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ບົົດຄັັດຫຍໍ້ດ້າ້ນນະໂຍໍ້ບົາຍໍ້ 1: ການລົງົທຶຶນໃສ່່ການສ້່າງຂີດີຄັວາມສ່າມາດ
ຂີອງຄູັ – ປັດັໄຈຫັັກຕໍ່ກ່ານຮຽນຮູຢ້່າ່ງມປີັະສິ່ດທິຶພາບົ

ການຄົັ�ນຄັວາ້ວໄິຈ ກ່ຽວກບັົ ໂຮງຮຽນພັດທຶະນາ ຊັ້ັ�ນປັະຖົົມສຶ່ກສ່າ 
ໃນ ສ່ປັປັ ລົາວ ເຊັ້ິ�ງຂໍ້ມູູ້ນທ່ີ່�ໄດ້ຕ້້ອ້ງບອກເຖິິງຄວາມູເປັັນຈິງິ
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ສິ່�ງຄົັ�ນພົບົ:

• ຄວາມູຮູູ້ທ້ີ່າງດ້າ້ນເນ້�ອໃນການສອນ ແລະ ທັີ່ກສະໃນການສິດ້ສອນຂໍ້ອງຄູ ແມູນ່ສິ�ງທ່ີ່�ສາຄັນທ່ີ່�ສຸດ້ ສາລັບ
ການຈັິດ້ຕັ້�ງປັະຕ້ບິດັ້ທ່ີ່�ດ້ໃ່ນໂຮູ້ງຮູ້ຽນ. ຄັໃູນໂຮງຮຽນທີຶ�ມປີັະສິ່ດທິຶພາບົສູ່ງມຄີັວາມຮູດ້າ້ນເນ້�ອໃນການສ່ອນ ສູ່ງ
ກວາ່ ຄູັຢູ່ໃ່ນໂຮງຮຽນທີຶ�ມປີັະສິ່ດທິຶພາບົລົະດັບົກາງ ຫັ້ ຕ່ໍ່າກວາ່ ໂດຍໍ້ອງີຕໍ່າມຜົົນຄັະແນນທີຶ�ຄັເູຮດັຂີສ້່ອບົໃນການຄົັ�ນ
ຄັວາ້ຄັັ�ງນີ�.

• ຄຊັູັ້�ນປັະຖົິມູສຶກສາສ່ວນຫຼາຼຍມູຄ່ວາມູຮູູ້ທ້ີ່າງດ້າ້ນເນ້�ອໃນການສອນໃນລະດັ້ບຕ່້າ. ແຕໍ່,່ ຜູ້ົອານວຍໍ້ການ
ໂຮງຮຽນ ແລົະ ຄັ ູສ່່ວນຫັາຍໍ້ຕໍ່ລີົາຄັາຜົົນການສ່ອນຂີອງຄູັ ແລົະ ການຮຽນຂີອງນັກຮຽນສູ່ງເກີນໄປັ.

• ຄ ູເກ້ອບທີ່ກຸໂຮູ້ງຮູ້ຽນມູຄ່ວາມູຕ້ອ້ງການໃນການພັັດ້ທີ່ະນາວຊິັ້າຊັ້ບ່ຄ.ູ ແຕໍ່ມ່ຄີັຈູານວນໜຶ່ຶ�ງຢູ່ໃ່ນໂຮງຮຽນທີຶ�ມີ
ປັະສິ່ດທິຶພາບົສູ່ງບົຕ່ໍ່ອ້ງການພັດທຶະນາວຊິັ້າຊັ້ບີົຄັ.ູ 

• ການສົ�ງເສ່ມູການຮູ້ວ່ມູມູກັ້ນຂໍ້ອງຄ ູແມູນ່ປັັດ້ໃຈິທ່ີ່�ສາຄັນໃນການສ້າງຄວາມູເຂໍ້້�ມູແຂໍ້ງໃຫ້ຼແກ່ຄ ູເນ້�ອງຈາກວາ່
ໂຮງຮຽນທີຶ�ມປີັະສິ່ດທິຶພາບົສູ່ງ, ຄັມູກີານຮວ່ມມເ້ຊັ້ິ�ງກັນ ແລົະ ກັນຫາັຍໍ້ກວາ່ໂຮງຮຽນອ້�ນໆ.

• ການລົງທຶີ່ນແບບຍນ້ຍົງໃສ່ຄນຸນະພັາບຂໍ້ອງຄູຊັັ້�ນປັະຖົິມູສຶກສາ ແມູນ່ມູຄ່ວາມູຈິາເປັັນເພ້ັ�ອປັັບປຸັງຜົົນການ
ຮູ້ຽນຂໍ້ອງນັກຮູ້ຽນ. ຖົາ້ບົມ່ສິີ່�ງນີ�, ນັກຮຽນ ອາດຈະບົໄ່ດຮ້ບັົການສຶ່ກສ່າທີຶ�ມຄີັນຸນະພາບົ ແລົະ ມຄີັວາມຮູ ້ລົວມທັຶງ
ທັຶກສ່ະທີຶ�ຈາເປັນັ ເພ້�ອສ້່ບົຕໍ່ຮ່າ່ຮຽນໃນລົະດັບົການສຶ່ກສ່າຊັັ້�ນຕໍ່ໄ່ປັ ແລົະ ປັະສົ່ບົຄັວາມສ່າເລົດັໃນສັ່ງຄົັມ.
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ສ່ະພາບົລົວມ:
ໃນຊັ້ວ່ງທົຶດສ່ະວດັທີຶ�ຜ່ົານມາ, ການຂີະຫຍໍ້າຍໍ້ໂອກາດໃນການເຂີ້�າເຖົງິ
ການສຶ່ກສ່າ ໃນ ສ່ປັປັ ລົາວ ແມນ່ມຄີັວາມຄັບ້ົໜຶ່າ້ຢ່າ່ງຕໍ່ເ່ນ້�ອງ, ເຖົງິ
ຢ່າ່ງໃດກໍຕໍ່າມ ກ່ຍັໍ້ງມເີດກັນອ້ຍໍ້ຈານວນຫາັຍໍ້ທີຶ�ອອກໂຮງຮຽນ ໂດຍໍ້
ທີຶ�ຍັໍ້ງບົສ່່າມາດ ອາ່ນ, ຂີຽນ ຫັ້ ຄັດິໄລົເ່ລົກຂີັ�ນພ້�ນຖົານໄດ.້1,2 ແຕໍ່ໃ່ນ
ສ່ະພາບົວກິິດທຶາງດາ້ນການຮຽນແບົບົນີ�, ກໍຍັໍ້ງມໂີຮງຮຽນຈານວນໜຶ່ຶ�ງ
ທີຶ�ປັະຕໍ່ບັິົດໄດດ້ຫີາັຍໍ້ກວາ່ໂຮງຮຽນອ້�ນໆ ເຖົງິວາ່ຈະຢູ່ໃ່ນເຂີດທີຶ�ດອ້ຍໍ້
ໂອກາດທີຶ�ສຸ່ດກໍຕໍ່າມ. ໂດຍໍ້ການການົດເອາ້ໂຮງຮຽນ “ພັດທຶະນາ” ຫັ້ 
“ມປີັະສິ່ດທິຶພາບົສູ່ງ”, ການປັະຕໍ່ບັິົດຕົໍ່ວຈງິທີຶ�ດ ີທີຶ�ຕໍ່ດິພັນກບັົຜົົນສ່າ
ເລົດັຂີອງພວກເຂີາ້ ຈະເປັນັບົົດຮຽນທີຶ�ສ່າຄັັນໃຫ້ແກ່ພວກເຮາ້.

ການຄົັ�ນຄັວາ້ວໄິຈກ່ຽວກັບົໂຮງຮຽນ
ພັດທຶະນາ
ການຄົັ�ນຄັວາ້ກ່ຽວກບັົໂຮງຮຽນພັດທຶະນາ ຈະວໄິຈລົງົເລົກິເຖົງິວທີິຶ
ແກ້ໄຂີຂີັ�ນຮາກຖົານ ທີຶ�ຈະຊັ້ວ່ຍໍ້ໃນການປັບັົປຸັງຄຸັນນະພາບົການສຶ່ກສ່າ
ພາຍໍ້ໃນປັະເທຶດ. ອງີໃສ່່ຕົໍ່ວຊັ້ີ�ບົອກຫັັກ ເປັນັຕົໍ່�ນແມນ່ຜົົນການຮຽນ
ຂີອງນັກຮຽນໃນພາສ່າລົາວ ແລົະ ຄັະນດິສ່າດ, ໄດມ້ກີານສຸ່່ມເລົອ້ກເອາ້ 
120 ໂຮງຮຽນ ເຊັ້ິ�ງແບົງ່ອອກເປັນັ 3 ລົະດັບົ ໂດຍໍ້ມຈີານວນເທ້ຶ�າກນັຄັ:້ 
ໂຮງຮຽນທີຶ�ມປີັະສິ່ດທິຶພາບົດ ີ40 ໂຮງຮຽນ, ປັະສິ່ດທິຶພາບົປັານກາງ 
40 ໂຮງຮຽນ ແລົະ ໂຮງຮຽນທີຶ�ມປີັະສິ່ດທິຶພາບົຕ່ໍ່າ 40 ໂຮງຮຽນ 
ເຊັ້ິ�ງໄດມ້ກີານລົງົສ່າຫວັດ (ສ່າພາດ) ຜູ້ົອານວຍໍ້ການໂຮງຮຽນ, ຄັ,ູ 
ນັກຮຽນ, ຄັະນະພັດທຶະນາການສຶ່ກສ່າຂັີ�ນບົາ້ນ ແລົະ ພະນັກງານໃນ
ຫ້ອງການສຶ່ກສ່າທິຶການ ແລົະ ກິລົາເມອ້ງ. 

ຜົົນການຄົັ�ນຄັວາ້
ຄວາມູຮູູ້ທ້ີ່າງດ້າ້ນເນ້�ອໃນການສອນ ແລະ ທັີ່ກສະໃນການສິດ້
ສອນຂໍ້ອງຄ ູເປັັນຕົ້ວແປັໜຶ່ຶ�ງທ່ີ່�ສາຄັນທ່ີ່�ເຮູ້ດ້້ໃຫ້ຼໂຮູ້ງຮູ້ຽນມູ່
ປັະສິດ້ທິີ່ພັາບສູງ. ສ່ອດຄັອ່ງກັບົການຄົັ�ນຄັວາ້ຂີອງສ່າກົນ, ຄັວາມ
ອາດສ່າມາດຄັ ູດາ້ນເນ້�ອໃນ ແລົະ ທັຶກສ່ະໃນການສິ່ດສ່ອນຂີອງຄູັ ເປັນັ
ຕົໍ່ວແປັໜຶ່ຶ�ງທີຶ�ສ່າຄັັນ ຕໍ່ກ່ບັົຜົົນການຮຽນຂີອງນັກຮຽນ ໃນໂຮງຮຽນ
ປັະຖົົມສຶ່ກສ່າໃນ ສ່ປັປັ ລົາວ.3-6 ເມ້�ອສົ່ມທຶຽບົກັນ, ຄັໃູນໂຮງຮຽນທີຶ�
ມປີັະສິ່ດທິຶພາບົສູ່ງແຕໍ່ງ່ບົົດສ່ອນ, ກວດບົົດຝຶຶກຫັດໃນຫ້ອງ, ວຽກ
ບົາ້ນຂີອງນັກຮຽນ, ແລົະ ລົາຍໍ້ງານຜົົນການຮຽນຂີອງນັກຮຽນໃຫ້
ແກ່ຜູ້ົປັກົຄັອງຫາັຍໍ້ກວາ່ຄູັໃນໂຮງຮຽນທີຶ�ມປີັະສິ່ດທິຶພາບົຕ່ໍ່າ (ເບົິ�ງ 
ຮບູົພາບົທີຶ 1) ເຊັ້ິ�ງທັຶງນັກຮຽນ ແລົະ ຜູ້ົອານວຍໍ້ການ ລົວ້ນແຕໍ່ເ່ຫັນດີ
ກບັົຜົົນການຄົັ�ນຄັວາ້ດັ�ງກ່າວ. ນອກຈາກນັ�ນ, ຄັໃູນໂຮງຮຽນທີຶ�ມີ
ປັະສິ່ດທິຶພາບົສູ່ງ ຍັໍ້ງມຄີັວາມ ເຊັ້້�ອໝັັ້�ນວາ່ລົະດັບົຄັວາມຮູ ້ແລົະ ທັຶກ
ສ່ະທຶາງດາ້ນການສິ່ດສ່ອນຂີອງຕົໍ່ນສູ່ງ.

ການຄົັ�ນຄັວາ້ໃນຄັັ�ງນີ�, ຍັໍ້ງໄດທົ້ຶດສ່ອບົຄັວາມຮູທ້ຶາງດາ້ນເນ້�ອໃນວຊິັ້າ
ພາສ່າລົາວ ແລົະ ຄັະນດິສ່າດ ຂີອງຄູັ ເຊັ້ິ�ງຜົົນທີຶ�ໄດ ້ກ່ສ່ອດຄັອ່ງກບັົ
ການໃຫ້ຂີມູ້ນຂີອງຄັເູອງ ແລົະ ຜົົນທີຶ�ໄດ ້ກ່ຍັໍ້ງຢ່ັ�ງຢ່ນືອກີວາ່ ຄັໃູນ
ໂຮງຮຽນທີຶ�ມປີັະສິ່ດທິຶພາບົສູ່ງ ມລີົະດັບົຄັວາມຮູທ້ຶາງດາ້ນເນ້�ອໃນ
ການສ່ອນສູ່ງກວາ່. ຜົົນການວເິຄັາະໄດສ້່ະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ ຄັວາມ

ສ່າມາດຂີອງຄັ ູແມນ່ຕໍ່ດິພັນກບັົຜົົນສ່າເລົດັຂີອງນັກຮຽນ, ເປັນັຕົໍ່ວແປັ
ໜຶ່ຶ�ງທີຶ�ສ່າຄັັນທີຶ�ເຮດັໃຫ້ໂຮງຮຽນມປີັະສິ່ດທິຶພາບົ (ຮບູົພາບົທີຶ 2). 

ຄທູ່ີ່�ມູຄ່ວາມູສາມູາດ້ຕ່້າ. ການຄົັ�ນຄັວາ້ໃນຄັັ�ງນີ� ສ່ະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ 
ຄັວາມຮູທ້ຶາງດາ້ນເນ້�ອໃນການສ່ອນຂີອງຄັຊູັ້ັ�ນປັະຖົົມຍັໍ້ງຕ່ໍ່າ. ປັະມານ
ເຄັິ�ງໜຶ່ຶ�ງຂີອງຄັ ູທີຶ�ເຂີ້�າຮວ່ມການຄົັ�ນຄັວາ້ໃນຄັັ�ງນີ� ໄດຄ້ັະແນນຕ່ໍ່າ
ກວາ່ 50 ສ່່ວນຮອ້ຍໍ້ ໃນການປັະເມນີຄັວາມຮູວ້ຊິັ້າພາສ່າລົາວ ແລົະ 
ຄັະນດິສ່າດ (ຮບູົພາບົທີຶ 2) ພ້ອມນັ�ນ, ບົມ່ຄີັຈັູກຄົັນທີຶ�ສ່າມາດຕໍ່ອບົ
ຄັາຖົາມໄດຖ້ົກ້ທັຶງໝົັ້ດ ເຊັ້ິ�ງຜົົນການຄົັ�ນຄັວາ້ເຫັົ�ານີ� ໄດຢ້່ັ�ງຢ່ນືຜົົນ
ໄດຮ້ບັົຈາກການຄົັ�ນຄັວາ້ ໃນຄັັ�ງກ່ອນທີຶ�ລົງົສ່າຫວັດ ໂຮງຮຽນປັະຖົົມ 
200 ແຫ່ງ.7

ການສຸ່ມເລົອ້ກເອາ້ກຸ່ມຕົໍ່ວຢ່າ່ງ: ຄັໃູນໂຮງຮຽນທີຶ�ມປີັະສິ່ດທິຶພາບົສູ່ງ (n=120), ຄູັໃນ
ໂຮງຮຽນທີຶ�ມປີັະສິ່ດທິຶພາບົຕ່ໍ່າ (n=119)

ຮູ້ບູພັາບທ່ີ່ 1. ຄັໄູດໃ້ຫ້ຂີມູ້ນວາ່ ມຄີັວາມເອາ້ໃຈໃສ່່ຕໍ່ໜ່ຶ່າ້ວຽກ ແລົະ 
ມທີຶະສ່ະຄັວາມສ່າມາດຂີອງຕົໍ່ນ. 

ບົເ່ຄັຍີໍ້/ບົເ່ຫັນດີ

ແຕໍ່ງ່ບົົດສ່ອນ

ປັະສິ່ດທິຶພາບົ
ສູ່ງ

ປັະສິ່ດທິຶພາບົ
ສູ່ງ

ປັະສິ່ດທິຶພາບົ
ສູ່ງ

ປັະສິ່ດທິຶພາບົ
ສູ່ງ

ປັະສິ່ດທິຶພາບົ
ສູ່ງ

ປັະສິ່ດທິຶພາບົ
ສູ່ງ

ປັະສິ່ດທິຶພາບົ
ຕ່ໍ່າ

ປັະສິ່ດທິຶພາບົ
ຕ່ໍ່າ

ປັະສິ່ດທິຶພາບົ
ຕ່ໍ່າ

ປັະສິ່ດທິຶພາບົ
ຕ່ໍ່າ

ປັະສິ່ດທິຶພາບົ
ຕ່ໍ່າ

ປັະສິ່ດທິຶພາບົ
ຕ່ໍ່າ

ໃຫ້ຄັວາມຊັ້ວ່ຍໍ້ເຫັ້ອ
ນັກຮຽນເພີ�ມເຕໍ່ມີ

ໄດກ້ວດກາບົົດ
ຝຶຶກຫັດຂີອງ
ນັກຮຽນ

ມຄີັວາມຮູດ້ີ
ກ່ຽວກບັົການ
ປັະເມນີນັກຮຽນ

ມທັີຶກສ່ະການສິ່ດ
ສ່ອນດີ

ມຄີັວາມຮູດ້າ້ນເນ້�ອ
ໃນວຊິັ້າຄັະນດິສ່າດ
ດີ

ທຶກຸໆມ້�/ບົເ່ຫັນດທີີຶ�ສຸ່ດ ບົາງມ້�/ເຫັນດີ

41.3%
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58.7%
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75.6%

71.5%
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50.5%
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43.1%

41.5%

20.3%



ບົົດຄັັດຫຍໍ້ດ້າ້ນນະໂຍໍ້ບົາຍໍ້ 1: ການລົົງທຶຶນໃສ່່ການສ້່າງຂີດີຄັວາມສ່າມາດຂີອງຄູັ  |  3

ການຕ້ລ່າຄາຄວາມູສາມູາດ້ຂໍ້ອງຄູສູງເກ່ນໄປັ. ຜູ້ົອານວຍໍ້ການ
ໂຮງຮຽນສ່່ວນໃຫຍໍ້ ່ຕໍ່ລີົາຄັາຄັວາມສ່າມາດຂີອງຄູັຂີອງຕົໍ່ນຂີອ້ນຂີາ້ງສູ່ງ
ນັບົທັຶງໂຮງຮຽນທີຶ�ມປີັະສິ່ດທິຶພາບົປັານກາງ ແລົະ ມປີັະສິ່ດທິຶພາບົ
ຕ່ໍ່າ. ເວ້�າສ່ະເພາະແມນ່ ຜູ້ົອານວຍໍ້ການ ຕໍ່ລີົາຄັາສູ່ງກວາ່ຄັວາມເປັນັຈງິ 
ກບັົຄັວາມຮູໃ້ນວຊິັ້າພາສ່າລົາວຂີອງຄູັຂີອງຕົໍ່ນ ປັະມານ 90 ສ່່ວນຮອ້ຍໍ້ 
ແມນ່ເຫັນດວີາ່ ຄັຂູີອງພວກເຂີາ້ມທັີຶກສ່ະດາ້ນພາສ່າລົາວທີຶ�ດ.ີ ເຊັ້ິ�ງບົ່
ສ່ອດຄັອ່ງກັບົຜົົນຂີອງການຄົັ�ນຄັວາ້ໃນຄັັ�ງນີ�.8,9

ຄວາມູຕ້ອ້ງການໃນການພັັດ້ທີ່ະນາວຊິັ້າຊັ້ບ່ຄ.ູ ຈາກການສ່າພາດ
ຄັກູ່ຽວກັບົ ຄັວາມຕໍ່ອ້ງການ ໃນການຝຶຶກອບົົຮມົ ການສ່ອນ, ການ
ປັະເມນີຜົົນການຮຽນຂີອງນັກຮຽນ ແລົະ ການຄັວບົຄຸັມຫ້ອງຮຽນ, 
ຄັ ູຕໍ່ອບົວາ່ມຄີັວາມຕໍ່ອ້ງການຝຶຶກອບົົຮມົ ເກ້ອບົ 90 ສ່່ວນຮອ້ຍໍ້ , ແຕໍ່່
ຄັໃູນໂຮງຮຽນທີຶ�ມປີັະສິ່ດທິຶພາບົສູ່ງ ມຄີັວາມຕໍ່ອ້ງການຝຶຶກອບົົຮມົ 
ໜຶ່ອ້ຍໍ້ກວາ່ໂຮງຮຽນອ້�ນໆ. 

ເຖົງິແມນ່ວາ່ ການພັດທຶະນາວຊິັ້າຊັ້ບີົຄັ ູໃນ ສ່ປັປັ ລົາວ ໄດຖ້ົກ້ຈັດຕັໍ່�ງ
ປັະຕໍ່ບັິົດ ດວ້ຍໍ້ຮບູົແບົບົການຝຶຶກອບົົຮມົຂີະໜຶ່າດໃຫຍໍ້ ່ພຽງຄັັ�ງ
ດຽວ (ຕົໍ່ວຢ່າ່ງ: ກອງປັະຊັ້ມຸວຊິັ້າການ). ນີ�ເປັນັສ່າເຫດໃຫ້ຄັມູຄີັວາມ
ຕໍ່ອ້ງການຝຶຶກອບົົຮມົເພີ�ມຕໍ່້�ມ ຫັັກຖົານການຄົັ�ນຄັວ້າສ່ະແດງໃຫ້ເຫັນ
ວາ່ວທີິຶການຝຶຶກອບົົຮມົດັ�ງກ່າວບົສ່່າມາດໃຫ້ຜົົນໄດຮ້ບັົທີຶ�ຕໍ່ອ້ງການ, 
ແລົະໃຊັ້ງ້ບົົປັະມານສູ່ງ ເຊັ້ິ�ງຈະເປັນັສິ່�ງທ້ຶາທຶາຍໍ້ຕໍ່ກ່ບັົຂີະແໜຶ່ງການ
ສຶ່ກສ່າໃນສ່ະພາບົປັະຈຸບັົນທີຶ�ງບົົປັະມານມຈີາກດັ.

ການສົ�ງເສ່ມູການຮູ້ວ່ມູມູກັ້ນຂໍ້ອງຄ ູເພ້ັ�ອສ້າງຄວາມູເຂໍ້້�ມູ
ແຂໍ້ງໃຫ້ຼແກ່ຄ.ູ ການຄົັ�ນຄັວາ້ໃນຄັັ�ງນີ� ສ່ອດຄັອ່ງກັບົການຄົັ�ນຄັວາ້
ຂີອງສ່າກນົ10-12 ໄດຊ້ັ້ີ�ໃຫ້ເຫັນເຖົງິທ່ຶາແຮງບົົ�ມຊັ້ອ້ນສ່່ວນໜຶ່ຶ�ງ ຂີອງ
ການສົ່�ງເສີ່ມການຮວ່ມມລ້ົະຫວາ່ງຄູັ ວາ່ມັນເປັນັວທີິຶການໜຶ່ຶ�ງທີຶ�
ພັດທຶະນາຂີດີຄັວາມສ່າມາດຂີອງພວກເຂີາ້. ພ້ອມດຽວກັນນັ�ນ, ຜູ້ົ
ອານວຍໍ້ການໂຮງຮຽນ ໄດໃ້ຫ້ຂີມູ້ນວາ່ ໂຮງຮຽນທີຶ�ມປີັະສິ່ດທິຶພາບົ
ສູ່ງນັ�ນ ພວກເຂີາ້ມກີານຮວ່ມມເ້ຊັ້ິ�ງກນັ ແລົະ ກນັ ສູ່ງກວາ່ ການ
ຮວ່ມມລ້ົະຫວາ່ງຄັໃູນໂຮງຮຽນທີຶ�ມປີັະສິ່ດທິຶພາບົຕ່ໍ່າ. ຕົໍ່ວຢ່າ່ງ: 42 
ສ່່ວນຮອ້ຍໍ້ຂີອງຜູ້ົອານວຍໍ້ການໃນໂຮງຮຽນທີຶ�ມປີັະສິ່ດທິຶພາບົສູ່ງ ໃຫ້
ຂີມູ້ນວາ່ ພວກເຂີາ້ໄດຕ້ໍ່ດິຕໍ່າມສັ່ງເກດ ການສ່ອນ ຂີອງຄູັເລົ້�ອຍໍ້ໆ, ໃນ

ຂີະນະທີຶ� ມພີຽງແຕໍ່ ່20 ສ່່ວນຮອ້ຍໍ້ ຂີອງຜູ້ົອານວຍໍ້ການໃນໂຮງຮຽນທີຶ�
ມປີັະສິ່ດທິຶພາບົຕ່ໍ່າ ທີຶ�ໄດສັ້່ງເກດການສ່ອນຂີອງຄັ.ູ 

ຂີສ້່ະຫັ�ບົ
ຄັໃູນໂຮງຮຽນທີຶ�ມປີັະສິ່ດທິຶພາບົສູ່ງ ມຄີັວາມຮູທ້ຶາງດາ້ນເນ້�ອໃນ
ການສ່ອນ ແລົະ ທັຶກສ່ະການສ່ອນ ສູ່ງກວາ່ (ທີຶ�ໄດຄ້ັາດຄັະເນໄວ້
ໃນເບົ້�ອງຕົໍ່�ນ). ແຕໍ່ຄ່ັວາມຮູທ້ຶາງດາ້ນເນ້�ອໃນການສ່ອນຂີອງຄັ ູໃນ
ໂຮງຮຽນອ້�ນແມນ່ຍັໍ້ງຕ່ໍ່າ. ຜູ້ົອານວຍໍ້ການໂຮງຮຽນ ແລົະ ຄັ ູຕໍ່ລີົາຄັາ
ຄັວາມສ່າມາດຂີອງຄັສູູ່ງເກີນໄປັ, ແຕໍ່ໃ່ນຂີະນະດຽວກນັ ຄັເູອງກໍຮບັົຮູ້
ວາ່ຕົໍ່ນມຄີັວາມຕໍ່ອ້ງການເພີ�ມຕໍ່້�ມໃນການພັດທຶະນາວຊິັ້າຊັ້ບີົຄັ.ູ ນອກ
ເໜຶ່ອ້ຈາກການຝຶຶກອບົົຮມົຄັຮູບູົແບົບົດັ�ງເດມີແລົວ້, ການສົ່�ງເສີ່ມການ
ຮວ່ມມ ້ແລົະ ການຮຽນຮູ ້ລົະຫວາ່ງຄັດູວ້ຍໍ້ກນັ ກ່ເປັນັອກີວທີິຶການໜຶ່ຶ�ງ
ທີຶ�ສ່າຄັັນໃນການພັດທຶະນາວຊິັ້າຊັ້ບີົຄັ.ູ 

ການຄົັ�ນຄັວາ້ວໄິຈໃນຄັັ�ງນີ� ໄດເ້ປັນັຫັັກຖົານເພີ�ມຕໍ່້�ມ ເພ້�ອ
ສ່ະໜັຶ່ບົສ່ະໜູຶ່ນຈຸດປັະສົ່ງທຶາງດາ້ນນະໂຍໍ້ບົາຍໍ້ໃນແຜົນພັດທຶະນາ
ຂີະແໜຶ່ງການສຶ່ກສ່າ ແລົະ ກິລົາ 2021-2025 ໃນການໃຫ້ບຸົລົມິະ
ສິ່ດແກ່ການສ້່າງຄັວາມເຂີັ�ມແຂີງໃຫ້ແກ່ຄັໃູນຊັ້ັ�ນປັະຖົົມສຶ່ກສ່າ. ອງີ
ຕໍ່າມລົະດັບົຄັວາມສ່າມາດຂີອງຄັໃູນປັະຈຸບັົນ, ມັນໄດຮ້ຽກຮອ້ງໃຫ້
ມກີານເພີ�ມງບົົປັະມານບົລໍົຫິານທີຶ�ບົແ່ມນ່ເງນິເດອ້ນ, ຖົາ້ປັາສ່ະຈາກ
ການລົງົທຶຶນແບົບົຍໍ້ນ້ຍົໍ້ງ, ນັກຮຽນ ອາດຈະບົໄ່ດຮ້ບັົການສຶ່ກສ່າທີຶ�ມີ
ຄັນຸນະພາບົ ແລົະ ມຄີັວາມຮູ ້ລົວມທັຶງທັຶກສ່ະທີຶ�ຈາເປັນັ ເພ້�ອສ້່ບົຕໍ່່
ຮາ່ຮຽນໃນລົະດັບົການສຶ່ກສ່າຊັ້ັ�ນຕໍ່ໄ່ປັ ແລົະ ປັະສົ່ບົຄັວາມສ່າເລົດັໃນ
ສັ່ງຄົັມ. 

ກ່ຽວກບັົການຄົັ�ນຄັວາ້ວໄິຈ 
ໂຮງຮຽນພັດທຶະນາ ໃນ ສ່ປັປັ 
ລົາວ ເຊັ້ິ�ງຂີມູ້ນທີຶ�ໄດຕ້ໍ່ອ້ງບົອກເຖົງິ
ຄັວາມເປັນັຈງິ
ການ ຄົັ�ນຄັວ້າ ວໄິຈໃນຄັັ�ງນີ� ແມນ່ສ່່ວນໜຶ່ຶ�ງຂີອງການລົເິລົີ�ມ ກ່ຽວກບັົ
ຂີມູ້ນທີຶ�ໄດຕ້ໍ່ອ້ງບົອກເຖົງິຄັວາມເປັນັຈງິ (DMS) ຂີອງອງົການ 
ຢູ່ນເິຊັ້ບັົ (ພາຍໍ້ໃຕໍ່ກ້ານຮວ່ມມຂ້ີອງ ກອງທຶຶນຮວ່ມມສ້່າກນົເພ້�ອການ
ສຶ່ກສ່າ (GPE)/International Development Research 
Centre Knowledge Innovation and Exchange (KIX) 
initiative, ກອງທຶຶນ Hewlett, ແລົະ ກອງທຶຶນເພ້�ອການສຶ່ກສ່າ
ຂີອງ ອງົການຢູ່ນເິຊັ້ບັົ) ແລົະ ຄັວາມພະຍໍ້າຍໍ້າມຂີອງອງົການຢູ່ນເິຊັ້ບັົບົ
(ພາຍໍ້ໃຕໍ່ເ້ງນິທຶຶນຈາກສ່ະຫະພາບົເອຣີົບົົ ໃນການຮວ່ມມເ້ພ້�ອສ້່າງ
ຄັວາມເຂີັ�ມແຂີງໃຫ້ລົະບົົບົການສຶ່ກສ່າ). ຈຸດປັະສົ່ງ ແມນ່ເພ້�ອສ້່າງ
ຄັວາມເຂີັ�ມແຂີງໃຫ້ແກ່ ກະຊັ້ວງສຶ່ກສ່າທິຶການ ແລົະ ກິລົາ ໃນການ
ຄັຸມ້ຄັອງ ແລົະ ນາໃຊັ້ຂ້ີມູ້ນ ເຂີ້�າໃນການວາງແຜົນ ແລົະ ການຕໍ່ດິຕໍ່າມ. 
ການວໄິຈໃນຄັັ�ງນີ� ເປັນັສ່່ວນໜຶ່ຶ�ງ ຂີອງແຜົນງານຫາັຍໍ້ປັ ີການລົເິລົີ�ມ
ກ່ຽວກບັົຂີມູ້ນຕໍ່ອ້ງບົອກເຖົງິຄັວາມເປັນັຈງິ ໂຮງຮຽນຄັນຸນະພາບົ ເຊັ້ິ�ງ
ນາພາໂດຍໍ້ຫ້ອງການຄົັ�ນຄັວາ້ວໄິຈຂີອງອງົການຢູ່ນເິຊັ້ບັົ ເຊັ້ິ�ງປັະກອບົ
ມອີກີ 13 ປັະເທຶດໃນອາຟຣົກິກາ, ອາຊັ້ ີແລົະ ອາເມລົກິານລົາຕໍ່ນິ.

ຮູ້ບູພັາບທ່ີ່ 2. ຄັະແນນ ໃນການປັະເມນີຄັວາມຮູທ້ຶາງດາ້ນເນ້�ອໃນ
ການສ່ອນ ວຊິັ້າພາສ່າລົາວ ແລົະຄັະນດິສ່າດ ຂີອງຄູັ
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