
ຂົງເຂດການຮຽນ 

ຫຼັກສ�ດແບບເຊື່ອມສານຂອງປະເທດເລໂຊໂທ, ແມ�ນພັດທະນາຂ້ືນໂດຍກະຊວງສຶກສາ ໂດຍການສະໜັບສະໜ�ນຂອງອົງການສະຫະ

ປະຊາຊາດ ແລະ ທະນາຄານໂລກ, ໂດຍມີຈ�ດປະສົງເພື່ອ ‘ນ�າສົ�ງການສຶກສາເພ່ືອພັດທະນາບ�ກຄົນ ແລະ ສັງຄົມ ເຮັດໃຫ�ທັງພົນລະເມືອງ 

ແລະ ປະເທດຊາດໂດຍລວມສາມາດແກ�ໄຂຄວາມທ�າທາຍທີ່ເພ່ີມຂ້ືນໃນທົ�ວໂລກ’ (ກະຊວງສືກສາ ແລະ ການຝ�ກອົບຮົມ 2015).  

ຫຼັກສ�ດດັ�ງກ�າວເປ�ນການປ�ຽນຫັຼກສ�ດແບບດ້ັງເດິມທ່ີເນັ້ນໃສ�

ຫຼັກການການສຶກສາແບບແຄບໆ, ກ�າວໄປສ��ຂົງເຂດວິຊາທ່ີ

ກວ�າງຂວາງຫຼາຍຂ້ືນ.  ຈາກແຕ�ກ�ອນມີ 14 ວິຊາຮຽນໃນຊັ້ນ

ປະຖົມ. ຫຼັກສ�ດໃໝ�ໄດ�ຫຼຸດໃຫ�ເຫຼືອ ‘ຫ�າຂົງເຂດການຮຽນຮ�� ’ ຕາມ

ທິດສະດີ  ‘ ຄວາມທ�າທາຍໃນຊີວິດ’. ໜຶ່ງໃນນັ້ນ,ແມ�ນ ‘ຄວາມຄິດ

ສ�າງສັນ ແລະ ການປະກອບການ ’, ເຊິ່ງເຫັນໄດ�ຢ�າງຊັດເຈນວ�າເປ�ນ

ການແກ�ໄຂບັນຫາການບໍ�ມີວຽກເຮັດໃນລະບົບເສດຖະກິດທ່ີເປ�ນ

ທາງການ.  ເບິ່ງຄືວ�າໂຮງຮຽນກ�າລັງປ�ບປ�ງເພື່ອະກະຽມສ�າຫັຼບຜ��

ປະກອບການໃນອະນາຄົດ, ແທນທ່ີຈະມີແຕ�ເຮັດວຽກກິນ

ເງິນເດືອນເທົ�ານັ້ນ. 

ສ່ິງທີ່ເນັ້ນໜັກຫຼາຍກວ�າການພັດທນະາທັກສັກແມ�ນ: ‘ຫຼັກສ�ດ

ແມ�ນອອກແບບເພ່ືອຊ�ວຍໃຫ�ຜ��ຮຽນຊອກຫາຄວາມຈິງ ແລະ 

ຄວາມຮ��, ແລະ ພັດທະນາທັກສາເຊິ່ງຈະມີປະໂຫຍດກັບພວກເຂົາ

ໄປຊົ�ວຊີວິດ’ ( ຄ�າແນະນ�າສ�າລັບຄ� ຊັ້ນປ�  7). ທັກສະທ່ີພ້ົນເດັ�ນ

ໃນຄ�າແນະນ�າສ�າລັບຄ� ແມ�ນທັກສະໃນການຕັດສິນໃຈ ແລະ ການ

ແກ�ໄຂບັນຫາ (ເພ່ືອສ�າງ ‘ທາງເລືອກທ່ີສ�າງສັນຈາກການຮັບຮ�� ’),  

ຄວາມຄິດສ�າງສ້ັນ, ການສ່ືສານແບບມີປະສິດທິຜົນ (ຄ�າເວົ້າ ແລະ 

ບໍ�ແມ�ນຄ�າເວົ້າ), ການຮຽນຮ��ເພື່ອຮຽນຮ��, ທັກສະການປະຕິເສດ

ຄວາມກົດດັນຈາກໝ�� ແລະ ການປະຕິເສດ, ການຄິດແບບວິເຄາະ, 

ການຄິດແບບມີເຫດຜົນ ແລະ ຄິດແບບວິທະຍາສາດ. ສ່ິງເຫຼົ�ານີ້ຖື

ວ�າເປ�ນທັກສະທ່ີໃຊ�ໃນການວາງແຜນອະນາຄດົຂອງຄົນ ແລະ ຕອບ

ສະໜອງຕໍ�ສະຖານະການ, ສົ�ງເສີມໃຫ�ຄົນໜ��ມພັດທະນາຄວາມໄຝ�

ຝ�ນຂອງໂຕເອງ ແທນທ່ີຈະ ເປ�ນອະນາຄົດທີ່ເດົາເອົາວ�າເປ�ນການ

ເຮັດວຽກແບບສະບາຍ . 

‘ຫຼກັສ�ດແບບເຊືອ່ມສານ’ ໃໝ�ຂອງປະເທດເລໂຊໂທ ເລີມ່ໃຊ�ໃນປ�  2009 ໂດຍມຈີ�ດປະສງົໃນການປ�ບປ�ງແບບເລັ�ງດ�ວນ

ທງັເນືອ້ໃນ ແລະ ວິທກິານສອນໃນ 10 ປ�ທ�າອດິຂອງການເຂົາ້ໂຮງຮຽນ. ນີເ້ປ�ນກລໍະນສີກຶສາທີມ່ປີະໂຫຍດເພາະການປະຕິ

ຮ�ບນີແ້ມ�ນເພືອ່ແກ�ໄຂສິງ່ທ�າທາຍບາງຢ�າງທີຕ່�ອງກ�ານດົຜ�ານການຄົນ້ຄວ�າຂອງພວກເຮາົໃນຊນົນະບດົປະເທດລາວ ແລະ ອນິ

ເດຍ, ລວມທັງເລໂຊໂທ. ໂດຍລວມແລ�ວ ຫຼກັສ�ດໃໝ� ແມ�ນເພືອ່ແທນການສກຶສາແບບເລົ�າເລືອ່ງທີນ່�າໄປສ��ອະນາຄດົແບບ

ສະເພາະ (ຂະແໜງການທາງການ, ໃນເມືອງ) ເຊິງ່ເດກັແລະໄວໜ��ມເປ�ນເຈົາ້ຂອງອະນາຄດົຂອງໂຕເອງ ໃຫ�ພວກເຂາົມີຄວາມ

ຮ�� ແລະ ທກັສະເພືອ່ວາງແຜນຊວີດິ ແລະ ການເປ�ນຢ��ຂອງຕນົເອງພາຍໃຕ�ສະພາບພ�ມສນັຖານໃນໝ��ບ�ານຂອງໂຕເອງ. ແຕ�

ເຖງິຢ�າງໃດກໍ�ຕາມ, ໃນທາງປະຕບິດັແລ�ວ ຫຼກັສ�ດການສກຶສາໃໝ�ເຮດັໃຫ�ະສບົການການສກຶສາຂອງເດກັແລະໄວໜ��ມມີກີານ

ປ�ຽນແປງໜ�ອຍກວ�າທີຄ່ດິ ແລະ ຍັງຄງົກ�ຽວເນືອ່ງກບັການເຂົາ້ຮຽນທີເ່ວ້ົາເຖງິອາຊບິທີໄ່ດ�ເງນິເດອືນຫາຼຍ ແທນທີຈ່ະເວ້ົາເຖງິ

ເລືອ່ງການເປ�ນຢ��ໃນຊນົນະບດົໃນການປະຕຮິ�ບຫຼກັສ�ດ. ໃນການຄົນ້ຄວ�າຄັງ້ນີໄ້ດ�ຊີໃ້ຫ�ເຫນັບດົຮຽນທີເ່ປ�ນປະໂຫຍດໃນການ

ປະຕຮິ�ບຫຼກັສ�ດ ໃນອະນາຄດົ ໃນປະເທດອນິເດຍ, ປະເທດລາວ ແລະ ບ�ອນອືນ່ໆ. 

ກັນຍາ 2018 ສະຫຼຸບດ�ານນະໂຍບາຍໂດຍຫຍໍ� 
ການຄົ້ນຄວ�າ 

ຜົນການຄົ້ນຄວ�າທີ່ນ�າມາລາຍງານນ້ີ

ແມ�ນອີງຕາມການຄົ້ນຄວ�າເປ�ນເວລາ 

2 ປ� ທ່ີຕ�ອງການສືກສາຄວາມເຊື່ອມ

ໂຍງກັນລະຫວ�າງ ລະບົບການສຶກສາ 

ແລະ ຄວາມຄວາມມ��ງມາດປາດຖະ

ໜາ ຂອງໄວໜ��ມໃນເຂດຊົນນະບົດ 

ໃນປະເທດ ເລໂຊໂທ, ອິນເດຍ ແລະ 

ລາວ.  ເຊິງ່ໃນແຕ�ລະປະເທດໄດ�ດ�າ

ເນິນການສືກສາໃນຊຸມຊຸນເຂດ

ຊົນນະບົດສອງແຫ�ງ ແລະໃນ

ໂຮງຮຽນປະຖົມ ເປ�ນເວລາເກົ້າເດືອນ 

ໃນຊ�ວງໄລຍະປ� 2017. 

ລະບົບການສຶກສາ , ຄວາມມ��ງມາດປາດຖະໜາ ແລະ ການຮຽນຮ��  

ໂຄງການຮ�ວມມືຄົ້ນຄວ�າໂດຍທຶນສະໜັບສະໜ�ນຈາກ ESRC-DFID- (ES/N01037X/1) 

ການປະດິດສ�າງ ການສກືສາໃນຊົນນະບດົ 

ຂງົເຂດການຮຽນຮ�� 

ພາສາສາດ ແລະ ການຮ��ໜງັສ ື 

(ພາສາເລໂຊໂທ, ພາສາອັງກິດ, ສິນລະປະ ແລະ ຫັດຖະກ�າ, 

ລະຄອນ, ດົນຕີ ແລະ  ພາສາອ່ືນໆ, ວິຊາບັງຄບັແມ�ນ ວິຊາພາສາ 

ເຊໂຊໂທ ແລະ ແລະ ພາສາອັງກິດ)  

ໂຕເລກ ແລະ ຄະນິດສາດ   

( ຄະນິດສາດ, ວິຊາບັງຄັບແມ�ນຄະນິດສາດ ) 

ບ�ກຄນົ, ຈດິວນິຍານ ແລະ ສງັຄມົ  

(ປະຫວັດສາດ, ສາດສະໜາ, ສ�ຂະພາບ ແລະ ກາຍຍະກ�າ, ການ

ພັດທະນາ, , ທັກສະຊີວິດ, ວິຊາບງັຄັບແມ�ນ ທັກສະຊີວິດ ) 

ວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ  

(ວິທະຍາສາດ, ພ�ມສາດ, ວິທະຍາສາດກະສິກ�າ, ວຊິາເຕັກນິກ 

ວິຊາວິທະຍາສາດບັງຄັບ ) 

ຄວາມຄດິສ�າງສັນ ແລະ  ການປະກອບການ  

(ທ�ລະກິດ, ການເຮືອນ, ໄອຊີທ)ີ 



ການສອນ 

ຫຼັກສ�ດໃໝ�ຍັງສອນ ແລະ ປະເມິນດ�ວຍວິທີໃໝ�. ເປ��າໝາຍແມ�ນເພື່ອ

ພັດທະນາພອນສະຫວັນສະເພາະຂອງເດັກແລະໄວໜ��ມແຕ�ລະຄົນ (ບໍ�

ໄດ� ຖືກເອື້ນວ�າເປ�ນ‘ຜ��ຮຽນຮ��’). ຄ�າແນະນ�າສ�າລັບຄ�ໄດ�ລະບ�ສິ່ງທີ່ຄາດ

ຫວັງຈາກການສອນແບບເອົານັກຮຽນເປ�ນໃຈກາງ ແມ�ນກ�ຽວຂ�ອງຮ�ບ

ແບບ ເຊັ�ນ‘ການເລົ�າເລື່ອງ’, ‘ການລະດົມສະໝອງ’, ‘ການຫຼີ້ນ

ລະຄອນ’, ‘ບົດບາດສົມມ�ດ’, ‘ການນ�າໃຊ�ຊັບພະຍາກອນບ�ກຄົນ’ 

(ລວມທັງຈາກນອກໂຮງຮຽນ), ‘ການຮຽນເພື່ອປະຍ�ກຫຼັກການ’ ແລະ 

‘ການຮຽນຈາກປະສົບການ’. ການສອນຫ�ອງຄວບຍັງຖືວ�າເປ�ນ

ໂອກາດ, ແລະ  ຖືກສັ�ງໃຫ�ການສອນຫ�ອງຄວບຕ�ອບສອນດ�ວຍ

ຫຼັກການທາງບອກ. ນັກຮຽນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼາຍຂື້ນໃນການ

ຮຽນຂອງໂຕເອງ ແລະ ອະນະຄົດຂອງໂຕເອງ ລວມທັງການຊ�ວຍເຫຼືອ 

ຜ��ອື່ນ . 

 

ການປະເມນິຜົນ 

ການປະເມິນຜົນແບບຕໍ�ເນື່ອງ, ເຊິ່ງ‘ເນັ້ນໃສ�ການຮ�ວມມື, ຕໍ�ເນື່ອງ ແລະ ທັນທີ ’ ຖືກໃຊ�ແທນການເສ້ັງທ�າຍປ�, ເຊິ່ງເປ�ນການລືບລ�າງອ�ປະສັກການເລື່ອນຫ�ອງຂອງເດັກ. ຄວາມ

ສ�າເລັດໃນການໃຊ�  ‘ທັກສະຊີວິດ’ ຈະໄດ�ບັນທຶກຮ�ວມກັບຜົນຄວາມຮ�� ແລະ ເຂົ້າໃຈທາງວິຊາການ. ເຊັ�ນ ນັກຮຽນຈະໄດ�ຄະແນນເພິ່ມເມ່ືອຮ�ວມໃນການໂຕ�ວາທີກ�ຽວກັບການ

ເຫັນຄ�ນຄ�າຂອງໂຕເອງ.  

ໂດຍບໍ�ມີການເສັງໃນລະດັບປະເທດໃນປ�ສ�ດທ�າຍຂອງຊັ້ນປະຖົມ ( ຊັ້ນປ� 7), ດັ�ງນັ້ນໃນຊ້ັນມັດທະຍົມກໍ�ບໍ�ໄດ�ເລືອກເຂົ້າໂຮງຮຽໜໂດຍອິງຕາມຜົນຂອງການຮຽນທີ່ຜ�ານມາ.  

ເຮັດໃຫ�ບໍ�ມີການແຂ�ງຂັນທີ່ຄັດເລືອກເດັກແລະໄວໜ��ມຮຽນອອກຈາກການຮຽນ ຫຼື ອອກໂຮງຮຽນກ�ອນອາຍ� 18 ຍ�ອນບໍ�ສາມາດຈົບຊັນປະຖົມໄດ� , ແຕ�ການເຂົ້າໂຮງຮຽນຍັງ

ຄົງຢ��ໃນໂຄງສ�າງແບບເສ້ັນຊ່ືທີ່ ສະແດງໃຫ�ເຫັນຄວາມກ�າວໜ�າສ��ອະນາຄົດທີ່ຖືກກ�ານົດໄວ�ແລ�ວ. 

 

ການຈັດປະຕບິດັຫຼກັສ�ດແບບເຊືອ່ມສານໃນເຂດຊນົນະບດົປະເທດ ເລໂຊໂທ: ຈາກທດັສະນະຂອງຄ�  

ເຖິງວ�າຫຼັກສ�ດຈະເບ່ິງຄືໜ�າສົນໃຈ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍັງບໍ�ໄດ�ຕາມຄວາມຄາດຫວັງ; ຄ�ຮ��ສຶກບໍ�ເຊື່ອມຕໍ�ເນື້ອໃນ, ການສອນ ແລະ ຫັຼກການການປະເມິນ. ພວກຄ�ຕິວ�າເນື້ອໃນຫຼາຍໂພດ ( ເນື້ອໃນ

ຫຼາຍແທ�) ແລະ ບໍ�ສາມາດກວມລວມເອົາໄດ�ທ�ກຢ�າງ. ບາງອົງປະກອບເບິ່ງຄວື�າບໍ�ສ�າຄັນ (ມີຫຼາຍໜ�າເວົ້າເຖງິການເຮັດຊາ, ພາກທ່ີເວົ້າກ�ຽວກບັການຫ້ີຼນໝາກເສິກ). ບາງອັນກໍ�ຍັງຫ�າງໄກຈາກຊີວິດ

ຂອງເດັກແລະໄວໜ��ມໃນຊົນນະບົດ. ດັ�ງທີ່ຄົນໜ່ຶງໄດ�ກ�າວວ�າ : ‘ເພາະວ�າຕອນນີ້ຖ�າຂ�ອຍສອນໃນເຂດຊົນນະບົດທ່ີໄກຈາກບ�ອນນີ້, ເດັກນ�ອຍຢ��ພ��ນຮອດບໍ�ຮ��ວ�າໂທລະທັດແມ�ນຫຍັງ, ແລ�ວພວກເຂົາ

ຈະຮ��ຄອມພິວເຕີ້ໄດ�ຢ�າງໃດ!’ 

ບາງຫົວຂໍ�ບໍ�ສາມາດສອນໄດ�ຢ�າງມີປະສິດທິພາບໂດຍບໍ�ມີອ�ປະກອນອ່ືນເພ່ີມ (ການເຮັດນ��າປ��ນ ໂດຍບໍ�ມີ

ໄຟຟ�າ). ຄ�ຍງັຕິອີກວ�າພວກເຂົາຍັງຂາດການຝ�ກອົບຮົມ ຫຼື ຄວາມຮ��ພ້ືນຖານໃນຫຼາຍຫົວຂໍ�ໃໝ�, ດ�ວຍເຫດ

ນີ້ຈ່ຶງສົ�ງຜົນໃຫ�ພວກເຂົາຫັນໄປສອນຕາມທ່ີຕ��ນເຄີຍຕາມທ່ີມີຢ��ໃນຫຼັກສ�ດເກົ�າ. ຍ�ອນບໍ�ມີການປະເມິນຈາກ

ພາຍນອກ ຈ່ືງຄືກັບວ�າບໍ�ມີຕວາມຈ�າເປ�ນທ່ີຈະພະຍາຍາມສອນໃຫ�ຄົບຕາມຫັຼກສ�ດ. 

ໃນດ�ານຂອງການສອນກໍ�ເຊັ�ນກັນ, ຄ�ຍັງມັກໃຊ�ວິທ່ີທ່ີໂຕເອງຄ��ຍເຄຍີ. ຫຼາຍຄັງ້ຍງັໃຊ�ວິທີ່ແບບຈົດກ�າຍຈາກ

ກະດານ ແລະ ຕ່ືມຄ�າໃນບ�ອນຫວ�າງ. ອາດມີພາກທີ່ມີການຖາມ ແລະ ຕອບ, ແຕ�ການສົນທະນາກັນໃນ

ຫ�ອງຮຽນແມ�ນມີໜ�ອຍທີ່ສ�ດ. ຄ�ເປ�ນຜ��ເວົ້າກ�ຽວກັບວຽກກ��ມ ແລະ ໃນໂຮງຮຽນປະຖົມສອງບ�ອນ, ການ

ເຮັດວຽກກ��ມ ແລະ ການຖົກຖຽງແມ�ນເຮັດບາງຄັ້ງເທົ�ານັ້ນ.  ຕົວຢ�າງເຊັ�ນ ໃຫ�ເດັກແລະ ໄວໜ��ມເຮັດວຽກ

ເປ�ນກ��ມເພື່ອເບິ່ງຄ�າສັບໃຫ�ກັນໃນການຂຽນທວາຍເທົ�ານັ້ນ. 

ການປະເມິນຜົນແບບຕໍ�ເນື່ອງໃຫ�ເດັກ ແລະ ໄວໜ��ມຖືວ�າເປ�ນການເສຍເວລາ ແລະ ບໍ�ຊ�ວຍໃນການຮຽນ. ຄ�

ຕ�ອງເຮັດລາຍການຜົນໄດ�ຮັບຈາກການຮຽນໃນທ�ກບົດຮຽນ ແລະ ອາດຕ�ອງຮັບຜິດຊອບຫ�ອງຄວບເວລາ

ໃດກໍ�ໄດ�, ໂດຍສະເພາະເວລາທ່ີຄ�ຜ��ອື່ນຂາດ, ເຖິງວ�າຈະມີຄ�າສັ�ງໃຫ�ມີການລົງໂທດໂດຍໃ ໍຊ�ຫຼັກການທາງ

ບອກ, ແຕ�ນັກຮຽນຍັງຖືກລົງໂທດເມ່ືອຕອບຄ�າຖາມຜິດ, ເຊິ່ງຄ�ຫຼາຍຄົນເຫັນວ�າມີຄວາມຈ�າເປ�ນເພື່ອຮັບປະກັນວ�ານັກຮຽນມີພືດຕິກ�າທ່ີດີ ແລະ ມີຄວາມເຂ້ົາໃຈໃນບົດຮຽນ. ຄ�ຍັງເປ�ນຫ�ວງແຕ�ວ�າ

ນັກຮຽນຕ�ອງໄດ�ຂ້ືນຫ�ອງໂດຍທີ່ບໍ�ມີຊ�ອງຫວ�າງໃນດ�ານຄວາມຮ��ພ້ືນຖານທ່ີຈະເຮັດໃຫ�ບໍ�ສາມາດກຽມພ�ອມສ�າລັບບົດຮຽນໃໝ�ໄດ�.  

ການທ່ີບໍ�ມີການຕິດຕາມຢ�າງປ�ກກະຕິ ແລະ ມີການຝ�ກອົບຮົມ ຫຼື ກະກຽມພຽງເລັກນ�ອຍ, ກ�ຽວກັບການສອນຫ�ອງຄວບ, ຈຶ່ງອາດເຮັດໃຫ�ບໍ�ໜ�າແປກໃຈເລີຍວ�າໂຮງຮຽນໃນຊົນນະບົດຍັງບໍ�ໄດ�

ປະຕິບັດຕາມຫຼັກສ�ດໃໝ�ຢ�າງເຕັມທ່ີ. 

ນັກຮຽນຖືກຄາດຫຍັງໃຫ�ຖົກຖຽງໃນຫົວຂໍ�ກ�ຽວກັບຕົວເມືອງ  



ການສກຶສາເພືອ່ອະນາຄົດແບບທາງເລອືກແທ�ບໍ� ? ຂໍ�ຈ�າກັດໃນການປະຕຮິ�ບ 

ອະນາຄົດຂອງເດັກແລະໄວໜ��ມເປ�ນສ່ິງທີ່ພ້ົນເດັ�ນທ່ີສ�ດໃນຫຼັກສ�ດໃໝ�. ຕ�າລາຮຽນແມ�ນປະກອບໄປດ�ວຍອາຊິບຕ�າງໃນຫຼາຍໜ�າ, ຜ��ປະກອບການມີ ‘ພ້ືນທ່ີການຮຽນຮ��’ ຂອງໂຕເອງ ແລະເດັກ ແລະ

ໄວໜ��ມຖືກສອນໃຫ�ຮ�ຈັກການວາງແຜນ ແລະ ວາງເປ��າໝາຍ. ເຖິງຢ�າງໃດກໍ�ຕາມວິທີການນ້ີມີລັກສະນະຂັດແຍ�ງໃນໂຕເອງ. ອາຊີບທ່ີຖືກກ�າວເຖິງໃນຫັຼກສ�ດ ແລະ ຕ�າລາຮຽນມັກຈະເປ�ນອາຊີບໃນ

ຂະແໜງການທາງການ, ແບບທ່ີໄດ�ເງ ິນເດືອນ ເຊັ�ນ ເປ�ນຄ�, ແພດໝ�, ຕ�າຫຼວດ ແລະ ທະຫານ ກໍ�ບໍ�ໄດ�ໜ�ອຍກວ�າໃນບ�ອນອື່ນ, ເຖິງວ�າຫຼັກສ�ດຈະເນັ້ນໄປຫາວິຊຊາກ�ຽວກັບຜ��ປະກອບການ ແລະ ທ່ີ

ປະຕິບັດໄດ�ຈິງ, ແຕ�ອາຊິບທາງເລືອກໃນຊົນນະບົດ ເຊັ�ນ ການລ�ຽງສັດກໍ�ປະກົດໃຫ�ເຫັນພຽງບາງຄັ້ງຄາວເທົ�ານ້ັນ. ຍິ່ງໄປກວ�ານ້ັນ ການອະທິບາຍວ�າຖ�າຢາກເຮັດອາຊິບນ້ັນຕ�ອງເຮັດແນວໃດ, ຫຼື ເຮັດ

ໃຫ�ດີແນວໃດກໍ�ມີຍັງໜ�ອຍ. 

ເຊັ�ນດຽວກັນ, ເຖງິວ�າຄວາມພົນເດັ�ນຂອງອາຊິບຈະປະກົດໃນຫຼັກສ�ດ, ນັກຮຽນລາຍງານວ�າພວກເຂົາໄດ�ຮັບຄ�າແນະນ�າທາງອາ

ຊິບພຽງເລັກນ�ອຍເທົ�ານັ້ນ. ຄ�ມັກຈະເນ້ັນໃສ�ຫົວຂໍ�ທ່ີຈະອອກເສັງ ແລະ ຊ�ວຍໃຫ�ເດັກນ�ອຍໃນຊັ້ນປະຖົມສາມາດເລື່ອນຂ້ັນໃນ

ການເຂ້ົາຮຽນໃນຕໍ�ໜ�າເທົ�ານ້ັນ. 

ໃນໄລຍະການຄົ້ນຄວ�ານ້ີ, ຫຼັກສ�ດໃໝ�ແມ�ນໄດ�ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດທົ�ວລະບົບໂຮງຮຽນປະຖົມແລ�ວ, ດັ�ງນັ້ນພວກເຮົາບໍ�ສາມາດສົມ

ທຽບ  ລະຫວ�າງຄວາມຄາດຫວັງຂອງເດັກນ�ອຍທ່ີຮຽນໃນຫັຼກສ�ດນີ້ ກັບຫຼັກສ�ດກ�ອນໜ�ານີ.້ ພວກເຮົາອາດວັດແທກວ�າຫຼັກສ�ດ

ດັ�ງກ�າວລະອຽດປານໃດ ແລະ  ມິຜົນຕໍ�ການສຶກສາດ�ານຜ��ປະກອບການຢ�າງຊັດເຈນ, ບາງເທ່ືອອາດຈະຍ�ອນຕ�ອງສອນຫຼັກເວລາ

ອາຫານທ�ຽງ ເມ່ືອຝ�ນຕົກ ຫືຼ ຄ�ຢາກກັບບ�ານໄວອາດເຮັດໃຫ�ຕ�ອງມີການຍົກເລິກຫ�ອງຮຽນ. ໂຮງຮຽນປະຖັມບ�ອນໜຶ້່ງທີ່ພວກ

ເຮົາສັງເກດການທີ່ເນັ້ນໃສ� ການວາງເປ��າໝາຍ, ການວາງແຜນອະນາຄົດ. ນັກຮຽນຖືກຄາດຫວັງໃຫ� ໃຫ�ຄ�ານຍິາມການວາງເປ��າ

ໝາຍ ແລະ ແຮງຈ�ງໃຈ, ເຊິງ່ສະແດງດ�ວຍພາບແຕ�ມລົດໄຟທ່ີບໍ�ຄວນຕົກລາງໃນກະດານ. ຈາກການທ່ີວ�າໃນເລໂຊໂທເກືອບບໍ�ມີ

ລົດໄຟເລີຍ, ການແນວຄິດນີ້ຈ່ືງເປ�ນນາມມະທ�າ ແລະ ພິສ�ດໃຫ�ເຫັວ�າບໍ�ເປ�ນທ່ີໜ�າຈົດຈ�າສ�າລັບນັກຮຽນເລີຍ.   

ຂໍ�ຄວາມທ່ີການສອນມີແນວຄິດແບບເສລີນິຍົມໃໝ� ທີ່ວ�າແຕ�ລະບ�ກຄົນ ເປ�ນເຈ້ົາອະນາຄົດຂອງໂຕເອງ, ເປ�ນຜ��ກ�ານົດ ແລະ 

ຮັບຜິດຊອບຕໍ�ຊະຕາກ�າຂອງໂຕເອງ (ໃນທາງກົງກັນຂ�າມກັບແນວຄິດທັນສະໄໝນິຍົມທ່ີເປ�ນໜ�າທ່ີຂອງລັດທ່ີຕ�ອງຮັບຜິດຊອບ

ຕໍ�ຄວາມໝັ້ນຄົງດ�ານການຈ�າງງານໃນໄລຍະຍາວ) . ນີ້ສາມາດເປ�ນຄວາມສ�ຽງໃນຊີວິດການເປ�ນຢ��ທ່ີດີຂອງໄວໜ��ມ ເພາະມັນມີ

ຄວາມໝາຍແຝງວ�າຄວາມລົ້ມເຫຼວແມ�ນເກິດຈາກໂຕເຂົາເອງທ່ີ

ບໍ�ມີຄວາມພະຍາຍາມພຽງພໍ ແລະ ບໍ�ມີຄ�ນລັກສະນະດີພຽງພໍ ທ່ີ

ຈະປະສົບຜົນສ�າເລັດ. 

ຄ�ທີ່ແຕ�ງບົດສອນບົດຮຽນນີ້ ໄດ�ຊຸກຍ��ໃຫ�ເດັກ ແລະໄວໜ��ມຄິດ 

ທ�າແຮງງຂອງສ່ິງຕອບແທນທ່ີໄດ�ຈາກ ທ�ລະກິດ, ໂດຍສະເພາະ

ການລ�ຽງສັດ. ຢ�າງໃດກໍ�ຕາມ, ໃນຕອນທ�າຍຂອງບົດຮຽນຄ�ໄດ�

ໃຫ�ນັກຮຽນໃຫ�ຢ�ນຕາມແຈຫ�ອງອິງຕາມອາຊີບທ່ີໂຕເອງສົນໃຈ,  ແລະນັກຮຽນໄດ�ຈຢ�ນເປ�ນກ��ມຕາມອາຊີບ, ຄ�, ແພດໝ�, ຕ�າຫຼວດ 

ແລະ ນັກທ�ລະກິດ. ຈາກນັ້ນກໍ�ມີກ��ມນ�ອຍອີກທ່ີປະກອບດ�ວຍອາຊິບພະນັກງານທະນາຄານດ ແລະ ຊ�າງແປງລົດ. 

ອີກຕົວຢາງໜຶ່ງ, ເວລາຢ��ນອກໂຮງຮຽນ, ເມ່ືອພວກເຮົາຖາມເດັກນ�ອຍສາມຄົນໃຫ�ສະແດງລະຄອນ ສົມມ�ດວ�າອ�ານວຍການໂຮງຮຽນ

ຕັດສິນຍົກເລິກວິຊາຄວາມຄິດສ�າງສັນ ແລະ ການເປ�ນຜ��ປະກອບການອອກຈາກຕາຕະລາງຮຽນ. ສ່ິງທີ່ພວກເຂົາສະແດງອອກສະແດງ

ໃຫ�ເຫັນວ�າບໍ�ໄດ�ມີຄວາມຕ່ືນຕົວຕໍ�ຄ�ນຄ�າຂອງຂົງເຂດການຮຽນໃດໆເລີຍ. ນັກຮຽນສະແດງເປ�ນລະຄອນອອກມາວ�າ ຜ��ອ�ານວຍການໄດ�

ໂຕ�ຖຽງວ�າວຊິາດັ�ງກ�າວຄວນຕັດອອກ ແລະ ສອນແຕ�ໃນໂຮງຮຽນເທົ�ານັ້ນ, ເພາະເດັກນ�ອຍບໍ�ເຂ້ົາໃຈ. ກົງກັນຂ�າມ,ເດັກນ�ອຍທ່ີສະແດງ

ເປ�ນນັກຮຽນໂຕ�ຖຽງວ�າບໍ�ຄວນຕັດວິຊານ້ີອອກແຕ�ຄວນສອນໃຫ�ໄວກວ�ານີ້, ເພາະມັນອາດຈະມີປະໂຫຍດເຖິງວ�າພວກເຂົາຈະຍັງບໍ�

ເຂ້ົາໃຈໃນທັນທີກໍ�ຕາມ. .  

ເດັກນ�ອຍບໍ�ຄ��ນເຄິຍ ຫຼື ບໍ�ເຕັມໃຈຈະມີສ�ວນຮ�ວມທ�ລະກິດຂະໜາດນ�ອຍ. ພວກເຂົາອ�າງເຖິງການຕໍ�ສ��ເພື່ອໂຕເອງ (ho phelisa) ຫຼື 

ເຮັດວຽກເພ່ືອໂຕເອງ(ho itsebelletsa),  ແລະ ສາມາດເວົ້າເຖິງຫຼາຍວິທີໃນການຫາລາຍໄດ�. ໃນຕອນທ�າຍຂອງການຄົ້ນຄວ�າ, 

ພວກເຮົາຖາມນັກຮຽນໃນຫ�ອງຮຽນຊັ້ນປ� ທີ 6 ແລະ 7 ວ�າພວກເຂົາເຮັດຫຍັງໄດ�ແດ� ເພື່ອຫາລ�ຽງໂຕເອງຫາກວ�າພວກເຂົາ

ບໍ�ສາມາດຫາວຽກເຮັດໄດ�ທັນທີ່ຫຼັກຈາກສ�າເລັດການສຶກສາ. ຄ�າຕອບທີ່ໄດ�ມີທັງ ການເປ�ນເອື້ອຍລ�ຽງເດັກ, ປ�ກເຮືອນ, ຂາຍຜັກ, ຂາຍເບຍ. ຂາຍຂົນສັດ, ເຕັ້ນລ�າເພື່ອແລກັບ

ເງິນ, ຂາຍໝ�, ຂາຍເຄ່ືອງນ��ງ, ຂາຍນ��າເຜີ້ງ, ຂາຍໄກ�,ແປງເກິບ, ປ�ກຕົ້ນໄມ�, ຕ�ອນສັດ, ເຮັດເປ�າໃສ�ສາລີ, ຫຼື ຫຍິບຊຸດນັກຮຽນ ແລະ ອິກຫຼາຍໆຢ�າງ. ຄວາມສາມາດໃຫ�ຄ�າ

ຕອບ ໄດ�ຢ�າງໄວອາດກ�ຽວຂ�ອງກັບເນ້ືອໃນ ແລະ ວິທີການສອນໃນຫຼັກສ�ດໃໝ� ແຕ�ພວກເຂົາຍັງບໍ�ເຫັນວ�າການສຶກສາແມ�ນການກະກຽມສ�າລັບວຽກງານທີ່ພວກເຂາົກ�າວມາ 

 

ໜ�າວຽກອາດປະຕິບັດບໍ�ໄດ�ໃນຊົນນະບົດ 

ອາຊິບໃນຫັຼກສ�ດຊັ້ນປ�ທີ 6, 2015 



ຄ�າແນະນ�າ 

ສິ່ງທ່ີຄວນເຮັດເພ່ືອໃຫ�ໄວໜ��ມກ��ມນ�ອຍໃນຊົນນະບົດເຫັນການສກືສາວ�າເປ�ນສິ່ງມີຄ�ນຄ�າ

ສ�າລັບອະນາຄົດທີ່ນອກເໜືອຈາກຂະແໜງການເຮັດວຽກທາງການແບບແຄບເທົ�ານັ້ນຄ:ື 

 ຄ�ຄວນສະໜັບສະໜ�ນເດັກນ�ອຍໃຫ�ຄິດກ�ຽວກັບທາງເລືອກອະນະຄດົທ່ີສາມາດ

ເປ�ນໄປໄດ�. 

 ຄວນເຊິນວິທະຍາກອນມາເວົ້າກ�ຽວກັບປະສົບການຊີວິດການເປ�ນຢ��ທ່ີເຮັດໃຫ�

ເຫັນ‘ຄວາມເປ�ນຈິງ’ ຂອງເດັກ ແລະໄວໜ��ມໃນຊົນນະບດົ. 

 ເມ່ືອມີການທວນຄືນຕ�າລາຮຽນ, ຄວນເອົາໃຈໃສ�ການດ�າລງົຊີວິດແບບບໍ�ມີ

ເງິນເດືອນ ແລະ ໂອກາດການເຮັດວຽກທ່ີເດັກ ແລະ ໄວໜ��ມຊົນນະບົດສ�ວນຫຼາຍ

ສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ�. 

ໂຄງການຮ�ວມມືຄົ້ນຄວ�າໄລຍະເວລາສາມປ� ໂດຍການສະໜັບສະ
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ທີມຄົນ້ຄວ�າ 

ປະເທດ ເລໂຊໂທ 

ສ. ນິໂຄລາ ອານເຊວ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ບຣ�ເນວ  

ປອ. ແຄລ ດັນເກ, ມຫາວິທະຍາໄລ ບຣ�ເນວ 

ປອ. ພ�ແລນ ເລໂຟກາ, ສ�ນການສອນ ແລະ ການຮຽນ, 

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ�ງຊາດ ເລໂຊໂທ 

ປະເທດອິນເດຍ 

ປອ. ເພກກິ້ ໂຟຣເຣີ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ບຣ�ເນວ  

ປອ. ອາຊິມາ ໂດສ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ບຣ�ເນວ  

ທ. ມ�ນິພ ຊູກລາ, ສະຖາບັນມແກຣມ ມີທຣາ ຊາມາສ ເຊີ

ວີ ຊານທາ, ຊະຮາຕ�າສກາ 

ປະເທດລາວ 

ປອ ຣອຍ ໄຮສມັນ, ສະຖາບັນ ISS, ມະຫາວິທະຍາໄລ 

ອີຣາມ�ສ ຣອດເຕີດາມ  

ທ. ສີວົງໄຊ ຈັນພິທິກ�ນ, ສະຖາບັນ ISS, 

ມະຫາວິທະຍາໄລ ອີຣາມ�ສ ຣອດເຕີດາມ   

ນ. ໂຈດ້ີ ໂຟນເຊກາ, ອົງການແພລນ ສາກົນ ປະຈ�າ

ປະເທດລາວ.  

ຜ��ສ�າຫຼວດ 

ເຖິງພວກເຂົາຈະເຫັນວ�າເຮັດຖຸລະກິດຖືເປ�ນທາງເລືອກສ�າຮອງໃນການຫາລ�ຽງຊິບ, ເດັກນ�ອຍສອງສາມຄົນ ມີຄວາມຄາດຫວັງຢາກເປ�ນ ‘ນັກທ�ລະກິດ’. ສ�ວນຫຼາຍມັກ

ຈິນຕະນາການວ�າການເລີ່ມເຮັດທ�ລະກິດມີຄວາມສ�ຽງ. ເດັກຍິງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຄົນໜ່ຶງອະທິບາຍຢ�າງລັງເລວ�າຍ�ອນສ�ຽງທີ່ຈະມີຄົນຂີ້ລັກ. ຄ�ກໍ�ເຊັ�ນກັນ, ເຖິງວ�າຈະມີ

ຫຼັກສ�ດໃໝ�, ພວກເຂົາກໍ�ຄິດວ�າອາຊິບໃນຂະແໜງການທີ່ເປ�ນທາງການເປ�ນສິ່ງທີ່ນັກຮຽນຄວນມ��ງມາດປາດຖະໜາຢາກເປ�ນຍ�ອນວ�າອາຊິບເຫຼົ�ານີ້ມີລາຍຮບັທີ່ໝັ້ນຄົງ. 

ບໍ�ເປ�ນທີ່ໜ�າສົງໃສເລີຍ, ທັງເດັກນ�ອຍ ແລະ ຄ�ເຫັນວ�າອາຊິບເຫຼົ�ານີ້ດີກວ�າວຽກໃນຂະແໜງການທີ່ບໍ�ເປ�ນທາງການ. ນັກຮຽນຫຼາຍຄົນຫວັງວ�າຈະຫຼີກລ�ຽງການເຮັດໃຫ� 

‘ມືເປ��ອນ’. ບໍ�ໜ�າແປກໃຈເລີຍທີ່ຈາກທັດສະນະຂອງນັກຮຽນ,ການສຶກສາຍັງເປ�ນຫຼັກການກ�ຽວກັບການຮຽນທາງວິຊາການ ແລະ ຈ�າກັດແຕ�ໃນວຽກຂະແໜງການທີ່

ເປ�ນທາງການ. ການເນັ້ນໃສ�ການສຶກສາອາຊີບເປ�ນຕົວຂັບເຂື່ອນໃນການມີສ�ວນຮ�ວມໃນການສຶກສາເປ�ນສ່ິງທີ່ອັນຕະລາຍສ�າລັບນັກຮຽນຜ��ທີ່ຍາມໃດກໍ�ເຫັນວ�າເປ�ນ

ເລື່ອງໂລເລ. 


