ການບັນຈຸ ແລະຊັບຊ້ອນຄູ ໃນ ສປປ ລາວ: ເຫດຜົນ
ຂອງສິ່ງທີ່ຍັງທ້າທາຍໃນປະຈຸບັນ

ສູນພັດທະນາການຮຽນຮູ້ ລາວ-ອົດສະຕຣາລີ (LADLF) ແລະ ແຜນງານປັບປຸງຄຸນະພາບ ແລະ
ການຂະຫຍາຍໂອກາດ ການເຂົ້າຮຽນສາລັບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານຢູູ່ ສປປ ລາວ (BEQUAL) ໄດ້ດາເນີນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ໃນປີ
2016 ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າກູ່ຽວກັບການບັນຈຸ ແລະຊັບຊ້ອນຄູ ປະຖົມພາຍໃນ ສປປ ລາວ. ຈຸດປະສົງຂອງບົດສຶກສານີ້ ແມູ່ນເພື່ອສະໜອງຂໍ້
ມູນໃນການວາງຍຸທະສາດ ແລະການຕັດສິນໃຈຂອງ ຄະນະຊີ້ນາລວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ BEQUAL, ກະຊວງການຕູ່າງປະເທດ
ແລະ ການຄ້າອົດສະຕຣາຣີ (DFAT) ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ BEQUAL. ບົດສຶກສານີ້ໄດ້ວິເຄາະສາເຫດ
ພື້ນຖານຂອງສະພາບຄວາມບໍ່ດຸູ່ນດູ່ຽງດ້ານການສະໜອງຄູ ທີ່ແກູ່ຍາວມາດົນແລ້ວພາຍໃນ ປະເທດ, ໂດຍສະເພາະແມູ່ນໃນໂຮງຮຽນ
ຊົນນະບົດ ແລະເຂດຫູ່າງໄກ. ການສຶກສານີ້ເຂົ້າໃຈວູ່າ ການແຈກຢາຍຄູເປັນບັນຫາທີ່ ແກູ່ຍາວຂອງຂະແໜງສຶກສາ, ແລະທັງເປັນບູລິ
ມະສິດໜຶ່ງຂອງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກິລາ (ຈາກນີ້ໄປຈະຫຍໍ້ເປັນ ກະຊວງ ສຶກສາ), ກໍ່ຄືລັດຖະບານລາວໂດຍລວມ. ຄວາມ
ຕັ້ງໃຈໃນການສຶກສາເທື່ອນີ້ ແມູ່ນເພື່ອເສີມໃຫ້ກັບບົດສຶກສາຂອງສູນວິໄຈການ ສຶກສາ ແລະກິລາ (ຈາກນີ້ໄປຈະຫຍໍ້ເປັນ ສູນວິໄຈການ

ສຶກສາ) ທີ່ອອກມາໃນປີ 2015 ທີ່ໄດ້ລະບຸຕົວເລກຄູທີ່ຖືກແຈກຢາຍຢູູ່ຕາມໂຮງຮຽນ ປະຖົມ ແລະມັດທະຍົມທົ່ວປະເທດ, ແລະໄດ້ສະຫຼຸບ
ຂັ້ນຕອນການບັນຈຸຄູເອົາໄວ້. ບົດສຶກສານີ້ ຍັງໄດ້ຕໍ່ຍອດໃຫ້ກັບຜົນການທົບທວນ ເຄິ່ງໄລຍະ ໃນປີ 2013 ຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜ
ງສຶກສາ (2011-2015), ມາດຖານຄຸນະພາບການສຶກສາແຫູ່ງຊາດ, ແລະການ ທົບທວນວິເຄາະການຊັບຊ້ອນຄູໃນໂຮງຮຽນປະຖົມ
ພາຍໃນປະເທດ (ປີ 2015).
ຄາຖາມຫັກຂອງບົດສຶກສາ
ຄາຖາມຫັກສາລັບການສຶກສາເທື່ອນີ້ລວມມີ:
ການບັນຈຸ ແລະຊັບຊ້ອນຄູປະຖົມໃນປະຈຸບັນ ມີປະສິທິພາບ ແລະປະສິທິຜົນແນວໃດ
ມີສູດຄິດໄລູ່ຄວາມຕ້ອງການຄູປະຖົມທີ່ມີປະສິທິພາບ ແລະສອດຄູ່ອງ ຢູູ່ປານໃດ
ການຮັບຄູອາສາທີ່ສືບຕໍ່ປະຕິບັດມາ ມີສາເຫດມາຈາກຫຍັງ, ແລະສິ່ງຈູງໃຈທີ່ພາໃຫ້ຄູຍອມເປັນອາສາ ມີຫຍັງແດູ່.
ເພື່ອຕອບຄາຖາມຂ້າງເທິງ, ທີມງານຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຖອດຖອນແນວຄິດຈາກພະນັກງານຂະແໜງສຶກສາໃນ 4 ແຂວງ ແລະ 9 ຕົວເມືອງ,
ລວມທັງຄູສອນ ແລະອານວຍການຈາກ 43 ໂຮງຮຽນ ກູ່ຽວກັບວິທີການທີ່ພວກເພິ່ນບລິຫານການບັນຈຸ ແລະຊັບຊ້ອນຄູ . ຂໍ້ມູນໄດ້ມີການ
ຮວບຮວມ ແລະວິເຄາະໂດຍນາໃຊ້ການສົມທຽບຄວາມຖີ່ ແລະຄວາມແຕກຕູ່າງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ໂດຍສະເພາະແມູ່ນຈຸດທີ່ ແຕກ
ຕູ່າງຈາກບົດສຶກສາຂອງສູນວິໄຈການສຶກສາ ປີ 2015.

ຈຸດສຸມຂອງບົດສຶກສານີ້ ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນຈາກການປຶກສາຫາລືຮູ່ວມກັບກະຊວງສຶກສາ, ແລະໄດ້ຄົ້ນຄິດຂຶ້ນເພື່ອປະກອບເຂົ້າກັບບົດສຶກສາ
ອີກສອງບົດ ທີ່ໄດ້ດາເນີນການຄົ້ນຄວ້າໄປພ້ອມກັນ ໂດຍຜູ່ານ LADLF ແລະການຊີ້ນາຂອງຄະນະຊີ້ນາຂັ້ນສູງ ຈາກກະຊວງ ສຶກສາ,
ເຊິ່ງລວມມີຕາງໜ້າກົມອະນຸບານ-ປະຖົມ, ແລະກົມສ້າງຄູ. ບົດສຶກສານີ້ ໄດ້ຮັບການຮູ່ວມມືຊູ່ວຍເຫືອຈາກກົມແຜນການ, ແລະສູນວິໄຈ
ການສຶກສາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ, ເຊິ່ງໄດ້ປະກອບສູ່ວນພະນັກງານວິຊາການ ເຂົ້າຮູ່ວມຂະບວນການເກັບກາຂໍ້ມູນ ພາກສະໜາມ.
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ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການສຶກສາ
ບົດສຶກສານີ້ ໄດ້ພົບວູ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາຍໃນອົງກອນລັດ ກູ່ຽວກັບການບັນຈຸ , ແບູ່ງປັນ, ແລະຊັບຊ້ອນຄູນັ້ນ ມີຄວາມແຕກຕູ່າງ
ກັນ ໃນຂັ້ນພະແນກສຶກສາທິການ ແລະກິລາແຂວງ (ຈາກນີ້ຈະຫຍໍ້ເປັນ ສຶກສາແຂວງ), ແລະຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະກິລາເມືອງ
(ຈາກນີ້ຈະຫຍໍ້ເປັນ ສຶກສາເມືອງ) ຫາຍແຫູ່ງ. ຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ, ແລະຊຸມຊົນມີຈຸດພິເສດສະເພາະຂອງຕົນທີ່ຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາ.
ຕົວຢູ່າງເຊັ່ນແຂວງຜົ້ງສາລີ ແລະສາລະວັນ ທີ່ນາໃຊ້ການຊັບຊ້ອນຄູແບບໝູນວຽນ ໃນລະດັບຄວາມຖີ່ ທີ່ແຕກຕູ່າງກັນ ເພື່ອຈັດການກັບ

ການບັນຈຸຄູເຂົ້າໂຮງຮຽນເຂດຫູ່າງໄກ. ແຂວງຄາມູ່ວນ ແລະສະຫວັນນະເຂດ ສຸມໃສູ່ການຊັບຊ້ອນຄູໃຫ້ສອດຄູ່ອງຕັ້ງແຕູ່ຕົ້ນແທນ, ບໍ່ວູ່າ
ຈະເປັນການສົ່ງຄູໄປສອນຢູູ່ບ້ານເກີດຂອງຕົນ, ຫືໄປຢູູ່ບ້ານອື່ນຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ເພື່ອຫີກລູ່ຽງການມີຄາຮ້ອງຂຍ້າຍຖິ່ນຖານຈາກ
ຄູໃນພາຍຫັງ. ສິ່ງນີ້ ແລະຈຸດພິເສດທ້ອງຖິ່ນອື່ນໆ ຄວນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາໃນຂະບວນການວາງແຜນຂັ້ນສູນກາງ.
ບົດສຶກສາຍັງໄດ້ພົບວູ່າ ເອກະສານນະໂຍບາຍທັງຫາຍ ທີ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອເປັນແນວທາງໃຫ້ກັບການສະໜອງການສຶກສາ ແລະຊຸກຍູ້
ຜົນໄດ້ຮັບການສຶກສາ, ໂດຍສະເພາະແມູ່ນສະບັບຫ້າສຸດ - ຄູູ່ມືແນະນາການສ້າງແຜນການບັນຈຸ ແລະການນາໃຊ້ຄູປະຈາປີ (0047/
ສສກ.ຈຕ/2014) - ມີຄາຕອບສາລັບບາງບັນຫາໃນປະຈຸບັນແລ້ວ. ແຕູ່ບົດສຶກສານີ້ ໄດ້ພົບວູ່າ ຄູມືແນະນາ ຍັງບໍ່ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດໃນຕົວຈິງຢູ່າງທົ່ວເຖິງ, ສູ່ວນໜຶ່ງແມູ່ນຍ້ອນການທີ່ຄູູ່ມືແນະນານີ້ ມີຜົນບັງຄັບໃນຂັ້ນມັດທະຍົມເຊັ່ນກັນ, ແລະສູ່ວນໜຶ່ງຍ້ອນ
ການບລິຫານການຮັບພະນັກງານຄູຍັງມີການແຕກໂຕນກັນ.
ວິທີການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຮັບ ແລະຊັບຊ້ອນຄູ ໃນຕົວຈິງມີການແຕກໂຕນກັນ :
ທາງສາຍຕັ້ງ – ຂາດການປະສານງານກັນລະຫວູ່າງຕາແໜູ່ງງານ, ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ, ແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກູ່ຽວກັບການບັນຈຸ
ແລະແຈກຢາຍຄູ, ທັງຈາກກົມກອງຂັ້ນຕູ່າງໆພາຍໃນກະຊວງ, ທັງສຶກສາແຂວງ, ສຶກສາເມືອງ, ແລະໂຮງຮຽນເອງ.
ທາງສາຍຂວາງ – ມີຫາຍກົມກອງພາຍໃນກະຊວງສຶກສາ ທີ່ມີຕາແໜູ່ງງານ, ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ, ແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກູ່ຽວກັບ
ການບັນຈຸ ແລະແຈກຢາຍຄູ; ກະຊວງອື່ນກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນ ເປັນຕົ້ນແມູ່ນ ກະຊວງການເງິນ ແລະກະຊວງພາຍໃນ.

ໃນຂັ້ນໂຮງຮຽນ, ບົດສຶກສານີ້ໄດ້ພົບເຫັນເຊັ່ນດຽວກັບບົດສຶກສາຂອງສູນວິໄຈການສຶກສາຄື ຄວາມຕ້ອງການຄູ ແມູ່ນຄິດໄລູ່ຈາກກະແສ
ນັກຮຽນສາລັບສົກຮຽນຕໍ່ໄປ, ຈານວນຄູທີ່ຈະເຖິງອາຍຸກະສຽນ, ແລະຄາຮ້ອງຂຍົກຍ້າຍຈາກຄູ. ຄວາມຕ້ອງການຄູ ຍັງອີກໃສູ່ຈານວນ
ຫ້ອງຮຽນຕົວຈິງໃນແຕູ່ລະໂຮງຮຽນ. ອີງຕາມຄາເຫັນຈາກໂຮງຮຽນໃນແຂວງຄາມູ່ວນ, ການເຮັດແນວນີ້ແມູ່ນເພື່ອຫຼຸດຜູ່ອນຈານວນຄູທີ່
ຕ້ອງສອນຫ້ອງຄວບ.
ໃນຂັ້ນສຶກສາເມືອງ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແມູ່ນແຕກຕູ່າງກັນໜ້ອຍໜຶ່ງໃນແຕູ່ລະເມືອງ. ສຶກສາເມືອງສູ່ວນຫາຍທີ່ໄດ້ຖືກສາພາດ ບອກ
ວູ່າ ດາລັດ 177 ບໍ່ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຄູຕົວຈິງໃນຂັ້ນໂຮງຮຽນ. ຖ້າປະຕິບັດຕາມສູດຄິດໄລູ່ທີ່ວາງໄວ້ໃນດາລັດ ຈະ ເປັນ
ການບິດເບືອນສະພາບຕົວຈິງ

ແລະຈະພາໃຫ້ມີການຂາດຄູຮ້າຍແຮງ.

ສະນັ້ນ

ທາງສຶກສາເມືອງຈິ່ງໄປຕາມຕົວເລກທີ່ສະເໜີຈາກ

ໂຮງຮຽນແທນ.
ໃນຂັ້ນສຶກສາແຂວງ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍທົ່ວໄປແມູ່ນເປັນຄືທີ່ພົບໃນບົດສຶກສາຂອງສູນວິໄຈການສຶກສາ ທີ່ວູ່າດາລັດ 177 ແມູ່ນບໍ່
ໄດ້ຖືກນາໃຊ້, ຍົກເວັ້ນໃນແຂວງສາລະວັນ ທີ່ໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນາກັນລະຫວູ່າງດາລັດ 177 ແລະຄູູ່ມື 0047 ແລະຍັງໄດ້ຊີ້ນາໃຫ້
ສຶກສາເມືອງປະຕິບັດເຊັ່ນກັນ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ແຕກຕູ່າງອີກອັນໜຶ່ງ ແມູ່ນພົບຢູູ່ສຶກສາແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ເຊິ່ງແຕກຕູ່າງ
ຈາກແຂວງຜົ້ງສາລີ ແລະຄາມູ່ວນ ຢູູ່ບູ່ອນວູ່າເພິ່ນໄດ້ນາໃຊ້ສູດຈາກດາລັດ 177 ເພື່ອຄິດໄລູ່ຄວາມຕ້ອງການຄູ. ແຕູ່ເມື່ອເວລາສົ່ງ ຕົວ
ເລກຄວາມຕ້ອງການຄູປະຈາປີໃຫ້ກະຊວງ, ສຶກສາແຂວງພັດເອົາຕົວເລກທີ່ສະເໜີຂຶ້ນມາຈາກສຶກສາເມືອງ ແລະໂຮງຮຽນ.
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ສຶກສາແຂວງ
ຜົ້ງສາລີ
ຄາມູ່ວນ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄິດໄລູ່ຄວາມຕ້ອງການຄູ
ສຶກສາແຂວງຮັບຮູ້ກູ່ຽວກັບດາລັດ 177, ແຕູ່ຍັງບໍ່ໄດ້ນາໃຊ້ໃນຕົວຈິງ.
ສຶກສາແຂວງຮັບຮູ້ກູ່ຽວກັບດາລັດ 177, ແຕູ່ຍັງບໍ່ໄດ້ນາໃຊ້ໃນຕົວຈິງ.
ສຶກສາແຂວງຮັບຮູ້ກູ່ຽວກັບຄູູ່ມື 0047, ແຕູ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຕັດສິນໃຈວູ່າຈະເຜີຍແຜູ່ໃຫ້ສຶກສາເມືອງເມື່ອໃດ.
ສຶກສາແຂວງຮັບຮູ້ກູ່ຽວກັບດາລັດ 177 ແລະນາໃຊ້ສູດຈາກດາລັດໃນການຄິດໄລູ່ຄວາມຕ້ອງການຄູ. ແຕູ່ໃນ

ສະຫວັນນະເຂດ

ເວລາສະເໜີຂຕົວເລກຈາກກະຊວງສຶກສາ, ແຂວງພັດໃຊ້ຕົວເລກທີ່ສະເໜີຈາກສຶກສາເມືອງ/ໂຮງຮຽນ.
ສຶກສາແຂວງຍັງບໍ່ເຄີຍເຫັນຄູູ່ມື 0047.

ສາລະວັນ

ສຶກສາແຂວງນາໃຊ້ດາລັດ 177 ແລະຄູູ່ມື 0047 ນາກັນໃນການຄິດໄລູ່ຄວາມຕ້ອງການຄູ. ນອກຈາກນັ້ນ, ສຶກ
ສາແຂວງຍັງໄດ້ສ້າງໂຄງຮູ່າງຖານຂໍ້ມູນເພື່ອໃຫ້ສຶກສາເມືອງ ແລະໂຮງຮຽນປະຕິບັດຕາມອີກດ້ວຍ.

ໂດຍລວມແລ້ວ ບົດສຶກສານີ້ພົບວູ່າ ການບັນຈຸຄູປະຖົມ ຍັງເປັນຂະບວນການທີ່ຕອບສະໜອງໄປຕາມຄວາມຕ້ອງການເຮັດວຽກຂອງ
ນັກຮຽນຄູທີ່ຈົບມາແລ້ວຫາຍກວູ່າ ທີ່ຈະເປັນການຄັດເລືອກເອົາ ຄູທີ່ມີຄຸນະພາບ ເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ບັນລຸມາດຖານຄຸນະພາບການສຶກສາຂອງ
ກະຊວງ. ການກັ່ນຕອງຜູູ່ສະໝັກ ກໍ່ມີຄວາມແຕກຕູ່າງກັນໄປຕາມແຕູ່ລະແຂວງ, ໂດຍມີແຂວງຄາມູ່ວນທີ່ມີຂັ້ນຕອນທີ່ລະອຽດທີ່ສຸດໃນ
ກຸູ່ມເປົ້າໝາຍການສຶກສາເທື່ອນີ້, ເຊິ່ງນອກຈາກລາຍການທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຄູູ່ມື 0045 ແລ້ວ ເພິ່ນຍັງໄດ້ນາໃຊ້ການກວດສານເສບຕິດ
ໃນຮູ່າງກາຍຂອງຜູູ່ສະໝັກອີກດ້ວຍ.
ເຊັ່ນດຽວກັບທີ່ພົບໃນບົດສຶກສາຂອງສູນວິໄຈການສຶກສາ, ບົດສຶກສານີ້ເຫັນວູ່າ ສຶກສາແຂວງເປັນຂັ້ນການຕັດສິນໃຈຫັກກູ່ຽວກັບການ
ບັນຈຸ ແລະຊັບຊ້ອນຄູ, ໂດຍມີການປະກອບສູ່ວນຈາກສຶກສາເມືອງໜ້ອຍ ເຊິ່ງລວມມີແຕູ່ການສະໜອງລາຍຊື່ຂອງຄູອາສາທີ່ລຖ້າເຂົ້າ
ເປັນລັດຖະກອນຢູູ່ ເທົ່ານັ້ນ. ບົດສຶກສານີ້ຍັງໄດ້ພົບວູ່າ ການຕັດສິນໃຈກູ່ຽວກັບການມອບຕົວເລກ (ໂກຕາ) ໃຫ້ຄູ ສູ່ວນຫາຍແມູ່ນອີງໃສູ່

ປີການທີ່ຄູຜູູ່ໜຶ່ງໄດ້ເຮັດວຽກເປັນອາສາສະໝັກມາແລ້ວ. ຜູູ່ທີ່ເປັນອາສາມາດົນທີ່ສຸດຈະໄດ້ຖືກສະເໜີຊື່ກູ່ອນ ພາຍຫັງຈາກທີ່ໄດ້ຜູ່ານ
ການສອບເສັງຂອງສຶກສາແຂວງແລ້ວ. ຍ້ອນຄວາມບໍ່ດຸູ່ນດູ່ຽງລະຫວູ່າງຕົວເລກຄູອາສາສະໝັກ ແລະຕົວເລກໂກຕາ ທີ່ແກູ່ຍາວມາດົນ
ແລ້ວ, ການບັນຈຸຄູຈິ່ງເປັນຂະບວນການທີ່ມີຄວາມຕຶງຄຽດຢູູ່ສະເໝີ. ການຄາດຄະເນຫ້າສຸດຕໍ່ກັບຕົວເລກຄູອາສາແມູ່ນຢູູ່ທີ່ 10,000 ຄົນ
(ລວມທຸກຊັ້ນຮຽນ), ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການຄູທີ່ຈະມາແທນຄູບານານຢູູ່ທີ່ 6,500 ຕົວເລກ, ແລະຕົວເລກທີ່ອະນຸມັດສາລັບປີ 2016
ແມູ່ນ 1,900 ຕາແໜູ່ງເທົ່ານັ້ນ.
ວິທີການໃນການຊັບຊ້ອນຄູ ກໍ່ມີຄວາມແຕກຕູ່າງກັນໃນແຕູ່ລະເມືອງ ແລະແຂວງ ເຖິງແມູ່ນວູ່າຈະມີຄວາມຕັ້ງໃຈອັນດຽວກັນ ນັ້ນກໍ່ຄື
ການ ຈາກັດ ຫືຫຼຸດຜູ່ອນການສະເໜີຂຍົກຍ້າຍຂອງຄູ. ວິທີການປະຕິບັດທີ່ໜ້າສົນໃຈອັນໜຶ່ງແມູ່ນຢູູ່ເມືອງຜົ້ງສາລີ ທີ່ຄູສອນມີການ
ໝູນວຽນ ຍົກຍ້າຍທຸກໆ 5 ປີ, ຍົກເວັ້ນຄູທີ່ໃກ້ກະສຽນບານານ ຫືຄູເພດຍິງທີ່ມີລູກ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາພິເສດໃຫ້ເລືອກຢູູ່ປະຈາ
ໄດ້ຫາຍ ກວູ່າ 5 ປີ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວນີ້ ມີຕົ້ນເຫດມາຈາກແນວຄິດທີ່ວູ່າຄວາມລາບາກໃນການສອນໃນໂຮງຮຽນເຂດຫູ່າງໄກ ບໍ່
ຄວນ ເປັນພາລະຂອງຄູກຸູ່ມດຽວຢູູ່ສະເໝີໄປ, ຄວນມີການປູ່ຽນຜຽນກັນຍາກ ແລະສະບາຍແດູ່, ເຊິ່ງເຮັດແນວນີ້ໄດ້ ກໍ່ດ້ວຍການສະໜັບ
ສະໜຸນ ຈາກບ້ານ ທີ່ໄດ້ສ້າງຫພັກຄູໄວ້ໃນຂອບເຂດໂຮງຮຽນພ້ອມ. ອີກຕົວຢູ່າງໜຶ່ງແມູ່ນຈາກເມືອງຕຸ້ມລານ ເຊິ່ງນາໃຊ້ການໝູນວຽນຄູ
ເຊັ່ນ ດຽວກັນ ແຕູ່ບໍ່ເປັນລະບົບຄືດັ່ງຜົ້ງສາລີ ຍ້ອນຄວາມຖີ່ຂອງການຂຍົກຍ້າຍຂອງຄູ ມີສູງຫາຍ ຈິ່ງພາໃຫ້ຕ້ອງໄດ້ມີການໝູນວຽກຄູ ຖີ່
ກວູ່າຢູູ່ ຜົ້ງສາລີ. ຄູທີ່ຖືກສາພາດໃນເມືອງຕຸ້ມລານ ບອກວູ່າພວກເພິ່ນ (ຖືກສັ່ງ) ຍ້າຍບູ່ອນສອນເລື້ອຍໆ, ບາງເທື່ອຍ້າຍປີລະຄັ້ງ,
ຕັ້ງແຕູ່ໄດ້ ເປັນຄູມາ. ການໝູນວຽນຄູ ສູ່ວນໃຫຍູ່ກໍ່ແມູ່ນເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ກັບໂຮງຮຽນທີ່ຂາດຄູຮ້າຍແຮງກວູ່າໝູູ່ .
ຕົວຢູ່າງທີ່ ກົງກັນຂ້າມກັນອັນໜຶ່ງ ແມູ່ນພົບຢູູ່ທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ບູ່ອນທີ່ຄູຈະຂໄປປະຈາຢູູ່ນອກບ້ານເກີດຂອງຕົນເອງ. ຈາກການ
ສົນທະນາ ກັບສຶກສາແຂວງ ແລະເມືອງ ໃຫ້ຮູ້ວູ່າ ຫາຍເຜົ່າພາຍໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ມີ ປະເພນີໃນການອອກໄປຫາຄວາມກ້າວ
ໜ້າຢູູ່ນອກ ບ້ານເກີດເມືອງນອນ. ສິ່ງນີ້ອາດຊູ່ວຍໃນການຫຼຸດຜູ່ອນບັນຫາທີ່ຄູ ອາດຂຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ, ແຕູ່ກໍ່ອາດມີບັນຫາໃນເລື່ອງທີ່ຄູ
ຕູ່າງເຜົ່າ ອາດມີພາສາເປັນສິ່ງກີດຂັ້ນໃນການສອນເດັກເຜົ່າອື່ນ.
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ສຶກສາແຂວງ

ສຶກສາເມືອງ
ຜົ້ງສາລີ

ຜົ້ງສາລີ

ຄູມີການໝູນວຽນທຸກໆ 5 ປີ.
ຄູຖືກຊັບຊ້ອນໄປປະຈາຢູູ່ບ້ານເກີດຂອງຕົນເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ ເພື່ອຫີກລູ່ຽງການຂຍົກຍ້າຍໃນ

ໃໝູ່

ຄາມູ່ວນ

ວິທກ
ີ ານຊັບຊ້ອນຄູ

ພາຍຫັງ.

ຍົມມະລາດ

ຄູຖືກຊັບຊ້ອນໄປປະຈາຢູູ່ບ້ານເກີດຂອງຕົນເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ ເພື່ອຫີກລູ່ຽງການຂຍົກຍ້າຍໃນ

ນາກາຍ

ພາຍຫັງ.

ຊົນບູລີ
ສະຫວັນນະເຂດ

ພີນ

ຄູຖືກຊັບຊ້ອນໄປໂຮງຮຽນທີ່ບໍ່ໄດ້ຢູູ່ໃນບ້ານເກີດຂອງຕົນ.

ອຸທຸມພອນ
ຄູຖືກຊັບຊ້ອນໄປປະຈາຢູູ່ບ້ານເກີດຂອງຕົນເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ ເພື່ອຫີກລູ່ຽງການຂຍົກຍ້າຍໃນ

ເລົ່າງາມ

ສາລະວັນ

ພາຍຫັງ.

ຕຸ້ມລານ

ຄ້າຍກັບຜົ້ງສາລີ, ແຕູ່ມີຄວາມຖີ່ສູງກວູ່າ ຍ້ອນມີຄູຂຍົກຍ້າຍເລື້ອຍ.

ຕົວເລກຄູອາສາໃນແຕູ່ລະແຂວງມີການປູ່ຽນແປງເລື້ອຍ. ເຫດຜົນຂອງການປູ່ຽນແປງນີ້ແມູ່ນຢູູ່ນອກກອບການສຶກສາເທື່ອນີ້ . ແຕູ່ການ
ສັງ ເກດເບິ່ງການປູ່ຽນແປງ ອາດມີປະໂຫຍດສາລັບເຮົາ . ໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ, ສຶກສາແຂວງ ແລະເມືອງ ແມູ່ນຖືກ “ບີບ” ຮັບຄູຍ້ອນວູ່າວຽກ
ໃນ ໂຮງຮຽນນັ້ນໜັກເກີນໄປສາລັບຄູທີ່ມີຢູູ່, ໂດຍສະເພາະແມູ່ນຄູທີ່ສອນຫ້ອງຄວບ. ເຖິງແມູ່ນວູ່າທາງໂຮງຮຽນຈະເຫັນໃຈທີ່ຄູຫາຍຄົນ
ຕ້ອງ ເຮັດວຽກເປັນອາສາ ແຕູ່ຖ້າບໍ່ມີພວກເຂົາ ນັກຮຽນຫາຍຄົນກໍ່ອາດຈະບໍ່ຈົບຊັ້ນປະຖົມ . ໃນດ້ານສູ່ວນຕົວ, ຄູໃໝູ່ຍອມຮັບຕາແໜູ່ງຄູ
ອາສາ ຍ້ອນຄິດວູ່າຈະເປັນຕາແໜູ່ງຊົ່ວຄາວພຽງສອງສາມປີ ກູ່ອນທີ່ຕົນຈະໄດ້ຕົວເລກເປັນພະນັກງານສົມບູນ.

ຕົວຢູ່າງ, ໃນສົກປີ 2011-2012 ຄູອາສາໃນແຂວງຜົ້ງສາລີ, ສະຫວັນນະເຂດ, ແລະສາລະວັນໄດ້ຫຼຸດລົງ, ໃນຂະນະທີ່ຢູູ່ໃນແຂວງ ຄາ
ມູ່ວນ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ. ຫັງຈາກນັ້ນ ສົກປີ 2012-2013, ຕົວເລກໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະສາລະວັນໄດ້ຫຼຸດລົງ , ໃນຂະນະທີ່ໃນ
ແຂວງຜົ້ງສາລີ ແລະຄາມູ່ວນ ເພີ່ມຂຶ້ນ.
ສົກປີ

ຕົວເລກຄູອາສາທົ່ວປະເທດ

ຜົ້ງສາລີ

ຄາມູ່ວນ

ສະຫວັນນະເຂດ

ສາລະວັນ

2010-2011

2,215

58

140

206

147

2011-2012

1,993

14

164

155

121

2012-2013

1,873

45

186

145

186

2013-2014

1,743

14

82

249

246

2014-2015

1,706

49

153

253

250

*ແຫູ່ງຂໍ້ມູນ: ການສາຫວດໂຮງຮຽນປະຈາປີ ແລະຖານຂໍ້ມູນ LaoEduInfo Database 2015

ໂຮງຮຽໜ

ຈານວນຫ້ອງຮຽນ/ນັກຮຽນ
ປ1

ປ2

ປ3

ໜອງສະໂນ

1/7

1/10

ສາທິດ ສ້າງຄູ

1/12

1/14

ວັດກາງ

1/16

ໝາກນາວໃຫຍູ່

1/18

ເພົາໃຫຍູ່

1/38

ນັກຮຽນ

ຈານວນຄູ ຕາມ

ຈານວນຄູ

ຈານວນຄູ

ປ4

ປ5

ທັງໝົດ

ມາດຖານ

ປະຈຸບັນ

ອາສາ

1/18

1/0

0

35

3

1

0

1/12

1/12

0

50

3

1

0

1/11

1/13

1/12

1/8

60

5

4

0

1/14

1/22

0*/36

0*/19

109

3

2

0

2/36

1/36

1/34

1/24

168

6

6

1

ນາເຫັກ

2/64

2/57

2/46

2/58

2/52

227

11

12

0

ເຊໂປນ

2/70

2/55

2/55

4/123

2/63

366

13

6

3

* 0 ຫ້ອງຮຽນ ໃນບູ່ອນທີ່ມີນັກຮຽນ ໝາຍເຖິງມີການສອນຄວບໃນຫ້ອງອື່ນ
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ເງິນເດືອນຄູ ໂດຍທົ່ວໄປແມູ່ນສົ່ງອອກຈາກຄັງເງິນແຫູ່ງຊາດ ໂດຍຜູ່ານຄັງເງິນແຂວງ ເຂົ້າຫາສຶກສາແຂວງ, ຍົກເວັ້ນແຂວງທີ່ຂຶ້ນຊື່ວູ່າ
ເປັນແຂວງກຸ້ມຕົນເອງ, ເຊັ່ນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະຄາມູ່ວນ ເຊິ່ງເງິນເດືອນແມູ່ນເອົາຈາກລາຍຮັບຂອງແຂວງ ແລະໂອນໃຫ້ຄູ
ພາຍໃນແຂວງເລີຍ. ແຕູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເຖິງແມູ່ນຈະໄດ້ຊື່ວູ່າເປັນແຂວງອຸສາຫະກາທີ່ເດັ່ນທີ່ສຸດໃນປະເທດ ຊໍ້າພັດຈູ່າຍເງິນ
ເດືອນໃຫ້ຄູ (ຂັ້ນປະຖົມ) ຊ້າແຕູ່ໃດມາ (ອີງຕາມການບອກເລົ່າຂອງຄູທີ່ຖືກສາພາດ). ສູ່ວນຢູູ່ຜົ້ງສາລີ ທີ່ເງິນເດືອນໄດ້ມາຈາກຄັງເງິນ
ແຫູ່ງຊາດ, ບໍ່ພຽງແຕູ່ຄູໄດ້ຮັບເງິນເດືອນຕາມເວລາ, ເຈົ້າແຂວງຜົ້ງສາລີ ຍັງໃຫ້ງົບປະມານຊູ່ວຍຄູອາສາ ເປັນເງິນອຸດໜຸນຕໍ່ປີ ທີ່ຈູ່າຍໃຫ້
ໃນຕອນທ້າຍຂອງແຕູ່ລະສົກຮຽນ.

ປະກັນສັງຄົມ (ແລະສຸຂະພາບ) ແມູ່ນອີກບັນຫາໜຶ່ງທີ່ພົວພັນກັບການສົນທະນາເລື່ອງເງິນເດືອນ. ແຕູ່ລະເດືອນ ພະນັກງານຄູຈະຖືກ
ຫັກເງິນອອກ 8 ສູ່ວນຮ້ອຍ ໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເພື່ອຈູ່າຍເຂົ້າປະກັນສັງຄົມ ແລະສຸຂະພາບຂອງແຕູ່ລະຄົນ. ສິ່ງນີ້ ເປັນຂໍ້ບັງຄັບພາຍໃຕ້
ກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍປະກັນສັງຄົມ 34/ສພຊ ລົງວັນທີ 26 ກລະກົດ 2013, ເຖິງແມູ່ນວູ່າການປະກອບສູ່ວນໃນປະຈຸບັນໄດ້ການົດໄວ້ທີ່ 6%
ຈາກນາຍຈ້າງ ແລະ 5.5% ຈາກລູກຈ້າງ. ຜູູ່ໃຫ້ສາພາດໃນບົດສຶກສາເທື່ອນີ້ຫາຍຄົນມີຄວາມຮູ້ສຶກວູ່າເຂົາເຈົ້າເສຍລາຍຮັບ 8% ໄປ
ລ້າໆ (ເຖິງແມູ່ນວູ່າເງິນນັ້ນສູ່ວນໜຶ່ງຈະໄປເຂົ້າຄັງເງິນບານານຂອງຕົນກໍ່ຕາມ). ລາຍລະອຽດຂອງເງິນທີ່ຫັກໄປ ຍັງບໍ່ທັນຈະແຈ້ງຕໍ່
ພະນັກງານຄູ ເພາະບໍ່ໄດ້ມີການອະທິບາຍເຖິງການນາໃຊ້ເງິນນັ້ ນຢູ່າງລະອຽດ.
ຂໍ້ສະຫຼຸບສາຄັນ
ການບັນຈຸ ແລະຊັບຊ້ອນຄູປະຖົມພາຍໃນປະເທດ ຍັງບໍ່ສະເໝີພາບ ແລະຂາດການເຊື່ອມຕໍ່ໃສູ່ມາດຖານການສຶກສາ. ລະບົບການຮັບ
ພະນັກງານແບບໃຊ້ໂກຕາ ມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຄວາມສາມາດຂອງສຶກສາເມືອງ ແລະແຂວງໃນການບລິຫານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ
ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ຄຸນະພາບຂອງຜົນໄດ້ຮັບດ້ານການສຶກສາຂັ້ນປະຖົມ. ພ້ອມນັ້ນກໍ່ຍັງມີຄວາມບໍ່ແນູ່ນອນດ້ານການໂອນເງິນເດືອນ
ໃຫ້ພະນັກງານ ຍ້ອນຄວາມແຕກຕູ່າງທາງດ້ານແຫູ່ງງົບປະມານທີ່ສະໜອງເງິນເດືອນ. ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ບໍ່ພຽງພ ຕໍ່ລະບົບຄູ່າຕອບແທນ,
ໂດຍສະເພາະກູ່ຽວກັບວູ່າເງິນປະກັນສັງຄົມຫັກໄປເຮັດຫຍັງ ແລະເງິນອຸດໜຸນຄິດໄລູ່ແນວໃດ, ຈູ່າຍແນວໃດ, ຍັງເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ແນູ່ນອນ

ສາລັບຄູຫາຍຄົນ. ຈາກເຫດຜົນເຫົ່ານີ້ ກໍ່ພທີ່ຈະເຂົ້າໃຈໄດ້ວູ່າ ສຶກສາເມືອງ ແລະແຂວງ, ໃນຖານະທີ່ເປັນຝູ່າຍຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ, ບໍ່
ສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ຫາຍ ຍ້ອນວູ່າອານາດໃນການບລິຫານງົບປະມານ ແລະຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ກັບ ເປົ້າໝ
າຍນະໂຍບາຍ ສູ່ວນຫາຍພັດບໍ່ໄດ້ຢູູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງເພິ່ນ.
ຂໍ້ສະຫຼຸບສາຄັນຈາກບົດສຶກສານີ້ ສະເໜີເປັນໂອກາດໃຫ້ທາງກະຊວງສຶກສາ ຮູ່ວມກັບສຶກສາແຂວງ ແລະເມືອງ:
ຕົກລົງເອົາວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄູູ່ມືແນະນາການສ້າງແຜນການບັນຈຸ ແລະການນາໃຊ້ຄູປະຈາປີ (0047/ ສສກ.ຈຕ/2014) ທີ່
ຕອບສະໜອງໃຫ້ກັບຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງຂອງທ້ອງຖິ່ນ ໃນຂະນະດຽວກັນກໍ່ຮັບປະກັນມາດຖານຄຸນະພາບການສຶກສາໃຫ້ໄດ້ທົ່ວ
ປະເທດ
ສ້າງຄວາມກະທັດຮັດໃຫ້ລະບົບການບລິຫານດ້ານການບັນຈຸ ແລະຊັບຊ້ອນຄູ ເພື່ອຮັບປະກັນປະສິທິພາບໃນການນາໃຊ້ງົບປະມານ
ເງິນເດືອນຄູປະຖົມ ເຊິ່ງເປັນຮູ່ວງງົບປະມານທີ່ໃຫຍູ່ທີ່ສຸດໃນລະດັບການສຶກສາຂັ້ນປະຖົມ ທີ່ລັດຖະບານຕ້ອງຈູ່າຍ
ຄານຶງເຖິງສະພາບການເງິນຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໃນເວລາວາງແຜນພັດທະນາຂະແໜງ ເພື່ອທີ່ຈະບໍ່ໄດ້ຕັ້ງຄວາມຫວັງໄວ້
ເກີນຄວາມສາມາດທີ່ແຂວງ ແລະເມືອງຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ໃນຕົວຈິງ.
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