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ສະພາບລວມ
ຄວາມສາມາດຜັນຂະຫຍາຍໄດ້ຂອງວຽກ
ງານສຸຂະພາບດີໃນໂຮງຮຽນ
"ຄຳຖາມໃນປັດຈຸບັນນີ້ບໍ່ແມ່ນວ່າວຽກງານສົ່ງເສີມ
ສຸຂະພາບໃນໂຮງຮຽນແມ່ນສິ່ງຈໍາເປັນຫຼືບໍ... ແຕ່ຄຳຖາມມີຢູ່
ວ່າຈະປະຕິບດ
ັ ວຽກງານດັງ່ ກ່າວໃຫ້ທວ
່ົ ເຖິງໄດ້ແນວໃດ? ນີແ
້ ມ່ນ
ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ພວກເຮົາກຳລັງປະເຊີນຢູ່", (Bundy, 2011,p.
xiv)ຄຳເວົ້ານີ້ສະທ້ອນເຖິງບັນຫາສໍາຄັນຂອງວຽກງານສົ່ງເສີມ
ສຸຂະພາບໃນໂຮງຮຽນ, ວຽກງານນ້ຳ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ
ໃນໂຮງຮຽນ (WinS), ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນບັນດາປະເທດ
ທີມ
່ ຊ
ີ ບ
ັ ພະຍາກອນຍັງຈໍາກັດ. ປົກກະຕິແລ້ວການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ
ທີ່ມີຜົນດີສາມາດສ້າງຂື້ນໄດ້ແຕ່ຜົນໄດ້ຮັບຍັງຈໍາກັດຖ້າຫາກ
ວ່າກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວບໍ່ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ບໍ່ສາມາດຜັນຂະ
ຫຍາຍໄດ້ດ້ວຍພາກລັດ. ສະນັ້ນ, ໃນປັດຈຸບັນ ການຜັນຂະ
ຫຍາຍກິດຈະກຳຈິງ່ ກາຍເປັນວາລະສຳຄັນຂອງບັນດາຄູຮ
່ ວ
່ ມພັດ
ທະນາທີສ
່ ະໜັບສະໜູນກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ເພືອ
່
ເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານນໍ້າ
ແລະ ສຸຂະອະນາໄມໃນໂຮງຮຽນ. ວຽກງານສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ
ໃນໂຮງຮຽນແບບກະທັດຮັດ, ສາມາດຜັນຂະຫຍາຍໄດ້, ມີຄວາມ
ຍືນຍົງ ແລະ ເຊື່ອມສານເຂົ້າໃນລະບົບການເຮັດວຽກຂອງ
ພາກລັດ. ໃນປັດຈຸບັນໄດ້ກາຍເປັນເງື່ອນໄຂທີ່ຕ້ອງພິຈາລະນາ
ກ່ອນການເລີ່ມຕົ້ນກິດຈະກຳ.
ການອອກແບບກິດຈະກຳຕ້ອງກະທັດຮັດ ແລະ ສະໜອງ
ການເປັນຕົວແບບໄດ້ ເພື່ອສາມາດເຊື່ອມສານເຂົ້າໃນລະບົບ
ການເຮັດວຽກຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ທີ່ມີ
ຢູ່ແລ້ວ ເຮັດໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສາມາດນຳເອົາບົດຮຽນ
ໄປນຳໃຊ້ໄດ້.
ການອອກແບບກິດຈະກຳແບບກະທັດຮັດ ແລະ
ສະໜອງການເປັນຕົວແບບໄດ້ ເພື່ອສາມາດເຊື່ອມສານເຂົ້າໃນ
ລະບົບການ ເຮັດວຽກຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ເຮັດໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງສາມາດນຳເອົາບົດຮຽນ
ໄປນຳໃຊ້ໄດ້. ນຳສະເໜີວິທີແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເໝາະສົມ ແລະ
ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ແພງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັ້ດຕັ້ງປະຕິບັດມີຜົນ
ສຳເລັດເຖິງແມ່ນວ່າຈະຢູ່ໃນເຂດທີ່ມີຊັບພະຍາກອນຈຳກັດ
ກໍຕາມ. ນຳໃຊ້ໂຄງຮ່າງ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຂັ້ນຕອນການເຮັດ
ວຽກຂອງພາກລັດເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຮັບປະກັນ
ຄວາມຍືນຍົງ.

ຫຼກ
ັ ການພືນ
້ ຖານຂອງວຽກງານສຸຂະພາບດີ
ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ວຽກງານສຸຂະພາບດີໃ
ນໂຮງຮຽນລະດັບພາກພື້ນ
ວຽກງານສຸຂະພາບດີໃນໂຮງຮຽນ
ແນໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ກ່າວມາ ຄວາມສາມາດໃນການຜັນຂະ
ຫຍາຍແມ່ນໜຶ່ງໃນຫຼັກການພື້ນຖານຂອງວຽກງານນີ້. ດ້ວຍກ
ານຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາພະຍາດຕິດຕໍ່ທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂາດອະນາໄມ ເຊັ່ນ: ການຕິດເຊື້ອແມ່ທ້ອງ
ໃນລໍາໄສ້, ພະຍາດຖອກທ້ອງ ແລະ ບັນຫາແຂ້ວແມງໃນບັນດາ
ເດັກນ້ອຍເກນອາຍຸເຂົາ້ ຮຽນໃນພາກພືນ
້ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້,
ແນວທາງນີ້ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂື້ນທີ່ປະເທດຟີລິບປີນ ໂດຍ
ກະຊວງສຶກສາທິການເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກການ
ຮ່ວມມືເພື່ອພັດທະນາຂອງປະເທດ ເຢຍລະມັນ. ແນວທາງນີ້
ແມ່ນດຳເນີນຕາມຫຼັກການພື້ນຖານ ສໍາຄັນຄື ງາ່ຍກະທັດຮັດ,
ຜັນຂະຫຍາຍໄດ້, ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ເປັນລະບົບ.
ມີຈຸດປະສົງເພື່ອ ຫັນປ່ຽນໂຮງຮຽນປະຖົມພາກລັດໃຫ້ກາຍ
ເປັນສະຖານທີ ທີ່ເໝາະສົມກັບການຮຽນຮູ້, ເປັນບ່ອນທີ່ເດັກ
ນ້ອຍສາມາດຮຽນຮູ,້ ເຝິກນິໄສຮັກຄວາມສະອາດ ແລະ ຈະເລີນ
ເຕີບໂຕ. ວຽກງານສຸຂະພາບດີໃນໂຮງຮຽນຍັງສົ່ງເສີມວິທີການ
ພັດທະນາເທື່ອລະກ້າວເພື່ອໃຫ້ໂຮງຮຽນສາມາດພັດທະນາໂດ
ຍອີງໃສ່ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢູ່, ຕາມສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ
ຂີດຄວາມສາມາດຂອງຕົນເອງ. ນອກຈາກປັບປຸງສະພາບແວດລ້
ອມຂອງໂຮງຮຽນແລ້ວ, ການປະຕິບັດກິດຈະກຳຮັກສາສຸຂະອ
ະນາໄມທຸກວັນ ເຊັ່ນ: ການຖູແຂ້ວດ້ວຍຢາຖູແຂ້ວ ທີມ
່ ຟ
ີ ລູໂອ
ໄຣດ໌,ການລ້າງມືໃສ່ສະບູແລະ ການກິນຢາຂ້າແມ່ທ້ອງສອງຄັ້ງຕໍ່
ປີໄດ້ກາຍເປັນກິດຈະກຳປົກກະຕິຂອງໂຮງຮຽນ. ກິດຈະກຳເຫຼົ່
ານີ້ແມ່ນກະທັດຮັດ,ຄຸ້ມຄ່າຕໍ່ການລົງທຶນ,ມີຂໍ້ມູນຢັ້ງຢືນຜົນໄດ້
ຮັບສູງ ແລະ ສາມາດຜັນຂະຫຍາຍໄດ້ໃນເຂດທີ່ມີຊັບພະຍາກ
ອນຈໍາກັດ. ສໍາລັບ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມເບິ່ງໃນເວັບໄຊທ໌ : www.
fitforschool.international.
ໃນປີ 2011, Deutsche Gesellschaft fur
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH,
ດ້ວຍການ ຮ່ວມມືກັບ ອົງການ ຊີເມວໂອ ອິນໂນເທັກ
Southeast Asian Ministers of Education
Organization Regional Center For Educational
Innovation and Technology (SEAMEO INNO
-TECH), ໂດຍໄດ້ຮບ
ັ ມອບໝາຍຈາກກະຊວງການຮ່ວມມື
ດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ
ເຢຍລະມັນ (BMZ) ເພື່ອສະໜັບສະໜູນກະຊວງສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາ ຂອງ ສປປ ລາວ, ກໍາປູເຈຍ, ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ
ຟີລິບປິນ ໃນການປະຕິບັດວຽກງານ
ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບດີໃນໂຮງຮຽນ.
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ໄລຍະເວລາການຜັນຂະຫຍາຍກິດຈະກຳຂອງເມືອງສີສັດຕະນາກ

5 ໂຮງຮຽນຕົວແບບ
(ປີ 2011-12)
ຈາກໂຮງຮຽນຕົວແບບ ໄປສູ່ບາງໂຮງຮຽນ
(ປີ 2012-13)
ຈາກໂຮງຮຽນຕົວແບບ ໄປສູ່ ທຸກໂຮງຮຽນ
(ປີ 2013-14)

ສປປ ລາວ ເລີມ
່ ຕົນ
້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານສຸຂະພາບດີໃນໂຮງຮ
ຽນ  ໃນປີ 2011.
ມີ 22 ໂຮງຮຽນໃນ 4 ເມືອງຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄດ້ຖືກ
ຄັດເລືອກເພື່ອທົດລອງສ້າງເປັນຕົວແບບໃນການປັບປຸງ ສະພາບນຳ້ສຸຂະພິບານ ແລະ ກິດຈະກໍາອະນາໄມປະຈໍາວັນຂອງໂຮງຮຽນ.
ໃນນັ້ນ 5 ໂຮງຮຽນແມ່ນຢູ່ເມືອງສີສັດຕະນາກ. ປີ 2014 ຫ້ອງການ
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງສີສັດຕະນາກສາມາດຜັນຂະຫຍາຍ
ກິດຈະກຳໄປໄດ້ເກືອບທຸກໂຮງຮຽນໃນເມືອງຂອງຕົນ, ເຊິ່ງກວມເອົາ
22 ໂຮງຮຽນປະຖົມພາກລັດ ແລະ 17 ໂຮງຮຽນປະຖົມພາກເອກະຊົນ
ດ້ວຍການເປັນເຈົ້າການຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ.
ຈາກເດືອນເມສາ-ມິຖນ
ຸ າ ປີ 2015, ຄະນະຮ່ວມລະຫວ່າງ
ກົມອະນຸບານ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ຂອງ ສປປ ລາວ, ອົງການຊີເມວໂອ ອິນໂນເຕັກ(SEAMEO
INNOTECH) ແລະ ອົງການ ຈີໄອແຊັດ(GIZ) ໄດ້ດໍາເນີນການ
ສຶກສາກໍລະນີການຜັນຂະຫຍາຍກິດຈະກຳໃນເມືອງ ສີສັດຕະນາກ
ບັນທຶກບົດຮຽນທີ່ຄົ້ນພົບ. ກໍລະນີສຶກສານີ້ ມີຈຸດປະສົງສະເໜີໃຫ້ກະ
ຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ລວມທັງ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາທີ່ກຳ
ລັງຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານນ້ຳ- ສຸຂະພິບານໃນໂຮງຮຽນ ເພື່ອເປັນທິດທາງໃນ
ການສະໜັບສະໜູນຂະບວນການຜັນຂະຫຍາຍກິດຈະກຳໄປສູ່ເມືອງ
ແລະ ແຂວງ ອື່ນໆ ຂອງ ສປປ ລາວ.

ການບັນທຶກຄວາມສາມາດຜັນຂະຫຍາຍໄດ້
ຂອງວຽກງານສົ່ງເສີມສຸຂະພາບດີໃນໂຮງຮຽນ
ການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາມີຈຸດປະສົງເພື່ອອະທິບາຍເຖິງວິທີການ
ທີ່ເມືອງ ສີສັດຕະນາກນຳໃຊ້ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍກິດຈະກຳສຸຂະພາບດີ
ໃນໂຮງຮຽນໄປສູ່ທຸກໂຮງຮຽນປະຖົມໃນຂອບເຂດຮັບຜິດຊອບຂອງ
ຕົນ. ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າສຸມໃສ່ການວິເຄາະໂຄງສ້າງ, ຂັ້ນຕອນ ແລະ
4 ການຜັ ນ ຂະຫຍາຍວຽກງານສົ ່ ງ ເສີ ມ ສຸ ຂ ະພາບດີ ໃ ນໂຮງຮຽນ

ກົນໄກທີພ
່ າໃຫ້ເກີດມີຜນ
ົ ສໍາເລັດໃນການຜັນຂະຫຍາຍກິດຈະກຳດ້ວຍ
ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຈໍາກັດ ແລະ ມີການສະໜັບສະໜູນຈາກພາຍ
ນອກພຽງເລັກໜ້ອຍ. ໂດຍສະເພາະແລ້ວການວິໄຈຄົ້ນຄວ້າແມ່ນແນ
ໃສ່ຄໍາຖາມດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
�  ເມືອງສີສດ
ັ ຕະນາກມີວທ
ິ ກ
ີ ານແນວໃດໃນການຜັນຂະຫຍາຍ ວຽກງ
ານສົງ່ ເສີມສຸຂະພາບດີໃນໂຮງຮຽນ?
ເນັ້ນໃສ່ພາລະບົດບາດ, ຄວາມສາມາດຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ
, ຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນໂຮງຮຽນ
ກໍຄືກົນໄກການປະສານງານ ລະຫວ່າງສອງຂັ້ນດັ່ງກ່າວ

� ມ
 ີປັດໃຈສຳຄັນຫຍັງແດ່ທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ຂັ້ນຕອນການຜັນຂະຫຍາຍ
ກິດຈະກຳ?
ເນັ້ນໃສ່ບັນດາປັດໃຈເອື້ອອຳນວຍ ແລະ ສະໜັບສະໜູນກໍຄືປັດໃຈ
ທີ່ເປັນອຸປະສັກ

� ມ
 ີວິທີການແນວໃດເພື່ອນຳໃຊ້ບົດຮຽນດ່ັງກ່າວເຂົ້າໃນການ
ຜັນຂະຫຍາຍກິດຈະກຳໃນ ສປປ ລາວໃນອະນາຄົດ?

ເນັນ
້ ໃສ່ວທ
ິ ກ
ີ ານສັງລວມ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນ, ປະສົບການໃນການຈັດ
້ ຕັງ້
ປະຕິບດ
ັ ທີເ່ ໝາະສົມ ແລະ ມີປະສິດທິພາບທີສ
່ ດ
ຸ

ໄດ້ດຳເນີນການສົນທະນາກັບຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນສໍາຄັນ ແລະ ສໍາພາດກຸ່ມກັບ
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈາກ 4 ຂັ້ນຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
(ຂັ້ນສູນກາງ, ຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ໂຮງຮຽນ)ໃນຊ່ວງເດືອນ
ເມສາ-ພຶດສະພາ 2015. ນອກຈາກນີ້ ຍັງໄດ້ ລົງຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນ
ແລະ ສຶກສາເອກະສານເພີ່ມຕື່ມເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນໃຫ້ການຄົ້ນຄວ້າ.
ຜົນການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ແຈກຢາຍໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ
ເພື່ອກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ.

ປະສົບການ ການຜັນຂະຫຍາຍ
ກິດຈະກຳຂອງເມືອງສີສັດຕະນາກ
ການນຳຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ທຸກຂັ້ນ
ຈາກຂັ້ນສຸນກາງ, ແຂວງ, ເມືອງ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນລ້ວນແຕ່ໄດ້
ປະກອບສ່ວນໃນການຜັນຂະຫຍາຍກິດຈະກຳສຸຂະພາບດີໃນໂຮງຮຽນ
ຢູ່ເມືອງສີສັດຕະນາກ. ແຕ່ລະຂັ້ນມີການຮ່ວມມືລະຫ່ວາງຂະແໜງ
ການສາທາລະນະສຸກຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນເຊິ່ງສະໜັບສະໜູນການປະຕິບັດ
ວຽກງານສຸຂະພາບດີໃນໂຮງຮຽນ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ໃນພາກຕໍ່ໄປມີການ
ອະທິບາຍເຖິງໂຄງຮ່າງ, ຂັນ
້ ຕອນ, ປັດໃຈເອືອ
້ ອຳນວຍ ແລະ ສິງ່ ທີເ່ ປັນ
ອຸປະສັກຕໍ່ການຜັນຂະຫຍາຍກິດຈະກຳໃນເມືອງ ສີສັດຕະນາກ.
ເມືອງສີສັດຕະນາກເປັນເມືອງໜຶ່ງຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈັນທີ່ມີສະພາບດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມທີ່ກ້າວໜ້າ ຖ້າທຽບກັບເຂດ
ແລະ ເມືອງອື່ນໆໃນ ສປປ ລາວ. ທີ່ຕັ້ງຂອງເມືອງຢູ່ໃກ້ກັບສູນກາງ
ເປັນຂໍສ
້ ະດວກໃນການທົດລອງໂຄງການໄລຍະທີໜ
່ ງື່ (2011-2015)
ເຊິ່ງໂຄງການໄລຍະທີ່ໜຶ່ງແມ່ນເພື່ອຖອດຖອນບົດຮຽນ, ສ້າງຕົວແບບ
ໃນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ແລະ ເພືອ
່ ປັບປຸງສື-່ ອຸປະກອນໃຫ້ແທດເໝາະ
ກັບສະພາບທ້ອງຖິ່ນຂອງລາວ. ດ້ວຍຕົວແບບ ແລະ ສື່-ອຸປະກອນ
ທີ່ດີກິດຈະກຳສາມາດຜັນຂະຫຍາຍໄປສູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກຂອງ
ປະເທດ. ບົດຮຽນຈາກເມືອງສີສັດຕະນາກຖືວ່າເປັນບົດຮຽນທີ່ດີ
ສໍາລັບການຜັນຂະຫຍາຍໄປສູ່ເມືອງອື່ນໆທີ່ຕ້ອງການ, ຍ້ອນວ່າສາມາດ
ຮຽນຮູ້ວິທີຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຊັ່ນ: ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຂອງຂັ້ນເມືອງ,
ການບໍລິຫານໂຮງຮຽນໂດຍອີງໃສ່ພື້ນຖານຂອງໂຮງຮຽນ ດ້ວຍການ
ນຳໃຊ້ຕົວຢ່າງຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍ
ກິດຈະກຳ.

ເມືອງສີສັດຕະນາກ

ຄວາມຈິງ

ປະຊາກອນ: 78,088
ຈໍານວນບ້ານ: 37
ຈໍານວນໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ: 41
ຈໍານວນ ກຸ່ມໂຮງຮຽນ: 3
ຈໍານວນ ນັກຮຽນ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ: 5,657
ຈໍານວນ ຄູອາຈານ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ: 275
ອັດຕາເຂົ້າຮຽນລວມ: 105,85%
ອັດຕາການປະລະການຮຽນ (ປໍ1): 1.9%
ອັດຕາການຈົບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ: 92.9%
ເນື້ອທີ່ດິນ: 31,000 ກມ2

ການຜັ ນ ຂະຫຍາຍວຽກງານສົ ່ ງ ເສີ ມ ສຸ ຂ ະພາບດີ ໃ ນໂຮງຮຽນ 5

1.

ສະພາບແວດລ້ອມດ້ານນະໂຍບາຍທີ່
ສະໜັບສະໜູນ

ຜູ່ມີບົດບາດສຳຄັນ: ຂັ້ນສູນກາງ
ກົມອະນຸບານ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ
ວຽກງານສົ່ງເສີມສຸຂະພາບດີໃນໂຮງຮຽນຂອງ ສປປ
ລາວ ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກົມອະນຸບານ ແລະ
ປະຖົມສຶກສາກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ກົມອະນຸບານ ແລະ
ປະຖົມສຶກສາ ເປັນຜູໃ້ ຫ້ທດ
ິ ຊີນ
້ ຳລວມໃນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານ
ສົງ່ ເສີມສຸຂະພາບໃນໂຮງຮຽນ ເຊັ່ນ: ວຽກງານສຸຂະພາບດີໃນໂຮງຮຽນ
ໂດຍຜ່ານໜ່ວຍງານສົ່ງເສີມສຸຂະພາບໃນໂຮງຮຽນ. ໜ່ວຍງາ

ກະຊວງສຶກສາທີການ
ແລະ ກິລາ

ນສົ່ງເສີມສຸຂະພາບໃນໂຮງຮຽນແມ່ນເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽ
ກງານສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຂອງໂຮງຮຽນໃນກະຊວງສຶກສາທິກ
ານ ແລະ ກິລາ ປະກອບດ້ວຍຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ສາທາ.
ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຮອງຫົວໜ້າ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການໂດຍອີງຕາມຂໍ້
ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງ. ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນໂຄງຮ່າງຄະນະຊີ້ນໍາວ
ຽກງານສົ່ງເສີມສຸຂະພາບໃນໂຮງຮຽນຂອງ ສປປ ລາວ.

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ຄະນະຊີ້ນຳ ສສຮ

ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳ

ພະແນກສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາ ແຂວງ

ຄະນະຊີ້ນຳ ສສຮຂ

ຫ້ອງການສຶກສາທີການ
ແລະ ກິລາ ເມືອງ

ຄະນະຊີ້ນຳ ສສຮມ

ພະແນກສາທາລະນະສຸກ
ແຂວງ

ຂໍ້ຕົກລົງ
ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກ
ເມືອງ

ຂໍ້ຕົກລົງ
ໂຮງຮຽນ

ຊຸມຊົນ

ໂຄງຮ່າງຄະນະຊີ້ນໍາວຽກງານສົ່ງເສີມສຸຂະພາບໃນໂຮງຮຽນ ແຕ່ລະຂັ້ນ
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ຍຸດທະສາດການຜັນຂະຫຍາຍ:
ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງແຫ່ງຊາດ
ສປປ ລາວ ໄດ້ພັດທະນານະໂຍບາຍທີ່ດີເຊັ່ນ: 1). ນະໂຍ
ບາຍແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍວຽກງານສົ່ງເສີມສຸຂະພາບໃນໂຮງຮຽນ 2).
ມາດຖານຄຸນນະພາບການສຶກສາ ເຊິງ່ ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການປະຕິບດ
ັ
ວຽກງານສົ່ງເສີມສຸຂະພາບດີໃນໂຮງຮຽນໃນປະເທດ.
ສະພາບແວດລ້ອມດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ທິດທາງລວມເປັນປັດໃຈໜຶ່
ງທີ່ສະໜັບສະໜູນການຜັນຂະຫຍາຍ
ກິດຈະກຳໃນເມືອງສີສັດຕະນາກ, ຕາມຄຳເຫັນຂອງກົມອະນຸບານ
ແລະ ປະຖົມສຶກສາ ວຽກງານສຸຂະພາບດີໃນໂຮງຮຽນສອດຄ່ອງກັບ

ແນວທາງຂອງລັດຖະບານ ແລະ ການບໍລິຫານວຽກງານນີ້ຊ່ວຍໃຫ້
ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັງ້ ທີມ
່ ຢ
ີ ູ່ ເຊັນ
່ : ໜ່ວຍງານສົງ່ ເສີມສຸຂະພາບ ໄດ້ຈດ
ັ ຕັງ້
ນະໂຍບາຍທີ່ວາງໄວ້ ໂດຍການຜັນຂະຫຍາຍກິດຈະກຳເຫຼົ່ານີ້. ເຖິງ
ແມ່ນວ່າເປັນນະໂຍບາຍລວມ ແຕ່ພະນັກງານຂະແໜງການສຶກສາ,
ສາທາທຸກລະດັບ ເຂົ້າໃຈ ແລະ ເຊື່ອມຊືມນະໂຍບາຍດັ່ງກາ່ວ ແລະ
ສາມາດຜັນຂະຫຍາຍໄດ້ໃນລະດັບທ້ອງຖິນ
່ , ໂດຍໄດ້ຮບ
ັ ການຊີນ
້ ຳຢ່າງ
ໃກ້ຊິດຈາກສູນກາງກໍສາມາດຄຸ້ມຄອງວຽກງານ
ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບດີໃນໂຮງຮຽນ ໄດ້.

ນະໂຍບາຍ
ນະໂຍບາຍ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ
ໃນໂຮງຮຽນ (7 ອົງປະກອບ)

ກິດຈະກຳ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບດີໃນໂຮງຮຽນ

ມາດຕະຖານໂຮງຮຽນ
ຄຸນນະພາບ (7 ມິຕິ)
ນັກຮຽນທຸກຄົນຮຽນຮ່ວມກັນ

• • ເດັກທຸກຄົນເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳກຸ່ມທຸກວັນ
• • ເດັກຊາຍ ແລະ ເດັກຍິງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ
ໃຫ້ເປັນຫົວໜ້ານັກຮຽນ‘ ຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ
• • ມີການລາຍງານແຍກເພດໃນຜົນການການສຳຫຼວດ

ສົ່ງເສີມການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ການເສີມ
ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງນັກຮຽນ

ສະພາບແວດລ້ອມ ທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ,
ປອດໄພ ແລະ ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ

• ກິດຈະກຳມີຜົນປະໂຫຍດຈາກການເສີມສ້າງ ຄວາມເຂັ້
ມແຂງດ້ານການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ແລະ ຂີດຄວາມສາມາ
ດໃນການນຳພາໃນໂຮງຮຽນ

ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ແລະ
ການນຳພາໂຮງຮຽນ ຢ່າງມີປະສິດຕິພາບ

ອະນາໄມ ສ່ວນບຸກຄົນ
ແລະ ທັກສະຊີວິດ

• •ໃຊ້ວິທີການໂດຍອີງໃສ່ ທັກສະ
•• •ການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳ ແບບຍືນຍົງ
• ••ມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ຊີວິດຕອນຜູ້ໃຫ່ຍ

ການຮຽນ-ການສອນ ທີ່ມີປະສິດຕິພາບ
ຊຶ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບຊີວິດຂອງເດັກ

ສະພາບແວດລ້ອມ ພາຍໃນ ໂຮງຮຽນ
ສະພາບແວດລ້ອມ ດ້ານຈິດ
ຕະ-ສັງຄົມ ໃນໂຮງຮຽນ

ການຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນ ພະຍາດ
ການຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ
ການບໍລິການ

ໂຮງຮຽນສົ່ງເສີມຄວາມສະ
ເໝີພາບ ຍິງ-ຊາຍ

• •ສ້າງ ສະພາບແວດລ້ອມ ໂຮງຮຽນ

ທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ສະອາດ
•• ••ປັບປຸງ ບໍລິເວນໂຮງຮຽນ ໃຫ້ມີຄວາມສະອາດ
•• ປັບປຸງ ສະຖານທີ່ລ້າງມື ແລະ ວິດຖ່າຍ ໃຫ້ສະອາດ
••• ສ້າງກິດຈະກຳ ປະຈຳວັນ ແລະ ແບບມ່ວນຊື່ນ

ສະພາບແວດລ້ອມ ທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ,
ປອດໄພ ແລະ ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ

• ການປ້ອງກັນພະຍາດທີ່ເກີດຈາກການຂາດອະນາໄມ
• ການປ້ອງກັນແຂ້ວແມງ
• • ການປ້ອງກັນ ແລະ ຂ້າແມ່ທ້ອງ

ການສົ່ງເສີມ ໂພຊະນາການ

• •ການປັບປຸງສຸຂະພາບໃນຜົ້ງປາກ
ເພື່ອເພີ່ມນ້ຳໜັກຕົວ ຂອງເດັກນ້ອຍ

ການຮ່ວມມືລະຫ່ວາງໂຮງຮຽນ
ແລະ ຊຸມຊົນ

• ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ຄພສບ ມີສ່ວນຮ່ວ
ມໃນການວາງແຜນການ, ການປະຕິບັດ ແລະ
ການຕິດຕາມກວດກາ

ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງນັກຮຽນ,
ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ຊຸມຊົນ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
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ການປະຕິບັດວຽກງານສົ່ງເສີມສຸຂະພາບດີໃນໂຮງຮ
ຽນ ໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມຈາກການນຳຂັ້ນສູນກາງ. ກົມອະນຸບານ
ແລະ ປະຖົມສຶກສາໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການ
ປຸກລະດົມໂຄສະນາໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນກະຊວງ
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ກົມອະນຸບານ ແລະ ປະຖົມສຶກສາໄດ້ດໍ
າເນີນວຽກງານສົ່ງເສີມສຸຂະພາບດີໃນໂຮງຮຽນ ໄລຍະທີ່ໜື່ງໃນປີ
(2011-2015)ເຊິ່ງເປັນໄລຍະ ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ
ວຽງຈັນ. ເນື່ອງຈາກວ່າມີເງື່ອນໄຂສະດວກໃນການລົງຕິ
ດຕາມ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳເພື່ອສ້າງຕົວແບບອັນດີ ພ້
ອມທັງຮຽນຮູ້ເອົາປະສົບການຈາກການປະຕິບັດຕົວຈິງ
ກຽມພ້ອມທີ່ຈະນຳໄປທົດລອງບ່ອນ
ທີ່ມີ ເງື່ອນໄຂທີ່ທ້າຍທາຍກວ່າໃນອະນາຄົດ.
ໜວ່ຍງານສົ່ງເສີມສຸຂະ
ພາບຂັນ
້ ສູນກາງໄດ້ລະດົມຊຸກຍູໃ້ ຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂັນ
້ ແຂວງ
ແລະ ເມືອງ “ໃຫ້ເລີມ
່ ຕົນ
້ ຈາກບາດກ້າວນ້ອຍໆ” ແລະ ຂະຫຍາຍ
ອອກເທື່ອລະກ້າວ. ກົມອະນຸບານ ແລະ ປະຖົມສຶກສາຮັບຮູ້
ກະຊວງມີງົບປະມານຈຳກັດ ແລະ ສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອ ເມືອງ ຫຼື
ໂຮງຮຽນໄດ້ພຽງເລັກໜ້ອຍ ສະນັ້ນ, ການທົດລອງວິທີການ
ທີ່ປະຢັດນີ້ຈິ່ງເປັນທາງເລືອກທີ່ເໝາະສົມໃນເວລານັ້ນ.
ກົມອະນຸບານ ແລະ ປະຖົມສຶກສາໄດ້ເນັນ
້ ໜັກວ່າ ເມືອງສາມາດ
ທົດລອງໂຄງການເລີ່ມຈາກໜຶ່ງໂຮງຮຽນ. ພາຍຫຼັງທີ່ເມືອງ
ສ້າງໂຮງຮຽນຕົວແບບໄດ້ແລ້ວ ຈິ່ງເຊີນຊວນໃຫ້ໂຮງຮຽນອື່ນ
ໄປຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນດັ່ງກ່າວເພື່ອສ້າງ ໂອກາດໃຫ້ມີການ

ແລກປ່ຽນບົດຮຽນນຳກັນ. ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກັບສາກົນ
ກໍເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການກະຕຸກຊຸກຍູ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ປະຕິບັດ
ວຽກງານສົ່ງເສີມສຸຂະພາບດີໃນໂຮງຮຽນ ຍ້ອນເຫັນວ່າຕົນເອງ  ເປັນ
ສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂະບວນການໃນສາກົນ. ເຂົາເຈົ້າເກີດມີແນວຄວາມຄິດໃ
ໝ່ໆໃນເວລາຖອດ
ຖອນບົດຮຽນ ແລະ ເຫັນໄດ້ວາ່
ວຽກງານສົ່ງເສີມສຸຂະພາບດີໃນໂຮງຮຽນ ແມ່ນສາມາດຈັດຕັງ້
ປະຕິບດ
ັ ໄດ້ຈງິ ເຖິງແມ່ນວ່າມີຊບ
ັ ພະຍາກອນ ຈຳກັດກໍຕາມ ດ້ວຍການ
ເລີ່ມຕົ້ນຈາກບາດກ້າວນ້ອຍໆ, ຫຼງັ ຈາກນັນ
້ ຈິງ່ ຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ກວ
້ າງ
ອອກ ແລະ ປັບປຸງເທືອ
່ ລະກ້າວ ອີງໃສ່ບັນຫາດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ
ສະພາບທຶນຮອນທີມ
່ ຢ
ີ ໃູ່ ນ ຊຸມຊົນ ແລະ ໂຮງຮຽນ. ອີກດ້ານໜຶງ່
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຍັງເຫັນວ່າ ຖ້າຂາດ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ
ວຽກງານສົງ່ ເສີມສຸຂະພາບໃນໂຮງຮຽນ, ຂາດການແບ່ງພາລະບົດບາດ
ແລະ ໜ້າທີ່ ຢ່າງຈະແຈ້ງ ຈະເປັນອຸປະສັກຕໍ່ການຜັນຂະຫຍາຍ
ວຽກງານໄດ້.
.

ປັດໄຈສໍາຄັນ: ສະຫຼຸບບົດຮຽນພື້ນຖານໂດຍຫຍໍ້
ññ ມີສະພາບແວດລ້ອມດ້ານນະໂຍບາຍທີ່ເອື້ອອໍານວຍ
ññ ມີການກໍານົດພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຢ່າງຈະແຈ້ງໃນທຸກລະດັບ
ññ ມີພະນັກງານລັດທີ່ສະໜັບສະໜູູນໃນທຸກລະດັບ
ññ ເລີ່ມຈາກບາດກ້າວນ້ອຍໆ’ ແລະ ນໍາໃຊ້ ວິທີການ
ກ້າວໄປເທື່ອລະຂັ້ນ’

ññ ສາມາດລົງໃກ້ຊດ
ິ ຕິດແທດໂຮງຮຽນຕົວແບບໃນໄລຍະ
‘ທົດລອງກິດຈະກຳ’
ññ ມີຕົວຢ່າງທີ່ດີ ແລະ ມີການແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ວຍ
ການຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນ "ເຫັນຕົວຈິງ,ຈຶ່ງເຊື່ອ"’’ 

ປະສົບການ

ດຣ. ມີທອງ ສຸວັນວິໄຊ // ຫົວໜ້າກົມ ອະນຸບານ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
"ລາວເຮົາມີຄຳສຸພາສິດວ່າ 'ສິບປາກເວົາ້ ບໍເ່ ທົາ່ ຕາເຫັນ'. ພະນັກງານທີໄ່ ດ້ເຂົາ້ ຮ່ວມການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ
ລະດັບພາກພື້ນ ຫຼື ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນສາມາດເປັນຄູເຝິກໄດ້ດີກວ່າເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້
ອ່ານເອກະສານເທົາ່ ນັນ
້ ແຕ່ຍງັ ມີປະສົບການຕົວຈິງ ແລະ ໄດ້ເຫັນໂຮງຮຽນຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ກິດຈະກຳຄືແນວໃດ."
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2.

ສົ່ງເສີມການແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ ແລະ
ປຸກລະດົມໂຄສະນາ

ຜູມ
່ ບ
ີ ດ
ົ ບາດສຳຄັນ: ພະແນກສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາ ແຂວງ
ເມືອງສີສັດຕະນາກແມ່ນຂຶ້ນກັບພະແນກ ສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ພະແນກ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຮັບຜິດຊອບ 9 ເມືອງ ໂດຍມີ ໂຮງຮຽນປະຖົມ
ທັງຫມົດ 512 ແຫ່ງ, ມີນັກຮຽນ 72,362 ຄົນ (ຂໍ້ມູນ: ພະແນກ
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສົກຮຽນ 2014 2015).
ເຊັ່ນດຽວກັນກັບໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂັ້ນສູນກາງ, ວຽກງານ
ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບໃນໂຮງຮຽນແມ່ນຂຶ້ນກັບຂະແໜງການສຶກສາກ່ອນ
ໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ. ຂັ້ນແຂວງແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານຂອງຕົນ
ໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບຜິດ ຊອບວຽກງານສົ່ງເສີມສຸຂະພາບດີໃນໂຮງຮຽນ. ຜູ່ຮັ
ບຜິດຊອບມີໜ້າທີ່ດຳເນີນກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່, ໃຫ້ຄໍາ
ແນະນຳ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນໂຮງຮຽນ.

ຍຸດທະສາດ ການຜັນຂະຫຍາຍກິດຈະກຳ:
ການຊີ້ແຈງ ແລະ ການເຜີຍແຜ່
ໃນເບືອ
້ ງຕົນ
້ ເພືອ
່ ເປັນການສະເໜີໂດຍຫຍໍກ
້ ຽ່ ວກັບວຽກງານ
ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບໃນໂຮງຮຽນ ຂັ້ນແຂວງດຳເນີນການຊີ້ແຈງໃຫ້ຂັ້ນເມື
ອງ. ຜູ່ປະສານງານຂັ້ນ
ເມືອງໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ລາວເຂົາ້ ໃຈວຽກງານນີຍ
້ ອ
້ ນການສຶກສາເອກະສານ
ໂດຍສະເພາະແມ່ນ “ຄູ່ມື ສຳລັບ ໂຮງຮຽນ-ຊຸມຊົນ“ ແລະ ເບິ່ງວິດີໂອ
ກ່ຽວກັບວຽກງານສົ່ງເສີມສຸຂະພາບໃນໂຮງຮຽນ. ທີມງານຍັງຈັດແບ່ງ
ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນເວລາ
ເຜີຍແຜ່. ຕົວຢ່າງຄະນະຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
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ຂັນ
້ ເມືອງເປັນຜູກ
່ າ່ ວເປີດກອງປະຊຸມຫຼງັ ຈາກນັນ
້ , ພະນັກງານ ວິຊາການ
ຫຼື ຜູ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານສົ່ງເສີມສຸຂະພາບໃນໂຮງຮຽນ ເປັນຜູ້ດຳ
ເນີນການຊີ້ແຈງ.
ການຊີ້ແຈງໜ່ວຍງານຂັ້ນແຂວງໄດ້ສາຍວິດີໂອ ຂອງ
ວຽກງານສົ່ງເສີມສຸຂະພາບໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ແຈກຢາຍປືມ
້ ຄູມ
່ .ື
ວິດໂີ ອໄດ້ຮບ
ັ ຄວາມນິຍມ
ົ ເປັນ
ຢ່າງດີຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຍ້ອນວ່າເຂົາເຈົ້າສາມາດເຫັນ ແລະ ເຂົ້າໃຈ
ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ. ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ເບິ່ງ
ວິດີໂອຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມມີຄວາມສົນໃຈຢາກຊອກຮູ້ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມກ່ຽ
ວກັບວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສົ່ງເສີມສຸຂະພາບໃນໂຮງຮຽນ.
ໃນເບືອ
້ ງຕົນ
້ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ນະຄອນຫຼວງ
ໄດ້ເລີ່ມທົດລອງສ້າງໂຮງຮຽນຕົວແບບ ໃນ 4 ຕົວເມືອງ  ເມື່ອຮູ້ເຖິງ
ຄວາມສາມາດໃນການຜັນຂະຫຍາຍກິດຈະກຳຢູ່ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ
ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ນະຄອນຫຼວງ ກໍ່ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍ
ກິດຈະກຳໄປສູ່ 5 ຕົວເມືອງທີ່ຍັງເຫືຼອ. ທີມງານຂັ້ນແຂວງສະໜັບສະ
ໜູນທີມງານຂັ້ນເມືອງ ໃນການເລີ່ມຕົ້ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ. ອີງ
ຕາມຄຳເຫັນຂອງຂະແໜງ ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ
ໃຫ້ຮວ
ູ້ າ່ “"ສໍາລັບ 5 ເມືອງໃໝ່ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ
ໄດ້ຈດ
ັ ປະຊຸມຊີແ້ ຈງໃຫ້ຜຮ
ູ່ ບ
ັ ຜິດຊອບຂັນ
້ ເມືອງ ແລະ
ເຜີຍແຜ່ປະສົບການຂອງເມືອງສີສັດຕະນາກເພື່ອເປັນ ຕົວຢ່າງໃນການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ".”
ໜ່ວຍງານສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຂັ້ນແຂວງນໍາໃຊ້ລະບົບໂຄງຮ່າງ
ການຈັດຕັ້ງທີ່ມີຢູ່ເພື່ອເຜີຍແຜ່ ປະສົບການໃນປະຕິບັດວຽກງານ
ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບໃນໂຮງຮຽນ, ໄດ້ນໍາສະເໜີແລະ ລາຍງານຄວາມຄືບ
ໜ້າວຽກງານສຸຂະພາບດີໃນໂຮງຮຽນຢ່າງເປັນປົກກະຕິໃນກອງປະຊຸມ
ສ່ອງແສງປະຈໍາເດືອນ. ຕົວຢ່າງໃນປີທີ່

ຜ່ານມາໂຮງຮຽນ ປະຖົມສົມບູນຈອມເພັດເຊິ່ງເປັນໂຮງຮຽນຕົວແບບ
ໃນເມືອງສີສັດຕະນາກຖືກເຊື້ອເຊີນໃຫ້ນໍຳສະເໜີປະສົບການທີ່ດີ
ຂອງຕົນລວມມີ ວຽກງານ
ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບໃນໂຮງຮຽນ ໃນກອງປະຊຸມ
ວຽກງານສາມສ້າງຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ເຊິ່ງມີຜູ່
ບໍລິຫານການສຶກສາຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ ທົ່ວປະເທດ
ເຂົ້າຮ່ວມ. ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນ ຂອງອຳນາດ
ການປົກຄອງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນທີ່ນຳເອົາວຽກງານ
ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບໃນໂຮງຮຽນ ເຂົ້າໃນວຽກ
ງານສາມສ້າງເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງເຮັດໃຫ້ລະດັບທ້ອງຖິ່ນມີຄວາມ
ເຂັ້ມແຂງໂດຍສະເພາະແມ່ນເພື່ອ: (1) ສ້າງແຂວງໃຫ້ເປັນຫົວ
ໜ່ວຍຍຸດທະສາດ; (2) ສ້າງເມືອງ ໃຫ້ເປັນຫົວໜ່ວຍເຂັ້ມແຂງ
ຮອບດ້ານ ແລະ (3) ສ້າງບ້ານໃຫ້ ເປັນຫົວໜ່ວຍພັດທະນາ.

ທ່ານນາງ ຄຳຫວັນ ລາຊະຂັນຕີ ຫົວໜ້າຂະແໜງ
ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ ພະແນກສຶກສາ
ທິການ ແລະ ກິລາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຮັບຮູ້ວ່າແຕ່ລະເມືອງ
ມີເງື່ອນໄຂແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຍັງສັງເກດເຫັນວ່າ ໃນເມືອງດຽວ
ກັນແຕ່ລະບ້ານກໍຍງັ ມີການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ທີ່
ແຕກຕ່າງກັນ. ເພືອ
່ ແກ້ໄຂສະພາບຄວາມແຕກຕ່າງເຫຼາ່ົ ນີທ
້ ມ
ີ ງານ
ຂັນ
້ ແຂວງປະຕິບດ
ັ ດັງ່ ນີ:້
ກ). ແບ່ງປັນ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ/ຊີ້ແຈງ ຂ).ດໍາເນີນການ
ຖອດຖອນ ບົດຮຽນ ຄ). ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ
ຈາກເມືອງສີສັດຕະນາກ ງ). ສືບຕໍ່ປຸກລະດົມຊຸກຍູ້
ເມືອງ,ໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນ ຈ). ສະໜັບສະໜູນ,
ຊອກຫາວິທກ
ີ ານແກ້ໄຂຊ່ວຍເມືອງ ແລະ ໂຮງຮຽນຕາມຄວາມຈໍ
າເປັນໂດຍອີງໃສ່ສະພາບຕົວຈິງ.

ຍຸດທະສາດ “ວຽກງານສາມສ້າງ
ສ້າງແຂວງໃຫ້ເປັນຫົວໜ່ວຍຍຸດທະສາດ
ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ຄະນະຊີນ
້ ຳວຽກງານສົງ່ ເສີມສຸຂະພາບ
ໃນໂຮງຮຽນຂັນ
້ ແຂວງ ໄດ້ໃຊ້ຍດ
ຸ ທະສາດທີສ
່ ະຫຼຽວສະຫຼາດ. ໃນເບືອ
້ ງຕົນ
້ ເຂົາເຈົາ້ ເລືອກ
ເອົາສອງເມືອງໃນ ເຂດໃຈກາງເມືອງ ແລະ ສອງເມືອງ ຂອງເຂດຊານເມືອງເພື່ອທົດລອງ
ໂຄງການເຊິງ່ ເປັນຕົວແທນໃຫ້ສະພາບເສດຖະກິດທີແ
່ ຕກຕ່າງກັນ.ໂຮງຮຽນກໍສ
່ າ້ ງສິງ່ ອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກມີຫຼາຍປະເພດຕ່າງກັນໂດຍອີງໃສ່ສະພາບເອື້ອອຳນວຍໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງ
ຕົນ. ໂດຍມີຍຸດທະສາດ ທີ່ອີງໃສ່ສະພາບການທ້ອງຖິ່ນແບບນີ້, ພະແນກສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາ ຈິງ່ ສາມາດ ຂະຫຍາຍກິດຈະກຳໄປສູ່ 9 ຕົວເມືອງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄດ້

ສ້າງເມືອງໃຫ້ເປັນຫົວໜ່ວຍເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານ
ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ແລະ ຄະນະຊີ້ນຳ ວຽກງານສົ່ງເສີມ
ສຸຂະພາບໃນໂຮງຮຽນເຮັດວຽກຢ່າງຕັງ້ ໜ້າເພືອ
່ ເຮັດໃຫ້ທກ
ຸ ພາກສ່ວນທີກ
່ ຽ່ ວຂ້ອງໃຫ້ກ
ານສະໜັບສະໜູນ. ເຂົາເຈົາ້ ມີການປະສານງານກັບອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິນ
່ ເພືອ
່ ລະດົມທຶ
ນຈາກ
ຊຸມຊົນເພືອ
່ ໃຫ້ມສ
ີ ວ
່ ນຮ່ວມ ແລະ ດຳເນີນການຊີແ
້ ຈງໂຄງການໃຫ້ຜອ
ູ່ າໍ ນວຍການໂຮງຮຽນ
ກ່ຽວກັບວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.ປະສົບການເຫຼົ່ານີ້ຍັງເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ
ທາງດ້ານຄວາມສາມາດໃນການບໍລິຫານ  ແລະ ການເປັນຄູເຝິກອີກດ້ວຍ.

ສ້າງບ້ານ ໃຫ້ເປັນຫົວໜ່ວຍພັດທະນາ
ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານເປັນເຈົ້າການໃນການພັດທະນາບ້ານຂອງຕົນ ດ້ວຍ
ການສຸມໃສ່ພດ
ັ ທະນາວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງນັກຮຽນ. ຊຸມຊົນເຂົາ້ ຮ່ວມ
ການວາງແຜນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນໃນການກໍ່ສ້າງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ໂຮງ
ຮຽນ ເຊັ່ນ ອ່າງລ້າງມື, ປັບປຸງລະບົບນຳ້...

ການຜັ ນ ຂະຫຍາຍວຽກງານສົ ່ ງ ເສີ ມ ສຸ ຂ ະພາບດີ ໃ ນໂຮງຮຽນ 11

ພາລະບົດບາດຂອງໜ່ວຍງານສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຂັ້ນແຂວງ

ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ/
ຊີ້ແຈງ

ໜ່ວຍງານ
ຂັ້ນແຂວງ
ດຳເນີນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ສືບຕໍ່ປຸກລະດົມຊຸກຍູ້ຂັ້ນເມືອງ
ແລະ ຂັ້ນໂຮງຮຽນ

ແບ່ງປັນບົດຮຽນ
ຈາກເມືອງສີສັດຕະນາກ

ຊອກຫາວິທີການແກ້ໄຂ ແລະ ສະໜັບສະໜູນເມືອງ ແລະ ໂຮງຮຽນ
ຕາມຄວາມຕ້ອງການໂດຍອີງໃສ່ສະພາບການຕົວຈິງ

ຂັ້ນໂຮງຮຽນ

ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ // ການຊີ້ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນເຂົ້າໃຈ

ໃນກອງປະຊຸມຊີ້ແຈງ, ທີມງານຂັ້ນແຂວງເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຕ້ອງໄດ້ລະດົມການມີສ່ວນຮ່ວ
ມຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນ ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມເປັນເຈົ້າການ.

ປັດໄຈສໍາຄັນ: ສະຫຼຸບບົດຮຽນພື້ນຖານໂດຍຫຍໍ້
ññ ນໍາໃຊ້ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັງ້ ທີມ
່ ຢ
ີ ູ່ ແລະ ກອງປະຊຸມປົກ
ກະຕິເພືອ
່ ປຸກລະດົມໂຄສະນາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ບດ
ົ ຮຽນ
ຈາກປະສົບການ
ññ ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ໃຫ້ ແ ກ່ ກ ານແລກປ່ ຽ ນຄວາມຮູ້ ແລະ ບົ ດ ຮຽນ
ລະຫວ່າງເມືອງຕໍ່ເມືອງພາຍໃນແຂວງ

ññ ມອບໝາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃຫ້ໜວ
່ ຍງານຂັນ
້ ເມືອງ
ແລະ ຂັ້ນໂຮງຮຽນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ
ññ ເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ
ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນໂຮງຮຽນ: ໜ່ວຍງານໄດ້ອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກໃຫ້ ສ ະມາຊິ ກ ຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ
ຊຸ ມ ຊົ ນ ເປັ ນ ເຈົ້ າ ການໃນການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ
ກິດຈະກຳ

ປະສົບການ

ທ່ານນາງ ຄຳຫວັນ ລາຊະຂັນຕິ // ຫົວຫນ້າຂະແໜງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ
ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
“	
ພວກເຮົາມີຄວາມໝັນ
້ ໃຈວ່າໂຄງການຈະມີຄວາມຍືນຍົງ, ຍ້ອນວ່າ ຊຸມຊົນມີສວ
່ ນຮ່ວມ.ເຂົາເຈົາ
້
ປະກອບສ່ວນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການກໍ່ສ້າງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື.ຊຸມຊົນຍັງຕິດຕາມ
ການນໍາໃຊ້ສງ່ິ ອຳນວຍຄວາມສະດວກດັງ່ ກ່າວຢ່າງເປັນລະບົບ. ຖ້າເຫັນວ່າມີອນ
ັ ເປ່ເພຕ້ອງໄດ້ສອ
້ ມແປງ
ພວກເຂົາເຈົ້າ ກໍຈະຈັດການສ້ອມແປງໂລດ. ຄູອາຈານ ແລະນັກຮຽນໃນໂຮງຮຽນກໍສາມາດຕິດຕາມກິດ
ຈະກຳໄດ້ເຊັນ
່ ກັນ. ໃນກໍລະນີມບ
ີ ນ
ັ ຫາທີບ
່ ສ
່ໍ າມາດແກ້ໄຂໄດ້ເຂົາເຈົາ້ ກໍລາຍງານໃຫ້ຂນ
້ັ ເມືອງ ຫຼື ຂັນ
້ ແຂວງ
ເພື່ອຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂຊ່ວຍໃຫ້ທັນເວລາ.”

ການຜັ ນ ຂະຫຍາຍວຽກງານສົ ່ ງ ເສີ ມ ສຸ ຂ ະພາບດີ ໃ ນໂຮງຮຽນ 13

3.

ສ້າງຄວາມຕ້ອງການເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ
ສະໜອງການສະໜັບສະໜູນທີ່ເໝາະສົມ

ຜູ່ມີບົດບາດສຳຄັນ: ຫ້ອງການສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາເມືອງ ແລະ ຫົວໜ້າກຸ່ມໂຮງຮຽນ
ຄະນະບໍລິຫານການສຶກສາຂັ້ນເມືອງນໍາໃຊ້ລະບົບກຸ່ມໂຮງຮ
ຽນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານ
ສຸຂະພາບດີໃນໂຮງຮຽນ.ໃນປີ 1994/95 ລະບົບກຸ່ມໂຮງຮຽນໄດ້
ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນທຸກເມືອງ. ເມືອງສີສດ
ັ ຕະນາກປະກອບດ້ວຍ3
ກຸມ
່ ໂດຍອີງໃສ່ທຕ
່ີ ງ້ັ ພູມສັນຖານ
ຂອງເມືອງເຊັ່ນ:
ກຸ່ມເໜືອ
(13ໂຮງຮຽນ),ກຸ່ມກາງ(15ໂຮງຮຽນ)ແລະ
ກຸ່ມໃຕ້
(14ໂຮງຮຽນ). ການຕິດຕາມກວດກາດ້ານວິຊາການສໍາລັບກຸ່ມໂຮ
ງຮຽນກ່ຽວກັບວຽກງານວິຊາສະເພາະ, ກິດຈະກໍາຂອງ ໂຮງຮຽນ,
ສະພາບແວດລ້ອມການຮຽນຮູ້ ແລະ ວຽກງານສົ່ງເສີມສຸຂະພາບໃນ
ໂຮງຮຽນແມ່ນຮັບຜິດຊອບໂດຍຄູສຶກສານິເທດ 3 ທ່ານ. ແຕ່ລະທ່ານ
ໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຈາກກຸ່ມໂຮງຮຽນ.
ແຕ່ລະກຸ່ມປະກອບມີ
ຫົວໜ້າກຸ່ມ 1 ທ່ານ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າກຸ້ມ2 ທ່ານ,  ເຊິງໃນນັ້ນ,
ຫົວໜ້າກຸ່ມເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຊີ້ນຳລວມ, ຮອງຜູ່ທີໜື່ງ ຮັບ
ຜິດຊອບດ້ານວິຊາການ ແລະ   ຮອງຜູ່ທີສອງຮັບຜິດຊອບດ້ານກິດ
ຈະກໍາ, ສິລະປະ ແລະ ກິລາ, ລາຍລະອຽດຂໍໃຫ້ເບິງ່ ຕາມໂຄງຮ່າງການ
ເຮັດວຽກຂອງຂັນ
້ ເມືອງ ແລະ ກຸມ
່ ໂຮງຮຽນ ຕາມແຜນວາດຢູໜ
່ າ້ ຖັດໄປ
.

ຍຸດທະສາດການຜັນຂະຫຍາຍກິດຈະກຳ
ວິທີການນຳໃຊ້ກຸ່ມໂຮງຮຽນ
ໃນເມືອງສີສັດຕະນາກທ່ານ ອາຈານ ຄຳພົນ ໄຊຍະເພັ
ດຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການສືກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເປັນຜູ້ຊີ້ນຳໂຮງຮ
ຽນທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ລະບົບການສຶກສາສາຍສາມັນ (ເຊັ່ນ: ອະນຸບານ,
ປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ). ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາເມືອງ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ວຽກງານສຸຂະພາບດີໃນໂຮງຮຽນ
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ຢ່າງຈິງຈັງ
ແລະ
ເປັນເຈົ້າການຊີ້ນຳການຜັນຂະຫຍາຍ.
ທ່ າ ນໄດ້ ເ ຂົ ້ າ ຮ່ ວ ມກອງປະຊຸ ມ ຊີ ້ ແ ຈ້ ງ ເຊິ ່ ງ ຂັ້ນແຂວງໄດ້ຈັດຂື້ນ
ແລະ ຂັ້ນເມືອງຮັບຮອງເອົາກິດຈະກຳລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໂຮງຮ
ຽນ. ຄະນະບໍລິຫານການສຶກສາຂັ້ນເມືອງຄັດເລືອກໂຮງຮຽນຢ່າງມີແ
ຜນການລະອຽດໃນການສ້າງເປັນຕົວແບບໂດຍຄັດເລືອກເອົາໂຮງຮຽ
ນຫົວໜ້າກຸ່ມ ເຊິ່ງເປັນອໍານວຍການໂຮງຮຽນ,ເຮັດໃຫ້ສະດວກໃນ
ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ການລົງຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນຕົວຈິງ. ທ່ານ
ອາຈານ ຄຳພົນ ໄຊຍະເພັດ ຍັງເວົາ້ ອີກວ່າ: "ເມືອງຂອງພວກເຮົາຈະບໍຢ
່ ຸ
ດເຊົາກິດຈະກຳຢູພ
່ ຽງແຕ່ໃນໂຮງຮຽນຕົວແບບເທົາ່ ນັນ
້ ".
ກ າ ນ ຕັ ດ ສິ ນ ໃ ຈ ຂ ອ ງ ຄ ະ ນ ະ ຫ້ ອ ງ ກ າ ນ ສຶ ກ ສ າ ທິ ກ
ານ ແລະ ກິລາ ເມືອງໃນການເລືອກເອົາຫົວໜ້າກຸມ
່ ໂຮງຮຽນເປັ
ນໂຮງຮຽນຕົ ວ ແບບໄດ້ ກ າຍເປັ ນ ເຄື່ ອ ງມື ໃ ນການຜັ ນ ຂະຫຍາຍ
ວຽກງານສົ່ງເສີມສຸຂະພາບດີໃນໂຮງຮຽນ ພາຍໃນກຸ່ມມີການປະຊຸມກັ
ນຢູ່ໂຮງຮຽນຂອງຫົວໜ້າກຸ່ມເປັນປະຈຳ ແລະ ໄດ້ເຫັນກິດຈະກຳແບບ
ກະທັດຮັດງ່າຍດາຍ ແລະ ສາມາດປະຕິບດ
ັ ໄດ້, ຜູອ
່ ຳນວຍການໂຮງຮຽນອື່
ນກໍໄດ້ຮບ
ັ ການກະຕຸກຊຸກຍູໃ້ ຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ. ນອກຈາກນັ້ນ
ຫົວໜ້າກຸ່ມໂຮງຮຽນຍັງໄດ້ ແບ່ງປັນບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການໃນ
ການປະຕິບັດເຊັ່ນດຽວກັນ, ເຂົາເຈົ້າສາມາດໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ແລະ
ແບ່ງປັນປະສົບການຂອງຕົນເອງ ກ່ຽວກັບວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ປະສົ
ບໃນໂຮງຮຽນຕ່າງໆ. ເຂົາເຈົ້າເປັນຜູ່ແນະນຳ ແລະ ຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້
ຂອງຕົນໃນກອງປະຊຸມປົກກະຕິພາຍໃນກຸ່ມ ຫຼື ກອງປະຊຸມທົ່ວເມືອງ.
ຫົວໜ້າກຸ່ມສາມາດເປັນຕົວແທນຂອງຂັນ
້ ເມືອງ ແລະ ມີພາລະບົດບາ
ດໃນການໃຫ້ຄາໍ ປຶກສາໂຮງຮຽນອືນ
່ .
ບາງຄັງ້ ເຂົາເຈົາ້ ໄດ້ລງົ ໄປຢ້ຽມຢ
າມໂຮງຮຽນທີຕ
່ ອ
້ ງການຄຳແນະນຳ ແລະ ຊອກຫາວິທີການແກ້ໄຂ
ຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ຫົວໜ້າ
(ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ)

ຜູ້ບໍລິຫານ
ຂັ້ນເມືອງ

ຮອງຫົວໜ້າ
(ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ)

ກຸ່ມເໜືອ
13 ໂຮງຮຽນ

ກຸ່ມກາງ
15 ໂຮງຮຽນ

ກຸ່ມໃຕ້
14 ໂຮງຮຽນ

•

ຄູ ສຶກສານິເທດ (ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ)

•

ຫົວໜ້າກຸ່ມໂຮງຮຽນ (ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ)

ຜູ້ບໍລິຫານ
ຂັ້ນກຸ່ມ

Teachers
ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ
(usually one teacher per school
is assigned
(ໂຮງຮຽນປະຖົ
ມ)as focal for School Health)
ຄູອາຈານ (ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແຕ່ລະໂຮງຮຽນຈະມີການແຕ່ງຕັ້ງຄູໜຶ່ງທ່ານເປັນ
ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ວຽກງານສົ່ງເສີມສຸຂະພາບໃນໂຮງຮຽນ)
ຄພສບ
(ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ)

ຜູ້ບໍລິຫານ
ຂັ້ນໂຮງຮຽນ

ນາຍບ້ານ / ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ

ຄູສຶກສານິເທດ ແລະ ຫົວໜ້າກຸ່ມໂຮງຮຽນມີພາລະບົດບາດ
ສໍາຄັນ ໃນການຜັນຂະຫຍາຍ ວຽກງານສຸຂະພາບດີໃນໂຮງຮຽນ.
ເຂົາເຈົາ້ ຮັບຮູຜ
້ ນ
ົ ດີໃນການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຊັ່ນ: ເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ,
ປູກຈິດສໍານຶກດ້ານການຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ປັບປຸງການປະຕິບັດ
ກິດຈະກຳຮັກສາອະນາໄມຂອງນັກຮຽນ. ຫົວໜ້າກຸ່ມໂ
ຮງຮຽນຮູ້ພາລະບົດບາດຂອງຕົນໃນການຜັນຂະຫຍາຍ
ວຽກງານສຸຂະພາບດີໃນໂຮງຮຽນ ດັ່ງນີ້: 1). ຮັບປະກັນ ການມີສ່
ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນໃນການປະຕິບັດ, 2). ຜັນຂະຫຍາຍກິດຈະກໍ
າໄປສູ່ໂຮງຮຽນອື່ນພາຍໃນກຸ່ມຂອງຕົນ, 3) ສະໜັບສະໜູນການແ
ລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບວຽກງານສຸຂະພາບດີໃນໂຮງຮຽນ ແລະ
ໃຫ້ຄຳແນະນຳໂຮງຮຽນພາຍໃນກຸ່ມ, ບາງຄັ້ງຍັງໄດ້ໃຫ້ບົດຮຽນ,
ປະສົບການກັບເມືອງ ແລະ ແຂວງອື່ນ.
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ແລກປ່ຽນປະສົບການ ແລະ ອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບ
ຜົນໄດ້ຮັບຂອງວຽກງານສຸຂະພາບດີໃນໂຮງຮຽນ ໃຫ້ຜູ່ອໍານວຍການ
ໂຮງຮຽນທີ່ມີຄວາມ
ສົນໃຈຢາກປະຕິບັດໂດຍເອົາຮູບພາບໃຫ້ເບິ່ງ ແລະ ພາໄປຢ້ຽມຢາມ
ໂຮງຮຽນທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳມາແລ້ວ
ເຂົາເຈົ້າແນະນຳໃຫ້ຜູ່ອໍາ

ນວຍການໂຮງຮຽນປຸກລະດົມການມີສ່ວນຮ່ວມຈາກອໍານາດການປົກ
ຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ. ນອກນັ້ນຄູສຶກສານິເທດຍັງລະ
ດົມຊຸກຍູ້ໂຮງຮຽນຕ່າງໆ ໃນເວລາລົງຕິດຕາມຊ່ວຍເຫຼືອ
ດ້ານວິຊາການ. ແຕ່ລະຄັ້ງເຂົາເຈົ້າຍົກ ບັນຫາຂໍໃ້ ດຂໍໜ
້ ງ່ຶ ທີເຫັນວ່າສຳຄັນ
ແລະ ຈຳເປັນກວ່າໝູມ
່ າແນະ
ນໍາເຖິງແມ່ນວ່າຈະພົບເຫັນຫຼາຍບັນຫາກໍຕາມ ແລະ ຄ່ອຍໆ ກະ
ຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ໂຮງຮຽນ ປະຕິບັດໃຫ້ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.
ຈາກການປະຕິບັດທີ່ກ່າວມານັ້ນສະແດງໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່
າຄູສຶກສານິເທດ ແລະ ຫົວໜ້າກຸ່ມໂຮງຮຽນເຮັດເປັນໜ່ວຍງານ
ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼອ
ື ໂຮງຮຽນພາຍໃນກຸມ
່ ຂອງຕົນ
ພ້ອມນັນ
້ ກໍໄ່ ດ້ກະຕຸກຊຸກຍູໂ້ ຮງຮຽນ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາກາ
ນທີ່ຈຳເປັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຮງຮຽນເລີ່ມຕົນ
້ ຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ກິດຈະກໍາ,
ມີການປັບປຸງໄປເທືອ
່ ລະກ້າວ ແລະ ໃຫ້ມຄ
ີ ວາມຍືນຍົງ. ດ້ວຍຄວາມພ
ະຍາຍາມຂອງໜ່ວຍງານຂັ້ນເມືອງ ສາມາດກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ໂຮງຮຽນເກີ
ດຄວາມ ສົນໃຈຢາກປະຕິບດ
ັ ວຽກງານສົງ່ ເສີມສຸຂະພາບດີໃນໂຮງຮຽນ.
ຖ້າໂຮງຮຽນໃດຍັງບໍທ
່ ນ
ັ ມີຄວາມພ້ອມ ກໍຈ
່ ະສືບຕໍກ
່ ະຕຸກຊຸກຍ້ຈ
ູ ນ
ົ ກວ່າ
ຈະປະຕິບດ
ັ ໄດ້. ຜົນສໍາເລັດຂອງໂຮງຮຽນຕົວແບບແລະ ຈຳນວນໂຮງຮຽ
ນທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການເພີ່ມຂຶ້ນຍິ່ງເຮັດໃຫ້
ໂຮງຮຽນອື່ນໆ ຢາກເລີ່ມຕົ້ນປະຕິບັດກິດຈະກຳ ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າ
ການຜັ ນ ຂະຫຍາຍວຽກງານສົ ່ ງ ເສີ ມ ສຸ ຂ ະພາບດີ ໃ ນໂຮງຮຽນ 15

ຢາກພັດທະນາໂຮງຮຽນຕົນຄືກັບໂຮງຮຽນອື່ນ. ອັນນີ້ໄດ້ສະທ້ອນຢູ່
ໃນຄຳເຫັນຂອງໜ່ວຍງານຂັ້ນແຂວງວ່າ ພໍແຕ່ສາມາດເລີ່ມຕົ້ນປະຕິບັດ
ກິດຈະກຳຢູ່ໃນ ໂຮງຮຽນໃດໜຶ່ງໂຮງຮຽນອື່ນໆກໍຈະປະຕິບັດຕາມ.”

ພາລະບົດບາດ ຂອງຄູສຶກສານິເທດ ແລະ
ຫົວໜ້າກຸ່ມໂຮງຮຽນ
ຄູສຶກສານິເທດ ແລະ  
ຫົວໜ້າກຸ່ມໂຮງຮຽນ
ຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ
ໃນການປະຕິບັດກິດຈະກຳ

ຜັນຂະຫຍາຍກິດຈະກຳ ໄປໂຮງຮຽນຕ່າງໆ
ພາຍໃນກຸ່ມຂອງຕົນ

ສະໜັບສະໜູນການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບວຽກງານສົ່ງເສີມສຸຂະພາບດີໃນໂຮງຮ
ຽນ ແລະ ໃຫ້ການແນະນຳໂຮງຮຽນພາຍໃນກຸ່ມຂອງຕົນ, ບາງກໍລະນີຍັງໄດ້ແບ່ງປັນບົດຮຽນໃ
ຫ້ເມືອງ ແລະ ແຂວງອື່ນດ້ວຍການເປັນຕົວແບບທີ່ດີເພື່ອໃຫ້ໂຮງຮຽນອື່ນມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ

ປັດໄຈສໍາຄັນ: ສະຫຼຸບບົດຮຽນພື້ນຖານໂດຍຫຍໍ້
ññ ນໍາໃຊ້ລະບົບການຈັດຕັ້ງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຂອງຂັ້ນເມືອງ
ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນເຊັ່ນ: ລະບົບກຸ່ມໂຮງຮຽນ,
ລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ກອງປະຊຸມປົກກະຕິ
ññ ທີມງານບໍລິຫານຂັ້ນເມືອງມີຄວາມຫ້າວຫັນເປັນ
ເຈົ້າການ ແລະ ໃຫ້ສະໜັບສະໜູນໂຮງຮຽນ
ññ ຄູສຶກສານິເທດ ແລະຫົວໜ້າກຸ່ມໂຮງຮຽນມີຄວາມຮູ້
ດ້ານ ວິຊາການ, ການສື່ສານ ແລະ ທັກສະການໃຫ້ຄໍາ
ປຶກສາເປັນຢ່າງດີ
ññ ກຸ່ມໂຮງຮຽນກາຍເປັນບ່ອນແລກປ່ຽນປະສົບການໃນ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ລະດົມຊຸກຍູ້ໃຫ້
ມີການພັດທະນາທຸກໂຮງຮຽນໃນກຸ່ມ

ññ ເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ມີການຮຽນຮູ້ລະຫ່ວາງໂຮງຮຽນກັບ
ໂຮງຮຽນພາຍໃນກຸ່ມ
ññ ສ້າງເງື່ອນໄຂ ແລະ ບັນຍາກາດໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ປະກອບສ່ວນສະໜັບສະໜູນ
ññ ກະຕຸນ
້ ໃຫ້ເກີດມີຄວາມສົນໃຈດ້ວຍການສ້າງໂຮງຮຽນ
ຕົວແບບທີ່ດີ ແລະ ໃຫ້ໂຮງຮຽນອື່ນນຳໄປພິຈາລະນາ
ññ ເງື່ອນໄຂດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ທີ່ຕັ້ງພູມສັນ
ຖານສະດວກກໍເປັນການເອື້ອອຳນວຍແກ່ການຜັນ
ຂະຫຍາຍໂຄງການ
ññ ຊຸມຊົນ ແລະ ໂຮງຮຽນສາມາດລະດົມທຶນໄດ້

ປະສົບການ

ທ່ານ ຄຳພົນ ໄຊຍະເພັດ // ຮອງຫົວໜ້າສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງສີສັດຕະນາກ
"ພວກເຮົາມີແນວຄິດກ່ຽວກັບການຜັນຂະຫຍາຍກິດຈະກຳເລີ່ມແຕ່ເວລາທີ່ພວກເຮົາຄັດເລືອກ ແລະ ສ້າງຕັ້ງໂຮງຮຽນ
ຕົວແບບ. ສະນັ້ນ, ພວກເຮົາຈິ່ງໄດ້ເລືອກເອົາໂຮງຮຽນຫົວໜ້າກຸ່ມເພື່ອສ້າງເປັນໂຮງຮຽນຕົວແບບ "

ກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດມີຄວາມສົນໃຈ
ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ!

ຄວາມຈິງ

ການສ້າງໂຮງຮຽນຕົວແບບທີ່ດີ ແລະ ການສ້າງ
ເງືອນໄຂໃຫ້ໂຮງຮຽນອືນ
່ ເຂົາ້ ຫາໂຮງຮຽນຕົວແບບ
ເຫຼາ່ົ ນັນ
້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເກີດມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ
ລິເລີມ
່ ປະຕິບດ
ັ ຕາມ. ເມືອ
່ ໂຮງຮຽນໃດມີຄວາມສົນ
ໃຈກໍ່ ຈ ະມີ ກ ານເຜີ ຍ ແຜ່ ວ ຽກງານສົ່ ງ ເສີ ມ ສຸ
ຂະພາບດີໃນໂຮງຮຽນ
ຂອງພວກເຂົາເຈົາ
້ ,
ໜ່ວຍງານຂັນ
້ ເມືອງຊ່ວຍເຫຼອ
ື ດ້ານວິຊາການ,
ໃຫ້ຄຳແນະນຳ,
ໃຫ້ກໍາລັງໃຈ
ແລະ
ລະດົມຊຸກຍູ້.
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4. ຕົວແບບການປະຕິບັດວຽກງານສົ່ງເສີມສຸຂະພາບດີ

ຜູ່ມີບົດບາດສຳຄັນ:
ຜູ່ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ
  ຜູ່ອາໍ ນວຍການໂຮງຮຽນມີບດ
ົ ບາດສໍາຄັນໃນການຮັບປະກັນກາ
ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສົ່ງເສີມສຸຂະພາບດີໃນໂຮງ
ຮຽນໃຫ້ໄດ້. ການເຮັດໃຫ້ວຽກດັງ່ ກ່າວດຳເນີນໄປໄດ້ດີ
ນັນ
້ ຜູອ
່ ຳນວຍການໂຮງຮຽນຈຳເປັນຕ້ອງນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້
ຄວາມສາມາດໃນການບໍລຫ
ິ ານໂຮງຮຽນ ແລະ ປຸກລະດົມໃ
ຫ້ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມໃນການວາງແຜນ,
ການລະດົມທຶນຮອນ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ.

ຍຸດທະສາດການຜັນຂະຫຍາຍ:
ນຳໃຊ້ການບໍລິຫານໂດຍໂຮງຮຽນເປັນຫຼັກ
ການມີໂຮງຮຽນຕົວແບບທີປ
່ ະຕິບດ
ັ ໄດ້ດີ ມີປະໂຫຍດຢ່
າງຫຼວງຫຼາຍຕໍກ
່ ານຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານສົ່ງເສີມສຸຂະພາບດີ
ຢູເ່ ມືອງສີສດ
ັ ຕະນາກ. ອໍານວຍການ, ຄູສອນ ແລະ ຫົວໜ້າຫ້ອງ
ໃນໂຮງຮຽນຕົວແບບກາຍເປັນທີປ
່ ກ
ຶ ສາໃຫ້ກບ
ັ ໂຮງຮຽນ
ອື່ນ. ບັນດາອໍານວຍການໂຮງຮຽນອື່ນໆ ຜູ່ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດກິດ
ຈະກຳຕາມຫຼັງໄດ້ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ທຳອິດເຂົາເຈົາ້ ໄດ້ ຮັບຮູເ້ ລືອ
່ ງນີ້
ຈາກໜ່ວຍງານຂັນ
້ ເມືອງພ້ອມທັງໄດ້ເຫັນສີງ່ ອຳນວຍຄວາມສະດ
ວກ ແລະ ກິດຈະກຳສຸຂະອະນາໄມປະຈຳວັນຢູໃ່ ນໂຮງຮຽນຫົວ
ໜ້າກຸມ
່ ເວລາມາປະຊຸມ ສີງ່ ເຫຼາ່ົ ນັນ
້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົາ້ ມີຄວາມໝັ້
ນໃຈໃນການນຳເອົາກິດຈະກຳໄປປະຕິບດ
ັ ໃນໂຮງຮຽນຂອງຕົນ.
ນອກຈາກນັ້ນເຂົາເຈົ້າຍັງບອກວ່າ ມັກ ແລະ ຢາກປະຕິບັດກິດ
ຈະກໍາແບບນີ້ໃນໂຮງຮຽນຂອງຕົນ ພ້ອມທັງປັບປຸງເງື່ອນໄຂສິ່
ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃຫ້ດີຂຶ້ນ.
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ເມື່ອຂໍ້ມູນຂ່າວສານກິດຈະກຳສົ່ງເສີມສຸຂ
ະພາບດີໃນໂຮງຮຽນ ໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ໄປພາຍໃນກຸມ
່
ມີບາງຄົນກໍຢາກໄປເຫັນດ້ວຍຕົນເອງ. ໃນນັນ
້ ມີໂຮງຮຽນໜືງ່
ຜູຮ
່ ບ
ັ ຜິດຊອບວຽກງານສົງ່ ເສີມສຸຂະພາບ ໄດ້ໄປເບິງ່ ວິທຈ
ີ ດ
ັ ຕັ້
ງປະຕິບດ
ັ ກິດຈະກຳຢູໂ່ ຮງຮຽນຕົວແບບ ແລະ ໄດ້ນຳມາແລກ
ປ່ຽນພ້ອມທັງຜັນຂະຫຍາຍ ໃຫ້ຄນ
ົ ອືນ
່ ໆຮູນ
້ ຳ.
ຜູ່ອາໍ ນວຍການໂຮງຮຽນສາມາດລິເລີມ
່
ແລະ ສ້າງການຮ່ວມມືທດ
່ີ ກ
ີ ບ
ັ ຊຸມຊົນ, ເຊິງ່ ເປັນສິງ່
ສໍາຄັນອັນໜຶງ່ ໃນການບໍລຫ
ິ ານ-ຄຸມ
້ ຄອງໂຮງຮຽນ.
ຜູອ
່ າໍ ນວຍການໂຮງຮຽນ , ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັນ
້ ບ້ານ
ແລະ ພໍແ
່ ມ່ຜປ
ູ່ ກ
ົ ຄອງໄດ້ເຂົາ້ ຮ່ວມວາງແຜນໃນ
ເບື້ອງຕົ້ນ. ຂັ້ນຕອນທຳອິດແມ່ນການເລືອກ
ແບບຂອງສີ່ງອຳນວຍ ຄວາມສະດວກ (ອ່າງລ້າງມື)
ໃນການປະຕິບັດກິດຈະກຳກຸ່ມ,ເຊິ່ງມີ 3 ແບບໃຫ້ເລືອກ
ເຊັນ
່ : ກ). ແບບມູນຄ່າບໍແ
່ ພງ( ໃຊ້ວດ
ັ ສະດຸທມ
່ີ ໃີ ນທ້ອງຖິນ
່ ),
ຂ). ແບບໃຊ້ທໍ່ນໍ້າ PVC ແລະ ຄ). ແບບເຮັດດ້ວຍຊີມັງ.
ຫຼັງຈາກນັ້ນ ໄດ້ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບມູນຄ່າ ແລະ
ປະໂຫຍດຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມ ສະດວກແຕ່ລະແບບ
ພ້ອມທັງວາງແຜນໃນການລະດົມທຶນ ອາດຈະເປັນວັດຖຸ
ຫຼື ເປັນເງິນໃນຊຸມຊົນຂອງຕົນ. ນີ້ເປັນພຽງຜົນສໍາເລັ
ດເບື້ອງຕົ້ນຂອງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງໂຮງຮຽນ ແລະ
ຊຸມຊົນ. ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ແລະ ພໍ່
ແມ່ຜູ້ປົກຄອງມີສ່ວນຮ່ວມໃນການກໍ່ສ້າງສິ່ງອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກ (ອ່າງລ້າງມື), ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ
ໃຫ້ຄວາມຄິດເຫັນໃນການປັບປຸງ. ຍ້ອນວ່າ ຊຸມຊົນມີສ່ວນ
ຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທຸກຂັ້ນຕອນ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາ
ມເປັນເຈົ້າການເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງ. ນອກຈາກນັ້ນ,
ຍັງມີກົນໄກການບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງດ້ານການເງິນ ແລະ ມີຄວາ

ມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການນຳໃຊ້ທຶນຮອນ. ການນຳໃຊ້ທຶນຮອນທີ່
ມີຄວາມໂປ່ງໃສເປັນປັດໄຈ
ໜຶງ່ ທີສ
່ າໍ ຄັນ ແລະ ເປັນຕົວຊີວ
້ ດ
ັ ການບໍລຫ
ິ ານ-ຄຸມ
້ ຄອງ ໂຮງ
ຮຽນທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ບັນດາກິດຈະກຳເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ເຊື່ອມສານເຂົ້າໃ
ນແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນພາຍໃຕ້ອົງປະກອບດ້ານສະພາບແ
ວດລ້ອມທີ່ຖືກສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພ. ອໍານ
ວຍການໂຮງຮຽນມີບົດບາດໃນການຊີ້ນຳ ແລະ ສຶບຕໍນ
່ ຳພາຈັດ
ຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ຢູໃ່ ນໂຮງຮຽນໃຫ້ມຄ
ີ ວາມຍືນຍົງ.

3 ແບບຂອງສິ່ງ
ອຳນວຍຄວາມສະດວກ

ອີກປະການໜືງ່ ທີພ
່ ນ
້ົ ເດັນ
່ ແມ່ນບັນດາໂຮງຮຽນມີການ
ຊ່ວຍເຫຼອ
ື ເຊິງ່ ກັນ ແລະ ກັນ, ແບ່ງປັນປະສົບການ
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກັບໂຮງຮຽນທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ເຊັ່ນ:
ວິທີການລະດົມທຶນ, ດ້ານວິຊາການ ແລະ ອື່ນໆ.
ຜູ່ຖືກສຳພາດສ່ວນຫຼາຍຍັງບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າການຜັ
ນຂະຫຍາຍກິດຈະກຳອາດຈະພົບບັນຫາທີ່ເປັນອຸປະສັກ
ເຊັ່ນ: ຖ້າຊຸມຊົນບໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ, ຄວາມສາມາດ
ໃນການບໍລຫ
ິ ານ-ຄຸມ
້ ຄອງໂຮງຮຽນຂອງອໍານວຍການຍັງບໍເ່ ຂັມ
້ ແ
ຂງ ແລະ ມີຄວາມຫຍຸງ້ ຍາກໃນການຈັດຫານ້ຳ. ນອກນັນ
້ ການລະດົມ
ທຶນໃນໂຮງຮຽນຂະໜາດນ້ອຍກ່ໍສາມາດເປັນສິ່ງທ້າທາຍອີກດ້
ວຍ.

ແບບມູນຄ່າບໍ່ແພງ ຫຼື ໃຊ້ ກອັກ ກະຕຸກນ້ຳ

ໃຊ້ທໍ່ PVC

ປະເພດກໍ່ດ້ວຍສີມັງ
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ຂັ້ນໂຮງຮຽນ

ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ // ການເລືອກແບບສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ

ອໍານວຍການໂຮງຮຽນຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ (ເຊັ່ນ: ການເລືອກແບບສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ,
ການລະດົມທຶນ, ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການບົວລະບັດຮັກສາ).

ປັດໃຈສໍາຄັນ: ສະຫຼູບບົດຮຽນພື້ນຖານໂດຍຫຍໍ້
ññ ທຸກພາກສ່ວນທີກ
່ ຽ່ ວຂ້ອງຂອງໂຮງຮຽນຕົວແບບ
ໄດ້ເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ໂຮງຮຽນອື່ນໆ ໃນກຸ່ມໂຮງຮຽນ.
ññ ຄວາມສາມາດດ້ານການບໍລຫ
ິ ານ-ຄຸມ
້ ຄອງຂອງອໍານວຍການ
ມີດັ່ງນີ້:
• ຄວາມສາມາດໃນການລະດົມການມີສວ
່ ນຮ່ວມ
ແລະ ການສ້າງຄວາມເປັນເຈົາ້ ການຈາກຊຸມຊົນ
(ຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນຈົນຕະຫຼອດຂະບວນການ)
• ຄວາມເປັນຜູນ
້ າໍ : ມີຄວາມມຸງ່ ໝັນ
້ ແລະ ສາມາດ
ນໍາພາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນ: ຄະນະພັດ
ທະນາ  ການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ, ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກ
ຄອງ, ຄູອາຈານ, ຫົວໜ້ານັກຮຽນ
ຫຼື ຫົວໜ້າຫ້ອງຮຽນ ເພື່ອໃຫ້
ມີຄວາມເປັນເຈົ້າການ
• ການຄຸ້ມຄອງດ້ານການເງິນທີມີຄວາມໂປ່ງໃສ
• ການເຊື່ອມໂຍງວຽກງານສົ່ງເສີມສຸຂະພາບດີ
ໃນໂຮງຮຽນ ເຂົ້າໃນແຜນ
ພັດທະນາໂຮງຮຽນ ເຊິ່ງຢູ່ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້

ວຽກງານສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ
ແລະ ຄວາມປອດໄພ.
• ມີການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ຢ່າງຫ້າວຫັນ
ເຊັ່ນ: ການລະດົມທຶນ ແລະ
ດ້ານວິຊາການກັບໂຮງຮຽນ ອື່ນເປັນປະຈຳ
ññ ມີຄວາມຫ້າວຫັນຢ່າງຕັ້ງຫນ້າ, ມີຄວາມເຕັມໃຈ
ແລະ ຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ເພື່ອປັບປຸງກິດຈະກໍາ.
ññ ຄວາມກະຕືລືລົ້ນຂອງພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງມີສູງເທົ່າໃດຍິ່
ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນມີຄວາມຮັບຜິດຊ
ອບ ແລະ ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນເພື່ອຮັກສາກິດຈະກໍາໃຫ້ຍື
ນຍົງ.
ññ ຊຸມຊົນ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການ
ຕິດຕາມກວດກາກິດຈະກຳຢ່າງເປັນປົກກະຕິ
ເຮັດໃຫ້ໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນສາມາດເຫັນໄດ້
ຄວາມຈຳເປັນ ເຊັ່ນ: ການສ້ອມແປງ ຫຼື
ການປັບປຸງສິ່ງອຳ ນວຍຄວາມສະດວກ (ອ່າງລ້າງມື)
ແລະ ສົ່ງເສີມ ການປະຕິບັດກິດຈະກຳ
ອະນາໄມໃຫ້ເປັນປົກກະຕິທຸກມື້.

ປະສົບການ

ທ່ານນາງ ເລື່ອນທອງ ໄຊຍະວົງ // ອໍານວຍການໂຮງຮຽນປະຖົມ ດົງສະຫວາດ
"“ໃນຖານະເປັນອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ຂ້າພະເຈົາ້ ມີຄວາມມຸງ່ ໝັນ
້ ວ່າຈະບໍຍ
່ ດ
ຸ ຕິ ກິດຈະກຳ. ພໍແ
່ ມ່ຜປ
ູ້ ກ
ົ
ຄອງມີຄວາມພາກພູມໃຈຕໍ່ກິດຈະກຳນີ້ຫຼາຍຖ້າພວກເຮົາຍຸດຕິພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງກໍຈະເສຍໃຈ."
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5. ການປຸກລະດົມສ່ວນຮ່ວມຈາກຊຸມຊົນ

ຜູ້ມີບົດບາດສຳຄັນ:
ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ
ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັນ
້ ບ້ານເປັນຜູມ
້ ສ
ີ ວ
່ ນຮ່ວມ
ທີສ
່ າໍ ຄັນໃນໂຮງຮຽນ. ຄະນະດັງ່ ກ່າວ ປະກອບດ້ວຍນາຍບ້ານ,
ສະຫະພັນແມ່ຍງິ , ຊາວຫນຸມ
່ , ສະມາຄົມພໍແ
່ ມ່ນກ
ັ ຮຽນ,
ແນວໂຮມ, ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູ. ຄະນະພັດທ
ະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງທຸກໆສາມປີ.
ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວນາຍບ້ານເປັນປະທານ ສ່ວນອໍານວຍການ
ໂຮງຮຽນເປັນຮອງປະທານ.

ຍຸດທະສາດການຜັນຂະຫຍາຍກິດຈະກຳ:
ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຄວາມເປັນເຈົ້າ
ການຂອງຊຸມຊົນ
ການມີສວ
່ ນຮ່ວມ ແລະ ຄວາມເປັນເຈົາ້ ການຂອງ
ຊຸມຊົນເປັນສິງ່ ສໍາຄັນໃນການຜັນຂະຫຍາຍກິດຈະກຳ. ບັນດາໂຮງຮຽນ
ໃນເມືອງສີສດ
ັ ຕະນາກສາມາດລະດົມຊຸມຊົນຂອງຕົນໃຫ້ສະໜັບ
ສະໜູນກິດຈະກຳ. ຊຸມຊົນໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນໃນການວາງແຜນ ແລະ ການຕັດສິນໃຈເລືອກ
ຮູບແບບສິງ່ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື. ຫຼງັ ຈາກ
ນັ້ນຊຸມຊົນໄດ້ລະດົມທຶນເພື່ອສ້າງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ໃນການລ້າງມືເປັນກຸມ
່ ຕາມທີໄ່ ດ້ເລືອກໄວ້. ເຂົາເຈົາ້ ໃຊ້ຫາຼ ຍວິທີ
ເຊັ່ນ: ເຂົ້າຫາບໍລິສັດ, ຫ້າງຮ້ານ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ມີຈິດໃຈຢາກ
ຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ. ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາ
ຂັນ
້ ບ້ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງໃນການນໍາໃຊ້ທນ
ຶ ຮອນທີໄ່ ດ້ມາ.
ມີການສະຫຼຸບລາຍງານລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍທັງໝົດ (ທັງເງິນ
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ແລະ ເປັນວັດຖຸ)ຢ່າງໂປ່ງໃສ.
ໃນເມືອ
່ ໂຮງຮຽນສຳເລັດການກໍສ
່ າ້ ງສິງ່ ອຳນວຍຄວາມ
ສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມ ແລະ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນດໍາເນີນ
ກິດຈະກຳແລ້ວ, ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ຄະນະພັດທະນາ
ການສຶກສາຂັ້ນບ້ານຍັງມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕິດຕາມກວດກາ.
ນອກຈາກນັ້ນຍັງໄດ້ຊອກຫາວິທີການປັບປຸງການປະຕິບັດກິ
ດຈະກຳໃຫ້ດີຂຶ້ນເທື່ອກ້າວ. ພ້ອມທັງຕິດຕາມຄວາມຈໍາເປັນ
ໃນການສ້ອມແປງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກເຫຼົ່ານັ້ນ ແລະ
ຊ່ວຍສ້ອມແປງ ຫຼື ສະໜັບສະໜູນທຶນເພືອ
່ ສ້ອມແປງ. ອີກດ້າ
ໜືງ່ ການຂາດແຄນທຶນຮອນກໍສາມາດເປັນອຸປະສັກກີດຂວາງຕໍ່
ການຜັນຂະຫຍາຍ ວຽກງານສົ່ງເສີມສຸຂະພາບດີໃນໂຮງຮຽນ
ໄດ້. ບາງໂຮງຮຽນອາດບໍ່ສາມາດໄດ້ຮບ
ັ ການປະກອບສ່ວນຈາກ
ຊຸມຊົນຕາມຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຊອກຫາການສະໜັ
ບສະໜູນເພີ່ມເຕີມ. ການລະດົມທຶນຍັງມີຂໍ້
ຫຍຸ້ງຍາກສໍາລັບໂຮງຮຽນຂະໜາດນ້ອຍທີ່ມີນັກຮຽນຈຳນວນ
ໜ້ອຍ. ໃນກໍລະນີນີ້ວິທີແກ້ໄຂອາດຈະເລືອກເອົາ ສິ່ງອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມແບບທີ່ມີມູນຄ່າ
ບໍ່ແພງ ຫລື ລະດົມທຶນໃນຊຸມຊົນອື່ນ ແລະ
ພາກສ່ວນເອກະຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນຕື່ມອີກ.

ປະສົບການ

ທ່ານນາງແສງເດືອນ ບຸດສະດີ // ຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນຈາກໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ ຈອມເພັດ
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