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 ພາກສະເໜີ
   ປື້ມຄູ່ມືເພື່ອການໂຄສະນາສົ່ງເສີມສະບັບນີ້ ເຊິ່ງມີຫົວຂໍ້ກ່ຽວກັບ  “ວິທີສິດສອນ”  ເປັນສະບັບທີ 5 
ຂອງຊຸດປ້ືມຄູ່ມືທັງໝົດ 5 ເຫ້ັຼມທ່ີສ້າງຂ້ຶນເພ່ືອ “ສ່ົງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ”. 
ປ້ືມຄູ່ມືດ່ັງກ່າວນ້ີ ແມ່ນສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ເລີຍ ຫືຼ ຈະໃຊ້ປະກອບກັບປ້ືມຄູ່ມືອີກ 4 ເຫ້ັຼມທ່ີຍັງເຫືຼອ ຄື: 
ເຫ້ັຼມທີ 1 ‘ພາກສະເໜີ’, ເຫ້ັຼມທີ 2 ‘ນະໂຍບາຍ’, ເຫ້ັຼມທີ 3 ‘ຫັຼກສູດ’ ແລະ ເຫ້ັຼມທີ 4 ‘ວັດຖຸອຸປະກອນ’.

   ໃນນ້ີ ປ້ືມຄູ່ມືເຫ້ັຼມນ້ີ ແມ່ນໄດ້ເນ້ັນໜັກໃສ່ບັນຫາສ່ິງທ້າທາຍ ແລະ ອຸປະສັກຕ່າງໆໃນຂົງເຂດວິທີ 
ການສິດສອນທ່ີນຳໃຊ້ໃນການສ້າງຄູ. ນອກຈາກນ້ີ ຍັງໄດ້ສະເໜີຍຸດທະສາດ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາ 
ຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນສ້າງຄູ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ທາງດ້ານການສຶກສາ ເພ່ືອໂຄສະນາສ່ົງເສີມສະໜັບສະໜູນການປັບໃຫ້ແທດເໝາະ, ການພັດທະນາ 
ແລະ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວິທີສິດສອນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ.

ວິທີສິດສອນໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ?

   ປື້ມຄູ່ມືສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມເຫຼັ້ມນີ້ ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັບວິທີສິດສອນຢູ່ໃນການສ້າງຄູ 
ແລະ ຜ່ານການສ້າງຄູກ່ອນໄປປະຈຳການ, ໝາຍຄວາມວ່າ ວິທີສິດສອນທ່ີໃຊ້ສອນຢູ່ໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ 
ແລະ ວິທີສິດສອນທີ່ຄາດຫວັງວ່ານັກຮຽນຄູ ຈະຕ້ອງໄດ້ນຳໃຊ້ວິທີສິດສອນໃນເວລາລົງຝຶກ ຫັດສອນ 
ແລະ ສອນຕົວຈິງໃນເວລາເປັນຄູສອນ. ຄຳວ່າວິທີສິດສອນໃນປື້ມຄູ່ມືເຫຼັ້ມ ແມ່ນໝາຍເຖິງວ່າ 
‘ຈະສອນຄືແນວໃດ’ ເຊັ່ນ: ຈະວາງແຜນການຮຽນ-ການສອນ, ການຈັດຕັ້ງການສອນ, 
ການດຳເນີນການສອນ, ການປະເມີນການສອນຢູ່ໃນສະຖາບັນການສ້າງຄູ, ໂຮງຮຽນ ແລະ 
ຊຸມຊົນເປັນໄປຄືແນວໃດ. ວິທີສິດສອນນີ້ ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບວິທີເອົາການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ 
ເຂົ້າສູ່  “ໂລກແຫ່ງຄວາມເປັນຈິງ” ຂອງສະຖາບັນສ້າງຄູ, ຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນ. 

   ວິທີສິດສອນນ້ີແມ່ນມີສ່ວນພົວພັນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນ ກັບຫັຼກສູດການ 
ສຶກສາຮຽນຮ່ວມ. ໝາຍຄວາມວ່າ ຫັຼກສູດການສຶກສາຮຽນຮ່ວມສະໜອງຂອບວຽກລວມ ເຊ່ິງໃນຂອບ 
ວຽກລວມນ້ີ ວິທີສິດສອນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໄດ້ຖືກປະຕິບັດ (ລາຍລະອຽດເພ່ີມເຕີມກ່ຽວກັບຫັຼກສູດ 
ໃຫ້ເບ່ິງປ້ືມຄູ່ມືກ່ຽວກັບ ການໂຄສະນາສ່ົງເສີມ ເຫ້ັຼມທີ 3). ເຖິງວ່າຄູອາດຈະມີຫັຼກສູດທ່ີມີເນ້ືອໃນ ແລະ 
ໂຄງສ້າງຂອງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ “ທ່ີຄົບຖ້ວນ” ແລ້ວກໍຕາມ, ຖ້າຫາກຄູບ່ໍຮູ້ວິທີການສິດສອນການ 
ສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ກໍຖືວ່າການຮຽນ-ການສອນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມບ່ໍສາມາດດຳເນີນໄປໄດ້ຕາມຄວາມ 
ເປັນຈິງຂອງຫ້ອງຮຽນ.

   ໃນປ້ືມຄູ່ມື ສ່ົງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມເຫ້ັຼມນ້ີ ຈະລົງເລິກໃສ່ວິທິສິດສອນການສຶກສາຮຽນ 
ຮ່ວມທ່ີມີສ່ວນພົວພັນກັບ:
•   ວິທີ ແລະ ທັກສະໃນການສິດສອນ-ໃນນ້ີຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ວິທີການຮຽນ-ການສອນໃນການສ້າງຄູ 

ແລະ  ຜ່ານການສ້າງຄູແມ່ນສາມາດມີຄວາມຍືດຍຸ່ນໄດ້, ແມ່ນການເອົານັກຮຽນເປັນໃຈກາງ 
ແລະ ແມ່ນການຮຽນຮ່ວມຂອງນັກຮຽນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ; ນັກຮຽນຄູໄດ້ຮັບ 
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ການຊຸກຍູ້ໃຫ້ສ້າງຊັບພະຍາກອນທີ່ພົວພັນກັບທ້ອງຖິ່ນຂອງພວກເຂົາເອງ, ຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຂົ້າໃຈ 
ແລະ ປະຕິບັດຮູບແບບ ການປະເມີນຄວາມຮູ້ຂອງນັກຮຽນໃນເວລາຮຽນ;

•   ການປະຕິບັດຕົວຈິງ, ການສ່ອງແສງຄືນ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນ-ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ 
ນັກຮຽນຄູມີໂອກາດໃນການສິດສອນຕົວຈິງ ແລະ ໄດ້ມີການສ່ອງແສງສະທ້ອນຄືນ ໂດຍນຳໃຊ້ 
ການວິໄຈພາກປະຕິບັດ ແລະ ນັກຮຽນຄູຕ້ອງໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ 
ຕໍ່ເນື່ອງ ຕະຫຼອດໄລຍະການຮຽນຂອງພວກເຂົາ, ນັກຮຽນຄູຕ້ອງໄດ້ຮຽນທັກສະການສິດສອນ 
ສະເພາະເພື່ອເຮັດໃຫ້ການສິດສອນຂອງພວກເຂົາມີການຮຽນຮ່ວມກັນຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊັ່ນ: 
ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ, ເດັກພິການ, ພາສາ ແລະ ອື່ນໆ.

ເປັນຫຍັງວິທີສິດສອນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມຈ່ຶງເປັນປະເດັນສຳຄັນ 
ສຳລັບການໂຄສະນາສ່ົງເສີມ?
   ໃນທ່ີສຸດ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມແມ່ນຂ້ຶນກັບການປະຕິບັດຕ່ໍກັນຂອງມະນຸດ (ຄົນ) ທ່ີເກີດຂ້ຶນພາຍໃນ 
ລະບົບການສຶກສາ ແລະ ສັງຄົມ. ສ່ວນໃຫຍ່ວິທີສິດສອນແມ່ນສຶກສາ ແລະ ບ່ົງບອກເຖິງການປະຕິບັດ
ຕ່ໍກັນຂອງຄົນທ່ີເກີດຂ້ຶນ ຢູ່ໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນ ແລະ ເປັນພ້ືນຖານທ່ີສຳຄັນ 
ຂອງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ  ພ້ອມທັງເປັນເນ້ືອໃນຫັຼກໆ ທ່ີຕ້ອງໄດ້ໂຄສະນາສ່ົງເສີມ. ວິທີສິດສອນຂອງ
ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມເປັນວິທີທາງທ່ີຄູສອນສາມາດນຳເອົາແນວຄວາມຄິດ, ທິດສະດີ ແລະ ເຕັກນິກການ 
ສຶກສາຮຽນຮ່ວມເຂ້ົາໃນການສິດສອນຕົວຈິງ. ແຕ່ວິທີການສິດສອນດ່ັງກ່າວ ແມ່ນຍັງເປັນສ່ິງທ່ີທ້າທາຍ 
ໃນການປະຕິບັດການສິດສອນຕົວຈິງຢູ່ (ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄູ ແລະ ນັກຮຽນຄູຜູ້ທ່ີມີປະສົບການໜ້ອຍ 
ທາງດ້ານການສິດສອນໃນການຮຽນເປັນຄູຂອງພວກເຂົາ). ວິທີສິດສອນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ຕ້ອງໄດ້ຮັບ 
ການປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໄປຄຽງຄູ່ກັບການໂຄສະນາສ່ົງເສີມ, ຕ້ອງຮັບ
ປະກັນໃຫ້ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໄດ້ມີການຮັບຮູ້, ເຂ້ົາໃຈ, ນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ລະອຽດອ່ອນ. 
ໃນທ່ີສຸດການສຶກສາຮຽນຮ່ວມຕ້ອງມີປະສິດທິຜົນທ່ີດີ.

    ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມພົວພັນກັບທຳມະຊາດ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການຮຽນ-ການສອນ. 
ຄວາມຈິງແລ້ວ ‘ວິທີການແມ່ນຂໍ້ຄວາມ’. ໝາຍຄວາມວ່າເມື່ອວິທີການສິດສອນເປັນການຮຽນຮ່ວມໃນ 
ດ້ານຮູບແບບ ແລະ ໜ້າທີ່, ການປະຕິບັດວິທີການສິດສອນດ່ັງກ່າວໄດ້ກາຍເປັນວິທີການໂຄສະນາ 
ການສຶກສາການຮຽນຮ່ວມ ແລະ ເປັນແຮງດັນໜຶ່ງຂອງແນວຄວາມຄິດ ແລະ ຄາດໝາຍຜົນໄດ້ຮັບຂອງ 
ປະສົບການໃນການຮຽນທີ່ມີຄຸນນະພາບເພື່ອທຸກຄົນ.  ຕົວຢ່າງ: ຖ້າຄູຜູ້ໜຶ່ງສາມາດສອນນັກຮຽນທ່ີມີ 
ຄວາມສາມາດແຕກຕ່າງກັນຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນ (ຮູ້ວິທີການສິດສອນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມເປັນຫັຼກ) ເຊ່ິງນັກ 
ຮຽນທ່ີມີຄວາມສາມາດແຕກຕ່າງກັນສາມາດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອເຊ່ິງ ແລະ ກັນ. ຄວາມສາມາດສອນໃນທ່ີນ້ີ 
ບ່ໍພຽງແຕ່ຈະເປັນການຊຸກຍູ້ນັກຮຽນ ແລະ ພັດທະນາການຮຽນໃນຕົວຈິງ, ແຕ່ຍັງເປັນການສາທິດໃຫ້ເຫັນ 
ເຖິງຄວາມສາມາດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງນັກຮຽນທ່ີມີຄວາມສາມາດແຕກຕ່າງກັນໃນການຮຽນຮ່ວມ 
ກັນເຊ່ັນ: ຄວາມສາມາດນ້ີເປັນແບບຢ່າງໃນການສິດສອນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມຕົວຈິງ.

   ເພ່ືອບັນລຸວິທີສິດສອນສຶກສາຮຽນຮ່ວມທ່ີສອດຄ່ອງກັບຫັຼກສູດ ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ 
ຫັຼກສູດ, ບັນດາວິທີການສິດສອນຕ້ອງໄດ້ບັນລຸຈຸດປະສົງທ່ີວາງໄວ້. ໃນພາກຕ່ໍໄປຂອງປ້ືມຄູ່ມືນ້ີ ແມ່ນ
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ຈະໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຈຸດປະສົງຈຳນວນໜ່ຶງທ່ີໄດ້ຄ້ົນພົບຢູ່ໃນບົດຄ້ົນຄວ້າ1 ຫວ່າງບ່ໍດົນມານ້ີ. ຈຸດປະສົງດ່ັງ 
ກ່າວນ້ີປະກອບມີຄື: 
•   ການນຳໃຊ້ວິທີການທ່ີເປັນລະບົບ ເພ່ືອຍອມຮັບຄວາມແຕກຕ່າງທ່ີຫຼາກຫຼາຍຂອງຜູ້ຮຽນ ແລະ 

ການກຳນົດອຸປະສັກຕ່າງໆທ່ີມີຕ່ໍການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ;
•  ການສ່ົງເສີມ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການສິດສອນໂດຍເອົານັກຮຽນເປັນໃຈກາງ;
•   ນຳໃຊ້ວິທີການຮຽນ-ການສອນທ່ີຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງນັກຮຽນ ແລະ ຫີຼກເວ້ັນ 

ການໃຊ້ວິທີການສິດສອນຫຼາຍເກີນໄປເຊ່ິງບ່ໍເໝາະສົມກັບນັກຮຽນຈຳນວນໃດໜ່ຶງ;
•   ນຳໃຊ້ວິທີການສິດສອນທ່ີຊຸກຍູ້ຄູສອນໃຫ້ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ດັດປັບເນ້ືອໃນຫັຼກສູດ 

ແລະ ອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະພາວະຄວາມເປັນຈິງຂອງທ້ອງຖ່ິນ; 
•   ປະຕິບັດຮູບການປະເມີນຜົນການຮຽນເພ່ືອປັບປຸງ ແລະ ການປະເມີນຜົນການຮຽນຕາມ 

ສະພາບຕົວຈິງຂອງເດັກ2;
•  ການສ້າງວິທີການຮຽນດ້ວຍຕົນເອງໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ;
•  ການຮັບປະກັນການໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ການຊ່ວຍເຫືຼອທ່ີມີຄຸນນະພາບໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນຄູ;
•  ການຮັບປະກັນການລົງຝຶກຫັດສອນຂອງນັກຮຽນຄູໃຫ້ພຽງພໍ;
•   ນຳໃຊ້ການລົງຝຶກຫັດສອນຕົວຈິງທ່ີສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ການສິດສອນ 

ທ່ີຫ່າວຫັນ (ນັກຮຽນມີສ່ວນຮ່ວມນຳ) ເພ່ືອເສີມຂະຫຍາຍສະມັດຖະພາບໃນການສອນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ. 
   ໃນເມ່ືອການສ່ົງເສີມຫາກດຳເນີນໄປໄດ້ດີແລ້ວ ທ່ານຈຳເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ສຶກສາຢ່າງລະອຽດວ່າ 
ແມ່ນບັນຫາທ້າທາຍໃດທ່ີມີຢູ່ໃນສະພາບການສະເພາະດ້ານຂອງທ່ານ ແລະ ມີການປ່ຽນແປງຫຍັງແດ່ 
ທ່່ີທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ຊຸກຍູ້ຕ່ືມ. ຂ້້ໍມູນຕ່າງໆ ທ່ີພວກເຮົາສະໜອງໃຫ້ໃນປ້ືມຄູ່ມືນ້ີ ແມ່ນເປັນຄຳແນະນຳ 
ເພ່ືອສ່ົງເສີມວິທີການສິດສອນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມເທ່່ົານ້ັນ, ບ່ໍແມ່ນການກຳນົດລະອຽດຕາຍຕົວ.

1 Forgacs, R. 2012. ການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ການສ້າງຄູ ເພ່ືອໃຫ້ບັນລູເປ້ົາໝາຍການສຶກສາເພ່ືອທຸກຄົນພາຍໃນປີ 2015. 
ນັກຮຽນຄູໄດ້ຮຽນແນວໃດແດ່ ເພ່ືອປັບປ່ຽນທັດສະນະຄະຕິຕ່ໍການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແລະ ການປະຕິບັດຕົວໃນເມ່ືອພວກເຂົາເລ່ີມສິດສອນ? 
ການວິເຄາະ ແລະ ວິໄຈການທົບທວນລະບົບການສ້າງຄູກ່ອນປະຈຳການຢູ່ປະເທດ ບັງກະລາເດດ, ກຳປູເຈຍ, ຈີນ, ສ.ປ.ປ ລາວ, ມົງໂກເລຍ, 
ໄທ ແລະ ປະເທດຫວຽດນາມ (2008-2011). ບາງກອກ, UNESCO. 
2 ການປະເມີນຜົນການຮຽນຕົວຈິງແມ່ນການປະເມີນແບບເອົານັກຮຽນເຂົ້າຮ່ວມນຳຂະບວນການປະເມີນ. ຕົວຢ່າງການພັນລະນາ: ‘…ໃຫ້ນັກ 
ຮຽນເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະເມີນຜົນສຳເລັດຂອງພວກເຂົາເອງ. ການປະເມີນທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນອີງໃສ່ການປະຕິບັດຕົວຈິງ, ອີງໃສ່ຄວາມເໝາະສົມ
ທີ່ເປັນຈິງແລະຕາມການສິກສອນ.’ຢູ່ໃນປື້ມຂອງອຸຍເເນັດສະໂກ. 2004. ການຮວບຮວມເອົາຄວາມຫຼາກຫຼາຍ: ຊຸດເຄື່ອງມືໃນການສ້າງສ່ິງ 
ແວດລ້ອມຂອງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ, ສ່ິງແວດລ້ອມການຮຽນແບບເປັນມີດ-ປ້ືມຫົວທີ 5- ການຄວບຄຸມຫ້ອງຮຽນຂອງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ
ແບບເປັນມິດກັບຜູ້ຮຽນ. ບາງກອກ, ອົງການ ອຸຍເເນັດສະໂກ, ໜ້າທີ 43. 
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ການສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ: ວິທີສິດສອນ

ບັນຫາທ້າທາຍ 1 

ການຍອມຮັບຄວາມແຕກຕ່າງທ່ີຫຼາກຫຼາຍຂອງຜູ້ຮຽນ
ການວິເຄາະສະພາບການ

ຂ້ໍຈຳກັດຂອງວິທີການທ່ີເປັນລະບົບ ເພ່ືອຍອມຮັບຄວາມແຕກຕ່າງທ່ີຫຼາກຫຼາຍຂອງຜູ້ຮຽນ 
ແລະ ການກຳນົດອຸປະສັກຕ່າງໆທ່ີມີຕ່ໍການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ 

   ເມ່ືອຄູສອນບ່ໍໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ໃຫ້ຄ້ົນຄວ້າເບ່ິງບັນຫາທ່ີມີຢູ່ໃນລະບົບ, ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຫ້ອງຮຽນ 
ຂອງພວກເຂົາທ່ີເປັນອຸປະສັກທ່ີແທ້ຈິງຕ່ໍການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແມ່ນຈະມີຄວາມສ່ຽງຢູ່ບ່ອນວ່າທຸກບັນຫາ 
ແມ່ນຂ້ຶນກັບນັກຮຽນ. ສ່ິງດ່ັງກ່າວນ້ີ ສ່ົງຜົນເຮັດໃຫ້ຄູສອນພະຍາຍາມຈັດນັກຮຽນເຂ້ົາໃນລະບົບທ່ີບ່ໍໄດ້ມາດ 
ຕະຖານແທນທ່ີຈະເຮັດວຽກ ເພ່ືອປ່ຽນແປງລະບົບໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຜູ້ຮຽນ. ວິທີການດ່ັງກ່າວນ້ີແມ່ນເປັນ 
ການຍັດຄວາມຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນຢ່າງບ່ໍຍຸຕິທຳ. ຖ້າຄູສອນຫາກບ່ໍ
ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໃນການຊອກໃຫ້ເຫັນອຸປະສັກທ່ີມີຢູ່ໃນລະບົບເຂົາເຈ້ົາກໍຕ້ອງໄດ້ພະຍາຍາມ 
ຮັບມືກັບນັກຮຽນທ່ີມີຄວາມຕ້ອງການທ່ີຫຼາກຫຼາຍຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຫ້ອງຮຽນຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາ. 
ແຕ່ຖ້າຫາກຄູສອນ ເອົາໃຈໃສ່ແຕ່ອຸປະສັກທີ່ມີຕໍ່ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ  ກໍເຫັນວ່າເປັນການເນັ້ນໜັກ 
ຫຼາຍເກີນໄປໃນທາງລົບ ແລະ ເຮັດວຽກຂັດກັບບົດບາດທ່ີສຳຄັນຂອງຄູໃນ ການຍອມຮັບຄວາມແຕກ 
ຕ່າງທ່ີຫຼາກຫຼາຍຂອງນັກຮຽນ, ການຮັບຮູ້ ແລະ ການສ່ົງເສີມທ່າແຮງທ່ີມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ  ແລະ 
ອີງໃສ່ຄວາມຫຼາກຫຼາຍດັ່ງກ່າວນີ້ ເພື່ອພັດທະສິ່ງແວດລ້ອມໃນການຮຽນຮ່ວມໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງໃໝ່.
 ດ່ັງທ່ີໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນ ປ້ືມຄູ່ມືເພ່ືອການສ່ົງເສີມເຫ້ັຼມທີ 1: ພາກສະເໜີ, ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງກຳນົດ 
ແລະ ແກ້ໄຂອປຸະສກັຕາ່ງໆທີ່ມຢູ່ີໃນລະບບົ ເຊິງ່ອາດຈະກດີຂວາງການເຂ້ົາຮຽນຮຽນຂອງນັກຮຽນ. ການ 
ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ແລະ ການບັນລຸເປ້ົາ   ໝາຍຄວາມສາມາດທ່ີດີທ່ີສຸດຂອງ 
ພວກເຮົາ (ທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ທາງສັງຄົມ). ອຸປະສັກເຫ່ົຼານ້ີອາດພົວພັນເຖິງ ທັດສະນະຄະຕິ 
(ຄວາມນຶກຄິດ), ການປະຕິບັດຕົວຈິງ, ກຳລັງວັດຖຸ ຫືຼ ເງິນ, ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ຫືຼ ສ່ິງແວດລ້ອມ. 
ດ່ັງທ່ີເຫັນຢູ່ເລ້ືອຍໆ ອຸປະສັກທາງດ້ານລະບົບທ່ີມີຕ່ໍການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແມ່ນມີຫຼາຍ, ເກາະກ່າຍກັນ ຫືຼ 
ຊ້ຳຊ້ອນກັນຫຼາຍ. ຕົວຢ່າງ: ທັດສະນະຄະຕິ (ຄວາມນຶກຄິດ) ໃນທາງລົບຂອງພ່ໍແມ່, ຄອບຄົວ ຫືຼ ຊຸມຊົນ 
ຕ່ໍກັບການເຂ້ົາຮຽນຂອງເດັກຍິງບວກກັບຄວາມທຸກຍາກ (ຢູ່ເຂດທ່ີເດັກທ່ີມີອາຍຸໃນເກນເຂ້ົາຮຽນຕ້ອງໄດ້ 
ເຮັດວຽກ ເພ່ືອຊ່ວຍຄອບຄົວໃນການຊອກຫາອາຫານ ແລະ ເງິນ ເພ່ືອຄວາມຢູ່ລອດຂອງຄອບຄົວ) ອາດສົມ
ທົບເຮັດໃຫ້ເດັກຍິງທ່ີມາຈາກຄອບຄົວທ່ີທຸກຍາກ, ຈາກເຂດຊົນນະບົດບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາໂຮງຮຽນ. ທັດສະນະຄະຕິ 
(ຄວາມນຶກຄິດ) ມີຜົນກະທົບຕ່ໍການປະຕິບັດຕົວຈິງຢ່າງຫີຼກລ່ຽງບ່ໍໄດ້ ຕົວຢ່າງ: ຖ້າຄູຜູ້ໜ່ຶງຫາກມີທັດ
ສະນະຄະຕິໃນທາງລົບ ກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດຂອງເດັກພິການ/ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຮຽນ ເຊ່ັນ: 
ຄົນພິການ ແລະ ອ່ືນໆ ໃນການຮຽນ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຮງຮຽນ, ຄູຜູ້ນ້ັນອາດຈະບ່ໍມີຄວາມ 
ອົດທົນພະຍາຍາມສ່ົງເສີມການຮຽນຮ່ວມຂອງເດັກພິການ/ທ່ີມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການເຂ້ົາຮ່ວມ 
ເຮັດກິດຈະກຳໃນຫ້ອງຮຽນ ຫືຼ ອາດບ່ໍໃຫ້ເດັກເຫ່ົຼານ້ັນເຂ້ົາຮຽນໃນບົດຮຽນໃດໜ່ຶງ. ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນ, 
ອຸປະສັກດ່ັງກ່າວນ້ັນ ພັດຍັງພົວພັນເຖິງຄວາມບ່ໍເທ່ົາທຽມກັນທາງດ້ານໂຄງສ້າງໃນສັງຄົມຢ່າງກວ້າງຂວາງ 
ຕົວຢ່າງ: ຄອບຄົວທ່ີທຸກຍາກຄອບຄົວໜ່ຶງທ່ີບ່ໍມີໂອກາດເຂ້ົາເຖິງການສຶກສາທ່ີມີຄຸນນະພາບອາດເປັນ 
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ການຫຸຼດຜ່ອນໂອກາດຂອງລູກໃນຄອບຄົວໃນການມີອິດທິພົນ ແລະ ມີຖານະໃນສັງຄົມ3,ຫຼຸດຜ່ອນ 
ໂອກາດຂອງຄອບຄົວດ່ັງກ່າວ ໃນດ້ານການເຄ່ືອນໄຫວທາງສັງຄົມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ວົງຈອນຄວາມທຸກຍາກ 
ໝູນວຽນໄປຕະຫຼອດ (ບ່ໍຮ່ັງມີຈັກເທ່ືອ) ເຊ່ິງເສີມຂະຫຍາຍຄວາມບ່ໍເທ່ົາທຽມກັນທາງດ້ານສັງຄົມ, 
ເສດຖະກິດລະຫວ່າງຄອບຄົວທ່ີທຸກຍາກ, ຄອບຄົວທ່ີຮ່ັງມີ  ແລະ ຄອບຄົວທ່ີມີອິດທິພົນເໜືອກວ່າ.

ຄຳຖາມທ່ີທ່ານສາມາດຖາມ ເພ່ື່ອຊ່ວຍເຫືຼອທ່ານໃນການວິເຄາະສະຖານະການໃນສະພາບຄວາມເປັນ
ຈິງຂອງທ່ານກ່ອນຈະເລ່ີມປະຕິບັດການສ່ົງເສີມ

•    ທ່າແຮງຂອງນະໂຍບາຍການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ທາງດ້ານການສ່ົງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ 
ແມ່ນຫຍັງ? ນະໂຍບາຍການສຶກສາໄດ້ສ່ົງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມບໍ?  

•    ສະຖາບັນສ້າງຄູໄດ້ສ່ົງເສີມໃຫ້ນັກຮຽນຄູ ກຳນົດອຸປະສັກທ່ີມີຕ່ໍການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນລະບົບ, 
ໃນໂຮງຮຽນ  ແລະ ໃນຫ້ອງຮຽນກ່ອນໄປເປັນຄູ ເຊ່ິງກົງກັນຂ້າມກັບການເລ່ັງໃສ່ອຸປະສັກທ່ີມີ
ໃນຕົວຂອງນັກຮຽນເອງບໍ? (ຖ້ີມໂທດໃສ່ນັກຮຽນ)

•   ໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ນັກຮຽນຄູເອົາໃຈໃສ່ເຖິງທ່າແຮງ, ທັດສະນະຄະຕິໃນທາງບວກ ແລະ ການປະຕິບັດ 
ຂອງນັກຮຽນ/ໂຮງຮຽນ/ຊຸມຊົນທ່ີມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ໄດ້ວາງຍຸດທະສາດໃນການແກ້ໄຂໂດຍ
ອີງໃສ່ທັກສະ ແລະຊັບພະຍາກອນຂອງທ້ອງຖ່ິນບໍ?

ເປ້ົາໝາຍຂອງການສ່ົງເສີມ
ຂ້ໍຄວາມຂອງການສ່ົງເສີມວິທີສິດສອນ 1

“ ອຸປະສັກທີ່ມີຕ່ໍການສຶກສາຮຽນຮ່ວມແມ່ນລະບົບ ແລະ ໂຮງຮຽນ ບ່ໍແມ່ນນັກຮຽນແຕ່ຢ່າງໃດ”

   ຂ້ໍຄວາມຂອງການໂຄສະນາສ່ົງເສີມວິທີສິດສອນ 1 ຂ້າງເທິງນ້ີພົວພັນກັນຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຂ້ໍຄວາມທີ 
2 ແລະ ທີ 3 ຂ້າງລຸ່ມນ້ີ. ຖ້າທ່ານຫາກເຂ້ົາຫາການສຶກສາເລ່ີມແຕ່ຈຸດຢືນທ່ີວ່າ ອຸປະສັກທັງໝົດທ່ີມີຕ່ໍ 
ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມແມ່ນເກີດມາຈາກບັນຫາຕ່າງໆທ່ີມີຢູ່ໃນລະບົບໃນການຕອບສະໜອງທ່າແຮງ  
ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຕ່າງໆຂອງນັກຮຽນ ເຊ່ິງອຸປະສັກດ່ັງກ່າວນ້ັນບ່ໍແມ່ນເກີດມາຈາກນັກຮຽນ. ສະນ້ັນ, 
ທ່ານຢືນຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງທ່ີດີແລ້ວ ໃນການວິເຄາະອຸປະສັກຕ່າງໆ, ຮຽນຮູ້ທ່າແຮງ (ໃນລະບົບ ແລະ 
ໃນແຕ່ລະຄົນ) ແລະ ຍອມຮັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນລັກສະນະທ່ີເປັນລະບົບດ່ັງທ່ີຈະໄດ້ຄ້ົນຄວ້າຢູ່ຂ້າງລຸ່ມ
ນ້ີ:

3 ທ່ານ Ridge ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ: ‘ຜົນກະທົບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມທຸກຍາກທີ່ທ່ານ Room (1995) ໄດ້ກຳນົດເປັນການເຂົ້າຮ່ວມທາງ 
ດ້ານສັງຄົມທີ່ບໍ່ພຽງພໍ, ຂາດການປະກອບສ່ວນ ແລະ ຂາດອິດທິພົນທີ່ມີ ຜົນສະທ້ອນສະເພາະຕໍ່ຊີວິດຂອງເດັກ’ (ibid: ໜ້າ. 435). ທ່ານ 
Ridge, T. 2006. ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຮ່ວມໃນ’: ການພົວພັນທາງສັງຄົມ ແລະ ປະກອບສ່ວນທາງດ້ານສັງຄົມ. ຢູ່ໃນປື້ Lauder, H., 
Brown, P., Dillabough, J. ແລະ Halsey, A. H. (eds). ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານການສຶກສາ, ຂອງໂລກ ແລະ ທາງດ້ານສັງຄົມ. 
ອ່ອກຟອດ, ສື່ຂ່າວຂອງມະຫາວິທະຍາໄລອ່ອກຟອດ. 
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ການສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ: ວິທີສິດສອນ

ຕົວຢ່າງ ຈາກ ສ.ປ.ປ ລາວ
ຫົວຂ້ໍ: ອຸປະສັກຂອງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ

ຂ້ໍຄວາມຂອງການສ່ົງເສີມວິທີສິດສອນ 2 
ການແກ້ໄຂອຸປະສັກຕ່າງໆທ່ີມີຕ່ໍການສຶກສາຮຽນຮ່ວມຕ້ອງມີວິທີການທ່ີເປັນລະບົບ ເຊ່ິງລວມມີດ່ັງນ້ີ:
1) ກຳນົດອຸປະສັກຕ່າງໆທ່ີມີຕ່ໍການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ;  

 2) ວາງຍຸດທະສາດໃນການແກ້ໄຂອຸປະສັກເຫຼົ່ານັ້ນ;  
 3) ເຮັດວຽກເພື່ອປ່ຽນແປງລະບົບຕາມລຳດັບ”.

   ການນຳເອົາວິທີການທ່ີເປັນລະບົບ ເພ່ືອຄ້ົນຄວ້າພິຈາລະນາອຸປະສັກທ່ີມີຕ່ໍການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ 
ເປັນການຮັບປະກັນວ່າອຸປະສັກສະເພາະກໍຄືບັນຫາທ່ີຊ້ຳຊ້ອນກັນ ແລະ ວິທີການຕ່າງໆທ່ີນຳໄປສູ່ການ
ກີດຂວາງການຮຽນຮ່ວມ ແມ່ນສາມາດກຳນົດໄດ້, ວາງແຜນໄດ້ ແລະ ແກ້ໄຂໄດ້ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ 
ນັກຮຽນທຸກຄົນໄດ້ເຂ້ົາຮຽນຮ່ວມ. ການເຂ້ົາຮ່ວມໃນຂະບວນການນ້ີ ແມ່ນເປັນພາກສ່ວນທ່ີສຳຄັນອັນໜ່ຶງ 
ຂອງວິທີສິດສອນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ເຊ່ິງເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຕ້ອງການ ເພ່ືອປັບປ່ຽນລະບົບຕ່າງໆ 
ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຜູ້ຮຽນ ເຊ່ິງກົງກັນຂ້າມກັບວິທີການອ່ືນໆ. ການເຫັນໄດ້ອຸປະສັກຕ່າງໆແມ່ນບາດກ້າວ
ທຳອິດ, ແມ່ນສ່ິງຈໍາເປັນໃນການເຮັດວຽກ ເພ່ືອປ່ຽນແປງລະບົບ ແລະ ການສິດສອນຕົວຈິງຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ 
ແລະ ໃນສະຖາບັນສ້າງຄູຕ່າງໆ. 

   ຕາຕະລາງຕ່ໍໄປນ້ີແມ່ນປະເພດຂອງລະບົບອຸປະສັກຕ້ົນຕໍພ້ອມດ້ວຍຕົວຢ່າງຂອງອຸປະສັກສະເພາະ 
ແລະ ວິທີແກ້ໄຂຈຳນວນໜຶ່ງ. ອຸປະສັກໃດ/ວິທີການແກ້ໄຂໃດທີ່ມີຢູ່ໃນສະພາວະຄວາມເປັນຈິງ 
ຂອງທ່ານ?
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ກໍລະນີສຶກສາຈາກ ສ.ປ.ປ ລາວ

ຫົວຂ້ໍ:ໂຄງການສິດທິໃນການຮຽນຮູ້ ໂດຍນໍາໃຊ້ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ເມືອງ ໄຊບົວທອງ ແຂວງຄຳມ່ວນ

   ເພ່ືອໃຫ້ບັນລຸເປ້ົາໝາຍສະຫັດສະຫວັດ ເພ່ືອການພັດທະນາ ແລະ ການສຶກສາເພ່ືອໝົດທຸກຄົນ 
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ,  ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ອົງການ CRS ໄດ້ຮ່ວມມືກັນ 
ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ ການຮຽນຮ່ວມ ເຊ່ິງມີຈຸດປະສົງ ເພ່ືອເພ່ີມຄວາມເຂ້ົາໃຈ ແລະ ປູກຈິດສຳນຶກ 
ໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ, ຄູ-ອາຈານ ແລະ ພ່ໍ-ແມ່ຜູ້ປົກຄອງໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂ້ົາໃຈເຖິງຄວາມ 
ຈຳເປັນຕ້ອງໃຫ້ເດັກທຸກຄົນໄດ້ເຂ້ົາຮຽນພ້ອມທັງສ້າງໂອກາດ ແລະ ເງ່ືອນໄຂຕ່າງໆແກ່ກຸ່ມທ່ີ   
ດ້ອຍໂອກາດໄດ້ເຂ້ົາຮຽນ, ໂດຍສະເພາະຜູ້ຮຽນທ່ີເປັນຄົນພິການ, ແນໃສ່ການຫຸຼດຜ່ອນສ່ິງກີດຂວາງ 
ເຊັ່ນ: ທັດສະນະຄະຕິໃນແງ່ລົບຕໍ່ຄົນພິການ, ເດັກຊົນເຜົ່າ, ເດັກຍິງ, ສະພາບແວດລ້ອມພາຍໃນ 
ໂຮງຮຽນເປັນຕົ້ນອາຄານສະຖານທີ່, ຫ້ອງນ້ຳ, ນ້ຳໃຊ້, ວິທີການສິດສອນ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ເຫັນວ່າເປັນ 
ອຸປະສັກຕ່ໍການເຂ້ົາເຖິງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ. ສະນ້ັນ, ໂຄງການດ່ັງກ່າວຈ່ຶງໄດ້ ລິເລ່ີມຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
ກິດຈະກຳໂຄງການໃນສົກປີ 2012-2013 ໂດຍເລ່ີມຈາກການເກັບກຳຂ້ໍມູນໃນ 40 ບ້ານ ແລະ 
ກວດຄວາມເປັນພິການ ພ້ອມທັງສະໜອງເຄ່ືອງຄ້ຳຊູເຊ່ັນ:  ຜູ້ທ່ີມີຄວາມບົກຜ່ອງທາງດ້ານການໄດ້
ຍິນ ພວກເຮົາກໍຈັດຫາເຄ່ືອງຊ່ວຍຟັງໃຫ້, ຜູ້ທ່ີມີຄວາມບົກຜ່ອງທາງດ້ານການເບ່ິງເຫັນ ກໍມີແວ່ນຕາໃຫ້ 
ແລະ ສຸດທ້າຍຜູ້ທ່ີມີຄວາມບົກຜ່ອງທາງດ້ານຮ່າງກາຍກໍມີລ້ໍເລ່ືອນ, ມຸມນ່ັງ, ເຄ່ືອງແອບຍ່າງ, ແອບຢືນ 
ພ້ອມກັບການເຝິກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາ ເພ່ືອການເຂ້ົາຮ່ວມຢ່າງມີປະສິດທິ 
ພາບໃນການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນໃນຕ່ໍສັງຄົມ ແລະ ການສຶກສາ.

   ເພ່ືອແນໃສ່ການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາທ່ີມີຄຸນນະພາບຈ່ຶງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ 
ກ່ຽວກັບວຽກການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ໂດຍເນັ້ນການສ້າງທັດສະນະຄະຕິທີ່ດີ, ການສ້າງສະພາບ 
ແວດລ້ອມທີ່ເປັນເພື່ອມິດ, ປອດໄພ, ວິທີສິດສອນ ແລະ ການຜະລິດອຸປະກອນການສອນ 
ໂດຍນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີ ່ມ ີຢ ູ ່ໃນທ້ອງຖິ ່ນເປັນຫຼ ັກ ໃຫ້ແກ່ຜ ູ ້ອຳນວຍການ, ຄູສອນ,     
ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ໃນ 40 ບ້ານ, 51 ໂຮງຮຽນ ແລະ ພໍ່ແມ່ເດັກພິການ ແລະ 
ມີການແບ່ງງານ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຢ່າງຊັດເຈນຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນເພື່ອຄວາມຍືນຍົງ.
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ການສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ: ວິທີສິດສອນ

ປະເພດຂອງ 
ອຸປະສັກ ຕົວຢາງ ວິທີການແກ້ໄຂ

ທັດສະນະຄະຕິ

•   ມີອະຄະຕິຕ່ໍຄົນພິການ, ຊົນເຜ່ົາທ່ີມາ 
ຈາກກຸ່ມທ່ີມີຊົນຊ້ັນວັນນະຕ່ຳໃນສັງຄົມ 
( ໃນສະພາບຄວາມເປັນຈິງບາງບ່ອນ) 
ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ສະຖາບັນສ້າງຄູ 
ຕ່າງໆ

•   ມີຄວາມເຊ່ືອທ່ີວ່ານັກຮຽນຜູ້ທ່ີ 
ຮຽນຊ້າ  (ຮັບຮູ້ຊ້າ) ແມ່ນບ່ໍຄຸ້ມຄ່າ 
ໃນການເສຍເວລາ. 

•   ມີທັດສະນະຄະຕິທາງລົບ 
ຕໍ່ກັບການສຶກສາຂອງເດັກຍິງ 
ແລະ ຜູ້ຍິງຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ 
ສະຖາບັນສ້າງຄູ

•   ມີຄວາມເຊ່ືອທ່ີວ່າເດັກຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກ 
ຊ່ວຍຄອບຄົວຢູ່ເຮືອນ ຫືຼ ຢູ່ໃນຊຸມຊົນ 
(ຫືຼ ຫຼາຍກວ່ານ້ັນ) 

•   ມີຄວາມເຊ່ືອທ່ີຜິດພາດວ່າບ່ໍແມ່ນເດັກ 
ທຸກຄົນຈະສາມາດຮຽນຮູ້ໄດ້ 

•   ຕ້ອງຍອມຮັບທັດສະນະຄະຕິຕ່ໍເດັກ   
ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ທຸກຄົນທ່ີວ່າຄວາມຫຼາກ
ຫຼາຍເປັນໂອກາດທ່ີສຳລັບການສຶກສາ,  
ແຕ່ບ່ໍແມ່ນເປັນບັນຫາແຕ່ຢ່າງໃດ

•   ຕ້ອງເຊ່ືອວ່າການຊ່ວຍເຫືຼອນັກຮຽນຜູ້ທ່ີ  
ຮຽນຊ້າ (ຮັບຮູ້ຊ້າ) ແມ່ນມີຄຸນຄ່າ ແລະ 
ກຸ້ມຄ່າເທ່ົາກັນກັບການຊ່ວຍເຫືຼອນັກຮຽນ
ຜູ້ທ່ີຮຽນໄວ (ຮຽນເກ່ັງ)

•   ຕ້ອງຊອກຫາວິທີຊຸກຍູ້ສົງເສີມໃຫ້ເດັກຍິງໄດ້
ເຂ້ົາຮຽນ ແລະ ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ  
ແລະ ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ຜູ້ຍິງໄດ້ເຂ້ົາຮຽນ 
ແລະ ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຢູ່ໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ.

•   ສ່ົງເສີມໃຫ້ພ່ໍແມ່/ຄອບຄົວເຂ້ົາໃຈເຖິງຄຸນຄ່າ 
ຂອງການສຶກສາຂອງລູກພວກເຂົາ.

 

ການປະຕິບັດການ 
ສອນຕົວຈິງ

•   ການຮຽນ ແລະ ການສອນແບບ 
ທ່ອງຈໍາ

•   ວັດທະນະທຳ ທາງດ້ານການສຶກສາ 
ແບບເອົາການສອບເສັງເປັນໃຈກາງ 

•   ມີຄວາມເຂ້ົາໃຈວ່າຄູເປັນຜູ້ຖ່າຍທອດ 
ຄວາມຮູ້ 

•   ການຈັດບ່ອນນ່ັງນັກຮຽນແບບຄົງທ່ີ 
ແລະ ຕາຍຕົວ, ບ່ໍສ່ົງເສີມໃຫ້
ນັກຮຽນທຸກຄົນມີສ່ວນຮ່ວມນຳ 
ແລະຮຽນຮູ້ແບບຕ້ັງໜ້າ

•   ຂາດວິທີການສິດສອນ ແລະ 
ເຮັດກິດຈະກຳ ໂດຍໃຫ້ນັກຮຽນ 
ມີສ່ວນຮ່ວມນຳ

•   ລົງໂທດນັກຮຽນດ້ວຍການຕີ, ການຂ້ຽນ
•   ການໃຊ້ພາສາທ່ີນັກຮຽນ ສ່ວນຫຼາຍບ່ໍສາ 

ມາດເຂ້ົາໃຈໄດ້ 

•   ຈັດການຮຽນເປັນກຸ່ມ ແລະ ເປັນລາຍ 
ບຸກຄົນແລະເຮັດໃຫ້ການຮຽນມີຄວາມ 
ມ່ວນຊ່ືນ,ມີລັກສະນະປະຕິສຳພັນເຊ່ິງກັນ 
ແລະກັນ, ມີສ່ວນຮ່ວມແລະນັກຮຽນໄດ້ 
ເຮັດກິດຈະກຳເຊ່ັນ: ແຕ້ມຮູບ,ຮ້ອງເພງ, 
ສະແດງບົດບາດສົມມຸດແລະອ່ືນໆ

•   ລົງໂທດແບບສ້າງສັນ (ທາງບວກ)
•   ສອນແບບນຳໃຊ້ຫຼາຍພາສາ
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ປື້ມຄູ່ມືໂຄສະນາ ເຫຼັ້ມທີ     5

ປະເພດຂອງ 
ອຸປະສັກ ຕົວຢ່າງ ວິທີການແກ້ໄຂ

ການປະຕິບັດ 
ການສອນຕົວຈິງ

•   ມີສະຕິ ຫືຼ ບ່ໍມີສະຕິຕ່ໍບົດບາດຍິງ-
ຊາຍໃນເວທີການຮຽນ-ການສອນ

•   ບ່ໍມີຄວາມເຕັມໃຈ/ບ່ໍມີຄວາມສາມາດ
ສອນເດັກພິການໃນໂຮງຮຽນ ແລະ 
ໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ

•   ການປະຕິບັດຕ່ໍເດັກຍິງ ແລະ 
ເດັກຊາຍຢູ່ໃນໂຮງຮຽນຢ່າງຍຸດຕິທຳ 
ແລະ ເທ່ົາທຽມກັນ(ຜູ້ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍຢູ່
ໃນສະຖາບັນສ້າງຄູກໍເຊ່ັນດຽວກັນ)

•   ຕ້ັງໃຈສອນເດັກພິການ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ພິການ 
(ສ້າງທັກສະທ່ີເໝາະສົມ)  ເພ່ືອ 
ໃຫ້ເດັກພິການໄດ້ຮຽນຢ່າງເຕັມສ່ວນ 

ຊັບພະຍາກອນ
(ອຸປະກອນ)

•   ຂາດເຂີນໂຕະ, ຕັ່ງ, ປື້ມແບບຮຽນ

•   ຂາດການໃຫ້ຄຳແນະນຳເດັກ ແລະ 
ຜູ້ໃຫຍ່ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງ ການຄຳແນະນຳ.

•   ຂາດວັດຖຸອຸປະກອນທີ່ມີຄວາມລະ 
ອຽດອ່ອນຕໍ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ; 
ການເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກ/ຜູ້ໃຫຍ່ 
ແລະ ເດັກພິການ, ການເຂົ້າຮຽນ    
ຂອງເດັກ,ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ມາຈາກເຂດ ແລະ 
ພາສາຊົນເຜົ່າທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ 
ອື່ນໆ.

•   ຕ້ອງມີງົບປະມານ ແລະ 
ການສະໜັບສະໜູນໃນການຊື້ຕັ່ງ, ໂຕະຄູ 
ແລະ ອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ.

•   ສ້າງອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ 
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທ້ອງຖິ່ນນັ້ນ ແລະ 
ສາມາດເອົາມານຳໃຊ້ໄດ້

ນະໂຍບາຍ

•   ນະໂຍບາຍທ່ີບ່ໍສ່ົງເສີມຄວາມເທ່ົາທຽມ 
ກັນລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ

•   ນະໂຍບາຍທ່ີອະນຸຍາດສອນພຽງແຕ່ພາ
ສາແຫ່ງຊາດພາສາດຽວເທ່ົານ້ັນ (ເຊ່ິງກົງ 
ກັນຂ້າມກັບພາສາແມ່ຂອງຜູ້ຮຽນ)

•   ນະໂຍບາຍທ່ີບ່ໍສ່ົງເສີມເດັກພິການແລະຜູ້ໃ
ຫຍ່ພິການ (ຄົນພິການ)

•   ນະໂຍບາຍທ່ີບ່ໍສ່ົງເສີມການພັດທະນາບົ
ດບາດຍິງ-ຊາຍທ່ີມີຄວາມລະອຽດອ່ອນ, 
ການມີຫັຼກສູດທ່ີນຳໃຊ້ພາສາທ່ີແທດເໝາະ 
ແລະ ພົວພັນກັບທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ຫ້ອງຮຽນ

•   ຕ້ອງມີນະໂຍບາຍທ່ີສ່ົງເສີມຄວາມເທ່ົາ 
ທຽມກັນລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ

•   ຕ້ອງມີນະໂຍບາຍທ່ີສ່ົງເສີມການສ້າງ 
ຄູໃນການສອນຫຼາຍພາສາ ແລະ 
ການສອນພາສາແມ່

•   ຕ້ອງມີນະໂຍບາຍທ່ີສ່ົງເສີມການເຂ້ົາ 
ຮຽນໃນໂຮງຮຽນ ແລະໃນສະຖາບັນສ້າງ
ຄູສໍາລັບຜູ້ຮຽນທ່ີມີຄວາມເປັນພິການ

•   ຕ້ອງມີນະໂຍບາຍທ່ີສ່ົງເສີມໃຫ້ຄູດັດປັບ
ຫັຼກສູດ ແລະ ອຸປະກອນໃຫ້ສອດຄ່ອງ
ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ້ອງຖ່ິນ ແລະ 
ສະພາວະຄວາມເປັນຈິງທ່ີພົວພັນເຖິງຊຸມ
ຊົນ ແລະ ຫ້ອງຮຽນ
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ການສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ: ວິທີສິດສອນ

ປະເພດຂອງ 
ອຸປະສັກ ຕົວຢ່າງ ວິທີການແກ້ໄຂ

ສ່ິງແວດລ້ອມ

•   ບ່ໍສາມາດເຂ້ົາເຖິງຫ້ອງຮຽນໄດ້ 
ເຊ່ັນ: ອາຄານຮຽນມີຫຼາຍຊ້ັນໂດຍບ່ໍ 
ມີທາງຂ້ຶນໃຫ້ແກ່ເດັກທ່ີມີສ່ິງທ້າທາຍ 
ໃນການເຄ່ືອນໄຫວ, ຂາດທາງເນີນ 
(ຂ້ັນໃດ) ແລະ ຂາດເຂີນຫ້ອງນ້ໍາ 
ສຳລັບຄົນພິການ

•   ຂາດນ້ຳສະອາດ ແລະ ຫ້ອງນ້ຳ 
(ບ່ໍມີການແຍກຫ້ອງນ້ຳຍິງ, 
ຫ້ອງນ້ຳຊາຍ)

•   ເອົາໃຈໃສ່ການສ້າງໂຮງຮຽນ ແລະ 
ສະຖາບັນສ້າງຄູ ແລະ ຫ້ອງຮຽນໃຫ້
ຄົນພິການສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເຕັມ
ສ່ວນ (ເຊິ່ງບໍ່ຂຶ້ນກັບ ແຫຼ່ງທຶນເຊັ່ນ: 
ການສ້າງທາງເນີນສາມາດສ້າງ ໃນ 
ລາຄາຖືກໆໂດຍນຳໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ມີຢູ່ 
ໃນທ້ອງຖິ່ນ, ບໍ່ຈຳເປັນໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ມີ    
ລາຄາສູງທີ່ນຳເຂົ້າຈາກປະເທດອື່ນ)

•   ແຫຼ່ງທຶນ (ເຊັ່ນ: ເງິນ, ເວລາ ແລະ 
ຄວາມພະຍາຍາມ) ທີ່ໃຊ້ເພື່ອຮັບປະ 
ກັນໂຮງຮຽນທຸກແຫ່ງສາມາດເຂົ້າເຖິງ
ນ້ຳ ແລະ ຫ້ອງນ້ຳທີ່ສະອາດ

ກໍລະນີສຶກສາຈາກ ສ.ປ.ປ ລາວ

ຫົວຂ້ໍ: ນ. ວະລິຕາ ຄຳດາລານິກອນ  
   ຂ້ອຍ ຊ່ື ນາງ ວະລິຕາ, ອາຍຸ 18  ປີ. ເປັນນັກຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມເພຍວັດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.  
ຂ້ອຍອາໃສຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກັບແມ່ເຖ້ົາ, ປ້າ ແລະ ລຸງຂອງຂ້ອຍ. ຂ້ອຍແມ່ນຫຼານສາວຫ້ຼາໃນຈຳນວນ 
ເອ້ືອຍນ້ອງ 3 ຄົນ; ຂ້ອຍເກີດມາພ້ອມກັບພະຍາດກະດູກຜ່ອຍ ເຊ່ິງໝາຍເຖິງໂປຼຕິນທ່ີເຂ້ົາມາຊ່ວຍໃນລະບົບກະດູກ 
ຂອງຂ້ອຍມີບັນຫາ ຈ່ິງເຮັດໃຫ້ກະດູກຂອງຂ້ອຍບ່ໍແຂງແຮງ ແລະ ຜ່ອຍກວ່າປົກກະຕິ. ຂ້ອຍສາມາດເຮັດທຸກ 
ສ່ິງທຸກຢ່າງໄດ້ຄືກັນກັບເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວລຸ້ນອ່ືນໆ, ແຕ່ວ່າບາງຄ້ັງຂ້ອຍຕ້ອງຊອກຫາທາງອ່ືນທ່ີແຕກຕ່າງ 
ຈາກຜູ້ອ່ືນ ເພ່ືອເຮັດສ່ິງນ້ັນ. ຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍພະຍາຍາມຊ່ວຍຂ້ອຍຫຼາຍຢ່າງ ເພ່ືອໃຫ້ຂ້ອຍມີຄວາມຫວັງວ່າຈັກມ້ື 
ໜ່ຶງຂ້ອຍອາດຈະກາຍເປັນຄົນປົກກະຕິຄືຜູ້ອ່ືນ ເຊ່ັນ: ເຂົາເຈ້ົາ ຕ້ອງການໃຫ້ຂ້ອຍເຂ້ົາຮັບການຜ່າຕັດ ແຕ່ວ່າເລືອດ
ຂອງຂ້ອຍແມ່ນໝວດເລືອດພິເສດຄື ໂອ ລົບ ເຊ່ິງເປັນເລືອດທ່ີຊອກຍາກຫຼາຍຢູ່ປະເທດລາວ. ໃນທ່ີສຸດເຂົາເຈ້ົາ 
ກ່ໍຕັດສິນໃຈບ່ໍໃຫ້ຂ້ອຍເຂ້ົາຜ່າຕັດ.

     ນ້ີແມ່ນຮູບຂອງຂ້ອຍ ຕອນທ່ີຂ້ອຍຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນປະຖົມ ໃນເດືອນມີນາ 
2001. ທ່ານສາມາດເຫັນໄດ້ເລີຍວ່າຂ້ອຍຈະມີຕ່ັງເສີມພິເສດ ເພ່ືອທ່ີຂ້ອ
ຍຈະໄດ້ນ່ັງໃນທ່າທ່ີເໝາະສົມກັບຄວາມສູງຂອງໂຕະ. ຂ້ອຍຮັກການຮຽນ, 
ທ່ີໂຮງຮຽນປະຖົມ ຄູຂອງຂ້ອຍສອນໃຫ້ຂ້ອຍຮຽນຮູ້ຫຼາຍຢ່າງ. ຂ້ອຍມີໝູ່ຫຼາຍຄົນ 
ແລະ ມີການຮຽນທ່ີກ້າວໜ້າຢູ່ໂຮງຮຽນນ້ັນ.

ແມ່ເຖ້ົາຂອງ ວະລິຕາ ເວ້ົາກ່ຽວກັບການເລ່ີມຕ້ົນຮຽນໜັງສືຂອງ ວະລິຕາ: 
ໃນປີ 1996 ຕອນທ່ີວະລິຕາ ອາຍຸ 6 ປີ, ຂ້ອຍໄດ້ຍິນຂ່າວວ່າມີໂຮງຮຽນປະຖົມທ່ີ
ລິເລ່ີມຮັບເອົາເດັກນ້ອຍພິການ ເຂ້ົາໂຮງຮຽນ ຕ້ັງຢູ່ໃກ້ກັບບ້ານທ່ີພວກເຮົາອາໃສຢູ່.
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ປື້ມຄູ່ມືໂຄສະນາ ເຫຼັ້ມທີ     5

   ຂ້ອຍພາ ວະລິຕາ ໄປຫາຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຖາມເພ່ິນວ່າ ວະລິຕາ ສາມາດເຂ້ົາຮຽນ
ໄດ້ຄືກັບເດັກຄົນອ່ືນໆ ຫືຼ ບ່ໍ? ເພ່ິນຕອບວ່າ ”ໄດ້” ແລະ ພວກເພ່ິນຈະພະຍາຍມສຸດຂີດ ເພ່ືອຊ່ວຍເຫືຼອ 
ວະລິຕາ. ຂ້ອຍດີໃຈຫຼາຍທ່ີໄດ້ຕັດສິນໃຈແນວນ້ັນ ເພາະວ່າຫຼາຍໆຄົນແນະນຳຂ້ອຍບ່ໍໃຫ້ສ່ົງວະລິຕາ 
ເຂ້ົາໂຮງຮຽນ. ແຕ່ເບ່ິງ ວະລິຕາ ດຽວນ້ີລາວໃກ້ຊິຈົບ ມັດທະຍົມຕ້ົນແລ້ວ. ຂ້ອຍຈະສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫືຼອ 
ວະລິຕາ ທຸກຢ່າງເພ່ືອໃຫ້ລາວໄດ້ໃນສ່ິງທ່ີຕ້ອງການໃນຊີວິດ. ຂ້ອຍເຊ່ືອວ່າ ຄົນພິການ  ກໍມີສິດທ່ີຈະມີ
ຊີວິດການເປັນຢູ່ທ່ີດີເທ່ົາທຽມກັນກັບຄົນອ່ືນໆ  ເຊ່ິງໃນນ້ັນກໍແມ່ນໜ້າທ່ີຂອງພ່ໍ-ແມ່, ຄູ-ອາຈານ ແລະ 
ລັດຖະບານ ທ່ີສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ບ່ໍສ້າງສ່ິງກີດຂວາງສໍາລັບຄົນພິການທຸກ 
ຄົນໄດ້.

(ນ້ີແມ່ນຮູບຂອງຂ້ອຍກັບໝູ່ຂອງຂ້ອຍ ຊ່ື ນາງ ເພັດມະນີ ເຊ່ິງລາວແມ່ນໜ່ຶງໃນໝູ່ສະໜິດ ຜູ້ທ່ີຂ້ອຍໃຊ້ 
ເວລາຢູ່ນຳຫຼາຍຕອນຢູ່ໂຮງຮຽນ).

    ເຖິງແມ່ນວ່າຂ້ອຍສາມາດຢືນ ແລະ ເຄ່ືອນເໜັງໄດ້ຢ່າງເສລີ, ແຕ່ຂ້ອຍກໍໃຊ້ລ້ໍນ່ັງເຊ່ັນກັນ. 
ໝູ່ຂອງຂ້ອຍເປັນຄົນດີຫຼາຍ. ເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຊ່ວຍເຫືຼອຂ້ອຍຫຼາຍຢ່າງເຊ່ັນ ພາຂ້ອຍຂ້ຶນ ຫືຼ ລົງຂ້ັນໄດ 
ເພ່ືອເຂ້ົາຮຽນ ເຊ່ິງຫ້ອງຮຽນນ້ັນແມ່ນຢູ່ຊ້ັນ ທີສອງ. ຄວາມຈິງແລ້ວຂ້ອຍຄິດວ່າ ໂຮງຮຽນຄວນຈະຈັດ 
ຫ້ອງຮຽນໃຫ້ສະເພາະຄົນພິການ ເພາະບາງເທ່ືອເຂົາເຈ້ົາຖືກຊັບຊ້ອນໃຫ້ນັກຮຽນຊ້ັນຮຽນດຽວກັນ 
ຮຽນຄົນລະຊ້ັນຂອງອາຄານຮຽນ. ແຕ່ຂ້ອຍກໍຄິດວ່າ ການທ່ີຈະຈັດຫ້ອງຄືນໃໝ່ ເພ່ືອອຳນວຍຄວາມສະດວກ 
ໃຫ້ແຕ່ກັບຂ້ອຍນັ້ນ ແມ່ນໝາຍເຖິງການປ່ຽນລະບົບທັງໝົດ. ສະນັ້ນ, ຂ້ອຍຄິດວ່າ   ບໍ່ປ່ຽນກໍໄດ້. 
ແນວໃດກໍຕາມຂ້ອຍກໍຮູ້ສຶກອ່ີຕົນໝູ່ ເພາະເຂົາເຈ້ົາຊ່ວຍອຸ້ມຂ້ອຍຕະຫຼອດ ເຊ່ິງມັນຍ່ິງເຮັດໃຫ້ຫຍຸ່ງຍາກ   
ກວ່າເກ່ົາເມ່ືອຂ້ອຍມີອາຍຸຫຼາຍຂ້ຶນ. ສໍາລັບຂ້ອຍ ນອກຈາກທ່ີກ່າວມາຂ້າງເທິງແລ້ວ ບັນຫາອ່ືນກໍມີ 
ເຊ່ັນກັນເຊ່ັນ ຂ້ອຍຕ້ອງການຄົນມາຊ່ວຍຂ້ອຍເວລາເຂ້ົາຫ້ອງນ້ໍາ ເຊ່ິງມັນເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຮູ້ສຶກອາຍຫຼາຍ. 
ຂ້ອຍພຽງແຕ່ຮູ້ສຶກວ່າຂ້ອຍບ່ໍຄວນລົບກວນໝູ່ຂອງຂ້ອຍ.

   ນາງ ເພັດມະນີ ເວ້ົາວ່າ: “ຂ້ອຍອາຍຸ 15 ປີ. ຂ້ອຍຮຽນຢູ່ຫ້ອງດຽວກັນກັບ ນາງ ວະລິຕາ. 
ຂ້ອຍມັກເປັນໝູ່ກັບລາວ ແລະ ພວກເຮົາເຂ້ົາກັນໄດ້ດີ. ນາງ ວະລິຕາ ແມ່ນຄົນທ່ີເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍມີ
ຄວາມມ່ວນຊ່ືນໃນເວລາຢູ່ນຳກັນ. ພວກເຮົາຫ້ິຼນເກມເວລາຢູ່ໃນກຸ່ມ, ລົມກັນຄືກັບກຸ່ມໄວລຸ້ນທ່ົວໄປ. 
ພວກເຮົາຮູ້ວ່າ ມີບາງຢ່າງທ່ີ ນາງວະລິຕາ ເຮັດໄດ້ຍາກ. ພວກເຮົາຮູ້ເຖິງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງລາວ, 
ແຕ່ກໍບ່ໍເປັນຫຍັງເພາະ ພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍລາວໄດ້. ພວກເຮົາຮູ້ວ່າ ລາວຮູ້ສຶກອາຍທີ່ຕ້ອງໃຫ້ 
ພວກເຮົາຊ່ວຍເຫືຼອ. ລາວຈະຮູ້ສຶກວ່າລາວລົບກວນພວກເຮົາ ແຕ່ໃນຕົວຈິງພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ຄິດຫຍັງເລີຍ. 
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ການສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ: ວິທີສິດສອນ

ນາງ ວະລິຕາ ມີສິດເທ່ົາທຽມກັບພວກເຮົາ ໃນການໄດ້ຮັບການສຶກສາຢູ່ໂຮງຮຽນ ຫືຼ ມະຫາວິທະຍາໄລ 
ແລະ ໄປຫ້ອງຮຽນ ຫືຼ ຫ້ອງນ້ໍາ. 

   ແຕ່ລັດຖະບານຄວນພະຍາຍາມ ແລະ ສ້າງຄວາມໝ້ັນໃຈວ່າຄົນພິການສາມາດເຮັດໃນສ່ິງດຽວ
ກັບບຸກຄົນສົມບູນທຸກຄົນເຮັດໄດ້ໂດຍບ່ໍຕ້ອງອາໄສການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກໝູ່ເພ່ືອນ ຫືຼ ຄອບຄົວ. ນາງ 
ວະລິຕາ ມີຄວາມສຸກທ່ີສຸດທ່ີໄດ້ມີອິດສະຫຼະ ແລະ ບາງຄ້ັງລາວກໍຕ້ອງອາໄສ ຄົນອ່ືນຢູ່ຄືກັນ”.

ຂ້ໍຄວາມຂອງການສ່ົງເສີມວິທີສິດສອນ 3
“ຄວາມແຕກຕ່າງທ່່ີຫຼາກຫຼາຍຂອງເດັກຕ້ອງຖືກຍອມຮັບ ແລະເຫັນວ່າເປັນທ່າແຮງ, ບໍ່ແມ່ນຈຸດ 

ອ່ອນ”

   ໃນເມ່ືອຄວາມແຕກຕ່າງທ່ີຫຼາກຫຼາຍຂອງເດັກຖືກຍອມຮັບ, ຄູສອນ ແລະ ນັກຮຽນກໍຈະໄດ້ຮັບ 
ການຊຸກຍູ້ໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄຸນຄ່າຂອງຄວາມແຕກຕ່າງຫຼາກຫຼາຍຂອງເດັກດ່ັງກ່າວ. ກົງກັນຂ້າມຄູ ແລະ ນັກຮຽນຈະ
ບໍ່ຢ້ານກົວຕໍ່ຄວາມແຕກຕ່າງຫຼາກຫຼາຍຂອງເດັກດັ່ງກ່າວ. ການຍອມຮັບເອົາຄວາມແຕກຕ່າງ 
ທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງເດັກນັ ້ນ ສ້າງທັກສະທາງດ້ານສັງຄົມ  ກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມເຊັ ່ນ: 
ຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈຜູ້ອື່ນ, ການຮ່ວມມື ແລະ ຍູ້ແຮງແນວຄວາມຄິດທີ່ໃຫ້ຜູ້ຮຽນທຸກຄົນນຳເອົາ 
ຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະ ຄຸນຄ່າມາສູ່ໂຮງຮຽນ, ຫ້ອງຮຽນ ແລະ ສະຖາບັນສ້າງຄູ. ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ 
ໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ຄູໄດ້ກ້າວໄປສູ່ ແລະ ພັດທະນາຈຸດແຂງ ແລະ ປະສົບການຂອງນັກຮຽນຢູ່ໃນສະພາບ 
ການຕົວຈິງຂອງເຂົາເຈ້ົາ ເພ່ືອແນໃສເພ່ີມເຕີມການຮຽນຮູ້ ແລະ  ສ່ົງເສີມຄວາມຍຸຕິທຳ. ຕົວຢ່າງ 
ນັກຮຽນທ່ີມາຈາກຫຼາຍຊົນເຜ່ົາ ແລະ ພ້ືນຖານພາສາຊົນເຜ່ົາທ່ີແຕກຕ່າງກັນ, ຄູສາມາດສ່ົງເສີມໃຫ້ 
ເຂົາເຈ້ົາແລກປ່ຽນທາງດ້ານວັດທະນະທຳໃນໂຮງຮຽນ ແລະ  ໃນຫ້ອງຮຽນ (ເຊ່ັນ: ການເລ່ົາເລ່ືອງ, 
ນິທານ, ຮ້ອງເພງ, ຟ້ອນ ແລະ ອ່ືນໆ) ໃນທາງທ່ີຂະຫຍາຍຂອບເຂດຂອງນັກຮຽນກໍຄືຄູສອນ.

ກໍລະນີສຶກສາຈາກ ສ.ປ.ປ ລາວ

ຫົວຂ້ໍທີ 1: ການຍອມຮັບຄວາມແຕກຕ່າງຂອງເດັກ 

   ໂຮງຮຽນປະຖົມ ນີວົງໄຊ ແມ່ນໂຮງຮຽນໜ່ຶງໃນຈໍານວນຫຼາຍໂຮງຮຽນທ່່ີຂ້ືນກັບເມືອງ              
ອຸທຸມພອນ,  ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ທ່ີໄດ້ຮັບໂຄງການຮຽນຮ່ວມລະຫວ່າງເດັກປົກກະຕິ ແລະ ເດັກພິການ
ເຂ້ົາມາປະຕິບັດໃນໂຮງຮຽນໃນສົກຮຽນ 1998-1999 ແລະ ກໍໄດ້ຮັບເດັກພິການມາຕະຫຼອດຈົນເຖິງ 
ປະຈຸບັນນ້ີ. ໂຄງການດ່ັງກ່າວນ້ີ ແມ່ນໂຄງການໜ່ຶງທ່ີສ້າງຄວາມພູມໃຈ  ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປົກຄອງເດັກພິການ 
ທ່ີໄດ້ສ່ົງລູກຂອງຕົນເອງເຂ້ົາມາຮຽນຮ່ວມກັບເດັກປົກກະຕິ ເຊ່ິງໜ່ຶງໃນນ້ັນ ກໍແມ່ນຄອບຄົວຂອງ ທ້າວ 
ສຸພານິດ  ເຊ່ິງກ່ອນໜ້ານ້ີພ່ໍຂອງລາວຄິດວ່າໜົົດຫວັງແລ້ວທ່ີ  ຈະເຮັດໃຫ້ລູກຂອງຕົນເອງມີໂອກາດ 
ໃນການອ່ານໄດ້ ແລະ ຂຽນໄດ້ຄືກັນກັບຄົນທ່ົວໄປ.

    ທ້າວ ສຸພານິດ ເກີດເມືອວັນທ່ີ 4 ເດືອນ 1 ປີ 1993 ມີອ້າຍ, ເອ້ືອຍ, ນ້ອງຮ່ວມກັນມີ 
3 ຄົນ, ຍິງ 2 ຄົນ ເຊ່ິງລາວເປັນຜູ້ ທີ 3 ແລະ ຢູ່ໃນຊົນຊ້ັນສາມັນຊົນ. ໃນການຮຽນ-
ການສອນຄູຕ້ອງມີຄວາມໃກ້ຊິດກວ່າ ເດັກປົກກະຕິອ່ືນໆເຊ່ັນ: ຕ້ອງໜ່ັນເວ້ົາ, ໜ່ັນລົມກັບເຂົາ 
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ເພ່ືອຢາກຮູ້ວ່າລາວຕ້ອງການຫັຍງ ແລະ ຢາກນ່ັງກັບໃຜພາຍໃນຫ້ອງ. ຄູຕ້ອງຈັດໃຫ້ນ່ັງຢູ່ທາງໜ້າ 
ໃກ້ກັບຄູ ເພ່ືອສະດວກໃນການຊ່ວຍເຫືຼອ ໂດຍສະເພາະໃນເວລາອ່ານເພາະ ທ້າວ ສຸພານິດ 
ແມ່ນພິການຕາ (ແສງຕາສ້ັນ), ແຕ່ບ່ໍແມ່ນເປັນມາແຕ່ກໍາເນີດ.

    ສາຍເຫດທ່ີພາໃຫ້ເປັນພິການຕາຂອງ ທ້າວ ສຸພານິດ ແມ່ນຍ້ອນຜົນກະທົບຈາກແສງຂອງ 
ການຈອດເຫັຼກເພາະຄອບຄົວຂອງລາວຕ້ັງບ່ອນສ້ອມແປງລົດ ແລະ ຮັບຈອດເຫັຼກຕ່າງໆໃນເຮືອນ. 
ເມ່ືອເວລາພ່ໍລາວຈອດເຫັຼກ ລາວ ກໍເບ່ິງຕາມພາສາເດັກນ້ອຍ ຫຼາຍຕ່ໍຫຼາຍຄ້ັງຈົນກາຍເປັນພິການຕາ 
ຍ້ອນການຖືເບົາຂອງພ່ໍດ້ວຍ.

    ໃນການກວດກາສໍາລັບເດັກປົກກະຕິແມ່ນມີ 5 ຂ້ໍ, ສ່ວນລາວແມ່ນມີ 2 ຂ້ໍ ແລະ ຂຽນໃຫ່ຍ 
ແດ່ໜ້ອຍໜ່ຶງ. ແຕ່ມາດຽວນ້ີລາວສາມາດອ່ານໄດ້ສະບາຍ, ເອົາປ້ືມຫ່າງຈາກໜ້າກວ່າແຕ່ເກ່ົາຫຼາຍ 
ແລະ ການຮຽນຂອງລາວແມ່ນຢູ່ໃນປະເພດປານກາງ. ການເຮັດກິດຈະກຳນອກຫ້ອງສາມາດເຮັດ 
ໄດ້ຄືກັນກັບເດັກປົກກະຕິ ແລະ ໄດ້ມີການເຄ່ືອນໄຫວ ເຕະຕ້ໍ, ເຕະບານ ແລະ ຕີໝາກບູນນໍາໝູ່ຢ່າງ 
ເບີກບານມ່ວນຊ່ືນ.

    ຜ່ານການສຶກສາອົບຮົມສ່ັງສອນຈາກຄູເລ້້ືອຍໆມາລາວໄດ້ກາຍເປັນຄົນຂຽນໄດ້ ແລະ ອ່ານໄດ້ດີ 
ກວ່າເມ່ືອກ່ອນ. ສຸດທ້າຍ ກໍສາມາດສອບເສັງຂ້ືນຫ້ອງໄປແຕ່ລະຂ້ັນໄດ້. ໃນປະຈຸບັນນ້ີ ລາວຮຽນຢູ່ຫ້ອງ 
ປ5 ແລ້ວ. ດ່ັງນ້ັນ ຈ່ິງສາມາດເວ້ົາໄດ້ວ່າ ໂຄງການ ຮຽນຮ່ວມນ້້ີ ເປັນໂຄງການທ່ີດີ ເຊ່ິງມັນໄດ້ຊ່ວຍເຫືຼອ 
ເດັກທ່ີດ້ອຍໂອກາດໄດ້ສຶກສາຮຽນຮ່ວມກັບເດັກປົກກະຕິທ່ົວໄປ.

ຫົວຂ້ໍທີ 2 : ການຊ່ວຍເຫືຼອເດັກທ່ີມີຄວາມຕ້ອງການພິເສດ

   ທ້າວ ທິດພະຈັນ ອາຍຸ 7 ປີ, ຜູ້ປົກຄອງໄດ້ເອົາເດັກມາຝາກຢູ່ໂຮງຮຽນ. ທໍາອິດຄູໄດ້ຖາມກ່ຽວ 
ກັບສະພາບຂອງເດັກວ່າເປັນແນວໃດ. ຜູ້ປົກຄອງໄດ້ເລ່ົາວ່າ: ເມ່ືອເດັກອາຍຸ 4 ປີ ໄດ້ຖືກໄຟຊ໊ອດ. 
ເມ່ືອອາຍຸ 5 ປີ ເດັກໄດ້ຕົກເຮືອນ ເຮັດໃຫ້ແຂນຫັກ ແລະອາຍຸ 6 ປີ ໄດ້ຕົກເຮືອນຄົວ ເຮັດໃຫ້ແກ້ວສຽບຄໍ 
ໄປຫຍິບຢູ່ໂຮງໝໍ, ແຂນກໍພິການເລີຍ.

   ທ້າວ ທິດພະຈັນ ພິການມືເບືອງຂວາຈັບບາຍໄດ້ເລັກໜ້ອຍ. ເມ່ືອໄດ້ເຂ້້ົາໂຄງການແລ້ວຄູໄດ້ແນະ
ນຳໃຫ້ໝູ່ຄູ່ຮັກແພງລາວ ແລະ ຊ່ວຍເຫືຼອຜູ້ກ່ຽວ. ຈັດເດັກນ່ັງທາງໜ້າ ຫານັກຮຽນທ່ີຊ່ວຍໝູ່ໄດ້ມານ່ັງນຳ. 
ເວລາຮຽນຊ່ົວໂມງບົດຂຽນ ຄູແອບໃຫ້ເດັກຂຽນມືຂວາ ແລະ ມືຊ້າຍ ແຕ່ເນ່ືອງຈາກວ່າມືເບ້ືອງຂວາ 
ຂອງຜູ້ກ່ຽວຈັບບາຍບ່ໍໄດ້ດີ ຄູຈ່ິງແອບໃຫ້ເດັກຂຽນມືຊ້າຍແທນ. ເບ້ືອງຕ້ົນເດັກກໍບ່ໍສາມາດຂຽນໄດ້ແຕ່ຄູ
ກໍໄດ້ພະຍາຍາມຝຶກເດັກໃຫ້ໝ້ັນຂຽນ. ຄູຈັບມື ພາເດັກຂຽນໃສ່ກະດານ, ໃສ່ປ້ືມຈົນເດັກມີຄວາມເຄີຍຊິນ. 
ຄູໄດ້ຕິດຕາມເດັກຢ່າງໃກ້ສິດ ເພາະເດັກມັກເຈັບທ້ອງປະຈຳ. ໃນເບ້ືອງຕ້ົນ ອາການເຈັບແບບທ້ອງເອັນ. 
ມັນເຈັບສຽບ ແລະ ເວລາເດັກເຈັບກໍຈະໄດ້ນອນພັກ. ເດັກມັກຂາດຮຽນຫຼາຍຍ້ອນຄວາມເຈັບເປັນ.  
ຜ່ານການຮຽນການຝຶກແອບຂຽນເບ້ືອງຊ້າຍມາໄດ້ຫຼາຍເດືອນ ຄູເຫັນວ່າເດັກມີຄວາມກ້າວໜ້າຫຼາຍ. 
ປະຈຸບັນນ້້ີ ເດັກສາມາດຂຽນດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ປົກກະຕິ ແລະ ດີຂ້ຶນເລ້ືອຍໆມາ. ໃນອະນາຄົດ 
ລາວຢາກເຮັດການກ່ໍສ້າງ.
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ການສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ: ວິທີສິດສອນ

ບັນຫາທ້າທາຍ 2
ທັກສະໃນການສອນ ແລະ ວິທີສິດສອນ 
ການວິເຄາະສະພາບການ

ການສິດສອນທ່ີບ່ໍເອົານັກຮຽນເປັນໃຈກາງ 

    ບັນຫານ້ີ ກ່ຽວພັນກັນກັບວິທີການທ່ີຄົບຊຸດໃນການສິດສອນ. ວິທີສິດສອນທ່ີເອົາຄູເປັນໃຈກາງ, 
ແຕ່ບ່ໍແມ່ນ ເອົານັກຮຽນເປັນໃຈກາງຈະບ່ໍແມ່ນການສອນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ເພາະວ່າວິທີສິດສອນ 
ດັ່ງກ່າວບໍ່ສາມາດດັດປັບໄດ້ ຢ່າງເຕັມສ່ວນ ເຂົ້າກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກຮຽນທີ່ມີ 
ຄວາມແຕກຕ່າງກັນ, ທັງບ່ໍແມ່ນວິທີສິດສອນທ່ີເໝາະສົມທ່ີມີການອີງໃສ່ພອນສະຫວັນ, ທ່ີມາ ແລະ 
ປະສົບການຂອງນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນ. ວິທີສິດສອນໂດຍເອົາຄູເປັນໃຈກາງ ມັກຈະມີທ່າອ່ຽງຖືເອົາການ 
ຮຽນຮູ້ເປັນເຄ່ືອງມືທ່ີຕາຍຕົວ ຫືຼ ກຳນົດໄວ້ກ່ອນ, ແຕ່ບ່ໍແມ່ນຂະບວນການແບບຕ້ັງໜ້າທ່ີມີການຮຽນຮູ້ 
ເກີດຂ້ຶນຕົວຈິງ ແລະ ຄວນຈະເປັນໄປເຊ່ັນນ້ັນ. ສະນ້ັນ, ວິທີການທ່ີເອົາຄູເປັນໃຈກາງ ເຫັນວ່ານັກຮຽນ 
ຮຽນເອົາຄວາມຮູ້ແບບເຊ່ືອຍຊາ ເຊ່ິງບ່ໍແມ່ນຜູ້ຮຽນຮູ້ແບບຕ້ັງໜ້າຢູ່ໃນການສ້າງຄວາມຮູ້4

ຂາດວິທີການຮຽນ-ການສອນແບບໃຫ້ນັກຮຽນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍ
    ຈາກຈຸດທ່ີຜ່ານມາຍັງມີບັນຫາກ່ຽວກັບວິທີສິດສອນຫຼາຍຢ່າງເຊ່ິງນຳໄປສູ່ການຮຽນ-ການສອນແບບຕ້ັງໜ້າ,  ບ່ໍ
ສາມາດເຂ້ົາໄປເຖິງນັກຮຽນບາງຄົນ. ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວຈະບ່ໍແມ່ນການຮຽນຮ່ວມ. ສ່ິງດ່ັງກ່າວນ້ີປະກອບມີ: 
ການຂາດເຂີນວິທີການທ່ີແຕກຕ່າງກັນໃນການສອນ; ການອີງໃສ່ການສອນແບບທ່ອງຈຳຫຼາຍໂພດ 
(ບ່ອນທ່ີມີການຮຽນ-ການສອນທ່ີເນ້ັນໃສ່ແຕ່ຄູເປັນຜູ້ສ່ົງຄວາມຮູ້ໃຫ້ນັກຮຽນໃນລັກສະນະການບັນລະຍາຍ 
ແລະ ບ່ອນທີ່ສອນແບບໃຫ້ນັກຮຽນຕອບ ໂດຍລື້ມຄືນສິ່ງທີ່ຄູສອນໄດ້ສອນຜ່ານມາ). ການຂາດ 
ຄວາມດຸ່ນດ່ຽງກັນລະຫວ່າງການສອນ ນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນ ແລະ ສອນນັກຮຽນເປັນກຸ່ມ ເຊ່ິງເປັນການ  
ສ່ົງເສີມໃຫ້ນັກຮຽນມີປະຕິສຳພັນນຳກັນ.

    ນ້ີບ່ໍແມ່ນວິທີການໃນການປະຕິບັດ ທ່ີກ່ຽວກັບເນ້ືອໃນການຮຽນ-ການສອນເທ່ົານ້ັນ, ແຕ່ຍັງກ່ຽວ 
ຂ້ອງກັບການຈັດຫ້ອງຮຽນເຊ່ັນດຽວກັນ. ຖ້າໃຫ້ນັກຮຽນນ່ັງຕາມໂຕະທ່ີຈັດວາງໄວ້ເປັນແຖວຢ່າງຖາວອນ 
ໂດຍມີໂຕະຄູສອນຢູ່ທາງໜ້າຫ້ອງຮຽນ, ການປະຕິບັດຄືແນວນ້ີ ແມ່ນຂັດກັບການສອນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ 
ເຊ່ັນດຽວກັນ. ວິທີການສອນແບບເອົາຄູເປັນໃຈກາງ ທ່ີມີການຈັດຫ້ອງຮຽນແບບແຂງກະດ້າງ ແບບນ້ີ 
ເປັນລັກສະນະພິເສດຂອງຫ້ອງຮຽນ ທ່ີພົບຢູ່ໃນຫຼາຍໆບ່ອນໃນພາກພ້ືນ ເຊ່ິງເປັນຂະບວນການທຳອິດ
ທ່ີຕ້ອງປ່ຽນແປງ ເພ່ືອສ່ົງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມນຳ ແລະ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ. 

4 ທ່ານ Freire, P. 1996. ການສິດສອນແບບບັງຄັບ. ລອນດອນ, ເພັນກວິນ, ໜ້າທີ 53. 
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ປື້ມຄູ່ມືໂຄສະນາ ເຫຼັ້ມທີ     5

ຕົວຢາງຈາກປະເທດຫວຽດນາມ

“ໂຮງຮຽນຫຼັງໃໝ່” ຕົວແບບ5

ນັກຮຽນຄູກຳລັງຮຽນເປັນຄູເພ່ືອສອນໃນ“ໂຮງຮຽນຫັຼງໃໝ່”ຕົວແບບ ເຊ່ິງກຳລັງພັດທະນາໃນລະດັບ 
ຊາດ ເພ່ືອບັນລຸການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ. ຕົວແບບດ່ັງກ່າວນ້ີສະໜັບສະໜູນຫ້ອງຮຽນຂະໜາດນ້ອຍ 
ແລະ ການຮຽນເປັນກຸ່ມນ້ອຍໆ. “ໂຮງຮຽນຫັຼງໃໝ່”ຕົວແບບ ມີດ່ັງນ້ີ:

•   ແຍກນັກຮຽນອອກເປັນກຸ່ມນ້ອຍໆ ເພ່ືອສົນທະນາກັນ; 
•  ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກຮຽນຮຽນຕາມຈັງຫວະຂອງເຂົາເອງ;
•   ສ້າງມູມ (ແຈ) ຮຽນໃນຫ້ອງຮຽນ (ນ້ີແມ່ນອີງໃສ່ວິຊາຮຽນເຊ່ັນ: ມູມຮຽນວິຊາເລກ); 
•   ຊຸກຍູ້ໃຫ້ນັກຮຽນມີການຖອດຖອນບົດຮຽນໃນການສິດສອນຂອງຄູ (ເຊ່ັນຜ່ານກັບປິດສະໜາ 

ເຊ່ິງ ນັກຮຽນໃຫ້ຂຽນຄຳຄິດເຫັນ ຫືຼ ຂຽນຈົດໝາຍຫາຄູແລ້ວໄປວາງໃສ່ກັບປິດສະໜາດ່ັງ
ກ່າວ);

•   ຕອບສະໜອງຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສອນຫ້ອງຄວບ(ເຊ່ັນ:ສອນຄວບຂ້ັນປ.2 ກັບ ປ 3);
•  ສ່ົງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພ່ໍແມ່ນັກຮຽນໂດຍຜ່ານສະມາຄົມພ່ໍແມ່ນັກຮຽນ ແລະ ຄູສອນ
•  ສ່ົງເສີມໃຫ້ຊຸມຊົນມີສ່ວນຮ່ວມນຳ
•   ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອຄູໃນການນຳໃຊ້ (1) ປ້ືມຄູ່ມືຄູ, (2) ປ້ືມແບບຮຽນຂອງນັກຮຽນ ແລະ (3)

ປ້ືມບົຝຶກຫັດຂອງນັກຮຽນ (ຕາມລາຍວິຊາ).
   ວິທີການສິດສອນ, ການຮຽນຮູ້ ແລະ ການຮຽນຈັດຫ້ອງຮຽນຄືແນວນ້ີແມ່ນຕ້ອງການຊ່ວຍ ເຫືຼອສະ
ເພາະໃນວິທີການສອນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ, ນັບທັງການສ້າງຄູກ່ອນໄປເປັນຄູ ແລະ ພາຍຫັຼງໄດ້ໄປ 
ປະຈຳການແລ້ວ.

ວິທີສິດສອນທ່ີເໝາະສົມກັບນັກຮຽນຈຳນວນໃດຈຳນວນໜ່ຶງ

    ວິທີສິດສອນແບບນ້ີ (ເຊ່ັນ: ແບບເອົາຄູເປັນໃຈກາງ, ແບບບັນຍາຍ) ເອ້ືອອຳນວຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ທ່ີຮຽນໄວ,   
ຮຽນເກ່ັງຫຼາຍກວ່າຜູ້ທ່ີຮຽນຊ້າ, ເປັນຕ້ົນແມ່ນກັບຜູ້ທ່ີບ່ໍຮູ້ພາສາທ່ີໃຊ້ໃນຫ້ອງຮຽນເປັນຢ່າງດີ ແລະ 
ນັກຮຽນພິການ. ຖ້ານັກຮຽນຫາກມີບັນຫາໃນການຟັງ  ແລະ ທ່ອງຈຳກໍຈະເຮັດໃຫ້ການສິດສອນແບບ 
ບັນລະຍາຍ ແລະ ແບບທ່ອງຈຳມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນຈຳນວນດັ່ງກ່າວຢູ່ນອກການ 
ຮຽນຮ່ວມ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຈະບ່ໍມີວິທີສິດສອນແບບສະເພາະໃດໜ່ຶງ ຫືຼ ຄຸ້ມຄ້ອງຫ້ອງໃດໜ່ຶງ 
ທ່ີດີທີ່ສຸດສະເໝີໄປ ເພາະວ່ານັກຮຽນແຕ່ລະຄົນມີຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານການຮຽນ ແລະ 
ຈຸດແຂງທ່ີແຕກຕ່າງກັນ, ວິທີສິດສອນໃດໜ່ຶງທ່ີນຳໃຊ້ໂດຍປະຕິເສດວິທີສິດສອນອ່ືນໆ (ເຊ່ັນ: ການ 
ນຳໃຊ້ການຮຽນຮູ້ແບບທ່ອງຈຳເອົາໂດຍຜ່ານການຖາມ ແລະ ຕອບ ຫືຼ ມີພຽງແຕ່ການຈັດກຸ່ມເທ່ົານ້ັນ)  
ຈະພາໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງໃນການການຫຸຼດຜ່ອນຄຸນນະພາບຂອງການຮຽນຮູ້ ຫືຼບ່ໍ ກໍເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນຈຳ 
ນວນໃດໜ່ຶງຢູ່ນອກການຮຽນຮ່ວມ.

5 ອຸຍແນັດສະໂກ. 2012. ບົດລາຍງານກອງປະຊຸມຂອງຊ່ຽວຊານປະຈຳພາກພື້ນ: ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໂດຍຜ່ານການສ້າງຄູທ່ີມີຄຸນນະ 
ພາບໃນຂົງເຂດອາຊີ - ປາຊີຝິກ. ບາງກອກ, ອຸຍແນັດສະໂກ, ແຕ່ໜ້າທີ 32-33.
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ການສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ: ວິທີສິດສອນ

ວິທີການສິດສອນແບບບ່ໍສ່ົງເສີມໃຫ້ຄູມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ດັດປັບຫັຼກສູດ  ແລະ ອຸປະກອນ 
ໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະພາວະຄວາມເປັນຈິງຂອງຫ້ອງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖ່ິນ.

    ການຂາດທັກສະ ແລະ ຄວາມໝ້ັນໃຈຂອງຄູໃນການສ້າງຫັຼກສູດ ແລະ ອຸປະກອນທ່ີແທດເໝາະ 
ກັບທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ການຂາດວິທີສິດສອນທ່ີເໝາະສົມກັບສະພາບແວດລ້ອມຕົວຈິງຂອງທ້ອງຖ່ິນ 
ເປັນອຸປະສັກຕ້ົນຕໍຕ່ໍການສຶກສາ ຮຽນຮ່ວມ. ຢູ່ໃນຫຼາຍໆປະເທດຫັຼກສູດການສຶກສາ ແມ່ນໄດ້ສ້າງຂ້ຶນ 
ຢູ່ໃນລະດັບສູນກາງ ແລະ ບົດບາດຂອງຄູແມ່ນ   ພຽງແຕ່ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຫັຼກສູດ. ແຕ່ຢູ່ໃນບາງປະເທດ ແມ່ນ 
ອະນຸຍາດໃຫ້ໂຮງຮຽນເລືອກເນ້ືອໃນເອງສຳລັບຫັຼກສູດທ້ອງຖ່ິນ. ບ່ໍວ່າຈະເປັນລະບົບການສ້າງຫັຼກສູດ 
ໃນຂ້ັນສູນກາງ ຫືຼ ຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ, ບົດບາດຂອງຄູກໍຄືການດັດປັບຫັຼກສູດ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບ 
ຄວາມເປັນຈິງຂອງທ້ອງຖ່ິນ ເຊ່ິງພົວພັນກັບນັກຮຽນ, ຄອບຄົວແລະຊຸມຊົນ. ເຖິງວ່າຈະມີ ການຊ້ຳຊ້ອນ 
ກັນລະຫວ່າງສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງຫ້ອງຮຽນໃນໂຮງ
ຮຽນກໍຕາມ (ເຊ່ັນ: ພາສາແມ່), ແຕ່ສະພາວະຄວາມເປັນຈິງເຫ່ົຼານ້ີກໍມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນຫຼາຍດ້ານ
ດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:

•    ຫັຼກສູດ ແລະ ອຸປະກອນທ້ອງຖ່ິນທ່ີພົວພັນກັບຊຸມຊົນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານວັດທະນະທຳ 
ແລະ ສະຖານະການ (ເຊ່ັນ: ຄວາມຮູ້ໃນທ້ອງຖ່ິນ, ສະພາບເສດຖະກິດສັງຄົມ, ການດຳລົງຊີວິດ 
ໃນຊົນນະບົດ ຫືຼ ຕົວເມືອງ); 

•    ຫັຼກສູດ ແລະ ອຸປະກອນທ້ອງຖ່ິນທ່ີພົວພັນກັບຫ້ອງຮຽນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຕ້ອງ 
ການສະເພາະຂອງນັກຮຽນໃນຫ້ອງຮຽນ (ເຊ່ັນ: ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານພາສາ ແລະ 
ດ້ານການຮຽນ).

   ສະຖາບັນສ້າງຄູທ່ີບ່ໍຊຸກຍູ້ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ແນວຄິດລິເລ່ີມຕ້ົນໃນການດັດປັບ ແລະ 
ພັດທະນາອຸປະກອນ ແລະ ຫັຼກສູດ ສ່ົງຜົນເຮັດໃຫ້ຄູຜູ້ທ່ີມີຄວາມສາມາດໜ້ອຍໃນຄວາມຍືດຍຸ່ນ, ໃນການ 
ຕອບສະໜອງຕ່ໍສະພາບຄວາມເປັນຈິງໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ນັກຮຽນ, ໃນການຂາດຄວາມໝ້ັນໃຈທາງດ້ານ 
ວິຊາຊີບ ແລະ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແມ່ນຍັງເອ້ືອຍອີງໜັກໃສ່ແຕ່ອຸປະກອນຂອງຫັຼກສູດທ່ີມີຢູ່ແລ້ວເທ່ົານ້ັນ. 
ນ້ີແມ່ນບັນຫາສະເພາະຂອງຄູທ່ີໄດ້ເຮັດວຽກ ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນແລ້ວ ແລະ ໃນບ່ອນທ່ີມີຂີດຈຳກັດ ແລະ/
ຫຼື ມີອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນທີ ່ມ ີຄຸນນະພາບຕ່ຳ. ແມ່ນຫຼ ັກສູດ ແລະ ອຸປະກອນທີ ່ມ ີ 
ຄຸນນະພາບສູງກໍຍັງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການດັດປັບໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ 
ທີ່ຄູສອນໄດ້ພົບເຫັນຢູ່ໃນຊຸມຊນ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ຫ້ອງຮຽນຂອງພວກເຂົາເຈົ ້າ.

ຂາດການປະເມີນຜົນການຮຽນເພ່ືອປັບປຸງ6 ຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ ແລະ ທ່ີແທ້ຈ່ິງ

    ການປະເມີນຜົນແບບກຳນົດຫຼາຍໂພດ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມຍືດຍຸ່ນ, ບໍ່ມີເປົ້າໝາຍ ຫຼື ຈຸດປະສົງ 
ທີ່ຈະແຈ້ງ ແລະ ບໍ່ໄດ້ພົວພັນກັບຈຸດປະສົງຂອງການຮຽນຮູ້ຈະນຳໄປສູ່ການຂາດຂະບວນການ 
ຮຽນຮູ້ທ່ີແທ້ຈິງຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຫ້ອງຮຽນ ແລະ ອາດສະໜອງໄດ້ເປັນພຽງສ່ວນໜ່ຶງເທ່ົານ້ັນ. 
ຮູບແບບການປະເມີນທ່ີໄດ້ກ່າວມາ ‘ຂ້າງເທິງນ້ີ’ ຖ້າຄູສອນ ແລະ ນັກຮຽນບ່ໍມີຄວາມເຂ້ົາໃຈເປັນຢ່າງດີ
ອາດເກີດມີຄວາມບ່ໍພໍໃຈ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງທ່ີວ່າການປະເມີນດ່ັງກ່າວນ້ັນ ອາດບ່ໍມີຄວາມຊັດເຈນ. .  

6 Sadler  ອະທິບາຍວ່າ ການປະເມີນຂໍ້ມູນ ມີຄືດັ່ງນີ້.......ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ແມ່ນມີຄວາມຕັ້ງໃຈ ທີ່ສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນ ກ່ຽວກັບການ 
ປະຕິບັດງານ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ເລັ່ງລັດການສຶກສາ. ທ່ານສາມາດກວດກາເບີ່ງໄດ້ໃນ:Sadler, D.R. 1998. ການເຂົ້າເບີ່ງ: Revisiting 
the territory ໃນການປະເມີນໃນການສຶກສາ. 5(1). ໜ້າ, 77. 
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ປື້ມຄູ່ມືໂຄສະນາ ເຫຼັ້ມທີ     5

  ນອກຈາກນ້ັນ, ເຖິງວ່າການປະເມີນຜົນການຮຽນຮູ້ມີຄວາມສຳຄັນກໍຕາມ, ການຂາດການປະເມີນຜົນ ການຮຽນຮູ້ 
ເຊ່ິງເປັນການປະເມີນເພ່ືອປັບປຸງ ແລະ ເຊ່ິງເປັນພາກສ່ວນໜ່ຶງຂອງຂະບວນການຮຽນຮູ້ ກໍຈະບ່ໍນຳໄ
ປສູ່ການສຶກສາການຮຽນຮ່ວມແຕ່ຢ່າງໃດ. ເມ່ືອສະຖາບັນສ້າງຄູຫາກບ່ໍໄດ້ສອນນັກຮຽນຄູ ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈ 
ແລະ ປະຕິບັດການປະເມີນຜົນ      ການຮຽນ ເພ່ືອປັບປຸງຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງເຊ່ັນ: ການປະເມີນ 
ທ່ີປະຕິບັດຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ (ບ່ໍແມ່ນການສອບເສັງຄ້ັງດຽວໃນທ້າຍ    ຂອງສົກຮຽນ) ແລະ ການກະກຽມ 
ທ່ີກ້າວໄປສູ່ຄວາມເຂ້ົາໃຈຂະບວນການຮຽນຂອງນັກຮຽນເຂົາເຈ້ົາກໍຈະພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນເມ່ືອ 
ໄດ້ກາຍເປັນຄູສອນ ເພ່ືອໃຫ້ສາມາດປະເມີນ ແລະ ສ່ົງເສີມການຮຽນຮູ້ຂອງນັກຮຽນ (ແລະ ປັບປ່ຽນ 
ການສອນຂອງພວກເຂົາຕາມລຳດັບ). ໃນພາກພ້ືນອາຊີປາຊີຟິກ, ມີການເໜ້ັນໜັກໃສ່ແຕ່ການສອບເສັງ 
ເຊິ່ງເປັນວິທີການໜຶ່ງຂອງການປະເມີນຜົນສໍາເລັດຂອງນັກຮຽນ ແລະ ການປະເມີນໃນລັກສະນະ  
ດ່ັງກ່າວນ້ີແມ່ນບ່ໍໄດ້ຊ່ວຍຫຍັງໃນການຮຽນຮູ້ແລະການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ.
   ຮູບແບບການປະເມີນປົກກະຕິ ແລະ ສັງລວມ ເຊ່ິງມີແນວໂນ້ມທ່ີກ້າວໄປສູ່ຄາດໝາຍຜົນໄດ້ຮັບ, 
ການໃຫ້ຄະແນນ/ການຈັດລຽງລຳດັບ ແລະ ຮູບແບບການກວດສອບສະເພາະ ອາດມີຄຸນຄ່າ 
ໃນສວ່ນໜ່ຶງຂອງການປະເມີນທ່ີສົມບູນແບບ;ແຕ່ການປະເມີນດ່ັງກ່າວມີຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານເນ້ືອໃນ 
ທີ່ກະທັດລັດ ແລະ ອະທິບາຍຫຼາຍເກີນໄປໃນເມື່ອການປະເມີນດັ່ງກ່າວໄດ້ເປັນພຽງຮູບແບບໃນ 
ການປະເມີນທ່ີໄດ້ນຳໃຊ້ເທ່ົານ້ັນ ເຊ່ິງການປະເມີນນ້ີ ມີທ່າອ່ຽງພຽງແຕ່ຮັບໃຊ້ຮູບແບບການຮຽນຮູ້ 
ໃດໜ່ຶງ ແລະ ນັກຮຽນຜູ້ທ່ີສອບເສັງໄດ້ດີ. ການນຳໃຊ້ພຽງແຕ່ການປະເມີນເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ 
ການນຳໃຊ້ການວັດຜົນແບບສັງລວມ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືໃນການປະເມີນຜົນຮຽນຮູ້ກໍອາດຈະໃຊ້ໄດ້. 
ວິທີການດ່ັງກ່າວນ້ີມີຜົນໜ້ອຍ ແລະ ບ່ໍເປັນປະໂຫຍດເທ່ົາກັບວິທີການປະເມີນແບບຕ່ໍເນ່ືອງທ່ີສະແດງ 
ໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນໃນແຕ່ລະວັນຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນ.

    ນອກຈາກນ້ັນ ການປະເມີນຜົນ ຖ້າບ່ໍແມ່ນການປະເມີນຜົນທ່ີແທ້ຈິງ ເຊ່ັນ: ການປະເມີນທ່ີບ່ໍໃຫ້ 
ນັກຮຽນມີສ່ວນຮ່ວມຕ້ັງໜ້າ ແລະ ມີຄວາມໝາຍໃນຂະບວນການປະເມີນຜົນ, ກໍຈະເປັນການພາດໂອກາດ 
ໃນການສ້າງຄວາມໝ້ັນໃຈ ແລະ ການປູກຈິດສໍານຶກໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ.

   ສະຖາບັນສ້າງຄູທ່ີສອນໃຫ້ນັກຮຽນ ຮູ້ແຕ່ການປະເມີນໃນຮູບແບບປົກກະຕິ ແລະ ສັງລວມນ້ັນອາດເປັນ   
ການສ້າງຄູທ່ີຂາດຄວາມສາມາດໃນການປະເມີນ(ແລະຊ່ວຍເຫືຼອ)ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງນັກຮຽນ 
ທ່ີຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ມີຄວາມຕ້ອງການທ່ີແຕກຕ່າງກັນ.

    ການຂາດການປະເມີນຜົນຕ່ໍເນ່ືອງ ໂດຍໃຊ້ຮູບແບບການວັດຜົນເພ່ືອປັບປຸງ ແລະ ທ່ີແທ້ຈິງໃນ 
ສະຖາບັນສ້າງຄູແມ່ນເປັນບັນຫາ ແລະ ກີດຂວາງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນສະຖາບັນດ່ັງກ່າວ.

ການຂາດປະສົບການໃນການນໍາໃຊ້ວິທີການຮຽນຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງສໍາລັບນັກຮຽນ

    ອີງຕາມຈຸດທີ່ໄດ້ເວົ ້າຜ່ານມາ, ການປະເມີນຜົນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມເຂົາ້ 
ໃຈຂອງຄູຕ່ໍກັບຄວາມສາມາດສະເພາະ, ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ສະພາວະຄວາມເປັນຈິງຂອງນັກຮຽນ 
ແຕ່ລະຄົນ. ຖ້າບ່ໍມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການໃນການນໍາໃຊ້ແຜນການຮຽນຮູ້ຂອງລາຍບຸກຄົນ (ເຊ່ັນ: 
ແຜນການບໍລິການຄອບຄົວຂອງບຸກຄົນ, ແຜນການໃຫ້ການສຶກສາລາຍບຸກຄົນ, ແຜນການເລ່ືອນຊ້ັນ 
ຮຽນ/ຫັຼກສູດທຽບເທ່ົາຂອງລາຍບຸກຄົນ), ແມ່ນນັກຮຽນຄູຈະຕ້ອງໄດ້ສູ້ຊົນ ເພ່ືອສ້າງຄວາມເຂ້ົາໃຈເຖິງ
ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງນັກຮຽນໃນເມ່ືອພວກເຂົາເລ່ີມປະຕິບັດໜ້າທ່ີໃນເວລາເປັນ
ຄູສອນ.
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ການສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ: ວິທີສິດສອນ

ຄໍາຖາມທ່ີທ່ານສາມາດໃຊ້ ເພ່ືອຊ່ວຍທ່ານໃນການວິເຄາະສະຖານະການໃນສະພາວະຄວາມເປັນ
ຈິງຂອງທ່ານ ກ່ອນເລ່ີມເຮັດການໂຄສະນາສ່ົງເສີມ.

•   ການຮຽນຢູ່ໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ ໄດ້ສ່ົງເສີມໃຫ້ນັກຮຽນຄູໄດ້ຮັບຮູ້, ເຂ້ົາໃຈ ແລະ ປະຕິບັດ 
ການສິດສອນແບບເອົານັກຮຽນເປັນໃຈກາງ ແລະ ການຄໍານຶງເຖິງລາຍບຸກຄົນຢູ່ໃນການຮຽນ-
ການສອນບໍ?

•   ການຮຽນຢູ່ໃນສະຖາບັນສ້າງຄູໄດ້ນໍາໃຊ້ການປະເມີນເພ່ືອປັບປຸງ ແລະ ການປະເມີນທ່ີແທ້ຈິງ
ຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງຄຽງຄູ່ກັບການປະເມີນທ່ົວໄປ ແລະ ສັງລວມບໍ?

•   ນັກຮຽນຄູໄດ້ສໍາພັດກັບວິທີສິດສອນຢ່າງເຕັມສ່ວນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຕ້ອງການ ແລະ 
ຈຸດແຂງຕ່າງໆຂອງນັກຮຽນ (ເຊັ ່ນ: ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມຮູ້ສຶກຕ່າງໆໃນການ
ຮຽນ ເຊ່ັນສາຍຕາ, ຫູ, ການເຄ່ືອນໄຫວ, ຄວາມຕ້ັງໃຈ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກຕ່ືນຕົວຂອງຜູ້ຮຽນ, 
ຄວາມຈໍາ, ຄວາມຕ້ັງໃຈຂອງແຕ່ລະຄົນ, ການຮຽນເປັນກຸ່ມ ແລະ ອ່ືນໆ) ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ 
ວິທີການຕ່າງໆ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍ ເພ່ືອນໍາໃຊ້ວິທີການສິດສອນດ່ັງກ່າວບໍ?

•   ການສິດສອນແບບເອົານັກຮຽນເປັນໃຈກາງ ໄດ້ເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ແກ່ການສິດສອນຕົວຈິງໃນ
ສະຖາບັນສ້າງຄູບໍ? 

•   ນັກຮຽນຄູ ແລະ ຄູ-ອາຈານມີບົດບາດ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ດັດປັບ ແລະ 
ສ້າງຫັຼກສູດ ແລະ ອຸປະກອນທ່ີພົວພັນເຖິງທ້ອງຖ່ິນ ເພ່ືອແກ້ໄຂສະພາວະຄວາມເປັນຈິງຂອງ 
ການຮຽນຢູ່ໃນຫ້ອງ ແລະ ຊຸມຊົນບໍ? 

•   ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ສ້າງ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍທ່ີສ່ົງເສີມການສິດສອນ 
ແບບຖືເອົານັກຮຽນເປັນໃຈກາງ ແລະ ການປະເມີນຜົນເພ່ືອປັບປຸງ ແລະ ການປະເມີນທ່ີແທ້ຈິງ 
ຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງນັບທັງການສ້າງຄູ ແລະ ການຮຽນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນບໍ?  

ເປ້ົາໝາຍຂອງການໂຄສະນາສ່ົງເສີມ
ຂ້ໍຄວາມຂອງການສ່ົງເສີມວິທີສິດສອນ 4

“ນັກຮຽນຄູຕ້ອງການໄດ້ຮັບການຝືກອົບຮົມໃນການນຳໃຊ້ວິທີສິດສອນແບບເອົານັກຮຽນເປັນໃຈ 
ກາງ, ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ປັບປ່ຽນຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ ເພື່ອໃຫ້ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກຮຽນ. 
ມີນັກຮຽນຫຼາຍຄົນທ່ີມີປະສົບການໜ້ອຍ ຫຼື ບໍ່ມີປະສົບການເລີຍໃນການນຳໃຊ້ວິທີສິດສອນດ່ັງກ່າວ 
ແລະ ພວກເຂົາເຈົ້າ ກໍຕ້ອງການໃຫ້ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໃນລະດັບສູງ ເພື່ອເຂ້ົາໃຈ ແລະ 
ນຳໃຊ້ວິທີສິດສອນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ”. 

    ສະຖາບັນສ້າງຄູຕ້ອງໄດ້ຄ້ົນຄວ້າກ່ຽວກັບຄວາມເປັນຈິງທີ່ວ່າ ວິທີສິດສອນແບບຖືເອົານັກຮຽນ 
ເປັນໃຈກາງ  ແມ່ນອີງໃສ່ທັກສະການສອນທ່ີນ້ີມນວນ (ເຊ່ັນ: ທັກສະໃນການສັງເກດການສອນ, 
ຄວາມຮູ້ສຶກຕ່ືນຕົວ, ການອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ອ່ືນໆ)ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ) ແລະ 
ແບ່ງອໍານາດກັນໃນຫ້ອງຮຽນລະຫວ່າງຄູ ແລະ ນັກຮຽນ. ວິທີການສິດສອນທ່ີຖືເອົານັກຮຽນເປັນໃຈກາງ 
ເບ່ິງຄືວ່າອາດຈະງ່າຍ ແລະ ສະດວກໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງ. ແຕ່ເພ່ືອໃຫ້ເຂ້ົາໃຈວິທີການສິດສອນ 
ດ່ັງກ່າວ ແລະ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນນ້ັນນັກສຶກສາຄູຕ້ອງໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ສ່ົງເສີມຈາກ
ຄູສອນຢູ່ໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ ແລະ ໃນເວລາລົງຝຶກຫັດສອນ ເພ່ືອສ້າງຄວາມສາມາດໃນການຮັບຮູ້ 
ແລະ ການຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ທ່າແຮງຂອງນັກຮຽນ ແລະ ໃນການສ້າງ
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ປື້ມຄູ່ມືໂຄສະນາ ເຫຼັ້ມທີ     5

ສາຍພົວພັນທີ່ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນລະຫວ່າງຄູ ແລະ ນັກຮຽນ. ສິ່ງທີ່ກ່າວມານີ້ 
ສະໜັບສະໜູນການສິດສອນຕົວຈິງ ໂດຍຖືເອົານັກຮຽນເປັນໃຈກາງໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ. ໃນເມ່ືອ 
ນັກຮຽນຄູມີປະສົບການໜ້ອຍ ຫືຼ ບ່ໍມີປະສົບການກ່ຽວກັບວິທີການສອນແບບເອົານັກຮຽນເປັນໃຈກາງ 
ຢູ່ໃນພ້ືນຖານການສຶກສາຂອງພວກເຂົາກໍເປັນໄປໄດ້ວ່າອາດຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍກວ່າທ່ີຄາດຫວັງໄວ້ 
ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າໃຈ ແລະ ມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການປະຕິບັດການສິດສອນແບບເອົາ 
ນັກຮຽນເປັນໃຈກາງ.

   ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຂະບວນການສ້າງຄູທີ່ເອົານັກຮຽນເປັນໃຈກາງນັ້ນ ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນ 
ສະຖາບັນສ້າງຄູຕ້ອງໃຊ້ວິທີການສິດສອນທ່ີເອົານັກຮຽນເປັນໃຈກາງຢູ່ໃນສະຖາບັນຂອງຕົນ 
ເຊ່ິງກ້າວໄປສູ່ ການສ່ົງເສີມການຮຽນຮ່ວມໃນການ ສ້າງຄູກ່ອນປະຈຳການ. ໃນເວລາດຽວກັນນ້ັນ 
ກໍເປັນການສ່ົງເສີມ ການເປັນແບບຢ່າງໃນການສິດສອນທ່ີເອົານັກຮຽນເປັນໃຈກາງ  ເພ່ືອໃຫ້ນັກຮຽນຄູ 
ສາມາດໃຊ້ວິທີການສິດສອນແບບເອົານັກຮຽນເປັນໃຈກາງໃນເມ່ືອເຂົາເຈ້ົາໄດ້ກາຍເປັນຄູສອນ.

ລັກສະນະທ່ີສຳຄັນອ່ືນໆຂອງການສິດສອນແບບເອົານັກຮຽນເປັນໃຈກາງ, ການສອນການສຶກສາຮຽນ 
ຮ່ວມມີດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:
•   ຄູເປັນຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຮຽນ (ເຊ່ັນ: ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນເວລານັກຮຽນ 

ຮຽນເປັນກຸ່ມທ່ີມີການຊ່ວຍເຫືຼອເຊ່ິງກັນ ແລະກັນ ) ແທນທ່ີຈະເປັນຜູ້ຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້;
•   ຄູສາມາດນຳໃຊ້ວິທີການສອນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຫ້ອງຮຽນທ່ີຫຼາກຫຼາຍ ເຊ່ິງມີຜົນໄວຕ່ໍ 

ຄວາມຕ້ອງການທ່ີຫຼາກຫຼາຍ, ຕ່ໍການເຂ້ົາຮ່ວມ ແລະ ຕ່ໍຄວາມສົນໃຈຂອງນັກຮຽນ, (ສ່ົງເສີມການ 
ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງນັກຮຽນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ການສ້າງຄວາມສົມດູນກັນລະຫວ່າງການຮຽນ
ເປັນກຸ່ມ ແລະ ການຮຽນເປັນລາຍບຸກຄົນ); 

•   ຄູສາມາດແນະນຳໃຊ້ວິທີການສອນເປັນລາຍບຸກຄົນ ແລະ ພັດທະນາຄວາມສາມາດໃນການ 
ວາງລະບຽບວິໄນໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ ແລະ ປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ແກ່ຕົນເອງຂອງນັກຮຽນ.

    ກົງກັນຂ້າມກັບການສອນແບບເອົານັກຮຽນເປັນໃຈກາງ, ການສອນແບບເອົາຄູເປັນໃຈກາງແມ່ນ
ຕ້ອງການ ການມີທັກສະ, ການກະກຽມ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມບ່ໍຫຼາຍໃນການຄຸ້ມຄອງຫ້ອງ. ວິທີດ່ັງ
ກ່າວນ້ີແມ່ນອີງໃສ່ແຕ່ອຳນາດຂອງຄູໃນການຄຸ້ມຄອງຫ້ອງ, ການສອນ ແລະ ການລົງໂທດດ້ວຍການຕີ 
ແລະ ການເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນຢ້ານກົວ ເຊ່ິງເປັນເຄ່ືອງມື ໃນການຄວບຄູມ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ນັກຮຽນຕ້ັງໃຈຮຽນ. 
ວິທີການສິດສອນທ່ີເອົານັກຮຽນເປັນໃຈກາງທ່ີຄູມີການຄຸ້ມຄອງຫ້ອງຮຽນຮ່ວມກັນກັບນັກຮຽນ ເຫັນວ່າ 
ເປັນວິທີທ່ີດີທ່ີສຸດໃນການສ່ົງເສີມການຮຽນຮ່ວມຂອງນັກຮຽນທຸກຄົນ. ວິທີການເຫ່ົຼານ້ີນຳໄປສູ່ການຄຸ້ມ 
ຄອງຫ້ອງທ່ີມີປະສິດທິພາບ ເພາະວ່າມັນໄດ້ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ມີຄວາມເຂ້ົາໃຈດີກວ່າ ແລະ ມີເປ້ົາໝາຍ 
ຮ່ວມກັນລະຫວ່າງຄູແລະນັກຮຽນ. ການນຳໃຊ້ລະບຽບວິໄນທ່ີເປັນທາງບວກ ແລະ ວິທີການເພ່ີມ 
ເຕີມອ່ືນໆ   ໃນການຄຸ້ມຄອງຫ້ອງຮຽນ ແມ່ນເປັນການຊຸກຍູ້ການຮຽນຮ່ວມເວ້ົາລວມ ແລະ ເວ້ົາສະເພາະ 
ແມ່ນການສອນແບບເອົານັກຮຽນເປັນໃຈກາງ, ແຕ່ວິທີການເຫ່ົຼານ້ີບ່ໍແມ່ນຈະປະຕິບັດໄດ້ທັນທີ ແລະ 
ງ່າຍດາຍ. ແນ່ນອນວ່າ, ວິທີການດ່ັງກ່າວແມ່ນໃຊ້ເວລາ ແລະ ຕ້ອງການຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໂດຍສະເພາະ 
ແມ່ນການສອນໝູ່ຄູ່ ແລະ ພະນັກງານໃນໂຮງຮຽນດ້ວຍກັນ, ພ່ໍແມ່ນັກຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງໂຮງຮຽນ 
ແລະ ນັກຮຽນ ເຊ່ິງພວກເຂົາອາດຈະບ່ໍຄຸ້ນເຄີຍກັບວິທີການສອນແບບເອົານັກຮຽນເປັນໃຈກາງ.
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ການສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ: ວິທີສິດສອນ

ຂ້ໍຄວາມຂອງການສ່ົງເສີມວິທີສິດສອນ 5
“ ວິທີການສິດສອນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມຕ້ອງການການຝຶກອົບຮົມວິທີການສອນການສຶກສາຮຽນ
ຮ່ວມສະເພາະເຊັ່ນ: ການຊ່ວຍເຫຼືອນັກຮຽນພິການ, ການສ່ົງເສີມຄວາມເທ່ົາທຽມກັນລະຫວ່າງ 
ຍິງ-ຊາຍ, ການສອນຫ້ອງຄວບ ແລະ ການສອນທ່ີມີການໃຊ້ຫຼາຍພາສາ”.

ວິທີການສິດສອນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແມ່ນຕ້ອງການໃຫ້ຄູມີຄວາມຮູ້ຄວາມເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບນັກຮຽນ 
ແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກຮຽນໃນລະດັບສູງພໍສົມຄວນລວມທັງການມີທັກສະແລະຄວາມໝ້ັນໃຈ 
ເພ່ືອຊວ່ຍເຫືຼອນັກຮຽນໃນຫ້ອງໝົດທຸກຄົນ.

ບັນຫາສະເພາະມີຄື:
•   ສິດສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ: ການສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ຕ້ອງການໃຫ້ 

ຄູມີຄວາມລະອຽດອ່ອນຕໍ່ຄວາມບໍ່ສົມດູນກັນລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ມີຄວາມຕັ້ງໃຈ 
ເພ່ືອແກ້ໄຂ ບັນຫາດ່ັງກ່າວນ້ີ;

•   ພາສາ: ນັກຮຽນທ່ີມີພາສາແມ່ທ່ີແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍກວ່າພາສາທາງການ ຕ້ອງການໃຫ້ຄູມີທັກສະ
ສະເພາະໃນການສອນ ໂດຍນຳໃຊ້ພາສາແມ່/ຫຼາຍພາສາ (ພາສາເວ້ົາ), ການສອນໂດຍນຳໃຊ້ 
ພາສາແມ່ຂອງນັກຮຽນ ແລະ ໃຊ້ພາສາອ່ືນ ເປັນຂົວຕ່ໍໃນການສ່ົງເສີມໃຫ້ນັກຮຽນຮຽນພາສາ 
ຂອງຊາດ;

•   ອາຍຸ ແລະ ລະດັບປະປົນກັນ: ຄູທ່ີຢູ່ໃນສະພາວະຄວາມເປັນຈິງທ່ີນັກຮຽນໃນກຸ່ມອາຍຸ ແລະ 
ລະດັບທ່ີແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຮຽນນຳກັນຢູ່ໃນຫ້ອງດຽວກັນແມ່ນຕ້ອງມີທັກສະການສອນຫ້ອງຄວບ;

•   ນັກຮຽນພິການ: ນັກຮຽນພິການ ມີຄວາມຕ້ອງການຄູຜູ້ທ່ີມີຄົບທັກສະໃນການຊອກໃຫ້ເຫັນ, 
ການສ່ົງຄວາມຮູ້,  ການຊຸກຍູ້ສ່ົງເສີມ, ຄວາມຕ້ັງໃຈພິເສດ, ບົດຮຽນ ແລະ ອ່ືນໆ.

ກໍລະນີສຶກສາຈາກ ສ.ປ.ປ ລາວ
ຫົວຂ້ໍ: ການສອນເດັກທ່ີຍັງບ່ໍຮູ້ພາສາກາງ (ລາວລຸ່ມ) ຢູ່ຊ້ັນປະຖົມປີທ່ີ 1
   ໂຮງຮຽນປະຖົມໂພນໄຊ ແມ່ນໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນແຫ່ງໜ່ຶງ ທ່ີຕ້ັງຢູ່ຊານເມືອງໄຊທານີ 
ແລະ ຂ້ຶນກັບນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໂຮງຮຽນແຫ່ງດ່ັງກ່າວ ມີນັກຮຽນທັງໝົດ 462 ຄົນ, ຍິງ 
216 ຄົນ, ໃນນ້ີ 95 % ເປັນນັກຮຽນຊົນເຜ່ົາມ້ົງ ເຊ່ິງເຂົາເຈ້ົາບ່ໍຮູ້ພາສາກາງ (ລາວລຸ່ມ) ເລີິຍ 
ເມ່ືອເຂ້ົາຮຽນຢູ່ຊ້ັນປະຖົມປີທີ 1. ເນ່ືອງຈາກເດັກດ່ັງກ່າວບ່ໍໄດ້ຜ່ານການຮຽນຢູ່ຊ້ັນອະນຸບານ 
ມາກ່ອນ, ດ່ັງນ້ັນ ຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາພໍຟັງພາສາລາວອອກເປັນບາງສັບ,  ແຕ່ເວ້ົາບ່ໍໄດ້ (ປະມານ 
20%) ແລະ ອີກສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຟັງກໍບ່ໍໄດ້ ແລະ ເວ້ົາກໍບ່ໍເປັນຈັກໜ້ອຍເລີຍ(ປະມານ 80%)    
ເຊ່ິງໄດ້ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທ່ີສຸດໃຫ້ແກ່ຄູສອນຢູ່ຊ້ັນ ປ 1 ຈຳນວນ 05 ຄົນ, ຍິງ 05 ຄົນ ໃນ 
5 ຫ້ອງຮຽນໂດຍມີນັກຮຽນ ປ 1 ທັງໝົດ 104, ຍິງ 46 ຄົນ.
   ອາຈານ ບຸນມາ ປະຈຸບັນຫາກໍໄດ້ຍ້າຍມາເປັນຄູສອນຢູ່ຊ້ັນ ປ 3 ໃນໂຮງຮຽນແຫ່ງດ່ັງກ່າວ  
ແລະ ໄດ້ເຄີຍສອນຫ້ອງ ປ 1 ທ່ີນັກຮຽນບ່ໍໄດ້ພາສາກາງມາ 20 ປີແລ້ວ ໄດ້ກ່າວໃຫ້ຟັງວ່າ: 
“ຄູສອນຊ້ັນ ປ 1 ໃນຫ້ອງຮຽນທ່ີນັກຮຽນບ່ໍຮູ້ພາສາລາວລຸ່ມນ້ັນ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ   
ເພາະຄູກໍບ່ໍຮູ້ພາສານັກຮຽນ ແລະ ນັກຮຽນກໍບ່ໍຮູ້ວ່າຄູເວ້ົາຫຍັງ,ຈະສ່ືສານກັນກໍຍາກ”. ລາວໄດ້ 
ຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂດັ່ງກ່າວ ໂດຍການຊອກຮຽນຮູ້ພາສາຊົນເຜົ່າມົ້ງນຳນັກຮຽນຢູ່ໃນຫ້ອງຂອງ 
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ຕົນເທ່ືອລະເລັກເທ່ືອລະໜ້ອຍ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຮູ້ບາງຄຳສັບຂອງຊົນເຜົ່າມາໃຊ້ປະກອບ 
ການອະທິບາຍບົດຮຽນ ເພ່ືອໃຫ້ນັກຮຽນເຂ້ົາໃຈຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ງ່າຍຂ້ຶນ.   ພ້ອມກັນນ້ັນ 
ກໍໄດ້ສ້າງອຸປະກອນການສອນ ເພ່ືອໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ເບ່ິງ ແລະຮຽນເວ້ົາໄປນຳ, ພ້ອມທັງໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້
ນັກຮຽນຊົນເຜ່ົາພາຍໃນຫ້ອງຜູ້ທ່ີເວ້ົາພາສາລາວລຸ່ມ ແລະ ພາສາມ້ົງໄດ້ໄຄກວ່າໝູ່ຊ່ວຍອະທິບາຍ 
ຫືຼ ແນະນຳສ່ິງທ່ີເວ້ົາໃຫ້ແກ່ເພ່ືອນຮ່ວມຫ້ອງໄດ້ເຂ້ົາໃຈອີກຕ່ືມ. 
     ໃນປະຈຸບັນ ອາຈານ ບຸນມາ ແມ່ນສາມາດເວ້ົາພາສາມ້ົງໄດ້ຢ່າງຫ່ຼຽນໄຫຼ ແລະ ໄດ້ຖ່າຍທອດ     
ປະສົບການນ້ິໃຫ້ແກ່ຄູ ປ 1 ທັງ 05 ຄົນ ເພ່ືອໃຫ້ສາມາດສອນເດັກປ 1 ໄດ້. ໃນປະຈຸບັນ    
ຄູທ່ີສອນຊ້ັນ ປ 1 ກໍໄດ້ຮຽນພາສາເຜ່ົາມ້ົງນຳນັກຮຽນ ແລະ ໃຊ້ສັບພາສາເຜ່ົາມ້ົງ ເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ 
ນັກຮຽນເຂ້ົາໃຈບົດຮຽນດີຂ້ຶນ. ອາຈານ ບຸນມາ ຍັງໄດ້ໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າພ່ໍແມ່ຜູ້ປົກຄອງຂອງເດັກຊົນເຜ່ົາ
ຢາກໃຫ້ລູກຂອງຕົນຮຽນນຳຄູລາວລຸ່ມຢູ່ຊ້ັນ ປ 1. ປະຈຸບັນ ຄູທ່ີເປັນຄົນຊົນເຜ່ົາມີຢູ່ 04 ຄົນ, ຍິງ 0 
ຄົນ, ໃນນ້ັນໄປສອນຢູ່ຊ້ັນ ປ 5, ມີ 3 ຄົນ ແລະ ສອນພາສາອັງກິດມີ 01 ຄົນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ 
ອາຈານ ບຸນມາ ໄດ້ໃຫ້ຂ້ໍແນະນຳຕ່ືມວ່າ ເຖິງວ່າຄູລາວລຸ່ມຈະສາມາດຮຽນຮູ້ພາສາຊົນເຜ່ົາໄດ້ໄວ 
ຂ້ຶນກໍຕາມ ແຕ່ຄູກໍບ່ໍຄວນໃຊ້ພາສາຊົນເຜ່ົາ ເພ່ືອອະທິບາຍສັບ ຫືຼ ອະທິບາຍບົດຮຽນຫຼາຍເກີນໄປ 
ເພາະຈະສ້າງນິໄສທ່ີບ່ໍດີໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນໃນການລໍຖ້າໃຫ້ຄູເວ້ົາພາສາຊົນເຜ່ົາອອກມາຈ່ຶງປະຕິບັດຕາມ.
   ໃນບໍລິເວນໂຮງຮຽນປະຖົມແຫ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ກໍຍັງມີໂຮງຮຽນອະນຸບານ 1 ແຫ່ງທີ່ມີນັກຮຽນ 
ອະນຸບານ 1 ຮອດອະນຸບານ 3 ເຊ່ິງມີນັກຮຽນອະນຸບານທັງໝົດ 113 ຄົນ, ຍິງ 51 ຄົນ, ໃນນ້ີ 
85 % ແມ່ນນັກຮຽນ  ລາວລຸ່ມ ແລະ ມີຄູ   6 ຄົນ ເຊ່ິງແມ່ນຄົນລາວລຸ່ມ. ຄູອະນຸບານແຫ່ງດ່ັງ
ກ່າວໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າບ້ານໂພນໄຊມີ 600 ຄອບຄົວ  ແລະ  ມີ  400  ຄອບຄົວເປັນຄອບຄົວຊົນເຜ່ົາ   
ແຕ່ມີເດັກຊົນເຜ່ົາມາຮຽນອະນຸບານໜ້ອຍທ່ີສຸດ ເພາະສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຄອບຄົວທຸກຍາກ ແລະ  
ບ່ໍຢາກໃຫ້ລູກມາເຂ້ົາຮຽນອະນຸບານ,  ລໍຖ້າອາຍຸຮອດ 6 ປີ  ຈ່ຶງສ່ົງເຂ້ົາໂຮງຮຽນປະຖົມບາດດຽວ 
ຍ້ອນວ່າໃນເວລານ້ີເດັກສາມາດໄປ-ມາກຸ້ມຕົນເອງໄດ້ ແລະ ພ່ໍແມ່ກໍບ່ໍໄດ້ເປັນຫ່ວງ ຫືຼ ຫຍຸ້ງຍາກນຳ. 
ຄູອະນຸບານສ່ວນໃຫຍ່ຍັງບ່ໍຮູ້ພາສາຊົນເຜ່ົາມ້ົງ ແລະ ຈະສ່ືສານກັບເດັກກໍຍາກ.  ນາງ  ສຸດສະດາ 
ທ່ີເປັນຄູອະນຸບານໄດ້ເວ້ົາວ່າ: “ຖ້າມີຄູອະນຸບານທ່ີເປັນຄົນຊົນເຜ່ົາມ້ົງມາຊ່ວຍສອນ ກໍອາດຈະດຶງດູດ 
ໃຫ້ຊົນເຜ່ົາມ້ົງໄດ້ສ່ົງລູກຫຼານຂອງຕົນມາຮຽນອະນຸບານໄດ້ຫຼາຍຂ້ຶນ ແລະ ຈະເປັນການຊ່ວຍຫຸຼດ 
ຜ່ອນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງເດັກທາງດ້ານພາສາ ເມ່ືອເຂົາເຈ້ົາໄດ້ເຂ້ົາຮຽນຢູ່ຊ້ັນປະຖົມ”.

ຂ້ໍຄວາມຂອງການສ່ົງເສີມວິທີສິດສອນ 6
“ ນັກຮຽນຄູຕ້ອງການການເສີມກຳລັງແຮງ, ການຝຶກອົບຮົມ, ການສະໜັບສະໜູນໃນການດັດ
ປັບການພັດທະນາຫຼັກສູດ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາວະຄວາມ 
ເປັນຈິງຂອງຫ້ອງຮຽນ ແລະ ພັດທະນາຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖ່ິນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ”. 

    ຫັຼກສູດສ້າງຄູຄວນສ້າງສະມັດຕະພາບໃນການສອນການຮຽນຮ່ວມໃຫ້ແກ່ຜູ້ທ່ີຈະເປັນຄູໃນອະນາຄົດ. 
ເພາະສະນັ້ນ, ຈຸດເນັ້ນໜັກທີ່ສຳຄັນຂອງວິທີການສິດສອນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ຄວນເນັ້ນໜັກໃສ່ 
ການສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນຄູ ໃນການດັດປັບເນື້ອໃນຫຼັກສູດ ແລະ ອຸປະກອນ. 
ນັກຮຽນຄູ ຜູ້ທີ່ກຳລັງຮຽນຢູ່ສະຖາບັນສ້າງຄູ  ແລະ ໃນໄລຍະລົງຝຶກຫັດ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ 
ແລະ ສ່ົງເສີມໃຫ້ດັດປັບເນ້ືອໃນຫັຼກສູດ ແລະ ອຸປະກອນນ້ັນຈະສາມາດ   ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການດັດປັບ 
ເນ້ືອໃນຫັຼກສູດ ແລະ ອຸປະກອນດີກວ່າໝູ່ເມ່ືອເຂົາເຈ້ົາໄດ້ກາຍເປັນຄູໂດຍມີການຮຽນ-ການສອນ ແລະ 
ການປະເມີນຜົນທ່ີຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຍືດຍຸ່ນ. 
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   ເມ່ືອຄູຫາກມີທັກສະ ແລະ ຄວາມໝ້ັນໃຈໃນການດັດປັບເນ້ືອໃນຫັຼກສູດ ແລະ ອຸປະກອນແລ້ວ 
ຄູກໍຈະສາມາດ ດັດປັບເນ້ືອໃນຫັຼກສູດ ແລະ ອຸປະກອນທ່ີພວກເຂົາມີ ແລະ ສ້າງອຸປະກອນການສອນ 
ດ້ວຍຕົນເອງທ່ີພົວພັນກັບທ້ອງຖ່ິນ, ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ທ່າແຮງສະເພາະຂອງນັກຮຽນ. 
ອີກດ້ານໜຶ່ງທັກສະ ແລະ ຄວາມໝັ້ນໃຈດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ນັກສຶກສາຄູສາມາດນຳ 
ໃຊ້ຫຼັກສູດການສິດສອນ ແລະ ອຸປະກອນການຮຽນໃຫ້ໄດ້ດີທີ່ສຸດໃນເມື່ອພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ກາຍ 
ເປັນຄູສອນ ແລະ ສາມາດດັດປັບເນ້ືອໃນຫັຼກສູດ ແລະ ອຸປະກອນດ່ັງກ່າວໃຫ້ແທດເໝາະກັບ  
ຄວາມຕ້ອງສະເພາະຂອງນັກຮຽນ (ເຊ່ັນ: ໂດຍການສ້າງອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນທ່ີເດັກພິການ
ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້). ແຕ່ທັກສະ ແລະ ຄວາມໝ້ັນໃຈດ່ັງກ່າວເປັນການເສີມກຳລັງແຮງໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນຄູ 
ກໍຄືການກ້າວໄປສູ່ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທ່ີມີໃນທ້ອງຖ່ິນ(ເຊ່ັນ: ປະເພນີໃນການເລ່ົານິທານ, ຄວາມ
ຮູ້ພ້ືນເມືອງກ່ຽວກັບທຳມະຊາດຂອງໂລກ, ການສະເຫີຼມສະຫຼອງ, ງານບຸນປະເພນີຂອງທ້ອງຖ່ິນ ແລະ 
ອ່ືນໆ) ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ການຮຽນຮູ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບເງ່ືອນໄຂ ແລະ ມີຄວາມຈົບງາມເທ່ົາທ່ີເປັນໄປໄດ້. 
ການສ້າງຄວາມສາມາດດ່ັງກ່າວນ້ັນແມ່ນສອດຄ່ອງ ແລະ ຈຳເປັນສຳລັບຄູຜູ້ທ່ີມີປະສົບການ ແລະ 
ການສອນຕົວຈິງໃນໂຮງຮຽນ ຍ້ອນວ່າການສ້າງຄວາມສາມາດທ່ີກ່າວມານ້ີ ແມ່ນສຳລັບນັກຮຽນຄູ ແລະ 
ບັນດາຄູໃໝ່ທ່ີໄດ້ມາດຕະຖານ. ໃນທ່ີສຸດຂະບວນການເຫ່ົຼານ້ີ ສາມາດເສີມຂະຫຍາຍໂດຍຜ່ານການສ້າງ 
ເຄືອຂ່າຍຄູສອນ ແລະ ຊຸມຊົນໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງເພ່ືອແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້, ຄຳຄິດເຫັນ ເພ່ືອສ້າງ 
ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຫັຼກສູດໃນທິດທາງທ່ີມີການຮ່ວມມືກັນ. ເຄືອຂ່າຍດ່ັງກ່າວນ້ັນສາມາດສ້າງ ແລະ 
ຖະນຸບຳລຸງລະຫວ່າງບັນດາໂຮງຮຽນ ແລະ ບັນດາສະຖາບັນສ້າງຄູກໍຄືລະຫວ່າງສະຖາບັນສ້າງຄູ 
ແລະ ໂຮງຮຽນຕ່າງໆນໍາກັນ. 

   ການສ້າງຄູໃຫ້ກາຍເປັນຜູ້ພັດທະນາຫຼັກສູດ, ອຸປະກອນ ແລະ ເປັນຜູ້ຊຳນານໃນການດັດປັບ 
ເນ້ືອໃນຫັຼກສູດໃຫ້ເຂ້ົາກັບທ້ອງຖ່ິນນ້ັນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ບົດ
ຮຽນຢ່າງຈິງຈັງຈາກສະຖາບັນສ້າງຄູກໍຄືກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ຖ້າຄູຮູ້ສຶກວ່າພວກເຂົາ 
ຕ້ອງໄປຕາມຫັຼກສູດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນຢ່າງຂາດຕົວ (ເຊ່ັນ: ປ້ືມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ) 
ພວກເຂົາເຈ້ົາຈະບ່ໍມີຄວາມຍືດຍຸ່ນ ເພ່ືອດັດປັບໃຫ້ເຂ້ົາກັບສະພາວະຄວາມເປັນຈິງຂອງທ້ອງຖ່ິນ ແລະ 
ຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກຮຽນ.  

       ເຊ່ັນດຽວກັນນ້ັນ ຄູຜູ້ທ່ີສອນຢູ່ສະຖາບັນສ້າງຄູ ຄວນໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ສ່ົງເສີມ ເພ່ືອພັດທະນາ ແລະ 
ດັດປັບເນ້ືອໃນຫັຼກສູດ ແລະ ອຸປະກອນຢູ່ໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ ເພ່ືອໃຫ້ແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການ 
ແລະ ທ່າແຮງຂອງນັກສຶກສາຄູກໍຄືສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງທ້ອງຖ່ິນຂອງນັກຮຽນຄູ. ການມີທັກສະ 
ແລະ ຄວາມໝ້ັນໃຈໃນການສ້າງອຸປະກອນ ແລະ ຫັຼກສູດເປັນສ່ິງສຳຄັນທ່ີສຸດຕ່ໍການພັດທະນາອາຊີບຄູ 
ແລະ ຕ່ໍການສ້າງຄູກ່ອນໄປປະຈຳການ ແລະ ພາຍຫັຼງໄດ້ປະຈຳການແລ້ວ. 
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ກໍລະນີສຶກສາຈາກ ສ.ປ.ປ ລາວ
ຫົວຂ້ໍ: ການຝຶກອົບຮົມ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຄູສອນໃນສະຖາບັນການສຶກສາ

ຮູບ: ກອງປະຊຸມເປິກສາຫາລື ແລະ ຜ່ານແຜນປະຕິບັດງານການສຶກສາຄົນພິການ
               2016-2020 ທ່ົວປະເທດ, ຄ້ັງວັນທີ 7-10/05/2014
   ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການສຶກສາຮຽນຮ່ວມປີ 2010 ໄດ້ອ້າງເຖິງບັນຫາທີ່ຈະຕ້ອງ 
ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂເຊ່ັນ: ປະຊາຊົນຈໍານວນໜ່ຶງ ຍັງບ່ໍທັນໄດ້ຮັບການສຶກສາຢ່າງທ່ົວເຖິງໂດຍສະເພາະ 
ເດັກຍິງ, ແມ່ຍິງ, ຊົນເຜົ່າເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ຄົນພິການ ແລະ ກຸ່ມດ້ອຍໂອກາດອື່ນໆ. 
ຄວາມຫຼຸດໂຕນກັນລະຫວ່າງເພດຍິງ-ເພດຊາຍ, ລະຫວ່າງຊົນເຜົ່າ, ລະຫວ່າງເມືອງທຸກ ແລະ 
ເມືອງທີ່ບໍ່ທຸກ, ໃນຊັ້ນ ແລະ ສາຍການສຶກສາລະດັບຕ່າງໆກໍຍັງມີຫຼາຍ. ບັນຫາຕ່າງໆທີ່ກ່າວມານັ້ນ 
ເກີດມາຈາກຫຼາຍປັດໃຈເຊັ່ນ: ການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງປະຊາຊົນຢູ່ກະແຈກກະຈາຍ ແລະ 
ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ເສັ້ນທາງສັນຈອນທຸລະກັນດານ, ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມສໍາຄັນຂອງການ 
ສຶກສາຍັງບໍ່ສູງ, ຄວາມທຸກຈົນຂາດເຂີນ, ຄ່ານິຍົມ, ຮີດຄອງປະເພນີ, ທັດສະນະຄະຕິຂອງບາງເຜົ່າ 
ແລະ ສັງຄົມຕໍ່ເພດຍິງ ແລະ ຄົນພິການຍັງຖ່ວງດຶງການສຶກສາ ຂອງເຂົາເຈົ້າ, ລະບົບການ 
ສຶກສາເອງກໍຍັງບໍ່ທັນສາມາດສະໜອງການບໍລິການ ການສຶກສາທີ່ເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍ ແລະ 
ເປັນທີ່ໜ້າຈັບໃຈສໍາລັບຜູ້ຮຽນ, ຄຸນນະພາບການສຶກສາຍັງຕໍ່າ, ບ່ໍທັນຕອບສະໜອງຕາມຈຸດພິເສດ 
ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຮຽນປະເພດຕ່າງໆຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ຂາດເຂີນຊັບພະຍາກອນທີ່ຈໍາເປັນ, 
ຄູຍັງຂາດປະສົບການໂດຍສະເພາະວຽກງານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ. ສະນັ້ນ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ 
ບຸກຄະລາກອນການສຶກສາ, ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຄູສອນໃນສະຖາບັນການສຶກສາມີຄວາມຮູ້ຄວາມ 
ສາມາດດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບວຽກງານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ເກີດມີການປ່ຽນແປງ
ທາງດ້ານ ແນວຄວາມຄິດ ໂດຍການເຊື່ອມຊືມໄປເທື່ອລະນ້ອຍ ສັງຄົມສາມາດຍອມຮັບ ແລະ 
ກາຍເປັນວັດທະນະທໍາອັນໜຶ່ງທີ່ຍືນຍົງ ແລະ ສັງຄົມສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້. ກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາ ໂດຍການຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆໄດ້ຈັດການອົບຮົມການສຶກສາ 
ຮຽນຮ່ວມໃຫ້ຜູ ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ຄູ-ອາຈານສອນໃນສະຖາບັນການສຶກສາ
ຕ່າງໆເປັນຕົ້ນ: ໃນສົກຮຽນ 2012-2013 ຄູ-ອາຈານ ສອນໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ  8 ແຫ່ງ 
ໃນ ສປປ ລາວ ຈໍານວນ 961 ຄົນ ໄດ້ຮັບການອົບຮົມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້
ມີການປ່ຽນແປງຢູ່ໃນການເຄື່ອນໄຫວສິດສອນ ແລະ ຮໍ່າຮຽນຢູ່ໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ. ອາທິດໜຶ່ງ 
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ການສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ: ວິທີສິດສອນ

ນັກຮຽນຄູແຕ່ລະ  ຊັ້ນຮຽນຈະຕ້ອງໄດ້ຮຽນສອງຊົ່ວໂມງກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແລະ 
ນັກຮຽນປີສຸດທ້າຍມີໂອກາດໄດ້ໄປທັດສະນະສຶກສາຕາມສະຖານສຶກສາເບ່ິງສູນສີມືແຮງງານຄົນ
ພິການ ສີເກີດ ແລະ ໂຮງຮຽນໂສຕະສຶກສາ. ໃນສົກຮຽນ 2013-2014, ຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ, 
ຄູສອນ, ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ແລະ ພໍ່ແມ່ເດັກພິການຈຳນວນໜຶ່ງໃນເມືອງ 
ໄຊບົວທອງ, ແຂວງຄໍາມ່ວນ ແລະ 6 ເມືອງຂອງແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ: ເມືອງເຊໂປນ, 
ເມືອງວິລະບູລີ, ເມືອງພິນ, ເມືອງພະລານໄຊ, ເມືອງອຸທຸມພອນ ແລະ ເມືອງອາດສະພອນ 
ໄດ້ຮັບການອົບຮົມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ. ການອົບຮົມແມ່ນແນໃສ່ການປ່ຽນແປງແນວຄວາມຄິດທີ່
ສາມາດຍອມຮັບໄດ້ໃນຄວາມແຕກຕ່າງທ່ີຫຼາກຫຼາຍຂອງຜູ້ເຂ້ົາຮຽນ ແລະ ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມ  

ທ່ີເປັນການຮຽນຮ່ວມ, ເປັນເພ່ືອນມິດໃນການຮຽນຮູ້ ແລະ ການຊອກຫາເດັກແຕ່ລະປະເພດທ່ີ 
ດ້ອຍໂອກາດ ມາເຂ້ົາຮຽນ. ນອກຈາກນ້ີ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 
ຍັງໄດ້ສ້າງຕ້ັງຄະນະເຄືອຂ່າຍ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ໃນກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 
ເຊ່ິງປະກອບໄປດ້ວຍຕົວແທນບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ 
ແລະ ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ. ຄະນະເຄືອຂ່າຍດ່ັງກ່າວໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ
ວຽກງານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ອັນເຮັດໃຫ້ເກີດມີການ ປ່ຽນແປງໃນແຜນພັດທະນາການສຶກສາ 
1 ປີ, 3 ປີ ແລະ 5 ປີ ຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ ໂດຍການນໍາ ເອົາວຽກງານການສຶກສາຮຽນຮ່ວ
ມເຂ້ົາໃນແຜນງົບປະມານ.

ຮູບ: ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃຫ້ຄູສອນວັນທີ 2-6 ມິຖຸນາ 2014 
ທ່ີ ເມືອງໄຊບົວທອງ, ແຂວງຄໍາມ່ວນ
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ປື້ມຄູ່ມືໂຄສະນາ ເຫຼັ້ມທີ     5

ຕົວຢ່າງຈາກປະເທດມາເລເຊຍ
ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມເພື່ອສົ່ງເສີມຄູໃນການສ້າງຊັບພະຍາກອນ 7 ແລະ 
ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ໃນຫ້ອງຮຽນ7  

    ຢູ່ພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດມະເລເຊຍເມ່ືອບ່ໍດົນມານ້ີ, ໂຄງການທ່ີປຶກສາໄດ້ຊວ່ຍສະໜັັບສະໜູນ    
ຄູປະຖົມໃນການສ້າງຊັບພະຍາກອນຮັບໃຊ້ໃນຫ້ອງຮຽນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເອງ, ເປັນຂະບວນ 
ການທີ່ເພີ່ມເຕີມໃຫ້ແກ່ການປ່ຽນແປງຂອງຫຼັກສູດໃນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້. ວິທີການໜຶ່ງໃນການສົ່ງ 
ເສີມຂະບວນການດ່ັງກ່າວນ້ີ ແມ່ນການຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມທ່ີເປັນປົກກະຕິ ເຊ່ິງເຮັດໃຫ້ຄູໃນ
ທ້ອງຖ່ິນສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃນການສ້າງຊັບພະຍາກອນຮັບໃຊ້ໃນຫ້ອງຮຽນ. ຊັບພະຍາກອນ 
ທ່ີເປັນມິດກັບຜູ້ຮຽນປະກອບມີ: ຕຸກກະຕາ, ປ້ືມປະດິດສ້າງ, ໜ້າກາກ, ຊຸດເຄ່ືອງນຸ່ງ, ເກມ, ບົດເພງ 
ແລະ ດົນຕີ. ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຍັງໄດ້ເນ້ັນໜັກໃສ່ການສ້າງຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມໝ້ັນໃຈ
ໃຫ້ແກ່ຄູໃນການຊອກຫາແລະສ້າງຊັບພະຍາກອນຂອງພວກເຂົາເອງທ່ີພົວພັນກັບຫັຼກສູດ. ວິທີການ
ດ່ັງກ່າວເປັນວິທີທ່ີມີປະສິດທິຜົນໃນການສ່ົງເສີມແນວຄິດທ່ີສ້າງສັນຂອງຄູ, ການຮ່ວມມື ແລະ ການ
ແລກປ່ຽນຄຳເຫັນໃນການສ້າງແລະນຳໃຊ້ອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນທ່ີເຂ້ົາກັບສະພາບເງ່ືອນໄຂ 
ຂອງທ້ອງຖ່ິນ. ເຖິງວ່າກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ    ມີແຕ່ຄູປະຖົມເຂ້ົາຮ່ວມເປັນສ່ວນໃຫຍ່ກໍຕາມ, ແຕ່ກໍ
ມີພະນັກງານຂອງສຶກສາເມືອງທ່ີເຮັດໜ້າທ່ີຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນ, ຕະຫຼອດຮອດພ່ໍແມ່ນັກຮຽນເຂ້ົາຮ່ວມ 
ເພ່ີມຂ້ຶນນຳເທ່ືອລະໜ້ອຍ. ມັນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງ   ໃນການພັດທະນາການຈັດກອງປະຊຸມຝຶກ
ອົບຮົມໃນຕ່ໍໜ້າ ເພ່ືອໃຫ້ຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ ແລະ ນັກຮຽນຄູໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມນຳ. 

   ໃນການມີຄຳເຫັນຕໍ ່ຂະບວນການ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ
ດັ ່ງກ່າວນ ັ ້ນ, ພະນັກງານສຶກສາເມ ືອງຜ ູ ້ໜ ຶ ່ງຈາກ ຊາຣາວ ັກ, ປະເທດມາເລເຊຍ 
ໄດ້ອະທິບາຍວ່າ: “ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມແມ່ນດີຫຼາຍ ແລະ ບັນດາຄູສອນກໍມັກຄືແນວນ້ີ…
ມີການແລກປ່ຽນບົດຮຽນນຳກັນ. ຢູ່ໃນເມືອງຂອງພວກຂ້າພະເຈ້ົາ ມີກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມໜ່ຶງທ່ີມີ 
ໂຮງຮຽນ 15 ແຫ່ງໄດ້ພົບປະກັນ ແລະ ຮຽນຮູ້ນະວັດຕະກຳໃໝ່ຢູ່ຫຼາຍຢ່າງໃນການສິດສອນ 
ແລະ ສ້າງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ອຸປະກອນການສອນຕ່າງໆ. ຖ້າຫາກທ່ານເຂ້ົາຮ່ວມກອງປະ
ຊຸມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບວິທີສິດສອນຢູ່ໃສກໍຕາມສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ ກ່ຽວກັບການແຕ່ງບົດສອນ ແລະ 
ກະໝົດເທ່ົານ້ັນ. ແຕ່ເມ່ືອມາເຂ້ົາຮ່ວມກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຄືແນວນ້ີ, ຄືຫວ່າງບ່ໍດົນມານ້ີ ຢູ່ເມືອງ 
ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເປັນການປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ເຫັນຕົວຈິງ ແລະ ກໍບ່ໍແມ່ນພຽງແຕ່ເວ້ົາ, ຟັງ 
ແລະ ນ່ັງເທ່ົານ້ັນ, ແຕ່ຍັງເປັນການຮຽນຮູ້ວິທີປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນກັບໂຮງຮຽນ 
ອ່ືນໆຕ່ືມອີກ”.

7 ປັບດັດມາຈາກ - Kaplan, I. 2012, ໂຄງການພັດທະນາ ຄູພາສາອັງກິດ ຂອງປະເທດ ມາເລເຊຍ. ບົດລາຍງານ:ການປະເມີນຜົນກາງພາກ. 
ກຸງກູລາລຳເປີ, ບຣິດທິດ ຄອນຊິວ, ໜ້າ 29. 
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ການສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ: ວິທີສິດສອນ

ຂ້ໍຄວາມຂອງການສ່ົງເສີມວິທີສິດສອນ 7 
“ນັກຮຽນຄູຕ້ອງການການຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອໃຫ້ເຂ້ົາໃຈ ແລະ ນຳໃຊ້ວິທີການປະເມີນຜົນການຮຽນຂອງ
ນັກຮຽນຮຽນຮ່ວມລວມທັງຮູບແບບການປະເມີນ ເພື່ອປັບປຸງ, ປະເມີນແບບຕ່ໍເນື່ອງ ແລະ ທ່ີແທ້ຈິງ 
(ຮູບແບບວິທີການປະເມີນ ໃນເວລາຮຽນຈົບຫຼັກສູດກໍເຊັ່ນດຽວກັນ). ສະຖາບັນສ້າງຄູຕ້ອງນຳໃຊ້ວິທີ 
ການປະເມີນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນຄູໃນຮູບແບບທ່ີຄ້າຍຄືກັນນີ້ເຊັ່ນດຽວກັນ”.

   ການສ້າງຄູຕ້ອງເນ້ັນໜັກໃສ່ການປະຕິບັດຮູບແບບການປະເມີນຜົນ ເພ່ືອປັບປຸງ ແລະ ການປະເມີນຜົນ 
ທ່ີແທ້ຈິງກໍຄືການປະເມີນຜົນການຮຽນໃນເວລາຮຽນຈົບຫັຼກສູດ.

   ການປະເມີນຜົນການຮຽນ ເພື່ອປັບປຸງແມ່ນອີງໃສ່ການຖອດຖອນບົດຮຽນທາງດ້ານຄຸນ 
ນະພາບໂດຍຄຽງຄູ່ກັບການປະເມີນທາງດ້ານປະລິມານ ເຊ່່ິງເນ້ັນໜັກໃສ່ຮູບແບບຕ່າງໆຂອງຫັຼກຖານ
ການຮຽນຮູ້ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນນັບທັງຄູ ແລະ ນັກຮຽນ ເພ່ືອຕອບສະໜອງ ແລະ ດັດປັບໃຫ້ 
ແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການ8ໃນການຮຽນຮູ້.

   ຮູບແບບການປະເມີນ ເພ່ືອປັບປຸງ ແລະ ທ້າຍສົກຮຽນມີຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນຢູ່ໃນຂະບວນ 
ການປະເມີນຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ ແລະ ທ່ີແທ້ຈິງ9 ທ່ີສຳຄັນທ່ີສຸດຂອງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ10.  ໂດຍທ່ົວໄປ 
ແລ້ວຂະບວນການດ່ັງກ່າວນ້ີເອ້ີນວ່າການປະເມີນຜົນການຮຽນຮ່ວມ. 

   ການປະເມີນຜົນການຮຽນຮ່ວມ ຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງຕົວຊ້ີບອກໃນການຮຽນທ່ີນອກເໜືອໄປກວ່າສ່ິງ 
ທີ່ປະເມີນໄດ້ ໂດຍຜ່ານການທົດສອບທີ່ໄດ້ຈາກຕົວເລກ ແລະ ການໃຫ້ຄະແນນການຮຽນຂອງ 
ນັກຮຽນເທ່ົານ້ັນ. ຕົວຊ້ີບອກທາງດ້ານການຮຽນທ່ີເຕັມສ່ວນປະກອບມີ: ການເນ້ັນໜັກໃສ່ການສົນທະນາ 
ແລກປ່ຽນຄຳຄິດເຫັນເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນຂອງນັກຮຽນ (ການສົນທະນາແລກປ່ຽນຄຳຄິດເຫັນລະ
ຫວ່າງນັກຮຽນ ແລະ ຄູກໍເຊ່ັນດຽວກັນ); ດ້ານສັງຄົມ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກຢູ່ດີ-ກິນດີຂອງນັກຮຽນ; 
ຄວາມມັກຮຽນສະເພາະຂອງນັກຮຽນ (ເຊ່ັນ: ກ່ຽວກັບສາຍຕາ, ການຟັງ, ການເໜັງຕີງ) ແລະ 
ຄວາມສາມາດຂອງນັກຮຽນໃນການຈື່, ຄວາມຕັ້ງໃຈ ແລະ ການຈັດລະບຽບວິໄນຕົນເອງ. 
ໃນການປະເມີນດ່ັງກ່າວນ້ັນຄູຕ້ອງ ເປັນຜູ້ຊຳນານ ແລະ ເປັນຜູ້ສັງເກດການທ່ີສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນ. 
ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວການປະເມີນແມ່ນນຳໃຊ້ມາດຕະຖານແບບປຽບທຽບ ເພ່ືອຊອກຫາການປະພຶດຂອງ 
ນັກຮຽນໂດຍປຽບທຽບກັບນັກຮຽນຜູ້ອື່ນໆ. ຢູ່ໃນການປະເມີນການ    ຮຽນຮ່ວມແມ່ນນຳໃຊ້ມາດຕະຖານ 
ການປັບປຸງ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່ານັກຮຽນໄດ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າໄປແນວໃດໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

8 ເບ່ີງ: William, D. 2006. ການປະເມີນຜົນຂ້້ໍມູນ: ການສຸ່ມໃສ່ດ້ານສິດທິ. ການ ປະເມີນຜົນດ້ານການສຶກສາ. ເທເລີ ແລະ ຟຣານຊິດ 
11 ( 3-4), ແຕ່ໜ້າ. 283-89.11(3-4), ແລະ ໜ້າ.283-89 
9 ການປະເມີນຜົນຕົວຈິງ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັບການປະຕິບັດ. Darling-Hammond ແລະ Snyder ອະທິບາຍວ່າ, 
‘ພາຍໃຕ້ຫົວຂ້ໍ ການປະເມີນຕົວຈິງ, ພວກເຮົາໄດ້ລວບລວມເອົາ ໂອກາດຕ່າງໆ ໃນການພັດທະນາ ແລະ ການກວດສອບຄູ ການຄິດ 
ແລະ ການປະຕິບັດຕ່າງໆ ໃນສະຖານະການຕ່າງໆທີ່ເປັນປະສົບການ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ທ່ີໄດ້ລວບລວມເອົາ ຫຼື ຈຳລອງ 
ການສິດສອນຕົວຈິງ ເຊັ່ນການປະຕິບັດການສິດສອນລວມທັງແຜນການຕ່າງໆສຳລັບ ແລະ ໃນການສອງແສງເຖິງການສິດສອນ ແລະ 
ການຮຳຮຽນ ລວມໄປເຖິງ ການເຮັດກິດຈະກຳຕ່າງໆ ກັບບັນດານັກຮຽນ’. ກວດເບ່ິງ : Darling-Hammond, L. ແລະ Snyder, J. 
2000.  ການປະເມີນຜົນຕົວຈິງໃນປ້ືມຮຽນ, Elsevier, ການສິດສອນ ແລະ ການສຶກສາຂອງຄູ. (16) ໜ້າ 524.(16),  http://www.jcu.
edu/education/dshutkin/ed587/articles/Authentic_assessment.pdf (Accessed 4 April 2013.) 
10 ຄວາມສຳຄັນຂອງການປະເມີນຄວາມຕໍ່ເນືອງ ສາມາດເບ່ີງໄດ້ທ່ີ ອຸຍແນັດສະໂກ 2003 ເປີດຟາຍ ກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ:     
ອຸປະກອນທີ ່ແທດເໝາະກັບຫົວໜ້າແຜນງານ ແລະ ຜູ ້ບໍລິຫານຕ່າງໆ.ປາລີ, ອຸຍແນັດສະໂກ. ການປະເມີນຄວາມຕໍ ່ເນືອງ 
ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ແລະ ບ່ໍແມ່ນເປັນພຽງໄລຍະເວລາທ່ີກຳນົດໄວ້ຕາຍໂຕເທ່ົານ້ັນ(ເຊ່ັນ ໃນຊ່ວງການເລ່ີມຕ້ົນ, ກາງພາກ 
ຂອງ ຫືຼ ສີ້ນສຸດຂອງການຮຽນທ້າຍປີພ້ອມນຳ . 

http://www.jcu
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ປື້ມຄູ່ມືໂຄສະນາ ເຫຼັ້ມທີ     5

    ການປະເມີນການຮຽນຮ່ວມ ແມ່ນອີງໃສ່ຊຸດເຄ່ືອງມືການປະເມີນທ່ີອາດປະກອບມີ: ການສັງເກດ, 
ຜົນງານຂອງນັກຮຽນ (ເຊ່ິງປະກອບມີການແຕ້ມຮູບ, ບົດຂຽນ, ເຈ້ຍບົດຝຶກຫັດ ແລະ ອ່ືນໆ), 
ລາຍການສ່ິງທ່ີຕ້ອງກວດດ້ານ   ທັກສະ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄຸນສົມບັດ; ບົດເສັງ ແລະ ຄວາມຮູ້ຮອບຕົວ 
ແລະ ການປະເມີນຕົນເອງ ແລະ ບົດບັນທຶກ ກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕົນເອງ11. ສ່ິງສຳຄັນທ່ີຕ້ອງ 
ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການປະເມີນການຮຽນຮ່ວມແມ່ນ”ຄວາມຍືດຍຸ່ນ” ທາງດ້ານການນຳໃຊ້ເຄ່ືອງມືການປະເມີນ 
ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນສະມັດຕະພາບ (ຄວາມສາມາດ) ຂອງພວກເຂົາ. 
ການປະເມີນການຮຽນຮ່ວມແມ່ນມີຄຸນຄ່າເທ່ົາທຽມກັນກັບວິທີການປະເມີນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນຄູຢູ່
ໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ. ແນ່ນອນ, ຄວາມຕ່ໍເນ່ືອງຂອງວິທີການປະເມີນຄວນສ້າງຂ້ຶນຈາກສະຖາບັນສ້າງຄູ 
ເພ່ືອຈະໄດ້ພັດທະນາຕ່ໍໄປ ແລະ ນໍາໃຊ້ຕ່ໍໄປກັບຄູໃໝ່ເຂ້ົາໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຫ້ອງຮຽນຂອງເຂົາເຈ້ົາ. 

ຕົວຢ່າງຈາກບາຮາມາສ໌
ການປະເມີນຕົນເອງຂອງນັກຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລ12

   ສາສະດາຈານຄົນໜ່ຶງທ່ີມະຫາວິທະຍາໄລບາຮາມາສ໌ ໄດ້ພິຈາລະນາເຖິງຂະບວນການ ແລະ 
ຄຸນຄ່າຂອງການເຮັດວຽກກັບນັກຮຽນໃນການປະເມີນຕົນເອງຂອງເຂົາເຈ້ົາ ແລະ ໄດ້ເວ້ົາວ່າ: 

  “ເພ່ືອຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການປະເມີນຕົນເອງ, ນັກຮຽນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຕ້ອງນ່ັງເປັນຄູ່ເພ່ືອສົນທະນາກັນ 
ກ່ຽວກັບມາດຕະຖານ  ແລະ/ຫືຼ ເງ່ືອນໄຂທ່ີພວກເຂົາຕ້ອງນຳໃຊ້ ເພ່ືອຕັດສິນບັນດາກິດຈະກຳ ຫືຼ 
ການປະພຶດ. ກິດຈະກຳດ່ັງກ່າວນ້ີ ອາດປະຕິບັດໄດ້ໃນທຸກໆວິຊາຮຽນ, ເລ່ີມຈາກວິຊາສິລະປະການ 
ຟ້ອນໄປຈົນຮອດວິຊາເລກ. ຂ້າພະເຈ້ົາເອົາຄູ່ມືກ່ຽວກັບສ່ິງທ່ີສາມາດຮັບໄດ້ແລະຮັບບ່ໍໄດ້ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ. 
ຂ້າພະເຈ້ົາອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້, ຊຸກຍູ້ ແລະ ແນະນຳນັກຮຽນ ແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍຊ້ີນຳ ຫືຼ ອອກຄຳສ່ັງ. 
...ນັກຮຽນພົບປະກັບນັກທ່ອງທ່ຽວຢູ່ຕະຫຼອດ ແລະ ເພາະສະນ້ັນພວກເຂົາເປັນຂົວຕ່ໍ. ພວກເຂົາ 
ຖາມຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບຂະບວນການປະເມີນ ແລະ ພວກຂ້າພະເຈ້ົາກໍຈັດກຸ່ມ 
ສົນທະນາກັນ. ຜ່ານການການສົນທະນາກັນ, ຂ້າພະເຈ້ົາປະກອບຂ້ໍມູນເພ່ີມເຕີມ ແລະ ພວກຂ້າພະເຈ້ົາ 
ກໍສ້າງສິ່ງແວດລ້ອມຮຽນຮ່ວມທີ່ນັກຮຽນທຸກຄົນຮູ້ສຶກຮັກ, ເຄົາລົບ ແລະ ຍອມຮັບ. ຂ້າພະເຈົ້າ 
ສະແດງບົດບາດເປັນຕົວແບບ, ນຳໃຊ້ການເລ່ີມຕ້ົນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ເພ່ືອສ້າງວິທີຮຽນແບບຫ້າວຫັນ. 
ວິທີດ່ັງກ່າວນ້ີ ນັກຮຽນເລ່ີມພໍໃຈກັບການແລກປ່ຽນປະສົບການ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາເຊ່ິງເປັນຫົວ
ໃຈຫັຼກຂອງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ.

  ເມ່ືອພວກເຂົາເຫັນດີກ່ຽວກັບມາດຕະຖານ/ມາດຕະການການປະເມີນແລ້ວ, ນັກຮຽນແຕ່ລະຄູ່ 
ໄປຫາຄູ່ອ່ືນ ແລະ ເຮັດຫຼາຍໆເທ່ືອຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກຈົນກວ່າຈະມີການຕົກລົງເຫັນດີນຳກັນກ່ຽວກັບ
ມາດຕະຖານ/ມາດຕະການດ່ັງກ່າວພາຍໃນຫ້ອງ. ແລ້ວຈ່ິງນຳໃຊ້ມາດຕະຖານ/ມາດຕະການເຫ່ົຼານ້ີ 
ເພື່ອປະເມີນພຶດຕິກຳ. ກ່ອນຈະນຳໃຊ້ນັກຮຽນຕ້ອງຮ່ວມສົນທະນາກັນ, ລໍຖ້າຜຽນໃນການເວົ້າ, 
ຕ້ັງໃຈຟັງຜູ້ອ່ືນໆ ຢ່າງຫ້າວຫັນ ແລະ ວິຈານເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນນຳກັນ. 
ການສັງເກດໃນຫ້ອງຮຽນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ວິທີການສັງເກດແບບບໍ່ມີການບັນທຶກ ແລະ 
ການມີສ່ວນຮ່ວມເປັນມາດຕະຖານໜຶ່ງ. ການປະເມີນຕົນເອງແບບນີ້ສາມາດເຮັດໄດ້ໃນເດີ່ນເຫຼັ້ນ, 
ຫ້ອງທົດລອງ, ສະຖານທີ່ສາທາລະນະ ແລະ ອື່ນໆ.

11 UNESCO. 2004.ການຮວບຮວມເອົາຄວາມຫຼາກຫຼາຍ: ຊຸດເຄ່ືອງມືໃນການສ້າງສິ່ງແວດລ້ອມຂອງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ, ສິ່ງແວດລ້ອມ 
ການຮຽນແບບເປັນມີດ - ປື້ມຫົວທີ 5 – ການຄວບຄຸມຫ້ອງຮຽນຂອງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມແບບເປັນມິດກັບຜູ້ຮຽນ .ບາງກອກ, ອົງການ 
ອຸຍແນັດສະໂກ, ໜ້າທີ 41. 
12 ປັບດັດມາຈາກ: McDonald, B. 2006. ‘ການປະເມີນຕົນເອງ, ເດີ ບາຫາມາ (Bahamas’). EENET Newsletter. (10). 
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ການສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ: ວິທີສິດສອນ

    ນັກຮຽນຂຽນຟອມຢູ່ທາງໜ້າຂອງວຽກທ່ີໄດ້ຮັບມອບໝາຍ ເຊ່ິງເປັນບ່ອນທ່ີພວກເຂົາຂີດ 
ໝາຍບ່ອນທ່ີຕົນເອງໄດ້ມີການປັບປຸງ. ຫັຼງຈາກທ່ີໄດ້ມອບໃຫ້ໃນແຕ່ລະວຽກພວກເຂົາເຈ້ົາ ກໍຄ້ົນຄວ້າ 
ນຳກັນກ່ຽວກັບຄວາມຜິດຂອງພວກຕົນດ້ວຍຄວາມຄວາມສະໝັກໃຈ ແລະ ຄ້ົນຄວ້າຫາວິທີປ້ອງກັນ
ບ່ໍໃຫ້ເກີດຂ້ຶນອີກ. ສ່ິງດ່ັງກ່າວນ້ີໄດ້ເປັນການປູພ້ືນຖານໃຫ້ແກ່ການປັບປຸງມາດຕະຖານຕ່າງໆ.

   ນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນຮູ້ສຶກມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕັດສິນໃຈຜ່ານການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນໃນ 
ຂະບວນການປະເມີນ. ພວກເຂົາຮູ້ວ່າຄວາມຄິດເຫັນຂອງພວກເຂົາໄດ້ຖືກນຳໄປພິຈາລະນາຢ່າງຈິງຈັງ. 
ການຕັດສິນບັນຫາຮ່ວມກັນ ໄດ້ສ່ົງເສີມຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຄວາມເປັນເຈົ້າການຮ່ວມກັນ; 
ທັງສອງຢ່າງນ້ີມີຄວາມສຳຄັນຕ່ໍການຮຽນຮ່ວມ. ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ເຊ່ິງໄດ້ກາຍເປັນສ່ິງໜ່ຶງຂອງການ 
ທ່ອງທ່ຽວທ່ີຫີຼກລ້ຽງບ່ໍໄດ້ຢູ່ ບາຮາມາສ໌ - ແມ່ນມີຊ່ືສຽງແທນທ່ີຈະເປັນການຍອມຮັບ.

        ນັກຮຽນພິການທາງດ້ານສາຍຕາ ແລະ ຫູ ຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນໄດ້ມີໂອກາດເຂ້ົາຮ່ວມນຳໝູ່ ເຊ່ິງ 
ໝູ່ກໍໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນພວກເຂົາ, ຕົວຢ່າງການບັນທຶກ (ອັດສຽງ) ຂ້ໍມູນ. ນັກຮຽນຜູ້ທ່ີເຂ້ົາໃຈ
ຊ້າກໍມີໂອກາດໄປນຳທັນຜູ້ອ່ືນໆ. ສ່ິງແວດລ້ອມທ່ີອຳນວຍນ້ີມີຄວາມໝາຍວ່າ ບ່ໍມີນັກຮຽນຄົນໃດໄດ້
ຖືກໃສ່ຮ້າຍປາຍສີວ່າ “ເປັນຄົນແຕກຕ່າງຈາກຜູ້ອື່ນ”. “ກົດລະບຽບພື້ນຖານ” ໃນການສື່ສານຂອງ 
ພວກຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຢຸດຕິນັກຮຽນຜູ້ທ່ີມັກປາກ, ມັກລົມກັນ ຈາກນັກຮຽນຜູ້ທີມີຄວາມອົດກ້ັນມິດງຽບ 
ກວ່າໝູ່ ແລະ ຂ້າພະເຈ້ົາກໍພ້ອມທ່ີຈະໃຫ້ ຄຳແນະນຳ ຫືຼ ແຊກແຊງຖ້າມີຄວາມຈຳເປັນ. 

        ນັກຮຽນທ່ີມາຈາກພ້ືນຖານຂ້ອນຂ້າງທຸກຍາກມີຄວາມຮູ້ສຶກສາ ອົບອຸ່ນເທ່ົາກັນກັບຄົນອ່ືນທ່ີຢູ່ໃນຫ້ອງ 
ຮຽນ, ແທນທ່ີຈະຮູ້ສຶກແບບຖືກລັງກຽດເໝືອນຢູ່ໃນຊຸມຊົນ. ການເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບນັກຮຽນຜູ້ 
ອ່ືນໃນການຄ້ົນຄວ້າໜ່ຶງຕ່ໍໜ່ຶງ ກໍສາມາດຊ່ວຍນັກຮຽນຜູ້ທ່ີມີບັນຫາທາງດ້ານ  ການປະພຶດໄດ້ເຊ່ັນກັນ 
ໃນການຮຽນຮູ້ປະສົບການ ແລະ ພຶດຕິກຳທ່ີສາມາດຍອມຮັບໄດ້ຫຼາຍຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ. ການນຳໃຊ້ວິທີ 
ການແບບຮ່ວມມືເຫ່ົຼານ້ີ ເຮັດໃຫ້ສະດວກສະບາຍ ແລະ ໄວກວ່າສຳລັບຂ້າພະເຈ້ົາໃນການກຳນົດ 
ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມເປັນພິການ, ຄວາມຮູ້ສຶກຖືກກົດດັນ ຫືຼ ເງ່ືອນໄຂທ່ີມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ໃນ 
ຫ້ອງຮຽນ.

      ການປະເມີນຕົນເອງໄດ້ສົ່ງເສີມການສ່ອງແສງຄືນ, ການພິຈາລະນາຕົວເອງ, ແນວຄິດທີ ່
ສ້າງສັນ ແລະ ແນວຄິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ນັກຮຽນຂອງຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງເຈລະຈາກັນ ເພື່ອຫາຈຸດ 
ທີ່ສາມາດຕົກລົງເຫັນດີຮ່ວມກັນໄດ້. ຂະບວນການໄດ້ຊ່ວຍນັກຮຽນ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສາມາດໜ້ອຍ 
ກວ່າໝູ່ໄດ້ມີໂອກາດປະກອບສ່ວນເຮັດກິດຈະກຳນຳໝູ່ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນທຳມະດາ
ຜ່ານມາ. ກຸ່ມທີ່ຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງໄດ້ຮັບການປອບໃຈຢູ່ໃນກຸ່ມທີ່ເນັ້ນການມີປະຕິສຳພັນ ແລະ 
ການຕົກລົງເຫັນດີຮ່ວມກັນ. ນັກຮຽນມັກຈະຖາມກ່ຽວກັບການແຍກກັນຮຽນ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້
ທັບມ້າງຮູບແບບກົນຈັກຕາຍຕົວການຈຳແນກ ແລະ ໄດ້ສົ່ງເສີມລະບົບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ 
ເຊິ່ງໝົດທຸກຄົນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ”.

ຂ້ໍຄວາມຂອງການສ່ົງເສີມວິທີສິດສອນ 8
“ນັກຮຽນຄູຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ເພື່ອພິຈາລະນາເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກຮຽນ 

ແຕ່ລະຄົນໂດຍຜ່ານການສ້າງແຜນການຮຽນຮູ້ຂອງແຕ່ລະຄົນ, ແຕ່ໃນເວລາດຽວກັນນັ້ນກໍຕ້ອງຮູ້
ລະບົບອຸປະສັກທີ່ມີຕໍ່ການຮຽນຮ່ວມ”.
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ປື້ມຄູ່ມືໂຄສະນາ ເຫຼັ້ມທີ     5

    ສ່ິງທ່ີພົວພັນກັບການປະເມີນຜົນຜ່ານມາ  ແມ່ນຄູສອນມີຄວາມຕ້ອງການພັດທະນາແຜນການຮຽນຮູ້ 
ຂອງຕົນ,    ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນກໍຕ້ອງຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈການເຄື່ອນໄຫວຂອງກຸ່ມຢູ່ໃນແວດລ້ອມຂອງ 
ການຮຽນຮູ ້ນັ ້ນໆ  ກໍຄືອຸປະສັກ  ທີ ່ມີຕໍ ່ການຮຽນຮ່ວມ.  ເພາະສະນັ ້ນ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ 
ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມບໍ່ແມ່ນຂຶ້ນກັບຜູ້ຮຽນ.

   ແຜນການຮຽນຮູ້ຂອງແຕ່ລະຄົນ ຕ້ອງມີຄວາມດຸ່ນດ່ຽງກັບວິທີການ ເພ່ືອໃຫ້ເຂ້ົາໃຈເຖິງການເຄ່ືອນໄຫວ
ຂອງກຸ່ມນັກຮຽນພາຍໃນໂຮງຮຽນແລະຫ້ອງຮຽນ (ເຊ່ັນ: ນັກຮຽນມີການປະຕິສຳພັນກັນແນວໃດ) ເພ່ືອ 
ສ່ົງເສີມການຮຽນຮ່ວມທ່ີດີທ່ີສຸດພາຍໃນຫ້ອງ ແລະ ພາຍໃນໂຮງຮຽນ. ນອກຈາກນ້ັນ, ສ່ິງສຳຄັນສຳລັບຄູ 
ແມ່ນການຮັກສາຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບລະບົບອຸປະສັກທ່ີມີຕ່ໍການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ (ລາຍລະອຽດໃຫ້ເບ່ິງຢູ່‘
ສ່ິງທ້າທາຍທີ 1’) ໄປຄຽງຄູ່ກັບວິທີການທ່ີມີຕ່ໍນັກຮຽນ  ເປັນລາຍບຸກຄົນ, ການເອົາໃຈໃສ່ແບບຄັບແຄບ 
ຕ່ໍນັກຮຽນເປັນລາຍບຸກຄົນ ເປັນການສ່ຽງຕ່ໍການກຳນົດພວກເຂົາເອງ ແທນທ່ີຈະແມ່ນລະບົບ ເຊ່ິງເປັນ
ແຫ່ຼງທ່ີມາຂອງອຸປະສັກທ່ີມີຕ່ໍການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ. ເປັນຄວາມເຂ້ົາໃຈທ່ີສະຫັຼບຊັບຊ້ອນຂອງແຕ່ລະ 
ຄົນຢູ່ພາຍໃນລະບົບທ່ີເຫັນວ່າມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງ ໃນການບັນລຸເປ້ົາໝາຍການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ. 
ແຕ່ລະວິທີການສອນ ແມ່ນບ່ໍຂ້ຶນກັບການແບ່ງແຍກນັກຮຽນ, ແຕ່ມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບສ່ວນບຸກຄົນໃນການ
ແລກປ່ຽນປະສົບການໃນການຮຽນຮູ້ ແລະ ວິທີການທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທີ່ໃຫ້ຄວາມເທົ່າທຽມກັນໃນ
ການຮຽນຂອງກຸ່ມນັກຮຽນ ແລະ ນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນ13.

ບັນຫາທ້າທາຍ 3 
ການປະຕິບັດຕົວຈິງ, ການສ່ອງແສງຄືນ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນ
ການວິເຄາະສະພາບການ
ການຄຸ້ມຄອງດູແລ ແລະ ການຊ່ວຍເຫືຼອທ່ີບ່ໍເຕັມເມັດເຕັມໜ່ວຍ
   ຖ້າຫາກວ່າ ນັກຮຽນຄູບ່ໍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ ໂດຍ
ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນທີ່ມີລັກສະນະສ້າງສັນ ຈະເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນຄູບໍ່ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງໃນການປະຕິບັດ 
ການຮຽນ-ການສອນໂດຍເອົານັກຮຽນເປັນໃຈກາງກ່ອນຈະເຂ້ົາສູ່ອາຊີບຄູ.

   ຖ້າວ່າ ນັກຮຽນຄູຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບຄຳຄິດຄຳເຫັນຈາກຄູສອນໃນດ້ານລົບ ຈະເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນຄູເສຍ 
ຄວາມຕ້ັງໃຈ. ເມ່ືອບ່ໍມີການຊຸກຍູ້ທ່ີເໝາະສົມ ແລະ ການໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນທ່ີສ້າງສັນ ເພ່ືອໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາມີການ 
ປ່ຽນແປງນັກຮຽນຄູ ກໍອາດຈະບ່ໍພັດທະນາຕົນເອງທາງດ້ານການສະທ້ອນຄືນແບບວິເຄາະວິຈານ ຫືຼ  
ເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງໃນພຶດຕິກຳຂອງເຂົາເຈ້ົາ.

13 ບລານໂກ. ອ່າຣ. 2009. ຂອບເຂດວຽກງານ ດ້ານແນວຄວາມຄິດ ຂອງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ. ໃນອາຊີໂດ, ຊີ. ອ່າມາດຽວ, ເອັມ.ແລະ 
ໂອເພີດຕີ ອ່າຣ(ອີດີເອັດ). ການກຳນົດ ວາລະການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ເຊີ່ງມີປະມານ 48 ວາລະ  ໃນກອງປະຊຸມສາກົນກ່ຽວກັບການສຶກສາ, 
ຈີນີວາ,  ອຸຍແນັດສະໂກ ໄອບີອີ. 
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ການສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ: ວິທີສິດສອນ

   ນັກຮຽນຄູຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບຄໍາປຶກສາ ແລະ ການຊ່ວຍເຫືຼອທ່ີບ່ໍເຕັມເມັດເຕັມໜ່ວຍອາດຈະບ່ໍມີທັກສະ 
ແລະ ຄວາມໝ້ັນໃຈໃນການປະເຊີນໜ້າກັບສ່ິງທ້າທາຍຂອງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ 
ຫ້ອງຮຽນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນໃນເມ່ືອເຂົາເຈ້ົາກາຍເປັນຄູສອນ. 

ນັກຮຽນຄູ ແລະ ຄູສອນຢູ່ສະຖາບັນສ້າງຄູຂາດການລົງຝຶກປະສົບການສອນຕົວຈິງ

   ການສ້າງຄູທ່ີເນ້ັນໜັກໃສ່ແຕ່ພາກທິດສະດີຫຼາຍເກີນໄປ  ແລະ  ການປະຕິບັດຕົວຈິງທ່ີບ່ໍພຽງພໍ  
ຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາ  ປະເຊີນໜ້າກັບສ່ິງທ້າທາຍຕ່າງໆ ໃນເວລາສິດສອນຕົວຈິງ. ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນ, ຫັຼກ
ສູດການສ້າງຄູຈຳນວນໜ່ຶງພັດວາງແຜນໃສ່ການຝຶກປະສົບການໜ້ອຍທ່ີສຸດ. ການຂາດປະສົບການໃນ
ການສອນຕົວຈິງທ່ີບ່ໍພຽງພໍຈ ະສ່ົງຜົນກະທົບໃຫ້ນັກຮຽນຄູບ່ໍສາມາດເຊ່ືອມໂຍງພາກທິດສະດີກັບຕົວຈິງ
ໄດ້ ໃນເມ່ືອພວກເຂົາກາຍເປັນຄູສອນໃນຫ້ອງຮຽນ.

   ສິ່ງທີ່ກ່າວມານີ້ ກໍເປັນບັນຫາເຊັ່ນດຽວກັນໃນ ເມື່ອຄູສອນຢູ່ສະຖາບັນສ້າງຄູຫາກຂາດ 
ປະສົບການສອນຕົວຈິງຢູ່ໂຮງຮຽນ.ຄູສອນຢູ່ສະຖາບັນສ້າງຄູຜູ້ທ່ີມີປະສົບການໜ້ອຍໃນການເຮັດ 
ວຽກກັບຄູສອນຢູ່ໂຮງຮຽນຈະຂາດຄວາມເຂ້ົາໃຈຕ່ໍຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນຂອງການສິດສອນເດັກ 
ແລະ ຊາວໜູ່ມໃນຕົວຈິງ ແລະ ຈະຂາດຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການຕອບຮັບຂອງໂຮງຮຽນໃນຊຸຸມຊົນ. 
ຄູສອນດ່ັງກ່າວ ກໍອາດຈະບ່ໍສາມາດເຂ້ົາເຖິງສະພາບຄວາມເປັນຈິງ, ສ່ິງທ້າທາຍ ແລະ ການປະຕິບັດ 
ຕົວຈິງຂອງການຮຽນໃນປັດຈຸບັນ. ມີບາງກໍລະນີ, ຄູສອນຢູ່ສະຖາບັນສ້າງຄູບ່ໍເຄີຍມີປະສົບການໃນການສິດສອນ 
ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນຫືຼ ມີປະຫວັດຂາດປະສົບການໃນການສອນຕົວຈິງໃນເວລາທ່ີເຂົາຮຽນເປັນຄູ. ຖ້າຄູສອນ
ຢູ່ສະຖາບັນສ້າງຄູບ່ໍສາມາດຖອດຖອນບົດຮຽນໃນການສອນຕົວຈິງ/ເຮັດວຽກຕົວຈິງກັບໂຮງຮຽນ, 
ຄູດ່ັງກ່າວນ້ີ ອາດຈະສາມາດແກ້ໄຂພາກປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງນັກຮຽນຄູໄດ້ໜ້ອຍທ່ີສຸດ. ນອກນ້ັນ, ຄູສອນ 
ຢູ່ສະຖາບັນສ້າງຄູຜູ້ທີ່ຂາດການຕິດພັນດ້ານການຮຽນ-ການສອນໃນໂຮງຮຽນ ອາດມີຄວາມຫຍຸ້ງ 
ຍາກໃນການຊ່ວຍເຫືຼອນັກຮຽນຄູເພ່ືອໃຫ້ພາກທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງເຊ່ືອມຈອດກັນ.

ຄຳຖາມທ່ີທ່ານສາມາດຖາມ ເພ່ືອຊ່ວຍທ່ານໃນການວິເຄາະສະຖານະການຢູ່ໃນສະພາວະຄວາມ 
ເປັນຈິງຂອງທ່ານເອງກ່ອນປະຕິບັດການໂຄສະນາສ່ົງເສີມ

•   ເວລາໃນການຝຶກຫັດສອນ ແລະ ການໃຫ້ຊ່ວຍເຫືຼອ (ສຳລັບນັກຮຽນຄູ) ໃນຫັຼກສູດສ້າງຄູ 
ແມ່ນມີພຽງພໍບໍ?

•   ຄູສອນຢູ່ສະຖາບັນສ້າງຄູ ໄດ້ມີປະສົບການຜ່ານມາໃນການສອນຕົວຈິງໃນໂຮງຮຽນ ແລະ/ຫືຼ 
ເຮັດວຽກກັບໂຮງຮຽນໃນຊຸມຊົນບໍ?

•   ສະຖາບັນສ້າງຄູຂອງທ່ານໄດ້ສະເໜີໃຫ້ມີການຊ່ວຍເຫືຼອ, ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ແລະ ການຖອດຖອນ 
ບົດຮຽນໃຫ້ ນັກຮຽນຄູຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງໃນເວລາເຂົາຮຽນຢູ່ສະຖາບັນສ້າງຄູ ແລະ ລົງຝຶກຫັດສອນ-
ໂດຍມີການວາງແຜນລະອຽດ ແລະ ມີງົບປະມານບໍ?

•   ນັກຮຽນຄູໄດ້ຮັບການສິດສອນຈາກຄູໃນການນຳໃຊ້ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນບໍ? 
(ເຊ່ັນ: ໂດຍຜ່ານການເຮັດວຽກກັບຄູຜູ້ອ່ືນໆ, ຜູ້ສອນຊ່ວຍ ແລະ ພ່ໍແມ່ນັກຮຽນ)

•   ນັກຮຽນຄູມີຄວາມຕ້ອງການເວລາພຽງພໍໃນການລົງຝຶກຫັດສອນບໍ?
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•   ນັກຮຽນຄູຕ້ອງການ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນສ່ອງແສງຄືນຈາກຕົວຈິງ ແລະ 
ຈາກການວິໄຈພາກປະຕິບັດບໍ?

•   ມີການປະສານງານ ແລະ ການຮ່ວມມືທີ່ດີລະຫວ່າງສະຖາບັນສ້າງຄູ ແລະ ໂຮງຮຽນທີ່ 
ນັກຮຽນຈະລົງຝຶກຫັດສອນ (ໂຮງຮຽນເຈົ້າພາບ) ໃນການສະໜັບສະໜູນນັກຮຽນຄູໃຫ້ໄດ້ຮຽນ
ຮູ້ປະສົບການໃນການສອນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມຢ່າງພຽງພໍບໍ? 

ເປ້ົາໝາຍຂອງການໂຄສະນາສ່ົງເສີມ
ຂ້ໍຄວາມຂອງການສ່ົງເສີມວິທີສິດສອນ 9

“ ນັກຮຽນຄູຕ້ອງການໂອກາດລົງເອົາປະສົບການໃນການຝຶກຫັດສອນຕົວຈິງຢ່າງເປັນໄລຍະປົກ 
ກະຕິເຊິ່ງເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງຫຼັກສູດການສ້າງຄູຂອງພວກເຂົາ”.

   ການລົງຝຶກຫັດສອນຕົວຈິງໃນສະພາວະຄວາມເປັນຈິງຂອງການສ້າງຄູກ່ອນໄປປະຈຳການ ແມ່ນ 
ມີຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນຫຼາຍໃນການກະກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນຄູສຳລັບອາຊີບຄູຂອງ 
ພວກເຂົາໃນອານາຄົດ. ປົກກະຕິແລ້ວ ໃນໄລຍະລົງຝຶກຫັດສອນແມ່ນອະນຸຍາດໃຫ້ນັກຮຽນຄູເຊ່ືອມຈອດກັນ 
ລະຫວ່າງພາກທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ສ້າງທັກສະການສິດສອນຂອງພວກເຂົາ ໃນ 
ສະພາບແວດລ້ອມການສິດສອນຂອງຫັຼກສູດການສ້າງຄູກ່ອນໄປປະຈຳການ. ການຮັບປະກັນການລົງ 
ຝຶກຫັດສອນໃຫ້ບັນລຸເປ້ົາໝາຍຕາມປະສົບການການຮຽນຮູ້ໃນທາງບວກ ແລະ ການກຽມຄວາມພ້ອມ 
ທີ່ໜັກແໜ້ນໃນການສອນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມນັ້ນ ແມ່ນຂຶ້ນກັບການຕິດຕາມ ແລະ ການສະໜັບ    
ສະໜູນທ່ີມີຄຸນນະພາບດີ ເຊ່ິງເປັນບັນຫາໜ່ຶງທ່ີຕ້ອງໄດ້ຄ້ົນຄວ້າຕ່ໍໄປໃນພາກນ້ີ.

  ມັນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການທ່ີຈະກຳນົດແນ່ນອນວ່າວຽກລົງຝຶກຫັດສອນ ຕ້ອງມີຫຼາຍປານໃດໃນ 
ຫຼ ັກສູດການສ້າງຄູ ຫຼ ື ທຳມະຊາດຂອງການລົງຝຶກຫັດທີ ່ແນ່ນອນ. ແຕ່ມີຄວາມຫວັງຢາກໃຫ້ 
ນັກຮຽນຄູໄດ້ສຳພັດກັບໂຮງຮຽນຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງໃນແຕ່ລະປີໃນເວລາເຂົາກຳລັງຮຽນຢູ່ສະຖາບັນສ້າງຄູ. 
ສ່ິງທ່ີກ່າວມານ້ີ ສາມາດເກີດຂ້ຶນໄດ້ໂດຍຜ່ານຄວາມສະໝັກໃຈລົງໄປເຮັດວຽກກັບໂຮງຮຽນ (ເຊ່ັນ: 
ເປັນຜູ້ຊ່ວຍໃນການສອນ); ໂຄງການສະເພາະກັບໂຮງຮຽນ (ເຊ່ັນ: ການວິໄຈພາກປະຕິບັດ); 
ການລົງໄປສັງເກດການຮຽນ-ການສອນຕົວຈິງຢູ່ໂຮງຮຽນ ແລະ ໄລຍະເວລາທ່ີສອນຕົວຈິງ ແລະ/ຫືຼ 
ຊ່ວຍໃນການສິດສອນທ່ີຍືນຍົງ. ການລົງຝຶກຫັດສອນຕ້ອງເພ່ີມຄວາມຖ່ີ ແລະ ໄລຍະເວລາຢູ່ໃນຫັຼກສູດ 
ຫືຼ ຫັຼກສູດສ້າງຄູກ່ອນໄປປະຈຳການ, ຄວາມຈິງແລ້ວການບັນລຸເປ້ົາໝາຍທ່ີແທ້ຈິງໃນປະສົບການຂອງ
ນັກຮຽນຄູ ແມ່ນການຂະຫຍາຍເວລາໃນການລົງຝຶກກຫັດໃນໂຮງຮຽນ.

  ຄູສອນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນທ່ີນັກຮຽນຄູລົງຝຶກຫັດ ກໍຍັງສາມາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການຊ່ວຍເຫືຼອ
ນັກຮຽນຄູທ່ີຝຶກຫັດສອນໃນຫ້ອງຮຽນ, ແຕ່ກໍມີບົດບາດເຊ່ັນດຽວກັນໃນການປະຕິບັດໜ້າທ່ີເປັນຄູທ່ີປຶກສາ 
ໃນການຊ່ວຍນັກຮຽນໃຫ້ເປັນຜູ້ສັງເກດທີ່ຫ້າວຫັນ ແລະ ຊ່ວຍສ້າງທັກສະໃນການແຕ່ງບົດສອນ 
ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມຕົວຈິງ, ສອນຕົວຈິງ, ຄຸ້ມຄອງຫ້ອງຮຽນ ແລະ ເຮັດການປະເມີນຜົນການຮຽນ. ການ 
ຖອດຖອນບົດຮຽນໃນທາງຊຸກຍູ້ສ່ົງເສີມ ແລະ ສ້າງສັນແມ່ນມີຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນທ່ີສຸດ ແລະ ມັນ
ກໍມີຄວາມສຳຄັນທ່ີວ່າຄູຜູ້ທ່ີຕິດຕາມນັກຮຽນຄູນ້ັນມີການພົວພັນ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ 
ສະຖາບັນສ້າງຄູ. 
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ການສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ: ວິທີສິດສອນ

  ຄວາມຈິງແລ້ວ ນັກຮຽນຄູຄວນມີປະສົບການໃນສະພາວະຄວາມເປັນຈິງໃນການສອນການສຶກສາ 
ຮຽນຮ່ວມ ແລະ ສ່ິງທ້າທາຍຕ່າງໆໃນໄລຍະທ່ີພວກເຂົາລົງຝຶກຫັດສອນ, ໂດຍໃຫ້ມີເດັກຈາກຫຼາຍພາກ 
ສ່ວນຮຽນຮ່ວມນຳຕົວຢ່າງ, ເດັກທ່ີດ້ອຍໂອກາດໃນຊຸມຊົນ; ເດັກຈາກກຸ່ມຊົນເຜ່ົາ ແລະ ນຳໃຊ້ຫຼາຍພາສາ; 
ເດັກທ່ີມີອາຍຸບ່ໍເທ່ົາກັນ ແລະ ມີຄວາມສາມາດແຕກຕ່າງກັນ; ເດັກຈາກກຸ່ມເພດຍ່ິງ-ຊາຍ; ເດັກພິການ; 
ເດັກທ່ີມາຈາກໂຮງຮຽນຢູ່ໃນຊົນນະບົດ ແລະ ຕົວເມືອງ ແລະ “ເດັກທ່ີມີພອນສະຫວັນ“.

  ການສ້າງ ແລະປະຕິບັດແຜນການລົງຝຶກຫັດສອນສຳລັບນັກຮຽນຄູເປັນຂະບວນການທ່ີສາມາດນຳໃຊ້ໃນການ
ສ້າງສາຍພົວພັນກັນທ່ີມີຄວາມໝາຍ,ມີຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນລະຫວ່າງສະຖາບັນສ້າງຄູແລະ ໂຮງຮຽນ/
ຊຸມຊົນ. ສາຍພົວພັນດ່ັງກ່າວ ສາມາດຕອບແທນເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນເຊ່ິງເປີດຄວາມຮັບຜິດຊອບ 
ໃຫ້ໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູສອນມີສ່ວນຮ່ວມນຳກັນໃນການສ້າງຄູກ່ອນປະຈຳການ ແລະ ການພັດທະນາ 
ອາຊີບຈາກຄູ່ຮ່ວມມືຂອງສະຖາບັນສ້າງຄູ ແລະ ເພ່ືອປະກອບສ່ວນຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການຂອງພວກ 
ເຂົາເຈ້ົາເຂ້ົາໃນການສ້າງຄູໂດຍກົງ (ເຊ່ັນ: ໂດຍຜ່ານການເປັນຄູທ່ີປຶກສາ ໃນໄລຍະນັກຮຽນຄູລົງຝຶກຫັດ 
ຫືຼ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ/ເປັນຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມແລະ
ຜູ້ຖືກເຊີນໃຫ້ສອນຢູ່ສະຖາບັນສ້າງຄູ.    

ຕົວຢ່າງຈາກປະເທດມຽນມ້າ
ການເດີນທາງ14ລົງຝຶກຫັດຢູ່ພາກສະໜາມ
     ເຜ່ົາ ກະແຣນ (Karen), ໜ່ຶງໃນຊາວພ້ືນເມືອງ, ກຸ່ມຊົນເຜ່ົາຂອງປະເທດ ມຽນມ້າ ໄດ້ຈັດຕ້ັງ 
ຫັຼກສູດສ້າງຄູກ່ອນໄປປະຈຳການຂອງຕົນເອງຢູ່ 2 ບ່ອນທ່ີມີສາຍແດນຕິດກັບປະເທດໄທ ແລະ 
ລັດ ກະແຣນ ປະເທດມຽນມ້າ. ຫັຼກສູດດ່ັງກ່າວໄດ້ສ່ົງເສີມພາສາ ແລະ ວັດທະນະທຳກະແຣນ, 
ຮວບຮວມເອົາຄວາມຮູພ້ື້ນເມືອງ ແລະ ການສຶກສາຕາເວນັຕົກ ແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ນັກຮຽນຄູເຜ່ົາ 
ກະແຣນ ໃນການສອນຕາມສະພາວະຄວາມເປັນຈິງຂອງການສຶກສາໃນຊຸມຊົນທ່ີແຕກຕ່າງກັນໃນ 
ຊຸມຊົນ ກະແຣນ ຢູ່ປະເທດມຽນມ້າ.

    ຫັຼກສູດດ່ັງກ່າວ ໄດ້ໃຫ້ເວລາແກ່ນັກຮຽນ 2 ປີໃນການຮຽນເປັນຄູກ່ອນໄປປະຈຳການ ແລະ 
ອີກ 2 ປີ ໃນການລົງຝຶກຫັດສອນຕົວຈິງຢູ່ໂຮງຮຽນເຜົ່າ  ກະແຣນ ກ່ອນຈະເປັນຄູທີ່ມີວຸດ 
ທີຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ໃນໄລຍະ2ປີທຳອິດຂອງຫັຼກສູດ, ເຖິງວ່ານັກຮຽນຈະຢູ່ໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ 
ກໍຕາມ ແຕ່ພວກເຂົາກໍໄດ້ມີໂອກາດລົງຝຶກປະສົບການໃນໂຮງຮຽນທີ່ໃກ້ກັບສະຖາບັນໃນ
ແຕ່ລະປີ. ໃນການລົງຝຶກປະສົບການໃນປີ ທຳອິດນັກຮຽນກໍໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມແຜນງານໂຄງການບ່ອ
ນທ່ີຄູຢູ່ສະຖາບັນສ້າງຄູ ແລະ ນັກຮຽນຄູໄດ້ໃຊ້ເວລາເດີນທາງເປັນເດືອນ (ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຍ່າງ) 
ຜ່ານຊຸມຊົນກະແຣນ (ນັບທັງບ້ານນ້ອຍ ແລະ ເມືອງໃຫຍ່) ຢູ່ໃນເຂດຈັດສັນບາງແຫ່ງ 
ເພື່ອພົບປະກັບຄູສອນ, ນັກຮຽນ, ພໍ່ແມ່ນັກຮຽນ ແລະ ຄະນະອຳນວຍການໂຮງຮຽນ. 
ການເດີນທາງດ່ັງກ່າວນ້ີ ເປີດໂອກາດໃຫ້ນັກຮຽນຄູໄດ້ພົບປະ  ກັບຊຸມຊົນ, ສຳພາດຊຸມຊົນ ແລະ 
ຮຽນຮູ້ຕ່ືມກ່ຽວກັບການສຶກສາຢູ່ໃນລັດ ກະແຣນ ກ່ອນຈະໄດ້ລົງຝຶກກຫັດສອນ ແລະ ເຮັດວຽກຕົວຈິງ.

   ໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງລົງສະໜາມນັກຮຽນຄູກໍມີໂອກາດໃນການສ້າງບັນຍາກາດມ່ວນ
ຊ່ືນ, ເຮັດກິດຈະກຳປະຕິສໍາພັນ ແລະ ກິດຈະກຳທາງດ້ານການສຶກສາກັບເດັກ, ພ່ໍແມ່ ແລະ 

14 ທ່ານ ກັບລານ, I. 2012. ການສຶກສາ ຄູຂອງ ທ່ານ ແຄເຣັນ ລຽບຕາມຊາຍແດນໄທ ແລະ ມຽນມ້າ-.ເຊີ່ງຕົ້ນ ເຫຼັ້ມ ຂອງວິທະຍານິພົນ 
ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການພິມເຜີຍແຜ່ວິທະຍາໄລການຝຶກອົບຮົມຄູ ຂອງ ແຄເຣັນ( ເຄທີທີຊີ ທີ່ດຳເນີນການໂດຍ ກຸ່ມວິຊາການ ຂອງແຄເຣັນ. 
(ເຄທີດັບເບີນຍູຈີ). ເບີ່ງຕາມ ເວັບໄຊ: www.ktwg.org  

http://www.ktwg.org
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ສະມາຊິກໃນຊຸມຊົນຕາມເສ້ັນທາງ ເຊ່ິງເປັນການນເສີມຂະຫຍາຍຄວາມໝ້ັນໃຈ ແລະ ປະສົບການ 
ຕົວຈິງທ່ີມີຄຸນຄ່າສຳລັບເຂົາ.

     ນ້ີແມ່ນການສົນທະນາກັນຂອງນັກຮຽນຫ້ອງໜ່ຶງ ເຊ່ິງມີນັກຮຽນເຜ່ົາ ກະແຣນ ປີທີ 1 ສົນທະນາ 
ກັນກ່ຽວກັບປະສົບການໃນການເດີນທາງລົງຝຶກປະສົບການ: “ສ່ິງທ່ີໜ້າສົນໃຈທ່ີສຸດສຳລັບຂ້າພະເຈ້ົາ 
ແມ່ນການພົບປະກັບຄູສອນຢູ່ໃນ ລັດ  ກະແຣນ. ເຖິງວ່າ ເຂົາໄດ້ເງິນໜ້ອຍແຕ່ເຂົາກໍເຮັດວຽກໜັກໃນ 
ການສຶກສາເດັກຊາວໜຸ່ມ ເພ່ືອໃຫ້ກາຍເປັນຄົນ ທ່ີມີການສຶກສາ ເນ່ືອງຈາກວ່າຂ້າພະເຈ້ົາຈະເປັນຄູ 
ໂອກາດນ້ີໄດ້ສະໜອງທ່າແຮງໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາ. ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກນັກຮຽນຄົນໜ່ຶງເຊ່ັນດຽວກັນ 
ວ່າລາວມີຄວາມຕ້ອງການຢາກໃຫ້ໂຮງຮຽນ ຂອງລາວມີມາດຕະຖານຂ້ຶນຕ່ືມ ເພ່ືອວ່າຈະໄດ້ສືບຕ່ໍ 
ການສຶກສາຂອງລາວໂດຍບ່ໍຕ້ອງອອກຈາກບ້ານໄປຮຽນຢູ່ບ່ອນອ່ືນ. ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ສ່ົງ
ເສີມ ແລະ ມີກຳລັງໃຈຈາກຄູສອນ ແລະ ນັກຮຽນ”.

    “ສ່ິງທ່ີໜ້າສົນໃຈທ່ີສຸດແມ່ນເມ່ືອພວກເຮົາໄປຮອດບ້ານຕ່າງໆ ຊາວບ້ານກໍໄດ້ຕ້ອນຮັບພວກເຮົາ 
ເປັນຢ່າງດີ ແລະພວກເຂົາກະດີໃຈທ່ີໄດ້ພົບພວກເຮົາ. ພວກເຮົາເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າເດັກຕ້ອງ 
ການສຶກສາແທ້ໆ. ພ່ໍແມ່ນັກຮຽນກ່ໍຕ້ອງການມີສ່ວນຮ່ວມນຳ. ພວກເຂົາມີວຽກເຮັດແຕ່ພວກເຂົາກະຢຸດ 
ພັກວຽກ ເພ່ືອມາຮ່ວມເວລານຳພວກເຮົາ.”

   “ໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃນກຸ່ມໜ່ຶງ (ຂອງນັກຮຽນຄູ) ກັບຊຸມຊົນພວກເຮົາຮຽນຮູ້ວ່າ 
ພວກເຮົາບ່ໍແມ່ນຄູ ທ່ີໄດ້ມາດຕະຖານ…ດ່ັງນ້ັນ, ເມ່ືອພວກເຮົາໄດ້ເຮັດໃນສ່ິງທ່ີພວກເຮົາໄດ້ເວ້ົາ 
ນຳກັນກັບເຂົາ, ພວກເຮົາໄດ້ສົນທະນາໃນສ່ິງດ່ັງກ່າວນ້ັນ. ເມ່ືອພວກເຮົາກຽມກິດຈະກຳໃດໜ່ຶງ, 
ແຕ່ລະຄົນໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ ພວກເຮົາໄດ້ສົນທະນາກັນກ່ຽວກັບສ່ິງດ່ັງກ່າວແລ້ວເລືອກເອົາ 
ສ່ິງທ່ີດີທ່ີສຸດ. ໃນອານາຄົດພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດວຽກໃດໜ່ຶງເພ່ີມຕ່ືມ  ເພ່ືອເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບ 
ແລະ ຜູ້ນໍາຂອງເມືອງ ເພ່ືອວ່າພວກເຮົາຈະໄດ້ແລກປ່ຽນວຽກນໍາກັນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການ  
ສຶກສາດີຂ້ຶນຕ່ືມ”.

ຂ້ໍຄວາມຂອງການສ່ົງເສີມວິທີສິດສອນ 10
“ຄູຢູ່ສະຖາບັນສ້າງຄູຕ້ອງສ້າງສາຍພົວພັນທ່ີດີກັບໂຮງຮຽນແລະຊຸມຊົນແລະຕ້ອງມີຜົນປະໂຫຍດຈາກ

ປະສົບການຂອງພວກເຂົາເອງໃນການສອນຢູ່ໂຮງຮຽນ”.

  ເພື່ອຮັກສາການເຊື່ອມຕໍ່ກັນລະຫວ່າງການສິດສອນ ແລະ ຄຸນລັກສະນະອື່ນໆຂອງການສຶກສາ  
ສ່ິງສໍາຄັນສຳລັບຄູຢູ່ສະຖາບັນສ້າງຄູແມ່ນຕ້ອງໃຊ້ເວລາໃນການເຮັດໃນ/ກັບໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນ. 
ໃນເມື່ອຄູຢູ່ສະຖາບັນສ້າງຄູມີຄວາມສາມາດ ພົວພັນກັບໂຮງຮຽນ ແລະ ມີເວລາຢູ່ໃນໂຮງຮຽນຢ່າງ  
ເປັນປະຈຳແລ້ວກໍຈະສາມາດເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບການສຶກສາໄດ້. ສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນ 
ເຮັດວຽກກ້າວໄປສູ່ການຮັກສາການສອນ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນນັກຮຽນຄູໃຫ້ຕັ ້ງຫຼ ັກໄດ້, 
ປະຕິບັດຕົວຈິງ, ທັນການ ແລະ ມີຄວາມສອດຄ່ອງ. 

  ເຖິງວ່າຄູຢູ່ສະຖາບັນສ້າງຄູໄດ້ພົບບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເວລາ ແລະ ການບໍລິຫານເຊ່ິງເປັນ 
ສ່ິງທ້າທາຍກໍຕາມ, ແຕ່ກໍມີໂອກາດທ່ີເປັນໄປໄດ້ສຳລັບພວກເຂົາເຈ້ົາທ່ີຈະໃຊ້ເວລາຢູ່ໃນໂຮງຮຽນຖ້າວ່າ
ສະຖາບັນສ້າງຄູ ແລະ ໂຮງຮຽນມີຄວາມຍືດຍຸ່ນ ແລະ ມີການລິເລ່ີມປະຕິບັດ. 
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ການສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ: ວິທີສິດສອນ

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ປະກອບມີດ່ັງນ້ີ:
•   ຈັດຕັ້ງ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່ໃນກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບການສອນຮ່ວມກັນ ແລະ ກິດຈະກຳອື່ນໆ 

(ເຊັ່ນ: ເນັ້ນໜັກສະເພາະໃສ່ທັກສະ ແລະ ສະມັດຕະພາບຕ່າງໆເຊັ່ນການຮຽນຮູ້ໜັງສື, 
ການສ້າງອຸປະກອນການສອນ ແລະ ອື່ນໆ) ລະຫວ່າງຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ/ສະຖາບັນ, 
ໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນ;

•   ຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູລົງໄປຫາໂຮງຮຽນໃນໄລຍະນັກຮຽນຄູລົງຝຶກຫັດ (ເຊັ່ນ: ໄປພົບກັບ 
ສະມາຊິກຂອງໂຮງຮຽນໃນຊຸມຊົນ, ສັງເກດນັກຮຽນຄູຂອງພວກເຂົາໃນການສອນຕົວຈິງ  ແລະ/
ຫືຼ  ຕິດຕາມການສອນໃນທ່ົວໄປ;

•   ຮັບເຊີນໃຫ້ໄປສອນໃນໄລຍະສ້ັນໃນໂຮງຮຽນທ່ີນັກຮຽນຄູລົງຝຶກຫັດນ້ັນ. 

ຂ້ໍຄວາມຂອງການສ່ົງເສີມວິທີສິດສອນ 11
“ນັກຮຽນຄູຕ້ອງການການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ໃຫ້ຄຳທີ່ປຶກສາແບບສ້າງສັນ ແລະ ຕ່ໍເນ່ືອງຈາກຄູ    

ໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ ແລະ ຄູທ່ີປຶກສາໃນເວລາລົງຝຶກຫັດໂຮງຮຽນ”.

  ການໃຫ້ຄຳປຶກສາທ່ີເໝາະສົມຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະຖາບັນສ້າງຄູສະໜັບສະໜູນນັກຮຽນຂອງຕົນເອງນັບ
ທັງດ້ານວິຊາການທ່ີມີສ່ວນພົວພັນກັບທັກສະການສອນ ແລະ ດ້ານຊີວິດການເປັນຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ 
(ເຊ່ັນ: ໃນສ່ິງທ່ີພົວພັນເຖິງການໃຫ້ຄຳປຶກສາ, ການໃຫ້ກໍາລັງໃຈ ແລະ ການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານ
ຄຸນສົມບັດ). ນ້ີກໍເນ່ືອງຈາກວ່ານັກຮຽນຄູໄດ້ພົບກັບສ່ິງທ້າທາຍທາງດ້ານຄວາມຮູ້ສຶກໃນການສິດສອນ. 
ການໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນນັກຮຽນຄູຕ້ອງໄດ້ມີການວາງແຜນ ແລະ ຄິດໄລ່ງົບປະມານ 
ຢ່າງເໝາະສົມຢູ່ໃນລະດັບສະຖາບັນສ້າງຄູ. ການສະໜັບສະໜູນດ່ັງກ່າວຕ້ອງຕ່ໍເນ່ືອງຂ້ຶນກັບຄວາມຖ່ີ 
ໃນການສ່ືສານ ແລະ ອີງໃສ່ການສ້າງສາຍພົວພັນທ່ີມີຄວາມເຊ່ືອໝ້ັນລະຫວ່າງຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ 
ແລະ ນັກຮຽນຄູ.

  ນັກຮຽນຄູກໍຕ້ອງການໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນເຊ່ັນດຽວກັນ ໂດຍຜ່ານການໃຫ້ຄຳປຶກສາຈາກຄູ 
ໃນໂຮງຮຽນບ່ອນທ່ີນັກຮຽນຄູລົງຝຶກຫັດ. ຄູທ່ີປຶກສາແມ່ນໄດ້ຖືກຈັດເປັນຜູ້ຊຸກຍູ້ທ່ີດີທ່ີສຸດໃນການໃຫ້ 
ການຊ່ວຍເຫຼືອເມື່ອນັກຮຽນມີຄວາມຕ້ອງການຄຳປຶກສາ (ເຊັ່ນ: ຢ່າງຮີບດ່ວນຫຼັງຈາກບົດຮຽນທີ່ມີ
ຄວາມທ້າທາຍ).  ບົດບາດໃນການນິເທດຕິດຕາມ ແລະ ການໃຫ້ຄຳປຶກສາຂອງຄູຕ້ອງເຮັດຢ່າງແຈ່ມ
ແຈ້ງ.

  ສະຖາບັນສ້າງຄູຄວນມີໜ້າທ່ີໃນການຕິດຕາມເບ່ິງສາຍພົວພັນລະຫວ່າງນັກຮຽນຄູແລະ 
ໂຮງຮຽນໃນໄລຍະລົງຝຶກຫັດສອນ ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກຮຽນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ 
ແລະ ຄູກໍມີຄວາມສະດວກສະບາຍ ໃນການໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທ່ີດີສໍາລັບການ 
ໃຫ້ຄຳປຶກສາທ່ີແທ້ຈິງ.

ຂ້ໍຄວາມຂອງການສ່ົງເສີມວິທີສິດສອນ 12
“ນັກຮຽນຄູຕ້ອງການການຄໍາແນະນຳ ແລະ ປະສົບການໃນການສ້າງ ແລະ ນຳໃຊ້ເຄືອຂ່າຍການ 

ສະໜັບສະໜູນຢູ່ພາຍໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນ (ເຊັ່ນ: ຄູຜູ້ອ່ືນໆ, ຄູຜູ້ຊ່ວຍ, ພໍ່ແມ່ນັກຮຽນ)”
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ປື້ມຄູ່ມືໂຄສະນາ ເຫຼັ້ມທີ     5

  ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມຕ້ອງການໃຫ້ມີສະພາບແວດລ້ອມທ່ີມີການສະໜັບສະໜູນ ເພ່ືອຈະເລີນເຕີບໂຕ.ນັກຮຽນຄູ 
ຕ້ອງການປະສົບການໃນການຊອກຫາການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການສະໜັບສະໜູນນັບທັງໃນ 
ແລະ ນອກຫ້ອງຮຽນ. ສ່ິງດ່ັງກ່າວນ້ີ ລວມມີປະສົບການທາງດ້ານການສຶກສາແລະ ປະສົບການຕົວຈິງ ໃນ 
ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບຄູຜູ້ອ່ືນໆຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນ (ເຊ່ັນ: ກັບຫົວໜ້າຄູ); 
ໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄູຊ່ວຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ໃນການເຮັດວຽກກັບພໍ່ແມ່ນັກຮຽນ ເພ່ືອ 
ສະໜັບສະໜູນການຮຽນຂອງລູກຂອງພວກເຂົາ.

  ການລົງຝຶກຫັດຄວນມີໂຄງຮ່າງ (ບ່ໍມີແຜນກໍເຊ່ັນດຽວກັນ) ໃນການໃຫ້ໂອກາດແກ່ນັກຮຽນຄູເຮັດ 
ວຽກກັບພ່ໍແມ່ນັກຮຽນ ແລະ ສະມາຊິກຂອງໂຮງຮຽນໃນຊຸມຊົນ. ສ່ິງສຳຄັນແມ່ນການສ້າງ ແລະ 
ສະກັດສາຍພົວພັນທ່ີດີລະຫວ່າງຄູ ແລະ ພ່ໍແມ່ນັກຮຽນ/ຄອບຄົວໃນການສະໜັບສະໜູນການສຶກສາ 
ຮຽນຮ່ວມແມ່ນເປັນສ່ິງໜ່ຶງທ່ີຕ້ອງໄດ້ຮັບການຍູ້ແຮງເລ່ີມຕ້ັງແຕ່ຕ້ົນໆຂອງການສ້າງຄູກ່ອນໄປປະຈໍາ
ການ. ການເຮັດວຽກນຳພ່ໍແມ່ນັກຮຽນ ແລະ ສະມາຊິກໃນຊຸມຊົນຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນຄູເຂ້ົາໃຈເຖິງ
ບັນຫາທາງສັງຄົມທ່ີມີຕ່ໍການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແລະ ບັນຫາເຫ່ົຼານ້ີໄດ້ມີຜົນກະທົບຕ່ໍການຮຽນໃນໂຮງຮຽນ
ແນວໃດ. 

  ເຄືອຂ່າຍການສະໜັບສະໜູນຂອງນັກຮຽນດ້ວຍກັນກໍເປັນສ່ິງສຳຄັນເຊ່ັນດຽວກັນ ແລະ ນັກຮຽນຄູກໍຕ້ອງ 
ໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ສ່ົງເສີມ ເພ່ືອສ້າງຄວາມເປັນເພ່ືອນມິດທ່ີສຳຄັນກັບໝູ່ຄູ່ດ້ວຍກັນ; ຄວາມເປັນເພ່ືອນມິດ
ທ່ີສຳຄັນແມ່ນນັບທັງການໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການສ່ອງແສງຈາກການປະຕິບັດຕົວຈິງ 
ແມ່ນຈະໄດ້ມີການຄ້ົນຄວ້າຕ່ໍໄປຢູ່ໃນຂ້ໍຄວາມໃນການໂຄສະນາສ່ົງເສີມວິທີສິດສອນໃນຂ້ໍຕ່ໍໄປ.

ຄູສອນຕິຕຽນກັນແບບເພ່ືອນມິດ 
    ເຖິງວ່າການສິດສອນເປັນວຽກທ່ີໃຫ້ການຕອບແທນທ່ີດີ, ແຕ່ການເປັນຄູສອນບາງຄ້ັງກໍແມ່ນ  
ປະສົບການທ່ີໂດດດ່ຽວໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນເມ່ືອບ່ໍມີຄູສອນຫຼາຍຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ ຫືຼ ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ. 
ການມີຄົນໃດຄົນໜ່ຶງໂອ້ລົມກ່ຽວກັບວຽກຂອງທ່ານສາມາດເຮັດໃຫ້ການສິດສອນຮູ້ສຶກວ່າມີຄວາມໂດດດ່ຽວ
ໜ້ອຍລົງ ແລະ ເປັນວິທີທ່ີດີໃນການຖອດຖອນບົດຮຽນເຫັນ ແລະ ປັບປຸງການປະຕິບັດຕົວຈິງໃນ 
ນາມເປັນຄູຄົນໜ່ຶງ ແລະ ຄູສອນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ. ແນ່ນອນ, ທ່ານອາດຈະມີໄດ້ໂອກາດໂອ້
ລົມຢ່າງບ່ໍເປັນທາງການກັບເພ່ືອນຮ່ວມງານກ່ຽວກັບວຽກໃນເມ່ືອທ່ານມີໂອກາດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ 
ຈະເປັນປະໂຫຍດເຊ່ັນດຽວກັນຖ້າມີການເວ້ົາເຖິງປະສົບການໃນການສອນ ແລະ ການຮຽນຂອງທ່ານ 
ຕາມໂຄງຮ່າງທ່ີວາງໄວ້ແລ້ວ. ສ່ິງດ່ັງກ່າວນ້ີ ເອ້ີນວ່າຄວາມເປັນເພ່ືອນມິດທ່ີຕໍານິວິຈານ. 

   ເພື່ອນຕໍານິວິຈານເປັນຄົນຜູ້ທີ່ສາມາດຊ່ວຍທ່ານໄດ້  ກ່ຽວກັບວຽກຂອງທ່ານໃນນາມເປັນ 
ຄູຄົນໜຶ່ງ. ສ່ວນເພື່ອນຜູ້ອື່ນໆ, ໜຶ່ງໃນສິ່ງທີ່ມີຄຸນຄ່າທີ່ສຸດທີ່ເພື່ອນຕໍານິວິຈານຄົນໜຶ່ງສາມາດ 
ເຮັດໄດ້ ແມ່ນມີໜ້າທ່ີໃນການຮັບຟັງທ່ານໂອ້ລົມກ່ຽວກັບປະສົບການຂອງທ່ານໃນການເປັນຄູຄົນໜ່ຶງ, 
ນັບທັງແງ່ດີແລະແງ່ບ່ໍດີ. 

   ໃນຖານະເປັນຄູ ທາງເລືອກທ່ີດີທ່ີສຸດສຳລັບເພ່ືອນຕໍານິວິຈານນ້ັນ ອາດແມ່ນເປັນຄູຄືກັນກັບ
ທ່ານເພາະວ່າ  ພວກເຂົາເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວຽກຂອງທ່ານ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ທ່ານເຄີຍປະເຊີນຢູ່. 
ເພ່ືອນທ່ີຕໍານິວິຈານນ້ັນສາມາດໃຫ້ ແລະ ຮັບຟັງຄຳຄິດຄຳເຫັນແລະນຳໃຊ້ປະສົບການຂອງ 
ພວກເຂົາ ເພ່ືອຊ່ວຍທ່ານໃນການແກ້ໄຂສ່ິງທ້າທາຍ ແລະ ບັນຫາຕ່າງໆ.
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ການສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ: ວິທີສິດສອນ

    ຄວາມເປັນເພ່ືອນຕໍານິວິຈານທ່ີດີແມ່ນຂ້ຶນກັບຄວາມເຊ່ືອໝ້ັນຕ່ໍກັນ. ໃນຖານະເປັນເພ່ືອນຕໍານິວິ
ຈານຄົນໜ່ຶງທ່ານຄວນພະຍາຍາມ ແລະ ຄວນໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ບ່ໍແມ່ນຜູ້ຕັດສິນ.

    ເພື່ອນຕໍານິວິຈານທີ່ດີແມ່ນຈະພັດທະນາ ແລະ ເປັນຜູ້ທີ່ເຂັ້ມແຂງຢູ່ຕະຫຼອດ. ຖ້າຫາກທ່ານ 
ແລະ ເພ່ືອນຕໍານິວິຈານຂອງທ່ານເຫັນວ່າກອງປະຊຸມຄ້ັງແລກຂອງທ່ານເປັນປະສົບການໃນທາງບວກ, 
ໃຫ້ວາງແຜນເວລາພົບກັນໃໝ່ອີກ ແລະ ເຮັດຊ້ຳຂະບວນການດ່ັງກ່າວນ້ີເລ້ືອຍໆໄປ.

ຂ້ໍຄວາມຂອງການສ່ົງເສີມວິທີສິດສອນ 13
“ນັກຮຽນຄູຕ້ອງມີທັກສະໃນການສ່ອງແສງຄືນຈາກການປະຕິບັດຕົວຈິງທ່ີພົວພັນກັບວົງຈອນການ

ວິໄຈພາກປະຕິບັດ.”

  ການປະຕິບັດຕົວຈິງທ່ີມີສ່ວນພົວພັນກັບການວິໄຈພາກປະຕິບັດແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນທ່ີສຸດສຳລັບ
ການຮຽນ-ການສອນ ທ່ີດີເພາະວ່າມັນຊ່ວຍໃຫ້ຄູສອນໄດ້ຄ້ົນຄິດຢ່າງຕ້ັງໜ້າກ່ຽວກັບການສອນ ແລະ 
ການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ແລະ ສ້າງການປ່ຽນແປງ ແລະ ການປັບປ່ຽນຢ່າງມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ 
ຕາມລຳດັບ. ໃນເມ່ືອຄູຫາກເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຕົວຈິງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ທັດສະນະ 
ຂອງນັກຮຽນຂອງພວກເຂົາຫຼາຍຂຶ້ນເທົ່າໃດ (ນັບທັງສະມາຊິກຂອງໂຮງຮຽນໃນຊຸມຊົນ), ພວກ
ເຂົາກໍຈະສາມາດປະເຊີນໜ້າກັບສ່ິງທ້າທາຍຕ່າງໆຂອງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມຫຼາຍຂ້ຶນເທ່ົານ້ັນ. 
ໃນແນວຄວາມຄິດນ້ີ, ນັກຮຽນຄູຕ້ອງໄດ້ຮັບການສອນ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ປະຕິບັດ 
ຕົວຈິງໂດຍນຳໃຊ້ເຕັກນິກວິທີການຕ່າງໆ ເພ່ືອສ່ອງແສງຄືນກ່ຽວກັບຜົນຂອງການປະຕິບັດຂອງພວກເຂົາ 
ໃນນາມເປັນຄູ ແລະ ເປັນນັກຮຽນ,   ປະສົບການ ແລະ ການປະພຶດຂອງຜູ້ຮຽນຂອງພວກເຂົາໃນ 
ການຊ່ວຍກຳນົດບັນຫາຕ່າງໆກໍຄືການປະຕິບັດຕົວຈິງໃນທາງບວກ ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ມີການປັບປຸງໃໝ່.

  ການສ່ອງແສງຄືນຈາກການປະຕິບັດຕົວຈິງເປັນເຄ່ືອງມືຮັບໃຊ້ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການ 
ຮຽນ-ການສອນມີພົວພັນກັບຄວາມຄິດຂອງການປະເມີນໃນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມດ່ັງທ່ີໄດ້ຄ້ົນຄວ້າຢູ່ 
ໃນພາກທ່ີຜ່ານມາ. 

  ການສ່ອງແສງຄືນຈາກການປະຕິບັດຕົວຈິງແມ່ນເປັນປະໂຫຍດ, ເປັນພາກສ່ວນໜ່ຶງຂອງບວນການ 
ວິໄຈພາກປະຕິບັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີ່ຄູ ແລະ ສະມາຊິກໃນຊຸມຊົນໄດ້ຄົ້ນຄິດກ່ຽວກັບບັນຫາ ແລະ  
ສ່ິງທ້າທາຍຕ້ົນຕໍທ່ີພວກເຂົາຕ້ອງ ແກ້ໄຂ, ສ້າງແຜນປະຕິບັດງານ, ສ້າງການປ່ຽນແປງໂດຍອີງໃສ່ບົດ
ສອບຖາມຂອງການວິໄຈຂອງພວກເຂົາ, ການປະເມີນຜົນກະທົບ, ການດັດປັບຕາມລຳດັບ ແລະ ການ
ເຮັດຊ້ຳຂະບວນການດ່ັງກ່າວນ້ີເລ້ືອຍໆອີງຕາມຄວາມຈຳເປັນ.

  ນັກຮຽນຄູຕ້ອງການການສຶກສາ, ການປະຕິບັດຕົວຈິງແລະການສະໜັບສະໜູນໃນການເຮັດ 
ການວິໄຈພາກປະຕິບັດຢູ່ໃນ ແລະ ກັບໂຮງຮຽນໃນຊຸມຊົນ. ສ່ິງດ່ັງກ່າວນ້ີ ມີຄວາມສຳຄັນເພາະວ່າ  
ການວິໄຈພາກປະຕິບັດສາມາດເປັນຂະບວນການທີ ່ມີຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນ ແລະ ໃຫ້ການ 
ສະໜັບສະໜູນແບບຄົບຊຸດ, ໃຫ້ທັງໝົດໂຮງຮຽນເປັນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ. ຕົວຢ່າງນັກຮຽນໄດ້ 
ຮັບການສະໜັບສະໜູນໃນການວິ ໄຈໝູ່ຄູ່ຮຸ້ນດຽວກັນທ່ີອອກໂຮງຮຽນ (ເຊ່ັນ: ການຊອກຫາເດັກ ທ່ີ
ຢູ່ໃນຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາເຊ່ິງໄດ້ອອກຈາກໂຮງຮຽນ ແລະ ຍ້ອນສາເຫດຫັຍງ) ເຊິ່ງນໍາໄປເຖິງ        
ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ດີໃນການຊັກຊວນເອົາ ເດັກດ່ັງກ່າວກັບມາເຂ້ົາໂຮງຮຽນອີກ ແລະ ນໍາໄປເຖິງການ
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ພົວພັນກັບຫັຼກສູດເຊ່ັນດຽວກັນ (ເຊ່ັນ: ຂະບວນການດໍາເນີນການສໍາຫຼວດ ແລະ ນັບຈຳນວນເດັກທ່ີອອກ 
ຈາກໂຮງຮຽນສາມາດພົວພັນເຖິງວິຊາເລກ).

  ການຖອດຖອນບົດຮຽນຕົວຈິງ  ແລະ ການວິໄຈພາກປະຕິບັດ ບ່ໍພຽງແຕ່ພົວພັນເຖິງການຝຶກຫັດສອນ
ຕົວຈິງ  ໃນໂຮງຮຽນ, ແຕ່ຄວນຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊ່ວຍເຫືຼອຢູ່ພາຍໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ. 
ຕົວຢ່າງ: ນັກຮຽນຄູຄວນຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ເພ່ືອຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບປະສົບການໃນ 
ການຮຽນຂອງພວກເຂົາ; ຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູກໍເຊ່ັນດຽວກັນຄວນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຖອດຖອນບົດ 
ຮຽນຈາກຕົວຈິງເພ່ືອໃຫ້ ແລະ ຄູສອນຢູ່ສະຖາບັນສ້າງຄູ ແລະ ນັກຮຽນຄູສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ 
ເພ່ືອສ້າງໂຄງການວິໄຈພາກປະຕິບັດຢູ່ພາຍໃນສະຖາບັນສ້າງຄູຂອງຕົນໃນການສະໜັບສະໜູນການ
ສອນ ແລະ ການຮຽນທ່ີດີກວ່າ ແລະ ມີລັກສະນະຮຽນຮ່ວມຫຼາຍຂ້ຶນ.

  ໃນທ່ີສຸດ, ການຖອດຖອນບົດຮຽນຕົວຈິງ ແລະ ການວິໄຈພາກການປະຕິບັດຄວນຈະຖືກຮັບຮູ້ໃນ 
ລັກສະນະທ່ີສຳຄັນຂອງການພັດທະນາອາຊີບແບບຄູຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ.

ຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າວຽກງານໂຄສະນາສ່ົງເສີມນ້ັນ
ມີຜົນກະທົບດ້ານບວກ
   ປ້ືມຄູ່ມືເພ່ືອການໂຄສະນາສ່ົງເສີມຫົວທີ 1  ໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າເມ່ືອວາງແຜນໂຄສະນາສ່ົງເສີມທ່ານ
ຕ້ອງພັດທະນາ  ຕົວບ່ົງຊ້ີຕ່າງໆນ້ັນເຊ່ັນດຽວກັນ ເພ່ືອຊ່ວຍທ່ານໃນການຕິດຕາມຂະບວນການ ແລະ 
ຜົນກະທົບຕ່ໍວຽກຂອງພວກທ່ານ. ຕົວບ່ົງຊ້ີທ່ີທ່ານຈະສ້າງຂ້ຶນນ້ັນ ແມ່ນຂ້ຶນກັບລາຍລະອຽດຂອງຈຸດປະສົງ 
ຂອງການໂຄສະນາສ່ົງເສີມຂອງທ່ານ. ຕົວບ່ົງຊ້ີເຊ່ັນແຜນການຄວນຈະໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂ້ຶນ ໂດຍ 
ຜ່ານຂະບວນການແບບມີສ່ວນຮ່ວມທ່ີມີຫຼາຍໆພາກສ່ວນເຂ້ົາຮ່ວມນຳ.   

  ລາຍການດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີສະເໜີໃຫ້ເຫັນເຖິງຕົວຊ້ີບອກທ່ີເປັນໄປໄດ້. ການໂຄສະນາສ່ົງເສີມທ່ີຮຽກຮ້ອງ
ໃຫ້ມີການປັບປຸງວິທີການສິດສອນ ທັງນ້ີເພ່ືອເປັນການກະກຽມຄວາມພ້ອມທ່ີດີໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນສ້າງຄູ, 
ນັກຮຽນຄູ ແລະ ຄູສອນສຳລັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ, ສາມາດໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຢ່າງມີປະສິດທິ 
ຜົນຖ້າຫາກວ່າ:

•    ມີຄວາມເຂ້ົາໃຈ ແລະ ຍອມຮັບຢ່າງເຕັມສ່ວນກ່ຽວກັບອຸປະສັກທ່ີມີຕ່ໍການສຶກສາຮຽນຮ່ວມນ້ັນ 
ແມ່ນມາຈາກລະບົບ, ແຕ່ບ່ໍແມ່ນມາຈາກນັກຮຽນ.

•   ຂະບວນການແກ້ໄຂອຸປະສັກຕ່າງໆທ່ີມີຕ່ໍການສຶກສາຮຽນຮ່ວມລວມມີດ່ັງນ້ີ: ການກຳນົດອຸປະສັກ 
ຕ່າງໆ, ການວາງຍຸດທະສາດການແກ້ໄຂ ແລະ ການເຮັດວຽກ ເພ່ືອປ່ຽນແປງລະບົບເພ່ືອເອົາ
ຊະນະອຸປະສັກເຫ່ົຼານ້ັນ.

•   ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊົນເຜ່ົາ, ພາສາ, ຄວາມສະເໝີພາບຂອງຍິງ-ຊາຍ, ຄວາມສາມາດ/
ຄວາມພິການ ແລະ ອ່ືນໆຢູ່ໃນສະຖາບັນສ້າງຄູແລະໃນໂຮງຮຽນເຊ່ິງເຂ້ົາໃຈວ່າເປັນທ່າແຮງ 
ແລະໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຕາມລຳດັບ.
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•   ສະຖາບັນສ້າງຄູສະໜອງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນນັກຮຽນຄູ ແລະ ພະນັກງານຢ່າງ 
ຕ່ໍເນ່ືອງໃນການສິດສອນແບບເອົນນັກຮຽນເປັນໃຈກາງ, ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ປັບປ່ຽນໄດ້. 

•   ສະຖາບັນສ້າງຄູ ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນນັກຮຽນຄູ ແລະ ພະນັກ
ງານຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງກ່ຽວກັບວິທີການສຶກສາຮຽນຮ່ວມສະເພາະເຊ່ັນການຊ່ວຍເຫືຼອເດັກພິການ, 
ການສ່ົງເສີມຄວາມເທ່ົາທຽມກັນ ແລະ ການສອນຫ້ອງຄວບ. 

•   ສະຖາບັນສ້າງຄູ ສະໜອງການເຝິກອົບຮົມ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງໃຫ້ແກ່ 
ນັກຮຽນ ແລະ ພະນັກງານໃນການສ້າງຫັຼກສູດ ແລະ ອຸປະກອນໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາວະ 
ຄວາມຄວາມເປັນຈິງໃນທ້ອງຖ່ິນຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ຫ້ອງຮຽນ.

•   ສະຖາບັນສ້າງຄູສະໜອງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ 
ແລະ ພະນັກງານ ໃນການປະເມີນໃນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ (ເຊ່ັນ: ການປະເມີນເພ່ືອປັບປຸງ, 
ປະເມີນຕ່ໍເນ່ືອງ ແລະ ປະເມີນທ່ີແທ້ຈິງ ກໍຄືການປະເມີນໃນເວລາຮຽນຈົບ).

•   ນັກຮຽນຄູ ແລະ ພະນັກງານຢູ່ສະຖາບັນສ້າງຄູໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ພ່ືອພິຈາລະນາເຖິງ 
ຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນໂດຍຜ່ານການສ້າງແຜນການຮຽນຮູ້ຂອງແຕ່ລະຄົນ 
ແລະ ໂດຍເອົາໃຈໃສ່ອຸປະສັກທ່ີມີຕ່ໍການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນລະບົບການສຶກສາ.

•   ນັກຮຽນຄູມີໂອກາດຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຍືນຍົງໃນການລົງຝຶກປະສົບການໃນໂຮງຮຽນໃນ
ຫັຼກສູດການສ້າງຄູ ຂອງພວກເຂົາ.

•   ນັກຮຽນຄູ ແລະ ພະນັກງານມີສາຍພົວພັນກັບໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນຢ່າງສະໜິດແໜ້ນ ແລະ 
ສົມບູນແບບ.

•   ຄູໄດ້ຮັບຄຳປຶກສາ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນແບບສ້າງສັນ ແລະ ຕ່ໍເນ່ືອງຈາກຄູ ແລະ ຄູທ່ີ 
ປຶກສາຂອງພວກເຂົາໃນເວລາລົງຝຶກຫັດ.

•   ນັກຮຽນຄູໄດ້ຮັບການແນະນຳ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນໃນການສ້າງ ແລະ ນຳໃຊ້ເຄ່ືອຂ່າຍ 
ການສະໜັບສະໜູນພາບໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນ (ເຊ່ັນ: ກັບຄູອາຈານ, ຜູ້ຊ່ວຍໃນການສອນ, 
ພ່ໍແມ່ນັກຮຽນ).

•   ສະຖາບັນສ້າງຄູສະໜອງການເຝິກອົບຮົມ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງໃຫ້ແກ່ 
ນັກຮຽນ ແລະ ພະນັກງານໃນການຖອດຖອນບົດຮຽນຕົວຈິງ ແລະ ການວິໄຈພາກປະຕິບັດ.

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ
   ໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ ພວກເຮົາຂໍແນະນຳເປົ້າໝາຍທີ່ເປັນໄປໄດ້ ສຳລັບແຕ່ລະຂໍ້ຄວາມສະ 
ໜັບສະໜູນທີ ່ໄດ ້ກ ່າວເຖິງໃນສິ ່ງທ ້າທ້າຍຂ້າງເທິງ. ນອກຈາກນີ ້ຍ ັງເປ ັນພື ້ນທີ ່ສຳລັບ 
ເຈົ ້າ ທ່ີຈະເຂ້ົາສູ່ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບ ວິທີການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສ່ືທ່ີເຈ້ົາສາມາດຖ່າຍທອດ 
ຂ້ໍມູນເຫ່ົຼານ້ີ ເພ່ືອເປ້ົາໝາຍທ່ີສຳຄັນໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງເຈ້ົາ. ເຈ້ົາຄວນຈະມີເປ້ົາໝາຍໃນການ
ພັດທະນາແນວຄວາມຄິດເຫ່ົຼານ້ີ ຜ່ານການປຶກສາຫາລືເປັນຂະບວນການກັບ ເພ່ືອນຮ່ວມງານ ແລະ 
ຜູ້ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງອ່ືນໆ. ສຳລັບຄຳແນະນຳໃນການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ວິທີການ/ສ່ື ເພ່ີມຕ່ືມທ່ີລະອຽດ 
ສາມາດເບ່ິງໃນປ້ືມຄູ່ມື ໂຄສະນາສ່ົງເສີມ ເຫ້ັຼມທີ 1. 
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ຂ້ໍຄວາມຂອງການໂຄສະນາສ່ົງເສີມ
ແມ່ນຫຍັງ? ແມ່ນໃຜທີ່ຈະຕ້ອງຮັບຟັງ? 

ທ່ານຄວນເຮັດແນວໃດ 
ເພື່ອສົ່ງຂໍ້ຄວາມນີ້ໃນ 
ສະພາບການຂອງ 
ທ່ານເອງ?*

“ ອຸປະສັກທີ່ມີຕ່ໍການສຶກສາ 
ຮຽນຮ່ວມແມ່ນລະບົບ 
ແລະ ໂຮງຮຽນຢູ່ສະເໝີ, 
ບ່ໍແມ່ນນັກຮຽນແຕ່ຢ່າງໃດ ”

•   ພະນັກງານກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະກິລາ 

•   ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນສ້າງຄູ
•   ພະນັກງານຢູ່ສະຖາບັນສ້າງຄູຜູ້

ທ່ີຮັບຜິດຊອບການສອນ ແລະ 
ສ້າງຫັຼກສູດຝຶກອົບຮົມ

•   ພະນັກງານແລະສະມາຊິກ 
ຂອງໂຮງຮຽນໃນຊຸມຊົນ (ເຊັ່ນ: 
ພໍ່ແມ່ນັກຮຽນ)

ໃຫ້ການອະທິບາຍຊີ້ 
ແຈງແກ່ຄູໃນໂອກາດ 
ຝຶກອົມຮົມຄູໃນບັ້ນ 
ຕ່າງໆ

“ ການແກ້ໄຂອຸປະສັກຕ່າງທ່ີມີຕໍ່ 
ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມຕ້ອງມີວິທີ 
ການທ່ີເປັນລະບົບເຊິ່ງລວມມີດ່ັງນ້ີ: 
1. ກຳນົດອຸປະສັກຕ່າງໆທ່ີມີຕໍ່ການ
ສຶກສາຮຽນຮ່ວມ; 2. ວາງຍຸດທະສາດ
ໃນການແກ້ໄຂອຸປະສັກເຫຼົ່ານ້ັນ; 3. 
ເຮັດວຽກເພື່ອປ່ຽນແປງລະບົບຕາມ
ລຳດັບ.”

•   ພະນັກງານກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະກິລາ 

•   ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນສ້າງຄູ
•   ພະນັກງານຢູ່ສະຖາບັນສ້າງຄູຜູ້

ທ່ີຮັບຜິດຊອບການສອນ ແລະ 
ສ້າງຫັຼກສູດຝຶກອົບຮົມ

•   ພະນັກງານ ແລະ ສະມາຊິກ 
ຂອງໃນໂຮງຮຽນ

ໃຫ້ການອະທິບາຍຊ້ີແຈງ
ແກ່ຄູໃນໂອກາດຝຶກອົມ 
ຮົມຄູ

“ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຕ້ອງຖືກຍອມຮັບ 
ແລະເຫັນວ່າເປັນທ່າແຮງ, 
ບ່ໍແມ່ນຈຸດອ່ອນ ”.

•   ພະນັກງານກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະກິລາ 

•   ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນສ້າງຄູ
•   ພະນັກງານຢູ່ສະຖາບັນສ້າງຄູຜູ້

ທ່ີຮັບຜິດຊອບການສອນ ແລະ 
ສ້າງຫັຼກສູດຝຶກອົບຮົມ

•   ພະນັກງານ ແລະ ສະມາຊິກ 
ຂອງໃນໂຮງຮຽນ

ໃຫ້ການອະທິບາຍຊ້ີແຈງ
ແກ່ຄູໃນໂອກາດຝຶກອົມ 
ຮົມຄູ

*ໃຫ້ຂຽນຄຳຄິດເຫັນຂອງທ່ານໃສ່ໂດຍອີງໃສ່ຄຳແນະນຳຈາກປ້ືມຄູ່ມືຫົວທີ 1
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ການສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ: ວິທີສິດສອນ

ຂ້ໍຄວາມຂອງການໂຄສະນາສ່ົງເສີມ
ແມ່ນຫຍັງ? ແມ່ນໃຜທີ່ຈະຕ້ອງຮັບຟັງ? 

ທ່ານຄວນເຮັດແນວໃດ 
ເພື່ອສົ່ງຂໍ້ຄວາມນ້ີໃນ 
ສະພາບການຂອງ 
ທ່ານເອງ?*

“ນັກຮຽນຄູຕ້ອງການຝືກອົບຮົມໃນ
ການນຳໃຊ້ວິທີສິດສອນແບບເອົານັ
ກຮຽນເປັນໃຈກາງ, ມີສ່ວນຮ່ວມນຳ 
ແລະ ປັບປ່ຽນຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງເພ່ືອໃຫ້
ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ນັກຮຽນ - ມີນັກຮຽນຄູຫຼາຍຄົນທ່ີມີ
ປະສົບການໜ້ອຍຫືຼບ່ໍມີປະສົບການ
ເລີຍໃນການນຳໃຊ້ວິທີສິດສອນດ່ັງ
ກ່າວນ້ີ ແລະ ພວກນັກຮຽນຄູດ່ັງກ່າ
ວນ້ີຕ້ອງການໄດ້ຮັບການສະໜັບສະ
ໜູນໃນລະດັບສູງເພ່ືອເຂ້ົາໃຈ ແລະ 
ນຳໃຊ້ວິທີສິດສອນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ 
”.

•   ພະນັກງານກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະກິລາ 

•   ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນສ້າງຄູ
•   ພະນັກງານຢູ່ສະຖາບັນສ້າງຄູຜູ້

ທ່ີຮັບຜິດຊອບການສອນ ແລະ 
ສ້າງຫັຼກສູດຝຶກອົບຮົມ

•   ພະນັກງານໃນໂຮງຮຽນໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນຜູ້ທ່ີໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ 
ໃຫ້ຄຳປຶກສານັກຮຽນຄູໃນໄລຍະລົງ 
ຝຶກຫັດ

ໃຫ້ການອະທິບາຍ
ຊີ້ແຈງແກ່ຄູໃນໂອ
ກາດຝຶກອົມຮົມຄູ

“ວິທີສິດສອນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ 
ຕ້ອງການການຝຶກອົບຮົມວິທີການ 
ສອນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມສະເພາະ 
ເຊ່ັນ: ການຊ່ວຍເຫືຼອນັກຮຽນພິການ, 
ການສ່ົງເສີມຄວາມເທ່ົາ
ທຽມກັນລະຫວ່າງຍິງ-
ຊາຍ,ການສອນຫ້ອງຄວບ ແລະ 
ການສອນທ່ີມີການໃຊ້ຫຼາຍພາສາ.”

•   ພະນັກງານກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະກິລາ 

•   ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນສ້າງຄູ
•   ພະນັກງານຢູ່ສະຖາບັນສ້າງຄູຜູ້

ທ່ີຮັບຜິດຊອບການສອນ ແລະ 
ສ້າງຫັຼກສູດຝຶກອົບຮົມ

ຝຶກອົມຮົມຄູກ່ຽວກັບ
ວິທີການສອນການ
ສຶກສາຮຽນຮ່ວມ

“ນັກຮຽນຄູຕ້ອງການໃຫ້ມີການເສີມສ້າງ 
ກໍາລັງແຮງ, ການເຝິກອົບຮົມ ແລະ 
ການສະໜັບສະໜູນໃນການດັດປັບ 
ແລະ ການສ້າງຫັຼກສູດ ແລະ ອຸປະກອນ 
ຕ່າງ ເໆພ່ືອໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະພາວ
ະຄວາມເປັນຈິງຂອງຫ້ອງຮຽນ ແລະ 
ຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖ່ິນຂອງພວກເຂົາ.”

•   ພະນັກງານກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະກິລາ 

•   ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນສ້າງຄູ
•   ພະນັກງານຢູ່ສະຖາບັນສ້າງຄູຜູ້

ທ່ີຮັບຜິດຊອບການສອນ ແລະ 
ສ້າງຫັຼກສູດຝຶກອົບຮົມ

•   ພະນັກງານ ແລະ ສະມາຊິກ 
ຂອງໃນໂຮງຮຽນ

•   ສະມາຊິກໃນຊຸມຊົນ

ຈັດຝຶກອົມຮົມ ແລະ 
ແນະນຳນັກຮຽນຄູ 
ກ່ຽວກັບບັນຫາດ່ັງກ່າວ 
ກ່ອນລົງຝຶກຫັດສອນ

*ໃຫ້ຂຽນຄຳຄິດເຫັນຂອງທ່ານໃສ່ໂດຍອີງໃສ່ຄຳແນະນຳຈາກປ້ືມຄູ່ມືຫົວທີ 1
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ປື້ມຄູ່ມືໂຄສະນາ ເຫຼັ້ມທີ     5

ຂ້ໍຄວາມຂອງການໂຄສະນາ 
ສ່ົງເສີມແມ່ນຫຍັງ? ແມ່ນໃຜທີ່ຈະຕ້ອງຮັບຟັງ? 

ທ່ານຄວນເຮັດແນວໃດ 
ເພື່ອສົ່ງຂໍ້ຄວາມນີ້ໃນ 
ສະພາບການຂອງ 
ທ່ານເອງ?*

“ນັກຮຽນຄູຕ້ອງການການຝຶກອົບຮົມ 
ເພ່ືອໃຫ້ເຂ້ົາໃຈ ແລະ ນຳໃຊ້ 
ການປະເມີນຜົນການຮຽນຂອງ 
ນັກຮຽນ, ກວມເອົາການປະເມີນ 
ເພ່ືອປັບປຸງ, ການປະເມີນແບບ 
ຕ່ໍເນ່ືອງ ແລະ ການປະເມີນທ່ີແທ້ຈິງ 
(ກໍຄືການປະເມີນໃນເວລາຮຽນຈົບ 
ຫັຼກສູດ). ສະຖາບັນສ້າງຄູຕ້ອງ 
ນຳໃຊ້ວິທີການປະເມີນຜົນ 
ການຮຽນຂອງນັກຮຽນຄູໃນ 
ຮູບແບບທ່ີຄ້າຍຄືກັນນ້ີເຊັ່ນດຽວກັນ.”

•   ພະນັກງານກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ 
ກິລາ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບການປະເມີນໂຮງຮຽນ, ການປະເມີນ 
ແລະ ກວດກາ

•   ພະນັກງານສຶກສາເມືອງ/ແຂວງຜູ້ທ່ີມີ 
ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະເມີນໂຮງຮຽນ, 
ການປະເມີນ ແລະ ການກວດກາ

•   ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນສ້າງຄູ
•   ພະນັກງານຢູ່ສະຖາບັນສ້າງຄູຜູ້ທ່ີຮັບຜິດ 

ຊອບການສອນ ແລະ ສ້າງຫັຼກສູດຝຶກອົບຮົມ 

ຈັດຝຶກອົມຮົມນັກ 
ຮຽນຄູກ່ຽວກັບບັນ
ຫາດ່ັງກ່າວກ່ອນລົງ
ຝຶກຫັດສອນ

“ນັກຮຽນຄູຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະ 
ໜັບສະໜູນເພື່ອຄຳນຶງເຖິງຄວາມ 
ຕ້ອງການຂອງນັກຮຽນແຕ່ລະ 
ຄົນໂດຍຜ່ານການສ້າງແຜນໃນ
ການຮຽນຂອງແຕ່ລະຄົນແຕ່ໃນ 
ເວລາດຽວກັນນ້ັນຕ້ອງຮູ້ລະບົບ
ອຸປະສັກຕ່າງໆທ່ີມີຕໍ່ການສຶກສາ 
ຮຽນຮ່ວມ.”

•   ພະນັກງານກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະກິລາ 

•   ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນສ້າງຄູ
•   ພະນັກງານຢູ່ສະຖາບັນສ້າງຄູຜູ້ທ່ີຮັບຜິດຊອ

ບການສອນ ແລະ ສ້າງຫັຼກສູດຝຶກອົບຮົມ
•   ພະນັກງານແລະສະມາຊິກ 

ຂອງໂຮງຮຽນໃນຊຸມຊົນ (ເຊັ່ນ: 
ພໍ່ແມ່ນັກຮຽນ)

ຈັດຝຶກອົມຮົມນັກ 
ຮຽນຄູກ່ຽວກັບບັນ
ຫາດັ່ງກ່າວກ່ອນ
ລົງຝຶກຫັດສອນ

“ນັກຮຽນຄູຕ້ອງການໂອກາດໃນ 
ຊ່ວງໄລຍະເວລາລົງປະສົບການ 
ໃນການສິດສອນຕົວຈິງເຊິ່ງເປັນ
ພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງຫຼັກສູດການ 
ສ້າງຄູຂອງພວກເຂົາ.”

•   ພະນັກງານກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະກິລາ

•   ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນສ້າງຄູ
•   ພະນັກງານຢູ່ສະຖາບັນສ້າງຄູຜູ້ທ່ີຮັບ      

ຜິດຊອບການສອນ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາແກ່
ນັກຮຽນຄູໃນໄລຍະລົງຝຶກຫັດ

•   ພະນັກງານຢູ່ໃນໂຮງຮຍຮຽນທ່ີມີການລົງ 
ຝຶກຫັດ

ຈັດໃຫ້ນັກຮຽນຄູໄດ້
ລົງຝຶກປະສົບການ
ໃນໂຮງຮຽນ

*ໃຫ້ຂຽນຄຳຄິດເຫັນຂອງທ່ານໃສ່ໂດຍອີງໃສ່ຄຳແນະນຳຈາກປ້ືມຄູ່ມືຫົວທີ 1
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ການສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນການສ້າງຄູ: ວິທີສິດສອນ

ຂ້ໍຄວາມຂອງການໂຄສະນາສ່ົງເສີມ
ແມ່ນຫຍັງ? ແມ່ນໃຜທີ່ຈະຕ້ອງຮັບຟັງ? 

ທ່ານຄວນເຮັດແນວໃດ 
ເພື່ອສົ່ງຂໍ້ຄວາມນີ້ໃນ 
ສະພາບການຂອງ 
ທ່ານເອງ?*

“ຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູຕ້ອງສ້າງ 
ສາຍພົວພັນທີ່ດີກັບໂຮງຮຽນ ແລະ 
ຊຸມຊົນແລະ ຕ້ອງມີຜົນປະໂຫຍດ
ທ່ີໄດ້ຮັບຈາກປະສົບການສອນຢູ່ໃນ 
ໂຮງຮຽນ.”

•   ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນສ້າງຄູ
•   ພະນັກງານຢູ່ສະຖາບັນສ້າງຄູຜູ້ທ່ີຮັບ      

ຜິດຊອບການສອນ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາແ
ກ່ນັກຮຽນຄູໃນໄລຍະລົງຝຶກຫັດ

•   ພະນັກງານຢູ່ໃນໂຮງຮຍຮຽນທ່ີມີການລົງ 
ຝຶກຫັດ

ຈັດໃຫ້ຄູໃນສະຖາ 
ບັນສ້າງຄູລົງ ຕິດແທດ 
ຫືຼ ສິດສອນໃນ 
ໂຮງຮຽນສາມັນ ຫືຼ 
ໃນໂຮງຮຽນສາທິດ 
ຂອງຕົນ

“ນັກຮຽນຄູຕ້ອງການ ການສະໜັບ 
ສະໜູນ ແລະ ການໃຫ້ຄຳປຶກສາ 
ແບບສ້າງສັນ ແລະ ຕ່ໍເນື່ອງຈາກ 
ຄູສອນຢູ່ສະຖາບັນສ້າງຄູ ແລະ 
ຄູ ທີ່ປຶກສາໃນເວລາລົງຝຶກຫັດຢູ່ 
ໂຮງຮຽນ.”

•   ພະນັກງານກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະກິລາ 

•   ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນສ້າງຄູ
•   ພະນັກງານຢູ່ສະຖາບັນສ້າງຄູຜູ້

ທ່ີຮັບຜິດຊອບການສອນ ແລະ 
ສ້າງຫັຼກສູດຝຶກອົບຮົມ

•   ພະນັກງານແລະສະມາຊິກ 
ຂອງໂຮງຮຽນໃນຊຸມຊົນ (ເຊັ່ນ: 
ພໍ່ແມ່ນັກຮຽນ)

ຈັດໃຫ້ຄູໃນສະຖາບັນ 
ສ້າງລົງຕິດຕາມຂະ 
ບວນຝຶກຫັດ ຂອງ 
ນັກຮຽນຄູ

“ນັກຮຽນຄູຕ້ອງມີທັກສະໃນການ     
ຖອດຖອນບົດຮຽນຕົວຈິງທີ່ພົວພັນ 
ກັບວົງຈອນການວິໄຈພາກປະຕິບັດ.”

•   ພະນັກງານກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະກິລາ 

•   ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນສ້າງຄູ
•   ພະນັກງານຢູ່ສະຖາບັນສ້າງຄູຜູ້

ທ່ີຮັບຜິດຊອບການສອນ ແລະ 
ສ້າງຫັຼກສູດຝຶກອົບຮົມ

•   ພະນັກງານແລະສະມາຊິກ 
ຂອງໂຮງຮຽນໃນຊຸມຊົນ

ຈັດໃຫ້ນັກຮຽນຄູມ ີ
ການຖອດຖອນບົດຮຽນ 
ເຊິ່ງກັນແລະກັນ 
ພາຍຫຼັງສອນຕົວຈິງ

*ໃຫ້ຂຽນຄຳຄິດເຫັນຂອງທ່ານໃສ່ໂດຍອີງໃສ່ຄຳແນະນຳຈາກປ້ືມຄູ່ມືຫົວທີ 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 ພາກສ່ວນອ່ືນໆ ທ່ີມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການສຶກສາໃນການໂຄສະນາສ່ົງເສີມ 
ແລະ ເພື່ອສົ ່ງເສີມຄວາມຍືດຍຸ່ນ, ການພັດທະນາ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ບັນດາວັດຖຸອຸປະກອນການຮຽນ/ການສອນ ສຳລັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ.

ປື້ມຄູ່ມືເຫຼັ້ມທີ 5: ວິທີສິດສອນ
ປື້ມຄູ່ມືເຫຼັ ້ມນີ້ໄດ້ເນັ້ນໜັກໃສ່ບັນຫາທ້າທາຍ ແລະ ອຸປະສັກທີ ່ມີຢູ ່ໃນວິທີສິດສອນ 
ທີ ່ນຳໃຊ້ຢ ູ ່ບ ັນດາສະຖາບັນສ ້າງຄ ູ . ພ ້ອມນ ີ ້ ຍ ັງໄດ ້ສະໜອງຍຸດທະສາດ 
ແລະ ວິທີແກ້ໄຂໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນສ້າງຄູ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ 
ພາກສ່ວນອື່ນໆທີ່ມີ   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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