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ສັບຫຍໍ້ 

BEQUAL ແຜນງານການປັບປຸງຄຸນະພາບ ແລະຂະຫຍາຍໂອກາດການເຂົ້າຮຽນສ າລັບການສຶກສາຂັ້ນ 
ພື້ນຖານຢູ່ ສປປ ລາວ 

DFAT ພະແນກການຕ່າງປະເທດ ແລະການຄ້າ ອົດສະຕຣາລີ 

ESRC ສູນວິໄຈການສຶກສາ ແລະກິລາ 

DESB ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະກິລາປະຈ າເມືອງ 

LADLF ສູນພັດທະນາການຮຽນຮູ້ລາວ-ອົດສະຕຣາລີ 

KII ການສ າພາດຜູ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນຫັກ 

LSB ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 

MOES ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກິລາ 

MOHA ກະຊວງພາຍໃນ 

PESS ພະແນກສຶກສາ ແລະກິລາປະຈ າແຂວງ  

SSI ການສ າພາດແບບເຄິ່ງໂຄງຮ່າງ 

VEDC ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ 
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ຄ ານ າ 

ບົດສຶກສານີ້ ນ າໂດຍ ວິໄລພອນ ຈຸລາມະນີ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນ າລວມຈາກ ຈອນ ຟາເກີ (ຫົວໜ້າທີມ, LADLF). ທີມງານ ບົດ
ສຶກສາປະກອບມີ ວັນທອງ ໄຊເຢຍຕູ້ (ສູນວິໄຈການສຶກສາ ແລະກິລາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກິລາ), ວາດສະໜາ ສິນ
ທະວົງ, ແລະ ເພັດດາລາ ອຸດອນ. ທິບພາວັນ ສິທະວງົ ຊ່ວຍດ້ານການນ າສະເໜີຂໍ້ມູນເປັນຮູບພາບ. ທີມງານສຶກສາ ຂ  
ສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງສູນວິໄຈການສຶກສາ ແລະກິລາ, ແລະທີມງານ BEQUAL ທີ່ໄດ້ປະກອບຄ າເຫັນຕໍ່ຮ່າງບົດ 
ລາຍງານການສຶກສາ, ພ້ອມທັງການຊຸກຍູ້ ແລະປະກອບສ່ວນອື່ນໆຕະຫອດໄລຍະການສຶກສານີ້. 
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ສູນພັດທະນາການຮຽນຮູ ້ ລາວ-ອົດສະຕຣາລີ (LADLF) ແລະແຜນງານປັບປຸງຄຸນະພາບ ແລະການຂະຫຍາຍໂອກາດການເຂົ້າຮຽນ
ສ າລັບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານຢູ່ ສປປ ລາວ (BEQUAL) ໄດ້ດ າເນີນການສຶກສາໃນປີ 2016 ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການບັນຈຸ ແລະ 
ຊັບຊ້ອນຄູປະຖົມພາຍໃນ ສປປ ລາວ. ຈຸດປະສົງຂອງບົດສຶກສານີ້ ແມ່ນເພື່ອສະໜອງຂໍ້ມູນໃນການວາງຍຸທະສາດ ແລະການຕັດສິນໃຈ 
ຂອງຄະນະຊີ້ນ າຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ BEQUAL, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະການຄ້າອົດສະຕຣາລີ (DFAT) ແລະຄະນະ ຮັບ
ຜິດຊອບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ BEQUAL. ບົດສຶກສານີ້ ໄດ້ວິເຄາະສາເຫດພື້ນຖານຂອງສະພາບຄວາມບໍ່ດຸ່ນດ່ຽງດ້ານການ ສະໜ
ອງຄູ ທີ່ເປັນມາດົນແລ້ວພາຍໃນປະເທດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນໂຮງຮຽນຊົນນະບົດ ແລະເຂດຫ່າງໄກ. ການສຶກສານີ້ ເຂົ້າໃຈວ່າ 
ການແຈກຢາຍຄູເປັນບັນຫາທີ່ແກ່ຍາວຂອງຂະແໜງສຶກສາ, ແລະທັງເປັນບູລິມະສິດໜຶ່ງຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກິລາ (ຈາກນີ້ 
ໄປ ຈະຫຍໍ້ເປັນ ກະຊວງສຶກສາ), ກໍ່ຄືລັດຖະບານລາວໂດຍລວມ. ຄວາມຕັ້ງໃຈໃນການສຶກສາເທື່ອນີ້ ແມ່ນເພື່ອເສີມໃຫ້ກັບບົດສຶກສາ 
ຂອງສູນວິໄຈການສຶກສາ ແລະກິລາ (ຈາກນີ້ໄປຈະຫຍໍ້ເປັນ ສູນວິໄຈການສຶກສາ) ທີ່ອອກມາໃນປີ 2015 ທີ່ໄດ້ລະບຸຕົວເລກຄູທີ່ຖືກ 
ແຈກຢາຍຢູ່ຕາມໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະມັດທະຍົມທົ່ວປະເທດ, ແລະໄດ້ສະຫຼຸບຂັ້ນຕອນການບັນຈຸຄູເອົາໄວ້. ບົດສຶກສານີ້ ຍັງໄດ້ຕໍ່ຍອດ 
ໃຫ້ກັບຜົນການທົບທວນເຄິ່ງໄລຍະ ໃນປີ 2013 ຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງສຶກສາ (2011-2015), ມາດຖານຄຸນະພາບການສຶກສາ 
ແຫ່ງຊາດ, ແລະການທົບທວນວິເຄາະການຊັບຊ້ອນຄູໃນໂຮງຮຽນປະຖົມພາຍໃນປະເທດ (ປີ 2015). 
 
ຄ າຖາມຫັກຂອງບົດສກຶສາ 
ຄ າຖາມຫັກສ າລັບການສຶກສາເທື່ອນີ້ລວມມີ: 
 ການບັນຈຸ ແລະຊັບຊ້ອນຄູປະຖົມໃນປະຈຸບັນ ມີປະສິທິພາບ ແລະປະສິທິຜົນແນວໃດ 
 ມີສູດຄິດໄລ່ຄວາມຕ້ອງການຄູປະຖົມທີ່ມີປະສິທິພາບ ແລະສອດຄ່ອງ ຢູ່ປານໃດ  
 ການຮັບຄູອາສາທີ່ສືບຕໍ່ປະຕິບັດມາ ມີສາເຫດມາຈາກຫຍັງ, ແລະສິ່ງຈູງໃຈທີ່ພາໃຫ້ຄູຍອມເປັນອາສາ ມີຫຍັງແດ່. 

 
ເພື່ອຕອບຄ າຖາມຂ້າງເທິງ, ທີມງານຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຖອດຖອນແນວຄິດຈາກພະນັກງານຂະແໜງສຶກສາໃນ 4 ແຂວງ ແລະ 9 ຕົວເມືອງ, 
ລວມທັງຄູສອນ ແລະອ ານວຍການຈາກ 43 ໂຮງຮຽນ ກ່ຽວກັບວິທີການທີ່ພວກເພິ່ນບ ລິຫານການບັນຈຸ ແລະຊັບຊ້ອນຄູ. ຂໍ້ມູນໄດ້ມີການ 
ຮວບຮວມ ແລະວິເຄາະໂດຍນ າໃຊ້ການສົມທຽບຄວາມຖີ່ ແລະຄວາມແຕກຕ່າງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຈຸດທີ່ ແຕກ
ຕ່າງຈາກບົດສຶກສາຂອງສູນວິໄຈການສຶກສາ ປີ 2015. 
 
ຈຸດສຸມຂອງບົດສຶກສານີ້ ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນຈາກການປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັບກະຊວງສຶກສາ, ແລະໄດ້ຄົ້ນຄິດຂຶ້ນເພື່ອປະກອບເຂົ້າກັບບົດສຶກສາ 
ອີກສອງບົດ ທີ່ໄດ້ດ າເນີນການຄົ້ນຄວ້າໄປພ້ອມກັນ ໂດຍຜ່ານ LADLF ແລະການຊີ້ນ າຂອງຄະນະຊີ້ນ າຂັ້ນສູງ ຈາກກະຊວງ ສຶກສາ, 
ເຊິ່ງລວມມີຕາງໜ້າກົມອະນຸບານ-ປະຖົມ, ແລະກົມສ້າງຄູ. ບົດສຶກສານີ້ ໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຊ່ວຍເຫືອຈາກກົມແຜນການ, ແລະສູນວິໄຈ
ການສຶກສາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ, ເຊິ່ງໄດ້ປະກອບສ່ວນພະນັກງານວິຊາການ ເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການເກັບກ າຂໍ້ມູນ ພາກສະໜາມ. 
 

ຜົນໄດຮ້ັບຈາກການສຶກສາ 
ບົດສຶກສານີ້ ໄດ້ພົບວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາຍໃນອົງກອນລັດ ກ່ຽວກັບການບັນຈຸ, ແບ່ງປັນ, ແລະຊັບຊ້ອນຄູນັ້ນ ມີຄວາມແຕກຕ່າງ 
ກັນ ໃນຂັ້ນພະແນກສຶກສາທິການ ແລະກິລາແຂວງ (ຈາກນີ້ຈະຫຍໍ້ເປັນ ສຶກສາແຂວງ), ແລະຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະກິລາເມືອງ 
(ຈາກນີ້ຈະຫຍໍ້ເປັນ ສຶກສາເມືອງ) ຫາຍແຫ່ງ. ຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ, ແລະຊຸມຊົນມີຈຸດພິເສດສະເພາະຂອງຕົນທີ່ຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາ. 
ຕົວຢ່າງເຊັ່ນແຂວງຜົ້ງສາລີ ແລະສາລະວັນ ທີ່ນ າໃຊ້ການຊັບຊ້ອນຄູແບບໝູນວຽນ ໃນລະດັບຄວາມຖີ່ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເພື່ອຈັດການກັບ 
ການບັນຈຸຄູເຂົ້າໂຮງຮຽນເຂດຫ່າງໄກ. ແຂວງຄ າມ່ວນ ແລະສະຫວັນນະເຂດ ສຸມໃສ່ການຊັບຊ້ອນຄູໃຫ້ສອດຄ່ອງຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນແທນ, ບໍ່ວ່າ 
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ຈະເປັນການສົ່ງຄູໄປສອນຢູ່ບ້ານເກີດຂອງຕົນ, ຫືໄປຢູ່ບ້ານອື່ນຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ເພື່ອຫີກລ່ຽງການມີຄ າຮ້ອງຂ ຍ້າຍຖິ່ນຖານຈາກ 
ຄູໃນພາຍຫັງ. ສິ່ງນີ້ ແລະຈຸດພິເສດທ້ອງຖິ່ນອື່ນໆ ຄວນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາໃນຂະບວນການວາງແຜນຂັ້ນສູນກາງ. 
 
ບົດສຶກສາຍັງໄດ້ພົບວ່າ ເອກະສານນະໂຍບາຍທັງຫາຍ ທີ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອເປັນແນວທາງໃຫ້ກັບການສະໜອງການສຶກສາ ແລະຊຸກຍູ້ 
ຜົນໄດ້ຮັບການສຶກສາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນສະບັບຫ້າສຸດ - ຄູ່ມືແນະນ າການສ້າງແຜນການບັນຈຸ ແລະການນ າໃຊ້ຄູປະຈ າປີ (0047/ 
ສສກ.ຈຕ/2014) - ມີຄ າຕອບສ າລັບບາງບັນຫາໃນປະຈຸບັນແລ້ວ. ແຕ່ບົດສຶກສານີ້ ໄດ້ພົບວ່າ ຄູມືແນະນ າ ຍັງບໍ່ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດໃນຕົວຈິງຢ່າງທົ່ວເຖິງ, ສ່ວນໜຶ່ງແມ່ນຍ້ອນການທີ່ຄູ່ມືແນະນ ານີ້ ມີຜົນບັງຄັບໃນຂັ້ນມັດທະຍົມເຊັ່ນກັນ, ແລະສ່ວນໜຶ່ງຍ້ອນ 
ການບ ລິຫານການຮັບພະນັກງານຄູຍັງມີການແຕກໂຕນກັນ. 
 
ວິທີການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຮັບ ແລະຊັບຊ້ອນຄູ ໃນຕົວຈິງມີການແຕກໂຕນກັນ: 
 ທາງສາຍຕັ້ງ – ຂາດການປະສານງານກັນລະຫວ່າງຕ າແໜ່ງງານ, ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ, ແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກ່ຽວກັບການບັນຈຸ 
ແລະແຈກຢາຍຄູ, ທັງຈາກກົມກອງຂັ້ນຕ່າງໆພາຍໃນກະຊວງ, ທັງສຶກສາແຂວງ, ສຶກສາເມືອງ, ແລະໂຮງຮຽນເອງ. 

 ທາງສາຍຂວາງ – ມີຫາຍກົມກອງພາຍໃນກະຊວງສຶກສາ ທີ່ມີຕ າແໜ່ງງານ, ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ, ແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກ່ຽວກັບ 
ການບັນຈຸ ແລະແຈກຢາຍຄູ; ກະຊວງອື່ນກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ກະຊວງການເງິນ ແລະກະຊວງພາຍໃນ. 

 
ໃນຂັ້ນໂຮງຮຽນ, ບົດສຶກສານີ້ໄດ້ພົບເຫັນເຊັ່ນດຽວກັບບົດສຶກສາຂອງສູນວິໄຈການສຶກສາຄື ຄວາມຕ້ອງການຄູ ແມ່ນຄິດໄລ່ຈາກກະແສ 
ນັກຮຽນສ າລັບສົກຮຽນຕໍ່ໄປ, ຈ ານວນຄູທີ່ຈະເຖິງອາຍຸກະສຽນ, ແລະຄ າຮ້ອງຂ ຍົກຍ້າຍຈາກຄູ. ຄວາມຕ້ອງການຄູ ຍັງອີກໃສ່ຈ ານວນ 
ຫ້ອງຮຽນຕົວຈິງໃນແຕ່ລະໂຮງຮຽນ. ອີງຕາມຄ າເຫັນຈາກໂຮງຮຽນໃນແຂວງຄ າມ່ວນ, ການເຮັດແນວນີ້ແມ່ນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຈ ານວນຄູທີ່ 
ຕ້ອງສອນຫ້ອງຄວບ. 
 
ໃນຂັ້ນສຶກສາເມືອງ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແມ່ນແຕກຕ່າງກັນໜ້ອຍໜຶ່ງໃນແຕ່ລະເມືອງ. ສຶກສາເມືອງສ່ວນຫາຍທີ່ໄດ້ຖືກສ າພາດ ບອກ
ວ່າ ດ າລັດ 177 ບໍ່ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຄູຕົວຈິງໃນຂັ້ນໂຮງຮຽນ. ຖ້າປະຕິບັດຕາມສູດຄິດໄລ່ທີ່ວາງໄວ້ໃນດ າລັດ ຈະ ເປັນ
ການບິດເບືອນສະພາບຕົວຈິງ ແລະຈະພາໃຫ້ມີການຂາດຄູຮ້າຍແຮງ. ສະນັ້ນ ທາງສຶກສາເມືອງຈິ່ງໄປຕາມຕົວເລກທີ່ສະເໜີຈາກ 
ໂຮງຮຽນແທນ. 
 
ໃນຂັ້ນສຶກສາແຂວງ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນເປັນຄືທີ່ພົບໃນບົດສຶກສາຂອງສູນວິໄຈການສຶກສາ ທີ່ວ່າດ າລັດ 177 ແມ່ນບໍ່ 
ໄດ້ຖືກນ າໃຊ້, ຍົກເວັ້ນໃນແຂວງສາລະວັນ ທີ່ໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນ າກັນລະຫວ່າງດ າລັດ 177 ແລະຄູ່ມື 0047 ແລະຍັງໄດ້ຊີ້ນ າໃຫ້ 
ສຶກສາເມືອງປະຕິບັດເຊັ່ນກັນ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ແຕກຕ່າງອີກອັນໜຶ່ງ ແມ່ນພົບຢູ່ສຶກສາແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ເຊິ່ງແຕກຕ່າງ 
ຈາກແຂວງຜົ້ງສາລີ ແລະຄ າມ່ວນ ຢູ່ບ່ອນວ່າເພິ່ນໄດ້ນ າໃຊ້ສູດຈາກດ າລັດ 177 ເພື່ອຄິດໄລ່ຄວາມຕ້ອງການຄູ. ແຕ່ເມື່ອເວລາສົ່ງ ຕົວ
ເລກຄວາມຕ້ອງການຄູປະຈ າປີໃຫ້ກະຊວງ, ສຶກສາແຂວງພັດເອົາຕົວເລກທີ່ສະເໜີຂຶ້ນມາຈາກສຶກສາເມືອງ ແລະໂຮງຮຽນ. 
 

ສຶກສາແຂວງ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄິດໄລ່ຄວາມຕ້ອງການຄູ 
ຜົ້ງສາລີ ສຶກສາແຂວງຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບດ າລັດ 177, ແຕ່ຍັງບໍ່ໄດ້ນ າໃຊ້ໃນຕົວຈິງ. 

ຄ າມ່ວນ 
ສຶກສາແຂວງຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບດ າລັດ 177, ແຕ່ຍັງບໍ່ໄດ້ນ າໃຊ້ໃນຕົວຈິງ. 
ສຶກສາແຂວງຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຄູ່ມື 0047, ແຕ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຕັດສິນໃຈວ່າຈະເຜີຍແຜ່ໃຫ້ສຶກສາເມືອງເມື່ອໃດ. 

ສະຫວັນນະເຂດ 
ສຶກສາແຂວງຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບດ າລັດ 177 ແລະນ າໃຊ້ສູດຈາກດ າລັດໃນການຄິດໄລ່ຄວາມຕ້ອງການຄູ. ແຕ່ໃນ 
ເວລາສະເໜີຂ ຕົວເລກຈາກກະຊວງສຶກສາ, ແຂວງພັດໃຊ້ຕົວເລກທີ່ສະເໜີຈາກສຶກສາເມືອງ/ໂຮງຮຽນ. 
ສຶກສາແຂວງຍັງບໍ່ເຄີຍເຫັນຄູ່ມື 0047. 

ສາລະວັນ 
ສຶກສາແຂວງນ າໃຊ້ດ າລັດ 177 ແລະຄູ່ມື 0047 ນ າກັນໃນການຄິດໄລ່ຄວາມຕ້ອງການຄູ. ນອກຈາກນັ້ນ, ສຶກ
ສາແຂວງຍັງໄດ້ສ້າງໂຄງຮ່າງຖານຂໍ້ມູນເພື່ອໃຫ້ສຶກສາເມືອງ ແລະໂຮງຮຽນປະຕິບັດຕາມອີກດ້ວຍ. 
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ໂດຍລວມແລ້ວ ບົດສຶກສານີ້ພົບວ່າ ການບັນຈຸຄູປະຖົມ ຍັງເປັນຂະບວນການທີ່ຕອບສະໜອງໄປຕາມຄວາມຕ້ອງການເຮັດວຽກຂອງ 
ນັກຮຽນຄູທີ່ຈົບມາແລ້ວຫາຍກວ່າ ທີ່ຈະເປັນການຄັດເລືອກເອົາຄູທີ່ມີຄຸນະພາບ ເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ບັນລຸມາດຖານຄຸນະພາບການສຶກສາຂອງ 
ກະຊວງ. ການກັ່ນຕອງຜູ່ສະໝັກ ກໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມແຕ່ລະແຂວງ, ໂດຍມີແຂວງຄ າມ່ວນທີ່ມີຂັ້ນຕອນທີ່ລະອຽດທີ່ສຸດໃນ 
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍການສຶກສາເທື່ອນີ້, ເຊິ່ງນອກຈາກລາຍການທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຄູ່ມື 0045 ແລ້ວ ເພິ່ນຍັງໄດ້ນ າໃຊ້ການກວດສານເສບຕິດ 
ໃນຮ່າງກາຍຂອງຜູ່ສະໝັກອີກດ້ວຍ. 
 
ເຊັ່ນດຽວກັບທີ່ພົບໃນບົດສຶກສາຂອງສູນວິໄຈການສຶກສາ, ບົດສຶກສານີ້ເຫັນວ່າ ສຶກສາແຂວງເປັນຂັ້ນການຕັດສິນໃຈຫັກກ່ຽວກັບການ 
ບັນຈຸ ແລະຊັບຊ້ອນຄູ, ໂດຍມີການປະກອບສ່ວນຈາກສຶກສາເມືອງໜ້ອຍ ເຊິ່ງລວມມີແຕ່ການສະໜອງລາຍຊື່ຂອງຄູອາສາທີ່ລ ຖ້າເຂົ້າ 
ເປັນລັດຖະກອນຢູ່ ເທົ່ານັ້ນ. ບົດສຶກສານີ້ຍັງໄດ້ພົບວ່າ ການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການມອບຕົວເລກ (ໂກຕາ) ໃຫ້ຄູ ສ່ວນຫາຍແມ່ນອີງໃສ່ 
ປີການທີ່ຄູຜູ່ໜຶ່ງໄດ້ເຮັດວຽກເປັນອາສາສະໝັກມາແລ້ວ. ຜູ່ທີ່ເປັນອາສາມາດົນທີ່ສຸດຈະໄດ້ຖືກສະເໜີຊື່ກ່ອນ ພາຍຫັງຈາກທີ່ໄດ້ຜ່ານ 
ການສອບເສັງຂອງສຶກສາແຂວງແລ້ວ. ຍ້ອນຄວາມບໍ່ດຸ່ນດ່ຽງລະຫວ່າງຕົວເລກຄູອາສາສະໝັກ ແລະຕົວເລກໂກຕາ ທີ່ແກ່ຍາວມາດົນ 
ແລ້ວ, ການບັນຈຸຄູຈິ່ງເປັນຂະບວນການທີ່ມີຄວາມຕຶງຄຽດຢູ່ສະເໝີ. ການຄາດຄະເນຫ້າສຸດຕໍ່ກັບຕົວເລກຄູອາສາແມ່ນຢູ່ທີ່ 10,000 ຄົນ 
(ລວມທຸກຊັ້ນຮຽນ), ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການຄູທີ່ຈະມາແທນຄູບ ານານຢູ່ທີ່ 6,500 ຕົວເລກ, ແລະຕົວເລກທີ່ອະນຸມັດສ າລັບປີ 2016 
ແມ່ນ 1,900 ຕ າແໜ່ງເທົ່ານັ້ນ. 
 
ວິທີການໃນການຊັບຊ້ອນຄູ ກໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະເມືອງ ແລະແຂວງ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄວາມຕັ້ງໃຈອັນດຽວກັນ ນັ້ນກໍ່ຄື
ການ ຈ າກັດ ຫືຫຼຸດຜ່ອນການສະເໜີຂ ຍົກຍ້າຍຂອງຄູ. ວິທີການປະຕິບັດທີ່ໜ້າສົນໃຈອັນໜຶ່ງແມ່ນຢູ່ເມືອງຜົ້ງສາລີ ທີ່ຄູສອນມີການ
ໝູນວຽນ ຍົກຍ້າຍທຸກໆ 5 ປີ, ຍົກເວັ້ນຄູທີ່ໃກ້ກະສຽນບ ານານ ຫືຄູເພດຍິງທີ່ມີລູກ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາພິເສດໃຫ້ເລືອກຢູ່ປະຈ າ
ໄດ້ຫາຍ ກວ່າ 5 ປີ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວນີ້ ມີຕົ້ນເຫດມາຈາກແນວຄິດທີ່ວ່າຄວາມລ າບາກໃນການສອນໃນໂຮງຮຽນເຂດຫ່າງໄກ 
ບໍ່ຄວນ ເປັນພາລະຂອງຄູກຸ່ມດຽວຢູ່ສະເໝີໄປ, ຄວນມີການປ່ຽນຜຽນກັນຍາກ ແລະສະບາຍແດ່, ເຊິ່ງເຮັດແນວນີ້ໄດ້ ກໍ່ດ້ວຍການສະ
ໜັບສະໜຸນ ຈາກບ້ານ ທີ່ໄດ້ສ້າງຫ ພັກຄູໄວ້ໃນຂອບເຂດໂຮງຮຽນພ້ອມ. ອີກຕົວຢ່າງໜຶ່ງແມ່ນຈາກເມືອງຕຸ້ມລານ ເຊິ່ງນ າໃຊ້ການ
ໝູນວຽນຄູ ເຊັ່ນ ດຽວກັນ ແຕ່ບໍ່ເປັນລະບົບຄືດັ່ງຜົ້ງສາລີ ຍ້ອນຄວາມຖີ່ຂອງການຂ ຍົກຍ້າຍຂອງຄູ ມີສູງຫາຍ ຈິ່ງພາໃຫ້ຕ້ອງໄດ້ມີການ
ໝູນວຽກຄູ ຖີ່ກວ່າຢູ່ ຜົ້ງສາລີ. ຄູທີ່ຖືກສ າພາດໃນເມືອງຕຸ້ມລານ ບອກວ່າພວກເພິ່ນ (ຖືກສັ່ງ) ຍ້າຍບ່ອນສອນເລື້ອຍໆ, ບາງເທື່ອຍ້າຍປີ
ລະຄັ້ງ, ຕັ້ງແຕ່ໄດ້ ເປັນຄູມາ. ການໝູນວຽນຄູ ສ່ວນໃຫຍ່ກໍ່ແມ່ນເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ກັບໂຮງຮຽນທີ່ຂາດຄູຮ້າຍແຮງ
ກວ່າໝູ່. ຕົວຢ່າງທີ່ ກົງກັນຂ້າມກັນອັນໜຶ່ງ ແມ່ນພົບຢູ່ທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ບ່ອນທີ່ຄູຈະຂ ໄປປະຈ າຢູ່ນອກບ້ານເກີດຂອງຕົນເອງ. 
ຈາກການສົນທະນາ ກັບສຶກສາແຂວງ ແລະເມືອງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫາຍເຜົ່າພາຍໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ມີປະເພນີໃນການອອກໄປຫາ
ຄວາມກ້າວໜ້າຢູ່ນອກ ບ້ານເກີດເມືອງນອນ. ສິ່ງນີ້ອາດຊ່ວຍໃນການຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາທີ່ຄູ ອາດຂ ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ, ແຕ່ກໍ່ອາດມີບັນຫາ
ໃນເລື່ອງທີ່ຄູຕ່າງເຜົ່າ ອາດມີພາສາເປັນສິ່ງກີດຂັ້ນໃນການສອນເດັກເຜົ່າອື່ນ.  
 

ສຶກສາແຂວງ ສຶກສາເມືອງ ວິທກີານຊັບຊອ້ນຄ ູ

ຜົ້ງສາລີ 
ຜົ້ງສາລີ ຄູມີການໝູນວຽນທຸກໆ 5 ປີ. 

ໃໝ່ 
ຄູຖືກຊັບຊ້ອນໄປປະຈ າຢູ່ບ້ານເກີດຂອງຕົນເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ ເພື່ອຫີກລ່ຽງການຂ ຍົກຍ້າຍໃນ 
ພາຍຫັງ. 

ຄ າມ່ວນ 
ຍົມມະລາດ ຄູຖືກຊັບຊ້ອນໄປປະຈ າຢູ່ບ້ານເກີດຂອງຕົນເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ ເພື່ອຫີກລ່ຽງການຂ ຍົກຍ້າຍໃນ 

ພາຍຫັງ. ນາກາຍ 

ສະຫວັນນະເຂດ 
ຊົນບູລີ 

ຄູຖືກຊັບຊ້ອນໄປໂຮງຮຽນທີ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນບ້ານເກີດຂອງຕົນ. ພີນ 
ອຸທຸມພອນ 

ສາລະວັນ 
ເລົ່າງາມ ຄູຖືກຊັບຊ້ອນໄປປະຈ າຢູ່ບ້ານເກີດຂອງຕົນເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ ເພື່ອຫີກລ່ຽງການຂ ຍົກຍ້າຍໃນ 

ພາຍຫັງ. 
ຕຸ້ມລານ ຄ້າຍກັບຜົ້ງສາລີ, ແຕ່ມີຄວາມຖີ່ສູງກວ່າ ຍ້ອນມີຄູຂ ຍົກຍ້າຍເລື້ອຍ. 
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ຕົວເລກຄູອາສາໃນແຕ່ລະແຂວງມີການປ່ຽນແປງເລື້ອຍ. ເຫດຜົນຂອງການປ່ຽນແປງນີ້ແມ່ນຢູ່ນອກກອບການສຶກສາເທື່ອນີ້. ແຕ່ການ
ສັງ ເກດເບິ່ງການປ່ຽນແປງ ອາດມີປະໂຫຍດສ າລັບເຮົາ. ໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ, ສຶກສາແຂວງ ແລະເມືອງ ແມ່ນຖືກ “ບີບ” ຮັບຄູຍ້ອນວ່າວຽກ
ໃນ ໂຮງຮຽນນັ້ນໜັກເກີນໄປສ າລັບຄູທີ່ມີຢູ່, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄູທີ່ສອນຫ້ອງຄວບ. ເຖິງແມ່ນວ່າທາງໂຮງຮຽນຈະເຫັນໃຈທີ່ຄູຫາຍຄົນ
ຕ້ອງ ເຮັດວຽກເປັນອາສາ ແຕ່ຖ້າບໍ່ມີພວກເຂົາ ນັກຮຽນຫາຍຄົນກໍ່ອາດຈະບໍ່ຈົບຊັ້ນປະຖົມ. ໃນດ້ານສ່ວນຕົວ, ຄູໃໝ່ຍອມຮັບຕ າແໜ່ງຄູ
ອາສາ ຍ້ອນຄິດວ່າຈະເປັນຕ າແໜ່ງຊົ່ວຄາວພຽງສອງສາມປີ ກ່ອນທີ່ຕົນຈະໄດ້ຕົວເລກເປັນພະນັກງານສົມບູນ.  
 
ຕົວຢ່າງ, ໃນສົກປີ 2011-2012 ຄູອາສາໃນແຂວງຜົ້ງສາລີ, ສະຫວັນນະເຂດ, ແລະສາລະວັນໄດ້ຫຼຸດລົງ, ໃນຂະນະທີ່ຢູ່ໃນແຂວງ ຄ າ
ມ່ວນ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ. ຫັງຈາກນັ້ນ ສົກປີ 2012-2013, ຕົວເລກໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະສາລະວັນໄດ້ຫຼຸດລົງ, ໃນຂະນະທີ່ໃນ 
ແຂວງຜົ້ງສາລີ ແລະຄ າມ່ວນ ເພີ່ມຂຶ້ນ.  
 

ສົກປ ີ ຕົວເລກຄູອາສາທົ່ວປະເທດ ຜົ້ງສາລ ີ ຄ າມວ່ນ ສະຫວັນນະເຂດ ສາລະວັນ 
2010-2011 2,215 58 140 206 147 
2011-2012 1,993 14 164 155 121 
2012-2013 1,873 45 186 145 186 
2013-2014 1,743 14 82 249 246 
2014-2015 1,706 49 153 253 250 

*ແຫງ່ຂໍ້ມູນ: ການສ າຫວດໂຮງຮຽນປະຈ າປີ ແລະຖານຂໍ້ມູນ LaoEduInfo Database 2015 
 

ໂຮງຮຽໜ 
ຈ ານວນຫ້ອງຮຽນ/ນັກຮຽນ ນັກຮຽນ 

ທງັໝົດ 
ຈ ານວນຄ ູຕາມ
ມາດຖານ 

ຈ ານວນຄ ູ
ປະຈບຸັນ 

ຈ ານວນຄ ູ
ອາສາ ປ1 ປ2 ປ3 ປ4 ປ5 

ໜອງສະໂນ 1/7 1/10 1/18 1/0 0 35 3 1 0 
ສາທິດ ສ້າງຄູ 1/12 1/14 1/12 1/12 0 50 3 1 0 
ວັດກາງ 1/16 1/11 1/13 1/12 1/8 60 5 4 0 
ໝາກນາວໃຫຍ່ 1/18 1/14 1/22 0*/36 0*/19 109 3 2 0 
ເພົາໃຫຍ ່ 1/38 2/36 1/36 1/34 1/24 168 6 6 1 
ນາເຫັກ 2/64 2/57 2/46 2/58 2/52 227 11 12 0 
ເຊໂປນ 2/70 2/55 2/55 4/123 2/63 366 13 6 3 

* 0 ຫ້ອງຮຽນ ໃນບ່ອນທີ່ມີນັກຮຽນ ໝາຍເຖິງມີການສອນຄວບໃນຫ້ອງອື່ນ 
 

ເງິນເດືອນຄູ ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນສົ່ງອອກຈາກຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ໂດຍຜ່ານຄັງເງິນແຂວງ ເຂົ້າຫາສຶກສາແຂວງ, ຍົກເວັ້ນແຂວງທີ່ຂຶ້ນຊື່ວ່າ 
ເປັນແຂວງກຸ້ມຕົນເອງ, ເຊັ່ນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະຄ າມ່ວນ ເຊິ່ງເງິນເດືອນແມ່ນເອົາຈາກລາຍຮັບຂອງແຂວງ ແລະໂອນໃຫ້ຄູ 
ພາຍໃນແຂວງເລີຍ. ແຕ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເຖິງແມ່ນຈະໄດ້ຊື່ວ່າເປັນແຂວງອຸສາຫະກ າທີ່ເດັ່ນທີ່ສຸດໃນປະເທດ ຊໍ້າພັດຈ່າຍເງິນ 
ເດືອນໃຫ້ຄູ (ຂັ້ນປະຖົມ) ຊ້າແຕ່ໃດມາ (ອີງຕາມການບອກເລົ່າຂອງຄູທີ່ຖືກສ າພາດ). ສ່ວນຢູ່ຜົ້ງສາລີ ທີ່ເງິນເດືອນໄດ້ມາຈາກຄັງເງິນ 
ແຫ່ງຊາດ, ບໍ່ພຽງແຕ່ຄູໄດ້ຮັບເງິນເດືອນຕາມເວລາ, ເຈົ້າແຂວງຜົ້ງສາລີ ຍັງໃຫ້ງົບປະມານຊ່ວຍຄູອາສາ ເປັນເງິນອຸດໜຸນຕໍ່ປີ ທີ່ຈ່າຍໃຫ້ 
ໃນຕອນທ້າຍຂອງແຕ່ລະສົກຮຽນ. 
 
ປະກັນສັງຄົມ (ແລະສຸຂະພາບ) ແມ່ນອີກບັນຫາໜຶ່ງທີ່ພົວພັນກັບການສົນທະນາເລື່ອງເງິນເດືອນ. ແຕ່ລະເດືອນ ພະນັກງານຄູຈະຖືກ 
ຫັກເງິນອອກ 8 ສ່ວນຮ້ອຍ ໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເພື່ອຈ່າຍເຂົ້າປະກັນສັງຄົມ ແລະສຸຂະພາບຂອງແຕ່ລະຄົນ. ສິ່ງນີ້ ເປັນຂໍ້ບັງຄັບພາຍໃຕ້ 
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປະກັນສັງຄົມ 34/ສພຊ ລົງວັນທີ 26 ກ ລະກົດ 2013, ເຖິງແມ່ນວ່າການປະກອບສ່ວນໃນປະຈຸບັນໄດ້ກ ານົດໄວ້ທີ່ 6% 
ຈາກນາຍຈ້າງ ແລະ 5.5% ຈາກລູກຈ້າງ. ຜູ່ໃຫ້ສ າພາດໃນບົດສຶກສາເທື່ອນີ້ຫາຍຄົນມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າເຂົາເຈົ້າເສຍລາຍຮັບ 8% ໄປ 
ລ້າໆ (ເຖິງແມ່ນວ່າເງິນນັ້ນສ່ວນໜຶ່ງຈະໄປເຂົ້າຄັງເງິນບ ານານຂອງຕົນກໍ່ຕາມ). ລາຍລະອຽດຂອງເງິນທີ່ຫັກໄປ ຍັງບໍ່ທັນຈະແຈ້ງຕໍ່ 
ພະນັກງານຄູ ເພາະບໍ່ໄດ້ມີການອະທິບາຍເຖິງການນ າໃຊ້ເງິນນັ້ນຢ່າງລະອຽດ.  
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ຂໍ້ສະຫຼຸບສ າຄນັ 
ການບັນຈຸ ແລະຊັບຊ້ອນຄູປະຖົມພາຍໃນປະເທດ ຍັງບໍ່ສະເໝີພາບ ແລະຂາດການເຊື່ອມຕໍ່ໃສ່ມາດຖານການສຶກສາ. ລະບົບການຮັບ 
ພະນັກງານແບບໃຊ້ໂກຕາ ມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຄວາມສາມາດຂອງສຶກສາເມືອງ ແລະແຂວງໃນການບ ລິຫານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ 
ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ຄຸນະພາບຂອງຜົນໄດ້ຮັບດ້ານການສຶກສາຂັ້ນປະຖົມ. ພ້ອມນັ້ນກໍ່ຍັງມີຄວາມບໍ່ແນ່ນອນດ້ານການໂອນເງິນເດືອນ 
ໃຫ້ພະນັກງານ ຍ້ອນຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານແຫ່ງງົບປະມານທີ່ສະໜອງເງິນເດືອນ. ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ບໍ່ພຽງພ  ຕໍ່ລະບົບຄ່າຕອບແທນ, 
ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບວ່າເງິນປະກັນສັງຄົມຫັກໄປເຮັດຫຍັງ ແລະເງິນອຸດໜຸນຄິດໄລ່ແນວໃດ, ຈ່າຍແນວໃດ, ຍັງເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ແນ່ນອນ 
ສ າລັບຄູຫາຍຄົນ. ຈາກເຫດຜົນເຫົ່ານີ້ ກໍ່ພ ທີ່ຈະເຂົ້າໃຈໄດ້ວ່າ ສຶກສາເມືອງ ແລະແຂວງ, ໃນຖານະທີ່ເປັນຝ່າຍຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ, ບໍ່
ສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ຫາຍ ຍ້ອນວ່າອ ານາດໃນການບ ລິຫານງົບປະມານ ແລະຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ກັບ ເປົ້າໝ
າຍນະໂຍບາຍ ສ່ວນຫາຍພັດບໍ່ໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງເພິ່ນ.  
 
ຂໍ້ສະຫຼຸບສ າຄັນຈາກບົດສຶກສານີ້ ສະເໜີເປັນໂອກາດໃຫ້ທາງກະຊວງສຶກສາ ຮ່ວມກັບສຶກສາແຂວງ ແລະເມືອງ:  
 ຕົກລົງເອົາວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄູ່ມືແນະນ າການສ້າງແຜນການບັນຈຸ ແລະການນ າໃຊ້ຄູປະຈ າປີ (0047/ ສສກ.ຈຕ/2014) ທີ່ 
ຕອບສະໜອງໃຫ້ກັບຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງຂອງທ້ອງຖິ່ນ ໃນຂະນະດຽວກັນກໍ່ຮັບປະກັນມາດຖານຄຸນະພາບການສຶກສາໃຫ້ໄດ້ທົ່ວ 
ປະເທດ 

 ສ້າງຄວາມກະທັດຮັດໃຫ້ລະບົບການບ ລິຫານດ້ານການບັນຈຸ ແລະຊັບຊ້ອນຄູ ເພື່ອຮັບປະກັນປະສິທິພາບໃນການນ າໃຊ້ງົບປະມານ 
ເງິນເດືອນຄູປະຖົມ ເຊິ່ງເປັນຮ່ວງງົບປະມານທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນລະດັບການສຶກສາຂັ້ນປະຖົມ ທີ່ລັດຖະບານຕ້ອງຈ່າຍ 

 ຄ ານຶງເຖິງສະພາບການເງິນຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໃນເວລາວາງແຜນພັດທະນາຂະແໜງ ເພື່ອທີ່ຈະບໍ່ໄດ້ຕັ້ງຄວາມຫວັງໄວ້ 
ເກີນຄວາມສາມາດທີ່ແຂວງ ແລະເມືອງຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ໃນຕົວຈິງ. 
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Executive summary 

The Laos Australia Development Learning Facility (LADLF) and BEQUAL conducted an evaluative study in 
2016 to explore the recruitment and deployment of primary school teachers in Lao PDR.  The purpose of the 
study is to inform strategic and management decisions by the BEQUAL Steering Committee, DFAT and the 
team implementing BEQUAL.  The study analyses root causes of the on-going imbalance in primary teacher 
supply across the country, particularly in remote and rural schools.  The study acknowledges that teacher 
distribution is an on-going issue in the education sector, and is a priority at the Ministry of Education and 
Sports, as well as the Government of Laos as whole.  The intention was to complement a 2015 study by the 
Education and Sports Research Centre (ESRC) that quantified teacher distribution in primary and secondary 
education in Laos and summarised the administrative arrangements for teacher recruitment. The study also 
builds on the 2013 mid-term review of the Education Sector Development Plan (2011-2015), the National 
Education Quality Standards, and the 2015 analytical review of teacher allocation in primary schools in Laos. 
 
Key question addressed by the study 
The key questions for this evaluative study were: 

 How effective and efficient is the current employment and deployment of primary teachers 

 To what extent is there an effective and accurate formula for calculating needs for primary teachers 

 What are the causes of the current persistent employment/engagement of volunteer teachers, and the 
incentives for these volunteers. 

 

In order to answer these questions, the study team elicited the perceptions of education officials in 4 
provinces and 9 districts as well as teachers and principals from 43 schools about how they manage teacher 
employment and deployment.  Data were compiled and analysed for frequency and variation in practices, 
particularly those that differed from the 2015 ESRC study. 
 

The focus of this paper was developed in close consultation with the Ministry of Education and Sports 
(MoES). The study was developed to complement two other studies being undertaken at the same time 
through the LADLF and being guided by a Steering Committee of senior MoES officials, including the key 
stakeholders in the Department of Pre-Primary and Primary Education, and the Department of Teacher 
Education. The study was supported in its implementation by the MoES Department of Planning, as well as 
the ESRC, whose staff participated in the fieldwork for data collection. 
 
Study findings 
This study found that institutional practice around teacher employment, allocation, and deployment varies 
between PESS and DESB. Provinces, districts, and communities have their own contexts that need to be 
taken into consideration.  Phongsaly and Saravan, for example, use rotational deployment to various extents 
to manage placement of teachers to remote schools. Khammouane and Savannakhet focus instead on 
deploying teachers appropriately from the start, either to an individual teacher’s hometown, or away from it, to 
avoid future requests for relocation. This and other local diversity should be taken into account during central 
planning processes. 
 

The study also found that of numerous policy documents produced to guide education delivery and outcomes, 
the most recent – Guideline (0047/MoES/2014) on the Development of the Annual Plan on Employment and 
Use of Teachers – has solutions to some of the current problems.  However, this study found the guideline is 
not implemented consistently in practice, partly because of complications tied to the secondary education 
level, but also because of fragmented administration of teacher recruitment. 
 

The approach to teacher recruitment and allocation in Laos as it is implemented in practice is fragmented: 

 Vertically – there is poor integration between functions, responsibilities and practice for teacher recruitment 
and allocation by the line ministry, PESS, DESB and schools. 

 Horizontally – there are many departments in MoES with functions, responsibilities and practice for 
teacher recruitment and allocation; as well as other ministries, particularly MoF and MoHA. 
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At the school level, our findings confirmed those of the ESRC Study: that needs for teachers are calculated 
based on a projection for the following academic year of new pupils (children becoming school age), the 
number of teachers due to retire, and the requests from teachers to relocate. The needs for teachers are also 
based generally on the number of physical classrooms in each school. This, according to schools in 
Khammouane, is to reduce the number of teachers having to teach multi-grade classes. 
 

At DESB level, the practice differs slightly between districts. Most DESB interviewed voiced that Decree 177 
does not answer the actual needs for teachers at school level. Following the formula set out in the decree 
would mean distorting the real situation and would cause a sever lack of teachers. Instead, DESB followed the 
requests from schools. 
 

At PESS level, the general practice also supports the findings from ESRC Study in that Decree 177 is not 
being applied, except in Saravan where they had started incorporating Decree 177 and Guideline 0047 as 
well as directing DESB to do so.  An interesting practice to note was that of the PESS in Savannakhet, where, 
unlike Phongsaly and Khammouane, they used the Decree 177 formula to calculate their needs for teachers.  
However, when submitting their annual quota request to MoES, PESS used the total needs submitted from 
DESB and schools. 
 

PESS Practice used for calculating needs for teachers 

Phongsaly PESS is aware of Decree 177, but has not been applying it in practice. 

Khammouane 
PESS is aware of Decree 177, but has not been applying it in practice. 

PESS is aware of Guideline 0047, but has not decided when to disseminate it to DESB. 

Savannakhet 

PESS is aware of Decree 177 and follows its formula in calculating needs for teachers. 
However, when submitting annual request for teachers to MoES, it uses the number 
requested by DESB/schools. 

PESS had not seen Guideline 0047. 

Saravan 
PESS incorporates both Decree 177 and Guideline 0047 in calculating needs for 
teachers. Moreover, PESS developed database formats for DESB and schools to follow. 

 
Overall the study found primary teacher recruitment to be a passive process, responding to applicants’ needs 
for employment rather than the needs for good teachers to meet MoES education quality standards. Applicant 
screening varies between provinces, with the most thorough in our samples being PESS Khammouane, which 
included urine testing for drug use in addition to the list stipulated in Guideline 0047. 
 

Consistent with the 2015 ESRC findings, this study found that PESS is the main decision maker on teacher 
employment, allocation, and deployment, without much input from DESB apart from providing lists of 
volunteer teachers on a ‘waiting list’.  The study found that decisions on allocating available quota to individual 
teachers are generally made based on the length of time the teachers have worked as a volunteer. Those 
who have volunteered the longest are placed first, after having passed the PESS assessment. Because of the 
ongoing imbalance between the number of existing volunteer teachers and the quota available, there is 
always tension around allocation.  Recent estimates suggest there are around 10,000 volunteer teachers (all 
grades), an estimated requirement for 6,500 new teachers to respond to needs and retirements, and an 
approved quota for 2016 of 1,900 new positions. 
 

Deployment approach differs between districts and provinces though with the same intention of minimising 
subsequent relocation requests from teachers. A notable practice was found in Phongsaly district where 
teachers work on a 5-year rotational basis, except those who are near retirement or women with children (who 
are given priority to choose to stay in one place/home base longer than 5 years). The idea behind this, as 
voiced by schools from Phongsaly, is so that the hardship of teaching in remote schools is shared. This is also 
made possible by having accommodation facilities for teachers available within school vicinity, usually 
provided by the villages.  Another example from Toomlarn district also uses rotation but it was not as 
systematic due to the high rate of relocation that appeared to be a feature of the district. School teachers 
interviewed reported that they have been working on a rotational basis since they started, sometimes as 
frequently as every year. The rotation is mainly to fill needs in schools where there is a severe shortage of 
teachers.  A contrasting example was in Savannakhet province, where teachers prefer to be deployed 
anywhere away from their home villages.  Discussion with PESS and DESB revealed that many ethnic groups 
within Savannakhet have a tradition of preferring to gain personal or career advancement outside their 
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birthplace. While this may help to alleviate problems relating to relocation, it poses a challenge for language 
barriers between teachers and pupils of different ethnic groups. 
 

PESS DESB Deployment Approach 

Phongsaly 

Phongsaly Teachers are relocated on a 5-year rotational basis. 

Mai 
Teachers are deployed to their home village/town where possible to 
avoid possible relocation. 

Khammouane 
Nhommalath Teachers are deployed to their home village/town where possible to 

avoid possible relocation. Nakai 

Savannakhet 

Xonbouly 
Teachers are deployed to schools in other villages than their home 
towns. 

Phine 

Outhoumphone 

Saravan 

Lao Ngam 
Teachers are deployed to their home village/town where possible to 
avoid possible relocation. 

Toomlarn 
Similar to Phongsaly, but on a more frequent basis, due mainly to high 
rate of relocation. 

 
The number of volunteer teachers in each province is quite dynamic.  The reason behind this variation is 
beyond the scope of this study. However, it is worthwhile noting the trends.  At local level, PESS and DESB 
are forced to ‘hire’ teachers because workloads at school levels can be a burden on a number of teachers, 
especially those with multi-grade classes.  While schools are sympathetic to teachers who work as volunteers 
without pay, not having them would simply mean a number of children could not complete primary school.  At 
the individual level, teachers accept a volunteer position thinking it would only be for a couple of years before 
they are appointed to a permanent (quota) civil service position. 
 

For example, in the academic year 2011-2012 volunteer teachers in Phongsaly, Savannakhet, and Saravan 
decreased, while those in Khammouane increased. Then in 2012-2013, the number in Savannakhet and 
Saravan dropped, while that in Phongsaly and Khammouane rose. 
 

Academic 

Year 

Primary Volunteer 

Teachers Nation Wide 
Phongsaly Khammouane Savannakhet Saravan 

2010-2011 2,215 58 140 206 147 

2011-2012 1,993 14 164 155 121 

2012-2013 1,873 45 186 145 186 

2013-2014 1,743 14 82 249 246 

2014-2015 1,706 49 153 253 250 

*Source: Annual School Census and LaoEduInfo Database 2015 

 
Discussions with PESS, DESB, schools, and teachers in sample provinces identified several reasons for the 
continued use of volunteer teachers.  One was aligning with physical infrastructure because schools need to 
have at least the same number of teachers as the total physical classrooms if the number of pupils exceeds 
the limit for multi-grade teaching. For example, as demonstrated in the following table using the case of some 
schools in Saravan, a primary school with 5 classrooms of more than 17 pupils in each would need at least 5 
teachers. Any school with less teachers would request more, even though the total number of pupils does not 
exceed 170 (34 PTR x 5 classrooms). 
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School 
Number of Classrooms/Pupils 

Total 
Pupils 

Standard 
No. of 

Teachers 
Existing 
Teachers 

No. of 
Volunteer 
Teachers P1 P2 P3 P4 P5 

Nongsano 1/7 1/10 1/18 1/0 0 35 3 1 0 

Satid Sangkou 1/12 1/14 1/12 1/12 0 50 3 1 0 

Watkang 1/16 1/11 1/13 1/12 1/8 60 5 4 0 

Maknao Nyai 1/18 1/14 1/22 0*/36 0*/19 109 3 2 0 

Paonyai 1/38 2/36 1/36 1/34 1/24 168 6 6 1 

Narek 2/64 2/57 2/46 2/58 2/52 227 11 12 0 

Sepon 2/70 2/55 2/55 4/123 2/63 366 13 6 3 

* 0 classroom where there are pupils means multi-grade teaching offered in another classroom 

 

Teacher salary is generally disbursed from the national treasury through provincial treasury and into PESS, 
except for the provinces categorised as economically self-sufficient. Savannakhet and Khammouane are two 
such provinces where salaries are drawn from the provincial revenue and so disbursed directly at provincial 
level.  Savannakhet, however, regarded as the most industrialised province in the country, had been paying 
its (primary school) teachers late for as long as study respondents could remember.  In Phongsaly where 
salary payment arrives from the national treasury, not only do teachers received their salary on time, the 
provincial governor also contributed a budget line to support volunteer teachers in the form of ‘bonuses’ paid 
out at the end of each academic year. 
 

Social security is also relevant to a discussion about salaries.  From each payment 8% of teacher salary is 
automatically deducted for social security and healthcare coverage.  This is required under the Social Security 
Law 2751/SSO, dated 24 July 2015, although the current contributions are regulated to be 6% from the 
employer and 5.5 from the employee.  A number of study respondents perceive that they just ‘lose’ the 8% of 
their salary – even though they are entitled to a pension at retirement that is in part paid for by their social 
security contributions made whilst working. This logic is not communicated to teachers and so their total 
remuneration is poorly understood. 
 
Key conclusions 
The employment and deployment of primary teachers in Laos is inconsistent and poorly linked to primary 
education targets set out in the Education Sector Development Plan and the National Quality Education 
Standards.  The quota system of employment has a direct impact on the ability of DESB and PESS to 
manage human resources for quality primary education outcomes. This is coupled with uncertainty around 
disbursement of salary compensation for staff because of different financial channels for funding salaries. 
Inconsistent understanding of the total remuneration package, in particular what social security deductions are 
used for and how allowances are calculated and paid create uncertainty for teachers. Given these reasons, it 
is understandable that DESB and PESS, as implementing agencies, are unable to do much because the 
management of financial and human resources to meet policy objectives are mostly out of their control. 
 
Key conclusions from the study suggest opportunities for MoES to work with PESS and DESB to: 

 agree approaches to implementation of Guideline (0047/MoES/2014) on the Development of the Annual 
Plan on Employment and Use of Teachers that respond to local contextual needs whilst ensuring a 
consistent education quality standard across Laos 

 simplify the administrative processes for teacher recruitment and allocation to ensure more efficient use of 
the primary education salary budget – the largest primary education expense to the government 

 take into account the financial context facing Government of Lao PDR, to ensure that sector development 
plans do not impose unrealistic expectations on provincial and district agencies that implement plans in 
practice. 
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 ຄ ານ າ 1.

ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຖືເອົາການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດເປັນບູລິມະສິດເພື່ອແກ້ໄຂ 
ຊ່ອງຫວ່າງດ້ານທັກສະຄວາມສາມາດໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະການດ າເນີນທຸລະກິດ. 

ການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ແມ່ນການຮ່ວມມືດ້ານພັດທະນາອັນສ າຄັນທີ່ສຸດຂອງລັດຖະບານອ ສ໌ເຕຣເລຍ ກັບ 
ສປປ ລາວ, ແລະອັດຕາສ່ວນການລົງທຶນໃສ່ການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ກໍ່ອາດເພີ່ມຂຶ້ນໃນຊ່ວງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ແຜນການລົງທຶນການຊ່ວຍເຫືອ ອັນໃໝ່. 

ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການລົງທຶນຂອງອ ສ໌ເຕຣເລຍ ທີ່ມມີາຍາວນານໃນຂະແໜງສຶກສາ, ໄລຍະທີ 1 ຂອງແຜນ
ງານ ຮັບປະກັນຄຸນະພາບ ແລະການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານຢູ່ ສປປ ລາວ (BEQUAL), ເຊິ່ງເປັນ
ໂຄງການ ໃໝ່ຂອງອ ສ໌ເຕຣເລຍ, ຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ໃນ 66 ຕົວເມືອງທີ່ດ້ອຍໂອກາດທາງການສຶກສາທີ່ສຸດ, 
ເພື່ອ:  

 ຂະຫຍາຍການມີສວ່ນຮວ່ມຂອງນັກຮຽນ – ເຊັ່ນ ການຊ່ວຍໃຫ້ເດັກປະມານ 450,000 ຄົນ ໄດ້ສືບຕໍ່ 
ຮຽນ, ໂດຍເນັ້ນໃສ່ກຸ່ມເດັກທຜ່ານມາມີຜົນສ າເລັດການຮຽນຕໍ່າ ເຊັ່ນ ເດັກຍິງ, ນັກຮຽນທີ່ເສຍ ອົງຄະ 
ແລະເດັກຊົນເຜົ່າ. 

 ປັບປງຸສະພາບແວດລ້ອມດາ້ນການຮຽນ – ເຊັ່ນ ການກໍ່ສ້າງ ຫືສ້ອມແປງຫ້ອງຮຽນໃໝ່ ແລະການ ສະໜ
ອງ ຫືປັບປຸງສິ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກດ້ານສຸຂະອານາໄມ ແລະນໍ້າສະອາດ. 

 ປັບປງຸໃຫມ້ຄີຸນະພາບການສິດສອນທີ່ດຂີຶ້ນ – ເຊັ່ນ ການຝຶກແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າ 360 ຄົນ ໃຫ້ກາຍເປັນຄູຢູ່ໃນ 
ຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາເອງ. 

1.1 ສະພາບບັນຫາ ແລະປດັໄຈທີ່ສົ່ງຜນົກະທບົຕໍ່ສະພາບການໃນປະຈບຸນັ 

 ເຖິງຈະມີການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສຖະກິດໂດຍສະເລ່ຍສູງກວ່າ 7% ຕໍ່ປີໃນສອງ-ສາມທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, 
ອັດຕາສ່ວນຄວາມທຸກຍາກ ໃນ ສປປ ລາວ ຍັງສູງຢູ່, ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະໃນກຸ່ມຊົນເຜົ່າ. 
ຄວາມທຸກຍາກ ໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກ 41.4% ໃນປີ 2002-2003 ມາເປັນ 28.8% ໃນປີ 2012-2013.1 

 ຄົນທຸກ 42% ໃນ ສປປ ລາວ, ເຊິ່ງ 70% ອາໄສຢູ່ເຂດທຸກຍາດ ແລະຫ່າງໄກສອກຫີກ, ອາໄສການປູກຝັງ, ມີ
ຄວາມອາດສາມາດຕໍ່າ, ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະການບ ລິການ, ແລະຂາດພູມຄຸ້ມກັນຕໍ່ ການ

                                                

 

1 LSB (2015) Poverty Profile in Lao PDR: Poverty Report for the Lao Consumption and Expenditure Survey 2012-13.  Lao Statistics Bureau, World Bank and Australian Aid, Vientiane, 
Lao PDR. 
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ກະທົບຈາກພາຍນອກ.  ນະໂຍບາຍທີ່ແນໃສ່ຍົກລະດັບການຄອບຄຸມທົ່ວສັງຄົມ, ເຊັ່ນ ການລົງທຶນໃສ່ຄົນ 
ແລະວັດຖຸ ແມ່ນມີຄວາມຈ າເປັນເພື່ອໃຫ້ໄປເຖິງປະຊາຊົນທີ່ສ່ວນຫາຍອາໄສຢູ່ເຂດຊົນນະບົດເຫົ່ານີ້ ແລະ 
ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກຢ່າງຖາວອນ.2 

 ການດ າລົງຊີວິດຈາກການປູກຝັງ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການເຂົ້າຮຽນຊັ້ນປະຖົມ, ອັດຕາການຮຽນຈົບຊັ້ນປະຖົມ, 
ແລະຄວາມສາມາດໃນການຮຽນໃນຫ້ອງ. ຕົວຢ່າງ: ຖ້າສົມທຽບ 66 ເມືອງເປົ້າໝາຍຂອງແຜນງານ BEQUAL 
ກັບຕົວເລກສະເລ່ຍທົ່ວປະເທດແລ້ວ ແມ່ນ ແຕກຕ່າງກັນຫາຍ (ໃນດ້ານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບົດສຶກສານີ້):3  
– ອັດຕາສ່ວນນັກຮຽນຕໍ່ຄູ: >57 (BEQUAL) ເມື່ອທຽບກັບ <30 (ຕົວເລກສະເລ່ຍທົ່ວປະເທດ). 

 ການເຂົ້າເຖິງການບ ລິການຍັງຕ້ອງໄດ້ມີການປັບປຸງສ າລັບຄົນທຸກໃນຊົນນະບົດ: ປະມານ 30% ຂອງບ້ານ ໃນ
ເຂດຊົນນະບົດ, ປະຊາຊົນຕ້ອງໄດ້ຍ່າງຢ່າງໜ້ອຍສອງຊົ່ວໂມງກວ່າຈະຮອດສຸກສາລາທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດ, ແລະພຽງ 
ແຕ່ 69% ຂອງຄົນທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດ 40% ທີ່ມີຫົນທາງທີ່ໃຊ້ໄດ້ໃນທຸກລະດູການຕະຫອດປີ. ເຜົ່າອື່ນໆມັກຈະ 
ທຸຸກຍາກກວ່າເຜົ່າລາວ-ໄຕ ຫາຍ, ທັງທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ສົມທຽບເບິ່ງດ້ານຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະການສຶກສາເທື່ອ. 

 ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ່ 8 (NSEDP 2016-2020) ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີວິທີການແກ້ໄຂ 
ທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງໃສ່ການຍົກລະດັບສະຫວັດດີການຂອງກຸ່ມຄົນທຸກຍາກທີ່ສຸດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນກຸ່ມຊົນ 
ເຜົ່າ. ການລົງທຶນທີ່ໄດ້ຖືກສະເໜີໄວ້ກວມເອົາ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານການສຶກສາ, ເສັ້ນທາງເຂດຊົນນະບົດ, 
ແລະການປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງນໍ້າສະອາດ. 

 ແຫລ່ງທຶນທີ່ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ມີເພື່ອຈະລົງທຶນໃສ່ການພັດທະນາ ແມ່ນມີຈ າກັດ ແລະມີທ່າອຽງຈະ
ຈ າກັດເຂົ້າອີກຈາກນີ້ເຖິງປີ 2020. ງົບປະມານໂດຍລວມຂອງລັດຖະບານລາວ ແມ່ນມີການ ຂາດດຸນ, ໂດຍ
ປະຈຸບັນມີໜີ້ທັງໝົດປະມານ 67% ຂອງລວມຍອດຜະລິຕະພັນພາຍໃນ (ປະມານ 7.7 ຕື້ ດ ລາສະຫະລັດ). 
ລາຍຈ່າຍພາກລັດ, ນັບທັງການຊ າລະໜີ້, ຄາດວ່າຈະເກີນ 30% ຂອງລວມຍອດ ຜະລິຕະພັນພາຍໃນ ໃນ
ຊ່ວງ 2016-2020 ໃນຂະນະທີ່ລາຍຮັບຄາດວ່າຈະຍັງຄົງຕໍ່າກວ່າ 25% ຂອງລວມ ຍອດຜະລິຕະພັນພາຍໃນ 
ໃນຊ່ວງເວລາດຽວກັນ.4  ການຄາດຄະເນຈາກນີ້ເຖິງປີ 2020 ເຫັນວ່າລາຍຈ່າຍ ພາກລັດສ່ວນຫາຍຈະຖືກ
ກ ານົດໃສ່ງົບປະມານເງິນເດືອນ (~36%), ງົບປະມານການລົງທຶນ (~32%), ແລະ ການຊ າລະໜີ້ (~20%) – 
ເຊິ່ງຈະເຫືອແຕ່ຈ ານວນໜ້ອຍ (~12%) ສ າລັບລາຍຈ່າຍປົກກະຕິທີ່ບໍ່ແມ່ນ ເງິນເດືອນ  ເພື່ອຊ່ວຍໃນ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະບ າລຸງຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມດ້ານການສອນທີ່ມີ ປະສິທິຜົນ ໃນໂຮງຮຽນປະຖົມ.5 

  

                                                

 

2 World Bank (2015) Systematic Country Diagnostic.  World Bank Country Office, Vientiane, Lao PDR. 
3 BEQUAL (2015) Cohort 1 comparative indicator baseline from EMIS.  BEQUAL Project Team, Vientiane, Lao PDR. 
4 World Bank (2016) Laos Economic Monitor.  World Bank, Vientiane, Lao PDR. 
5 IMF (2015) Article IV Consultations Report.  International Monetary Fund, Vientiane, Lao PDR 
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1.2 ສະພາບລວມດາ້ນນະໂຍບາຍການສກຶສາ 

ຍຸທະສາດການສຶກສາເພື່ອທຸກຄົນຂອງກະຊວງສຶກສາ ໄດ້ວາງທິດຊີ້ນ າເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍພາຍໃນກ ານົດເວລາ 
ທີ່ວາງໄວ.້ ເລີ່ມຈາກສະຫັດສະວັດໃໝ່, ວິໄສທັດຍຸດທະສາດການສຶກສາແຕ່ປີ 2000-2020 ໄດ້ສຸມໃສ່ການ 
ຂະຫຍາຍການສຶກສາພາກບັງຄັບຂັ້ນປະຖົມໃຫ້ໄດ້ທົ່ວປະເທດ, ແນໃສ່ລົບລ້າງການກືກໜັງສື. ວິໄສທັດ ຍຸທະ
ສາດອັນນີ້ ມີຈຸດປະສົງອັນໜຶ່ງ ຄືການຂະຫຍາຍຕົວເລກໂຮງຮຽນ (ໂດຍຫັນໂຮງຮຽນມູນ ໃຫ້ເປັນໂຮງຮຽນ 
ສົມບູນ) ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫີກ, ການປັບປຸງຄຸນະພາບຄູໃນທຸກລະດັບໂດຍການກໍ່ສ້າງ ແລະ 
ບ າລຸງຄູ ແລະການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແຜນປະຕິບັດງານ. 

ແລ້ວໃນປີ 2015, ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ການສຶກສາເພື່ອທຸກຄົນ 2003-2015 ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອວາງ 
ບູລິມະສິດຕໍ່ການຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາລະດັບປະຖົມສົມບູນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນ 47 ຕົວເມືອງ 
ທຸກຍາກທີ່ສຸດ, ສົ່ງເສີມການສອນຫ້ອງຄວບ, ປຸກລະດົມການເຂົ້າຮຽນຕາມເກນອາຍຸ ແລະໃຫ້ເດັກຍິງ ແລະ
ຊົນເຜົ່າໄດ້ເຂົ້າຮຽນຫາຍຂຶ້ນ, ແລະໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມພິເສດແກ່ຄູໃນເຂດຊົນເຜົ່າ ແລະຫ່າງໄກສອກຫີກ. 

ສູດຄິດໄລ່ອັດຕາສ່ວນນັກຮຽນຕໍ່ຄູ ໄດ້ປາກົດອອກມາທ າອິດໃນເອກະສານຂອບການພັດທະນາຂະແໜງການ 
ສຶກສາ 2009-2015, ເຊິ່ງເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງພາກລັດໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍການສຶກສາເພື່ອ 
ທຸກຄົນ ພ້ອມກັບການສຸມໃສ່ການພັດທະນາຄູ, ການຝຶກອົບຮົມ, ການຊັບຊ້ອນ, ສິ່ງຈູງໃຈ ແລະຄວາມ 
ຮັບຜິດຊອບດ້ານສັງຄົມ. ຕໍ່ມາ, ດ າລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍກ່ຽວກັບການສຶກສາ (2010) ໄດ້ 
ຖືກສ້າງຂຶ້ນ ເພື່ອກ ານົດການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານພາກບັງຄັບ, ແລະການຮຽນພາສາຕ່າງປະເທດໃນຂັ້ນປະຖົມ. 

ສ າລັບຂໍ້ແນະນ າສະເພາະກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານຄູ, ດ າລັດວ່າດ້ວຍຄູ (2012) (ຫືເອີ້ນກັນພາຍໃນວ່າ 
ດ າລັດ 177) ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອກ ານົດຫັກການໃນການບັນຈຸຄູ ໃຫ້ຮັບບັນດິດທີ່ມີ ຫືບໍ່ມິວຸທິການສອນ ຖ້າຫາກ 
ຜ່ານມາດຖານ, ເງື່ອນໄຂ, ແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງກະຊວງສຶກສາ. ມາດຕາ 11 ແມ່ນໄປຕາມທິດຂອງຂອບ 
ພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ໂດຍໃຊ້ສູດຄິດໄລ່ອັດຕາສ່ວນນັກຮຽນຕໍ່ຄູເປັນ 34 ສ າລັບໂຮງຮຽນປະຖົມ. 
ດ າລັດນີ້ຍັງໄດ້ກ ານົດມາດຖານກ່ຽວກັບຄູຝຶກສອນ ຄືຜູ່ທີ່ໄດ້ຮຽນຄູ ແມ່ນບໍ່ຈ າເປັນຕ້ອງຜ່ານການຝຶກງານ, ສ່ວນ 
ຜູ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮຽນຄູ ຕ້ອງໄດ້ຝຶກສອນ 9 ເດືອນ, ແລະຈະຖືກປະເມີນ ແລ້ວຈິ່ງໄດ້ຮັບການບັນຈຸເປັນຄູ. ແຕ່ດ າລັດນີ້ ບໍ່ 
ໄດ້ກ ານົດລະບົບສິ່ງຈູງໃຈພິເສດໃຫ້ແກ່ຄູ ຄືດັ່ງທີ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນຂອບພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ (ເຊິ່ງໄດ້ 
ກ ານົດໄວ້ຫາຍຢ່າງ), ນອກຈາກຫ່ວງ 25% ທີ່ເພີ່ມໃສ່ເງິນເດືອນພື້ນຖານ, ແຕ່ບໍ່ມີຂໍ້ພິຈາລະນາພິເສດດ້ານການ 
ພັກປະຈ າປີ. 

ນິຕິກ າກ່ຽວກັບຄູ ສະບັບລ່າສຸດ ແມ່ນຄູ່ມີແນະນ າກ່ຽວກັບການສ້າງແຜນການບັນຈຸ ແລະນ າໃຊ້ຄູປະຈ າປີ 
(2014)  (ຫືເອີ້ນກັນພາຍໃນວ່າ ຄູ່ມື 0047), ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກກະຊວງໃນປີ 2015. ຄູ່ມືແນະນ ານິີີ້ 
ຮັບຮູ້ປັນຫາ ແລະສິ່ງທ້າທາຍໃນດ້ານການບັນຈຸ ແລະນ າໃຊ້ຄູ, ວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍັງບໍ່ທັນເໝາະສົມກັບ 
ຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງໃນທົ່ວປະເທດ, ວ່າສະຖາບັນສ້າງຄູຍັງບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ 
ຂອງໂຮງຮຽນ, ແລະຍັງຂາດລະບົບການຕິດຕາມນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບໄປແລ້ວ. ຄູ່ມືແນະນ າສະບັບນີ້ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ 
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ເຫັນວ່າ ການບັນຈຸ ແລະນ າໃຊ້ຄູໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫີກ ຍັງມີຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະທ້າທາຍ ເຖິງວ່າຈະມີສິ່ງຈູງໃຈ 
ຈາກລັດຖະບານກໍ່ຕາມ. 

1.3 ການສກຶສາກຽ່ວກັບການແຈກຢາຍຄໃູນໄລຍະຜາ່ນມາ 

ໃນປີ 2015, ສູນວິໄຈການສຶກສາ ແລະກິລາ ໄດ້ເຮັດບົດສຶກສາກ່ຽວກັບຄວາມບໍ່ດຸ່ນດ່ຽງດ້ານການແຈກຢາຍ ຄູ 
ໃນລະດັບອະນຸບານ, ປະຖົມ, ແລະມັດທະຍົມ. ຈຸດປະສົງຂອງບົດສຶກສານີ້ແມ່ນເພື່ອ: 

1. ສຶກສາກ່ຽວກັບສະພາບ ແລະສາເຫດຂອງການແຈກຢາຍຄູທີ່ບໍ່ພຽງພ  ໃນລະດັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ 
ແລະສາມັນສຶກສາ 

2. ເປັນແຫ່ງຂໍ້ມູນໃຫ້ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການບັນຈຸຄູ ແລະການກະກຽມສ າລັບການ 
ສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະສາມັນສຶກສາ 

3. ລະບຸວິທີແກ້ໄຂ ແລະມາຕະການທີ່ເໝາະສົມ ຕໍ່ກັບການແຈກຢາຍຄູທີ່ບໍ່ພຽງພ  ໃນລະດັບການສຶກສາກ່ອນ 
ໄວຮຽນ ແລະສາມັນສຶກສາ.  

ສະເພາະດ້ານການສຶກສາຂັ້ນປະຖົມ, ສູນວິໄຈການສຶກສາ ໄດ້ພົບວ່າ: 
 ລະຫວ່າງປີ 2008 ແລະ 2014, ຕົວເລກໂຮງຮຽນປະຖົມລັດໃນທົ່ວປະເທດໄດ້ຫຼຸດລົງ, ຊຶ່ງກົງກັນຂ້າມ ກັບ
ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ; ເຊັ່ນດຽວກັນກັບອັດຕາສ່ວນນັກຮຽນຕໍ່ຄູ ແລະຕໍ່ຫ້ອງ. ສາເຫດຫັກຂອງ 
ສະພາບເຫົ່ານີ້ແມ່ນຍ້ອນອັດຕາການເກີດຫຼຸດລົງ, ແລະການທີ່ພໍ່ແມ່ນັກຮຽນມັກໂຮງຮຽນເອກະຊົນຫາຍກວ່າ. 

 ດ າລັດ 177 ກ ານົດອັດຕາສ່ວນນັກຮຽນຕໍ່ຄູສູງສຸດທີ່ 34 ຄົນ. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າລະບົບໃນປະຈຸບັນທີ່ມີຄູ 
2,708 ຄົນແມ່ນເກີນຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານທິສະດີ. ແຕ່ໃນຕົວຈິງ ຫາຍໂຮງຮຽນຍັງມີຄູບໍ່ພຽງພ . ອັດຕາ
ສ່ວນນັກຮຽນຕໍ່ຄູ ຄວນປັບປ່ຽນໄດ້ ເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຂະໜາດຂອງຫ້ອງຮຽນ, ເຊັ່ນ ໃນບ້ານ
ນ້ອຍ ອາດມີເດັກຫາຍພ  ຈົນຕ້ອງໃຊ້ຄູຫາຍຄົນສອນຫ້ອງຄວບ, ແຕ່ຖ້າຄິດໄລ່ອັດຕາສ່ວນນັກຮຽນຕໍ່ຄູ ອາດ
ສະແດງຕົວເລກຫຼຸດມາດຖານ 34. 

 ການວາງແຜນຄວາມຕ້ອງການຄູໃນຂັ້ນໂຮງຮຽນ ຍັງເປັນຂະບວນການແບບງ່າຍໆ ໂດຍບໍ່ໄດ້ນ າໃຊ້ການ ຄາດ
ຄະເນຢ່າງລະບົບ ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນດ າລັດ 177, ຫືຄູ່ມື 0047. ສ່ວນໜຶ່ງແມ່ນຍ້ອນສູດຄິດໄລ່ໃນ ດ າລັດ 
ຍັງບໍ່ໄດ້ສະທ້ອນເຖິງຄວາມຕ້ອງການຄູຕົວຈິງໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ. 

 ການວາງແຜນຄວາມຕ້ອງການ, ການຝຶກອົບຮົມ, ແລະການຊັບຊ້ອນຄູ ຍັງບໍ່ທັນຄົງທີ່ ຍ້ອນວ່າແຜນຄວາມ 
ຕ້ອງການຄູຍັງບໍ່ຈະແຈ້ງ, ແຜນຝຶກອົບຮົມຄູຍັງບໍ່ສອດຄ່ອງກັບແຜນຄວາມຕ້ອງການ, ແລະການແບ່ງຕົວເລກ 
ລັດຖະກອນ ຍັງມີຈ າກັດ. 

 ໂຮງຮຽນທີ່ມີຄູເຫືອ ແມ່ນໂຮງຮຽນໃນຕົວເມືອງ, ໃນຂະນະທີ່ໂຮງຮຽນໃນຊົນນະບົດ ຊໍ້າພັດບໍ່ພ . 
 ການໃຊ້ຄູ່ມື 0047, ບົດສຶກສານີ້ໄດ້ສຸ່ມຕົວຢ່າງໂຮງຮຽນປະຖົມ 129 ແຫ່ງ (125 ສົມບູນ ແລະ 4 ມູນ) ແລະ 
ພົບວ່າ 57 ໂຮງຮຽນ ຂາດຄູ, 37 ໂຮງຮຽນ ຄູເຫືອ, ແລະ 35 ໂຮງຮຽນ ຄູພ ດີ. 

 ການບັນຈຸ ຫືຊັບຊ້ອນຄູ ຍັງເປັນບັນຫາທ້າທາຍ ເພາະການຍົກຍ້າຍໄປປະຈ າການ ໝາຍເຖິງການຍົກຍ້າຍ 
ຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະຄອບຄົວ ເຊິ່ງເປັນການຕັດສິນໃຈອັນໃຫຍ່. 
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ບົດສຶກສານີ້ ເສີມໃຫ້ກັບຜົນການປະເມີນເຄິ່ງໄລຍະ ປີ 2013 ຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ  (2011-
2015), ມາດຖານຄຸນະພາບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ, ແລະທົບທວນວິເຄາະການແຈກຢາຍຄູໃນໂຮງຮຽນປະຖົມໃນ 
ສປປ ລາວ ປີ 2015. 

1.4 ຈດຸປະສງົ 

ທິດສະດີໂຄງການທີ່ເປັນພື້ນຖານໃຫ້ກັບແຜນງານ BEQUAL ແມ່ນສົມມຸດຖານທີ່ບົດສຶກສານີ້ໄດ້ທ າການ 
ຄົ້ນຄວ້າ: 

 ລະບົບການຈັດຕັ້ງອົງກອນໃນດ້ານການບັນຈຸ, ຊັບຊ້ອນ, ແລະແຈກຢາຍຄູໃຫ້ໂຮງຮຽນ ສະໜອງສະພາບແວດ
ລ້ອມ ແລະແຮງຜັກດັນທີ່ນ າມາເຊິ່ງຄຸນະພາບການເຮັດວຽກທີ່ດີຂອງຄູ. 

 ຈຸດປະສົງລວມຂອງບົດສຶກສານີ້ແມ່ນເພື່ອສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ຈະຊ່ວຍໃນການຕັດສິນໃຈດ້ານຍຸທະສາດ ແລະ
ການ ບ ລິຫານ ຂອງຄະນະຊີ້ນ າແຜນງານ BEQUAL, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະການຄ້າຂອງອ ສເຕຣ
ເລຍ ແລະ ທີມງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ BEQUAL. 

ບົດສຶກສານີ້ ແນໃສ່ເສີມໃຫ້ກັບບົດສຶກສາຂອງສູນວິໄຈການສຶກສາ ປີ 20156, ການປະເມີນຜົນເຄິ່ງໄລຍະ ປີ 
2013 ຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ  (2011-2015), ມາດຖານຄຸນະພາບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ, 
ແລະການທົບທວນວິເຄາະການແຈກຢາຍຄູໃນໂຮງຮຽນປະຖົມໃນ ສປປ ລາວ ປີ 2015. ການວິເຄາະຂອງ ພວກ
ເຮົາ ເສີມໃຫ້ກັບບົດ ແລະຜົນການສຶກສາເຫົ່ານີ້.  ບົດສຶກສາຂອງພວກເຮົາ ມີເປົ້າໝາຍເພື່ອລະບຸ: 

 ວິທີການບັນຈຸ ແລະຊັບຊ້ອນຄູທີ່ມີປະສິທິພາບ ແລະປະສິທິຜົນ 
 ສູດຄິດໄລ່ຄວາມຕ້ອງການຄູທີ່ມີປະສິທິຜົນ ແລະຖືກຕ້ອງ 
 ສາເຫດຂອງການສືບຕໍ່ບັນຈຸຄູອາສາ ແລະສິ່ງຈູງໃຈສ າລັບຄູອາສາ. 

ເພື່ອຕອບຄ າຖາມເຫົ່ານີ້, ພວກເຮົາໄດ້ຊອກຮູ້ທັດສະນະຂອງພະນັກງານຂະແໜງສຶກສາວ່າພວກເພິ່ນບ ລິຫານ 
ການບັນຈຸ ແລະຊັບຊ້ອນຄູ ແນວໃດ. 

ຈຸດສຸມຂອງບົດສຶກສານີ້ ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍການປຶກສາຫາລືໃກ້ຊິດກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກິລາ ແລະ 
ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດເປັນພິເສດຈາກທ່ານລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກິລາ. ບົດສຶກສານີ້ ໄດ້ຖືກ 
ວາງໃຫ້ເສີມກັບອີກ 2 ບົດ ທີ່ດ າເນີນໄປພ້ອມໆກັນ ໂດຍສູນຮຽນຮູ້ດ້ານການພັດທະນາ ລາວ-ອ ສ໌ເຕຣເລຍ ແລະ 
ໄດ້ຮັບການຊີ້ນ າຈາກພະນັກງານລະດັບສູງຂອງ ຄະນະນ າຈາກກະຊວງສຶກສາ ເຊິ່ງມາຈາກ ກົມອະນຸບານ ແລະ
ປະຖົມສຶກສາ ແລະກົມສ້າງຄູ. ບົດສຶກສານີ້ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໃນການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ ໂດຍກົມ
                                                

 

6 ສູນຄົ້ນຄວ້າການສຶກສາ  (2015) Research report on excess and insufficient teachers at the early childhood education and general education 
levels in Lao PDR.  Education and Sports Research Centre, Vientiane, Lao PDR. See: www.moe.gov.la/ສູນຄົ້ນຄວ້າການສຶກສາ -
dp/index.php/analysis-reports/education-research  

http://www.moe.gov.la/esrc-dp/index.php/analysis-reports/education-research
http://www.moe.gov.la/esrc-dp/index.php/analysis-reports/education-research
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ແຜນການ ແລະສູນວິໄຈການສຶກສາ ຂອງກະຊວງສຶກສາ ໂດຍໄດ້ຈັດໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການ ເຂົ້າຮ່ວມໃນ
ຂະບວນການເກັບກ າຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ. 

1.5 ຂໍ້ຈ າກດັ ແລະການພຈິາລະນາດາ້ນຈນັຍາບນັ 

ເວລາທີ່ຈ າກັດແມ່ນອຸປະສັກອັນຕົ້ນຕ ໃນການດ າເນີນການສຶກສາເທື່ອນີ້ ເຊິ່ງມີເວລາຢູ່ພາກສະໜາມພຽງ 20 ວັນ 
ໃນ 4 ແຂວງ, 9 ຕົວເມືອງ ແລະ 43 ໂຮງຮຽນ ລວມທັງການເດີນທາງ, ການພົບປະກັບພະແນກສຶກສາແຂວງ 
ແລະຫ້ອງການສຶກສາເມືອງ, ການດ າເນີນການສ າພາດເຄິ່ງໂຄງຮ່າງ ແລະສ າພາດຜູ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນຫັກ. ເລື່ອງເວລາ 
ຍັງເປັນອຸປະສັກອີກດ້ານໜຶ່ງ ຍ້ອນການສຶກສາ ໄດ້ດ າເນີນໃນຊ່ວງການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາ  ທັງຂັ້ນແຂວງ 
ແລະສູນກາງ ຊຶ່ງພາໃຫ້ພະນັກງານນັບແຕ່ຂັ້ນສູນກາງ ຈົນເຖິງຂັ້ນບ້ານ ບໍ່ຫວ່າງທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມການສ າພາດ. 

ຍ້ອນເວລາ ແລະງົບປະມານໃນການເຮັດບົດສຶກສານີ້, ພວກເຮົາຈິ່ງບໍ່ໄດ້ຄາດໝາຍໃຫ້ຜົນອອກມາກວມລວມໄດ້ 
ຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາພະຍາຍາມທີ່ຈະກວມເອົາເຂດພູມສາດທີ່ກວ້າງ, ແຕ່ຍ້ອນກຸ່ມຕົວຢ່າງທີ່ 
ນ້ອຍ ບົດສຶກສານີ້ ຈິ່ງບໍ່ມີຜົນທາງດ້ານສະຖິຕິ ເພື່ອເປັນຕົວແທນໃຫ້ກັບປະຊາກອນໃນທົ່ວປະເທດ. ຄຸນຄ່າຂອງ 
ບົດສຶກສານີ້ ແມ່ນຢູ່ທີ່ການບັນທຶກຜົນການວິເຄາະບາງອັນຈາກຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ໃນດ້ານການບັນຈຸ ແລະຊັບຊ້ອນຄູ, 
ແລະຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງບົດສຶກສານີ້ ແມ່ນເພື່ອເສີມໃຫ້ກັບບົດສຶກສາອື່ນໆທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອນ າໃຊ້ເປັນຂໍ້ມູນຊ່ວຍ 
ໃນການຕັດສິນໃຈຂັ້ນນະໂຍບາຍຂອງກະຊວງສຶກສາ. 

ເພື່ອຫີກລ່ຽງການໄດ້ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ໜ້າເຊື່ອຖື, ພວກເຮົາໄດ້ຂ ບັນທຶກຊື່ ແລະຕ າແໜ່ງຂອງຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມສ າພາດນ າ 
ພວກເຮົາ ເພື່ອບັນທຶກໄວ້ໃນຂັ້ນຕອນການສຶກສາ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍທີ່ 2). ສິ່ງນີ້ ມີຜົນຕໍ່ຄວາມເປີດເຜີຍ 
ແລະຄວາມເປັນຈິງຂອງຂໍ້ມູນ ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບ. 

1.6 ແຈງ້ການຮບັຜດິຊອບ 

ທັດສະນະ, ແນວຄິດ ແລະການຕີຄວາມໝາຍ ທີ່ສະແດງອອກໃນບົດສຶກສາສະບັບນີ້ ແມ່ນຜົນງານຂອງຜູ່ຂຽນ 
ແລະຜູ່ປະກອບສ່ວນໃນການສຶກສາເທົ່ານັ້ນ. ເນື້ອໃນຂອງເອກະສານສະບັບນີ້ ບໍ່ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ທັດສະນະ 
ທີ່ເປັນທາງການ ຫືບໍ່ເປັນທາງການ ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະການຄ້າຂອງອ ສ໌ເຕຣເລຍ, ລັດຖະບານ 
ສປປ ລາວ ຫືພະນັກງານຂອງພວກເພິ່ນ. 
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 ວິທີການ ແລະຂັ້ນຕອນ 2.

2.1 ການເກບັກ າ ແລະວໄິຈຂໍ້ມນູ 

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈໄດ້ວ່າ ຄູຖືກບັນຈຸ ແລະຊັບຊ້ອນແນວໃດ, ແລະການນ າໃຊ້ລະບຽບການຊ່ວຍແກ້ໄຂປັນຫາ ຄູ
ເຫືອ-ບໍ່ພ  ໄດ້ບໍ່, ພວກເຮົາໄດ້ເກັບກ າຂໍ້ມູນຈາກ 2 ແຫ່ງຂໍ້ມູນຫັກຄື: 

 ການສຶກສາເອກະສານນະໂຍບາຍ ແລະບົດຄົ້ນຄວ້າ (ສະຫຼຸບໄວ້ຢູ່ໃນຫົວບົດຂ້າງເທິງ) 
 ການສ າພາດເຄິ່ງໂຄງຮ່າງ ກັບໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

ໃນການສ າພາດເຄິ່ງໂຄງຮ່າງ, ພະນັກງານການເງິນ, ສະຖິຕິ ແລະແຜນການ, ອະນຸບານ-ປະຖົມ, ຈັດຕັ້ງ ແລະ 
ພະນັກງານ, ແລະພັດທະນາຄູ ຈາກພະແນກສຶກສາ ແລະ ກິລາແຂວງ ແລະຫ້ອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ເມືອງ, 
ລວມເຖິງຄະນະ ບ ລິຫານໂຮງຮຽນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສຶກສາຄັ້ງນີ້. ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຈາກການສ າພາດແມ່ນຈະສະເ
ໜີຢູ່ພາກທີ 3. 

ເມືອງເປົ້າໝາຍຂອງແຜນງານ BEQUAL ໄລຍະທີ່ 1 ທີ່ມີການຂາດສົມດຸນດ້ານການສະໜອງຄູ ໄດ້ຖືກ ເຈາະ
ຈົງໃຫ້ເປັນກຸ່ມຕົວຢ່າງ. ຍ້ອນເວລາ ແລະງົບປະມານທີ່ຈ າກັດ, ກຸ່ມຕົວຢ່າງຈິ່ງກວມເອົາໄດ້ແຕ່ 4 ແຂວງ ເທົ່ານັ້ນ 
(ຕາຕະລາງ 1). ຫ້ອງການສຶກສາເມືອງ  ເປັນຜູ່ເລືອກໂຮງຮຽນເຂົ້າຮ່ວມການສຶກສາ, ເມືອງລະ 6 ໂຮງຮຽນ.  

ຂໍ້ມູນຈາກການສ າພາດ ໄດ້ຖືກບັນທຶກໄວ້ຢູ່ໃນຕາຕະລາງ ທີ່ສ້າງຂຶ້ນສ າລັບການສຶກສານີ້ໂດຍສະເພາະ  
(ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍທີ 3). ການສ າພາດແຕ່ລະຄັ້ງ ໄດ້ຖືກບັນທຶກແຍກກັນ  ແລ້ວຈິ່ງດ າເນີນການສົມທຽບ 
ພາຍຫັງການເກັບຂໍ້ມູນພາກສ າເລັດແລ້ວ. 

ວິທີການຫັກໃນການວິເຄາະ ແມ່ນການຈັບຄວາມຖີ່ຂອງຄ າຕອບ. ການວິເຄາະດ້ານສະຖິຕິ ສ າລັບກຸ່ມຕົວຢ່າງທີ່ 
ນ້ອຍຂະໜາດນີ້ ເຫັນວ່າບໍ່ເປັນປະໂຫຍດ. ຫົວໜ້າທີມສຶກສາ ຮັບປະກັນຄຸນະພາບຂອງຂໍ້ມູນກ່ອນການວິເຄາະ 
ແລະໄດ້ກວດກາຄວາມລະອຽດຖືກຕ້ອງ ແລະການນ າໃຊ້ຂໍ້ມູນໃນເວລາການປຸງແຕ່ງບົດວິພາກ. 
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ຕາຕະລາງ 1 : ແຂວງ, ເມືອງ, ແລະໂຮງຮຽນກຸ່ມຕວົຢ່າງ 
ແຂວງ ເມອືງ ໂຮງຮຽນ 

 

ຜົ້ງສາລີ* 
ຜົ້ງສາລີ 6 

ໃໝ່* 0 

ຄ າມ່ວນ* 
ຍົມມະລາດ 6 

ນາກາຍ 6 

ສະຫວັນນະ
ເຂດ* 

ອຸທຸມພອນ* 1 

ຊົນບູລີ 6 

ພີນ 6 

ສາລະວັນ 
ເລົ່າງາມ 6 

ຕຸ້ມລານ  6 
*ແຂວງ ແລະເມືອງດຽວກັນກັບທີ່ເປັນກຸ່ມຕົວຢ່າງຂອງບົດສຶກສາຂອງສູນວິໄຈການສຶກສາ ປີ 2015 

 

 ຜົນການສຶກສາ 3.

ຜົນການສຶກສາຂອງພວກເຮົາ ມີທັງຮັບຮອງ ແລະ ຂັດແຍ່ງກັບເນື້ອໃນຂອງບົດສຶກສາຂອງສູນວິໄຈການສຶກສາ 
ປີ 2015 ກ່ຽວກັບການຂາດສົມດຸນດ້ານການແຈກຢາຍຄູ. ໃນພາກນີ້ ຈະອະທິບາຍກ່ຽວກັບປະເດັນທີ່ບໍ່ໄດ້ກວມ
ເອົາ ໃນບົດສຶກສາຂອງສູນວິໄຈການສຶກສາໃນດ້ານລະບົບອົງການຈັດຕັ້ງສ າລັບການແຈກຢາຍຄູ, ແລະບາງ
ສາເຫດ ພື້ນຖານຂອງປັນຫາການຈັດແບ່ງ  ແລະຊັບຊ້ອນຄູ. ລະບົບການຈັດຕັ້ງສ າລັບການວາງແຜນ ແລະບັນຈຸ
ຄູ, ຕາມ ນິຕິກ າ, ແມ່ນໄດ້ສະຫຼຸບໄວ້ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍທີ 1. 

3.1 ລະບບົການຈດັຕັ້ງ (ຕາມການສງັເກດຕວົຈງິ) 

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບລະບົບການຈັດຕັ້ງສ າລັບການບັນຈຸ, ຈັດແບ່ງ, ແລະຊັບຊ້ອນຄູ, ພວກເຮົາໄດ້ສ າພາດ 
ພະນັກງານສຶກສາທັງສາມຂັ້ນ: ໂຮງຮຽນ, ຫ້ອງການສຶກສາເມືອງ, ແລະພະແນກສຶກສາແຂວງ. 

3.1.1 ການຄດິໄລຄ່ວາມຕອ້ງການຄູ 

ໃນຂັ້ນໂຮງຮຽນ, ຜົນການສຶກສາຂອງພວກເຮົາ ຮັບຮອງຜົນການສຶກສາຂອງສູນວິໄຈການສຶກສາວ່າ ຄວາມ 
ຕ້ອງການຄູ ແມ່ນຄິດໄລ່ຈາກກະແສນັກຮຽນສ າລັບສົກຮຽນຕໍ່ໄປ, ຈ ານວນຄູທີ່ຈະເຖິງອາຍຸກະສຽນ, ແລະ ຄ າ
ຮ້ອງຂ ຍົກຍ້າຍຈາກຄູ. ຄວາມຕ້ອງການຄູ ໂດຍທົ່ວໄປ ຍັງອີງໃສ່ຈ ານວນຫ້ອງຮຽນຕົວຈິງຂອງແຕ່ລະ ໂຮງຮຽນ. 



 

ການບັນຈຸ ແລະຊັບຊ້ອນຄູ ໃນ ສປປ ລາວ: ເຫດຜົນຕ ໍ່ ສ ໍ່ ງທ ໍ່ ຍັງທ້າທາຍ ໃນປະຈຸບັນ 

Page 9 

ອີງຕາມຄ າເຫັນຂອງໂຮງຮຽນຢູ່ແຂວງຄ າມ່ວນ, ການເຮັດແນວນີ້ແມ່ນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຈ ານວນຄູທີ່ຕ້ອງ ສອນຫ້ອງ
ຄວບ. 

ໃນຂັ້ນສຶກສາເມືອງ, ການປະຕິບັດຕົວຈິງ ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນເລັກໜ້ອຍໃນແຕ່ລະເມືອງ (ຕາຕະລາງ 2). 
ພະນັກງານສຶກສາເມືອງທີ່ໄດ້ຖືກສ າພາດສ່ວນຫາຍກ່າວວ່າ ດ າລັດ 177 ບໍ່ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຄູ ຕົວ
ຈິງໃນຂັ້ນໂຮງຮຽນ. ຖ້າປະຕິບັດຕາມສູດໃນດ າລັດ 177 ຈະພາໃຫ້ຂັດກັບສະພາຍຕົວຈິງ ແລະພາໃຫ້ເກີດ ການ
ຂາດຄູຮຸນແຮງ. ສະນັ້ນ, ສຶກສາເມືອງ ຈິ່ງໃຊ້ຕົວເລກຕາມການສະເໜີຈາກໂຮງຮຽນ ດັ່ງທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຂ້າງ ເທິງ. 

ຕາຕະລາງ 2 : ການຄິດໄລຄ່ວາມຕ້ອງການຄຢູູ່ຂັ້ນເມືອງ 

ສຶກສາແຂວງ ສຶກສາເມືອງ ວິທກີານຄິດໄລຄ່ວາມຕ້ອງການຄ ູ

ຜົ້ງສາລີ ຜົ້ງສາລີ ສຶກສາເມືອງ ຮູ້ກ່ຽວກັບດ າລັດ 177, ແຕ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການຝຶກການນ າໃຊ້, ຈິ່ງບໍ່ໄດ້ນ າໃຊ້ໃນ 
ການຄິດໄລ່ຄວາມຕ້ອງການຄູ. 
ສຶກສາເມືອງ ຍັງບໍ່ເຄີຍເຫັນຄູ່ມື 0047. 

ໃໝ່ ຄືກັບຜົ້ງສາລີ 

ຄ າມ່ວນ ນາກາຍ ຄືກັບຜົ້ງສາລີ 

ຍົມມະລາດ ສຶກສາເມືອງ ຮູ້ກ່ຽວກັບດ າລັດ 177, ແຕ່ຍັງບໍ່ໄດ້ນ າໃຊ້ ເພາະບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການ 
ຕົວຈິງຂອງໂຮງຮຽນ. 
ສຶກສາເມືອງ ຍັງບໍ່ເຄີຍເຫັນຄູ່ມື 0047. 

ສະຫວັນນະເຂດ ຊົນບູລີ ສຶກສາເມືອງ ຮູ້ກ່ຽວກັບດ າລັດ 177 ເຊິ່ງສູດຄິດໄລ່ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທາງເມືອງມີຄູເຫືອ ເຊິ່ງ 
ບໍ່ຖືກຕາມຄວາມເປັນຈິງ. 
ສຶກສາເມືອງ ຍັງບໍ່ເຄີຍເຫັນຄູ່ມື 0047. 

ພີນ ສຶກສາເມືອງ ຮູ້ກ່ຽວກັບດ າລັດ 177, ແຕ່ນ າໃຊ້ສະເພາະແຕ່ກັບໂຮງຮຽນທີ່ມີນັກຮຽນຫາຍ. 
ໂຮງຮຽນທີ່ມີຄູໜ້ອຍກວ່າຫ້ອງຮຽນ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ນ າໃຊ້ສູດຄິດໄລ່. 
ສຶກສາເມືອງ ຍັງບໍ່ເຄີຍເຫັນຄູ່ມື 0047. 

ອຸທຸມພອນ ສຶກສາເມືອງ ເຫັນດີກັບການນ າໃຊ້ດ າລັດ 177, ແຕ່ເມື່ອຄິດໄລ່ອັດຕາສ່ວນແລ້ວ ພັດບໍ່ 
ສາມາດຊັບຊ້ອນຄູຄືນໃໝ່ໄດ້. 
ສຶກສາເມືອງ ຍັງບໍ່ເຄີຍເຫັນຄູ່ມື 0047. 

ສາລະວັນ ເລົ່າງາມ ສຶກສາເມືອງ ລາຍງານວ່ານ າໃຊ້ດ າລັດ 177, ແຕ່ໃນຕົວຈິງນ າໃຊ້ສູດທີ່ສຶກສາແຂວງກ ານົດ 
ໃຫ້ ເຊິ່ງໄປຕາມຄູ່ມື 0047. ຕຸ້ມລານ 

 

ໃນຂັ້ນສຶກສາແຂວງ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍທົ່ວໄປ ແມ່ນເປັນຄືຜົນການສຶກສາຂອງສູນວິໄຈການສຶກສາ, ຄື 
ດ າລັດ 177 ບໍ່ໄດ້ຖືກນ າໃຊ້, ຍົກເວັ້ນໃນແຂວງສາລະວັນ ທີ່ໄດ້ເລີ່ມນ າໃຊ້ດ າລັດ 177 ຄວບຄູ່ກັບຄູ່ມື 0047 
ແລະໄດ້ຊີ້ນ າໃຫ້ສຶກສາເມືອງເຮັດເຊັ່ນດຽວກັນ (ຫ້ອງ 1, ແລະຕາຕະລາງ 3). ແຕ່ໃນປະຈຸບັນ ຍັງກ່າວບໍ່ໄດ້ວ່າ 
ປະສິທິຜົນຈະອອກມາເປັນແນວໃດ ເພາະຫາກໍ່ເລີ່ມນ າໃຊ້. 
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ຫ້ອງ 1 : ການນ າໃຊ້ຄ າສັ່ງແນະນ າເລກທີ່ 0047 ປະສົມປະສານກັນຢູ່ແຂວງສາລະວັນ 

ສາລະວັນ  ເປັນແຂວງດຽວໃນກຸ່ມຕົວຢ່າງຂອງບົດສຶກສານີ້ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄູ່ມື 0047. ພວກເພິ່ນໄດ້ພົບວ່າ ຄູ່ມນືີ້ 
ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການສະໜອງຄູ ແລະຊ່ວຍພວກເພິ່ນ ໃນການສະເໜີຂ ຕົວເລກລັດຖະກອນ ໄດ້ຢ່າງລະອຽດ 
ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງໄດ້ດີກວ່າ. ສະນັ້ນ,  ພວກເພິ່ນຈິ່ງບໍ່ນ າໃຊ້ຂໍ້ແນະນ າໃນດ າລັດ 177, ແຕ່ອີງໃສ່ຄູ່ມື 
0047 ເປັນສ່ວນຫາຍໃນການຄິດໄລ່ອັດຕາສ່ວນນັກຮຽນຕໍ່ຄູ. 

ສຶກສາເມືອງ ໃນແຂວງສາລະວັນ ນ າໃຊ້ຕາຕະລາງລະອຽດ (ຕາຕະລາງ 7) ໃນການຕິດຕາມເກັບກ າຕົວເລກຫ້ອງຮຽນ, 
ຈ ານວນນັກຮຽນ, ແລະຄູໃນໂຮງຮຽນ. ເມື່ອໄດ້ຂໍ້ມູນເຫົ່ານີ້ແລ້ວ, ພວກເພິ່ນກໍ່ມາປະຕິບັດຕາມຂໍ້ແນະນ າໃນຄູ່ມື ເພື່ອປ້ອນ 
ຕົວເລກຄູ  ຕາມມາດຖານທີ່ໂຮງຮຽນຄວນມ,ີ ແລ້ວສົມທຽບກັບຈ ານວນຄູທີ່ມີໃນຕົວຈິງ.  ຫັງຈາກນັ້ນ, ພວກເພິ່ນຈະມ ີ
ພື້ນຖານໃນການຂ ຄູເພີ່ມທີ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງທີ່ສຸດ. 

ຈາກຕາຕະລາງ 7, ຜູ່ບ ລິຫານການສຶກສາ ໃນແຂວງສາລະວນັ ຈະສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າມີ 1 ໂຮງຮຽນ (ຄືໂຮງຮຽນນາເຣັກ) ທີ່ 
ມີຄູເຫືອ, 2 ໂຮງຮຽນ (ໂຮງຮຽນວັດກາງ ແລະໝາກນາວໃຫຍ່) ທີ່ຂາດຄູ, ແລະ 3 ໂຮງຮຽນ (ໂຮງຮຽນໜອງສະໂນ, ສາທິດ 
ສ້າງຄູ, ແລະເຊໂປນ) ທີ່ຕ້ອງການຄູເພີ່ມຢ່າງຮີບດ່ວນ ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນຜົນການຮຽນຈະມີບັນຫາ. 

ຂໍ້ມູນຄືແນວນີ້, ພ້ອມກັບຂໍ້ມູນອື່ນ ເຊັ່ນ ທີ່ຕັ້ງຂອງໂຮງຮຽນ (ໄລຍະຫ່າງຈາກຕົວເມືອງ) ແລະຈ ານວນຄູອາສາ,  ຈະຊ່ວຍ 
ໂຮງຮຽນ, ສຶກສາເມືອງ ແລະສຶກສາແຂວງ ໃນການວາງບູລິມະສິດໃຫ້ກັບໂຮງຮຽນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຫາຍກວ່າໝູ່ ກ່ອນ 
ໂຮງຮຽນອື່ນ ໃນເວລາສະເໜີຂ ຕົວເລກລັດຖະກອນ. 

 

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ໜ້າສົນໃຈອັນໜຶ່ງ ແມ່ນຂອງສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເຊິ່ງແຕກຕ່າງ
ຈາກຜົ້ງສາລີ ແລະຄ າມ່ວນ ບ່ອນທີ່ວ່າພວກເພິ່ນນ າໃຊ້ສູດຂອງດ າລັດ 177 ໃນການຄິດໄລ່ຄວາມຕ້ອງການຄູ. 
ແຕ່ເວລາຍື່ນຂ  ຕົວເລກລັດຖະກອນ ກັບກະຊວງ, ສຶກສາແຂວງ  ພັດເອົາຕົວເລກທີ່ສະເໜີມາຈາກສຶກສາເມືອງ 
ແລະໂຮງຮຽນ ໄປຍື່ນ. 

ຕາຕະລາງ 3 : ການຄິດໄລຄ່ວາມຕ້ອງການຄຢູູ່ຂັ້ນແຂວງ 

ສຶກສາແຂວງ ວິທກີານນ າໃຊໃ້ນການຄດິໄລຄ່ວາມຕອ້ງການຄູ 

ຜົ້ງສາລີ ສຶກສາແຂວງ ຮູ້ກ່ຽວກັບດ າລັດ 177, ແຕ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຕົວຈິງ. 

ຄ າມ່ວນ 
ສຶກສາແຂວງ ຮູ້ກ່ຽວກັບດ າລັດ 177, ແຕ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຕົວຈິງ. 
ສຶກສາແຂວງ ຮູ້ກ່ຽວກັບຄູ່ມື 0047, ແຕ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຕັດສິນໃຈເທື່ອວ່າຈະເຜີຍແຜ່ໃຫ້ຂັ້ນເມືອງເມື່ອໃດ. 

ສະຫວັນນະເຂດ 
ສຶກສາແຂວງ ຮູ້ກ່ຽວກັບດ າລັດ 177 ແລະປະຕິບັດຕາມສູດໃນການຄິດໄລ່ຄວາມຕ້ອງການຄູ. ແຕ່ເມື່ອຍື່ນຂ ຕົວ 
ເລກກັບກະຊວງ ພັດໃຊ້ຕົວເລກທີ່ສະເໜີມາຈາກເມືອງ ແລະໂຮງຮຽນ. 
ສຶກສາແຂວງ ຍັງບໍ່ເຄີຍເຫັນຄູ່ມື 0047. 

ສາລະວັນ ສຶກສາແຂວງ ປະສົມປະສານດ າລັດ 177 ກັບຄູ່ມື 0047 ໃນການຄິດໄລ່ຄວາມຕ້ອງການຄູ. ນອກນັ້ນ ຍັງໄດ້ສ້າງ 
ຮູບແບບຖານຂໍ້ມູນເພື່ອໃຫ້ເມືອງ ແລະໂຮງຮຽນປະຕິບັດຕາມອີກດ້ວຍ. 
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3.1.2 ການບນັຈ,ຸ ຈດັແບງ່, ແລະຊບັຊ້ອນຄູ 

ພວກເຮົາພົບວ່າ ການບັນຈຸລັດຖະກອນ ເປັນຂະບວນການແບບປ່ອຍວາງ, ຄືຕອບຮັບໄປຕາມຄວາມຕ້ອງການ 
ວຽກເຮັດງານທ າຂອງຜູ່ສະໝັກ ຫາຍກວ່າທີ່ຈະເປັນຂະບວນການທີ່ຫ້າວຫັນ ເພື່ອຊອກຫາຄູຄຸນະພາບໃຫ້ແກ່ 
ຂະແໜງສຶກສາ (ຕາຕະລາງ 4). ການຄັດເລືອກຜູ່ສະໝັກໃນແຕ່ລະແຂວງແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ, ໂດຍມີສຶກສາ 
ແຂວງຄ າມ່ວນ ເປັນບ່ອນທີ່ເຮັດລະອຽດກວ່າໝູ່ໃນກຸ່ມຕົວຢ່າງຂອງພວກເຮົາ, ໂດຍມີການກວດຢາເສບຕິດເພີ່ມ 
ເຂົ້າໄປໃນລາຍການທີ່ກ ານົດໄວ້ໃນຄູ່ມື 0047. 

ຕາຕະລາງ 4 : ຫາກຫາຍຮບູແບບຂະບວນການບນັຈຄຸູ 

ຂະບວນການບັນຈ ຸ

ຜູ້ສະໝັກຈະຖືກຄັດເລືອກຈາກເອກະສານການສະໝັກດັ່ງທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຄູ່ມື 0047. ຜູ່ທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກຈະໄດ້ຮັບການສະເໜີ ໃຫ້
ເປັນຄູອາສາ, ແລ້ວຖືກສົ່ງໄປໂຮງຮຽນທີ່ຕ້ອງການຄູ (ເນັ້ນນັກແມ່ນໂຮງຮຽນເຂດຫ່າງໄກ). ເມື່ອສຶກສາແຂວງໄດ້ຮັບຕົວເລກ 
ລັດຖະກອນຈາກກະຊວງ ກໍ່ຈະຈັດການສອບເສັງເອົາຄູອາສາເຂົ້າເປັນພະນັກງານລັດຖາວອນ. 

ຈຸດແຕກຕາ່ງ 

ຄ າມ່ວນ ເພີ່ມການກວດສິ່ງເສບຕິດເຂົ້ານ າ 

ສະຫວັນນະເຂດ ບາງຄັ້ງບໍ່ເບິ່ງໃບຄະແນນທີ່ມາພອ້ມໃບປະກາດຈົບຄູຂອງຜູ່ສະໝກັຊໍ້າ, ເພາະຖາ້ຄັດຕາມຄະແນນ ຄືຊມິ ີ
ຈ ານວນຫາຍທີ່ບໍ່ຜາ່ນ (ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວາ່ຈະບໍ່ໄດ້ຄມູາສອນ)  

 

ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຜົນຂອງບົດສຶກສາຂອງສູນວິໄຈການສຶກສາ, ພວກເຮົາໄດ້ພົບວ່າສຶກສາແຂວງແມ່ນຜູ່ຕັດສິນຫັກ 
ໃນການການບັນຈຸ, ຈັດແບ່ງ, ແລະ ຊັບຊ້ອນຄູ, ໂດຍບໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມຈາກສຶກສາເມືອງຫາຍປານໃດ, ນອກເໜືອ 
ຈາກການສະໜອງລາຍຊື່ຂອງຄູອາສາໃນເມືອງຂອງຕົນເທົ່ານັ້ນ  (ຕາຕະລາງ 5).  ກ່ອນຈະເຖິງຂັ້ນຕອນການ 
ຕັດສິນໃຈບັນຈຸຄົນໃສ່ຕົວເລກຈາກກະຊວງ, ສຶກສາແຂວງຈະເບິ່ງຕົວເລກທີ່ສະເໜີມາຈາກສຶກສາເມືອງ ແລະ 
ໂຮງຮຽນ, ຈັດການປະເມີນຄູ (ໂດຍການສອບເສັງ, ສັງເກດການສອນຕົວຈິງ, ສ າພາດ), ແລ້ວຈິ່ງເຊີນສຶກສາ 
ເມືອງ ໄປຟັງການຕັດສິນໃຈ, ເພື່ອຂ ການຮັບຮອງ ຫືຄັດຄ້ານ, ຖ້າມີ. 

ບົດບາດຂອງສຶກສາເມືອງ ແມ່ນການປະຕິບັດຕາມການຕັດສິນໃຈຂອງສຶກສາແຂວງ ໂດຍການແຈ້ງການ ຕັດສິນ
ໃຈນັ້ນ ໃຫ້ຄູຜູ່ກ່ຽວໄດ້ຮັບຊາບ. ກ່ອນຈຸດນັ້ນ ສຶກສາເມືອງຍັງມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນຂັ້ນຕອນທ າອິດຂອງ ການ
ບັນຈຸພະນັກງານ ໃນເວລາທີ່ນັກຮຽນທີ່ຈົບຄູມາຍື່ນໃບຄ າຮ້ອງ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃນຊ່ວງທີ່ສອບເສັງຈົບແລ້ວ. 

ພວກເຮົາພົບວ່າ ການຕັດສິນໃຈມອບຕົວເລກລັດຖະກອນໃຫ້ຄູຜູ່ໜຶ່ງນັ້ນ ໂດຍລວມແລ້ວແມ່ນອີງໃສ່ໄລຍະ 
ເວລາທີ່ຄູຄົນນັ້ນໄດ້ເຮັດວຽກເປັນຄູອາສາ. ຜູ້ທີ່ອາສາດົນກວ່າໝູ່ ຈະຖືກບັນຈຸກ່ອນ, ຫັງຈາກຜ່ານການປະເມີນ 
ຈາກສຶກສາແຂວງ. ຍ້ອນຄວາມແຕກໂຕນກັນລະຫວ່າງຈ ານວນຄູອາສາ ແລະຕົວເລກລັດຖະກອນທີ່ອອກມາໃນ 
ແຕ່ລະປີ, ການມອບຕົວເລກຈິ່ງເປັນຂະບວນການທີ່ເຄັ່ງຕຶງສະເໝີ. ຜູ່ໃຫ້ສ າພາດຈາກສຶກສາເມືອງ ກ່າວກັບ 
ພວກເຮົາວ່າ ບາງຄັ້ງເພິ່ນກໍ່ບໍ່ເຫັນດີກັບການຕັດສິນໃຈຂອງສຶກສາແຂວງ. 
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ຕາຕະລາງ 5 : ການປະສານງານທາງສາຍຕັ້ງລະຫວາ່ງສຶກສາເມືອງ ແລະສກຶສາແຂວງ 

ຜົ້ງສາລ ີ ຄ າມວ່ນ ສະຫວັນນະເຂດ ສາລະວັນ 

“ສຶກສາເມືອງບໍ່ມີໜ້າທີ່ບັນຈຸ ຫື 
ຊັບຊ້ອນຄູ, ພຽງແຕ່ສະເໜີຂ ຄູ 
ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງ 
ໂຮງຮຽນ. ການຕັດສິນໃຈຮັບຄູ 
ແມ່ນບົດບາດຂອງສຶກສາ 
ແຂວງ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມ 
ໂປ່ງໃສ ແລະເໝາະສົມ, ຕ່າງ
ຈາກທີ່ຜ່ານມາ.” 

ສຶກສາແຂວງຜົ້ງສາລີ 

ພວກເຮົາບໍ່ພົບລາຍລະອຽດ 
ຂອງເກນ ຫືປັດໄຈການ ຄັດ
ເລືອກ ທີ່ເປັນພື້ນຖານ ການ
ຕັດສິນໃຈຂອງສຶກສາ ແຂວງ, 
ມີແຕ່ວ່າການຕັດສິນໃຈ ແມ່ນ
ອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການ ຕົວຈິງ. 

“ໃນປະຈຸບັນ, ສຶກສາແຂວງມີ 
ໜ້າທີ່ຮັບພະນັກງານ ເພື່ອຫີກ 
ລ່ຽງປັນຫາດ້ານຄວາມເໝາະ 
ສົມ ແລະໂປ່ງໃສ ທີ່ເຄີຍເກີດ 
ຂຶ້ນຜ່ານມາ. ການຕັດສິນໃຈ 
ຂອງສຶກສາແຂວງ ແມ່ນອີງໃສ່ 
ແຜນຈາກໂຮງຮຽນ ແລະ ສຶກ
ສາເມືອງ.” 

ສຶກສາແຂວງຄ າມ່ວນ 

ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນເກນການຄັດ 
ເລືອກພະນັກງານລະອຽດ 

“ບາງຄັ້ງ ສຶກສາເມືອງກໍ່ຮັບຄູ 
(ອາສາ) ໃໝ.່ ບາງຄັ້ງ 
ໂຮງຮຽນ ກໍ່ຮັບເອງເລີຍ ແລ້ວ
ຈິ່ງສົ່ງລາຍ ຊື່ຄູໃໝ່ໃຫ້ສຶກສາ
ເມືອງ ແລະ ແຂວງ. ແຕ່ການ
ຕັດສິນໃຈ ເລື່ອງການໃຫ້ຕົວ
ເລກ ແມ່ນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບສຶກສາ
ແຂວງເທົ່ານັ້ນ (ໂດຍຜ່ານການ
ສອບເສັງ ແລະ ສ າພາດ).” 

ສຶກສາແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 

ພວກເຮົາໄດ້ຟັງເກນການຄັດ 
ເລືອກພະນັກງານລະອຽດ 

ຂໍ້ສງັເກດ: 

ກ່ອນປີ 2005: ສຶກສາແຂວງ 
ບ ລິຫານຕົວເລກລັດຖະກອນ 

ປີ 2005-9: ສຶກສາເມືອງ 
ບ ລິຫານ 

ປີ 2009 – ປະຈຸບັນ: ສຶກສາ 
ແຂວງ ບ ລິຫານອີກ 

“ສຶກສາເມືອງມາຟັງຜົນການ 
ຕັດສິນໃຈເລື່ອງການມອບຕົວ 
ເລກ ຫັງຈາກທີ່ສຶກສາແຂວງ 
ໄດ້ເລືອກແລ້ວ. ໃນປະຈຸບັນ, ມີ 
ແຕ່ສຶກສາແຂວງທີ່ຮັບຜິດຊອບ 
ການມອບຕົວເລກ ເພື່ອຫີກ 
ລ່ຽງ ຄວາມບໍ່ຍຸຕິທ າ.” 

ສຶກສາແຂວງສາລະວັນ 

ພວກເຮົາໄດ້ຍິນແຕ່ເກນການ 
ຄັດເລືອກອັນດຽວ ນັ້ນກໍ່ຄື 
ໄລຍະເວລາທີ່ຄູໄດ້ເປັນ 
ອາສາ. ໝາຍຄວາມວ່າ ຄູທີ່ 
ເປັນອາສາກ່ອນໝູ່ ຈະໄດ້ ບູລິ
ມະສິດຕົວເລກ ລັດຖະກອນ. 

 

ວິທີການຊັບຊ້ອນຄູ ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະເມືອງ ແລະແຂວງ (ຕາຕະລາງ 5, 6) ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີ 
ຄວາມຕັ້ງໃຈອັນດຽວກັນ ໃນການຈ າກັດ ຫືຫຼຸດຜ່ອນການສະເໜີຂ ຍົກຍ້າຍຂອງຄູ. ວິທີການປະຕິບັດທີ່ໜ້າສົນໃຈ 
ອັນໜຶ່ງແມ່ນຢູ່ເມືອງຜົ້ງສາລີ ທີ່ຄູມີການໝູນວຽນຍົກຍ້າຍທຸກໆ 5 ປີ, ຍົກເວັ້ນຄູທີ່ໃກ້ກະສຽນ ຫືຄູເພດຍິງທີ່ມີລູກ 
ເຊິ່ງຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາພິເສດໃຫ້ເລືອກຢູ່ປະຈ າໄດ້ຫາຍກວ່າ 5 ປີ. ການເຮັດແນວນີ້, ດັ່ງທີ່ຄູເມືອງ ຜົ້ງ
ສາລີ ໄດ້ກ່າວກັບພວກເຮົາ,  ແມ່ນມາຈາກແນວຄິດທີ່ວ່າ ທຸກຄົນຄວນແບ່ງປັນຄວາມລ າບາກໃນການສອນໃນ 
ໂຮງຮຽນເຂດຫ່າງໄກ. ການເຮັດແນວນີ້ ເປັນໄປໄດ້ກໍ່ຍ້ອນມີຫ ພັກຄູ ໃນຂອບເຂດໂຮງຮຽນ, ເຊິ່ງສ່ວນຫາຍແມ່ນ 
ການຊຸກຍູ້ຈາກບ້ານ. 

ອີກຕົວຢ່າງໜຶ່ງທີ່ຄ້າຍກັນນີ້ ແມ່ນພົບຢູ່ເມືອງຕຸ້ມລານ. ແຕ່ການໝູນວຽນຢູ່ເມືອງນີ້ບໍ່ເປັນລະບົບທໍ່ກັບຢູ່ຜົ້ງສາລີ 
ຍ້ອນຄວາມຖີ່ຂອງການຂ ຍົກຍ້າຍຂອງຄູ ມີສູງ ຈິ່ງພາໃຫ້ມີການໝູນວຽນຄູ ເລື້ອຍກວ່າຢູ່ຜົ້ງສາລີ. ຄູທີ່ຖືກ 
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ສ າພາດກ່າວວ່າ ເພິ່ນຍ້າຍບ່ອນສອນເລື້ອຍຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມເປັນຄູພຸ້ນ, ບາງຊ່ວງແຮງຍ້າຍທຸກປີ. ການໝູນວຽນຄູ 
ຫັກໆແມ່ນເພື່ອແກ້ໄຂຊ່ອງຫວ່າງໃນໂຮງຮຽນທີ່ຂາດຄູຫາຍ. 

ຕົວຢ່າງທີ່ບໍ່ຄືໝູ່ອັນໜຶ່ງ ແມ່ນພົບຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ບ່ອນທີ່ຄູຢາກໄປປະຈ າຢູ່ໄກບ້ານເກີດຂອງຕົນ. ການ 
ສົນທະນາກັບສຶກສາແຂວງ ແລະເມືອງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫາຍເຜົ່າພາຍໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ມີປະເພນີໃນການ 
ອອກໄປສະແຫວງຫາຄວາມກ້າວໜ້າຢູ່ນອກບ້ານເກີດເມືອງນອນ. ໃນຂະນະທີ່ສິ່ງນີ້ອາດຊ່ວຍໃນການຫຼຸດຜ່ອນ 
ປັນຫາຄູຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ, ມັນກໍ່ອາດສ້າງປັນຫາກ່ຽວກັບພາສາທີ່ນ າໃຊ້ ທີ່ອາດເປັນສິ່ງກີດຂວາງໃນການສອນ 
ລະຫວ່າງຄູເຜົ່າໜຶ່ງ ກັບເດັກເຜົ່າອື່ນ.  

ຕາຕະລາງ 6 : ຄວາມຫາກຫາຍດາ້ນວທິກີານຊບັຊອ້ນຄູ 

ສຶກສາແຂວງ ສຶກສາເມືອງ ວິທກີານຊັບຊອ້ນຄ ູ

ຜົ້ງສາລີ 
ຜົ້ງສາລີ ຄູຖືກຍົກຍ້າຍໝູນວຽກທຸກ 5 ປີ. 
ໃໝ່ ຄູຖືກຊັບຊ້ອນໄປປະຈ າຢູ່ບ້ານເກີດ ເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ ເພື່ອຫີກລ່ຽງການຂ ຍົກຍ້າຍຄືນ. 

ຄ າມ່ວນ 
ຍົມມະລາດ 

ຄືກັນກັບເມືອງໃໝ່. 
ນາກາຍ 

ສະຫວັນນະເຂດ 
ຊົນບູລີ 

ຄູຖືກຊັບຊ້ອນໄປປະຈ າຢູ່ໂຮງຮຽນນອກບ້ານເກີດຂອງຕົນ. ພີນ 
ອຸທຸມພອນ 

ສາລະວັນ 
ເລົ່າງາມ ຄືກັນກັບເມືອງໃໝ່. 
ຕຸຸ້ມລານ ຄ້າຍກັບຜົ້ງສາລີ, ແຕ່ເລື້ອຍກວ່າ, ຍ້ອນອັດຕາການຂ ຍົກຍ້າຍຂອງຄູ ສູງ. 

 

3.2 ສາເຫດຂອງການຮບັຄອູາສາ 

ຕົວເລກຄູອາສາໃນແຕ່ລະແຂວງ ແມ່ນຂຶ້ນ-ລົງແຕກຕ່າງກັນ (ຕາຕະລາງ 7). ເຫດຜົນຂອງຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ ຢູ່
ນອກກອບຂອງບົດສຶກສານີ້. ແຕ່ທ່າອຽງທີ່ສະແດງອອກມາກໍ່ໜ້າສົນໃຈ, ເຊັ່ນ ໃນສົກປີ 2011-2012 ຄູອາສາ ຢູ່
ຜົ້ງສາລີ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະສາລະວັນ ໄດ້ຫຼຸດລົງ, ໃນຂະນະທີ່ຢູ່ຄ າມ່ວນ ພັດເພີ່ມຂຶ້ນ. ຫັງຈາກນັ້ນ ໃນສົກ 
2012-2013, ຕົວເລກຢູ່ສະຫວັນນະເຂດ ແລະສາລະວັນ  ຫຼຸດລົງ, ໃນຂະນະທີ່ຜົ້ງສາລີ ແລະຄ າມ່ວນ ພັດສູງ 
ຂຶ້ນ. 

ຈາກການສົນທະນາກັບສຶກສາແຂວງ, ສຶກສາເມືອງ, ໂຮງຮຽນ ແລະຄູໃນແຂວງກຸ່ມຕົວຢ່າງ, ພວກເຮົາລະບຸໄດ້
ບາງເຫດຜົນຕໍ່ກັບການສືບຕໍ່ນ າໃຊ້ຄູອາສາ: 

 ເຫດຜົນທີ່ 1: ເພື່ອໃຫ້ຕອບສະໜອງກບັຫອ້ງຮຽນຕວົຈງິ - ໂຮງຮຽນຕ້ອງມີຄູຢ່າງໜ້ອຍ ເທົ່າກັບຈ ານວນຫ້ອງ 
ຮຽນ ຖ້າຕົວເລກນັກຮຽນຫາກເກີນກ ານົດຂອງການສອນຫ້ອງຄວບ. ເຊັ່ນ ໂຮງຮຽນປະຖົມທີ່ມີ 5 ຫ້ອງຮຽນ ທີ່ມີ 
ນັກຮຽນຫາຍກວ່າ 17 ຄົນໃນແຕ່ລະຫ້ອງ ຈະຕ້ອງການຄູຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 5 ຄົນ. ໂຮງຮຽນທີ່ມີຄູໜ້ອຍກວ່ານັ້ນ 
ຈະສະເໜີຂ ຕື່ມ ເຖິງແມ່ນວ່າຈ ານວນນັກຮຽນທັງໝົດຈະບໍ່ເຖິງ 170 ຄົນກໍ່ຕາມ (34 ອັດຕາສ່ວນນັກຮຽນຕໍ່ຄູ x 
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5 ຫ້ອງຮຽນ). ຕາຕະລາງ 8 ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ສະພາບໃນຄວາມເປັນຈິງ ໂດຍນ າໃຊ້ຕົວຢ່າງຈາກບາງໂຮງຮຽນ
ໃນ ແຂວງສາລະວັນທີ່ກ າລັງຕ້ອງການຄູເພີ່ມ. 

ຕາຕະລາງ 7 : ຕວົເລກຄູອາສາ ໃນຂັ້ນປະຖມົສກຶສາ ສກົປ ີ2010-2015 

ສົກປ ີ ທົ່ວປະເທດ ຜົ້ງສາລ ີ ຄ າມວ່ນ ສະຫວັນນະເຂດ ສາລະວັນ 

2010-2011 2,215 58 140 206 147 

2011-2012 1,993 14 164 155 121 

2012-2013 1,873 45 186 145 186 

2013-2014 1,743 14 82 249 246 

2014-2015 1,706 49 153 253 250 

*ແຫງ່ຂໍ້ມູນ: ສະຖິຕິໂຮງຮຽນປະຈ າປີ ແລະຖານຂໍ້ມູນ LaoEduInfo 2015  

 

ຕາຕະລາງ 8 : ອັດຕາສວ່ນນັກຮຽນຕໍ່ຄໃູນບາງໂຮງຮຽນໃນແຂວງສາລະວນັ  (2015/16) 

ໂຮງຮຽນ 
ຈ ານວນຫ້ອງຮຽນ/ນັກຮຽນ 

ນັກຮຽນ 
ທງັໝົດ 

ຈ ານວນຄ ູ
ຕາມ 
ມາດຖານ 

ຈ ານວນຄ ູ
ຕົວຈງິ 

ຈ ານວນ 
ຄູອາສາ ປ1 ປ2 ປ3 ປ4 ປ5 

ໜອງສະໂນ 1/7 1/10 1/18 1/0 0 35 3 1 0 

ສາທິດ ສ້າງຄູ 1/12 1/14 1/12 1/12 0 50 3 1 0 

ວັດກາງ 1/16 1/11 1/13 1/12 1/8 60 5 4 0 

ໝາກນາວ ໃຫຍ ່ 1/18 1/14 1/22 0*/36 0*/19 109 3 2 0 

ເພົາໃຫຍ ່ 1/38 2/36 1/36 1/34 1/24 168 6 6 1 

ນາເຣັກ 2/64 2/57 2/46 2/58 2/52 227 11 12 0 

ເຊໂປນ 2/70 2/55 2/55 4/123 2/63 366 13 6 3 
*0 ຫ້ອງຮຽນ ທີ່ມີນັກຮຽນ ໝາຍເຖິງນັກຮຽນກຸ່ມນັ້ນເຂົ້າຮຽນຄວບຢູ່ອີກຫ້ອງໜຶ່ງ 

 

ໂຮງຮຽນຄື ໜອງສະໂນ ແລະສາທິດສ້າງຄູ ຕ້ອງການຄູເພີ່ມ(ຕາຕະລາງ 8). ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະປ່ອຍໃຫ້ເຂົາ 
ເຈົ້າ ມີຄູແຕ່ພຽງຄົນດຽວ. ເຖິງວ່າຈະມີຄູຮອດ 6 ຄົນ (ຄືຢູ່ໂຮງຮຽນເຊໂປນ), ກໍ່ຍັງມີຫ້ອງຮຽນຫາຍເກີນກວ່າຄູ
ເຫົ່າ ນີ້ຈະຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານຢ່າງໄດ້ມີປະສິທິຜົນ. ຫາຍໂຮງຮຽນໃນ 3 ແຂວງກຸ່ມຕົວຢ່າງຂອງພວກເຮົາ ກໍ່ມີ
ລັກສະນະ ຄ້າຍກັນນີ້. ຍ້ອນເຫດຜົນນີ້, ແລະເພື່ອຮັບປະກັນການສຶກສາສ າລັບທຸກຄົນ ກໍ່ຄືການຮັກສາປະລິມານ
ວຽກຂອງຄູ ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບສົມເຫດສົມຜົນ, ທາງໂຮງຮຽນຈິ່ງສືບຕໍ່ຂ ຄູເພີ່ມ ແລະໃນເວລາດຽວກັນກໍ່ຮັບເອົາຄູ
ອາສາມາຊ່ວຍ. 
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 ເຫດຜົນທ ີ 2: ບັນຫາທາ້ທາຍຕໍ່ສກຶສາແຂວງ ແລະເມືອງ  – ກ່ຽວພັນກັບສະພາບໃນເຫດຜົນທີ 1 ຂ້າງເທິງ ທີ່
ສຶກສາເມືອງ ແລະແຂວງ ຄວນມີບົດບາດໃນການສັບຊ້ອນຄູຈາກໂຮງຮຽນທີ່ມີຄູເຫືອ, ສິ່ງນີ້ຍັງຄົງເປັນສິ່ງທີ່ 
ທ້າທາຍ.  ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຜົນການສຶກສາຂອງສູນວິໄຈການສຶກສາ, ການຍົກຍ້າຍພະນັກງານ ເປັນສິ່ງທີ່ ທາ້
ທາຍ ເພາະມັນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄູຜູ່ກ່ຽວ. ໃນຂະນະທີ່ບັນຫານີ້ກ າລັງໄດ້ຮັບການ ແກ້ໄຂ 
ໂດຍການສັບຊ້ອນຄູໄປບ້ານເຂດຫ່າງໄກຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນເລີຍ, ການຈັດການກັບບ່ອນທີ່ມີຄູເຫືອ ຍັງເປັນ ບັນຫາທີ່
ແກ້ໄຂບໍ່ຕົກ. ຍ້ອນແນວນັ້ນ, ເຖິງຈະມີຄ າສັ່ງຈາກກະຊວງໃຫ້ຢຸດຮັບຄູອາສາ, ໃນພາກປະຕິບັດ ສຶກສາເມືອງ 
ແລະແຂວງ ຍັງບໍ່ສາມາດສະໜອງທາງອອກອັນອື່ນໃຫ້ກັບໂຮງຮຽນທີ່ຍັງຕ້ອງການຄູໄດ້. 

 ເຫດຜົນທ ີ 3: ການເປນັອາສາເປັນບາດກາ້ວທ າອິດໃນການເຂົ້າລດັ – ນັກຮຽນຄູທີ່ຈົບໃໝ່ “ຕົກລົງ” ໄປສອນ
ໂດຍບໍ່ເອົາເງິນເດືອນ (ເປັນຄູອາສາ) ເພື່ອປູທາງໄປສູ່ການໄດ້ເປັນພະນັກງານຖາວອນເມື່ອມີຕົວເລກ ບັນຈຸ
ອອກມາ. ໃນບັນດາຄູທີ່ຖືກສ າພາດທີ່ໄດ້ເປັນພະນັກງານຖາວອນໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ, ທຸກຄົນກ່າວ ວ່າ ໄດ້
ເລີ່ມຈາກການເປັນຄູອາສາທັງໝົດ. ເຖິງວ່າການເປັນອາສາ ຈະບໍ່ແມ່ນວິຖີຊີວິດທີ່ໜ້າປາຖະໜາ, ແຕ່ຄູ ໃໝ່ 
ຍອມຮັບການເປັນອາສາ ຍ້ອນມັນເປັນວິທີໜຶ່ງທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຂົ້າໄດ້ໃນລະບົບ ດ້ວຍຄວາມຫວັງທີ່ວ່າ ຈະ
ໄດ້ເງິນເດືອນໝັ້ນຄົງໃນອະນາຄົດອັນໄກ້ (ຕາຕະລາງ 9). ຄູທີ່ຖືກສ າພາດສ່ວນຫາຍ ມີແຫ່ງຫາກິນທາງ ອື່ນ, 
ຕົ້ນຕ ແມ່ນການຜະຫິດກະສິກ າ, ເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນການບ ລິໂພກປະຈ າວັນ. ເນື່ອງຈາກວ່າການເລີ່ມ ຕົ້ນ 
ອາຊີບລັດຖະກອນດ້ວຍການເປັນອາສາ ຖືເປັນເລື່ອງທ າມະດາໄປແລ້ວ, ນັກຮຽນຈົບໃໝ່ ເບິ່ງຄືວ່າຈະບໍ່ 
ຂັດຂ້ອງທີ່ຈະຕ້ອງເຮັດວຽກໂດຍບໍ່ໄດ້ເງິນເດືອນຢູ່ 2-3 ປີ. ແຕ່, ຄວາມກົດດັນຈະເກີດມີຂຶ້ນ ເມື່ອການເປັນ 
ອາສາຫາກແກ່ຍາວເກີນ 3 ປີ. 

 ອີກເຫດຜົນໜຶ່ງທີ່ຜູ່ຖືກສ າພາດກ່າວແມ່ນ ຄູປະຖົມ ຖືຫັກສູດທີ່ເຂົ້າງ່າຍທີ່ສຸດອັນໜຶ່ງ. ນັກຮຽນທີ່ມີຊັບຈ າກັດ 
ຈິ່ງມັກຈະເຂົ້າຮຽນຄູ. ສະນັ້ນ, ພາຍຫັງຮຽນຈົບແລ້ວ  ພວກເຂົາກໍ່ມັກຈະບໍ່ມີທາງເລືອກຫາຍປານໃດ ນອກຈາກ 
ການຍອມຮັບເຮັດວຽກເປັນອາສາ, ລ ຖ້າໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ເປັນລັດຖະກອນກິນເງິນເດືອນ. 

ຕາຕະລາງ 9 : ເຫດຜນົທີ່ຍອມເປັນອາສາ 
ຜົ້ງສາລ ີ ຄ າມວ່ນ ສະຫວັນນະເຂດ ສາລະວັນ 
“ຢາກເປັນລັດຖະກອນ.”  
ຄູ ຜົ້ງສາລີ 

“ມັກ [ການສອນ]. ຮຽນດ້ານນີ້ 
ມາ. ກັບໂຮງຮຽນກໍ່ໃກ້ບ້ານ. 
ກັບຢາກເປັນລັດຖະກອນຄືໝູ່. 
ບໍ່ຢາກເຮັດວຽກອື່ນ. ຄິດວ່າ 
ອາຊີບຄູ ເປັນອາຊີບທີ່ໜ້າ 
ພູມໃຈ.”  
ຄູ ຍົມມະລາດ 

“ຮຽນມາ ແລ້ວກໍ່ຕ້ອງເຮັດ. ບໍ່ມີ 
ທາງອື່ນລະເດ.”  
ຄູ ຊົນບູລີ 

“ຄວາມຕັ້ງໃຈໃນການເປັນຄູ 
(ອາສາ) ແມ່ນຮັກການສອນ. 
ຮຽນມາດ້ານນີ້. ຄັນຊິໄປເຮັດ 
ແນວອື່ນຄືຊິຍາກ.”  
ຄູ ຕຸ້ມລານ 
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3.2.1 ຜນົກະທບົຂອງຕວົເລກລດັຖະກອນທີ່ບໍ່ພຽງພ  

ທິດທາງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ແມ່ນການຫັນຈາກລະບົບໂກຕາ ໄປເປັນການບັນຈຸຕາມຄວາມຕ້ອງການ 
(ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ການສຶກສາເພື່ອທຸກຄົນ 2003-2015), ຍ້ອນວ່າລະບົບໂກຕາໃນປະຈຸບັນ ມີ ຜົນ
ກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຈ ານວນຄູທີ່ໄດ້ບັນຈຸ, ແລະພາໃຫ້ມີການເປັນອາສາ ຈົນກວ່າຕົວເລກລັດຖະກອນຈະອອກ. 

ແຕ່ລະປີ ລັດຖະບານອະນຸມັດຕົວເລກລັດຖະກອນ ໂດຍອີງໃສ່ງົບປະມານຂອງລັດ ແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງ 
ທ້ອງຖິ່ນ.7 ກະຊວງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ກະຊວງສຶກສາ ຕ້ອງບ ລິຫານຕົວເລກລັດຖະກອນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກກະຊວງພາຍໃນ 
ເພື່ອສົ່ງໃຫ້ຂັ້ນແຂວງ ແລະຂະແໜງການຕ່າງໆເຊັ່ນ ອະນຸບານ, ປະຖົມ, ມັດທະຍົມ, ແລະການສຶກສາຊັ້ນສູງ. 

ຍ້ອນການກົດດັນຈາກເປົ້າໝາຍການສຶກສາເພື່ອທຸກຄົນ ທີ່ຕ້ອງການຂະຫຍາຍຕົວເລກໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ ກໍ່
ຄືຄວາມຕ້ອງການຈາກຊຸມຊົນ, ທາງໂຮງຮຽນ ແລະສຶກສາເມືອງ ຕ້ອງໄດ້ຮັບປະກັນໃຫ້ມີຄູພຽງພ . ສະນັ້ນ, ຈິ່ງພ 
ເຂົ້າໃຈໄດ້ວ່າ ຖ້າບໍ່ມີຕົວເລກລັດຖະກອນມາ, ໂຮງຮຽນ/ສຶກສາເມືອງ ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບອາສາ ເພື່ອໃຫ້ມີຄູສອນ ໃນ
ໂຮງຮຽນ. ວິທີການແບບນີ້ ກໍ່ດຶງດູດໃຈຄູຈົບໃໝ່ໄດ້ດີ ດ້ວຍເຫດຜົນຄືດັ່ງຂ້າງເທິງ. 

3.2.2 ຜນົກະທບົຂອງແຫງ່ເງນິເດອືນທີ່ແຕກຕາ່ງກນັ 

ຄູທົ່ວປະເທດ ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນໃນເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.  ຈ ານວນໜຶ່ງໄດ້ຮັບເງິນເດືອນກົງເວລາ ໃນໄລຍະ 2 ປີ 
ທີ່ຜ່ານມາ ຄືຜົ້ງສາລີ ແລະຄ າມ່ວນ.  ອີກຈ ານວນໜຶ່ງ ຍັງຄົງໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ແລະເບັ້ຍລ້ຽງອື່ນໆ ຊັກຊ້າຢູ່ ໂດຍ 
ສະເລ່ຍປະມານ 2 ເດືອນ ຄື ສະຫວັນນະເຂດ ແລະສາລະວັນ (ຕາຕະລາງ 9). 

ຕາຕະລາງ 9: ການເບີກຈາ່ຍເງນິເດອືນຂັ້ນແຂວງ ແລະເມືອງ 
ຜົ້ງສາລ ີ ຄ າມວ່ນ ສະຫວັນນະເຂດ ສາລະວັນ 
ເງິນເດືອນອອກ 
ຕາມເວລາ 

ເງິນເດືອນ
ອອກ ຕາມ
ເວລາ 

ອຸທມຸພອນ 
ເງິນເດືອນຊ້າ 2 ເດືອນ 
ສາເຫດ: ຄັງເງິນແຂວງຂາດດຸນ 
ພີນ 
ເງິນເດືອນຊ້າ 2 ເດືອນ 
ສາເຫດ: ບໍ່ຮູ້ 
ຊົນບູລ ີ
ເງິນເດືອນຊ້າ 
ສາເຫດ: ບໍ່ຮູ້ 

ສາລະວັນ 
ເງິນເດືອນຊ້າ 2 ເດືອນ 
ສາເຫດ: ອາດຍ້ອນຄັງເງິນແຂວງຂາດດຸນ 
Toomlarn 
ເງິນເດືອນຊ້າ 1 ເດືອນ 
ສາເຫດ: ອາດຍ້ອນຄັງເງິນແຂວງຂາດດຸນ 

  

                                                

 

7 For a recent example, see: http://www.vientianetimes.org.la/FreeContent/FreeConten_Govt_176.htm  Accessed August 1, 2016. 

http://www.vientianetimes.org.la/FreeContent/FreeConten_Govt_176.htm
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ເງິນເດືອນຄູ ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນເບີກຈາກຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ໂດຍຜ່ານຄັງເງິນແຂວງ ເຂົ້າຫາສຶກສາແຂວງ, ຍົກເວັ້ນ 
ແຂວງກຸ້ມຕົນເອງດ້ານເສຖະກິດ ເຊັ່ນສະຫວັນນະເຂດ ແລະຄ າມ່ວນ ເຊິ່ງເງິນເດືອນແມ່ນເອົາຈາກລາຍຮັບຂອງ 
ແຂວງ ແລະໂອນໃຫ້ຄູພາຍໃນແຂວງເລີຍ. ແຕ່ເຖິງ ສະຫວັນນະເຂດ ຈະໄດ້ຊື່ວ່າເປັນແຂວງອຸສາຫະກ າທີ່ສຸດໃນ 
ປະເທດ ຊໍ້າພັດຈ່າຍເງິນເດືອນໃຫ້ຄູ (ຂັ້ນປະຖົມ) ຊັກຊ້າແຕ່ໃດມາ (ອີງຕາມການບອກເລົ່າຂອງຜູ່ໃຫ້ສ າພາດ). 
ການທີ່ເງິນບໍ່ເຂົ້າຄັງແຂວງ ໃນກ ລະນີນີ້ ຈິ່ງມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ການບ ລິການສັງຄົມ ຄືກັບການສອນ. ສ່ວນຢູ່ 
ຜົ້ງສາລີ ທີ່ເງິນເດືອນໄດ້ມາຈາກຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ, ບໍ່ພຽງແຕ່ຄູໄດ້ຮັບເງິນເດືອນຕາມເວລາ, ເຈົ້າແຂວງຜົ້ງສາລີ 
ຍັງໃຫ້ງົບປະມານຊ່ວຍຄູອາສາ ເປັນເງິນອຸດໜຸນທ້າຍປີ ທີ່ຈ່າຍໃຫ້ໃນຕອນທ້າຍຂອງແຕ່ລະສົກຮຽນ. 

ປະກັນສັງຄົມ ແມ່ນອີກບັນຫາໜຶ່ງທີ່ກ່ຽວພັນກັບເລື່ອງສະຫວັດດີການລັດຖະກອນ. ແຕ່ລະເດືອນ ລັດຖະກອນຄູ 
ຈະຖືກຫັກ 8% ໂດຍອັດຕະໂນມັດເພື່ອຈ່າຍເຂົ້າປະກັນສັງຄົມ ແລະສຸຂະພາບ. ນີ້ແມ່ນຂໍ້ບັງຄັບພາຍໃຕ້ ກົດໝ
າຍວ່າດ້ວຍປະກັນສັງຄົມ 2751/SSO, ລົງວັນທີ 24 ກ ລະກົດ 2015, ເຊິ່ງໃນຕົວຈິງໄດ້ລະບຸການປະກອບ ສ່ວນ 
ໄວ້ທີ່ 6% ຈາກນາຍຈ້າງ ແລະ 5.5% ຈາກລູກຈ້າງ. ການບ ລິການສຸຂະພາບ ພາຍໃຕ້ບັດປະກັນສັງຄົມ ຍັງ ບໍ່
ເປັນທີ່ໜ້າພ ໃຈສ າລັບຜູ່ຮັບບ ລິການປານໃດ. ຫາຍຄົນຍັງໄປໃຊ້ບ ລິການສຸຂະພາບເອກະຊົນຢູ່, ເຊິ່ງຈະບໍ່ໄດ້ ຮັບ
ການຊົດໃຊ້ຄືນໃຫ້ຈາກລະບົບປະກັນສັງຄົມ. ສະນັ້ນ  ຜູ່ໃຫ້ສ າພາດຈິ່ງຮູ້ສຶກວ່າຕົນເສຍລາຍຮັບ 8% ໄປ ລ້າໆ 
(ເຖິງແມ່ນວ່າເງິນນັ້ນສ່ວນໜຶ່ງຈະໄປເຂົ້າຄັງເງິນບ ານານຂອງຕົນກໍ່ຕາມ). ລາຍລະອຽດຂອງເງິນທີ່ຫັກໄປ ຍັງບໍ່
ທັນຈະແຈ້ງຕໍ່ລັດຖະກອນຄູ ເພາະບໍ່ໄດ້ມີການອະທິບາຍເຖິງການນ າໃຊ້ເງິນນັ້ນຢ່າງລະອຽດ.  

3.2.3 ຜນົກະທບົຂອງການລວມເອົານະໂຍບາຍການສກຶສາພາກບງັຄບັຂອງຂັ້ນປະຖມົ ໄວກ້ບັ
ນະໂຍບາຍສ າລບັຂັ້ນອື່ນໆ 

ຄູ່ມື 0047 ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອແກ້ໄຂປັນຫາການສະໜອງຄູ ແລະປັນຫາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນປະຈຸບັນ. ແຕ່ ແທນ
ທີ່ຈະໄດ້ຖືກຜັນຂະຫຍາຍໄປນ າໃຊ້ທັນທີ, ຊໍ້າພັດໄປເພີ່ມຄວາມຊັບຊ້ອນອີກຊັ້ນໜຶ່ງໃຫ້ກັບລະບົບທີ່ສັບສົນ ຢູ່
ແລ້ວ. ຍຸທະສາດຂອງຄູ່ມືນີ້ ໃນການແກ້ປັນຫາຂັ້ນປະຖົມສຶກສາ ແມ່ນຕິດພັນໃນເອກະສານດຽວກັນກັບຂັ້ນ 
ມັດທະຍົມ ທີ່ມີລະບົບທີ່ສັບສົນກວ່າ, ຈິ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ຄູ່ມືສະບັບນີ້ບໍ່ໄດ້ຖືກນ າໃຊ້ດັ່ງທີ່ຕັ້ງເປົ້າໝາຍໄວ້.  

ເບິ່ງຕາມຕົວຈິງແລ້ວກໍ່ພ ເຂົ້າໃຈໄດ້ ເພາະຂະແໜງການສຶກສາ ຖືເອົາຂັ້ນປະຖົມ ແລະມັດທະຍົມຕົ້ນ ເປັນການ 
ສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ. ໜ້າຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງທັງ 2 ຂັ້ນນີ້ ແມ່ນຢູ່ສຶກສາເມືອງ. ສະນັ້ນ ການເຜີຍແຜ່ຄູ່ມື
ນີ້ ສ າລັບຂັ້ນປະຖົມ ຈິ່ງຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຂັ້ນມັດທະຍົມນ າ (ແລະໃນບາງແຂວງ ກໍ່ຍັງບໍ່ 
ພ້ອມທີ່ຈະດ າເນີນໃນຂັ້ນມັດທະຍົມເທື່ອ). 
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ຫ້ອງ 2 : ການເຜີຍແຜ່ນິຕິກ າຂອງກະຊວງສຶກສາ  

ຢູ່ຄ າມ່ວນ, ສຶກສາແຂວງ ມີສ າເນົາຄູ່ມື 0047 ແລ້ວ ແຕ່ເລືອກທີ່ຈະບໍ່ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ສຶກສາເມືອງ ຍ້ອນວ່າ ມັນຈະ
ສ້າງຄວາມສັບສົນຕື່ມກ່ຽວກັບການຈັດແບ່ງຄູ, ໂດຍສະເພາະໃນຂັ້ນມັດທະຍົມ. 

ເມື່ອເປັນແນວນີ້, ຄູ່ມືສະບັບນີ້ ກໍ່ຖືວ່າເປັນໂອກາດທີ່ເສຍໄປລ້າໆ ເພາະໄດ້ສ້າງຂຶ້ນມາເພື່ອຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາ 
ການນ າໃຊ້ສູດຄິດໄລ່ອັດຕາສ່ວນນັກຮຽນຕໍ່ຄູຂັ້ນປະຖົມທີ່ໃນປະຈຸບັນເຮັດແບບກວມລວມ, ແຕ່ພັດບໍ່ໄດ້ຖືກນ າ 
ໃຊ້ ຍ້ອນປັນຫາທີ່ອາດມີຂຶ້ນໃນຂັ້ນມັດທະຍົມ. 

 

 

 ບົດສະຫຼຸບ 4.

ຜົນຂອງບົດສຶກສານີ້ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເສີມໃຫ້ກັບບົດສຶກສາອື່ນ ໃນການວິເຄາະຜົນໄດ້ຮັບດ້ານຄຸນະພາບ ການ 
ສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານຢູ່ ລາວ. 

ຜົນການສຶກສາພົບວ່າ ເຖິງວ່າຄູ່ມື 0047/ສສກ.ຈຕ/2014 ຈະໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອແກ້ໄຂປັນຫາກ່ຽວກັບການ ຈັດ
ແບ່ງ ແລະສັບຊ້ອນຄູ, ແຕ່ການເຜີຍແຜ່ ແລະນ າໃຊ້ຄູ່ມືນີ້ຍັງບໍ່ສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ, ເຊິ່ງພາໃຫ້ເສຍໂອກາດ ທີ່
ຈະແກ້ປັນຫາສ າຄັນໃນຂັ້ນປະຖົມສຶກສານີ້. ວິທີການໃນການບັນຈຸ ແລະຈັດແບ່ງຄູຈິ່ງເຮັດແບບກະແຈກ 
ກະຈາຍ: 

 ທາງສາຍຕັ້ງ – ຂາດການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງຕ າແໜ່ງງານ, ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ, ແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ກ່ຽວກັບການບັນຈຸ ແລະຈັດແບ່ງຄູ ໃນຂັ້ນກະຊວງ, ສຶກສາແຂວງ, ສຶກສາເມືອງ, ແລະໂຮງຮຽນ. 

  ທາງສາຍຂວາງ – ມີຫາຍໜ່ວຍງານພາຍໃນກະຊວງສຶກສາ ທີ່ມີບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ກ່ຽວກັບການບັນຈຸ ແລະຈັດແບ່ງຄູ; ລວມເຖິງກະຊວງອື່ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ກະຊວງການເງິນ ແລະກະຊວງ 
ພາຍໃນ. 

ຍັງມີໂອກາດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຂັ້ນຕ້ອນຂອງການບ ລິຫານການບັນຈຸ ແລະຈັດແບ່ງຄູ ງ່າຍຂຶ້ນກວ່ານີ້ ເພື່ອຮັບປະກັນ 
ປະສິທິພາບໃນການນ າໃຊ້ງົບປະມານເງິນເດືອນຄູປະຖົມທີ່ມີຢູ່ຈ າກັດ ແລະເພື່ອຮັບປະກັນເປົ້າໝາຍຜົນໄດ້ຮັບ 
ດ້ານການສຶກສາ ໃນແຜນພັດທະນາເສຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 2016-2020 ໃຫ້ມີປະສິທິຜົນ. 

ບົດສຶກສານີ້ ຍັງໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ລະບົບການບັນຈຸລັດຖະກອນແບບໃຊ້ໂກຕາ ມີຜົນກະທົບໂດຍກົງ ຕໍ່ຄວາມ 
ສາມາດຂອງສຶກສາເມືອງ ແລະແຂວງ ໃນການບ ລິຫານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເພື່ອຜົນຮັບດ້ານການສຶກສາທີ່ 
ສູງສຸດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ຍັງມີຄວາມບໍ່ແນ່ນອນດ້ານການໂອນເງິນເດືອນໃຫ້ລັດຖະກອນ ຍ້ອນແຫ່ງງົບປະມານທີ່ 
ສະໜອງເງິນເດືອນນັ້ນແຕກຕ່າງກັນ. ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ບໍ່ສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍກ່ຽວກັບລະບົບສະຫວັດດີການ, 
ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບການນ າໃຊ້ເງິນທີ່ຫັກໄປໃສ່ປະກັນສັງຄົມ, ແລະວິທີຄິດໄລ່ ແລະການຈ່າຍເງິນອຸດໜຸນ ຍັງ 
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ສ້າງຄວາມຂັດຂ້ອງໃຈໃຫ້ກັບລັດຖະກອນຄູ. ຈາກເຫດຜົນເຫົ່ານີ້ ກໍ່ພ ທີ່ຈະເຂົ້າໃຈໄດ້ວ່າ ສຶກສາເມືອງ ແລະ 
ແຂວງ, ໃນຖານະທີ່ເປັນຝ່າຍຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ, ບໍ່ສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ຫາຍ ເພາະວ່າອ ານາດໃນການ 
ບ ລິຫານງົບປະມານ ແລະຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ກັບເປົ້າໝາຍນະໂຍບາຍ ສ່ວນຫາຍພັດ 
ບໍ່ໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງເພິ່ນ. 

ນອກຈາກນີ້, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກອີກອັນໜຶ່ງໃນການພະຍາຍາມແກ້ໄຂປັນຫາດ້ານການຈັດແບ່ງຄູປະຖົມ ພັດຍັງຕິດພັນ 
ກັບນະໂຍບາຍການສຶກສາຂັ້ນອື່ນໆອີກ. ຄ າສັ່ງແນະນ າທີ່ໜ້າຈະຊ່ວຍໄດ້ຄືຄູ່ມື 0047 ພັດຖືກກົດໜ່ວງຈາກ 
ຄວາມສະຫັບສັບຊ້ອນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຂັ້ນມັດທະຍົມ. 

ນອກຈາກຂໍ້ສະເໜີທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນບົດສຶກສາ ປີ 2015 ຂອງສູນວິໄຈການສຶກສາແລ້ວ, ພວກເຮົາຂ ສະເໜີເພີ່ມ 
ບາງປະເດັນໃຫ້ພິຈາລະນາດັ່ງຕ ໄປນີ້: 

1. ໂດຍລວມແລ້ວ, ພວກເຮົາເຫັນຄວາມຫາກຫາຍໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ໃນຂັ້ນໂຮງຮຽນ, ເມືອງ 
ແລະແຂວງ. ສະນັ້ນ ຈິ່ງບໍ່ແມ່ນເລື່ອງແປກທີ່ນະໂຍບາຍແຕ່ລະສະບັບ ຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ ແຕກ
ຕ່າງກັນໄປ. ພວກເຮົາຂ ສະເໜີໃຫ້ມີການຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດ ກັບສຶກສາແຂວງ, ເມືອງ ແລະໂຮງຮຽນ 
ພາຍຫັງທີ່ໄດ້ອອກນະໂຍບາຍ ຫືຂໍ້ແນະນ າອັນໃໝ່. ແນ່ນອນວ່າ ການເຮັດແນວນີ້ ແມ່ນຮຽກຮ້ອງເຖິງການຈັດ 
ແບ່ງງົບປະມານຈາກຄັງທີ່ມີຈ າກັດຢູ່ແລ້ວ ເພື່ອນ າໃຊ້ເຂົ້າໃນການຕິດຕາມ ແລະປະເມີນຜົນຂອງວຽກ. 

2. ຍ້ອນຄວາມຕ້ອງການຄູ ໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນຍັງມີເພີ່ມຂຶ້ນ, ແລະງົບປະມານໃນຂະແໜງການສຶກສາມີຂີດຈ າກັດ, 
ກະຊວງສຶກສາ, ສຶກສາແຂວງ ແລະເມືອງ ອາດໄດ້ປະໂຫຍດຈາກການຕົກລົງເຫັນດີກ ານົດຈ ານວນຄູ ທີ່ 
ຕ້ອງການຕົວຈິງເພື່ອດ າເນີນການຮຽນ-ການສອນໃນໂຮງຮຽນທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນທົ່ວປະເທດ, ໂດຍພິຈາລະນາ 
ໃຫ້ເໝາະສົມກັບຈຸດພິເສດຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ. ການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນໃໝ່ ຄວນພິຈາລະນາງົບປະມານທີ່ 
ຕ້ອງການສ າລັບການບັນຈຸຄູນ າອີກ. ເມື່ອຊັບພະຍາກອນມະນຸດຖືກກ ານົດແລ້ວ, ກະຊວງສຶກສາ, ສຶກສາ 
ແຂວງ ແລະເມືອງ ຈິ່ງສາມາດຕັດສິນໃຈໄດ້ວ່າຈະບ ລິຫານຊ່ອງຫວ່າງໃນການສະໜອງຄູ ພາຍໃຕ້ 
ຊັບພະຍາກອນທີ່ຈ າກັດໃຫ້ດີທີ່ສຸດແນວໃດ. 

3. ທ້າຍສຸດ, ພວກເຮົາຂ ສະເໜີໃຫ້ພິຈາລະນາງົບປະມານທີ່ມີຢູ່ ກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມເຜີຍແຜ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ນະໂຍບາຍອັນໃໝ່. ການຜັກດັນຈາກແຜນການສຶກສາເພື່ອທຸກຄົນ ໃຫ້ຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ ໃຫ້
ໄດ້ຫາຍຂຶ້ນ ໂດຍບໍ່ມີງົບປະມານທີ່ພຽງພ ເພື່ອປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຫືພັດທະນາ ແລະບັນຈຸຄູ ໄດ້ສ້າງ 
ພາລະແບກຫາບໃຫ້ກັບຜູ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ. ຄູຖືກມອບໃຫ້ສອນຫ້ອງຄວບ ໂດຍບໍ່ມີການຊຸກຍູ້ 
ເທົ່າທີ່ຄວນ, ແລະສະພາບຫ້ອງຮຽນກໍ່ບໍ່ໄດ້ມາດຖານ. ຄູໃໝ່ຕ້ອງໄດ້ຍອມເປັນອາສາ ຍ້ອນລັດບໍ່ມີ 
ງົບປະມານໃຫ້ເງິນເດືອນທຸກຄົນ. ສິ່ງຈູງໃຈ (ເຊັ່ນ ທີ່ພັກອາໄສ ແລະເງິນຊຸກຍູ້ການຍ້າຍຖິ່ນຖານ) ທີ່ໄດ້ ວາງ
ແຜນໄວ້ເພື່ອດຶງດູດເອົາຄູທີ່ມີຄຸນະພາບ ກໍ່ຖືກຕັດອອກຈົນໝົດ. ບາງເທື່ອການສອນແບບອາສາ ອາດບໍ່ເກີດ
ຂຶ້ນຊໍ້າ ຖ້າແຜນ ແລະນະໂຍບາຍທີ່ສ້າງຂຶ້ນຫາກອີງໃສ່ການຄາດຄະເນການເງິນທີ່ລະອຽດ ໃຫ້ ເປັນພື້ນຖານ. 
ຂະບວນການແບບນີ້ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຕ້ອງໃຊ້ເວລາ, ແຕ່ ຈະເຮັດໃຫ້ ຜູ່ບ ລິຫານການສຶກສາ ໃດ້ໃຊ້ຫົວຄິດ
ປະດິດສ້າງ ແລະນະວັດຕະກ າ ໃນການວາງແຜນພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂ ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຈ າກັດ. 
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Annex 1: Guideline on the development of the 

annual plan and employment and use of teachers 

(2014) 
Selected translation of sections relevant to this study 

 Teacher allocation must be based on the number of classrooms, meaning one teacher per one 

classroom. For schools with more than 150 pupils and with five grades, there should be 6 

teachers allocated, including a principal. 

 In the case of complete schools in remote areas with 121-149 pupils, if there are 5 

classrooms/grades, there should be 6 teachers allocated, including a principal. 

 Complete schools with 51-120 pupils should have no more than 5 teachers including principal, 

and offer multi-grade teaching; incomplete schools should have 3 teachers (for remote areas). 

 Complete schools with 31-50 pupils should have no more than 3 teachers including a principal, 

and offer multi-grade teaching; incomplete schools should have 2 teachers. 

 Incomplete schools with 30 pupils or less should have 1-2 teachers as appropriate. 

 

Steps for developing plans for needs for teachers that included responsibilities at school, district, 

province, and the MoES levels: 

School administrators are supposed to convene meetings with teachers, Village Education 

Development Committee (VEDC), DESB, parents association, and concerning parties to consultant 

with them on the planning for needs for teacher by having carried out information gathering on 

numbers of teachers, pupils, children outside of schools, estimate of teachers for the next five 

years, and improving plans for school development, and then send these to DESB in October of 

every year using the Statistical Table for Primary Schools (provided by MoES). 

At district level, DESB is supposed to plan for needs for teachers within the district based on the 

real needs of schools, estimate of needs for teachers in the next five years, and develop plans of 

needs for teachers for the district and send to PESS. The steps involved in this process include: 

 calling a meeting with schools within district to plan for needs together 

 developing plans and collecting information on needs for teachers from each school according to 

the format provided by MoES 

 surveying, collecting, and analysing needs for teachers in schools that are targets and priorities  

 collecting information on teachers in various forms (resignation, retirement, illness, relocation, 

deceased, etc.) 

 analysing and developing plans for each school in the district 

 submitting the plan to PESS. 

At provincial level, PESS is supposed to plan for annual needs for teachers and estimate needs for 

the next five years based on the real needs of districts, and develop plans for needs for teachers 

and submitting it to the MoES by December of every year. The steps involved in this process are 

the same as for DESB, but involving district level partners instead of schools. 

At ministerial level, the Department of Personnel follows similar steps above and submits the total 

needs for personnel (quota) to the government through the Ministry of Home Affairs in February 

every year. 
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Employment and use of teachers prioritise remote schools, government focal areas, various 

projects/programs, replacing loss of teachers, vacancies, and newly established school. 

 

Steps for the recruitment of new teachers (at PESS):  

 Accepting application from graduates 

 Sorting applications 

 Organising written examinations to test basic general knowledge, technical knowledge, foreign 

language (as appropriate to local contexts), and computer skills (as appropriate to local contexts), 

as well as individual interviews 

 Application to be considered for a government teacher includes: 

 A personal record (resume) using MoES format (4 sets)  

 Copy of ID card and family book, with village certification (1 set)  

 Certificate and score sheets, certified by relevant authority (1 set)  

 Certificate, ID card, personal record, family book and criminal record clearance, health 

certificate, residential certificate, and referral letter from graduating institution must contain 

correct date of birth and family name, as well as the length of study program.  

 Comparative list of grades together with summary table  

 Request letter (from PESS to MoES) to accept a new state employee (specifying sex, 

technical qualification and teaching grade, clear name of school and district to be deployed 

based on the district and schools allocation from MoES) 

 Authorities at all levels must check the documents thoroughly and certify the copies from the 

originals to avoid fraud. 

 

Planning for teacher training: 

 Department of Teacher Development, Department of Technical Education, Department of Tertiary 

Education, and Department of Sports and Arts (should) collaborate with relevant authorities to 

develop plans for teacher training based on (1) student numbers, classroom numbers, and 

classroom/school expansion, and school numbers, (2) estimate of teacher loss through various 

forms, and (3) actual statistics of insufficient supply of teachers, and to pass this plan onto the 

Department of Planning to consolidate teacher training plan across the sector 

 Department of Teacher Development (et al.), are responsible for supplying statistical information 

and developing plans of estimate for teacher training needs, with specifics for ethnicity and 

spoken language, and pass this onto the Department of Planning 

 Department of Teacher Development, together with related authorities consolidate teacher 

development plan and allocate training responsibility to each teacher training institution. 

In terms of actual teacher training, Department of Teacher Development, Department of Technical 

Education, Department of Tertiary Education, and Department of Sports and Arts are responsible 

for planning the infrastructure and materials for teacher training, as well as plans for upgrading 

teachers according to actual needs in each school across the country. 

In terms of planning for needs for teachers the Department of Personnel is responsible for 

consolidating plans for needs for teachers from PESS to make up the national plan for needs for 

teachers and send the processed information and requests to the Department of Planning and 

Department of Finance to form the basis for planning for teacher development as well as preparing 

a budget request to submit to the Ministry of Home Affairs to the government. 
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In terms of employment and use of teachers, the Department of Personnel collaborates with 

relevant parties to ensure that the number of teachers allocated for each year are employed to 

schools according to the needs for teachers in that particular year. 

The Department of Pre- and Primary Education, Department of Sports and Arts, Department of 

Teacher Development, Department of Planning, Department of Finance, and Statistics Centre must 

coordinate closely with the Department of Personnel to ensure the correct supply of teachers based 

on the plan previously developed as priority. 

Under this Guideline PESS are responsible for: 

 employing teachers according to the allocated quotas from MoES 

 requesting approval of the newly employed teachers from the Minister of Education 

 issuing the Agreement (from MoES) to DESB and schools 

 organising pedagogical trainings for the new teachers 

 reporting the new recruitment to MoES 

 filing the new employees 

 informing and forwarding the Agreement on the new teachers to relevant parties to calculate 

salaries according to financial rules. 

Under this Guideline DESB are responsible for: 

 working with PESS to employ teachers according to the quota for each year 

 issuing an agreement to deploy teachers to each school 

 organising pedagogical trainings for the new teachers 

 providing lists of employees’ names, as well as calculating salary according to the financial rules 

 filing the new employees. 

Under this Guideline Schools are responsible for: 

 receiving the allocated quota each year 

 allocating grades and hours, as well as providing pedagogical advice for the new teachers 

 periodically monitoring and evaluating the performance of the teachers. 

Following up, monitoring, and evaluating the above processes are the responsibility of the 

Department of Personnel and Department of Inspection. 
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Annex 2: Respondents 

Office Position Participant 

Department of Finance, 
MoES 

Deputy Director Ms Dala Phakonekham 

Phongsaly PESS Deputy Director Mr Nyi La Chanphet 

Head of Personnel Mr Oun Simisai 

Head of Planning and Statistics Mr Bouavan Keoindaping 

Deputy Head of Teacher Education Mr Ounkham Saenginkeo 

Deputy Head of Secondary Education Mr Sid Pitisak 

Pre- and Primary Education Mr Sayon Tunskon 

Finance Officer Mr Bounthavy Keomanivong 

Phongsaly DESB Deputy Head  Ms Saochan Lodsouly 

Head of Teacher Education Mr Khamphad Saengsomboun 

Deputy Head of Inspection  Mr Somchansai 

Deputy Head of Basic Education Ms Vanpheng Phomachai  

Deputy Head of Personnel Ms Bouakham  

Deputy Head of Planning and Statistics Ms Bouaonla 

Finance Officer Ms Bounsy Saisaengvan 

Mai DESB Head of Inspection  Mr Saisamone Douangmisai 

Head of Teacher Education Ms Bouaphaeng Dalakeo 

Head of Preschool and Primary Education Mr Thongvan Saiphakham 

Deputy Head of Personnel Mr Phathasone Kounthachak 

Officer Mr Bounmy Keolounahak 

Officer Ms Pewphone Phimachan  

Khammouane PESS Deputy Director  Mr Nantasai Inthasone 

Head of Teacher Education Mr Bouasy Bounvadsana 

Head of Preschool and Primary Education Mr Douangmala Phommachan 

Head of Personnel Mr Komma Hadthachak 

Head of Finance Ms Khambou Sayakouman 

Deputy Head of Planning and Statistics Ms Soukaseum Sithideth  

Nhommalath DESB Deputy Head Mr Paly Sayahak  

Head of Teacher Education Ms Saengmany Soulinyanon 

Head of Personnel Mr Khonkham Boutakhen 

Deputy Head of Administration Mr Kenta Phimavong  

Head of Preschool and Primary Education Mr Bounpon Nuanta 

Nakai DESB  Head of DESB Mr Somphet Soulivong 

Head of Personnel Mr Inta Douangmala 

Head of Teacher Education Ms Vongsak Khamleuangphone 

Deputy Head of Unit Mr Sonsai Phomatha  

Planning and Statistics Officer Mr Bounkham Mekdala  

Finance Officer Ms Chintana Thephahaksa 

Savannakhet PESS Head of Preschool and Primary Education Mr Vansai Sayavong 

Head of Planning and Statistics Mr Sioudon Thongsouvan  

Deputy Head of Teacher Education Mr Khamphouvy Viengdala 

Personnel Officer Mr Sanong Sanalerd 

Finance Officer Ms Viengsamai Sihanouvong 

Xonbouly DESB Head of DESB Mr Lon Keolamphone 

Head of Teacher Education Mr Sakhone Phetsomphou 

Head of Planning and Statistics Ms Madsa Keovongsod 

Head of Basic Education Mr Ottama Khompanya 

Deputy Head of Personnel Mr Phoudouan Sibounthan 

Finance Officer 
 

Mr Chansamone Thilavong 

Outhoumphone DESB Deputy Head Mr Hom Saisongkham 

Head of Personnel Ms Waenvong Namvongsa 

Head of Planning and Statistics Mr Bounlai Saithep 
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Office Position Participant 

Head of Preschool Education Mr Khamek Inthavong 

Teacher Education Officer Mr Thongma Khounthisak 

Finance Officer Mr Khamko Phomathep 

Phine DESB  Head of DESB Mr Khamchan Lianvongsa 

Deputy Head Mr Souksavan Nyodsaenleu 

Planning and Statistics Officer Ms Phasouk Khodsimeuang 

Finance Officer  Mr Siphandon Mekbangsaeng 

Personnel Officer Mr Sisavan Viengmany 

Teacher Education Officer Mr Douangta Maioudomhak 

Preschool and Primary Education Officer Ms Noymany Thounsombad 

Toomlarn DESB Head of DESB Mr Visai Ninthakhan 

Deputy Head Mr Boualy Laluangphet 

Head of Administration Mr Vadthana Phanvilai 

Head of Personnel Mr Viet Luangsaeng 

Head of Planning and Statistics Mr Manivon Dalasaeng 

Deputy Head of Planning and Statistics Mr Phaivan Saengamphan 

Deputy Head of Teacher Education Ms Khamkhong Chanthavongsak 

Personnel Officer Mr Bounlouam Mithachak 

Lao Ngarm DESB Deputy Head of Administration Ms Bounian Singhalad 

Head of Planning and Statistics Mr Bounoi Boualiangsim 

Head of Personnel Ms Keodouangsy Sisouvong 

Head of Preschool Education Ms Somchai Sayabanha 

Head of Teacher Education Ms Khamwin Keopaseuth 

Deputy Head of Administration Mr Vongsai Saimonty  
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Annex 3: Data matrixes 

# Question Guide Phongsaly PESS Khammouane PESS Savannakhet PESS Saravan PESS 

1 Overview 
Ask PESS/DESB/ 
schools to give an 
overview of the current 
situation of teacher 
supply in the 
school/district/ province.  
How many schools are 
there with an oversupply 
of teachers? Where are 
these schools?  
How many schools are 
there with an under 
supply of teachers? 
Where are these 
schools?  

ການສະໜອງ ແລະການບັນຈຸຄູ ແມນ່ພະແນກສຶກສາ 
ແຂວງເປັນຜູ້ຄິດໄລ່ ໂດຍອີງຕາມຈ ານວນໂຮງຮຽນ ແລະ 
ການສະເໜີຂອງຫ້ອງການສຶກສາເມືອງເປັນຫັກ. ແຕ່ການ 
ຂ ໂຄຕ້າຄູ ໃນແຕ່ລະປີ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຕາມການສະເໜີຈາກ 
ແຂວງເລີຍ. ບາງປີ ສ່ວນຫາຍແມ່ນບໍ່ໄດ້ພຽງພ ຕາມການ 
ສະເໜີ ແຕ່ໃນປີ (2013) ກະຊວງສົ່ງໂຄຕ້າໃຫ້ ແຂວງ ຜົ້ງ
ສາລີ ຫາຍກວ່າຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງ ແລະກໍ່ໄດ້ແຈ້ງ ໃຫ້
ກະຊວງຮັບຊາບ ເພື່ອພິຈາລະນາຈ ານວນໂຄຕ້າຄືນ ໃໝ.່ 
ໂຮງຮຽນປະຖົມຢູ່ພາຍໃນເທດສະບານ ມຈີ ານວນຄູປະຖົມ 
ເຫືອ ຖ້າທຽບຈ ານວນນັກຮຽນ ແຕ່ຖ້າທຽບໃສ່ລາຍວິຊາ 
(ພາສາອັງກິດ, ພາລະສຶກສາ, ສິລະປະກ າ ແລະສິລະປະ 
ດົນຕີ) ແມ່ນທຸກໂຮງຮຽນປະຖົມທົ່ວແຂວງຜົ້ງສາລີ ຄູບໍ່ 
ພຽງພ , ແລະຢູ່ເຂດຫາ່ງໄກສອກຫີກໂຮງຮຽນທີ່ມີບັນຫາ ຄູ
ບໍ່ພ  ຖ້າທຽບໃສ່ຈ ານວນຫ້ອງຮຽນ ແລະລາຍວິຊາ ເກືອບ
ທຸກ ໂຮງຮຽນທີ່ມີບັນຫານີ້. 

ສະພາບການສະໜອງຄູໃນປະຈຸບັນແມ່ນເຫັນວ່າ ເຫືອ-ບໍ່
ພ .  
“ເຫືອ” ໝາຍເຖິງຈ ານວນຄູປະຖົມທີ່ມີຢູ່ໃນແຂວງ ແມ່ນມີ 
ຫາຍກວ່າຈ ານວນນັກຮຽນ. 
“ບໍ່ພ ” ໝາຍເຖິງຈ ານວນຄູປະຖົມບໍ່ພ  ໂດຍອີງໃສ່ຈ ານວນ
ຊັ້ນຮຽນຂອງນັກຮຽນ.  
ສະພາບການບັນຈຸຄູ ໃນປະຈຸບັນ ແມ່ນອີງໃສ່: 
ສະພາບຄວາມຕ້ອງການຄູ ປີຕໍ່ປີ. 
ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕ້ອງການຂອງເມືອງ ສະເໜຂີຶ້ນມາ. 
ອີງໃສ່ ແນວໂນມ້ຂອງອາຍຸປີການຄູຜູ້ທີ່ຈະກະສຽນ. 
ຕົວເລກຈາກກະຊວງ. 
ເຫັນໄດ້ວ່າ ໂຮງຮຽນປະຖົມຢູ່ພາຍໃນເທສະບານມ ີ
ຈ ານວນຄູປະຖົມພຽງພ  ແຕ່ເຂດຊົນນະບົດທຸກເຂດ ແລະ 
ທຸກໂຮງຮຽນມ ີບັນຫາຄູເຫືອ ອີງໃສ່ຈ ານວນນັກຮຽນ ແຕ່ບໍ່
ພຽງພ ອີງໃສ່ຊັ້ນຮຽນ ແລະໂຮງຮຽນສ່ວນຫາຍ. ໃນເຂດ 
ຊົນນະບົດ ໂຮງຮຽນໃດໜຶ່ງ ຈະພົບບັນຫາທັງຄູເຫືອ ແລະ 
ບ ພໍ່. 

ສັງເກດເຫັນວ່າ ຕົວເລກການສະໜອງ
ຄູ ແມ່ນໄດ້ຮັບມາຈາກກະຊວງ ແລະຕົວ 
ເລກ ທີ່ສະໜອງໃຫ້ ແມ່ນບໍ່ພຽງພ ກັບ 
ຄວາມຕ້ອງການ ຖ້າອີງໃສ່ສະພາບ 
ຄວາມເປັນຈິງຂອງເຂດທ້ອງຖິ່ນນັ້ນ. 
ສະພາບຄູໃນແຂວງ ຖ້າຄິດໄລ່ຕາມ
ດ າລັດ 177 ພ້ອມທັງຄູ່ມ ື47 ແມ່ນເຫືອ
ແທ້ ແຕ່ປະຕິບັດຕາມຄວາມເປັນຈິງ
ແມ່ນ ຖ້າເຮັດຕາມນັ້ນແມນ່ຫຍຸ້ງຍາກ 
ຫາຍ. 
ສັງເກດເຫັນວ່າ ຄູເຫືອສ່ວນຫາຍແມ່ນ
ຢູ່ແຖວເຂດເທດສະບານ. 
ຄູທີ່ບໍ່ພ ແມ່ນຢູ່ເຂດຫ່າງໄກ. ຕົວຢ່າງ ຢູ່
ເມືອງນອງ ແມນ່ບໍ່ມຄູີລັດເລີຍ ຢູ່ 6 
ໂຮງຮຽນ. 

ສະພາບຂອງການ ສະໜອງຄູ
ໃນປະຈຸບັນເຫັນວ່າ ບາງເຂດ
ກໍ່ຍັງມີຄູເຫືອ ແລະບາງເຂດກໍ່
ຍັງມຄູີບໍ່ພ  ແລະສັງເກດເຫັນ
ວ່າ ຕົວເລກທີ່ສະໜອງລົງມາ
ຈາກກະຊວງແມ່ນໜ້ອຍ ຖ້າ
ທຽບໃສ່ຄວາມຕ້ອງ ການຄູ
ພາຍໃນແຂວງ. ທາງແຂວງ
ເອງກ ພະຍາຍາມ ທີ່ຈະຊັບ 
ຊ້ອນ ຕົວເລກໃໝໄ່ປຕາມເຂດ
ທີ່ມໂີຮງຮຽນຂາດຄູແທ້ໆ. 
ສັງເກດເຫັນວ່າ ຄູເຫືອສ່ວນ
ຫາຍແມ່ນ ຢູ່ແຖວເຂດເທດ 
ສະບານ. 
ຄູທີ່ບໍ່ພ ແມ່ນຢູ່ເຂດຫ່າງໄກ. 

2 Length of Problem  
Have these schools 
always had this situation?  
Why here? Why now?  
 

ບັນຫາດັ່ງກ່າວແມ່ນເລີ່ມເກີດ 
ຂຶ້ນຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມມີການສອນພາ 
ສາອັງກິດ ໃນຊັ້ນ ປ 3  ແລະ 
ໃຫມ້ີຄູພະລະສຶກສາ, ສິລະປະ 
ກ າ ແລະສິລະປະດົນຕີ ແຍກ 
ຈາກ ຄູສອນປະຈ າຫ້ອງຮຽນ. 
ແລະບັນຫາຄູບໍ່ພ  ຖ້າທຽບໃສ່ 
ຫ້ອງຮຽນ ແລະເຫືອ ຖ້າທຽບ 
ໃສ່ຈ ານວນນັກຮຽນແມ່ນເກີດ
ຂື້ນມາໃນໄລຍະ 5-6 ປີ ຜ່ານ 
ມາທີ່ຈ ານວນອັດຕາປະຊາ 
ກອນທີ່ຮອດເກນອາຍຸ ເຂົ້າ
ຮຽນ ຫຼຸດລົງ. 

ມມີາດົນແລ້ວ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຊົນນະບົດ ແຕ່ເລີ່ມມີບັນຫາຫາຍຂຶ້ນ ເມື່ອນະໂຍບາຍການສຶກສາທີ່ອອກ 
ມາໃໝ ່ວ່າຫັກສູດຄູປະຖົມຕ້ອງມີຄູສອນພາສາອັງກິດ, ສິລະປະກ າ, ສິລະປະດົນຕີ ແລະພາລະສຶກສາມາເພີ່ມ 
ເຊິ່ງເຮັດໃຫ ້ຈ ານວນຄູປະຖົມຍິ່ງຕ້ອງການເພີ່ມຂຶ້ນ. 
ໂຮງຮຽນເຫົ່ານີ້ຕັ້ງຢູ່ ບ່ອນຫ່າງໄກສອກຫກີ, ຄູສ່ວນຫາຍບໍ່ຢາກລົງໄປປະຈ າ; ຈະເອົາຄົນທ້ອງຖິ່ນມາປະຈ າ ກໍ່
ບໍ່ມີໃຜ ຮຽນຈົບມາ.  
ໂຮງຮຽນເຫົ່ານີ້ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານນ້ອຍ, ບໍ່ມີເດັກນ້ອຍຫາຍ ແລະຫາຍໂຮງຮຽນກໍ່ຕັ້ງກະແຈກກະຈາຍ, ບໍ່ສາມາດໂຮມ
ໂຮງ ຮຽນໄດ້ ເລີຍເຮັດໃຫຄູ້ເຫືອ. 
ລັດຖະບານມນີະໂຍບາຍໃໝ່ ໃຫເ້ອົາວິຊາພາສາອັງກິດ, ພາລະສຶກສາ ແລະສິລະປະເຂົ້າມາ ທັງທີ່ທາງຫັກສູດ
ສ້າງຄູ ກໍ່ຫາກໍ່ໄດ້ດັດປັບຫັກສູດສອນຄູປະຖົມເພື່ອສາມາດສອນພາສາອັງກິດ, ພາລະສຶກສາ, ແລະສິລະປະ
ໄດ້ (ສ່ວນຄູເດີມບໍ່ສາມາດສອນວິຊາເຫົ່ານີ້ໄດ້). ດັ່ງນັ້ນຈິ່ງເຮັດໃຫເ້ບິ່ງຄືວ່າ ມີຄູຂາດ. ແລ້ວຖ້າກ ລະນີໂຮງຮຽນ
ໃດໄດ້ບັນຈຸຄູ 3 ວິຊານີ້ມາຕື່ມ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫໂ້ຮງຮຽນນັ້ນກາຍເປັນໂຮງຮຽນທີ່ມີຄູເຫືອ ອີງຕາມສູດ ຄິດໄລ່ໃນ
ດ າລັດ. 
ຄູທີ່ໃກ້ອາຍຸກະສຽນ ບໍ່ອາດຍົກຍ້າຍໄດ້ງາ່ຍໆ ດ້ວຍເຫດຜົນທີ່ວ່າຕົນເອງໃກ້ຈະເຖິງອາຍຸກະສຽນແລ້ວ ຂ ຢູ່
ບ່ອນເກົ່າຕໍ່ໄປ. ນອກຈາກນັ້ນ ຄູທີ່ມາຈາກຄອບຄົວທີ່ມບົີດບາດສູງໃນສັງຄົມ ຈະບໍ່ຢາກຍ້າຍໄປເຂດຫ່າງໄກ
ຈາກບ້ານຂອງ ຕົນ ແລະ ທາງອົງການຈັດຕັ້ງແຂວງກໍ່ບໍ່ສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້. 

ບັນຫາເລື່ອງຄູເຫືອ-ບໍ່ພ 
ແມ່ນເກີດມາໄດ້ ຕັ້ງແຕ່ປີ 
2005. 
ໃນເຂດເທດສະບານ ມຄູີ
ເຫືອ ຍ້ອນວ່າທຸກໆຄົນທີ່
ເປັນຄູຢາກສອນຢູ່ໃນເຂດ
ເທດສະບານ ບໍ່ແມ່ນຊົນ 
ນະບົດຫ່າງໄກ. 
ເຂດໂຮງຮຽນທີ່ຫ່າງໄກມຄູີ
ບ ພ ຍ້ອນສ່ວນຫາຍບໍ່ມໃີຜ 
ຢາກສອນ ເພາະຄູທີ່ສອນ
ສ່ວນຫາຍເປັນຄູ ບໍ່ແມ່ນ
ທ້ອງຖິ່ນນັ້ນໆ ເຮັດໃຫເ້ກີດ
ມກີານຍົກຍ້າຍ. 

ບັນຫາເລື່ອງຄູ
ເຫືອ-ບໍ່ພ  ແມ່ນເກີດ
ມາໄດ້ດົນນານ
ແລ້ວ. 
ສັງເກດເຫັນໄດ້ຄື 
ໃນເຂດເທດສະ 
ບານ ອັດຕາການ
ເກີດຫຼຸດລົງ ເຮັດໃຫ້
ຄູທີ່ມຢູ່ີແລ້ວ ເຫືອ 
ແລະ ເຫືອທຸກໆ
ເມືອງ. 
ໂຮງຮຽນຫ່າງໄກ 
ເປັນໂຮງຮຽນທີ່ບໍ່ມີ
ໃຜຢາກໄປສອນ. 
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3 Causes of imbalanced 
teacher supply  
 What are the root 
causes of teacher supply 
problems?  

ສ າລັບໂຮງຮຽນໃນເຂດເທດສະບານ ແມ່ນຄູສ່ວນຫາຍ 
ແມ່ນຄອບຄົວຂອງການນ າຂັ້ນເມືອງ ແລະຄູອາວຸໂສທີ່ 
ຜ່ານການໄປປະຈ າການໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫີກມາເປັນ 
ເວລາດົນ ຈິ່ງບໍ່ສາມາດບັນຈຸເພິ່ນໄປປະຈ າຢູ່ເຂດຫາ່ງໄກ 
ສອກຫີກໄດ້. 
ສ າລັບບັນຫາຄູເຫືອ ຖ້າທຽບໃສ່ຈ ານວນນັກຮຽນ ແຕ່ບໍ່ພ  
ຖ້າທຽບໃສ່ຈ ານວນຫ້ອງຮຽນ ແມ່ນຍ້ອນການຂະຫຍາຍ 
ໂຮງຮຽນ ມູນເປັນໂຮງຮຽນສົມບູນ ຫືການຂະຫຍາຍ ຊັ້ນ
ຮຽນໃນແຕ່ລະປີ ນັ້ນເອງ. 
ຍ້ອນການຍົກຍ້າຍຂອງຄູ, ຍ້າຍໄປຢູ່ບ່ອນທີ່ຄູມີເງື່ອນໄຂ 
ການດ າລົງຊີວິດທີ່ດີກວ່າ ຫືແທດເໝາະກວ່າ ເຊັ່ນ ຍົກ 
ຍ້າຍໄປຢູ່ ບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງຕົນເອງ ຫືຍົກຍ້າຍ 
ໄປຮັບຜິດຊອບໜ້າທີ່ວຽກງານອັນໃໝ່ເລີຍ ຍ້ອນການສະ 
ເໜີຈາກຂະແໜງການອ້ອມຂ້າງຂອງເມືອງ. 
ສາຍເຫດຂອງການຂະຫຍາຍຫ້ອງຮຽນແມ່ນຍ້ອນນັກຮຽນ
ບໍ່ໄປຮຽນຢູ່ບ້ານອື່ນ. ພວກເຂົາສ່ວນຫາຍຈະປະລະ ຖ້າ 
ຕ້ອງໄດ້ໄປຮຽນຢູ່ບ້ານອື່ນພາຍຫງັເສັງຂື້ນຊັ້ນ ປ 3, ປ 4 ຖ້າ 
ໃນບ້ານຂອງຕົວບໍ່ມຊີັ້ນຮຽນດັ່ງກ່າວ.  
ແຂວງຜົ້ງສາລີ ມຫີ້ອງຄວບທງັໝົດ 706 ຫ້ອງ ເພື່ອແກ້ໄຂ 
ບັນຫານັກຮຽນປະລະ ເມືອງຈຶ່ງມີການຂະຫຍາຍຊັ້ນຮຽນ 
ໃນບ້ານ ເຖິງແມ່ນວ່າຈ ານວນນັກຮຽນມີໜອ້ຍກໍ່ຕາມ. 

ຈ ານວນນັກຮຽນຂອງແຕ່ລະຊັ້ນໃນຫາຍໂຮງຮຽນ ບໍ່ຫາຍພ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ 
ຕາມສູດໃນດ າລັດ 177 ຈິ່ງ ເຮັດໃຫ້ຄເູຫືອ. 
ຄູໃນບາງໂຮງຮຽນບໍ່ໄດ້ສອນ ແຕ່ໄປເຮັດວຽກການເມືອງອື່ນ ເຊັ່ນ ວຽກບ ລິ 
ຫານບ້ານ, ແຕ່ຍັງຖືວ່າມໜີ້າທີ່ສອນຄືເກົ່າທັງທີ່ບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນຫ້ອງ, ເຮັດໃຫ້ຕົວ 
ເລກ ຈ ານວນຄູສູງເກີນຈ ານວນນັກຮຽນ.  
ຍ້ອນລະບົບສ້າງຄູທີ່ຜາ່ນມາ ບໍ່ແທດເໝາະກັບສະພາບຄວາມຕ້ອງການຄູ 
ໃນປະຈຸບັນ. ໃນເມື່ອກ່ອນ ຫັກສູດສ້າງຄູບໍ່ໄດ້ເລັງໃສ່ການສ້າງຄູແບບ 
ສະຫະວິຊາພ ເທົ່າທີ່ຄວາມຕ້ອງການ ໃນປະຈຸບັນ ເຊັ່ນ ໃນເມື່ອກ່ອນ ບໍ່ໄດ້ 
ສ້າງຄູປະຖົມທີ່ສາມາດສອນພາສາອັງກິດ, ສິລະປະ, ແລະພາລະສຶກສາ 
ໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ຕ້ອງການຄູມາສອນເພີ່ມ.  
ຄູບໍ່ເກ່ງຮອບດ້ານ: ຄູຜູ່ດຽວສອນທຸກວິຊາຂອງຫັກສູດປະຖົມບໍ່ໄດ້ ເຊັ່ນ ຄູ 
ສອນ ໃນປະຈຸບັນ ບໍ່ສາມາດສອນພາສາອັງກິດ, ສິລະປະ ແລະພາລະສຶກ 
ສາ ໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ ຈ າເປັນຕ້ອງການຄູ ວິຊາເຫົ່ານີ້ມາຕື່ມ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ມີຄູ 
ເຫືອ ຖ້າຄິດໄລ່ຕາມສູດໃນປະຈຸບັນ. 
ຂະບວນການສ້າງຄູປະຖົມ ບໍ່ພຽງພ ກັບຕົວເລກຂອງໂຮງຮຽນປະຖົມ. 
ຄູບໍ່ຄົບຕາມຫັກສູດ ຍ້ອນສະຖາບັນບໍ່ສ້າງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ້ອງ
ຖິ່ນ. 
ສະພາບພື້ນທີ່ຂອງບ້ານ ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດທີ່ເດີນທາງລ າບາກ ພ້ອມກັບການ
ທ າມາຫາກິນຂອງຜູ້ປົກຄອງເດັກ ທີ່ຈະຕ້ອງນ າເອົາລູກໄປນ າ ເຮັດໃຫ້
ນັກຮຽນຂາດຮຽນ, ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງກາງປີຮຽນ, ເຮັດໃຫ້ເບິ່ງຄືວ່າຄູ
ເຫືອ. 

ຍ້ອນ ຍັງມກີານອະນຸຍາດໃຫມ້ີ
ການຍົກຍ້າຍຂອງຄູຈາກຊົນນະ 
ບົດ ເຂົ້າມາໃນເຂດເທດສະບານ. 
ຍ້ອນ ບໍ່ມີຄູຫາຍມາຮຽນກ່ອນປີ 
2005 ແລະຄົນຮຽນຄູມີແຕ່ຄົນທີ່ບໍ່
ແມ່ນເຂດຊົນນະບົດເອງ ແລະຫັງ 
ຈາກຈົບແລ້ວ ກໍ່ໄປສອນພ ປະມານ 
2-3 ປີ ແລ້ວກໍ່ຍ້າຍກັບມາຖິນຖານ
ຕົວເອງ ໃນເທດສະບານ. 
ຍ້ອນ ຕົວເລກບັນຈຸຄູຈາກລັດຖະ 
ບານຫຼຸດລົງ (ຕົວຢ່າງ: ສົກຮຽນ 
2014-2015 ຕົວເລກບັນຈຸຄູແມ່ນ 
200 ປາຍ ແຕ່ມາໃນປີ 2015-
2016 ເຫນັວ່າເຫືອພຽງ 152). 
ຄູສ່ວນໃຫຍໃ່ນເຂດເທດສະບານ 
ແມ່ນເປັນຄູມີອາຍຸປີການຫາຍ 
ພ້ອມທີ່ຈະກິນເບ້ຍບ ານານ ແລະ
ເປັນຜູ້ຍິງ ເຮັດໃຫຍ້າກທີ່ຈະສົ່ງ
ພວກເຂົາທີ່ສອນຢູ່ໂຮງຮຽນເຫືອ
ໄປໂຮງຮຽນບໍ່ພໍ່. 

ຍ້ອນອັດຕາການ
ເກີດຫຼຸດລົງ. 
ຍ້ອນເດັກໃນເກນ
ອາຍຸໄວຮຽນຫຼຸດ
ລົງ. 
ຍ້ອນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດດ າລັດ 
177 ຈິ່ງເກີດມກີານ
ຄິດໄລ່ ແລະເກີດມີ
ການຄິດໄລ່ໃຫໄ້ດ້
ຮັບຕາມມາດຖານ 
ເຮັດໃຫເ້ກີດມີ
ບັນຫາຄູເຫືອ-ຄູບໍ່
ພ . 
ຍ້ອນຕົວເລກບັນຈຸ
ຄູຫຼຸດລົງເລີ່ມປີ 
2011. 
ການຂະຫຍາຍ
ໂຮງຮຽນ (ໂຮມແຕ່
ບ້ານ ແຕ່ໂຮງຮຽນ
ໂຮມບໍ່ໄດ້). 
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4 Response to problem  
How have the school 
management 
/DESB/PESS responded 
to this situation?  
Do these responses 
work/help?  
If so, how?  
If not, why not? 
Have the regulations 
(decree 177, guideline 
47) been used to respond 
to the situation?  

ການແກ້ໄຂບັນຫາສ າລັບຄູບໍ່ພ ໃນເຂດຫ່າງໄກ
ສອກ ຫີກນັ້ນແມ່ນມກີານຈັດການສອນສອນ
ແບບຫ້ອງຄວບ; 
ສ າຫັບພາສາອັງກິດແມ່ນຍັງບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້
ຢ່າງທົ່ວເຖິ່ງໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫີກ, ແຕ່ໃນ
ເຂດເທດສະ ບານເມືອງແມ່ນໄດ້ມີການສອນ
ແບບໝນູວຽນຄູທີ່ໄດ້ໄປຝຶກອົບຮົມການສອນ
ພາສາອັງກິດແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ໄປສອນແບບປີ່ນ 
ອ້ອມໃຫ້ບັນດາໂຮງຮຽນໃນໝວດຂອງຕົນ; 
ສຶກສາເມືອງຂຶ້ນແຜນຂ ໂຄຕ້າຄູເພື່ອມາສະໜອງ
ກັບຄວາມຕ້ອງການໃນເມືອງຂອງຕົນ. 
ຮັບຄູອາສາສະມັກເພື່ອຊັບຊ້ອນເຂົ້າສອນຊ່ວຍ
ບ່ອນທີ່ຂາດຄູ. 
ການສອນຄວບຫ້ອງ ແລະຫ້ອງຄວບແມ່ນ 
ສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການຂາດຄູໄດ້ ໂດຍສະ 
ເພາະແມ່ນດ້ານປະລິມານ. ແຕ່ວິທີແກ້ໄຂດັ່ງ 
ກ່າວ ຈະມີຜົນກະທົບດ້ານ ຄຸນະພາບ. 
ວິທີການແກ້ໄຂໂດຍການຍ້າຍຄູທີ່ເຫືອຢູ່ໂຮງ 
ຮຽນໃດນຶ່ງກໍ່ຊ່ວຍໄດ້ ເພາະຄູດັ່ງກ່າວແມນ່ຍອມ 
ໄປຕາມຄ າ ສັບຊ້ອນ. 
ການຂ ຄູເພີ່ມຈາກແຂວງກໍ່ສາມາດຊ່ວຍໄດ້ ແຕ່ 
ຄູທີ່ລົງມາ ແມ່ນຄູສອນຊ່ວຍ (ຫຄູືອາສາສະມັກ). 
ອິງໃສ່ສະພາບຕົວຈິງ ເອກະສານແນະນ ານີ້ແມ່ນ 
ບໍ່ຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາຄູເຫືອ/ບໍ່ພ . ສະພາບຕົວຈິງ
ແຂວງ ແລະເມືອງຍັງບໍ່ໄດ້ອີງໃສ່ດ າລັດນີ້ໃນ
ການຂ ໂຄຕ້າຄູ ແຕ່ອີງໃສ່ສະພາບຄວາມ
ຕ້ອງການຕົວຈິງ ແລະການສະເໜຂີອງໂຮງຮຽນ. 
ສະນັ້ນດ າລັດນີ້ບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍແກ້ໃຂບັນຫາຕົວຈິງຢູ່
ຂັ້ນພື້ນຖານເລີຍ. 

ການສອນຄວບເປັນວິທແີກ້ໄຂອັນໜຶ່ງ. 
ທາງແຂວງບັນຈຸຄູສອນຊ່ວຍ. 
ຝຶກອົບຮົມຄູເກົ່າ ໃຫມ້ີເຕັກນິກໃນການສອນ
ເພີ່ມຂຶ້ນ.  
ຝຶກອົບຮົມຄູເກົ່າໃຫ້ສາມາດສອນພາສາອັງກິດ 
ໄດ້. 
ສະເໜີໃຫ້ຕັດຕົວເລກຄູທີ່ໄປເຮັດວຽກການ 
ເມືອງອອກ ເພື່ອໃຫ້ຕົວເລກຖືກກັບຄູທີ່ສອນ 
ຕົວຈິງ ແລະເປີດບ່ອນຫວ່າງໃຫ້ບັນຈຸຄູໃໝ່.  
ຊັບຊ້ອນຄູຈາກໂຮງຮຽນທີ່ມີຄູເຫືອ ໄປໂຮງຮຽນ 
ທີ່ບໍ່ພ . 
ວິທີແກ້ໄຂທີ່ທາງແຂວງພະຍາຍາມເຮັດ ແມ່ນ 
ຊ່ວຍໄດ້ໃນລະດັບໃດໜຶ່ງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ 
ດ້ານປະລິມານ. ແຕ່ວິທແີກ້ໄຂດັ່ງກ່າວ ຈະມີຜົນ 
ກະທົບດ້ານຄຸນະພາບ. 
ວິທີການແກ້ໄຂທີ່ຄິດວ່າຊ່ວຍບໍ່ໄດ້ກໍ່ຄື ການ 
ຍ້າຍຄູຈາກໂຮງຮຽນທີ່ມີຄູຫາຍ ໄປສອນ 
ໂຮງຮຽນຄູບໍ່ພ  ເຊິ່ງຫາຍາກທີ່ສຸດທີ່ຄູດັ່ງກ່າວ 
ຈະໄປຕາມຄ າແນະນ າຂອງແຂວງ. 
ອິງໃສ່ສະພາບຕົວຈິງ ເອກະສານແນະນ ານີ້ 
ແມ່ນ ບໍ່ຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາຄູເຫືອ/ບໍ່ພ . 
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ນອກຈາກຈະບໍ່ຊ່ວຍແລ້ວ ທາງ
ແຂວງ ແມ່ນເກັບຄູ່ມແືນະນ າ 0047 ໄວ້, ແລະ 
ບໍ່ເຜີຍແຜ່ເລີຍ ເພາະຖ້າພະນັກງານຮູ້ກ່ຽວກັບຄູ່ 
ມືນີ້ ຍິ່ງຈະເຮັດໃຫຄູ້ບໍ່ພ ຫາຍຂຶ້ນ ເພາະຄູຈະບໍ່
ຢາກສອນ ແລະຈະເຮັດແຕ່ວຽກໜ້າດຽວ ຕາມ
ທີ່ຄູມ່ໄືດ້ລະບຸໄວ້.  

ດຸ່ນ (ໂດຍການຊັບຊ້ອນຄູຈາກໂຮງຮຽນທີ່ມຄູີເຫືອໄປ
ໂຮງຮຽນທີ່ບໍ່ພໍ່). 
ການສອນຄວບເປັນວິທແີກ້ໄຂອັນໜຶ່ງ. 
ທາງແຂວງບັນຈຸຄູສອນຊ່ວຍ. 
ປ່ອຍໃຫເ້ມືອງ ແລະໂຮງຮຽນແກ້ໄຂໂດຍພວກເຂົາ
ຮັບເອົາຄູສອນຊ່ວຍ. 
ວິທີການແກ້ໄຂທີ່ຄິດວ່າຊ່ວຍບໍ່ໄດ້ກໍ່ຄື ການຍ້າຍຄູ 
ຈາກໂຮງຮຽນທີ່ມີຄູຫາຍ ໄປສອນໂຮງຮຽນຄູບໍ່ພ  ເຊິ່ງ 
ຫາຍາກທີ່ສດຸທີ່ຄູດັ່ງກ່າວ ຈະໄປຕາມຄ າແນະນ າ 
ຂອງແຂວງ ເພາະຄູສ່ວນໃຫຍຈ່ະເປັນຄູຜູ້ຍິງ ແລະໃກ້
ຈະກິນເບ້ຍບ ານານ ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາບໍ່ຍອມອອກໄປ
ສອນຂ້າງນອກ ຫືຖ້າໄດ້ຜົນກໍ່ເປັນພຽງບ ລິເວນໃກ້
ເຂດເທດສະບານ ທີ່ສາມາດເດີນທາງໄປສອນໄດ້
ສະດວກສະບາຍ. 
ການນ າໃຊວິ້ທຮີັບຄູສອນຊ່ວຍ ໃນບາງເຂດກໍ່ຊ່ວຍ
ໄດ້ແຕ່ໃນບາງເຂດຄູສອນຊ່ວຍຂາດຈັນຍາບັນຄວາມ
ເປັນຄູ ເຊັ່ນ ຂາດສອນ ຫືມາຮຽນບໍ່ຖຶກຕາມເວລາ. 
ອີງໃສ່ສະພາບຕົວຈິງ ເອກະສານແນະນ ານີ້ແມ່ນບໍ່
ຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາຄູເຫືອ/ບໍ່ພ  ພ້ອມກັນນັ້ນແມ່ນບໍ່ໄດ້
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ໃນເມື່ອທາງແຂວງຮັບຮູວ່້າ ດ າລັດ
ດັ່ງກ່າວບໍ່ແທດເໝາະກັບຄວາມເປັນຈິງຂອງສະພາບ
ການຄິດໄລ່ ປະລິມານຄູ ແລະນັກຮຽນປະຖົມ ທາງ
ແຂວງກໍ່ໄດ້ຮັບຄ າແນະນ າຈາກລັດຖະມົນຕີໃຫມ້ກີານ
ຜັນຂະຫຍາຍ ໃຫແ້ທດເໝາະ ໂດຍການຄິດໄລ່ອີງໃສ່
ເຂດ ແຕ່ເພື່ອໃຫດ້ າລັດດັ່ງກ່າວນີ້ແທດເໝາະ ແຕ່ມາ
ເບິ່ງຕົວຈິງແລ້ວ ຄ າແນະນ າດັ່ງກ່າວແມ່ນບໍ່ທັນໄດ້ຖືກ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. 

ເອົາຄູທີ່ຈົບມັດທະຍົມໄປສອນ 
ປະຖົມ (ໂດຍສະເພາະແມ່ນພາສາ 
ອັງກິດ). 
ຈັດຄູບ່ອນເຫືອໄປບ່ອນບໍ່ພ  ໂດຍ
ແມ່ນແຂວງເປັນຜູ້ແນະນ າ ແລະ 
ເມືອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. 
ສອນຫ້ອງຄວບ. 
ຮັບຄູອາສາ. 
ທາງແຂວງໄດ້ພະຍາຍາມຫຼຸດຜ່ອນ
ຕົວເລກຄູເຫືອ ໂດຍໄດ້ນ າໃຊຄູ່້ມ ື
0047 ໂດຍພະຍາຍາມບໍ່ຄິດໄລ່
ຄວາມຕ້ອງການຄູໂດຍອິງໃສ່ດ າລັດ 
177 (ຄູ 1 ຕໍ່ນັກຮຽນ 34) ແລະ 
ດ າລັດ 181. 
ອິງຕາມຄວາມເປັນຈິງ ດ າລັດ 177 
ແມ່ນເປັນສາເຫດເຮັດໃຫຄູ້ເຫອືໃນ
ບາງເຂດຂອງໂຮງຮຽນ ແຕ່ຄູ່ມ ື
0047 ຊ່ວຍໃຫກ້ານຄິດໄລ່ຄູແທດເ
ໝາະກັບຄວາມເປັນຈິງ ເຊັ່ນເຂດ
ຊົນນະບົດ ຈະບໍ່ໄດ້ກ ານົດນັກສຶກສາ
ສູງເຖິງ 34 ຄົນ ຕໍ່ຄູ 1 ຄົນ. 
ການຊັບຊ້ອນຄູໄປບ່ອນຂາດ ແມ່ນ
ຢັ້ງຢືນຈາກທາງແຂວງວ່າ ບໍ່ໄດ້ຜົນ
ເທົ່າທີ່ຄວນເພາະຄູສອນສ່ວນໃຫຍ່
ເປັນຜູ້ຍິງ ແລະເປັນຜູ້ມຄີອບຄົວ
ແລ້ວ ແລະບໍ່ຢາກຍົກຍ້າຍ ໂດຍສະ
ເພາະເຂດເທສະບານ ໄປເຂດຫ່າງ. 



 

ການບັນຈຸ ແລະຊັບຊ້ອນຄູ ໃນ ສປປ ລາວ: ເຫດຜົນຕ ໍ່ ສ ໍ່ ງທ ໍ່ ຍັງທ້າທາຍ ໃນປະຈຸບັນ 
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5 Interpretation of 
regulations  
How do PESS/ DESB/ 
schools interpret and 
implement decree 177 
and guideline 47 in 
practice?  
What do they do 
differently from what is 
stipulated? Why?  

ການຝຶກອົບຮມົເລື່ອງດ າລັດ 177 
ແມ່ນ ຈັດຢູ່ແຂວງ ບໍ່ໄດ້ລົງມາເມືອງ 
ແລະການແຈກຢາຍເອກະສານໃຫ້
ອ່ານ. 
ແຂວງມຄີວາມເຂົ້າໃຈວ່າຖ້າອີງໃສ່
ສູດ ແລ້ວເຫັນວ່າຄູເຫືອ. 
ທາງແຂວງຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບດ າລັດ 177 
ແຕ່ ຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດກ່ຽວກັບ
ການຈັດ ແບ່ງຄູຕາມອັດຕາສ່ວນ
ນັກຮຽນ ແມ່ນບໍ່ ໄດ້ແບ່ງຕາມ
ດ າລັດ.  
ການຄິດໄລ່ຂ ໂຄຕ້າຄູຂອງແຂວງຜົ້ງ
ສາລີ ແມ່ນອີງໃສ່ສະພາບຄວາມ
ຕ້ອງການຕົວຈິງທີ່ຄູຍັງບໍ່ພຽງພ ຢູ່
ເຂດຫ່າງໄກສອກຫີກ ແລະຄູບໍ່ພ 
ຕາມລາຍວິຊາບໍ່ໄດ້ຄິດໄລ່ຕາມສູດ
ຂອງດ າລັດໃດທັງນັ້ນ. 

ທາງແຂວງຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບດ າລັດ 177 ແຕ່ຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດກ່ຽວກັບ 
ການຈັດແບ່ງຄູ ຕາມອັດຕາສ່ວນນັກຮຽນ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ແບ່ງຕາມດ າລັດ.  
ຄູ່ມື 0047 ຍັງບໍ່ເຫັນໃຊ້ ແລະເຂົ້າໃຈວ່າຈະມີການປັບປຸງຢູ່.  
ບໍ່ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄູ່ມື 0047 ເພາະບໍ່ເໝາະສົມກັບສະພາບຕົວຈິງ. 
ສິ່ງທີ່ເຮັດຕ່າງຈາກຄູມື ແມ່ນການຈັດແບ່ງປັນຄູ ໂດຍອີງໃສ່ສະພາບ
ຄວາມເປັນຈິງ ບໍ່ໄດ້ອີງໃສ່ສູດຕາມດ າລັດ ຍ້ອນຈ ານວນຫ້ອງຮຽນຫາຍ
ເກີນຈ ານວນຄູທີ່ສາມາດສອນໄດ້. 
ຄູ່ມື 0047: ບໍ່ເໝາະສົມກັບສະພາບຕົວຈິງ ແລະບໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ເພາະຖ້າປະຕິບັດ ຈະເຮັດໃຫຄູ້ທີ່ເຮັດວຽກຫາຍໜ້າທີ່ຢຸດການສອນ 
ແລ້ວຍິ່ງເຮັດໃຫຄູ້ຂາດຕື່ມອີກ. 
ສ າລັບຂໍ້ສະເໜແີນະກ່ຽວກັບດ າລັດ 177 ແມ່ນ ຄວນຈະພິຈາລະນາໃຫມ້ີ
ການຄິດໄລ່ ອີງໃສ່ຫາຍປັດໄຈ ເຊັ່ນ ໃຫຄິ້ດໄລ່ໂດຍແບ່ງເຂດ ແລະອີງ
ໃສ່ສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງພື້ນທີ່. 

ທາງແຂວງຮັບຮູ້ ແລະເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ
ເນື້ອໃນຂອງດ າລັດ 177 ແລະໄດ້ນ າ
ມາເພື່ອຄິດໄລ່ເບິ່ງຕົວເລກຄວາມຕ້ອງ 
ການຄູແທ້ແຕ່ເວລາຂ ຕົວເລກຄູ ເພື່ອ
ໃຫໂ້ຮງຮຽນທີ່ຂາດຄູແມ່ນຍັງເຮັດຄື
ເກົ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າບາງໂຮງຮຽນຄູຈະ
ເຫືອ. 
ບໍ່ໄດ້ມກີານປະຕິບັດຫຍັງນອກຈາກ 
ຄິດໄລ່ຕົວເລກຄວາມຕ້ອງການຄູ 
ໂດຍອີງໃສ່ດ າລັດ 177 ແລະສືບຕໍ່ຂ 
ຕົວເລກຄູ ໂດຍອິງໃສ່ໂຮງຮຽນທີ່ຍັງ
ຂາດຄູ ແຕ່ສ່ວນທີ່ຄູເຫືອແມ່ນ
ພະຍາຍາມດຸ່ນ ທັງທີ່ຮູ້ວ່າມັນບໍ່ໄດ້ຜົນ 
ໂດຍສະເພາະໃນເຂດເທດສະບານ. 

ອິງຕາມແຜນຄິດໄລ່ຄວາມຕ້ອງການຄູທີ່ 
ທາງແຂວງສ້າງຂຶ້ນເຫັນວ່າ ທາງແຂວງ
ພະຍາຍາມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ າລັດ 177 
ໂດຍຄິດໄລ່ຈ ານວນນັກຮຽນ ແລະຄູ 
ຕາມທີ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ຕາມດ າລັດຄວບຄູ່
ກັບຄູ່ມື 0047. ແຜນນີ້ແມ່ນທາງເມືອງ
ແຕ່ລະເມືອງແມ່ນໄດ້ເຮັດຄືກັນໝົດ 
ແລະໂຮງຮຽນ ກໍ່ໄດ້ເຮັດຄືກັນ. 
ສິ່ງທີ່ເຮັດແຕກຕ່າງກໍ່ຄື ການຄິດໄລ່
ແຜນຄວາມຕ້ອງການຄູ ກໍ່ຍັງໄດ້ອິງໃສ່ 
ດ າລັດ 181 ນ າອິກໃນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດ ເຊິ່ງເຫັນວ່າແທດເໝາະກັບ
ສະພາບຕົວຈິງຂອງແຂວງ ເພາະຈະ
ເຮັດໃຫຕົ້ວເລກຄູເຫືອ ຫຼຸດລົງ. 

6 Calculating needs for 
teachers  
How do DESB/ schools 
formulate plans for needs for 
teachers?  
How do they use formula to 
calculate needs for teachers? 
What formula do they use?  
How often do DESB get 
requests from schools that did 
not use formula from 
decree/guideline?  
If decree 177 is not applicable 
to local context/needs, what 
needs to be changed about it?  

ໂຮງຮຽນສ້າງແຜນຄວາມຕ້ອງການຄູ ເປັນແຜນປີຕໍ່ປີ ແລະບໍ່ໄດ້ໃຊສູ້ດຄິດໄລ່
ໂດຍອີງໃສ່ເຫດຜົນດັ່ງລຸ່ມນີ້: 
ສະພາບຄວາມເປັນຈິງຕາມແຕ່ລະເຂດ. 
ຄາດໝາຍຈ ານວນຂັ້ນຮຽນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. 
ຄາດໝາຍຄູອາວຸໂສທີ່ຈະກຽມເຂົ້າບ ານານ. 
ການສະເໜຍົີກຍ້າຍຂອງຄູ. 
ຕາມລາຍວິຊາ. 
ສ າລັບແຂວງຜົ້ງສາລີແມ່ນບໍ່ໄດ້ນ າໃຊດ້ າລັດນີ້ໃນການຄິດໄລ່ ຫືແກ້ໄຂບັນຫາຄູ
ເຫືອ-ບໍ່ພ ຂອງແຂວງແຕ່ອີງໃສ່ຄວາມຈ າເປັນຂອງສະ ພາບພື້ນທີ່ມາເປັນບ່ອນ
ອີງໃນການສະໜອງ ແລະບັນຈຸຄູໃນແຂວງຂອງຕົນ. 

ທາງໂຮງຮຽນສ້າງແຜນຄວາມ
ຕ້ອງການຄູ ເປັນແຜນປີຕໍ່ປີ 
ແລະບໍ່ໄດ້ໃຊສູ້ດຄິດໄລ່, ແຕ່
ອີງໃສ່ສະພາບຄວາມເປັນຈິງ
ຕາມແຕ່ລະເຂດ. ການສະ
ເລ່ຍຄູຕໍ່ນັກຮຽນ ຄວນອີງໃສ່
ເງື່ອນໄຂຫາຍອັນ. ຄວນມີ
ການຄິດໄລ່ ໂດຍແບ່ງເຂດ. 
ຄວນອິງໃສ່ຄວາມຈ າເປັນ
ຂອງສະພາບພື້ນທີ່. 

ທາງໂຮງຮຽນ ບໍ່ໄດ້ສ້າງແຜນຄວາມຕ້ອງ 
ການຄູ ເພາະແຂວງສົມທົບກັບເມືອງເລີຍ 
ເຊິ່ງເມືອງເປັນຜູ້ຄິດໄລ່ແຜນນີ້. 
ທາງໂຮງຮຽນສະເໜຄີວາມຕ້ອງການຄູ 
ແຕ່ບໍ່ໄດ້ອີງໃສ່ດ າລັດ 177 ແຕ່ສະເໜອີີງ
ໃສ່ສະພາບຄວາມຕ້ອງການຕາມຄວາມ
ເປັນຈິງ. 
ຄວນມກີານຄິດໄລ່ໂດຍແບ່ງເຂດ. 
ຄວນອີງໃສ່ຄວາມຈ າເປັນຂອງສະພາບ
ພື້ນທີ່. 

ທາງໂຮງຮຽນບໍ່ໄດ້ສ້າງ
ແຜນຄວາມຕ້ອງການຄູອີງ
ໃສ່ ດ າລັດ 177 ແລະຄູ່ມ ື
0047 (ຄວາມ ຈິງ 177 ຈະ
ໄດ້ແຕ່ໂຮງຮຽນໃຫຍ່ ເທົ່າ
ນັ້ນ). 
ສ າລັບດ າລັດແມ່ນຂ້ອນ 
ຂ້າງບໍ່ເໝາະສົມ ຄວນມ ີ
ການຄິດໄລ່ ໂດຍແບ່ງເຂດ 
ແລະສະພາບຕົວຈິງ. 
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7 Quotas  
How do PESS supply 
quotas and types of 
teachers needed?  
What does it take to 
obtain the necessary 
quotas?  
Do schools make the 
right requests? How?  

ເມືອງບໍ່ໄດ້ມອີ ານາດໃນ
ການ ສະໜອງຫືບັນຈຸຄູ 
ແຕ່ການສະໜອງໂຄຕ້າ
ແມ່ນຈາກສູນການໂດຍ
ກົງ ແລະພະແນກສຶກສາ
ແຂວງເປັນຜູ້ບັນຈຸເຂົ້າໃຫ້
ແຕ່ລະໂຮງຮຽນອີງຕາມ
ສະພາບຄວາມຕ້ອງການ
ທີ່ແຂວງຄິດວ່າເໝາະ
ສົມ. 
ເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ຕົວເລກ
ຕາມຕ້ອງການແມ່ນຕ້ອງ
ຂ ທຸກໆປີ ຖ້າປີນີ້ບໍ່ໄດ້ ກໍ່ຂ 
ອີກ ແລະລ ຖ້າ ແຕ່ໃນ
ການຂ ຕົວເລກແມ່ນທາງ
ເມືອງກໍ່ໄດ້ສ້າງແຜນສະເ
ໜປີະກອບນ າ ເຊິ່ງໃນ
ແຜນກໍ່ໄດ້ລະບຸສະພາບ
ຄວາມຈ າເປັນຂອງພື້ນທີ່.  

ສຶກສາແຂວງເປັນຜູ້ຮັບຄ າສະເໜຈີາກເມອືງ ແລະລົງກວດສອບຕົວຈິງ 
ແລ້ວພິຈາລະນາຮັບເອົາຜູ່ທີ່ສະໝັກເປັນຄູສອນຊ່ວຍ ແລະຊັບຊ້ອນ 
ໄປຕາມຄວາມຕ້ອງການ. ບາງຄັ້ງກໍ່ໄດ້ຊັບຊ້ອນຄູສອນຊ່ວຍໄປໂຮງ 
ຮຽນທີ່ທາງແຂວງຄິດວ່າຈ າເປັນເຖິງແມ່ນວ່າທາງໂຮງຮຽນບໍ່ຂ ກໍ່ຕາມ. 
ພາຍຫງັໄດ້ຕົວເລກບັນຈຸມາຈາກກະຊວງ ທາງແຂວງຈະລົງປະເມີນ 
ການເຮດັວຽກຂອງຄູສອນຊ່ວຍ ແລະເມື່ອເຫັນວ່າເໝາະສົມແລ້ວ ທາງ
ແຂວງກໍ່ຈະຕົກລົງມອບຕົວເລກໃຫແ້ກ່ຄູສອນຊ່ວຍຜູ່ນັ້ນເພື່ອຈະໄດ້ 
ເປັນລັດຖະກອນສົມບູນ. ສ າລັບຂອດການຕັດສິນໃຈແມ່ນທາງແຂວງ
ເປັນຜູ້ພິຈະລະນາ ເຊິ່ງເມືອງຈະບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ. 
ໂຮງຮຽນສະເໜຕົີວເລກຄວາມຕ້ອງການ ຫາຍກວ່າຕົວເລກທີ່ແຂວງ 
ສາມາດແບ່ງປັນໃຫ້. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ທາງໂຮງຮຽນ/ເມືອງບໍ່ໄດ້ຄ ານຶງ
ເຖິງສູດຄິດໄລ່ອັດຕາສ່ວນຄູ:ນັກຮຽນ, ແຕ່ອີງໃສ່ສະພາບຄວາມເປັນ
ຈິງຂອງພື້ນທີ່.  
ທາງໂຮງຮຽນຄິດໄລ່ຕົວເລກຄູ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຄ ານຶງເຖິງສູດໃນດ າລັດ 177 
ແຕ່ອີງໃສ່ສະພາບຈ ານວນຫ້ອງຮຽນຂອງໂຮງຮຽນຕົນເອງເປັນຫັກ. 
ເຫດຜົນຂອງການເຮັດແບບນີ້ ຍ້ອນການພະຍາຍາມຈະຫຼຸດຜ່ອນຫ້ອງ
ຄວບ. 

ສຶກສາແຂວງໄດ້ມີຫາຍວິທ ີ ສະໜອງຕົວເລກທີ່ຕ້ອງ 
ການ ໃນແຕ່ລະຊຸມປີ ແຕກຕ່າງກັນ ເຊັ່ນ: 
ກ່ອນປີ 2005 ແມ່ນແຂວງແບ່ງຕົວເລກໃຫແ້ຕ່ລະ
ເມືອງ. 
ຊຸມປີ 2005-2009 ແມ່ນມອບໃຫເ້ມືອງເປັນຜູ້ຕັດສິນ
ຄັດເລືອກພະນັກງານເອງ. 
ໃນປະຈຸບັນ ແຂວງເປັນຜູ້ສ າພາດເອົາ ແລ້ວ 
ພິຈາລະນາແບ່ງປັນໃຫສັ້ບຊ້ອນຄູບັນຈຸລົງໂຮງຮຽນ
ເລີຍ. 
ໂຮງຮຽນສະເໜຕົີວເລກຄວາມຕ້ອງການ ຫາຍກວ່າ
ຕົວເລກທີ່ແຂວງສາມາດແບ່ງປັນໃຫ.້ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ 
ທາງໂຮງຮຽນບໍ່ໄດ້ຄ ານຶງເຖິງສູດຄິດໄລ່ ອັດຕາສ່ວນ
ຄູ-ນັກຮຽນ, ແຕ່ອີງໃສ່ສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງພື້ນ
ທີ່ ແຕ່ເຖິງວ່າທາງເມືອງໄດ້ຄ ານຶງເຖິງດ າລັດ 177 
ແລະເຫັນວ່າບາງໂຮງຮຽນກໍ່ເຫືອ ບາງໂຮງຮຽນກໍ່ບໍ່ພ  
ແຕ່ກ ຍັງຂ ຕົວເລກໃຫໂ້ຮງຮຽນທີ່ບໍ່ພ . 
 

ປະຈຸບັນ ສຶກສາແຂວງຈະເປັນຜູ້ ຈັດ
ຕັ້ງ ປະຕິບັດ. ພາຍຫງັໄດ້ຕົວເລກ 
ແບ່ງປັນຈາກກະຊວງແລ້ວ. ແຂວງ 
ຈະເຊນີເມືອງເຂົ້າຮ່ວມ, ເບິ່ງແຜນ 
ຄວາມຕ້ອງການຂອງເມືອງສະເໜ ີ
ຂຶ້ນມາ, ໃບປະກາດ ແລະຄະແນນ 
ຮຽນມາ, ປີການ ການສອນອາສາ, 
ແຜນບ ານານ, ບ າເນັດ, ປະລະ, 
ສະຖິຕິຕ່າງໆ ໂດຍອາໄສຂໍ້ມູນຈາກ 
ເມືອງເປັນຫັກ. 
ທາງໂຮງຮຽນສະເໜີຕົວເລກມາ 
ໂດຍຄິດໄລ່ຕາມສູດທີ່ທາງແຂວງ 
ມອບໃຫ້ ເຊິ່ງແຂວງ, ເມືອງ ແລະ 
ໂຮງຮຽນໃຊສູ້ດດຽວກັນໝົດ ທງັ 
ຄ ານຶງເຖິງດ າລັດ 177 ແລະ ຄູ່ມ ື
0047. 
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8 Selection criteria for 
teachers  
Do PESS have selection 
criteria for teachers to 
recruit?  
What are these?  

ມາດຕະຖານໃນ
ການຄັດເລືອກຄູ 
ແມ່ນທາງແຂວງ
ເປັນຜູ້ເຮັດ ທາງ
ເມືອງມແີຕ່ສະເໜີ
ຈ ານວນຕົວເລກທີ່
ຕ້ອງການ. 
ແຂວງບໍ່ສາມາດ
ອະທິບາຍ
ມາດຖານຫືເງື່ອນ
ໄຂໃນການບັນຈຸຄູ
ເຂົ້າໃສ່ແຕ່ລະ
ໂຮງຮຽນໄດ້
ລະອຽດ. ສາມາດ
ບອກໄດ້ພຽງວ່າອີງ
ຕາມການ
ຂາດແຄນຕົວຈິງ
ຂອງ
ໂຮງຮຽນນັ້ນໆ. 

ຕ້ອງເປັນບຸກຄົນທີ່ຜ່ານ
ການສອບເສັງ ຫືສ າພາດ 
ທີ່ຈັດໂດຍສຶກສາແຂວງ. 
ການສອນຂອງບຸກຄົນ
ດັ່ງກ່າວຈະຖຶກປະເມີນ 
ຈາກຄະນະກ າມະການ 
ເຊິ່ງລວມມີ ຕາງໜາ້ຂະແ
ໜງພັດທະນາຄູ, ກວດກາ, 
ຈັດຕັ້ງ ແລະຄະນະນ າຂັ້ນ
ແຂວງ, ວ່າຜູ້ກ່ຽວສາມາດ
ສອນໄດ້ແທບ້ໍ່.  
ຕ້ອງເປັນບຸກຄົນທີ່ຜ່ານ
ການ ກວດຮ່າງກາຍເພື່ອ
ເບິ່ງສານເສບຕິດ. 
ຕ້ອງເປັນຄົນທີ່ພ້ອມທີ່ຈະ
ໄປສອນຕາມເຂດຫ່າງໄກ
ສອກຫີກທີ່ມີຄວາມ
ຕ້ອງການຄູ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບ
ຄ່າຕອບແທນ.  

ຕ້ອງມີໃບປະກາດຈົບ ແລະໃບຄະ
ແນນ ເພື່ອຢັ້ງຢືນການຈົບ. 
ຕ້ອງຜ່ານການສ າພາດ ໂດຍແມ່ນ 
ທີມງານສ າພາດທີ່ປະກອບດ້ວຍ 1
. ພັດທະນາຄູ, 2. ຂະແໜງປະຖົມ, 
3. ຂະແໜງມັດທະຍົມ, 4. ຈັດຕັ້ງ, 
5. ກວດກາ ແລະ 6. ນິເທດ. 
ຮຽນຈົບຄູປະຖົມສະເພາະ (ແຕ່
ຄວາມຈິງແລ້ວຄູທີ່ໄປສອນບາງຄັ້ງ 
ກໍ່ເປັນຄູອື່ນທີ່ຈົບພາສາອັງກິດ 
ເພາະພາສາອັງກິດແມ່ນຈ າເປັນ
ສ າລັບປະຖົມຕາມຫັກສູດໃໝ່). 
ຕ້ອງເປັນບຸກຄົນທີ່ຜ່ານການສອບ
ເສັງ ຫື ສ າພາດທີ່ຈັດໂດຍສຶກສາ
ແຂວງ, ພາຍຫງັ ຄະແນນຜ່ານ
ແລ້ວ ທາງແຂວງກໍ່ເອົາມາດຖານນີ້
ເຂົ້າພິຈາລະນາ ປະກອບກັບປີ
ການສອນອາສາ, ເຂດຫ່າງໄກ 
ແລະຄວາມເປັນຄວາມທ້ອງຖິ່ນ
ຂອງຄູທີ່ຖຶກຄັດເລືອກ.  

ມີການສ າພາດ (ເຊິ່ງລວມມ ີ5 ຄ າຖາມ: 1). ຄູ ແມ່ນຫຍັງ, 2). ຄູມີບົດບາດ, ຄວາມສ າຄັນ ແນວໃດ, 3). 
ຖ້າວ່າການຈັດຕັ້ງສັບຊ້ອນໄປປະຈ າການຢູ່ເຂດເມືອງອື່ນ ຫືໂຮງຮຽນອື່ນຈະໄປບໍ່, 4). ຄຸນສົມບັດ ແລະຈັນ
ຍາບັນຂອງຄູແມ່ນແນວໃດ, 5). ເມື່ອໄດ້ເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນແລ້ວ ຕົນເອງຈະປະຕິຍານ ແນວໃດ). ການ
ສ າພາດນີ້ ເຮັດຂຶ້ນແທນການເສັງເພາະ ເສັງເທື່ອດຽວ ບໍ່ແມ່ນຈະເສັງທຸກໆປີ.  
ການປະເມີນເລື່ອງຄຸນສົມບັດ. 
ການເຮດັໜ້າທີ່ສອນໄດ້ດີ. 
ສອນເກັ່ງ. 
ປະຕິບັດໜາ້ທີ່ປົກກະຕິລົງຕາມລ າດັບ. 
ມາດຕະຖານຂ້າງເທິງແມ່ນຈະໃຊ້ກັບຄູອາສາທຸກຄົນທີ່ລ ຖ້າຕົວເລກບັນຈຸຄູ ພາຍຫັງຈາກນັ້ນ ທາງແຂວງ 
ຈະເບິ່ງ: 
ອາຍຸປີການສອນເປັນຫັກ ຄືໃຜສອນດົນຈະໄດ້ຮັບບູລິມະສິດກ່ອນ, ເຊິ່ງສະພາບຂອງແຂວງສາລະວັນ ໃນ 
ປະຈຸບັນ ແມ່ນຄູອາສາທີ່ມີປີການສອນ 4 ປີ ແມ່ນຫາຍສຸດ ແລະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາກ່ອນ ໂດຍແຂວງ. 
ສ່ວນຕົວເລກຍັງເຫືອ ທາງແຂວງແມ່ນມອບໃຫ ້ ເມືອງພິຈະລະນາຄູສອນໄດ້ 3 ແລະ 2 ປີ ໂດຍເບິ່ງ 
ເງື່ອນໄຂດັ່ງລຸ່ມນີ້: 
ເບິ່ງຄວາມຈ າເປັນຂອງເຂດພື້ນທີ່. 
ເຂດຫຍຸ້ງຍາກ. 
ມີຜົນງານດີເດັ່ນກວ່າ. 
ແຕ່ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈແມ່ນ ປັດໄຈຄົນທ້ອງຖິ່ນ ບໍ່ເປັນປັດໄຈຫັກໃນການຕັດສິນໃຈ ໂດຍທາງແຂວງໄດ້ຕອບ 
ວ່າ ຄົນທ້ອງຖິ່ນບາງຄັ້ງກໍ່ຍັງຢາກຍ້າຍໄປຢູ່ເຂດອື່ນທີ່ຈະເລີນກວ່າ ໂດຍສະເພາະຄົນທ້ອງຖິ່ນທີ່ຢູໃ່ນເຂດ 
ຫ່າງໄກກໍ່ຢາກຍ້າຍມາຢູ່ເຂດເທດສະບານ ເພາະວ່າເຂດຊົນນະບົດດັ່ງກ່າວ ຖືເປັນເຂດທີ່ທຸກຍາກຮຸນ
ແຮງ. 



 

ການບັນຈຸ ແລະຊັບຊ້ອນຄູ ໃນ ສປປ ລາວ: ເຫດຜົນຕ ໍ່ ສ ໍ່ ງທ ໍ່ ຍັງທ້າທາຍ ໃນປະຈຸບັນ 
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9 Recruitment factors  
What factors influence 
how PESS recruit and 
deploy teachers?  
Why each of these 
factors?  
How are schools involved 
in teacher employment/ 
deployment? 
What would it take for 
DESB/PESS to engage 
better with schools?  
How does PESS deploy 
teachers based on 
DESB/ school requests?  

ເມືອງບໍ່ມສິີດໃນການບັນຈຸຄູ ແລະ ຊັບຊອ້ນ 
ຄູ ແຕ່ທາງເມືອງກໍ່ໄດ້ສະເໜຕົີວເລກຂຶ້ນໄປ 
ຫາແຂວງ ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ໂຮງຮຽນເປັນຫັກ ແລະຄວາມຕ້ອງການຢາກ 
ຫຼຸດຜ່ອນການສອນຄວບຫອ້ງ ແລະການ
ສອນຫ້ອງຄວບ. 
ປັດໄຈທີ່ໃຊເ້ພື່ອການຕັດສິນໃຈໃນການ
ບັນຈຸ ແລະຊັບຊ້ອນຄູ ແມ່ນທາງແຂວງເປັນ
ຜູ້ເຮັດ. 
ທາງໂຮງຮຽນ  ແລະສຶກສາເມືອງສະເໜີຕົວ
ເລກຄູທີ່ຕ້ອງການຂຶ້ນມາ ສ່ວນການຕັດສິນ
ໃຈດ້ານ ຄວາມເໝາະສົມແມ່ນທາງແຂວງ
ເປັນຜູ້ຕັດສິນໃຈ. 
ປະຈຸບັນມີແຕ່ສຶກສາແຂວງເປັນຜູ້ເຮັດ ເພາະ
ຫີກ ລ່ຽງ ບັນຫາຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງ ແລະ
ໂປ່ງໃສ ດັ່ງທີ່ເຄີຍເກີດຂຶ້ນມາ. 
ທາງໂຮງຮຽນສະເໝຂີຶ້ນມາເມືອງ ຫັງຈາກ
ນັ້ນທາງເມືອງ ສະເໜຂີຶ້ນໄປທາງແຂວງ 
ໂດຍອີງໃສ່ສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງການ
ລາຍງານຈາກໂຮງຮຽນ. ທາງສຶກສາແຂວງ
ຈະຮັບເອົາຄ າສະເໜຂີອງເມືອງຕາມແຜນທີ່
ສະເໜໄີປ ຖ້າທາງແຂວງຕ້ອງການຂໍ້ມູນ
ເພີ່ມເຕີມ ທາງແຂວງຈະລົງມາສົມທົບ. 
ແຂວງບໍ່ສາມາດອະທິບາຍມາດຖານ ຫື
ເງື່ອນໄຂໃນການບັນຈຸຄູເຂົ້າໃສ່ແຕ່ລະ
ໂຮງຮຽນໄດ້ລະອຽດ. ສາມາດບອກໄດ້ພຽງ
ວ່າອີກຕາມການແຄ້ນຕົວຈິງຂອງ
ໂຮງຮຽນນັ້ນໆ. 

ຕ້ອງເປັນຄົນທ້ອງຖິ່ນ ຫືໃກ້ຄຽງກັບໂຮງຮຽນທີ່ຕ້ອງ 
ການຄູ (ຄົນຕ່າງແຂວງກໍ່ເອົາຖ້າມແີນວໂນ້ມ ທີ່ຈະຕັ້ງ
ຖິ່ນຖານໃນເຂດນັ້ນ ເຊັ່ນ ສ້າງຄອບຄົວກັບຄົນທ້ອງຖິ່ນ
ນັ້ນ). 
ຕ້ອງເປັນຄົນທີ່ພ້ອມທີ່ຈະເຮັດວຽກລ ຖ້າໂດຍບໍ່ໄດ້ ຄ່າ
ຕອບແທນ.  
ຂໍ້ມູນຈາກປະຫວັດຄູ ເພື່ອປະເມີນຄູທີ່ມແີນວໂນມ້ທີ່ຈະ
ຢຸດເປັນຄູ (ອອກ, ຍ້າຍ, ບ ານານ ຫືເສຍຊວິີດ). 
ເພື່ອຫີກລ້ຽງການຍົກຍ້າຍຂອງຄູ. 
ຍ້ອນຄູທີ່ສອນລ ຖ້າ ຍັງບໍ່ທັນມສີະຫວັດດິການ ແລະ 
ເງິນເດືອນເທື່ອ. 
ເພື່ອປະເມີນວ່າໃນອະນະຄົດ ຄູທີ່ຈະໝົດວາລະເປັນຄູ 
ມີຫາຍປານໃດ ແລ້ວຂ ຕົວເລກບັນຈຸຄູມາທົດແທນ. 
ທາງໂຮງຮຽນ  ແລະສຶກສາເມືອງສະເໜຕົີວເລກຄູທີ່
ຕ້ອງການຂຶ້ນມາ ສ່ວນການຕັດສິນໃຈດ້ານ ຄວາມເໝ
າະສົມແມ່ນທາງແຂວງເປັນຜູ້ຕັດສິນໃຈ ພາຍຫັງໄດ້ຕົວ
ເລກຈາກກະຊວງ. 
ປະຈຸບັນມີແຕ່ສຶກສາແຂວງເປັນຜູ້ເຮັດ ເພາະຫີກລ່ຽງ
ບັນຫາຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງ ແລະໂປ່ງໃສ ດັ່ງທີ່ເຄີຍເກີດ
ຂຶ້ນມາ. 
ອີງໃສ່ແຜນຂອງໂຮງຮຽນຂຶ້ນຫາເມືອງ. 
ເມືອງສະເໜຕີໍ່ຂຶ້ນແຂວງ. 
ແຂວງ (ຂະແໜງການຕ່າງໆ ແລະຈັດຕັ້ງ ພ້ອມທັງ
ຄະນະນ າ) ເປັນຜູ່ພິຈາລະນາຕາມຄວາມເປັນຈິງຂອງ
ສະພາບແຕ່ລະໂຮງຮຽນ ແລະເມືອງ. 

ຕ້ອງເປັນຄົນ ທ້ອງຖິ່ນ ຫືໃກ້ຄຽງກັບໂຮງຮຽນທີ່ຕ້ອງການ
ຄູ. 
ຕ້ອງເປັນຄົນ ທີ່ພ້ອມທີ່ຈະເຮັດວຽກລ ຖ້າ (ຄູອາສາ) ໂດຍ
ບໍ່ໄດ້ຄ່າຕອບແທນ.  
ຕ້ອງເປັນຄົນ ທີ່ສອນອາສາມາໄດ້ຫາຍປີແລ້ວ. 
ເພື່ອຫີກລ້ຽງການຍົກຍ້າຍຂອງຄູ. 
ການອີງໃສ່ການເປັນຄູອາສາມາແຕ່ກ່ອນໃນການບັນຈຸຄູ 
ລັດຖະກອນກໍ່ຍ້ອນວ່າ ພວກເຂົາເປັນບຸກຄົນທີ່ມີຜົນງານ 
ແລ້ວໃນການສອນທງັທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນໃດໆ.   
ທາງໂຮງຮຽນຈະເປັນຜູ້ສະເໜີຄວາມຕ້ອງການຄູ ໃນ
ຊ່ວງ ເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມໃນແຕ່ລະຄັ້ງ. ໃນ
ບາງ ໂຮງຮຽນກໍ່ຮັບເອົາຄູອາສາເລີຍ ແລ້ວຈິ່ງສະເໜີ
ຕາມຫງັ  ແລະໃນບາງຄັ້ງສຶກສາເມືອງຈະເປັນຜູ້ຮັບເອົາ
ອາສາ ແລ້ວສະເໜຕົີວເລກຄູຂຶ້ນມາແຂວງ. ສ່ວນການ
ຕັດສິນໃຈດ້ານ ຄວາມເໝາະສົມແມ່ນທາງແຂວງເປັນຜູ້
ຕັດສິນໃຈ ພາຍຫັງໄດ້ຕົວເລກຈາກກະຊວງ (ທາງແຂວງ
ຈະເປັນ ຜູ້ສ າພາດບັນດາຄູສອນຊ່ວຍດັ່ງກ່າວ ໃນແຕ່ລະ 
ໂຮງຮຽນຂອງເມືອງ). 
ປະຈຸບັນມີແຕ່ສຶກສາແຂວງເປັນຜູ້ເຮັດ. 
ທາງໂຮງຮຽນຈະສະເໜີຂຶ້ນໃນກອງປະຊມຸໃຫ້ເມືອງ ຫງັ 
ຈາກນັ້ນ ເມອືງຈະເປັນຜູ້ປ້ອນຂໍ້ມູນຕາມຕາຕະລາງແຜນ 
ຄິດໄລ່ຄວາມຕ້ອງການຄູທີ່ແຂວງມອບໃຫ.້ ແຂວງຈະອີງ
ໃສ່ແຜນຂອງເມືອງ ແລ້ວສ າພາດ, ຄັດເລືອກ ແລະ ສັບ
ຊ້ອນ. 

ອາຍຸປີການຂອງການເປັນຄູ 
ອາສາແມ່ນສ າຄັນທີ່ສຸດ ເພາະ 
ວ່າ ພວກເຂົາສ້າງຜົນງານ 
ສອນມາດົນແລ້ວ ແລະຄວນ 
ໄດ້ຮັບບູລິມະສິດກ່ອນຜູ້ມາ 
ຕາມຫງັ. 
ທາງໂຮງຮຽນຈະເປັນຜູ້ສະເໜີ 
ຄວາມຕ້ອງການຄູຕາມແຜນ 
ຄິດໄລ່. ເມືືອງຈະເປັນຜູ້ຂຶ້ນໄປ
ຮັບຮູ ້ ພາຍຫງັແຂວງ ແລະ
ຄະນະ ກ າມະການຂັ້ນແຂວງ 
ຕັດສິນໃຈແລ້ວ. 
ປະຈຸບັນ ມແີຕ່ສຶກສາແຂວງ
ເປັນຜູ້ເຮັດເພື່ອຫີກລ່ຽງຄວາມ 
ບໍ່ຍຸຕິທ າ. 
ປະຈຸບັນ ສຶກສາແຂວງຈະເປັນ 
ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ພາຍຫງັໄດ້ 
ຕົວເລກແບ່ງປັນຈາກກະຊວງ 
ແລ້ວ. ແຂວງຈະເຊນີເມືອງ
ເຂົ້າຮ່ວມ, ເບິ່ງແຜນຄວາມ
ຕ້ອງການ ຂອງເມືອງສະເໜີ
ຂຶ້ນມາ. 
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10 Final decision  
Where does the final 
decision lie regarding 
quotas, recruitment, 
deployment?  
What is the average 
quota supply in the past 
years, in percentage of 
requests?  
Why has it been less 
than 100%?  
When making decisions 
on quotas, what are the 
considerations?  
What trade off do PESS 
have to make when 
PESS decide how many 
quotas to give to districts/ 
schools?  
Who pays teachers? 
Who has the pay roll 
function?  

ໜັງສືແຈ້ງການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດຈາກຫົວໜາ້ພະ ແນກສຶກ
ສາ.  
ແຂວງບັນຈຸຄູລົງມາໃຫເ້ມືອງ
ທັງໝົດທີ່ແຂວງໄດ້ໂຄຕ້າຕົວ
ຈິງ ແຕ່ຍັງບໍ່ພຽງພ ກັບການສະ
ເໜຂີ ຕົວຈິງຂອງແຕ່ລະເມືອງ. 
ແຂວງບໍ່ສາມາດອະທິບາຍ
ມາດຖານ ຫືເງື່ອນໄຂໃນການ
ບັນຈຸຄູເຂົ້າໃສ່ແຕ່ລະໂຮງຮຽນ
ໄດ້ລະອຽດ. ສາມາດບອກໄດ້
ພຽງວ່າອີງຕາມການ
ຂາດແຄນຕົວຈິງຂອງ
ໂຮງຮຽນນັ້ນໆ. 

ຢູ່ຂັ້ນແຂວງ ເພື່ອລາຍງານສະເໜຫີາກະຊວງຮັບຮອງ. 
ຄູສອນຊ່ວຍຕົວຈິງມປີະມານ 900 ຄົນ, ແຕ່ຕົວເລກຈາກກະຊວງມາ
ປະມານ 100 ຕໍ່ປີ. 
ຄວາມຕ້ອງການ ແລະຄວາມຈ າເປັນຂອງໂຮງຮຽນເປັນຫັກ, ຄວາມ 
ສາມາດຂອງບຸກຄົນນັ້ນ ໂດຍມກີານປະເມີນຄວາມສາມາດໃນການ
ສອນ, ການແຕ່ງບົດສອນ, ກາດນປະພຶດຕົນ. 
ປີການຂອງການສອນຊ່ວຍ. 
ອີງໃສ່ປັດໄຈຄັດເລືອກຄູສອນຊ່ວຍ, ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນຂັ້ນຕອນທ າອິດ. 
ນີ້ກໍ່ໝາຍຄວາມວ່າ ເວລາຕົວເລກມາຈາກກະຊວງ ສິ່ງທີ່ຈະພິຈາລະ 
ນາ ໃນການແບ່ງຕົວເລກໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປແມ່ນທາງວິຊາການ ແລະ 
ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນແຂວງ ພ້ອມທັງຄະນະນ າແຂວງ ຈະ
ໄດ້ພິຈາລະນາການມອບຕົວເລກ ໃຫຄູ້ສອນຊ່ວຍ ຜູ່ທີ່ຜ່ານການປະ
ເມີນ ເທົ່າກັບ ຈ ານວນຕົວເລກທີ່ໄດ້ຮັບຈາກກະຊວງ. 

ການຕັດສິນໃຈສຸດທາ້ຍແມ່ນ ຄະນະສຶກສາແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍຈັດຕັ້ງ 
ເປັນຜູ້ປຶກສາຫາລືເພື່ອລາຍງານສະເໜຫີາກະຊວງຮັບຮອງ ຫັງຈາກ 
ນັ້ນກໍ່ເອີ້ນເມືອງຂຶ້ນມາຢືນຢັນຄວາມເຫັນດີນ າການຕັດສິນໃຈ. 
ຄູສອນອາສາໃນສົກ 2014-2015 ມປີະມານ 200 ປາຍ ແຕ່ໄດ້ຕົວ
ເລກແມ່ນ 155. 
ຄູສອນອາສາໃນສົກ 2015-2016 ລວມທັງມາໃໝ ່ ແລະຕົກຄ້າງ
ປະມານ 2000 ປາຍ ແຕ່ໄດ້ຕົວເລກໃນປີນີ້ແມ່ນ 156. 
ຕົວເລກດັ່ງກ່າວແມ່ນເປັນຕົວເລກທັງໝົດ ບໍ່ແມ່ນສະເພາະແຕ່ຄູ 
ປະຖົມ ແຕ່ຈະລວມເອົາທງັມັດທະຍົມ ແລະບ ລິຫານ. 
ບໍ່ຮູ ້ ນ າຄະນະນ າ ແລະຈັດຕັ້ງ (ມື້ສ າພາດແມ່ນຄະນະນ າ ແລະຫົວ
ໜ້າຈັດຕັ້ງບໍ່ຢູ່) ແຕ່ອີງໃສ່ຫົວໜາ້ອື່ນໆທີ່ເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນ: 
ຄວາມເໝາະສົມຂອງວຸທິການສຶກສາ ເຊັ່ນ: ຕ້ອງເປັນຄູສອນປະຖົມ. 
ອິງໃສ່ອັດຕາການເສຍຊີວິດ, ຍົກຍ້າຍ, ການສ າພາດສອບເສັງ, ຄົນ
ທ້ອງຖິ່ນ, ອາຍຸປີການ ການສອນຊ່ວຍ. 

ການຕັດສິນໃຈສຸດ 
ທ້າຍ ແມ່ນຄະນະສຶກ 
ສາແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍ 
ຄະນະ ເຊິ່ງລວມມ ີ
ຮອງເຈົ້າແຂວງ, ພະ 
ແນກພາຍໃນ, 
ຄະນະຈັດຕັ້ງແຂວງ 
ແລະເມືອງ. (ເພື່ອ
ຫີກລ່ຽງຫາງ ສຽງ
ຂອງສັງຄົມ). 
ການສະໜອງຕົວ 
ເລກໜ້ອຍຫາຍ. ແຕ່
ອັນຫັກແມ່ນອາຍຸ ປີ
ການຂອງ ການ ສອນ
ອາສາຂອງຄູ. 
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11 Salary disbursement 
and incentives for 
teachers 
What are the challenges 
in salary disbursement? 
What factors caused it?  
How has supplementary 
support for teachers been 
dispersed? How have 
they reached the 
teachers? How has social 
security support been 
used as incentives for 
teachers?  
What about professional 
support from pedagogical 
advisers or in-service 
training?  
How many teachers who 
have been deployed stay 
where they are 
assigned?  
For how long on 
average? What factors 
influence their stay?  
Why did some leave? 

ການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນຄູແມ່ນໜ່ວຍງານການເງິນ
ເມືອງຄິດໄລ່ຕາມດ າລັດດ້ວຍລັດຖະກອນຄູ ແລະ
ສົມທົບກັບຫົວ ໜ້າໝວດໂຮງຮຽນໃນການຄິດໄລ່
ການສອນຫ້ອງຄວບຂອງຄູ ແລະເມືອງຍື່ນສະເໜີ
ມາຫາແຂວງເພື່ອໂອນເງິນເຂົ້າບັນຊີໃຫຄູ້ແຕ່ລະຄົນ 
ແລ້ວແຂວງກໍ່ເບີກຈ່າຍຄັງເງນິ ສົດຂອງຊາດ ທີ່
ປະຈ າຢູ່ແຂວງໃຫ.້ 
ຄູບາງຄົນຈະໄດ້ເງິນເດືອນຜ່ານການໂອນເຂົ້າບັນຊີ
ທະນາ ຄານ ຍົກເວັນເຂດຫ່າງໄກແມ່ນຈະໄດ້ຮັບ
ເປັນເງິນສົດ ແລະເງິນອຸດໜູນກໍ່ຄິດໄລ່ໄປພ້ອມໆ
ກັນ. 
8%ຂອງເງິນເດືອນຄູແມ່ນຖືກຕັດເຂົ້າກອງທຶນ
ປະກັນສັງຄົມ, 5%ແມ່ນອາກອນລາຍໄດ້. 
ຄູທີ່ສືບຕໍ່ສອນບ່ອນທີ່ຖືກບັນຈຸໄປຖ້າບໍ່ແມນ່ບ່ອນ
ເກີດເມືອງນອນຂອງຕົນກໍ່ຈະຂ ສະເໜີຍົກຍ້າຍຫັງ
ຈາກທີ່ຕົນເອງສອນໄດ້ປະມານ 4-5 ປີ ຂື້ນໄປ. ແຕ່
ຖ້າຜູ້ທີ່ສ້າງຄອບຄົວຢູ່ບ້ານນັ້ນກໍ່ຈະສືບຕໍ່ສອນຕໍ່ໄປ
ໂດຍບໍ່ມກີານຂ ຍົກຍ້າຍໄປໃສອີກ. 
ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫຢູ່້ ແມ່ນຍ້ອນຄູນັ້ນເປັນຄົນທ້ອງຖິ່ນ
ຂອງຕົນເອງ. 
ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫຍ້້າຍແມນ່ຍ້ອນຜູ່ກ່ຽວຍົກຍ້າຍຍ້ອນ
ຄອບຄົວຢູ່ຫ່າງໄກ. 

ຂະແໝງການເງິນເປັນຜູ້ຮັບຜິດ ຊອບ. 
ທາງການເງິນເມືອງຈະເປັນຜູ້ຄິດໄລ່
ເງິນເດືອນ ແລະອຸດໜູນ ໂດຍອີງໃສ່
ຕົວເລກຄູຈາກກະຊວງ ແລ້ວທາງ
ການເງິນເມືອງຈະສະເໜຂີຶ້ນມາ ການ
ເງິນແຂວງ ເຊິ່ງຈະເອົາຈາກເງິນຄັງ
ແຫ່ງຊາດທີ່ປະຈ າຢູ່ແຂວງເບີກຈ່າຍ. 
ຂໍ້ຫຍຸງ້ຍາກແມ່ນ ບາງຄັ້ງເບີກຈ່າຍບໍ່
ທັນເວລາ ຍ້ອນເງິນຄັງແຫ່ງຊາດ 
ປະຈ າແຂວງ ບໍ່ມທີັນ. 
ສ່ວຍຫາຍກໍ່ສືບຕໍ່ສອນ ແຕ່ໃນປີນີ້
ເຫັນວ່າມປີະ ມານ 10 ຄົນ (ຄູສອນ
ຊ່ວຍ) ຖອນຈາກການສອນແລ້ວ. 
ອີງຕາມດ າລັດຂອງລັດຖະກອນ
ປະມານ 5 ປີ.  
ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫຍ້້າຍແມນ່ ຍ້ອນຜູ່ກ່ຽວ
ຍົກຍ້າຍຍ້ອນຄອບຄົວຢູ່ຫ່າງໄກ.  
ຄູສອນຊ່ວຍບາງຄົນ ກໍ່ໄປເຮັດວຽກຢູ່
ຂະແໜງການ ອື່ນ. 

ຂະແໝງການເງິນເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ. 
ທາງການເງິນເມືອງ ຈະເປັນຜູ້ຄິດໄລ່ເງິນເດືອນ ແລະອຸດໜູນ 
ໂດຍອີງໃສ່ຕົວເລກຄູຈາກກະຊວງ ແລ້ວທາງການເງິນເມືອງຈະ
ສະເໜຂີຶ້ນມາການເງິນແຂວງ ເຊິ່ງຈະເອົາຈາກເງິນຄັງແຫ່ງຊາດ
ທີ່ປະຈ າຢູ່ແຂວງເບີກຈ່າຍ. 
ບັນຫາແມ່ນ ການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນແມ່ນຊ້າ 2 ເດືອນ. ຂໍ້
ຫຍຸ້ງຍາກນີ້ ຍ້ອນເງິນຄັງແຫງ່ຊາດ ປະຈ າແຂວງ ບໍ່ມທີັນ. 
ເງິນອຸດໜູນ ກໍ່ຄິດໄລ່ພ້ອມໆກັນກັບເງິນເດືອນ ໂດຍຄູຈະໄດ້ຮັບ
ເປັນເງິນສົດ. ປະກັນສັງຄົມກໍ່ໄດ້ໃຊ ້ ແຕ່ການບ ລິການແມ່ນກໍ່ໄດ້
ຮັບການຕ ານິກ່ຽວກັບປະເພດຢາທີ່ທາງຜູ້ໃຊບ້ ລິການໄດ້ຮັບ. 
ຜູ້ທີ່ສຶບຕໍ່ແມ່ນເປັນຄົນທ້ອງຖິ່ນບ ລິເວນແຖວນັ້ນ ຫືບາງຄົນທີ່ບໍ່
ແມ່ນຄົນທ້ອງຖິ່ນນັ້ນ ແຕ່ໄປສອນ ໃນໂຮງຮຽນທີ່ຂາດຄູ ຍ້ອນ
ທາງແຂວງສົ່ງລົງໄປ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ຊາຍ ແຕ່ໂດຍອີງໃສ່ແຂວງໄດ້
ເວົ້າວ່າ ຜູ້ກ່ຽວກໍ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືອ ທາງດ້ານການເງິນ ທີ່ທາງ
ແຂວງເກັບເງິນຊ່ວຍເຫືອຈາກຄູ ແລະປະ ຊາຊົນໃນເຂດບ ລິເວນ
ໂຮງຮຽນຊ່ວຍ ຫືປະຊາຊົນ ຈະເກັບເຂົ້າຊ່ວຍ ເປັນການຊ່ວຍ
ເຫືອໃຫສ້ອນຢູ່ໂຮງຮຽນດັ່ງກ່າວ. 
ຕາມຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ການດ າເນີນການສອນຕ ໍ່ ຍ້ອນ ພວກ
ເຂົາເປັນຄົນທ້ອງຖິ່ນນັ້ນໆ ຫພືວກເຂົາບໍ່ສາມາດຍ້າຍ ໄດ້ ຍ້ອນ
ທາງແຂວງບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຍ້າຍ. 

ຂະແໝງການເງິນເປັນຜູ້ຮັບຜິດ 
ຊອບ. 
ທາງການເງິນເມືອງຈະເປັນຜູ້
ຄິດໄລ່ເງິນເດືອນ ແລະອຸດໜູນ 
ໂດຍອີງໃສ່ຕົວເລກຄູຈາກ 
ກະຊວງ ແລ້ວທາງການເງິນ
ເມືອງຈະສະເໜີຂຶ້ນມາ ການເງິນ
ແຂວງ ເຊິ່ງຈະເອົາຈາກເງິນຄັງ
ແຫ່ງຊາດທີ່ ປະຈ າຢູ່ແຂວງເບີກ
ຈ່າຍ. 
ບັນຫາແມ່ນ ການເບີກຈ່າຍເງິນ
ເດືອນແມ່ນຊ້າ 2 ເດືອນ ຂໍ້
ຫຍຸງ້ຍາກນີ້ຍ້ອນເງິນຄັງແຫ່ງ
ຊາດປະຈ າແຂວງ ບໍ່ມທີັນ. 
ເງິນອຸດໜູນ ເຊັ່ນ ເງິນສອນ 
ຫ່າງໄກ, ຄວບ ກໍ່ຄິດໄລ່ພ້ອມໆ
ກັນກັບເງິນເດືອນໂດຍຄູຈະໄດ້
ຮັບເປັນ ເງິນສົດ.  
ປະກັນສັງຄົມກໍ່ໄດ້ໃຊ ້ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ 
ໄດ້ຮັບການບ ລິການດີເທົ່າທີ່ 
ຄວນ. 
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12 Volunteer teachers  
How do volunteer 
teachers fit in here?  
What motivate people to 
become volunteer 
teachers?  
  

ຄູອາສາແມ່ນນັກຮຽນທີ່ຮຽນຈົບສ້າງຄູໃໝແ່ລະມາຂ ສະມັກເປັນຄູ
ອາສາ ຫື ຄູສອນຊ່ວຍໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບເດືອນຕອບແທນໃດໆເລີຍ.  
ຄູອາສາ ແມ່ນສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາ ຄູຂາດ ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫີກ 
ທີ່ມຄີວາມຕ້ອງການຄູ. 
ສິ່ງຈູງໃນພາໃຫຄົ້ນຍອມເປັນຄູອາສາ ແມ່ນຄວາມສະໝັກໃຈ, ຖ້າບໍ່
ສອນ ກໍ່ໍ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງ, ຄວາມຄາດຫວັງຢາກໄດ້ຕົວເລກເຂົ້າເປັນ
ພະນັກງານລັດ. 
ແຂວງເປັນຜູ້ຄັດເລືອກບັນຈຸຄູອາສາອີງຕາມການສະເໜຂີອງ
ໂຮງຮຽນ ແລະເມືອງຂັ້ນ. 
ພະແນກສຶກສາແຂວງໄດ້ສະເໜໃີຫຫ້້ອງການປົກຄອງແຂວງຊ່ວຍ
ເງິນສະໜັບສະໜູນຄູອາສາເດືອນລະ 200,000ກີບ (ຄິດໄລ່ໃຫ້ 9 
ເດືອນ) ແຕ່ຈະໄດ້ຮັບງວດດຽວພາຍຫງັສ າເລັດການສິດສອນໃນນຶ່ງ
ສົກຮຽນ.  
ທາງເມືອງແຕ່ໄດ້ຊ່ວຍສົ່ງຄູສອນຊ່ວຍຕ່າງໆເຫົ່ານີ້ລົງເຂດທີ່ທາງ
ແຂວງສົ່ງລົງມາ ແລະມກີານເຊັນສັນຍາ ເພື່ອລະບຸວ່າພວກເຂົາຈະບໍ່
ໄດ້ຮັບສິ່ງອຸດໜູນຫຍັງເລີຍ. ແຕ່ທາງເມືອງກໍ່ໄດ້ລົມກັບບ້ານທີ່ຄູ
ອາສາລົງໄປ ໃນການຮັບຜິດຊອບສະຖານທີ່ອາໄສໃຫພ້ວກເຂົາ ພ້ອມ
ທັງການຕອບສະໜອງອາຫານ ຈ ານວນໃດນຶ່ງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ເຂົ້າ. 

ສຶກສາແຂວງຄ າມ່ວນເອີ້ນຄູອາສາວ່າ ຄູສອນ ຊ່ວຍ, ເຊິ່ງເປັນຄູສອນຄື
ກັນກັບຄູທົ່ວໄປຄື ຢູ່ ພາຍໃຕ້ກອບບັງຄັບຂອງລັດຖະກອນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ ຮັບ
ການອຸດໜູນຫຍັງຈາກລັດຖະບານ. ເຫດຜົນ ທີ່ເອີ້ນວ່າ “ຄູສອນ ຊ່ວຍ” 
ແມ່ນຍ້ອນເປົ້າໝາຍທີ່ ວ່າຄູກຸ່ມນີ້ຜູ່ທີ່ມີຄວາມຕັ້ງໃຈ, ຜົນງານ, ແລະການ
ປະຕິບັດວຽກດີ ຈະໄດ້ຖືກຄັດໃຫ້ເປັນລັດຖະກອນສົມບູນ, ເຊິ່ງ ເປັນຂັ້ນ
ຕອນໜຶ່ງທີ່ຄາ້ຍກັບການທົດລອງງານ, ແລະຊ່ວຍໃຫ້ສຶກສາ ແຂວງ 
ເລືອກຄົນທີ່ມີຄຸນະພາບເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນສົມບູນ.  
ຄູອາສາ ແມ່ນວິທີທາງແກ້ໄຂບັນຫາຄູຂາດໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫີກທີ່ມີ
ຄວາມຕ້ອງການຄູ. 
ອີງຕາມແຂວງກ່າວມາ ແຮງຈຸງໃຈຂອງຄູສອນຊ່ວຍ ແມ່ນຄວາມຮູ້ສຶກທີ່
ມມີາແຕ່ດົນນານຈາກການປູກຝັງຈິດໃຈມາແຕ່ດົນວ່າ ການໄດ້ເປັນ
ພະນັກງານລັດມັນຈະດີ ແລະເຮັດແນວໃດກໍ່ໄດ້ເພື່ອໃຫໄ້ດ້ເຂົ້າເປັນ
ພະນັກງານລັດເສຍກ່ອນ ເພາະທີ່ເຫັນຜ່ານມາວ່າພະນັກງານລັດ ມເີງິນ
ໃຊຈ່້າຍ ແລະຄູສອນຊ່ວຍກໍ່ຢາກເປັນຄືກັນດັ່ງນັ້ນ ຈິ່ງອາສາສອນຊ່ວຍ
ເພື່ອລ ຖ້າຕົວເລກຈາກ ກະ ຊວງ ບໍ່ປີໃດກ ປີນຶ່ງ ຈະຕ້ອງໄດ້. 

ສຶກສາແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 
ເອີ້ນຄູ ອາສາ ແມ່ນຄູສອນລ ຖ້າ 
ແລະຄູດັ່ງ ກ່າວ ສອນຄືກັນກັບຄູ
ທົ່ວໄປ. 
ຄູອາສາ ແມ່ນວິທີທາງແກ້ໄຂ
ບັນຫາຄູຂາດ ໃນເຂດຫ່າງໄກ
ສອກຫີກທີ່ມີຄວາມຕ້ອງ ການຄູ. 
ອີງຕາມແຂວງກ່າວມາ ແຮງຈຸງ
ໃຈຂອງຄູສອນຊ່ວຍ ແມ່ນຍ້ອນ
ຢາກເປັນຄູ, ຍ້ອນຮຽນຄູມາ, 
ຍ້ອນຕົວເລກຄູຫາຍ, ໂອກາດ
ເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນງ່າຍ, 
ຄວາມເຊື່ອວ່າເມື່ອໄດ້ເຂົ້າເປັນ
ລັດຖະກອນແລ້ວຊີວິດຈະໜັ້ນ
ຄົງ. 

ຄູອາສາ 
ແມ່ນວິທີ
ທາງແກ້ໄຂ
ບັນຫາຄູ
ຂາດໃນ
ເຂດຫ່າງ
ໄກສອກ 
ຫີກທີ່ມີ
ຄວາມຕ້ອງ 
ການຄູ. 
ບໍ່ມແີຮງຈູງ
ໃຈໃດໆ 
ນອກຈາກ
ຢາກເປັນ 
ລັດຖະ 
ກອນ 

13 Comments/suggestions ຢາກໃຫ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຈ ານວນຫ້ອງຄວບພາຍໃນແຂວງ
ຜົ້ງສາລີ 
 

  ທາງກະຊວງຄວນພິຈາລະນາ ການແບ່ງປັນຕົວເລກຄືນໃໝ່. 
ກ່ອນຈະອອກດ າລັດ ຄວນມາເບິ່ງຕົວຈິງກ່ອນ ແລະບໍ່ຢາກໃຫເ້ອົາມາດຖານສາກົນມານ າໃຊໂ້ລດໂດຍບໍ່ຄ ານຶງເຖິງ
ສະພາບທ້ອງຖິ່ນ. 
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