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ການຄົ້້�ນຄວ້້າວິິໄຈ ກ່່ຽວກັັບ ໂຮງຮຽນພັັດທະນາ ຊັ້້�ນປະຖົົມສຶຶກສາ
ໃນ ສປປ ລາວ ເຊິ່່�ງຂໍ້້ມູູນທີ່່�ໄດ້້ຕ້ອ
້ ງບອກເຖິິງຄວາມເປັັນຈິິງ

ບົົດຄັັດຫຍໍ້້ດ້າ້ ນນະໂຍບາຍ 1: ການລົົງທຶຶນໃສ່່ການສ້້າງຂີີດຄວາມສາມາດ
ຂອງຄູູ – ປັັດໄຈຫຼັັ�ກຕໍ່່ການຮຽນຮູ້້�ຢ່າ່ ງມີີປະສິິດທິິພາບ
ສິ່່�ງຄົ້້�ນພົົບ:
•

ຄວາມຮູ້້�ທາງດ້້ານເນື້້ອ
� ໃນການສອນ ແລະ ທັັກສະໃນການສິິດສອນຂອງຄູູ ແມ່່ນສິ່່�ງທີ່່�ສໍາາຄັັນທີ່່�ສຸຸດ ສໍາາລັັບ
ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັດ
ັ ທີ່່�ດີີໃນໂຮງຮຽນ. ຄູູໃນໂຮງຮຽນທີ່່�ມີປ
ີ ະສິິດທິິພາບສູູງມີີຄວາມຮູ້້�ດ້້ານເນື້້ອ
� ໃນການສອນ ສູູງ
ກວ່່າ ຄູູຢູ່່�ໃນໂຮງຮຽນທີ່່�ມີປ
ີ ະສິິດທິິພາບລະດັັບກາງ ຫຼືື� ຕໍ່່າກວ່່າ ໂດຍອີີງຕາມຜົົ ນຄະແນນທີ່່�ຄູເູ ຮັັດຂໍ້້ສອບໃນການຄົ້້�ນ
ຄວ້້າຄັ້້�ງນີ້້�.

•

ຄູູຊັ້� ້ນປະຖົົມສຶຶກສາສ່່ວນຫຼຼາຍມີີຄວາມຮູ້້�ທາງດ້້ານເນື້້ອ
� ໃນການສອນໃນລະດັັບຕໍ່່າ. ແຕ່່, ຜູ້້�ອໍາານວຍການ
ໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູູ ສ່່ວນຫຼຼາຍຕີີລາຄາຜົົ ນການສອນຂອງຄູູ ແລະ ການຮຽນຂອງນັັກຮຽນສູູງເກີີນໄປ.

•

ຄູູ ເກືືອບທຸຸກໂຮງຮຽນມີີຄວາມຕ້້ອງການໃນການພັັດທະນາວິິຊາຊີີບຄູູ. ແຕ່່ມີຄູ
ີ ຈຳຳ
ູ ນວນໜຶ່ງ່� ຢູ່່�ໃນໂຮງຮຽນທີ່່�ມີີ
ປະສິິດທິິພາບສູູງບໍ່່ຕ້ອ
້ ງການພັັດທະນາວິິຊາຊີີບຄູ.ູ

•

ການສົ່່�ງເສີີມການຮ່່ວມມືືກັັນຂອງຄູູ ແມ່່ນປັັດໃຈທີ່່�ສໍາາຄັັນໃນການສ້້າງຄວາມເຂັ້້ມ
� ແຂງໃຫ້້ ແກ່່ຄູູ ເນື່່�ອງຈາກວ່່າ
ໂຮງຮຽນທີ່່�ມີປ
ີ ະສິິດທິິພາບສູູງ, ຄູູມີກ
ີ ານຮ່່ວມມືືເຊິ່່�ງກັັນ ແລະ ກັັນຫຼຼາຍກວ່່າໂຮງຮຽນອື່່�ນໆ.

•

ການລົົງທຶຶນແບບຍືືນຍົົງໃສ່່ຄຸນ
ຸ ນະພາບຂອງຄູູຊັ້� ້ນປະຖົົມສຶຶກສາ ແມ່່ນມີີຄວາມຈໍາາເປັັນເພື່່� ອປັັບປຸຸງຜົົ ນການ
ຮຽນຂອງນັັກຮຽນ. ຖ້້າບໍ່່ມີສິ່່
ີ �ງນີ້້�, ນັັກຮຽນ ອາດຈະບໍ່່ໄດ້້ຮັບ
ັ ການສຶຶກສາທີ່່�ມີຄຸ
ີ ນ
ຸ ນະພາບ ແລະ ມີີຄວາມຮູ້້� ລວມທັັງ
ທັັກສະທີ່່�ຈຳຳເປັັນ ເພື່່� ອສືືບຕໍ່່ຮ່ຳຳ�ຮຽນໃນລະດັັບການສຶຶກສາຊັ້� ນ
້ ຕໍ່່ໄປ ແລະ ປະສົົບຄວາມສຳຳເລັັດໃນສັັງຄົົມ.
ບົົດຄັັດຫຍໍ້້ດ້າ້ ນນະໂຍບາຍ 1: ການລົົງທຶຶນໃສ່່ການສ້້າງຂີີດຄວາມສາມາດຂອງຄູູ  |  1

ສະພາບລວມ:
ໃນຊ່່ວງທົົດສະວັັດທີ່່�ຜ່່ານມາ, ການຂະຫຍາຍໂອກາດໃນການເຂົ້້າ� ເຖິິງ
ການສຶຶກສາ ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່່ນມີີຄວາມຄືືບໜ້້າຢ່່າງຕໍ່່ເນື່່�ອງ, ເຖິິງ
ຢ່່າງໃດກໍໍຕາມ ກໍ່່ຍັງັ ມີີເດັັກນ້້ອຍຈໍາານວນຫຼຼາຍທີ່່�ອອກໂຮງຮຽນ ໂດຍ
ທີ່່�ຍັງັ ບໍ່່ສາມາດ ອ່່ານ, ຂຽນ ຫຼືື� ຄິິດໄລ່່ເລກຂັ້້�ນພື້້� ນຖານໄດ້້.1,2 ແຕ່່ໃນ
ສະພາບວິິກິດ
ິ ທາງດ້້ານການຮຽນແບບນີ້້�, ກໍໍຍັງັ ມີີໂຮງຮຽນຈໍາານວນໜຶ່ງ່�
ທີ່່�ປະຕິິບັດ
ັ ໄດ້້ດີຫຼຼ
ີ າຍກວ່່າໂຮງຮຽນອື່່�ນໆ ເຖິິງວ່່າຈະຢູ່່�ໃນເຂດທີ່່�ດ້ອ
້ ຍ
ໂອກາດທີ່່�ສຸຸດກໍໍຕາມ. ໂດຍການກໍາານົົດເອົົາໂຮງຮຽນ “ພັັດທະນາ” ຫຼືື�
“ມີີປະສິິດທິິພາບສູູງ”, ການປະຕິິບັດ
ັ ຕົົວຈິິງທີ່່�ດີີ ທີ່່�ຕິດ
ິ ພັັນກັັບຜົົ ນສໍາາ
ເລັັດຂອງພວກເຂົົາ ຈະເປັັນບົົດຮຽນທີ່່�ສໍາາຄັັນໃຫ້້ແກ່່ພວກເຮົົາ.

ການຄົ້້�ນຄວ້້າວິິໄຈກ່່ຽວກັັບໂຮງຮຽນ
ພັັດທະນາ
ການຄົ້້�ນຄວ້້າກ່່ຽວກັັບໂຮງຮຽນພັັດທະນາ ຈະວິິໄຈລົົງເລິິກເຖິິງວິິທີີ
ແກ້້ໄຂຂັ້້� ນຮາກຖານ ທີ່່�ຈະຊ່່ວຍໃນການປັັບປຸຸງຄຸຸນນະພາບການສຶຶກສາ
ພາຍໃນປະເທດ. ອີີງໃສ່່ຕົົວຊີ້້�ບອກຫຼັັ�ກ ເປັັນຕົ້້�ນແມ່່ນຜົົ ນການຮຽນ
ຂອງນັັກຮຽນໃນພາສາລາວ ແລະ ຄະນິິດສາດ, ໄດ້້ມີກ
ີ ານສຸ່່�ມເລືືອກເອົົາ
120 ໂຮງຮຽນ ເຊິ່່�ງແບ່່ງອອກເປັັນ 3 ລະດັັບ ໂດຍມີີຈໍາານວນເທົ່່�າກັັນຄືື:
ໂຮງຮຽນທີ່່�ມີປ
ີ ະສິິດທິິພາບດີີ 40 ໂຮງຮຽນ, ປະສິິດທິິພາບປານກາງ
40 ໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຮງຮຽນທີ່່�ມີປ
ີ ະສິິດທິິພາບຕໍ່່າ 40 ໂຮງຮຽນ
ເຊິ່່�ງໄດ້້ມີກ
ີ ານລົົງສໍາາຫຼຼວດ (ສຳຳພາດ) ຜູ້້�ອໍາານວຍການໂຮງຮຽນ, ຄູູ,
ນັັກຮຽນ, ຄະນະພັັດທະນາການສຶຶກສາຂັ້້�ນບ້້ານ ແລະ ພະນັັກງານໃນ
ຫ້້ ອງການສຶຶກສາທິິການ ແລະ ກິິລາເມືືອງ.

ຜົົ ນການຄົ້້�ນຄວ້້າ
ຄວາມຮູ້້�ທາງດ້້ານເນື້້ອ
� ໃນການສອນ ແລະ ທັັກສະໃນການສິິດ
ສອນຂອງຄູູ ເປັັນຕົົວແປໜຶ່່ງ
� ທີ່່�ສໍາາຄັັນທີ່່�ເຮັັດໃຫ້້ ໂຮງຮຽນມີີ
ປະສິິດທິິພາບສູູງ. ສອດຄ່່ອງກັັບການຄົ້້�ນຄວ້້າຂອງສາກົົນ, ຄວາມ
ອາດສາມາດຄູູ ດ້້ານເນື້້ອ
� ໃນ ແລະ ທັັກສະໃນການສິິດສອນຂອງຄູູ ເປັັນ
ຕົົວແປໜຶ່ງ່� ທີ່່�ສໍາາຄັັນ ຕໍ່່ກັບ
ັ ຜົົ ນການຮຽນຂອງນັັກຮຽນ ໃນໂຮງຮຽນ
ປະຖົົມສຶຶກສາໃນ ສປປ ລາວ.3- 6 ເມື່່�ອສົົມທຽບກັັນ, ຄູູໃນໂຮງຮຽນທີ່່�
ມີີປະສິິດທິິພາບສູູງແຕ່່ງບົົດສອນ, ກວດບົົດຝຶຶກຫັັດໃນຫ້້ ອງ, ວຽກ
ບ້້ານຂອງນັັກຮຽນ, ແລະ ລາຍງານຜົົ ນການຮຽນຂອງນັັກຮຽນໃຫ້້
ແກ່່ຜູ້້�ປົກ
ົ ຄອງຫຼຼາຍກວ່່າຄູູໃນໂຮງຮຽນທີ່່�ມີປ
ີ ະສິິດທິິພາບຕ່ຳຳ� (ເບິ່່�ງ
ຮູູບພາບທີີ 1) ເຊິ່່�ງທັັງນັັກຮຽນ ແລະ ຜູ້້�ອໍາານວຍການ ລ້້ວນແຕ່່ເຫັັ ນດີີ
ກັັບຜົົ ນການຄົ້້�ນຄວ້້າດັ່່� ງກ່່າວ. ນອກຈາກນັ້້� ນ, ຄູູໃນໂຮງຮຽນທີ່່�ມີີ
ປະສິິດທິິພາບສູູງ ຍັັງມີີຄວາມ ເຊື່່�ອໝັ້້�ນວ່່າລະດັັບຄວາມຮູ້້� ແລະ ທັັກ
ສະທາງດ້້ານການສິິດສອນຂອງຕົົນສູູງ.
ການຄົ້້�ນຄວ້້າໃນຄັ້້�ງນີ້້�, ຍັັງໄດ້້ທົົດສອບຄວາມຮູ້້�ທາງດ້້ານເນື້້ອ
� ໃນວິິຊາ
ພາສາລາວ ແລະ ຄະນິິດສາດ ຂອງຄູູ ເຊິ່່�ງຜົົ ນທີ່່�ໄດ້້ ກໍ່່ສອດຄ່່ອງກັັບ
ການໃຫ້້ ຂໍ້ມູ
້ ູນຂອງຄູູເອງ ແລະ ຜົົ ນທີ່່�ໄດ້້ ກໍ່່ຍັັງຢັ້້�ງຢືືນອີີກວ່່າ ຄູູໃນ
ໂຮງຮຽນທີ່່�ມີປ
ີ ະສິິດທິິພາບສູູງ ມີີລະດັັບຄວາມຮູ້້�ທາງດ້້ານເນື້້ອ
� ໃນ
ການສອນສູູງກວ່່າ. ຜົົ ນການວິິເຄາະໄດ້້ສະແດງໃຫ້້ ເຫັັ ນວ່່າ ຄວາມ

ຮູູບພາບທີີ 1. ຄູູໄດ້້ໃຫ້້ ຂໍ້ມູ
້ ູນວ່່າ ມີີຄວາມເອົົາໃຈໃສ່່ຕໍ່ໜ້
່ າ້ ວຽກ ແລະ
ມີີທະສະຄວາມສາມາດຂອງຕົົນ.
ການສຸຸມເລືືອກເອົົາກຸ່່�ມຕົົວຢ່່າງ: ຄູູໃນໂຮງຮຽນທີ່່�ມີປ
ີ ະສິິດທິິພາບສູູງ (n=120), ຄູູໃນ
ໂຮງຮຽນທີ່່�ມີປ
ີ ະສິິດທິິພາບຕ່ຳຳ� (n=119)
ບໍ່່ເຄີີຍ/ບໍ່່ເຫັັ ນດີີ

ແຕ່່ງບົົດສອນ

ໃຫ້້ ຄວາມຊ່່ວຍເຫຼືື�ອ
ນັັກຮຽນເພີ່່� ມເຕີີມ

ໄດ້້ກວດກາບົົດ
ຝຶຶກຫັັດຂອງ
ນັັກຮຽນ

ມີີຄວາມຮູ້້�ດີີ
ກ່່ຽວກັັບການ
ປະເມີີນນັັກຮຽນ

ມີີທັັກສະການສິິດ
ສອນດີີ

ມີີຄວາມຮູ້້�ດ້້ານເນື້້ອ
�
ໃນວິິຊາຄະນິິດສາດ
ດີີ

ທຸຸກໆມື້້/� ບໍ່່ເຫັັ ນດີີທີ່່�ສຸຸດ

ບາງມື້້/� ເຫັັ ນດີີ

ປະສິິດທິິພາບ
ສູູງ

41.3%

ປະສິິດທິິພາບ
ຕ່ຳຳ�

52.9%

ປະສິິດທິິພາບ
ສູູງ

24.4% 75.6%

ປະສິິດທິິພາບ
ຕ່ຳຳ�

28.5% 71.5%

ປະສິິດທິິພາບ
ສູູງ

34.4%

ປະສິິດທິິພາບ
ຕ່ຳຳ�

47.8%

ປະສິິດທິິພາບ
ສູູງ

33.2%

ປະສິິດທິິພາບ
ຕ່ຳຳ�

49.5%

ປະສິິດທິິພາບ
ສູູງ

0.6% 48.1% 51.3%

ປະສິິດທິິພາບ
ຕ່ຳຳ�

0.5%

56.4% 43.1%

ປະສິິດທິິພາບ
ສູູງ

1.3%

57.2% 41.5%

ປະສິິດທິິພາບ
ຕ່ຳຳ�

8.9%

58.7%
47.1%

65.6%
52.2%

66.8%
50.5%

70.8% 20.3%

ສາມາດຂອງຄູູ ແມ່່ນຕິິດພັັນກັັບຜົົ ນສໍາາເລັັດຂອງນັັກຮຽນ, ເປັັນຕົົວແປ
ໜຶ່່ງ� ທີ່່�ສຳຳຄັັນທີ່່�ເຮັັດໃຫ້້ ໂຮງຮຽນມີີປະສິິດທິິພາບ (ຮູູບພາບທີີ 2).
ຄູູທີ່່�ມີີຄວາມສາມາດຕ່ຳຳ�. ການຄົ້້�ນຄວ້້າໃນຄັ້້�ງນີ້້� ສະແດງໃຫ້້ ເຫັັ ນວ່່າ
ຄວາມຮູ້້�ທາງດ້້ານເນື້້ອ
� ໃນການສອນຂອງຄູູຊັ້� ນ
້ ປະຖົົມຍັັງຕ່ຳຳ�. ປະມານ
ເຄິ່່�ງໜຶ່່ງ� ຂອງຄູູ ທີ່່�ເຂົ້້າ� ຮ່່ວມການຄົ້້�ນຄວ້້າໃນຄັ້້�ງນີ້້� ໄດ້້ຄະແນນຕໍ່່າ
ກວ່່າ 50 ສ່່ວນຮ້້ອຍ ໃນການປະເມີີນຄວາມຮູ້້�ວິິຊາພາສາລາວ ແລະ
ຄະນິິດສາດ (ຮູູບພາບທີີ 2) ພ້້ ອມນັ້້� ນ, ບໍ່່ມີຄູ
ີ ຈັ
ູ ັກຄົົນທີ່່�ສາມາດຕອບ
ຄໍາາຖາມໄດ້້ຖືືກທັັງໝົົດ ເຊິ່່�ງຜົົ ນການຄົ້້�ນຄວ້້າເຫຼົ່່��ານີ້້� ໄດ້້ຢັ້້�ງຢືືນຜົົ ນ
ໄດ້້ຮັບ
ັ ຈາກການຄົ້້�ນຄວ້້າ ໃນຄັ້້�ງກ່່ອນທີ່່�ລົງ
ົ ສໍາາຫຼຼວດ ໂຮງຮຽນປະຖົົມ
200 ແຫ່່ ງ.7
ບົົດຄັັດຫຍໍ້້ດ້າ້ ນນະໂຍບາຍ 1: ການລົົງທຶຶນໃສ່່ການສ້້າງຂີີດຄວາມສາມາດຂອງຄູູ  |  2

ການຕີີລາຄາຄວາມສາມາດຂອງຄູູສູູງເກີີນໄປ. ຜູ້້�ອໍາານວຍການ
ໂຮງຮຽນສ່່ວນໃຫຍ່່ ຕີີລາຄາຄວາມສາມາດຂອງຄູູຂອງຕົົນຂ້້ອນຂ້້າງສູູງ
ນັັບທັັງໂຮງຮຽນທີ່່�ມີປ
ີ ະສິິດທິິພາບປານກາງ ແລະ ມີີປະສິິດທິິພາບ
ຕໍ່່າ. ເວົ້້າ� ສະເພາະແມ່່ນ ຜູ້້�ອໍາານວຍການ ຕີີລາຄາສູູງກວ່່າຄວາມເປັັນຈິິງ
ກັັບຄວາມຮູ້້�ໃນວິິຊາພາສາລາວຂອງຄູູຂອງຕົົນ ປະມານ 90 ສ່່ວນຮ້້ອຍ
ແມ່່ນເຫັັ ນດີີວ່າ່ ຄູູຂອງພວກເຂົົາມີີທັັກສະດ້້ານພາສາລາວທີ່່�ດີ.ີ ເຊິ່່�ງບໍ່່
ສອດຄ່່ອງກັັບຜົົ ນຂອງການຄົ້້�ນຄວ້້າໃນຄັ້້�ງນີ້້�.8,9
ຮູູບພາບທີີ 2. ຄະແນນ ໃນການປະເມີີນຄວາມຮູ້້�ທາງດ້້ານເນື້້ອ
� ໃນ
ການສອນ ວິິຊາພາສາລາວ ແລະຄະນິິດສາດ ຂອງຄູູ
ການສຸຸມເລືືອກເອົົາກຸ່່�ມຕົົວຢ່່າງ: ຄູູໃນໂຮງຮຽນທີ່່�ມີປ
ີ ະສິິດທິິພາບສູູງ (n=115), ຄູູໃນ
ໂຮງຮຽນທີ່່�ມີປ
ີ ະສິິດທິິພາບຕ່ຳຳ� (n=113)
ໂຮງຮຽນທີ່່�ມີປ
ີ ະສິິດທິິພາບສູູງ

ໂຮງຮຽນທີ່່�ມີປ
ີ ະສິິດທິິພາບຕ່ຳຳ�

ຄວາມໝາຍ = 500

550
500

528.3
502.1

521.8
498.6

450
400
350
300
ວິິຊາຄະນິິດສາດ

ວິິຊາພາສາລາວ

ຄວາມຕ້້ອງການໃນການພັັດທະນາວິິຊາຊີີບຄູູ. ຈາກການສຳຳພາດ
ຄູູກ່່ຽວກັັບ ຄວາມຕ້້ອງການ ໃນການຝຶຶກອົົບຮົມ
ົ ການສອນ, ການ
ປະເມີີນຜົົ ນການຮຽນຂອງນັັກຮຽນ ແລະ ການຄວບຄຸຸມຫ້້ ອງຮຽນ,
ຄູູ ຕອບວ່່າມີີຄວາມຕ້້ອງການຝຶຶກອົົບຮົມ
ົ ເກືືອບ 90 ສ່່ວນຮ້້ອຍ , ແຕ່່
ຄູູໃນໂຮງຮຽນທີ່່�ມີປ
ີ ະສິິດທິິພາບສູູງ ມີີຄວາມຕ້້ອງການຝຶຶກອົົບຮົມ
ົ
ໜ້້ອຍກວ່່າໂຮງຮຽນອື່່�ນໆ.
ເຖິິງແມ່່ນວ່່າ ການພັັດທະນາວິິຊາຊີີບຄູູ ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້້ຖືືກຈັັດຕັ້້� ງ
ປະຕິິບັັດ ດ້້ວຍຮູູບແບບການຝຶຶກອົົບຮົມ
ົ ຂະໜາດໃຫຍ່່ ພຽງຄັ້້�ງ
ດຽວ (ຕົົວຢ່່າງ: ກອງປະຊຸຸມວິິຊາການ). ນີ້້�ເປັັນສາເຫດໃຫ້້ ຄູມີ
ູ ຄ
ີ ວາມ
ຕ້້ອງການຝຶຶກອົົບຮົມ
ົ ເພີ່່� ມຕື່່�ມ ຫຼັັ�ກຖານການຄົ້້�ນຄ້້ວາສະແດງໃຫ້້ ເຫັັ ນ
ວ່່າວິິທີີການຝຶຶກອົົບຮົມ
ົ ດັ່່� ງກ່່າວບໍ່່ສາມາດໃຫ້້ ຜົົນໄດ້້ຮັບທີ່່
ັ �ຕ້ອ
້ ງການ,
ແລະໃຊ້້ງົບປ
ົ ະມານສູູງ ເຊິ່່�ງຈະເປັັນສິ່່�ງທ້້າທາຍຕໍ່່ກັບຂ
ັ ະແໜງການ
ສຶຶກສາໃນສະພາບປະຈຸຸບັັນທີ່່�ງົບປ
ົ ະມານມີີຈໍາາກັັດ.
ການສົ່່�ງເສີີມການຮ່່ວມມືືກັັນຂອງຄູູ ເພື່່� ອສ້້າງຄວາມເຂັ້້ມ
�
ແຂງໃຫ້້ ແກ່່ຄູ.ູ ການຄົ້້�ນຄວ້້າໃນຄັ້້�ງນີ້້� ສອດຄ່່ອງກັັບການຄົ້້�ນຄວ້້າ
ຂອງສາກົົນ10-12 ໄດ້້ຊີ້້ໃ� ຫ້້ ເຫັັ ນເຖິິງທ່່າແຮງບົ່່� ມຊ້້ອນສ່່ວນໜຶ່່ງ� ຂອງ
ການສົ່່� ງເສີີມການຮ່່ວມມືືລະຫວ່່າງຄູູ ວ່່າມັັນເປັັນວິິທີີການໜຶ່່ງ� ທີ່່�
ພັັດທະນາຂີີດຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົົາ. ພ້້ ອມດຽວກັັນນັ້້� ນ, ຜູ້້�
ອໍາານວຍການໂຮງຮຽນ ໄດ້້ໃຫ້້ ຂໍ້ມູ
້ ູນວ່່າ ໂຮງຮຽນທີ່່�ມີປ
ີ ະສິິດທິິພາບ
ສູູງນັ້້� ນ ພວກເຂົົາມີີການຮ່່ວມມືືເຊິ່່�ງກັັນ ແລະ ກັັນ ສູູງກວ່່າ ການ
ຮ່່ວມມືືລະຫວ່່າງຄູູໃນໂຮງຮຽນທີ່່�ມີປ
ີ ະສິິດທິິພາບຕໍ່່າ. ຕົົວຢ່່າງ: 42
ສ່່ວນຮ້້ອຍຂອງຜູ້້�ອໍາານວຍການໃນໂຮງຮຽນທີ່່�ມີປ
ີ ະສິິດທິິພາບສູູງ ໃຫ້້
ຂໍ້້ມູູນວ່່າ ພວກເຂົົາໄດ້້ຕິດ
ິ ຕາມສັັງເກດ ການສອນ ຂອງຄູູເລື້້ອ
� ຍໆ, ໃນ

ຂະນະທີ່່� ມີີພຽງແຕ່່ 20 ສ່່ວນຮ້້ອຍ ຂອງຜູ້້�ອໍາານວຍການໃນໂຮງຮຽນທີ່່�
ມີີປະສິິດທິິພາບຕໍ່່າ ທີ່່�ໄດ້້ສັັງເກດການສອນຂອງຄູູ.

ຂໍ້້ສະຫຼຸຸ�ບ
ຄູູໃນໂຮງຮຽນທີ່່�ມີປ
ີ ະສິິດທິິພາບສູູງ ມີີຄວາມຮູ້້�ທາງດ້້ານເນື້້ອ
� ໃນ
ການສອນ ແລະ ທັັກສະການສອນ ສູູງກວ່່າ (ທີ່່�ໄດ້້ຄາດຄະເນໄວ້້
ໃນເບື້້ອ
� ງຕົ້້�ນ). ແຕ່່ຄວາມຮູ້້�ທາງດ້້ານເນື້້ອ
� ໃນການສອນຂອງຄູູ ໃນ
ໂຮງຮຽນອື່່�ນແມ່່ນຍັັງຕໍ່່າ. ຜູ້້�ອໍາານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູູ ຕີີລາຄາ
ຄວາມສາມາດຂອງຄູູສູູງເກີີນໄປ, ແຕ່່ໃນຂະນະດຽວກັັນ ຄູູເອງກໍໍຮັບຮູ້້�
ັ
ວ່່າຕົົນມີີຄວາມຕ້້ອງການເພີ່່� ມຕື່່�ມໃນການພັັດທະນາວິິຊາຊີີບຄູ.ູ ນອກ
ເໜືືອຈາກການຝຶຶກອົົບຮົມ
ົ ຄູູຮູບ
ູ ແບບດັ້້� ງເດີີມແລ້້ວ, ການສົ່່� ງເສີີມການ
ຮ່່ວມມືື ແລະ ການຮຽນຮູ້້� ລະຫວ່່າງຄູູດ້ວ
້ ຍກັັນ ກໍ່່ເປັັນອີີກວິິທີີການໜຶ່່ງ�
ທີ່່�ສໍາາຄັັນໃນການພັັດທະນາວິິຊາຊີີບຄູ.ູ
ການຄົ້້�ນຄວ້້າວິິໄຈໃນຄັ້້�ງນີ້້� ໄດ້້ເປັັນຫຼັັ�ກຖານເພີ່່� ມຕື່່�ມ ເພື່່� ອ
ສະໜັັບສະໜູູນຈຸຸດປະສົົງທາງດ້້ານນະໂຍບາຍໃນແຜນພັັດທະນາ
ຂະແໜງການສຶຶກສາ ແລະ ກິິລາ 2021-2025 ໃນການໃຫ້້ ບຸຸລິມ
ິ ະ
ສິິດແກ່່ການສ້້າງຄວາມເຂັ້້�ມແຂງໃຫ້້ ແກ່່ຄູໃູ ນຊັ້້�ນປະຖົົມສຶຶກສາ. ອີີງ
ຕາມລະດັັບຄວາມສາມາດຂອງຄູູໃນປະຈຸຸບັັນ, ມັັນໄດ້້ຮຽກຮ້້ອງໃຫ້້
ມີີການເພີ່່� ມງົົບປະມານບໍໍລິຫ
ິ ານທີ່່�ບໍ່ແ
່ ມ່່ນເງິິນເດືືອນ, ຖ້້າປາສະຈາກ
ການລົົງທຶຶນແບບຍືືນຍົົງ, ນັັກຮຽນ ອາດຈະບໍ່່ໄດ້້ຮັບ
ັ ການສຶຶກສາທີ່່�ມີີ
ຄຸຸນນະພາບ ແລະ ມີີຄວາມຮູ້້� ລວມທັັງທັັກສະທີ່່�ຈຳຳເປັັນ ເພື່່� ອສືືບຕໍ່່
ຮ່ຳຳ�ຮຽນໃນລະດັັບການສຶຶກສາຊັ້້�ນຕໍ່່ໄປ ແລະ ປະສົົບຄວາມສຳຳເລັັດໃນ
ສັັງຄົົມ.

ກ່່ຽວກັັບການຄົ້້�ນຄວ້້າວິິໄຈ
ໂຮງຮຽນພັັດທະນາ ໃນ ສປປ
ລາວ ເຊິ່່�ງຂໍ້້ມູູນທີ່່�ໄດ້້ຕ້ອ
້ ງບອກເຖິິງ
ຄວາມເປັັນຈິິງ
ການ ຄົ້້�ນຄ້້ວາ ວິິໄຈໃນຄັ້້�ງນີ້້� ແມ່່ນສ່່ວນໜຶ່່ງ� ຂອງການລິິເລີ່່�ມ ກ່່ຽວກັັບ
ຂໍ້້ມູູນທີ່່�ໄດ້້ຕ້ອ
້ ງບອກເຖິິງຄວາມເປັັນຈິິງ (DMS) ຂອງອົົງການ
ຢູູນິເິ ຊັັບ (ພາຍໃຕ້້ການຮ່່ວມມືືຂອງ ກອງທຶຶນຮ່່ວມມືືສາກົົນເພື່່� ອການ
ສຶຶກສາ (GPE)/International Development Research
Centre Knowledge Innovation and Exchange (KIX)
initiative, ກອງທຶຶນ Hewlett, ແລະ ກອງທຶຶນເພື່່� ອການສຶຶກສາ
ຂອງ ອົົງການຢູູນິເິ ຊັັບ) ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງອົົງການຢູູນິເິ ຊັັບບ
(ພາຍໃຕ້້ເງິິນທຶຶນຈາກສະຫະພາບເອີີຣົບ
ົ ໃນການຮ່່ວມມືືເພື່່� ອສ້້າງ
ຄວາມເຂັ້້�ມແຂງໃຫ້້ ລະບົົບການສຶຶກສາ). ຈຸຸດປະສົົງ ແມ່່ນເພື່່� ອສ້້າງ
ຄວາມເຂັ້້�ມແຂງໃຫ້້ ແກ່່ ກະຊວງສຶຶກສາທິິການ ແລະ ກິິລາ ໃນການ
ຄຸ້້�ມຄອງ ແລະ ນໍາາໃຊ້້ຂໍ້ມູ
້ ູນ ເຂົ້້າ� ໃນການວາງແຜນ ແລະ ການຕິິດຕາມ.
ການວິິໄຈໃນຄັ້້�ງນີ້້� ເປັັນສ່່ວນໜຶ່່ງ� ຂອງແຜນງານຫຼຼາຍປີີ ການລິິເລີ່່�ມ
ກ່່ຽວກັັບຂໍ້ມູ
້ ູນຕ້້ອງບອກເຖິິງຄວາມເປັັນຈິິງ ໂຮງຮຽນຄຸຸນນະພາບ ເຊິ່່�ງ
ນໍາາພາໂດຍຫ້້ ອງການຄົ້້�ນຄວ້້າວິິໄຈຂອງອົົງການຢູູນິເິ ຊັັບ ເຊິ່່�ງປະກອບ
ມີີອີກ
ີ 13 ປະເທດໃນອາຟຣິິກກາ, ອາຊີີ ແລະ ອາເມລິິການລາຕິິນ.
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