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ບົດສະຫຼຸບຫຍໍັ້  

ຈຸດປະສົງຂອງການທົບທວນບົດຄົົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການສອນຫ້ອງຄວບ ໃນປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ແລະ ປະເທດອ ື່ນໆນີົ້ ແມ່ນເພ ື່ອ
ປະກອບສ່ວນໃສ່ການຄົົ້ນຄິດ ແລະ ການວາງແຜນຍຸດທະສາດສ າລັບແຜນງານການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົົ້າ
ຮຽນສ າລັບການສຶກສາຂັົ້ນພ ົ້ນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ (BEQUAL). ການທົບທວນດັື່ງກ່າວນີົ້ໃຫຸ້ບຸລິມະສິດບັນດາບົດຄົົ້ນຄວ້າທີື່ເປັນ
ພາສາອັງກິດຈາກບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ແລະ ຈາກພາກພ ົ້ນອ ື່ນໆພາຍໃນໄລຍະໜຶື່ງທົດສະວັດຜ່ານມາຕາມທີື່ເຫັນວ່າມີ
ຄວາມສອດຄ່ອງກັບສະພາບ ໃນ ສປປ ລາວ. ການທົບທວນຄັົ້ງນີົ້ແມ່ນສານຕ ື່ຈາກບົດລາຍງານການປະເມີນກ່ອນໜ້ານີົ້ຂອງ 
LADLF (LADLF, 2016). 

ຫ້ອງຄວບຖ ເປັນຄຸນລັກສະນະທີື່ພົບເຫັນທົື່ວໄປໃນໂຮງຮຽນປະຖມົຢູ່ຫ າຍປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນເຊິື່ງລວມທັງ ສປປ ລາວ. ໂດຍ 
ຫ ັກແລຸ້ວ, ຫ້ອງຄວບແມ່ນຖ ກນ າໃຊຸ້ເປັນປັດໄຈຂັບເຄ ື່ອນເພ ື່ອບັນລຸເປົົ້າໝາຍການສຶກສາຊັົ້ນປະຖົມເພ ື່ອທຸກຄົນ ໃນເຂດຊົນນະບົດ 
ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫ ກີ ເຊິື່ງກົງກບັເປົົ້າໝາຍສະຫະສະວັດເພ ື່ອການພັດທະນາ (MDG) 4 ແລະ ເປົົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ 
(SDG) 2. ຫ າຍປະເທດກ າລັງພັດທະນາ ເຊິື່ງລວມທັງ ສປປ ລາວ ປະເຊີນສິື່ງທ້າທາຍສ າຄັນຫ າຍຢ່າງໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດການ
ສອນຫ້ອງຄວບໃນຖານະເປັນຍຸດທະສາດເພ ື່ອຂະຫຍາຍການເຂົົ້າເຖິງການສຶກສາ ແລະ ການບັນລຸຜົນການຮຽນ. 

ໃນບັນດາປະເທດທີື່ພັດທະນາແລຸ້ວ, ການສອນຫ້ອງຄວບຖ ເປັນທັງທາງເລ ອກການຮຽນການສອນ ແລະ ມາດຕະການທີື່ມີປະສິດທິ
ຜົນ ເພ ື່ອຂະຫຍາຍການເຂົົ້າເຖິງການສຶກສາທີື່ມີຄຸນນະພາບຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫ ກີ. ພາຍໃຕຸ້ສະພາບເງ ື່ອນໄຂເຫ ົື່ານີົ້, 
ການສອນຫ້ອງຄວບມີສອງຄຸນລັກສະນະຕົົ້ນຕ ຄ : ວິທີການສອນແບບຮອບດ້ານ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທີື່ເໝາະສົມ (ການສະໜອງຄູ
ສອນທີື່ມີທັກສະຄວາມຮູຸ້, ຫ ັກສູດ ແລະ ສ ື່ການຮຽນການສອນ) ເພ ື່ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫຸ້ມກີານສອນທີື່ດີ. 

ໃນທົື່ວບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ເຊິື່ງລວມທັງ ສປປ ລາວ ເຫັນວ່າການສອນຫ້ອງຄວບນັົ້ນເປັນການສະໜອງການສຶກສາທີື່ມີ
ມາດຕະຖານຕ ື່າ ເຊິື່ງເປັນຜົນເຮັດໃຫຸ້ນັກຮຽນມີຜົນໄດຸ້ຮັບດ້ານການຮຽນທີື່ຕ ື່າ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ື່ຕາມ, ທັດສະນະດັື່ງກ່າວນີົ້ບ ື່ໄດຸ້ມີຂ ົ້ມນູ 
ຫ ັກຖານມາຢັົ້ງຢ ນ: ໝາຍຄວາມວ່າບ ື່ມີບົດຄົົ້ນຄວ້າພຽງພ  ເພ ື່ອສົມທຽບຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນໃນຫ້ອງດ່ຽວ ແລະ ຫ້ອງຄວບ. 
ກົງກັນຂ້າມ, ເບິື່ງຄ ວ່າທັດສະນະດັື່ງກ່າວຖ ກສ້າງຂຶົ້ນບົນພ ົ້ນຖານຄວາມເຂົົ້າໃຈຜິດສອງປະການ ຄ :  

1. ຫ າຍປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ແລະ ບັນດາປະເທດກ າລັງພັດທະນາ ນ າໃຊຸ້ການສອນຫ້ອງຄວບ ແບບພຽງແຕ່ຄວບຫ້ອງ
ຮຽນ ຫ   ເອົາຫ້ອງຮຽນມາຮວມກນັ ແທນທີື່ຈະໃຫຸ້ຄວາມສ າຄັນຕ ື່ວິທີການສອນແບບຫ້ອງຄວບທີື່ມີລັກສະນະສະເພາະ. 

2. ຫ້ອງຄວບສ່ວນຫ າຍ ແມ່ນຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫ ກີ ເຊິື່ງມີຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນທີື່ຕ ື່າ ແລະ ຜົນ
ການຮຽນທີື່ຕ ື່ານັົ້ນ ມັກຖ ກເຊ ື່ອວ່າເປັນຍ້ອນວິທີການສອນຫ້ອງຄວບ. ດ້ວຍເຫດນີົ້, ມັກມີການເຂົົ້າໃຈສັບສົນວ່າວິທີການ
ສອນຫ້ອງຄວບດັື່ງກ່າວເປັນສາເຫດເຮັດໃຫຸ້ມີຜົນການຮຽນທີື່ຕ ື່າ. 

ບົດສຶກສາຄົົ້ນຄວ້າຈາກທັງບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ແລະ ປະເທດອ ື່ນໆບອກໃຫຸ້ຮູຸ້ວ່າ ຫ້ອງຄວບ ແລະ ວິທີການສອນຫອ້ງ
ຄວບບ ື່ຈ າເປັນວ່າຈະນ າໄປສູ່ຜົນການຮຽນທີື່ຕ ື່າ. ຕົວຢ່າງ: ໂຮງຮຽນໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫ ກີຢູ່ປະເທດໂຄລ າເບຍ 
ເຊິື່ງມີການນ າໃຊຸ້ການສອນຫ້ອງຄວບ ໄດຸ້ສະແດງໃຫຸ້ເຫັນວ່າສາມາດບັນລຸຜົນການຮຽນທີື່ດີສ າລັບນັກຮຽນ. ນອກນັົ້ນ, ບົດຄົົ້ນຄວ້າ
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ສາກົນ ຍັງສະແດງໃຫຸ້ເຫັນວ່າມີສາຍພົວພັນໜັກແໜຸ້ນລະຫວ່າງຜົນການຮຽນຮູຸ້ທີື່ຕ ື່າຂອງນັກຮຽນ ກັບຄວາມຫ່າງໄກສອກ ຫ ີກ ແລະ 
ຊົນນະບົດ ແຕ່ບ ື່ແມ່ນວ່າຜົນການຮຽນທີື່ຕ ື່າແມ່ນເປັນຜົນທີື່ເກີດຈາກການສອນຫ້ອງຄວບ. 

ການສອນຫ້ອງຄວບເປັນທາງເລ ອກໜຶື່ງເພ ື່ອຮັບປະກັນການຂະຫຍາຍການເຂົົ້າເຖິງການສຶກສາໃນບັນດາເຂດທີື່ມີປະຊາຊົນອາໄສຢູ່
ແບບກະແຈກກະຈາຍ. ເພ ື່ອໃຫຸ້ມີປະສິດທິຜົນ, ການສອນຫ້ອງຄວບຮຽກຮ້ອງໃຫຸ້ມີຊັບພະຍາກອນສິດສອນເພີື່ມ ແລະ ມີຄູທີື່ມທີກັ
ສະທີື່ດີ, ເຊິື່ງທັງສອງປັດໄຈນີົ້ເປັນສິື່ງທີື່ຫາຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫ ກີ. ຜົນຈາກການທົບທວນນີົ້ເນັົ້ນໃຫຸ້ເຫັນ
ຄວາມຈ າເປັນທີື່ຕ້ອງຊອກຂ ົ້ມູນເພີື່ມເຕີມເພ ື່ອສະໜອງໃຫຸ້ແກ່ການວາງຍຸດທະສາດຕ່າງໆ ໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການສິດ 
ສອນໃນໂຮງຮຽນຂະໜາດນ້ອຍຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫ ີກ ໃນ ສປປ ລາວ. 

ບົດຮຽນຈາກບັນດາບົດຄົົ້ນຄວ້າໃນລະດັບສາກົນ ເພ ື່ອໝູນໃຊຸ້ເຂົົ້າໃນການສອນຫ້ອງຄວບ ຢູ່ ສປປ ລາວ ມີຄ : 

1. ແກຸ້ໄຂບັນດາຄວາມເຊ ື່ອທີື່ມີຂອງຄູສອນ ແລະ ທັດສະນະຈ າແນກໃນນະໂຍບາຍທີື່ມມີາຍາວນານກຽ່ວກັບການຮຽນຮູຸ້
ຂອງນັກຮຽນໃນຫ້ອງຄວບ ແລະ ວິທີການສອນຫ້ອງຄວບ ເພ ື່ອຫຼຸດຜ່ອນທັດສະນະການຕ້ານແຜນງານທີື່ຕ້ອງ ການ
ສ້າງການປ່ຽນແປງ. 

2. ພິຈາລະນາສ້າງຫ ັກສູດແຫ່ງຊາດສ າລັບການຮຽນການສອນຫ້ອງຄວບ ແລະ ແຜນການສອນເພ ື່ອຊ່ວຍແບ່ງເບົາໜ້າທີື່
ຮັບຜິດຊອບດ້ານການສອນຂອງຄູໃນຫ້ອງຮຽນ ເຊັື່ນ: ຂອບຫ ັກສູດການຮຽນການສອນທີື່ສ້າງໂດຍສ ານັກງານຄະນະ
ກ າມະການການສຶກສາຂັົ້ນພ ົ້ນຖານແຫ່ງປະເທດໄທ. 

3. ຮຽນຮູຸ້ຈາກຍຸດທະສາດທີື່ມີລັກສະນະຍ ດຍຸ່ນຂອງຫວຽດນາມສ າລັບການສອນຫ້ອງຄວບໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ກີ 
ແລະ ເຂດທີື່ມີຄົນຊົນເຜົື່າອາໄສຢູ່ໜາແໜຸ້ນ ເຊິື່ງຖ ກສ້າງຂຶົ້ນພາຍໃຕຸ້ຫ ັກສູດການຮຽນການສອນແຫ່ງຊາດສະບັບ
ປັບປຸງ ໂດຍສຸມໃສ່ການຮຽນຮູຸ້ພາສາ ແລະ ຄະນິດສາດສ າລັບຫ້ອງຄວບໃນປະເທດຫວຽດນາມ. 

4. ລວມເອົາຄຸນລັກສະນະສະເພາະຂອງການສອນຫ້ອງຄວບເຂົົ້າໃນການວາງແຜນຈັດສັນຊັບພະຍາກອນ ເຊັື່ນ: ການຈັດ
ສັນຄູສອນ, ການກ ານົດໂຄງສ້າງບົດຮຽນ ແລະ ການວາງແຜນການສອນ, ການວາງແຜນສ້າງພ ົ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ 
ການວາງແຜນໂຮງຮຽນ - ສົມທົບກັບການສ້າງຄູ ແລະ ການບ າລຸງຄູກ່ຽວກັບການສອນຫ້ອງຄວບ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການ
ສະໜອງຊັບພະຍາກອນການສອນພາສາລາວ ແລະ ຄະນິດສາດສ າລັບຫ້ອງຄວບ. 

5. ຈັດບຸລິມະສິດການສະໜອງສ ື່ການຮຽນການສອນທີື່ພຽງພ ສ າລັບຫ້ອງຄວບ ໂດຍຮັບຮູຸ້ວ່າການສະໜອງສ ື່ການຮຽນ 
ການສອນເຫ ົື່ານັົ້ນໃຫຸ້ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ີກຈະມີຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍຫ າຍກວ່າການສະໜອງໃຫຸ້ເຂດຕົວ
ເມ ອງ. 

6. ສຶກສາເບິື່ງຮູບແບບໃນການແບ່ງນັກຮຽນເປັນກຸ່ມສ າລັບການສອນຫ້ອງຄວບ ທີື່ມກີານຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຢູ່ປະເທດອ ື່ນໆ 
ໃນອາຊີ ເຊິື່ງລວມທັງການຈັດແບ່ງນັກຮຽນເປັນກຸ່ມຕາມລະດັບຄວາມສາມາດພາຍໃນຂັົ້ນ ຫ   ລະຫວ່າງຂັົ້ນຮຽນ ຫ   
ຈັດແບ່ງນັກຮຽນເປັນກຸ່ມຕາມຄວາມສາມາດທີື່ແຕກຕ່າງແບບປະສົມ. 

7. ສ້າງ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຂອບປະເມີນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນແບບຍ ດຍຸ່ນທີື່ອອກແບບມາ 
ເພ ື່ອຕອບສະໜອງສະເພາະຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຫ້ອງຄວບເຊັື່ນ: ລະບົບການຮຽນຮູຸ້ທີື່ເປັນທາງເລ ອກເຊິື່ງ ຖ ກ
ສ້າງຂຶົ້ນຢູ່ຟີລິບປິນ. 
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ການທົບທວນນີົ້ ຍັງເນັົ້ນໃຫຸ້ເຫັນເພີື່ມເຕີມເຖິງຊ່ອງຫວ່າງດ້ານຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍ (ເວລາ, ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, 
ການເງິນ, ສ ື່ການຮຽນການສອນ, ແລະ ອ ື່ນໆ) ທີື່ຈ າເປັນຕ ື່ການສອນຫ້ອງຄວບໃນຫ້ອງຮຽນຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກ
ສອກຫ ີກ. ບາງປັດໄຈທີື່ຄວນພິຈາລະນາມີຄ ດັື່ງນີົ້: 

1. ຈ າເປັນຕ້ອງມີມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດເພ ື່ອເປັນບ່ອນອີງເຫດຜົນການຕັດສິນບັນຫາກ່ຽວກັບສະຖານທີື່ຕັົ້ງ ແລະ ຂະ  
ໜາດຂອງໂຮງຮຽນທີື່ຈະໄດຸ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ  ອດ້ານການສອນຫ້ອງຄວບ ເພ ື່ອຮັບປະກັນການຈັດສັນຊັບພະຍາ ກອນ
ການເງິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫຸ້ມີປະສິດທິຜົນ. 

2. ຂ ົ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບສະຖານທີື່ຕັົ້ງປະຈຸບັນຂອງໂຮງຮຽນຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ໂຮງຮຽນທີື່ມີຫ້ອງຄວບ, ຂະໜາດ 
ຂອງໂຮງຮຽນ, ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງໂຮງຮຽນເຫ ົື່ານັົ້ນ ແລະ ເວລາທີື່ໃຊຸ້ເດີນທາງຈາກທາງປູຢາງທີື່ສາມາດທຽວໄດຸ້ທກຸ
ລະດູທີື່ໃກຸ້ທີື່ສຸດ ກ ື່ເປັນຂ ົ້ມູນອີກຢ່າງໜຶື່ງທີື່ຈ າເປັນເພ ື່ອການວາງແຜນຈັດສັນຊັບພະຍາກອນທີື່ມີປະສິດທິຜົນ. 
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 ພາກສະເໜີ 1.

1.1 ຈຸດປະສົງ 

ຈຸດປະສົງຂອງການທົບທວນບົດຄົົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບສອນຫ້ອງຄວບແມ່ນເພ ື່ອປະກອບສ່ວນເຂົົ້າໃນການຄົົ້ນຄິດ ຢ່າງມີຍຸດທະສາດເພ ື່ອ
ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນທົື່ວ ສປປ ລາວ. ຜົນຈາກການທົບທວນຄັົ້ງນີົ້ແມ່ນເພ ື່ອສະໜອງຂ ົ້ມູນໃຫຸ້: 

a) ກະຊວງສຶກສາທກິານ ແລະ ກິລາ ກ່ຽວກັບບັນດາທາງເລ ອກເພ ື່ອບັນລຸການສອນທີື່ມີຄຸນນະພາບໃນຫ້ອງຄວບຢູ່ຕາມ
ບັນດາໂຮງຮຽນໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫ ກີ.  

b) ສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີ ເພ ື່ອຊ່ວຍກ ານົດທິດທາງຍຸດທະສາດຂອງແຜນງານການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍ
ໂອກາດເຂົົ້າຮຽນສ າລັບການສຶກສາຂັົ້ນພ ົ້ນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ (BEQUAL). 

c) ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກ າພາຍໃຕຸ້ແຜນງານ BEQUAL ໂດຍສະເພາະການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດພາຍໃຕຸ້ຂົງເຂດຜົນ 
ໄດຸ້ຮັບຕົົ້ນຕ  (KRA) ທີ 1: ນະໂຍບາຍ, ການວາງແຜນ ແລະ ການປະສານງານດ້ານການສຶກສາ; KRA 3: ວຽກງານສ້າງ
ຄູ ແລະ ການຊຸກຍູຸ້ຄູ; ແລະ KRA 4: ການພັດທະນາຫ ັກສູດປະຖົມ. 

d) ບັນດາອົງການ NGO ທີື່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານໃນຂົງເຂດວຽກງານການສຶກສາຂັົ້ນພ ົ້ນຖານ ຢູ່ ສປປ ລາວ. 

1.2 ຂອບເຂດຂອງການທບົທວນ 

ການທົບທວນດັື່ງກ່າວນີົ້ໃຫຸ້ບຸລິມະສິດບັນດາບົດຄົົ້ນຄວ້າທີື່ເປັນພາສາອັງກິດຈາກບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ແລະ ຈາກພາກ
ພ ົ້ນອ ື່ນໆພາຍໃນໄລຍະໜຶື່ງທົດສະວັດຜ່ານມາຕາມທີື່ເຫັນວ່າມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບສະພາບ ໃນ ສປປ ລາວ. ການທົບທວນຄັົ້ງນີົ້
ແມ່ນສານຕ ື່ຈາກບົດລາຍງານການປະເມີນກ່ອນໜ້ານີົ້ຂອງ LADLF (LADLF, 2016) ເຊິື່ງໄດຸ້ທົບທວນບັນດາເອກະສານ ແລະ 
ສະພາບ ກ່ຽວກັບການສອນຫ້ອງຄວບຢູ່ ສປປ ລາວ (LADLF 2016b). ການທົບທວນຄັົ້ງນີົ້ບ ື່ແມ່ນການທົບທວນເອກະສານແບບ
ຮອບດ້ານກ່ຽວກັບການສອນຫ້ອງຄວບ ແລະ ບ ື່ແມ່ນການທົບທວນນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບຫ ັກສູດການຮຽນການສອນ ແລະ ການສ້າງ
ຄູ. 

ຄ າຖາມຫ ກັທີື່ໃຊຸ້ໃນການທົບທວນຄັົ້ງນີົ້ມີຄ :  

 ສະພາບປະຈຸບັນຂອງໂຮງຮຽນຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ການສອນຫ້ອງຄວບ ຢູ່ ສປປ ລາວ ເປັນຄ ແນວໃດ?  

 ມີບົດຮຽນຫຍັງແດ່ທີື່ຖອດຖອນໄດຸ້ຈາກບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ແລະ ສາກົນ ກຽ່ວກັບການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດການ 
ສອນຫ້ອງຄວບ ທີື່ສາມາດໃຫຸ້ຂ ົ້ມນູເພ ື່ອປັບປຸງນະໂນບາຍກ່ຽວຂ້ອງ ຢູ່ ສປປ ລາວ? 

 ມີຜົນດີຫຍັງແດ່ຈາກບັນດາວິທີການທີື່ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ແລະ ສາກົນນ າໃຊຸ້ເພ ື່ອຄຸຸ້ມຄອງການຂະຫຍາຍໂອກາດ 
ເຂົົ້າເຖິງການສຶກສາທີື່ມີຄຸນນະພາບຢູ່ເຂດຊຸມຊົນຊົນນະບົດ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫ ີກ ໂດຍສະເພາະທີື່ມີຄວາມກ່ຽວພັນກັບ
ການສິດສອນຢູ່ໂຮງຮຽນຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ການສອນຫ້ອງຄວບ? 
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ໃນບົດລາຍງານສະບັບນີົ້, ຜົນຈາກການທົບທວນດັື່ງກ່າວຈະຖ ກນ າສະເໜີຕາມລ າດັບດັື່ງຕ ື່ໄປນີົ້:  

 ພາກທີ 2 ສະເໜີພາບລວມກຽ່ວກັບທ່າອ່ຽງຂອງບັນດາການສຶກສາຄົົ້ນຄວ້າທີື່ມີກ່ຽວກັບຫ້ອງຄວບ ແລະ ການສອນຫ້ອງ
ຄວບ;  

 ພາກທີ 3 ສົນທະນາຜົນຈາກການທົບທວນບົດຄົົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການສອນຫ້ອງຄວບ ແລະ ຫ້ອງຄວບ ຈາກບັນດາປະເທດ
ສະມາຊິກອາຊຽນ ແລະ ປະເທດຈາກພາກພ ົ້ນອ ື່ນໆ;  

 ພາກທ ີ4 ສະໜອງພາບລວມກ່ຽວກັບສະພາບການສອນຫ້ອງຄວບຢູ່ ສປປ ລາວ; ແລະ 
 ພາກທ ີ 5 ສະເໜີຄ າຄິດເຫັນທີື່ສະຫຼຸບສັງລວມບັນດາບົດຮຽນຈາກບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ແລະ ປະເທດຈາກ

ພາກພ ົ້ນອ ື່ນໆສ າລັບການສອນຫ້ອງຄວບໃນສະພາບເງ ື່ອນໄຂຂອງ ສປປ ລາວ.  

1.3 ວິທີການ 

1.3.1 ການເກ ບກໍາຂໍັ້ມ ນ 

ໄດຸ້ເກັບກ າຂ ົ້ມູນໂດຍນ າໃຊຸ້ຖານຂ ົ້ມູນວາລະສານວິຊາການທີື່ມີສະໜອງທາງອິນເຕີເນັດ ແລະ ບັນດາເວັບໄຊ໋ຄົົ້ນຫາຂ ົ້ມູນທາງອິນເຕີ 
ເນັດໂດຍນ າໃຊຸ້ຄ າສັບກ່ຽວຂ້ອງສ າຄັນເຊັື່ນ: ‘ multigrade/ຫ້ອງຄວບ’ , ‘ small schools/ໂຮງຮຽນຂະໜາດນ້ອຍ’  ແລະ 
‘ rural schools/ໂຮງຮຽນຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ’ . ພ້ອມນັົ້ນ ຍັງໄດຸ້ມີການຕິດຕ ື່ພົວພັນໄປຫາຊ່ຽວຊານລະດັບພາກພ ົ້ນດ້ານການສຶກສາ 
“ ຂັົ້ນພ ົ້ນ ຖານຢູ່ອິນໂດເນເຊຍ, ຕີມ ເລດສ໌ເຕ, ກ າປູເຈຍ, ໄທ ແລະ ອົດສະຕຣາລີ ເພ ື່ອຂ ເອກະສານເພີື່ມເຕີມ ແລະ ຄ າແນະນ າກ່ຽວ
ກັບບັນດາ ແຜນງານທີື່ເປັນນະວັດຕະກ າໃໝ່ ຫ   ນ າສະເໜີວິທີການໃໝ່ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການທົບທວນຄັົ້ງນີົ້. ບັນຊີລາຍຊ ື່ຂອງ
ເອກະສານອ້າງອີງທີື່ ໄດຸ້ທົບທວນແມ່ນມີສະໜອງໃຫຸ້ໃນລາຍການເອກະສານອ້າງອີງ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1). 

1.3.2 ການວິເຄາະ 

ບົດຄົົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການສອນຫອ້ງຄວບໃນພາກພ ົ້ນສ່ວນໃຫຍ່ປະກອບດ້ວຍການສຶກສາຂະໜາດນ້ອຍທີື່ເປັນການສຶກສາທາງດ້ານ
ຄຸນນະພາບ. ຜົນຈາກການສຶກສາເຫ ົື່ານັົ້ນໄດຸ້ຮັບການວິເຄາະ ແລະ ຈັດກຸ່ມເປັນສອງຫົວຂ ົ້ຫ ັກ. ນອກນັົ້ນ, ບົດທົບທວນສະບັບນີົ້ ຍັງ
ໄດຸ້ມີການລະບຸຫົວຂ ົ້ໃໝ່ເພ ື່ອການຄົົ້ນຄວ້າເພີື່ມເຕີມ (ສ າລັບລາຍລະອຽດໃຫຸ້ເບິື່ງຕາຕະລາງ 1).   

ຕາຕະລາງ 1 - ຂອບວິເຄາະສໍາລ ບການທບົທວນບົດຄົັ້ນຄວ້າກ່ຽວກ ບການສອນຫ້ອງຄວບ 

ຫົວຂໍັ້ ຫົວຂໍັ້ຍ່ອຍ 

ການຕອບສະໜອງທາງສະຖາ
ບ ນ ຕໍໍ່ຫ້ອງຄວບ ແລະ ການ
ສອນຫ້ອງຄວບຕາມສະພາບ
ເງ ໍ່ອນໄຂ ພາຍໃນປະເທດ  

 ນະໂຍບາຍການສຶກສາໃນລະດັບຊາດ 
 ບັນດານະໂຍບາຍທີື່ພົວພັນກັບຫ ັກສູດການຮຽນການສອນ ແລະ ການສອນ 
 ການຈັດການຂອງສະຖາບັນເພ ື່ອຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນ ຫ   ແກຸ້ໄຂບັນຫາທີື່ພົວພັນກັບຫ້ອງຄວບ 

ແລະ ການສອນຫ້ອງຄວບ  
 ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນໃນຂະແໜງສຶກສາສ າລັບຫ້ອງຄວບ ແລະ ການສອນຫ້ອງຄວບ 
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ແບບວິທີການສອນຫ້ອງຄວບ
ທີໍ່ດີ1 

 ການສອນຫ້ອງຄວບໃນຖານະເປັນປັດຊະຍາການສອນ 
 ການຄຸຸ້ມຄອງຫ້ອງຮຽນທີື່ມີປະສິດທິຜົນ 
 ການດັດປັບຫ ັກສູດການຮຽນການສອນ ແລະ ແຜນການສອນ  
 ການດັດປັບສ ື່ການຮຽນການສອນ 
 ການປະເມີນຜົນໄດຸ້ຮັບດ້ານການຮຽນຮູຸ້ຂອງນັກຮຽນ  

ຫົວຂໍັ້ໃໝ່: ຈຸດດ້ອຍຂອງເຂດ 
ຊົນນະບົດ ແລະ ຫ່າງໄກ
ສອກຫ ີກ  

 ສະພາບເງ ື່ອນໄຂໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫ ີກ  
 ການສະໜອງການບ ລິການດ້ານການສຶກສາໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫ ີກ  

 

1.4 ຂໍັ້ຈໍາກ ດ 

ການທົບທວນຄັົ້ງນີົ້ມີເປົົ້າໝາຍເພ ື່ອປັບປຸງຄວາມເຂົົ້າໃຈກ່ຽວກັບບັນດາວິທີການຕ່າງໆທີື່ໃຊຸ້ໃນໂຮງຮຽນທີື່ມີຫ້ອງຄວບ ແລະ ການສະ
ໜອງການສຶກສາທີື່ມີຄຸນນະພາບ. ສິື່ງດັື່ງກ່າວບ ື່ແມ່ນການທົບທວນເອກະສານທີື່ເປັນລະບົບ ແລະ ຄົບຖ້ວນຮອບດ້ານ ແລະ ບ ື່ໄດຸ້ສະ
ໜອງການປະເມີນພ ົ້ນຖານທາງທດິສະດີຂອງການສອນຫ້ອງຄວບ ຫ   ເປັນການກວດກາເຕັກນິກການສອນຕາມຄວາມ ສອດຄ່ອງຂອງ
ສະພາບເງ ື່ອນໄຂພາຍໃນ ສປປ ລາວ. ຖ້າຢາກໄດຸ້ແນວນັົ້ນ ແມ່ນຕ້ອງມີການຄົົ້ນຄວ້າໃນລະດັບສູງຂຶົ້ນໄປກວ່ານີົ້ເພ ື່ອ ຮັບປະກັນວ່າ
ຈະສາມາດສະໜອງຂ ົ້ມູນໃຫຸ້ບັນດາຂ ົ້ລິເລີີື່ມດ້ານແຜນງານ ຫ   ໂຄງການຕ່າງໆ. 

 

1.5 ຄໍານິຍາມ 

ຫ້ອງຄວບ, ຫ   ຮູຸ້ກັນອີກຊ ື່ໜຶື່ງຄ  ‘ ຫ້ອງປະສົມ’  ຢູ່ໃນຫ າຍປະເທດເຊັື່ນ: ນິວຊີແລນ ແລະ ຟີລິບປິນ (Wilkinson and 
Hamilton 2003; SEAMEO INNOTECH 2009) ເຊິື່ງໝາຍເຖິງຫ້ອງຮຽນທີື່ມີສອງ ຫ   ຫ າຍຂັົ້ນມາຮຽນລວມກັນພາຍໃຕຸ້
ໜ້າທີື່ຮັບຜິດ ຊອບຂອງຄູຜູຸ້ດຽວ (Little 2006, 3). ວິທີການສອນອາດຈະເປັນໃນຮູບແບບຂອງການສອນແຕ່ລະຂັົ້ນແບບແຍກ
ສະເພາະ ໃນລັກສະນະຜັດປ່ຽນຜຽນກັນໄປຈົນຮອດວິທີການສອນແບບປະສົມປະສານທຸກຂັົ້ນນ າກັນໂດຍທີື່ສອງ ຫ   ຫ າຍຂັົ້ນໄດຸ້ຮັບ
ການສິດ ສອນໃນເວລາດຽວກັນແບບບ ື່ກ່ຽວກັບຂັົ້ນຮຽນຂອງນັກຮຽນ. ກົງກັນຂ້າມ, ໃນ ຫ້ອງດ່ຽວ ແມ່ນຄູສອນສອນຂັົ້ນດຽວໃນ
ຫ້ອງດ່ຽວ.2 

ການສອນຫ້ອງຄວບ ມັກເປັນຄ າສັບທີື່ຖ ກນ າໃຊຸ້ທີື່ກວມລວມ ເພ ື່ອອະທິບາຍທັງຫ້ອງຄວບ ແລະ ແນວຄວາມຄິດທີື່ພົວພັນກັບ
ວິທີການສອນແບບຮອບດ້ານເຊັື່ນ: ການຄຸຸ້ມຄອງຫ້ອງຮຽນແບບຍ ດຍຸ່ນ; ການສອນໂດຍເອົານັກຮຽນເປັນໃຈກາງ; ຄູສອນໃນຖານະ
ເປັນຜູຸ້ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫຸ້ການຮຽນຮູຸ້ຂອງນັກຮຽນແທນທີື່ຈະເປັນຜູຸ້ບັນຍາຍ; ເພີື່ມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນໃນການຄຸຸ້ມ
ຄອງໂຮງຮຽນ.  ເພ ື່ອຫ ີກເວັົ້ນບ ື່ໃຫຸ້ເກີດຄວາມສັບສົນ, ໃນບົດລາຍງານສະບັບນີົ້ ຫ້ອງຄວບ ໝາຍເຖິງຫ້ອງຮຽນທີື່ສອນຫ າຍກວ່າ

                                                

 

1 ເຄັດລັບພາກປະຕບິັດຕົວຈິງສ າລບັການສອນຫ້ອງຄວບຂອງອົງການ UNESCO (UNESCO 2015). 
2 ທາງເລ ອກອ ື່ນໆໃນການສອນລວມມີຫອ້ງຮຽນປະສົມຫ າກຫ າຍອາຍ ຸ ທີື່ມີການຈັດກຸ່ມນກັຮຽນທີື່ມອີາຍແຸຕກຕ່າງກນັໃນຫອ້ງຮຽນດຽວກັນ ແລະ ຢູ່ໃນຂັົ້ນຮຽນດຽວກັນອີງຕາມ
ຄວາມ ສາມາດຂອງເຂົາເຈົົ້າ (Little 2001, 483) ແລະ ການສອນຫ າຍຫອ້ງ ເຊິື່ງເປັນວິທທີີື່ຄເູຄ ື່ອນຍ້າຍການສອນຈາກຂັົ້ນໜຶື່ງໄປຫາອີກຂັົ້ນໜຶື່ງທີື່ຢູຫ່້ອງຮຽນຄົນລະຫອ້ງ 
(Research Centre for Educational Innovation and Development 2004).  
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ໜຶື່ງຂັົ້ນ ແລະ ການສອນຫ້ອງຄວບ ໝາຍເຖິງຊຸດແບບວິທີການສອນທີື່ດີເຊິື່ງທາງອົງການ UNESCO ສົື່ງເສີມເພ ື່ອປັບປຸງຜົນ
ການຮຽນພາຍໃນຫ້ອງຄວບ (UNESCO 2015). 

ຄ າວ່າ ໂຮງຮຽນຂະໜາດນ້ອຍ, ໂຮງຮຽນໃນເຂດຊນົນະບດົ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫ ີກ ມີການນິຍາມແຕກຕ່າງກັນໄປໃນ
ປະເທດຕ່າງໆ. ຢູ່ ສປປ ລາວ, ການປະເມີນການຮຽນຂອງນັກຮຽນທົື່ວປະເທດ (ASLO) III ນິຍາມ ໂຮງຮຽນໃນເຂດ
ຊົນນະບົດ ວ່າເປັນໂຮງຮຽນທີື່ມີຖະໜົນໃຫຍ່ເຂົົ້າເຖິງໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຮງຮຽນໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ີກ ແມ່ນໂຮງຮຽນທີື່ບ ື່ມີ
ຖະໜົນໃຫຍ່ເຂົົ້າເຖິງໂຮງຮຽນ (ສະຖາບັນຄົົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ - RIES 2014, 6). 

ທົື່ວສາກົນຍັງບ ື່ທັນມີຄ ານິຍາມທີື່ຮັບຮູຸ້ເປັນເອກະພາບກັນກ່ຽວກັບ ‘ ໂຮງຮຽນຂະໜາດນ້ອຍ’ . ຢູ່ປະເທດໄທ ແລະ ຈີນ, ໂຮງຮຽນທີື່
ມ ີນັກຮຽນໜ້ອຍກວ່າ 100 ຄົນ ຖ ວ່າເປັນໂຮງຮຽນຂະໜາດນ້ອຍ (Buaraphan, 2013, 130, UNESCO Appeal 2015, 
32). ຢູ່ ສປປ ລາວ, 66 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງໂຮງຮຽນມີນັກຮຽນໜ້ອຍກວ່າ 100 ຄົນ (Quinn 2017). ໂຮງຮຽນຂະໜາດນ້ອຍມັກ
ຈະ ປະກອບດ້ວຍຫ າຍຫ້ອງຄວບ ເພ ື່ອຮອງຮັບຈ ານວນນັກຮຽນທີື່ບ ື່ສົມສ່ວນລະຫວ່າງຂັົ້ນຕ່າງໆ, ຫ   ອັດຕາສ່ວນລະຫວ່າງນັກຮຽນຕ ື່
ຄູທີື່ບ ື່ສົມສ່ວນ. ໃນບົດລາຍງານດັື່ງກ່າວນີົ້, ໂຮງຮຽນຂະໜາດນ້ອຍ ໝາຍເຖິງໂຮງຮຽນທີື່ມີຂັົ້ນຮຽນໃດໜຶື່ງມີນັກຮຽນບ ື່ເຕັມຂັົ້ນ 
(ມີນັກຮຽນໜ້ອຍກວ່າ 125 ຄົນ), ແລະ ໂຮງຮຽນໃນເຂດຊນົນະບົດ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫ ີກ ໝາຍເຖິງໂຮງຮຽນທີື່ຫ່າງ
ອອກໄປຈາກເຂດເທດສະບານຂອງເມ ອງ, ແຂວງ ຫ   ສູນກາງໂດຍໃຊຸ້ເວລາຍ່າງຫ າຍກວ່າ 30 ນາທີ.  
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 ພາບລວມຂອງບ ນດາບົດຄົັ້ນຄວ້າ 2.

ການສຶກສາຄົົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການສອນຫ້ອງຄວບ ໄດຸ້ແຜ່ຂະຫຍາຍຢ່າງກວາ້ງຂວາງໃນຊຸມປີ 1990 ເຖິງໄລຍະຕົົ້ນຂອງຊຸມປີ 2000. 
ການສຶກສາເຫ ົື່ານັົ້ນໄດຸ້ສຸມໃສ່ສອງຫົວຂ ົ້ຫ ັກຄ : 1) ການສົມທຽບປະສິດທິຜົນດ້ານຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍລະຫວ່າງການສະໜອງຫ້ອງຄວບ ແລະ 
ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍໃນການປິດໂຮງຮຽນຂະໜາດນ້ອຍທີື່ມີຫ້ອງດ່ຽວໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫ ີກ (Little 2004, 19); ແລະ 
2) ຜົນໄດຸ້ຮັບດ້ານການຮຽນຮູຸ້ຂອງນັກຮຽນໃນຫ້ອງຄວບ ແລະ ຫ້ອງດ່ຽວ. 

ການສຶກສາເຫ ົື່ານີົ້ສ່ວນໃຫຍ່ໄດຸ້ສຸມໃສ່ຜົນໄດຸ້ຮັບດ້ານການຮຽນຮູຸ້ຂອງນັກຮຽນຢູ່ບັນດາປະເທດພັດທະນາແລຸ້ວ ແລະ ປະເທດກຸ່ມ 
OECD, ມີພຽງການສຶກສາຈ ານວນໜ້ອຍໜຶື່ງທີື່ໄດຸ້ດ າເນີນຢູ່ໃນປະເທດກ າລັງພັດທະນາ ໂດຍໄດຸ້ຮັບທຶນຈາກຜູຸ້ໃຫຸ້ທຶນທີື່ເປັນສະຖາ
ບັນ ຫ   ຜູຸ້ໃຫຸ້ທຶນຮ່ວມມ ສອງຝ່າຍ (Little 2001). 

ການສຶກສາກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງການສອນຫ້ອງຄວບທີື່ມີຕ ື່ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນຢູ່ບັນດາປະເທດກ າລັງພັດທະນາໃນໄລຍະ
ຂ້າມຜ່ານສະຫະສະວັດຖ ເປັນສ່ວນໜຶື່ງຂອງປັດໄຈຂັບເຄ ື່ອນທີື່ເກີດຂຶົ້ນໃໝ່ ພາຍໃຕຸ້ເປົົ້າໝາຍສະຫະສະວັດເພ ື່ອການພັດທະນາ 
(MDG) ເພ ື່ອບັນລຸການສຶກສາຊັົ້ນປະຖົມເພ ື່ອທກຸຄົນ. ອົງການ UNESCO ແລະ ອົງການ UNICEF (ທີື່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນລະດັບ
ຫຼຸດລົງມາ) ໄດຸ້ສະໜອງທຶນຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດການສຶກສາຄົົ້ນຄວ້າ ແລະ ບັນດາໂຄງການຕ່າງໆ ເພ ື່ອໃຫຸ້ການຊ່ວຍເຫ  ອການສຶກສາໃນຮູບ
ແບບຫ້ອງຄວບ ເພ ື່ອບັນລຸເປົົ້າໝາຍການສຶກສາເພ ື່ອທກຸຄົນ (SEAMEO INNOTECH 2012b, 5). 

LADLF (2016b) ໄດຸ້ດ າເນີນການປະເມີນທົບທວນບັນດາບົດຄົົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການສອນຫ້ອງຄວບຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະ 
2006 ຫາ 2016. ການປະເມີນດັື່ງກ່າວພົບວ່າມີສິບບົດລາຍງານທີື່ຖ ກພິມເຜີຍແພ່ເຊິື່ງມີເນ ົ້ອໃນພົວພັນກັບການສອນຫ້ອງຄວບ. 
ສອງບົດລາຍງານເປັນການສຶກສາສຸມໃສ່ການສອນຫ້ອງຄວບຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ສ່ວນທີື່ເຫ  ອອີກແປດບົດ ແມ່ນກ່ຽວກັບການສອນ
ໃນການສຶກສາຂັົ້ນພ ົ້ນຖານ ຫ   ວຽກງານການສ້າງຄູຢູ່ພາຍໃນປະເທດ. 

ນັບແຕ່ກາງຊຸມປີ 2000  ເປັນຕົົ້ນມາ, ການສຶກສາຄົົ້ນຄວ້າກຽ່ວກບັການສຶກສາໃນຮູບແບບຫ້ອງຄວບໄດຸ້ຫຼຸດລົງ. ຢ່າງໃດກ ື່ດີ, ໄດຸ້ມີ
ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດສອງໂຄງການສຶກສາຄົົ້ນຄວ້າທີື່ພົົ້ນເດັື່ນກ່ຽວກັບການສອນຫ້ອງຄວບຢູ່ພາກພ ົ້ນອາຊຽນ; 

 ໃນປີ 2012, ລັດຖະມົນຕີສຶກສາອາຊຽນ ໄດຸ້ຮັບຮອງເອົາບົດສຶກສາໃນລະດັບພາກພ ົ້ນກ່ຽວກັບການສອນຫ້ອງຄວບ ທີື່ໄດຸ້
ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂດຍ SEAMEO INNOTECH ໂດຍໄດຸ້ເຮັດການສຶກສາຢູ່ເຈັດປະເທດອາຊຽນຄ : ກ າປູເຈຍ, ອິນໂດເນ
ເຊຍ, ມາເລເຊຍ, ມຽນມາ, ຟີລິບປິນ, ໄທ, ຕີມ ເລດສເຕ ແລະ ຫວຽດນາມ. ການສຶກສາດັື່ງກ່າວ ໄດຸ້ສ້າງບົດລາຍງານທີື່ມີ
ຫົວຂ ົ້ວ່າ: ຕົວຊີົ້ວັດຄຸນນະພາບຂອງການສອນຫ້ອງຄວບຢູ່ພາກພ ົ້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕຸ້. 

 ໃນປີ 2014, ຫ້ອງການອົງການ UNESCO ປະຈ າບາງກອກ ໄດຸ້ເຮັດການທົບທວນກ່ຽວກັບການສອນຫ້ອງຄວບ ຢູ່ຫ າຍ
ປະເທດຄ : ບັງຄະລາເທດ, ກ າປູເຈຍ, ຈີນ, ສປປ ລາວ, ເນປານ, ປາກີສະຖານ ແລະ ໄທ. ການທບົທວນດັື່ງກ່າວ ໄດຸ້ສຶກ
ສາເບິື່ງນະໂຍບາຍ ແລະ ແບບວິທີການສອນຫ້ອງຄວບທີື່ມີຢູ່ປະຈຸບັນຂອງແຕ່ລະປະເທດ, ທາງເລ ອກດ້ານນະໂຍບາຍ ເພ ື່ອ
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ປັບປຸງຄຸນນະພາບໂດຍລວມຂອງການສອນຫ້ອງຄວບ, ແລະ ຜົນການສຶກສາທີື່ປະກອບສ່ວນໃສ່ບົດໂຄສະນາສົື່ງເສີມເພ ື່ອ
ໃຫຸ້ມີນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການສອນຫ້ອງຄວບ. ຜົນການສຶກສາສັງລວມຈາກການທົບທວນຢູ່ຫ າຍປະເທດຄັົ້ງນີົ້ພາຍໃຕຸ້ຫົວ 
ຂ ົ້ ການສົື່ງເສີມການຮຽນຮູຸ້ທີື່ມີຄຸນນະພາບຜ່ານການປັບປຸງການສອນຫ້ອງຄວບ ຍັງບ ື່ທັນໄດຸ້ຮັບການພິມເຜີຍແຜ່ເທ ື່ອ.3 

ແນວຄວາມຄິດຂອງການສອນຫ້ອງຄວບມີສ່ວນພົວພັນກັບຊຸດແບບວິທີການສອນຮອບດ້ານທີື່ມີລັກສະນະສະເພາະ ທີື່ໄດຸ້ຖ ກນ າເໜີ
ເປັນຫ ັການທີື່ດີຂອງການສອນຫ້ອງຄວບທີື່ກອງປະຊຸມສ າມະນາໃນຫົວຂ ົ້ ການສົື່ງເສີມການຮຽນຮູຸ້ທີື່ມີຄຸນນະພາບໂດຍຜ່ານການ
ປັບປຸງການສອນຫ້ອງຄວບຢູ່ພາກພ ົ້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ  ຈັດໂດຍອົງການ UNESCO ໃນປີ 2014 (Shaeffer 2014). ແບບວິທີ
ການສອນຫ້ອງຄວບທີື່ມີປະສິດທຜົິນແມ່ນເນັົ້ນໃສ່ຄວາມສ າຄັນຂອງບັນດາອົງປະກອບ ຫ   ຊັບພະຍາກອນສະໜັບສະໜູນ ດັື່ງເນ ົ້ອໃນ
ທີື່ມີໃນເອກະສານຂອງອົງການ UNESCO ທີື່ມີຫົວຂ ົ້ວ່າ: ເຄັດລັບພາກປະຕິບັດຕົວຈິງສ າລັບການສອນຫ້ອງຄວບ (ລະອຽດເບິື່ງ
ຫ້ອງ 1). ບົດແນະນ າ ຫ   ຄູ່ມ ການສອນຫ້ອງຄວບທີື່ດີ ແມ່ນໄດຸ້ສົນທະນາລະອຽດຕ ື່ມໃນຕົວຢ່າງຈາກບັນດາປະເທດສະມາຊິກ
ອາຊຽນ ແລະ ປະເທດໃນພາກພ ົ້ນອ ື່ນໆ ດັື່ງທີື່ນ າສະເໜີໃນຂ ົ້ 3. 

 

                                                

 

3 ສາມາດເບິື່ງລາຍລະອຽດຂອງກອງປະຊຸມໄດຸ້ທີື່ http://www.unescobkk.org/news/article/promoting-quality-learning-through-enhanced-multigrade-
teaching-in-the-asia-pacific-region/.  ການເຜີຍແພ່ບົດລາຍງານດັື່ງກ່າວຂອງ UNESCO ຕ້ອງໄດຸ້ຮບັການຕກົລົງເຫນັດຈີາກ UNESCO ຢູ່ບາງກອກ ແລະ ຜູຸ້ຂຽນບດົ 
ສຶກສາຂອງປະເທດທີື່ກ່ຽວຂອ້ງກອ່ນ. ບດົລາຍງານ ແລະ ບົດສະເໜີ ກ່ຽວກັບການສອນຫອ້ງຄວບໃນ ສປປ ລາວໄດຸ້ຖ ກສ້າງຂຶົ້ນໃນຂອບຂອງການຄົົ້ນຄວ້າວິໄຈພາກພ ົ້ນດັື່ງກ່າວນີົ້. 

ຫ້ອງ 1 -  ແບບວິທີທີໍ່ດີສໍາລ ບການສອນຫ້ອງຄວບທີໍ່ມປີະສິດທິຜົນ (UNESCO 2015) 

1. ດັດປັບຕາມຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງນັກຮຽນ 
2. ການຄຸຸ້ມຄອງຫ້ອງຮຽນທີື່ມີປະສິດທິຜົນ 
3. ດັດປັບຫ ັກສູດການຮຽນການສອນ ແລະ ແຜນການສອນ 
4. ດັດປັບສ ື່ການຮຽນການສອນ 
5. ປະເມີນຜົນໄດຸ້ຮັບດ້ານການຮຽນຮູຸ້ຂອງນັກຮຽນ  
6. ວິທີການສອນທີື່ມີປະສິດທິຜົນສ າລັບການສອນນັກຮຽນເປັນກຸ່ມ 

 

http://www.unescobkk.org/news/article/promoting-quality-learning-through-enhanced-multigrade-teaching-in-the-asia-pacific-region/
http://www.unescobkk.org/news/article/promoting-quality-learning-through-enhanced-multigrade-teaching-in-the-asia-pacific-region/
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 ການສອນຫ້ອງຄວບໃນບ ນດາປະເທດ3.
ສະມາຊິກອາຊຽນ ແລະ ປະເທດອ ໍ່ນໆ  

3.1 ການຕອບສະໜອງທາງສະຖາບ ນຕໍໍ່ການສອນຫອ້ງຄວບ  

ໃນບັນດາປະເທດສ່ວນຫ າຍໃນກຸມ່ OECD ແລະ ປະເທດພັດທະນາແລຸ້ວ, ການສອນຫ້ອງຄວບບ ື່ພຽງແຕ່ຖ ກນ າໃຊຸ້ເປັນມາດ
ຕະການໜຶື່ງເພ ື່ອບັນລຸການເຂົົ້າເຖງິການສຶກສາຂັົ້ນພ ົ້ນຖານສ າລັບທຸກຄົນ ແຕ່ຍັງເປັນທາງເລ ອກດ້ານນິເທດສຶກສາທີື່ໄດຸ້ຮັບຄວາມ
ນິຍົມຫ າຍກວ່າທາງເລ ອກອ ື່ນ. ຢູ່ຫ າຍປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ແລະ ປະເທດກ າລັງພັດທະນາອ ື່ນໆ ເຊັື່ນໃນ ສປປ ລາວ, ໂດຍຫ ັກ
ແລຸ້ວ ການສອນຫ້ອງຄວບຖ ວ່າເປັນວິທີການເພ ື່ອບັນລຸເປົົ້າໝາຍການສຶກສາຊັົ້ນປະຖົມເພ ື່ອທກຸຄົນພາຍໃຕຸ້ MDGs. ລັດຖະບານ
ຂອງຫ າຍປະເທດໄດຸ້ລວມເອົາມາດຕະການສະເພາະທີື່ພົວພັນກັບການສອນຫ້ອງຄວບເຂົົ້າຫ ັກສູດການຮຽນການສອນ ແລະ 
ນະໂຍບາຍດ້ານການສອນ. ການສອນຫ້ອງຄວບໃນສະພາບເງ ື່ອນໄຂດັື່ງກ່າວເກີດຂຶົ້ນໃນຖານະເປັນທາງເລ ອກຕາຍຕົວໃນການອ າ
ນວຍຄວາມສະດວກໃຫຸ້ການສະໜອງບ ລິການປະຖົມສຶກສາຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫ ກີ ເຊິື່ງເປັນເຂດທີື່ມີສິື່ງທາ້ທາຍ
ຫ າຍໃນການສະໜອງການບ ລິການດ້ານການສຶກສາ. ຕົວຢ່າງ, ໃນກ ລະນີທີື່ບ ື່ມີຊັບພະຍາກອນພຽງພ ເພ ື່ອສະໜອງຄູໜຶື່ງຄົນຕ ື່ໜຶື່ງຂັົ້ນ
ຮຽນ; ຈ ານວນນັກຮຽນເກີນຈ ານວນຊັບພະຍາກອນສິດສອນຄ : ຈ ານວນຄູ, ຈ ານວນຫ້ອງຮຽນ (ປາກສີະຖານ ແລະ ອິນເດຍ); ຫ   
ເປັນກ ລະນີທີື່ຈ ານວນນັກຮຽນຫຼຸດລົງໃນກຸ່ມປະຊາກອນຕາມເຂດຊົນນະບົດຍ້ອນການເຄ ື່ອນຍ້າຍອອກຈາກເຂດຊົນນະບົດ (ໄທ 
ແລະ ຈີນ). 

ຢູ່ປະເທດອ ື່ນໆ, ການສອນຫ້ອງຄວບໄດຸ້ຖ ກລວມເຂົົ້າໃນມາດຕະການຍ່ອຍພາຍໃຕຸ້ຫ າຍໆນະໂຍບາຍດ້ານການສຶກສາ ເພ ື່ອປັບປຸງຄຸນ
ນະພາບຂອງການສຶກສາຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ, ຫ່າງໄກສອກຫ ກີ ຫ   ເຂດທຸກຍາກ (ກ າປູເຈຍ ແລະ ອົດສະຕຣາລີ) ຫ   ຖ ກລວມເຂົົ້າເປັນ
ສ່ວນໜຶື່ງຂອງແຜນງານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ (ບັງຄະລາເທດ). 

ເພ ື່ອສະໜັບສະໜູນບັນດາຈຸດປະສົງທາງດ້ານນະໂຍບາຍ, ລັດຖະບານຂອງປະເທດຕ່າງໆມກັສະໜອງໂຄງສ້າງນະໂຍບາຍສົື່ງເສີມ
ເຊັື່ນ: ຂັົ້ນເງິນເດ ອນຄູ, ບ ລິມາດວຽກສອນ, ເງິນນະໂຍບາຍ ແລະ ອຸດໜູນອ ື່ນໆສ າລັບການສອນຫ້ອງຄວບ. ນະໂຍບາຍສົື່ງເສີມ
ເງິນເດ ອນ ມັກຖ ກນ າໃຊຸ້ຢູ່ຫ າຍປະເທດເຊັື່ນ: ກ າປູເຈຍ, ອິນໂດເນເຊຍ, ສປປ ລາວ, ມຽນມາ, ຟີລິບປິນ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ. 
ນອກຈາກນັົ້ນ ຍັງໄດຸ້ມີການລວມເອົາບົດແນະນ າການສອນຫ້ອງຄວບເຂົົ້າໃນບັນດານະໂຍບາຍສ າລັບການຄຸຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນ, ການສ້າງ
ຄູ ແລະ ສ ື່ການຮຽນການສອນ (ມະເລເຊຍ, ມຽນມາ, ຟີລິບປິນ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ). ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2 ໄດຸ້ສັງລວມເອົາ
ບົດສະຫຼຸບກ່ຽວກັບບັນດາຂ ົ້ລິເລີື່ມທາງນະໂຍບາຍທີື່ພົວພັນກັບແບບວິທີການສອນຫ້ອງຄວບໃນທົື່ວເຈັດປະເທດອາຊຽນ. 

3.1.1 ການສອນຫ້ອງຄວບໃນຖານະເປ ນປ ດຊະຍາ ຫ   ວິທີການສອນ 

ອີງຕາມບົດແນະນ າແບບວິທີການສອນທີື່ດີຂອງອົງການ UNESCO, ການສອນຫ້ອງຄວບທີື່ມີປະສິດທິຜົນຄວນກ ານົດບົນພ ົ້ນຖານ 
ຫ ັກການທີື່ຮັບຮູຸ້ ແລະ ເຫັນຄຸນຄ່າໃນຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງນັກຮຽນ; ຄວາມເຊ ື່ອທີື່ວ່າຄູສອນເຮັດໜ້າທີື່ເປັນ ‘ ຜູຸ້ອ ານວຍຄວາມສະ 
ດວກ’  ແທນທີື່ຈະເປັນ ‘ ຜູຸ້ບັນຍາຍ’ ; ແລະ ຮັບຮູຸ້ການປະກອບສ່ວນຂອງນັກຮຽນເຂົົ້າໃນການຮຽນຮູຸ້ຂອງນັກຮຽນຄົນອ ື່ນໆໃນຫ້ອງ
ຮຽນ (UNESCO 2015). ທັດສະນະ ແລະ ຄວາມເຊ ື່ອຂອງຄູສອນກ່ຽວກັບການຮຽນຮູຸ້ສາມາດສົື່ງຜົນຕ ື່ການນ າໃຊຸ້ວິທີການສອນ
ຫ້ອງຄວບ. ການວິເຄາະທັດສະນະຂອງຄູສອນຢູ່ຫ າຍປະເທດພົບວ່າ ການຫັນປ່ຽນປັດຊະຍາການສອນຂອງຄູ ແລະ ລວມໄປຮອດ
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ວິທີການໃນລະບົບການສຶກສາ ຖ ເປັນໜຶື່ງໃນເງ ື່ອນໄຂຕ ື່າສຸດໃນການຮັບປະກັນໃຫຸ້ມກີານສອນຫອ້ງຄວບທີື່ມີປະສິດທິຜົນ. Little 
(2004, 14) ໄດຸ້ສະຫຼຸບໄວຸ້ວ່າ: 

ວັດທະນະທ າການສອນ ແລະ ການຮຽນຮູຸ້ທີື່ຢັື່ງຮາກຝັງເລິກຖ ເປັນອຸປະສັກກີດຂວາງທີື່ໃຫຍ່ຫ ວງທີື່ສຸດຕ ື່ 
ການປະຕິຮູບທີື່ຖ ກອອກແບບມາເພ ື່ອຕອບສະໜອງໃຫຸ້ໄດຸ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຕ່າງໆຂອງຫ້ອງຄວບ... 
ການແຍກໃຫຸ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງຕາມກຸມ່ອາດຈະເປັນສິື່ງທີື່ສາມາດຍອມຮັບໄດຸ້ຫ າຍກວ່າການແຍກໃຫຸ້
ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງໆຕາມລາຍບຸກຄົນໃນວັດທະນະທ າແບບລວມໝູ່.  

ການສຶກສາຢູ່ນິວຊີແລນຄົົ້ນພົບວ່າ ຄູສອນທັງໃນຫ້ອງຄວບ ແລະ ຫ້ອງດ່ຽວໄດຸ້ນ າໃຊຸ້ວິທີການສອນທີື່ເອົາເດັກເປັນໃຈກາງ ແລະ ເນັົ້ນ
ໃສ່ການພັດທະນາຂອງເດັກ ເຊິື່ງເປັນວິທີການສອນທີື່ມາຈາກພ ົ້ນຖານຄວາມເຊ ື່ອທີື່ວ່າເດັກທກຸຄົນລ້ວນແຕ່ມີຄວາມສາມາດແຕກຕ່າງ
ກັນໃນຫ້ອງຮຽນ. ຈາກການສ າພາດ ແລະ ສັງເກດການສອນຂອງຄູສອນ 17 ຄົນໃນການສຶກສາດັື່ງກ່າວ, 70 ສ່ວນຮ້ອຍເຫັນວ່າບ ື່ມີ
ຄວາມແຕກຕ່າງຫຍັງກັນລະຫວ່າງການສອນໃນຫ້ອງຄວບ ຫ   ຫ້ອງດ່ຽວ ຍ້ອນຄູອາຈານເຊ ື່ອວ່າເຂົາເຈົົ້າຕ້ອງດັດປັບເຕັກນິກການສອນ
ເພ ື່ອໃຫຸ້ເໝາະສົມກັບຄວາມສາມາດຂອງນັກຮຽນ, ໂດຍບ ື່ກ່ຽວກັບຂັົ້ນຮຽນ (Wilkinson - Hamilton 2003). 

ການສຶກສາອ ື່ນໆຢູ່ພາກພ ົ້ນອາຊີໄດຸ້ເນັົ້ນໃຫຸ້ເຫັນວ່າ ຄູຫ າຍຄົນມີທັດສະນະໃນທາງລົບກ່ຽວກັບການສອນຫ້ອງຄວບ ແລະ ບ ື່ເຊ ື່ອ
ວ່າການສອນຫ້ອງຄວບເອງຈະເປັນວິທີການສອນທີື່ມີຄວາມເປັນໄປໄດຸ້ໃນຕົວຂອງມັນເອງ. ອີງຕາມຄ າເວົົ້າຂອງຄູຜູຸ້ໜຶື່ງທີື່ຖ ກສ າພາດ
ຢູ່ຈີນ, “ຖ້າມມີ ົ້ໜຶື່ງທີື່ໂຮງຮຽນແຕ່ລະແຫ່ງຢູ່ຈີນເລີື່ມນ າໃຊຸ້ການສອນຫ້ອງຄວບ, ຂ້າພະເຈົົ້າຢຸ້ານວ່າລະດັບການສຶກສາຂອງປະເທດ
ເຮົາຈະນ າຫ ັງປະເທດອ ື່ນໆ. ທີື່ຈິງແລຸ້ວ, ຂ້າພະເຈົົ້າຄິດວ່າຄວນມີການປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາດີກວ່າໃຫຸ້ມີການສອນຫ້ອງຄວບ”  
(UNESCO Appeal 2015, 106-107). ຄູສອນໃນສະຖາບັນສ້າງຄູທີື່ຖ ກສ າພາດໃນການສຶກສາດຽວກັນນັົ້ນກ ບ ື່ໃຫຸ້ຄວາມສ າ
ຄັນຕ ື່ການສອນຫ້ອງຄວບ ໂດຍເບິື່ງການສອນຫ້ອງຄວບເປັນ “ກິດຈະກ າສັງຄົມສົງເຄາະຂອງອົງການ NGO”  ແລະ ບ ື່ແມ່ນວິທກີານ
ສຶກສາໃຫຸ້ຄວາມຮູຸ້ທີື່ເປັນໄປໄດຸ້ (UNESCO Appeal 2015, 106-107). ຢູ່ປາກີສະຖານ, ນະໂຍບາຍສຶກສາແຫ່ງຊາດ 
(2009) ໄດຸ້ກ ານົດການຕອບສະໜອງທາງສະຖາບັນຢ່າງເປັນທາງການໃນລະບົບ ໂດຍການປະກາດວ່າການສອນຫ້ອງຄວບ “ ຕ້ອງ
ຖ ກລຶບລ້າງດ້ວຍການບັນຈຸຄູຕາມຄວາມຕ້ອງການ ຄຽງຄູ່ກັບການຝຶກອົບຮົມໃຫຸ້ຄູປະຈ າການກຽ່ວກັບວິທີການສອນຫ້ອງຄວບຈົນ
ກວ່າຈະສາມາດແກຸ້ໄຂບັນຫາຄາດແຄນຄູໃນລະບົບໄດຸ້.”  (UNESCO Appeal 2015, 172). 

3.1.2 ການດ ດປ ບຫ  ກສ ດການຮຽນການສອນ, ແຜນການສອນ ແລະ ສ ໍ່ການສອນ 

ຫ ັກສູດການຮຽນການສອນ ແລະ ແຜນການສອນສ າລັບການສອນຫ້ອງດ່ຽວແມ່ນສາມາດດັດປັບເພ ື່ອໃຊຸ້ສ າລັບການສອນຫ້ອງຄວບ 
ໄດຸ້. ຄູສອນສາມາດເລ ອກຫົວຂ ົ້ ຫ   ສັກກະຍະພາບໃນການຮຽນຮູຸ້ເພ ື່ອສອນຫ າຍຂັົ້ນຕ່າງກັນ ພ້ອມທັງເລ ອກສ ື່ການຮຽນການສອນທີື່ 
ເໝາະສົມ; ສອນນັກຮຽນເປັນກຸ່ມດຽວໃນບາງວິຊາ (ເຊັື່ນ: ສັງຄົມສຶກສາ, ສິລະປະສຶກສາ ຫ   ກາຍະສຶກສາ) ແລະ ສອນແຍກສ າລັບ
ວິຊາອ ື່ນ (ພາສາ ແລະ ຄະນິດສາດ); ຫ   ນ າໃຊຸ້ວິທີການເຫ ົື່ານີົ້ແບບປະສົມປະສານກັນສ າລັບວິຊາຕ່າງໆ. 

ຢູ່ຫ າຍປະເທດອາຊຽນ ເຊິື່ງລວມທັງ ສປປ ລາວ, ຄູຖ ກຄາດຫວັງໃຫຸ້ດັດປັບຫ ັກສູດການຮຽນການສອນ ແລະ ແຜນການສອນຈາກ 
ການສອນຫ້ອງດ່ຽວເພ ື່ອໃຊຸ້ສອນຫ້ອງຄວບ. ສິື່ງທີື່ປະກົດເຫັນໃນບົດສຶກສາຄົົ້ນຄວ້າໃນລະດັບສາກົນແມ່ນຄູທີື່ພະຍາຍາມປະຕິບັດ
ຕາມຫ ກັສູດການຮຽນການສອນສ າລັບຫ້ອງດ່ຽວ ຫ   ພະຍາຍາມດັດປັບຫ ັກສູດການຮຽນການສອນທີື່ເປັນຫ ັກສູດເອກະພາບທົື່ວ
ປະເທດເພ ື່ອໃຊຸ້ສອນຫ້ອງຄວບຂອງຕົນ ພົບວ່າເປັນເລ ື່ອງທີື່ຫຍຸຸ້ງຍາກ ແລະ ໃຊຸ້ເວລາດົນ. 
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ບາງປະເທດໃນອາຊຽນຮັບຮູຸ້ ແລະ ເຂົົ້າໃຈວ່າມີວຽກທີື່ຄູຕ້ອງເຮັດເພີື່ມເຕີມ ແລະ ກ ໄດຸ້ວາງນະໂຍບາຍສຶກສາໄວຸ້ຮອງຮັບເພ ື່ອຊ່ວຍ
ຊຸກຍູຸ້ຄູ. ອິນໂດເນເຊຍ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ໄດຸ້ອອກນະໂຍບາຍສຶກສາແຫ່ງຊາດທີື່ອະນຸຍາດໃຫຸ້ມີການປັບປ່ຽນຫ ກັສູດການຮຽນ
ການສອນແຫ່ງຊາດ ເພ ື່ອຮອງຮັບການສອນຫ້ອງຄວບ (SEAMEO INNOTECH 2012b, 18). ຕົວຢ່າງລວມມີ ຄ :  

 ຢູ່ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ແຕ່ລະໂຮງຮຽນສ້າງຫ ັກສູດການຮຽນການສອນຂອງຕົນບົນພ ົ້ນຖານມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ. 
 ຢູ່ປະເທດໄທ, ສ ານັກງານຄະນະກ າມະການການສຶກສາຂັົ້ນພ ົ້ນຖານແຫ່ງປະເທດໄທ ກ ໄດຸ້ສ້າງຫ ກັສູດແຫ່ງຊາດແຍກຕ່າງ 

ຫາກສ າລັບການສອນຫ້ອງຄວບທີື່ມີຫ າຍຂັົ້ນ ເຊິື່ງເບິື່ງຄ ວ່າເປັນຫ ັກສູດທີື່ຄູໄດຸ້ໝູນໃຊຸ້ຢ່າງປະສົບຜົນສ າເລັດ. ສ ານັກງານຄະ 
ນະກ າມະການການສຶກສາຂັົ້ນພ ົ້ນຖານຂອງປະເທດໄທເປັນຕົວຢ່າງຂອງການມີຫ ກັສູດຫ້ອງຄວບໃນລະດັບຊາດທີື່ສາມາດ
ໃຊຸ້ສອນຫ້ອງຄວບຕ່າງໆໄດຸ້ດ້ວຍການສະໜອງການຊ່ວຍເຫ  ອທີື່ເໝາະສົມໃຫຸ້ຄູອາຈານ (Buaraphan 2013).  

 ຢູ່ປະເທດຫວຽດນາມ, ໂຮງຮຽນທີື່ມີຫ້ອງຄວບສາມາດນ າໃຊຸ້ຫ ກັສູດການຮຽນການສອນສະບັບດັດປັບທີື່ເນັົ້ນໃສ່ການຮຽນ 
ພາສາ ແລະ ຄະນິດສາດ (SEAMEO INNOTECH 2012b, 18, 53; Son Vu and Pridmore, 2006). 

ການສຶກສາຄົົ້ນຄວ້າຢູ່ປະເທດຫວຽດນາມໄດຸ້ພົບວ່າ ຄູສອນຫ້ອງຄວບສ່ວນຫ າຍແມ່ນສອນໃນແວດລ້ອມທີື່ດ້ອຍໂອກາດສູງ ແລະ 
ການດັດປັບສ ື່ການຮຽນການສອນໃນຫ ັກສູດໄດຸ້ເພີື່ມບ ລິມາດວຽກຂອງເຂົາເຈົົ້າຂຶົ້ນຢ່າງຫ ວງຫ າຍ. ບ ລິມາດວຽກທີື່ເພີື່ມສູງຂຶົ້ນເຊິື່ງພົວ 
ພັນກັບການສອນຫ້ອງຄວບໄດຸ້ເປັນຜົນເຮັດໃຫຸ້ຄຸນນະພາບຂອງການສອນຫຼຸດລົງ ເຊິື່ງເປັນການສ້າງທັດສະນະໃນທາງລົບຕ ື່ການ ສອນ
ຫ້ອງຄວບໃນກຸ່ມຄູ (Pridmore 2007, 560). 

ອີງຕາມແບບວິທີການສອນຫ້ອງຄວບທີື່ດີ, ສ ື່ການຮຽນການສອນ ຄວນເໝາະສົມກັບຄວາມສາມາດຂອງນັກຮຽນ ແລະ ເອ ົ້ອອ ານວຍ
ໃຫຸ້ມກີານເຮັດກິດຈະກ າແບບອິດສະລະ. ກິດຈະກ າເພ ື່ອການຮຽນຮູຸ້ ແລະ ສ ື່ການຮຽນການສອນຄວນພຽງພ  ແລະ ມີຄວາມຫ າກ
ຫ າຍເພ ື່ອຮັກສາລະດັບຄວາມສົນໃຈຂອງນັກຮຽນ. ບົດສຶກສາຄົົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການສອນຫ້ອງຄວບໃນລະດັບສາກົນທີື່ເປັນສະບັບ
ພາສາອັງກິດສະໜອງຕົວຢ່າງພຽງໜ້ອຍດຽວກ່ຽວກັບສ ື່ການຮຽນການສອນທີື່ຖ ກດັດປັບເພ ື່ອໃຊຸ້ສອນຫ້ອງຄວບ. ໃນການສຶກສາລະ
ດັບພາກພ ົ້ນຂອງອົງການ UNESCO ກ່ຽວກັບການສອນຫ້ອງຄວບ (2015), ພົບວ່າຫ້ອງຄວບຈາກຫ້າໃນຫກົປະເທດທີື່ເຂົົ້າຮ່ວມ
ການສຶກສາດັື່ງກ່າວ ຍັງຂາດສ ື່ການຮຽນການສອນໃນລະດັບພຽງພ .4 ຢູ່ປະເທດຟິລິບປິນ, ແຜນງານການສອນຫ້ອງຄວບ ມີສອງແຜນ
ງານຍ່ອຍທີື່ຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນຄູສອນຫ້ອງຄວບ: 1) ຊຸດເຄ ື່ອງມ ການຮຽນ-ການສອນຫ້ອງຄວບສະໜອງຄ າແນະນ າ ແລະ ບົດຝຶກ
ຫັດສ າລັບແຕ່ລະບົດສອນໃຫຸ້ຄູສອນຫ້ອງຄວບ; ແລະ 2) ລະບົບ E-IMPACT ສະໜອງກະແຊັດສຽງ ແລະ ວີດີໂອເພ ື່ອການຮຽນ
ຮູຸ້ດ້ວຍຕົນເອງທີື່ປະກອບໃສ່ກັບຫ ັກສູດການຮຽນການສອນແຫ່ງຊາດສ າລັບນັກຮຽນພາຍໃຕຸ້ການຊີົ້ນ າຂອງຄູ, ຫ   ການຊີົ້ນ າຈາກ
ນັກຮຽນໃນຂັົ້ນສູງກວ່າ ຫ   ຈາກຄົນໃນຊຸມຊົນ (SEAMEO INNOTECH 2012b, 21). 

3.1.3 ການຄຸູ້ມຄອງຫ້ອງຮຽນທີໍ່ມປີະສິດທິຜົນ 

ການຄຸຸ້ມຄອງຫ້ອງຮຽນທີື່ມີປະສິດທິຜົນສ າລັບການສອນຫ້ອງຄວບ ຮຽກຮ້ອງໃຫຸ້ມກີານກະກຽມພຽງພ ໃນດ້ານການຈັດບ່ອນນັື່ງໃນ 
ຫ້ອງຮຽນ, ບົດສອນ, ກິດຈະກ າຮຽນຮູຸ້ໃນຫ້ອງຮຽນ, ຕາຕະລາງເວລາຂອງກິດຈະກ າ, ແລະ ກົນໄກທີື່ມີປະສິດທິຜົນດ້ານລະບຽບວິ 
ໄນໃນຫ້ອງຮຽນທີື່ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫຸ້ການຮຽນຮູຸ້ແບບອິດສະລະ. ຫ າຍການສຶກສາຂອງສາກົນເນັົ້ນໃຫຸ້ເຫັນວ່າ ຊັບພະຍາ 

                                                

 

4 ຂ ົ້ມນູອ້າງອີງຂອງແຕ່ລະປະເທດແມນ່ໃຫຸ້ເບິື່ງໃນ Bangladesh, p.27; Cambodia, p.29; 112; Lao, p.143; Nepal, p.159; Thailand, p.265. 
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ກອນທີື່ຈ າເປັນສ າລັບການຄຸຸ້ມຄອງຫ້ອງຮຽນທີື່ມີປະສິດທິຜົນສ າລັບການສອນຫ້ອງຄວບ ມັກຈະຂາດເຂີນໃນບັນດາປະເທດກ າລັງ
ພັດທະນາ ແລະ ປະເທດທີື່ມີລາຍໄດຸ້ຕ ື່າ. ອຸປະສັກກີດຂວາງຕ ື່ການຄຸຸ້ມຄອງຫ້ອງຄວບທີື່ມີປະສິດທຜົິນລວມມ:ີ ຂະໜາດຫ້ອງຮຽນທີື່
ນ້ອຍເຊິື່ງບ ື່ເອ ົ້ອອ ານວຍເນ ົ້ອທີື່ໃຫຸ້ນັກຮຽນສາມາດຮຽນແບບເປັນເອກະລາດ, ແລະ ນັກຮຽນມີຈ ານວນຫ າຍພາຍໃນຫ້ອງໜຶື່ງເຊິື່ງລົບ
ກວນການຮຽນຮູຸ້ແບບອິດສະລະຫ າຍ ແລະ ທັງເປັນການຈ າກດັສະມາທທິີື່ນັກຮຽນຈ າເປັນຕ້ອງມີເພ ື່ອການຮຽນຮູຸ້ແບບອິດສະລະ. 
ນັກຄົົ້ນຄວ້າການສອນຫ້ອງຄວບຢູ່ປາກສີະຖານຫ າຍຄົນເນັົ້ນໃຫຸ້ເຫັນວ່າ ຂະໜາດຫ້ອງຮຽນ ທີື່ບ ື່ເໝາະສົມເປັນປັດໄຈໜຶື່ງທີື່ສົື່ງຜົນ
ກະທົບຕ ື່ຄວາມສາມາດຂອງຄູໃນການຄຸຸ້ມຄອງຫ້ອງຮຽນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ (UNESCO Appeal 2015, 143). ຢູ່ກ າປູເຈຍ, 
ຄຸນນະພາບຂອງແວດລ້ອມຫ້ອງຮຽນຖ ກລະບຸວ່າເປັນສິື່ງກີດຂວາງໜຶື່ງຕ ື່ການກະຕຸກຊຸກຍູຸ້ຄູໃນການໄປສອນຢູ່ໂຮງຮຽນທີື່ມີຫ້ອງຄວບ 
(UNESCO Appeal 2015, 31, 66). 

3.1.4 ການຈ ດແບ່ງນ ກຮຽນເປ ນກຸມ່ 

ການສອນນັກຮຽນເປັນກຸ່ມຖ ເປັນທັກສະພ ົ້ນຖານສ າລັບການສອນຫ້ອງຄວບ. ອາດຈະແບ່ງນັກຮຽນອອກເປັນກຸ່ມຕາມອາຍຸ, ຂັົ້ນ, 
ຄວາມສາມາດ ຫ   ພ ົ້ນຖານຂອງນັກຮຽນ. ລັດຖະບານຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນນ າໃຊຸ້ວິທີການຕ່າງກັນໃນການຈັດແບ່ງ
ນັກຮຽນອອກເປັນກຸມ່ສ າລັບການສອນຫ້ອງຄວບ. ຕົວຢ່າງເຊັື່ນ: ຈັດແບ່ງນັກຮຽນເປັນກຸ່ມຕາມຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົົ້າພາຍໃນ
ຂັົ້ນດຽວ ຫ   ຫ າຍຂັົ້ນ; ແບ່ງກຸ່ມນັກຮຽນຕາມຄວາມສາມາດປະສົມ; ແລະ ຍັງມີການຈັດວຽກເປັນລາຍບຸກຄົນໃຫຸ້ນັກຮຽນຕາມ
ກ ລະນີທີື່ເຫັນວ່າເໝາະສົມ. ຟີລິບປິນໄດຸ້ຮັບຮອງເອົາ ວິທີດັດປັບການສອນຫ້ອງຄວບແບບທັງໃນ ແລະ ນອກ ໂຮງຮຽນ ເຊິື່ງມີການ
ຈັດໂມງສອນໂດຍແບ່ງເປັນໜຶື່ງອາທິດແມ່ນຮຽນກັບຄູໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ອີກໜຶື່ງອາທິດຮຽນຢູ່ສະຖານທີື່ອ ື່ນທີື່ບ ື່ແມ່ນໂຮງຮຽນພາຍ
ໃຕຸ້ການຊີົ້ນ າຂອງຜູຸ້ຊ່ວຍສອນທີື່ເປັນຄົນພາຍໃນຊຸມຊົນ. ວິທີການດັື່ງກ່າວຖ ກນ າໃຊຸ້ເພ ື່ອຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນທີື່ມີຕ ື່ເນ ົ້ອທີື່
ຫ້ອງຮຽນ ແລະ ຕ້ອງມີການຕິດຕາມຊີົ້ນ າທີື່ມີປະສິດທິຜົນຈາກຄົນໃນຊຸມຊົນ (SEAMEO INNOTECH 2012b, 2012a). 
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3 ໄດຸ້ສະຫຼຸບສັງລວມກ່ຽວກັບວິທກີານຈັດແບ່ງນັກຮຽນເປັນກຸ່ມພາຍໃນຫ້ອງຄວບ. 

3.1.5 ການວ ດ ແລະ ປະເມີນຜົນການຮຽນການສອນ 

ການສອນຫ້ອງຄວບເນັົ້ນໜັກຄວາມສ າຄັນເປັນພິເສດໃສ່ການຮຽນຮູຸ້ແບບຕ ື່ເນ ື່ອງຂອງເດັກໂດຍອີງຕາມຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົົ້າ. 
ສິື່ງດັື່ງກ່າວຮຽກຮ້ອງໃຫຸ້ຄູຕ້ອງກຽມສ ື່ການຮຽນການສອນ ແລະ ການປະເມີນຄວາມຄ ບໜ້າດ້ານການຮຽນຮູຸ້ຂອງເດັກໃຫຸ້ເໝາະສົມ 
ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງເດັກ. ຄູສອນຫ້ອງຄວບຖ ກຄາດໝາຍໃຫຸ້ໃຊຸ້ເວລາຫ າຍກວ່າຄູສອນຫ້ອງດ່ຽວໃນເວລາເຮັດການປະເມີນໃນ 
ແບບຕ່າງໆເພ ື່ອປະເມີນເບິື່ງຄວາມຄ ບໜ້າດ້ານການຮຽນຮູຸ້ຂອງເດັກທັງແບບລາຍບຸກຄົນ ແລະ ແບບເປັນກຸ່ມ ໂດຍພິຈາລະນາລວມ 
ທັງການຮຽນຮູຸ້ແບບເປັນເອກະລາດ (ການວັດຜົນໃນເວລາຮຽນ). 

ຫ າຍປະເທດອາຊຽນ ນ າໃຊຸ້ຮູບແບບການສອບເສັງທີື່ເປັນເອກະພາບ ເຊັື່ນ ລະບົບສອບເສັງທົື່ວປະເທດ ໂດຍບ ື່ກ່ຽວວ່າຈະແມ່ນນັກ 
ຮຽນທີື່ຮຽນໃນຫ້ອງດ່ຽວ ຫ   ຫ້ອງຄວບທີື່ເຂົົ້າມາສອບເສັງ. ການສອບເສັງທີື່ເປັນເອກະພາບຮຽກຮ້ອງໃຫຸ້ເດັກຕ້ອງບັນລຸອົງຄວາມຮູຸ້ 
ລວມທີື່ເປັນເອກະພາບກັນໃນຈຸດເວລາໃດໜຶື່ງ (ການວັດຜົນຫ ັງການສອນ), ການເຮັດແບບນີົ້ແມ່ນຂັດກັບວິທີການສອນຫ້ອງຄວບທີື່
ປະເມີນແບບຍ ດຍຸ່ນຕ ື່ການຮຽນຮູຸ້ຂອງນັກຮຽນ. ຟີລິບປິນໄດຸ້ພະຍາຍາມສະໜອງຄວາມຍ ດຍຸ່ນໃຫຸ້ແກ່ການຮຽນຮູຸ້ ແລະ ການປະ
ເມີນຄວາມຄ ບໜ້າດ້ານການຮຽນຂອງນັກຮຽນ. ລັດຖະບານຂອງຟີລິບປິນໄດຸ້ຮັບຮອງເອົາ ລະບົບການຮຽນຮູຸ້ທີື່ເປັນທາງເລ ອກ ເຊິື່ງ
ອະນຸຍາດໃຫຸ້ນັກຮຽນສ າເລັດການຮຽນບົດຕ່າງໆຕາມເວລາຂອງຕົນ, ບົດຮຽນແມ່ນເອົາຕາມມາດຕະຖານດຽວກັບທີື່ມີໃນລະບົບສຶກ
ສາໃນໂຮງຮຽນ. ແຕ່ລະຊັົ້ນທີື່ເຂົາເຈົົ້າຮຽນຈົບຖ ກຮັບຮູຸ້ທຽບເທົື່າກັບຊັົ້ນໃນລະບົບການສຶກສາສາມັນໃນໂຮງຮຽນເຊິື່ງອ ານວຍຄວາມ
ສະດວກໃຫຸ້ນັກຮຽນສາມາດສ ບຕ ື່ຮຽນຊັົ້ນທີື່ສູງຂຶົ້ນກວ່າເກົື່າໄດຸ້ (SEAMEO INNOTECH 2012a, 54). 
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3.2 ສະພາບເງ ໍ່ອນໄຂ ແລະ ການແຜ່ຫ າຍຂອງຫ້ອງຄວບ  

ຫ້ອງຄວບສາມາດພົບເຫັນທົື່ວໄປໃນບັນດາປະເທດທີື່ພັດທະນາແລຸ້ວ ແລະ ກ າລັງພັດທະນາ. ໂດຍທົື່ວໄປແລຸ້ວ, ການຄົົ້ນຄວ້າວິໄຈ
ລະດັບຊາດເພ ື່ອເກັບກ າຂ ົ້ມູນຫ ກັຖານກ່ຽວກັບການສອນຫ້ອງຄວບ ໃນຫ າຍໆປະເທດ ນ າໃຊຸ້ວິທກີານທີື່ຫ າກຫ າຍ ແລະ ແຕກຕ່າງ
ກັນ ຈິື່ງເຮັດໃຫຸ້ເປັນຂ ົ້ຈ າກັດການສົມທຽບຂ ົ້ມູນທີື່ມີລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ພາກພ ົ້ນ. ການຄົົ້ນຄວ້າວິໄຈສົມທຽບລະຫວ່າງປະເທດ
ທີື່ກວມເອົາ 11 ປະເທດທີື່ມີລາຍໄດຸ້ປານກາງບອກໃຫຸ້ຮູຸ້ວ່າ: ລັດຖະບານນ າໃຊຸ້ຫ້ອງຄວບເປັນວິທີການເພ ື່ອຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົົ້າເຖິງ
ການສຶກສາ ແລະ/ຫ   ເພ ື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍທີື່ມີຄຸນນະພາບ (UNESCO 2008). 

ການສອນຫ້ອງຄວບຖ ກນ າໃຊຸ້ເປັນວິທີການທີື່ມີປະສິດທິຜົນເພ ື່ອຊ່ວຍອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫຸ້ແກ່ການຂະຫຍາຍໂອກາດໃນການ
ເຂົົ້ົ້າເຖິງການສຶກສາຊັົ້ນປະຖມົໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫ ີກໂດຍສະເພາະເຂດທີື່ມີຄວາມໜາແໜຸ້ນຂອງປະຊາກອນຕ ື່າ. 
ໃນສົກ ປີ 2008-09, 35 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຈ ານວນໂຮງຮຽນທັງໝົດຢູ່ປະເທດຟີລິບປິນມີຫ້ອງຄວບ ເຊິື່ງສ່ວນຫ າຍແມ່ນຕັົ້ງຢູ່ເຂດ
ຫ່າງໄກທີື່ສຸດ ແລະ ບ ື່ສາມາດເຂົົ້າເຖິງໄດຸ້ (SEAMEO INNOTECH 2012b, 39). ຢູ່ປະເທດເປຣູ, 50 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງ
ນັກຮຽນຢູ່ເຂດຊົນນະບົດແມ່ນຮຽນໃນຫ້ອງຄວບເມ ື່ອສົມທຽບໃສ່ກັບນັກຮຽນໃນເຂດຕົວເມ ອງ ທີື່ມີພຽງແຕ່ 3 ສ່ວນຮ້ອຍທີື່ຮຽນ
ໃນຫ້ອງຄວບ (Figure 1). ໃນປີ 2013, ຈີນໄດຸ້ລາຍງານຢ່າງເປັນທາງການວ່າມຫີ້ອງຄວບຈ ານວນ 12.962 ຫ້ອງ ໃນສະຖານທີື່
ສິດສອນທັງໝົດ 82.768 ແຫ່ງ (UNESCO Appeal 2015, 32). ຢູ່ປະເທດບັງຄະລາເທດ, ພາຍໃຕຸ້ແຜນງານສູນການຮຽນຮູຸ້
ຊຸມຊົນ, ໄດຸ້ມີການສ້າງຕັົ້ງສູນດັື່ງກ່າວຂຶົ້ນ 2.380 ແຫ່ງພາຍໃນໄລຍະຫ້າປີ, ໂດຍແຕ່ລະສູນສາມາດຮອງຮັບນັກຮຽນສູງສຸດໄດຸ້ເຖິງ 
30 ຄົນ (UNESCO Appeal 2015, 24). 

ມີບາງປະເທດກ ານົດນະໂຍບາຍເພ ື່ອຫຼຸດຈ ານວນຫ້ອງຄວບ ແລະ ການສອນຫ້ອງຄວບລົງ. ຢູ່ປະເທດມາເລເຊຍ, ນະໂຍບາຍຂອງ
ລັດຖະບານ ວ່າດ້ວຍການຈ າກັດຈ ານວນຫ້ອງຄວບໄດຸ້ເຮັດໃຫຸ້ສັດສ່ວນຂອງນັກຮຽນຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ໃນຕົວເມ ອງທີື່ຮຽນໃນ
ຫ້ອງຄວບ ຫຼຸດລົງເຫ  ອພຽງ 1 ສ່ວນຮ້ອຍ (Figure 1). ນອກນັົ້ນ, ມາເລເຊຍກ ື່ບ ື່ອະນຸຍາດໃຫຸ້ມຫີ້ອງຄວບສ າລັບນັກຮຽນຂັົ້ນປ  6 
(SEAMEO INNOTECH 2012b, 32). 
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Figure 1. ສັດສ່ວນນັກຮຽນທີື່ຮຽນໃນຫ້ອງຄວບ, ແບ່ງຕາມທີື່ຕັົ້ງໂຮງຮຽນ ໃນປະເທດທີື່ມີລາຍຮັບປານກາງທີື່ຖ ກຄັດເລ ອກ
ຈ ານວນໜຶື່ງ (2008) 

 
Source: Author’ s representation of UNESCO Institute for Statistics 2008. 

 

3.3 ການສອນຫອ້ງຄວບ ແລະ ຜົນການຮຽນໃນຫ້ອງຄວບ 

ຂ ົ້ມູນຫ ັກຖານທີື່ມີແມ່ນບ ື່ສາມາດສະຫຼຸບໄດຸ້ຢ່າງຂາດຕົວວ່າ ການສອນຫ້ອງຄວບນ າໄປສູ່ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນທີື່ຕ ື່າກວ່າ ເມ ື່ອ
ທຽບໃສ່ຮູບແບບການສອນຫ້ອງດ່ຽວ. ການຄົົ້ນຄວ້າວິໄຈກ່ຽວກັບຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນທີື່ໄດຸ້ດ າເນີນໃນຫ າຍທົດສະວັດຢູ່
ສະຫະ ລັດອາເມລິກາສະແດງໃຫຸ້ເຫັນວ່າ ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນຈາກຫ້ອງຄວບ ແລະ ນັກຮຽນຈາກຫ້ອງດ່ຽວ ບ ື່ມີຄວາມແຕກ
ຕ່າງກັນປານໃດ (Little 2001, 486-488). ທີື່ຈິງແລຸ້ວ, ມີຂ ົ້ມູນຫ ັກຖານຈ ານວນໜຶື່ງຊີົ້ບອກໃຫຸ້ຮູຸ້ວ່າ ການສອນຫ້ອງຄວບເປັນ
ຜົນນ າໄປສູ່ການມີຜົນໄດຸ້ຮັບທີື່ສູງຂຶົ້ນ ໃນດ້ານທັກສະທາງສັງຄົມເຊັື່ນ: ມີຄວາມເປັນເອກະລາດໃນການຮຽນຮູຸ້ທີື່ເພີື່ມສູງຂຶົ້ນ ແລະ ມີ
ການຮຽນຮູຸ້ແບບໂຕຸ້ຕອບຫ າຍຂຶົ້ນລະຫວ່າງບັນດານັກຮຽນທີື່ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ອາຍຸ ຕ່າງກັນ (Little 2001). 

ອີກຕົວຢ່າງໜຶື່ງກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດທີື່ໄດຸ້ຈາກການສອນຫ້ອງຄວບທີື່ມີປະສິດທິຜົນ ແມ່ນຈາກແຜນງານ ໂຮງຮຽນເອດສ໌ຄູເອລາ 
ນູເອວາ - Escuela Nueva ຢູ່ປະເທດໂກລົມເບຍ. ໂຮງຮຽນເຫ ົື່ານີົ້ປະສົມປະສານຫ້ອງຄວບກັບວິທີການສອນຫ້ອງຄວບຢູ່ເຂດທີື່
ດ້ອຍໂອກາດທາງດ້ານເສດຖະກດິ-ສັງຄົມ. ກະຊວງສຶກສາທິການຂອງໂກລົມເບຍ ໄດຸ້ສອບເສັງນັກຮຽນຂັົ້ນ ປ  3 ແລະ ປ  5 ພົບວ່າ: 
ນັກຮຽນຈາກບັນດາໂຮງຮຽນຢູ່ເອດສ໌ຄູເອລາ ນູເອວາ ມີຜົນສອບເສັງທີື່ດີກວ່າໃນວິຊາຄະນິດສາດ ແລະ ພາສາສະເປນ ໃນຂັົ້ນ ປ  3 
ແລະ ດີກວ່າໃນວິຊາຄະນິດສາດຂັົ້ນ ປ  5 ເມ ື່ອທຽບໃສ່ກັບນັກຮຽນຈາກໂຮງຮຽນ 'ທົື່ວໄປ'. ນັກຮຽນ ຂັົ້ນ ປ  5 ຈາກໂຮງຮຽນຢູ່
ເອດສ໌ຄູເອລາ ນູເອວາ ແລະ ໂຮງຮຽນທົື່ວໄປມີຜົນເສັງພາສາສະເປນທີື່ໃກຸ້ຄຽງກັນ. ມີຫ າຍການຄົົ້ນຄວ້າຕ ື່ຈາກນັົ້ນໄດຸ້ຢ ນຢັນຜົນໄດຸ້
ຮັບເຫ ົື່ານັົ້ນ, ເຊິື່ງການຄົົ້ນຄວ້າເຫ ົື່ານີົ້ ຍັງພິຈາລະນເອົາຄຸນລັກສະນະຂອງນັກຮຽນ, ຄອບຄົວ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູສອນ ອີກດ້ວຍ 
(Little 2001, 487). ບັນດາໂຮງຮຽນຢູ່ ເອດສ໌ຄູເອລາ ນູເອວາ ປະສົບຜົນສ າເລັດເປັນພິເສດ ຍ້ອນເຂົາເຈົົ້າໄດຸ້ນ າໃຊຸ້ ວິທີການສອນ
ແບບຮອບດ້ານ. ເມ ື່ອສົມທຽບໃສ່ໂຮງຮຽນທົື່ວໄປ, ໂຮງຮຽນຢູ່ ເອດສ໌ຄູເອລາ ນູເອວາ ໄດຸ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກວິທກີານນິເທດສຶກສາ
ແບບສ້າງສັນເຊັື່ນ: ການຮຽນເປັນກຸ່ມ, ມີມມຸຈັດກິດຈະກ າໃນຫ້ອງຮຽນ, ການດັດປັບຫ ັກສູດການຮຽນການສອນ, ປຶົ້ມຕ າລາ ແລະ 
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ຫ້ອງສະໝຸດ ນອກເໜ ອຈາກການເອົາໃຈໃສ່ຕ ື່ບົດບາດທາງສັງຄົມຂອງໂຮງຮຽນໃນຖານະເປັນສູນຂ ົ້ມູນຂ່າວສານໃຫຸ້ແກ່ຊຸມຊົນ ແລະ 
ການສົື່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງນັກຮຽນໃນການຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ການຈັດຕັົ້ງຂອງໂຮງຮຽນ (Forero-Pineda 2006, 270). 

ການສຶກສາຢູ່ຟີລິບປິນຄົົ້ນພົບວ່າ ນັກຮຽນຫ້ອງຄວບ ມີຜົນການຮຽນຕ ື່າກວ່ານັກຮຽນຈາກໂຮງຮຽນທົື່ວໄປ 2 ສ່ວນຮ້ອຍ ຫາ 10,9 
ສ່ວນຮ້ອຍໃນກຸ່ມວິຊາພາສາຟິລິບປິນ, ວິທະຍາສາດ, ຄະນິດສາດ, ອັງກິດ ແລະ ເຮກາສິ (Hekasi). ການສຶກສາດັື່ງກ່າວ ຍັງບອກ
ໃຫຸ້ຮູຸ້ວ່າ ໂຮງຮຽນທີື່ມີຫ້ອງຄວບຢູ່ຟິລິບປິນແມ່ນຖ ກສ້າງຕັົ້ງຂຶົ້ນເພ ື່ອຮັບໃຊຸ້ບັນດາບ້ານທີື່ຫ່າງໄກສອກຫ ກີ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດທີື່ສຸດ
ໃນປະເທດ. ການເຮັດແບບນີົ້ ບ ື່ສາມາດເວົົ້າໄດຸ້ວ່າຜົນການຮຽນທີື່ຕ ື່າ ແມ່ນເປັນຍ້ອນການຮຽນໃນຫ້ອງຄວບພຽງຢ່າງດຽວ 
(SEAMEO INNOTECH 2012b, 39). 

ການຄົົ້ນຄວ້າວິໄຈກ່ຽວກັບແບບວິທີການສອນຢູ່ປະເທດນິວຊີແລນຍັງສະຫຼຸບວ່າ ບ ື່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫ າຍໃນດ້ານຜົນການຮຽນ
ອັນ ເປັນຜົນເນ ື່ອງຈາກການສອນໃນຫ້ອງຄວບ ຫ   ຫ້ອງຮຽນດ່ຽວ. ກົງກັນຂ້າມ, ການຄົົ້ນຄວ້າດັື່ງກ່າວຄົົ້ນພົບວ່າຕົວປ່ຽນ ສ າຄັນທີື່ສົື່ງ
ຜົນກະທົບຕ ື່ການຮຽນຮູຸ້ຂອງນັກຮຽນແມ່ນຄູສອນ. ການຄົົ້ນຄວ້າດັື່ງກ່າວສະຫຼຸບວ່າ ການຈັດຫ້ອງຮຽນ (ເຊັື່ນ: ຫ້ອງຄວບ ຫ   ຫ້ອງ
ດ່ຽວ) ສ າຄັນໜ້ອຍກວ່າ ວິທີການ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການສອນຂອງຄູໃນຫ້ອງຮຽນ (Wilkinson and Hamilton 2003, 
234). 

ສະຫຼຸບແລຸ້ວ ຜົນຈາກການຄົົ້ນຄວ້າວິໄຈຕ່າງໆໃນລະດັບສາກົນກ່ຽວກັບຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ແລະ ການສອນຫ້ອງຄວບມີຄ : 

 ມີຂ ົ້ມູນຫ ກັຖານທີື່ຈ າກັດທີື່ບອກວ່າວິທີການສອນຫ້ອງຄວບສົື່ງຜົນກະທົບດ້ານລົບຕ ື່ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ.  
 ຜົນປະໂຫຍດທີື່ເຫັນປະຈັກຕາຕ ື່ການຮຽນຮູຸ້ຂອງນັກຮຽນຈາກການສອນຫ້ອງຄວບ ຕາມປົກກະຕິແລຸ້ວ ແມ່ນຍ້ອນຄຸນນະ 

ພາບຂອງການສອນ ແລະ ຊັບພະຍະຍາກອນທີື່ພຽງພ ເພ ື່ອສະໜັບສະໜູນການຮຽນຮູຸ້.  
 ໃນກ ລະນີໜຶື່ງ (ໃນປະເທດຟີລິບປິນ), ເຊິື່ງຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນຫ້ອງຄວບ ເມ ື່ອສົມທຽບແລຸ້ວ ເຫັນວ່າຕ ື່າກວ່າ

ນັກຮຽນທີື່ໄດຸ້ຮັບການສອນໃນຫອ້ງດ່ຽວ, ຂ ົ້ເສຍປຽບຂອງເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫ ີກ ຖ ວ່າເປັນປັດໄຈສ າຄັນ
ທີື່ສົື່ງຜົນຕ  ື່ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນຫ າຍກວ່າວິທກີານສອນ. 

3.4 ການຄຸູ້ມຄອງການຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົັ້າເຖິງການສກຶສາທີໍ່ມຄີຸນນະພາບໃນ
ເຂດຊນົນະບົດ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ກີ 

ການສະໜອງການສຶກສາທີື່ມີຄຸນນະພາບໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ກີແມ່ນປະເດັນຂ ົ້ກັງວົນທີື່ປະກົດເຫັນເປັນປະ
ຈ າ ໃນການຄົົ້ນຄວ້າວິໄຈສາກົນຕ່າງໆ. ແຜນງານການປະເມີນຜົນນັກຮຽນສາກົນ (PISA) ແມ່ນການຄົົ້ນຄວ້າວິໄຈແບບສົມທຽບຜົນ 
ການຮຽນຂອງນັກຮຽນສາກົນທີື່ໃຫຍ່ທີື່ສຸດ. ໃນປີ 2013 ການວິເຄາະຂອງ PISA ຕ ື່ກັບຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນໃນການອ່ານ 
ແລະ ຄະນິດສາດໃນ 72 ປະເທດໄດຸ້ຄົົ້ນພົບວ່າ ນັກຮຽນໃນເຂດຊົນນະບົດແມ່ນຮຽນຕາມຫ ັງນັກຮຽນທີື່ຢູ່ໃນເຂດຕົວເມ ອງເຖິງໜຶື່ງ
ປີ (OECD 2013c, 1) ເຊິື່ງເປັນຄ ກັນທັງໃນປະເທດ OECD ແລະ ປະເທດທີື່ກ າລັງພັດທະນາ ແຕ່ຄວາມແຕກຕ່າງໃນຜົນການ 
ຮຽນຂອງນັກຮຽນໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ນັກຮຽນໃນເຂດຕົວເມ ອງມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ຫ າຍກວ່າໃນປະເທດທີື່ກ າລັງພັດທະນາ. 
ການຜົນວິເຄາະ ຂອງ PISA ໃນປະເທດໄທ ແມ່ນໜ້າປະຫ າດໃຈກວ່າ. ໃນປີ 2003, 40 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງນັກຮຽນທີື່ມີອາຍຸ 15 ປີ
ໃນເຂດຊົນນະບົດເຫັນວ່າຮຽນຕາມຫ ັງຜູຸ້ທີື່ມີອາຍຸເທົື່າກັນທີື່ຢູ່ໃນເຂດຕົວເມ ອງ ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ປີ. ໃນປີ 2012 ຊ່ອງວ່າງດັື່ງກ່າວຍິື່ງ
ຫ່າງກັນຫ າຍກວ່າເກົື່າ ໂດຍທີື່ 47 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງນັກຮຽນໃນເຂດຊົນນະບົດຮຽນຕາມຫ ັງນັກຮຽນທີື່ຢູ່ໃນເຂດຕົວເມ ອງ ຫ າຍກວ່າ 
3 ປີ (World Bank 2015, 8). ຜົນໄດຸ້ຮັບຈາກ ແຜນງານການປະເມີນຜົນທົື່ວປະເທດດ້ານການຮູຸ້ໜັງສ  ແລະ ຄວາມສາມາດດ້ານ
ການຄິດໄລ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ (NAPLAN) ຄົົ້ນພົບວ່າກ່ອນຮອດຂັົ້ນ ປ  3, ນັກຮຽນໃນເຂດຊົນນະບົດຂອງປະເທດອົດ
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ສະຕຣາລີ ໂດຍສະເລ່ຍແລຸ້ວ ແມ່ນຮຽນຕາມຫ ັງນັກຮຽນທີື່ຢູ່ໃນເຂດຕົວເມ ອງຢູ່ 7 ເດ ອນ ແລະ ຊ່ອງວ່າງດັື່ງກ່າວກ ກວ້າງຂຶົ້ນ ຮອດ
ສິບເດ ອນ ກ່ອນຈົບ ຂັົ້ນ ປ  5 (Lamb et al. 2014, 66). 

ຈາກການທົບທວນບົດຄົົ້ນຄວ້າວິໄຈສາກົນຫ າຍໆບົດສະແດງໃຫຸ້ເຫັນເປັນອັນດຽວກັນວ່າ ສະພາບເງ ື່ອນໄຂໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ 
ເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ກີ (ທັງໃນປະເທດທີື່ພັດທະນາແລຸ້ວ ແລະ ປະເທດທີື່ກ າລັງພັດທະນາ) ມີສ່ວນສົື່ງຜົນຕ ື່ຜົນການຮຽນທີື່ຕ ື່າກວ່າ 
ໃນລັກສະນະຕ່າງໆດັື່ງລຸ່ມນີົ້: 

 ປັດໄຈທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນບັນດາຄອບຄົວທີື່ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫ ກີເຊັື່ນ ຄວາມທກຸຍາກ 
ແລະ ປະເພນີວັດທະນະທ າ ມີອິດທິພົນຕ ື່ຄ່ານິຍົມ ຕ ື່ກັບການສຶກສາ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານສຶກສາ. 

 ປັດໄຈທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສະໜອງການສຶກສາໃນສະຖານທີື່ຊົນນະບົດ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫ ກີ ເຊັື່ນໂຮງຮຽນຂະໜາດ 
ນ້ອຍ; ແຜນງານຊ່ວຍເຫ  ອທີື່ມີຈ ານວນຈ າກັດ; ການຊັບຊ້ອນຄູສອນ ແລະ ອ ານວຍການທີື່ມີຄຸນວຸດທິ ແລະ ມີປະສົບການ 
ສູງ; ໂຮງຮຽນຂາດສິດໃນການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນທີື່ມີຈ າກັດຂອງເຂົາເຈົົ້າ; ແລະ ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະຖານ ແຫ່ງ
ຊາດທີື່ບ ື່ພຽງພ ຕ ື່ກັບການຕອບສະໜອງຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍຕ ື່ຫົວຄົນທີື່ສູງກວ່າໃນການສະໜອງຊັບພະຍາກອນການສອນໃນເຂດ
ຊົນນະບົດ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫ ກີ (Lamb et al. 2014; World Bank 2015; Du 2016, Chapter 6). 

 ໂຮງຮຽນໃນຕົວເມ ອງສາມາດເຂົົ້ົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີື່ອ ານວຍຄວາມ
ສະດວກໃຫຸ້ແກກ່ານເຂົົ້າເຖິງ ການສອນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ທີື່ມີຄຸນນະພາບທີື່ດີກວ່າ  (OECD 2013c). 

3.5 ທາງເລ ອກໃນການສະໜອງການສກຶສາທີໍ່ມຄີຸນນະພາບໃນເຂດຊນົນະບົດ 
ແລະ ເຂດຫ່າງໄກ ສອກຫ ກີ 

ບົດຄົົ້ນຄວ້າວິໄຈສາກົນສະແດງໃຫຸ້ເຫັນວ່າການສອນຫ້ອງຄວບແມ່ນທາງເລ ອກດຽວໃນການຮັບປະກັນການເຂົົ້າເຖິງການສຶກສາໃນ
ເຂດທີື່ບ ື່ມີປະຊາກອນໜາແໜຸ້ນ. ເພ ື່ອໃຫຸ້ການສອນຫ້ອງຄວບມີປະສິດທິຜົນ ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫຸ້ມີຊັບພະຍາກອນການສອນ ສະເພາະ 
ແລະ ຄູທີື່ມີທກັສະທີື່ດີກວ່າການສອນໃນຫ້ອງດ່ຽວ, ເຊິື່ງທັງສອງຢ່າງນີົ້ົ້ ມີທ່າອ່ຽງທີື່ຈະມີໜ້ອຍກວ່າໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຫ່າງໄກ
ສອກຫ ີກ ເຊິື່ງເປັນບ່ອນທີື່ມີຫ້ອງຄວບຈ ານວນຫ າຍກວ່າໃນ ສປປ ລາວ. 

ການປະເມີນຜົນຂອງ ແຜນງານການສຶກສາຂັົ້ນພ ົ້ນຖານ ຂອງທະນາຄານໂລກໃນທົື່ວ 80 ໂຄງການ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ໃນປະເທດ 
ທີື່ກ າລັງພັດທະນາ ຄົົ້ນພົບວ່າການຮັບປະກັນຜົນໄດຸ້ຮັບທີື່ມີຄຸນນະພາບໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ກີ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດຈະຕ້ອງມີຄ່າໃຊຸ້
ຈ່າຍທີື່ສູງກວ່າເຂດຕົວເມ ອງ. ບົດຄົົ້ນຄວ້າດັື່ງກ່າວແນະນ າໃຫຸ້ພິຈາລະນາ ຂ ົ້ດ້ອຍໂອກາດທາງດ້ານພູມສັນຖານໃນເວລາວາງແຜນ
ງົບປະມານວຽກງານການສຶກສາ (World Bank 2006).  

ຫ າຍໆປະເທດກ ໄດຸ້ພັດທະນາ, ທົດລອງ ແລະ ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດວິທີການທີື່ເປັນທາງເລ ອກອ ື່ນ ໃນການສອນຫ້ອງຄວບເພ ື່ອສະໜອງ
ການສຶກສາທີື່ມີຄຸນນະພາບໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫ ີກ. ຕົວຢ່າງຂອງທາງເລ ອກເຫ ົື່ານັົ້ນລວມເອົາ ການລວມໂຮງຮຽນ, 
ໂຮງຮຽນກິນ-ນອນ, ເພີື່ມການເຂົົ້າເຖິງພາຫະນະໃນການເດີນທາງ, ລະບົບການເຂົົ້າຮຽນແບບຊ້ອນກັນ (staggered 
enrolment), ສອນສອງກະ, ສອນທາງໄກ ແລະ ນ າໃຊຸ້ລະບົບ IT, ເພີື່ມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ, ແບ່ງປັນການນ າໃຊຸ້
ຊັບພະຍາກອນການບ ລິຫານ ລະຫວ່າງໂຮງຮຽນ ແລະ ໃນກຸ່ມໂຮງຮຽນ. ເພ ື່ອແກຸ້ໄຂບັນຫາດັື່ງກາ່ວ ປະເທດໄທໄດຸ້ນ າສະເໜີມາດ
ຕະການທີື່ເປັນນະວັດຕະກ າໃໝ່ເພ ື່ອກ້າວຂ້າມຜ່ານຂ ົ້ຈ າກັດ ແລະ ບັນຫາຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍ ໃນການບັນລຸຜົນການຮຽນທີື່ມີຄຸນນະພາບໃນ
ໂຮງຮຽນຂະໜາດນ້ອຍ, ໃນຊົນນະບົດ ແລະ ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ີກ (ໃຫຸ້ເບິື່ງຫ້ອງ 2). ທາງເລ ອກວິທີການອ ື່ນໆແມ່ນໄດຸ້
ອະທິບາຍລາຍລະອຽດໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 4. 
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ຫ້ອງ 2 – ການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດວິທີການແບບເຊ ໍ່ອມສານເພ ໍ່ອຍົກລະດ ບຄຸນນະພາບຂອງໂຮງຮຽນຂະໜາດນ້ອຍ
ໃນປະເທດໄທ  

(Buaraphan 2013) 

ສ ານັກງານຄະນະກ າມະການການສຶກສາຂັົ້ນພ ົ້ນຖານຂອງປະເທດໄທໄດຸ້ນ າໃຊຸ້ມາດຕະການ 4 ຢ່າງເພ ື່ອເພີື່ມຄຸນນະພາບໃນໂຮງ 
ຮຽນຂະໜາດນ້ອຍ: 

1) ການສອນຫ້ອງຄວບ - ໂດຍມີການສະໜອງສ ື່ຕ່າງໆທີື່ເໝາະສົມສ າລັບນັກຮຽນທີື່ຢູ່ໃນຫ້ອງຄວບ 
2) ການສອນຄອມພິວເຕີົ້ - ໂດຍມີລົດໃຫຍ່ທີື່ມີຄອມພິວເຕີົ້ຕິດຕັົ້ງໄວຸ້ເພ ື່ອໃຫຸ້ບ ລິການໂຮງຮຽນຂະໜາດນ້ອຍ ຫ   ສ້າງ ‘ ຫ້ອງ

ຄອມພິວເຕີົ້’  ໃນໂຮງຮຽນທີື່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ກ່ວາເຊິື່ງ ນັກຮຽນສາມາດເຂົົ້າມານ າໃຊຸ້ຫ້ອງຄອມພິວເຕີົ້ໄດຸ້ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ. 
3) ການຮຽນຮູຸ້ທາງໄກ - ໂດຍຜ່ານດາວທຽມ ແລະ ໄດຸ້ຮັບການຊຸກຍູຸ້ຈາກຄູເພ ື່ອຊ່ວຍໃນການຮຽນຮູຸ້. 
4) ເຄ ອຂ່າຍການສຶກສາ -  ກຸ່ມນີົ້ປະກອບມີຄູອາສາສະໝັກ, ພ ື່ແມ,່ ແລະ ເຄ ອຂ່າຍວິຊາການດ້ານການສຶກສາຕ່າງໆທີື່ອາສາສະ

ໝັກ ຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊຸກຍູຸ້ຄູທີື່ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນຂະໜາດນ້ອຍ. 
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 ການສອນຫ້ອງຄວບໃນ ສປປ ລາວ 4.

ໃນພາກນີົ້ຈະສະເໜີກ່ຽວກັບພາບລວມຂອງສະພາບເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຫ້ອງຄວບ ແລະ ການສອນຫ້ອງຄວບໃນ 
ສປປ ລາວ. ຜົນການຄົົ້ນຄວ້າໃນພາກນີົ້ຈະນ າສະເໜີການຕອບສະໜອງທາງດ້ານສະຖາບັນຕ ື່ກັບຫອ້ງຄວບ ແລະ ການສອນຫ້ອງ
ຄວບ ແລະ ມີພາກການອະທິບາຍກ່ຽວກັບການແຜ່ຂະຫຍາຍຫ້ອງຄວບ ແລະ ຜົນການຮຽນຈາກການສອນຫ້ອງຄວບ ລວມທັງ 
ຫ ັກການປະຕິບັດທີື່ດີ  ໃນການການສອນຫ້ອງຄວບໃນ ສປປ ລາວ.   

4.1 ການຕອບສະໜອງທາງດ້ານສະຖາບ ນຕໍໍ່ກ ບການສອນຫອ້ງຄວບ 

4.1.1 ວິທີການທາງດ້ານນະໂຍບາຍຕໍໍ່ກ ບຫ້ອງຄວບ ແລະ ການສອນຫ້ອງຄວບ 

ໃນ ສປປ ລາວ, ການສອນຫ້ອງຄວບໄດຸ້ຖ ກນ າໃຊຸ້ເປັນວິທີທາງໃນການຊ່ວຍໃຫຸ້ພົນລະເມ ອງລາວທຸກຄົນໄດຸ້ຮັບສິດທິໃນການໄດຸ້ຮັບ
ການສຶກສາ ແລະ ເອ ົ້ອອ ານວຍໃຫຸ້ເຂົາເຈົົ້າສາມາດເຂົົ້າຮຽນຊັົ້ນປະຖົມທີື່ເປັນພາກບັງຄັບພາຍໃຕຸ້ ລັດຖະທ າມະນູນແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
(2003, ມາດຕາ 22, 38, 61) ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ (2015, ມາດຕາ 28). ເພ ື່ອເປັນການສົື່ງເສີມຂ ົ້ຮຽກຮ້ອງ
ດັື່ງກ່າວ ໄດຸ້ມີເອກະສານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຫ າຍສະບັບທີື່ໄດຸ້ອອກຂ ົ້ກ ານົດເງ ື່ອນໄຂ ໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດການສຶກສາພາກບັງຄັບ ແລະ 
ການສອນຫ້ອງຄວບ. ມີການນ າສະເໜີນະໂຍບາຍເງິນເດ ອນພິເສດໃຫຸ້ຄູທີື່ສອນສອງຂັົ້ນ/ຫ້ອງ (ເພີື່ມຕ ື່ມອີກ 25 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງ
ເງິນເດ ອນພ ົ້ນຖານ) ແລະ ສາມຂັົ້ນ/ຫ້ອງ (ເພີື່ມຕ ື່ມ 50 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງເງິນເດ ອນພ ົ້ນຖານ). ດ າລັດວ່າດ້ວຍຄູສອນ (2012) ໄດຸ້ກ າ
ນົດເຈາະຈົງວ່າຫ ັກສູດຝຶກອົບຮົມຄູປະຈ າການຕ້ອງລວມມກີານສອນຫ້ອງຄວບ. ເວລາທີື່ໃຊຸ້ສ າລັບພາກການສອນຫ້ອງຄວບໃນ
ຫ ັກສູດຝຶກອົບຮົມຄູປະຈ າການ ມີພຽງແຕ່ສາມມ ົ້ເທົື່ານັົ້ນ. ວິທີການສອນຫ້ອງຄວບບ ື່ໄດຸ້ຖ ກອະທິບາຍໄວຸ້ໃນນະໂຍບາຍການສຶກສາຕ ື່
ກັບການຊຸກຍູຸ້ໂຮງຮຽນ, ການຝຶກອົບຮົມຄູ ແລະ ສ ື່ຕ່າງໆຂອງຫ ັກສູດ ບ ື່ຄ ກັບປະເທດອ ື່ນໆໃນອາຊີ. ດ້ວຍເຫດນັົ້ນການສອນຫ້ອງ
ຄວບໃນ ສປປ ລາວ ກ ບ ື່ໄດຸ້ຖ ກກ ານົດວ່າເປັນວິທີການ ຫ   ເປັນປັດສະຍາ ແລະ ພຽງແຕ່ຖ ກກ ານົດຢ່າງຈ າກັດ ໃນ ດ າລັດວ່າດ້ວຍຄູ
ສອນ (177/2012). ຫ້ອງ 3 ຂ້າງລຸ່ມນີົ້ແມ່ນລາຍການເອກະສານນິຕິກ າ ແລະ ນະໂຍບາຍທີື່ກຽ່ວຂ້ອງກັບການສອນຫ້ອງຄວບໃນ 
ສປປ ລາວ. 

 

ຫ້ອງ 3 – ນິຕິກໍາ ແລະ ນະໂຍບາຍຫ  ກທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກ ບການສອນຫ້ອງຄວບໃນ ສປປ ລາວ. 

 ດ າລັດ ນຍ ເລກທີ 138/ນຍ/1996 ວ່າດ້ວຍການສຶກສາພາກບັງຄັບ ທີື່ໄດຸ້ສະເໜີການສຶກສາພາກບັງຄັບຊັົ້ນປະຖົມສຶກສາໃຫຸ້
ພົນລະເມ ອງລາວ ທຸກຄົນທີື່ມີອາຍຸ 6 ປີຂຶົ້ນໄປ. 

 ຄ າສັື່ງລັດຖະມົນຕີເລກທີ 18/ສສກ.ອປສ/10 ວ່າດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນການສອນຫ້ອງຄວບໃຫຸ້ເປັນວິທີການທີື່ມີປະສິດທິພາບ
ເພ ື່ອຮັບປະກັນການເຂົົ້າເຖິງການສຶກສາໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫ ີກ; ຍົກລະດັບໂຮງຮຽນມູນໃຫຸ້ ເປັນໂຮງຮຽນ 
ປະຖົມສົມບູນ .  

 ດ າລັດ ນຍ ເລກທີ 110/ນຍ, ລົງວັນທີ 8/6/2001 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດສັນເງິນອຸດໜູນໃຫຸ້ຄູສອນຫ້ອງຄວບ. 
 ດ າລັດວ່າດ້ວຍຄູສອນ (2012). 
 ບົດແນະນ າຂອງລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 0047/ສສກ/2014. ບົດແນະນ າກ່ຽວກັບການພັດທະນາແຜນການບັນຈຸ ແລະ ນ າໃຊຸ້ຄູສອນ

ປະຈ າປີ. 
 



 
 

Page | 20  

 

ໃນ ສປປ ລາວ, ຫ້ອງຄວບແມ່ນປະກົດມຫີ າຍທີື່ສຸດຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ີກ ແລະ ຊົນນະບົດ. ຈຸດຢ ນທາງການຂອງລັດຖະບານລາວ 
ແມ່ນວ່າ ນ າໃຊຸ້ຫ້ອງຄວບເປັນກົນໄກເພ ື່ອສະໜອງການສຶກສາຂັົ້ນພ ົ້ນຖານ ທີື່ມກີານໃຊຸ້ຈ່າຍຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ໃນເຂດທີື່ມີ
ປະຊາກອນບ ື່ໜາແໜຸ້ນ. ປະເດັນດັື່ງກ່າວແມ່ນກົງກັນຂ້າມຈາກຜົນການຄົົ້ນຄວ້າວິໄຈສາກົນທີື່ສະແດງໃຫຸ້ເຫັນວ່າການສອນຫ້ອງຄວບ 
ແລະ ໃຊຸ້ຫ້ອງຄວບແມ່ນຍຸດທະສາດເພ ື່ອປັບປຸງການເຂົົ້າເຖິງການສຶກສາທີື່ມີຄຸນນະພາບ. 

 

4.2 ການແຜ່ຫ າຍຂອງຫອ້ງຄວບ 

4.2.1 ຫ້ອງຄວບໄດູ້ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົັ້າເຖິງການສຶກສາຂ ັ້ນພ ັ້ນຖານ  

ຫ້ອງຄວບໄດຸ້ກາຍເປັນຫ ັກການທີື່ເຫັນປົກກະຕິໃນບັນດາໂຮງຮຽນຕ່າງໆທົື່ວ ສປປ ລາວ. ໃນປີ 2010, ກະຊວງສຶກສາທກິານ ແລະ 
ກິລາໄດຸ້ອອກຄ າສັື່ງ ພາຍໃຕຸ້ຂ ົ້ຕົກລົງເລກທ ີ 181/ສສກ.ອປສ/10 ໃຫຸ້ບັນດາພະແນກສຶກສາທກິານ ແລະ ກິລາ ແຂວງ ຍົກລະດັບ
ໂຮງຮຽນມູນ (ທີື່ມີຫ້ອງປະຖົມພຽງແຕ່ 3 ຂັົ້ນທ າອິດ) ໃຫຸ້ເປັນໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ (UNESCO ແລະ ກະຊວງສຶກສາທກິານ 
ແລະ ກິລາ 2014, 12). ຂ ົ້ຕົກລົງດັື່ງກ່າວ ແລະ ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດເພ ື່ອຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົົ້າເຖິງການສຶກສາ ໄດຸ້ນ າໄປສູ່ການເພີື່ມ
ຂຶົ້ນຂອງຈ ານວນຫ້ອງຮຽນທົື່ວໄປ ແລະ ຫ້ອງຄວບ. ໃນປີ 2016, ຄາດຄະເນວ່າ ມີຫ້ອງຄວບຢູ່ປະມານ 9.000 ຫ້ອງໃນໂຮງຮຽນ
ຊັົ້ນປະຖົມ 8.864 ແຫ່ງ. ສັດສ່ວນຂອງຫ້ອງຄວບໄດຸ້ເພີື່ມຂຶົ້ນຢ່າງສະໝ ື່າສະເໝີອັນເປັນຜົນມາຈາກນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານໃນ
ທົດສະວັດທີື່ຜ່ານມາ (Figure 2).  

Figure 2. ການແຈກຢາຍຫ້ອງຄວບ ໃນ ສປປ ລາວ ແຕ່ປີ 2007 ຫາ 2016 

 
Source: EduInfo, Statistics and Information Technology Center of Education and Sports (SITCES), Lao PDR. 

www.devinfo.org/laoeduinfo/. Accessed May 2017. 

ເສັົ້ນສະແດງທີື່ມີແລວເພີື່ມຂຶົ້ນນີົ້ໝາຍຄວາມວ່າ MoES ໄດຸ້ບັນລຸຕາມໜຶື່ງໃນໜ້າທີື່ຫ ັກຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ຢັົ້ງຢ ນວ່າ
ວິທີການທາງດ້ານນະໂຍບາຍຕ ື່ກບັຫ້ອງຄວບ ແລະ ການສອນຫ້ອງຄວບແມ່ນ: 

ນະໂຍບາຍທີື່ມີປະສິດທິຜົນທີື່ໄດຸ້ຖ ກນ າໃຊຸ້ໃນສະພາບເງ ື່ອນໄຂຂອງປະເທດລາວເພ ື່ອການສະໜອງການສຶກສາຂັົ້ນພ ົ້ນຖານທີື່ 
ຄົບວົງຈອນ… ແລະ ເພ ື່ອນ າໃຊຸ້ຊັບພະຍາກອນທາງດ້ານການສຶກສາທີື່ມີຢູ່ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ… (UNESCO  ແລະ ກະຊວງ
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ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 2014, 9). 

4.2.2 ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດຫາ່ງໄກສອກຫ ີກມຫີ້ອງຄວບ ຫ າຍກວ່າເຂດອ ໍ່ນ 

ອັດຕາແຈກຢາຍຂອງຫ້ອງຄວບຕາມດ້ານພູມສັນຖານ ມີຄວາມແຕກໂຕນກັນຫ າຍລະຫວ່າງແຂວງຕ່າງໆໂດຍທີື່ແຂວງຫົວພັນມີອັດຕາ
ສ່ວນຫ້ອງຄວບສູງສຸດ ກ ຄ  62 ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນທີື່ມີອັດຕາຫ້ອງຮຽນທີື່ເປັນຫ້ອງຄວບ ກ ຄ  4,7 ສ່ວນຮ້ອຍ. 
(Figure 3Error! Reference source not found.).  

 

Figure 3. ການແຈກຢາຍຫ້ອງຄວບ ແບ່ງຕາມຄວາມໜາແໜຸ້ນຂອງປະຊາກອນ ແລະ ຕາມແຂວງ, ສປປ ລາວ (2015) 

 
Source: EduInfo, Statistics and Information Technology Center of Education and Sports (SITCES), Lao PDR. 

http://www.devinfo.org/laoeduinfo/. Accessed May 2017. Author’ s representation. 

ອັດຕາສ່ວນຂອງຫ້ອງຄວບປະກົດວ່າມີສ່ວນກ່ຽວພັນກັບຄວາມໜາແໜຸ້ນຂອງປະຊາກອນໃນແຂວງຕ່າງໆ. ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນມ ີ
ອັດຕາສ່ວນຂອງຫ້ອງຄວບຕ ື່າສຸດໃນປະເທດ ແລະ ມີຄວາມໜາແໜຸ້ນຂອງປະຊາກອນສູງສຸດກ ຄ  209 ຄົນຕ ື່ຕາລາງກະໂລແມັດ; 
ແຂວງຫົວພັນມີອັດຕາສ່ວນຂອງຫ້ອງຄວບສູງສຸດ ແລະ ເປັນໜຶື່ງໃນແຂວງທີື່ມີຄວາມໜາແໜຸ້ນຂອງປະຊາກອນຕ ື່າສຸດ (Figure 
3). ຫ້ອງຄວບມີທ່າອ່ຽງ ທີື່ຈະມໃີນແຂວງທີື່ມີຄວາມໜາແໜຸ້ນຂອງປະຊາກອນຕ ື່າກວ່າ ອັນເປັນຜົນມາຈາກນະໂຍບາຍຂອງກະຊວງ
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ທີື່ຈະ “ ບັນລຸໃຫຸ້ໄດຸ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງເດັກນ້ອຍທີື່ເຂົົ້າເຖິງໄດຸ້ຍາກ ແລະ ເດັກດ້ອຍໂອກາດທີື່ອາໄສ
ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ, ຫ່າງໄກສອກຫ ີກ, ເຂດພູດອຍ ແລະ ເຂດທີື່ມີປະຊາກອນໜ້ອຍ”  (UNESCO ແລະ ກະຊວງສຶກສາທກິານ 
ແລະ ກິລາ 2014, 9). 
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4.3 ຫ້ອງຄວບ ແລະ ການສອນຫ້ອງຄວບ 

4.3.1 ການດ ດປ ບຫ  ກສ ດ, ແຜນການສອນ, ແລະ ສ ໍ່ການຮຽນການສອນ 

ເພ ື່ອເຮັດໃຫຸ້ການສອນຫ້ອງຄວບມີປະສິດທິຜົນ ສ ື່ການຮຽນການສອນ ຄວນມີຄວາມເໝາະສົມກບັລະດັບຄວາມສາມາດທີື່ແຕກຕ່າງ
ກັນຂອງນັກຮຽນ ແລະ ເອ ົ້ອອ ານວຍໃຫຸ້ນັກຮຽນສາມາດເຮັດກິດຈະກ າແບບອິດສະລະ. ບົດຄົົ້ນຄວ້າວິໄຈຕ່າງໆໃນ ສປປ ລາວໄດຸ້
ຄົົ້ນພົບວ່າຄູອາດຈະລວມຊົື່ວໂມງສອນວິຊາສິລະປະ, ຮ້ອງເພງ ແລະ ພາລະສຶກສາເຂົົ້າກັນ ແຕ່ຄູບ ື່ໄດຸ້ດັດປັບສ ື່ການສອນ ແລະ 
ບົດຮຽນ ສ າລັບການສອນຫ້ອງຄວບ (Howe and Holt 2012). ເຫດຜົນໜຶື່ງທີື່ອະທິບາຍສິື່ງດັື່ງກ່າວ ກ ື່ແມ່ນຍ້ອນວ່າການຝຶກ
ອົບຮົມຄູໃນ ການສອນຫ້ອງຄວບນັົ້ນບ ື່ພຽງພ  ແລະ ງົບປະມານທີື່ບ ື່ພຽງພ . ໃນໂຄງການການສຶກສາຂັົ້ນພ ົ້ນຖານລາວ-ອົດສະຕາລີ 
(LABEP 1999-2007) ຄູສອນນັກຮຽນຊົນເຜົື່າໄດຸ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃນການສອນຫ້ອງຄວບໂດຍການນ າໃຊຸ້ວິທີສອນພາກທິດ
ສະດີ ແລະ ສອນພາກປະຕິບັດ ປະສົມປະສານກັນຢ່າງມີປະສິດຕິຜົນ. ໂຄງການ LABEP ຍັງໄດຸ້ຝຶກອົບຮົມໃຫຸ້ຄູນິເທດເພ ື່ອ
ໃຫຸ້ການຊຸກຍູຸ້ເປັນປະຈ າຕ ື່ຄູສອນຫ້ອງຄວບ ຫ ັງຈາກທີື່ເຂົາເຈົົ້າຖ ກຊັບຊ້ອນໄປສອນຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ກີ. ການຕິດຕາມຫ ັງ
ໂຄງການໄດຸ້ຄົົ້ນພົບວ່າການຝຶກອົບຮົມດັື່ງກ່າວ ຍັງມີປະສິດທິຜົນ ຫ ັງຈາກໂຄງການ LABEP ຈົບໄດຸ້ຫ້າປີ. ຫ ັກຖານທີື່ຢ ນຢັນແມ່ນ
ວ່າ 87% ຂອງຄູຊົນເຜົື່າທີື່ເຂົົ້າຮ່ວມໂຄງການ ສ ບຕ ື່ນ າໃຊຸ້ທັກສະທີື່ໄດຸ້ຮຽນຮູຸ້ຈາກການຝຶກອົບຮົມດັື່ງກ່າວ (LADLF, 2016b). 
ຕົວຢ່າງດັື່ງກ່າວໄດຸ້ເນັົ້ນໃຫຸ້ເຫັນຄວາມສ າຄັນທີື່ວ່າ ຖ້າຫາກມກີານເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູຸ້ສະໜັບສະໜູນຄູສອນ ແລະ ມີຄວາມມຸ່ງໝັົ້ນ ໃນ
ການສະໜອງຊັບພະຍາກອນແລຸ້ວ ສາມາດເຮັດໃຫຸ້ການສອນຫ້ອງຄວບໃນ ສປປ ລາວ ມີປະສິດທຜົິນໄດຸ້. 

ໃນ ສປປ ລາວ ບັນດາຄູສອນຖ ກຄາດຫວັງໃຫຸ້ສ້າງສ ື່ການສອນຂອງເຂົາເຈົົ້າເອງ ໂດຍອີງຕາມຄ າແນະນ າໃນປຶົ້ມຄູ່ມ ຄູຂອງກະຊວງສຶກ
ສາທິການ ແລະ ກິລາ. ຄູ່ມ ຄູດັື່ງກ່າວບ ື່ໄດຸ້ໃຫຸ້ຄ າແນະນ າສະເພາະເຈາະຈົງໃນການການດັດປັບສ ື່ການຮຽນ ແລະ ສ ື່ການສອນສ າລັບ
ການສອນຫ້ອງຄວບ. 

4.3.2 ການຄຸູ້ມຄອງຫ້ອງຮຽນ ແລະ ການຈ ດແບ່ງນ ກຮຽນເປ ນກຸ່ມຢ່າງມີປະສິດທຜິົນ 

ການຄົົ້ນຄວ້າວິໄຈກ່ຽວກັບການສອນຫ້ອງຄວບໃນ ສປປ ລາວ ເຜີຍໃຫຸ້ເຫັນວ່າຂະໜາດຂອງຫ້ອງຮຽນແມ່ນປັດໄຈສົື່ງຜົນກະທົບຕ ື່ 
ຄວາມສາມາດຂອງຄູໃນການຄຸຸ້ມຄອງຫ້ອງຮຽນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ (UNESCO Appeal 2015, 143). ບົດສຶກສາໄດຸ້ລະບຸວ່າ
ຫ້ອງຮຽນ ແລະ ໂຕະ ທີື່ບ ື່ພຽງພ ແມ່ນອຸປະສັກຫ ກັຕ ື່ການສອນໃນຫ້ອງຮຽນແບບເອົານັກຮຽນເປັນໃຈກາງ (Teacher 
Development Centre 2010). ການອອກແບບຫ້ອງຮຽນທີື່ບ ື່ເໝາະສົມມີສ່ວນລົບກວນສູງຕ ື່ການຮຽນໜັງສ  ຂອງແຕ່ລະຂັົ້ນ 
ທີື່ຢູ່ໃນຫ້ອງຄວບດຽວກັນ (Howe and Holt 2012, 32-33). 

ໃນເວລາທີື່ຄູສອນບ ື່ດີ ແລະ/ຫ   ໃນເວລາທີື່ບົດຮຽນບ ື່ມີລັກສະນະໂຕຸ້ຕອບ ລະຫວ່າງບັນດານັກຮຽນ, ຫ້ອງຮຽນບ ື່ເປັນລະບຽບ ແລະ 
ມີການລົບກວນ, ການສອນຫ້ອງຄວບໃນສະພາບແວດລ້ອມ ດັື່ງກ່າວສົື່ງຜົນກະທົບຕ ື່ກັບຄວາມສາມາດໃນການຮຽນຮູຸ້ຂອງນັກຮຽນ. 
ໃນກ ລະນີທີື່ການຄຸຸ້ມຄອງຫ້ອງຮຽນໃນຫ້ອງດ່ຽວກ ຍັງເຮັດບ ື່ໄດຸ້ດີຢູ່ແລຸ້ວ, ບົດຄົົ້ນຄວ້າວິໄຈ ໃນ ສປປ ລາວ ສະແດງໃຫຸ້ເຫັນວ່າ ການ
ຄຸຸ້ມຄອງຫ້ອງຄວບມີຜົນກະທົບທາງລົບຕ ື່ກັບການຮຽນຮູຸ້ ຍ້ອນເປັນການຫຼຸດຜ່ອນເວລາສອນ, ເຮັດໃຫຸ້ເປັນການເພີື່ມການຮຽນຮູຸ້
ແບບບ ື່ມີຄວາມຫ້າວຫັນ ແລະ ມພຶີດຕິກ າບ ື່ເປັນລະບຽບ (Howe and Holt 2012 cited in LADLF, 2016b). 

ການສອນເປັນກຸ່ມ ແມ່ນລັກສະນະພ ົ້ນຖານສ າລັບການສອນຫ້ອງຄວບຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ຄວນແບ່ງນັກຮຽນອອກເປັນກຸ່ມຕາມ 
ອາຍຸ, ຂັົ້ນຮຽນ, ຄວາມສາມາດ ຫ   ພ ົ້ນຖານຂອງເຂົາເຈົົ້າ. ການຄົົ້ນຄວ້າວິໄຈກ່ຽວກັບການສອນຫອ້ງຄວບ ໃນ ສປປ ລາວ ຄົົ້ນພົບວ່າ 
ວິທີການສອນຫ້ອງຄວບທີື່ປະຕິບັດກັນເປັນສ່ວນຫ າຍແມ່ນການຈັດນັກຮຽນອີງຕາມຂັົ້ນຮຽນໃນຫອ້ງ ແລະ ຄູ ຜັດປ່ຽນສອນ



 
 

Page | 23  

 

ລະຫວ່າງສອງຂັົ້ນຮຽນ (ຫ   ຫ າຍກວ່າສອງ. ຄູຈະສອນຂັົ້ນຮຽນໜຶື່ງກ່ອນ ແລະ ນັກຮຽນຂັົ້ນອ ື່ນແມ່ນເຮັດກິດຈະກ າ ‘ ລ ຖ້າ’  ໃນ
ລະຫວ່າງທີື່ຄູກ າລັງສອນນັກຮຽນອີກຈຸໜຶື່ງ (Palme and Hojlund 2013; Howe and Holt 2012, 4, 28). ການຈັດສັນ
ນັກຮຽນໃນລັກສະນະດັື່ງ ກ່າວນີົ້ໝາຍຄວາມວ່ານັກຮຽນມກັຈະໄດຸ້ຮັບການສອນທີື່ບ ື່ພຽງພ , ເຮັດກິດຈະກ າການຮຽນຮູຸ້ແບບໂຕຸ້ຕອບ
ທີື່ໜ້ອຍລົງ ແລະ ເວລາຮຽນທີື່ໜ້ອຍລົງ ຍ້ອນເຂົາເຈົົ້າລ ຖ້າຄູສອນ. ວິທີການສອນຫ້ອງຄວບທີື່ນ າໃຊຸ້ໃນປະຈຸບັນ ຕາມທີື່ໄດຸ້
ອະທິບາຍໄວຸ້ໃນບົດຄົົ້ນຄວ້າວິໄຈເຫ ົື່ານີົ້ ສອດຄ່ອງຕາມມາດຖານຂັົ້ນຕ ື່າສຸດ ຂອງນິຍາມການສອນຫ້ອງຄວບ ໃນກ ລະນີທີື່ຄູຜູຸ້ໜຶື່ງ 
ສອນຫ າຍກວ່າຂັົ້ນຮຽນດຽວ. ສະນັົ້ນ ການສອນຫ້ອງຄວບທີື່ຖ ກນິຍາມວ່າແມ່ນວຽກງານນິເທດສຶກສາ ຫ   ແມ່ນປັດສະຍາທີື່ແຕກຕ່າງ 
ແມ່ນບ ື່ໄດຸ້ຮັບການຊຸກຍູຸ້ໃນນະໂຍບາຍ ຫ   ການປະຕິບັດໃນໂຮງຮຽນທີື່ມີຫ້ອງຄວບ. 

4.3.3 ການວ ດ ແລະ ປະເມີນຜົນການຮຽນ ແລະ ການສອນ 

ການສຶກສາຜົນການຮຽນຂອງຫ້ອງຄວບ ແລະ ຫ້ອງດ່ຽວໃນ ສປປ ລາວ ບ ື່ໄດຸ້ມີຫ າຍປານໃດ (LADLF, 2016b). ຄູໃຊຸ້ການວັດ
ຜົນໃນເວລາຮຽນ ແລະ ຫ ັງການສອນ ປະສົມປະສານກັນ5. ທີື່ຈິງແລຸ້ວ ການວັດຜົນການຮຽນ ຂອງນັກຮຽນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນດ າເນີນ
ຕາມລັກສະນະ ຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານຜົນການຮຽນແບບຕ ື່ເນ ື່ອງ (ຫ   linear progression) ໂດຍຜ່ານຂອບ ບົດສອນທາງການຕາມ
ຫ ັກສູດແຫ່ງຊາດຂອງແຕ່ລະຊັົ້ນ (LADLF 2016)6. ລະບົບການປະເມີນນັກຮຽນທີື່ໄດຸ້ນ າໃຊຸ້ມາ ແລະ ຍັງນ າໃຊຸ້ຢູ່ໃນປະຈຸບັນນັົ້ນ 
ແມ່ນມີການກວດກາປະຈ າເດ ອນໃນແຕ່ລະວິຊາ ແລະ ການສອບເສັງປະຈ າພາກຮຽນ ແລະ ສອບເສັງປະຈ າປີ ໃນຂັົ້ນໂຮງຮຽນ ແລະ 
ສອບເສັງຈົບຊັົ້ນປະຖົມ ທີື່ຈັດການສອບເສັງໃນຂັົ້ນເມ ອງ (Palme and Hojlund 2013, 25). ນອກນັົ້ນ, ຍັງມີການຄັດເລ ອກ
ນັກຮຽນເພ ື່ອເຂົົ້າຮ່ວມການສອບເສັງນັກຮຽນເກັື່ງທົື່ວປະເທດໃນທາ້ຍຫ້ອງ ປ.5. ການອາໄສການວັດຜົນການຮຽນທີື່ເປັນທາງການ 
ແລະ ການວັດຜົນການຮຽນແບບຕ ື່ເນ ື່ອງ (ຫ   linear assessment) ອາດຈະບ ື່ຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນການສອນ ແລະ ການຮຽນ
ໃນຫ້ອງຄວບໄດຸ້ຢ່າງເໝາະສົມ. 

ຄູຫ າຍຄົນໃນ ສປປ ລາວ ມີທັດສະນະວ່າການສອນຫ້ອງຄວບແມນ່ການສຶກສາທີື່ມີຄຸນນະພາບຕ ື່າກວ່າມາດຕະຖານ ແລະ ຖ ວ່າເປັນ 
“ວຽກນິເທດສຶກສາທີື່ນ າໃຊຸ້ໄດຸ້ໃນຕົວຈິງ ແລະ ມີຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍຕ ື່າເພ ື່ອເລັື່ງການສົື່ງເສີມການບັນລຸເປົົ້າໝາຍການສຶກສາທີື່ມີຄຸນນະພາບ
ເພ ື່ອທຸກຄົນ”  ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ມີປະຊາກອນບ ື່ໜາແໜຸ້ນ (UNESCO ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 2014, 9 
and 22). ປະຈຸບັນ ຍັງບ ື່ມີຫ ັກຖານທີື່ໜ້າເຊ ື່ອຖ ໄດຸ້ກ່ຽວກັບຜົນການຮຽນຂອງຫ້ອງຄວບ ເພ ື່ອຢ ນຢັນທັດສະນະດັື່ງກ່າວ. ຄູ ແລະ 
ພ ື່ແມ່ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ກີ ແລະ ຊົນນະບົດມີທັດສະນະວ່າຜົນການຮຽນໃນດ້ານພາສາ ແລະ ການຄິດໄລ່ຂອງນັກຮຽນໃນຫ້ອງ
ຄວບແມ່ນຕ ື່າກວ່າຫ າຍ. (ການປະເມີນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນຊັົ້ນປະຖົມແຫ່ງຊາດ (ASLO III), ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, 
2013). ຄູ ແລະ ພ ື່ແມ່ຫ າຍຄົນເຊ ື່ອວ່າຜົນການຮຽນອ່ອນແມ່ນຍ້ອນຫ້ອງຄວບ ແລະ ການສອນໃນຫ້ອງຄວບ. 

                                                

 

5 ການວດັຜົນໃນເວລາຮຽນມຈີດຸປະສົງໃນການຕດິຕາມການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ເພ ື່ອໃຫຸ້ຄູມຂີ ົ້ມູນກ່ຽວກັບວິທກີານຮຽນເນ ົ້ອໃນຂອງນັກຮຽນ. ສິື່ງດັື່ງກ່າວ ເຮັດໃຫຸ້ຄູມີໂອກາດໃນການ
ປັບປຸງເຕັກນິກການສອນ ແລະ ວາງເປົົ້າໝາຍເພ ື່ອແກຸ້ໄຂຈຸດອອ່ນ ແລະ ເສີມສ້າງຈດຸແຂງໃນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ. ຕົວຢ່າງ, ຄູອາດຈະໃຫຸ້ນັກຮຽນຂຽນກ່ຽວກບັຫວົຂ ົ້ໃດໜຶື່ງ ໃນ 
2-3 ປະໂຫຍກ ຫ   ແຕຸ້ມເສັົ້ນສະແດງກ່ຽວກບັສິື່ງທີື່ເຂົາເຈົົ້າໄດຸ້ຮຽນ. ການວດັຜົນຫ ັງການຮຽນ ມຈີດຸປະສົງໃນການປະເມນີການຮຽນຂອງນກັຮຽນຫ ັງຈາກຈບົບດົຮຽນໃດໜຶື່ງ ແລະ 
ເພ ື່ອປຽບທຽບຜົນການຮຽນນັົ້ນກັບມາດຕະຖານການຮຽນຮູຸ້ ເຊັື່ນ ການສອບເສງັປະຈ າພາກຮຽນ ຫ   ສອບເສັງປະຈ າປີ.  
6 ຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານຜົນການຮຽນແບບຕ ື່ເນ ື່ອງ ໃນບດົລາຍງານສະບັບນີົ້ໝາຍເຖິງການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ທີື່ຮຽນເປັນບດົ ຫ   ເປນັພາກ ທີື່ມີຄວາມຕ ື່ເນ ື່ອງທາງດ້ານເນ ົ້ອໃນ ຈາກບດົ
ໜຶື່ງຫາບດົໜຶື່ງ ຫ   ຈາກພາກໜຶື່ງຫາພາກໜຶື່ງ ແລະ ມີການປະເມນີຄວາມຄ ບໜ້າຂອງການຮຽນ ໃນແຕ່ລະບດົ ຫ   ແຕ່ລະພາກ. 
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4.3.4 ຜົນການຮຽນແບ່ງຕາມທີໍ່ຕ ັ້ງດ້ານພ ມສາດ 

ໂດຍປົກກະຕິແລຸ້ວ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ີກ ແລະ ຊົນນະບົດແມ່ນເຂດທີື່ມີນັກຮຽນຈາກຫ າຍຊົນເຜົື່າທີື່ບ ື່ເວົົ້າພາສາລາວ ເຊິື່ງການຮຽນ
ຮູຸ້ ພາສາລາວແມ່ນສ່ວນໜຶື່ງຂອງການຮຽນໃນຫ້ອງຮຽນ (LADLF 2016b). ທັກສະພາສາລາວທີື່ອ່ອນສົື່ງຜົນກະທົບດ້ານລົບຕ ື່ຜົນ 
ການຮຽນຂອງນັກຮຽນຊົນເຜົື່າໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ກີ ແລະ ຊົນນະບົດ. ຜົນໄດຸ້ຮັບຂອງ ASLO III ສະແດງໃຫຸ້ເຫັນວ່ານັກຮຽນ 
ທີື່ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຫ່າງໄຫສອກຫ ກີມີຜົນການຮຽນໃນວິຊາຄະນິດສາດ ແລະ ພາສາລາວທີື່ອ່ອນກວ່າ (Figure 4Error! 
Reference source not found.). ຕົວຢ່າງ:  58 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງນັກຮຽນໃນເຂດຊົນນະບົດທັງໝົດທີື່ຖ ກປະເມີນໃນວິຊາ
ຄະນິດສາດສະແດງໃຫຸ້ເຫັນຄວາມຮູຸ້ດ້ານການນັບເລກ ຢູ່ໃນລະດັບ ‘ ພ ົ້ນຖານ’ ; ແລະ  49 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງບັນດານັກຮຽນທີື່ຢູ່ຫ່າງ
ໄກສອກຫ ກີທັງໝົດທີື່ໄດຸ້ຖ ກປະເມີນມີຄວາມຮູຸ້ດ້ານຄະນິດສາດໃນລະດັບພ ົ້ນຖານ. ເມ ື່ອສົມທຽບເຫັນວ່າ, ນັກຮຽນໃນເຂດຕົວ
ເມ ອງທີື່ໄດຸ້ຖ ກປະເມີນ ສາມາດເຮັດໄດຸ້ດີກວ່ານັກຮຽນທີື່ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫ ກີ ເລັກນ້ອຍ ເຊິື່ງ 46 ສ່ວນຮ້ອຍ
ຂອງນັກຮຽນໃນເຂດຕົວເມ ອງທີື່ໄດຸ້ຖ ກປະເມີນ ສະແດງໃຫຸ້ເຫນັທັກສະດ້ານຕົວເລກພ ົ້ນຖານ. ນັກຮຽນທີື່ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ີກ 
ແລະ ຊົນນະບົດ ເຮັດໄດຸ້ຕ ື່າກວ່າໃນພາສາລາວ. ຜົນການຮຽນແບ່ງຕາມພູມສັນຖານສະແດງໃຫຸ້ເຫັນວ່າ ຈ ານວນນັກຮຽນໃນເຂດຫ່າງ
ໄກສອກຫ ກີ ແລະ ຊົນນະບົດ ທີື່ເຮັດໄດຸ້ໃນລະດັບ “ກ່ອນຮູຸ້ໜັງສ  (pre-literacy)”  ແມ່ນຫ າຍກວ່າ ນັກຮຽນໃນເຂດຕົວເມ ອງ. 
ຕົວຢ່າງ: 9 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງນັກຮຽນໃນຕົວເມ ອງທີື່ໄດຸ້ຖ ກປະເມນີດ້ານພາສາລາວປະຕິບັດໄດຸ້ໃນລະດັບພ ົ້ນຖານ ສົມທຽບກັບ 20 
ສ່ວນຮ້ອຍຂອງນັກຮຽນໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ 18 ສ່ວນຮ້ອຍສ າລັບນັກຮຽນໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ີກ. 

Figure 4. ສັດສ່ວນຂອງນັກຮຽນໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫ ກີ ທີື່ມີລະດັບກ່ອນຮູຸ້ໜັງສ  ແລະ ຄິດໄລ່ເລກ (pre-
functional literacy and numeracy) ໃນລະດັບພ ົ້ນຖານ, ສປປ ລາວ (2013) 

 

Source: Author’ s chart based on ASLO (III) data. 

ຜົນໄດຸ້ຮັບຂອງ ALSO ວິຊາຄະນິດສາດ ແລະ ພາສາລາວທີື່ໄດຸ້ນ າສະເໜີໃນທີື່ນີົ້ເນັົ້ນໜັກໃຫຸ້ເຫນັເຖິງຄວາມດ້ອຍໂອກາດໃນການ
ຮຽນຮູຸ້ ຕາມພູມສັນຖານຂອງກຸມ່ນັກຮຽນທີື່ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫ ີກບ ື່ແມ່ນວ່າຍ້ອນການສອນຫ້ອງຄວບມີຜົນ
ກະທົບດ້ານລົບຕ ື່ກັບການຮຽນຮູຸ້ຂອງນັກຮຽນ. ນະໂຍບາຍການສຶກສາມີຈຸດປະສົງທີື່ຈະແຈຸ້ງ ໃນການຂະຫຍາຍໂອກາດການເຂົົ້າເຖິງ
ການສຶກສາຂັົ້ນພ ົ້ນຖານໂດຍຜ່ານການສະໜອງຫ້ອງຄວບ ແລະ ນ າໃຊຸ້ມາດຕະການອ ື່ນໆ. ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານສະຖາບັນ 
ແລະ ຊັບພະຍາກອນບ ື່ໄດຸ້ພະຍາຍາມບັນລຸຕາມການສອນຫ້ອງຄວບຕາມຮູບແບບ ແລະ ຕາມທ່າແຮງ. ຜົນການຮຽນຈະບ ື່ມີການ
ປ່ຽນແປງຖ້າຫາກວ່າບ ື່ໄດຸ້ມກີານແກຸ້ໄຂຈຸດດ້ອຍໂອກາດໃນ ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ີກ ແລະ ບ ື່ເຮັດໃຫຸ້ການສອນ
ຫ້ອງຄວບເປັນຈຸດປະສົງ ຂອງນະໂຍບາຍ ຫ   ຍຸດທະສາດແຜນງານ ຢ່າງເປັນທາງການ. 
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 ບົດຮຽນທີໍ່ຖອດຖອນໄດູ້ ສໍາລ ບການສອນ5.
ຫ້ອງຄວບໃນ ສປປ ລາວ 

ບົດຮຽນຕົົ້ນຕ ທີື່ຖອດຖອນໄດຸ້ ເພ ື່ອເສີມສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫຸ້ນະໂຍບາຍ, ຫ ັກສຸດ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຄູຕ່າງໆ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນ 
ສປປ ລາວ ຈາກການປະເມີນຄັົ້ງນີົ້ ມີດັື່ງຕ ື່ໄປນີົ້: 

1. ແກຸ້ໄຂບັນດາຄວາມເຊ ື່ອທີື່ມີຂອງຄູສອນ ແລະ ທັດສະນະຈ າແນກໃນນະໂຍບາຍທີື່ມີມາຍາວນານກ່ຽວກັບການຮຽນຮູຸ້
ຂອງນັກຮຽນໃນຫ້ອງຄວບ ແລະ ວິທີການສອນຫ້ອງຄວບ ເພ ື່ອຫຼຸດຜ່ອນທັດສະນະການຕ້ານແຜນງານທີື່ຕ້ອງ ການສ້າງ
ການປ່ຽນແປງ. 

2. ພິຈາລະນາສ້າງຫ ັກສູດແຫ່ງຊາດສ າລັບການຮຽນການສອນຫ້ອງຄວບ ແລະ ແຜນການສອນເພ ື່ອຊ່ວຍແບ່ງເບົາໜ້າທີື່
ຮັບຜິດຊອບດ້ານການສອນຂອງຄູໃນຫ້ອງຮຽນ ເຊັື່ນ: ຂອບຫ ັກສູດການຮຽນການສອນທີື່ສ້າງໂດຍສ ານັກງານຄະນະກ າ
ມະການການສຶກສາຂັົ້ນພ ົ້ນຖານແຫ່ງປະເທດໄທ. 

3. ຮຽນຮູຸ້ຈາກຍຸດທະສາດທີື່ມີລັກສະນະຍ ດຍຸ່ນຂອງຫວຽດນາມສ າລັບການສອນຫ້ອງຄວບໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ກີ ແລະ 
ເຂດທີື່ມີຄົນຊົນເຜົື່າອາໄສຢູ່ໜາແໜຸ້ນ ເຊິື່ງຖ ກສ້າງຂຶົ້ນພາຍໃຕຸ້ຫ ກັສູດການຮຽນການສອນແຫ່ງຊາດສະບັບປັບປຸງ ໂດຍ
ສຸມໃສ່ການຮຽນຮູຸ້ພາສາ ແລະ ຄະນິດສາດສ າລັບຫ້ອງຄວບໃນປະເທດຫວຽດນາມ. 

4. ລວມເອົາຄຸນລັກສະນະສະເພາະຂອງການສອນຫ້ອງຄວບເຂົົ້າໃນການວາງແຜນຈັດສັນຊັບພະຍາກອນ ເຊັື່ນ: ການຈັດສັນ
ຄູສອນ, ການກ ານົດໂຄງສ້າງບົດຮຽນ ແລະ ການວາງແຜນການສອນ, ການວາງແຜນສ້າງພ ົ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການວາງ
ແຜນໂຮງຮຽນ - ສົມທົບກັບການສ້າງຄູ ແລະ ການບ າລຸງຄູກ່ຽວກັບການສອນຫ້ອງຄວບ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການສະໜອງ
ຊັບພະຍາກອນການສອນພາສາລາວ ແລະ ຄະນິດສາດສ າລັບຫ້ອງຄວບ. 

5. ຈັດບຸລິມະສິດການສະໜອງສ ື່ການຮຽນການສອນທີື່ພຽງພ ສ າລັບຫ້ອງຄວບ ໂດຍຮັບຮູຸ້ວ່າການສະໜອງສ ື່ການຮຽນ ການ
ສອນເຫ ົື່ານັົ້ນໃຫຸ້ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ີກຈະມຄ່ີາໃຊຸ້ຈ່າຍຫ າຍກວ່າການສະໜອງໃຫຸ້ເຂດຕົວເມ ອງ. 

6. ສຶກສາເບິື່ງຮູບແບບໃນການແບ່ງນັກຮຽນເປັນກຸ່ມສ າລັບການສອນຫ້ອງຄວບ ທີື່ມກີານຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຢູ່ປະເທດອ ື່ນໆ ໃນ
ອາຊີ ເຊິື່ງລວມທັງການຈັດແບ່ງນັກຮຽນເປັນກຸ່ມຕາມລະດັບຄວາມສາມາດພາຍໃນຂັົ້ນ ຫ   ລະຫວ່າງຂັົ້ນຮຽນ ຫ   ຈັດແບ່ງ
ນັກຮຽນເປັນກຸ່ມຕາມຄວາມສາມາດທີື່ແຕກຕ່າງແບບປະສົມ. 

7. ສ້າງ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຂອບປະເມີນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນແບບຍ ດຍຸ່ນທີື່ອອກແບບມາ ເພ ື່ອ
ຕອບສະໜອງສະເພາະຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຫ້ອງຄວບເຊັື່ນ: ລະບົບການຮຽນຮູຸ້ທີື່ເປັນທາງເລ ອກເຊິື່ງ ຖ ກສ້າງຂຶົ້ນຢູ່ຟີ
ລິບປິນ. 

ນອກຈາກນີົ້ ຈະຕ້ອງຄົົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາກ່ຽວກັບຊ່ອງຫວ່າງດ້ານຂ ົ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍ (ເວລາ, 
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການເງິນ, ວັດຖຸອຸປະກອນ ໆລໆ) ທີື່ຈ າເປັນໃນການສະໜອງການສອນຫ້ອງຄວບໃນ ສປປ ລາວ ລວມທັງ: 
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1. ຈ າເປັນຕ້ອງມີມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດເພ ື່ອເປັນບ່ອນອີງເຫດຜົນການຕັດສິນບັນຫາກ່ຽວກັບສະຖານທີື່ຕັົ້ງ ແລະ ຂະ  ໜາດ
ຂອງໂຮງຮຽນທີື່ຈະໄດຸ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ  ອດ້ານການສອນຫ້ອງຄວບ ເພ ື່ອຮັບປະກັນການຈັດສັນຊັບພະຍາ ກອນການເງິນ 
ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫຸ້ມີປະສິດທິຜົນ. 

2. ຂ ົ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບສະຖານທີື່ຕັົ້ງປະຈຸບັນຂອງໂຮງຮຽນຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ໂຮງຮຽນທີື່ມຫີ້ອງຄວບ, ຂະໜາດ ຂອງ
ໂຮງຮຽນ, ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງໂຮງຮຽນເຫ ົື່ານັົ້ນ ແລະ ເວລາທີື່ໃຊຸ້ເດີນທາງຈາກທາງປູຢາງທີື່ສາມາດທຽວໄດຸ້ທຸກລະດູທີື່
ໃກຸ້ທີື່ສຸດ ກ ື່ເປັນຂ ົ້ມູນອີກຢ່າງໜຶື່ງທີື່ຈ າເປັນເພ ື່ອການວາງແຜນຈັດສັນຊັບພະຍາກອນທີື່ມີປະສິດທິຜົນ. 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2: ນະໂຍບາຍທີໍ່ກ່ຽວພ ນກ ບຫອ້ງຄວບໃນບາງປະເທດໃນກຸມ່
ອາຊຽນ 

ປະເທດ ນະໂຍບາຍທີໍ່ສະໜ ບສະໜ ນຫ້ອງຄວບ 

ກ າປູເຈຍ 

ນະໂຍບາຍສະໜັບສະໜູນຄູທີື່ສອນຫ້ອງຄວບ: 

 ບວກ 60 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງເງິນເດ ອນຂອງຄູທີື່ສອນຫ້ອງຄວບ ໃສ່ເງນິເດ ອນ
ພ ົ້ນຖານ ຖ້າຄູຜູຸ້ນັົ້ນສອນຫ້ອງຄວບສອງຂັົ້ນຮຽນ 

 ບວກ 80 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງເງິນເດ ອນຂອງຄູທີື່ສອນຫ້ອງຄວບ ໃສ່ເງິນເດ ອນ
ພ ົ້ນຖານ ຖ້າຄູຜູຸ້ນັົ້ນສອນຫ້ອງຄວບສາມຂັົ້ນຮຽນ 

 ບວກ 160 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງເງິນເດ ອນຂອງຄູທີື່ສອນຫ້ອງຄວບ ໃສ່ເງິນເດ ອນ
ພ ົ້ນຖານ ຖ້າຄູຜູຸ້ນັົ້ນສອນສອງພາກເຊົົ້າ-ແລງ ຂອງຫ້ອງຄວບສອງຂັົ້ນຮຽນ 

 ບວກ 180 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງເງິນເດ ອນຂອງຄູທີື່ສອນຫ້ອງຄວບ ໃສ່ເງິນເດ ອນ
ພ ົ້ນຖານ ຖ້າຄູຜູຸ້ນັົ້ນສອນສອງພາກເຊົົ້າ-ແລງ ຂອງຫ້ອງຄວບສາມຂັົ້ນຮຽນ 

ອິນໂດເນເຊຍ 

 ດ າລັດຂັົ້ນກະຊວງ ວ່າດ້ວຍການພັດທະນາໂຮງຮຽນທີື່ຢູ່ເກາະຂະໜາດນ້ອຍ, ຢູ່
ເຂດຊາຍແດນ, ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ກີ ໄດຸ້ຖ ກເຊັນຜ່ານ 

 ຄູສອນຫ້ອງຄວບ ໄດຸ້ຮັບການຄຸຸ້ມຄອງພາຍໃຕຸ້ນະໂຍບາຍຕ່າງໆກ່ຽວກັບ ແຮງຈູງ
ໃຈໃຫຸ້ຄູ, ການພັດທະນາຄູ, ການຢັົ້ງຢ ນການເປັນຄູ, ການໃຫຸ້ລາງວັນ ແລະ ປົກ
ປຸ້ອງຄູ ພ້ອມທັງ ການສະໜັບສະໜູນດ້ານອຸປະກອນໃຫຸ້ແກ່ຄູ 

 ເມ ື່ອມກີານໃຫຸ້ທຶນການສຶກສາ ແລະ ເງິນຊ່ວຍເຫ  ອ ໃຫຸ້ມີນັກຮຽນຈາກຫ້ອງ
ຄວບນ າ 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3: ຮູບແບບກຳນຈັດຫ້ອງຄວບໃນອຳຊີ ຕຳເວັນອອກສຽງໃຕູ້ 

ປະເທດ ຮ ບແບບການຈ ດຫ້ອງຄວບ 

ກ າປູເຈຍ  ສ າລັບການຈັດກິດຈະກ າການຮຽນຢູ່ໃນຫ້ອງ, ນັກຮຽນຈະຖ ກຈັດເປັນກຸ່ມຕາມ
ລະດັບຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາ. 

 ກຸ່ມປະສົມລະຫວ່າງນັກຮຽນທີື່ມລີະດັບຄວາມສາມາດແຕກຕ່າງກນັກ ື່ມີ.  ຕົວຢ່າງ
ເຊັື່ນ ປ  2 ປົນກັບ ປ  3, ປ  4 ປົນກັບ ປ   5, ຫ   ປ  2, ປ   3, ແລະ ປ  4 ປົນກັນ. 

ອິນໂດເນເຊຍ  ນັກຮຽນຖ ກຈັດເປັນກຸມ່ປະສົມລະຫວ່າງຜູຸ້ທີື່ມີລະດັບຄວາມສາມາດແຕກຕ່າງ
ກັນ.  ຕົວຢ່າງເຊັື່ນ ປ  4 ປົນກັບ ປ  6. 

 ຫ້ອງຮຽນມີນັກຮຽນ ຈາກຂັົ້ນຮຽນທີື່ແຕກຕ່າງກັນ.   

ມາເລເຊຍ  ນັກຮຽນ ຖ ກຈັດເປັນກຸມ່ ທີື່ມີລະດັບຄວາມສາມາດເທົື່າກັນ ຫ   ແຕກຕ່າງກັນ, ຫ   
ໃຫຸ້ເຮັດວຽກຜູຸ້ດຽວ ຂຶົ້ນກັບວິຊາຮຽນ.  ພວກເຂົາຈະຖ ກຈັດເປັນກຸ່ມທີື່ມີຄວາມ
ສາມາດເທົື່າກັນ ໃນເວລາຮຽນວິຊາເລກ, ພາສາມາເລເຊຍ ແລະ ພາສາອັງກິດ 
ແລະເວລາຮຽນວິຊາອ ື່ນໆທີື່ຍັງເຫ  ອ ແມ່ນຈະຖ ກຈັດເປັນກຸ່ມປະສົມ.  ນັກຮຽນ
ຈາກ ປ  1 ຫາ ປ  3 ຈະຖ ກຈັດປົນກັນ ຢູ່ລະດັບ 1 ແລະ ຈາກ ປ  4 ຫາ ປ  6 ຢູ່
ລະດັບ 2. 

 ແຕ່ລະວິຊາຮຽນຂອງແຕ່ລະລະດັບ ຈະມີຈ ານວນຊົື່ວໂມງທີື່ກ ານົດໄວຸ້. ຕາຕະລາງ
ຊົື່ວໂມງຮຽນ ແມ່ນໃຊຸ້ແບບດຽວກັນກັບຫ້ອງດ່ຽວ ເພ ື່ອຄວາມງ່າຍສ າລັບພາກ 
ສ່ວນບ ລິຫານໃນການຈັດແບ່ງຊົື່ວໂມງສອນໃຫຸ້ກັບຄູ.   

 

 

 

  



 
 

 

 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 4: ຂໍັ້ດີ ແລະ ຂໍັ້ເສຍ ຂອງທາງເລ ອກຕາ່ງໆ ຂອງການສະໜອງການ
ສຶກສາທີໍ່ມີຄນຸນະພາບໃນເຂດຊົນນະບົດ 

ທາງເລ ອກ ຕົວຢ່າງ ຂໍັ້ດີ ຂໍັ້ເສຍ (ສີໍ່ງທີໍ່ຈາໍເປ ນທີໍ່ຈະ
ເຮ ດໃຫູ້ສໍາເລ ດຜົນ) 

1. ການລວມໂຮງຮຽນ ມີການປິດໂຮງຮຽນ ແລະ 
ຍ້າຍນັກຮຽນໄປເຂົົ້າໂຮງຮຽນ
ອ ື່ນທີື່ໃຫຍ່ກວ່າ.  ປະເທດໄທ 
ແລະ ຈີນ ໄດຸ້ເລີື່ມປິດ
ໂຮງຮຽນພາຍຫ ັງທີື່ການຈົດຊ ື່
ເຂົົ້າຮຽນຂອງເດັກໄດຸ້ຫຼຸດລົງ
ໃນເຂດຊົນນະບົດ. 

ປະເທດໄທ-ນະໂຍບາຍການ
ປິດໂຮງຮຽນທີື່ມີຈ ານວນ
ນັກຮຽນຕ ື່າກວ່າ 120ຄົນ 
(ບົວລະພັນ 2013) 

ປະເທດຈີນ- ການປັບໂຄງສ້າງ
ແຜນທີື່ຕັົ້ງໂຮງຮຽນເພ ື່ອແຈກ
ຢາຍຊັບພະຍາກອນໃຫຸ້ບັນດາ
ໂຮງຮຽນໃຫຍ່ (Zhao and 

Parolin 2012) 

- ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍຂອງ
ລັດຖະບານສ າລັບການ
ສຶກສາ 

- ເຮັດໃຫຸ້ປະຢັດງົບປະມານ
ໄວຸ້ໃຊຸ້ສ າລັບຝຶກອົບຮົມຄູ
, ອຸປະກອນການຮຽນ
ການສອນ, ແລະ ປັບປຸງ
ອາຄານສະຖານທີື່ຮຽນ
ແບບມີປະສິດທິພາບອີກ
ດ້ວຍ 

- ການຊັບຊ້ອນ ແລະ ການ
ສະໜັບສະໜູນໃຫຸ້ຄູກ ື່
ເຮັດໄດຸ້ງ່າຍຂຶົ້ນ 

- ໂຮງຮຽນສາມາດສອນໄດຸ້
ຫ າຍວິຊາກວ່າເກົື່າ ແລະ
ສອນໂດຍຄູອາຈານທີື່ມີ
ຄຸນວຸດທິທີື່ເໝາະສົມ 

- ນັກຮຽນ ແລະ ພ ື່ແມ່ຂອງ
ເຂົາເຈົົ້າຕ້ອງແບກຫາບຄ່າໃຊຸ້
ຈ່າຍເສີມສ າລັບຄ່າເດີນທາງ, 
ຄ່າທີື່ພັກ ແລະ ຄ່າກິນຢູ່ 

- ຄອບຄົວທຸກຍາກຕ້ອງແບກ
ຫາບຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍເພີື່ມສ າລັບ
ການສຶກສາ ໂດຍແລກມາກັບ
ການເສຍໂອກາດທີື່ລູກ
ເຂົາເຈົົ້າຊ່ວຍໃນການສ້າງລາຍ
ໄດຸ້ໃຫຸ້ຄອບຄົວ 

- ນັກຮຽນປະຖມົອາດບ ື່
ສາມາດໄປຮຽນບ່ອນໄກ ຫ  
ປອດໄພໄດຸ້ ໂດຍທີື່ບ ື່ກະທົບ
ຕ ື່ຄຸນນະພາບການຮຽນຂອງ
ພວກເຂົາ 

- ການປິດໂຮຽງຮຽນສາມາດມີ
ຜົນກະທົບຕ ື່ຄວາມສາມກັຄີ
ທີື່ເປັນອັນໜ ື່ງອັນດຽວຂອງ
ຊຸມຊົນ ແລະ ຄວາມຍ ນຍົງ
ຂອງຊຸມຊົນພວກເຂົາ 

- ການທີື່ຕ້ອງເດີນທາງໄກຂຶົ້ນ
ເພ ື່ອໄປຮຽນ ອາດເຮັດໃຫຸ້
ຄອບຄົວບ ື່ຢາກສົື່ງລູກໄປ
ຮຽນ. 

2. ໂຮງຮຽນກິນນອນ ປະເທດອົດສະຕຣາລີ-
ໂຮງຮຽນກິນນອນແບບຢູ່ເປັນ
ອາທິດ ຫ   ເປັນເທມີ (Stokes 

et al. 1999) 

ປະເທດຈີນ-ຂະຫຍາຍຕາມ
ການປັບໂຄງສ້າງແຜນທີື່ຕັົ້ງ
ໂຮງຮຽນ (Zhao and 

- ນັກຮຽນສາມາດເຂົົ້າ
ໂຮງຮຽນທີື່ໃຫຍ່ກວ່າ 
ແລະ ຢູ່ໃນຕົວເມ ອງ ເຊິື່ງ
ມີຫ າຍຢ່າງເປັນສີື່ງທີື່ດີສ າ
ລັບພວກເຂົົາ 

- ຄວາມປອດໄພຂອງ
ເດັກນ້ອຍ ແລະ ເດັກຍິງມັກ
ຈະເປັນບັນຫາຂອງໂຮງຮຽນ
ກິນນອນ 

- ຄ່າກິນນອນຢູ່ໂຮງຮຽນເປັນ
ພາລະເພີື່ມໃຫຸ້ຄອບຄົວ 

- ການຊ່ວຍຄ່າຮຽນ ຫ   ໃຫຸ້ທຶນ



 
 

 

 

Parolin 2012) ການສຶກສາ ສາມາດຊ່ວຍ
ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍ ຄ່າກິນ 
ນອນ ແລະ ຄ່າເດີນທາງໃຫຸ້
ຄອບຄົວ 

- ບ ື່ເໝາະສົມສ າລັບເດັກນ້ອຍ 

3. ການເດີນທາງ ທົື່ວໂລກ- ລົດໂຮງຮຽນຂອງ
ລັດ ຫ   ຂອງເອກະຊົນ ແລະ
ລະບົບຄົມມະນາຄົມທີື່
ໃຫຸ້ການເດີນທາງໄປໂຮງຮຽນ
ທີື່ໃກຸ້ຄຽງດ້ວຍລາຄາທີື່ບ ື່ສູງ 

- ນັກຮຽນສາມາດເດີນທາງ
ໄປຮຽນຢູ່ໄກໄດຸ້ໂດຍທີື່ພ ື່
ແມ່ບ ື່ຕ້ອງໄປສົື່ງ 

- ຕ້ອງມີເສັົ້ນທາງທີື່ສາມາດໄປ
ຮອດໄປເຖງິໄດຸ້ດ້ວຍລົດ
ຕະຫ ອດປີ 

- ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍຕ່າງໆ ສ າລັບການ
ໃຊຸ້ລົດ, ຄົນຂັບ, ນ ົ້າມັນ 
ແລະ ຄ່າບ າລຸງຮັກສາລົດ 
ອາດເກີນກ າລັງຄວາມສາມາດ
ຂອງຄອບຄົວຈະຈ່າຍໄດຸ້. 

- ເງິນອຸດໜູນຈາກລັດຖະບານ
ອາດຊ່ວຍແບ່ງເບົາພາລະຂອງ
ຄອບຄົວໄດຸ້ 

4. Staggered 

enrolment 
ໂຮງຮຽນຈະຮັບລົງທະບຽນ
ນັກຮຽນ ປ  1 ແບບປີບາປີ 
(Little 2001, 493) 

- ໂຮງຮຽນນ້ອຍຈະມີ
ນັກຮຽນຈ ານວນຫ າຍຂຶົ້ນ
ມາລົງທະບຽນຮຽນຕ ື່ຂັົ້ນ
ຮຽນໜຶື່ງ 

- ໂຮງຮຽນບ ື່ຈ າເປັນຕ້ອງ
ສອນທຸກຂັົ້ນຮຽນໃນແຕ່
ລະປີ 

- ນັກຮຽນເຄິື່ງໜຶື່ງຕ້ອງຖ້າອີກປີ
ໜຶື່ງກ່ອນຈະໄດຸ້ເຂົົ້າໂຮງຮຽນ 

- ບ ື່ແມ່ນນັກຮຽນທຸກຄົນຈະ
ໄດຸ້ເຂົົ້າໂຮງຮຽນເມ ື່ອຮອດ
ເກນອາຍຸທີື່ຕອ້ງເຂົົ້າຮຽນ 

- ນັກຮຽນຈະມີເກນອາຍຸ ແລະ
ຄວາມສາມາດທີື່ແຕກໂຕນ
ກັນໃນໜຶື່ງຂັົ້ນຮຽນ ແລະຄູ
ຕ້ອງໄດຸ້ຄຸຸ້ນຄອງໃຫຸ້ໄດຸ້ 

5. ການສອນສອງພາກ 
ເຊົັ້າ-ແລງ 

ສອນຂັົ້ນຮຽນທີື່ຕ່າງກັນໃນ
ພາກເຊົົ້າ ແລະ ພາກແລງ. 

ກ າປູເຈຍ (UNESCO Appeal 

2015, 56-71)  

ປະເທດ ໂມແຊມບິກ  ແລະ
ແທນຊາເນຍ (Mulkeen and 

Chen 2008) 

- ໃຊຸ້ຫ້ອງຮຽນທີື່ມີຢູ່ໃຫຸ້
ເປັນປະໂຫຍດທີື່ສຸດ 

- ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຈ າເປັນທີື່
ຈະຕ້ອງສອນຫ້ອງຄວບ
ໃນຫ້ອງຮຽນທີື່ນ້ອຍແລະ
ມີພຽງຫ້ອງດຽວ 

- ເຮັດໃຫຸ້ເປັນພາລະເພີື່ມໃຫຸ້ຄູ 
- ຕ້ອງມີແຮງຈູງໃຈພິເສດໃຫຸ້
ຄູສ າລັບເວລາທີື່ຄູຕ້ອງໃຊຸ້
ເພີື່ມ 

- ອາດຈະເຮັດໃຫຸ້ຊົື່ວໂມງສ າ
ລັບການຮຽນຫຼຸດລົງ 

6. ສອນທາງໄກ ແລະ 
ໃຊູ້ຄອມພິວເຕີັ້ເປ ນ

ອາເມລິກາ ແລະ ຟີລິປິນ-ໃຊຸ້
ຫ້ອງຮຽນຜ່ານລະບົບຄອມພິວ
ເຕີົ້ທີື່ນັກຮຽນ ແລະ ຄູສາມາດ

- ສາມາດໃຫຸ້ຄູທີື່ມີຄວາມ
ສາມາດ ແລະ ສອນໄດຸ້ດີ
ທີື່ສຸດ ສອນໃຫຸ້ນັກຮຽນ

- ອາດຈະມີມູນຄ່າສູງໃນການ
ສ້າງ ແລະ ດູແລຮັກສາ 
ພ ົ້ນຖານໂຄງລ່າງ, ໂດຍ



 
 

 

 

ທາງອອກ ສົນທະນາກັນ ແລະ ການຮຽນ
ໂດຍໃຊຸ້ ການຂະຫຍາຍສຽງ 
ແລະ ວີດີໂອ (Johnson et 
al. 2014) (SEAMEO 
INNOTECH 2012a, 
50) 

ອົດສະຕຣາລີ-ໂຮງຮຽນຜ່ານ
ລະບົບວິທະຍຸສ ື່ສານ 
(Stokes et al. 1999) 

ປະເທດໄທ- ໂຮງຮຽນອິນເຕີ
ເນັດ “SchoolNet”  ແມ່ນ
ລະບົບສ າລັບໃຫຸ້ຄູ ເຂົົ້າເຖິງ
ຊັບພະຍາກອນສ າລັບການ
ສອນ (Rattanakhamfu 
2016); 

ຫ້ອງຄອມພິວເຕີົ້ເຄ ື່ອນທີື່
(Buaraphan 2013) 

ທີື່ຢູ່ທຸກບອ່ນ 
- ຈະມີວິຊາຮຽນ ແລະ ມີ
ວິຊາສະເພາະທາງຫ າຍຂຶົ້ນ
ໃຫຸ້ນັກຮຽນເລ ອກຮຽນ
ໄດຸ້ 

- ເຮັດໃຫຸ້ຂ ົ້ມູນຂ່າວສານໄປ
ຮອດໄປເຖງິຄູ ແລະ ເຮັດ
ໃຫຸ້ຄູທີື່ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກ
ຮູຸ້ສຶກວ່າເຂົາເຈົົ້າບ ື່ຢູ່ໄກຈົນ
ເກີນໄປ 

- ເຮັດໃຫຸ້ການສຶກສາໄປ
ຮອດໄປເຖງິນັກຮຽນທີື່ບ ື່
ສາມາດໄປເຂົົ້າໂຮງຮຽນ
ທີື່ຢູ່ໃກຸ້ເຂົາທີື່ສຸດ 

ສະເພາະໃນເຂດຊົນນະບົດ 
ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫ ກີ 

- ເຂດຊົນນະບົດເປັນເຂດທີື່
ຮັບເອົາເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ໆຊ້າ
ກວ່າໝູ່ ແລະ ສ່ວນຫ າຍຈະ
ມີຄວາມສາມາດໃນການເຂົົ້າ
ເຖິງ ພ ົ້ນຖານໂຄງລ່າງເຕັກ
ໂນໂລຊີ ຕ ື່າສຸດ 

- ຄູສອນອາດຈ າເປັນຕ້ອງໄດຸ້
ຮັບການຝຶກອົບຮົມສະເພາະ
ດ້ານ 

- ອາດຈະຕ້ອງມີແຮງຈູງໃຈໃນ
ການຮຽນ ແລະ ຄວາມ
ສາມາດໃນການຮຽນແບບ
ເອກະລາດ ໃນລະດັບສູງ 

- ຮຽກຮ້ອງການພັດທະນາ
ເນ ົ້ອໃນສະເພາະດ້ານສ າລັບ
ຫ ັກສູດ 

- ຕ້ອງມີໄຟຟຸ້າ  

7. ເພີໍ່ມການມີສ່ວນ
ຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ 

ຊຸມຊົນຊ່ວຍໃນການສອນບາງ
ວິຊາ 

ຟີລິປິນ- E-Impact learning 

modules (SEAMEO 

INNOTECH 2012b, 42) 

ປະເທດໄທ-ບົດຮຽນວິຊາ
ຫັດຖະກ າ ແລະ ກະສິກ າ 
(UNESCO Appeal 2015) 

ບັງຄະລາເທດ-ສູນຮຽນຮູຸ້ຂອງ
ຊຸມຊົນ ເຊິື່ງແມ່ນບ່ອນທີື່ຄູມາ
ຈາກຊຸມຊົນນັົ້ນເອງ (UNESCO 

Appeal 2015, 23-27) 

- ຢູ່ຟີລິປິນ, ຊຸມຊົນສະໜັບ
ສະໜູນໃຫຸ້ຄູທີື່ມີຢູ່ໄດຸ້
ອອກໄປສອນຢູ່ເຂດທີື່ຍັງ
ດ້ອຍໂອກາດ 

- ເພີື່ມຄວາມສົນໃຈ ແລະ
ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມ
ຊົນໃນໂຮງຮຽນຂອງ
ເຂົາເຈົົ້າ 

- ນັກຮຽນໄດຸ້ຮຽນຮູຸ້ຈາກຜູຸ້
ທີື່ມີຄວາມຮູຸ້ຄວາມ
ສາມາດ ແລະ ເປັນຜູຸ້ເຮັດ
ຕົວຈິງ 

- ເປັນການເປີດໂລກະທັດ 
ການຮຽນຮູຸ້ ແລະ ຄວາມ
ເຂົົ້າໃຈຂອງຂອງນັກຮຽນ
ໃຫຸ້ກວ້າງຂວາງກວ່າແຕ່ຢູ່
ໃນຫ້ອງຮຽນ 

- ຕ້ອງມີການຈັດຕັົ້ງ ແລະ 
ຄວາມສົນໃຈຈາກຊຸມຊົນ 

- ອາດຮຽກຮ້ອງການສະໜັບ
ສະໜູນທາງດ້ານອຸປະກອນ, 
ການຝຶກອົບຮົມຜູຸ້ຊ່ວຍຊຸມ
ຊົນ, ສິື່ງອ ານວຍຄວາມ
ສະດວກໃນຊຸມຊົນທີື່ເໝາະ
ສົມ  



 
 

 

 

8. ໃຊູ້ຊ ບພະຍາກອນ
ດ້ານການບໍລິຫານ
ຮ່ວມກ ບ
ໂຮງຮຽນອ ໍ່ນໆ; ແລະ 
ກຸ່ມໂຮງຮຽນ 

ການໃຊຸ້ຊັບພະຍາກອນສ າລັບ
ການສອນ ແລະ ການບ ລິຫານ
ທີື່ຫາຍາກ ແລະ ມີບ ື່ຫ າຍ
ຮ່ວມກັບໂຮງຮຽນໃດໜຶື່ງ. 

 

ໄທ (Buaraphan 2013, 
134) 

- ເປັນວິທີການໃຊຸ້
ຊັບພະຍາກອນສະເພາະ
ວຽກໃດໜຶື່ງຮ່ວມກັນ
ລະຫວ່າງບັນດາໂຮງຮຽນ
ຂະໜາດນ້ອຍ 

- ຫຼຸດຜ່ອນພາລະທາງດ້ານ
ການບ ລິຫານຂອງຄູໃນ
ໂຮງຮຽນຂະໜາດນ້ອຍ 

- ແບ່ງໜ້າທີື່ທາງດ້ານການ
ສຶກສາພິເສດ, ການ
ພັດທະນາຫ ກັສູດ, ວຽກ
ວິຊາການ 

- ໂຮງຮຽນທີື່ຈັດຕັົ້ງເປັນກຸ່ມ
ສາມາດນ າໄປສູ່ອັດຕາປະລະ
ການຮຽນຂອງເດັກທີື່ສູງຂຶົ້ນ 
ເມ ື່ອເດັກຕ້ອງປ່ຽນໂຮງຮຽນ 

- ຕ້ອງມີຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍອ ື່ນໆ ເຊັື່ນ 
ຄ່າເດີນທາງ ແລະ ຄ່າທີື່ພັກ 
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