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

ບົົດຄັັດຫຍໍ້້ດ້າ້ ນນະໂຍບາຍ 2: ຜູ້້� ອໍາານວຍການໂຮງຮຽນ ໃນໂຮງຮຽນທີ່່�ມີີ
ປະສິິດທິິພາບສູູງ - ພວກເຂົົາມີີຄຸຸນລັັກສະນະ ແລະ ປະສົົບການ
ທີ່່�ດີີຄືືແນວໃດ?
ສິ່່�ງຄົ້້�ນພົົບ:
•

ໂຮງຮຽນທີ່່�ມີີຜູ້້�ອໍາານວຍການເປັັນເພດຍິິງ ມີີທ່່າອ່່ຽງຈະເປັັນໂຮງຮຽນທີ່່�ມີີປະສິິດທິິພາບສູູງ. ກະຊວງ
ສຶຶກສາທິິການ ແລະ ກິິລາ (ສສກ) ແລະ ພາກສ່່ວນທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງ ແຕ່່ລະຂັ້້�ນ ຄວນສ້້າງເງື່່ອ
� ນໄຂໃຫ້້ ເພດຍິິງທີ່່�ມີີຄວາມຮູ້້ �
ຄວາມສາມາດ ໄດ້້ດໍາາລົົງຕໍາາແໜ່່ງຜູ້້� ອໍາານວຍການໂຮງຮຽນ, ພ້້ ອມດຽວກັັນ ກໍ່່ໃຫ້້ ໂອກາດພວກເຂົົາໄດ້້ເປັັນຕົົວແທນໃນ
ສາຍວິິຊາຊີີບດັ່່� ງກ່່າວ.

•

ຜູ້້�ອໍາານວຍການ ໃນໂຮງຮຽນທີ່່�ມີີປະສິິດທິິພາບສູູງ ໄດ້້ເນັ້້ນ
� ໜັັກ ເຖິິງການຊຸຸກຍູ້້�ຊ່່ວຍເຫຼືື�ອຄູູ ແລະ ການ
ຮ່່ວມມືືກັັບຄູູ. ຜູ້້� ອໍາານວຍການ ໃນໂຮງຮຽນທີ່່�ມີປ
ີ ະສິິດທິິພາບສູູງ ໃຫ້້ ຂໍ້ມູູ
້ ນວ່່າ ການຮ່່ວມມືືເຊິ່່�ງກັັນ ແລະ ກັັນ ກັັບ
ຄູູໃນໂຮງຮຽນແມ່່ນຢູ່່ໃ� ນລະດັັບທີ່່�ດີີ ແລະ ໄດ້້ໃຫ້້ ຄູູມີີສ່່ວນຮ່່ວມໃນຂະບວນການຕັັດສິິນໃຈຕ່່າງໆ ທີ່່�ສອດຄ່່ອງ ກັັບ
ມາດຕະຖານຄຸຸນນະພາບການສຶຶກສາຂັ້້�ນພື້້� ນຖານ ເຊິ່່�ງທັັງຄູູ ແລະ ນັັກຮຽນ ກໍ່່ໄດ້້ໃຫ້້ ຂໍ້ມູູ
້ ນ ໄປໃນທິິດທາງດຽວກັັນ.

•

ຜູ້້�ອໍາານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູູ ໃນໂຮງຮຽນທີ່່�ມີີປະສິິດທິິພາບສູູງ ໄດ້້ມີີການລາຍງານກ່່ຽວກັັບ ການ
ປະເມີີນຄວາມຄືືບໜ້້າຂອງນັັກຮຽນ ໃຫ້້ ແກ່່ຜູ້້�ປົົກຄອງຂອງພວກເຂົົາ. ຖ້້າບໍ່່ມີກ
ີ ານຮ່່ວມມືື ລະຫວ່່າງຄອບຄົົວ
ແລະ ໂຮງຮຽນປຽບເໝືືອນດັ່່� ງວ່່າເດັັກນ້້ອຍ ບໍ່່ໄດ້້ຮຽນຮູ້້ � ແລະ ຮັັບຮູ້ເ້ � ຖິິງຄວາມສາມາດຂອງເຂົົາເຈົ້້�າຢ່່າງເຕັັມທີ່່�.

•

ຜູ້້�ອໍາານວຍການໂຮງຮຽນທີ່່�ມີີປະສິິດທິິພາບສູູງ ສົ່່�ງເສີີມຄວາມເຊື່່�ອໝັ້� ນ
້ , ຄວາມເຄົົາລົົບ ແລະ ການມີີຫົົວຄິິດ
ປະດິິດສ້້າງ ຕ່່າງໆ ພາຍໃນໂຮງຮຽນຂອງພວກເຂົົາ. ຖ້້າສົ່່� ງເສີີມວັັດທະນະທໍາາການຮຽນຮູ້້ແ
� ບບມີີສ່່ວນຮ່່ວມ, ມີີ
ຄວາມຮັັບຜິິດຊອບ ແລະ ການປະຕິິບັັດຕົົວຈິິງທີ່່�ເພີ່່� ມຄວາມສາມາດຂອງໂຮງຮຽນໃນການຮັັບເອົົານະວັັດຕະກໍາາໃໝ່່ໆ,
ຄືືກັັບການປະຕິິຮູູບຫຼັ�ກ
ັ ສູູດຊັ້� ນ
້ ປະຖົົມສຶຶກສາທີ່່� ສປປ ລາວໄດ້້ດໍາາເນີີນມາ.
ບົົດຄັັດຫຍໍ້້ດ້າ້ ນນະໂຍບາຍ 2: ຜູ້້� ອໍາານວຍການໂຮງຮຽນ ໃນໂຮງຮຽນທີ່່�ມີປ
ີ ະສິິດທິິພາບສູູງ
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ສະພາບລວມ:
ໃນຊ່່ວງທົົດສະວັັດທີ່່�ຜ່່ານມາ, ການຂະຫຍາຍໂອກາດໃນການເຂົ້້�າເຖິິງ
ການສຶຶກສາ ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່່ນມີີຄວາມຄືືບໜ້້າຢ່່າງຕໍ່່ເນື່່ອ
� ງ, ເຖິິງ
ຢ່່າງໃດກໍໍຕາມ ກໍ່່ຍັັງມີເີ ດັັກນ້້ອຍຈໍາານວນຫຼຼາຍທີ່່�ອອກໂຮງຮຽນ ໂດຍ
ທີ່່�ຍັັງບໍ່່ສາມາດ ອ່່ານ, ຂຽນ ຫຼືື� ຄິິດໄລ່່ເລກຂັ້້�ນພື້້� ນຖານໄດ້້.1,2 ແຕ່່
ໃນສະພາບວິິກິິດທາງດ້້ານການຮຽນແບບນີ້້�, ກໍໍຍັັງມີີໂຮງຮຽນຈໍາາ
ນວນໜຶ່່�ງທີ່່�ປະຕິິບັັດໄດ້້ດີີຫຼຼາຍກວ່່າໂຮງຮຽນອື່່ນ
� ໆ ເຖິິງວ່່າຈະຢູ່່ໃ� ນ
ເຂດທີ່່�ດ້ອຍ
້ ໂອກາດທີ່່�ສຸຸດກໍໍຕາມ. ໂດຍການກໍາານົົດເອົົາໂຮງຮຽນ
“ພັັດທະນາ” ຫຼືື� “ມີປ
ີ ະສິິດທິິພາບສູູງ”, ການປະຕິິບັັດຕົົວຈິິງທີ່່�ດີີ ທີ່່�
ຕິິດພັັນກັັບຜົົນສໍາາເລັັດຂອງພວກເຂົົາ ຈະເປັັນບົົດຮຽນທີ່່�ສໍາາຄັັນໃຫ້້ ແກ່່
ພວກເຮົົາ.

ການຄົ້້�ນຄວ້້າວິິໄຈກ່່ຽວກັັບໂຮງຮຽນ
ພັັດທະນາ
ການຄົ້້�ນຄວ້້າກ່່ຽວກັັບໂຮງຮຽນພັັດທະນາ ຈະວິິໄຈລົົງເລິິກເຖິິງວິິທີີ
ແກ້້ໄຂຂັ້້� ນຮາກຖານ ທີ່່�ຈະຊ່່ວຍໃນການປັັບປຸຸງຄຸຸນນະພາບການສຶຶກສາ
ພາຍໃນປະເທດ. ອີີງໃສ່່ຕົົວຊີ້້�ບອກຫຼັັກ
� 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
ຜູ້້�ອໍາານວຍການໃນໂຮງຮຽນທີ່່�ມີີປະສິິດທິິພາບສູູງ:
ພວກເຂົົາມີີລັັກສະນະແນວໃດ?
ໂຮງຮຽນທີ່່�ມີີຜູ້້�ອໍາານວຍການເປັັນເພດຍິິງ ມີີທ່່າອ່່ຽງຈະເປັັນ
ໂຮງຮຽນທີ່່�ມີີປະສິິດທິິພາບສູູງຫຼຼາຍກວ່່າ. ຄຽງຄູ່່�ກັັບຫຼັ�ກ
ັ ຖານ
ຈາກການຄົ້້�ນຄວ້້າ ຂອງສາກົົນ,3-4 ການຄົ້້�ນຄວ້້າ ໃນຄັ້້�ງນີ້້� ສະແດງໃຫ້້
ເຫັັ ນວ່່າ ໂຮງຮຽນທີ່່�ມີປ
ີ ະສິິດທິິພາບສູູງ ມີີທ່່າອ່່ຽງທີ່່�ຜູ້�້ ອໍາານວຍການ
ຈະເປັັນເພດຍິິງຫຼຼາຍກວ່່າ ເມື່່ອທ
� ຽບໃສ່່ໂຮງຮຽນທີ່່�ມີປ
ີ ະສິິດທິິພາບ
ລະດັັບປານກາງ ຫຼືື� ຕໍ່່າ. ໃນໂຮງຮຽນທີ່່�ມີປ
ີ ະສິິດທິິພາບສູູງ ແມ່່ນ
ໂຮງຮຽນທີ່່�ມີຜູ້
ີ �້ ອໍາານວຍການທີ່່�ເປັັນເພດຍິິງ ກວມເອົົາເຖິິງ 41
ສ່່ວນຮ້້ອຍ, ຖ້້າທຽບໃສ່່ໂຮງຮຽນທີ່່�ມີປ
ີ ະສິິດທິິພາບປານກາງ ຈະມີີຜູ້�້
ອຳຳນວຍການທີ່່�ເປັັນເພດຍິິງພຽງແຕ່່ 15 ສ່່ວນຮ້້ອຍ ແລະ ໂຮງຮຽນ
ທີ່່�ມີປ
ີ ະສິິດທິິພາບຕ່ຳຳ�ຈະມີີພຽງແຕ່່ 18 ສ່່ວນຮ້້ອຍເທົ່່�ານັ້້� ນ. (ເບິ່່�ງ
ຮູູບພາບທີີ 1).
ໃນກຸ່່�ມຕົົວຢ່່າງທີ່່�ໄດ້້ລົງ
ົ ສໍາາຫຼຼວດນັ້້� ນ, ຜູ້້� ອໍາານວຍການທີ່່�ເປັັນເພດ
ຍິິງ ແມ່່ນກວມເອົົາປະມານ 1 ສ່່ວນ 4 ຂອງຜູ້້� ອໍາານວຍການທັັງໝົົດ.
ສ່່ວນໃຫຍ່່ແລ້້ວ ຜູ້້� ອໍາານວຍການເພດຍິິງ ແມ່່ນຢູ່່ໃ� ນໂຮງຮຽນທີ່່�ມີີ

ຮູູບພາບທີີ 1. ຜູ້້� ອໍາານວຍການ ໃນໂຮງຮຽນແຕ່່ລະປະເພດ ແຍກຕາມ
ເພດ
ໃນຈໍາານວນຜູ້້� ອໍາານວຍການໂຮງຮຽນ N = 118
ເພດຍິິງ

ຜູ້້�ຊາຍ

ມີີປະສິິດທິິພາບ ສູູງ

41%

ມີີປະສິິດທິິພາບ ປານກາງ

15% 85%

ມີີປະສິິດທິິພາບ ຕ່ຳຳ�

18% 83%

49%

ຂະໜາດໃຫຍ່່ ແລະ ໂຮງຮຽນທີ່່�ມີເີ ດັັກນ້້ອຍທີ່່�ໃຊ້້ໝວດພາສາລາວ-ໄຕ
ກວມເອົົາຫຼຼາຍ ເຊິ່່�ງສິ່່�ງເຫຼົ່່��ານີ້້� ກໍ່່ເກີີດໃຫ້້ ມີີຄໍາາຖາມຕາມມາວ່່າ ເພດ
ຂອງຜູ້້� ອໍາານວຍການ ສົ່່� ງຜົົ ນຕໍ່່ ປະສິິດທິິພາບຂອງໂຮງຮຽນຫຼືື�ບໍ່່. ແຕ່່
ເຖິິງຢ່່າງໃດກໍ່່ຕາມ, ເຖິິງແມ່່ນວ່່າຈະມີີຄວາມແຕກຕ່່າງ ທາງດ້້ານ
ຄຸຸນລັັກສະນະຂອງຊຸຸມຊົນ
ົ , ແຕ່່ໂຮງຮຽນທີ່່�ໄດ້້ຖືືກເລືືອກມາວິິເຄາະ
ລ້້ວນແຕ່່ແມ່່ນບົົນພື້້� ນຖານຄຸຸນລັັກສະນະ ທີ່່�ສາມາດນໍາາມາສົົມທຽບ
ກັັນໄດ້້.
ຜົົ ນການວິິເຄາະ ຍັັງຊີ້້�ໃຫ້້ ເຫັັ ນວ່່າ ໂຮງຮຽນທີ່່�ມີຜູ້
ີ �້ ອໍາານວຍການເປັັນ
ເພດຍິິງ ມີີການຄຸ້້�ມຄອງ ທີ່່�ມີປ
ີ ະສິິດທິິພາບດີີກວ່່າ ແລະ ມີີບັັນຍາກາດ
ໃນການຮຽນ-ການສອນທີ່່�ດີີກວ່່າ. ຕົົວຢ່່າງ: ໃນໂຮງຮຽນທີ່່�ມີຜູ້
ີ �້
ອໍາານວຍການເປັັນເພດຍິິງ, ນັັກຮຽນສ່່ວນໃຫຍ່່ ໄດ້້ໃຫ້້ ຂໍ້ມູູ
້ ນວ່່າ ຄູູຂອງ
ພວກເຂົົາໝັ່່� ນກວດບົົດຝຶຶກຫັັດໃນຫ້້ ອງ, ໃຫ້້ ວຽກບ້້ານ ແລະ ສອນ
ຈົົນກວ່່າເດັັກນ້້ອຍທຸກ
ຸ ຄົົນຈະເຂົ້້�າໃຈບົົດຮຽນ ທຽບໃສ່່ກັບ
ັ ໂຮງຮຽນ
ທີ່່�ມີຜູ້
ີ �້ ອໍາານວຍການເປັັນເພດຊາຍ. ຄູູໃນໂຮງຮຽນທີ່່�ມີຜູ້
ີ �້ ອໍາານວຍການ
ເປັັນເພດຍິິງ ກໍ່່ໄດ້້ລາຍງານແບບດຽວກັັນ ພ້້ ອມທັັງລາຍງານ ການມີີ
ສ່່ວນຮ່່ວມກັັບນັັກຮຽນດີີກວ່່າ. ແຕ່່ການລາຍງານຈາກນັັກຮຽນ ແລະ
ຄູູ ໃນໂຮງຮຽນທີ່່�ມີຜູ້
ີ �້ ອໍາານວຍການເປັັນເພດຍິິງ ຂ້້ອນຂ້້າງມີີຄວາມ
ແຕກຕ່່າງກັັນພໍໍ ສົົມຄວນ (ຄ່່າຜິິ ດດ່່ຽງມາດຕະຖານ ປະມານ 0.30),
ເຊິ່່�ງຄວາມແຕກຕ່່າງດັ່່� ງກ່່າວບໍ່່ມີກ
ີ ານປ່່ຽນແປງ ເຖິິງແມ່່ນວ່່າ ໃນການ
ວິິເຄາະໄດ້້ເບິ່່�ງປັັດໄຈກະທົົບ ທີ່່�ກ່່ຽວກັັບນັັກຮຽນ, ຄູູ ແລະ ຊຸຸມຊົນ
ົ ເປັັນ
ຕົ້້�ນແມ່່ນຂະໜາດຂອງໂຮງຮຽນ, ສະຖານະທາງດ້້ານເສດຖະກິິດ ແລະ
ຊົົນເຜົ່່� າ ແລ້້ວກໍໍຕາມ.
ໃນໂຮງຮຽນທີ່່�ມີປ
ີ ະສິິດທິິພາບສູູງ ສ່່ວນຫຼຼາຍມີີຜູ້�້ ອໍາານວຍການ
ຍິິງ ສະແດງໃຫ້້ ເຫັັ ນເຖິິງ ທ່່າແຮງຂອງການເປັັນຜູ້້�ນໍາາຂອງພວກ
ເຂົົາ ໃນການນໍາາພາປັັບປຸຸງການຮຽນຮູ້້ �ຂອງນັັກຮຽນ ໃນໂຮງຮຽນຊັ້້�ນ
ປະຖົົມສຶຶກສາ. ເພື່່� ອໃຫ້້ ໂອກາດພວກເຂົົາໄດ້້ເປັັນຕົົວແທນຜູ້້� ອໍາານວຍ
ການໂຮງຮຽນ. ກະຊວງສຶຶກສາທິິການ ແລະ ກິິລາ ແລະ ພາກສ່່ວນ
ທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງແຕ່່ລະຂັ້້�ນ ຄວນພິິ ຈາລະນາສ້້າງເງື່່ອ
� ນໄຂໃຫ້້ ເພດຍິິງທີ່່�ມີີ
ຄວາມຮູ້້ �ຄວາມສາມາດໄດ້້ດໍາາລົົງຕໍາາແໜ່່ງຜູ້້� ອໍາານວຍການໂຮງຮຽນ.
ຜູ້້�ອໍາານວຍການ ໃນໂຮງຮຽນທີ່່�ມີີປະສິິດທິິພາບສູູງ ສ່່ວນໃຫຍ່່
ເປັັນຄົົນໜຸ່່�ມ. ອາຍຸຸສະເລ່່ຍຂອງຜູ້້� ອໍາານວຍການໃນໂຮງຮຽນທີ່່�
ມີີປະສິິດທິິພາບສູູງ ແມ່່ນປະມານ 44 ປີີ ເຊິ່່�ງໃນໂຮງຮຽນທີ່່�ມີີ
ບົົດຄັັດຫຍໍ້້ດ້າ້ ນນະໂຍບາຍ 2: ຜູ້້� ອໍາານວຍການໂຮງຮຽນ ໃນໂຮງຮຽນທີ່່�ມີປ
ີ ະສິິດທິິພາບສູູງ
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ປະສິິດທິິພາບຕໍ່່າ ແມ່່ນສະເລ່່ຍ 48 ປີີ. ແຕ່່ວ່າ່ ຜູ້້� ອໍາານວຍການໂຮງຮຽນ
ທີ່່�ອາຍຸຸຫຼຼາຍກວ່່າ ແລະ ມີີປະສົົບການຫຼຼາຍກວ່່າ ສ່່ວນໃຫຍ່່ ແມ່່ນຢູ່່ໃ� ນ
ໂຮງຮຽນຂະໜາດໃຫຍ່່ເຂດຕົົວເມືືອງ ແລະ ມີີນັັກຮຽນຊົົນເຜົ່່� າສ່່ວນ
ນ້້ອຍໜ້ອຍ
້ . ເມື່່ອ
� ເຮັັດການວິິເຄາະລົົງເລິິກ ກ່່ຽວກັັບຄຸນ
ຸ ລັັກສະນະຂອງ
ນັັກຮຽນແລ້້ວ ເຫັັ ນວ່່າ ຜົົ ນການຮຽນຂອງນັັກຮຽນ ແມ່່ນໄດ້້ດີີ ກວ່່າ ໃນ
ໂຮງຮຽນທີ່່�ມີຜູ້
ີ �ອຳຳ
້ ນວຍການທີ່່�ອາຍຸຸໝຸ່່�ມ.

ຜູ້້�ອໍາານວຍການ ຢູ່່ໃ� ນໂຮງຮຽນທີ່່�ມີີປະສິິດທິິພາບສູູງ
ໄດ້້ບໍລິ
ໍ ຫ
ິ ານໂຮງຮຽນແນວໃດ?
ຜູ້້�ອໍາານວຍການ ຢູ່່ໃ� ນໂຮງຮຽນທີ່່ມີີປ
� ະສິິດທິພ
ິ າບສູູງ ໄດ້້ເອົົາໃຈໃສ່່
ຕໍ່່ກັບ
ັ ການຊຸຸກຍູ້້�ຊ່່ວຍເຫຼືື�ອຄູູ ແລະ ການຮ່່ວມມືືເຊິ່່�ງກັັນ ແລະ ກັັນ
ຫຼຼາຍກວ່່າ ຜູ້້�ອໍາານວຍການໃນໂຮງຮຽນທີ່່ມີີປ
� ະສິິດທິພ
ິ າບຕໍ່່າ.
ມາດຕະຖານຄຸຸນນະພາບຂັ້້� ນພື້້� ນຖານສຳຳລັັບຊັ້້�ນປະຖົົມສຶຶກສາ ຂອງ
ກະຊວງສຶຶກສາທິິການ ແລະ ກິິລາ ໄດ້້ກຳຳນົົດວ່່າ ການຊຸຸກຍູ້້ �ຊ່ວ
່ ຍເຫຼືື�ອ
ຄູູ ແລະ ການຮ່່ວມມືືເຊິ່່�ງກັັນ ແລະ ກັັນ ເປັັນໜຶ່່�ງ ໃນປັັດໄຈທີ່່�ສໍາາຄັັນໃນ
ການປັັບປຸຸງ ການສິິດສອນ ແລະ ການຮຽນຮູ້້ �ຂອງນັັກຮຽນ.5-6 ຄຽງຄູ່່�
ກັັບມາດຕະຖານເຫຼົ່່��ານີ້້�, ການຄົ້້�ນຄວ້້າ ໃນຄັ້້�ງນີ້້� ຍັັງສະແດງໃຫ້້ ເຫັັ ນວ່່າ
ຜູ້້� ອໍາານວຍການໂຮງຮຽນທີ່່�ມີປ
ີ ະສິິດທິິພາບສູູງ ໄດ້້ໃຫ້້ ຂໍ້ມູູ
້ ນວ່່າ ການ
ຮ່່ວມມືືເຊິ່່�ງກັັນ ແລະ ກັັນ ແລະ ໃຫ້້ ຄູູມີີສ່່ວນຮ່່ວມ ຫຼຼາຍກວ່່າ ຜູ້້� ອໍາານວຍ
ການໃນໂຮງຮຽນທີ່່�ມີປ
ີ ະສິິດທິິພາບຕໍ່່າ (ເບິ່່�ງຮູູບພາບ 2). ຕົົວຢ່່າງ:
42 ສ່່ວນຮ້້ອຍ ຂອງຜູ້້� ອໍາານວຍການໃນໂຮງຮຽນທີ່່�ມີປ
ີ ະສິິດທິິພາບສູູງ
ໄດ້້ໃຫ້້ ຂໍ້ມູູ
້ ນວ່່າ ພວກເຂົົາໄດ້້ຮ່ວ
່ ມສັັງເກດການສອນຂອງຄູູເລື້້�ອຍໆ
ໃນຂະນະທີ່່�ມີພ
ີ ຽງແຕ່່ 20 ສ່່ວນຮ້້ອຍຂອງຜູ້້� ອໍາານວຍການໃນໂຮງຮຽນ
ທີ່່�ມີປ
ີ ະສິິດທິິພາບຕໍ່່າ ທີ່່�ຮ່ວ
່ ມສັັງເກດການສອນ. ມີີ 9 ສ່່ວນຮ້້ອຍ ຂອງ
ຜູ້້� ອໍາານວຍການໃນໂຮງຮຽນທີ່່�ມີປ
ີ ະສິິດທິິພາບຕໍ່່າ ທີ່່�ໄດ້້ໃຫ້້ ຂໍ້ມູູ
້ ນວ່່າ ບໍ່່
ເຄີີຍຮ່່ວມສັັງເກດການສອນຂອງຄູູເລີີຍ ທຽບກັັບ 3 ສ່່ວນຮ້້ອຍ ໃນ
ໂຮງຮຽນທີ່່�ມີປ
ີ ະສິິດທິິພາບສູູງ. ນອກຈາກນີ້້�, ອີີງຕາມການໃຫ້້ ຂໍ້ມູູ
້ ນ
ຂອງຜູ້້� ອໍາານວຍການໂຮງຮຽນ, ຄູູທີ່່�ຢູ່່ໃ� ນໂຮງຮຽນທີ່່�ມີປ
ີ ະສິິດທິິພາບ
ສູູງ ມັັກຈະມີີສ່່ວນຮ່່ວມໃນຂະບວນການຕັັດສິິນໃຈຕ່່າງໆ ກ່່ຽວກັັບ
ໂຮງຮຽນຂອງພວກເຂົົາຫຼຼາຍກວ່່າ. ພ້້ ອມດຽວກັັນ, ຄໍາາຕອບຂອງຄູູ ກໍ່່
ສະໜັັບສະໜູູນການຄົ້້�ນຄວ້້າ ດັ່່� ງກ່່າວ ເຊິ່່�ງມັັນສະແດງໃຫ້້ ເຫັັ ນເຖິິງ
ການເອົົາໃຈໃສ່່ຕໍ່ກັ
່ ບ
ັ ວັັດທະນະທໍາາການຮຽນຮູ້້ �ຢ່່າງມີີສ່່ວນຮ່່ວມ ຂອງ
ໂຮງຮຽນທີ່່�ມີປ
ີ ະສິິດທິິພາບສູູງ ໃນຊັ້້�ນປະຖົົມສຶຶກສາ ໃນ ສປປ ລາວ.

ໂຮງຮຽນທີ່່�ມີີປະສິິດທິິພາບສູູງ ແມ່່ນໂຮງຮຽນທີ່່�ຜູ້້�ປົົກຄອງມີີ
ສ່່ວນຮ່່ວມສູູງ. ຜູ້້� ອໍາານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູູ ໃນໂຮງຮຽນທີ່່�ມີີ
ປະສິິດທິິພາບສູູງ ໄດ້້ໃຫ້້ ຂໍ້ມູູ
້ ນວ່່າ ມີີການລາຍງານ ແລະ ສົົມທົົບກັບ
ັ
ຜູ້້�ປົກ
ົ ຄອງນັັກຮຽນເປັັນປະຈໍາາ ກ່່ຽວກັັບຜົົນການປະເມີີນ ແລະ ຄວາມ
ຄືືບໜ້້າ ຂອງນັັກຮຽນ. ສິ່່�ງເຫຼົ່່��ານີ້້�ເປັັນການຈັັດຕັ້້� ງປະຕິິບັັດທີ່່�ດີີ ເນື່່ອ
� ງ
ຈາກວ່່າ ການຄົ້້�ນຄວ້້າ ກໍ່່ໄດ້້ຊີ້້ໃ� ຫ້້ ເຫັັ ນວ່່າ ຖ້້າບໍ່່ມີກ
ີ ານຮ່່ວມມືືດັ່່� ງກ່່າວ
ລະຫວ່່າງຄອບຄົົວ ແລະ ໂຮງຮຽນແລ້້ວ, ປຽບເໝືືອນດັ່່� ງວ່່າເດັັກນ້້ອຍ
ບໍ່່ໄດ້້ຮຽນຮູ້້ � ແລະ ຮັັບຮູ້ເ້ � ຖິິງຄວາມສາມາດຂອງເຂົົາເຈົ້້�າຢ່່າງເຕັັມທີ່່�.7-8

ຮູູບພາບທີີ 2. ຕົົວຊີ້້�ບອກກ່່ຽວກັັບ ການມີີສ່່ວນຮ່່ວມ ແລະ ການ
ຮ່່ວມມືືເຊິ່່�ງກັັນ ແລະ ກັັນ ຂອງຜູ້້� ອໍາານວຍການໂຮງຮຽນ, ແຍກຕາມ
ໂຮງຮຽນທີ່່�ມີປ
ີ ະສິິດທິິພາບສູູງ ແລະ ຕໍ່່າ
ຈໍາານວນຜູ້້� ອໍາານວຍການໂຮງຮຽນ N = 68
ບໍ່່ເຄີີຍ/ບໍ່່ເຫັັ ນດີີ

ການສັັງເກດຄູູ

ລາຍງານຜູ້້�
ປົົກຄອງນັັກຮຽນ

ມີີຄໍາາເຫັັ ນໃຫ້້ ແກ່່ຄູູ

ຮັັບປະກັັນວ່່າຄູູມີີ
ຄວາມຮັັບຜິິດຊອບ
(ມີີການປັັບປຸຸງ)

ທຸຸກໆມື້້�/ບໍ່່ເຫັັ ນດີີທີ່່�ສຸຸດ
ປະສິິດທິິພາບ
ສູູງ
ປະສິິດທິິພາບ
ຕ່ຳຳ�

ປະສິິດທິິພາບ
ສູູງ
ປະສິິດທິິພາບ
ຕ່ຳຳ�

3%

54.6% 42.4%

8.6%

71.4% 20%

27.3% 72.7%
2.9% 51.4% 45.7%

ປະສິິດທິິພາບ
ສູູງ

39.4%

ປະສິິດທິິພາບ
ຕ່ຳຳ�

2.9%

ປະສິິດທິິພາບ
ສູູງ

36.4%

ປະສິິດທິິພາບ
ຕ່ຳຳ�

68.8%

ປະສິິດທິິພາບ
ສະໜັັບສະໜູູນ
ສູູງ
ການຮ່່ວມມືືເຊິ່່�ງກັັນ
ປະສິິດທິິພາບ
ແລະ ກັັນ ຂອງຄູູ
ຕ່ຳຳ�

ບາງມື້້�/ເຫັັ ນດີີ

36.4%
54.3%

60.6%
51.4% 45.7%

63.6%
31.4%

63.6%
45.7%

ບົົດຄັັດຫຍໍ້້ດ້າ້ ນນະໂຍບາຍ 2: ຜູ້້� ອໍາານວຍການໂຮງຮຽນ ໃນໂຮງຮຽນທີ່່�ມີປ
ີ ະສິິດທິິພາບສູູງ
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ຜູ້້�ອໍາານວຍການໂຮງຮຽນທີ່່�ມີີປະສິິດທິິພາບສູູງ ຈະສົ່່�ງເສີີມ
ຄວາມເຊື່່�ອໝັ້� ນ
້ , ຄວາມເຄົົາລົົບ ແລະ ການມີີຫົົວຄິິດປະດິິດ
ສ້້າງ ຕ່່າງໆ ພາຍໃນໂຮງຮຽນ. ຜູ້້� ອໍາານວຍການໃນໂຮງຮຽນທີ່່�
ມີີປະສິິດທິິພາບສູູງ ສ່່ວນໃຫຍ່່ໄດ້້ລາຍງານວ່່າ ຄູູຂອງພວກເຂົົາ
ຮູ້້ �ສຶຶກສະບາຍໃຈທີ່່�ຈະຂໍໍຄໍາາແນະນໍາາຈາກຄູູຜູ້້�ອື່ນ
່� ໆ ຫຼືື� ຈາກຜູ້້� ອໍາານວຍ
ການໂຮງຮຽນ, ແລະ ຄູູກໍ່່ສະແດງຄວາມເຄົົາລົົບ ເຊິ່່�ງກັັນ ແລະ ກັັນ.
ນອກຈາກນັ້້� ນ, ຜູ້້� ອໍາານວຍການໂຮງຮຽນ ຍັັງລາຍງານວ່່າ ຄູູຂອງ
ພວກເຂົົາ ໄດ້້ສົົນທະນາແລກປ່່ຽນບົົດຮຽນ ແລະ ຮຽນຮູ້້ຈ
� າກຄວາມ
ຜິິ ດພາດ/ຈຸຸດອ່່ອນຕ່່າງໆ ຢ່່າງເປີີດອົົກເປີີດໃຈ ແລະ ເປັັນປະຈໍາາ. ສິ່່�ງ
ເຫຼົ່່��ານັ້້� ນແມ່່ນ ປັັດໄຈທີ່່�ມີີຜົົ ນກະທົົບທາງບວກ ຕໍ່່ກັບຜົ
ັ ົ ນສໍາາເລັັດຂອງ
ນັັກຮຽນ. ໂດຍສະເພາະ ຖ້້າມີີການສົ່່� ງເສີີມວັັດທະນະທໍາາການຮຽນຮູ້້ �
ແບບມີີສ່່ວນຮ່່ວມ, ມີີຄວາມຮັັບຜິິດຊອບ ແລະ ການຈັັດຕັ້້� ງປະຕິິບັັດ
ແມ່່ນປັັດໃຈຫຼັັ�ກທີ່່�ສໍາາຄັັນໃຫ້້ ແກ່່ໂຮງຮຽນ ໃນການກຽມພ້້ ອມເພື່່� ອການ
ປ່່ຽນແປງທີ່່�ດີີ ແລະ ເປັັນການເພີ່່� ມຂີີດຄວາມສາມາດ ໃຫ້້ ໂຮງຮຽນໃນ
ການຮັັບເອົົານະວັັດຕະກໍາາໃໝ່່ໆ ເຊັ່່�ນ: ການປະຕິິຮູູບຫຼັກ
�ັ ສູູດຊັ້້�ນປະຖົົມ
9-10
ສຶຶກສາທີ່່� ສປປ ລາວ ໄດ້້ດໍາາເນີີນມາ.

ຂໍ້້ສະຫຼຸຸ�ບ
ຜູ້້� ອໍາານວຍການຢູ່່ໃ� ນໂຮງຮຽນທີ່່�ມີປ
ີ ະສິິດທິິພາບສູູງ ມີີທ່່າອ່່ຽງທີ່່�ຈະ
ເປັັນເພດຍິິງຫຼຼາຍກວ່່າ, ທີ່່�ສະແດງໃຫ້້ ເຫັັ ນເຖິິງທ່່າແຮງ ໃນການເປັັນ
ຜູ້້�ນໍາາຂອງເພດຍິິງ ເພື່່� ອປັບປຸ
ັ ຸງການຮຽນຮູ້້ �ຂອງນັັກຮຽນ. ນອກນັ້້� ນ,
ຍັັງສະແດງໃຫ້້ ຮູ້ເ້ � ຖິິງການເປັັນຕົົວແທນໃນສາຍອາຊີີບນີ້້�. ດັ່່� ງນັ້້� ນ,
ກະຊວງສຶຶກສາທິິການ ແລະ ກິິລາ ແລະ ພາກສ່່ວນທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງແຕ່່ລະ
ຂັ້້�ນ ຄວນພິິ ຈາລະນາສ້້າງເງື່່ອ
� ນໄຂ ໃຫ້້ ເພດຍິິງທີ່່�ມີີຄວາມຮູ້້ �ຄວາມ
ສາມາດ ທີ່່�ເໝາະສົົມ ໄດ້້ດໍາາລົົງຕໍາາແໜ່່ງຜູ້້� ອໍາານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ
ສົ່່� ງເສີີມບົົດບາດຍີີງ-ຊາຍໃນສາຍວິິຊາຊີີບນີ້້�.
ການຄົ້້�ນຄວ້້າ ໃນຄັ້້�ງນີ້້� ໄດ້້ຢັ້້�ງຢືືນໃຫ້້ ເຫັັ ນເຖິິງຄວາມສໍາາຄັັນ ຂອງຜູ້້�
ອໍາານວຍການໂຮງຮຽນທີ່່�ມີີທັັກສະຄວາມຮູ້້,� ຄວາມສາມາດໃນການ
ຊີ້້�ນຳຳ ແລະ ມີີຄວາມຮັັບຜິິດຊອບ ເພື່່� ອປັບປຸ
ັ ຸງການຮຽນຮູ້້ �ຂອງນັັກຮຽນ
ທຸຸກຄົົນ. ຜູ້້� ອໍາານວຍການ ໃນໂຮງຮຽນທີ່່�ມີປ
ີ ະສິິດທິິພາບສູູງ ສາມາດ
ບັັນລຸຸເປົ້້�າໝາຍດັ່່� ງກ່່າວ ໂດຍການສົ່່� ງເສີີມການມີີສ່່ວນຮ່່ວມ, ການ
ຊຸຸກຍູ້້ �ຊ່ວ
່ ຍເຫຼືື�ອຄູູ, ໃຫ້້ ຜູ້�ປົ
້ ກ
ົ ຄອງມີີສ່່ວນຮ່່ວມໃນການປັັບປຸຸງການ
ຮຽນຂອງນັັກຮຽນ ແລະ ສ້້າງຄວາມເຊື່່ອໝັ້້
� � ນ, ເຄົົາລົົບເຊິ່່�ງກັັນ ແລະ
ກັັນ ພາຍໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸຸມຊົນ
ົ . ສິ່່�ງເຫຼົ່່��ານີ້້�ເປັັນຄຸຸນລັັກສະນະທີ່່�
ສໍາາຄັັນ ຂອງວັັດທະນະທໍາາການຮຽນຮູ້້ແ
� ບບມີີສ່່ວນຮ່່ວມ ຫລືືໂຮງຮຽນ
ເປັັນບ່່ອນຮຽນຮູ້້ � ທີ່່�ມີີອິິດທິິພົົນໃນການສົ່່� ງເສີີມຄວາມສາມາດຂອງ
ໂຮງຮຽນໃນການຮັັບເອົົານະວັັດຕະກໍາາໃໝ່່ໆ ເຊັ່່�ນ: ຫຼັັກ
� ສູູດສະບັັບ
ປັັບປຸຸງ ໃໝ່່ໃນຊັ້� ນ
້ ປະຖົົມສຶຶກສາ.

ກ່່ຽວກັັບການຄົ້້�ນຄວ້້າວິິໄຈ
ໂຮງຮຽນພັັດທະນາ ໃນ ສປປ
ລາວ ເຊິ່່�ງຂໍ້້ມູູນທີ່່�ໄດ້້ຕ້ອ
້ ງບອກເຖິິງ
ຄວາມເປັັນຈິິງ11
ການຄົ້້�ນຄ້້ວາວິິໄຈໃນຄັ້້�ງນີ້້� ແມ່່ນສ່່ວນໜຶ່່�ງຂອງການລິິເລີ່່ມ
� ເຊິ່່�ງຂໍ້້ມູູນທີ່່�
ໄດ້້ຕ້ອ
້ ງບອກເຖິິງຄວາມເປັັນຈິິງ (DMS) ຊຶ່່�ງ ອົົງຢູູນິິເຊັັບ
(ພາຍໃຕ້້ການຮ່່ວມມືືຂອງ ກອງທຶຶນຮ່່ວມມືືສາກົົນເພື່່� ອການສຶຶກສາ
(GPE)/International Development Research Centre
Knowledge Innovation and Exchange (KIX)
initiative, ກອງທຶຶນ Hewlett, ແລະ ກອງທຶຶນເພື່່� ອການສຶຶກສາ
ຂອງ ອົົງການຢູ່່ນິ
� ເິ ຊັັບ) ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງອົົງການຢູູນິິເຊັັບ
ພາຍໃຕ້້ເງິິນທຶຶນຈາກສະຫະພາບເອີີຣົົບ ໃນການຮ່່ວມມືືເພື່່� ອສ້້າງ
ຄວາມເຂັ້້�ມແຂງໃຫ້້ ລະບົົບການສຶຶກສາ. ຈຸຸດປະສົົງແມ່່ນເພື່່� ອສ້້າງ
ຄວາມເຂັ້້�ມແຂງໃຫ້້ ແກ່່ ກະຊວງສຶຶກສາທິິການ ແລະ ກິິລາ ໃນການ
ຄຸ້້�ມຄອງ ແລະ ນໍາາໃຊ້້ຂໍ້ມູູ
້ ນ ເຂົ້້�າໃນການວາງແຜນ ແລະ ການຕິິດຕາມ.
ການຄົ້້�ນຄ້້ວາວິິໄຈໃນຄັ້້�ງນີ້້� ເປັັນສ່່ວນໜຶ່່�ງຂອງ ແຜນງານການລິິເລີ່່ມ
�
ໃຫ້້ ຂໍ້ມູູ
້ ນທີ່່�ບອກເຖິິງຄວາມເປັັນຈິິງໃນອີີກຫຼຼາຍປີີຂ້າ້ ງໜ້້າ ຂອງ
ໂຮງຮຽນຄຸຸນນະພາບ ນໍາາພາໂດຍຫ້້ ອງການຄົ້້�ນຄວ້້າວິິໄຈຂອງອົົງການ
ຢູູນິິເຊັັບ ເຊິ່່�ງປະກອບມີີອີີກ 13 ປະເທດໃນອາຟຣິິກກາ, ອາຊີີ ແລະ
ອາເມລິິກາລາຕິິນ.

ຊຸຸດບົົດຄັັດຫຍໍ້້ດ້າ້ ນນະໂຍບາຍ
ບົົດຄັັດຫຍໍ້້ດ້າ້ ນນະໂຍບາຍສະບັັບນີ້້� ແມ່່ນເປັັນສະບັັບທີີ 2 ໃນຊຸຸດບົົດ
ຄັັດຫຍໍ້້ດ້າ້ ນນະໂຍບາຍ, ເຊິ່່�ງເປັັນບົົດທີ່່�ສະເໜີີເຖິິງຜົົ ນການຄົ້້�ນຄວ້້າ
ໂຮງຮຽນພັັດທະນາ ຊັ້້�ນປະຖົົມສຶຶກສາ, ມີີຈຸຸດປະສົົງເພື່່� ອເປັັນຂໍ້້ມູູນ ໃຫ້້
ແກ່່ການສົົນທະນາດ້້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ການຕັັດສິິນໃຈ ຂອງ ສປປ
ລາວ ແລະ ບັັນດາປະເທດອື່່ນ
� ໆທີ່່�ມີີຄວາມສົົນໃຈ. ບົົດຄັັດຫຍໍ້້ສະບັັບທີີ
1 ແມ່່ນໄດ້້ເນັ້້�ນໃສ່່ ຄວາມອາດສາມາດຂອງຄູູ. ສ່່ວນບົົດຄັັດຫຍໍ້້ສະບັັບ
ທີີ 2 ນີ້້� ແມ່່ນໄດ້້ສຶຶກສາລົົງເລິິກກ່່ຽວກັັບ ຜູ້້� ອໍາານວຍການໃນໂຮງຮຽນ
ທີ່່�ມີປ
ີ ະສິິດທິິພາບສູູງ ໂດຍສຶຶກສາວ່່າ ພວກເຂົົາມີີຄຸຸນລັັກສະນະ ແລະ
ປະສົົບການ ໃນການຈັັດຕັ້້� ງປະຕິິບັັດວຽກງານທີ່່�ດີີຂອງພວກເຂົົາມີີຄືື
ແນວໃດ.
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