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ບດົສງັລວມຫຍໍ ້
 

ການວິໄຈກຽ່ວກບັສະຖານະພາບ ແລະ ການພດັທະນາວິຊາຊີບຂອງຜູປ້ະຕິບດັວຽກງານການ
ສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນໃນຄ ັງ້ນີ ້ ເປັນການນາໍໃຊແ້ນວຄິດການວິໄຈແບບຄນຸນະພາບ (Qualitative 
Research), ແບບປະລິມານ (Quantitative Research) ແລະ ການວິໄຈເອກະສານ 
(Document Research) ໂດຍມຈີດຸປະສງົເພ່ືອວເິຄາະນະໂຍບາຍ ແລະ ເອກະສານທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັ
ການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ ແລະ ຜູປ້ະຕິບດັວຽກງານການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ, ພອ້ມທງັຂໍສ້ະເໜີແນະ
ເພ່ືອເປັນບອ່ນອີງໃຫ້ແກກ່ານກາໍນດົນະໂຍບາຍທາງເລືອກທ່ີເປັນຮບູປະທາໍ ໃນການພດັທະນາຄຸນ
ນະພາບຂອງຜູປ້ະຕບິດັວຽກງານການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນໃນ ສປປ ລາວ. 

ການສຶກສາວິໄຈໃນຄ ັງ້ນີ ້ ໄດສ້ຶກສາ ແລະ ວິເຄາະເອກະສານທ່ີພວົພນັກບັນະໂຍບາຍ, ກດົ 
ໝາຍ ແລະ ຂໍກ້າໍນດົຕາ່ງໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ, ຊຶ່ ງມທີງັໝດົ 34 ສະບບັ ໂດຍ
ຈດັແບງ່ເປັນ 4 ປະເດັນຫຼກັຄື: (1) ລະບບົ ແລະ ນະໂຍບາຍການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ; (2) ບນັດາ
ນະໂຍບາຍທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັຜູປ້ະຕບິດັວຽກງານການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ; (3) ສະພາບການສຶກສາກອ່ນ
ໄວຮຽນ ແລະ ຜູປ້ະຕິບດັວຽກງານການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ; (4) ແບບຢາ່ງທ່ີດ ີແລະ ຫວົຄິດປະດດິ
ສາ້ງໃນການພດັທະນາວິຊາຊບີຂອງຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສຶກສາ. ຂໍມ້ນູຂອງການສຶກສາວິໄຈ
ຄ ັງ້ນີ ້ໄດມ້າຈາກການສາໍພາດແບບເຈາະເລິກ, ແບບສອບຖາມປາຍປິດ ແລະ ແບບສງັເກດຈາກກຸມ່
ເປ້ົາໝາຍຈາໍນວນ 218 ຄນົ, ຊຶ່ ງປະກອບດວ້ຍຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ວິຊາການລະດບັຕ່າງໆເຊ່ັນ: 
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາແຂວງ, ຫອ້ງການສຶກສາທິ
ການ ແລະ ກລິາເມອືງ, ວທິະຍາໄລຄ,ູ ເຮອືນລຽ້ງເດັກ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນບຸານ, ຫອ້ງກຽມປະຖມົ, 
ພ່ໍແມ/່ຜູ້ປກົຄອງເດັກ ແລະ ຄະນະພດັທະນາການສຶກສາຂ ັນ້ບາ້ນໃນແຂວງອດຸມົໄຊ, ຫຼວງນ ໍາ້ທາ, 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ບໍລິຄາໍໄຊ ແລະ ຈາໍປາສກັ, ໂດຍໃຊເ້ວລາຕ ັງ້ແຕເ່ດອືນສິງຫາ 2013 ຫາ 
ເດອືນພຶດສະພາ 2014 ຊຶ່ ງສາມາດສະຫຸຼບຜນົການສກຶສາວໄິຈດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້ 
 

1. ລະບບົ ແລະ ນະໂຍບາຍການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ 
ໃນໄລຍະທ່ີຜາ່ນມາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາ ໄດສ້າ້ງຮາ່ງນະໂຍບາຍແຫງ່ຊາດວາ່

ດວ້ຍການພດັທະນາເດັກກອ່ນໄວຮຽນແບບຮອບດາ້ນ ສະບບັທີ 6, 2010, ຊຶ່ ງໄດກ້າໍນດົການແບງ່
ຄວາມຮບັຜິດຊອບໃຫ້ແຕ່ລະຂະແໜງການກຽ່ວກບັການພດັທະນາເດັກກອ່ນໄວຮຽນ, ແຕ່່ຮ ່າງ
ນະໂຍບາຍດ່ງັກາ່ວຍງັບ່ໍທນັໄດຖ້ກືຮບັຮອງໃຫນ້າໍໃຊເ້ທ່ືອ. ດວ້ຍເຫດນ ັນ້, ຈຶ່ ງບ່ໍມນີຕິິກາໍສະເພາະກຽ່ວ
ກບັການແບງ່ຄວາມຮບັຜິດຊອບໃຫແ້ຕລ່ະຂະແໜງການໃນການພດັທະນາເດັກກອ່ນໄວຮຽນ, ມພີຽງ
ແຕປ່ະຕິບດັໜາ້ທ່ີໄປຕາມພາລະບດົບາດຂອງແຕລ່ະຂະແໜງການເທ່ົານ ັນ້. ນອກຈາກນ ັນ້ ຜູບໍ້ລິຫານ 
ແລະ ຊຸມຊນົໃນລະດບັທ້ອງຖິ່ ນຍງັບ່ໍທນັຮບັຮູ ້ ແລະ ເຂ້ົາໃຈກຽ່ວກບັຂອບນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນ
ພດັທະນາການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນອກີດວ້ຍ. 
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ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂອບປະຕບິດັງານສາໍລບັສດິທິເດັກ, ການປກົປ້ອງ, ຄວາມຢູດ່ກີນິດ,ີ ແລະ 
ການສຶກສາສາໍລບັເດັກ ໄດລ້ະບໄຸວກ້ດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການປກົປ້ອງສິດ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງເດັກ, 
2008 ວາ່: ການປກົປ້ອງເດັກ ໝາຍເຖິງການເຄື່ ອນໄຫວຂອງບຸກຄນົ ຫືຼ ການຈດັຕ ັງ້ແນໃສ່
ຮບັປະກນັໃຫ້ເດັກມຊີີວິດ ແລະ ເຕີບໃຫຍ,່ ໄດຮ້ບັການພດັທະນາທາງດາ້ນຄນຸສມົບດັ, ຄວາມຮູ,້ 
ຄວາມສາມາດ, ໄດ້ຮບັການປົກປ້ອງທາງດ້ານສິດ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດ, ສາມາດເຂ້ົາຮ່ວມ
ການເຄື່ ອນໄຫວໃນສງັຄມົຢາ່ງມປີະສິດທິພາບ. ພອ້ມດຽວກນັນ ັນ້, ຜນົຈາກການວິເຄາະຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂອບປະຕິບດັງານພບົວາ່ ການມສີວ່ນຮວ່ມໃນການຕິດຕາມເບິ່ ງແຍງດແູລ
ຊວ່ຍເຫືຼອເດັກທ່ີມຄີວາມຕອ້ງການພິເສດ ແມນ່ປະຕິບດັຍງັບ່ໍທນັໄດດ້,ີ ການສະໜອງອາຫານທ່ຽງ 
ແລະ ເຄື່ ອງນຸງ່ຫ ົ່ມໃຫກ້ບັເດັກກໍ່ຍງັບ່ໍທນັທ ົ່ວເຖງິ. ນອກຈາກນ ັນ້ ການປະກອບສວ່ນແຫຼ່ງທຶນຈາກຜູ້
ປກົຄອງເດັກ ແລະ ຄະນະພດັທະນາການສຶກສາຂ ັນ້ບາ້ນເຂ້ົາໃນວຽກງານພດັທະນາການສຶກສາກອ່ນ
ໄວຮຽນ ເຫັນວາ່ຍງັມໜີອ້ຍ. 

ພອ້ມກນັນ ັນ້ ໃນດາໍລດັວາ່ດວ້ຍການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການສຶກສາ ແລະ ແຜນ
ຍດຸທະສາດການປະຕິຮບູລະບບົການສຶກສາແຫງ່ຊາດ ໄດກ້າໍນດົເນືອ້ໃນການສຶກສາເດັກກອ່ນໄວຮຽນ 
ໂດຍແນໃສ:່ ດາ້ນຮາ່ງກາຍ, ຈດິໃຈ, ສະຕິປນັຍາ, ການຄ ົນ້ຄິດ, ການເວ້ົາ ແລະ ຮູສ້ະຫງວນຮກັ
ຄວາມງາມ. ພອ້ມກນັນ ັນ້, ຍງັແນໃສກ່ານຂະຫຍາຍຕາໜາ່ງເຮອືນລຽ້ງເດັກຕວົແບບ ແລະ ຫອ້ງຮຽນ
ຕິດແປະຊ ັນ້ປະຖມົສຶກສາຢູເ່ຂດຊນົນະບດົ ແລະ ເຂດຫາ່ງໄກສອກຫີຼກ ໂດຍປກຸລະດມົຂນົຂວາຍຊຸມ
ຊນົສາ້ງເຮອືນລຽ້ງເດັກ ແລະ ຫອ້ງຮຽນອະນບຸານ. ຜນົຂອງການວິເຄາະຂໍມ້ນູໄດຊ້ີໃ້ຫເ້ຫັນວາ່ ຢູໃ່ນ
ເຂດຊນົນະບດົຍງັບ່ໍທນັມເີຮືອນລຽ້ງເດັກສາໍລບັເດັກອາຍ ຸ3-36 ເດືອນ ແລະ ມຜີູ້ປກົຄອງເດັກຈາໍ
ນວນໜ່ຶງບ່ໍເຫັນຄວາມສາໍຄນັໃນການສ ົ່ງລກູຫຼານໄປເຂ້ົາໂຮງຮຽນອະນບຸານ. 

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາ ໄດມ້ກີານຈດັການສຶກສາສາໍລບັເດັກອາຍ ຸ3-5 ປີ ດວ້ຍ
ຫຼາຍຮບູແບບ, ມກີານພດັທະນາປ້ຶມສາໍລບັການຮຽນ-ການສອນຢູໂ່ຮງຮຽນອະນບຸານ, ແຕວ່າ່ຫຼກັສດູ
ການຈດັການສຶກສາສາໍລບັເດັກກອ່ນໄວຮຽນທ່ີມອີາຍເຸລ່ີມແຕ ່3-36 ເດືອນ ຍງັບ່ໍທນັໄດພ້ດັທະນາ
ເທ່ືອ. ເຖງິແມນ່ວາ່ໄດມ້ຫຼີກັສດູຄອູະນບຸານສຶກສາແລວ້ກໍ່ຕາມ ແຕກ່ານນາໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນສະພາບທ້ອງຖິ່ ນ
ຍງັບ່ໍທນັໄດດ້ ີຍອ້ນວາ່ຫຼກັສດູບ່ໍສອດຄອ່ງກບັສະພາບຄວາມເປັນຈງິຂອງທອ້ງຖິ່ ນ. ສາໍລບັຫຼກັສດູການ
ຮຽນຮູ ້ຫືຼ ແຜນປະສບົການສາໍລບັເດັກກອ່ນໄວຮຽນ ສະບບັປີ 1999 ເຫັນວ່າເນື້ອໃນຫຼກັສູດບ່ໍ
ສອດຄອ່ງກບັສະພາບປດັຈບຸນັ. 
 

2. ບນັດານະໂຍບາຍທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັຜູປ້ະຕບິດັວຽກງານການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ 
ມາດຕະຖານຂອງຄູ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂການບນັຈຄຸທູ ົ່ວໄປ ແມນ່ອີງຕາມບດົແນະນາໍວາ່ດວ້ຍ

ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັດາໍລດັວາ່ດວ້ຍລດັຖະກອນຄູ ສະບບັເລກທີ 177/ລບ/2012. ແຕວ່່າຍງັບ່ໍມ ີ
ມາດຕະຖານ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂສະເພາະສາໍລບັການຄດັເລືອກຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສກຶສາ. 

ການສາ້ງຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສກຶສາ ມຫຼີາຍລະບບົ, ຊຶ່ ງແມນ່ສະຖາບນັສາ້ງຄເູປັນຜູ້
ຮບັຜິດຊອບພາຍໃຕກ້ານຊີນ້າໍຂອງກມົສາ້ງຄ.ູ ສາໍລບັການຄດັເລືອກນກັຮຽນມາຮຽນ ແມນ່ອີງໃສກ່ານ
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ສອບເສັງ ແລະ ແຜນແບງ່ປນັໂດຍການຄດັເລືອກແຕບ່າ້ນຫາແຂວງ ສວ່ນຫຼາຍແມນ່ເລ່ັງໃສເ່ຂດຫາ່ງ
ໄກສອກຫີຼກ ແລະ ບອ່ນທ່ີຂາດຄ.ູ ພາຍຫຼງັຮຽນຈບົຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສຶກສາແລວ້ ການ
ກະກຽມປະຖມົນເິທດກອ່ນການເຂ້ົາເຮັດວຽກແມນ່ມອບໃຫ້ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາແຂວງ 
ແລະ ສະຖາບນັສາ້ງຄເູປັນຜູຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ. ສາໍລບັການບນັຈຄຸລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສຶກສາ
ໄປຢູເ່ຂດຫາ່ງໄກສອກຫີຼກພບົວາ່ ຜູທ່ີ້ຮຽນຈບົຈາກສະຖາບນັສາ້ງຄບ່ໍູມຜີູສ້ະໝກັໄປ. ສະນ ັນ້, ຈຶ່ ງເຮັດ
ໃຫ້ບາງເມອືງ ແລະ ບາງແຂວງຈາໍເປັນຕອ້ງໄດໃ້ຊຄູ້ອາສາສະໝກັສອນຊວ່ຍ, ຊຶ່ ງໃນສກົສຶກສາ 
2012-2013 ທົ່ວປະເທດມຄີອູາສາສະໝກັສອນຊ ັນ້ອະນບຸານທງັໝດົ 645 ຄນົ. ນອກຈາກນ ັນ້ ກຸມ່
ຕວົຢາ່ງສວ່ນຫຼາຍຍງັໃຫຄ້າໍເຫັນວາ່ ຄາ່ຕອບແທນທ່ີເປັນເງນິເດອືນຂອງລດັຖະບານສະໜອງໃຫແ້ມນ່
ມຄີວາມເໝາະສມົ ແຕບ່ໍ່ໄດຮ້ບັຄາ່ຕອບແທນແຮງງານເພ່ີມ ຈາກການລໍຖາ້ຜູປ້ກົຄອງມາສ ົ່ງເດັກກອ່ນ
ໂມງລດັຖະການ-ຮບັເດັກຫຼງັໂມງລດັຖະການ ແລະ ເບິ່ ງແຍງເດັກໃນເວລາພກັທ່ຽງ. ການຍກົຍາ້ຍ ຫືຼ 
ລາອອກຂອງຄແູມນ່ມຈີາໍນວນໜ້ອຍ ຊຶ່ ງສາເຫດການຍກົຍາ້ຍ ແລະ ລາອອກນ ັນ້ ຍອ້ນສະພາບ
ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກທາງດາ້ນຄອບຄວົ, ບາ້ນຢູຫ່າ່ງໄກຈາກໂຮງຮຽນ ແລະ ສຂຸະພາບບ່ໍແຂງແຮງ. 

ການສະໜອງຫຼກັສດູ, ຄູມ່ຄື ູແລະ ສື່ ຕາ່ງໆປະກອບການຮຽນ-ການສອນສາໍລບັການສຶກ
ສາກອ່ນໄວຮຽນ ໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາ ແລະ ຄູຮ່ວ່ມ
ພດັທະນາ 2-3 ປີ/ຄ ັງ້, ນບັແຕປີ່ 2010 ເປັນຕ ົນ້ມາແມນ່ໄດສ້ະໜອງສິ່ ງດ ັງ່ກາ່ວປີລະຄ ັງ້ ໂດຍອີງ
ຕາມງບົປະມານທ່ີໄດຮ້ບັຕວົຈງິ. ແຕຍ່ງັຂາດນະໂຍບາຍການສະໜອງຫຼກັສດູ, ຄູມ່ຄື ູແລະ ສື່ ຕາ່ງໆ
ປະກອບການຮຽນ-ການສອນສາໍລບັການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ. 

ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການສຶກສາແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ສະບບັປບັປງຸ, 2007) ແລະ ແຜນຍດຸທະ
ສາດປະຕິຮບູລະບບົການສຶກສາແຫງ່ຊາດ ໄດກ້າໍນດົໃຫມ້ກີານບາໍລງຸ ແລະ ຍກົລະດບັຄລູຽ້ງເດັກ 
ແລະ ຄອູະນຸບານສຶກສາ. ຜນົຂອງການວິເຄາະຂໍ້ມນູຊີ້ໃຫ້ເຫັນວາ່ ມພີຽງ 50% ຂອງຄທ່ີູເປັນກຸມ່
ຕວົຢາ່ງແມນ່ໄດຜ້າ່ນການຝຶກອບົຮມົ ຫືຼ ບາໍລງຸຄ ູໂດຍໃຊເ້ວລາ 5-7 ວນັ. 

ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົການປະຕິບດັໜາ້ທ່ີຂອງຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສຶກສາ
ຕອ້ງໄດຮ້ບັການປະເມນີຜນົງານ ໂດຍຄະນະກາໍມະການທ່ີໄດຮ້ບັການແຕງ່ຕ ັງ້ຢູສ່ະຖາບນັການສຶກສາ
ແຕລ່ະແຫງ່ ຊຶ່ ງຄຈູະໄດຮ້ບັການຕີລາຄາຈດັປະເພດໃນແຕລ່ະສກົຮຽນ ແລະ ຈະໄດຮ້ບັນາມມະຍດົ; 
ການມອບ-ຮບັນາມມະຍດົຄຈູະມຂີຶນ້ໃນທກຸໆ 5 ປີ ໂດຍອີງຕາມດາໍລດັວາ່ດວ້ຍລດັຖະກອນຄ ູເລກທີ 
177/ລບ/2012. ແຕວ່າ່ຍງັບ່ໍທນັມມີາດຕະຖານໃນການປະເມນີຄນຸນະພາບຂອງວຽກງານການສຶກ
ສາກອ່ນໄວຮຽນເທ່ືອ. ດວ້ຍເຫດນ ັນ້ ຈຶ່ ງບ່ໍໄດດ້າໍເນນີການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີຄນຸນະພາບການ
ຮຽນ-ການສອນ. ຜນົການປະເມນີຜນົງານຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສຶກສາ ພບົວາ່ 88,88% 
ຂອງຄທ່ີູເປັນກຸມ່ຕວົຢ່າງໄດຮ້ບັພຽງແຕໃ່ບຍອ້ງຍໍເທ່ົານ ັນ້ ແລະ ຍງັບ່ໍມຄີຄູນົໃດໄດຮ້ບັນາມມະຍດົຄູ
ເທ່ືອ. 
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3. ການວເິຄາະສະພາບຂອງການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ ແລະ ຜູປ້ະຕບິດັວຽງານການ
ສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ 
ອີງຕາມຂໍ້ມນູຂອງສນູສະຖຕິິ-ເຕັກໂນໂລຊີຂາ່ວສານການສຶກສາ ສກົສຶກສາ 2007-2013 

ອດັຕາເຂ້ົາຮຽນສດຸທິຂອງເດັກອາຍລຸະຫວາ່ງ 3 ຫາ 5 ປີ ເມ ື່ອເບິ່ ງພາບລວມແລວ້ເຫັນວາ່ ອດັຕາ
ສວ່ນການເຂ້ົາຮຽນສດຸທິຂອງເດັກມກີານເພ່ີມຂຶນ້ຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງ ແຕເ່ມ ື່ອສມົທຽບໃສເ່ປ້ົາໝາຍການສຶກສາ
ເພ່ືອທກຸຄນົໃນປີ 2015 ເຫັນວາ່ຍງັຕ ໍາ່ຫຼາຍ ເຊ່ັນ: ໃນສກົສກຶສາ 2012-2013 ອດັຕາເຂ້ົາຮຽນສດຸທິ
ຂອງເດັກດ ັງ່ກາ່ວມພີຽງແຕ ່33% ເທ່ົານ ັນ້. 

ອງີຕາມດາໍລດັ 177/ລບ/2012 ຈາໍນວນຊ ົ່ວໂມງເຮັດວຽກຕ່ໍວນັແມນ່ 6 ຊ ົ່ວໂມງ/ວນັ, ອດັຕາ
ສວ່ນຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສຶກສາ ແມນ່ນກັຮຽນ 15 ຄນົ/ຄ ູ1 ຄນົ, ສາໍລບັຄຫູອ້ງກຽມ
ປະຖມົແມນ່ນກັຮຽນ 34 ຄນົ/ຄ ູ1 ຄນົ ແຕວ່າ່ໃນຕວົຈງິການສະໜອງຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານ
ສຶກສາ ໂດຍລວມແລວ້ເຫັນວາ່ຍງັບ່ໍພຽງພໍກບັຄວາມຕອ້ງການ ເຊ່ັນ: ໃນສກົສຶກສາ 2012-2013 
ອດັຕາສວ່ນນກັຮຽນຕ່ໍຄແູມນ່ 18 ຄນົຕ່ໍຄ ູ1 ຄນົ. 

ການສາ້ງຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສຶກສາ ແມນ່ມຫຼີາຍລະບບົທ່ີແຕກຕາ່ງກນັ, ຊຶ່ ງຜນົ
ການວເິຄາະຂໍມ້ນູຈາກກຸມ່ຕວົຢາ່ງພບົວາ່ ຄສູວ່ນຫຼາຍ (89%) ທ່ີເຂົາເຈົ້າໄດຮ້ຽນຫຼກັສດູສາ້ງຄລູະບບົ
ຕາ່ງໆມຄີວາມສອດຄອ່ງກບັການປະຕບິດັໜາ້ທ່ີຕວົຈງິ. ແຕກ່ໍ່ຍງັຄຈູາໍນວນໜ່ຶງຍງັຂາດການກຽມຄວາມ
ພອ້ມທາງດາ້ນຈດິໃຈ, ຄວາມສະຫງວນມກັຮກັອາຊີບ ແລະ ຂາດການແນະແນວກຽ່ວກບັວິຊາຮຽນ
ຈາກພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ. 

ງບົປະມານໃນການຝຶກອບົຮມົຄ ູສວ່ນຫຼາຍແມນ່ມາຈາກລດັຖະບານ ແລະ ຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາ 
ດວ້ຍຮບູແບບການລງົທຶນໃຫແ້ກກ່ານສ ົ່ງເສີມ ແລະ ການພດັທະນາວິຊາຊບີຄ.ູ ແຕກ່ານຍກົລະດບັໃນ
ວທິະຍາໄລຄ ູສວ່ນຫຼາຍແມນ່ຍງັໃຊທຶ້ນສວ່ນຕວົເກອືບ 80% ຂອງຄຜູູທ່ີ້ມາຍກົລະດບັ. 
 

4. ແບບຢາ່ງທ່ີດ ີແລະ ຫວົຄດິປະດດິສາ້ງໃນການພດັທະນາວຊິາຊບີ 
ຂອງຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສກຶສາ 
ຈາກການສາໍພາດກຽ່ວກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງຄະນະພດັທະນາການສຶກສາຂ ັນ້ບາ້ນຕ່ໍກບັຄນຸ

ລກັສະນະຂອງຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສຶກສາໃນການຈດັການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນມຄີນຸນະພາບ
ສງູນ ັນ້, ຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສຶກສາຕອ້ງເປັນຜູທ່ີ້ມຄີນຸສມົບດັດ ີຊຶ່ ງປະກອບດວ້ຍ: ເວ້ົາຈາ
ສພຸາບ, ມຄີວາມຮກັອາຊບີແພງເດັກ ແລະ ປະຕບິດັລະບຽບວໄິນຂອງບາ້ນເມອືງ. ສາໍລບັປະເດັນກຽ່ວ
ກບັເຮອືນລຽ້ງເດັກ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນບຸານຕວົແບບນ ັນ້ເຫັນວາ່ມຈີາໍນວນໜອ້ຍຫຼາຍ ຊຶ່ ງມຢີູໃ່ນບາງ
ເທດສະບານເມອືງຂອງບາງແຂວງເທ່ົານ ັນ້. ພອ້ມກນັນ ັນ້ ຄທ່ີູເປັນແບບຢາ່ງທ່ີດທ່ີີໄດຮ້ບັຕາໍແໜງ່ວິຊາ
ການເຊ່ັນ: ຄປູະສບົການ ເຫັນວາ່ມຈີາໍນວນໜ້ອຍຫຼາຍ ກວມເອົາພຽງ 0,56% ຂອງກຸມ່ຕວົຢ່າງ, 
ສວ່ນຕາໍແໜ່ງຄຊູາໍນານການ, ຄຊູຽ່ວຊານ ແລະ ຄຊູຽ່ວຊານອາວໂຸສ ແມນ່ຍງັບ່ໍມຜີູໄ້ດຮ້ບັຕາໍແໜ່ງ
ດ ັງ່ກາ່ວເລີຍ. ສາໍລບັຫວົຄິດປະດດິສາ້ງໃນການພດັທະນາວິຊາຊບີຂອງຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານ
ສຶກສາ ແມນ່ມພີຽງແຕໄ່ດໄ້ປຍກົລະດບັທາງດາ້ນວິຊາການໃນຍາມພກັແລງ້ໃນລະບບົຕ່ໍເນື່ ອງ, ການ
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ຝຶກອບົຮມົໄລຍະສ ັນ້, ໄປທດັສະນະສກຶສາ ແລະ ແລກປ່ຽນບດົຮຽນລະຫວາ່ງຄສູອນດວ້ຍກນັເທ່ົານ ັນ້. 
ນອກຈາກນ ັນ້ ຍງັມຄີຈູາໍນວນ 50% ຂອງກຸມ່ຕວົຢາ່ງບ່ໍໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົເພ່ີມ ຈຶ່ ງເຮັດໃຫກ້ານ
ຈດັກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນກບັເດັກບ່ໍໄດດ້,ີ ສວ່ນຄທ່ີູໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົສວ່ນຫຼາຍ ແມນ່ຢູ່
ໃນໂຮງຮຽນທ່ີມໂີຄງການສະໜບັສະໜນູເທ່ົານ ັນ້. 

 

5. ຂໍສ້ະເໜີແນະ 
ຈາກບນັຫາທ່ີຄ ົນ້ພບົດ ັ່ງກາ່ວ ສາມາດໃຫ້ຂໍ້ສະເໜີແນະເພ່ືອເປັນທິດທາງໃຫ້ແກກ່ານປບັປງຸ 

ແລະ ພດັທະນາການສກຶສາເດັກກອ່ນໄວຮຽນມດີ ັງ່ນີ:້ 
 
5.1. ດາ້ນນຕິິກາໍກຽ່ວກບັນະໂຍບາຍ: 

ກມົອະນບຸານ ແລະ ປະຖມົສຶກສາ ຄວນສືບຕ່ໍພດັທະນານຕິິກາໍກຽ່ວກບັນະໂຍບາຍໃນການ
ພດັທະນາການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ ເຊ່ັນ: ຮາ່ງນະໂຍບາຍແຫງ່ຊາດວາ່ດວ້ຍການພດັທະນາເດັກກອ່ນ
ໄວຮຽນແບບຮອບດາ້ນ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການກຽ່ວກບັການສະໜອງຫຼກັສດູ, ຄູມ່ຄື ູແລະ 
ສື່ ຕາ່ງໆປະກອບການຮຽນ-ການສອນ; ພ້ອມທງັຈດັໃຫ້ມກີານເຜີຍແຜ່ບນັດານິຕິກາໍຕາ່ງໆກຽ່ວກບັ
ນະໂຍບາຍ, ຍດຸທະສາດ ແລະ ລະບຽບຫຼກັການຕາ່ງໆໃນການພດັທະນາການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນໃຫ້
ແກຜູ່ບໍ້ລິຫານທກຸລະດບັ ແລະ ຊຸມຊນົໃຫທ້ ົ່ວເຖງິ ໂດຍສະເພາະແມນ່ພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງຢູໃ່ນເຂດ
ທອ້ງຖິ່ນຊນົນະບດົ. 
 
5.2. ດາ້ນການຄຸມ້ຄອງ: 

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາ ຄວນປບັປງຸລະບບົການປະສານງານຕາມສາຍຕ ັງ້ ແລະ 
ສາຍຂວາງລະຫວາ່ງໜ່ວຍງານທ່ີພວົພນັເຖິງວຽກງານການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນໃຫ້ຊດັເຈນ; ຄວນ
ປກຸລະດມົ ແລະ ຍກົສງູຄວາມຮບັຮູໃ້ຫຄ້ະນະພດັທະນາການສຶກສາຂ ັນ້ບາ້ນ ແລະ ຜູອ້າໍນວຍການ
ໂຮງຮຽນອະນບຸານ ແລະ ປະຖມົ ໃນການຂນົຂວາຍລະດມົທຶນປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການພດັທະນາ
ການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ ແລະ ຊວ່ຍເຫືຼອເດັກທ່ີດອ້ຍໂອກາດໃຫ້ໄດເ້ຂ້ົາຮຽນຢ່າງທົ່ ວເຖິງ; ກມົ
ອະນບຸານ ແລະ ປະຖມົສຶກສາ ຄວນສມົທບົກບັກມົຈດັຕ ັງ້ ແລະ ພະນກັງານໃນການສາ້ງຖານຂໍມ້ນູ 
ເພ່ືອເກບັກາໍສະຖຕິິຄທ່ີູໄດຜ້າ່ນການຝຶກອບົຮມົໃນການພດັທະນາວິຊາຊີບຄ;ູ ປບັປງຸ ແລະ ເຜີຍແຜ່
ຫຼກັການຄຸມ້ຄອງການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນດວ້ຍຫຼາຍຮບູການ ແລະ ໃຫທ້ ົ່ວເຖງິ.  
 
5.3. ດາ້ນການພດັທະນາບກຸຄະລາກອນ: 

ກມົສາ້ງຄ,ູ ສະຖາບນັສາ້ງຄ ູແລະ ພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ຄວນໃຫບ້ລິູມະສິດໃນການສາ້ງຄູ
ລຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສຶກສາໃຫພ້ຽງພໍ; ກມົຈດັຕ ັງ້ ແລະ ພະນກັງານ ຄວນສາ້ງມາດຕະຖານ
ການຄດັເລືອກຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສກຶສາ ແລະ ປບັປງຸດາໍລດັ 177/ລບ/2012 ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ
ກບັການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ; ສ ົ່ງເສີມໃຫມ້ຄີລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສຶກສາທ່ີເປັນແບບຢ່າງທ່ີດ ີ
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(ຄປູະສບົການ ແລະ ຄຊູຽ່ວຊານ) ຢູໃ່ນແຕລ່ະເມອືງໃຫຫຼ້າຍ; ພາກສວ່ນທ່ີຮບັຜິດຊອບກຽ່ວກບັການ
ຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນ, ການສາ້ງຄ ູແລະ ການບນັຈຄຸລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສຶກສາ ຄວນມກີານ
ວາງແຜນຮວ່ມກນັເພ່ືອໃຫ້ມຄີວາມສອດຄອ່ງ ແລະ ເປັນເອກະພາບ; ກມົສາ້ງຄ ູແລະ ພາກສວ່ນ
ກຽ່ວຂອ້ງທ່ີນາໍໃຊຄ້ລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສຶກສາ ຄວນມກີານວາງແຜນຮວ່ມກນັໃນການກະກຽມ
ປະຖມົນເິທດບກຸຄະລາກອນ ກອ່ນທ່ີຈະມາປະຕບິດັວຽກງານກຽ່ວກບັການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນຢາ່ງເປັນ
ລະບບົ ແລະ ຕ່ໍເນື່ ອງ; ຄວນຈດັໃຫມ້ກີານຝຶກອບົຮມົ ແລະ ຍກົລະດບັຄ ູໂດຍສະເພາະແມນ່ຄສູອນ
ຫອ້ງກຽມປະຖມົ, ຄຊູາວບາ້ນ (ກຸມ່ຮຽນຜ່ານການຫ້ີຼນ) ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫີຼກ ແລະ ຄລູຽ້ງເດັກ 
ແລະ ຄອູະນບຸານໃນໂຮງຮຽນເອກະຊນົ; ການຊບັຊອ້ນຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສຶກສາ ຄວນ
ຄາໍນງຶເຖງິເງ ື່ອນໄຂ ຫືຼ ສະພາບຕວົຈງິທາງດາ້ນພມູລາໍເນົາ ແລະ ຄອບຄວົຂອງຜູຖ້ກືຊບັຊອ້ນ. 

 
5.4. ດາ້ນວິຊາການ: 

ສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້ວິທະຍາສາດການສຶກສາ ຄວນສາ້ງຫຼກັສດູສາໍລບັເດັກອາຍເຸລ່ີມແຕ ່3-36 
ເດອືນໃຫສ້າໍເລັດ ແລະ ປບັປງຸຫຼກັສດູສາໍລບັເດັກອາຍ ຸ3-5 ປີ ພອ້ມທງັສະໜອງຫຼກັສດູ, ຄູມ່ຄື ູ
ແລະ ສື່ ຕາ່ງໆປະກອບການຮຽນ-ການສອນໃຫເ້ຮອືນລຽ້ງເດັກ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນບຸານທງັພາກລດັ 
ແລະ ເອກະຊນົໃຫພ້ຽງພໍ ແລະ ທົ່ວເຖງິ; ສນູປະກນັຄນຸນະພາບການສຶກສາ ຄວນສາ້ງມາດຖານຄນຸ
ນະພາບສາໍລບັວຽກງານການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ; ຄວນເພ່ີມງບົປະມານການສາ້ງອາຄານຮຽນ, ການ
ສະໜອງເຄື່ ອງຫ້ິຼນ ແລະ ປບັປງຸສະພາບແວດລອ້ມທ່ີເອື້ອອາໍນວຍໃຫແ້ກກ່ານຮຽນຮູໃ້ຫພ້ຽງພໍ; ກມົ
ອະນຸບານ ແລະ ປະຖມົສຶກສາ, ກມົສາ້ງຄູ ແລະ ກມົກວດກາ ຄວນຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີ
ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັແຜນຍຸດທະສາດສາ້ງຄແູຫ່ງຊາດ 2006-2015 ທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວກ້ຽ່ວກບັການ
ພດັທະນາວຊິາຊບີຂອງຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສຶກສາ; ຄວນລງົຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູຊ້ວ່ຍເຫືຼອ
ດາ້ນວຊິາການໃຫແ້ກຄ່ລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສກຶສາໃຫເ້ປັນປກົກະຕ ິແລະ ທົ່ວເຖງິ. 
 
5.5. ຂໍສ້ະເໜີແນະທົ່ວໄປ: 

ຄວນມກີານດາໍເນີນການວິໄຈຕິດຕາມການປະຕິບດັໜ້າທ່ີຂອງຜູ້ທ່ີຮຽນຈບົຫຼກັສູດສ້າງຄູ
ອະນບຸານສຶກສາຈາກສະຖາບນັສາ້ງຄ ູ ແລະ ຄວນມກີານດາໍເນນີການວິໄຈກຽ່ວກບັຄນຸນະພາບຂອງ
ການສາ້ງຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສກຶສາ.  

ກມົສາ້ງຄ ູຄວນສາ້ງຫຼກັສດູກຽ່ວກບັການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນໃຫມ້ທີກຸລະດບັ ນບັຕ ັງ້ແຕລ່ະດບັ
ຊ ັນ້ກາງຈນົເຖິງປະລິນຍາເອກ ໃນສາຍຄລູ້ຽງເດັກ ແລະ ຄອູະນຸບານ ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ຄູດ ັ່ງກາ່ວໄປຍກົ
ລະດບັໃນສາຂາວຊິາອື່ ນ. 
 
 
 
 
 



8 

ສາລະບານ 
ຫວົຂໍ ້ ໜາ້ 
 

ຄາໍນາໍ ................................................................................................. 1 
ບດົສງັລວມຫຍໍ ້..................................................................................... 2 
ສາລະບານ ........................................................................................... 8 
ບດົທີ 1 ບດົນາໍ .................................................................................... 9 

1. ຄວາມເປັນມາ ແລະ ຄວາມສາໍຄນັຂອງການວໄິຈ ............................................9 
2. ຈດຸປະສງົລວມຂອງການວໄິຈ.......................................................................11 
3. ຂອບເຂດຂອງການວໄິຈ .............................................................................11 
4. ນຍິາມສບັສະເພາະ ....................................................................................15 
5. ຜນົປະໂຫຍດທ່ີຄາດວາ່ຈະໄດຮ້ບັ ..................................................................19 

ບດົທີ 2 ວທີິດາໍເນນີການວໄິຈ................................................................... 20 
1. ຮບູແບບຂອງການວໄິຈ ...............................................................................20 
2. ການວເິຄາະຂໍມ້ນູ ......................................................................................25 

ບດົທີ 3 ຜນົການວເິຄາະຂໍມ້ນູ .................................................................. 26 
1. ລະບບົ ແລະ ນະໂຍບານການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ ...........................................26 
2. ບນັດານະໂຍບາຍທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັຜູປ້ະຕບິດັວຽກງານການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ .........33 
3. ການວເິຄາະສະພາບຂອງການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ 

ແລະ ຜູປ້ະຕິບດັວຽກງານການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ ............................................40 
4. ແບບຢາ່ງທ່ີດ ີແລະ ຫວົຄິດປະດດິສາ້ງໃນການພດັທະນາວຊິາຊບີ 

ຂອງຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສກຶສາ .......................................................44 
5. ຊອ່ງຫວາ່ງ ແລະ ທາງເລືອກດາ້ນນະໂຍບາຍການພດັທະນາ 

ຜູປ້ະຕບິດັວຽກງານການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ ....................................................45 

ບດົທີ 4 ສະຫຸຼບ ແລະ ຂໍສ້ະເໜີແນະຈາກການວໄິຈ ....................................... 48 
1. ສະຫຸຼບ ....................................................................................................48 
2. ຂໍສ້ະເໜີແນະ ............................................................................................49 

ເອກະສານອາ້ງອງີ ................................................................................. 53 
 
 
 
 



9 

ບດົທີ 1 
ບດົນາໍ 

 

1. ຄວາມເປັນມາ ແລະ ຄວາມສາໍຄນັຂອງການວໄິຈ 
ການພດັທະນາການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ ແມນ່ນະໂຍບາຍທ່ີສາໍຄນັ ແລະ ຈາໍເປັນຂອງວຽກ

ງານພດັທະນາການສຶກສາ ເພ່ືອສະໜອງການສຶກສາທ່ີມຄີນຸນະພາບໃຫ້ທ ົ່ວເຖງິ ໂດຍສະເພາະໃນ
ດາ້ນໂພຊະນາການ, ດາ້ນສຂຸະພາບ, ສະພາບແວດລອ້ມທ່ີດ ີແລະ ສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃນ
ການກຽມຄວາມພ້ອມໃນໂຮງຮຽນ ເພ່ືອສະໜບັສະໜນູການພດັທະນາ ແລະ ການຮຽນຮູຂ້ອງເດັກ
ກອ່ນໄວຮຽນ. ຜ່ານມາຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາຂອງເດັກກອ່ນໄວຮຽນ ຍງັບ່ໍໄດຮ້ບັຄວາມ
ເອົາໃຈໃສເ່ທ່ົາທ່ີຄວນ ເມ ື່ອທຽບໃສບ່ນັດາເປ້ົາໝາຍການສຶກສາເພ່ືອທກຸຄນົ (EFA Goals) ແລະ 
ຜນົຂອງການຄ ົນ້ຄວາ້ວໄິຈໄດຊ້ີໃ້ຫເ້ຫັນວາ່ ນະໂຍບາຍກຽ່ວກບັການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ ແມນ່ມຈີາໍກດັ
ໃນຂງົເຂດອາຊ-ີປາຊຟິີກ. ເພ່ືອໃຫບ້ນັລຕຸາມເປ້ົາໝາຍການສຶກສາເພ່ືອທກຸຄນົ ກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະ ກລິາ ໄດສ້າ້ງນຕິກິາໍ ແລະ ນະໂຍບາຍຕາ່ງໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການພດັທະນາການສຶກສາກອ່ນໄວ
ຮຽນ ເຊ່ັນ: ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການສຶກສາແຫງ່ ສປປ ລາວ (ສະບບັປບັປງຸ, 2007), ແຜນປະຕິບດັ
ງານແຫງ່ຊາດການສຶກສາເພ່ືອທກຸຄນົ ປີ 2003-2015, ຍດຸທະສາດສາ້ງຄ ູປີ 2006-2015, ຂອບ
ພດັທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ປີ 2009-2015, ແຜນພດັທະນາການສຶກສາ ແລະ ກລິາ ປີ 2011-
2015 ແລະ ຮາ່ງນະໂຍບາຍແຫງ່ຊາດວາ່ດວ້ຍການພດັທະນາເດັກກອ່ນໄວຮຽນແບບຮອບດາ້ນ (ຍງັ
ບ່ໍທນັຖກືຮບັຮອງ). 

ໃນດາໍລດັຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການສຶກສາ ເລກທີ 136/ນຍ ໄດລ້ະບໄຸວວ້າ່: 
ການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ ແມນ່ໃຫຈ້ດັການຮຽນ-ການສອນອອກເປັນ 2 ຊ ັນ້ ຄື: ຊ ັນ້ລຽ້ງເດັກ ແລະ 
ຊ ັນ້ອະນຸບານສຶກສາ. ສາໍລບັຊ ັນ້ລຽ້ງເດັກ ແມນ່ຮບັເອົາເດັກທ່ີມອີາຍແຸຕ ່3-36 ເດືອນ ແລະ ຊ ັນ້
ອະນບຸານສຶກສາ ແມນ່ຮບັເອົາເດັກທ່ີມອີາຍແຸຕ ່3-5 ປີ. ອະນບຸານສຶກສາ ແບງ່ອອກເປັນ 3 ຮບູ
ແບບ ຄື: ໂຮງຮຽນອະນບຸານ, ຫອ້ງກຽມປະຖມົ ແລະ ກຸມ່ຮຽນຜາ່ນການຫ້ິຼນ (ເປັນຮບູແບບທດົ
ລອງ). 

ອີງຕາມຂໍ້ມນູຈາກສູນສະຖຕິິ-ເຕັກໂນໂລຊີຂາ່ວສານການສຶກສາ ປະຈາໍສກົສຶກສາ 2012-
2013 ທົ່ວປະເທດ ມເີຮອືນລຽ້ງເດັກ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນບຸານທງັໝດົ 1,802 ແຫງ່, ມຫີອ້ງລຽ້ງ
ເດັກ 417 ຫອ້ງ, ມຫີອ້ງຮຽນອະນບຸານ 3,661 ແຫງ່ (ເອກະຊນົ 1,259 ຫອ້ງ) ແລະ ຫອ້ງກຽມ
ປະຖມົ 1,878 ຫອ້ງ (ເອກະຊນົ 18 ຫອ້ງ). ໃນສກົສຶກສາ 2012-2013 ທົ່ວປະເທດ ມເີດັກໃນ
ຫ້ອງລຽ້ງເດັກ, ຫ້ອງອະນຸບານ ແລະ ຫ້ອງກຽມປະຖມົ ທງັພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົທງັໝດົ 
137,539 ຄນົ (ຊຶ່ ງກວມເອົາ 35.43% ຂອງຈາໍນວນປະຊາກອນເດັກອາຍ ຸ3-5 ປີ ໃນທົ່ວປະເທດ). 
ໃນນ ັນ້ ເດັກໃນເຮອືນລຽ້ງເດັກມ ີ7,740 ຄນົ, ເດັກອະນບຸານມ ີ85,883 ຄນົ ແລະ ເດັກໃນຫອ້ງ
ກຽມປະຖມົມ ີ43,736 ຄນົ. ປດັຈບຸນັ, ອດັຕາເຂ້ົາຮຽນຂອງເດັກກອ່ນໄວຮຽນໃນ ສປປ ລາວ ຍງັຕ ໍາ່
ເຊ່ັນ: ໃນສກົສຶກສາປີ 2012-2013 ອດັຕາເຂ້ົາຮຽນຂອງເດັກໃນເກນອາຍແຸຕ ່3-24 ເດອືນ ມພີຽງ 
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2.8%, 3-4 ປີ ມພີຽງ 22.3% ແລະ 5 ປີ ທ່ີໄດເ້ຂ້ົາໂຮງຮຽນອະນບຸານມ ີ52.9%, ເວ້ົາລວມແລວ້
ເດັກໃນເກນອາຍ ຸ3-5 ປີ ທ່ີໄດເ້ຂ້ົາຮຽນມພີຽງແຕ ່33% ເທ່ົານ ັນ້. 

ຄປູະຈາໍການທ່ີສອນຫ້ອງກຽມປະຖມົ ແລະ ອະນບຸານມທີງັໝດົ 7,722 ຄ ົົນົ ໃນນີມ້ຄີລູຽ້ງ
ເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສຶກສາ 5,536 ຄນົ ແລະ ຄຫູອ້ງກຽມປະຖມົ 2,186 ຄນົ. ສະເລຍ່ອດັຕາ
ສວ່ນນກັຮຽນຕ່ໍຄ ູແມນ່ 18 ຄນົຕ່ໍຄ ູ1 ຄນົ. ສະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ອດັຕາສວ່ນນກັຮຽນຕ່ໍຄຍູງັສງູ ຖາ້
ທຽບໃສດ່າໍລດັ 177/ລບ/ 2012, ຊຶ່ ງໃນຕວົຈງິການສະໜອງຄູລຽ້ງເດັກ ແລະ ຄູອະນຸບານຢູ່ບາງ
ເມອືງ ແລະ ບາງແຂວງຍງັບ່ໍພຽງພໍກບັຄວາມຕອ້ງການໃນການຂະຫຍາຍວຽກງານການສຶກສາກອ່ນ
ໄວຮຽນ. ສະນ ັນ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫບ້ນັດາເມອືງ ແລະ ແຂວງດ ັງ່ກາ່ວຈາໍເປັນຕອ້ງໄດໃ້ຊຄ້ອູາສາສະມກັສອນ
ຊວ່ຍ ຄື ໃນສກົສຶກສາ 2012-2013 ທົ່ວປະເທດມຄີອູາສາສະໝກັສອນຊ ັນ້ອະນບຸານສຶກສາທງັໝດົ 
645 ຄນົ. 

ສກົສຶກສາ 2011-2012 ເປັນປີທີ II ຂອງການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັແຜນພດັທະນາການສຶກສາ 
ແລະ ກລິາ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VII ຊຶ່ ງເຫັນໄດວ້າ່ ລດັຖະບານກໍ່ຄືຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາໄດເ້ອົາໃຈໃສໃ່ນການ
ລງົທຶນເຂ້ົາໃນການກໍ່ສາ້ງໂຄງລາ່ງພ້ືນຖານ ຊຶ່ ງເຮັດໃຫກ້ານສຶກສາໃນແຕລ່ະຊ ັນ້ມກີານຂະຫຍາຍຕວົ
ໃນທ່າກາ້ວທ່ີດີ ໂດຍສະເພາະການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນໄດຮ້ບັການພດັທະນາໃນທາງທ່ີດີຂຶນ້ ຖາ້
ທຽບໃສປີ່ຜາ່ນມາ ເຊ່ັນ: ຈາໍນວນຫອ້ງຮຽນໄດເ້ພ່ີມຂຶນ້ ແລະ ອດັຕາເຂ້ົາຮຽນຂອງເດັກອາຍ ຸ3-5 ປີ 
ກໍ່ ເພ່ີມຂຶນ້ຕາມລາໍດບັ. ການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ ໄດຂ້ະຫຍາຍຕວົໄວຢູໃ່ນບນັດາເຂດຕວົເມອືງ ໂດຍ
ສະເພາະແມນ່ໂຮງຮຽນອະນບຸານເອກະຊນົ. ນອກຈາກນ ັນ້ ຄວາມຕື່ ນຕວົຂອງພ່ໍແມ/່ຜູປ້ກົຄອງໃນການ
ສ ົ່ງລກູຫຼານໄປເຂ້ົາຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນອະນບຸານຢູ່ໃນເຂດຕວົເມອືງແມນ່ມຫຼີາຍ, ແຕກ່ງົກນັຂາ້ມຢູເ່ຂດ
ຊນົນະບດົການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນຊ ໍາ້ພດັຂະຫຍາຍຕວົຊາ້. 

ໃນຂອບພດັທະນາຂະແໜງການສຶກສາ 2009-2015 ໄດກ້າໍນດົໄວວ້າ່: ຂະຫຍາຍການສຶກ
ສາກອ່ນໄວຮຽນສາໍລບັເດັກອາຍ ຸ5 ປີ ດວ້ຍຮບູແບບການຮຽນໃນໂຮງຮຽນອະນບຸານ, ຫ້ອງກຽມ
ປະຖມົ ແລະ ກຸມ່ຮຽນຜາ່ນການຫ້ິຼນຂອງຊຸມຊນົ ແລະ ກາໍນດົເປ້ົາໝາຍໃນປີ 2015 ເດັກອາຍ ຸ3-5 
ປີ ຕອ້ງໄດເ້ຂ້ົາໂຮງຮຽນອະນບຸານ ແລະ ຫອ້ງກຽມປະຖມົໃຫໄ້ດ ້39% ແລະ ເດັກອາຍ ຸ5 ປີ ຂອງ
ກຸມ່ຮຽນຜ່ານການຫ້ິຼນໃນຊຸມຊນົ ເພ່ືອກຽມຄວາມພ້ອມເຂ້ົາຮຽນປະຖມົໃຫ້ໄດ ້26%, ຂະຫຍາຍ
ໂຄງການອາຫານເສີມໃຫທ້ ົ່ວເຖງິ 39 ເມອືງ. ຈາກແຜນປະຕິບດັງານແຫງ່ຊາດການສຶກສາເພ່ືອທກຸ
ຄນົ ໄດກ້າໍນດົໂຄງການການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ ປີ 2003-2015 ມເີປ້ົາໝາຍເພ່ືອບນັລກຸານເຂ້ົາຮຽນ
ສາໍລບັເດັກອາຍ ຸ3-4 ປີ 11% (ປີ 2010), 17% (ປີ 2015) ແລະ ການເຂ້ົາຮຽນຂອງເດັກອາຍ ຸ5 
ປີ ໃຫ້ໄດ ້30% ໃນປີ 2010 ແລະ 55% ໃນປີ 2015. ບນັຫາຫຼກັສາໍລບັການພດັທະນາການສຶກ
ສາກອ່ນໄວຮຽນ ແມນ່ຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນອະນບຸານໃນຊຸມຊນົໃຫໄ້ດ ້20% ໃນປີ 2010 ແລະ 30% 
ໃນປີ 2015. 

ເຖງິແມນ່ວາ່ວຽກງານພດັທະນາການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນໄດມ້ກີານປບັປງຸຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ 
ແລວ້ກໍ່ຕາມ ແຕກ່ໍ່ຍງັມອີປຸະສກັ ແລະ ຂໍ້ຄງົຄາ້ງທ່ີເກດີຂຶນ້ເຊ່ັນ: 1. ການລາຍງານການປະເມນີ 
ແລະ ການວິໄຈຈາກໂຄງການຕາ່ງໆເຊ່ັນ: ຜນົການວິໄຈຄນຸນະພາບກຽ່ວກບັການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ
ໃນພາກພ້ືນອາຊປີາຊຟິີກ ໄດຊ້ີໃ້ຫເ້ຫັນວາ່ ໃນອະນາຄດົການພດັທະນາວຽກງານການສຶກສາກອ່ນໄວ
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ຮຽນແມນ່ມຈີາໍກດັ. 2. ການຈດັສນັຊບັພະຍາກອນບ່ໍພຽງພໍກບັຄວາມຕອ້ງການ ຄື: ແຜນແບງ່ປນັຄູ
ລຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສກຶສາ ແມນ່ຢູໃ່ນລະດບັຕ ໍາ່ ແລະ ຂາດເຂນີທຶນຮອນ ເພ່ືອໄປສະໜບັສະ
ໜນູໂຮງຮຽນອະນບຸານ, ຫອ້ງກຽມປະຖມົລວມທງັການປກຸສາ້ງໂຮງຮຽນຫຼງັໃໝ.່ 

ດວ້ຍເຫດນີ ້ເພ່ືອແກສ້ະພາບບນັຫາດ ັ່ງກາ່ວ ຈຶ່ ງມຄີວາມຈາໍເປັນຕອ້ງເຮັດການຄ ົນ້ຄວາ້ວິໄຈ
ກຽ່ວກບັສະຖານະພາບ ແລະ ການພດັທະນາວິຊາຊີບຂອງຜູ້ປະຕິບດັວຽກງານການສຶກສາກອ່ນໄວ
ຮຽນ. 
 

2. ຈດຸປະສງົລວມຂອງການວໄິຈ 
ຈດຸປະສງົລວມຂອງການວິໄຈໃນຄ ັງ້ນີ້ ແມນ່ເພ່ືອວິເຄາະນະໂຍບາຍ ແລະ ເອກະສານທ່ີ

ກຽ່ວຂອ້ງກບັການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ ແລະ ຜູປ້ະຕິບດັວຽກງານການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ, ພອ້ມທງັຂໍ້

ສະເໜີແນະເພ່ືອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກກ່ານກາໍນດົນະໂຍບາຍທາງເລືອກທ່ີເປັນຮູບປະທາໍ ໃນການ
ພດັທະນາຄນຸນະພາບຂອງການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ ແລະ ຜູ້ປະຕິບດັວຽກງານການສຶກສາກອ່ນໄວ
ຮຽນໃນ ສປປ ລາວ. 

 
 ຈດຸປະສງົສະເພາະຂອງການວໄິຈ 
- ວິເຄາະນະໂຍບາຍ ແລະ ເອກະສານທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັຄລູຽ້ງເດັກ, ຄອູະນບຸານສຶກສາ ແລະ ຄ ູ

ຫອ້ງກຽມປະຖມົ. 
- ກາໍນດົຊອ່ງຫວາ່ງບນັດານະໂຍບາຍ ແລະ ລະບບົການສກຶສາທ່ີມຢີູໃ່ນປດັຈບຸນັ. 
- ກາໍນດົສິ່ ງທາ້ທາຍທ່ີຜູປ້ະຕບິດັວຽກງານການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນກາໍລງັປະເຊນີຢູໃ່ນປດັຈບຸນັ. 
- ໃຫ້ຂໍ້ສະເໜີແນະເພ່ືອເປັນບອ່ນອີງໃຫ້ແກກ່ານປບັປງຸນະໂຍບາຍ ແລະ ຍດຸທະສາດສາໍລບັ

ການພດັທະນາການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ ແລະ ການພດັທະນາວິຊາຊີບຂອງຜູ້ປະຕິບດັວຽກ
ງານການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ. 

 

3. ຂອບເຂດຂອງການວໄິຈ 
ການວິໄຈຄ ັງ້ນີ້ ໄດເ້ກັບຂໍ້ມນູທາງດາ້ນນະໂຍບາຍ ແລະ ເອກະສານທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການ

ພດັທະນາການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ ແລະ ການພດັທະນາວິຊາຊີບຂອງຜູ້ປະຕິບດັວຽກງານການສຶກ
ສາກອ່ນໄວຮຽນ. ການວິໄຈໄດສ້ະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມພ້ອມຂອງຂໍ້ມນູທ່ີມຢີູ່ໃນປດັຈບຸນັເຊ່ັນ: 
ນະໂຍບາຍ, ເອກະສານ, ການສຶກສາຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູອື່ ນໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັຄລູຽ້ງເດັກ, ຄູ
ອະນບຸານສຶກສາ ແລະ ຄຫູອ້ງກຽມປະຖມົ. ກຸມ່ປະຊາກອນ ແມນ່ໄດເ້ກບັຂໍມ້ນູຈາກຜູບໍ້ລິຫານ ແລະ 
ວຊິາການລວມທງັພາກລດັ, ເອກະຊນົ ແລະ ຊຸມຊນົ. 

ການວໄິຈໃນຄ ັງ້ນີ ້ໃຊວ້ທີິການວໄິຈແບບຄນຸນະພາບ ແລະ ແບບປະລິມານ ໂດຍການເກບັ
ຮວບຮວມຂໍມ້ນູຈາກການສາໍພາດແບບເຈາະເລິກ, ແບບສງັເກດ ແລະ ແບບສອບຖາມ ໂດຍມຂີອບ
ເຂດຂອງການວໄິຈດ ັງ່ນີ:້ 
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3.1. ດາ້ນເນືອ້ໃນ 
ການວໄິຈໃນຄ ັງ້ນີປ້ະກອບດວ້ຍ 5 ດາ້ນຄື: 

1) ລະບບົ ແລະ ນະໂຍບາຍການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ 
2) ບນັດານະໂຍບາຍທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັຜູປ້ະຕບິດັວຽກງານການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ 
3) ການວເິຄາະສະພາບຂອງການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ ແລະ ຜູປ້ະຕິບດັວຽກງານການສຶກສາກອ່ນ 

ໄວຮຽນ 
4) ແບບຢາ່ງທ່ີດ ີ ແລະ ຫວົຄິດປະດດິສາ້ງໃນການພດັທະນາວິຊາຊບີຂອງຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄ ູ

ອະນບຸານສກຶສາ 
5) ຊອ່ງຫວາ່ງ ແລະ ທາງເລືອກດາ້ນນະໂຍບາຍສາໍລບັການພດັທະນາຜູປ້ະຕິບດັວຽກງານການ

ສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ 
 
3.2. ດາ້ນປະຊາກອນ ແລະ ກຸມ່ຕວົຢາ່ງ 

3.2.1. ປະຊາກອນ 
ປະຊາກອນຜູໃ້ຫຂໍ້ມ້ນູປະກອບດວ້ຍ 7 ພາກສວ່ນໄດແ້ກ:່ 
- ຜູບໍ້ລິຫານ/ວຊິາການ ຂ ັນ້ກະຊວງສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາ 
- ຜູບໍ້ລິຫານວທິະຍາໄລຄດູງົຄາໍຊາ້ງ 
- ຜູບໍ້ລິຫານ/ວຊິາການ ຂ ັນ້ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາແຂວງ 
- ຜູບໍ້ລິຫານ/ວຊິາການ ຂ ັນ້ຫອ້ງການສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາເມອືງ 
- ຜູອ້າໍນວຍການໂຮງຮຽນອະນບຸານ ແລະ ໂຮງຮຽນປະຖມົ 
- ຄອູະນບຸານສກຶສາ ແລະ ຄຫູອ້ງກຽມປະຖມົ 
- ຄະນະພດັທະນາການສຶກສາຂ ັນ້ບາ້ນ 

 
3.2.2. ກຸມ່ຕວົຢາ່ງ 
ການເລືອກກຸມ່ຕວົຢາ່ງໃຊວ້ິທີການແບບ Multi-Stage Area Sampling ໂດຍແບງ່ເປັນ 3 

ພາກໄດແ້ກ:່ ພາກເໜືອ, ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ.້ ການສຸມ່ກຸມ່ຕວົຢາ່ງແມນ່ໃຊວ້ທີິການເລືອກແບບ 
ເຈາະຈງົ (Purposive Sampling). 
 

ລ/ດ ພາກສວ່ນ ກຸມ່ຕວົຢາ່ງ (ທາ່ນ) 
ລວມ 
(ທາ່ນ) 

ກ. ຜູບໍ້ລິຫານພາຍໃນກະຊວງສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາ 8 
1 ກມົການເງນິ ຄະນະກມົ 1 ທາ່ນ 1 
2 ກມົຈດັຕ ັງ້ ແລະ ພະນກັງານ ຄະນະກມົ 1 ທາ່ນ 1 
3 ກມົອະນບຸານ ແລະ ປະຖມົສກຶສາ ຄະນະກມົ 1 ທາ່ນ 1 
4 ກມົກວດກາ ຄະນະກມົ 1 ທາ່ນ 1 
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5 ສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ຄະນະອາໍນວຍການສະຖາບນັ 1 ທາ່ນ 1 
6 ສນູການສກຶສາຮຽນຮວ່ມ ຄະນະອາໍນວຍການສນູ 1 ທາ່ນ 1 
7 ສນູປະກນັຄນຸນະພາບການສກຶສາ ຄະນະອາໍນວຍການສນູ 1 ທາ່ນ 1 
8 ສນູສະຖຕິິ-ເຕັກໂນໂລຊຂີາ່ວສານການສກຶສາ ຄະນະອາໍນວຍການສນູ 1 ທາ່ນ 1 

ຂ. ກະຊວງອອ້ມຂາ້ງ ແລະ ວທິະຍາໄລຄ ູ 2 
1 ກະຊວງຍຕຸທິາໍ ຫວົໜາ້ພະແນກ 1 ທາ່ນ 1 
2 ວທິະຍາໄລຄດູງົຄາໍຊາ້ງ ຄະນະອາໍນວຍການ 1 ທາ່ນ 1 

ຄ. ແຂວງ 15 
1 ຫວົໜາ້/ຄະນະພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ 

ກລິາ ແຂວງ 
ແຂວງອດຸມົໄຊ, ແຂວງຫຼວງນ ໍາ້ທາ, 
ແຂວງບໍລິຄາໍໄຊ, ແຂວງຈາໍປາສກັ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 

 
5 

2 ຫວົໜາ້/ຄະນະຂະແໜງການສກຶສາກອ່ນໄວ
ຮຽນ 

ແຂວງອດຸມົໄຊ, ແຂວງຫຼວງນ ໍາ້ທາ, 
ແຂວງບໍລິຄາໍໄຊ, ແຂວງຈາໍປາສກັ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 

 
5 

3 ຫວົໜາ້/ຄະນະຂະແໜງຈດັຕ ັງ້ ແລະ 
ພະນກັງານ 

ແຂວງອດຸມົໄຊ, ແຂວງຫຼວງນ ໍາ້ທາ, 
ແຂວງບໍລິຄາໍໄຊ, ແຂວງຈາໍປາສກັ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 

 
5 

ງ. ເມອືງ 33 
1 ຫວົໜາ້/ຄະນະຫອ້ງການສຶກສາທິການ ແລະ 

ກລິາ ເມອືງ 
ເມອືງໄຊ, ເມອືງນາໝ້ໍ, ເມອືງນ ໍາ້ທາ, 
ເມອືງສງິ, ເມອືງປາກຊນັ, ເມອືງບໍລິ
ຄນັ, ເມອືງປາກເຊ, ເມອືງຊະນະ
ສມົບນູ, ເມອືງຈນັທະບລີູ, ເມອືງໄຊ
ທານ,ີ ເມອືງປາກງື່ມ 

 
 

11 

2 ຫວົໜາ້/ຄະນະໜວ່ຍງານການສຶກສາກອ່ນໄວ
ຮຽນ 

ເມອືງໄຊ, ເມອືງນາໝ້ໍ, ເມອືງນ ໍາ້ທາ, 
ເມອືງສງິ, ເມອືງປາກຊນັ, ເມອືງບໍລິ
ຄນັ, ເມອືງປາກເຊ, ເມອືງຊະນະ
ສມົບນູ, ເມອືງຈນັທະບລີູ, ເມອືງໄຊ
ທານ,ີ ເມອືງປາກງື່ມ 

 
 

11 

3 ຫວົໜາ້/ຄະນະໜວ່ຍງານຈດັຕ ັງ້ ແລະ 
ພະນກັງານ 

ເມອືງໄຊ, ເມອືງນາໝ້ໍ, ເມອືງນ ໍາ້ທາ, 
ເມອືງສງິ, ເມອືງປາກຊນັ, ເມອືງບໍລິ
ຄນັ, ເມອືງປາກເຊ, ເມອືງຊະນະ
ສມົບນູ, ເມອືງຈນັທະບລີູ, ເມອືງໄຊ
ທານ,ີ ເມອືງປາກງື່ມ 

 
 

11 
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ຈ. ໂຮງຮຽນ 160 
1 ເມອືງໄຊ, ເມອືງນາໝ້ໍ, 

ເມອືງນ ໍາ້ທາ, ເມອືງສງິ, 
ເມອືງປາກຊນັ, ເມອືງບໍລິ
ຄນັ, ເມອືງປາກເຊ ແລະ 
ເມອືງຊະນະສມົບນູ 

ອາໍນວຍການເຮອືນລຽ້ງເດັກ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນບຸານ 
ຜູປ້ກົຄອງເດັກ 
ຄະນະພດັທະນາການສຶກສາຂ ັນ້ບາ້ນ 
ຄສູອນໃນເຮອືນລຽ້ງເດັກ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນບຸານ 

24 
24 
24 
48 

2 ເມອືງຈນັທະບລີູ,  
ເມອືງໄຊທານ ີແລະ ເມອືງ
ປາກງື່ມ 

ອາໍນວຍການເຮອືນລຽ້ງເດັກ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນບຸານ 
ຜູປ້ກົຄອງເດັກ 
ຄະນະພດັທະນາການສຶກສາຂ ັນ້ບາ້ນ 
ຄສູອນໃນເຮອືນລຽ້ງເດັກ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນບຸານ 

8 
8 
8 
16 

ລວມທງັໝດົ (ຄນົ) 218 

 
3.3. ຕວົປ່ຽນທ່ີສຶກສາປະກອບດວ້ຍ 
1) ການແບງ່ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຂະແໜງການ/ກະຊວງສາໍລບັການວາງນະໂຍບາຍ ແລະ 

ສະໜອງການສກຶສາ ແລະ ດແູລເດັກກອ່ນໄວຮຽນ. 
2) ກນົໄກການປະສານງານລະຫວາ່ງກະຊວງຫຼກັ, ຄະນະກາໍມະການລະດບັຊາດ, ໜວ່ຍງານ 

ແລະ ຂະແໜງການຕາ່ງໆ. 
3) ການເກບັກາໍຂໍມ້ນູ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຂໍມ້ນູຂາ່ວສານກຽ່ວກບັເດັກ, ຄ ູແລະ ຜູບໍ້ລິຫານການສຶກ

ສາກອ່ນໄວຮຽນ. 
4) ຄວາມກມົກຽວຂອງຂອບນະໂຍບາຍ ຫືຼ ແຜນພດັທະນາການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ. 
5) ການແບງ່ຄວາມຮບັຜິດຊອບທາງດາ້ນບໍລິຫານ ແລະ ການເງນິ ລະຫວາ່ງ ສນູກາງ ແລະ 

ທອ້ງຖິ່ນກຽ່ວກບັການບໍລິການການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ. 
6) ກດົໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂອບປະຕບິດັງານສາໍລບັສິດທິເດັກກອ່ນໄວຮຽນ. 
7) ກດົໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂອບປະຕບິດັງານສາໍລບັການປກົປ້ອງເດັກ. 
8) ກດົໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂອບປະຕບິດັງານສາໍລບັຄວາມຢູດ່ກີນິດ.ີ 
9) ກດົໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂອບປະຕບິດັງານການສກຶສາສາໍລບັເດັກ. 
10) ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂອບປະຕບິດັງານກຽ່ວກບັຫຼກັສດູສາໍລບັການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ. 
11) ມາດຕະຖານຂອງຄ ູແລະ ເງ ື່ອນໄຂການບນັຈຄຸລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສກຶສາ. 
12) ການສາ້ງ ແລະ ການກະກຽມຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສກຶສາ. 
13) ການຈດັຫາ ແລະ ການຮບັເປັນຄສູອນ. 
14) ບໍລິມາດວຽກ, ພາລະບດົບາດ, ສດິ ແລະ ໜາ້ທ່ີຂອງຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານ. 
15) ການສະໜອງຫຼກັສດູ, ຄູມ່ຄື,ູ ແລະ ສື່ ປະກອບການຮຽນ-ການສອນຕາ່ງໆ. 
16) ການບາໍລງຸຄ,ູ ການພດັທະນາວິຊາຊບີ ແລະ ເສ້ັນທາງຄວາມກາ້ວໜາ້ທາງດາ້ນອາຊບີຂອງຄູ

ລຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສກຶສາ. 
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17) ການກາໍນດົຄາ່ຕອບແທນ ແລະ ການຕດິຕາມການເລ່ືອນຊ ັນ້-ຂ ັນ້. 
18) ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົດາ້ນຄນຸນະພາບການຮຽນ-ການສອນລວມທງັການສາ້ງແຮງ

ຈງູໃຈຂອງຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສກຶສາ. 
19) ການຂະຫຍາຍໂອກາດໃນການບໍລິການການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ. 
20) ການສບັຊອ້ນຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສກຶສາ. 
21) ການສາ້ງ ແລະ ບາໍລງູຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສກຶສາ. 
22) ການສະໜບັສະໜນູດາ້ນຕາ່ງໆໃຫແ້ກຄ່ລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສກຶສາ. 
23) ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົກຽ່ວກບັຄນຸນະພາບການດແູລ ແລະ ສດິສອນ. 
24) ຄວາມຮບັຮູຂ້ອງຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມຕ່ໍກບັບດົບາດ, ໜາ້ທ່ີຂອງຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສກຶສາ. 
25) ຄວາມຮບັຮູຂ້ອງຄູລ້ຽງເດັກ ແລະ ຄູອະນຸບານສຶກສາຕ່ໍກບັຄຸນນະພາບວຽກງານການສຶກ

ສາກອ່ນໄວຮຽນ. 
26) ແບບຢ່າງທ່ີດີ ແລະ ຫວົຄິດປະດິດສາ້ງໃນການພດັທະນາວິຊາຊີບຂອງຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄູ

ອະນບຸານສກຶສາ. 
 

4. ນຍິາມສບັສະເພາະ 
1) ການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ ໝາຍເຖງິການລຽ້ງດ,ູ ການຮຽນ-ການສອນຢູເ່ຮືອນລຽ້ງເດັກ, ໂຮງ 

ຮຽນອະນບຸານ ແລະ ຫອ້ງກຽມປະຖມົ. ສາໍລບັເຮອືນລຽ້ງເດັກ ແມນ່ຮບັເອົາເດັກທ່ີມອີາຍແຸຕ ່
3-36 ເດອືນ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນບຸານ ແມນ່ຮບັເອົາເດັກທ່ີມອີາຍແຸຕ ່3-5 ປີ. 

2) ຜູປ້ະຕິບດັວຽກງານການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ ໝາຍເຖງິຄລູຽ້ງເດັກ, ຄອູະນບຸານສຶກສາ ແລະ 
ຄຫູອ້ງກຽມປະຖມົ. 

3) ການແບງ່ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຂະແໜງການ/ກະຊວງສາໍລບັການວາງນະໂຍບາຍ ແລະ 
ສະໜອງການສຶກສາ ແລະ ດແູລເດັກກອ່ນໄວຮຽນ ໝາຍເຖງິລກັສະນະຂອງການມອບໝາຍ 
ວຽກໃຫໜ້ວ່ຍງານຮບັຜິດຊອບນະໂຍບາຍກຽ່ວກບັວຽກງານພດັທະນາເດັກກອ່ນໄວຮຽນ ແລະ 
ກດົລະບຽບໃນການໃຫບໍ້ລິການການສກຶສາ. 

4) ລະບບົການປະສານງານລະຫວາ່ງໜວ່ຍງານ ໝາຍເຖງິສະຖານທ່ີ, ການຕິດຕ່ໍເຊື່ ອມໂຍງໃນ
ແຕລ່ະຂະແໜງການ, ໜວ່ຍງານ ຫືຼ ແຕລ່ະອງົກອນທ່ີພວົພນັເຖງິວຽກງານພດັທະນາເດັກ
ກອ່ນໄວຮຽນ ຊຶ່ ງພິຈາລະນາຈາກການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັວຽກງານດ ັ່ງກາ່ວຈາກແຕລ່ະຂະແໜງ 
ການ, ໜວ່ຍງານ ຫືຼ ແຕລ່ະອງົກອນ. 

5) ການເກບັກາໍ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງຂໍມ້ນູຂາ່ວສານກຽ່ວກບັເດັກ ແລະ ຄ ູໝາຍເຖງິວິທີການໃນ
ການເຜີຍແຜ ່ ແລະ ຂະບວນການໃນການເກບັກາໍຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັວຽກງານເດັກກອ່ນໄວຮຽນ
ຕະຫຼອດເຖງິການໃຫບໍ້ລິການກຽ່ວກບັຂໍມ້ນູ ແລະ ການຮກັສາຂໍມ້ນູ. 
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6) ຄວາມກມົກຽວຂອບນະໂຍບາຍ ຫືຼ ແຜນພດັທະນາສາໍລບັເດັກກອ່ນໄວຮຽນ ໝາຍເຖງິຂອບ
ນະໂຍບາຍລະດບັຊາດທ່ີເວ້ົາເຖງິແຜນ ຫືຼ ແນວທາງຂອງລດັຖະບານທ່ີຈະດາໍເນນີກຽ່ວກບັ
ການຈດັການສາໍລບັວຽກງານພດັທະນາເດັກກອ່ນໄວຮຽນ. 

7) ການແບງ່ຄວາມຮບັຜິດຊອບລະຫວາ່ງສນູກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ ນ ໝາຍເຖງິວີທີການບໍລິຫານ
ຈດັການ ແລະ ການສະໜບັສະໜນູດາ້ນການເງນິໃນການຈດັການຮຽນ-ການສອນຂອງເດັກ
ກອ່ນໄວຮຽນທ່ີກາໍນດົໄວເ້ປັນນະໂຍບາຍ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບຈາກສນູກາງໄປສູກ່ານ
ດາໍເນນີການໃນລະດບັຕາ່ງໆ. 

8) ສດິທິສາໍລບັເດັກກອ່ນໄວຮຽນ ໝາຍເຖງິການໄດຮ້ບັຄວາມເທ່ົາທຽມກນັຂອງຜູຮ້ຽນໃນການສຶກ
ສາຮ ໍາ່ຮຽນລະຫວາ່ງເພດ, ຊນົເຜ່ົາ ແລະ ຄນົພິການ, ການໄດຮ້ບັທຶນການສຶກສາ, ການເຂ້ົາ
ຮວ່ມກດິຈະການການຮຽນ-ການສອນ, ການນາໍໃຊອ້ປຸະກອນການສຶກສາ, ສື່ ການຮຽນ ແລະ 
ແຫຼງ່ຄວາມຮູ,້ ການໄດຮ້ບັການເບິ່ ງແຍງລຽ້ງດ ູແລະ ການສກຶສາອບົຮມົ. 

9) ການປກົປ້ອງເດັກ ໝາຍເຖງິການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງຄອບຄວົ, ໂຮງຮຽນ, ຊຸມຊນົ, ສງັຄມົ 
ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງລດັຕ່ໍການເບິ່ ງແຍງລຽ້ງດເູດັກໃຫຢູ້ລ່ອດ, ເຕີບໂຕ, ການເບິ່ ງແຍງດູ
ແລເດັກຂອງຄໃູນເວລາເຈັບເປັນ, ການສະກດັກ ັນ້ ແລະ ຕາ້ນທກຸຮບູແບບທ່ີເປັນການທາລນຸ
ເດັກໃນຄອບຄວົ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ສງັຄມົ, ການສາ້ງກນົໄກການຕິດຕາມກວດກາ, ເບິ່ ງແຍງ
ດແູລ, ການຊວ່ຍເຫືຼອເພ່ືອດແູລການປກົປ້ອງເດັກທ່ີຕກົຢູໃ່ນຄວາມສຽ່ງ ແລະ ເດັກທ່ີມຄີວາມ
ຕອ້ງການພິເສດ. 

10) ຄວາມຢູ່ດີກິນດີ ໝາຍເຖງິການປຸກລະດມົ ແລະ ຊອກຫາທຶນຮອນການຊວ່ຍເຫືຼອຈາກ
ການຈດັຕ ັງ້ ແລະ ບກຸຄນົທງັພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ເພ່ືອນາໍໃຊເ້ຂ້ົາວຽກງານພດັທະນາ
ເດັກກອ່ນໄວຮຽນ, ການສະໜອງອາຫານທ່ຽງ, ເຄື່ ອງນຸງ່ຫ ົ່ມ ແລະ ສິ່ ງທ່ີຈາໍເປັນໃຫແ້ກເ່ດັກ
ກອ່ນໄວຮຽນທ່ີດອ້ຍໂອກາດໃນເຂດເທດສະບານ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫີຼກ, ການຄຸມ້ຄອງ, 
ເບິ່ ງແຍງລ້ຽງດູ, ການຈດັໃຫ້ເດັກກາໍພ້າ-ກາໍພອຍທ່ີດ້ອຍໂອກາດໃຫ້ໄດ້ຮ ໍ່າຮຽນ ແລະ 
ພດັທະນາຕນົເອງ. 

11) ການສຶກສາສາໍລບັເດັກ ໝາຍເຖງິການລຽ້ງດ,ູ ການຮຽນ-ການສອນເດັກຢູ່ເຮືອນລຽ້ງເດັກ 
ແລະ ໂຮງຮຽນອະນບຸານ ຊຶ່ ງຮບັເດັກເລ່ີມແຕອ່າຍ ຸ3 ເດອືນ ຫາ 5 ປີ, ເພ່ືອຮບັປະກນັໃຫ້
ເດັກມກີານຂະຫຍາຍຕວົ ແລະ ພດັທະນາການທາງດາ້ນຮາ່ງກາຍ ແລະ ຈດິໃຈ, ມຄີວາມຮູ້
ເບື້ອງຕ ົນ້ກຽ່ວກບັການເວ້ົາ, ການຂຽນ, ການອາ່ນ, ການຟງັ, ການເບິ່ ງ, ການແຕມ້, ການ
ສື່ ສານ, ການຮບັຮູເ້ຫດຜນົ, ການຄ ົນ້ຄິດ ແລະ ການຮຽນຮູພ້ື້ນຖານທາງດາ້ນຄະນດິສາດ, 
ວິທະຍາສາດ, ສິລະປະວນັນະຄະດີ ແລະ ດນົຕີ, ປູກຝງັຈດິສາໍນຶກໃຫ້ເດັກຮກັການຮຽນຮູ້
ວດັທະນະທາໍ, ຮີດຄອງປະເພນ,ີ ມຈີດິໃຈເອື້ອເຟ້ືອເພ່ືອແຜ,່ ມນີໄິສສພຸາບຮຽບຮອ້ຍ, ຮກັພ່ໍ
ແມ,່ ຮກັຄ,ູ ຮກັຜູນ້າໍ, ຮກັປະເທດຊາດ, ຮກັທາໍມະຊາດ, ຮກັຄວາມສະອາດ ແລະ ຢູ່ຮວ່ມ
ກນັກບັຜູອ້ື່ ນ. 
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12) ຫຼກັສດູການຮຽນຮູສ້າໍລບັການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ ໝາຍເຖງິຫລກັສດູທ່ີມກີານຈດັການຮຽນ-
ການສອນສາໍລບັເດັກແຕອ່າຍ ຸ3 ເດອືນ ເຖງິ 5 ປີ ແລະ ມເີນືອ້ໃນທ່ີສ ົ່ງເສີມພດັທະນາການ
ທາງດາ້ນຮາ່ງກາຍ, ອາລມົ, ສງັຄມົ, ສະຕປິນັຍາ ແລະ ພາສາໃຫແ້ກເ່ດັກແຕລ່ະຊ ໍາ່ອາຍ.ຸ 

13) ນະໂຍບາຍ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂຜູທ່ີ້ຈະກາຍມາເປັນຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສຶກສາ ໝາຍ
ເຖງິການກາໍນດົຄນຸສມົບດັໃນການທ່ີຈະຮບັຄນົເຂ້ົາມາເປັນຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສຶກ
ສາໃນການຈດັການຮຽນ-ການສອນ ຊຶ່ ງປະກອບດວ້ຍ: ອາຍ,ຸ ເພດ, ວດຸທິການສຶກສາ, 
ປະສບົການ ແລະ ວທີິການໃນການຄດັເລືອກຜູທ່ີ້ຈະມາເປັນຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສຶກ
ສາ. 

14) ນະໂຍບາຍການສາ້ງ, ການກະກຽມສາ້ງຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສຶກສາ ໝາຍເຖງິການ
ຈດັຝຶກອບົຮມົ ຫືຼ ການເພ່ີມປະສບົການໃຫບ້ກຸຄະລາກອນກອ່ນທ່ີຈະມາປະຕິບດັວຽກງານການ
ສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ, ທາງດາ້ນທິດສະດຜີູເ້ຂ້ົາຝຶກອບົຮມົຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັຄວາມຮູກ້ຽ່ວກບັການດູ
ແລເດັກ, ສວ່ນໃນດາ້ນການປະຕບິດັຕວົຈງິຜູເ້ຂ້ົາຝຶກອບົຮມົຈະຕອ້ງມທີກັສະໃນການດແູລເດັກ 
ພອ້ມທງັການໃຫປ້ະສບົການ ແລະ ການເບິ່ ງແຍງຄວາມປອດໄພ. 

15) ນະໂຍບາຍກຽ່ວກບັເງ ື່ອນໄຂຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ການຮບັເປັນຄສູອນ ໝາຍຖງິການກາໍນດົ
ນະໂຍບາຍໃຫມ້ກີານຄດັເລືອກບກຸຄະລາກອນລວມທງັການກາໍນດົລະບບົຄາ່ຈາ້ງ, ຄາ່ຕອບ
ແທນ, ໃນຮບູແບບຕາ່ງໆທ່ີນາໍມາໃຊກ້ບັບກຸຄະລາກອນດາ້ນການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ. 

16) ນະໂຍບາຍກຽ່ວກບັພາລະບດົບາດ, ສິດ ແລະ ໜາ້ທ່ີຂອງຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສຶກ
ສາ ໝາຍເຖງິປະລິມານວຽກຂອງຜູປ້ະຕິບດັວຽກງານການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ ຊຶ່ ງມກີານ
ກາໍນດົໄວຢ້າ່ງຊດັເຈນ, ມຄີວາມເໝາະສມົລວມທງັການກາໍນດົສິດທິ, ສະຫວດັດກີານໃນການ
ຕອບແທນ ແລະ ສະໜບັສະໜນູການເຮັດວຽກຂອງຜູປ້ະຕິບດັວຽກງານການສຶກສາກອ່ນໄວ
ຮຽນ. 

17) ການສະໜອງປ້ືມຄູມ່ຄື,ູ ປ້ືມຫຼກັສດູ ແລະ ສື່ ຕາ່ງໆປະກອບການຮຽນ-ການສອນຂອງການ
ພດັທະນາການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ ໝາຍເຖງິການວາງນະໂຍບາຍ ແລະ ກາໍນດົລະບຽບໃນ
ການສະໜອງປ້ືມຄູມ່ຄື,ູ ປ້ືມຫຼກັສດູ ແລະ ແຫຼງ່ຊບັພະຍາກອນຕາ່ງໆ ເພ່ືອຮບັໃຊໃ້ຫແ້ກກ່ານ
ຮຽນ-ການສອນຂອງຜູປ້ະຕບິດັວຽກງານການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ. 

18) ການບາໍລງຸຄ,ູ ການພດັທະນາວິຊາຊບີ ແລະ ເສ້ັນທາງຄວາມກາ້ວໜາ້ທາງດາ້ນອາຊບີຂອງຜູ້
ປະຕິບດັວຽກງານການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ ໝາຍເຖງິການຝຶກອບົຮມົດາ້ນວິຊາການໃຫຄ້ໃູນ
ໄລຍະສ ັນ້. ການພດັທະນາວິຊາຊີບ ໝາຍເຖງິການຄ ົນ້ຄວາ້ຮ ໍາ່ຮຽນດາ້ນວິຊາການ ແລະ 
ອື່ ນໆທ່ີສອດຄອ່ງກບັອາຊີບຂອງຕນົ. ເສ້ັນທາງຄວາມກາ້ວໜ້າທາງດາ້ນອາຊີບ ໝາຍເຖງິຄູ
ດ ັງ່ກາ່ວສາມາດເລ່ືອນຊ ັນ້, ເລ່ືອນຂ ັນ້, ສາມາດເລ່ືອນເປັນຄຝຶູກ, ຄນູເິທດ ແລະ ເປັນ
ຜູອ້າໍນວຍການໂຮງຮຽນອະນບຸານ. 

19) ການກາໍນດົຄາ່ຕອບແທນ (ເງນິເດອືນ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດນອກຈາກເງນິເດອືນ) ໝາຍເຖງິ
ສດິໄດຮ້ບັນະໂຍບາຍ, ເງນິເດອືນ, ເງນິອດຸໜນູ, ສະຫວດັດກີານ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຕາ່ງໆ
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ຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງລດັຖະກອນທົ່ວໄປຕາມນະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານຕ່ໍ
ກບັລດັຖະກອນຄຜູູໜ່ຶ້ງຈະໄດຮ້ບັເງນິເດອືນ ແລະ ເງນິອດຸໜນູຕາ່ງໆ. 

20) ການກາໍນດົນະໂຍບາຍໃນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົດາ້ນຄນຸນະພາບການສອນລວມທງັ
ການສາ້ງແຮງຈງູໃຈຂອງຜູປ້ະຕິບດັວຽກງານການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ ໝາຍເຖງິນະໂຍບາຍ, 
ກດົລະບຽບໃນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ, ການຍອ້ງຍໍ, ການຈດັປະເພດຄ ູແລະ ການ
ເລ່ືອນຊ ັນ້-ເລ່ືອນຂ ັນ້ຕາມຜນົງານຂອງຜູປ້ະຕິບດັວຽກງານການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ. 

21) ການຂະຫຍາຍໂອກາດໃນການບໍລິການການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ ໝາຍເຖງິການມໂີອກາດໄດ້
ຮບັບໍລິການ/ການໃຊບໍ້ລິການແບບໃດແບບໜ່ຶງ. ການມສີວ່ນຮວ່ມ (Participation) ໝາຍ
ເຖງິການມໂີອກາດໄດເ້ຂ້ົາໄປກຽ່ວຂອ້ງ/ພວົພນັ/ຮບັຜິດຊອບໃນສວ່ນໃດສວ່ນໜ່ຶງຂອງຂະບວນ
ການ/ບໍລິການ. 

22) ການຊບັຊອ້ນຜູປ້ະຕບິດັວຽກງານການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ ໝາຍເຖງິການຊບັຊອ້ນແຈກຢາຍຄູ
ລຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສກຶສາຕາມກຸມ່ອາຍ,ຸ ເພດ, ວດຸທິການສກຶສາ. 

23) ການຝຶກອບົຮມົຜູປ້ະຕິບດັວຽກງານການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ ໝາຍເຖງິຮບູແບບ/ວິທີການຝຶກ
ອບົຮມົໃຫແ້ກຄ່ລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສກຶສາ. 

24) ການສະໜບັສະໜນູຜູປ້ະຕບິດັວຽກງານການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ ໝາຍເຖງິການສ ົ່ງເສີມ ແລະ 
ການພດັທະນາວິຊາຊີບ, ການໃຫ້ຄາ່ຕອບແທນ, ສິ່ ງຈງູໃຈໃນການປະຕິບດັໜ້າທ່ີລວມເຖງິ
ຊວີດິການເປັນຢູ.່ 

25) ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົຄນຸນະພາບການສອນຂອງຜູປ້ະຕິບດັວຽກງານການສຶກ
ສາກອ່ນໄວຮຽນ ໝາຍເຖງິຂະບວນການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົສາໍເລັດຕາມເກນມາດຕະຖານ
ໃນການສອນຂອງຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສກຶສາ. 

26) ຄວາມຮບັຮູຂ້ອງຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມຕ່ໍກບັຄນຸນະພາບຂອງຜູປ້ະຕິບດັວຽກງານການສຶກສາກອ່ນໄວ
ຮຽນ ໝາຍເຖງິຄວາມຮບັຮູຕ່ໍ້ບດົບາດ, ຄວາມຮບັຜິດຊອບ, ຄນຸລກັສະນະ, ຈດຸດ ີແລະ ສິ່ ງ
ທາ້ທາຍຂອງຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສກຶສາ. 

27) ທດັສະນະຂອງຊຸມຊນົຕ່ໍກບັຄນຸລກັສະນະຂອງຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສຶກສາທ່ີີມຄີນຸ
ນະພາບສງູ ໝາຍເຖງິຜູປ້ະຕບິດັໜາ້ທ່ີວຽກງານການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນທ່ີມຄີນຸລກັສະນະເປັນ
ໄປຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງຊຸມຊນົ ເຊ່ັນ: ດາ້ນວຊິາການ ແລະ ການປະພຶດ. 

28) ແບບຢາ່ງທ່ີດ ີ ແລະ ຫວົຄິດປະດດິສາ້ງໃນການພດັທະນາວິຊາຊບີຂອງຜູປ້ະຕິບດັວຽກງານ
ການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ ໝາຍເຖງິແບບຢາ່ງການປະຕິບດັທ່ີດ ີແລະ ແນວຄິດທ່ີເກດີຂຶນ້ໃໝ່
ໃນການພດັທະນາວຊິາຊບີໃຫກ້ບັຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສກຶສາ. 
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5. ຜນົປະໂຫຍດທ່ີຄາດວາ່ຈະໄດຮ້ບັ 
ການວິໄຈໃນຄ ັງ້ນີ ້ ໃຊວ້ິທີການເກບັຮວບຮວມຂໍມ້ນູແບບປະລິມານ ແລະ ແບບຄນຸນະພາບ 

ຄາດວາ່ຈະເປັນປະໂຫຍດໃຫແ້ກຜູ່ກ້ຽ່ວຂອ້ງກບັການສາ້ງ, ປບັປງຸນະໂຍບາຍ ແລະ ຍດຸທະສາດການ 
ສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້ 
 ຜນົຂອງການວິໄຈຈະເປັນຂໍມ້ນູໃຫແ້ກກ່ານສາ້ງ, ປບັປງຸນະໂຍບາຍ ແລະ ຍດຸທະສາດການ

ສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນໃຫດ້ຂີຶນ້; 
 ຮບັຮູເ້ຖງິຊອ່ງຫວາ່ງກຽ່ວກບັບນັດານະໂຍບາຍການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນທ່ີມຢີູໃ່ນປດັຈບຸນັ; 
 ຮບັຮູເ້ຖງິຄວາມຕອ້ງການຂອງຜູບໍ້ລິຫານ, ວຊິາການລະດບັຕາ່ງໆ ແລະ ຊຸມຊນົ; 
 ຮບັຮູເ້ຖງິຂໍສ້ະເໜີແນະ ເພ່ືອມາປບັປງຸນະໂຍບາຍ ແລະ ຍດຸທະສາດສາໍລບັການພດັທະນາ

ສະພາບການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ ແລະ ອາຊີບຂອງຜູ້ປະຕິບດັວຽກງານການສຶກສາກອ່ນໄວ
ຮຽນ. 
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ບດົທີ 2 
ວທີິດາໍເນນີການວໄິຈ 

 
ການວິໄຈໃຊວ້ິທີການເກັບຂໍ້ມນູ ໂດຍແບງ່ອອກເປັນ 2 ລະດບັຄື: 1. ລະດບັມະຫາພາກ 

ແລະ ລະດບັຈລຸະພາກ. ລະດບັມະຫາພາກ ແມນ່ການຮວບຮວມຂໍມ້ນູ ແລະ ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້
ຮບັຜິດຊອບໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັວຽກງານການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນໃນລະດບັກະຊວງ ໄດແ້ກ ່ ຜູ້
ບໍລິຫານ ແລະ ວິຊາການຢູໃ່ນແຕລ່ະກມົ; 2. ລະດບັຈລຸະພາກ ແມນ່ການຮວບຮວມຂໍມ້ນູ ແລະ 
ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັວຽກງານການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ ໄດແ້ກ ່ຜູ້
ບໍລິຫານລະດບັແຂວງ, ເມອືງ, ໂຮງຮຽນ, ຄ,ູ ຜູປ້ກົຄອງເດັກ ແລະ ຄະນະພດັທະນາການສຶກສາ 
ຂ ັນ້ບາ້ນ. ການເກບັກາໍຂໍມ້ນູທງັສອງຮບູແບບນີ ້ໄດນ້າໍໃຊຂໍ້ມ້ນູທາງດາ້ນປະລິມານ ແລະ ດາ້ນຄນຸ
ນະພາບລວມທງັເອກະສານທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ. 
 

1. ຮບູແບບຂອງການວໄິຈ 
ການວິໄຈໃນຄ ັງ້ນີ້ ແມນ່ການວິໄຈແບບນະໂຍບາຍທ່ີເນັ້ນໃສກ່ານສຶກສາເອກະສານເຊ່ັນ: 

ນະໂຍບາຍ, ຍດຸທະສາດ ແລະ ແຜນງານເປັນຫຼກັ ເພ່ືອນາໍມາເປັນຂໍມ້ນູພ້ືນຖານອາ້ງອີງໃນການສາ້ງ
ຂໍສ້ະເໜີແນະ ເພ່ືອປບັປງຸນະໂຍບາຍ ແລະ ເອກະສານທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການພດັທະນາການສຶກ
ສາກອ່ນໄວຮຽນ ແລະ ຜູປ້ະຕິບດັວຽກງານການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ ຊຶ່ ງເປັນການນາໍໃຊແ້ນວຄິດການ
ວິໄຈແບບຄນຸນະພາບ (Qualitative Research), ການວິໄຈເອກະສານ (Document 
Research), ແບບປະລິມານ (Quantitative Research) ແລະ ແນວຄິດການປະເມນີຄວາມ
ຕອ້ງການທ່ີຈາໍເປັນ (Needs Assessment) ວິເຄາະສະພາບການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນໃນປດັຈບຸນັ 
(What is) ແລະ ເຮັດການວິເຄາະ ແລະ ສງັເຄາະສະຫຸຼບເປ້ົາໝາຍພດັທະນາຜູປ້ະຕິບດັວຽກງານ
ການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນໃຫມ້ຄີວາມຊດັເຈນ (What should be) ໂດຍນາໍມາປຽບທຽບແບບຄນຸ
ນະພາບໃຫເ້ຫັນເຖງິຄວາມຕອ້ງການທ່ີຈາໍເປັນດາ້ນການພດັທະນາການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນໃຫກ້ງົກບັ
ຄວາມຕອ້ງການທ່ີແທຈ້ງິ. 

ນອກຈາກນ ັນ້, ຄະນະທີມງານວໄິຈຍງັໄດອ້ີງໃສຂໍ່ມ້ນູທ່ີໄດເ້ກບັກາໍຂໍມ້ນູນາໍບນັດາກມົ, ແຂວງ, 
ເມອືງ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ບາ້ນນາໍອກີ ເພ່ືອມາເປັນຂໍມ້ນູອາ້ງອງີເພ່ີມເຕມີໃນການສາ້ງຂໍສ້ະເໜີແນະ ຊຶ່ ງ
ຄະນະທີມງານວິໄຈໄດກ້າໍນດົຄາໍຖາມວິໄຈ, ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ, ວິທີການເກບັຮວບຮວມຂໍມ້ນູ, ການວິເຄາະຂໍ້

ມນູ ເພ່ືອໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັຕວົປ່ຽນທ່ີສກຶສາດ ັງ່ມລີາຍລະອຽດລຸມ່ນີ:້ 
 
1.1. ເຄື່ ອງມທ່ີືໃຊໃ້ນການເກບັຮວບຮວມຂໍມ້ນູ 

ເຄື່ ອງມທ່ີືໃຊໃ້ນການເກບັຮວບຮວມຂໍມ້ນູປະກອບດວ້ຍການສາໍພາດແບບເຈາະເລິກ, ແບບສອບຖາມ 
ແລະ ແບບສງັເກດ ຄື: 
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1.1.1. ການສາໍພາດແບບເຈາະເລິກ: ສາໍລບັການສາໍພາດແບບເຈາະເລິກ ໃຊໃ້ນການສາໍພາດ
ຜູບໍ້ລິຫານລະດບັກະຊວງ, ຜູບໍ້ລິຫານລະດບັແຂວງ, ເມອືງ, ຜູອ້າໍນວຍການໂຮງຮຽນ, ຄ,ູ ພ່ໍ
ແມ/່ຜູປ້ກົຄອງເດັກ ແລະ ຄະນະພດັທະນາການສກຶສາຂ ັນ້ບາ້ນ ເພ່ືອສອບຖາມຄວາມຄິດເຫັນ
ຂອງກຸມ່ຕວົຢາ່ງທ່ີມຕ່ໍີສະຖານະພາບ ແລະ ການພດັທະນາວິຊາຊບີຂອງຜູປ້ະຕິບດັວຽກງານ
ການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນໃນປດັຈບຸນັ. 
 
1.1.2. ແບບສອບຖາມ: ສາໍລບັການສອບຖາມຄ,ູ ຜູປ້ກົຄອງເດັກ ແລະ ຄະນະພດັທະນາ
ການສກຶສາຂ ັນ້ບາ້ນ ຊຶ່ ງເນືອ້ໃນຂອງແບບສອບຖາມໄດແ້ບງ່ອອກເປັນ 2 ສວ່ນໄດແ້ກ:່ ສວ່ນ
ທີ 1: ສະພາບທ່ີຄາດຫວງັຕ່ໍນະໂຍບາຍ/ກດົລະບຽບ ໂດຍປະກອບມ ີ 4 ປະເດັນໃຫຍຄ່ື: 
ສິດທິສາໍລບັເດັກກອ່ນໄວຮຽນ, ການປກົປ້ອງເດັກ, ຄວາມຢູດ່ກີນິດ ີແລະ ການສຶກສາສາໍລບັ
ເດັກ; ສວ່ນທີ 2: ສະພາບທ່ີເປັນຈງິໃນປດັຈບຸນັຕ່ໍນະໂຍບາຍ/ກດົລະບຽບ ໂດຍປະກອບມ ີ4 
ປະເດັນໃຫຍຄ່ື: ສິດທິສາໍລບັເດັກກອ່ນໄວຮຽນ, ການປກົປ້ອງເດັກ, ຄວາມຢູດ່ກີນິດ ີ ແລະ 
ການສກຶສາສາໍລບັເດັກ . ໂດຍຕອນທີ 1 ແລະ ຕອນທີ 2 ມລີກັສະນະເປັນແບບມາດຕາສວ່ນ
ປະມານຄາ່ (Rating Scale) ປະກອບມ ີ 5 ລະດບັ ຄື: ຫຼາຍທ່ີສດຸ, ຫຼາຍ, ປານກາງ, 
ໜອ້ຍ, ໜອ້ຍທ່ີສດຸ ດ ັງ່ລາຍລະອຽດລຸມ່ນີ:້ 

 ລກັສະນະຂອງແບບສອບຖາມປະກອບດວ້ຍ: 
ສວ່ນທ່ີ 1: ສະພາບທ່ີຄາດຫວງັຕ່ໍນະໂຍບາຍ/ກດົລະບຽບ 

1. ສດິທິສາໍລບັເດັກກອ່ນໄວຮຽນ 
2. ການປກົປ້ອງເດັກ 
3. ຄວາມຢູດ່ກີນິດ ີ
4. ການສກຶສາສາໍລບັເດັກ 

ສວ່ນທ່ີ 2: ສະພາບທ່ີເປັນຈງິໃນປດັຈບຸນັຕ່ໍນະໂຍບາຍ/ກດົລະບຽບ 
1. ສດິທິສາໍລບັເດັກກອ່ນໄວຮຽນ 
2. ການປກົປ້ອງເດັກ 
3. ຄວາມຢູດ່ກີນິດ ີ
4. ການສກຶສາສາໍລບັເດັກ 

 ການໃຫຄ້ະແນນ ແລະ ການຕີຄວາມໝາຍຄະແນນ ສວ່ນທີ 1: 
ລກັສະນະຂໍຄ້າໍຖາມເປັນຂໍຄ້ວາມກຽ່ວກບັສະພາບທ່ີຄາດຫວງັຕ່ໍນະໂຍບາຍ/ກດົລະບຽບ ແລະ 

ມຄີວາມຄາດຫວງັໃນແຕລ່ະຂໍຄ້ວາມນ ັນ້ຢູໃ່ນລະດບັໃດ ແບງ່ອອກເປັນ 5 ລະດບັດ ັງ່ນີ:້ 
ຫຼາຍທ່ີສດຸ ໝາຍເຖງິ ກຸມ່ຕວົຢາ່ງມຄີວາມຄາດຫວງັຕ່ໍນະໂຍບາຍ/ກດົລະບຽບໃນລະດບັຫຼາຍທ່ີສດຸ 
ຫຼາຍ ໝາຍເຖງິ ກຸມ່ຕວົຢາ່ງມຄີວາມຄາດຫວງັຕ່ໍນະໂຍບາຍ/ກດົລະບຽບໃນລະດບັຫຼາຍ 
ປານກາງ ໝາຍເຖງິ ກຸມ່ຕວົຢາ່ງມຄີວາມຄາດຫວງັຕ່ໍນະໂຍບາຍ/ກດົລະບຽບໃນລະດບັປານກາງ 
ໜອ້ຍ ໝາຍເຖງິ ກຸມ່ຕວົຢາ່ງມຄີວາມຄາດຫວງັຕ່ໍນະໂຍບາຍ/ກດົລະບຽບໃນລະດບັໜອ້ຍ 
ໜອ້ຍທ່ີສດຸ ໝາຍເຖງິ ກຸມ່ຕວົຢາ່ງມຄີວາມຄາດຫວງັຕ່ໍນະໂຍບາຍ/ກດົລະບຽບໃນລະດບັໜອ້ຍທ່ີສດຸ 
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 ເກນການໃຫຄ້ະແນນ 
ຫຼາຍທ່ີສດຸ ໃຫຄ້ະແນນ 5 ຄະແນນ 
ຫຼາຍ ໃຫຄ້ະແນນ 4 ຄະແນນ 
ປານກາງ ໃຫຄ້ະແນນ 3 ຄະແນນ 
ໜອ້ຍ ໃຫຄ້ະແນນ 2 ຄະແນນ 
ໜອ້ຍທ່ີສດຸ ໃຫຄ້ະແນນ 1 ຄະແນນ 

 ການແປຄວາມໝາຍ 
4.51–5.00 ໝາຍເຖງິ ມຄີວາມຄາດຫວງັຫຼາຍທ່ີສດຸ 
3.51–4.50 ໝາຍເຖງິ ມຄີວາມຄາດຫວງັຫຼາຍ 
2.51–3.50 ໝາຍເຖງິ ມຄີວາມຄາດຫວງັປານກາງ 
1.51–2.50 ໝາຍເຖງິ ມຄີວາມຄາດຫວງັໜອ້ຍ 
1.00–1.50 ໝາຍເຖງິ ມຄີວາມຄາດຫວງັໜອ້ຍທ່ີສດຸ 

 
 ການໃຫຄ້ະແນນ ແລະ ການຕີຄວາມໝາຍຄະແນນ ສວ່ນທີ 2: 

ລກັສະນະຂໍຄ້າໍຖາມເປັນຂໍຄ້ວາມກຽ່ວກບັສະພາບໃນປດັຈບຸນັຕ່ໍນະໂຍບາຍ/ກດົລະບຽບ ແລະ 
ມຄີວາມເພ່ິງພໍໃຈໃນແຕລ່ະຂໍຄ້ວາມນ ັນ້ຢູໃ່ນລະດບັໃດ ແບງ່ອອກເປັນ 5 ລະດບັດ ັງ່ນີ:້ 
ຫຼາຍທ່ີສດຸ ໝາຍເຖງິ ກຸມ່ຕວົຢາ່ງມຄີວາມເພ່ິງພໍໃຈຕ່ໍນະໂຍບາຍ/ກດົລະບຽບໃນລະດບັຫຼາຍທ່ີສດຸ 
ຫຼາຍ ໝາຍເຖງິ ກຸມ່ຕວົຢາ່ງມຄີວາມເພ່ິງພໍໃຈຕ່ໍນະໂຍບາຍ/ກດົລະບຽບໃນລະດບັຫຼາຍ 
ປານກາງ ໝາຍເຖງິ ກຸມ່ຕວົຢາ່ງມຄີວາມເພ່ິງພໍໃຈຕ່ໍນະໂຍບາຍ/ກດົລະບຽບໃນລະດບັປານກາງ 
ໜອ້ຍ ໝາຍເຖງິ ກຸມ່ຕວົຢາ່ງມຄີວາມເພ່ິງພໍໃຈຕ່ໍນະໂຍບາຍ/ກດົລະບຽບໃນລະດບັໜອ້ຍ 
ໜອ້ຍທ່ີສດຸ ໝາຍເຖງິ ກຸມ່ຕວົຢາ່ງມຄີວາມເພ່ິງພໍໃຈຕ່ໍນະໂຍບາຍ/ກດົລະບຽບໃນລະດບັໜອ້ຍທ່ີສດຸ 
 ເກນການໃຫຄ້ະແນນ 

ຫຼາຍທ່ີສດຸ ໃຫຄ້ະແນນ 5 ຄະແນນ 
ຫຼາຍ ໃຫຄ້ະແນນ 4 ຄະແນນ 
ປານກາງ ໃຫຄ້ະແນນ 3 ຄະແນນ 
ໜອ້ຍ ໃຫຄ້ະແນນ 2 ຄະແນນ 
ໜອ້ຍທ່ີສດຸ ໃຫຄ້ະແນນ 1 ຄະແນນ 

 ການແປຄວາມໝາຍ 
4.51–5.00 ໝາຍເຖງິ ມຄີວາມເພ່ິງພໍໃຈຫຼາຍທ່ີສດຸ 
3.51–4.50 ໝາຍເຖງິ ມຄີວາມເພ່ິງພໍໃຈຫຼາຍ 
2.51–3.50 ໝາຍເຖງິ ມຄີວາມເພ່ິງພໍໃຈປານກາງ 
1.51–2.50 ໝາຍເຖງິ ມຄີວາມເພ່ິງພໍໃຈໜອ້ຍ 
1.00–1.50 ໝາຍເຖງິ ມຄີວາມເພ່ິງພໍໃຈໜອ້ຍທ່ີສດຸ 
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1.1.3. ແບບສງັເກດ: ປະກອບດວ້ຍ 1. ສງັເກດການສິດສອນຂອງຄ;ູ 2. ສງັເກດການມີ
ສວ່ນຮວ່ມຂອງເດັກ; 3. ສງັເກດສະພາບແວດລອ້ມພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກຫອ້ງຮຽນ. ລກັສະນະ
ຂອງແບບສງັເກດເປັນແບບມຄີາໍຕອບໃຫເ້ລືອກ (Option lists). 
 
1.2. ການກວດສອບຄນຸນະພາບຂອງເຄື່ ອງມ ື

ການສາ້ງ ແລະ ກວດສອບຄນຸນະພາບຂອງເຄື່ ອງມທ່ີືໃຊໃ້ນການເກບັຮວບຮວມຂໍມ້ນູ ດາໍເນນີ
ການຕາມຂ ັນ້ຕອນດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້ 

1) ປະຊຸມຄະນະທີມງານວໄິຈເພ່ືອກາໍນດົຂອບແນວຄິດຂອງການວໄິຈ; 
2) ວິເຄາະເອກະສານທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການພດັທະນາການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ ແລະ ຜູ້ປະຕິບດັ

ວຽກງານການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ; 
3) ສາ້ງແບບສາໍພາດແບບເຈາະເລິກ, ແບບສອບຖາມ ແລະ ແບບສງັເກດໃຫຄ້ວບຄມຸຈດຸປະສງົ

ຂອງການວໄິຈທ່ີໄດມ້າຈາກຜນົຂອງການວເິຄາະເອກະສານໃນຂໍ ້2; 
4) ນາໍເຄື່ ອງມຕືາ່ງໆທ່ີພດັທະນາຂຶນ້ມາສະເໜີໃຫຜູ້ຊ້ຽ່ວຊານພິຈາລະນາກວດສອບຄວາມທ່ຽງຕງົ 

ທາງດາ້ນເນືອ້ໃນຂອງຂໍຄ້າໍຖາມ ເພ່ືອກວດສອບຄວາມຊດັເຈນຂອງການໃຊພ້າສາ, ຄວາມ
ສອດຄອ່ງ ແລະ ກວມເອົາເນືອ້ໃນທ່ີຕອ້ງການວິໄຈ. ຜູຊ້ຽ່ວຊານໃນການກວດສອບເຄື່ ອງມມື ີ
ລາຍຊື່ ດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 
 ທາ່ນ ນ. ວຽງແກວ້ ພມົມະວງົ ຮອງຫວົໜາ້ກມົຈດັຕ ັງ້ ແລະ ພະນກັງານ. 
 ທາ່ນ ນ. ສະຖຽນ ສຍີາວນັນວຸງົ ຫວົໜາ້ຫອ້ງການວທິະຍາໄລສາ້ງຄດູງົຄາໍຊາ້ງ. 
 ທ່ານ ນ. ພມູ ີ ພມົມະວງົສາ ຜູອ້າໍນວຍການເຮອືນລຽ້ງເດັກ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນບຸານ 

ມະຫາວທິະຍາໄລແຫງ່ຊາດລາວ. 
 ທ່ານ ນ. ຈນັຄາໍໃບ ກອງມະນວີງົ ຜູອ້າໍນວຍການເຮອືນລຽ້ງເດັກ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນ ຸ

ບານ ກະຊວງສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາ. 
5) ນາໍຂໍຄ້ິດເຫັນຂອງຜູຊ້ຽ່ວຊານມາປບັປງຸແບບສາໍພາດແບບເຈາະເລິກ, ແບບສອບຖາມ ແລະ 

ແບບສງັເກດໃຫເ້ໝາະສມົຍິ່ ງຂຶນ້ (ຕວົຢາ່ງເຄື່ ອງມໃືຫເ້ບິ່ ງພາກພະນວກ ກ, ຂ, ຄ); 
6) ນາໍແບບສາໍພາດແບບເຈາະເລິກ, ແບບສອບຖາມ ແລະ ແບບສງັເກດໄປທດົລອງໃຊໃ້ນ

ແຂວງວຽງຈນັທ່ີບ່ໍແມນ່ກຸມ່ຕວົຢາ່ງ ແລວ້ນາໍຜນົການທດົລອງທ່ີໄດມ້າປບັປງຸແບບສາໍພາດແບບ
ເຈາະເລິກ, ແບບສອບຖາມ ແລະ ແບບສງັເກດໃຫສ້ມົບນູຍິ່ ງຂຶນ້ ເພ່ືອນາໍໄປໃຊເ້ກບັກາໍຂໍມ້ນູ
ຈງິໃນຂ ັນ້ຕ່ໍໄປ. 
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1.3. ການເກບັຮວບຮວມຂໍມ້ນູ 
ການເກບັຮວບຮວມຂໍມ້ນູ ມຂີ ັນ້ຕອນດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້ 

1) ການເກບັຮວບຮວມຂໍມ້ນູພາກສະໜາມ ດາໍເນນີການໃນເດອືນພະຈກິ-ເດອືນທນັວາ 2013 
ໂດຍປະສານງານກບັພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາແຂວງ ແລະ ຫອ້ງການສຶກສາທິການ 
ແລະ ກລິາເມອືງ ເພ່ືອນດັໝາຍວນັເວລາທ່ີຈະເດນີທາງໄປເກບັຮວບຮວມຂໍມ້ນູ. 

2) ດາໍເນນີການຝຶກອບົຮມົວິທີການເກບັຂໍມ້ນູເຊ່ັນ: ການສາໍພາດ ແລະ ການສງັເກດໃຫແ້ກທີ່ມ
ງານວໄິຈ 16 ທາ່ນ ໂດຍແບງ່ເປັນທີມຜູສ້າໍພາດອອກເປັນ 4 ທີມ, ທີມລະ 4 ທ່ານ, ແຕລ່ະ
ທີມປະກອບດວ້ຍນກັວິໄຈທ່ີເຮັດໜາ້ທ່ີສາໍພາດແບບເຈາະເລິກຈາໍນວນ 2 ທ່ານ ແລະ ນກັ
ວິໄຈທ່ີເຮັດໜາ້ທ່ີສງັເກດ, ແຈກຢາຍ ແລະ ເກບັແບບສອບຖາມຈາໍນວນ 2 ທ່ານ. ການເກບັ
ກາໍຮວບຮວມຂໍມ້ນູໄດດ້າໍເນນີການດ ັງ່ນີ:້ 
 ການສາໍພາດຜູບໍ້ລິຫານພາຍໃນກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາ (ຄະນະກມົ), ກະຊວງ

ອອ້ມຂາ້ງ ແລະ ວິທະຍາໄລຄ:ູ ນກັວິໄຈເດນີທາງໄປສາໍພາດຜູບໍ້ລິຫານທ່ີເລືອກເປັນກຸມ່
ຕວົຢາ່ງຈາໍນວນ 10 ທາ່ນ, ແຕລ່ະຄນົໃຊເ້ວລາໃນການສນົທະນາປະມານ 1 ຊ ົ່ວໂມງ. 

 ການສາໍພາດແບບເຈາະເລິກຜູບໍ້ລິຫານລະດບັແຂວງ ແລະ ເມອືງ: ນກັວິໄຈເດນີທາງໄປ
ສາໍພາດຜູບໍ້ລິຫານທ່ີເລືອກເປັນກຸມ່ຕວົຢາ່ງຈາໍນວນ 48 ທ່ານ, ແຕລ່ະຄນົໃຊເ້ວລາໃນ
ການສນົທະນາປະມານ 1 ຊ ົ່ວໂມງ. 

 ການສາໍພາດແບບເຈາະເລິກລະດບັໂຮງຮຽນເຊ່ັນ: ຜູອ້າໍນວຍການໂຮງຮຽນ, ຜູປ້ກົຄອງ
ເດັກ ແລະ ຄະນະພດັທະນາການສຶກສາຂ ັນ້ບາ້ນ ນກັວິໄຈເດີນທາງໄປສາໍພາດ
ປະຊາກອນທ່ີເລືອກເປັນກຸມ່ຕວົຢາ່ງຈາໍນວນ 160 ທ່ານ, ແຕລ່ະພາກສວ່ນໃຊເ້ວລາໃນ
ການສນົທະນາປະມານ 1 ຊ ົ່ວໂມງ. 

 ການຕອບແບບສອບຖາມແມນ່ຫຼງັຈາກສາໍເລັດການສາໍພາດແລວ້ ນກັວິໄຈກໍ່ໄດແ້ຈກແບບ
ສອບຖາມໃຫຄ້,ູ ຜູປ້ກົຄອງເດັກ ແລະ ຄະນະພດັທະນາການສຶກສາຂ ັນ້ບາ້ນທ່ີເລືອກເປັນ
ກຸມ່ຕວົຢາ່ງຕອບແບບສອບຖາມເລີຍ ໂດຍໃຊເ້ວລາປະມານ 15 ນາທີ, ເມ ື່ອກຸມ່ຕວົຢາ່ງ
ຕອບແບບສອບຖາມສາໍເລັດແລວ້ ນກັວິໄຈກໍ່ໄດເ້ກບັຮວບຮວມເອົາແບບສອບຖາມນາໍກຸມ່
ຕວົຢາ່ງໃນເວລານ ັນ້ເລີຍ. 

 ນກັວິໄຈໄດຮ້ວບຮວມເອົາແບບສາໍພາດແບບເຈາະເລິກ, ແບບສອບຖາມ ແລະ ແບບ
ສງັເກດກບັຄືນມາໄດຈ້າໍນວນທງັໝດົ 428 ສະບບັ ຄິດເປັນ 100% ຂອງເຄື່ ອງມທືງັ
ໝດົ. ໃນນ ັນ້ ແບບສາໍພາດແບບເຈາະເລິກຈາໍນວນ 204 ສະບບັ, ແບບສອບຖາມ
ຈາໍນວນ 128 ສະບບັ ແລະ ແບບສງັເກດຈາໍນວນ 96 ສະບບັ. 
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2. ການວເິຄາະຂໍມ້ນູ 
ການວິເຄາະຂໍມ້ນູແມນ່ວິເຄາະຕາມລກັສະນະຂອງຂໍມ້ນູຄື: ຂໍມ້ນູດາ້ນປະລິມານ ໃຊສ້ະຖຕິິ

ແບບບນັຍາຍໂດຍຄາໍນວນຫາຄາ່ຄວາມຖີ່ , ເປີເຊັນ, ຄາ່ສະເລຍ່ ແລະ ສວ່ນບຽ່ງເບນມາດຕະຖານ; 
ສວ່ນຂໍມ້ນູດາ້ນຄນຸນະພາບ ໃຊວ້ິທີການວິເຄາະເນືອ້ໃນ ໂດຍການຈາໍແນກປະເພດຂໍມ້ນູ ແລະ ການ
ສາ້ງຂໍສ້ະຫຸຼບ ໂດຍຍຶດຖບໍືລິບດົ ແລະ ສະພາບແວດລອ້ມຂອງຂໍມ້ນູ ຊຶ່ ງສາມາດຈດັກຸມ່ຂອງຂໍມ້ນູທ່ີ
ນາໍມາວເິຄາະດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້ 

1) ການວິເຄາະຜນົຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ, ການພດັ 
ທະນາວິຊາຊີບຂອງຜູ້ປະຕິບດັວຽກງານການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ ແລະ ການວິເຄາະ
ນະໂຍບາຍກຽ່ວກບັການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນດວ້ຍການວິເຄາະເນືອ້ໃນ, ຄາ່ຄວາມຖີ່ ແລະ 
ເປີເຊັນຂອງຂໍ້ມນູຈາກການສາໍພາດແບບເຈາະເລິກຂອງຜູບໍ້ລິຫານລະດບັກະຊວງ ແລະ 
ລະດບັທອ້ງຖິ່ນ (ແຂວງ, ເມອືງ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ບາ້ນ). 

2) ວິເຄາະຄວາມຄາດຫວງັ ແລະ ຄວາມເພ່ິງພໍໃຈຂອງຄ,ູ ພ່ໍແມ/່ຜູປ້ກົຄອງເດັກ ແລະ ຄະນະ
ພດັທະນາການສຶກສາຂ ັນ້ບາ້ນດວ້ຍຄາ່ຄວາມຖີ່ , ເປີເຊັນ, ຄາ່ສະເລຍ່ ແລະ ສວ່ນບຽ່ງເບນ
ມາດຕະຖານ. 

3) ການວິເຄາະການສງັເກດການສອນຂອງຄ,ູ ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງເດັກ ແລະ ສະພາບແວດ
ລອ້ມພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກຫອ້ງຮຽນດວ້ຍຄາ່ຄວາມຖີ່ , ເປີເຊັນ, ຄາ່ສະເລຍ່ ແລະ ສວ່ນ
ບຽ່ງເບນມາດຕະຖານ. 
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ບດົທີ 3 
ຜນົການວເິຄາະຂໍມ້ນູ 

 
ການວິເຄາະນະໂຍບາຍການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນໃນຄ ັງ້ນີ ້ ໄດໃ້ຊວ້ິທີການວິເຄາະເອກະສານທ່ີ

ກຽ່ວຂອ້ງກບັການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນເປັນຫຼກັ (Document Research) ເປັນການວິເຄາະນະໂຍ 
ບາຍການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການພດັທະນາການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ ແລະ ການ
ພດັທະນາວຊິາຊບີຂອງຜູປ້ະຕິບດັວຽກງານການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ, ຊຶ່ ງສາມາດສະຫຸຼບໄດດ້ ັງ່ນີ:້ 
 

1. ລະບບົ ແລະ ນະໂຍບາຍການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ 
1.1. ນະໂຍບາຍການຄຸມ້ຄອງ-ບໍລິຫານ ແລະ ການສະໜອງການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ 

ລດັຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເວລາໃດກໍ່ ມຄີວາມຫ່ວງໄຍ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຈດົຈໍ່ ຕ່ໍ
ອະນາຄດົຂອງເດັກນອ້ຍທ່ີເປັນໜ່ໍແໜງເຫງົ້າພະລງັຂອງປະເທດຊາດ. ດ ັ່ງນ ັນ້, ຈຶ່ ງໄດວ້າງວິໄສທດັ
ເພ່ືອເປັນທິດນາໍໃນການພດັທະນາເດັກກອ່ນໄວຮຽນອອກດ ັງ່ນີ:້ ເດັກກອ່ນໄວຮຽນທກຸໆຄນົຢູໃ່ນ ສປປ 
ລາວ ມຄີວາມສະເໝີພາບໄດຮ້ບັການພດັທະນາຢາ່ງຮອບດາ້ນ ໂດຍບ່ໍຈາໍແນກເພດ, ເຊືອ້ຊາດ, ເຜ່ົາ, 
ພາສາ, ຄວາມເຊື່ ອຖ,ື ສະພາບທາງດາ້ນຮາ່ງກາຍ ແລະ ຈດິໃຈຕະຫຼອດເຖງິຖານະທາງດາ້ນ
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງຄອບຄວົ ເຊ່ັນ: ໄດຮ້ບັການເບິ່ ງແຍງລຽ້ງດໃູຫຢູ້ລ່ອດເຕີບໂຕ, ສຶກສາອບົຮມົ, 
ປກົປ້ອງ ແລະ ມສີວ່ນຮວ່ມໃນສງັຄມົຢາ່ງເຕັມສວ່ນຈາກຊຸມຊນົ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ຕາ່ງໆຂອງລດັ. 
 

1.1.1. ການແບງ່ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຂະແໜງການ/ກະຊວງສາໍລບັການວາງນະໂຍບາຍ 
ແລະ ສະໜອງການສຶກສາ ແລະ ດແູລເດັກກອ່ນໄວຮຽນ 
ຜນົຈາກການທບົທວນເອກະສານນຕິິກາໍທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການວິໄຈໃນຄ ັງ້ນີພ້ບົວາ່: ການແບງ່

ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງແຕລ່ະຂະແໜງການໃນການພດັທະນາເດັກກອ່ນໄວຮຽນສະເພາະຍງັບ່ໍທນັມ,ີ 
ມພີຽງແຕປ່ະຕບິດັໜາ້ທ່ີໄປຕາມພາລະບດົບາດຂອງແຕລ່ະຂະແໜງການເທ່ົານ ັນ້, ຊຶ່ ງການແບງ່ຄວາມ
ຮບັຜິດຊອບຂອງແຕລ່ະຂະແໜງການກຽ່ວກບັການພດັທະນາເດັກກອ່ນໄວຮຽນນ ັນ້ ໄດລ້ະບໄຸວໃ້ນຮາ່ງ
ນະໂຍບາຍແຫງ່ຊາດວາ່ດວ້ຍການພດັທະນາເດັກກອ່ນໄວຮຽນແບບຮອບດາ້ນ ສະບບັທີ 6, 2010 
ເທ່ົານ ັນ້, ແຕ່ຮ່າ່ງນະໂຍບາຍດ່ງັກາ່ວຍງັບ່ໍທນັໄດຖ້ກືຮບັຮອງໃຫນ້າໍໃຊເ້ທ່ືອ. 

ອີງຕາມຄູມ່ຜື ູບໍ້ລິຫານການສຶກສາ ເຫ້ັຼມທີ IX, 2012 ຊຶ່ ງໄດກ້າໍນດົຄວາມຮບັຜິດຊອບສາໍລບັ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາ ໂດຍແມນ່ກມົອະນບຸານ ແລະ ປະຖມົສຶກສາ ເປັນຂະແໜງການ
ຫຼກັໃນການກາໍນດົນະໂຍບາຍຕາ່ງໆກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງ, ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ, ການຊຸກຍູ-້ສ ົ່ງເສີມ, 
ການຈດັກິດຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ເປັນໃຈກາງໃນການປະສານງານກບັພາກສ່ວນທ່ີ
ກຽ່ວຂອ້ງ ເພ່ືອພດັທະນາການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນເຊ່ັນ: 

1) ສາ້ງ ແລະ ປບັປງຸນຕິກິາໍຕາ່ງໆກຽ່ວກບັການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ; 
2) ສາ້ງແຜນການພດັທະນາການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ; 
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3) ຂະຫຍາຍຕາໜາ່ງການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ; 
4) ໂຄສະນາເຜີຍແຜຄ່ວາມສາໍຄນັ ແລະ ໃຫຄ້ວາມຮູກ້ຽ່ວກບັການພດັທະນາການສຶກສາກອ່ນໄວ

ຮຽນແກພ່ໍ່ແມ,່ ຜູປ້ກົຄອງເດັກ, ຊຸມຊນົ ແລະ ສງັຄມົຢາ່ງທົ່ວເຖງິ; 
5) ຈດັຕ ັງ້ດາໍເນນີການຈດັການຮຽນ-ການສອນການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ; 
6) ບາໍລງຸ ແລະ ຝຶກອບົຮມົຄລູຽ້ງເດັກ, ຄອູະນບຸານ ແລະ ຄຫູອ້ງກຽມປະຖມົໃຫມ້ຄີນຸນະພາບ; 
7) ສະໜອງພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ, ຄ,ູ ຫຼກັສດູ ແລະ ອປຸະກອນການຮຽນ-ການສອນສາໍລບັການສຶກ

ສາກອ່ນໄວຮຽນ; 
8) ຊີນ້າໍ ແລະ ປບັປງຸຫຼກັສດູການລຽ້ງດ ູແລະ ການຮຽນ-ການສອນສາໍລບັການສຶກສາກອ່ນໄວ

ຮຽນ; 
9) ດາໍເນນີການຕິດຕາມ, ກວດກາ , ປະເມນີຜນົ ແລະ ລາຍງານການ ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັກຽ່ວກບັ

ການພດັທະນາການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ ໃຫລ້ດັຖະບານ ແລະ ຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາ. 
 

1.1.2. ກນົໄກການປະສານງານລະຫວາ່ງກະຊວງຫຼກັ, ຄະນະກາໍມະການລະດບັຊາດ, 
ໜວ່ຍງານ ແລະ ຂະແໜງການຕາ່ງໆ 
ຜນົຂອງການວເິຄາະຂໍມ້ນູຈາກການສາໍພາດໃນຄ ັງ້ນີພ້ບົວາ່ ກນົໄກການປະສານງານລະຫວາ່ງ

ໜວ່ຍງານປະກອບມກີານປະສານແບບສາຍຕ ັງ້ (ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາ, ພະແນກສຶກ
ສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມອືງ) ແລະ ສາຍຂວາງ 
(ກະຊວງ, ພະແນກ ແລະ ຫອ້ງການອື່ ນໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການພດັທະນາການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ). 
ແຕໃ່ນພາກປະຕິບດັຕວົຈງິແມນ່ປະຕິບດັຕາມສາຍຕ ັງ້ເທ່ົານ ັນ້ ຄື: ມກີານປະສານສມົທບົນບັແຕຂ່ ັນ້
ກະຊວງຫາຂ ັນ້ທອ້ງຖິ່ນດວ້ຍການແຈງ້ການແບບເປັນທາງການ ແລະ ບ່ໍເປັນທາງການ. 
 

1.1.3. ການເກບັກາໍຂໍມ້ນູ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຂໍມ້ນູຂາ່ວສານກຽ່ວກບັເດັກ, ຄ ູແລະ ຜູບໍ້ລິຫານ
ການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ 
ຈາກຜນົຂອງການທບົທວນເອກະສານທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການເກບັກາໍຂໍມ້ນູ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຂໍມ້ນູ

ຂາ່ວສານ ພບົວາ່: ໃນແຜນປະຕບິດັງານແຫງ່ຊາດການສກຶສາເພ່ືອທກຸຄນົ (2003-2015) ໄດກ້າໍນດົ
ໃຫ້ມກີານສາ້ງຄວາມເຂັ້ມແຂງດາ້ນການບໍລິຫານ, ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນາໍໃຊລ້ະບບົຄຸມ້ຄອງຂາ່ວສານ
ການສຶກສາ (EMIS) ໂດຍອີງຕາມແບບຟອມເກບັກາໍສະຖຕິິຂອງສນູສະຖຕິິ-ເຕັກໂນໂລຊຂີາ່ວສານ
ການສຶກສາ. ການເກັບກາໍຂໍ້ມນູ ແມນ່ເລ່ັງໃສ່ລະບບົການຈດັແບ່ງສິດ ແລະ ຂອບເຂດຄວາມ
ຮບັຜິດຊອບໃນແຕລ່ະຂ ັນ້ຄຸມ້ຄອງ ເຊ່ັນ: ຂ ັນ້ພະແນກສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາແຂວງ, ຫອ້ງການສຶກ
ສາທິການ ແລະ ກລິາເມອືງ ແລະ ໂຮງຮຽນ ໂດຍອາໍນວຍການໂຮງຮຽນເປັນຫຼກັໃນການປ້ອນຂໍມ້ນູ
ເພ່ືອສ ົ່ງໃຫຫ້ອ້ງການສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາເມອືງ. 

ຜນົຂອງການວິເຄາະຂໍ້ມນູຈາກການສາໍພາດກຽ່ວກບັການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມນູຂາ່ວສານກຽ່ວກບັ
ຈາໍນວນເດັກ ແລະ ຄແູມນ່ໄດປ້ະຕບິດັຕາມຮາ່ງທ່ີສນູສະຖຕິິ-ເຕັກໂນໂລຊຂີາ່ວສານການສຶກສາເປັນຜູ້
ແຈກຢາຍໃຫ,້ ສວ່ນຫຼາຍແມນ່ຜູອ້າໍນວຍການໂຮງຮຽນເປັນຄນົປ້ອນຂໍມ້ນູແລວ້ສ ົ່ງໃຫຫ້ອ້ງການສຶກ
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ສາທິການ ແລະ ກລິາເມອືງ. ການເກບັຮກັສາຂໍມ້ນູ ແມນ່ເກບັມຽ້ນໄວໃ້ນແຟ້ມ/ປ້ຶມ ແລະ ຄອມພິວເຕ ີ
ຊຶ່ ງຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນາໍໃຊໂ້ດຍຂະແໜງ/ໜ່ວຍງານສະຖຕິິແຜນການສມົທບົກບັຂະແໜງ/ໜ່ວຍງານ
ການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ. ໃນການເກບັກາໍສະຖຕິິຂໍມ້ນູການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນມຄີວາມສະດວກ ຍອ້ນ
ມຮີາ່ງເກບັກາໍຂໍມ້ນູ ແລະ ຜູໃ້ຫຂໍ້ມ້ນູໃຫກ້ານຮວ່ມມດື.ີ ແຕກ່ໍ່ຍງັມກີານລາຍງານບາງຂໍມ້ນູຕວົເລກບ່ໍ
ຄບົຖວ້ນຕາມຮາ່ງ ຍອ້ນຜູປ້້ອນຂໍມ້ນູບ່ໍເຂ້ົາໃຈຮາ່ງດ ັງ່ກາ່ວດເີທ່ົາທີຄວນ ແລະ ການລາຍງານກໍ່ຊກັຊາ້
ເນື່ອງຈາກເສ້ັນທາງໃນການລງົເກບັກາໍຂໍມ້ນູຢູທ່ອ້ງຖິ່ນມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກ. 
 

1.1.4. ຄວາມກມົກຽວຂອງຂອບນະໂຍບາຍ ຫືຼ ແຜນພດັທະນາການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ 
ເຖງິຈະມກີານຢັງ້ຢືນຈາກກຸມ່ຕວົຢາ່ງວາ່ມຂີອບນະໂຍບາຍວາ່ດວ້ຍການພດັທະນາການສຶກສາ 

ກອ່ນໄວຮຽນແລວ້ກຕໍາມ ແຕໃ່ນລະດບັທ້ອງຖິ່ ນຂ ັນ້ເມອືງ ແລະ ໂຮງຮຽນສວ່ນຫຼາຍ 58% ຂອງກຸມ່ 
ຕວົຢາ່ງຍງັບ່ໍຮູລ້າຍລະອຽດກຽ່ວກບັຂອບນະໂຍບາຍດ ັງ່ກາ່ວ ແລະ 32% ຍງັບ່ໍຮບັຮູລ້ະອຽດວາ່ແຜນ
ພດັທະນາການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນນ ັນ້ໄດກ້ມົກຽວ ແລະ ສອດຄອ່ງກບັຂອບນະໂຍບາຍທ່ີມພີຽງໃດ, 
ຮບັຮູພ້ຽງແຕວ່າ່ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັການຮຽນ-ການສອນແມນ່ໄດດ້າໍເນນີໄປຕາມແຜນຈດັປະສບົການ
ສອນ ຫືຼ ຫຼກັສດູການຮຽນ-ການສອນສາໍລບັການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນທ່ີໄດຈ້ດັພິມຂຶນ້ໃນປີ 1999 ເທ່ົາ
ນ ັນ້. 
 

1.1.5. ການແບງ່ຄວາມຮບັຜິດຊອບທາງດາ້ນບໍລິຫານ ແລະ ການເງນິ ລະຫວາ່ງ ສນູກາງ 
ແລະ ທອ້ງຖິ່ນກຽ່ວກບັການບໍລິການການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ 
ຜນົຈາກການທບົທວນເອກະສານ ແລະ ນຕິິກາໍຕາ່ງໆກຽ່ວກບັການແບງ່ຄວາມຮບັຜິດຊອບ

ທາງດາ້ນບໍລິຫານ ແລະ ການເງນິ ລະຫວ່າງ ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ ນພບົວ່າ: ດາໍລດັວ່າດວ້ຍ
ການຈດັຕ ັງ້ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງກະຊວງສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາ, ຂໍຕ້ກົລງົຂອງລດັຖະມນົຕີ
ວາ່ດວ້ຍການຈດັຕ ັງ້ ແລະ ການເຄື່ ອງໄຫວຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາແຂວງ/
ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຂໍ້ຕກົລງົຂອງລດັຖະມນົຕີວ່າດວ້ຍການຈດັຕ ັງ້ ແລະ ການເຄື່ ອງໄຫວຂອງ
ຫອ້ງການສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາເມອືງ/ເທດສະບານທ່ີໄດລ້ະບໄຸວໃ້ນຄູມ່ຜື ູບໍ້ລິຫານການສຶກສາ 
ເຫ້ັຼມ IX, 2012 ແລະ ໃນກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການສກຶສາແຫງ່ ສປປ ລາວ (ສະບບັປບັປງຸ, 2007) ມ ີ
3 ລະດບັຄື: ລະດບັກະຊວງມສີິດ ແລະ ໜ້າທ່ີອອກລະບຽບການ ແລະ ວາງແຜນພດັທະນາເດັກ
ກອ່ນໄວຮຽນທ່ີຢູໃ່ນຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຕນົ, ຄຸມ້ຄອງມະຫາພາກ ແລະ ຊີນ້າໍການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ
ແຜນພດັທະນາການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ. ແຕວ່າ່ວຽກງານຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ, ຄຸມ້ຄອງ, ກວດກາ, ປະ
ເມນີຜນົວຽກງານການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ ແລະ ການສຶກສາຂ ັນ້ພ້ືນຖານ ແມນ່ພາລະບດົບາດຂອງ
ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມອືງ/ເທດສະບານ. ສາໍລບັຂ ັນ້ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງແມນ່ບ່ໍມ ີ
ພາລະບດົບາດໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ, ແຕມ່ພີາລະບດົບາດໃນການຄຸມ້ຄອງ, ກວດກາ, ປະເມນີຜນົ
ວຽກງານການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ. ເຖິງວາ່ບ່ໍໄດບ້ນັຈບຸາ້ນ/ໂຮງຮຽນເຂ້ົາໃນການແບງ່ຂ ັນ້ຄຸມ້ຄອງ
ບໍລິຫານລດັຕ່ໍກບັການສຶກສາໄວໃ້ນກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການສຶກສາແຫງ່ ສປປ ລາວ (ສະບບັປບັປງຸ, 
2007) ກໍ່ຕາມ ແຕວ່າ່ບາ້ນກໍ່ ໄດປ້ະຕິບດັໜ້າທ່ີໃນການເກັບກາໍ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມນູກຽ່ວກບັການ
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ພດັທະນາການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນໃຫຂ້ ັນ້ເມອືງ, ພອ້ມທງັປກຸລະດມົຊາວບາ້ນ ແລະ ປະສານງານກບັ
ພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງເຂ້ົາຮວ່ມຂະບວນການພດັທະນາການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ ເພ່ືອໃຫບ້າ້ນຂອງຕນົ
ມເີຮອືນລຽ້ງເດັກ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນບຸານ, ຮບັປະກນັໃຫເ້ດັກກອ່ນໄວຮຽນໄດຮ້ບັການບໍລິການທາງ
ດາ້ນສຂຸະພາບ, ການສຶກສາ ແລະ ການປກົປ້ອງ. ພອ້ມກນັນ ັນ້ ໃນກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການສຶກສາ
ແຫງ່ ສປປ ລາວ (ສະບບັປບັປງຸ, 2007) ຍງັລະບໄຸວວ້າ່: ລດັຖະບານຕອ້ງເພ່ີມງບົປະມານໃຫແ້ກ່
ຂະແໜງການສຶກສາໃຫໄ້ດ ້18% ຂຶນ້ໄປ. ນອກຈາກງບົປະມານຂອງລດັແລວ້ ຍງັມກີານປກຸລະດມົ
ຂນົຂວາຍທກຸແຫຼງ່ທຶນໃນສງັຄມົເພ່ືອປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນວຽກງານພດັທະນາການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ. 

ຜນົຂອງການວິເຄາະຂໍ້ມນູຈາກການສາໍພາດກຽ່ວກບັການແບງ່ຄວາມຮບັຜິດຊອບທາງດາ້ນ
ບໍລິຫານ ແລະ ການເງນິ ລະຫວາ່ງສນູກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ ນ ເຫັນວາ່: ຫອ້ງການສຶກສາທິການ ແລະ 
ກລິາເມອືງເປັນຜູຮ້ບັຜິດຊອບຫຼກັໃນການບໍລິຫານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການໃຫບໍ້ລິການການສຶກສາກອ່ນໄວ
ຮຽນເຊ່ັນ: ເມອືງເປັນຫຼກັໃນການໃກຊ້ິດຕິດແທດ ແລະ ຊວ່ຍເຫືຼອບນັດາໂຮງຮຽນທ່ີຂຶ້ນກບັເມອືງ, 
ການບໍລິຫານຄຸມ້ຄອງເງນິແມນ່ໂຮງຮຽນເປັນຜູຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ແລະ ຄຸມ້ຄອງເງນິບໍລິຫານໂຮງຮຽນ
ພາຍໃຕກ້ານຊີ້ນາໍຂອງຫອ້ງການສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາເມອືງ, ຊຶ່ ງໄດມ້າຈາກງບົປະມານຂອງ
ລດັຖະບານສະໜອງໃຫ,້ ການລະດມົທຶນຈາກຜູປ້ກົຄອງເດັກ, ຈາກຫວົໜວ່ຍທລຸະກດິ ແລະ ສາ້ງ
ຂະບວນການຫາລາຍໄດຕ້າ່ງໆ; ແຕກ່ານສະໜອງງບົປະມານຂອງລດັຖະບານໃຫແ້ກເ່ຮອືນລຽ້ງເດັກ 
ແລະ ໂຮງຮຽນອະນບຸານຍງັປະຕບິດັບ່ໍໄດຕ້າມແຜນ ແລະ ຍງັຊກັຊາ້. 
 
1.2. ນຕິິກາໍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂອບປະຕິບດັງານສາໍລບັສິດທິເດັກ 

1.2.1. ກດົໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂອບປະຕບິດັງານສາໍລບັການປກົປ້ອງ 
ຈາກການທບົທວນກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການປກົປ້ອງສິດ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງເດັກ 2008 

ໄດລ້ະບຸໄວ້ວ່າ: ການປກົປ້ອງເດັກໝາຍເຖິງການເຄື່ ອນໄຫວຂອງບຸກຄນົ ຫືຼ ການຈດັຕ ັງ້ແນໃສ່
ຮບັປະກນັໃຫ້ເດັກມຊີີວິດ ແລະ ເຕີບໃຫຍ,່ ໄດຮ້ບັການພດັທະນາທາງດາ້ນຄນຸສມົບດັ, ຄວາມຮູ,້ 
ຄວາມສາມາດ, ໄດ້ຮບັການປົກປ້ອງທາງດ້ານສິດ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດ, ສາມາດເຂ້ົາຮ່ວມ
ການເຄື່ ອນໄຫວໃນສງັຄມົຢາ່ງມປີະສິດທິພາບ. ນອກຈາກນ ັນ້, ໃນສນົທິສນັຍາສາກນົວາ່ດວ້ຍສິດທິ
ເດັກ (International Convention on the Rights of Child) ປີ 1989 ໄດລ້ະບໄຸວວ້າ່: ເດັກ
ຈະໄດຮ້ບັການປກົປ້ອງຈາກການຈາໍແນກ, ການທາລນຸຂ ົ່ມເຫັງ, ການເອົາລດັເອົາປຽບ, ການໃຊຄ້ວາມ
ຮນຸແຮງ ແລະ ການປ່ອຍປະລະເລີຍ; ປກົປ້ອງເດັກນອ້ຍທ່ີຂາດຄອບຄວົ, ເດັກນອ້ຍທ່ີຕກົຢູ່ໃນ
ສະພາບຄວາມຫຍຸງ້ຍາກເປັນພິເສດ, ເດັກນອ້ຍອບົພະຍບົ, ເດັກກະທາໍຜິດ, ເດັກຕິດສິ່ ງເສບຕິດ ແລະ 
ເດັກທ່ີຕກົໃນສະພາບອື່ ນທ່ີຕອ້ງການການຊວ່ຍເຫືຼອ ແລະ ການປກົປ້ອງຈາກການຄາ້ມະນດຸ. ພອ້ມ
ກນັນ ັນ້ ໃນປ້ຶມກດົລະບຽບເຮອືນລຽ້ງເດັກ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນບຸານ (1998) ໄດກ້າໍນດົໄວວ້າ່: ເດັກ
ທ່ີມາໂຮງຮຽນຕອ້ງຢູ່ໃນການເບິ່ ງແຍງດແູລຂອງຄຕູະຫຼອດເວລາ, ກລໍະນຈີາໍເປັນ ຖາ້ເດັກຢາກອອກ
ຈາກຫ້ອງຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດຈາກຄູ ແລະ ຄູຕ້ອງຕິດຕາມເບິ່ ງເດັກເພ່ືອຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພ. 
ກລໍະນເີດັກເຈັບເປັນຄຕູອ້ງພວົພນັການຈດັຕ ັງ້ຂ ັນ້ບາ້ນ, ພວົພນັພ່ໍແມເ່ດັກ ແລະ ນາໍສ ົ່ງເດັກໄປໂຮງ
ໝໍ. 
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ຜນົຂອງການວິເຄາະຂໍ້ມນູຈາກການສາໍພາດຕວົຈງິພບົວາ່: ຄະນະພດັທະນາການສຶກສາຂ ັນ້
ບາ້ນ; ຄ ູແລະ ພ່ໍແມ/່ຜູ້ປກົຄອງເດັກ, ໄດໃ້ຫ້ຄວາມສາໍຄນັໃນການປກົປ້ອງເດັກ ເຊ່ັນ: ຄະນະ
ພດັທະນາການສຶກສາຂ ັນ້ບາ້ນໄດມ້ກີານເຜີຍແຜ່ກດົໝາຍຄອບຄວົ, ກດົໝາຍສິດທິເດັກ ແລະ 
ປະສານສມົທບົກບັທຸກພາກສວ່ນ ເພ່ືອຫາວິທີການສະກດັກ ັນ້ ແລະ ຕາ້ນທຸກຮບູແບບທ່ີເປັນການ
ທາລນຸເດັກໃນຄອບຄວົ, ໂຮງຮຽນດວ້ຍການເບິ່ ງແຍງລຽ້ງດເູດັກເພ່ືອໃຫຢູ້ລ່ອດປອດໄພ ແລະ ເຕີບ
ໃຫຍ,່ ພາໄປຫາໝໍໃນເວລາເດັກເຈັບເປັນ ຫືຼ ປ່ິນປວົຢູ່ບາ້ນໂດຍການປະສານງານສມົທບົກນັ
ລະຫວາ່ງຄ ູແລະ ພ່ໍແມ/່ຜູປ້ກົຄອງເດັກ. ຄໄູດມ້ວີິທີການສຶກສາອບົຮມົເດັກໂດຍການປະສານສມົທບົ
ກບັພ່ໍແມ/່ຜູປ້ກົຄອງເດັກ ແລະ ຊຸມຊນົ, ພ່ໍແມເ່ດັກມຄີວາມເອົາໃຈໃສໃ່ນການຮບັ-ສ ົ່ງເດັກໄປໂຮງຮຽນ, 
ໃຫອ້າຫານ, ອະນາໄມ, ເບິ່ ງແຍງເວລາເຈັບເປັນ, ຕິດຕາມພຶດຕິກາໍ, ຕິດຕາມຜນົການຮຽນ ແລະ 
ສິດສອນເດັກ, ຄໄູດເ້ອົາໃຈໃສເ່ປັນຢາ່ງດໂີດຍມກີານຕິດຕາມ, ຊວ່ຍເຫືຼອ, ແລະ ເອົາໃຈໃສເ່ປັນ
ພິເສດ, ຄ ູແລະ ພ່ໍແມ/່ຜູປ້ກົຄອງເດັກມພີນັທະຕ ົນ້ຕໍຮວ່ມກນັທາງດາ້ນຄວາມຮບັຜິດຊອບຕ່ໍການປກົ
ປ້ອງເດັກ. ແຕກ່ານມສີວ່ນຮວ່ມໃນການຕິດຕາມເບິ່ ງແຍງດແູລຊວ່ຍເຫືຼອເດັກທ່ີມຄີວາມຕອ້ງການ
ພິເສດ (ເດັກພິການ, ເດັກກາໍພ້າ-ກາໍພອຍ) ເຫັນວາ່ຍງັເຮັດບ່ໍທນັໄດດ້ີ ຊຶ່ ງມຄີວາມຈາໍເປັນຕອ້ງ
ພດັທະນາເປັນບລິູມະສດິລາໍດບັທີ 1 ໃນປະເດັນການປກົປ້ອງເດັກ. ສາໍລບັເດັກໃນຄອບຄວົທ່ີມບີນັຫາ 
ເຫັນວາ່ທາງອາໍນາດການປກົຄອງບາ້ນ ແລະ ໂຮງຮຽນກໍ່ຍງັບ່ໍທນັໄດເ້ອົາໃຈໃສຕ່ໍ່ການຊວ່ຍເຫືຼອເດັກ 
ຊຶ່ ງມຄີວາມຈາໍເປັນຕອ້ງພດັທະນາເປັນບລິູມະສິດລາໍດບັທີ 2 ໃນປະເດັນການປກົປ້ອງເດັກ. 
 

1.2.2. ກດົໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂອບປະຕບິດັງານສາໍລບັຄວາມຢູດ່ກີນິດ ີ
ຜນົຈາກການທບົທວນເອກະສານທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັຄວາມຢູດ່ກີນິດຂີອງເດັກກອ່ນໄວຮຽນພບົວາ່: 

ໃນກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການປກົປ້ອງສິດ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງເດັກ 2008 ໄດລ້ະບໄຸວວ້າ່:ເດັກທກຸ
ຄນົມສີິດຮຽນຮູ ້ແລະ ໄດຮ້ບັຂໍ້ມນູຂາ່ວສານດາ້ນສຸຂະພາບທ່ີຖືກຕ້ອງ ແລະ ພຽງພໍຈາກວິທະຍຸ, 
ໂທລະພາບ ແລະ ສື່ ມວນຊນົອື່ ນໆຂອງຂະແໜງການສາທາລະນະສກຸ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ 
ກລິາ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂາ່ວ ແລະ ວດັທະນະທາໍ, ສື່ ມວນຊນົ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ຕາ່ງໆໃນສງັຄມົທງັ
ພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ ໂດຍລດັເອົາໃຈໃສແ່ມຍ່ິງຖພືາ ແລະ ຫຼງັເກດີລກູໃຫໄ້ດຮ້ບັການບໍລິການ
ທາງດາ້ນສຂຸະພາບ, ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂເພ່ືອຮບັປະກນັໃຫເ້ດັກໄດຮ້ບັການຮກັສາສຂຸະພາບເຊ່ັນ: ການສກັ
ຢາ-ຢອດຢາ, ຮບັປະກນັດາ້ນໂພສະນາການຢ່າງພຽງພໍ ແລະ ປອດໄພ ແລະ ການຕິດຕາມ ແລະ 
ປ່ິນປວົສຂຸະພາບຂອງເດັກຢາ່ງເປັນປກົກະຕິ. ນອກຈາກນີ,້ ໃນສນົທິສນັຍາສາກນົວາ່ດວ້ຍສິດທິເດັກ 
(International Convention on the Rights of Child) ປີ 1989 ຍງັໄດລ້ະບໄຸວວ້າ່: ເດັກມ ີ
ສດິໃນການເກດີມາມຊີວີດິ ແລະ ໄດຮ້ບັການເບິ່ ງແຍງດແູລລຽ້ງດເູປັນຢາ່ງດ ີແລະ ໄດຮ້ບັການປ່ິນປວົ
ຮກັສາສຂຸະພາບໃນເວລາເຈບັເປັນ. 

ຜນົຂອງການວິເຄາະຂໍ້ມນູຈາກການສາໍພາດຕວົຈງິກຽ່ວກບັຄວາມຢູ່ດີກນິດີຂອງເດັກພບົວາ່: 
ໂຮງຮຽນອະນບຸານສວ່ນຫຼາຍ ແມນ່ໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫືຼອດາ້ນທຶນຮອນໃນການສະໜອງອາຫານທ່ຽງ 
ແລະ ເຄື່ ອງນຸງ່ຫ ົ່ມຈາກອງົການຈດັຕ ັງ້ລດັ, ອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົ ແລະ ບກຸຄນົສວ່ນໃດສວ່ນໜ່ຶງ. 
ແຕກ່ານປະກອບສວ່ນແຫຼງ່ທຶນຈາກຜູປ້ກົຄອງເດັກ ແລະ ຄະນະພດັທະນາການສຶກສາຂ ັນ້ບາ້ນເຂ້ົາໃນ
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ວຽກງານພດັທະນາການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ ເຫັນວາ່ຍງັຢູໃ່ນລະດບັຕ ໍາ່ ຊຶ່ ງສອດຄອ່ງກບັຜນົຂອງການ
ວິເຄາະຂໍ້ມນູຈາກແບບສອບຖາມພບົວ່າ: ການປະກອບສ່ວນແຫຼ່ງທຶນຈາກຜູ້ປກົຄອງເດັກ ແລະ 
ຄະນະພດັທະນາການສຶກສາຂ ັນ້ບາ້ນເຂ້ົາໃນວຽກງານດ ັ່ງກາ່ວນີເ້ຫັນວາ່ຍງັບ່ໍທນັໄດດ້ ີຊຶ່ ງເປັນບລິູມະ
ສດິສາໍຄນັທ່ີສດຸໃນການພດັທະນາ. 
 

1.2.3. ກດົໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂອບປະຕບິດັງານການສຶກສາສາໍລບັເດັກ 
ຜນົຈາກການທບົທວນເອກະສານນຕິິກາໍກຽ່ວກບັສິດທິການເຂ້ົາເຖງິການຮຽນຂອງເດັກກອ່ນໄວ

ຮຽນ ໄດມ້ກີານກາໍນດົໄວໃ້ນຂອບນຕິິກາໍ, ລະບຽບການ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງ ສປປ ລາວ ຢ່າງ
ຈະແຈງ້ສມົຄວນ. ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການສຶກສາແຫງ່ ສປປ ລາວ (ສະບບັປບັປງຸ, 2007) ໄດກ້າໍນດົ
ໄວວ້າ່: “ຜູຮ້ຽນທກຸຄນົມສີິດເທ່ົາທຽມໃນການສຶກສາຮ ໍາ່ຮຽນ, ຄ ົນ້ຄວາ້ສະແຫວງຫາຄວາມກາ້ວໜາ້; 
ໂຮງຮຽນ, ສນູ, ສະຖາບນັການສຶກສາທກຸຊ ັນ້ ແລະ ອງົການບໍລິການການສຶກສາທກຸຂ ັນ້ຕອ້ງ
ຮບັປະກນັສິດສະເໝີພາບຂອງຜູຮ້ຽນ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ເພດຍິງ, ຊນົເຜ່ົາ ແລະ ຄນົພິການ”. ພອ້ມດຽວ
ກນັນີ້ ໃນກດົໝາຍດ ັ່ງກາ່ວຍງັໄດ້ລະບຸວ່າ ການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນຕ້ອງຮບັປະກນັໃຫ້ມກີານ
ຂະຫຍາຍຕວົ ແລະ ພດັທະນາການທາງດາ້ນຮາ່ງກາຍ ແລະ ຈດິໃຈ, ມຄີວາມຮູເ້ບື້ອງຕ ົນ້ກຽ່ວກບັ
ການເວ້ົາ, ການຂຽນ, ການອາ່ນ, ການຟງັ, ການເບິ່ ງ, ການແຕມ້, ຮູຮ້ກັພ່ໍແມ,່ ຮກັຄ,ູ ຮກັຜູນ້າໍ, ຮກັ
ປະເທດຊາດ, ທາໍມະຊາດ, ຄວາມສະອາດ, ສາ້ງໃຫເ້ດັກມພີອນສະຫວນັ, ປກູຝງັຈດິສາໍນກຶໃຫເ້ດັກ
ຮກັການຮຽນ ແລະ ກະກຽມເຂ້ົາຮຽນຊ ັນ້ປະຖມົສຶກສາ”. ນອກຈາກນີ ້ແຜນຍດຸທະສາດການປະຕິຮບູ
ລະບບົການສຶກສາແຫງ່ຊາດ (2006-2015) ໄດລ້ະບວຸາ່ ໃຫຂ້ະຫຍາຍຕາໜ່າງເຮືອນລຽ້ງເດັກຕວົ
ແບບ ແລະ ຫອ້ງກຽມປະຖມົຕິດແປະຊ ັນ້ປະຖມົສຶກສາ ໂດຍສະເພາະຢູເ່ຂດຊນົນະບດົ ແລະ ເຂດ
ຫ່າງໄກສອກຫີຼກ; ປກຸລະດມົຂນົຂວາຍຊຸມຊນົສາ້ງຫ້ອງຮຽນລຽ້ງເດັກອະນບຸານ. ແຕຜ່ນົຂອງການ
ວິເຄາະຂໍມ້ນູພດັຊີ້ໃຫ້ເຫັນວາ່ ຢູ່ໃນເຂດຊນົນະບດົຍງັບ່ໍທນັມເີຮືອນລຽ້ງເດັກທ່ີມອີາຍ ຸ3-36 ເດອືນ. 
ໃນດາໍລດັຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການສຶກສາ ປີ 2010 ໄດລ້ະບໄຸວວ້າ່: ການຈດັການຮຽນ-
ການສອນຂອງການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນແບງ່ອອກເປັນ 2 ຊ ັນ້ຄື: ຊ ັນ້ທີ 1 ຊ ັນ້ລ້ຽງເດັກທ່ີຈດັຂຶ້ນ
ສາໍລບັເດັກທ່ີມອີາຍ ຸ3-36 ເດອືນ, ແບງ່ອອກເປັນ 3 ຂ ັນ້ຄື ລຽ້ງເດັກອອ່ນທ່ີມອີາຍ ຸ3-12 ເດອືນ, 
ລຽ້ງເດັກກາງທີ່ີມອີາຍຸ 1 ປີ ແລະ ລຽ້ງເດັກໃຫຍທ່່ີມອີາຍ ຸ2 ປີ; ຊ ັນ້ທີ 2 ຊ ັນ້ອະນບຸານສຶກສາທ່ີ
ຈດັການຮຽນ-ການສອນເພ່ືອກຽມຄວາມພອ້ມໃຫເ້ດັກກອ່ນເຂ້ົາຮຽນໃນຊ ັນ້ປະຖມົສຶກສາ ຊຶ່ ງແບງ່ອອກ
ເປັນ 3 ຮບູແບບຄື: ຮບູແບບທີ 1 ໂຮງຮຽນອະນບຸານສາໍລບັເດັກທ່ີມອີາຍ ຸ3-5 ປີ, ຮບູແບບທີ 2 
ຫອ້ງກຽມປະຖມົໃນໂຮງຮຽນປະຖມົສຶກສາສາໍລບັເດັກທ່ີມອີາຍ ຸ5 ປີ ທ່ີບ່ໍໄດຜ້າ່ນອະນບຸານມາກອ່ນ, 
ຮບູແບບທ່ີ 3 ກຸມ່ຮຽນຜາ່ນການຫ້ິຼນສາໍລບັເດັກທ່ີມອີາຍ ຸ5 ປີ ມກີານກາໍນດົເວລາຮຽນໄລຍະສ ັນ້ໂດຍ
ມຜີູ້ນາໍພາການຫ້ິຼນກິດຈະກາໍຕ່າງໆ. ໃນສນົທິສນັຍາສາກນົວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ (International 
Convention on the Rights of Child) ປີ 1989 ຍງັໄດລ້ະບໄຸວວ້າ່: ເດັກມສີິດໄດຮ້ບັການສຶກ
ສາທາງໃນ ແລະ ນອກລະບບົໂຮງຮຽນ; ສດິທ່ີຈະໄດມ້ມີາດຕະຖານການເປັນຢູທ່ີ່ເໝາະສມົ ເພ່ືອການ
ພດັທະນາທາງດາ້ນຮາ່ງກາຍ, ຈດິໃຈ, ຄວາມຮູສ້ຶກນກຶຄິດ, ສະຕິປນັຍາ, ສິນລະທາໍ ແລະ ສງັຄມົ. 
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ສິດທ່ີຈະໄດຫ້ິຼ້ນ ແລະ ພກັຜອ່ນ. ສິດມສີວ່ນຮວ່ມໃນການເຄື່ ອນໄຫວເຮັດກດິຈະກາໍຕາ່ງໆທາງດາ້ນ
ວດັທະນະທາໍ ແລະ ກດິຈະກາໍທ່ີພວົພນັກບັບນັຫາຂອງເດັກເອງ. 

ເຖງິວາ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາ ໄດມ້ແີຜນການສາໍລບັຈດັການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ
ໄວໃ້ນນຕິິກາໍຕາ່ງໆແລວ້ກຕໍາມ ແຕຜ່ນົຂອງການວິເຄາະຂໍມ້ນູຈາກການສາໍພາດຜູປ້ກົຄອງ 70,37% 
ທ່ີເປັນກຸມ່ຕວົຢາ່ງໄດໃ້ຫຄ້າໍເຫັນວາ່: ລກູຫຼານຂອງຕນົທ່ີຢູໃ່ນເກນອາຍ ຸ3 ຫາ 5 ປີ ໄດເ້ຂ້ົາຮຽນໃນ
ໂຮງຮຽນອະນບຸານ ແລະ ຜູປ້ກົຄອງ 29,63% ບ່ໍໄດສ້ ົ່ງລກູຫຼານເຂ້ົາໂຮງຮຽນອະນບຸານ ຍອ້ນພ່ໍແມ/່
ຜູປ້ກົຄອງບ່ໍເຫັນຄວາມສາໍຄນັຂອງການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ ໂດຍພ່ໍແມໄ່ດເ້ອົາເດັກຕິດຕາມໄປນາໍໃນ
ເວລາທາໍການຜະລິດ ຫືຼ ປະກອບອາຊບີ. ພອ້ມກນັນ ັນ້ ກຸມ່ຕວົຢາ່ງທ່ີບ່ໍແມນ່ເທດສະບານເມອືງໃຫຄ້າໍ
ເຫັນວາ່ ບ່ໍມເີຮືອນລ້ຽງເດັກໃນບາ້ນຂອງຕນົ ຊຶ່ ງສອດຄອ່ງກບັການວິເຄາະແບບປະລິມານພບົວາ່: 
ການມສີວ່ນຮວ່ມໃນການຈດັການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນໃຫກ້ບັເດັກທ່ີມອີາຍເຸລ່ີມແຕ ່3 ເດອືນ ຫາ 36 
ເດອືນທ່ີຢູ່ໃນເຮືອນລຽ້ງເດັກ ເພ່ືອກຽມຄວາມພອ້ມທ່ີຈະເຂ້ົາຮຽນໃນຊ ັນ້ອະນບຸານເຫັນວາ່ຍງັບ່ໍທນັໄດ້
ປະຕິບດັ ຊຶ່ ງມຄີວາມຈາໍເປັນຕອ້ງພດັທະນາເປັນບລິູມະສິດລາໍດບັທີ 1. ເດັກທ່ີໄດຮ້ຽນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ
ລຽ້ງເດັກ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນບຸານໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫືຼອຈາກອາໍນາດການປກົຄອງ, ໂຮງຮຽນ, ອງົ
ການຈດັຕ ັງ້ຂອງລດັ ຫືຼ ອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົມພີຽງແຕ ່32,14% ຂອງກຸມ່ຕວົຢ່າງ. ຈາກຕວົເລກ
ດ ັງ່ກາ່ວສະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ການໃຫກ້ານຊວ່ຍເຫືຼອຈາກພາກສວ່ນດ ັງ່ກາ່ວຍງັມເີປີເຊັນຕ ໍາ່ຫຼາຍ. ການ
ສບົທບົກບັໂຮງຮຽນ ແລະ ສງັຄມົໃນການເບິ່ ງແຍງ, ລຽ້ງດ ູແລະ ສຶກສາອບົຮມົເດັກເຫັນວາ່ 75% 
ໄດມ້ກີານປະສານສມົທບົກນັໃນເລ່ືອງດ ັງ່ກາ່ວ. 
 
1.3. ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂອບປະຕິບດັງານກຽ່ວກບັຫຼກັສດູສາໍລບັການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ 

ຜນົຈາກການທບົທວນເອກະສານທ່ີກຽ່ວຂອ້ງສາໍລບັຫຼກັສດູການຮຽນຂອງເດັກກອ່ນໄວຮຽນ ໃນ
ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການສຶກສາແຫງ່ ສປປ ລາວ (ສະບບັປບັປງຸ, 2007) ກາໍນດົໄວວ້າ່: ຫຼກັສດູການ
ສຶກສາຕອ້ງຮບັປະກນັລກັສະນະທນັສະໄໝ, ໝັນ້ທ່ຽງ, ຕ່ໍເນື່ ອງລະຫວາ່ງຊ ັນ້ຮຽນຕາ່ງໆ ຊຶ່ ງສະແດງ
ອອກເປັນປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ປ້ຶມຄູມ່ສືອນທ່ີເຊື່ ອມໂຍງກບັສາກນົ. ຫຼກັສດູການສຶກສາແມນ່ເປັນເອກະ
ພາບໃນທົ່ວປະເທດ, ສາໍລບັທ້ອງຖິ່ ນໃດທ່ີມຈີດຸພິເສດ, ທ່າແຮງ ແລະ ພມູປນັຍາທ່ີໂດດເດ່ັນກໍ່

ສາມາດກາໍນດົເຂ້ົາເປັນຫຼກັສດູຂອງຕນົໄດ.້ ນອກຈາກນີ້ ໃນແຜນຍດຸທະສາດການປະຕິຮບູລະບບົ
ການສຶກສາແຫງ່ຊາດ 2006-2015 ໄດກ້າໍນດົວາ່: ຕອ້ງໄດມ້ກີານປບັປງຸຫຼກັສດູ, ຮບູແບບການ
ກໍ່ສາ້ງ, ວິທີການກໍ່ສາ້ງ ແລະ ຍກົຄນຸນະພາບການດແູລເດັກກອ່ນໄວຮຽນ ເຮັດໃຫເ້ດັກຂະຫຍາຍຕວົ
ຮອບດາ້ນ ເຊ່ັນ: ທາງດາ້ນຮາ່ງກາຍ, ຈດິໃຈ, ສະຕິປນັຍາ, ການຄ ົນ້ຄິດ, ການເວ້ົາ ແລະ ຮູ້
ສະຫງວນຮກັຄວາມງາມ. ພອ້ມດຽວກນັນີ ້ໃນຫຼກັສດູຫອ້ງກຽມປະຖມົ (ສະບບັປີ 2008) ໄດກ້າໍນດົ
ຫຼກັການໄວ ້5 ຫລກັການ ດ ັງ່ນີ:້ 1. ສ ົ່ງເສມີຂະບວນການຮຽນຮູ ້ແລະ ພດັທະນາການຂອງເດັກອາຍ ຸ
5 ປີ ທກຸຄນົໃນຫອ້ງກຽມປະຖມົ; 2. ເບິ່ ງແຍງ ແລະ ສຶກສາອບົຮມົແບບເອົາເດັກເປັນໃຈກາງ, ໂດຍ
ຄາໍນງຶເຖງິພດັທະນາການຂອງເດັກແຕລ່ະຄນົ ແລະ ສະພາບແວດລອ້ມຂອງທ້ອງຖິ່ ນ; 3. ພດັທະນາ
ເດັກໂດຍຜ່ານການຫ້ິຼນ ແລະ ການຈດັກິດຈະກາໍຕາ່ງໆດວ້ຍຫລາຍຮບູແບບທ່ີເໝາະສມົກບັອາຍຸ, 
ໂດຍເນັນ້ຄວາມສະເໝີພາບບດົບາດຍິງ-ຊາຍຕາມສະພາບຕວົຈງິໃນແຕລ່ະທ້ອງຖິ່ ນ; 4. ຈດັປະສບົ
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ການໃຫເ້ດັກໄດຮ້ຽນຮູ ້ແລະ ນາໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນຊີວິດປະຈາໍວນັໄດຢ້່າງມຄີວາມສກຸ ແລະ ມຄີນຸນະພາບ; 
5. ຮວ່ມມ ືແລະ ປະສານງານລະຫວາ່ງໂຮງຮຽນ, ຄອບຄວົ ແລະ ຊຸມຊນົໃນການພດັທະນາເດັກ
ແບບຮອບດາ້ນເພ່ືອເຊື່ ອມຕ່ໍການສຶກສາລະຫວາ່ງຫອ້ງກຽມປະຖມົ ແລະ ຊ ັນ້ປະຖມົສກຶສາປີທີ 1. 

ຜນົຂອງການວິເຄາະຂໍມ້ນູຈາກການສາໍພາດຕວົຈງິພບົວາ່: ມາຮອດປດັຈບຸນັນີ ້ມຫຼີກັສດູຊ ັນ້
ອະນຸບານສຶກສາ ທ່ີຮບັຮອງນາໍໃຊໃ້ນປີ 2012 ແຕວ່າ່ຫຼກັສູດດ ັ່ງກາ່ວຫາກໍ່ ຖືກແຈກຢາຍໃນຕ ົນ້ປີ 
2014 ນີ ້ແລະ ຍງັບ່ໍທນັໄດຈ້ດັການຝຶກອບົໃຫຄ້ອູະນບຸານໃນການນາໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນການສິດສອນເທ່ືອ ມີ
ພຽງການນາໍໃຊແ້ຜນປະສບົການສາໍລບັເດັກກອ່ນໄວຮຽນ ສະບບັປີ 1999 ເພ່ືອໃຊແ້ທນຫຼກັສູດ
ອະນບຸານ. ຜາ່ນການນາໍໃຊແ້ຜນປະສບົການດ ັງ່ກາ່ວມາຮອດປດັຈບຸນັເຫັນວາ່ ເນືອ້ໃນບ່ໍເໝາະສມົກບັ
ສະພາບຕວົຈິງ. ສາໍລບັຫຼກັສູດການລ້ຽງດູ-ສຶກສາອບົຮມົເດັກອາຍຸ 3-36 ເດືອນ ຍງັບ່ໍທນັໄດ້
ພດັທະນາເທ່ືອ ມພີຽງປ້ຶມແຜນການລ້ຽງດູ-ສຶກສາອບົຮມົເດັກອາຍຸ 3-36 ເດືອນ ພິມອອກໃນປີ 
1994 ເທ່ົານ ັນ້ ເພ່ືອໃຊແ້ທນຫຼກັສດູການລຽ້ງດ-ູສຶກສາອບົຮມົເດັກ. ເຖງິແນວໃດກຕໍາມ ສະຖາບນັ
ສາ້ງຄໄູດມ້ຄີວາມພະຍາຍາມແຊກຊອ້ນທກັສະການລຽ້ງດເູດັກເຂ້ົາໃນຫຼກັສດູສາ້ງຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄູ
ອະນບຸານສກຶສາ ເພ່ືອໃຫຮູ້ແ້ຜນການລຽ້ງດ ູແລະ ສກຶສາອບົຮມົເດັກໃນເກນອາຍ ຸ3 ຫາ 36 ເດອືນ. 
 

2. ບນັດານະໂຍບາຍທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັຜູປ້ະຕບິດັວຽກງານການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ 
2.1. ມາດຕະຖານຂອງຄ ູແລະ ເງ ື່ອນໄຂການບນັຈຄຸລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສກຶສາ 

ຜນົການວິໄຈຊີ້ໃຫເ້ຫັນວາ່ ມາດຕະຖານ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂການບນັຈເຸປັນຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄູ
ອະນບຸານສຶກສາແມນ່ອີງຕາມດາໍລດັ 177/ລບ/2012 ທ່ີກາໍນດົໄວ,້ ຊຶ່ ງຈດັຕາມເພດ, ເຜ່ົາ ແລະ 
ຈດັບລິູມະສິດຕາມຕວົເລກແບງ່ປນັ ເພ່ືອບນັຈຕຸາມລະດບັຊ ັນ້ເຊ່ັນ: ຊ ັນ້ຕ ົນ້, ຊ ັນ້ກາງ, ຊ ັນ້ສງູ ແລະ 
ປະລິນຍາຕີ. ພ້ອມກນັນ ັນ້ ໃນດາໍລດັ 177/ລບ/2012 ຍງັໄດກ້າໍນດົກຽ່ວກບັຄລູ້ຽງເດັກ ແລະ ຄູ
ອະນຸບານສຶກສາແບບລວມໆ ຊຶ່ ງປະກອບດວ້ຍການຈດັຄລູ້ຽງເດັກ ແລະ ອະນບຸານສຶກສາເຂ້ົາໃນ
ອາຊບີຄກູຸມ່ທີ 1, ໃຫບ້ນັຈຕຸາມອດັຕາສວ່ນຄ ູ1 ຄນົຕ່ໍນກັຮຽນ 15 ຄນົ ແລະ ສອນອາທິດໜ່ຶງບ່ໍໃຫ້
ເກີນ 30 ຊ ົ່ວໂມງ. ດາໍລດັດ ັ່ງກາ່ວເຫັນວ່າບ່ໍສອດຄ່ອງກບັຄວາມເປັນຈິງ ໂດຍສະເພາະແມນ່
ມາດຕະຖານອດັຕາສວ່ນຈາໍນວນເດັກຕ່ໍຄລູຽ້ງເດັກເຫັນວາ່ຍງັສງູ. ນອກຈາກນ ັນ້ ຍງັມຮີບູແບບການ
ທດົລອງການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັການກຽມຄວາມພອ້ມດາ້ນການຮຽນສາໍລບັເດັກໃນຊຸມຊນົ (ກຸມ່ຮຽນຜາ່ນ
ການຫ້ິຼນ) ທ່ີກາໍນດົອອກໃນປີ 2012 ໄດກ້າໍນດົເງ ື່ອນໄຂຄດັເລືອກຄຊູາວບາ້ນວາ່ຕອ້ງເປັນເພດຍິງ, 
ອາຍ ຸ20-25 ປີ, ອາໄສຢູບ່າ້ນທ່ີຈະດາໍເນນີກຸມ່ຮຽນຜາ່ນການຫ້ິຼນ, ຮຽນຈບົປະຖມົສຶກສາ, ມຄີວາມ
ມກັຮກັອາຊບີ, ມສີຂຸະພາບເຂັມ້ແຂງ, ມຄີວາມອດົທນົຮກັສີລະປະ ແລະ ກລິາ, ມຄີວາມສາມາດ
ດາໍເນນີກດິຈະກາໍກບັເດັກເປັນເວລາ 2 ປີ ແລະ ບ່ໍມວີຽກເຮັດເປັນປະຈາໍ. ສາໍລບັເງ ື່ ອນໄຂ ແລະ 
ມາດຕະຖານການຄດັເລືອກລດັຖະກອນຄທູ ົ່ວໄປ ແມນ່ອີງຕາມດາໍລດັ 177/ລບ/2012 ຄື: ຕອ້ງເປັນ
ສນັຊາດລາວ, ອາຍລຸະຫວາ່ງ 18-35 ປີ (ສາໍລບັເພດຊາຍ), ອາຍລຸະຫວາ່ງ 18-30 ປີ (ສາໍລບັ
ເພດຍິງ), ມປີະກາສະນຍີະບດັວິຊາຄ ູຫືຼ ໃບຢັງ້ຢືນວິຊາຄ,ູ ມຄີວາມສະໝກັໃຈ, ເປັນພນົລະເມອືງດ,ີ 
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ມຄີນຸສມົບດັດ ີແລະ ມສີຂຸະພາບແຂງແຮງດ.ີ ແຕວ່າ່ຍງັບ່ໍມມີາດຕະຖານ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂສະເພາະສາໍ
ລບັການຄດັເລືອກຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານ. 
 
2.2. ການສາ້ງ ແລະ ການກະກຽມຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສກຶສາ 

ການສາ້ງຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສຶກສາ ແມນ່ສະຖາບນັສາ້ງຄເູປັນຜູຮ້ບັຜິດຊອບພາຍ
ໃຕກ້ານຊີນ້າໍຂອງກມົສາ້ງຄ.ູ ກອ່ນປີ 2012 ການສາ້ງຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສຶກສາ ຜາ່ນມາ
ມ ີ8 ລະບບົ: 30 ອາທິດ, 5+3, 8+3, 9+3, 11+1, 11+2, 11+3, 12+2 ແຕໃ່ນສກົສຶກສາ 
2013-2014 ມ ີ4 ລະບບົເຊ່ັນ: 30 ອາທິດແມນ່ຫຼກັສດູເລ່ັງລດັ (ທຽບເທ່ົາຊ ັນ້ກາງ) ໂດຍການສະ
ໜບັສະໜນູຈາກອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົ, 9+3 (ຊ ັນ້ກາງ), 12+2 (ຊ ັນ້ສງູ), 12+4 (ປະລິນຍາຕີ) 
ແມນ່ເສັງເຂ້ົາ ແລະ ຕາມແຜນແບງ່ປນັໂດຍບ່ໍໄດຜ້າ່ນການສອບເສັງ. ສາໍລບັນກັຮຽນທ່ີມາຮຽນດວ້ຍ
ການສອບເສັງເຂ້ົາແມນ່ໄດໃ້ຊທຶ້ນຂອງຕນົເອງໃນການສຶກສາ. ສວ່ນວາ່ນກັຮຽນທ່ີມາຮຽນຕາມແຜນ
ແບງ່ປນັຈະໄດຮ້ບັເງນິເບຍ້ລຽ້ງ ແລະ ໄດຮ້ບັການຊບັຊອ້ນເປັນຄຫຼູງັຈາກຮຽນຈບົ. ການຄດັເລືອກ
ນກັຮຽນມາຮຽນຕາມແຜນແບງ່ປນັແມນ່ໄດຄ້ດັເລືອກແຕບ່າ້ນຫາແຂວງ ຊຶ່ ງອີງຕາມແຜນແບງ່ປນັທ່ີ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາເປັນຜູກ້າໍນດົໃຫ.້ ເງ ື່ອນໄຂການຄດັເລືອກເອົານກັຮຽນເຂ້ົາມາຮຽນ
ໃນສະຖາບນັສາ້ງຄູຕາມແຜນແບງ່ປນັສວ່ນຫຼາຍແມນ່ເລ່ັງໃສເ່ຂດຫ່າງໄກສອກຫີຼກ ແລະ ບອ່ນທ່ີ
ຂາດເຂນີຄ.ູ ນອກຈາກນ ັນ້ ຍງັມກີານຍກົລະດບັໃນລະບບົຕ່ໍເນື່ອງພກັແລງ້ຈາກຊ ັນ້ກາງເປັນຊ ັນ້ສງູ. 

ໃນການສາ້ງຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສກຶສາ ໄດຈ້ດັການຮຽນ-ການສອນທາງດາ້ນທິດສະ
ດ ີແລະ ພາກປະຕບິດັຕວົຈງິໄປຄຽງຄູກ່ນັຕາມຈດຸປະສງົຂອງການສາ້ງຄດູ ັງ່ນີ:້ 

1) ມຄີວາມຮູຄ້ວາມເຂ້ົາໃຈກຽ່ວກບັຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສາໍຄນັຂອງການຈດັການສຶກສາຂ ັນ້
ລຽ້ງເດັກ ແລະ ອະນບຸານ 

2) ມຄີວາມຮູຄ້ວາມເຂ້ົາໃຈກຽ່ວກບັທາໍມະຊາດ, ສງັຄມົ ແລະ ພດັທະນາການຂອງເດັກ 0-5 ປີ 
3) ມຄີວາມສາມາດສາ້ງ ແລະ ນາໍໃຊແ້ຜນຈດັປະສບົການຂອງລຽ້ງເດັກ ແລະ ອະນບຸານ 
4) ມຄີວາມຮູ ້ແລະ ທກັສະໃນການຈດັປະສບົການເພ່ືອສ ົ່ງເສີມຄວາມພອ້ມ ແລະ ຄວາມສາມາດ

ຂອງເດັກອະນບຸານ 
5) ມຄີວາມສາມາດໃນການປະເມນີຄວາມພອ້ມ ແລະ ພດັທະນາການຂອງເດັກໃນດາ້ນຕາ່ງໆ 
6) ມຄີວາມສາມາດໃນການຜະລິດ ແລະ ນາໍໃຊສ້ື່ ການຮຽນ-ການສອນ ໂດຍນາໍໃຊວ້ດັສະດທ່ີຸມ ີ

ໃນທອ້ງຖິ່ນສາໍລບັເດັກຢາ່ງເໝາະສມົ, ການສາ້ງສນູການຮຽນ-ການສອນ, ພອ້ມທງັເປັນຜູທ່ີ້ມ ີ
ຄວາມຮກັອາຊບີຄ ູແລະ ມຄີນຸລກັສະນະເໝາະສມົກບັການເປັນຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານ
ສກຶສາ 

7) ມຄີວາມຮູ-້ຄວາມສາມາດໃນການດາໍເນນີງານ ແລະ ບໍລິຫານຄຸມ້ຄອງເຮືອນລຽ້ງເດັກ ແລະ 
ໂຮງຮຽນອະນບຸານໃນຮບູແບບຕາ່ງໆ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກຮວ່ມກບັຄອບຄວົ, ຊຸມຊນົ 
ແລະ ໜວ່ຍງານອື່ ນໆໄດ ້

8) ມຄີວາມຮູພ້ື້ນຖານທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການຈດັການຮຽນ-ການສອນເພ່ືອຈະນາໍໄປສູກ່ານສຶກສາໃນ
ລະດບັສງູຂຶນ້ເທ່ືອລະກາ້ວ. 
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ຜນົຂອງການວິເຄາະຂໍມ້ນູຈາກການສາໍພາດຕວົຈງິພບົວາ່: ພາຍຫຼງັຮຽນຈບົຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ 
ຄອູະນບຸານສຶກສາແລວ້ ການກະກຽມປະຖມົນເິທດກອ່ນການເຂ້ົາເຮັດວຽກແມນ່ມອບໃຫພ້ະແນກສຶກ
ສາທິການ ແລະ ກລິາແຂວງ ແລະ ສະຖາບນັສາ້ງຄເູປັນຜູຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ. 
 
2.3. ການຈດັຫາ ແລະ ການຮບັເປັນຄສູອນ 

ຜນົຂອງການວິເຄາະຂໍ້ມນູຈາກການສາໍພາດກຽ່ວກບັການຈດັຫາ ແລະ ການຮບັບນັຈຄຸູ
ອະນບຸານສຶກສາພບົວາ່ 86.27% ຂອງຈາໍນວນກຸມ່ຕວົຢາ່ງໄດມ້ກີານຄດັເລືອກໂດຍມກີານສອບເສັງ
ບນັຈຕຸາມໂຄຕາ້ເປັນສວ່ນໃຫຍ.່ ພອ້ມກນັນ ັນ້ ຢູເ່ຂດຫາ່ງໄກສອກຫີຼກພບົວາ່ບ່ໍມຜີູສ້ະໝກັໄປບນັຈເຸປັນ
ຄອູະນບຸານສຶກສາ. ດວ້ຍເຫດນີ ້ຈຶ່ງມກີລໍະນຜີູມ້າສະໝກັໜ້ອຍກວາ່ຈາໍນວນແຜນແບງ່ປນັທ່ີອະນມຸດັ
ໃຫ.້ ສະນ ັນ້, ຈຶ່ ງເຮັດໃຫບ້າງເມອືງ ແລະ ບາງແຂວງຈາໍເປັນຕອ້ງໄດໃ້ຊຄ້ອູາສາສະໝກັສອນຊວ່ຍ 
ຊຶ່ ງໃນສກົປີ 2012-2013 ທົ່ວປະເທດມຄີອູາສາສະໝກັສອນຊ ັນ້ອະນບຸານທງັໝດົ 645 ຄນົ. 

ການຊບັຊອ້ນແຈກຢາຍຄູອະນຸບານສຶກສາ ແມນ່ຊບັຊອ້ນ ແລະ ແບ່ງປນັໄປຕາມຄວາມ
ຕອ້ງການຂອງແຂວງ ເຊ່ັນ: ອີງຕາມທ່ີຕ ັງ້ຂອງໂຮງຮຽນ, ເຂດຫາ່ງໄກສອກຫີຼກ, ເຂດຈດຸສມຸ ແລະ 
ໂຮງຮຽນຕ ັງ້ໃໝ.່ ເຖງິວາ່ມດີາໍລດັ 177/ລບ/2012 ແລວ້ກຕໍາມ, ແຕຄ່ວາມເຂ້ົາໃຈ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້
ປະຕບິດັດາໍລດັດ ັງ່ກາ່ວຍງັບ່ໍທນັໄດດ້ຢີາ່ງເຕັມສວ່ນ, ຊຶ່ ງສະແດງອອກໃນເຂດຫາ່ງໄກສອກຫີຼກຍງັຂາດ
ຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານ. 

ສາໍລບັການຍກົຍາ້ຍ ຫືຼ ລາອອກແມນ່ມຈີາໍນວນໜ້ອຍ ຊຶ່ ງສາເຫດມາຈາກສະພາບຄວາມ
ຫຍຸງ້ຍາກທາງດາ້ນຄອບຄວົ, ບາ້ນຢູຫ່າ່ງໄກຈາກໂຮງຮຽນ ແລະ ສຂຸະພາບບ່ໍແຂງແຮງ. 
 
2.4. ບໍລິມາດວຽກ, ພາລະບດົບາດ, ສິດ ແລະ ໜາ້ທ່ີຂອງຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານ 

ຜນົຈາກການທບົທວນດາໍລດັວາ່ດວ້ຍລດັຖະກອນຄູ 177/ລບ/2012 ພບົວາ່: ຄູລ້ຽງເດັກ 
ແລະ ຄອູະນບຸານສຶກສາຜູໜ່ຶ້ງມໜີາ້ທ່ີຮບັຜິດຊອບນກັຮຽນ 15 ຄນົ (1:15) ແລະ ມບໍີລິມາດວຽກໃນ
ໂມງລດັຖະການບ່ໍໃຫເ້ກນີ 30 ຊ ົ່ວໂມງຕ່ໍອາທິດ (6 ຊ ົ່ວໂມງຕ່ໍມ ື)້ ສວ່ນທ່ີເຫືຼອຈາກການສິດສອນໃຫ້
ໃຊເ້ປັນເວລາຄ ົນ້ຄວາ້, ແຕງ່ບດົສອນ, ກວດບດົຮຽນ, ເຮັດວຽກບໍລິຫານ ແລະ ປະຕິບດັກດິຈະກາໍ
ອື່ ນໆທ່ີຮບັໃຊກ້ານຮຽນ-ການສອນ. ກລໍະນປີະຕິບດັໜາ້ທ່ີສິດສອນເກນີເວລາທ່ີໄດກ້າໍນດົຕ່ໍອາທິດນ ັນ້ 
ໃຫຄ້ິດໄລເ່ປັນຊ ົ່ວໂມງເພ່ີມໂດຍມອບໃຫ້ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາ ກາໍນດົລະອຽດຄາ່ຕອບ
ແທນແຮງງານເພ່ີມ. ແຕຜ່ນົຂອງການວິເຄາະຂໍມ້ນູຈາກການສາໍພາດພບົວາ່: ໃນການປະຕິບດັຕວົຈງິ 
ຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສຶກສາຈາໍນວນໜ່ຶງແມນ່ປະຕິບດັໜາ້ທ່ີເກນີເວລາທ່ີກາໍນດົໄວ ້ຍອ້ນວາ່ຄູ
ຕອ້ງມາລໍຖາ້ຜູປ້ກົຄອງມາສ ົ່ງ-ຮບັເດັກນອກໂມງລດັຖະການ ແລະ ຕອ້ງດແູລເດັກໃນເວລາພກັທ່ຽງ 
ແຕບ່ໍ່ໄດຮ້ບັຄາ່ຕອບແທນແຮງງານເພ່ີມ ເພາະວາ່ການລໍຖາ້ຜູປ້ກົຄອງມາສ ົ່ງ-ຮບັເດັກນອກໂມງລດັຖະ
ການ ແລະ ເບິ່ ງແຍງເດັກໃນເວລາພກັທຽ່ງ ແມນ່ບ່ໍໄດກ້າໍນດົຄາ່ຕອບແທນແຮງງານເພ່ີມໄວໃ້ນດາໍລດັ
ວາ່ດວ້ຍລດັຖະກອນຄ ູ177/ລບ/2012. 

ນອກຈາກນີ ້ທດັສະນະຂອງກຸມ່ຕວົຢ່າງຍງັໄດໃ້ຫ້ຄາໍເຫັນວາ່: ການກາໍນດົສິດ ແລະ ໜ້າທ່ີ
ຂອງຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສຶກສາແມນ່ມຄີວາມຊດັເຈນຄື: ຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ອະນບຸານສຶກ
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ສາມສີິດໃນການປະຕິບດັໜ້າທ່ີສິດສອນ, ສຶກສາອບົຮມົເດັກໃນເຮືອນລຽ້ງເດັກ ແລະ ໂຮງຮຽນ
ອະນຸບານສຶກສາ ເພ່ືອສ ົ່ງເສີມໃຫ້ເດັກໄດຮ້ບັການພດັທະນາຢ່າງຮອບດາ້ນ. ແຕ່ວ່າກຸມ່ຕວົຢ່າງ
ຈາໍນວນໜ່ຶງໃຫຄ້າໍເຫັນວາ່ພາລະບດົບາດຂອງຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສກຶສາບ່ໍທນັລະອຽດ. 
 
2.5. ການສະໜອງຫຼກັສດູ, ຄູມ່ຄື ູແລະ ສື່ ປະກອບການຮຽນ-ການສອນຕາ່ງໆ 

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາ ໄດມ້ກີານສະໜອງຫຼກັສດູ, ຄູມ່ຄື ູແລະ ອປຸະກອນຕາ່ງໆ
ສາໍລບັຜູ້ປະຕິບດັງານການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ. ໜ່ວຍງານຫຼກັທ່ີປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການສະໜອງ
ວຽກງານດ ັ່ງກາ່ວມກີມົສາ້ງຄ,ູ ກມົອະນບຸານ ແລະ ປະຖມົ ແລະ ສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້ວິທະຍາສາດ 
ພາກສວ່ນດ ັງ່ກາ່ວມໜີາ້ທ່ີວາງແຜນສາ້ງ, ພດັທະນາ ແລະ ສະໜອງຫຼກັສດູ, ຄູມ່ຄື ູແລະ ອປຸະກອນ
ຕາ່ງໆເພ່ືອຮບັໃຊໃ້ຫແ້ກກ່ານຮຽນ-ການສອນການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ. 

ນອກຈາກນ ັນ້, ຜນົຂອງການວິເຄາະຂໍ້ມນູຈາກການສາໍພາດພບົວາ່: ມາຮອດປດັຈບຸນັ ຍງັບ່ໍ
ທນັມນີະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການກຽ່ວກບັການສະໜອງຫຼກັສດູ, ຄູມ່ຄື ູແລະ ສື່ ຕາ່ງໆປະກອບ
ການຮຽນ-ການສອນ. ການສະໜອງຫຼກັສດູສາ້ງຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານໃຫແ້ກສ່ະຖາບນັສາ້ງຄູ
ແມນ່ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງກມົສາ້ງຄ;ູ ສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້ວິທະຍາສາດການສຶກສາ ເປັນຜູ້ສາ້ງ
ຫຼກັສດູ, ຄູມ່ຄື ູແລະ ສື່ ຕາ່ງໆປະກອບການຮຽນ-ການສອນ; ກມົອະນບຸານ ແລະ ປະຖມົສຶກສາ ເປັນ
ຜູສ້ງັລວມແຜນຄວາມຕອ້ງການຫຼກັສດູ, ຄູມ່ຄື ູແລະ ສື່ ຕາ່ງໆ ປະກອບການຮຽນ-ການສອນຕາມການ
ສະເໜີຈາກພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ; ສວ່ນການສະໜອງສິ່ ງດ ັງ່ກາ່ວ
ແມນ່ກມົການເງນິເປັນຜູສ້ະໜອງໃຫ ້2-3 ປີ/ຄ ັງ້, ນບັແຕ ່ປີ 2010 ເປັນຕ ົນ້ມາແມນ່ໄດສ້ະໜອງສິ່ ງ
ດ ັງ່ກາ່ວປີລະຄ ັງ້ ໂດຍອີງຕາມງບົປະມານທ່ີໄດຮ້ບັຕວົຈງິ, ຍອ້ນລດັຖະບານເລ່ີມມກີານລງົທຶນໃສວ່ຽກ
ງານການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນຫຼາຍຂຶນ້ແຕກ່ໍ່ຍງັບ່ໍພຽງພໍ ແລະ ບ່ໍທນັທ ົ່ວເຖງິ. ນອກນ ັນ້ ຍງັໄດຮ້ບັການ
ສະໜບັສະໜນູໃນການສະໜອງຫຼກັສດູ, ຄູມ່ຄື,ູ ສື່ ການຮຽນ-ການສອນຈາໍນວນໜ່ຶງຈາກບນັດາຄູຮ່ວ່ມ
ພດັທະນາ. 
 
2.6. ການບາໍລງຸຄ,ູ ການພດັທະນາວຊິາຊບີ ແລະ ເສ້ັນທາງຄວາມກາ້ວໜາ້ທາງດາ້ນອາຊບີຂອງຄ ູ

ລຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສຶກສາ 
ຜນົຈາກການທບົທວນນຕິກິາໍພບົວາ່: ລດັຖະບານມນີະໂຍບາຍໃນການຝຶກອບົຮມົຄປູະຈາໍການ

ສາໍລບັອາຊີບຄທູກຸກຸມ່ລວມທງັຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສຶກສາ ຊຶ່ ງໃນກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການສຶກ
ສາແຫງ່ ສປປ ລາວ (ສະບບັປບັປງຸ, 2007) ລະບໄຸວວ້າ່: ລດັ, ອງົການຄຸມ້ຄອງຂະແໜງການສຶກ
ສາທກຸຂ ັນ້ຕອ້ງສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫຄ້ໄູດຮ້ບັການບາໍລງຸຍກົລະດບັຢູເ່ລ້ືອຍໆ. ພອ້ມກນັນ ັນ້ ການຈດັຕ ັງ້, 
ສງັຄມົ, ຊຸມຊນົ ແລະ ພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງອື່ ນໆກໍ່ມໜີາ້ທ່ີຊຸກຍູ,້ ສ ົ່ງເສີມ, ຊວ່ຍເຫືຼອຄໃູຫໄ້ດຮ້ບັ
ການບາໍລງຸ, ຍກົລະດບັຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ. ສະນ ັນ້, ໃນແຜນຍດຸທະສາດການສາ້ງຄແູຕປີ່ 2006 ຫາ 
2015 ໄດກ້າໍນດົໄວວ້າ່ໃນແຕລ່ະ 5 ປີໃດ ຄແູຕລ່ະຄນົຕອ້ງໄດຮ້ບັການອບົຮມົຍກົລະດບັສະສມົໜວ່ຍ
ກດິຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄ ັງ້. ໃນມາດຕາ 23 ຂອງດາໍລດັລດັຖະກອນຄຍູງັກາ່ວໄວວ້າ່: ຄຍູງັມສີິດໄດຮ້ບັ
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ການບາໍລງຸຍກົລະດບັດາ້ນທິດສະດກີານເມອືງໃນເວລາພກັສີ້ນປີຮຽນ ຫືຼ ຕາມເວລາທ່ີເໝາະສມົໃນແຕ່
ລະປີ. 

ການຝຶກອບົຮມົຄປູະຈາໍການມ ີ3 ພາກສວ່ນຫຼກັທ່ີມສີວ່ນຮວ່ມໃນການດາໍເນນີຄື: ກມົສາ້ງຄ,ູ 
ກມົອະນບຸານ ແລະ ປະຖມົສຶກສາ ແລະ ວິທະຍາໄລຄ ູຫືຼ ສະຖາບນັການສຶກສາອື່ ນໆຂອງລດັທ່ີໄດ້
ຮບັການມອບໝາຍຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາ. ກມົສາ້ງຄມູໜີ້າທ່ີສາ້ງ ແລະ ປບັປງຸນຕິິ
ກາໍ ແລະ ມາດຕະຖານຕາ່ງໆເພ່ືອບາໍລງຸຄ;ູ ຊີນ້າໍສນູບາໍລງຸຄໃູນການຈດັຕ ັງ້ການບາໍລງຸ ແລະ ຍກົ
ລະດບັຄ,ູ ຈດັຕ ັງ້ການວິໄຈບນັຫາທ່ີພວົພນັເຖງິການບາໍລງຸຄ,ູ ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົ
ວຽກງານບາໍລງຸຄ.ູ ໃນການບາໍລງຸຄປູະຈາໍການກມົອະນບຸານ ແລະ ປະຖມົສຶກສາມໜີາ້ທ່ີຮວ່ມມກືບັກມົ
ສາ້ງຄໃູນການສາ້ງແຜນບາໍລງຸຄອູະນບຸານສຶກສາ ໂດຍສມົທບົກບັພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາ
ແຂວງ, ຫອ້ງການສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາເມອືງຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັສວ່ນຫຼາຍປີລະຄ ັງ້. ສາໍລບັຫວົຂໍ້

ການຝຶກອບົຮມົສວ່ນຫຼາຍແມນ່ກຽ່ວກບັ: ການນາໍໃຊຫຼ້ກັສດູ, ຄູມ່ຄື,ູ ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ, ເທັກນກິ
ການຈດັການຮຽນ-ການສອນ, ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ, ການຄຸມ້ຄອງໂຮງຮຽນອະນບຸານ, 
ຫອ້ງກຽມປະຖມົສກຶສາ ແລະ ກຸມ່ຮຽນຜາ່ນການຫ້ິຼນ. 

ດາໍລດັວ່າດວ້ຍລດັຖະກອນຄູລະບຸໄວ້ວ່າ: ອາຊີບຄູທຸກກຸມ່ລວມທງັຄູລ້ຽງເດັກ ແລະ ຄູ
ອະນບຸານສຶກສາຈະໄດຮ້ບັການສາ້ງ ແລະ ບາໍລງຸຕາມ 3 ຮບູແບບພ້ືນຖານຄື: ການກໍ່ສາ້ງປກົກະຕິ
ຕາມລະດບັຊ ັນ້ຂອງຫຼກັສດູໄລຍະຍາວ, ການບາໍລງຸວິຊາຄ ູແລະ ວິຊາສະເພາະຕາມຫຼກັສດູໄລຍະສ ັນ້ 
ແລະ ການຮຽນວິຊາຊບີຄ ູແລະ ວິຊາສະເພາະຕາມຫຼກັສດູຕ່ໍເນື່ ອງ ຫືຼ ເຊື່ ອມຕ່ໍ. ນອກຈາກນີ,້ ຄທູກຸ
ຄນົມສີິດໄດຮ້ບັການສຶກສາຈາກລດັຖະບານ ເພ່ືອບາໍລຸງຍກົລະດບັວິຊາຊີບຂອງຕນົດວ້ຍຮບູການ
ຕາ່ງໆທງັໄລຍະສ ັນ້, ໄລຍະຍາວ, ຢູພ່າຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດຕາມຄວາມສາມາດ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂ
ຕວົຈງິຂອງຄແູຕລ່ະຄນົ. 

ຈາກນະໂຍບາຍຂາ້ງເທິງນ ັນ້, ຜນົຂອງການວິເຄາະຂໍມ້ນູຈາກການສາໍພາດຕວົຈງິພບົວາ່: ນບັ
ຕ ັງ້ແຕປີ່ 2005 ເປັນຕ ົນ້ມາ, ໂດຍສະເລຍ່ແລວ້ 45.16% ຂອງຄທ່ີູເປັນກຸມ່ຕວົຢ່າງແມນ່ໄດຜ້າ່ນ
ການຝຶກອບົຮມົ ຫືຼ ບາໍລງຸຄຢູາ່ງຫຼາຍສດຸປີລະຄ ັງ້, ສາໍລບັຄທ່ີູໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົ 2 ປີ ຕ່ໍຄ ັງ້ ກວມ
ເອົາ 6.45%, ໃນການຝຶກອບົຮມົດ ັງ່ກາ່ວສວ່ນຫຼາຍໃຊເ້ວລາ 5-7 ວນັ. ສາໍລບັສວ່ນທ່ີຍງັເຫືຼອ ແມນ່
ບ່ໍໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົເລີຍ. 

ກຸມ່ຕວົຢາ່ງໄດໃ້ຫຄ້າໍເຫັນຕື່ ມອີກວາ່ ສາໍລບັຄທ່ີູຜາ່ນການຝຶກອບົຮມົ ເຂົາເຈົ້າສາມາດເຂ້ົາໃຈ
ພາລະບດົບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຕນົ ແລະ ນາໍໃຊບ້ດົຮຽນທ່ີໄດຮ້ບັເຂ້ົາໃນການສິດສອນ
ຕວົຈງິ ຊຶ່ ງສະແດງອອກໃນວຽກງານຕາ່ງໆ ເຊ່ັນ: ມຄີວາມຮກັອາຊີບຄູຫຼາຍຂຶ້ນ, ຮູຈ້ກັຄວາມ
ຕອ້ງການຂອງເດັກແຕລ່ະໄວ, ມຄີວາມສາມາດສາ້ງແຜນການສອນ ແລະ ແຕງ່ບດົສອນ, ພດັທະນາ
ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ສອນໄດດ້ີຂຶ້ນ. ນອກຈາກການຝຶກອບົຮມົແລວ້ ຄລູ້ຽງເດັກ ແລະ ຄູ
ອະນບຸານສຶກສາຈາໍນວນໜ່ຶງຍງັໄດມ້ກີານພດັທະນາວິຊາຊີບຂອງຕນົເອງດວ້ຍຫຼາຍຮບູການ ເຊ່ັນ: 
ການແລກປ່ຽນບດົຮຽນນາໍຄດູວ້ຍກນັໂດຍຜາ່ນການຮວ່ມໂມງສອນ, ມກີານສຶກສາເພ່ີມເຕີມຈາກ
ວາລະສານຕາ່ງໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັພດັທະນາການຂອງເດັກ, ການຜະລິດອປຸະກອນ, ຄ ົນ້ຄວ້າກຽ່ວກບັ
ເກມຫ້ິຼນ ແລະ ຮບູພາບປະກອບການສອນເພ່ີມເຕີມ, ຄ ົນ້ຄວາ້ວິທີສອນພາສາລາວໃຫເ້ດັກຊນົເຜ່ົາ, 
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ປບັປງຸທກັສະການສອນແບບໃໝມ່າທດົລອງເລ້ືອຍໆ, ຟງັຂາ່ວວິທະຍ,ຸ ຊອກຫາປ້ຶມມາອາ່ນເພ່ີມກຽ່ວ
ກບັພດັທະນາການຂອງເດັກ, ຈດິຕະວທິະຍາເດັກ, ສກຶສາຈາກໂຮງຮຽນອື່ ນ. 

ໃນໄລຍະຜາ່ນມາ ນອກຈາກການພດັທະນາວິຊາຊີບຂອງຕນົເອງແລວ້ ຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄູ
ອະນບຸານສກຶສາຈາໍນວນໜ່ຶງ ຍງັໄດເ້ລ່ືອນຕາໍແໜງ່ເປັນຜູບໍ້ລິຫານໂຮງຮຽນລຽ້ງເດັກ ແລະ ອະນບຸານ 
ແລະ ຕາໍແໜງ່ຜູບໍ້ລິຫານລະດບັຕາ່ງໆໃນສາຍຕ ັງ້. 
 
2.7. ການກາໍນດົຄາ່ຕອບແທນ, ການຕດິຕາມການເລ່ືອນຊ ັນ້ ແລະ ເລ່ືອນຂ ັນ້ 

ການກາໍນດົຄາ່ຕອບແທນໃຫ້ແກຄ່ລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສຶກສາ ແມນ່ໄດຮ້ບັຄືກນັກບັ 
ລດັຖະກອນຄທູ ົ່ວໄປ ໂດຍແມນ່ໄດຮ້ບັເງນິເດືອນ ແລະ ເງນິອດຸໜນູວິຊາການຕາມດາໍລດັວາ່ດວ້ຍ
ລດັຖະກອນຄ ູເລກທີ 177/ລບ/2012 ຊຶ່ ງການຈດັເຂ້ົາຊ ັນ້-ຂ ັນ້ເງນິເດອືນແມນ່ຈດັໄປຕາມປະກາສະນິ
ຍະບດັ ແລະ ວດຸທິການສກຶສານບັແຕຊ່ ັນ້ຕ ົນ້ໄປຈນົເຖງິເໜືອປະລິນຍາເອກ. 

ຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສຶກສາຊ ັນ້ຕ ົນ້ ແລະ ທຽບເທ່ົາທ່ີຈບົໃໝຈ່ະເລ່ີມຕ ົນ້ດວ້ຍຊ ັນ້ 1 
ແລະ ຂ ັນ້ 1 ຈະໄດຮ້ບັເງນິເດອືນພ້ືນຖານ 748,000 ກບີ (ປະມານ US$100). ຖາ້ຫາກວາ່ເປັນຄູ
ຊ ັນ້ກາງ ແລະ ທຽບເທ່ົາທ່ີຈບົໃໝຈ່ະເລ່ີມຕ ົນ້ດວ້ຍຊ ັນ້ 1 ແລະ ຂ ັນ້ 7 ຈະໄດຮ້ບັເງນິເດອືນພ້ືນຖານ 
864,000 ກບີ (ທຽບເທ່ົາ US$120), ສາໍລບັຄຊູ ັນ້ສງູ ແລະ ທຽບເທ່ົາທ່ີຈບົໃໝເ່ລ່ີມຕ ົນ້ຊ ັນ້ 1 ແລະ 
ຂ ັນ້ 13 ຈະໄດຮ້ບັເງນິເດອືນພ້ືນຖານ 1,017,600 ກບີຕ່ໍເດອືນ (ທຽບເທ່ົາ US$150). ນອກຈາກ
ເງນິເດືອນພ້ືນຖານ ຄູໄດຮ້ບັເງນິອດຸໜູນວິຊາຊີບຕາມຊ ັນ້ການສິດສອນ 25% ຂອງເງນິເດືອນ
ພ້ືນຖານ ແລະ ຖາ້ໂຮງຮຽນຫາກຕ ັງ້ຢູ່ເຂດຫາ່ງໄກສອກຫີຼກ ກໍ່ຈະໄດຮ້ບັເງນິອດຸໜນູເຂດຫາ່ງໄກ
ສອກຫີຼກທລຸະກນັດານ ຕາມການກາໍນດົເຂດຂອງລດັຖະບານ ທ່ີລະບໄຸວໃ້ນດາໍລດັ 468/ນຍ, ລງົວນັ
ທີ 10/11/2010 ເຊ່ັນ: ລະດບັ 1 ໄດຮ້ບັເງນິອດຸໜນູເທ່ົາກບັ 50% ຂອງເງນິເດອືນພ້ືນຖານຂອງ
ຕນົ; ລະດບັ 2 ໄດຮ້ບັເງນິອດຸໜນູເທ່ົາກບັ 40% ຂອງເງນິເດອືນພ້ືນຖານຂອງຕນົ; ລະດບັ 3 ໄດ້
ຮບັເງນິອດຸໜນູ 30% ຂອງເງນິເດອືນພ້ືນຖານຂອງຕນົ. 

ສາໍລບັນະໂຍບາຍຄາ່ຕອບແທນນ ັນ້ ກຸມ່ຕວົຢ່າງສວ່ນຫຼາຍກວມ 70.21% ໃຫ້ຄາໍເຫັນວາ່ 
ນະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານທ່ີກາໍນດົອອກນ ັນ້ຖວືາ່ມຄີວາມເໝາະສມົ. ນອກນ ັນ້ ຄອູະນບຸານສຶກສາຍງັ
ໄດຮ້ບັນະໂຍບາຍ ແລະ ແຮງຈງູໃຈໃນຮບູແບບອື່ ນໆອກີຈາກຊຸມຊນົທ່ີຕນົສງັກດັ. 

ການພິຈາລະນາໃຫ້ມເີລ່ືອນຊ ັນ້-ຂ ັນ້ເງນິເດືອນໃຫ້ສງູຂຶ້ນໃນແຕລ່ະປີ ແມນ່ອີງຕາມການປະ
ເມນີຈດັເປັນປະເພດດ ັ່ງນີ ້ຄື: ຄປູະເພດ 1 ໜ່ຶງປີຕ່ໍ 1 ຂ ັນ້, ຄປູະເພດ 2 ສອງປີຕ່ໍໜ່ຶງຂ ັນ້, ຄູ
ປະເພດ 3 ໃຫຢ້ດຸເຊົາການສອນ ຫືຼ ຖກືຍກົຍາ້ຍເຮັດໜ້າທ່ີໃໝ.່ ນອກຈາກນ ັນ້ ຄທ່ີູໄດຮ້ບັຕາໍແໜ່ງ
ວຊິາການ ແລະ ນາມມະຍດົ ຖານເງນິເດອືນຂອງຜູກ້ຽ່ວຈະຖກືປບັປ່ຽນຕາມຊ ັນ້-ຂ ັນ້ເງນິເດອືນຂອງຄູ
ຕາມແຕລ່ະກລໍະນ.ີ ສາໍລບັຄອູາສາສະໝກັ ແມນ່ບ່ໍມເີງນິເດອືນ, ມພີຽງແຕໄ່ດຮ້ບັການອດຸໜນູຊຸກຍູ້
ທາງດາ້ນວດັຖຸປດັໄຈຈາກຊຸມຊນົ ແຕກ່ໍ່ ບ່ໍໄດຮ້ບັເປັນປກົກະຕິ. ຜ່ານການເກັບກາໍຂໍ້ມນູເຫັນວາ່ ຄູ
ອາສາສະໝກັລ້ຽງເດັກ ແລະ ອະນຸບານໃນທົ່ ວປະເທດມຈີາໍນວນ 645 ຄນົ (ຂໍ້ມນູຈາກ Lao 
EDUInfo ປະຈາໍສກົຮຽນ 2012-2013). 
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ຜນົການວິເຄາະຂໍມ້ນູຈາກກຸມ່ຕວົຢ່າງພບົວາ່: ການເລ່ືອນຊ ັນ້-ເລ່ືອນຂ ັນ້ເງນິເດອືນຂອງຄໃູຫ້
ສງູຂຶ້ນ ແມນ່ອີງໃສເ່ຄື່ ອງມກືານປະເມນີຂອງກມົຈດັຕ ັງ້ ແລະ ພະນກັງານ ໂດຍແມນ່ຫ້ອງການສຶກ
ສາທິການ ແລະ ກລິາເມອືງ ແລະ ພະແນກສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງທ່ີຄສູງັກດັ
ເປັນຜູດ້າໍເນນີການປະເມນີ. 
 
2.8. ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົດາ້ນຄນຸນະພາບການຮຽນ-ການສອນລວມທງັການສາ້ງແຮງ

ຈງູໃຈຂອງຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສຶກສາ 
ອີງຕາມນະໂຍບາຍຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາ, ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ

ການປະຕິບດັໜາ້ທ່ີຂອງຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສຶກສາທ່ີປະຕິບດັວຽກງານຕອ້ງໄດຮ້ບັການປະ
ເມນີຜນົງານໃນແຕລ່ະສກົຮຽນ ໂດຍຄະນະກາໍມະການທ່ີໄດຮ້ບັການແຕງ່ຕ ັງ້ຢູ່ສະຖາບນັການສຶກສາ
ແຕລ່ະແຫງ່ ຊຶ່ ງຄຈູະໄດຮ້ບັການຕີລາຄາຈດັປະເພດດ ັ່ງນີ:້ ປະເພດ 1 ດ,ີ ປະເພດ 2 ປານກາງ, 
ປະເພດ 3 ອອ່ນ. 

ຈາກການສາໍພາດກຸມ່ຕວົຢາ່ງ, ພາກສວ່ນທ່ີເປັນຜູສ້າ້ງນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບຫຼກັການໃນ
ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົງານຄູແມນ່ກມົຈດັຕ ັງ້ ແລະ ພະນກັງານ, ກມົອະນຸບານ ແລະ 
ປະຖມົສຶກສາ ຊຶ່ ງມນີະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບຫຼກັການໃນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີຕິດຕາມຄ ູ
ໂດຍອງີຕາມດາໍລດັ 82/ນຍ/2003, ດາໍລດັ 177/ລບ/2012 ແລະ ດາໍລດັວາ່ດວ້ຍຕາໍແໜງ່ວິຊາການ
ຄ ູປີ 2008. 

ການແບງ່ຄວາມຮບັຜິດຊອບໃນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົນ ັນ້ ໃນລະດບັກະຊວງສຶກ
ສາທິການ ແລະ ກລິາ ແມນ່ກມົອະນບຸານ ແລະ ປະຖມົສຶກສາເປັນຜູ້ຮບັຜິດຊອບໃນການຕິດຕາມ 
ແລະ ປະເມນີຜນົຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນ, ແຕ່ໃນພາກປະຕິບດັຕວົຈງິ ຍງັບ່ໍທນັມ ີ
ມາດຕະຖານໃນການປະເມນີຄນຸນະພາບຂອງວຽກງານການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນເທ່ືອ. ດວ້ຍເຫດນ ັນ້ 
ຈຶ່ງບ່ໍໄດດ້າໍເນນີການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຄນຸນະພາບການຮຽນ-ການສອນ, ມພີຽງແຕກ່ານຕິດຕາມ, 
ຊຸກຍູຊ້ວ່ຍເຫືຼອການປະຕິບດັໜາ້ທ່ີຂອງຄເູທ່ົານ ັນ້, ສາໍລບັຂ ັນ້ແຂວງ ແລະ ເມອືງ ແມນ່ໜວ່ຍງານທ່ີ
ຮບັຜິດຊອບວຽກງານການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນເປັນຜູຕ້ິດຕາມ, ຊຸກຍູຊ້ວ່ຍເຫືຼອການຈດັການຮຽນ-ການ
ສອນຂອງຄ ູແລະ ໄດມ້ກີານດາໍເນນີ 1-2 ຄ ັງ້ຕ່ໍປີ. ພອ້ມດຽວກນັນ ັນ້, ຄທ່ີູຢູໃ່ນເຂດຫາ່ງໄກສອກຫີຼກ
ສວ່ນຫຼາຍຍງັບ່ໍທນັໄດຮ້ບັການຕິດຕາມຊຸກຍູຊ້ວ່ຍເຫືຼອທາງດາ້ນວິຊາການຢ່າງເປັນປກົກະຕິ ຍອ້ນ
ງບົປະມານໃນການຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ມຈີາໍກດັ. ສ່ວນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົເພ່ືອ
ພິຈາລະນາໃຫມ້ກີານເລ່ືອນຊ ັນ້-ເລ່ືອນຂ ັນ້ເງນິເດອືນຂອງຄໃູຫສ້ງູຂຶນ້ນ ັນ້ແມນ່ພາກສວ່ນທ່ີຮບັຜິດຊອບ
ວຽກງານຈດັຕ ັງ້ ແລະ ວຽກງານກວດກາ ຊຶ່ ງໄດມ້ກີານດາໍເນນີປີລະຄ ັງ້ໂດຍສມົທບົກບັຜູອ້າໍນວຍການ
ໂຮງຮຽນ. ທກຸໆທາ້ຍສກົຮຽນໄດມ້ກີານຈດັຕ ັງ້ການປະເມນີ ແລະ ຍອ້ງຍໍບກຸຄນົດເີດ່ັນ. 

ພາຍຫຼງັທ່ີມກີານຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົແລວ້ ກໍ່ໄດນ້າໍໃຊຜ້ນົຂອງການປະເມນີເປັນບອ່ນ
ອີງໃນການພດັທະນາ, ໂດຍມຂໍີສ້ະເໜີແນະໃຫປ້ບັປງຸຖອດຖອນບດົຮຽນເພ່ືອປບັປງຸແກໄ້ຂ ແລະ 
ແນະນາໍຊວ່ຍເຫືຼອຄທ່ີູຍງັປະຕິບດັບ່ໍໄດດ້.ີ ນອກຈາກນີ,້ ຍງັມກີານສ ົ່ງເສີມດວ້ຍການຈດັປະເພດດເີດ່ັນ 
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ແລະ ເກບັຜນົປະເມນີໄວຢ້ ັງ້ຢືນ. ໃນໄລຍະຜາ່ນມາມບີາງພາກສວ່ນຍງັປະຕິບດັບ່ໍທນັໄດດ້ໃີນການປະ
ເມນີຜນົ ແລະ ການລາຍງານຜນົຂອງການປະເມນີໃຫພ້າກສວ່ນທ່ີຖກືປະເມນີໄດຮ້ບັຮູ.້ 

ວິທີການປະເມນີສວ່ນຫຼາຍແມນ່ເຂ້ົາຮວ່ມໂມງສອນ, ສງັເກດການສອນ, ຖອດຖອນບດົຮຽນ 
ແລະ ສງັເກດສະພາບແວດລອ້ມພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກຫອ້ງຮຽນ ແລະ ມກີານຕີລາຄາຈາກພຶດຕິ
ກາໍ ແລະ ຜນົງານການຈດັການຮຽນ-ການສອນ (ແຜນການສອນ, ການແຕງ່ບດົສອນ, ການຜະລິດ 
ແລະ ນາໍໃຊສ້ື່ ການຮຽນ-ການສອນ). 

ຮບູແບບການສາ້ງແຮງຈງູໃຈຂອງການປະຕິບດັວຽກງານການສຶກສາປະກອບມ:ີ ໃບຍອ້ງຍໍ, 
ການເລ່ືອນຕາໍແໜງ່ວິຊາການຄ ູ(ຄຊູຽ່ວຊານອາວໂຸສ, ຄຊູຽ່ວຊານ, ຄຊູາໍນານການ, ຄປູະສບົການ), 
ນາມມະຍດົຄ ູ(ຄແູຫ່ງຊາດ ແລະ ຄປູະຊາຊນົ) ແລະ ການເລ່ືອນຊ ັນ້-ເລ່ືອນຂ ັນ້ເງນິເດືອນ. ການ
ເລ່ືອນຕາໍແໜງ່ວຊິາການ, ນາມມະຍດົ, ຊ ັນ້ ແລະ ຂ ັນ້ຕາ່ງໆນີລ້ວ້ນແຕຕ່ິດພນັກບັລະບຽບຫຼກັການໃນ
ວຽກງານດ ັງ່ກາ່ວ. ນອກຈາກນ ັນ້, ຍງັໄດໃ້ຫໂ້ອກາດໄປທດັສະນະສຶກສາ, ຄທ່ີູປະຕິບດັໜາ້ທ່ີໄດດ້ໄີດ້
ມກີານຍ້ອງຍໍ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ພິທີມອບໃບຍ້ອງຍໍ. ຜນົການປະເມນີຜນົງານຄູລ້ຽງເດັກ ແລະ ຄູ
ອະນບຸານສກຶສາ ພບົວາ່ 88,88% ຂອງຄທ່ີູເປັນກຸມ່ຕວົຢາ່ງໄດຮ້ບັພຽງແຕໃ່ບຍອ້ງຍໍເທ່ົານ ັນ້. ສາໍລບັ
ການປະເມນີຕາໍແໜງ່ວິຊາການ ແລະ ນາມມະຍດົຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສຶກສາເຫັນວາ່ ມຈີາໍ
ນວນໜອ້ຍຫຼາຍ ຖາ້ທຽບໃສຄ່ຊູ ັນ້ອື່ ນໆ. 
 

3. ການວເິຄາະສະພາບຂອງການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ ແລະ ຜູປ້ະຕບິດັວຽກງານ
ການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ 

3.1. ການຂະຫຍາຍໂອກາດໃນການບໍລິການການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູຈາກ Lao EDUInfo ຂອງກະຊວງສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາ) 
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ຈາກຂໍມ້ນູຂາ້ງເທິງນີ ້ສະແດງໃຫເ້ຫັນເຖງິອດັຕາເຂ້ົາຮຽນສດຸທິຂອງເດັກອາຍລຸະຫວາ່ງ 3 ຫາ 
5 ປີ ມກີານເພ່ີມຂຶນ້ຢາ່ງຕ່ໍເນື່ ອງຈາກ 15% ໃນປີ 2008, ເປັນ 20% ໃນ 2009, ແລະ ເພ່ີມຂຶນ້
ເຖງິ 21.10%, 25%, 29% ແລະ 33% ໃນປີ 2010, 2011, 2012, ແລະ 2013 ຕາມລາໍດບັ
ແລວ້ກໍ່ຕາມ ແຕເ່ມ ື່ອເບິ່ ງພາບລວມແລ້ວເຫັນວາ່ອດັຕາການເຂ້ົາຮຽນສດຸທິຂອງເດັກຍງັຕ ໍາ່ຫຼາຍຖາ້
ທຽບໃສເ່ປ້ົາໝາຍການສກຶສາເພ່ືອທກຸຄນົໃນປີ 2015 ໃຫໄ້ດ ້55%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູຈາກ Lao EDUInfo ຂອງກະຊວງສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາ) 
 

ໂດຍອີງຕາມສະຖິຕິຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແລ້ວ ຈາໍນວນເດັກທ່ີເຂ້ົາຮຽນ 
ການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ ແລະ ຈາໍນວນຫອ້ງຮຽນກໍ່ມກີານເພ່ີມຂຶນ້, ຊຶ່ ງສະແດງໃຫເ້ຫັນເຖງິດດັສະນີ
ການເພ່ີມຂຶ້ນຂອງຈາໍນວນເດັກທ່ີເຂ້ົາຮຽນ ແລະ ຈາໍນວນຫ້ອງຮຽນ. ໃນສກົສຶກສາ 2007-2008, 
ຈາໍນວນເດັກທ່ີເຂ້ົາຮຽນການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນມ ີ69,717 ຄນົ ແລະ ມຈີາໍນວນຫອ້ງຮຽນ 3,148 
ຫອ້ງ. ເມ ື່ອນາໍໃຊສ້ະຖຕິິສກົສຶກສາ 2007-2008 ເປັນປີທຽບຖານ, ສກົສຶກສາ 2008-2009 ມີ
ຈາໍນວນເດັກເພ່ີມຂຶນ້ 22% ແລະ ຫອ້ງຮຽນເພ່ີມຂຶນ້ 24%; ໃນສກົສຶກສາ 2009-2010 ຈາໍນວນ
ເດັກເພ່ີມຂຶນ້ 38% ແລະ ຫອ້ງຮຽນເພ່ີມຂຶນ້ 34%; ໃນສກົສຶກສາ 2010-2011 ຈາໍນວນເດັກເພ່ີມ
ຂຶນ້ 48% ແລະ ຫອ້ງຮຽນເພ່ີມຂຶນ້ 46%; ໃນສກົສຶກສາ 2011-2012 ຈາໍນວນເດັກເພ່ີມຂຶນ້ 72% 
ແລະ ຫອ້ງຮຽນເພ່ີມຂຶນ້ 66%; ໃນສກົສຶກສາ 2012-2013 ຈາໍນວນເດັກເພ່ີມຂຶນ້ 97% ແລະ 
ຫອ້ງຮຽນເພ່ີມຂຶນ້ 89%. ໃນເມ ື່ອວິໄຈເບິ່ ງຈາໍນວນເດັກຕ່ໍຫອ້ງຮຽນຈາກຂໍມ້ນູດ ັ່ງກາ່ວແລວ້ເຫັນວາ່: 
ໂດຍສະເລຍ່ແລວ້ ຫອ້ງຮຽນຫອ້ງໜ່ຶງມເີດັກຢູ ່22 ຄນົ ໃນສກົສຶກສາ 2007-2008 ແລະ 2008-
2009, ມ ີ23 ຄນົໃນສກົສກຶສາ 2009-2010, ມ ີ22 ຄນົໃນສກົສຶກສາ 2010-2011 ແລະ ມ ີ23 
ຄນົໃນສກົສກຶສາ 2011-2012 ແລະ 2012-2013. 
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3.2. ການສບັຊອ້ນຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສຶກສາ 
ອີງຕາມຂໍ້ມນູຂອງສນູສະຖຕິິ-ເຕັກໂນໂລຊີຂາ່ວສານການສຶກສາ ສກົສຶກສາ 2012-2013 

ພບົວາ່: ໃນທົ່ວປະເທດມຄີລູຽ້ງເດັກ, ຄອູະນບຸານສຶກສາ ແລະ ຄສູອນຫອ້ງກຽມປະຖມົລວມທງັໝດົ 
7,722 ຄນົ, ຍງິ 7,478 ຄນົ ໂດຍມຄີລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສຶກສາ 5,536 ຄນົ, ຍິງ 5,536 
ຄນົ ແລະ ຄຫູອ້ງກຽມປະຖມົ 2,186, ຍິງ 1,942 ຄນົ. ໃນປດັຈບຸນັ, ການຊບັຊອ້ນແຈກຢາຍຜູ້
ປະຕິບດັວຽກງານການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນປະກອບມຜີູທ່ີ້ໄດຜ້າ່ນລະບບົສາ້ງຄອູະນບຸານສຶກສາ, ຄູ
ປະຖມົສກຶສາ ແລະ ວຊິາຊບີທົ່ວໄປ. ສາໍລບັຄຜູູທ່ີ້ບ່ໍຜາ່ນລະບບົສາ້ງຄອູະນບຸານສຶກສາແມນ່ຈະໄດຖ້ກື
ສ ົ່ງໄປຝຶກອບົຮມົໄລຍະສ ັນ້ ເພ່ືອໃຫໄ້ດໃ້ບຢັງ້ຢືນຂ ັນ້ພ້ືນຖານ ແລະ ສາມາດປະກອບເປັນຄກູານສຶກ
ສາກອ່ນໄວຮຽນ. 

ອງີຕາມດາໍລດັ 177/ລບ/2012 ໄດລ້ະບວຸາ່: ຈາໍນວນຊ ົ່ວໂມງເຮັດວຽກຂອງຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ 
ຄອູະນບຸານແມນ່ 6 ຊ ົ່ວໂມງ/ວນັ, ອດັຕາຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສຶກສາແມນ່ເດັກ 15 ຄນົ/ຄ ູ
1 ຄນົ, ສາໍລບັຄຫູອ້ງກຽມປະຖມົແມນ່ນກັຮຽນ 34 ຄນົ/ຄ ູ1 ຄນົ. ແຕຜ່ນົຈາກການລງົເກບັຂໍມ້ນູຕວົ
ຈງິພບົວາ່: ການສະໜອງຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສຶກສາຍງັບ່ໍພຽງພໍກບັຄວາມຕອ້ງການ ເຊ່ັນ: 
ໃນສກົສຶກສາ 2012-2013 ອດັຕາສວ່ນນກັຮຽນຕ່ໍຄແູມນ່ 18 ຄນົຕ່ໍຄ ູ1 ຄນົ, ຊຶ່ ງສະແດງອອກໃນ
ແຜນວາດສະແດງຂາ້ງລຸມ່ນີ:້ 
 

ຮບູສະແດງ: ເປີເຊັນການເຂ້ົາຮຽນຂອງເດັກອາຍ ຸ0-5 ປີ ແລະ ຄ ູ
ເມ ື່ອເອົາສກົສຶກສາ 2007-2008 ເປັນປີຖານ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູຈາກ Lao EDUInfo ຂອງກະຊວງສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາ) 
 

ຂໍມ້ນູສະຖຕິິຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາ ຍງັຊີໃ້ຫເ້ຫັນເຖງິຈາໍນວນເດັກທ່ີເຂ້ົາຮຽນ
ໃນການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ ແລະ ຈາໍນວນຄສູອນການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ. ໃນປີ 2007, ຈາໍນວນ
ເດັກທ່ີເຂ້ົາຮຽນການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນມຈີາໍນວນ 69,717 ຄນົ ແລະ ມຄີສູອນ 3,880 ຄນົ. 
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ໃນເມ ື່ອໃຊສ້ະຖຕິສິກົສກຶສາ 2007-2008 ເປັນປີຖານ, ໃນສກົສກຶສາ 2008-2009 ມເີດັກທ່ີ
ເຂ້ົາຮຽນເພ່ີມຂຶນ້ 22% ແລະ ຈາໍນວນຄເູພ່ີມຂືນ້ 12%; ໃນສກົສຶກສາ 2009-2010 ຈາໍນວນເດັກ
ເຂ້ົາຮຽນເພ່ີມຂຶນ້ 38% ແລະ ຈາໍນວນຄເູພ່ີມຂືນ້ 25%; ໃນສກົສຶກສາ 2010-2011 ຈາໍນວນເດັກ
ເຂ້ົາຮຽນເພ່ີມຂຶນ້ 48% ແລະ ຈາໍນວນຄເູພ່ີມຂືນ້ 58%; ໃນສກົສຶກສາ 2011-2012 ຈາໍນວນເດັກ
ເຂ້ົາຮຽນເພ່ີມຂຶນ້ 72% ແລະ ຈາໍນວນຄເູພ່ີມຂືນ້ 74%; ໃນສກົສກຶສາ 2012-2013 ຈາໍນວນເດັກທ່ີ
ເຂ້ົາຮຽນເພ່ີມຂຶນ້ 97% ແລະ ຈາໍນວນຄເູພ່ີມຂືນ້ 99%. 

ນອກຈາກນ ັນ້ ອດັຕາສວ່ນຂອງຈາໍນວນເດັກຕ່ໍຄໃູນສກົສຶກສາ 2007-2008 ແມນ່ 18 ຄນົ/ຄ ູ
1 ຄນົ, ສກົສຶກສາ 2008-2009 ແລະ 2009-2010 ແມນ່ 20 ຄນົ/ຄ ູ1 ຄນົ, ສກົສຶກສາ 2010-
2011 ແມນ່ 17 ຄນົ/ຄ ູ1 ຄນົ, ສກົສຶກສາ 2011-2012 ແລະ 2012-2013 ແມນ່ 18 ຄນົ/ຄ ູ1 
ຄນົ. ເມ ື່ອເບິ່ ງອດັຕາສວ່ນຈາໍນວນເດັກຕ່ໍຄແູລວ້ເຫັນວາ່ສງູກວາ່ເກນທ່ີກາໍນດົໄວໃ້ນດາໍລດັ 177/ ລບ/
2012 (ຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ອະນບຸານສກຶສາ 1 ຄນົຕ່ໍເດັກ 15 ຄນົ). 
 
3.3. ການສາ້ງ ແລະ ບາໍລງູຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສຶກສາ 

ຫຼກັສດູການສາ້ງ ແລະ ບາໍລງູຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສຶກສາທ່ີມຢີູໃ່ນປດັຈບຸນັປະກອບ
ມ:ີ ຫຼກັສດູສາ້ງຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສຶກສາ, ຫຼກັສດູຝຶກອບົຮມົຄສູອນຫ້ອງກຽມປະຖມົ, 
ຫຼກັສດູຝຶກອບົຮມົຄອູະນບຸານສຶກສາ ແລະ ຫຼກັສດູຝຶກອບົຮມົຄຊູາວບາ້ນ, ຊຶ່ ງຫຼກັສດູການສາ້ງ ແລະ 
ຝຶກອບົຮມົດ ັ່ງກາ່ວໄດກ້າໍນດົຈດຸປະສງົ ແລະ ວິທີການສາ້ງຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສຶກສາໄວ້
ຢາ່ງຊດັເຈນ. 

ຜາ່ນການວເິຄາະຂໍມ້ນູຈາກກຸມ່ຕວົຢາ່ງຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສຶກສາພບົວາ່: ການສາ້ງ
ຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສຶກສາ ມຫຼີາຍລະບບົທ່ີແຕກຕາ່ງກນັ ແຕວ່າ່ຄສູວ່ນຫຼາຍ (89%) ໃຫ້
ຄາໍເຫັນວາ່ຫຼກັສດູສາ້ງຄລູະບບົຕາ່ງໆທ່ີເຂົາເຈົາ້ຮຽນຈບົມານ ັນ້ ມຄີວາມສອດຄອ່ງກບັການປະຕິບດັໜາ້
ທ່ີຕວົຈງິ. ພອ້ມກນັນ ັນ້, ກຸມ່ຕວົຢາ່ງຈາໍນວນໜ່ຶງຍງັໃຫຄ້າໍເຫັນຕື່ ມວາ່ເຫດຜນົທ່ີມາຮຽນຄດູ ັງ່ກາ່ວຍອ້ນ
ມຄີວາມຮກັອາຊບີແພງເດັກ. ແຕວ່າ່ກໍ່ຍງັມຄີຈູາໍນວນໜ່ຶງໃຫເ້ຫດຜນົວາ່ ມາຮຽນຄຕູາມການຄດັເລືອກ
ຂອງພະແນກສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາແຂວງ, ຍງັຂາດການກຽມຄວາມພອ້ມທາງດາ້ນຈດິໃຈ, ຄວາມ
ສະຫງວນມກັໃນອາຊບີ ແລະ ຂາດການແນະແນວກຽ່ວກບັວຊິາຮຽນຈາກພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ. 
 
3.4. ການສະໜບັສະໜນູດາ້ນຕາ່ງໆໃຫແ້ກຄ່ລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສຶກສາ 

ຜນົຂອງການວິເຄາະຂໍ້ມນູຈາກການສາໍພາດພບົວາ່: ງບົປະມານໃນການຝຶກອບົຮມົຂອງຄູ
ປະຈາໍການ ສ່ວນຫຼາຍແມນ່ມາຈາກລດັຖະບານດວ້ຍຮູບການລງົທຶນໃຫ້ແກກ່ານສ ົ່ງເສີມ ແລະ 
ພດັທະນາວິຊາຊບີຄ,ູ ສາໍລບັການຍກົລະດບັສວ່ນຫຼາຍແມນ່ໃຊທຶ້ນສວ່ນຕວົເກອືບ 80% ຂອງຜູທ່ີ້ມາ
ຍກົລະດບັໃນວິທະຍາໄລຄ.ູ ນອກນ ັນ້ ຍງັມກີານສະໜບັສະໜນູຈາກຄູຮ່ວ່ມງານຂອງຄດູວ້ຍກນັເຊ່ັນ: 
ການຖອດຖອນບດົຮຽນທາງດາ້ນວຊິາການພາຍໃນເຄອືຂາ່ຍຂອງຄ ູ(ພາຍໃນກຸມ່ໂຮງຮຽນ). 

ສາໍລບັຫຼກັສດູຝຶກອບົຮມົ ແລະ ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ ແມນ່ໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູຫຼກັ
ຈາກລດັຖະບານ ແລະ ຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາຈາໍນວນໜ່ຶງ. 
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ຄ່າຕອບແທນ ແລະ ສິ່ ງຈູງໃຈສາໍລບັຄູລ້ຽງເດັກ ແລະ ຄູອະນຸບານສຶກສານອກຈາກ
ເງນິເດອືນແລວ້ຍງັປະກອບມ:ີ ເງນິຊຸກຍູ ້ແລະ ອປຸະກອນຮບັໃຊທ່ີ້ຈາໍເປັນໃຫແ້ກກ່ານຮຽນ-ການສອນ 
ຊຶ່ ງໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູຈາກພ່ໍແມນ່ກັຮຽນ ແລະ ຊຸມຊນົ. 
 

4. ແບບຢາ່ງທ່ີດ ີແລະ ຫວົຄດິປະດດິສາ້ງໃນການພດັທະນາວຊິາຊບີຄລູຽ້ງເດັກ 
ແລະ ຄອູະນບຸານສກຶສາ 

4.1. ຄວາມຮບັຮູຂ້ອງຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມຕ່ໍກບັບດົບາດ ແລະ ໜາ້ທ່ີຂອງຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານ
ສຶກສາ 
ຜາ່ນການວິເຄາະຂໍມ້ນູຈາກກຸມ່ຕວົຢາ່ງຄະນະພດັທະນາການສຶກສາຂ ັນ້ບາ້ນ ແລະ ຜູປ້ກົຄອງ

ເດັກພບົວ່າ: 71.15% ຂອງກຸມ່ຕວົຢ່າງມຄີາໍເຫັນຕ່ໍກບັບດົບາດໜ້າທ່ີຂອງຄູລ້ຽງເດັກ ແລະ ຄູ
ອະນບຸານສກຶສາວາ່ຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສຶກສາເປັນຜູທ່ີ້ມໜີາ້ທ່ີເບິ່ ງແຍງລຽ້ງດ ູແລະ ສຶກສາ
ອບົຮມົເດັກ ເພ່ືອກຽມຄວາມພອ້ມຂ ັນ້ພ້ືນຖານໃຫແ້ກເ່ດັກກອ່ນເຂ້ົາຮຽນໃນຊ ັນ້ປະຖມົສຶກສາ, ເປັນຜູ້
ຈດັຕ ັງ້ດາໍເນນີການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ຈດັສະພາບແວດລອ້ມທ່ີເອື້ອອາໍນວຍໃນການຮຽນ-ການ
ສອນ, ພອ້ມທງັຜະລິດ ແລະ ນາໍໃຊອ້ປຸະກອນໃຫມ້ຄີວາມເໝາະສມົ, ມຄີວາມເປັນແບບຢາ່ງທ່ີດໃີນ
ການປະພຶດຕນົ, ມຄີວາມອອ່ນໂຍນ ແລະ ຮກັອາຊບີ-ແພງເດັກ. ແຕວ່າ່ກໍ່ຍງັມຜີູປ້ກົຄອງຈາໍນວນໜ່ຶງ
ຍງັບ່ໍທນັເຂ້ົາໃຈ ແລະ ເຫັນຄວາມສາໍຄນັຂອງການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ ດວ້ຍເຫດນ ັນ້ຈຶ່ ງບ່ໍເອົາໃຈໃສ່
ສ ົ່ງລກູຫຼານໄປຮຽນຢາ່ງເປັນປກົກະຕ.ິ 
 
4.2. ຄວາມຮບັຮູຂ້ອງຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສກຶສາຕ່ໍກບັຄນຸນະພາບວຽກງານ 

ການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ 
ຜາ່ນການວເິຄາະຂໍມ້ນູຈາກກຸມ່ຕວົຢາ່ງຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສຶກສາພບົວາ່: ຄວາມຮບັ

ຮູຂ້ອງຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສຶກສາ ເພ່ືອໃຫກ້ານສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນມຄີນຸນະພາບສງູນ ັນ້, ຄ ູ
ຕອ້ງເປັນຜູທ່ີ້ມຄີນຸສມົບດັດ ີຄື: ເວ້ົາຈາສພຸາບ, ມຄີວາມຮກັອາຊບີ-ແພງເດັກ ແລະ ປະຕິບດັລະບຽບ
ວິໄນຂອງບາ້ນເມອືງ. ພ້ອມກນັນ ັນ້, ຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສຶກສາສວ່ນຫຼາຍໃຫ້ຄາໍເຫັນ
ວາ່ການສະໜອງການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ ແມນ່ມຄີວາມສອດຄອ່ງກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງສງັຄມົ 
ເພາະວາ່ເປັນການປກູຈດິສາໍນກຶທ່ີດໃີຫແ້ກເ່ດັກເຮັດໃຫເ້ດັກມຄີວາມຮູພ້ື້ນຖານກອ່ນເຂ້ົາໂຮງຮຽນປະຖມົ 
ແລະ ສ້າງເງ ື່ ອນໄຂອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ປ ົກຄອງໃນການປະກອບອາຊີບ ແລະ 
ປະກອບສວ່ນວຽກງານໃຫກ້ບັສງັຄມົ. ນອກນ ັນ້ ຍງັມຄີຈູາໍນວນໜ່ຶງໃຫຄ້າໍເຫັນວາ່ເຂົາເຈົ້າຍງັປະຕິບດັ
ການລຽ້ງດ ູແລະ ການຈດັການຮຽນ-ການສອນຍງັບ່ໍທນັໄດດ້ຍີອ້ນວາ່ຂາດທກັສະບາງດາ້ນເຊ່ັນ: ການ
ຟ້ອນ, ການຮອ້ງເພງ ແລະ ການເລ່ົານທິານ ແລະ ເຂົາເຈົ້າຍງັມຄີວາມຕອ້ງການຝຶກອບົຮມົໃນຫວົຂໍ:້ 
ເຕັກນກິ ແລະ ທກັສະໃນການຈດັການຮຽນ-ການສອນ, ການຜະລິດສື່ ການຮຽນ-ການສອນ, ການ
ແຕງ່ບດົສອນ ແລະ ຄວາມຮູກ້ຽ່ວກບັເດັກ. 
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4.3. ແບບຢາ່ງທ່ີດ ີແລະ ຫວົຄດິປະດດິສາ້ງໃນການພດັທະນາວິຊາຊບີຂອງຄລູຽ້ງເດັກ 
ແລະ ຄອູະນບຸານສກຶສາ 
ຜາ່ນການວິເຄາະຂໍມ້ນູຈາກກຸມ່ຕວົຢ່າງພບົວາ່: ຄທ່ີູເປັນແບບຢ່າງທ່ີດທ່ີີໄດຮ້ບັຕາໍແໜ່ງວິຊາ

ການເຊ່ັນ: ຄູປະສບົການເຫັນວາ່ມຈີາໍນວນໜ້ອຍຫຼາຍ ກວມເອົາພຽງ 0,56% ຂອງກຸມ່ຕວົຢ່າງ, 
ສວ່ນຕາໍແໜ່ງຄຊູາໍນານການ, ຄຊູຽ່ວຊານ ແລະ ຄຊູຽ່ວຊານອາວໂຸສ ແມນ່ຍງັບ່ໍມຜີູໄ້ດຮ້ບັຕາໍແໜ່ງ
ດ ັງ່ກາ່ວເລີຍ. ສາໍລບັ ຫວົຄດິປະດດິສາ້ງໃນການພດັທະນາວຊິາຊບີຂອງຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານ
ສກຶສາແມນ່ມພີຽງແຕໄ່ດໄ້ປຍກົລະດບັທາງດາ້ນວິຊາການໃນຍາມພກັແລງ້ໃນລະບບົຕ່ໍເນື່ ອງ, ການຝຶກ
ອບົຮມົໄລຍະສ ັນ້, ໄປທດັສະນະສຶກສາ ແລະ ແລກປ່ຽນບດົຮຽນລະຫວາ່ງຄສູອນດວ້ຍກນັເທ່ົານ ັນ້. 
ແຕຍ່ງັມຄີຈູາໍນວນ 50% ຂອງກຸມ່ຕວົຢາ່ງບ່ໍໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົເພ່ີມ ຈຶ່ ງເຮັດໃຫກ້ານຈດັກດິຈະກາໍ
ການຮຽນ-ການສອນກບັເດັກບ່ໍໄດດ້,ີ ສວ່ນຄທ່ີູໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົສວ່ນຫຼາຍແມນ່ຢູໃ່ນໂຮງຮຽນທ່ີມ ີ
ໂຄງການສະໜບັສະໜນູເທ່ົານ ັນ້. 
 

5. ຊອ່ງຫວາ່ງ ແລະ ທາງເລອືກດາ້ນນະໂຍບາຍການພດັທະນາຜູປ້ະຕບິດັວຽກງານ
ການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ 

5.1. ລະບບົ ແລະ ນະໂຍບາຍການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ 
 ນຕິກິາໍທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການແບງ່ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ແລະ ການເຊື່ ອມໂຍງລະຫວາ່ງໜວ່ຍງານ

ຕາ່ງໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງແມນ່ຍງັບ່ໍທນັມ;ີ 
 ດາໍລດັ 177/ລບ/2012 ບ່ໍສອດຄ່ອງກບັຄວາມເປັນຈງິ ໂດຍສະເພາະແມນ່ມາດຕະຖານ

ອດັຕາສວ່ນຈາໍນວນເດັກຕ່ໍຄລູຽ້ງເດັກສງູ (ເດັກ 15 ຄນົ/ຄ ູ1 ຄນົ); 
 ຜູບໍ້ລິຫານ ແລະ ຊຸມຊນົໃນລະດບັທ້ອງຖິ່ ນຍງັບ່ໍທນັຮບັຮູ ້ ແລະ ເຂ້ົາໃຈກຽ່ວກບັຂອບ

ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພດັທະນາການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນອກີດວ້ຍ; 
 ການສະໜອງງບົປະມານແກວ່ຽກງານການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນຍງັປະຕິບດັບ່ໍໄດຕ້າມແຜນ 

ແລະ ຍງັຊກັຊາ້; 
 ການມສີວ່ນຮວ່ມໃນການຕິດຕາມເບິ່ ງແຍງດແູລຊວ່ຍເຫືຼອເດັກທ່ີມຄີວາມຕອ້ງການພິເສດ 

(ເດັກພິການ, ເດັກກາໍພາ້-ກາໍພອຍ) ຍງັເຮັດບ່ໍທນັໄດດ້;ີ 
 ເດັກໃນຄອບຄວົທ່ີມບີນັຫາ ເຫັນວາ່ທາງອາໍນາດການປກົຄອງບາ້ນ ຫືຼ ຄະນະພດັທະນາການ

ສກຶສາຂ ັນ້ບາ້ນ ແລະ ໂຮງຮຽນ ກໍ່ຍງັບ່ໍທນັໄດເ້ອົາໃຈໃສຕ່ໍ່ການຊວ່ຍເຫືຼອເທ່ົາທ່ີຄວນ; 
 ພ່ໍແມ/່ຜູປ້ກົຄອງໃນບາງທອ້ງຖິ່ນຍງັບ່ໍເຫັນຄວາມສາໍຄນັຂອງການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ; 
 ໃນເຂດຫາ່ງໄກສອກຫີຼກຍງັບ່ໍທນັມເີຮອືນລຽ້ງເດັກ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນບຸານ; 
 ການປະກອບສວ່ນແຫຼງ່ທຶນຂອງຜູປ້ກົຄອງເດັກ ແລະ ຄະນະພດັທະນາການສຶກສາຂ ັນ້ບາ້ນ

ເຂ້ົາໃນວຽກງານດ ັງ່ກາ່ວນີເ້ຫັນວາ່ຍງັປະກອບສວ່ນຍງັມໜີອ້ຍຫຼາຍ; 
 ຫຼກັສູດການລ້ຽງດູ-ສຶກສາອບົຮມົເດັກອາຍຸ 3-36 ເດືອນ ຍງັບ່ໍທນັໄດພ້ດັທະນາ ແລະ 

ຫຼກັສດູຊ ັນ້ອະນບຸານສກຶສາ ທ່ີຮບັຮອງນາໍໃຊປີ້ 2012 ກໍ່ຍງັບ່ໍທນັໄດຈ້ດັການຝຶກອບົຮມົໃຫຄ້.ູ 
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5.2. ບນັດານະໂຍບາຍທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັຜູປ້ະຕິບດັວຽກງານການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ 
 ຍງັບ່ໍມມີາດຕະຖານ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂການຄດັເລືອກສະເພາະ ສາໍລບັການຄດັເລືອກບນັຈເຸຂ້ົາ

ເປັນຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສກຶສາ; 
 ການກະກຽມປະຖມົນເິທດຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສຶກສາກອ່ນເຂ້ົາປະຈາໍການຍງັບ່ໍທນັ

ເປັນລະບບົ; 
 ຂາດຄນົສະໝກັໄປເປັນຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສກຶສາຢູເ່ຂດຫາ່ງໄກສອກຫີຼກ; 
 ການກາໍນດົຄາ່ຕອບແທນແຮງງານເພ່ີມໃນດາໍລດັວາ່ດວ້ຍລດັຖະກອນຄ ູ177/ລບ/2012 ຍງັ

ບ່ໍທນັລະອຽດ ໂດຍສະເພາະແມນ່ຄລູຽ້ງເດັກ-ອະນບຸານທ່ີລໍຖາ້ຜູປ້ກົຄອງມາສ ົ່ງ-ຮບັເດັກນອກ
ໂມງລດັຖະການ; 

 ພາລະບດົບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທ່ີຂອງຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສຶກສາ ຍງັບ່ໍທນັໄດ້
ກາໍນດົໄວລ້ະອຽດ; 

 ຍງັບ່ໍທນັມນີະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການກຽ່ວກບັການສະໜອງຫຼກັສດູ, ຄູມ່ຄື ູແລະ ສື່

ຕາ່ງໆປະກອບການຮຽນ-ການສອນ; 
 ລດັຖະບານມກີານລງົທຶນໃສວ່ຽກງານການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນຫຼາຍຂຶນ້ແຕກ່ໍ່ຍງັບ່ໍພຽງພໍ ແລະ 

ບ່ໍທນັທ ົ່ວເຖງິ; 
 ການສະໜອງຫຼກັສດູ, ຄູມ່ຄື ູແລະ ສື່ ຕາ່ງໆປະກອບການຮຽນ-ການສອນຍງັບ່ໍທນັພຽງພໍ 

ແລະ ທົ່ວເຖງິ; 
 ງບົປະມານໃນການຝຶກອບົຮມົມຈີາໍກດັ ແລະ ການຈດັຝຶກອບົຮມົຍງັບ່ໍທ ົ່ວເຖງິ; 
 ການເກບັກາໍຂໍມ້ນູສາໍລບັຜູທ່ີ້ໄດຮ້ບັ ແລະ ບ່ໍໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົຍງັບ່ໍເປັນລະບບົ; 
 ຍງັບ່ໍທນັມມີາດຕະຖານຄນຸນະພາບສາໍລບັວຽກງານການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ; 
 ຜນົຂອງການປະເມນີບ່ໍໄດຖ້ກືສ ົ່ງຄືນຫາໂຮງຮຽນ; 
 ງບົປະມານໃນການຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູມ້ຈີາໍກດັ ເຮັດໃຫຄ້ທ່ີູຢູໃ່ນເຂດຫາ່ງໄກສອກຫີຼກບ່ໍໄດ້

ຮບັຕດິຕາມຊຸກຍູຊ້ວ່ຍເຫືຼອທາງດາ້ນວຊິາການຢາ່ງເປັນປກົກະຕ.ິ 
 
5.3. ການວເິຄາະສະພາບຂອງການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ ແລະ ຜູປ້ະຕບິດັວຽກງານການສຶກສາກອ່ນ

ໄວຮຽນ 
 ການຊບັຊອ້ນຄບ່ໍູຄາໍນງຶເຖງິເງ ື່ອນໄຂ ຫືຼ ສະພາບຕວົຈງິທາງດາ້ນພມູລາໍເນົາ ແລະ ຄອບຄວົ

ຂອງຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສກຶສາທ່ີຖກືຊບັຊອ້ນໄປປະຈາໍການ; 
 ຄູລ້ຽງເດັກ ແລະ ຄູອະນຸບານສຶກສາຈາໍນວນໜ່ຶງບ່ໍໄດຜ້່ານສະຖາບນັສ້າງຄູ ເຮັດໃຫ້ທກັ

ສະການສດິສອນແຕກຕາ່ງກນັ; 
 ອດັຕາສວ່ນຈາໍນວນເດັກຕ່ໍຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານໃນສກົສຶກສາ 2012-2013 ມຈີາໍ

ນວນເດັກ 18 ຄນົ/ຄ ູ1 ຄນົ ເຫັນວາ່ສງູກວາ່ມາດຕະຖານທ່ີໄດກ້າໍນດົໃນດາໍລດັ 177/ລບ/
2012; 
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 ໃນໄລຍະສ ັນ້, ການຕອບສະໜອງນະໂຍບາຍເພ່ືອບນັລກຸານສຶກສາເພ່ືອທກຸຄນົໃນປີ 2015 
ລດັຖະບານໄດເ້ອົາໃຈໃສຂ່ະຫຍາຍການສຶກສາຫອ້ງກຽມປະຖມົ ແຕກ່ານຝຶກອບົຮມົໃຫຄ້ສູອນ
ທ່ີຍງັບ່ໍໄດຜ້າ່ນການສາ້ງຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານຍງັບ່ໍທນັການ ແລະ ທົ່ວເຖງິ. ສາໍລບັ
ນະໂຍບາຍໄລຍະຍາວຕ່ໍການຫນັປ່ຽນຫອ້ງກຽມປະຖມົເປັນໂຮງຮຽນອະນບຸານເອກະລາດຍງັບ່ໍ
ທນັປະຕບິດັ; 

 ການສາ້ງ ແລະ ພດັທະນາວິຊາຊີບຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສຶກສາຍງັບ່ໍທນັໄດສ້ຶກສາ
ຄວາມຕອ້ງການຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານຕວົຈງິຂອງທອ້ງຖິ່ນ; 

 ການຍກົລະດບັສ່ວນຫຼາຍແມນ່ໃຊ້ທຶນສ່ວນຕວົເກືອບ 80% ຂອງຜູ້ທ່ີມາຍກົລະດບັໃນ
ວທິະຍາໄລຄໃູນລະບບົຕ່ໍເນື່ອງ; 

 ພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງຍງັບ່ໍຕອບສະໜອງຢາ່ງພຽງພໍ. 
 
5.4. ແບບຢາ່ງທ່ີດ ີແລະ ຫວົຄດິປະດດິສາ້ງໃນການພດັທະນາວິຊາຊບີຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄູ

ອະນບຸານສຶກສາ 
 ກນົໄກເພ່ືອສ ົ່ງເສີມຖານະບດົບາດຂອງຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານຢູ່ໃນສງັຄມົຍງັບ່ໍທນັພ ົນ້

ເດ່ັນ ແລະ ບ່ໍເປັນທ່ີຍອມຮບັ; 
 ຄຈູາໍນວນໜ່ຶງຍງັຂາດທກັສະບາງດາ້ນ ເຮັດໃຫກ້ານຈດັການຮຽນ-ການສອນບ່ໍທນັໄດດ້;ີ 
 ຍງັບ່ໍມຄີຜູ ູທ່ີ້ໄດຮ້ບັຕາໍແໜງ່ຄຊູາໍນານງານ, ຄຊູຽ່ວຊານ ແລະ ຄຊູຽ່ວຊານອາວໂຸສ; 
 ຄຈູາໍນວນ 50% ຂອງກຸມ່ຕວົຢາ່ງຍງັບ່ໍໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົ. 
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ບດົທີ 5 
ສະຫຸຼບ ແລະ ຂໍສ້ະເໜີແນະຈາກການວໄິຈ 

 

1. ສະຫຸຼບ 
ເພ່ືອຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຈາກການສງັເຄາະເນືອ້ໃນດາ້ນນຕິິກາໍ ແລະ ນະໂຍບາຍທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັ

ການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ ຊຶ່ ງປະກອບດວ້ຍ 10 ສະບບັ ເຊ່ັນ: ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການສຶກສາແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ (ສະບບັປບັປງຸ, 2007), ດາໍລດັການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັກດົໝາຍການສຶກສາ ເລກທີ 136/
ນຍ/29.6.2010, ແຜນຍດຸທະສາດການປະຕຮິບູການສກຶສາ (2006-2015), ແຜນປະຕິບດັງານແຫງ່
ຊາດການສຶກສາເພ່ືອທກຸຄນົ (2003-2015), ດາໍລດັວາ່ດວ້ຍລດັຖະກອນຄ ູເລກທີ 177/ລບ.2012, 
ບດົແນະນາໍວາ່ດວ້ຍການຈດັຕ ັງ້ດາໍລດັວາ່ດວ້ຍລດັຖະກອນຄ,ູ ຂອບນະໂບບາຍ ແລະ ແຜນປະຕິບດັ
ການພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຄູແຕປີ່ 2010-2015 (ສະບບັປບັປຸງປີ 2010), ບດົສະຫຸຼບ
ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັແຜນພດັທະນາການສຶກສາ ແລະ ກລິາ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VI (2006-2010), ຄູມ່ຜື ູ້
ບໍລິຫານການສຶກສາ ເຫ້ັຼມທີ IX (2012) ສາມາດສະຫຸຼບໄດວ້າ່: ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາ 
ຮວ່ມກບັອງົການຈດັຕ ັງ້ທ່ີຮບັຜິດຊອບໄດມ້ກີານກາໍນດົນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບຫຼກັການກຽ່ວກບັການ
ສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ, ສາ້ງນຕິກິາໍ, ພດັທະນານະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການກຽ່ວກບັການສຶກສາກອ່ນ
ໄວຮຽນທ່ີເປັນພ້ືນຖານໃຫ້ແກກ່ານດາໍເນີນວຽກງານການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ. ແຕ່ວາ່ການຈດັຕ ັງ້
ປະຕິບດັນຕິິກາໍດ ັງ່ກາ່ວຍງັບ່ໍທນັເຕັມເມດັເຕັມໜວ່ຍ, ຍງັປະເຊນີກບັສິ່ ງທ້າທາຍຫຼາຍປະການ ແລະ 
ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜນົຂອງກນົໄກການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ, ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ
ຍງັມບີນັຫາ ແລະ ຊອ່ງຫວາ່ງລະຫວາ່ງຄວາມຄາດຫວງັຂອງບນັດານະໂຍບາຍກບັສະພາບທ່ີເປັນຈງິ
ຢູໃ່ນປດັຈບຸນັ ຊຶ່ ງເປັນສິ່ ງທາ້ທາຍໃຫແ້ກທ່ີ່ຜູປ້ະຕບິດັວຽກງານການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ ເຊ່ັນ: 

ນຕິກິາໍທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການແບງ່ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ແລະ ການເຊື່ ອມໂຍງລະຫວາ່ງໜວ່ຍງານ
ຕາ່ງໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງແມນ່ຍງັບ່ໍທນັມ ີແລະ ດາໍລດັ 177/ລບ/2012 ຍງັບ່ໍສອດຄອ່ງກບັຄວາມເປັນຈງິ 
ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ ອດັຕາສວ່ນຈາໍນວນເດັກຕ່ໍຄ ູແລະ ການກາໍນດົຄາ່ຕອບແທນແຮງງານເພ່ີມໃນການ
ປະຕິບດັໜ້າທ່ີເກນີເວລາ. ເຖງິວາ່ລດັຖະບານໄດມ້ກີານລງົທຶນໃສວ່ຽກງານການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ
ຫຼາຍຂຶນ້ແຕກ່ໍ່ຍງັບ່ໍພຽງພໍ ແລະ ບ່ໍທນັທ ົ່ວເຖງິ. ນອກຈາກນີ,້ ພ່ໍແມ/່ຜູ້ປກົຄອງໃນບາງທ້ອງຖິ່ ນຍງັບ່ໍ
ເຫັນຄວາມສາໍຄນັຂອງການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ ແລະ ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງຊຸມຊນົຕ່ໍກບັວຽກງານ
ການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນຍງັບ່ໍທນັໄດດ້ເີຊ່ັນ: ການປະກອບສວ່ນແຫຼງ່ທຶນ, ການເບິ່ ງແຍງຊວ່ຍເຫືຼອເດັກ
ທ່ີມຄີວາມຕອ້ງການພິເສດ ແລະ ເດັກໃນຄອບຄວົທ່ີມບີນັຫາ. 

ຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສກຶສາຈາໍນວນໜ່ຶງຍງັບ່ໍທນັໄດຜ້າ່ນສະຖາບນັສາ້ງຄ ູແລະ ການ
ກະກຽມປະຖມົນເິທດຄກູອ່ນເຂ້ົາປະຈາໍການຍງັບ່ໍທນັເປັນລະບບົ. ນອກຈາກນ ັນ້, ການບນັຈ ຸແລະ 
ຊບັຊອ້ນຍງັພບົບາງບນັຫາເຊ່ັນ: ຂາດຄນົສະໝກັໄປເປັນຄຢູູເ່ຂດຫາ່ງໄກສອກຫີຼກ; ການຊບັຊອ້ນຄບ່ໍູ
ຄາໍນງຶເຖງິເງ ື່ອນໄຂ ຫືຼ ສະພາບຕວົຈງິທາງດາ້ນພມູລາໍເນົາ ແລະ ຄອບຄວົຂອງຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄູ
ອະນບຸານສກຶສາທ່ີຖກືຊບັຊອ້ນໄປປະຈາໍການ; ຍງັບ່ໍມມີາດຕະຖານການຄດັເລືອກເພ່ືອບນັຈເຸຂ້ົາເປັນຄູ
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ລຽ້ງເດັກ-ຄອູະນບຸານສຶກສາ ແລະ ບ່ໍມມີາດຕະຖານຄນຸນະພາບສາໍລບັວຽກງານການສຶກສາກອ່ນໄວ
ຮຽນ. ພອ້ມກນັນ ັນ້ ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການກຽ່ວກບັການສະໜອງຫຼກັສດູ, ຄູມ່ຄື ູແລະ ສື່

ຕາ່ງໆປະກອບການຮຽນ-ການສອນຍງັບ່ໍທນັມ ີແລະ ການສະໜອງຍງັບ່ໍທນັພຽງພໍ ແລະ ທົ່ວເຖງິ. 
ນອກຈາກນ ັນ້ ງບົປະມານໃນການສາ້ງພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ, ການຝຶກອບົຮມົ, ການຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້
ຄຍູງັມຈີາໍກດັ ແລະ ບ່ໍທ ົ່ວເຖງິ ໂດຍສະເພາະແມນ່ເຂດຫາ່ງໄກສອກຫີຼກ, ການເກບັກາໍຂໍມ້ນູສາໍລບັຜູທ່ີ້
ໄດຮ້ບັ ແລະ ບ່ໍໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົກໍ່ຍງັບ່ໍເປັນລະບບົ. 
 

2. ຂໍສ້ະເໜີແນະ 
ຈາກບນັຫາທ່ີຄ ົນ້ພບົດ ັງ່ກາ່ວນີ ້ວິທີທາງເພ່ືອປບັປງຸ ແລະ ພດັທະນາການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ 

ອາດພິຈາລະນາແກໄ້ຂດ ັງ່ນີ:້ 
2.1. ນະໂຍບາຍ ແລະ ນຕິກິາໍ 
 ຄວນມນີະໂຍບາຍລວມກຽ່ວກບັໜ່ວຍງານຕາ່ງໆທ່ີຮບັຜິດຊອບວຽກງານການສຶກສາກອ່ນໄວ

ຮຽນ; 
 ຄວນສາ້ງນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການກຽ່ວກບັການສະໜອງຫຼກັສດູ, ຄູມ່ຄື ູແລະ ສື່ ຕາ່ງໆ

ປະກອບການຮຽນ-ການສອນ ເພ່ືອເປັນບອ່ນອງີໃຫແ້ກກ່ານຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ; 
 ຄວນປບັປງຸນຕິິກາໍຕາ່ງໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນທ່ີມໃີຫສ້ອດຄອ່ງກບັຄວາມ 

ເປັນຈງິເຊ່ັນ: ດາໍລດັ 177/ລບ/2012 (ອດັຕາສວ່ນນກັຮຽນຫອ້ງກຽມປະຖມົຕ່ໍຄຄູວນເປັນ 15 
ຄນົ/ຄ,ູ ກຸມ່ນກັຮຽນຫອ້ງກຽມປະຖມົຕອ້ງຈດັຢູ່ໃນກຸມ່ການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ...; ກາໍນດົ
ລະອຽດກຽ່ວກບັພາລະບດົບາດ, ສິດ ແລະ ໜາ້ທ່ີຂອງຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສຶກສາ; 
ກາໍນດົມາດຕະຖານການຄດັເລືອກຄູລ້ຽງເດັກ ແລະ ຄູອະນຸບານສຶກສາໃຫ້ສອດຄ່ອງກບັ
ສະພາບຕວົຈງິທາງດາ້ນພມູລາໍເນົາ; ກາໍນດົຄາ່ຕອບແທນແຮງງານໃຫລ້ະອຽດ ໂດຍສະເພາະ
ແມນ່ຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສກຶສາປະຕິບດັໜາ້ທ່ີເກນີເວລາທ່ີກາໍນດົໄວ)້. 

 
2.2. ການຄຸມ້ຄອງ 

2.2.1. ການປະສານງານ 
 ຄວນມກີານພດັທະນາລະບບົການປະສານງານຕາມສາຍຕ ັງ້ ແລະ ສາຍຂວາງລະຫວາ່ງໜວ່ຍ

ງານທ່ີພວົພນັເຖງິວຽກງານການສກຶສາເດັກກອ່ນໄວຮຽນໃຫຊ້ດັເຈນ; 
 ກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ ເມອືງ ຄວນສະໜອງເງນິບໍລິຫານໂຮງຮຽນໃຫເ້ປັນປກົກະຕ;ິ 
 ຄວນປກຸລະດມົ ແລະ ຍກົສງູຄວາມຮບັຮູໃ້ຫຄ້ະນະພດັທະນາການສຶກສາຂ ັນ້ບາ້ນ ແລະ ຜູອ້າໍ 

ນວຍການໂຮງຮຽນອະນບຸານ ແລະ ປະຖມົ ໃນການຂນົຂວາຍລະດມົທຶນປະກອບສວ່ນເຂ້ົາ 
ໃນການພດັທະນາການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ ແລະ ຊວ່ຍເຫືຼອເດັກທ່ີດອ້ຍໂອກາດໃຫ້ໄດເ້ຂ້ົາ 
ຮຽນຢາ່ງທົ່ວເຖງິ; 
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 ພາກລດັ ແລະ ພາກເອກະຊນົ ຄວນເພ່ີມຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕ່ໍກບັເດັກໃນກຸມ່ອາຍຸ 3-36 
ເດອືນໃຫໄ້ດເ້ຂ້ົາເຖງິການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນຫຼາຍຂຶນ້ ໂດຍການລງົທຶນສາ້ງເຮອືນລຽ້ງເດັກ
ໃຫທ້ ົ່ວເຖງິ. 

 
2.2.2. ເຜີຍແຜນ່ຕິກິາໍ ແລະ ນະໂຍບາຍຕາ່ງໆ 

 ກມົອະນບຸານ ແລະ ປະຖມົສຶກສາ ຄວນສມົທບົກບັກມົຈດັຕ ັງ້ ແລະ ພະນກັງານໃນການສາ້ງ 
ຖານຂໍມ້ນູ ເພ່ືອເກບັກາໍສະຖຕິຄິທ່ີູໄດຜ້າ່ນການຝຶກອບົຮມົໃນການພດັທະນາວຊິາຊບີຄ;ູ 

 ຄວນຈດັການຝຶກອບົຮມົແຜນ ຫືຼ ເຜີຍແຜແ່ນວທາງທ່ີຈະດາໍເນນີໃຫຜູ້້ທ່ີມໜີ້າທ່ີຮບັຜິດຊອບ 
ແລະ ຜູກ້ຽ່ວຂອ້ງກບັວຽກງານການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນຢາ່ງກວາ້ງຂວາງ; 

 ຄວນປບັປງຸ ແລະ ເຜີຍແຜຫຼ່ກັການຄຸມ້ຄອງການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນດວ້ຍຫຼາຍຮບູການໃຫທ້ ົ່ວ
ເຖງິ. 

 
2.3. ການພດັທະນາບກຸຄະລາກອນ 

2.3.1. ການສາ້ງຄ ູແລະ ການພດັທະນາວຊິາຊບີ 
 ຄວນສ້າງຄູລ້ຽງເດັກ ແລະ ຄູອະນຸບານສຶກສາໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພ່ືອຕອບສະໜອງຄວາມ

ຕອ້ງການຂອງສງັຄມົ; 
 ຄວນສ ົ່ງເສີມ ແລະ ໃຫບ້ລິູມະສິດແກເ່ຂດຫາ່ງໄກສອກຫີຼກໃນການສ ົ່ງນກັຮຽນມາຮຽນສາ້ງຄູ

ລຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານ; 
 ທກຸພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ຄວນສາ້ງສິ່ ງຈງູໃຈໃຫແ້ກຄ່ທ່ີູໄປປະຈາໍການຢູເ່ຂດຫາ່ງໄກສອກຫີຼກ 

ເຊ່ັນ: ສະໜອງອປຸະກອນການຮຽນ-ການສອນ, ອາໍນວຍຄວາມສະດວກດາ້ນເງ ື່ອນໄຂການ 
ດາໍລງົຊວີດິ ແລະ ໄດຮ້ບັການພດັທະນາທາງດາ້ນວຊິາການຢາ່ງເປັນປກົກະຕ;ິ 

 ພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ ຄວນເພ່ີມງບົປະມານໃສ່ການຝຶກອບົຮມົຄູລ້ຽງເດັກ ແລະ ຄ ູ
ອະນບຸານສກຶສາໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້; 

 ຄວນຝຶກອບົຮມົຄວາມຮູໃ້ໝ່ໆໃຫ້ຄູລ້ຽງເດັກ ແລະ ຄູອະນຸບານສຶກສາທງັພາກລດັ ແລະ 
ເອກະຊນົເປັນປະຈາໍຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງ ແລະ ທົ່ວເຖງິ; 

 ຄວນສ ົ່ງເສີມໃຫ້ຄູລ້ຽງເດັກ ແລະ ຄູອະນຸບານສຶກສາໄດຮ້ບັຕາໍແໜ່ງວິຊາການຄູ ແລະ 
ນາມມະຍດົຄຢູູໃ່ນແຕລ່ະເມອືງໃຫຫຼ້າຍ; 

 ກມົສາ້ງຄ ູແລະ ພາກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງທ່ີນາໍໃຊຄ້ລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສຶກສາຄວນມກີານ 
ວາງແຜນຮວ່ມກນັໃນການກະກຽມປະຖມົນເິທດບກຸຄະລາກອນກອ່ນທ່ີຈະມາປະຕິບດັວຽກງານ 
ກຽ່ວກບັການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນຢາ່ງເປັນລະບບົ ແລະ ຕ່ໍເນື່ອງ; 

 ຄວນຈດັໃຫມ້ກີານຝຶກອບົຮມົ ແລະ ຍກົລະດບັຄ ູໂດຍສະເພາະແມນ່ຄສູອນຫອ້ງກຽມປະຖມົ, 
ຄຊູາວບາ້ນ (ກຸມ່ຮຽນຜ່ານການຫ້ີຼນ) ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫີຼກ ແລະ ຄູລຽ້ງເດັກ ແລະ ຄູ
ອະນບຸານໃນໂຮງຮຽນເອກະຊນົ. 
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2.3.2. ການບນັຈ ຸແລະ ຊບັຊອ້ນ 
 ຄວນມກີານວາງແຜນການຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນ ແລະ ການບນັຈຄຸລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານ

ສກຶສາໃຫສ້ອດຄອ່ງກນັ; 
 ຄວນກາໍນດົມາດຕະຖານການຄດັເລືອກເພ່ືອບນັຈເຸຂ້ົາເປັນຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສຶກ

ສາໃຫຊ້ດັຈນ; 
 ການຊບັຊອ້ນຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສຶກສາ ຄວນຄາໍນງຶເຖງິເງ ື່ອນໄຂ ຫືຼ ສະພາບຕວົ

ຈງິທາງດາ້ນພມູລາໍເນົາ ແລະ ຄອບຄວົຂອງຜູຖ້ກືຊບັຊອ້ນ. 
 
2.4. ດາ້ນວິຊາການ 

2.4.1. ຫຼກັສດູ ແລະ ສື່ ການຮຽນ-ການສອນຕາ່ງໆ 
 ຄວນສາ້ງຫຼກັສດູສາໍລບັເດັກກອ່ນໄວຮຽນທ່ີມອີາຍເຸລ່ີມແຕ ່3-36 ເດອືນ; 
 ຄວນຈດັການຝຶກອບົຮມົການນາໍໃຊຫຼ້ກັສດູອະນບຸານ ສະບບັປີ 2012 ໃຫແ້ກຄ່;ູ 
 ຄວນເພ່ີມງບົປະມານໃສວ່ຽກງານການສະໜອງຫຼກັສດູ, ຄູມ່ຄື ູແລະ ສື່ ຕາ່ງໆປະກອບການ 

ຮຽນ-ການສອນໃຫໄ້ດຮ້ບັທກຸໂຮງຮຽນທງັພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ; 
 ຄວນສະໜອງເຄື່ ອງຫ້ິຼນໃນເດີ່ ນຫ້ິຼນໃຫພ້ຽງພໍ ແລະ ທົ່ວເຖງິ; 
 ຄວນກວດກາຄວາມສະອາດຂອງອປຸະກອນເຄື່ ອງຫ້ິຼນ, ຫອ້ງນ ໍາ້ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງ 

ຫອ້ງນ ໍາ້ສາໍລບັເດັກ; 
 ຄວນສະໜອງງບົປະມານເຂ້ົາໃນການສອ້ມແປງອປຸະກອນເຄື່ ອງຫ້ິຼນ ຫືຼ ເຄື່ ອງໃຊຕ້າ່ງໆທ່ີເປ່ 

ເພໃນໂຮງຮຽນ; 
 ແຕລ່ະທ້ອງຖິ່ ນຄວນມກີານວາງແຜນຄວາມຕອ້ງການທາງດາ້ນຫຼກັສດູ, ຄູມ່ຄື ູແລະ ສື່ ຕາ່ງໆ 

ປະກອບການຮຽນ-ການສອນສາໍລບັການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັສະພາບຕວົຈງິ. 
 

2.4.2. ພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ 
 ຄວນເພ່ີມງບົປະມານການສາ້ງອາຄານຮຽນ, ການສະໜອງເຄື່ ອງຫ້ິຼນ ແລະ ປບັປງຸສະພາບ

ແວດລອ້ມທ່ີເອືອ້ອາໍນວຍໃຫແ້ກກ່ານຮຽນຮູຂ້ອງເດັກໃຫພ້ຽງພໍ ແລະ ທົ່ວເຖງິ. 
 

2.4.3. ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
 ຄວນສາ້ງມາດຖານຄນຸນະພາບສາໍລບັວຽກງານການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ; 
 ຄວນເພ່ີມທະວກີານຕດິຕາມສຂຸະພາບເດັກໃຫເ້ປັນປກົກະຕ;ິ 
 ກມົອະນບຸານ ແລະ ປະຖມົສຶກສາ, ກມົສາ້ງຄ ູແລະ ກມົກວດກາ ຄວນຕິດຕາມ ແລະ ປະ

ເມນີການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັແຜນຍດຸທະສາດສາ້ງຄແູຫງ່ຊາດ 2006-2015 ທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວກ້ຽ່ວ
ກບັການພດັທະນາວຊິາຊບີຂອງຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສກຶສາ; 

 ຄວນລງົຕິດຕາມ, ນເິທດ ແລະ ຊຸກຍູຊ້ວ່ຍເຫືຼອດາ້ນວິຊາການໃຫແ້ກຄ່ລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄູ
ອະນບຸານສກຶສາໃຫເ້ປັນປກົກະຕ ິແລະ ທົ່ວເຖງິ. 
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2.5. ຂໍສ້ະເໜີແນະທົ່ວໄປ 
 ຄວນມກີານດາໍເນນີການຄ ົນ້ຄວາ້ຕິດຕາມການປະຕິບດັໜ້າທ່ີຂອງຜູ້ທ່ີຮຽນຈບົຫຼກັສູດສາ້ງຄູ

ອະນບຸານສກຶສາຈາກສະຖາບນັສາ້ງຄ;ູ 
 ຄວນມກີານດາໍເນນີການວິໄຈກຽ່ວກບັຄນຸນະພາບຂອງການສາ້ງຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານ

ສກຶສາ; 
 ກມົສາ້ງຄ ູຄວນສາ້ງຫຼກັສດູກຽ່ວກບັການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນໃຫມ້ທີກຸລະດບັ ນບັຕ ັງ້ແຕລ່ະດບັ

ຊ ັນ້ກາງຈນົເຖງິປະລິນຍາເອກ ໃນສາຍຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານ ເພ່ືອບ່ໍໃຫຄ້ດູ ັງ່ກາ່ວໄປ
ຍກົລະດບັໃນສາຂາວຊິາອື່ ນ. 
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ເອກະສານອາ້ງອງີ 
 
ສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາ, ກະຊວງ. ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການສຶກສາແຫງ່ ສປປ ລາວ (ສະບບັປບັປງຸ) 

ກມົຈດັຕ ັງ້ ແລະ ພະນກັງານ, ພີມທ່ີໂຮງພີມໜຸມ່ລາວ, ມນີາ 2008. 
ຍຕຸິທາໍ, ກະຊວງ. ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການປກົປ້ອງສິດ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງເດັກ ເລກທີ 05/

ສພຊ, ວນັທີ 27 ທນັວາ 2006. 
ລດັຖະບານ. ດາໍລດັວາ່ດວ້ຍການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການສຶກສາ ເລກທີ 136/ນຍ, ລງົ

ວນັທີ 29/06/2010, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, 2010. 
ສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາ, ກະຊວງ. ແຜນຍດຸທະສາດການປະຕິຮບູລະບບົການສຶກສາແຫງ່ຊາດ 

2006-2015, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, 2008. 
ລດັຖະບານ. ແຜນປະຕິບດັງານແຫງ່ຊາດການສຶກສາເພ່ືອທກຸຄນົ 2003-2015, ນະຄອນຫຼວງວຽງ

ຈນັ, 2005. 
ລດັຖະບານ. ແຜນຍດຸທະສາດການປະຕິຮບູການສຶກສາແຫງ່ຊາດ 2006-2015, ນະຄອນຫຼວງວຽງ

ຈນັ, 2005. 
ກມົຈດັຕ ັງ້-ພະນກັງານ. ຄູມ່ຜື ູບໍ້ລິຫານການສກຶສາເຫ້ັຼມ VIII, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ: ກະຊວງສຶກສາທິ

ການ, 2010. 
ກມົຈດັຕ ັງ້-ພະນກັງານ. ຄູມ່ຜື ູບໍ້ລິຫານການສຶກສາເຫ້ັຼມ IX, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ: ກະຊວງສຶກສາທິ

ການ ແລະ ກລິາ, 2012. 
ກມົຈດັຕ ັງ້-ພະນກັງານ. ດາໍລດັວາ່ດວ້ຍຕາໍແໜ່ງວິຊາການຄໃູນລະດບັຕ ໍາ່ກວາ່ສະຖາບນັການສຶກສາ

ຊ ັນ້ສງູ ເລກທີ 209/ນຍ, ລງົວນັທີ 20/07/2007, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ: ກະຊວງສຶກ
ສາທິການ, 2008. 

ກມົຈດັຕ ັງ້-ພະນກັງານ. ດາໍລດັວາ່ດວ້ຍນາມມະຍດົຄ,ູ ເລກທີ 208/ນຍ, ລງົວນັທີ 30/07/2007, 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ: ກະຊວງສກຶສາທິການ, 2008. 

ລດັຖະບານ. ດາໍລດັວາ່ດວ້ຍລດັຖະກອນຄ ູເລກທີ 177/ລບ/2012 ລງົວນັທີ 05/04/2012, 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, 2012. 

ກມົຈດັຕ ັງ້-ພະນກັງານ. ບດົແນະນາໍການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັດາໍລດັວາ່ດວ້ຍລດັຖະກອນຄ ູເລກທີ1678/
ສສກ.ຈຕ, ລງົວນັທີ17/10/12, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ: ກະຊວງສກຶສາທິການ, 2012. 

ກມົສາ້ງຄ.ູ  ແຜນຍດຸທະສາດການສາ້ງຄແູຕປີ່ 2006 ຫາ 2015, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ: ກະຊວງ
ສກຶສາທິການ, 2006. 

ລດັຖະບານ. ດາໍລດັວ່າດ້ວຍການປະຕິບດັເງນິເດືອນ ແລະ ເງນິອຸດໜູນຕ່າງໆຕ່ໍພະນກັງານ-
ລດັຖະກອນປີ 2013-2015 ເລກທີ 221/ລບ, ລງົວນັທີ 30/5/2012, ນະຄອນຫຼວງ
ວຽງຈນັ, 2012. 
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ກະຊວງການເງນິ. ຄາໍແນະນາໍກຽ່ວກບັການຄິດໄລເ່ພ່ີມເງນິເດອືນພ້ືນຖານ ແລະ ອດຸໜນູຕາ່ງໆຂອງ
ພະນກັງານລດັຖະກອນ, ທະຫານ, ຕາໍຫຼວດ, ພະນກັງານບາໍນານ ແລະ ເສຍອງົຄະ
ເລກທີ 2924/ກງ, ລງົວນັທີ 9/10/2012, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, 2012. 

ລດັຖະບານ. ດາໍລດັວາ່ດວ້ຍການກາໍນດົນະໂຍບາຍຕ່ໍພະນກັງານ-ລດັຖະກອນທ່ີປະຕິບດັໜ້າທ່ີຢູເ່ຂດ
ຫາ່ງໄກສອກຫີຼກທລຸະກນັດານ ສະບບັເລກທີ 468/ນຍ, ລງົວນັທີ 10/11/2010, 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, 2010. 

ກະຊວງການຕາ່ງປະເທດ, ສນົທິສນັຍາສາກນົ ວາ່ດວ້ຍ ສດິທິເດັກ, 20 ຕລຸາ 2006. 
ອງົການ UNICEF. ອດັຕາການຕາຍຂອງເດັກທ່ີມອີາຍ ຸ5 ປີລງົມາ, 2014. 

http://www.unicef.org/infobycountry/laopdr_statistics.html 
ສະຖາບນັສະຖຕິແິຫງ່ຊາດ. ອດັຕາການຮູໜ້ງັສຂືອງຜູໃ້ຫຍ,່ 2012. 

http://www.laoinfo.gov.la 
ອງົການອາຫານໂລກ .ໂພສະນາການຂອງເດັກທ່ີມອີາຍ ຸ5 ປີລງົມາ, 2014. 
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http://www.wfp.org/countries/lao-pdr/overview
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ພາກພະນວກ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ກ. ລາຍຊື່ ແຫຼງ່ເກບັຂໍມ້ນູ 

ລ/ດ ພາກສວ່ນ ກຸມ່ຕວົຢາ່ງ (ທາ່ນ) 
ລວມ 
(ທາ່ນ) 

ກ. ຜູບໍ້ລິຫານພາຍໃນກະຊວງສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາ 8 
1 ກມົການເງນິ ຄະນະກມົ 1 ທາ່ນ 1 
2 ກມົຈດັຕ ັງ້ ແລະ ພະນກັງານ ຄະນະກມົ 1 ທາ່ນ 1 
3 ກມົອະນບຸານ ແລະ ປະຖມົສກຶສາ ຄະນະກມົ 1 ທາ່ນ 1 
4 ກມົກວດກາ ຄະນະກມົ 1 ທາ່ນ 1 
5 ສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ຄະນະອາໍນວຍການສະຖາບນັ 1 ທາ່ນ 1 
6 ສນູການສກຶສາຮຽນຮວ່ມ ຄະນະອາໍນວຍການສນູ 1 ທາ່ນ 1 
7 ສນູປະກນັຄນຸນະພາບການສກຶສາ ຄະນະອາໍນວຍການສນູ 1 ທາ່ນ 1 
8 ສນູສະຖຕິິ-ເຕັກໂນໂລຊຂີາ່ວສານການສກຶສາ ຄະນະອາໍນວຍການສນູ 1 ທາ່ນ 1 

ຂ. ກະຊວງອອ້ມຂາ້ງ ແລະ ວທິະຍາໄລຄ ູ 2 
1 ກະຊວງຍຕຸທິາໍ ຫວົໜາ້ພະແນກ 1 ທາ່ນ 1 
2 ວທິະຍາໄລຄດູງົຄາໍຊາ້ງ ຄະນະອາໍນວຍການ 1 ທາ່ນ 1 

ຄ. ແຂວງ 15 
1 ຫວົໜາ້/ຄະນະພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ 

ກລິາ ແຂວງ 
ແຂວງອດຸມົໄຊ, ແຂວງຫຼວງນ ໍາ້ທາ, 
ແຂວງບໍລິຄາໍໄຊ, ແຂວງຈາໍປາສກັ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 

 
5 

2 ຫວົໜາ້/ຄະນະຂະແໜງການສກຶສາກອ່ນໄວ
ຮຽນ 

ແຂວງອດຸມົໄຊ, ແຂວງຫຼວງນ ໍາ້ທາ, 
ແຂວງບໍລິຄາໍໄຊ, ແຂວງຈາໍປາສກັ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 

 
5 

3 ຫວົໜາ້/ຄະນະຂະແໜງຈດັຕ ັງ້ ແລະ 
ພະນກັງານ 

ແຂວງອດຸມົໄຊ, ແຂວງຫຼວງນ ໍາ້ທາ, 
ແຂວງບໍລິຄາໍໄຊ, ແຂວງຈາໍປາສກັ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 

 
5 

ງ. ເມອືງ 33 
1 ຫວົໜາ້/ຄະນະຫອ້ງການສຶກສາທິການ ແລະ 

ກລິາ ເມອືງ 
ເມອືງໄຊ, ເມອືງນາໝ້ໍ, ເມອືງນ ໍາ້ທາ, 
ເມອືງສງິ, ເມອືງປາກຊນັ, ເມອືງບໍລິ
ຄນັ, ເມອືງປາກເຊ, ເມອືງຊະນະ
ສມົບນູ, ເມອືງຈນັທະບລີູ, ເມອືງໄຊ
ທານ,ີ ເມອືງປາກງື່ມ 

 
 

11 



2 ຫວົໜາ້/ຄະນະໜວ່ຍງານການສຶກສາກອ່ນໄວ
ຮຽນ 

ເມອືງໄຊ, ເມອືງນາໝ້ໍ, ເມອືງນ ໍາ້ທາ, 
ເມອືງສງິ, ເມອືງປາກຊນັ, ເມອືງບໍລິ
ຄນັ, ເມອືງປາກເຊ, ເມອືງຊະນະ
ສມົບນູ, ເມອືງຈນັທະບລີູ, ເມອືງໄຊ
ທານ,ີ ເມອືງປາກງື່ມ 

 
 

11 

3 ຫວົໜາ້/ຄະນະໜວ່ຍງານຈດັຕ ັງ້ ແລະ 
ພະນກັງານ 

ເມອືງໄຊ, ເມອືງນາໝ້ໍ, ເມອືງນ ໍາ້ທາ, 
ເມອືງສງິ, ເມອືງປາກຊນັ, ເມອືງບໍລິ
ຄນັ, ເມອືງປາກເຊ, ເມອືງຊະນະ
ສມົບນູ, ເມອືງຈນັທະບລີູ, ເມອືງໄຊ
ທານ,ີ ເມອືງປາກງື່ມ 

 
 

11 

ຈ. ໂຮງຮຽນ 160 
1 ເມອືງໄຊ, ເມອືງນາໝ້ໍ, 

ເມອືງນ ໍາ້ທາ, ເມອືງສງິ, 
ເມອືງປາກຊນັ, ເມອືງບໍລິ
ຄນັ, ເມອືງປາກເຊ ແລະ 
ເມອືງຊະນະສມົບນູ 

ອາໍນວຍການເຮອືນລຽ້ງເດັກ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນບຸານ 
ຜູປ້ກົຄອງເດັກ 
ຄະນະພດັທະນາການສຶກສາຂ ັນ້ບາ້ນ 
ຄສູອນໃນເຮອືນລຽ້ງເດັກ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນບຸານ 

24 
24 
24 
48 

2 ເມອືງຈນັທະບລີູ,  
ເມອືງໄຊທານ ີແລະ ເມອືງ
ປາກງື່ມ 

ອາໍນວຍການເຮອືນລຽ້ງເດັກ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນບຸານ 
ຜູປ້ກົຄອງເດັກ 
ຄະນະພດັທະນາການສຶກສາຂ ັນ້ບາ້ນ 
ຄສູອນໃນເຮອືນລຽ້ງເດັກ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນບຸານ 

8 
8 
8 
16 

ລວມທງັໝດົ (ຄນົ) 218 

 

 

 

 

 

 

 



ຂ. ນຕິິກາໍ ແລະ ເອກະສານຕາ່ງໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ 

1. ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການສກຶສາແຫງ່ສາທາລະນະລດັປະຊາທິປະໄຕປິຊາຊນົລາວ (ສະບບັປບັປງຸ) ມນີາ 2008 
2. ດາໍລດັວາ່ດວ້ຍການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການສກຶສາ ເລກທີ 136 ລງົວນັທີ 29.6.2010 
3. ແຜນຍດຸທະສາດການປະຕິຮບູລະບບົການສກຶສາແຫງ່ຊາດ 2006-2015 ກລໍະກດົ 2008 
4. ແຜນປະຕິບດັງານແຫງ່ຊາດການສກຶສາເພ່ືອທກຸຄນົ 2003-2015 
5. ຂອບພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ 2009-2015 (2009) 
6. ແຜນຍດຸທະສາດການສາ້ງຄແູຕປີ່ 2006-2015 ແລະ ແຜນດາໍເນນີງານແຕປີ່ 2006-2010 
7. ບດົສະຫຸຼບການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ  ກລິາ 5 ປີຄ ັງ້ທີ VI (2006-2010) ແລະ 

ແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາຄ ັງ້ທີ VII (2011-2015) 
8. ນະໂຍບາຍແຫງ່ຊາດວາ່ດວ້ຍການພດັທະນາເດັກກອ່ນໄວຮຽນແບບຮອບດາ້ນ (ຮາ່ງສະບບັທີ 6) ທນັວາ, 2010 

9. ຫຼກັສດູຫອ້ງກຽມປະຖມົ 2008 
10. ຫຼກັສດູການກຽມຄວາມພອ້ມດາ້ນການຮຽນສາໍລບັເດັກໃນຊຸມຊນົ 2012 
11. ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັການກຽມຄວາມພອ້ມດາ້ນການຮຽນສາໍລບັເດັກໃນຊມຸຊນົ (ກຸມ່ຮຽນຜາ່ນການຫ້ີຼນ) 2012 
12. ຫຼກັການຄຸມ້ຄອງ  ແລະ ກດົລະບຽບໂຮງຮຽນສາມນັ ແລະ ອະນບຸານສກຶສາ 1997 
13. ກດົລະບຽບໂຮງລຽ້ງເດັກ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນບຸານ 1998 
14. ຕາຕະລາງເກບັກາໍສະຖຕິິສກົຮຽນ: ຊ ັນ້ລຽ້ງເດັກ-ອະນບຸານສກຶສາ  
15. ບນັຫາ ແລະ ສິ່ ງທາ້ທາຍຕ່ໍກບັການບນັລເຸປົາ້ໝາຍການສຶກສາເພ່ືອທກຸຄນົ (EFA) ແລະເປົາ້ໝາຍສະຫດັສະວດັ (MDG) 

16. ສະມດັຖະພາບຄ ູ2007 
17. ມາດຕະຖານຄ ູ2010 
18. ຫຼກັສດູຊ ັນ້ອະນບຸານສຶກສາ 2012 
19. ຫຼກັສດູສາ້ງຄລູຽ້ງເດັກ-ອະນບຸານຊ ັນ້ກາງລະບບົ 11+1 (ປີ 2000), ໂຄງສາ້ງຫຼກັສດູອະນບຸານລະບບົ 

11+1+2 ຊ ັນ້ສງູ (ປິ 2011) 
20. ດາໍລດັວາ່ດວ້ຍລດັຖະກອນຄ ູເລກທີ 177/ລບ/2012, ລງົວນັທີ 05/04/2012  
21. ບດົແນະນາໍວາ່ດວ້ຍການຈດັຕ ັງ້ດາໍລດັເລກທີ 177/ລບ/2012 ວາ່ດວ້ຍລດັຖະກອນຄ ູ ສະບບັເລກທີ 1678/

ສສກ.ຈຕ, ລງົວນັທີ 17/10/2012 
22. ແຜນການລຽ້ງດ-ູສກຶສາອບົຮມົເດັກອາຍ ຸ3 - 36 ເດອືນ 1994 
23. ການວໄິຈດາ້ນປະຕບິດັງານ: ຫວົຂໍທີ້ 6 ເຄອືຄາ່ຍການພດັທະນາວຊິາຊບີຄ ູ ຊຶ່ ງກວມເອົາທງັໂຮງຮຽນທ່ີຢູ່

ໂດດດຽ່ວ ກລໍະກດົ 2006 
24. ແຜນດາໍເນນີງານສາ້ງຄແູຕປີ່ 2001-2015 ພະຈກິ 2011 
25. ດາໍລດັວາ່ດວ້ຍນາມມະຍດົຂອງຄແູຫງ່ ສ.ປ.ປ ລາວ 2008 
26. ຍດຸທະສາດສ ົ່ງເສມີການສກຶສາພາກເອກະຊນົ 2010-2020 (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ກມຸພາ 2011) 
27. ດາໍລດັວາ່ດວ້ຍຕາໍແໜງ່ວຊິາການຄໃູນລະດບັຕ ໍາ່ກວ່າສະຖາບນັການສກຶສາຊ ັນ້ສງູ 2008 
28. ຂອບນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນປະຕບິດັການພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຄແູຕປີ່ 2010-2015, ສງິຫາ 2010 
29. ຄູມ່ຜື ູບໍ້ລຫິານການສກຶສາເຫ້ັຼມ IX, ກມົຈດັຕ ັງ້ 2012 



30. ດາໍລດັວາ່ດວ້ຍການປະຕບິດັເງນິເດອືນ ແລະ ເງນິອດຸໜນູຕາ່ງຕ່ໍພະນກັງານ-ລດັຖະກອນປີ 2013-2015 
31. ຄາໍແນະນາໍກຽ່ວກບັການຄດິໄລເ່ພ່ີມເງນິເດອືນພ້ືນຖານ ແລະ ອດຸໜນູຕາ່ງໆຂອງພະນກັງານລດັຖະກອນ, 

ທະຫານ, ຕາໍຫຼວດ, ພະນກັງານບາໍນານ ແລະ ເສຍອງົຄະ. 
32. ຍດຸທະສາດແຜນພດັທະນາການສກຶສາເຖງິ 2020. 
33. ຜນົການປະເມນີແຜນຍດຸທະສາດການປະຕິຮບູລະບບົການສກຶສາແຫງ່ຊາດ 2006-2010 
34. ດາໍລດັວາ່ດວ້ຍການກາໍນດົນະໂຍບາຍຕ່ໍພະນກັງານ-ລດັຖະກອນທ່ີປະຕິບດັໜາ້ທ່ີຢູເ່ຂດຫາ່ງໄກສອກຫີຼກທະລຸ

ກນັດານ 

 

ຄ. ແບບສອບຖາມຄວາມຄດິເຫັນ 

1. ແບບສອບຖາມ ຜູປ້ກົຄອງເດັກ 
ການວໄິຈຫວົຂໍ:້    ສກຶສາສະຖານະພາບ ແລະ  ການພດັທະນາອາຊບີຂອງຜູປ້ະຕບິດັວຽກງານການສກຶ
ສາກອ່ນໄວຮຽນ 
ຄາໍຊີແ້ຈງ: ຈ ົງ່ເຮັດເຄື່ ອງໝາຍ ລງົໃນຊອ່ງທ່ີກງົກບັຄວາມຮບັຮູ ້ແລະ ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທາ່ນກຽ່ວກບັ 
“ສະພາບທ່ີຄາດຫວງັຕາມນະໂຍບາຍ/ກດົລະບຽບ ແລະ ສະພາບໃນປະຈບຸນັຕາມນະໂຍບາຍ/ກດົ
ລະບຽບ” ຕາມຄວາມເປັນຈງິ. 
 

  
ຂໍ ້

  
  

 
ລາຍການ 

  
  

ສະພາບທ່ີຄາດຫວງັຕາມ 
ນະໂຍບາຍ/ກດົລະບຽບ 

ສະພາບໃນປະຈບຸນັຕາມ 
ນະໂຍບາຍ/ກດົລະບຽບ 

ຫຼາຍ 
ທ່ີສດຸ 

ຫຼາຍ 
ປານ
ກາງ 

ໜອ້ຍ 
ໜອ້ຍ 
ທ່ີສດຸ 

ຫຼາຍ 
ທ່ີສດຸ 

ຫຼາຍ 
ປານ 
ກາງ 

ໜອ້ຍ 
ໜອ້ຍ 
ທ່ີສດຸ 

1. ສິດທິສາໍລບັເດັກກອ່ນໄວຮຽນ.                      

1.1 

ໃນໄລຍະທ່ີຜາ່ນມາລກູຫລານຂອງທາ່ນທ່ີຢູໃ່ນ
ເກນອາຍ ຸ3 ເດອືນຫາ 6 ປີ ໄດຮ້ບັສດິເຂ້ົາ
ຮຽນໃນໂຮງຮຽນລຽ້ງເດັກ ແລະ ໂຮງຮຽນ
ອະນບຸານຢູໃ່ນລະດບັໃດ? 

                    

1.2 

ເດັກນອ້ຍໃນຄອບຄວົຂອງທາ່ນທ່ີຮຽນໃນ
ໂຮງຮຽນລຽ້ງເດັກ ແລະ ອະນບຸານ ໄດຮ້ບັ
ການຊວ່ຍເຫືຼອຈາກອາໍນາດການປກົຄອງ, 
ໂຮງຮຽນ, ອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງລດັຫລືອງົ
ການຈດັຕ ັງ້ສາກນົຢູໃ່ນລະດບັໃດ? 

                    

1.3 
ທາ່ນມກີານສບົທບົກບັໂຮງຮຽນ ແລະ ສງັຄມົ
ໃນການເບິ່ ງແຍງ, ລຽ້ງດ ູແລະ ສກຶສາອບົຮມົ
ລກູຫລານຂອງຢູໃ່ນລະດບັໃດ? 
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ລາຍການ 

  
  

ສະພາບທ່ີຄາດຫວງັຕາມ 
ນະໂຍບາຍ/ກດົລະບຽບ 

ສະພາບໃນປະຈບຸນັຕາມ 
ນະໂຍບາຍ/ກດົລະບຽບ 

ຫຼາຍ 
ທ່ີສດຸ 

ຫຼາຍ 
ປານ
ກາງ 

ໜອ້ຍ 
ໜອ້ຍ 
ທ່ີສດຸ 

ຫຼາຍ 
ທ່ີສດຸ 

ຫຼາຍ 
ປານ 
ກາງ 

ໜອ້ຍ 
ໜອ້ຍ 
ທ່ີສດຸ 

2. ການປກົປ້ອງເດັກ                     

2.1 

ທາ່ນໄດສ້ມົທບົກບັໂຮງຮຽນ, ຊຸມຊນົ, ສງັຄມົ 
ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງລດັ ໃນການເບິ່ ງແຍງ
ລຽ້ງດແູລເດັກເພ່ືອໃຫຢູ້ລ່ອດປອດໄພ ແລະ 
ເຕບີໃຫຍ ່ຢູໃ່ນລະດບັໃດ ?. 

                    

2.2 
ທາ່ນໄດມ້ກີານເບິ່ ງແຍງດແູລເດັກໃນເວລາ
ເຈບັເປັນ ຢູໃ່ນລະດບັໃດ?  

                    

2.3 

ທາ່ນໄດມ້ສີວ່ນຮວ່ມໃນການປກົປ້ອງ ແລະ 
ຕ່ໍຕາ້ນທກຸຮບູແບບຈາກການທາໍຮາ້ຍຮາ່ງກາຍ 
ແລະ ຈດິໃຈຂອງເດັກໂດຍເກນີເຫດ ໃນບາ້ນ
ພຽງໃດ?. 

                    

2.4 
ທາ່ນໄດມ້ສີວ່ນຮວ່ມໃນການຕດິຕາມກວດກາ 
ເບິ່ ງແຍງດແູລຊວ່ຍເຫລືອເດັກຢູໃ່ນລະດບັໃດ? 

                    

2.5 
ທາ່ນໄດມ້ກີານປກົປ້ອງເດັກທ່ີມບີນັຫາໃນ
ຄອບຄວົຢູໃ່ນລະດບັໃດ? 

                    

2.6 
ທາ່ນໄດມ້ສີວ່ນຮວ່ມໃນການຕດິຕາມກວດກາ 
ເບິ່ ງແຍງດແູລຊວ່ຍເຫລືອເດັກເດັກທ່ີມຄີວາມ
ຕອ້ງການພິເສດຢູໃ່ນລະດບັໃດ?  

                    

3.  ຄວາມຢູ່ດກີນິດ ີ                     

3.1 

ໃນໄລຍະຜາ່ນມາທາງໂຮງຮຽນ ແລະ ຄະນະ
ພດັທະນາການສກຶສາຂ ັນ້ບາ້ນໄດມ້ກີານມາ
ປະສານສມົທບົກບັທາ່ນຢູໃ່ນລະດບັໃດ?ເພ່ືອ
ຊອກຫາແຫລງ່ທຶນເຂ້ົາມາສະໜບັສະໜນູວຽກ
ງານ ພດັທະນາການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ 

                    

3.2 

ຜາ່ນມາໄດມ້ອີງົການຈດັຕ ັງ້, ບກຸຄນົທງັພາຍໃນ 
ແລະ ຕາ່ງປະເທດໄດມ້າປະກອບສວ່ນທຶນຮອນ
ເຂ້ົາໃນວຽກງານພດັທະນາການສກຶສາກອ່ນໄວ
ຮຽນຢູໃ່ນລະດບັໃດ? 

                    

3.3 
ໃນໂຮງຮຽນລຽ້ງເດັກ-ອະນບຸານໃນບາ້ນຂອງ
ທາ່ນໄດມ້ກີານສະໜອງອາຫານທຽ່ງ, ເຄື່ ອງນຸງ່
ຫ ົ່ມ ໃຫກ້ບັເດັກທກຸໆຄນົຢູໃ່ນລະດບັໃດ? 
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ນະໂຍບາຍ/ກດົລະບຽບ 

ຫຼາຍ 
ທ່ີສດຸ 

ຫຼາຍ 
ປານ
ກາງ 
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ໜອ້ຍ 
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4.4 

ສາໍລບັເດັກທ່ີດອ້ຍໂອກາດ, ກາໍພາ້, ກາໍພອຍ,
ໃນເຂດຄວາມຮບັຜິດຊອບໃນຊຸມຊນົຂອງທາ່ນ 
ເພ່ືອໃຫເ້ຂົາເຈົາ້ໄດຮ້ ໍາ່ຮຽນ ແລະ ພດັທະນາຕນົ
ເອງ ຊຸມຊນົໄດມ້ສີວ່ນຮວ່ມໃນການຊຸກຍູພ້ຽງ
ໃດ? 
 
 
 
 

                    

4. ການສກຶສາສາໍລບັເດັກ.                     

4.1 

ທາ່ນໄດໃ້ຫລ້ກູຫລານຂອງທາ່ນທ່ີມອີາຍເຸລ່ີມແຕ ່
3 ເດອືນ ຫາ 36 ເດອືນ ໄປເຂ້ົາໂຮງລຽ້ງເດັກ
ຢູໃ່ນລະດບັໃດ? ເພ່ືອກຽມຄວາມພອ້ມໃນການ
ເຂ້ົາຮຽນໃນຊ ັນ້ອະນບຸານ  

                    

4.2 

ທາ່ນໄດໃ້ຫລ້ກູຫລານຂອງທາ່ນທ່ີມອີາຍເຸລ່ີມແຕ ່
3 ປີ ຫາ 6 ປີ ໄປເຂ້ົາໂຮງຮຽນອະນບຸານຢູໃ່ນ
ລະດບັໃດ? ເພ່ືອກຽມຄວາມພອ້ມໃນການເຂ້ົາ
ຮຽນໃນຊ ັນ້ປະຖມົ  

                    

4.3 
ການຈດັການຮຽນ-ການສອນໃນຊ ັນ້ອະນບຸານ
ສກຶສາແມນ່ບນັລຕຸາມເປ້ົາໝາຍຕ ົນ້ຕໍ ເພ່ືອໃຫ້
ເດັກມພີດັທະນາການທາງດາ້ນພຽງໃດ? 

                    

4.4 

ນອກຈາກການຮຽນ-ການສອນໃຫເ້ດັກມ ີ
ພດັທະນາການທາງດາ້ນຄວາມຮູ,້ ຄວາມ
ສາມາດ ແລວ້ຍງັໄດປ້ກູຝງັຈດິສາໍນກຶໃຫກ້ບັ
ເດັກພຽງໃດ? 

                    

 

 

 

 

 

 



2.ແບບສອບຖາມຄ ູ
ການວໄິຈຫວົຂໍ:້    ສກຶສາສະຖານະພາບ ແລະ  ການພດັທະນາອາຊບີຂອງຜູປ້ະຕບິດັວຽກງານການສກຶ
ສາກອ່ນໄວຮຽນ 
ຄາໍຊີແ້ຈງ: ຈ ົງ່ເຮັດເຄື່ ອງໝາຍ ລງົໃນຊອ່ງທ່ີກງົກບັຄວາມຮບັຮູ ້ແລະ ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທາ່ນກຽ່ວກບັ 
“ສະພາບທ່ີຄາດຫວງັຕາມນະໂຍບາຍ/ກດົລະບຽບ ແລະ ສະພາບໃນປະຈບຸນັຕາມນະໂຍບາຍ/ກດົ
ລະບຽບ” ຕາມຄວາມເປັນຈງິ. 
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ໜອ້ຍ 
ທ່ີສດຸ 

1. ການປກົປ້ອງເດັກ                     

1.1 

ທາ່ນໄດສ້ມົທບົກບັໂຮງຮຽນ, ຊຸມຊນົ ແລະ ອງົ

ການຈດັຕ ັງ້ລດັ ໃນການປກົປ້ອງຄຸມ້ຄອງເດັກ 

ເພ່ືອໃຫຢູ້່ລອດປອດໄພ ແລະ ເຕບີໃຫຍ ່ຢູໃ່ນ

ລະດບັໃດ?  

                    

1.2 

ໂຮງຮຽນໄດມ້ກີານເບິ່ ງແຍງດແູລເດັກໃນເວລາ

ເຈບັເປັນ ຢູໃ່ນລະດບັໃດ?                      

1.3 

ທາ່ນໄດມ້ສີວ່ນຮວ່ມໃນການປກົປ້ອງ ແລະ 

ຕ່ໍຕາ້ນທກຸຮບູແບບໃນການທາໍຮາ້ຍຮາ່ງກາຍ 

ແລະ ຈດິໃຈຂອງເດັກໂດຍເກນີເຫດ ໃນບາ້ນ

ພຽງໃດ?. 

                    

1.4 
ໄດມ້ສີວ່ນຮວ່ມໃນການຕດິຕາມກວດກາ 

ເບິ່ ງແຍງດແູລຊວ່ຍເຫລືອເດັກຢູໃ່ນລະດບັໃດ?           

1.5 
ໄດມ້ກີານປກົປ້ອງເດັກທ່ີມບີນັຫາໃນຄອບຄວົຢູ່

ໃນລະດບັໃດ?           

1.6 

ໄດມ້ສີວ່ນຮວ່ມໃນການຕດິຕາມກວດກາ 

ເບິ່ ງແຍງດແູລຊວ່ຍເຫລືອເດັກເດັກທ່ີມຄີວາມ

ຕອ້ງການພິເສດຢູໃ່ນລະດບັໃດ?  
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ລາຍການ 

  
  

ສະພາບທ່ີຄາດຫວງັຕາມ 
ນະໂຍບາຍ/ກດົລະບຽບ 

ສະພາບໃນປະຈບຸນັຕາມ 
ນະໂຍບາຍ/ກດົລະບຽບ 

ຫຼາຍ 
ທ່ີສດຸ 

ຫຼາຍ 
ປານ
ກາງ 

ໜອ້ຍ 
ໜອ້ຍ 
ທ່ີສດຸ 

ຫຼາຍ 
ທ່ີສດຸ 

ຫຼາຍ 
ປານ 
ກາງ 

ໜອ້ຍ 
ໜອ້ຍ 
ທ່ີສດຸ 

2. ຄວາມຢູດ່ກີນິດ ີ                     

2.1 

ໃນໄລຍະຜາ່ນມາທາງໂຮງຮຽນ, ຄະນະ

ພດັທະນາການສກຶສາຂ ັນ້ບາ້ນ ແລະ ຜູປ້ກົຄອງ

ໄດມ້ສີວ່ນຮວ່ມໃນການຊອກຫາແຫລງ່ທຶນເຂ້ົາ

ມາສະນບັສະໜນຸວຽກງານພດັທະນາເດັກກອ່ນ

ໄວຮຽນ ພຽງໃດ? 

                    

2.2 

ຜາ່ນມາໄດມ້ອີງົການຈດັຕ ັງ້, ບກຸຄນົທງັພາຍໃນ 

ແລະ ຕາ່ງປະເທດໄດມ້າປະກອບສວ່ນທຶນຮອນ

ເຂ້ົາໃນວຽກງານພດັທະນາການສກຶສາກອ່ນໄວ

ຮຽນ ຢູໃ່ນລະດບັໃດ? 

                    

2.3 

ໃນໂຮງຮຽນລຽ້ງເດັກ-ອະນບຸານຂອງທາ່ນໄດມ້ ີ

ການສະໜອງອາຫານທຽ່ງ, ເຄື່ ອງນຸງ່ຫ ົ່ມ ໃຫ້

ກບັເດັກທກຸໆຄນົ ຢູໃ່ນລະດບັໃດ? 
                    

2.4 

ສາໍລບັເດັກທ່ີດອ້ຍໂອກາດ, ກາໍພາ້, ກາໍພອຍ,

ໃນເຂດຄວາມຮບັຜິດຊອບໃນຊຸມຊນົຂອງທາ່ນ 

ເພ່ືອໃຫເ້ຂົາເຈົາ້ໄດຮ້ ໍາ່ຮຽນ ແລະ ພດັທະນາຕນົ

ເອງ ຊຸມຊນົໄດມ້ສີວ່ນຮວ່ມໃນການຊຸກຍູພ້ຽງ

ໃດ? 

                    

 

 

 

 

 

 

 



3.ແບບສອບຖາມຄະນະພດັທະນາການສກຶສາຂ ັນ້ບາ້ນ 
ການວໄິຈຫວົຂໍ:້    ສກຶສາສະຖານະພາບ ແລະ  ການພດັທະນາອາຊບີຂອງຜູປ້ະຕບິດັວຽກງານການສກຶ
ສາກອ່ນໄວຮຽນ 
ຄາໍຊີແ້ຈງ: ຈ ົງ່ເຮັດເຄື່ ອງໝາຍ ລງົໃນຊອ່ງທ່ີກງົກບັຄວາມຮບັຮູ ້ແລະ ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທາ່ນກຽ່ວກບັ 
“ສະພາບທ່ີຄາດຫວງັຕາມນະໂຍບາຍ/ກດົລະບຽບ ແລະ ສະພາບໃນປະຈບຸນັຕາມນະໂຍບາຍ/ກດົ
ລະບຽບ” ຕາມຄວາມເປັນຈງິ. 
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ສະພາບທ່ີຄາດຫວງັຕາມ 
ນະໂຍບາຍ/ກດົລະບຽບ 

ສະພາບໃນປະຈບຸນັຕາມ 
ນະໂຍບາຍ/ກດົລະບຽບ 

ຫຼາຍ 
ທ່ີສດຸ 

ຫຼາຍ 
ປານ
ກາງ 

ໜອ້ຍ 
ໜອ້ຍ 
ທ່ີສດຸ 

ຫຼາຍ 
ທ່ີສດຸ 

ຫຼາຍ 
ປານ 
ກາງ 

ໜອ້ຍ 
ໜອ້ຍ 
ທ່ີສດຸ 

1. ສິດທິສາໍລບັເດັກກອ່ນໄວຮຽນ                     

1.1 

ໃນໄລຍະທ່ີຜາ່ນມາລກູຫລານຂອງທາ່ນທ່ີຢູໃ່ນ

ເກນອາຍ ຸ3 ເດອືນຫາ 6 ປີ ໄດຮ້ບັສດິເຂ້ົາ

ຮຽນໃນໂຮງຮຽນລຽ້ງເດັກ ແລະ ໂຮງຮຽນ

ອະນບຸານຢູໃ່ນລະດບັໃດ? 

                    

1.2 

ເດັກນອ້ຍໃນຄອບຄວົຂອງທາ່ນທ່ີຮຽນໃນ

ໂຮງຮຽນລຽ້ງເດັກ ແລະ ອະນບຸານ ໄດຮ້ບັ

ການຊວ່ຍເຫືຼອຈາກອາໍນາດການປກົຄອງ, 

ໂຮງຮຽນ, ອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງລດັຫລືອງົ

ການຈດັຕ ັງ້ສາກນົຢູໃ່ນລະດບັໃດ? 

                    

1.3 

ທາ່ນມກີານສບົທບົກບັໂຮງຮຽນ ແລະ ສງັຄມົ

ໃນການເບິ່ ງແຍງ, ລຽ້ງດ ູແລະ ສກຶສາອບົຮມົ

ລກູຫລານຂອງຢູໃ່ນລະດບັໃດ? 
                    

2. ການປກົປ້ອງເດັກ                     

2.1 

ໃນໄລຍະຜາ່ນມາ ທາ່ນໄດສ້ມົທບົກບັໂຮງຮຽນ, 

ຊຸມຊນົ, ສງັຄມົ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງລດັ

ຢູໃ່ນລະດບັໃດ? ໃນການເບິ່ ງແຍງລຽ້ງດແູລ

ເດັກເພ່ືອໃຫຢູ້ລ່ອດປອດໄພ ແລະ ເຕບີໃຫຍ?່. 

                    

2.2 
ທາງຄອບຄວົ ແລະ ໂຮງຮຽນໄດມ້ກີານ

ເບິ່ ງແຍງດແູລເດັກໃນເວລາເຈັບເປັນ ຢູໃ່ນ                     
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ສະພາບທ່ີຄາດຫວງັຕາມ 
ນະໂຍບາຍ/ກດົລະບຽບ 

ສະພາບໃນປະຈບຸນັຕາມ 
ນະໂຍບາຍ/ກດົລະບຽບ 

ຫຼາຍ 
ທ່ີສດຸ 

ຫຼາຍ 
ປານ
ກາງ 

ໜອ້ຍ 
ໜອ້ຍ 
ທ່ີສດຸ 

ຫຼາຍ 
ທ່ີສດຸ 

ຫຼາຍ 
ປານ 
ກາງ 

ໜອ້ຍ 
ໜອ້ຍ 
ທ່ີສດຸ 

ລະດບັໃດ?  

2.3 

ທາ່ນໄດມ້ສີວ່ນຮວ່ມໃນການປກົປ້ອງ ແລະ 

ຕ່ໍຕາ້ນທກຸຮບູແບບໃນການທາໍຮາ້ຍຮາ່ງກາຍ 

ແລະ ຈດິໃຈຂອງເດັກໂດຍເກນີເຫດ ໃນບາ້ນ

ພຽງໃດ?. 

                    

2.4 
ໄດມ້ສີວ່ນຮວ່ມໃນການຕດິຕາມກວດກາ 

ເບິ່ ງແຍງດແູລຊວ່ຍເຫລືອເດັກຢູໃ່ນລະດບັໃດ?                     

2.5 
ໄດມ້ກີານປກົປ້ອງເດັກທ່ີມບີນັຫາໃນຄອບຄວົຢູ່

ໃນລະດບັໃດ?           

2.6 

ໄດມ້ສີວ່ນຮວ່ມໃນການຕດິຕາມກວດກາ 

ເບິ່ ງແຍງດແູລຊວ່ຍເຫລືອເດັກເດັກທ່ີມຄີວາມ

ຕອ້ງການພິເສດຢູໃ່ນລະດບັໃດ?  
          

3. ຄວາມຢູດ່ກີນິດ ີ           

3.1 

ໃນໄລຍະຜາ່ນມາທາງໂຮງຮຽນ ແລະ ຄະນະ

ພດັທະນາການສກຶສາຂ ັນ້ບາ້ນໄດມ້ກີານມາ

ປະສານສມົທບົກບັທາ່ນຢູໃ່ນລະດບັໃດ?ເພ່ືອ

ຊອກຫາແຫລງ່ທຶນເຂ້ົາມາສະໜບັສະໜນູວຽກ

ງານ ພດັທະນາການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ 

          

3.2 

ຜາ່ນມາໄດມ້ອີງົການຈດັຕ ັງ້, ບກຸຄນົທງັພາຍໃນ 

ແລະ ຕາ່ງປະເທດໄດມ້າປະກອບສວ່ນທຶນຮອນ

ເຂ້ົາໃນວຽກງານພດັທະນາການສກຶສາກອ່ນໄວ

ຮຽນຢູໃ່ນລະດບັໃດ? 

          

3.3 

ໃນໂຮງຮຽນລຽ້ງເດັກ-ອະນບຸານໃນບາ້ນຂອງ

ທາ່ນໄດມ້ກີານສະໜອງອາຫານທຽ່ງ, ເຄື່ ອງນຸງ່

ຫ ົ່ມ ໃຫກ້ບັເດັກທກຸໆຄນົຢູໃ່ນລະດບັໃດ? 
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ສະພາບທ່ີຄາດຫວງັຕາມ 
ນະໂຍບາຍ/ກດົລະບຽບ 

ສະພາບໃນປະຈບຸນັຕາມ 
ນະໂຍບາຍ/ກດົລະບຽບ 

ຫຼາຍ 
ທ່ີສດຸ 

ຫຼາຍ 
ປານ
ກາງ 

ໜອ້ຍ 
ໜອ້ຍ 
ທ່ີສດຸ 

ຫຼາຍ 
ທ່ີສດຸ 

ຫຼາຍ 
ປານ 
ກາງ 

ໜອ້ຍ 
ໜອ້ຍ 
ທ່ີສດຸ 

3.4 

ສາໍລບັເດັກທ່ີດອ້ຍໂອກາດ, ກາໍພາ້, ກາໍພອຍ,

ໃນເຂດຄວາມຮບັຜິດຊອບໃນຊຸມຊນົຂອງທາ່ນ 

ເພ່ືອໃຫເ້ຂົາເຈົາ້ໄດຮ້ ໍາ່ຮຽນ ແລະ ພດັທະນາຕນົ

ເອງ ຊຸມຊນົໄດມ້ສີວ່ນຮວ່ມໃນການຊຸກຍູພ້ຽງ

ໃດ? 

          

4.ການສກຶສາສາໍລບັເດັກ.           

4.1 

ໃນຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງທາ່ນໄດມ້ສີວ່ນຮວ່ມ

ໃນການຈດັການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນໃຫກ້ບັເດັກ

ທ່ີມອີາຍເຸລ່ີມແຕ ່3 ເດອືນ ຫາ 36 ເດອືນ 

ທ່ີຢູໃ່ນໂຮງລຽ້ງເດັກ ຢູໃ່ນລະດບັໃດ?ເພ່ືອກຽມ

ຄວາມພອ້ມທ່ີຈະເຂ້ົາຮຽນໃນຊ ັນ້ອະນບຸານ 

          

4.2 

ໃນຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງທາ່ນໄດມ້ສີວ່ນຮວ່ມ

ໃນການຈດັການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນໃຫກ້ບັເດັກ 

ທ່ີມອີາຍ ຸ3 ປີ ຫາ 6 ປີທ່ີຢູໃ່ນໂຮງຮຽນ

ອະນບຸານຢູໃ່ນລະດບັໃດ? ເພ່ືອກຽມຄວາມ

ພອ້ມທ່ີຈະເຂ້ົາຮຽນໃນຊ ັນ້ປະຖມົ 

          

4.3 

ການຈດັການຮຽນ-ການສອນໃນຊ ັນ້ອະນບຸານ

ສກຶສາແມນ່ບນັລຕຸາມເປ້ົາໝາຍຕ ົນ້ຕໍ ເພ່ືອໃຫ້

ເດັກມພີດັທະນາການທາງດາ້ນພຽງໃດ? 
          

4.4 

ນອກຈາກການຮຽນ-ການສອນໃຫເ້ດັກມ ີ

ພດັທະນາການທາງດາ້ນຄວາມຮູ,້ ຄວາມ

ສາມາດ ແລວ້ຍງັໄດປ້ກູຝງັຈດິສາໍນກຶໃຫກ້ບັ

ເດັກພຽງໃດ? 

          

4.5 

ໃນຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງທາ່ນໄດມ້ສີວ່ນຮວ່ມ

ໃນການຈດັການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນໃຫກ້ບັເດັກ

ທ່ີມອີາຍເຸລ່ີມແຕ ່3 ເດອືນ ຫາ 36 ເດອືນ 

ທ່ີຢູໃ່ນໂຮງລຽ້ງເດັກ ຢູໃ່ນລະດບັໃດ?ເພ່ືອກຽມ

ຄວາມພອ້ມທ່ີຈະເຂ້ົາຮຽນໃນຊ ັນ້ອະນບຸານ 

          



ງ. ການສາໍພາດແບບເຈາະເລິກເລ່ືອງ 

ແບບການສາໍພາດ: ພາກສວ່ນ................................................................. ວນັທີ     /    /2013  

ຕວົປ່ຽນ 1 : ການແບງ່ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຂະແໜງການ/ກະຊວງ ສາໍລບັການວາງນະໂຍບາຍ ແລະ ສະໜອງການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ. 

 ປະເດັນ / ຄາໍຖາມ ສະພາບຄວາມຄາດຫວງັຕາມກດົ
ລະບຽບ ຫືຼ ນະໂຍບາຍ 

ສະພາບຄວາມເປັນຈງິ 

1. ມໜີວ່ຍງານໃດແດທ່ີ່ກຽ່ວຂອ້ງກບັວຽກງານພດັທະນາການ
ສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ? ແລະ ໜວ່ຍງານດ ັງ່ກາ່ວມຄີວາມ
ຮບັຜິດຊອບຄແືນວໃດ? 

 
 

 

2. ການວາງນະໂຍບາຍຕາ່ງໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການພດັທະນາ
ການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນແມນ່ໜາ້ທ່ີແລະຄວາມຮບັຜິດຊອບ
ຂອງພາກສວ່ນໃດແດ?່ 

 
 
 

 

3. ມກີດົລະບຽບ ຫືຼ ນຕິກິາໍອນັໃດແດທ່ີ່ກຽ່ວຂອ້ງກບັການໃຫ້
ບໍລິການຕ່ໍກບັວຽກງານພດັທະນາການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ? 

 
 
 

 

 
ຕວົປ່ຽນ 2 ລະບບົການປະສານງານລະຫວາ່ງໜວ່ຍງານ 

ປະເດັນ / ຄາໍຖາມ ສະພາບຄວາມຄາດຫວງັຕາມ
ກດົລະບຽບ ຫືຼ ນະໂຍບາຍ 

ສະພາບຄວາມເປັນຈງິ 

1. ກນົໄກການປະສານງານເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ ຂອງ
ພາກສວ່ນທ່ີຮບັຜິດຊອບວຽກງານພດັທະນາການສກຶ
ສາກອ່ນໄວຮຽນມຄີແືນວໃດ? ແລະ ມວີທີິຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຄື
ແນວໃດ? 

 
 
 

 



2. ສະຖານທ່ີການປະສານງານແລະພາລະບດົບາດຂອງແຕລ່ະ
ພາກສວ່ນໄດກ້າໍນດົໄວຄ້ແືນວໃດ? 

 
 

 

3. ການເຊື່ ອມໂຍງແຕລ່ະໜວ່ຍງານກຽ່ວກບັວຽກງານການສກຶ
ສາກອ່ນໄວຮຽນມໜີວ່ຍງານໃດແດທ່ີ່ຮບັຜິດຊອບ? 

 
 

 

4. ໃນຂອດການປະສານງານວຽກງານດ ັງ່ກາ່ວຢູແ່ຕລ່ະຂ ັນ້ທ່ີ
ຜາ່ນມາມບີນັຫາຫຍງັແດ ່? ແລະມວີທີິແກໄ້ຂບນັຫາ
ດ ັງ່ກາ່ວນ ັນ້ຄແືນວໃດ? 

 
 
 

 

ຕວົປ່ຽນ 2 ລະບບົການປະສານງານລະຫວາ່ງໜວ່ຍງານ,     
ປະເດັນ / ຄາໍຖາມ   ສະພາບຄວາມຄາດຫວງັຕາມ     

 ກດົລະບຽບ ຫືຼ ນະໂຍບາຍ 
ສະພາບຄວາມເປັນຈງິ 

1. ກນົໄກການປະສານງານເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ ຂອງ
ພາກສວ່ນທ່ີຮບັຜິດຊອບວຽກງານພດັທະນາການສກຶ
ສາກອ່ນໄວຮຽນມຄີແືນວໃດ? ແລະ ມວີທີິຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຄື
ແນວໃດ? 

 
 
 
 

 

2. ສະຖານທ່ີການປະສານງານແລະພາລະບດົບາດຂອງແຕລ່ະ
ພາກສວ່ນໄດກ້າໍນດົໄວຄ້ແືນວໃດ? 

 
 
 

 

3. ການເຊື່ ອມໂຍງແຕລ່ະໜວ່ຍງານກຽ່ວກບັວຽກງານການສກຶ
ສາກອ່ນໄວຮຽນມໜີວ່ຍງານໃດແດທ່ີ່ຮບັຜິດຊອບ? 

 
 
 

 

4. ໃນຂອດການປະສານງານວຽກງານດ ັງ່ກາ່ວຢູແ່ຕລ່ະຂ ັນ້ທ່ີ
ຜາ່ນມາມບີນັຫາຫຍງັແດ ່? ແລະມວີທີິແກໄ້ຂບນັຫາ
ດ ັງ່ກາ່ວນ ັນ້ຄແືນວໃດ? 

 
 
 

 



ຕວົປ່ຽນ 3: ການເກບັກາໍຂໍມ້ນູ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງຂໍມ້ນູຂາ່ວສານກຽ່ວກບັເດັກ ແລະ ຄ ູ

ປະເດັນ / ຄາໍຖາມ ສະພາບຄວາມຄາດຫວງັຕາມ 
ກດົລະບຽບ ຫືຼ ນະໂຍບາຍ 

ສະພາບຄວາມເປັນຈງິ 

1. ການເກບັກາໍສະຖຕິກິຽ່ວກບັການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນໄດ້
ປະຕບິດັຄແືນວໃດ? 

 
 

 

2. ການຄຸມ້ຄອງຮກັສາຂໍມ້ນູສະຖຕິກິານສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ
ແມນ່ເຮັດແນວໃດ?ມພີາກສວ່ນໃດຮບັຜິດຊອບ? 

 
 
 

 

3. ການນາໍໃຊຂໍ້ມ້ນູສະຖຕິກິານສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນມພີາກສວ່ນ
ໃດຮບັຜິດຊອບ? 

 
 

 

4. ໃນການເກບັກາໍຂໍມ້ນູສະຖຕິທ່ີິຜາ່ນມາມຂໍີສ້ະດວກແລະຂໍ້

ຫຍຸງ້ຍາກຄແືນວໃດ ? ແລະມວີທີິການປບັປງຸແກໄ້ຂບນັຫາ
ດ ັງ່ກາ່ວໄວຄ້ແືນວໃດ? 

 
 
 
 

 

 

ຕວົປ່ຽນ4: ການກມົກຽວຂອງຂອບນະໂຍບາຍ ຫືຼ ແຜນພດັທະນາສາໍລບັການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ. 

ປະເດັນ / ຄາໍຖາມ ສະພາບຄວາມຄາດຫວງັຕາມ 
ກດົລະບຽບ ຫືຼ ນະໂຍບາຍ 

ສະພາບຄວາມເປັນຈງິ 

1. ຂອບນະໂຍບາຍຂອງຊາດວາ່ດວ້ຍການພດັທະນາການສກຶ
ສາກອ່ນໄວຮຽນມບ່ໍີ? ແລະ ມຄີແືນວໃດ? 

 
 

 

2. ວທີິການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັການຮຽນ -ການສອນສາໍລບັການ
ສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນໄດດ້າໍເນນີໄປຄແືນວໃດ? 

 
 

 



3. ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນມຄີວາມເຊື່ ອມໂຍງກບັການດາໍເນນີ
ການຈດັການຮຽນ-ການສອນຂອງການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນຄື
ແນວໃດ? 

 
 
 

 

 

ຕວົປ່ຽນ 5 ການແບງ່ຄວາມຮບັຜິດຊອບລະຫວາ່ງສນູກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ 

ປະເດັນ / ຄາໍຖາມ ສະພາບຄວາມຄາດຫວງັຕາມ 
ກດົລະບຽບ ຫືຼ ນະໂຍບາຍ 

ສະພາບຄວາມເປັນຈງິ 

1. ໃນການບໍລິຫານຄຸມ້ຄອງການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນມກີານ
ແບງ່ຂ ັນ້ຄຸມ້ຄອງຄແືນວໃດ? 

 
 

 

2. ມກີານບໍລິຫານຄຸມ້ຄອງການເງນິກຽ່ວກບັການສກຶສາກອ່ນໄວ
ຮຽນຄແືນວໃດ? 

 
 

 

3. ມກີານໃຫກ້ານບໍລິການການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນໃນແຕລ່ະ
ຂ ັນ້ຄຸມ້ຄອງຄແືນວໃດ? ແລະ ມກີານຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຄແືນວໃດ 

 
 

 

 
ຕວົປ່ຽນ 6 ສດິທິສາໍລບັເດັກກອ່ນໄວຮຽນ. 

 ປະເດັນ / ຄາໍຖາມ ສະພາບຄວາມຄາດຫວງັຕາມ 
ກດົລະບຽບ ຫືຼ ນະໂຍບາຍ 

ສະພາບຄວາມເປັນຈງິ 

1. ທາ່ນໄດມ້ວີທີິການຊຸກຍູກ້ານຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັເພ່ືອໃຫເ້ດັກຍງິ
, ເດັກຊນົເຜ່ົາ ແລະ ເດັກພິການໄດມ້ສີດິ/ໂອກາດເຂ້ົາຮຽນ
ໃນໂຮງຮຽນລຽ້ງເດັກ ແລະອະນບຸານແນວໃດ? 

 
 
 

 

2. ທາ່ນມວີທີິການແນວໃດເພ່ືອສະໜບັສະໜນູເດັກໃຫໄ້ດຮ້ບັ
ການຊວ່ຍເຫືຼອຈາກອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງລດັຫລືອງົ
ການຈດັຕ ັງ້ສາກນົ? 

 
 
 

 



3. ທາ່ນໄດມ້ວີທີິການຊຸກຍູທ້າງໂຮງຮຽນຄແືນວໃດເພ່ືອໃຫ້
ເດັກມສີດິໄດຮ້ບັອປຸະກອນການສກຶສາ, ສື່ ການຮຽນ, ແລະ 
ແຫລງ່ຄວາມຮູໃ້ຫນ້ກັຮຽນ? 

 
 
 

 

 

ຕວົປ່ຽນ 7 ການປກົປ້ອງເດັກ 

ປະເດັນ / ຄາໍຖາມ ສະພາບຄວາມຄາດຫວງັຕາມ 
ກດົລະບຽບ ຫືຼ ນະໂຍບາຍ 

ສະພາບຄວາມເປັນຈງິ 

1. ໃນໄລຍະຜາ່ນມາທາງ ຄພສບ ໄດມ້ກີານສມົທບົກນັຄື
ແນວໃດ ໃນການເບິ່ ງແຍງລຽ້ງດເູດັກເພ່ືອໃຫຢູ້ລ່ອດປອດ
ໄພ ແລະ ເຕບີໃຫຍ?່ 

 
 

 

2. ທາງຄອບຄວົ,ໂຮງຮຽນ ແລະ ຄພສບ  ໄດມ້ກີານສມົທບົກນັ

ແນວໃດໃນການ ເບິ່ ງແຍງດແູລເດັກໃນເວລາເຈບັເປັນ? 

 
 

 

3. ທາ່ນໄດມ້ວີທີິການຄແືນວໃດເພ່ືອການສະກດັກ ັນ້ ແລະ 
ຕາ້ນທກຸຮບູແບບທ່ີເປັນການທາລນຸເດັກ ໃນຄອບຄວົ, 
ໂຮງຮຽນ ແລະ ສງັຄມົ?. 

 
 
 

 

4. ທາ່ນໄດມ້ກີານຕດິຕາມຊຸກຍູ ້ແລະ  ຊວ່ຍເຫລືອເດັກຄື
ແນວໃດ? ນບັທງັເດັກທ່ີມຄີວາມຕອ້ງການພິເສດຄແືນວໃດ? 

 
 

 

5. ໄດມ້ວີທີິການປກົປ້ອງເດັກທ່ີມບີນັຫາໃນຄອບຄວົຄື
ແນວໃດ? 

  

 

 

 



ຕວົປ່ຽນ 8 ຄວາມຢູດ່ກີນິດ ີ  

ປະເດັນ / ຄາໍຖາມ ສະພາບຄວາມຄາດຫວງັຕາມ 
ກດົລະບຽບ ຫືຼ ນະໂຍບາຍ 

ສະພາບຄວາມເປັນຈງິ 

1. ໃນໄລຍະຜາ່ນມາຄະນະພດັທະນາການສກຶສາຂ ັນ້ບາ້ນ, 

ໂຮງຮຽນ, ແລະ ຜູປ້ກົຄອງໄດມ້ວີທີິການຄແືນວໃດ ເພ່ືອ
ຊອກຫາແຫລງ່ທຶນເຂ້ົາມາສະນບັສະໜນຸວຽກງານ
ພດັທະນາເດັກກອ່ນໄວຮຽນ? 

 
 
 
 

 

2. ຜາ່ນມາໄດມ້ອີງົການຈດັຕ ັງ້, ບກຸຄນົທງັພາຍໃນ ແລະ 
ຕາ່ງປະເທດໄດມ້າປະກອບສວ່ນທຶນຮອນເຂ້ົາໃນວຽກງານ
ພດັທະນາການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນບ່ໍ? ຖາ້ມໄີດມ້ພີາກສວ່ນ
ໃດແດ?່ 

 
 
 
 

 

3. ໃນໂຮງຮຽນລຽ້ງເດັກ-ອະນບຸານໃນບາ້ນຂອງທາ່ນໄດມ້ກີານ
ສະໜອງອາຫານທຽ່ງ, ເຄື່ ອງນຸງ່ຫ ົ່ມ ໃຫກ້ບັເດັກທກຸໆຄນົ
ບ່ໍ? 

 
 
 

 

4.ບາ້ນໃນເຂດບໍລິການຂອງທາ່ນມເີດັກທ່ີດອ້ຍໂອກາດ ( ກາໍພາ້, 
ກາໍພອຍ, ທກຸຍາກ, ເດັກພິການ) ມາເຂ້ົາໂຮງຮຽນໝດົບ່ໍ?  ຖາ້ບ່ໍ
ໄດເ້ຂົາຍອ້ນສາເຫດຫຍງັ? 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ຕວົປ່ຽນ 9 ການສກຶສາສາໍລບັເດັກ.  

ປະເດັນ / ຄາໍຖາມ ສະພາບຄວາມຄາດຫວງັຕາມ 
ກດົລະບຽບ ຫືຼ ນະໂຍບາຍ 

ສະພາບຄວາມເປັນຈງິ 

1. ກມົຂອງທາ່ນໄດມ້ແີຜນການ(ນະໂຍບາຍ) ແນວໃດ ໃນ
ການຈດັການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນໃຫແ້ກເ່ດັກທ່ີມອີາຍເຸລ່ີມ
ແຕ ່3 ເດອືນ ຫາ 36 ເດອືນເພ່ືອກຽມຄວາມພອ້ມທ່ີຈະ
ເຂ້ົາຮຽນໃນຊ ັນ້ອະນບຸານ? 

  

2. ກມົຂອງທາ່ນໄດມ້ແີຜນການແນວໃດ ໃນການຈດັການສກຶ
ສາກອ່ນໄວຮຽນໃຫແ້ກເ່ດັກທ່ີມອີາຍເຸລ່ີມແຕ ່3 ປີ ຫາ 6 
ປີ ເພ່ືອກຽມຄວາມພອ້ມໃນການເຂ້ົາຮຽນໃນຊ ັນ້ປະຖມົ? 

 
 
 

 

3. ໃນການຈດັການຮຽນ-ການສອນໃນຊ ັນ້ອະນບຸານສກຶສານ ັນ້ 
ແມນ່ມເີປ້ົາໝາຍຕ ົນ້ຕໍເພ່ືອໃຫເ້ດັກມພີດັທະນາການທາງ
ດາ້ນໃດແດ?່ 

 
 
 

 

4. ໃນການຈດັການຮຽນ-ການສອນໃນຊ ັນ້ອະນບຸານສກຶສານ ັນ້ 
ແມນ່ເພ່ືອໃຫເ້ດັກມພີດັທະນາການທາງດາ້ນຄວາມຮູ,້ 
ຄວາມສາມາດຄແືນວໃດ? 

 
 
 

 

5. ນອກຈາກການຮຽນ-ການສອນໃຫເ້ດັກມພີດັທະນາການ
ທາງດາ້ນຄວາມຮູ,້ ຄວາມສາມາດ ແລວ້ຍງັໄດປ້ກູຝງັຈດິ
ສາໍນກຶໃຫກ້ບັເດັກທາງດາ້ນໃດແດ?່ 

 
 
 

 

 

 

 

 



ຕວົປ່ຽນ 10 ຫລກັສດູການຮຽນຮູສ້າໍລບັການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ 

ປະເດັນ / ຄາໍຖາມ ສະພາບຄວາມຄາດຫວງັຕາມ 
ກດົລະບຽບ ຫືຼ ນະໂຍບາຍ 

ສະພາບຄວາມເປັນຈງິ 

1. ຫລກັສດູການຮຽນຮູ ້ແລະແຜນປະສບົການທ່ີໃຊໃ້ນການຈດັການ
ຮຽນ-ການສອນກບັເດັກກອ່ນໄວຮຽນໃນປດັຈບຸນັມຫີລກັສດູໃດແດ?່ 
ແຕລ່ະຫລກັສດູມຄີແືນວໃດ? 

  

2. ຫລກັສດູການຮຽນຮູ ້ແລະແຜນປະສບົການສາໍລບັເດັກກອ່ນໄວ
ຮຽນໄດຄ້ວບຄມຸແລະສອດຄອ່ງກບັເດັກໃນແຕລ່ະຊ ໍາ່ອາຍຄຸແືນວໃດ? 

 
 
 

 

3. ໂຮງຮຽນມກີານຈດັການຮຽນ-ການສອນໃຫກ້ງົກບັພດັທະນາການ
ຂອງເດັກໃນແຕລ່ະຊ ໍາ່ອາຍຄຸແືນວໃດ? 

 
 

 

  

ຕວົປ່ຽນ 11 ນະໂຍບາຍ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂຂອງຜູທ່ີ້ຈະມາເປັນຄອູະນບຸານ ແລະ ການສບືຕ່ໍເປັນຜູປ້ະຕບິດັວຽກງານການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ 

ປະເດັນ / ຄາໍຖາມ ສະພາບຄວາມຄາດຫວງັຕາມ 
ກດົລະບຽບ ຫືຼ ນະໂຍບາຍ 

ສະພາບຄວາມເປັນຈງິ 

1. ມາດຖານ, ເງ ື່ອນໄຂທ່ີກາໍນດົຂຶນ້ເພ່ືອບນັຈເຸຂົາ້ເປັນຜູດ້ແູລເດັກ
ກອ່ນໄວຮຽນມຄີແືນວໃດແດ?່ 

  

2. ມາດຖານ, ເງ ື່ອນໄຂທ່ີກາໍນດົຂຶນ້ເພ່ືອບນັຈເຸຂົາ້ເປັນຄສູອນ
ອະນບຸານມຄີແືນວໃດແດ?່ 

 
 

 

3. ຮບູແບບໃນການຄດັເລືອກຜູດ້ແູລເດັກກອ່ນໄວຮຽນໄດຈ້ດັຕ ັງ້
ປະຕິບດັຄືແນວໃດແດ?່ 

 
 

 

4. ຮບູແບບໃນການຄດັເລືອກຄສູອນອະນບຸານໄດຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຄື
ແນວໃດແດ?່ 

  



5. ໃນໄລຍະຜາ່ນມາ,ການສບັຊອ້ນແຈກຢາຍຜູດ້ແູລເດັກໄດປ້ະຕິບດັ
ຄແືນວໃດ? 

  

6. ໃນໄລຍະຜາ່ນມາ,ການສບັຊອ້ນແຈກຢາຍຄອູະນບຸານໄດປ້ະຕິບດັ
ຄແືນວໃດ? 

  

 
ຕວົປ່ຽນ 12 ນະໂຍບາຍການກໍ່ສາ້ງ, ການກະກຽມສາ້ງຄສູອນ ແລະ ຜູດ້ແູລເດັກກອ່ນໄວຮຽນ 

ປະເດັນ / ຄາໍຖາມ ສະພາບຄວາມຄາດຫວງັຕາມ 
ກດົລະບຽບ ຫືຼ ນະໂຍບາຍ 

ສະພາບຄວາມເປັນຈງິ 

1. ມກີານກະກຽມຜູດ້ແູລເດັກກອ່ນໄວຮຽນກອ່ນເຂົາ້ເຮັດວຽກຫືຼບ່ໍ? 
ຖາ້ມ,ີ ໄດມ້ກີານກະກຽມຄແືນວໃດ? 

 
 

 

2. ມກີານກະກຽມຄອູະນບຸານກອ່ນເຂົາ້ເຮັດວຽກ ຫືຼບ່ໍ? ຖາ້ມ,ີ ໄດມ້ ີ
ການກະກຽມຄືແນວໃດ? 

 
 

 

3. ມກີານຈດັການຮຽນທາງດາ້ນທິດສະດແີລະ ພາກປະຕບິດັຕວົຈງິ
ບ່ໍ?ຖາ້ມ,ີ ໄດມ້ກີານຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຄືແນວໃດ? 

  

4. ໃນໄລຍະຜາ່ນມາ, ການປະຕິບດັນະໂຍບາຍເພ່ືອສ ົ່ງເສມີໃຫຜູ້ດ້ ູ
ແລເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານໄດຍ້ກົລະດບັທາງດາ້ນຕາ່ງໆມຄີື
ແນວໃດ? 

 
 

 

 
 
 
 
 



ຕວົປ່ຽນ 13 .ນະໂຍບາຍກຽ່ວກບັເງ ື່ອນໄຂຄວາມຕອ້ງການແລະການຮບັເປັນຄສູອນ 
 ປະເດັນ / ຄາໍຖາມ ສະພາບຄວາມຄາດຫວງັຕາມ 

ກດົລະບຽບ ຫືຼ ນະໂຍບາຍ 
ສະພາບຄວາມເປັນຈງິ 

1. ໃນການບນັຈຜຸູດ້ແູລເດັກໄດມ້ກີານຄດັເລືອກບ່ໍ? ຖາ້ມແີມນ່ດາໍເນນີ
ການຄແືນວໃດ? 

 
 

 

2. ໃນການບນັຈຄຸອູະນບຸານໄດມ້ກີານຄດັເລືອກບ່ໍ? ຖາ້ມແີມນ່ດາໍເນນີ
ການຄແືນວໃດ? 

  

3. ການໃຫຄ້າ່ຕອບແທນແກຜູ່ດ້ແູລເດັກໄດ ້  ເໝາະສມົຄແືນວໃດ?    

4. ການໃຫຄ້າ່ຕອບແທນແກຄ່ອູະນບຸານໄດ ້  ເໝາະສມົຄແືນວໃດ?   

5. ຜູດ້ແູລເດັກມກີານຍກົຍາ້ຍຫືຼລາອອກຈາກວຽກໜອ້ຍຫຼາຍປານໃດ?
ຍອ້ນຫຍງັ? 

  

6. ຄອູະນບຸານມກີານຍກົຍາ້ຍຫືຼລາອອກຈາກວຽກໜອ້ຍຫຼາຍປານໃດ?
ຍອ້ນຫຍງັ? 

  

 

ຕວົປ່ຽນ 14 ນະໂຍບາຍກຽ່ວກບັພາລະບດົບາດ, ສິດ ແລະ ໜາ້ທ່ີຂອງຄລູຽ້ງເດັກ-ອະນບຸານ  

ປະເດັນ / ຄາໍຖາມ ສະພາບຄວາມຄາດຫວງັຕາມກດົລະບຽບ ຫືຼ 
ນະໂຍບາຍ 

ສະພາບຄວາມເປັນຈງິ 

1. ການກາໍນດົພາລະໜາ້ທ່ີຂອງຄລູຽ້ງເດັກ-ອະນບຸານມຄີວາມຊດັ
ເຈນຫືຼບ່ໍ? ແລະມກີານຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຄແືນວໃດ? 

 
 
 

 

2. ສດິແລະຂອບເຂດໃນການປະຕບິດັໜາ້ທ່ີໄດດ້າໍນດົໄວຊ້ດັເຈນຫືຼ
ບ່ໍ? ແລະໄດດ້າໍນດົໄວຄ້ແືນວໃດ? 

 
 

 

3. ມກີານສະໜບັສະໜນູ ຫືຼມສີະຫວດັດກີານດາ້ນໃດແດແກບ່ກຸ
ຄະລາກອນຜູດ້ແູລເດັກ? 

 
 

 



4. ບກຸຄະລາກອນຜູດ້ແູລເດັກມຄີວາມພໍໃຈຕ່ໍໜາ້ວຽກຂອງເຂົາເຈົາ້ຄື
ແນວໃດ? 

 
 

 

 

ຕວົປ່ຽນ 15 ການກາໍນດົການສະໜອງປ້ືມຄູມ່ຄື,ູ ປ້ືມຫຼກັສດູ ແລະ ສື່ ປະກອບການຮຽນ-ການສອນຕາ່ງໆ ຂອງການພດັທະນາການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ 

ປະເດັນ / ຄາໍຖາມ ສະພາບຄວາມຄາດຫວງັຕາມ 
ກດົລະບຽບ ຫືຼ ນະໂຍບາຍ 

ສະພາບຄວາມເປັນຈງິ 

1. ຜາ່ນມາໄດມ້ນີະໂຍບາຍແລະລະບຽບການກຽ່ວກບັການສະໜອງ
ປ້ືມຄູມ່ຄື,ູ ປ້ືມຫຼກັສດູແລະສື່ ຕາ່ງໆປະກອບການຮຽນ-ການສອນເພ່ືອ
ຮບັໃຊໃ້ຫແ້ກກ່ານຮຽນ-ການສອນຂອງຜູດ້ແູລເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານ
ຄແືນວໃດ? 

  

2. ພາກສວ່ນ ຫືຼໜວ່ຍງານໃດເປັນຜູວ້າງນະໂຍບາຍແລະ ລະບຽບ
ການສະໜອງດ ັງ່ກາ່ວ? 

 
 

 

3. ຜາ່ນມາໄດມ້ກີານສະໜອງປ້ືມຄູມ່,ື ປ້ືມຫຼກັສດູ ແລະສື່ ຕາ່ງໆ
ປະກອບການຮຽນ-ການສອນໃຫແ້ກຜູ່ດ້ແູລເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານ
ແນວໃດ? ຈາກພາກສວ່ນ ຫືຼໜວ່ຍງານໃດແດເ່ປັນຜູສ້ະໜອງໃຫ?້ 

 
 
 

 

4. ການສະໜອງປ້ືມຄູມ່,ື ປ້ືມຫຼກັສດູ ແລະສື່ ການຮຽນ-ການສອນໃຫ້
ແກຜູ່ດ້ແູລເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານ ໄດສ້ະໜອງແຕລ່ະໄລຍະຄື
ແນວໃດ?(ປີລະຄ ັງ້ຫືຼ 2-3 ປີຕ່ໍຄ ັງ້). 

 
 
 

 

 
ຕວົປ່ຽນ 16 :ການກາໍນດົການບາໍລງຸຄ,ູ ການພດັທະນາວຊິາຊບີ ແລະ ເສັນ້ທາງຄວາມກາ້ວໜາ້ທາງດາ້ນອາຊບີຂອງຜູປ້ະຕບິດັວຽກງານການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ. 

ປະເດັນ / ຄາໍຖາມ ສະພາບຄວາມຄາດຫວງັຕາມ 
ກດົລະບຽບ ຫືຼ ນະໂຍບາຍ 

ສະພາບຄວາມເປັນຈງິ 

1. ພາກສວ່ນ ແລະໜວ່ຍງານໃດເປັນຜູຈ້ດັຕ ັງ້ການບາໍລງຸຄ?ູ   

2. ການບາໍລງຸຄໄູດປ້ະຕບິດັໃນແຕລ່ະໄລຍະຄືແນວໃດ? (ປີລະຄ ັງ້ຫືຼ 
2-3 ປີຕ່ໍຄ ັງ້). 

 
 

 



3. ຜາ່ນມາການຈດັການບາໍລງຸຄມູຫີວົຂໍໃ້ດແດ?່    

4. ຜາ່ນມາການບາໍລງຸຄແູຕລ່ະຄ ັງ້ໄດໃ້ຊເ້ວລາດນົປານໃດ?   

 
ຕວົປ່ຽນ 17: ການກາໍນດົທາງດາ້ນຄາ່ຕອບແທນ (ເງນິເດອືນ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດນອກຈາກເງນິເດອືນ). 

ປະເດັນ / ຄາໍຖາມ ສະພາບຄວາມຄາດຫວງັຕາມ 
ກດົລະບຽບ ຫືຼ ນະໂຍບາຍ 

ສະພາບຄວາມເປັນຈງິ 

1. ພາກສວ່ນຫືຼໜວ່ຍງານໃດເປັນຜູສ້າ້ງນະໂຍບາຍແລະລະບຽບ
ຫຼກັການໃນການຕດິຕາມແລະປະເມນີຜນົງານຄ?ູ 

 
 

 

2. ຜາ່ນມາໄດມ້ນີະໂຍບາຍແລະລະບຽບຫຼກັການໃນການຕິດຕາມ
ແລະປະເມນີຜນົງານຄແູນວໃດແດ?່ 

 
 

 

3. ພາກສວ່ນຫືຼໜວ່ຍງານໃດເປັນຜູຕ້ິດຕາມແລະປະເມນີຄນຸນະພາບ
ຂອງການຮຽນ-ການສອນຂອງຄ?ູ  

 
 

 

4. ໄດມ້ກີານປະເມນີແຕລ່ະໄລຍະຄແືນວໃດ?(ປີລະຄ ັງ້ຫືຼ 2-3 ປີຕ່ໍ
ຄ ັງ້)?. 

 
 

 

5. ພາກສວ່ນໃດມໜີາ້ທ່ີຕິດຕາມແລະ ປະເມນີຜນົເພ່ືອພິຈາລະນາໃຫ້
ມກີານເລ່ືອນຊ ັນ້-ເລ່ືອນຂ ັນ້ເງນິເດອືນຂອງຄໃູຫສ້ງູຂືນ້?  

 
 

 

6. ເມ ື່ອຄປູະຕິບດັໜາ້ທ່ີໄດດ້ໄີດມ້ກີານຍອ້ງຍໍແລະ ຈດັປະເພດຄບ່ໍູ? 
ຖາ້ວາ່ມໄີດມ້ກີານໄດມ້ກີານຍອ້ງຍໍຮບູການໃດແດ?່ 

 
 

 

7. ຖາ້ວາ່ຄມູຜີນົງານດໄີດມ້ກີານເລ່ືອນຊ ັນ້-ເລ່ືອນຂ ັນ້ບ່ໍ? ໄດມ້ສີິ່ ງຈງູ
ໃຈ ແລະຊມົເຊຍີຜນົງານຫຍງັບ່ໍ? 

 
 

 

 
 
 



ຕວົປ່ຽນ 19 .ການເຂົາ້ເຖງິ ແລະ ການມສີວ່ນຮວ່ມໃນການບໍລິການການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ. 

ປະເດັນ / ຄາໍຖາມ ສະພາບຄວາມຄາດຫວງັຕາມ 
ກດົລະບຽບ ຫືຼ ນະໂຍບາຍ 

ສະພາບຄວາມເປັນຈງິ 

1. ບດົບາດຍງິຊາຍມຄີວາມສາໍຄນັແນວໃດຕ່ໍການໃຫບໍ້ລິການການສກຶ
ສາກອ່ນໄວຮຽນ? 

  

2. ໄດມ້ກີານໃຫບໍ້ລິການການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນຕາມກຸມ່ອາຍໃຸດແດ?່   

3. ໄດມ້ກີານເອົາໃຈໃສຕ່ໍ່ການໃຫບໍ້ລິການການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນໃນ
ເຂດຕວົເມອືງແນວໃດ? 

 
 

 

4. ໄດມ້ກີານເອົາໃຈໃສຕ່ໍ່ການໃຫບໍ້ລິການການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນໃນ
ເຂດຫາ່ງໄກສອກຫີຼກ ແນວໃດ? 

  

5. ໄດມ້ກີານເອົາໃຈໃສຕ່ໍ່ການໃຫບໍ້ລິການການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນໃນ
ເຂດທ່ີບ່ໍມ ີໂຮງຮຽນປະຖມົສມົບນູແນວໃດ?. 

  

6. ໄດມ້ສີວ່ນຮວ່ມຈາກພາກສວ່ນໃດແດຕ່ໍ່ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍໃນການສຶກ
ສາກອ່ນໄວຮຽນ? 

  

7. ມພີາກສວ່ນໃດແດທ່ີ່ມຄີວາມຮບັຜິດຊອບ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການສກຶ
ສາກອ່ນໄວຮຽນ?. 

  

8 . ໃນບາ້ນ/ເມອືງຂອງທາ່ນ ມຄີວາມຕອ້ງການຜູປ້ະຕິບດັວຽກງານ
ການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ ດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີບໍ້? (ຜູດ້ແູລເດັກ, ຄລູຽ້ງເດັກ, ຄູ
ອະນບຸານ, ຄສູອນຫອ້ງກຽມ). 

 
 
  

 

9. ໃນກລໍະນມີຄີດູ ັງ່ກາ່ວເຂົາ້ບາໍນານ ຫືຼ ຍກົຍາ້ຍ ຫືຼ ລາອອກໄດມ້ ີ
ການບນັຈທຸດົແທນຄນືແນວໃດ? 

  



 
ຕວົປ່ຽນ 18 .ການກາໍນດົນະໂຍບາຍໃນການຕິດຕາມແລະປະເມນີຜນົດາ້ນຄນຸນະພາບການສອນ ລວມທງັການສາ້ງແຮງຈງູໃຈຂອງຜູປ້ະຕິບດັວຽກງານການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ. 

ປະເດັນ / ຄາໍຖາມ ສະພາບຄວາມຄາດຫວງັຕາມກດົລະບຽບ 
 ຫືຼ ນະໂຍບາຍ 

ສະພາບຄວາມເປັນຈງິ 

1. ພາກສວ່ນຫືຼໜວ່ຍງານໃດເປັນຜູສ້າ້ງນະໂຍບາຍແລະລະບຽບຫຼກັການໃນ
ການຕດິຕາມແລະປະເມນີຜນົງານຄ?ູ 

 
 

 

2. ຜາ່ນມາໄດມ້ນີະໂຍບາຍແລະລະບຽບຫຼກັການໃນການຕດິຕາມແລະປະເມນີ
ຜນົງານຄແູນວໃດແດ?່ 

 
 

 

3. ພາກສວ່ນຫືຼໜວ່ຍງານໃດເປັນຜູຕ້ດິຕາມແລະປະເມນີຄນຸນະພາບຂອງການ
ຮຽນ-ການສອນຂອງຄ?ູ  

 
 

 

4. ໄດມ້ກີານປະເມນີແຕລ່ະໄລຍະຄືແນວໃດ?(ປີລະຄ ັງ້ຫືຼ 2-3 ປີຕ່ໍຄ ັງ້)?.   

5. ພາກສວ່ນໃດມໜີາ້ທ່ີຕດິຕາມແລະ ປະເມນີຜນົເພ່ືອພິຈາລະນາໃຫມ້ກີານ
ເລ່ືອນຊ ັນ້-ເລ່ືອນຂ ັນ້ເງນິເດອືນຂອງຄໃູຫສ້ງູຂືນ້?  

 
 

 

6. ເມ ື່ອຄປູະຕບິດັໜາ້ທ່ີໄດດ້ໄີດມ້ກີານຍອ້ງຍໍແລະ ຈດັປະເພດຄບ່ໍູ? ຖາ້ວາ່ມ ີ
ໄດມ້ກີານໄດມ້ກີານຍອ້ງຍໍຮບູການໃດແດ?່ 

 
 

 

7. ຖາ້ວາ່ຄມູຜີນົງານດໄີດມ້ກີານເລ່ືອນຊ ັນ້-ເລ່ືອນຂ ັນ້ບ່ໍ? ໄດມ້ສີິ່ ງຈງູໃຈ ແລະ 
ຊມົເຊຍີຜນົງານຫຍງັບ່ໍ? 

 
 

 

 
 
 
 
 

10. ລະຫວາ່ງໂຮງຮຽນລຽ້ງເດັກ, ໂຮງຮຽນອະນບຸານ, ຫອ້ງກຽມ
ປະຖມົ, ກຸມ່ຫ້ິຼນເພ່ືອຮຽນ ທາ່ນຄິດວາ່ ບາ້ນ/ເມອືງຂອງທາ່ນມຄີວາມ
ຕອ້ງການຕາມຄວາມເໝາະສມົອນັໃດຫຼາຍກວາ່ກນັ. 

  



ຕວົປ່ຽນ 20 .ການສບັຊອ້ນແຈກຢາຍຜູປ້ະຕບິດັວຽກງານການສຶກສາເດັກກອ່ນໄວຮຽນ 

ປະເດັນ / ຄາໍຖາມ ສະພາບຄວາມຄາດຫວງັຕາມກດົລະບຽບ 
 ຫືຼ ນະໂຍບາຍ 

ສະພາບຄວາມເປັນຈງິ 

1. ຈາໍນວນ ແລະ ລະດບັຂອງຜູລ້ຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານ ທ່ີມຢີູທ່ ົ່ວ
ປະເທດມຄີືແນວໃດ ເມ ື່ອຈດັຕາມກຸມ່ອາຍ,ຸ ເພດ, ວດຸທິການສຶກສາ, 
ການກໍ່ສາ້ງ, ຖານະວຽກງານ, ການຮບັປະກນັວຽກງານ, ສິ່ ງຈງູໃຈ, 
ໜາ້ທ່ີຮບັຜິດຊອບ, ເງນິເດອືນ ແລະ ລາຍຮບັອື່ ນໆ 

 
 
 
 

 

2. ມກີານສບັຊອ້ນແຈກຢາຍຜູລ້ຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານທ່ີມຄີນຸນະ
ວດຸ ແລະ ບ່ໍມຄີນຸະວດຸ (ຜາ່ນການອບົຮມົ ບ່ໍໄດຮ້ບັການອບົຮມົ) ໃນ
ທົ່ວປະເທດເປັນຄແຶນວໃດ? 

 
 
 

 

3. ມອີດັຕາການອອກຈາກການເປັນຜູລ້ຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານໃນ
ແຕລ່ະປະເພດແນວ? 

 
 

 

 

ຕວົປ່ຽນ 21 .ການຝຶກອບົຮມົ ຄ/ູຜູປ້ະຕິບດັໜາ້ທ່ີ ວຍກງານການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ 

ປະເດັນ / ຄາໍຖາມ ສະພາບຄວາມຄາດຫວງັຕາມກດົລະບຽບ 
 ຫືຼ ນະໂຍບາຍ 

ສະພາບຄວາມເປັນຈງິ 

1. ມຫີລກັສດູຝຶກອບົຮມົ/ການຕຽມໃຫແ້ກຜູ່ລ້ຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານ
ອນັໃດແດໃ່ນປະເທດ? ແມນ່ໃຜເປັນຜູສ້ະໜອງຫລກັສດູ ແລະ ໃຫກ້ານ
ສະໜບັສະໜນູດາ້ນທຶນ? 

 
 
 

 

2. ຫລກັສດູດ ັງ່ກາ່ວໄດແ້ຈງ້ຈດຸປະສງົຢາ່ງຊດັເຈນແລວ້ບໍ? ໄດກ້າໍນດົ
ມາດຕະການເພ່ືອຕິດຕາມຜນົໄດຮ້ບັແລວ້ບໍ? 

 
 

 

3. ຈດຸປະສງົ/ວທີິການເພ່ືອສາ້ງຜູລ້ຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສະແດງ
ອອກຢາ່ງຊດັເຈນໃນບນັດານະໂຍບາຍແລວ້ບໍ? 

 
 

 

4. ແມນ່ຫຍງັທ່ີເປັນຈດຸດ ີແລະ ສິ່ ງທາ້ທາຍທ່ີຕິດພນັກບັການກຽມ
ຄວາມພອ້ມ ແລະ ຖານະຂອງຜູລ້ຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານ? 

 
 

 



ຕວົປ່ຽນ 22 .ການສະໜບັສະໜນຸ ຄ/ູຜູປ້ະຕບິດັໜາ້ທ່ີ ວຽກງານການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ 

ປະເດັນ / ຄາໍຖາມ ສະພາບຄວາມຄາດຫວງັຕາມ 
ກດົລະບຽບ ຫືຼ ນະໂຍບາຍ 

ສະພາບຄວາມເປັນຈງິ 

1. ແມນ່ໃຜເປັນຜູສ້ະໜອງ ແລະ ໃຫທຶ້ນແກກ່ານສາ້ງໂອກາດການ
ພດັທະນາວຊິາຊບີສາໍລບັຜູລ້ຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານ? 

  

2. ແມນ່ໃຜໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກການສາ້ງໂອກາດດ ັງ່ກາ່ວ?   

3. ມຫີລກັສດູ ແລະ ຂໍແ້ນະນາໍດາ້ນວຊິາຄແູລວ້ບໍເພ່ືອໃຫຄ້ໄູດນ້າໍໃຊ?້   

4. ມຮີບູການສະໜບັສະໜນູຫລືຂໍແ້ນະນາໍອນັໃດແດຈ່າກຄູຮ່ວ່ມງານ   
(ເຊ່ັນ: ການໃຫຄ້າໍຄິດຄາໍເຫັນ, ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືປະຈາໍ, ເຄອື
ຂາ່ຍຂອງຄ)ູ? 

  

5. ການສະໜບັສະໜນູຂອງຄອບຄວົຂອງເດັກ ແລະ ຊຸມຊນົແກຜູ່ລ້ຽ້ງ
ເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານເປັນແນວໃດ? 

  

 
ຕວົປ່ຽນ23 .ການຕິດຕາມແລະປະເມນີຜນົຄນຸນະພາບການສອນຂອງຜູປ້ະຕິບດັວຽກງານເດັກກອ່ນໄວຮຽນ. 

ປະເດັນ / ຄາໍຖາມ ສະພາບຄວາມຄາດຫວງັຕາມ 
ກດົລະບຽບ ຫືຼ ນະໂຍບາຍ 

ສະພາບຄວາມເປັນຈງິ 

1. ຜູລ້ຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານໄດຮ້ບັການປະເມນີຜນົຄນຸນະພາບ
ການສອນ ປກົກະຕິບໍ? 

  

2. ປະຕບິດັປກົກະຕສິ ໍາ່ໃດ?   

3. ພາກສວ່ນໃດເປັນຜູປ້ະເມນີ?   

4. ພາກສວ່ນດ ັງ່ກາ່ວໄດໃ້ຊມ້າດຖານອນັໃດມາປະເມນີການປະຕິບດັ
ວຽກງານດ ັງ່ກາ່ວ? 

  

5. ຜນົຂອງການປະເມນີການປະຕບິດັງານດ ັງ່ກາ່ວໃຊໄ້ວເ້ພ່ືອຫຍງັ?   

 



ຕວົປ່ຽນ 24 .ຄວາມຮບັຮູຂ້ອງຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມຕ່ໍຄນຸນະພາບຂອງຜູປ້ະຕິບດັວຽກງານການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ 

ປະເດັນ / ຄາໍຖາມ ສະພາບຄວາມຄາດຫວງັຕາມ 
ກດົລະບຽບ ຫືຼ ນະໂຍບາຍ 

ສະພາບຄວາມເປັນຈງິ 

1. ຕາມຄວາມຄິດຂອງທາ່ນແລວ້ເຫັນວາ່ ຜູລ້ຽ້ງເດັກ ແລະ ຄູ
ອະນບຸານມບີດົບາດສາໍຄນັຄແືນວໃດ? 

 
 

 

2. ຕາມຄວາມຄິດຂອງທາ່ນແລວ້ ຜູລ້ຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານມີ
ຄວາມຮບັຜິດຊອບແນວໃດຕ່ໍການລຽງດເູດັກ? 

 
 

 

3. ຕາມການຕລີາຄາຂອງທາ່ນເຫັນວາ່ຜູລ້ຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານ
ຄວນເປັນຄນົແນວໃດ? 

 
 

 

4. ທາ່ນຄດິວາ່ໃນການປະຕິບດັໜາ້ທ່ີຂອງຜູລ້ຽ້ງເດັກ ແລະ ຄູ
ອະນບຸານມຂໍີສ້ະດວກ ແລະ ຂໍຍຸ້ງ້ຍາກຫຍງັແດ?່ 

 
 

 

 
ຕວົປ່ຽນ 25 .ທດັສະນະຂອງຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ອະນບຸານຕ່ໍການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນທ່ີີມຄີນຸນະພາບສງູ. 

ປະເດັນ / ຄາໍຖາມ ສະພາບຄວາມຄາດຫວງັຕາມ 
ກດົລະບຽບ ຫືຼ ນະໂຍບາຍ 

ສະພາບຄວາມເປັນຈງິ 

1. ຕາມຄວາມຄິດເຫັນຂອງທາ່ນແລວ້ຜູລ້ຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານທ່ີມ ີ
ຄນຸນະພາບຄວນເປັນແນວໃດ? 

 
 

 

2. ການສາ້ງຜູລ້ຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານໄດສ້ອດຄອ່ງກບັຄວາມ
ຕອ້ງການຂອງສງັຄມົຄແືນວໃດ? 

 
 

 

3. ຜູລ້ຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານທ່ີໄດເ້ຂົາ້ຮວ່ມການຝຶກອບົຮມົມຄີວາມ
ສາມາດພຽງພໍໃນການປະຕິບດັໜາ້ທ່ີແລວ້ບ່ໍ? ທາ່ນຍງັຕອ້ງການບາໍລງຸ 
ແລະ ພດັທະນາວຊິາຊບີຜູລ້ຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານດາ້ນໃດອີກ? 

 
 
 

 

 

 



ຕວົປ່ຽນ 26 .ແບບຢາ່ງທ່ີດ ີແລະ ແບບວທີິປະດດິສາ້ງທ່ີດໃີນການສາ້ງຄ ູແລະ ການພດັທະນາອາຊີບຂອງຜູປ້ະຕິບດັວຽກງານການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ 

ປະເດັນ / ຄາໍຖາມ ສະພາບຄວາມຄາດຫວງັຕາມກດົລະບຽບ ຫືຼ 
ນະໂຍບາຍ 

ສະພາບຄວາມເປັນຈງິ 

1. ໃນເມອືງຂອງທາ່ນມຜີູລ້ຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານທ່ີເປັນແບບຢາ່ງທ່ີ
ດບ່ໍີ?  

  

2.  ຜູທ່ີ້ເປັນແບບຢາ່ງທ່ີດປີະຕິບດັຄືແນວໃດ?   

3.ຄໃູນເມອືງຂອງທາ່ນໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົບ່ໍ? ຖາ້ໄດຮ້ບັການຝຶກ
ອບົຮມົ ຄໄູດນ້າໍເອົາຄວາມຮູມ້ານາໍໃຊເ້ຂົາ້ໃນການຮຽນ-ການສອນ
ແນວໃດ?  

 
 

 

4.ຜູລ້ຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານ ທ່ີເປັນແບບຢາ່ງທ່ີດຈີະໄດຮ້ບັການສະ
ໜບັສະໜນູດາ້ນໃດແດ?່ 

  

5. ການພດັທະນາວຊິາຊີບຜູລ້ຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານມຫີຍງັແດ ່
ແລະ ພດັທະນາແບບໃດ? 

  

6. ໄລຍະຜາ່ນມາຜູລ້ຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານໄດຮ້ບັການພດັທະນາ
ດາ້ນວຊິາຊບີໃນລກັສະນະໃດ 

   

 

 

 

 

 



ຈ. ການສງັເກດ 

1.ແບບຟອມສງັເກດມສີວ່ນຮວ່ມໃນການປະຕິບດັກດິຈະກາໍຂອງເດັກ 
 

 ຊື່ຫອ້ງ:………………………..ຂຶນ້ກບັໂຮງຮຽນປະຖມົ:……………………..ຕ ັງ້ຢູບ່າ້ນ:………… 
ເມອືງ:…………………………….ແຂວງ……………………………………………………….. 

 ຊື່ ແລະ ນາມສະກນຸຄ:ູ…………………………ເພດ………  ວດຸທິການສກຶສາ..…………………..ປະສບົການສອນໃນໂຮງຮຽນແຫງ່ນີ…້..ປີ,  
 ຊື່ໜວ່ຍການສອນ:…………………………………………ກດິຈະກາໍ…………………………… 
 ຈາໍນວນເດັກໃນຫອ້ງ:………………………ຄນົ; ຍງິ……………..ຄນົ; ຊາຍ…………………ຄນົ 
ຄາໍຊີແ້ຈງ: ຈ ົງ່ຂຽນເຄື່ ອງໝາຍ() ລງົໃນຫອ້ງລະດບັການປະຕບິດັກດິຈະກາໍຕາມສິ່ ງທ່ີທາ່ນສາໍພາດ, ສງັເກດ ແລະ ມຄີວາມຄດິເຫັນຕ່ໍການປະຕບິດັຂອງຄ.ູ 
1. ຫຼາຍກວາ່ 60% ຂອງເດັກໃນຫອ້ງຮຽນມຄີວາມກະຕລືືລ ົນ້ໃນການຮຽນ      ມ ີ   ບ່ໍມ ີ
2. ເດັກມຄີວາມກາ້ນຫານໃນການສະແດງຄວາມຄດິເຫັນ            ມ ີ   ບ່ໍມ ີ
3. ເດັກໄດມ້ໂີອກາດໃນການສະແດງອອກໃນຄວາມຄດິທ່ີສາ້ງສນັ     ມ ີ   ບ່ໍມ ີ
4. ເດັກມຄີວາມສນົໃຈຕ່ໍຄ ູແລະ ກດິຈະກາໍໃນຂະນະທ່ີຮຽນ     ມ ີ   ບ່ໍມ ີ
5. ເດັກມຄີວາມເບກິບານມວ່ນຊື່ນໃນການຮຽນ       ມ ີ   ບ່ໍມ ີ
6. ສະພາບຂອງເດັກມຄີວາມສະອາດ        ມ ີ   ບ່ໍມ ີ
7. ເດັກມຄີວາມສາມກັຄກີບັໝູເ່ພ່ືອນໃນເວລາຮຽນ ແລະ ຫ້ິຼນກບັໝູ ່    ມ ີ   ບ່ໍມ ີ
8. ເດັກໄດໃ້ຊ/້ຫ້ິຼນເຄື່ ອງຫ້ິຼນ/ອປຸະກອນໃນຫອ້ງຮຽນ      ມ ີ   ບ່ໍມ ີ
9. ເດັກໄດໃ້ຊ/້ຫ້ິຼນເຄື່ ອງຫ້ິຼນ/ອປຸະກອນນອກຫອ້ງຮຽນ      ມ ີ   ບ່ໍມ ີ
10. ເດັກນອ້ຍເຂ້ົາໃຈ ແລະ ສາມາດປະຕບິດັກດິຈະກາໍຕາມຄສູອນ    ມ ີ   ບ່ໍມ ີ

ຄາໍເຫັນຂອງຜູບ້ນັທຶກ: 
                 
                 



2.ແບບຟອມສງັເກດ ການຈດັສະພາບແວດລອ້ມໃນຫອ້ງ ແລະ ນອກຫອ້ງໂຮງຮຽນລຽ້ງເດັກ-ອະນບຸານ  

• ຊື່ຫອ້ງ:.......................ຂືນ້ກບັໂຮງຮຽນປະຖມົ......................ຕ ັງ້ຢບູາ້ນ…................................
ເມອືງ….........................................ແຂວງ......................................................................... 

• ຊື່ໜວ່ຍການສອນ:.......................................... ກດິຈະກາໍ..................................................... 
• ຈາໍນວນເດັກໃນຫອ້ງ:.................ຄນົ, ຍງິ:..................ຄນົ, ຊາຍ:.........................ຄນົ 

ຄາໍຊີແ້ຈງ: ຈ ົງ່ຂຽນເຄື່ ອງໝາຍ ( √ ) ລງົໃນຫອ້ງລະດບັການປະຕບິດັກດິຈະກํາຕາມທ່ີທາ່ນສํາພາດ, 
ສງັເກດ ແລະ ມຄີວາມຄດິເຫັນຕ່ໍການປະຕບິດັຂອງຄ.ູ 

1.1 ຈາໍນວນເດັກທງັໝດົທ່ີສງັກດັຢູຫ່ອ້ງ: 

• ເດັກອາຍ ຸ3 ປີ:…................ຄນົ, ຍງິ:..................ຄນົ, ຊາຍ:.......................ຄນົ 

• ເດັກອາຍ ຸ4 ປີ:…................ຄນົ, ຍງິ:..................ຄນົ, ຊາຍ:.......................ຄນົ 

• ເດັກອາຍ ຸ5 ປີ:…................ຄນົ, ຍງິ:..................ຄນົ, ຊາຍ:.......................ຄນົ 

1.2 ສະພາບໃນຫອ້ງຮຽນ 

ລ/ດ ລາຍການສງັເກດ ສະພາບໃນຫອ້ງຂອງຫອ້ງກຽມປະຖມົ ເຫດຜນົ 

ດີ
ຫຼາຍ 

ດ ີ ປານ
ກາງ 

ຄວນ
ປບັປງຸ 

ຕອ້ງ
ປບັປງຸ 

1 ຫອ້ງຮຽນສະອາດເປັນລະບຽບ       

2 ຫອ້ງຮຽນຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພໃຫແ້ກເ່ດັກ       

3 ຫອ້ງຮຽນມແີສງສະຫວາ່ງພຽງພໍ ແລະ ອາກາດປອດໂປ່ງດ ີ       

4 ຫອ້ງຮຽນປະກອບມມີມູປະສບົການຕາ່ງໆ ຢາ່ງໜອ້ຍ 3 ມມູ       

5 ມເີຄື່ ອງຫ້ີຼນ ແລະ ອປຸະກອນປະກອບທ່ີສອດຄອ່ງກບັມມູ       

6 ອປຸະກອນ ຫືຼ ເຄື່ ອງຫ້ີຼນສະອາດ       

7 ອປຸະກອນ ຫືຼ ເຄື່ ອງຫ້ີຼນຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພແກເ່ດັກ 
ແລະ ຈດັວາງໄວໃ້ນລະດບັສາຍຕາຂອງເດັກ 

      

8 ເດັກໄດເ້ຂົາ້ມມູຫ້ີຼນເປັນປກົກະຕິ       

9 ໃນຫອ້ງມເີຄື່ ອງຮບັໃຊປ້ະຈາໍຕວົເດັກ       

10 ອປຸະກອນ (ເຄື່ ອງນຸງ່, ຖວ້ຍ, ບວ່ງ, ຟອຍປດັກວດອື່ ນໆ) 
ໄດເ້ກບັມຽ້ນຢາ່ງເປັນລະບຽບ 

      

11 ຫອ້ງຮຽນມກີານປະດບັປະດາສວຍງາມ ແລະ ເໝາະສມົກບັ
ເດັກ 

      

12 ຫອ້ງຮຽນມປ້ືີມຄູມ່,ື ແຜນການສອນ ແລະ ອປຸະກອນການ
ສອນຕາ່ງໆ 

      

13 ໃນຫອ້ງຮຽນມບີອ່ນເກບັມຽ້ນຜນົງານຂອງເດັກ       

14 ອປຸະກອນເຄື່ ອງຫ້ີຼນ ຫືຼ ເຄື່ ອງໃຊຕ້າ່ງໆ ທ່ີເປ່ເພໄດມ້ກີານ
ສອ້ມແປງ 

      



1.3 ສະພາບແວດລອ້ມໃນໂຮງຮຽນ 

• ຮ ົວ້       ມ ີ  ບ່ໍມ ີ

• ເດີ່ນຮາບພຽງ     ມ ີ  ບ່ໍມ ີ

• ເດີ່ນສະອາດ      ມ ີ  ບ່ໍມ ີ

• ເດີ່ນມຄີວາມປອດໄພສາໍລບັເດັກ   ມ ີ  ບ່ໍມ ີ

• ໃນເດີ່ນມກີານປກູຕ ົນ້ໄມ ້ແລະ ດອກໄມປ້ະດບັສວຍງາມ ມ ີ  ບ່ໍມ ີ

• ໃນເດີ່ນປະກອບມເີຄື່ ອງຫ້ີຼນ (ໂອນ້ຊາ, ໝາກຕະລດູ ແລະ ອື່ ນໆອງີໃສສ່ະພາບທອ້ງຖິ່ນ) 

ມ ີບ່ໍມ ີ

 

1.4 ເຄື່ ອງຫ້ີຼນໃນເດີ່ນມກີານກວດກາ ແລະ ສອ້ມແປງເລ້ືອຍໆ ມ ີ  ບ່ໍມ ີ

1.5 ໃນໂຮງຮຽນມກີານກາໍນດົບອ່ນຖິມ້ຂືເ້ຫຍືອ້   ມ ີ  ບ່ໍມ ີ

1.6 ສະພາບການຈດັເດີ່ນ 

ລ/ດ ລາຍການສງັເກດ ລະດບັຂອງສະພາບການຈດັເດີ່ນ ເຫດຜນົ 

ດີ
ຫຼາຍ 

ດ ີ ປານ
ກາງ 

ຄວນ
ປບັປງຸ 

ຕອ້ງ
ປບັປງຸ 

1 ເດີ່ ນມກີານຈດັເຄື່ ອງຫ້ີຼນໄວຢ້າ່ງເປັນລະບຽບຕາມສະພາບເດີ່ ນ       

2 ເຄື່ ອງຫ້ີຼນໃນເດີ່ ນສະອາດ       

3 ເຄື່ ອງຫ້ີຼນໃນເດີ່ ນມຄີວາມປອດໄພແກເ່ດັກ       

4 ຄວາມສະອາດຂອງຫອ້ງນ ໍາ້       

5 ຄວາມປອດໄພຂອງຫອ້ງນ ໍາ້ສາໍລບັເດັກ       

6 ຄຕູິດຕາມເວລາເດັກເຄື່ ອນໄຫວໃນເດີ່ ນປກົກະຕິ       

ຄາໍເຫັນຂອງຜູບ້ນັທຶກ: 

….....................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

ຊື່  ແລະ ເຊັນຜູບ້ນັທຶກ ............................................................................... 

 

 

 

 



2. ແບບຟອມສງັເກດການສອນຂອງຄສູອນ 

 ຊື່ ຫອ້ງ:....................................ຂືນ້ກບັໂຮງຮຽນປະຖມົ:.............................ຕ ັງ້ຢບູາ້ນ:............................
ເມອືງ:............................................ແຂວງ................................................ 

 ຊື່  ແລະ ນາມສະກນຸຂອງຄສູອນ:........................................................................... 
 ຊື່ໜວ່ຍງານການສອນ:...........................................................ກດິຈະກາໍ.............................................. 
 ຈາໍນວນເດັກໃນຫອ້ງ:........................ຄນົ, ຍງິ.................ຄນົ, ຊາຍ................ຄນົ 
 ຄາໍຊີແ້ຈງ: ຈ ົງ່ຂຽນເຄື່ ອງໝາຍ ( √  ) ລງົໃນຫອ້ງລະດບັການປະຕິບດັກດິຈະກํາຕາມສິ່ ງທ່ີທາ່ນສํາພາດ, 

ສງັເກດ ແລະ ມຄີວາມຄິດເຫັນຕ່ໍການປະຕິບດັຂອງຄ.ູ 

ລ/
ດ 

ລາຍການສງັເກດ ລະດບັການປະຕິບດັຂອງຄ ູ ເຫດຜນົ 

ດີ
ຫຼາຍ 

ດ ີ ປານ
ກາງ 

ຄວນ
ປບັປງຸ 

ຕອ້ງ
ປບັປງຸ 

I ການກະກຽມຂອງຄ:ູ       

1 ການແຕງ່ບດົສອນຄບົຖວ້ນເປັນລະບຽບ ແລະ ສະອາດດ ີ       

2 ເນືອ້ໃນບດົສອນແທດເໝາະກບັຈດຸປະສງົຂອງໜວ່ຍການສອນ       

3 ການກະກຽມອປຸະກອນຄບົຖວ້ນ, ເໝາະສມົ ແລະ ຖກືຕອ້ງ       

II ການດາໍເນນີການສອນ:       

1 ການຈດັກດິຈະກາໍສອດຄອ່ງກບັເນືອ້ໃນບດົສອນ       

2 ການສອນແບບບລູະນາການ ແລະ ມຫີວົຄດິປະດດິສາ້ງ       

3 ການຈດັກດິຈະກາໍເໝາະສມົກບັເດັກ ແລະ ມຫຼີາຍຮບູແບບ       

4 ການໃຊຄ້າໍຖາມກບັເດັກເໝາະສມົ ແລະ ກະຕຸນ້ໃຫເ້ດັກໄດຄ້ ົນ້ຄິດ       

5 ການນາໍໃຊອ້ປຸະກອນເໝາະສມົ       

6 ການໃຫກ້າໍລງັໃຈເດັກ       

7 ການແກໄ້ຂສະຖານະການໃນການສອນ       

8 ການຝຊພ້າສາກບັເດັກ       

9 ການສິດສອນໄດສ້ອກແຊກຊອ້ນການສຶກສາເດັກໄປພອ້ມ       

10 ການຄຸມ້ຄອງຫອ້ງ ແລະ ບນັຍາກາດໃນການສອນ       

11 ບກຸຄະລິກທົ່ວໄປໃນການສອນ(ນຸງ່ຖ,ື ການເວ້ົາຈາ, ຄວບຄມຸອາລມົ)       

III ການສະຫຸຼບບດົຮຽນ:       

1 ການສະຫຸຼບບດົຮຽນຖກືຕອ້ງເໝາະສມົກບັເນືອ້ໃນບດົຮຽນ ແລະ ມຊີວີດິຊວີາ       

2 ສະຫຸຼບບດົຮຽນດວ້ຍການໃຫເ້ດັກປະຕິບດັກດິຈະກາໍ ຫືຼ ຮບູການອື່ ນໆ       

IV ການປະເມນີຜນົ:       

1 ປະເມນີສອດຄອ່ງກບັຈດຸປະສງົ ແລະ ເນືອ້ໃນຂອງບດົສອນ       

2 ປະເມນີດວ້ຍການໃຊຄ້າໍຖາມ ຫືຼ ໃຫເ້ດັກປະຕິບດັຈງິ       

ຄາໍເຫັນຂອງຜູບ້ນັທຶກ:…................................................................................................. 

ຊື່  ແລະ ເຊັນຜູບ້ນັທຶກ ............................................................................... 



ສ. ລາຍຊື່ ຜູວ້ໄິຈ 

ຄະນະຮບັຜິດຊອບຊີນ້າໍການວໄິຈ 

1. ທາ່ນ ດຮ. ມທີອງ ສວູນັວໄິຊ ຫວົໜາ້ກມົອະນບຸານ ແລະ ປະຖມົ 

2. ທາ່ນ ຮສ ດຣ. ພນັ ຈາໍປາທອງ ຮອງຫວົໜາ້ກມົແຜນການ  ຜູອ້າໍນວຍການສນູສນູວໄິຈການສກຶສາ ແລະ 

ກລິາ 

3. ທາ່ນ ສມົບນູ ມາສວຸນັ ຫວົໜາ້ເລຂາທິການ ຫອ້ງການຄະນະກາໍມະທິການແຫງ່ຊາດລາວເພີ່ືອອຍຸແນັດສະໂກ 

I. ທີມງານວເິຄາະເອກະສານທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ແລະ ສາ້ງເຄື່ ອງມກືານວໄິຈ 

1. ທາ່ນ ນ. ອາລງົກດົ ສໍແສງອນິ   ຮອງເລຂາທິການ  ຫອ້ງການຄະນະກາໍມະທິການແຫງ່ຊາດລາວ

ເພ່ືອອຍຸແນັດສະໂກ 

2. ທາ່ນ ນ. ສພີາພອນ ມານວີນັ ຮອງຫວົໜາ້ກມົອະນບຸານ ແລະ ປະຖມົ 

3. ທາ່ນ ນ. ດຣ ສສີກຸ ວງົວຈິດິ  ຮກັສາການຫວົໜາ້ກມົມດັທະຍມົສກຶສາ 

4. ທາ່ນ ຮສ ດຣ. ຄາໍແສງ ທະລງັສີ ຮອງຄະນະບໍດ ີຄະນະສຶກສາສາດ (ມຊ) 

5. ທາ່ນ ນ. ປາກຽນ ຫຼວງໄຊຊະນະ ຮອງຜູອ້າໍນວຍການ ສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ 

6. ທາ່ນ ຮສ ດຣ. ສີຖານ ສຂຸະວງົ  ຫວົໜາ້ພະແນກບໍລິການວິຊາການ ຄະນະສກຶສາສາດ (ມຊ) 

7. ຮສ ດຣ. ໂພສ ີຈນັມ ິ່ງ  ຮອງຫວົໜາ້ຫອ້ງການ ຫອ້ງການຄ ົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ (ມຊ) 

8. ທ່ານ ຮສ. ດຣ.ໄຫງວ ແກວ້ສະດາ  ຮອງຜູອໍ້ານວຍການສູນການສກຶສາທາງໄກ (ມຊ) 

9. ທາ່ນ ສພີອນ ວນັນະລາດ  ຮອງຜູອ້າໍນວຍການ  ວທິະຍາໄລສາ້ງຄດູງົຄາໍຊາ້ງ 

10. ທາ່ນ ນ. ດຣ ດາລາວອນ ກດິຕິພນັ ຫວົໜາ້ພະແນກຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ສງັລວມ, ສສກ 

11. ທາ່ນ ກາດາໍ ວງົເດອືນ  ຮອງຜູອ້າໍນວຍການສນູວໄິຈການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 

12. ທາ່ນ ນ. ວຽງແກວ້ ພມົມະຈກັ  ຫວົໜາ້ພະແນກເດັກກອ່ນໄວຮຽນ ກມົອະນບຸານ ແລະ ປະຖມົ 

13. ທາ່ນ ທອງດາໍ ພິລາວນັ  ວຊິາການ   ກມົສາ້ງຄ ູ

14. ທາ່ນ ນ. ດຣ ກງົສ ີຈນຸລະມະນ ີ ຫວົໜາ້ໜວ່ຍວຊິາການ ຄະນະສຶກສາສາດ (ມຊ) 

15. ທາ່ນ ນ. ກອງແກວ້ ສີຊມົພ ູ ຮອງຫວົໜາ້ພາກ  ຄະນະສຶກສາສາດ (ມຊ)  

16. ທາ່ນ ນ. ເມທິນ ພນັລກັ  ຫວົໜາ້ຂະແໜງຄ ົນ້ຄວາ້ວໄິຈ ສນູວໄິຈການສກຶສາ 

17. ທາ່ນ ຈດິຕະກອນ ຄາໍໄພລິດ ຫວົໜາ້ຂະແໜງບໍລິຫານ ສນູວໄິຈການສກຶສາ  

18. ທາ່ນ ນ. ພອນແກວ້ ມະນໄີຊ ວຊິາການ   ກມົອະນບຸານ ແລະ ປະຖມົ 

19. ທາ່ນ ນ. ດາລາສະຫວນັ ຈນັທະລິເດດ ວຊິາການ  ສນູວໄິຈການສກຶສາ  



20. ທາ່ນ ນ. ວງົເດອືນ ທາໍມະວງົ ວຊິາການ   ສນູວໄິຈການສກຶສາ 

II. ທີມງານລງົເກບັກາໍຂໍມ້ນູ 

1. ຮສ ດຣ. ໂພສ ີຈນັມ ິ່ງ  ຮອງຫວົໜາ້ຫອ້ງການ ຫອ້ງການຄ ົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ (ມຊ) 

2. ທາ່ນ ກາດາໍ ວງົເດອືນ  ຮອງຜູອ້າໍນວຍການສນູວໄິຈການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 

3. ທາ່ນ ສພີອນ ວນັນະລາດ  ຮອງຜູອ້າໍນວຍການ  ວທິະຍາໄລສາ້ງຄດູງົຄາໍຊາ້ງ  

4. ທາ່ນ ນ. ເມທິນ ພນັລກັ  ຫວົໜາ້ຂະແໜງຄ ົນ້ຄວາ້ວໄິຈ ສນູວໄິຈການສກຶສາ 

5. ທາ່ນ ຈດິຕະກອນ ຄາໍໄພລິດ ຫວົໜາ້ຂະແໜງບໍລິຫານ ສນູວໄິຈການສກຶສາ  

6. ທາ່ນ ນ. ພອນແກວ້ ມະນໄີຊ ວຊິາການ   ກມົອະນບຸານ ແລະ ປະຖມົ 

7. ທາ່ນ ນ. ບນຸທະໝອມ  ວຊິາການ   ອະນບຸານ ແລະ ປະຖມົ 

8. ທາ່ນ ນ. ກອງແກວ້ ສີຊມົພ ູ ຮອງຫວົໜາ້ພາກ  ຄະນະສຶກສາສາດ (ມຊ) 

9. ທາ່ນ ນ. ດາລາສະຫວນັ ຈນັທະລິເດດ ວຊິາການ   ສນູວໄິຈການສກຶສາ  

10. ທາ່ນ ນ. ກອງມະນ ີບນຸະວງົສາ    ວຊິາການ   ສນູວໄິຈການສກຶສາ  

11. ທາ່ນ ນ. ວງົເດອືນ ທາໍມະວງົ    ວຊິາການ   ສນູວໄິຈການສກຶສາ 

12. ທາ່ນ ນ. ລດັດາ ວໍລະບດຸ     ວຊິາການ   ສນູວໄິຈການສກຶສາ  

III. ວເິຄາະ ແລະ ຂຽນບດົລາຍງານ 

1. ທາ່ນ ນ. ອາລງົກດົ ສໍແສງອນິ   ຮອງເລຂາທິການ  ຫອ້ງການຄະນະກາໍມະທິການແຫງ່ຊາດລາວ

ເພີ່ືອອຍຸແນັດສະໂກ 

2. ທາ່ນ ນ. ປາກຽນ ຫຼວງໄຊຊະນະ ຮອງຜູອ້າໍນວຍການ  ສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ 

3. ຮສ ດຣ. ໂພສ ີຈນັມ ິ່ງ  ຮອງຫວົໜາ້ຫອ້ງການ ຫອ້ງການຄ ົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ (ມຊ) 

4. ທ່ານ ຮສ. ດຣ.ໄຫງວ ແກວ້ສະດາ  ຮອງຜູອໍ້ານວຍການສູນການສກຶສາທາງໄກ (ມຊ) 

5. ທາ່ນ ສພີອນ ວນັນະລາດ  ຮອງຜູອ້າໍນວຍການ  ວທິະຍາໄລສາ້ງຄດູງົຄາໍຊາ້ງ 

6. ທາ່ນ ກາດາໍ ວງົເດອືນ  ຮອງຜູອ້າໍນວຍການສນູວໄິຈການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 

7. ທາ່ນ ນ. ວຽງແກວ້ ພມົມະຈກັ  ຫວົໜາ້ພະແນກເດັກກອ່ນໄວຮຽນ ກມົອະນບຸານ ແລະ ປະຖມົ 

8. ທາ່ນ ດຣ. ຄາໍພນັ ຄາໍອອ່ນ  ຫວົໜາ້ພະແນກບາໍລງຸຄ ູ ກມົສາ້ງຄ ູ

9. ທາ່ນ ນ. ກອງແກວ້ ສີຊມົພ ູ ຮອງຫວົໜາ້ພາກ  ຄະນະສຶກສາສາດ (ມຊ) 

10. ທາ່ນ ນ. ວນັມະນ ີວນັນະສ ີ ຮອງຫວົໜາ້ພະແນກ  ຄະນະສຶກສາສາດ (ມຊ)  

11. ທາ່ນ ນ. ເມທິນ ພນັລກັ  ຫວົໜາ້ຂະແໜງຄ ົນ້ຄວາ້ວໄິຈ ສນູວໄິຈການສກຶສາ 



12. ທາ່ນ ຈດິຕະກອນ ຄາໍໄພລິດ ຫວົໜາ້ຂະແໜງບໍລິຫານ ສນູວໄິຈການສກຶສາ  

13. ທາ່ນ ນ. ພອນແກວ້ ມະນໄີຊ ວຊິາການ   ກມົອະນບຸານ ແລະ ປະຖມົ 

14. ທາ່ນ ນ. ດາລາສະຫວນັ ຈນັທະລິເດດ ວຊິາການ  ສນູວໄິຈການສກຶສາ  

15. ທາ່ນ ນ. ວງົເດອືນ ທາໍມະວງົ ວຊິາການ   ສນູວໄິຈການສກຶສາ 

ທີມງານຊຽ່ວຊານທ່ີປຶກສາຈາກຄະນະສກຶສາສາດ, ມະຫາວທິະຍາໄລບລູະພາ 

1. Assoc. Prof. Dr.Montree Yamkasikorn 

Dean of Faculty of Education, Burapha University 

2. Assist. Prof. Dr.Wimonrat Chaturanon 

Ph.D.Curriculum and Instruction 

Associate Dean for Academic Affairs, Burapha University 

3. Dr.Apunchanit Jenjit 

Ed.D.Mathematics Education 

Head of Department of Learning Management, Burapha University 

4. Dr.Pongthep Jiraro 

Ph.D.Educational Measurement and Evaluation 

Lecturer of Faculty of Education, Burapha University 

5. Dr.Sukanlaya Sucher 

Ed.D.Early Childhood Education 

Lecturer of Faculty of Education, Burapha University 

 

 

 

 

 

 

 

 



ຊ. ຜນົການວເິຄາະຂໍມ້ນູທ່ີເປັນຕວົເລກອາ້ງອງິໂດຍລະອຽດ 

ຕວົປ່ຽນທ່ີ 1: ການແບງ່ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຂະແໜງການ/ກະຊວງສາໍລບັການວາງນະໂຍບາຍ ແລະ 
ສະໜອງການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ. 
ຄາໍຖາມທ່ີ 1: ມໜີ່ວຍງານໃດແດທ່ີ່ກຽ່ວຂອ້ງກບັວຽກງານພດັທະນາການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ? ແລະ 
ໜວ່ຍງານດ ັງ່ກາ່ວມຄີວາມຮບັຜິດຊອບຄືແນວໃດ? 

ໜ່ວຍງານທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັວຽກງານພດັທະນາການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນປະກອບດວ້ຍ: ພະແນກ 
ການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນທ່ີຂຶນ້ກບັກມົອະນບຸານ-ປະຖມົສຶກສາ, ສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້ວິທະຍາສາດການ ສຶກ
ສາ, ກມົສາ້ງຄ,ູ ສະຖາບນັສາ້ງຄ,ູ ກມົແຜນການ, ສນູວິໄຈການສຶກສາ ແລະ ກລິາ, ສນູຂໍມ້ນູ ຂາ່ວສານ
ການສກຶສາ ແລະ ກລິາ, ສນູປະກນັຄນຸນະພາບການສກຶສາ, ກມົການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ. 

ໜ່ວຍງານດ ັ່ງກາ່ວມຄີວາມຮບັຜິດຊອບໃນການພດັທະນາຫຼກັສດູ, ຈດັການຮຽນ-ການສອນ, 
ຜະລິດສື່ ການຮຽນ-ການສອນ, ສາ້ງ ແລະ ອບົຮມົຄ,ູ ຕດິຕາມຊຸກຍູ ້ຊວ່ຍເຫືຼອຄ.ູ 
 
ຄາໍຖາມທ່ີ 2: ການວາງນະໂຍບາຍຕາ່ງໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການພດັທະນາການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນແມນ່ 
ໜາ້ທ່ີ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງພາກສວ່ນໃດແດ?່ ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ 

ການວາງນະໂຍບາຍຕາ່ງໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການພດັທະນາການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນແມນ່ໜ້າທ່ີ 
ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງກມົອະນບຸານປະຖມົ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາ; ກະຊວງ 
ສາທາລະນະສກຸ; ກະຊວງຍດຸຕິທາໍ; ກະຊວງແຮງງານ/ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ; ກະຊວງພາຍໃນ, 
ກະຊວງການຕາ່ງປະເທດ. 

 
ຄາໍຖາມທ່ີ 3: ມກີດົລະບຽບຫືຼນຕິິກາໍອນັໃດແດທ່ີ່ກຽ່ວຂອ້ງກບັການໃຫບໍ້ລິການຕ່ໍກບັວຽກງານພດັທະນາ
ການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ? 

ກດົລະບຽບ ຫືຼ ນຕິິກາໍທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການໃຫບໍ້ລິການຕ່ໍກບັວຽກງານພດັທະນາການສຶກສາ ກອ່ນ
ໄວຮຽນແມນ່ບ່ໍໄດລ້ະບສຸະເພາະ ພຽງແຕໄ່ດກ້າໍນດົແບບລວມໆໃນບາງນຕິິກາໍ ເຊ່ັນ: ກດົໝາຍ ການສຶກ
ສາ 2008; ແຜນພດັທະນາການສຶກສາ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VII (2011-2015 ); ດາໍລດັ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ
ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການສກຶສາ ເລກທີ 13620 ລງົວນັທີ 29/06/2010; ຄາໍສ ັ່ງ ແນະນາໍຂອງລດັຖະມນົຕີ
ວາ່ການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາ ວາ່ດວ້ຍການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນເລກທີ 
3652/ສສດ.ອມ 2012 ລງົວນັທີ 13/09/2012; ດາໍລດັວາ່ດວ້ຍ ລດັຖະກອນຄ ູເລກທີ 177/ນຍ ລງົ
ວນັທີ 5/4/2012; ຫຼກັການຄຸມ້ຄອງໂຮງຮຽນສາມນັສຶກສາກນົໄກ ການປະສານງານເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ 
ໂດຍມກີານປະສານຕາມສາຍຕ ັງ້ ແລະ ສາຍຂວາງຂອງແຕລ່ະ ພາກສວ່ນຈາກສນູກາງ. 
 
 



ຕວົປ່ຽນທ່ີ 2: ລະບບົການປະສານງານລະຫວາ່ງໜວ່ຍງານ 
ຕາຕະລາງ 1: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄດິເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງຄາໍຖາມທ່ີ 1: ກນົໄກການ
ປະສານງານເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັຂອງພາກສວ່ນທ່ີຮບັຜິດຊອບວຽກງານ ພດັທະນາການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ
ມຄີແືນວໃດ? ແລະ ມວີທີິຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຄແືນວໃດ? ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 
 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ປະສານງານຕາມສາຍຕ ັງ້ 27 49.09 1 
2 ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ (ບ່ໍຕອບກຽ່ວກບັ 

ການປະສານງານໂດຍກງົ) 

18 32.73 2 

3 ບ່ໍມກີານປະສານກນັເລີຍ 6 10.91 3 
4 ປະສານຕາມສາຍຂວາງ 4 7.27 4 

 
ຈາກຕາຕະລາງພບົວາ່ ຄາໍຖາມທ່ີ 1 ກນົໄກການປະສານງານເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັຂອງພາກ ສວ່ນ

ທ່ີຮບັຜິດຊອບວຽກງານພດັທະນາການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ ມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 4 ປະເດັນ ໂດຍກຸມ່
ຄາໍຕອບກຽ່ວກບັການປະສານງານຕາມສາຍຕ ັງ້ ມເີປີເຊັນຫຼາຍທ່ີສດຸ (49.09%) ເຊ່ັນ: ມກີານປະສານ
ສມົທບົນບັແຕຂ່ ັນ້ແຂວງຫາທອ້ງຖິ່ນດວ້ຍການແຈງ້ແບບເປັນທາງການ ແລະ ບ່ໍເປັນທາງ ການ ເຊ່ັນ: ສ ົ່ງ
ໜງັສແືຈງ້ການ, ໂທລະສບັ, ລາຍງານປະຈາໍເດອືນ, ພາກຮຽນ, ສກົຮຽນ ໆລໆ, ຮອງລງົມາແມນ່ກຸມ່ຄາໍ
ຕອບທ່ີບ່ໍໄດກ້າ່ວເຖງິການປະສານງານໂດຍກງົ ແຕເ່ນັນ້ໜກັເຖງິການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ (32.73%) ເຊ່ັນ: 
ມລີງົຕິດຕາມຊຸກຍູກ້ານເກບັກາໍຂໍມ້ນູ; ສາ້ງໃຫມ້ຫີອ້ງກຽມໃນໂຮງຮຽນ ປະຖມົ ແລະ ໂຮງຮຽນລຽ້ງເດັກ
ອະນບຸານ, ມກີານປະເມນີຜນົການຮຽນ-ການສອນ, ມແີຜນຜນັ ຂະຫຍາຍການວຽກງານການສຶກສາກອ່ນ
ໄວຮຽນຕາມນະໂຍບາຍການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ, ມກີານ ແບງ່ຂ ັນ້ຄຸມ້ຄອງຕາມລະບບົຂອງກະຊວງ, ມີ
ການແບງ່ຂ ັນ້ຄຸມ້ຄອງຕາມລະບບົຂອງພະແນກ ສສກ ແຕກ່ຍໍງັປະຕິບດັໄດໃ້ນວງົແຄບ. ນອກຈາກນີ,້ ຍງັ
ມກີ ຸມ່ຄາໍຕອບທ່ີກາ່ວວາ່ ບ່ໍມກີນົໄກການປະສານ ງານເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັຂອງພາກສວ່ນທ່ີຮບັຜິດຊອບ
ວຽກງານພດັທະນາການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ (10.91%) ແລະ (7.27%) ແມນ່ມກີານປະສານງານຕາມ
ສາຍຂວາງ ຊຶ່ ງມກີານປະສານງານກບັ ຂະແໜງການອື່ ນພາຍໃນພະແນກ ສສກ. 

 
 
 
 
 
 



ຕາຕະລາງ 2: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄິດເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງຄາໍຖາມທ່ີ 2: ສະຖານທ່ີ ການ
ປະສານງານ ແລະ ພາລະບດົບາດຂອງແຕລ່ະພາກສວ່ນໄດກ້າໍນດົໄວຄ້ືແນວໃດ? 
ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

ສະຖານທ່ີ 

1 ບ່ໍໄດກ້າໍນດົສະຖານທ່ີທ່ີແນນ່ອນ 24 54.55 1 

2 ໂຮງຮຽນ 10 22.73 2 

3 ພະແນກ ສສຂ/ ຫອ້ງການ ສສມ 7 15.56 3 

4 ວດັ, ບາ້ນ...ອື່ ນໆ 3 6.67 4 

5 ກະຊວງ (ກມົ) 1 2.22 5 

ພາລະບດົບາດ 

1 ກາໍນດົພາລະບດົບາດໄວຊ້ດັເຈນ 24 57.14 1 

2 ກາໍນດົພາລະບດົບາດບ່ໍຊດັເຈນ 10 23.81 2 

3 ບ່ໍມຄີາໍເຫັນ 8 19.05 3 

ຈາກຕາຕະລາງພບົວາ່ຄາໍຖາມທ່ີ 2 ກຽ່ວກບັສະຖານທ່ີການປະສານງານ ແລະ ພາລະບດົບາດ
ຂອງແຕລ່ະພາກສວ່ນໄດກ້າໍນດົໄວມ້ຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 3 ປະເດັນຫຼກັ ໂດຍກຸມ່ຄາໍຕອບທ່ີບ ົ່ງບອກວາ່
ບ່ໍໄດກ້າໍນດົສະຖານທ່ີແນນ່ອນໃນການປະສານງານມເີປີເຊັນຫຼາຍທ່ີສດຸ (54.55%), ຮອງລງົ ມາແມນ່
ໂຮງຮຽນ (22.73%) ແລະ ພະແນກ ສສກ ແລະ ຫອ້ງການ ສກມ (15.56%). ໃນການກາໍນດົພາລະ
ບດົບາດແມນ່ໄດກ້າໍນດົໄວຊ້ດັເຈນ (57.14%) ເຊ່ັນ: ຂະແໜງຈດັຕ ັງ້ມໜີາ້ທ່ີໃນການຕິດຕາມກວດກາ
ການເລ່ືອນຊ ັນ້-ເລ່ືອນຂ ັນ້ຂອງຄກູອ່ນໄວຮຽນ, ຂະແໜງກວດກາຮບັຜິດຊອບກຽ່ວກບັການປະເມນີ ແລະ 
ຕດິຕາມການຮຽນ-ການສອນຂອງໂຮງຮຽນ ໂດຍປະສານງານກບັຂະແໜງການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ, ຂະແ
ໜງກອ່ນໄວຮຽນຊວ່ຍເຫືຼອ ແລະ ຊຸກຍູກ້ານຮຽນ-ການສອນໃຫມ້ຄີນຸນະພາບ, ມກີານວາງແຜນວຽກງານ
ຮວ່ມກນັມກີານປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ພວົພນັຊຶ່ ງກນັ ແລະ ກນັ ໃນການປະຕິບດັວຽກງານໃນໂຮງຮຽນ
ເປັນຕ ົນ້. ຮອງລງົມາ ແມນ່ບ່ໍໄດກ້າໍນດົພາລະບດົບາດໄວຊ້ດັເຈນ ຍງັເປັນລກັສະນະລວມບ່ໍທນັເປັນວຽກ
ຈດຸສມຸສະເພາະ. 

 
 
 
 



ຕາຕະລາງ 3: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄິດເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງຄາໍຖາມທ່ີ 3: ການເຊື່ ອມ ໂຍງ
ແຕລ່ະໜວ່ຍງານກຽ່ວກບັວຽກງານການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນມໜີວ່ຍງານໃດແດທ່ີ່ຮບັຜິດຊອບ?  
ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ບ່ໍໄດກ້າໍນດົໜວ່ຍງານທ່ີຮບັຜິດຊອບລະອຽດ 24 33.33 1 

2 ໜວ່ຍງານທ່ີຮບັຜິດຊອບຂ ັນ້ເມອືງ 11 26.19 2 

3 ບ່ໍຮູເ້ລີຍ 8 19.25 3 

4 ໜວ່ຍງານກຽ່ວຂອ້ງຂ ັນ້ແຂວງ 5 11.90 4 

5 ການຈດັຕ ັງ້ບາ້ນ 3 7.14 5 

6 ກະຊວງ (ກມົ) 1 2.38 6 

ຈາກຕາຕະລາງພບົວາ່ຄາໍຖາມທ່ີ 3 ໜ່ວຍງານທ່ີຮບັຜິດຊອບການເຊື່ ອມໂຍງແຕລ່ະໜ່ວຍງານ 
ກຽ່ວກບັວຽກງານການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 3 ປະເດັນຫຼກັ ໂດຍກຸມ່ຄາໍຕອບທ່ີ ກາ່ວ
ວາ່ບ່ໍໄດກ້າໍນດົໜ່ວຍງານທ່ີຮບັຜິດຊອບລະອຽດ ມເີປີເຊັນສງູກວາ່ໝູ ່(33.33%) ຊຶ່ ງໃນນ ັນ້ໄດກ້າ່ວເຖງິ
ພຽງກດິຈະກາໍ/ໜ້າວຽກ ເຊ່ັນ: ມກີານແບງ່ຄວາມຮບັຜິດຊອບໃຫແ້ຕລ່ະພາກສວ່ນ ແລະ ມກີານປະຊຸມ
ປຶກສາຫາລື, ກວດກາຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານກນັເປັນປກົກະຕິ, ຮອງລງົມາ ແມນ່ໜ່ວຍງານທ່ີ
ຮບັຜິດຊອບຂ ັນ້ເມອືງ (26.19%) ເຊ່ັນ: ໜວ່ຍງານສາມນັ, ໜວ່ຍງານພດັທະນາຄ,ູ ໜວ່ຍງານຈດັຕ ັງ້, 
ສະຖຕິແິຜນການປະສານງານກນັ. 

ພາກສວ່ນກມົອະນບຸານ ແລະ ປະຖມົສຶກສາ ໄດໃ້ຫ້ຄາໍເຫັນຕ່ໍກບັການເຊື່ ອມໂຍງແຕລ່ະໜ່ວຍ 
ງານກຽ່ວກບັວຽກງານການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນໄວວ້າ່: ການເຊື່ ອມໂຍງແຕລ່ະໜ່ວຍງານກຽ່ວກບັການສຶກ
ສາກອ່ນໄວຮຽນເປັນຜູປ້ະສານຫຼກັ; ສວສ ແມນ່ພະແນກອະນບຸານ; ກະຊວງສາທາ (ສນູແມຍ່ິງ ແລະ 
ເດັກ; ສນູຂໍມ້ນູຂາ່ວສານການແພດ); ກະຊວງແຮງງານ ແມນ່ກມົສງັຄມົສງົເຄາະ. 

 
ຕາຕະລາງ 4: ຈາໍນວນແລະເປີເຊັນຂອງຄວາມຄິດເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງຄາໍຖາມທ່ີ 4: ໃນຂອດການ 
ປະສານງານວຽກງານດ ັງ່ກາ່ວຢູແ່ຕລ່ະຂ ັນ້ທ່ີຜາ່ນມາມບີນັຫາຫຍງັແດ?່ ແລະ ມວີິທີແກໄ້ຂບນັຫາ ດ ັງ່ກາ່ວ
ນ ັນ້ຄືແນວໃດ? ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ບ່ໍມບີນັຫາເລີຍ 24 77.42 1 

2 ບ່ໍມບີນັຫາ ເພາະບ່ໍໄດປ້ະສານງານຫຍງັກນັເລີຍ 3 9.68 2 

3 ຊກັຊາ້, ຫຼາຍຂ ັນ້ຕອນ 2 6.45 3 



4 ຄາໍຕອບບ່ໍກຽ່ວຂອ້ງກບັຄາໍຖາມ 2 6.45 3 

ຈາກຕາຕະລາງພບົວາ່ຄາໍຖາມທ່ີ 4 ບນັຫາໃນການປະສານງານວຽກງານດ ັ່ງກາ່ວຢູແ່ຕລ່ະຂ ັນ້ ທ່ີ
ຜາ່ນມາ ມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 2 ປະເດັນຫຼກັ ໂດຍກຸມ່ຄາໍຕອບກຽ່ວກບັການປະສານວຽກງານ ດ ັງ່ກາ່ວ
ແມນ່ບ່ໍມບີນັຫາຫຍງັເລີຍມເີປີເຊັນຫຼາຍທ່ີສດຸ (77.42%), ຮອງລງົມາ ແມນ່ບ່ໍມບີນັຫາຍອ້ນບ່ໍ ໄດມ້ກີານ
ປະສານງານຫຍງັກນັເລີຍ (9.68%) ແລະ ການປະສານງານຍງັຊກັຊາ້, ຫຼາຍຂ ັນ້ຕອນ (6.45%) ແລະ 
ມຄີາໍຕອບທ່ີບ່ໍກຽ່ວຂອ້ງກບັຄາໍຖາມ (6.45%). 

ພາກສວ່ນກມົອະນຸບານ ແລະ ປະຖມົສຶກສາ ໄດໃ້ຫ້ຄາໍເຫັນຕ່ໍກບັຂອດປະສານງານວຽກງານ 
ດ ັງ່ກາ່ວບາງຄ ັງ້ຊກັຊາ້ມຫຼີາຍຂ ັນ້ຕອນ, ມກີານສບັປ່ຽນໜ້າທ່ີຂອງບກຸຄະລາກອນເຮັດໃຫວ້ຽກບ່ໍຕ່ໍເນື່ ອງ 
ແລະ ວິທີແກໄ້ຂ: ຄວນຈດັຕ ັງ້ຜູປ້ະສານງານຫຼກັຂອງແຕລ່ະກມົກອງເພ່ືອສະດວກໃນການປະສານ ງານ 
ແລະ ເຮັດວຽກ 

 
ຕວົປ່ຽນທ່ີ 3: ການເກບັກາໍຂໍມ້ນູ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງຂໍມ້ນູຂາ່ວສານກຽ່ວກບັເດັກ ແລະ ຄ ູ
ຕາຕະລາງ 5: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄິດເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງຄາໍຖາມທ່ີ 1: ການເກບັກາໍ
ສະຖຕິິກຽ່ວກບັການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນໄດປ້ະຕິບດັຄືແນວໃດ? ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ມຮີາ່ງເກບັ 34 50 1 

2 ບາ້ນ ແລະ ຄຊູວ່ຍ 25 36.76 2 

3 ໜວ່ຍງານສະຖຕິ+ິ ໜວ່ຍງານກອ່ນໄວຮຽນ 7 10.29 3 

4 ບ່ໍຮູແ້ຈງ້ເລ່ືອງເກບັຂໍມ້ນູ 2 2.94 4 

ຈາກຕາຕະລາງພບົວາ່ ຄາໍຖາມທ່ີ 1 ກຽ່ວກບັການເກັບກາໍສະຖິຕິກຽ່ວກບັການສຶກສາກອ່ນໄວ 
ຮຽນ ມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 4 ປະເດັນ ໂດຍການເກບັກາໍສະຖຕິິກຽ່ວກບັການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ ແມນ່
ມຮີາ່ງເກບັກາໍຂໍມ້ນູ ຊຶ່ ງອອກແບບໂດຍສນູສະຖຕິິຂາ່ວສານການສຶກສາ ແລະ ກລິາ (50%) ຮາ່ງສະຖຕິິ
ທ່ີພິມໃນແຕລ່ະປີສ ົ່ງໃຫແ້ຂວງ, ເມອືງ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຮງຮຽນຈະເປັນຜູປ້້ອນຂໍມ້ນູຫຼງັ ຈາກນກັຮຽນ
ເຂ້ົາຮຽນປກົກະຕິ (ເປັນເວລາ 15 ວນັ), ທາງໂຮງຮຽນສ ົ່ງໃຫເ້ມອືງຈະເກບັສ ົ່ງໃຫແ້ຂວງ, ນອກນີ ້ໃນ
ການເກບັກາໍຂໍມ້ນູຍງັມກີານຊວ່ຍເຫືຼອຈາກໂຮງຮຽນ ແລະ ຄ ູ(36.76%) ເຊ່ັນ ມອບໃຫຄ້ ູສອນແຕລ່ະ
ບາ້ນເອົາຮາ່ງສະຖຕິປິະຊາກອນລງົເກບັກາໍຢູບ່າ້ນ, ແລວ້ນາໍເອົາສະຖຕິິມາແຍກຕາມຊ ໍາ່ ອາຍ,ຸ ສງັລວມຂໍ້

ມນູແລວ້ສ ົ່ງໃຫໂ້ຮງຮຽນ, ແລະ ທາງໜວ່ຍງານສະຖຕິິ ແລະ ໜວ່ຍງານກອ່ນໄວ ຮຽນກໍ່ໄດປ້ະສານໃນ
ການລງົເກບັກາໍຂໍມ້ນູ(10.29%) ເຊ່ັນ: ຜູອ້າໍນວຍການໂຮງຮຽນລງົເອົາຂໍມ້ນູປະຊາກອນນາໍແຕລ່ະບາ້ນ, 
ໜວ່ຍງານສະຖຕິສິງັລວມຂໍມ້ນູຈາກໂຮງຮຽນ. 

 



ຕາຕະລາງ 6: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄິດເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງຄາໍຖາມທ່ີ 2: ການຄຸມ້ຄອງ 
ຮກັສາຂໍມ້ນູສະຖຕິິການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນແມນ່ເຮັດແນວໃດ? ມພີາກສວ່ນໃດຮບັຜິດຊອບ? 
ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

ການຄຸມ້ຄອງ 

1 ແຟ້ມ/ປ້ຶມ 29 31.18 1 

2 ຄອມພິວເຕີ 12 12.90 2 

ພາກສວ່ນຮບັຜິດຊອບ 

1 ໜວ່ຍງານກຽ່ວຂອ້ງຂອງເມອືງ 36 38.71 1 

2 ຜູອ້າໍນວຍການ ໂຮງຮຽນ 14 15.05 2 

3 ນາຍບາ້ນ 2 2.15 3 

ຈາກຕາຕະລາງພບົວາ່ຄາໍຖາມທ່ີ 2 ກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງຮກັສາຂໍມ້ນູສະຖຕິິການສຶກສາກອ່ນ ໄວ
ຮຽນ ມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 5 ປະເດັນຫຼກັ ໂດຍກຸມ່ຄາໍຕອບກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງຮກັສາ ແມນ່ເກບັມຽ້ນ
ໄວໃ້ນແຟ້ມ/ປ້ຶມ (31.18%), ຮອງລງົມາ ແມນ່ເກບັຮກັສາໄວໃ້ນຄອມພິວເຕີ (12.90%), ແລະ 
ພາກສວ່ນທ່ີຮບັຜິດຊອບ ແມນ່ໜວ່ຍງານສະຖຕິິແຜນການສມົທບົກບັໜວ່ຍງານກອ່ນໄວຮຽນ (38.71%), 
ຮອງລງົມາ ແມນ່ຜູ້ຄຸມ້ຄອງຮກັສາສະຖິຕິການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນຂ ັນ້ໂຮງຮຽນແມນ່ ຜູ້ອາໍນວຍການ
ໂຮງຮຽນ (15.05%) ແລະ ນາຍບາ້ນເກບັຮກັສາ (2.15%). 
 
ຕາຕະລາງ 7: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄິດເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງຄາໍຖາມທ່ີ 3: ການນາໍໃຊຂໍ້ ້ມນູ
ສະຖຕິິການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນມພີາກສວ່ນໃດຮບັຜິດຊອບ? ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ຂະແໜງ/ໜວ່ຍງານສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ 20 30.30 1 

2 ຂະແໜງ/ໜວ່ຍງານສະຖຕິິແຜນການ 18 27.27 2 

3 ຕອບບ່ໍກງົປະເດັນ  12 18.18 3 

4 ໂຮງຮຽນ/ຜູອ້າໍນວຍການ 7 10.61 4 

5 ຂະແໜງ/ໜວ່ຍງານຈດັຕ ັງ້ພະນກັງານ 6 9.09 5 

6 ຂະແໜງ/ໜວ່ຍງານພດັທະນາຄ ູ 3 4.55 6 

 



ຈາກຕາຕະລາງພບົວາ່ຄາໍຖາມທ່ີ 3 ກຽ່ວກບັພາກສວ່ນທ່ີຮບັຜິດຊອບການນາໍໃຊຂໍ້້ມນູສະຖຕິ ິ
ການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ ມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 3 ປະເດັນຫຼກັ ໂດຍພາກສວ່ນທ່ີຮບັຜິດຊອບການ 
ນາໍໃຊຂໍ້ມ້ນູສະຖຕິກິານສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ ແມນ່ຂະແໜງ/ໜວ່ຍງານຂ ັນ້ແຂວງ/ເມອືງ (30.77%) ເປັນຜູ້
ຮບັຜິດຊອບຫຼກັ, ຮອງລງົມາ ແມນ່ໜ່ວຍງານສະຖຕິິແຜນການ (27.69%). (18.88%) ຂອງ ຜູໃ້ຫຂໍ້້

ມ ູນໃຫ້ຄວາມເຫັນວ່າບ່ໍກງົກບັການຮບັຜິດຊອບການນາໍໃຊ້ຂໍ້ມ ູນສະຖິຕິການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, 
(10.61%) ຂອງຜູໃ້ຫຂໍ້ມ້ນູໃຫຄ້າໍເຫັນວາ່ ຜູອ້າໍນວຍການ, (9.09%) ແມນ່ຂະແໜງ/ໜວ່ຍງານຈດັຕ ັງ້ 
ແລະ (4.55%) ແມນ່ຂະແໜງ/ໜວ່ຍງານພດັທະນາຄ.ູ 
 
ຕາຕະລາງ 8: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄິດເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງຄາໍຖາມທ່ີ 4: ໃນການເກບັ ກາໍ
ຂໍມ້ນູສະຖຕິິທ່ີຜາ່ນມາມຂໍີສ້ະດວກແລະຂໍຫ້ຍຸງ້ຍາກຄືແນວໃດ ? ແລະ ມວີິທີການປບັປງຸແກໄ້ຂ ບນັຫາ
ດ ັງ່ກາ່ວໄວຄ້ືແນວໃດ? ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

ຂໍສ້ະດວກ 

1 ມຮີາ່ງເກບັກາໍຂໍມ້ນູ 13 21.67 1 

2 ຜູໃ້ຫຂໍ້ມ້ນູຮວ່ມດື ີ 10 16.67 2 

ຂໍຫ້ຍຸງ້ຍາກ 

1 ຊກັຊາ້ 11 18.33 1 

2 ຕວົເລກບ່ໍກງົກນັ 10 16.67 2 

3 ຂາດການປະສານງານ 1 1.67 3 

ວທີິແກໄ້ຂ 

1 ເມອືງລງົສມົທບົ 13 21.67 1 

2 ຜອ ລງົສມົທບົ 1 1.67 2 

 
ຈາກຕາຕະລາງພບົວາ່ ຄາໍຖາມທ່ີ 4 ບນັຫາໃນການເກບັກາໍຂໍມ້ນູສະຖຕິິທ່ີຜາ່ນມາ ມຄີາໍຕອບ 

ກຽ່ວກບັຂໍ້ສະດວກຈາໍແນກເປັນ 2 ປະເດັນຫຼກັ ໂດຍໃນການເກບັກາໍຂໍ້ມນູສະຖຕິິທ່ີຜາ່ນມາແມນ່ມຂໍີ ້
ສະດວກ (21.67%) ເນື່ ອງຈາກວາ່ມຮີາ່ງເກບັກາໍສະຖຕິິທ່ີສນູສະຖຕິິຂາ່ວສານການສຶກສາ ແລະ ກລິາ 
ເປັນຜູສ້ະໜອງໃຫ,້ (16.67%) ຂອງຜູໃ້ຫຂໍ້ມ້ນູໃຫຄ້າໍເຫັນວາ່ ໄດຮ້ບັການຮວ່ມມດືໃີນການເກບັກາໍ ແລະ 
ຮວບຮວມຂໍມ້ນູໃນໄລຍະຜາ່ນມາ. 



ນອກຈາກນີ ້ຄາໍຕອບກຽ່ວກບັຂໍ້ຫຍຸງ້ຍາກໃນການເກັບກາໍຂໍ້ມນູຈາໍແນກເປັນ 3 ປະເດັນຫຼກັຄື: 
ການລາຍງານຂອງບາງໂຮງຮຽນຊກັຊາ້ (18.33%) ເນື່ ອງຈາກເສ້ັນທາງໃນການລງົເກັບກາໍຂໍ້ມນູນາໍ 
ທ້ອງຖິ່ ນຍງັມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກຫຼາຍ, ຕວົເລກຂໍມ້ນູບ່ໍຊດັເຈນ (16.67%) ເຊ່ັນ: ມກີານດດັປບັຮາ່ງແຕ ່
ລະປີເຮັດໃຫກ້ານປະກອບຂໍມ້ນູບາງໂຮງຮຽນບ່ໍຖກືຍອ້ນບ່ໍເຂ້ົາໃຈແບບຟອມ ແລະ (1.67%) ແມນ່ ຂາດ
ການປະສານສມົທບົເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ. 

ຄາໍຕອບກຽ່ວກບັວິທີແກໄ້ຂປບັປງຸບນັຫາດ ັງ່ກາ່ວຈາໍແນກເປັນ 2 ປະເດັນ ໂດຍແມນ່ໜ່ວຍ ງານ
ຂ ັນ້ເມອືງຄວນລງົແນະນາໍ, ຕິດຕາມ ແລະ ຈດັການຝຶກອບົຮມົໃຫຜູ້ອ້າໍນວຍການໂຮງຮຽນກຽ່ວ ກບັການ
ເກບັກາໍຂໍມ້ນູຕມືອກີ (21.67%) ແລະ ຜູອ້າໍນວຍການກຄໍວນຮ່ວ່ມລງົເກບັກາໍຂໍມ້ນູຮວ່ມນາໍ (1.67%). 
 
ຕວົປ່ຽນທ່ີ 4: ການກມົກຽວຂອງຂອບນະໂຍບາຍ ຫືຼ ແຜນພດັທະນາສາໍລບັການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ 
ຕາຕະລາງ 9: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄິດເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງຄາໍຖາມທ່ີ 1: ຂອບ ນະໂຍບາຍ
ແຫງ່ຊາດວາ່ດວ້ຍການພດັທະນາການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນມບ່ໍີ? ແລະມຄີືແນວໃດ? 
ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ບ່ໍຮູ ້ 65 58.04 1 

2 ມ ີ 31 27.68 2 

3 ບ່ໍມ ີ 15 13.39 3 

4 ຮູໜ້ອ້ຍໜ່ຶງ 1 0.89 4 

 
ຈາກຕາຕະລາງພບົວາ່ຄາໍຖາມທ່ີ 1 ກຽ່ວກບັຂອບນະໂຍບາຍແຫງ່ຊາດວາ່ດວ້ຍການພດັທະ ນາ

ການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ ມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 4 ປະເດັນ ໂດຍຜູໃ້ຫຂໍ້ມ້ນູ (58.04%) ໃຫຄ້າໍ ເຫັນ
ວາ່ ບ່ໍຮູກ້ຽ່ວກບັຂອບນະໂຍບາຍແຫງ່ຊາດວາ່ດວ້ຍການພດັທະນາການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ, (27.68%) 
ຮບັຮູວ້າ່ມ ີຂອບນະໂຍບາຍແຫງ່ຊາດວາ່ດວ້ຍການພດັທະນາການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ, (13.39%) ຂອງ
ຜູໃ້ຫຂໍ້ມ້ນູຮູໜ້ອ້ຍໜ່ຶງກຽ່ວກບັຂອບນະໂຍບາຍແຫງ່ຊາດວາ່ດວ້ຍການພດັທະນາການ ສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ 
ແລະ ອີກ (0.89%) ໃຫ້ຄາໍເຫັນວາ່ບ່ໍມຂີອບນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດວ່າດວ້ຍການ ພດັທະນາການສຶກ
ສາກອ່ນໄວຮຽນເລີຍ. 

 
 
 
 



ຕາຕະລາງ 10: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄດິເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງຄາໍຖາມທ່ີ 2: ວິທີການ ຈດັຕ ັງ້
ປະຕິບດັການຮຽນ-ການສອນສາໍລບັການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນໄດດ້າໍເນນີໄປຄືແນວໃດ? 
ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ດາໍເນນີຕາມຫຼກັສດູ 69 83.13 1 

2 ບ່ໍຮູ ້ 14 16.87 2 

ຈາກຕາຕະລາງພບົວາ່ຄາໍຖາມທ່ີ 2 ກຽ່ວກບັວິທີການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັການຮຽນ-ການສອນ ສາໍລບັ
ການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ ມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 2 ປະເດັນ ໂດຍການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັການ ຮຽນ-ການ
ສອນສາໍລບັການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນເປີເຊັນທ່ີສງູກວາ່ໝູ່ ແມນ່ໄດມ້ກີານຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ຕາມຫຼກັສູດ 
(83.13%) ເຊ່ັນ: ຈດັການຮຽນ-ການສອນຄບົຕາມຂ ັນ້ ແລະ ຊ ໍາ່ອາຍ,ຸ ສອນຕາມ ຫຼກັສດູ, ຄທູກຸຄນົ
ຕອ້ງໄດຜ້າ່ນການຝຶກອບົຮມົວິຊາຄດູາ້ນເດັກ, ຫອ້ງລຽ້ງເດັກແມນ່ຮບັເອົາເດັກທ່ີມ ີອາຍ ຸ3 ເດອືນ ຫາ 2
ປີ,ສວ່ນຊ ັນ້ອະນບຸານ ຫືຼ ຫອ້ງກຽມແມນ່ຮບັເອົາເດັກທ່ີມອີາຍ ຸ3-5ປີ, ແລະ ອີກ (16.87%) ແມນ່ບ່ໍຮູ້
ກຽ່ວກບັການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັການຮຽນ-ການສອນສາໍລບັການສກຶສາກອ່ນໄວ ຮຽນ. 

 
ຕາຕະລາງ 11: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄິດເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງຄາໍຖາມທ່ີ 3: ນະໂຍບາຍ 
ແລະ ແຜນມຄີວາມເຊື່ ອມໂຍງກບັການດາໍເນີນການຈດັການຮຽນ-ການສອນຂອງການສຶກສາກອ່ນໄວ 
ຮຽນຄືແນວໃດ? ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ມຄີວາມເຊື່ ອມໂຍງ 44 42.72 1 

2 ບ່ໍຮູ ້ 33 32.04 2 

3 ຕອບບ່ໍກງົ 19 18.45 3 

4 ບ່ໍມຄີວາມເຊື່ ອມໂຍງ 7 6.80 4 

ຈາກຕາຕະລາງພບົວາ່ຄາໍຖາມທ່ີ 3 ກຽ່ວກບັນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນມຄີວາມເຊື່ ອມໂຍງກບັການ
ດາໍເນນີການຈດັການຮຽນ-ການສອນຂອງການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 4 ປະເດັນ 
ໂດຍ (42.72%) ຂອງຜູໃ້ຫຂໍ້ມ້ນູເຫັນວາ່ ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນມຄີວາມເຊື່ ອມໂຍງກບັ ການດາໍເນນີ
ການຈດັການຮຽນ-ການສອນຂອງການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ ເຊ່ັນ: ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນມຄີວາມເຊື່ ມ
ໂຍງເພາະໄດເ້ຮັດໃຫຄ້ມູຄີວາມພອ້ມ ແລະ ເຂ້ົາໃຈກຽ່ວກບັຄວາມສາໍຄນັຂອງການ ສຶກສາໃຫເ້ດັກກອ່ນ
ໄວຮຽນຫຼາຍ ຊຶ່ ງສະແດງອອກໃຫເ້ຫັນວາ່ມກີານລະດມົເດັກ 5 ປີໃຫເ້ຂ້ົາຫອ້ງກຽມ ແລະ ໂຮງຮຽນລຽ້ງ
ເດັກ-ອະນບຸານທງັພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ, ໃນການຈດັການຮຽນ-ການສອນກໍ່ຈດັຕາມປ້ືມແຜນປະສບົ
ການຂອງອະນບຸານ 1-3, ຕາມໜວ່ຍການສອນ ແລະ ກດິຈະກາໍ, ດາໍເນນີ ກດິຈະກາໍເຄື່ ອນໄຫວ, ຈງັ



ວະ, ວງົມນົ, ກາງແຈງ້ ແລະ ເສີມຫຼກັສດູ (ໂຄງການໃຫຈ້າໍນວນໜ່ຶງກວດ ສຂຸະພາບ, ຊ ັ່ງນ ໍາ້ໜກັ, 
ວິຕາມນິ ແລະ ຂາ້ແມທ່້ອງ), ມກີານແຕງ່ບດົສອນ, ການວາງແຜນການ ສອນ, ປະເມນີການສອນ, ປະ
ເມນີຜນົການຮບັຮູຂ້ອງນກັຮຽນ, ການຈດັການການຮຽນການສອນໄປ ຕາມພດັທະນາການທງັ5ດາ້ນຂອງ
ເດັກ. (32.04%) ຂອງຜູໃ້ຫຂໍ້ມ້ນູແມນ່ໃຫຄ້າໍເຫັນວາ່ບ່ໍຮູກ້ຽ່ວກບັ ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນມຄີວາມເຊື່ ອມ
ໂຍງກບັການດາໍເນນີການຈດັການຮຽນ-ການສອນຂອງການ ສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ, (18.45%) ແມນ່ຕອບ
ບ່ໍກງົຄາໍຖາມ ແລະ ອກີ (6.80%) ໃຫຄ້າໍເຫັນວາ່ ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນບ່ໍມຄີວາມເຊື່ ອມໂຍງກບັການ
ດາໍເນນີການຈດັການຮຽນ-ການສອນຂອງການ ສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ. 
 
ຕວົປ່ຽນທ່ີ 5: ການແບງ່ຄວາມຮບັຜິດຊອບລະຫວາ່ງສນູກາງແລະທອ້ງຖິ່ ນ 
ຕາຕະລາງ 12: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄິດເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງຄາໍຖາມທ່ີ 1: ໃນການ 
ບໍລິຫານຄຸມ້ຄອງການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນມກີານແບງ່ຂ ັນ້ຄຸມ້ຄອງຄືແນວໃດ? 
ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ເມອືງ 12 42.86 1 

2 ແຂວງ 10 35.71 2 

3 ໂຮງຮຽນ 4 14.29 3 

4 ແບບລວມໆ 2 7.14 4 

ຈາກຕາຕະລາງພບົວາ່ຄາໍຖາມທ່ີ 1 ກຽ່ວກບັການແບງ່ຂ ັນ້ການບໍລິຫານຄຸມ້ຄອງການສຶກສາ ກອ່ນ
ໄວຮຽນ ມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 4 ປະເດັນ ໂດຍການແບງ່ຂ ັນ້ຄຸມ້ຄອງການບໍລິຫານການສຶກ ສາກອ່ນ
ໄວຮຽນ ແມນ່ຫອ້ງການສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາເມອືງ ເປັນຜູຮ້ບັຜິດຊອບຫຼກັ ເຊິ່ ງມເີປີເຊັນ ຫຼາຍກວາ່
ໝູ ່(42.29%) ເຊ່ັນ: ເມອືງເປັນຫຼກັໃຫໃ້ກຊ້ດິຕດິແທດ ແລະ ຊວ່ຍເຫືຼອບນັດາໂຮງຮຽນທ່ີ ຂຶນ້ກບັເມອືງ, 
ຮອງລງົມາ ແມນ່ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາແຂວງ (35.71%) ຊຶ່ ງເປັນຂ ັນ້ ມະຫາພາກໃນການ
ຄຸມ້ຄອງຂ ັນ້ເມອືງ, ແຂວງມໜີ້າທ່ີລງົຕິດຕາມຊຸກຍູຊ້ວ່ຍເຫືຼອທາງດາ້ນວິຊາການ. ໂຮງຮຽນ (14.29%) 
ແລະ (7.14%) ບ່ໍໄດກ້ານກາ່ວເຖງິການບໍລິຫານຄຸມ້ຄອງການສກຶສາກອ່ນໄວ ຮຽນ. 

ອີງຕາມການໃຫ້ຂໍ້ມນູຈາກ ກມົອະນບຸານ ແລະ ປະຖມົສຶກສາ ໄດໃ້ຫ້ຄາໍເຫັນກຽ່ວກບັການຄຸມ້ 
ຄອງການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນມກີານແບງ່ຂ ັນ້ຄຸມ້ຄອງດ ັງ່ນີ:້ ຂ ັນ້ສນູກາງຄຸມ້ຄອງຂ ັນ້ພະແນກ, ຂ ັນ້ ແຂວງ
ຄຸມ້ຄອງຂ ັນ້ຈລຸະພາກ. 

 
 
 



ຕາຕະລາງ 13: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄດິເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງຄາໍຖາມທ່ີ 2: ມກີານ ບໍລິຫານ
ຄຸມ້ຄອງການເງນິກຽ່ວກບັການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນຄືແນວໃດ?  
ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ບາ້ນ 29 40.28 1 
2 ເມອືງ 21 29.17 2 

3 ແຂວງ 12 16.67 3 

4 ບ່ໍຮູ ້ 10 13.89 4 

ຈາກຕາຕະລາງພບົວາ່ຄາໍຖາມທ່ີ 2 ກຽ່ວກບັການບໍລິຫານຄຸມ້ຄອງການເງນິກຽ່ວກບັການສຶກ 
ສາກອ່ນໄວຮຽນ ມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 4 ປະເດັນ ໂດຍການບໍລິຫານຄຸມ້ຄອງການເງນິກຽ່ວກບັການ 
ສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ ແມນ່ໂຮງຮຽນ (40.26%) ເປັນຜູ້ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ແລະ ຄຸມ້ຄອງເງນິບໍລິຫານ 
ໂຮງຮຽນພາຍໃຕກ້ານຊີ້ນາໍຂອງຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມອືງ ຊຶ່ ງໄດມ້າຈາກງບົປະມານ 
ຂອງລດັສະໜອງໃຫ,້ ການລະດມົຈາກຜູປ້ກົຄອງເດັກ, ສາ້ງຂະບວນການຫາລາຍໄດ,້ ຂໍບໍລິຈາກນາໍ ຫວົ
ໜວ່ຍທລຸະກດິ, ຮອງລງົມາ ແມນ່ຂ ັນ້ຫອ້ງການສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາເມອືງ (29.17%) ເປັນ ຜູ້
ບໍລິຫານຄຸມ້ຄອງການເງນິກຽ່ວກບັການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ ໂດຍສມົທບົກບັ ຄພສບ ແລະ ໂຮງຮຽນ. 
ນອກນ ັນ້ (16.67%) ແມນ່ຂ ັນ້ພະແນກສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາແຂວງເປັນຜູຄຸ້ມ້ຄອງ ແລະ (13.89%) 
ແມນ່ບ່ໍຮູກ້ຽ່ວກບັການບໍລິຫານຄຸມ້ຄອງການເງນິກຽ່ວກບັການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ ເລີຍ. 

ອງີຕາມການໃຫຂໍ້ມ້ນູຈາກ ກມົການເງນິ ແມນ່ສວ່ນຫຼາຍໄດມ້ອບຄວາມຮບັຜິດຊອບໃຫ ້ໂຮງຮຽນ
ເປັນຜູດ້າໍເນນີການເອງໃນການຈດົຮບັ-ຈດົຈາ່ຍ, ການສະຫຼບູລາຍງານຕາມຂອງຕນົທ່ີຂືນ້ກບັ. 

 
ຕາຕະລາງ 14: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄິດເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງຄາໍຖາມທ່ີ 3: ມກີານໃຫ ້ການ
ບໍລິການການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນໃນແຕລ່ະຂ ັນ້ຄຸມ້ຄອງຄືແນວໃດ? ແລະ ມກີານຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຄື 
ແນວໃດ?  
ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ເມອືງ 25 35.71 1 

2 ໂຮງຮຽນ/ບາ້ນ 23 32.86 2 

3 ບ່ໍຮູ ້ 13 18.57 3 

4 ແຂວງ 9 12.86 4 



ຈາກຕາຕະລາງພບົວາ່ຄາໍຖາມທ່ີ 3 ກຽ່ວກບັການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັການໃຫ້ບໍລິການການສຶກສາ 
ກອ່ນໄວຮຽນແຕລ່ະຂ ັນ້ຄຸມ້ຄອງ ມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 4 ປະເດັນ ໂດຍການໃຫ້ການບໍລິການ ແລະ 
ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ ແມນ່ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມອືງເປັນຜູ ້
ຮບັຜິດຊອບຫຼກັ (35.71%) ເຊ່ັນ: ຢູ່ເທດສະບານເມອືງມໂີຮງຮຽນອະນບຸານ, ຢູ່ເຂດທ່ີມໂີຮງຮຽນ 
ປະຖມົມຫີອ້ງກຽມປະຖມົ, ສກມ ສມົທບົກບັປກົຄອງເມອືງເຮັດການບໍລິການການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ 
ຮວ່ມກນັ, ເມອືງປະສານກບັໂຮງຮຽນ, ຕອບສະໜອງຫຼກັສດູ ແລະ ອປຸະກອນບາງຢາ່ງ; ຫອ້ງການ ສຶກ
ສາເມອືງຕິດຕາມພອ້ມຕອບສະໜອງຄ,ູ ຫຼກັສດູ, ອປຸະກອນ, ໂຮງຮຽນເປັນຜູໃ້ຫບໍ້ລິການ, ທາງ ເມອືງ
ຕອບສະໜອງຄ ູແລະ ເອກະສານ; ທາງດາ້ນວິຊາການ ແລະ ບໍລິຫານຕາ່ງໆ, ຈດັຜູບໍ້ລິຫານ ໃຫເ້ປັນ
ເປັນຜູ້ເບິ່ ງແຍງດແູລ ແລະ ນາໍພາການຈດັການຮຽນ-ການສອນ, ຮອງລງົມາ ແມນ່ຂ ັນ້ ໂຮງຮຽນ 
(32.86%) ເຊ່ັນ: ໂຮງຮຽນເປັນຜູໃ້ຫ້ບໍລິການຈດັການຮຽນ-ການສອນໃຫຄ້ບົຂ ັນ້ຮຽນ, ປະຕິບດັຕາມ
ຫຼກັສດູທ່ີເມອືງມອບໃຫ,້ (18.57%) ແມນ່ບ່ໍຮູກ້ຽ່ວກບັການໃຫບໍ້ລິການ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັການ
ສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ, ແລະ (12.86%) ແມນ່ຂ ັນ້ແຂວງເປັນຜູໃ້ຫບໍ້ລິການ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັການ
ສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ. 

 
ຕວົປ່ຽນທ່ີ. 6 ສດິທິສາໍລບັເດັກກອ່ນໄວຮຽນ 
1. ການໄດຮ້ບັສດິເຂ້ົາຮຽນໃນໂຮງຮຽນລຽ້ງເດັກ ແລະ ອະນບຸານຂອງເດັກທ່ີຢູໃ່ນເກນອາຍ ຸ3 

ເດອືນຫາ 6 ປີ 
ວິທີການຊຸກຍູກ້ານຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັເພ່ືອໃຫ້ເດັກຍິງ, ເດັກຊນົເຜ່ົາ ແລະ ເດັກພິການໄດມ້ສີິດ,

ໂອກາດເຂ້ົາຮຽນໃນໂຮງຮຽນລ້ຽງເດັກ ແລະ ອະນຸບານ, ກມົອະນຸບານ ແລະ ປະຖມົສຶກສາໃຫ ້
ທດັສະນະວາ່ ຜາ່ນມາໄດມ້ກີານປກຸລະດມົຂນົຂວາຍ; ເຜີຍແຜໃ່ຫອ້າໍນາດການປກົຄອງ/ຄະນະພດັທະນາ
ການສຶກສາຂ ັນ້ບາ້ນ ແລະ ຊຸມຊນົໃຫສ້ ົ່ງລກູມາຮຽນໃນໂຮງລຽ້ງເດັກ, ໂຮງຮຽນອະນບຸານ ນບັທງັເດັກ
ຍິງ-ຊາຍ, ແລະ ຊນົເຜ່ົາ ໂດຍຜາ່ນສື່ ມວນຊນົ ແລະ ຄາໍສ ັ່ງແນະນາໍຂອງລດັຖະມນົຕີວາ່ ການກະຊວງ
ສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາ. 
ຕາຕະລາງ 15: (VECD) ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄິດເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງຄາໍຖາມທ່ີ 1: ໃນ
ໄລຍະທ່ີຜາ່ນມາໝດົທກຸຄນົບ່ໍ? (25) ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ເຂ້ົາສວ່ນໜ່ຶງ 17 68.00% 1 

2 ໄດເ້ຂ້ົາຮຽນໝດົ 6 24.00% 2 

3 ບ່ໍເຫັນຄວາມສາໍຄນັ 4 16.00% 3 

4 ຄອບຄວົຂາດເຂນີ 4 16.00% 3 



ຄະນະພດັທະນາການສກຶສາຂ ັນ້ບາ້ນໃຫທ້ດັສະນະກຽ່ວກບັເດັກໃນເກນອາຍເຸຂ້ົາຮຽນວາ່ ເດັກ ໄດ້
ເຂ້ົາຮຽນສວ່ນໜ່ຶງມເີປີເຊັນຫຼາຍທ່ີສດຸ (68%), ຮອງລງົມາ ແມນ່ໄດເ້ຂ້ົາຮຽນໝດົ (24%). ສາເຫດແມນ່
ຍອ້ນບ່ໍເຫັນຄວາມສາໍຄນັຂອງການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ ແລະ ຄອບຄວົຂາດເຂນີ ເຊິ່ ງມ ີເປີເຊັນເທ່ົາກນັ 
(16%). 

 
ຕາຕະລາງ 16: ໃນໄລຍະທ່ີຜາ່ນມາລກູຫຼານຂອງທ່ານທ່ີຢູໃ່ນເກນອາຍ ຸ3 ເດອືນຫາ 6 ປີ ໄດຮ້ບັ ສິດ
ເຂ້ົາຮຽນໃນໂຮງຮຽນລຽ້ງເດັກ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນບຸານໝດົທກຸໆຄນົບ່ໍ? (27) Parents 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ໄດເ້ຂ້ົາຮຽນໝດົ 19 70.37% 1 

2 ໄດເ້ຂ້ົາອະນຸບຸານ 6 22.22% 2 

3 ເຂ້ົາສວ່ນໜ່ຶງ 4 14.81% 3 

4 ໄດເ້ຂ້ົາຫອ້ງກຽມ 3 11.11% 4 

ທດັສະນະຂອງພ່ໍແມ ່ຫືຼ ຜູ້ປກົຄອງ ກຽ່ວກບັລູກຫຼານໃນເກນອາຍຸ 3 ຫາ 6 ປີ ມສີິດເຂ້ົາ 
ໂຮງຮຽນລຽ້ງເດັກ ແລະ ອະນບຸານນ ັນ້, ຄາໍຕອບໄດຈ້າໍແນກເປັນ 4 ປະເດັນ, ໂດຍກຸມ່ຄາໍຕອບວາ່ ໄດ້
ເຂ້ົາຮຽນໝດົ ມເີປີເຊັນຫຼາຍທ່ີສດຸ (70.37%), ຮອງລງົມາ ແມນ່ໄດເ້ຂ້ົາໂຮງຮຽນອະນບຸານ (22.22%); 
ໄດເ້ຂ້ົາສວ່ນໜ່ຶງ 14.81%; ແລະ ໄດເ້ຂ້ົາຫອ້ງກຽມ 11.11%. 

 
2. ການສະໜບັສະໜນູເດັກ 
ຄາໍຖາມ 2: ການສະໜບັສະໜນູເດັກ 

ວິທີການເພ່ືອສະໜບັສະໜນູເດັກໃຫ້ໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫືຼອຈາກອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງລດັ ຫືຼ ອງົ 
ການຈດັຕ ັງ້ສາກນົໃນໄລຍະຜາ່ນມາ, ອີງຕາມທດັສະນະຂອງກມົອະນບຸານ-ປະຖມົສຶກສາ, ໄດນ້າໍໃຊ ້ວິທີ
ການລະດມົທຶນຈາກອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງລດັ ຫືຼ ອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົເພ່ືອມາສະໜບັສະໜນູເດັກ ດວ້ຍ
ວທີິການຈດັຝຶກອບົຮມົຄສູອນ, ຝຶກອບົຮມົພ່ໍແມ ່ແລະ ຜູທີ້ມສີວ່ນກຽ່ວຂອ້ງທ່ີເຮັດວຽກກບັເດັກ. 

 
 
 
 
 
 
 



ຕາຕະລາງ 17: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄິດເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງຄາໍຖາມທ່ີ 2: (VECD) 
ເດັກນອ້ຍທ່ີເຂ້ົາມາຮຽນໃນໂຮງຮຽນລຽ້ງເດັກ ແລະ ອະນບຸານ ໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫືຼອ 
ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ໄດຮ້ບັ 17 68.00% 1 

2 ຫອ້ງຮຽນ 13 52.00% 2 

3 ບ່ໍໄດຮ້ບັ 8 32.00% 3 

4 ບລູະນະອາຄານ 6 24.00% 4 

5 ອປຸະກອນຮບັໃຊ ້ 5 20.00% 5 

6 ເຄື່ ອງຫລ້ີນ 4 16.00% 6 

7 ອາຫານເສມີ 1 4.00% 7 

8 ເຝິກຄ ູ 1 4.00% 7 

ທດັສະນະຂອງຄະນະພດັທະນາການສຶກສາຂ ັນ້ບາ້ນ ກຽ່ວກບັເດັກນອ້ຍທ່ີເຂ້ົາມາຮຽນໃນໂຮງ 
ຮຽນລ້ຽງເດັກ ແລະ ອະນບຸານ ໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫືຼອຈາກອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງລດັ ຫືຼ ອງົການຈດັຕ ັງ້ 
ສາກນົ ມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 6 ປະເດັນ ໂດຍກຸມ່ຄາໍຕອບທ່ີວາ່ ເດັກນອ້ຍທ່ີເຂ້ົາມາຮຽນໃນ ໂຮງຮຽນ
ລຽ້ງເດັກ ແລະ ອະນບຸານ ໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫືຼອ ໂດຍມເີປີເຊັນຫຼາຍທ່ີສດຸ ( 68%), ຮອງລງົມາ ແມນ່
ໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫືຼອດາ້ນຫ້ອງຮຽນ (52%), ບ່ໍໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫືຼອ (32%), ບລູະນະ ອາຄານ 
(24%), ດາ້ນອປຸະກອນຮບັໃຊ ້(20%), ແລະ ເຄື່ ອງຫ້ິຼນ (16%). 
 

ຕາຕະລາງ 18: ເດັກນອ້ຍໃນຄອບຄວົຂອງທ່ານທ່ີຮຽນໃນໂຮງຮຽນລຽ້ງເດັກ ແລະ ອະນບຸານໄດຮ້ບັ 
ການຊວ່ຍເຫືຼອຈາກອາໍນາດການປກົຄອງ, ໂຮງຮຽນ, ອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງລດັ ຫືຼ ອງົການຈດັຕ ັງ້ ສາກນົ
ບ່ໍ? ຖາ້ໄດຮ້ບັແມນ່ດາ້ນໃດ? (28) Parents 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ບ່ໍໄດຮ້ບັ 19 67.86% 1 

2 ໄດຮ້ບັ 9 32.14% 2 

3 ປ້ຶມ, ບກິ, ສໍ 8 28.57% 3 

4 ອາຫານເສມີ 2 7.14% 4 

5 ຫອ້ງຮຽນ 1 3.57% 5 

6 ເຄື່ ອງຫລ້ີນ 1 3.57% 5 



ການຊວ່ຍເຫືຼອຈາກອາໍນາດການປກົຄອງ, ໂຮງຮຽນ, ອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງລດັ ຫືຼ ອງົການ ຈດັຕ ັງ້
ສາກນົ; ຈາກທດັສະນະຂອງພ່ໍແມ ່ຫືຼ ຜູປ້ກົຄອງເດັກນ ັນ້ຊີ້ໃຫເ້ຫັນວາ່ ເດັກນອ້ຍໃນຄອບຄວົ ຂອງ
ເຂົາເຈົ້າທ່ີຮຽນໃນໂຮງຮຽນລ້ຽງເດັກ ແລະ ອະນຸບານ ບ່ໍໄດຮ້ບັການຊ່ວຍເຫືຼອມເີປີເຊັນສູງກວ່າໝູ ່
(67.86%), ຮອງລງົມາ ແມນ່ໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫືຼອ (32.14%). ການຊວ່ຍເຫືຼອປະກອບດວ້ຍ ປ້ຶມ, ບິກ, 
ສໍ (28.57%), ອາຫານເສມີ (7.14%); ແລະ ຫອ້ງຮຽນ ແລະ ເຄື່ ອງຫ້ິຼນ ຢາ່ງລະ 3.57%. 

 
3. ວິທີການຊຸກຍູທ້າງໂຮງຮຽນຄແືນວໃດເພ່ືອໃຫເ້ດັກມສີິດໄດຮ້ບັອປຸະກອນການສຶກສາ, ສື່ ການຮຽນ, 

ແລະ ແຫຼງ່ຄວາມຮູໃ້ຫນ້ກັຮຽນ 
ກມົອະນບຸານ-ປະຖມົສຶກສາ ໄດມ້ວີິທີການຊຸກຍູໃ້ຫໂ້ຮງຮຽນໄດຮ້ບັອປຸະກອນການສຶກສາ, ສື່  

ການຮຽນ ແລະ ແຫຼງ່ຄວາມຮູໃ້ຫນ້ກັຮຽນດວ້ຍວິທີການຈດັຝຶກອບົຮມົຄກູຽ່ວກບັການຜະລິດສື່ ການ ຮຽນ-
ການສອນ; ຊຸກຍູໃ້ຫຊຸ້ມຊນົປະກອບສວ່ນໃນການຈດັຫາອປຸະກອນທ່ີມໃີນທ້ອງຖິ່ ນມານາໍໃຊເ້ຂ້ົາ ໃນການ
ຈດັການຮຽນ-ການສອນ; ຈດັງານຫາລາຍໄດເ້ພ່ືອນາໍທຶນຮອນມາຊື້ເຄື່ ອງຮຽນ, ເຄື່ ອງຫ້ີຼນໃຫ ້ເດັກ, 
ລະດມົຈາກຫາ້ງຮາ້ນ ແລະ ບກຸຄນົຕາ່ງໆ. 

 
ຕາຕະລາງ 19: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄິດເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງຄາໍຖາມທ່ີ 3: (VECD) 
ຄພສບ ມກີານສມົທບົກບັໂຮງຮຽນ ແລະ ສງັຄມົ ໃນການເບິ່ ງແຍງລຽ້ງດ ູແລະ ສຶກສາອບົຮມົລກູ ຫຼານ
ຂອງທ່ານຄືແນວໃດ? (25) ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ສມົທບົ 21 84.00% 1 

2 ລະດມົສ ົ່ງເດັກໄປຮຽນ 6 24.00% 2 

3 ບ່ໍສມົທບົ 4 16.00% 3 

4 ຄວາມປອດໄພ 3 12.00% 4 

5 ສອ້ມແຊມໂຮງຮຽນ 2 8.00% 5 

6 ລງົຕດິຕາມສະພາບການຮຽນການສອນ 2 8.00% 5 

7 ວາງແຜນ 2 8.00% 5 

ຄະນະພດັທະນາການສຶກສາຂ ັນ້ບາ້ນໄດມ້ກີານສມົທບົກບັໂຮງຮຽນ ແລະ ສງັຄມົ ໃນການເບິ່ ງ 
ແຍງລຽ້ງດ ູແລະ ສກຶສາອບົຮມົລກູຫຼານຂອງເຂົາເຈົ້າ ໂດຍມຜີນົການວິເຄາະແຍກອອກເປັນ 7 ປະເດັນ, 
ເປີເຊັນທ່ີສງູກວາ່ໝູແ່ມນ່ໄດສ້ມົທບົ (84%); ຮອງລງົມາ ແມນ່ໄດລ້ະດມົສ ົ່ງເດັກໄປຮຽນ (24%), ບ່ໍໄດ້
ສມົທບົ (16%), ຊວ່ຍຮກັສາຄວາມປອດໄພ (12%), ສອ້ມແຊມໂຮງຮຽນ (8%), ລງົ ຕິດຕາມສະພາບ
ການຮຽນການສອນ (8%) ແລະ ວາງແຜນ (8%). 



ຕາຕະລາງ 20: ທ່ານມກີານສບົທບົກບັໂຮງຮຽນ ແລະ ສງັຄມົໃນການເບິ່ ງແຍງ, ລຽ້ງດ ູແລະ ສຶກ ສາ
ອບົຮມົລກູຫຼານຂອງທ່ານຄືແນວໃດ? (28) Parents 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ສມົທບົ 21 75.00% 1 

2 ປະສານກບັໂຮງຮຽນ 14 50.00% 2 

3 ສກຶສາອບົຮມົເດັກ 9 32.14% 3 

4 ບ່ໍໄດສ້ມົທບົ 7 25.00% 4 

5 ຮວ່ມມກືບັອາໍນາດການປກົຄອງບາ້ນ 3 10.71% 5 

 
ພ່ໍແມ ່ຫືຼ ຜູປ້ກົຄອງເດັກໄດມ້ກີານສບົທບົກບັໂຮງຮຽນ ແລະ ສງັຄມົໃນການເບິ່ ງແຍງ, ລຽ້ງດ ູ

ແລະ ສຶກສາອບົຮມົລກູຫຼານຂອງຕນົສງູສມົຄວນ, ເຊິ່ ງກວມເອົາ 75%. ຮອງລງົມາ ແມນ່ໄດມ້ກີານ 
ປະສານກບັໂຮງຮຽນ (50%), ສຶກສາອບົຮມົເດັກ (32.14%), ແລະ ຮວ່ມມກືບັອາໍນາດການປກົຄອງ 
ບາ້ນ 10.71%. ເຖງິຢາ່ງໃດກຕໍາມ, 25% ຍງັບ່ໍໄດສ້ມົທບົກບັໂຮງຮຽນແລະສງັຄມົໃນການເບິ່ ງແຍງ, 
ລຽ້ງດ ູແລະ ສກຶສາອບົຮມົລກູຫຼານຂອງຕນົ. 

 
ຕວົປ່ຽນທ່ີ. 7. ການປກົປ້ອງເດັກ 
1. ການສມົທບົກນັໃນການເບິ່ ງແຍງລຽ້ງດເູດັກເພ່ືອໃຫຢູ້ລ່ອດປອດໄພ ແລະ ເຕີບໃຫຍ ່
ຕາຕະລາງ 21: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄດິເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງຄາໍຖາມທ່ີ 1: ຄ:ູ ໃນໄລຍະ
ຜາ່ນມາທາງຄອບຄວົໄດມ້ກີານສມົທບົກນັຄແືນວໃດ ໃນການເບິ່ ງແຍງລຽ້ງດເູດັກເພ່ືອໃຫຢູ້ລ່ອດປອດໄພ 
ແລະ ເຕບີໃຫຍ?່ (56) ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ປະສານແບງ່ຄວາມຮບັຜິດຊອບ 53 94.64% 1 

2 ຕດິຕາມສຂຸະພາບ 14 25.00% 2 

3 ຮບັສ ົ່ງເດັກ 12 21.43% 3 

4 ຈດັປະຊຸມປຶກສາຫາລື 9 16.07% 4 

5 ສ ົ່ງລກູເຂ້ົາໂຮງຮຽນ 5 8.93% 5 

6 ບລູະນະໂຮງຮຽນ 4 7.14% 6 

7 ບ່ໍໄດສ້ມົທບົ 3 5.36% 7 



ການສມົທບົຂອງທາງຄອບຄວົໃນການເບິ່ ງແຍງລຽ້ງດເູດັກເພ່ືອໃຫ້ຢູ່ລອດປອດໄພ ແລະ ເຕີບ 
ໃຫຍ ່ທດັສະນະຂອງຄສູອນແລວ້ພບົວາ່ ມ ີ7 ປະເດັນ, ໂດຍມກີານປະສານແບງ່ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ມີ
ເປີເຊັນສງູກວາ່ໝູ່ (94.64%), ຕາມດວ້ຍຕິດຕາມສຂຸະພາບ (25%), ຮບັ-ສ ົ່ງເດັກໄປໂຮງຮຽນ 
(21.43%), ຈດັກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື (16.07%), ສ ົ່ງລກູເຂ້ົາໂຮງຮຽນ (8.93%), ບລູະນະ ໂຮງຮຽນ 
(7.14%8). ມຈີາໍນວນໜ່ຶງ (5.36%) ບ່ໍໄດສ້ມົທບົ. 

 
ຕາຕະລາງ 22: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄິດເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງຄາໍຖາມທ່ີ 1: VECD ໃນ 
ໄລຍະຜາ່ນມາທາງ ຄພສບ ໄດມ້ກີານສມົທບົກນັຄືແນວໃດໃນການເບິ່ ງແຍງລຽ້ງດເູດັກເພ່ືອໃຫຢູ້່ ລອດ
ປອດໄພ ແລະ ເຕີບໃຫຍ?່ (25)  
ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 
 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ແບງ່ໜາ້ທ່ີຮບັຜິດຊອບ 10 40.00% 1 

2 ບ່ໍໃຫມ້ກີານທາລນຸເດັກ 5 20.00% 2 

3 ປຶກສາຫາລືວາງແຜນ 4 16.00% 3 

4 ບ່ໍໄດສ້ມົທບົ 4 16.00% 3 

5 ປະສານສມົທບົໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊນົ 3 12.00% 4 

 
ການສມົທບົຂອງຄະນະພດັທະນາການສຶກສາຂ ັນ້ບາ້ນໃນການເບິ່ ງແຍງລຽ້ງດເູດັກ ເພ່ືອໃຫຢູ້ລ່ອດ

ປອດໄພ ແລະ ເຕີບໃຫຍນ່ ັນ້ໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນ 5 ປະເດັນ; ໃນນ ັນ້ ການແບງ່ໜາ້ທ່ີການຮບັ ຜິດຊອບ 
ມເີປີເຊັນສງູກວາ່ໝູ ່(40%), ຮອງລງົມາ ແມນ່ບ່ໍໃຫມ້ກີານທາລນຸເດັກ (20%), ປຶກສາ ຫາລືການວາງ
ແຜນ (16%), ແລະ ປະສານສມົທບົລະຫວາ່ງໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊນົ (12%). ໃນນ ັນ້ 16% ບ່ໍໄດມ້ ີ
ການສມົທບົເລີຍ. 

 
 
 
 
 
 
 



ຕາຕະລາງ 23: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄິດເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງຄາໍຖາມທ່ີ 1: Parents ໃນ
ໄລຍະຜາ່ນມາທາ່ນໄດສ້ມົທບົກບັໂຮງຮຽນ, ຊຸມຊນົ, ສງັຄມົ ແລະ ອງົ ການຈດັຕ ັງ້ຂອງລດັຄື ແນວໃດ? 
ໃນການເບິ່ ງແຍງລຽ້ງດແູລເດັກເພ່ືອໃຫຢູ້ລ່ອດປອດໄພ ແລະ ເຕີບໃຫຍ?່. (28)  
ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ສມົທບົກນັຄຸມ້ຄອງດແູລ 14 50.00% 1 

2 ບ່ໍໄດສ້ມົທບົ 8 28.57% 2 

3 ສາ້ງຮ ົວ້ເພ່ືອຮກັສາຄວາມປອດໄພ 6 21.43% 3 

4 ຮບັສ ົ່ງ  6 21.43% 3 

5 ສກັຢາປ້ອງກນັ 5 17.86% 4 

6 ຕດິຕາມສຂຸະພາບ 4 14.29% 5 

7 ໂຄງການແນະນາໍ 2 7.14% 6 

ການສມົທບົຂອງພ່ໍແມ ່ຫືຼ ຜູປ້ກົຄອງເດັກກບັໂຮງຮຽນ, ຊຸມຊນົ, ສງັຄມົ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ 
ຂອງລດັຄື ໃນການເບິ່ ງແຍງລຽ້ງດແູລເດັກເພ່ືອໃຫ້ຢູ່ລອດປອດໄພ ແລະ ເຕີບໃຫຍ ່ພບົເຫັນ 7 ປະ 
ເດັນ, ໂດຍສິ່ ງພ ົນ້ເດ່ັນທ່ີສດຸ ແມນ່ສມົທບົກນັຄຸມ້ຄອງດແູລ (50%), ສາ້ງຮ ົວ້ອອ້ມໂຮງຮຽນເພ່ືອຮກັ ສາ
ຄວາມປອດໄພສາໍລບັເດັກ ແລະ ການຮບັ-ສ ົ່ງເດັກໄປໂຮງຮຽນຢາ່ງລະ (21.43%), ສກັຢາປ້ອງ ກນັ
ພະຍາດ (17.86%), ຕິດຕາມສຂຸະພາບ (14.29%, ມໂີຄງການແນະນາໍວິທີການ (7.14%). ມ ີພ່ໍແມ ່
ຫືຼ ຜູປ້ກົຄອງໃນອດັຕາສວ່ນສງູສມົຄວນ (28.57%) ບ່ໍໄດສ້ມົທບົກບັໂຮງຮຽນ, ຊຸມຊນົ, ສງັ ຄມົ ແລະ 
ອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງລດັຄ ືໃນການເບິ່ ງແຍງລຽ້ງດແູລເດັກເພ່ືອໃຫຢູ້ລ່ອດປອດໄພ ແລະ ເຕບີໃຫຍ.່ 
 
2. ການເບິ່ ງແຍງດແູລເດັກໃນເວລາເຈບັເປັນ 
ຕາຕະລາງ 24: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄິດເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງຄາໍຖາມທ່ີ 2: ຄ:ູ ທາງຄອບ 
ຄວົ ແລະ ໂຮງຮຽນໄດມ້ກີານເບິ່ ງແຍງດແູລເດັກຄືແນວໃດໃນເວລາເຈັບເປັນ?  
ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ປະສານພ່ໍແມ ່ 41 73.21% 1 

2 ພາໄປໂຮງໝໍ 21 37.50% 2 

3 ແນະນາໍໃຫພ້ກັຜອ່ນຢູູເ່ຮອືນ 15 26.79% 3 

4 ປະຖມົພະຍາບານ 8 14.29% 4 



5 ຄຕູດິຕາມ 7 12.50% 5 

6 ເອົາຢາໃຫກ້ນິ 5 8.93% 6 

7 ສ ົ່ງເດັກກບັບາ້ນ 3 5.36% 7 

ທດັສະນະຂອງຄໄູດຊ້ີໃ້ຫເ້ຫັນວາ່ ທາງຄອບຄວົ ແລະ ໂຮງຮຽນໄດມ້ກີານເບິ່ ງແຍງດແູລເດັກ ໃນ
ເວລາເຈັບເປັນ ໂດຍການປະສານກບັພ່ໍແມມ່ເີປີເຊັນສງູ (73.21%), ພາໄປໂຮງໝໍ (37.5%), ແນະນາໍ
ໃຫເ້ດັກທ່ີເຈັບປ່ວຍພກັຜອ່ນປ່ິນປວົຢູ່ເຮືອນ (26.79%), ໃຫປ້ະຖມົພະຍາບານເວລາເດັກເຈັບ ປ່ວຍ 
(14.29%), ຄຕູດິຕາມ (12.5%), ຄເູອົາຢາໃຫເ້ດັກກນິ (8.93%), ແລະ ສ ົ່ງເດັກກບັບາ້ນ (5.36%). 

 
ຕາຕະລາງ 25: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄິດເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງຄາໍຖາມທ່ີ 2: VECD ທາງ
ຄອບຄວົ, ໂຮງຮຽນ, ແລະ ຄພສບ ໄດມ້ກີານສມົທບົກນັແນວໃດໃນການເບິ່ ງແຍງດແູລເດັກໃນເວລາ
ເຈັບເປັນ (25)  
ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ມອບໃຫຜູ້ປ້ກົຄອງ 13 52.00% 1 

2 ມອບໃຫໂ້ຮງຮຽນແລະຜູປ້ກົຄອງ 8 32.00% 2 

3 ບ່ໍໄດສ້ມົທບົ 3 12.00% 3 

ການເບິ່ ງແຍງດແູລເດັກໃນເວລາເຈັບເປັນນ ັນ້, ຄະນະພດັທະນາການສຶກສາຂ ັນ້ບາ້ນມກີານມອບ
ໃຫຜູ້ປ້ກົຄອງເປັນຜູຮ້ບັຜິດຊອບ ໂດຍກວມເອົາເປີເຊັນເຖງິ (52%), ແລະ ມອບໃຫໂ້ຮງຮຽນ ແລະ ຜູ້
ປກົຄອງປະສານສມົທບົກນັ (32%). ບ່ໍໄດສ້ມົທບົມ ີ12%. 

 
ຕາຕະລາງ 26: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄດິເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງຄາໍຖາມທ່ີ 2: Parents: ທາ່ນ
ໄດມ້ກີານເບິ່ ງແຍງດແູລລກູຫລານຄແືນວໃດໃນເວລາເຈັບເປັນ? (28)  
ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ພາລກູໄປພບົໝໍ 18 64.29% 1 

2 ໃຫພ້ກັຜອ່ນປ່ິນປວົຢູບ່າ້ນ 12 42.86% 2 

3 ປະສານລະຫວາ່ງຄ ູແລະ ພ່ໍແມ ່ 7 25.00% 3 

4 ເອົາຢາໃຫກ້ນິ 3 10.71% 4 

ພ່ໍແມ ່ຫືຼ ຜູ້ປກົຄອງເດັກມກີານພາລກູໄປໂຮງໝໍໃນເວລາເຈັບເປັນກວມເອົາເປີເຊັນ 64.29%, 
ໃຫພ້ກັຜອ່ນປ່ິນປວົຢູບ່າ້ນ 42.86%, ປະສານກບັຄ ູ25%, ແລະ ເອົາຢາໃຫກ້ນິ 10.71%. 



3. ວທີິການເພ່ືອການສະກດັກ ັນ້ ແລະ ຕາ້ນທກຸຮບູແບບທ່ີເປັນການທາລນຸເດັກໃນຄອບຄວົ, 
ໂຮງຮຽນ ແລະ ສງັຄມົ  

ຕາຕະລາງ 27: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄິດເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງຄາໍຖາມທ່ີ 3: ຄ:ູ ທ່ານໄດມ້ ີ
ວິທີການຄືແນວໃດເພ່ືອການສະກດັກ ັນ້ ແລະ ຕ້ານທຸກຮູບແບບທ່ີເປັນການທາລຸນເດັກໃນຄອບຄວົ, 
ໂຮງຮຽນ ແລະ ສງັຄມົ? (56)  
ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ບ່ໍທາລນຸເດັກ 24 42.86% 1 

2 ຕກັເຕອືນພ່ໍແມ ່ 13 23.21% 2 

3 ບ່ໍມວີທີິການ 9 16.07% 3 

4 ສກຶສາອບົຮມົເດັກ 9 16.07% 3 

5 ສມົທບົຄ,ູ ພ່ໍແມນ່, ຊຸມຊນົ 6 10.71% 4 

6 ບ່ໍຕເີດັກ 4 7.14% 5 

7 ເວ້ົາດ ີ 3 5.36% 6 

8 ເບິ່ ງແຍງດແູລ 2 3.57% 7 

9 ມອບໃຫຜູ້ປ້ກົຄອງ 2 3.57% 7 

10 ຕດິປດົສະເຕີ 2 3.57% 8 

11 ເຜີຍແຜກ່ດົໝາຍສິດທິເດັກ 1 1.79% 9 

12 ແຍກເດັກດື ້ 1 1.79% 9 

ຕາມທດັສະນະຂອງຄ,ູ ວິທີການເພ່ືອການສະກດັກ ັນ້ ແລະ ຕາ້ນທກຸຮບູແບບທ່ີເປັນການທາ ລນຸ
ເດັກໃນຄອບຄວົ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ສງັຄມົນ ັນ້, ສິ່ ງທາໍອິດແມນ່ບ່ໍທາລນຸເດັກ ເຊິ່ ງມເີປີເຊັນສງູເຖງິ 
42.86%, ຕາມດວ້ຍການຕກັເຕືອນພ່ໍແມ ່(23.21%), ສຶກສາອບົຮມົເດັກ (16.07%), ມກີານ ປະສານ
ສມົທບົລະຫວາ່ງຄ,ູ ພ່ໍແມ,່ ແລະ ຊຸມຊນົ (10.71%), ແລະ ບ່ໍຕີເດັກ (7.14%). ຄໃູນອດັ ຕາສວ່ນ 
16.07% ບ່ໍມວີທີິການເພ່ືອສະກດັກ ັນ້ ແລະ ຕາ້ນການທາລນຸເດັກໃນຄອບຄວົ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ສງັຄມົ. 

 
 
 
 
 



ຕາຕະລາງ 28: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄດິເຫັນ/ຄາໍຕອບຄາໍຖາມທ່ີ 3: VECD: 3. ທາ່ນໄດ້
ມວີທີິການຄແືນວໃດເພ່ືອການສະກດັກ ັນ້ ແລະ ຕາ້ນທກຸຮບູແບບ ທ່ີເປັນການທາລນຸເດັກໃນຄອບຄວົ, 
ໂຮງຮຽນ, ແລະ ສງັຄມົ (25)  
ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ບ່ໍມວີທີິການ 9 36.00% 1 

2 ແຈງ້/ປຶກສາຫາລືກບັທກຸພາກສວ່ນ 5 20.00% 2 

3 ເຜີຍແຜກ່ດົໝາຍສິດທິເດັກ 5 20.00% 3 

4 ປຶກສາຫາລືກບັຄອບຄວົ 3 12.00% 4 

5 ສມົທບົກບັໂຮງຮຽນ ແລະ ຜູປ້ກົຄອງ 2 8.00% 5 

6 ບ່ໍມກີານທາລນຸເດັກ 1 4.00% 6 

7 ໃຊປ້້ອງກນັບາ້ນ 1 4.00% 6 

ຈາກທດັສະນະຂອງຄະນະພດັທະນາການສຶກສາຂ ັນ້ບາ້ນຕ່ໍກບັວິທີການເພ່ືອການສະກດັກ ັນ້ ແລະ 
ຕາ້ນທກຸຮບູແບບທ່ີເປັນການທາລນຸເດັກໃນຄອບຄວົ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ສງັຄມົນ ັນ້, ເປີເຊັນສງູ ກວາ່ໝູ ່
(36%) ແມນ່ບ່ໍມວີິທີການ. ເປີເຊັນຮອງລງົມາ ແມນ່ແຈງ້ ຫືຼ ປຶກສາຫາລືກບັທກຸພາກສວ່ນ (20%), 
ເຜີຍແຜກ່ດົໝາຍສດິທິເດັກ (20%), ປຶກສາຫາລືກບັຄອບຄວົ (12%), ແລະ ສມົທບົກບັ ໂຮງຮຽນ ແລະ 
ຜູປ້ກົຄອງ (8%). 

 
ຕາຕະລາງ 29: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄິດເຫັນ/ຄາໍຕອບຄາໍຖາມທ່ີ 3: Parents: 3. ທ່ານ
ໄດມ້ກີານຕິດຕາມ, ເບິ່ ງແຍງດແູລ, ການຊວ່ຍເຫືຼອລກູຫຼານຄືແນວໃດ? (28) 
ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ຮບັສ ົ່ງໄປໂຮງຮຽນ 13 46.43% 1 

2 ໃຫອ້າຫານ 11 39.29% 2 
3 ອະນາໄມ 10 35.71% 3 

4 ເບິ່ ງແຍງເວລາເຈບັເປັນ 8 28.57% 4 

5 ຕດິຕາມພຶດຕິກາໍ 6 21.43% 5 

6 ຕດິຕາມຜນົການຮຽນ 6 21.43% 5 

7 ສດິສອນ 4 14.29% 6 



ການຕິດຕາມ, ເບິ່ ງແຍງດແູລ, ການຊວ່ຍເຫລືອລກູຫຼານຈາກທດັສະນະຂອງພ່ໍແມ ່ແມນ່ ການ
ຮບັ-ສ ົ່ງໄປໂຮງຮຽນມອີດັຕາສວ່ນສງູກວາ່ໝູ່, ຮອງລງົມາ ແມນ່ໃຫ້ອາຫານ (39.29%), ອະນາໄມ 
(35.71%), ເບິ່ ງແຍງເວລາເຈບັເປັນ (28.57%), ຕິດຕາມພຶດຕິກາໍ (21.43%), ຕິດຕາມ ຜນົການຮຽນ 
(21.43%), ແລະ ສດິສອນໃຫເ້ດັກ (14.29%). 
 
4. ຕິດຕາມຊຸກຍູ ້ແລະ ຊວ່ຍເຫືຼອເດັກ ນບັທງັເດັກທ່ີມຄີວາມຕອ້ງການພິເສດ 
ຕາຕະລາງ 30: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄິດເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງຄາໍຖາມທ່ີ 4: ຄ:ູ ທ່ານໄດມ້ ີ
ການຕິດຕາມຊຸກຍູ ້ແລະ ຊວ່ຍເຫືຼອເດັກຄືແນວໃດ? ນບັທງັເດັກທ່ີມຄີວາມຕອ້ງການພິເສດຄືແນວໃດ? 
(56) 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ເອົາໃຈໃສພິ່ເສດ 21 37.50% 1 

2 ບ່ໍມເີດັກພິເສດ 17 30.36% 2 

3 ຊວ່ຍເດັກພິເສດ 16 28.57% 3 

4 ລະດມົຜູປ້ກົຄອງ 10 17.86% 4 

5 ຕດິຕາມໃກຊ້ດິ 6 10.71% 5 

ການຕດິຕາມຊຸກຍູ ້ແລະ ຊວ່ຍເຫືຼອເດັກ ນບັທງັເດັກທ່ີມຄີວາມຕອ້ງການພິເສດ ຈາກທດັສະ ນະ
ຂອງຄແູລວ້ ແມນ່ຕອ້ງໄດເ້ອົາໃຈໃສເ່ປັນພິເສດທ່ີມເີປີເຊັນສງູກວາ່ໝູ ່(37.5%), ຮອງລງົມາ ແມນ່ຊວ່ຍ
ເດັກພິເສດໃນການກນິຢູ,່ ເຂ້ົາຫອ້ງນ ໍາ້ ແລະ ອື່ ນໆ (28.57%), ລະດມົຜູປ້ກົຄອງໃຫ ້ເອົາໃຈໃສເ່ອົາ
ເດັກມາຮຽນ (17.86%), ແລະ ຕດິຕາມຢາ່ງໃກຊ້ດິ (10.71%). ໃນຈາໍນວນຜູຖ້ກື ສາໍພາດນີ,້ 30.36% 
ບ່ໍເຄຍີມເີດັກທ່ີມຄີວາມຕອ້ງການພິເສດໃນຫອ້ງຮຽນ. 
 
ຕາຕະລາງ 31: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄດິເຫັນ/ຄາໍຕອບຄາໍຖາມທ່ີ 4: VECD: 4. ທາ່ນໄດ້
ມກີານຕິດຕາມຊຸກຍູ ້ແລະ ຊວ່ຍເຫລືອເດັກຄແືນວໃດ? ນບັທງັເດັກທ່ີມຄີວາມຕອ້ງການພິເສດຄແືນວໃດ? 
(26) 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ບ່ໍມກີານຕິດຕາມ 16 61.54% 1 

2 ມອບໃຫຄ້ອບຄວົ ແລະ ໂຮງຮຽນ 5 19.23% 2 

3 ບ່ໍມເີດັກພິເສດ 2 7.69% 3 

4 ມອບໃຫໂ້ຮງຮຽນຮບັຜິດຊອບ 2 7.69% 3 



5 ຕດິຕາມໂຮງຮຽນ 2 7.69% 3 

6 ຊວ່ຍອປຸະກອນການຮຽນ 1 3.85% 4 

7 ຊວ່ຍເຄື່ ອງນຸງ່ 1 3.85% 4 

ຄະນະພດັທະນາການສກຶສາຂ ັນ້ບາ້ນບ່ໍໄດມ້ກີານຕດິຕາມຊຸກຍູ ້ແລະ ຊວ່ຍເຫືຼອເດັກ ນບັທງັ ເດັກ
ທ່ີມຄີວາມຕອ້ງການພິເສດເທ່ົາທ່ີຄວນ, ເຊິ່ ງມເີປີເຊັນສງູເຖງິ 61.54%. ເປີເຊັນຮອງລງົມາ ແມນ່ ມອບ
ໃຫຄ້ອບຄວົ ແລະ ໂຮງຮຽນເປັນຜູຮ້ບັຜິດຊອບ (19.23%). 

 
5. ການປກົປ້ອງເດັກທ່ີມບີນັຫາໃນຄອບຄວົ 
ຕາຕະລາງ 32: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄດິເຫັນ/ຄາໍຕອບຄາໍຖາມທ່ີ 5: VECD: 5. ໄດມ້ວີທີິ
ການປກົປ້ອງເດັກ ທ່ີມບີນັຫາໃນຄອບຄວົຄແືນວໃດ? (26) 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ບ່ໍມວີທີິ 7 26.92% 1 

2 ບ່ໍມເີດັກມບີນັຫາ 7 26.92% 1 

3 ສກຶສາອບົຮມົຜູປ້ກົຄອງ 5 19.23% 2 

4 ປະສານກບັໂຮງຮຽນ 4 15.38% 3 

5 ບ່ໍໄດເ້ຮັດຫຍງັ 4 15.38% 3 

6 ເຜີຍແຜ/່ປະຕບິດັກດົໝາຍຄອບຄວົ ແລະ ສິດທິເດັກ 3 11.54% 4 

ຄະນະພດັທະນາການສຶກສາຂ ັນ້ບາ້ນ ໄດໃ້ຫ້ທດັສະນະກຽ່ວກບັການປກົປ້ອງເດັກທ່ີມບີນັຫາໃນ 
ຄອບຄວົວາ່ ເຂົາເຈົາ້ບ່ໍມວີທີິປກົປ້ອງ ເຊິ່ ງກວມເອົາ (26.92%), ອກີຈํານວນອດັຕາສວ່ນເທ່ົາກນັ ບອກ
ວາ່ບ່ໍເຄີຍມເີດັກທ່ີມບີນັຫາໃນຄອບຄວົ, ມວີິທີການຈາໍນວນໜ່ຶງປະກອບດວ້ຍສຶກສາອບົຮມົຜູ ້ປກົຄອງ 
(19.23%), ປະສານກບັໂຮງຮຽນ (15.38%) ເຜີຍແຜ ່ຫືຼ ປະຕິບດັກດົໝາຍຄອບຄວົ ແລະ ກດົໝາຍ
ສດິທິເດັກ (11.54%), 15.38% ບ່ໍໄດເ້ຮັດຫຍງັ. 

 
 
 
 
 
 
 



ຕວົປ່ຽນທ່ີ 8: ຄວາມຢູດ່ກີນິດ ີ
1. ການຊອກຫາແຫຼງ່ທຶນເຂ້ົາມາສະໜບັສະໜນູວຽກງານພດັທະນາເດັກກອ່ນໄວຮຽນ 
ຕາຕະລາງ 33: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄິດເຫັນ/ຄາໍຕອບຄາໍຖາມ: 1: ໃນໄລຍະຜາ່ນມາ ຜູ້
ປກົຄອງ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ຄພສບ ໄດມ້ວີິທີການຄືແນວໃດ? ເພ່ືອ ຊອກຫາແຫຼງ່ທຶນເຂ້ົາມາສະໜບັສະ
ໜນູວຽກງານພດັທະນາເດັກກອ່ນໄວຮຽນ? (ຄ)ູ 
ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ມກີານສມົທບົກນັ 28 50.00% 1 

2 ຂໍທຶນນາໍຜູປ້ກົຄອງເດັກ 16 28.57% 2 

3 ບ່ໍມ ີ 11 19.64% 3 

4 ຂໍທຶນນາໍບາ້ນ 4 7.14% 4 

5 ອປຸະກອນ 4 7.14% 4 

6 ຂຶນ້ກບັໂຮງຮຽນ 4 7.14% 4 

7 ສາ້ງໂຮງຮຽນ 4 7.14% 4 

8 ບ່ໍຮູ ້ 3 5.36% 5 

9 ຄພສບ 2 3.57% 6 

10 ສາ້ງຮວົ 2 3.57% 6 

11 ປກູດອກໄມ ້ 2 3.57% 6 

12 ແປງທາງເຂ້ົາໂຮງຮຽນ 2 3.57% 6 

13 ປະສານແຫຼງ່ທຶນ 2 3.57% 6 

14 ອາຫານຫວາ່ງ 1 1.79% 7 

15 ຮບັຈາ້ງ 1 1.79% 7 

16 ທະນາຄານຕາ່ງໆ 1 1.79% 7 

17 ເຄື່ ອງສຽງ 1 1.79% 7 

18 ເຈາະນ ໍາ້ບາດານ 1 1.79% 7 

19 ໂຮງງານຊມີງັ 1 1.79% 7 

20 ປ້ຶມນທິານ 1 1.79% 7 



ຄໄູດໃ້ຫ້ທດັສະນະວາ່ ຜ່ານມາ ຜູ້ປກົຄອງ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ຄພສບ ໄດມ້ກີານສມົທບົກນັ 
(50.00%) ແລະ ບ່ໍໄດມ້ສີມົທບົກນັມ ີ(19.64%) ເພ່ືອຊອກຫາແຫຼງ່ທຶນເຂ້ົາມາສະໜບັສະໜນູ. ການຂໍ
ທຶນແມນ່ໄດຂໍ້ການປະກອບສວ່ນຈາກຜູປ້ກົຄອງເດັກ (28.57%), ບາ້ນ (7.14%), ຄພສບ (3.57%) 
ແລະ ປະສານແຫຼງ່ທຶນ (3.57%). ການນາໍໃຊທຶ້ນແມນ່ເພ່ືອຊື້ອປຸະກອນ (7.14%), ສາ້ງ ໂຮງຮຽນ 
(7.14%), ສາ້ງຮ ົວ້, ແປງທາງເຂ້ົາໂຮງຮຽນ ແລະ ປກູດອກໄມ ້(3.57%), ແຕວ່າ່ ໂຮງຮຽນເອກະຊນົ
ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍຕາ່ງໆແມນ່ຂຶນ້ກບັໂຮງຮຽນທງັໝດົ (7.14%). 
 
2. ການປະກອບສວ່ນທຶນຮອນເຂ້ົາໃນວຽກງານພດັທະນາການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ 
ຕາຕະລາງ 34: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄດິເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງຄາໍຖາມ: 2: ຜາ່ນມາໄດມ້ອີງົ
ການຈດັຕ ັງ້, ບກຸຄນົພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດໄດມ້າປະກອບສວ່ນທຶນຮອນເຂ້ົາໃນວຽກງານພດັທະນາ
ການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນບ່ໍ? ຖາ້ມ ີມພີາກສວ່ນໃດ ? (ຄ)ູ 
ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ບ່ໍມ ີ 29 51.79% 1 

2 ມ ີ 27 48.21% 2 

3 ປະສານແຫຼງ່ທຶນ 20 35.71% 3 

4 ບາ້ນ 3 5.36% 4 

5 ຜູປ້ກົຄອງ 2 3.57% 5 

6 ບໍລິສດັ 2 3.57% 5 

7 ທຶນລດັ 1 1.79% 6 

8 ຄພສບ 1 1.79% 6 

9 ບກຸຄນົ 1 1.79% 6 

10 ໂຮງອາຫານ 1 1.79% 6 

 
ຄໃູນອດັຕາສວ່ນຫຼາຍສມົຄວນໄດໃ້ຫທ້ດັສະນະວາ່ ບ່ໍມພີາກສວ່ນໃດມາປະກອບສວ່ນທຶນ ຮອນ

ເຂ້ົາໃນວຽກງານພດັທະນາການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ (51.79%) ແລະ ຄູຈํານວນໜ່ຶງກໍ່ ໄດ້ໃຫ ້
ທດັສະນະວ່າ ມຜີູ້ມາສະໜບັສະໜນູ(48.21%), ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ຈາກພາກສວ່ນປະສານແຫຼ່ງທຶນ 
(35.71%), ບາ້ນ (5.36%), ຜູປ້ກົຄອງ ແລະ ບໍລິສດັ (3.57%). 

 



3. ການສະໜອງອາຫານທຽ່ງ, ເຄື່ ອງນຸງ່ຫ ົ່ມໃຫກ້ບັເດັກ 
ຕາຕະລາງ 35: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄິດເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງຄາໍຖາມທ່ີ 3: ໃນໂຮງຮຽນ 
ລຽ້ງເດັກ-ອະນບຸານໃນບາ້ນຂອງທາ່ນໄດມ້ກີານສະໜອງອາຫານທ່ຽງ, ເຄື່ ອງນຸງ່ຫ ົ່ມໃຫກ້ບັເດັກທກຸໆ ຄນົ
ບ່ໍ? (ຄ)ູ  
ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ບ່ໍສະໜອງ 32 57.14% 1 

2 ສະໜອງ 23 41.07% 2 

3 ອາຫານທຽ່ງ 16 28.57% 3 

4 ອາຫານເສມີ 14 25.00% 4 

5 ເດອືນລະຄ ັງ້ 3 5.36% 5 

6 ມບີາງຄ ັງ້ 2 3.57% 6 

7 ຜູປ້ກົຄອງ 1 1.79% 7 

8 ອາທິດລະຄ ັງ້ 1 1.79% 7 

9 ເຄື່ ອງນຸງ່ຫ ົ່ມ 0 0.00% 8 

 
ຄສູວ່ນຫຼາຍໄດໃ້ຫ້ທດັສະນະວາ່ ຍງັບ່ໍມກີານສະໜອງອາຫານທ່ຽງ ແລະ ເຄື່ ອງນຸງ່ຫ ົ່ມໃຫ້ກບັ 

ເດັກ (57.14%) ແລະ ໄດໃ້ຫກ້ານສະໜອງ (41.07%). ການສະໜອງປະກອບດວ້ຍສະໜອງ ອາຫານ
ທ່ຽງ (28.57%), ແລະ ອາຫານເສີມ (25.00%). ການສະໜອງແມນ່ບ່ໍໄດສ້ະໜອງທກຸມ ື ້ອາດຈະເປັນ
ບາງຄ ັງ້ຄາວ (3.57%) ແລະ ເດອືນລະຄ ັງ້ (5.36%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ການມາເຂ້ົາໂຮງຮຽນຂອງເດັກດອ້ຍໂອກາດ (ກາໍພາ້, ກາໍພອຍ, ທກຸຍາກ, ເດັກພິການ) 
ຕາຕະລາງ 36: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄິດເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງຄາໍຖາມທ່ີ 4: ບາ້ນໃນເຂດ 
ບໍລິການຂອງທາ່ນມເີດັກດອ້ຍໂອກາດ (ກາໍພາ້, ກາໍພອຍ, ທກຸຍາກ, ເດັກພິການ) ມາເຂ້ົາໂຮງຮຽນ ໝດົ
ບໍ? ຖາ້ບ່ໍໄດເ້ຂ້ົາຍອ້ນຫຍງັ? (ຄ)ູ 
ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ໄດເ້ຂ້ົາໝດົ 26 46.43% 1 

2 ບ່ໍມ ີ 21 37.50% 2 

3 ບ່ໍໄດເ້ຂ້ົາ 5 8.93% 3 

4 ສວ່ນໃດສວ່ນໜ່ຶງ 4 7.14% 4 

5 ບ່ໍຮູ ້ 2 3.57% 5 

 
ຕາມທດັສະນະຂອງຄສູວ່ນຫຼາຍແມນ່ໄດເ້ຂ້ົາຮຽນໝດົ (46.43%) ແລະ ບາງໂຮງຮຽນແມນ່ບ່ໍ ມ ີ

ເດັກດ ັງ່ກາ່ວ (37.50%), ເດັກບ່ໍໄດເ້ຂ້ົາຮຽນ (8.93%), ໄດເ້ຂ້ົາສວ່ນໃດສວ່ນໜ່ຶງ (7.14%) ແລະ ຍງັ
ມຄີຈູາໍນວນໜ່ຶງບ່ໍຮູ ້(3.57%). 

 
1. ການຊອກຫາແຫຼງ່ທຶນເຂ້ົາມາສະໜບັສະໜນູວຽກງານພດັທະນາເດັກກອ່ນໄວຮຽນ 
ຕາຕະລາງ 37: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄິດເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງຄາໍຖາມທ່ີ 1: ໃນໄລຍະ ຜາ່ນ
ມາ ຄພສບ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ຜູປ້ກົຄອງໄດມ້ວີິທີການຄືແນວໃດ ເພ່ືອຊອກຫາແຫຼງ່ທຶນເຂ້ົາມາ ສະໜບັ
ສະໜນູວຽກງານພດັທະນາເດັກກອ່ນໄວຮຽນ ? VEDC 
ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ປະສານ 17 68.00% 1 

2 ບ່ໍໄດປ້ະສານ 8 32.00% 2 

3 ໂຮງຮຽນ 7 28.00% 3 

4 ຜູປ້ກົຄອງ 5 20.00% 4 

5 ຄພສບ 1 4.00% 5 

6 ແຫຼງ່ທຶນຕາ່ງໆ 1 4.00% 5 



ຕາມທດັສະນະຂອງ ຄພສບ ສວ່ນຫຼາຍແມນ່ມກີານປະສານສມົທບົໃນການຊອກຫາແຫຼງ່ທຶນ ເຂ້ົາ
ມາສະໜບັສະໜນູວຽກງານພດັທະນາເດັກກອ່ນໄວຮຽນ (68.00%) ໂດຍມກີານປະສານສມົທບົ ກບັ
ໂຮງຮຽນ (28.00%), ຜູປ້ກົຄອງ (20.00%). ແຕໃ່ນນ ັນ້ ຄາໍຕອບວາ່ ‘ບ່ໍໄດປ້ະສານກນັເລີຍ’ ມ ີເຖງິ 
32.00%. 

 
2. ການປະກອບສວ່ນທຶນຮອນເຂ້ົາໃນວຽກງານພດັທະນາການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ 
ຕາຕະລາງ 38: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄິດເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງຄາໍຖາມທ່ີ 2: ຜາ່ນມາໄດມ້ ີ
ອງົການຈດັຕ ັງ້, ບຸກຄນົພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດໄດມ້າປະກອບສວ່ນທຶນຮອນເຂ້ົາໃນວຽກງານ 
ພດັທະນາການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນບ່ໍ? ຖາ້ມ ີມພີາກສວ່ນໃດ ? VEDC ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ມ ີ 15 60.00% 1 

2 ປະສານແຫຼງ່ທຶນ 14 56.00% 2 

3 ບ່ໍມ ີ 8 32.00% 3 

4 ຜູປ້ກົຄອງ 3 12.00% 4 

5 ບ່ໍຮູ ້ 2 8.00% 5 

6 ບາ້ນ 1 4.00% 6 

ຄພສບ ໄດໃ້ຫ້ທດັສະນະວາ່ ໄດມ້ກີານປະກອບສວ່ນທຶນຮອນເຂ້ົາໃນວຽກງານສຶກສາກອ່ນໄວ 
ຮຽນ (60.00%), ຊຶ່ ງໄດຈ້າກການປະສານແຫຼງ່ທຶນ (56.00%), ຜູປ້ກົຄອງ (12.00%) ແລະ ບາງ 
ທດັສະນະບອກວາ່ ຍງັບ່ໍມກີານປະກອບສວ່ນເທ່ືອ (32.00%), ແລະ ບາງທດັສະນະບ່ໍຮູ ້(8.00%). 
 
3. ການສະໜອງອາຫານທຽ່ງ, ເຄື່ ອງນຸງ່ຫ ົ່ມໃຫກ້ບັເດັກ 
ຕາຕະລາງ 39: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄດິເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງຄາໍຖາມທ່ີ 3: ໃນໂຮງຮຽນລຽ້ງ
ເດັກ-ອະນບຸານໃນບາ້ນຂອງທາ່ນໄດມ້ກີານສະໜອງອາຫານທຽ່ງ, ເຄື່ ອງນຸງ່ຫ ົ່ມໃຫກ້ບັເດັກທກຸໆຄນົບ່ໍ? 
VEDC ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ບ່ໍສະໜອງ 24 96.00% 1 

2 ສະໜອງ 1 4.00% 2 

3 ອາຫານທຽ່ງ 1 4.00% 2 

4 ເຄື່ ອງນູງ່ຫ ົ່ມ 0 0.00% 3 



ຕາມທດັສະນະຂອງ ຄພສບ ສວ່ນຫຼາຍທາງໂຮງຮຽນບ່ໍໄດສ້ະໜອງອາຫານທ່ຽງ ແລະ ເຄື່ ອງ 
ນຸງ່ໃຫກ້ບັເດັກ (96.00%) ແລະ ຍງັມອີດັຕາສວ່ນໜອ້ຍໜ່ຶງມທີດັສະນະວາ່ມແີຕສ່ະໜອງອາຫານ ທ່ຽງ
ໃຫກ້ບັເດັກ (4.00%). 
 
4. ການມາເຂ້ົາໂຮງຮຽນຂອງເດັກດອ້ຍໂອກາດ (ກາໍພາ້, ກາໍພອຍ, ທກຸຍາກ, ເດັກພິການ) 
ຕາຕະລາງ 40: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄິດເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງຄາໍຖາມທ່ີ 4: ບາ້ນໃນເຂດ 
ບໍລິການຂອງທາ່ນມເີດັກດອ້ຍດອກາດ (ກາໍພາ້, ກາໍພອຍ, ທກຸຍາກ, ເດັກພິການ) ມາເຂ້ົາໂຮງຮຽນ ໝດົ
ບໍ? ຖາ້ບ່ໍໄດເ້ຂ້ົາຍອ້ນຫຍງັ? VEDC  
ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ບ່ໍມ ີ 11 44.00% 1 

2 ໄດເ້ຂ້ົາໝດົ 10 40.00% 2 

3 ໄດເ້ຂ້ົາສວ່ນໜ່ຶງ 4 16.00% 3 

4 ບ່ໍໄດເ້ຂ້ົາ 0 0.00% 4 

 
ຕາມທດັສະນະຂອງ ຄພສບ, ສວ່ນຫຼາຍບ່ໍມເີດັກດອ້ຍໂອກາດ (44.00%). ບາງທດັສະນະ ເວ້ົາ

ວາ່ໄດເ້ຂ້ົາໝດົ (40.00%) ແລະ ບາງທດັສະນະເວ້ົາວາ່ ໄດເ້ຂ້ົາສວ່ນໃດສວ່ນໜ່ຶງ (16.00%), ສວ່ນທ່ີບ່ໍ
ໄດເ້ຂ້ົາຮຽນແມນ່ບ່ໍມ.ີ 

 
1. ການຊອກຫາແຫຼງ່ທຶນເຂ້ົາມາສະໜບັສະໜນູວຽກງານພດັທະນາເດັກກອ່ນໄວຮຽນ 
ຕາຕະລາງ 41: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄິດເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງຄາໍຖາມທ່ີ 1: ໃນໄລຍະ ຜາ່ນ
ມາທາງໂຮງຮຽນ ແລະ ຜູປ້ກົຄອງເດັກໄດປ້ະສານສມົທບົກນັຄແືນວໃດ ເພ່ືອຊອກຫາແຫຼງ່ທຶນ ເຂ້ົາມາສະ
ໜບັສະໜນູວຽກງານພດັທະນາເດັກກອ່ນໄວຮຽນ? Parents 
ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ສມົທບົ 14 50.00% 1 

2 ບ່ໍໄດສ້ມົທບົ 12 42.86% 2 

3 ໂຮງຮຽນ 9 32.14% 3 

4 ຜູປ້ກົຄອງ 9 32.14% 3 



5 ນາຍບາ້ນ 6 21.43% 4 

6 ຂຶນ້ກບັໂຮງຮຽນ 2 7.14% 5 

7 ຄພສບ 1 3.57% 6 

8 ໂຄງການ 1 3.57% 6 

ຜູປ້ກົຄອງໄດໃ້ຫທ້ດັສະນະວາ່ ສວ່ນຫຼາຍແມນ່ໄດມ້ກີານສມົທບົກນັໃນການຊອກຫາແຫຼງ່ທຶນ ເຂ້ົາ
ມາສະໜບັສະໜູນວຽກງານພດັທະນາເດັກກອ່ນໄວຮຽນ (50.00%), ໂດຍສມົທບົກບັໂຮງຮຽນ 
(32.14%), ຜູປ້ກົຄອງ (32.14%), ນາຍບາ້ນ (21.43%) ແລະ ບາງທດັສະນະເວ້ົາວາ່ທກຸຢາ່ງ ແມນ່
ຂຶນ້ກບັໂຮງຮຽນເລີຍ (7.14%). 
 
2. ການປະກອບສວ່ນທຶນຮອນເຂ້ົາໃນວຽກງານພດັທະນາການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ 
ຕາຕະລາງ 42: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄິດເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງຄາໍຖາມທ່ີ 2: ຜາ່ນມາໄດມ້ ີ
ອງົການຈດັຕ ັງ້, ບຸກຄນົພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດໄດມ້າປະກອບສວ່ນທຶນຮອນເຂ້ົາໃນວຽກງານ 
ພດັທະນາການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນບ່ໍ? ຖາ້ມ ີມພີາກສວ່ນໃດ ?Parents  
ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ມ ີ 15 53.57% 1 

2 ບ່ໍມ ີ 9 32.14% 2 

3 ແຫຼງ່ທຶນ 7 25.00% 3 

4 ຜູປ້ກົຄອງ 5 17.86% 4 

5 ບ່ໍຮູ ້ 4 14.29% 5 

6 ອປຸະກອນຕາ່ງໆ 3 10.71% 6 

7 ອາຫານເສມີ 3 10.71% 6 

8 ບາ້ນ 2 7.14% 7 

9 ໂຮງຮຽນ 2 7.14% 7 

10 ບລູະນະໂຮງຮຽນ 1 3.57% 8 

11 ຄພສບ 0 0.00% 9 

ຈາກຕາຕະລາງພບົວາ່ຄາໍຖາມທ່ີ 2 ມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 11 ປະເດັນ ໂດຍກຸມ່ຄາໍຕອບ ກຽ່ວ
ກບັປະເດັນທີ 1 ມເີປີເຊັນຫຼາຍທ່ີສດຸ (%), ຮອງລງົມາ ແມນ່ປະເດັນທີ 2. 



ຕາມທດັສະນະຂອງ ຜູປ້ກົຄອງໄດເ້ວ້ົາວາ່ ມທຶີນມາປະກອບສວ່ນ (53.57%), ໄດຈ້າກການ
ປະສານແຫຼງ່ທຶນ (25.00%), ຜູປ້ກົຄອງ (17.86%), ບາ້ນ (7.14%) ເຊ່ັນວາ່: ອປຸະກອນຕາ່ງໆ 
(10.71%), ອາຫານເສີມ (10.71%). ຍງັມບີາງທດັສະນະບອກວາ່ບ່ໍມແີຫຼງ່ທຶນເລີຍ (32.14%), ຜູ້
ປກົຄອງຈາໍນວນໜ່ຶງບ່ໍຮູ ້(14.29%) ແລະ ບາງທດັສະນະເວ້ົາວາ່ ທຶນທກຸຢາ່ງແມນ່ຂຶນ້ກບັໂຮງຮຽນ ທງັ
ໝດົ (7.14%). 
 
3. ການສະໜອງອາຫານທຽ່ງ, ເຄື່ ອງນຸງ່ຫ ົ່ມໃຫກ້ບັເດັກ 
ຕາຕະລາງ 43: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄິດເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງຄາໍຖາມທ່ີ 3: ໃນໂຮງຮຽນ 
ລຽ້ງເດັກ-ອະນບຸານໃນບາ້ນຂອງທາ່ນໄດມ້ກີານສະໜອງອາຫານທ່ຽງ, ເຄື່ ອງນຸງ່ຫ ົ່ມໃຫກ້ບັເດັກທກຸໆ ຄນົ
ບ່ໍ? Parents  
ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 
 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ບ່ໍສະໜອງ 23 82.14% 1 

2 ສະໜອງ 5 17.86% 2 

3 ເດອືນລະຄ ັງ້ 4 14.29% 3 

4 ອາຫານທຽ່ງ 3 10.71% 4 

5 ອາຫານຫວາ່ງ 1 3.57% 5 

6 ເຄື່ ອງນຸງ່ຫ ົ່ມ 0 0.00% 6 

ຜູປ້ກົຄອງສວ່ນຫຼາຍໄດໃ້ຫທ້ດັສະນະວາ່ ທາງໂຮງຮຽນແມນ່ບ່ໍໄດໃ້ຫອ້າຫານທ່ຽງ ແລະ ເຄື່ ອງນຸງ່
ຫ ົ່ມໃຫເ້ດັກເລີຍ (82.14%) ແລະ ບາງທດັສະນະເວ້ົາວາ່ມກີານສະໜອງອາຫານທ່ຽງ (10.71%) ແລະ 
ອາຫານຫວາ່ງ (3.57%) ເດອືນລະຄ ັງ້ (14.29%). 
 
 
ຕວົປ່ຽນທ່ີ 9: ການສຶກສາສາໍລບັເດັກກອ່ນໄວຮຽນ 
1. ການເຂ້ົາຮຽນຂອງເດັກທ່ີມອີາຍເຸລ່ີມແຕ ່3 ເດອືນ ຫາ 36 ເດອືນ ທ່ີໂຮງຮຽນລຽ້ງເດັກ 

ກມົອະນຸບານ ແລະ ປະຖມົສຶກສາໄດໃ້ຫ້ທດັສະນະກຽ່ວກບັແຜນການ (ນະໂຍບາຍ) ສາໍລບັ 
ຈດັການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນທ່ີມອີາຍເຸລ່ີມແຕ ່3-36 ເດອືນ ທ່ີໂຮງຮຽນລຽ້ງເດັກວາ່: ໄດຈ້ດັໃຫເ້ດັກອາຍ ຸ
3-36 ເດອືນ ໃນຊ ັນ້ລຽ້ງເດັກໂດຍແບງ່ເປັນ 3 ຂ ັນ້ຄ:ື ລຽ້ງເດັກອອ່ນ, ກາງ, ໃຫຍ.່ 
 



ຕາຕະລາງ 44: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄິດເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງຄາໍຖາມທ່ີ 1: ການສ ົ່ງລກູ 
ຫຼານຂອງທ່ານທ່ີມອີາຍເຸລ່ີມແຕ ່3 ເດອືນ ຫາ 36 ເດອືນ ໄປເຂ້ົາໂຮງຮຽນລຽ້ງເດັກ.  
ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ (ຜູປ້ກົຄອງເດັກ 28 ທາ່ນ ) 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ບ່ໍໄດເ້ຂ້ົາຮຽນ 13 46.40% 1 

2 ບໍມໂີຮງຮຽນລຽ້ງເດັກ 12 42.90% 2 

3 ໄດເ້ຂ້ົາຮຽນ 8 28.60% 3 

4 3 ປີຈຶ່ງໄດເ້ຂ້ົາຮຽນ 4 14.30% 4 

5 ເດັກໄປເອງບ່ໍໄດ ້ 1 3.60% 5 

6 ໄປນາໍພ່ໍແມຫ່າເງນິ 1 3.60% 5 

7 2 ປີຈຶ່ງໄດເ້ຂ້ົາຮຽນ 1 3.60% 5 

8 ໄດເ້ຂ້ົາຮຽນສວ່ນໃດໜ່ຶງ 1 3.60% 5 

 
ຕາມທດັສະນະຂອງພ່ໍແມເ່ດັກກຽ່ວກບັການເຂ້ົາຮຽນຂອງເດັກທ່ີມອີາຍເຸລ່ີມແຕ ່3 ເດອືນ ຫາ 36 

ເດອືນ ທ່ີໂຮງຮຽນລຽ້ງເດັກເຫັນວາ່ມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 2 ປະເດັນ ໂດຍກຸມ່ຄາໍຕອບກຽ່ວກບັ “ບ່ໍໄດ້
ເຂ້ົາຮຽນໂຮງຮຽນລຽ້ງເດັກ” ມເີປີເຊັນຫຼາຍທ່ີສດຸ (46.4%%). ການບ່ໍໄດເ້ຂ້ົາຮຽນ ແມນ່ຍອ້ນ ຫຼາຍ
ສາຍເຫດເຊ່ັນ: ບ່ໍມໂີຮງຮຽນລຽ້ງເດັກ ມເີຖງິ 42.9% ແລະ ເຫດຜນົອື່ ນໆທ່ີມເີປີເຊັນຕ ໍາ່ມຍີອ້ນ ເດັກໄປ
ເອງບ່ໍໄດ,້ ໄປນາໍພ່ໍແມຫ່າເງນິ, 2 ປີຈຶ່ ງໄດເ້ຂ້ົາຮຽນ, ແລະ 3 ປີຈຶ່ ງໄດເ້ຂ້ົາຮຽນ. ອດັຕາສວ່ນ ທ່ີຜູ້
ປກົຄອງໃຫຄ້າໍຕອບວາ່ເດັກໄດເ້ຂ້ົາຮຽນມ ີ28.6%. 

 
2. ການເຂ້ົາຮຽນຂອງເດັກທ່ີມອີາຍເຸລ່ີມແຕ ່3 ປີ ຫາ 6 ປີຢູໂ່ຮງຮຽນອະນບຸານ 

ກມົອະນຸບານ ແລະ ປະຖມົສຶກສາ ໄດໃ້ຫ້ທດັສະນະກຽ່ວກບັແຜນການ (ນະໂຍບາຍ) ການ 
ຈດັການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນໃຫ້ກບັເດັກອາຍ ຸ3-6 ປີ ໃນໂຮງຮຽນອະນບຸານວາ່: ການສຶກສາຂອງເດັກ 
ໃນຊ ັນ້ອະນບຸານ ແມນ່ໄດຈ້ດັແບງ່ເປັນ 3 ຂ ັນ້ຄື: ອະນບຸານ 1, 2, 3; ຈດັຕ ັງ້ຫອ້ງກຽມປະຖມົ ສາໍລບັ
ເດັກອາຍ ຸ5 ປີ; ຈດັຕ ັງ້ກຸມ່ຮຽນຜາ່ນການຫ້ິຼນສາໍລບັເດັກ 5 ປີ ໃນຊຸມຊນົ. ເປ້ົາໝາຍຕ ົນ້ຕໍ ແມນ່ເພ່ືອໃຫ້
ເດັກມພີດັທະນາການຢາ່ງຮອບດາ້ນຄື: ດາ້ນຮາ່ງກາຍ, ອະນາໄມ ແລະ ປອດໄພ; ດາ້ນ ພາສາ; ດາ້ນ
ສະຕປິນັຍາ ແລະ ຄວາມຮູທ້ ົ່ວໄປ; ດາ້ນອາລມົ ແລະ ສງັຄມົ. 

 
 
 



ຕາຕະລາງ 45: ຈາໍນວນແລະເປີເຊັນຂອງຄວາມຄິດເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງຄາໍຖາມທ່ີ 2: ການສ ົ່ງລກູເຂ້ົາ
ຮຽນຂອງເດັກທ່ີມອີາຍເຸລ່ີມແຕ ່3 ປີ ຫາ 6 ປີຢູໂ່ຮງຮຽນອະນບຸານ. 
ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ (ຜູປ້ກົຄອງເດັກ 28 ທາ່ນ ) 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ໄດເ້ຂ້ົາໝດົທກຸຄນົ 28 100% 1 

2 ຮຽນຂຽນ, ອາ່ນ 7 25% 2 

3 4 ປີຈຶ່ງໄດເ້ຂ້ົາຮຽນ 1 4% 3 

4 ເຂ້ົາຫອ້ງກຽມປະຖມົ 1 4% 3 

5 ໂຮງຮຽນຫາກໍ່ສາ້ງສາໍເລັດ 1 4% 3 

 
ພ່ໍແມເ່ດັກໄດໃ້ຫ້ຄາໍຕອບກຽ່ວກບັການເຂ້ົາຮຽນຂອງເດັກທ່ີມອີາຍຸເລ່ີມແຕ ່3 ປີ ຫາ 6 ປີ ຢູ ່

ໂຮງຮຽນອະນບຸານໃຫທ້ດັສະນະວາ່: ເດັກ 3 ປີ ຫາ 6 ປີ ແມນ່ໄດເ້ຂ້ົາຮຽນທງັໝດົ 100 %, ພອ້ມ 
ກນັນ ັນ້ ພ່ໍແມໃ່ນຍງັບອກໃຫຮູ້ວ້າ່ ເດັກທ່ີໄດເ້ຂ້ົາຮຽນເຂົາເຈົ້າໄດຮ້ຽນຂຽນ ແລະ ຮຽນອາ່ນ, ນອກນ ັນ້ ຍງັ
ມ ີ1 ຄາໍຕອບໄດບ້ອກໃຫຮູ້ວ້າ່ເດັກມອີາຍ ຸ4 ປີ ຈຶ່ງໄດເ້ຂ້ົາ ແລະ ໄດຮ້ຽນຢູຫ່ອ້ງກຽມປະຖມົ. 

 
3. ເປ້ົາໝາຍຕ ົນ້ຕໍການຈດັການຮຽນ-ການສອນສາໍລບັເດັກກອ່ນໄວຮຽນ 

ກມົອະນບຸານ ແລະ ປະຖມົສຶກສາ ໃຫທ້ດັສະນະກຽ່ວກບັເປ້ົາໝາຍຕ ົນ້ຕໍການຈດັການຮຽນ-ການ
ສອນໃນຊ ັນ້ອະນບຸານ ແມນ່ເພ່ືອໃຫເ້ດັກມພີດັທະນາການຢ່າງຮອບດາ້ນ: ດາ້ນຮາ່ງກາຍ, ອະນາໄມ 
ແລະ ຄວາມປອດໄພ; ດາ້ນພາສາ; ດາ້ນສະຕປິນັຍາ ແລະ ຄວາມຮູທ້ ົ່ວໄປ, ດາ້ນອາລມົ ແລະ ສງັຄມົ. 

ສະຖາບນັວິທະຍາສາດການສຶກສາ ໃຫ້ທດັສະນະວາ່: ເປ້ົາໝາຍຕ ົນ້ຕໍຂອງເນືອ້ໃນຫຼກັສດູ ສາໍ 
ລບັການຈດັການຮຽນ-ການສອນໃນຊ ັນ້ອະນບຸານ ແມນ່ເພ່ືອພດັທະນາການທາງດາ້ນຮາ່ງກາຍ, ອະນາໄມ 
ແລະ ຄວາມປອດໄພ; ພດັທະນາການທາງດາ້ນອາລມົ ແລະ ຈດິໃຈ; ພດັທະນາການທາງ ດາ້ນສງັຄມົ; 
ພດັທະນາການທາງດາ້ນສະຕປິນັຍາ ແລະ ຄວາມຮູທ້ ົ່ວໄປ; ພດັທະນາການທາງດາ້ນພາສາ. 

 
 
 
 
 
 
 



ຕາຕະລາງ 46: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄດິເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງຄາໍຖາມທ່ີ 3: ເປ້ົາໝາຍ ຕ ົນ້ຕໍ
ການຈດັການຮຽນ-ການສອນໃນຊ ັນ້ອະນບຸານ.  
ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ 
ຈາໍນວນ 

N=25 
ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ກຽມຄວາມພອ້ມກອ່ນເຂ້ົາປະຖມົ 9 36.00% 1 

2 ຄວາມຮູ-້ຄວາມສາມາດ 7 28.00% 2 

3 ການປະພຶດຕນົ 4 16.00% 3 

4 ການຮອ້ງເພງ 2 8.00% 4 

5 ສະໝອງ 2 8.00% 4 

6 ອາລມົຈດິ 2 8.00% 4 

7 ຮາ່ງກາຍ 1 4.00% 5 

8 ສງັຄມົ 1 4.00% 5 

9 ການປກູຝງັຈດິສາໍນກຶ 1 4.00% 5 

10 ບ່ໍຮູ ້ 1 4.00% 5 

ຄະນະພດັທະນາການສຶກສາຂ ັນ້ບາ້ນ (ຄພສບ) ໄດໃ້ຫທ້ດັສະນະກຽ່ວກບັເປ້ົາໝາຍຕ ົນ້ຕໍການ 
ຈດັການຮຽນ-ການສອນໃນຊ ັນ້ອະນບຸານ ແມນ່ເພ່ືອໃຫເ້ດັກໄດມ້ກີານກຽມຄວາມພອ້ມກອ່ນເຂ້ົາປະຖມົ ມ ີ
ເປີເຊັນຫຼາຍທ່ີສດຸ (36%), ຮອງລງົມາ ແມນ່ເພ່ືອພດັທະນາດາ້ນຄວາມຮູ-້ຄວາມສາມາດ (28%), ການ
ປະພຶດຕນົ (16%), ການຮອ້ງເພງ, ພດັທະນາສະໝອງ, ອາລມົຈດິ (8%), ຮາ່ງກາຍ, ສງັຄມົ ແລະ 
ການປກູຈດິສາໍນກຶ (4%). ສວ່ນຄາໍຕອບທ່ີວາ່ ‘ບ່ໍຮູ’້ ມພີຽງ 1 ທາ່ນ ເທ່ົາກບັ 4%. 
 
4. ການພດັທະນາຄວາມຮູ,້ ຄວາມສາມາດຂອງເດັກໃນຊ ັນ້ອະນບຸານ 

ກມົອະນຸບານ ແລະ ປະຖມົສຶກສາ ໃຫ້ທດັສະນະກຽ່ວກບັຈດັການຮຽນ-ການສອນໃນຊ ັນ້ອະນ ຸ
ບານສຶກສາວາ່ ແມນ່ເພ່ືອໃຫ້ເດັກມພີດັທະນາການທາງດາ້ນຄວາມຮູ ້ແລະ ຄວາມສາມາດກຽ່ວກບັຕວົ 
ເດັກ (ຕນົຕວົ, ຄອບຄວົ, ໂຮງຮຽນ, ມາລະຍາດ, ຄວາມປອດໄພ, ສຂຸະພາບ), ກຽ່ວກບັບກຸຄນົ, ອາຊບີ
ທ່ີຢູອ່າໄສ, ຮດີຄອງປະເພນ,ີ ວດັທະນະທາໍ, ທາໍມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມຮອບຕວົເດັກ ແລະ ອື່ ນໆ. 

ສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດການສກຶສາໄດໃ້ຫທ້ດັສະນະກຽ່ວກບັເນືອ້ໃນຫຼກັສດູການຮຽນ-ການ
ສອນໃນຊ ັນ້ອະນບຸານສກຶສາວາ່ແມນ່ເພ່ືອໃຫເ້ດັກມຄີວາມຮູດ້າ້ນພາສາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ຄະນດິສາດ; 
ຄວາມສາມາດທາງດາ້ນການສງັເກດ, ການຮຽນຮູ,້ ແລະ ສາໍນກຶ. 



ຕາຕະລາງ 47: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄດິເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງຄາໍຖາມທ່ີ 4: ການພດັທະ ນາ
ຄວາມຮູ,້ ຄວາມສາມາດຂອງເດັກໃນຊ ັນ້ອະນບຸານ.  
ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ 
ຈາໍນວນ 

25 
ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ກຽມຄວາມພອ້ມ 10 40.00% 1 

2 ຂດີ,ຂຽນ 7 28.00% 2 

3 ກາ້ສະແດງອອກ 6 24.00% 3 

4 ມມີາລະຍາດດ ີ 3 12.00% 4 

5 ມມີາລະຍາດດ ີ 1 4.00% 5 

6 ພດັທະນາຕນົເອງ 1 4.00% 5 

7 ໄປມາ-ລາຄອບ 1 4.00% 5 

8 ຮອ້ງເພງ 1 4.00% 5 

9 ບ່ໍຮູ ້ 1 4.00% 5 

ຄະນະພດັທະນາການສຶກສາຂ ັນ້ບ້ານ ໄດໃ້ຫ້ທດັສະນະວາ່: ການພດັທະນາຄວາມຮູ,້ ຄວາມ 
ສາມາດຂອງເດັກໃນຊ ັນ້ອະນບຸານ ແມນ່ເພ່ືອໃຫເ້ດັກໄດກ້ຽມຄວາມພອ້ມ ຊຶ່ ງມເີປີເຊັນຫຼາຍທ່ີສດຸ (40%), 
ຮອງລງົມາ ແມນ່ເພ່ືອໃຫເ້ດັກສາມາດຂດີ-ຂຽນ (28%), ມຄີວາມກາ້ສະແດງອອກ (24%), ມີ
ມາລະຍາດດ,ີ ໄດພ້ດັທະນາຕນົເອງ, ຮູຈ້ກັໄປລາ-ມາຄອບ, ຮອ້ງເພງ. ເຖງິຢາ່ງໃດກຕໍາມ ຍງັມຄີາໍ 
ຕອບທ່ີວາ່ບ່ໍຮູຈ້າໍນວນ 1 ທາ່ນ ເທ່ົາກບັ 4.00%. 
 
5. ການປກູຈດິສາໍນກຶໃຫກ້ບັເດັກໃນດາ້ນຕາ່ງໆ 

ກມົອະນບຸານ ແລະ ປະຖມົສຶກສາ ໃຫທ້ດັສະນະວາ່ ນອກຈາກການຮຽນ-ການສອນໃຫເ້ດັກ ມ ີ
ພດັທະນາການທາງດາ້ນຄວາມຮູ,້ ຄວາມສາມາດ ແລວ້ຍງັຕອ້ງປກູຝງັຈດິສາໍນກຶໃຫເ້ດັກກຽ່ວກບັ ການ
ຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ, ຮກັສາຄວາມສວຍສດົງດົງາມ, ການຖິມ້ຂີເ້ຫຍື້ອຖກືບອ່ນ, ມມີາລະຍາດທ່ີ ດ,ີ ຮູ້
ອດົທນົ, ຮກັສາສລີະປະວນັນະຄະດ,ີ ດນົຕ,ີ ຮູຮ້ກັພ່ໍແມ,່ ຄບູາອາຈານ ແລະ ຜູອ້ື່ ນໆ. 

 
 
 
 



ຕາຕະລາງ 48: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄດິເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງຄາໍຖາມທ່ີ 5: ການປກູຈດິ 
ສາໍນກຶໃຫກ້ບັເດັກໃນດາ້ນຕາ່ງໆ.  
ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ (ຄະນະພດັທະນາການສຶກສາຂ ັນ້ບາ້ນ 25 ທາ່ນ ) 
 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ບ່ໍຮູ ້ 6 24.00% 1 

2 ມາລະຍາດ 5 20.00% 2 

3 ເຫັນຄວາມສາໍຄນັຂອງການສກຶສາ 4 16.00% 3 

4 ການເວ້ົາຈາ 3 12.00% 4 

5 ເຄົາລບົຜູໃ້ຫຍ່ 3 12.00% 4 

6 ຮກັພ່ໍແມ ່ 3 12.00% 4 

7 ການປະພຶດຕນົ 2 8.00% 5 

8 ການຮກັສາອານາໄມ 2 8.00% 5 

9 ການຢູຮ່ວ່ມກບັຄນົອື່ ນ 1 4.00% 6 

10 ການສະແດງອອກ 1 4.00% 6 

 
ຄະນະພດັທະນາການສຶກສາຂ ັນ້ບາ້ນ ໄດມ້ຄີາໍຕອບກຽ່ວກບັການປູກຈດິສາໍນຶກໃຫ້ກບັເດັກໃນ 

ດາ້ນຕາ່ງໆ ໂດຍໄດຈ້າໍແນກເປັນ 9 ປະເດັນ, ຊຶ່ ງການປກູຈດິສາໍນກຶໃຫເ້ດັກໃນດາ້ນມາລະຍາດມ ີ
ເປີເຊັນຫຼາຍທ່ີສດຸ (20%), ຮອງລງົມາ ແມນ່ການປກູຈດິສາໍນກຶໃຫເ້ດັກເຫັນໄດຄ້ວາມສາໍຄນັຂອງ ການ
ສຶກສາ (16%), ການເວ້ົາຈາ, ຮູເ້ຄົາລບົຜູໃ້ຫຍ່, ໃຫຄ້ວາມຮກັພ່ໍແມ ່(12%), ດາ້ນການປະພຶດ ຕນົ 
ແລະ ການຮກັສາອານາໄມ (8%), ການຢູຮ່ວ່ມກບັຄນົອື່ ນ ແລະ ການສະແດງອອກ (4%). ເຖງິຢາ່ງໃດ
ກຕໍາມ ຍງັມຄີາໍຕອບທ່ີວາ່ “ບ່ໍຮູຈ້ກັການປກູຈດິສາໍນດຶໃຫເ້ດັກ” ມອີດັຕາສວ່ນເທ່ົາກບັ 24%. 

 
 
 
 
 
 
 



6. ການມສີວ່ນຮວ່ມໃນການຈດັການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນໃຫກ້ບັເດັກທ່ີມອີາຍເຸລ່ີມແຕ ່3 ເດອືນ ຫາ 
36 ເດອືນ ທ່ີຢູໃ່ນໂຮງຮຽນລຽ້ງເດັກ 

ຕາຕະລາງ 49: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄິດເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງຄາໍຖາມທ່ີ 6: ການມສີວ່ນ 
ຮວ່ມໃນການຈດັການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນໃຫ້ກບັເດັກທ່ີມອີາຍ ຸເລ່ີມແຕ ່3 ເດືອນ ຫາ 36 ເດອືນ ທ່ີຢູ ່
ໃນໂຮງຮຽນລຽ້ງເດັກໃນເຂດຮບັຜິດຊອບຂອງຕນົ 
ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ (ຄະນະພດັທະນາການສຶກສາຂ ັນ້ບາ້ນ 25 ທາ່ນ) 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ປກຸລະດມົຄອບຄວົທ່ີມລີກູອາຍ ຸ3 ປີຂຶນ້ໄປ 13 52.00% 1 

2 ບ່ໍໄດປ້ກຸລະດມົ 6 24.00% 2 

3 ບ່ໍມໂີຮງຮຽນລຽ້ງເດັກ 5 20.00% 3 

4 ພ່ໍແມບ່ໍ່ເຫັນຄວາມສາໍຄນັ 3 12.00% 4 

5 ປກຸລະດມົຄອບຄວົທ່ີມລີກູອາຍ ຸ3 ເດອືນຂຶນ້ໄປ 3 12.00% 4 

ຄະນະພດັທະນາການສຶກສາຂ ັນ້ບາ້ນ ໄດໃ້ຫ້ຄາໍຕອບກຽ່ວກບັການມສີວ່ນຮວ່ມໃນການຈດັການ 
ສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນໃຫ້ກບັເດັກທ່ີມອີາຍຸ ເລ່ີມແຕ ່3 ເດືອນ ຫາ 36 ເດືອນ ທ່ີຢູ່ໃນເຂດຮບັຜິດຊອບ 
ຂອງຕນົເອງວາ່: ໄດມ້ກີານປກຸລະດມົຄອບຄວົທ່ີມລີກູອາຍ ຸ3 ເດອືນຂຶນ້ໄປ ໃຫສ້ ົ່ງລກູໄປຮຽນໄດພ້ຽງ 
ແຕ ່12% ຍອ້ນວາ່: ບ່ໍມໂີຮງຮຽນລຽ້ງເດັກ (20%), ພ່ໍແມບ່ໍ່ເຫັນຄວາມສາໍຄນັ (12%). ການປກຸລະ ດມົ
ຄອບຄວົທ່ີມລີກູອາຍ ຸ3 ປີຂຶນ້ໄປ ແມນ່ມເີປີເຊັນສງູເຖງິ (52%). ນອກນ ັນ້ ຍງັມຄີํາຕອບ “ບ່ໍໄດ້
ປກຸລະດມົ” ມອີດັຕາສວ່ນ 24.00%. 

 
7. ການມສີວ່ນຮວ່ມໃນການຈດັການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນໃຫກ້ບັເດັກທ່ີມອີາຍເຸລ່ີມແຕ ່3 ປີ ຫາ 6 ປີ 

ທ່ີຢູໃ່ນໂຮງຮຽນອະນບຸານ 
ຕາຕະລາງ 50: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄິດເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງຄາໍຖາມທ່ີ 7: ການມສີວ່ນ 
ຮວ່ມໃນການຈດັການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນໃຫ້ກບັເດັກທ່ີມອີາຍຸເລ່ີມແຕ່ 3 ປີ ຫາ 6 ປີ ທ່ີຢູໃນຄວາມ 
ຮບັຜິດຊອບຂອງຕນົ. ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ (ຄະນະພດັທະນາການສກຶສາຂ ັນ້ບາ້ນ 25 ທາ່ນ) 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ປກຸລະດມົຂນົຂວາຍພ່ໍແມສ່ ົ່ງລກູເຂ້ົາຮຽນ 21 84.00% 1 

2 ບ່ໍໄດມ້ສີວ່ນຮວ່ມ 3 12.00% 2 

3 ປະສານກບັໂຮງຮຽນ 1 4.00% 3 

4 ຕດິຕາມການມາການຂອງຄ ູ 1 4.00% 3 



ຄະນະພດັທະນາການສຶກສາຂ ັນ້ບາ້ນ ໄດໃ້ຫ້ຄາໍຕອບກຽ່ວກບັການມສີວ່ນຮວ່ມໃນການຈດັການ 
ສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນໃຫກ້ບັເດັກທ່ີມອີາຍ ຸເລ່ີມແຕ ່3 ປີ ຫາ 6 ປີ ທ່ີຢູ່ໃນເຂດຮບັຜິດຊອບຂອງຕນົເອງ 
ວາ່ ໄດປ້ກຸລະດມົຂນົຂວາຍພ່ໍແມໃ່ຫສ້ ົ່ງລກູເຂ້ົາຮຽນມເີປີເຊັນຫຼາຍທ່ີສດຸ (84.00%), ຮອງລງົມາ ແມນ່
ໄດ້ປະສານກບັໂຮງຮຽນ ແລະ ຕິດຕາມການມາສອນຂອງຄູ (4%). ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຄະນະ 
ພດັທະນາການສຶກສາຂ ັນ້ບາ້ນຈາໍນວນ 3 ທ່ານ, ເທ່ົາກບັ 12.00% ບອກວາ່ ບ່ໍໄດມ້ສີວ່ນຮວ່ມໃນ ການ
ຈດັການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນໃຫກ້ບັເດັກທ່ີມອີາຍເຸລ່ີມແຕ ່3 ປີ ຫາ 6 ປີ. 

 
 

ຕວົປ່ຽນທ່ີ 10: ຫຼກັສດູການຮຽນຮູ ້ສາໍລບັການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ 
1. ຫຼກັສດູການຮຽນຮູ ້ແລະ ແຜນປະສບົການທ່ີໃຊໃ້ນການຈດັການຮຽນ-ການສອນກບັເດັກກອ່ນ ໄວ

ຮຽນໃນປະຈບຸນັ 
ສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້ວິທະຍາສາດການສຶກສາ ໃຫຂໍ້ມ້ນູວາ່ມຫຼີກັສດູດຽວໃນຊ ັນ້ອະນບຸານສຶກສາ, ມີ

ລກັສະນະຮບູແບບຫອ້ງກຽມປະຖມົ, ກຸມ່ຮຽນຜາ່ນການຫ້ີຼນ. ກມົອະນບຸານ-ປະຖມົ ໃຫຂໍ້ມ້ນູວາ່ ຫຼກັສດູ
ການຮຽນຮູ ້ແລະ ແຜນຈດັປະສບົການທ່ີນາໍໃຊໃ້ນປດັຈບຸນັມ:ີ ແຜນການລຽ້ງດ ູແລະ ສຶກສາ ອບົຮມົເດັກ
ສາໍລບັຊ ັນ້ລຽ້ງເດັກ; ແຜນຈດັປະສບົການຊ ັນ້ອະນບຸານ 1, 2, 3 ຫຼກັສດູຊ ັນ້ອະນບຸານ; ຫຼກັສດູ ແລະ 
ແຜນຈດັປະສບົການຫອ້ງກຽມປະຖມົ; ຫຼກັສດູ ແລະ ຄູມ່ໃືນການກຽມຄວາມພອ້ມດາ້ນ ການຮຽນສາໍລບັ
ເດັກ 5 ປີ ໃນຊຸມຊນົ (ກຸມ່ຮຽນຜາ່ນການຫ້ິຼນ). ໜ່ວຍງານສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ ແລະ ຂະແໜງການສຶກ
ສາກອ່ນໄວຮຽນ. 
ຕາຕະລາງ 51: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄິດເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງຄາໍຖາມ 1: ຫຼກັສດູການຮຽນຮູ ້
ແລະ ແຜນປະສບົການທ່ີໃຊໃ້ນການຈດັການຮຽນ-ການສອນກບັເດັກ ກອ່ນໄວຮຽນໃນປະຈບຸນັມຫຼີກັສດູໃດ
ແດ?່ ແຕລ່ະຫຼກັສດູມຄີແືນວໃດ? 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ແຜນຈດັປະສບົການ 1,2,3 13 81.25% 1 

2 ຕາມຫຼກັສດູກະຊວງວາງອອກ 9 56.25% 2 

3 ຫຼກັສດູຫອ້ງກຽມ 3 18.75% 3 

4 ກຸມ່ຫ້ິຼນເພ່ືອຮຽນ 2 12.50% 4 

5 ເກມຫ້ິຼນ 1 6.25% 5 

ອີງຕາມຂໍ້ມນູທ່ີໄດຈ້າກ ໜ່ວຍງານສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນຂອງເມອືງ ແລະ ຂະແໜງການສຶກ 
ສາກອ່ນໄວຮຽນຂອງແຂວງ, ຫຼກັສດູການຮຽນຮູ ້ແລະ ແຜນປະສບົການທ່ີໃຊໃ້ນການຈດັການຮຽນ- ການ
ສອນກບັເດັກກອ່ນໄວຮຽນໃນປະຈບຸນັມຫຼີກັສດູແຜນຈດັປະສບົການ ເຊິ່ ງກວມເອົາອດັຕາສວ່ນ 81.25%. 



ການນາໍໃຊຫຼ້ກັສດູທ່ີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາວາງອອກ ມອີດັຕາສວ່ນເຖງິ 56.25%, ຫຼກັສດູ
ຫອ້ງກຽມ 18.75%, ກຸມ່ຫ້ິຼນເພ່ືອຮຽນ 12.5%, ແລະ ເກມຫ້ິຼນ 6.25%. 
 
ຕາຕະລາງ 52: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄິດເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງຄາໍຖາມ 1: ຜູອ້າໍນວຍການ 

1. ຫຼກັສດູການຮຽນຮູ ້ແລະ ແຜນປະສບົການທ່ີໃຊໃ້ນການຈດັການ ຮຽນ-ການສອນກບັເດັກກອ່ນໄວ
ຮຽນໃນປດັຈບຸນັມຫຼີກັສດູໃດແດ?່ ແຕລ່ະຫຼກັສດູມຄີແືນວໃດ? 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ແຜນຈດັປະສບົການ 1,2,3 21 65.63% 1 

2 ມບ່ໍີຄບົ 8 25.00% 2 

3 ຕາມຫຼກັສດູກະຊວງວາງອອກ 6 18.75% 3 

4 ລຽ້ງເດັກ 3 9.38% 4 

 
ຜູອ້າໍນວຍການໂຮງຮຽນອະນບຸານ ໄດລ້າຍງານວາ່ ຫຼກັສດູການຮຽນຮູ ້ແລະ ແຜນປະສບົການທ່ີ 

ໃຊໃ້ນການຈດັການຮຽນ-ການສອນກບັເດັກກອ່ນໄວຮຽນໃນປດັຈບຸນັມຫຼີກັສດູແຜນຈດັປະສບົການ, ມີ
ອດັຕາສວ່ນກວມເຖງິ 65.63%; ຮອງລງົມາ ແມນ່ບ່ໍມຫຼີກັສດູຄບົ (25%), ສອນຕາມຫຼກັສດູກະຊວງສຶກ 
ສາ ແລະ ກລິາວາງອອກ (18.75%), ມລີກັສດູລຽ້ງເດັກ (9.38%). 

 
ຄາໍຖາມ 2. ຄວາມສອດຄອ່ງ ແລະ ຄວບຄຸມຂອງຫຼກັສູດການຮຽນຮູ ້ແລະ ແຜນປະສບົການສາໍລບັ 
ເດັກກອ່ນໄວຮຽນກບັເດັກໃນແຕລ່ະຊ ໍາ່ອາຍ ຸ
ກມົ: 2. ຫຼກັສດູການຮຽນຮູ ້ແລະ ແຜນປະສບົການສາໍລບັເດັກກອ່ນໄວຮຽນໄດຄ້ວບຄມຸ ແລະ ສອດຄອ່ງ 
ກບັເດັກໃນແຕລ່ະຊ ໍາ່ອາຍແຸນວໃດ?  

ສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້ວິທະຍາສາດການສຶກສາ ໃຫ້ຄາໍເຫັນວາ່ ຫຼກັສູດແມນ່ອີງໃສສ່ະລີລະສາດ: 
ພດັທະນາການທາງດາ້ນຮາ່ງກາຍ, ຈດິຕະວິທະຍາ, ພາສາລາວ, ຄະນດິສາດ ອີງຕາມເງື່ອນໄຂ ຄວາມ
ເປັນໄປໄດຂ້ອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ. ກມົອະນບຸານ-ປະຖມົ ລາຍງານວາ່ ຫຼກັສດູການຮຽນຮູ ້ແລະ ແຜນຈດັ
ປະສບົການສາໍລບັເດັກກອ່ນໄວຮຽນໄດສ້ ົ່ງເສີມຂະບວນການຮຽນຮູທ່ີ້ຕອບສະໜອງຕ່ໍທາໍມະຊາດ ແລະ 
ສອດຄອ່ງກບັພດັທະນາການຂອງເດັກແຕລ່ະຊ ໍາ່ອາຍທຸາງດາ້ນຮາ່ງກາຍ, ສະຕິປນັຍາ, ອາລມົ ແລະ 
ສງັຄມົ. 

 
 
 



ຕາຕະລາງ 53: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄິດເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງຄາໍຖາມ 2: ຂະແໜງສຶກ 
ສາກອ່ນໄວຮຽນ ແລະ ໜວ່ຍງານສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ 

ຫຼກັສດູການຮຽນຮູ ້ແລະ ແຜນປະສບົການສາໍລບັເດັກກອ່ນໄວຮຽນໄດຄ້ວບຄມຸ ແລະ ສອດຄອ່ງ
ກບັເດັກໃນແຕລ່ະຊ ໍາ່ອາຍຄຸແືນວໃດ? 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ສອດຄອ່ງ 11 68.75% 1 

2 ບ່ໍສອດຄອ່ງ 4 25.00% 2 

3 ຄວນປບັປງຸ 3 18.75% 3 

4 ເກົ່ າຫຼາຍ 3 18.75% 3 

ຂະແໜງສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ ແລະ ໜວ່ຍງານສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ ໄດໃ້ຫທ້ດັສະນະວາ່ ຫຼກັ ສດູ
ການຮຽນຮູ ້ແລະ ແຜນປະສບົການສາໍລບັເດັກກອ່ນໄວຮຽນໄດຄ້ວບຄມຸ ແລະ ສອດຄອ່ງກບັເດັກໃນແຕ່
ລະຊ ໍາ່ອາຍ ຸເຊິ່ ງມເີປີເຊັນກວມເຖງິ 68.75%. ກຸມ່ທ່ີເຫັນວາ່ ຫຼກັສດູບ່ໍມຄີວາມສອດຄອ່ງມ ີ25%, ຄວນ
ປບັປງຸ ມ ີ18.75%, ແລະ ຫຼກັສກູເກົ່ າຫລາຍ ມ ີ18.75% ເຊ່ັນດຽວກນັ. 

 
ຕາຕະລາງ 54: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄິດເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງຄາໍຖາມ 2: ຜູອ້າໍນວຍການ 

2. ຫຼກັສດູການຮຽນຮູ ້ແລະ ແຜນປະສບົການສາໍລບັເດັກກອ່ນໄວຮຽນໄດຄ້ວບຄມຸ ແລະ ສອດຄອ່ງ
ກບັເດັກໃນແຕລ່ະຊ ໍາ່ອາຍຄຸືແນວໃດ? 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ສອດຄອ່ງ 28 87.50% 1 

2 ຄວນປບັປງຸ 6 18.75% 2 

3 ສອດຄອ່ງສາໍລບັ 3-5 ປີ 6 18.75% 2 

4 ບ່ໍສອດຄອ່ງ 3 9.38% 3 

5 ເກົ່ າຫລາຍ 1 3.13% 4 

6 ບ່ໍຮູ ້ 1 3.13% 4 

ຜູອ້າໍນວຍການຖວືາ່ຫຼກັສດູການຮຽນຮູ ້ແລະ ແຜນປະສບົການສາໍລບັເດັກກອ່ນໄວຮຽນໄດ ້ຄວບ
ຄມຸ ແລະ ສອດຄອ່ງກບັເດັກໃນແຕລ່ະຊ ໍາ່ອາຍຫຼຸາຍ, ກວມເຖງິ 87.5%. ຈາໍນວນ 18.75% ເຫັນວາ່
ຄວນມກີານປບັປງຸ ແລະ ຫຼກັສດູມຄີວາມສອດຄອ່ງສາໍລບັອາຍ ຸ3-5 ປີ. ຜູອ້າໍນວຍການທ່ີຖ ືວາ່ຫຼກັສດູບ່ໍ
ສອດຄອ່ງມອີດັຕາສວ່ນ 9.38%. 

 



2. ການຈດັການຮຽນການສອນໃຫກ້ງົກບັພດັທະນາການຂອງເດັກໃນແຕລ່ະຊ ໍາ່ອາຍໃຸນໂຮງຮຽນ 
ຄາໍຖາມ 3: ກມົ: ໂຮງຮຽນມກີານຈດັການຮຽນການສອນໃຫ້ກງົກບັພດັທະນາການຂອງເດັກໃນແຕລ່ະ 
ຊ ໍາ່ອາຍຄຸແືນວໃດ?  

ສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດການສຶກສາ ໃຫທ້ດັສະນະວາ່ ຄວນຈດັຕາມແຜນການສອນ ໂດຍ
ອີງຕາມສະພາບຕວົຈງິຂອງທ້ອງຖິ່ ນ, ແຕຢູ່່ໃນກອບຂອງຫຼກັສດູ. ກມົອະນບຸານ-ປະຖມົ ຕອບວາ່ 
ໂຮງຮຽນຈດັການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ເດັກ ໂດຍອີງຕາມແຜນຈດັປະສບົການຂອງເດັກແຕລ່ະຊ ໍາ່ອາຍຸທ່ີ 
ກາໍນດົໃຫໃ້ນ 8 ໜ່ວຍການສອນ ແລະ ປບັໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັສະພາບຕວົຈງິຂອງທ້ອງຖິ່ ນ, ໂຮງຮຽນ 
ແລະ ຜນັຂະຫຍາຍຢ່າງສງັສນັ ໂດຍເນັ້ນການສອນເດັກແບບບູລະນາການ (ເວ້ົາລວມແລ້ວ ຄູສອນ 
ຕອ້ງແຕງ່ບດົສອນ ໂດຍອງີຕາມແຜນຈດັປະສບົການຊ ັນ້ອະນບຸານແຕລ່ະຊ ໍາ່ອາຍ)ຸ. 

 
ຕາຕະລາງ 55: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄດິເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງຄາໍຖາມ 3: 
ຂະແໜງສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ ແລະ ໜວ່ຍງານສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ 

ໂຮງຮຽນມກີານຈດັການຮຽນ-ການສອນໃຫກ້ງົກບັພດັທະນາການຂອງເດັກໃນແຕລ່ະຊ ໍາ່ອາຍຄຸ ື
ແນວໃດ? 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ກງົກບັພດັທະນາການຂອງເດັກ 16 100% 1 

2 ແບງ່ລະດບັຕາມຊ ໍາ່ອາຍ ຸ 7 43.75% 2 

3 ປນັຍາ 3 18.75% 3 

4 ອາລມົ  3 18.75% 3 

ອີງຕາມທດັສະນະຂອງຂະແໜງສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ ແລະ ໜ່ວຍງານສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ, 
ໂຮງຮຽນມກີານຈດັການຮຽນ-ການສອນທ່ີກງົກບັພດັທະນາການຂອງເດັກໃນແຕລ່ະຊ ໍາ່ອາຍ ຸ100%, ການ
ຮຽນ-ການສອນແບງ່ຕາມລະດບັຊ ໍາ່ອາຍ ຸ(43.75%), ເນັນ້ໃສປ່ນັຍາ ແລະ ອາລມົຈດິຢາ່ງລະ 18.75%. 

 
ຕາຕະລາງ 56: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄດິເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງຄາໍຖາມ 3: ຜູອ້າໍນວຍການ 

ໂຮງຮຽນມກີານຈດັການຮຽນ-ການສອນຕາມຫຼກັສດູການສຶກສາເດັກກອ່ນໄວຮຽນ ຫືຼ ບໍ? 
ຖາ້ໃຊແ້ມນ່ຫຼກັສດູຫຍງັ? ຖາ້ບ່ໍໃຊຍ້ອ້ນຫຍງັ? ແລະ ສອນແນວໃດ? 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ຕາມຫຼກັສດູເດັກກອ່ນໄວຮຽນ 28 87.50% 1 

2 ບ່ໍຕາມຫຼກັສດູ (ປະຍກຸໃຊ)້ 5 15.63% 2 

3 ແຜນຈດັປະສບົການ 2 6.25% 3 



ຜູອ້າໍນວຍການ ໃຫທ້ດັສະນະວາ່ ໂຮງຮຽນມກີານຈດັການຮຽນ-ການສອນຕາມຫຼກັສດູການ ສຶກ
ສາເດັກກອ່ນໄວຮຽນ (87.5%), ບ່ໍປະຕິບດັຕາມຫຼກັສດູ ໂດຍມກີານປະຍກຸໃຊ ້(15.63%), ແລະ ໃຊ້
ແຜນຈດັປະສບົການ (6.25%). 

 
 

ຕວົປ່ຽນທ່ີ 11. ນະໂຍບາຍ ແລະ ເງ ື່ ອນໄຂຂອງຜູ້ທ່ີຈະມາເປັນຄູອະນຸບານ ແລະ ການສືບຕ່ໍເປັນຜູ ້
ປະຕິບດັວຽກງານການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ 
1. ມາດຖານ, ເງ ື່ອນໄຂທ່ີກາໍນດົຂຶນ້ເພ່ືອບນັຈເຸຂ້ົາເປັນຜູດ້ແູລເດັກກອ່ນໄວຮຽນ 
ຄາໍຖາມ 1: ມາດຖານ, ເງ ື່ອນໄຂທ່ີກາໍນດົຂຶນ້ເພ່ືອບນັຈເຸຂ້ົາເປັນຜູດ້ແູລເດັກກອ່ນໄວຮຽນມຄີືແນວໃດ 
ແດ?່ DTE 

ມເີງ ື່ອນໄຂການເຂ້ົາຮຽນຄຕູາມຄທູ ົ່ວໄປ, ຈາໍແນກຕອ້ງເປັນເພດຍິງ ເນັນ້ເດັກຍິງຊນົເຜ່ົາ, 3 
ລະດບັຄື: ຊ ັນ້ຕ ົນ້, ກາງ, ສງູ; ລະດບັຊ ັນ້ກາງ ແມນ່ໃຊບ້ລິຸມະສິດຕາມຕວົເລກແບງ່ປນັຂອງເມອືງ, 
ສວ່ນວາ່ຊ ັນ້ສງູ, ຊ ັນ້ຕ ົນ້ມາຕາມຕວົເລກແບງ່ປນັ ແລະ ຈດັເສັງ; ສາໍລບັຕາມຕວົເລກບນັຈແຸມນ່ມອບໃຫ້
ແຂວງຄນື ແລວ້ແຂວງຈຶ່ງຈດັໃຫ.້ 

 
2. ມາດຖານ, ເງ ື່ອນໄຂທ່ີກາໍນດົຂຶນ້ເພ່ືອບນັຈເຸຂ້ົາເປັນຄສູອນອະນບຸານ 
ຄາໍຖາມ 2: ມາດຖານ, ເງ ື່ອນໄຂທ່ີກາໍນດົຂຶນ້ເພ່ືອບນັຈເຸຂ້ົາເປັນຄສູອນອະນບຸານມຄີແືນວໃດແດ?່ DTE 

ມເີງ ື່ອນໄຂການເຂ້ົາຮຽນຄຕູາມຄທູ ົ່ວໄປ, ຈາໍແນກຕອ້ງເປັນເພດຍງິ ເນັນ້ເດັກຍງິຊນົເຜ່ົາ, 3 
ລະດບັຄ:ື ຊ ັນ້ຕ ົນ້, ກາງ, ສງູ; ລະດບັຊ ັນ້ກາງແມນ່ໃຊບ້ລິຸມະສິດຕາມຕວົ. 

 
3. ຮບູແບບໃນການຄດັເລືອກຜູດ້ແູລເດັກກອ່ນໄວຮຽນ 
ຄາໍຖາມ 3: ຮບູແບບໃນການຄດັເລືອກຜູດ້ແູລເດັກກອ່ນໄວຮຽນໄດຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຄແືນວໃດແດ?່ DTE 

ຄອູະນຸບານ ແມນ່ຮບັໃຊກ້ານສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ ແລະ ມໃີບປະກາດຄູອະນຸບານມ:ີ ກຸມ່ຫ້ີຼນ 
ແມນ່ອາສາສະໝກັ, ຄອູະນບຸານ ແມນ່ສອນແຜນຈດັປະສບົການສອນ 3-6 ປີ, ຄຫູອ້ງກຽມປະຖມົ 
ສະເພາະຜູທ່ີ້ມາຕາມຕວົເລກ. 

 
4. ຮບູແບບໃນການຄດັເລືອກຄສູອນອະນບຸານ 
ຄາໍຖາມ 4: ຮບູແບບໃນການຄດັເລືອກຄສູອນອະນບຸານໄດຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຄແືນວໃດແດ?່ DTE 

ຄອູະນຸບານ ແມນ່ຮບັໃຊກ້ານສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ ແລະ ມໃີບປະກາດຄູອະນຸບານມ:ີ ກຸມ່ຫ້ີຼນ 
ແມນ່ອາສາສະໝກັ, ຄອູະນບຸານ ແມນ່ສອນແຜນຈດັປະສບົການສອນ 3-6 ປີ, ຄຫູອ້ງກຽມປະຖມົ 
ສະເພາະຜູທ່ີ້ມາຕາມຕວົເລກ. 



5. ການສບັຊອ້ນແຈກຢາຍຜູດ້ແູລເດັກ 
ຄາໍຖາມ 5: ໃນໄລຍະຜາ່ນມາ,ການສບັຊອ້ນແຈກຢາຍຜູດ້ແູລເດັກໄດປ້ະຕິບດັຄແືນວໃດ? DTE 

ຊບັຊອ້ນຕາມແຂວງ 
 
6. ການສບັຊອ້ນແຈກຢາຍຄອູະນບຸານ 
ຄາໍຖາມ 6: ໃນໄລຍະຜາ່ນມາ,ການສບັຊອ້ນແຈກຢາຍຄອູະນບຸານໄດປ້ະຕບິດັຄແືນວໃດ? DTE 

ຊບັຊອ້ນຕາມແຂວງ 
 
ຕວົປ່ຽນທ່ີ 11: ນະໂຍບາຍ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂຂອງຜູທ່ີ້ຈະມາເປັນຄອູະນບຸານ ແລະການສບືຕ່ໍເປັນຜູ້
ປະຕບິດັວຽກງານການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ 
1. ມາດຖານ, ເງ ື່ອນໄຂທ່ີກາໍນດົຂຶນ້ເພ່ືອບນັຈເຸຂ້ົາເປັນຜູດ້ແູລເດັກກອ່ນໄວຮຽນ 
ຄາໍຖາມ 1: ມາດຖານ, ເງ ື່ອນໄຂທ່ີກາໍນດົຂຶນ້ເພ່ືອບນັຈເຸຂ້ົາເປັນຜູດ້ແູລເດັກກອ່ນໄວຮຽນມຄີແືນວໃດແດ?່ 
DOP 

ບ່ໍມມີາດຖານແຕມ່ດີາໍລດັ 177, ຄດິວາ່ມາດຖານນີແ້ມນ່ຢູນ່າໍກມົສາ້ງຄເູປັນຜູສ້າ້ງໃຫແ້ຂວງ ແລະ 
ເມອືງນາໍໃຊ ້

 
2. ມາດຖານ, ເງ ື່ອນໄຂທ່ີກາໍນດົຂຶນ້ເພ່ືອບນັຈເຸຂ້ົາເປັນຄສູອນອະນບຸານ 
ຄາໍຖາມ 2: ມາດຖານ, ເງ ື່ອນໄຂທ່ີກາໍນດົຂຶນ້ເພ່ືອບນັຈເຸຂ້ົາເປັນຄສູອນອະນບຸານມຄີແືນວໃດແດ?່ DOP 

ບ່ໍມມີາດຖານແຕມ່ດີາໍລດັ 177, ຄດິວາ່ມາດຖານນີແ້ມນ່ຢູນ່າໍກມົສາ້ງຄເູປັນຜູສ້າ້ງໃຫແ້ຂວງ ແລະ 
ເມອືງນາໍໃຊ ້
3. ຮບູແບບໃນການຄດັເລືອກຜູດ້ແູລເດັກກອ່ນໄວຮຽນ 
ຄາໍຖາມ 3: ຮບູແບບໃນການຄດັເລືອກຜູດ້ແູລເດັກກອ່ນໄວຮຽນໄດຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຄແືນວໃດແດ?່ DOP 

ສອບເສັງແມນ່ເຮັດຢູເ່ມອືງໂດຍບລິຸມະສິດຜູທ່ີ້ຢູພ່ມູລາໍເນົາຂອງໂຮງຮຽນຕ ັງ້ຢູ ່
 

4. ຮບູແບບໃນການຄດັເລືອກຄສູອນອະນບຸານ 
ຄາໍຖາມ 4: ຮບູແບບໃນການຄດັເລືອກຄສູອນອະນບຸານໄດຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຄແືນວໃດແດ?່ DOP 

ສອບເສັງແມນ່ເຮັດຢູເ່ມອືງໂດຍບລິຸມະສິດຜູທ່ີ້ຢູພ່ມູລາໍເນົາຂອງໂຮງຮຽນຕ ັງ້ຢູ ່
 

5. ການສບັຊອ້ນແຈກຢາຍຜູດ້ແູລເດັກ 
ຄາໍຖາມ 5: ໃນໄລຍະຜາ່ນມາ, ການສບັຊອ້ນແຈກຢາຍຜູດ້ແູລເດັກໄດປ້ະຕບິດັຄແືນວໃດ? DOP 

ແບງ່ຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງແຂວງຂໍມາ, ເຂດຮາ່ງໄກສອກຫີຼກ, ຈດຸສມຸ, ໂຮງຮຽນຕ ັງ້ໃໝ ່



6. ການສບັຊອ້ນແຈກຢາຍຄອູະນບຸານ 
ຄາໍຖາມ 6: ໃນໄລຍະຜາ່ນມາ, ການສບັຊອ້ນແຈກຢາຍຄອູະນບຸານໄດປ້ະຕິບດັຄແືນວໃດ? DOP 

ແບງ່ຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງແຂວງຂໍມາ, ເຂດຮາ່ງໄກສອກຫີຼກ, ຈດຸສມຸ, ໂຮງຮຽນຕ ັງ້ໃໝ ່
 
ຕວົປ່ຽນທ່ີ 12: ນະໂຍບາຍການກໍ່ສາ້ງ, ການກະກຽມສາ້ງຄສູອນ ແລະ ຜູດ້ແູລເດັກກອ່ນໄວຮຽນ 
ຄາໍຖາມທ່ີ 1: ມກີານກະກຽມຜູດ້ແູລເດັກກອ່ນໄວຮຽນກອ່ນເຂ້ົາເຮັດວຽກຫືຼບ່ໍ? ຖາ້ມ,ີ ໄດມ້ກີານກະກຽມຄື
ແນວໃດ? 

ການກະກຽມຜູ້ດູແລເດັກກອ່ນເຂ້ົາເຮັດວຽກ ມຄີວາມຄິດເຫັນຈາກພາກສ່ວນກມົກຽ່ວຂອ້ງໃນ 
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາ ເຊ່ັນ: ກມົສາ້ງຄ ູແມນ່ຍງັບ່ໍທນັໄດມ້ກີານກະກຽມກຽ່ວກບັດາ້ນນີເ້ທ່ືອ, 
ສວ່ນສະຖາບນັສາ້ງຄູ ແມນ່ໄດໃ້ຫ້ຄາໍເຫັນວາ່ ມກີານກະກຽມຜູ້ດແູລເດັກກອ່ນເຂ້ົາເຮັດວຽກໂດຍການ
ສອບເສັງ, ສາໍພາດ ແລະ ທດົລອງເຮັດຕວົຈງິ ເຊ່ັນ: ເລ່ົາເລ່ືອງ, ຟ້ອນ ແລະ ຮອ້ງເພງ.  
 
ຄາໍຖາມທ່ີ 2: ມກີານກະກຽມຄ ູອະນບຸານກອ່ນເຂ້ົາເຮັດວຽກ ຫືຼ ບ່ໍ? ຖາ້ມ,ີ ໄດມ້ກີານກະກຽມຄແືນວໃດ? 

ການກະກຽມຜູ້ດູແລເດັກກອ່ນເຂ້ົາເຮັດວຽກ ມຄີວາມຄິດເຫັນຈາກພາກສ່ວນກມົກຽ່ວຂອ້ງໃນ 
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາ ເຊ່ັນ: ກມົສາ້ງຄ ູແມນ່ຍງັບ່ໍມນັໄດມ້ກີານກະກຽມກຽ່ວກບັດາ້ນນີເ້ທ່ືອ, 
ສວ່ນສະຖາບນັສາ້ງຄູແມນ່ໄດໃ້ຫ້ຄາໍເຫັນວາ່ ມກີານກະກຽມຜູ້ດແູລເດັກກອ່ນເຂ້ົາເຮັດວຽກໂດຍການ
ສອບເສັງ, ສາໍພາດ ແລະ ທດົລອງເຮັດຕວົຈງິ ເຊ່ັນ: ເລ່ົາເລ່ືອງ, ຟ້ອນ ແລະ ຮອ້ງເພງ. 
 
ຄາໍຖາມທ່ີ 3: ມກີານຈດັການ ຮຽນທາງດາ້ນທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບດັຕວົຈງິບ່ໍ? ຖາ້ມ,ີ ໄດມ້ ີ
ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຄືແນວໃດ? 

ອີງຕາມຄາໍຄິດເຫັນຈາກພາກສວ່ນກມົສາ້ງຄ ູແລະ ສະຖາບນັສາ້ງຄກູຽ່ວກບັການຈດັການການ 
ຮຽນ-ການສອນໄດມ້ກີານຈດັການຮຽນ-ການສອນທງັທາງດາ້ນທິດສະດ ີແລະ ພາກປະຕິບດັຕວົຈງິ ໂດຍ
ການນເິທດຄໃູໝ ່ຊຶ່ ງແຂວງເປັນຜູຈ້ດັໃຫມ້ກີານຝຶກຟ້ອນ, ເລ່ົາເລ່ືອງ ແລະ ຮອ້ງເພງປະກອບຕາ່ງໆ. 

 
ຄາໍຖາມທ່ີ 4: ໃນໄລຍະຜາ່ນມາ, ການປະຕິບດັນະໂຍບາຍເພ່ືອສ ົ່ງເສມີໃຫຜູ້ດ້ແູລເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານ
ໄດຍ້ກົລະດບັທາງດາ້ນ ຕາ່ງໆມຄີືແນວໃດ? 

ອີງຕາມຄາໍຄິດເຫັນຈາກພາກສ່ວນກມົສ້າງຄູ ແລະ ສະຖາບນັສ້າງຄູ ກຽ່ວກບັການປະຕິບດັ 
ນະໂຍບາຍເພ່ືອສ ົ່ງເສມີໃຫຜູ້ດ້ແູລເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານ ແມນ່ທາງກມົສາ້ງຄໄູດມ້ຫຼີກັສດູຮອງຮບັ ໂດຍ
ການເປີດຍກົລະດບັເຊື່ ອມຕ່ໍພກັແລງ້ ຈາກຊ ັນ້ກາງໄປເປັນຊ ັນ້ສງູ, ສວ່ນຊ ັນ້ຕ ົນ້ໄປເປັນຊ ັນ້ກາງ ແຕກ່ານ
ຍກົລະດບັຈາກຊ ັນ້ສງູໄປເປັນປະລີນຍາຕີຍງັບ່ໍທນັມເີທ່ືອ. ສະຖາບນັສາ້ງຄໄູດມ້ກີານຍກົລະດບັຈາກຊ ັນ້



ກາງໃຫ້ເປັນຊ ັນ້ສງູພາຍໃນບ່ໍເສຍຄາ່ຮຽນ, ສ ົ່ງໄປຖອດຖອນບດົຮຽນທ່ີມປີະສບົການທ່ີດີ ແລະ ໄປ
ຕາ່ງປະເທດ. 
 
 
ຕວົປ່ຽນທ່ີ 13 ນະໂຍບາຍກຽ່ວກບັເງ ື່ອນໄຂຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ການຮບັເປັນຄສູອນ 
ຕາຕະລາງ 57: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄິດເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງຄາໍຖາມທ່ີ 1: ໃນການບນັຈຜຸູ ້
ດແູລເດັກໄດມ້ກີານຄດັເລືອກບໍ? ຖາ້ມແີມນ່ດາໍເນນີການຄືແນວໃດ?  
ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

 ມ ີ 37 77,08  

1 ເສັງເຂ້ົາເປັນອາສາສະໝກັ 1 2,08 6 

2 ສອບເສັງຕາມໂຄຕາ້ 26 54,16 1 

3 ສາໍພາດ 3 6,25 4 

4 ຮຮ ຄດັເລືອກເອງ 7 14,58 2 

 ບ່ໍມ ີ 11 22,91  

1 ຄທ່ີູສະໝກັໜອ້ຍກວາ່ໂຄຕາ້ 5 10,41 3 

2 ເອົາຕາມຄວາມສະໝກັໃຈ 2 4,16 5 

3 ບ່ໍມຄີລູຽ້ງເດັກ 1 2,08 6 

4 ບ່ໍມຫີອ້ງລຽ້ງເດັກ 2 4,16 5 

5 ກາ່ວເຖງິລະບບົການນເິທດ, ບ່ໍເວ້ົາເຖງິການຄດັເລືອກ 1 2,08 6 

ລວມ 48   

ຈາກຕາຕະລາງພບົວາ່ ຄາໍຖາມທ່ີ 1 ມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 9 ປະເດັນ ໂດຍກຸມ່ຄາໍຕອບກຽ່ວ 
ກບັການບນັຈຜຸູ້ດູແລເດັກໄດມ້ກີານຄດັເລືອກ ໂດຍການສອບເສັງຕາມໂຄຕ້າ ມເີປີເຊັນຫຼາຍທ່ີສຸດ 
(54,16%), ຮອງລງົມາ ແມນ່ການບນັຈຜຸູດ້ແູລເດັກໄດມ້ກີານຄດັເລືອກ ໂດຍໂຮງຮຽນຄດັເລືອກເອງ ມ ີ
ເປີເຊັນ(14,58). 

 
 
 
 
 
 



ຕາຕະລາງ 58: ຈາໍນວນແລະເປີເຊັນຂອງຄວາມຄິດເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງຄາໍຖາມທ່ີ 2: ໃນການບນັຈຄຸ ູ
ອະນບຸານໄດມ້ກີານຄດັເລືອກບ່ໍ? ຖາ້ມແີມນ່ດາໍເນນີການຄືແນວໃດ?  
ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

 ມ ີ 44 86,27  

1 ສອບເສັງຕາມໂຄຕາ້ 33 64,70 1 

2 ສາໍພາດ 4 7,84 3 

3 ແຂວງຄດັເລືອກເອງ 7 13,72 2 

 ບ່ໍມ ີ 7 13,72  

1 ຄທ່ີູສະໝກັໜອ້ຍກວາ່ໂຄຕາ້ 4 7,84 3 

2 ເປັນອາສາສະໝກັກອ່ນ 1 1,96 5 

3 ບ່ໍມ ີ 2 3,92 4 

 ລວມ 51   

ຈາກຕາຕະລາງພບົວາ່ ຄາໍຖາມທ່ີ 2 ມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 6 ປະເດັນ ໂດຍກຸມ່ຄາໍຕອບ ກຽ່ວ
ກບັການບນັຈຄຸອູະນບຸານໄດມ້ກີານຄດັເລືອກ ໂດຍການສອບເສັງຕາມໂຄຕາ້ມເີປີເຊັນຫຼາຍທ່ີສດຸ (64,70 
%), ຮອງລງົມາ ແມນ່ການບນັຈຄຸອູະນບຸານໄດມ້ກີານຄດັເລືອກໂດຍການຄດັເລືອກຈາກ ແຂວງມເີປີເຊັນ
(13,72%). 
 
ຕາຕະລາງ 59: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄດິເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງຄາໍຖາມທ່ີ 3: ການໃຫຄ້າ່ຕອບ 
ແທນແກຜູ່ດ້ແູລເດັກໄດເ້ໝາະສມົຄແືນວໃດ?  
ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

 ເໝາະສມົ 33   

1 ຕາມນະໂຍບາຍຂອງລດັ 22 46,80 1 

2 ທຽບກບັໜາ້ວຽກ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດ ຊອບ 11 23,40 2 

 ບ່ໍເໝາະສມົ 14   

1 ທຽບກບັໜາ້ວຽກ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດ ຊອບ 10 21,27 3 

2 ບ່ໍຮູ ້ 4 8,51 4 

 ລວມ 47   

ຈາກຕາຕະລາງພບົວາ່ ຄາໍຖາມທ່ີ 3 ມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 4 ປະເດັນ ໂດຍກຸມ່ຄາໍຕອບກຽ່ວ 
ກບັການໃຫຄ້າ່ຕອບແທນແກຜູ່ດ້ແູລເດັກໄດເ້ໝາະສມົຕາມນະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານ ມເີປີເຊັນຫຼາຍທ່ີ 



ສດຸ (46,80%), ຮອງລງົມາ ແມນ່ການໃຫຄ້າ່ຕອບແທນແກຜູ່ດ້ແູລເດັກໄດເ້ໝາະສມົ ເມ ື່ອທຽບກບັໜ້າ
ວຽກ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ແມນ່ມເີປີເຊັນ (23,40%). 

 
ຕາຕະລາງ 60: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄດິເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງຄາໍຖາມທ່ີ 4: ການໃຫຄ້າ່ຕອບ 
ແທນແກຄ່ອູະນບຸານໄດເ້ໝາະສມົຄືແນວໃດ?  
ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

 ເໝາະສມົ 37 78,72  

1 ຕາມນະໂຍບາຍຂອງລດັ 28 59,57 1 

2 ທຽບກບັໜາ້ວຽກ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດ ຊອບ 9 19,14 2 

 ບ່ໍເໝາະສມົ 9 19,14  

1 ທຽບກບັໜາ້ວຽກ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດ ຊອບ 7 14,89 3 

2 ບ່ໍຮູ ້ 2 4,25 4 

 ລວມ 47   

ຈາກຕາຕະລາງພບົວາ່ ຄາໍຖາມທ່ີ 4 ມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 4 ປະເດັນ ໂດຍກຸມ່ຄາໍຕອບກຽ່ວ 
ກບັການໃຫຄ້າ່ຕອບແທນແກຄ່ອູະນບຸານໄດເ້ໝາະສມົຕາມນະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານ ມເີປີເຊັນຫຼາຍທ່ີ 
ສດຸ (59,57%), ຮອງລງົມາ ແມນ່ການໃຫຄ້າ່ຕອບແທນແກຜູ່ດ້ແູລເດັກໄດເ້ໝາະສມົ ເມ ື່ອທຽບກບັໜ້າ 
ວຽກ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ແມນ່ມເີປີເຊັນ(19,14%). 

 
ຕາຕະລາງ 61: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄິດເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງຄາໍຖາມທ່ີ 5: ຜູດ້ແູລເດັກມ ີ
ການຍກົຍາ້ຍ ຫືຼ ລາອອກຈາກວຽກໜອ້ຍຫຼາຍປານໃດ? ຍອ້ນຫຍງັ?  
ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

 ມ ີ 15 31,25  

1 ຍກົລະດບັ 2 4,16 4 

2 ຍາ້ຍກບັບາ້ນ 1 2,08 5 

3 ເລືອກໂຮງຮຽນທ່ີມນີະໂຍບາຍ ແລະ ສະຫວັດ
ດກີານທ່ີດກີວາ່ 

1 2,08 5 

4 ສະພາບຄອບຄວົ 8 16,66 2 

5 ເຂ້ົາບາໍນານ 2 4,16 4 

6 ສຂຸະພາບ 1 2,08 5 



ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

 ບ່ໍມ ີ 33 68,75  

1 ບ່ໍມຜີູດ້ແູລເດັກ 4 8,33 3 

2 ບ່ໍມເີລີຍ 29 60,41 1 

 ລວມ 48   

ຈາກຕາຕະລາງພບົວາ່ ຄາໍຖາມທ່ີ 5 ມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 8 ປະເດັນ ໂດຍກຸມ່ຄາໍຕອບກຽ່ວ 
ກບັບ່ໍມຜີູດ້ແູລເດັກຍກົຍາ້ຍຫືຼລາອອກຈາກວຽກ ມເີປີເຊັນຫຼາຍທ່ີສດຸ (60,41%), ຮອງລງົມາ ແມນ່ມຜີູດ້ ູ
ແລເດັກມກີານຍກົຍ້າຍ ຫືຼ ລາອອກຈາກວຽກເນື່ ອງຈາກສະພາບຄອບຄວົມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກ ແມນ່ມ ີ
ເປີເຊັນ (16,66%). 
 
ຕາຕະລາງ 62: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄດິເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງຄາໍຖາມທ່ີ 6: ຄອູະນບຸານມ ີ
ການຍກົຍາ້ຍ ຫືຼ ລາອອກຈາກວຽກໜອ້ຍຫຼາຍປານໃດ? ຍອ້ນຫຍງັ?  
ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ບ່ໍມ ີ 29 49,15 1 

2 ສະພາບຄອບຄວົ 16 27,11 2 

3 ຄວາມຕອ້ງການຂອງຮຮ 5 8,47 3 

4 ເລືອກໂຮງຮຽນທ່ີມນີະໂຍບາຍ ແລະ ສະຫວັດ
ດກີານທ່ີດກີວາ່ 

1 1,69 5 

5 ກບັບາ້ນ 2 3,38 4 

6 ຍກົລະດບັ 2 3,38 4 

7 ມ ີ 2 3,38 4 

8 ບາໍນານ 1 1,69 5 

9 ສຂຸະພາບ 1 1,69 5 

 ລວມ 59   

 
ຈາກຕາຕະລາງພບົວາ່ ຄາໍຖາມທ່ີ 6 ມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 9 ປະເດັນ ໂດຍກຸມ່ຄາໍຕອບກຽ່ວ 

ກບັບ່ໍມຄີອູະນບຸານຍກົຍາ້ຍ ຫືຼ ລາອອກຈາກວຽກ ມເີປີເຊັນຫຼາຍທ່ີສດຸ (49,15%), ຮອງລງົມາ ແມນ່ມຄີ ູ
ອະນບຸານຍກົຍາ້ຍ ຫືຼ ລາອອກຈາກວຽກເນື່ ອງຈາກສະພາບຄອບຄວົມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກ ແມນ່ມເີປີເຊັນ 
(27,11%). 

 



ຕວົປ່ຽນທ່ີ 13: ນະໂຍບາຍກຽ່ວກບັເງ ື່ອນໄຂຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ການຮບັເປັນຄສູອນ 
ຕາຕະລາງ 63: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄດິເຫັນ/ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

Q1 ໃນການບນັຈຜຸູດ້ແູລເດັກໄດມ້ກີານຄດັເລືອກບ່ໍ? ຖາ້ມແີມນ່ດາໍເນນີການຄແືນວໃດ? 

1 ສອບເສັງຕາມໂຄຕາ້ 26 54,16 4 

2 ຮ.ຮ ຄດັເລືອກເອງ 7 14,58 11 

Q2 ໃນການບນັຈຄຸອູະນບຸານໄດມ້ກີານຄດັເລືອກບ່ໍ? ຖາ້ມແີມນ່ດາໍເນນີການຄແືນວໃດ? 

1 ສອບເສັງຕາມໂຄຕາ້ 33 64,70 1 

2 ແຂວງຄດັເລືອກເອງ 7 13,72 12 

Q3 ການໃຫຄ້າ່ຕອບແທນແກຜູ່ດ້ແູລເດັກໄດເ້ໝາະສມົຄແືນວໃດ? 

1 ຕາມນະໂຍບາຍຂອງລດັ 22 46,80 6 

2 ທຽບກບັໜາ້ວຽກ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດ ຊອບ 11 23,40 8 

Q4 ການໃຫຄ້າ່ຕອບແທນແກຄ່ອູະນບຸານໄດເ້ໝາະສມົຄແືນວໃດ? 

1 ຕາມນະໂຍບາຍຂອງລດັ 28 59,57 3 

2 ທຽບກບັໜາ້ວຽກ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດ ຊອບ 9 19,14 9 

Q5 ຜູດ້ແູລເດັກມກີານຍກົຍາ້ຍຫືຼລາອອກຈາກວຽກໜອ້ຍຫຼາຍປານໃດ?ຍອ້ນຫຍງັ? 

1 ບ່ໍມເີລີຍ 29 60,41 2 

2 ສະພາບຄອບຄວົ 8 16,66 10 

Q6 ຄອູະນບຸານມກີານຍກົຍາ້ຍຫືຼລາອອກຈາກວຽກໜອ້ຍຫຼາຍປານໃດ?ຍອ້ນຫຍງັ? 

1 ບ່ໍມ ີ 29 49,15 5 

2 ສະພາບຄອບຄວົ 16 27,11 7 

 
ຈາກຕວົປ່ຽນທ່ີ 13 ທ່ີກາ່ວເຖງິນະໂຍບາຍກຽ່ວກບັເງ ື່ອນໄຂຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ການຮບັເປັນ 

ຄສູອນ ພບົວາ່ ການບນັຈຄຸອູະນບຸານໄດມ້ກີານຄດັເລືອກໂດຍການສອບເສັງຕາມໂຄຕາ້ເຮັດໃຫບ່ໍ້ມຜີູ້ດ ູ
ແລເດັກ ຫືຼ ຄອູະນບຸານຍກົຍາ້ຍ ຫືຼ ລາອອກຈາກວຽກເນື່ອງຈາກພວກເຂົາເຫັນວາ່ ການໃຫຄ້າ່ຕອບແທນ 
ໂດຍອີງຕາມນະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານແມນ່ມຄີວາມເໝາະສມົ, ໃນຂະນະດຽວກນັ ຈະພບົບນັຫາເລັກ 
ໜອ້ຍກຽ່ວກບັການບນັຈຄຸອູະນບຸານ ຫືຼ ຜູດ້ແູລເດັກທ່ີໄດມ້ກີານຄດັເລືອກ ໂດຍການຄດັເລືອກຈາກແຂວງ 
ຫືຼ ໂຮງຮຽນຄດັເລືອກເອງ ເຊິ່ ງເຮັດໃຫມ້ຄີອູະນບຸານ ແລະ ຜູດ້ແູລເດັກມກີານຍກົຍາ້ຍ ຫືຼ ລາອອກຈາກ 
ວຽກ ເນື່ອງຈາກສະພາບຄອບຄວົມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກ ແລະ ບາ້ນໄກຈາກໂຮງຮຽນ. 
 
 



ຕວົປ່ຽນທ່ີ 14: ນະໂຍບາຍກຽ່ວກບັພາລະບດົບາດ, ສດິ ແລະ ໜາ້ທ່ີຂອງຄລູຽ້ງເດັກ-ອະນບຸານ 
ຄາໍຖາມທ່ີ 1: ການກາໍນດົພາລະໜ້າທ່ີຂອງຄລູຽ້ງເດັກ-ອະນບຸານມຄີວາມຊດັເຈນ ຫືຼ ບໍ? ແລະ ມ ີ
ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຄືແນວໃດ? 

ມກີານກາໍນດົພາລະໜ້າທ່ີຂອງຄລູຽ້ງເດັກອະນບຸານຢ່າງຊດັເຈນ ໂດຍມກີານຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັກບັ 
ເດັກຄ:ື ເບິ່ ງແຍງດແູລ ແລະ ສກຶສາອບົຮມົເດັກ. 
 
ຄາໍຖາມທ່ີ 2: ສິດ ແລະ ຂອບເຂດໃນການປະຕິບດັໜາ້ທ່ີໄດດ້າໍນດົໄວຊ້ດັເຈນ ຫືຼ ບໍ? ແລະ ໄດກ້າໍ ນດົ
ໄວຄ້ືແນວໃດ? 

ສດິ ແລະ ຂອບເຂດໃນການປະຕິບດັໜາ້ທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວຢ້າ່ງຊດັເຈນ ຄື: ຄອູະນບຸານມສີິດ ແລະ 
ຂອບເຂດໃນການປະຕິບດັໜ້າທ່ີສິດສອນ, ສຶກສາອບົຮມົເດັກໃນໂຮງຮຽນລຽ້ງເດັກ-ອະນບຸານ ເພ່ືອ 
ສ ົ່ງເສມີໃຫເ້ດັກໄດຮ້ບັການພດັທະນາ, ມສີຂຸະພາບແຂງແຮງເປັນເດັກສະຫຼາດ, ກຽມຄວາມພອ້ມທ່ີດກີອ່ນ 
ເຂ້ົາໂຮງຮຽນປະຖມົສກຶສາຢາ່ງມຄີນຸນະພາບ. 

 
ຄາໍຖາມທ່ີ 3: ມກີານສະໜບັສະໜນູ ຫືຼ ມສີະຫວດັດກີານດາ້ນໃດແດແກບ່ກຸຄະລາກອນຜູດ້ແູລເດັກ? 

ມຄີືກບັຄທູ ົ່ວໄປ ແລະ ຮບັຜິດຊອບໂດຍກມົຈດັຕ ັງ້, ໃຊເ້ງນິພ່ໍແມເ່ດັກຊຸກຍູໂ້ຮງຮຽນ, ນະໂຍ 
ບາຍໃຫຄ້ເູວລາເຈັບເປັນ, ມ,ີ ນອກຈາກເງນິເດອືນແລວ້ຍງັມເີງນິເພ່ີມອີກເດອືນລະ 50.000 ກບີ, ພອ້ມ 
ທງັນະໂຍບາຍອື່ ນເທ່ົາທຽມຄສູອນນກັຮຽນຄ,ູ ມກີານສະໜບັສະໜນູດາ້ນການເງນິ (ເງນິເດອືນ) ສາໍລບັ 
ບກຸຄະລາກອນຜູດ້ແູລເດັກ, ນອກນ ັນ້ ມເີງນິສະໜບັສະໜນູວິຊາການຕາມຂ ັນ້ ແລະ ອາຍກຸານ; ມເີງນິ 
ສະໜບັສະໜນູເວລາເຈບັເປັນ, ເກດີລກູ ແລະ ອື່ ນໆ. 
 
ຄາໍຖາມທ່ີ 4: ບກຸຄະລາກອນຜູດ້ແູລເດັກມຄີວາມພໍໃຈຕ່ໍໜາ້ວຽກຂອງເຂົາເຈົາ້ຄແືນວໃດ? 

25% ຂອງເງນິເດອືນ ແມນ່ຈດັໃນລະດບັດແີລວ້ ແລະ ຫຼາຍປະເທດກໍ່ໄດເ້ຮັດຄືແນວນີ.້ ສວ່ນ
ຫຼາຍແມນ່ພໍໃຈ, ເຫັນວາ່ປະຕິບດັຕາມພາລະບດົບາດຂອງຕນົ ແລະ ຮບັຜິດຊອບຕາມການມອບໝາຍໃຫ ້
ແລະ ສອນເປັນປກົກະຕ.ິ ບກຸຄະລາກອນຜູດ້ແູລເດັກມຄີວາມພໍໃຈຕ່ໍໜາ້ທ່ີຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເມ ື່ອເຫັນເດັກໄດ ້
ຮບັການພດັທະນາເປັນຄນົຮູຜ້ ູດ້,ີ ເຂົາເຈົາ້ກໍ່ມຄີວາມສກຸໃຈ ເມ ື່ອໃຫເ້ດັກເປັນຄນົດຂີອງສງັຄມົຈະຕອ້ງເລ່ີມ 
ຈາກລຽ້ງເດັກ-ອະນບຸານເປັນຕ ົນ້ໄປ. 

 
ຈາກຕວົປ່ຽນທ່ີ 14 ທ່ີກາ່ວເຖງິນະໂຍບາຍກຽ່ວກບັພາລະບດົບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທ່ີຂອງຄລູຽ້ງເດັກ-
ອະນຸບານ ພບົວ່າ ການກາໍນດົພາລະໜ້າທ່ີຂອງຄູລ້ຽງເດັກ-ອະນຸບານແມນ່ມຄີວາມຊດັເຈນ ໂດຍມ ີ
ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັກບັເດັກ ຄື: ເບິ່ ງແຍງດແູລ ແລະ ສຶກສາອບົຮມົເດັກ, ສວ່ນສິດ ແລະ ຂອບເຂດໃນ 
ການປະຕິບດັໜ້າທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວຢ້່າງຊດັເຈນຄື:ຄອູະນບຸານມສີິດ ແລະ ຂອບເຂດໃນການປະຕິບດັໜ້າທ່ີ 



ສິດສອນ, ສຶກສາອບົຮມົເດັກໃນໂຮງຮຽນລຽ້ງເດັກ-ອະນບຸານ ເພ່ືອສ ົ່ງເສີມໃຫເ້ດັກໄດຮ້ບັການພດັທະນາ, 
ມສີຂຸະພາບແຂງແຮງເປັນເດັກສະຫຼາດ, ກຽມຄວາມພອ້ມທ່ີດກີອ່ນເຂ້ົາໂຮງຮຽນປະຖມົສຶກສາຢາ່ງມຄີນຸ 
ນະພາບ; ນອກຈານີຍ້ງັ ມກີານສະໜບັສະໜນູ ຫືຼ ມສີະຫວດັດກີານດາ້ນຕາ່ງໆແກບ່ກຸຄະລາກອນຜູດ້ແູລ 
ເດັກຄືກບັຄທູ ົ່ວໄປ, ມເີງນິພ່ໍແມເ່ດັກຊຸກຍູໂ້ຮງຮຽນ, ນະໂຍບາຍໃຫແ້ກຄ່ເູວລາເຈັບເປັນ. ນອກຈາກ 
ເງນິເດອືນແລວ້ ຍງັມເີງນິເພ່ີມອີກ ແລະ ຍງັມນີະໂຍບາຍອື່ ນເທ່ົາທຽມຄສູອນ, ນອກນ ັນ້ ມເີງນິສະໜບັ 
ສະໜນູວິຊາການຕາມຂ ັນ້, ອາຍກຸານ ແລະ ມເີງນິສະໜບັສະໜນູອື່ ນໆອີກ. ໃນຂະນະດຽວກນັບກຸຄະລາ 
ກອນຜູ້ດແູລເດັກກໍ່ມຄີວາມພໍໃຈຕ່ໍໜ້າວຽກຂອງເຂົາເຈົ້າ ເຊິ່ ງສະແດງອອກໃນເວລາປະຕິບດັຕາມພາລະ 
ບດົບາດຂອງຕນົ ແລະ ຮບັຜິດຊອບຕາມການມອບໝາຍໃຫ ້ແລະ ສອນ ເປັນປກົກະຕິ, ເມ ື່ອເຫັນເດັກ
ໄດຮ້ບັການພດັທະນາເປັນຄນົຮູຜ້ ູດ້,ີ ເຂົາເຈົ້າກໍ່ມຄີວາມສກຸໃຈ ເມ ື່ອໃຫເ້ດັກເປັນຄນົດຂີອງສງັຄມົຈະຕອ້ງ 
ເລ່ີມຈາກລຽ້ງເດັກ-ອະນບຸານເປັນຕ ົນ້ໄປ. 
 
ຕວົປ່ຽນທ່ີ 15: ກາໍນດົການສະໜອງປ້ືມຄູມ່ຄື,ູ ປ້ືມຫຼກັສດູ ແລະ ສື່ ປະກອບການຮຽນ-ການສອນຕາ່ງໆ 
ຂອງການພດັທະນາການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ 
1. ຜາ່ນມາໄດມ້ນີະໂຍບາຍແລະລະບຽບການກຽ່ວກບັການສະໜອງປ້ືມຄູມ່ຄື,ູ ປ້ືມຫຼກັສດູແລະສື່ ຕາ່ງໆ
ປະກອບການຮຽນ-ການສອນເພ່ືອຮບັໃຊໃ້ຫແ້ກກ່ານຮຽນ-ການສອນຂອງຜູດ້ແູລເດັກແລະຄອູະນບຸານຄື
ແນວໃດ? 

ຫຼກັສດູການສອນພາຍໃນວິທະຍາໄລແມນ່ກມົ, ສວ່ນແຜນຈດັປະສບົການສອນແມນ່ ສວສ ສະໜ
ອງ ໂດຍກມົອະນບຸານ; 3 ພາກສວ່ນຫຼກັ: ສວສ, ກມົອະນບຸານ-ປະຖມົ, ກມົສາ້ງຄ.ູ ກມົການເງນິ ໄດ້
ຮາ່ງນະໂຍບາຍແລວ້ ແຕວ່າ່ໄດມ້ໂີຄງການ SDEDP ໄດເ້ຮັດອກີ ແລະ ກໍ່ໄດເ້ອົາຮາ່ງຂອງກມົ ການ
ເງນິສມົທບົກບັໂຄງການ, ຊຶ່ ງທາງໂຄງການກໍ່ໄດຈ້ດັປະຊຸມຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ຜາ່ນ. ຜາ່ນມາມ ີນະໂຍບາຍ 
ແລະ ລະບຽບການກຽ່ວກບັການສະໜອງປ້ຶມຄູມ່ຄືຕູາ່ງໆໃຫຄ້ສູອນອະນບຸານ ແລະ ຜູດ້ແູລ ເດັກໃນບອ່ນ
ທ່ີມເີຮອືນລຽ້ງເດັກ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນບຸານປີ 2010 ໃນຕວົເມອືງຫຼາຍກວາ່. 
2. ພາກສວ່ນ ຫືຼ ໜວ່ຍງານໃດເປັນຜູວ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການສະໜອງດ ັງ່ກາ່ວ? 

ກມົອະນບຸານ-ປະຖມົ ໂດຍອງີຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງແຂວງ ຈາກນ ັນ້ສມົທບົກບັກມົການເງນິ 
 
3. ຜາ່ນມາໄດມ້ກີານສະໜອງປ້ືມຄູມ່,ື ປ້ືມຫຼກັສດູ ແລະສື່ ຕາ່ງໆປະກອບການຮຽນ-ການສອນໃຫແ້ກຜູ່ດ້ ູ
ແລເດັກແລະຄອູະນບຸານແນວໃດ? ຈາກພາກສວ່ນ ຫືຼໜວ່ຍງານໃດແດເ່ປັນຜູສ້ະໜອງໃຫ?້ 

ກມົການເງນິໄດສ້ະໜອງປີລະຄ ັງ້ ໂດຍອີງຕາມງບົປະມານທ່ີໄດຮ້ບັຕວົຈງິ (ສາໍລບັຫງບົປະມານ 
ລດັ). ຜາ່ນມາໄດມ້ກີານສະໜອງປ້ຶມຄູມ່,ື ຫຼກັສດູ ແລະ ສື່ ຕາ່ງໆ ການຮຽນ-ການສອນໃຫແ້ກຜູ່ດ້ແູລເດັກ 
ແລະ ຄອູະນບຸານ ຈາກລດັຖະບານ ແລະ ຄູຮ່ວ່ມງານທ່ີສະໜອງໃຫເ້ຊ່ັນ: ອງົການຊວ່ຍເຫືຼອເດັກອງັກດິ, 
ນອກແວ, ອງັການສງົເຄາະຊາວພດຸຍີ່ ປຸ່ນ ແລະ ອງົການອື່ ນໆ. 



4. ການສະໜອງປ້ືມຄູມ່,ື ປ້ືມຫຼກັສດູ ແລະ ສື່ ການຮຽນ-ການສອນໃຫແ້ກຜູ່ດ້ແູລເດັກແລະຄອູະນບຸານໄດ ້
ສະໜອງແຕລ່ະໄລຍະຄແືນວໃດ? (ປີລະຄ ັງ້ ຫືຼ 2-3 ປີຕ່ໍຄ ັງ້) 

ການສະໜອງປ້ຶມຄູມ່,ື ຫຼກັສດູ, ແບບສື່ ການຮຽນ-ການສອນໃຫຄ້ອູະນບຸານໄດສ້ະໜອງ 2-3 ປີຕ່ໍ 
ຄ ັງ້ ທ່ີຜາ່ນມາ ແລະ ປດັຈບຸນັ ປີລະຄ ັງ້ ຍອ້ນລດັຖະບານເລ່ີມມກີານລງົທຶນໃສວ່ຽກງານການສຶກສາຫຼາຍ 
ຂືນ້ ໂດຍສະເພາະສະໜອງອປຸະກອນການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ປ້ຶມແບບຮຽນ ແຕກ່ໍ່ຍງັບ່ໍທນັທ ົ່ວເຖງິ. 
 
ຕວົປ່ຽນທ່ີ 15 ທ່ີກາ່ວເຖງິ ການກາໍນດົການສະໜອງປ້ືມຄູມ່ຄື,ູ ປ້ືມຫຼກັສດູ ແລະ ສື່ ປະກອບການຮຽນ-
ການສອນຕາ່ງໆຂອງການພດັທະນາການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ ພບົວາ່ ຜ່ານມາໄດມ້ນີະໂຍບາຍ ແລະ 
ລະບຽບການກຽ່ວກບັການສະໜອງປ້ືມຄູມ່ຄື,ູ ປ້ືມຫຼກັສດູ ແລະ ສື່ ຕາ່ງໆປະກອບການຮຽນ-ການສອນ 
ເພ່ືອຮບັໃຊໃ້ຫ້ແກກ່ານຮຽນ-ການສອນຂອງຜູ້ດແູລເດັກ ແລະ ຄອູະນຸບານ ໂດຍກມົການເງນິໄດຮ້າ່ງ 
ນະໂຍບາຍແລວ້ ແຕວ່າ່ໄດມ້ໂີຄງການ SDEDP ໄດເ້ຮັດອີກ ແລະ ກໍ່ໄດເ້ອົາຮາ່ງຂອງກມົການເງນິ 
ສມົທບົກບັໂຄງການ, ຊຶ່ ງທາງໂຄງການກໍ່ໄດຈ້ດັປະຊຸມຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ຜາ່ນໃນປີ 2010. ສາໍລບັການສະ 
ໜອງຫຼກັສດູການສອນພາຍໃນວິທະຍາໄລແມນ່ກມົ, ສວ່ນແຜນຈດັປະສບົການສອນ ແມນ່ ສວສ ສະໜ 
ອງໂດຍກມົອະນບຸານ; 3 ພາກສວ່ນຫຼກັ: ສວສ, ກມົອະນບຸານ-ປະຖມົ, ກມົສາ້ງ ຄ;ູ ສາໍລບັຜູວ້າງ 
ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການສະໜອງດ ັ່ງກາ່ວແມນ່ກມົອະນຸບານ-ປະຖມົ ໂດຍຂຶ້ນແຜນຄວາມ 
ຕອ້ງການຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງແຂວງ ຈາກນ ັນ້ສມົທບົກບັກມົການເງນິ; ຜາ່ນມາກມົການເງນິໄດສ້ະ 
ໜອງປ້ືມຄູມ່,ື ປ້ືມຫຼກັສດູ ແລະ ສື່ ຕາ່ງໆປະກອບການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ແກຜູ່້ດແູລເດັກ ແລະ ຄ ູ
ອະນບຸານປີລະຄ ັງ້ ໂດຍອງີຕາມຫງບົປະມານທ່ີໄດຮ້ບັຕວົຈງິ (ສາໍລບັຫງບົປະມານ ລດົ) ໂດຍທຶນສມົທບົ 
ລະຫວາ່ງລດັຖະບານ ແລະ ຄູຮ່ວ່ມງານທ່ີສະໜອງໃຫເ້ຊ່ັນ: ອງົການຊວ່ຍເຫືຼອ ເດັກອງັກດິ, ນອກແວ, 
ອງົການສງົເຄາະຊາວພດຸຍີ່ ປຸ່ນ ແລະ ອງົການອື່ ນໆ; ການສະໜອງປ້ຶມຄູມ່,ື ຫຼກັສດູ, ແບບສື່ ການຮຽນ-
ການສອນໃຫຄ້ອູະນບຸານໄດສ້ະໜອງ 2-3 ປີ/ຄ ັງ້. ທ່ີຜາ່ນມາ ແລະ ປດັຈບຸນັ ປີລະຄ ັງ້ ຍອ້ນລດັຖະບານ 
ເລ່ີມມກີານລງົທຶນໃສວ່ຽກງານການສຶກສາຫຼາຍຂືນ້ ໂດຍສະເພາະສະໜອງອປຸະກອນການຮຽນ-ການສອນ 
ແລະ ປ້ຶມແບບຮຽນ ແຕກ່ໍ່ຍງັບ່ໍທນັທ ົ່ວເຖງິ. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ຕວົປ່ຽນທ່ີ 16: ການກາໍນດົການບາໍລງຸຄ,ູ ການພດັທະນາວິຊາຊບີແລະ ເສ້ັນທາງຄວາມກາ້ວໜາ້ທາງ
ດາ້ນອາຊບີຂອງຜູປ້ະຕບິດັວຽກງານການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ 
ຕາຕະລາງ 64: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄດິເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງຄາໍຖາມທ່ີ 1: ພາກສວ່ນ ແລະ 
ໜວ່ຍງານໃດເປັນຜູຈ້ດັຕ ັງ້ການບາໍລງຸຄ?ູ  
ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 
 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ພະແນກບາໍລງຸຄ ູ 2 3,03 6 

2 ກມົອະນບຸານ-ປະຖມົ ພະແນກສຶກສາກອ່ນໄວ
ຮຽນ 

1 1,51 7 

3 ກມົສາ້ງຄ ູ 5 7,57 4 

4 ໂຄງການຂອງ ຢນູເິຊັບ 5 7,57 4 

5 ສກຶສາເມອືງ 22 33,33 1 

6 ຜອ 3 4,54 5 

7 ແຂວງ, 13 19,69 2 

8 ສະມາຄມົເອກະຊນົ 1 1,51 10 

9 ບ່ໍຮູ ້ 9 13,63 3 

10 ບ່ໍມ ີ 5 7,57 4 

 ລວມ 66   

 
ຈາກຕາຕະລາງພບົວາ່ ຄາໍຖາມທ່ີ 1 ມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 10 ປະເດັນ ໂດຍກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ກຽ່ວກບັພາກສວ່ນ ແລະ ໜ່ວຍງານທ່ີເປັນຜູຈ້ດັຕ ັງ້ການບາໍລງຸຄ ູແມນ່ສຶກສາເມອືງ ມເີປີເຊັນຫຼາຍທ່ີສດຸ 
(33,33%), ຮອງລງົມາແມນ່ ສກຶສາແຂວງ ມເີປີເຊັນ (19,69%) , ແລະ ຄຈູາໍນວນໜ່ຶງທ່ີບ່ໍຮູວ້າ່ມກີານ 
ຝຶກອບົຮມົ ມເີປີເຊັນ 13,63%. 
 
 
 
 
 
 
 



ຕາຕະລາງ 65: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄດິເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງຄາໍຖາມທ່ີ 2: ການບາໍລງຸຄ ູ
ໄດປ້ະຕິບດັໃນແຕລ່ະໄລຍະຄແືນວໃດ? (ປີລະຄ ັງ້ຫືຼ 2-3 ປີຕ່ໍຄ ັງ້)  
ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ປີລະຄ ັງ້ 28 45,16 1 

2 ບ່ໍຮູ ້ 7 11,29 3 

3 2ປີ/ຄ ັງ້ 4 6,45 6 

4 ບ່ໍມ ີ 9 14,51 2 

5 ບ່ໍລະບ ຸ 2 3,22 7 

6 ເຄຍີມຄີ ັງ້ດຽວ 5 8,06 5 

7 2ຄ ັງ້ຕ່ໍປີ 6 9,67 4 

8 3ເດອືນ/ຄ ັງ້ 1 1,61 8 

 ລວມ 62   

ຈາກຕາຕະລາງພບົວາ່ ຄາໍຖາມທ່ີ 2 ມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 8 ປະເດັນ ໂດຍກຸມ່ຄາໍຕອບກຽ່ວ 
ກບັການບາໍລງຸຄໄູດປ້ະຕິບດັໃນແຕລ່ະໄລຍະຄື ປີລະຄ ັງ້ ມເີປີເຊັນຫຼາຍທ່ີສດຸ (45,16%), ຮອງລງົມາ 
ແມນ່ບ່ໍມກີານຈດັບາໍລງຸຄ ູມເີປີເຊັນ 14,51% ແລະ ຈາໍນວນໜ່ຶງແມນ່ບ່ໍຮູວ້າ່ມກີານຈດັບາໍລງຸຄ ູມເີປີເຊັນ 
11,29%. 
 
ຄາໍຖາມທ່ີ 3: ຜາ່ນມາການ ຈດັການບາໍລງຸຄມູຫີວົຂໍໃ້ດແດ?່ 

ກມົອະນບຸານ-ປະຖມົ ໄດຈ້ດັຫວົຂໍກ້ານຝຶກອບົຮມົທ່ີກຽ່ວກບັ: ການນາໍໃຊລ້ກັສດູ ແລະ ແຜນຈດັ 
ປະສບົການຊ ັນ້ອະນບຸານ; ການນາໍໃຊຫຼ້ກັສດູ ແລະ ແຜນຈດັປະສບົການຫອ້ງກຽມປະຖມົ; ການນາໍໃຊ ້
ຫຼກັສດູ ແລະ ຄູມ່ໃືນການກຽມຄວາມພອ້ມດາ້ນການຮຽນສາໍລບັເດັກໃນຊຸມຊນົ; ເທັກນກິທາງວດັທະນາ 
ການຮຽນ-ການສອນສາໍລບັເດັກ; ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົວຽກງານອະນບຸານ; ການຄຸມ້ຄອງວຽກ 
ງານລຽ້ງເດັກ-ອະນບຸານ. 

ສວ່ນຄທ່ີູເປັນກຸມ່ຕວົຢ່າງ ພບົວາ່ ໄດຮ້ບັການຝຶກໃນຫວົຂໍ້ກຽ່ວກບັ ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ 
ການ ເຮັດອປຸະກອນ, ວຽກງານສະຖຕິ,ິ ໃນຂະນະດຽວກນັ ຍງັມ ີຄ ູກວມ 22% ທີບ່ໍຮູວ້າ່ມກີານຈດັການ 
ບາໍລງຸຄ.ູ 
 
 
 



ຕາຕະລາງ 66: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄິດເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງຄາໍຖາມທ່ີ 4: ຜາ່ນມາການ 
ບາໍລງຸຄແູຕລ່ະຄ ັງ້ໄດໃ້ຊເ້ວລາດນົປານໃດ?  
ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 7 ວນັ 15 25,86 1 

2 10 ວນັ 1 1,72 8 

3 ບ່ໍຮູ ້ 5 8,62 5 

4 5ວນັ 14 24,13 2 

5 3 ຫາ-4ວນັ 6 10,34 4 

6 ບ່ໍມ ີ 10 17,24 3 

7 ບ່ໍຈື່ 1 1,72 7 

8 3ເດອືນ 1 1,72 7 

9 2ວນັ 1 1,72 7 

10 1ວນັ 2 3,44 6 

11 10 ຫາ 15 ມື ້ 2 3,44 6 

 ລວມ 58   

 
ຈາກຕາຕະລາງພບົວາ່ ຄາໍຖາມທ່ີ 4 ມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 11 ປະເດັນ ໂດຍກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ກຽ່ວກບັການບາໍລງຸຄແູຕລ່ະຄ ັງ້ໄດໃ້ນໄລຍະຜາ່ນມາ ສວ່ນຫຼາຍໃຊເ້ວລາ 7 ວນັ ມເີປີເຊັນຫຼາຍທ່ີສດຸ 
(25,86%), ຮອງລງົມາ ແມນ່ 5ວນັ ມເີປີເຊັນ (24,13%) ແລະ ອີກ 17,24 % ແມນ່ບ່ໍມກີານ ບາໍລງຸ
ຄໃູນໄລຍະຜາ່ນມາ. 

 
ຄາໍຖາມທ່ີ 5: ຜາ່ນມາທ່ານ ໄດເ້ຂ້ົາຮວ່ມການຝຶກອບົຮມົຫືຼ ບາໍລງຸຄຈູກັຄ ັງ້, ໃນປີໃດ, ໃຊເ້ວລາຈກັວນັ, 
ໄດຝຶ້ກອບົຮມົຢູໃ່ສ, ຝຶກອບົຮມົໃນຫວົຂໍໃ້ດແດ?່ 

ໂດຍສະເລຍ່ແລວ້ ຄກູວມ 48,21% ແມນ່ໄດຜ້າ່ນການຝຶກອບົຮມົ ຫືຼ ບາໍລງຸຄຢູາ່ງໜອ້ຍ 2-3 
ຄ ັງ້ ເຊິ່ ງເລ່ີມແຕປີ່ 2005 ເປັນຕ ົນ້ມາ, ໃນການຝຶກດ ັງ່ກາ່ວ ສວ່ນຫຼາຍໃຊເ້ວລາ 5-7 ວນັ ໂດຍ ແມນ່
ທາງໂຮງຮຽນ, ເມອືງ ຫືຼ ແຂວງເປັນຜູຈ້ດັຕ ັງ້ ເຊິ່ ງຫວົຂໍທ່ີ້ໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົ ແມນ່ກຽ່ວກບັ ການ
ຮຽນ-ການສອນ, ວທີິແຕງ່ບດົສອນ, ວຽກງານສະຖຕິ ິແລະ ອື່ ນໆ, ແຕຍ່ງັມຄີກູວມ 25% ທ່ີບ່ໍ ເຄີຍຜາ່ນ
ການຝຶກອບົຮມົດ ັງ່ກາ່ວ. 
 



ຄາໍຖາມທ່ີ 6: ຫວົຂໍທ່ີ້ທ່ານໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົນ ັນ້ມຄີນຸປະໂຫຍດແນວໃດຕ່ໍການພດັທະນາອາຊີບຂອງ
ທ່ານ? 

ຜາ່ນການຝຶກອບົຮມົ ພບົວາ່ ຄສູາມາດຖອດຖອນບດົຮຽນ, ໝນູໃຊ ້ແລະ ດດັປບັບດົຮຽນທ່ີໄດ ້
ຮບັເຂ້ົາໃນການສິດສອນຕວົຈງິ ເຊິ່ ງສະແດງອອກໃນວຽກງານຕາ່ງ ເຊ່ັນ: ພວກເຂົາຮູວ້ິທີການວາງ 
ແຜນການສິດສອນ, ມຄີວາມເຂ້ົາໃຈຕ່ໍກບັອາຊບີ, ຮູຈ້ກັຄວາມຕອ້ງການຂອງເດັກແຕລ່ະໄວ, ຮູພ້ດັທະ 
ນາສື່ ການຮຽນ-ການສອນ, ຮູກ້ານແຕງ່ບດົສອນ ແລະ ສອນໄດດ້ຂີຶນ້, ພອ້ມດຽວກນັນ ັນ້ ກຍໍງັມຄີກູວມ 
25,92% ທ່ີຍງັບ່ໍໄດມ້ໂີອກາດຮບັການຝຶກອບົຮມົດ ັງ່ກາ່ວ. 
 
ຄາໍຖາມທ່ີ 7: ທ່ານໄດມ້ກີານສຶກສາຄ ົນ້ຄວາ້ຮ ໍາ່ຮຽນຫວົຂໍໃ້ດຕື່ ມອີກບ່ໍ ທ່ີເຫັນວາ່ເປັນປະໂຫຍດໃນການ 
ພດັທະນາອາຊບີຂອງຕນົນອກຈາກການເຂ້ົາຮວ່ມບາໍລງຸຄນູາໍກມົກຽ່ວຂອ້ງທ່ີຈດັຝຶກອບົຮມົໃຫແ້ລວ້ນ ັນ້?  

ໄດມ້ກີານແລກປ່ຽນບດົຮຽນນາໍຄດູວ້ຍກນັດວ້ຍການຮວ່ມໂມງສອນ, ມກີານສຶກສາເພ່ີມເຕີມຈາກ 
ວາລະສານຕາ່ງໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັພດັທະນາການຂອງເດັກ, ການຜະລິດອປຸະກອນ, ຄ ົນ້ຄວ້າກຽ່ວກບັເກມ 
ຫ້ິຼນ ແລະ ຮບູພາບປະກອບການສອນ, ຄ ົນ້ຄວ້າວິທີສອນພາສາລາວໃຫເ້ດັກຊນົເຜ່ົາ, ປບັປງຸທກັສະການ 
ສອນເອົາແບບໃໝມ່າທດົລອງເລ້ືອຍໆ, ຟງັຂາ່ວວິທະຍ,ຸ ຊອກຫາປ້ຶມມາອາ່ນເພ່ີມກຽ່ວກບັພດັທະນາການ 
ເດັກ, ປດັຊະຍາເດັກ, ສຶກສາຈາກໂຮງຮຽນອື່ ນ ແລະ ອີກຈາໍນວນໜ່ຶງກໍ່ໄດມ້ໂີອກາດໄປຍກົລະດບັໄລຍະ 
ຍາວ (ຮຽນຕ່ໍ). 
 
ສະຫຸຼບຕວົປ່ຽນທ່ີ 16 ທ່ີກາ່ວເຖງິການກາໍນດົການບາໍລງຸຄ,ູ ການພດັທະນາວິຊາຊີບ ແລະ ເສ້ັນທາງ 
ຄວາມກາ້ວໜາ້ທາງດາ້ນອາຊບີຂອງຜູປ້ະຕິບດັວຽກງານການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນຈາກຜນົການວິເຄາະ ພບົ 
ວາ່: 

ພາກສວ່ນ ແລະ ໜວ່ຍງານທ່ີເປັນຜູຈ້ດັຕ ັງ້ການບາໍລງຸຄແູມນ່ ກມົອະນບຸານ ໂດຍຜາ່ນພະແນກ 
ສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາແຂວງ, ຫອ້ງການສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາເມອືງ ເຊິ່ ງໄດປ້ະຕິບດັປີລະຄ ັງ້. 
ສາໍລບັຫວົຂໍກ້ານຝຶກອບົຮມົສວ່ນຫຼາຍແມນ່ກຽ່ວກບັ: ການນາໍໃຊຫຼ້ກັສດູ ແລະ ແຜນຈດັ ປະສບົການຊ ັນ້
ອະນບຸານ; ການນາໍໃຊຫຼ້ກັສດູ ແລະ ແຜນຈດັປະສບົການຫອ້ງກຽມປະຖມົ; ການນາໍ ໃຊຫຼ້ກັສດູ ແລະ ຄູ່
ມໃືນການກຽມຄວາມພອ້ມດາ້ນການຮຽນສາໍລບັເດັກໃນຊຸມຊນົ; ເທັກນກິທາງວດັທະນາການຮຽນ-ການ 
ສອນສາໍລບັເດັກ; ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົວຽກງານອະນບຸານ; ການຄຸມ້ຄອງວຽກງານລຽ້ງເດັກ-
ອະນບຸານ. 

ໂດຍສະເລຍ່ແລວ້ ຄກູວມ 48,21% ແມນ່ໄດຜ້າ່ນການຝຶກອບົຮມົ ຫືຼ ບາໍລງຸຄຢູາ່ງໜອ້ຍ 2-3 
ຄ ັງ້ ເຊິ່ ງເລ່ີມແຕປີ່ 2005 ເປັນຕ ົນ້ມາ, ໃນການຝຶກດ ັງ່ກາ່ວ ສວ່ນຫຼາຍໃຊເ້ວລາ 5-7 ວນັ. 

ຜາ່ນການຝຶກອບົຮມົ ຄສູາມາດຖອດຖອນບດົຮຽນ, ໝນູໃຊ ້ແລະ ດດັປບັບດົຮຽນທ່ີໄດຮ້ບັເຂ້ົາໃນ 
ການສິດສອນຕວົຈງິ ເຊິ່ ງສະແດງອອກໃນວຽກງານຕາ່ງ ເຊ່ັນ: ພວກເຂົາຮູວ້ິທີການວາງແຜນການ 



ສິດສອນ, ມຄີວາມເຂ້ົາໃຈຕ່ໍກບັອາຊີບ, ຮູຈ້ກັຄວາມຕອ້ງການຂອງເດັກແຕລ່ະໄວ, ຮູພ້ດັທະນາສື່ ການ 
ຮຽນ-ການສອນ, ຮູກ້ານແຕງ່ບດົສອນ ແລະ ສອນໄດດ້ຂີຶນ້, ໄດມ້ກີານແລກປ່ຽນບດົຮຽນນາໍຄດູວ້ຍກນັ 
ດວ້ຍການຮວ່ມໂມງສອນ, ມກີານສຶກສາເພ່ີມເຕີມຈາກວາລະສານຕາ່ງໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັພດັທະນາການ 
ຂອງເດັກ, ການຜະລິດອປຸະກອນ, ຄ ົນ້ຄວ້າກຽ່ວກບັເກມຫ້ິຼນ ແລະ ຮບູພາບປະກອບການສອນ, ຄ ົນ້ຄວ້າ 
ວິທີສອນພາສາລາວໃຫເ້ດັກຊນົເຜ່ົາ, ປບັປງຸທກັສະການສອນເອົາແບບໃໝມ່າທດົລອງເລ້ືອຍໆ, ຟງັຂາ່ວ 
ວິທະຍ,ຸ ຊອກຫາປ້ຶມມາອາ່ນເພ່ີມກຽ່ວກບັພດັທະນາການເດັກ, ປດັຊະຍາເດັກ, ສຶກສາຈາກໂຮງຮຽນອື່ ນ 
ແລະ ອີກຈາໍນວນໜ່ຶງກໍ່ໄດມ້ໂີອກາດໄປຍກົລະດບັໄລຍະຍາວ (ຮຽນຕ່ໍ). ນອກຈານີ ້ການວິເຄາະຍງັໃຫຮູ້ ້
ອີກວາ່ ກໍ່ຍງັມຄີກູວມ 25,92% ທ່ີຍງັບ່ໍໄດມ້ໂີອກາດຮບັການຝຶກອບົຮມົ ຍອ້ນພວກເຂົາບ່ໍຮູວ້າ່ມກີານຝຶກ 
ອບົຮມົດ ັງ່ກາ່ວ; ທງັນີອ້າດຈະເນື່ອງມາຈາກການຈດັຝຶກອບົຮມົຍງັບ່ໍທນັເປີດກວາ້ງ ແລະ ທົ່ວເຖງິ. 
 
ຕວົປ່ຽນທ່ີ 17: ການກາໍນດົທາງດາ້ນຄາ່ຕອບແທນ (ເງນິເດອືນ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດນອກຈາກ
ເງນິເດອືນ) 
ຄາໍຄາໍຖາມທ່ີ 1: ຜູທ່ີ້ໄດເ້ຂ້ົາເປັນຜູລ້ຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານໄດຮ້ບັເງນິເດອືນ ແລະ ເງນິອດຸໜນູໃນ 
ແຕລ່ະເດອືນເທ່ົາໃດ ສາໍລບັຜູທ່ີ້ຈບົສາ້ງຄຊູ ັນ້ຕ ົນ້? 

ຕອບ: ຮບັເງນິເດອືນຕວົຈງິ 1.186.881 ກບີ (ບ່ໍນບັເງນິສະຫວດັດກີານສງັຄມົ-ອາກອນ) 
 
ຄາໍຖາມທ່ີ 2: ຜູທ່ີ້ໄດເ້ຂ້ົາເປັນຜູລ້ຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານໄດຮ້ບັເງນິເດອືນ ແລະ ເງນິອດຸໜນູໃນແຕ ່
ລະເດອືນເທ່ົາໃດ ສາໍລບັຜູທ່ີ້ຈບົສາ້ງຄຊູ ັນ້ກາງ? 

ຕອບ: ຮບັເງນິເດອືນຕວົຈງິ 1.325.956 ກບີ 
 
ຄາໍຖາມທ່ີ 3: ຜູທ່ີ້ໄດເ້ຂ້ົາເປັນຜູລ້ຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານໄດຮ້ບັເງນິເດອືນ ແລະ ເງນິອດຸໜນູໃນແຕ ່
ລະເດອືນເທ່ົາໃດ ສາໍລບັຜູທ່ີ້ຈບົສາ້ງຄຊູ ັນ້ສງູ? 

ຕອບ: ຮບັເງນິເດອືນຕວົຈງິ 1.706.583 ກບີ 
 
ຄາໍຖາມທ່ີ 4: ຜາ່ນມາໄດມ້ນີະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບຫຼກັການໃນການຕິດຕາມແລະປະເມນີຜນົງານຄ ູ
ແນວໃດແດ?່ 

ຕອບ: ມຮີາ່ງແບບປະເມນີເຮັດໂດຍກມົສາ້ງຄ ູ(ກມົຈດັຕ ັງ້ ແລະ ພະນກັງານ) 
 
ຄາໍຖາມທ່ີ 5: ທາ່ນໄດຕ້ອບສະໜອງຫຍງັແດໃ່ຫແ້ກຄ່ຜູູທ່ີ້ບ່ໍມເີງນິເດອືນໃນແຕລ່ະເດອືນ? 

ຕອບ: ໃຊເ້ງນິລາຍຮບັຂອງໂຮງຮຽນທ່ີໄດຈ້າກການຊຸກຍູຈ້າກຊຸມຊນົ (ກມົການເງນິ) 
 



ຄາໍຖາມທ່ີ 6: ໄດມ້ກີານປະເມນີແຕລ່ະໄລຍະຄແືນວໃດ?(ປີລະຄ ັງ້ຫືຼ 2-3 ປີຕ່ໍຄ ັງ້)?. 
ຕອບ: ປີລະຄ ັງ້ (ກມົຈດັຕ ັງ້ ແລະ ພະນກັງານ) 

 
ຄາໍຖາມທ່ີ 7: ພາກສວ່ນໃດມໜີາ້ທ່ີຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົເພ່ືອພິຈາລະນາໃຫມ້ກີານເລ່ືອນຊ ັນ້-ເລ່ືອນ 
ຂ ັນ້ເງນິເດອືນຂອງຄໃູຫສ້ງູຂືນ້? 

ຕອບ: ເມອືງ ແລະ ແຂວງ ສະເໜີມາຫາກມົຈດັຕ ັງ້ (ກມົຈດັຕ ັງ້ ແລະ ພະນກັງານ) 
 
ຕາຕະລາງ 67: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄິດເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງຄາໍຖາມທ່ີ 8: ນອກຈາກ 
ເງນິເດອືນ ແລະ ເງນິອດຸໜນູໃນແຕລ່ະເດອືນແລວ້ໄດມ້ເີງນິນະໂຍບາຍຫຍງັຕື່ ມອີກ? ຈ ົ່ງບອກລະອຽດ 
ວາ່ມເີງນິຫຍງັແດ?່ 
ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ບ່ໍມ ີ 79 62,69 1 

2 ພ່ໍແມນ່ກັຮຽນໃຫເ້ງນິເບິ່ ງແຍງເດັກເພ່ີມ 6 4,76 4 

3 ເງນິນ ໍາ້ມນັ 5 3,96 5 

4 ເງນິແຕງ່ບດົສອນ 1 0,79 10 

5 ເງນິໂທລະສບັ 2 1,58 9 

6 ຮຮ ອດຸໜນູ 10 7,93 2 

7 ເງນິລວ່ງເວລາ 8 6,34 3 

8 ເຈບັເປັນ, ເກດີລກູ 4 3,17 6 

9 ເງນິອະນາໄມ 2 1,58 9 

10 ເງນິຄດູເີດ່ັນ 3 2,38 8 

11 ບ່ໍຮູ ້ 4 3,17 7 

12 ເງນິເຂ້ົາສວຍ 1 0,79 10 

13 ເງນິຍາມ 1 0,79 10 

ລວມ 126   

ຈາກຕາຕະລາງພບົວາ່ ຄາໍຖາມທ່ີ 8 ມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 13 ປະເດັນ ໂດຍກຸມ່ຄາໍຕອບ 
ກຽ່ວກບັນອກຈາກເງນິເດອືນ ແລະ ເງນິອດຸໜນູໃນແຕລ່ະເດອືນແລວ້ ແມນ່ບ່ໍມເີງນິນະໂຍບາຍຫຍງັ ຕື່ ມ
ອີກ ມເີປີເຊັນຫຼາຍທ່ີສດຸ (62,69%), ຮອງລງົມາ ແມນ່ນອກຈາກເງນິເດອືນ ແລະ ເງນິອດຸໜນູ ໃນແຕ່
ລະເດອືນແລວ້ ຍງັມເີງນິນະໂຍບາຍຕື່ ມອກີ ເຊິ່ ງໄດຈ້າກການອດຸໜນູຈາກໂຮງຮຽນ ມເີປີເຊັນ (7,93%). 

 



ຕາຕະລາງ 68: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄດິເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງຄາໍຖາມທ່ີ 9: ທາ່ນຄິດວາ່ໜາ້ 
ວຽກ ແລະ ຄາ່ຕອບແທນເໝະສມົບໍ? ຍອ້ນຫຍງັຈຶ່ງບ່ໍເໝາະສມົ? 
ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ເໝາະສມົ 34 56,66 1 

2 ບ່ໍເໝາະສມົ 3 5 4 

3 ບ່ໍມເີວລາພກັຜອ່ນ 4 6,66 3 

4 ບ່ໍເໝາະສມົເງນິໜອ້ຍ,ວຽກຫຼາຍ 18 30 2 

5 ທຽວໄກ 1 1,66 5 

ລວມ 47   

 
ຈາກຕາຕະລາງພບົວາ່ ຄາໍຖາມທ່ີ 9 ມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 5 ປະເດັນ ໂດຍກຸມ່ຄາໍຕອບກຽ່ວ 

ກບັໜາ້ວຽກ ແລະ ຄາ່ຕອບແທນແມນ່ມຄີວາມເໝາະສມົ ມເີປີເຊັນຫຼາຍທ່ີສດຸ (56,66%), ຮອງລງົມາ 
ແມນ່ໜາ້ວຽກ ແລະ ຄາ່ຕອບແທນບ່ໍເໝາະສມົ ຍອ້ນວຽກຫຼາຍ ແມນ່ມເີປີເຊັນ (30%). 

 
ຕາຕະລາງ 69: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄດິເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງຄາໍຖາມທ່ີ 10: ໃນໂຮງຮຽນ
ຂອງທາ່ນມຄີທ່ີູບ່ໍແມນ່ລດັຖະກອນຄຈູກັຄນົ/ຄສູນັຍາຈາ້ງ?  
ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ມ ີ 6 16,21 2 

2 ບ່ໍມ ີ 23 62,16 1 

3 11 ຄນົ 1 2,70 5 

4 1 ຄນົ 5 13,51 3 

5 2 ຄນົ 2 5,40 4 

ລວມ 37   

 
ຈາກຕາຕະລາງພບົວາ່ ຄາໍຖາມທ່ີ 10 ມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 5 ປະເດັນ ໂດຍກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ກຽ່ວກບັຈາໍນວນຂອງລດັຖະກອນຄູ/ຄູສນັຍາຈາ້ງໃນໂຮງຮຽນເຫັນວາ່ ໂຮງຮຽນສ່ວນຫຼາຍແມນ່ບ່ໍມຄີ ູ
ປະເພດດ ັງ່ກາ່ວ ມເີປີເຊັນຫຼາຍທ່ີສດຸ (62,16%), ຮອງລງົມາ ແມນ່ໂຮງຮຽນຈາໍນວນໜ່ຶງມຄີສູນັຍາ ຈາ້ງ 
ແມນ່ມເີປີເຊັນ (16,21%). 

 



ຕາຕະລາງ 70: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄດິເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງຄາໍຖາມທ່ີ 11: ທາ່ນໄດຕ້ອບ
ສະໜອງຫຍງັແດໃ່ຫແ້ກຄ່ຜູູທ່ີ້ບ່ໍມເີງນິເດອືນໃນແຕລ່ະເດອືນ? 
ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ບ່ໍມ ີ 37 63,79 1 

2 ມເີງນິເພ່ີມ 15 25,86 2 

3 ເຂ້ົາກນິ 3 5,17 3 

4 ບ່ໍມຄີອູາສາສະມກັ 1 1,72 5 

5 ບ່ໍຮູ ້ 2 3,44 4 

ລວມ 58   

ຈາກຕາຕະລາງພບົວາ່ ຄາໍຖາມທ່ີ 11 ມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 5 ປະເດັນ ໂດຍກຸມ່ຄາໍຕອບ 
ກຽ່ວກບັການສະໜອງນະໂຍບາຍຕາ່ງໆໃຫ້ແກຄ່ຜູູ້ທ່ີບ່ໍມເີງນິເດືອນ ແມນ່ບ່ໍມ ີເຊິ່ ງມເີປີເຊັນຫຼາຍທ່ີສຸດ 
(63,79%), ຮອງລງົມາ ແມນ່ໄດມ້ເີງນິເພ່ີມໃຫແ້ກຄ່ຜູູທ່ີ້ບ່ໍມເີງນິເດອືນ ແມນ່ມເີປີເຊັນ (25,86%). 

 
ຕາຕະລາງ 71: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄດິເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງຄາໍຖາມທ່ີ 12: ທາ່ນຄິດວາ່ 
ໜາ້ວຽກ ແລະ ຄາ່ຕອບແທນເໝະສມົບ່ໍ? ຍອ້ນຫຍງັຈຶ່ງບ່ໍເໝາະສມົ? 
ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ເໝາະສມົ 49 55,05 1 

2 ຄາ່ຄອງຊບີສງູ 8 8,98 3 

3 ໄດເ້ງນິເດອືນຊາ້ 1 1,12 6 

4 ເປັນສນັຍາຈາ້ງ 1 1,12 6 

5 ບໍຮູ ້ 6 6,74 4 

6 ຕອບບ່ໍຊດັເຈນ 3 3,37 5 

7 ບ່ໍເໝາະ ວຽກຫຼາຍ 21 23,59 2 

ລວມ 59   

ຈາກຕາຕະລາງພບົວາ່ ຄາໍຖາມທ່ີ 12 ມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 7 ປະເດັນ ໂດຍກຸມ່ຄາໍຕອບ 
ກຽ່ວກບັຄວາມເໝາະສມົລະຫວາ່ງໜ້າວຽກ ແລະ ຄາ່ຕອບແທນ ເຫັນວາ່ມຄີວາມເໝາະສມົ ມເີປີເຊັນ 
ຫຼາຍທ່ີສດຸ (55,05%), ຮອງລງົມາ ແມນ່ຄວາມເໝາະສມົລະຫວາ່ງໜາ້ວຽກ ແລະ ຄາ່ຕອບແທນ ເຫັນ
ວາ່ ບ່ໍມຄີວາມເໝາະສມົເນື່ອງຈາກວຽກຫຼາຍ ແມນ່ມເີປີເຊັນ (23,59%). 



ຕາຕະລາງ 72: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄດິເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງຄາໍຖາມທ່ີ 13: ມພີາກສວ່ນໃດ 
ແດປ່ະກອບສວ່ນໃຫແ້ກຄ່ຜູູທ່ີ້ບ່ໍມເີງນິເດອືນໃນແຕລ່ະເດອືນ? ແຕລ່ະເດອືນໄດຮ້ບັປກົກະຕິບ່ໍ?  
ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ມຈີາກບາ້ນ, ຮຮ, ຜູປ້ກົຄອງ, (ປກົກະຕິ) 13 22,80 2 

2 ບ່ໍມ ີ 42 73,68 1 

3 ບ່ໍມຄີຜູ ູທ່ີ້ບ່ໍມເີງນິເດອືນ 2 3,50 3 

ລວມ 59   

ຈາກຕາຕະລາງພບົວາ່ຄາໍຖາມທ່ີ 13 ມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 3 ປະເດັນ ໂດຍກຸມ່ຄາໍຕອບກຽ່ວ 
ກບັ ບ່ໍມ ີມເີປີເຊັນຫຼາຍທ່ີສດຸ (73,68), ຮອງລງົມາແມນ່ ຈາກບາ້ນ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ຜູປ້ກົຄອງ ແມນ່ມ ີ
ເປີເຊັນ (22,80%). 
 
 
ຕວົປ່ຽນທ່ີ 17: ການກາໍນດົທາງດາ້ນຄາ່ຕອບແທນ (ເງນິເດອືນ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດນອກຈາກ
ເງນິເດອືນ) 
ຕາຕະລາງ 73: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄດິເຫັນ/ຄາໍຕອບ 
 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

Q8 ນອກຈາກເງນິເດອືນແລະເງນິອດຸໜນູໃນແຕລ່ະເດອືນແລວ້ໄດມ້ເີງນິນະໂຍບາຍຫຍງັຕື່ ມອີກ? 
ຈ ົງ່ບອກລະອຽດວາ່ມເີງນິຫຍງັແດ?່ 

1 ບ່ໍມ ີ 79 62,69 3 

2 ຮຮ ອດຸໜນຸ 10 7,93 12 

Q9 ທາ່ນຄິດວາ່ໜາ້ວຽກແລະຄາ່ຕອບແທນເໝະສມົບ່ໍ? ຍອ້ນຫຍງັຈຶ່ງບ່ໍເໝາະສມົ? 

1 ເໝາະສມົ 34 56,66 5 

2 ບ່ໍເໝາະສມົເງນິໜອ້ຍ,ວຽກຫຼາຍ 18 30 7 

Q10 ໃນໂຮງຮຽນຂອງທາ່ນມຄີທ່ີູບ່ໍແມນ່ລດັຖະກອນຄຈູກັຄນົ/ຄສູນັຍາຈາ້ງ? 

1 ບ່ໍມ ີ 23 62,16 4 

2 ມ ີ 6 16,21 11 

Q11 ທາ່ນໄດຕ້ອບສະໜອງຫຍງັແດໃ່ຫແ້ກຄ່ຜູູທ່ີ້ບ່ໍມເີງນິເດອືນໃນແຕລ່ະເດອືນ? 

1 ບ່ໍມ ີ 37 63,79 2 

2 ມເີງນິເພ່ີມ 15 25,86 8 



Q12 ທາ່ນຄດິວາ່ໜາ້ວຽກແລະຄາ່ຕອບແທນເໝະສມົບ່ໍ? ຍອ້ນຫຍງັຈຶ່ງບ່ໍເໝາະສມົ? 

1 ເໝາະສມົ 49 55,05 6 

2 ບ່ໍເໝາະ ວຽກຫຼາຍ 21 23,59 9 

Q13 ມພີາກສວ່ນໃດແດປ່ະກອບສວ່ນໃຫແ້ກຄ່ຜູູທ່ີ້ບ່ໍມເີງນິເດອືນໃນແຕລ່ະເດອືນ? ແຕລ່ະເດອືນໄດ້
ຮບັປກົກະຕິບ່ໍ? 

1 ບ່ໍມ ີ 42 73,68 1 

2 ມຈີາກບາ້ນ, ຮຮ,ຜູປ້ກົຄອງ,(ປກົກະຕິ) 13 22,80 10 

ຈາກຕວົປ່ຽນທ່ີ 17 ທ່ີກາ່ວເຖງິການກາໍນດົທາງດາ້ນຄາ່ຕອບແທນ (ເງນິເດອືນ ແລະ ຜນົປະ 
ໂຫຍດນອກຈາກເງນິເດືອນ) ພບົວາ່ ຜູ້ທ່ີໄດເ້ຂ້ົາເປັນຜູ້ລ້ຽງເດັກ ແລະ ຄູອະນຸບານໄດຮ້ບັເງນິເດືອນ 
ແລະ ເງນິອດຸໜນູໃນແຕລ່ະເດືອນສາໍລບັຜູ້ທ່ີຈບົສາ້ງຄຊູ ັນ້ຕ ົນ້ໄດຮ້ບັ 1.186.881 ກບີ, ບ່ໍນບັເງນິ 
ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ-ອາກອນ; ສາໍລບັຜູທ່ີ້ຈບົສາ້ງຄຊູ ັນ້ກາງໄດຮ້ບັ 1.325.956 ກບີ ແລະ ສາໍລບັ ຜູທ່ີ້
ຈບົສາ້ງຄຊູ ັນ້ສງູໄດຮ້ບັ 1.706.583 ກບີ, ນອກຈາກນີ ້ຍງັມລີາຍຮບັຂອງໂຮງຮຽນທ່ີໄດຈ້າກການ ຊຸກຍູ້
ຈາກຊຸມຊນົ; ຜາ່ນມາໄດມ້ນີະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບຫຼກັການໃນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີ ຜນົງານຄູ
ໂດຍອີງໃສຮ່າ່ງແບບປະເມນີຈາກກມົສາ້ງຄ ູ 1 ຄ ັງ້ຕ່ໍປີ, ສາໍລບັການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີ ຜນົເພ່ືອ
ພິຈາລະນາໃຫມ້ກີານເລ່ືອນຊ ັນ້-ເລ່ືອນຂ ັນ້ເງນິເດອືນຂອງຄໃູຫສ້ງູຂືນ້ ແມນ່ກມົຈດັຕ ັງ້ ແລະ ພະນກັງານ
ເປັນຜູ້ດາໍເນນີ ໂດຍການສະເໜີມາຈາກເມອືງ ແລະ ແຂວງທ່ີຄສູງັກດັ. ໃນຂະນະດຽວກນັ ການ
ປະກອບສວ່ນໃຫຄ້ຜູູທ່ີ້ບ່ໍມເີງນິເດອືນ/ສນັຍາຈາ້ງ ແມນ່ມໜີອ້ຍ ແລະ ບ່ໍເປັນປກົກຕິ, ເຊິ່ ງເນື່ ອງ ຈາກ
ໂຮງຮຽນສວ່ນຫຼາຍແມນ່ມຄີທ່ີູເປັນລດັຖະກອນທ່ີມເີງນິເດອືນປະຈາໍ; ເງນິອດຸໜນູຕາ່ງທ່ີຊຸກຍູຄ້ ູດ ັງ່ກາ່ວ 
ແມນ່ຈາກລາຍຮບັຂອງໂຮງຮຽນທ່ີໄດຈ້າກການຊຸກຍູຂ້ອງຊຸມຊນົ. 
 
 
ຕວົປ່ຽນທ່ີ 18: ກາໍນດົນະໂຍບາຍໃນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົດາ້ນຄນຸນະພາບການສອນລວມທງັ 
ການສາ້ງແຮງຈງູໃຈຂອງຜູປ້ະຕິບດັວຽກງານການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ. 
ຄາໍຖາມທ່ີ 1: ພາກສວ່ນ ຫືຼ ໜ່ວຍງານໃດເປັນຜູ້ສາ້ງນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບຫຼກັການໃນການ 
ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົງານຄ?ູ 

ກມົຈດັຕ ັງ້ ແລະ ຂະແໜງການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ. 
 
ຄາໍຖາມທ່ີ 2: ຜາ່ນມາໄດມ້ນີະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບຫຼກັການໃນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ ງານ
ຄແູນວໃດແດ?່ 

ມນີະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບຫຼກັການໃນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີຕິດຕາມຄ ູໂດຍອີງຕາມ 
ຫຼກັການຄຸມ້ຄອງໂຮງຮຽນສາມນັ ແລະ ອະນບຸານສກຶສາ ດາໍລດັ 177 ແລະ ດາໍລດັ 82/ນຍ. 



ການປະເມນີຜນົງານຄມູແີຕໃ່ບຍອ້ງຍໍ, ນາມມະຍດົຄ,ູ ເງນິຕາໍແໜງ່ວິຊາການ, ຈດັປະເພດການ
ປະຕິບດັງານ, ປະເມນີຄດູາ້ນການປະຕິບດັລະບຽບ, ວິຊາການຕາ່ງໆມກີານໃຫເ້ປັນຄປູະສບົການ, ຄູ
ປະຊາຊນົ, ບນັທຶກຜນົງານ, ການຍອ້ງຍໍ, ໃຫໂ້ອກາດໄປທດັສະນະສຶກສາ, ເບິ່ ງຜນົງານການຈດັການ
ຮຽນ-ການສອນ, ທາ້ຍສກົຮຽນມກີານປະເມນີການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັພອ້ມທງັຍອ້ງຍໍບກຸຄນົດເີດ່ັນ. 

 
ຄາໍຖາມທ່ີ 3: ພາກສວ່ນ ຫືຼ ໜວ່ຍງານໃດເປັນຜູຕ້ິດຕາມ ແລະ ປະເມນີຄນຸນະພາບຂອງການຮຽນ-ການ
ສອນຂອງຄ?ູ 

ຂ ັນ້ກະຊວງຍງັບ່ໍທນັມໜີ່ວຍງານທ່ີຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີຄນຸນະພາບການຮຽນ-ການສອນ; ມີ
ພຽງການຕດິຕາມ, ປະເມນີຄວາມຄບຶໜາ້ໃນການປະຕິບດັໜາ້ທ່ີຂອງຄເູທ່ົານນ ັນ້ (ກມົອະນບຸານ-ປະຖມົ). 

ຂ ັນ້ແຂວງ ແລະ ເມອືງ ແມນ່ໜ່ວຍງານທ່ີຮບັຜິດຊອບວຽກງານການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນທ່ີຢູ່ປະ 
ຈາໍແຕລ່ະພາກສວ່ນເປັນຜູຕ້ດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຄນຸນະພາບຂອງການຮຽນ-ການສອນຂອງຄ.ູ 
 
ຄາໍຖາມທ່ີ 4: ໄດມ້ກີານປະເມນີແຕລ່ະໄລຍະຄແືນວໃດ? (ປີລະຄ ັງ້ ຫືຼ 2-3 ປີຕ່ໍຄ ັງ້)? 

1-2 ຄ ັງ້ຕ່ໍປີ 
 
ຕາຕະລາງ 74: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄິດເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງຄາໍຖາມທ່ີ 5: ພາກສວ່ນໃດມ ີ
ໜາ້ທ່ີຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົເພ່ືອພິຈາລະນາໃຫມ້ກີານເລ່ືອນຊ ັນ້- ເລ່ືອນຂ ັນ້ເງນິເດອືນຂອງຄໃູຫສ້ງູ
ຂືນ້?  
ພາກສວ່ນທ່ີຮຊວຽກງານຈດັຕ ັງ້ ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ກມົຈດັຕ ັງ້ 34 52,30 1 

2 ແຂວງ ແລະ ສກຶສາເມອືງ 4 6,15 4 

3 ກມົສາ້ງຄ ູ 1 1,53 10 

4 ໂຮງຮຽນ 2 3,07 7 

5 ບ່ໍລະບ ຸ 2 6,15 7 

6 ສາມນັ 4 10,76 4 

7 ກວດກາ, 7 10,76 2 

8 ພນຄ ູ 2 3,07 7 

9 ສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ 6 9,23 3 

10 ບ່ໍຮູ ້ 3 4,61 6 

 ລວມ 65   



ຈາກຕາຕະລາງພບົວາ່ ຄາໍຖາມທ່ີ 5 ມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 10 ປະເດັນ ໂດຍກຸມ່ຄາໍຕອບ 
ກຽ່ວກບັພາກສວ່ນທ່ີມໜີ້າທ່ີຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົເພ່ືອພິຈາລະນາໃຫ້ມກີານເລ່ືອນຊ ັນ້-ເລ່ືອນຂ ັນ້ 
ເງ ິນເດືອນຂອງຄູໃຫ້ສູງຂື້ນ ແມນ່ພາກສ່ວນທ່ີຮບັຜິດຊອບວຽກງານຈດັຕ ັງ້ ມເີປີເຊັນຫຼາຍທ່ີສຸດ 
(52,30%), ຮອງລງົມາ ແມນ່ພາກສວ່ນທ່ີຮບັຜິດຊອບວຽກງານກວດກາ ມເີປີເຊັນ 10,76%. 

 
ຕາຕະລາງ 75: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄິດເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງຄາໍຖາມທ່ີ 6: ເມ ື່ອຄປູະຕິບດັ 
ໜ້າທ່ີໄດດ້ໄີດມ້ກີານຍອ້ງຍໍ ແລະ ຈດັປະເພດຄບ່ໍູ? ຖາ້ວາ່ມໄີດມ້ກີານໄດມ້ກີານຍອ້ງຍໍຮບູການໃດແດ?່ 
ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ຍງັບ່ໍທນັມ ີ 2 2,46 3 

2 ມກີານຍອ້ງຍໍຈດັປະເພດ 72 88,88 1 

3 ຖາ້ເປັນຄປູະສບົການຈະມເີງນິເພ່ີມ 3 3,70 2 

4 ບ່ໍລະບ ຸ 2 2,46 3 

5 ຂືນ້ເງນິເດອືນ 1 1,23 4 

6 ມແີຕບ່ໍ່ທນັຊດັເຈນ 1 1,23 4 

 ລວມ 81   

ຈາກຕາຕະລາງພບົວາ່ ຄາໍຖາມທ່ີ 6 ມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 6 ປະເດັນ ໂດຍກຸມ່ຄາໍຕອບກຽ່ວ 
ກບັ ເມ ື່ອຄປູະຕິບດັໜ້າທ່ີໄດດ້ໄີດມ້ກີານຍອ້ງຍໍ ແລະ ຈດັປະເພດຄ ູແລະ ໄດມ້ກີານຍອ້ງຍໍຮບູການຈດັ 
ແບງ່ເປັນ 3 ລະດບັ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ພິທີມອບໃບຍອ້ງຍໍ ມເີປີເຊັນຫຼາຍທ່ີສດຸ (88,88 %), ຮອງລງົມາ 
ແມນ່ຈະມກີານເພ່ີມເງນິ ມເີປີເຊັນ 3,70%. 

 
ຕາຕະລາງ 76: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄິດເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງຄາໍຖາມທ່ີ 7: ຖາ້ວາ່ຄມູ ີ
ຜນົງານດໄີດມ້ກີານເລ່ືອນຊ ັນ້-ເລ່ືອນຂ ັນ້ບ່ໍ? ໄດມ້ສີິ່ ງຈງູໃຈ ແລະ ຊມົເຊຍີຜນົງານຫຍງັບ່ໍ? 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ບ່ໍມ ີ 23 27,71 2 

2 ມອບໃບຍອ້ງຍໍ 30 36,14 1 

3 ເລ່ືອນຂ ັນ້ເງນິເດອືນ 9 10,84 3 

4 ບ່ໍລະບ ຸ 8 9,63 4 

5 ໃຫຄໄູປຍກົລະດບັ 4 4,81 6 

6 ໄດເ້ງນິເພ່ີມ 5 6,02 5 

7 ໄປທດັສະນະສກຶສາ 4 4,81 6 



ຈາກຕາຕະລາງພບົວາ່ ຄາໍຖາມທ່ີ 7 ມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 7 ປະເດັນ ໂດຍກຸມ່ຄາໍຕອບກຽ່ວ 
ກບັ ຖາ້ວາ່ຄມູຜີນົງານດໄີດມ້ກີານເລ່ືອນຊ ັນ້-ເລ່ືອນຂ ັນ້ ແມນ່ໄດມ້ສີິ່ ງຈງູໃຈ ແລະ ຊມົເຊຍີຜນົງານດວ້ຍ 
ຮບູການມອບໃບຍອ້ງຍໍ ມເີປີເຊັນຫຼາຍທ່ີສດຸ (36,14 %), ຮອງລງົມາ ແມນ່ບ່ໍມສີິ່ ງຈງູໃຈ ແລະ ຊມົເຊຍີ 
ຜນົງານໃດໆ ກວມ 27,71%. 

 
ຄາໍຖາມທ່ີ 8: ຜາ່ນມາທາງໂຮງຮຽນຂອງພວກທາ່ນໄດມ້ພີາກສວ່ນໃດແດທ່ີ່ລງົມາຕິດຕາມ ແລະ ປະ 
ເມນີຄນຸນະພາບການຮຽນ-ການສອນ? ປີໜ່ຶງລງົມາຈກັຄ ັງ້? ຮບູການປະເມນີມຄີແືນວໃດ? 

ພາກສວ່ນທ່ີລງົມາຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນເປັນປະຈາໍ ແມນ່ 
ໜວ່ຍງານທ່ີຮບັຜິດຊອບວຽກສາມນັທ່ີປະຈາໍຢູແ່ຂວງ ແລະ ເມອືງ, ໂດຍສະເລຍ່ແລວ້ແມນ່ດາໍເນນີ 1-2 
ຄ ັງ້ຕ່ໍປີຢາ່ງເປັນປກົກະຕິ, ການປະເມນີສວ່ນຫຼາຍແມນ່ມາຮວ່ມໂມງສອນ, ສງັເກດການສອນ, ຖອດຖອນ 
ບດົຮຽນ ແລະ ສງັເກດສະພາບແວດລອ້ມທົ່ວໆໄປ. 

 
ຄາໍຖາມທ່ີ 9: ຜາ່ນມາໃນໂຮງຮຽນຂອງພວກທ່ານໄດມ້ກີານຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີກນັຄືແນວໃດ? ປີ 
ໜ່ຶງເຮັດຈກັຄ ັງ້? ດວ້ຍຮບູການໃດ? 

ປະເມນີຈາກປ້ືມແຕງ່ບດົສອນ ແລະ ອປຸະກອນ, ສງັເກດການສອນພາຍໃນຫອ້ງຮຽນ ແຕລ່ະ ປີ 
ປະເມນີ 1-3 ຄ ັງ້ ດວ້ຍຮບູການຮວ່ມໂມງສອນ, ຖອດຖອນບດົຮຽນ, ກວດບດົສອນ, ຜູອ້າໍນວຍການໄດ ້
ລງົຕດິຕາມຢາ່ງໃກຊ້ດິ. 
 
ຖາມທ່ີ 10: ຫຼງັຈາກມກີານຕິດຕາມແລະ ປະເມນີຜນົແລວ້ ທາ່ນໄດຮ້ບັຮູຜ້ນົຂອງການປະເມນີບ່ໍ? ແລະ 
ຜນົຂອງການປະເມນີນ ັນ້ເປັນຄແືນວໃດ?  

ຜນົການປະເມນີເປັນບອ່ນອີງໃນການພດັທະນາ ໂດຍມຂໍີສ້ະເໜີແນະໃຫຖ້ອດຖອນບດົຮຽນ ເພ່ືອ 
ປບັປງຸແກໄ້ຂ ແລະ ແນະນາໍຄທ່ີູຍງັປະຕິບດັບ່ໍໄດ,້ ນອກຈານີ ້ຍງັມກີານສ ົ່ງເສີມຈດັປະເພດດເີດ່ັນ ແລະ 
ເກບັຜນົປະເມນີໄວຢ້ ັງ້ຢືນ. 
 
ຄາໍຖາມທ່ີ 11: ເພ່ືອເປັນການປບັປງຸການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົງານຂອງຄໃູຫດ້ຂີືນ້ທ່ານມຂໍີສ້ະເໜີ 
ແນະແນວໃດແດ?່ 

ສະເໜີໃຫສ້ຶກສາເມອືງ ຫືຼ ພະແນກ ມກີານຈດັຝຶກອບົຮມົໃຫຢ້າ່ງຕ່ໍເນື່ ອງ, ສະເໜີໃຫມ້ກີານລາຍ
ງານຜນົປະເມນີຂອງສຶກສາເມອືງທ່ີລງົມາປະເມນີ, ໃນໄລຍະຜາ່ນມາກໍ່ໄດຢູ້ແ່ຕວ່າ່ເວລາຂອງຜນົການປະ 
ເມນີຍງັມກີານຫກັຫຼງັຊງັບຽ່ງ, ເວລາສ ົ່ງຜນົປະເມນີ ຢາກໃຫ້ສ ົ່ງຜນົເປັນເດືອນໃຫ້ໂຮງຮຽນຮບັຮູນ້ํາ 
ແລະ ວຊິາການຕອ້ງມຄີວາມຍດຸຕທິາໍ. 

 



ສະຫຸຼບຕວົປ່ຽນທ່ີ 18: ການກາໍນດົນະໂຍບາຍໃນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົດາ້ນຄນຸນະພາບການ 
ສອນ ລວມທງັການສາ້ງແຮງຈງູໃຈຂອງຜູປ້ະຕບິດັວຽກງານການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນພບົວາ່: 

ພາກສວ່ນທ່ີເປັນຜູ້ສາ້ງນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບຫຼກັການໃນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
ງານຄ ູແມນ່ກມົຈດັຕ ັງ້ ແລະ ຂະແໜງການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ, ມນີະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບຫຼກັການ
ໃນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີຕິດຕາມຄູ ໂດຍອີງຕາມຫຼກັການຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນສາມນັ ແລະ 
ອະນບຸານສກຶສາ ດາໍລດັ 177 ແລະ ດາໍລດັ 82/ນຍ. 

ຮບູການດາໍເນນີການປະເມນີຜນົງານຄ ູປະກອບມ:ີ ໃບຍອ້ງຍໍ, ນາມມະຍດົຄ,ູ ເງນິຕາໍແໜ່ງ 
ວິຊາການ, ຈດັປະເພດການປະຕິບດັງານ, ປະເມນີຄດູາ້ນການປະຕິບດັລະບຽບ, ວິຊາການຕາ່ງໆມກີານ 
ໃຫເ້ປັນຄປູະສບົການ, ຄປູະຊາຊນົ, ມກີານບນັທຶກຜນົງານ, ການຍອ້ງຍໍ, ໃຫໂ້ອກາດໄປທດັສະນະສຶກສາ 
ໂດຍຕີລາຄາຈາກຜນົງານການຈດັການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ທຸກໆທ້າຍສກົຮຽນມກີານປະເມນີ 
ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັພອ້ມທງັຍອ້ງຍໍບກຸຄນົດເີດ່ັນ. 

ສະເພາະຂ ັນ້ກະຊວງຍງັບ່ໍທນັມໜີ່ວຍງານທ່ີຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີຄນຸນະພາບການຮຽນ-ການ 
ສອນ; ມພີຽງການຕິດຕາມ, ປະເມນີຄວາມຄຶບໜາ້ໃນການປະຕິບດັໜາ້ທ່ີຂອງຄເູທ່ົານ ັນ້ (ຂໍມ້ນູຈາກກມົ 
ອະນບຸານ-ປະຖມົ). 

ສາໍລບັຂ ັນ້ແຂວງ ແລະ ເມອືງ ແມນ່ໜວ່ຍງານທ່ີຮບັຜິດຊອບວຽກງານການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນທ່ີ 
ປະຈາໍແຕລ່ະພາກສວ່ນເປັນຜູຕ້ິດຕາມ ແລະ ປະເມນີຄນຸນະພາບຂອງການຮຽນ-ການສອນຂອງຄ ູແລະ 
ໄດມ້ກີານປະເມນີ 1-2 ຄ ັງ້ຕ່ໍປີ. ການປະເມນີສວ່ນຫຼາຍແມນ່ມາຮວ່ມໂມງສອນ, ສງັເກດການສອນ, 
ຖອດຖອນບດົຮຽນ ແລະ ສງັເກດສະພາບແວດລອ້ມທົ່ວໆໄປ. 

ພາກສວ່ນທ່ີມໜີ້າທ່ີຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົເພ່ືອພິຈາລະນາໃຫ້ມກີານເລ່ືອນຊ ັນ້-ເລ່ືອນຂ ັນ້ 
ເງນິເດອືນຂອງຄໃູຫສ້ງູຂືນ້ ແມນ່ພາກສວ່ນທ່ີຮບັຜິດຊອບວຽກງານຈດັຕ ັງ້ ແລະ ວຽກງານກວດກາ. 

ຕວົປ່ຽນທ່ີ 19: ການເຂ້ົາເຖງິ ແລະ ການມສີວ່ນຮວ່ມໃນການບໍລິການການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ 

ຕາຕະລາງ 77: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄດິເຫັນ/ຄາໍຕອບ 
Q.1: ຄວາມສາໍຄນັຂອງບດົບາດຍງິຊາຍຕ່ໍການໃຫກ້ານບໍລິການການສກຶສາເດັກກອ່ນໄວຮຽນ 

ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ມຄີວາມເທ່ົາທຽມກນັ 56 86.15% 1 

2 ບ່ໍເທ່ົາທຽມກນັ 4 6.15% 3 

3 ບ່ໍແນໃ່ຈ 5 7.69% 2 



ຈາກຕາຕະລາງພບົວາ່ ຄາໍຖາມທ່ີ 1 ມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 3 ປະເດັນ ໂດຍກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ກຽ່ວກບັ ຄວາມເທ່ົາທຽມກນັ ມເີປີເຊັນຫຼາຍທ່ີສດຸ (86.15%). 

ຕາຕະລາງ 78: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄດິເຫັນ/ຄາໍຕອບ 
Q.2: ການໃຫບໍ້ລິການການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນຕາມກຸມ່ອາຍຂຸອງເດັກ 

ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ກຸມ່ອາຍ ຸ0-2ປີ 20 27.40% 1 

2 ກຸມ່ອາຍ ຸ3-5ປີ 47 64.38% 2 

3 ບ່ໍຮູ ້ 6 8.22% 3 

ລວມ 73 100%  

ຈາກຕາຕະລາງພບົວາ່ ຄາໍຖາມທ່ີ 2 ມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 3 ປະເດັນ ໂດຍກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ກຽ່ວກບັ ກຸມ່ອາຍ ຸ 3-5 ປີ ມເີປີເຊັນຫຼາຍທ່ີສດຸ (70.15%) ລອງລງົມາ ກຸມ່ອາຍ ຸ 0-2 ປີ 

(29.65%) ແຕຍ່ງັບ່ໍຮູສ້າເຫດຢູ ່8.96% 

 

ຕາຕະລາງ 79: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄດິເຫັນ/ຄາໍຕອບ 
Q.3: ການເອົາໃຈໃສຕ່ໍ່ການໃຫກ້ານບໍລິການການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນໃນເຂດຕວົເມອືງ 

ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ເດັກໃນກຸມ່ອາຍ0ຸ-2ປີໄດເ້ຂ້ົາຮຽນ 18 25.00% 3 

2 ເດັກໃນກຸມ່ອາຍ3ຸ-5ປີໄດເ້ຂ້ົາຮຽນ 23 31.94% 2 

3 ບ່ໍມ ີ 2 2.78% 4 

4 ບ່ໍຮູ ້ 29 40.28% 1 

ລວມ 72 100%  

ຈາກຕາຕະລາງພບົວາ່ ຄາໍຖາມທ່ີ 3 ມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 4 ປະເດັນ ໂດຍກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ກຽ່ວກບັ ເດັກໃນກຸມ່ອາຍ ຸ0-2 ປີ ແລະ 3-5 ປີ ແມນ່ໃກຄ້ຽງກນັ (25.00% ແລະ 31.94%) 

ແຕ ່40% ຂອງຜູໃ້ຫຂໍ້ມ້ນູບ່ໍຮູວ້າ່ມກີານເອົາໃຈໃສຕ່ໍ່ການໃຫກ້ານບໍລິການ ການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ

ໃນເຂດຕວົເມອືງ 



ຕາຕະລາງ 80: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄດິເຫັນ/ຄາໍຕອບ 

Q.4: ການເອົາໃຈໃສຕ່ໍ່ການໃຫບໍ້ລິການການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນໃນເຂດຫາ່ງໄກສອກຫີຼກ 

ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ເດັກໃນກຸມ່ອາຍ ຸ0-2 ປີໄດເ້ຂ້ົາຮຽນ 8 11.11% 4 

2 ເດັກໃນກຸມ່ອາຍ ຸ3-5 ປີໄດເ້ຂ້ົາຮຽນ 18 25.00% 3 

3 ບ່ໍມ ີ 20 27.78% 2 

4 ບ່ໍຮູ ້ 26 36.11% 1 

ລວມ 72 100%  

ຈາກຕາຕະລາງພບົວາ່ ຄາໍຖາມທ່ີ 4 ມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 4 ປະເດັນ ໂດຍກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ກຽ່ວກບັ ບ່ໍຮູວ້າ່ມກີານເອົາໃຈໃສຕ່ໍ່ການໃຫກ້ານບໍລິການການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນໃນເຂດຕວົເມອືງ 

ມຫຼີາຍທ່ີສດຸຄ ື 36.11% ສວ່ນວາ່ເດັກໃນກຸມ່ອາຍ ຸ 0-2 ປີ ໄດເ້ຂ້ົາຮຽນໜອ້ຍຢູໃ່ນລະດບັ 

(11.11%). 
 

ຕາຕະລາງ 81: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄດິເຫັນ/ຄາໍຕອບ 

Q.5: ການເອົາໃຈໃສຕ່ໍ່ການໃຫບໍ້ລິການການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນໃນເຂດທ່ີບ່ໍມໂີຮງຮຽນປະຖມົ

ສມົບນູ 

ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ໄດຈ້ດັການຮຽນ-ການສອນ 14 21.54% 3 

2 ບ່ໍໄດຈ້ດັການຮຽນ-ການສອນ 27 41.54% 1 

3 ບ່ໍຮູ ້ 24 36.92% 2 

ລວມ 65 100%  

ຈາກຕາຕະລາງພບົວາ່ ຄາໍຖາມທ່ີ 5 ມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 3 ປະເດັນ ໂດຍກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ກຽ່ວກບັ ບ່ໍໄດຈ້ດັການຮຽນ-ການສອນ ມຫຼີາຍກວາ່ໝາູຄື 41.54% ລອງລງົມາຕອບວາ່ບ່ໍຮູ ້

(36.92%). 

 



ຕາຕະລາງ 82: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄດິເຫັນ/ຄາໍຕອບ 

Q.6: ພາກສວ່ນຕາ່ງໆທ່ີໃຫກ້ານປະກອບສວ່ນຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍໃນການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ 

ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ລດັ 4 6.15% 4 

2 ຊຸມຊນົ 29 44.62% 1 

3 ລດັ+ຊຸມ 14 21.54% 3 

4 ບ່ໍຮູ ້ 18 27.69% 2 

ລວມ 65 100%  

ຈາກຕາຕະລາງພບົວາ່ ຄາໍຖາມທ່ີ 6 ມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 4 ປະເດັນ ໂດຍກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ກຽ່ວກບັ ການປະກອບສ່ວນຄ່າໃຊຈ້າ່ຍໃນການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມນ່ ຊຸມຊນົ 

(44.62%) ແລະ ພບົວາ່ລດັມກີານປະກອບສວ່ນໜອ້ຍກວາ່ໝູ ່(6.15%) ຮອງລງົມາ ແມນ່ຮບູ 

ແບບການສມົທບົທຶນຈາກລດັກບັຊຸມຊນົ ຊຶ່ ງໃນນີມ້ເີຖງິ 27.69% ຂອງຂໍຄ້ິດເຫັນຕອບວາ່ ບ່ໍຮູວ້າ່ມ ີ

ພາກສວ່ນໃດແດໄ່ດປ້ະກອບສວ່ນຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍໃນການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ. 

 

ຕາຕະລາງ 83: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄດິເຫັນ/ຄາໍຕອບ 

Q.7: ພາກສວ່ນຕາ່ງໆທ່ີມຄີວາມຮບັຜິດຊອບ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ 

ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ກະຊວງ 1 0.98% 4 

2 ແຂວງ 5 4.90% 3 

3 ເມອືງ 41 40.20% 2 

4 ບາ້ນ 50 49.02% 1 

5 ບ່ໍຮູ ້ 5 4.90% 3 



ຈາກຕາຕະລາງພບົວາ່ ຄາໍຖາມທ່ີ 7 ມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 5 ປະເດັນ ໂດຍກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ກຽ່ວກບັ ພາກສວ່ນທ່ີມຄີວາມຮບັຜິດຊອບ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນຫຼາຍກວາ່ໝູແ່ມນ່ 

ໂຮງຮຽນ (ບາ້ນ) (49.02%) ແລະ ເມອືງ (40.20%) ພບົວາ່ກະຊວງມຄີວາມຮບັຜິດຊອບໜອ້ຍ 

ກວາ່ໝູ ່(0.98%) ຊຶ່ ງໃນນີ ້ແຂວງຮບັຜິດຊອບຫຸຼດຈາກເມອືງຫຼາຍ (4.9%). 

 

ຕາຕະລາງ 84: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄດິເຫັນ/ຄາໍຕອບ 

Q.8: ຄວາມຕອ້ງການຜູປ້ະຕິບດັວຽກງານການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ (ຜູດ້ແູລເດັກ, ຄລູຽ້ງເດັກ, ຄ ູ

ອະນບຸານ, ຄສູອນຫອ້ງກຽມ) 

ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ຜູດ້ແູລເດັກ 8 6.96% 4 

2 ຄລູຽ້ງເດັກ 30 26.09% 2 

3 ຄອູະນບຸານ 53 46.09% 1 

4 ຄຫູອ້ງກຽມ 17 14.78% 3 

5 ບ່ໍຕອ້ງການ 3 2.61% 6 

6 ບ່ໍຮູ ້ 4 3.48% 5 

ລວມ 115 100%  

ຈາກຕາຕະລາງພບົວາ່ ຄາໍຖາມທ່ີ 8 ມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 6 ປະເດັນ ໂດຍກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ກຽ່ວກບັ ຄວາມຕອ້ງການຜູປ້ະຕິບດັວຽກງານການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນຫຼາຍກວາ່ໝູ ່(46.09%) ຊຶ່ ງ 

ໃນນີ ້ມຄີວາມຕອ້ງການຜູດ້ແູລເດັກໜອ້ຍຄ ື(6.96%). 
 

ຕາຕະລາງ 85: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄດິເຫັນ/ຄາໍຕອບ 

Q.9: ການບນັຈທຸດົແທນຄນືໃນກລໍະນມີຄີບູํານານ, ຍກົຍາ້ຍ ຫືຼ ລາອອກ 

ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ມແີຜນທດົແທນ 31 43.06% 1 

2 ສບັຊອ້ນທດົແທນ 19 26.39% 3 

3 ບ່ໍຮູ ້ 22 30.56% 2 



ເມ ື່ອຄປູະຕິບດັໜາ້ທ່ີໄດດ້ໄີດມ້ກີານຍອ້ງຍໍ ແລະ ຈດັປະເພດຄ ູແລະ ໄດມ້ກີານຍອ້ງຍໍດວ້ຍ ຮບູ
ການ ຈດັແບງ່ເປັນ 3 ປະເພດ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ພິທີມອບໃບຍອ້ງຍໍ ກວມ 88,88 %, ແຕຍ່ງັມຄີ ູຈາໍນວນ
ໜ່ຶງທ່ີບ່ໍມສີິ່ ງຈງູໃຈ ແລະ ບ່ໍໄດຮ້ບັການຊມົເຊຍີຜນົງານໃດໆ. 

ພາຍໃນໂຮງຮຽນເອງຍງັມກີານຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີຈາກປ້ືມແຕງ່ບດົສອນ ແລະ ອປຸະ ກອນ, 
ສງັເກດການສອນພາຍໃນຫອ້ງຮຽນ, ແຕລ່ະປີປະເມນີ 1-3 ຄ ັງ້ ດວ້ຍຮບູການຮວ່ມໂມງສອນ, ຖອດ
ຖອນບດົຮຽນ, ກວດບດົສອນ, ຜູອ້າໍນວຍການໄດລ້ງົຕດິຕາມໃກຊ້ດິ, ພາຍຫຼງັທ່ີມກີານຕິດຕາມ ແລະ ປະ
ເມນີຜນົແລວ້ ກໄໍດນ້າໍໃຊຜ້ນົຂອງການປະເມນີເປັນບອ່ນອີງໃນການພດັທະນາ ໂດຍມຂໍີສ້ະ ເໜີແນະໃຫ້

ຈາກຕາຕະລາງພບົວາ່ ຄາໍຖາມທ່ີ 9 ມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 3 ປະເດັນ ໂດຍກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ກຽ່ວກບັ ຄວາມຕອ້ງການການບນັຈທຸດົແທນຄືນໃນກລໍະນມີຄີບູາໍນານ, ຍກົຍາ້ຍ ຫືຼ ລາອອກຫຼາຍ 

ກວາ່ໝູ ່ໂດຍໃຫເ້ຫດຜນົວາ່ໄດມ້ແີຜນທດົແທນ (43.06%) ຊຶ່ ງໃນນີ ້ບ່ໍຮູ ້(30.56%). 
 

ຕາຕະລາງ 86: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄດິເຫັນ/ຄາໍຕອບ 

Q.10: ຄວາມຕອ້ງການຮບູແບບການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນເຊ່ັນ: ໂຮງຮຽນລຽ້ງເດັກ, ໂຮງຮຽນ 

ອະນບຸານ ,ຫອ້ງກຽມປະຖມົ, ກຸມ່ຫ້ິຼນເພ່ືອຮຽນຕາມຄວາມເໝາະສມົຂອງຊຸມຊນົ (ທ້ອງຖິ່ ນ)  

ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ໂຮງຮຽນລຽ້ງເດັກ 29 27.62% 2 

2 ໂຮງຮຽນອະນບຸານ 41 39.05% 1 

3 ຫອ້ງກຽມປະຖມົ 21 20.00% 3 

4 ກຸມ່ຫລ້ີນເພ່ືອຮຽນ 7 6.67% 4 

5 ບ່ໍຮູ ້ 7 6.67% 4 

ລວມ 105 100%  

 

ຈາກຕາຕະລາງພບົວາ່ ຄາໍຖາມທ່ີ 10 ມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 5 ປະເດັນ ໂດຍກຸມ່ຄາໍ 

ຕອບກຽ່ວກບັ ຄວາມຕອ້ງການຮບູແບບການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນວາ່ ມຄີວາມຕອ້ງການຮບູແບບ 

ໂຮງຮຽນອະນບຸານຫຼາຍກວາ່ໝູ ່(39.05%) ຮອງລງົມາ ແມນ່ໂຮງຮຽນລຽ້ງເດັກ (27.62%) ແລະ 

ຫອ້ງກຽມປະຖມົ (20%.00) ຕາມລາໍດບັ. 

 



ຖອດຖອນບດົຮຽນເພ່ືອປບັປງຸແກໄ້ຂ ແລະ ແນະນາໍຄທ່ີູຍງັປະຕິບດັບ່ໍໄດ,້ ນອກຈານີຍ້ງັ ມກີານສ ົ່ງເສີມ
ດວ້ຍການຈດັປະເພດດເີດ່ັນ ແລະ ເກບັຜນົປະເມນີໄວຢ້ ັງ້ຢືນ, ໃນຂະນະດຽວກນັ ເພ່ືອ ເປັນການປບັປງຸ
ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົງານຂອງຄໃູຫດ້ີຂືນ້ສະເໜີໃຫ້ສຶກສາເມອືງ ຫືຼ ພະ ແນກມກີານຈດັຝຶກ
ອບົຮມົໃຫຢ້າ່ງຕ່ໍເນື່ ອງ, ສະເໜີໃຫມ້ກີານລາຍງານຜນົປະເມນີຂອງສຶກສາເມອືງທ່ີ ລງົມາປະເມນີ, ໃນ
ໄລຍະຜາ່ນມາກໍ່ໄດຢູ້ແ່ຕວ່າ່ເວລາຂອງຜນົການປະເມນີຍງັມກີານຫກັຫຼງັຊງັບຽ່ງ, ສະເໜີໃຫເ້ວລາສ ົ່ງຜນົ
ປະເມນີ ຢາກໃຫສ້ ົ່ງຜນົເປັນເດອືນໃຫໂ້ຮງຮຽນຮບັຮູນ້າໍ, ວຊິາການຕອ້ງມຄີວາມຍດຸຕທິາໍ. 
 
 
ຕວົປ່ຽນທ່ີ 20: ການສບັຊອ້ນຜູປ້ະຕິບດັວຽກງານການສຶກສາເດັກກອ່ນໄວຮຽນ 

ຕາຕະລາງ 87: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄິດເຫັນ/ຄາໍຕອບ 

Q.1: ຈາໍນວນ ແລະ ລະດບັຂອງຜູລ້ຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານທ່ີມໂີດຍຈດັຕາມກຸມ່ອາຍ,ຸ ເພດ, 

ວດຸທິການສຶກສາ 

ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ມສີະຖຕິແິຍກຕາມອາຍ,ຸ ເພດ ແລະ 

ວດຸທິການສຶກສາ 

0 0.00% 1 

2 ບ່ໍມສີະຖຕິແິຍກຕາມອາຍ,ຸ ເພດ ແລະ 

ວດຸທິການສຶກສາ 

0 0 3 

3 ບ່ໍແນໃ່ຈວາ່ມສີະຖຕິແິຍກຕາມອາຍ,ຸ ເພດ 

ແລະ ວດຸທິການສກຶສາ 

0 0.00% 2 

ລວມ 0 0%  

 

ຈາກຕາຕະລາງພບົວາ່ ຄາໍຖາມທ່ີ 1 ມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 3 ປະເດັນ ໂດຍກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ກຽ່ວກບັ ສະຖຕິແິຍກຕາມອາຍ,ຸ ເພດ ແລະ ວດຸທິການສກຶສາມເີປີເຊັນຫຼາຍທ່ີສດຸ (70.45%). 

 

 

 

 



ຕາຕະລາງ 88: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄິດເຫັນ/ຄາໍຕອບ 

Q.2: ການຝືກອບົຮມົຜູດ້ແູລເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານທ່ີມຄີນຸວດຸທິຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງທ້ອງຖິ່ ນ 

ໂດຍໃຫມ້ກີານສບັຊອ້ນແຈກຢາຍໃຫທ້ ົ່ວເຖງິ 

ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ມກີານສບັຊອ້ນແຈກຢາຍ 80 90.91% 1 

2 ບ່ໍມກີານສບັຊອ້ນແຈກຢາຍ 3 3.41% 3 

3 ບ່ໍຮູ ້ 5 5.68% 2 

ລວມ 88 100%  

ຈາກຕາຕະລາງພບົວາ່ ຄາໍຖາມທ່ີ 2 ມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 3 ປະເດັນ ໂດຍກຸມ່ຄາໍຕອບ

ກຽ່ວກບັ ມກີານສບັຊອ້ນແຈກຢາຍ ມເີປີເຊັນຫຼາຍທ່ີສດຸ (90.91%). 

 

ຕາຕະລາງ 89: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄດິເຫັນ/ຄາໍຕອບ 

Q.3: ອດັຕາການອອກຈາກການເປັນຜູລ້ຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານໃນແຕລ່ະປະເພດ 

ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ມ ີ 5 15.63% 2 

2 ບ່ໍມ/ີບ່ໍຮູ ້ 27 84.38% 1 

ລວມ 32 100%  

 

ຈາກຕາຕະລາງພບົວາ່ ຄາໍຖາມທ່ີ 3 ມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 2 ປະເດັນ ໂດຍກຸມ່ຄາໍຕອບ

ກຽ່ວກບັ ມ ີແມນ່ຫຼາຍທ່ີສດຸ (84.31%). 



ຕວົປ່ຽນທ່ີ 21: ການຝຶກອບົຮມົຄ,ູຜູປ້ະຕິບດັວຽກງານການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ 

ຕາຕະລາງ 90: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄິດເຫັນ/ຄາໍຕອບ 

ຄາໍຖາມທ່ີ 1: ມຫຼີກັສດູຝຶກອບົຮມົ, ການຕຽມໃຫແ້ກຜູ່້ລຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານອນັໃດແດໃ່ນ

ປະເທດ ແມນ່ໃຜເປັນຜູສ້ະໜອງຫຼກັສດູແລະໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູດາ້ນທຶນ 

ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ຊ ັນ້ຕ ົນ້ 8+1 ແລະ 8+2 5 8.77 4 

2 ຊ ັນ້ກາາງ 8+3 , 11+1 ແລະ 11+2 34 59.65 1 

3 ຊ ັນ້ສງູ 11+3 6 10.53 3 

4 ລະບບົບາໍລງຸ 3 5.26 5 

5 ບ່ໍມວີດຸທິສາ້ງຄ ູ 8 14.04 2 

6 ບ່ໍຮູ ້ 1 1.75 6 

ຈາກຕາຕະລາງພບົວາ່ ຄາໍຖາມທ່ີ 1 ມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 6 ປະເດັນ ໂດຍກຸມ່ຄํາຕອບ 

ກຽ່ວກບັຄຊູ ັນ້ກາງ 8+3, 11+1 ແລະ 11+2 ມເີປີເຊັນຫຼາຍທ່ີສດຸເຖງິ 59,65%, ຮອງລງົມາ ແມນ່

ຄທ່ີູບ່ໍໄດຜ້າ່ນລະບບົສາ້ງຄ ູແລະ ບ່ໍໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົວຊິາຄກູວມ 14,04%. 

 

ຕາຕະລາງ 91: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄິດເຫັນ/ຄາໍຕອບ 

ຄາໍຖາມທ່ີ 2: ຫຼກັສດູດ ັ່ງກາ່ວໄດແ້ຈງ້ຈດຸປະສງົຢ່າງຊດັເຈນແລວ້ບໍ? ໄດກ້າໍນດົມາດຕະຖານເພ່ືອ 

ຕິດຕາມຜນົໄດຮ້ບັແລວ້ບໍ? 

ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ສອດຄອ່ງ 46 80.7 1 

2 ບໍສອດຄອ່ງ 10 17.54 2 

3 ບ່ໍຮູ ້ 1 1.75 3 

ຈາກຕາຕະລາງພບົວາ່ ຄາໍຖາມທ່ີ 2 ມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 3 ປະເດັນ ໂດຍກຸມ່ຄํາຕອບ 

ກຽ່ວກບັຄວາມສອດຄອ່ງ ມເີປີເຊັນຫຼາຍທ່ີສດຸ ເຖງິ 80,7%, ຮອງລງົມາ ແມນ່ຄວາມບ່ໍສອດຄອ່ງ 

ກວມ 17,54%. 



ຕາຕະລາງ 92: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄິດເຫັນ/ຄາໍຕອບ 

ຄາໍຖາມທ່ີ 3: ຈດຸປະສງົ, ວິທີການເພ່ືອສາ້ງຜູລ້ຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສະແດງອອກຊດັເຈນໃນ 

ບນັດານະໂຍບາຍແລວ້ບໍ? 

ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ຈດຸປະສງົສະແດງອອກໃນນະໂຍບາຍ 30 51.63 1 

2 ຈດຸປະສງົບ່ໍສະແດງອອກໃນນະໂຍບາຍ 0 0 3 

3 ບ່ໍຮູຈ້ດຸປະສງົຂອງນະໂຍບາຍ 57 47.37 2 

ຈາກຕາຕະລາງພບົວາ່ ຄາໍຖາມທ່ີ 3 ມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 3 ປະເດັນ ໂດຍກຸມ່ຄํາຕອບ 

ກຽ່ວກບັຈດຸປະສງົໄດສ້ະແດງອອກໃນນະໂຍບາຍ ມເີປີເຊັນຫຼາຍທ່ີສດຸ ເຖງິ 51,63%, ຮອງລງົມາ 

ແມນ່ບ່ໍຮູຈ້ດຸປະສງົຂອງນະໂຍບາຍກວມ 47.37%. 

 

ຕາຕະລາງ 93: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄດິເຫັນ/ຄາໍຕອບ 

ຄາໍຖາມທ່ີ 4 ແມນ່ຫຍງັທ່ີເປັນຈດຸດແີລະສິ່ ງທາ້ທາຍທ່ີຕິດພນັກບັການກຽມຄວາມພອ້ມຖານະຂອງຜູ້

ລຽ້ງເດັກແລະຄອູະນບຸານ 

ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ຈດຸດ ີ 52 91.23 1 

2 ສິ່ ງທາ້ທາຍ 5 8.77 2 

ຈາກຕາຕະລາງພບົວາ່ ຄາໍຖາມທ່ີ 4 ມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 2 ປະເດັນ ໂດຍກຸມ່ຄํາຕອບ 

ກຽ່ວກບັຈດຸດ ີມເີປີເຊັນຫຼາຍທ່ີສດຸ ເຖງິ 91,23%, ຮອງລງົມາແມນ່ບນັຫາ ຫືຼ ສິ່ ງທ້າທາຍ ກວມ 

46,55%. 

 

 

 

 



ຕວົປ່ຽນທ່ີ 22: ການສະໜບັສະໜນູຄ/ູຜູປ້ະຕິບດັໜາ້ທ່ີວຽກງານການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ 

ຕາຕະລາງ 94: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄດິເຫັນ/ຄາໍຕອບ 

ຄາໍຖາມທ່ີ 1 ແມນ່ໃຜເປັນຜູສ້ະໜອງ ແລະ ໃຫທຶ້ນແກກ່ານສາ້ງໂອກາດການພດັທະນາວຊິາຊບີ

ສາໍລບັຜູລ້ຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານ? 

ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ກະຊວງ 53 26,63 1 

2 ແຂວງ 51 25,63 2 

3 ເມອືງ 50 25,13 3 

4 ຕນົເອງ 45 22,61 4 

ຈາກຕາຕະລາງພບົວາ່ ຄາໍຖາມທ່ີ 1 ມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 4 ປະເດັນ ໂດຍກຸມ່ຄํາຕອບ 

ກຽ່ວກບັກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາ ມເີປີເຊັນຫຼາຍທ່ີສດຸເຖງິ 26,63%, ຮອງລງົມາ ແມນ່ 

ພະແນກສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາແຂວງ ກວມ 25,63%. 

 

ຕາຕະລາງ 95: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄດິເຫັນ/ຄາໍຕອບ 

ຄາໍຖາມທ່ີ 2ແມນ່ໃຜໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກການສາ້ງໂອກາດດ ັງ່ກາ່ວ? 

ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ຄ ູ 92 66,67 1 

2 ບາ້ນ/ຊຸມຊນົ 23 16,67 2 

3 ບ່ໍຮູ ້ 10 7,24 3 

4 ເມອືງ 7 5,07 4 

5 ແຂວງ 6 4,34 5 

 

ຈາກຕາຕະລາງພບົວາ່ ຄາໍຖາມທ່ີ 2 ມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 5 ປະເດັນ ໂດຍກຸມ່ຄํາຕອບ 

ກຽ່ວກບັ ຄມູເີປີເຊັນຫຼາຍທ່ີສດຸເຖງິ 66,67%, ຮອງລງົມາ ແມນ່ບາ້ນ/ຊຸມຊນົກວມ 16,67%. 

 



ຕາຕະລາງ 96: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄດິເຫັນ/ຄາໍຕອບ 

ຄາໍຖາມທ່ີ 3: ມຫຼີກັສດູ ແລະ ຂໍແ້ນະນํາດາ້ນວິຊາຄແູລວ້ບໍເພ່ືອໃຫຄ້ໄູດນ້ํາໃຊ?້ 

ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ມ ີ 95 96,94 1 

2 ບ່ໍມ ີ 3 3,06 2 

 

ຈາກຕາຕະລາງພບົວາ່ ຄາໍຖາມທ່ີ 3 ມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 2 ປະເດັນ ໂດຍກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ມຫຼີກັສດູ ແລະ ຂໍແ້ນະນາໍດາ້ນວິຊາຄ ູມເີປີເຊັນຫຼາຍທ່ີສດຸເຖງິ 96,94%, ຮອງລງົມາ ແມນ່ບ່ໍມ ີ

ຫຼກັສດູ ແລະ ຂໍແ້ນະນາໍກວມ 3,06%. 

 

ຕາຕະລາງ 97: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄິດເຫັນ/ຄາໍຕອບ 

ຄາໍຖາມທ່ີ 4: ມຮີບູການສະໜບັສະໜນູ ຫືຼ ຂໍແ້ນະນํາອນັໃດແດຈ່າກຄູຮ່ວ່ມງານ (ເຊ່ັນ: ການໃຫ ້

ຄາໍຄິດຄາໍເຫັນ, ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືປະຈາໍ, ເຄືອຂາ່ຍຂອງຄ)ູ? 

ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ມກີານຖອດຖອນແລກປ່ຽນບດົຮຽນທາງ

ດາ້ນວຊິາການຈາກຄູຮ່ວ່ມງານດວ້ຍກນັ 

89 86,41 1 

2 ບ່ໍມກີານຖອດຖອນແລກປ່ຽນບດົຮຽນທາງ

ດາ້ນວຊິາການຈາກຄູຮ່ວ່ມງານດວ້ຍກນັ 

9 8,74 2 

3 ບ່ໍຮູ ້ 5 4,85 3 

 

ຈາກຕາຕະລາງພບົວາ່ ຄາໍຖາມທ່ີ 4 ມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 3 ປະເດັນ ໂດຍກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ໄດມ້ກີານຖອດຖອນແລກປ່ຽນບດົຮຽນທາງດາ້ນວິຊາການຈາກຄູຮ່ວ່ມງານດວ້ຍກນັ ມເີປີເຊັນຫຼາຍທ່ີ 

ສດຸເຖງິ 86,41%, ຮອງລງົມາ ແມນ່ບ່ໍໄດຖ້ອດຖອນແລະແລກປ່ຽນບດົຮຽນຈາກຄູຮ່ວ່ມງານກວມ 

8,74%. 



ຕາຕະລາງ 98: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄດິເຫັນ/ຄາໍຕອບ 

ຄາໍຖາມທ່ີ 5: ການສະໜບັສະໜນູຂອງຄອບຄວົຂອງເດັກ ແລະ ຊຸມຊນົແກຜູ່ລ້ຽ້ງເດັກ ແລະ ຄູ

ອະນບຸານເປັນແນວໃດ? 

ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ບ່ໍມ ີ 44 38,60 1 

2 ການສະໜອງອປຸະກອນຮບັໃຊທ່ີ້ຈາໍເປັນ

ໃຫແ້ກຄ່ ູ

37 32,46 2 

3 ມເີງນີນະໂຍບາຍຕ່ໍຄ ູ 33 28,95 3 

 

ຈາກຕາຕະລາງພບົວາ່ ຄາໍຖາມທ່ີ 5 ມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 3 ປະເດັນ ໂດຍກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ບ່ໍໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູການໃຫຄ້າ່ຕອບແທນສິ່ ງຈງູໃຈໃນການປະຕິບດັໜ້າທ່ີ ມເີປີເຊັນຫຼາຍທ່ີ 

ສດຸເຖງິ 38,60%, ຮອງລງົມາ ແມນ່ໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູທາງດາ້ນອປຸະກອນຮບັໃຊທ່ີ້ຈາໍເປັນ 

ໃຫແ້ກຄ່ກູວມ 32,46%. 

 

ຕວົປ່ຽນທ່ີ 23: ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມນີຜນົຄນຸນະພາບການສອນຂອງຜູປ້ະຕິບດັວຽກງານ

ເດັກກອ່ນໄວຮຽນ 

ຕາຕະລາງ 99: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄດິເຫັນ/ຄາໍຕອບ 

ຄາໍຖາມທ່ີ 1 ທາ່ນໄດຮ້ບັການປະເມນີຜນົຄນຸນະພາບການສອນປກົກະຕິບໍ? 

ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ໄດຮ້ບັການປະເມນີຜນົຄນຸນະພາບການ

ຮຽນ-ການສອນປກົກະຕິ 

47 83,93 1 

2 ບ່ໍໄດຮ້ບັການປະເມນີຈກັເທ່ືອ 5 8,93 2 

3 ໄດຮ້ບັການປະເມນີຜນົຄນຸນະພາບການ

ຮຽນ-ການສອນບາງຄ ັງ້ຄາວ 

4 7,14 3 



ຈາກຕາຕະລາງພບົວາ່ ຄາໍຖາມທ່ີ 1 ມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 3 ປະເດັນ ໂດຍກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ໄດ້ຮບັກນປະເມນີຜນົຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນເປັນປົກກະຕິ ມເີປີເຊັນຫຼາຍທ່ີສຸດເຖິງ 

83,93%, ຮອງລງົມາ ແມນ່ບ່ໍໄດຮ້ບັການປະເມນີຈກັເທ່ືອກວມ 8,93%. 

 

ຕາຕະລາງ 100: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄິດເຫັນ/ຄາໍຕອບ 

ຄາໍຖາມທ່ີ 2: ປກົກະຕສິ ໍາ່ໃດ? 

ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ປີລະ 2 ຄ ັງ້ 29 50,88 1 

2 ເດອືນລະ ຄ ັງ້ 22 38,60 2 

3 ບ່ໍໄດຮ້ບັການປະເມນີ 5 8,77 3 

4 ປີລະ 1 ຄ ັງ້ 1 1,75 4 

ຈາກຕາຕະລາງພບົວາ່ ຄາໍຖາມທ່ີ 2 ມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 4 ປະເດັນ ໂດຍກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ໄດຮ້ບັການປະເມນີຜນົເປັນປກົກະຕິປີລະ 2 ຄ ັງ້ ມເີປີເຊັນຫຼາຍທ່ີສດຸເຖງິ 50,88%, ຮອງລງົມາ 

ແມນ່ໄດຮ້ບັການປະເມນີຜນົເປັນປກົກະຕເິດອືນລະຄ ັງ້ກວມ 38,60% 

 

ຕາຕະລາງ 101: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄິດເຫັນ/ຄາໍຕອບ 

ຄາໍຖາມທ່ີ 3: ພາກສວ່ນໃດມາປະເມນີ? 

ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ຜູອ້າໍນວຍການໂຮງຮຽນ 31 36,05 1 

2 ພະນກັງານຈາກຫອ້ງການສກຶສາທິການ

ແລະກລິາເມອືງ 

28 32,56 2 

3 ຄສູອນດວ້ຍກນັ 19 22,09 3 

4 ບ່ໍມ ີ 6 6,98 4 

5 ພະແກນສກຶສາທິການແລະກລິາແຂວງ 2 2,33 5 



ຈາກຕາຕະລາງພບົວາ່ ຄາໍຖາມທ່ີ 3 ມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 5 ປະເດັນ ໂດຍກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ໄດຮ້ບັການປະເມນີຈາກຜູອ້າໍນວຍການໂຮງຮຽນ ມເີປີເຊັນຫຼາຍທ່ີສດຸເຖງິ 36,05%, ຮອງລງົມາ 

ແມນ່ໄດຮ້ບັການປະເມນີຈາກພະນກັງານຫອ້ງການສຶກສາທິການແລະກລິາ 32,56%. 

 

ຕາຕະລາງ 102: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄິດເຫັນ/ຄາໍຕອບ 

ຄາໍຖາມທ່ີ 4: ພາກສວ່ນດ ັງ່ກາ່ວໄດໃ້ຊມ້າດຖານອນັໃດມາປະເມນີການປະຕິບດັວຽກງານຂອງທາ່ນ? 

ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ໃຊມ້າດຖານທ່ີທາງກະຊວງສກຶສາທິການ

ແລະກລິາວາງອອກ 

40 70,16 1 

2 ບ່ໍມ ີ 19 19,30 2 

3 ບ່ໍຮູ ້ 6 10,53 3 

ຈາກຕາຕະລາງພບົວາ່ ຄາໍຖາມທ່ີ 4 ມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 3 ປະເດັນ ໂດຍກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ໃຊມ້າດຖານທ່ີທາງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາວາງອອກ ມເີປີເຊັນຫຼາຍທ່ີສດຸເຖງິ 70,16%, 

ຮອງລງົມາ ແມນ່ບ່ໍມມີາດຖານມາປະເມນີກວມ 19,30%. 

 

ຕາຕະລາງ 103: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄິດເຫັນ/ຄາໍຕອບ 

ຄາໍຖາມທ່ີ 5: ທ່ານຮູບໍ້ວາ່ຜນົຂອງການປະເມນີໃຊໄ້ວເ້ຮັດຫຍງັ? 

ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ເພ່ືອປບັປງຸຄນຸນະພາບການຮຽນ-ການ

ສອນ 

30 52,63 1 

2 ບ່ໍຮູ ້ 16 28,07 2 

3 ເພ່ືອຈດັປະເພດໃຫແ້ກຄ່ ູ 11 19,30 3 

ຈາກຕາຕະລາງພບົວາ່ ຄາໍຖາມທ່ີ 5 ມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 3 ປະເດັນ ໂດຍກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ເພ່ືອປບັປງຸຄຸນຸະພາບການຮຽນ-ການສອນ ມເີປີເຊັນຫຼາຍທ່ີສດຸເຖງິ 52,63%, ຮອງລງົມາ ແມນ່ບ່ໍຮູ ້

ວາ່ນາໍໃຊຜ້ນົການປະເມນີໄວເ້ຮັດຫຍງັກວມ 28,07%. 



ຕວົປ່ຽນທ່ີ 24: ຄວາມຮບັຮູຕ່ໍ້ຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມຕ່ໍຄນຸະພາບຂອງຜູປ້ະຕິບດັວຽກງານການສຶກສາກອ່ນໄວ

ຮຽນ 

ຕາຕະລາງ 104: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄິດເຫັນ/ຄາໍຕອບ 

ຄາໍຖາມທ່ີ1 ຕາມຄວາມຄດິຂອງທາ່ນແລວ້ເຫັນວາ່ຜູລ້ຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານມບີດົບາດສາໍຄນັຄື

ແນວໃດ? 

ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ມໜີາ້ທ່ີເບິ່ ງແຍງ, ດແູລ ແລະ ສິດສອນ

ເດັກ 

37 71,15 1 

2 ເພ່ືອກຽມຄວາມພອ້ມໃຫແ້ກເ່ດັກກອ່ນເຂ້ົາ

ຮຽນປະຖມົ 

14 26,92 2 

3 ບ່ໍຮູ ້ 1 1,92 3 

ຈາກຕາຕະລາງພບົວາ່ ຄາໍຖາມທ່ີ 1 ມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 3 ປະເດັນ ໂດຍກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ມໜີາ້ທ່ີເບິ່ ງແຍງ ແລະ ສິດສອນເດັກ ມເີປີເຊັນຫຼາຍທ່ີສດຸເຖງິ 71,15%, ຮອງລງົມາ ແມນ່ເພ່ືອ 

ກຽມຄວາມຮູພ້ື້ນຖານໃຫແ້ກເ່ດັກກອ່ນເຂ້ົາຮຽນໃນຊ ັນ້ປະຖມົກວມ 26,92%. 

 

ຕາຕະລາງ 105: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄິດເຫັນ/ຄາໍຕອບ 

ຄາໍຖາມທ່ີ 2: ຕາມຄວາມຄິດຂອງທາ່ນແລວ້ຜູລ້ຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານມຄີວາມຮບັຜິດຊອບ 

ແນວໃດຕ່ໍການລຽ້ງດເູດັກ? 

ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ເບິ່ ງແຍງດແູລເດັກໃຫມ້ຄີວາມປອດໄພ 47 88,68 1 

2 ບ່ໍແນໃ່ຈ 6 11,32 2 

ຈາກຕາຕະລາງພບົວາ່ ຄາໍຖາມທ່ີ 2 ມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 2 ປະເດັນ ໂດຍກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ມໜີາ້ທ່ີເບິ່ ງແຍງດແູລເດັກໃຫປ້ອດໄພເປີເຊັນຫຼາຍທ່ີສດຸເຖງິ 88,68%, ຮອງລງົມາ ແມນ່ບ່ໍແນໃ່ຈ 

ກວມ 11,32%. 

 



ຕາຕະລາງ 106: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄິດເຫັນ/ຄາໍຕອບ 

ຄາໍຖາມທ່ີ 3 ຕາມການຕີລາຄາຂອງທາ່ນເຫັນວາ່ຜູລ້ຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານຄວນເປັນຄນົ 

ແນວໃດ? 

ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ມຄີວາມຮບັຜິດຊອບຕ່ໍໜາ້ທ່ີ 37 69,81 1 

2 ເປັນແບບຢາ່ງ 14 26,42 2 

3 ບ່ໍແນໃ່ຈ 2 3,77 3 

ຈາກຕາຕະລາງພບົວາ່ ຄາໍຖາມທ່ີ 3 ມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 3 ປະເດັນ ໂດຍກຸມ່ຄາໍຕອບມີ

ຄວາມຮບັຜິດຊອບຕ່ໍໜາ້ທີມເີປີເຊັນຫຼາຍທ່ີສດຸເຖງິ 69,81%, ຮອງລງົມາ ແມນ່ເປັນແບບຢາ່ງ ກວມ

26,42%. 

 

ຕາຕະລາງ 107: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄິດເຫັນ/ຄາໍຕອບ 

ຄາໍຖາມທ່ີ 4: ຕາມການຕລີາຄາຂອງທາ່ນເຫັນວາ່ຜູລ້ຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານຄວນເປັນຄນົ

ແນວໃດ? 

ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

I. ຂໍສ້ະດວກ 

1 ບ່ໍຮູ ້ 30 57,69 1 

2 ມນີະໂຍບາຍເປັນບອ່ນອງີໃນການຈດັຕ ັງ້ 

ປະຕບິດັ 

16 30,77 2 

3 ອາຄານຮຽນພຽງພໍ ແລະ ສະດວກ 6 11,54 3 

II. ຂໍຫ້ຍຸງ້ຍາກ 

1 ໄດຄຸ້ມ້ຄອງ ແລະ ເບິ່ ງແຍງເດັກນອ້ຍ ຫຼາຍ

ຄນົ 

40 79,62 1 

2 ຫອ້ງຮຽນແອອດັ,ບ່ໍພຽງພໍ ແລະ ບ່ໍໄດ ້

ມາດຖານ 

8 15,38 2 



3 ຂາດອປຸະກອນຮບັໃຊເ້ຂ້ົາໃນການຮຽນ-ການ

ສອນ 

4 7,69 3 

4 ບ່ໍຮູ ້ 1 1,92 4 

 

ຈາກຕາຕະລາງພບົວາ່ ຄາໍຖາມທ່ີ 4 ມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 2 ປະເດັນໃຫຍ ່ຄື: ຂໍສ້ະດວກ  

ແລະ ຂໍຫ້ຍຸງ້ຍາກ. ໃນປະເດັນຂໍສ້ະດວກ ໄດມ້ຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 3 ປະເດັນ ໂດຍກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ບ່ໍຮູ ້ມເີປີເຊັນຫຼາຍສດຸເຖງິ 57,69%, ຮອງລງົມາ ແມນ່ມນີະໂຍບາຍກວມ 30,77%. ສວ່ນຂໍ ້

ຫຍຸງ້ຍາກ ມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 4 ປະເດັນ ໂດຍກຸມ່ຄํາຕອບໄດຄຸ້ມ້ຄອງ ແລະ ດແູລເດັກນອ້ຍ 

ຫຼາຍຄນົ ແມນ່ມຄີະແນນຫຼາຍທ່ີສດຸເຖງິ 79,62%, ຮອງລງົມາ ແມນ່ຫອ້ງຮຽນແອອດັບ່ໍພຽງພໍ ແລະ 

ບ່ໍໄດມ້າດຖານກວມ 15,38%. 

 
ຕວົປ່ຽນທ່ີ 25: ທດັສະນະຂອງຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ອະນບຸານຕ່ໍການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນທ່ີີມຄີນຸນະພາບສງູ 
ຕາຕະລາງ 108: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄິດເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງ 
ຄາໍຖາມທ່ີ 1: ຜູລ້ຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານທ່ີມຄີນຸນະພາບຄວນເປັນດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 
ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 
 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ມຄີນຸສມົບດັດ,ີ ເວ້ົາຈາສພຸາບ ແລະ ຮກັອາຊບີ
ຂອງຕນົເອງ 

27 33 1 

2 ມຄີວາມຮກັເດັກນອ້ຍ 23 28 2 

3 ມລີະບຽບວໄິນດ ີ 17 20 3 

4 ຈດັການຮຽນ-ສອນໄດດ້ ີມອີປຸະກອບຄບົຖວ້ນ 16 19 4 

5 ຮຽນຈບົວຊິາຄອູະນບຸານ 5 6 5 

 
ຈາກຕາຕະລາງພບົວາ່ ຄາໍຖາມທ່ີ 1 ມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 5 ປະເດັນ ໂດຍກຸມ່ຄາໍຕອບ ກຽ່ວ

ກບັ ມຄີນຸສມົບດັດ,ີ ເວ້ົາຈາສພຸາບ ແລະ ຮກັອາຊບີຂອງຕນົເອງ ມເີປີເຊັນຫຼາຍທ່ີສດຸ (33%), ຮອງລງົ
ມາ ແມນ່ມຄີວາມຮກັເດັກນອ້ຍ ມເີປີເຊັນ (28%). 

 
 
 



ຕາຕະລາງ 109: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄິດເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງ 
ຄາໍຖາມທ່ີ 2: ການສາ້ງຜູລ້ຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານໄດສ້ອດຄອ່ງກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງສງັຄມົໄດ ້
ຮບັຄາໍຕອບດ ັງ່ນີ:້ 
ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ບ່ໍສອດຄອ່ງ ປດັຈບຸນັສງັຄມົມຄີວາມຕອ້ງການຄູ
ລຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານຫຼາຍ, ຍງັບ່ໍທນັ
ພຽງພໍ 

20 30 1 

2 ມຄີວາມສອດຄອ່ງເຮັດໃຫເ້ດັກມຄີວາມຮູ້
ພ້ືນຖານກອ່ນເຂ້ົາໂຮງຮຽນປະຖມົ 

17 26 2 

3 ເດັກໄປໂຮງຮຽນເຮັດໃຫຜູ້ປ້ກົຄອງເດັກສາມາດ
ໄປປະກອບອາຊບີໄດຢ້າ່ງສະບາຍໃຈ 

15 23 3 

4 ມຄີວາມສອດຄອ່ງເພາະເປັນການເບິ່ ງແຍງດແູລ
ເດັກ ແລະ ປກູຈດິສາໍນກຶທ່ີດໃີຫແ້ກເ່ດັກ 

14 21 4 

 
ຈາກຕາຕະລາງພບົວາ່ ຄາໍຖາມທ່ີ 2 ມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 4 ປະເດັນ ໂດຍກຸມ່ຄາໍຕອບ ກຽ່ວ

ກບັ ບ່ໍສອດຄອ່ງ ປດັຈບຸນັສງັຄມົມຄີວາມຕອ້ງການຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານຫຼາຍ, ຍງັບ່ໍທນັ ພຽງພໍ 
ມເີປີເຊັນຫຼາຍທ່ີສດຸ (30%), ຮອງລງົມາ ແມນ່ມຄີວາມສອດຄອ່ງເຮັດໃຫເ້ດັກມຄີວາມຮູ ້ພ້ືນຖານກອ່ນ
ເຂ້ົາໂຮງຮຽນປະຖມົ ມເີປີເຊັນ (26%). 
 
ຕາຕະລາງ 110: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄິດເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງ 
ຄາໍຖາມທ່ີ 3: ຜູລ້ຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານທ່ີໄດເ້ຂ້ົາຮວ່ມການຝຶກອບົຮມົມຄີວາມສາມາດພຽງພໍໃນການ
ປະຕິບດັໜ້າ ແລະ ຍງັຕອ້ງການບາໍລງຸ ແລະ ພດັທະນາວິຊາຊີບຜູ້ລຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານດາ້ນ
ດ ັງ່ນີ:້  
ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ຝຶກອບົຮມົບ່ໍພຽງພໍ ຢາກຝຶກຫວົຂໍກ້ານສດິສອນ
ເດັກຕື່ ມ 

32 60 1 

2 ຝຶກອບົຮມົບ່ໍພຽງພໍ ຢາກຝຶກຫວົຂໍກ້ານຜະລິດ
ອປຸະກອນ ແລະ ສື່ ການຮຽນ-ການສອນຕື່ ມ 

9 17 2 

3 ຝຶກອບົຮມົບ່ໍພຽງພໍ ຢາກຝຶກຫວົຂໍກ້ານແຕງ່ບດົສອນ 5 9 3 



4 ຝຶກອບົຮມົບ່ໍພຽງພໍ ຢາກຝຶກຫວົຂໍ ້ພດັທະນາ
ການຂອງເດັກ 

6 3 4 

5 ຝຶກອບົຮມົບ່ໍພຽງພໍ ຢາກຝຶກພາສາອງັກດິຕື່ ມ 2 4 5 

6 ຝຶກອບົຮມົບ່ໍພຽງພໍ ຢາກຝຶກຫວົຂໍກ້ານເບິ່ ງແຍງ
ດແູລເດັກ 

2 4 5 

 
ຈາກຕາຕະລາງພບົວາ່ ຄາໍຖາມທ່ີ 3 ມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 6 ປະເດັນ ໂດຍກຸມ່ຄາໍຕອບ ກຽ່ວ

ກບັຝຶກອບົຮມົບ່ໍພຽງພໍ ຢາກຝຶກຫວົຂໍກ້ານສິດສອນເດັກຕື່ ມ ມເີປີເຊັນຫຼາຍທ່ີສດຸ (60%), ຮອງລງົ ມາ 
ແມນ່ຝຶກອບົຮມົບ່ໍພຽງພໍ ຢາກຝຶກຫວົຂໍກ້ານຜະລິດອປຸະກອນ ແລະ ສື່ ການຮຽນ-ການສອນຕື່ ມ ມ ີເປີເຊັນ 
(17%). 

 
ຕວົປ່ຽນທ່ີ 26: ແບບຢາ່ງທ່ີດ ີແລະ ແບບວທີິປະດດິສາ້ງທ່ີດໃີນການສາ້ງຄ ູແລະ ການພດັທະນາອາຊບີ
ຂອງຜູປ້ະຕບິດັວຽກງານການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ 
ນຍິາມ: ແບບຢ່າງການປະຕິບດັທ່ີດ ີແລະ ແນວຄິດທ່ີເກດີຂຶ້ນໃໝໃ່ນການຈດັຝຶກອບົຮມົ ແລະ ການ 
ພດັທະນາວຊິາຊບີໃຫກ້ບັບກຸຄະລາກອນຂອງຜູປ້ະຕບິດັວຽກງານການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ. 
 
ຕາຕະລາງ 111: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄິດເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງ 
ຄາໍຖາມທ່ີ 1: ການເປັນແບບຢາ່ງທ່ີດຂີອງຜູລ້ຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານໃນລະດບັແຂວງ, ເມອືງ ແລະ 
ໂຮງຮຽນມຄີ:ື 
ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ບ່ໍມ ີການເປັນແບບຢາ່ງທ່ີດຂີອງຜູລ້ຽ້ງເດັກ 
ແລະ ຄອູະນບຸານ 

42 54 1 

2 ເປັນຄປູະສບົການ 20 26 2 

3 ມ ີການເປັນແບບຢາ່ງທ່ີດຂີອງຜູລ້ຽ້ງເດັກ ແລະ 
ຄອູະນບຸານ 

16 21 3 

 
ຈາກຕາຕະລາງພບົວາ່ ຄາໍຖາມທ່ີ 1 ມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 3 ປະເດັນ ໂດຍກຸມ່ຄາໍຕອບ ກຽ່ວ

ກບັ ບ່ໍມ ີການເປັນແບບຢາ່ງທ່ີດຂີອງຜູລ້ຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານ ມເີປີເຊັນຫຼາຍທ່ີສດຸ (54%), ຮອງ
ລງົມາ ແມນ່ເປັນຄປູະສບົການ ມເີປີເຊັນ (26%). 

 



ຕາຕະລາງ 112: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄິດເຫັນ/ຄາໍຕອບ 
ຄາໍຖາມທ່ີ 2: ການບໍລິຫານຂອງໜວ່ຍງານປະຕິບດັທ່ີດເີຮັດແນວໃດ? 
ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 
 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ສອນດ,ີ ແຕງ່ບດົສອນຄບົ, ສາ້ງອປຸະກອນການ
ຮຽນ-ການສອນໄດດ້,ີ ນກັຮຽນພາຍໃນຫອ້ງ
ຕອ້ງເປັນນກັຮຽນເກງ່ ແລະ ຮກັເດັກ 

31 30 1 

2 ປະຕິບດັລະບຽບລດັຖະກອນຢາ່ງເຄ່ັງຄດັ, ຕອ້ງ
ປະຕິບດັກດົລະບຽບ,ປະພຶດດ,ີມາວຽກທນັໂມງ
ເວລາ,ການນາໍໃຊຄູ້ມ່ຖືກືຕອ້ງ,ການແຕງ່ບດົ
ສອນລະອຽດດ ີ

18 17 2 

3 ປະຕິບດັໜາ້ທ່ີວຊິາສະເພາະທ່ີຕນົເອງ
ຮບັຜິດຊອບໃຫໄ້ດດ້ ີ

13 13 3 

4 ອາຄານສະຖານທ່ີຈບົງາມໄດມ້າດຕະຖານ, 
ສະພາບແວດລອ້ມພາຍນອກດ ີແລະ ຄທູງັໝດົ
ໄດຜ້າ່ນລະບບົສາ້ງຄ ູ

8 8 4 

5 ມຄີນຸສມົບດັດ ີ 8 8 4 

6 ແນວຄດິການເມອືງໜກັແໜນ້ເຮັດຫຼອ້ນໜາ້ທ່ີໆ
ຕນົເອງຮບັຜິຊອບ 

5 5 5 

7 ການຄດັເລືອກຄປູະສບົການຜູກ້ຽ່ວມຄີວາມ
ຫາ້ວຫນັ, ແມນ່ຄຜູູທ່ີ້ມຜີນົງານດາ້ນການວຊິາ
ການ ແລະ ການຈດັການຮຽນ-ການສອນ 

4 4 6 

 
ຈາກຕາຕະລາງພບົວາ່ ຄາໍຖາມທ່ີ 2 ມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 7 ປະເດັນ ໂດຍກຸມ່ຄາໍຕອບກຽ່ວ 

ກບັສອນດ,ີ ແຕງ່ບດົສອນຄບົ, ສາ້ງອປຸະກອນການຮຽນ-ການສອນໄດດ້,ີ ນກັຮຽນພາຍໃນຫອ້ງຕອ້ງເປັນ 
ນກັຮຽນເກັ່ງ ແລະ ຮກັເດັກ ມເີປີເຊັນຫຼາຍທ່ີສດຸ (30%), ຮອງລງົມາ ແມນ່ປະຕິບດັລະບຽບລດັຖະກອນ 
ຢາ່ງເຄ່ັງຄດັ, ຕອ້ງປະຕບິດັກດົລະບຽບ, ປະພຶດດ,ີ ມາວຽກທນັໂມງເວລາ, ການນາໍໃຊຄູ້ມ່ຖືກືຕອ້ງ, ການ 
ແຕງ່ບດົສອນລະອຽດດເີປີເຊັນ (17%). 
 
 



ຕາຕະລາງ 113: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄິດເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງ 
ຄາໍຖາມທ່ີ 3: ຜນົຈາກການຮຽນຮູຈ້າກການຝຶກອບົຮມົ, ການກຽມການໃຫຜູ້ລ້ຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານມີ
ປະເດັນໃດທ່ີເປັນຈດຸອອ່ນທ່ີຍງັບ່ໍບນັລເຸປ້ົາໝາຍທ່ີວາງໄວ?້ 
ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ໄດນ້າໍໃຊຄ້ວາມຮູທ່ີ້ໄດຝຶ້ກມາເຂ້ົາໃນການປະຕບິດັ
ໜາ້ທ່ີວຊິາສະເພາະໄດດ້ ີ

11 21 3 

2 ຮບັຝຶກອບົຮມົບາງຄ ັງ້ຄາວແຕບ່ໍ່ໝດົທກຸຄນົ, ໄດຮ້ບັ
ການອບົຮມົບາງເມອືງບາງໂຮງຮຽນໃນບອ່ນທ່ີມ ີ
ໂຄງການສະໜບັສະໜນູ 

15 28 2 

3 ຄຍູງັບ່ໍທນັໄດອ້ບົຮມົເທ່ືອ,ຄເູອົາຄວາມຮູທ່ີ້ຮຽນຈາກ
ສາ້ງຄມູາໃຊແ້ຕຍ່ງັບ່ໍທນັພຽງພໍ. ຄສູວ່ນຫຼາຍມີ
ຄອບຄວົ, ຫຍຸງ້ຍາກໃນຄອບຄວົ, ລກູອອ່ນ; 
ຈາໍນວນໜ່ຶງບ່ໍໄດນ້າໍໃຊຄ້ວາມຮູຄ້ວາມສາມາດໄດ້
ເຕັມທ່ີ, ຈາໍນວນໜ່ືງຍງັຂາດຫວົຄດິປະດດິສາ້ງລໍຖາ້
ແຕຄ່າໍສ ັງ່ 

7 13 4 

4 ຄທ່ີູໄດຮ້ບັການຮບັການຝຶກອບົຮມົສາມາດນາໍໄປໃຊ້
ໃນການຈດັການຮຽນ-ການສອນເຊັນ: ຜະລິດ
ອປຸະກອນການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການແຕງ່ບດົ
ສອນ 

20 38 1 

ຈາກຕາຕະລາງພບົວາ່ ຄາໍຖາມທ່ີ 3 ມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 4 ປະເດັນ ໂດຍກຸມ່ຄາໍຕອບກຽ່ວ 
ກບັຄທ່ີູໄດຮ້ບັການຮບັການຝຶກອບົຮມົສາມາດນາໍໄປໃຊໃ້ນການຈດັການຮຽນ-ການສອນ ເຊ່ັນ: ຜະລິດ
ອປຸະກອນການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການແຕງ່ບດົສອນ ມເີປີເຊັນຫຼາຍທ່ີສດຸ (38%), ຮອງລງົມາແມນ່ 
ຮບັຝຶກອບົຮມົບາງຄ ັງ້ຄາວແຕບ່ໍ່ໝດົທກຸຄນົ, ໄດຮ້ບັການອບົຮມົບາງເມອືງບາງໂຮງຮຽນໃນບອ່ນທ່ີມ ີ
ໂຄງການສະໜບັສະໜນູ ມເີປີເຊັນ (28%). 
 
 
 
 
 
 
 



ຕາຕະລາງ 114: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄິດເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງ 
ຄາໍຖາມທ່ີ 4: ການເປັນແບບຢາ່ງທ່ີດຂີອງຜູລ້ຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູ ດາ້ນ
ໃດແດ?່  
ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ການຊຸກຍູຊ້ວ່ຍເຫືຼອທາງດາ້ນວຊິາການ 13 39 1 

2 ຈດັໃຫເ້ປັນຄປູະສບົການ,ເພ່ີມເງນິເດອືນ 40% 
ຂອງເງນິເດອືນ 

9 27 2 

3 ໄດໃ້ບຍອ້ງຍໍຈາກແຂວງ 8 24 3 

4 ເລ່ືອນຂ ັນ້ເງນິເດອືນ,ເລ່ືອນຕາໍແໜງ່. 5 15 4 

5 ສງົໄປຍກົລະດບັ, ຮຽນເຊື່ ອມຕ່ໍ 5 15 4 

6 ເປັນຜູສ້ືບທອດ, ເປັນວຊິາການຂອງໂຮງຮຽນໃນ
ເວລາມຝຶີກອບົຮມົ 

2 6 5 

ຈາກຕາຕະລາງພບົວາ່ ຄາໍຖາມທ່ີ 4 ມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 6 ປະເດັນ ໂດຍກຸມ່ຄํາຕອບ 
ກຽ່ວກບັ ການຊຸກຍູຊ້ວ່ຍເຫືຼອທາງດາ້ນວິຊາການ ມເີປີເຊັນຫຼາຍທ່ີສດຸ (39%), ຮອງລງົມາແມນ່ ຈດັ ໃຫ້
ເປັນຄປູະສບົການ,ເພ່ີມເງນິເດອືນ 40% ຂອງເງນິເດອືນ ມເີປີເຊັນຫຼາຍທ່ີສດຸ (27%). 
 
ຕາຕະລາງ 115: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄິດເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງ 
ຄາໍຖາມທ່ີ 5: ການພດັທະນາວຊິາຊບີຜູລ້ຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານມຫີຍງັແດ ່ແລະ ພດັທະນາແບບໃດ? 
ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ການພດັທະນາສ ົ່ງເສມີທາງດາ້ນວຊິາການໃຫໄ້ປ
ຍກົລະດບັຍາມພກັແລງ້ຕ່ໍເນື່ອງວຊິາສະເພາະ 

24 28 2 

2 ການຝຶກອບົຮມົໄລຍະສ ັນ້ 31 36 1 

3 ໄປທດັສະນະ 10 12 4 

4 ການຖອດຖອນບດົຮຽນລະຫວາ່ງຄສູອນດວ້ຍກນັ 11 13 3 

5 ບ່ໍມ ີ 10 12 4 

 
ຈາກຕາຕະລາງພບົວາ່ ຄາໍຖາມທ່ີ 5 ມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 5 ປະເດັນ ໂດຍກຸມ່ຄາໍຕອບກຽ່ວ 

ກບັ ການຝຶກອບົຮມົໄລຍະສ ັນ້ ມເີປີເຊັນຫຼາຍທ່ີສດຸ (36%), ຮອງລງົມາແມນ່ ການພດັທະນາສ ົ່ງເສີມ
ທາງດາ້ນວຊິາການໃຫໄ້ປຍກົລະດບັຍາມພກັແລງ້ຕ່ໍເນື່ ອງວຊິາສະເພາະ ມເີປີເຊັນ (28%). 



ຕາຕະລາງ 116: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄິດເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງ 
ຄາໍຖາມທ່ີ 6: ການພດັທະນາດາ້ນວຊິາຊບີຂອງຜູລ້ຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານໄດຮ້ບັການພດັທະນາດາ້ນ
ວຊິາຊບີໃນລກັສະນະດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 
ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 
 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ໄດໄ້ປຍກົລະດບັວຊິາສະເພາະຕ່ໍເນື່ ອງ 44 46 1 

2 ໄດໄ້ປຝຶກອບົຮມົໄລຍະສ ັນ້ 35 37 2 

3 ບ່ໍໄດໄ້ປຍກົລະດບັ ແລະ ຝຶກອບົຮມົເລີຍ 16 17 3 

 
ຈາກຕາຕະລາງພບົວາ່ ຄາໍຖາມທ່ີ 6 ມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 3 ປະເດັນ ໂດຍກຸມ່ຄາໍຕອບ ກຽ່ວ

ກບັໄດໄ້ປຍກົລະດບັວິຊາສະເພາະຕ່ໍເນື່ ອງ ມເີປີເຊັນຫຼາຍທ່ີສດຸ (46%), ຮອງລງົແມນ່ໄດໄ້ປຝຶກ ອບົຮມົ
ໄລຍະສ ັນ້ ມເີປີເຊັນ (37%). 
 
ຕາຕະລາງ 117: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄິດເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງ 
ຄາໍຖາມທ່ີ 7: ການພດັທະນາດາ້ນວຊິາຊບີໃຫໄ້ດຮ້ບັຜນົດ ີແລະ ມຄີນຸນະພາບສງູດາ້ນຄວາມຮູ,້ ຄວາມ
ສາມາດ ແລະ ການປະດດິສາ້ງຜາ່ນມາຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແນວໃດ? 
ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 
 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ຍງັບ່ໍມ ີ 72 89 1 

2 ມ ີ 6 7 2 

3 ມຄີປູະສບົການ 3 4 3 

 
ຈາກຕາຕະລາງພບົວາ່ ຄາໍຖາມທ່ີ 7 ມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 3 ປະເດັນ ໂດຍກຸມ່ຄາໍຕອບກຽ່ວ 

ກບັ ຍງັບ່ໍມ ີມເີປີເຊັນຫຼາຍທ່ີສດຸ (89%), ຮອງລງົມາແມນ່ ມ ີມເີປີເຊັນຫຼາຍທ່ີສດຸ (7%) 
 
 
 
 
 



ຕາຕະລາງ 118: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄິດເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງ 
ຄາໍຖາມທ່ີ 8: ຜນົທ່ີໄດຮ້ບັຈາກການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັມແີນວໃດແດ?່ 
ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 
 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ຍງັບ່ໍມ ີ 37 44 1 

2 ມແີຜນການສອນ,ມບີດົສອນ ແລະສອນໄດດ້,ີ
ຂືນ້ຫອ້ງສອນປກົກະຕິ, ນາໍໃຊສ້ື່ ການສອນ, 
ແຕງ່ບດົສອນໃຫຕ່ໍ້ເນື່ ອງ, ມທີກັສະປະຕບິດັຕ່ໍ
ເດັກ, ມອີປຸະກອນການຮຽນ-ການສອນ, ມີ
ເດີ່ ນຫ້ີຼນ, ຫອ້ງຄນົ ແລະ ຫອ້ງຮຽນສະອາດ
ງານຕາ 

32 38 2 

3 ການນຸງ່ຖ,ື ໂມງເວລາ,ປະຕບິດັກດົລະບຽບຂອງ 
ຮ.ຮ, ຕອ້ງມມີາລະຍາດທ່ີດ,ີ ການເວ້ົາຈາ, ກດົ
ລະບຽບ ແລະ ໜາ້ທ່ີຕອ້ງປະຕິບດັໃຫໄ້ດດ້ ີ

16 19 3 

ຈາກຕາຕະລາງພບົວາ່ ຄາໍຖາມທ່ີ 8 ມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 3 ປະເດັນ ໂດຍກຸມ່ຄາໍຕອບກຽ່ວ 
ກບັ ຍງັບ່ໍມ ີມເີປີເຊັນຫຼາຍທ່ີສດຸ (44%), ຮອງລງົມາແມນ່ ມແີຜນການສອນ, ມບີດົສອນ ແລະ ສອນ
ໄດດ້,ີ ຂືນ້ຫອ້ງສອນປກົກະຕ,ິ ນາໍໃຊສ້ື່ ການສອນ, ແຕງ່ບດົສອນໃຫຕ່ໍ້ເນື່ ອງ, ມທີກັສະປະຕິບດັຕ່ໍເດັກ, ມີ
ອປຸະກອນການຮຽນ-ການສອນ, ມເີດີ່ ນຫ້ີຼນ, ຫອ້ງຄນົ ແລະ ຫອ້ງຮຽນສະອາດງານຕາ ມ ີເປີເຊັນ 
(38%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ຕາຕະລາງ 119: ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຄວາມຄິດເຫັນ/ຄາໍຕອບຂອງ 
ຄາໍຖາມທ່ີ 9: ທາ່ນມວີທີິການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັແນວໃດ ເພ່ືອເຮັດໃຫຜູ້ປ້ະຕິບດັວຽກງານເປັນແບບຢາ່ງທ່ີດີ
ໃນການປະຕບິດັວຽກງານ? 
ຈາໍແນກຕາມກຸມ່ຄາໍຕອບ 
 

ປະເດັນທີ ລາຍການປະເດັນ/ກຸມ່ຄາໍຕອບ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ ລາໍດບັທີ 

1 ບ່ໍຮູ ້ 53 54 1 

2 ປະຕິບດັລະບຽບລດັຖະກອນຢາ່ງເຄ່ັງຄດັ ແລະ 
ໃຫມ້ຄີວາມຮບັຜິດຊອບຕ່ໍໜາ້ທ່ີວຊິາສະເພາະທ່ີ
ຮບັຜິຊອບ 

17 17 2 

3 ການຊຸກຍູສ້ ົ່ງເສມີທາງດາ້ນວຊິາການ ແລະ 
ການສະໜອງອປຸະກອນການຮຽນ-ການສອນ 

13 13 3 

4 ໃຫໄ້ປຮຽນຕ່ໍຍກົລະດບັ 9 9 4 

5 ຍອ້ງຍໍ 6 6 5 

 
ຈາກຕາຕະລາງພບົວາ່ ຄາໍຖາມທ່ີ 9 ມຄີາໍຕອບຈາໍແນກເປັນ 5 ປະເດັນ ໂດຍກຸມ່ຄາໍຕອບກຽ່ວ 

ກບັ ບ່ໍຮູ ້ມເີປີເຊັນຫຼາຍທ່ີສດຸ ( 53%), ຮອງລງົມາແມນ່ ປະຕບິດັລະບຽບລດັຖະກອນຢາ່ງເຄ່ັງຄດັ ແລະ 
ໃຫມ້ຄີວາມຮບັຜິດຊອບຕ່ໍໜາ້ທ່ີວຊິາສະເພາະທ່ີຮບັຜິຊອບ ມເີປີເຊັນ (17%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ຍ. ສງັລວມຂໍມ້ນູຈາກແບບສອບຖາມ ແລະ ແບບສງັເກດ 
1.1. ຜນົການວເິຄາະແບບສອບຖາມ 
1.1.1. ສະພາບທ່ີຄາດຫວງັ, ສະພາບຄວາມເປັນຈງິ, ຊອ່ງຫວາ່ງ ແລະ ລາໍດບັຄວາມຕອ້ງການ 

ສາໍລບັສິດທິສາໍລບັເດັກ 

ຂໍ ້ ລາຍການ 

ສະພາບ 
ທ່ີຄາດຫວງັ 

ສະພາບ 
ປດັຈບຸນັ 

ຊອ່ງ 
ຫວາ່ງ 

ລາໍດບັ 
ຄວາມ 
ສາໍຄນັ Mean S.D Mean S.D 

1 ໃນໄລຍະທ່ີຜາ່ນເດັກໃນເກນອາຍ ຸ3 ເດອືນ ຫາ 6 ປີ 
ໄດຮ້ບັສດິເຂ້ົາຮຽນໃນເຮອືນລຽ້ງເດັກ ແລະ ໂຮງຮຽນ 
ອະນບຸານ 

4.45 .832 3.25 1.052 1.20 2 

2 ການຊວ່ຍເຫືຼອເຮອືນລຽ້ງເດັກ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນບຸານ
ຈາກອາໍນາດການປກົຄອງ, ໂຮງຮຽນ, ອງົການຈດັຕ ັງ້
ຂອງລດັ ຫືຼ ອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົ 

4.10 .796 2.88 .993 1.22 1 

3 ການສບົທບົກບັໂຮງຮຽນ ແລະ ສງັຄມົໃນການເບິ່ ງແຍງ, 
ລຽ້ງດ ູແລະ ສກຶສາອບົຮມົລກູຫຼານ 

4.42 .591 3.38 1.121 1.03 3 

ຄາ່ລວມສດິທິສາໍລບັເດັກ 4.32 .545 3.17 .878 
  

ຈາກຕາຕະລາງຜນົການວເິຄາະສະພາບທ່ີຄາດຫວງັ ແລະ ສະພາບປດັຈບຸນັກຽ່ວກບັສດິທິສາໍລບັ
ເດັກ ພບົວາ່: ການຊວ່ຍເຫືຼອເຮອືນລຽ້ງເດັກ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນບຸານຈາກອາໍນາດການປກົ ຄອງ, 
ໂຮງຮຽນ, ອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງລດັ ຫືຼ ອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົ ແມນ່ມຄີວາມຕອ້ງການພດັທະນາເປັນລາໍດບັ
ທີ 1 ແລະ ຮອງລງົມາແມນ່ເດັກໃນເກນອາຍ ຸ3 ເດອືນ ຫາ 6 ປີ ໄດຮ້ບັສດິເຂ້ົາຮຽນໃນເຮອືນລຽ້ງເດັກ 
ແລະ ໂຮງຮຽນອະນບຸານ ມຄີວາມຕອ້ງການພດັທະນາເປັນລາໍດບັທີ 2. 

 

1.1.2. ສະພາບທ່ີຄາດຫວງັ, ສະພາບຄວາມເປັນຈງິ, ຊອ່ງຫວາ່ງ ແລະ ລາໍດບັຄວາມຕອ້ງການ 
ສາໍລບັການປກົປ້ອງເດັກ 

ຂໍ ້ ລາຍການ 

ສະພາບ 
ທ່ີຄາດຫວງັ 

ສະພາບ 
ປດັຈບຸນັ 

ຊອ່ງ
ຫວາ່ງ 

ລາໍດບັ 
ຄວາມ 

ຕອ້ງການ Mean S.D Mean S.D 

1 ການສມົທບົກບັໂຮງຮຽນ, ຊຸມຊນົ ແລະ ອງົການຈດັ 
ຕ ັງ້ຂອງລດັໃນການປກົປ້ອງຄຸມ້ຄອງເດັກ ເພ່ືອໃຫຢູ້ ່
ລອດປອດໄພ ແລະ ເຕບີໃຫຍ ່

4.54 .687 3.72 1.046 .83 3 

2 ໂຮງຮຽນໄດມ້ກີານເບິ່ ງແຍງດແູລເດັກໃນເວລາ
ເຈບັເປັນ  

4.46 .575 4.02 1.091 .45 6 



3 ການມສີວ່ນຮວ່ມໃນການປກົປ້ອງ ແລະ ຕ່ໍຕາ້ນທກຸຮບູ 
ແບບໃນການທາໍຮາ້ຍຮາ່ງກາຍ ແລະ ຈດິໃຈຂອງເດັກ 
ໂດຍເກນີເຫດ 

3.93 1.203 3.11 1.465 .82 4 

4 ການມສີວ່ນຮວ່ມໃນການຕດິຕາມກວດກາເບິ່ ງແຍງດ ູ
ແລຊວ່ຍເຫືຼອເດັກ 

4.57 .558 4.01 1.123 .56 5 

5 ການປກົປ້ອງເດັກໃນຄອບຄວົທ່ີມບີນັຫາ 4.09 .955 3.22 1.474 .87 2 

6 ການມສີວ່ນຮວ່ມໃນການຕດິຕາມກວດກາເບິ່ ງແຍງດູ
ແລຊວ່ຍເຫືຼອເດັກທ່ີມຄີວາມຕອ້ງການພິເສດ (ເດັກ
ພິການ) 

4.43 .812 3.43 1.494 .99 1 

ຄາ່ລວມຂອງການປກົປ້ອງເດັກ 4.34 .471 3.58 .914 
  

ຈາກຕາຕະລາງຜນົການວິເຄາະສະພາບທ່ີຄາດຫວງັ ແລະ ສະພາບປດັຈບຸນັຂອງການປກົປ້ອງ
ເດັກພບົວາ່: ການມສີວ່ນຮວ່ມໃນການຕິດຕາມເບິ່ ງແຍງດແູລຊວ່ຍເຫືຼອເດັກທ່ີມຄີວາມຕອ້ງການພິເສດ 
(ເດັກພິການ) ແມນ່ມຄີວາມຕອ້ງການພດັທະນາເປັນລາໍດບັທີ 1 ແລະ ຮອງລງົມາແມນ່ການປກົປ້ອງເດັກ
ທ່ີມບີນັຫາໃນຄອບຄວົມຄີວາມຕອ້ງການພດັທະນາເປັນລາໍດບັທີ 2. 

 

1.1.3. ສະພາບທ່ີຄາດຫວງັ, ສະພາບຄວາມເປັນຈງິ, ຊອ່ງຫວາ່ງ ແລະ ລາໍດບັຄວາມຕອ້ງການ 
ສາໍລບັຄວາມຢູດ່ກີນິດຂີອງເດັກ 

ຂໍ ້ ລາຍການ 

ສະພາບ 
ທ່ີຄາດຫວງັ 

ສະພາບ 
ປດັຈບຸນັ ຊອ່ງ

ຫວາ່ງ 

ລາໍດບັ 
ຄວາມ 
ສາໍຄນັ Mean S.D Mean S.D 

1 ທາງໂຮງຮຽນ, ຄະນະພດັທະນາການສກຶສາຂ ັນ້ບາ້ນ ແລະ ຜູ ້
ປກົຄອງໄດມ້ສີວ່ນຮວ່ມໃນການຊອກຫາແຫຼງ່ທຶນເຂ້ົາມາສະ 
ໜບັສະໜນູວຽກງານພດັທະນາເດັກກອ່ນໄວຮຽນ 

4.21 .905 3.12 1.276 1.09 4 

2 ຜາ່ນມາໄດມ້ອີງົການຈດັຕ ັງ້, ບກຸຄນົທງັພາຍໃນ ແລະ 
ຕາ່ງປະເທດໄດມ້າປະກອບສວ່ນທຶນຮອນເຂ້ົາໃນວຽກງານ 
ພດັທະນາການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ 

4.09 .921 2.84 1.287 1.25 3 

3 ໃນເຮອືນລຽ້ງເດັກ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນບຸານ ໄດມ້ກີານສະ 
ໜອງອາຫານທຽ່ງ, ເຄື່ ອງນຸງ່ຫ ົ່ມໃຫກ້ບັເດັກທກຸໆຄນົ 

4.12 1.036 2.63 1.552 1.49 1 

4 ການມສີວ່ນຮວ່ມຊຸກຍູຂ້ອງຊຸມຊນົ ເພ່ືອໃຫເ້ດັກທ່ີດອ້ຍ 
ໂອກາດ, ກາໍພາ້ ແລະ ກາໍພອຍ ໄດເ້ຂ້ົາຮຽນ 

4.20 .909 2.87 1.507 1.32 2 

ຄາ່ລວມຂອງຄວາມຢູດ່ກີນິດ ີ 4.16 .737 2.87 1.164   



ຈາກຕາຕະລາງຜນົການວິເຄາະສະພາບທ່ີຄາດຫວງັ ແລະ ສະພາບປດັຈບຸນັຂອງຄວາມຢູດ່ກີນິດີ
ຂອງເດັກພບົວາ່: ໃນເຮອືນລຽ້ງເດັກ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນບຸານໄດມ້ກີານສະໜອງອາຫານທ່ຽງ, ເຄື່ ອງນຸງ່
ຫ ົ່ມໃຫກ້ບັເດັກທກຸໆຄນົແມນ່ມຊີອ່ງຫວາ່ງຫຼາຍທ່ີສດຸ ແລະ ມຄີວາມຕອ້ງການພດັທະນາເປັນລາໍດບັທີ 1 
ແລະ ຮອງລງົມາແມນ່ການມສີວນ່ຮວ່ມຊຸກຍູຂ້ອງຊຸມຊນົ ເພ່ືອໃຫເ້ດັກທ່ີດອ້ຍໂອກາດ, ກາໍພາ້-ກາໍພອຍ
ໄດຮ້ ໍາ່ຮຽນ ແມນ່ມຊີອ່ງຫວາ່ງຮອງລງົມາ ແລະ ມຄີວາມຕອ້ງການພດັທະນາເປັນລາໍດບັທີ 2. 

 

1.1.4. ສະພາບທ່ີຄາດຫວງັ, ສະພາບຄວາມເປັນຈງິ, ຊອ່ງຫວາ່ງ ແລະ ລາໍດບັຄວາມຕອ້ງການການ
ສຶກສາສາໍລບັເດັກ 

ຂໍ ້ ລາຍການ 

ສະພາບ 
ທ່ີຄາດຫວງັ 

ສະພາບ 
ປດັຈບຸນັ 

ຊອ່ງ 
ຫວາ່ງ 

ລາໍດບັ 
ຄວາມ 
ສາໍຄນັ Mean S.D Mean S.D 

1 ການມສີວ່ນຮວ່ມໃນການຈດັການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນໃຫກ້ບັ 
ເດັກທ່ີມອີາຍເຸລ່ີມແຕ ່3 ເດອືນ ຫາ 36 ເດອືນ ທ່ີຢູໃ່ນ 
ເຮອືນລຽ້ງເດັກ ເພ່ືອກຽມຄວາມພອ້ມທ່ີຈະເຂ້ົາຮຽນໃນ 
ຊ ັນ້ອະນບຸານ 

4.29 .871 3.09 1.334 1.21 1 

2 ການມສີວ່ນຮວ່ມໃນການຈດັການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນໃຫກ້ບັ 
ເດັກທ່ີມອີາຍ ຸ3 ປີ ຫາ 6 ປີທ່ີຢູໃ່ນໂຮງຮຽນອະນບຸານ 
ເພ່ືອກຽມຄວາມພອ້ມທ່ີຈະເຂ້ົາຮຽນໃນຊ ັນ້ປະຖມົ 

4.50 .707 3.74 1.189 0.76 4 

3 ການຈດັການຮຽນ-ການສອນໃນຊ ັນ້ອະນບຸານສກຶສາ 
ແມນ່ບນັລຕຸາມເປ້ົາໝາຍຕ ົນ້ຕໍ ເພ່ືອໃຫເ້ດັກມພີດັທະນາ 
ການໃນແຕລ່ະດາ້ນ 

4.56 .613 3.50 .862 1.06 2 

4 ນອກຈາກການຮຽນ-ການສອນໃຫເ້ດັກມພີດັທະນາການ 
ທາງດາ້ນຄວາມຮູ,້ ຄວາມສາມາດ ແລວ້ຍງັໄດປ້ກູຝງັ 
ຈດິສາໍນກຶໃຫກ້ບັເດັກ 

4.59 .557 3.71 .799 0.88 3 

ຄາ່ລວມຂອງການສກຶສາສາໍລບັເດັກ 4.49 .480 3.51 .794 
  

ຈາກຕາຕະລາງຜນົການວເິຄາະສະພາບທ່ີຄາດຫວງັ ແລະ ສະພາບປດັຈບຸນັຂອງການການສຶກສາ
ສາໍລບັເດັກ ພບົວາ່: ການມສີວ່ນຮວ່ມໃນການຈດັການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນໃຫກ້ບັເດັກທ່ີມອີາຍເຸລ່ີມ ແຕ ່3 
ເດອືນ ຫາ 36 ເດອືນ ທ່ີຢູໃ່ນເຮຶອືນລຽ້ງເດັກ ເພ່ືອກຽມຄວາມພອ້ມທ່ີຈະເຂ້ົາຮຽນໃນຊ ັນ້ອະນບຸານ ແມນ່
ມຊີອ່ງຫວາ່ງຫຼາຍທ່ີສດຸ ແລະ ມຄີວາມຕອ້ງການພດັທະນາເປັນລາໍດບັທີ 1 ແລະ ຮອງລງົມາແມນ່ການ
ຈດັການການຮຽນ-ການສອນໃນຊ ັນ້ອະນຸບານສຶກສາແມນ່ບນັລຸຕາມເປ້ົາໝາຍຕ ົນ້ຕໍ ເພ່ືອໃຫ້ເດັກມ ີ
ພດັທະນາການໃນແຕລ່ະດາ້ນແມນ່ມຊີອ່ງຫວາ່ງຮອງລງົມາ ແລະ ມຄີວາມຕອ້ງການພດັທະນາເປັນ 
ລາໍດບັທີ 2. 



1.2. ຜນົການວເິຄາະແບບສງັເກດ 
1.2.1 ແບບສງັເກດນກັຮຽນ 

ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຜນົການສງັເກດນກັຮຽນຂອງໂຮງຮຽນທ່ີເປັນກຸມ່ຕວົຢາ່ງ ຈາໍແນກຕາມລາຍຂໍ ້

ລາໍດບັ ລາຍການສງັເກດ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ (%) 

1 ຫຼາຍກວາ່ 60% ຂອງເດັກໃນຫອ້ງຮຽນມຄີວາມກະຕລືືລ ົນ້ໃນ
ການຮຽນ 

21 95.50 

2 ເດັກມຄີວາມກາ້ນຫານໃນການສະແດງຄວາມຄດິເຫັນ 22 100.00 

3 ເດັກໄດມ້ໂີອກາດໃນການສະແດງອອກໃນຄວາມຄດິທ່ີສາ້ງສນັ  22 100.00 

4 ເດັກມຄີວາມສນົໃຈຕ່ໍຄ ູແລະ ກດິຈະກາໍໃນຂະນະທ່ີຮຽນ 22 100.00 

5 ເດັກມຄີວາມເບກີບານມວ່ນຊື່ນໃນການຮຽນ 21 95.50 

6 ສະພາບຂອງເດັກມຄີວາມສະອາດ 19 86.40 

7 ເດັກມຄີວາມສາມກັຄກີບັໝູເ່ພ່ືອນໃນເວລາຮຽນ ແລະ ຫ້ິຼນກບັໝູ ່ 21 95.50 

8 ເດັກໄດໃ້ຊ/້ຫ້ິຼນເຄື່ ອງຫ້ິຼນ/ອປຸະກອນໃນຫອ້ງຮຽນ 20 90.90 

9 ເດັກໄດໃ້ຊ/້ຫ້ິຼນເຄື່ ອງຫ້ິຼນ/ອປຸະກອນນອກຫອ້ງຮຽນ 13 59.10 

10 ເດັກນອ້ຍເຂ້ົາໃຈ ແລະ ສາມາດປະຕບິດັກດິຈະກາໍຕາມຄສູອນ 21 95.50 

ຈາກຕາຕະລາງການສງັເກດນກັຮຽນພບົວາ່: ນກັຮຽນແມນ່ເຂ້ົາຮວ່ມກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ
ໄດດ້ ີ ໂດຍສະເພາະເດັກມຄີວາມກາ້ຫານໃນການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ, ເດັກໄດມ້ໂີອກາດໃນ
ການສະແດງອອກໃນຄວາມຄດິທ່ີສາ້ງສນັ, ເດັກມຄີວາມສນົໃຈຕ່ໍຄ ູແລະ ກດິຈະກາໍໃນຂະນະທ່ີຮຽນ, ແຕ່
ວາ່ເດັກໄດໃ້ຊ/້ຫ້ິຼນເຄື່ ອງຫ້ິຼນ/ອປຸະກອນນອກຫອ້ງຮຽນແມນ່ມເີປີເຊັນຕ ໍາ່ຫຼາຍ ເທ່ົາກບັ 59.10%. 
 

1.2.2 ການສງັເກດຫອ້ງຮຽນ 
ຄາ່ສະເລຍ່ ແລະ ສວ່ນບຽ່ງເບນມາດຕະຖານຂອງການສງັເກດຫອ້ງຮຽນ ຈດັລະດບັຕາມລາຍຂໍ ້

ລາໍດບັ ລາຍການສງັເກດຫອ້ງຮຽນ Mean S.D. ລະດບັ 

1 ຫອ້ງຮຽນສະອາດເປັນລະບຽບ 3.9677 .79515 ດຫຼີາຍ 

2 ຫອ້ງຮຽນຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພໃຫແ້ກເ່ດັກ 3.8387 .52261 ດຫຼີາຍ 

3 ຫອ້ງຮຽນມແີສງສະຫວາ່ງພຽງພໍ ແລະ ອາກາດປອດໂປ່ງດ ີ 4.0323 .60464 ດຫຼີາຍ 

4 ຫອ້ງຮຽນປະກອບມມີມູປະສບົການຕາ່ງໆຢາ່ງໜອ້ຍ 3 ມມູ 3.8065 .74919 ດຫຼີາຍ 

5 ມເີຄື່ ອງຫ້ີຼນ ແລະ ອປຸະກອນປະກອບທ່ີສອດຄອ່ງກບັມມູ 3.3548 1.19857 ດຫຼີາຍ 

6 ອປຸະກອນ ຫືຼ ເຄື່ ອງຫ້ິຼນສະອາດ 3.2903 1.16027 ພໍໃຊ ້

7 ອປຸະກອນ ຫືຼ ເຄື່ ອງຫ້ິຼນຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພແກເ່ດັກ ແລະ 
ຈດັ ວາງໄວໃ້ນລະດບັສາຍຕາຂອງເດັກ 

3.3226 1.04521 ພໍໃຊ ້



8 ເດັກໄດເ້ຂ້ົາມມູຫ້ິຼນເປັນປກົກະຕ ິ 3.4839 .88961 ພໍໃຊ ້

9 ໃນຫອ້ງມເີຄື່ ອງຮບັໃຊປ້ະຈາໍຕວົເດັກ 3.5161 .81121 ດຫຼີາຍ 

10 ອປຸະກອນ (ເຄື່ ອງນຸງ່, ຖວ້ຍ, ບວ່ງ, ຟອຍປດັກວດອື່ ນໆ) ໄດ້
ເກບັມຽ້ນຢາ່ງເປັນລະບຽບ 

3.6774 1.24866 ດຫຼີາຍ 

11 ຫອ້ງຮຽນມກີານປະດບັປະດາສວຍງາມ ແລະ ເໝາະສມົກບັເດັກ 4.1290 .67042 ດຫຼີາຍ 

12 ຫອ້ງຮຽນມປ້ືີມຄູມ່,ື ແຜນການສອນ ແລະ ອປຸະກອນການສອນ
ຕາ່ງໆ 

3.8387 .58291 ດຫຼີາຍ 

13 ໃນຫອ້ງຮຽນມບີອ່ນເກບັມຽ້ນຜນົງານຂອງເດັກ 3.9032 .70023 ດຫຼີາຍ 

14 ອປຸະກອນເຄື່ ອງຫ້ິຼນ ຫືຼ ເຄື່ ອງໃຊຕ້າ່ງໆທ່ີເປ່ເພໄດມ້ກີານ
ສອ້ມແປງ 

3.1290 1.23131 ພໍໃຊ ້

ລວມ 3.6636 .53522 ດຫຼີາຍ 

ຈາກຕາຕະລາງການສງັເກດຫອ້ງຮຽນພບົວາ່: ໂຮງຮຽນໃນກຸມ່ຕວົຢາ່ງແມນ່ປະຕບິດັໄດດ້ຫຼີາຍ 
ໂດຍສະເພາະຫອ້ງຮຽນມກີານປະດບັປະດາສວຍງາມ ແລະ ເໝາະສມົກບັເດັກ. ຫອ້ງຮຽນມແີສງ 
ສະຫວາ່ງພຽງພໍ ແລະ ອາກາດປອດໂປ່ງດ,ີ ແຕວ່າ່ຍງັມບີາງດາ້ນທ່ີຄວນປບັປງຸເຊ່ັນ: ຄວາມສະອາດ 
ຂອງອປຸະກອນເຄື່ ອງຫ້ິຼນ ແລະ ການສອ້ມແປງອປຸະກອນເຄື່ ອງຫ້ິຼນ ຫືຼ ເຄື່ ອງໃຊຕ້າ່ງໆທ່ີເປ່ເພໃນ 
ໂຮງຮຽນ. 
 

1.2.3 ສະພາບແວດລອ້ມພາຍນອກ 
ຈາໍນວນ ແລະ ເປີເຊັນຂອງຜນົການສງັເກດສະພາບແວດລອ້ມພາຍນອກຂອງໂຮງຮຽນທ່ີເປັນກຸມ່ຕວົຢາ່ງ 
ຈາໍແນກຕາມລາຍຂໍ ້
ລາໍດບັ ລາຍການສງັເກດ ຈາໍນວນ ເປີເຊັນ (%) 

1 ຮ ົວ້ 29 93.50 

2 ເດີ່ນຮາບພຽງ 30 96.80 

3 ເດີ່ນສະອາດ 31 100.00 

4 ເດີ່ນມຄີວາມປອດໄພສາໍລບັເດັກ 29 93.50 

5 ໃນເດີ່ນມກີານປກູຕ ົນ້ໄມ ້ແລະ ດອກໄມປ້ະດບັສວຍງາມ 24 77.40 

6 ໃນເດີ່ນປະກອບມເີຄື່ ອງຫ້ິຼນ (ໂອນ້ຊາ, ໝາກຕະລດູ ແລະ ອື່ ນໆ 
ອງີໃສສ່ະພາບທອ້ງຖິ່ນ) 

19 61.30 

7 ເຄື່ ອງຫ້ິຼນໃນເດີ່ນມກີານກວດກາ ແລະ ສອ້ມແປງເລ້ືອຍໆ 17 54.80 

8 ໃນໂຮງຮຽນມກີານກາໍນດົບອ່ນຖິມ້ຂີເ້ຫຍືອ້ 30 96.80 

ຈາກຕາຕະລາງການສງັເກດສະພາບແວດລອ້ມພາຍນອກພບົວາ່: ໂຮງຮຽນແມນ່ປະຕິບດັໄດດ້ ີ
ໂດຍສະເພາະມເີດີ່ ນສະອາດ ແລະ ມກີານກາໍນດົບອ່ນຖິມ້ຂີເ້ຫຍືອ້, ແຕວ່າ່ຍງັມບີາງດາ້ນທ່ີຄວນປບັ ປງຸ 
ເຊ່ັນ: ການກວດກາ ແລະ ສອ້ມແປງເຄື່ ອງຫ້ິຼນທ່ີເປ່ເພ ແລະ ບ່ໍມອີປຸະກອນເຄື່ ອງຫ້ິຼນໃນເດີ່ ນຫ້ິຼນ. 



1.2.4 ເດີ່ ນຫ້ິຼນ 
ຄາ່ສະເລຍ່ ແລະ ສວ່ນບຽ່ງເບນມາດຕະຖານຂອງການສງັເກດເດີ່ ນຫ້ິຼນ ຈດັລະດບັຕາມລາຍຂໍ ້

ລາໍດບັ ລາຍການສງັເກດ Mean S.D. ລະດບັ 

1 ເດີ່ນມກີານຈດັເຄື່ ອງຫ້ິຼນໄວຢ້າ່ງເປັນລະບຽບຕາມສະພາບເດີ່ນ 3.0000 1.46059 ພໍໃຊ ້

2 ເຄື່ ອງຫ້ິຼນໃນເດີ່ນສະອາດ 2.7742 1.28348 ພໍໃຊ ້

3 ເຄື່ ອງຫ້ິຼນໃນເດີ່ນມຄີວາມປອດໄພແກເ່ດັກ 2.8387 1.43983 ພໍໃຊ ້

4 ຄວາມສະອາດຂອງຫອ້ງນ ໍາ້ 3.3548 1.01812 ພໍໃຊ ້

5 ຄວາມປອດໄພຂອງຫອ້ງນ ໍາ້ສາໍລບັເດັກ 3.3871 .98919 ພໍໃຊ ້

6 ຄຕູດິຕາມເວລາເດັກເຄື່ ອນໄຫວໃນເດີ່ນປກົກະຕ ິ 3.6452 .98483 ພໍໃຊ ້

ລວມ 3.1667 .98601 ພໍໃຊ ້

ຈາກຕາຕະລາງການສງັເກດເດີ່ ນຫ້ິຼນພບົວາ່: ເດີ່ ນຫ້ິຼນໃນໂຮງຮຽນແມນ່ປະຕິບດັພໍໃຊໄ້ດ ້ແຕວ່າ່ມ ີ

ບາງຈດຸທ່ີຄວນເອົາໃຈໃສເ່ປັນພິເສດ ເຊ່ັນ: ຄວາມສະອາດຂອງເຄື່ ອງຫ້ິຼນໃນເດີ່ ນ ແລະ ຄວາມປອດໄພ

ຂອງເຄື່ ອງຫ້ິຼນ. 

 

1.2.5. ແບບສງັເກດການສອນຂອງຄ ູ
ກ. ການກະກຽມການສອນ 
ຄາ່ສະເລຍ່ ແລະ ສວ່ນບຽ່ງເບນມາດຕະຖານຂອງການສງັເກດການກະກຽມການສອນຂອງຄທ່ີູຈດັລະດບັ
ຕາມລາຍຂໍ ້

ລາໍດບັ ລາຍການສງັເກດ Mean S.D. ລະດບັ 

1 ການແຕງ່ບດົສອນຄບົຖວ້ນ, ເປັນລະບຽບ ແລະ ມຄີວາມສະອາດ
ດ ີ

4.0435 .92826 ດ ີ

2 ເນືອ້ໃນບດົສອນແທດເໝາະກບັຈດຸປະສງົຂອງໜວ່ຍການສອນ 4.1739 .71682 ດ ີ

3 ການກະກຽມອປຸະກອນຄບົຖວ້ນ, ເໝາະສມົ ແລະ ຖກືຕອ້ງ 4.0000 .67420 ດ ີ

ລວມ 4.0725 .71743 ດ ີ

ຈາກຕາຕະລາງການສງັເກດການກະກຽມການສອນພບົວາ່: ຄກູະກຽມການສອນໄດດ້ ີແຕວ່າ່ຍງັມ ີ
ບາງດາ້ນທ່ີຄວນເອົາໃຈໃສເ່ຊ່ັນ: ຄວາມຄບົຖວ້ນ, ເປັນລະບຽບ ແລະ ຄວາມສະອາດຂອງການແຕງ່ບດົ
ສອນ. 
 
 
 
 
 

 



ຂ. ການດາໍເນນີການສອນ 
ຄາ່ສະເລຍ່ ແລະ ສວ່ນບຽ່ງເບນມາດຕະຖານຂອງການສງັເກດການດາໍເນນີການສອນຂອງຄທ່ີູຈດັລະດບັ
ຕາມລາຍຂໍ ້

ລາໍດບັ ລາຍການສງັເກດ Mean S.D. ລະດບັ 

1 ການຈດັກດິຈະກາໍສອດຄອ່ງກບັເນືອ້ໃນບດົສອນ 4.1304 .54808 ດ ີ

2 ການສອນແບບບລູະນາການ ແລະ ມຫີວົຄດິປະດດິສາ້ງ 4.0870 .59643 ດ ີ

3 ການຈດັກດິຈະກາໍເໝາະສມົກບັເດັກ ແລະ ມຫຼີາຍຮບູແບບ 4.1304 .54808 ດ ີ

4 ການໃຊຄ້າໍຖາມກບັເດັກເໝາະສມົ ແລະ ກະຕຸນ້ໃຫເ້ດັກໄດຄ້ ົນ້ຄດິ 4.2609 .61919 ດ ີ

5 ການນາໍໃຊອ້ປຸະກອນເໝາະສມົ 4.1304 .62554 ດ ີ

6 ການໃຫກ້າໍລງັໃຈເດັກ 4.3478 .57277 ດ ີ

7 ການແກໄ້ຂສະຖານະການໃນການສອນ 4.0870 .59643 ດ ີ

8 ການໃຊພ້າສາກບັເດັກ 4.2609 .68870 ດ ີ

9 ການສດິສອນໄດແ້ຊກຊອ້ນການສກຶສາເດັກໄປພອ້ມ 4.2174 .67126 ດ ີ

10 ການຄຸມ້ຄອງຫອ້ງ ແລະ ບນັຍາກາດໃນການສອນ 4.3478 .71406 ດ ີ

11 ບກຸຄະລິກທ ົ່ວໄປໃນການສອນ (ນຸງ່ຖ,ື ການເວ້ົາຈາ, ຄວບຄມຸອາລມົ) 4.1304 .54808 ດ ີ

ລວມ 4.2095 .50051 ດ ີ

ຈາກຕາຕະລາງການສງັເກດການດາໍເນນີການສອນພບົວາ່: ຄດູາໍເນນີການສອນໄດດ້ ີແຕວ່າ່ຍງັມ ີ
ບາງດາ້ນທ່ີຄວນເອົາໃຈໃສ ່ເຊ່ັນ: ການແກໄ້ຂສະຖານະການໃນການສອນ, ການນາໍໃຊອ້ປຸະ ກອນທ່ີເໝ
າະສມົ ແລະ ບກຸຄະລິກທົ່ວໄປໃນການສອນ (ນຸງ່ຖ,ື ການເວ້ົາຈາ, ຄວບຄມຸອາລມົ). 

 

ຄ. ການສະຫຸຼບບດົຮຽນ 
ຄາ່ສະເລຍ່ ແລະ ສວ່ນບຽ່ງເບນມາດຕະຖານຂອງການສງັເກດການສະຫຸຼບບດົຮຽນທ່ີຈດັລະດບັຕາມລາຍ
ຂໍ ້
ລາໍດບັ ລາຍການສງັເກດ Mean S.D. ລາໍດບັ 

1 ການສະຫຸຼບບດົຮຽນຖກືຕອ້ງເໝາະສມົກບັເນືອ້ໃນບດົຮຽນ 
ແລະ ມຊີວີດິຊວີາ 

4.3478 .57277 ດ ີ

2 ສະຫຸຼບບດົຮຽນດວ້ຍການໃຫເ້ດັກປະຕບິດັກດິຈະກາໍ ຫືຼ ຮບູການອື່ ນໆ 4.1304 .62554 ດ ີ

ລວມ 4.2391 .56144 ດ ີ

ຈາກຕາຕະລາງການສງັເກດການສະຫຸຼບບດົຮຽນພບົວາ່: ຄສູະຫຸຼບບດົຮຽນໄດດ້.ີ 

 
 



ງ. ການປະເມນີຜນົຂອງຄຕ່ໍູກບັການສິດສອນ 
ຄາ່ສະເລຍ່ ແລະ ສວ່ນບຽ່ງເບນມາດຕະຖານຂອງການສງັເກດການປະເມນີຜນົທ່ີຈດັລະດບັຕາມລາຍຂໍ ້
ລາໍດບັ ລາຍການສງັເກດ Mean S.D. ລາໍດບັ 

1 ປະເມນີສອດຄອ່ງກບັຈດຸປະສງົ ແລະ ເນືອ້ໃນຂອງບດົສອນ 4.1739 .65033 ດ ີ

2 ປະເມນີດວ້ຍການໃຊຄ້າໍຖາມ ຫືຼ ໃຫເ້ດັກປະຕບິດັຈງິ 4.2174 .59974 ດ ີ

ລວມ 4.1957 .57877 ດ ີ

ຈາກຕາຕະລາງການສງັເກດການປະເມນີຜນົພບົວາ່: ຄປູະເມນີຜນົການສອນໄດດ້.ີ 

 



ດ. ສງັລວມຜນົການວເິຄາະຂໍມ້ນູເບືອ້ງຕ ົນ້ດາ້ນຄນຸນະພາບ 
ສະຫຸຼບຜນົການວເິຄາະສະພາບຄວາມຄາດຫວງັຕາມນະໂຍບາຍປດັຈບຸນັ ຊອ່ງວາ່ງ (Gap) ແລະ ຄວາມຕອ້ງການຈາໍເປັນ (Need) ຈາໍແນກຕາມ 
26 ຕວົປ່ຽນ (Variable) ທ່ີສຶກສາທງັໝດົ 

ຕວົປ່ຽນ 
(Variable) 

ສິ່ ງທ່ີຄ ົນ້ພບົ (Finding) 

ສະພາບຄວາມຄາດຫວງັ 
(Expectable Condition) 

ສະພາບປດັຈບຸນັ 
(Current Condition) 

ຊອ່ງຫວາ່ງ 
(Gap) 

ຄວາມຕອ້ງການ 
(Needs) 

1. ການແບງ່ຄວາມ
ຮບັຜິດຊອບຂອງ
ຂະແໜງການ/
ກະຊວງສາໍລບັ
ການວາງນະໂຍ 
ບາຍ ແລະ ສະ 
ໜອງການສຶກສາ 
ແລະ ດແູລເດັກ
ກອ່ນໄວຮຽນ. 

ລກັສະນະຂອງການມອບ  
ໝາຍວຽກໃຫໜ້ວ່ຍງານ
ຮບັຜິດຊອບນະໂຍບາຍກຽ່ວ
ກບັວຽກງານພດັທະນາເດັກ
ກອ່ນໄວຮຽນ ແລະ ກດົ
ລະບຽບໃນການໃຫບໍ້ລິການ
ການສກຶສາ 

ຜນົຂອງການວໄິຈພບົວາ່ການວາງນະໂຍບາຍຕາ່ງໆທ່ີ

ກຽ່ວຂອ້ງກບັການພດັທະນາການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ

ແມນ່ໜາ້ທ່ີ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງກະຊວງສກຶ

ສາທິການ ແລະ ກລິາ, ກະຊວງສາທາລະນະສກຸ; 

ກະຊວງຍຕຸທິາໍ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດີ

ການສງັຄມົ,ກະຊວງພາຍໃນ, ກະຊວງການຕາ່ງ 

ປະເທດ, ກະຊວງການເງນິ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ 

ການລງົທຶນ, ສາໍນກັງານນາຍກົ (ຄະນະກາໍມາທິການ

ເພ່ືອແມ ່ແລະ ເດັກແຫງ່ຊາດ), ສນູກາງສະຫະພນັ

ແມຍ່ງິລາວ ແລະ ສນູກາງແນວລາວສາ້ງຊາດ. 

ພາກສວ່ນຫຼກັທ່ີຮບັຜິດຊອບວຽກງານພດັທະນາ

ການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນປະກອບດວ້ຍ: ກມົອະນບຸານ 

ແລະ ປະຖມົສຶກສາ, ກມົສາ້ງຄ ູແລະສະຖາບນັ

ແຕລ່ະຂະແໜງການ, 

ກະຊວງບ່ໍມກີດົລະບຽບ 

ຫືຼ ນຕິິກາໍສະເພາະການ

ໃຫກ້ານບໍລິການຕ່ໍກບັ

ວຽກງານພດັທະນາການ

ສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ. 

ແຕລ່ະຂະແໜງ 

ການ, ກະຊວງມີ

ກດົລະບຽບ ຫືຼ 

ນຕິກິາໍສາໍລບັ

ການໃຫບໍ້ລິການ

ການພດັທະນາ

ການສກຶສາກອ່ນ

ໄວຮຽນ. 



ຕວົປ່ຽນ 
(Variable) 

ສິ່ ງທ່ີຄ ົນ້ພບົ (Finding) 

ສະພາບຄວາມຄາດຫວງັ 
(Expectable Condition) 

ສະພາບປດັຈບຸນັ 
(Current Condition) 

ຊອ່ງຫວາ່ງ 
(Gap) 

ຄວາມຕອ້ງການ 
(Needs) 

ຄ ົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດການສກຶສາ. ບນັດາພາກສວ່ນ

ຫຼກັດ ັງ່ກາ່ວມຄີວາມຮບັຜິດຊອບໃນການຄ ົນ້ຄວາ້

ນະໂຍບາຍ, ພດັທະນາຫຼກັສດູ, ພດັທະນາສື່ ການ

ຮຽນ-ການສອນ, ສາ້ງ ແລະ ບາໍລງຸຄ,ູ ຕດິຕາມຊຸກຍູ້

ຊວ່ຍເຫືຼອຄທູາງດາ້ນວຊິາການ. ແຕນ່ຕິິກາໍທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ

ກບັການໃຫບໍ້ລິການຕ່ໍກບັວຽກງານດ ັງ່ກາ່ວບ່ໍໄດລ້ະບຸ

ໄວສ້ະເພາະ, ຊຶ່ ງພຽງແຕໄ່ດກ້າໍນດົແບບລວມໆໃນ

ບາງນຕິິກາໍເທ່ົານ ັນ້ເຊ່ັນ: ດາໍລດັວາ່ດວ້ຍການສຶກສາ

ສະບບັເລກທີ 136/ນຍ./2010 ແລະ ຄາໍສ ັ່ງແນະນາໍ

ຂອງລດັຖະມນົຕວີາ່ການກະຊວງສກຶສາທິການ ແລະ 

ກລິາ ວາ່ດວ້ຍການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັການສກຶສາກອ່ນໄວ

ຮຽນ ສະບບັເລກທີ 3652/ສສ.ກອປ/2012. 

2. ລະບບົການ

ປະສານງານ

ລະຫວາ່ງໜວ່ຍ

ສະຖານທ່ີ, ການຕິດຕ່ໍເຊື່ ອມ

ໂຍງໃນແຕລ່ະຂະແໜງການ, 

ໜວ່ຍງານ ຫືຼ ແຕລ່ະອງົ

ກອນ ທ່ີພວົພນັເຖງິວຽກງານ

ຜນົຂອງການເກບັກາໍຂໍມ້ນູໃນຄ ັງ້ນີພ້ບົວາ່:ກນົ
ໄກການປະສານງານລະຫວາ່ງໜວ່ຍງານປະກອບມີ
ການປະສານແບບສາຍຕ ັງ້ (ກະຊວງສກຶສາທິການ 
ແລະ ກລິາ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາແຂວງ 

1) ລະບບົການປະສານ

ງານຕາມສາຍຂວາງ

ລະຫວາ່ງໜວ່ຍງານ

ທ່ີພວົພນັເຖງິວຽກ

ພດັທະນາລະບບົ

ການປະສານງານ

ຕາມສາຍຕ ັງ້ 

ແລະ ສາຍຂວາງ



ຕວົປ່ຽນ 
(Variable) 

ສິ່ ງທ່ີຄ ົນ້ພບົ (Finding) 

ສະພາບຄວາມຄາດຫວງັ 
(Expectable Condition) 

ສະພາບປດັຈບຸນັ 
(Current Condition) 

ຊອ່ງຫວາ່ງ 
(Gap) 

ຄວາມຕອ້ງການ 
(Needs) 

ງານ ພດັທະນາເດັກກອ່ນໄວຮຽນ 

ຊຶ່ ງພິຈາລະນາຈາກການ ຈດັ

ຕ ັງ້ປະຕິບດັວຽກງານດ ັງ່ກາ່ວ

ຈາກແຕລ່ະຂະແໜງ ການ,

ໜວ່ຍງານ ຫືຼ ແຕລ່ະອງົ

ກອນ 

ແລະ ຫອ້ງການສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາເມອືງ) 
ແລະ ສາຍຂວາງ (ກະຊວງ, ພະແນກ ແລະ 
ຫອ້ງການອື່ ນໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການພດັທະນາການສຶກ
ສາກອ່ນໄວຮຽນ) ແຕໃ່ນພາກປະຕິບດັຕວົຈງິແມນ່
ປະຕິບດັຕາມສາຍຕ ັງ້ເຊ່ັນ: ມກີານປະສານສມົທບົນບັ
ແຕຂ່ ັນ້ແຂວງຫາຂ ັນ້ທອ້ງຖິ່ ນດວ້ຍການແຈງ້ການແບບ
ເປັນທາງການ ແລະ ບ່ໍເປັນທາງການ. ການເຊື່ ອມ
ໂຍງລະຫວາ່ງໜວ່ຍງານຕາ່ງໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງແມນ່ບ່ໍໄດ້
ກາໍນດົໄວຢ້າ່ງຊດັເຈນ. ພອ້ມກນັນ ັນ້ໃນຂອດການ
ປະສານງານຂອງວຽກງານດ ັງ່ກາ່ວບາງຄ ັງ້ຍງັມຄີວາມ
ຊກັຊາ້ ແລະ ຍງັມຫຼີາຍຂ ັນ້ຕອນລະຫວາ່ງສາຍຕ ັງ້. 

ງານການສກຶ

ສາກອ່ນໄວຮຽນຍງັມ ີ

ຂອບຈາໍກດັ. 

2) ລະບບົການປະສານ

ງານຍງັມຫຼີາຍຂ ັນ້

ຕອນ. 

ລະຫວາ່ງໜວ່ຍ

ງານທ່ີພວົພນັເຖງິ

ວຽກງານການສກຶ

ສາກອ່ນໄວຮຽນ. 



ຕວົປ່ຽນ 
(Variable) 

ສິ່ ງທ່ີຄ ົນ້ພບົ (Finding) 

ສະພາບຄວາມຄາດຫວງັ 
(Expectable Condition) 

ສະພາບປດັຈບຸນັ 
(Current Condition) 

ຊອ່ງຫວາ່ງ 
(Gap) 

ຄວາມຕອ້ງການ 
(Needs) 

3. ການເກບັກາໍ 
ແລະ ຄຸມ້ຄອງ
ຂາ່ວສານກຽ່ວກບັ
ເດັກ ແລະ ຄ ູ

ຂະບວນການໃນການເກບັກາໍ

ຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັວຽກງານກອ່ນ

ໄວຮຽນ ຕະຫຼອດເຖງິ ການ

ໃຫບໍ້ລິການກຽ່ວກບັຂໍມ້ນູ 

ແລະ ການຮກັສາຂໍມ້ນູ 

ແລະ ຂະບວນການເຜີຍແຜ.່ 

ການເກບັກາໍຂໍມ້ນູ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ

ກຽ່ວກບັເດັກ ແລະ ຄແູມນ່ໄດປ້ະຕິບດັຕາມຮາ່ງທ່ີສນູ

ສະຖຕິກິານສກຶສາເປັນຜູແ້ຈກຢາຍໃຫ,້ ການເກບັກາໍຂໍ້

ມນູແມນ່ໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫືຼອຈາກຜູອ້າໍນວຍການ

ໂຮງຮຽນ ແລະ ຄ.ູ ການເກບັຮກັສາຂໍມ້ນູແມນ່ເກບັ

ມຽ້ນໄວໃ້ນແຟ້ມ/ປ້ຶມ ແລະ ຄອມພິວເຕ ີຊຶ່ ງຄຸມ້ຄອງ 

ແລະ ນາໍໃຊໂ້ດຍຂະແໜງ/ໜວ່ຍງານສະຖຕິແິຜນການ

ສມົທບົກບັຂະແໜງ/ໜວ່ຍງານການສຶກສາກອ່ນໄວ

ຮຽນ. ໃນການເກບັກາໍສະຖຕິຂໍິມ້ນູການສຶກສາກອ່ນໄວ

ຮຽນມຄີວາມສະດວກຍອ້ນມຮີາ່ງເກບັກາໍຂໍມ້ນູ ແລະ 

ຜູໃ້ຫຂໍ້ມ້ນູໃຫກ້ານຮວ່ມມດື.ີ ແຕກ່ຍໍງັມກີານລາຍງານ

ບາງຂໍມ້ນູຕວົເລກບ່ໍຄບົຖວ້ນຕາມຮາ່ງ ແລະ ການ

ລາຍງານກຊໍກັຊາ້ເນື່ອງຈາກເສ້ັນທາງໃນການລງົເກບັ

ກາໍຂໍມ້ນູຢູທ່ອ້ງຖິ່ ນມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກ. 

 

ການເຜີຍແຜ ່ແລະ 

ການບໍລິການຂໍມ້ນູ

ຂາ່ວສານການສຶກສາ

ເດັກກອ່ນໄວຮຽນໃຫ້

ຂະແໜງການ, ໜວ່ຍ

ງານ ແລະ ອງົກອນ

ຕາ່ງໆທ່ີກຽ່ວຂອງກບັ

ວຽກງານດ ັງ່ກາ່ວຍງັ

ຈາໍກດັ. 

ປບັປງຸວທີິ

ເຜີຍແຜ ່ແລະ 

ການບໍລິການຂໍ້

ມນູຂາ່ວສານການ

ສກຶສາກອ່ນໄວ

ຮຽນ. 



ຕວົປ່ຽນ 
(Variable) 

ສິ່ ງທ່ີຄ ົນ້ພບົ (Finding) 

ສະພາບຄວາມຄາດຫວງັ 
(Expectable Condition) 

ສະພາບປດັຈບຸນັ 
(Current Condition) 

ຊອ່ງຫວາ່ງ 
(Gap) 

ຄວາມຕອ້ງການ 
(Needs) 

4. ຄວາມກມົກຽວ
ຂອບນະໂຍ ບາຍ 
ຫືຼ ແຜນ
ພດັທະນາສາໍລບັ
ເດັກກອ່ນໄວຮຽນ 

ຂອບນະໂຍບາຍລະດບັຊາດ
ທ່ີເວ້ົາເຖງິແຜນ ຫືຼ ແນວ 
ທາງຂອງລດັຖະບານທ່ີຈະ
ດາໍເນນີກຽ່ວກບັການຈດັການ
ທ່ີຈະດາໍເນນີກຽ່ວກບັການ
ຈດັການສາໍລບັວຽກງານ
ພດັທະນາເດັກກອ່ນໄວຮຽນ. 
 

ເຖງິຈະມກີານຢັງ້ຢືນຈາກກຸມ່ຕວົຢາ່ງວາ່ມຂີອບ

ນະໂຍບາຍວາ່ດວ້ຍການພດັທະນາການສກຶສາກອ່ນໄວ

ຮຽນແລວ້ກຕໍາມ ແຕໃ່ນລະດບັທອ້ງຖິ່ນຂ ັນ້ເມອືງ 

ແລະ ໂຮງຮຽນສວ່ນຫຼາຍ ( 58% ) ຂອງກຸມ່ຕວົຢາ່ງ 

ຍງັບ່ໍຮູລ້າຍລະອຽດກຽ່ວກບັຂອບນະໂຍບາຍດ ັງ່ກາ່ວ 

ແລະ ຍງັບ່ໍຮບັຮູລ້ະອຽດວາ່ແຜນພດັທະນາການສກຶ

ສາກອ່ນໄວຮຽນນ ັນ້ໄດກ້ມົກຽວ ແລະ ສອດຄອ່ງກບັ

ຂອບນະໂຍບາຍທ່ີມພີຽງໃດ. ພະນກັງານຫອ້ງການ

ສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາເມອືງ ແລະ ຜູອ້າໍນວຍການ

ໂຮງຮຽນປະຖມົ ແລະ ອະນບຸານສຶກສາຮບັຮູພ້ຽງແຕ່

ວາ່ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັການຮຽນ-ການສອນສາໍລບັ

ການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນແມນ່ໄດດ້າໍເນນີໄປຕາມແຜນ

ຈດັປະສບົການສອນ. ສວ່ນນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນ

ພດັທະນາການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ ເຫັນວາ່ມຄີວາມ

ເຊື່ ອມໂຍງກບັການດາໍເນນີການຈດັການຮຽນ-ການ

ສອນ ແຕກຸ່ມ່ຕວົຢາ່ງ 32% ຍງັບ່ໍຮູກ້ຽ່ວກບັການ

ການອບົຮມົກຽ່ວກບັແຜນ 

ຫືຼ ແນວທາງທ່ີຈະ

ດາໍເນນີໃຫຜູ້ທ່ີ້ມໜີາ້ທ່ີ

ຮບັຜິດຊອບ ແລະ ຜູ ້

ກຽ່ວຂອ້ງກບັວຽກງານ

ດ ັງ່ກາ່ວຍງັມຂີອບ

ຈາໍກດັ. 

ຈດັການຝຶກ

ອບົຮມົແຜນ ຫືຼ 

ແນວ ທາງທ່ີຈະ

ດາໍ ເນນີໃຫຜູ້ທ່ີ້ມ ີ

ໜາ້ທ່ີຮບັຜິດ 

ຊອບ ແລະ 

ຜູກ້ຽ່ວຂອ້ງກບັ

ວຽກງານດ ັງ່ກາ່ວ

ຢາ່ງກວາ້ງຂວາງ. 



ຕວົປ່ຽນ 
(Variable) 

ສິ່ ງທ່ີຄ ົນ້ພບົ (Finding) 

ສະພາບຄວາມຄາດຫວງັ 
(Expectable Condition) 

ສະພາບປດັຈບຸນັ 
(Current Condition) 

ຊອ່ງຫວາ່ງ 
(Gap) 

ຄວາມຕອ້ງການ 
(Needs) 

ເຊື່ ອມໂຍງວຽກງານດ ັງ່ກາ່ວ. 

5. ການແບງ່ຄວາມ
ຮບັຜິດ ຊອບ
ລະຫວາ່ງສນູກາງ 
ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ 

ວທີີການບໍລິຫານຈດັການ 
ແລະ ການສະໜບັສະໜນູ 
ດາ້ນການເງນິໃນການຈດັ 
ການຮຽນ-ການສອນຂອງ
ເດັກກອ່ນໄວຮຽນທ່ີກາໍນດົ 
ໄວ,້ ເປັນນະໂຍບາຍ ແລະ 
ຄວາມຜິດຊອບຈາກສນູກາງ
ໄປສູກ່ານດາໍເນນີການໃນ
ລະດບັຂ ັນ້ຕາ່ງໆ. 

ຜນົການວເິຄາະຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັການແບງ່ຄວາມ

ຮບັຜິດຊອບທາງດາ້ນບໍລິຫານ ແລະ ການເງນິ

ລະຫວາ່ງສນູກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ ເຫັນວາ່ ຫອ້ງການ

ສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາເມອືງເປັນຜູຮ້ບັຜິດຊອບຫຼກັ

ໃນການບໍລິຫານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການໃຫບໍ້ລິການການ

ສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນເຊ່ັນ: ເມອືງເປັນຫຼກັໃນການ

ໃກຊ້ດິຕິດແທດ ແລະ ຊວ່ຍເຫືຼອບນັດາໂຮງຮຽນທ່ີຂຶນ້

ກບັເມອືງ, ການບໍລິຫານຄຸມ້ຄອງເງນິແມນ່ໂຮງຮຽນ

ເປັນຜູຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ແລະ ຄຸມ້ຄອງເງນິບໍລິຫານ

ໂຮງຮຽນພາຍໃຕກ້ານຊີນ້າໍຂອງຫອ້ງການສກຶສາທິ

ການ ແລະ ກລິາເມອືງ, ຊຶ່ ງໄດມ້າຈາກງບົປະມານ

ຂອງລດັຖະບານສະໜອງໃຫ,້ ການລະດມົຈາກຜູ້

ປກົຄອງເດັກ, ຈາກຫວົໜວ່ຍທລຸະກດິ ແລະ ສາ້ງ

ຂະບວນການຫາລາຍໄດຕ້າ່ງໆ; ແຕກ່ານສະໜອງ

ງບົປະມານຂອງລດັຖະບານໃຫແ້ກເ່ຮອືນລຽ້ງເດັກ 

1) ການສະໜອງເງນິໃຫ້

ໂຮງຮຽນບ່ໍປະຕບິດັຕາມ

ແຜນຂອງແຂວງ ແລະ 

ເມອືງ. 

2) ການຕດິຕາມຊຸກຍູ້

ຊວ່ຍເຫືຼອໃນດາ້ນການ

ສະໜອງເງນິຢູໃ່ນລະດບັ

ຂ ັນ້ຕາ່ງໆມຂີອບຈາໍກດັ. 

ກະຊວງ, ແຂວງ 

ແລະ ເມອືງປະຕິ 

ບດັຕາມແຜນ 

ການສະໜອງເງນິ

ບໍລິຫານວຽກງານ

ການສກຶສາກອ່ນ

ໄວຮຽນໃຫ້

ໂຮງຮຽນຢາ່ງເປັນ

ປກົກະຕ.ິ 



ຕວົປ່ຽນ 
(Variable) 

ສິ່ ງທ່ີຄ ົນ້ພບົ (Finding) 

ສະພາບຄວາມຄາດຫວງັ 
(Expectable Condition) 

ສະພາບປດັຈບຸນັ 
(Current Condition) 

ຊອ່ງຫວາ່ງ 
(Gap) 

ຄວາມຕອ້ງການ 
(Needs) 

ແລະ ໂຮງຮຽນອະນບຸານສຶກສາ ຍງັປະຕບິດັບ່ໍໄດ້

ຕາມແຜນ. 

6. ສດິທິສາໍລບັເດັກ
ກອ່ນໄວຮຽນ. 

ການໄດຮ້ບັຄວາມເທ່ົາທຽມ
ກນັຂອງຜູຮ້ຽນໃນການສກຶ
ສາຮ ໍາ່ຮຽນ, ລະຫວາ່ງ ເພດ, 
ຊນົເຜ່ົາ ແລະ ຄນົພິການ, 
ການໄດຮ້ບັທຶນການສກຶສາ, 
ການເຂ້ົາຮວ່ມກດິຈະກາໍ 
ການຮຽນ-ການສອນ, 
ການນາໍໃຊອ້ປຸະກອນການ
ສກຶສາ, ສື່ ການຮຽນ ແລະ 
ແຫຼງ່ຄວາມຮູ,້ ການໄດຮ້ບັ
ການເບິ່ ງແຍງ, ລຽ້ງດ,ູ ການ
ສກຶສາອບົຮມົ. 

ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງຄອບຄວົ, ໂຮງຮຽນ, ຊຸມຊນົ, 
ສງັຄມົ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງລດັຕ່ໍການເບິ່ ງແຍງ
ລຽ້ງດເູດັກໃຫຢູ້ລ່ອດ, ເຕບີໂຕ, ການເບິ່ ງແຍງດແູລ
ເດັກຂອງຄໃູນເວລາເຈັບເປັນ, ການສະກດັກ ັນ້ ແລະ 
ຕາ້ນທກຸຮບູແບບທ່ີເປັນການທາລນຸເດັກໃນຄອບຄວົ, 
ໂຮງຮຽນ ແລະ ສງັຄມົ, ການສາ້ງກນົໄກການ
ຕດິຕາມກວດກາ, ເບິ່ ງແຍງດແູລ, ການຊວ່ຍເຫລືອ
ເພ່ືອດແູລການປກົປ້ອງເດັກທ່ີຕກົຢູໃ່ນຄວາມສຽ່ງ 
ແລະ ເດັກທ່ີຕອ້ງການພິເສດ. 
 

1. 0ການເບິ່ ງແຍງລຽ້ງດູ
ເດັກເພ່ືອໃຫຢູ້ລ່ອດປອດ
ໄພ ແລະ ເຕີບໃຫຍ ່
ທາງຜູປ້ກົຄອງ, ຄະນະ
ພດັທະນາການສຶກສາ
ຂ ັນ້ບາ້ນ ແລະ ຄ ູໄດມ້ ີ
ການສມົທບົກນັໃນ
ລະດບັດເີຊ່ັນ:ເວລາ
ເຈບັເປັນພາໄປຫາໝໍ, 
ໃຫປ່ິ້ນປວົຢູບ່າ້ນ, ເອົາ
ຢາໃຫກ້ນິ ແລະ
ປະຖມົພະຍາບານ; ແຕ ່
ມພ່ໍີແມ ່ຫລື ຜູປ້ກົຄອງ
ຈາໍນວນໜ່ຶງຍງັຂາດການ
ປະສານສມົທບົກບັ

• ມອີດັຕາສວ່ນ

ສງູພໍສມົຄວນ

ຍງັບ່ໍທນັໄດ້

ສມົທບົ ໂດຍ

ສະເພາະ

ແມນ່ພ່ໍແມ ່ຫືຼ 

ຜູປ້ກົຄອງ. 

• ພນັທະຕ ົນ້ຕໍ

ແມນ່ອງີໃສພ່ໍ່

ແມເ່ດັກເປັນ

ຫລກັ.ຄະນະ

ພດັທະນາ

ການສກຶສາ



ຕວົປ່ຽນ 
(Variable) 

ສິ່ ງທ່ີຄ ົນ້ພບົ (Finding) 

ສະພາບຄວາມຄາດຫວງັ 
(Expectable Condition) 

ສະພາບປດັຈບຸນັ 
(Current Condition) 

ຊອ່ງຫວາ່ງ 
(Gap) 

ຄວາມຕອ້ງການ 
(Needs) 

ພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ. 
ໃນເວລາເດັກເຈັບເປັນ
ການປ່ິນປວົ ແມນ່ອງີໃສ່
ພ່ໍແມເ່ດັກເປັນຫລກັ.  
ໃນເວລາເດັກຂາດຮຽນ
ຄະນະພດັທະນາການ
ສກຶສາຂ ັນ້ບາ້ນ ໄດມ້ອບ
ຄວາມຮບັຜິດຊອບໃຫພ່ໍ້
ແມເ່ດັກ ແລະ ຄ ູ

2. 1ວທີິການເພ່ືອການ
ສະກດັກ ັນ້ ແລະ ຕາ້ນ
ທກຸຮບູແບບທ່ີເປັນການ
ທາລນຸເດັກ ໃນຄອບຄວົ
, ໂຮງຮຽນ ແລະ 
ສງັຄມົຈາກຂໍມ້ນູໄດຊ້ີໃ້ຫ້
ເຫັນວາ່ຄບ່ໍູໄດທ້າລນຸ
ເດັກ, ພອ້ມນ ັນ້ຍງັໄດ ້
ສກຶສາອບົຮມົເດັກ, 

ຂ ັນ້ບາ້ນ 

ມອບຄວາມ

ຮບັຜິດ 

ຊອບດາ້ນນີ້

ແກຄ່ ູແລະ 

ພ່ໍແມເ່ດັກ. 

• ຄະນະ

ພດັທະນາ

ການສກຶສາ 

• ຄະນະ

ພດັທະນາ

ການສກຶສາ

ຂ ັນ້ບາ້ນ 

ແລະ ຄ ູ

ຈາໍນວນ



ຕວົປ່ຽນ 
(Variable) 

ສິ່ ງທ່ີຄ ົນ້ພບົ (Finding) 

ສະພາບຄວາມຄາດຫວງັ 
(Expectable Condition) 

ສະພາບປດັຈບຸນັ 
(Current Condition) 

ຊອ່ງຫວາ່ງ 
(Gap) 

ຄວາມຕອ້ງການ 
(Needs) 

ປະສານສມົທບົກບັພ່ໍແມ ່
ຂອງເດັກ ແລະ ຊຸມຊນົ
ເພ່ືອບ່ໍໃຫທ້າລນຸເດັກ. 
ນອກນ ັນ້, ຄະນະ
ພດັທະນາການສຶກສາ
ຂ ັນ້ບາ້ນຍງັໄດມ້ກີານ
ເຜີຍແຜກ່ດົໝາຍວາ່
ດວ້ຍສດິທິເດັກ ແລະ 
ປະສານສມົທບົກບັທກຸ
ພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ. 
ເຖງິຢາ່ງໃດກຕໍາມ 
ຄະນະພດັທະນາການ
ສກຶສາຂ ັນ້ບາ້ນ ແລະ ຄ ູ
ຈາໍນວນໜ່ຶງ ຍງັບ່ໍມວີທີິ
ການເພ່ືອສະກດັກ ັນ້ 
ແລະ ຕາ້ນການທາລນຸ
ເດັກ. 

ສາໍລບັການຕິດຕາມ

ຫລາຍ

ສມົຄວນ ຍງັ

ບ່ໍມວີທີິການ

ເພ່ືອສະກດັ

ກ ັນ້ ແລະ 

ຕາ້ນການ

ທາລນຸເດັກ. 

• ຄະນະ

ພດັທະນາ

ການສກຶສາ

ຂ ັນ້ບາ້ນຍງັບ່ໍ

ທນັມວີທີິການ

ປກົປ້ອງເດັກ

ທ່ີມບີນັຫາໃນ

ຄອບຄວົ 



ຕວົປ່ຽນ 
(Variable) 

ສິ່ ງທ່ີຄ ົນ້ພບົ (Finding) 

ສະພາບຄວາມຄາດຫວງັ 
(Expectable Condition) 

ສະພາບປດັຈບຸນັ 
(Current Condition) 

ຊອ່ງຫວາ່ງ 
(Gap) 

ຄວາມຕອ້ງການ 
(Needs) 

ຊວ່ຍເຫືຼອເດັກ ພ່ໍແມ ່ຫືຼ 

ຜູປ້ກົຄອງເດັກມກີານ

ເອົາໃຈໃສໃ່ນການຮບັສ ົ່ງ

ເດັກໄປໂຮງຮຽນ,  

ສະໜອງອາຫານ, 

ຮກັສາອະນາໄມ, 

ເບິ່ ງແຍງເວລາເຈບັເປັນ, 

ຕດິຕາມພຶດຕິກາໍ, 

ຕດິຕາມຜນົການຮຽນ 

ແລະ ສດິສອນເດັກ. 

ນອກນ ັນ້ຍງັໄດ້

ເອົາໃຈໃສເ່ປັນພິເສດໃນ

ການຕດິຕາມຊວ່ຍເຫືຼອ

ເດັກທ່ີມຄີວາມຕອ້ງການ

ພິເສດ. ແຕຄ່ະນະ

ພດັທະນາການສຶກສາ



ຕວົປ່ຽນ 
(Variable) 

ສິ່ ງທ່ີຄ ົນ້ພບົ (Finding) 

ສະພາບຄວາມຄາດຫວງັ 
(Expectable Condition) 

ສະພາບປດັຈບຸນັ 
(Current Condition) 

ຊອ່ງຫວາ່ງ 
(Gap) 

ຄວາມຕອ້ງການ 
(Needs) 

ຂ ັນ້ບາ້ນຈາໍນວນໜ່ຶງຍງັ

ບ່ໍທນັເອົາໃຈໃສຕ່ດິຕາມ

ບນັຫານີປ້ານໃດ.   

3. 2ຄະນະພດັທະນາ
ການສກຶສາຂ ັນ້ບາ້ນ
ຈາໍນວນໜ່ຶງໄດດ້າໍເນນີ
ການສກຶສາອບົຮມົຜູ້
ປກົຄອງ, ປະສານກບັ
ໂຮງຮຽນ, ເຜີຍແຜກ່ດົ 

3ໝາຍວາ່ດວ້ຍຄອບຄວົ 
ແລະ ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ
ສດິທິເດັກໃນການປກົ
ປ້ອງເດັກທ່ີມບີນັຫາທາງ
ດາ້ນຄອບຄວົ; ຈາໍນວນ
ໜ່ຶງຍງັບ່ໍທນັມວີທີິການ 
ແລະ ຈາໍນວນໜ່ຶງເວ້ົາ
ວາ່ບ່ໍມເີດັກທ່ີມບີນັຫາ



ຕວົປ່ຽນ 
(Variable) 

ສິ່ ງທ່ີຄ ົນ້ພບົ (Finding) 

ສະພາບຄວາມຄາດຫວງັ 
(Expectable Condition) 

ສະພາບປດັຈບຸນັ 
(Current Condition) 

ຊອ່ງຫວາ່ງ 
(Gap) 

ຄວາມຕອ້ງການ 
(Needs) 

ທາງດາ້ນຄອບຄວົພາຍ
ໃຕກ້ານຊີນ້າໍຂອງຕນົ. 

7. ການປກົປ້ອງເດັກ ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງ
ຄອບຄວົ, ໂຮງຮຽນ, ຊຸມຊນົ
, ສງັຄມົ ແລະ ອງົ
ການຈດັຕ ັງ້ຂອງລດັຕ່ໍການ
ເບິ່ ງແຍງລຽ້ງດເູດັກໃຫຢູ້່
ລອດ, ເຕບີໂຕ, ການ
ເບິ່ ງແຍງດແູລເດັກຂອງຄໃູນ
ເວລາເຈບັເປັນ, ການສະກດັ
ກ ັນ້ ແລະ ຕາ້ນທກຸຮບູແບບ
ທ່ີເປັນການທາລນຸເດັກໃນ
ຄອບຄວົ, ໂຮງຮຽນ ແລະ 
ສງັຄມົ, ການສາ້ງກນົໄກ
ການຕດິຕາມກວດກາ, 
ເບິ່ ງແຍງດແູລ, ການ
ຊວ່ຍເຫືຼອເພ່ືອດແູລການປກົ
ປ້ອງເດັກທ່ີຕກົຢູໃ່ນຄວາມ

ຈາກການລງົເກບັກາໍຂໍມ້ນູຕວົຈງິພບົວາ່: 

ຄະນະພດັທະນາການສຶກສາຂ ັນ້ບາ້ນ ຄ ູແລະ ພ່ໍແມ/່

ຜູປ້ກົຄອງເດັກ, ໄດໃ້ຫຄ້ວາມສາໍຄນັໃນການປກົປ້ອງ

ເດັກເຊ່ັນ: ຄະນະພດັທະນາການສກຶສາຂ ັນ້ບາ້ນໄດມ້ ີ

ການເຜີຍແຜກ່ດົໝາຍຄອບຄວົ, ກດົໝາຍສດິທິເດັກ 

ແລະ ປະສານສມົທບົກບັທກຸພາກສວ່ນເພ່ືອມວີທີິການ

ສະກດັກ ັນ້ ແລະ ຕາ້ນທກຸຮບູແບບທ່ີເປັນການທາລນຸ

ເດັກໃນຄອບຄວົ, ໂຮງຮຽນ ດວ້ຍການເບິ່ ງແຍງລຽ້ງດູ

ເດັກເພ່ືອໃຫຢູ້ລ່ອດປອດໄພ ແລະ ເຕບີໃຫຍ,່ ພາໄປ

ຫາໝໍໃນເວລາເດັກເຈບັເປັນ ຫືຼ ປ່ິນປວົຢູບ່າ້ນໂດຍ

ການປະສານງານສມົທບົກນັລະຫວາ່ງຄ ູແລະ ພ່ໍແມ/່

ຜູປ້ກົຄອງເດັກ. ຄໄູດມ້ວີທີິການສກຶສາອບົຮມົເດັກ

ໂດຍການປະສານສມົທບົກບັພ່ໍແມ/່ຜູປ້ກົຄອງເດັກ 

ແລະ ຊຸມຊນົ, ພ່ໍແມເ່ດັກມກີານເອົາໃຈໃສໃ່ນການຮບັ

• ມອີດັຕາສວ່ນສງູພໍ

ສມົຄວນຍງັບ່ໍທນັໄດ້

ສມົທບົ ໂດຍ

ສະເພາະແມນ່ພ່ໍແມ ່

ຫືຼ ຜູປ້ກົຄອງ. 

• ພນັທະຕ ົນ້ຕໍແມນ່

ອງີໃສພ່ໍ່ແມເ່ດັກເປັນ

ຫຼກັ. ຄະນະ

ພດັທະນາການສຶກ

ສາຂ ັນ້ບາ້ນ ມອບ

ຄວາມຮບັຜິດຊອບ

ດາ້ນນີແ້ກຄ່ ູແລະ 

ພ່ໍແມເ່ດັກ. 

• ຄວນເພ່ີມ

ທະວກີານ

ຕດິຕາມ

ສຂຸະພາບ, 

ສ ົ່ງເດັກເຂ້ົາ

ໂຮງຮຽນ, 

ບລູະນະ

ໂຮງຮຽນ, 

ແລະ ການ

ປະສານງານ

ລະຫວ່າ່ງຄ,ູ 

ຜູປ້ກົຄອງ, 

ແລະ ຄະນະ

ພດັທະນາ



ຕວົປ່ຽນ 
(Variable) 

ສິ່ ງທ່ີຄ ົນ້ພບົ (Finding) 

ສະພາບຄວາມຄາດຫວງັ 
(Expectable Condition) 

ສະພາບປດັຈບຸນັ 
(Current Condition) 

ຊອ່ງຫວາ່ງ 
(Gap) 

ຄວາມຕອ້ງການ 
(Needs) 

ສຽ່ງ ແລະ ເດັກທ່ີຕອ້ງການ
ພິເສດ. 
 

ສ ົ່ງເດັກໄປໂຮງຮຽນ, ໃຫອ້າຫານ, ອະນາໄມ, 

ເບິ່ ງແຍງເວລາເຈບັເປັນ, ຕດິຕາມພຶດຕກິາໍ, ຕດິຕາມ

ຜນົການຮຽນ ແລະ ສດິສອນເດັກ, ຄໄູດເ້ອົາໃຈໃສ່

ເປັນຢາ່ງດ ີໂດຍມກີານຕິດຕາມ, ຊວ່ຍເຫືຼອ, ແລະ 

ເອົາໃຈໃສເ່ປັນພິເສດ, ຄ ູແລະ ພ່ໍແມ/່ຜູປ້ກົຄອງເດັກ

ມພີນັທະຕ ົນ້ຕໍຮວ່ມກນັທາງດາ້ນຄວາມຮບັຜິດຊອບຕ່ໍ

ການປກົປ້ອງເດັກ. 

• ຄະນະພດັທະນາ

ການສກຶສາຂ ັນ້ບາ້ນ 

ແລະ ຄ ູຈາໍນວນ

ຫຼາຍສມົຄວນ ຍງັບ່ໍ

ມວີທີິການເພ່ືອ

ສະກດັກ ັນ້ ແລະ 

ຕາ້ນການທາລນຸ

ເດັກ. 

• ຄະນະພດັທະນາ

ການສກຶສາຂ ັນ້ບາ້ນ

ຍງັບ່ໍທນັມວີທີິການ

ປກົປ້ອງເດັກໃນ

ຄອບຄວົທ່ີມບີນັຫາ. 

ການສກຶສາ

ຂ ັນ້ບາ້ນກຽ່ວ

ກບັການປກົ

ປ້ອງເດັກ.  

• ມໂີຄງການ

ແນະນາໍໃນ

ການເບິ່ ງແຍງ

ລຽ້ງດເູດັກ

ເພ່ືອໃຫຢູ້່

ລອດປອດໄພ 

ແລະ ເຕບີ

ໃຫຍ.່ 

• ເຜີຍແຜກ່ດົໝ

າຍສິດທິເດັກ

ໃຫທ້ ົ່ວເຖງິ 



ຕວົປ່ຽນ 
(Variable) 

ສິ່ ງທ່ີຄ ົນ້ພບົ (Finding) 

ສະພາບຄວາມຄາດຫວງັ 
(Expectable Condition) 

ສະພາບປດັຈບຸນັ 
(Current Condition) 

ຊອ່ງຫວາ່ງ 
(Gap) 

ຄວາມຕອ້ງການ 
(Needs) 

8. ຄວາມຢູດ່ກີນິດ ີ ການປກຸລະດມົ ແລະ ຊອກ
ຫາທຶນຮອນການຊວ່ຍເຫືຼອ
ຈາກການຈດັຕ ັງ້ ແລະ 
ບກຸຄນົທງັພາຍໃນ ແລະ 
ຕາ່ງປະເທດ ເພ່ືອນາໍໃຊເ້ຂ້ົາ
ວຽກງານພດັທະນາເດັກກອ່ນ
ໄວຮຽນ, ການສະໜອງ
ອາຫານກາງວນັ, ເຄື່ ອງນຸງ່
ຫ ົ່ມ ແລະ ສິ່ ງທ່ີຈາໍເປັນໃຫ້
ແກເ່ດັກກອ່ນໄວຮຽນທ່ີດອ້ຍ
ໂອກາດໃນເຂດເທດສະບານ 
ແລະ ຫາ່ງໄກສອກຫີຼກ, 
ການຄຸມ້ຄອງ, ເບິ່ ງແຍງລຽ້ງ
ດ,ູ ການຈດັໃຫເ້ດັກກາໍພາ້, 
ກາໍພອຍ, ດອ້ຍໂອກາດໃຫ້
ໄດຮ້ ໍາ່ຮຽນ ແລະ ພດັທະນາ
ຕນົເອງ. 

ໃນໄລຍະຜາ່ນມາເຮອືນລຽ້ງເດັກ ແລະ ໂຮງຮຽນ

ອະນບຸານສວ່ນຫຼາຍແມນ່ໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫືຼອ

ປະກອບສວ່ນທຶນຮອນສະໜອງອາຫານທຽ່ງ ແລະ 

ເຄື່ ອງນຸງ່ຫ ົ່ມຈາກອງົການຈດັຕ ັງ້ລດັ, ບກຸຄນົ ແລະ 

ອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົສວ່ນໃດສວ່ນໜ່ຶງ. ນອກຈາກນ ັນ້ 

ຍງັໄດຮ້ບັການສະນບັສະໜນູຈາກຜູປ້ກົຄອງເດັກ 

ແລະ ຄະນະພດັທະນາການສກຶສາຂ ັນ້ບາ້ນ. 

• ການປະສານສມົທບົ

ໃນການຊອກຫາ

ແຫຼງ່ທຶນເຂ້ົາມາສະ

ນບັສະໜນູວຽກງານ

ພດັທະນາເດັກກອ່ນ

ໄວຮຽນ ລະຫວາ່ງຄູ

, ຜູປ້ກົຄອງ ແລະ 

ໂຮງຮຽນໃນໄລຍະ

ຜາ່ນມາຍງັມຈີາໍນວນ

ບ່ໍໜອ້ຍທ່ີບ່ໍມກີານ

ປະສານສມົທບົກນັ.   

• ອດັຕາສວ່ນຂອງ 

ຄະນະພດັທະນາ

ການສກຶສາຂ ັນ້ບາ້ນ 

ແລະ ຜູປ້ກົຄອງທ່ີ 

ຍງັບ່ໍມກີານ

• ສາ້ງກນົໄກ 

ແລະ 

ລະບຽບການ

ກຽ່ວກບັການ

ລະດມົທຶນ

ເພ່ືອ

ພດັທະນາ

ເດັກກອ່ນໄວ

ຮຽນ 

• ສາ້ງ

ໂຄງການສະ

ໜອງອາຫານ

ທຽ່ງເປັນ

ປະຈາໍ 

• ຍກົສງູຄວາມ



ຕວົປ່ຽນ 
(Variable) 

ສິ່ ງທ່ີຄ ົນ້ພບົ (Finding) 

ສະພາບຄວາມຄາດຫວງັ 
(Expectable Condition) 

ສະພາບປດັຈບຸນັ 
(Current Condition) 

ຊອ່ງຫວາ່ງ 
(Gap) 

ຄວາມຕອ້ງການ 
(Needs) 

ປະກອບສວ່ນແຫຼງ່

ທຶນເຂ້ົາໃນວຽກງານ

ພດັທະນາການສຶກ

ສາກອ່ນໄວຮຽນຍງັມ ີ

ສງູ. 

• ການສະໜອງ

ອາຫານທຽ່ງ ແລະ 

ເຄື່ ອງນຸງ່ຫ ົ່ມໃຫແ້ກ່

ເດັກຍງັມໜີອ້ຍ, ບ່ໍ

ເປັນປະຈາໍ. 

•  ຄ ູແລະ ຄະນະ

ພດັທະນາການສຶກ

ສາຂ ັນ້ບາ້ນ ຖວືາ່ບ່ໍ

ມເີດັກດອ້ຍໂອກາດ. 

 

ຮບັຮູຂ້ອງຄ ູ

ແລະ ຄພສບ 

ກຽ່ວກບັການ

ລະດມົທຶນ

ເພ່ືອ

ພດັທະນາ

ການສກຶສາ 

ກອ່ນໄວຮຽນ 

ແລະ ການ

ຊວ່ຍເຫລືອ

ເດັກດອ້ຍ

ໂອກາດ. 



ຕວົປ່ຽນ 
(Variable) 

ສິ່ ງທ່ີຄ ົນ້ພບົ (Finding) 

ສະພາບຄວາມຄາດຫວງັ 
(Expectable Condition) 

ສະພາບປດັຈບຸນັ 
(Current Condition) 

ຊອ່ງຫວາ່ງ 
(Gap) 

ຄວາມຕອ້ງການ 
(Needs) 

9. ການສກຶສາສາໍລບັ
ເດັກ. 

ການລຽ້ງດ,ູ ການຮຽນ-ການ

ສອນເດັກ ຢູເ່ຮອືນລຽ້ງເດັກ 

ແລະ ໂຮງຮຽນອະນບຸານ, 

ຊຶ່ ງຮບັເດັກເລ່ີມແຕອ່າຍ ຸ3 

ເດອືນ ຫາ 6 ປີ, ເພ່ືອ

ຮບັປະກນັໃຫເ້ດັກມກີານ

ຂະຫຍາຍຕວົ ແລະ 

ພດັທະນາການທາງດາ້ນ

ຮາ່ງກາຍ ແລະ ຈດິໃຈ, ມີ

ຄວາມຮູເ້ບືອ້ງຕ ົນ້ກຽ່ວກບັ

ການເວ້ົາ, ການຂຽນ, ການ

ອາ່ນ, ການຟງັ, ການເບິ່ ງ, 

ການແຕມ້, ການສື່ ສານ, 

ການຮບັຮູເ້ຫດຜນົ, ການຄ ົນ້

ຄດິ ແລະ ການຮຽນຮູ້

ພ້ືນຖານທາງດາ້ນ

ຄະນະພດັທະນາການສຶກສາຂ ັນ້ບາ້ນສວ່ນ

ຫຼາຍໄດປ້ະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການຈດັການສຶກສາກອ່ນ

ໄວຮຽນໃຫກ້ບັເດັກທ່ີມອີາຍເຸລ່ີມແຕ ່3 ເດອືນ ຫາ 36 

ເດອືນ ແຕກ່ານປກຸລະດມົໃຫພ່ໍ້ແມສ່ ົ່ງລກູໄປເຂ້ົາຮຽນ

ເຫັນວາ່ຍງັເຮັດບ່ໍທນັໄດດ້ເີທ່ົາທີຄວນ ຍອ້ນວາ່ບາງ

ບາ້ນບ່ໍມເີຮອືນລຽ້ງເດັກ ແລະ ພ່ໍແມບ່ໍ່ເຫັນຄວາມ

ສາໍຄນັຂອງວຽກງານການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ. ສາໍລບັ

ການປກຸລະດມົຄອບຄວົທ່ີມເີດັກໃນເກນອາຍ ຸ 3 ປີຂຶນ້

ໄປແມນ່ໄດດ້ກີວາ່ກຸມ່ເດັກອາຍຕຸ ໍາ່ກວາ່ 3 ປີ. ຊຶ່ ງ 

ສອດຄອ່ງກບັການວເິຄາະແບບປະລິມານພບົວາ່: ການ

ມສີວ່ນຮວ່ມໃນການຈດັການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນໃຫກ້ບັ

ເດັກທ່ີມອີາຍເຸລ່ີມແຕ ່3 ເດອືນ ຫາ 36 ເດອືນ ທ່ີຢູ່

ໃນເຮອືນລຽ້ງເດັກ ເພ່ືອກຽມຄວາມພອ້ມທ່ີຈະເຂ້ົາຮຽນ

ໃນຊ ັນ້ອະນບຸານ ແມນ່ມຊີອ່ງຫວາ່ງຫຼາຍທ່ີສດຸ ແລະ 

ມຄີວາມຕອ້ງການພດັທະນາເປັນລາໍດບັທີ 1 ແລະ 

ຮອງລງົມາແມນ່ ການຈດັການຮຽນ-ການສອນໃນຊ ັນ້

• ເດັກມອີາຍເຸລ່ີມແຕ ່

3 ເດອືນ ຫາ 36 

ເດອືນ ຍງັບ່ໍທນັໄດ້

ເຂ້ົາຮບັການສຶກສາ 

ແລະ ດແູລຢາ່ງທົ່ວ

ເຖງິຍອ້ນວາ່ບ່ໍມ ີ

ເຮອືນລຽ້ງເດັກ, ໄປ

ນາໍພ່ໍແມຫ່າເງນິ, 2 

ປີຈຶ່ງໄດເ້ຂ້ົາຮຽນ, 

ແລະ 3 ປີຈຶ່ງໄດ້

ເຂ້ົາຮຽນ.  

• ຍງັບ່ໍທນັມແີຜນການ

ສາ້ງ ແລະ ປບັປງຸ

ຫຼກັສດູການຈດັການ

ສກຶສາສາໍລບັເດັກ

ກອ່ນໄວຮຽນທ່ີມ ີ

• ສາ້ງເຮອືນ

ລຽ້ງເດັກ 

• ວາງ

ແຜນການ

ສາ້ງ ແລະ 

ປບັປງຸຫຼກັສດູ

ການຈດັການ

ສກຶສາສາໍລບັ

ເດັກກອ່ນໄວ

ຮຽນທ່ີມອີາຍຸ

ເລ່ີມແຕ ່3 

ເດອືນ ຫາ 

36 ເດອືນ . 

• ຍກົສງູຄວາມ

ເຂ້ົາໃຈກຽ່ວ



ຕວົປ່ຽນ 
(Variable) 

ສິ່ ງທ່ີຄ ົນ້ພບົ (Finding) 

ສະພາບຄວາມຄາດຫວງັ 
(Expectable Condition) 

ສະພາບປດັຈບຸນັ 
(Current Condition) 

ຊອ່ງຫວາ່ງ 
(Gap) 

ຄວາມຕອ້ງການ 
(Needs) 

ຄະນດິສາດ, ວທິະຍາສາດ,  

ສລິະປະວນັນະຄະດ ີແລະ 

ດນົຕີ, ປກູຝງັຈດິສາໍນກຶໃຫ້

ເດັກຮູຮ້ກັວດັທະນະທາໍ, 

ຮດີຄອງປະເພນ,ີ ມຈີດິໃຈ

ເອືອ້ເຟ້ຶອເພ່ືອແຜ,່ ມນີໄິສ

ສພຸາບຮຽບຮອ້ຍ, ຮກັພ່ໍແມ,່ 

ຮກັຄ,ູ ຮກັຜູນ້າໍ, ຮກັປະເທດ

ຊາດ, ຮກັທາໍມະຊາດ, ຮກັ

ຄວາມສະອາດ ແລະ ຢູ່

ຮວ່ມກນັກບັຜູອ້ື່ ນ. 

ອະນບຸານສຶກສາແມນ່ບນັລຕຸາມເປ້ົາໝາຍຕ ົນ້ຕໍ ເພ່ືອ

ໃຫເ້ດັກມພີດັທະນາການໃນແຕລ່ະດາ້ນແມນ່ມຊີອ່ງ

ຫວາ່ງຮອງລງົມາ ແລະ ມຄີວາມຕອ້ງການພດັທະນາ

ເປັນລາໍດບັທີ 2. 

ອາຍເຸລ່ີມແຕ ່3 

ເດອືນ ຫາ 36 

ເດອືນນີເ້ລີຍ. 

• ຄະນະພດັທະນາ

ການສກຶສາຂ ັນ້ບາ້ນ

ຍງັບ່ໍທນັມຄີວາມ

ເຂ້ົາໃຈກຽ່ວກບັເປ້ົາ

ໝາຍການຈດັການ

ສກຶສາສາໍລບັເດັກ

ກອ່ນໄວຮຽນໄດຄ້ບົ

ທກຸດາ້ນ. 

• ຄວາມເຂ້ົາໃຈກຽ່ວ

ກບັການພດັທະນາ 

ຄວາມຮູ,້ ຄວາມ

ສາມາດຂອງເດັກແຕ່

ກບັບດົບາດ

ຄວາມສາໍຄນັ

ຂອງເຮອືນ

ລຽ້ງເດັກ, 

ພດັທະນາ

ການ ດາ້ນ

ຮາ່ງກາຍ, 

ສະຕິປນັຍາ 

ແລະ ຄວາມ

ຮູຂ້ອງເດັກ 

ໃນກຸມ່ 

ຄະນະ

ພດັທະນາ

ການສກຶສາ

ຂ ັນ້ບາ້ນ, ພ່ໍ

ແມ,່ ຄ,ູ 



ຕວົປ່ຽນ 
(Variable) 

ສິ່ ງທ່ີຄ ົນ້ພບົ (Finding) 

ສະພາບຄວາມຄາດຫວງັ 
(Expectable Condition) 

ສະພາບປດັຈບຸນັ 
(Current Condition) 

ຊອ່ງຫວາ່ງ 
(Gap) 

ຄວາມຕອ້ງການ 
(Needs) 

ລະພາກສວ່ນແມນ່

ໃຫຄ້ວາມຄດິເຫັນ 

ແລະ ທດັສະນະທ່ີ

ແຕກຕາ່ງກນັ. 

• ການປກຸລະດມົໃຫພ່ໍ້

ແມສ່ ົ່ງລກູໄປເຂ້ົາ

ຮຽນໃນກຸມ່ເດັກທ່ີມ ີ

ອາຍເຸລ່ີມແຕ ່3 

ເດອືນ ຫາ 36 

ເດອືນ ທ່ີຢູໃ່ນເຮອືນ

ລຽ້ງເດັກຍງັບ່ໍທນັໄດ້

ດ,ີ ຍອ້ນວາ່ບ່ໍມ ີ

ເຮອືນລຽ້ງເດັກ 

ແລະ  ພ່ໍແມບ່ໍ່ເຫັນ

ຄວາມສາໍຄນັ 

ຜູອ້າໍນວຍ

ການ. 



ຕວົປ່ຽນ 
(Variable) 

ສິ່ ງທ່ີຄ ົນ້ພບົ (Finding) 

ສະພາບຄວາມຄາດຫວງັ 
(Expectable Condition) 

ສະພາບປດັຈບຸນັ 
(Current Condition) 

ຊອ່ງຫວາ່ງ 
(Gap) 

ຄວາມຕອ້ງການ 
(Needs) 

• ຄະນະພດັທະນາ

ການສກຶສາຂ ັນ້ບາ້ນ

ຈາໍນວນໜ່ຶງທ່ີຍງັບໍ

ໄດມ້ສີວ່ນຮວ່ມກບັ

ວຽກງານການສກຶສາ

ສາໍລບັເດັກ 

10. ຫຼກັສດູການຮຽນຮູ້
ສາໍລບັການສຶກ
ສາກອ່ນໄວຮຽນ 

ຫຼກັສດູການຮຽນຮູສ້າໍລບັ

ການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ  

ໝາຍເຖງິ ຫຼກັສດູທ່ີມກີານ

ຈດັການຮຽນ-ການສອນ

ສາໍລບັເດັກນບັແຕອ່າຍ ຸ3 

ເດອືນ ເຖງິ 6 ປີ ແລະ ມີ

ເນືອ້ໃນທ່ີສ ົ່ງເສມີພດັທະນາ

ການທາງດາ້ນຮາ່ງກາຍ, 

ອາລມົ, ສງັຄມົ, ສະຕປິນັຍາ 

ມປ້ຶີມສາໍລບັການຮຽນ-ການສອນສາໍລບັຊ ັນ້ອະນບຸານ

ສກຶສາຊຶ່ ງພິມອອກໃນປີ 2012. ແຕວ່າ່ຫຼກັສດູການ

ຈດັການສຶກສາສາໍລບັເດັກກອ່ນໄວຮຽນທ່ີມອີາຍເຸລ່ີມ

ແຕ ່3 ເດອືນ ຫາ 36 ເດອືນ ຍງັບ່ໍທນັໄດພ້ດັທະນາ

ເທ່ືອ. ເຖງິແນວໃດກຕໍາມສະຖາບນັສາ້ງຄໄູດມ້ຄີວາມ

ພະຍາຍາມສາ້ງຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສຶກສາ

ໃຫຮູ້ແ້ຜນການລຽ້ງດ ູແລະ ສກຶສາອບົຮມົເດັກໃນເກນ

ອາຍ ຸ3 ເດອືນ ຫາ 36 ເດອືນ. ນອກຈາກນີ,້ ການ

ຈດັການຮຽນ-ການສອນໃຫກ້ງົກບັພດັທະນາການຂອງ

ເດັກໃນແຕລ່ະຊ ໍາ່ອາຍໃຸນໂຮງຮຽນ, ເຖງິວາ່ໄດມ້ກີານ

• ຄວາມເຂ້ົາໃຈກຽ່ວ

ກບັຫຼກັສດູການຮຽນ

ຮູ ້ແລະ ແຜນ

ປະສບົການທ່ີໃຊໃ້ນ

ການຮຽນການສອນ

ກບັເດັກກອ່ນໄວຮຽນ

ຍງັບ່ໍທນັທ ົ່ວເຖງິ, 

ການແຈກຢາຍ

ຫຼກັສດູຍງັບ່ໍທນັທ ົ່ວ

ເຖງິ ແລະ ຄບົຖວ້ນ

• ເຜີຍແຜ່

ຄວາມຮູກ້ຽ່ວ

ກບັຫຼກັສດູ

ການສກຶ

ສາກອ່ນໄວ

ຮຽນໃຫ ້

ຄະນະ

ພດັທະນາ

ການສກຶສາ

ຂ ັນ້ບາ້ນ, ຜູ້



ຕວົປ່ຽນ 
(Variable) 

ສິ່ ງທ່ີຄ ົນ້ພບົ (Finding) 

ສະພາບຄວາມຄາດຫວງັ 
(Expectable Condition) 

ສະພາບປດັຈບຸນັ 
(Current Condition) 

ຊອ່ງຫວາ່ງ 
(Gap) 

ຄວາມຕອ້ງການ 
(Needs) 

ແລະ ພາສາໃຫແ້ກເ່ດັກແຕ່

ລະຊ ໍາ່ອາຍ.ຸ 

ແນະນາໍຈາກສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດການສກຶ

ສາ ແລະ ກມົອະນບຸານ ແລະ ປະຖມົສຶກສາໃຫໝ້ນູ

ໃຊຫຼ້ກັສດູໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັສະພາບທອ້ງຖິ່ ນ, ແຕກ່ານ

ໝນູໃຊເ້ຂ້ົາໃນສະພາບທອ້ງຖິ່ນຍງັຕ ໍາ່. ຫລກັສດູການ

ຮຽນຮູ ້ ຫືຼ ແຜນປະສບົການສາໍລບັເດັກກອ່ນໄວຮຽນ

ສະບບັປີ 1999 ມຄີວາມສອດຄອ່ງກບັເດັກແຕລ່ະຊ ໍາ່

ອາຍແຸຕເ່ຫັນວາ່ບ່ໍເໝາະສມົກບັສະພາບປດັຈບຸນັ. 

ແກໂ່ຮງຮຽນ. 

• ຫຼກັສດູມຄີວາມ

ສອດຄອ່ງກວາ່ແຕ່

ເກົ່ າຫຼາຍ. ຄວນມີ

ການປບັປງຸໃຫ້

ສອດຄອ່ງກບັ

ສະພາບປດັຈບຸນັ 

ແລະ ສະພາບ

ທອ້ງຖິ່ນ. ຄາໍຄດິ

ເຫັນວາ່ຫຼກັສດູບ່ໍ

ສອດຄອ່ງຍງັມຢີູ.່ 

• ການໝນູໃຊເ້ຂ້ົາໃນ

ສະພາບທອ້ງຖິ່ ນ

ຍງັຕ ໍາ່. 

ປກົຄອງເດັກ, 

ຄ ູແລະ 

ຜູອ້າໍນວຍກາ

ນ ທງັພາກ

ລດັ ແລະ 

ເອກະຊນົ 

• ທບົທວນ 

ແລະ ປບັປງຸ

ຫຼກັສດູ 

 

 

 

 



ຕວົປ່ຽນ 
(Variable) 

ສິ່ ງທ່ີຄ ົນ້ພບົ (Finding) 

ສະພາບຄວາມຄາດຫວງັ 
(Expectable Condition) 

ສະພາບປດັຈບຸນັ 
(Current Condition) 

ຊອ່ງຫວາ່ງ 
(Gap) 

ຄວາມຕອ້ງການ 
(Needs) 

11. ນະໂຍບາຍ ແລະ 
ເງ ື່ອນໄຂຜູທ່ີ້ຈະ
ກາຍມາເປັນຄູ
ສອນ ແລະ ການ
ສບືຕ່ໍເປັນຜູດ້ແູລ
ເດັກກອ່ນໄວຮຽນ 

ການກາໍນດົຄນຸສມົບດັໃນ

ການທ່ີຈະຮບັຄນົເຂ້ົາມາເປັນ

ຄ ູແລະ ຜູດ້ແູລເດັກໃນການ

ຈດັການຮຽນ-ການສອນ ຊຶ່ ງ

ປະກອບດວ້ຍ: ອາຍ,ຸ ເພດ, 

ວດຸທິການສຶກສາ, ປະສບົ

ການ ແລະ ວທີິການໃນການ

ຄດັເລືອກຜູທ່ີ້ຈະມາເປັນຜູດູ້

ແລເດັກ. 

ມາດຖານ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂການບນັຈເຸປັນຄລູຽ້ງເດັກ 

ແລະ ຄອູະນບຸານສກຶສາ  ອງີຕາມດາໍລດັ 177 ທ່ີ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາກາໍນດົໄວ ້ແລະ 

ຈາໍແນກອງີຕາມເພດ, ຊນົເຜ່ົາ ແລະ ຈດັບລິູມະສດິ

ຕາມຕວົເລກແບງ່ປນັ ເພ່ືອບນັຈຕຸາມລະດບັຊ ັນ້ ເຊ່ັນ: 

ຊ ັນ້ສງູ, ກາງ ແລະ ຕ ົນ້.  ຮບູແບບໃນການຄດັເລືອກ

ຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສຶກສາ ແມນ່ມກີານ

ສອບເສັງ ຄດັເລືອກ ແລະ ສາໍພາດ.  ການຊບັຊອ້ນ

ແຈກຢາຍຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສກຶສາ ແມນ່

ຊບັຊອ້ນ ແລະ ແບງ່ປນັໄປຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງ

ແຂວງ ເຊ່ັນ: ອງີຕາມທ່ີຕ ັງ້ຂອງໂຮງຮຽນ, ເຂດຫາ່ງ

ໄກສອກຫີຼກ, ເຂດຈດຸສມຸ ແລະ ໂຮງຮຽນຕ ັງ້ໃໝ.່ 

ເຖງິວາ່ມ ີ ດາໍລດັ 177 ແລວ້ກຕໍາມ, ແຕຄ່ວາມ

ເຂ້ົາໃຈ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັດາໍລດັດ ັງ່ກາ່ວຍງັບ່ໍ

ທນັເລິກຊຶ່ ງ ເທ່ົາທ່ີຄວນ. 

ຄວາມເຂ້ົາໃຈກຽ່ວກບັ

ມາດຖານ ເງ ື່ອນໄຂ, 

ການຄດັເລືອກ ແລະ 

ຊບັຊອ້ນ ຄລູຽ້ງເດັກ 

ແລະ ຄອູະນບຸານສກຶສາ 

ຍງັບ່ໍທນັເລິກຊຶ່ ງ. 

• ເຜີຍແຜ ່ນຕິິ

ກາໍທ່ີກຽ່ວ 

ຂອ້ງໃນມາດ 

ຖານ, ເງ ື່ອນ 

ໄຂ, ການຄດັ

ເລືອກ, ການ

ບນັຈຄຸລູຽ້ງ

ເດັກ ແລະ 

ອະນບຸານ 

ໃຫທ້ ົ່ວເຖງິ. 

• ນຕິກິາໍຕາ່ງໆ
ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ
ກບັການ
ພດັທະນາ
ເດັກກອ່ນໄວ
ຮຽນຍງັບ່ໍທນັ



ຕວົປ່ຽນ 
(Variable) 

ສິ່ ງທ່ີຄ ົນ້ພບົ (Finding) 

ສະພາບຄວາມຄາດຫວງັ 
(Expectable Condition) 

ສະພາບປດັຈບຸນັ 
(Current Condition) 

ຊອ່ງຫວາ່ງ 
(Gap) 

ຄວາມຕອ້ງການ 
(Needs) 

ລະອຽດ 
ແລະ ຊດັ
ເຈນ. 

12. ນະໂຍບາຍການ
ກໍ່ສາ້ງ ແລະ 
ການກະກຽມສາ້ງ
ຄສູອນ ແລະ ຜູດູ້
ແລເດັກກອ່ນໄວ
ຮຽນ 

ການຈດັຝຶກອບົຮມົ ຫືຼ ການ

ເພ່ີມປະສບົການໃຫບ້ກຸ

ຄະລາກອນກອ່ນທ່ີຈະມາ

ປະຕິບດັວຽກງານກຽ່ວກບັ

ເດັກກອ່ນໄວຮຽນ, ທາງດາ້ນ

ທິດສະດຜີູເ້ຂ້ົາຝຶກອບົຮມົຈະ

ຕອ້ງໄດຮ້ບັຄວາມຮູກ້ຽ່ວກບັ

ການເບິ່ ງແຍງເດັກ, ສວ່ນໃນ

ດາ້ນການປະຕບິດັຕວົຈງິຜູ້

ເຂ້ົາຝຶກອບົຮມົຈະຕອ້ງມທີກັ

ສະໃນການດແູລເດັກ ພອ້ມ

ທງັການໃຫປ້ະສບົການ 

ແລະ ການເບິ່ ງແຍງຄວາມ

ການສາ້ງຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສກຶສາແມນ່ສະ

ຖາບນັສາ້ງຄເູປັນຜູຮ້ບັຜິດຊອບພາຍໃຕກ້ານຊີນ້າໍຂອງ

ກມົສາ້ງຄ.ູ ກອ່ນປີ 2012 ການສາ້ງຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ 

ຄອູະນບຸານສກຶສາ ຜາ່ນມາມ ີ8 ລະບບົ: 30 ອາທິດ, 

5+3, 8+3, 9+3, 11+1, 11+2, 11+3, 12+2 

ແຕໃ່ນສກົສຶກສາ 2013-2014 ມ ີ4 ລະບບົເຊ່ັນ: 

30 ອາທິດ (ທຽບເທ່ົາຊ ັນ້ກາງ), 9+3 (ຊ ັນ້ກາງ), 

12+2 (ຊ ັນ້ສງູ), 12+4 (ປະລິນຍາຕ)ີ ຊຶ່ ງລະບບົ 

30 ອາທິດແມນ່ຫຼກັສດູເລ່ັງລດັໂດຍການສະໜບັສະ

ໜນູຈາກອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົ, ລະບບົ 12+2 ແມນ່

ເສັງເຂ້ົາ ແລະ ຕາມແຜນແບງ່ປນັ, ລະບບົ 9+3 

ແລະ ລະບບົ 12 + 4 ແມນ່ມາຕາມແຜນແບງ່ປນັ

ໂດຍບ່ໍໄດເ້ສັງເຂ້ົາ. ນກັຮຽນທ່ີໄດຮ້ບັແຜນແບງ່ປນັຈະ

ຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄູ

ອະນບຸານສຶກສາທ່ີ

ຜະລິດຈາກສະຖາບນັ

ສາ້ງຄເູຫັນວາ່ ຄນຸ

ນະພາບຍງັບ່ໍທນັສງູເທ່ົາ

ທ່ີຄວນ, ການກະກຽມ

ປະຖມົນເິທດຄລູຽ້ງເດັກ 

ແລະ ຄອູະນບຸານສກຶ

ສາກອ່ນເຂ້ົາປະຈາໍການ 

ຍງັບ່ໍທນັເປັນລະບບົ. 

1. ກມົກຽ່ວຂອ້ງ 

ແລະ ສະຖາບນັ

ສາ້ງຄ ູຄວນມີ

ການດາໍເນນີການ

ວໄິຈກຽ່ວກບັຄນຸ

ນະພາບຂອງ

ການກໍ່ສາ້ງຄລູຽ້ງ

ເດັກ ແລະ ຄູ

ອະນບຸານສຶກສາ.  

2. ກມົສາ້ງຄ ູ

ແລະ ພາກສວ່ນ

ກຽ່ວຂອ້ງທ່ີນາໍໃຊ້

ຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ 



ຕວົປ່ຽນ 
(Variable) 

ສິ່ ງທ່ີຄ ົນ້ພບົ (Finding) 

ສະພາບຄວາມຄາດຫວງັ 
(Expectable Condition) 

ສະພາບປດັຈບຸນັ 
(Current Condition) 

ຊອ່ງຫວາ່ງ 
(Gap) 

ຄວາມຕອ້ງການ 
(Needs) 

ປອດໄພ. ໄດຮ້ບັເງນິເບຍ້ລຽ້ງ ແລະ ໄດຮ້ບັການຊບັຊອ້ນເປັນຄູ

ຫຼງັຈາກຮຽນຈບົ. ການຄດັເລືອກນກັຮຽນມາຮຽນແມນ່

ອງີໃສກ່ານສອບເສັງ ແລະ ແຜນແບງ່ປນັໂດຍການ

ຄດັເລືອກແຕບ່າ້ນຫາແຂວງຊຶ່ ງອງີຕາມແຜນແບງ່ປນັທ່ີ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາເປັນຜູກ້າໍນດົໃຫ.້ 

ເງ ື່ອນໄຂການຄດັເລືອກເອົານກັຮຽນເຂ້ົາມາຮຽນໃນສະ

ຖາບນັສາ້ງຄສູວ່ນຫຼາຍແມນ່ເລ່ັງໃສເ່ຂດຫາ່ງໄກ

ສອກຫີຼກ ແລະ ບອ່ນທ່ີຂາດຄ.ູ 

ການກະກຽມປະຖມົນເິທດຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄູ

ອະນບຸານສຶກສາກອ່ນການເຂ້ົາເຮັດວຽກເຫັນວາ່ 

ພາກສວ່ນກມົກຽ່ວຂອ້ງໃນກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ 

ກລິາບ່ໍມກີານກະກຽມຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສກຶ

ສາກອ່ນການເຂ້ົາເຮັດວຽກເນື່ອງຈາກໄດມ້ອບຄວາມ

ຮບັຜິດຊອບໃຫແ້ຂວງ ແລະ ສະຖາບນັສາ້ງຄເູປັນຜູ້

ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ. ນອກຈາກນີຍ້ງັມກີານຈດັການຮຽນ-

ການສອນທາງດາ້ນທິດສະດ ີແລະ ພາກປະຕິບດັຕວົ

ຄອູະນບຸານສກຶ

ສາຄວນມກີານ

ວາງແຜນຮວ່ມ

ກນັໃນການ

ກະກຽມປະຖມົ

ນເິທດບກຸຄະລາ

ກອນກອ່ນທ່ີຈະ

ມາປະຕບິດັວຽກ

ງານກຽ່ວກບັເດັກ

ກອ່ນໄວຮຽນຢາ່ງ

ເປັນລະບບົ ແລະ 

ຕ່ໍເນື່ອງ. 



ຕວົປ່ຽນ 
(Variable) 

ສິ່ ງທ່ີຄ ົນ້ພບົ (Finding) 

ສະພາບຄວາມຄາດຫວງັ 
(Expectable Condition) 

ສະພາບປດັຈບຸນັ 
(Current Condition) 

ຊອ່ງຫວາ່ງ 
(Gap) 

ຄວາມຕອ້ງການ 
(Needs) 

ຈງິເຊ່ັນ: ສລີະປະສາ້ງສນັ, ກາຍະບໍລິຫານ, ຮອ້ງເພງ

, ຟ້ອນ, ຄາໍຄອ່ງ, ເລ່ົາເລ່ືອງ ແລະ ອື່ ນໆ. ມກີານ

ຍກົລະດບັໃນລະບບົຕ່ໍເນື່ອງພກັແລງ້ຈາກຊ ັນ້ກາງເປັນ

ຊ ັນ້ສງູໂດຍມກີານຈາ່ຍຄາ່ທາໍນຽມ ແລະ ລງົທະບຽນ

ຕາມໜວ່ຍກດິ, ແຕກ່ານຍກົລະດບັຈາກຊ ັນ້ສງູເປັນປະ

ລີນຍາຕ ີຢູພ່າຍໃນປະເທດຍງັບ່ໍທນັມເີທ່ືອ. 

13. ນະໂຍບາຍກຽ່ວ
ກບັເງ ື່ອນໄຂຄວາມ
ຕອ້ງການ ແລະ ການ
ຮບັເປັນຄສູອນ 

ການກາໍນດົນະໂຍບາຍໃຫມ້ ີ
ການຄດັເລືອກບກຸຄະລາ
ກອນ ລວມທງັການກາໍນດົ
ລະບບົການຈາ້ງງານ, ຄາ່
ຕອບແທນ, ໃນຮບູແບບ
ຕາ່ງໆທ່ີນາໍມາໃຊກ້ບັບກຸ
ຄະລາກອນດາ້ນການສກຶສາ
ເດັກກອ່ນໄວຮຽນ. 
 

ນະໂຍບາຍກຽ່ວກບັການຈດັຫາ ແລະ ການຮບັບນັຈຸ

ເປັນຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສກຶສາ ພບົວາ່ 

ການບນັຈເຸປັນຄລູຽ້ງເດັກ ກວມ 77.08% ຂອງ

ຈາໍນວນກຸມ່ຕວົຢາ່ງ ແລະ ຄອູະນບຸານສຶກສາ ກວມ 

86.27% ຂອງຈາໍນວນກຸມ່ຕວົຢາ່ງ ໄດມ້ກີານຄດັ

ເລືອກໂດຍການກວດກາຄືນເບິ່ ງໃບປະກາສະນຍີະບດັ

ຄ,ູ ສອບເສັງ ຫືຼ ສາໍພາດເອົາຕາມແຜນແບງ່ປນັ 

ໂດຍແມນ່ແຂວງ ຫືຼ ໂຮງຮຽນເປັນຜູຄ້ດັເລືອກເອົາ

ເອງ. ພອ້ມກນັນ ັນ້ຢູເ່ຂດຫາ່ງໄກສອກຫີຼກພບົວາ່ ບ່ໍມ ີ

ຜູສ້ະໝກັໄປບນັຈເຸປັນຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານ

1. ຂາດຄນົສະໝກັໄປ

ເປັນຄລູຽ້ງເດັກ

ອະນບຸານ ຢູເ່ຂດ

ຫາ່ງໄກສອກຫີຼກ.  

2. ມາດຕະຖານການຄດັ

ເລືອກເພ່ືອບນັຈເຸຂ້ົາເປັນ

ຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄູ

ອະນບຸານສຶກສາບ່ໍຊດັ

ເຈນ. 

1. ທກຸພາກສວ່ນ

ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ຄວນ

ເຂັມ້ງວດໃນການ

ໃຊມ້າດຕະການ

ຂອງການບນັຈ,ຸ 

ຊບັຊອ້ນຄລູຽ້ງ

ເດັກ ແລະ ຄູ

ອະນບຸານສຶກສາ, 

ພອ້ມທງັສາ້ງສິ່ ງ

ຈງູໃຈໃຫແ້ກຄ່ທ່ີູ



ຕວົປ່ຽນ 
(Variable) 

ສິ່ ງທ່ີຄ ົນ້ພບົ (Finding) 

ສະພາບຄວາມຄາດຫວງັ 
(Expectable Condition) 

ສະພາບປດັຈບຸນັ 
(Current Condition) 

ຊອ່ງຫວາ່ງ 
(Gap) 

ຄວາມຕອ້ງການ 
(Needs) 

ສກຶສາ. ດວ້ຍເຫດນີ,້ ຈຶ່ງມກີລໍະນຜີູມ້າສະໝກັໜອ້ຍ

ກວາ່ຈາໍນວນແຜນແບງ່ປນັທ່ີອະນມຸດັໃຫ.້ ດ ັງ່ນ ັນ້, 

ໂຮງຮຽນບາງແຫງ່ຈຶ່ງຮບັເອົາຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄູ

ອະນບຸານສຶກສາທ່ີບ່ໍໄດຜ້າ່ນການສາ້ງຄໃູນລະບບົເຂ້ົາ

ບນັຈເຸປັນຄ.ູ 

ສາໍລບັຄາ່ຈາ້ງແຮງງານ ແລະ ຄາ່ຕອບແທນອື່ ນໆ 

ກຸມ່ຕວົຢາ່ງສວ່ນຫຼາຍ ກວມ 70.21% ໃຫຄ້າໍເຫັນວາ່

ອງີຕາມນະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານຖວືາ່ມຄີວາມ 

ເໝາະສມົ. ນອກນ ັນ້, ຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານ

ສກຶສາຍງັໄດຮ້ບັນະໂຍບາຍ ແລະ ແຮງຈງູໃຈໃນຮບູ

ແບບອື່ ນໆອກີຈາກຊຸມຊນົທ່ີຕນົສງັກດັ. 

ສາໍລບັການຍກົຍາ້ຍ ຫືຼ ລາອອກ ລວມທງັການຮບັ

ບາໍນານແມນ່ມພີຽງ 31.25% ຂອງຈາໍນວນກຸມ່

ຕວົຢາ່ງເທ່ົານ ັນ້ ຊຶ່ ງສາເຫດການຍກົຍາ້ຍ ແລະ ລາ

ອອກນ ັນ້ຍອ້ນ ສະພາບຄວາມຫຍຸງ້ຍາກດາ້ນຄອບຄວົ, 

3.ການຊບັຊອ້ນຄບ່ໍູ

ຄາໍນງຶເຖງິເງ ື່ອນໄຂ ຫືຼ 

ສະພາບຕວົຈງິທາງດາ້ນ

ພມູລາໍເນົາ ແລະ 

ຄອບຄວົຂອງຄລູຽ້ງເດັກ 

ແລະ ຄອູະນບຸານສກຶສາ

ທ່ີຖກືຊບັຊອ້ນໄປ

ປະຈາໍການ 

ໄປປະຈາໍການຢູ່

ເຂດຫາ່ງໄກ

ສອກຫີຼກ ເຊ່ັນ: 

ສະໜອງ

ອປຸະກອນການ

ຮຽນການສອນ, 

ອາໍນວຍຄວາມ

ສະດວກດາ້ນ 

ເງ ື່ອນໄຂການ

ດາໍລງົຊວີດິ ແລະ 

ໄດຮ້ບັການ

ພດັທະນາທາງ

ດາ້ນວຊິາການ 

ຢາ່ງເປັນ

ປກົກະຕ.ິ 

2. ພາກສວ່ນ



ຕວົປ່ຽນ 
(Variable) 

ສິ່ ງທ່ີຄ ົນ້ພບົ (Finding) 

ສະພາບຄວາມຄາດຫວງັ 
(Expectable Condition) 

ສະພາບປດັຈບຸນັ 
(Current Condition) 

ຊອ່ງຫວາ່ງ 
(Gap) 

ຄວາມຕອ້ງການ 
(Needs) 

ບາ້ນຢູຫ່າ່ງໄກຈາກໂຮງຮຽນ ແລະ ສຂຸະພາບບ່ໍ

ແຂງແຮງ. 

ການຊບັຊອ້ນແຈກຢາຍຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານ

ສກຶສາ ແມນ່ສບັຊອ້ນ ແລະ ແບງ່ປນັໄປຕາມຄວາມ

ຕອ້ງການຂອງແຂວງເຊ່ັນ: ອງີຕາມທ່ີຕ ັງ້ຂອງ

ໂຮງຮຽນ, ເຂດຫາ່ງໄກສອກຫີຼກ, ເຂດຈດຸສມຸແລະ 

ໂຮງຮຽນຕ ັງ້ໃໝ.່ ເຖງິວາ່ມ ີ ດາໍລດັ 177/ລບ/2012 

ແລວ້ກຕໍາມ, ແຕຄ່ວາມເຂ້ົາໃຈ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້

ປະຕິບດັດາໍລດັດ ັງ່ກາ່ວຍງັບ່ໍທນັເຂັມ້ງວດ. 

ກຽ່ວຂອ້ງຄວນ

ປບັປງຸ

ມາດຕະຖານການ

ຄດັເລືອກ ເພ່ືອ

ບນັຈເຸຂ້ົາເປັນຄູ

ລຽ້ງເດັກ ແລະ 

ຄອູະນບຸານສກຶ

ສາ ໃຫເ້ປັນ

ເອກະພາບ ແລະ 

ຊດັເຈນ. 

3.ພາກສວ່ນທ່ີ

ກຽ່ວຂອ້ງຄວນ

ຄາໍນງຶເຖງິ

ເງ ື່ອນໄຂ ຫືຼ 

ສະພາບຕວົຈງິ

ທາງດາ້ນ



ຕວົປ່ຽນ 
(Variable) 

ສິ່ ງທ່ີຄ ົນ້ພບົ (Finding) 

ສະພາບຄວາມຄາດຫວງັ 
(Expectable Condition) 

ສະພາບປດັຈບຸນັ 
(Current Condition) 

ຊອ່ງຫວາ່ງ 
(Gap) 

ຄວາມຕອ້ງການ 
(Needs) 

ພມູລາໍເນົາໃນ

ການຄດັເລືອກ 

ແລະ ຊບັຊອ້ນຄ.ູ 

14. ພາລະບດົບາດ, 
ສດິ ແລະ ໜາ້ທ່ີຂອງ
ຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄູ
ອະນບຸານສຶກສາ 

ປະລິມານວຽກຂອງຄລູຽ້ງ
ເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສກຶ
ສາຊຶ່ ງມກີານກາໍນດົໄວຢ້າ່ງ
ຊດັເຈນ, ມຄີວາມເໝາະ
ສມົລວມທງັການກາໍນດົສິດທິ
, ສະຫວດັດກີານໃນການ
ຕອບແທນ ແລະ ສະໜບັສະ
ໜນູການເຮັດວຽກຂອງບກຸ
ຄະລາກອນຜູດ້ແູລເດັກກອ່ນ
ໄວຮຽນ. 
 

ການກາໍນດົພາລະໜາ້ທ່ີຂອງຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄູ

ອະນບຸານສຶກສາແມນ່ມຄີວາມຊດັເຈນ ໂດຍມີ

ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັກບັເດັກຄ:ື ເບິ່ ງແຍງລຽ້ງດ ູ ແລະ 

ສກຶສາອບົຮມົເດັກ. ແຕຍ່ງັມບີາງຄາໍເຫັນ ພບົວາ່

ພາລະບດົບາດຂອງຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສກຶ

ສາບ່ໍທນັລະອຽດ. ສວ່ນຂອບເຂດສດິໃນການປະຕບິດັ

ໜາ້ທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວຢ້າ່ງຊດັເຈນຄ:ື ຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ 

ອະນບຸານສຶກສາມສີດິ ໃນການປະຕບິດັໜາ້ທ່ີສດິສອນ

, ສກຶສາອບົຮມົເດັກໃນເຮອືນລຽ້ງເດັກ ແລະ 

ໂຮງຮຽນອະນບຸານ ເພ່ືອສ ົ່ງເສມີໃຫເ້ດັກໄດຮ້ບັການ

ພດັທະນາຢາ່ງຮອບດາ້ນເຊ່ັນ: ດາ້ນຮາ່ງກາຍ-

ອະນາໄມ ແລະ ຄວາມປອດໄພ; ດາ້ນພາສາ; ດາ້ນ

ສະຕິປນັຍາ ແລະ ຄວາມຮູທ້ ົ່ວໄປ; ດາ້ນສງັຄມົ ແລະ 

1. ການເຜີຍແຜ ່

ແລະ ແນະນາໍ ກຽ່ວ

ກບັ ພາລະບດົບາດ, 

ສດິ ແລະ ໜາ້ທ່ີຂອງ

ຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄູ

ອະນບຸານສຶກສາ ຍງັ

ບ່ໍທ ົ່ວເຖງິ. 

1. ຄວນມີ

ການຈດັຕ ັງ້

ເຜີຍແຜ,່ 

ແນະນາໍ ກຽ່ວ

ກບັ ພາລະ

ບດົບາດ, ສິດ 

ແລະ ໜາ້ທ່ີ

ຂອງຄລູຽ້ງເດັ 

ແລະ ຄູ

ອະນບຸານສຶກ

ສາໃຫທ້ ົ່ວເຖງິ. 



ຕວົປ່ຽນ 
(Variable) 

ສິ່ ງທ່ີຄ ົນ້ພບົ (Finding) 

ສະພາບຄວາມຄາດຫວງັ 
(Expectable Condition) 

ສະພາບປດັຈບຸນັ 
(Current Condition) 

ຊອ່ງຫວາ່ງ 
(Gap) 

ຄວາມຕອ້ງການ 
(Needs) 

ດາ້ນອາລມົຈດິ.  

ທາງດາ້ນສະຫວດັດກີານໃນການຕອບແທນ ແລະ ສະ

ໜບັສະໜນູການເຮັດວຽກຂອງຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄູ

ອະນບຸານສຶກສາແມນ່ໄດຮ້ບັຄກືບັຄທູ ົ່ວໄປ ເຊ່ັນ: ມ ີ

ເງນິເດອືນ, ມເີງນິສະໜບັສະໜນູວຊິາການຕາມຊ ັນ້-

ຂ ັນ້ ແລະ ອາຍກຸານ, ມນີະໂຍບາຍໃຫຄ້ເູວລາ

ເຈບັເປັນ. ນອກນ ັນ້ຍງັໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູຈາກ

ພ່ໍແມ-່ຜູປ້ກົຄອງ ແລະ ພາກສວ່ນອື່ ນໆ.  

15.ການກາໍນດົການ
ສະໜອງຫຼກັສດູ, ຄູມ່ ື
ຄ ູ ແລະ ສື່ ຕາ່ງໆ
ປະກອບການຮຽນ-
ການສອນຂອງການ
ພດັທະນາການສຶກ
ສາກອ່ນໄວຮຽນ 

ການກາໍນດົການສະໜອງ
ຫຼກັສດູ, ປ້ືມຄູມ່ຄື ູແລະ 
ແຫຼງ່ຊບັປະຍາກອນໝາຍ
ເຖງິ: 
ການວາງນະໂຍບາຍ, ກດົ
ລະບຽບໃນການສະໜອງ
ຫຼກັສດູ, ຄູມ່ຄືແູລະ ແຫຼງ່
ຊບັພະຍາກອນຕາ່ງໆເພ່ືອ
ຮບັໃຊໃ້ຫແ້ກກ່ານຮຽນ-ການ

ຜນົການວເິຄາະຂໍມ້ນູທ່ີໄດ ້ຜາ່ນມາໄດມ້ກີານຄ ົນ້ຄວາ້

ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການກຽ່ວກບັການສະໜອງ

ຫຼກັສດູ, ຄູມ່ຄື ູແລະ ສື່ ຕາ່ງໆປະກອບການຮຽນ-ການ

ສອນເພ່ືອຮບັໃຊໃ້ຫແ້ກກ່ານຮຽນ-ການສອນຂອງຄລູຽ້ງ

ເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສກຶສາ ໂດຍໄດຮ້ບັການສະ

ໜບັສະໜນູຈາກຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາ, ການສະໜອງ

ຫຼກັສດູການສອນໃຫແ້ກສ່ະຖາບນັສາ້ງຄແູມນ່ຄວາມ

ຮບັຜິດຊອບຂອງກມົສາ້ງຄ,ູ ສວ່ນການສະໜອງ

1. ນະໂຍບາຍ ແລະ 

ລະບຽບການກຽ່ວກບັ

ການສະໜອງຫຼກັສດູ, ຄູ່

ມຄື ູແລະ ສື່ ຕາ່ງໆ

ປະກອບການຮຽນ-ການ

ສອນ ຍງັບ່ໍທນັສາໍເລັດ. 

2. ການສະໜອງຫຼກັສດູ

, ຄູມ່ຄື ູແລະ ສື່ ຕາ່ງໆ

- ຄວນສບືຕ່ໍໃນ

ການສາ້ງ

ນະໂຍບາຍ 

ແລະ ລະບຽບ

ການກຽ່ວກບັ

ການສະໜອງ

ຫຼກັສດູ, ຄູມ່ຄື ູ

ແລະ ສື່ ຕາ່ງໆ



ຕວົປ່ຽນ 
(Variable) 

ສິ່ ງທ່ີຄ ົນ້ພບົ (Finding) 

ສະພາບຄວາມຄາດຫວງັ 
(Expectable Condition) 

ສະພາບປດັຈບຸນັ 
(Current Condition) 

ຊອ່ງຫວາ່ງ 
(Gap) 

ຄວາມຕອ້ງການ 
(Needs) 

ສອນຂອງຜູປ້ະຕບິດັວຽກ
ງານການສກຶສາກອ່ນໄວ
ຮຽນ. 

ຫຼກັສດູ, ຄູມ່ຄື ູແລະ ສື່ ຕາ່ງໆ ໃຫເ້ຮອືນລຽ້ງເດັກ 

ແລະ ໂຮງຮຽນອະນບຸານ ແມນ່ ສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້

ວທິະຍາສາດການສຶກສາ. 

ກມົອະນບຸານ ແລະ ປະຖມົສກຶສາໄດຂ້ຶນ້ແຜນຄວາມ

ຕອ້ງການຫຼກັສດູ, ຄູມ່ຄື ູແລະ ສື່ ຕາ່ງໆປະກອບການ

ຮຽນ-ການສອນຕາມການສະເໜີຈາກພະແນກສກຶສາທິ

ການ ແລະ ກລິາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ໂດຍສມົທບົ

ກບັກມົການເງນິ; ຜາ່ນມາກມົການເງນິໄດສ້ະໜອງ

ຫຼກັສດູ, ຄູມ່ຄື ູແລະ ສື່ ຕາ່ງໆປະກອບການຮຽນ-ການ

ສອນໃຫແ້ກເ່ຮອືນລຽ້ງເດັກ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນບຸານ 

2-3 ປີຕ່ໍຄ ັງ້, ນບັແຕ ່ປີ 2010 ເປັນຕ ົນ້ມາແມນ່ໄດ້

ສະໜອງສິ່ ງດ ັງ່ກາ່ວປີລະຄ ັງ້ໂດຍອງີຕາມງບົປະມານທ່ີ

ໄດຮ້ບັຕວົຈງິ, ຍອ້ນລດັຖະບານເລ່ີມມກີານລງົທຶນໃສ່

ວຽກງານການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນຫຼາຍຂຶນ້ ແຕກ່ໍ່ຍງັບ່ໍ

ພຽງພໍ ແລະ ບ່ໍທນັທ ົ່ວເຖງິ. ນອກນ ັນ້ຍງັໄດຮ້ບັການ

ສະໜບັສະໜນູໃນການສະໜອງຫຼກັສດູ, ຄູມ່ຄື,ູ ສື່

ປະກອບການຮຽນ-ການ

ສອນ ຍງັບ່ໍທນັພຽງພໍ 

ແລະ ທົ່ວເຖງິ. 

ປະກອບການ

ຮຽນ-ການສອນ 

ໃຫສ້າໍເລັດພາຍ

ໃນປີ 2014 

ເພ່ືອເປັນບອ່ນ

ອງີໃຫ ້

 ແກກ່ານຈດັຕ ັງ້

ປະຕິບດັ. 

 - ຄວນເພ່ີມການ

ລງົທຶນໃສວ່ຽກ

ງານການສະໜ

ອງຫຼກັສດູ, ຄູມ່ ື

ຄ ູແລະ ສື່

ຕາ່ງໆປະກອບ

ການຮຽນ-ການ



ຕວົປ່ຽນ 
(Variable) 

ສິ່ ງທ່ີຄ ົນ້ພບົ (Finding) 

ສະພາບຄວາມຄາດຫວງັ 
(Expectable Condition) 

ສະພາບປດັຈບຸນັ 
(Current Condition) 

ຊອ່ງຫວາ່ງ 
(Gap) 

ຄວາມຕອ້ງການ 
(Needs) 

ການຮຽນ-ການສອນ ຈາໍນວນໜ່ຶງຈາກບນັດາຄູຮ່ວ່ມ

ພດັທະນາ. 

ສອນ ໃຫໄ້ດຮ້ບັ

ທກຸໂຮງຮຽນທງັ

ພາກລດັ ແລະ 

ເອກະຊນົຢາ່ງ

ເປັນປກົກະຕ.ິ 

 ຂ ັນ້ທອ້ງຖິ່ນຄວນ

ມກີານວາງແຜນ

ຄວາມຕອ້ງການ

ທາງດາ້ນ 

ຫຼກັສດູ, ຄູມ່ຄື ູ

ແລະ ສື່ ຕາ່ງໆ

ປະກອບການ

ຮຽນ-ການສອນ 

ໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັ

ຂໍມ້ນູຕວົຈງິ. 

ເພ່ືອສະເໜີໃຫ້



ຕວົປ່ຽນ 
(Variable) 

ສິ່ ງທ່ີຄ ົນ້ພບົ (Finding) 

ສະພາບຄວາມຄາດຫວງັ 
(Expectable Condition) 

ສະພາບປດັຈບຸນັ 
(Current Condition) 

ຊອ່ງຫວາ່ງ 
(Gap) 

ຄວາມຕອ້ງການ 
(Needs) 

ກມົການເງນິ

ດາໍເນນີການໃນ

ຂ ັນ້ຕ່ໍໄປ. 

16.ການບາໍລງຸຄ,ູ 
ການພດັທະນາວຊິາຊບີ 
ແລະ ເສ້ັນທາງຄວາມ
ກາ້ວໜາ້ທາງດາ້ນ
ອາຊບີຂອງຜູປ້ະຕິບດັ
ວຽກງານການສກຶ
ສາກອ່ນໄວຮຽນ. 

ການບາໍລງຸຄໝູາຍເຖງິການ
ຝຶກອບົຮມົດາ້ນວຊິາການໃຫ້
ຄໃູນໄລຍະສ ັນ້ການ
ພດັທະນາວຊິາຊບີໝາຍ 
ເຖງິການຄ ົນ້ຄວາ້ຮ ໍາ່ຮຽນ
ດາ້ນວຊິາການ ແລະ ອື່ ນໆ
ທ່ີສອດຄອ່ງກບັອາຊບີຂອງ
ຕນົ. ເສ້ັນທາງຄວາມກາ້ວ
ໜາ້ທາງດາ້ນອາຊບີໝາຍ
ເຖງິຄດູ ັງ່ກາ່ວສາມາດເລ່ືອນ
ຊ ັນ້, ເລ່ືອນຂ ັນ້, ສາມາດ
ເລ່ືອນເປັນຄຝຶູກ, ຄນູເິທດ, 
ຄໃູນສອນຊ ັນ້ປະຖມົ ແລະ 
ເປັນຜູອ້າໍນວຍການໂຮງຮຽນ
ອະນບຸານ ແລະ ປະຖມົ  

ນບັຕ ັງ້ແຕ ່ປີ 2005  ເປັນຕ ົນ້ມາ, ໂດຍ

ສະເລຍ່ແລວ້ 45.16% ຂອງຄທ່ີູເປັນກຸມ່ຕວົຢາ່ງ

ແມນ່ໄດຜ້າ່ນການຝຶກອບົຮມົ ຫືຼ ບາໍລງຸຄຢູາ່ງຫຼາຍ

ສດຸປີລະຄ ັງ້, ສາໍລບັຄທ່ີູໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົ 2 ປີ 

ຕ່ໍຄ ັງ້ ກວມເອົາ 6.45%, ໃນການຝຶກດ ັງ່ກາ່ວສວ່ນ

ຫຼາຍໃຊເ້ວລາ 5-7 ວນັ. ສາໍລບັສວ່ນທ່ີຍງັເຫືຼອ 

ແມນ່ບ່ໍໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົເລີຍ ຍອ້ນພວກເຂົາບ່ໍຮູ້

ວາ່ມກີານຈດັຝຶກອບົຮມົດ ັງ່ກາ່ວ.  

ກຸມ່ຕວົຢາ່ງໄດໃ້ຫຄ້າໍເຫັນຕື່ ມອກີວາ່: ສາໍລບັຄູ

ທ່ີຜາ່ນການຝຶກອບົຮມົ ພວກເຂົາສາມາດຖອດຖອນ

ບດົຮຽນ, ນາໍໃຊບ້ດົຮຽນທ່ີໄດຮ້ບັເຂ້ົາໃນການສິດສອນ

ຕວົຈງິຊຶ່ ງສະແດງອອກໃນວຽກງານຕາ່ງໆເຊ່ັນ: ມ ີ

ຄວາມຮກັໃນອາຊບີຄຫຼູາຍຂຶນ້, ຮູຈ້ກັຄວາມຕອ້ງການ

1.ການຈດັຝຶກອບົຮມົຍງັ

ບ່ໍທ ົ່ວເຖງິ. 

2. ການເກບັກາໍຂໍມ້ນູ

ສາໍລບັຜູທ່ີ້ໄດຮ້ບັ ແລະ 

ບ່ໍໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົ

ຍງັບ່ໍຊດັເຈນ. 

3. ງບົປະມານໃນການ

ຝຶກອບົຮມົຈາໍກດັ 

1. ກມົອະນບຸານ 

ແລະ ປະຖມົສຶກ

ສາ, ກມົສາ້ງຄ ູ

ແລະ ກມົກວດກາ 

ຄວນຕດິຕາມ 

ກວດກາ ໃນ

ການຈດັຕ ັງ້

ປະຕິບດັ ຕາມ

ແຜນຍດຸທະສາດ

ສາ້ງຄແູຫງ່ຊາດ, 

2006-2015 ທ່ີ

ໄດກ້າໍນດົໄວກ້ຽ່ວ

ກບັການ



ຕວົປ່ຽນ 
(Variable) 

ສິ່ ງທ່ີຄ ົນ້ພບົ (Finding) 

ສະພາບຄວາມຄາດຫວງັ 
(Expectable Condition) 

ສະພາບປດັຈບຸນັ 
(Current Condition) 

ຊອ່ງຫວາ່ງ 
(Gap) 

ຄວາມຕອ້ງການ 
(Needs) 

 ຂອງເດັກແຕລ່ະໄວ, ມຄີວາມສາມາດສາ້ງແຜນການ

ສອນ ແລະ ແຕງ່ບດົສອນ, ພດັທະນາສື່ ການຮຽນ-

ການສອນ ແລະ ສອນໄດດ້ຂີຶນ້. ນອກຈາກນ ັນ້, ຍງັ

ໄດມ້ກີານແລກປ່ຽນບດົຮຽນນາໍຄດູວ້ຍກນັໂດຍຜາ່ນ

ການຮວ່ມໂມງສອນ, ມກີານສກຶສາເພ່ີມເຕີມຈາກ

ວາລະສານຕາ່ງໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັພດັທະນາການຂອງ

ເດັກ, ການຜະລິດອປຸະກອນ, ຄ ົນ້ຄວາ້ກຽ່ວກບັເກມ

ຫ້ິຼນ ແລະ ຮບູພາບປະກອບການສອນເພ່ີມເຕມີ, 

ຄ ົນ້ຄວາ້ວທີິສອນພາສາລາວໃຫເ້ດັກຊນົເຜ່ົາ, ປບັປງຸ

ທກັສະການສອນແບບໃໝມ່າທດົລອງເລ້ືອຍໆ, ຟງັ

ຂາ່ວວທິະຍ,ຸ ຊອກຫາປ້ຶມມາອາ່ນເພ່ີມກຽ່ວກບັ

ພດັທະນາການຂອງເດັກ, ຈດິຕະວທິະຍາເດັກ, ສກຶ

ສາຈາກໂຮງຮຽນອື່ ນ ແລະ ອກີຈາໍນວນໜ່ຶງກໍ່ໄດມ້ ີ

ໂອກາດໄປຍກົລະດບັໄລຍະຍາວ. 

ໃນໄລຍະຜາ່ນມານອກຈາກການພດັທະນາ

ວຊິາຊບີຂອງຕນົເອງແລວ້ ຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄູ

ພດັທະນາວຊິາ

ຊບີ. 

2.ກມົອະນບຸານ 

ແລະ ປະຖມົສຶກ

ສາ ສມົທບົກບັ

ກມົຈດັຕ ັງ້ ແລະ 

ພະນກັງານ ຄວນ

ສາ້ງຖານຂໍມ້ນູ

ເພ່ືອເກບັກາໍ

ສະຖຕິຄິທ່ີູໄດ້

ຜາ່ນການຝຶກ

ອບົຮມົໃນການ

ພດັທະນາວຊິາ

ຊບີຄ.ູ 

3.ເພ່ືອໃຫກ້ານ



ຕວົປ່ຽນ 
(Variable) 

ສິ່ ງທ່ີຄ ົນ້ພບົ (Finding) 

ສະພາບຄວາມຄາດຫວງັ 
(Expectable Condition) 

ສະພາບປດັຈບຸນັ 
(Current Condition) 

ຊອ່ງຫວາ່ງ 
(Gap) 

ຄວາມຕອ້ງການ 
(Needs) 

ອະນບຸານສຶກສາ ສກຶສາຈາໍນວນໜ່ຶງ ຍງັມໂີອກາດ

ເລ່ືອນຕາໍແໜງ່ເປັນຜູບໍ້ລິຫານໂຮງຮຽນ ແລະ ເລ່ືອນ

ຕາມສາຍຕ ັງ້. 

ຝຶກອບົຮມົທ ົ່ວເຖງິ 

ຄວນເພ່ີມການ

ລງົທຶນໃສກ່ານ

ຝຶກອບົຮມົ ໃຫ້

ຫຼາຍຂຶນ້. 

17. ການກາໍນດົທາງ
ດາ້ນຄາ່ຕອບແທນ 
(ເງນິເດອືນ ແລະ 
ຜນົປະໂຫຍດ
ນອກຈາກເງນິເດອືນ). 

ສດິໄດຮ້ບັນະໂຍບາຍ, 
ເງນິເດອືນ, ເງນິອດຸໜນູ, 
ສະຫວດັດກີານ ແລະ ຜນົ
ປະໂຫຍດຕາ່ງໆຕາມກດົ 
ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ
ຂອງລດັຄກືບັລດັຖະກອນ
ທົ່ວໄປຕາມນະໂຍບາຍຂອງ
ລດັຖະບານຄຜູູໜ່ຶ້ງຈະໄດຮ້ບັ
ເງນິເດອືນ ແລະ ເງນິອດຸ
ໜນູຕາ່ງໆ.  

ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົງານຂອງຄແູມນ່ 
ອງີໃສເ່ຄື່ ອງມກືານຕດິຕາມການປະເມນີທາງດາ້ນວຊິາ
ການຈາກກມົສາ້ງຄ ູແລະ ໄດດ້າໍເນນີການປະເມນີ 1 
ຄ ັງ້ຕ່ໍປີ. ສາໍລບັການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົເພ່ືອ
ພິຈາລະນາໃຫມ້ກີານເລ່ືອນຊ ັນ້-ເລ່ືອນຂ ັນ້ເງນິເດອືນ
ຂອງຄໃູຫສ້ງູຂຶນ້ແມນ່ອງີໃສເ່ຄື່ ອງມປືະເມນີຂອງກມົ
ຈດັຕ ັງ້ ແລະ ພະນກັງານ ໂດຍແມນ່ຫອ້ງການສຶກ
ສາທິການ ແລະ ກລິາເມອືງ, ພະແນກສຶກສາທິການ 
ແລະ ກລິາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ທ່ີຄສູງັກດັເປັນຜູ້
ດາໍເນນີການປະເມນີ. ໃນຂະນະດຽວກນັ ຄຜູູທ່ີ້ບ່ໍມ ີ
ເງນິເດອືນ ຫືຼ ສນັຍາຈາ້ງແມນ່ມຈີາໍນວນ 645 ຄນົທ່ີ
ໄດຮ້ບັການອດຸໜນູຊຸກຍູທ້າງດາ້ນວດັຖປຸດັໄຈຈາກຊຸມ

1. ຄບ່ໍູພຽງພໍ ຍອ້ນ 

ໂຮງຮຽນຂະຫຍາຍໄວ 

1. ຄວນມກີານ

ວາງແຜນການ

ຂະຫຍາຍ

ໂຮງຮຽນ ແລະ 

ການບນັຈຸ

ລດັຖະກອນໃຫ້

ສອດຄອ່ງກນັ 



ຕວົປ່ຽນ 
(Variable) 

ສິ່ ງທ່ີຄ ົນ້ພບົ (Finding) 

ສະພາບຄວາມຄາດຫວງັ 
(Expectable Condition) 

ສະພາບປດັຈບຸນັ 
(Current Condition) 

ຊອ່ງຫວາ່ງ 
(Gap) 

ຄວາມຕອ້ງການ 
(Needs) 

ຊນົ ແຕກ່ໍ່ ບ່ໍເປັນປກົກຕ.ິ 

18. ການກາໍນດົ
ນະໂຍບາຍໃນ
ການຕດິຕາມ 
ແລະ ປະເມນີຜນົ
ດາ້ນຄນຸນະພາບ
ການສອນ ລວມ
ທງັການສາ້ງແຮງ
ຈງູໃຈຂອງຜູ້
ປະຕິບດັວຽກງານ
ການສກຶສາກອ່ນ
ໄວຮຽນ. 

ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີ
ຜນົ ໝາຍເຖງິການຕດິຕາມ 
ຊວ່ຍເຫືຼອຄໃູນການປະຕບິດັ
ໜາ້ທ່ີ ເພ່ືອຈດັປະເພດ, 
ເລ່ືອນຂ ັນ້, ເລ່ືອນຊ ັນ້ ແລະ 
ຍອ້ງຍໍ ຕາມລະບຽບ
ຫຼກັການ. 

ພາກສວ່ນທ່ີເປັນຜູສ້າ້ງນະໂຍບາຍ ແລະ 

ລະບຽບຫຼກັການໃນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີ

ຜນົງານຄແູມນ່ ກມົຈດັຕ ັງ້ ແລະ ພະນກັງານ ແລະ 

ກມົອະນບຸານ ແລະ ປະຖມົສກຶສາ ຊຶ່ ງມນີະໂຍບາຍ 

ແລະ ລະບຽບຫຼກັການໃນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີ 

ຄ ູໂດຍອງີຕາມດາໍລດັ 82/ນຍ/2003, ດາໍລດັ 177/

ລບ/2012 ແລະ ດາໍລດັວາ່ດວ້ຍຕາໍແໜງ່ວຊິາການຄູ

ປີ 2008. 

ການແບງ່ຄວາມຮບັຜິດຊອບໃນການຕດິຕາມ 

ແລະ ປະເມນີຜນົນ ັນ້ ໃນລະດບັກະຊວງສກຶສາທິການ 

ແລະ ກລິາ ແມນ່ກມົອະນບຸານ ແລະ ປະຖມົສກຶສາ 

ທ່ີມໜີວ່ຍງານຮບັຜິດຊອບໃນການຕິດຕາມ ແລະ ປະ

ເມນີຜນົຄນຸນະພາບການຮຽນ-ການສອນ, ແຕໃ່ນພາກ

ປະຕິບດັຕວົຈງິ ຍງັບ່ໍທນັມມີາດຕະຖານໃນການປະ

ເມນີຄນຸນະພາບ. ດວ້ຍເຫດນ ັນ້ ຈຶ່ງຍງັບ່ໍທນັມໜີວ່ຍ

1. ຍງັບ່ໍທນັມມີາດຖານ

ຄນຸນະພາບສາໍລບັວຽກ

ງານການສກຶສາກອ່ນໄວ

ຮຽນ. 

2. ຂໍມ້ນູຈາກພ້ືນຖານ 

ແລະ ຜນົຂອງການປະ

ເມນີຈາກຂ ັນ້ເທິງບ່ໍກງົ

ກນັ. 

3. ຜນົຂອງການປະເມນີ 

ບ່ໍໄດຖ້ກືສ ົ່ງກບັຄືນຫາ

ໂຮງຮຽນ. 

1. ກະຊວງສກຶ

ສາທິການ ແລະ 

ກລິາ ຄວນສາ້ງ

ມາດຖານຄນຸ

ນະພາບສາໍລບັ

ວຽກງານການສກຶ

ສາກອ່ນໄວຮຽນ 

ໃຫສ້າໍເລັດໃນປີ 

2014. 

2. ຄະນະ

ຮບັຜິດຊອບການ

ປະເມນີວຽກງານ

ການສກຶສາກອ່ນ

ໄວຮຽນແຕລ່ະຂ ັນ້ 

ຄວນປະຕບິດັ



ຕວົປ່ຽນ 
(Variable) 

ສິ່ ງທ່ີຄ ົນ້ພບົ (Finding) 

ສະພາບຄວາມຄາດຫວງັ 
(Expectable Condition) 

ສະພາບປດັຈບຸນັ 
(Current Condition) 

ຊອ່ງຫວາ່ງ 
(Gap) 

ຄວາມຕອ້ງການ 
(Needs) 

ງານທ່ີຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຄນຸນະພາບການຮຽນ-

ການສອນເທ່ືອ,  ມພີຽງແຕກ່ານຕດິຕາມ, ຊຸກຍູ້

ຊວ່ຍເຫືຼອການປະຕບິດັໜາ້ທ່ີຂອງຄເູທ່ົານ ັນ້, ສາໍລບັ

ຂ ັນ້ແຂວງ ແລະ ເມອືງແມນ່ ໜວ່ຍງານທ່ີຮບັຜິດຊອບ

ວຽກງານການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນເປັນຜູຕ້ດິຕາມ, 

ຊຸກຍູຊ້ວ່ຍເຫືຼອການຈດັການຮຽນ-ການສອນຂອງຄ ູ

ແລະ ໄດມ້ກີານດາໍເນນີ 1-2 ຄ ັງ້ຕ່ໍປີ. ພາກສວ່ນທ່ີມ ີ

ໜາ້ທ່ີຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົເພ່ືອພິຈາລະນາໃຫມ້ ີ

ການເລ່ືອນຊ ັນ້-ເລ່ືອນຂ ັນ້ເງນິເດອືນຂອງຄໃູຫສ້ງູຂຶນ້

ແມນ່ພາກສວ່ນທ່ີຮບັຜິດຊອບວຽກງານຈດັຕ ັງ້ ແລະ 

ວຽກງານກວດກາ. ສາໍລບັຂ ັນ້ໂຮງຮຽນເອງ ແມນ່

ອາໍນວຍການເປັນຜູຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັດາໍເນນີການ

ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົຂອງຄ,ູ ແຕລ່ະປີປະເມນີ 

1-3 ຄ ັງ້. 

ພາຍຫຼງັທ່ີມກີານຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ

ແລວ້ ກໄໍດນ້າໍໃຊຜ້ນົຂອງການປະເມນີເປັນບອ່ນອງີ

ການປະເມນີຕາມ

ລະບຽບຫຼກັການ

ຢາ່ງເຂັມ້ງວດ 

ໂດຍມກີານ

ປະສານສມົທບົ

ກບັພ້ືນຖານ. 



ຕວົປ່ຽນ 
(Variable) 

ສິ່ ງທ່ີຄ ົນ້ພບົ (Finding) 

ສະພາບຄວາມຄາດຫວງັ 
(Expectable Condition) 

ສະພາບປດັຈບຸນັ 
(Current Condition) 

ຊອ່ງຫວາ່ງ 
(Gap) 

ຄວາມຕອ້ງການ 
(Needs) 

ໃນການພດັທະນາ, ໂດຍມຂໍີສ້ະເໜີແນະໃຫປ້ບັປງຸ

ຖອດຖອນບດົຮຽນເພ່ືອປບັປງຸແກໄ້ຂ ແລະ ແນະນາໍ

ຊວ່ຍເຫືຼອຄທ່ີູຍງັປະຕິບດັບ່ໍໄດດ້.ີ ນອກຈາກນີ,້ ຍງັມ ີ

ການສ ົ່ງເສມີດວ້ຍການຈດັປະເພດດເີດ່ັນ ແລະ ເກບັ

ຜນົປະເມນີໄວຢ້ ັງ້ຢືນ. ໃນຂະນະດຽວກນັ ເພ່ືອເປັນ

ການປບັປງຸການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົງານຂອງ

ຄໃູຫດ້ຂີຶນ້ ສະເໜີໃຫຫ້ອ້ງການສກຶສາທິການ ແລະ 

ກລິາເມອືງ ຫືຼ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາ

ແຂວງມກີານຈດັຝຶກອບົຮມົໃຫຢ້າ່ງຕ່ໍເນື່ອງ, ສະເໜີໃຫ້

ມກີານລາຍງານຜນົການປະເມນີຂອງສຶກສາເມອືງທ່ີລງົ

ມາປະເມນີ. ໃນໄລຍະຜາ່ນມາມບີາງພາກສວ່ນຍງັ

ປະຕິບດັບ່ໍທນັໄດດ້ໃີນການລາຍງານຜນົຂອງການປະ

ເມນີ. ນອກຈາກນ ັນ້, ຜນົຂອງການປະເມນີທ່ີສະເໜີ

ໄປແລວ້ ບ່ໍໄດຮ້ບັພິຈາລະນາຕາມການສະເໜີເຊ່ັນ: 

ຜນົການປະເມນີອອກມາບ່ໍກງົກບັຂໍມ້ນູຈາກພ້ືນຖານ

ສະເໜີໄປ.  



ຕວົປ່ຽນ 
(Variable) 

ສິ່ ງທ່ີຄ ົນ້ພບົ (Finding) 

ສະພາບຄວາມຄາດຫວງັ 
(Expectable Condition) 

ສະພາບປດັຈບຸນັ 
(Current Condition) 

ຊອ່ງຫວາ່ງ 
(Gap) 

ຄວາມຕອ້ງການ 
(Needs) 

ວທີິການປະເມນີ ສວ່ນຫຼາຍແມນ່ເຂ້ົາຮວ່ມ

ໂມງສອນ, ສງັເກດການສອນ, ຖອດຖອນບດົຮຽນ 

ແລະ ສງັເກດສະພາບແວດລອ້ມໃນ ແລະ ນອກຫອ້ງ

ຮຽນ. ມກີານຕີລາຄາຈາກພຶດຕກິາໍ ແລະ ຜນົງານ

ການຈດັການຮຽນ-ການສອນ (ແຜນການສອນ, ການ

ແຕງ່ບດົສອນ, ການຜະລິດ ແລະ ນາໍໃຊສ້ື່ ການຮຽນ-

ການສອນ), ທກຸໆທາ້ຍສກົຮຽນໄດມ້ກີານຈດັຕ ັງ້ການ

ປະເມນີ ແລະ ຍອ້ງຍໍບກຸຄນົດເີດ່ັນ. 

ຮບູແບບການສາ້ງແຮງຈງູໃຈຂອງການ

ປະຕິບດັວຽກງານການສຶກສາປະກອບມ:ີ ໃບຍອ້ງຍໍ, 

ການເລ່ືອນຕາໍແໜງ່ວຊິາການຄ ູ(ຄຊູຽ່ວຊານອາວໂຸສ, 

ຄຊູຽ່ວຊານ, ຄຊູາໍນານການ ແລະ ຄປູະສບົການ), 

ນາມມະຍດົຄ ູ(ຄແູຫງ່ຊາດ ແລະ ຄປູະຊາຊນົ) ແລະ 

ການເລ່ືອນຊ ັນ້ - ເລ່ືອນຂ ັນ້ເງນິເດອືນ. ການເລ່ືອນ

ຕາໍແໜງ່ວຊິາການ, ນາມມະຍດົ, ຊ ັນ້ ແລະ ຂ ັນ້

ຕາ່ງໆນີ ້ລວ້ນແຕຕ່ດິພນັກບັລະບຽບຫຼກັການໃນວຽກ



ຕວົປ່ຽນ 
(Variable) 

ສິ່ ງທ່ີຄ ົນ້ພບົ (Finding) 

ສະພາບຄວາມຄາດຫວງັ 
(Expectable Condition) 

ສະພາບປດັຈບຸນັ 
(Current Condition) 

ຊອ່ງຫວາ່ງ 
(Gap) 

ຄວາມຕອ້ງການ 
(Needs) 

ງານດ ັງ່ກາ່ວ. ນອກຈາກນ ັນ້, ຍງັໄດໃ້ຫໂ້ອກາດໄປ

ທດັສະນະສຶກສາ. ເມ ື່ອຄປູະຕບິດັໜາ້ທ່ີໄດດ້ໄີດມ້ກີານ

ຍອ້ງຍໍ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ພິທີມອບໃບຍອ້ງຍໍ. ຜາ່ນມາໄດ້

ເອົາໃຈໃສຈ່ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັການຍອ້ງຍໍມາແລວ້ຊຶ່ ງກວມ

ເອົາ 88.88 % ຂອງຈາໍນວນຄທ່ີູເປັນກຸມ່ຕວົຢາ່ງ. 

19. ການຂະຫຍາຍ
ໂອກາດ ແລະ ການມີ
ສວ່ນຮວ່ມໃນການ
ບໍລິການການສກຶ
ສາກອ່ນໄວຮຽນ. 

ການຂະຫຍາຍໂອກາດໝາຍ
ເຖງິ ການມໂີອກາດໄດຮ້ບັ
ບໍລິການ/ການໃຊບໍ້ລິການແບບ
ໃດແບບໜ່ຶງຂອງການສກຶ
ສາກອ່ນໄວຮຽນ. 
ການມສີວ່ນຮວ່ມໝາຍເຖງິ 
ການມໂີອກາດໄດເ້ຂ້ົາໄປ
ກຽ່ວຂອ້ງ/ພວົພນັ/
ຮບັຜິດຊອບ ໃນສວ່ນໃດ
ສວ່ນໜ່ຶງຂອງຂະບວນການ/
ບໍລິການການສກຶສາກອ່ນໄວ
ຮຽນ. 

ອດັຕາເຂ້ົາຮຽນສດຸທິຂອງເດັກອາຍລຸະຫວາ່ງ 3 ຫາ 
5 ປີ.  ໂດຍລວມແລວ້ ສງັເກດເຫັນວາ່: ອດັຕາການ
ເຂ້ົາຮຽນຂອງເດັກຍງັຕ ໍາ່ຫລາຍ. ມາເຖງິປີ 2013, 
ອດັຕາເຂ້ົາຮຽນສດຸທິຂອງເດັກອາຍ ຸ 3 ຫາ 5 ປີ ມ ີ
ພຽງແຕ ່ 33%.  ເຖງິຢາ່ງໃດກຕໍາມ ເມ ື່ອເບິ່ ງ
ພາບລວມແລວ້ ອດັຕາສວ່ນການເຂ້ົາຮຽນສດຸທິຂອງ
ເດັກ ມກີານເພ່ີມຂຶນ້ຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງ, ຈາກ 15% ໃນປີ 
2008, ເປັນ 20% ໃນ 2009 ແລະ ເພ່ີມຂຶນ້ເຖງິ 
21.10%, 25%, 29% ແລະ 33% ໃນປີ 2010, 
2011, 2012 ແລະ 2013. 
ຜນົຂອງການສາໍຫຼວດຕວົຈງິໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນເຖງິ
ການຂະຫຍາຍໂອກາດການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນສວ່ນ
ຫຼາຍແມນ່ໄດໃ້ຫບໍ້ລິການໃນກຸມ່ເດັກອາຍ ຸ 3-5 ປີ 

1.ການເຂ້ົາເຖງິການສຶກ
ສາກອ່ນໄວຮຽນໃນກຸມ່
ເດັກອາຍ ຸ0-2 ປີ ມ ີ
ໜອ້ຍ. 
2.ລດັຍງັລງົທຶນໃສກ່ານ
ບໍລິການການສກຶ
ສາກອ່ນໄວຮຽນໜອ້ຍ. 
 

1.ລດັ ແລະ 
ເອກະຊນົຄວນ
ເພ່ີມຄວາມ
ເອົາໃຈໃສເ່ດັກໃນ
ກຸມ່ອາຍ ຸ0-2 ປີ 
ໃຫໄ້ດເ້ຂ້ົາເຖງິ
ການສກຶສາກອ່ນ
ໄວຮຽນຫຼາຍຂຶນ້
ໂດຍການສາ້ງ
ເຮອືນລຽ້ງເດັກ
ເພ່ີມຂຶນ້. 
2.ລດັ ແລະ 
ເອກະຊນົຄວນ
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ສະພາບຄວາມຄາດຫວງັ 
(Expectable Condition) 

ສະພາບປດັຈບຸນັ 
(Current Condition) 

ຊອ່ງຫວາ່ງ 
(Gap) 

ຄວາມຕອ້ງການ 
(Needs) 

(63%) ຫຼາຍກວາ່ເດັກໃນກຸມ່ອາຍ ຸ 3 ເດອືນ ຫາ 2 
ປີ ແລະ ມຄີວາມແຕກຕາ່ງພຽງເລັກໜອ້ຍ (ຄວາມ
ເທ່ົາທຽມກນັຢູໃ່ນລະດບັ 0.8) ຂອງອດັຕາການເຂ້ົາ
ຮຽນລະຫວາ່ງເດັກຍງິ ແລະ ເດັກຊາຍ. ແຕບ່າງຂໍຄ້ິດ
ເຫັນຈາກຜູບໍ້ລິຫານການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນຂ ັນ້ເມອືງ 
ແລະ ຜູອ້າໍນວຍການໂຮງຮຽນ (25%), ບອກວາ່ບ່ໍ
ເຂ້ົາໃຈກຽ່ວກບັການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນໃນເຂດຫາ່ງ
ໄກສອກຫີຼກ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ຈາກເປ້ົາໝາຍຂອງກຸມ່ຕວົຢາ່ງ
ເຫັນວາ່ມບີາງເມອືງຂອງແຂວງຫຼວງນ ໍາ້ທາ ແລະ 
ອດຸມົໄຊຈຶ່ງບ່ໍມກີານຈດັການບໍລິການການສຶກສາກອ່ນ
ໄວຮຽນໃນເຂດຫາ່ງໄກສອກຫີຼກ; ການທ່ີມສີວ່ນຮວ່ມ
ໃນການໃຫບໍ້ລິການການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນນອກຈາກ
ລດັຖະບານແລວ້ ຍງັມສີວ່ນຮວ່ມຈາກຊຸມຊນົຕ່ໍການໃຊ້
ຈາ່ຍເຂ້ົາໃນວຽກງານການບໍລິຫານການສຶກສາກອ່ນໄວ
ຮຽນ, ໃນນ ັນ້ຄະນະພດັທະນາການສກຶສາຂ ັນ້ບາ້ນ 
ແລະ ຫອ້ງການສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາເມອືງ ແມນ່
ພາກສວ່ນຮບັຜິດຊອບຫຼກັໃນການຄຸມ້ຄອງດ ັງ່ກາ່ວ. 
ໃນກລໍະນທ່ີີມຄີເູຂ້ົາບາໍນານ, ຍກົຍາ້ຍ ຫືຼ ລາອອກ

ສມົທບົກນັລງົທຶນ
ໃສກ່ານໃຫກ້ານ
ບໍລິການການສກຶ
ສາກອ່ນໄວຮຽນ. 
2.ລດັຄວນເພ່ີມ
ການລງົທຶນໃສ່
ການຂະຫຍາຍ
ໂອກາດການເຂ້ົາ
ເຖງິການສຶກ
ສາກອ່ນໄວຮຽນ
ໂດຍສະເພາະ
ແມນ່ກຸມ່ເດັກອາຍ ຸ
0-2 ປີ ໃຫ້
ຫຼາຍຂືຶນ້ກວາ່ເກົ່ າ 
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ຄວາມຕອ້ງການ 
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ຈາກການປະຕບິດັໜາ້ທ່ີວຽກງານການສຶກສາກອ່ນໄວ
ຮຽນ ສວ່ນຫຼາຍ (70%) ຜູອ້າໍນວຍການໂຮງຮຽນໄດ້
ມກີານສມົທບົກບັຫອ້ງການສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາ
ເມອືງເພ່ືອສາ້ງແຜນຊບັຊອ້ນທດົແທນຄນືຕາມແຜນ
ແບງ່ປນັທ່ີໄດຮ້ບັມາຈາກພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ 
ກລິາແຂວງ, ແຕກ່ານຕອບສະໜອງຄໃູຫແ້ກໂ່ຮງຮຽນ
ບາງແຫງ່ (30%) ບ່ໍໄດຕ້າມຄວາມຕອ້ງການທ່ີສະເໜີ
ໄປ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫກ້ານທດົແທນຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄູ
ອະນບຸານສຶກສາ, ຄຫູອ້ງກຽມປະຖມົບ່ໍສອດຄອ່ງກບັ
ຄວາມຕອ້ງການຕວົຈງິ. 

20. ການຊບັຊອ້ນຄູ
ລຽ້ງເດັກ ແລະ ຄູ
ອະນບຸານສຶກສາ 

ການຊບັຊອ້ນແຈກຢາຍຄູ
ລຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານ
ສກຶສາ ໃຫໄ້ປຕາມກຸມ່ອາຍ,ຸ 
ເພດ ແລະ ວດຸທິການສຶກ
ສາ. 

ອງີຕາມຂໍມ້ນູຂອງສນູສະຖຕິ ິສກົສກຶສາ 2012-2013 
ພບົວາ່ໃນທົ່ວປະເທດມຄີລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານ
ສກຶສາ ແລະ ຄສູອນຫອ້ງກຽມປະຖມົລວມ ທງັໝດົ 
7,722ຄ ົົນົ, ຍງິ 7,478 ຄນົ. ໂດຍມຄີລູຽ້ງເດັກ ແລະ 
ຄອູະນບຸານສກຶສາ 5,536 ຄນົ, ຍງິ 5,536 ຄນົ 
ແລະຄຫູອ້ງກຽມປະຖມົ 2,186, ຍງິ 1,942 ຄນົຄນົ. 
ໃນປດັຈບຸນັ, ການຊບັຊອ້ນແຈກຢາຍຜູປ້ະຕິບດັວຽກ
ງານການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນປະກອບມຜີູທ່ີ້ໄດຜ້າ່ນ

ຂາດລະບບົການ
ຊບັຊອ້ນ ແລະ ແຈກ
ຢາຍຜູປ້ະຕິບດັໜາ້ທ່ີ
ວຽກງານການສກຶສາ 
ກອ່ນໄວຮຽນຍງັບ່ໍເໝາະ
ສມົກບັຄວາມຕອ້ງການ
ຄ.ູ 

ຄວນສາ້ງ ຫືຼ 
ປບັປງຸຄືນການ
ຊບັຊອ້ນແຈກ
ຢາຍຜູປ້ະຕິບດັ
ໜາ້ທ່ີວຽກງານ
ການສກຶສາກອ່ນ
ໄວຮຽນໃຫເ້ປັນ
ລະບບົຊດັເຈນ. 
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ລະບບົສາ້ງຄອູະນບຸານສກຶສາ, ຄປູະຖມົສກຶສາ ແລະ 
ວຊິາຊບີທົ່ວໄປ.  ສາໍລບັຄຜູູທ່ີ້ບ່ໍຜາ່ນລະບບົສາ້ງຄູ
ອະນບຸານສຶກສາແມນ່ຈະໄດຖ້ກືສ ົ່ງໄປຝຶກອບົຮມົ
ໄລຍະສ ັນ້ເພ່ືອໃຫໄ້ດໃ້ບຢັງ້ຢືນຂ ັນ້ພ້ືນຖານ ແລະ 
ສາມາດປະກອບເປັນຄກູານສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ. 
ຈາກຜນົຂອງການລງົເກບັຂໍມ້ນູຕວົຈງິພບົວາ່: ຈາໍນວນ
ໂມງເຮັດວຽກຕ່ໍວນັແມນ່ 6 ຊ ົ່ວໂມງ ຕ່ໍວນັ, ອງີຕາມ
ດາໍລດັ 177 ອດັຕາຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສກຶ
ສາ ແມນ່ 15 ຄນົ/ຄ ູ1ຄນົ, ສາໍລບັຄຫູອ້ງກຽມປະຖມົ 
ແມນ່ 34 ຄນົ/ຄ ູ1ຄນົ, ແຕຂໍ່ມ້ນູຈາກສນູສະຖຕິ ິສກົ
ສກຶສາ 2012-2013. ຄດິສະເລຍ່ອດັຕານກັຮຽນຕ່ໍຄູ
ແມນ່ 18 ຄນົຕ່ໍຄ ູ 1 ຄນົ. ເຖງິວາ່ສະເລຍ່ອດັຕາ
ນກັຮຽນຕ່ໍຄຕູ ໍາ່ແຕວ່າ່ໃນຕວົຈງິການສະໜອງຄລູຽ້ງ
ເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສກຶສາຢູບ່າງເມອືງ ແລະ 
ບາງແຂວງຍງັບ່ໍພຽງພໍກບັຄວາມຕອ້ງການໃນການ
ຂະຫຍາຍວຽກງານການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ. ສະນ ັນ້, 
ຈຶ່ງເຮັດໃຫບ້ນັດາເມອືງແລະ ແຂວງດ ັງ່ກາ່ວຈາໍເປັນ
ຕອ້ງໄດໃ້ຊຄ້ສູນັຍາຈາ້ງສອນຊວ່ຍຊຶ່ ງໃນສກົປີ 2012-



ຕວົປ່ຽນ 
(Variable) 

ສິ່ ງທ່ີຄ ົນ້ພບົ (Finding) 

ສະພາບຄວາມຄາດຫວງັ 
(Expectable Condition) 

ສະພາບປດັຈບຸນັ 
(Current Condition) 

ຊອ່ງຫວາ່ງ 
(Gap) 

ຄວາມຕອ້ງການ 
(Needs) 

2013 ທົ່ວປະເທດມຄີອູາສາສະໝກັສອນຊ ັນ້ອະນ ຸ
ບານທງັໝດົ 645 ຄນົ  

21. ການສາ້ງຄລູຽ້ງ
ເດັກ ແລະ ຄູ
ອະນບຸານສຶກສາ  

ການສາ້ງຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ 
ຄອູະນບຸານສກຶສາ: ໝາຍ
ເຖງິຮບູແບບຂອງຫຼກັສດູ
ການຝຶກອບົຮມົໃນລະບບົ
ສາ້ງຄທ່ີູມກີານເຊື່ ອມໂຍງ
ເຂ້ົາກບັນະໂຍບາຍການກຽມ
ຄວາມພອ້ມສະໜອງຄລູຽ້ງ
ເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສກຶ
ສາໃຫແ້ກກ່ານສຶກສາກອ່ນ
ໄວຮຽນ. 
 
 

ລະບບົການສາ້ງຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສກຶສາ
ປະກອບດວ້ຍ: ສາ້ງຄຊູ ັນ້ຕ ົນ້, ສາ້ງຄຊູ ັນ້ກາງລະບບົ 
8+3, 11+1 ແລະ 11+2, ລວມທງັສາ້ງຄຊູ ັນ້ສງູ
ລະບບົ 11+3. ສງັເກດເຫັນວາ່: ການສາ້ງຄລູຽ້ງເດັກ 
ແລະ ຄອູະນບຸານສກຶສາ ມຫຼີາຍລະບບົທ່ີແຕກຕາ່ງ
ກນັ. ແຕເ່ຖງິແນວໃດກຕໍາມຄສູວ່ນຫຼາຍ ( 89%) 
ບອກວາ່ຫຼກັສດູສາ້ງຄລູະບບົຕາ່ງໆທ່ີເຂົາເຈົາ້ຮຽນຈບົ
ມານ ັນ້ ມຄີວາມສອດຄອ່ງກບັການປະຕບິດັໜາ້ທ່ີຕວົ
ຈງິ. 
ອງີຕາມຄາໍເຫັນຂອງກຸມ່ຕວົຢາ່ງ, ຈດຸດ ີແລະ ສິ່ ງທາ້
ທາຍກຽ່ວກບັການ ສາ້ງຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານ
ສກຶສາ ພບົວາ່: ຈດຸດແີມນ່ ຜູມ້າຮຽນເປັນຄລູຽ້ງເດັກ 
ແລະ ຄອູະນບຸານສກຶສາ ມຄີວາມຮກັວຊິາຊບີ, ກໍ່ຄື
ຮກັເດັກນອ້ຍ ແລະ ມລີະດບັການສຶກສາຢາ່ງຕ ໍາ່ຈບົ 
ມ 4 ຫືຼ ມ 7, ສາໍລບັສິ່ ງທາ້ທາຍ ພບົວາ່ ນກັສຶກ
ສາຄທ່ີູມາຮຽນໃນ ສະຖາບນັສາ້ງຄ ູ ມລີະດບັການສຶກ

1. ຄສູອນບາງບອ່ນບ່ໍໄດ້
ຜາ່ນໂຮງຮຽນສາ້ງຄ ູ
ຫືຼ ບ່ໍໄດຮ້ບັການຝຶກ
ອບົຮມົຫຼກັສດູສາ້ງຄູ
ອະນບຸານສຶກສາ. 

2. ບາງເນືອ້ໃນຫຼກັສດູ 
ແລະ ຮບູແບບ
ການຈດັຕ ັງ້ການສກຶ
ສາກອ່ນໄວຮຽນບ່ໍ
ແທດເໝາະກບັ
ສະພາບຕວົຈງິຂອງ
ບາງທອ້ງຖິ່ນ. 

3. ຜູປ້ະຕບິດັວຽກງານ
ການສກຶສາກອ່ນໄວ
ຮຽນຈາໍນວນໜ່ຶງຍງັບ່ໍ
ທນັເຂ້ົາໃຈເລິກຊຶ່ ງ

1. ຄວນນາໍເອົາ
ນະໂຍບາຍແລະ 
ນຕິກິາໍຕາ່ງໆຂອງ
ຂ ັນ້ເທິງລງົ
ເຜີຍແຜໃ່ຫຄູ້
ສອນ ແລະ 
ພະນກັງານ
ບໍລິຫານແຕສ່ນູ
ກາງລງົຮອດ
ທອ້ງຖິ່ນ. 
 
2. ຄວນຝຶກ
ອບົຮມົໃຫຄ້ລູຽ້ງ
ເດັກ ແລະຄູ
ອະນບຸານສຶກສາ
ທ່ີບ່ໍໄດຜ້າ່ນ



ຕວົປ່ຽນ 
(Variable) 

ສິ່ ງທ່ີຄ ົນ້ພບົ (Finding) 

ສະພາບຄວາມຄາດຫວງັ 
(Expectable Condition) 

ສະພາບປດັຈບຸນັ 
(Current Condition) 

ຊອ່ງຫວາ່ງ 
(Gap) 

ຄວາມຕອ້ງການ 
(Needs) 

ສາທ່ີແຕກໂຕນກນັ, ມາຮຽນຕາມການຊບັຊອ້ນຂອງ
ພະແນກສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາແຂວງ, ໃນເບືອ້ງ
ຕ ົນ້ນກັສຶກສາຄສູວ່ນຫຼາຍຍງັຂາດການກຽມພອ້ມທາງ
ດາ້ນຈດິໃຈ, ຄວາມສະຫງວນມກັໃນອາຊບີ ແລະ 
ການແນະແນວກຽ່ວກບັວຊິາຮຽນຈາກພາກສວ່ນທ່ີ
ກຽ່ວຂອ້ງ. ນອກຈາກນ ັນ້ຍງັມຫຼີາຍຄວາມເຫັນບອກວາ່ 
ພາຍຫຼງັທ່ີຖກືບນັຈເຸປັນຄແູລວ້ ໄດຮ້ບັໜາ້ທ່ີເກນີເວລາ
ທ່ີໄດລ້ະບໄຸວໃ້ນດາໍລດັ 177/ລບ/2012 (ເລ່ີມແຕ ່
7:00 – 17:00 ແລະ ບ່ໍມເີວລາພກັຜອ່ນຕອນທຽ່ງ). 

ກຽ່ວກບັນະໂຍບາຍ 
ແລະ ນຕິິກາໍທ່ີ
ກຽ່ວຂອ້ງກບັວຽກງານ
ການສກຶສາກອ່ນໄວ
ຮຽນ. 

ຫຼກັສດູສາ້ງຄູ
ອະນບຸານສຶກສາ 
3.ຄວນຈດັຕ ັງ້
ການຮຽນ-ການ
ສອນໃນວຽກງານ
ການສກຶສາກອ່ນ
ໄວຮຽນໃຫແ້ທດ 
ເໝາະກບັ
ສະພາບຕວົຈງິ
ຂອງທອ້ງຖິ່ນ 

22. ການສະໜບັສະ
ໜນຸຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ 
ຄອູະນບຸານສກຶສາ 

ການສະໜບັສະໜນູຄລູຽ້ງ
ເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສກຶ
ສາໝາຍເຖງິ: ການສ ົ່ງເສມີ 
ແລະ ການພດັທະນາວຊິາ
ຊບີ, ການໃຫຄ້າ່ຕອບແທນ, 
ສິ່ ງຈງູໃຈຄໃູນການປະຕິບດັ
ໜາ້ທ່ີລວມເຖງິຊວີດິການ
ເປັນຢູ.່ 

ງບົປະມານ ໃນການຝຶກອບົຮມົຂອງຄປູະຈາໍການ 
ສວ່ນຫຼາຍແມນ່ມາຈາກລດັຖະບານດວ້ຍຮບູການ
ລງົທຶນໃຫແ້ກກ່ານສ ົ່ງເສມີ ແລະ ພດັທະນາວຊິາຊບີຄ,ູ 
ສາໍລບັການຍກົລະດບັ ສວ່ນຫຼາຍແມນ່ໃຊທຶ້ນສວ່ນຕວົ
ເກອືບ 80% ຂອງຜູທ່ີ້ມາຍກົລະດບັໃນວທິະຍາໄລຄ.ູ 
ສວ່ນການສະໜບັສະໜນູຈາກຊຸມຊນົໃຫແ້ກຄ່ລູຽ້ງເດັກ 
ແລະ ຄອູະນບຸານສກຶສາ ທ່ີປະຕບິດັວຽກງານຕວົຈງິ
ປະກອບດວ້ຍຮບູແບບການໃຫເ້ງນິຊຸກຍູ ້ແລະ ວດັຖຸ

ຂາດການສ ົ່ງເສມີ ແລະ 
ພດັທະນາຄລູຽ້ງເດັກ 
ແລະ ອະນບຸານຢາ່ງຕ່ໍ
ເນື່ອງ. 

ຄວນມກີານສະ
ໜບັສະໜນູຄ/ູຜູ້
ປະຕິບດັໜາ້ທ່ີ
ວຽກງານການສກຶ
ສາກອ່ນໄວຮຽນ
ໃຫສ້າມາດ
ພດັທະນາວຊິາ
ຊບີຂອງຕນົເອງ



ຕວົປ່ຽນ 
(Variable) 

ສິ່ ງທ່ີຄ ົນ້ພບົ (Finding) 

ສະພາບຄວາມຄາດຫວງັ 
(Expectable Condition) 

ສະພາບປດັຈບຸນັ 
(Current Condition) 

ຊອ່ງຫວາ່ງ 
(Gap) 

ຄວາມຕອ້ງການ 
(Needs) 

ປດັໄຈອື່ ນໆ ທ່ີຮບັໃຊໃ້ຫແ້ກກ່ານຮຽນ-ການສອນ. 
ສາໍລບັຫຼກັສດູຝຶກອບົຮມົ ແລະ ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ 
ແມນ່ໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູຈາກກມົອະນບຸານ 
ແລະ ປະຖມົສຶກສາ ໂດຍສມົທບົກບັກມົສາ້ງຄ ູແລະ 
ສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດການສກຶສາ. 
ນອກນ ັນ້ຍງັມກີານສະໜບັສະໜນູຈາກຄູຮ່ວ່ມງານຂອງ
ຄເູຊ່ັນ: ການຖອດຖອນບດົຮຽນທາງດາ້ນວຊິາການ
ພາຍໃນເຄອືຂາ່ຍຂອງຄ.ູ 
ຄາ່ຕອບແທນ, ສິ່ ງຈງູໃຈ ສາໍລບັຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄູ
ອະນບຸານສຶກສານອກຈາກເງນິເດອືນຂອງຄູ
ປະຈາໍການແລວ້ຍງັປະກອບມ:ີ ເງນິຊຸກຍູຄ້ສູນັຍາຈາ້ງ  
ແລະ ອປຸະກອນຮບັໃຊທ່ີ້ຈາໍເປັນ ຊຶ່ ງໄດຮ້ບັການສະ
ໜບັສະໜນູຈາກພ່ໍແມນ່ກັຮຽນ ແລະ ຊຸມຊນົ. 

ໄດຢ້າ່ງຕ່ໍເນື່ອງ 

23. ການຕດິຕາມ 
ແລະ ປະເມນີຜນົຄນຸ
ນະພາບການສອນ
ຂອງຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ 
ຄອູະນບຸານສກຶສາ. 

ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີ
ຜນົຄນຸນະພາບການສອນ
ຂອງຜູປ້ະຕິບດັວຽກງານ
ການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ 
ໝາຍເຖງິ: ຂະບວນການວດັ 

ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົກຽ່ວກບັຄນຸນະພາບ
ການດແູລ ແລະ ສດິສອນສອນຂອງຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ 
ຄອູະນບຸານສກຶສາພບົວາ່: ໄດມ້ກີານລງົຕິດຕາມຊຸກຍູ້
ທາງດາ້ນວຊິາການ ຈາກພາກສວ່ນ ກມົອະນບຸານ 
ແລະ ປະຖມົສກຶສາ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ 

1.ການລງົຕິດຕາມຊຸກຍູ້
ສວ່ນໃຫຍມ່ແີຕເ່ຂດຕວົ
ເມອືງ, ສວ່ນເຂດທ່ີຫາ່ງ
ໄກສອກຫີຼກແມນ່ຍງັບ່ໍ
ເປັນປກົກະຕິ ຫືຼ ບ່ໍໄດ້

1.ລງົຕດິຕາມ
ຊຸກຍູຊ້ວ່ຍເຫືຼອຄູ
ສອນທາງດາ້ນ
ວຊິາການໃຫທ້ ົ່ວ
ເຖງິທງັຕວົເມອືງ 



ຕວົປ່ຽນ 
(Variable) 

ສິ່ ງທ່ີຄ ົນ້ພບົ (Finding) 

ສະພາບຄວາມຄາດຫວງັ 
(Expectable Condition) 

ສະພາບປດັຈບຸນັ 
(Current Condition) 

ຊອ່ງຫວາ່ງ 
(Gap) 

ຄວາມຕອ້ງການ 
(Needs) 

ແລະ ປະເມນີຜນົສາໍເລັດ
ຂອງວຽກງານການສອນຂອງ
ຄ/ູຜູປ້ະຕິບດັໜາ້ທ່ີວຽກງານ
ການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນຕາມ
ເກນມາດຕະຖານໃນການວດັ
ຜນົສາໍເລັດການສອນຂອງຄູ
ລຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານ
ສກຶສາ. 

ກລິາແຂວງ, ຫອ້ງການສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາ
ເມອືງ, ຜູອ້າໍນວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄສູອນຮວ່ມ
ກນັຢາ່ງເປັນປກົກະຕ ິ ເພ່ືອປບັປງຸການສດິສອນຂອງຄູ
, ແຕວ່າ່ຍງັຂາດການປະເມນີຜນົທາງດາ້ນຄນຸນະພາບ
ການສອນຂອງຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສຶກສາ 
ເນື່ອງຈາກວາ່ຍງັບ່ໍທນັມມີາດຕະຖານຄນຸນະພາບສາໍ
ລບັການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ. ນອກຈາກນ ັນ້, ຄໃູນ
ເຂດທ່ີຫາ່ງໄກສອກຫີຼກສວ່ນຫຼາຍ ຍງັບ່ໍທນັໄດຮ້ບັການ
ຕດິຕາມຊຸກຍູຊ້ວ່ຍເຫືຼອທາງດາ້ນວຊິາການເປັນ
ປກົກະຕິຕາມນະໂຍບາຍທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັຜູປ້ະຕບິດັວຽກ
ງານການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນທ່ີມໃີນປດັຈບຸນັ. 

ຮບັການຊຸກຍູຕ້ິດຕາມ 
2.ຍງັບ່ໍທນັມຄີວາມເປັນ
ເອກະພາບໃນການ
ກາໍນດົເກນ ຫືຼ 
ມາດຕະຖານທ່ີໃຊເ້ພ່ືອ
ປະເມນີຄ ູ

ແລະ ຊນົນະບດົ 
2.ສາ້ງ ຫືຼ 
ກາໍນດົເກນ ແລະ
ມາດຕະຖານໃນ
ການປະເມນີຄ ູ

24. ຄວາມຮບັຮູຂ້ອງ
ຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມຕ່ໍຄນຸ
ນະພາບການສກຶ
ສາກອ່ນໄວຮຽນ 

ຄວາມຮບັຮູຂ້ອງຜູມ້ສີວ່ນ
ຮວ່ມຕ່ໍຄນຸນະພາບການສຶກ
ສາກອ່ນໄວຮຽນໝາຍເຖງິ: 
ຄວາມຮບັຮູຕ່ໍ້ບດົບາດ, 
ຄວາມຮບັຜິດຊອບ, ຄນຸ
ລກັສະນະ, ຈດຸດ ີແລະ ສິ່ ງ
ທາ້ທາຍຂອງຄລູຽ້ງເດັກ 

ຄະນະພດັທະນາການສຶກສາຂ ັນ້ບາ້ນ, ຜູປ້ກົຄອງເດັກ 
(71.15%) ມຄີາໍຄິດເຫັນຕ່ໍກບັບດົບາດໜາ້ທ່ີຂອງຄູ
ລຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສຶກສາດ ັງ່ນີ:້ ຄລູຽ້ງເດັກ 
ແລະ ຄອູະນບຸານສກຶສາເປັນຜູທ່ີ້ມໜີາ້ທ່ີເບິ່ ງແຍງລຽ້ງ
ດ ູ ແລະ ສກຶສາອບົຮມົເດັກ ເພ່ືອກຽມຄວາມພອ້ມຂ ັນ້
ພ້ືນຖານໃຫແ້ກເ່ດັກກອ່ນເຂ້ົາຮຽນໃນຊ ັນ້ປະຖມົສກຶສາ,  
ເປັນຜູສ້າ້ງເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ອາໍນວຍຄວາມສະດວກແກ່

1.ພ່ໍແມ ່ຫືຼ ຜູປ້ກົຄອງ
ເດັກຍງັບ່ໍທນັເຂ້ົາໃຈ
ແລະ ເຫັນຄວາມສາໍຄນັ
ຂອງວຽກງານການສຶກ
ສາກອ່ນໄວ 
ຮຽນຂາດອປຸະກອນຮບັ
ໃຊເ້ຂ້ົາໃນການຮຽນ-

1.ຄວນນາໍເອົາ
ເອກະສານພາລະ
ບດົບາດຂອງຄ ູ
ຫືຼ ຜູປ້ະຕິບດັວຽກ
ງານການສກຶ
ສາກອ່ນໄວຮຽນ
ລງົເຜີຍແຜແ່ຕ່



ຕວົປ່ຽນ 
(Variable) 

ສິ່ ງທ່ີຄ ົນ້ພບົ (Finding) 

ສະພາບຄວາມຄາດຫວງັ 
(Expectable Condition) 

ສະພາບປດັຈບຸນັ 
(Current Condition) 

ຊອ່ງຫວາ່ງ 
(Gap) 

ຄວາມຕອ້ງການ 
(Needs) 

ແລະ ຄອູະນບຸານສກຶສາ. ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໜາ້ທ່ີວິຊາສະເພາະ, ຈດັສະພາບ
ແວດລອ້ມທ່ີເອືອ້ອາໍນວຍໃນການຮຽນ-ການສອນ, 
ຜະລິດ ແລະ ນາໍໃຊອຸ້ປຸະກອນການຮຽນ-ການສອນ
ໃຫມ້ຄີວາມເໝາະສມົກບັເດັກ, ມຄີວາມເປັນແບບຢາ່ງ
ທ່ີດໃີນການປະພຶດຕນົ, ມຄີວາມອອ່ນໂຍນ ແລະ ຮກັ
ອາຊບີ-ແພງເດັກ. ຜູປ້ກົຄອງຈາໍນວນໜ່ຶງຍງັບ່ໍທນັ
ເຂ້ົາໃຈ ແລະ ເຫັນຄວາມສາໍຄນັຂອງການສກຶສາກອ່ນ
ໄວຮຽນຈຶ່ງບ່ໍສ ົ່ງລກູມາຮຽນເປັນປກົກະຕ.ິ ບາງເຂດໃນ
ແຂວງ ຫຼວງນ ໍາ້ທາ ແລະ ອດຸມົໄຊ ເດັກກອ່ນໄວຮຽນ
ຍງັບ່ໍທນັໄດເ້ຂ້ົາຮຽນໝດົ, ຫອ້ງຮຽນບ່ໍພຽງພໍ, ບ່ໍໄດ້
ມາດຖານ, ຂາດສື່  ແລະ ອປຸະກອນຮບັໃຊເ້ຂ້ົາໃນ
ການຈດັຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການຈດັກດິຈະກາໍ
ຕາ່ງໆກບັເດັກ. 

ການສອນ. 
2.ຈາໍນວນອາຄານຮຽນ
ຂອງບາງໂຮງຮຽນບ່ໍໄດ້
ຕາມມາດຕະຖານຂອງ
ກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະ ກລິາວາງອອກ,
ບາງໂຮງຮຽນຫອ້ງຮຽນບ່ໍ
ພຽງພໍກບັຈາໍນວນ
ນກັຮຽນ 

ສນູກາງລງົຮອດ
ທອ້ງຖິ່ນລງົ
ເຜີຍແຜຄ່ວາມ
ສາໍຄນັໃຫພ່ໍ້ແມຜູ່້
ປກົຄອງເດັກໃຫ້
ຮບັຮູ ້ແລະ
ເຂ້ົາໃຈຄວາມສາໍ
ຄນັຂອງການສຶກ
ສາກອ່ນໄວຮຽນ. 
2.ຄວນສາ້ງ
ອາຄານຮຽນ 
ແລະ ສະໜອງ
ອປຸະກອນການ
ຮຽນການສອນໃຫ້
ໂຮງຮຽນທ່ີມ ີ
ຄວາມຕອ້ງການ. 
 
 



ຕວົປ່ຽນ 
(Variable) 

ສິ່ ງທ່ີຄ ົນ້ພບົ (Finding) 

ສະພາບຄວາມຄາດຫວງັ 
(Expectable Condition) 

ສະພາບປດັຈບຸນັ 
(Current Condition) 

ຊອ່ງຫວາ່ງ 
(Gap) 

ຄວາມຕອ້ງການ 
(Needs) 

25. ຄວາມຮບັຮູຂ້ອງຄູ

ລຽ້ງເດັກ ແລະ ຄູ

ອະນບຸານສຶກສາຕ່ໍ

ການສກຶສາກອ່ນ

ໄວຮຽນທ່ີີມຄີນຸ

ນະພາບສງູ. 

ໝາຍເຖງິການປະຕບິດັໜາ້ທ່ີ
ກຽ່ວກບັການສຶກສາກອ່ນໄວ
ຮຽນ ແລະ 
ການນາໍໃຊຄ້ວາມຮູທ່ີ້ໄດຈ້າກ
ສະຖາບນັສາ້ງຄຢູາ່ງມປີະ
ສດິທິຜນົ. 

ຕາມຄວາມຮບັຮູຂ້ອງຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານ

ສກຶສາ ເພ່ືອໃຫກ້ານສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນມຄີນຸນະພາບ

ສງູນ ັນ້, ຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສກຶສາຕອ້ງ

ເປັນຜູທ່ີ້ມຄີນຸສມົບດັດ ີຊຶ່ ງປະກອບດວ້ຍ: ເວ້ົາຈາ

ສພຸາບ, ມຄີວາມຮກັອາຊບີ-ແພງເດັກ ແລະ ປະຕບິດັ

ລະບຽບວໄິນຂອງບາ້ນເມອືງ. ພອ້ມກນັນ ັນ້, ການ

ຈດັການຮຽນການສອນຂອງຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ 

ອະນບຸານແມນ່ມຄີວາມສອດຄອ່ງກບັຄວາມຕອ້ງການ

ຂອງສງັຄມົ ເພາະວາ່ເປັນການປກູຈດິສາໍນກຶທ່ີດໃີຫ້

ແກເ່ດັກເຮັດໃຫເ້ດັກມຄີວາມຮູພ້ື້ນຖານກອ່ນເຂ້ົາ

ໂຮງຮຽນປະຖມົ ແລະ ເປັນເງ ື່ອນໄຂອາໍນວຍຄວາມ

ສະດວກໃຫແ້ກຜູ່ປ້ກົຄອງໃນການປະກອບອາຊບີ, ທາໍ

ມາຫາກນິ ແລະ ປະກອບສວ່ນວຽກງານໃຫກ້ບັສງັຄມົ. 

ນອກຈາກນີ,້ ຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສຶກສາໃຫ້

ຄາໍເຫັນວາ່: ເຂົາເຈົ້າຍງັຂາດທກັສະໃນການສດິສອນ

ເດັກບາງດາ້ນເຊ່ັນ: ການຟ້ອນ, ການຮອ້ງເພງ ແລະ 

1. ຄບ່ໍູມຄີວາມສາມາດ

ພຽງພໍໃນການ

ປະຕິບດັໜາ້ທ່ີຂອງ

ຕນົເນື່ອງຈາກຄວາມ

ຮູບ່ໍ້ພຽງພໍ. 

2. ຄສູອນຂາດເຂນີ ບ່ໍ

ສາມາດຕອບສະ 

ໜອງຄວາມ

ຕອ້ງການຂອງ

ສງັຄມົ ໂດຍ

ສະເພາະໂຮງຮຽນທ່ີ

ຮາ່ງໄກສອກຫີຼກ 

ແລະ ໂຮງຮຽນ

ເອກະຊນົ 

2. ຝຶກອບົຮມົ

ຄວາມຮູໃ້ຫຄູ້

ເພ່ີມຕື່ ມອີກ 

3. ສາ້ງຄລູຽ້ງ

ເດັກ ແລະ ຄູ

ອະນບຸານສຶກ

ສາໃຫຫຼ້າຍ

ຂຶນ້ 



ຕວົປ່ຽນ 
(Variable) 

ສິ່ ງທ່ີຄ ົນ້ພບົ (Finding) 

ສະພາບຄວາມຄາດຫວງັ 
(Expectable Condition) 

ສະພາບປດັຈບຸນັ 
(Current Condition) 

ຊອ່ງຫວາ່ງ 
(Gap) 

ຄວາມຕອ້ງການ 
(Needs) 

ການເລ່ົານທິານ. ນອກຈາກນີ,້ ຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄູ

ອະນບຸານສຶກສາຍງັມຄີວາມຕອ້ງການຝຶກອບົຮມົໃນ

ຫວົຂໍ:້ ເຕັກນກິ ແລະ ທກັສະໃນການຈດັການຮຽນ-

ການສອນ, ການຜະລິດສື່ ການຮຽນ-ການສອນ, ການ

ແຕງ່ບດົສອນ ແລະ ຄວາມຮູກ້ຽ່ວກບັເດັກ. 

26. ແບບຢາ່ງທ່ີດ ີ

ແລະ ແບບວທີິ

ປະດດິສາ້ງທ່ີດໃີນ

ການຝຶກອບົຮມົ 

ແລະ ການພດັທະ 

ນາອາຊບີຂອງຜູ້

ປະຕິບດັວຽກງານ

ການສກຶສາກອ່ນ

ໄວຮຽນ. 

 ແບບຢາ່ງການປະຕິບດັທ່ີດ ີ
ແລະ ແນວຄດິທ່ີເກດີຂຶນ້ໃໝ່
ໃນການຈດັຝຶກອບົຮມົ ແລະ 
ການພດັທະນາວຊິາຊບີໃຫ້
ກບັບກຸຄະລາກອນຂອງຜູ້
ປະຕິບດັວຽກງານການສຶກ
ສາກອ່ນໄວຮຽນ. 

ເຮອືນລຽ້ງເດັກ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນບຸານຕວົແບບ 

(ມອີາຄານສະຖານທ່ີຈບົງາມໄດມ້າດຕະຖານ, ສະພາບ

ແວດລອ້ມພາຍນອກສະອາດດ ີ ແລະ ຄທູງັໝດົໄດຜ້າ່ນ

ລະບບົສາ້ງຄ)ູ ເຫັນວາ່: ຍງັມໜີອ້ຍຊຶ່ ງມໃີນບາງເທດສະ 

ບານເມອືງຂອງບາງແຂວງເທ່ົານ ັນ້. ພອ້ມກນັນີ,້ ຄລູຽ້ງ

ເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສກຶສາທ່ີເປັນແບບຢາ່ງທ່ີດແີມນ່ຜູທ່ີ້

ມຜີນົງານດາ້ນການວຊິາການໃນການຈດັການຮຽນ-ການ

ສອນເຊ່ັນ: ສອນດ,ີ ແຕງ່ບດົສອນຄບົຖວ້ນ, ຜະລິດ ແລະ 

ນາໍໃຊອ້ປຸະກອນການຮຽນ-ການສອນໄດດ້ ີ ແລະ ສອດ 

ຄອ່ງກບັຫວົຂໍຂ້ອງການຈດັການຮຽນ-ການສອນ, ນກັຮຽນ

ໃນຫອ້ງມຜີນົການຮຽນດ ີ ແລະ ໄດຮ້ບັການຍອ້ງຍໍຊມົເຊຍີ

ຈາກຜູປ້ກົຄອງເດັກ, ຊຶ່ ງຄລູຽ້ງເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສກຶ

1. ການເປັນແບບຢາ່ງທ່ີ

ດຂີອງຄລູຽ້ງເດັກ 

ແລະ ຄອູະນບຸານ

ສກຶສາ ແມນ່ມຈີາໍ

ກດັ ມພີຽງແຕ່

ໂຮງຮຽນທ່ີຢູ່

ເທດສະບານແຂວງ

ບາງແຫງ່ເທ່ົານ ັນ້ 

2. ຄປູະສບົການມີ

ຈາໍນວນໜອ້ຍຫຼາຍ 

1. ຄວນສ ົ່ງເສມີ 

ແລະ 

ຊວ່ຍເຫືຼອໃຫ້

ມຄີລູຽ້ງເດັກ 

ແລະ ຄູ

ອະນບຸານສຶກ

ສາ ທ່ີເປັນ

ແບບຢາ່ງຢູ່

ໃນແຕລ່ະ

ເມອືງ 



ຕວົປ່ຽນ 
(Variable) 

ສິ່ ງທ່ີຄ ົນ້ພບົ (Finding) 

ສະພາບຄວາມຄາດຫວງັ 
(Expectable Condition) 

ສະພາບປດັຈບຸນັ 
(Current Condition) 

ຊອ່ງຫວາ່ງ 
(Gap) 

ຄວາມຕອ້ງການ 
(Needs) 

ສາທ່ີເປັນແບບຢາ່ງທ່ີດສີາມາດໄດຮ້ບັຕາໍແໜງ່ວຊິາການ

ຕາ່ງໆເຊ່ັນ: ຄປູະສບົການ, ຄຊູາໍນານການ, ຄຊູຽ່ວຊານ 

ແລະ ຄຊູຽ່ວຊານອາວໂຸສ, ໄດຮ້ບັໃບຍອ້ງຍໍຈາກຂ ັນ້ພະ

ແນກສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາແຂວງ, ຂ ັນ້ກະຊວງສກຶ

ສາທິການ ແລະ ກລິາ, ເລ່ືອນຕາໍແໜງ່ ແລະ ໄດຮ້ບັເງນິ

ອດຸໜນູຕາມນະໂຍບາຍທ່ີກະຊວງສກຶສາທິການ ແລະ 

ກລິາວາງອອກ. 

ແບບວທີິປະດດິສາ້ງໃນການພດັທະນາວຊິາຊບີຂອງຄລູຽ້ງ

ເດັກ ແລະ ຄອູະນບຸານສກຶສາແມນ່ພຽງແຕໄ່ດໄ້ປຍກົ

ລະດບັທາງດາ້ນວຊິາການໃນຍາມພກັແລງ້ໃນລະບບົຕ່ໍ

ເນື່ອງ, ການຝຶກອບົຮມົໄລຍະສ ັນ້, ໄປທດັສະນະສກຶສາ 

ແລະ ແລກປ່ຽນບດົຮຽນລະຫວາ່ງຄສູອນດວ້ຍກນັເທ່ົານ ັນ້. 

ຫຼງັຈາກຮຽນຈບົມາຄຈູາໍນວນໜ່ຶງບ່ໍໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົ

ເພ່ີມຈຶ່ງເຮັດໃຫຂ້າດຫວົຄດິປະດດິສາ້ງໃນການຈດັ

ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນກບັເດັກ, ຄທ່ີູໄດຮ້ບັການຝຶກ

ອບົຮມົສວ່ນຫຼາຍແມນ່ຢູໃ່ນໂຮງຮຽນທ່ີມໂີຄງການສະໜບັ

ສະໜນູເທ່ົານ ັນ້. 

3. ແບບວທີິປະດດິສາ້ງ

ທ່ີດໃີນການສາ້ງຄ ູ

ແລະ ການ

ພດັທະນາດາ້ນວຊິາ

ຊບີຂອງຄລູຽ້ງເດັກ 

ແລະ ຄອູະນບຸານ

ສກຶສາແມນ່ບ່ໍ

ຈະແຈງ້ 

4. ຄສູວ່ນຫຼາຍແມນ່ບ່ໍ

ໄດຮ້ບັຝຶກອບົຮມົຫຼງັ

ຈາກມາເປັນຄສູອນ

ໄດຫຼ້າຍປີແລວ້  

5. ຄໄູດຮ້ບັການຝຶກ

ອບົຮມົບາງຄນົ, 

ບາງໂຮງຮຽນ ແລະ 

2. ຄວນສ ົ່ງເສມີ 

ແລະ 

ຊວ່ຍເຫືຼອ 

ໃຫມ້ຄີລູຽ້ງ

ເດັກ ແລະ ຄູ

ອະນບຸານສຶກ

ສາ ທ່ີເປັນຄູ

ປະສບົການ

ໃຫຫຼ້າຍ 

3. ຄລູຽ້ງເດັກ 

ແລະ ຄູ

ອະນບຸານສຶກ

ສາ ຄວນໄດ້

ຮບັການຝຶກ

ອບົຮມົໃຫ້



ຕວົປ່ຽນ 
(Variable) 

ສິ່ ງທ່ີຄ ົນ້ພບົ (Finding) 

ສະພາບຄວາມຄາດຫວງັ 
(Expectable Condition) 

ສະພາບປດັຈບຸນັ 
(Current Condition) 

ຊອ່ງຫວາ່ງ 
(Gap) 

ຄວາມຕອ້ງການ 
(Needs) 

ບາງເມອືງໃນບອ່ນທ່ີ

ມໂີຄງການສະໜບັ

ສະໜນູເທ່ົານ ັນ້. 

ໝດົທກຸຄນົ 
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