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ເປົ້າໝາຍດ້ານນະໂຍບາຍ
1.

ຄວາມເປັນເຈາົ້ ຕນເອງ ໃນການວາງແຜນ ແລະ ຄມ
້ ຄອງງບປະມານ ຂອງໂຮງຮຽນ

ໂຮງຮຽນເປັນຜ້ຂົ້ນແຜນງບປະມານບໍລິຫານ ແລະ ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ, ຂັົ້ນເມອງ (ສກມ) ແລະ ຂັົ້ນແຂວງ (ສກຂ) ເປັນຜ້ກວດແກ້ ແລະ ກະຊວງສກສາ
ທິການ ແລະ ກິລາ (ກສກ) ເປັນຜ້ອະນມັດ. ພໍໍ່ແມ່/ຜ້ປກຄອງ ມີບດບາດໃນຖານະເປັນຕວແທນ ຢູ່ໃນ ຄະນະພັດທະນາການສກສາຂັົ້ນບ້ານ (ຄພສບ).

ສະຖານະພາບ
ລະດັບພຽງພໍ



ກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເປັນຜ້ຄ້ມຄອງເງິນເດອນ, ແຂວງ (ສກຂ) ແລະ ເມອງ (ສກມ) ເປັນຜ້ເບີກຈ່າຍໃຫ້ຄ ໂດຍອີງຕາມ ຂັົ້ນ ແລະ ຊັົ້ນ
ຂອງເງິນເດອນ. ໂຮງຮຽນສາມາດລະດມທນເພີົ້ມເຕີມ ຈາກແຫ່ງຕ່າງໆ.

2.

ຄວາມເປັນເຈາົ້ ຕນເອງ ໃນການຄມ
້ ຄອງບກຄະລາກອນ

ກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ກສກ) ເປັນຜ້ແຕ່ງຕັົ້ງຄເຂົ້າໃໝ່ ເຂົ້າໃນລະບບການສກສາ, ຂັົ້ນແຂວງ ແລະ ຂັົ້ນເມອງ ເປັນຜ້ສັບຊ້ອນຄເຂົ້າໃໝ່
ໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນ. ສາລັບຜ້ອານວຍການໂຮງຮຽນ ແມ່ນຂັົ້ນແຂວງ ເປັນຜ້ແຕ່ງຕັົ້ງ. ພະແນກ ສກຂ ແລະ ຫ້ອງການ ສກມ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະ
ເມີນ ຜ້ອານວຍການ ແຕ່ວ່າ ມີແຕ່ ກະຊວງສກສທິການ ແລະ ກິລາ ເທົ່ານັົ້ນ ມີອານາດ ປດຕາແໜ່ງຜ້ອານວຍການ ຖ້າມີເຫດຜນອັນສມຄວນ.

3.

ການມີສວ
່ ນຮ່ວມຂອງສະພາໂຮງຮຽນ ໃນການຄມ
້ ຄອງໂຮງຮຽນ

ຄພສບ ມີສິດອອກສຽງໃນຫາຍດ້ານ ໃນການຄ້ມຄອງໂຮງຮຽນ ເຊັົ່ນ: ງບປະມານດາເນີນວຽກງານ, ການກວດສອບການເງິນ, ເລອກກວດສອບ ປັດ
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ົ້ ຕນ
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ໄຈນາເຂົ້າດ້ານການຮຽນໃນຫ້ອງຮຽນ (ການມາໂຮງຮຽນຂອງນັກຮຽນ ແລະ ຫັກສດທ້ອງຖິື່ນ) ແລະ ເປັນອາສາສະໝັກໃນກິດຈະກາຕ່າງໆ. ຄພສບ
ບໍໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄ້ມຄອງບກຄະລາກອນ. ບໍໍ່ມີນະໂຍບາຍ ສາລັບ ການເລອກຕັົ້ງ ຫ ຂອບເຂດເວລາ ຂອງການເປັນສະມາຊິກ ຄພສບ, ແລະ ບໍໍ່ມີ
ການການດ ວາລະກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສາມັນ ກັບຊຸມຊນແບບເປີດກວ້າງ.

4.

ການປະເມີນໂຮງຮຽນ ແລະ ຜນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ

ການປະເມີນໂຮງຮຽນຫາຍຮບແບບ ມີຂົ້ນທກໆປີ. ຜນຂອງການປະເມີນຜນຕນເອງຂອງໂຮງຮຽນ ແມ່ນເພື່ອເປັນຂໍໍ້ມນໃນການສ້າງແຜນພັດທະນາ
ໂຮງຮຽນ. ຍັງບໍໍ່ມີການປະເມີນນັກຮຽນ ທີື່ເປັນມາດຕະຖານລະດັບຊາດ, ແຕ່ວ່າ ກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກາລັງກະກຽມນະໂຍບາຍ ແລະ
ແຜນການ ເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜນ ຂະບວນການປະເມີນ. ມີພຽງບາງຄັົ້ງຄາວເທົ່ານັົ້ນ ທີື່ເຫັນວ່າ ການປະເມີນນັກຮຽນ ທີື່ມີມາດຖານ ທີື່ໄດ້ຮັບ
ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ໂດຍການຊ່ວຍເຫຈາກຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ.

5.

ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍກ
ໍ່ ບ
ັ ຜມ
້ ສ
ີ ວ
່ ນກ່ຽວຂ້ອງ

ຄວາມສອດຄ່ອງທາງດ້ານການເງິນ, ຄວາມໂປູ່ງໃສ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານການລາຍງານ ຍັງມີຢູ່ໃນລະບບການສກສາ ໃນແຕ່ລະຂັົ້ນ, ແລະ ສາ
ລັບ ຢູ່ຂັົ້ນສນກາງ ຍັງມີການປັບໃໝ/ປດຕາແໜ່ງ ຖ້າເຮັດຜິດລະບຽບການເງິນ. ຄມ
່ ແລະ ເອກະສານແນະນາ ແມ່ນໄດ້ການດພາລະບດບາດ ແລະ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ສາລັບ ການດາເນີນງານໃນໂຮງຮຽນ. ແຕ່ສິື່ງທີື່ຍັງຂາດ ແມ່ນເອກະສານແນະນາ ສາລັບ ການປະເມີນແບບມາດຕະຖານ, ການວິ
ເຄາະແບບປຽບທຽບ, ການນາໃຊ້ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ ຜນຂອງການປະເມີນນັກຮຽນ.
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ພາກສະເໜີ
ໃນປີ 2011, ກ່ມທະນາຄານໂລກໄດ້ລິເລີົ້ມ ແຜນງານແບບຫາຍປີ ເຊິື່ງອອກແບບ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫອ ບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ໃນການກວດສອບ
ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງ ຢູ່າງເປັນລະບບ ໃນການປະຕິບັດວຽກງານ ໃນລະບບການສກສາ. ສ່ວນໜງື່ ຂອງແຜນຍດທະສາດ ໃນຂະແໜງການ
ສກສາ ຂອງທະນາຄານໂລກ1, ແມ່ນແນວຄວາມຄິດອັນໃໝ່ ແບບເນັນ
ົ້ ໃສ່ຫັກຖານ ເຊິື່ງເອີົ້ນຊວ
ື່ ່າ SABER (ລະບບວິທີການ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜນ
ການຮຽນດີຂົ້ນ) ທີກ
ື່ າລັງສ້າງເຄື່ອງມວິເຄາະ ສາລັບ ການກວດສອບ ລະບບການສກສາ ແລະ ອງປະກອບທາງດ້ານນະໂຍບາຍ ເມື່ອທຽບໃສ່
ກັບມາດຕະຖານຂອງໂລກ, ການປະຕິບັດຕວຈິງທີດ
ື່ ີສດ, ແລະ ເມື່ອສມທຽບກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກປະຕິບັດຕວຈິງ ຂອງບັນດາປະເທດ
ຕ່າງໆໃນໂລກ. ດ້ວຍການນາໃຊ້ຄວາມຮ້ຂອງລະດັບໂລກນີົ້, ເຄື່ອງມຂອງ SABER ຈະຕື່ມໃສ່ຊ່ອງຫວ່າງຂອງຂໍມ
ໍ້ ນ ແລະ ຫກ
ັ ຖານ ທີື່ຂາດ
ໄປ ໃນຫາຍເລື່ອງທີສ
ື່ າຄັນ ເພື່ອປັບປງຄນນະພາບຂອງການສກສາ ແລະ ການບັນລຜນໄດ້ຮັບທີດ
ື່ ີຂນ
ົ້ . ບດລາຍງານສະບັບນີົ້ ໄດ້ສນທະນາ ຜນ
ຈາກການນາໃຊ້ເຄື່ອງມ ຂອງ SABER ຄວາມເປັນເຈົ້າຕນເອງ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງໂຮງຮຽນ (SAA) ໃນ ສປປ ລາວ.

ສະພາບລວມຂອງປະເທດ
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນລາວ (ສປປ ລາວ) ໄດ້ສ້າງຕັົ້ງຂົ້ນໃນ ວັນທີ 2 ເດອນທັນວາ ປີ 1975 ພາຍໃຕ້ການນາພາຂອງພັກ
ປະຊາຊນປະຕິວັດລາວ. ພັກປະຊາຊນປະຕິວັດລາວ ເປັນພັກໜງື່ ພັກດຽວຂອງລັດຖະບານ ທີຢ
ື່ ຶດໝັນ
ົ້ ແນວທາງທິດສະດີ ມາກ-ເລນິນ. ຄດັງົ່
ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ ທີໄື່ ດ້ເຮັດມາກ່ອນແລ້ວ, ສປປ ລາວ ໄດ້ເດີນຕາມເສັົ້ນທາງ ‘ການຕະຫາດສັງຄມນິຍມ’. ສປປ ລາວ ຕັົ້ງຢູ່ໃຈກາງຂອງ
ຄາບສະໝດອິນໂດຈີນ ໃນທະວີບອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ມີເນົ້ອທີື່ທັງໝດ 236,800 ຕາລາງກິໂລແມັດ, ¾ ຂອງເນົ້ອທີື່ ແມ່ນປກຄມໄປ
ດ້ວຍພເຂາ ແລະ ທີຮ
ື່ າບສງ. ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທີື່ບໍໍ່ມີທາງອອກສ່ທະເລ ເຊິື່ງມີຊາຍແດນໄລຍະຍາວ ຮ່ວມກັບ ຫວຽດນາມ ໃນທິດຕາເວັນ
ອອກ ແລະ ໄທ ໃນທິດຕາເວັນຕກ ແລະ ຍັງມີຊາຍແດນໄລຍະສັົ້ນ ຮ່ວມກັບ ຈີນ ແລະ ພະມ້າ ຢູ່ພາກເໜອ ແລະ ກາປເຈຍ ຢູ່ພາກໃຕ້.
ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທີມ
ື່ ີຫາຍຊນເຜົ່າ, ແລະ ຊີວິດການປັນຢູ່ຂອງຊນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍ ສ່ວນຫາຍແມ່ນຕິດພັນມາຈາກ ສະພາບແວດລ້ອມທາ
ມະຊາດ. ພນລະເມອງ ມີຫາຍກວ່າ 6.7 ລ້ານຄນ ເຊິື່ງລວມມີ 4 ກ່ມພາສາເຜົ່າ (ລາວ-ໄຕ, ມອນ-ຂະແມ, ຈີນ-ຕີເບດ ແລະ ມົ້ງ-ອິວມຽນ)
ແລະ ມີ 49 ຊນເຜົ່າ ທີຮ
ື່ ັບຮ້ເປັນທາງການ2. ກ່ມພາສາເຜົ່າລາວ-ໄຕ ເປັນກ່ມທີໃື່ ຫຍ່ກວ່າໝ່ ເຊິື່ງກວມເອາ ປະມານ 67% ຂອງພນລະເມອງ
ທັງໝດ. ມີຫາຍຊນເຜົ່າກ່ມນ້ອຍ ດາລງຊີວິດຢູ່ເຂດຊນລະບດ ແລະ ຕັົ້ງຖິື່ນຖານຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫີກ. ສ່ວນປະກອບຂອງພນລະເມອງ ທີມ
ື່ ີ
ຫາຍເຜົ່າພັນ ແລະ ສິື່ງທ້າທາຍ ທາງດ້ານພມສັນຖານ ເປັນປັດໃຈທີສ
ື່ າຄັນ ໃນການຈັດຕັງົ້ ປະຕິບັດ ສາລັບ ການຂະຫຍາຍ ແລະ ໃຫ້ບລ
ໍ ິການ
ຄນນະພາບຂອງການສກສາ.
ໃນໄລຍະ 2 ທດສະວັດທີຜ
ື່ ່ານມາ, ສປປ ລາວ ຢູ່ໃນຄວາມສະຫງບ ແລະ ມີສະເຖຍລະພາບ ແລະ ຍັງມີເສດຖະກິດການເຕີບໂຕ ຢູ່າງໝັນ
ົ້ ຄງ.
ດ້ວຍການເພີົ້ມຂົ້ນຂອງລາຍຮັບຕໍຫ
ໍ່ ວຄນ ຈາກ US$280 ໃນປີ 2000 ເປັນ US$1,740 ໃນປີ 2015, ສປປ ລາວ ກາລັງຢູ່ໃນໄລຍະ ການ
ຂະຫຍາຍຕວທາງເສດຖະກິດ ທີື່ໝນ
ົ້ັ ຄງ3. ປະເທດ ແມ່ນນອນຢູ່ໃນກ່ມຂອງປະເທດ ໃນພາກພົ້ນ ທີມ
ື່ ີການເຕີບໂຕຢູ່າງວ່ອງໄວ, ແລະ ການເຕີບ
ໂຕນີົ້ ແມ່ນມີການຂັບເຄື່ອນ ຈາກການນາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ໂດຍສະເພາະ ທີື່ດນ
ິ , ປູ່າໄມ້, ແຫ່ງນໍ້າ ແລະ ບໍແ
ໍ່ ຮ່ ແລະ

1

ຍດທະສາດຂະແໜງການສກສາຂອງທະຈາຄານໂລກ 2020: ການຮຽນຮ້ສາລັບທກຄນ (2011), ທີເື່ ວົ້າເຖິງກິດຈະກາສາລັບບັນລ “ການຮຽນຮ້ສາລັບ

ທກຄນ” ໃນປະເທດກາລັງພັດທະນາ ໃນທດສະວັດໜ້າ.
2

ການສາຫວດພນລະເມອງ ແລະ ຄວເຮອນ ໃນ ສປປ ລາວ ປີ 2015

3

ຕວຊີົ້ວັດການພັດທະນາຂອງໂລກ ປີ 2015

2

ພັນທະດ້ານເສດຖະກິດ ທີເື່ ພີົ້ມຂົ້ນກັບພາກພນ
ົ້ . ດ້ວຍອງປະກອບ ຂອງຄວາມໄດ້ປຽບເລົ່ານີົ້ ຄຽງຄກ
່ ັບນະໂຍບາຍ ທີມ
ື່ ີເປົ້າໝາຍ ເພື່ອນາໃຊ້ໂອ
ກາດດັງົ່ ກ່າວ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ GDP ໂດຍສະເຫ່ຍ ເພີົ້ມຂົ້ນເກອບ 7.5% ຕໍປ
ໍ່ ີ ໃນໄລຍະເວລາ 15 ປີ ທີື່ຜ່ານມາ, ອັນເຮັດໃຫ້ ສະຖານນະພາບ
ຂອງ ສປປ ລາວ ເຄື່ອນຍ້າຍ ຈາກປະເທດທີມ
ື່ ີລາຍຮັບຕ່າ ມາຢູ່ໃນ ປະເທດທີມ
ື່ ີລາຍຮັບຕ່າ ລະດັບປານກາງ.
ເຖິງຈະມີການເຕີບໂຕດັົ່ງທີກ
ື່ ່າວ, ສປປ ລາວ ກໍຍັງເປັນປະເທດໜງື່ ທີື່ທກຍາກທີສ
ື່ ດ ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແລະ ການຫຸດຜ່ອນຄວາມ
ທກຍາກ ຍັງເປັນບລິມະສິດສງ. ສປປ ລາວ ບັນລເປົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດ (MDG) ໃນການຫດ
ຸ ຜ່ອນຄວາມທກຍາກທີື່ສດ ຫຸດລງມາ ຕ່າກວ່າ
24% ໃນປີ 2015, ແລະ ເງື່ອນໄຂຊີວິດການເປັນຢູ່ ໄດ້ຮັບການປັບປງໃຫ້ດີຂົ້ນ ຢູ່າງມີຄວາມສາຄັນ. ການວິເຄາະການສາຫວດຄວເຮອນ ຄັົ້ງ
ຫ້າສດ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄວາມທກຍາກລະດັບຊາດ ຄິດໄລ່ຕາມຫວຄນ ມີການຫຸດລງ ເປັນເຄິື່ງຈາກ 46% ໃນປີ 1992/1993 ຍັງ
ເຫອ 23% ໃນປີ 2012/20134. ເຖິງວ່າຈະມີການຫຸດລງ, ອັດຕາຄວາມທກຍາກຢູ່ເຂດຊນນະບດ, ເຊິື່ງກວມເອາເກອບ ¾ ຂອງຊີວິດປະຊາ
ຊນ ພາຍໃນປະເທດ, ຍັງຢູ່ໃນລະດັບສງ (28.6%) ແລະ ຍັງທກຍາກຫາຍກວ່າ ເກອບ 3 ເທົ່າ ຖ້າສມທຽບໃສ່ເຂດຕວເມອງ (10%).

I. ການສກສາ ໃນ ສປປ ລາວ
ສັງຄມລາວ ແລະ ລະບບການສກສາ ໄດ້ຮັບຜນກະທບ ມາຈາກມນເຊົ້ອວັດທະນະທາ ຂອງຄນຊນເຜົ່າທ້ອງຖິື່ນ, ການລ່າເມອງຂົ້ນ, ການປະຕິ
ວັດສັງຄມນິຍມ, ເສດຖະກິດຕະຫາດ ແລະ ການຫັນເປັນເອກະຊນ, ແລະ ໃນໝໆ
ໍ່ ນີົ້ ແມ່ນການຫັນເປັນໂລກດຽວກັນ (ໂລກາພິວດ
ັ ). ນັບແຕ່
ການນາສະເໜີ ເສດຖະກິດຕະຫາດໃນຊຸມຕົ້ນປີ 1990, ລະບບການສກສາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ມີການປັບປງດີຂົ້ນເທື່ອລະກ້າວ ທັງທາງດ້ານຄນນະ
ພາບ ແລະ ປະລິມານ. ລະບບການສກສາໃນປະຈບັນ ໄດ້ມີການພັດທະນາ ດ້ວຍວິທີການແບບປະສມປະສານ ເຊິື່ງໄດ້ຖອດຖອນເອາດ້ານທີດ
ື່ ີ
ເດັົ່ນ ຈາກລະບບການສກສາ ໃນຍກສະໃໝ ລ່າເມອງຂົ້ນ ແລະ ເຄິື່ງສັກດີນາ ປະສມປະສານກັບ ການເນັນ
ົ້ ໜັກໃສ່ສະໃໝປະຕິວັດ. ລະບບການ
ສກສາຄັົ້ງຫ້າສດ ຍັງນາເອາແນວຄວາມຄິດຂອງ ‘ການສກສາແບບໃໝ່’, ຖອດຖອນເອາບດຮຽນ ຈາກມມມອງໃນປະຫວັດສາດ ແລະ ປະສບ
ການຈາກປະເທດຕ່າງໆ ລວມທັງ ອິດທິພນແຮງກະຕ້ນ ມາຈາກ ຄວາມກດດັນ ແລະ ສະພາບຂອງໂລກ.
ລະບບການສກສາຂອງ ສປປ ລາວ ມີໂຄງສ້າງປະກອບດ້ວຍ 4 ລະດັບການສກສາ: ການສກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ສາມັນສກສາ, ອາຊີວະສກສາ
ແລະ ການສກສາຊັນ
ົ້ ສງ5. ນອກຈາກໂຮງຮຽນລ້ຽງເດັກ ສາລັບເດັກທີື່ອາຍນ້ອຍທີື່ສດ ຈະມີໂຮງຮຽນອະນບານ ສາລັບ ເດັກອາຍ 3 ເຖິງ 5.
ລະດັບ ສາມັນສກສາ ເລີົ້ມຈາກການເຂົ້າໂຮງຮຽນປະຖມ ອາຍ 6 ປີ ເຊິື່ງມີຂັົ້ນຮຽນ 1-5 ແລະ ຕາມດ້ວຍ ໂຮງຮຽນມັດທະຍມສກສາ ຕອນຕົ້ນ
ແລະ ຕອນປາຍ. ຄຽງຄກ
່ ັບ ໂຮງຮຽນມັດທະຍມຕອນປາຍ, ສປປ ລາວ ຍັງສະໜອງ ການສກສາ ສາຍອາຊີວະສກສາ ສາລັບ ຜທ
້ ມ
ີື່ ີອາຍ 15
ປີ ຫ ສງກວ່າ. ຜທ
້ ຮ
ີື່ ຽນຈບໂຮງຮຽນມັດທະຍມຕອນປາຍ ແລະ ຈບການສກສາເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ສາມາດຮຽນຕໍໍ່ ໃນສະຖາບັນການສກສາຊັົ້ນ
ສງ ເພື່ອສບຕໍກ
ໍ່ ານສກສາໃນຂັົ້ນຕໍໄໍ່ ປ ຂອງພວກເຂາໄດ້ (ເບິື່ງຕາລາງ 1)
ຍດທະສາດການສກສາ. ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄມແຫ່ງຊາດ (NSEDP) 2016-2020 ແລະ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຂອງພັກປະຊາ
ຊນປະຕິວັດລາວ ຄັົ້ງທີ 10 ກໍໄດ້ເນັນ
ົ້ ບດບາດທີເື່ ປັນແກນຫັກ ວ່າ ການສກສາ ຕ້ອງມີບດບາດໜ້າທີື່ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະເທດ ບັນລເຖິງເປົ້າໝາຍ
ການພັດທະນາແຫ່ງຊາດ ຫດ
ຸ ພົ້ນອອກຈາກກ່ມປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ໃນປີ 2020.

4

ການສາຫວດລາຍຈ່າຍ ແລະ ການບໍລິໂພກຂອງລາວຄັົ້ງທີ 5 ປີ 2012/2013. ການສາຫວດປະຕິບັດ 5 ປີ ຕໍໍ່ ຄັົ້ງ.

5

ກດໝາຍການສກສາ 2015

3

ການປັບປງການເຂົ້າເຖິງການສກສາ ແລະ ຄນນະພາບການສກສາ ແມ່ນເປົ້າໝາຍຫັກ ຂອງ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄມແຫ່ງຊາດ
(2016-2020), ເຊິື່ງເປັນໃຈກາງ ຂອງການບັນລເປົ້າໝາຍ ການພັດທະນາແບບຍນຍງ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ (SDG ຫວຂໍໍ້
4 ແລະ 5)6. ເປົ້າໝາຍເຫົ່ານີົ້ ໄດ້ສັງລວມເຂົ້າ ໃນແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສກສາ (ESDP) 2016-2020, ເຊິື່ງຈະໃຊ້ເປັນຂອບເປົ້າໝ
າຍລວມ ສາລັບ ນະໂຍບາຍ ແລະ ທິດຊີນ
ົ້ າຕ່າງໆ ຂອງຂະແໜງການ
ໃຫ້ແກ່ ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານ ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ການສະໜັ
ບສະໜນ ຂອງຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ7. ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສກສາ
(ESDP) ສະບັບປັດຈບັນ ໄດ້ພດ
ັ ທະນາມາຈາກ ພົ້ນຖານທີສ
ື່ ້າງຂົ້ນ
ໂດຍຂອບນະໂຍບາຍ ແລະ ຍດທະສາດ ທີຜ
ື່ ່ານມາ – ແຜນຍດທະສາດ
ເພື່ອປະຕິຮບລະບບການສກສາແຫ່ງຊາດ (NESRS) 2008-2015,
ຂອບພັດທະນາຂະແໜງການສກສາ (ESDF) 2009-2015 ແລະ
ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສກສາ (ESDP) 2011-2015.

ຕາລາງ 1: ໂຄງສ້າງຂອງ ລະບບການສກສາ ໃນ ສປປ ລາວ
ລະດັບການສກສາ

ອາຍ

1. ການສກສາກ່ອນໄວຮຽນ:
- ລ້ຽງເດັກ
- ອະນບານສກສາ

0.3 – 2
3–5

2. ສາມັນສກສາ:
- ປະຖມສກສາ

6 – 10

1–5

- ມັດທະຍມສກສາ ຕອນຕົ້ນ

11 – 14

6–9

- ມັດທະຍມສກສາ ຕອນປາຍ

15 - 17

10 – 12

ການປະຕິບດ
ັ ວຽກຂອງລະບບການສກສາ. ເຖິງແມ່ນ ສປປ ລາວໄດ້

3. ອາຊີວະສກສາ:

ເປັນຜລ
້ ງລາຍເຊັນແຕ່ຕົ້ນ ໃນຖະແຫງການຂອງໂລກ ກ່ຽວກັບ ການ

- ຊັນ
ົ້ ຕົ້ນ

15 +

ສກສາເພື່ອທກຄນ (EFA) ໃນປີ 1990 ແລະ ເປົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດ

- ຊັນ
ົ້ ກາງ

18 +

ດ້ານການພັດທະນາ (MDGs) ໃນປີ 2000, ປະເທດ ຍັງປະສບກັບ

- ຊັນ
ົ້ ສງ

18 +

ສິື່ງທ້າທາຍຫາຍປະການ ໃນການບັນລເປົ້າໝາຍດັົ່ງກ່າວ. ຈາກຂໍມ
ໍ້ ນ
ຂອງກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະບັບຫ້າສດ ສກຮຽນ 20152016
98.8%

8

,

ການລງທະບຽນເຂົ້າຮຽນປະຖມສກສາ

ຂອງກ່ມອາຍໃນເກນເຂົ້າຮຽນ,

ເພີົ້ມຂົ້ນເຖິງ

ແຕື່ອັດຕາການຄ້າງຫົ້ອງ

ແລະ ປະລະ ແມ່ນຍັງສງ ເຊິື່ງເຮັດໃຫ້ອັດຕາລອດເຫອເຖິງຂັົ້ນ ປ.5 ມີ

ຂັົ້ນຮຽນ

4. ການສກສາຊັນ
ົ້ ສງ
- ອະນປະລິນຍາ

18 +

- ປະລິນຍາຕີ

18 +

- ປະລິນຍາໂທ
- ປະລິນຍາເອກ
ແຫ່ງຂໍໍ້ມນ : ກດໝາຍການສກສາສະບັບປັບປງ 2015

ພຽງ 79.6% ແລະ ມີພຽງ 77.9% ທີສ
ື່ າເລັດ 5 ຂັົ້ນຮຽນເຕັມ ຂອງ
ຮອບວຽນການສກສາຊັົ້ນປະຖມ. ອັດຕາລອດເຫອ ແລະ ຈບຊັົ້ນເຫົ່ານີົ້ ໄດ້ຮັບຜນກະທບທີສ
ື່ າຄັນ ຈາກການມີໂຮງຮຽນທີເື່ ອີົ້ນວ່າ ‘ໂຮງຮຽນ
ມນລະປະຖມ’ (19.1%) ເຊິື່ງບໍສ
ໍ່ າມາດສະໜອງເຕັມ 5 ຂັົ້ນຮຽນ ຂອງຊັົ້ນປະຖມ. ມີຫາຍໂຮງຮຽນມນ ທີມ
ື່ ີຄພຽງ 1 ຫ 2 ຄນ ແລະ ມີປະ
ມານ 26.6% ທີື່ຈດ
ັ ຕັົ້ງການສອນເປັນໂຮງຮຽນຫ້ອງຄວບ, ແລະ ຍັງມີຫາຍໂຮງຮຽນ ທີື່ມີເງື່ອນໄຂທາງດ້ານອາຄານສະຖານທີື່ ມີຄນນະພາບ
ຕ່າ. ການເຂົ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍມ ກໍຍັງຕ່າເຊັົ່ນກັນ, ເຊິື່ງມີ ອັດຕາເຂົ້າຮຽນລວມມີພຽງ 82.2% ໃນລະດັບມັດທະຍມຕອນຕົ້ນ ແລະ
47.8% ໃນລະດັບມັດທະຍມຕອນປາຍ.
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ເປົ້າໝາຍ No. 4 – ການສກສາທີື່ມີຄນນະພາບ; ເປົ້າໝາຍ No. 5 – ຄວາມສະເໝີພາບ ຍິງ-ຊາຍ

7

The ESDP 2016-2020 ປະກອບດ້ວຍ 11 ຜນໄດ້ຮັບເປົ້າໝາຍ ແລະ ເວົ້າເຖິງຜນໄລຍະໄລຍະກາງ ແລະ ຍດທະສາດເພື່ອບັນລເປົ້າໝາຍ ແລະ ຈດປະສງຂອງລັດ.

8

EMIS ບດລາຍງານປະຈາປີ 2015-2015

4

ສິື່ງທ້າທາຍຕົ້ນຕໍໃນລະດັບປະຖມສກສາ ປະກອບມີ ການປະລະ ແລະ ຄ້າງຫ້ອງ ຢູ່ໃນຂັົ້ນຮຽນ ປ1-ປ2 ລວມທັງ ການສກສາທີມ
ື່ ີຄນນະພາບຕ່າ
ໂດຍລວມ. ອັດຕາການຄ້າງຫ້ອງ ແລະ ປະລະໃນຂັົ້ນຮຽນ ປ1 ແມ່ນສງ ຢູ່ລະດັບປະມານ 11.5% ແລະ 7.2% ຕາມລາດັບ9, ແລະ ປະເດັນ
ບັນຫານີົ້ ອາດກ່ຽວພັນກັບ ຄວາມຫາກຫາຍ/ຊັບຊ້ອນ ຢູ່ໃນສະພາບການ ຂອງ ສປປ ລາວ. ເນື່ອງຈາກປະຊາກອນມີຫາກຫາຍຊນເຜົ່າ, ສປປ
ລາວ ໄດ້ມີສິື່ງທ້າທາຍຫາຍຢູ່າງ ເພີົ້ມເຂົ້າໄປຕື່ມອີກ ໃນການຮຽນຮ້ໜັງສຂອງເດັກ ຍ້ອນມີເດັກຈານວນຫາຍ ທີື່ບໍໍ່ເວົ້າພາສາລາວ (ພາສາທາງ
ການ) ຢູ່ເຮອນ. ທັກສະດ້ານພາສາທີື່ຍັງຕ່າ ນີົ້ ກະທບຕໍຜ
ໍ່ ນການຮຽນທັງໝດ ແລະ ຜນຂອງມັນກໍຄ ມີເດັກຫາຍຄນຈະອອກຈາກລະບບການ
ສກສາ ໄວເກີນຄວນ ໂດຍທີື່ບໍໍ່ທັນໄດ້ຮຽນຮ້ໜັງສ ແລະ ທັກສະການຄິດໄລ່ ເລີຍ.
ນອກຈາກນີົ້, ຜນຈາກການປະເມີນນັກຮຽນທີຜ
ື່ ່ານມາ – ການປະເມີນທັກສະການອ່ານ ຂັົ້ນຮຽນຕົ້ນໆ (EGRA) ແລະ ການປະເມີນຜນໄດ້
ຮັບທາງດ້ານການຮຽນ (ASLO)10 – ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ລະດັບທັກສະການອ່ານ ແລະ ທັກສະການຄິດໄລ່ ແມ່ນຍັງບໍໍ່ພຽງພໍ ໃນການສະ
ໜັບສະໜນ ການຮຽນຮ້ທມ
ີື່ ີຄນນະພາບ ໃນຂັນ
ົ້ ຮຽນສງຂົ້ນ ຂອງຊັົ້ນປະຖມ ແລະ ຊັົ້ນມັດທະຍມຕອນຕົ້ນ. ຜນຂອງ EGRA ໃນປີ 2012
ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງລະດັບຕ່າ ຂອງຄວາມສາມາດໃນການອ່ານ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນຂັົ້ນຮຽນຕົ້ນໆ. ເກອບ 30% ຂອງນັກຮຽນຫ້ອງ ປ3 ບໍໍ່
ສາມາດອ່ານຄາສັບດ່ຽວ ໃນບດອ່ານ ແລະ ໃນຈານວນ 30% ຂອງນັກຮຽນທີສ
ື່ າມາດອ່ານຄາສັບດ່ຽວໄດ້ນີົ້ ຊໍ້າພັດບໍໍ່ເຂົ້າໃຈ ໃນສິື່ງທີພ
ື່ ວກເຂາ
ອ່ານ. ບດທດສອບຂອງ ASLO ທີື່ດາເນີນການໃນປີ 2009 ຊີໃົ້ ຫ້ເຫັນວ່າ ມີພຽງແຕ່ 8% ຂອງນັກຮຽນຫ້ອງ ປ5 ທີມ
ື່ ີທັກສະພາສາລາວ ເຊິື່ງ
ສາມາດສະໜອງໃຫ້ການຮຽນ ຢູ່າງເປັນເອກະລາດ ໃນຫົ້ອງ ມ1 (ຂັົ້ນທາອິດຂອງຊັົ້ນມັດທະຍມ) ທີບ
ື່ ໍໍ່ຈາເປັນຕ້ອງມີການຮຽນເພີົ້ມ. ນອກຈາກ
ນັນ
ົ້ , ບດປະເມີນ ASLO ປີ 2012 ໄດົ້ພບວ່າ 23% ຂອງນັກຮຽນຫ້ອງ ປ3 ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສາມາດ ໃນການວິເຄາະປະໂຫຍກ
ແລະ ບດຄວາມ ຈາກການອ່ານ ແລະ ການຟັງບດນິທານ. ສາລັບວິຊາເລກ, ມີນັກຮຽນຈານວນຫາຍ ຂອງຫ້ອງ ປ3 ມີຜນການປະເມີນ ຍັງຕ່າ,
ມີພຽງແຕ່ 12% ທີື່ມີຄວາມສາມາດ ບັນລເຖິງລະດັບທີຈ
ື່ າເປັນ ຕໍກ
ໍ່ ານຮຽນເປັນເອກະລາດໄດ້ ຫັງຈາກຈບຫ້ອງ ປ3. ສາລັບ ທັກສະ ການອ່ານ
ແລະ ນັບເລກ ທີຍ
ື່ ັງຕ່າ ນັົ້ນ ແມ່ນຜນສບເນື່ອງມາຈາກ ຄວາມຫຍ້ງຍາກຂອງຄສອນ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີື່ ສອນໃຫ້ຈບຫກ
ັ ສດ, ໂດຍສະ
ເພາະ ແມ່ນ ວິຊາເລກ ແລະ ພາສາລາວ, ໃນສກຮຽນນັົ້ນ.
ການລງທນໃສ່ການສກສາ. ພັນທະຕໍໍ່ການສກສາ ແມ່ນປະກອບດ້ວຍ ການເພີົ້ມຊັບພະຍາກອນ, ແຕ່ມີຄວາມຈາເປັນ ຕ້ອງປັບປງປະສິດທິຜນ
ຂອງການໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ເພີົ້ມສ່ວນແບ່ງຂອງງບປະມານ ທີໃື່ ຊ້ຈ່າຍເຂົ້າໃນວຽກງານບໍລິຫານ ທີື່ບໍໍ່ແມ່ນເງິນເດອນ. ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້
ຕັົ້ງເປົ້າໝາຍ 18% ຂອງງບປະມານທັງໝດ ຕ້ອງໃຊ້ຈ່າຍເຂົ້າໃນການສກສາ ແຕ່ວ່າ ອີງຕາມຕວເລກງບປະມານ ທີມ
ື່ ີຫ້າສດ ເຫັນວ່າ ການໃຊ້
ຈ່າຍໄດ້ເພີົ້ມຂົ້ນ ແຕ່ຍັງບໍໍ່ເຖິງເປົ້າໝາຍ. ຕວຢູ່າງ ໃນສກງບປະມານ 2014/15, ມີງບປະມານທັງໝດ ໃຊ້ເຂົ້າເພື່ອການສກສາ ແມ່ນ 14.6%
ເຊິື່ງເພີົ້ມຂົ້ນຈາກ 13.2% ໃນປີ 2010/1111.
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EMIS ບດລາຍງານປະຈາປີ 2014-2015

10

ການປະເມີນການອ່ານໃນຂັົ້ນຮຽນຕອນຕົ້ນ ດາເນີນໃນປີ 2012 ແລະ ການປະເມີນລະດັບຊາດກ່ຽວກັບຜນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ

11

ESDP 2016-2020 ແລະ ກມການເງິນ ກະຊວງ ສສກ.

5

ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສກສາ 2011-2015 ລະບວ່າ ການໃຊ້ຈ່າຍຮ່ວງບໍລິຫານ ທີື່ບໍໍ່ແມ່ນເງິນເດອນ ຍັງຢູ່ໃນລະດັບຕ່າ ເປັນຂໍຈ
ໍ້ າກັດທີື່
ສາຄັນຫາຍ

ໃນການປັບປງຄນນະພາບຂອງການສອນ-ການຮຽນ

ແລະ ໃນການສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃນການບໍລິຫານ. ສະນັນ
ົ້ , ແຜນ
ພັດທະນາຂະແໜງການສກສາ ຈງື່ ໄດ້ແນະນາໃຫ້ເພີົ້ມສ່ວນແບ່ງລາຍ

ຕາລາງ 2: ຕວຊີວ
ົ້ ດ
ັ ທາງດ້ານການສກສາ ທີໄື່ ດ້ຄດ
ັ ເລອກ
ງບປະມານລາຍຈ່າຍຂອງລັດ ສາລັບ ການສກສາ (2014/15)

ຈ່າຍບໍລິຫານ ທີື່ບໍໍ່ແມ່ນເງິນເດອນ ຂົ້ນເປັນ 25% ຂອງງບປະມານ

% ຂອງ GDP

3.6

ການສກສາ ທັງໝດ ພາຍໃນປີ 2015, ສິື່ງທີເື່ ຫັນໂດດເດັນ
ົ່ ແມ່ນ

% ຂອງລາຍຈ່າຍທັງໝດຂອງລັດ

14.6

ການນາສະເໜີ ເງິນບໍລິຫານສະຖານການສກສາ ສາລັບ ການໃຊ້ຈາ່ ຍ
ວຽກງານບໍລິຫານ.

ການແບ່ງງບປະມານລາຍຈ່າຍຂອງລັດ ສາລັບ ແຕ່ລະລະດັບ (%)
(2013-14)
ການສກສາກ່ອນໄວຮຽນ

2.56

ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສກສາ 2016-2020 ໃນປັດຈະບັນ ໄດ້

ປະຖມສກສາ

31.56

ເນັົ້ນໜັກໃສ່ການຂະຫຍາຍ ການສກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ປະຖມສກສາ

ມັດທະຍມສກສາ (ລວມທັງອາຊີວະສກສາ)

29.57

ການສກສາຊັົ້ນສງ ແລະ ອື່ນໆ

36.3

, ມັດທະຍມສກສາຕອນຕົ້ນ ແລະ ອາຊີວະສກສາ ແລະ ໄດ້ຢ້າເຖິງ
ຄວາມຈາເປັນ

ໃນການຍກສງ

ຄນນະພາບການສກສາ.

ສະນັນ
ົ້

ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານການເງິນ ຈາຕ້ອງໄດ້ເພີົ້ມການລງທນໃສ່ຂະ
ແໜງການຍ່ອຍເຫົ່ານີົ້ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍເພື່ອການດາເນີນວຽກງານ
ເຊັົ່ນ ເງິນບໍລິຫານສະຖານການສກສາ, ການເຝິກອບຮມຄປະຈາການ
, ການແຈກຢາຍທດແທນຄນ ປຶມ
ົ້ ແບບຮຽນ, ການລງຕິດຕາມ-ຊ່ວຍ
ເຫອ ຂອງສກສານິເທດ ແລະ ອື່ນໆ.

ອັດຕາຄ/ນັກຮຽນ ຊັນ
ົ້ ປະຖມ

1:34

ເປີເຊັນຄ້າງຫ້ອງໃນຊັນ
ົ້ ປະຖມ

5.8

ອັດຕາການເລື່ອນຊັນ
ົ້ ຈາກປະຖມ ເຂົ້າຮຽນຕໍມ
ໍ່ ັດ
ທະຍມ

91.7

ແຫ່ງຂໍໍ້ມນ:
- ກະຊວງ ສສກ, ກມການເງິນ, 2016
- ການຈັດສັນງບປະມານ ແຍກເປັນຂະແໜງການຍ່ອຍ ແລະ ປະເພດລາຍຈ່າຍ ທີື່
ອະນມັດຈາກ ສພະແຫ່ງຊາດ, ສກປີ 2013-2014

ການພັດທະນາ ການຄມ
້ ຄອງທີເື່ ນັນ
ົ້ ໂຮງຮຽນເປັນຫກ
ັ (SBM) ແລະ ຂອບນະໂຍບາຍໃນ ສປປ ລາວ. ການຄ້ມຄອງການສກສາໃນ ສປປ ລາວ
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ໄດ້ມີວິວັດທະນາການ ມາ 3 ໄລຍະ ນັບແຕ່ໄດ້ວັນປະກາດເອກະລາດ (ແຜນວາດ 1) . ການປະຕິຮບຄັົ້ງທາອິດ ໄດ້ເກີດຂນ
ົ້ ໃນຊ່ວງປີ 19771985 ແລະ ໃນຊ່ວງນີົ້ ແມ່ນຢູ່ໃນຮບແບບຂອງການຄ້ມຄອງແບບເດີມໆ ເຊິື່ງເນັົ້ນໃສ່ການວາງແຜນ ແລະ ຄມ
້ ຄອງ ແບບຂົ້ນກັບສນກາງເປັນ
ຫັກ. ໄລຍະທີ 2 ແມ່ນປີ 1986-2000 ແລະ ໄດ້ປູ່ຽນຈາກການວາງແຜນແບບຂົ້ນກັບສນກາງ ໄປສ່ວິທີການແບບມີສ່ວນຮ່ວມຫາຍຂົ້ນ. ໃນ
ຊ່ວງເວລານີົ້ ສະມາຄມພໍແ
ໍ່ ມ່ນັກຮຽນໄດ້ຖກສ້າງຕັົ້ງຂົ້ນ ແບບບໍໍ່ເປັນທາງການ. ກດລະບຽບທາງການ ກ່ຽວກັບ ສະມາຄມພໍໍ່ແມ່ນັກຮຽນ ໄດ້ຖກ
ອະນມັດ ຈາກກະຊວງສກສາທິການໃນປີ 2002. ການປະຕິຮບ ການຄ້ມຄອງການສກສາ ຄັົ້ງທີ 3 ໄດ້ລິເລີົ້ມໃນຊ່ວງຊຸມຕົ້ນປີ 2000 ເຊິື່ງມີ
ຜນຈາກ ຄມ
່ ແນະນາການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ກ່ຽວກັບ ການແບ່ງຂັົ້ນຄ້ມຄອງການສກສາ ໃນປີ 2002 ສະບັບເລກທີ 1500. ນັບແຕ່ນນ
ັົ້ ມາ, ມີຄ່
ຮ່ວມພັດທະນາຈານວນຫາຍ ໄດ້ເລີົ້ມໃຫ້ການສະໜັບສະໜນ ການສ້າງພົ້ນຖານສາລັບ ການຄ້ມຄອງທີື່ເນັົ້ນໂຮງຮຽນເປັນຫັກ. ເພື່ອສບຕໍຜ
ໍ່ ັນ
ຂະຫຍາຍ ວິທກ
ີ ານແບບການຄ້ມຄອງທີເື່ ນັົ້ນໂຮງຮຽນເປັນຫັກ ໃຫ້ເຂັົ້ມແຂງຂົ້ນ, ກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ສ້າງຄມ
່ ເພື່ອຈັດຕັົ້ງປະ
ຕິບັດ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງຕັົ້ງຄະນະພັດທະນາການສກສາຂັົ້ນບ້ານ (ຄພສບ) ສະບັບເລກທີ 2300, ແລະ ໄດ້ອະນມັດນາໃຊ້ຄມ
່ ຄພສບ (2013)
ເພື່ອສະໜັບສະໜນການບໍລິຫານໂຮງຮຽນ. ເອກະສານທາງການເຫົ່ານີົ້ ໄດ້ການດສິດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຄພສບ ຢູ່າງຈະແຈ້ງ ເພື່ອ
ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕັດສິນໃຈ ແລະ ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບດ
ັ .
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ບດສະຫຸບກອງປະຊຸມລະດັບຊາດ ກ່ຽວກັບ ການຄ້ມຄອງທີື່ນັົ້ນໂຮງຮຽນເປັນຫັກ (SBM), ວັນທີ 8-9 ກໍລະກດ 2015

6

ໃນເດອນກມພາ 2012, ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່ມະຕິຂອງກມການເມອງ ສະບັບເລກທີ 3 ກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍ 3 ສ້າງ ເຊິື່ງ
ໄດ້ການດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສາມຂັົ້ນຄ້ມຄອງ: ແຂວງເປັນຫວໜ່ວຍຍດທະສາດ, ເມອງເປັນຫວໜ່ວຍເຂັົ້ມແຂງຮອບດ້ານ ແລະ ບ້ານ
ເປັນຫວໜ່ວຍພັດທະນາ. ກະຊວງ ສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ນະໂຍບາຍແບ່ງຂັົ້ນຄ້ມຄອງ ໃນເດອນສິງຫາ 2012, ສະບັບເລກ
ທີ 1183, ເຊິື່ງໄດ້ຂຽນພາລະບດບາດ ແລະ ໜ້າທີຮ
ື່ ັບຜິດຊອບ ຂອງອງການຈັດຕັງົ້ ການບໍລິຫານການສກສາ ໃນແຕ່ລະຂັົ້ນ (ລວມທັງຂັົ້ນໂຮງ
ຮຽນ) ແລະ ໄດ້ທດລອງປະຕິບັດວຽກ ນະໂຍບາຍ 3 ສ້າງ ໃນຂະແໜງການສກສາ. ໃນປີ 2013, ກະຊວງ ສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ພິມ
ເຜີຍແຜ່ຢູ່າງເປັນທາງການ ຂອບໜ້າວຽກ ມາດຖານຄນນະພາບການສກສາ (EQS) ສາລັບ ຊັົ້ນປະຖມສກສາ ເຊິື່ງມອບຄວາມເປັນເຈົ້າການ
ໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊນ ໃນການສ້າງແຜນພັດທະນາປະຈາປີຂອງໂຮງຮຽນ. ກດໝາຍການສກສາ ສະບັບປັບປງໃໝ່ (2015) ປະກອບ
ດ້ວຍ ມາດຕາ 86 ທີໄື່ ດ້ການດສິດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງອງການຈັດຕັງົ້ ການບໍລິຫານການສກສາ ທີສ
ື່ ອດຄ່ອງກັບແນວຄວາມຄິດ
ຂອງການຄ້ມຄອງທີເື່ ນັົ້ນໂຮງຮຽນເປັນຫັກ (SBM). ອີກເຊັົ່ນດຽວກັນ, ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສກສາ (2016-2020) ໃນປັດຈບັນ ກໍ
ເນັົ້ນໜັກໃສ່ຄວາມສາຄັນຂອງ SBM ໃນການປັບປງ ຜນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ໃນໂຮງຮຽນ.
ຮບພາບ 1: ມີ 3 ໄລຍະ ຂອງການປະຕິຮບ ການຄມ
້ ຄອງນການສກສາ ໃນ ສປປ ລາວ

1977–1985
• ການບລ
ໍ ຫ
ິ ານ ແລະ
ການວາງແຜນ ແບບ
ຂົ້ນກັບສນກາງ ເປັນ
ພົ້ນຖານ

1986–2000

2001–Present

• ປູ່ຽນຈາການວາງແຜນແບບຂົ້ນ
ກັບສນກາງ ໄປເປັນແບບ ການມີ
ສ່ວນຮ່ວມເພີົ້ມຂົ້ນ

• ການແບ່ງຂັົ້ນຄ້ມຄອງການສກສາ

• ສະມະຄມພແ
ໍໍ່ ມ່ນັກຮຽນ ໄດ້ສ້າງ
ຕັົ້ງຂົ້ນ ແບບບໍໍ່ເປັນທາງການ

• ປຶົ້ມຄ່ມ ຄພສບ ສ້າງຂົ້ນ ປີ 2013

• ຄາແນະນາ ຄພສບ ສ້າງຂົ້ນ ປີ 2008
• ນະໂຍບາຍ 3 ສ້າງ ສ້າງຂົ້ນ ປີ 2012
• ມາດຖານຄນນະພາບການສກສາ ສ້າງ
ຂົ້ນ ປີ 2013

II. ໃນກໍລະນີ ຄວາມເປັນເຈາົ້ ຕນເອງ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງໂຮງຮຽນ
ຄວາມເປັນເຈາົ້ ຕນເອງ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງໂຮງຮຽນ ແມ່ນອງປະກອບຫກ
ັ ຂອງລະບບການສກສາ ທີຮ
ື່ ັບປະກັນໃຫ້ມຄ
ີ ນນະພາບການ
ສກສາ. ການຖ່າຍໂອນຄວາມຮັບຜິດຊອບທີສ
ື່ າຄັນ ດ້ານການບໍລິຫານ ໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນ ຈະເປັນການສົ່ງເສີມ ໃຫ້ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ
ທ້ອງຖິື່ນ; ຊ່ວຍສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ ບລິມະສິດຂອງທ້ອງຖິື່ນ, ຄ່ານິຍມ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ; ແລະ ເປີດໂອກາດໃຫ້ຄສອນ ໄດ້ສ້າງພັນທະຂອງ
ຕນ ໃຫ້ມີຕກ
ໍໍ່ ັບນັກຮຽນ ແລະ ພໍແ
ໍ່ ມ່ຂອງພວກເຂາ (ປູ່ອງຂໍຄ
ໍ້ ວາມ 1). ຕວຊີວ
ົ້ ດ
ັ ເກນມາດຕະຖານ ແລະ ການຕິດຕາມ ຂອງຄວາມເປັນເຈົ້າຕນ
ເອງ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງໂຮງຮຽນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະເທດ ສາມາດປະເມີນລະບບການສກສາຂອງຕນ ໄດ້ຢູ່າງວ່ອງໄວ, ວາງບາດກ້າວ
ໃນການປັບປງການວາງແຜນ ແລະ ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບດ
ັ ນະໂຍບາຍ.

7

ປູ່ອງຂໍຄ
ໍ້ ວາມ 1: ຄວາມເປັນເຈາົ້ ຕນເອງ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງໂຮງຮຽນ ແມ່ນຫຍັງ?
ຄວາມເປັນເຈາົ້ ຕນເອງຂອງໂຮງຮຽນ ແມ່ນຮບແບບໜງື່ ຂອງການຄ້ມຄອງໂຮງຮຽນ ເຊິື່ງໃນນັນ
ົ້ ໂຮງຮຽນໄດ້ມີອານາດ ໃນການຕັດສິນ
ໃຈ ການດາເນີນວຽກງານຕ່າງໆຂອງພວກເຂາ ລວມທັງ ການວ່າຈ້າງບກຄະລາກອນ ແລະ ການຢດການວ່າຈ້າງ, ການປະເມີນຄສອນ ແລະ
ການປະຕິບັດວິທີການສອນ. ການຄ້ມຄອງໂຮງຮຽນ ພາຍໃຕ້ຄວາມເປັນເຈົ້າຕນເອງ ອາດຈະໃຫ້ບດບາດທີສ
ື່ າຄັນ ແກ່ສະພາໂຮງຮຽນ, ທີື່
ເປັນຕວແທນສິດຜນປະໂຫຍດຂອງພໍແ
ໍ່ ມ່, ໃນການວາງແຜນງບປະມານ ແລະ ການອະນມັດ, ລວມທັງ ການມີສິດອອກສຽງ ໃນການຕັດ
ສິນໃຈ ກ່ຽວກັບ ບກຄະລາກອນ. ດ້ວຍການລວມເອາ ສະພາໂຮງຮຽນ ເຂົ້າໃນການບໍລິຫານໂຮງຮຽນ ນັົ້ນ, ຄວາມເປັນເຈົ້າຕນເອງຂອງ
ໂຮງຮຽນ ຈະກໍໃໍ່ ຫ້ເກີດມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ (Di Gropello 2004, 2006; Barrera, Fasih and Patrinos 2009).
ໃນຮບແບບພົ້ນຖານຂອງ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໄດ້ຖກນິຍາມ ຄການຍອມຮັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ສາມາດຕອບຄາຖາມໄດ້ ຕໍກ
ໍ່ ັບການ
ກະທາອັນໃດໜື່ງ. ໃນເລົ້ອງຂອງການຄ້ມຄອງໂຮງຮຽນ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ອາດຈະມີຄວາມໝາຍອື່ນໆ ທີເື່ ພີົ້ມຂົ້ນ: (i) ການກະທາທີື່ມີ
ຄວາມສອດຄ່ອງ ກັບຂໍໍ້ການດ ແລະ ກດລະບຽບ ຂອງການຄ້ມຄອງໂຮງຮຽນ; (ii) ການລາຍງານ ຕໍກ
ໍ່ ັບອານາດການປກຄອງ ທີຄ
ື່ ວບຄມ
ໂຮງຮຽນ; ແລະ (iii) ການໃຫ້ລາງວັນ ແລະ ການລງໂທດ ຕໍກ
ໍ່ ບ
ັ ຜນການກະທາ (Heim 1996; Rechebei 2010).
ຄວາມເປັນເຈົ້າຕນເອງຂອງໂຮງຮຽນ ເປັນຮບແບບໜງື່ ຂອງລະບບການແບ່ງຂັົ້ນຄ້ມຄອງການສກສາ ເຊິື່ງໃນນັນ
ົ້ ບກຄະລາກອນຂອງໂຮງຮຽນ
ຈະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍກ
ໍ່ ັບການຕັດສິນໃຈ ເກອບທັງໝດ ດ້ານການຄ້ມຄອງ, ໄດ້ມີຮ່ວມກັບ ພໍແ
ໍ່ ມ່ ແລະ ຊຸມຊນ ຢູ່າງເປັນປະຈາ. ເມື່ອມີ
ການຄວບຄມຂອງທ້ອງຖິື່ນຫາຍຂົ້ນ ມັນຈະຊ່ວຍສ້າງເງື່ອນໄຂທີື່ດີ ເພື່ອປັບປງການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ໄປໃນທາງແບບຍນຍງ ເພາະວ່າ ເປັນ
ການໃຫ້ໂອກາດແກ່ຄ ແລະ ພໍແ
ໍ່ ມ່ ຫາຍຂົ້ນ ໃນການສ້າງເປົ້າໝາຍຮ່ວມກັນ, ເພີົ້ມໃຫ້ມີພັນທະຮ່ວມກັນ ຕໍກ
ໍ່ ັບການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ແລະ
ສົ່ງເສີມການນາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຂອງໂຮງຮຽນ ທີມ
ື່ ີຈາກັດຢູ່ແລ້ວ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜນ.
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມປ
ີ ະສິດທິຜນ, ຄວາມເປັນເຈົ້າຕນເອງຂອງໂຮງຮຽນ ຕ້ອງເຄື່ອນໄຫວບນພົ້ນຖານ ຂອງປັດໃຈຊຸກຍ້ທຕ
ີື່ ກລງຮ່ວມກັນ, ພິຈາລະນາ
ຮັບເອາ ນະໂຍບາຍການສກສາແຫ່ງຊາດ ລວມທັງ ປັດໃຈຊຸກຍ້ ສາລັບ ໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍເຫົ່ານັົ້ນ. ການມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຫາຍຂົ້ນ ທາງດ້ານການບໍລິຫານ ໃນລະດັບໂຮງຮຽນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນໂດຍອັດຕະໂນມັດວ່າ ໂຮງຮຽນ ກໍຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍກ
ໍ່ ັບ ຜມ
້ ີສື່ວນ
ຮ່ວມຢູ່ຂັົ້ນທ້ອງຖິື່ນ ລວມທັງ ອານາດການປກຄອງ ຢູ່ຂັົ້ນສນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ. ຫັກຖານຈາກປະສບການຕວຈິງ ຈາກລະບບການສກສາ ເຊິື່ງວ່າ
ໂຮງຮຽນ ມີຄວາມເພິື່ງພໍໃຈ ກັບຄວາມເປັນເຈົ້າຕນເອງ ໃນການບໍລຫ
ິ ານນັົ້ນ ໄດ້ສະແດງວ່າ ຄວາມເປັນເຈົ້າຕນເອງ ເປັນປະໂຫຍດສາລັບ ການຟົ້ນ
ຟຄວາມສາພັນທາງສັງຄມ ລະຫວ່າງ ພໍແ
ໍ່ ມ່ ແລະ ໂຮງຮຽນ ແລະ ເປັນເຄື່ອງມ ໃນການສ້າງນະໂຍບາຍໃຫ້ເປັນແນວທາງ ເພື່ອປັບປງການ
ຮຽນຮ້ຂອງນັກຮຽນ.
ຄວາມຄບໜ້າ ໃນຄວາມເປັນເຈົ້າຕນເອງຂອງໂຮງຮຽນ ໃນຊ່ວງສອງທດສະວັດທີຜ
ື່ ່ານມາ ໄດ້ກ້າວມາເຖິງ ການສ້າງຂອບແນວຄວາມຄິດຂອງ
ການຄ້ມຄອງທີເື່ ນັົ້ນໂຮງຮຽນເປັນຫັກ (SBM) ແມ່ນເປັນຮບບແບບໜື່ງ ຂອງການແບ່ງຂັົ້ນຄ້ມຄອງ ເຊິື່ງໃນນັນ
ົ້ ໂຮງຮຽນມີຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບເກອບທັງໝດ ໃນການຕັດສິນໃຈດ້ານການບໍລິຫານ ແຕ່ຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພໍແ
ໍ່ ມ່ ແລະ ຊຸມຊນ ໂດຍຜ່ານສະພາໂຮງຮຽນ (Barrera,
Fasih and Patrinos 2009). ການຄ້ມຄອງທີເື່ ນັົ້ນໂຮງຮຽນເປັນຫັກ ບໍໍ່ແມ່ນການຈັດເປັນຊຸດ ຂອງນະໂຍບາຍ ແລະ ຂະບວນການ/ຂັົ້ນ

ຕອນ ທີກ
ື່ ານດໄວ້ລ່ວງໜ້າ, ແຕ່ມັນເປັນຄວາມຕໍເໍ່ ນື່ອງ ຂອງບັນດາກິດຈະກາ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ທີື່ວາງອອກ ເພື່ອປັບປງການປະຕິບັດໜ້າ
ທີື່ຂອງໂຮງຮຽນ ໂດຍປູ່ອຍໃຫ້ພໍໍ່ແມ່ ແລະ ຄສອນ ສມໃສ່ການປັບປງການຮຽນຮ້. ເມື່ອເປັນເຊັົ່ນນັນ
ົ້ , ການຄ້ມຄອງທີເື່ ນັນ
ົ້ ໂຮງຮຽນເປັນຫັກ
ກໍຄວນຈະສົ່ງເສີມ ຄວາມສາພັນທາງສັງຄມອັນໃໝ່ ລະຫວ່າງ ຄສອນ ແລະ ຊຸມຊນ ເຊິື່ງໃນນັນ
ົ້ ການຮ່ວມມຂອງທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບຂອງທ້ອງຖິື່ນ ຈະນາໄປສ່ ການປັບປງການປະຕິບັດໜ້າທີທ
ື່ າງດ້ານວິຊາຊີບ ແລະ ທາງສ່ວນຕວ ໂດຍຄ (Patrinos 2010).
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ຫັກຖານຈາກປະສບການຕວຈິງ ຈາກການຄ້ມຄອງທີເື່ ນັົ້ນໂຮງຮຽນເປັນຫັກ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ສາມາດນາເອາຫາຍຮບແບບ ຫ ປະສມປະສານ
ຫາຍໆກິດຈະກາ ເຂົ້າຮ່ວມກັນ (Barrera et al. 2009) ໂດຍມີລະດັບຄວາມສາເລັດທີຕ
ື່ ່າງກັນ (ປູ່ອງຂໍຄ
ໍ້ ວາມ 2). ຖ້າວ່າ ກິດຈະກາຕ່າງໆ
ຂອງການຄ້ມຄອງທີເື່ ນັົ້ນໂຮງຮຽນເປັນຫັກ ໄດົ້ເຮັດໃຫ້ລະບບປິດ, ນັນ
ົ້ ກໍໝາຍຄວາມວ່າ ກິດຈະກາດັົ່ງກ່າວ ເປັນພຽງການສະສມ ບັນດາການ
ຕັດສິນໃຈ ດ້ານການບໍລິຫານແບບໂດດດ່ຽວ. ດັົ່ງນັນ
ົ້ , ຕວຊີວ
ົ້ ັດຂອງ ການຄ້ມຄອງທີເື່ ນັົ້ນໂຮງຮຽນເປັນຫັກ ທີກ
ື່ ່ຽວຂ້ອງກັບຄນນະພາບຂອງ
ໂຮງຮຽນ ຕ້ອງເຮັດໄປຕາມແນວຄວາມຄິດຂອງລະບບ, ເຊິື່ງໃນນັນ
ົ້ ການມີ ຫ ຂາດຫາຍໄປ ຂອງ ບາງອງປະກອບທີສ
ື່ າຄັນພາຍໃນລະບບ ຈະ
ເປັນການປູ່ອຍໂອກາດ ຫ ກີດຂວາງ ການປິດລະບບໄດ້.
ປູ່ອງຂໍຄ
ໍ້ ວາມ 2: ເສັນ
ົ້ ທາງເພອ
ື່ ໄປສ່ ການຄມ
້ ຄອງທີເື່ ນັນ
ົ້ ໂຮງຮຽນເປັນຫກ
ັ ທີຕ
ື່ າ່ ງກັນ ແມ່ນເປັນໄປໄດ້ ຖ້າມັນເຮັດໃຫ້ມກ
ີ ານປິດລະບບ
ໃນຫາຍໆປະເທດ, ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ການຄ້ມຄອງທີເື່ ນັົ້ນໂຮງຮຽນເປັນຫັກ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການລງທະບຽນເຂົ້າຮຽນຂອງນັກຮຽນ, ການມາໂຮງຮຽນ
ຂອງນັກຮຽນ ແລະ ຄສອນ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພໍແ
ໍ່ ມ່ ເພີົ້ມຂົ້ນ. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍຕາມ, ຫັກຖານຈາກປະສບການຕວຈິງ ຈາກ ອາເມລິກາ ລາຕິນ ສະ
ແດງໃຫ້ເຫັນບາງກໍລະນີເທົ່ານັົ້ນ ທີວ
ື່ ່າ ການຄ້ມຄອງທີເື່ ນັົ້ນໂຮງຮຽນເປັນຫັກ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງທີື່ສາຄັນ ໃນເລື່ອງຜນການຮຽນ (Patrinos
2010), ສ່ວນໃນ ເອີລບ (EU) ມີຫັກຖານຫວງຫາຍ ທີສ
ື່ ະແດງໃຫ້ເຫັນຜນກະທບດ້ານບວກ ຂອງຄວາມເປັນເຈົ້າຕນເອງຂອງໂຮງຮຽນ ໃນເລື່ອງຂອງ
ການຮຽນຮ້ (Eurydice 2007). ວິທີທີື່ອີງໃສ່ຂັົ້ນພົ້ນຖານ ທີເື່ ຮັດຢູ່ ໃນ ອາເມລິການ ລາຕິນ ເຊິື່ງເປັນບ່ອນທີື່ມີໂຄງສ້າງຂອງສະຖາບັນ ທີື່ອ່ອນແອ ຫ
ການໃຫ້ການບໍລກ
ິ ານ ຢດຊະງັກ ເນື່ອງຈາກຄວາມຂັດແຍ່ງພາຍໃນ, ແລະ ວິທີການດາເນີນງານ ທີື່ມປ
ີ ະສິດທິຜນ ໃນ ເອີລບ ເຊິື່ງເປັນບ່ອນທີສ
ື່ ະຖາບັນ ມີ
ຄວາມເຂັົ້ມແຂງກວ່ານັົ້ນ ທັງສອງວິທີສອດຄ່ອງກັນ ໃນການນາໃຊ້ຫັກການບໍລຫ
ິ ານ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄນນະພາບການສກສາໃຫ້ດຂ
ີ ົ້ນ, ແຕ່ຖກຂັບເຄື່ອນດ້ວຍ
ສອງແບບ ຂອງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍໍ່ກັບ ພໍແ
ໍ່ ມ່ ແລະ ຊຸມຊນ. ຢູ່ ອາເມລິການ ລາຕິນ ໂຮງຮຽນ ສະໜອງການລາຍງານບັນຊີ ໂດຍຜ່ານ ການຄ້ມຄອງທີື່
ເນັົ້ນໂຮງຮຽນເປັນຫັກ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, (Di Gropello 2004), ສ່ວນຢູ່ ເອີລບ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແມ່ນອີງໃສ່ຄວາມເຊື່ອໝັົ້ນໃນໂຮງຮຽນ ແລະ
ຄສອນ (Arcia, Patrinos, Porta and Macdonald 2011). ບໍໍ່ວ່າໃນກໍລະນີໃດ, ຄວາມເປັນເຈົ້າຕນເອງຂອງໂຮງຮຽນ ແມ່ນໄດ້ເລີົ້ມປູ່ຽນແປງ
ການສກສາແບບເດີມ ຈາກລະບບ ທີື່ອີງໃສ່ຂະບວນການ ແລະ ປັດໄຈນາເຂົ້າ ມາເປັນ ການຂັບເຄື່ອນ ໂດຍອີງໃສ່ຜນໄດ້ຮັບ (Hood 2001).

ໃນຖານະທີເື່ ປັນອງປະກອບ ຂອງລະບບການຄ້ມຄອງ, ກິດຈະກາຂອງ ການຄ້ມຄອງທີເື່ ນັນ
ົ້ ໂຮງຮຽນເປັນຫັກ ອາດຈະສະແດງຕວ ເປັນຕວແປ
ທີື່ຢູ່ລະຫວ່າງກາງ: ໂດຍເປັນການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ ທີເື່ ອົ້ອອານວຍໃຫ້ແກ່ຄສອນ ແລະ ນັກຮຽນ, ຍອມຮັບຕວແປດ້ານການສອນ, ປັດໄຈ
ນາເຂົ້າຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງສ່ວນບກຄນ ໃນການເຮັດວຽກຕາມຄວາມຕັົ້ງໃຈ.

ອງປະກອບຂອງ ການຄມ
້ ຄອງທີເື່ ນັນ
ົ້ ໂຮງຮຽນເປັນຫັກ ກາຍເປັນສິື່ງທີື່ສາຄັນ ສາລັບການຮຽນຮ້ ເມື່ອໃດ? ການປະຕິບດ
ັ ໜ້າທີື່ ບໍໍ່ເໝາະສມ
ຂອງໂຮງຮຽນ ຫ ລະບບໂຮງຮຽນ ສາມາດເປັນອປະສັກກີດຂວາງທີສ
ື່ າຄັນ ຕໍຜ
ໍ່ ນສາເລັດ. ອງປະກອບດ້ານການຄ້ມຄອງລະບບໂຮງຮຽນ ແມ່ນ
ເງື່ອນໄຂທີື່ຈາເປັນ ແຕ່ບໍໍ່ພຽງພໍສາລັບການຮຽນຮ້. ເຮາສາມາດແກ້ໄຂບາງອງປະກອບດ້ານການຄ້ມຄອງ ແຕ່ບໍໍ່ໄດ້ຮັບຜນຫຍັງ ຫ ເມື່ອປູ່ຽນ
ແປງບາງອງປະກອບຕວອື່ນ ແລ້ວຊໍ້າພັດໄດ້ຮັບຜນດີ. ການປະສມປະສານແບບໃດ ຂອງບັນດາອງປະກອບຕ່າງໆ ຈະມີຄວາມສາຄັນຕໍຜ
ໍ່ ນສາ
ເລັດນັນ
ົ້ ຍັງເປັນເລື່ອງທີກ
ື່ າລັງສກສາຄົ້ນຄວ້າຢູ່, ແຕ່ວ່າອງກອນທີປ
ື່ ະຕິບັດຕວຈິງ ຊີົ້ບອກເຖິງບັນດາຕວແປ ທີສ
ື່ ົ່ງເສີມ ຄວາມເປັນເຈາົ້ ຕນເອງ,

ການປະເມີນຜນໄດ້ຮບ
ັ , ແລະ ການນາໃຊ້ການປະເມີນ ເພື່ອສົ່ງເສີມ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນກ່ມຜມ
້ ີສ່ວນຮ່ວມທັງຫາຍ (Bruns, Filmer
and Patrinos 2011). ເມື່ອໃດຫາກ 3 ອງປະກອບນີົ້ ມີຄວາມດ່ນດ່ຽງກັນ ມັນຈະປະກອບຮ່າງເປັນ “ລະບບປິດ.”
ການການດລະບບການຄ້ມຄອງ ທີສ
ື່ າມາດບັນລການປິດນັນ
ົ້ ເປັນແນວຄວາມຄິດທີສ
ື່ າຄັນ ສາລັບ ການຄ້ມຄອງທີເື່ ນັົ້ນໂຮງຮຽນເປັນຫັກ ເພາະ
ວ່າ ເປັນການປູ່ຽນອງປະກອບ ຈາກຫາຍການກິດຈະກາຂອງການຄມ
້ ຄອງ ມາເປັນ ຊຸດຕວແປທີເື່ ຊື່ອມຕໍໍ່ກັນ ໃນເມື່ອເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ຈະສາ
9

ມາດປັບປງການເຮັດວຽກຂອງລະບບ. ຖ້າລະບບ ການຄ້ມຄອງທີເື່ ນັນ
ົ້ ໂຮງຮຽນເປັນຫັກ ບໍໍ່ສາມາດປິດ, ການແກ້ໄຂບັນຫາ ສ່ວນໃດໜງື່ ຈະມີ
ປະສິດທິຜນບໍໍ່? ແມ່ນແລ້ວ, ໃນຄວາມຄິດແບບກວ້າງໆ, ເຊິື່ງວ່າ ໂຮງຮຽນຍັງສາມາດປະຕິບັດໜ້າທີກ
ື່ ານເຄື່ອນໄຫວໄດ້ ແຕ່ໃນລະດັບ ປະສິດ
ທິຜນ ແລະ ປະສິດທິພາບ ອາດຕ່າກວ່າ ກໍລະນີລະບບທີໄື່ ດ້ປິດ. ກ່ຽວກັບກໍລະນີນີົ້, ການຄມ
້ ຄອງທີເື່ ນັນ
ົ້ ໂຮງຮຽນເປັນຫກ
ັ ສາມາດບັນລການປິດ

ລະບບໄດ້ ໃນເມອ
ື່ ມີການບັງຄັບ ໃຫ້ມຄ
ີ ວາມເປັນເຈາົ້ ຕນເອງພຽງພໍ ເພອ
ື່ ປະເມີນຜນໄດ້ຮັບ ແລະ ນາໃຊ້ຜນໄດ້ຮບ
ັ ດັງົ່ ກ່າວ ເພອ
ື່ ເຮັດໃຫ້ຜໃ້ ດໜງື່
ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ.
ການສະຫຸບສດທ້າຍນີົ້ ແມ່ນມີຄວາມສາຄັນທີສ
ື່ ດ ເພາະວ່າ ມັນໝາຍເຖິງວ່າ ການຄ້ມຄອງທີື່ເນັົ້ນໂຮງຮຽນເປັນຫັກ ສາມາດບັນລການປິດລະ

ບບ ເມື່ອຄວາມເປັນເຈົ້າຕນເອງ, ການປະເມີນຜນນັກຮຽນ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແມ່ນໄດ້ມີການພວພັນເຊິື່ງກັນແລະກັນ ໃນການດາເນີນ
ວຽກງານ ໂດຍຜ່ານການປະຕິບັດໜ້າທີຂ
ື່ ອງສະພາໂຮງຮຽນ, ນະໂຍບາຍສາລັບການປັບປງຄນນະພາບຄ ແລະ ລະບບຂໍມ
ໍ້ ນຄ້ມຄອງການສກສາ
(EMIS) (ເບິື່ງແຜນວາດ 2).
ແຜນວາດ 2
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ແຫ່ງຂໍໍ້ມນ: Demas and Arcia, 2015.
ໝາຍເຫດ: EMIS – ລະບບຂໍໍ້ມນຄ້ມຄອງການສກສາ.

ໃນເລື່ອງຂອງການຄ້ມຄອງ, ເປັນທີື່ຈະແຈົ້ງວ່າ ຈດເຊື່ອມຕໍໍ່ ລະຫວ່າງ ໂຮງຮຽນທີເື່ ປັນເຈົ້າຕນເອງ ແລະ ຜໃ້ ຊ້ບລ
ໍ ິການ ແມ່ນຜ່ານສະພາໂຮງ
ຮຽນ ເປັນຫັກ (Corrales, 2006). ເຊັົ່ນດຽວກັນ, ການປະເມີນໂຮງຮຽນ ແມ່ນພາຫານະທີໃື່ ຊ້ໂດຍໂຮງຮຽນ ເພື່ອການດຄວາມຕ້ອງການ
ການປູ່ຽນແປງ ໃນພາກປະຕິບັດການສອນ ແລະ ການດຄວາມຈາເປັນໃນການເຝິກອບຮມຄ. ທັງສອງຢູ່າງ - ການປູ່ຽນແປງການສອນ ແລະ
ການເຝິກອບຮມຄ ເປັນປັດໄຈຕັດສິນຄນນະພາບຂອງຄ (Vegas 2001). ສດທ້າຍນີົ້, ບດບາດຂອງ EMIS ໃນການສ້າງຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ແມ່ນໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ ເປັນຢູ່າງດີ ແລະ ຈະເພີົ້ມຂົ້ນ ໃນເມື່ອເຕັກໂນໂລຊີ ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ໃນການລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ຕວຊີວ
ົ້ ດ
ັ ຂອງປະສິດທິ
ຜນພາຍໃນ ແລະ ກ່ຽວກັບ ການລາຍງານຄະແນນທດສອບແບບມາດຕະຖານ ງ່າຍຂົ້ນ (Brun et al. 2011).
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ຜນຈາກໂຄງການປະເມີນນັກຮຽນ ລະດັບສາກນ (PISA) ໄດ້ແນະນາວ່າ, ເມື່ອໃດຫາກ ຄວາມເປັນເຈົ້າຕນເອງ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ປະ
ສມປະສານກັນໄດ້ດີ, ຈະມີແນວໂນ້ມ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຜນການຮຽນທີື່ດີຂົ້ນຂອງນັກຮຽນ (OECD, 2011). ປະສບການຂອງປະເທດ ທີື່ມີຜນ
ຄະແນນ PISA 13 ສງ ຊີບ
ົ້ ອກວ່າ:
•

ລະບບການສກສາ ທີໂື່ ຮງຮຽນມີຄວາມເປັນເຈົ້າຕນເອງສງກວ່າ ໃນດ້ານເນົ້ອໃນການສອນ ແລະ ການປະເມີນນັກຮຽນ ຈະມີແນວ
ໂນ້ມມີຜນການຮຽນທີດ
ື່ ີກວ່າ.

•

ລະບບການສກສາ ທີໂື່ ຮງຮຽນມີຄວາມເປັນເຈົ້າຕນເອງສງກວ່າ ໃນການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຜນການສອບເສັງ ຈະ
ມີຜນການຮຽນໄດ້ດີກວ່າ ໂຮງຮຽນທີມ
ື່ ີຄວາມເປັນເຈົ້າຕນເອງໜ້ອຍ.

•

ລະບບການສກສາ ທີມ
ື່ ີໂຮງຮຽນຫາຍແຫ່ງ ແຂ່ງຂັນນັກຮຽນກັນ ບໍໍ່ຈາເປັນວ່າ ຈະມີຄະແນນ PISA ສງກວ່າ

•

ລະບບການສກສາ ທີມ
ື່ ີການປະເມີນນັກຮຽນແບບມາດຕະຖານ ຈະມີແນວໂນ້ມ ມີຜນການຮຽນດີກວື່າ ໂຮງຮຽນທີື່ບໍໍ່ມີການປະເມີນ.

•

ຄະແນນ PISA ໃນກ່ມໂຮງຮຽນທີນ
ື່ ັກຮຽນ ມາຈາກພົ້ນຖານທາງສັງຄມ ທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ຈະແຕກຕ່າງກັນໜ້ອຍ ໃນລະບບການສກສາ
ທີື່ນາໃຊ້ການປະເມີນນັກຮຽນແບບມາດຕະຖານ ຖ້າທຽບໃສ່ລະບບການສກສາທີື່ບໍໍ່ນາໃຊ້.

ໃນປະຈບັນ, ຫກ
ັ ຖານຈາກປະສບການຕວຈິງ ຈາກປະເທດທີປ
ື່ ະຕິບັດ ການເປັນເຈົ້າຕນເອງຂອງໂຮງຮຽນ ໄດ້ແນະນາອອກມາວ່າ ການມີຊຸດ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ການປະບັດຕວຈິງ ທີແ
ື່ ນ່ນນອນ ແມ່ນມີປະສິດທິຜນໃນການສົ່ງເສີມ ຄວາມເປັນເຈົ້າຕນເອງໃນການຄ້ມຄອງ, ການປະເມີນ
ຜນໄດ້ຮັບ, ແລະ ການນາໃຊ້ການປະເມີນ ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ການສ້າງເກນມາດຕະຖານ ຄວາມມ້ງຫວັງຂອງນະໂຍ
ບາຍ ຂອງຕວແປເຫົ່ານີົ້ ໂດຍການໃຊ້ SABER ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ ສາລັບປະເທດທີສ
ື່ ນໃຈ ໃນການປັບປງການປະຕິບດ
ັ ລະບບ
ການສກສາ ຂອງຕນ.

SABER ຄວາມເປັນເຈົ້າຕນເອງ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງໂຮງຮຽນ: ການວິເຄາະການປະຕິບັດງານ.
ເຄື່ອງມ SABER ຄວາມເປັນເຈາົ້ ຕນເອງ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງໂຮງຮຽນ ແມ່ນຊ່ວຍໃນການວິເຄາະວ່າ ກ່ມນະໂຍບາຍ ຢູ່ໃນປະເທດ
ໃດໜື່ງ ໄດ້ພັດທະນາດີພຽງໃດ ໃນການສງົ່ ເສີມຄວາມເປັນເຈົ້າຕນເອງດ້ານການຄ້ມຄອງ, ປະເມີນຜນໄດ້ຮັບ, ແລະ ນາໃຊ້ຂມ
ໍໍ້ ນຈາກການປະ
ເມີນ ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ມີ 5 ເປົ້າໝາຍ ຂອງນະໂຍບາຍ ສາລັບ ຄວາມເປັນເຈົ້າຕນເອງ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງໂຮງ
ຮຽນ. ຢດ
ູ່ ້ານລ່ມນີົ້ ແມ່ນຕວຊີວ
ົ້ ດ
ັ ຕົ້ນຕໍ ທີສ
ື່ າມາດຊ່ວຍວາງເກນມາດຖານ ນະໂຍບາຍລະບບການສກສາ ທີເື່ ອົ້ອອານວຍແກ່ ຄວາມເປັນເຈົ້າ
ຕນເອງ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງໂຮງຮຽນ:
1. ຄວາມເປັນເຈົ້າຕນເອງ ໃນການວາງແຜນ ແລະ ການຄ້ມຄອງ ງບປະມານ ຂອງໂຮງຮຽນ
2. ເປັນເຈົ້າຕນເອງ ໃນການບໍລິຫານບກຄະລາກອນ ຂອງໂຮງຮຽນ
3. ບດບາດຂອງສະພາໂຮງຮຽນ ໃນການຄ້ມຄອງໂຮງຮຽນ
4. ການປະເມີນໂຮງຮຽນ ແລະ ນັກຮຽນ
5. ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງໂຮງຮຽນ
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ຕວຢູ່າງປະເທດທີື່ມີຄະແນນດີ ທີື່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ຂອບການຄ້ມຄອງທີເື່ ນັົ້ນໂຮງຮຽນເປັນຫັກ ປະກອບດ້ວຍ ປະເທດ ຮອນແລນ, ການາດາ,

ແລະ ນິວຊີແລນ.

11

ແຕ່ລະເປົ້າໝາຍນະໂຍບາຍເຫົ່ານີົ້ ຈະມີຊຸດການປະຕິບດ
ັ ນະໂຍບາຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການຕັດສິນວ່າ ນະໂຍບາຍຂອງລະບບ
ການສກສາ ໄດ້ສົ່ງເສີມ ການສ້າງຄວາມເປັນເຈົ້າຕນເອງ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງໂຮງຮຽນ ໄດ້ເຮັດໄປຮອດໃສແລ້ວ. ແຕ່ລະເປົ້າໝາຍ
ແລະ ການປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ ຈະຖກໃຫ້ຄະແນນ ບນພນ
ົ້ ຖານຂອງສະຖານະພາບ ແລະ ຜນໄດ້ຮັບ ຈະຖກຈັດເປັນປະເພດ ຄ: ມີໜອ
້ ຍ, ຂັົ້ນ
ເລີົ້ມຕົ້ນ, ລະດັບພຽງພໍ, ຫ ລະດັບກ້າວໜ້າ:
ມີໜອ
້ ຍ

ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ ນະໂຍບາຍທີື່ບໍໍ່
ທັນເກີດຂົ້ນ ຫ ມີການພັດທະທີື່
ຈາກັດ

ຂັົ້ນເລີມ
ົ້ ຕນ
ົ້

ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນພາກປະຕິບັດທີື່ດີ

ລະດັບພຽງພໍ

ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນພາກປະຕິ

ຈານວນໜງື່ ; ວຽກນະໂຍບາຍກາ

ບັດທີດ
ື່ ,ີ ແຕ່ຍັງມີຂຈ
ໍໍ້ າກັດ

ລັງດາເດີນການ

ບາງຢູ່າງ

ລະດັບກ້າວໜ້າ

ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນພາກປະຕິບັດ
ທີດ
ື່ ີເລີດ ໃນລະດັບສາກນ

ຄະແນນໃນຊ່ອງ ມີໜ້ອຍ ມີຄວາມໝາຍວ່າ ນະໂຍບາຍ ທີື່ມາສະໜອງໃຫ້ຕວຊີວັດນີົ້ ຍັງບໍໍ່ທັນມີ ຫ ການພັດທະນານະໂຍບາຍ ທີກ
ື່ ່ຽວຂ້ອງ ຍັງ
ມີຈາກັດ. ຄະແນນໃນຊ່ອງ ຂັົ້ນເລີົ້ມຕົ້ນ ຊີົ້ບອກວ່າ ມີນະໂຍບາຍ ທີສ
ື່ ະທ້ອນເຖິງພາກປະຕິບັດ ທີດ
ື່ ີບາງຢູ່າງ ແຕ່ວ່າ ການພັດທະນານະໂຍບາຍ
ກາລັງດາເນີນການຢູ່. ຄະແນນໃນຊ່ອງ ລະດັບພຽງພໍ ຊີົ້ບອກວ່າ ແຜນງານ ຫ ນະໂຍບາຍ ສະທ້ອນເຖິງພາກປະຕິບັດທີດ
ື່ ີ ແລະ ບັນລມາດຕະ
ຖານຂັົ້ນຕ່າ ແຕ່ວ່າ ອາດຍັງມີຂຈ
ໍໍ້ າກັດບາງຢູ່າງ ກ່ຽວກັບເນົ້ອໃນ ແລະ ຂອບເຂດ. ຄະແນນໃນຊ່ອງ ລະດັບກ້າວໜ້າ ຊີົ້ບອກວ່າແຜນງານ ຫ ນະ
ໂຍບາຍ ສະທ້ອນເຖິງພາກປະຕິບັດທີື່ດີເລີດ ແລະ ສາມາດພິຈາລະນາເທົ່າກັບ ເກນມາດຕະຖານສາກນ.

III. ຜນຂອງການປະຕິບດ
ັ ງານ ໃນ ສປປ ລາວ: ສັງລວມຜນໄດ້ຮບ
ັ
ການສັງລວມຜນໄດ້ຮັບ ຂອງການປະເມີນເກນມາດຕະຖານ ສາລັບ ສປປ ລາວ ໄດ້ສະແດງຢູ່ຂ້າງລ່ມ, ຕິດຕາມດ້ວຍ ການແຍກເປັນລາຍການ
ຕາມເປົ້າໝາຍນະໂຍບາຍ.
ຄວາມເປັນເຈາົ້ ຕນເອງ ໃນການວາງແຜນ ແລະ ຄມ
້ ຄອງງບປະມານ ຂອງໂຮງຮຽນ ແມ່ນ ລະດັບພຽງພໍ. ຜອ
້ ານວຍການໂຮງຮຽນ ຮ່ວມກັບ ຄະ
ນະພັດທະນາການສກສາຂັົ້ນບ້ານ (ຄພສບ) ຂົ້ນແຜນງບປະມານບໍລຫ
ິ ານໂຮງຮຽນ ແລະ ຈັດຕັງົ້ ປະຕິບັດ ຫັງຈາກແຜນງບປະມານ ໄດ້ຮັບການ
ກວດສອບຈາກ ຂັົ້ນເມອງ (ສກມ) ແລະ ຂັົ້ນແຂວງ (ສກຂ) ແລະ ໄດ້ຮັບການອະນມັດຈາກ ກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ກສກ). ພໍແ
ໍ່ ມ່
ມີບດບາດ ໃນຖານະເປັນຕວແທນຢູ່ໃນ ຄພສບ. ກະຊວງ ສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເປັນຜຄ
້ ້ມຄອງເງິນເດອນ, ພະແນກ ສກຂ ແລະ ຫ້ອງການ
ສກມ ເປັນຜຈ
້ ່າຍເງິນເດອນໃຫ້ຄ ໂດຍອີງຕາມອັດຕາຂັົ້ນເງິນເດອນທີື່ສນກາງການດ. ໂຮງຮຽນສາມາດລະດມທນເພີົ້ມເຕີມ ຈາກແຫ່ງຕ່າງໆ.
ຄວາມເປັນເຈາົ້ ຕນເອງ ໃນການຄມ
້ ຄອງບກຄະລາກອນ ແມ່ນ ຂັນ
ົ້ ເລີມ
ົ້ ຕນ
ົ້ . ກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ກສກ) ເປັນຜ້ແຕ່ງຕັົ້ງຄສອນ
ເຂົ້າໃໝ່ ເຂົ້າໃນລະບບການສກສາ, ຂັົ້ນແຂວງ ແລະ ຂັົ້ນເມອງ ເປັນຜ້ສັບຊ້ອນຄເຂົ້າໃໝ່ ໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນ. ສາລັບ ຜອ
້ ານວຍການໂຮງຮຽນ
ແມ່ນຂັົ້ນແຂວງ ເປັນຜແ
້ ຕ່ງຕັົ້ງ ແລະ ສັບຊ້ອນ. ທັງຂັນ
ົ້ ແຂວງ ແລະ ຂັົ້ນເມອງ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະເມີນຜອ
້ ານວຍການ ແຕ່ວ່າ ມີແຕ່ ກະ
ຊວງສກສທິການ ແລະ ກິລາ ເທົ່ານັນ
ົ້ ມີອານາດ ປດຕາແໜ່ງຜອ
້ ານວຍການ ຖ້າມີເຫດຜນອັນສມຄວນ.
ພາລະບດບາດ ຂອງ ຄພສບ ໃນການຄມ
້ ຄອງໂຮງຮຽນ ແມ່ນ ຂັນ
ົ້ ເລີມ
ົ້ ຕນ
ົ້ . ຄພສບ ມີສິດອອກສຽງ ໃນຫາຍດ້ານ ໃນການຄ້ມຄອງໂຮງຮຽນ
ເຊັົ່ນ - ເລື່ອງງບປະມານບໍລິຫານ, ການກວດສອບການເງິນ, ການກວດສອບ ປັດໄຈນາເຂົ້າດ້ານການຮຽນຮ້ໃນຫ້ອງຮຽນ (ການມາໂຮງຮຽນ
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ຂອງນັກຮຽນ ແລະ ຫັກສດທ້ອງຖິື່ນ), ແຕ່ວ່າ ຄພສບ ບໍໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການບໍລິຫານບກຄະລາກອນ. ບໍໍ່ມີການເລອກຕັງົ້ ທີເື່ ປັນປກກະຕິ ຫ
ຂອບເຂດ ເວລາຂອງການເປັນສະມາຊິກ ຄພສບ ແລະ ບໍໍ່ມກ
ີ ານການດ ວາລະກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສາມັນ ກັບຊຸມຊນແບບເປີດກວ້າງ.
ການປະເມີນໂຮງຮຽນ ແລະ ຜນການຮຽນ ຂອງນັກຮຽນ ແມ່ນ ຂັນ
ົ້ ເລີມ
ົ້ ຕນ
ົ້ . ການປະເມີນໂຮງຮຽນຫາຍຮບແບບ ມີຂົ້ນທກໆປີ. ຜນຂອງການ
ປະເມີນຕນເອງຂອງໂຮງຮຽນ ແມ່ນເພື່ອເປັນຂໍມ
ໍ້ ນ ໃນການສ້າງແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນ. ຍັງບໍໍ່ມີການປະເມີນນັກຮຽນ ທີເື່ ປັນມາດຕະຖານລະ
ດັບຊາດ, ແຕ່ວ່າ ກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກາລັງກະກຽມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນການ ເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜນ ການປະຕິບັດການ
ປະເມີນ. ມີພຽງບາງຄັົ້ງຄາວເທົ່ານັົ້ນ ທີເື່ ຫັນວ່າ ການປະເມີນນັກຮຽນ ທີື່ເປັນມາດຖານ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັົ້ງປະຕິບດ
ັ ຈາກການຊ່ວຍເຫອຈາກຄ່
ຮ່ວມພັດທະນາ.
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍກ
ໍ່ ບ
ັ ຜມ
້ ສ
ີ ວ
່ ນກ່ຽວຂ້ອງ ແມ່ນ ຂັນ
ົ້ ເລີມ
ົ້ ຕນ
ົ້ . ຄວາມສອດຄ່ອງທາງດ້ານການເງິນ, ຄວາມໂປູ່ງໃສ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ
ທາງດ້ານການລາຍງານ ຍັງມີຢູ່ໃນລະບບການສກສາ ໃນແຕ່ລະຂັົ້ນ, ແລະ ສາລັບ ຢູ່ຂັົ້ນສນກາງ ຍັງການດລວມ ການປັບໃໝ ຖ້າເຮັດຜິດລະ
ບຽບການເງິນ. ຄມ
່ ແລະ ເອກະສານແນະນາ ແມ່ນໄດ້ການດພາລະບດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ສາລັບ ການດາເນີນການບໍລິຫານໃນໂຮງ
ຮຽນ. ແຕ່ສິື່ງທີຍ
ື່ ັງຂາດ ແມ່ນເອກະສານແນະນາ ສາລັບ ການປະເມີນແບບມາດຕະຖານ, ການວິເຄາະແບບປຽບທຽບ, ການນາໃຊ້ ແລະ ການ
ເຜີຍແຜ່ ຜນຂອງການປະເມີນນັກຮຽນ.
1. ຄວາມເປັນເຈາົ້ ຕນເອງ ໃນການວາງແຜນ ແລະ ຄມ
້ ຄອງງບປະມານຂອງໂຮງຮຽນ ແມ່ນ ລະດັບພຽງພໍ
ເປົ້າໝາຍນະໂຍບາຍນີົ້ ເນັົ້ນໃສ່ລະດັບຄວາມເປັນເຈົ້າຕນເອງ ເຊິື່ງວ່າ ໂຮງຮຽນມີໃນການວາງແຜນ ແລະ ການຄ້ມຄອງງບປະມານ. ເພອ
ື່ ປະເມີນ
ຄວາມຕັົ້ງໃຈຂອງນະໂຍບາຍ, ຕາຕະລາງການໃຫ້ຄະແນນ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງວ່າ ຂງເຂດໃດ ຄວນມີກດໝາຍ, ຂໍໍ້ການດ ແລະ/ຫ ກດລະ
ບຽບທາງການ ທີື່ຮັບຮອງ ແລະ ລະບໄວ້ ຢູ່ໃນສາທາລະນະ. ຄວາມເປັນເຈົ້າຕນເອງຂອງໂຮງຮຽນ ໃນການວາງແຜນ ແລະ ຄ້ມຄອງງບປະມານ
ໂຮງຮຽນ ເປັນສິື່ງປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ມີ ຍ້ອນວ່າ ມັນສາມາດເພີົ້ມປະສິດທິພາບ ຂອງຊັບພະຍາກອນດ້ານການເງິນ, ເຮັດໃຫ້ໂຮງຮຽນມີຄວາມ
ຢດຢູ່ນ ໃນການຄ້ມຄອງງບປະມານ ແລະ ໃຫ້ໂອກາດພໍໍ່ແມ່ມີສິດອອກສຽງ ໃນການວາງແຜນ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍງບປະມານ.
ໃນ ສປປ ລາວ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ຄ່ມ ທີື່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ງບປະມານບໍລິຫານຂອງໂຮງຮຽນ ໄດ້ກະກຽມ ແລະ ດາເນີນການໃຊ້ຈ່າຍ ໂດຍ
ໃຜ ແລະ ເຮັດວິທີໃດ ແມ່ນໄດ້ສ້າງຂົ້ນມາ ຂ້ອນຂ້າງດີ ແລະ ສາມາດຖກພິຈາລະນາ ໃນລະດັບກ້າວໜ້າ. ເອກະສານທີສ
ື່ າຄັນ ປະກອບດ້ວຍ:
(i) ຂັົ້ນຕອນ ແລະ ຂໍກ
ໍ້ ານດ ສາລັບ ການສ້າງງບປະມານແຫ່ງລັດ, ມາດຕາ 51 ຂອງກດໝາຍ 02/NA ລງວັນທີ 6 ທັນວາ 2006; (ii) ຄມ
່
ກ່ຽວກັບ ການຄ້ມຄອງ ແລະ ນາໃຊ້ເງິນບໍລິຫານສະຖານການສກສາ (SBG) ກສກ/ກງ2015; (iii) ຄມ
່ ບໍລິຫານ-ຄ້ມຄອງໂຮງຮຽນ ສາລັບ
ຜ້ອານວຍການໂຮງຮຽນປະຖມ, ເຫັົ້ມ 1, ກະຊວງ ສກ, 2013 ແລະ (iv) ຄມ
່ ແນະນາກ່ຽວກັບເງິນບໍລິຫານສະຖານການສກສາ, 2015, ພາກ
ທີ III, ຂະບວນການຂນ
ົ້ ແຜນງບປະມານ ແລະ ການຈັດຕັງົ້ ປະຕິບັດ, ຫວຂໍໍ້ 1.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ງບປະມານບໍລຫ
ິ ານ ແມ່ນໄດ້ຮັບການກະກຽມຂົ້ນແຜນ ແລະ ດາເນີນການໃຊ້ຈ່າຍ ຢູ່ຂັົ້ນໂຮງຮຽນ ໂດຍແມ່ນ ຄະນະພັດທະ
ນາການສກສາຂັົ້ນບ້ານ (ຄພສບ) ເປັນຜຈ
້ ັດການ, ຂັົ້ນເມອງ ແລະ ຂັົ້ນແຂວງ ເປັນຜ້ກວດສອບເບິື່ງຄນ ແລະ ກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ເປັນຜອ
້ ະນມັດ. ພໍແ
ໍ່ ມ່ ມີບດບາດໃນການສ້າງແຜນ ແລະ ດາເນີນການໃຊ້ຈ່າຍງບປະມານ ໂດຍຜ່ານການເປັນຕວແທນ ຂອງ ຄພສບ.
ຂັົ້ນຕອນ ແລະ ພາລະບດບາດ ຂອງຜອ
້ ານວຍການໃນການຂົ້ນແຜນ ແລະ ສົ່ງງບປະມານໂຮງຮຽນ ຄດັົ່ງທີື່ໄດ້ຊີົ້ບອກ ໃນເອກະສານອ້າງອີງ 1
ຂ້າງເທິງນັົ້ນ. ເອກະສານອ້າງອີງ 3 ເວົ້າເຖິງວິທີ ທີແ
ື່ ຕ່ລະໂຮງຮຽນ ຕ້ອງຂົ້ນແຜນງບປະມານບໍລິຫານຂອງຕນ ໃນເດອນ ມີນາ ຫ ເມສາ ຂອງ
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ແຕ່ລະປີ ແລະ ສະເໜີແຜນງບປະມານ ໃຫ້ກັບອງກອນທີື່ຕນຂົ້ນກັບ (ເຊັົ່ນ: ອານາດການປກຄອງທ້ອງຖິື່ນ). ຄມ
່ ກ່ຽວກັບ ເງິນບໍລິຫານສະຖານ
ການສກສາ (ເອກະສານອ້າງອີງ 2) ໄດ້ໃຫ້ຄາແນະນາຕ່າງໆ ໃນການກະກຽມຂໍມ
ໍ້ ນ ທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ການຄ້ມຄອງ ງບປະມານບໍລິຫານ
ຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ການຂົ້ນງບປະມານ ລວມທັງ ຂະບວນການນາໃຊ້ງບປະມານ.
ໂດຍຫັກການ ແລະ ອີງໃສ່ຄມ
່ ແນະນາ ສາລັບ ການວາງແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນ, ໂຮງຮຽນ ເປັນຜ້ດາເນີນການປະເມີນຕນເອງຂອງໂຮງຮຽນ
ເປັນເວລາ 3 ວັນ ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄໃນໂຮງຮຽນ, ສະມາຊິກ ຂອງ ຄພສບ ແລະ ຕາງໜ້າພໍໍ່ແມ່/ຜປ
້ ກຄອງ ຈານວນໜງື່ . ໃນມົ້ທີ
ສດທ້າຍ (ມົ້ທີ 3), ຜມ
້ ີສ່ວນຮ່ວມຂອງໂຮງຮຽນ ທັງໝດ ຈັດລາຍການບລິມະສິດ ເຂົ້າໃນແຜນຂອງຕນ ແລະ ຄິດໄລ່ມາເປັນງບປະມານເຂົ້າ
ໃສ່ແຜນ ເຊິື່ງລວມມີລາຍລະອຽດຂອງການຄິດໄລ່ ບາງສ່ວນ. ໃນສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ຢູ່ໂຮງຮຽນເຂດຊນນະບດ ແລະ ຫ່າງໄກຫີກ ນັນ
ົ້ , ຜ້
ອານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄສອນ ເປັນຜມ
້ ີບດບາດສາຄັນ ໃນການຂົ້ນແຜນງບປະມານໂຮງຮຽນ ປະຈາປີ ຍ້ອນວ່າ ອານາດການປກຄອງບ້ານ
ແລະ ຄພສບ ຈານວນຫາຍ ຄວາມສາມາດຍັງມີຂີດຈາກັດ ໃນການອ່ານ ແລະ ການຂຽນ.
ຂັົ້ນຕອນ ແລະ ຂໍໍ້ການດ ສາລັບ ການສ້າງງບປະມານແຫ່ງລັດ, ມາດຕາ 51 ຂອງກດໝາຍ 02/NA ລງວັນທີ 6 ທັນວາ 2006; ແລະ ເອກະ
ສານອ້າງອີງ 2 ທີກ
ື່ ່າວຂ້າງເທິງ ຊີໃົ້ ຫ້ເຫັນວ່າ ຫວໜ້າຫ້ອງການສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ປະຈາເມອງ (ສກມ) ກວດສອບເບິື່ງຄນ ແລະ ຮັບ
ຮອງເປັນທາງການ ແລ້ວສົ່ງຕໍໃໍ່ ຫ້ ພະແນກສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ປະຈາແຂວງ (ສກຂ). ສກມ ຫ ສກຂ ສະຫຸບສັງລວມຂໍມ
ໍ້ ນທີໄື່ ດ້ຮັບຈາກ
ໂຮງຮຽນ ແລະ ຈັດການສນທະນາການວາງແຜນ ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນທີກ
ື່ ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບ ແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນ ເຊິື່ງຈະມີການສ້າງເປັນ
ແຜນສັງລວມ ອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການດ້ານງບປະມານ ຕາມບັນຊີລາຍການງບປະມານ ແລ້ວສົ່ງຕໍຂ
ໍ່ ັົ້ນເທິງຖັດໄປ (ໃນເດອນຕລາ).
ຄ່ມກ່ຽວກັບການຄ້ມຄອງ ແລະ ນາໃຊ້ເງິນບໍລິຫານສະຖານການສກສາ ປີ 2015, ຊີົ້ບອກເຖິງ ແຕ່ລະໂຮງຮຽນ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຈັດຕັງົ້
ປະຕິບັດ ເງິນບໍລິຫານສະຖານການສກສາ (ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ນີົ້ແມ່ນງບປະມານບໍລິຫານ) ໂດຍອີງຕາມຄມ
່ ແລະ ຂໍໍ້ການດທາງດ້ານການເງິນ
ກ່ຽວກັບ ເງິນບໍລິຫານສະຖານການສກສາ. ຄມ
່ ກ່ຽວກັບການຄ້ມຄອງ ແລະ ນາໃຊ້ ເງິນບໍລິຫານສະຖານການສກສາ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ບັນ
ຊີລາຍການການໃຊ້ຈ່າຍທີໄື່ ດ້ຮັບຮອງແລ້ວ ສາລັບ ການນາໃຊ້ເງິນບໍລິຫານ, ຂັົ້ນຕອນການສົ່ງ ແລະ ການສັງລວມງບປະມານ ແລະ ການລາຍ
ງານທາງດ້ານການເງິນ ຢູ່ໃນຂັົ້ນຕ່າງໆ. ພໍແ
ໍ່ ມ່ ແລະ ສະມາຊິກຊຸມຊນ ແມ່ນພາກສ່ວນໜື່ງຂອງ ຄພສບ. ພວກເຂາຖກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຂົ້າມີສ່ວນ
ຮ່ວມ ໃນຂະບວນການ ການປະເມີນຕນເອງຂອງໂຮງຮຽນ, ການວາງແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນ ແລະ ການຂົ້ນແຜນງບປະມານ. ສິື່ງເຫົ່ານີົ້ ປະ
ກອບດ້ວຍ ການເກັບຂໍມ
ໍ້ ນສາລັບການປະເມີນຕນເອງ, ການໃຊ້ຈ່າຍງບປະມານ ສາລັບ ສື່-ອະປະກອນການຮຽນ-ການສອນ, ການສ້ອມແປງ
ແລະ ລວມທັງ ການໃຫ້ຄາປຶກສາ ແລະ ກວດສອບຂະບວນການຕ່າງໆທັງໝດ. ນອກຈາກນີ,ົ້ ກອງປະຊຸມສາມັນປກກະຕິ ກໍແມ່ນນາຍບ້ານ (ປະ
ທານ ຄພສບ) ເປັນຜຮ
້ ຽກເຊີນຊຸມຊນ/ພໍແ
ໍ່ ມ່ທັງໝດ ເພື່ອປະຊຸມ ແລະ ສນທະນາ ກ່ຽວກັບ ການປະຕິບັດກິດຈະກາຕ່າງໆຂອງໂຮງຮຽນ.

ເງິນເດອນຂອງພະນັກງານທີື່ບໍໍ່ໄດ້ສອນ. ນະໂຍບາຍທີື່ຮບ
ັ ຮອງ ການການດເງິນເດອນ ສາລັບ ພະນັກງານທີື່ບໍໍ່ໄດ້ສອນ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມຂັົ້ນ/
ຊັົ້ນລັດຖະກອນ ຖ້າຫາກວ່າພະນັກງານທີື່ບໍໍ່ໄດ້ສອນ ເປັນລັດຖະກອນ. ໃນກໍລະນີນີົ້ ກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ມີອານາດຕາມກດໝາຍ
ໃນການຈ່າຍເງິນເດອນ ຕາມຂັົ້ນ/ຊັົ້ນພະນັກງານລັດຖະກອນ ຕາມທີລ
ື່ ະບໄວ້ ໃນພາກທີ 8, ມາດຕາ 40 ຂອງດາລັດນາຍກລັດຖະມນຕີ ກ່ຽວ
ກັບ ລັດຖະກອນ. ມາດຕາ 40 ໄດ້ການດຂໍແ
ໍ້ ນະນາ ສາລັບ ຂັນ
ົ້ /ຊັນ
ົ້ ຕ່າງໆ ເຊິື່ງໂດຍຫັກການ ແມ່ນອີງໃສ່ລະດັບຂອງການສກສາ ຫ ຕາແໜ່ງ
ບໍລິຫານ. ໃນນັນ
ົ້ ປະກອບດ້ວຍວດທິ, ໃບປະກາດດ້ານການສກສາ ແລະ ເກນ ສາລັບ ແຕ່ລະຂັົ້ນ/ຊັນ
ົ້ ທີເື່ ລີົ້ມຈາກ ຂັົ້ນ 2. ນອກຈາກນີົ້ ອາດ
ມີພະນັກງານທີື່ບໍໍ່ໄດ້ສອນ ທີບ
ື່ ໍໍ່ແມ່ນລັດຖະກອນ. ໃນກໍລະນີນີົ້, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ຢູ່ລະດັບໂຮງຮຽນ ໄດ້ເຮັດສັນຍາຈ້າງແບບບໍໍ່ເປັນທາງການ
ແຕ່ບໍໍ່ມີນະໂຍບາຍ ທີື່ບອກວ່າ ໂຮງຮຽນສາມາດເອາເຂົ້າໄດ້ ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ຢູ່ຂັົ້ນທ້ອງຖິື່ນ. ແລະ ນອກຈາກນີ,ົ້ ຍັງບໍໍ່ມີຄມ
່ ແນະນາສະບັບ
ໃດ ທີກ
ື່ ່າວໄວ້ວ່າ ຕ້ອງໄດ້ເປິກສາຫາລກັບ ຄພສບ ເພື່ອເຮັດສັນຍາຈ້າງເງິນເດອນພະນັກງານ ທີື່ບໍໍ່ໄດ້ສອນ.
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ເງິນເດອນຄ. ກະຊວງ ສກາສາທິການ ແລະ ກິລາ ມີອານາດຕາມກດໝາຍ ຕໍກ
ໍ່ ານຄ້ມຄອງເງິນເດອນຂອງຄ. ພະແນກ ສກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ປະຈາແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ປະຈາເມອງ ເປັນຜ້ຈ່າຍເງິນເດອນໃຫ້ຄ ບນພນ
ົ້ ຖານຂອງຂັົ້ນເງິນເດອນຂອງສນກາງວາງ
ອອກ. ກມຈັດຕັົ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ຂອງ ກະຊວງ ຢນຢັນວ່າ ຄເກອບທກຄນ ເປັນລັດຖະກອນ. ມີບາງກໍລະນີ ທີມ
ື່ ີຄສັນຍາຈ້າງ ຢູ່ຂັົ້ນທ້ອງຖິື່ນ,
ແຕ່ບໍໍ່ມີຈານວນຫາຍ. ສາລັບພະນັກງານຄສອນ ທີເື່ ປັນລັດຖະກອນ, ລັດຖະບານມີອານາດຕາມກດໝາຍ ໃນການຈ່າຍເງິນເດອນ ອີງຕາມຂັົ້ນ/
ຊັົ້ນລັດຖະກອນ ດັງົ່ ທີກ
ື່ ່າວໃນມາດຕາ 40 ຂ້າງເທິງ. ກະຊວງ ສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເປັນຜຕ
້ ັົ້ງຂັນ
ົ້ ເງິນເດອນຂອງຄ ໂດຍອີງໃສ່ວດທິການ
ສກສາ ແລະ ຄມ
່ ແນະນາຕ່າງໆ, ແຕ່ອານາດການປກຄອງ ລະດັບທ້ອງຖິື່ນ ເປັນຜຈ
້ ່າຍເງິນເດອນໃຫ້ຄ. ສາລັບລັດຖະກອນຄ, ບໍໍ່ມກ
ີ ານປຶກສາ
ຫາລ ກ່ຽວກັບ ເງິນເດອນ ເພາະວ່າ ທັງໝດເລົ່ານີົ້ ແມ່ນຄ້ມຄອງໂດຍຂັົ້ນສນກາງ.

ການຫາທນເພີົ້ມເຕີມຂອງໂຮງຮຽນ. ກດໝາຍການສກສາປີ 2007, ມາດຕາ 57 ຂຽນວ່າ ແຫ່ງງບປະມານເບົ້ອງຕົ້ນຂອງໂຮງຮຽນ ມາຈາກ
ລັດຖະບານ ແລະ ໂຮງຮຽນສາມາດລະດມທນເພີົ້ມເຕີມ ເພື່ອມາຕື່ມໃສ່ງບປະມານດັົ່ງກ່າວ.

ກດໝາຍການສກສາ ລງວັນທີ 16 ກໍລະກດ

2015, ມາດຕາ 59 ແລະ ຄ່ມການບໍລິຫານ-ຄ້ມຄອງໂຮງຮຽນ ສາລັບຜ້ອານວຍການໂຮງຮຽນປະຖມ ປີ 2013, ເຫັົ້ມ 1 ໜ້າ 30 ກ່າວເຖິງ
7 ແຫ່ງທນ ທີເື່ ປັນໄປໄດ້ສາລັບໂຮງຮຽນ. ໂຮງຮຽນສາມາດລະດມ ຫ ໄດ້ຮັບທນຈາກງບປະມານສນກາງ, ງບປະມານທ້ອງຖິື່ນ, ການປະກອບ
ສ່ວນຂອງຊຸມຊນ, ອງການຈັດຕັົ້ງສາກນ (ຜໃ້ ຫ້ທນ), ອງການຈັດຕັົ້ງລັດ, ພາກສ່ວນເອກະຊນ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງບກຄນ. ນະໂຍ
ບາຍ ກ່ຽວກັບ ການລະດມທນເພີົ້ມເຕີມຈາກເກອບທກແຫ່ງທນ ຖວ່າ ຢູ່ໃນລະດັບກ້າວໜ້າ.

ການວາງແຜນງບປະມານແບບຮ່ວມມ. ອີງຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ຄມ
່ ແນະນາຂອງ ກະຊວງ ສສກ, ປະເທດໄດ້ສ້າງຕັົ້ງ ຂະບວນການວາງແຜນ
ແລະ ກະກຽມງບປະມານ ແບບຮ່ວມມ ທີອ
ື່ ະນຍາດໃຫ້ລະດັບໂຮງຮຽນ ສະເໜີງບປະມານໂຮງຮຽນ ຕໍໍ່ອານາດການປກຄອງຂັົ້ນທ້ອງຖິື່ນ ໃນ
ແບບການສະເໜີຂໍທນ. ຄພສບ ມີອານາດໃນການນາສະເໜີແຜນງບປະມານ ຕໍໍ່ຫອ
້ ງການ ສກມ. ລະດັບເມອງ ກໍຄວນນາໃຊ້ງບປະມານ ທີສ
ື່ ະ
ເໜີຈາກໂຮງຮຽນ ເປັນບ່ອນອີງສາລັບຂັົ້ນຕອນຕໍໄໍ່ ປ ໃນຂະບວນການ ທີທ
ື່ າງ ສກມ ແລະ ສກຂ ເປັນຜສ
້ ັງລວມ ແລະ ສົ່ງ ການຂໍງບປະມານ
ຈາກໂຮງຮຽນ ແລ້ວສົ່ງເຖິງກະຊວງ ສສກ ເພື່ອອະນມັດ.
1. ສິດທິທາງດ້ານກດໝາຍ ໃນການວາງແຜນ ແລະ ການຄມ
້ ຄອງງບປະມານ ຂອງໂຮງຮຽນ: ລະດັບພຽງພໍ
ນະໂຍບາຍຕ້ອງໄດ້ເຮັດ

ຄະແນນ

ຄາອະທິບາຍ
ໂຮງຮຽນ ແລະ ຄພສບ ເປັນຜ້ກະກຽມແຜນງບປະມານ ແລະ ນາ
ໃຊ້ງບປະມານຂອງໂຮງຮຽນ, ຫ້ອງການສກສາທິການ ແລະ ກິລາ

1A – ສິດທິທາງດ້ານກດໝາຍ ໃນການຄ້ມ
ຄອງງບປະມານເງິນບໍລິຫານ

ລະດັບກ້າວໜ້າ


ເມອງ ແລະ ພະແນກສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ ເປັນຜ້ກວດ
ກາແຜນງບປະມານ ແລະ ກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເປັນຜ້
ອະນມັດແຜນງບປະມານ. ພໍແ
ໍໍ່ ມ່ນກ
ັ ຮຽນ ມີບດບາດ ໃນການສ້າງ
ແຜນ ແລະ ນາໃຊ້ງບປະມານຂອງໂຮງຮຽນ ໂດຍຜ່ານການເປັນຕວ
ແທນໃນ ຄພສບ
ສາລັບພະນັກງານທີື່ບໍໍ່ແມ່ນຄສອນ ທີເື່ ປັນລັດຖະກອນ, ກະຊວງສກ

1B – ສິດທິທາງດ້ານກດໝາຍ ໃນການຄ້ມ
ຄອງເງິນເດອນ ຂອງພະນັກງານ ທີື່ບໍໍ່ແມ່ນຄ
ສອນ

ຂັົ້ນເລີົ້ມຕົ້ນ


ສາທິການ ແລະ ກິລາ ມີສິດທາງດ້ານກດໝາຍ ປັນຜຈ
້ ່າຍເງິນ
ເດອນ ໂດຍອີງໃສ່ຂັົ້ນເງິນເດອນ ຂອງລັດຖະກອນ. ສາລັບວຽກຮັບ
ເໝາ ທີບ
ື່ ໍໍ່ແມ່ນວຽກສອນໜັງສ, ໂຮງຮຽນ ອາດຈະຈ້າງ ແບບບໍໍ່
ເປັນທາງການ
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1C – ສິດທິທາງດ້ານກດໝາຍ ໃນການຄ້ມ
ຄອງເງິນເດອນ ຂອງຄສອນ

1D – ສິດທິທາງດ້ານກດໝາຍ ໃນການລະ
ດມທນເພີົ້ມເຕີມ ໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນ
1E – ການປະສານສມທບ ໃນການກະກຽມ
ແລະ ວາງແຜນງບປະມານ

ກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ມີສິດທາງດ້ານກດໝາຍ ໃນການ
ຂັົ້ນເລີົ້ມຕົ້ນ

ລະດັບກ້າວໜ້າ

ລະດັບພຽງພໍ


ຄ້ມຄອງເງິນເດອນຄ. ພະແນກສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ
ແລະ ຫ້ອງການສກສາທິການ ແລະ ກິລາເມອງ ເປັນຜເ້ ບີກຈ່າຍເງິນ
ໃຫ້ຄ ໂດຍອີງໃສ່ຂັົ້ນເງິນເດອນ ທີື່ທາງສນກາງວາງອອກ
ໂຮງຮຽນ ສາມາດລະດມທນຕື່ມ ຈາກແຫ່ງທນຂ້າງນອກ
ຄພສບ ສາມາດສົ່ງແຜນງບປະມານ ໃຫ້ຫ້ອງການສກສາທິການ
ແລະ ກິລາເມອງ, ແລະ ຂັົ້ນເມອງ ນາໃຊ້ແຜນງບປະມານ ທີໂື່ ຮງ
ຮຽນສະເໜີ ເປັນການອ້າງອີງ

2. ຄວາມເປັນເຈາົ້ ຕນເອງຂອງໂຮງຮຽນ ໃນການຄມ
້ ຄອງບກຄະລາກອນ ຢໃູ່ ນຂັົ້ນເລີມ
ົ້ ຕນ
ົ້
ເປົ້າໝາຍນະໂຍບາຍນີົ້ ປະເມີນຄວາມຕັົ້ງໃຈ ຂອງນະໂຍບາຍ ໃນການຄ້ມຄອງບກຄະລາກອນ ຂອງໂຮງຮຽນ ເຊິື່ງປະກອບມີ ຜອ
້ ານວຍການ,
ຄສອນ ແລະ ພະນັກງານທີື່ບໍໍ່ໄດ້ສອນ. ການແຕ່ງຕັົ້ງ ແລະ ສັບຊ້ອນ ຜ້ອານວຍການ ແລະ ຄສອນ ສາມາດລວມສນ ຢູ່ຂັົ້ນກະຊວງສກສາທິການ
ແລະ ກິລາ ຫ ສາມາດເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລັດ ໃນລະດັບແຂວງ ແລະ ເມອງ. ຢູ່ໃນລະບບການສກສາ ແບບແບ່ງຂັົ້ນຄ້ມຄອງ ໂຮງຮຽນ
ຈະມີຄວາມເປັນເຈົ້າຕນເອງ ໃນການຕັດສິນ ການວ່າຈ້າງຄສອນ ແລະ ໄລ່ອອກ. ຄວາມເປັນເຈົ້າຕນເອງດ້ານງບປະມານ ປະກອບດ້ວຍ ການ
ມອບຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ໂຮງຮຽນ ໃນການເຈລະຕໍລ
ໍ່ ອງ ແລະ ຕັົ້ງຂັົ້ນເງິນເດອນຄສອນ ແລະ ພະນັກງານທີບ
ື່ ໍໍ່ໄດ້ສອນ ແລະ ນາໃຊ້ໂບນັດ ໃນ
ຮບບແບບເປັນເງິນ ແລະ ບໍໍ່ແມ່ນຮບແບບເປັນເງິນ ເພື່ອເປັນລາງວັນ ໃນການປະຕິບັດວຽກງານດີເດັນ
ົ່ . ຢູ່ໃນລະບບລວມສນ, ຄໄດ້ຮັບເງິນ
ເດອນຈາກກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຫ ກະຊວງການເງິນ ໂດຍກງ ພາຍໃຕ້ຂໍໍ້ຕກລງ ຂອງສະຫະພັນ ຫ ຂອງລັດຖະກອນ. ຜນຮັບຈາກ
ລະບບລວມສນກໍຄ ໂຮງຮຽນ ມີອິດທິພນໜ້ອຍ ຕໍກ
ໍ່ ານປະຕິບັດໜ້າທີື່ຂອງຄ ເພາະວ່າ ໂຮງຮຽນບໍໍ່ມີອານາດທາງດ້ານການເງິນ ເພື່ອຊຸກຍ້ຄ. ກງ
ກັນຂ້າມ, ຖ້າໂຮງຮຽນເຈລະຈາຕໍລ
ໍ່ ອງ ກ່ຽວກັບ ເງິນເດອນຄ ຄດັົ່ງໂຮງຮຽນເອກະຊນເຮັດເປັນປະຈາ, ມັນອາດຈະກະຕນ
້ ຄໂດຍກງ ດ້ວຍການ
ໃຫ້ລາງວັນ ເມື່ອເຮັດວຽກງານດີ.
ຢູ່ ສປປ ລາວ, ກະຊວງ ສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຍັງຮັກສາ ພາລະບດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໂດຍລວມ ໃນການຄ້ມຄອງ, ການເຝິກ
ອບຮມ, ການແຕ່ງຕັງົ້ ແລະ ການສັບຊ້ອນ ພະນັກງານ ທີເື່ ປັນຄສອນ ແລະ ບໍໍ່ແມ່ນຄສອນ, ອີງຕາມມາດຕາ 83 ຂອງກດໝາຍການສກສາ ລງ
ວັນທີ 16 ກໍລະກດ 2015. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍຕາມ, ມາດຕາ 84 ແລະ 85 ກໍໄດ້ເວົ້າແຈ້ງວ່າ ລັດຖະບານຂັົ້ນທ້ອງຖິື່ນ (ແຂວງ ແລະ ເມອງ) ຮັບ
ຜິດຊອບການນາສະເໜີ ຂໍພະນັກງານ ແລະ ແຜນການສັບຊ້ອນ ເຖິງກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂດຍອີງໃສ່ໂຄຕາທີອ
ື່ ອກໂດຍ ກະຊວງ.
ກະຊວງ ສສກ ມີອານາດແຕ່ງຕັົ້ງ/ບັນຈຄ ເຂົ້າໃນລະບບ ໂດຍອີງໃສ່ຂໍໍ້ສະເໜີຈາກ ພະແນກ ສກຂ ແລະ ຫ້ອງການ ສກມ. ແຜນກ່ຽວກັບພະນັກ
ງານຄ ປະຈາປີ ທີເື່ ວົ້າເຖິງຄວາມຕ້ອງການຄ ໃນໂຮງຮຽນ ແມ່ນ ຫ້ອງການ ສກມ ເປັນຜຂ
້ ົ້ນແຜນ ໂດຍອີງໃສ່ຂໍໍ້ມນຈາກໂຮງຮຽນ ແລ້ວສົ່ງຕໍໍ່
ໃຫ້ ພະແນກ ສກຂ ເພື່ອສັງລວມເປັນແຜນຂອງແຂວງ ກ່ອນຈະສົ່ງເຖິງ ກະຊວງ ສກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ເມື່ອເຖິງຂັົ້ນຕອນນີົ້, ກະຊວງ ຈະ
ປຶກສາກັບ ກະຊວງພາຍໃນ ສາລັບ ໂຄຕາລັດຖະກອນ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນມີສິດທີຈ
ື່ ະຫຸດໂຄຕາລງ ຖ້າເຫັນວ່າມີຄວາມຈາເປັນ.
ໃນເມື່ອກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ອະນມັດຄທີໄື່ ດ້ຮັບການບັນຈ, ພະແນກ ສກຂ ຈະແຈ້ງໃຫ້ ຫ້ອງການ ສກມ ກ່ຽວກັບ ໂຄຕາທີໄື່ ດ້
ຮັບອະນມັດ, ຈາກນັນ
ົ້ ຄຈື່ງຖກສັບຊ້ອນໃຫ້ໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍ. ການສັບຊ້ອນຄ ເກີດຂົ້ນຢູ່ຂັົ້ນ ພະແນກ ສກຂ ແລະ ຫ້ອງການ ສກມ ດ້ວຍ
ມີຂຕ
ໍໍ້ ກລງສັບຊ້ອນຄໃໝ່ ໃຫ້ແກ່ເມອງ ແລະ ໂຮງຮຽນ. ບໍໍ່ຈາເປັນຕ້ອງມີການອະນມັດໃດໆອີກ ຈາກຂັົ້ນສນກາງ. ສາລັບຄຢູ່ໃນລະບບແລ້ວ,
ການຍກຍ້າຍຄ ລະຫວ່າງໂຮງຮຽນ ແມ່ນຈັດການໂດຍ ພະແນກ ສກຂ ຖ້າມີການຍກຍ້າຍ ຈາກເມອງໜື່ງໄປເມອງອື່ນ ແລະ ຖ້າມີການຍກຍ້າຍ
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ຈາກໂຮງຮຽນໜື່ງໄປໂຮງຮຽນອື່ນ ແມ່ນຈັດການໂດຍ ຫ້ອງການ ສກມ. ຂະບວນການດັງົ່ ກ່າວ ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ ໃນຄມ
່ ແນະນາ ສາລັບ ແຜນ
ການບັນຈ ແລະ ສັບຊ້ອນຄປະຈາປີ ອອກໂດຍ ກມຈັດຕັົ້ງ ແລະ ພະນັກງານ, ກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ພາກທີ 6, ປີ 2013.
ການສັບຊ້ອນຄ ບໍໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂໍໍ້ຕກລງລັດຖະກອນ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ມາດຕາ 25 ໃນດາລັດຂອງນາຍກລັດຖະມນຕີ ສະບັບເລກທີ 177
ກ່ຽວກັບຄ ທີື່ລະບວ່າ ຄ ເທົ່າທຽມກັບ “ລັດຖອນທົ່ວໄປ”. ບດສັນຍາຂອງຄ ເປັນໄປຕາມຂໍຕ
ໍ້ ກລງ ລັດຖະກອນທົ່ວໄປ ຕາມລາຍການຕ່າງໆ
ເຊັົ່ນ - ມົ້ພັກ ແລະ ການຈ່າຍເງິນບານານ.
ສາລັບພະນັກງານທີື່ບໍໍ່ແມ່ນຄສອນ ກໍໃຊ້ຂົ້ຕ
ໍ ກລງ ແລະ ຂະບວນການ ສະບັບດຽວກັນ ທີື່ໃຊ້ສາລັບຄ. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍຕາມ, ຕາແໜ່ງພະນັກງານ
ທີື່ບໍໍ່ແມ່ນຄສອນ ໂດຍທົ່ວໄປ ໂຮງຮຽນປະຖມໃນ ສປປ ລາວ ຈະບໍໍ່ໄດ້ຂຕ
ໍ າແໜ່ງນີ.ົ້ ໂຮງຮຽນຂະໜາດໃຫຍ່ບາງແຫ່ງໃນຕວເມອງ ອາດຈະຂໍ
ເອາພະນັກງານທີື່ບໍໍ່ແມ່ນຄສອນ ແລະ ອາດຈະເອາເຂົ້າໃນແຜນພະນັກງານຂອງໂຮງຮຽນ. ອີງຕາມຄາເຫັນຂອງ ຮອງຫວໜ້າກມຈັດຕັງົ້ ແລະ ພະ
ນັກງານ, ກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ພະນັກງານທີື່ບໍໍ່ແມ່ນຄສອນ ອາດຖກວ່າຈ້າງ ຄລັດຖະກອນ ຖ້າໄດ້ຜ່ານການສອບເສັງທີເື່ ໝາະສມ.
ອານາດ ໃນການແຕ່ງຕັງົ້ ແລະ ສັບຊ້ອນຜອ
້ ານວຍການໂຮງຮຽນ ຂົ້ນຢູ່ກັບ ຫວໜ້າພະແນກ ສກຂ ຕາມຂໍຕ
ໍ້ ກລງເລກທີ 1500/DOP.02, ຂໍໍ້
2.3.6 ກ່ຽວກັບ ການປະຕິບດ
ັ ການແບ່ງຂັົ້ນຄ້ມຄອງ ໃນຂະແໜງການສກສາ, ເດອນມິນາ 2002. ຫວໜ້າພະແນກ ແຕ່ງຕັົ້ງຜອ
້ ານວຍການ
ແລະ ຮອງຜອ
້ ານວຍການ ໂຮງຮຽນມັດທະຍມສກສາຕອນຕົ້ນ, ມັດທະຍມສກສາຕອນປາຍ, ມັດທະຍມສກສາສມບນ, ຜອ
້ ານວຍການໂຮງ
ຮຽນປະຖມ ແລະ ອະນບານ. ກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຕ່ງຕັົ້ງຕາແໜ່ງບໍລິຫານ ທີສ
ື່ ງກວ່າ. ຫ້ອງການ ສກມ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜນ ການປະຕິບັດໜ້າທີື່ ແລະ ການປະພດຂອງຜອ
້ ານວຍການ, ຮອງຜອ
້ ານວຍການ ຂອງບັນດາໂຮງຮຽນດັງົ່ ກ່າວ.
2. ຄວາມເປັນເຈາົ້ ຕນເອງ ໃນການຄມ
້ ຄອງບກຄະລາກອນ ພາຍໃນໂຮງຮຽນ: ຂັນ
ົ້ ເລີມ
ົ້ ຕນ
ົ້
ນະໂຍບາຍຕ້ອງໄດ້ເຮັດ
2A – ຄວາມເປັນເຈົ້າຕນເອງ ໃນການຕັດສິນ
ໃຈ ແຕ່ງຕັງົ້ ແລະ ສັບຊ້ອນຄສອນ

ຄະແນນ
ຂັົ້ນເລິີົ້ມຕົ້ນ


ຄາອະທິບາຍ
ກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເປັນຜແ
້ ຕ່ງຕັົ້ງຄໃໝ່ ເຂົ້າໃນລະ
ບບການສກສາ. ພະແນກສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ ແລະ
ຫ້ອງການສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມອງ ມີສິດສັບຊ້ອນຄ ໄປ
ໂຮງຮຽນ.

2B – ຄວາມເປັນເຈົ້າຕນເອງ ໃນການຕັດສິນ
ໃຈ ແຕ່ງຕັງົ້ ແລະ ສັບຊ້ອນພະນັກງານບໍໍ່ແມ່ນຄ
ສອນ

ຂັົ້ນເລີົ້ມຕົ້ນ


ກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເປັນຜແ
້ ຕ່ງຕັົ້ງພະນັກງານບໍໍ່
ແມ່ນຄສອນ ໂດຍອີງຕາມການສະເໜີ ແຜນຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ພະແນກສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ, ຂັົ້ນແຂວງ ແລະ ຂັົ້ນ
ເມອງ ມີສິດໃນການສັບຊ້ອນ
ພະແນກສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ ເປັນຜແ
້ ຕ່ງຕັົ້ງ ແລະ

2C – ຄວາມເປັນເຈົ້າຕນເອງ ໃນການຕັດສິນ
ໃຈ ແຕ່ງຕັງົ້ ແລະ ສັບຊ້ອນຜ້ອານວຍການ

ລະດັບພຽງພໍ


ສັບຊ້ອນ ຜ້ອານວຍການໂຮງຮຽນ. ພະແນກສກສາທິການ ແລະ
ກິລາ ແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມອງ
ເປັນຜຮ
້ ັບຜິດຊອບ ການປະເມີນ ຂອງຜອ
້ ານວຍການ, ແຕ່ວ່າ ກະ
ຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເປັນຜມ
້ ີສິດ ປດຕາແໜ່ງ ແລະ ໄລ່
ອອກການ
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3. ການມີສວ
່ ນຮ່ວມຂອງສະພາໂຮງຮຽນ ໃນການບໍລຫ
ິ ານໂຮງຮຽນ ຢໃູ່ ນຂັນ
ົ້ ເລີມ
ົ້ ຕນ
ົ້
ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງສະພາໂຮງຮຽນ/ພໍແ
ໍ່ ມ່ ໃນການບໍລິຫານໂຮງຮຽນ ແມ່ນມີຄວາມສາຄັນຫາຍ ຍ້ອນວ່າມັນເອົ້ອອານວຍໃຫ້ພແ
ໍໍ່ ມ່ ໄດ້ປະຕິ
ບັດ ສິດອານາດທີແ
ື່ ທ້ຈງິ ຂອງຕນ ໃນຖານະທີເື່ ປັນຜໃ້ ຊ້ບລ
ໍ ິການຂອງລະບບການສກສາ. ຖ້າສະພາຕ້ອງຮ່ວມເຊັນລງນາມການໃຊ້ຈ່າຍ, ສະພາ
ກໍຈະມີອານາດໃນການຊໂົ້ ດຍອັດຕະໂນມັດ. ການນາໃຊ້ຄມ
່ ປະຕິບັດທີື່ມີລາຍລະອຽດ ແມ່ນມີຄວາມສາຄັນທີສ
ື່ ດໃນຂງເຂດນີົ້ ຍ້ອນວ່າ ມັນຈະ
ຊ່ວຍໃຫ້ສະມາຊິກສະພາ ສາມາດຕິດຕາມ ຜນການປະຕິບດ
ັ ການຄມ
້ ຄອງໂຮງຮຽນ ໄດ້ຢູ່າງພຽງພໍ, ຊ່ວຍຜ້ອານວຍການ ໃນການຕັດສິນໃຈ
ການໝນໃຊ້ເງິນ ແລະ ກາຍເປັນຕວເລັົ່ງເພື່ອຊອກຫາທນເພີົ້ມເຕີມຈາກຊຸມຊນ. ດັງົ່ ນັນ
ົ້ , ການນາໃຊ້ຄມ
່ ດັົ່ງກ່າວ ໂດຍສະພາໂຮງຮຽນ ເປັນພາ
ຫະທີດ
ື່ ີ ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເພີົ້ມຂົ້ນ ແລະ ເປັນການສ້າງຮບແບບ ຄວາມເປັນເຈົ້າຕນເອງ.
ເປັນສິື່ງທີສ
ື່ າຄັນທີຄ
ື່ ວນຮ້ວ່າ - ການສກສາດ້ານການຄ້ມຄອງການປູ່ຽນແປງ ຍັງໄດ້ສະໜອງຫັກຖານທີື່ວ່າ ການນາເອາບັນດາຜມ
້ ສ
ີ ່ວນຮ່ວມ
ມາວາງແຜນນາກັນ ແລະ ຮ່ວມປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກາທີສ
ື່ າຄັນ ຍັງສາມາດປະກອບສ່ວນ ໃຫ້ມີການປູ່ຽນແປງພດຕິກາໃນອງກອນ ລວມທັງ
ໂຮງຮຽນນາອີກ. ກິດຈະກາວາງແຜນໂຮງຮຽນແບບລວມໝ່ ສາມາດສະໜອງວິໄສທັດຮ່ວມ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ ກ່ຽວກັບ ສິື່ງ
ທີື່ພແ
ໍໍ່ ມ່ ແລະ ພະນັກງານຄ ສາມາດມີພັນທະ ໃນເລື່ອງການສະໜັບສະໜນໂຮງຮຽນ. ຂະບວນການເຫົ່ານີົ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ມີສະພາບແວດລ້ອມ ທີື່
ເອົ້ອອານວຍແກ່ການຄ້ມຄອງທີດ
ື່ ີຂົ້ນ.
ໃນ ສປປ ລາວ ມີສອງກ່ມການຈັດຕັົ້ງ ທີສ
ື່ ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ພແ
ໍໍ່ ມ່ ແລະ ຊຸມຊນ ເຂົ້າມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານຕ່າງໆ ຂອງໂຮງຮຽນ. ຄພສບ ທຽບ
ເທົ່າກັບ “ສະພາໂຮງຮຽນ” ແລະ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັົ້ງຂົ້ນ ໂດຍອີງຕາມຂໍໍ້ຕກລງຂອງລັດຖະມນຕີ ສະບັບເລກທີ 2300/ສສກ.ຈຕ/08, ເດອນກັນ
ຍາ 2008. ນອກນີົ້ ຍັງມີສະມາຄມພໍແ
ໍ່ ມ່ນັກຮຽນ ທີເື່ ປັນການຈັດຕັົ້ງ ທີມ
ື່ ີລັກສະນະເປັນທາງການໜ້ອຍກວ່າ. ອີງຕາມຄມ
່ ການບໍລຫ
ິ ານ-ຄ້ມ
ຄອງໂຮງຮຽນ ເຫັົ້ມ 1 ສາລັບ ຜອ
້ ານວຍການໂຮງຮຽນ, ກະຊວງ ສສກ, 2013, ໂຄງສ້າງຂອງ ຄພສບ ປະກອບດ້ວຍສະມາຊິກດັົ່ງຕໍໄໍ່ ປນີົ້:
1.

ນາຍບ້ານ

ເປັນປະທານ

2.

ປະທານແນວໂຮມບ້ານ

ເປັນຮອງປະທານ

3.

ຜ້ອານວຍການໂຮງຮຽນ

ເປັນເລຂາ

4.

ຕາງໜ້າຄ

ເປັນຄະນະ

5.

ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງບ້ານ

ເປັນຄະນະ

6.

ເລຂາຊາວໜ່ມບ້ານ

ເປັນຄະນະ

7.

ປະທານສະມາຄມພໍໍ່ແມ່ນັກຮຽນ/ຜ້ປກຄອງນັກຮຽນ

ເປັນຄະນະ

ຈານວນສະມາຊິກ ຂອງ ຄພສບ ສາມາດປະກອບດ້ວຍ 7-15 ຄນ ຂົ້ນກັບຂະໜາດຂອງບ້ານ, ເໝາະສມກັບຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ຕາມການຕກ
ລງອະນມັດຈາກ ຄະນະພັດທະນາການສກສາ ເພື່ອໝດທຄນ ຂັົ້ນເມອງ.

ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຂົ້ນແຜນງບປະມານ. ຄພສບ ມີສິດອອກສຽງໃນການວາງແຜນ ແລະ ຂົ້ນແຜນງບປະມານບໍລິຫານ ໃນການຮ່ວມມ
ກັບຜອ
້ ານວຍການ. ຄພສບ ເປັນພາກສ່ວນໜງື່ ຢູ່ໃນລະດັບໂຮງຮຽນ ທີມ
ື່ ີຄວາມຮັບຜິດຊອບຄ້ມຄອງ ການນາໃຊ້ເງິນບໍລິຫານໂຮງຮຽນ ເຊິື່ງ
ເປັນງບປະມານດາເນີນວຽກງານ ທີື່ສາຄັນ ຂອງໂຮງຮຽນ. ຄພສບ ຄຽງຄກ
່ ັບສະມາຄມພໍໍ່ແມ່ນັກຮຽນ ແລະ ຊຸມຊນ ລ້ວນແຕ່ມີພາລະບດບາດ
ໃນການສ້າງແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນ ຕາມຄມ
່ ແນະນາການຄ້ມຄອງ ແລະ ນາໃຊ້ເງິນບໍລິຫານໂຮງຮຽນ, ກະຊວງ ສສກ/ກມການເງິນ, 2015.
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ຄພສບ, ຄດັົ່ງໄດ້ກ່າວໃນຄມ
່ , ມີບດບາດໜ້າທີທ
ື່ ສ
ີື່ າຄັນ ໃນການປກລະດມຊຸມຊນ ເຂົ້າໃນຂະບວນການວາງແຜນ ແລະ ພັດທະນາໂຮງຮຽນ.
ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ,ົ້ ຄພສບ ຄວນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ສະເພາະ ໃນການສ້າງຈິດສານກຊຸມຊນ ໃຫ້ເຂົ້າໃຈຄວາມສາຄັນຂອງການສກສາໃນໂຮງ
ຮຽນ ແລະ ປກລະດມສະມາຄມພໍແ
ໍ່ ມ່ນັກຮຽນ ແລະ ຊຸມຊນ ໃນວງກວ້າງ ໃຫ້ມີສ່ວນນຮ່ວມຢູ່າງຫ້າວຫັນ ໃນບາດກ້າວຕ່າງໆເພື່ອພັດທະນາ
ໂຮງຮຽນ (ບໍໍ່ແມ່ນມີແຕ່ປະກອບສ່ວນຢູ່າງດຽວ).
ຜ້ອານວຍການໂຮງຮຽນ ດ້ວຍການຮ່ວມມກັບ ຄພສບ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂົ້ນແຜນງບປະມານບໍລິຫານ ວຽກງານຂອງໂຮງຮຽນ. ເຖິງຢູ່າງ
ໃດກໍຕາມ, ຜອ
້ ານວຍການໂຮງຮຽນ ເປັນຜທ
້ ສ
ີື່ າຄັນທີສ
ື່ ດໃນການບໍລິຫານ ແລະ ຄ້ມຄອງໂຮງຮຽນ ຕາມພາລະບດບາດ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ແລະ ໜ້າທີ.ື່ 1 ໃນ 7 ໜ້າວຽກ ທີຜ
ື່ ້ອານວຍການຮັບຜິດຊອບ ແມ່ນຄ້ມຄອງງບປະມານຂອງໂຮງຮຽນ. ຜອ
້ ານວຍການໂຮງຮຽນແມ່ນ "ຜຄ
້ ້ມ
ຄອງ-ຈັດການ" ການບໍລິຫານການເງິນ-ງບປະມານຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ເປັນ "ຜມ
້ ີສິດອານາດທາງການ" ຕັດສິນສດທ້າຍ ໃນການບໍລຫ
ິ ານ-ຄມ
້
ຄອງການເງິນຂອງໂຮງຮຽນ.

ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການກວດສອບງບປະມານ. ເຈົ້າເມອງເປັນຜ້ແຕ່ງຕັົ້ງ ຄພສບ ແລະ ສ້າງຕັົ້ງເປັນອງກອນຂົ້ນ ຢູ່າງເປັນທາງການ. ປະທານ
ຄພສບ ເປັນພາກສ່ວນໜື່ງຂອງທີມບໍລິຫານ-ຄ້ມຄອງ ເງິນບໍລິຫານໂຮງຮຽນ. ພວກເຂາມີອານາດຕາມນິຕກ
ິ າ ໃນການມີສິດມີສຽງ ໃນເລື່ອງ
ງບປະມານບໍລິຫານວຽກງານ ໃນລະດັບໂຮງຮຽນ. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຂາເຈົ້າ ປະກອບມີ ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຄ້ມຄອງ ເງິນບໍລິຫານ
ໂຮງຮຽນ, ກວດສອບ ແລະ ລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ການນາໃຊ້ເງິນບໍລຫ
ິ ານ ຕໍອ
ໍ່ ານາດການປກຄອງທ້ອງຖິື່ນຂັົ້ນເມອງ. ອີງຕາມຄມ
່ ກ່ຽວກັບ ຄພ
ສບ, ພວກເຂາ ຍັງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຄ້ມຄອງ ກອງທນພັດທະນາການສກສາຂອງຊຸມຊນດ້ວຍ.

ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄ້ມຄອງບກຄະລາກອນ. ບໍໍ່ມີເອກະສານອ້າງອີງໃດໆ ທີກ
ື່ ່າວເຖິງການອອກສຽງ ແລະ ສິດທິ ຂອງ ຄພສບ ເພື່ອສະ
ແດງຄວາມຄິດເຫັນ ກ່ຽວກັບ ການແຕ່ງຕັົ້ງຄ, ການຍກຍ້າຍ ແລະ ປດອອກ. ອີງຕາມຜໃ້ ຫ້ຂໍໍ້ມນ - ຫວໜ້າກມສ້າງຄ, ຄພສບ ມີສິດໃນການ
ໃຫ້ຄາຄິດເຫັນ ກ່ຽວກັບ ການໂອນ/ຍກຍ້າຍຄ ຖ້າເຫັນວ່າ ຄມີພດຕິກາທີື່ບໍໍ່ເໝາະສມ ຕວຢູ່າງ: ມັກຂາດສອນ, ໃຊ້ຄວາມຮນແຮງໃນໂຮງຮຽນ
ແລະ ອື່ນໆ. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍຕາມ, ການຕັດສິນໃຈແມ່ນຂົ້ນກັບລະດັບຫ້ອງການ ສກມ. ສາລັບການແຕ່ງຕັົ້ງຄ, ຄພສບ ບໍໍ່ມີໂອກາດອອກສິດອອກ
ສຽງ ໃນເມື່ອ ກະຊວງ ສສກ ເປັນຜ້ຕິດສິນໃຈ ໂດຍອີງຕາມນະໂຍບາຍ.

ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກາຕ່າງໆຂອງໂຮງຮຽນ. ມີຂແ
ໍໍ້ ນະນາ, ຄມ
່ ແລະ ການດ ທາງການ ສາລັບ ການຈັດຕັົ້ງອາສາສະໝັກຊຸມຊນ ເພື່ອ
ວາງແຜນ ແລະ ປະຕິບັດກິດຈະກາຕ່າງໆ. ກດລະບຽບຂອງສະມາຄມພໍໍ່ແມ່ນັກຮຽນ ສະບັບເລກທີ 269, ລງວັນທີ 21 ກມພາ 2002, ພາກທີ
1 ກ່າວວ່າ ຈດປະສງ ແລະ ພາລະບດບາດຂອງສະມາຄມພໍແ
ໍ່ ມ່ນັກຮຽນ ແມ່ນການປະກອບສ່ວນ, ການເຂົ້າມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກາຕ່າງໆຂອງ
ໂຮງຮຽນ ແລະ ຊ່ວຍສົ່ງເສີມການຮັບຮ້ຂອງຊຸມຊນ ຕໍຄ
ໍ່ ວາມສາຄັນຂອງການສກສາ ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຊຸມຊນ ໃນການຄ້ມຄອງ/ກິດຈະ
ກາຕ່າງໆຂອງໂຮງຮຽນ. ສິື່ງດັົ່ງກ່າວປະກອບມີ ການປະກອບສ່ວນກໍສ
ໍ່ ້າງ-ສ້ອມແປງໂຮງຮຽນ, ອປະກອນການຮຽນ-ການສອນ, ເຮັດວຽກຮ່ວມ
ກັບຄ/ໂຮງຮຽນ ໃນການແກ້ໄຂປະເດັນບັນຫາຕ່າງໆໃນໂຮງຮຽນ ລວມທັງກວດກາເບິື່ງ ການມາໂຮງຮຽນຂອງນັກຮຽນ ແລະ ຊ່ວຍເຫອຄ.
ຄ່ມສາລັບຜບ
້ ລ
ໍ ິຫານການສກສາ ກ່ຽວກັບ ການປະຕິບັດການຄ້ມຄອງ ທີເື່ ນັນ
ົ້ ໂຮງຮຽນເປັນຫັກ (SBM) ສາລັບການສກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ
ປະຖມສກສາ ຢູ່ພາກທີ V ໄດ້ການດພາລະບດບາດຂອງ ຄພສບ. ອີງຕາມຄມ
່ , ຄພສບ ມີພາລະບດບາດທີສ
ື່ າຄັນ ໃນການປກລະດມຊຸມຊນທັງ
ໝດເຂົ້າໃນການວາງແຜນໂຮງຮຽນ, ປກລະດມສະມາຄມພໍໍ່ແມ່ນັກຮຽນ ແລະ ຊຸມຊນທັງໝດ ໃຫ້ມີສ່ວນນຮ່ວມຢູ່າງຫ້າວຫັນ ໃນບາດກ້າວ
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ຕ່າງໆ ເພື່ອກິດຈະກາພັດທະນາໂຮງຮຽນ ແລະ ການວາງແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນ. ເຖິງແມ່ນຈະມີຄມ
່ ແນະນາ, ແຕ່ວ່າ ລະດັບຄວາມສາມາດ
ຂອງ ຄພສບ ກໍຍັງມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໄປ ໃນແຕ່ລະໂຮງຮຽນ ແລະ ບາງບ່ອນ ຄພສບ ກໍບໍໍ່ຄ່ອຍໄດ້ເຄື່ອນໄຫວ ຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ຄວາມ
ຄິດທີວ
ື່ າງໄວ້ ທີເື່ ປັນແນວທາງສະໜັບສະໜນ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງພວກເຂາ. ກະຊວງ ສສກ ໃນປະຈບັນ ໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມ ໂດຍຜ່ານໂຄງ
ການທີມ
ື່ ີຜໃ້ ຫ້ທນສະໜັບສະໜນ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງດ້ານຄວາມສາມາດ ແກ່ຜອ
້ ານວຍການ ແລະ ຄພສບ.

ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນດ້ານປັດໄຈການຮຽນ. ຄພສບ ມີສິດອານາດ ໃນການອອກຄາຄິດຄາເຫັນ ກ່ຽວກັບ ຫກ
ັ ສດທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ດແລບາງປັດ
ໄຈດ້ານການຮຽນຮ້ໃນຫ້ອງຮຽນ. ຄ່ມສາລັບ ຄພສບ, ມິຖນ
ຸ າ 2013, ກະຊວງ ສສກ ກ່າວວ່າ ຄພສບ ມີສິດໃນການຕິດຕາມ ແລະ ຊ່ວຍເຫອ
ຄ ໃນດ້ານການສິດສອນ ສາລັບ ຄພສບ ຜ້ທມ
ີື່ ີຄວາມຊານິຊານານ ໃນວິຊາຮຽນໃດໜງື່ ທີື່ກາລັງດາການສອນ. ພວກເຂາສາມາດຊ່ວຍຄ ໂດຍ
ສະເພາະ ໃນການສິດສອນຫັກສດທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ໃນການຜະລິດສື່ ແລະ ອປະກອນ ການຮຽນ-ການສອນ.
ກ່ຽວກັບການຄ້ມຄອງການນາໃຊ້ຫັກສດ, ຜອ
້ ານວຍການ ຕ້ອງປະສານງານກັບ ຄພສບ ໃນການຊອກຫາເອກະສານ, ອປະກອນ ແລະ ສື່ການ
ສອນ ທີສ
ື່ ອດຄ່ອງ ແລະ ເໝາະສມທີສ
ື່ ດກັບສະພາບທ້ອງຖິື່ນ ເພື່ອວ່າ ສິື່ງເຫົ່ານີົ້ ຈະໄດ້ຮັບການສະໜອງ ເພື່ອນາໃຊ້ໃນການຮຽນ ແລະ ການ
ສອນຢູ່ໂຮງຮຽນ (ຄມການບໍລິຫານ-ຄ້ມຄອງໂຮງຮຽນ ເພື່ອບັນລມາດຕະຖານຄນນະພາບການສກສາ ສາລັບຜອ
້ ານວຍການໂຮງຮຽນ 2013,
ເຫັົ້ມ 1; ຫວຂໍທ
ໍ້ ີ 2 ພາກທີ V.ກ.).
ພາລະບດບາດໃນການກວດສອບຂອງ ຄພສບ ສາມາດປະກອບດ້ວຍ ການຕິດຕາມຄ ແລະ ການມາໂຮງຮຽນຂອງນັກຮຽນ, ຮັບປະກັນໃຫ້ນັກ
ຮຽນມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຊ່ວຍເຫອຄດ້ານການສອນ ເຊິງື່ ປະກອບມີ ການຜະລິດສ-ື່ ອປະກອນການສອນ ໂດຍອີງຕາມຄມ
່ ສາລັບ ຄ
ພສບ, 2013, ກະຊວງ ສສກ.

ຄວາມໂປູ່ງໄສໃນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນ ຍັງມີໜ້ອຍ ເພາະວ່າ ບໍໍ່ມີການເລອກຕັົ້ງ ຄພສບ ເປັນປກກະຕິ ຫ ບໍໍ່ມີຂອບເຂດເວລາການດາ
ລງຕາແໜ່ງ. ສະມາຊິກຂອງ ຄພສບ ແມ່ນດາລງຕາແໜ່ງໂດຍການແຕ່ງຕັົ້ງ ແລະ ຂ້ອນຂ້າງວ່າ ຈະມີການການດໄວ້ລ່ວງໜ້າ ເພາະສະມາຊິກ
ໂດຍປກກະຕິ ຈະມີຕາແໜ່ງເປັນຫວໜ້າການຈັດຕັົ້ງໃດໜງື່ ໃນຊຸມຊນ. ນອກຈາກນີົ້ ບໍໍ່ມີນະໂຍບາຍທີກ
ື່ ານດໄລຍະເວລາ ສາລັບ ໂຮງຮຽນ
ແລະ ຄພສບ ເພື່ອຈັດຕັງົ້ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຮ່ວມກັບຊຸມຊນທັງໝດ ເພື່ອສນທະນາອະທິບາຍກ່ຽວກັບ ການວາງແຜນຂອງໂຮງຮຽນ, ການນາ
ໃຊ້ເງິນບໍລິຫານໂຮງຮຽນ, ເປົ້າໝາຍປະຈາປີ ແລະ ຜນໄດ້ຮັບ.
ຫ້ອງການສກສາທິການ ແລະ ກິລາເມອງ (ສກມ) ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການອານວຍຄວາມສະດວກ ການວາງແຜນການສກສາ ແບບແຕ່
ລ່ມຂົ້ນເທິງ ລວມທັງ ການເຜີຍແຜ່ຄ່ມ ການຄ້ມຄອງທີເື່ ນັົ້ນໂຮງຮຽນເປັນຫັກ (SBM) ແລະ ສະໜອງການເຝິກອບຮມ ໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນ/ຄພ
ສບ ກ່ຽວກັບການຄ້ມຄອງໂຮງຮຽນ ຕາມປຶົ້ມຄ່ມຜບ
້ ລ
ໍ ິຫານການສກສາ ໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບດ
ັ ການຄ້ມຄອງທີເື່ ນັນ
ົ້ ໂຮງຮຽນເປັນຫັກ ສາລັບ
ການສກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ຊັົ້ນປະຖມສກສາ, ຈັດພິມປປີ 2015. ໜື່ງໃນໜ້າທີທ
ື່ ສ
ີື່ າຄັນຂອງ ຫ້ອງການ ສກມ ແມ່ນການຈັດຕັົ້ງການ
ເຝິກອບຮມ ໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນ / ຄພສບ ໃນການຄ້ມຄອງທີເື່ ນັົ້ນໂຮງຮຽນເປັນຫັກ ກ່ຽວກັບ ການຄ້ມຄອງໂຮງຮຽນ ແລະ ການວາງແຜນພັດທະ
ນາໂຮງຮຽນ.
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3. ພາລະບດບາ ຂອງ ສະພາໂຮງຮຽນ ໃນການຄມ
້ ຄອງໂຮງຮຽນ: ຂັົ້ນເລີມ
ົ້ ຕນ
ົ້
ນະໂຍບາຍຕ້ອງໄດ້ເຮັດ

ຄະແນນ

ຄາອະທິບາຍ

3A – ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ ສະພາໂຮງຮຽນ

ລະດັບພຽງພໍ


ຄພສບ ມີຄາເຫັນ ໃນວາງແຜນ ແລະ ກະກຽມ ງບປະມານເງິນບໍລຫ
ິ ານ
ໂດຍມີການປະສານສມທບກັບ ຜ້ອານວນການໂຮງຮຽນ

ລະດັບພຽງພໍ


ຄພສບ ມີສິດທາງດ້ານກດໝາຍ ໃນການສະແດງຄາຄິດເຫັນ ກ່ຽວກັບ
ບັນຫາການໃຊ້ຈາ່ ຍງບປະມານເງິນບໍລິຫານ ແລະ ມີສິດໃນການກວດ
ສອບ

ໃນການກະກຽມງບປະມານ
3B – ການມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການກວດສອບ
ທາງດ້ານການເງິນ
3C – ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການບໍລິຫານບກ
ຄະລາກອນ
3D – ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນ ໃນກິດ
ຈະກາໂຮງຮຽນ
3E – ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນ ໃນ
ປັດໃຈນາເຂົ້າດ້ານການຮຽນ

ມີໜ້ອຍ


ລະດັບພຽງພໍ


ລະດັບພຽງພໍ


ຄພສບ ບໍໍ່ໄດ້ຮັບສິດທິຢູ່າງເປັນທາງການ ໃນການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ
ກ່ຽວກັບ ການແຕ່ງຕັງົ້ ຄ, ການຍກຍ້າຍ ແລະ ການປດອອກການ
ມີເອກກະສານແນະນາ, ຄມ
່ ແລະ ຄາສັົ່ງ ຢູ່າງເປັນທາງການ ສາລັບ ການ
ຈັດຕັົ້ງວຽກອາສາສະໝັກ ໃນການວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັົ້ງປະຕິບດ
ັ ກິດຈະ
ກາ
ຄພສບ ມີສິດທິທາງດ້ານກດໝາຍ ໃນການສະແດງຄາຄິດເຫັນ ແລະ
ກວດສອບ ປັດໃຈນາເຂົ້າດ້ານການຮຽນ ໃນຫ້ອງຮຽນ (ກວດເບິງື່ ການ
ມາໂຮງຮຽນຂອງນັກຮຽນ, ມີຄາເຫັນ ກ່ຽວກັບ ຫັກສດທ້ອງຖິື່ນ)
ບໍໍ່ມີການການດເວລາການເລອກຕັົ້ງ ທີື່ເປັນປກກະຕິ ສາລັບ ຄພສບ ຫ ບໍໍ່

3F – ຄວາມໂປູ່ງໃສ ກ່ຽວກັບ ການມີສ່ວນ
ຮ່ວມຂອງຊຸມຊນ

ມີໜ້ອຍ


ມີຂອບເຂດເວລາການດາລງຕາແໜ່ງ. ບໍໍ່ມີການຈັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່
ຮ່ວມກັບຊຸມຊນໃນວງກວ້າງ, ແຕ່ວ່າ ມີໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ ສະໜອງ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເລອ ການສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່
ໂຮງຮຽນ

4. ການປະເມີນຜນຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ຂອງນັກຮຽນ ຢໃູ່ ນຂັນ
ົ້ ເລີມ
ົ້ ຕນ
ົ້
ການປະເມີນໂຮງຮຽນ ສາມາດມີຜນກະທບອັນໃຫຍ່ຫວງ ຕໍຜ
ໍ່ ນການປະຕິບັດວຽກງານໃນໂຮງຮຽນ ຍ້ອນວ່າ ມັນຊຸກຍ້ພໍໍ່ແມ່ ແລະ ຄສອນ ໃຫ້
ຕກລງເຫັນດີ ກັບລະບຽບການໃຫ້ຄະແນນ ແລະ ວິທີຕິດຕາມ. ການວັດການປະເມີນນັກຮຽນ ກໍເປັນອີກວິທີທາງໜງື່ ທີສ
ື່ າຄັນ ເພື່ອຕັດສິນວ່າ
ໂຮງຮຽນມີປະສິດທິພາບ ໃນການປັບປງການຮຽນຮ້ ຫບໍໍ່. ອີກດ້ານໜງື່ ທີສ
ື່ າຄັນ ຂອງຄວາມເປັນເຈົ້າຕນເອງຂອງໂຮງຮຽນ ແມ່ນການວັດການ
ຮຽນຮ້ຂອງນັກຮຽນເປັນປກກະຕິ ດ້ວຍເຈດຕະນາ ເພື່ອນາໃຊ້ຜນໄດ້ຮັບການປະເມີນ ມາແຈ້ງໃຫ້ພແ
ໍໍ່ ມ່ ແລະ ສັງຄມ ຮັບຮ້ ແລະ ເພື່ອເຮັດ
ການປັບປູ່ຽນ ໃຫ້ເໝາະສມແກ່ພາກປະຕິບັດການຄ້ມຄອງ ແລະ ການສອນຕວຈິງ. ຖ້າປັດສະຈາກການປະເມີນຜນ ການຮຽນຮ້ທີື່ເຮັດເປັນປກ
ກະຕິ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງໂຮງຮຽນ ກໍຈະຫດ
ຸ ລງ ແລະ ການປັບປງຄນນະພາບການສກສາ ກໍບໍໍ່ມີຄວາມແນ່ນອນ.

ການປະເມີນໂຮງຮຽນ. ໃນ ສປປ ລາວ ຄວນມີການປະເມີນປະຈາປີ ໂດຍນາໃຊ້ເກນມາດຖານ ຂອງກະຊວງ ສສກ. ມີຫາກຫາຍວິທີ ທີໄື່ ດ້ນາ
ໃຊ້ໃນການປະເມີນຜນ ການປະຕິບັດວຽກງານຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ມີນະໂຍບາຍ ແລະ ຄມ
່ ແນະນາ ຈານວນໜງື່ ທີື່ໃຊ້ໃນການສະໜັບສະໜນ
ການປະເມີນ. ຄມ
່ ພັດທະນາໂຮງຮຽນ ເພື່ອບັນລມາດຕະຖານ ຄນນະພາບການສກສາ ສາລັບ ຜອ
້ ານວຍການ ເຫັົ້ມ 2, ພດສະພາ 2013 ກ່າວ
ວ່າ ມາດຕະຖານຄນນະພາບການສກສາ ແມ່ນມາດຕະຖານລະດັບຊາດ ທີໄື່ ດ້ຮັບການອະນມັດນາໃຊ້ໃນປີ 2012. ມາດຕະຖານຄນນະພາບ
ການສກສາ ປະກອບດ້ວຍ 42 ຕວຊີວ
ົ້ ັດ ເພື່ອປະເມີນໂຮງຮຽນໃນ 6 ດ້ານ: ດ້ານຜຮ
້ ຽນ, ດ້ານການຮຽນ-ການສອນ, ດ້ານສະພາບແວດລ້ອມ,
ດ້ານອປະກອນການຮຽນ-ການສອນ, ດ້ານການບໍລິຫານ-ຄ້ມຄອງ ແລະ ດ້ານການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນ. ຄມ
່ ສາລັບຜບ
້ ລ
ໍ ິຫານການສກສາ
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ໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບດ
ັ ການຄ້ມຄອງທີເື່ ນັົ້ນໂຮງຮຽນເປັນຫັກ (SBM) ສາລັບ ການສກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖມສກສາ ປີ 2015 ໄດ້
ອະທິບາຍເຖິງຂັົ້ນຕອນຕ່າງໆ ເພື່ອດາເນີນການປະເມີນໂຮງຮຽນ ໂດຍນາໃຊ້ຕວຊີວ
ົ້ ັດມາດຕະຖານຄນນະພາບການສກສາ.
ການປະເມີນຕນເອງຂອງໂຮງຮຽນ ເປັນພາກທີຈ
ື່ າເປັນຕ້ອງເຮັດກ່ອນລ່ວງໜ້າ ເພື່ອສ້າງແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນ ແລະ ແຜນຂໍງບປະມານປະຈາ
ປີ ເພື່ອສົ່ງໃຫ້ ຫ້ອງການ ສກມ. ອີງຕາມຄມ
່ ການພັດທະນາໂຮງຮຽນ ເພື່ອບັນລມາດຕະຖານຄນນະພາບການສກສາ ສາລັບ ຜອ
້ ານວຍການ,
ການປະເມີນຕນເອງຂອງໂຮງຮຽນ ຕ້ອງດາເນີນການໃນ ເດອນພດສະພາ ຂອງແຕ່ລະສກຮຽນ ແລະ ແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນ ຕ້ອງສົ່ງເຖິງ
ຫ້ອງການ ສກມ ໃນເດອນ ກັນຍາ ໃນແຕ່ລະປີ. ຍັງບໍໍ່ທນ
ັ ມີກດລະບຽບ ການປະເມີນຕນເອງຂອງໂຮງຮຽນ ເທື່ອ, ປະຈບັນ ມີພຽງແຕ່ຄມ
່ ສາ
ລັບ ມາດຕະຖານຄນນະພາບການສກສາ ແລະ ຄມ
່ ກ່ຽວກັບການຄ້ມຄອງ ແລະ ການນາໃຊ້ເງິນບໍລຫ
ິ ານໂຮງຮຽນ. ຄມ
່ ກ່າວວ່າ ການປະເມີນ
ໂຮງຮຽນ ຄວນດາເນີນການທກໆປີ. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍຕາມ, ຂະບວນການດັງົ່ ກ່າວ ແມ່ນຍັງໃໝ່ ແລະ ປະຈບັນ ແມ່ນຂົ້ນກັບການສະໜັບສະໜນ
ຂອງຜໃ້ ຫ້ທນ. ຢູ່ລະດັບເມອງ, 80% ຂອງພະນັກງານຂັົ້ນເມອງ ແມ່ນໄດ້ຮັບການເຝິກອບຮມ ກ່ຽວກັບ ການປະເມີນຕນເອງຂອງໂຮງຮຽນ.
ຈາກນັນ
ົ້ , ຂັົ້ນເມອງກໍເຝິກຕໍໃໍ່ ຫ້ຂັົ້ນໂຮງຮຽນ ກ່ຽວກັບ ການນາໃຊ້ເຄື່ອງມ ແລະ ຄມ
່ ແນະນາ. ປະມານ 30% ຂອງຈານວນໂຮງຮຽນ ໄດ້ຮັບ
ການເຝິກອບຮມ ການປະເມີນຜນຕນເອງຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ 10% ສາເລັດການປະເມີນຜນຕນເອງຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ແຜນພັດທະນາໂຮງ
ຮຽນ (10% = ປະມານ 900 ໂຮງຮຽນ). ຂັົ້ນເມອງ ໄດ້ສບຕໍໍ່ ດາເນີນການຝຶກອບຮມແບບຂັົ້ນໃດ ໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນ ໂດຍການສະໜັບສະໜ
ນ ຂອງ ກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ໂຄງການ ຮ່ວມມສາກນເພື່ອການສກສາ (GPE2)
ອີງຕາມຄມ
່ , ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ດາເນີນການປະເມີນຕນເອງຂອງໂຮງຮຽນ ປະກອບດ້ວຍສະມາຊິກ 5-7 ຄນ, ມີລາຍລະອຽດດັົ່ງຕໍໄໍ່ ປນີົ້:
ຜ້ອານວຍການໂຮງຮຽນ, ຮອງຜອ
້ ານວຍການ 1-2 ຄນ, ຕາງໜ້າ ຄພສບ 2 ຄນ ແລະ ຕາງໜ້າຄ 2-3 ຄນ. ໜ້າວຽກຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບ
ປະກອບມີ: (1) ກະກຽມເຄື່ອງມການປະເມີນທີຈ
ື່ າເປັນ ແລະ ຂໍມ
ໍ້ ນໂຮງຮຽນ; (2) ດາເນີນຂະບວນການປະເມີນຕນເອງຕາມຂັົ້ນຕອນຕ່າງໆ ທີື່
ໄດ້ວາງອອກ; (3) ສັງລວມຜນການປະເມີນ ແລະ (4) ຂຽນບດລາຍງານປະຈາປີ (ບດສະຫຸບ ແລະ ແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນ).
ຫວຂໍໍ້ 2.8.1 ໃນຄມ
່ ຊີົ້ບອກວ່າ ການປະເມີນຜນຕນເອງຂອງໂຮງຮຽນ ຕ້ອງວິເຄາະໃນລະດັບໂຮງຮຽນ ແລະ ສົ່ງຈາກໂຮງຮຽນ ໄປໃຫ້ລະດັບ
ເມອງ. ຍັງບໍໍ່ທັນມີນະໂຍບາຍເທື່ອ (ມີພຽງຄມ
່ ແນະນາ) ທີຮ
ື່ ຽກຮ້ອງໃຫ້ເມອງ ສັງລວມ ບັນດາຜນການປະເມີນໂຮງຮຽນ ຕາມາດຕະຖານ ແລະ
ສິື່ງທີຄ
ື່ ົ້ນພບຈາກບດລາຍງານ. ສນປະກັນຄນນະພາບການສກສາ ກາລັງເຮັດການທດລອງ ເພື່ອທດສອບໜ້າທີື່ນີົ້ຂອງເມອງ ແລະ ການລາຍ
ງານບດສັງລວມ ທີອ
ື່ ີງໃສ່ມາດຕະຖານ.
ຍັງມີອີກສ່ວນອື່ນຂອງການປະເມີນໂຮງຮຽນ ເຊິື່ງດາເນີນການໂດຍຄສກສານິເທດຂັົ້ນເມອງ ອີງຕາມຂໍຕ
ໍ້ ກລງຂອງລັດຖະມນຕີ ກ່ຽວກັບ ການ
ສກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ການສກສານິເທດຊັົ້ນປະຖມ ເລກທີ 5683 ລງວັນທີ 22 ຕລາ 2015 ກະຊວງ ສສກ. ຂໍຕ
ໍ້ ກລງນີົ້ ໄດ້ກ່າວເຖິງພາ
ລະບດບາດຂອງຄສກສານິເທດເມອງ. ຄສກສານິເທດ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການຊ່ວຍເຫອຜອ
້ ານວຍການໂຮງຮຽນ ໃນການດາເນີນການ
ປະເມີນ ແລະ ການປະເມີນຜນ ການຮຽນ-ການສອນ ໃນໂຮງຮຽນ, ແນະນາ ຊ່ວຍເຫອຄ ໃນການກຽມບດສອນ, ພັດທະນາວິທີການສອນ ແລະ
ພັດທະນາສື່-ອປະກອນການສອນ. ນອກນີົ້ ສກສານິເທດ ຍັງໃຫ້ຄາແນະນາ ແລະ ສະເໜີແນະການຄ້ມຄອງວຽກວິຊາການແກ່ໂຮງຮຽນ ແລະ
ການປະສານງານ ລະຫວ່າງ ຊຸມຊນ, ຄພສບ ແລະ ພາກສ່ວນທີກ
ື່ ່ຽວຂ້ອງ.
ສນການສກສານິເທດຂັົ້ນເມອງ ເກັບກາສະພາບບັນຫາ ມາຈາກຄສກສານິເທດ ເພື່ອວາງແຜນ ແລະ ແກ້ໄຂປະເດັນບັນຫາຕ່າງໆດ້ານການສກ
ສາ, ຕິດຕາມ, ແນະນາ ແລະ ຊ່ວຍເຫອຄທາງດ້ານວິຊາການ. ສນລາຍງານສິື່ງທີຄ
ື່ ົ້ນພບ ໃຫ້ກັບ ຫ້ອງການ ສກມ ທີຮ
ື່ ັບຜິດຊອບສັງລວມ ການ
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ລາຍງານ ເພື່ອສົ່ງໃຫ້ ພະແນກ ສກຂ ແລະ ກະຊວງ ສສກ. ກະຊວງຈັດຕັົ້ງກອງປະຊຸມທບທວນ ວຽກງານສກສານິເທດ ປະຈາປີ ເພື່ອສນທະນາ
ແລະ ແລກປູ່ຽນບດຮຽນ.
ສະຫບລວມແລ້ວ, ອີງຕາມກດໝາຍການສກສາ/ຄມ
່ ເງິນບໍລິຫານໂຮງຮຽນ, ການກວດກາລະບບການສກສາປະກອບດ້ວຍ: ການກວດກາ
ການປະຕິບັດກດໝາຍ, ການເງິນ, ງບປະມານ, ບດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງພາກສ່ວນ/ບກຄນ ທີກ
ື່ ່ຽວຂ້ອງໃນທກລະດັບ ລວມທັງ
ໂຮງຮຽນ, ພະນັກງານຄສອນ ແລະ ພະນັກງານທີື່ບໍໍ່ໄດ້ສອນ. ການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ແມ່ນດາເນີນການເປັນປກກະຕິ. ເມອງ ຈະຮັບຜິດ
ຊອບການແນະນາ ຊ່ວຍເຫອໃນລະດັບໂຮງຮຽນ ແລະ ເມື່ອອີງຕາມຄມ
່ ແລະ ຄມ
່ ແນະນາ ມາດຕະຖານຄນນະພາບການສກສາ, ໂຮງຮຽນ ຄວນ
ດາເນີນການປະເມີນຕນເອງທກໆປີ. ແຕ່ເນື່ອງຈາກມີງບປະມານຈາກັດ, ຈງື່ ມີພຽງແຕ່ໂຮງຮຽນ ທີໄື່ ດ້ຮັບການສະໜັບສະໜນຈາກຄຮ
່ ່ວມພັດ
ທະນາ ເທົ່ານັົ້ນ ທີສ
ື່ າມາດສບຕໍດ
ໍ່ າເນີນການປະເມີນຕນເອງ. ການປະເມີນຕນເອງຂອງໂຮງຮຽນ ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍໂຮງຮຽນວາງແຜນ
ພັດທະນາ ເຊິງື່ ຕາມຫັກການຕ້ອງເຮັດທກໆປີ; ການປະເມີນ ຍັງບໍທ
ໍ່ ັນມີຈດມ່ງໝາຍ ເພື່ອເຮັດການປັບປູ່ຽນທີເື່ ໝາະສມ ກ່ຽວກັບ ການສອນ,
ການດາເນີນວຽກງານ, ບກຄະລາກອນ ແລະ ອນ
ື່ ໆ.

ການປະເມີນນັກຮຽນ. ການປະເມີນຜນນັກຮຽນແບບມາດຕະຖານລະດັບຊາດ ໃນ ສປປ ລາວ ມີພຽງແຕ່ການສອບເສັງຈບຊັນ
ົ້ ມັດທະຍມສກ
ສາຕອນປາຍ ໃນທ້າຍຂັົ້ນຮຽນ ມ.7 ເທົ່ານັົ້ນ ອີງຕາມຂໍຕ
ໍ້ ກລງເລກທີ 1500/DOP.02, ຂໍໍ້ 2.5.3 ການປະເມີນຜນການຮຽນ, ການສອບ
ເສັງຈບຊັນ
ົ້ ແລະ ການອອກໃບປະກາດສະນີຍະບັດ (2 ມິນາ 2003). ບໍໍ່ມີການສອບເສັງລະດັບຊາດຢູ່າງອື່ນ ທີເື່ ປັນມາດຕະຖານລະດັບຊາດ,
ມີພຽງການສອບເສັງທີລ
ື່ ະດັບແຂວງ ແລະ ເມອງ ເປັນຜກ
້ ະກຽມ. ປຶົ້ມຄມ
່ ຄ: ການຈັດຕັົ້ງການສອນ-ການຮຽນ ສາລັບ ການສກສາຊັົ້ນປະຖມ
ພິມໂດຍ ກະຊວງ ສສກ ປະກອບມີພາກກ່ຽວກັບການປະເມີນນັກຮຽນ ທີເື່ ນັົ້ນໃສ່ການປະເມີນແບບບໍໍ່ເປັນທາງການ ເຊິື່ງອາດສາມາດມີຫາກ
ຫາຍວິທີ ລວມດ້ວຍ ການສັງເກດ, ການປະເມີນປາກເປົ່າ, ປະເມີນແບບຂຽນ ແລະ ອື່ນໆ ທີອ
ື່ ອກແບບ ແລະ ດໍາເນີນການປະເມີນ ໂດຍຄສອນ
ນັນ
ົ້ ເອງ. ຍັງບໍໍ່ມຄ
ີ ມ
່ ແນະນາ ກ່ຽວກັບ ການປະເມີນແບບຂຽນ ທີຕ
ື່ ອ
້ ງກວມເອາຫຍັງແດ່.
ກະຊວງ ສສກ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສກສາ (ສວສ) ກາລັງເຮັດວຽກເພື່ອການສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ການສະໜັບສະໜນດ້ານ
ຊັບພະຍາກອນ ສາລັບ ການປະເມີນທີເື່ ປັນມາດຕະຖານລະດັບຊາດ ໃນຈດໃດໜື່ງໃນຮອບວຽນຂອງການສກສາ. ໂດຍຜ່ານການສະໜັບສະໜ
ນຂອງຜໃ້ ຫ້ທນ ສວສ ເປັນຜ້ດາເນີນ ການປະເມີນຜນ ການຮຽນຂອງນັກຮຽນ (ASLO) ສາລັບຂັົ້ນ ປ.3 ໃນປີ 2009 ແລະ ສາລັບ ປ.3
ແລະ ປ.5 ໃນປີ 2013, ແຕ່ບໍໍ່ໄດ້ຈັດເປັນຕາຕະລາງ ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ທີື່ເປັນປກກະຕິ ແລະ ບໍມ
ໍ່ ີທນຂອງລັດຖະບານ ຈັດສັນໃຫ້ ສາລັບ
ການສອບເສັງ. ການປະເມີນທັກສະການອ່ານໃນຂັົ້ນຮຽນຕອນຕົ້ນ (EGRA) ກໍເປັນອີກບດທດສອບໜື່ງທີເື່ ປັນມາດຕະຖານ ເຊິື່ງໄດ້ດາເນີນ
ການມາຄັົ້ັງໜງື່ ໃນປີ 2012 ໂດຍສ່ມເອານັກຮຽນຂັົ້ນ ປ.3. ໂຮງຮຽນບໍໍ່ມີພັນທະຈາເປັນ ຕ້ອງເຮັດການປັບປູ່ຽນໃດໆ ໃນການສິດສອນ ເມື່ອ
ອີງໃສ່ຜນຂອງການສອບເສັງ. ຜນຂອງການທດສອບຈາກ ASLO ແລະ EGRA ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນາໃຊ້ເຂົ້າໃນການທບທວນຫກ
ັ ສດແຫ່ງ
ຊາດ ຄດັງົ່ ທີໃື່ ນປະຈບັນ ກາລັງດາເນີນການຢູ່ ດ້ວຍການສະໜັບສະໜນຂອງຄຮ
່ ່ວມພັດທະນາ. ບໍມ
ໍ່ ີການປະເມີນນັກຮຽນແບບມາດຕະຖານ
ແລະ ບໍໍ່ມນ
ີ ະໂຍບາຍການດວ່າ ໃຜຄວນໄດ້ຮັບຜນຂອງການປະເມີນ. ສາລັບການປະເມີນນັກຮຽນ ທີໄື່ ດ້ຮັບການສະໜັບສະໜນໂດຍຜໃ້ ຫ້ທນ
ຜ່ານມາ ເຊັົ່ນ ASLO, ສວສ ຢນຢັນວ່າ ມີບດລາຍງານ ASLO ເຜີຍແຜ່ຕສ
ໍໍ່ າທາລະນະ.
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4. ການປະເມີນ ໂຮງຮຽນ ແລະ ນັກຮຽນ: ຂັນ
ົ້ ເລີມ
ົ້ ຕນ
ົ້
ນະໂຍບາຍຕົ້ອ
ັ ງໄດ້ເຮັດ
4A – ນະໂຍບາຍທີື່ມີຢູ່ ແລະ ຄວາມຖີື່
ຂອງການປະເມີນໂຮງຮຽນ

ຄະແນນ
ລະດັບພຽງພໍ


ຄາອະທິບາຍ
ນະໂຍບາຍ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໂຮງຮຽນ ໄດ້ມີການປະເມີນ ໃນແຕ່
ລະປີ ໂດຍນາໃຊ້ມາດຕະຖານ ຂອງກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ
(ໂຮງຮຽນປະເມີນຕນເອງ ແລະ ການກວດກາຂອງເມອງ / ການແນະນາ
ຂອງນິເທດ)
ໂຮງຮຽນເປັນຜວ
້ ິເຄາະຜນການປະເມີນ ແລ້ວລາຍງານໃຫ້ ຫ້ອງການ

4B – ການນາໃຊ້ຜນການປະເມີນ ເພື່ອ
ປັບປູ່ຽນພາຍໃນໂຮງຮຽນ

ລະດັບພຽງພໍ


ສກມ ຮັບຊາບ. ຜນຂອງການປະເມີນຕນເອງ ຂອງໂຮງຮຽນ ຄາດວ່າ
ຈະນາໃຊ້ເຂົ້າໃນການສ້າງແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນ. ຜນຂອງການປະ
ເມີນ ອາດຈະນາໃຊ້ເຂົ້າໃນການປັບປູ່ຽນ ກ່ຽວກັບ ການບໍລິຫານ ຫ
ການຄ້ມຄອງບກຄະລາກອນ

4C – ນະໂຍບາຍທີື່ມີຢູ່ ແລະ ຄວາມຖີື່
ຂອງການປະເມີນນັກຮຽນ ແບບເປັນ
ມາດຖານ

ມີໜ້ອຍ


ບໍໍ່ມີການນາໃຊ້ການປະເມີນນັກຮຽນ ແບບເປັນມາດຖານ ເຂົ້າໃນການ

4D – ການນາໃຊ້ການປະເມີນ ແບບເປັນ
ມາດຖານ ເພື່ອປັບປູ່ຽນດ້ານການສອນ,
ການບໍລິຫານ ແລະ ບກຂະລາກອນ
4E – ການປະກາດຜນ ຂອງການປະເມີນ
ນັກຮຽນ ຕໍໍ່ສາທາລະນະ

ບໍໍ່ມີນະໂຍບາຍຢັົ້ງຢນວ່າ ການປະເມີນນັກຮຽນ ແບບເປັນມາດຖານ
ຄວນໄດ້ຮັບການຈັດຕັງົ້ ປະຕິບັດ ແລະ ເກີດຂົ້ນເລົ້ອຍປານໃດ

ມີໜ້ອຍ


ມີໜ້ອຍ


ປັບປູ່ຽນ ດ້ານການການສອນ, ການບໍລິຫານ ແລະ ດ້ານບກຄະລາກອນ

ບໍໍ່ມີນະໂຍບາຍທີໄື່ ດ້ການດ ການປະກາດຜນການປະເມີນນັກຮຽນ ຕໍໍ່
ສາທາລະນະ. ແຕ່ວ່າ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ການປະເມີນ ທີື່ຄຮ
່ ່ວມພັດທະ
ນາ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜນ ແມ່ນໄດ້ຈັດພິມຜີຍແຜ່

5. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງໂຮງຮຽນ ຕໍກ
ໍ່ ັບ ຜມ
້ ສ
ີ ວ
່ ນຮ່ວມຫກ
ັ ຢໃູ່ ນຂັນ
ົ້ ເລີມ
ົ້ ຕນ
ົ້
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແມ່ນຫວໃຈ ຂອງການຄ້ມຄອງທີເື່ ນັົ້ນໂຮງຮຽນເປັນຫັກ (SBM). ການເຊື່ອມຕໍກ
ໍ່ ັນ ຢູ່າງເປັນລະບບ ລະຫວ່າງ ງບປະມານ
ແລະ ຄວາມເປັນເຈົ້າຕນເອງ ທາງດ້ານບຸກຄະລາກອນ, ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພໍແ
ໍ່ ມ່ ໃນດ້ານການເງິນ ແລະ ການປະຕິບັດງານຂອງໂຮງຮຽນ
ໃນດ້ານຕ່າງໆ ແລະ ການວັດຜນການຮຽນ ທັງໝດແມ່ນແນໃສ່ ເສີມຄວາມເຂັົ້ມແຂງ ທາງດ້ານຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ການມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຕໍໍ່ກັບ ພໍແ
ໍ່ ມ່ ເທົ່ານັົ້ນ ຈງື່ ຈະເຮັດໃຫ້ ຄນນະພາບຂອງການສກສາ ມີຄວາມຍນຍງໄດ້. ຕວຊີວ
ົ້ ັດຂ້າງລ່ມນີົ້ ຈະກ່າວເຖິງດ້ານຕ່າງໆ ຂອງຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ ທີສ
ື່ າມາດຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໄດ້ ໃນຂອບເຂດ ການຄ້ມຄອງທີເື່ ນັົ້ນໂຮງຮຽນເປັນຫັກ (SBM).
ໃນເມື່ອ ສປປ ລາວ ບໍໍ່ມີນະໂຍບາຍ ສະໜັບສະໜນ ການປະເມີນນັກຮຽນທີເື່ ປັນມາດຖານລະດັບຊາດ, ຄມ
່ ແນະນາສະເພາະ ສາລັບການນາໃຊ້
ຜນການປະເມີນນັກຮຽນ ກໍບໍໍ່ມີເຊັົ່ນດຽວກັນ. ຄມ
່ ຄກ່ຽວກັບ ການຈັດການສອນ-ການຮຽນ ສາລັບຊັົ້ນປະຖມ ໄດ້ເວົ້າເຖິງຈດປະສງຂອງການ
ປະເມີນ ເພື່ອປັບປງການຮຽນການສອນໃນລະດັບໂຮງຮຽນ ລວມທັງ ຄາແນະນາ ກ່ຽວກັບ ວິທີຊ່ວຍເຫອນັກຮຽນ ທີຕ
ື່ ້ອງການຄວາມຊ່ວຍ
ເຫອເພີົ້ມ. ຄມ
່ ນີົ້ ໄດ້ອະທິບາຍ ການດາເນີນການປະເມີນ ແຕ່ວ່າ ບໍໍ່ມີການແນະນາອອກໄປຕື່ມ ກ່ຽວກັບການນາໃຊ້ຜນການປະເມີນ.
ບໍໍ່ມີການປະເມີນແບບມາດຕະຖານລະດັບຊາດ ແລະ ບໍໍ່ມີການສະໜອງ ການວິໄຈຜນແບບປຽບທຽບ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຜນໄດ້ຮັບ. ນະໂຍບາຍ ແລະ
ກນໄກ ໃນການສະໜັບສະໜນ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ສາລັບ ການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ແມ່ນຍັງອ່ອນແອ. ໃນອະດີດ, ມີພຽງແຕ່ ພາຍໃຕ້ທນສະ
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ໜັບສະໜນຂອງຄຮ
່ ່ວມງານ ເທົ່ານັນ
ົ້ ທີມ
ື່ ີບດລາຍງານ ASLO ທັງສອງຄັົ້ງ ເຊິື່ງປຽບທຽບຜນໄດ້ຮັບ ລະຫວ່າງ ແຂວງຕ່າງໆ ແລະ ເມອງຕ່າງໆ
, ແຕ່ບໍໍ່ສາມາດປຽບທຽບໄດ້ຜນໄດ້ຮັບ ລະຫວ່າງ ຊຸມປີ ຍ້ອນວ່າ ASLO ສາລັບ ຂັົ້ນປ3 ໄດ້ດາເນີນການປະເມີນ ຄັົ້ງໜງື່ ໃນປີ 2009, ຕໍມ
ໍ່ າ
ASLO ສາລັບ ປ5 ດາເນີນການປະເມີນ ໃນປີ 2013. ຜນຂອງ ASLO ໄດ້ເຮັດການເຜີຍແຜ່ໃຫ້ສາທາລະນະຮັບຮ້ ໂດຍມີການແລກປູ່ຽນ
ກັບພໍແ
ໍ່ ມ່, ພະນັກງານສກສາ ແລະ ຄຈານວນໜງື່ ໂດຍຜ່ານກອງປະຊຸມສາມະນາ ແລະ ກອງປະຊຸມຕ່າງໆ.
ໃນເລົ້ອງຂອງຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານການເງິນ, ຂໍໍ້ການດໃຫ້ທກລະດັບໃນຂະແໜງການສກສາ ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການດ້ານການເງິນ,
ມີຄວາມໂປູ່ງໃສ ແລະ ມີການລາຍງານ. ຂໍໍ້ການດເຫົ່ານີົ້ ໄດ້ກ່າວໄວ້ຢູ່າງຈະແຈ້ງ ຢູ່ໃນຫາຍໆຂໍຕ
ໍ້ ກລງ ແລະ ຄມ
່ ທີສ
ື່ ະໜອງການແນະນາລະອຽດ
ສາລັບ ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບດ
ັ . ມາດຕາ 60 ຂອງ ດາລັດປະທານປະເທດ ເລກທີ 01/PO ກດໝາຍວ່າດ້ວຍງບປະມານແຫ່ງລັດ, 2006 ໄດ້ກ່າວ
ວ່າ ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄັງເງິນແຂວງ ຕ້ອງທບທວນງບປະມານລາຍຈ່າຍທັງໝດ ຂອງລັດ ກ່ອນການຈ່າຍຈາກຄັງເງິນ ແລະ ກວດສອບ ອາ
ນາດການປກຄອງ ຂອງກະຊວງ ສສກ ແລະ ພະແນກ ສກຂ ແລະ ຄາຮ້ອງຂໍເບີກຈ່າຍ. ຖ້າຫາກຄົ້ນພບວ່າ ກະຊວງ ສສກ ແລະ ພະແນກ ສກຂ
ເບີກຈ່າຍບໍໍ່ຖກຕາມແນວທາງຂອງກດໝາຍ ແລະ ຂໍໍ້ການດ, ຄັງເງິນມີສິດແນະນາພວກກ່ຽວທັນທີ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ຖກຕ້ອງ.
ກມແຜນການ ກະຊວງ ສສກ ຕ້ອງໄດ້ສົ່ງ ບດລາຍງານການຈັດຕັງົ້ ປະຕິບັດ ໃຫ້ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງທນ ແລະ ກມການເງິນ ກະ
ຊວງ ສສກ ຕ້ອງໄດ້ສງົ່ ບດລາຍງານການຈັດຕັົ້ງປະຕິບດ
ັ ໃຫ້ ກມງບປະມານ ກະຊວງການເງິນ. ມາດຕາ 77 ຂອງກດໝາຍວ່າດ້ວຍງບປະມານ
ແຫ່ງລັດ ເວົ້າວ່າ ກມການເງິນ ກະຊວງ ສສກ ຕ້ອງຮັກສາບັນຊີ ແລະ ຮັກສາການບັນທກ ຕາມກດໝາຍ ແລະ ຂໍໍ້ການດທາງການບັນຊີ ແລະ
ລະບບຫວຂໍງໍ້ ບປະມານ. ຕ້ອງມີການປະສານກັບຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ເພື່ອໃຫ້ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ ຂອງງບປະມານຕວຈິງ ທັງໝດ ແລະ ບດ
ລາຍງານການປະຕິບັດງບປະມານ ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັນ ເພື່ອຮັບປະກັນ ຄວາມສມບນ, ຄວາມຖກຕ້ອງ ແລະ ທັນການກັບເວລາ.
ສາລັບຂັົ້ນສນກາງ, ການລງໂທດ (ປັບໃໝ) ຕໍໍ່ກັບ ການບໍໍ່ປະຕິບດ
ັ ຕາມລະບຽບການ ສາມາດດາເນີນໄດ້ ຕາມມາດຕາ 88 ຂອງກດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍງບປະມານແຫ່ງລັດ. ບກຄນ ຫ ອງການຈັດຕັງົ້ ຈະຖກປັບໄໝ ໃນກໍລະນີທີື່ບໍໍ່ປະຕິບັດຕາມກດໝາຍ ແລະ ຕາມຂັົ້ນຕອນຕ່າງໆ. ຢູ່ວັກທີ
4 ຂອງມາດຕາ 88 ກ່າວວ່າ ຄວາມຫົ້ມເຫວໃນການປະຕິບັດມາດຖານ ຫ ເງື່ອນໄຂທີກ
ື່ ານດໃຫ້ຕາມກດໝາຍ ແລະ ຂໍໍ້ການດ ເຊັົ່ນ - ຫົ້ມເຫວ
ໃນການຮັກສາການບັນຊີ, ບໍໍ່ມີຫັກຖານຢັົ້ງຢນການຈ່າຍ ຫ ບໍໍ່ມີມາດຕະຖານທລະກິດ ຕ້ອງໄດ້ສງົ່ ໃຫ້ກະຊວງການເງິນ ຫ ຂະແໜງທີກ
ື່ ່ຽວຂ້ອງ.
ການພວພັນທີກ
ື່ ່ຽວຂ້ອງໃນການຂົ້ນແຜນງບປະມານ ແລະ ການລາຍງານການເງິນ ລະຫວ່າງ ລະດັບໂຮງຮຽນ, ເມອງ, ແຂວງ ແລະ ສນກາງ
ແມ່ນໄດ້ອະທິບາຍຢູ່ໃນຄມ
່ ການຄ້ມຄອງ ແລະ ນາໃຊ້ເງິນບໍລິຫານໂຮງຮຽນ ກະຊວງສສກ/ກມການເງິນ, 2015. ຄມ
່ ນີົ້ ບອກລາຍລະອຽດ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ປະຕິບັດຕາມການຄ້ມຄອງການເງິນ ແລະ ຄວາມໂປູ່ງໃສ ລະຫວ່າງ 3 ລະດັບ ແລະ ອະທິບາຍກດລະບຽບການເງິນ ທີື່ໂຮງ
ຮຽນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ. ຢູ່ພາກທີ II, ໝວດ 1, ກ່າວວ່າ ນາຍບັນຊີ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕິດຕາມລາຍການຈ່າຍ, ເກັບຮັກສາໃບຢັົ້ງຢນການ
ເບີກຈ່າຍ ທີກ
ື່ ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຊ້ຈ່າຍເງິນ, ຕ້ອງຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງເອກະສານ ສາລັບການກວດຄນ ຈາກພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ແລະ
ລາຍງານລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍອີງຕາມບັນຊີທະນາຄານ, ເງິນສດ, ເງິນຖອນອອກຈາກບັນຊີ, ເງິນເຂົ້າບັນຊີ ສາລັບ ແຕ່ລະເດອນ, ໄຕມາດ,
ພາກຮຽນ ແລະ ແຕ່ລະປີ. ພາກທີ IV ກ່ຽວກັບການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ໄດ້ສະໜອງແບບຟອມ ສາລັບ ການຂໍຮ້ອງ ແລະ ການລາຍງານໜ້
າທີື່ດ້ານງບປະມານ. ແບບຟອມ #11 ແມ່ນແບບຟອມສາລັບລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ລາຍຈ່າຍເປັນພາກຮຽນ.
ນອກຈາກນີົ້ ຍັງມີຫວຂໍທ
ໍ້ ຢ
ີື່ ູ່ໃນຄມ
່ ອີກສອງເຫັົ້ມ ທີໄື່ ດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ ທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ການລາຍງານ
ແລະ ຂັົ້ນຕອນຕ່າງໆ: ຄມ
່ ເຝິກອບຮມເງິນບໍລິຫານໂຮງຮຽນ ສາລັບ ຜ້ອານວຍການຊັົ້ນອະນບານ ແລະ ປະຖມສກສາ, ເຫັົ້ມ 1 ພະຈິກ 2015
ແລະ ຄມ
່ ການຄ້ມຄອງໂຮງຮຽນ ເຫັົ້ມ 1 ສາລັບຜອ
້ ານວຍການໂຮງຮຽນປະຖມ, ກະຊວງ ສສກ, 2013. ໃນຖານະທີເື່ ປັນສ່ວນໜງື່ ໃນການ
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ຂົ້ນແຜນງບປະມານລັດ, ໂຮງຮຽນຖກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສົ່ງງບປະມານ ແລະ ບດລາຍງານການໃຊ້ຈ່າຍເຖິງອານາດການປກຄອງທີື່ມີໜາ້ ທີື່ກວດ
ສອບ ໂດຍສະເພາະແມ່ນອານາດການປກຄອງຂັົ້ນເມອງ. ຈາກນັົ້ນ ຂັົ້ນເມອງ ກໍຈະກວດກາເບິື່ງງບປະມານ ແລະ ການລາຍງານການເງິນ ແລ້ວ
ສັງລວມ ແລະ ສງົ່ ໃຫ້ຂັົ້ນແຂວງ ແລະ ແຂວງສົ່ງຕໍໄໍ່ ປຍັງສນກາງ ຕາມລາດັບ.

ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບດ
ັ ວຽກງານໃນໂຮງຮຽນ. ໃນ ສປປ ລາວ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການເຮັດໃຫ້ສອດຄ່ອງ ຕາມການປະຕິບັດ
ວຽກງານຂອງໂຮງຮຽນ ແມ່ນຖກແນະນາໄວ້ ຢູ່ໃນຄມ
່ ການຄ້ມຄອງ ແລະ ນາໃຊ້ເງິນບໍລິຫານໂຮງຮຽນ ແລະ ຄມ
່ ການຄ້ມຄອງໂຮງຮຽນ ສາ
ລັບ ຜ້ອານວຍການ. ເອກະສານ 2 ສະບັບ ນີົ້ ໄດ້ຂຽນພາລະບດບາດ ແລະ ໜ້າທີຮ
ື່ ັບຜິດຊອບຂອງຜ້ອານວຍການຕາມໜ້າວຽກ ແລະ ການປະ
ຕິບັດວຽກງານໃນໂຮງຮຽນ. ນອກນີົ້ ຍັງກ່າວເຖິງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງໂຮງຮຽນ ໃນການລາຍງານເຖິງອານາດການປກຄອງທີື່ມີໜາ້ ທີື່ກວດ
ສອບ (ຫ້ອງການ ສກມ), ແຕ່ວ່າ ເອກະສານບໍໍ່ໄດ້ກວມເອາເນົ້ອໃນ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ລາງວັນ ຫ ຜນຕາມມາ ທີກ
ື່ ່ຽວຂ້ອງກັບການປະຕິບັດ
ວຽກງານຂອງໂຮງຮຽນ. ໂຮງຮຽນ, ພ້ອມດ້ວຍ ຄພສບ ແລະ ພໍແ
ໍ່ ມ່ນັກຮຽນ, ໄດ້ປະເມີນຄນນະພາບ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຮງຮຽນ ເພື່ອ
ການປັບປງ. ແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນ ແລະ ແຜນງບປະມານ ເປັນເອກະສານທີສ
ື່ າມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ ເຊິື່ງພໍແ
ໍ່ ມ່ ສາມາດນາໃຊ້ ຫ ກ່າວອ້າງອີງ
ເພື່ອປະເມີນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງໂຮງຮຽນ. ນອກຈາກການແນະນາລະອຽດ ທີໄື່ ດ້ໃຫ້ເນົ້ອໃນ ໂດຍຜ່ານຄມ
່ ແລະ ປຶົ້ມຄມ
່ ແລ້ວ, ຍັງບໍໍ່
ທັນມີນະໂຍບາຍທີື່ແຍກຕ່າງຫາກ ເພື່ອກະຕ້ນການປັບປງການປະຕິບັດງານຂອງໂຮງຮຽນ ເຊັົ່ນ - ການສະໜອງເງິນໃນຮບແບບ ເນັນ
ົ້ ໃສ່ຜນ
ຂອງການປະຕິບັດງານ. ໃນປະຈບັນ, ເງິນບໍລິຫານໂຮງຮຽນ ແມ່ນໄດ້ຈັດສັນົ້ ອີງຕາມຈານວນນັກຮຽນ ແລະ ໂດຍປກກະຕິແລ້ວ ງບປະມານ
ຈະຖກການດຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ຕາມງບປະມານທີມ
ື່ ີຢູ່.

ຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານການຮຽນຮ້. ໂດຍທົ່ວໄປ, ໂຮງຮຽນຈະຖກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະສານງານກັບຊຸມຊນແລະ ພໍແ
ໍ່ ມ່ ເພື່ອຈະໄດ້ປັບປງການ
ສອນ, ການຮຽນ ແລະ ການຄ້ມຄອງໂຮງຮຽນ, ແຕ່ໂຮງຮຽນບໍໍ່ໄດ້ມີພັນທະ ໜ້າທີື່ອັນສະເພາະ ໃນການອະທິບາຍຜນຂອງການຮຽນ ແບບ
ງ່າຍໆ ຕໍສ
ໍ່ າທາລະນະ.

ຄວາມເປັນເຈົ້າຕນເອງດ້ານການນິເທດ. ກະຊວງ ສສກ ວາງຫັກສດ ສາລັບ ການສກສາໃຫ້ທກຊັົ້ນທກສາຍຂອງການສກສາ ລວມທັງສະໜອງ
ຫັກສດ, ປຶົ້ມແບບຮຽນ, ຄມ
່ ຄ ແລະ ສື່-ອປະກອນການສກສາ ໃຫ້ແກ່ແຂວງ, ເມອງ ແລະ ໂຮງຮຽນ ເພື່ອຈັດຕັງົ້ ປະຕິບັດ ອີງຕາມມາດຕາ
2.3.1 ທີບ
ື່ ນ
ັ ຈຢູ່ໃນ ຄມ
່ ແນະນາການຈັດຕັງົ້ ປະຕິບັດ ການແບ່ງຂັົ້ນຄ້ມຄອງການສກສາ.14 ຫັງຈາກນັນ
ົ້ , ພະແນກ ສກຂ, ຫ້ອງການ ສກມ
ແລະ ໂຮງຮຽນ ສາມາດປັບເນົ້ອໃນຫັກສດ ແລະ ແບບຮຽນໄດ້ເຖິງ 20% ຈາກຕນ
ົ້ ສະບັບ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບທ້ອງຖິື່ນ. ລະດັບ
ຕ່າງໆຂອງການຄ້ມຄອງການສກສາ ຍັງສາມາດຜະລິດສື່ການສອນເພີົ້ມເຕີມອີກ. ສາລັບຫັກສດທີື່ບໍໍ່ເປັນວິຊາຫັກ ກໍສາມາດປັບໄດ້ເຊັົ່ນກັນ. ລະ
ດັບທ້ອງຖິື່ນ ສາມາດປັບຫັກສດແຫ່ງຊາດໄດ້ 20% ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບຂອງທ້ອງຖິື່ນ. ນອກຈາກຫັກສດ ແລະ ສື່ການຮຽນແລ້ວ, ຍັງສາ
ມາດຢດຢູ່ນ ຫ ປັບປະຕິທິນການສກສາຂອງໂຮງຮຽນໄດ້ອີກ. ອີງຕາມມາດຕາ 2.5.2 ທີບ
ື່ ນ
ັ ຈຢູ່ໃນ ຄ່ມແນະນາການຈັດຕັົ້ງປະຕິບດ
ັ ການແບ່ງ
ຂັົ້ນຄ້ມຄອງການສກສາ, ກະຊວງ ສສກ ເປັນຜກ
້ ານດສກຮຽນຂອງໂຮງຮຽນ ແຕ່ເມອງສາມາດປັບໄດ້ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງທ້ອງຖິື່ນ ແຕ່ເວລາຂອງການຮຽນ ຕ້ອງໃຫ້ກວມເອາການປະຕິບັດຫັກສດທັງໝດ. ສິື່ງດັງົ່ ກ່າວນີົ້ ຈະເຮັດໃຫ້ ພະແນກ ສກຂ ແລະ
ຫ້ອງການ ສກມ ເຮັດວຽກການປັບເວລາ ໃຫ້ປິິ່ນອ້ອມລະດການຜະລິດ ແລະ ງານບນປະເພນີຕ່າງໆ ໂດຍປະຕິບັດຫັກສດໃຫ້ໄດ້ຄບຖ້ວນ.

14

ສະບັບພາສາອັງກິດ ແມ່ນ ດາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການແບ່ງຂັົ້ນຄ້ມຄອງ ໃນຂະແໜງການສກສາ, ເລກທີ 1500/DOP.02, ເດອນມີນາ 2002, ມາດຕາ 2.5.1.
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5. ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍກ
ໍ່ ັບ ຜ້ມສ
ີ ່ວນຮ່ວມ: ຂັນ
ົ້ ເລີມ
ົ້ ຕນ
ົ້
ນະໂຍບາຍທີຕ
ື່ ອ
້ ງເຮັດ
5A – ຄໍາແນະນາ ກ່ຽວກັບ ການນາໃຊ້
ຜນການປະເມີນນັກຮຽນ
5B – ການວິເຄາະຜນການດາເນີນງານ
ຂອງ ໂຮງຮຽນ ແລະ ຜນການຮຽນ ຂອງ
ນັກຮຽນ
5C – ລະດັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ ດ້ານ
ການເງິນ ຢູ່ຂັົ້ນສນກາງ, ຂັົ້ນແຂວງ, ຂັນ
ົ້
ເມອງ ແລະ ຂັົ້ນໂຮງຮຽນ
5D – ລະດັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການ

ຄະແນນ
ມີໜ້ອຍ


ມີໜ້ອຍ


ລະດັບພຽງພໍ


ປະຕິບັດງານຢູ່ຂັົ້ນໂຮງຮຽນ

ລະດັບພຽງພໍ


5E – ລະດັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ ທາງ

ມີໜ້ອຍ


ດ້ານການຮຽນ

ຄາອະທິບາຍ
ບໍໍ່ມີຄາແນະນາ ກ່ຽວກັບ ການນາໃຊ້ ຜນການປະເມີນນັກຮຽນ

ບໍໍ່ມີຄໍສັົ່ງແນະນາ ສາລັບ ການປະເມີນທີື່ເປັນມາດຖານ, ການວິເຄາະຜນ
ການປະເມີນແບບສມທຽບ, ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຜນການປະເມີນ

ທກໆຂັົ້ນ ໄດ້ມີການຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ມີການປະຕິບັດ ຕາມລະບຽບການເງິນ
, ມີຄວາມໂປູ່ງໃສ ແລະ ມີການລາຍງານ. ສາລັບຂັົ້ນສນກາງ ລວມມີ
ການປັບໄໝ ຖ້າບໍໍ່ຖກຕາມລະບຽບການເງິນ
ເອກະສານຄມ
່ ແນະນາ ຂອງການຝຶກອບຮມ ໄດ້ລະບພາລະບດບາດ ແລະ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງຜ້ອານວຍການໂຮງຮຽນ ໃນການປະຕິບດ
ັ ໜ້າທີື່
ຂອງຕນ ຢູ່ຂັົ້ນໂຮງຮຽນ ແລະ ສາລັບໂຮງຮຽນ ໃນໜ້າທີື່ການລາຍງານ
ໃຫ້ແກ່ ອານາດການປກຄອງ ທີມ
ື່ ີໜ້າທີື່ກວດສອບ
ບໍໍ່ມີຂໍໍ້ການດ ກ່ຽວກັບ ການອະທິບາຍ ຜນການປະເມີນນັກຮຽນ ອອກສ່
ສາທາລະນະຊນ.

IV. ການຍກລະດັບຄນນະພາບການສກສາ: ຂໍສ
ໍ້ ະເໜີແນະດ້ານນະໂຍບາຍ ສາລັບ ສປປ ລາວ
ຂໍໍ້ມນທີສ
ື່ ະເໜີໃນພາກເກນມາດຕະຖານ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ກະຊວງ ສສກ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ມີຂອບນະໂຍບາຍທີື່ສ້າງຂົ້ນໄດ້ດີ ເພື່ອເອົ້ອອາ
ນວຍໃຫ້ແກ່ກະຊວງ ສສກ ໃນການນາໃຊ້ເງິນບໍລິຫານໂຮງຮຽນ. ລະບບນະໂຍບາຍ 3 ສ້າງ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ພາລະບດບາດຂອງຂັົ້ນສນກາງ,
ແຂວງ, ເມອງ ແລະ ໂຮງຮຽນ. ອີງຕາມນະໂຍບາຍ, ໂຮງຮຽນ ເຊິື່ງຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊີນ
ົ້ າຂອງຜ້ອານວຍການ ແລະ ຄພສບ ຈະປະຕິບັດ ການປະ
ເມີນຜນຕນເອງຂອງໂຮງຮຽນ ເຊິື່ງຈະນາໃຊ້ເຂົ້າໃນ ແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນ ຂອງຕນ ແລະ ຊ່ວຍການດັດປັບແຜນງບປະມານ ການດາເນີນ
ວຽກງານ ປະຈາປີ ຂອງແຕ່ລະໂຮງຮຽນ ແລ້ວສົ່ງໃຫ້ ຫ້ອງການ ສກມ ແລ້ວສັງລວມແຜນທັງໝດ ແລະ ສົ່ງໃຫ້ ພະແນກ ສກຂ ແລະ ສນກາງ
ເພື່ອອະນມັດ.
ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີຜນການຮຽນຮ້ທດ
ີື່ ີຂົ້ນ ໂດຍຜ່ານການຄ້ມຄອງທີື່ເນັົ້ນໂຮງຮຽນເປັນຫັກ ທີື່ມີຄວາມຮັບຜດິຊອບ , ສປປ ລາວ ຈະສ້າງ
ຄວາມເຂັົ້ມແຂງ ທາງດ້ານນະໂຍບາຍ ການຄ້ມຄອງທີເື່ ນັົ້ນໂຮງຮຽນເປັນຫັກ ໃນບາງຂງເຂດທີື່ສາຄັນ. ຄວນນາໃຊ້ມາດຕະການສະເພາະ ເພື່ອ
ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເຂັົ້ມແຂງຂອງນະໂຍບາຍ ສາລັບ ການໂອນອານາດ ໃຫ້ ພະແນກ ສກຂ ແລະ ຫ້ອງການ ສກມ ໃນການແຕ່ງຕັງົ້ ພະນັກງານ
ຄ ແລະ ພະນັກງານທີື່ບໍໍ່ແມ່ນຄສອນ ແລະ ການການດຂັົ້ນເງິນເດອນ ຂອງ ພະນັກງານສັນຍາຈ້າງ ເພື່ອໃຫ່ສອດຄ່ອງກັບຄມ
່ ແນະນາຂອງທ້ອງ
ຖິື່ນ; ອງປະກອບ, ການເລອກຕັົ້ງ ແລະ ສິື່ງຈງໃຈ ສາລັບ ຄພສບ; ມີຄວາມຕ້ອງການໃນການເພີົ້ມ ໃນການສື່ສານ ແຜນໂຮງຮຽນ ແລະ ຜນງານ
ຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ນັກຮຽນ ຕໍກ
ໍ່ ັບ ຊຸມຊນທີມ
ື່ ີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ; ແລະ ສິື່ງທີສ
ື່ າຄັນທີສ
ື່ ດ ແມ່ນການສ້າງນະໂຍບາຍ ການປະເມີນນັກຮຽນແບບ
ມາດຕະຖານ ແລະ ນາໃຊ້ຜນການປະເມີນ ເພື່ອການດຂງເຂດທີຕ
ື່ ອ
້ ງປັບປງ ແລະ ປະຕິບດ
ັ ໃນຂັົ້ນຕໍໄໍ່ ປ. ຂໍສ
ໍ້ ະເໜີແນະຕ່າງໆ ໄດ້ນາສະເໜີດວ
້ ຍ
ເປົ້າໝາຍດ້ານນະໂຍບາຍ ຂ້າງລ່ມ.

27

1. ມີອານາດຕາມກດໝາຍ ໃນການວາງແຜນ ແລະ ຄມ
້ ຄອງ ງບປະມານໂຮງຮຽນ.
ຂອບນະໂຍບາຍໃນປະຈບັນ ໄດ້ເອົ້ອອານວຍໃຫ້ໂຮງຮຽນ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການວາງແຜນ ແລະ ຄ້ມຄອງງບປະມານດາເນີນວຽກງານ ທີໄື່ ດ້ໂອນໄປ
ໃຫ້ບັນດາໂຮງຮຽນລັດ ໂດຍຜ່ານ ເງິນບໍລິຫານໂຮງຮຽນ ທີຄ
ື່ ິດໄລ່ຕາມຈານວນນັກຮຽນ ທີື່ເປັນພົ້ນຖານ. ຈາກຈດເຂັົ້ມແຂງຂອງນະໂຍບາຍທີື່
ເອົ້ອອານວຍ ສະເໜີແນະນາໃຫ້ສບຕໍໍ່ ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນລະດັບໂຮງຮຽນ ແລະ ອານາດການປກຄອງທ້ອງຖິື່ນ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂາເຈົ້າສາ
ມາດມີສ່ວນຮ່ວມ ຢູ່າງເຕັມສ່ວນ ໃນການວາງແຜນງບປະມານ ແລະ ຂະບວນການສ້າງແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນ. ເພື່ອເພີົ້ມເຕີມໃຫ້ແກ່ການ
ສ້າງຄວາມສາມາດນີົ້, ຂໍສະເໜີແນະ ໃຫ້ມີນະໂຍບາຍທີື່ຮັບປະກັນ ໃນການສື່ສານໃຫ້ໂຮງຮຽນ ຮັບຮ້ຈານວນເງິນບໍລິຫານຂອງແຕ່ລະໂຮງຮຽນ.
ສິື່ງດັງົ່ ກ່າວ ບໍໍ່ພຽງແຕ່ອານວຍຄວາມສະດວກ ຕໍກ
ໍ່ ານວາງແຜນທີດ
ື່ ີຂົ້ນ ເທົ່ານັນ
ົ້ , ແຕ່ຍັງເປັນການບອກໃຫ້ໂຮງຮຽນຮັບຮ້ ເພື່ອຄວາມໂປູ່ງໃສ
ແລະ ປະກອບສ່ວນຕາມຄວາມສາມາດ ເພື່ອຊ່ວຍເຫອພາກລັດ ຕິດຕາມການໂອນເງິນ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍເງິນ ໃນລະດັບໂຮງຮຽນ.
ກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ອາດຈະພິຈາລະນາ ການເພີົ້ມອານາດໃຫ້ລະດັບໂຮງຮຽນ ໃນການການດເງິນເດອນ ສາລັບ ຄສັນຍາຈ້າງ ແລະ
ພະນັກງານທີື່ບໍໍ່ແມ່ນຄສອນ. ຄສ່ວນໃຫຍ່ ໃນ ສປປ ລາວ ເປັນລັດຖະກອນ ແລະ ເງິນເດອນຂອງພວກເຂາ ແມ່ນກະຊວງ ສສກ ເປັນຜຄ
້ ້ມຄອງ.
ໂດຍບໍໍ່ຕ້ອງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປູ່ຽນແປງລະບບຫາຍ, ຂໍສ
ໍ້ ະເໜີແນະທີື່ພຈ
ໍ ະເຮັດໄດ້ ອາດເປັນການສ້າງນະໂຍບາຍ ສາລັບ ຄສັນຍາຈ້າງໃຫ້ມີເປີ
ເຊັນໜ້ອຍ (ບໍໍ່ແມ່ນລັດຖະກອນ) ໂດຍອະນຍາດໃຫ້ໂຮງຮຽນ ປຶກສາຫາລກັບ ຫ້ອງການ ສກມ ເພື່ອຕັົ້ງຂັົ້ນເງິນເດອນ ອີງໃສ່ວດທິການສກສາ
ແລະ ຄມ
່ ແນະນາ ສາລັບທ້ອງຖິື່ນ. ຂໍໍ້ສະເໜີແນະນີົ້ ອາດຈະສາມາດນາໃຊ້ ສາລັບ ພະນັກງານທີື່ບໍໍ່ແມ່ນຄສອນ ຜທ
້ ຖ
ີື່ ກຈ້າງທີຢ
ື່ ູ່ນອກລັດຖະກອນ.
ບກຄນເຫົ່ານີົ້ ອາດຈະປະກອບດ້ວຍ ຜໃ້ ຫ້ຄາປຶກສາຂອງໂຮງຮຽນ, ຜ້ຊ່ວຍວຽກບໍລິຫານ, ການບໍລິການດ້ານອະນາໄມ ແລະ ການບາລງຮັກສາ.
2. ຄວາມເປັນເຈາົ້ ຕນເອງຂອງໂຮງຮຽນ ໃນການຄມ
້ ຄອງບກຄະລາກອນ.
ບັນດານະໂຍບາຍທີສ
ື່ ະໜັບສະໜນ ຄວາມເປັນເຈົ້າຕນເອງຂອງໂຮງຮຽນ ໃນດ້ານການຄ້ມຄອງບກຄະລາກອນ ແມ່ນຍັງຢູ່ໃນໄລຍະຕົ້ນໆ ແລະ
ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ຢລ
ູ່ ະດັບ “ຂັົ້ນເລີົ້ມຕົ້ນ” ເພາະວ່າ ນະໂຍບາຍ ຍັງມີການລວມສນຢູ່. ຫັກຖານດ້ານນະໂຍບາຍສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ກະຊວງ
ສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເປັນຜແ
້ ຕ່ງຕັົ້ງຄໃໝ່ໃນລະບບການສກສາ ແລະ ຈາກນັນ
ົ້ ພະແນກ ສກຂ ແລະ ຫ້ອງການ ສກມ ເປັນຜສ
້ ັບຊ້ອນຄ
ໃຫ້ໂຮງຮຽນ ຕາມຂອບເຂດອານາດຂອງຕນ. ຂໍສະເໜີແນະ ແມ່ນມອບອານາດໃຫ້ຂັົ້ນແຂວງ ໃນການແຕ່ງຕັົ້ງຄ ໂດຍອີງຕາມ ໂຄຕາທີໄື່ ດ້ຮັບ
ຈາກສນກາງ, ຂອບວດທິການສກສາ ແລະ ໂຄງສ້າງເງິນເດອນ. ນອກຈາກນີົ້, ເພື່ອເປັນການເຮັດໃຫ້ຂະບວນການ ທາງລັດຖະການ ງ່າຍຂົ້ນ ຈງື່
ຂໍສະເໜີ ມອບອານາດໃຫ້ ພະແນກ ສກຂ (ໂດຍປະສານງານກັບ ອານາດການປກຄອງແຂວງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ພະແນກພາຍໃນແຂວງ) ໃນ
ການແຕ່ງຕັົ້ງພະນັກງານທີື່ບໍໍ່ໄດ້ສອນ ໂດຍອີງໃສ່ແຜນພະນັກງານ ທີໄື່ ດ້ຮັບການອະນມັດ ທີື່ມາຈາກການສະເໜີຂອງໂຮງຮຽນ ໂດຍຜ່ານ ຫ້ອງ
ການ ສກມ. ພະນັກງານທີື່ບໍໍ່ແມ່ນຄສອນ ອາດຈະເປັນພະນັກງານບໍລິຫານ, ຜໃ້ ຫ້ຄາປຶກສາຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ພະນັກງານຊ່ວຍວຽກ ເຊັົ່ນ ບກ
ຄະລາກອນຊ່ວຍວຽກ, ອະນາໄມ ແລະ ບາລງຮັກສາ
ການໃຫ້ອານາດແກ່ຂັົ້ນແຂວງ ຈະລບລ້າງຄວາມຈາເປັນ ທີຕ
ື່ ້ອງຊອກຫາອະນມັດຈາກຂັົ້ນສນກາງ/ກະຊວງ ສາລັບ ໃນການຕັດສິນໃຈ ເລົ້ອງ
ບກຄະລາກອນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ໂຮງຮຽນ ແລະ ເມອງ ມີຄວາສາມາດ ຕອບສະໜອງໄດ້ໄວຂົ້ນ. ລະບຽບລັດຖະກອນ ທີື່ມີຢູ່ແລ້ວ ແລະ ຂັົ້ນແຂວງ
ຫ ເມອງ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້. ຕາມແນວຄວາມຄິດແລ້ວ, ການຈ້າງພະນັກງານທີື່ບໍໍ່ແມ່ນຄສອນ ຍັງສາມາດມອບອານາດໃຫ້ຂັົ້ນເມອງ ຕື່ມຂົ້ນ
ອີກ ໂດຍມີການປະສານງານກັບໂຮງຮຽນ.
ນະໂຍບາຍທີື່ມໃີ ນປະຈບັນ ສາລັບການແຕ່ງຕັົ້ງ ແລະ ສັບຊ້ອນ ຜອ
້ ານວຍການໂຮງຮຽນ ແມ່ນໄດ້ພັດທະນາດີແລ້ວ. ຖ້າກະຊວງ ສສກ ຈາເປັນ
ຕ້ອງປັບປງນະໂຍບາຍເລົ່ານີົ້ ກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ໂດຍການພິຈາລະນາ ການໃຫ້ສິດອອກຄາເຫັນແກ່ ຄພສບ ໃນການສະແດງຄວາມພໍໃຈ ກັບ
ການປະຕິບັດວຽກ ຂອງຜອ
້ ານວຍການໂຮງຮຽນ. ໃນປະຈບັນ, ນະໂຍບາຍໄດ້ການດວ່າ ຫ້ອງການ ສກມ ແລະ ພະແນກ ສກຂ ໄດ້ເຂົ້າມີສ່ວນ
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ຮ່ວມ ໃນຂະບວນການປະເມີນຜອ
້ ານວຍການ ແຕ່ສາລັບລະດັບໂຮງຮຽນ ແມ່ນບໍໍ່ມີສວ
່ ນຮ່ວມ. ຫ້ອງການ ສກມ ຄວນມີຄມ
່ ແນະນາທີຊ
ື່ ັດເຈນ
ສາລັບ ການປະເມີນຜອ
້ ານວຍການ ແລະ ສາມາດມີບາງຄາເຫັນ ໃນການສະເໜີແນະ ສາລັບການຄອງຕາແໜ່ງ, ການໂອນ ແລະ ຍກຍ້າຍຜ້ອາ
ນວຍການ. ນະໂຍບາຍ ຄວນໃຫ້ອານາດການປກຄອງຂັົ້ນແຂວງ ໃຫ້ມີສິດອອກຄາເຫັນ ຫ ມີຄວາມສາມາດ ສະເໜີແນະການຍກຍ້າຍຜ້ອາ
ນວຍການ ອອກຈາກໜ້າທີື່ ຖ້າການປະຕິບັດວຽກງານ ຍັງຕ່າກວ່າມາດຕະຖານຢູ່າງຕໍເໍ່ ນື່ອງ ຫັງຈາກໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມ ຈະປັບປງແລ້ວ ແຕ່
ຍັງບໍໍ່ສາເລັດ.
3. ພາລະບດບາດຂອງ ຄພສບ ຫ ຄະນະກາມະການບໍລິຫານໂຮງຮຽນ ໃນການຄມ
້ ຄອງໂຮງຮຽນ.
ຂໍໍ້ສະເໜີແນະໂດຍລວມ ແມ່ນສບຕໍໍ່ສະໜອງການເຝິກອບຮມ ແລະ ຊ່ວຍເຫອ ຄພສບ ແລະ ໂຮງຮຽນ ເພື່ອສ້າງຄວາມສາມາດຂອງເຂາເຈົ້າ ໃຫ້
ປະຕິບັດການຄ້ມຄອງໂຮງຮຽນທີື່ມີຄນນະພາບ. ໂດຍທົ່ວໄປ, ຂອບນະໂຍບາຍສາລັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ ຄພສບ ໃນການຂົ້ນແຜນງບປະ
ມານ, ການກວດສອບການເງິນ, ກິດຈະກາຕ່າງໆຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ປັດໄຈນາເຂົ້າດ້ານການຮຽນຮ້ ແມ່ນມີການບັນທກໄວ້ເປັນຢູ່າງດີ ແລະ ມີ
ຄ່ມແນະນາ ໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ. ນະໂຍບາຍ ແມ່ນຍັງມີຈດອ່ອນ ໃນເລື່ອງການມີສ່ວນ ດ້ານການຄ້ມຄອງບກຄະລາກອນຂອງ ຄພສບ
ແລະ ຄວາມໂປູ່ງໃສ ໃນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນ.
ຢູ່ໃນບາງບ່ອນ/ບາງບ້ານ ຄພສບ ອາດມີການອອກຄາເຫັນ ແບບບໍໍ່ເປັນທາງການ ກ່ຽວກັບ ການປະຕິບັດວຽກຂອງຄ ໃນລະດັບໂຮງຮຽນ. ໃນ
ບາດກ້າວທີຈ
ື່ ະເດີນໄປສ່ ການສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງດ້ານຄວາມສາມາດ ໃຫ້ແກ່ພແ
ໍໍ່ ມ່ ເພື່ອສະແດງຄາຄິດເຫັນ ເຖິງຄວາມເພິື່ງພໍໃຈ ກັບຄວາມ
ຕ້ອງການຄ ຫ ການປະຕິບັດວຽກງານຂອງຄ ນັົ້ນ, ຂໍສະເໜີແນະ ໃຫ້ສ້າງນະໂຍບາຍທີເື່ ຮັດໃຫ້ ຄພສບ ມີສິດອອກຄາເຫັນ ແບບເປັນທາງການ
ໃນການຂໍໃຫ້ຍກຍ້າຍຄ ຫ ຂໍເອາຄໃໝ່ ເພື່ອສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ ໃນການຮຽນຮ້ ທີື່ຍັງຂາດ ສະເໜີຕກ
ໍໍ່ ັບ ຫ້ອງການ ສກມ.
ໃນຖານະທີເື່ ປັນບາດກ້າວທາອິດ ເພື່ອຊຸກຍ້ການສື່ສານທີດ
ື່ ີ ກັບຊຸມຊນໃນວງກວ້າງ ກ່ຽວກັບ ເປົ້າໝາຍຂອງໂຮງຮຽນ, ຄວາມຕ້ອງການທີຈ
ື່ າ
ເປັນ ແລະ ແຜນການ, ຂໍສະເໜີແນະ ໃຫ້ສ້າງນະໂຍບາຍທີື່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໂຮງຮຽນ ຕ້ອງຈັດຕັົ້ງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ກັບຊຸມຊນ ໃນແຕ່ລະປີ ຢູ່າງໜ້
ອຍ 2 ຄັົ້ງ. ກອງປະຊຸມທີໜື່ງ ອາດເປັນການປະຊຸມແບບງ່າຍໆ ເພື່ອສົ່ງຂ່າວດ້ານເນົ້ອໃນ ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນ ເຊິື່ງ
ບອກໃຫ້ພແ
ໍໍ່ ມ່ຮ້ຂມ
ໍໍ້ ນພົ້ນຖານ ແລະ ວຽກບລິມະສິດສາລັບສກຮຽນ. ອາດຈະເປັນເວລາທີເື່ ໝາະສມ ໃນການໃຊ້ທັກສະພາຍໃນຊຸມຊນເພື່ອ
ຊ່ວຍຫອໂຮງຮຽນ ໃຫ້ບັນລເປົ້າໝາຍທີຕ
ື່ ັົ້ງໄວ້. ກອງປະຊຸມຄັົ້ງທີສອງ ຈະເປັນການດີທສ
ີື່ ດ ຖ້າຈັດຢູ່ໃນຊ່ວງເວລາຂ້ອນທ້າຍປີ ເພື່ອສື່ສານໃຫ້
ຮ້ໝາກຜນ ທີບ
ື່ ັນລໄດ້ ບັນດາເປົ້າໝາຍການປັບປງໂຮງຮຽນ.
ສະມາຊິກ ຄພສບ ປະກອບດ້ວຍຜຕ
້ າງໜ້າ ຫ ຫວໜ້າຂອງຄະນະກາມະການອື່ນໆ ເຊິື່ງອາດຈະມີຜສ
້ ນໃຈ ແລະ ບໍໍ່ສນໃຈ ວຽກງານການຄມ
້
ຄອງໂຮງຮຽນ. ແຕ່ວ່າ ສະມາຊິກຊຸມຊນ ຫ ພໍໍ່ແມ່ນັກຮຽນ ທີື່ສນໃຈເຂົ້າຮ່ວມ ໃນວຽກງານຂອງໂຮງຮຽນ ຍັງບໍໍ່ສາມາດ ເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ
ແລະ ອາດບໍໍ່ມີຕາແໜ່ງເປັນຜ້ຕາງໜ້າ ຫ ຫວໜ້າຄະນະກາມະການໃດໆ. ເພື່ອຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງ ຂອງຜ້ທີື່ສນໃຈ ໂດຍທົ່ວໄປ ສາມາດເຂົ້າ
ມາເປັນ ສະມາຊິກ ຂອງ ຄພສບ, ຂໍສະເໜີແນະໃຫ້ພິຈາລະນາແກ້ໄຂ ປັບປງຄມ
່ ສາລັບ ຄພສບ ເພື່ອໃຫ້ມີການຄັດເລອກທົ່ວໄປ ບາງຕາແໜ່ງ
ໃນ ຄພສບ (2 ຫ ຫາຍກວ່າ) ໂດຍຊຸມຊນ ເພື່ອຕື່ມໃສ່ຕາແໜ່ງທີຖ
ື່ ກແຕ່ງຕັົ້ງ ຕາມທີປ
ື່ ະຕິບັດກັນມາ. ຂໍແນະນາ ໃຫ້ມີຂອບເຂດເວລາຂອງ
ການດາລງຕາແໜ່ງ ແລະ ບາງທີ ໃຫ້ພິຈາລະນາທບທວນ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຄມ
່ ຄພສບ ໃນເລົ້ອງອງປະກອບຂອງ ຄພສບ ແລະ ສິື່ງຈງໃຈ
ສາລັບເຂາເຈົ້າ ຖ້າອງປະກອບປະຈບັນ ບໍໍ່ມີແຮງຈງໃຈ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີື່ ຂອງເຂາເຈົ້າ (ປູ່ອງຂໍໍ້ຄວາມ 3)
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ປູ່ອງຂໍຄ
ໍ້ ວາມ 3. ການສ້າງຕັງົ້ ຄະນະກາມະການ ການຄມ
້ ຄອງໂຮງຮຽນທີມ
ື່ ປ
ີ ະສິດທິຜນ: ຕວຢູ່າງຂອງປະເທດຕ່າງໆ
ຄະນະກາມະການຄມ
້ ຄອງໂຮງຮຽນ ມີສັກກະຍາພາບ ໃນການປັບປງການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ແລະ ຄນນະພາບຂອງໂຮງຮຽນ ເວລາຄະນະກາມະການດັງົ່
ກ່າວ ມີສ່ວນຮ່ວມເຮັດກິດຈະກາປະເພດຕ່າງໆ ທີື່ເໝາະສມ. ສນສາລັບການສກສາ ສາທາລະນະ ໄດ້ຊົ້ີໃຫ້ເຫັນ 5 ຄນລັກສະນະ ທີກ
ື່ ່ຽວພັນກັບຄະນະກາ
ມະການຄ້ມຄອງໂຮງຮຽນ ທີື່ມີປະສິດທິຜນ.
•

ເນັົ້ນໃສ່ການບັນລຜນສາເລັດຂອງນັກຮຽນ. ຄະນະກາມະການຄ້ມຄອງໂຮງຮຽນ ທີື່ມີປະສິດທິຜນ ເຂົ້າໃຈວ່າ ການຮຽນຮ້ຂອງນັກຮຽນແມ່ນ
ບລິມະສິດ ແລະ ຍັງເນັົ້ນແຜນປັບປງໂຮງຮຽນ ແລະ ກິດຈະກາຕ່າງໆ ໃສ່ກັບເປົ້າໝາຍ ທີຈ
ື່ ະຊ່ວຍປັບປງຄນນະພາບຂອງການສກສາ ແລະ ຜນ
ການຮຽນຂອງເດັກໃນໂຮງຮຽນ.

•

ຈັດສັນຊັບພະຍາກອນຕໍໍ່ກັບຄວາມຕ້ອງການ. ຄະນະກາມະການຄ້ມຄອງໂຮງຮຽນ ເຫົ່ານີົ້ ເປັນຜ້ຈດ
ັ ສັນຊັບພະຍາກອນ ທີື່ມາຈາກເງິນບໍລຫ
ິ ານ
ໂຮງຮຽນ ແລະ ງບປະມານໃນການປະຕິບັດງານຂອງຕນ ເພື່ອເນັົ້ນໃສ່ບລິມະສິດ ການຮຽນຮ້ຂອງນັກຮຽນ.

•

ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ກັບຊຸມຊນ. ຄະນະກາມະການຄ້ມຄອງໂຮງຮຽນ ປະເມີນ ແລະ ລາຍງານ ຢູ່າງສະໝ່າສະເໝີ ຕໍໍ່ກັບຜນທີໄື່ ດ້ຮັບ ຈາກ
ການລງທນໃສ່ການສກສາ ທີື່ເຂາເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍໄປ.

•

ການນາໃຊ້ຂໍໍ້ມນເມື່ອມີຄວາມເປັນໄປໄດ້. ຄະນະກາມະການຄ້ມຄອງໂຮງຮຽນ ຕິດຕາມເບິື່ງຂໍໍ້ມນ ທີື່ມີທກຢູ່າງ ກ່ຽວກັບໂຮງຮຽນຂອງຕນ
ໂດຍຜ່ານບດບັນທກການລາຍງານຂອງໂຮງຮຽນ, ຄະແນນປະເມີນນັກຮຽນ, ຂໍໍ້ມນງບປະມານ ແລະ ຂໍໍ້ມນອື່ນໆທີື່ມີໄວ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຂໍໍ້ມນ
ຂ່າວສານເຫົ່ານີໄົ້ ປເຖິງພໍແ
ໍ່ ມ່ ແລະ ຊຸມຊນ ໃນເຂດບໍລກ
ິ ານຂອງໂຮງຮຽນ.

•

ໃຫ້ຊຸມຊນໃນເຂດບໍລິການຂອງໂຮງຮຽນມີສ່ວນຮ່ວມ. ຄະນະກາມະການຄ້ມຄອງໂຮງຮຽນ ທີື່ມີປະສິດທິຜນ ມີລະບບເຮັດໃຫ້ພແ
ໍໍ່ ມ່ ແລະ
ຊຸມຊນເຂົ້າມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ຕັົ້ງເປົ້າໝາຍດ້ານຕ່າງໆ ສາລັບໂຮງຮຽນ (Ward and Griffin Jr 2005).

ອງປະກອບຂອງຄະນະກາມະການຄມ
້ ຄອງໂຮງຮຽນ ໃນປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ. ຄະນະກາມະການຄ້ມຄອງໂຮງຮຽນ ໃນປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ແມ່ນມີ
ຄວາມຫ້າວຫັນ ໃນການປະຊຸມປກກະຕິ ຕະຫອດປີ ແລະ ກິດຈະກາຕ່າງໆ ຂອງພວກເຂາກໍເຫັນໄດ້ວ່າ ກ່ຽວພັນກັບ ການປັບປງຜນການຮຽນຂອງນັກ
ຮຽນໃຫ້ດຂ
ີ ົ້ນ ໂດຍສະເພາະ ເມື່ອຄະນະກາມະການຄ້ມຄອງໂຮງຮຽນ ປະສານງານກັບອງກອນປກຄອງທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ມີການເລອກຕັົ້ງສະມາຊິກ ແບບ
ປະຊາທິປະໄຕ (Pradhan et al. 2011). ຂໍໍ້ຕກລງຂອງລັດຖະມນຕີ ປີ 2002 ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີສະມາຊິກຄະນະກາມະການຄ້ມຄອງໂຮງຮຽນ ຢູ່າງໜ້
ອຍ 9 ຄນ ແລະ ໃນນີົ້ຕ້ອງມີຜຕ
້ າງໜ້າພໍແ
ໍ່ ມ່ນັກຮຽນ, ຜ້ນາຊຸມຊນ, ຜ້ມີອາຊີບດ້ານການສກສາ, ພາກສ່ວນເອກະຊນ, ຄສອນ, ອງການຈັດຕັົ້ງພົ້ນຖານ
ຂອງຊຸມຊນ ແລະ ພະນັກງານຂັົ້ນບ້ານ. ນອກຈາກນີົ້ ໃນຂໍໍ້ຕກລງຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ຄະນະກາມະການຄ້ມຄອງໂຮງຮຽນ ຊຸກຍ້ໃຫ້ຊຸມຊນ ມີພາລະບດບາດ
ທີື່ກວ້າງຂົ້ນ ແລະ ເພື່ອຕອບສະໜອງ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຊຸມຊນ ຢູ່ໃນກິດຈະກາຂອງເຂາເຈົ້າ (World Bank 2011).
ການເຝິກອບຮມ ຄະນະກາມະການຄ້ມຄອງໂຮງຮຽນ ແບບມີເປົ້າໝາຍ ແລະ ປັບປງການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ໃນປະເທດ ແມັກຊີໂກ. ການເຝິກອບຮມ
ແບບມີເປົ້າໝາຍ ສາລັບ ພໍແ
ໍ່ ມ່ ແລະ ຄະນະກາມະການຄ້ມຄອງໂຮງຮຽນ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງເປົ້າໝາຍການຮຽນ ສາລັບໂຮງຮຽນ ຈະສາມາດເກີດປະ
ສິດທິຜນ ໃນການປັບປງການຮຽນຂອງນັກຮຽນ. ໃນແຜນງານ PEC (ແຜນງານໂຮງຮຽນທີື່ມີຄນນະພາບ), ພໍໍ່ແມ່ ມີບດບາດສາຄັນໃນການປະກອບ
ເປັນຄະນະ ແລະ ການບໍລິຫານ ຂອງຄະນະກາມະການຄ້ມຄອງໂຮງຮຽນ. PEC ສະໜອງການເຝິກອບຮມແບບມີເປົ້າໝາຍ ໃຫ້ແກ່ຄະນະກາມະການ
ຄ້ມຄອງໂຮງຮຽນ ກ່ຽວກັບວິທີການປັບປງຜນການຮຽນໃຫ້ດີຂົ້ນ ຢໃູ່ ນໂຮງຮຽນຂອງພວກເຂາ. ສິື່ງດັົ່ງກ່າວນີົ້ ໄດ້ການດຈດສມຂອງບັນດາໂຮງຮຽນ
ກ່ຽວກັບ ການຮຽນຮ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂາເຈົ້າ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜນ ຄວາມພະຍາຍາມດ້ານການສອນ ແລະ ການຮຽນຂອງຜ້ອານວຍການ ແລະ
ຄສອນ ໃນໂຮງຮຽນ ຫາຍຂົ້ນ (Wang et al. 2015). ການເພີົ້ມທະວີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພໍແ
ໍ່ ມ່ ໂດຍການດງພວກເຂາເຈົ້າເຂົ້າມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນ
ການຄ້ມຄອງເງິນບໍລຫ
ິ ານໂຮງຮຽນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມແຕກຕ່າງທີສ
ື່ ດ ໃນການຫຸດຜ່ອນອັດຕາການຄ້າງຫ້ອງ ແລະ ຫມເຫວ ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບໂຮງ
ຮຽນ ທີື່ບໍໍ່ຢູ່ໃນໂຄງການ (Skoufias and Shapiro 2006; Gertler et al. 2006 ). ການເຝິກອບຮມແບບມີເປົ້າໝາຍ ໃຫ້ແກ່ພແ
ໍໍ່ ມ່ ໃນການ
ວາງແຜນປັບປງໂຮງຮຽນ (SIP) ແລະ ການຕິດຕາມ ຍັງເຮັດໃຫ້ຄະແນນວິຊາພາສາ ແລະ ຄະນິດສາດເພີົ້ມຂົ້ນອີກ (Lopez-Calva and Espinosa
2006; Arcia, Kattan, Patrinos and Rivera-Olvera 2013).
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4. ການປະເມີນ ໂຮງຮຽນ ແລະ ນັກຮຽນ.
ກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ສ້າງນະໂຍບາຍລະດັບສງ ໃນການການດໃຫ້ເຮັດການປະເມີນໂຮງຮຽນ ໃນແຕ່ລະປີ. ໃນປະຈບັນ, ເອກະ
ສານທີແ
ື່ ນະນາຂະບວນການປະເມີນ ປະກອບດ້ວຍ ຄມ
່ ແນະນາ ສາລັບ ການນາໃຊ້ເງິນບໍລິຫານໂຮງຮຽນ ແລະ ການເຝິກອບຮມ ແບບຂັົ້ນໃດ
ກໍໄດ້ຈດ
ັ ຕັົ້ງປະຕິບດ
ັ ຢູ່ໃນ ນະໂຍບາຍ 3 ສ້າງ. ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງດ້ານຄວາມສາມາດ ຂອງການປະເມີນຕນເອງຂອງໂຮງຮຽນ ເພື່ອໃຫ້ມີ
ປະສິດທິຜນ ດັົ່ງທີື່ມ້ງໝາຍໄວ້, ກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ອາດສາມາດພິຈາລະນາ ການສ້າງຂອບນະໂຍບາຍທີເື່ ຂັົ້ມແຂງ ດ້ວຍການຈັດ
ງບປະມານສະເພາະ ເພື່ອຮ່າງພາລະບດບາດຂອງຂັົ້ນເມອງ ແລະ ຂັົ້ນແຂວງ, ໂດຍສະເພາະ ໃນການນາໃຊ້ຂມ
ໍໍ້ ນຂ່າວສານ ຈາກການປະເມີນຕນ
ເອງຂອງໂຮງຮຽນ ເພື່ອສະໜອງການຊ່ວຍເຫອໂຮງຮຽນ ໃນຂງເຂດທີື່ມີບັນຫາຫາຍ ເພື່ອປັບປງການຮຽນ.
ສາລັບການປະເມີນນັກຮຽນແບບມາດຕະຖານ, ປະຈບັນ ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນຍັງບໍໍ່ມີນະໂຍບາຍໃດອອກມາ ບໍໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນລະດັບຊາດ, ແຂວງ
ຫ ເມອງ ເພື່ອເກັບກາຂໍໍ້ມນການຮຽນຮ້ຂອງນັກຮຽນ ໃນຊັົ້ນປະຖມ ແລະ ມັດທະຍມ. ໃນອະດີດທີຜ
ື່ ່ານມາ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທິຍາສາດການ
ສກສາ (ສວສ) ໄດ້ດາເນີນການປະເມີນ ແບບແມາດຕະຖານ (ASLO) ສາລັບຂັົ້ນຮຽນ ປ.3 ແລະ ປ.5, ແຕ່ວ່າ ເປັນການປະຕິບດ
ັ ແບບສະເພາະ
ເປັນຍາມ ເທົ່ານັົ້ນ ໃນເມື່ອມີຄ່ຮ່ວມງານໃຫ້ທນສະໜັບສະໜນ. ສວສ ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກເຂາເຈົ້າກາລັງເຮັດວຽກໃນການສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ
ການສະໜັບສະໜນ ທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນ ສາລັບ ການປະເມີນລະດັບຊາດ ທີື່ມີມາດຕະຖານ ເຊິື່ງຈະເລີົ້ມແຕ່ຂັົ້ນຮຽນ ປ.3. ໂດຍການເຮັດ
ວຽກຄຂ
່ ະໜານ ກັບ ອງການອຍນີເຊັບ ໃນການທດລອງ ການນາໃຊ້ການປະເມີນ ທີມ
ື່ ີມາດຖານຂອງພາກພົ້ນອາຊຽນ ໃນ ສປປ ລາວ, ຈື່ງຂໍ
ແນະນາ ວ່າ ກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຄວນພັດທະນານະໂຍບາຍ ສາລັບການປະເມີນນັກຮຽນ ແບບມາດຕະຖານລະດັບຊາດ ຂອງຕນ
ເອງ ແລະ ສ້າງໃຫ້ມີຊັບພະຍາກອນ ທາງດ້ານການເງິນ ສາລັບການປະເມີນ ຂັົ້ນ ປ.3 ແບບສະໝາ່ ສະເໝີ ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ກ່ມຕວຢູ່າງ ເປັນພົ້ນ
ຖານ, ຖ້າບໍໍ່ສາມາດເຮັດທກໆປີ ອາດຈະເຮັດ 2-3 ປີ ຕໍຄ
ໍ່ ັົ້ງກໍເປັນການດີ. ຈາກນັນ
ົ້ , ນະໂຍບາຍ ກໍຈະຊ່ວຍປັບ ເຮັດໃຫ້ຄຮ
່ ່ວມພັດທະນາ ເຫັນ
ວິທີທຈ
ີື່ ະປະສານງານຮ່ວມມກັບ ສປປ ລາວ ເພື່ອສະໜັບສະໜນ ການປະເມີນແບບມາດຕະຖານລະດັບຊາດ ແບບສະໝາ່ ສະເໝີ ເຊິື່ງຈະເອາມາ
ປຽບທຽບກັນໄດ້ໃນແຕ່ລະປີ. ໃນເວລາສ້າງນະໂຍບາຍນີົ້, ສິື່ງສາຄັນຢູ່າງໜື່ງ ທີຄ
ື່ ວນບັນຈເຂົ້າໃນຂອບນະໂຍບາຍ ແມ່ນຄາສັົ່ງກ່ຽວກັບ ການ
ຈັດພິມເຜີຍແຜ່ ຜນການປະເມີນນັກຮຽນ ທີແ
ື່ ຍກເປັນລາຍການ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜ້ມີສ່ວນຮ່ວມທາງດ້ານດການສກສາ ແລະ ສາທາລະນະຊນ ຮັບ
ຮ້ຜນການປະເມີນ.
ຢູ່ໃນລະບບການສກສາ, ຍັງມີຂສ
ໍ ະເໜີແນະຕື່ມອີກ ໃຫ້ເຮັດວຽກກັບຂັົ້ນແຂວງ ແລະ ຂັົ້ນເມອງ ຍ້ອນວ່າ ໃນຂັົ້ນດັົ່ງກ່າວ ມີຄວາມສາມາດ ແລະ
ປະສບການຕວຈິງ ໃນການເສີມສ້າງນະໂຍບາຍ ການປະເມີນແບບມາດຕະຖານ ແລະ ໃຫ້ສິດອານາດໃນການວິເຄາະແບບສມທຽບ, ເຜີຍແຜ່ຂໍໍ້
ມນສັງລວມ ແລະ ການວິເຄາະ ອອກສ່ສາທາລະນະ ໃນຮບບແບບທີວ
ື່ ່າ ຜມ
້ ີສ່ວນຂອງໂຮງຮຽນ ສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້.
ອີກບາດກ້າວອື່ນ ແມ່ນສ້າງຂົ້ນບນພນ
ົ້ ຖານເຄື່ອງມ ທີື່ມີຢູ່ກ່ອນແລ້ວ ເຊັົ່ນ: ບດລາຍງານການປະເມີນຕນເອງຂອງໂຮງຮຽນ ເພື່ອສື່ສານຂໍມ
ໍ້ ນ
ດ້ານການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ໃຫ້ແກ່ຜມ
້ ີສ່ວນຮ່ວມຂອງໂຮງຮຽນ. ຫັກຖານຂອງສາກນຊີໃົ້ ຫ້ເຫັນວ່າ ການລາຍງານຜນປະເມີນຂອງນັກຮຽນ
ສາມາດມີຜນກະທບ ທີເື່ ປັນແຮງຈງໃຈ ສາລັບການປັບປງການຮຽນຂອງນັກຮຽນ (ປູ່ອງຂໍຄ
ໍ້ ວາມ 4)
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ຫ້ອງທີື່ 4: ການແລກປູ່ຽນຄະແນນບດສອບເສັງ ໃນປະເທດ ປາກິດສະຖານ
ຢແ
ູ່ ຂວງປັນຈາບ ຂອງປະເທດປາກິດສະຖານ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ປະເມີນເບິື່ງຜນກະທບ ຈາກການສະໜອງຂໍໍ້ມນໃຫ້ຄອບຄວ ກ່ຽວກັບຄະແນນສອບເສັງ
ຂອງລກເຂາເຈົ້າ ແລະ ກ່ຽວກັບຄະແນນສອບເສັງຂອງໂຮງຮຽນອື່ນ ພາຍໃນເຂດດຽວກັນ. ການປະເມີນຜນພບວ່າ ການໃຫ້ຂໍໍ້ມນກັບພໍແ
ໍ່ ມ່ ໄດ້ນາໄປສ່
ການປັບປງຄະແນນສອບເສັງດີຂົ້ນ ແລະ ມີການລງທະບຽນເຂົ້າໂຮງຮຽນປະຖມສງຂົ້ນ. ຜນປະເມີນຊີົ້ບອກວ່າ ເມື່ອພໍແ
ໍ່ ມ່ຮ້ວ່າ ລກຂອງຕນຮຽນດີພຽງ
ໃດ ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຮ້ວ່າເດັກຜ້ອື່ນໃນໂຮງຮຽນຕ່າງໆ ຮຽນດີພຽງໃດ - ມັນຈະກະຕ້ນໃຫ້ການຮຽນດີຂົ້ນ.
ພໍແ
ໍ່ ມ່ໄດ້ຮັບຄະແນນສອບເສັງ ໃນຮບແບບຂອງ “ບດບັນທກລາຍງານ” ທີື່ກອງປະຊຸມໂຮງຮຽນ, ໃນຊ່ວງນັົ້ນ, ຂໍໍ້ມນຕ່າງໆໄດ້ຖກອະທິບາຍ ແລະ ພໍໍ່ແມ່
ກໍໄດ້ຮັບຮ້ຕົ້ມອີກວ່າ ສິື່ງໃດ ທີື່ຊ່ວຍປັບປງ ເຮັດໃຫ້ຄະແນນສອບເສັງດີຂົ້ນ. ທກໆກອງປະຊຸມ ໄດ້ເລີົ້ມຕົ້ນດ້ວຍການເປີດການສນທະນາ 30 ນາທີ
ກ່ຽວກັບສິື່ງທີສ
ື່ າມາດສົ່ງຜນຕໍຄ
ໍ່ ະແນນສອບເສັງ ລວມທັງຄ, ສະພາບແວດລ້ອມໂຮງຮຽນ, ສະພາບແວດລ້ອມຢູ່ເຮອນ ແລະ ພດຕິກາຂອງເດັກເອງ. ຜ້
ນາສະເໜີ ໄດ້ລະມັດລະວັງ ບໍໍ່ໃຫ້ຄາແນະນາໃດໆຕໍພ
ໍ່ ແ
ໍໍ່ ມ່ ຫ ຕານິເດັກລກຂອງເຂາເຈົ້າ ຜ້ທີື່ມີຄະແນນຕ່າ. ຫັງຈາກ 1 ປີ ຜ່ານໄປ, ຂະບວນການດັົ່ງກ່າວ
ໄດ້ເອາກັບມາເຮັດຄນອີກ. ນັກຮຽນໃນໂຮງຮຽນລັດ ທີພ
ື່ ແ
ໍໍ່ ມ່ໄດ້ຮັບຂໍໍ້ມນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບຄະແນນສອບເສັງ ສາມາດເຮັດບດສອບເສັງໄດ້ດີກວ່າປີ
ຜ່ານມາ ເມື່ອສມທຽບກັບນັກຮຽນຢູ່ໃນບ້ານ ທີຄ
ື່ ອບຄວບໍໍ່ໄດ້ຮັບບດບັນທກລາຍງານ. ຜນໄດ້ຮບ
ັ ບໍໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງ ເຖິງວ່າ ຈະເປັນໂຮງຮຽນ ທີື່ມີ
ຜນການດາເນີນງານ ດີ ຫ ບໍໍ່ດີ ກ່ອນທີື່ຈະມີການປະເມີນ. ຜນໄດ້ຮັບແມ່ນໜ້າສນໃຈ ຍ້ອນມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການສະໜອງຂໍໍ້ມນຂ່າວສານ ສ້າງ
ແຮງຈງໃຈໃຫ້ຜ້ມີສ່ວນຮ່ວມທ້ອງຖິື່ນ ລວມທັງພໍແ
ໍ່ ມ່, ນັກຮຽນ ແລະ ໂຮງຮຽນ ໄດ້ມີຄວາມບກບນຕື່ມ (Andrabi et al. 2007).

5. ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍກ
ໍ່ ບ
ັ ຜມ
້ ສ
ີ ວ
່ ນຮ່ວມ.
ໄປຄຽງຄກ
່ ັນກັບ ຂອບນະໂຍບາຍ ການປະເມີນນັກຮຽນແບບມີມາດຕະຖານ (ສາລັບ ລະດັບຊາດ, ແຂວງ ແລະ ເມອງ), ສະເໜີແນະໃຫ້ສ້າງຄ່
ມແນະນາວິທີນາໃຊ້ ຜນປະເມີນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ເພື່ອການດຂງເຂດທີຕ
ື່ ້ອງປັບປງ ແລະ ບັນດາບາດກ້າວທີຈ
ື່ ະເຮັດ ຢູ່ໃນລະດັບທີື່ແຕກ
ຕ່າງກັນ ຂອງລະບບການສກສາ ລວມທັງໂຮງຮຽນ.
ໃນຂະນະທີື່ ກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກາລັງສບຕໍສ
ໍ່ ້າງຂອບການປະເມີນ ລະດັບຊາດ ແລະ ຄມ
່ ປະກັນຄນນນະພາບ, ຂໍສະເໜີແນະໃຫ້
ບັນຈເອານະໂຍບາຍ ໃນການເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍ ແລະ ອະທິບາຍ ຜນການປະເມີນນັກຮຽນ ຕໍສ
ໍ່ າທາລະນະຊນ ໃນແບບທີສ
ື່ າມາດເຂົ້າໃຈ
ງ່າຍ ສາລັບຄນທົ່ວໄປ. ສາລັບການປະເມີນນັກຮຽນ ໃນລະດັບແຂວງ, ເມອງ ຫ ໂຮງຮຽນ, ກໍຂສ
ໍ ະເໜີແນະ ໃຫ້ຮິບໂຮມເອາຜນການປະເມີນ
ນັກຮຽນ ໂດຍໃຊ້ແບບຟອມທີື່ບໍໍ່ສັບສນ ແລະ ສາມາດເຂົ້າໃຈງ່າຍ. ສິື່ງດັງົ່ ກ່າວ ສາມາດນາສະເໜີ ຢໃູ່ ນບດບັນທກລາຍງານຂອງໂຮງຮຽນ.
ຂໍສະເໜີແນະ ໃຫ້ເສີມສ້າງ ຈາກເຄື່ອງມທີື່ມີຢູ່ກ່ອນແລ້ວ ເຊັົ່ນ - ບດລາຍງານການປະເມີນຕນເອງຂອງໂຮງຮຽນ ເພື່ອສື່ສານຂໍມ
ໍ້ ນການຮຽນ
ຂອງນັກຮຽນ ໃຫ້ແກ່ຜມ
້ ີສ່ວນຮ່ວມຂອງໂຮງຮຽນ. ຜນຂອງການປະເມີນຕນເອງຂອງໂຮງຮຽນ ອາດສາມາດໃຊ້ແບບຟອມການລາຍງານ ຂອງ
ໂຮງຮຽນ ແບບງ່າຍໆ ແລະ ປ້ອນເຂົ້າໃນບດບັນທກລາຍງານ ປະຈາປີ ຂອງໂຮງຮຽນ ເຊິື່ງສັງລວມໂດຍ ຄະນະພັດທະນາການສກສາຂັົ້ນບ້ານ
ແລະ ແລກປູ່ຽນກັບ ຫ້ອງການສກສາທິການ ແລະ ກິລາເມອງ ລວມທັງຊຸມຊນທົ່ວໄປ. (ປູ່ອງຂໍມ
ໍ້ ນ 5).
ເຖິງແມ່ນວ່າ ກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈະບໍໍ່ມີນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບ ການປະເມີນນັກຮຽນ ແລະ ການແລກປູ່ຽນຂໍໍ້ມນຜນການຮຽນ
ຂອງນັກຮຽນ ແຕ່ກໍຍັງມີນະໂຍບາຍທີື່ດີ ໃນການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການລາຍງານ ການໃຊ້ຈ່າຍເງິນບໍລຫ
ິ ານໂຮງຮຽນ ແລະ ການຈັດງບປະມານ
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ຂອງລະບບການສກສາ ເລີົ້ມຈາກລະດັບໂຮງຮຽນ ຜ່ານເມອງ, ແຂວງ ແລະ ສນກາງ. ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຍັງມີໃຫ້ຕິດຕາມ ຂັົ້ນຕອນ
ການປະຕິບັດງານ ທາງດ້ານການສກສາ.
ສາລັບແຮງຈງໃຈຂອງໂຮງຮຽນ, ອາດເປັນສິື່ງສາຄັນ ໃນການພິຈາລະນາ ການສ້າງນະໂຍບາຍ ເພື່ອຮັບຮ້ວ່າ ໂຮງຮຽນທີື່ປະຕິບັດຂັົ້ນຕອນຕ່າງໆ
ໃນການດາເນີນງານໄດ້ດີ ແລະ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຄບໜ້າ ໃນການບັນລເປົ້າໝາຍປັບປງທີື່ວາງໄວ້. ສິື່ງດັງົ່ ກ່າວ ບໍຈ
ໍ່ າເປັນຕ້ອງໃຫ້
ລາງວັນເປັນເງິນ ແຕ່ອາດສາມາດເຮັດໃນຮບແບບ ຂອງການຍອມຮັບຮ້ໃນຂັນ
ົ້ ເມອງ.

ປູ່ອງຂໍໍ້ມນ 5: ປຶມ
ົ້ ບັນທກລາຍງານຂອງໂຮງຮຽນ

ປຶມ
ົ້ ບັນທກລາຍງານຂອງໂຮງຮຽນ ສາມາດເປັນເຄອ
ື່ ງມທີມ
ື່ ປ
ີ ະສິດທິຜນ ສາລັບການຕິດຕາມ ແລະ ການສສ
ື່ ານ ໃນລະດັບໂຮງຮຽນ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນ ຖ້າ
ເຮັດເປັນບດແບບເຂາົ້ ໃຈງ່າຍ, ຂຽນແບບກງໆ ແລະ ຖ້າຫາກມີຄວາມເໝາະສມ ສາມາດນາໃຊ້ມນ
ັ . ປຶມ
ົ້ ບັນທກລາຍງານຂອງໂຮງຮຽນ ສາມາດເປັນວິທີ
ການ ທີເື່ ປັນປະໂຫຍດ ສາລັບເຜີຍແຜ່ຂໍໍ້ມນ ໃຫ້ແກ່ຜ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນລະດັບໂຮງຮຽນ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດມີຄວາມເຂົ້າໃຈດີຂົ້ນ ໃນເລື່ອງດັົ່ງຕໍໄໍ່ ປນີ:ົ້
•

ເກນສາລັບການປະເມີນການຮຽນ-ການສອນ

•

ການປະຕິບັດວຽກງານຂອງໂຮງຮຽນ ຈາກປີຕໍໍ່ປີ ແລະ ສມທຽບກັບໂຮງຮຽນອື່ນໆ ໃນລະບບການສກສາ

•

ສິື່ງທີື່ຈາເປັນຕ້ອງເຮັດ ເພື່ອປັບປງການປະຕິບັດວຽກງານ (ການຮຽນ-ການສອນ).

ການນາໃຊ້ ປຶົ້ມບັນທກລາຍງານຂອງໂຮງຮຽນ ໃນທິດທາງນີົ້ ຈະເຮັດໃຫ້ພໍໍ່ແມ່ ແລະ ຊຸມຊນ ເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ສ້າງການເປັນຄ່ຮ່ວມງານ ນາກັນ
ເມື່ອຕ້ອງການ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜນຮັບ ແລະ ການແກ້ບັນຫາຕ່າງໆ ໃນການກ້າວເຖິງ ຜນໄດ້ຮັບທີຕ
ື່ ັົ້ງໄວ້ ໃຫ້ດີຂົ້ນ.
ຢລ
ູ່ ັດ ປາຣານ່າ ໃນປະເທດ ບຣາຊິນ ໄດ້ດາເນີນແຜນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ໄດ້ລວບຮວມຂໍໍ້ມນຂ່າວສານ ຂອງແຕ່ລະໂຮງຮຽນ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີປຶົ້ມບັນທກລາຍງານ ຂອງໂຮງຮຽນ ແຕ່ລະແຫ່ງ. ເປົ້າໝາຍທີໄື່ ດ້ການດໄວ້ ຂອງໂຄງການລິເລີົ້ມນີົ້ ແມ່ນເພື່ອເພີົ້ມທະວີຄວາມຮ້ຂອງພໍໍ່ແມ່
ກ່ຽວກັບຄນນະພາບຂອງການສອນໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຍກລະດັບການມີສິດອອກສຽງຂອງພໍແ
ໍ່ ມ່ ໃນເລື່ອງຕ່າງໆ ຢສ
ູ່ ະພາໂຮງຮຽນ ແລະ ຢລ
ູ່ ະດັບລັດ. ໂຄງ
ການລິເລີົ້ມນີົ້ ຍັງມີຈດມ້ງໝາຍເພີົ້ມທະວີຄວາມຮັບຮ້ ໃນກ່ມພະນັກງານຂອງໂຮງຮຽນ ກ່ຽວກັບຄນນະພາບຂອງການສອນ ແລະ ການປະຕິບັດວຽກວິຊາ
ການ ໃນໂຮງຮຽນຂອງຕນ. ປຶົ້ມບັນທກລາຍງານຈະເປັນເອກະສານ 3 ໜ້າ ແບບອ່ານງ່າຍ ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍຂໍໍ້ມນດັົ່ງຕໍໄໍ່ ປນີ:ົ້
•

ຜນງານອີງຕາມບດສອບເສັງ (ຄະແນນສາລັບ ຂັົ້ນ.4 ແລະ ຂັົ້ນ 8)

•

ກະແສນັກຮຽນ (ອັດຕາການເລື່ອນຂັົ້ນ, ການລອດເຫອ ແລະ ປະລະ)

•

ຄນລັກສະນະຂອງໂຮງຮຽນ (ຂະໜາດຂອງຫ້ອງຮຽນ ໂດຍສະເຫ່ຍ ແລະ ວດທິການສກສາຂອງຄ)

•

ຄາຄິດຄາເຫັນ ແລະ ຄວາມເພິື່ງພໍໃຈຂອງຂອງພໍແ
ໍ່ ມ່ ໃນຫາຍໆດ້ານ ກ່ຽວກັບ ໂຮງຮຽນ (ອາຄານສະຖານທີ,ື່ ຄວາມປອດໄພ, ພາກປະຕິບັດ
ການສອນ, ຄນນະພາບຂອງການສກສາ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພໍແ
ໍ່ ມ່)

•

ຄາຄິດຄາເຫັນຂອງພໍແ
ໍ່ ມ່ ກ່ຽວກັບການມີຂໍໍ້ມນການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ກິດຈະກາຕ່າງໆຂອງໂຮງຮຽນ (Bruns et al. 2011).

ບດບັນທກລາຍງານ ຍັງປະກອບດ້ວຍຂໍໍ້ມນສມທຽບ ກ່ຽວກັບການຮຽນຂອງໂຮງຮຽນ ທີຕ
ື່ ັົ້ງຢູ່ໃກ້ຄຽງ. ປຶົ້ມບັນທກລາຍງານ ຖກພິມແບບເປັນຈດໝາຍ
ຂ່າວ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຢູ່າງກວ້າງຂວາງ. ພໍແ
ໍ່ ມ່ ແລະ ຊຸມຊນ ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂ່າວສານໄດ້ຢູ່າງງ່າຍດາຍ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສນທະນາກັບຄ ແລະ ພະ
ນັກງານໂຮງຮຽນ ກ່ຽວກັບວິທີການທີື່ອາດສາມາດ ປັບປງຄນນະພາບຂອງໂຮງຮຽນໄດ້.
ແຫ່ງຂໍໍ້ມນ: Wang et al 2015; Bruns et al 2011.
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ຄາສະແດງຄວາມຂອບໃຈ
ບດລາຍງານນີົ້ ຮຽບຮຽງໂດຍ ທ່ານ ນາງ ແອັງເຈລາ ດີມາສ໌ (Angela Demas) (ຊ່ຽງຊານອາວໂສ ດ້ານການສກສາ ແລະ ຫວໜ້າທິມງານ
ຂອງທະນະຄານໂລກ). ທ່ານ ພວັນ ພມມະລັງສີ (ຊ່ຽວຊານດ້ານການສກສາ) ໄດ້ປະກອບສ່ວນ ໃນພາກ ຄວາມເປັນມາຂອງການສກສາ ໃນ ສ
ປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່າງໃກ້ຊິດ ຮ່ວມກັບ ທ່ານ ນາງ ອິມິໂກ ນາກະ (Emiko Naka) (ທີປ
ື່ ກ
ຶ ສາດ້ານການສກສາ) ກ່ຽວກັບ ຂັົ້ນຕອນ
ການເກັບກາຂໍມ
ໍ້ ນ. ນອກຈາກນີົ້ ຍັງມີ ທ່ານ ນາງ ແມຣີ ບຣີດິງ (Mary Breeding) (ທີປ
ື່ ຶກສາດ້ານການສກສາ) ທີໄື່ ດ້ປະກອບສ່ວນ ໃນການ
ວິເຄາະຂໍໍ້ມນ ແລະ ເກັບກາຂໍມ
ໍ້ ນ. ສາລັບ ການຂຽນຄາແນະນາ ຕໍກ
ໍ່ ບ
ັ ບດລາຍງານ ແມ່ນໄດ້ມາຈາກ ດຣ ມີທອງ ສວັນວິໄຊ (ຫວໜ້າກມ ອະນ
ບານ ແລະ ປະຖມ), ທ່ານ ຈັນດີ ພມມະບດ (ຫວໜ້າກມສ້າງຄ) ທ່ານ ກາດາ ວງເດອນ (ຮອງຫວໜ້າ ສນວິໄຈການສກສາ ຂອງ ກມແຜນ
ການ), ທ່ານ ອາແມ ຮາຊານ (Amer Hasan) (ນັກເສດຖະສາດ ອາວໂສ ຂອງ ທະນະຄານໂລກ). ຜ້ຮຽບຮຽງ ບດລາຍງານນີົ້ ຂອບໃຈມາ
ຍັງ ກະຊວງສກສາ ແລະ ກິລາ ທີໄື່ ດ້ໃຫ້ຂມ
ໍໍ້ ນ, ໃຫ້ການສະໜັບສະໜນ ແລະ ການຢັົ້ງຢນ ຂໍມ
ໍ້ ນທາງດ້ານນໂຍບາຍ ແລະ ຂໍແ
ໍ້ ນະນາ. ສາລັບຂໍໍ້
ມນອ້າງອີງໃນບດລາຍງານນີົ້ ແມ່ນໄດ້ມາຈາກການວິເຄາະ ກດໝາຍ, ລະບຽບການ, ດາລັດ ແລະ ເອກະສານທາງດ້ານນະໂຍບາຍອື່ນໆ. ການ
ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ກໍໃໍ່ ຫ້ເກີດເປັນບດລາຍງານ SABER ຄວາມເປັນເຈົ້າຕນເອງ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງໂຮງຮຽນ ລະດັບປະເທດ ເພື່ອເປັນ
ບ່ອນອີງ ໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັງົ້ ປະຕິບັດ ໂຄງການຮ່ວມມສາກນເພື່ອການສກສາ ໄລຍະ 2 ເຊິື່ງມີຈສມໃສ່ ການບໍລິຫານທີເື່ ນັົ້ນໂຮງຮຽນເປັນຫກ
ັ
ພາຍໃຕ້ການນາພາ ຂອງ ທ່ານ ພລາເມັນ ດານເຊັບ (Plamen Danchev) (ຫວໜ້າທິມງານ ແລະ ຊ່ຽວຊານອາວໂສ ດ້ານການສກສາ) ແລະ
ການຊີນ
ົ້ າຂອງຫ້ອງການປະສານງານໂຄງການ ຂອງ ກະຊວງສກສາ ແລະ ກິລາ ເຊິື່ງບໍລິຫານໂດຍ ທ່ານ ນາງ ຄາປະເສີດ ກິດຕິຍະວງ (ຫວໜ້າ
ຫ້ອງການ ແລະ ຮອງຫວໜ້າກມ ອະນບານ ແລະ ປະຖມ). ສາລັບຂໍມ
ໍ້ ນເພີົ້ມເຕີມ ກ່ຽວກັບ ໂຄງການ SABER ແລະ SABER ຄວາມເປັນ
ເຈົ້າຕນເອງ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງໂຮງຮຽນ, ໃຫ້ເບິງື່ ຈາກ http://saber.worldbank.org/index.cfm.

ລະຫດຕວຍໍໍ້ / Acronyms
ASLO Assessment of Student Learning Outcome (ການປະເມີນຜນການຮຽນຮ້ຂອງນັກຮຽນ)
DESB District Education and Sports Bureau (ຫ້ອງການສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມອງ)
DOF

Department of Finance (ກມການເງິນ)

EFA

Education For All (ການສກສາເພື່ອທກຄນ)

EGRA Early Grade Reading Assessment (ການປະເມີນທັກສະການອ່ານໃນຂັົ້ນຮຽນຕອນຕົ້ນ)
EMIS Education Management Information Systems (ລະບບຂໍມ
ໍ້ ນການຄ້ມຄອງການສກສາ)
ESDP Education Sector Development Plan (ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສກສາ)
EQS

Education Quality Standard (ມາດຕະຖານຄນນະພາບການສກສາ)

GDP

Gross Domestic Product (ຜນຜະລິດລວມພາຍໃນ)

GPE

Global Partnership for Education(ການຮ່ວມມສາກນເພື່ອການສກສາ)

LPRP Lao People’s Revolutionary Party (ພັກປະຊາຊນປະຕິວັດລາວ)
MDGs Millennium Development Goals (ເປົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດດ້ານການພັດທະນາ)
MoES Ministry of Education and Sports (ກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ)
NSEDP National Socio-Economic Development Plan (ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄມແຫ່ງຊາດ)
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OECD Organisation for Economic Co-operation and Development
(ອງການເພື່ອການຮ່ວມມ ແລະ ພັດທະນາດ້ານເສດຖະກິດ)
PA

Pedagogical Advisor (ຄສກສານິເທດ)

PAD

Project Appraisal Document (ເອກະສານສະເໜີໂຄງການ)

PDR

People’s Democratic Republic (ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນລາວ - ສປປລ)

PESS Provincial Education and Sports Services (ພະແນກສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ)
PISA Programme for International Student Assessment
(ໂຄງການປະເມີນນັກຮຽນລະດັບສາກນ)
PPA

Pupil Parent Association (ສະມາຄມພໍແ
ໍ່ ມ່ນັກຮຽນ)

RIES Research Institute for Educational Science (ສະຖາບັນຄນ
ົ້ ຄວ້າວິທະຍາສາດການສກສາ)
SAA

School Autonomy and Accountability (ຄວາມເປັນເຈົ້າຕນເອງ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງໂຮງຮຽນ)

SABER Systems Approach for Better Education Results
(ລະບບວິທີການ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜນການສກສາດີຂົ້ນ)
SBG

School Block Grant (ເງິນບໍລິຫານໂຮງຮຽນ)

SBM

School Based Management (ການບໍລິຫານທີເື່ ນັນ
ົ້ ໂຮງຮຽນເປັນຫັກ)

SDG

Sustainable Development Goals (ເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍນຍງ)

SSA

school-self assessment (ການປະເມີນຕນເອງຂອງໂຮງຮຽນ)

TVET Technical Vocational Education and Training (ການສກສາເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແລະ ການເຝິກອບຮມ)
TIMSS Trends in International Mathematics and Science Study
(ແນວໂນ້ມໃນການສກສາຄະນິດສາດ ແລະ ວິທະຍາສາດ ສາກນ)
VEDC Village Education Development Committee (ຄະນະພັດທະນາການສກສາຂັນ
ົ້ ບ້ານ - ຄພສບ)
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ແນວຄິດລິເລີົ້ມ ຂອງ ລະບບວິທີການ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜນການສກສາດີຂນ
ົ້ (SABER) ໄດ້ເກັບ
ກາຂໍໍ້ມນ ກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍ ແລະ ສະຖາບັນ ຂອງລະບບການສກສາ ໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ໄດ້
ໃຫ້ເກນມາດຕະຖານ ອີງຕາມພາກປະຕິບັດຕວຈິງ ທີື່ໄດ້ພວພັນກັບ ການຮຽນຮຂ
້ ອງນັກ
ຮຽນ. SABER ມີຈດມງ່ ໝາຍ ສະໜອງຂໍໍ້ມນຜນໄດ້ຮບ
ັ ທາງດ້ານການສກສາ ໃຫ້ທກ
ພາກສ່ວນທີກ
ື່ ່ຽວຂ້ອງ - ນັບຕັົ້ງແຕ່ ນັກຮຽນ, ຜບ
້ ລ
ໍ ິຫານ, ຄສອນ ແລະ ພໍໍ່ແມ່ ຈນເຖິງ ຕໍໍ່ຜ້
ສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ນັກທລະກິດ - ເຮັດໃຫ້ເຫັນບດສັງລວມຫຍໍໍ້ ດ້ານການເຂົ້າເຖິງ, ລາຍລະ
ອຽດ, ຈດປະສງ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ນະໂຍບາຍລະບບການສກສາ ຂອງປະເທດດັົ່ງກ່າວ
ມີທິດທາງ ທີື່ຮັບປະກັນວ່າ ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຊາວໜ່ມ ໄດ້ຮຽນຮ້ ດີພຽງໃດ.
ບດລາຍງານນີົ້ ໄດ້ເນັົ້ນໃສ່ ສະເພາະ ນະໂຍບາຍ ໃນຂງເຂດ ຄວາມເປັນເຈາົ້ ຕນເອງ ແລະ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງໂຮງຮຽນ.

ບດລາຍງານນີົ້ ແມ່ນຜນງານຂອງ ພະນັກງານທະນາຄານໂລກ ລວມທັງ ການປະກອບສ່ວນຈາກພາຍນອກ. ສິື່ງທີື່ຄົ້ນພບ, ການຕີຄວາມໝາຍ ແລະ ການສະຫຸບ
ສັງລວມ ທີສ
ື່ ະແດງອອກ ໃນບດລາຍງານນີົ້ ບໍໍ່ໄດ້ສະທ້ອນເຖິງຈດຢນຂອງທະນາຄານໂລກ, ຄະນະຂອງຜ້ອານວຍການບໍລິຫານ, ຫ ຂອງລັດຖະບານ ທີພ
ື່ ວກເຂາເປັນ
ຕວແທນ. ທະນາຄານໂລກ ຈະບໍໍ່ຮັບປະກັນ ຄວາມຖກຕ້ອງຊັດເຈນຂອງຂໍໍ້ມນ ທີນ
ື່ ອນຢູ່ໃນບດລາຍງານນີົ້. ຂອບເຂດ, ສີ, ຄນຄ່ານ ແລະ ຂໍໍ້ມນອື່ນໆ ທີື່ສະແດງໃນ
ແຜນທີື່ ໃນບດລາຍງານນີົ້ ບໍໍ່ໄດ້ສະແດງອອກເຖິງ ການຕັດສິນຂອງພາກສ່ວນໜື່ງ ຂອງທະນາຄານໂລກ ທີກ
ື່ ່ຽວຂ້ອງກັບສະຖານະພາບ ທາງດ້ານກດໝາຍ ຂອງເຂດ
ແຄວ້ນພົ້ນທີື່ໃດໜື່ງ ຫ ການຮັບຮອງ ຫ ການຍອມຮັບ ຂອງຂອບເຂດນັົ້ນ.
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