  ກ່ຽວກັບສະພາບການຂອງສັງຄົມກໍຄືສະພາບການຂອງການ 
ສຶກສາ ທ່ີພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ອາໃສ ແລະ ໄດ້ເຮັດວຽກ. ນອກນ້ັນ ມັນຍັງຂ້ຶນກັບພາລະບົດບາດ ແລະ 
ການປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງເຂົາເຈ້ົາຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມນ້ັນໆ.

ການສິດສອນ ບ່ໍໄດ້ປະຕິບັດຕາມຫັຼກສູດ

 ວິທີທາງທ່ີດີທ່ີສຸດໃນການຮຽນ ກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແມ່ນການສ້າງປະສົບການ 
ຈາກການສຶກສາດ່ັງກ່າວເອງ. ແຕ່ວ່າ ນັກຮຽນຄູມັກຈະໄດ້ຮຽນ ກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ໂດຍນຳໃຊ້
ວິທີການສິດສອນທ່ີໄກຈາກການຮຽນຮ່ວມ (ເຊ່ັນວ່າ ໂດຍຜ່ານທາງ ການບັນຍາຍທ່ີເອົາຄູເປັນໃຈກາງ). 
ຫັຼກສູດການສ້າງຄູອາດປະກອບມີຂ້ໍຄວາມທ່ີເໝາະສົມ ກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ, ແຕ່ວ່າ ຮູບການ 
ໃນການສິດສອນເນ້ືອໃນຂອງຫັຼກສູດນ້ີ ບ່ໍແມ່ນການຮຽນຮ່ວມ ຫືຼ ບ່ໍໄດ້ເອົານັກຮຽນເປັນໃຈກາງ. 
ຫຼັກສູດນີ້ອາດຖືກອອກແບບ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ຫຼື ໄດ້ຮັບ 
ໂອກາດໃນການສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນເຖິງ ວິທີການຮຽນ - ການສອນ ແລະ ການຮຽນຮ່ວມ 
ຫຼື ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ການຮຽນພາກປະຕິບັດຢູ່ໃນກຸ່ມຂອງນັກຮຽນຄູເອງ. ເຖິງວ່າ 
ຫັຼກສູດໄດ້ໃຫ້ໂອກາດໃນການສະແດງອອກ ແລະ ໃນການຮຽນຮູ້ຜ່ານພາກປະຕິບັດແລ້ວ ແຕ່ກ່ໍອາດຈະ 
ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງທ່ີຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ ອາດຂາດປະສົບການ ແລະ ທັກສະທ່ີຕ້ອງການ ເພ່ືອ 
ປະຕິບັດຫຼັກສູດຕາມທິດທາງການຮຽນຮ່ວມ. ສ່ວນໜຶ່ງກໍຍ້ອນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າອາດຈະເຫີນຫ່າງ
ຈາກ ຕົວຈິງຂອງການສຶກສາຢູ່ໃນຂ້ັນພ້ຶນຖານ. 

ຕົວຢ່າງຈາກ ສ.ປ.ປ ລາວ

ການປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງນັກຮຽນຄູພາຍຫັຼງຮຽນທິດສະດີແລ້ວລົງສອນຕົວຈິງ

ສະພາບແວດລ້ອມ ຫ້ອງຮຽນແບບເກົ່າ ຫ້ອງຮຽນຮ່ວມ ແລະ ເປັນມິດໃນ 
ການຮຽນຮູ້

ການພົວພັນ ຄູເວົ້າກັບນັກຮຽນແບບ 
ປິ່ນຫຼັງໃສ່ກັນ

ເປັນມິດ ແລະ ອົບອຸ່ນ. ຄູນັ່ງຂ້າງໆ 
ແລະ ຍີ້ມແຍ້ມກັບເດັກທີ່ມີບັນຫາດ້ານ 
ການໄດ້ຍິນ. ອາດຈະມີຜູ້ປົກຄອງທີ່
ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຄູ, ຊົມເຊີຍເດັກ ແລະ 
ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກຜູ້ອື່ນໆ.
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ມີໃຜຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນ ຄູກໍຄືເດັກນັກຮຽນມີຄວາມ
ສາມາດທີ່ຄ້າຍຄືກັນ

ຄູ, ນັກຮຽນທີ່ມີພື້ນຖານ ແລະ ຄວາມ 
ສາມາດແຕກຕ່າງຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຜູ້ອື່ນໆ 
ຊົມເຊີຍຜູ້ປົກຄອງທີ່ມາຊ່ວຍເຫຼືອ

ການຈັດບ່ອນນັ່ງ ມີການຈັດບ່ອນນັ່ງເໝືອ
ນກັນກັບທຸກຫ້ອງຮຽນ  
(ເດັກທຸກຄົນນ່ັງເປັນແຖວ, 
ເດັກຍິງ ແລະ ນ່ັງແຍກ 
ກັນຢູ່ຄົນລະຝ່າຍ)

ການຈັດບ່ອນນ່ັງມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ 
ເຊັ່ນ: ເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍໄດ້ຢູ່ພື້ນຫ້ອງ 
ຮ່ວມກັນເປັນສອງວົງ ຫຼື ນັ່ງຮ່ວມໂຕະດຽວ 
ກັນ

ສື່ອຸປະກອນການສອນ ປື້ມຕຳລາແບບຮຽນ, 
ປື້ມບົດເຝຶກຫັດ, 
ກະດານນ້ອຍ ມີແຕ່ຄູ ຫຼື 
ນັກຮຽນບາງຄົນ

ສ່ືອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນມີຫຼາກ 
ຫຼາຍສຳລັບເດັກທຸກຄົນ ເຊັ່ນ: ສື່ການ 
ສອນຄະນິດສາດທ່ີເຮັດຈາກໜັງສືພິມເກ່ົາ 
ຫຼື ແຜ່ນໂປດສະເຕີ ແລະ ຕຸກກະຕາສຳລັບ 
ຮຽນວິຊາພາສາ.

ຊັບພະຍາກອນ ຄູມີປະຕິສຳພັນກັບເດັກ 
ໂດຍປາສະຈາກການໃຊ ້
ສື່ການສອນເພີ່ມໃດໆ.

ຄູວາງແຜນການສອນລ່ວງໜ້າ ເພື່ອຈະ 
ສອນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເດັກມີສ່ວນຮ່ວມໃນ 
ການນຳເອົາສ່ືການຮຽນ-ການສອນມາໃຊ້ 
ໃນຫ້ອງຮຽນ ແລະ ສື່ເຫຼົ່ານີ້ກໍບ່ໍໄດ້ເສຍຄ່າ 
ໃຊ້ຈ່າຍຫຍັງ.

ການປະເມີນຜົນ ໃຊ້ຂໍ້ສອບແບບຂຽນທີ່ 
ເປັນມາດຕະຖານ

ມີການປະເມີນຕົວຈິງ; ມີການສັງເກດ; 
ມີຕົວຢ່າງ ຜົນງານຂອງເດັກຕະຫຼອດເວ 
ລາເຊັ່ນ: ປື້ມບັນທຶກຜົນງານ (Portfolio)

 ນອກຈາກນັ ້ນແລ້ວ, ບັນດາກົນໄກອື ່ນໆ ເພື ່ອປະເມີນຄວາມກ້າວໜ້າຂອງນັກຮຽນຄູ 
ໂດຍຜ່ານທາງຫັຼກສູດນ້ັນ ອາດຈຳກັດຢູ່ພຽງແຕ່ການສອບເສັງ, ການຂຽນເອກະສານ ແລະ ອ່ືນໆ. 
ສ່ິງດ່ັງກ່າວນ້ີ ບ່ໍພຽງແຕ່ຂັດກັບຫັຼກການຂອງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ທ່ີສອນໄປນ້ັນເທ່ົານ້ັນ, ແຕ່ຍັງອາດ 
ໄປໃນທາງການວັດແທກຄວາມສາມາດໃນການໃຫ້ເຫດຜົນດ້ານທິດສະດີຫຼາຍກວ່າ ໂດຍບ່ໍມີການປະ 
ເມີນຄວາມສາມາດຂອງນັກຮຽນໃນການສິດສອນແບບການຮຽນຮ່ວມ.

(ພວກເຮົາຈະສຶກສາລາຍລະອຽດເພ້ີມຕ່ືມ ກ່ຽວກັບປະເດັນຂອງວິທີສິດສອນໃນການສ້າງຄູໃນ ປ້ືມຄູ່ມື 5).

ຄຳຖາມຕ່າງໆ ທ່ີທ່ານສາມາດຖາມ ເພ່ືອຊ່ວຍວິເຄາະສະຖານະພາບ ໃນສະພາບການຂອງທ່ານ: 

•   ນັກຮຽນຄູ ໃຊ້ເວລາຫຼາຍເທ່ົາໃດ (ຫືຼ ມີອັດຕາສ່ວນຂອງເວລາຫຼາຍເທ່ົາໃດ) ໃນການຮຽນທິດສະດີ, 
ໃນການສັງເກດ ຄູຄົນອື່ນໆ/ນັກຮຽນນຳກັນ ຫຼື ໃນການຝຶກຫັດການສິດສອນໃນຫ້ອງຮຽນ 
ຈຳລອງ ຫືຼ ໃນຫ້ອງຮຽນແທ້?
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ການສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ: ຫຼັກສູດ

•   ພາກປະຕິບັດ ໃນຫ້ອງຮຽນ/ໂຮງຮຽນ ໄດ້ເປັນສ່ວນໜ່ຶງ ຫືຼ ເປັນພາກບັງຄັບຂອງຫັຼກສູດບໍ?
•   ການປະເມີນ ການຮຽນຮູ້ທ່ີອີງໃສພາກປະຕິບັດໄດ້ດຳເນີນໄປຄືແນວໃດ ແລະ ມີນ້ໍາໜັກ 

ເທ່ົາກັບການ    ປະເມີນການຮຽນຮູ້ທ່ີອີງຕາມພາກທິດສະດີບ່ໍ ໃນຫັຼກສູດນ້ັນ?
•   ຫັຼກສູດນ້ີໄດ້ເນ້ັນໜັກໃສ່ ການຝຶກຫັດຄ້ົນຄິດ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາ ຫຼາຍເທ່ົາໃດ 

ທ່ີກົງກັນຂ້າມກັບ ການຮຽນຮູ້ເອົາຄວາມຈິງ ແບບດ່ັງເດີມ? 
•   ຫັຼກສູດນ້ີໄດ້ສ່ົງເສີມການພັດທະນາ ການແກ້ໄຂບັນຫາ ໃນກຸ່ມນັກຮຽນຄູແນວໃດ?

ກໍລະນີສຶກສາ ຈາກ ສ.ປ.ປ ລາວ
ຫົວຂ້ໍ: ການຮຽນທິດສະດີຄຽງຄູ່ກັບພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມຂອງ ວິທະຍາ 
ໄລຄູດົງຄໍາຊ້າງ

 ວິຊາວິທີສອນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແມ່ນວິຊາໜຶ່ງທີ່ນອນຢູ່ໃນຫຼັກສູດການສອນຂອງ 
ວິທະຍາໄລຄູສາຍຄູອະນຸບານ ແລະປະຖົມ. ດັ່ງນັ້ນ, ວິທະຍາໄລຄູດົງຄຳຊ້າງ ກໍແມ່ນວິທະຍາໄລ
ຄູແຫ່ງໜ່ຶງທ່ີນອນໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ 08 ແຫ່ງຂອງ ສ.ປ.ປ ລາວ ທ່ີໄດ້ປະຕິບັດຕາມຫັຼກສູດຂອງ 
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກຳນົດໃຫ້ ເພື່ອປະຕິບັດຕາມແຜນການຂອງການສຶກສາໃນ 
ໄລຍະໃໝ່ທ່ີວ່າ: ຮຽນທິດສະດີຕ້ອງຄຽງຄູ່ກັບພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ. ສະນ້ັນ, ການສອນວິຊາວິທິສອນ 
ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມຢູ່ ວິທະຍາໄລຄູດົງຄຳຊ້າງ ຫັຼງຈາກການຮຽນທິດສະດີແລ້ວກ່ໍມີການນຳພາລົງປະ
ຕິບັດຕົວຈິງດ່ັງນ້ີ:

 ການສອນວິຊາວິທີການສຶກສາຮຽນຮ່ວມຢູ່ທ່ີ ວິທະຍາໄລຄູດົງຄຳຊ້າງ, ເມ່ືອຮຽນທິດສະດີ
ແລ້ວອາທິດສຸດທ້າຍຂອງການຮຽນ ໄດ້ນຳພານັກຮຽນໄປທັດສະນະສຶກສາ ເພ່ືອແລກປ່ຽນບົດຮຽນ 
ກ່ຽວກັບການຈັດການຮຽນ-ການສອນຢູ່ໂຮງຮຽນອະນຸບານ-ປະຖົມທ່ີມີເດັກພິການຮຽນຮ່ວມນຳກ່ອນຈະ
ລົງທັດສະນະສຶກສາ. ຄູຜູ້ທ່ີສອນວິຊາການສຶກສາຮຽນຮ່ວມກໍໄດ້ແນະນຳການເກັບກຳຂ້ໍມູນໃນການລົງສັງ
ເກດການສອນໂຮງຮຽນທ່ີລົງຜ່ານມາ: ສາຍຄູອະນຸບານ ແມ່ນຈັດໃຫ້ລົງທ່ີ ໂຮງຮຽນອະນູບານດົງໂດກ, 
ສາຍຄູປະຖົມຈັດໃຫ້ລົງຢູ່ທ່ີ ໂຮງຮຽນປະຖົມສະພານທອງເໜືອ, ໂຮງຮຽນປະຖົມໂພນໄຊ ແລະ 
ໂຮງຮຽນປະຖົມມີໄຊ. ພາຍຫຼັງທັດສະນະສຶກສາແລ້ວ ນັກຮຽນໄດ້ຂຽນບົດລາຍງານຕາມຂໍ້ມູນ
ທີ່ໄດ້ ຈາກການໄປທັດສະນະສຶກສາແລກປ່ຽນ. ການຮຽນ-ການສອນໃນວິທະຍາໄລຄູໃນບາງ 
ວິຊາຂອງນັກຮຽນຄູພິການ ເມ່ືອຮຽນທິດສະດີແລ້ວ ກໍລົງປະຕິບັດຕົວຈິງຄືກັນກັບນັກຮຽນປົກກະຕິ 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນວິຊາຝຶກປະສົບການ ແລະ ວິຊາຝຶກຫັດວິຊາຊີບຄູ ເຊ່ັນ: ເວລາຝຶກປະສົບການ 
ແລະ ຝຶກຫັດ ນັກຮຽນຄູພິການ ແມ່ນລົງຢູ່ສູນການແພດໜ້າທ່ີການ ແລະ ສູນປ່ິນປົວຕາທ່ົງປ່ົງ.

 ການຮຽນທິດສະດີໄປຄຽງຄູ່ກັບພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ແມ່ນເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນມີຄວາມຮູ້ຄວາມເຂ້ົາ
ໃຈເລິກເຊ່ິງຂ້ຶນຕ່ືມ ເພາະນັກຮຽນຈະໄດ້ສຳພັດ ແລະ ໄດ້ເຫັນບົດຮຽນຕົວຈິງ. ສະນ້ັນ, ວິຊາວິທີສອນ 
ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມກໍແມ່ນວິຊາໜ່ຶງທ່ີຮຽນພາກທິດສະດີໄປຄຽງຄູ່ກັບພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ, ນັກຮຽນໄດ້ 
ພົບເຫັນບົດຮຽນຕົວຈິງກ່ຽວກັບການຈັດກິດຈະກຳການຮຽນ-ການສອນຫ້ອງຮຽນທ່ີມີເດັກພິການ ແລະ 
ເດັກປົກກະຕິຮຽນຮ່ວມກັນ ເພ່ືອນຳເອົາບົດຮຽນໄປປະຕິບັດຕົວຈິງຢູ່ໃນແຕ່ລະທ້ອງຖ່ິນໃຫ້ເໝາະສົມກັບ
ສະພາບຕົວຈິງ.
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ເປ້ົາໝາຍຂອງການໂຄສະນາສ່ົງເສີມ
ຂ້ໍຄວາມຂອງການສ່ົງເສີມຫັຼກສູດ 6

“ຫຼັກສູດສ້າງຄູຕ້ອງໄດ້ເນ້ັນໜັກໃສ່ການຮຽນຮູ້ທ່ີອີງຕາມພາກປະຕິບັດຫຼາຍກວ່າເກ່ົາ.”

 ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມກໍເຊ່ັນດຽວກັນກັບລັກສະນະການສອນທ່ີດີແມ່ນບ່ໍສາມາດສິດສອນໄດ້ 
ຢ່າງມີປະສິດທິພາບໂດຍ ຜ່ານທາງວິທີການທ່ີອີງຕາມພາກທິດສະດີພຽງຢ່າງດຽວເທ່ົານ້ັນ.

 ສະນ້ັນ ຫັຼກສູດສ້າງຄູຈຳເປັນຕ້ອງອອກແບບ ແລະ ດຳເນີນການສິດສອນ ເພ່ືອໃຫ້ສາມາດ
ຊ່ວຍນັກຮຽນຄູທາງດ້ານ:
•   ການສັງເກດ ແລະ ການສົນທະນາກັບຄູຜູ້ທ່ີມີປະສົບການ ແລະ ພິຈາລະນາກ່ຽວກັບ ປະເດັນ 

ຂອງການຮຽນຮ່ວມ ແລະ ການແຍກຮຽນທ່ີໄດ້ຈາກການສັງເກດການ ແລະ ການສົນທະນານ້ັນ. 
ຈຳເປັນຕ້ອງຊອກຫາຄູຜູ້ທ່ີມີປະສົບການ ທັງເປັນຜູ້ທ່ີ ຮູ້ພາກປະຕິບັດເປັນຢ່າງດີ ເພ່ືອໃຫ້ການ 
ສາທິດ ແລະ ແລກປ່ຽນປະສົບການໃນເລ່ືອງຕ່າງໆທ່ີເປັນປະໂຫຍດ. ບັນດາຄູເຫ່ົຼານ້ີ ອາດຕ້ອງການ 
ການຊ່ວຍເຫືຼອເບ້ືອງຕ້ົນໃນການຄ້ົນຄິດວ່າ ຈະແລກປ່ຽນປະສົບການໃດ ຫືຼ ຈະນຳໃຊ້ວິທີການ
ໃດເພ່ືອໃຫ້ການສາທິດ;

•   ການດຳເນີນພາກປະຕິບັດການສິດສອນໂດຍມີຈຸດເນ້ັນໜັກໃສ່ການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງ 
ການຂອງກຸ່ມນັກຮຽນທ່ີຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ການສ້າງທັກສະຂອງການແກ້ໄຂບັນຫາ. ໃນກໍລະນີທ່ີເກີດ
ມີບັນຫາທ້າທາຍໃນການດຳເນີນພາກປະຕິບັດການສິດສອນ, ຫັຼກສູດນ້ີຕ້ອງໄດ້ສ້າງຂ້ຶນຕາມ 
ປະສົບການປະຕິບັດຕົວຈິງທ່ີຈຳລອງຂ້ຶນ, ຕາມການຮຽນຮູ້ທ່ີອີງໃສ່ວິດີໂອ ແລະ ໂອກາດອ່ືນໆ 
ເພ່ືອຮຽນຮູ້ເອົາທັກສະສຳຄັນໃນສະຖານທ່ີອ່ືນໆ (ເຊ່ັນວ່າ: ການຮຽນຮູ້ເພ່ືອເຮັດວຽກກັບຄົນ
ພິການ ໂດຍຜ່ານໂຄງການສິລະປະແບບສ້າງສັນ, ໃຫ້ເບ່ິງຕົວຢ່າງຈາກປະເທດກຳປູເຈຍ 
ໃນໜ້າຕ່ໍໄປ);

•   ການສັງເກດເຊ່ິງກັນແລະກັນ ໃນລະຫວ່າງການລົງຝຶກຫັດສິດສອນ ແລະ ພິຈາລະນາລະອຽດ 
ວ່າສິ່ງໃດເປັນການຮຽນຮ່ວມ/ສິ່ງໃດຍັງສາມາດເຮັດໄດ້ຕື່ມອີກ ເພື່ອໃຫ້ເປັນການຮຽນຮ່ວມ 
ແລະ ເປັນເພ່ືອນມິດໃນການຮຽນຮູ້

•   ການເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການວິໄຈພາກປະຕິບັດ ກ່ຽວກັບປະເດັນຕ່າງໆ ຂອງການຮຽນຮ່ວມ 
ແລະ ການແຍກຮຽນ, ພ້ອມທັງຊ່ວຍເຫືຼອນັກຮຽນຄູໃຫ້ມີທັກສະພາກປະຕິບັດທ່ີຈະເປັນປະໂຫຍດ
ໃນເວລາທ່ີພວກເຂົາເຈ້ົາເລ້ີມເຮັດວຽກ ແລະ ປະກອບຄຳຄິດເຫັນເຂ້ົາໃນການ ຄ້ົນຄວ້າຫັຼກສູດ
ຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາ. 

ຂ້ໍຄວາມຂອງການສ່ົງເສີມຫັຼກສູດ 7 
“ຫຼັກສູດສ້າງຄູຈຳເປັນຕ້ອງຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນຄູສາມາດເຂ້ົາເຖິງການເຊື່ອມຕ່ໍກັນ ລະຫວ່າງທິດສະ

ດີຂອງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແລະ ຄວາມເປັນຈິງຂອງການສິດສອນນຳ.”

 ຫັຼກສູດຈຳເປັນຕ້ອງມີຈຸດເນ້ັນທ່ີໜັກແໜ້ນກວ່າເກ່ົາໃສ່ການຊ່ວຍເຫືຼອນັກຮຽນຄູໃຫ້ເຫັນ ແລະ 
ເຂ້ົາໃຈເຖິງ ການເຊ່ືອມຕ່ໍກັນ ລະຫວ່າງທິດສະດີຂອງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແລະ ຄວາມຈິງຂອງ 
ສ່ິງທ່ີເກີດຂ້ຶນໃນໂຮງຮຽນ/ຫ້ອງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນ.  ມັນບ່ໍພຽງພໍທ່ີຈະມີແຕ່ ພາກທິດສະດີ ແລະ 
ພາກປະຕິບັດທ່ີແຍກກັນເທ່ົານ້ັນແຕ່ທັງສອງປະເພດຂອງການຮຽນຮູ້ນີ ້ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ໄປຄຽງຄູ່ກັນ. 
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ການສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ: ຫຼັກສູດ

ນັກຮຽນຄູຈຳເປັນຕ້ອງເຂ້ົາໃຈ ແລະ ເຫັນດ້ວຍຕາ ກ່ຽວກັບການນຳເອົາທິດສະດີລົງສູ່ຕົວຈິງ ແລະ 
ສາມາດວິເຄາະປະສົບການພາກປະຕິບັດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບ ທິດສະດີທ່ີພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຮຽນມາ.

 ທ້າຍສຸດແລ້ວ ວິທີການສິດສອນ ແລະ ວິທີອຳນວຍຄວາມສະດວກທ່ີບັນດາຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ 
ນຳໃຊ້ເພ່ືອສອນຫັຼກສູດນ້ັນ ຈຳເປັນຕ້ອງເປັນການຮຽນຮ່ວມ ແລະ ເອົານັກຮຽນເປັນໃຈກາງ  ເຊ່ີງພວກເຂົາເຈ້ົາ
ຈະສຶກສາລາຍລະອຽດເພ້ີມຕ່ືມຂອງວິທີການນ້ີໃນ ປ້ືມຄູ່ມື 5.

ຕົວຢ່າງ ຈາກ ສ.ປ.ປ ລາວ
ຫົວຂ້ໍ: ການຊ່ວຍເຫືຼອເດັກພິການທາງດ້ານຮ່າງກາຍ

 ເດັກທ່ີມີຄວາມຕ້ອງການດ້ານຮ່າງກາຍໂດຍປົກກະຕິຈະບ່ໍມີຄວາມຕ້ອງການພິເສດໃນການ 
ຮຽນຮູ້ເຂົາເຈົ ້າພຽງແຕ່ຕ້ອງການເຂົ້າເຖິງໂຮງຮຽນ ແລະ ຫ້ອງຮຽນບາງຄັ້ງຄາວເຂົາເຈົ ້າຕ້ອງ
ການອຸປະກອນຊ່ວຍໃນການເຄ່ືອນໄຫວໄປມາ, ການຂຽນ ແລະ ການອ່ານ, ໄປຄຽງຄູ່ກັບຄວາມພິການ 
ດ້ານຮ່າງກາຍນັ້ນຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນດ້ານອື່ນໆອີກ ທີ່ຄູຢູ່ໃນໂຮງຮຽນຕ້ອງໄດ້ຜ່ານຜ່າເຊັ່ນ ການ 
ເຢາະເຍ້ີຍ ແລະ ຂ່ົມເຫັງ, ພ້ອມນ້ັນໂຮງຮຽນຕ້ອງປັບສະພາບແວດລ້ອມ ເພ່ືອເອ້ືອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການ 
ຮຽນຮ່ວມ ໂດຍສະເພາະຜູ້ພິການດ້ານຮ່າງກາຍຕ້ອງຈັດໃຫ້ຮຽນຢູ່ຊັ ້ນທີ 1, ສ້າງທາງລາດ 
ເພ່ືອໃຫ້ເຂ້ົາເຖິງອາ ຄານຕ່າງໆໄດ້ສະດວກ, ອາດເຮັດຂ້ຶນດ້ວຍການຊ່ວຍເຫືຼອຂອງຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖ່ິນ.

              

ຮູບ: ການຮຽນຮ່ວມລະຫວ່າງເດັກພິການ ແລະບ່ໍພິການ 
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ຕົວຢ່າງຈາກປະເທດກຳປູເຈຍ
ການຮ່ວມງານຢ່າງສ້າງສັນ ເພ່ືອນຳເອົາອົງປະກອບພາກປະຕິບັດ ເຂ້ົາສູ່ການສ້າງຄູ 
ກ່ອນປະຈຳການ
 ການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງອົງການຈັດຕ້ັງທ່ີບ່ໍສັງກັດລັດ ຊ່ືວ່າ Epic Arts ແລະ ວິທະຍາໄລສ້າງຄູໃດໜ່ຶງ 
ໃນແຂວງກຳປົດ (Kampot) ປະເທດກໍາປູເຈຍ, ມີຈຸດປະສົງເພ່ືອຊ່ວຍນັກຮຽນຄູໃຫ້ມີຄວາມເຂ້ົາໃຈ
ດີຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນພິການໄດ້ມີ ການພົວພັນກັບນັກຮຽນພິການ ແລະ ໄດ້ມີຄວາມເຫັນໃຈ
ຜູ້ອ່ືນຢູ່ໃນປະສົບການຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາ. ສ່ິງດ່ັງກ່າວນ້ີຍັງໄດ້ໃຫ້ໂອກາດແກ່ພວກເຂົາເຈ້ົາໃນການຮຽນ
ຮູ້ເກມ ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ທ່ີອາດນຳໃຊ້ໄດ້ໃນຫ້ອງຮຽນ ເພ່ືອໃຫ້ກວມເອົານັກຮຽນທຸກຄົນ.

 ວິທະຍາໄລນ້ີ ໄດ້ຮູ້ວ່າອົງການ Epic Arts ເປັນອົງການທ່ີສ້າງລະຄອນ ກ່ຽວກັບຄວາມພິການ 
ໃນຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ. ຮອງຜູ້ອຳນວຍການຂອງວິທະຍາໄລນ້ີ ໄດ້ເປັນທ່ີປຶກສາອາສາສະໝັກດ້ານການ
ສຶກສາຂອງ VSO ເຊ່ິງໄດ້ຖືກຈັດສ່ົງໄປປະຈຳຢູ່ວິທະຍາໄລ ແລະ ພະນັກງານຂອງອົງການ Epic 
Arts ກໍໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັັນກ່ຽວກັບແຜນງານໃດໜ່ຶງສຳລັບນັກຮຽນຄູ.

 ມັນບ່ໍແມ່ນເລ້ືອງງ່າຍເລີຍສຳລັບວິທະຍາໄລ ຫືຼ ສຳລັບອົງການຈັດຕ້ັງທ່ີບ່ໍສັງກັດລັດ ໃນການ 
ຊອກຫາເວລາສຳລັບກິດຈະກຳດ່ັງກ່າວ ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາເຈ້ົາມີວຽກໜັກຢູ່ແລ້ວ. ແຕ່ວ່າ ພວກເຂົາ 
ເຈ້ົາກໍຍັງສາມາດຈັດຫາເວລາໃຫ້ນັກຮຽນຄູ ປີໜ່ຶງ ແລະ ປີສອງ ໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມໃນກິດຈະກຳເປັນເວລາເຄ່ິງມ້ື 
ເພ່ືອໃຫ້ມີປະສົບການໃນການເຮັດວຽກກັບນັກຮຽນພິການ ເຊ່ິງໃນຕ່ໍມາພວກເຂົາສາມາດອີງໃlສ່ປະສົບການນ້ີ
ໃນເວລາຕັດສິນໃຈຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນ. 

 ແບບຟອມສອບຖາມກ່ອນ ແລະ ຫຼ ັງການຝຶກອົບຮົມ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນຄູ 
ສາມາດປຽບທຽບທັດສະນະຄະຕິການຮຽນຮູ້ ແລະ ການປ່ຽນແປງທ່ີເກີດຂ້ຶນພາຍຫັຼງທ່ີໄດ້ເຮັດ 
ກິດຈະກຳພາກປະຕິບັດ ໄລຍະສ້ັນໆນ້ີຮ່ວມກັບນັກຮຽນພິການ. ພວກເຂົາໄດ້ສັງເກດເຫັນຄວາມ
ເປັນຈິງອັນໃໝ່ທ່ີນັກຮຽນພິການມັກຈະປະສົົບໃນບັນຫາສັງຄົມ (ເຊ່ັນ:  ການຖືກຂ່ົມເຫັງ) ແລະ 
ບັນຫາໃນການສຶກສາກ່ໍເຊ່ັນດຽວກັນ. ພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ມີແນວຄວາມຄິດໃໝ່ ກ່ຽວກັບວ່າຈະເຮັດ
ແນວໃດໃຫ້ນັກຮຽນພິການສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໃນຫ້ອງຮຽນ ແລະ ພວກເຂົາໄດ້ເວ້ົາວ່າ ມັນອາດ
ຈະງ່າຍຂ້ຶນກ່ຽວກັບການຄ້ົນຄິດຕ່ໍກັບບັນຫານ້ີ ພາຍຫັຼງທ່ີພວກເຂົາໄດ້ເຮັດວຽກກັບນັກຮຽນ ແລະ 
ໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກພວກເຂົາເຈ້ົາ. 

 ຫັຼງຈາກນ້ັນກໍໄດ້ສ້າງແຜນຂ້ຶນມາ ເພ່ືອສືບຕ່ໍການຮ່ວມມືນ້ີ ແລະ ເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນຄູປີໜ່ຶງ
ສາມາດໄດ້ຮັບປະສົບການພາກປະຕິບັດ ແລະ ປະສົບການທ່ີສ້າງສັນຈາກການເຮັດວຽກກັບນັກຮຽນ 
ພິການ. ນອກຈາກນ້ັນແລ້ວ, ນັກຮຽນຄູ ຍັງໄດ້ສະເໜີຮຽນພາສາມື, ສະນ້ັນ ວິທະຍາໄລນ້ີ ແລະ 
ອົງການ Epic Arts ຈ່ຶງໄດ້ຕົກລົງຊອກຫາຄູພາສາມື ເພ່ືອມາສອນພາກຄ່ໍາຢູ່ໃນວິທະຍາໄລແຫ່ງນ້ີ.14

14 ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຂໍ້ມູນຈາກ Charlene Bredder, ທີ່ປຶກສາດ້ານການສຶກສາຂອງ VSO, ປະເທດກຳປູເຈຍ ໃນເວບໄຊ 
‘ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ໃນພາກປະຕິບັດ’ ຂອງອົງການອຸຍເເນັດສະໂກ, www.inclusive-education-in-action.org/iea/index.
php?menuid=25&reporeid=113. ຕົວຢ່າງຂອງໝາຍເລກເອກະສານອ້າງອີງ: 002EN (ເຂົ້າເບິ່ງໃນວັນທີ 8 ມີນາ 2013.) 
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ການສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ: ຫຼັກສູດ

ຕົວຢ່າງຈາກປະເທດໂມຊຳບິກ
ການຊ່ວຍເຫຼືອນັກຮຽນ ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ການຮຽນທິດສະດີເຂົ້າກັບຕົວຈິງຂອງຊຸມຊົນ 
ໂຮງຮຽນຂອງພວກເຂົາ
 ມະຫາວິທະຍາໄລຄູ ໃນແຂວງອິນຮໍາບານ (Inhambane) ຂອງປະເທດໂມຊຳບິກ 
ໄດ້ທົດລອງຫັຼກສູດໜ່ຶງ ກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ເຊ່ິງນຳພາໂດຍ ອາສາສະໝັກຂອງ VSO 
ໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ. ນັກຮຽນ ທ່ີຄັດເລືອກໃຫ້ເຂ້ົາຮ່ວມໃນຫັຼກສູດທົດລອງນ້ີແມ່ນນັກຮຽນຄູ ປີໜ່ຶງ 
ຂອງພາກວິຊາພາສາອັງກິດ. ຫັຼກສູດນ້ີ ໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພ່ືອຊ່ວຍນັກຮຽນໃຫ້ຮຽນຮູ້ ກ່ຽວກັບການ 
ສຶກສາຮຽນຮ່ວມໂດຍການຊອກຫາປະສົບການດ້ວຍຕົວຂອງນັກຮຽນເອງ. ສະນ້ັນ ຄູໃນສະຖາບັນ 
ສ້າງຄູຈ່ຶງໄດ້ນຳໃຊ້ເຕັກນິກການຮຽນຮູ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ມີລັກສະນະຕ້ັງໜ້າ.

 ພາກສ່ວນທຳອິດຂອງຫັຼກສູດນ້ີ ໄດ້ເນ້ັນໜັກໃສ່ການປູກຈິດສຳນຶກ ແລະ ສິດທິເດັກ. 
ນັກຮຽນຄູໄດ້ເລ້ີມຕ້ົນຄ້ົນຄິດ ແລະ ສົນທະນາ ກ່ຽວກັບຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາເອງ ແລະ 
ທັດສະນະຄະຕິຂອງປະຊາຊົນ. ນັກຮຽນຄູສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນມາຈາກບ້ານນ້ອຍໆເຊ່ິງທຸກຄົນກໍຮູ້
ຈັກກັນ ແລະ ພວກເຂົາເຈ້ົາທັງໝົດແມ່ນປາກົດໄດ້ຮູ້ຈັກວ່າມີເດັກຄົນໃດທ່ີບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາໂຮງຮຽນ. 
ເດັກເຫ່ົຼານ້ີແມ່ນເປັນເດັກພິການ, ເປັນເດັກຍິງຜູ້ທ່ີເປັນຄົນເບ່ິງແຍງຄອບຄົວ, ເປັນເດັກທ່ີພ່ໍແມ່ຄິດວ່າ 
ການສຶກສາບ່ໍສຳຄັນ ແລະ ອ່ືນໆ. ໃນທັນໃດນ້ັນ, ນັກຮຽນຄູ ກ່ໍຮູ້ວ່າສ່ິງດ່ັງກ່າວນ້ີແມ່ນເປັນບັນຫາ 
ໃຫຍ່ ແລະ ມັນເປັນສ່ິງທ່ີພວກເຂົາເຈ້ົາບ່ໍເຄີຍຄິດມາກ່ອນ. ແຕ່ມາຮອດດຽວນ້ີ ພວກເຂົາກໍເລ່ີມມີຄຳ
ຖາມໃຫ້ແກ່ຕົນເອງແລ້ວວ່າເປັນຍ້ອນຫຍັງ?.

 ບັນດານັກຮຽນຄູ ໄດ້ຕັດສິນໃຈສຶກສາເພ້ີມຕ່ືມ ແລະ ຄ້ົນຫາອຸປະສັກຕ່ໍການສຶກສາທ່ີເດັກເຫ່ົຼານ້ີ 
ກຳລັງປະເຊີນໜ້າຢູ່ ແລະ ຍຸດທະສາດທ່ີສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ ເພ່ືອເອົາຊະນະອຸປະສັກເຫ່ົຼານ້ີ. ສະນ້ັນ 
ຈ່ຶງໄດ້ສັງລວມແຜນການໃດໜ່ຶງເຂ້ົາໃນຫັຼກສູດນ້ີ ເພ່ືອດຳເນີນກິດຈະກຳຄ້ົນຄວ້າບາງອັນ. 

 ພວກເຂົາໄດ້ຕັດສິນໃຈ ດຳເນີນກິດຈະກຳປູກຈິດສຳນຶກ, ທຳອິດ ແມ່ນຢູ່ໃນມະຫາວິທະຍາໄລ
ຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາເອງ ແລະ ຫັຼງຈາກນ້ັນກ່ໍໄດ້ຂະຫຍາຍອອກໄປໃນໂຮງຮຽນໃກ້ຄຽງ. ແນວຄວາມ
ຄິດຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາແມ່ນເພ່ືອປູກຈິດສຳນຶກ ແລະ ໃນເວລາດຽວກັນ ກໍເພ່ືອຄ້ົນຫາວ່າມີອຸປະສັກ
ຫຍັງແດ່. ພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ເລ່ີມແຜນງານຝຶກອົບຮົມ ເພ່ືອກະຕຸ້ນກຸ່ມຄົນພິການໃນຂົງເຂດນ້ີ ໂດຍ
ໄດ້ຮ່ວມມືກັບບັນດາອົງການຈັດຕ້ັງທ່ີບ່ໍສັງກັດລັດ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ. ນອກນ້ັນ 
ກໍຍັງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມກັບຜູ້ປົກຄອງໃນແຕ່ລະຊຸມຊົນ ແລະ ໄດ້ໃຫ້ຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບສິດທິເດັກ ແລະ 
ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມນຳອີກ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນໄລຍະທຳອິດຂອງການທົບທວນຂະບວນ 
ການຄ້ົນຄວ້ານ້ັນ, ບັນດານັກຮຽນຄູໄດ້ຄ້ົນພົບວ່າ ເດັກ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງ/ຜູ້ດູແລ ບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມໃນ 
ໄລຍະວາງແຜນເບ້ືອງຕ້ົນ ແລະ ສະນ້ັນ ຈ່ຶງບ່ໍໄດ້ອອກສຽງຫຼາຍໃນກິດຈະກຳນ້ີ. ການລະເລີຍທ່ີເຮັດ
ໃຫ້ບ່ໍມີການເຂ້ົາຮ່ວມນ້ັນ ເຫັນໄດ້ວ່າເປັນສ່ິງໜ່ຶງທ່ີຈຳເປັນຕ້ອງແກ້ໄຂໂດຍດ່ວນ.  

 ບັນດານັກຮຽນຄູ ໄດ້ຄ້ົນພົບວ່າພວກເຂົາໄດ້ພະຍາຍາມແລ່ນກ່ອນທ່ີພວກເຂົາຈະສາມາດຍ່າງ. 
ແນວຄວາມຄິດຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາແມ່ນດີເລີດ ແຕ່ວ່າຂ້ັນຕອນການວາງແຜນການນ້ັນຕ້ອງຄິດຫຼາຍ 
ກວ່ານ້ີ. ຂ້ັນຕອນທັງໝົດໄດ້ເລ່ີມຕ້ົນຂ້ຶນໃໝ່ອີກ, ແຕ່ວ່າ ໃນເທ່ືອນ້ີແມ່ນໃຫ້ມີການປະຊຸມກັບຊຸມຊົນ 
ທ່ີທຸກຄົນສາມາດປະກອບແນວຄວາມຄິດ ເຊ່ິງຈຸດປະສົງ ແມ່ນເພ່ືອສ້າງຕາໜ່າງສະໜັບສະໜູນ 
ເພ່ືອປູກຈິດສຳນຶກໃນທ່ົວແຂວງ.  
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   ປື້ມຄູ່ມືໂຄສະນາ ເຫຼັ້ມທີ  3

 ມະຫາວິທະຍາໄລນ້ີ ໄດ້ຮັບຄຳຄິດເຫັນຕອບກັບຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ ໃນຮູບແບບຂອງກອງປະຊຸມຂອງ 
ນັກຮຽນຄູ/ພະນັກງານ ເຊ່ິງໄດ້ມີການແລກປ່ຽນແນວຄວາມຄິດ ແລະ ຍຸດທະສາດຕ່າງໆ. 
ບັນດາກິດຈະກຳປູກຈິດສຳນຶກ ເຊ່ິງນັກຮຽນຄູໄດ້ມີການທົບທວນຄືນຢ່າງສະໝ່ໍາສະເໝີນ້ັນ ທ້າຍທ່ີສຸດ
ແລ້ວກໍນຳໄປສູ່ການອຳນວຄວາມສະດວກໃຫ້ກອງປະຊຸມ ກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ເຊ່ິງໄດ້ 
ເຊ້ືອເຊີນເອົາບັນດານັກຮຽນຄູ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ໃນ Maputo ໃຫ້ເຂ້ົາຮ່ວມ. 

 ໃນເບ້ືອງຕ້ົນແລ້ວ ການທົດລອງນ້ີແມ່ນບ່ໍໄດ້ວາງແຜນທ່ີຈະເນ້ັນໜັກຫຼາຍໃສ່ການວິໄຈພາກປະ
ຕິບັດ, ແຕ່ວ່າ ຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ ໄດ້ສັງເກດເຫັນເຖິງຄວາມສົນໃຈຂະໜາດນ້ອຍຂອງນັກຮຽນຄູ. 
ສະນ້ັນ ຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູຄົນນ້ີຈ່ຶງໄດ້ຈັດໂຄງສ້າງຂອງຫັຼກສູດນ້ີຄືນໃໝ່ ເຊ່ິງສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້ 
ເພ່ືອຊ່ວຍພວກເຂົາເຈ້ົາໃຫ້ນຳໃຊ້ຄວາມສົນໃຈເພ່ືອພັດທະນາທັກສະໃນການວິໄຈພາກປະຕິບັດ 
ເຊ່ິງໃນເວລາດຽວກັນນ້ັນ ກໍຮຽນຮູ້ວິທີການເຊ່ືອມຕ່ໍທິດສະດີຂອງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມກັບຄວາມ 
ເປັນຈິງຂອງໂຮງຮຽນ/ຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາ ແລະ ຊ່ວຍຊຸມຊົນໃຫ້ສ່ົງເສີມການປັບປຸງ
ການສຶກສາໃຫ້ຫຼາຍຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ. 

 ຍ້ອນຜົນໄດ້ຮັບຈາກ ການທົດລອງທ່ີມີນະວັດຕະກຳໃໝ່ນ້ີ, ຫັຼກສູດນ້ີ ຈ່ຶງໄດ້ຖືກສັງລວມເຂ້ົາ 
ໃນແຜນງານຝຶກອົບຮົມຄູ ຢູ່ທ່ີມະຫາວິທະຍາໄລ Sagrada Familia ແລະ ກອງປະຊຸມ ກ່ຽວກັບ 
ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມກໍເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງແຜນວຽກປະຈຳປີຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງນ້ີ.

 “ທຸກຄົນໃນຫັຼກສູດນ້ີ ໂອ້ລົມກັນຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນ ກ່ຽວກັບທັດສະນະຄະຕິທ່ີແຕກຕ່າງກັນ ແລະ 
ການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳຂອງພວກເຮົາ. ຫ້ອງຮຽນແມ່ນໄດ້ເປີດກວ້າງເພ່ືອສົນທະນາ ກ່ຽວກັບສ່ິງຕ່າງໆ
ຢູ່ໃນຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ; ເປັນຫຍັງ ເດັກນ້ອຍຈ່ຶງຖືກເຊ່ືອງຊ້ອນ ແລະ ອ່ືນໆ. ພວກເຮົາ  ໂອ້ລົມກັນ 
ກ່ຽວກັບ ວິທີການທ່ີຈະສາມາດຊ່ວຍປ່ຽນແປງສ່ິງຕ່າງໆເລ່ົານ້ີ –ເປີດໂລກກວ້າງ ສຳລັບ ປະຊາຊົນ 
– ເພ່ືອໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາ ຊ່ວຍໃນການຮຽນຮ່ວມ. ພວກເຮົາທັງໝົດ ຮູ້ວ່າການມີສວ່ນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ 
ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍທ່ີສຸດ.” 

(ໂດຍ: Joana Carolina Jaime –ນັກຮຽນຄູ).15

15 ກໍລະນີສຶກສາ ສຳລັບ EENET ໂດຍ Diane Mills
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ການສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ: ຫຼັກສູດ

ບັນຫາທ້າທາຍ 4
ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຊຳນານ ໃນການສ້າງ 
ແລະ ສິດສອນຫັຼກສູດ 
ການວິເຄາະສະພາບການ
ຜູ້ສ້າງຫັຼກສູດການສ້າງຄູ ອາດຂາດຄວາມຊຳນານ
 ການອອກແບບ ຫັຼກສູດການສ້າງຄູ ເພ່ືອກະກຽມນັກຮຽນຄູ ສຳລັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແລະ 
ເພ່ືອສ້າງຄວາມສົມດູນ ລະຫວ່າງທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບນ້ັນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ 
ບັນດາຜູ້ສ້າງຫຼັກສູດທັງຫຼາຍຕ້ອງມີຄວາມລຶ້ງເຄີຍ ແລະ ມີປະສົບການພາກປະຕິບັດ ກ່ຽວກັບ 
ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນລະດັບທ່ີສູງ. ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມບັນດາໜ່ວຍງານສ້າງຫັຼກສູດໃນຂ້ັນລັດຖະບານ 
ແລະ/ຫືຼ ບັນດາສະຖາບັນສ້າງຄູແຕ່ລະແຫ່ງ ມັກຈະບ່ໍມີຄວາມສົມດູນລະຫວ່າງ ຄວາມຮູ້ທາງທິດສະດີ 
ແລະ ປະສົບການພາກປະຕິບັດ ກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ. ພວກເຂົາເຈ້ົາອາດເປັນໜ່ວຍງານ 
ທີ່ມີຄວາມຊຳນານດ້ານການສຶກສາພິເສດ ແລະ ການສ້າງຫຼັກສູດສະເພາະ (ແຍກຕ່າງຫາກ) 
ສຳລັບການສິດສອນນັກຮຽນພິການ, ແຕ່ວ່າ ສ່ິງດ່ັງກ່າວນ້ີອາດບ່ໍພັດທະນາໄປສູ່ຄວາມຊຳນານໃນການ
ສັງລວມເອົາປະເດັນຂອງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມຢ່າງເຕັມຮູບແບບ ເຂ້ົາໃນຫັຼກສູດການສ້າງຄູທັງໝົດ.

ອາດບ່ໍມີຂະບວນການສ້າງຫັຼກສູດ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ
 ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວແມ່ນມັກຈະເກີດມີການຂາດ ການມີສ່ວນຮ່ວມທ້່ີຫຼາກຫຼາຍຈາກຊາຍ ແລະ ຍິງ, 
ທັງພິການ ແລະ ບ່ໍພິການ, ຈາກກຸ່ມຊົນເຜ່ົາ ແລະ ສາດສະໜາທ່ີແຕກຕ່າງກັນໃນທີມງານສ້າງຫັຼກສູດ, 
ທັງໃນລະດັບແຫ່ງຊາດ ແລະ ລະດັບສະຖາບັນ. ໃນເມ່ືອ ຂາດການມີສ່ວນຮ່ວມຄືແນວນ້ັນ, ເຫດການດ່ັງ
ກ່າວຈ່ີງກາຍມາເປັນບັນຫາທ້າທາຍ ສຳລັບທີມງານສ້າງຫັຼກສູດໃນການແກ້ໄຂ ປະເດັນຂອງ ການສຶກສາ
ຮຽນຮ່ວມໃຫ້ຖືກຕ້ອງພ້ອມດ້ວຍການໃຫ້ຂ້ໍມູນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ໂອກາດໃນການຮຽນຮູ້ ຢູ່ຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ 
ສຳລັບຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ ແລະ ນັກຮຽນຄູ. ພ້ອມກັນນ້ັນ ກໍອາດຈະເປັນເລ້ືອງງ່າຍ ທ່ີວ່າປະເດັນ 
ຂອງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມນ້ັນຈະຖືກລືມ.

 ນອກຈາກຈຸດອ່ອນໃນທາງດ້ານອົງປະກອບຂອງທີມງານສ້າງຫັຼກສູດແລ້ວ, ທີມງານເຫ່ົຼານ້ີຍັງ 
ບ່ໍໄດ້ປຶກສາຫາລືກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາ ເປັນປະຈຳໃນເວລາສ້າງ ຫືຼ ທົບທວນ 
ຫັຼກສູດການສ້າງຄູນ້ັນ. ການປຶກສາຫາລືກັບ ພາກສ່ວນຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ 
ສຳລັບ ການອອກແບບຫັຼກສູດສ້າງຄູເພ່ືອແກ້ໄຂປະເດັນການສຶກສາທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບສະພາບທ້ອງຖ່ິນ 
ເຊ່ີງກຸ່ມນັກຮຽນກ່ໍາລັງປະເຊີນໜ້າຢູ່ ແລະ ເປັນກຸ່ມທ່ີນັກຮຽນຄູຈະໄດ້ເຮັດວຽກນຳ. ການປຶກສາຫາລືນ້ີ
ອາດມີຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດ ໃນເມ່ືອຂະບວນການອອກແບບຫັຼກສູດຫາກຂ້ຶນກັບຂ້ັນສູນກາງ ແລະ 
ບ່ໍມີຂອບເຂດຫຼາຍ ສຳລັບໃຫ້ຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູສາມາດປັບໃຫ້ເຂ້ົາກັບສະພາບທ້ອງຖ່ິນໃນເວລາ
ຕ່ໍມາ.



25

   ປື້ມຄູ່ມືໂຄສະນາ ເຫຼັ້ມທີ  3

ຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ ຜູ້ທ່ີສອນຫັຼກສູດນ້ີ ອາດຂາດຄວາມຊຳນານ

 ການຂາດຫຼັກສູດສ້າງຄູ ທີ່ສ້າງຂຶ້ນຈາກຂັ້ນສູນກາງອາດບໍ່ແມ່ນອຸປະສັກຫຼັກ ຖ້າວ່າ ພະນັກງານ 
ພາຍໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ ມີຄວາມສາມາດໃນການປັບຫຼັກສູດ ແລະ ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ຄວາມ 
ແລະ ປະສົບການຕ່າງໆໃນວຽກງານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. ແຕ່ວ່າ ບັນດາຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ 
ຈະບ່ໍມີຄວາມສາມາດອັນນ້ີສະເໝີໄປ, ບາງເທ່ືອ ກໍອາດເປັນຍ້ອນວ່າ ພວກເຂົາຈ້ົາຂາດປະສົບການເບ້ືອງ
ຕ້ົນ (ແລະ ຂາດຄວາມໝ້ັນໃຈ) ໃນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ຫືຼ ອາດເປັນຍ້ອນວ່າ ພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຮັບແນວ
ຄວາມຄິດໃໝ່ໃນການສຶກສາ ແລະ ມັກຈະສອນຕາມທ່ີພວກເຂົາໄດ້ຖືກສອນມາ.

ຄຳຖາມຕ່າງໆ ທ່ີທ່ານສາມາດຖາມ ເພ່ືອຊ່ວຍວິເຄາະສະຖານະພາບ ໃນສະພາບການຂອງທ່ານ: 

•   ແມ່ນໃຜ ເປັນຜູ້ສ້າງຫັຼກສູດທ່ີໃຫ້ທິດທາງການສ້າງຄູ? ພວກເຂົາເຈ້ົາມີປະສົບການໃນພາກ 
ປະຕິບັດກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມຫຍັງແດ່?

•   ມີທີມງານ/ພະແນກ ສ້າງຫັຼກສູດບ່ໍ ແລະ ພວກເຂົາເຈ້ົາປະກອບດ້ວຍຫຼາຍກຸ່ມທ່ີມາຈາກ 
ທຸກພາກຂອງປະເທດບ່ໍ? ມີໃຜແດ່ທ່ີບ່ໍໄດ້ຢູ່ໃນທີມງານ/ພະແນກສ້າງຫັຼກສູດ?

•   ມີຂະບວນການສຳລັບ ການສະເໜີຂໍປັດໄຈນຳເຂ້ົາຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງບ່ໍ ເພ່ືອປະກອບ
ເຂ້ົາໃນຫັຼກສູດການສ້າງຄູ ແລະ ຖ້າວ່າມີນ້ັນ, ມີໃຜແດ່ທ່ີເຂ້ົາຮ່ວມ ແລະ ເປັນໄປແນວໃດ?

•   ບັນຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ ສາມາດປັບປ່ຽນຫັຼກສູດໄດ້ບ່ໍເພ່ືອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການ 
ຮຽນຮູ້ຂອງນັກຮຽນຄູ ແລະ ເພ່ືອນຳສະເໜີແນວຄວາມຄິດໃໝ່? ແລະ ພວກເຂົາເຈ້ົາມີທັກສະ/
ຄວາມໝ້ັນໃຈບ່ໍໃນການປັບປ່ຽນຫັຼກສູດນ້ີ? 

•   ມີແຫ່ຼງເອກະສານອ້າງອີງປະເພດໃດແດ່ ໃນປະເທດຂອງທ່ານ ເພ່ືອຊອກຫາຂ້ໍມູນເພ້ີມຕ່ືມ 
ກ່ຽວກັບ ການສ້າງຫັຼກສູດ ແລະ ການປັບປ່ຽນຫັຼກສູດ?

ເປ້ົາໝາຍຂອງການໂຄສະນາສ່ົງເສີມ
ຂ້ໍຄວາມຂອງການສ່ົງເສີມຫັຼກສູດ 8 

“ຈຳເປັນຕ້ອງຄັດເລືອກເອົາ ບັນດາຜູ້ສ້າງຫຼັກສູດສ້າງຄູທີ ່ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ 
ພາກປະຕິບັດຢູ່ແລ້ວ ກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ. ນອກນ້ັນ ກໍຍັງມີຄວາມຈຳເປັນທ່ີຕ້ອງຈັດຝຶກອົບຮມົ 
ໃຫ້ຜູ້ສ້າງຫຼັກສູດ ແລະ ສ່ົງເສີມພວກເຂົາເຈົ້າໃຫ້ປຶກສາຫາລືກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆໃນເວລາ 
ສ້າງຫຼັກສູດ”.

 ບັນດາຜູ້ສ້າງຫັຼກສູດສ້າງຄູ ໃນລະດັບແຫ່ງຊາດ ຫືຼ ລະດັບສະຖາບັນ ຈຳເປັນຕ້ອງ‘ມີຄວາມຄິດ 
ທ່ີລ້ໍາໜ້າ’.ເພາະວ່າເຂົາເຈ້ົາຈຳເປັນຕ້ອງເຂ້ົາໃຈການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ໃນທັດສະນະຂອງການປ່ຽນແປງ 
ລະບົບໂດຍລວມ ແລະ ການຊ່ວຍເຫືຼອນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນ. ພ້ອມນ້ັນເຂົາເຈ້ົາຍັງຈຳເປັນຕ້ອງຮູ້ວ່າຈະເຮັດແນວໃດ 
ເພ່ືອແຊກຊ້ອນການຮຽນນຮ່ວມ, ປະເດັນຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ສິດທິເຂ້ົາໃນ ການສ້າງຄູທັງໝົດ ແລະ 
ຈຳເປັນຕ້ອງມີແນວຄິດສ້າງສັນ. ຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ ຄວນສຶກສາຄວາມຄືບໜ້າໃໝ່ໆຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ 
ໃນທາງດ້ານການສ້າງຄູ ແລະ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແລະ ພິຈາລະນາເຖິງວິທີການປັບແນວຄວາມຄິດ
ໃໝ່ໆໃຫ້ເໝາະສົມ ເພ່ືອປັບປຸງຫັຼກສູດການສ້າງຄູຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາເອງ. 
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ການສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ: ຫຼັກສູດ

ສະນ້ັນ ປະເດັນສຳຄັນ ກ່ຽວກັບພະນັກງານປະກອບດ້ວຍ: 
•   ການຄັດເລືອກພະນັກງານທ່ີມີປະສົບການ, ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ມີຄວາມສ້າງສັນທ່ີເໝາະສົມ 

ສຳລັບ ທີມງານ/ພະແນກສ້າງຫັຼກສູດ;
•   ການສ້າງທີມງານ/ພະແນກສ້າງຫັຼກສູດ ທ່ີປະກອບດ້ວຍສະມາຊິກທ່ີຫຼາກຫຼາຍ (ຊາຍ, ຍິງ, 

ຄົນພິການ ແລະ ບ່ໍພິການ, ຈາກກຸ່ມຊົນເຜ່ົາ ແລະ ກຸ່ມຄົນອ່ືນໆ ແລະ ຈາກເຂດຊົນນະບົດ 
ແລະ ເຂດເທດສະບານ);

•   ການທົບທວນ ອົງປະກອບ ແລະ ຄວາມສາມາດດ້ານການປະຕິບັດງານຂອງທີມງານ/
ພະແນກສ້າງຫຼັກສູດຢ່າງເປັນປະຈຳ ແລະ ຊອກຫາພະນັກງານ ມາຕື່ມເຕັມຊ່ອງຫວ່າງຂອງ 
ທັກສະ/ປະສົບການ. 

•   ການຮັບປະກັນໃຫ້ມີ ແຜນງານການສຶກສາ ສຳລັບບັນດາຜູ້ສ້າງຫັຼກສູດ, ພ້ອມທັງແກ້ໄຂປະເດັນ
ຂອງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ (ໂດຍໃຫ້ມີການລົງຢ້ຽມຢາມ ສະຖານທ່ີຂອງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ, 
ບ່ໍສະເພາະພຽງແຕ່ ການຮຽນທິດເອົາສະດີເທ່ົານ້ັນ); ວິທີການຮຽນ-ການສອນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ.

ປະເດັນສຳຄັນ ກ່ຽວກັບຂະບວນການຕ່າງໆ ປະກອບດ້ວຍ: 
•   ການຮັບປະກັນວ່າ ທີມງານສ້າງຫຼັກສູດໄດ້ເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ 

ຂອງການຊອກເບ່ິງທັດສະນະຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການສິດສອນ ແລະ ການສ້າງຄູ 
ແລະ ມີທັກສະທ່ີຈຳເປັນ ເພ່ືອຊ່ວຍໃນການປຶກສາຫາລືນ້ັນ;

•   ການສ້າງກົນໄກທ່ີສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ້ ເຊ່ິງສາມາດຮັບເອົາທັດສະນະຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ
ໄດ້ (ເຊ່ັນວ່າ ຜ່ານທາງ ຄະນະທ່ີປຶກສາຜູ້ຕາງໜ້າ ຫືຼ ຄະນະວິຊາການ) ;

•   ການຕິດຕາມບັນດາຜູ້ສ້າງຫັຼກສູດການສ້າງຄູໂດຍລັດຖະບານ/ກະຊວງສຶກສາທິການ 
ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າ ພວກເຂົາພະຍາຍາມ, ເຄົາລົບນັບຖື ແລະ ນຳໃຊ້ທັດສະນະຂອງ 
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂ້ົາໃນວຽກງານຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາ. 

ຂ້ໍຄວາມຂອງການສ່ົງເສີມຫັຼກສູດ 9 
“ ຂະບວນການຄັດເລືອກຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູຄົນໃໝ່ນ້ັນ ຈຳເປັນຕ້ອງກວມເອົາ ຂ້ໍກຳນົດດ້ານ 
ຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການໃນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ. ການພັດທະນາວິຊາຊີບຢ່າງຕໍ່ເນ່ືອງ 
ສຳລັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ກ່ໍມີຄວາມຈຳເປັນເຊັ່ນດຽວກັນ ສຳລັບ ຄູສອນໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ 
ຜູ້ປະຈຸບັນ ແລະ ຜູ້ໃໝ່.”

 ຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ ຈຳເປັນຕ້ອງສາມາດເຂົ້າໃຈ, ດຳເນີນການໃນລັກສະນະທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ 
ແລະ ປັບຫຼັກສູດການສຶກສາຮຽນຮ່ວມຂອງຄູ. ສະນັ້ນ ຖ້າໃຫ້ດີແທ້ ຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູຕ້ອງ 
ໄດ້ຜ່ານການຮັບສະໝັກ/ການຄັດເລືອກ ຢ່າງໜ້ອຍ ຍ້ອນ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ 
(ຫຼື ຍ້ອນຄວາມສາມາດໃນການຮຽນ ແລະ ຍ້ອນມີຂໍ້ຜູກມັດ) ໃນຫຼັກການຂອງການຮຽນຮ່ວມ, 
ຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ສິດທິ. ຂະບວນການຂອງການຮັບສະໝັກ ຍັງຕ້ອງພິຈາະນາເຖິງຄວາມສາມາດ 
ທ່ີສ້າງສັນຂອງຜູ້ສະໝັກ ເພ່ືອວ່າ ພວກເຂົາເຈ້ົາຈະສາມາດຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການໃນການ 
ຮໍ່າຮຽນຂອງນັກຮຽນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໃນທັນທີທັນໃດ (ເຊັ່ນວ່າ ໂດຍການສ້າງແນວທາງໃໝ່ໆ 
ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອນັກຮຽນຄູໃຫ້ຜັນຂະຫຍາຍພາກທິດສະດີລົງສູ່ພາກປະຕິບັດ ເຊິ່ງອາດບໍ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ 
ໂດຍກົງໃນຫຼັກສູດການສ້າງຄູ).
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 ສຳລັບ ບັນດາຜູ້ສ້າງຫັຼກສູດການສ້າງຄູກ່ໍເຊ່ັນດຽວກັນ, ມັນຈຳເປັນຕ້ອງມີແຜນງານພັດທະນາ 
ວິຊາຊີບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ສຳລັບ ບັນດາຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ ເພື່ອວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຈະສາມາດເຂົ້າໃຈ 
ເຖິງແນວຄວາມຄິດຂອງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ, ຮຽນຮູ້ປະສົບການຢ່າງເປັນປະຈຳໃນສະຖານທີ່ 
ຂອງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແລະ ເຊ່ືອມຕ່ໍກັບ ການສົນທະນາໃນລະດັບປະເທດ ແລະ ລະດັບສາກົນ 
ກ່ຽວກັບ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມຂອງຄູ. ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມນ້ີ ຄວນເບ່ິງເຫັນວ່າເປັນດ້ານສຳຄັນຂອງ
ການຮ່ໍາຮຽນ ແລະ ການພັດທະນາວິຊາຊີບຕະຫຼອດຊີວິດ.

ຕົວຢ່າງຈາກປະເທດຫວຽດນາມ
ການຮັບປະກັນວ່າ ບັນດາຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູຈະສາມາດຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ 
ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ
 ເນື່ອງຈາກວ່າ ໄດ້ມີຂໍ້ຜູກມັດດ້ານນະໂຍບາຍ ຕໍ່ກັບ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ, ສະນັ້ນ 
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ (MOET) ຂອງປະເທດຫວຽດນາມ ຈ່ຶງໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມ 
ກັບອົງການບໍລິການບັນເທ່ົາທູກກາໂຕຣິກ (CRS) ສ້າງຫັຼກສູດແຫ່ງຊາດ ເພ່ືອວ່າ ນັກຮຽນຄູທຸກຄົນ 
ຢູ່ໃນມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ວິທະຍາໄລຕ່າງໆ ຈະໄດ້ຮັບການຝຶກອົບ ຮົມທ່ີມີຄຸນນະພາບ ເພ່ືອສ້າງ 
ພວກເຂົາເຈ້ົາໃຫ້ມີຄວາມພ້ອມ ສຳລັບການສິດສອນໃນສະຖານ ທ່ີຂອງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ. ເຖິງ 
ຢ່າງໃດກ່ໍຕາມການຂາດຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູທ່ີມີປະສົບການເໝາະສົມນ້ັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ແຜນງານນ້ີມີ 
ຄວາມຄືບໜ້າລ່າຊ້າ. ສະນ້ັນ ຈ່ຶງຈຳເປັນຕ້ອງສ້າງ ວຽກງານເພ່ີມຕ່ືມອີກ ເພ່ືອປັບປຸງທັດສະນະຄະຕິ, 
ຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະພາກປະຕິບັດຂອງ ບັນດາຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ ເພ່ືອໃຫ້ພວກເຂົາເຈ້ົາສາມາ
ດດຳເນີນຫັຼກສູດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ນຳໃຊ້ວິທີ ການສິດສອນໃຫ້ເໝາະສົມ.

 ຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູຈຳນວນ 47 ຄົນ ຈາກ 8 ເມືອງ/ແຂວງ, ພ້ອມທັງພະນັກງານຂອງ 
MOET ແລະ CRS ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຈຳນວນ 40 ຊ່ົວໂມງ. ການຝຶກອົບຮົມນ້ີ ໄດ້ແນະນຳ 
ກ່ຽວກັບຫັຼກສູດທ່ີຈໍາເປັນ ແລະ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ, ແຕ່ວ່າ ສ່ິງທ່ີສຳຄັນກວ່ານ້ັນ ກໍຄືວ່າ ການຝຶກອົບຮົມ 
ນ້ີໄດ້ໃຫ້ໂອກາດພວກເຂົາໃນການຄ້ົນຄິດ, ສົນທະນາ ແລະ ປະຕິບັດທັກສະການສິດສອນທ່ີຈຳເປັນ 
ສຳລັບ ການສິດສອນຫັຼກສູດຮຽນຮ່ວມ. ຫັຼງຈາກນ້ັນ ບັນດາຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູເຫ່ົຼານ້ີຈະກາຍມາ 
ເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານ ເພ່ືອສະໜັບສະໜູນເພ່ືອນຮ່ວມງານໃນ    ສະຖາບັນການສ້າງຄູຂອງພວກເຂົາເອງ 
ແລະ ໃນແຫ່ງອ່ືນໆ. 

 ເຖິງແມ່ນວ່າ ການຝຶກອົບຮົມແບບເລ່ັງລັດນ້ີໄດ້ຊ່ວຍບັນດາຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ ໃນການສ້າງ 
ທັດສະນະຄະຕິດ້ານບວກຫຼາຍຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ ກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແລະ ໄດ້ຮັບທັກສະຈຳ 
ນວນໜ່ຶງເພ່ືອຊ່ວຍເຫືຼອນັກຮຽນຄູຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາເອງນ້ັນກໍຕາມ, ແຕ່ວ່າ ບັນດາຄູໃນສະຖາບັນຄູກ່ໍ
ຍັງໄດ້ລະບຸຂົງເຂດທ່ີພວກເຂົາເຈ້ົາຮູ້ສຶກວ່າ ມີຄວາມຕ້ອງການ ການຊ່ວຍເຫືຼອເພ່ີມຕ່ືມໃນອະນາຄົດ, 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນທາງດ້ານ ເດັກພິການ. ສະນ້ັນ ຈ່ຶງໄດ້ມີແຜນ ທ່ີຈະຈັດຝຶກອົບຮົມເພ່ີມຕ່ືມອີກ. 

  ຕົວຢ່າງນ້ີ ໄດ້ເນ້ັນໜັກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ໃນທຸກຂ້ັນ 
ໃນລະບົບການສ້າງຄູ. ມັນບ່ໍມີຄວາມໝາຍຫຍັງໃນການມີແຜນງານການສ້າງຄູ ກ່ຽວກັບການສຶກສາ 
ຮຽນຮ່ວມ ຖ້າວ່າຜູ້ທີ່ຝຶກອົບຮົມນັກຮຽນຄູນັ້ນບໍ່ມີທັກສະ, ບໍ່ມີປະສົບການ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມ 
ໝ້ັນໃຈໃນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວິທີການສິດສອນແບບຕ້ັງໜ້າ ແລະ ອ່ືນໆ.16

16 ຂ້ໍມູນຈາກ:ສາດສະດາຈານ Chris Forlin, ສະຖາບັນການສຶກສາ ຮອງກົງ, ແລະDinhThiNguyet, ອົງການ Catholic Relief Services,- 
ປະເທດຫວຽດນາມ, ໃນເວບໄຊ ‘ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ໃນພາກປະຕິບັດ’ ຂອງອົງການຢູເນັດສະໂກ້: www.inclusive-education-in-action.
org/iea/index.php?menuid=25&reporeid=140. ຕົວຢ່າງຂອງໝາຍເລກເອກະສານອ້າງອີງ: 006EN (ເຂ້ົາເບ່ິງໃນວັນທີ 8 ມີນາ 2013.)

http://www.inclusive-education-in-action
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ການສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ: ຫຼັກສູດ

ຕົວຢ່າງຈາກປະເທດເນປານ 
ໃຫ້ຫຼາຍພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສ້າງຫຼັກສູດ
 ໃນປີ 1996 ຄະນະສຶກສາສາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Tribhuvan ໄດ້ມີການສ້າງຄູໃນລະດັບ 
ປະລິນຍາຕີສຶກສາສາດ ໃນໄລຍະເວລາ 3 ປີ. ນັບແຕ່ນັ້ນມາບັນດາຄູ ແລະ ຊ່ຽວຊານຕ່າງໆໄດ້ 
ເຕ້ົາໂຮມກັນເຂ້ົາໃນຂະບວນການແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ເພ່ືອສ້າງຫັຼກສູດການສ້າງຄູ. ໃນປີ 2009 ຂະບວນ 
ການດ່ັງກ່າວນ້ີໄດ້ຮັບການສ່ົງເສີມເພ່ີມຕ່ືມ ໂດຍມີການວິເຄາະຄວາມຕ້ອງການຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວ 
ຂ້ອງຕ່າງໆ. ຂະບວນການນ້ີ ໄດ້ສຶກສາລະອຽດເຖິງເນ້ືອໃນທ່ີອາດເປັນໄປໄດ້ ສຳລັບການສຶກສາ 
ຮຽນຮ່ວມໃນຫັຼກສູດການສ້າງຄູ. ຄະນະສຶກສາສາດ ຍັງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາຂ້ຶນເປັນເທ່ືອທຳ
ອິດ ເຊ່ິງບັນດາຄູ ສາມາດສ້າງອຸປະກອນຫັຼກສູດ ທ່ີຈະນຳໃຊ້ໃນວິຊາທ່ີພວກເຂົາເຈ້ົາສອນ. ວິທີການນ້ີ 
ໄດ້ສ່ົງຜົນໃຫ້ມີການເພ່ີມຄວາມເປັນເຈ້ົາການຂອງຄູ ແລະ ເພ່ີມການສິດສອນຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນ.

 ໂດຍອີງຕາມການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການນ້ີ, ຄະນະສຶກສາສາດ ຈ່ຶງໄດ້ທົບທວນຫັຼກສູດ 
ສຳລັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມນ້ີຄືນໃໝ່ ແລະ ສ່ິງດ່ັງກ່າວນ້ີໄດ້ກາຍເປັນແຮງຈູງໃຈສຳລັບຄະນະວິຊາ
ອ່ືນໆ. ຫັຼກສູດການສ້າງຄູກ່ອນປະຈຳການ ກໍໄດ້ມີການປ່ຽນແປງເຊ່ັນດຽວກັນ ເພ່ືອແກ້ໄຂປະເດັນເຄ່ັງ 
ຮ້ອນຕ່າງໆ (ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ຊົນເຜົ່າ, ກຸ່ມຄົນດ້ອຍໂອກາດ, ການສຶກສາຫຼາຍພາສາ, 
ຄວາມຍຸຕິທຳໃນສັງຄົມ, ການສຶກສາທ່ີອີງຕາມສິດທິ ແລະ ການຮຽນຮ່ວມ).17 

ບັນຫາທ້າທາຍ 5
ຄວາມລຳອຽງ, ຄວາມບ່ໍສະເໝີພາບ, ການຈຳແນກ ແລະ ຮູບ
ແບບທ່ີຕາຍຕົວທ່ີເປັນບັນຫາທ້າທາຍ 
ການວິເຄາະສະພາບການ
 ນັກຮຽນຄູຮໍ ່າຮຽນກ່ຽວກັບ ຫຼັກການ ແລະ ຄວາມເປັນຈິງຂອງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ 
ບໍ່ສະເພາະແຕ່ຜ່ານທາງຂໍ້ຄວາມທີ່ຈະແຈ້ງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງ ຜ່ານທາງລັກສະນະໂດຍລວມຂອງ 
ຫຼັກສູດທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າກຳລັງຮຽນຢູ່ນັ້ນ – ໝາຍຄວາມວ່າ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ຫຼັກສູດສ້າງຄູ 
ຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂຮູບແບບທີ່ຕາຍຕົວ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບຂື້ນຕື່ມ.

 ຫຼັກສູດການສ້າງຄູ (ກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຫຼາຍຫຼັກສູດໃນໂຮງຮຽນ) ອາດຈະບໍ່ປາດສະຈາກ 
ຄວາມລຳອຽງ ສະເໝີໄປ. ຕົວຢ່າງ: ອຸປະກອນການອ່ານທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຫຼັກສູດນັ້ນ ອາດເຮັດໃຫ ້
ຮູບແບບທີ່ຕາຍຕົວ ກ່ຽວກັບ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຍັງສືບຕໍ່ມີຢູ່ຕໍ່ໄປໃນກໍລະນີສຶກສາຕ່າງໆ, ໃນບັນດາ 
ຕົວຢ່າງ ຫືຼ ຮູບພາບທ່ີນຳໃຊ້ ຫຼື ອາດສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຄວາມລຳອຽງໄປທາງພາສາຫຼັກ 
ຂອງປະເທດ ຫຼື ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ. (ພວກເຮົາຈະສຶກສາ ລາຍລະອຽດເພ້ີມຕ່ືມໃນຫົວຂ້ໍກ່ຽວກັບ ວັດຖຸອຸປະກອນ 
ສຳລັບ ການສ້າງຄູໃນ ປ້ືມຄູມື 4).

17 Forgacs, 2012, ໜ້າທີ 45 - 46 
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   ປື້ມຄູ່ມືໂຄສະນາ ເຫຼັ້ມທີ  3

 ເນ້ືອໃນຂອງຫັຼດສູດ, ກິດຈະກຳ ແລະ ໂຄງສ້າງ ອາດເຂ້ົາຂ້າງນັກຮຽນບາງຄົນເມ່ືອທຽບກັັບ 
ນັກຮຽນຄົນອ່ືນໆ ເຊ່ັນວ່າ: ອາດມີເນ້ືອໃນທ່ີເຂ້ົາເຖິງ/ເຂ້ົາໃຈໄດ້ຍາກ ສຳລັບນັກຮຽນຄູທ່ີມາຈາກກຸ່ມຄົນ
ທ່ີໃຊ້ພາສາຊົນເຜ່ົາ ຫືຼ ກິດຈະກຳຂອງຫັຼກສູດ ທ່ີບ່ໍກວມເອົານັກຮຽນຄູຜູ້ທ່ີຜິດປົກກະຕິທາງດ້ານຄວາມຮັບຮູ້ 
ແລະ ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ຫືຼ ນັກຮຽນຄູທ່ີເປັນຜູ້ຊາຍ ຮູ້ສຶກສະດວກສະບາຍກັບນັກຮຽນຄູທ່ີເປັນຜູ້ຊາຍ 
ຫຼາຍກວ່າກັບນັກຮຽນຄູທ່ີເປັນແມ່ຍິງ. ແຜນເວລາຮຽນຕາມທ່ີໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ຫັຼກສູດການສ້າງຄູ ອາດ
ບ່ໍກວມເອົາຜູ້ສະໝັກບາງຄົນທ່ີຕ້ອງການເຂ້ົາມາເປັນນັກຮຽນຄູ. ຕົວຢ່າງ: ການຮ່ໍາຮຽນແບບເລ່ັງລັດ 
ເຕັມເວລາອາດເປັນໄປບ່ໍໄດ້ ສຳລັບ ຜູ້ສະໝັກຮຽນທ່ີທຸກຍາກທ່ີຕ້ອງສືບຕ່ໍເຮັດວຽກຫາເງິນ ຫືຼ ສຳລັບ ແມ່ 
ທ່ີຕ້ອງເບ່ິງແຍງລູກ; ສ່ວນວ່າ ການຮ່ໍາຮຽນແກ່ຍາວ ເປັນເວລາຫຼາຍປີອາດບ່ໍເໝາະສົມ ສຳລັບນັກຮຽນຄູ 
ຄົນອື່ນໆ ທີ່ຕ້ອງການເລີ່ມເຮັດວຽກ ໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ ຍ້ອນເຫດຜົນທາງດ້ານການເງິນ 
ຫຼ ືດ້ານສັງຄົມ.

 ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວ, ຫັຼກສູດສ້າງຄູລວມທັງການຂາດໂອກາດທ່ີສຳຄັນໃນການສັງລວມເອົາຂ້ໍ 
ຄວາມລະອຽດ ຂອງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ຈະບ່ໍສາມາດແກ້ໄຂການຈຳແນກ ທ່ີພົບເຫັນແຜ່ຫຼາຍຢູ່ໃນ
ສັງຄົມໂດຍລວມ.

ຄຳຖາມຕ່າງໆ ທ່ີທ່ານສາມາດຖາມ ເພ່ືອຊ່ວຍວິເຄາະສະຖານະພາບ ໃນສະພາບການຂອງທ່ານ: 

•   ນັກຮຽນຄູ ແລະ ຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ ມີຈຳນວນຫຼາຍບໍ ໃນຈຳນວນປະຊາກອນຂອງປະເທດ 
ແລະ ຂອງພາກພື້ນ?  

•   ໂດຍລວມແລ້ວ ຫຼັກສູດການສ້າງຄູຕອບສະໜອງບໍ ກັບປະເດັນຕ່າງໆ ເຊັ່ນວ່າ: 
ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ, ຄວາມພິການ, ພາສາ, ຊົນເຜົ່າ, ສາດສະໜາ ແລະ 
ຄວາມທຸກຍາກ? ຖ້າບໍ່ ມີຫຼັກຖານຫຍັງແດ່ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ການຈຳແນກດັ່ງກ່າວນັ້ນ?

•   ຫຼັກສູດນີ້ ໄດ້ຖືກທົບທວນຄືນໂດຍປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ຮູ້ ກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ 
ການບໍ່ຈຳແນກ ບໍ?

•   ຄໃູນສະຖາບນັສາ້ງຄູໄດຮ້ັບການຝກຶອບົຮົມ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນບ ໍເພືອ່ໃຫ້ພວກເຂາົເຈົ້າ 
ຮັບຮູ້ ແລະ ແກ້ໄຂການຈຳແນກທີ່ອາດຍັງມີຢູ່ໃນຫຼັກສູດນັ້ນ?

•   ຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ ໄດ້ຮັບໂອກາດຫຼືບໍ່ ໃນການປະເຊີນໜ້າ ແລະ ແກ້ໄຂທັດສະນະຄະຕິ 
ແລະ ຄຸນຄ່າຂອງພວກເຂົາເອງ?

ເປ້ົາໝາຍຂອງການໂຄສະນາສ່ົງເສີມ
ຂ້ໍຄວາມຂອງການສ່ົງເສີມຫັຼກສູດ 10 

“ ຫຼັກສູດການສ້າງຄູ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ທົບທວນຄືນໃໝ່ຢ່າງລະອຽດ ແລະ ຖ້າຈຳເປັນກໍຕ້ອງ 
ໄດ້ປັບປຸງຄືນໃໝ່ ໂດຍຮັບເອົາ ປັດໄຈນຳເຂ້ົາຈາກຫຼາກຫຼາຍພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອໃຫ້ 
ຫຼັກສູດນ້ັນຈັດການກັບການຈຳແນກຢ່າງເຫັນໄດ້ຈະແຈ້ງ.”
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ການສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ: ຫຼັກສູດ

  ຫັຼກສູດການສ້າງຄູທັງໝົດ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ສ້າງຂ້ຶນມາ ແລະ ປັບປຸງ ເພ່ືອໃຫ້ຫັຼກສູດນ້ັນສາມາດ 
ສ່ົງເສີມຄວາມສະເໝີພາບຢ່າງເຫັນໄດ້ຈະແຈ້ງ ແລະ ຈັດການກັັບການກ່ຽວກັບຮູບແບບທ່ີຕາຍຕົວ 
ແລະ ການຈຳແນກຕ່າງໆ. ສ່ິງດ່ັງກ່າວນ້ີ ໝາຍເຖິງການທົບທວນ ແລະ ການປັບປຸງເນ້ືອໃນ, 
ວັດຖຸອຸປະກອນ, ກໍລະນີສຶກສາ ແລະ ຕົວຢ່າງ, ຮູບພາບ, ກິດຈະກຳຝຶກອົບຮົມ, ໂຄງສ້າງ ແລະ 
ແຜນເວລາ ແລະ ຕັດ ຫືຼ ປ່ຽນ ອົງປະກອບໃດໜ່ຶງທ່ີບ່ໍສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານຂ້ັນສູງຂອງການ
ຕ່ໍຕ້ານການຈຳແນກ.

 ຫຼັກສູດການສ້າງຄູທັງໝົດ ຈຳເປັນຕ້ອງສ້າງຂຶ້ນໂດຍຜູ້ທີ່ຕາງໜ້າໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະ 
ຊຸມຊົນໃນຂົງເຂດທ່ີຈະນຳໃຊ້ຫັຼກສູດດ່ັງກ່າວນ້ັນ ແລະ ມີປັດໄຈນຳເຂ້ົາຈາກບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານ 
ດ້ານຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ, ປະເດັນກ່ຽວກັບພາສາຊົນເຜ່ົາ, ຊົນເຜ່ົາ, ສິດທິ, ການເຂ້ົາ 
ເຖິງຂອງຄົນພິການ ແລະ ອ່ືນໆ ເຊ່ີງອາດຈະຕ້ອງການເວລາຫຼາຍ ເພ່ືອທົບທວນ ແລະ/ຫືຼ ຕ້ອງການ 
ທົບທວນຄືນຫຼາຍເທື່ອໃນໄລຍະເວລາໃດໜຶີ ່ງ ເພື ່ອຮັບປະກັນວ່າ ທຸກອົງປະກອບຂອງ   
ຄວາມລຳອຽງໄດ້ຖືກກຳຈັດໄປຈາກຫັຼກສູດ ແລະ ໄດ້ໃຫ້ໂອກາດສູງສຸດສຳລັບການສ່ົງເສີມວິທີການທ່ີ
ຕ່ໍຕ້ານການຈຳແນກໃນກຸ່ມນັກຮຽນຄູ.

ຂ້ໍຄວາມຂອງການສ່ົງເສີມຫັຼກສູດ 11 
“ບັນດາຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູຈຳເປັນຕ້ອງຮຽນຮູ້ ເພື່ອຮັບຮູ້ ແລະ ແກ້ໄຂ ການຈຳແນກທຸກຮູບ

ແບບທ່ີມີຢູ່ໃນຫຼັກສູດ ທ່ີພວກເຂົາເຈັ້ານຳໃຊ້ຢູ່ນ້ັນ”.

 ຫັຼກສູດການສຶກສາທ່ີປັບປຸງໃໝ່ ຫືຼ ສ້າງຂ້ຶນມາໃໝ່ອາດບ່ໍສົມບູນ ຫືຼ ເໝາະສົມທຸກຢ່າງກັບແຕ່
ລະສະພາບການທ່ີນຳໃຊ້ຫັຼກສູດນ້ັນ. ສະນ້ັນ ຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູຈຳເປັນຕ້ອງມີທັກສະເພ່ືອໃຫ້ພວກ 
ເຂົາເຈ້ົາສາມາດຮັບຮູ້ເຖິງ ຂ້ໍຄວາມທ່ີສະແດງເຖິງການຈຳແນກ, ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ແລະ ອ່ືນໆ ທ່ີອາດຍັງ 
ຫົຼງເຫືຼອຢູ່ໃນຫັຼກສູດການສ້າງຄູ ແລະ ເພ່ືອໃຫ້ພວກເຂົາເຈ້ົາສາມາດ ແກ້ໄຂໃນທາງສ້າງສັນ ເພ່ືອຕັດ ຫືຼ 
ປ່ຽນສ່ິງເຫ່ົຼານ້ັນ. ບັນດາຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ   ຍັງຕ້ອງສາມາດເນ້ັນໜັກໃຫ້ເຫັນເຖິງບັນດາສ່ິງທ້າທາຍ 
ໃນຫັຼກສູດສ້າງຄູ ແລະ ນຳໃຊ້ຫັຼກສູດນ້ັນ ເພ່ືອສິດສອນນັກຮຽນຄູ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນການຈຳແນກ.

ຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າວຽກງານໂຄສະນາສ່ົງເສີມ
ນ້ັນມີຜົນກະທົບດ້ານບວກ
 ດ່ັງທ່ີໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນ ປ້ືມຄູ່ມືເຫ້ັຼມທີ 1,ໃນເວລາວາງແຜນການສ່ົງເສີມນ້ັນທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງ 
ຕົວບ່ົງຊ້ີ ເພ່ືອຊ່ວຍທ່ານໃນການຕິດຕາມຂະບວນການຕ່າງໆ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງວຽກງານດ່ັງກ່າວນ້ັນ. 
ຕົວບ່ົງຊ້ີທ່ີທ່ານຈະສ້າງຂ້ຶນມານ້ັນແມ່ນຈະຂ້ຶນກັບລາຍລະອຽດຂອງຈຸດປະສົງຂອງການສ່ົງເສີມຂອງ
ທ່ານ. ສ່ິງທ່ີສຳຄັນໃນແຜນຂອງທ່ານກ່ໍຄືວ່າ ບັນດາຕົວບ່ົງຊ້ີ ຄວນສ້າງຂ້ຶນມາ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການ 
ແບບມີສ່ວນຮ່ວມທ່ີກວມເອົາຫຼາຍພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.

 ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລາຍການດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ ໄດ້ສະເໜີແນະຕົວບ່ົງຊ້ີບາງອັນທ່ີມີທ່າແຮງສູງ. 
ການສ່ົງເສີມທ່ີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປັບປຸງຫັຼກສູດການສຶກສາຄູ ເພ່ືອກະກຽມຄູໃຫ້ຮູ້ເຖິງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ 
ໄດ້ດີກວ່າເກ່ົານ້ັນ ຈະຖືວ່າ ມີປະສິດທິພາບ ຖ້າວ່າ:
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•   ພະນັກງານຂອງກະຊວງສຶກສາ ເຂ້ົາຮ່ວມໃນການເຈລະຈາ ກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນຂອງການປັບ
ປຸງວິທີທາງທ່ີຄູທຸກຄົນຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ.

•   ກະຊວງສຶກສາສ້າງ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຄຳແນະນຳ ແລະ ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ 
ສຳລັບການສ້າງຄູ ເຊ່ິງຮຽກຮ້ອງໃຫ້: (ກ) ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງການສ້າງຄູ 
ທັງໝົດ; (ຂ) ຫັຼກສູດການສຶກສາຮຽນຮ່ວມທ່ີແຍກຕ່າງຫາກສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງ ການຕີຄວາມ ໝາຍ 
ຂອງແນວຄວາມຄິດນ້ີ (ເປັນ 2 ທິດທາງຂະບວນການ ຂອງການປ່ຽນແປງຢ່າງເປັນລະບົບ 
ຂອງການສະໜັບສະໜູນຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນ) ແລະ (ຄ) ສໍາລັບຫັຼກສູດ 
ທ່ີເນ້ັນໜັກຫຼາຍເປັນພິເສດໃສ່ ນັກຮຽນພິການ ຫືຼ ນັກຮຽນຈາກກຸ່ມຄົນດ້ອຍໂອກາດ, 
ແມ່ນໃຫ້ໃສ່ຊ່ືທ່ີຈະແຈ້ງກວ່າເກ່ົາ (ໝາຍຄວາມວ່າ ບ່ໍໃຫ້ໃສ່ຊ່ືວ່າເປັນ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ).

•   ກະຊວງສຶກສາ ຫືຼ ສະຖາບັນສ້າງຄູ ສ້າງ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ຂ້ໍກຳນົດຂອງການຮັບສະໝັກ 
ທ່ີຈະແຈ້ງ ເພ່ືອຮັບສະໝັກ ຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ ແລະ ຜູ້ສ້າງຫັຼກສູດ. ຂ້ໍກຳນົດເຫ່ົຼານ້ີ 
ຄວນຮັບປະກັນວ່າຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ ແລະ ຜູ້ສ້າງຫັຼກສູດທ່ີຖືກແຕ່ງຕ້ັງນ້ັນ ໄດ້ເປັນຜູ້ຕາງ
ໜ້າໃຫ້ປະຊາກອນທ່ີຫຼາກຫຼາຍຂອງປະເທດ ແລະ ເຂ້ົາໃຈ, ເຄົາລົບນັບຖື ແລະ ສາມາດຈັດ
ຕ້ັງປະຕິບັດການສ້າງຄູໂດຍມີຈຸດເນ້ັນໜັກໃສ່ການຮຽນຮ່ວມ, ຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ສິດທິ. 

•   ແຜນງານຝຶກອົບຮົມ ແລະ ແຜນງານລົງຝຶກຫັດທ່ີວາງແຜນມາຢ່າງດີ ໄດ້ຖືກສ້າງຂ້ຶນມາ 
ສຳລັບຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ ແລະ ຜູ້ສ້າງຫັຼກສູດ ທັງຜູ້ເກ່ົາ ແລະ ຜູ້ໃໝ່ ເພ່ືອຮັບປະກັນກ່ຽວກັບ 
ການພັດທະນາວິຊາຊີບຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ ສຳລັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ. 

•   ບັນດາສະຖາບັນສ້າງຄູ ລິເລ່ີມຂະບວນການທົບທວນຫັຼກສູດທ່ີມີຢູ່ແລ້ວ (ກ) ເພ່ືອສ້າງຂອບເຂດ 
ຫັຼກສູດການສຶກສາຮຽນຮ່ວມທ່ີແຍກຕ່າງຫາກນ້ັນ ສາມາດພິຈາລະນາເຖິງຄວາມສະເໝີພາບ, 
ການຮຽນຮ່ວມ ແລະ ສິດທິ ເຊ່ິງກົງກັນຂ້າມກັບຄວາມຕ້ອງການພິເສດ ຫືຼ ຄວາມພິການ 
ແລະ (ຂ) ເພ່ືອສ້າງຂອບເຂດທ່ີ ຫັຼກສູດສ້າງຄູ ສາມາດແກ້ໄຂປະເດັນຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມ, 
ຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ສິດທິ ໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ. 

•   ບັນດາສະຖາບັນສ້າງຄູ ດຳເນີນການຈະແຈ້ງ ພາຍຫັຼງທ່ີໄດ້ມີການທົບທວນ, ປັບປຸງຫັຼກສູດຂອງ 
ພວກເຂົາ ເຈ້ົາ ແລະ/ຫືຼ ພາຍຫັຼງທ່ີໄດ້ສ້າງຫັຼກສູດໃໝ່ຂ້ຶນມາແລ້ວ ເຊ່ິງກວມເອົາການມີສ່ວນຮ່ວມ, 
ສິດທິ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບ. 

•   ບັນດາຜູ້ອຳນວຍການ ແລະ ຄູ ພາຍໃນສະຖາບັນສ້າງຄູຮັບຮູ້ຈະແຈ້ງເຖິງຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂອງພວກເຂົາ ໃນການຮັບປະກັນວ່າ ຄູທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ຮຽນກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ, 
ບ່ໍພຽງແຕ່ເລືອກຮຽນບາງວິຊາ/ຫັຼກສູດພິເສດເທ່ົານ້ັນ.

•   ບັນດາສະຖາບັນສ້າງຄູ ເພ່ີມ/ປັບປຸງ ຈຳນວນ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການຄ້ົນຄວ້າ 
ທ່ີພວກເຂົາເຈ້ົາດຳເນີນ ກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແລະ ສ້າງສາຍພົວພັນທ່ີໜັກແໜ້ນກວ່າ 
ເກ່ົາ ກັບບັນດານັກຄ້ົນຄວ້າອ່ືນໆ ທ່ີສາມາດນຳເອົາວຽກງານຂອງນັກຄ້ົນຄວ້າເຫ່ົຼານ້ີເຂ້ົາໃສໃນ
ຂະບວນການຂອງການທົບທວນ ແລະ ການປັບປຸງຫັຼກສູດສ້າງຄູຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ. 

•   ນັກຮຽນຄູ ຢ້ັງຢືນວ່າພວກເຂົາເຈ້ົາກໍາລັງຮຽນກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ຜ່ານທາງຫຼາຍຫັຼກສູດ/
ໂມດູນຕ່າງໆທ່ີແຍກຕ່າງຫາກ ແລະ ພາກປະຕິບັດ.

•   ນັກຮຽນຄູ ໃຊ້ເວລາຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາຫຼາຍຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາໃນພາກປະຕິບັດ ແລະ ກິດຈະກຳສັງເກດການ, 
ແທນທ່ີຈະນຳໃຊ້ເວລາພຽງແຕ່ໃນກິດຈະກຳການຮຽນພາກທິດສະດີ.
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ການສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ: ຫຼັກສູດ

ຂ້ໍຄວາມຂອງການໂຄສະນາ 
ສ່ົງເສີມແມ່ນຫຍັງ? ແມ່ນໃຜທີ່ຈະຕ້ອງຮັບຟັງ? 

ທ່ານຄວນເຮັດແນວໃດ 
ເພື່ອສົ່ງຂໍ້ຄວາມນີ້ໃນ 
ສະພາບການຂອງ 
ທ່ານເອງ?*

“ສະຖາບັນສ້າງຄູກ່ອນ 
ປະຈຳການ, ມະຫາວິ 
ທະຍາໄລທັງໝົດ 
ຈຳເປັນຕ້ອງສ້າງຄູທັງ ໝົດ 
ກ່ຽວກັບການສຶກສາ ຮຽນຮ່ວມ.” 
“ສະຖາບັນສ້າງຄູກ່ອນປະຈຳການ, 
ມະຫາວິທະຍາໄລ ຫືຼ 
ວິທະຍາໄລທັງໝົດ 
ຈຳເປັນຕ້ອງສ້າງຄູທັງໝົດ 
ກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ.”

•   ພະນັກງານຂອງກະຊວງສຶກສາ ຜູ້ທ່ີຄວບຄຸມ 
ນະໂຍບາຍການສ້າງຄູ, ແຜນງານ ແລະ 
ງົບປະມານຕ່າງໆ

•   ຫົວໜ້າ ສະຖາບັນສ້າງຄູ
•   ພະນັກງານໃນ ສະຖາບັນສ້າງຄູ, ມະຫາວິທະຍາ 

ໄລ ແລະ ສະຖາບັນຄົ້ົນຄວ້າຕ່າງໆ 
ທ່ີຮັບຜິດຊອບ ສຳລັບ ການສ້າງຫັຼກສູດ

•   ນັກຮຽນຄູ ຜູ້ທ່ີສາມາດ ຮຽກຮ້ອງສິດທິຂອງ 
ພວກເຂົາ ຕ່ໍກັບການສຶກສາທ່ີມີຄຸນນະພາບ 
ເຊ່ິງຮວມທັງການກະກຽມ/
ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອ ໃຫ້ສອນໃນສະຖານທ່ີ 
ທ່ີມີຫຼາກຫຼາຍກຸ່ມຄົນ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ

ດຳເນີນການສິດ 
ສອນ ແລະ 
ເຜີຍແຜ່ການສຶກ 
ສາການຮຽນຮ່ວມ 
ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນຄູ 
ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານ 
ໂຮງຮຽນ

•   ນັກຮຽນຄູ (ກ) ສາມາດອະທິບາຍທິດສະດີຂອງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຕົວຢ່າງໃນ
ຊີວິດຈິງ; (ຂ) ມີທັກສະຫຼາຍກວ່າເກ່ົາໃນການຄ້ົນຄິດ ກ່ຽວກັບການມີສ່ວນຮ່ວມໃນປະສົບການ 
ແລະ ພາກປະຕິບັດຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາ.

•   ນັກຮຽນຄູມີຄວາມໝ້ັນໃຈ ແລະ ມີທັກສະໃນການແກ້ໄຂການຈຳແນກທ່ີພວກເຂົາເຈົາພົບເຫັນໃນ 
ເວລາຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໃນເວລາເຮັດວຽກຢູ່ໃນສະຖານທ່ີການສຶກສາ.

•   ຫຼັກສູດທັງໝົດທີ່ນຳໃຊ້ ສຳລັບສຶກສາຄູນັ້ນ (ສຳລັບທຸກຊັ້ນ, ທຸກວິຊາ, ທຸກໂຮງຮຽນ) 
ຕ້ອງພິຈາລະນາເຖິງປະເດັນຕ່າງໆ ເຊ່ັນວ່າ ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ, ຄວາມພິການ, 
ພາສາ, ຊົນເຜ່ົາ, ສາດສະໜາ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ມີຈຸດເນ້ັນໜັກທ່ີໜັກແໜ້ນໃສ່ຄວາມ
ສະເໝີພາບ ແລະ ສິດທິຂອງທຸກກຸ່ມຄົນຢູ່ໃນສັງຄົມ.

•   ຫັຼກສູດທັງໝົດທ່ີນຳໃຊ້ ເພ່ືອສຶກສາຄູນ້ັນຕ້ອງສະແດງອອກຢ່າງຈະແຈ້ງ ຫືຼ ເປັນຕົວແບບ 
ຂອງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນຕົວຈິງ ເຊ່ິງແນະນຳໃຫ້ມີການນຳໃຊ້ວິທີການຮຽນ-ການສອນທ່ີມີ 
ສ່ວນຮ່ວມ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ເອົານັກຮຽນເປັນໃຈກາງ.

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ
 ໃນຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້ ໄດ້ແນະນຳເປົ້າໝາຍທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ ສຳລັບແຕ່ລະຂໍ້ຄວາມ 
ໃນການສ່ົງເສີມທ່ີໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນບັນຫາທ້າທາຍຂ້າງເທິງນ້ັນ. ນອກນັ ້ນ ກໍຍັງມີບ່ອນຫວ່າງໄວ້ 
ສຳລັບເສີມແນວຄວາມຄິດຂອງທ່ານ ກ່ຽວກັບວິທີການສ່ົງເສີມ ແລະ ສ່ືຕ່າງໆທ່ີທ່ານສາມາດນຳໃຊ້ ເພ່ືອ 
ສ່ົງຂ້ໍຄວາມເຫ່ົຼານ້ັນໃນສະພາບການຂອງທ່ານເອງ. ທ່ານຄວນສ້າງແນວຄວາມຄິດເຫ່ົຼານ້ີຜ່ານຂະບວນ 
ການທ່ີມີການປຶກສາຫາລືກັບເພ່ືອນຮ່ວມງານ ແລະ ພາກສ່ວນອ່ືນໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ. ຄຳແນະນຳເພ່ີມຕ່ືມ 
ກ່ຽວກັບການສ່ົງເສີມນ້ີ ແລະ ກ່ຽວກັບວິທີການ/ສ່ືຕ່າງໆ ສາມາດເບ່ິງໄດ້ໃນ ປ້ືມຄູ່ມືເຫັຼມທີ 1. 
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   ປື້ມຄູ່ມືໂຄສະນາ ເຫຼັ້ມທີ  3

ຂ້ໍຄວາມຂອງການໂຄສະນາ 
ສ່ົງເສີມແມ່ນຫຍັງ? ແມ່ນໃຜທີ່ຈະຕ້ອງຮັບຟັງ? 

ທ່ານຄວນເຮັດແນວໃດ 
ເພື່ອສົ່ງຂໍ້ຄວາມນີ້ໃນ 
ສະພາບການຂອງ 
ທ່ານເອງ?*

“ທຸກຫຼັກສູດ ຫຼື 
ໂມດູນ ໃນການສ້າງຄູ 
ຈຳເປັນຕ້ອງ ສ່ົງເສີມ 
ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ 
ຄວາມສະເໝີພາບ, 
ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ 
ສິດທິມະນຸດ ຢ່າງຕ້ັງໜ້າ.”

•   ພະນັກງານຂອງກະຊວງສຶກສາ ຜູ້ທີ່ຄວບຄຸມ 
ນະໂຍບາຍການສ້າງຄູ, ແຜນງານ ແລະ 
ງົບປະມານຕ່າງໆ

•   ຜູ້ອໍານວຍການສະຖາບັນສ້າງຄູ

•   ພະນັກງານໃນ ສະຖາບັນການສ້າງຄູ, ມະຫາວິທະ 
ຍາໄລ ແລະ ສະຖາບັນຄົ້ົນຄວ້າຕ່າງໆ ທີ່ຮັບຜິດ 
ຊອບສໍາລັບການສ້າງຫຼັກສູດ

•   ຄູສອນຫຼັກສູດໃຫ້ ນັກຮຽນຄູ

•   ນັກຮຽນຄູ ຜູ້ທີ່ສາມາດ ຮຽກຮ້ອງສິດທິຂອງພວກ 
ເຂົາເຈົ້າຕໍ່ກັບ ການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບ ເຊິ່ງ 
ຮວມທັງ ການກະກຽມ/ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ 
ໃຫ້ສອນໃນສະຖານທີ່ ທີ່ມີຫຼາກຫຼາຍກຸ່ມຄົນ ແລະ 
ມີສ່ວນຮ່ວມ

ນຳເອົາເນື້ອໃນ 
ຄວາມສະເໝີພາບ 
,ການມີສ່ວນຮ່ວມ 
ແລະ ສິດທິມະນຸດ 
ເຂົ້າໃນຫຼັກສູດ 
ສ້າງຄູ

“ຜູ້ສ້າງຫຼັກສູດສ້າງຄູ/ 
ຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ 
ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 
ຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງພວກ 
ເຂ້ົາເຈົ້າ ກ່ຽວກັບຄວາມ 
ຕ້ອງການພິເສດ ແລະ 
ຕົວແບບຂອງການສຶກສາ 
ຮຽນຮ່ວມ.”

•   ພະນັກງານຂອງກະຊວງສຶກສາ ຜູ້ທ່ີຄວບຄຸມ 
ນະໂຍບາຍການສ້າງຄູ, ແຜນງານ ແລະ 
ງົບປະມານຕ່າງໆ, ແລະ ຜູ້ທ່ີສາມາດ ຊ້ີນຳ/
ຊ່ວຍເຫືຼອ ການພັດທະນາວິຊາຊີບ ຂອງ 
ຜູ້ສ້າງຫັຼກສູດສ້າງຄູ/ຄູສອນວິຊາຄູ

•   ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນສ້າງຄູ ຜູ້ທ່ີສາມາດ 
ຊ້ີນຳ/ຊ່ວຍເຫືຼອ ການພັດທະນາວິຊາຊີບ ຂອງ 
ຜູ້ສ້າງຫັຼກສູດການສ້າງຄູ/ຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ

•  ຄູຜູ້ທ່ີສ້າງ ແລະ ສອນຫັຼກສູດໃຫ້ ນັກຮຽນຄູ

•   ພະນັກງານໃນ ສະຖາບັນສ້າງຄູ ຜູ້ທ່ີສາມາດ 
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການພັດທະນາວິຊາຊີບ ທ່ີເໝາະສົມ

•   ບັນດານັກຄ້ົນຄວ້າ ທ່ີເຮັດວຽກກັບ 
ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ຜູ້ທ່ີສາມາດ ຊ່ວຍເຫືຼອ 
ຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບ 
ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ໄດ້ດີຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ

ດຳເນີນການຝຶກ
ອົມຮົມໃຫ້ແກ່ຜູ້
ສ້າງຫັຼກສູດກ່ຽວ
ກັບຄວາມຕ້ອງ 
ການພິເສດ ແລະ 
ຕົວແບບຂອງການ 
ສຶກສາຮຽນຮ່ວມ
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ການສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ: ຫຼັກສູດ

ຂ້ໍຄວາມຂອງການໂຄສະນາ 
ສ່ົງເສີມແມ່ນຫຍັງ? ແມ່ນໃຜທີ່ຈະຕ້ອງຮັບຟັງ? 

ທ່ານຄວນເຮັດແນວໃດ 
ເພື່ອສົ່ງຂໍ້ຄວາມນ້ີໃນ 
ສະພາບການຂອງ 
ທ່ານເອງ?*

“ບັນດາສະຖາບັນສ້າງຄູ 
ຈຳເປັນຕ້ອງມີພັນທະ 
ຕ່ໍກັບນະວັດຕະກຳໃໝ່ 
ແລະ ການປ່ຽນແປ
ງພາຍໃນສະຖາບັນ
ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ
ເອງ ແລະ ສ້າງຫຼັກສູດ 
ທ່ີກວມເອົາພັນທະເຫຼົ່ານ້ີ.”

•   ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນສ້າງຄູ ຜູ້ທີ່ສາມາດ 
ຊີ້ນຳວັດທະນະທຳຂອງການຮຽນ 
ພາຍໃນສະຖາບັນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ

•   ພະນັກງານໃນ ສະຖາບັນສ້າງຄູ ຜູ້ທ່ີຮັບຜິດ 
ຊອບ ການສ້າງຫັຼກສູດການສ້າງຄູ ແລະ 
ຜູ້ທ່ີສາມາດສະເໜີຂໍໂອກາດ ໃນການຮ່ໍາຮຽນ, 
ໃນການສ້າງນະວັດຕະກຳ ແລະ ໃນການແລກ 
ປ່ຽນບົດຮຽນ

ສະຖາບັນສ້າງຄູ 
ມີພັນທະໃນການ 
ດຳເນີນການຄົ້ນ 
ຄ້ວາວິໃຈ ແລະ 
ສ້າງຫຼັກສູດທີ່ 
ພົວພັນເຖິງນະວັດ 
ຕະກຳ

“ລັດຖະບານຈຳເປັນຕ້ອງ 
ສ້າງມາດຕະຖານ ສຳລັບ 
ການສຶກສາຄູ ເຊ່ິງກຳນົດ 
ໃຫ້ສະຖາບັນການສຶກສາ 
ຄູທັງໝົດ ຕ້ອງສ້າງ/
ນຳໃຊ້ຫັຼກສູດທ່ີໃຫ້ການ 
ສຶກສາຄູທຸກຄົນ ກ່ຽວກັບ 
ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ.”

•   ພະນັກງານຂອງກະຊວງສຶກສາ ຜູ້ທ່ີຄວບຄຸມ 
ນະໂຍບາຍການສ້າງຄູ, ແຜນງານ ແລະ 
ງົບປະມານຕ່າງໆ

•   ພະນັກງານຂອງກະຊວງສຶກສາ ໃນຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ/
ຂ້ັນພາກ ຜູ້ທ່ີຮັບຜິດຊອບ ຕິດຕາມມາດຕະຖານ 
ການສ້າງຄູ

•   ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງທ່ີບ່ໍສັງກັດລັດ 
ຜູ້ທ່ີຢູ່ໃນຕໍາແໜ່ງ ທ່ີສາມາດ ສະໜັບສະໜູນ 
ການພັດທະນາຄວາມສາມາດທ່ີຈຳເປັນ 
ຂອງລັດຖະບານ

ການພັດທະນາ 
ຫັຼກສູດການສ້າງຄູ 
ກວມເອົາການສຶກ 
ສາການຮຽນຮ່ວມ 
ເຂົານຳ

“ຫຼັກສູດການສ້າງຄູ 
ຈຳເປັນຕ້ອງເນ້ັນໜັກ 
ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ 
ໃສ່ການຮໍ່າຮຽນ ທ່ີອີງໃສ່ 
ພາກປະຕິບັດ.”

•   ພະນັກງານຂອງກະຊວງສຶກສາ ຜູ້ທີ່ຄວບຄຸມ 
ນະໂຍບາຍການສ້າງຄູ, ແຜນງານ ແລະ 
ງົບປະມານຕ່າງໆ

•   ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນສ້າງຄູ 
•   ພະນັກງານ ສະຖາບັນສ້າງຄູ, ຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບ 

ການສ້າງ ແລະ ການສິດສອນຫຼັກສູດ
•   ພະນັກງານໃນໂຮງຮຽນ ທີ່ມີການດຳເນີນ 

ການສ້າງຄູພາກປະຕິບັດ
•   ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດ ຜູ້ທີ່ອາດສາມາດ 

ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ຫຼື ຊ່ວຍເຫຼືອ 
ສະໜອງງົບປະມານ ໃຫ້ການລົງຝຶກງານ 
ຂອງນັກຮຽນຄູ ໃນໂຮງຮຽນຕ່າງໆ 

•   ນັກຮຽນຄູ ຜູ້ທີ່ສາມາດສະເໜີຂໍໂອກາດ 
ສຳລັບການຮຽນພາກປະຕິບັດ

ໃນການພັດທະນາ 
ຫຼັກສູດຕ້ອງເຮັດ 
ໃຫ້ຜູ້ພັດທະນາ 
ຫຼັກສູດ ເຂົ້າໃຈ 
ເຖິງຄວາມສຳຄັນ 
ຂອງການຮຽນ 
ພາກທິດສະດີ 
ແລະ ປະຕິບັດ
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   ປື້ມຄູ່ມືໂຄສະນາ ເຫຼັ້ມທີ  3

ຂ້ໍຄວາມຂອງການໂຄສະນາ 
ສ່ົງເສີມແມ່ນຫຍັງ? ແມ່ນໃຜທີ່ຈະຕ້ອງຮັບຟັງ? 

ທ່ານຄວນເຮັດແນວໃດ 
ເພື່ອສົ່ງຂໍ້ຄວາມນ້ີໃນ 
ສະພາບການຂອງ 
ທ່ານເອງ?*

“ຫຼັກສູດການສ້າງຄູ 
ຈຳເປັນຕ້ອງ ຊ່ວຍເຫຼືອ 
ນັກຮຽນຄູ ໃຫ້ເຂົ້າໃຈເຖິງ 
ການເຊື່ອມຕ່ໍກັນລະຫວ່າງ 
ທິດສະດີຂອງການສຶກ 
ສາຮຽນຮ່ວມ ແລະ 
ຄວາມຈິງຂອງການສິດ 
ສອນ.”

•   ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນສ້າງຄູ 

•   ພະນັກງານໃນ ສະຖາບັນສ້າງຄູ ຜູ້ທ່ີຮັບຜິດຊອບ 
ການສ້າງ ແລະ ການສິດສອນຫັຼກສູດ

•   ບັນດານັກຄົ້ນຄວ້າ ທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບ 
ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ທັງເປັນຜູ້ທີ່ສາມາດ 
ຊ່ວຍເຫຼືອ ນັກຮຽນຄູ ໃຫ້ເຂົ້າໃຈເຖິງ 
ການພົວພັນກັນລະຫວ່າງ ການຄົ້ນຄວ້າ/ທິດສະດີ 
ແລະ ພາກປະຕິບັດ ໃຫ້ໄດ້ດີກວ່າເກົ່າ

ແນະນຳໃຫ້ຜູ້ພັດ 
ທະນາຫຼັກສູດສ້າງ 
ຄູເຂົ້າໃຈເຖິງການ 
ເຊື່ອມຕໍ່ກັນລະ 
ຫວ່າງທິດສະດີ 
ຂອງການສຶກສາ 
ຮຽນຮ່ວມ ແລະ 
ຄວາມຈິງຂອງ 
ການສິດສອນ

“ຈຳເປັນຕ້ອງຄັດເລືອກ 
ເອົາບັນດາຜູ້ສ້າງຫັຼກສູດ 
ສ້າງຄູ ທ່ີມີຄວາມຮູ້ ແລະ 
ປະສົບການພາກປະຕິບັດ 
ຢູ່ແລ້ວ ກ່ຽວກັບການ 
ສຶກສາຮຽນຮ່ວມ. ນອກນ້ັນ 
ກໍຍັງມີ ຄວາມຈຳເປັນທ່ີ 
ຕ້ອງຈັດຝຶກອົບຮົມ 
ໃຫ້ຜູ້ສ້າງຫັຼກສູດ ແລະ 
ສ່ົງເສີມພວກເຂົາເຈ້ົາໃຫ້ 
ປຶກສາຫາລືກັບພາກສ່ວນ 
ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆໃນເວລາ 
ທ່ີສ້າງຫັຼກສູດ.”

•   ພະນັກງານຂອງກະຊວງສຶກສາ ຜູ້ທີ່ຄວບຄຸມ 
ນະໂຍບາຍສ້າງຄູ, ແຜນງານ ແລະ ງົບປະມານ 
ຕ່າງໆ

•   ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນສ້າງຄູ
•   ພະນັກງານຂອງລັດ ໃນຂັ້ນສູນກາງ/

ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ/ຂັ້ນພາກ ຜູ້ທີ່ຕັດສິນກ່ຽວກັບ 
ການຮັບສະໝັກຜູ້ສ້າງຫຼັກສູດ

•   ຄູ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາ 
ໃນຂັ້ນຮາກຖານ ທີ່ສາມາດສະເໜີໃຫ້ 
ພິຈາລະນາເຖິງ ທັດສະນະຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ 
ໃນຂັ້ນຕອນຂອງການ ສ້າງຫຼັກສູດສ້າງຄູ

ຄັດເລືອກເອົາຜູ້ມີ 
ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານ 
ການສຶກສາຮຽນ 
ຮ່ວມມາພັດທະນາ 
ຫັຼກສູດການສ້າງຄູ 
ແລະ ມີການຈັດ 
ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ 
ເຂົາເຈ້ົາຕາມ 
ຄວາມຈຳເປັນ

“ຂະບວນການຄັດເລືອກ 
ຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ 
ຄົນໃໝ່ນ້ັນ ຈຳເປັນຕ້ອງ 
ກວມເອົາຂ້ໍກຳນົດດ້ານ 
ຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບ 
ການໃນການສຶກສາຮຽນ 
ຮ່ວມ. ການພັດທະນາ 
ວິຊາຊີບຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ 
ສຳລັບ ຄູໃນສະຖາບັນ 
ສ້າງຄູ ຜູ້ປະຈຸບັນ ແລະ 
ຜູ້ໃໝ່.“

•   ພະນັກງານຂອງກະຊວງສຶກສາ ຜູ້ທ່ີຄວບຄຸມ 
ນະໂຍບາຍສ້າງຄູ, ແຜນງານ ແລະ ງົບປະມານ 
ຕ່າງໆ

•   ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນສ້າງຄູ 
•   ພະນັກງານຂອງລັດ ໃນຂ້ັນສູນກາງ/

ຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ/ຂ້ັນພາກ ແລະ ບັນດາຜູ້ບໍລິຫານ 
ສະຖາບັນການສ້າງຄູ ຜູ້ທ່ີຕັດສິນກ່ຽວກັບ 
ການຮັບສະໝັກຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ

•   ຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ ຜູ້ທ່ີມີປະສົບການ 
ໃນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແລະ 
ມີທ່າແຮງທ່ີຈະຊ່ວຍສິດສອນ ເພ່ືອນຮ່ວມງານ; 
ບ່ໍມີປະສົບການ ໃນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ 
ແຕ່ຮັບຮູ້ເຖິງ ຄວາມຈຳເປັນຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາ 
ໃນການພັດທະນາວິຊາຊີບໃນຂົງເຂດນ້ີ.

ສ້າງເງື່ອນໄຂ 
ກຳນົດການບັນຈຸ 
ຄູເຂົ້າໃນສະຖາ 
ບັນສ້າງຄູເປັນຕົ້ນ 
ແມ່ນເອົາຜູ້ທີ່ມີ 
ປະສົບການໃນ 
ການສຶກສາຮຽນ 
ຮ່ວມ

*ໃຫ້ຕ່ືມ ແນວຄວມຄິດຂອງທ່ານ ໂດຍອີງຕາມ ຄຳແນະນຳໃນ ປ້ືມຄູ່ມືເຫ້ັຼມທີ 1.”
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ການສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ: ຫຼັກສູດ

ຂ້ໍຄວາມຂອງການໂຄສະນາ 
ສ່ົງເສີມແມ່ນຫຍັງ? ແມ່ນໃຜທີ່ຈະຕ້ອງຮັບຟັງ? 

ທ່ານຄວນເຮັດແນວໃດ 
ເພື່ອສົ່ງຂໍ້ຄວາມນ້ີໃນ 
ສະພາບການຂອງ 
ທ່ານເອງ?*

“ຫຼັກສູດການສ້າງຄູ 
ຈຳເປັນຕ້ອງ 
ຊ່ວຍເຫຼືອນັກຮຽນຄູ 
ໃຫ້ເຂົ້າໃຈເຖິງ ການເຊື່ອມຕໍ່ກັນ 
ລະຫວ່າງທິດສະດີຂອງກ
ານສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແລະ 
ຄວາມຈິງຂອງການສິດສອນ.”

•   ພະນັກງານຂອງກະຊວງສຶກສາ ຜູ້ທີ່ຄວບ 
ຄຸມນະໂຍບາຍສ້າງຄູ, ແຜນງານ ແລະ 
ງົບປະມານຕ່າງໆ

•   ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນສ້າງຄູ 
•   ບັນດາຜູ້ຕ່າງໜ້າຈາກ ກຸ່ມອົງການ 

ຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ຜູ້ທີ່ສາມາດແນະນຳ 
ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອ ໃນການຕິດຕາມ 
ຄວາມເທົ່າທຽມກັນ ໃນການສ້າງຫຼັກສູດ

ຈັດຕ້ັງການທົບ 
ທວນຫັຼກສູດສ້າງ 
ຄູເປັນແຕ່ລະໄລຍະ

“ບັນດາຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ 
ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮຽນຮູ້ 
ເພື່ອຮັບຮູ້ ແລະ ແກ້ໄຂ 
ການຈຳແນກທຸກຮູບ
ແບບທ່ີມີຢູ່ໃນຫຼັກສູດ 
ທ່ີພວກເຂົາເຈົ້ານຳໃຊ້ຢູ່ນ້ັນ.”

•   ພະນັກງານຂອງກະຊວງສຶກສາ ຜູ້ທີ່ຄວບ 
ຄຸມ ນະໂຍບາຍສ້າງຄູ, ແຜນງານ ແລະ 
ງົບປະມານຕ່າງໆ

•   ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນສ້າງຄູ 
•   ພະນັກງານ ທີ່ຮັບຜິດຊອບ ສຳລັບ 

ການສິດສອນ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນ 
ຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ

ດຳເນີນການເຜີຍ 
ແຜ່ໃຫ້ແກ່ຄູຢູ່ໃນ 
ສະຖາບັນສ້າງຄູ 
ກ່ຽວກັບວິທີການ 
ແກ້ໄຂທຸກຮູບ 
ແບບການຈຳແນກ 
ທ່ີມີຢູ່ໃນຫັຼກສູດສ້າງຄູ

*ໃຫ້ຕ່ືມ ແນວຄວມຄິດຂອງທ່ານ ໂດຍອີງຕາມ ຄຳແນະນຳໃນ ປ້ືມຄູ່ມືເຫ້ັຼມທີ 1 
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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.    

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 ່ນຳໃຊ ້ຢ ູ ່ບ ັນດາສະຖາບັນສ ້າງຄ ູ . ພ ້ອມນ ີ ້ ຍ ັງໄດ ້ສະໜອງຍຸດທະສາດ 
ແລະ ວິທີແກ້ໄຂໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນສ້າງຄູ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ 
ພາກສ່ວນອື່ນໆທີ່ມີ   ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາໃນການໂຄສະນາປຸກລະດົມ ແລະ 
ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມຍືດຍຸ່ນ, ການພັດທະນາ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວິທີສິດສອນ 
ສຳລັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ.

1

ການສ່ົງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ
ພາກສະເໜີ

2

ການສ່ົງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ
ນະໂຍບາຍ

3

ການສ່ົງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ
 ຫັຼກສູດ 

4

ການສ່ົງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ
ວັດຖຸອຸປະກອນ

5

ການສ່ົງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ
ວິທີສິດສອນ
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