ລະບົບການສຶກສາ , ຄວາມມງມາດປາດຖະໜາ ແລະ ການຮຽນຮ
ໃນເຂດຫາງໄກສອກຫຼກ
ີ
ໂຄງການຮວມມືຄົ້ນຄວາໂດຍທຶນສະໜັບສະໜນຈາກ ESRC-DFID- (ES/N01037X/1)

ບົດບາດຂອງຄໃນຊົນນະບົດ

ການຄົ້ນຄວາ

ກັນຍາ 2018

ສະຫຼຸບຫຍໍດານນະໂຍບາຍ

ຄສາມາດມີອດ
ິ ທິພນ
ົ ຕໍການສາງມງມາດປາດຖະໜາຂອງເດັກແລະໄວໜມໃນຊົນນະບົດ ໄດທັງທາງກົງ (ໂດຍການລົມກັບເດັກ
ແລະໄວໜມໃນກຽວກັບຄວາມເປນໄປໄດໃນອາຊີບໃນອະນາຄົດ ແລະ ການໃຊຊີວດ
ິ ທັງໃນແລະນອກຫອງຮຽນ) ແລະທາງ
ອອມ (ເຊິງ່ ຖືກນາສະເໜີໜອຍທີສ
່ ດກຽວກັບຜທີໄ່ ດຮັບການສຶກສາອາໃສໃນເຂດຊົນນະບົດ). ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ, ຄຫຼາຍ
ຄົນໃນເຂດຫາງໄກສອກຫຼກ
ີ ກໍສະແດງໃຫເຫັນວາມີຄວາມມງໝັນ
້ ຕໍຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງໂຕເອງໜອຍທີສ
່ ດ ແລະ ກໍມັກ
ຂາດສອນ, ສວນໜຶງ່ ເປນຍອນຂາດຄວາມໝັນ
້ ໃຈວາພວກເຂົາຈະສາມາດສາງຄວາມແຕກຕາງໃຫກັບຊີວດ
ິ ຂອງເດັກແລະໄວ
ໜມໄດ. ຄຕອງໄດຮັບການກຽມພອມ,ການສະໜັບສະໜນ ແລະ ການຊີນ
້ າເພືອ
່ ໃຫກາຍເປນຜອານວຍຄວາມສະດວກໃຫ
ແກການຮຽນຮ, ເປນແຫຼງຂໍມນ ໃນຊຸມຊົນ ຊົນນະບົດ .
ເດັກນອຍໂຮງຮຽນປະຖົມມັກເວົ້າວາຢາກເປນຄ, ແຕ

ຜົນການຄົ້ນຄວາທີ່ນາມາລາຍງານນີ້
ແມນອີງຕາມການຄົ້ນຄວາເປນ

ມີຈັກຄົນທີ່ໄດກາຍເປນຄໄດຢາງແທຈິງ, ມັນແມນ
ການສະແດງເຖິງການບໍໄດດັງຄວາມມງມາດປາດຖະ
ໜາ. ໃນສາມປະເທດທີ່ໄດເຮັດການສຶກສາ, ວິທະຍະ

ເວລາ 2 ປ ເພື່ອສືກສາຄວາມເຊື່ອມ

ໄລຄມັກຈະເປນທາງເລືອກທີ່ເຂົ້າໄດງາຍທີ່ສດສາລັບ

ໂຍງກັນລະຫວາງ ລະບົບການສຶກສາ

ທຶນການສຶກສາ, ແລະ ຂໍການົດໃນການເຂົ້າຮຽນກໍມີ

ແລະ ຄວາມມງມາດປາດຖະໜາ
ຂອງໄວໜມໃນເຂດຊົນນະບົດ ໃນ
ປະເທດ ເລໂຊໂທ, ອິນເດຍ ແລະ
ລາວ. ເຊິ່ງໃນແຕລະປະເທດໄດດາ

ຜທີ່ຮຽນຈົບມັດທະຍົມ, ເຊິ່ງເປນຜົນຈາກການໄດ
ໜອຍກວາ ວິຊາອື່ນ ແລະ ມີບອນຫວາງໃຫເຂົ້າຮຽນ
ໄດຫຼາຍກວາ.
ເມື່ອຖາມວາເປນຫຍັງຈຶ່ງຢາກເປນຄ, ຄທີ່ປະເທດເລ
ໂຊໂທຄົນໜຶ່ງຕອບວາ ‘ຍອນບໍມີວຽກເຮັດ, ບໍມີ
ຫຍັງທີ່ຂອຍເຮັດໄດ’ ການສອນແມນທາງເລືອກສດ

ໂຮງຮຽນໃນຊົນນະບົດມັກມີຊັບພະຍາກອນບໍພຽງພໍ. ຫອງຮຽນໃນປະເທດ ເລ
ໂຊໂທນີ້ຖືກໃຊເປນທັງຫອງຮຽນ ແລະ ໂບດ

ເນິນການສືກສາໃນຊຸມຊຸນເຂດ

ທາຍ.

ຊົນນະບົດສອງແຫງ ແລະໃນ

ການສອນໃນເຂດຊົນນະບົດມັກຈະເປນສິ່ງທີ່ບໍໄດຮັບຄວາມນິຍົມ ຍອນວາທັງໂຮງຮຽນ ແລະ ບອນພັກເຊົາຍັງຂາດສິ່ງອານວຍຄວາມ

ໂຮງຮຽນປະຖົມ ເປນເວລາເກົ້າ
ເດືອນ ໃນຊວງໄລຍະປ 2017.

ສະດວກຄືກັບເຂດໃນເມືອງ ເຊັນ:ໄຟຟາ, ນາປະປາ, ຄວາມສະອາດ ແລະ ສັນຍານໂທລະສັບ. ຄບາງຄົນເປນຄົນພື້ນຖານມາແຕ
ຊົນນະບົດ (ສວນຫຼາຍແມນປະເທດເລໂຊໂທ ແລະ ລາວ) ແມນຖືກຊັບຊອນໄປສອນຢໝບານ ຫຼັງຈາກບໍສາມາດຫາວຽກຢບອນອື່ນໄດ.
ການທີ່ຕາແໜງຄສອນໃນຊົນນະບົດບໍໄດຮັບຄວາມນິຍົມ ກໍໝາຍຄວາມວາໂຮງຮຽນຫຼາຍແຫງຍັງຂາດຄທີ່ມີຄນສົມບັດພຽງພໍ ສົງຜົນ
ໃຫຕອງໄດໃຊຄສັນຍາຈາງຊົວຄາວ ຫຼື ຄອາສາສະໝັກເຊິ່ງມີຄນສົມບັດ ແລະ ເງິນເດືອນໜອຍກວາ. ແລະ (ໂດຍສະເພາະໃນໂຮງຮຽນ
ຂະໜາດນອຍ) ມີການສອນແບບຫອງຄວບ. ຕົວຢາງທີ່ປະເທດອິນເດຍ ຄພຽງຄົນດຽວສອນຕັ້ງແຕຊັ້ນປທີ 1 ຮອດຊັ້ນປທີ 5 .

ໃນໂຮງຮຽນເຂດຊົນນະບົດປະເທດ ອິນເດຍ
ຄສອງຄົນຂາດ ເຮັດໃຫເຫຼືອຄພຽງຄົນດຽວ
ທີ່ຕອງສອນຄວຍຫາຫອງ, ໃນຫາຫອງນີ້ມັກ
ຈະແບງເປນສາມກມ ຄື: ຊັ້ນປ 1-2, ຊັ້ນປ
3-4, ແລະ ຊັ້ນປ5.

ຄໃນຖານະເປນຜອານວຍຄວາມສະດວກໃນການຮຽນຮ
ຄຫຼາຍຄົນໃນໂຮງຮຽນເຂດຊົນນະບົດບໍສະມາດສະແດງເຖິງຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ແທຈິງ,
ຫຼື ຄວາມມງໝັ້ນ ຕາມບົດບາດຂອງໂຕເອງ. ສິ່ງນີ້ສາມາດພິສດໄດຢາງຊັດເຈນຈາກ
ອັດຕາການຂາດໂຮງຮຽນທີ່ສງ. ຄໃນເຂດຊົນນະບົດສວນຫຼາຍໃຊເວລາກັບການເດິນ
ທາງໄປປະຊຸມ, ໄປຮັບເງິນເດືອນ ແລະ ຕິດຕໍກັບຍາດພີ່ນອງທີ່ຢຫາງໄກ. ບາງຄັ້ງການ
ຂາດກໍເປນເລື່ອງຈາເປນເຊັນ: ຄ ປະເທດອິນເດຍ ແລະ ເລໂຊໂທບາງຄັ້ງກໍຕອງໄປ
ຮວມຝກອົບຮົມ, ເຮັດໃຫເຫຼືອ ຄແຕສອງສາມຄົນ (ຫຼື ບໍມີເລີຍ)ຢໂຮງຮຽນ. ການ
ເດິນທາງແບບນີ້ເຮັດໃຫຕອງໄກຈາກໂຮງຮຽນ. ຜອານວຍການທີ່ໂຮງຮຽນປະຖົມ
ແຫງໜຶ່ງໃນປະເທດ ເລໂຊໂທ ມັກເດິນທາງໄປເມືອງຫຼວງ ເພື່ອລາຍງານ ຫຼື ເດິນທາງ
ມື້ຈາຍເງິນເດືອນ, ພອມກັບການໄປຢຽມຢາມພີ່ນອງ (ໂດຍອາງວາມີລົດໂດຍສານ
ໜອຍ) ແລະ ໃຊເວລາຫຼາຍມື້ກອນຈະກັບມາ. ໃນປະເທດລາວ ໂຮງຮຽນສວນຫຼາຍ
ມັກເລີ່ມຫຼັງຈາກມື້ເປດສົກຮຽນສອງສາມມື້ຍອນຄຫາກໍເດິນທາງກັບຈາກຢຽມຢາມ
ຄອບຄົວ. ຄຍັງມັກກັບຄືນໄປບານໂຕເອງໃນວັນສກ ແລະ ກັບມາວັນຈັນ,ເຮັດໃຫ
ເວລາສອນຂອງຄປະຈາອາທິດໜອຍລົງອີກ.
ຄຍັງໃຊພະລັງງານສວນໃຫຍໃນສະພາບແວດລອມຊົນນະບົດ. ບາງຄົນເລືອກທາງ
ເລືອກການດາລົງຊີວິດແບບອື່ນ ທີ່ເປນທີ່ຕອງການ ແລະ/ຫຼື ສາງລາຍຮັບໄດຫຼາຍກວາ
ໄປພອມກັບການສອນໜັງສື. ທີ່ປະເທດອິນເດຍ, ຈາກການຄົ້ນຄວາຂອງພວກເຮົາ
ເຫັນວາມີຄທີ່ເຮັດຫອງເຊົາ, ເຮັດໂຮງແຮມຕາມແຄມທາງ ແລະ ໃຫບໍລິການລົດແທກ
ຊີ່. ຜອານວຍການໂຮງຮຽນແຫງໜຶ່ງໃນເຂດຊົນນະບົດ ເລໂຊໂທ ໄດຈາງຊາຍໜມ
ຫຼາຍຄົນເບິ່ງແຍງສັດລຽງຂອງໂຕເອງ, ແລະ ຄບາງຄົນຢລາວກໍມັກເດິນທາງລະຫວາງ

ການສອນຢໃນຊົນນະບົດລາວ

ໝບານ ຫາໃນເມືອງເພື່ອຂາຍປາ ແລະ ເຄື່ອງປາຂອງດົງ.
ການການຂາດການສອນທີ່ມີຢຢາງກວາງຂວາງນີ້ຍິ່ງເກິດຂື້ນໄດຢາງຊັດເຈນໃນບາງສະຖານະການ. ທີ່ປະເທດອິນເດຍ ຄມັກ ເວົ້າໃສເພື່ອນຮວມງານຢາງເປດເຜີຍໃສຜທີ່ເຮັດ
ວຽກຈົນຮອດໂມງເລິກການທັ້ງທີ່ຫົວໜາຄແມນກັບບານແລວ. ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ, ໂດຍລວມແລວ ຄມີຄວາມເຊື່ອຕໍຄນນະພາບຂອງໂຮງຮຽນທີ່ພວກເຂົາສອນ ຫຼື ໂອກາດ
ຂອງນັກຮຽນພຽງເລັກນອຍເທົານັ້ນ. ທີ່ປະເທດເລໂຊໂທ, ຄົນໃນຊຸມຊົນມັກຕານິວາຄເອງກໍບໍໄດສົງລກຂອງໂຕເອງເຂົ້າໂຮງຮຽນໃນທອງຖິ່ນ. ‘ຄທກຄົນທີ່ສອນຢນີ້, ບໍມີໃຜ
ໃຫລກໂຕເອງເຂົ້າໂຮງຮຽນທອງຖິ່ນ,ພວກເຂົາສົງລກໄປຮຽນຢໂຮງຮຽນອື່ນ.’

ຄໃນຖານະເປນຜໃຫຄາແນະນາດານອາຊີບ
ຄນນະພາບການສອນຢໃນຊົນນະບົດຖືກເບິ່ງວາບໍດີ, ແລະ ຊົນນະບົດເອງກໍມີຂໍເສີຍອື່ນໆອີກ, ຈື່ງບໍໜາສົງໃສເລີຍວາເຮັດໃຫຜົນການຮຽນຮໃນຊົນນະບົດບໍດີໄປນາ. ຄເຊື່ອວາ
ນັກຮຽນທີ່ພວກເຂົາສອນເອງຈະລົ້ມເຫຼວທາງການສຶກສາ, ດັງນັ້ນກໍຈະບໍສາມາດຫາວຽກທີ່ໄດເງິນດີເຊັນກັນ. ສົງຜົນໃຫພວກເຂົາບໍພຽງແຕມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນພຽງເລັກນອຍ
ໃນການສອນເທົານັ້ນ ແຕພວກເຂົາຍັງບໍຄອຍໄດໃຫຄາແນະນາໃນການຊອກຫາອາຊີບອີກນາ. ໃນປະເທດເລໂຊໂທ, ເຖິງວາໃນແບບຮຽນຈະມີຫຼັກສດທີ່ບັນລະຍາຍອາຊິບຕາງໆ
ແລະ ການຕັດສິນໃຈເພື່ອອະນາຄົດ, ແຕຄກໍໃຫຄວາມສົນໃຈພຽງເລັກນອຍ. ພວກເຂົາອາດຈະເວົ້າເຖິງອາຊີບດົນໆເທື່ອໜຶ່ງແຕກໍ ໃຫຄວາມສົນໃຈໃນການກວດສອບຫຼັກສດ
ພຽງເລັກນອຍເທົານັ້ນ. ຄບາງຄົນເອງກໍຍັງບໍໄດສາພັດກັບວຽກງານຂະແໜງການທາງການອື່ນໆນອກຈາກການສອນຢາງຈາກັດເທົານັ້ນ.
ຖາຫາກຄາຄເຫັນວາໂຮງຮຽນມີສວນກຽວຂອງກັບອະນາຄົດໃນລັກສະນະທີ່ກວາງຂວາງກວາເກົາ, ພວກເຂົາອາດມີແນວໂນມ ແລະ ສາມາດໃຫຄາປກສາ ແລະ ອານວຍຄວາມ
ສະດວກໄດດີກວາເກົາ. ຄມີສວນຮວມໃນການເຮັດໃຫເຫັນທາງເລືອກທີ່ຫຼາກຫຼາຍໃນການດາລົງຊີວິດໃນຊົນນະບົດ ດັງທີ່ກາວມາຂາງເທິງນັ້ນ,ແລະ ຄວນຈະຖືເປນຈດສາຄັນ
ເພື່ອໃຫຂໍມນແບບເລິກເຊິ່ງກຽວກັບສິ່ງນີ້. ໃນປະເທດອິນເດຍ ຄບອກວາພວກເຂົາຈະມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການສອນຫຼາຍກວານີ້ຖາພວກເຂົາຮວາການສອນຈະຊວຍໃຫເດັກ
ແລະໄວໜມສາເລັດຕາມຄວາມມງມາດປາດຖະໜາຂອງໂຕເອງ. ຖາຫາກຈດປະສົງຂອງການສຶກສາຖືກການົດຂື້ນໃໝໃຫເປນໄປເພື່ອກຽມຄວາມພອມຕໍອະນະຄົດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ
ກວາເກົາ, ແລະ ຄໄດຮັບການຊຸກຍໃຫຊວຍເດັກແລະໄວໜມພັດທະນາຄວາມໝາຍຄວາມສາຄັນຂອງຄວາມມງມາດປາດຖະໜາ, ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ແລະ ມີສວນຮວມອາດ
ເປນການຊວຍປບປງທັງຄ ແລະ ນັກຮຽນ .

ຄໃນຖານະເປນໂຕແບບຂອງຜໄດຮັບການສຶກສາ
ການສະແດງແນວຄິດໃຫເຫັນວາການສຶກສາສາມາດນາເຮົາໄປຮອດໃສເຮັດໄດແຕຜານການເວົ້າກຽວກັບທາງເລືອກ
ທາງອາຊິບເທົານັ້ນ. ຄຍັງສາມາດເປນຕົວແບບຂອງ ‘ຜໄດຮັບການສຶກສາ’. ໄວໜມຊາຍອາຍ 14 ປ ທີ່ປະເທດເລ
ໂຊໂທບອກວາ ລາວຮສຶກຍົກຍອງຜອານວຍການໂຮງຮຽນຍອນວາລາວມີຊີວິດທີດີ, ມີເຮືອນດີ, ແລະ ສາມາດຊື້
ເດັກຍິງຫອງ ຊັ້ນຮຽນປ 4 ໃນຊົນນະບົດອິນເດຍແຕມຮບໂຕ
ເອງວາເປນມາດາມ (ຄ) ຍອນລາວມັກການສອນ.

ສັດລຽງໄດ. ໃນປະເທດອິນເດຍ ເດັກນອຍໂຮງຮຽນປະຖົມຫຼາຍຄົນບອກວາພວກເຂົາຢາກເປນຄ ຄືກັນກັບ ອາຍຄ
ແລະ ເອື້ອຍຄ ຂອງພວກເຂົາ ; ນັກຮຽນເກຶອບທັງໝົດຕອງການມີເຮືອນເປນຂອງໂຕເອງເມື່ອໃຫຍຂື້ນ, ພວກເຂົາ

ຢາກມີເຮືອນທີ່ເຮັດດວຍສີມັງ ທີ່ມີຫຼາຍສີສັນທີ່ຢໃນໝບານເຊິ່ງເປນ
ເຮືອນຂອງຄອບຄົວຂອງຄຂອງພວກເຂົາ.
ທີ່ປະເທດລາວ, ນາງ ໂຕນາ ນັກຮຽນມັດທະຍົມຊົນເຜົາມົ້ງ ອາຍ 17 ປ
ບອກວາມີສອງຄົນທີ່ເປນແຮງບັນດານໃຈໃຫລາວ ຄື: ລງຂອງລາວທີ່ເປນ
ເຈົ້າເມືອງ ແລະ ຄໃນທອງຖິ່ນທີ່ເປນຄົນເຜົາມົ້ງພຽງຜດຽວໃນໂຮງຮຽນ
ປະຖົມ, ຍອນທັງສອງຄົນປະສົບຜົນສາເລັດຫຼາຍກວາຄົນອື່ນໃນໝບານ
ຂອງລາວ. ພໍນັກຮຽນທີ່ເປນຄົນເຜົາມົ້ງກໍຮສຶກຍອງຍໍຊົມເຊີຍຄເຜົາມົ້ງ
ຍອນວາລາວເປນ ‘ມີຄວາມຮ, ມີກຽດ ແລະ ມີເງິນເດືອນ’.
ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ ທັງປະເທດເລໂຊໂທ ແລະ ລາວ, ຄເກືອບທກຄົນ
ແມນຄົນຈາກພາຍນອກນອກຊຸມຊົນ, ແລະ ໃນປະເທດລາວກໍແມນຄົນ
ຊົນເຜົາທີ່ຕາງຈາກຄົນໃນຊຸມຊົນ ແລະ ໃຊຄົນລະກມພາສາ. ທັງສາມ
ປະເທດ ຄທີ່ມາຈາກພາຍນອກມັກມີຄອບຄວາມຢບອນອື່ນ ສວນຫຼາຍ

ເຮືອນຂອງຄທີ່ຊົນນະບົດປະເທດອິນເດຍທີ່ເດັກນອຍມັກຫຼາຍ

ແລວກໍບໍຢາກຢນານ ຫຼື ບໍຄອຍມີຄວາມມງໝັ້ນທີ່ຈະຊວຍຊຸມຊົນ
ນອກຈາກວາຈະແຕງງານກັບຄົນທອງຖິ່ນ. ຄບາງຄົນຖືກຊັບຊອນໃຫໄປ

ໂຮງຮຽນທີ່ຫາງໄກສອກຫຼີກ ຍອນຖືເປນການລົງໂທດທີ່ບໍສາມາດປະຕິບັດວຽກງານໄດດີ ຫຼື ປະພຶດໂຕບໍເໝາະສົມ. ບໍໜາແປກໃຈເລີຍວາ ບາງຄັ້ງຄົນຈະມີຄວາມລະແວງຕໍຄທີ່
ມາຈາກພາຍນອກ ແທນທີ່ຈະເຫັນວາເປນໂຕແບບ. ທີ່ໂຮງຮຽນໃນປະເທດອິນເດຍ, ພໍແມມັກຈົມໃຫຫົວໜາຄທີ່ມັກເມົາມາໂຮງຮຽນ. ໃນໝບານໜຶ່ງທີ່ປະເທດເລໂຊໂທ ຄ
ຖືກກາວຫາວາເອົາອາຫານທຽງຂອງໂຮງຮຽນໄປໃຫຄອບຄົວໂຕເອງ (ທີ່ບໍໄດຢູໃນໝບານ) ແລະ ອີກບອນໜຶ່ງ ຄສອງຄົນຖືກສົງໄປຫາຫົວໜາເພື່ອລົງໂທດຍອນເວົ້າດຖູກຜ

ການຝກອົບຮົມ, ການຊີນ
້ າ ແລະ ສະໜັບສະໜນຄໃນຊົນນະບົດ
ຍອນຄຖືກຄາດຫວັງໃຫມີບົດບາດທີ່ກາວມານັ້ນໃນຊຸມຊົນ, ດັງນັ້ນຈື່ງຄວນໃຫຄວາມສາຄັນໃນການຄັດເລືອກ ແລະ ຝກອົບຮົມໃຫຄ ບໍພຽງແຕໃນດານວິຊາການເທົານັ້ນ.
ປະສົບການໃນຫອງຮຽນຊົນນະບົດ ແລະ ການສົນທະນາສິ່ງທີ່ທາທາຍໃນໂຮງຮຽນຊົນນະບົດຖືວາເປນສິ່ງທີ່ມີຄນຄາ.
ຄຍັງຫວັງໃຫມີການສະໜັບສະໜນ ແລະ ຊີ້ນາຢາງຕໍເນື່ອງ ຫຼັງຈາກການຝກອົບຮົມ. ໃນເຂດຊົນນະບົດ, ໂດຍສະເພາະໃນປະເທດ ເລໂຊໂທ ແລະ ອິນເດຍ. ຄຢໂຮງຮຽນແຫງ
ໜຶ່ງໃນປະເທດເລໂຊໂທມັກຈົມວາ ຄຜຊຽວຊານປະຈາເມືອງບໍໄດລົງມາຢາມໂຮງຽນ
ເປນເວລາ 5 ປແລວ; ພວກເຂົາເຊື່ອວາພວເຂົາຫຼີກລຽງທີ່ຈະມາ. ທີ່ປະເທດອິນເດຍ, ຄ,
ອົງການຈັດຕັ້ງທາງການສຶກສາ, ເດັກນອຍ ແລະ ພໍແມ ຕາງກໍຍົກບັນຫາການຂາດການຊີ້
ນາມາເວົ້າ. ມີຄວາມເປນໄປໄດວາຄວນຈະໃຊເຕັກໂນໂລຍີທີ່ມີຢໃຫຫຼາຍຂື້ນເພື່ອສະ
ໜັບສະໜນຄຢໃນຊົນນະບົດ.
ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ, ການທີ່ບໍມີການຊີ້ນາເປນປະຈາ, ໝາຍຄວາມວາ ຄ ແລະ ໂດຍ
ສະເພາະຜອານວຍການໂຮງຮຽນມີເອກະລາດຫຼາຍກວາຜມີຕາແໜງດຽວກັນໃນເຂດຕົວ
ເມືອງ. ພວກເຂົາສາມາດຕັດສິນໃຈ ແລະ ຕີຄວາມໝາຍຂອງກົດລະບຽບຕາງໆ, ແລະ
ເບິ່ງຄືວາຊຸມຊົນໃນທອງຖິ່ນບໍທາທາຍ ຫຼື ສາມາດທາທາຍພວກເຂົາໄດໜອຍກວາ. ໃນ
ປະເທດເລໂຊໂທ ອານວຍການໂຮງຮຽນຜໜຶ່ງ ຢນຢນວາ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ນະໂຍບາຍໃໝຂອງລັດຖະບານທີ່ວາ ‘ການຂື້ນຫອງອັດຕະໂນມັດ’ ເຊິ່ງແມນການຂື້ນຊັ້ນ
ມັດທະຍົມ ຫຼື ຈາກຊັ້ນປໜຶ່ງ ຫາຊັ້ນປຕໍໄປໄດເລີຍ,ແຕຍັງສຶບຕໍໃຫນັກຮຽນຕອງຜານ
ເສັງປະຈາປ. ໃນໂຮງຮຽນອິກບອນໜື່ງທີ່ປະເທດເລໂຊໂທ, ຄຮຽກຮອງໃຫນັກຮຽນນງ
ເຄື່ອງແບບ, ເຖິງວາຈະມີດາລັດຈາກລັດຖະບານວານັກຮຽນບໍຕອງໃສເຄື່ອງແບບກະໄດກໍ
ຕາມ. ໃນທາງກົນກັນຂາມ, ໂຮງຮຽນແຫງໜຶ່ງໃນປະເທດລາວ, ຄເລືອກບໍລົງໂທດນັກຮຽນທີ່

ນັກຮຽນຄທີ່ ເມືອງຊາທິສກາ

ບໍໃສເຄື່ອງແບບ. ການທີ່ໂຮງຮຽນເປນເອກະລາດແບບນີ້ອາດຖືກນາມາໃຊເພື່ອສະໜັບສະໜນຄວາມຕອງການສະເພາະຂອງນັກຮຽນໃນຊົນນະບົດໄດຢາງມີປະສິດທິຜົນ
ທັງປະເທດ ເລໂຊໂທ ແລະ ລາວຕາງກໍໃຊແຮງຈງໃຈເພື່ອໃຫຄມາສອນຢເຂດຊົນນະບົດ. ໃນປະເທດລາວຄໃນໂຮງຮຽນຫາງໄກສອກຫຼີກໄດເງິນເດືອນຫສງກວາ ແລະພວກ
ເຂົາອາດຈະໄດເງິນພິເສດຈາກເງິນເດືອນດວຍການສອນຫອງຄວບ. ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ, ນັກຮຽນມັດທະຍົມໃນໝບານໜຶ່ງ, ໄດອະທິບາຍວາທັງວິຊາ ICT ແລະ ສິນລະປະ
ຖືກຍົກເລິກຍອນວາບໍມີຄສອນ. ໃນປະເທດ ເລໂຊໂທ ເຄີຍມີນະໂຍບາຍໃຫຄທີ່ສອນຢບອນຫາງໄກສອກຫຼີກ. ຜອານວຍການໂຮງຮຽນຜໜຶ່ງບອກວາວາຮສຶກກະຕືລືລົ້ນຈາກ
‘ນະໂຍບາຍພດອຍ’ ເຊິ່ງໃຫເງິນຈານວນ M3100 ນະໂຍບາຍດັງກາວຖືກນາໃຊເປນເວລາ2½ ປ, ຈົນຮອດ ປ 2014. ນະໂຍບາຍດັງກາວແມນເພື່ອສະໜັບສະໜນຄາໃຊ
ຈາຍການເດິນທາງ ແລະ ຄາໂທລະສັບ.
ລາຍລະອຽດ

ເງິນພິເສດສາລັບການສອນຄວບ

ຕາແໜງອານວຍການ

ໃນເມືອງທີທ
່ ກຈົນທີສ
່ ດ

ເງິນເດືອນພື້ນຖານ 100%

+25% ຂອງເງິນເດືອນພື້ນຖານ

+58,000 ກີບ/ຕໍເດືອນສາລັບຈົບຊັ້ນສງ

+40%-50% ຂອງ

ປະລິນຍາຕີ: 1.6 ລານກີບ
ຊັ້ນສງ: 1.3-1.5 ລານກິບ
ຊັ້ນກາງ: 1.2 ລານກິບ

(ສອນສອງຫອງ)

+80,000 ກີບ/ສາລັບຜຈົບປະລິນຍາຕີ

+50 % ຂອງເງິນເດືອນພື້ນຖານ
(ສອນສາມຫອງ)

ໂຄງສາງເງິນເດືອນຂອງຄປະເທດລາວ

ເງິນເດືອນພື້ນຖານ

ຄາແນະນາ
ເພື່ອເປນແຮງກະຕນໃຫຄກາຍເປນຜອານວຍຄວາມສະດວກໃນການຮຽນຮໄດດີກວາເກົາ
ຄວນມີແຫຼງຂໍມນກຽວກັບອາຊີບ ແລະ ການນາສະເໜີພາບຕົວແທນໃນການສຶກສາ
ຄວນຈະ:


ການສຶກສາສາລັບຄທີ່ທາທາຍເລື່ອງເລົາກຽວກັບການເຂົ້າໂຮງຮຽນ ທີ່ປະສົບ
ຜົນສາເລັດ ແລະ ວຽກທີ່ໄດເງິນເດືອນ



ຫຼັກສດຕອງມີຄວາມກຽວເນື່ອງກັບເດັກ ແລະໄວໜມຊົນນະບົດຫຼາຍກວານີ້, ເຊິ່ງ
ສະແດງເຖິງຄວາມສາເລັດ (ແລະເຫັນວາ ‘ຄມຄາໃນການສອນ’)



ການສຶກສາຄຕອງຍົກບັນຫາບົດບາດ, ສິ່ງທາທາຍ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງຂອງຄ
ໃນຊົນນະບົດ



ມີການຕິດຕາມຄ (ຈາກໝ ຫຼື ຄຝກ) ເພື່ອໃຫການສະໜັບສະໜນຢາງຕໍເນື່ອງ
ແລະ ສາງຄວາມສາມາດໃຫຄຊົນນະບົດ, ລວມທັງຜານການໃຊໂປຣແກມໃນ
ໂທລະສັບມືຖື ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີອື່ນໆ .

ໂຄງການຮວມມືຄົ້ນຄວາໄລຍະເວລາສາມປ ໂດຍການສະໜັບສະ
ໜນຈາກ ESRC-DFID (ES/N01037X/1)

ທີມຄົນ
້ ຄວາ

ທ. ມນິພ ຊູກລາ, ສະຖາບັນມແກຣມ ມີທຣາ ຊາມາສ ເຊີ
ວີ ຊານທາ, ຊະຮາຕາສກາ

ປະເທດ ເລໂຊໂທ

ປະເທດລາວ

www.educa on-aspira on.net

ສ. ນິໂຄລາ ອານເຊວ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ບຣເນວ

ປອ ຣອຍ ໄຮສມັນ, ສະຖາບັນ ISS, ມະຫາວິທະຍາໄລ

Email nicola.ansell@brunel.ac.uk

ປອ. ແຄລ ດັນເກ, ມຫາວິທະຍາໄລ ບຣເນວ

/Educa on-Systems-and-Aspira on
@edn_aspira on

ປອ. ພແລນ ເລໂຟກາ, ສນການສອນ ແລະ ການຮຽນ,
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດ ເລໂຊໂທ
ປະເທດອິນເດຍ

ອີຣາມສ ຣອດເຕີດາມ
ທ. ສີວົງໄຊ ຈັນພິທິກນ, ສະຖາບັນ ISS,
ມະຫາວິທະຍາໄລ ອີຣາມສ ຣອດເຕີດາມ
ນ. ໂຈດີ້ ໂຟນເຊກາ, ອົງການແພລນ ສາກົນ ປະຈາ
ປະເທດລາວ.

ປອ. ເພກກິ້ ໂຟຣເຣີ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ບຣເນວ

ຜສາຫຼວດ

ປອ. ອາຊິມາ ໂດສ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ບຣເນວ

ສ. ອຽນ ຣີເວີ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ສະຕຣາກໄຄ.

