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ພາກສະເໜີ
 ປ້ືມຄູ່ມືເພ່ືອການໂຄສະນາສ່ົງເສີມສະບັບນ້ີ ເຊ່ິງມີຫົວຂ້ໍ ກ່ຽວກັບ ‘ວັດຖຸອຸປະກອນ’ ເປັນສະບັບທີ 
4 ຂອງຊຸດປ້ືມຄູ່ມື 5 ເຫ້ັຼມທ່ີສ້າງຂ້ຶນເພ່ືອ ‘ສ່ົງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ’. ປ້ືມຄູ່ມືສະບັບນ້ີ 
ແມ່ນສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ເລີຍ ຫືຼ ຈະໃຊ້ປະກອບກັບປ້ືມຄູ່ມືອີກ 4 ເຫ້ັຼມທ່ີຍັງເຫືຼອ ຄື: ເຫ້ັຼມທີ 1 ໄດ້ສະເໜີ 
ກ່ຽວກັບ ‘ພາກສະເໜີ’, ເຫ້ັຼມທີ 2 ໄດ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບ ‘ນະໂຍບາຍ’, ເຫ້ັຼມທີ 3 ໄດ້ເນ້ັນໃສ່ ‘ຫັຼກສູດ’ 
ແລະ ເຫ້ັຼມທີ 5 ແມ່ນໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນ ‘ວິທີສິດສອນ’.

 ປ້ືມຄູ່ມືເຫ້ັຼມນ້ີ ແມ່ນໄດ້ເນ້ັນໜັກໃສ່ສ່ິງທ້າທາຍ ແລະ ອຸປະສັກຕ່າງໆໃນການນຳໃຊ້ອຸປະກອນ 
ການຮຽນ-ການສອນໃນການສ້າງຄູ. ປ້ືມຄູ່ມືເຫ້ັຼມນ້ີຍັງໄດ້ສະເໜີຍຸດທະສາດ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາ
ຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນສ້າງຄູ, ກະຊວງສຶກສາ ແລະ ພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງທາງດ້ານການສຶກສາເພ່ືອ 
ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສ່ົງເສີມການປັບປ່ຽນ, ການພັດທະນາ ແລະ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວິທີການສິດສອນ 
ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ.

ວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູໝາຍເຖິງຫຍັງ?
 ວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູກວມເອົາວັດຖຸອຸປະກອນໃນຂອບເຂດກວ້າງຂວາງເຊ່ິງລວມທັງ 
ບັນດາສ່ືອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນທ່ີຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູໄດ້ນຳໃຊ້ ເພ່ືອຊ່ວຍເຂ້ົາໃນການສອນ 
ແລະ ບັນດາວັດຖຸອຸປະກອນທ່ີນັກຮຽນຄູນຳໃຊ້ ເພ່ືອຊ່ວຍໃນການຮຽນ. ໃນປ້ືມຄູ່ມືເຫ້ັຼມນ້ີແມ່ນຈະໄດ້ 
ສຶກສາລົງເລິກ ກ່ຽວກັບວັດຖຸອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ ທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ເຂົ ້າໃນການສ້າງຄູ 
ເຊິ ່ງກົງກັນຂ້າມກັັບວັດຖຸອຸປະກອນທ່ີຄູ ແລະ ເດັກນັກຮຽນໄດ້ນຳໃຊ້ຢູ່ໃນຂ້ັນໂຮງຮຽນ. 

ບັນດາຕົວຢ່າງຂອງວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູປະກອບດ້ວຍ: 

•   ປ້ືມອ່ານ 
•   ປ້ືມຝຶກຫັດ, ເອກະສານແຈກຢາຍ, ລາຍການກວດສອບ ແລະ ອ່ືນໆ
•   ເອກະສານອ້າງອີງ
•  ໂປດສະເຕ້ີ ແລະ ສ່ືພາບຕ່າງໆ
•  ແບບຈຳລອງ, ຮູບພາບທ່ີເຫັນດ້ວຍຕາ ແລະ ຮູບພາບທ່ີສໍາພັດໄດ້
•  ວິດີໂອ ແລະ ເຄ່ືອງສຽງ
•  ຊ໋ອບແວຄອມພິວເຕີ
•  ວັດຖຸຕົວຈິງ

 ວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູ ຄວນປະກອບເພ່ີມເຕີມໃຫ້ຫັຼກສູດຢ່າງໃກ້ສິດ ແລະ ຊ່ວຍບັນດາ
ຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູໃນການສອນຫັຼກສູດນ້ັນ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ ເຖິງແມ່ນວ່າຫັຼກສູດການສ້າງຄູ 
ແລະ ວັດຖຸອຸປະກອນຂອງການສ້າງຄູ ໄດ້ມີການພົວພັນຢ່າງສະໜິດແໜ້ນນຳກັນກ່ໍຕາມ ແຕ່ວ່າທັງ
ສອງຢ່າງຫາກບ່ໍແມ່ນສ່ິງດຽວກັນຢ່າງຂາດໂຕ. ຫັຼກສູດເປັນວິທີທາງຂອງການຈັດຕ້ັງ ແລະ ການຈັດ 
ລຽງປະສົບການຮຽນຮູ້ໂດຍມີຈຸດປະສົງ ເພ່ືອບັນລຸຜົນການຮຽນສະເພາະດ້ານໃດໜ່ຶງ. ຫັຼກສູດນ້ັນ 
ຈະຊ້ີນຳສ່ິງທ່ີຈະຮຽນຮູ້ ພ້ອມທັງອະທິບາຍເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງຈ່ຶງຮຽນ ແລະ ຮຽນດ້ວຍວິທີໃດ? 
ວັດຖຸອຸປະກອນທ່ີກ່າວມານ້ັນ ຈະສ່ົງເສີມຂະບວນການຮຽນ-ການສອນ ແຕ່ວ່າກໍອາດຈະເປັນໄປໄດ້ເຊ່ັນ 



2

ການສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ: ວັດຖຸອຸປະກອນ

ດຽວກັນທ່ີເກີດມີສະພາບການໃດໜ່ຶງ ເຊ່ິງວັດຖຸອຸປະກອນທ່ີນໍາໃຊ້ນ້ັນບ່ໍສອດຄ່ອງ ຫືຼ ບ່ໍຊ່ວຍເຫືຼອ 
ຫັຼກສູດໂດຍລວມ.

ເປັນຫຍັງວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູຈ່ຶງເປັນປະເດັນສຳຄັນສຳລັບການ
ໂຄສະນາສ່ົງເສີມ?
 ໃນສະພາບການຂອງການຮຽນ-ການສອນໃດກ່ໍຕາມ ວັດຖຸອຸປະກອນ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ. 
ສຳລັບນັກຮຽນຄູ ວັດຖຸອຸປະກອນຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາເຂ້ົາໃຈໄດ້ຢ່າງເຖິງຖອງໃນແນວຄວາມຄິດທາງ 
ທິດສະດີສຳຄັນ ແລະ ຍັງຖ່າຍທອດປະສົບການພາກປະຕິບັດ ແລະ ປະສົບການໃນຊີວິດຈິງ ທ່ີຊ່ວຍ
ນຳທິດສະດີໃຫ້ລົງສູ່ສະພາບຕົວຈິງອີກດ້ວຍ.

 ໃນສະພາບການໃດໜ່ຶງທ່ີສົມບູນ ບັນດາຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູຈະສະໜັບສະໜູນການສ້າງຄູໃໝ່ 
ເຊ່ິງເປັນຜູ້ທ່ີຄ້ົນຄິດວິຈານ, ເປັນເອກະລາດ ແລະ ທັງເປັນຜູ້ທ່ີອ່ານວັດຖຸອຸປະກອນແລ້ວຍັງສາມາດ
ສ້າງບົດສະຫຸຼບຂອງຕົນກ່ຽວກັບ ຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ສ່ິງທ່ີພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ອ່ານນ້ັນ. 
ເຖິງແມ່ນວ່າໃນເວລາທ່ີນັກຮຽນຄູມີຄວາມໝ້ັນໃຈໃນການຕຳນິ ສ່ິງທ່ີພວກເຂົາອ່ານຢູ່ນ້ັນ ແຕ່ວ່າຍັງ
ສຳຄັນທ່ີວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູນ້ັນ ຕ້ອງເປັນມິດກັບນັກຮຽນ, ມີຄຸນນະພາບສູງ, ສອດຄ່ອງກັບ 
ສະພາບຕົວຈິງ ແລະ ສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ້.

 ສະນ້ັນ, ໄປຄຽງຄູ່ກັບຄວາມພະຍາຍາມໃນການປະຕິຮູບ ຫັຼກສູດການສ້າງຄູເພ່ືອກະກຽມຄູ 
ສຳລັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມແລ້ວ ຍັງມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງທົບທວນ ວັດຖຸອຸປະກອນທ່ີນຳໃຊ້ຢູ່ໃນຫັຼກສູດ 
ການສ້າງຄູນ້ັນໃຫ້ສອດຄ່ອງກນຳກັນຕ່ືມອີກ.

ບັນຫາທ້າທາຍ 1
ວັດຖຸອຸປະກອນທ່ີເໝາະສົມ
ການວິເຄາະສະພາບການ

ຂາດເຂີນວັດຖຸອຸປະກອນ ສຳລັບ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ 

 ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ມີຫຼາຍສະພາບການທີ່ຂາດເຂີນວັດຖຸອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ 
ສຳລັບໂຮງຮຽນ ແລະ ສຳລັບສະຖາບັນສ້າງຄູ. ສະນັ້ນ, ບາງເທື່ອອາດບໍ່ແມ່ນເລື່ອງແປກ 
ທີ່ຂາດເຂີນວັດຖຸອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ ສຳລັບ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນຫຼາຍສະຖາບັນ 
ສ້າງຄູ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ດ່ັງທ່ີພວກເຮົາໄດ້ເຫັນກ່ຽວກັບປະເດັນຂອງຫັຼກສູດໃນ ປ້ືມຄູ່ມືເຫ້ັຼມທີ 3 
ນ້ັນ, ວິທີການທ່ີມີປະສິດທິພາບບ່ໍຈໍາເປັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຫັຼກສູດແຍກຕ່າງຫາກ (ແລະ ວັດຖຸອຸປະກອນ 
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ແຍກຕ່າງຫາກ) ສຳລັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແຕ່ວ່າສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາຕ້ອງ 
ຮັບປະກັນວ່າ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມແມ່ນເປັນສ່ວນໜ່ຶງ ແລະ ເປັນຂ້ໍຄວາມທ່ີມີຢູ່ໃນປ້ືມອ່ານທັງໝົດ 
ແລະ ໃນວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູທັງໝົດ.

 ການທົບທວນ ການສ້າງຄູໃນຫວ່າງບ່ໍດົນມານ້ີ ໂດຍອົງການອຸຍເເນັດສະໂກບາງກອກ 
ໄດ້ເນ້ັນໜັກໃຫ້ເຫັນວ່າ ສ່ິງດ່ັງກ່າວນ້ີມັກຈະບ່ໍເກີດຂ້ຶນ. ຍົກຕົວຢ່າງ: ໃນບາງປະເທດ ການວິເຄາະປ້ືມອ່ານ 
ຂອງຫັຼກສູດການສ້າງຄູ ແລະ ວັດຖຸອຸປະກອນອ່ືນໆ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ 
ແລະ ແນວຄວາມຄິດຂອງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມບ່ໍໄດ້ຖືກກ່າວເຖິງ ຫືຼ ບ່ໍໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຢູ່ໃນນ້ັນ 1 
ວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູ ມັກຈະພາດໂອກາດໃນການຖ່າຍທອດຂ້ໍຄວາມກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບ 
ແລະ ການຮຽນຮ່ວມ.

ວັດຖຸອຸປະກອນມັກຈະບ່ໍສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເຂ້ົາໃຈກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບການສຶກສາ 
ຮຽນຮ່ວມ

 ໃນເວລາທ່ີມີວັດຖຸອຸປະກອນ ສຳລັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ (ອາດເປັນແຫ່ຼງແຍກຕ່າງຫາກ 
ຫືຼ ປະກອບຢູ່ໃນວັດຖຸອຸປະກອນຫັຼກ) ເຊ່ິງສ່ິງດ່ັງກ່າວອາດບ່ໍໄດ້ສຶກສາ ກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນ 
ຮ່ວມຢ່າງລະອຽດ ໃນຖານະເປັນປະເດັນທ່ີກວມລວມ, ແຕ່ຈະເນ້ັນໜັກສະເພາະຄວາມພິການ ຫືຼ 
ຄວາມຕ້ອງການພິເສດ. ສ່ິງດ່ັງກ່າວນ້ີ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງວິທີການຕ່າງໆທ່ີພົບເຫັນຢູ່ໃນຫຼາຍຫັຼກສູດ
ການສ້າງຄູ.

 ຍົກຕົວຢ່າງ: ໃນປະເທດໜ່ຶງທ່ີໄດ້ສຶກສາຄ້ົນຄວ້າໃນຫວ່າງບ່ໍດົນມານ້ີ, ໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າ: 
“… ເອກະສານແຈກຢາຍ ແມ່ນໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ສ່ວນຫຼາຍເປັນອຸປະກອນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສ່ິງເຫ່ົຼານ້ີໄດ້ 
ເນ້ັນໃຫ້ເຫັນເຖິງບັນຫາທ້າທາຍຂອງເດັກທ່ີມີຄວາມຕ້ອງການພິເສດກຳລັງປະເຊີນໜ້າຢູ່ ແຕ່ມັນຫາກບ່ໍ
ໄດ້ນຳໃຊ້ວິທີການທ່ີຂ້ອນຂ້າງກວມລວມສຳລັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ”.2 

 ສ່ິງນ້ີອາດເປັນຍ້ອນວ່າງົບປະມານບ່ໍພຽງພໍສຳລັບການທົບທວນ ແລະ ການປັບປຸງອຸປະກອນ
ການສ້າງຄູຢ່າງເປັນປະຈຳ ຫືຼ ຍ້ອນວ່າ ຄວາມສຳຄັນຂອງຂະບວນການປັບປຸງດ່ັງກ່າວນ້ັນບ່ໍເປັນທ່ີຮັບ
ຮູ້ ແລະ ບ່ໍໄດ້ບັນຈຸຢູ່ໃນຍຸດທະສາດ ແລະ ງົບປະມານຂອງກະຊວງ ແລະ ສະຖາບັນສ້າງຄູ. ພ້ອມນ້ັນ 
ອາດຍັງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການຂາດເຂີນການພັດທະນາວິຊາຊີບຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງໃນກຸ່ມຄົນຜູ້ທ່ີຮັບຜິດ 
ຊອບການວາງແຜນ ແລະ ການພັດທະນາວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູ. ພວກເຂົາເຈ້ົາຍັງຄົງບ່ໍທັນຮັບຮູ້
ເຖິງຄວາມຈຳເປັນໃນການປ່ຽນແປງ ຫືຼ ຍັງບ່ໍທັນແນ່ໃຈກ່ຽວກັບວິທີການເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ.

1 ໂດຍ Forgacs, R. ປີ 2012. ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ ການສຶກສາຄູ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍການສຶກສາເພື່ອທຸກຄົນ ພາຍໃນປີ 2015. 
ຈະເຮັດແນວໃດ ເພື່ອກະກຽມນັກຮຽນຄູ ໃຫ້ສາມາດ ປັບປ່ຽນ ທັດສະນະຄະຕະ ແລະ ການປະຕິບັດ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາ 
ເລີ້ມການສິດສອນ? ການສົມມຸດຖານ ແລະ ການວິເຄາະ ບົດທົບທວນ ລະບົບການສຶກສາຄູກ່ອນປະຈຳການ ໃນປະເທດ ບັງກະລາເທດ, 
ກຳປູເຈຍ, ຈີນ, ສປປ ລາວ, ມົງໂກເລຍ, ເນປານ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ (2008-2011). ບາງກອກ, ຢູເນັດສະໂກ້, ໜ້າທີ 33. 
2 Ibid., ໜ້າທີ 34. 
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ວັດຖຸອຸປະກອນ ມັກຈະບ່ໍສອດຄ່ອງກັບ ສະພາບການຂອງທ້ອງຖ່ິນ 

 ວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູຈຳນວນໜຶ່ງ ບໍ່ໄດ້ກຳເນີດມາຈາກສະພາບການຂອງນັກຮຽນຄູ  
ຍົກຕົວຢ່າງ: ບັນດາປ້ືມທ່ີຈັດພິມໃນເອີຣົບ, ສະຫະລັດອາເມລິກາ ຫືຼ ອົດສະຕຼາລີ ອາດນຳມາ 
ໃຊ້ຢູ່ໃນທ່ົວອາຊີ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ປື້ມຫຼາຍເຫຼັ້ມໃນຈຳນວນນີ້ ອາດມີຂໍ້ຄວາມທີ່ພົ້ນເດັ່ນກ່ຽວກັບ 
ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ, ແຕ່ວ່າປ້ືມເຫ່ົຼານ້ັນອາດຖ່າຍທອດແນວຄວາມຄິດທ່ີບັນດານັກຮຽນຄູ ຈະພົບກັບ 
ອຸປະສັກໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃນສະພາບການຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໃນກໍລະນີ 
ທ່ີມີຄວາມແຕກຕ່າງໃນທາງດ້ານແຫ່ຼງທ່ີມາ, ວັດທະນະທຳ ແລະອ່ືນໆ. ສ່ິງດ່ັງກ່າວນ້ີສາມາດເຮັດ 
ໃຫ້ນັກຮຽນຄູຮູ້ສຶກວ່າ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມແມ່ນວິທີການທີ່ນຳເຂົ້າມາ ເຊິ່ງບໍ່ສອດຄ່ອງກັບປະເທດ 
ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຫືຼ ອາດເຮັດໃຫ້ບັນດານັກຮຽນຄູ ຕ້ອງລົງແຮງຫຼາຍໃນການຮ່ໍາຮຽນ ແລະ 
ພະຍາຍາມຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ວິທີການທ່ີບ່ໍສອດຄ່ອງກັບສະພາບການສະເພາະເຈາະຈົງສຳລັບພວກ 
ເຂົາເຈ້ົາ. 

 ວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູທ່ີມາຈາກບັນດາປະເທດ ແລະ ຂົງເຂດພາກພ້ືນອ່ືນໆ ອາດເປັນ 
ປະໂຫຍດສຳລັບ ການປຽບທຽບ ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ວິທີການຕ່າງໆ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຄູໃນ
ສະຖາບັນສ້າງຄູ ແລະ ນັກຮຽນຄູມັກຈະບ່ໍໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳ ແລະ ການຊ່ວຍເຫືຼອທ່ີພວກເຂົາເຈົາ 
ຕ້ອງການ ເພ່ືອຕີຄວາມໝາຍ ແລະ ປັບປ່ຽນແນວຄວາມຄິດເຫ່ົຼານ້ີ ຫືຼ ຕົວຢ່າງຕ່າງໆຈາກແວດລ້ອມອ່ືນ 
ເພ່ືອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາເອງ.  

 ນອກຈາກນ້ັນແລ້ວ ວັດຖຸອຸປະກອນທ່ີນຳເຂ້ົາມານ້ັນອາດເປັນພາສາອັງກິດ ຫືຼ ອາດແປເປັນ
ພາສາກາງຂອງປະເທດນ້ັນແລ້ວ ແຕ່ວ່າ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ໜ້ອຍທ່ີຈະແປເປັນພາສາຊົນເຜ່ົາຕ່າງໆ 
ເຊ່ິງອາດຈຳກັດການນຳໃຊ້ຂອງນັກຮຽນຄູທຸກຄົນ.

 ບັນດາວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູ ທີ່ຜະລິດຂຶ້ນຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນເອງກໍອາດບໍ່ສອດຄ່ອງກັບ 
ສະພາບຕົວຈິງ ຂອງບ່ອນທ່ີໄດ້ນຳໃຊ້ນ້ັນ. ບັນດາຜູ້ສ້າງວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູ (ກໍເຊ່ັນດຽວກັນ
ກັບຜູ້ສ້າງຫັຼກສູດ) ບ່ໍໄດ້ເປັນຕົວແທນໃຫ້ກຸ່ມຄົນທ່ີຫຼາກຫຼາຍໃນປະເທດນ້ັນໃນທາງດ້ານບົດບາດຍິງ-
ຊາຍ, ຄວາມພິການ, ຊົນເຜ່ົາ, ພາສາ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດ/ເທດສະບານ. ສະນ້ັນ, ບັນດາຜູ້ກະກຽມວັດ
ຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູອາດສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ (ໂດຍບ່ໍຕ້ັງໃຈ) ຄວາມລຳອຽງດ້ານວັດທະນະທຳ ຫືຼ 
ທັດສະນະແບບຕາຍຕົວເຊ່ິງພົບເຫັນແຜ່ຫຼາຍກ່ຽວກັບກຸ່ມຄົນພິການທ່ີມີຢູ່ໃນສັງຄົມ ແລະ ຝັງເລິກສ່ິງ 
ເຫ່ົຼານ້ັນໃສ່ໃນວັດຖຸອຸປະກອນທ່ີພວກເຂົາເຈ້ົາສ້າງຂ້ຶນມາ. 

ຄຳຖາມຕ່າງໆທ່ີທ່ານສາມາດຖາມ ເພ່ືອຊ່ວຍວິເຄາະສະຖານະພາບ ໃນສະພາບການຂອງທ່ານ: 

•   ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວ ສະຖາບັນການສ້າງຄູ ແລະ ນັກຮຽນຄູ ສາມາດເຂ້ົາເຖິງວັດຖຸອຸປະກອນ 
ການຮຽນ-ການສອນ ໃນປະລິມານທ່ີພຽງພໍບໍ? ມີຫ້ອງສະໝຸດທ່ີມີປ້ືມຫຼາຍບໍ? ແລະ 
ໃນຮ້ານຂາຍປ້ືມຂອງສະຖາບັນ ມີປ້ືມສຳລັບຂາຍໃນລາຄາທ່ີສາມາດຊ້ືໄດ້ບໍ?

•   ມີວັດຖຸອຸປະກອນສ້າງຄູຫຼາຍເທ່ົາໃດ? (ກ) ທ່ີເນ້ັນໜັກສະເພາະເຈາະຈົງ ກ່ຽວກັບການສຶກສາ 
ຮຽນຮ່ວມ ແລະ (ຂ) ທ່ີກ່າວເຖິງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນເວລາທ່ີສົນທະນາ ກ່ຽວກັບເລ່ືອງອ່ືນ?

•  ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັນດີບ່ໍ ລະຫວ່າງຫັຼກສູດ ແລະ ວັດຖຸອຸປະກອນ? 
•    ວັດຖຸອຸປະກອນສ້າງຄູທ່ີກວມເອົາການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ໄດ້ຖ່າຍທອດທັດສະນະແນວຄວາມຄິດ 

ທ່ີຈະແຈ້ງບໍ ຫືຼ ວ່າເນ້ັນໜັກໃສ່ພຽງແຕ່ຄວາມພິການ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການພິເສດ 
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ເທົ ່ານັ ້ນ? ວັດຖຸອຸປະກອນເຫຼົ ່ານີ້ໄດ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ນັກຮຽນທຸກຄົນໄດ້ຄົ້ນຄິດກ່ຽວກັບປະເດັນ 
ຂອງຄວາມຕ້ອງການພິເສດ ແລະ ຄວາມພິການ ແລະ ປະເດັນອ່ືນໆ ກ່ຽວກັບຄວາມຫຼາຍຫຼາຍ 
ແລະ ການຈຳແນກບໍ? ຫຼື ວັດຖຸອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ມີຈຸດປະສົງພຽງແຕ່ໃຫ້ນັກຮຽນຄູທີ່ຢູ່
ໃນຫຼັກສູດພິເສດນຳໃຊ້ເທົ່ານັ້ນ?

•   ມີວັດຖຸອຸປະກອນສ້າງຄູບໍ ທ່ີສົນທະນາສະເພາະເຈາະຈົງ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາທ້າທາຍຂອງ (ກ) ການ
ສິດສອນເດັກຈາກກຸ່ມອາຍຸທ່ີແຕກຕ່າງກັນ, (ຂ) ການຮັບປະກັນວ່າ ເດັກທຸກຄົນໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມໃນ 
ການຮຽນຮູ້ໃນຫ້ອງຮຽນໃຫຍ່, (ຄ) ການກຳຈັດຄວາມລຳອຽງຍິງ-ຊາຍ ຈາກວິທີການສິດສອນ 
ແລະ (ງ) ການສິດສອນໃນຫ້ອງຮຽນຫຼາຍພາສາ ແລະ ການສິດສອນເປັນພາສາແມ່? ວັດຖຸ 
ອຸປະກອນການສ້າງຄູມີຄຳແນະນຳພາກປະຕິບັດບ່ໍກ່ຽວກັບປະເດັນເຫ່ົຼານ້ີ?

•   ມີວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູຫຼາຍເທ່ົາໃດ  ຫືຼ  ວັດຖຸອຸປະກອນສ້າງຄູ ອັນໃດທ່ີກວມເອົາການສຶກສາ 
ຮຽນຮ່ວມທ່ີໄດ້ຈັດພິມໃນທ້ອງຖ່ິນ/ໃນທ່ົວປະເທດ ແລະ ມີວັດຖຸອຸປະກອນສ້າງຄູຫຼາຍເທ່ົາໃດ 
ຫືຼ ວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູ ອັນໃດທ່ີຖືກຈັດພິມຢູ່ນອກຂົງເຂດພາກພ້ືນຂອງທ່ານ? 

•   ວັດຖຸອຸປະກອນທ່ີບ່ໍຜະລິດໃນທ້ອງຖ່ິນນ້ັນແມ່ນມາຈາກໃສ? ພົບເຫັນ ແລະ ຄັດເລືອກເອົາມານຳໃຊ້ 
ຄືແນວໃດ? 

•   ວັດຖຸອຸປະກອນທ່ີບ່ໍຜະລິດຢູ່ໃນທ້ອງຖ່ິນນ້ັນໄດ້ຜ່ານການທົບທວນຄືນໃໝ່ບ່ໍ ເພ່ືອໃຫ້ສອດຄ່ອງ 
ກັບສະພາບການ ກ່ອນທ່ີຈະເອົາເຂ້ົາໃສ່ໃນລາຍການວັດຖຸອຸປະກອນສ້າງຄູ ທ່ີໄດ້ອະນຸມັດແລ້ວ/ 
ໄດ້ແນະນຳໃຫ້ນຳໃຊ້ ແລະຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳບໍ ກ່ຽວກັບວິທີການ 
ປັບປຸງວັດຖຸອຸປະກອນເຫ່ົຼານ້ັນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການຂອງທ້ອງຖ່ິນ?

•   ມີວັດຖຸອຸປະກອນສ້າງຄູຫຼາຍເທ່ົາໃດ ທ່ີກວມເອົາການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ (ໂດຍສະເພາະແມ່ນ 
ຂ້ໍຄວາມຕ່າງໆ) ທ່ີໄດ້ຈັດພິມເປັນພາສາທ້ອງຖ່ິນ ຫືຼ ພາສາແຫ່ງຊາດ?

•   ປະຊາຊົນຈາກກຸ່ມສັງຄົມທ່ີແຕກຕ່າງກັນ (ຊາຍ, ຍິງ, ຄົນພິການ ຫືຼ ບ່ໍພິການ, ຈາກກຸ່ມຊົນເຜ່ົາ ແລະ 
ກຸ່ມໃຊ້ພາສາທ່ີແຕກຕ່າງກັັນ, ຈາກເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເທດສະບານ) ໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມໃນການສ້າງ 
ແລະ ການອອກແບບວັດຖຸອຸປະກອນສ້າງຄູ ສຳລັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມບໍ? ພວກເຂົາເຈ້ົາ 
ໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມໃນນາມ ທ່ີເປັນຜູ້ສ້າງວັດຖຸອຸປະກອນນ້ັນ ແລະ ເປັນນັກສິນລະປິນທ່ີວາດພາບ 
ປະກອບໃຫ້ອຸປະກອນນ້ັນ? ຫືຼ ພວກເຂົາເຈ້ົາເຂ້ົາຮ່ວມຜ່ານທາງຂະບວນການປຶກສາຫາລືກັບ 
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ? ຫືຼ ທັງສອງກໍລະນີ? 

ເປ້ົາໝາຍຂອງການໂຄສະນາສ່ົງເສີມ
 ໃນສະພາບການໃດກ່ໍຕາມ, ພວກເຮົາອາດສາມາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີແຫ່ຼງຊັບພະຍາກອນ ແລະ 
ວັດຖຸອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ຫຼາຍຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ. ສຳລັບການສ່ົງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນ
ການສ້າງຄູ ແລະ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມນ້ັນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ ທ່ີຕ້ອງມີຄວາມຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບປະເພດ 
ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູທ່ີຈຳເປັນ, ບ່ໍສະເພາະແຕ່ ດ້ານປະລິມານເທ່ົານ້ັນ.

ຂ້ໍຄວາມຂອງການສ່ົງເສີມ ວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູ 1 
“ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ຄວນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ໂດຍຜ່ານທາງວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູ 
ແບບສະເພາະເຈາະຈົງ ແລະ ໂດຍການຝັງແໜ້ນ ປະເດັັນນີ້ເຂ້ົາໃນວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູ
ທັງໝົດ”.
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ການສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ: ວັດຖຸອຸປະກອນ

 ນັກຮຽນຄູ ແລະ ຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູຈຳເປັນຕ້ອງສາມາດເຂ້ົາເຖິງວັດຖຸອຸປະກອນ ກ່ຽວກັບ 
ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມຈຳນວນຫຼາຍ, ທັງວັດຖຸອຸປະກອນສຳລັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໂດຍສະເພາະ 
ແລະ ທັງວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູ ສະເພາະວິຊາທ່ີປະກອບມີຂ້ໍຄວາມກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ 
(ເຊ່ັນວ່າ ປະເດັນຂອງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ທ່ີຍົກຂ້ຶນມາໃນວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູທ່ີເນ້ັນໜັກໃສ່ 
ວິຊາຄະນິດສາດ, ວິທະຍາສາດ, ປະຫວັດສາດ ແລະ ອ່ືນໆ). 

 ວັດຖຸອຸປະກອນເຫ່ົຼານ້ີ ຈຳເປັນທ່ີຕ້ອງໃຫ້ມີການຕີຄວາມໝາຍທ່ີກວມລວມສຳລັບ ການສຶກສາ 
ຮຽນຮ່ວມ, ຊ່ວຍນັກຮຽນຄູໃຫ້ເຂ້ົາໃຈເຖິງ ຄວາມສຳຄັນຂອງການປ່ຽນແປງໂຮງຮຽນທັງໝົດ, ພ້ອມທັງ 
ຊ່ວຍນັກຮຽນຄູໃຫ້ມີທັກສະ ແລະ ຄວາມໝ້ັນໃຈໃນການແກ້ໄຂ ຄວາມຕ້ອງການໃນການຮຽນຮູ້ຂອງ 
ແຕ່ລະຄົນ. ວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູຍັງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ລະບຸອອກຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ຊັດເຈນວ່າ 
ວັດຖຸອຸປະກອນເຫ່ົຼານ້ີສອນນັກຮຽນຄູ ກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ຫືຼວ່າ ວັດຖຸອຸປະກອນເຫ່ົຼານ້ີ ແມ່ນ
ເນ້ັນໜັກໃສ່ພຽງແຕ່ກຸ່ມສະເພາະໃດໜ່ຶງ ເຊ່ັນວ່າ: ກຸ່ມນັກຮຽນພິການ.

ຂ້ໍຄວາມຂອງການສ່ົງເສີມ ວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູ 2
“ ວັດຖຸອຸປະກອນສ້າງຄູ ຈຳເປັນຕ້ອງສ້າງຂ້ຶນໃນຂ້ັນປະເທດ/ຂັ້ນພາກພື້ນ ແລະ ປະກອບດ້ວຍ 
ຂ້ໍມູນ ແລະ ຕົວຢ່າງ ກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມທ່ີສອດຄ່ອງກັບສະພາບການ ແລະ 
ໃໝ່ຫຼ້າສຸດ. ວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູ ທີ່ນຳເຂົ້າມານ້ັນຕ້ອງນຳໃຊ້ໃນລັກສະນະທ່ີສ້າງສັນ 
ແລະ ມີການວິເຄາະໃຈ້ແຍກລະອຽດ”.

 ຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ ແລະ ນັກຮຽນຄູຈຳເປັນຕ້ອງເຂ້ົາເຖິງວັດຖຸອຸປະກອນ ກ່ຽວກັບການ 
ສຶກສາຮຽນຮ່ວມທ່ີສອດຄ່ອງກັບສະພາບການໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາເຊ່ິງມີຄວາມຈຳເປັນຈະຕ້ອງ
ສ້າງວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູໃຫ້ຫຼາຍຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ ທັງພາຍໃນປະເທດ ແລະ ໃນຂ້ັນພາກພ້ືນ 
ໂດຍເນ້ັນໜັກໃສ່ກໍລະນີສຶກສາ ແລະ ຕົວຢ່າງຂອງທ້ອງຖ່ິນທ່ີຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ ແລະ ນັກຮຽນຄູ 
ສາມາດອະທິບາຍໄດ້. ນອກຈາກນ້ັນແລ້ວ, ກ່ໍຍັງມີຄວາມຕ້ອງການ ວັດຖຸອຸປະກອນສ້າງຄູໃຫ້ຫຼາຍຂ້ຶນ 
ກວ່າເກົ່າທີ່ເປັນພາສາທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ເປັນພາສາແຫ່ງຊາດ, ບໍ່ສະເພາະພຽງແຕ່ ເປັນການແປ 
ວັດຖຸອຸປະກອນ ທ່ີໄດ້ນຳເຂ້ົາເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ຫາກຍັງຕ້ອງມີວັດຖຸອຸປະກອນທ່ີຂຽນຂ້ຶນສະເພາະເຈາະຈົງ 
ສຳລັບການນຳໃຊ້ເປັນພາສາເຫ່ົຼານ້ັນ.

 ຄວນຄັດເລືອກເອົາວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູທ່ີນຳເຂ້ົາຈາກປະເທດອ່ືນ ໂດຍອີງຕາມຄວາມ 
ເປັນໄປໄດ້ຂອງວັດຖຸອຸປະກອນເຫ່ົຼານ້ັນໃນການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈເພີ່ມຕື່ມ, ການພັດທະນາໃໝ່ໆ, 
ທັດສະນະຂອງສາກົນ ແລະ ການປຽບທຽບກັບສາກົນ, ແຕ່ວ່າບ່ໍຄວນເປັນວັດຖຸອຸປະກອນທ່ີນັກຮຽນຄູ 
ຕ້ອງເສຍເວລາອ່ານຫຼາຍໂພດ. ນອກນ້ັນ ກໍຄວນມີຄໍາແນະນຳທ່ີດີໃຫ້ຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ ແລະ 
ນັກຮຽນຂອງພວກເຂົາ ກ່ຽວກັບວິທີການຕີຄວາມໝາຍ ແລະ ປັບປ່ຽນວັດຖຸອຸປະກອນທ່ີບ່ໍໄດ້ຜະລິດໃນ
ທ້ອງຖ່ິນນ້ັນ. ໂດຍສະເພາະແລ້ວຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູຕ້ອງການ ການສະໜັບສະໜູນ ເພ່ືອສ້າງທັກສະ 
ແລະ ຄວາມໝ້ັນໃຈໃຫ້ກາຍເປັນຄົນຄ້ົນຄິດ, ຮູ້ເລືອກ ແລະ ມີຄວາມສ້າງສັນໃນການນຳໃຊ້ວັດຖຸອຸປະ 
ກອນສ້າງຄູ. ຍົກຕົວຢ່າງ: ໃນເວລານຳໃຊ້ປ້ຶມທ່ີຈັດພິມໃນປະເທດອ່ືນນ້ັນ, ຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູຈຳເປັນ 
ຕ້ອງມີທັກສະໃນການຊ່ວຍເຫືຼອນັກຮຽນຄູໃຫ້ພິຈາລະນາວ່າເວລາໃດຄວນປັບປ່ຽນແນວຄວາມຄິດຕ່າງໆ  
ໃຫ້ເຂ້ົາກັບສະພາບການຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາ ແລະ ຈະຕ້ອງປັບປ່ຽນຄືແນວໃດ; ຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ 
ຈຳເປັນຕ້ອງສາມາດຊອກຫາກໍລະນີ   ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອເສີມສ້າງ ຫຼື ປ່ຽນແທນບັນ 
ດາຕົວຢ່າງຂອງຕ່າງປະເທດນ້ັນ ແລະ ອ່ືນໆ.
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ປື້ມຄູ່ມືໂຄສະນາ ເຫຼັ້ມທີ  4

 ຈຸດຕ່າງໆເຫ່ົຼານ້ີແມ່ນມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັັບຄວາມສາມາດຂອງພະນັກກງານ ເຊ່ິງນຳໄປສູ່ການສ້າງ 
ຂ້ໍຄວາມເພ່ີມຕ່ືມ ເພ່ືອວຽກງານສ່ົງເສີມ.

ຂ້ໍຄວາມຂອງການສ່ົງເສີມ ວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູ 3 
“ ພະນັກງານທີ່ຮັບຜິດຊອບ ສຳລັບການຄັດເລືອກ ແລະ/ຫຼື ການສ້າງວັດຖຸ ອຸປະກອນການ 
ສ້າງຄູຕ້ອງການ ການພັດທະນາວິຊາຊີບຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ ແລະ ຕ້ອງການແລກປ່ຽນປະສົບການພາຍ 
ໃນປະເທດ ແລະ ລະຫວ່າງປະເທດ. ທີມງານສ້າງວັດຖຸອຸປະກອນສ້າງຄູຍັງຕ້ອງມີຄວາມຫຼາກ 
ຫຼາຍທ່ີຕາງໜ້າໃຫ້ປະເທດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ”.

 ບັນດາພະນັກງານພາຍໃນກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ສະຖາບັນສ້າງຄູຜູ້ທ່ີຮັບຜິດຊອບ 
ສຳລັບການຄັດເລືອກ ຫືຼ ການອອກແບບວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູ ຕ້ອງໄດ້ຮັບແຈ້ງລະອຽດ 
ກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ. ຖ້າໃຫ້ ດີແທ້ໃນເວລາຮັບສະໝັກພະນັກງານໃໝ່ຄວນເບ່ິງທາງດ້ານ 
ປະສົບການ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ. ນອກນ້ັນກໍຍັງຕ້ອງພັດທະນາວິຊາຊີບ 
ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ສຳລັບບັນດາຜູ້ສ້າງວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູທັງຄົນປະຈຸບັນ ແລະ ຄົນໃໝ່ ເພື່ອວ່າພວກ
ເຂົາເຈ້ົາຈະໄດ້ຮັບຮູ້ເລ່ືອງໃໝ່ໆຈາກການສົນທະນາ ແລະ ການປະຕິບັດ ກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ. 
ໃນລັກສະນະດຽວກັນນັ້ນ, ສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ແມ່ນບັນດາຜູ້ສ້າງວັດຖຸອຸປະກອນຕ້ອງບໍ່ເຮັດວຽກ 
ແບບໂດດດ່ຽວ. ພວກເຂົາເຈ້ົາຕ້ອງເຊ່ືອມຕ່ໍເຂ້ົາກັນກັບບັນດາຜູ້ສ້າງວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູ ແລະ 
ຫັຼກສູດສ້າງຄູໃນຂ້ັນພາກພ້ືນ ແລະ ຂ້ັນສາກົນ ແລະ ມີໂອກາດໃນການແລກປ່ຽນແນວຄວາມຄິດ ແລະ 
ຕົວຢ່າງຕ່າງໆກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາ.

ບັນຫາທ້າທາຍ 2
ວັດຖຸອຸປະກອນທ່ີເນ້ັນໜັກໃສ່ພາກປະຕິບັດ
ການວິເຄາະສະພາບການ
ການບັນທຶກ ແລະ ການແລກປ່ຽນ ປະສົບການພາກປະຕິບັດ ຍັງຄົງເປັນບັນຫາທ້າທາຍ

 ວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູ (ຫັຼກສູດສ້າງຄູ) ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວແມ່ນມັກຈະມີພາກທິດສະດີຫຼາຍ. 
ວັດຖຸອຸປະກອນເຫ່ົຼານ້ີ ອາດປະກອບດ້ວຍກໍລະນີສຶກສາຈຳນວນໜ້ອຍ ແລະ ບ່ໍເນ້ັນໜັກພຽງພໍໃນການ
ໃຫ້ຄຳແນະນຳແກ່ນັກຮຽນຄູ ກ່ຽວກັບວິທີການຫັນທິດສະດີລົງສູ່ພາກປະຕິບັດ.

 ໃນບາງທິດທາງ ຮູບການທ່ີກ່າວມານ້ີອາດເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງວົງຈອນຄວາມບົກພ່ອງ. ຢູ່ໃນທ່ົວໂລກ 
ຍັງຂາດກໍລະນີສຶກສາທ່ີໄດ້ບັນທຶກໄວ້ເປັນຢ່າງດີ ກ່ຽວກັບວິທີການປະຕິບັດການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ. ຜູ້ຄົນ
ທ່ີອາດຈະຢູ່ໃນຈຸດທ່ີດີສຸດຂອງການບັນທຶກປະສົບການພາກປະຕິບັດຂອງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ເຊ່ັນວ່າ: 
ຄູ, ນັກຮຽນ, ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ອ່ືນໆ ມັກຈະເປັນຜູ້ທ່ີ ຂາດທັກສະ, ຂາດຄວາມໝ້ັນໃຈ, ບ່ໍມີເວລາ 
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ຫືຼ ຂາດການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ເຮັດວຽກງານນ້ັນ3 .ໃນເມ່ືອບ່ໍມີ ກໍລະນີສຶກສາ ເຊ່ັນນ້ັນ ແລະ ບ່ໍມີ
ກົນໄກສະໜັບສະໜູນທ່ີສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ້ ເພ່ືອບັນທຶກກໍລະນີສຶກສາ. ສະນ້ັນ ບັນດານັກຮຽນຄູ 
ແລະ ຄູ ມັກຈະພົບອຸປະສັກໃນການຈິນຕະນາການ ກ່ຽວກັບ ທິດສະດີ, ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ  
ແນວຄວາມຄິດໃໝ່ໆ ແລະ ໃນການແລກປ່ຽນແນວຄວາມຄິດຕ່າງໆກັບຄົນອ່ືນໆ ເຊ່ິງຜົນທ່ີໄດ້ຮັບກ່ໍຄືວ່າ 
ຍັງຂາດເລ່ືອງໃໝ່ໆສຳລັບໃຊ້ເຂ້ົາໃນການສ້າງຄູ.

ບັນດາຜູ້ສ້າງວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູ ອາດຂາດປະສົບການໃນພາກປະຕິບັດ 

 ວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູ ທ່ີຂາດຈຸດເນ້ັນໜັກໃສ່ພາກປະຕິບັດນ້ັນ ອາດສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງ 
ການຂາດປະສົບການໃນພາກປະຕິບັດຂອງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ໃນກຸ່ມຜູ້ສ້າງວັດຖຸອຸປະກອນເຫ່ົຼານ້ັນ 
(ອາດກວມເອົາຜູ້ຂຽນບົດ, ສິນລະປິນແຕ້ມພາບປະກອບ ຫືຼ ນັກຖ່າຍຮູບ ແລະ ຜູ້ສ້າງໜັງ). ຜູ້ຄົນເຫ່ົຼານ້ີ 
ອາດເຂ້ົາໃຈ ແລະ ສາມາດນຳສະເໜີພາກທິດສະດີຕ່າງໆ ຂອງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ 
, ແຕ່ວ່າຂາດປະສົບການພາກປະຕິບັດ ເພ່ືອນຳມາເສີມສ້າງໃນເວລາອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບ ວິທີການ 
ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ. ໃນລັກສະນະດຽວກັນນ້ັນ ບັນດາຜູ້ທ່ີມີປະສົບການພາກປະຕິບັດ 
ກ່ຽວກັບ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ (ຜູ້ອຳນວຍການ, ຄູສອນ, ຜູ້ປົກຄອງ, ນັກຮຽນ, ຜູ້ຕາງໜ້າກຸ່ມຊົນເຜ່ົາ 
ແລະ ອ່ືນໆ) ແມ່ນມີໂອກາດໜ້ອຍ ທ່ີຈະໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມຂະບວນການການວາງແຜນ, ສ້າງ ຫືຼ 
ກວດແກ້ວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູ.

ຄຳຖາມຕ່າງໆ ທ່ີທ່ານສາມາດຖາມ ເພ່ືອຊ່ວຍວິເຄາະສະຖານະພາບໃນສະພາບການຂອງທ່ານ:

•   ແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ສຳລັບ ການວາງແຜນ, ການຂຽນ, ການກວດແກ້ ແລະ 
ການທົບທວນ ວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູ ເພ່ືອນຳໃຊ້ເຂ້ົາໃນການສ້າງຄູ? ພວກເຂົາຖືກບ່ົງໂຕ 
ແລະ ຄັດເລືອກມາຄືແນວໃດ? ພວກເຂົາເປັນຜູ້ຕາງໜ້າໃຫ້ກຸ່ມຄົນທ່ີຫຼາກຫຼາຍໃນປະເທດນ້ັນບໍ?

•   ຜູ້ສ້າງວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູ ມີປະສົບການພາກປະຕິບັດຫຼາຍເທ່ົາໃດ ຫືຼ ມີປະສົບການ 
ປະເພດໃດ ໃນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ?

•   ມີລະບົບໃດແດ່ ເພ່ືອຊ່ວຍຜູ້ສ້າງວັດຖຸອຸປະກອນໃນການຊອກຫາ ແລະ ນຳໃຊ້ຕົວຢ່າງໃນ 
ພາກປະຕິບັດ       ທີ່ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການຂອງ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ຈາກປະເທດຂອງ 
ພວກເຂົາ ແລະ ຈາກປະເທດອ່ືນໆທ່ີມີການປະຕິບັດຢ່າງຈິງຈັງ?

•   ມີຂະບວນການຫຍັງແດ່ ເພື່ອກຳນົດ, ທົບທວນ ແລະ ຄັດເລືອກ ວັດຖຸອຸປະກອນ 
ທີ່ສ້າງມາຈາກພາຍນອກ ແລະ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ວັດຖຸອຸປະກອນນັ້ນໄດ້ເນັ້ນໜັກໃສ ່
ພາກປະຕິບັດທ່ີກຽວຂ້ອງ?

•   ບັນດາພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາ ມີພາລະບົດບາດໃນການສ້າງວັດຖຸອຸປະກອນ 
ການສ້າງຄູ ສຳລັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມບໍ? ຖ້າມີ, ພວກເຂົາປະກອບພາລະບົດບາດນ້ັນຄື 
ແນວໃດ ໃນການວາງແຜນ, ຂຽນ, ອອກແບບ ຫືຼ ທົບທວນຂະບວນການສ້າງນ້ັນ?

3 ບັນດາອົງການຕ່າງໆ ເຊັ່ນວ່າ ຕາໜ່າງຊ່ວຍເຫຼືອການສຶກສາ (EENET) ກໍາລັງດໍາເນີນວຽກງານ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນພາກສ່ວນ 
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາ ໃຫ້ບັນທຶກ ແລະ ແລກປ່ຽນ ປະສົບການພາກປະຕິບັດຂອງພວກເຂົາ ກ່ຽວກັບ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ:          
www.eenet.org.uk. 

http://www.eenet.org.uk
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ເປ້ົາໝາຍຂອງການໂຄສະນາສ່ົງເສີມ
ຂ້ໍຄວາມຂອງການສ່ົງເສີມ ວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄ 4 

“  ວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູຈຳເປັນຕ້ອງມີ ແລະ ກວມເອົາ ຫຼາຍຕົວຢ່າງຂອງການປະຕິບັດໃນຊີ
ວິດຈິງ ສຳລັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນສະຖານທ່ີການສຶກສາຕ່າງໆ”.

 ດ່ັງທ່ີພວກເຮົາໄດ້ເຫັນໃນ ປ້ືມຄູ່ມືເຫັຼມ 3, ຫັຼກສູດສ້າງຄູ ຈໍາເປັນຕ້ອງຊ່ວຍນັກຮຽນຄູໃຫ້ມີ
ປະສົບການແບບມີສ່ວນຮ່ວມໂດຍກົງໃຫ້ຫຼາຍຖ້າວ່າຢາກໃຫ້ພວກເຂົາເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນ
ຮ່ວມ, ມີທັກສະ ແລະ ຄວາມໝ້ັນໃຈໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຢູ່ໃນສະຖານທ່ີການສຶກສາໃນຊີວິດຈິງ. 
ພາກປະຕິບັດ ຂອງການສ້າງຄູຍັງມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ໃນເວລາທ່ີນັກຮຽນຄູກຽມຕົວເຂ້ົາເຮັດວຽກຢູ່ໃນ
ໂຮງຮຽນ ທ່ີນຳໃຊ້ວິທີການສອນຫ້ອງຄວບ ເຊ່ິງບັນດານັກຮຽນຄູ ຈຳເປັນຕ້ອງສາມາດຕອບສະໜອງ 
ກັບຄວາມຕ້ອງການຮຽນຮູ້ຂອງກຸ່ມນັກຮຽນ ທ່ີມີອາຍຸແຕກຕ່າງກັັນ. ຍ້ອນແນວນ້ັນ, ວັດຖຸອຸປະກອນທ່ີນຳ 
ໃຊ້ເພ່ືອການກະກຽມຂອງນັກຮຽນຄູ ຈຳເປັນຕ້ອງເນ້ັນໜັກໃສ່ພາກປະຕິບັດ.

ອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນສຳລັບການສ້າງຄູຈຳເປັນຕ້ອງ:
ກ)  ມີຕົວຢ່າງຂອງການປະຕິບັດ ແລະ ກໍລະນີສຶກສາ ເພ່ືອວ່ານັກຮຽນຄູຈະສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າຄົນ

ອ່ືນໆເຮັດແນວໃດ ເພ່ືອຈັດການກັບບັນຫາທ້າທາຍໃນຊີວິດຈິງ ໃນສະຖານທ່ີການສຶກສາຕ່າງໆ 
ແລະ ສາມາດພິຈາລະນາ ນຳໃຊ້ແນວຄວາມຄິດນ້ັນ ມາປັບໃຊ້ເຂ້ົາກັບວຽກງານໃນແວດລ້ອມ
ຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາເອງ;

ຂ)  ຊ່ວຍນັກຮຽນຄູໃນກິດຈະກຳພາກປະຕິບັດຂອງພວກເຂົາ ໂດຍການໃຫ້ຄຳແນະນຳ, ລາຍການ 
ກວດກາ ແລະອ່ືນໆ. 

 ເພ່ືອບັນລຸໄດ້ນ້ັນ, ສ່ີງສຳຄັນຈຳເປັນຕ້ອງມີຂະບວນການນຳໃຊ້ ຕົວຢ່າງຕ່າງໆ ຂອງການ 
ສຶກສາຮຽນຮ່ວມເຂ້ົາໃນການກະທຳຕົວຈິງ ເຊ່ິງບັນດາຜູ້ສ້າງວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູ ແລະ ຄູໃນ
ສະຖາບັນສ້າງຄູສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ໃນເວລາສ້າງວັດຖຸອຸປະກອນ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ ຮຽກຮ້ອງເຖິງການ 
ສະໜັບສະໜູນຈາກບັນດາພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາໃນການບັນທຶກ ແລະ ແລກ 
ປ່ຽນປະສົບການໃນພາກປະຕິບັດຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາເຊ່ິງມີຫຼາຍຕົວຢ່າງ ຂອງໂຄງການການສຶກສາຮຽນ 
ຮ່ວມທ່ີໄດ້ບັນທຶກໄວ້ແລ້ວ ກ່ຽວກັບປະສົບການຂອງໂຄງການເຫ່ົຼານ້ັນ (ແຕ່ກໍມີຫຼາຍໂຄງການທ່ີບ່ໍໄດ້
ຖືກບັນທຶກໄວ້). ແຕ່ວ່າ ມັນມີຄວາມຈຳເປັນ ຕ້ອງມີການດຳເນີນງານຮ່ວມກັນ ເພ່ືອໃຫ້ໂຮງຮຽນ ຫືຼ 
ໂຄງການການສຶກສາບັນທຶກປະສົບການ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຂ້ຶນກວ່າ 
ເກ່ົາ ແລະ ປະສົບການທ່ີໄດ້ບັນທຶກໄວ້ນ້ັນ ຖືກນຳໃຊ້ໃນແຜນງານສ້າງຄູໂດຍກົງ ແລະ ເປັນປະຈຳ. 
ນອກຈາກນ້ີແລ້ວ, ກໍລະນີສຶກສາທ່ີອີງຕາມການສຶກສາເອກະສານ, ການບັນທຶກສຽງ, ຮູບພາບ ແລະ 
ວິດີໂອ ກໍເປັນຊ່ອງທາງສຳຄັນທີ່ເປັນການສົ່ງເສີມ ແລະ ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ ເພື່ອບັນທຶກ ແລະ 
ແລກປ່ຽນປະສົບການຕ່າງໆ.
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ການສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ: ວັດຖຸອຸປະກອນ

ກໍລະນີສຶກສາຈາກ ສ.ປ.ປ ລາວ, ວິທະຍາໄລຄູດົງຄຳຊ້າງ

ຫົວຂ້ໍ: ການສະໜອງການສຶກສາແກ່ເດັກທ່ີດ້ອຍໂອກາດ

 ເພ່ືອເປັນການສະໜອງການສຶກສາໃຫ້ແກ່ກຸ່ມເດັກດ້ອຍໂອກາດ ໃນສົກຮຽນ 2004-2005, 
ວິທະຍາໄລຄູດົງຄຳຊ້າງ ໄດ້ຮັບນັກຮຽນຄູທີ່ພິການທາງສາຍຕາ (ຕາບອດ) ເຂົ້າຮຽນວິຊາຄູ ຈຳນວນ 
3 ນ້ອງ ເປັນຍິງ 1 ນ້ອງ, ຊາຍ 2 ນ້ອງ ຮຽນລະບົບ 11+1 ສາຍຄູປະຖົມພາກປົກກະຕິໄລຍະເວລາ 
1 ສົກຮຽນ. ໃນໄລຍະຮັບນັກຮຽນຄູທ່ີພິການທາງສາຍຕາເຂ້ົາມາຮຽນຮ່ວມກັບນັກຮຽນປົກກະຕິຢູ່ໃນ 
ວິທະຍາໄລຄູດົງຄຳຊ້າງຄ້ັງທຳອິດ ນ້ັນກໍເຫັນວ່າບ່ໍເປັນບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກເກີນໄປກ່ຽວກັບການສິດສອນ 
ເພາະວ່ານັກຮຽນທ່ີເຂ້ົາມາຮຽນແມ່ນໄດ້ຜ່ານການຝຶກທັກສະທາງດ້ານຕ່າງໆ ຈາກສູນການແພດຟ້ືນຟູ
ໜ້າທ່ີການມາກ່ອນ ແລ້ວ. ນັບແຕ່ສົກຮຽນ 2013-2014 ມີນັກຮຽນຄູທ່ີເປັນຄົນພິການຕາໄດ້ສຳເລັດ 
ການສຶກສາ ດ້ານວິຊາຊີບຄູສາຍຄູປະຖົມຈຳນວນ 15 ນ້ອງ, ຍິງ 6 ນ້ອງ, ຊາຍ 9 ນ້ອງ.

 ນັກຮຽນຄູທ່ີເປັນຄົນພິການ ໄດ້ສຳເລັດການສຶກສາແລ້ວ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນວຽກງານການ 
ສິດສອນຕົວຈິງຢູ່ໃນສູນການແພດຟື້ນຟູໜ້າທີການ, ໂຮງຮຽນສອນຄົນຕາບອດທົ່ງປົ່ງ ແລະ ສະຖານທີ່ 
ອື່ນໆ

 ນັກຮຽນຄູທ່ີຮຽນຈົບເປັນຄູແລ້ວກ່ໍໄດ້ນຳໃຊ້ສ່ືການຮຽນການສອນທ່ີເປັນວັດຖຸອຸປະກອນຕ່າງໆ
ທ່ີເປັນຂອງຈິງ ແລະ ຂອງຈຳລອງທ່ີມີຢູ່ຕາມທ້ອງຖ່ິນເຂ້ົາໃນວຽກງານການສິດສອນຕົວຈິງ. ສະນັ້ນ, 
ໃນສະຖາບັນຈຶ່ງມີແຜນການສືບຕ່ໍຜະລິດສ່ືທ່ີຫາໄດ້ງ່າຍໃນທ້ອງຖ່ິນມາປະກອບເຂ້ົາໃນການສອນເພ່ືອ 
ເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນເຂ້ົາໃຈງ່າຍຂ້ືນໄປຄຽງຄູ່ກັບການສອນທາງດ້ານທິດສະດີອີກດ້ວຍ.
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ປື້ມຄູ່ມືໂຄສະນາ ເຫຼັ້ມທີ  4

ຂ້ໍຄວາມຂອງການສ່ົງເສີມ ວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູ 5 
“ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈຳເປັນຕ້ອງມີບົດບາດໜັກແໜ້ນກວ່າເກົ່າໃນການປະກອບ ແລະ ທົບທວນ 
ເນ້ືອໃນທີ່ກຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູ.”

 ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມໂດຍກົງ ໃນຂະບວນການສ້າງວັດຖຸອຸປະກອນ 
ການສ້າງຄູໃຫ້ຫຼາຍຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ (ດ່ັງທ່ີພວກເຮົາໄດ້ເຫັນໃນ ປ້ືມຄູ່ມືເຫ້ັຼມ 3 ທ່ີວ່າ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ 
ຕ້ອງໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມໃນ ຂະບວນການສ້າງຫັຼກສູດ). ຄວນປຶກສາຫາລືກັບ ຄູ, ຜູ້ປົກຄອງ, ນັກຮຽນ, 
ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກຸ່ມດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ອ່ືນໆ ໃນເວລາດຳເນີນການວາງແຜນ, ການຂຽນ ແລະ 
ການອອກແບບ ວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູ. ຄູປະຈຳການນ້ັນ ສາມາດອອກຄວາມຄິດເຫັນຂອງຕົວເອງ 
ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ວັດຖຸອຸປະກອນນ້ັນໃນພາກປະຕິບັດ, ພ້ອມດຽວກັນນ້ັນ ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວ 
ຂ້ອງຕ່າງໆສາມາດແລກປ່ຽນຄວາມຄິດໃນສ່ິງທ່ີພວກເຂົາເຈ້ົາຄິດວ່າຄູ ຈຳເປັນຕ້ອງຮູ້ ຫືຼ ຕ້ອງເຮັດ 
ແລະ ຕົວຢ່າງດ້ານບວກ ຫືຼ ດ້ານລົບຈາກປະສົບການຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາສາມາດຊ້ີນຳຄູ ກ່ຽວກັບ 
ສ່ິງທ່ີຄວນເຮັດ ແລະ ສ່ິງທ່ີຄວນຫີຼກເວ້ັນ.

ຕົວຢ່າງຈາກປະເທດຊຳເບຍ 
ຄູ ສ້າງວັດຖຸອຸປະກອນ ເພ່ືອນຳໃຊ້ເຂ້ົາໃນການສ້າງຄູຄົນອ່ືນໆ
 ຕົວຢ່າງນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມພະຍາຍາມໃນການຊ່ວຍພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບການສຶກສາໃຫ້ພິຈາລະນາ, ບັນທຶກ ແລະ ຈັດພິມປະສົບການໃນພາກປະຕິບັດຂອງ 
ພວກເຂົາເຈົ້າ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ. ກຸ່ມໂຮງຮຽນໃນເມືອງ Mpika 
ຂອງປະເທດຊໍາເບຍ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການຄົ້ນຄວ້າທີ່ ລິເລີ່ມໂດຍຕາໜ່າງຊ່ວຍ 
ເຫຼືອການສຶກສາ (EENET). ໂຄງການນີ້ ໄດ້ພະຍາຍາມທົດລອງວິທີທາງຕ່າງໆ 
ສໍາລັບ ຄູປະຈໍາການໃຫ້ກາຍມາເປັນຜູ້ປະຕິບັດວຽກງານທີ່ມີການຄົ້ນຄິດຫຼາຍກວ່າເກົ່າ, 
ສາມາດເຂົ້າໃຈ ແລະ ບັນທຶກພາກປະຕິບັດໄດ້ດີກວ່າເກົ່າ (ແລະ ການປ່ຽນແປງຕ່າງໆທີ່
ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃນພາກປະຕິບັດນັ້ນ) ໃຫມີ້ປະສິດທິພາບຫຼາຍກວ່າເກ່ົາ. ໃນໂຄງການນ້ີ, 
ຄູໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມແລ້ວໃນແຜນງານຕ່າງໆ ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ໂຮງຮຽນຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍ
ຂ້ຶນ ແລະ ເພ່ືອປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການຮຽນ-ການສອນ, ແຕ່ວ່າ ປະສົບການຂອງພວກເຂົາ 
ເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຖືກບັນທຶກໄວ້ ສຳລັບ ຜູ້ສົນໃຈໃນວົງກວ້າງ ແລະ ບ່ໍໄດ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດແທ້ຈິງ ສຳລັບ 
ຄູ ຫືຼ ນັກຮຽນຄູຄົນອ່ືນໆ. ໂດຍຜ່ານ ບັນດາກິດຈະກຳວິໃຈພາກປະຕິບັດ (ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, 
ການສຳພາດ, ການສົນທະນາກຸ່ມ, ແລະ ອ່ືນໆ) ເຊ່ິງມີຜູ້ອຳນວຍສະດວກຈາກພາຍນອກ ແລະ 
ຈາກທ້ອງຖ່ິນ, ບັນດາຄູ ຈະເລ່ີມສ້າງກໍລະນີສຶກສາທ່ີອະທິບາຍເຖິງ ການສຶກສາຕ່າງໆທ່ີໄດ້ 
ປະຕິບັດຜ່ານມາ ແລະ ການກະທຳຕ່າງໆ ທ່ີພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ປະຕິບັດ ເພ່ືອແກ້ໄຂບັນຫາທ້າທາຍ 
ຕ່າງໆຂອງການຮຽນຮ່ວມ ແລະ ການແຍກຮຽນ. ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການເຮັດການວິໄຈ
ພາກປະຕິບັດຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາ ໄດ້ສ່ົງກໍລະນີສຶກສາຈຳນວນຫຼາຍໃຫ້ EENET 
ເພ່ືອການຈັດພິມ. ໃນເບ້ືອງຕ້ົນ, ກໍລະນີສຶກສາສ່ວນຫຼາຍ ປາກົດວ່າບ່ໍມີຄວາມເໝາະສົມສຳລັບ 
ການຈັດພິມ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໂດຍຜ່ານທາງຂະບວນການຂອງການເຈລະຈາກັບບັນດາຄູ
ຕ່າງໆ ຜ່ານທາງຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາ ຈ່ຶງໄດ້ຮັບຄວາມຈະແຈ້ງ 
ກ່ຽວກັບປະເດັນທ່ີສັບສົນ ແລະ ກ່ໍໄດ້ສະໜອງຂ້ໍມູນທ່ີຂາດຫາຍໄປນ້ັນ.
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ການສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ: ວັດຖຸອຸປະກອນ

 ກໍລະນີສຶກສານ້ີໄດ້ຈັດພິມໃນປ້ືມເຫ້ັຼມໜ່ຶງ ຊ່ືວ່າ ການຄ້ົນຄວ້າປະສົບການຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາ.4 
ໃນຕ່ໍມາ ບັນດາຄູທ່ີໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມນ້ັນໄດ້ສະເໜີໃຫ້ຄູໃໝ່ທຸກຄົນທ່ີເຂ້ົາຮ່ວມຢູ່ໃນໂຮງຮຽນໃຫ້ອ່ານປ້ືມ
ນ້ັນ ເພ່ືອວ່າ ພວກເຂົາເຈ້ົາອາດຈະສາມາດແລກປ່ຽນປະສົບການຂອງໂຮງຮຽນໃນໄລຍະຜ່ານມາ.

 

ບັນຫາທ້າທາຍ 3
ຄວາມຍືດຍຸ່ນໃນການສ້າງ ແລະ ການນຳໃຊ້ວັດຖຸອຸປະກອນ
ການວິເຄາະສະພາບການ
 ດ່ັງທ່ີພວກເຮົາໄດ້ເຫັນໃນຂ້າງເທິງນ້ັນແລ້ວ, ວັດຖຸອຸປະກອນທ່ີນຳໃຊ້ເພ່ືອການສຶກສາຂອງນັກ
ຮຽນຄູ ກ່ຽວກັບ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມມັກຈະບ່ໍໄດ້ຮັບການປັບປຸງໄດ້ທັນສະພາບການ, ບ່ໍມີພາກປະຕິບັດ 
ຫືຼ ບ່ໍມີປະສົບການຈາກຊີວິດຈິງ. ວັດຖຸອຸປະກອນເຫ່ົຼານ້ີອາດບ່ໍສາມາດຊ່ວຍນັກຮຽນຄູໃຫ້ເຂ້ົາໃຈ, 
ຕອບສະໜອງ ແລະ ຕ້ອນຮັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງນັກຮຽນທ່ີພວກເຂົາເຈ້ົາພົບພ້ໍຢູ່ໃນສະຖານທ່ີສຶກສາ. 
ໃນເບ້ືອງຕ້ົນແລ້ວ ວັດຖຸອຸປະກອນຕ່າງໆອາດຍັງບ່ໍໄດ້ຖືກສ້າງຂ້ຶນມາ ເພ່ືອນຳໃຊ້ໃນປະເທດອ່ືນ.

 ອີກບັນຫາໜ່ຶງ ເຊ່ິງອາດສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງສະພາບ ຂອງວັດຖຸອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ 
ໃນທົ່ວທຸກຂັ້ນຂອງລະບົບການສຶກສາ  ກໍຄື ບັນດາວັດຖຸອຸກອນການສ້າງຄູອາດແຂງກະດ້າງ 
ແລະ ກຳນົດຕາຍຕົວໂພດ. ວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູ ພ້ອມທັງປ້ືມອ່ານຕ່າງໆ ທ່ີນຳໃຊ້ເພ່ືອສິດ
ສອນເດັກມັກຈະມີຂ້ໍຄວາມດັດແກ້ ແລະ ກຳນົດກຸ່ມກິດຈະກຳຕ່າງໆ. ເຊ່ີງອາດຈະຫຍຸ້ງຍາກ (ຫືຼ 
ບາງເທ່ືອກ່ໍເປັນໄປບ່ໍໄດ້) ສຳລັັບຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູຈະໄດ້ປ່ຽນແປງ ຫືຼ ດັດແກ້ວັດຖຸອຸປະກອນທ່ີໄດ້ 
ອະນຸມັດແລ້ວ. ຫຼາຍປະເທດແມ່ນມີລະບົບການສອບເສັງທີ່ແຂງກະດ້າງ, ໝາຍຄວາມວ່າ ຄູໃນ 
ສະຖາບັນສ້າງຄູສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້ໜ້ອຍດຽວໃນດ້ານການນຳສະເໜີວັດຖຸອຸປະກອນ ທ່ີບ່ໍໄດ້ກຳນົດໄວ້
ໃນຫັຼກສູດນ້ັນ. 

 ການຂາດຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການປັບປ່ຽນນ້ີ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ໜັກໜ່ວງກວ່າເກ່ົາ ສຳລັບ ຄູ 
ໃນສະຖາບັນສ້າງຄູໃນການສ້າງນະວັດຕະກຳໃໝ່ໃຫ້ວັດຖຸອຸປະກອນນັ້ນ ຫຼື ໃນການປັບປ່ຽນວັດຖຸ 
ອຸປະກອນທ່ີບ່ໍໄດ້ຜະລິດໃນທ້ອງຖ່ິນ ເພ່ືອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ສະພາບການ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ນັກຮຽນຄູຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາ. ວັດຖຸອຸປະກອນ ທ່ີສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້ອາດເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ 
ຫຼາຍກວ່າເກ່ົາ ສຳລັບຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູໃນການນຳໃຊ້ວິທີ ການຮຽນ-ການສອນ ແບບຕ້ັງໜ້າ ແລະ 
ແບບ ເອົານັກຮຽນເປັນໃຈກາງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຖ້າວ່າ ຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູນ້ັນຫາກຂາດປະສົບ
ການ ຫືຼ ທັກສະໃນການສິດສອນໃນວິທີທາງທ່ີສາມາດຍືດຍຸ່ນໄດ້ ແລະ ຕອບສະໜອງໄດ້.

 ດັ່ງນັ້ນ, ຈິ່ງມັກເກີດມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງພື້ນຖານໃນຫຼາຍລະບົບການສ້າງຄູ ກໍ່ຄື ບັນດານັກຮຽນ 
ຄູຄວນຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ ກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ, ແຕ່ວ່າວັດຖຸອຸປະກອນ (ພ້ອມທັງຫັຼກສູດ 
ແລະ ວິທີການສິດສອນ) ທ່ີພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຮຽນຮູ້ ໃນຂະນະເວລາກ່ໍສ້າງຄູກ່ອນປະຈຳການນ້ັນ 
ມັກຈະໄກຈາກການຮຽນຮ່ວມ.

4 EENET. ປີ 2003. ການຄົ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັບປະສົບການຂອງພວກເຮົາ: ຊຸດເອກະສານຂອງຄູ ຈາກໂຮງຮຽນ Chitulika, ໂຮງຮຽນພື້ນຖານ 
Kabale, ໂຮງຮຽນພື້ນຖານ Mpika, ໂຮງຮຽນພື້ນຖານ Musakanya, ແລະໂຮງຮຽນພື້ນຖານ Nyanji Middle ໃນເມືອງ Mpika, 
ປະເທດຊໍາເບຍ. Manchester. EENET, http://www.eenet.org.uk/ resources/docs/rsrching_experience.pdf (ເຂົ້າເບິ່ງໃນວັນທີ 
17 ເມສາ 2013.) 

http://www.eenet.org.uk/
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ປື້ມຄູ່ມືໂຄສະນາ ເຫຼັ້ມທີ  4

ຄຳຖາມຕ່າງໆ ທ່ີທ່ານສາມາດຖາມ ເພ່ືອຊ່ວຍວິເຄາະ ສະຖານະພາບ ໃນສະພາບການຂອງທ່ານ:
•   ວັດຖຸອຸປະກອນຕ່າງໆ ທ່ີນຳໃຊ້ໃນການສ້າງຄູ ສຳລັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໄດ້ຖືກທົບທວນ 

ຄືນບໍ ໃນຫວ່າງບ່ໍດົນມານ້ີ ເພ່ືອປະເມີນຄວາມງ່າຍໃນການນຳໃຊ້ ແລະ ປັບປ່ຽນສໍາລັບຄູໃນ 
ສະຖາບັນສ້າງຄູ?

•   ຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູມີຊ່ອງຫວ່ງບໍ ໃນການຕັດສິນໃຈດ້ວຍຕົວເອງກ່ຽວກັບວ່າ ຈະນຳໃຊ້ວັດຖຸ 
ອຸປະກອນອັນໃດ, ໃນເວລາໃດ ແລະ ນຳໃຊ້ຄືແນວໃດ (ພາຍໃນຂອບເຂດ ເພ່ືອບັນລຸເປ້ົາ 
ໝາຍຂອງການຮຽນຮູ້ຫັຼກສູດໃດໜ່ຶງ) ຫືຼວ່າ ມີຂ້ໍຫ້າມໃດບໍ ຕ່ໍກັບການນຳໃຊ້ວັດຖຸອຸປະກອນ 
ຂອງຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ?

•   ຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ ມີທັກສະ ແລະ ປະສົບການດີບ່ໍ ເພ່ືອການຕັດສິນໃຈ ກ່ຽວກັບການ 
ປັບເນ້ືອໃນ ແລະ ວິທີການທ່ີພວກເຂົາເຈ້ົານຳໃຊ້ວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູ?

ເປ້ົາໝາຍຂອງການໂຄສະນາສ່ົງເສີມ
ຂ້ໍຄວາມຂອງການສ່ົງເສີມ ວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູ 6 

“ ຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບອິດສະລະ ແລະ ທັກສະໃນການຄັດເລືອກ, ປັບປ່ຽນ 
ແລະ ນຳໃຊ້ ວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູ ໃນລັກສະນະທ່ີສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້.”

 ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນໃນປື້ມຄູ່ມືເຫຼັ້ມທີ 1 ນັ້ນ ແມ່ນຂະບວນ
ການໃດໜຶ່ງຂອງການປ່ຽນແປງ, ການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ການຄົ້ນຫາປະສົບການ. ສະນ້ັນ,                       
ເພື່ອສ້າງຄູໃຫ້ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃຫ້ມີປະສິດທິພາບນັ້ນ, ພວກເຮົາຕ້ອງ
ການຫັຼກສູດໃດໜ່ຶງທ່ີອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງວິທີການຮຽນ-ການສອນ 
ທ່ີສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້ (ໃຫ້ເບ່ິງ ປ້ືມຄູ່ມືເຫ້ັຼມທີ 3). ແຕ່ວ່າ ສ່ິງດ່ັງກ່າວນ້ີ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ
ຈາກວັດຖຸອຸປະກອນທ່ີສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້ ເພ່ືອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການຂອງທ້ອງຖ່ິນ ແລະ 
ຄວາມຕ້ອງການພິເສດຂອງນັກຮຽນຄູ.

 ເວົ້າລວມແລ້ວ ບໍ່ມີວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູ ກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມທັງໝົດ 
ທ່ີຈະສົມບູນພຽບພ້ອມ. ບ່ໍແມ່ນທຸກລັດຖະບານ ຫືຼ ທຸກສະຖາບັນສ້າງຄູຈະມີແຫ່ຼງຊັບພະຍາກອນ ເພ່ືອລິເລ່ີມ 
ການທົບທວນວັດຖຸອຸປະກອນສ້າງຄູແບບໄວ ແລະ ຂະໜາດໃຫຍ່ ເພ່ືອໃຫ້ວັດຖຸອຸປະກອນເຫ່ົຼານ້ັນ 
ພິຈາລະນາເຖິງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມຢ່າງເໝາະສົມ. ສະນ້ັນ, ສ່ີງທ່ີສຳຄັນແມ່ນ ຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ 
ຈຳເປັນຕ້ອງມີທັກສະ ແລະ ມີອິດສະລະໃນການຊອກຫາ ແລະ ທົດລອງວັດຖຸອຸປະກອນໃໝ່ໆ ເພ່ືອນຳ
ມາໃຊ້ສ້າງວັດຖຸອຸປະກອນຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາເອງ ຫືຼ ເພ່ືອປັບປ່ຽນວັດຖຸອຸປະກອນທ່ີມີຢູ່ແລ້ວ. ຄູໃນສະ
ຖາບັນສ້າງຄູຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອ (ເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ/ຫືຼ ຈາກທ່ີປຶກສາຜູ້ທ່ີມີປະສົບການ) 
ເພື່ອວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຈະສາມາດແລກປ່ຽນປະສົບການໃນການຊອກຫາ, ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ 
ວັດຖຸອຸປະກອນສ້າງຄູ (ປະເດັນນ້ີ ຈະໄດ້ສົນທະນາເພ້ີມຕ່ືມໃນ ປ້ືມຄູ່ມືເຫ້ັຼມທີ 5 - ວິທີສິດສອນ).

 ໃນຫຼາຍສະພາບແວດລ້ອມ, ການໃຫ້ອິດສະລະເຊ່ັນນ້ີ ກັບຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ ແລະ 
ການສ້າງທັກສະ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາເຈ້ົາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍ 
ຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ເຊ່ັນວ່າ: ການເຄ່ືອນຍ້າຍຫັຼກສູດສ້າງຄູ ແລະ ຊຸດວັດຖຸອຸປະກອນຈາກການສ່ັງການ 
ຫືຼ ຈາກການກຳນົດຕາຍຕົວຈາກຂ້ັນສູນກາງ.
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ການສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ: ວັດຖຸອຸປະກອນ

ຂ້ໍຄວາມຂອງການສ່ົງເສີມ ວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູ 7 
“ວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູ ຈຳເປັນຕ້ອງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງ ການປະຕິບັດແບບຮຽນຮ່ວມ 

ເພ່ືອຊ່ວຍຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູໃໃນການສ້າງຕົວແບບຂອງການປະຕິບັດການຮຽນຮ່ວມ 
ໃນການເຮັດວຽກຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ກັບນັກຮຽນຄູ.”

ວັດຖຸອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ ສຳລັບ ນຳໃຊ້ເຂ້ົາໃນການສ້າງຄູຈຳເປັນຕ້ອງຖືກອອກແບບມາເພ່ືອ: 
•   ສ່ົງເສີມ ການຄ້ົນຄິດວິຈານ, ຄວາມເປັນເອກະລາດຂອງນັກຮຽນຄູ ແລະ ຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ.
•   ໃຫ້ໂອກາດຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູໃນການເລືອກ, ໃນການປັບປຸງ ຫຼື ປ່ຽນກິດຈະກຳ, 

ກໍລະນີສຶກສາ ແລະ ອື່ນໆ.
•   ຊ່ວຍຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູໃຫ້ນຳໃຊ້ເຕັກນິກຕ່າງໆ ເຊັ່ນວ່າ: ການຮຽນຮູ້ຈາກໝູ່ເພື່ອນ, 

ການສຶກສາດ້ວຍຕົນເອງ, ໂຄງການຮ່ວມມືເປັນທີມງານ ແລະ ອື່ນໆ.
•   ຊີ້ນຳ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູໃຫ້ນຳໃຊ້ວິທີການນະວັດຕະກຳໃໝ່ ເພື່ອ 

ຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຮຽນຮູ້ທ່ີຫຼາກຫຼາຍໃນວຽກງານທ່ີພວກເຂົາເຈົ້າອາດບ່ໍລ້ືງ 
ເຄີຍຫຼາຍ.

 ສ່ິງດ່ັງກ່າວນ້ີ ຈຳເປັນຕ້ອງໃຫ້ເຊ່ືອມຕ່ໍກັບວຽກງານ ເພ່ືອໃຫ້ການສຶກສາທ່ີກ້າວໜ້າ ແລະ 
ການສະໜັບສະໜູນຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ, ພ້ອມທັງທົບທວນ ວິທີການສິດສອນຂອງພວກເຂົາ (ໃຫ້ເບ່ິງ 
ປ້ືມຄູ່ມືເຫ້ັຼມທີ 5).

ຂ້ໍຄວາມຂອງການສ່ົງເສີມ ວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູ 8
“  ວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູ ຈຳເປັນຕ້ອງໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີປະສົບການໂດຍກົງ ໃນດ້ານວິທີການຮຽນຮູ້ແບບ 
ຕ້ັງໜ້າ ແລະ ດ້ານການດັດປັບວັດຖຸອຸປະກອນເພື່ອໃຫ້ເປັນຜູ້ວາງແຜນ, ຂຽນ, ອອກແບບ ແລະ 
ທົບທວນ.”

 ຜູ້ທີ່ຄັດເລືອກ ແລະ ສ້າງວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູ ຈຳເປັນຕ້ອງເຂົ້າໃຈວິທີການຮຽນ-
ການສອນແບບຕ້ັງໜ້າ, ແບບເອົານັກຮຽນເປັນໃຈກາງ ແລະ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຈຳເປັນຕ້ອງ 
ເຂ້ົາໃຈວ່າຄຸນນະພາບ ແລະ ເນື້ອໃນຂອງວັດຖຸອຸປະກອນທີ່ມີຢູ່ສາມາດຊ່ວຍ ຫຼື ຂັດຂວາງການນຳໃຊ ້
ວິທີການດ່ັງກ່າວນ້ັນ. ບັນດາຜູ້ສ້າງວັດຖຸອຸປະກອນ ຈຳເປັນຕ້ອງມີທັກສະພາກປະຕິບັດ ແລະ ປະສົບການ 
ກ່ຽວກັບການສິດສອນໃນລັກສະນະທ່ີສາມາດຍືດຍຸ່ນໄດ້ ແລະ ຕອບ ສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການ, 
ເພ່ືອວ່າ ພວກເຂົາຈະສາມາດໃຫ້ຄຳແນະນຳ ແລະ ໃຫ້ການຊ້ີນຳພາກປະຕິບັດ ສຳລັບຄູໃນສະຖາບັນ
ສ້າງຄູໂດຍຜ່ານທາງວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູ.
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ປື້ມຄູ່ມືໂຄສະນາ ເຫຼັ້ມທີ  4

ບັນຫາທ້າທາຍ 4
ການຫຼີກເວັ້ນ ວັດຖຸອຸປະກອນ ທີ່ບໍ່ແມ່ນການຮຽນຮ່ວມ
ການວິເຄາະສະພາບການ
 ດ່ັງທ່ີພວກເຮົາໄດ້ເຫັນໃນ ປ້ືມຄູ່ມືເຫ້ັຼມທີ 3, ຫັຼກສູດການສ້າງຄູ (ແລະ ວັດຖຸອຸປະກອນ ທ່ີນຳໃຊ້ 
ເພ່ືອສອນຫັຼກສູດນ້ັນ) ອາດບ່ໍສາມາດແກ້ໄຂປະເດັນຮູບແບບທ່ີຕາຍຕົວ ແລະ ການຈຳແນກພາຍໃນ 
ການສ້າງຄູ ແລະ ໃນກຸ່ມຄູ. ວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູ ສາມາດຊ້ໍາເຕີມການເປັນຮູບແບບທ່ີຕາຍຕົວ 
ແລະ ການຈຳແນກທ່ີມີຢູ່ໃນທ່ົວໄປຂອງສັງຄົມ, ແລະ ສາມາດໄປໄກໄດ້ເຖິງ ການເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນຄູຈຳນວນໜ່ຶງ 
ອອກຈາກຂະບວນການການຮ່ໍາຮຽນໄດ້ ຍ້ອນຂ້ໍຄວາມທ່ີໄດ້ຖືກຖ່າຍທອດໃຫ້ ຫືຼ ຍ້ອນພາສາ ແລະ 
ຮູບແບບທ່ີໄດ້ນຳໃຊ້ນ້ັນ.

ມີການຮັບຮູ້ໜ້ອຍ ເຖິງຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານພາສາຊົນເຜ່ົາ ໃນສ່ືອຸປະກອນການສ້າງຄູ

 ໃນທ່ົວພາກພ້ືນອາຊີ ແລະ ປາຊິຟິກ, ການເນ້ັນໜັກໃສ່ການສຶກສາຫຼາຍພາສາທ່ີອີງຕາມ ພາສາ 
ແມ່ (MTB-MLE) ແມ່ນກໍາລັງເພ້ີມຂ້ຶນເລ້ືອຍໆ ແລະ ມີການຊ່ວຍເຫືຼອການສຶກສາພາສາແມ່ຢູ່ໃນ 
ໂຮງຮຽນຕ່າງໆ (ໃຫ້ເບ່ິງ ຕາຕະລາງຂ້ໍມູນຢູ່ໜ້າຕ່ໍໄປ ເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ຂ້ໍມູນເພ່ີມຕ່ືມກ່ຽວກັບ MTB-MLE). 
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຫັຼກສູດ ແລະ ວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູອາດຍັງບ່ໍທັນຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສຳຄັນ 
ຂອງຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານພາສາ ແລະ ອາດບ່ໍສອນນັກຮຽນຄູ ໃຫ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບັັດວິທີການຕ່າງໆ 
ທ່ີນຳໃຊ້ພາສາຂອງນັກຮຽນເອງ. ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວ ກ່ໍຍັງຂາດການໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ກ່ຽວກັບ ພາສາ 
ແລະ ວັດທະນະທຳພາຍໃນວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູກ່ອນປະຈຳການ. ສ່ິງດ່ັງກ່າວນ້ີຈໍາກັດໂອກາດ 
ຂອງນັກຮຽນຄູໃນການສ້າງທັກສະເພ່ືອໃຊ້ພາສາທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ພາສາແຫ່ງຊາດໃນຫ້ອງຮຽນ.

 ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ ຈະມີວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູພຽງແຕ່ຈຳນວນໜ້ອຍດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ 
ເປັນພາສາຊົນເຜ່ົາ. ຍົກຕົວຢ່າງ: ການທົບທວນການສ້າງຄູໂດຍອົງການອຸຍເເນັັດສະໂກ ບາງກອກ 
ໄດ້ພົບເຫັນຢູ່ໃນປະເທດໜ່ຶງວ່າ, “…ປ້ືມອ່ານສຳລັບການສ້າງຄູ ແມ່ນບ່ໍມີສະບັບທ່ີເປັນພາສາຂອງ 
ກຸ່ມຊົນເຜ່ົາ” ແລະໃນອີກປະເທດໜ່ຶງໄດ້ພົບວ່າ“…ມີວັດຖຸ ອຸປະກອນຈຳນວນໜ້ອຍທ່ີສຸດທ່ີສ້າງຂ້ຶນ 
ເປັນພາສາອ່ືນໆ ທ່ີບ່ໍແມ່ນພາສາຊົນເຜ່ົາ ເຊ່ິງມີການນຳໃຊ້ໜ້ອຍຫຼາຍຢູ່ໃນບັນດາວິທະຍາໄລຄູສ່ວນ 
ຫຼາຍ”5. ໃນບ່ອນທ່ີມີວັດຖຸອຸປະກອນທ່ີເປັນພາສາຊົນເຜ່ົານ້ັນ, ອາດຈະເປັນການແປໂດຍກົງຈາກວັດຖຸ
ອຸປະກອນທ່ີມີຢູ່ແລ້ວ ແທນທ່ີຈະເປັນປ້ືມທ່ີແປ ຫືຼ ປັບປຸງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການທ້ອງຖ່ິນ ຫືຼ   
ປ້ືມທ່ີໄດ້ສ້າງຂ້ຶນມາສະເພາະການນຳໃຊ້ໃນພາສານ້ັນ.

 ນັກຮຽນຄູທີ່ມາຈາກກຸ່ມພາສາຊົນເຜົ່າອາດພົບເຫັນວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກແຍກອອກຈາກ 
ຂະບວນການຂອງການຮຽນຮູ້ ຍ້ອນຂາດວັດຖຸອຸປະກອນທີ່ເປັນພາສາຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະ 
ຍ້ອນຂາດການຮັບຮູ້ເຖິງພາສາ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊົນເຜົ່າໃນທົ່ວທັງຫຼັກສູດ ແລະ 
ວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູ. ຍົກຕົວຢ່າງ: ວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູ ອາດບໍ່ກ່າວເຖິງປະຊາຊົນຈາກ 

5 Forgacs, ປີ 2012, ໜ້າທີ 36. 
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ການສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ: ວັດຖຸອຸປະກອນ

ກຸ່ມຊົນເຜົ່າຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ ຫຼື ອາດຝັງແໜ້ນຕົວຢ່າງຕາຍຕົວດ້ານລົບ. ໃນລັກສະນະດຽວກັນນັ້ນ, 
ວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູ ຍັງອາດບໍ່ກ່າວເຖິງປະຊາຊົນຈາກເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດເທດສະບານ 
ຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ.

ການສຶກສາຫຼາຍພາສາ ທ່ີອີງຕາມພາສາແມ່ 

 ການສຶກສາຫຼາຍພາສາທ່ີອີງຕາມພາສາແມ່ (MTB-MLE) ແມ່ນແຜນງານຮ່ໍາຮຽນພາສາ 
ແລະ ພັດທະນາຄວາມຮັບຮູ້ ຢ່າງມີໂຄງສ້າງລະອຽດ ເຊິ່ງເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍພາສາທີໜຶ່ງ 
ຫຼື ພາສາໃນບ້ານເກີດຂອງນັກຮຽນ. ສ່ີງນ້ີແມ່ນສາມາດຊ່ວຍນັກຮຽນໃນການສ້າງຄວາມຄ່ອງຕົວ 
ແລະ ຄວາມໝ້ັນໃຈໃນພາສາທາງການໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ພາສາເພ້ີມຕ່ືມຕາມການກຳນົດ 
ແລະ ສົ່ງເສີມນັກຮຽນໃຫ້ນຳໃຊ້ ທັງພາສາຂອງພວກເຂົາເຈົ ້າ ແລະ ພາສາທາງການ 
ເພ່ືອບັນລຸການສຶກສາທ່ີມີຄຸນນະພາບ.

 MTB-MLE  ທ່ີເໝາະສົມ ແລະ ມີປະສິດທິພາບນ້ັນ ແມ່ນອີງຕາມສະພາບແວດລ້ອມ 
ຂອງເດັກທ່ີຮູ້ແລ້ວ ແລະ ສ້າງຂົວເຊ່ືອມຕ່ໍກັບໂລກກວ້າງຢ່າງເປັນລະບົບ. ຖ້າໃຫ້ດີແທ້ນ້ັນ 
ແມ່ນຕ້ອງມີຄູຜູ້ທ່ີຮູ້ພາສາ ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງເດັກ ແລະ ທັງເປັນຄູຜູ້ທ່ີສາມາດປັບປ່ຽນ 
ຫັຼກສູດ ແລະ ການສິດສອນຫັຼກສູດໄປສູ່ວິທີການທ່ີເອົານັກຮຽນເປັນໃຈກາງ. ເວລາໃດ 
ຫາກຄູໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ສາມາດເຂ້ົາເຖິງວັດຖຸອຸປະກອນ ທ່ີມີ 
ຄຸນນະພາບ ທັງເປັນພາສາທ້ອງຖ່ິນຂອງນັກຮຽນ ແລະ ພາສາທາງການ, ຂະບວນການ 
ແລະ ບາດກ້າວຕ່າງໆ ຂອງການສຶາພາສາກ່ໍຈະສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້. ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, 
ປະສົບການໃນອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າ ໃນເວລາທ່ີຄູຂາດການຝຶກອົບຮົມຢ່າງ 
ຖືກຕ້ອງ, ມີວັດຖຸອຸປະກອນ ການຮຽນ-ການສອນບ່ໍພຽງພໍ ແລະ ນັກຮຽນມີປະສົບການໜ້ອຍ
ຕ່ໍກັບພາສາໃໝ່ຢູ່ນອກໂຮງຮຽນນ້ັນ, ຕ້ອງດຳເນີນການແບບຄ່ອຍເປັນຄ່ອຍໄປ ເພ່ືອວ່ານັກຮຽນ 
ຫືຼ ຄູຈະບ່ໍໄດ້ຖືກວຽກທັບຖົມຫຼາຍໂພດ.

ກໍລະນີສຶກສາຈາກ ສ.ປ.ປ ລາວ 
ຫົວຂ້ໍ: ການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນ ໃນການຮຽນ-ການສອນ ສໍາລັບເດັກຊົນເຜ່ົາ

 ອົງການພັດທະນາເດັກລາວຍ່ີປຸ່ນ SVA ແມ່ນອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນທ່ີບ່ໍຂ້ຶນກັບລັດຖະບານ 
ເຊ່ິງໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຕ້ັງໜ້າເຂ້ົາໃນການພັດທະນາການສຶກສາຢູ່ສອງແຂວງພາກໃຕ້ຂອງລາວ ຄື: 
ແຂວງເຊກອງ ແລະ ແຂວງອັດຕະປື ໂດຍສະເພາະແມ່ນການດຳເນີນໂຄງການຜະລິດອຸປະກອນ 
ຊ່ວຍໃນການຮຽນການສອນ, ການຝຶກອົບຮົມຄູປະຖົມ ແລະ ອະນຸບານລວມທັງການປຸກສ້າງໂຮງຮຽນ 
ສາທິດຢູ່ໃນບັນດາແຂວງດ່ັງກ່າວ. ອົງການພັດທະນາເດັກລາວ-ຍ່ີປຸ່ນໄດ້ລິເລີ່ມຄົ້ນຄວ້າວິທີການສອນ
ພາສາລາວໃຫ້ເດັກຊົນເຜົ ່າຢູ ່ ແຂວງເຊກອງໃນຊຸມ ປ ີ1990.  ຜ່ານການຖອດຖອນບົດຮຽນຫຼາຍຄ້ັງ 
ເມ່ືອອົງການ SVA ໄດ້ມາປະຕິບັດໂຄງການຢູ່ ແຂວງສາລະວັນຈົນຮອດປີ 2012 ກໍໄດ້ມີການລິເລ່ີມ 
ຜະລິດອຸປະກອນທ່ີເອ້ີນວ່າແຜ່ນພາບຕົວອັກສອນ. ອຸປະກອນດ່ັງກ່າວເປັນແຜ່ນເຈ້ຍມີຄວາມກ້ວາງຍາວ
ເທ່ົາກັບເຈ້ຍ A4, ເບ້ືອງໜ້າ ຈະເປັນຮູບພາບກ່ຽວກັບຄຳສັບ ຫືຼ ຕົວເລກ, ເບ້ືອງຫັຼງຈະມີຄຳສັບທ່ີເອ້ີນ
ເປັນພາສາຂອງຊົນເຜ່ົາຕ່າງໆ
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ປື້ມຄູ່ມືໂຄສະນາ ເຫຼັ້ມທີ  4

 ທ່ານ ຄຳພອງ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂຄງການດ່ັງກ່າວໄດ້ກ່າວວ່າ ໃນເບ້ືອງຕ້ົນແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ 
ຫຼາຍໃນການແປພາສາລາວເປັນພາສາຊົນເຜ່ົາຕ່າງໆເພາະຕ້ອງໄດ້ຜ່ານຫຼາຍພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ 
ເພ່ືອກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານພາສາຂອງຊົນເຜ່ົານ້ັນໆ, ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດອຸປະກອນດ່ັງກ່າວ 
ໄດ້ແກ່ຍາວຫຼາຍ. ຮອດປີ 2013 ອົງການ SVA ໄດ້ຈັດພິມຊຸດອຸປະກອນດ່ັງກ່າວ ແລະ 
ໄດ້ສົມທົບກັບພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງສາລະວັນໃນການຈັດຕ້ັງເຝິກອົບຮົມໃຫ້ຄູຈຳນວນ 
602 ຄົນຢູ່ໂຮງຮຽນປະຖົມຂອງແຂວງສາລະວັນ ເພື່ອນຳໃຊ້ແຜ່ນພາບຕົວອັກສອນດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງກໍ
ເຫັນວ່າໄດ້ເປັນການຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນຊົນເຜ່ົາສາມາດຮຽນພາສາລາວໄດ້ຫຼາຍຂ້ືນ. ພ້ອມນ້ັນ ອຸປະກອນ 
ດ່ັງກ່າວຍັງໄດ້ແຈກຢາຍໄປຍັງສະຖາບັນສ້າງຄູ ເພ່ືອນຳໃຊ້ເຂ້ົາໃນການຮຽນການສອນໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນຄູ
ຕ່ືມອີກ. ໃນປີ 2014 ເມ່ືອອົງການພັດທະນາເດັກນ້ອຍ ລາວ-ຍ່ີປຸ່ນ ໄດ້ຍ້າຍໄປແຂວງຫຼວງພະບາງ 
ແລະ ດຳເນີນໂຄງການຢູ່ ເມືອງວຽງຄຳ ແຂວງຫຼວງພະບາງອົງການກໍຈະໄດ້ນຳໃຊ້ຊຸດອຸປະກອນ 
ດັ່ງກ່າວເຂົ້າໃນການຝຶກອົບຮົມຄູທີ່ເມືອງວຽງຄຳເພີ່ມເຕີມພ້ອມທັງຈະມີການປະເມີນຜົນ ກ່ຽວກັບ 
ການນຳໃຊ້ຊຸດອຸປະກອນດ່ັງກ່າວ.

ວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູອາດເຂ້ົາເຖິງບ່ໍໄດ້ ແລະ ອາດຊຸກຍູ້ໄປທາງຕົວຢ່າງດ້ານລົບ 
ກ່ຽວກັບຄວາມພິການ

 ເຖິງແມ່ນວ່າ ຫັຼກສູດການສ້າງຄູຈະກວມເອົາລາຍວິຊາ ແລະ ຂ້ໍຄວາມຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ 
ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແລະ ການສຶກສາສຳລັບ ນັກຮຽນພິການ, ແຕ່ວ່າ ຫັຼກສູດນ້ີອາດບ່ໍກວມ 
ເອົານັກຮຽນຄູທ່ີພິການ ຖ້າວ່າ ວັດຖຸອຸປະກອນທ່ີນຳໃຊ້ ຫືຼ ທ່ີມີຢູ່ນ້ັນ ຫາກບ່ໍສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ້. 
ຍົກຕົວຢ່າງ: ການທົບທວນການສ້າງຄູຢູ່ໃນບາງປະເທດໃນອາຊີ ແລະ ປາຊິຟິກ ໂດຍອົງການອຸຍເນັດ 
ສະໂກ ບາງກອກ ໄດ້ພົບເຫັນເຖິງ ການຂາດເຂີນວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູ ໃນຮູບແບບທາງເລືອກອ່ືນໆ 
ເຊ່ັນວ່າ ໂຕອັກສອນນູນສຳລັບຄົນພິການ6 . ສ່ິງດ່ັງກ່າວນ້ີ, ເປັນບັນຫາທ່ົວໂລກ ດ່ັງທ່ີໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນບົດ 
ຄວາມຂ້າງລຸ່ມນ້ີ ໂດຍນັກຮຽນຄູໃນປະເທດເຄນຢາ:

“ໃນນາມເປັນຄູຝຶກຄົນຕາບອດ, ຂ້າພະເຈ້ົາໃຊ້ໂຕອັກສອນນູນສຳລັບຄົນພິການ, ແຕ່ວ່າພວກເຂົາ 
ເຈ້ົາຂາດວັດຖຸອຸປະກອນການອ່ານທ່ີເປັນໂຕອັກສອນນູນ ແລະ ບາງເທ່ືອກ່ໍຂາດເຂີນເອກະສານ 
ທ່ີເປັນໂຕອັກສອນນູນ ສຳລັບຄົນພິການ. ນອກນ້ັນກ່ໍຍັງຂາດເຂີນອຸປະກອນຄິດໄລ່ ເຊ່ິງເຮັດໃຫ້ 
ພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ສຳລັບນັກຮຽນທ່ີພິການທາງສາຍຕາທ່ີຈະສຶກສາວິຊານ້ີ. ບ່ໍມີຄູບັນຍາຍ 
ທີ່ຮຽນຈົບດ້ານການສຶກສາພິເສດ ແລະ ມີພຽງຄົນດຽວເທົ່ານັນທີ່ຮູ ້ຈັກໂຕອັກສອນນູນ 
ສຳລັບຄົນພິການ. ສະນ້ັນ, ສ່ີງດ່ັງກ່າວນ້ີຈ່ຶງກາຍເປັນບັນຫາທ້າທາຍຫຼາຍໃນການຂຽນບົດ ແລະ 
ໃນການສອບເສັງ7. 

 ການທົບທວນນ້ີ ຍັງໄດ້ພົບອີກວ່າຄົນພິການບ່ໍໄດ້ຮັບຄວາມສຳຄັນໃນວັດຖຸອຸປະກອນການ 
ສ້າງຄູ. ຍົກຕົວຢ່າງ: ໃນປ້ືມອ່ານ ໃນປະເທດໃດໜ່ຶງ, ມີພຽງແຕ່ 0,35% ຂອງຄົນພິການເທ່ົານ້ັນທ່ີໄດ້
ຮັບຄວາມສໍາຄັນໃນປ້ືມເຫ່ົຼານ້ີ. ນອກຈາກນ້ັນແລ້ວ, ຄົນພິການ ທ່ີເນ້ັນໜັກໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນໃນປ້ືມ
ເຫ່ົຼານ້ີ ມັກຈະຖືກຈັດປະເພດໄປໃນທາງລົບ8. 

6 Forgacs, ປີ 2012, ໜ້າທີ 37.
7 ໂດຍ Mwanyalo, P.  ຮ່ວມກັັບ Lewis, I. ປີ 2012. ‘ຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການສິດສອນທີ່ດີກວ່າເກົ່າ. ການສຳພາດ Peter 
Mwanyalo ໂດຍ EENET, ປະເທດເຄັນຢາ’. ຈົດໝາຍຂ່າວ ຂອງ ການທົບທວນ ການຊ່ວຍເຫຼືອການສຶກສາ. ສະບັບທີ 1. ເດືອນທັນວາ 
2012. ໜ້າທີ 15.
8 Forgacs, ໜ້າທີ 37. 
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ການສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ: ວັດຖຸອຸປະກອນ

 ການຂາດເຂີນວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູ ແລະ ພາບພົດດ້ານລົບຕ່ໍກັບຄົນພິການໃນວັດຖຸ 
ອຸປະກອນການສ້າງຄູ, ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດມີທັດສະນະຕາຍຕົວ ທີ່ວ່າ ຄົນພິການບໍ່ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງ 
ຂອງຊວິິດປະຈໍາວັນ ແລະ ບ່ໍໄດ້ຄາດຫວັງໄວ້ວ່າ ຈະກາຍມາເປັນຄູສອນ.

ວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູອາດຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີຮູບແບບທ່ີຕາຍຕົວດ້ານລົບກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີ 
ພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ

 ດ່ັງທ່ີພວກເຮົາໄດ້ເຫັນໃນ ປ້ືມຄູ່ມືເຫ້ັຼມ 3 ທ່ີວ່າຫັຼກສູດສ້າງຄູມັກຈະຊ້ໍາເຕີມການຈໍາແນກ 
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນວັດຖຸອຸປະກອນທີ່ນຳໃຊ້ໃນການສ້າງຄູ 
ເຊ່ິງອາດບໍ່ກວມເອົາປະເດັນກ່ຽວກັບ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍຢ່າງລະອຽດ, ພ້ອມທັງອາດສ້າງພາບພົດ 
ຂອງເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍໃນລັກສະນະຕາຍຕົວ ແລະ ອາດເປັນຜູ້ຊາຍທ່ີຂຽນຂ້ຶນມາ.

 ການທົບທວນຂອງອົງການອຸຍເເນັດສະໂກບາງກອກ ໃນປະເທດໃດໜ່ຶງໄດ້ພົບວ່າ “…ມີວັດ 
ຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູຈໍານວນໜ້ອຍດຽວ ທ່ີສ່ົງເສີມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ພາບ
ປະກອບບາງອັນກ່ໍສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມບ່ໍສົມດູນກັນລະຫວ່າງຊາຍ ແລະ ຍິງ. ຍັງບ່ໍມີແຫ່ຼງວັດຖຸ 
ອຸປະກອນສ້າງຄູ ສະເພາະທ່ີໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ”9. 

 ການຂາດຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ທ່ີພົບເຫັນທ່ົວໄປໃນວັດຖຸອຸປະກອນການ 
ສ້າງຄູ, ແລະ ຮູບແບບທ່ີຕາຍຕົວ ກ່ຽວກັບ ຍິງ-ຊາຍ ທ່ີມີຢູ່ນ້ັນຈະບ່ໍຊ່ວຍໃນການສ່ົງເສີມນັກຮຽນຄູ 
ໃຫ້ກາຍມາເປັນຄູທ່ີຕອບສະໜອງກັບ ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ອາດຈະເປັນປັດໄຈເຮັດໃຫ້ 
ແມ່ຍິງບາງຄົນຮູ້ສຶກຖືກຈຳແນກ ແລະ ທ້ໍຖອຍໃຈທ່ີຈະສືບຕ່ໍການສ້າງຄູ.

ຄຳຖາມຕ່າງໆ ທ່ີທ່ານສາມາດຖາມ ເພ່ືອຊ່ວຍວິເຄາະສະຖານະພາບ ໃນສະພາບການຂອງທ່ານ:

•   ມີວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູອັນໃດ ແລະ ຫຼາຍເທ່ົາໃດທ່ີເປັນພາສາຊົນເຜ່ົາໃນປະເທດຂອງ 
ທ່ານ? ນັກຮຽນຄູສາມາດນຳໃຊ້ວັດຖຸອຸປະກອນເຫ່ົຼານ້ີໄດ້ເລີຍບໍ ໃນເວລາຕ້ອງການໃຊ້? 
ນັກຮຽນຄູໄດ້ຮຽນບໍ ກ່ຽວກັັບການສິດສອນ ເປັນພາສາແມ່/ພາສາຊົນເຜ່ົາ ຫືຼ ເປັນພາສາ 
ຂອງກຸ່ມຄົນສ່ວນຫຼາຍ/ພາສາແຫ່ງຊາດ?

•   ມີວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູອັນໃດ ແລະ ຫຼາຍເທ່ົາໃດທ່ີເນ້ັນໜັກໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ຂອງກຸ່ມ 
ຊົນເຜ່ົາ/ກຸ່ມພາສາ, ຄົນພິການ, ຄົນຈາກເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເທດສະບານ ແລະ ຄົນທຸກຍາກ 
ຫືຼ ຄົນທ່ີມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທ່ີດີຂ້ຶນ ແລະ ອ່ືນໆ? etc.?

•   ລັກສະນະຕ່າງໆ ໄດ້ສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນຢ່າງເທ່ົາທຽມກັນບໍ ໃນທາງດ້ານຄວາມເປັນມະນຸດ
ທ່ີເທ່ົາທຽມກັນ ແລະ ຕໍາແໜ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ອ່ືນໆ?

•   ຊາຍ ແລະ ຍິງ/ເດັກຊາຍ ແລະ ເດັກຍິງ ມີພາບພົດທ່ີເທ່ົາທຽມກັນບ່ໍ ໃນວັດຖຸອຸປະກອນສ້າງຄູ 
ແລະ ມີບົດບາດອຳນາດທ່ີສົມດູນກັນບໍ ຫືຼ ຫຸຼດລ່ືນກັນ?

•   ແມ່ນໃຜ ເປັນຜູ້ສະໜອງປັດໄຈນຳເຂ້ົາໃຫ້ແກ່ການສ້າງວັດຖຸອຸປະກອນສ້າງຄູ? ມີກົນໄກຕ່າງໆ 
ທ່ີຮັບປະກັນວ່າ ບັນດາຜູ້ສ້າງວັດຖຸອຸປະກອນນ້ັນ ມາຈາກຫຼາຍບ່ອນ ແລະ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກັບ 
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈາກກຸ່ມທ່ີແຕກຕ່າງກັັນໃນສັງຄົມບໍ?

9 Ibid., ໜ້າທີ 35. 
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ເປ້ົາໝາຍຂອງການໂຄສະນາສ່ົງເສີມ
ຂ້ໍຄວາມຂອງການສ່ົງເສີມ ວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູ 9 

“ ວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູ ຈຳເປັນຕ້ອງ ກວມເອົານັກຮຽນຄູໝົດທຸກຄົນ ແລະ ໃຫ້ນັກຮຽນຄູທຸກຄົນ 
ສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ້.”

 ເປັນຄວາມພະຍາຍາມທ່ີເສຍລ້າໆ ສຳລັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມພາຍໃນໂຮງຮຽນ ຖ້າວ່າການ
ສຶກສາທ່ີນັກຮຽນຄູໄດ້ຮັບນ້ັນ ບ່ໍແມ່ນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ. ສະນ້ັນ, ວັດຖຸອຸປະກອນທ່ີນຳໃຊ້ໃນການ 
ສ້າງຄູນ້ັນ ຈ່ີງມີຄວາມສຳຄັນ ທ່ີຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມຢູ່ໃນພາກປະຕິບັດ.

 ບັນດາຜູ້ສ້າງວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູ ຈຳເປັນຕ້ອງເຂ້ົາໃຈເຖິງວິທີການຕ່າງໆ ເພ່ືອສ້າງ 
ວັດຖຸອຸປະກອນໃຫ້ມີພາສາທ້ອງຖ່ິນ ທັງໃນທາງດ້ານການສ້າງວັດຖຸອຸປະກອນທ່ີເໝາະສົມ ແລະ 
ການແປ/ປັບປຸງວັດຖຸອຸປະກອນຈາກພາສາອ່ືນໆ. ວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູ ຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການທົບ 
ທວນຄືນຢ່າງລະອຽດ ໂດຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ຄູ, ນັກຮຽນຄູ, ສະມາຊິກຊຸມຊົນ ແລະ ອື່ນໆ) 
ຈາກກຸ່ມໃຊ້ພາສາທ່ີແຕກຕ່າງກັນ.

 ມີຄວາມຈຳເປັນຫຼາຍ ທີ່ຈະຕ້ອງພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນຄູທີ່ພິການສາມາດເຂົ້າເຖິງ 
ວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູ. ນ້ັນໝາຍຄວາມເຖິງ ການປະຕິບັດຕາມຫັຼກການຂອງການອອກແບບຢ່າງ  
ທ່ົວເຖິງ. ຕົວຢ່າງ: ອາດໝາຍເຖິງ ການສ້າງວັດຖຸອຸປະກອນໃນຮູບແບບຂອງສຽງ, ສ່ືພິມຂະໜາດໃຫຍ່ 
ຫືຼ ໂຕອັກສອນນູນສຳລັບຄົນພິການ; ການນຳໃຊ້ ວິທີການຫຍິບປ້ືມ ທ່ີເຮັດໃຫ້ປ້ືມນ້ັນເປີດຄ້າງໄວ້ຢູ່ເທິງ 
ໂຕະແທນການຫຍິບທ່ີຈະຕ້ອງຈັບປ້ືມນ້ັນໄວ້ຕະຫຼອດເວລາ ເພ່ືອໃຫ້ມັນເປີດ; ການຕ່ືມຄຳອະທິບາຍໃສ່ 
ວັດຖຸອຸປະກອນທ່ີເປັນວິດີໂອ; ການສ້າງ ຫືຼ ການແນະນຳຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ ກ່ຽວກັບ ວິທີການສ້າງ 
ວັດຖຸອຸປະກອນທ່ີສຳຜັດໄດ້ ແລະ ອ່ືນໆ. ມັນຈຳເປັນຕ້ອງປຶກສາຫາລືກັບບຸກຄົນອ່ືນໆ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງທ່ີເປັນ 
ຄົນພິການເຊິ່ງກວມທັງນັກຮຽນ ແລະ ຄູປະຈຳການແລ້ວ ກ່ຽວກັບ ຮູບແບບທາງເລືອກສຳລັບ
ວັດຖຸອຸປະກອນສ້າງຄູ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢູ່ຢ່າງຈຳກັດນັ້ນໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ໃຫ້ 
ເກີດປະສິດທິພາບສູງສຸດ. ນອກຈາກນ້ັນແລ້ວ ກໍຍັງຈຳເປັນຕ້ອງ ປຶກສາຫາລືກັບ ບັນດາອົງການຈັດ
ຕ້ັງທ່ີບ່ໍສັງກັດລັດ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕ້ັງຄົນພິການ ເພ່ືອຂໍຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບຮູບແບບ ແລະ 
ການສະຫນອງງົບປະມານໃຫ້ ການຜະລິດວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູໃນຮູບແບບທາງເລືອກນ້ັນ.
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ການສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ: ວັດຖຸອຸປະກອນ

ກໍລະນີສຶກສາທີ 1 ຈາກ ສ.ປ.ປ ລາວ    

ຫົວຂ້ໍ: ການຜະລິດສ່ືການສອນເພ່ືອສ່ົງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ

 ກອງປະຊຸມຂອງການສຶກສາເພ່ືອໝົດທຸກຄົນ ໄດ້ຈັດຂ້ຶນທ່ີຈອມທຽມ ປະເທດໄທໄດ້ຄ້ົນຄວ້າ 
ເຖິງວຽກງານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ໂດຍເນັ້ນເຖິງການຕອບສະໝອງການສຶກສາເດັກດ້ອຍໂອກາດ 
ເຊ່ັນ: ກຸ່ມເດັກຍິງ, ແມ່ຍິງຜູ້ທີ່ີຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ, ຫ່າງໄກສອກຫີຼກ, ຊົນເຜ່ົາ, ຄົນພິການ ແລະ 
ຜູ້ທ່ີມາຈາກກຸ່ມດ້ອຍໂອກາດອ່ືນໆ. ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໄດ້ດຳເນີນຕາມກອງປະຊຸມ ໂດຍນຳເອົາ 
ອຸປະ ກອນການສອນລົງທ່ີສະຖາບັນສ້າງຄູທັງ 8 ແຫ່ງ ທ່ີມີຫົວຂ້ໍວ່າ: ວິທີສອນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ.

 ໂດຍອີງຕາມນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍ 
ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ 2011-2015 ຈ່ຶງໄດ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍດ່ັງກ່າວ ໂດຍລະບຸເຖິງການ 
ເອ້ືອອຳນວຍຄວາມສະດວກຂອງວຽກງານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ.

 ອົງການອຸຍແນັດສະໂກທ່ີຮັບຜິດ ຊອບນະໂຍບາຍ 
ການສຶກສາທົ່ວໂລກ ຈຶ່ງສ້າງຄູ່ມືກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນ 
ຮ່ວມຂຶ້ນລວມມີ 7 ເຫຼັ້ມ ເຊິ່ງເປັນ ພາສາອັງກິດ ແລະ 
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດພາຄີແຕ່ລະປະເທດດັດປັບໃຫ້ແທດ 
ເໝາະກັບສະພາບແວດລ້ອມຕົວຈຶ່ງ ຂອງແຕ່ລະປະເທດ, 
ໂດຍການ ຊ່ວຍເຫຼືອຂອງອົງການ (ເຊັບຊິ່ວເດັນນອກແວ່) 
ຈ່ຶງໄດ້ມີການ ເລ່ີມແປ ແລະ ຈົນເຖິງປີ 2008 
ຈ່ຶງໄດ້ຮຽບຮຽງຄືນໂດຍ ແມ່ນສູນ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ 
ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງເປັນຜູ້ ຮຽບຮຽງຄືນ. 
ໂດຍນຳໃຊ້ງົບປະມານຂອງອົງການອຸຍແນັດສະໂກ 
ປະຈຳພາກພ້ືນ ຈ່ຶງໄດ້ມີການແປຊຸດປ້ຶມຄູ່ມືແນະນຳການ 
ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທ່ີເປັນການຮຽນຮ່ວມ ແລະ ເປັນ 
ເພ່ືອນມິດໃນການຮຽນຮູ້, ພ້ອມທັງພິມແຈກຢາຍຢ່າງ 
ກວ້າງຂວາງໃນທົ່ວປະເທດ. ຄູ່ມືດັ່ງກ່າວມີຈຳນວນ 
4 ເຫຼັ ້ມ ຄື: ຄູ່ມືແນະນຳການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ, ຄູ່ມືແນະນຳການຈັດການສອນຫ້ອງຮຽນຮ່ວມ, 
ຄູ່ມືແນະນຳການສ່ົງເສີມສຸຂະພາບ, ຄູ່ມືການປະຕິບັດວິໄນ, ການສຶກສາອົບຮົມແບບສ້າງສັນໃນ
ຫ້ອງຮຽນຮ່ວມ. ເພ່ືອສືບຕ່ໍຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ 
ກິລາ, ສູນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ຮ່ວມກັບອົງການຈັດຕ້ັງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຈ່ຶງໄດ້ຈັດໃຫ້ມີ 4 ກິດຈະກໍາ ຄື:

ກິດຈະກຳທີ 1: ກອງປະຊຸມຜ່ານປ້ຶມຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມວຽກງານສຶກສາຮຽນຮ່ວມຈັດຂ້ຶນຄ້ັງວັນທີ 9-13/01/ 
2012 ທ່ີບ້ານພັກແຄມງ່ືມ ໂດຍມີທ່ານ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 
ເປັນປະທານ, ທ່ານຜູ້ອຳນວຍການສູນ ແລະ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການສູນ ແລະ ທ່ານຫົວໜ້າກົມສ້າງຄູ. 
ນອກຈາກນ້ັນ, ຍັງມີບັນດາຫົວໜ້າພະແນກ, ວິຊາການພາຍໃນສູນເຂ້ົາຮ່ວມ ລວມທັງໝົດ 15 ຄົນ. 
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ປື້ມຄູ່ມືໂຄສະນາ ເຫຼັ້ມທີ  4

ກິດຈະກຳທ່ີ 2: ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມຈັດຂ້ຶນຄ້ັງວັນທີ 23-27/01/2012 
ທ່ີບ້ານພັກແຄມງ່ືມ ໂດຍມີທ່ານ ຫົວໜ້າກົມສ້າງຄູເປັນປະທານ, ທ່ານຜູ້ອຳນວຍການສູນ ແລະ 
ຮອງຜູ້ອຳນວຍການສູນ, ຫົວໜ້າພະແນກວິຊາການພາຍໃນສູນ, ຄະນະຄູຝຶກຈາກສະຖາບັນສ້າງຄູ 8 
ແຫ່ງ ລວມທັງໝົດ 23 ຄົນ.

ກິດຈະກຳທີ່ 3: ກອງປະຊຸມທົບທວນຄູຝຶກກ່ຽວກັບວຽກງານສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ຄັ້ງວັນທີ 6-29/ 
10/2012 ໂດຍມີ ທ່ານຫົວໜ້າກົມສ້າງຄູ ເປັນປະທານ, ທ່ານຜູ້ອຳນວຍການສູນ ແລະ 
ຮອງຜູ້ອຳນວຍການສູນ ພະແນກສຶກສາພິເສດ, ຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານສູນການສຶກສາ 
ຮຽນຮ່ວມ, ຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາຊົນເຜົ່າ, ຫົວໜ້າພະແນກຄວາມສະເໝີພາບຍິງຊາຍ, ຫົວໜ້າ 
ໜ່ວຍງານສະໜອງອາຫານໃນໂຮງຮຽນ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສ້າງຄູ-ກົມສ້າງຄູ, ວິຊາການສູນການ 
ສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແລະ ຄະນະຄູຝຶກຈາກສະຖາບັນສ້າງຄູ 8 ແຫ່ງ, ລວມທັງໝົດ 47 ຄົນ.

ກິດຈະກຳທ່ີ 4: ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ຄູອາຈານທ່ີສະຖາບັນ 
ສ້າງຄູ 8 ແຫ່ງ. ຈັດຂ້ຶນຄ້ັງວັນທີ 5-21/11/2012 ໂດຍຜູ້ເຂ້ັາຮ່ວມ ແລະ ຕິດຕາມຂ້ັນສູນກາງ ເຊ່ັນ: 
ຜູ້ອຳນວຍການ/ຮອງຜູ້ອຳນວຍການສູນ, ຫົວໜ້າພະແນກ/ວິຊາການ, ສູນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແລະ 
ຄະນະຄູຝຶກຂ້ັນສະຖາບັນສ້າງຄູແຕ່ລະແຫ່ງຮ່ວມກັນລົງຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ສອນຕົວຈິງ.

 ປະຈຸບັນ ສະຖາບັນສ້າງຄູແຕ່ລະແຫ່ງໄດ້ນຳໃຊ້ອຸປະກອນດ່ັງກ່າວເຂ້ົາໃນການຮຽນການສອນ 
ຕົວຈິງແລ້ວ, ພິເສດສະຖາບັນສ້າງຄູດົງຄຳຊ້າງໄດ້ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ນັກສຶກສາປີສຸດທ້າຍສາຍຄູອະນຸບານ, 
ປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາ ໃນຄ້ັງວັນທີ 9-13/06/2014 ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ນັກສຶກສາໄດ້ນຳໄປໃຊ້ 
ເຂ້ົາໃນການສິດສອນຕົວຈິງຢູ່ໃນແຕ່ລະທ້ອງຖ່ິນ.

ຮູບ: ການຝຶກອົບຮົມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາຄູປີສຸດທ້າຍສົກຮຽນ 2013-2014 
ທ່ີວິທະຍາໄລຄູດົງຄຳຊ້າງ
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ການສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ: ວັດຖຸອຸປະກອນ

ກໍລະນີສຶກສາທີ 2 ຈາກ ສ.ປ.ປ ລາວ    

ຫົວຂ້ໍ: ການຜະລິດສ່ືການສອນເພ່ືອສ່ົງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ

 
ໂຮງຮຽນສຶກສາພິເສດວຽງຈັນສັງກັດຢູ່ໃນສູນການແພດຟ້ືຶນຟູໜ້າທ່ີການ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ 

ເຊ່ິງເປັນບ່ອນສິດສອນເດັກຫູໜວກໂດຍສະເພາະໂດຍໃຊ້ພາສາມືເປັນຫຼັກ. ສິ່ງທີ່ຂາດບ່ໍໄດ້ຄື 
ການນຳໃຊ້ ອຸປະກອນການສອນເປັນຕົ້ນຕໍ ແລະ ສຳຄັນສຳລັບເດັກທີ່ມີບັນຫາໃນດ້ານນີ້ເພາະວ່າເດັກ
ຈະບ່ໍສາມາດຮູ້ ແລະ ຈຳແນກສ່ິງຕ່າງໆໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ. ເພາະສະນ້ັນ, ອຸປະກອນການສອນຈະຊ່ວຍ 
ໄດ້ຫຼາຍທ່ີສຸດ, ພ້ອມນ້ັນ ອຸປະກອນຈະມີຫຼາຍສີສັນ ແລະຫຼາກຫຼາຍຊະນິດເຊ່ັນ: ຮູບພາບສັດ, ໝາກໄມ້, 
ເຄ່ືອງໃຊ້ ແລະ ອ່ືນໆ. ອຸປະກອນເຫ່ົຼານ້ີເຮົາ    ສາມາດຜະລິດຂ້ຶນໄດ້ເອງ ແລະ ສາມາດເອົາມາຈາກ 
ທຳມະຊາດທ່ີຫາໄດ້ງ່າຍ.

 

 ຜ່ານການສອນເດັກທ່ີມີບັນທາງຫູ ແລະ ທາງປາກທ່ານຈັນທີ, ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນສຶກສາ 
ພິເສດວຽງຈັນ, ສູນການແພດຟ້ືນຟູໜ້າທ່ີການ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດ້ໃຫ້ການວ່າເດັກຜູ້ໜ່ຶງມາ 
ເຂ້ົາໂຮງຮຽນໃໝ່ຈະບ່ໍຮູ້ຫຍັງເລີຍແຕ່ວ່າພວກເຂົາເຈ້ົາເຄີຍໄດ້ເຫັນ, ໄດ້ກິນ ແລະ ໄດ້ນຳໃຊ້ແຕ່ວ່າບ່ໍຮູ້ 
ວ່າແມ່ນຫຍັງ. ເພາະສະນ້ັນ, ເຮົາຈະຊອກວິທີສິດສອນໂດຍນຳໃຊ້ອຸປະກອນຕົວຢ່າງ

-   ໝາກກ້ຽງເວລາຄູສອນຈະໃຊ້ຮູບໝາກກ້ຽງໃຫ້ເບ່ິງ, ເຂົາເຈ້ົາຈະບອກເຮົາວ່າຢູ່ບ້ານກໍມີ, ເຄີຍກິນ, 
ເຄີຍຮູ້ແລະສ່ິງອ່ືນໆກໍເຊ່ັນດຽວກັນ

-   ຜ່ານການສອນຕົວຈິງປະມານ 2-3 ເດືອນກໍສາມາດປະເມີນໄດ້; ຈາກການປະເມີນເຫັນໄດ້ 
ວ່າ: ເດັກສາມາດເຂ້ົາໃຈ ແລະ ຮູ້ຈຳແນກຊະນິດຕ່າງໆໄດ້ດີ, ການນຳໃຊ້ອຸປະກອນເຂ້ົາໃນ 
ການຮຽນການສອນ ແມ່ນສຳຄັນທ່ີສຸດໂດຍສະເພາະແມ່ນຊ້ັນອະນຸບານ ແລະ ຊ້ັນປະຖົມ. 

ຮູບ 1: ສ່ືອຸປະກອນປະກອບການສອນການ   
ສຶກສາຮຽນຮ່ວມ  

ຮູບ 2: ການໃຊ້ພາສາມືໃນຊ່ົວໂມງຄ້ົນຄວ້າ 
ເປັນກຸ່ມນ້ອຍ 
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ປື້ມຄູ່ມືໂຄສະນາ ເຫຼັ້ມທີ  4

ກໍລະນີສຶກສາທີ 3 ຈາກ ສ.ປ.ປ ລາວ

ຫົວຂ້ໍ: ອຸປະກອນຊ່ວຍການສຶກສາສຳລັບເດັກພິການທາງສະໝອງໂອທິສຕິກ

ຮູບ: ອຸປະກອນ

 ສະມາຄົມເພ່ືອໂອທິສຕິກໄດ້ລິເລ່ີມເປີດຮັບນັກຮຽນທ່ີມີບັນຫາທາງສະໜອງໂດຍສະເພາະເດັກ
ທ່ີມີພາວະເປັນໂອທິສຕິກໂດຍປະກອບມີແນວທາງການຝຶກເດັກໃຫ່ມີການພັດທະນາດ່ັງນ້ີ:

-   ການພັດທະນາທັກສະທາງກາຍະພາບ ຫືຼ ກົນໄກກ້າມເນ໊ືອ
-  ການພັດທະນາທັກສະທາງສັງຄົມ 
-  ການພັດທະນາທັກສະທາງດ້ານອາລົມພຶດຕິກຳ 
-  ການພັດທະນາທັກສະທາງດ້ານສ່ືສານ

 ຜ່ານການສິດສອນຂອງຄູພາຍໃນສູນໄດ້ໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ຈຳເປັນເຊັ່ນ: ອຸປະກອນທີ່ເປັນ 
ເອກະສານໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບແຜນການຈັດການສຶກສາສະເພາະບຸກຄົນ, ລູກກີ້ງ, ພາບທີ່ເປັນ 
ເຄ່ືອງໝາຍ, ວັດຖຸອຸປະກອນທ່ີນຳມາໃຊ້ຢູ່ໃນຊິວິດປະຈຳວັນ, ສ່ືການຮຽນ-ການສອນຫຼາກຫຼາຍ.

ຂ້ໍຄວາມຂອງການສ່ົງເສີມ ວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູ 10 
“ ວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູ ຈຳເປັນຕ້ອງຖ່າຍທອດຂ້ໍຄວາມທ່ີບໍ່ມີການຈຳແນກ, ແກ້ໄຂຮູບແບບ 
ທ່ີຕາຍຕົວແລະ ສ່ົງເສີມນັກຮຽນຄູທຸກຄົນ ໃຫ້ຮູ້ສຶກວ່າພວກເຂົາເຈົ້າມີຄຸນຄ່າ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ 
ໂດຍບ່ໍຈຳແນກເຖິງຄວາມເປັນມາຂອງພວກເຂົາ”.

 ດ່ັງທ່ີໄດ້ກ່າວຜ່ານມານ້ັນ ມັນຈຳເປັນຕ້ອງປຶກສາຫາລືກັບ ພາກສ່ວນຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບ 
ການສ້າງວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູ. ທີມງານສ້າງວັດຖຸອຸປະກອນຈຳເປັນຕ້ອງມີສະມາຊິກຜູ້ທີ່ 
ຕາງໜ້າໃຫ້ກຸ່ມຄົນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ໃນປະເທດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບ 
ຮົມໃນການຊອກຫາ ແລະ ຈັດການກັບການຈຳແນກໃນວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູ. ພ້ອມກັນນັ້ນ 
ກໍຕ້ອງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ໃຫ້ບັນດາຜູ້ສ້າງວັດຖຸອຸປະກອນ 
ໄດ້ເວ້ົາອອກມາ ກ່ຽວກັບຮູບແບບທ່ີຕາຍຕົວ ແລະ ຕົວຢ່າງຂອງການຈຳແນກທ່ີພວກເຂົາເຈ້ົາພົບ
ພ້ໍໃນ ວັດຖຸອຸປະກອນນ້ັນ ແລະ ຮູ້ວ່າທັດສະນະຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາຈະໄດ້ຮັບການເຄົາລົບນັບຖື ແລະ 
ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຢ່າງຈິງຈັງ.
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ການສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ: ວັດຖຸອຸປະກອນ

 ວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູທັງໝົດ, ບ່ໍວ່າຈະສະເພາະເຈາະຈົງ ກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ 
ຫືຼບ່ໍ ກໍຕາມ, ແມ່ນຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ທົບທວນຄືນ/ກວດສອບຄືນ ເພ່ືອຊອກໃຫ້ເຫັນຮູບແບບທ່ີຕາຍຕົວ 
ແລະ ຕົວຢ່າງຂອງການຈຳແນກທ່ີໄດ້ກາຍເປັນລັກສະນະທ້າທາຍ. ຫັຼງຈາກນ້ັນ ກໍຕ້ອງທົບທວນ 
ກ່ຽວກັບວັດຖຸອຸປະກອນເຫ່ົຼານ້ັນ ເພ່ືອກຳຈັດອັນເກ່ົາ ແລະຂະຫຍາຍອັນໃໝ່.

 ເນ່ືອງຈາກວ່າ ການທົບທວນວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູທັງໝົດຢ່າງຄົບຖ້ວນນ້ັນແມ່ນມີມູນຄ່າສູງ 
ແລະ ໃຊ້ເວລາຫຼາຍ, ສະນ້ັນ ການດຳເນີນອາດຈະລ່າຊ້າ. ໃນເວລາດຽວກັນນ້ັນ, ຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ 
ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ສຶກສາ ກ່ຽວກັບວິທີການຊອກຫາ ແລະ ແກ້ໄຂຕົວຢ່າງຮູບແບບທ່ີຕາຍໂຕ ແລະ 
ຕົວຢ່າງຂອງການຈຳແນກທ່ີຢູ່ພາຍໃນ ວັດຖຸອຸປະກອນ ທ່ີພວກເຂົາໄດ້ນຳໃຊ້ ໂດຍການຫັນປ່ຽນຕົວ 
ຢ່າງດ້ານລົບໄປເປັນໂອກາດໃນການຮຽນຮູ້ ຫືຼ ເປັນຈຸດສົນທະນາສຳລັບ ນັກຮຽນຄູຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາ. 
ຂະບວນການພິຈາລະນານ້ີຄວນເນ້ັນໜັກເປັນພິເສດໃສ່ການຮັບປະກັນວ່າ ເນື້ອໃນທ່ີມີຄວາມລຳອຽງ 
ທ່ີຍັງເຫືຼອຢູ່ນ້ັນ ບ່ໍໄດ້ກະທົບໃນທາງລົບຕ່ໍກັບທັດສະນະຂອງນັກຮຽນຄູ ຫືຼ ຕ່ໍກັບເຂົາເຈ້ົາເອງ ຫືຼ 
ຕ່ໍກັບໝູ່ເພ່ືອນຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາ ແລະ ບ່ໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົາທ້ໍຖອຍໃຈໃນການສືບຕ່ໍຮ່ໍາຮຽນ.

ຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າວຽກງານໂຄສະນາສ່ົງເສີມ
ນ້ັນມີຜົນກະທົບດ້ານບວກ
 ປ້ືມຄູ່ມືເຫ້ັຼມທີ 1  ໄດ້ເນ້ັນໜັກວ່າ ໃນເວລາວາງແຜນວຽກງານສ່ົງເສີມນ້ັນ ທ່ານຈະຕ້ອງສ້າງ 
ຕົວຊ້ີບອກ ເພ່ືອຊ່ວຍທ່ານຕິດຕາມຂະບວນການຕ່າງໆ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງວຽກງານຂອງທ່ານ. 
ຕົວຊ້ີບອກທ່ີທ່ານຈະສ້າງຂ້ຶນມານ້ັນຈະຂ້ຶນກັບລາຍລະອຽດຂອງຈຸດປະສົງການສ່ົງເສີມຂອງທ່ານ. 
ບັນດາຕົວຊ້ີບອກ ເຊ່ັນວ່າ: ແຜນວຽກ, ຄວນສ້າງຂ້ຶນມາ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການແບບມີສ່ວນຮ່ວມ 
ທ່ີກວມເອົາຫຼາຍພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.

 ລາຍການດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ ໄດ້ສະເໜີກ່ຽວກັບ ຕົວຊ້ີບອກບາງອັນທ່ີມີທ່າແຮງສູງ. ການສ່ົງເສີມທ່ີຮຽກ 
ຮ້ອງໃຫ້ມີການປັບປຸງວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູ ເພື ່ອກະກຽມຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ ສຳລັບ 
ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມຈະຖືວ່າມີປະສິດທິພາບ ຖ້າວ່າ:

•   ຜູ້ທ່ີຮັບຜິດຊອບສຳລັບ ການວາງແຜນ ແລະ ການສະໜອງງົບປະມານ ສຳລັບວັດຖຸອຸປະກອນ 
ການສ້າງຄູ ເພີ່ມການສະໜອງວັດຖຸອຸປະກອນ (ທີ່ມີຄຸນນະພາບດີ) ທີ່ເນັ້ນໜັກໃສ່ ການສຶກສາ 
ຮຽນຮ່ວມຮ່ວມ ສຳລັບນຳໃຊ້ໃນການສ້າງຄູ.

•   ບັນດາຜູ້ສ້າງວັດຖຸອຸປະກອນນ້ັນທົບທວນເນ້ືອໃນຂອງວັດຖຸອຸປະກອນ ເຊ່ິງສ່ົງຜົນເຮັດໃຫ້ອັດຕາສ່ວນ 
ຂອງວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູທ່ີຖ່າຍທອດທັດສະນະຂອງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມຢ່າງ 
ລະອຽດນ້ັນມີຫຼາຍຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ, ພ້ອມທັງບ່ໍຈຳກັດຢູ່ພຽງແຕ່ການຕີຄວາມໝາຍ ກ່ຽວກັບຄວາມ 
ຕ້ອງການພິເສດ ຫືຼ ຄວາມພິການເທ່ົານ້ັນ.

•   ສ້າງ ແລະ ຈັດພິມວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູ ທີ່ກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມທີ່ມີຄຸນນະ
ພາບສູງໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາຢູ່ໃນທ້ອງຖ່ິນ/ພາກພ້ືນ ເຊ່ິງສ່ີງດ່ັງກ່າວນ້ີອາດສ່ົງຜົນໃຫ້ຄູໃນ 
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ສະຖາບັນສ້າງຄູ ແລະ ນັກຮຽນຄູ ສາມາດເຂ້ົາເຖິງວັດຖຸອຸປະກອນທ່ີສອດຄ່ອງກັບສະພາບ 
ການໄດ້ຫຼາຍກວ່າເກ່ົາ. 

•   ທົບທວນນະໂຍບາຍການສຶກສາ ຖ້າມີຄວາມຈຳເປັນເຊ່ິງຈະສ່ົງຜົນໃຫ້ຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ 
ມີອິດສະລະ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ເພື່ອພັດທະນາທັກສະ 
ເພື່ອຊອກຫາ ແລະ ເພື່ອສ້າງວັດຖຸອຸປະກອນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເອງ ແລະ ເພື່ອປັບປຸງ 
ວັດຖຸອຸປະກອນທ່ີມີຢູ່ແລ້ວ.

•   ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ສະຖາບັນສ້າງຄູ່ມືແນະນຳພາກປະຕິບັດ ສຳລັບຄູໃນ 
ສະຖາບັນສ້າງຄູ ເຊ່ິງສ່ົງຜົນເຮັດໃຫ້ການນຳໃຊ້ ແລະ ການປັບວັດຖຸອຸປະກອນທ້ອງຖ່ິນ/
ບ່ໍແມ່ນທ້ອງຖ່ິນ ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້ຫຼາຍກວ່າເກ່ົາພາຍໃນສະພາບ 
ແວດລ້ອມຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາເອງ. 

•   ວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູໄດ້ຮັບການທົບທວນຄືນໃໝ່ ເພ່ືອເນ້ັນໜັກໃຫ້ເຫັນວ່າອັດຕາສ່ວນຂອງ 
ເນ້ືອໃນພາກປະຕິບັດ ກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມນ້ັນໄດ້ເພ້ີມຂ້ຶນ ເຊ່ິງສ່ົງຜົນໃຫ້ນັກຮຽນຄູ 
ໄດ້ຮັບຄວາມເຂ້ົາໃຈຫຼາຍຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ ກ່ຽວກັບ ວິທີການຫັນປ່ຽນທິດສະດີຂອງການສຶກສາ 
ຮຽນຮ່ວມລົງສູ່ຕົວຈິງ. 

•   ຕົວຢ່າງ ແລະ ກໍລະນີສຶກສາຈຳນວນຫຼາຍ ກ່ຽວກັບ ການປະຕິບັດໃນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໄດ້ກຳ
ນົດຂ້ຶນມາ ແລະ ບັນທຶກໄວ້ໃນຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ (ໂດຍພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາ) 
ແລະ ເຜີຍແຜ່ຜ່ານທາງວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູ ເຊ່ິງມັນສ່ົງຜົນໃຫ້ນັກຮຽນຄູໄດ້ຮັບແນວ 
ຄວາມຄິດ ແລະ ມີຄວາມໝ້ັນໃຈ ຫຼາຍຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການສຶກສາຮຽນ
ຮ່ວມໃນພາກປະຕິບັດ.

•   ແຜນງານພັດທະນາວິຊາຊີບໄດ້ສ້າງຂ້ຶນ ຫືຼ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃໝ່ ເຊ່ິງສ່ົງຜົນເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຮັບຮູ້ 
ແລະ ຄວາມເຂ້ົາໃຈຫຼາຍຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ ກ່ຽວກັບການມີສ່ວນຮ່ວມ, ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ການ
ບ່ໍຈຳແນກໃນກຸ່ມຜູ້ທ່ີຮັບຜິດຊອບ ສຳລັບການສ້າງວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູ.

•   ກົນໄກຕ່າງໆໄດ້ຖືກສ້າງຂ້ຶນມາ, ຜ່ານກົນໄກດ່ັງກ່າວພາກສ່ວນຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ (ເຊ່ັນວ່າ 
ຄູທ່ີມີປະສົບການ, ຜູ້ປົກຄອງ, ນັກຮຽນ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກຸ່ມຄົນທ່ີຫຼາກຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ 
ກຸ່ມຄົນທ່ີດ້ອຍໂອກາດຢູ່ໃນຊຸມຊົນ) ສະໜອງປັດໄຈນຳເຂ້ົາໃຫ້ວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູ 
ເຊ່ິງມັນສ່ົງຜົນໃຫ້ນັກຮຽນຄູ ສາມາດເຂ້ົາເຖິງວັດຖຸອຸປະກອນທ່ີສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມ  
ຫຼາກຫຼາຍໃນແວດລ້ອມຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຫຼາຍກວ່າເກ່ົາ.

•   ວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູ ໃນຈຳນວນທ່ີເພ່ີມຂ້ຶນມານ້ັນແມ່ນໄດ້ຖືກຂຽນ ແລະ ທົບທວນໂດຍ 
ຜູ້ທ່ີມີປະສົບການ ຕົວຈິງໂດຍກົງ,ໃນການນຳໃຊ້ວິທີການຮຽນຮູ້ແບບຕ້ັງໜ້າ ແລະ ໃນການ 
ສິດສອນແບບເອົານັກຮຽນເປັນໃຈກາງ ແລະ ມີການຮຽນຮ່ວມ ເຊ່ິງສ່ົງຜົນໃຫ້ຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ 
ສາມາດນຳໃຊ້ວັດຖຸອຸປະກອນໃນລັກສະນະທ່ີມີນະວັດຕະກຳໃໝ່ໆຫຼາຍຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ. 

•   ກົນໄກຕ່າງໆໄດ້ຖືກສ້າງຂ້ຶນມາພາຍໃນກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ສະຖາບັນການ 
ສ້າງຄູ ເຊ່ິງຊ່ວຍໃນການທົບທວນ ແລະ ດັດແກ້ວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູທັງໝົດ ເພ່ືອກຳຈັດ
ເນ້ືອໃນທ່ີສະແດງເຖິງການຈຳແນກ ແລະ ເພ່ືອກວມເອົາ ເນ້ືອໃນທ່ີສ່ົງເສີມຄວາມສະເໝີພາບ, 
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ເຊ່ິງມັນສ່ົງຜົນເຮັດໃຫ້ມີການສ້າງຂະບວນການທົບທວນ 
ວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ ແລະ ທ້າຍທ່ີສຸດແລ້ວ ວັດຖຸອຸປະກອນດ່ັງກ່າວນ້ັນກ່ໍມີ
ລັກສະນະຮຽນຮ່ວມຫຼາຍຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ. 
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ຂ້ໍຄວາມຂອງການໂຄສະນາ 
ສ່ົງເສີມແມ່ນຫຍັງ? ແມນ່ໃຜທ່ີຈະຕອ້ງຮບັຟງັ? 

ທາ່ນຄວນເຮັດແນວໃດ 
ເພ່ືອສ ົ່ງຂໍຄ້ວາມນີ ້
ໃນສະພາບການຂອງ 
ທາ່ນເອງ?*

“ການສກຶສາຮຽນຮວ່ມ 
ຄວນໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂ 
ໂດຍຜາ່ນທາງວດັຖອຸປຸະ 
ກອນການສາ້ງຄ ູ
ແບບສະເພາະເຈາະຈງົ ແລະ 
ໂດຍການຝງັແໜນ້ປະເດັນັນີ ້
ເຂ້ົາໃນວດັຖອຸປຸະກອນການ 
ສາ້ງຄທູງັໝດົ.”

•   ພະນກັງານກະຊວງສກຶສາ 
ທ່ີຮບັຜິດຊອບການສກຶສາຄ ູແລະ 
ວດັຖອຸປຸະກອນການສາ້ງຄູ

•   ກມົກອງຕາ່ງໆຂອງລດັ 
ຖະບານ ທ່ີຮບັຜິດຊອບ 
ການວາງແຜນງບົປະມານ ແລະ 
ການຈດັຊືວ້ດັຖອຸປຸະກອນ

•   ພະນກັງານໃນໂຮງຮຽນ/
ສະຖາບນັສາ້ງຄ ູທ່ີກຽ່ວຂອ້ງໃນ 
ການຄດັເລືອກ, ການຈດັຊື,້ 
ການທດົລອງ ຫືຼ ການຂຽນ/
ການອອກແບບວດັຖອຸປຸະກອນ

•   ນກັຮຽນຄ ູຜູທ່ີ້ສາມາດ ສະເໜີຂໍ 
ເຂ້ົາເບິ່ ງວດັຖອຸປຸະກອນຕາ່ງໆ

ຈດັກອງປະຊຸມໃຫແ້ກຜູ່ ້
ຮບັຜິດຊອບວດັຖອຸປຸະ 
ກອນການສາ້ງຄເູພ່ືອຮບັ
ໃຊກ້ານສກຶສາຮຽນຮວ່ມ

•   ວັດຖຸອ ຸປະກອນການສ້າງຄູໃນຈຳນວນທີ ່ເພີ ້ມຂຶ ້ນມານັ ້ນແມ່ນຖືກສ້າງຂຶ ້ນມາເປັນ
ພາສາຊົນເຜົ ່າ ແລະ ຈັດພິມໃນຮູບແບບທີ່ມີຫຼາຍທາງເລືອກ ແລະ ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ 
ເຊ່ິງສ່ົງຜົນໃຫ້ມີຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ມີການຮຽນຮ່ວມຫຼາຍຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາໃນກຸ່ມນັກຮຽນຄູ 
ຈາກກຸ່ມຄົນທ່ີໃຊ້ພາສາຊົນເຜ່ົາ ແລະ ນັກຮຽນຄູທ່ີພິການແລະ ໃນນັກຮຽນຄູທັງໝົດ ເຊ່ິງມີ 
ປະສົບການໃນຫັຼກການຂອງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ.

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ
 ໃນຕາຕະລາງຂາ້ງລຸມ່ນີ,້ ໄດແ້ນະນາໍເປ້ົາໝາຍທ່ີອາດເປັນໄປໄດ ້ ສາໍລບັ ແຕລ່ະຂໍຄ້ວາມ 
ໃນການສ ົ່ງເສມີທ່ີໄດກ້າ່ວໄວໃ້ນ ບນັຫາທາ້ທາຍຂາ້ງເທິງນ ັນ້. ນອກນ ັນ້ ກໍ່ຍງັມບີອ່ນຫວາ່ງໄວ ້ສາໍລບັ 
ເສມີແນວຄວາມຄດິຂອງທາ່ນ ກຽ່ວກບັ ວທີິການສ ົ່ງເສມີ ແລະ ສື່ ຕາ່ງໆທ່ີທາ່ນສາມາດນາໍໃຊ ້ເພ່ືອສ ົ່ງ 
ຂໍຄ້ວາມເຫ່ົຼານ ັນ້ໃນສະພາບການຂອງທາ່ນ. ທາ່ນຄວນສາ້ງແນວຄວາມຄດິເຫ່ົຼານີຜ້າ່ນທາງຂະບວນ 
ການທ່ີມກີານປຶກສາຫາລືກບັເພ່ືອນຮວ່ມງານ ແລະ ພາກສວ່ນອື່ ນໆ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ. ຄາໍແນະນາໍເພ່ີມຕື່ ມ 
ກຽ່ວກບັ ການສ ົ່ງເສມີ ແລະ ກຽ່ວກບັ ວທີິການ/ສື່ ຕາ່ງໆ ສາມາດເບິ່ ງໄດໃ້ນ ປ້ືມຄູມ່ເືຫັຼມທີ 1. 
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ປື້ມຄູ່ມືໂຄສະນາ ເຫຼັ້ມທີ  4

*ໃຫ້ຕ່ືມ ແນວຄວມຄິດຂອງທ່ານ ໂດຍອີງຕາມ ຄຳແນະນຳໃນ ປ້ືມຄູ່ມືເຫ້ັຼມທີ 1 

ຂໍຄ້ວາມຂອງການໂຄສະນາ
ສ ົ່ງເສມີແມນ່ຫຍງັ? ແມນ່ໃຜທ່ີຈະຕອ້ງຮບັຟງັ? 

ທາ່ນຄວນເຮັດແນວໃດ 
ເພ່ືອສ ົ່ງຂໍຄ້ວາມນີໃ້ນ 
ສະພາບການຂອງ 
ທາ່ນເອງ?*

“ວດັຖອຸປຸະກອນການ 
ສາ້ງຄຈູາໍເປັນຕອ້ງສາ້ງ 
ຂຶນ້ໃນລະດບັປະເທດ/ 
ລະດບັພາກພ້ືນ, ແລະ 
ປະກອບດວ້ຍຂໍມ້ນູ ແລະ 
ຕວົຢາ່ງ ກຽ່ວກບັການສກຶ 
ສາຮຽນຮວ່ມ ທ່ີສອດ 
ຄອ່ງກບັສະພາບການ 
ແລະ ໃໝຫຼ່າ້ສດຸ. 
ວດັຖອຸປຸະກອນການສາ້ງ 
ຄທ່ີູນາໍເຂ້ົາມານ ັນ້ຕອ້ງນາໍ 
ໃຊໃ້ນລກັສະນະທ່ີສາ້ງ 
ສນັ ແລະ ມກີານວເິຄາະ 
ໃຈແ້ຍກ.”

•   ພະນກັງານກະຊວງສກຶສາ 
ທ່ີຮບັຜິດຊອບ ການສກຶສາຄ ູແລະ 
ວດັຖອຸປຸະກອນການສາ້ງຄູ

•   ກມົກອງຕາ່ງໆ ຂອງລດັຖະບານ 
ທ່ີຮບັຜິດຊອບ ການວາງແຜນງບົປະມານ 
ແລະ ການຈດັຊື ້ວດັຖອຸປຸະກອນ

•   ພະນກັງານໃນໂຮງຮຽນ/ສະຖາບນັການສາ້ງຄ ູ
ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງໃນ ການຄດັເລືອກ, ການຈດັຊື,້ 
ການທດົລອງ ຫືຼ ການຂຽນ/ການອອກແບບ 
ວດັຖອຸປຸະກອນ

•   ພະນກັງານຜູທ່ີ້ຮບັຜິດຊອບການຝຶກອບົຮມົຄ ູ
ໃນສະຖາບນັສາ້ງຄ ູ(ເຊ່ັນ: ເພ່ືອສະໜບັສະໜນູ 
ຄໃູນສະຖາບນັສາ້ງຄ ູໃຫນ້າໍໃຊວ້ດັຖອຸປຸະກອນ 
ຢາ່ງສາ້ງສນັ ແລະ ຢາ່ງວເິຄາະວຈິານ.

•   ນກັຮຽນຄ ູຜູທ່ີ້ສາມາດ ສະເໜີຂໍ ເຂ້ົາເບິ່ ງ 
ວດັຖອຸປຸະກອນຕາ່ງໆ

ອະທິບາຍ ແລະ ຊີແ້ຈງ 
ເຫດຜນົຕາ່ງໆເພ່ືອໃຫຜູ້້
ຮບັຜິດຊອບງບົປະມານ 
ຈດັຊືວ້ດັຖອຸປຸະກອນ 
ການສາ້ງຄທ່ີູຮບັໃຊກ້ານ 
ສກຶສາຮຽນຮວ່ມ ແລະ 
ຈດັໃຫມ້ກີານຝຶກອມົຮມົ 
ກຽ່ວກບັການນາໍໃຊ ້
ວດັຖອຸປຸະກອນຮບັໃຊ ້
ການສກຶາຮຽນຮວ່ມ

“ພະນກັງານທ່ີຮບັຜິດຊອບ 
ສາໍລບັການຄດັເລືອກ 
ແລະ/ຫືຼ ການສາ້ງວດັຖ ຸ
ອປຸະກອນການສາ້ງຄ ູ
ຕອ້ງການ ການພດັທະນາ 
ວຊິາຊບີແບບຕ່ໍເນື່ອງ, 
ແລະ ຕອ້ງແລກປ່ຽນປະ 
ສບົການພາຍໃນປະເທດ 
ແລະ ລະຫວາ່ງປະເທດ. 
ທີມງານຜູສ້າ້ງວດັຖອຸ ຸ
ປະກອນການສາ້ງຄ ູ
ຍງັຕອ້ງເປັນຕວົແທນທ່ີ 
ຫຼາກຫຼາຍຂອງປະເທດ 
ພວກເຂົາ.”

•   ກະຊວງສກຶສາ ຫືຼ ຜູອ້າໍນວຍການສະຖາບນັ 
ການສາ້ງຄ ູທ່ີຮບັຜິດຊອບ ການຮບັສະໝກັ, 
ການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງ ບນັດາ 
ຜູສ້າ້ງວດັຖອຸປຸະກອນການສາ້ງຄູ

•   ຜູສ້າ້ງ/ຜູຄ້ດັເລືອກ ວດັຖອຸປຸະກອນການສາ້ງຄູ

•   ນກັຮຽນຄ ູຜູທ່ີ້ສາມາດສະເໜີຂໍເຂ້ົາເບິ່ ງ 
ວດັຖອຸປຸະກອນ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັສະພາບການ

•   ບນັດາຜູຕ້າງໜາ້ ໃຫພ້າກສວ່ນຕາ່ງໆ ທ່ີ
 ກຽ່ວຂອ້ງ ທ່ີສາມາດມສີດິອອກສຽງ 

ໃນຂະບວນການສາ້ງ/ຄດັເລືອກ 
ວດັຖອຸປຸະກອນການສາ້ງຄູ

ຈດັໃຫພ້ະນກັງານ 
ທ່ີຮບັຜິດຊອບ 
ວດັຖອຸປຸະກອນການສາ້ງຄ ູ
ໄດໄ້ປຖອດຖອນແລະ 
ແລກປຽ່ນບດົຮຽນກບັ 
ບນັດາປະເທດອອ້ມຂາ້ງ
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ການສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ: ວັດຖຸອຸປະກອນ

ຂ້ໍຄວາມຂອງການໂຄສະນາ
ສ່ົງເສີມແມ່ນຫຍັງ? ແມນ່ໃຜທ່ີຈະຕອ້ງຮບັຟງັ? 

ທ່ານຄວນເຮັດແນວໃດ 
ເພ່ືອສ່ົງຂ້ໍຄວາມນ້ີໃນ 
ສະພາບການຂອງ 
ທ່ານເອງ?*

“ວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງ 
ຄູຈຳເປັນຕ້ອງມີ ແລະ 
ກວມເອົາຫຼາຍຕົວຢ່າງ 
ຂອງການປະຕິບັດໃນ 
ຊີວິດຕົວຈິງ ໃນການສຶກ 
ສາຮຽນຮ່ວມ ໃນສະຖາ 
ບັນການສຶກສາຕ່າງໆ.”

•   ພະນກັງານ ໃນກະຊວງສກຶສາ ແລະ/
ຫືຼ ສະຖາບນັສາ້ງຄ ູຜູທ່ີ້ວາງແຜນ, 
ຂຽນ, ອອກແບບ ແລະ ທບົທວນ 
ວດັຖອຸປຸະກອນການສາ້ງຄູ

•   ພະນກັງານລດັ ຫືຼ ພະນກັງານຂອງ 
ອງົການຈດັຕ ັງ້ທ່ີບ່ໍສງັກດັລດັ 
ທ່ີຮບັຜິດຊອບ ການສະໜບັສະນນູ 
ບນັດາໂຄງການການສກຶສາຮຽນຮວ່ມ/
ໂຮງຮຽນຮຽນຮວ່ມ ແລະ ຜູທ່ີ້ຢູໃ່ນຕາໍແໜງ່ 
ທ່ີສາມາດເຮັດໄດຫຼ້າຍກວາ່ເກົ່ າ 
ເພ່ືອສະໜບັສະໜນູ ການບນັທຶກ ແລະ 
ການແລກປ່ຽນປະສບົການເລ່ົານີ້

•   ນກັຮຽນຄ ູຜູທ່ີ້ສາມາດ ສະເໜີຂໍ 
ເຂ້ົາເບິ່ ງວດັຖອຸປຸະກອນ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັ 
ສະພາບການ ແລະ ອງີຕາມພາກປະຕບິດັ

•   ຄປູະຈາໍການ ແລະ ພາກສວ່ນອື່ ນໆ ທ່ີ 
ກຽ່ວຂອ້ງກບັການສາ້ງຄ ູເຊິ່ ງສາມາດ 
ສະເໜີຂກໍານຊວ່ຍເຫືຼອ ໃນການບນັທຶກ 
ປະສບົການຂອງພວກເຂົາ ເພ່ືອນາໍໃຊ ້
ໃນການປບັປງຸການສາ້ງຄູ

ຈັດໃຫ້ມີກອງປະຊຸມຂອງ 
ຜູ້ອອກແບບ, ຂຽນ ແລະ 
ທົບທວນວັດຖຸອຸປະກອນ 
ການສ້າງຄູ

“ພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ 
ຈຳເປັນຕ້ອງມີບົດບາດ 
ໜັກແໜ້ນກວ່າເກ່ົາ 
ໃນການໃຫ້ຂ້ໍມູນ ແລະ 
ທົບທວນເນ້ືອໃນ 
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບ 
ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ 
ໃນວັດຖຸອຸປະກອນ 
ການສ້າງຄູ.”

•   ພະນກັງານ ໃນກະຊວງສກຶສາ ແລະ/
ຫືຼ ສະຖາບນັການສາ້ງຄ ູຜູທ່ີ້ວາງແຜນ, 
ຂຽນ, ອອກແບບ ແລະ ທບົທວນ 
ວດັຖອຸປຸະກອນການສາ້ງຄູ

•   ພະນກັງານລດັ ຫືຼ ພະນກັງານຂອງ 
ອງົການຈດັຕ ັງ້ທ່ີບ່ໍສງັກດັລດັ 
ທ່ີຮບັຜິດຊອບ ການສະໜບັສະນນູ 
ບນັດາໂຄງການການສກຶສາຮຽນຮວ່ມ/
ໂຮງຮຽນຮຽນຮວ່ມ ແລະ ຜູທ່ີ້ຢູໃ່ນຕາໍແໜງ່ 
ທ່ີສາມາດ ອາໍນວຍຄວາມສະດວກ 
ໃຫພ້າກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງ 
ເຂ້ົາຮວ່ມໃນຂ ັນ້ຕອນຂອງ 
ການສາ້ງວດັຖອຸປຸະກອນການສາ້ງຄູ

•   ນກັຮຽນຄ ູຜູທ່ີ້ສາມາດ ສະເໜີຂໍ 
ເຂ້ົາເບິ່ ງວດັຖອຸປຸະກອນ ທ່ີສາ້ງຂຶນ້ມາຈາກ 
ປດັໄຈນາໍເຂ້ົາ ທ່ີໄດຮ້ບັມາຈາກ 
ພາກສວ່ນຕາ່ງໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ

ຈັດໃຫ້ມີກອງປະຊຸມ 
ທົບທວນເນ້ືອໃນ ແລະ 
ວັດຖຸອຸປະກອນຮັບໃຊ້ 
ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ 
ໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ

*ໃຫ້ຕ່ືມ ແນວຄວມຄິດຂອງທ່ານ ໂດຍອີງຕາມ ຄຳແນະນຳໃນ ປ້ືມຄູ່ມືເຫ້ັຼມທີ 1 



29
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ຂ້ໍຄວາມຂອງການໂຄສະນາ
ສ່ົງເສີມແມ່ນຫຍັງ? ແມ່ນໃຜທ່ີຈະຕ້ອງຮັບຟັງ? 

ທ່ານຄວນເຮັດແນວໃດ 
ເພ່ືອສ່ົງຂ້ໍຄວາມນ້ີໃນ 
ສະພາບການຂອງ 
ທ່ານເອງ?*

•   ພາກສວ່ນຕາ່ງໆ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ 
ຜູທ່ີ້ສາມາດສະເໜີໃຫເ້ອົາທດັສະນະ 
ແລະ ປະສບົການ ຂອງພວກເຂົາ 
ກຽ່ວກບັການສກຶສາຮຽນຮວ່ມບນັຈ ຸແລະ  
ນາໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນການສາ້ງວດັຖອຸປຸະກອນ 
ການສາ້ງຄູ

“ບັນດາຄູໃນສະຖາບັນ 
ສ້າງຄູ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ 
ຮັບອິດສະລະ ແລະ 
ທັກສະໃນການຄັດເລືອກ 
ປັບປ່ຽນ ແລະ ນຳໃຊ້ 
ວັດຖຸອຸປະກອນການ 
ສ້າງຄູ ໃນລັກສະນະທ່ີ 
ສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້.”

•   ພະນັກງານ/ກົມກອງຕ່າງໆ ພາຍໃນກະຊວງ 
ສຶກສາຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບ ການຕັດສິນໃຈ    
ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການສ້າງຄູ

•   ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນສ້າງຄູ ຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍການສ້າງຄູ

•   ຄໃູນສະຖາບນັສາ້ງຄ ູແລະ ນກັຮຽນຄ ູ 
ຜູທ່ີ້ສາມາດສະເໜີໃຫມ້ກີານປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍ 
ເພ່ືອໃຫມ້ກີານຜອ່ນສ ັນ້ຜອ່ນຍາວຫຼາຍ 
ກວາ່ເກົ່ າ ໃນການຄດັເລືອກ ແລະ ປບັປ່ຽນ 
ວດັຖອຸປຸະກອນທ່ີພວກເຂົານາໍໃຊ້

ມີການແນະນຳ ແລະ 
ສົ່ງເສີມໃຫ້ຄູໃນສະຖາບັນ 
ສ້າງຄູ ສາມາດປັບປ່ຽນ 
ແລະນຳໃຊ້ວັດຖຸອຸປະກອນ 
ການສ້າງຄູກ່ຽວກັບການ 
ສຶກສາຮຽນຮ່ວມ

“ວັດຖຸອຸປະກອນສ້າງຄູ 
ຈຳເປັນຕ້ອງສະທ້ອນໃຫ້ 
ເຫັນເຖິງ ການປະຕິບັດ 
ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ເພ່ືອ 
ຊ່ວຍບັນຫາຄູໃນ 
ສະຖາບັນສ້າງຄູໃຫ້ສ້າງ 
ຕົວແບບຂອງການ 
ປະຕິບັດແບບມີສ່ວນຮ່ວມ 
ໃນການເຮັດວຽກຂອງ 
ພວກເຂົາກັບນັກຮຽນຄ.ູ”

•   ພະນັກງານ ໃນກະຊວງສຶກສາ ແລະ/
ຫຼື ສະຖາບັນການສ້າງຄູ ຜູ້ທີ່ວາງແຜນ, 
ຂຽນ, ອອກແບບ ແລະ ທົບທວນ 
ວັດຖຸອຸປະກອນການສ້າງຄູ

•   ພະນັກງານ ໃນກະຊວງສຶກສາ ແລະ/
ຫຼື ສະຖາບັນການສ້າງຄູ ຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບ 
ຈັດການພັດທະນາວິຊາຊີບຕໍ່ເນື່ອງ 
ໃຫ້ຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ (ເພື່ອວ່າພວກເຂົາ 
ຈະມີທັກສະ ແລະ ມີຄວາມພ້ອມ ທີ່ຈະ 
ປະຕິບັດວິທີການແບບມີສ່ວນຮ່ວມ  
ດັ່ງທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນວັດຖຸອຸປະກອນສ້າງຄູ)

•   ນັກຮຽນຄູ ຜູ້ທີ່ສາມາດຮຽກຮ້ອງຄູສອນໃນ 
ສະຖາບັນສ້າງຄູໃຫ້ພັດທະນາທັກສະໃໝ່ໆ  
ໂດຍອີງຕາມວິທີການປະຕິບັດແບບມີສ່ວນຮ່ວມ

ປຸກລະດົມໃຫ້ຄູໃນ 
ສະຖາບັນສ້າງຄູໄດ້ມີ 
ສ່ວນຮ່ວມໃນການສ້າງ 
ວັດຖຸອຸປະກອນການ 
ສ້າງຄູ

*ໃຫ້ຕ່ືມ ແນວຄວມຄິດຂອງທ່ານ ໂດຍອີງຕາມ ຄຳແນະນຳໃນ ປ້ືມຄູ່ມືເຫ້ັຼມທີ 1 
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ການສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ: ວັດຖຸອຸປະກອນ

ຂ້ໍຄວາມຂອງການໂຄສະນາ
ສ່ົງເສີມແມ່ນຫຍັງ? ແມ່ນໃຜທ່ີຈະຕ້ອງຮັບຟັງ? 

ທ່ານຄວນເຮັດແນວໃດ 
ເພ່ືອສ່ົງຂ້ໍຄວາມນ້ີໃນ 
ສະພາບການຂອງທ່ານເອງ?*

“ວັດຖຸອຸປະກອນການ 
ສ້າງຄູຈຳເປັນຕ້ອງໃຫ້ 
ຄົນທ່ີມີປະສົບການໂດຍກົງ 
ກ່ຽວກັບວິທີການຮຽນຮູ້ 
ແບບຕັງໜ້າເພ່ືອວາງແຜນ 
ອອກແບບ ແລະ 
ທົບທວນວັດຖຸອຸປະກອນ 
ການສ້າງຄູດ່ັງກ່າວ.”

•   ພະນັກງານໃນກະຊວງສຶກສາ ແລະ/
ຫຼື ສະຖາບັນສ້າງຄູ ຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບ 
ການຮັບສະໝັກ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມ 
ຜູ້ສ້າງວັດຖຸອຸປະກອນ

•   ຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ ແລະ 
ນັກຮຽນຄູ ຜູ້ທີ່ສາມາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ 
ວັດຖຸອຸປະກອນ ທີ່ພວກເຂົານຳໃຊ້ຢູ່ນັ້ນ 
ໄດ້ມີການເນັ້ນໜັກໃສ່ພາກປະຕິບັດ 
ເຊິ່ງສ້າງຂຶ້ນມາໂດຍ ຜູ້ດຳເນີນວຽກງານ 
ທີ່ມີປະສົບການ

ເຊີນຜູ້ມີປະສົບການ 
ກ່ຽວກັບການຜະລິດວັດຖຸ 
ອຸປະກອນການສ້າງຄູມາ 
ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາເພ່ີມຕ່ືມແກ່ 
ຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ

“ວັດຖຸອຸປະກອນການ 
ສ້າງຄູຈຳເປັນຕ້ອງ 
ກວມເອົານັກຮຽນຄູ 
ໝົດທຸກຄົນ ແລະ 
ໃຫ້ນັກຮຽນຄູທຸກຄົນ 
ສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ້.”

•   ພະນັກງານ ໃນກະຊວງສຶກສາ ແລະ/ຫຼື 
ສະຖາບັນສ້າງຄູ ຜູ້ທີ່ສ້າງວັດຖຸອຸປະກອນ 
ການສ້າງຄູ ແລະ ຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບ 
ການຮັບສະໝັກຜູ້ສ້າງວັດຖຸອຸປະກອນ

•   ກົມກອງຕ່າງໆ ຂອງລັດຖະບານ ທີ່ຮັບຜິດຊອບ 
ການວາງແຜນງົບປະມານ ແລະ ການຈັດຊື້ 
ວັດຖຸອຸປະກອນ

•   ນັກຮຽນຄູ ຜູ້ທີ່ສາມາດສະເໜີຂໍວັດຖຸອຸປະກອນ 
ທ່ີເປັນພາສາຂອງພວກເຂົາ ແລະ ວັດຖຸອຸປະກອນ 
ໃນຮູບແບບທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້

•   ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຄົນພິການ ແລະ  
ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດ ຜູ້ທີ່ສາມາດອອກສຽງ  
ເພີ້ມຕື່ມໃສ່ ການອອກສິດອອກສຽງ 
ຂອງນັກຮຽນຄູ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ 
ດ້ານວິຊາການ, ດ້ານການເງິນ ຫຼື 
ດ້ານການສົ່ງເສີມ

ປຸກລະດົມໃຫ້ນັກຮຽນ
ຄູໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນ 
ການຜະລິດວັດຖຸອຸປະ 
ກອນການສ້າງຄູ 
ຮັບໃຊ້ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ

“ວັດຖຸອຸປະກອນການ 
ສ້າງຄູຈຳເປັນຕ້ອງຖ່າຍທອດ 
ຂ້ໍຄວາມທ່ີບ່ໍມີການຈຳແນກ 
ແກ້ໄຂຮູບແບບທ່ີຕາຍໂຕ, 
ແລະ ສ່ົງເສີມນັກຮຽນຄູ 
ທຸກຄົນໃຫ້ຮູ້ສຶກວ່າ 
ພວກເຂົາມີຄຸນຄ່າ ແລະ 
ມີສ່ວນຮ່ວມ ໂດຍບ່ໍ 
ຈຳແນກຄວາມເປັນມາ 
ຂອງພວກເຂົາ.”

•   ພະນັກງານ ໃນກະຊວງສຶກສາ ແລະ/ຫືຼ 
ສະຖາບັນສ້າງຄູ ຜູ້ທ່ີສ້າງວັດຖຸອຸປະກອນ 
ການສ້າງຄູ ແລະ ຜູ້ທ່ີຮັບຜິດຊອບການຮັບສະໝັກ 
ຜູ້ສ້າງວັດຖຸອຸປະກອນ

•   ນັກຮຽນຄູ ຜູ້ທີ່ສາມາດສະເໜີໃຫ້ ທົບທວນ ແລະ 
ປັບປຸງ ວັດຖຸອຸປະກອນ 

•   ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ຈາກຫຼາກຫຼາຍກຸ່ມຄົນ 
ຜູ້ທີ່ສາມາດສະເໜີໃຫ້ ທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງ 
ວັດຖຸອຸປະກອນ  

ຈັດໃຫ້ມີການແນະນຳ 
ສ່ົງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມ 
ຂອງນັກຮຽນຄູໃນການ 
ປັບປຸງວັດຖຸ ອຸປະກອນ

*ໃຫ້ຕ່ືມ ແນວຄວມຄິດຂອງທ່ານ ໂດຍອີງຕາມ ຄຳແນະນຳໃນ ປ້ືມຄູ່ມືເຫ້ັຼມທີ 1 



ການສ່ົງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ ເປັນຊຸດປ້ືມຄູ່ມືໃນຈຳນວນທັງໝົດ 5 ເຫ້ັຼມ

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 
ພາກສ່ວນອື່ນໆ ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບ 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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