
 
 
 
 
 

ສປປ ລາວ 
 

 
 

ຄວາມເປນັເຈ ົ້າຕ ນເອງ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງໂຮງຮຽນ 
ລະບ ບວິທີການ ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ຜ ນ

ການຮຽນດີຂ ົ້ນ (SABER)  

ບ ດລາຍງານ ລະດັບປະເທດ 2016 

 

ເປ ົ້າໝາຍດ້ານນະໂຍບາຍ ສະຖານະພາບ 

1. ຄວາມເປນັເຈ ົ້າຕ ນເອງ ໃນການວາງແຜນ ແລະ ຄ ມ້ຄອງງ ບປະມານ ຂອງໂຮງຮຽນ 
ໂຮງຮຽນເປັນຜ ້ຂ ົ້ນແຜນງ ບປະມານບໍລິຫານ ແລະ ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ, ຂັົ້ນເມ ອງ (ສກມ) ແລະ ຂັົ້ນແຂວງ (ສກຂ) ເປັນຜ ້ກວດແກ້ ແລະ ກະຊວງສ ກສາ
ທິການ ແລະ ກິລາ (ກສກ) ເປັນຜ ້ອະນ ມັດ. ພໍໍ່ແມ່/ຜ ້ປ ກຄອງ ມີບ ດບາດໃນຖານະເປັນຕ ວແທນ ຢ ູ່ໃນ ຄະນະພັດທະນາການສ ກສາຂັົ້ນບ້ານ (ຄພສບ). 
ກະຊວງສ ກສາທກິານ ແລະ ກິລາ ເປັນຜ ້ຄ ້ມຄອງເງິນເດ ອນ, ແຂວງ (ສກຂ) ແລະ ເມ ອງ (ສກມ) ເປັນຜ ້ເບີກຈ່າຍໃຫ້ຄ  ໂດຍອີງຕາມ ຂັົ້ນ ແລະ ຊັົ້ນ 
ຂອງເງິນເດ ອນ. ໂຮງຮຽນສາມາດລະດ ມທ ນເພີົ້ມເຕີມ ຈາກແຫ ່ງຕ່າງໆ. 

 

2. ຄວາມເປນັເຈ ົ້າຕ ນເອງ ໃນການຄ ມ້ຄອງບ ກຄະລາກອນ 
ກະຊວງສ ກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ກສກ) ເປັນຜ ້ແຕ່ງຕັົ້ງຄ ເຂ ົ້າໃໝ່ ເຂ ົ້າໃນລະບ ບການສ ກສາ, ຂັົ້ນແຂວງ ແລະ ຂັົ້ນເມ ອງ ເປັນຜ ້ສັບຊ້ອນຄ ເຂ ົ້າໃໝ່ 
ໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນ. ສ າລັບຜ ້ອ ານວຍການໂຮງຮຽນ ແມ່ນຂັົ້ນແຂວງ ເປັນຜ ້ແຕ່ງຕັົ້ງ. ພະແນກ ສກຂ ແລະ ຫ້ອງການ ສກມ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະ
ເມີນ ຜ ້ອ ານວຍການ ແຕ່ວ່າ ມີແຕ່ ກະຊວງສ ກສທິການ ແລະ ກິລາ ເທ ົ່ານັົ້ນ ມີອ ານາດ ປ ດຕ າແໜ່ງຜ ້ອ ານວຍການ ຖ້າມີເຫດຜ ນອັນສ ມຄວນ.   

3. ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງສະພາໂຮງຮຽນ ໃນການຄ ມ້ຄອງໂຮງຮຽນ 
ຄພສບ ມີສິດອອກສຽງໃນຫ າຍດ້ານ ໃນການຄ ້ມຄອງໂຮງຮຽນ ເຊັົ່ນ: ງ ບປະມານດ າເນີນວຽກງານ, ການກວດສອບການເງິນ, ເລ ອກກວດສອບ ປັດ

ໄຈນ າເຂ ົ້າດ້ານການຮຽນໃນຫ້ອງຮຽນ (ການມາໂຮງຮຽນຂອງນັກຮຽນ ແລະ ຫ ັກສ ດທ້ອງຖິື່ນ) ແລະ ເປັນອາສາສະໝັກໃນກິດຈະກ າຕ່າງໆ. ຄພສບ 

ບໍໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄ ້ມຄອງບ ກຄະລາກອນ. ບໍໍ່ມີນະໂຍບາຍ ສ າລັບ ການເລ ອກຕັົ້ງ ຫ   ຂອບເຂດເວລາ ຂອງການເປັນສະມາຊິກ ຄພສບ, ແລະ ບໍໍ່ມີ

ການກ ານ ດ ວາລະກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສາມັນ ກັບຊຸມຊ ນແບບເປີດກວ້າງ.  

 

4. ການປະເມນີໂຮງຮຽນ ແລະ ຜ ນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ 
ການປະເມີນໂຮງຮຽນຫ າຍຮ ບແບບ ມີຂ ົ້ນທ ກໆປີ. ຜ ນຂອງການປະເມີນຜ ນຕ ນເອງຂອງໂຮງຮຽນ ແມ່ນເພ ື່ອເປັນຂໍໍ້ມ ນໃນການສ້າງແຜນພັດທະນາ
ໂຮງຮຽນ. ຍັງບໍໍ່ມີການປະເມີນນັກຮຽນ ທີື່ເປັນມາດຕະຖານລະດັບຊາດ, ແຕ່ວ່າ ກະຊວງສ ກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກ າລັງກະກຽມນະໂຍບາຍ ແລະ 
ແຜນການ ເພ ື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນ ຂະບວນການປະເມີນ. ມີພຽງບາງຄັົ້ງຄາວເທ ົ່ານັົ້ນ ທີື່ເຫັນວ່າ ການປະເມີນນັກຮຽນ ທີື່ມີມາດຖານ ທີື່ໄດ້ຮັບ
ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ໂດຍການຊ່ວຍເຫ  ຈາກຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ.  

 

5. ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ຕໍໍ່ກບັ ຜ ມ້ສ່ີວນກຽ່ວຂ້ອງ 
ຄວາມສອດຄ່ອງທາງດ້ານການເງິນ, ຄວາມໂປູ່ງໃສ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານການລາຍງານ ຍັງມີຢ ູ່ໃນລະບ ບການສ ກສາ ໃນແຕ່ລະຂັົ້ນ, ແລະ ສ າ

ລັບ ຢ ູ່ຂັົ້ນສ ນກາງ ຍັງມີການປັບໃໝ/ປ ດຕ າແໜ່ງ ຖ້າເຮັດຜິດລະບຽບການເງິນ. ຄ ມ່  ແລະ ເອກະສານແນະນ າ ແມ່ນໄດ້ກ ານ ດພາລະບ ດບາດ ແລະ 

ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ສ າລັບ ການດ າເນີນງານໃນໂຮງຮຽນ. ແຕ່ສິື່ງທີື່ຍັງຂາດ ແມ່ນເອກະສານແນະນ າ ສ າລັບ ການປະເມີນແບບມາດຕະຖານ, ການວິ

ເຄາະແບບປຽບທຽບ, ການນ າໃຊ້ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ ຜ ນຂອງການປະເມີນນັກຮຽນ.  
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ພາກສະເໜີ 
ໃນປີ 2011, ກ ່ມທະນາຄານໂລກໄດ້ລິເລີົ້ມ ແຜນງານແບບຫ າຍປີ ເຊິື່ງອອກແບບ ໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫ  ອ ບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ໃນການກວດສອບ 

ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງ ຢູ່າງເປັນລະບ ບ ໃນການປະຕິບັດວຽກງານ ໃນລະບ ບການສ ກສາ. ສ່ວນໜ ື່ງຂອງແຜນຍ ດທະສາດ ໃນຂະແໜງການ

ສ ກສາ ຂອງທະນາຄານໂລກ1, ແມ່ນແນວຄວາມຄິດອັນໃໝ ່ແບບເນັົ້ນໃສ່ຫ ັກຖານ ເຊິື່ງເອີົ້ນຊ ື່ວ່າ SABER (ລະບ ບວິທີການ ເພ ື່ອເຮັດໃຫຜ້ ນ

ການຮຽນດີຂ ົ້ນ) ທີື່ກ າລັງສ້າງເຄ ື່ອງມ ວິເຄາະ ສ າລັບ ການກວດສອບ ລະບ ບການສ ກສາ ແລະ ອ ງປະກອບທາງດ້ານນະໂຍບາຍ ເມ ື່ອທຽບໃສ່

ກັບມາດຕະຖານຂອງໂລກ, ການປະຕິບັດຕ ວຈງິທີື່ດີສ ດ, ແລະ ເມ ື່ອສ ມທຽບກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກປະຕິບັດຕ ວຈງິ ຂອງບັນດາປະເທດ

ຕ່າງໆໃນໂລກ.  ດ້ວຍການນ າໃຊຄ້ວາມຮ ້ຂອງລະດັບໂລກນີົ້, ເຄ ື່ອງມ ຂອງ SABER ຈະຕ ື່ມໃສ່ຊ່ອງຫວ່າງຂອງຂໍໍ້ມ ນ ແລະ ຫ ກັຖານ ທີື່ຂາດ

ໄປ ໃນຫ າຍເລ ື່ອງທີື່ສ າຄັນ ເພ ື່ອປັບປ ງຄ ນນະພາບຂອງການສ ກສາ ແລະ ການບນັລ ຜ ນໄດ້ຮັບທີື່ດີຂ ົ້ນ. ບ ດລາຍງານສະບັບນີົ້ ໄດ້ສ ນທະນາ ຜ ນ

ຈາກການນ າໃຊເ້ຄ ື່ອງມ  ຂອງ SABER ຄວາມເປັນເຈ ົ້າຕ ນເອງ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງໂຮງຮຽນ (SAA) ໃນ ສປປ ລາວ. 

 

ສະພາບລວມຂອງປະເທດ 
ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊ ນລາວ (ສປປ ລາວ) ໄດ້ສ້າງຕັົ້ງຂ ົ້ນໃນ ວັນທີ 2 ເດ ອນທັນວາ ປີ 1975 ພາຍໃຕກ້ານນ າພາຂອງພັກ

ປະຊາຊ ນປະຕິວັດລາວ. ພັກປະຊາຊ ນປະຕິວັດລາວ ເປັນພັກໜ ື່ງພັກດຽວຂອງລັດຖະບານ ທີື່ຢຶດໝັົ້ນແນວທາງທິດສະດີ ມາກ-ເລນນິ. ຄ ດັົ່ງ 

ຫວຽດນາມ ແລະ ຈນີ ທີື່ໄດ້ເຮັດມາກ່ອນແລ້ວ, ສປປ ລາວ ໄດ້ເດນີຕາມເສັົ້ນທາງ ‘ການຕະຫ າດສັງຄ ມນິຍ ມ’. ສປປ ລາວ ຕັົ້ງຢ ູ່ໃຈກາງຂອງ

ຄາບສະໝ ດອິນໂດຈີນ ໃນທະວີບອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ,້ ມີເນ ົ້ອທີື່ທັງໝ ດ 236,800 ຕາລາງກິໂລແມັດ, ¾ ຂອງເນ ົ້ອທີື່ ແມ່ນປ ກຄ ມໄປ

ດ້ວຍພ ເຂ າ ແລະ ທີື່ຮາບສ ງ. ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທີື່ບໍໍ່ມີທາງອອກສ ່ທະເລ ເຊິື່ງມີຊາຍແດນໄລຍະຍາວ ຮ່ວມກັບ ຫວຽດນາມ ໃນທິດຕາເວັນ

ອອກ ແລະ ໄທ ໃນທິດຕາເວັນຕ ກ ແລະ ຍັງມີຊາຍແດນໄລຍະສັົ້ນ ຮ່ວມກັບ ຈີນ ແລະ ພະມ້າ ຢ ູ່ພາກເໜ ອ ແລະ ກ າປ ເຈຍ ຢ ູ່ພາກໃຕ້.   

 

ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທີື່ມີຫ າຍຊ ນເຜ ົ່າ, ແລະ ຊີວິດການປັນຢ ູ່ຂອງຊ ນເຜ ົ່າສ່ວນນ້ອຍ ສ່ວນຫ າຍແມ່ນຕິດພັນມາຈາກ ສະພາບແວດລ້ອມທ າ

ມະຊາດ. ພ ນລະເມ ອງ ມີຫ າຍກວ່າ 6.7 ລ້ານຄ ນ ເຊິື່ງລວມມີ 4 ກ ່ມພາສາເຜ ົ່າ (ລາວ-ໄຕ, ມອນ-ຂະແມ, ຈີນ-ຕີເບດ ແລະ ມ ົ້ງ-ອິວມຽນ) 

ແລະ ມີ 49 ຊ ນເຜ ົ່າ ທີື່ຮັບຮ ້ເປ ັນທາງການ2. ກ ່ມພາສາເຜ ົ່າລາວ-ໄຕ ເປັນກ ່ມທີື່ໃຫຍ່ກວ່າໝ ່ ເຊິື່ງກວມເອ າ ປະມານ 67% ຂອງພ ນລະເມ ອງ

ທັງໝ ດ. ມີຫ າຍຊ ນເຜ ົ່າກ ່ມນ້ອຍ ດ າລ ງຊີວິດຢ ູ່ເຂດຊ ນລະບ ດ ແລະ ຕັົ້ງຖິື່ນຖານຢ ູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ີກ. ສ່ວນປະກອບຂອງພ ນລະເມ ອງ ທີື່ມີ
ຫ າຍເຜ ົ່າພັນ ແລະ ສິື່ງທ້າທາຍ ທາງດ້ານພ ມສັນຖານ ເປັນປັດໃຈທີື່ສ າຄັນ ໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ສ າລັບ ການຂະຫຍາຍ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການ 
ຄ ນນະພາບຂອງການສ ກສາ. 

 

ໃນໄລຍະ 2 ທ ດສະວດັທີື່ຜ່ານມາ, ສປປ ລາວ ຢ ູ່ໃນຄວາມສະຫງ ບ ແລະ ມີສະເຖຍລະພາບ ແລະ ຍ ັງມີເສດຖະກິດການເຕີບໂຕ ຢູ່າງໝັົ້ນຄ ງ.  

ດ້ວຍການເພີົ້ມຂ ົ້ນຂອງລາຍຮັບຕໍໍ່ຫ ວຄ ນ ຈາກ US$280 ໃນປີ 2000 ເປັນ US$1,740 ໃນປີ 2015, ສປປ ລາວ ກ າລັງຢ ູ່ໃນໄລຍະ ການ

ຂະຫຍາຍຕ ວທາງເສດຖະກິດ ທີື່ໝັົ້ນຄ ງ3. ປະເທດ ແມ່ນນອນຢ ູ່ໃນກ ່ມຂອງປະເທດ ໃນພາກພ ົ້ນ ທີື່ມີການເຕີບໂຕຢູ່າງວ່ອງໄວ, ແລະ ການເຕີບ

ໂຕນີົ້ ແມ່ນມີການຂັບເຄ ື່ອນ ຈາກການນ າໃຊຊ້ັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ໂດຍສະເພາະ ທີື່ດນິ, ປູ່າໄມ້, ແຫ ່ງນ ໍ້າ ແລະ ບໍໍ່ແຮ່ ແລະ 

                                                           
1 ຍ ດທະສາດຂະແໜງການສ ກສາຂອງທະຈາຄານໂລກ 2020: ການຮຽນຮ ້ສ າລັບທ ກຄ ນ (2011), ທີື່ເວ ົ້າເຖິງກິດຈະກ າສ າລັບບັນລ  “ການຮຽນຮ ້ສ າລັບ

ທ ກຄ ນ” ໃນປະເທດກ າລັງພັດທະນາ ໃນທ ດສະວັດໜ້າ. 
2 ການສ າຫ ວດພ ນລະເມ ອງ ແລະ ຄ ວເຮ ອນ ໃນ ສປປ ລາວ ປີ 2015 

3 ຕ ວຊີົ້ວັດການພັດທະນາຂອງໂລກ ປີ 2015 
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ພັນທະດ້ານເສດຖະກິດ ທີື່ເພີົ້ມຂ ົ້ນກັບພາກພ ົ້ນ. ດ້ວຍອ ງປະກອບ ຂອງຄວາມໄດ້ປຽບເລ ົ່ານີົ້ ຄຽງຄ ກ່ັບນະໂຍບາຍ ທີື່ມີເປ ົ້າໝາຍ ເພ ື່ອນ າໃຊໂ້ອ

ກາດດັົ່ງກ່າວ ໄດ້ເຮັດໃຫ ້GDP ໂດຍສະເຫ ່ຍ ເພີົ້ມຂ ົ້ນເກ ອບ 7.5% ຕໍໍ່ປີ ໃນໄລຍະເວລາ 15 ປີ ທີື່ຜ່ານມາ, ອັນເຮັດໃຫ ້ສະຖານນະພາບ 

ຂອງ ສປປ ລາວ ເຄ ື່ອນຍ້າຍ ຈາກປະເທດທີື່ມີລາຍຮັບຕ ່າ ມາຢ ູ່ໃນ ປະເທດທີື່ມີລາຍຮັບຕ ່າ ລະດັບປານກາງ.  

 

ເຖິງຈະມີການເຕີບໂຕດັົ່ງທີື່ກ່າວ, ສປປ ລາວ ກຍັໍງເປັນປະເທດໜ ື່ງ ທີື່ທ ກຍາກທີື່ສ ດ ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ ້ແລະ ການຫ ຸດຜ່ອນຄວາມ

ທ ກຍາກ ຍັງເປັນບ ລິມະສິດສ ງ. ສປປ ລາວ ບັນລ ເປ ົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດ (MDG) ໃນການຫ ດຸຜ່ອນຄວາມທ ກຍາກທີື່ສ ດ ຫ ຸດລ ງມາ ຕ ່າກວ່າ 

24% ໃນປີ 2015, ແລະ ເງ ື່ອນໄຂຊີວິດການເປັນຢ ູ່ ໄດ້ຮັບການປັບປ ງໃຫດ້ີຂ ົ້ນ ຢູ່າງມີຄວາມສ າຄັນ. ການວິເຄາະການສ າຫ ວດຄ ວເຮ ອນ ຄັົ້ງ

ຫ ້າສ ດ ໄດ້ສະແດງໃຫເ້ຫັນວ່າ ຄວາມທ ກຍາກລະດັບຊາດ ຄິດໄລຕ່າມຫ ວຄ ນ ມີການຫ ຸດລ ງ ເປັນເຄິື່ງຈາກ 46% ໃນປີ 1992/1993 ຍັງ

ເຫ  ອ 23% ໃນປີ 2012/20134. ເຖິງວ່າຈະມີການຫ ຸດລ ງ, ອັດຕາຄວາມທ ກຍາກຢ ູ່ເຂດຊ ນນະບ ດ, ເຊິື່ງກວມເອ າເກ ອບ ¾ ຂອງຊີວິດປະຊາ

ຊ ນ ພາຍໃນປະເທດ, ຍັງຢ ູ່ໃນລະດັບສ ງ (28.6%) ແລະ ຍັງທ ກຍາກຫ າຍກວ່າ ເກ ອບ 3 ເທ ົ່າ ຖ້າສ ມທຽບໃສ່ເຂດຕ ວເມ ອງ (10%).  

 

I. ການສ ກສາ ໃນ ສປປ ລາວ 
ສັງຄ ມລາວ ແລະ ລະບ ບການສ ກສາ ໄດ້ຮັບຜ ນກະທ ບ ມາຈາກມ ນເຊ ົ້ອວັດທະນະທ າ ຂອງຄ ນຊ ນເຜ ົ່າທ້ອງຖິື່ນ, ການລ່າເມ ອງຂ ົ້ນ, ການປະຕິ

ວັດສັງຄ ມນິຍ ມ, ເສດຖະກິດຕະຫ າດ ແລະ ການຫັນເປັນເອກະຊ ນ, ແລະ ໃນໝ ໍໆ່ ນີົ້ ແມ່ນການຫັນເປັນໂລກດຽວກັນ (ໂລກາພິວດັ). ນບັແຕ່

ການນ າສະເໜ ີ ເສດຖະກິດຕະຫ າດໃນຊຸມຕ ົ້ນປີ 1990, ລະບ ບການສ ກສາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ມີການປັບປ ງດີຂ ົ້ນເທ ື່ອລະກ້າວ ທັງທາງດ້ານຄ ນນະ

ພາບ ແລະ ປະລິມານ. ລະບ ບການສ ກສາໃນປະຈ ບັນ ໄດ້ມີການພັດທະນາ ດ້ວຍວິທີການແບບປະສ ມປະສານ ເຊິື່ງໄດ້ຖອດຖອນເອ າດ້ານທີື່ດີ

ເດັົ່ນ ຈາກລະບ ບການສ ກສາ ໃນຍ ກສະໃໝ ລ່າເມ ອງຂ ົ້ນ ແລະ ເຄິື່ງສັກດນີາ ປະສ ມປະສານກັບ ການເນັົ້ນໜັກໃສ່ສະໃໝປະຕິວັດ. ລະບ ບການ

ສ ກສາຄັົ້ງຫ ້າສ ດ ຍັງນ າເອ າແນວຄວາມຄິດຂອງ ‘ການສ ກສາແບບໃໝ່’, ຖອດຖອນເອ າບ ດຮຽນ ຈາກມ ມມອງໃນປະຫວັດສາດ ແລະ ປະສ ບ

ການຈາກປະເທດຕ່າງໆ ລວມທັງ ອິດທິພ ນແຮງກະຕ ້ນ ມາຈາກ ຄວາມກ ດດນັ ແລະ ສະພາບຂອງໂລກ.  

 

ລະບ ບການສ ກສາຂອງ ສປປ ລາວ ມີໂຄງສ້າງປະກອບດ້ວຍ 4 ລະດັບການສ ກສາ: ການສ ກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ສາມັນສ ກສາ, ອາຊີວະສ ກສາ 

ແລະ ການສ ກສາຊັົ້ນສ ງ5. ນອກຈາກໂຮງຮຽນລ້ຽງເດັກ ສ າລບັເດັກທີື່ອາຍ ນ້ອຍທີື່ສ ດ ຈະມີໂຮງຮຽນອະນ ບານ ສ າລັບ ເດັກອາຍ  3 ເຖິງ 5. 

ລະດບັ ສາມັນສ ກສາ ເລີົ້ມຈາກການເຂ ົ້າໂຮງຮຽນປະຖ ມ ອາຍ  6 ປີ ເຊິື່ງມີຂັົ້ນຮຽນ 1-5 ແລະ ຕາມດວ້ຍ ໂຮງຮຽນມັດທະຍ ມສ ກສາ ຕອນຕ ົ້ນ 

ແລະ ຕອນປາຍ. ຄຽງຄ ກ່ັບ ໂຮງຮຽນມັດທະຍ ມຕອນປາຍ, ສປປ ລາວ ຍັງສະໜອງ ການສ ກສາ ສາຍອາຊີວະສ ກສາ  ສ າລັບ ຜ ທີ້ື່ມີອາຍ  15 

ປີ ຫ   ສ ງກວ່າ. ຜ ທີ້ື່ຮຽນຈ ບໂຮງຮຽນມັດທະຍ ມຕອນປາຍ ແລະ ຈ ບການສ ກສາເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ສາມາດຮຽນຕໍໍ່ ໃນສະຖາບັນການສ ກສາຊັົ້ນ

ສ ງ ເພ ື່ອສ ບຕໍໍ່ການສ ກສາໃນຂັົ້ນຕໍໍ່ໄປ ຂອງພວກເຂ າໄດ້  (ເບິື່ງຕາລາງ 1) 

 

ຍ ດທະສາດການສ ກສາ.  ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄ ມແຫ່ງຊາດ (NSEDP) 2016-2020 ແລະ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຂອງພັກປະຊາ

ຊ ນປະຕິວັດລາວ ຄັົ້ງທີ 10 ກໄໍດ້ເນັົ້ນບ ດບາດທີື່ເປັນແກນຫ ັກ ວ່າ ການສ ກສາ ຕ້ອງມີບ ດບາດໜ້າທີື່ ເພ ື່ອເຮັດໃຫປ້ະເທດ ບັນລ ເຖິງເປ ົ້າໝາຍ

ການພັດທະນາແຫ່ງຊາດ ຫ ດຸພ ົ້ນອອກຈາກກ ່ມປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ໃນປີ 2020.  

                                                           
4 ການສ າຫ ວດລາຍຈ່າຍ ແລະ ການບໍລິໂພກຂອງລາວຄັົ້ງທີ 5 ປີ 2012/2013. ການສ າຫ ວດປະຕິບັດ 5 ປີ ຕໍໍ່ ຄັົ້ງ.  
5 ກ ດໝາຍການສ ກສາ 2015 
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ການປັບປ ງການເຂ ົ້າເຖິງການສ ກສາ ແລະ ຄ ນນະພາບການສ ກສາ ແມ່ນເປ ົ້າໝາຍຫ ັກ ຂອງ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄ ມແຫ່ງຊາດ 

(2016-2020), ເຊິື່ງເປັນໃຈກາງ ຂອງການບນັລ ເປ ົ້າໝາຍ ການພັດທະນາແບບຍ ນຍ ງ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ (SDG ຫ ວຂໍໍ້ 

4 ແລະ 5)6. ເປ ົ້າໝາຍເຫ  ົ່ານີົ້ ໄດສັ້ງລວມເຂ ົ້າ ໃນແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສ ກສາ (ESDP) 2016-2020, ເຊິື່ງຈະໃຊ້ເປັນຂອບເປ ົ້າໝ
າຍລວມ ສ າລັບ ນະໂຍບາຍ ແລະ ທິດຊີົ້ນ າຕ່າງໆ ຂອງຂະແໜງການ 
ໃຫແ້ກ່ ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານ ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ການສະໜັ
ບສະໜ ນ ຂອງຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ7. ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສ ກສາ 

(ESDP) ສະບັບປັດຈ ບນັ ໄດ້ພັດທະນາມາຈາກ ພ ົ້ນຖານທີື່ສ້າງຂ ົ້ນ 

ໂດຍຂອບນະໂຍບາຍ ແລະ ຍ ດທະສາດ ທີື່ຜ່ານມາ – ແຜນຍ ດທະສາດ

ເພ ື່ອປະຕິຮ ບລະບ ບການສ ກສາແຫ່ງຊາດ (NESRS) 2008-2015, 

ຂອບພັດທະນາຂະແໜງການສ ກສາ (ESDF) 2009-2015 ແລະ 

ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສ ກສາ (ESDP) 2011-2015. 

 

ການປະຕິບັດວຽກຂອງລະບ ບການສ ກສາ. ເຖິງແມ່ນ ສປປ ລາວໄດ້
ເປັນຜ ລ້ ງລາຍເຊັນແຕ່ຕ ົ້ນ ໃນຖະແຫ ງການຂອງໂລກ ກ່ຽວກັບ ການ
ສ ກສາເພ ື່ອທ ກຄ ນ (EFA) ໃນປີ 1990 ແລະ ເປ ົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດ

ດ້ານການພັດທະນາ (MDGs) ໃນປີ 2000, ປະເທດ ຍັງປະສ ບກັບ

ສິື່ງທ້າທາຍຫ າຍປະການ ໃນການບນັລ ເປ ົ້າໝາຍດັົ່ງກ່າວ. ຈາກຂໍໍ້ມ ນ

ຂອງກະຊວງສ ກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະບັບຫ ້າສ ດ ສ ກຮຽນ 2015-

2016 8 , ການລ ງທະບຽນເຂ ົ້າຮຽນປະຖ ມສ ກສາ ເພີົ້ມຂ ົ້ນເຖິງ 

98.8% ຂອງກ ່ມອາຍ ໃນເກນເຂ ົ້າຮຽນ, ແຕ ື່ອັດຕາການຄ້າງຫ ົ້ອງ 

ແລະ ປະລະ ແມ່ນຍັງສ ງ ເຊິື່ງເຮັດໃຫອັ້ດຕາລອດເຫ  ອເຖິງຂັົ້ນ ປ.5 ມີ

ພຽງ 79.6% ແລະ ມີພຽງ 77.9% ທີື່ສ າເລັດ 5 ຂັົ້ນຮຽນເຕັມ ຂອງ

ຮອບວຽນການສ ກສາຊັົ້ນປະຖ ມ. ອັດຕາລອດເຫ  ອ ແລະ ຈ ບຊັົ້ນເຫ  ົ່ານີົ້ ໄດ້ຮັບຜ ນກະທ ບທີື່ສ າຄັນ ຈາກການມີໂຮງຮຽນທີື່ເອີົ້ນວ່າ ‘ໂຮງຮຽນ

ມ ນລະປະຖ ມ’ (19.1%) ເຊິື່ງບໍໍ່ສາມາດສະໜອງເຕັມ 5 ຂັົ້ນຮຽນ ຂອງຊັົ້ນປະຖ ມ. ມີຫ າຍໂຮງຮຽນມ ນ ທີື່ມີຄ ພຽງ 1 ຫ   2 ຄ ນ ແລະ ມີປະ

ມານ 26.6% ທີື່ຈດັຕັົ້ງການສອນເປັນໂຮງຮຽນຫ້ອງຄວບ, ແລະ ຍັງມີຫ າຍໂຮງຮຽນ ທີື່ມີເງ ື່ອນໄຂທາງດ້ານອາຄານສະຖານທີື່ ມີຄ ນນະພາບ

ຕ ່າ. ການເຂ ົ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍ ມ ກໍຍັງຕ ່າເຊັົ່ນກັນ, ເຊິື່ງມີ ອັດຕາເຂ ົ້າຮຽນລວມມີພຽງ 82.2% ໃນລະດັບມັດທະຍ ມຕອນຕ ົ້ນ ແລະ  

47.8% ໃນລະດັບມັດທະຍ ມຕອນປາຍ.  

 

                                                           
6 ເປ ົ້າໝາຍ No. 4 – ການສ ກສາທີື່ມີຄ ນນະພາບ; ເປ ົ້າໝາຍ No. 5 – ຄວາມສະເໝີພາບ ຍິງ-ຊາຍ 
7 The ESDP 2016-2020 ປະກອບດ້ວຍ 11 ຜ ນໄດ້ຮັບເປ ົ້າໝາຍ ແລະ ເວ ົ້າເຖິງຜ ນໄລຍະໄລຍະກາງ ແລະ ຍ ດທະສາດເພ ື່ອບັນລ ເປ ົ້າໝາຍ ແລະ ຈ ດປະສ ງຂອງລັດ.  
8 EMIS ບ ດລາຍງານປະຈ າປ ີ2015-2015 

ຕາລາງ 1:  ໂຄງສ້າງຂອງ ລະບ ບການສ ກສາ ໃນ ສປປ ລາວ 
ລະດັບການສ ກສາ ອາຍ  ຂັົ້ນຮຽນ 
1. ການສ ກສາກ່ອນໄວຮຽນ: 

    - ລ້ຽງເດັກ 

    - ອະນ ບານສ ກສາ  

 

0.3 – 2 

3 – 5 

 

2. ສາມັນສ ກສາ: 

    - ປະຖ ມສ ກສາ 

    - ມັດທະຍ ມສ ກສາ ຕອນຕ ົ້ນ 

    - ມັດທະຍ ມສ ກສາ ຕອນປາຍ 

 

6 – 10 

11 – 14 

15 - 17 

 

1 – 5 

6 – 9 

10 – 12 

3. ອາຊີວະສ ກສາ: 

    - ຊັົ້ນຕ ົ້ນ  

    - ຊັົ້ນກາງ 

    - ຊັົ້ນສ ງ 

 

15 + 

18 + 

18 + 

 

4. ການສ ກສາຊັົ້ນສ ງ  

    - ອະນ ປະລິນຍາ 

    - ປະລິນຍາຕີ  

    - ປະລິນຍາໂທ 

    - ປະລິນຍາເອກ  

 

18 + 

18 + 

 

ແຫ ່ງຂໍໍ້ມ ນ : ກ ດໝາຍການສ ກສາສະບັບປັບປ ງ 2015 
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ສິື່ງທ້າທາຍຕ ົ້ນຕໍໃນລະດັບປະຖ ມສ ກສາ ປະກອບມີ ການປະລະ ແລະ ຄ້າງຫ້ອງ ຢ ູ່ໃນຂັົ້ນຮຽນ ປ1-ປ2 ລວມທັງ ການສ ກສາທີື່ມີຄ ນນະພາບຕ ່າ 

ໂດຍລວມ. ອັດຕາການຄ້າງຫ້ອງ ແລະ ປະລະໃນຂັົ້ນຮຽນ ປ1 ແມ່ນສ ງ ຢ ູ່ລະດັບປະມານ 11.5% ແລະ 7.2% ຕາມລ າດັບ9, ແລະ ປະເດັນ

ບັນຫານີົ້ ອາດກ່ຽວພັນກັບ ຄວາມຫ າກຫ າຍ/ຊັບຊ້ອນ ຢ ູ່ໃນສະພາບການ ຂອງ ສປປ ລາວ. ເນ ື່ອງຈາກປະຊາກອນມີຫ າກຫ າຍຊ ນເຜ ົ່າ, ສປປ 

ລາວ ໄດ້ມີສິື່ງທ້າທາຍຫ າຍຢູ່າງ ເພີົ້ມເຂ ົ້າໄປຕ ື່ມອີກ ໃນການຮຽນຮ ້ໜັງສ ຂອງເດັກ ຍ້ອນມີເດັກຈ ານວນຫ າຍ ທີື່ບໍໍ່ເວ ົ້າພາສາລາວ (ພາສາທາງ

ການ) ຢ ູ່ເຮ ອນ. ທັກສະດ້ານພາສາທີື່ຍັງຕ ່າ ນີົ້ ກະທ ບຕໍໍ່ຜ ນການຮຽນທັງໝ ດ ແລະ ຜ ນຂອງມັນກໍຄ  ມີເດັກຫ າຍຄ ນຈະອອກຈາກລະບ ບການ

ສ ກສາ ໄວເກີນຄວນ ໂດຍທີື່ບໍໍ່ທັນໄດ້ຮຽນຮ ້ໜັງສ  ແລະ ທັກສະການຄິດໄລ ່ເລີຍ.  

 

ນອກຈາກນີົ້, ຜ ນຈາກການປະເມີນນັກຮຽນທີື່ຜ່ານມາ – ການປະເມີນທັກສະການອ່ານ ຂັົ້ນຮຽນຕ ົ້ນໆ (EGRA) ແລະ ການປະເມີນຜ ນໄດ້

ຮັບທາງດ້ານການຮຽນ (ASLO)10 – ໄດ້ສະແດງໃຫເ້ຫັນວ່າ ລະດບັທັກສະການອ່ານ ແລະ  ທັກສະການຄິດໄລ່ ແມ່ນຍັງບໍໍ່ພຽງພໍ ໃນການສະ

ໜັບສະໜ ນ ການຮຽນຮ ້ທີື່ມີຄ ນນະພາບ ໃນຂັົ້ນຮຽນສ ງຂ ົ້ນ ຂອງຊັົ້ນປະຖ ມ ແລະ ຊັົ້ນມັດທະຍ ມຕອນຕ ົ້ນ. ຜ ນຂອງ EGRA ໃນປີ 2012 

ສະແດງໃຫເ້ຫັນເຖິງລະດັບຕ ່າ ຂອງຄວາມສາມາດໃນການອ່ານ ແລະ ຄວາມເຂ ົ້າໃຈໃນຂັົ້ນຮຽນຕ ົ້ນໆ. ເກ ອບ 30% ຂອງນັກຮຽນຫ້ອງ ປ3 ບໍໍ່

ສາມາດອ່ານຄ າສັບດ່ຽວ ໃນບ ດອ່ານ ແລະ ໃນຈ ານວນ 30% ຂອງນັກຮຽນທີື່ສາມາດອ່ານຄ າສັບດ່ຽວໄດ້ນີົ້ ຊ ໍ້າພັດບໍໍ່ເຂ ົ້າໃຈ ໃນສິື່ງທີື່ພວກເຂ າ

ອ່ານ. ບ ດທ ດສອບຂອງ ASLO ທີື່ດ າເນີນການໃນປີ 2009 ຊີົ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີພຽງແຕ່ 8% ຂອງນັກຮຽນຫ້ອງ ປ5 ທີື່ມີທັກສະພາສາລາວ ເຊິື່ງ

ສາມາດສະໜອງໃຫກ້ານຮຽນ ຢູ່າງເປັນເອກະລາດ ໃນຫ ົ້ອງ ມ1 (ຂັົ້ນທ າອິດຂອງຊັົ້ນມັດທະຍ ມ) ທີື່ບໍໍ່ຈ າເປັນຕ້ອງມີການຮຽນເພີົ້ມ. ນອກຈາກ

ນັົ້ນ, ບ ດປະເມີນ ASLO ປີ 2012 ໄດ ົ້ພ ບວ່າ 23% ຂອງນກັຮຽນຫ້ອງ ປ3 ສະແດງໃຫເ້ຫັນເຖິງຄວາມສາມາດ ໃນການວິເຄາະປະໂຫຍກ 

ແລະ ບ ດຄວາມ ຈາກການອ່ານ ແລະ ການຟັງບ ດນິທານ. ສ າລັບວຊິາເລກ, ມີນັກຮຽນຈ ານວນຫ າຍ ຂອງຫ້ອງ ປ3 ມີຜ ນການປະເມີນ ຍັງຕ ່າ, 

ມີພຽງແຕ່ 12% ທີື່ມີຄວາມສາມາດ ບັນລ ເຖິງລະດບັທີື່ຈ າເປັນ ຕໍໍ່ການຮຽນເປັນເອກະລາດໄດ້ ຫ ັງຈາກຈ ບຫ້ອງ ປ3. ສ າລັບ ທັກສະ ການອ່ານ 

ແລະ ນັບເລກ ທີື່ຍັງຕ ່າ ນັົ້ນ ແມ່ນຜ ນສ ບເນ ື່ອງມາຈາກ ຄວາມຫຍ ້ງຍາກຂອງຄ ສອນ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີື່ ສອນໃຫຈ້ ບຫ ກັສ ດ, ໂດຍສະ

ເພາະ ແມ່ນ ວຊິາເລກ ແລະ ພາສາລາວ, ໃນສ ກຮຽນນັົ້ນ.  

 

ການລ ງທ ນໃສ່ການສ ກສາ. ພັນທະຕໍໍ່ການສ ກສາ ແມ່ນປະກອບດ້ວຍ ການເພີົ້ມຊັບພະຍາກອນ, ແຕ່ມີຄວາມຈ າເປັນ ຕ້ອງປັບປ ງປະສິດທິຜ ນ

ຂອງການໃຊຈ້່າຍ ແລະ ເພີົ້ມສ່ວນແບ່ງຂອງງ ບປະມານ ທີື່ໃຊຈ້່າຍເຂ ົ້າໃນວຽກງານບລໍິຫານ ທີື່ບໍໍ່ແມ່ນເງນິເດ ອນ. ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້

ຕັົ້ງເປ ົ້າໝາຍ 18% ຂອງງ ບປະມານທັງໝ ດ ຕ້ອງໃຊຈ້່າຍເຂ ົ້າໃນການສ ກສາ ແຕ່ວ່າ ອີງຕາມຕ ວເລກງ ບປະມານ ທີື່ມີຫ ້າສ ດ ເຫັນວ່າ ການໃຊ້

ຈ່າຍໄດ້ເພີົ້ມຂ ົ້ນ ແຕ່ຍັງບໍໍ່ເຖິງເປ ົ້າໝາຍ. ຕ ວຢູ່າງ ໃນສ ກງ ບປະມານ 2014/15, ມີງ ບປະມານທັງໝ ດ ໃຊເ້ຂ ົ້າເພ ື່ອການສ ກສາ ແມ່ນ 14.6% 

ເຊິື່ງເພີົ້ມຂ ົ້ນຈາກ 13.2% ໃນປີ 2010/1111. 

 

                                                           
9 EMIS ບ ດລາຍງານປະຈ າປ ີ2014-2015 
10 ການປະເມີນການອ່ານໃນຂັົ້ນຮຽນຕອນຕ ົ້ນ ດ າເນີນໃນປີ 2012 ແລະ ການປະເມີນລະດັບຊາດກ່ຽວກັບຜ ນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ  

11 ESDP 2016-2020 ແລະ ກ ມການເງິນ ກະຊວງ ສສກ.  
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ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສ ກສາ 2011-2015 ລະບ ວ່າ ການໃຊຈ້່າຍຮ່ວງບລໍິຫານ ທີື່ບໍໍ່ແມ່ນເງນິເດ ອນ ຍັງຢ ູ່ໃນລະດບັຕ ່າ ເປັນຂໍໍ້ຈ າກັດທີື່

ສ າຄັນຫ າຍ ໃນການປັບປ ງຄ ນນະພາບຂອງການສອນ-ການຮຽນ 

ແລະ ໃນການສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃນການບລໍິຫານ. ສະນັົ້ນ, ແຜນ
ພັດທະນາຂະແໜງການສ ກສາ ຈ ື່ງໄດ້ແນະນ າໃຫເ້ພີົ້ມສ່ວນແບ່ງລາຍ
ຈ່າຍບລໍິຫານ ທີື່ບໍໍ່ແມ່ນເງນິເດ ອນ ຂ ົ້ນເປັນ 25% ຂອງງ ບປະມານ

ການສ ກສາ ທັງໝ ດ ພາຍໃນປີ 2015, ສິື່ງທີື່ເຫັນໂດດເດັົ່ນ ແມ່ນ
ການນ າສະເໜີ ເງນິບລໍິຫານສະຖານການສ ກສາ ສ າລັບ ການໃຊຈ້າ່ຍ
ວຽກງານບລໍິຫານ.  

 

ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສ ກສາ 2016-2020 ໃນປັດຈະບນັ ໄດ້

ເນັົ້ນໜກັໃສ່ການຂະຫຍາຍ ການສ ກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ປະຖ ມສ ກສາ

, ມັດທະຍ ມສ ກສາຕອນຕ ົ້ນ ແລະ ອາຊີວະສ ກສາ ແລະ ໄດ້ຢ ້າເຖິງ

ຄວາມຈ າເປັນ ໃນການຍ ກສ ງ ຄ ນນະພາບການສ ກສາ. ສະນັົ້ນ 
ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານການເງນິ ຈ າຕ້ອງໄດ້ເພີົ້ມການລ ງທ ນໃສ່ຂະ
ແໜງການຍ່ອຍເຫ  ົ່ານີົ້ ແລະ ການໃຊຈ້່າຍເພ ື່ອການດ າເນນີວຽກງານ 
ເຊັົ່ນ ເງນິບລໍິຫານສະຖານການສ ກສາ, ການເຝິກອ ບຮ ມຄ ປະຈ າການ

, ການແຈກຢາຍທ ດແທນຄ ນ ປຶົ້ມແບບຮຽນ, ການລ ງຕິດຕາມ-ຊ່ວຍ

ເຫ  ອ ຂອງສ ກສານິເທດ ແລະ ອ ື່ນໆ.  

 

ການພັດທະນາ ການຄ ມ້ຄອງທີື່ເນັົ້ນໂຮງຮຽນເປນັຫ ກັ (SBM) ແລະ ຂອບນະໂຍບາຍໃນ ສປປ ລາວ. ການຄ ້ມຄອງການສ ກສາໃນ ສປປ ລາວ 

ໄດ້ມີວິວັດທະນາການ ມາ 3 ໄລຍະ ນບັແຕ່ໄດ້ວັນປະກາດເອກະລາດ (ແຜນວາດ 1)12. ການປະຕິຮ ບຄັົ້ງທ າອິດ ໄດ້ເກີດຂ ົ້ນໃນຊ່ວງປີ 1977-

1985 ແລະ ໃນຊ່ວງນີົ້ ແມ່ນຢ ູ່ໃນຮ ບແບບຂອງການຄ ້ມຄອງແບບເດີມໆ ເຊິື່ງເນັົ້ນໃສ່ການວາງແຜນ ແລະ ຄ ມ້ຄອງ ແບບຂ ົ້ນກັບສ ນກາງເປັນ

ຫ ັກ. ໄລຍະທີ 2 ແມ່ນປີ 1986-2000 ແລະ ໄດ້ປູ່ຽນຈາກການວາງແຜນແບບຂ ົ້ນກັບສ ນກາງ ໄປສ ່ວິທີການແບບມີສ່ວນຮ່ວມຫ າຍຂ ົ້ນ. ໃນ

ຊ່ວງເວລານີົ້ ສະມາຄ ມພໍໍ່ແມ່ນັກຮຽນໄດ້ຖ ກສ້າງຕັົ້ງຂ ົ້ນ ແບບບໍໍ່ເປັນທາງການ. ກ ດລະບຽບທາງການ ກ່ຽວກັບ ສະມາຄ ມພໍໍ່ແມ່ນັກຮຽນ ໄດ້ຖ ກ

ອະນ ມັດ ຈາກກະຊວງສ ກສາທິການໃນປີ 2002. ການປະຕິຮ ບ ການຄ ້ມຄອງການສ ກສາ ຄັົ້ງທີ 3 ໄດ້ລິເລີົ້ມໃນຊ່ວງຊຸມຕ ົ້ນປີ 2000 ເຊິື່ງມີ

ຜ ນຈາກ ຄ ມ່ ແນະນ າການຈດັຕັົ້ງປະຕິບັດ ກ່ຽວກັບ ການແບງ່ຂັົ້ນຄ ້ມຄອງການສ ກສາ ໃນປີ 2002 ສະບັບເລກທີ 1500. ນບັແຕ່ນັົ້ນມາ, ມີຄ ່

ຮ່ວມພັດທະນາຈ ານວນຫ າຍ ໄດ້ເລີົ້ມໃຫກ້ານສະໜັບສະໜ ນ ການສ້າງພ ົ້ນຖານສ າລັບ ການຄ ້ມຄອງທີື່ເນັົ້ນໂຮງຮຽນເປັນຫ ັກ. ເພ ື່ອສ ບຕໍໍ່ຜັນ

ຂະຫຍາຍ ວທີິການແບບການຄ ້ມຄອງທີື່ເນັົ້ນໂຮງຮຽນເປັນຫ ັກ ໃຫເ້ຂັົ້ມແຂງຂ ົ້ນ, ກະຊວງສ ກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ສ້າງຄ ມ່ ເພ ື່ອຈັດຕັົ້ງປະ

ຕິບັດ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງຕັົ້ງຄະນະພັດທະນາການສ ກສາຂັົ້ນບ້ານ (ຄພສບ) ສະບັບເລກທີ 2300, ແລະ ໄດ້ອະນ ມັດນ າໃຊຄ້ ມ່  ຄພສບ (2013) 

ເພ ື່ອສະໜັບສະໜ ນການບລໍິຫານໂຮງຮຽນ. ເອກະສານທາງການເຫ  ົ່ານີົ້ ໄດ້ກ ານ ດສິດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຄພສບ ຢູ່າງຈະແຈ້ງ ເພ ື່ອ

ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕັດສິນໃຈ ແລະ ການຈດັຕັົ້ງປະຕິບດັ.  

 

                                                           
12 ບ ດສະຫ ຸບກອງປະຊຸມລະດັບຊາດ ກ່ຽວກັບ ການຄ ້ມຄອງທີື່ນັົ້ນໂຮງຮຽນເປັນຫ ັກ (SBM), ວັນທີ 8-9 ກໍລະກ ດ 2015  

ຕາລາງ 2: ຕ ວຊີົ້ວດັທາງດ້ານການສ ກສາ ທີື່ໄດ້ຄດັເລ ອກ 

ງ ບປະມານລາຍຈ່າຍຂອງລດັ ສ າລບັ ການສ ກສາ (2014/15) 

 % ຂອງ GDP 3.6 

 % ຂອງລາຍຈ່າຍທັງໝ ດຂອງລັດ 14.6 

ການແບ່ງງ ບປະມານລາຍຈ່າຍຂອງລດັ ສ າລບັ ແຕ່ລະລະດັບ (%) 

(2013-14) 
ການສ ກສາກ່ອນໄວຮຽນ 2.56 
ປະຖ ມສ ກສາ 31.56 
ມັດທະຍ ມສ ກສາ (ລວມທັງອາຊີວະສ ກສາ) 29.57 
ການສ ກສາຊັົ້ນສ ງ ແລະ ອ ື່ນໆ 36.3 

ອັດຕາຄ /ນັກຮຽນ ຊັົ້ນປະຖ ມ 1:34 
ເປີເຊັນຄ້າງຫ້ອງໃນຊັົ້ນປະຖ ມ 5.8 
ອັດຕາການເລ ື່ອນຊັົ້ນ ຈາກປະຖ ມ ເຂ ົ້າຮຽນຕໍໍ່ມັດ
ທະຍ ມ 

91.7 

ແຫ ່ງຂໍໍ້ມ ນ:  

- ກະຊວງ ສສກ, ກ ມການເງິນ, 2016 
- ການຈັດສັນງ ບປະມານ ແຍກເປັນຂະແໜງການຍ່ອຍ ແລະ ປະເພດລາຍຈ່າຍ ທີື່
ອະນ ມັດຈາກ ສພະແຫ່ງຊາດ, ສ ກປີ 2013-2014 



7 
 

ໃນເດ ອນກ ມພາ 2012, ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່ມະຕິຂອງກ ມການເມ ອງ ສະບັບເລກທີ 3 ກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍ 3 ສ້າງ ເຊິື່ງ

ໄດ້ກ ານ ດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສາມຂັົ້ນຄ ້ມຄອງ: ແຂວງເປັນຫ ວໜ່ວຍຍ ດທະສາດ, ເມ ອງເປັນຫ ວໜ່ວຍເຂັົ້ມແຂງຮອບດ້ານ ແລະ ບ້ານ

ເປັນຫ ວໜ່ວຍພັດທະນາ. ກະຊວງ ສ ກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ປະກາດໃຊນ້ະໂຍບາຍແບ່ງຂັົ້ນຄ ້ມຄອງ ໃນເດ ອນສິງຫາ 2012, ສະບັບເລກ

ທີ 1183, ເຊິື່ງໄດ້ຂຽນພາລະບ ດບາດ ແລະ ໜ້າທີື່ຮັບຜິດຊອບ ຂອງອ ງການຈດັຕັົ້ງການບລໍິຫານການສ ກສາ ໃນແຕ່ລະຂັົ້ນ (ລວມທັງຂັົ້ນໂຮງ

ຮຽນ) ແລະ ໄດ້ທ ດລອງປະຕິບັດວຽກ ນະໂຍບາຍ 3 ສ້າງ ໃນຂະແໜງການສ ກສາ. ໃນປີ 2013, ກະຊວງ ສ ກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ພິມ

ເຜີຍແຜ່ຢູ່າງເປັນທາງການ ຂອບໜ້າວຽກ ມາດຖານຄ ນນະພາບການສ ກສາ (EQS) ສ າລັບ ຊັົ້ນປະຖ ມສ ກສາ ເຊິື່ງມອບຄວາມເປັນເຈ ົ້າການ 

ໃຫແ້ກ່ໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊ ນ ໃນການສ້າງແຜນພັດທະນາປະຈ າປີຂອງໂຮງຮຽນ. ກ ດໝາຍການສ ກສາ ສະບັບປັບປ ງໃໝ ່(2015) ປະກອບ

ດ້ວຍ ມາດຕາ 86 ທີື່ໄດ້ກ ານ ດສິດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງອ ງການຈດັຕັົ້ງການບລໍິຫານການສ ກສາ ທີື່ສອດຄ່ອງກັບແນວຄວາມຄິດ 

ຂອງການຄ ້ມຄອງທີື່ເນັົ້ນໂຮງຮຽນເປັນຫ ັກ (SBM). ອີກເຊັົ່ນດຽວກັນ, ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສ ກສາ (2016-2020) ໃນປັດຈ ບນັ ກໍ

ເນັົ້ນໜກັໃສ່ຄວາມສ າຄັນຂອງ SBM ໃນການປັບປ ງ ຜ ນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ໃນໂຮງຮຽນ.  

 

ຮ ບພາບ 1: ມ ີ3 ໄລຍະ ຂອງການປະຕິຮ ບ ການຄ ມ້ຄອງນການສ ກສາ ໃນ ສປປ ລາວ  

 

 
 

 

II. ໃນກໍລະນ ີຄວາມເປນັເຈ ົ້າຕ ນເອງ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ຂອງໂຮງຮຽນ 
ຄວາມເປນັເຈ ົ້າຕ ນເອງ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ຂອງໂຮງຮຽນ ແມນ່ອ ງປະກອບຫ ກັ ຂອງລະບ ບການສ ກສາ ທີື່ຮັບປະກນັໃຫມ້ຄີ ນນະພາບການ
ສ ກສາ. ການຖ່າຍໂອນຄວາມຮັບຜິດຊອບທີື່ສ າຄັນ ດ້ານການບລໍິຫານ ໃຫແ້ກ່ໂຮງຮຽນ ຈະເປັນການສ ົ່ງເສີມ ໃຫເ້ປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ

ທ້ອງຖິື່ນ; ຊ່ວຍສະທ້ອນໃຫເ້ຫັນ ບ ລິມະສິດຂອງທ້ອງຖິື່ນ, ຄ່ານິຍ ມ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ; ແລະ ເປີດໂອກາດໃຫຄ້ ສອນ ໄດ້ສ້າງພັນທະຂອງ

ຕ ນ ໃຫມີ້ຕໍໍ່ກັບນັກຮຽນ ແລະ ພໍໍ່ແມ່ຂອງພວກເຂ າ (ປູ່ອງຂໍໍ້ຄວາມ 1). ຕ ວຊີົ້ວດັເກນມາດຕະຖານ ແລະ ການຕິດຕາມ ຂອງຄວາມເປັນເຈ ົ້າຕ ນ

ເອງ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງໂຮງຮຽນ ໄດ້ເຮັດໃຫປ້ະເທດ ສາມາດປະເມີນລະບ ບການສ ກສາຂອງຕ ນ ໄດ້ຢູ່າງວ່ອງໄວ, ວາງບາດກ້າວ 

ໃນການປັບປ ງການວາງແຜນ ແລະ ການຈດັຕັົ້ງປະຕິບດັ ນະໂຍບາຍ. 

1977–1985

•ການ ບໍລິຫານ ແລະ
ການ ວາງແຜນ ແບບ
ຂ ົ້ນ ກັບສ ນກາງ ເປັນ 
ພ ົ້ນຖານ

1986–2000

• ປູ່ຽນ ຈາການ ວາງແຜນ ແບບຂ ົ້ນ 
ກັບສ ນກາງ ໄປເປັນ ແບບ ການມີ
ສ່ວນຮ່ວມເພີົ້ມຂ ົ້ນ

•ສະ ມະ ຄ ມພໍໍ່ແມ່ນັກຮຽນ ໄດ້ ສ້າງ
ຕັົ້ງຂ ົ້ນ ແບບບໍໍ່ ເປັນ ທາງການ

2001–Present

•ການ ແບ່ງ ຂັົ້ນ ຄ ້ມຄອງການສ ກສາ
•ຄ າແນະ ນ າ ຄ ພ ສບ ສ້າງຂ ົ້ນ ປີ 2008
•ນະ ໂຍ ບາຍ 3 ສ້າງ ສ້າງຂ ົ້ນ  ປີ 2012
• ປຶົ້ມຄ ່ ມ ຄ ພ ສບ ສ້າງຂ ົ້ນ ປີ 2013
•ມາດຖານຄ ນ ນະ ພາບການ ສ ກສາ ສ້າງ
ຂ ົ້ນ ປີ 2013
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ຄວາມເປັນເຈ ົ້າຕ ນເອງຂອງໂຮງຮຽນ ເປັນຮ ບແບບໜ ື່ງ ຂອງລະບ ບການແບ່ງຂັົ້ນຄ ້ມຄອງການສ ກສາ ເຊິື່ງໃນນັົ້ນ ບ ກຄະລາກອນຂອງໂຮງຮຽນ 
ຈະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ກບັການຕັດສິນໃຈ ເກ ອບທັງໝ ດ ດ້ານການຄ ້ມຄອງ, ໄດ້ມີຮ່ວມກັບ ພໍໍ່ແມ່ ແລະ ຊຸມຊ ນ ຢູ່າງເປັນປະຈ າ. ເມ ື່ອມີ
ການຄວບຄ ມຂອງທ້ອງຖິື່ນຫ າຍຂ ົ້ນ ມັນຈະຊ່ວຍສ້າງເງ ື່ອນໄຂທີື່ດີ ເພ ື່ອປັບປ ງການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ໄປໃນທາງແບບຍ ນຍ ງ ເພາະວ່າ ເປັນ
ການໃຫໂ້ອກາດແກ່ຄ  ແລະ ພໍໍ່ແມ່ ຫ າຍຂ ົ້ນ ໃນການສ້າງເປ ົ້າໝາຍຮ່ວມກັນ, ເພີົ້ມໃຫມີ້ພັນທະຮ່ວມກັນ ຕໍໍ່ກັບການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ແລະ 

ສ ົ່ງເສີມການນ າໃຊຊ້ັບພະຍາກອນຂອງໂຮງຮຽນ ທີື່ມີຈ າກັດຢ ູ່ແລ້ວ ໃຫມີ້ປະສິດທິຜ ນ.  

 

ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜ ນ, ຄວາມເປັນເຈ ົ້າຕ ນເອງຂອງໂຮງຮຽນ ຕ້ອງເຄ ື່ອນໄຫວບ ນພ ົ້ນຖານ ຂອງປັດໃຈຊຸກຍ ້ທີື່ຕ ກລ ງຮ່ວມກັນ, ພິຈາລະນາ

ຮັບເອ າ ນະໂຍບາຍການສ ກສາແຫ່ງຊາດ ລວມທັງ ປັດໃຈຊຸກຍ ້ ສ າລັບ ໃນການຈດັຕັົ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍເຫ  ົ່ານັົ້ນ. ການມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຫ າຍຂ ົ້ນ ທາງດ້ານການບລໍິຫານ ໃນລະດັບໂຮງຮຽນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນໂດຍອັດຕະໂນມັດວ່າ ໂຮງຮຽນ ກໍຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍໍ່ກັບ ຜ ມີ້ສ ື່ວນ
ຮ່ວມຢ ູ່ຂັົ້ນທ້ອງຖິື່ນ ລວມທັງ ອ ານາດການປ ກຄອງ ຢ ູ່ຂັົ້ນສ ນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ. ຫ ັກຖານຈາກປະສ ບການຕ ວຈິງ ຈາກລະບ ບການສ ກສາ ເຊິື່ງວ່າ 
ໂຮງຮຽນ ມີຄວາມເພິື່ງພໍໃຈ ກັບຄວາມເປັນເຈ ົ້າຕ ນເອງ ໃນການບລໍຫິານນັົ້ນ ໄດ້ສະແດງວ່າ ຄວາມເປັນເຈ ົ້າຕ ນເອງ ເປັນປະໂຫຍດສ າລັບ ການຟ ົ້ນ
ຟ ຄວາມສ າພັນທາງສັງຄ ມ ລະຫວ່າງ ພໍໍ່ແມ່ ແລະ ໂຮງຮຽນ ແລະ ເປັນເຄ ື່ອງມ  ໃນການສ້າງນະໂຍບາຍໃຫ້ເປັນແນວທາງ ເພ ື່ອປັບປ ງການ 
ຮຽນຮ ້ຂອງນັກຮຽນ.  
 
ຄວາມຄ ບໜ້າ ໃນຄວາມເປັນເຈ ົ້າຕ ນເອງຂອງໂຮງຮຽນ ໃນຊ່ວງສອງທ ດສະວັດທີື່ຜ່ານມາ ໄດ້ກ້າວມາເຖິງ ການສ້າງຂອບແນວຄວາມຄິດຂອງ 
ການຄ ້ມຄອງທີື່ເນັົ້ນໂຮງຮຽນເປັນຫ ັກ (SBM) ແມ່ນເປັນຮ ບບແບບໜ ື່ງ ຂອງການແບງ່ຂັົ້ນຄ ້ມຄອງ ເຊິື່ງໃນນັົ້ນ ໂຮງຮຽນມີຄວາມຮັບຜິດ

ຊອບເກ ອບທັງໝ ດ ໃນການຕັດສິນໃຈດ້ານການບລໍິຫານ ແຕ່ຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພໍໍ່ແມ່ ແລະ ຊຸມຊ ນ ໂດຍຜ່ານສະພາໂຮງຮຽນ (Barrera, 

Fasih and Patrinos 2009). ການຄ ້ມຄອງທີື່ເນັົ້ນໂຮງຮຽນເປັນຫ ັກ ບໍໍ່ແມ່ນການຈດັເປັນຊດຸ ຂອງນະໂຍບາຍ ແລະ ຂະບວນການ/ຂັົ້ນ
ຕອນ ທີື່ກ ານ ດໄວລ້່ວງໜ້າ, ແຕ່ມັນເປັນຄວາມຕໍໍ່ເນ ື່ອງ ຂອງບັນດາກິດຈະກ າ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ທີື່ວາງອອກ ເພ ື່ອປັບປ ງການປະຕິບັດໜ້າ
ທີື່ຂອງໂຮງຮຽນ ໂດຍປູ່ອຍໃຫພໍ້ໍ່ແມ່ ແລະ ຄ ສອນ ສ ມໃສ່ການປັບປ ງການຮຽນຮ ້. ເມ ື່ອເປັນເຊັົ່ນນັົ້ນ, ການຄ ້ມຄອງທີື່ເນັົ້ນໂຮງຮຽນເປັນຫ ັກ 
ກໍຄວນຈະສ ົ່ງເສີມ ຄວາມສ າພັນທາງສັງຄ ມອັນໃໝ ່ລະຫວ່າງ ຄ ສອນ ແລະ ຊຸມຊ ນ ເຊິື່ງໃນນັົ້ນ ການຮ່ວມມ ຂອງທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບຂອງທ້ອງຖິື່ນ ຈະນ າໄປສ ່ ການປັບປ ງການປະຕິບັດໜ້າທີື່ທາງດ້ານວິຊາຊີບ ແລະ ທາງສ່ວນຕ ວ ໂດຍຄ  (Patrinos 2010).  

ປູ່ອງຂໍໍ້ຄວາມ 1: ຄວາມເປນັເຈ ົ້າຕ ນເອງ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງໂຮງຮຽນ ແມນ່ຫຍງັ? 
ຄວາມເປນັເຈ ົ້າຕ ນເອງຂອງໂຮງຮຽນ ແມ່ນຮ ບແບບໜ ື່ງ ຂອງການຄ ້ມຄອງໂຮງຮຽນ ເຊິື່ງໃນນັົ້ນ ໂຮງຮຽນໄດ້ມີອ ານາດ ໃນການຕັດສິນ
ໃຈ ການດ າເນນີວຽກງານຕ່າງໆຂອງພວກເຂ າ ລວມທັງ ການວ່າຈ້າງບ ກຄະລາກອນ ແລະ ການຢ ດການວ່າຈ້າງ, ການປະເມີນຄ ສອນ ແລະ 

ການປະຕິບັດວິທີການສອນ. ການຄ ້ມຄອງໂຮງຮຽນ ພາຍໃຕຄ້ວາມເປັນເຈ ົ້າຕ ນເອງ ອາດຈະໃຫບ້ ດບາດທີື່ສ າຄັນ ແກ່ສະພາໂຮງຮຽນ, ທີື່

ເປັນຕ ວແທນສິດຜ ນປະໂຫຍດຂອງພໍໍ່ແມ່, ໃນການວາງແຜນງ ບປະມານ ແລະ ການອະນ ມັດ, ລວມທັງ ການມີສິດອອກສຽງ ໃນການຕັດ

ສິນໃຈ ກ່ຽວກັບ ບ ກຄະລາກອນ. ດ້ວຍການລວມເອ າ ສະພາໂຮງຮຽນ ເຂ ົ້າໃນການບລໍິຫານໂຮງຮຽນ ນັົ້ນ, ຄວາມເປັນເຈ ົ້າຕ ນເອງຂອງ

ໂຮງຮຽນ ຈະກໍໍ່ໃຫ້ເກດີມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ (Di Gropello 2004, 2006; Barrera, Fasih and Patrinos 2009). 

 
ໃນຮ ບແບບພ ົ້ນຖານຂອງ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໄດ້ຖ ກນິຍາມ ຄ ການຍອມຮັບຄວາມຮັບຜ ິດຊອບ ແລະ ສາມາດຕອບຄ າຖາມໄດ້ ຕໍໍ່ກັບການ
ກະທ າອັນໃດໜ ື່ງ. ໃນເລ ົ້ອງຂອງການຄ ້ມຄອງໂຮງຮຽນ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ອາດຈະມີຄວາມໝາຍອ ື່ນໆ ທີື່ເພີົ້ມຂ ົ້ນ: (i) ການກະທ າທີື່ມີ

ຄວາມສອດຄ່ອງ ກັບຂໍໍ້ກ ານ ດ ແລະ ກ ດລະບຽບ ຂອງການຄ ້ມຄອງໂຮງຮຽນ; (ii) ການລາຍງານ ຕໍໍ່ກັບອ ານາດການປ ກຄອງ ທີື່ຄວບຄ ມ

ໂຮງຮຽນ; ແລະ (iii) ການໃຫລ້າງວັນ ແລະ ການລ ງໂທດ ຕໍໍ່ກບັຜ ນການກະທ າ (Heim 1996; Rechebei 2010). 
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ຫ ັກຖານຈາກປະສ ບການຕ ວຈິງ ຈາກການຄ ້ມຄອງທີື່ເນັົ້ນໂຮງຮຽນເປັນຫ ັກ ສະແດງໃຫເ້ຫັນວ່າ ສາມາດນ າເອ າຫ າຍຮ ບແບບ ຫ   ປະສ ມປະສານ
ຫ າຍໆກິດຈະກ າ ເຂ ົ້າຮ່ວມກັນ (Barrera et al. 2009) ໂດຍມີລະດັບຄວາມສ າເລັດທີື່ຕ່າງກັນ (ປູ່ອງຂໍໍ້ຄວາມ 2).  ຖ້າວ່າ ກິດຈະກ າຕ່າງໆ 

ຂອງການຄ ້ມຄອງທີື່ເນັົ້ນໂຮງຮຽນເປັນຫ ັກ ໄດ ົ້ເຮັດໃຫລ້ະບ ບປິດ, ນັົ້ນກໍໝາຍຄວາມວ່າ ກິດຈະກ າດັົ່ງກ່າວ ເປັນພຽງການສະສ ມ ບັນດາການ

ຕັດສິນໃຈ ດ້ານການບລໍິຫານແບບໂດດດ່ຽວ. ດັົ່ງນັົ້ນ, ຕ ວຊີົ້ວັດຂອງ ການຄ ້ມຄອງທີື່ເນັົ້ນໂຮງຮຽນເປັນຫ ັກ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄ ນນະພາບຂອງ

ໂຮງຮຽນ ຕ້ອງເຮັດໄປຕາມແນວຄວາມຄິດຂອງລະບ ບ, ເຊິື່ງໃນນັົ້ນ ການມີ ຫ   ຂາດຫາຍໄປ ຂອງ ບາງອ ງປະກອບທີື່ສ າຄັນພາຍໃນລະບ ບ ຈະ

ເປັນການປູ່ອຍໂອກາດ ຫ   ກດີຂວາງ ການປິດລະບ ບໄດ.້ 

 

ໃນຖານະທີື່ເປັນອ ງປະກອບ ຂອງລະບ ບການຄ ້ມຄອງ, ກດິຈະກ າຂອງ ການຄ ້ມຄອງທີື່ເນັົ້ນໂຮງຮຽນເປັນຫ ັກ ອາດຈະສະແດງຕ ວ ເປັນຕ ວແປ

ທີື່ຢ ູ່ລະຫວ່າງກາງ: ໂດຍເປັນການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ ທີື່ເອ ົ້ອອ ານວຍໃຫແ້ກ່ຄ ສອນ ແລະ ນກັຮຽນ, ຍອມຮັບຕ ວແປດ້ານການສອນ, ປັດໄຈ

ນ າເຂ ົ້າຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງສ່ວນບ ກຄ ນ ໃນການເຮັດວຽກຕາມຄວາມຕັົ້ງໃຈ.  

 

ອ ງປະກອບຂອງ ການຄ ມ້ຄອງທີື່ເນັົ້ນໂຮງຮຽນເປັນຫ ັກ ກາຍເປັນສິື່ງທີື່ສ າຄັນ ສ າລັບການຮຽນຮ ້ ເມ ື່ອໃດ?  ການປະຕິບດັໜ້າທີື່ ບໍໍ່ເໝາະສ ມ 

ຂອງໂຮງຮຽນ ຫ   ລະບ ບໂຮງຮຽນ ສາມາດເປັນອ ປະສັກກີດຂວາງທີື່ສ າຄັນ ຕໍໍ່ຜ ນສ າເລັດ. ອ ງປະກອບດ້ານການຄ ້ມຄອງລະບ ບໂຮງຮຽນ ແມ່ນ

ເງ ື່ອນໄຂທີື່ຈ າເປັນ ແຕ່ບໍໍ່ພຽງພໍສ າລັບການຮຽນຮ ້. ເຮ າສາມາດແກ້ໄຂບາງອ ງປະກອບດ້ານການຄ ້ມຄອງ ແຕ່ບໍໍ່ໄດ້ຮັບຜ ນຫຍັງ  ຫ   ເມ ື່ອປູ່ຽນ

ແປງບາງອ ງປະກອບຕ ວອ ື່ນ ແລວ້ຊ ໍ້າພັດໄດ້ຮັບຜ ນດີ. ການປະສ ມປະສານແບບໃດ ຂອງບນັດາອ ງປະກອບຕ່າງໆ ຈະມີຄວາມສ າຄັນຕໍໍ່ຜ ນສ າ

ເລັດນັົ້ນ ຍັງເປັນເລ ື່ອງທີື່ກ າລັງສ ກສາຄ ົ້ນຄວ້າຢ ູ່, ແຕ່ວ່າອ ງກອນທີື່ປະຕິບັດຕ ວຈງິ ຊີົ້ບອກເຖິງບັນດາຕ ວແປ ທີື່ສ ົ່ງເສີມ ຄວາມເປນັເຈ ົ້າຕ ນເອງ, 
ການປະເມນີຜ ນໄດ້ຮບັ, ແລະ ການນ າໃຊກ້ານປະເມີນ ເພ ື່ອສ ົ່ງເສີມ ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ໃນກ ່ມຜ ມີ້ສ່ວນຮ່ວມທັງຫ າຍ (Bruns, Filmer 

and Patrinos 2011).  ເມ ື່ອໃດຫາກ 3  ອ ງປະກອບນີົ້ ມີຄວາມດ ່ນດ່ຽງກນັ ມັນຈະປະກອບຮ່າງເປັນ “ລະບ ບປິດ.”  

 
ການກ ານ ດລະບ ບການຄ ້ມຄອງ ທີື່ສາມາດບັນລ ການປິດນັົ້ນ ເປັນແນວຄວາມຄິດທີື່ສ າຄັນ ສ າລບັ ການຄ ້ມຄອງທີື່ເນັົ້ນໂຮງຮຽນເປັນຫ ັກ ເພາະ
ວ່າ ເປັນການປູ່ຽນອ ງປະກອບ ຈາກຫ າຍການກິດຈະກ າຂອງການຄ ມ້ຄອງ ມາເປັນ ຊຸດຕ ວແປທີື່ເຊ ື່ອມຕໍໍ່ກັນ ໃນເມ ື່ອເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ຈະສາ

ປູ່ອງຂໍໍ້ຄວາມ 2: ເສັົ້ນທາງເພ ື່ອໄປສ  ່ການຄ ມ້ຄອງທີື່ເນັົ້ນໂຮງຮຽນເປນັຫ ກັ ທີື່ຕາ່ງກນັ ແມນ່ເປນັໄປໄດ ້ຖາ້ມນັເຮດັໃຫມ້ກີານປດິລະບ ບ 
 

ໃນຫ າຍໆປະເທດ, ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ການຄ ້ມຄອງທີື່ເນັົ້ນໂຮງຮຽນເປັນຫ ັກ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການລ ງທະບຽນເຂ ົ້າຮຽນຂອງນັກຮຽນ, ການມາໂຮງຮຽນ 

ຂອງນັກຮຽນ ແລະ ຄ ສອນ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພໍໍ່ແມ່ ເພີົ້ມຂ ົ້ນ. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍຕາມ, ຫ ັກຖານຈາກປະສ ບການຕ ວຈິງ ຈາກ ອາເມລິກາ ລາຕິນ ສະ

ແດງໃຫເ້ຫັນບາງກໍລະນີເທ ົ່ານັົ້ນ ທີື່ວ່າ ການຄ ້ມຄອງທີື່ເນັົ້ນໂຮງຮຽນເປັນຫ ັກ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງທີື່ສ າຄັນ ໃນເລ ື່ອງຜ ນການຮຽນ (Patrinos 

2010), ສ່ວນໃນ ເອີລ ບ (EU) ມີຫ ັກຖານຫ ວງຫ າຍ ທີື່ສະແດງໃຫເ້ຫັນຜ ນກະທ ບດ້ານບວກ ຂອງຄວາມເປັນເຈ ົ້າຕ ນເອງຂອງໂຮງຮຽນ ໃນເລ ື່ອງຂອງ

ການຮຽນຮ ້ (Eurydice 2007).  ວິທີທີື່ອີງໃສ່ຂັົ້ນພ ົ້ນຖານ ທີື່ເຮັດຢ ູ່ ໃນ ອາເມລິການ ລາຕິນ ເຊິື່ງເປັນບ່ອນທີື່ມີໂຄງສ້າງຂອງສະຖາບັນ ທີື່ອ່ອນແອ ຫ   

ການໃຫ້ການບໍລິການ ຢ ດຊະງັກ ເນ ື່ອງຈາກຄວາມຂັດແຍ່ງພາຍໃນ, ແລະ ວິທີການດ າເນີນງານ ທີື່ມີປະສິດທິຜ ນ ໃນ ເອີລ ບ ເຊິື່ງເປັນບ່ອນທີື່ສະຖາບັນ ມີ

ຄວາມເຂັົ້ມແຂງກວ່ານັົ້ນ ທັງສອງວິທີສອດຄ່ອງກັນ ໃນການນ າໃຊ້ຫ ັກການບໍລິຫານ ເພ ື່ອສ ົ່ງເສີມຄ ນນະພາບການສ ກສາໃຫ້ດີຂ ົ້ນ, ແຕ່ຖ ກຂັບເຄ ື່ອນດ້ວຍ

ສອງແບບ ຂອງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍໍ່ກັບ ພໍໍ່ແມ່ ແລະ ຊຸມຊ ນ. ຢ ູ່ ອາເມລິການ ລາຕິນ ໂຮງຮຽນ ສະໜອງການລາຍງານບັນຊີ ໂດຍຜ່ານ ການຄ ້ມຄອງທີື່

ເນັົ້ນໂຮງຮຽນເປັນຫ ັກ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ,  (Di Gropello 2004), ສ່ວນຢ ູ່ ເອີລ ບ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແມ່ນອີງໃສຄ່ວາມເຊ ື່ອໝັົ້ນໃນໂຮງຮຽນ ແລະ 

ຄ ສອນ (Arcia, Patrinos, Porta and Macdonald 2011). ບໍໍ່ວ່າໃນກໍລະນີໃດ, ຄວາມເປັນເຈ ົ້າຕ ນເອງຂອງໂຮງຮຽນ ແມ່ນໄດ້ເລີົ້ມປູ່ຽນແປງ 

ການສ ກສາແບບເດີມ ຈາກລະບ ບ ທີື່ອີງໃສ່ຂະບວນການ ແລະ ປັດໄຈນ າເຂ ົ້າ ມາເປັນ ການຂັບເຄ ື່ອນ ໂດຍອີງໃສ່ຜ ນໄດ້ຮັບ (Hood 2001).  
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ມາດປັບປ ງການເຮັດວຽກຂອງລະບ ບ. ຖ້າລະບ ບ ການຄ ້ມຄອງທີື່ເນັົ້ນໂຮງຮຽນເປັນຫ ັກ ບໍໍ່ສາມາດປິດ, ການແກ້ໄຂບັນຫາ ສ່ວນໃດໜ ື່ງ ຈະມີ

ປະສິດທິຜ ນບໍໍ່? ແມ່ນແລ້ວ, ໃນຄວາມຄິດແບບກວ້າງໆ, ເຊິື່ງວ່າ ໂຮງຮຽນຍັງສາມາດປະຕິບັດໜ້າທີື່ການເຄ ື່ອນໄຫວໄດ້ ແຕ່ໃນລະດັບ ປະສິດ

ທິຜ ນ ແລະ ປະສິດທິພາບ ອາດຕ ່າກວ່າ ກໍລະນລີະບ ບທີື່ໄດ້ປິດ. ກ່ຽວກັບກໍລະນນີີົ້, ການຄ ມ້ຄອງທີື່ເນັົ້ນໂຮງຮຽນເປນັຫ ກັ ສາມາດບັນລ ການປດິ
ລະບ ບໄດ້ ໃນເມ ື່ອມກີານບັງຄບັ ໃຫ້ມຄີວາມເປນັເຈ ົ້າຕ ນເອງພຽງພໍ ເພ ື່ອປະເມນີຜ ນໄດ້ຮັບ ແລະ ນ າໃຊຜ້ ນໄດ້ຮບັດັົ່ງກາ່ວ ເພ ື່ອເຮດັໃຫຜ້ ໃ້ດໜ ື່ງ 
ມຄີວາມຮບັຜິດຊອບ.  
 
ການສະຫ ຸບສ ດທ້າຍນີົ້ ແມ່ນມີຄວາມສ າຄັນທີື່ສ ດ ເພາະວ່າ ມັນໝາຍເຖິງວ່າ ການຄ ້ມຄອງທີື່ເນັົ້ນໂຮງຮຽນເປັນຫ ັກ ສາມາດບັນລ ການປິດລະ
ບ ບ ເມ ື່ອຄວາມເປັນເຈ ົ້າຕ ນເອງ, ການປະເມີນຜ ນນກັຮຽນ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແມ່ນໄດ້ມີການພ ວພັນເຊິື່ງກນັແລະກນັ ໃນການດ າເນນີ
ວຽກງານ ໂດຍຜ່ານການປະຕິບັດໜ້າທີື່ຂອງສະພາໂຮງຮຽນ, ນະໂຍບາຍສ າລັບການປັບປ ງຄ ນນະພາບຄ  ແລະ ລະບ ບຂໍໍ້ມ ນຄ ້ມຄອງການສ ກສາ 
(EMIS) (ເບິື່ງແຜນວາດ 2). 

 

ແຜນວາດ 2 
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ແຫ ່ງຂໍໍ້ມ ນ: Demas and Arcia, 2015. 

ໝາຍເຫດ: EMIS – ລະບ ບຂໍໍ້ມ ນຄ ້ມຄອງການສ ກສາ. 

 

ໃນເລ ື່ອງຂອງການຄ ້ມຄອງ, ເປັນທີື່ຈະແຈ ົ້ງວ່າ ຈ ດເຊ ື່ອມຕໍໍ່ ລະຫວ່າງ ໂຮງຮຽນທີື່ເປັນເຈ ົ້າຕ ນເອງ ແລະ ຜ ໃ້ຊບ້ລໍິການ ແມ່ນຜ່ານສະພາໂຮງ

ຮຽນ ເປັນຫ ັກ (Corrales, 2006). ເຊັົ່ນດຽວກັນ, ການປະເມີນໂຮງຮຽນ ແມ່ນພາຫານະທີື່ໃຊໂ້ດຍໂຮງຮຽນ ເພ ື່ອກ ານ ດຄວາມຕ້ອງການ 

ການປູ່ຽນແປງ ໃນພາກປະຕິບັດການສອນ ແລະ ກ ານ ດຄວາມຈ າເປັນໃນການເຝິກອ ບຮ ມຄ . ທັງສອງຢູ່າງ - ການປູ່ຽນແປງການສອນ ແລະ 

ການເຝິກອ ບຮ ມຄ  ເປັນປັດໄຈຕັດສິນຄ ນນະພາບຂອງຄ  (Vegas 2001). ສ ດທ້າຍນີົ້, ບ ດບາດຂອງ EMIS ໃນການສ້າງຄວາມຮັບຜິດຊອບ 
ແມ່ນໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ ເປັນຢູ່າງດ ີ ແລະ ຈະເພີົ້ມຂ ົ້ນ ໃນເມ ື່ອເຕັກໂນໂລຊີ ຊ່ວຍເຮັດໃຫໃ້ນການລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ຕ ວຊີົ້ວດັຂອງປະສິດທິ
ຜ ນພາຍໃນ ແລະ ກ່ຽວກັບ ການລາຍງານຄະແນນທ ດສອບແບບມາດຕະຖານ ງ່າຍຂ ົ້ນ (Brun et al. 2011). 
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ຜ ນຈາກໂຄງການປະເມີນນັກຮຽນ ລະດັບສາກ ນ (PISA) ໄດ້ແນະນ າວ່າ, ເມ ື່ອໃດຫາກ ຄວາມເປັນເຈ ົ້າຕ ນເອງ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ປະ

ສ ມປະສານກັນໄດດ້ີ, ຈະມີແນວໂນ້ມ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຜ ນການຮຽນທີື່ດີຂ ົ້ນຂອງນັກຮຽນ (OECD, 2011). ປະສ ບການຂອງປະເທດ ທີື່ມີຜ ນ

ຄະແນນ PISA 13 ສ ງ ຊີົ້ບອກວ່າ:  
• ລະບ ບການສ ກສາ ທີື່ໂຮງຮຽນມີຄວາມເປັນເຈ ົ້າຕ ນເອງສ ງກວ່າ ໃນດ້ານເນ ົ້ອໃນການສອນ ແລະ ການປະເມີນນັກຮຽນ ຈະມີແນວ

ໂນ້ມມີຜ ນການຮຽນທີື່ດີກວ່າ. 
• ລະບ ບການສ ກສາ ທີື່ໂຮງຮຽນມີຄວາມເປັນເຈ ົ້າຕ ນເອງສ ງກວ່າ ໃນການຈດັສັນຊບັພະຍາກອນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຜ ນການສອບເສັງ  ຈະ

ມີຜ ນການຮຽນໄດ້ດີກວ່າ ໂຮງຮຽນທີື່ມີຄວາມເປັນເຈ ົ້າຕ ນເອງໜ້ອຍ.  

• ລະບ ບການສ ກສາ ທີື່ມີໂຮງຮຽນຫ າຍແຫ່ງ ແຂ່ງຂັນນັກຮຽນກັນ ບໍໍ່ຈ າເປັນວ່າ ຈະມີຄະແນນ PISA ສ ງກວ່າ  

• ລະບ ບການສ ກສາ ທີື່ມີການປະເມີນນັກຮຽນແບບມາດຕະຖານ ຈະມີແນວໂນ້ມ ມີຜ ນການຮຽນດີກວ ື່າ ໂຮງຮຽນທີື່ບໍໍ່ມີການປະເມີນ. 

• ຄະແນນ PISA ໃນກ ່ມໂຮງຮຽນທີື່ນັກຮຽນ ມາຈາກພ ົ້ນຖານທາງສັງຄ ມ ທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ຈະແຕກຕ່າງກັນໜ້ອຍ ໃນລະບ ບການສ ກສາ 

ທີື່ນ າໃຊກ້ານປະເມີນນັກຮຽນແບບມາດຕະຖານ ຖ້າທຽບໃສ່ລະບ ບການສ ກສາທີື່ບໍໍ່ນ າໃຊ.້  

 

ໃນປະຈ ບນັ, ຫ ກັຖານຈາກປະສ ບການຕ ວຈິງ ຈາກປະເທດທີື່ປະຕິບັດ ການເປັນເຈ ົ້າຕ ນເອງຂອງໂຮງຮຽນ ໄດ້ແນະນ າອອກມາວ່າ ການມ ີຊຸດ

ນະໂຍບາຍ ແລະ ການປະບດັຕ ວຈິງ ທີື່ແນນ່ນອນ ແມ່ນມີປະສິດທິຜ ນໃນການສ ົ່ງເສີມ ຄວາມເປັນເຈ ົ້າຕ ນເອງໃນການຄ ້ມຄອງ, ການປະເມີນ

ຜ ນໄດ້ຮັບ, ແລະ ການນ າໃຊກ້ານປະເມີນ ເພ ື່ອເປັນການສ ົ່ງເສີມຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ການສ້າງເກນມາດຕະຖານ ຄວາມມ ້ງຫວັງຂອງນະໂຍ

ບາຍ ຂອງຕ ວແປເຫ  ົ່ານີົ້ ໂດຍການໃຊ ້SABER ສາມາດເຮັດໃຫເ້ກີດປະໂຫຍດ ສ າລັບປະເທດທີື່ສ ນໃຈ ໃນການປັບປ ງການປະຕິບດັ ລະບ ບ

ການສ ກສາ ຂອງຕ ນ.  

 

SABER ຄວາມເປັນເຈ ົ້າຕ ນເອງ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງໂຮງຮຽນ: ການວິເຄາະການປະຕິບັດງານ. 
ເຄ ື່ອງມ  SABER ຄວາມເປັນເຈ ົ້າຕ ນເອງ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງໂຮງຮຽນ  ແມ່ນຊ່ວຍໃນການວິເຄາະວ່າ ກ ່ມນະໂຍບາຍ ຢ ູ່ໃນປະເທດ

ໃດໜ ື່ງ ໄດ້ພັດທະນາດີພຽງໃດ ໃນການສ ົ່ງເສີມຄວາມເປັນເຈ ົ້າຕ ນເອງດ້ານການຄ ້ມຄອງ, ປະເມີນຜ ນໄດ້ຮັບ, ແລະ ນ າໃຊຂໍ້ໍ້ມ ນຈາກການປະ

ເມີນ ເພ ື່ອສ ົ່ງເສີມໃຫ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ມີ 5 ເປ ົ້າໝາຍ ຂອງນະໂຍບາຍ ສ າລັບ ຄວາມເປັນເຈ ົ້າຕ ນເອງ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງໂຮງ

ຮຽນ. ຢ ູ່ດ້ານລ ່ມນີົ້ ແມ່ນຕ ວຊີົ້ວດັຕ ົ້ນຕໍ ທີື່ສາມາດຊ່ວຍວາງເກນມາດຖານ ນະໂຍບາຍລະບ ບການສ ກສາ ທີື່ເອ ົ້ອອ ານວຍແກ່ ຄວາມເປັນເຈ ົ້າ

ຕ ນເອງ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງໂຮງຮຽນ:  

 

1. ຄວາມເປັນເຈ ົ້າຕ ນເອງ ໃນການວາງແຜນ ແລະ ການຄ ້ມຄອງ ງ ບປະມານ ຂອງໂຮງຮຽນ  
2. ເປັນເຈ ົ້າຕ ນເອງ ໃນການບໍລິຫານບ ກຄະລາກອນ ຂອງໂຮງຮຽນ  
3. ບ ດບາດຂອງສະພາໂຮງຮຽນ ໃນການຄ ້ມຄອງໂຮງຮຽນ  
4. ການປະເມີນໂຮງຮຽນ ແລະ ນັກຮຽນ  
5. ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງໂຮງຮຽນ 

 

                                                           
13 ຕ ວຢູ່າງປະເທດທີື່ມີຄະແນນດີ ທີື່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ຂອບການຄ ້ມຄອງທີື່ເນັົ້ນໂຮງຮຽນເປັນຫ ັກ ປະກອບດ້ວຍ ປະເທດ ຮອນແລນ, ການາດາ, 

ແລະ ນິວຊີແລນ.  
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ແຕ່ລະເປ ົ້າໝາຍນະໂຍບາຍເຫ  ົ່ານີົ້ ຈະມີຊຸດການປະຕິບດັນະໂຍບາຍ ເພ ື່ອເຮັດໃຫມີ້ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການຕັດສິນວ່າ ນະໂຍບາຍຂອງລະບ ບ
ການສ ກສາ ໄດ້ສ ົ່ງເສີມ ການສ້າງຄວາມເປັນເຈ ົ້າຕ ນເອງ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງໂຮງຮຽນ ໄດ້ເຮັດໄປຮອດໃສແລ້ວ. ແຕ່ລະເປ ົ້າໝາຍ 

ແລະ ການປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ ຈະຖ ກໃຫຄ້ະແນນ ບ ນພ ົ້ນຖານຂອງສະຖານະພາບ ແລະ ຜ ນໄດ້ຮັບ ຈະຖ ກຈັດເປັນປະເພດ ຄ : ມີໜອ້ຍ, ຂັົ້ນ

ເລີົ້ມຕ ົ້ນ, ລະດັບພຽງພໍ, ຫ   ລະດບັກ້າວໜ້າ: 

 
ມໜ້ີອຍ 
 

ຂັົ້ນເລີົ້ມຕ ົ້ນ 
 

ລະດັບພຽງພໍ 
 

ລະດັບກາ້ວໜ້າ 
 

ສະທ້ອນໃຫເ້ຫັນ ນະໂຍບາຍທີື່ບໍໍ່
ທັນເກີດຂ ົ້ນ ຫ   ມີການພັດທະທີື່
ຈ າກັດ 

ສະທ້ອນໃຫເ້ຫັນພາກປະຕິບັດທີື່ດີ
ຈ ານວນໜ ື່ງ; ວຽກນະໂຍບາຍກ າ
ລັງດ າເດນີການ 

ສະທ້ອນໃຫເ້ຫັນພາກປະຕິ
ບັດທີື່ດ,ີ ແຕ່ຍັງມີຂໍໍ້ຈ າກັດ
ບາງຢູ່າງ 

ສະທ້ອນໃຫເ້ຫັນພາກປະຕິບັດ
ທີື່ດີເລດີ ໃນລະດັບສາກ ນ 

 
ຄະແນນໃນຊ່ອງ ມີໜ້ອຍ ມີຄວາມໝາຍວ່າ ນະໂຍບາຍ ທີື່ມາສະໜອງໃຫ້ຕ ວຊີວັດນີົ້ ຍັງບໍໍ່ທັນມີ ຫ   ການພັດທະນານະໂຍບາຍ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຍັງ
ມີຈ າກັດ. ຄະແນນໃນຊ່ອງ ຂັົ້ນເລີົ້ມຕ ົ້ນ ຊີົ້ບອກວ່າ ມີນະໂຍບາຍ ທີື່ສະທ້ອນເຖິງພາກປະຕິບັດ ທີື່ດີບາງຢູ່າງ ແຕ່ວ່າ ການພັດທະນານະໂຍບາຍ 

ກ າລັງດ າເນນີການຢ ູ່. ຄະແນນໃນຊ່ອງ ລະດັບພຽງພໍ  ຊີົ້ບອກວ່າ ແຜນງານ ຫ   ນະໂຍບາຍ ສະທ້ອນເຖິງພາກປະຕິບັດທີື່ດີ ແລະ ບັນລ ມາດຕະ

ຖານຂັົ້ນຕ ່າ ແຕ່ວ່າ ອາດຍັງມີຂໍໍ້ຈ າກັດບາງຢູ່າງ ກ່ຽວກັບເນ ົ້ອໃນ ແລະ ຂອບເຂດ. ຄະແນນໃນຊ່ອງ ລະດັບກ້າວໜ້າ ຊີົ້ບອກວ່າແຜນງານ ຫ   ນະ

ໂຍບາຍ ສະທ້ອນເຖິງພາກປະຕິບັດທີື່ດີເລດີ ແລະ ສາມາດພິຈາລະນາເທ ົ່າກັບ ເກນມາດຕະຖານສາກ ນ.  

 

III. ຜ ນຂອງການປະຕິບດັງານ ໃນ ສປປ ລາວ: ສງັລວມຜ ນໄດຮ້ບັ  
ການສັງລວມຜ ນໄດ້ຮັບ ຂອງການປະເມີນເກນມາດຕະຖານ ສ າລັບ ສປປ ລາວ ໄດ້ສະແດງຢ ູ່ຂ້າງລ ່ມ, ຕິດຕາມດ້ວຍ ການແຍກເປັນລາຍການ 

ຕາມເປ ົ້າໝາຍນະໂຍບາຍ.  

 

ຄວາມເປນັເຈ ົ້າຕ ນເອງ ໃນການວາງແຜນ ແລະ ຄ ມ້ຄອງງ ບປະມານ ຂອງໂຮງຮຽນ ແມນ່ ລະດັບພຽງພໍ. ຜ ອ້ ານວຍການໂຮງຮຽນ ຮ່ວມກັບ ຄະ

ນະພັດທະນາການສ ກສາຂັົ້ນບ້ານ (ຄພສບ) ຂ ົ້ນແຜນງ ບປະມານບໍລຫິານໂຮງຮຽນ ແລະ ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ຫ ັງຈາກແຜນງ ບປະມານ ໄດຮັ້ບການ

ກວດສອບຈາກ ຂັົ້ນເມ ອງ (ສກມ) ແລະ ຂັົ້ນແຂວງ (ສກຂ) ແລະ ໄດ້ຮັບການອະນ ມັດຈາກ ກະຊວງສ ກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ກສກ). ພໍໍ່ແມ່ 

ມີບ ດບາດ ໃນຖານະເປັນຕ ວແທນຢ ູ່ໃນ ຄພສບ. ກະຊວງ ສ ກສາທິການ ແລະ ກລິາ ເປັນຜ ຄ້ ້ມຄອງເງນິເດ ອນ,  ພະແນກ ສກຂ ແລະ ຫ້ອງການ 

ສກມ ເປັນຜ ຈ້່າຍເງິນເດ ອນໃຫຄ້  ໂດຍອີງຕາມອັດຕາຂັົ້ນເງິນເດ ອນທີື່ສ ນກາງກ ານ ດ. ໂຮງຮຽນສາມາດລະດ ມທ ນເພີົ້ມເຕີມ ຈາກແຫ ່ງຕ່າງໆ.  

  

ຄວາມເປນັເຈ ົ້າຕ ນເອງ ໃນການຄ ມ້ຄອງບ ກຄະລາກອນ ແມນ່ ຂັົ້ນເລີົ້ມຕ ົ້ນ. ກະຊວງສ ກສາທິການ ແລະ ກລິາ (ກສກ) ເປັນຜ ້ແຕ່ງຕັົ້ງຄ ສອນ
ເຂ ົ້າໃໝ່ ເຂ ົ້າໃນລະບ ບການສ ກສາ, ຂັົ້ນແຂວງ ແລະ ຂັົ້ນເມ ອງ ເປັນຜ ້ສັບຊ້ອນຄ ເຂ ົ້າໃໝ່ ໃຫ້ແກໂ່ຮງຮຽນ. ສ າລັບ ຜ ອ້ ານວຍການໂຮງຮຽນ 
ແມ່ນຂັົ້ນແຂວງ ເປັນຜ ແ້ຕ່ງຕັົ້ງ ແລະ ສັບຊ້ອນ. ທັງຂັົ້ນແຂວງ ແລະ ຂັົ້ນເມ ອງ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະເມີນຜ ອ້ ານວຍການ ແຕ່ວ່າ ມີແຕ່ ກະ
ຊວງສ ກສທິການ ແລະ ກິລາ ເທ ົ່ານັົ້ນ ມີອ ານາດ ປ ດຕ າແໜ່ງຜ ອ້ ານວຍການ ຖ້າມີເຫດຜ ນອັນສ ມຄວນ.  
 

ພາລະບ ດບາດ ຂອງ ຄພສບ ໃນການຄ ມ້ຄອງໂຮງຮຽນ ແມນ່ ຂັົ້ນເລີົ້ມຕ ົ້ນ. ຄພສບ ມີສິດອອກສຽງ ໃນຫ າຍດ້ານ ໃນການຄ ້ມຄອງໂຮງຮຽນ 

ເຊັົ່ນ - ເລ ື່ອງງ ບປະມານບລໍິຫານ, ການກວດສອບການເງນິ, ການກວດສອບ ປັດໄຈນ າເຂ ົ້າດ້ານການຮຽນຮ ້ໃນຫ້ອງຮຽນ (ການມາໂຮງຮຽນ



13 
 

ຂອງນັກຮຽນ ແລະ ຫ ັກສ ດທ້ອງຖິື່ນ), ແຕ່ວ່າ ຄພສບ ບໍໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການບລໍິຫານບ ກຄະລາກອນ. ບໍໍ່ມີການເລ ອກຕັົ້ງ ທີື່ເປັນປ ກກະຕິ ຫ   

ຂອບເຂດ ເວລາຂອງການເປັນສະມາຊິກ ຄພສບ ແລະ ບໍໍ່ມີການກ ານ ດ ວາລະກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສາມັນ ກບັຊຸມຊ ນແບບເປີດກວ້າງ. 

 

ການປະເມນີໂຮງຮຽນ ແລະ ຜ ນການຮຽນ ຂອງນັກຮຽນ ແມນ່ ຂັົ້ນເລີົ້ມຕ ົ້ນ.  ການປະເມີນໂຮງຮຽນຫ າຍຮ ບແບບ ມີຂ ົ້ນທ ກໆປີ. ຜ ນຂອງການ
ປະເມີນຕ ນເອງຂອງໂຮງຮຽນ ແມ່ນເພ ື່ອເປັນຂໍໍ້ມ ນ ໃນການສ້າງແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນ. ຍັງບໍໍ່ມີການປະເມີນນັກຮຽນ ທີື່ເປັນມາດຕະຖານລະ
ດັບຊາດ, ແຕ່ວ່າ ກະຊວງສ ກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກ າລງັກະກຽມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນການ ເພ ື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນ ການປະຕິບັດການ
ປະເມີນ. ມີພຽງບາງຄັົ້ງຄາວເທ ົ່ານັົ້ນ ທີື່ເຫັນວ່າ ການປະເມີນນກັຮຽນ ທີື່ເປັນມາດຖານ ໄດ້ຮັບການຈດັຕັົ້ງປະຕິບດັ ຈາກການຊ່ວຍເຫ  ອຈາກຄ ່
ຮ່ວມພັດທະນາ. 

 

ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ຕໍໍ່ກບັ ຜ ມ້ສ່ີວນກຽ່ວຂ້ອງ ແມນ່ ຂັົ້ນເລີົ້ມຕ ົ້ນ. ຄວາມສອດຄ່ອງທາງດ້ານການເງນິ, ຄວາມໂປູ່ງໃສ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ

ທາງດ້ານການລາຍງານ ຍັງມີຢ ູ່ໃນລະບ ບການສ ກສາ ໃນແຕ່ລະຂັົ້ນ, ແລະ ສ າລັບ ຢ ູ່ຂັົ້ນສ ນກາງ ຍັງກ ານ ດລວມ ການປັບໃໝ ຖ້າເຮັດຜິດລະ

ບຽບການເງນິ. ຄ ມ່  ແລະ ເອກະສານແນະນ າ ແມ່ນໄດ້ກ ານ ດພາລະບ ດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ສ າລັບ ການດ າເນນີການບໍລິຫານໃນໂຮງ

ຮຽນ. ແຕ່ສິື່ງທີື່ຍັງຂາດ ແມ່ນເອກະສານແນະນ າ ສ າລັບ ການປະເມີນແບບມາດຕະຖານ, ການວິເຄາະແບບປຽບທຽບ, ການນ າໃຊ ້ແລະ ການ

ເຜີຍແຜ່ ຜ ນຂອງການປະເມີນນັກຮຽນ. 

 

1. ຄວາມເປນັເຈ ົ້າຕ ນເອງ ໃນການວາງແຜນ ແລະ ຄ ມ້ຄອງງ ບປະມານຂອງໂຮງຮຽນ ແມນ່ ລະດັບພຽງພໍ 
ເປ ົ້າໝາຍນະໂຍບາຍນີົ້ ເນັົ້ນໃສ່ລະດັບຄວາມເປັນເຈ ົ້າຕ ນເອງ ເຊິື່ງວ່າ ໂຮງຮຽນມີໃນການວາງແຜນ ແລະ ການຄ ້ມຄອງງ ບປະມານ. ເພ ື່ອປະເມີນ

ຄວາມຕັົ້ງໃຈຂອງນະໂຍບາຍ, ຕາຕະລາງການໃຫຄ້ະແນນ ໄດໃ້ຫຄ້ວາມກະຈ່າງແຈ້ງວ່າ ຂ ງເຂດໃດ ຄວນມີກ ດໝາຍ, ຂໍໍ້ກ ານ ດ ແລະ/ຫ   ກ ດລະ

ບຽບທາງການ ທີື່ຮັບຮອງ ແລະ ລະບ ໄວ້ ຢ ູ່ໃນສາທາລະນະ. ຄວາມເປັນເຈ ົ້າຕ ນເອງຂອງໂຮງຮຽນ ໃນການວາງແຜນ ແລະ ຄ ້ມຄອງງ ບປະມານ

ໂຮງຮຽນ ເປັນສິື່ງປາດຖະໜາຢາກໃຫມີ້ ຍ້ອນວ່າ ມັນສາມາດເພີົ້ມປະສິດທິພາບ ຂອງຊັບພະຍາກອນດ້ານການເງນິ, ເຮັດໃຫໂ້ຮງຮຽນມີຄວາມ

ຢ ດຢ ູ່ນ ໃນການຄ ້ມຄອງງ ບປະມານ ແລະ ໃຫໂ້ອກາດພໍໍ່ແມ່ມີສິດອອກສຽງ ໃນການວາງແຜນ ແລະ ການໃຊຈ້່າຍງ ບປະມານ. 

 

ໃນ ສປປ ລາວ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ຄ ່ມ  ທີື່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ  ງ ບປະມານບລໍິຫານຂອງໂຮງຮຽນ ໄດກ້ະກຽມ ແລະ ດ າເນນີການໃຊຈ້່າຍ ໂດຍ

ໃຜ ແລະ ເຮັດວິທີໃດ  ແມ່ນໄດສ້້າງຂ ົ້ນມາ ຂ້ອນຂ້າງດີ ແລະ ສາມາດຖ ກພິຈາລະນາ ໃນລະດັບກ້າວໜ້າ. ເອກະສານທີື່ສ າຄັນ ປະກອບດ້ວຍ: 

(i) ຂັົ້ນຕອນ ແລະ ຂໍໍ້ກ ານ ດ ສ າລັບ ການສ້າງງ ບປະມານແຫ່ງລດັ, ມາດຕາ 51 ຂອງກ ດໝາຍ 02/NA ລ ງວນັທີ 6 ທັນວາ 2006; (ii) ຄ ມ່ 

ກ່ຽວກັບ ການຄ ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊເ້ງິນບລໍິຫານສະຖານການສ ກສາ (SBG) ກສກ/ກງ2015; (iii) ຄ ມ່ ບລໍິຫານ-ຄ ້ມຄອງໂຮງຮຽນ ສ າລັບ 

ຜ ້ອ ານວຍການໂຮງຮຽນປະຖ ມ, ເຫ ັົ້ມ 1, ກະຊວງ ສກ, 2013 ແລະ (iv) ຄ ມ່ ແນະນ າກ່ຽວກັບເງິນບລໍິຫານສະຖານການສ ກສາ, 2015, ພາກ

ທີ III, ຂະບວນການຂ ົ້ນແຜນງ ບປະມານ ແລະ ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ, ຫ ວຂໍໍ້ 1.  
 
ໂດຍລວມແລ້ວ, ງ ບປະມານບລໍຫິານ ແມ່ນໄດ້ຮັບການກະກຽມຂ ົ້ນແຜນ ແລະ ດ າເນນີການໃຊຈ້່າຍ ຢ ູ່ຂັົ້ນໂຮງຮຽນ ໂດຍແມ່ນ ຄະນະພັດທະ

ນາການສ ກສາຂັົ້ນບ້ານ (ຄພສບ) ເປັນຜ ຈ້ັດການ, ຂັົ້ນເມ ອງ ແລະ ຂັົ້ນແຂວງ ເປັນຜ ້ກວດສອບເບິື່ງຄ ນ ແລະ ກະຊວງສ ກສາທິການ ແລະ ກລິາ 

ເປັນຜ ອ້ະນ ມັດ. ພໍໍ່ແມ່ ມີບ ດບາດໃນການສ້າງແຜນ ແລະ ດ າເນນີການໃຊຈ້່າຍງ ບປະມານ ໂດຍຜ່ານການເປັນຕ ວແທນ ຂອງ ຄພສບ.  

 
ຂັົ້ນຕອນ ແລະ ພາລະບ ດບາດ ຂອງຜ ອ້ ານວຍການໃນການຂ ົ້ນແຜນ ແລະ ສ ົ່ງງ ບປະມານໂຮງຮຽນ ຄ ດັົ່ງທີື່ໄດ້ຊີົ້ບອກ ໃນເອກະສານອ້າງອີງ 1 
ຂ້າງເທິງນັົ້ນ. ເອກະສານອ້າງອີງ 3 ເວ ົ້າເຖິງວິທີ ທີື່ແຕ່ລະໂຮງຮຽນ ຕ້ອງຂ ົ້ນແຜນງ ບປະມານບລໍິຫານຂອງຕ ນ ໃນເດ ອນ ມີນາ ຫ   ເມສາ ຂອງ
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ແຕ່ລະປີ ແລະ ສະເໜີແຜນງ ບປະມານ ໃຫ້ກັບອ ງກອນທີື່ຕ ນຂ ົ້ນກບັ (ເຊັົ່ນ: ອ ານາດການປ ກຄອງທ້ອງຖິື່ນ). ຄ ມ່ ກ່ຽວກັບ ເງິນບລໍິຫານສະຖານ
ການສ ກສາ (ເອກະສານອ້າງອີງ 2) ໄດ້ໃຫ້ຄ າແນະນ າຕ່າງໆ ໃນການກະກຽມຂໍໍ້ມ ນ ທາງດ້ານການເງນິ ແລະ ການຄ ້ມຄອງ ງ ບປະມານບລໍິຫານ
ຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ການຂ ົ້ນງ ບປະມານ ລວມທັງ ຂະບວນການນ າໃຊງ້ ບປະມານ.  

 

ໂດຍຫ ັກການ ແລະ ອີງໃສ່ຄ ມ່ ແນະນ າ ສ າລບັ ການວາງແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນ, ໂຮງຮຽນ ເປັນຜ ້ດ າເນີນການປະເມີນຕ ນເອງຂອງໂຮງຮຽນ 

ເປັນເວລາ 3 ວນັ ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄ ໃນໂຮງຮຽນ, ສະມາຊິກ ຂອງ ຄພສບ ແລະ ຕາງໜ້າພໍໍ່ແມ່/ຜ ປ້ ກຄອງ ຈ ານວນໜ ື່ງ. ໃນມ ົ້ທີ

ສ ດທ້າຍ (ມ ົ້ທີ 3), ຜ ມີ້ສ່ວນຮ່ວມຂອງໂຮງຮຽນ ທັງໝ ດ ຈັດລາຍການບ ລິມະສິດ ເຂ ົ້າໃນແຜນຂອງຕ ນ ແລະ ຄດິໄລ່ມາເປັນງ ບປະມານເຂ ົ້າ

ໃສ່ແຜນ ເຊິື່ງລວມມີລາຍລະອຽດຂອງການຄິດໄລ່ ບາງສ່ວນ. ໃນສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ຢ ູ່ໂຮງຮຽນເຂດຊ ນນະບ ດ ແລະ ຫ່າງໄກຫ ີກ ນັົ້ນ, ຜ ້
ອ ານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄ ສອນ ເປັນຜ ມີ້ບ ດບາດສ າຄນັ ໃນການຂ ົ້ນແຜນງ ບປະມານໂຮງຮຽນ ປະຈ າປີ ຍ້ອນວ່າ ອ ານາດການປ ກຄອງບ້ານ 
ແລະ ຄພສບ ຈ ານວນຫ າຍ ຄວາມສາມາດຍັງມີຂີດຈ າກັດ ໃນການອ່ານ ແລະ ການຂຽນ.   

 

ຂັົ້ນຕອນ ແລະ ຂໍໍ້ກ ານ ດ ສ າລັບ ການສ້າງງ ບປະມານແຫ່ງລດັ, ມາດຕາ 51 ຂອງກ ດໝາຍ 02/NA ລ ງວນັທີ 6 ທັນວາ 2006; ແລະ ເອກະ

ສານອ້າງອີງ 2 ທີື່ກ່າວຂ້າງເທິງ ຊີົ້ໃຫເ້ຫັນວ່າ ຫ ວໜ້າຫ້ອງການສ ກສາທິການ ແລະ ກິລາ ປະຈ າເມ ອງ (ສກມ) ກວດສອບເບິື່ງຄ ນ ແລະ ຮັບ

ຮອງເປັນທາງການ ແລ້ວສ ົ່ງຕໍໍ່ໃຫ ້ພະແນກສ ກສາທິການ ແລະ ກລິາ ປະຈ າແຂວງ (ສກຂ). ສກມ ຫ   ສກຂ ສະຫ ຸບສັງລວມຂໍໍ້ມ ນທີື່ໄດ້ຮັບຈາກ
ໂຮງຮຽນ ແລະ ຈດັການສ ນທະນາການວາງແຜນ ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບ ແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນ ເຊິື່ງຈະມີການສ້າງເປັນ
ແຜນສັງລວມ ອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການດ້ານງ ບປະມານ ຕາມບັນຊລີາຍການງ ບປະມານ ແລ້ວສ ົ່ງຕໍໍ່ຂັົ້ນເທິງຖັດໄປ (ໃນເດ ອນຕ ລາ).  

 

ຄ ່ມ ກ່ຽວກັບການຄ ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊເ້ງິນບລໍິຫານສະຖານການສ ກສາ ປີ 2015, ຊີົ້ບອກເຖິງ ແຕ່ລະໂຮງຮຽນ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຈັດຕັົ້ງ
ປະຕິບັດ ເງິນບລໍິຫານສະຖານການສ ກສາ (ຢ ູ່ໃນ ສປປ ລາວ ນີົ້ແມ່ນງ ບປະມານບໍລິຫານ) ໂດຍອີງຕາມຄ ມ່  ແລະ ຂໍໍ້ກ ານ ດທາງດ້ານການເງນິ 
ກ່ຽວກັບ ເງນິບລໍິຫານສະຖານການສ ກສາ.  ຄ ມ່ ກ່ຽວກັບການຄ ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊ້ ເງິນບໍລິຫານສະຖານການສ ກສາ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ບັນ
ຊີລາຍການການໃຊຈ້່າຍທີື່ໄດ້ຮັບຮອງແລ້ວ ສ າລັບ ການນ າໃຊ້ເງນິບລໍິຫານ, ຂັົ້ນຕອນການສ ົ່ງ ແລະ ການສັງລວມງ ບປະມານ ແລະ ການລາຍ
ງານທາງດ້ານການເງນິ ຢູ່  ໃນຂັົ້ນຕ່າງໆ. ພໍໍ່ແມ່ ແລະ ສະມາຊິກຊຸມຊ ນ ແມ່ນພາກສ່ວນໜ ື່ງຂອງ ຄພສບ. ພວກເຂ າຖ ກຮຽກຮ້ອງໃຫເ້ຂ ົ້າມີສ່ວນ

ຮ່ວມ ໃນຂະບວນການ ການປະເມີນຕ ນເອງຂອງໂຮງຮຽນ, ການວາງແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນ ແລະ ການຂ ົ້ນແຜນງ ບປະມານ. ສິື່ງເຫ  ົ່ານີົ້ ປະ

ກອບດ້ວຍ ການເກັບຂໍໍ້ມ ນສ າລັບການປະເມີນຕ ນເອງ, ການໃຊຈ້່າຍງ ບປະມານ ສ າລັບ ສ ື່-ອະປະກອນການຮຽນ-ການສອນ, ການສ້ອມແປງ 

ແລະ ລວມທັງ ການໃຫຄ້ າປຶກສາ ແລະ ກວດສອບຂະບວນການຕ່າງໆທັງໝ ດ. ນອກຈາກນີົ້, ກອງປະຊຸມສາມັນປ ກກະຕິ ກໍແມ່ນນາຍບ້ານ (ປະ

ທານ ຄພສບ) ເປັນຜ ຮ້ຽກເຊີນຊຸມຊ ນ/ພໍໍ່ແມ່ທັງໝ ດ ເພ ື່ອປະຊຸມ ແລະ ສ ນທະນາ ກ່ຽວກັບ ການປະຕິບັດກດິຈະກ າຕ່າງໆຂອງໂຮງຮຽນ.  

 

ເງິນເດ ອນຂອງພະນັກງານທີື່ບໍໍ່ໄດສ້ອນ. ນະໂຍບາຍທີື່ຮັບຮອງ ການກ ານ ດເງນິເດ ອນ ສ າລັບ ພະນກັງານທີື່ບໍໍ່ໄດ້ສອນ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມຂັົ້ນ/

ຊັົ້ນລດັຖະກອນ ຖ້າຫາກວ່າພະນັກງານທີື່ບໍໍ່ໄດ້ສອນ ເປັນລດັຖະກອນ. ໃນກລໍະນນີີົ້ ກະຊວງສ ກສາທິການ ແລະ ກລິາ ມີອ ານາດຕາມກ ດໝາຍ 

ໃນການຈ່າຍເງິນເດ ອນ ຕາມຂັົ້ນ/ຊັົ້ນພະນກັງານລດັຖະກອນ ຕາມທີື່ລະບ ໄວ ້ໃນພາກທີ 8, ມາດຕາ 40 ຂອງດ າລັດນາຍ ກລັດຖະມ ນຕີ ກ່ຽວ

ກັບ ລັດຖະກອນ. ມາດຕາ 40 ໄດ້ກ ານ ດຂໍໍ້ແນະນ າ ສ າລັບ ຂັົ້ນ/ຊັົ້ນ ຕ່າງໆ ເຊິື່ງໂດຍຫ ັກການ ແມ່ນອີງໃສ່ລະດັບຂອງການສ ກສາ ຫ   ຕ າແໜ່ງ

ບໍລິຫານ.  ໃນນັົ້ນ ປະກອບດວ້ຍວ ດທິ, ໃບປະກາດດ້ານການສ ກສາ ແລະ ເກນ ສ າລັບ ແຕ່ລະຂັົ້ນ/ຊັົ້ນ ທີື່ເລີົ້ມຈາກ ຂັົ້ນ 2. ນອກຈາກນີົ້ ອາດ

ມີພະນັກງານທີື່ບໍໍ່ໄດ້ສອນ ທີື່ບໍໍ່ແມ່ນລດັຖະກອນ. ໃນກໍລະນນີີົ້, ໂດຍທ ົ່ວໄປແລ້ວ, ຢູ່  ລະດັບໂຮງຮຽນ ໄດ້ເຮັດສັນຍາຈ້າງແບບບໍໍ່ເປັນທາງການ 

ແຕ່ບໍໍ່ມີນະໂຍບາຍ ທີື່ບອກວ່າ ໂຮງຮຽນສາມາດເອ າເຂ ົ້າໄດ້ ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ຢ ູ່ຂັົ້ນທ້ອງຖິື່ນ. ແລະ ນອກຈາກນີົ້, ຍັງບໍໍ່ມີຄ ມ່ ແນະນ າສະບບັ

ໃດ ທີື່ກ່າວໄວ້ວ່າ ຕ້ອງໄດ້ເປິກສາຫາລ ກັບ ຄພສບ ເພ ື່ອເຮັດສັນຍາຈ້າງເງນິເດ ອນພະນກັງານ ທີື່ບໍໍ່ໄດສ້ອນ.  
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ເງິນເດ ອນຄ . ກະຊວງ ສ ກາສາທິການ ແລະ ກລິາ ມີອ ານາດຕາມກ ດໝາຍ ຕໍໍ່ການຄ ້ມຄອງເງິນເດ ອນຂອງຄ . ພະແນກ ສ ກສາທິການ ແລະ ກລິາ 
ປະຈ າແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການສ ກສາທິການ ແລະ ກລິາ ປະຈ າເມ ອງ ເປັນຜ ້ຈ່າຍເງິນເດ ອນໃຫຄ້  ບ ນພ ົ້ນຖານຂອງຂັົ້ນເງິນເດ ອນຂອງສ ນກາງວາງ
ອອກ. ກ ມຈັດຕັົ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ຂອງ ກະຊວງ ຢ ນຢັນວ່າ ຄ ເກ ອບທ ກຄ ນ ເປັນລດັຖະກອນ. ມີບາງກໍລະນີ ທີື່ມີຄ ສັນຍາຈ້າງ ຢ ູ່ຂັົ້ນທ້ອງຖິື່ນ, 

ແຕ່ບໍໍ່ມີຈ ານວນຫ າຍ. ສ າລັບພະນກັງານຄ ສອນ ທີື່ເປັນລດັຖະກອນ, ລດັຖະບານມີອ ານາດຕາມກ ດໝາຍ ໃນການຈ່າຍເງິນເດ ອນ ອີງຕາມຂັົ້ນ/

ຊັົ້ນລດັຖະກອນ ດັົ່ງທີື່ກ່າວໃນມາດຕາ 40 ຂ້າງເທິງ. ກະຊວງ ສ ກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເປັນຜ ຕັ້ົ້ງຂັົ້ນເງນິເດ ອນຂອງຄ  ໂດຍອີງໃສ່ວ ດທິການ

ສ ກສາ ແລະ ຄ ມ່ ແນະນ າຕ່າງໆ, ແຕ່ອ ານາດການປ ກຄອງ ລະດບັທ້ອງຖິື່ນ ເປັນຜ ຈ້່າຍເງິນເດ ອນໃຫ້ຄ . ສ າລັບລດັຖະກອນຄ , ບໍໍ່ມີການປຶກສາ

ຫາລ  ກ່ຽວກັບ ເງນິເດ ອນ ເພາະວາ່ ທັງໝ ດເລ ົ່ານີົ້ ແມ່ນຄ ້ມຄອງໂດຍຂັົ້ນສ ນກາງ.  

 

ການຫາທ ນເພີົ້ມເຕີມຂອງໂຮງຮຽນ. ກ ດໝາຍການສ ກສາປີ 2007, ມາດຕາ 57 ຂຽນວ່າ ແຫ ່ງງ ບປະມານເບ ົ້ອງຕ ົ້ນຂອງໂຮງຮຽນ ມາຈາກ

ລັດຖະບານ ແລະ ໂຮງຮຽນສາມາດລະດ ມທ ນເພີົ້ມເຕີມ ເພ ື່ອມາຕ ື່ມໃສ່ງ ບປະມານດັົ່ງກ່າວ.  ກ ດໝາຍການສ ກສາ ລ ງວັນທີ 16 ກໍລະກ ດ 

2015, ມາດຕາ 59 ແລະ ຄ ່ມ ການບໍລິຫານ-ຄ ້ມຄອງໂຮງຮຽນ ສ າລັບຜ ້ອ ານວຍການໂຮງຮຽນປະຖ ມ ປີ 2013, ເຫ ັົ້ມ 1 ໜ້າ 30 ກ່າວເຖິງ 

7 ແຫ ່ງທ ນ ທີື່ເປັນໄປໄດ້ສ າລັບໂຮງຮຽນ. ໂຮງຮຽນສາມາດລະດ ມ ຫ   ໄດ້ຮັບທ ນຈາກງ ບປະມານສ ນກາງ, ງ ບປະມານທ້ອງຖິື່ນ, ການປະກອບ

ສ່ວນຂອງຊຸມຊ ນ, ອ ງການຈດັຕັົ້ງສາກ ນ (ຜ ໃ້ຫທ້ ນ), ອ ງການຈດັຕັົ້ງລດັ, ພາກສ່ວນເອກະຊ ນ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງບ ກຄ ນ. ນະໂຍ

ບາຍ ກ່ຽວກັບ ການລະດ ມທ ນເພີົ້ມເຕີມຈາກເກ ອບທ ກແຫ ່ງທ ນ ຖ ວ່າ ຢ ູ່ໃນລະດັບກ້າວໜ້າ.   

 

ການວາງແຜນງ ບປະມານແບບຮ່ວມມ . ອີງຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ຄ ມ່ ແນະນ າຂອງ ກະຊວງ ສສກ, ປະເທດໄດ້ສ້າງຕັົ້ງ ຂະບວນການວາງແຜນ 
ແລະ ກະກຽມງ ບປະມານ ແບບຮ່ວມມ  ທີື່ອະນ ຍາດໃຫລ້ະດັບໂຮງຮຽນ ສະເໜງີ ບປະມານໂຮງຮຽນ ຕໍໍ່ອ ານາດການປ ກຄອງຂັົ້ນທ້ອງຖິື່ນ ໃນ
ແບບການສະເໜີຂໍທ ນ. ຄພສບ ມີອ ານາດໃນການນ າສະເໜີແຜນງ ບປະມານ ຕໍໍ່ຫ້ອງການ ສກມ. ລະດັບເມ ອງ ກໍຄວນນ າໃຊງ້ ບປະມານ ທີື່ສະ
ເໜຈີາກໂຮງຮຽນ ເປັນບ່ອນອີງສ າລັບຂັົ້ນຕອນຕໍໍ່ໄປ ໃນຂະບວນການ ທີື່ທາງ ສກມ ແລະ ສກຂ ເປັນຜ ສັ້ງລວມ ແລະ ສ ົ່ງ ການຂໍງ ບປະມານ
ຈາກໂຮງຮຽນ ແລ້ວສ ົ່ງເຖິງກະຊວງ ສສກ ເພ ື່ອອະນ ມັດ.    

 

1. ສິດທິທາງດ້ານກ ດໝາຍ ໃນການວາງແຜນ ແລະ ການຄ ມ້ຄອງງ ບປະມານ ຂອງໂຮງຮຽນ: ລະດັບພຽງພໍ 
ນະໂຍບາຍຕ້ອງໄດ້ເຮດັ ຄະແນນ ຄ າອະທິບາຍ 

1A – ສິດທິທາງດ້ານກ ດໝາຍ ໃນການຄ ້ມ
ຄອງງ ບປະມານເງິນບລໍິຫານ 

ລະດບັກ້າວໜ້າ 
 

ໂຮງຮຽນ ແລະ ຄພສບ ເປັນຜ ້ກະກຽມແຜນງ ບປະມານ ແລະ ນ າ
ໃຊງ້ ບປະມານຂອງໂຮງຮຽນ, ຫ້ອງການສ ກສາທິການ ແລະ ກິລາ 
ເມ ອງ ແລະ ພະແນກສ ກສາທິການ ແລະ ກລິາ ແຂວງ ເປັນຜ ້ກວດ
ກາແຜນງ ບປະມານ ແລະ ກະຊວງສ ກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເປັນຜ ້
ອະນ ມັດແຜນງ ບປະມານ. ພໍໍໍ່ແມ່ນກັຮຽນ ມີບ ດບາດ ໃນການສ້າງ
ແຜນ ແລະ ນ າໃຊງ້ ບປະມານຂອງໂຮງຮຽນ ໂດຍຜ່ານການເປັນຕ ວ
ແທນໃນ ຄພສບ 

1B – ສິດທິທາງດ້ານກ ດໝາຍ ໃນການຄ ້ມ
ຄອງເງິນເດ ອນ ຂອງພະນັກງານ ທີື່ບໍໍ່ແມ່ນຄ 
ສອນ 

ຂັົ້ນເລີົ້ມຕ ົ້ນ 
 

ສ າລັບພະນັກງານທີື່ບໍໍ່ແມ່ນຄ ສອນ ທີື່ເປັນລດັຖະກອນ, ກະຊວງສ ກ
ສາທິການ ແລະ ກິລາ ມີສິດທາງດ້ານກ ດໝາຍ ປັນຜ ຈ້່າຍເງິນ
ເດ ອນ ໂດຍອີງໃສ່ຂັົ້ນເງິນເດ ອນ ຂອງລັດຖະກອນ. ສ າລັບວຽກຮັບ

ເໝ າ ທີື່ບໍໍ່ແມ່ນວຽກສອນໜັງສ , ໂຮງຮຽນ ອາດຈະຈ້າງ ແບບບໍໍ່
ເປັນທາງການ 
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1C – ສິດທິທາງດ້ານກ ດໝາຍ ໃນການຄ ້ມ
ຄອງເງິນເດ ອນ ຂອງຄ ສອນ  
 

ຂັົ້ນເລີົ້ມຕ ົ້ນ 
 

ກະຊວງສ ກສາທິການ ແລະ ກລິາ ມີສິດທາງດ້ານກ ດໝາຍ ໃນການ
ຄ ້ມຄອງເງິນເດ ອນຄ . ພະແນກສ ກສາທິການ ແລະ ກລິາ ແຂວງ 
ແລະ ຫ້ອງການສ ກສາທິການ ແລະ ກິລາເມ ອງ ເປັນຜ ເ້ບີກຈ່າຍເງິນ
ໃຫຄ້  ໂດຍອີງໃສ່ຂັົ້ນເງິນເດ ອນ ທີື່ທາງສ ນກາງວາງອອກ 

1D – ສິດທິທາງດ້ານກ ດໝາຍ ໃນການລະ
ດ ມທ ນເພີົ້ມເຕີມ ໃຫແ້ກ່ໂຮງຮຽນ  

ລະດບັກ້າວໜ້າ 
 

ໂຮງຮຽນ ສາມາດລະດ ມທ ນຕ ື່ມ ຈາກແຫ ່ງທ ນຂ້າງນອກ  

1E – ການປະສານສ ມທ ບ ໃນການກະກຽມ 
ແລະ ວາງແຜນງ ບປະມານ 

ລະດບັພຽງພໍ 
 

ຄພສບ ສາມາດສ ົ່ງແຜນງ ບປະມານ ໃຫ້ຫ້ອງການສ ກສາທິການ 
ແລະ ກິລາເມ ອງ, ແລະ ຂັົ້ນເມ ອງ ນ າໃຊແ້ຜນງ ບປະມານ ທີື່ໂຮງ
ຮຽນສະເໜີ ເປັນການອ້າງອີງ 

 

2. ຄວາມເປນັເຈ ົ້າຕ ນເອງຂອງໂຮງຮຽນ ໃນການຄ ມ້ຄອງບ ກຄະລາກອນ ຢ ູ່ໃນຂັົ້ນເລີົ້ມຕ ົ້ນ 
ເປ ົ້າໝາຍນະໂຍບາຍນີົ້ ປະເມີນຄວາມຕັົ້ງໃຈ ຂອງນະໂຍບາຍ ໃນການຄ ້ມຄອງບ ກຄະລາກອນ ຂອງໂຮງຮຽນ ເຊິື່ງປະກອບມີ ຜ ອ້ ານວຍການ, 

ຄ ສອນ ແລະ ພະນັກງານທີື່ບໍໍ່ໄດ້ສອນ. ການແຕ່ງຕັົ້ງ ແລະ ສັບຊ້ອນ ຜ ້ອ ານວຍການ ແລະ ຄ ສອນ ສາມາດລວມສ ນ ຢ ູ່ຂັົ້ນກະຊວງສ ກສາທິການ 

ແລະ ກິລາ ຫ   ສາມາດເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລັດ ໃນລະດັບແຂວງ ແລະ ເມ ອງ. ຢ ູ່ໃນລະບ ບການສ ກສາ ແບບແບ່ງຂັົ້ນຄ ້ມຄອງ ໂຮງຮຽນ

ຈະມີຄວາມເປັນເຈ ົ້າຕ ນເອງ ໃນການຕັດສິນ  ການວ່າຈ້າງຄ ສອນ ແລະ ໄລ່ອອກ. ຄວາມເປັນເຈ ົ້າຕ ນເອງດ້ານງ ບປະມານ ປະກອບດວ້ຍ ການ
ມອບຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫໂ້ຮງຮຽນ ໃນການເຈລະຕໍໍ່ລອງ ແລະ ຕັົ້ງຂັົ້ນເງນິເດ ອນຄ ສອນ ແລະ ພະນັກງານທີື່ບໍໍ່ໄດ້ສອນ ແລະ ນ າໃຊໂ້ບນດັ ໃນ
ຮ ບບແບບເປັນເງິນ ແລະ ບໍໍ່ແມ່ນຮ ບແບບເປັນເງິນ ເພ ື່ອເປັນລາງວັນ ໃນການປະຕິບັດວຽກງານດີເດັົ່ນ. ຢ ູ່ໃນລະບ ບລວມສ ນ, ຄ ໄດ້ຮັບເງິນ

ເດ ອນຈາກກະຊວງສ ກສາທິການ ແລະ ກລິາ ຫ   ກະຊວງການເງນິ ໂດຍກ ງ ພາຍໃຕຂໍ້ໍ້ຕ ກລ ງ ຂອງສະຫະພັນ ຫ   ຂອງລດັຖະກອນ. ຜ ນຮັບຈາກ

ລະບ ບລວມສ ນກໍຄ  ໂຮງຮຽນ ມີອິດທິພ ນໜ້ອຍ ຕໍໍ່ການປະຕິບັດໜ້າທີື່ຂອງຄ  ເພາະວ່າ ໂຮງຮຽນບໍໍ່ມີອ ານາດທາງດ້ານການເງນິ ເພ ື່ອຊຸກຍ ້ຄ . ກ ງ

ກັນຂ້າມ, ຖ້າໂຮງຮຽນເຈລະຈາຕໍໍ່ລອງ ກ່ຽວກັບ ເງນິເດ ອນຄ  ຄ ດັົ່ງໂຮງຮຽນເອກະຊ ນເຮັດເປັນປະຈ າ, ມັນອາດຈະກະຕ ນ້ຄ ໂດຍກ ງ ດວ້ຍການ

ໃຫລ້າງວນັ ເມ ື່ອເຮັດວຽກງານດ.ີ 

 

ຢ ູ່ ສປປ ລາວ, ກະຊວງ ສ ກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຍັງຮັກສາ ພາລະບ ດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໂດຍລວມ ໃນການຄ ້ມຄອງ, ການເຝິກ

ອ ບຮ ມ, ການແຕ່ງຕັົ້ງ ແລະ ການສັບຊ້ອນ ພະນກັງານ ທີື່ເປັນຄ ສອນ ແລະ ບໍໍ່ແມ່ນຄ ສອນ, ອີງຕາມມາດຕາ 83 ຂອງກ ດໝາຍການສ ກສາ ລ ງ

ວັນທີ 16 ກລໍະກ ດ 2015. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍຕາມ, ມາດຕາ 84 ແລະ 85 ກໍໄດ້ເວ ົ້າແຈ້ງວ່າ ລດັຖະບານຂັົ້ນທ້ອງຖິື່ນ (ແຂວງ ແລະ ເມ ອງ) ຮັບ

ຜິດຊອບການນ າສະເໜ ີຂໍພະນັກງານ ແລະ ແຜນການສັບຊ້ອນ ເຖິງກະຊວງສ ກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂດຍອີງໃສ່ໂຄຕາທີື່ອອກໂດຍ ກະຊວງ. 

ກະຊວງ ສສກ ມີອ ານາດແຕ່ງຕັົ້ງ/ບັນຈ ຄ  ເຂ ົ້າໃນລະບ ບ ໂດຍອີງໃສ່ຂໍໍ້ສະເໜີຈາກ ພະແນກ ສກຂ ແລະ ຫ້ອງການ ສກມ. ແຜນກ່ຽວກບັພະນັກ
ງານຄ  ປະຈ າປີ ທີື່ເວ ົ້າເຖິງຄວາມຕ້ອງການຄ  ໃນໂຮງຮຽນ ແມ່ນ ຫ້ອງການ ສກມ ເປັນຜ ຂ້ ົ້ນແຜນ ໂດຍອີງໃສ່ຂໍໍ້ມ ນຈາກໂຮງຮຽນ ແລ້ວສ ົ່ງຕໍໍ່
ໃຫ ້ພະແນກ ສກຂ ເພ ື່ອສັງລວມເປັນແຜນຂອງແຂວງ ກ່ອນຈະສ ົ່ງເຖິງ ກະຊວງ ສ ກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ເມ ື່ອເຖິງຂັົ້ນຕອນນີົ້, ກະຊວງ ຈະ

ປຶກສາກັບ ກະຊວງພາຍໃນ ສ າລັບ ໂຄຕາລດັຖະກອນ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນມີສິດທີື່ຈະຫ ຸດໂຄຕາລ ງ ຖ້າເຫັນວ່າມີຄວາມຈ າເປັນ.  

 

ໃນເມ ື່ອກະຊວງສ ກສາທິການ ແລະ ກລິາ ອະນ ມັດຄ ທີື່ໄດ້ຮັບການບນັຈ , ພະແນກ ສກຂ ຈະແຈງ້ໃຫ ້ຫ້ອງການ ສກມ ກ່ຽວກັບ ໂຄຕາທີື່ໄດ້

ຮັບອະນ ມັດ, ຈາກນັົ້ນ ຄ ຈ ື່ງຖ ກສັບຊ້ອນໃຫໂ້ຮງຮຽນເປ ົ້າໝາຍ. ການສັບຊ້ອນຄ  ເກດີຂ ົ້ນຢ ູ່ຂັົ້ນ ພະແນກ ສກຂ ແລະ ຫ້ອງການ ສກມ ດ້ວຍ

ມີຂໍໍ້ຕ ກລ ງສັບຊ້ອນຄ ໃໝ ່ໃຫແ້ກ່ເມ ອງ ແລະ ໂຮງຮຽນ. ບໍໍ່ຈ າເປັນຕ້ອງມີການອະນ ມັດໃດໆອີກ ຈາກຂັົ້ນສ ນກາງ. ສ າລັບຄ ຢ ູ່ໃນລະບ ບແລ້ວ, 
ການຍ ກຍ້າຍຄ  ລະຫວ່າງໂຮງຮຽນ ແມ່ນຈັດການໂດຍ ພະແນກ ສກຂ ຖ້າມີການຍ ກຍ້າຍ ຈາກເມ ອງໜ ື່ງໄປເມ ອງອ ື່ນ ແລະ ຖ້າມີການຍ ກຍ້າຍ 
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ຈາກໂຮງຮຽນໜ ື່ງໄປໂຮງຮຽນອ ື່ນ ແມ່ນຈດັການໂດຍ ຫ້ອງການ ສກມ. ຂະບວນການດັົ່ງກ່າວ ໄດອ້ະທິບາຍໄວ ້ໃນຄ ມ່ ແນະນ າ ສ າລັບ ແຜນ

ການບນັຈ  ແລະ ສັບຊ້ອນຄ ປະຈ າປີ ອອກໂດຍ ກ ມຈັດຕັົ້ງ ແລະ ພະນັກງານ, ກະຊວງສ ກສາທິການ ແລະ ກິລາ ພາກທີ 6, ປີ 2013. 

 

ການສັບຊ້ອນຄ  ບໍໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂໍໍ້ຕ ກລ ງລັດຖະກອນ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ມາດຕາ 25 ໃນດ າລັດຂອງນາຍ ກລດັຖະມ ນຕີ ສະບັບເລກທີ 177 

ກ່ຽວກັບຄ  ທີື່ລະບ ວ່າ ຄ  ເທ ົ່າທຽມກັບ “ລດັຖອນທ ົ່ວໄປ”. ບ ດສັນຍາຂອງຄ  ເປັນໄປຕາມຂໍໍ້ຕ ກລ ງ ລດັຖະກອນທ ົ່ວໄປ ຕາມລາຍການຕ່າງໆ 

ເຊັົ່ນ - ມ ົ້ພັກ ແລະ ການຈ່າຍເງິນບ ານານ. 

 

ສ າລັບພະນັກງານທີື່ບໍໍ່ແມ່ນຄ ສອນ ກໍໃຊຂໍ້ ົ້ຕ ກລ ງ ແລະ ຂະບວນການ ສະບັບດຽວກນັ ທີື່ໃຊ້ສ າລັບຄ . ເຖິງຢູ່າງໃດກໍຕາມ, ຕ າແໜ່ງພະນັກງານ

ທີື່ບໍໍ່ແມ່ນຄ ສອນ ໂດຍທ ົ່ວໄປ ໂຮງຮຽນປະຖ ມໃນ ສປປ ລາວ ຈະບໍໍ່ໄດ້ຂໍຕ າແໜ່ງນີົ້. ໂຮງຮຽນຂະໜາດໃຫຍ່ບາງແຫ່ງໃນຕ ວເມ ອງ ອາດຈະຂໍ

ເອ າພະນັກງານທີື່ບໍໍ່ແມ່ນຄ ສອນ ແລະ ອາດຈະເອ າເຂ ົ້າໃນແຜນພະນັກງານຂອງໂຮງຮຽນ. ອີງຕາມຄ າເຫັນຂອງ ຮອງຫ ວໜ້າກ ມຈັດຕັົ້ງ ແລະ ພະ

ນັກງານ, ກະຊວງສ ກສາທິການ ແລະ ກລິາ ພະນັກງານທີື່ບໍໍ່ແມ່ນຄ ສອນ ອາດຖ ກວ່າຈ້າງ ຄ ລດັຖະກອນ ຖ້າໄດ້ຜ່ານການສອບເສັງທີື່ເໝາະສ ມ. 

 

ອ ານາດ ໃນການແຕ່ງຕັົ້ງ ແລະ ສັບຊ້ອນຜ ອ້ ານວຍການໂຮງຮຽນ ຂ ົ້ນຢ ູ່ກັບ ຫ ວໜ້າພະແນກ ສກຂ ຕາມຂໍໍ້ຕ ກລ ງເລກທີ 1500/DOP.02, ຂໍໍ້ 

2.3.6 ກ່ຽວກັບ ການປະຕິບດັການແບ່ງຂັົ້ນຄ ້ມຄອງ ໃນຂະແໜງການສ ກສາ, ເດ ອນມິນາ 2002. ຫ ວໜ້າພະແນກ ແຕ່ງຕັົ້ງຜ ອ້ ານວຍການ 

ແລະ ຮອງຜ ອ້ ານວຍການ  ໂຮງຮຽນມັດທະຍ ມສ ກສາຕອນຕ ົ້ນ, ມັດທະຍ ມສ ກສາຕອນປາຍ, ມັດທະຍ ມສ ກສາສ ມບ ນ, ຜ ອ້ ານວຍການໂຮງ

ຮຽນປະຖ ມ ແລະ ອະນ ບານ. ກະຊວງສ ກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຕ່ງຕັົ້ງຕ າແໜງ່ບລໍິຫານ ທີື່ສ ງກວາ່. ຫ້ອງການ ສກມ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ 

ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜ ນ ການປະຕິບັດໜ້າທີື່ ແລະ ການປະພ ດຂອງຜ ອ້ ານວຍການ, ຮອງຜ ອ້ ານວຍການ  ຂອງບັນດາໂຮງຮຽນດັົ່ງກ່າວ. 

 

2. ຄວາມເປນັເຈ ົ້າຕ ນເອງ ໃນການຄ ມ້ຄອງບ ກຄະລາກອນ ພາຍໃນໂຮງຮຽນ: ຂັົ້ນເລີົ້ມຕ ົ້ນ 
ນະໂຍບາຍຕ້ອງໄດ້ເຮດັ ຄະແນນ ຄ າອະທິບາຍ  

2A – ຄວາມເປັນເຈ ົ້າຕ ນເອງ ໃນການຕັດສິນ
ໃຈ ແຕ່ງຕັົ້ງ ແລະ ສັບຊ້ອນຄ ສອນ  
 

ຂັົ້ນເລິີົ້ມຕ ົ້ນ 
 

 

ກະຊວງສ ກສາທິການ ແລະ ກລິາ ເປັນຜ ແ້ຕ່ງຕັົ້ງຄ ໃໝ ່ເຂ ົ້າໃນລະ
ບ ບການສ ກສາ. ພະແນກສ ກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ ແລະ 
ຫ້ອງການສ ກສາທິການ ແລະ ກລິາ ເມ ອງ ມີສິດສັບຊ້ອນຄ  ໄປ
ໂຮງຮຽນ.  

2B – ຄວາມເປັນເຈ ົ້າຕ ນເອງ ໃນການຕັດສິນ
ໃຈ ແຕ່ງຕັົ້ງ ແລະ ສັບຊ້ອນພະນກັງານບໍໍ່ແມ່ນຄ 
ສອນ 

ຂັົ້ນເລີົ້ມຕ ົ້ນ 
 

ກະຊວງສ ກສາທິການ ແລະ ກລິາ ເປັນຜ ແ້ຕ່ງຕັົ້ງພະນັກງານບໍໍ່
ແມ່ນຄ ສອນ ໂດຍອີງຕາມການສະເໜີ ແຜນຄວາມຕ້ອງການຂອງ 
ພະແນກສ ກສາທິການ ແລະ ກລິາ ແຂວງ, ຂັົ້ນແຂວງ ແລະ ຂັົ້ນ
ເມ ອງ ມີສິດໃນການສັບຊ້ອນ 

2C – ຄວາມເປັນເຈ ົ້າຕ ນເອງ ໃນການຕັດສິນ
ໃຈ ແຕ່ງຕັົ້ງ ແລະ ສັບຊ້ອນຜ ້ອ ານວຍການ  
 

ລະດບັພຽງພໍ 
 

 

ພະແນກສ ກສາທິການ ແລະ ກລິາ ແຂວງ ເປັນຜ ແ້ຕ່ງຕັົ້ງ ແລະ 
ສັບຊ້ອນ ຜ ້ອ ານວຍການໂຮງຮຽນ. ພະແນກສ ກສາທິການ ແລະ 
ກິລາ ແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການສ ກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມ ອງ 
ເປັນຜ ຮັ້ບຜິດຊອບ ການປະເມີນ ຂອງຜ ອ້ ານວຍການ, ແຕ່ວ່າ ກະ
ຊວງສ ກສາທິການ ແລະ ກລິາ ເປັນຜ ມີ້ສິດ ປ ດຕ າແໜງ່ ແລະ ໄລ່
ອອກການ  
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3. ການມສ່ີວນຮວ່ມຂອງສະພາໂຮງຮຽນ ໃນການບໍລຫິານໂຮງຮຽນ ຢ ູ່ໃນຂັົ້ນເລີົ້ມຕ ົ້ນ  
ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງສະພາໂຮງຮຽນ/ພໍໍ່ແມ່ ໃນການບລໍິຫານໂຮງຮຽນ ແມ່ນມີຄວາມສ າຄັນຫ າຍ ຍ້ອນວ່າມັນເອ ົ້ອອ ານວຍໃຫພໍ້ໍ່ແມ່ ໄດ້ປະຕິ

ບັດ ສິດອ ານາດທີື່ແທ້ຈງິຂອງຕ ນ ໃນຖານະທີື່ເປັນຜ ໃ້ຊບ້ລໍິການຂອງລະບ ບການສ ກສາ. ຖ້າສະພາຕ້ອງຮ່ວມເຊັນລ ງນາມການໃຊຈ້່າຍ, ສະພາ

ກໍຈະມີອ ານາດໃນການຊ ົ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ການນ າໃຊຄ້ ມ່ ປະຕິບັດທີື່ມີລາຍລະອຽດ ແມ່ນມີຄວາມສ າຄັນທີື່ສ ດໃນຂ ງເຂດນີົ້ ຍ້ອນວາ່ ມັນຈະ

ຊ່ວຍໃຫສ້ະມາຊິກສະພາ ສາມາດຕິດຕາມ ຜ ນການປະຕິບດັການຄ ມ້ຄອງໂຮງຮຽນ ໄດ້ຢູ່າງພຽງພໍ, ຊ່ວຍຜ ້ອ ານວຍການ ໃນການຕັດສິນໃຈ

ການໝ ນໃຊເ້ງນິ ແລະ ກາຍເປັນຕ ວເລັົ່ງເພ ື່ອຊອກຫາທ ນເພີົ້ມເຕີມຈາກຊຸມຊ ນ. ດັົ່ງນັົ້ນ, ການນ າໃຊຄ້ ມ່ ດັົ່ງກ່າວ ໂດຍສະພາໂຮງຮຽນ ເປັນພາ

ຫະທີື່ດີ ເພ ື່ອສ ົ່ງເສີມໃຫ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເພີົ້ມຂ ົ້ນ ແລະ ເປັນການສ້າງຮ ບແບບ ຄວາມເປັນເຈ ົ້າຕ ນເອງ. 

  

ເປັນສິື່ງທີື່ສ າຄັນທີື່ຄວນຮ ້ວ່າ - ການສ ກສາດ້ານການຄ ້ມຄອງການປູ່ຽນແປງ ຍັງໄດ້ສະໜອງຫ ັກຖານທີື່ວ່າ ການນ າເອ າບັນດາຜ ມີ້ສ່ວນຮ່ວມ 
ມາວາງແຜນນ າກັນ ແລະ ຮ່ວມປະຕິບັດບນັດາກິດຈະກ າທີື່ສ າຄັນ ຍັງສາມາດປະກອບສ່ວນ ໃຫມີ້ການປູ່ຽນແປງພ ດຕິກ າໃນອ ງກອນ ລວມທັງ
ໂຮງຮຽນນ າອີກ. ກິດຈະກ າວາງແຜນໂຮງຮຽນແບບລວມໝ ່ ສາມາດສະໜອງວິໄສທັດຮ່ວມ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ ກ່ຽວກັບ ສິື່ງ

ທີື່ພໍໍ່ແມ່ ແລະ ພະນັກງານຄ  ສາມາດມີພັນທະ ໃນເລ ື່ອງການສະໜັບສະໜ ນໂຮງຮຽນ. ຂະບວນການເຫ  ົ່ານີົ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ມີສະພາບແວດລ້ອມ ທີື່

ເອ ົ້ອອ ານວຍແກ່ການຄ ້ມຄອງທີື່ດີຂ ົ້ນ. 

 

ໃນ ສປປ ລາວ ມີສອງກ ່ມການຈັດຕັົ້ງ ທີື່ສ້າງເງ ື່ອນໄຂໃຫພໍ້ໍ່ແມ່ ແລະ ຊຸມຊ ນ ເຂ ົ້າມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານຕ່າງໆ ຂອງໂຮງຮຽນ. ຄພສບ ທຽບ

ເທ ົ່າກັບ “ສະພາໂຮງຮຽນ” ແລະ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັົ້ງຂ ົ້ນ ໂດຍອີງຕາມຂໍໍ້ຕ ກລ ງຂອງລັດຖະມ ນຕີ ສະບັບເລກທີ 2300/ສສກ.ຈຕ/08, ເດ ອນກນັ

ຍາ 2008.  ນອກນີົ້ ຍັງມີສະມາຄ ມພໍໍ່ແມ່ນັກຮຽນ ທີື່ເປັນການຈັດຕັົ້ງ ທີື່ມີລັກສະນະເປັນທາງການໜ້ອຍກວ່າ. ອີງຕາມຄ ມ່  ການບລໍຫິານ-ຄ ້ມ

ຄອງໂຮງຮຽນ ເຫ ັົ້ມ 1 ສ າລັບ ຜ ອ້ ານວຍການໂຮງຮຽນ, ກະຊວງ ສສກ, 2013, ໂຄງສ້າງຂອງ ຄພສບ ປະກອບດ້ວຍສະມາຊິກດັົ່ງຕໍໍ່ໄປນີົ້:   

 

1. ນາຍບ້ານ      ເປັນປະທານ 
2. ປະທານແນວໂຮມບ້ານ    ເປັນຮອງປະທານ 
3. ຜ ້ອ ານວຍການໂຮງຮຽນ    ເປັນເລຂາ 
4. ຕາງໜ້າຄ       ເປັນຄະນະ 
5. ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງບ້ານ    ເປັນຄະນະ 
6. ເລຂາຊາວໜ ່ມບ້ານ     ເປັນຄະນະ 
7. ປະທານສະມາຄ ມພໍໍ່ແມ່ນັກຮຽນ/ຜ ້ປ ກຄອງນັກຮຽນ ເປັນຄະນະ 

 

ຈ ານວນສະມາຊິກ ຂອງ ຄພສບ ສາມາດປະກອບດ້ວຍ 7-15 ຄ ນ ຂ  ົ້ນກັບຂະໜາດຂອງບ້ານ, ເໝາະສ ມກັບຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ຕາມການຕ ກ

ລ ງອະນ ມັດຈາກ ຄະນະພັດທະນາການສ ກສາ ເພ ື່ອໝ ດທ ຄ ນ ຂັົ້ນເມ ອງ.  

 

ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຂ ົ້ນແຜນງ ບປະມານ. ຄພສບ ມີສິດອອກສຽງໃນການວາງແຜນ ແລະ ຂ ົ້ນແຜນງ ບປະມານບໍລິຫານ ໃນການຮ່ວມມ 

ກັບຜ ອ້ ານວຍການ. ຄພສບ ເປັນພາກສ່ວນໜ ື່ງຢ ູ່ໃນລະດັບໂຮງຮຽນ ທີື່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຄ ້ມຄອງ ການນ າໃຊເ້ງນິບລໍິຫານໂຮງຮຽນ ເຊິື່ງ

ເປັນງ ບປະມານດ າເນນີວຽກງານ ທີື່ສ າຄັນ ຂອງໂຮງຮຽນ. ຄພສບ ຄຽງຄ ກ່ັບສະມາຄ ມພໍໍ່ແມ່ນັກຮຽນ ແລະ ຊຸມຊ ນ ລ້ວນແຕ່ມີພາລະບ ດບາດ  

ໃນການສ້າງແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນ ຕາມຄ ມ່ ແນະນ າການຄ ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊເ້ງນິບລໍິຫານໂຮງຮຽນ, ກະຊວງ ສສກ/ກ ມການເງນິ,  2015.  
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ຄພສບ, ຄ ດັົ່ງໄດ້ກ່າວໃນຄ ມ່ , ມີບ ດບາດໜ້າທີື່ທີື່ສ າຄັນ ໃນການປ ກລະດ ມຊຸມຊ ນ ເຂ ົ້າໃນຂະບວນການວາງແຜນ ແລະ ພັດທະນາໂຮງຮຽນ. 

ກ່ຽວກັບເລ ື່ອງນີົ້, ຄພສບ ຄວນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ສະເພາະ ໃນການສ້າງຈດິສ ານ ກຊຸມຊ ນ ໃຫເ້ຂ ົ້າໃຈຄວາມສ າຄັນຂອງການສ ກສາໃນໂຮງ
ຮຽນ ແລະ ປ ກລະດ ມສະມາຄ ມພໍໍ່ແມ່ນັກຮຽນ ແລະ ຊຸມຊ ນ ໃນວ ງກວ້າງ ໃຫມີ້ສ່ວນນຮ່ວມຢູ່າງຫ້າວຫັນ ໃນບາດກ້າວຕ່າງໆເພ ື່ອພັດທະນາ
ໂຮງຮຽນ (ບໍໍ່ແມ່ນມີແຕ່ປະກອບສ່ວນຢູ່າງດຽວ). 

 

ຜ ້ອ ານວຍການໂຮງຮຽນ ດ້ວຍການຮ່ວມມ ກັບ ຄພສບ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂ ົ້ນແຜນງ ບປະມານບລໍິຫານ ວຽກງານຂອງໂຮງຮຽນ. ເຖິງຢູ່າງ

ໃດກໍຕາມ, ຜ ອ້ ານວຍການໂຮງຮຽນ ເປັນຜ ທີ້ື່ສ າຄັນທີື່ສ ດໃນການບລໍິຫານ ແລະ ຄ ້ມຄອງໂຮງຮຽນ ຕາມພາລະບ ດບາດ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ 

ແລະ ໜ້າທີື່. 1 ໃນ 7 ໜ້າວຽກ ທີື່ຜ ້ອ ານວຍການຮັບຜິດຊອບ ແມ່ນຄ ້ມຄອງງ ບປະມານຂອງໂຮງຮຽນ. ຜ ອ້ ານວຍການໂຮງຮຽນແມ່ນ  "ຜ ຄ້ ້ມ

ຄອງ-ຈດັການ" ການບລໍິຫານການເງນິ-ງ ບປະມານຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ເປັນ "ຜ ມີ້ສິດອ ານາດທາງການ" ຕັດສິນສ ດທ້າຍ ໃນການບລໍຫິານ-ຄ ມ້

ຄອງການເງນິຂອງໂຮງຮຽນ.  

 

ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການກວດສອບງ ບປະມານ. ເຈ ົ້າເມ ອງເປັນຜ ້ແຕ່ງຕັົ້ງ ຄພສບ ແລະ ສ້າງຕັົ້ງເປັນອ ງກອນຂ ົ້ນ ຢູ່າງເປັນທາງການ. ປະທານ 

ຄພສບ ເປັນພາກສ່ວນໜ ື່ງຂອງທີມບລໍິຫານ-ຄ ້ມຄອງ ເງນິບລໍິຫານໂຮງຮຽນ. ພວກເຂ າມີອ ານາດຕາມນິຕິກ າ ໃນການມີສິດມີສຽງ ໃນເລ ື່ອງ

ງ ບປະມານບໍລິຫານວຽກງານ ໃນລະດບັໂຮງຮຽນ. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຂ າເຈ ົ້າ ປະກອບມີ ການຈດັຕັົ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຄ ້ມຄອງ ເງນິບລໍິຫານ

ໂຮງຮຽນ, ກວດສອບ ແລະ ລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ການນ າໃຊເ້ງິນບໍລຫິານ ຕໍໍ່ອ ານາດການປ ກຄອງທ້ອງຖິື່ນຂັົ້ນເມ ອງ. ອີງຕາມຄ ມ່ ກ່ຽວກັບ ຄພ

ສບ, ພວກເຂ າ ຍັງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຄ ້ມຄອງ ກອງທ ນພັດທະນາການສ ກສາຂອງຊຸມຊ ນດ້ວຍ.   

 

ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄ ້ມຄອງບ ກຄະລາກອນ. ບໍໍ່ມີເອກະສານອ້າງອີງໃດໆ ທີື່ກ່າວເຖິງການອອກສຽງ ແລະ ສິດທິ ຂອງ ຄພສບ ເພ ື່ອສະ

ແດງຄວາມຄິດເຫັນ ກ່ຽວກັບ ການແຕ່ງຕັົ້ງຄ , ການຍ ກຍ້າຍ ແລະ ປ ດອອກ. ອີງຕາມຜ ໃ້ຫຂໍ້ໍ້ມ ນ - ຫ ວໜ້າກ ມສ້າງຄ , ຄພສບ ມີສິດໃນການ

ໃຫຄ້ າຄິດເຫັນ ກ່ຽວກັບ ການໂອນ/ຍ ກຍ້າຍຄ  ຖ້າເຫັນວ່າ ຄ ມີພ ດຕິກ າທີື່ບໍໍ່ເໝາະສ ມ ຕ ວຢູ່າງ: ມັກຂາດສອນ, ໃຊຄ້ວາມຮ ນແຮງໃນໂຮງຮຽນ 

ແລະ ອ ື່ນໆ. ເຖິງຢູ່າງໃດກຕໍາມ, ການຕັດສິນໃຈແມ່ນຂ ົ້ນກັບລະດບັຫ້ອງການ ສກມ. ສ າລັບການແຕ່ງຕັົ້ງຄ , ຄພສບ ບໍໍ່ມີໂອກາດອອກສິດອອກ

ສຽງ ໃນເມ ື່ອ ກະຊວງ ສສກ ເປັນຜ ້ຕິດສິນໃຈ ໂດຍອີງຕາມນະໂຍບາຍ. 

 

ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກ າຕ່າງໆຂອງໂຮງຮຽນ. ມີຂໍໍ້ແນະນ າ, ຄ ມ່  ແລະ ກ ານ ດ ທາງການ ສ າລບັ ການຈດັຕັົ້ງອາສາສະໝັກຊຸມຊ ນ ເພ ື່ອ

ວາງແຜນ ແລະ ປະຕິບັດກດິຈະກ າຕ່າງໆ. ກ ດລະບຽບຂອງສະມາຄ ມພໍໍ່ແມ່ນັກຮຽນ ສະບັບເລກທີ 269, ລ ງວນັທີ 21 ກ ມພາ 2002, ພາກທີ 

1 ກ່າວວ່າ ຈ ດປະສ ງ ແລະ ພາລະບ ດບາດຂອງສະມາຄ ມພໍໍ່ແມ່ນັກຮຽນ ແມ່ນການປະກອບສ່ວນ, ການເຂ ົ້າມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກ າຕ່າງໆຂອງ

ໂຮງຮຽນ ແລະ ຊ່ວຍສ ົ່ງເສີມການຮັບຮ ້ຂອງຊຸມຊ ນ ຕໍໍ່ຄວາມສ າຄັນຂອງການສ ກສາ ແລະ ການເຂ ົ້າຮ່ວມຂອງຊຸມຊ ນ ໃນການຄ ້ມຄອງ/ກິດຈະ

ກ າຕ່າງໆຂອງໂຮງຮຽນ. ສິື່ງດັົ່ງກ່າວປະກອບມີ ການປະກອບສ່ວນກໍໍ່ສ້າງ-ສ້ອມແປງໂຮງຮຽນ, ອ ປະກອນການຮຽນ-ການສອນ, ເຮັດວຽກຮ່ວມ

ກັບຄ /ໂຮງຮຽນ ໃນການແກ້ໄຂປະເດັນບນັຫາຕ່າງໆໃນໂຮງຮຽນ ລວມທັງກວດກາເບິື່ງ ການມາໂຮງຮຽນຂອງນັກຮຽນ ແລະ ຊ່ວຍເຫ  ອຄ . 

                                                         

ຄ ່ມ ສ າລັບຜ ບ້ລໍິຫານການສ ກສາ ກ່ຽວກັບ ການປະຕິບັດການຄ ້ມຄອງ ທີື່ເນັົ້ນໂຮງຮຽນເປັນຫ ັກ (SBM) ສ າລັບການສ ກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ 

ປະຖ ມສ ກສາ ຢ ູ່ພາກທີ V ໄດ້ກ ານ ດພາລະບ ດບາດຂອງ ຄພສບ. ອີງຕາມຄ ມ່ , ຄພສບ ມີພາລະບ ດບາດທີື່ສ າຄັນ ໃນການປ ກລະດ ມຊຸມຊ ນທັງ

ໝ ດເຂ ົ້າໃນການວາງແຜນໂຮງຮຽນ, ປ ກລະດ ມສະມາຄ ມພໍໍ່ແມ່ນັກຮຽນ ແລະ ຊຸມຊ ນທັງໝ ດ ໃຫມີ້ສ່ວນນຮ່ວມຢູ່າງຫ້າວຫັນ ໃນບາດກ້າວ
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ຕ່າງໆ ເພ ື່ອກິດຈະກ າພັດທະນາໂຮງຮຽນ ແລະ ການວາງແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນ. ເຖິງແມ່ນຈະມີຄ ມ່ ແນະນ າ, ແຕ່ວ່າ ລະດັບຄວາມສາມາດ
ຂອງ ຄພສບ ກຍັໍງມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໄປ ໃນແຕ່ລະໂຮງຮຽນ ແລະ ບາງບ່ອນ ຄພສບ ກໍບໍໍ່ຄ່ອຍໄດ້ເຄ ື່ອນໄຫວ ຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ຄວາມ
ຄິດທີື່ວາງໄວ ້ທີື່ເປັນແນວທາງສະໜັບສະໜ ນ ການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງພວກເຂ າ.  ກະຊວງ ສສກ ໃນປະຈ ບນັ ໄດ້ຮັບການສ ົ່ງເສີມ ໂດຍຜ່ານໂຄງ

ການທີື່ມີຜ ໃ້ຫທ້ ນສະໜັບສະໜ ນ ເພ ື່ອສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງດ້ານຄວາມສາມາດ ແກ່ຜ ອ້ ານວຍການ ແລະ ຄພສບ.   

 

ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນດ້ານປັດໄຈການຮຽນ. ຄພສບ ມີສິດອ ານາດ ໃນການອອກຄ າຄິດຄ າເຫັນ ກ່ຽວກັບ ຫ ກັສ ດທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ດ ແລບາງປັດ

ໄຈດ້ານການຮຽນຮ ້ໃນຫ້ອງຮຽນ. ຄ ່ມ ສ າລັບ ຄພສບ, ມິຖຸນາ 2013, ກະຊວງ ສສກ ກ່າວວ່າ ຄພສບ ມີສິດໃນການຕິດຕາມ ແລະ ຊ່ວຍເຫ  ອ

ຄ  ໃນດ້ານການສິດສອນ ສ າລັບ ຄພສບ ຜ ້ທີື່ມີຄວາມຊ ານິຊ ານານ ໃນວິຊາຮຽນໃດໜ ື່ງ ທີື່ກ າລັງດ າການສອນ. ພວກເຂ າສາມາດຊ່ວຍຄ  ໂດຍ

ສະເພາະ ໃນການສິດສອນຫ ັກສ ດທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ໃນການຜະລດິສ ື່ ແລະ ອ ປະກອນ ການຮຽນ-ການສອນ.    

 

ກ່ຽວກັບການຄ ້ມຄອງການນ າໃຊ້ຫ ັກສ ດ, ຜ ອ້ ານວຍການ ຕ້ອງປະສານງານກັບ ຄພສບ ໃນການຊອກຫາເອກະສານ, ອ ປະກອນ ແລະ ສ ື່ການ
ສອນ ທີື່ສອດຄ່ອງ ແລະ ເໝາະສ ມທີື່ສ ດກັບສະພາບທ້ອງຖິື່ນ ເພ ື່ອວ່າ ສິື່ງເຫ  ົ່ານີົ້ ຈະໄດ້ຮັບການສະໜອງ ເພ ື່ອນ າໃຊໃ້ນການຮຽນ ແລະ ການ
ສອນຢ ູ່ໂຮງຮຽນ (ຄ ມ ການບລໍິຫານ-ຄ ້ມຄອງໂຮງຮຽນ ເພ ື່ອບັນລ ມາດຕະຖານຄ ນນະພາບການສ ກສາ  ສ າລບັຜ ອ້ ານວຍການໂຮງຮຽນ 2013, 

ເຫ ັົ້ມ 1; ຫ ວຂໍໍ້ທີ 2 ພາກທີ V.ກ.).  

 

ພາລະບ ດບາດໃນການກວດສອບຂອງ ຄພສບ ສາມາດປະກອບດ້ວຍ ການຕິດຕາມຄ  ແລະ ການມາໂຮງຮຽນຂອງນັກຮຽນ, ຮັບປະກັນໃຫນ້ັກ

ຮຽນມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຊ່ວຍເຫ  ອຄ ດ້ານການສອນ ເຊິື່ງປະກອບມີ ການຜະລິດສ ື່-ອ ປະກອນການສອນ ໂດຍອີງຕາມຄ ມ່ ສ າລັບ   ຄ

ພສບ, 2013, ກະຊວງ ສສກ. 

 
ຄວາມໂປູ່ງໄສໃນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊ ນ ຍັງມີໜ້ອຍ ເພາະວ່າ ບໍໍ່ມີການເລ ອກຕັົ້ງ ຄພສບ ເປັນປ ກກະຕິ ຫ   ບໍໍ່ມີຂອບເຂດເວລາການດ າ
ລ ງຕ າແໜງ່. ສະມາຊິກຂອງ ຄພສບ ແມ່ນດ າລ ງຕ າແໜງ່ໂດຍການແຕ່ງຕັົ້ງ ແລະ ຂ້ອນຂ້າງວ່າ ຈະມີການກ ານ ດໄວລ້່ວງໜ້າ ເພາະສະມາຊິກ

ໂດຍປ ກກະຕິ ຈະມີຕ າແໜ່ງເປັນຫ ວໜ້າການຈດັຕັົ້ງໃດໜ ື່ງ ໃນຊມຸຊ ນ. ນອກຈາກນີົ້ ບໍໍ່ມີນະໂຍບາຍທີື່ກ ານ ດໄລຍະເວລາ ສ າລັບ ໂຮງຮຽນ 

ແລະ ຄພສບ ເພ ື່ອຈັດຕັົ້ງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຮ່ວມກັບຊຸມຊ ນທັງໝ ດ ເພ ື່ອສ ນທະນາອະທິບາຍກ່ຽວກັບ ການວາງແຜນຂອງໂຮງຮຽນ, ການນ າ

ໃຊເ້ງິນບລໍິຫານໂຮງຮຽນ, ເປ ົ້າໝາຍປະຈ າປີ ແລະ ຜ ນໄດ້ຮັບ.  

 

ຫ້ອງການສ ກສາທິການ ແລະ ກລິາເມ ອງ (ສກມ) ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການອ ານວຍຄວາມສະດວກ ການວາງແຜນການສ ກສາ  ແບບແຕ່

ລ ່ມຂ ົ້ນເທິງ ລວມທັງ ການເຜີຍແຜ່ຄ ່ມ  ການຄ ້ມຄອງທີື່ເນັົ້ນໂຮງຮຽນເປັນຫ ັກ (SBM) ແລະ ສະໜອງການເຝິກອ ບຮ ມ ໃຫແ້ກ່ໂຮງຮຽນ/ຄພ
ສບ ກ່ຽວກັບການຄ ້ມຄອງໂຮງຮຽນ ຕາມປຶົ້ມຄ ່ມ ຜ ບ້ລໍິຫານການສ ກສາ ໃນການຈດັຕັົ້ງປະຕິບດັ ການຄ ້ມຄອງທີື່ເນັົ້ນໂຮງຮຽນເປັນຫ ັກ ສ າລບັ 
ການສ ກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ຊັົ້ນປະຖ ມສ ກສາ, ຈັດພິມປປີ 2015.  ໜ ື່ງໃນໜ້າທີື່ທີື່ສ າຄັນຂອງ ຫ້ອງການ ສກມ ແມ່ນການຈດັຕັົ້ງການ
ເຝິກອ ບຮ ມ ໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນ / ຄພສບ ໃນການຄ ້ມຄອງທີື່ເນັົ້ນໂຮງຮຽນເປັນຫ ັກ ກ່ຽວກັບ ການຄ ້ມຄອງໂຮງຮຽນ ແລະ ການວາງແຜນພັດທະ
ນາໂຮງຮຽນ.  
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3. ພາລະບ ດບາ ຂອງ ສະພາໂຮງຮຽນ ໃນການຄ ມ້ຄອງໂຮງຮຽນ: ຂັົ້ນເລີົ້ມຕ ົ້ນ 
ນະໂຍບາຍຕ້ອງໄດ້ເຮດັ ຄະແນນ ຄ າອະທິບາຍ  
3A – ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ ສະພາໂຮງຮຽນ 
ໃນການກະກຽມງ ບປະມານ  

ລະດບັພຽງພໍ 
 

ຄພສບ ມີຄ າເຫັນ ໃນວາງແຜນ ແລະ ກະກຽມ ງ ບປະມານເງິນບໍລຫິານ 
ໂດຍມີການປະສານສ ມທ ບກັບ ຜ ້ອ ານວນການໂຮງຮຽນ  

3B – ການມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການກວດສອບ
ທາງດ້ານການເງິນ  

ລະດບັພຽງພໍ 
 

ຄພສບ ມີສິດທາງດ້ານກ ດໝາຍ ໃນການສະແດງຄ າຄດິເຫັນ ກ່ຽວກັບ 
ບັນຫາການໃຊຈ້າ່ຍງ ບປະມານເງິນບລໍິຫານ ແລະ ມີສິດໃນການກວດ
ສອບ  

3C – ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການບໍລິຫານບ ກ
ຄະລາກອນ 

ມີໜ້ອຍ 
 

 

ຄພສບ ບໍໍ່ໄດ້ຮັບສິດທິຢູ່າງເປັນທາງການ ໃນການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ 
ກ່ຽວກັບ ການແຕ່ງຕັົ້ງຄ , ການຍ ກຍ້າຍ ແລະ ການປ ດອອກການ 

3D – ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊ ນ ໃນກດິ
ຈະກ າໂຮງຮຽນ  

ລະດບັພຽງພໍ 
 

ມີເອກກະສານແນະນ າ, ຄ ມ່  ແລະ ຄ າສັົ່ງ ຢູ່າງເປັນທາງການ ສ າລັບ ການ
ຈດັຕັົ້ງວຽກອາສາສະໝັກ ໃນການວາງແຜນ ແລະ ຈດັຕັົ້ງປະຕິບດັກິດຈະ
ກ າ  

3E – ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊ ນ ໃນ
ປັດໃຈນ າເຂ ົ້າດ້ານການຮຽນ 

ລະດບັພຽງພໍ 
 

ຄພສບ ມີສິດທິທາງດ້ານກ ດໝາຍ ໃນການສະແດງຄ າຄິດເຫັນ ແລະ 
ກວດສອບ ປັດໃຈນ າເຂ ົ້າດ້ານການຮຽນ ໃນຫ້ອງຮຽນ (ກວດເບິື່ງການ

ມາໂຮງຮຽນຂອງນັກຮຽນ, ມີຄ າເຫັນ ກ່ຽວກັບ ຫ ັກສ ດທ້ອງຖິື່ນ) 

3F – ຄວາມໂປູ່ງໃສ ກ່ຽວກັບ ການມີສ່ວນ
ຮ່ວມຂອງຊຸມຊ ນ 

ມີໜ້ອຍ 
 

 

ບໍໍ່ມີການກ ານ ດເວລາການເລ ອກຕັົ້ງ ທີື່ເປັນປ ກກະຕິ ສ າລັບ ຄພສບ ຫ   ບໍໍ່
ມີຂອບເຂດເວລາການດ າລ ງຕ າແໜງ່. ບໍໍ່ມີການຈັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ 

ຮ່ວມກັບຊຸມຊ ນໃນວ ງກວ້າງ, ແຕ່ວ່າ ມີໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ ສະໜອງ
ນະໂຍບາຍ  ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເລ ອ ການສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງ ໃຫແ້ກ່
ໂຮງຮຽນ  

 

 

4. ການປະເມນີຜ ນຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ຂອງນັກຮຽນ ຢ ູ່ໃນຂັົ້ນເລີົ້ມຕ ົ້ນ 
ການປະເມີນໂຮງຮຽນ ສາມາດມີຜ ນກະທ ບອັນໃຫຍ່ຫ ວງ ຕໍໍ່ຜ ນການປະຕິບັດວຽກງານໃນໂຮງຮຽນ ຍ້ອນວ່າ ມັນຊຸກຍ ້ພໍໍ່ແມ່ ແລະ ຄ ສອນ ໃຫ້
ຕ ກລ ງເຫັນດີ ກບັລະບຽບການໃຫ້ຄະແນນ ແລະ ວິທີຕິດຕາມ. ການວັດການປະເມີນນັກຮຽນ ກໍເປັນອີກວິທີທາງໜ ື່ງທີື່ສ າຄັນ ເພ ື່ອຕັດສິນວ່າ 

ໂຮງຮຽນມີປະສິດທິພາບ ໃນການປັບປ ງການຮຽນຮ ້ ຫ  ບໍໍ່. ອີກດ້ານໜ ື່ງທີື່ສ າຄັນ ຂອງຄວາມເປັນເຈ ົ້າຕ ນເອງຂອງໂຮງຮຽນ ແມ່ນການວັດການ
ຮຽນຮ ້ຂອງນັກຮຽນເປັນປ ກກະຕິ ດ້ວຍເຈດຕະນາ ເພ ື່ອນ າໃຊຜ້ ນໄດ້ຮັບການປະເມີນ  ມາແຈ້ງໃຫພໍ້ໍ່ແມ່ ແລະ ສັງຄ ມ ຮັບຮ ້ ແລະ ເພ ື່ອເຮັດ
ການປັບປູ່ຽນ ໃຫເ້ໝາະສ ມແກ່ພາກປະຕິບັດການຄ ້ມຄອງ ແລະ ການສອນຕ ວຈງິ. ຖ້າປັດສະຈາກການປະເມີນຜ ນ ການຮຽນຮ ້ທີື່ເຮັດເປັນປ ກ

ກະຕິ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງໂຮງຮຽນ ກໍຈະຫ ດຸລ ງ ແລະ ການປັບປ ງຄ ນນະພາບການສ ກສາ ກໍບໍໍ່ມີຄວາມແນ່ນອນ. 

 
ການປະເມີນໂຮງຮຽນ. ໃນ ສປປ ລາວ ຄວນມີການປະເມີນປະຈ າປີ ໂດຍນ າໃຊເ້ກນມາດຖານ ຂອງກະຊວງ ສສກ. ມີຫ າກຫ າຍວິທີ ທີື່ໄດ້ນ າ
ໃຊໃ້ນການປະເມີນຜ ນ ການປະຕິບັດວຽກງານຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ມີນະໂຍບາຍ ແລະ ຄ ມ່ ແນະນ າ ຈ ານວນໜ ື່ງ ທີື່ໃຊໃ້ນການສະໜັບສະໜ ນ
ການປະເມີນ. ຄ ມ່ ພັດທະນາໂຮງຮຽນ ເພ ື່ອບັນລ ມາດຕະຖານ ຄ ນນະພາບການສ ກສາ ສ າລັບ ຜ ອ້ ານວຍການ ເຫ ັົ້ມ 2, ພ ດສະພາ 2013 ກ່າວ

ວ່າ ມາດຕະຖານຄ ນນະພາບການສ ກສາ ແມ່ນມາດຕະຖານລະດັບຊາດ ທີື່ໄດ້ຮັບການອະນ ມັດນ າໃຊໃ້ນປີ 2012.  ມາດຕະຖານຄ ນນະພາບ

ການສ ກສາ ປະກອບດ້ວຍ 42 ຕ ວຊີົ້ວັດ ເພ ື່ອປະເມີນໂຮງຮຽນໃນ 6 ດ້ານ: ດ້ານຜ ຮ້ຽນ, ດ້ານການຮຽນ-ການສອນ, ດ້ານສະພາບແວດລ້ອມ, 

ດ້ານອ ປະກອນການຮຽນ-ການສອນ, ດ້ານການບລໍິຫານ-ຄ ້ມຄອງ ແລະ ດ້ານການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊ ນ. ຄ ມ່ ສ າລັບຜ ບ້ລໍິຫານການສ ກສາ 
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ໃນການຈດັຕັົ້ງປະຕິບດັ ການຄ ້ມຄອງທີື່ເນັົ້ນໂຮງຮຽນເປັນຫ ັກ (SBM) ສ າລັບ ການສ ກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖ ມສ ກສາ ປີ 2015 ໄດ້

ອະທິບາຍເຖິງຂັົ້ນຕອນຕ່າງໆ ເພ ື່ອດ າເນີນການປະເມີນໂຮງຮຽນ ໂດຍນ າໃຊຕ້ ວຊີົ້ວັດມາດຕະຖານຄ ນນະພາບການສ ກສາ.          

                                                                                              
ການປະເມີນຕ ນເອງຂອງໂຮງຮຽນ ເປັນພາກທີື່ຈ າເປັນຕ້ອງເຮັດກອ່ນລ່ວງໜ້າ ເພ ື່ອສ້າງແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນ ແລະ ແຜນຂໍງ ບປະມານປະຈ າ
ປີ ເພ ື່ອສ ົ່ງໃຫ ້ຫ້ອງການ ສກມ. ອີງຕາມຄ ມ່ ການພັດທະນາໂຮງຮຽນ ເພ ື່ອບັນລ ມາດຕະຖານຄ ນນະພາບການສ ກສາ ສ າລັບ ຜ ອ້ ານວຍການ, 
ການປະເມີນຕ ນເອງຂອງໂຮງຮຽນ ຕ້ອງດ າເນີນການໃນ ເດ ອນພ ດສະພາ ຂອງແຕ່ລະສ ກຮຽນ ແລະ ແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນ ຕ້ອງສ ົ່ງເຖິງ 
ຫ້ອງການ ສກມ ໃນເດ ອນ ກນັຍາ ໃນແຕ່ລະປີ. ຍັງບໍໍ່ທັນມີກ ດລະບຽບ ການປະເມີນຕ ນເອງຂອງໂຮງຮຽນ ເທ ື່ອ, ປະຈ ບັນ ມີພຽງແຕ່ຄ ມ່  ສ າ

ລັບ ມາດຕະຖານຄ ນນະພາບການສ ກສາ ແລະ ຄ ມ່ ກ່ຽວກັບການຄ ້ມຄອງ ແລະ ການນ າໃຊເ້ງນິບລໍຫິານໂຮງຮຽນ. ຄ ມ່  ກ່າວວ່າ ການປະເມີນ

ໂຮງຮຽນ ຄວນດ າເນນີການທ ກໆປີ. ເຖິງຢູ່າງໃດກຕໍາມ, ຂະບວນການດັົ່ງກ່າວ ແມ່ນຍັງໃໝ ່ແລະ ປະຈ ບັນ ແມ່ນຂ ົ້ນກບັການສະໜບັສະໜ ນ

ຂອງຜ ໃ້ຫທ້ ນ. ຢ ູ່ລະດັບເມ ອງ, 80% ຂອງພະນັກງານຂັົ້ນເມ ອງ ແມ່ນໄດ້ຮັບການເຝິກອ ບຮ ມ ກ່ຽວກັບ  ການປະເມີນຕ ນເອງຂອງໂຮງຮຽນ. 

ຈາກນັົ້ນ, ຂັົ້ນເມ ອງກເໍຝິກຕໍໍ່ໃຫຂັ້ົ້ນໂຮງຮຽນ ກ່ຽວກັບ ການນ າໃຊເ້ຄ ື່ອງມ  ແລະ ຄ ມ່ ແນະນ າ. ປະມານ 30%  ຂອງຈ ານວນໂຮງຮຽນ ໄດ້ຮັບ

ການເຝິກອ ບຮ ມ ການປະເມີນຜ ນຕ ນເອງຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ 10% ສ າເລັດການປະເມີນຜ ນຕ ນເອງຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ແຜນພັດທະນາໂຮງ
ຮຽນ (10% = ປະມານ 900 ໂຮງຮຽນ). ຂັົ້ນເມ ອງ ໄດ້ສ ບຕໍໍ່ ດ າເນີນການຝກຶອ ບຮ ມແບບຂັົ້ນໃດ ໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນ ໂດຍການສະໜບັສະໜ 
ນ ຂອງ ກະຊວງສ ກສາທິການ ແລະ ກລິາ ແລະ ໂຄງການ ຮ່ວມມ ສາກ ນເພ ື່ອການສ ກສາ (GPE2) 
 
ອີງຕາມຄ ມ່ , ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ດ າເນນີການປະເມີນຕ ນເອງຂອງໂຮງຮຽນ ປະກອບດ້ວຍສະມາຊິກ 5-7 ຄ ນ, ມີລາຍລະອຽດດັົ່ງຕໍໍ່ໄປນີົ້:  

ຜ ້ອ ານວຍການໂຮງຮຽນ, ຮອງຜ ອ້ ານວຍການ 1-2 ຄ ນ, ຕາງໜ້າ ຄພສບ 2 ຄ ນ ແລະ ຕາງໜ້າຄ  2-3 ຄ ນ. ໜ້າວຽກຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບ

ປະກອບມີ: (1) ກະກຽມເຄ ື່ອງມ ການປະເມີນທີື່ຈ າເປັນ ແລະ ຂໍໍ້ມ ນໂຮງຮຽນ; (2) ດ າເນນີຂະບວນການປະເມີນຕ ນເອງຕາມຂັົ້ນຕອນຕ່າງໆ ທີື່

ໄດ້ວາງອອກ; (3) ສັງລວມຜ ນການປະເມີນ ແລະ (4) ຂຽນບ ດລາຍງານປະຈ າປີ (ບ ດສະຫ ຸບ ແລະ ແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນ).  

 

ຫ ວຂໍໍ້ 2.8.1 ໃນຄ ມ່  ຊີົ້ບອກວ່າ ການປະເມີນຜ ນຕ ນເອງຂອງໂຮງຮຽນ ຕ້ອງວິເຄາະໃນລະດບັໂຮງຮຽນ ແລະ ສ ົ່ງຈາກໂຮງຮຽນ ໄປໃຫ້ລະດບັ

ເມ ອງ. ຍັງບໍໍ່ທັນມີນະໂຍບາຍເທ ື່ອ (ມີພຽງຄ ມ່ ແນະນ າ) ທີື່ຮຽກຮ້ອງໃຫເ້ມ ອງ ສັງລວມ ບັນດາຜ ນການປະເມີນໂຮງຮຽນ ຕາມາດຕະຖານ ແລະ 

ສິື່ງທີື່ຄ ົ້ນພ ບຈາກບ ດລາຍງານ. ສ ນປະກັນຄ ນນະພາບການສ ກສາ ກ າລັງເຮັດການທ ດລອງ ເພ ື່ອທ ດສອບໜ້າທີື່ນີົ້ຂອງເມ ອງ ແລະ ການລາຍ

ງານບ ດສັງລວມ ທີື່ອີງໃສ່ມາດຕະຖານ.  

 
ຍັງມ ີອີກສ່ວນອ ື່ນຂອງການປະເມີນໂຮງຮຽນ ເຊິື່ງດ າເນນີການໂດຍຄ ສ ກສານິເທດຂັົ້ນເມ ອງ  ອີງຕາມຂໍໍ້ຕ ກລ ງຂອງລັດຖະມ ນຕີ ກ່ຽວກັບ ການ
ສ ກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ການສ ກສານິເທດຊັົ້ນປະຖ ມ ເລກທີ 5683 ລ ງວນັທີ 22 ຕ ລາ 2015 ກະຊວງ ສສກ. ຂໍໍ້ຕ ກລ ງນີົ້ ໄດ້ກ່າວເຖິງພາ

ລະບ ດບາດຂອງຄ ສ ກສານິເທດເມ ອງ. ຄ ສ ກສານິເທດ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການຊ່ວຍເຫ  ອຜ ອ້ ານວຍການໂຮງຮຽນ ໃນການດ າເນນີການ

ປະເມີນ ແລະ ການປະເມີນຜ ນ ການຮຽນ-ການສອນ ໃນໂຮງຮຽນ, ແນະນ າ ຊ່ວຍເຫ  ອຄ  ໃນການກຽມບ ດສອນ, ພັດທະນາວິທີການສອນ ແລະ 

ພັດທະນາສ ື່-ອ ປະກອນການສອນ. ນອກນີົ້ ສ ກສານິເທດ ຍັງໃຫຄ້ າແນະນ າ ແລະ ສະເໜີແນະການຄ ້ມຄອງວຽກວິຊາການແກ່ໂຮງຮຽນ ແລະ 

ການປະສານງານ ລະຫວ່າງ ຊຸມຊ ນ, ຄພສບ ແລະ ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

 
ສ ນການສ ກສານິເທດຂັົ້ນເມ ອງ ເກັບກ າສະພາບບັນຫາ ມາຈາກຄ ສ ກສານິເທດ ເພ ື່ອວາງແຜນ ແລະ ແກ້ໄຂປະເດັນບນັຫາຕ່າງໆດ້ານການສ ກ
ສາ, ຕິດຕາມ, ແນະນ າ ແລະ ຊ່ວຍເຫ  ອຄ ທາງດ້ານວິຊາການ. ສ ນລາຍງານສິື່ງທີື່ຄ ົ້ນພ ບ ໃຫ້ກັບ ຫ້ອງການ ສກມ ທີື່ຮັບຜິດຊອບສັງລວມ ການ
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ລາຍງານ ເພ ື່ອສ ົ່ງໃຫ ້ພະແນກ ສກຂ ແລະ ກະຊວງ ສສກ. ກະຊວງຈດັຕັົ້ງກອງປະຊຸມທ ບທວນ ວຽກງານສ ກສານິເທດ ປະຈ າປີ ເພ ື່ອສ ນທະນາ 

ແລະ ແລກປູ່ຽນບ ດຮຽນ. 

 

ສະຫ  ບລວມແລ້ວ, ອີງຕາມກ ດໝາຍການສ ກສາ/ຄ ມ່ ເງິນບລໍິຫານໂຮງຮຽນ, ການກວດກາລະບ ບການສ ກສາປະກອບດ້ວຍ: ການກວດກາ 

ການປະຕິບັດກ ດໝາຍ, ການເງນິ, ງ ບປະມານ, ບ ດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງພາກສ່ວນ/ບ ກຄ ນ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງໃນທ ກລະດັບ ລວມທັງ 

ໂຮງຮຽນ, ພະນກັງານຄ ສອນ ແລະ ພະນັກງານທີື່ບໍໍ່ໄດ້ສອນ. ການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ແມ່ນດ າເນີນການເປັນປ ກກະຕິ. ເມ ອງ ຈະຮັບຜິດ

ຊອບການແນະນ າ ຊ່ວຍເຫ  ອໃນລະດັບໂຮງຮຽນ ແລະ ເມ ື່ອອີງຕາມຄ ມ່  ແລະ ຄ ມ່ ແນະນ າ ມາດຕະຖານຄ ນນະພາບການສ ກສາ, ໂຮງຮຽນ ຄວນ

ດ າເນນີການປະເມີນຕ ນເອງທ ກໆປີ. ແຕ່ເນ ື່ອງຈາກມີງ ບປະມານຈ າກັດ, ຈ ື່ງມີພຽງແຕ່ໂຮງຮຽນ ທີື່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນຈາກຄ ຮ່່ວມພັດ

ທະນາ ເທ ົ່ານັົ້ນ ທີື່ສາມາດສ ບຕໍໍ່ດ າເນີນການປະເມີນຕ ນເອງ. ການປະເມີນຕ ນເອງຂອງໂຮງຮຽນ ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນເພ ື່ອຊ່ວຍໂຮງຮຽນວາງແຜນ

ພັດທະນາ ເຊິື່ງຕາມຫ ັກການຕ້ອງເຮັດທ ກໆປີ; ການປະເມີນ ຍັງບໍໍ່ທັນມີຈ ດມ ່ງໝາຍ ເພ ື່ອເຮັດການປັບປູ່ຽນທີື່ເໝາະສ ມ ກ່ຽວກັບ ການສອນ, 

ການດ າເນນີວຽກງານ, ບ ກຄະລາກອນ ແລະ ອ ື່ນໆ. 

 

ການປະເມີນນັກຮຽນ. ການປະເມີນຜ ນນັກຮຽນແບບມາດຕະຖານລະດບັຊາດ ໃນ ສປປ ລາວ ມີພຽງແຕ່ການສອບເສັງຈ ບຊັົ້ນມັດທະຍ ມສ ກ 

ສາຕອນປາຍ ໃນທ້າຍຂັົ້ນຮຽນ ມ.7 ເທ ົ່ານັົ້ນ ອີງຕາມຂໍໍ້ຕ ກລ ງເລກທີ 1500/DOP.02, ຂໍໍ້ 2.5.3 ການປະເມີນຜ ນການຮຽນ, ການສອບ

ເສັງຈ ບຊັົ້ນ ແລະ ການອອກໃບປະກາດສະນີຍະບັດ (2 ມິນາ 2003). ບໍໍ່ມີການສອບເສັງລະດັບຊາດຢູ່າງອ ື່ນ ທີື່ເປັນມາດຕະຖານລະດບັຊາດ, 

ມີພຽງການສອບເສັງທີື່ລະດັບແຂວງ ແລະ ເມ ອງ ເປັນຜ ກ້ະກຽມ. ປຶົ້ມຄ ມ່ ຄ : ການຈດັຕັົ້ງການສອນ-ການຮຽນ ສ າລັບ ການສ ກສາຊັົ້ນປະຖ ມ 
ພິມໂດຍ ກະຊວງ ສສກ ປະກອບມີພາກກ່ຽວກັບການປະເມີນນັກຮຽນ ທີື່ເນັົ້ນໃສ່ການປະເມີນແບບບໍໍ່ເປັນທາງການ ເຊິື່ງອາດສາມາດມີຫ າກ
ຫ າຍວິທີ ລວມດ້ວຍ ການສັງເກດ, ການປະເມີນປາກເປ ົ່າ, ປະເມີນແບບຂຽນ ແລະ ອ ື່ນໆ ທີື່ອອກແບບ ແລະ ດ ໍາເນີນການປະເມີນ ໂດຍຄ ສອນ

ນັົ້ນເອງ. ຍັງບໍໍ່ມີຄ ມ່ ແນະນ າ ກ່ຽວກັບ ການປະເມີນແບບຂຽນ ທີື່ຕ້ອງກວມເອ າຫຍັງແດ່.   

 

ກະຊວງ ສສກ, ສະຖາບັນຄ ົ້ນຄວາ້ວິທະຍາສາດການສ ກສາ (ສວສ) ກ າລັງເຮັດວຽກເພ ື່ອການສ້າງນະໂຍບາຍ  ແລະ ການສະໜບັສະໜ ນດ້ານ

ຊັບພະຍາກອນ ສ າລັບ ການປະເມີນທີື່ເປັນມາດຕະຖານລະດັບຊາດ ໃນຈ ດໃດໜ ື່ງໃນຮອບວຽນຂອງການສ ກສາ. ໂດຍຜ່ານການສະໜັບສະໜ 

ນຂອງຜ ໃ້ຫທ້ ນ ສວສ ເປັນຜ ້ດ າເນນີ ການປະເມີນຜ ນ ການຮຽນຂອງນັກຮຽນ (ASLO) ສ າລັບຂັົ້ນ ປ.3 ໃນປີ 2009 ແລະ ສ າລັບ ປ.3 

ແລະ ປ.5 ໃນປີ 2013, ແຕ່ບໍໍ່ໄດຈ້ັດເປັນຕາຕະລາງ ການຈດັຕັົ້ງປະຕິບັດ ທີື່ເປັນປ ກກະຕິ ແລະ ບໍໍ່ມີທ ນຂອງລັດຖະບານ ຈດັສັນໃຫ້ ສ າລັບ

ການສອບເສັງ. ການປະເມີນທັກສະການອ່ານໃນຂັົ້ນຮຽນຕອນຕ ົ້ນ (EGRA) ກໍເປັນອີກບ ດທ ດສອບໜ ື່ງທີື່ເປັນມາດຕະຖານ ເຊິື່ງໄດ້ດ າເນນີ

ການມາຄັົ້ັົ້ງໜ ື່ງໃນປີ 2012 ໂດຍສ ່ມເອ ານັກຮຽນຂັົ້ນ ປ.3. ໂຮງຮຽນບໍໍ່ມີພັນທະຈ າເປັນ ຕ້ອງເຮັດການປັບປູ່ຽນໃດໆ ໃນການສິດສອນ ເມ ື່ອ

ອີງໃສ່ຜ ນຂອງການສອບເສັງ. ຜ ນຂອງການທ ດສອບຈາກ ASLO ແລະ EGRA ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນ າໃຊເ້ຂ ົ້າໃນການທ ບທວນຫ ກັສ ດແຫ່ງ

ຊາດ ຄ ດັົ່ງທີື່ໃນປະຈ ບນັ ກ າລັງດ າເນນີການຢ ູ່ ດ້ວຍການສະໜັບສະໜ ນຂອງຄ ຮ່່ວມພັດທະນາ. ບໍໍ່ມີການປະເມີນນັກຮຽນແບບມາດຕະຖານ 

ແລະ ບໍໍ່ມີນະໂຍບາຍກ ານ ດວ່າ ໃຜຄວນໄດ້ຮັບຜ ນຂອງການປະເມີນ. ສ າລບັການປະເມີນນກັຮຽນ ທີື່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນໂດຍຜ ໃ້ຫທ້ ນ

ຜ່ານມາ ເຊັົ່ນ  ASLO, ສວສ ຢ ນຢັນວ່າ ມີບ ດລາຍງານ ASLO ເຜີຍແຜ່ຕໍໍ່ສາທາລະນະ. 
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4. ການປະເມນີ ໂຮງຮຽນ ແລະ ນັກຮຽນ: ຂັົ້ນເລີົ້ມຕ ົ້ນ 
ນະໂຍບາຍຕົ້ອັງໄດ້ເຮດັ ຄະແນນ ຄ າອະທິບາຍ 

4A – ນະໂຍບາຍທີື່ມີຢ ູ່ ແລະ ຄວາມຖີື່ 
ຂອງການປະເມີນໂຮງຮຽນ  
 

ລະດບັພຽງພໍ 
 

 

ນະໂຍບາຍ ໄດ້ສະແດງໃຫເ້ຫັນວ່າ ໂຮງຮຽນ ໄດ້ມີການປະເມີນ ໃນແຕ່
ລະປີ ໂດຍນ າໃຊມ້າດຕະຖານ ຂອງກະຊວງສ ກສາທິການ ແລະ ກລິາ 
(ໂຮງຮຽນປະເມີນຕ ນເອງ ແລະ ການກວດກາຂອງເມ ອງ / ການແນະນ າ

ຂອງນິເທດ)  

4B – ການນ າໃຊຜ້ ນການປະເມີນ ເພ ື່ອ
ປັບປູ່ຽນພາຍໃນໂຮງຮຽນ  
 

ລະດບັພຽງພໍ 
 

 

ໂຮງຮຽນເປັນຜ ວ້ິເຄາະຜ ນການປະເມີນ  ແລ້ວລາຍງານໃຫ ້ຫ້ອງການ 
ສກມ ຮັບຊາບ. ຜ ນຂອງການປະເມີນຕ ນເອງ ຂອງໂຮງຮຽນ ຄາດວາ່ 

ຈະນ າໃຊເ້ຂ ົ້າໃນການສ້າງແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນ. ຜ ນຂອງການປະ
ເມີນ ອາດຈະນ າໃຊເ້ຂ ົ້າໃນການປັບປູ່ຽນ ກ່ຽວກັບ ການບລໍິຫານ ຫ   
ການຄ ້ມຄອງບ ກຄະລາກອນ 

4C – ນະໂຍບາຍທີື່ມີຢ ູ່ ແລະ ຄວາມຖີື່ 
ຂອງການປະເມີນນັກຮຽນ ແບບເປັນ
ມາດຖານ 

ມີໜ້ອຍ 
 

ບໍໍ່ມີນະໂຍບາຍຢັົ້ງຢ ນວ່າ ການປະເມີນນັກຮຽນ ແບບເປັນມາດຖານ 
ຄວນໄດ້ຮັບການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ແລະ ເກີດຂ ົ້ນເລ ົ້ອຍປານໃດ 

4D – ການນ າໃຊກ້ານປະເມີນ ແບບເປັນ

ມາດຖານ ເພ ື່ອປັບປູ່ຽນດ້ານການສອນ, 
ການບໍລິຫານ ແລະ ບ ກຂະລາກອນ  
 

ມີໜ້ອຍ 
 

ບໍໍ່ມີການນ າໃຊກ້ານປະເມ ີນນັກຮຽນ ແບບເປັນມາດຖານ ເຂ ົ້າໃນການ
ປັບປູ່ຽນ ດ້ານການການສອນ, ການບໍລິຫານ ແລະ ດ້ານບ ກຄະລາກອນ 

4E – ການປະກາດຜ ນ ຂອງການປະເມີນ
ນັກຮຽນ ຕໍໍ່ສາທາລະນະ 
 

ມີໜ້ອຍ 
 

ບໍໍ່ມີນະໂຍບາຍທີື່ໄດ້ກ ານ ດ ການປະກາດຜ ນການປະເມີນນກັຮຽນ ຕໍໍ່
ສາທາລະນະ. ແຕ່ວ່າ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ການປະເມີນ ທີື່ຄ ຮ່່ວມພັດທະ
ນາ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນ ແມ່ນໄດຈ້ັດພິມຜີຍແຜ່ 

 

5. ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງໂຮງຮຽນ ຕໍໍ່ກັບ ຜ ມ້ສ່ີວນຮວ່ມຫ ກັ ຢ ູ່ໃນຂັົ້ນເລີົ້ມຕ ົ້ນ  
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແມ່ນຫ ວໃຈ ຂອງການຄ ້ມຄອງທີື່ເນັົ້ນໂຮງຮຽນເປັນຫ ັກ (SBM). ການເຊ ື່ອມຕໍໍ່ກັນ ຢູ່າງເປັນລະບ ບ ລະຫວ່າງ ງ ບປະມານ 

ແລະ ຄວາມເປັນເຈ ົ້າຕ ນເອງ ທາງດ້ານບ ຸກຄະລາກອນ, ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພໍໍ່ແມ່ ໃນດ້ານການເງິນ ແລະ ການປະຕິບັດງານຂອງໂຮງຮຽນ 

ໃນດ້ານຕ່າງໆ ແລະ ການວດັຜ ນການຮຽນ ທັງໝ ດແມ່ນແນໃສ່ ເສີມຄວາມເຂັົ້ມແຂງ ທາງດ້ານຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ການມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ 

ຕໍໍ່ກັບ ພໍໍ່ແມ່ ເທ ົ່ານັົ້ນ ຈ ື່ງຈະເຮັດໃຫ້ ຄ ນນະພາບຂອງການສ ກສາ ມີຄວາມຍ ນຍ ງໄດ້. ຕ ວຊີົ້ວັດຂ້າງລ ່ມນີົ້ ຈະກ່າວເຖິງດ້ານຕ່າງໆ ຂອງຄວາມ

ຮັບຜິດຊອບ ທີື່ສາມາດຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໄດ້ ໃນຂອບເຂດ ການຄ ້ມຄອງທີື່ເນັົ້ນໂຮງຮຽນເປັນຫ ັກ (SBM). 

 

ໃນເມ ື່ອ ສປປ ລາວ ບໍໍ່ມີນະໂຍບາຍ ສະໜັບສະໜ ນ ການປະເມີນນກັຮຽນທີື່ເປັນມາດຖານລະດັບຊາດ, ຄ ມ່ ແນະນ າສະເພາະ ສ າລັບການນ າໃຊ້

ຜ ນການປະເມີນນກັຮຽນ ກໍບໍໍ່ມີເຊັົ່ນດຽວກນັ. ຄ ມ່ ຄ ກ່ຽວກັບ ການຈັດການສອນ-ການຮຽນ ສ າລັບຊັົ້ນປະຖ ມ ໄດ້ເວ ົ້າເຖິງຈ ດປະສ ງຂອງການ
ປະເມີນ ເພ ື່ອປັບປ ງການຮຽນການສອນໃນລະດັບໂຮງຮຽນ ລວມທັງ ຄ າແນະນ າ ກ່ຽວກັບ ວິທີຊ່ວຍເຫ  ອນັກຮຽນ ທີື່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍ
ເຫ  ອເພີົ້ມ. ຄ ມ່ ນີົ້ ໄດ້ອະທິບາຍ ການດ າເນນີການປະເມ ີນ ແຕ່ວ່າ ບໍໍ່ມີການແນະນ າອອກໄປຕ ື່ມ ກ່ຽວກັບການນ າໃຊຜ້ ນການປະເມີນ. 

 

ບໍໍ່ມີການປະເມີນແບບມາດຕະຖານລະດັບຊາດ ແລະ ບໍໍ່ມີການສະໜອງ ການວິໄຈຜ ນແບບປຽບທຽບ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຜ ນໄດ້ຮັບ. ນະໂຍບາຍ ແລະ 

ກ ນໄກ ໃນການສະໜັບສະໜ ນ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ສ າລັບ ການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ແມ່ນຍັງອ່ອນແອ. ໃນອະດດີ, ມີພຽງແຕ່ ພາຍໃຕທ້ ນສະ
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ໜັບສະໜ ນຂອງຄ ຮ່່ວມງານ ເທ ົ່ານັົ້ນ ທີື່ມີບ ດລາຍງານ ASLO ທັງສອງຄັົ້ງ ເຊິື່ງປຽບທຽບຜ ນໄດ້ຮັບ ລະຫວ່າງ ແຂວງຕ່າງໆ ແລະ ເມ ອງຕ່າງໆ

, ແຕ່ບໍໍ່ສາມາດປຽບທຽບໄດ້ຜ ນໄດ້ຮັບ ລະຫວ່າງ ຊຸມປີ ຍ້ອນວ່າ ASLO ສ າລັບ ຂັົ້ນປ3 ໄດດ້ າເນນີການປະເມີນ ຄັົ້ງໜ ື່ງ ໃນປີ 2009, ຕໍໍ່ມາ 

ASLO ສ າລັບ ປ5 ດ າເນນີການປະເມີນ ໃນປີ 2013. ຜ ນຂອງ ASLO ໄດ້ເຮັດການເຜີຍແຜ່ໃຫ້ສາທາລະນະຮັບຮ ້ ໂດຍມີການແລກປູ່ຽນ

ກັບພໍໍ່ແມ່, ພະນັກງານສ ກສາ ແລະ ຄ ຈ ານວນໜ ື່ງ ໂດຍຜ່ານກອງປະຊຸມສ າມະນາ ແລະ ກອງປະຊຸມຕ່າງໆ. 

 

ໃນເລ  ົ້ອງຂອງຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານການເງິນ, ຂໍໍ້ກ ານ ດໃຫທ້ ກລະດັບໃນຂະແໜງການສ ກສາ ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການດ້ານການເງນິ, 

ມີຄວາມໂປູ່ງໃສ ແລະ ມີການລາຍງານ. ຂໍໍ້ກ ານ ດເຫ  ົ່ານີົ້ ໄດ້ກ່າວໄວຢູ້່າງຈະແຈງ້ ຢ ູ່ໃນຫ າຍໆຂໍໍ້ຕ ກລ ງ ແລະ ຄ ມ່  ທີື່ສະໜອງການແນະນ າລະອຽດ 

ສ າລັບ ການຈດັຕັົ້ງປະຕິບດັ. ມາດຕາ 60 ຂອງ ດ າລັດປະທານປະເທດ ເລກທີ 01/PO ກ ດໝາຍວ່າດ້ວຍງ ບປະມານແຫ່ງລັດ, 2006 ໄດ້ກ່າວ
ວ່າ ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄັງເງນິແຂວງ ຕ້ອງທ ບທວນງ ບປະມານລາຍຈ່າຍທັງໝ ດ ຂອງລດັ ກ່ອນການຈ່າຍຈາກຄັງເງນິ ແລະ ກວດສອບ ອ າ
ນາດການປ ກຄອງ ຂອງກະຊວງ ສສກ ແລະ ພະແນກ ສກຂ ແລະ ຄ າຮ້ອງຂໍເບີກຈ່າຍ. ຖ້າຫາກຄ ົ້ນພ ບວ່າ ກະຊວງ ສສກ ແລະ ພະແນກ ສກຂ 

ເບີກຈ່າຍບໍໍ່ຖ ກຕາມແນວທາງຂອງກ ດໝາຍ ແລະ ຂໍໍ້ກ ານ ດ, ຄງັເງນິມີສິດແນະນ າພວກກ່ຽວທັນທີ ເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາໃຫຖ້ ກຕ້ອງ.   

 
ກ ມແຜນການ ກະຊວງ ສສກ ຕ້ອງໄດ້ສ ົ່ງ ບ ດລາຍງານການຈດັຕັົ້ງປະຕິບັດ ໃຫ ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລ ງທ ນ ແລະ ກ ມການເງນິ ກະ
ຊວງ ສສກ ຕ້ອງໄດ້ສ ົ່ງບ ດລາຍງານການຈດັຕັົ້ງປະຕິບດັ ໃຫ ້ກ ມງ ບປະມານ ກະຊວງການເງິນ. ມາດຕາ 77 ຂອງກ ດໝາຍວ່າດ້ວຍງ ບປະມານ
ແຫ່ງລດັ ເວ ົ້າວ່າ ກ ມການເງິນ ກະຊວງ ສສກ ຕ້ອງຮັກສາບັນຊີ ແລະ ຮັກສາການບັນທ ກ ຕາມກ ດໝາຍ ແລະ ຂໍໍ້ກ ານ ດທາງການບນັຊີ ແລະ 
ລະບ ບຫ ວຂໍໍ້ງ ບປະມານ. ຕ້ອງມີການປະສານກັບຄັງເງນິແຫ່ງຊາດ ເພ ື່ອໃຫລ້າຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ ຂອງງ ບປະມານຕ ວຈິງ ທັງໝ ດ ແລະ ບ ດ

ລາຍງານການປະຕິບັດງ ບປະມານ ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັນ ເພ ື່ອຮັບປະກັນ ຄວາມສ ມບ ນ, ຄວາມຖ ກຕ້ອງ ແລະ ທັນການກັບເວລາ.  

 

ສ າລັບຂັົ້ນສ ນກາງ, ການລ ງໂທດ (ປັບໃໝ) ຕໍໍ່ກັບ ການບໍໍ່ປະຕິບດັຕາມລະບຽບການ ສາມາດດ າເນນີໄດ້ ຕາມມາດຕາ 88 ຂອງກ ດໝາຍວ່າ

ດ້ວຍງ ບປະມານແຫ່ງລດັ. ບ ກຄ ນ ຫ   ອ ງການຈັດຕັົ້ງ ຈະຖ ກປັບໄໝ ໃນກລໍະນີທີື່ບໍໍ່ປະຕິບັດຕາມກ ດໝາຍ ແລະ ຕາມຂັົ້ນຕອນຕ່າງໆ. ຢ ູ່ວັກທີ 

4 ຂອງມາດຕາ 88 ກ່າວວ່າ ຄວາມຫ  ົ້ມເຫ ວໃນການປະຕິບັດມາດຖານ ຫ   ເງ ື່ອນໄຂທີື່ກ ານ ດໃຫຕ້າມກ ດໝາຍ ແລະ ຂໍໍ້ກ ານ ດ ເຊັົ່ນ - ຫ  ົ້ມເຫ ວ

ໃນການຮັກສາການບັນຊີ, ບໍໍ່ມີຫ ັກຖານຢັົ້ງຢ ນການຈ່າຍ ຫ   ບໍໍ່ມີມາດຕະຖານທ ລະກິດ ຕ້ອງໄດ້ສ ົ່ງໃຫກ້ະຊວງການເງນິ ຫ   ຂະແໜງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. 
 
ການພ ວພັນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຂ ົ້ນແຜນງ ບປະມານ ແລະ ການລາຍງານການເງິນ ລະຫວ່າງ ລະດບັໂຮງຮຽນ, ເມ ອງ, ແຂວງ ແລະ ສ ນກາງ 

ແມ່ນໄດ້ອະທິບາຍຢ ູ່ໃນຄ ມ່ ການຄ ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊເ້ງິນບລໍິຫານໂຮງຮຽນ ກະຊວງສສກ/ກ ມການເງິນ, 2015. ຄ ມ່ ນີົ້ ບອກລາຍລະອຽດ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ປະຕິບັດຕາມການຄ ້ມຄອງການເງນິ ແລະ ຄວາມໂປູ່ງໃສ ລະຫວ່າງ 3 ລະດບັ ແລະ ອະທິບາຍກ ດລະບຽບການເງນິ ທີື່ໂຮງ
ຮຽນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ. ຢ ູ່ພາກທີ II, ໝວດ 1, ກ່າວວ່າ ນາຍບັນຊີ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕິດຕາມລາຍການຈ່າຍ, ເກັບຮັກສາໃບຢັົ້ງຢ ນການ

ເບີກຈ່າຍ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຊຈ້່າຍເງິນ, ຕ້ອງຮັບປະກັນການເຂ ົ້າເຖິງເອກະສານ ສ າລັບການກວດຄ ນ ຈາກພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ແລະ 

ລາຍງານລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍອີງຕາມບັນຊີທະນາຄານ, ເງນິສ ດ, ເງນິຖອນອອກຈາກບັນຊ ີ, ເງນິເຂ ົ້າບັນຊີ ສ າລັບ ແຕ່ລະເດ ອນ, ໄຕມາດ, 

ພາກຮຽນ ແລະ ແຕ່ລະປີ. ພາກທີ IV ກ່ຽວກັບການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ໄດ້ສະໜອງແບບຟອມ ສ າລັບ ການຂໍຮ້ອງ ແລະ ການລາຍງານໜ້

າທີື່ດ້ານງ ບປະມານ. ແບບຟອມ #11 ແມ່ນແບບຟອມສ າລັບລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ລາຍຈ່າຍເປັນພາກຮຽນ.  

 
ນອກຈາກນີົ້ ຍັງມີຫ ວຂໍໍ້ທີື່ຢ ູ່ໃນຄ ມ່ ອີກສອງເຫ ັົ້ມ ທີື່ໄດ້ໃຫລ້າຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ ທາງດ້ານການເງນິ ແລະ ການລາຍງານ 
ແລະ ຂັົ້ນຕອນຕ່າງໆ: ຄ ມ່ ເຝິກອ ບຮ ມເງິນບລໍິຫານໂຮງຮຽນ ສ າລັບ ຜ ້ອ ານວຍການຊັົ້ນອະນ ບານ ແລະ ປະຖ ມສ ກສາ, ເຫ ັົ້ມ 1 ພະຈກິ 2015 

ແລະ ຄ ມ່ ການຄ ້ມຄອງໂຮງຮຽນ ເຫ ັົ້ມ 1 ສ າລັບຜ ອ້ ານວຍການໂຮງຮຽນປະຖ ມ, ກະຊວງ ສສກ, 2013. ໃນຖານະທີື່ເປັນສ່ວນໜ ື່ງ ໃນການ
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ຂ ົ້ນແຜນງ ບປະມານລດັ, ໂຮງຮຽນຖ ກຮຽກຮ້ອງໃຫສ້ ົ່ງງ ບປະມານ ແລະ ບ ດລາຍງານການໃຊຈ້່າຍເຖິງອ ານາດການປ ກຄອງທີື່ມີໜາ້ທີື່ກວດ

ສອບ ໂດຍສະເພາະແມ່ນອ ານາດການປ ກຄອງຂັົ້ນເມ ອງ. ຈາກນັົ້ນ ຂັົ້ນເມ ອງ ກໍຈະກວດກາເບິື່ງງ ບປະມານ ແລະ ການລາຍງານການເງນິ ແລ້ວ

ສັງລວມ ແລະ ສ ົ່ງໃຫຂັ້ົ້ນແຂວງ ແລະ ແຂວງສ ົ່ງຕໍໍ່ໄປຍັງສ ນກາງ ຕາມລ າດັບ.  

 

ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບດັວຽກງານໃນໂຮງຮຽນ. ໃນ ສປປ ລາວ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການເຮັດໃຫ້ສອດຄ່ອງ ຕາມການປະຕິບັດ
ວຽກງານຂອງໂຮງຮຽນ ແມ່ນຖ ກແນະນ າໄວ້ ຢ ູ່ໃນຄ ມ່ ການຄ ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊເ້ງິນບລໍິຫານໂຮງຮຽນ ແລະ ຄ ມ່ ການຄ ້ມຄອງໂຮງຮຽນ ສ າ
ລັບ ຜ ້ອ ານວຍການ. ເອກະສານ 2 ສະບັບ ນີົ້ ໄດ້ຂຽນພາລະບ ດບາດ ແລະ ໜ້າທີື່ຮັບຜິດຊອບຂອງຜ ້ອ ານວຍການຕາມໜ້າວຽກ ແລະ ການປະ

ຕິບັດວຽກງານໃນໂຮງຮຽນ. ນອກນີົ້ ຍັງກ່າວເຖິງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງໂຮງຮຽນ ໃນການລາຍງານເຖິງອ ານາດການປ ກຄອງທີື່ມີໜາ້ທີື່ກວດ

ສອບ (ຫ້ອງການ ສກມ), ແຕ່ວ່າ ເອກະສານບໍໍ່ໄດ້ກວມເອ າເນ ົ້ອໃນ ກ່ຽວກັບການໃຫລ້າງວນັ ຫ   ຜ ນຕາມມາ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະຕິບັດ

ວຽກງານຂອງໂຮງຮຽນ. ໂຮງຮຽນ, ພ້ອມດ້ວຍ ຄພສບ ແລະ ພໍໍ່ແມ່ນັກຮຽນ, ໄດ້ປະເມີນຄ ນນະພາບ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຮງຮຽນ ເພ ື່ອ

ການປັບປ ງ. ແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນ ແລະ ແຜນງ ບປະມານ ເປັນເອກະສານທີື່ສາມາດເຂ ົ້າເຖິງໄດ້ ເຊິື່ງພໍໍ່ແມ່ ສາມາດນ າໃຊ ້ຫ   ກ່າວອ້າງອີງ 

ເພ ື່ອປະເມີນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງໂຮງຮຽນ. ນອກຈາກການແນະນ າລະອຽດ ທີື່ໄດ້ໃຫເ້ນ ົ້ອໃນ ໂດຍຜ່ານຄ ມ່  ແລະ ປຶົ້ມຄ ມ່ ແລ້ວ, ຍັງບໍໍ່

ທັນມີນະໂຍບາຍທີື່ແຍກຕ່າງຫາກ ເພ ື່ອກະຕ ້ນການປັບປ ງການປະຕິບັດງານຂອງໂຮງຮຽນ ເຊັົ່ນ - ການສະໜອງເງນິໃນຮ ບແບບ ເນັົ້ນໃສ່ຜ ນ

ຂອງການປະຕິບັດງານ. ໃນປະຈ ບັນ, ເງິນບລໍິຫານໂຮງຮຽນ ແມ່ນໄດຈ້ັດສັນ ົ້ ອີງຕາມຈ ານວນນັກຮຽນ ແລະ ໂດຍປ ກກະຕິແລ້ວ ງ ບປະມານ 

ຈະຖ ກກ ານ ດຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ຕາມງ ບປະມານທີື່ມີຢ ູ່.  

 

ຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານການຮຽນຮ ້. ໂດຍທ ົ່ວໄປ, ໂຮງຮຽນຈະຖ ກຮຽກຮ້ອງໃຫປ້ະສານງານກັບຊຸມຊ ນແລະ ພໍໍ່ແມ່ ເພ ື່ອຈະໄດ້ປັບປ ງການ

ສອນ, ການຮຽນ ແລະ ການຄ ້ມຄອງໂຮງຮຽນ, ແຕ່ໂຮງຮຽນບໍໍ່ໄດມີ້ພັນທະ ໜ້າທີື່ອັນສະເພາະ ໃນການອະທິບາຍຜ ນຂອງການຮຽນ ແບບ

ງ່າຍໆ ຕໍໍ່ສາທາລະນະ.  

 

ຄວາມເປັນເຈ ົ້າຕ ນເອງດ້ານການນິເທດ. ກະຊວງ ສສກ ວາງຫ ັກສ ດ ສ າລັບ ການສ ກສາໃຫ້ທ ກຊັົ້ນທ ກສາຍຂອງການສ ກສາ ລວມທັງສະໜອງ

ຫ ັກສ ດ, ປຶົ້ມແບບຮຽນ, ຄ ມ່ ຄ  ແລະ ສ ື່-ອ ປະກອນການສ ກສາ ໃຫ້ແກ່ແຂວງ, ເມ ອງ ແລະ ໂຮງຮຽນ ເພ ື່ອຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ອີງຕາມມາດຕາ 

2.3.1 ທີື່ບນັຈ ຢ ູ່ໃນ ຄ ມ່ ແນະນ າການຈດັຕັົ້ງປະຕິບັດ ການແບງ່ຂັົ້ນຄ ້ມຄອງການສ ກສາ.14  ຫ ັງຈາກນັົ້ນ, ພະແນກ ສກຂ, ຫ້ອງການ ສກມ 

ແລະ ໂຮງຮຽນ ສາມາດປັບເນ ົ້ອໃນຫ ັກສ ດ ແລະ ແບບຮຽນໄດ້ເຖິງ 20% ຈາກຕ ົ້ນສະບັບ ເພ ື່ອໃຫສ້ອດຄ່ອງກັບສະພາບທ້ອງຖິື່ນ.  ລະດັບ

ຕ່າງໆຂອງການຄ ້ມຄອງການສ ກສາ ຍັງສາມາດຜະລິດສ ື່ການສອນເພີົ້ມເຕີມອີກ. ສ າລັບຫ ັກສ ດທີື່ບໍໍ່ເປັນວິຊາຫ ັກ ກໍສາມາດປັບໄດ້ເຊັົ່ນກັນ. ລະ

ດັບທ້ອງຖິື່ນ ສາມາດປັບຫ ັກສ ດແຫ່ງຊາດໄດ້ 20% ເພ ື່ອໃຫເ້ຂ ົ້າກັບສະພາບຂອງທ້ອງຖິື່ນ. ນອກຈາກຫ ັກສ ດ ແລະ ສ ື່ການຮຽນແລ້ວ, ຍັງສາ

ມາດຢ ດຢ ູ່ນ ຫ   ປັບປະຕິທິນການສ ກສາຂອງໂຮງຮຽນໄດ້ອີກ. ອີງຕາມມາດຕາ 2.5.2 ທີື່ບນັຈ ຢ ູ່ໃນ ຄ ່ມ ແນະນ າການຈດັຕັົ້ງປະຕິບດັການແບງ່

ຂັົ້ນຄ ້ມຄອງການສ ກສາ,  ກະຊວງ ສສກ ເປັນຜ ກ້ ານ ດສ ກຮຽນຂອງໂຮງຮຽນ ແຕ່ເມ ອງສາມາດປັບໄດ້ ເພ ື່ອໃຫສ້ອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການ

ຂອງທ້ອງຖິື່ນ ແຕ່ເວລາຂອງການຮຽນ ຕ້ອງໃຫກ້ວມເອ າການປະຕິບັດຫ ັກສ ດທັງໝ ດ. ສິື່ງດັົ່ງກາ່ວນີົ້ ຈະເຮັດໃຫ ້ ພະແນກ ສກຂ ແລະ 

ຫ້ອງການ ສກມ ເຮັດວຽກການປັບເວລາ ໃຫ້ປິິ່ນອ້ອມລະດ ການຜະລິດ ແລະ ງານບ ນປະເພນີຕ່າງໆ ໂດຍປະຕິບັດຫ ັກສ ດໃຫໄ້ດ້ຄ ບຖ້ວນ.  

                                                           
14 ສະບັບພາສາອັງກິດ ແມ່ນ ດ າລັດ ວ່າດ້ວຍ ການແບ່ງຂັົ້ນຄ ້ມຄອງ ໃນຂະແໜງການສ ກສາ, ເລກທີ 1500/DOP.02, ເດ ອນມີນາ 2002, ມາດຕາ 2.5.1.  
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5. ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ຕໍໍ່ກັບ ຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມ: ຂັົ້ນເລີົ້ມຕ ົ້ນ 
ນະໂຍບາຍທີື່ຕ້ອງເຮດັ ຄະແນນ ຄ າອະທິບາຍ 

5A – ຄໍາແນະນ າ ກ່ຽວກັບ ການນ າໃຊ ້
ຜ ນການປະເມີນນກັຮຽນ  

ມີໜ້ອຍ 
 

 

ບໍໍ່ມີຄ າແນະນ າ ກ່ຽວກັບ ການນ າໃຊ ້ຜ ນການປະເມີນນັກຮຽນ 

5B – ການວເິຄາະຜ ນການດ າເນນີງານ 
ຂອງ ໂຮງຮຽນ ແລະ ຜ ນການຮຽນ ຂອງ
ນັກຮຽນ  
 

ມີໜ້ອຍ 
 

 

ບໍໍ່ມີຄໍສັົ່ງແນະນ າ ສ າລັບ ການປະເມີນທີື່ເປັນມາດຖານ, ການວິເຄາະຜ ນ

ການປະເມີນແບບສ ມທຽບ, ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຜ ນການປະເມີນ  

5C – ລະດັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ ດ້ານ

ການເງນິ ຢ ູ່ຂັົ້ນສ ນກາງ, ຂັົ້ນແຂວງ, ຂັົ້ນ
ເມ ອງ ແລະ ຂັົ້ນໂຮງຮຽນ  

ລະດັບພຽງພໍ 
 

ທ ກໆຂັົ້ນ ໄດ້ມີການຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ມີການປະຕິບັດ ຕາມລະບຽບການເງິນ
, ມີຄວາມໂປູ່ງໃສ ແລະ ມີການລາຍງານ. ສ າລັບຂັົ້ນສ ນກາງ ລວມມີ
ການປັບໄໝ ຖ້າບໍໍ່ຖ ກຕາມລະບຽບການເງນິ 

5D – ລະດັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການ
ປະຕິບັດງານຢ ູ່ຂັົ້ນໂຮງຮຽນ  

ລະດັບພຽງພໍ 
 

ເອກະສານຄ ມ່ ແນະນ າ ຂອງການຝຶກອ ບຮ ມ ໄດ້ລະບ ພາລະບ ດບາດ ແລະ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງຜ ້ອ ານວຍການໂຮງຮຽນ ໃນການປະຕິບດັໜ້າທີື່
ຂອງຕ ນ ຢ ູ່ຂັົ້ນໂຮງຮຽນ ແລະ ສ າລັບໂຮງຮຽນ ໃນໜ້າທີື່ການລາຍງານ 
ໃຫແ້ກ່ ອ ານາດການປ ກຄອງ ທີື່ມີໜ້າທີື່ກວດສອບ 

5E – ລະດັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ ທາງ
ດ້ານການຮຽນ 

ມີໜ້ອຍ 
 

 

ບໍໍ່ມີຂໍໍ້ກ ານ ດ ກ່ຽວກັບ ການອະທິບາຍ ຜ ນການປະເມີນນັກຮຽນ ອອກສ ່ 
ສາທາລະນະຊ ນ. 

 

IV. ການຍ ກລະດັບຄ ນນະພາບການສ ກສາ: ຂໍໍ້ສະເໜີແນະດ້ານນະໂຍບາຍ ສ າລັບ ສປປ ລາວ 
ຂໍໍ້ມ ນທີື່ສະເໜີໃນພາກເກນມາດຕະຖານ ສະແດງໃຫເ້ຫັນວ່າ ກະຊວງ ສສກ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ມີຂອບນະໂຍບາຍທີື່ສ້າງຂ ົ້ນໄດ້ດີ ເພ ື່ອເອ ົ້ອອ າ
ນວຍໃຫແ້ກ່ກະຊວງ ສສກ ໃນການນ າໃຊ້ເງນິບລໍິຫານໂຮງຮຽນ. ລະບ ບນະໂຍບາຍ 3 ສ້າງ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ພາລະບ ດບາດຂອງຂັົ້ນສ ນກາງ, 

ແຂວງ, ເມ ອງ ແລະ ໂຮງຮຽນ. ອີງຕາມນະໂຍບາຍ, ໂຮງຮຽນ ເຊິື່ງຢ ູ່ພາຍໃຕກ້ານຊີົ້ນ າຂອງຜ ້ອ ານວຍການ ແລະ ຄພສບ ຈະປະຕິບັດ ການປະ
ເມີນຜ ນຕ ນເອງຂອງໂຮງຮຽນ ເຊິື່ງຈະນ າໃຊ້ເຂ ົ້າໃນ ແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນ ຂອງຕ ນ ແລະ ຊ່ວຍການດດັປັບແຜນງ ບປະມານ ການດ າເນີນ
ວຽກງານ ປະຈ າປີ ຂອງແຕ່ລະໂຮງຮຽນ ແລ້ວສ ົ່ງໃຫ ້ຫ້ອງການ ສກມ ແລ້ວສັງລວມແຜນທັງໝ ດ ແລະ ສ ົ່ງໃຫ ້ພະແນກ ສກຂ ແລະ ສ ນກາງ
ເພ ື່ອອະນ ມັດ.   

  

ເພ ື່ອຮັບປະກັນໃຫມີ້ຜ ນການຮຽນຮ ້ທີື່ດີຂ ົ້ນ ໂດຍຜ່ານການຄ ້ມຄອງທີື່ເນັົ້ນໂຮງຮຽນເປັນຫ ັກ ທີື່ມີຄວາມຮັບຜດິຊອບ , ສປປ ລາວ ຈະສ້າງ

ຄວາມເຂັົ້ມແຂງ ທາງດ້ານນະໂຍບາຍ ການຄ ້ມຄອງທີື່ເນັົ້ນໂຮງຮຽນເປັນຫ ັກ ໃນບາງຂ ງເຂດທີື່ສ າຄັນ. ຄວນນ າໃຊມ້າດຕະການສະເພາະ ເພ ື່ອ
ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເຂັົ້ມແຂງຂອງນະໂຍບາຍ ສ າລັບ ການໂອນອ ານາດ ໃຫ ້ພະແນກ ສກຂ ແລະ ຫ້ອງການ ສກມ ໃນການແຕ່ງຕັົ້ງພະນັກງານ
ຄ  ແລະ ພະນັກງານທີື່ບໍໍ່ແມ່ນຄ ສອນ ແລະ ການກ ານ ດຂັົ້ນເງນິເດ ອນ ຂອງ ພະນກັງານສັນຍາຈ້າງ ເພ ື່ອໃຫ່ສອດຄ່ອງກັບຄ ມ່ ແນະນ າຂອງທ້ອງ
ຖິື່ນ; ອ ງປະກອບ, ການເລ ອກຕັົ້ງ ແລະ ສິື່ງຈ ງໃຈ ສ າລບັ ຄພສບ; ມີຄວາມຕ້ອງການໃນການເພີົ້ມ ໃນການສ ື່ສານ ແຜນໂຮງຮຽນ ແລະ ຜ ນງານ

ຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ນັກຮຽນ ຕໍໍ່ກັບ ຊຸມຊ ນທີື່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ; ແລະ ສິື່ງທີື່ສ າຄັນທີື່ສ ດ ແມ່ນການສ້າງນະໂຍບາຍ ການປະເມີນນັກຮຽນແບບ

ມາດຕະຖານ ແລະ ນ າໃຊຜ້ ນການປະເມີນ ເພ ື່ອກ ານ ດຂ ງເຂດທີື່ຕ້ອງປັບປ ງ ແລະ ປະຕິບດັໃນຂັົ້ນຕໍໍ່ໄປ. ຂໍໍ້ສະເໜີແນະຕ່າງໆ ໄດນ້ າສະເໜີດວ້ຍ

ເປ ົ້າໝາຍດ້ານນະໂຍບາຍ ຂ້າງລ ່ມ. 
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1. ມອີ ານາດຕາມກ ດໝາຍ ໃນການວາງແຜນ ແລະ ຄ ມ້ຄອງ ງ ບປະມານໂຮງຮຽນ.  
ຂອບນະໂຍບາຍໃນປະຈ ບັນ ໄດ້ເອ ົ້ອອ ານວຍໃຫໂ້ຮງຮຽນ ເຂ ົ້າຮ່ວມໃນການວາງແຜນ ແລະ ຄ ້ມຄອງງ ບປະມານດ າເນນີວຽກງານ ທີື່ໄດ້ໂອນໄປ
ໃຫບ້ັນດາໂຮງຮຽນລດັ ໂດຍຜ່ານ ເງິນບລໍິຫານໂຮງຮຽນ ທີື່ຄິດໄລ່ຕາມຈ ານວນນັກຮຽນ ທີື່ເປັນພ ົ້ນຖານ. ຈາກຈ ດເຂັົ້ມແຂງຂອງນະໂຍບາຍທີື່
ເອ ົ້ອອ ານວຍ ສະເໜີແນະນ າໃຫສ້ ບຕໍໍ່ ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນລະດັບໂຮງຮຽນ ແລະ ອ ານາດການປ ກຄອງທ້ອງຖິື່ນ ເພ ື່ອໃຫພ້ວກເຂ າເຈ ົ້າສາ
ມາດມີສ່ວນຮ່ວມ ຢູ່າງເຕັມສ່ວນ ໃນການວາງແຜນງ ບປະມານ ແລະ ຂະບວນການສ້າງແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນ. ເພ ື່ອເພີົ້ມເຕີມໃຫ້ແກ່ການ

ສ້າງຄວາມສາມາດນີົ້, ຂໍສະເໜີແນະ ໃຫມີ້ນະໂຍບາຍທີື່ຮັບປະກັນ ໃນການສ ື່ສານໃຫໂ້ຮງຮຽນ ຮັບຮ ້ຈ ານວນເງນິບລໍິຫານຂອງແຕ່ລະໂຮງຮຽນ. 

ສິື່ງດັົ່ງກ່າວ  ບໍໍ່ພຽງແຕ່ອ ານວຍຄວາມສະດວກ ຕໍໍ່ການວາງແຜນທີື່ດີຂ ົ້ນ ເທ ົ່ານັົ້ນ, ແຕ່ຍັງເປັນການບອກໃຫໂ້ຮງຮຽນຮັບຮ ້ ເພ ື່ອຄວາມໂປູ່ງໃສ 

ແລະ ປະກອບສ່ວນຕາມຄວາມສາມາດ ເພ ື່ອຊ່ວຍເຫ  ອພາກລັດ ຕິດຕາມການໂອນເງິນ ແລະ ການໃຊຈ້່າຍເງິນ ໃນລະດັບໂຮງຮຽນ.   

 
ກະຊວງສ ກສາທິການ ແລະ ກລິາ ອາດຈະພິຈາລະນາ ການເພີົ້ມອ ານາດໃຫລ້ະດັບໂຮງຮຽນ ໃນການກ ານ ດເງນິເດ ອນ ສ າລັບ ຄ ສັນຍາຈາ້ງ ແລະ 
ພະນັກງານທີື່ບໍໍ່ແມ່ນຄ ສອນ. ຄ ສ່ວນໃຫຍ່ ໃນ ສປປ ລາວ ເປັນລດັຖະກອນ ແລະ ເງນິເດ ອນຂອງພວກເຂ າ ແມ່ນກະຊວງ ສສກ ເປັນຜ ຄ້ ້ມຄອງ. 

ໂດຍບໍໍ່ຕ້ອງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປູ່ຽນແປງລະບ ບຫ າຍ, ຂໍໍ້ສະເໜີແນະທີື່ພໍຈະເຮັດໄດ້ ອາດເປັນການສ້າງນະໂຍບາຍ ສ າລັບ ຄ ສັນຍາຈ້າງໃຫມີ້ເປີ

ເຊັນໜ້ອຍ (ບໍໍ່ແມ່ນລດັຖະກອນ) ໂດຍອະນ ຍາດໃຫໂ້ຮງຮຽນ ປຶກສາຫາລ ກັບ ຫ້ອງການ ສກມ ເພ ື່ອຕັົ້ງຂັົ້ນເງິນເດ ອນ ອີງໃສ່ວ ດທິການສ ກສາ 

ແລະ ຄ ມ່ ແນະນ າ ສ າລັບທ້ອງຖິື່ນ. ຂໍໍ້ສະເໜີແນະນີົ້ ອາດຈະສາມາດນ າໃຊ ້ສ າລັບ ພະນັກງານທີື່ບໍໍ່ແມ່ນຄ ສອນ ຜ ທີ້ື່ຖ ກຈ້າງທີື່ຢ ູ່ນອກລດັຖະກອນ. 

ບ ກຄ ນເຫ  ົ່ານີົ້ ອາດຈະປະກອບດ້ວຍ ຜ ໃ້ຫ້ຄ າປຶກສາຂອງໂຮງຮຽນ, ຜ ້ຊ່ວຍວຽກບໍລິຫານ, ການບລໍິການດ້ານອະນາໄມ ແລະ ການບ າລ ງຮັກສາ.  

 

2. ຄວາມເປນັເຈ ົ້າຕ ນເອງຂອງໂຮງຮຽນ ໃນການຄ ມ້ຄອງບ ກຄະລາກອນ. 
ບັນດານະໂຍບາຍທີື່ສະໜັບສະໜ ນ ຄວາມເປັນເຈ ົ້າຕ ນເອງຂອງໂຮງຮຽນ ໃນດ້ານການຄ ້ມຄອງບ ກຄະລາກອນ ແມ່ນຍັງຢ ູ່ໃນໄລຍະຕ ົ້ນໆ ແລະ 
ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ຢ ູ່ລະດັບ “ຂັົ້ນເລີົ້ມຕ ົ້ນ” ເພາະວ່າ ນະໂຍບາຍ ຍັງມີການລວມສ ນຢ ູ່. ຫ ັກຖານດາ້ນນະໂຍບາຍສະແດງໃຫເ້ຫັນວ່າ ກະຊວງ
ສ ກສາທິການ ແລະ ກລິາ ເປັນຜ ແ້ຕ່ງຕັົ້ງຄ ໃໝໃ່ນລະບ ບການສ ກສາ ແລະ ຈາກນັົ້ນ ພະແນກ ສກຂ ແລະ ຫ້ອງການ ສກມ ເປັນຜ ສັ້ບຊ້ອນຄ 
ໃຫໂ້ຮງຮຽນ ຕາມຂອບເຂດອ ານາດຂອງຕ ນ.  ຂໍສະເໜີແນະ ແມ່ນມອບອ ານາດໃຫຂັ້ົ້ນແຂວງ ໃນການແຕ່ງຕັົ້ງຄ  ໂດຍອີງຕາມ ໂຄຕາທີື່ໄດ້ຮັບ

ຈາກສ ນກາງ, ຂອບວ ດທິການສ ກສາ ແລະ ໂຄງສ້າງເງນິເດ ອນ. ນອກຈາກນີົ້, ເພ ື່ອເປັນການເຮັດໃຫຂ້ະບວນການ ທາງລດັຖະການ ງ່າຍຂ ົ້ນ ຈ ື່ງ

ຂໍສະເໜີ ມອບອ ານາດໃຫ ້ພະແນກ ສກຂ (ໂດຍປະສານງານກັບ ອ ານາດການປ ກຄອງແຂວງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ພະແນກພາຍໃນແຂວງ) ໃນ
ການແຕ່ງຕັົ້ງພະນັກງານທີື່ບໍໍ່ໄດ້ສອນ ໂດຍອີງໃສ່ແຜນພະນັກງານ ທີື່ໄດ້ຮັບການອະນ ມັດ ທີື່ມາຈາກການສະເໜີຂອງໂຮງຮຽນ ໂດຍຜ່ານ ຫ້ອງ
ການ ສກມ. ພະນັກງານທີື່ບໍໍ່ແມ່ນຄ ສອນ ອາດຈະເປັນພະນັກງານບລໍິຫານ, ຜ ໃ້ຫ້ຄ າປຶກສາຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ພະນັກງານຊ່ວຍວຽກ ເຊັົ່ນ ບ ກ

ຄະລາກອນຊ່ວຍວຽກ, ອະນາໄມ ແລະ ບ າລ ງຮັກສາ  

 

ການໃຫອ້ ານາດແກ່ຂັົ້ນແຂວງ ຈະລ ບລ້າງຄວາມຈ າເປັນ ທີື່ຕ້ອງຊອກຫາອະນ ມັດຈາກຂັົ້ນສ ນກາງ/ກະຊວງ ສ າລັບ ໃນການຕັດສິນໃຈ ເລ ົ້ອງ

ບ ກຄະລາກອນ ແລະ ເຮັດໃຫໂ້ຮງຮຽນ ແລະ ເມ ອງ ມີຄວາສາມາດ ຕອບສະໜອງໄດ້ໄວຂ ົ້ນ. ລະບຽບລັດຖະກອນ ທີື່ມີຢ ູ່ແລ້ວ ແລະ ຂັົ້ນແຂວງ 

ຫ   ເມ ອງ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້. ຕາມແນວຄວາມຄິດແລ້ວ, ການຈ້າງພະນັກງານທີື່ື່ບໍໍ່ແມ່ນຄ ສອນ ຍັງສາມາດມອບອ ານາດໃຫຂັ້ົ້ນເມ ອງ ຕ ື່ມຂ ົ້ນ

ອີກ ໂດຍມີການປະສານງານກັບໂຮງຮຽນ.  

 

ນະໂຍບາຍທີື່ມີໃນປະຈ ບັນ ສ າລບັການແຕ່ງຕັົ້ງ ແລະ ສັບຊ້ອນ ຜ ອ້ ານວຍການໂຮງຮຽນ ແມ່ນໄດ້ພັດທະນາດີແລ້ວ. ຖ້າກະຊວງ ສສກ ຈ າເປັນ
ຕ້ອງປັບປ ງນະໂຍບາຍເລ ົ່ານີົ້ ກສໍາມາດເຮັດໄດ້ ໂດຍການພິຈາລະນາ ການໃຫສິ້ດອອກຄ າເຫັນແກ່ ຄພສບ ໃນການສະແດງຄວາມພໍໃຈ ກັບ
ການປະຕິບັດວຽກ ຂອງຜ ອ້ ານວຍການໂຮງຮຽນ. ໃນປະຈ ບັນ, ນະໂຍບາຍໄດ້ກ ານ ດວ່າ ຫ້ອງການ ສກມ ແລະ ພະແນກ ສກຂ ໄດ້ເຂ ົ້າມີສ່ວນ



29 
 

ຮ່ວມ ໃນຂະບວນການປະເມີນຜ ອ້ ານວຍການ ແຕ່ສ າລັບລະດບັໂຮງຮຽນ ແມ່ນບໍໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມ. ຫ້ອງການ ສກມ ຄວນມີຄ ມ່ ແນະນ າທີື່ຊັດເຈນ 

ສ າລັບ ການປະເມີນຜ ອ້ ານວຍການ ແລະ ສາມາດມີບາງຄ າເຫັນ ໃນການສະເໜີແນະ ສ າລັບການຄອງຕ າແໜ່ງ, ການໂອນ ແລະ ຍ ກຍ້າຍຜ ້ອ າ

ນວຍການ. ນະໂຍບາຍ ຄວນໃຫອ້ ານາດການປ ກຄອງຂັົ້ນແຂວງ ໃຫ້ມີສິດອອກຄ າເຫັນ ຫ   ມີຄວາມສາມາດ ສະເໜີແນະການຍ ກຍ້າຍຜ ້ອ າ
ນວຍການ ອອກຈາກໜ້າທີື່ ຖ້າການປະຕິບັດວຽກງານ ຍັງຕ ່າກວ່າມາດຕະຖານຢູ່າງຕໍໍ່ເນ ື່ອງ ຫ ັງຈາກໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມ ຈະປັບປ ງແລ້ວ ແຕ່
ຍັງບໍໍ່ສ າເລັດ.   

 

3. ພາລະບ ດບາດຂອງ ຄພສບ ຫ   ຄະນະກ າມະການບລໍິຫານໂຮງຮຽນ ໃນການຄ ມ້ຄອງໂຮງຮຽນ.  
ຂໍໍ້ສະເໜີແນະໂດຍລວມ ແມ່ນສ ບຕໍໍ່ສະໜອງການເຝກິອ ບຮ ມ ແລະ ຊ່ວຍເຫ  ອ ຄພສບ ແລະ ໂຮງຮຽນ ເພ ື່ອສ້າງຄວາມສາມາດຂອງເຂ າເຈ ົ້າ ໃຫ້
ປະຕິບັດການຄ ້ມຄອງໂຮງຮຽນທີື່ມີຄ ນນະພາບ. ໂດຍທ ົ່ວໄປ, ຂອບນະໂຍບາຍສ າລັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ ຄພສບ ໃນການຂ ົ້ນແຜນງ ບປະ

ມານ, ການກວດສອບການເງນິ, ກິດຈະກ າຕ່າງໆຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ປັດໄຈນ າເຂ ົ້າດ້ານການຮຽນຮ ້ ແມ່ນມີການບນັທ ກໄວ້ເປັນຢູ່າງດີ ແລະ ມີ

ຄ ່ມ ແນະນ າ ໃນການຈດັຕັົ້ງປະຕິບັດ. ນະໂຍບາຍ ແມ່ນຍັງມີຈ ດອ່ອນ ໃນເລ ື່ອງການມີສ່ວນ ດ້ານການຄ ້ມຄອງບ ກຄະລາກອນຂອງ ຄພສບ 

ແລະ ຄວາມໂປູ່ງໃສ ໃນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊ ນ.  

 

ຢ ູ່ໃນບາງບ່ອນ/ບາງບ້ານ ຄພສບ ອາດມີການອອກຄ າເຫັນ ແບບບໍໍ່ເປັນທາງການ ກ່ຽວກັບ ການປະຕິບັດວຽກຂອງຄ  ໃນລະດບັໂຮງຮຽນ. ໃນ
ບາດກ້າວທີື່ຈະເດນີໄປສ ່ ການສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງດ້ານຄວາມສາມາດ ໃຫແ້ກ່ພໍໍ່ແມ່ ເພ ື່ອສະແດງຄ າຄິດເຫັນ ເຖິງຄວາມເພິື່ງພໍໃຈ ກບັຄວາມ
ຕ້ອງການຄ  ຫ   ການປະຕິບັດວຽກງານຂອງຄ  ນັົ້ນ, ຂໍສະເໜີແນະ ໃຫ້ສ້າງນະໂຍບາຍທີື່ເຮັດໃຫ ້ຄພສບ ມີສິດອອກຄ າເຫັນ ແບບເປັນທາງການ 

ໃນການຂໍໃຫຍ້ ກຍ້າຍຄ  ຫ   ຂໍເອ າຄ ໃໝ່ ເພ ື່ອສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ ໃນການຮຽນຮ ້ ທີື່ຍັງຂາດ ສະເໜີຕໍໍ່ກັບ ຫ້ອງການ ສກມ.  

 

ໃນຖານະທີື່ເປັນບາດກ້າວທ າອິດ ເພ ື່ອຊຸກຍ ້ການສ ື່ສານທີື່ດີ ກັບຊຸມຊ ນໃນວ ງກວ້າງ ກ່ຽວກັບ ເປ ົ້າໝາຍຂອງໂຮງຮຽນ, ຄວາມຕ້ອງການທີື່ຈ າ

ເປັນ ແລະ ແຜນການ, ຂໍສະເໜີແນະ ໃຫສ້້າງນະໂຍບາຍທີື່ຮຽກຮ້ອງໃຫໂ້ຮງຮຽນ ຕ້ອງຈດັຕັົ້ງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ກັບຊຸມຊ ນ ໃນແຕ່ລະປີ ຢູ່າງໜ້

ອຍ 2 ຄັົ້ງ. ກອງປະຊຸມທີໜ ື່ງ ອາດເປັນການປະຊຸມແບບງ່າຍໆ ເພ ື່ອສ ົ່ງຂ່າວດ້ານເນ ົ້ອໃນ ແລະ ເປ ົ້າໝາຍຂອງແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນ ເຊິື່ງ

ບອກໃຫພໍ້ໍ່ແມ່ຮ ້ຂໍໍ້ມ ນພ ົ້ນຖານ ແລະ ວຽກບ ລິມະສິດສ າລັບສ ກຮຽນ. ອາດຈະເປັນເວລາທີື່ເໝາະສ ມ ໃນການໃຊທັ້ກສະພາຍໃນຊຸມຊ ນເພ ື່ອ

ຊ່ວຍຫ    ອໂຮງຮຽນ ໃຫບ້ັນລ ເປ ົ້າໝາຍທີື່ຕັົ້ງໄວ.້ ກອງປະຊຸມຄັົ້ງທີສອງ ຈະເປັນການດີທີື່ສ ດ ຖ້າຈັດຢ ູ່ໃນຊ່ວງເວລາຂ້ອນທ້າຍປີ ເພ ື່ອສ ື່ສານໃຫ້

ຮ ້ໝາກຜ ນ ທີື່ບັນລ ໄດ ້ບນັດາເປ ົ້າໝາຍການປັບປ ງໂຮງຮຽນ.   

 
ສະມາຊິກ ຄພສບ ປະກອບດ້ວຍຜ ຕ້າງໜ້າ ຫ   ຫ ວໜ້າຂອງຄະນະກ າມະການອ ື່ນໆ ເຊິື່ງອາດຈະມີຜ ສ້ ນໃຈ ແລະ ບໍໍ່ສ ນໃຈ ວຽກງານການຄ ມ້
ຄອງໂຮງຮຽນ. ແຕ່ວ່າ ສະມາຊິກຊຸມຊ ນ ຫ   ພໍໍ່ແມ່ນັກຮຽນ ທີື່ສ ນໃຈເຂ ົ້າຮ່ວມ ໃນວຽກງານຂອງໂຮງຮຽນ ຍັງບໍໍ່ສາມາດ ເຂ ົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ 

ແລະ ອາດບໍໍ່ມີຕ າແໜ່ງເປັນຜ ້ຕາງໜ້າ ຫ   ຫ ວໜ້າຄະນະກ າມະການໃດໆ. ເພ ື່ອຮັບປະກັນການເຂ ົ້າເຖິງ ຂອງຜ ້ທີື່ສ ນໃຈ ໂດຍທ ົ່ວໄປ ສາມາດເຂ ົ້າ

ມາເປັນ ສະມາຊິກ ຂອງ ຄພສບ, ຂໍສະເໜີແນະໃຫພິ້ຈາລະນາແກ້ໄຂ ປັບປ ງຄ ມ່ ສ າລັບ ຄພສບ ເພ ື່ອໃຫມີ້ການຄັດເລ ອກທ ົ່ວໄປ ບາງຕ າແໜ່ງ

ໃນ ຄພສບ (2 ຫ   ຫ າຍກວ່າ) ໂດຍຊຸມຊ ນ ເພ ື່ອຕ ື່ມໃສ່ຕ າແໜ່ງທີື່ຖ ກແຕ່ງຕັົ້ງ ຕາມທີື່ປະຕິບັດກັນມາ. ຂໍແນະນ າ ໃຫມີ້ຂອບເຂດເວລາຂອງ
ການດ າລ ງຕ າແໜງ່ ແລະ ບາງທີ ໃຫພິ້ຈາລະນາທ ບທວນ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຄ ມ່  ຄພສບ ໃນເລ ົ້ອງອ ງປະກອບຂອງ ຄພສບ ແລະ ສິື່ງຈ ງໃຈ
ສ າລັບເຂ າເຈ ົ້າ ຖ້າອ ງປະກອບປະຈ ບນັ ບໍໍ່ມີແຮງຈ ງໃຈ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີື່ ຂອງເຂ າເຈ ົ້າ (ປູ່ອງຂໍໍ້ຄວາມ 3) 
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ປູ່ອງຂໍໍ້ຄວາມ 3. ການສາ້ງຕັົ້ງຄະນະກ າມະການ ການຄ ມ້ຄອງໂຮງຮຽນທີື່ມປີະສດິທຜິ ນ: ຕ ວຢູ່າງຂອງປະເທດຕາ່ງໆ 

 
ຄະນະກ າມະການຄ ມ້ຄອງໂຮງຮຽນ ມີສັກກະຍາພາບ ໃນການປັບປ ງການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ແລະ ຄ ນນະພາບຂອງໂຮງຮຽນ ເວລາຄະນະກ າມະການດັົ່ງ
ກ່າວ ມີສ່ວນຮ່ວມເຮັດກິດຈະກ າປະເພດຕ່າງໆ ທີື່ເໝາະສ ມ. ສ ນສ າລັບການສ ກສາ ສາທາລະນະ ໄດ້ຊີົ້ໃຫເ້ຫັນ 5 ຄ ນລັກສະນະ ທີື່ກ່ຽວພັນກັບຄະນະກ າ

ມະການຄ ້ມຄອງໂຮງຮຽນ ທີື່ມີປະສິດທິຜ ນ.   

• ເນັົ້ນໃສ່ການບັນລ ຜ ນສ າເລັດຂອງນັກຮຽນ. ຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງໂຮງຮຽນ ທີື່ມີປະສິດທິຜ ນ ເຂ ົ້າໃຈວ່າ ການຮຽນຮ ້ຂອງນັກຮຽນແມ່ນ
ບ ລິມະສິດ ແລະ ຍັງເນັົ້ນແຜນປັບປ ງໂຮງຮຽນ ແລະ ກິດຈະກ າຕ່າງໆ ໃສ່ກັບເປ ົ້າໝາຍ ທີື່ຈະຊ່ວຍປັບປ ງຄ ນນະພາບຂອງການສ ກສາ ແລະ ຜ ນ
ການຮຽນຂອງເດັກໃນໂຮງຮຽນ.   

• ຈັດສັນຊັບພະຍາກອນຕໍໍ່ກັບຄວາມຕ້ອງການ. ຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງໂຮງຮຽນ ເຫ  ົ່ານີົ້ ເປັນຜ ້ຈັດສັນຊັບພະຍາກອນ ທີື່ມາຈາກເງິນບໍລິຫານ

ໂຮງຮຽນ ແລະ ງ ບປະມານໃນການປະຕບັິດງານຂອງຕ ນ ເພ ື່ອເນັົ້ນໃສ່ບ ລິມະສິດ ການຮຽນຮ ້ຂອງນັກຮຽນ.  

• ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ກັບຊຸມຊ ນ. ຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງໂຮງຮຽນ ປະເມີນ ແລະ ລາຍງານ ຢູ່າງສະໝ ່າສະເໝີ ຕໍໍ່ກັບຜ ນທີື່ໄດ້ຮັບ ຈາກ

ການລ ງທ ນໃສກ່ານສ ກສາ ທີື່ເຂ າເຈ ົ້າໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍໄປ.  

• ການນ າໃຊ້ຂໍໍ້ມ ນເມ ື່ອມີຄວາມເປັນໄປໄດ້. ຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງໂຮງຮຽນ ຕິດຕາມເບິື່ງຂໍໍ້ມ ນ ທີື່ມີທ ກຢູ່າງ ກ່ຽວກັບໂຮງຮຽນຂອງຕ ນ 

ໂດຍຜ່ານບ ດບັນທ ກການລາຍງານຂອງໂຮງຮຽນ, ຄະແນນປະເມີນນັກຮຽນ, ຂໍໍ້ມ ນງ ບປະມານ ແລະ ຂໍໍ້ມ ນອ ື່ນໆທີື່ມີໄວ ້ແລະ ເຮັດໃຫຂໍ້ໍ້ມ ນ

ຂ່າວສານເຫ  ົ່ານີົ້ໄປເຖິງພໍໍ່ແມ່ ແລະ ຊຸມຊ ນ ໃນເຂດບໍລິການຂອງໂຮງຮຽນ.  

• ໃຫຊຸ້ມຊ ນໃນເຂດບໍລິການຂອງໂຮງຮຽນມີສ່ວນຮ່ວມ. ຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງໂຮງຮຽນ ທີື່ມີປະສິດທິຜ ນ ມີລະບ ບເຮັດໃຫພ້ໍໍ່ແມ່ ແລະ 

ຊຸມຊ ນເຂ ົ້າມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ຕັົ້ງເປ ົ້າໝາຍດ້ານຕ່າງໆ ສ າລັບໂຮງຮຽນ (Ward and Griffin Jr 2005). 

 

ອ ງປະກອບຂອງຄະນະກ າມະການຄ ມ້ຄອງໂຮງຮຽນ ໃນປະເທດ ອນິໂດເນເຊຍ. ຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງໂຮງຮຽນ ໃນປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ແມ່ນມີ
ຄວາມຫ້າວຫັນ ໃນການປະຊຸມປ ກກະຕ ິຕະຫ ອດປີ ແລະ ກິດຈະກ າຕ່າງໆ ຂອງພວກເຂ າກໍເຫັນໄດ້ວ່າ ກ່ຽວພັນກັບ ການປັບປ ງຜ ນການຮຽນຂອງນັກ
ຮຽນໃຫ້ດຂີ ົ້ນ ໂດຍສະເພາະ ເມ ື່ອຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງໂຮງຮຽນ ປະສານງານກັບອ ງກອນປ ກຄອງທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ມີການເລ ອກຕັົ້ງສະມາຊິກ ແບບ
ປະຊາທິປະໄຕ (Pradhan et al. 2011).  ຂໍໍ້ຕ ກລ ງຂອງລັດຖະມ ນຕີ ປີ 2002 ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີສະມາຊິກຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງໂຮງຮຽນ ຢູ່າງໜ້

ອຍ 9 ຄ ນ ແລະ ໃນນີົ້ຕ້ອງມີຜ ຕ້າງໜ້າພໍໍ່ແມ່ນັກຮຽນ, ຜ ້ນ າຊຸມຊ ນ, ຜ ້ມີອາຊີບດ້ານການສ ກສາ, ພາກສ່ວນເອກະຊ ນ, ຄ ສອນ, ອ ງການຈັດຕັົ້ງພ ົ້ນຖານ

ຂອງຊຸມຊ ນ ແລະ ພະນັກງານຂັົ້ນບ້ານ. ນອກຈາກນີົ້ ໃນຂໍໍ້ຕ ກລ ງຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງໂຮງຮຽນ ຊຸກຍ ້ໃຫຊຸ້ມຊ ນ ມີພາລະບ ດບາດ

ທີື່ກວ້າງຂ ົ້ນ ແລະ ເພ ື່ອຕອບສະໜອງ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຊຸມຊ ນ ຢ ູ່ໃນກິດຈະກ າຂອງເຂ າເຈ ົ້າ (World Bank 2011).   

 

ການເຝິກອ ບຮ ມ ຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງໂຮງຮຽນ ແບບມີເປ ົ້າໝາຍ ແລະ ປັບປ ງການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ໃນປະເທດ ແມັກຊີໂກ. ການເຝິກອ ບຮ ມ
ແບບມີເປ ົ້າໝາຍ ສ າລັບ ພໍໍ່ແມ່ ແລະ ຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງໂຮງຮຽນ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງເປ ົ້າໝາຍການຮຽນ ສ າລັບໂຮງຮຽນ ຈະສາມາດເກີດປະ
ສິດທິຜ ນ ໃນການປັບປ ງການຮຽນຂອງນັກຮຽນ. ໃນແຜນງານ PEC (ແຜນງານໂຮງຮຽນທີື່ມີຄ ນນະພາບ), ພໍໍ່ແມ່ ມີບ ດບາດສ າຄັນໃນການປະກອບ

ເປັນຄະນະ ແລະ ການບໍລິຫານ ຂອງຄະນະກ າມະການຄ ້ມຄອງໂຮງຮຽນ. PEC ສະໜອງການເຝິກອ ບຮ ມແບບມີເປ ົ້າໝາຍ ໃຫແ້ກ່ຄະນະກ າມະການ

ຄ ້ມຄອງໂຮງຮຽນ ກ່ຽວກັບວິທີການປັບປ ງຜ ນການຮຽນໃຫດີ້ຂ ົ້ນ ຢ ູ່ໃນໂຮງຮຽນຂອງພວກເຂ າ. ສິື່ງດັົ່ງກ່າວນີົ້ ໄດ້ກ ານ ດຈ ດສ ມຂອງບັນດາໂຮງຮຽນ  
ກ່ຽວກັບ ການຮຽນຮ ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂ າເຈ ົ້າ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນ ຄວາມພະຍາຍາມດ້ານການສອນ ແລະ ການຮຽນຂອງຜ ້ອ ານວຍການ ແລະ 
ຄ ສອນ ໃນໂຮງຮຽນ ຫ າຍຂ ົ້ນ (Wang et al. 2015). ການເພີົ້ມທະວີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພໍໍ່ແມ່ ໂດຍການດ ງພວກເຂ າເຈ ົ້າເຂ ົ້າມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນ
ການຄ ້ມຄອງເງິນບໍລິຫານໂຮງຮຽນ ໄດ້ເຮັດໃຫເ້ກີດຄວາມແຕກຕ່າງທີື່ສ ດ ໃນການຫ ຸດຜ່ອນອັດຕາການຄ້າງຫ້ອງ ແລະ ຫ  ມເຫ ວ ເມ ື່ອທຽບໃສ່ກັບໂຮງ
ຮຽນ ທີື່ບໍໍ່ຢ ູ່ໃນໂຄງການ (Skoufias and Shapiro 2006; Gertler et al. 2006 ).  ການເຝິກອ ບຮ ມແບບມີເປ ົ້າໝາຍ ໃຫແ້ກ່ພໍໍ່ແມ່ ໃນການ

ວາງແຜນປັບປ ງໂຮງຮຽນ (SIP) ແລະ ການຕິດຕາມ ຍັງເຮັດໃຫຄ້ະແນນວິຊາພາສາ ແລະ ຄະນິດສາດເພີົ້ມຂ ົ້ນອີກ (Lopez-Calva and Espinosa 

2006; Arcia, Kattan, Patrinos and Rivera-Olvera 2013). 
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4. ການປະເມນີ ໂຮງຮຽນ ແລະ ນັກຮຽນ. 

ກະຊວງສ ກສາທິການ ແລະ ກລິາ ໄດ້ສ້າງນະໂຍບາຍລະດັບສ ງ ໃນການກ ານ ດໃຫເ້ຮັດການປະເມີນໂຮງຮຽນ ໃນແຕ່ລະປີ. ໃນປະຈ ບນັ, ເອກະ
ສານທີື່ແນະນ າຂະບວນການປະເມີນ ປະກອບດ້ວຍ ຄ ມ່ ແນະນ າ ສ າລັບ ການນ າໃຊເ້ງນິບລໍິຫານໂຮງຮຽນ ແລະ ການເຝິກອ ບຮ ມ ແບບຂັົ້ນໃດ 
ກໍໄດ້ຈດັຕັົ້ງປະຕິບດັ ຢ ູ່ໃນ ນະໂຍບາຍ 3 ສ້າງ. ເພ ື່ອສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງດ້ານຄວາມສາມາດ ຂອງການປະເມີນຕ ນເອງຂອງໂຮງຮຽນ ເພ ື່ອໃຫມີ້

ປະສິດທິຜ ນ ດັົ່ງທ ີ ື່ມ ້ງໝາຍໄວ,້ ກະຊວງສ ກສາທິການ ແລະ ກລິາ ອາດສາມາດພິຈາລະນາ ການສ້າງຂອບນະໂຍບາຍທີື່ເຂັົ້ມແຂງ  ດ້ວຍການຈດັ

ງ ບປະມານສະເພາະ ເພ ື່ອຮ່າງພາລະບ ດບາດຂອງຂັົ້ນເມ ອງ ແລະ ຂັົ້ນແຂວງ, ໂດຍສະເພາະ ໃນການນ າໃຊຂໍ້ໍ້ມ ນຂ່າວສານ ຈາກການປະເມີນຕ ນ

ເອງຂອງໂຮງຮຽນ ເພ ື່ອສະໜອງການຊ່ວຍເຫ  ອໂຮງຮຽນ ໃນຂ ງເຂດທີື່ມີບັນຫາຫ າຍ ເພ ື່ອປັບປ ງການຮຽນ.   

 

ສ າລັບການປະເມີນນັກຮຽນແບບມາດຕະຖານ, ປະຈ ບັນ ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນຍັງບໍໍ່ມີນະໂຍບາຍໃດອອກມາ ບໍໍ່ວ່າຈະຢ ູ່ໃນລະດບັຊາດ, ແຂວງ 

ຫ   ເມ ອງ ເພ ື່ອເກັບກ າຂໍໍ້ມ ນການຮຽນຮ ້ຂອງນັກຮຽນ ໃນຊັົ້ນປະຖ ມ ແລະ ມັດທະຍ ມ. ໃນອະດດີທີື່ຜ່ານມາ ສະຖາບັນຄ ົ້ນຄວ້າວິທິຍາສາດການ

ສ ກສາ (ສວສ) ໄດ້ດ າເນີນການປະເມີນ ແບບແມາດຕະຖານ (ASLO) ສ າລັບຂັົ້ນຮຽນ ປ.3 ແລະ ປ.5, ແຕ່ວ່າ ເປັນການປະຕິບດັແບບສະເພາະ

ເປັນຍາມ ເທ ົ່ານັົ້ນ ໃນເມ ື່ອມີຄ ່ຮ່ວມງານໃຫທ້ ນສະໜັບສະໜ ນ. ສວສ ໄດ້ກ່າວວ່າ  ພວກເຂ າເຈ ົ້າກ າລັງເຮັດວຽກໃນການສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ 

ການສະໜັບສະໜ ນ ທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນ ສ າລັບ ການປະເມີນລະດບັຊາດ ທີື່ມີມາດຕະຖານ ເຊິື່ງຈະເລີົ້ມແຕ່ຂັົ້ນຮຽນ ປ.3. ໂດຍການເຮັດ
ວຽກຄ ຂ່ະໜານ ກັບ ອ ງການອ ຍນີເຊັບ ໃນການທ ດລອງ ການນ າໃຊກ້ານປະເມີນ ທີື່ມີມາດຖານຂອງພາກພ ົ້ນອາຊຽນ ໃນ ສປປ ລາວ, ຈ ື່ງຂໍ
ແນະນ າ ວ່າ ກະຊວງສ ກສາທິການ ແລະ ກລິາ ຄວນພັດທະນານະໂຍບາຍ ສ າລັບການປະເມີນນັກຮຽນ ແບບມາດຕະຖານລະດັບຊາດ ຂອງຕ ນ
ເອງ ແລະ ສ້າງໃຫມີ້ຊັບພະຍາກອນ ທາງດ້ານການເງິນ ສ າລັບການປະເມີນ ຂັົ້ນ ປ.3 ແບບສະໝ າ່ສະເໝີ ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ກ ່ມຕ ວຢູ່າງ ເປັນພ ົ້ນ

ຖານ, ຖ້າບໍໍ່ສາມາດເຮັດທ ກໆປີ ອາດຈະເຮັດ 2-3 ປີ ຕໍໍ່ຄັົ້ງກໍເປັນການດ.ີ  ຈາກນັົ້ນ, ນະໂຍບາຍ ກໍຈະຊ່ວຍປັບ ເຮັດໃຫຄ້ ຮ່່ວມພັດທະນາ ເຫັນ
ວິທີທີື່ຈະປະສານງານຮ່ວມມ ກັບ ສປປ ລາວ ເພ ື່ອສະໜັບສະໜ ນ ການປະເມີນແບບມາດຕະຖານລະດັບຊາດ ແບບສະໝ າ່ສະເໝີ ເຊິື່ງຈະເອ າມາ
ປຽບທຽບກັນໄດ້ໃນແຕ່ລະປີ. ໃນເວລາສ້າງນະໂຍບາຍນີົ້, ສິື່ງສ າຄັນຢູ່າງໜ ື່ງ ທີື່ຄວນບນັຈ ເຂ ົ້າໃນຂອບນະໂຍບາຍ ແມ່ນຄ າສັົ່ງກ່ຽວກັບ ການ
ຈດັພິມເຜີຍແຜ່ ຜ ນການປະເມີນນັກຮຽນ ທີື່ແຍກເປັນລາຍການ ແລະ ເຮັດໃຫຜ້ ້ມີສ່ວນຮ່ວມທາງດ້ານດການສ ກສາ ແລະ ສາທາລະນະຊ ນ ຮັບ
ຮ ້ຜ ນການປະເມີນ. 
 

ຢ ູ່ໃນລະບ ບການສ ກສາ, ຍັງມີຂໍສະເໜີແນະຕ ື່ມອີກ ໃຫເ້ຮັດວຽກກັບຂັົ້ນແຂວງ ແລະ ຂັົ້ນເມ ອງ ຍ້ອນວ່າ ໃນຂັົ້ນດັົ່ງກ່າວ ມີຄວາມສາມາດ ແລະ 

ປະສ ບການຕ ວຈິງ ໃນການເສີມສ້າງນະໂຍບາຍ ການປະເມີນແບບມາດຕະຖານ ແລະ ໃຫສິ້ດອ ານາດໃນການວິເຄາະແບບສ ມທຽບ, ເຜີຍແຜ່ຂໍໍ້

ມ ນສັງລວມ ແລະ ການວິເຄາະ ອອກສ ່ສາທາລະນະ ໃນຮ ບບແບບທີື່ວ່າ ຜ ມີ້ສ່ວນຂອງໂຮງຮຽນ ສາມາດເຂ ົ້າໃຈໄດ້.  

 

ອີກບາດກ້າວອ ື່ນ ແມ່ນສ້າງຂ ົ້ນບ ນພ ົ້ນຖານເຄ ື່ອງມ  ທີື່ມີຢ ູ່ກ່ອນແລ້ວ ເຊັົ່ນ: ບ ດລາຍງານການປະເມີນຕ ນເອງຂອງໂຮງຮຽນ ເພ ື່ອສ ື່ສານຂໍໍ້ມ ນ 

ດ້ານການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ໃຫແ້ກ່ຜ ມີ້ສ່ວນຮ່ວມຂອງໂຮງຮຽນ. ຫ ັກຖານຂອງສາກ ນຊີົ້ໃຫເ້ຫັນວ່າ ການລາຍງານຜ ນປະເມີນຂອງນັກຮຽນ 

ສາມາດມີຜ ນກະທ ບ ທີື່ເປັນແຮງຈ ງໃຈ ສ າລັບການປັບປ ງການຮຽນຂອງນັກຮຽນ (ປູ່ອງຂໍໍ້ຄວາມ 4) 
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5. ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ຕໍໍ່ກບັ ຜ ມ້ສ່ີວນຮວ່ມ. 

ໄປຄຽງຄ ກ່ັນກັບ ຂອບນະໂຍບາຍ ການປະເມີນນັກຮຽນແບບມີມາດຕະຖານ (ສ າລັບ ລະດບັຊາດ, ແຂວງ ແລະ ເມ ອງ), ສະເໜີແນະໃຫ້ສ້າງຄ ່
ມ ແນະນ າວິທີນ າໃຊ ້ຜ ນປະເມີນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ເພ ື່ອກ ານ ດຂ ງເຂດທີື່ຕ້ອງປັບປ ງ ແລະ ບນັດາບາດກ້າວທີື່ຈະເຮັດ ຢ ູ່ໃນລະດບັທີື່ແຕກ
ຕ່າງກັນ ຂອງລະບ ບການສ ກສາ ລວມທັງໂຮງຮຽນ.   

 

ໃນຂະນະທີື່ ກະຊວງສ ກສາທິການ ແລະ ກລິາ ກ າລັງສ ບຕໍໍ່ສ້າງຂອບການປະເມີນ ລະດັບຊາດ ແລະ ຄ ມ່ ປະກັນຄ ນນນະພາບ, ຂໍສະເໜີແນະໃຫ້
ບັນຈ ເອ ານະໂຍບາຍ ໃນການເຮັດໃຫເ້ຂ ົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍ ແລະ ອະທິບາຍ ຜ ນການປະເມີນນັກຮຽນ ຕໍໍ່ສາທາລະນະຊ ນ ໃນແບບທີື່ສາມາດເຂ ົ້າໃຈ
ງ່າຍ ສ າລັບຄ ນທ ົ່ວໄປ. ສ າລັບການປະເມີນນັກຮຽນ ໃນລະດັບແຂວງ, ເມ ອງ ຫ   ໂຮງຮຽນ, ກໍຂໍສະເໜີແນະ ໃຫຮິ້ບໂຮມເອ າຜ ນການປະເມີນ

ນັກຮຽນ ໂດຍໃຊແ້ບບຟອມທີື່ບໍໍ່ສັບສ ນ ແລະ ສາມາດເຂ ົ້າໃຈງ່າຍ. ສິື່ງດັົ່ງກ່າວ ສາມາດນ າສະເໜີ ຢ ູ່ໃນບ ດບນັທ ກລາຍງານຂອງໂຮງຮຽນ.  

 

ຂໍສະເໜີແນະ ໃຫເ້ສີມສ້າງ ຈາກເຄ ື່ອງມ ທີື່ມີຢ ູ່ກ່ອນແລ້ວ ເຊັົ່ນ - ບ ດລາຍງານການປະເມີນຕ ນເອງຂອງໂຮງຮຽນ ເພ ື່ອສ ື່ສານຂໍໍ້ມ ນການຮຽນ

ຂອງນັກຮຽນ ໃຫແ້ກ່ຜ ມີ້ສ່ວນຮ່ວມຂອງໂຮງຮຽນ. ຜ ນຂອງການປະເມີນຕ ນເອງຂອງໂຮງຮຽນ ອາດສາມາດໃຊແ້ບບຟອມການລາຍງານ ຂອງ
ໂຮງຮຽນ ແບບງ່າຍໆ ແລະ ປ້ອນເຂ ົ້າໃນບ ດບັນທ ກລາຍງານ ປະຈ າປີ ຂອງໂຮງຮຽນ ເຊິື່ງສັງລວມໂດຍ ຄະນະພັດທະນາການສ ກສາຂັົ້ນບ້ານ 
ແລະ ແລກປູ່ຽນກບັ ຫ້ອງການສ ກສາທິການ ແລະ ກລິາເມ ອງ ລວມທັງຊຸມຊ ນທ ົ່ວໄປ.  (ປູ່ອງຂໍໍ້ມ ນ 5).  

 
ເຖິງແມ່ນວ່າ ກະຊວງສ ກສາທິການ ແລະ ກລິາ ຈະບໍໍ່ມີນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບ ການປະເມີນນັກຮຽນ ແລະ ການແລກປູ່ຽນຂໍໍ້ມ ນຜ ນການຮຽນ 
ຂອງນັກຮຽນ ແຕ່ກໍຍັງມີນະໂຍບາຍທີື່ດີ ໃນການຮຽກຮ້ອງໃຫມີ້ການລາຍງານ ການໃຊ້ຈ່າຍເງິນບລໍຫິານໂຮງຮຽນ ແລະ ການຈດັງ ບປະມານ 

ຫ້ອງທີື່ 4: ການແລກປູ່ຽນຄະແນນບ ດສອບເສັງ ໃນປະເທດ ປາກດິສະຖານ 
ຢ ູ່ແຂວງປັນຈາບ ຂອງປະເທດປາກິດສະຖານ, ນັກຄ ົ້ນຄວ້າໄດ້ປະເມີນເບິື່ງຜ ນກະທ ບ ຈາກການສະໜອງຂໍໍ້ມ ນໃຫ້ຄອບຄ ວ ກ່ຽວກັບຄະແນນສອບເສັງ

ຂອງລ ກເຂ າເຈ ົ້າ ແລະ ກ່ຽວກັບຄະແນນສອບເສັງຂອງໂຮງຮຽນອ ື່ນ ພາຍໃນເຂດດຽວກັນ. ການປະເມີນຜ ນພ ບວ່າ ການໃຫ້ຂໍໍ້ມ ນກັບພໍໍ່ແມ່ ໄດ້ນ າໄປສ ່

ການປັບປ ງຄະແນນສອບເສັງດີຂ ົ້ນ ແລະ ມີການລ ງທະບຽນເຂ ົ້າໂຮງຮຽນປະຖ ມສ ງຂ ົ້ນ.  ຜ ນປະເມີນຊີົ້ບອກວ່າ ເມ ື່ອພໍໍ່ແມ່ຮ ້ວ່າ ລ ກຂອງຕ ນຮຽນດີພຽງ

ໃດ ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຮ ້ວ່າເດັກຜ ້ອ ື່ນໃນໂຮງຮຽນຕ່າງໆ ຮຽນດີພຽງໃດ - ມັນຈະກະຕ ້ນໃຫ້ການຮຽນດີຂ ົ້ນ.  

 

ພໍໍ່ແມ່ໄດ້ຮັບຄະແນນສອບເສັງ ໃນຮ ບແບບຂອງ “ບ ດບັນທ ກລາຍງານ” ທີື່ກອງປະຊຸມໂຮງຮຽນ, ໃນຊ່ວງນັົ້ນ, ຂໍໍ້ມ ນຕ່າງໆໄດ້ຖ ກອະທິບາຍ ແລະ ພໍໍ່ແມ່

ກໍໄດ້ຮັບຮ ້ຕ ົ້ມອີກວ່າ ສິື່ງໃດ ທີື່ຊ່ວຍປັບປ ງ ເຮັດໃຫຄ້ະແນນສອບເສັງດີຂ ົ້ນ. ທ ກໆກອງປະຊຸມ ໄດ້ເລີົ້ມຕ ົ້ນດ້ວຍການເປີດການສ ນທະນາ 30 ນາທີ 

ກ່ຽວກັບສິື່ງທີື່ສາມາດສ ົ່ງຜ ນຕໍໍ່ຄະແນນສອບເສັງ ລວມທັງຄ , ສະພາບແວດລ້ອມໂຮງຮຽນ, ສະພາບແວດລ້ອມຢ ູ່ເຮ ອນ ແລະ ພ ດຕິກ າຂອງເດັກເອງ.  ຜ ້

ນ າສະເໜີ ໄດລ້ະມັດລະວັງ ບໍໍ່ໃຫຄ້ າແນະນ າໃດໆຕໍໍ່ພໍໍ່ແມ່ ຫ   ຕ ານິເດັກລ ກຂອງເຂ າເຈ ົ້າ ຜ ້ທີື່ມີຄະແນນຕ ່າ. ຫ ັງຈາກ 1 ປີ ຜ່ານໄປ, ຂະບວນການດັົ່ງກ່າວ 

ໄດ້ເອ າກັບມາເຮັດຄ ນອີກ. ນັກຮຽນໃນໂຮງຮຽນລັດ ທີື່ພໍໍ່ແມ່ໄດ້ຮັບຂໍໍ້ມ ນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບຄະແນນສອບເສັງ ສາມາດເຮັດບ ດສອບເສັງໄດ້ດີກວ່າປີ

ຜ່ານມາ ເມ ື່ອສ ມທຽບກັບນັກຮຽນຢ ູ່ໃນບ້ານ ທີື່ຄອບຄ ວບໍໍ່ໄດຮ້ັບບ ດບັນທ ກລາຍງານ. ຜ ນໄດ້ຮັບບໍໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງ ເຖິງວ່າ ຈະເປັນໂຮງຮຽນ ທີື່ມີ

ຜ ນການດ າເນີນງານ ດີ ຫ   ບໍໍ່ດີ ກ່ອນທີື່ຈະມີການປະເມີນ. ຜ ນໄດ້ຮັບແມ່ນໜ້າສ ນໃຈ ຍ້ອນມັນສະແດງໃຫເ້ຫັນວ່າ ການສະໜອງຂໍໍ້ມ ນຂ່າວສານ ສ້າງ

ແຮງຈ ງໃຈໃຫຜ້ ້ມີສ່ວນຮ່ວມທ້ອງຖິື່ນ ລວມທັງພໍໍ່ແມ່, ນັກຮຽນ ແລະ ໂຮງຮຽນ ໄດ້ມີຄວາມບ ກບ ນຕ ື່ມ (Andrabi et al. 2007).  
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ຂອງລະບ ບການສ ກສາ ເລີົ້ມຈາກລະດບັໂຮງຮຽນ ຜ່ານເມ ອງ, ແຂວງ ແລະ ສ ນກາງ. ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຍັງມີໃຫຕິ້ດຕາມ ຂັົ້ນຕອນ

ການປະຕິບັດງານ ທາງດ້ານການສ ກສາ.  

 

ສ າລັບແຮງຈ ງໃຈຂອງໂຮງຮຽນ, ອາດເປັນສິື່ງສ າຄັນ ໃນການພິຈາລະນາ ການສ້າງນະໂຍບາຍ ເພ ື່ອຮັບຮ ້ວ່າ ໂຮງຮຽນທີື່ປະຕິບັດຂັົ້ນຕອນຕ່າງໆ 

ໃນການດ າເນນີງານໄດດ້ີ ແລະ ໄດ້ສະແດງໃຫເ້ຫັນຄວາມຄ ບໜ້າ ໃນການບນັລ ເປ ົ້າໝາຍປັບປ ງທີື່ວາງໄວ.້ ສິື່ງດັົ່ງກ່າວ ບໍໍ່ຈ າເປັນຕ້ອງໃຫ້

ລາງວນັເປັນເງນິ ແຕ່ອາດສາມາດເຮັດໃນຮ ບແບບ ຂອງການຍອມຮັບຮ ້ໃນຂັົ້ນເມ ອງ.  

 

 

ປູ່ອງຂໍໍ້ມ ນ 5:  ປຶົ້ມບນັທ ກລາຍງານຂອງໂຮງຮຽນ 

 
ປຶົ້ມບນັທ ກລາຍງານຂອງໂຮງຮຽນ ສາມາດເປນັເຄ ື່ອງມ ທີື່ມປີະສດິທຜິ ນ ສ າລບັການຕດິຕາມ ແລະ ການສ ື່ສານ ໃນລະດບັໂຮງຮຽນ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນ ຖາ້
ເຮັດເປັນບ ດແບບເຂ ົ້າໃຈງາ່ຍ, ຂຽນແບບກ ງໆ ແລະ ຖາ້ຫາກມຄີວາມເໝາະສ ມ ສາມາດນ າໃຊມ້ນັ. ປຶົ້ມບນັທ ກລາຍງານຂອງໂຮງຮຽນ ສາມາດເປັນວິທີ
ການ ທີື່ເປັນປະໂຫຍດ ສ າລັບເຜີຍແຜ່ຂໍໍ້ມ ນ ໃຫແ້ກ່ຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນລະດັບໂຮງຮຽນ ເພ ື່ອໃຫ້ສາມາດມີຄວາມເຂ ົ້າໃຈດີຂ ົ້ນ ໃນເລ ື່ອງດັົ່ງຕໍໍ່ໄປນີົ້:   

• ເກນສ າລັບການປະເມີນການຮຽນ-ການສອນ 
• ການປະຕິບັດວຽກງານຂອງໂຮງຮຽນ ຈາກປີຕໍໍ່ປີ ແລະ ສ ມທຽບກັບໂຮງຮຽນອ ື່ນໆ ໃນລະບ ບການສ ກສາ  
• ສິື່ງທີື່ຈ າເປັນຕ້ອງເຮັດ ເພ ື່ອປັບປ ງການປະຕິບັດວຽກງານ (ການຮຽນ-ການສອນ).   

ການນ າໃຊ້ ປຶົ້ມບັນທ ກລາຍງານຂອງໂຮງຮຽນ ໃນທິດທາງນີົ້ ຈະເຮັດໃຫ້ພໍໍ່ແມ່ ແລະ ຊຸມຊ ນ ເຂ ົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ສ້າງການເປັນຄ ່ຮ່ວມງານ ນ າກັນ 
ເມ ື່ອຕ້ອງການ ເພ ື່ອເຮັດໃຫຜ້ ນຮັບ ແລະ ການແກ້ບັນຫາຕ່າງໆ ໃນການກ້າວເຖິງ ຜ ນໄດຮ້ັບທີື່ຕັົ້ງໄວ ້ໃຫດີ້ຂ ົ້ນ.  

 
ຢ ູ່ລັດ ປາຣານ່າ ໃນປະເທດ ບຣາຊິນ ໄດ້ດ າເນີນແຜນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ  ແລະ ໄດ້ລວບຮວມຂໍໍ້ມ ນຂ່າວສານ ຂອງແຕ່ລະໂຮງຮຽນ 
ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ມີປຶົ້ມບັນທ ກລາຍງານ ຂອງໂຮງຮຽນ ແຕ່ລະແຫ່ງ. ເປ ົ້າໝາຍທີື່ໄດ້ກ ານ ດໄວ້ ຂອງໂຄງການລິເລີົ້ມນີົ້ ແມ່ນເພ ື່ອເພີົ້ມທະວີຄວາມຮ ້ຂອງພໍໍ່ແມ່ 

ກ່ຽວກັບຄ ນນະພາບຂອງການສອນໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຍ ກລະດັບການມີສິດອອກສຽງຂອງພໍໍ່ແມ່ ໃນເລ ື່ອງຕ່າງໆ ຢ ູ່ສະພາໂຮງຮຽນ ແລະ ຢ ູ່ລະດັບລັດ. ໂຄງ
ການລິເລີົ້ມນີົ້ ຍັງມີຈ ດມ ້ງໝາຍເພີົ້ມທະວີຄວາມຮັບຮ ້ ໃນກ ່ມພະນັກງານຂອງໂຮງຮຽນ ກ່ຽວກັບຄ ນນະພາບຂອງການສອນ ແລະ ການປະຕິບັດວຽກວິຊາ
ການ ໃນໂຮງຮຽນຂອງຕ ນ. ປຶົ້ມບັນທ ກລາຍງານຈະເປັນເອກະສານ 3 ໜ້າ ແບບອ່ານງ່າຍ ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍຂໍໍ້ມ ນດັົ່ງຕໍໍ່ໄປນີົ້:  

• ຜ ນງານອີງຕາມບ ດສອບເສັງ  (ຄະແນນສ າລັບ ຂັົ້ນ.4 ແລະ ຂັົ້ນ 8)  

• ກະແສນັກຮຽນ (ອັດຕາການເລ ື່ອນຂັົ້ນ, ການລອດເຫ  ອ ແລະ ປະລະ) 

• ຄ ນລັກສະນະຂອງໂຮງຮຽນ (ຂະໜາດຂອງຫ້ອງຮຽນ ໂດຍສະເຫ ່ຍ ແລະ ວ ດທິການສ ກສາຂອງຄ ) 

• ຄ າຄິດຄ າເຫັນ ແລະ ຄວາມເພິື່ງພໃໍຈຂອງຂອງພໍໍ່ແມ່ ໃນຫ າຍໆດ້ານ ກ່ຽວກັບ ໂຮງຮຽນ (ອາຄານສະຖານທີື່, ຄວາມປອດໄພ, ພາກປະຕິບັດ

ການສອນ, ຄ ນນະພາບຂອງການສ ກສາ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພໍໍ່ແມ່) 

• ຄ າຄິດຄ າເຫັນຂອງພໍໍ່ແມ່ ກ່ຽວກັບການມີຂໍໍ້ມ ນການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ກິດຈະກ າຕ່າງໆຂອງໂຮງຮຽນ (Bruns et al. 2011). 

ບ ດບັນທ ກລາຍງານ ຍັງປະກອບດ້ວຍຂໍໍ້ມ ນສ ມທຽບ ກ່ຽວກັບການຮຽນຂອງໂຮງຮຽນ ທີື່ຕັົ້ງຢ ູ່ໃກ້ຄຽງ. ປຶົ້ມບັນທ ກລາຍງານ ຖ ກພິມແບບເປັນຈ ດໝາຍ

ຂ່າວ ແລະ ເຜີຍແຜຢູ່່າງກວ້າງຂວາງ. ພໍໍ່ແມ່ ແລະ ຊຸມຊ ນ ສາມາດເຂ ົ້າເຖິງຂ່າວສານໄດ້ຢູ່າງງ່າຍດາຍ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສ ນທະນາກັບຄ  ແລະ ພະ

ນັກງານໂຮງຮຽນ ກ່ຽວກັບວິທີການທີື່ອາດສາມາດ ປັບປ ງຄ ນນະພາບຂອງໂຮງຮຽນໄດ້. 

 
ແຫ ່ງຂໍໍ້ມ ນ: Wang et al 2015; Bruns et al 2011.  



34 
 

ຄ າສະແດງຄວາມຂອບໃຈ 
ບ ດລາຍງານນີົ້ ຮຽບຮຽງໂດຍ ທ່ານ ນາງ ແອັງເຈລາ ດີມາສ໌ (Angela Demas) (ຊ່ຽງຊານອາວ ໂສ ດ້ານການສ ກສາ ແລະ ຫ ວໜ້າທິມງານ 

ຂອງທະນະຄານໂລກ). ທ່ານ ພ ວນັ ພ ມມະລັງສີ (ຊ່ຽວຊານດ້ານການສ ກສາ) ໄດ້ປະກອບສ່ວນ ໃນພາກ ຄວາມເປັນມາຂອງການສ ກສາ ໃນ ສ

ປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່າງໃກ້ຊິດ ຮ່ວມກັບ ທ່ານ ນາງ ອິມິໂກ ນາກະ (Emiko Naka) (ທີື່ປຶກສາດ້ານການສ ກສາ) ກ່ຽວກັບ ຂັົ້ນຕອນ 

ການເກັບກ າຂໍໍ້ມ ນ. ນອກຈາກນີົ້ ຍັງມີ ທ່ານ ນາງ ແມຣີ ບຣດີິງ (Mary Breeding) (ທີື່ປຶກສາດ້ານການສ ກສາ) ທີື່ໄດ້ປະກອບສ່ວນ ໃນການ

ວິເຄາະຂໍໍ້ມ ນ ແລະ ເກັບກ າຂໍໍ້ມ ນ. ສ າລັບ ການຂຽນຄ າແນະນ າ ຕໍໍ່ກບັບ ດລາຍງານ ແມ່ນໄດ້ມາຈາກ ດຣ ມີທອງ ສ ວັນວິໄຊ (ຫ ວໜ້າກ ມ ອະນ 

ບານ ແລະ ປະຖ ມ), ທ່ານ ຈນັດ ີພ ມມະບ ດ (ຫ ວໜ້າກ ມສ້າງຄ ) ທ່ານ ກາດ າ ວ ງເດ ອນ (ຮອງຫ ວໜ້າ ສ ນວິໄຈການສ ກສາ ຂອງ ກ ມແຜນ

ການ), ທ່ານ ອາແມ ຮາຊານ (Amer Hasan) (ນັກເສດຖະສາດ ອາວ ໂສ ຂອງ ທະນະຄານໂລກ). ຜ ້ຮຽບຮຽງ ບ ດລາຍງານນີົ້ ຂອບໃຈມາ

ຍັງ ກະຊວງສ ກສາ ແລະ ກລິາ ທີື່ໄດ້ໃຫຂໍ້ໍ້ມ ນ, ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜ ນ ແລະ ການຢັົ້ງຢ ນ ຂໍໍ້ມ ນທາງດ້ານນໂຍບາຍ ແລະ ຂໍໍ້ແນະນ າ. ສ າລັບຂໍໍ້

ມ ນອ້າງອີງໃນບ ດລາຍງານນີົ້ ແມ່ນໄດ້ມາຈາກການວິເຄາະ ກ ດໝາຍ, ລະບຽບການ, ດ າລດັ ແລະ ເອກະສານທາງດ້ານນະໂຍບາຍອ ື່ນໆ. ການ

ຄ ົ້ນຄວ້າ ແລະ ກໍໍ່ໃຫເ້ກີດເປັນບ ດລາຍງານ SABER ຄວາມເປັນເຈ ົ້າຕ ນເອງ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງໂຮງຮຽນ ລະດັບປະເທດ ເພ ື່ອເປັນ

ບ່ອນອີງ ໃຫແ້ກ່ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການຮ່ວມມ ສາກ ນເພ ື່ອການສ ກສາ ໄລຍະ 2 ເຊິື່ງມີຈ ສ ມໃສ່ ການບລໍິຫານທີື່ເນັົ້ນໂຮງຮຽນເປັນຫ ກັ 

ພາຍໃຕກ້ານນ າພາ ຂອງ ທ່ານ ພລາເມັນ ດານເຊັບ (Plamen Danchev) (ຫ ວໜ້າທິມງານ ແລະ ຊ່ຽວຊານອາວ ໂສ ດ້ານການສ ກສາ) ແລະ 

ການຊີົ້ນ າຂອງຫ້ອງການປະສານງານໂຄງການ ຂອງ ກະຊວງສ ກສາ ແລະ ກິລາ ເຊິື່ງບລໍິຫານໂດຍ ທ່ານ ນາງ ຄ າປະເສີດ ກດິຕິຍະວ ງ (ຫ ວໜ້າ

ຫ້ອງການ ແລະ ຮອງຫ ວໜ້າກ ມ ອະນ ບານ ແລະ ປະຖ ມ). ສ າລັບຂໍໍ້ມ ນເພີົ້ມເຕີມ ກ່ຽວກັບ ໂຄງການ SABER ແລະ SABER ຄວາມເປັນ

ເຈ ົ້າຕ ນເອງ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງໂຮງຮຽນ, ໃຫເ້ບິື່ງຈາກ http://saber.worldbank.org/index.cfm.   

 

 

ລະຫ ດຕ ວຍໍໍ້ / Acronyms 
ASLO Assessment of Student Learning Outcome (ການປະເມີນຜ ນການຮຽນຮ ້ຂອງນັກຮຽນ) 

DESB District Education and Sports Bureau (ຫ້ອງການສ ກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມ ອງ) 

DOF Department of Finance (ກ ມການເງິນ) 

EFA Education For All (ການສ ກສາເພ ື່ອທ ກຄ ນ) 

EGRA Early Grade Reading Assessment (ການປະເມີນທັກສະການອ່ານໃນຂັົ້ນຮຽນຕອນຕ ົ້ນ) 

EMIS Education Management Information Systems (ລະບ ບຂໍໍ້ມ ນການຄ ້ມຄອງການສ ກສາ) 

ESDP Education Sector Development Plan (ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສ ກສາ) 

EQS Education Quality Standard (ມາດຕະຖານຄ ນນະພາບການສ ກສາ) 

GDP Gross Domestic Product (ຜ ນຜະລິດລວມພາຍໃນ) 

GPE Global Partnership for Education(ການຮ່ວມມ ສາກ ນເພ ື່ອການສ ກສາ) 

LPRP Lao People’s Revolutionary Party (ພັກປະຊາຊ ນປະຕິວັດລາວ) 

MDGs Millennium Development Goals (ເປ ົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດດ້ານການພັດທະນາ) 

MoES Ministry of Education and Sports (ກະຊວງສ ກສາທິການ ແລະ ກລິາ) 

NSEDP National Socio-Economic Development Plan (ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄ ມແຫ່ງຊາດ) 

http://saber.worldbank.org/index.cfm
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OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 

 (ອ ງການເພ ື່ອການຮ່ວມມ  ແລະ ພັດທະນາດ້ານເສດຖະກິດ) 

PA Pedagogical Advisor (ຄ ສ ກສານິເທດ) 

PAD Project Appraisal Document (ເອກະສານສະເໜີໂຄງການ) 

PDR People’s Democratic Republic (ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊ ນລາວ - ສປປລ) 

PESS Provincial Education and Sports Services (ພະແນກສ ກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ) 

PISA Programme for International Student Assessment 

 (ໂຄງການປະເມີນນັກຮຽນລະດັບສາກ ນ) 

PPA Pupil Parent Association  (ສະມາຄ ມພໍໍ່ແມ່ນັກຮຽນ) 

RIES Research Institute for Educational Science (ສະຖາບັນຄ ົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສ ກສາ) 

SAA School Autonomy and Accountability (ຄວາມເປັນເຈ ົ້າຕ ນເອງ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງໂຮງຮຽນ) 

SABER Systems Approach for Better Education Results 

 (ລະບ ບວິທີການ ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ຜ ນການສ ກສາດີຂ ົ້ນ) 

SBG School Block Grant (ເງນິບລໍິຫານໂຮງຮຽນ) 

SBM School Based Management (ການບລໍິຫານທີື່ເນັົ້ນໂຮງຮຽນເປັນຫ ັກ) 

SDG Sustainable Development Goals (ເປ ົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍ ນຍ ງ) 

SSA school-self assessment  (ການປະເມີນຕ ນເອງຂອງໂຮງຮຽນ) 

TVET Technical Vocational Education and Training (ການສ ກສາເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແລະ ການເຝິກອ ບຮ ມ) 

TIMSS Trends in International Mathematics and Science Study 

 (ແນວໂນ້ມໃນການສ ກສາຄະນດິສາດ ແລະ ວິທະຍາສາດ ສາກ ນ) 

VEDC Village Education Development Committee (ຄະນະພດັທະນາການສ ກສາຂັົ້ນບາ້ນ - ຄພສບ) 
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ແນວຄິດລິເລີົ້ມ ຂອງ ລະບ ບວິທີການ ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ຜ ນການສ ກສາດີຂ ົ້ນ (SABER) ໄດເ້ກບັ
ກ າຂໍໍ້ມ ນ ກຽ່ວກັບ ນະໂຍບາຍ ແລະ ສະຖາບນັ ຂອງລະບ ບການສ ກສາ ໃນທ ົ່ວໂລກ ແລະ ໄດ້
ໃຫ້ເກນມາດຕະຖານ ອງີຕາມພາກປະຕິບັດຕ ວຈງິ ທີື່ໄດ້ພ ວພັນກບັ ການຮຽນຮ ຂ້ອງນກັ
ຮຽນ. SABER ມີຈ ດມ ງ່ໝາຍ ສະໜອງຂໍໍ້ມ ນຜ ນໄດ້ຮບັ ທາງດ້ານການສ ກສາ ໃຫ້ທ ກ

ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ - ນັບຕັົ້ງແຕ ່ນກັຮຽນ, ຜ ບ້ລິໍຫານ, ຄ ສອນ ແລະ ພໍໍ່ແມ ່ຈ ນເຖງິ ຕໍໍ່ຜ ້

ສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ນັກທ ລະກິດ - ເຮັດໃຫ້ເຫນັບ ດສັງລວມຫຍໍໍ້ ດ້ານການເຂ ົ້າເຖິງ, ລາຍລະ

ອຽດ, ຈ ດປະສ ງ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫນັວ່າ ນະໂຍບາຍລະບ ບການສ ກສາ ຂອງປະເທດດັົ່ງກ່າວ 

ມີທິດທາງ ທີື່ຮັບປະກນັວ່າ ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຊາວໜ ່ມ ໄດຮ້ຽນຮ  ້ດີພຽງໃດ.  

 
ບ ດລາຍງານນີົ້ ໄດ້ເນັົ້ນໃສ່ ສະເພາະ ນະໂຍບາຍ ໃນຂ ງເຂດ ຄວາມເປນັເຈ ົ້າຕ ນເອງ ແລະ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງໂຮງຮຽນ. 

ບ ດລາຍງານນີົ້ ແມ່ນຜ ນງານຂອງ ພະນັກງານທະນາຄານໂລກ ລວມທັງ ການປະກອບສ່ວນຈາກພາຍນອກ. ສິື່ງທີື່ຄ ົ້ນພ ບ, ການຕີຄວາມໝາຍ ແລະ ການສະຫ ຸບ

ສັງລວມ ທີື່ສະແດງອອກ ໃນບ ດລາຍງານນີົ້ ບໍໍ່ໄດ້ສະທ້ອນເຖິງຈ ດຢ ນຂອງທະນາຄານໂລກ, ຄະນະຂອງຜ ້ອ ານວຍການບໍລິຫານ, ຫ   ຂອງລັດຖະບານ ທີື່ພວກເຂ າເປັນ

ຕ ວແທນ. ທະນາຄານໂລກ ຈະບໍໍ່ຮັບປະກັນ ຄວາມຖ ກຕ້ອງຊັດເຈນຂອງຂໍໍ້ມ ນ ທີື່ນອນຢ ູ່ໃນບ ດລາຍງານນີົ້. ຂອບເຂດ, ສີ, ຄ ນຄ່ານ ແລະ ຂໍໍ້ມ ນອ ື່ນໆ ທີື່ສະແດງໃນ
ແຜນທີື່ ໃນບ ດລາຍງານນີົ້ ບໍໍ່ໄດສ້ະແດງອອກເຖິງ ການຕັດສິນຂອງພາກສ່ວນໜ ື່ງ ຂອງທະນາຄານໂລກ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະຖານະພາບ ທາງດ້ານກ ດໝາຍ ຂອງເຂດ
ແຄວ້ນພ ົ້ນທີື່ໃດໜ ື່ງ ຫ   ການຮັບຮອງ ຫ   ການຍອມຮັບ ຂອງຂອບເຂດນັົ້ນ.  
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