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ເອກະສານນ້ີ ຂຽນໂດຍ ມູຣີແອລ ປົວຊົງ, ຊ່ຽວຊານດ້ານແຜນງານ ຢູ່ສະຖາບັນນາໆຊາດ
ສຳລັບການວາງແຜນດ້ານ ການສຶກສາ (IIEP-UNESCO) ແລະ ໄດ້ຮັບການທົບທວນຄືນ 
ໂດຍຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມກອງປະຊຸມວິຊາການ, ຈັດຂ້ຶນທ່ີ ມົງເຣອາລ ໃນຄ້ັງວັນທີ 30-31 ມີນາ 2009 
ໂດຍມີຊ່ຽວຊານລຸ່ມນ້ີ ເຂ້ົາຮ່ວມ:

ກາຊັນດຣາ ດາ ຊີນວາ, ໂນຣາ ໄຟເລີສ໌, ຊັກ ຮາລັກ, ອາຣ໌ປີ ຮາມາລີອັນ, ມີເຊີລີນ ຊັກ, 
ໂອແດັດ ລັງແລ, ແຄຕີ ມາເຊັນຕີ, ໂກຣດີອາ ມິດແຊລ໌, ຊາບຣີນາ ເປີໂຣເນ, ລີສ໌ ຣີວາດ, 
ກລາຣາ ເຊີໄນເດີ, ຊາຮິນ ຊາຣິຟ໌ ແລະ ເຊີເລ ວັນ ນູແລນ.

ການທົບທວນນ້ີ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ໂດຍອົງການສຳລັບການພັດທະນາສາກົນ 
ຂອງການາດາ (CIDA).
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3. ການພັດສະນາຂໍ້ກຳນົດດ່ັງກ່າວ 25
4. ການຮັບຮອງເອົາຂໍ້ກຳນົດດ່ັງກ່າວ 29
5. ການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ສ່ົງເສີມ ຂໍ້ກຳນົດດ່ັງກ່າວ 31
6. ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຂໍ້ກຳນົດດ່ັງກ່າວ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ 35
7. ການລາຍງານ ແລະ ການດຳເນີນ ມາດຕະການຕ່ໍຜູ້ລະເມີດ 39 
ການທົບທວນຄືນຂໍ້ກຳນົດດ່ັງກ່າວ ແລະ ການປະເມ່ີນຜົນກະທົບ 43

ສ່ິງທ້າທາຍ ໃນການສ້າງສ່ິງແວດລ້ອມທ່ີເອ້ືອອຳນວຍ 47

ວິທີການນຳໃຊ້ຄູ່ມືສະບັບນ້ີ:

ຄູ່ມືສະບັບນ້ີ ປະກອບເອົາ ຂ້ໍມູນຂ່າວສານ 
ທ່ີສຳຄັນທ່ີສຸດ ເຂ້ົາໃນເນ້ືອໃນຕ້ົນຕໍ ແລະ 
ໃນກອບແນະນຳ.
ສຳລັບຂ້ໍມູນຂ່າວສານລະອຽດ ໃນແຕ່ລະດ້ານ 
ຂອງຄູ່ມືສະບັບນ້ີ, ຂໍໃຫ້ຜູ້ອ່ານ ເບ່ິງແຫ່ຼງ 
ແລະ ເຄ່ືອງມື ຕ່າງໆໃນພາກເພ່ີມຕ່ືມ.
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PART 2 – RESOURCES

ພາກທີ 1 
ຄູ່ມື
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ພາກທີ 1 - ຄູ່ມື

ເປັນຫຍັງຄູ່ມືສະບັບນ້ີ ຈຶ່ງສຳຄັນ?
ການບັນລຸຄາດໝາຍດ້ານການສຶກສາເພ່ືອທຸກຄົນ (EFA) ເປັນສ່ິງສຳຄັນພ້ືນຖານ ເພ່ືອສ້າງ 
ຄວາມໝ້ັນໃຈວ່າ ເດັກນ້ອຍໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະ ທ່ີເຂົາເຈ້ົາຕ້ອງການ ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ຊີວິດ    
ການເປັນຢູ່ຂອງເຂົາເຈ້ົາດີຂ້ຶນ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາສັງຄົມທ່ີມີຄວາມສະ 
ເໝີພາບ ແລະ ສັນຕິພາບຍ່ິງຂ້ຶນ. “ຄວາມຕ້ອງການ ຄຸນນະພາບ” ກາຍເປັນສ່ິງສຳຄັນທ່ີສຸດໃນສະ 
ພາບປະຈຸບັນ ດ່ັງທ່ີໄດ້ເນ້ັນໜັກຢູ່ໃນເປ້ົາໝາຍ ທີ 6 ຂອງກອບໃນການດຳເນີນງານ ດາກາ ຊ່ຶງ 
ບັງຄັບໃຫ້ປະເທດຕ່າງໆປະຕິບັດຕາມຂ້ໍສັນຍາ ໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບການສຶກສາ ໃນທຸກດ້ານ.

ແຜນການສຳລັບການປັບປຸງຄຸນນະພາບການສຶກສາ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເນ້ັນໃສ່ຂ້ໍມູນດ້ານຈຳນວນ
ເຊັ່ນ: ເວລາຮຽນ, ຂະໜາດຫ້ອງຮຽນ, ໂຄງລ່າງ ແລະ ສ່ິງອຳນວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານວັດຖຸ, 
ສ່ືການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ຄຸນວຸດທິຂອງຄູສອນ ຫຼາຍກວ່າ “ÎèÈæÄÌáâÁ¿àË¯Í¡ÓêÉí×ÉíÌ”, 
ເຊັ່ນ: 
— ຄຳໝ້ັນສັນຍາ ຂອງຄູສອນ ແລະ ພະນັກງານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ຕ່ໍກັບວິຊາຊີບຂອງຕົນ,
— ຄວາມອາດສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນການຊ່ວຍເຫືຼອເດັກນ້ອຍ ໃຫ້ບັນລຸຄວາມອາດສາມາດທ່ີ  

ບ່ົມຊ້ອນຂອງເດັກ,
— ການປະພຶດຕົນດ້ານຈັນຍາບັນ ແລະ ວິຊາຊີບ ແລະ ການປະເມີນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ

ເຂົາເຈົ້າ.
ເຖິງແນວໃດກໍຕາມ, ປັດໄຈເຫ່ົຼານ້ີ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນທ່ີສຸດ ໃນການສະໜອງຄຸນນະພາບການ    
ສຶກສາສຳລັບທຸກຄົນ ທັງເປັນການສ່ົງເສີມຄຸນຄ່າລວມ ເຊ່ັນ: ຄວາມຊ່ືສັດ, ຄວາມໝ້ັນຄົງ ແລະ 
ໜ້າທ່ີພົນລະເມືອງທ່ີດີ.

ເພ່ືອເພ່ີມທະວີການເປັນມືອາຊີບຂອງຄູສອນ ແລະ ພະນັກງານອ່ືນໆ, ປະເທດຕ່າງໆໄດ້ພັດທະນາ 
ຂ້ໍກຳນົດວ່າດ້ວຍຄູມືອາຊີບ ແລະ ຈັນຍາບັນຄູ åÌÁßãÙÃÀàÌÅëÀÅà ເພ່ີມຕ່ືມອີກ ນອກຈາກລະ 
ບຽບທ່ົວໄປທ່ີມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ສຳລັບທຸກຄົນໃນການບໍລິການສາທາລະນະ. ຂ້ໍກຳນົດເຫ່ົຼານ້ີ ມີຄວາມ 
ສຳຄັນໃນການຫັນຄຸນນະພາບການສິດສອນ ແລະ ການເຮັດວຽກ ໃຫ້ໄປສູ່ຄວາມເປັນເລີດດ້ານ
ການສຶກສາ ດ້ວຍຫຼາຍວິທີ ເຊ່ັນ:
—  ດ້ວຍການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມໃນການສິດສອນ ແລະ ການຮຽນຮູ້ ທ່ີດີຂ້ຶນ, ເຮັດໃຫ້ເຂົາ 

ເຈ້ົາສາມາດປັບປຸງ ຄຸນນະພາບໃນການສິດສອນ-ຮຽນຮູ້ ແບບໂຕ້ຕອບສົນທະນາໃນຫ້ອງຮຽນ, 
ພ້ອມທັງຊ່ວຍສະກັດກ້ັນການ ປະພຶດຕົນແບບບ່ໍຖືກຕ້ອງ;

— ດ້ວຍການສ່ົງເສີມຈັນຍາບັນ, ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໝ້ັນໃຈວ່າຄ່ານິຍົມນ້ັນຖືກຮັບຮູ້ຢ່າງທ່ົວເຖິງ 
ແລະ ທຸກຄົນຮ່ວມກັນຮັບຜິດຊອບ.

ຂ້ໍກຳນົດດ່ັງກ່າວໃນປະເທດຕ່າງໆ ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນມີໜ່ຶງຮູບແບບ ຫືຼ ໃນຮູບແບບອ່ືນເຊ່ັນ: ມີການ
ກຳນົດຢ່າງຈະແຈ້ງ, ມີຊຸດຂອງນິຕິກຳ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບຫັຼກການ, ລັດຖະບັນຍັດ, ທິດຊ້ີນຳ, 
ຄຳສ່ັງແນະນຳ ແລະ ອ່ືນໆ. ໃນປະເທດ ອ່ືນໆຈຳນວນໜ່ຶງອີກ, ເຂົາເຈ້ົານຳມາໃຊ້ໃນລະດັບຊາດ 
(ຫືຼ ຂ້ັນພາກ/ເຂດ ຫືຼ ຂ້ັນແຂວງ, ໃນກໍລະນີ ຂອງລະບົບສະຫະພັນ). ເຖິງແມ່ນວ່າມີຂ້ໍກຳນົດ 
ເຫ່ົຼານ້ີກໍຕາມ, ÏíÌÀßËíÍຂອງຂ້ໍກຳນົດດ່ັງກ່າວ ບາງຄ້ັງຄາວ ຍັງເກີດÓêÂáÊàÓ ເນ່ືອງຈາກຫຼາຍ 
ປັດໄຈ ເຊ່ັນ:
— ການເຂ້ົາເຖິງຂ້ໍກຳນົດດ່ັງກ່າວຍັງຈຳກັດ ຫືຼ ຂາດການສຶກສາອົບຮົມກ່ຽວກັບການມີຂ້ໍກຳນົດ
ດ່ັງກ່າວ,
— ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຂ້ົາໃຈຂ້ໍກຳນົດດ່ັງກ່າວ,
— ການສຶກສາຂອງຄູສອນ ຍັງບ່ໍພຽງພໍ,
— ຂາດຄວາມສາມາດໃນການບັງຄັບໃຊ້ຂ້ໍກຳນົດດ່ັງກ່າວ,
— ຂາດຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຂ້ັນຕອນ ໃນການກ່າວຟ້ອງ, ອ່ືນໆ.
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1  ນິຍາມກ່ຽວກັບຂ້ໍກຳນົດວ່າດ້ວຍຄູມືອາຊີບ ແລະ ຈັນຍາບັນຄູ

2 ການກຳນົດສາລະບານຂອງຂ້ໍກຳນົດດ່ັງກ່າວ

3 ການພັດທະນາຂ້ໍກຳນົດດ່ັງກ່າວ

4 ການຮັບຮອງເອົາຂ້ໍກຳນົດດ່ັງກ່າວ

5 ການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ສ່ົງເສີມຂ້ໍກຳນົດດ່ັງກ່າວ

6 ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຂ້ໍກຳນົດທ່ີກ່າວມາຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ

7 ການລາຍງານ ແລະ ການດຳເນີນມາດຕະການຕ່ໍຜູ້ລະເມີດ

8 ການທົບທວນຄືນຂ້ໍກຳນົດດ່ັງກ່າວ ແລະ ການປະເມີນຜົນກະທົບ

ÂïŠÓìÅßÍèÍÌ¸ ÁÞÌÁ¹ÌâÑ²Ü:
—  ແນະນຳປະເທດຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບວິທີອອກແບບຂ້ໍກຳນົດດ່ັງກ່າວ (ຫືຼ ທົບທວນຄືນຂ້ໍກຳນົດທ່ີມີ 

ຢູ່ແລ້ວ) ເພ່ືອສ້າງເປັນເຄ່ືອງມືນຳໃຊ້້ ຊ່ຶງຈະເປັນການປະກອບສ່ວນທ່ີມີປະສິດທິຜົນ ໃນລະ 
ບຽບຫັຼກການຂອງພະນັກງານ (ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຂ້ໍກຳນົດວ່າດ້ວຍຄູມືອາຊີບ ແລະ ຈັນຍາ
ບັນຄູ ໃນຂ້ັນໂຮງຮຽນ);

— ຊ່ວຍປະເທດຕ່າງໆ ໃນການວາງກົນໄກທ່ີເໝາະສົມ ເພ່ືອຮັບປະກັນການຜັນຂະຫຍາຍ, 
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ, ແລະ ການຕິດຕາມຂ້ໍກຳນົດດ່ັງກ່າວໃນທຸກຊ້ັນຮຽນຂອງລະບົບ (ລວມ
ທັງການເຊ່ືອມເອົາສ່ິງເຫ່ົຼານ້ີເຂ້ົາໃນ ການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ວິຊາຊີບຂອງຄູສອນ).

ຄູ່ມືສະບັບນ້ີ ÓêâÎ¿àÚàÇ ຕ່ໍ:
—   ພາກສ່ວນທ່ີມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນລະດັບຊາດ (ກະຊວງສຶກສາ, ວິທະຍາໄລຄູ ແລະ 

ສະຫະ ພັນຄູ),
— ພາກສ່ວນທ່ີມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນລະດັບທ້ອງຖ່ິນ (ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ, ຄູສອນ, ນັກ 

ຮຽນ, ພ່ໍແມ່ນັກຮຽນ, ສະມາຄົມພ່ໍແມ່ນັກຮຽນ ແລະ ສະມາຄົມຄູ).

ຄວາມສຳຄັນຂອງຄູສອນໃນຂະບວນການສຶກສາ ແລະ ໜ້າທ່ີອັນຊົງກຽດທ່ີເປັນອັນສະເພາະ 
ຂອງຄູໃນດ້ານຄວາມເຊ່ືອຖື ແລະ ອິດທິພົນ, ເປັນຕ້ົນແມ່ນຕ່ໍນັກຮຽນ, ແມ່ນâÌ´ÌåÅŠຄູສອນ 
ໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ຄຳແນະນຳເຫ່ົຼານ້ັນສາມາດນຳໃຊ້ໃນວິຊາຊີບການ
ສຶກສາທັງລະບົບ, ແລະ ຊ້ັນຮຽນຕ່າງໆໃນລະບົບດ່ັງກ່າວ.

ຄູ່ມືສະບັບນ້ີ ຈະດຳເນີນຕາມຂ້ັນຕອນໃຫຍ່ໆ ທ່ີກ່ຽວຂອງກັບການພັດທະນາຂ້ໍກຳນົດໃດໜ່ຶງ ຄື:
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1. ນິຍາມກ່ຽວກັບຂ້ໍກຳນົດວ່າດ້ວຍຄູ
ມືອາຊີບ ແລະ ຈັນຍາບັນຄູ
ໃນໝວດນ້ີ ມີ:
— ນິຍາມຈຳນວນໜ່ຶງກ່ຽວກັບຂ້ໍກຳນົດວ່າດ້ວຍຄູອາຊີບ ແລະ ຈັນຍາ    

ບັນຄູ ຊ່ຶງເປັນພ້ືນຖານ ທ່ີອະທິບາຍຈຸດປະສົງ ຊ່ຶງເປັນໄປໄດ້ທ່ີຈະ
ຊ່ວຍປະເທດຕ່າງໆໃນການຂຽນຂ້ໍກຳນົດ ໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງຕາມຄວາມ
ຄາດຫວັງຂອງເຂົາເຈົ້າ ໂດຍອີງໃສ່ຄູ່ມືສະບັບນ້ີ ແລະ ຮັບຮອງເອົາ 
ຂ້ໍກຳນົດໃດໜ່ຶງ (ຫືຼ ອີງໃສ່ການທົບທວນຄືນຂ້ໍກຳນົດທ່ີມີແລ້ວ),

— ພາບລວມ ກ່ຽວກັບການກຳນົດເປ້ົາໝາຍກຸ່ມວິຊາຊີບ 
ພາຍໃນຂອບເຂດຈັດຕ້ັງປະຕິ ບັດຂ້ໍກຳນົດນ້ີ.

.
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ຂ້ໍກຳນົດດ່ັງກ່າວແມ່ນຫຍັງ?
ຂ້ໍກຳນົດວ່າດ້ວຍຄູມືອາຊີບ ແລະ ຈັນຍາບັນຄູ ແມ່ນຊຸດຂອງຄຳແນະນຳ - ເປັນບົດຂຽນທ່ີເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນ - ທ່ີສ້າງຂ້ຶນໂດຍພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງໃນພາກລັດ ຫືຼ ໂດຍອົງການ 
ຈັດຕ້ັງດ້ານວິຊາຊີບ, ຊ່ຶງໃຫ້ລາຍລະອຽດ ຂອງຊຸດມາດຕະຖານ (ຫືຼ ຄຸນຄ່າ/ຄ່ານິຍົມ) ດ້ານ 
ຈັນຍາບັນ ແລະ ມາດຕະຖານດ້ານວິຊາຊີບຂອງຄູ  ທ່ີຖືກຮັບຮູ້ ແລະ ຕ້ອງຖືກຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
ໂດຍພາກສ່ວນຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບອາຊີບນ້ີ.

ເບ່ິງແຫ່ຼງຂ້ໍມູນ 1 

ຈຸດປະສົງຂອງຂ້ໍກຳນົດ
ຈຸດປະສົງຫັຼກຂອງຂ້ໍກຳນົດນ້ີ ແມ່ນເພ່ືອໃຫ້ທິດຊ້ີນຳ ດ້ານລະບຽບຫັຼກການ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບ
ອາຊີບໃດໜ່ຶງ, ໂດຍຜ່ານການກຳນົດມາດຕະຖານດ້ານຈັນຍາບັນ ແລະ ມາດຕະຖານດ້ານວິຊາຊີບ.

ຂ້ໍກຳນົດດ້ານການສຶກສາ ສາມາດ:

1. åØ‹ÂáãÌßÌá ãÖß ÅßÙèÍÅßÙïÌÏï‹ÎßÀÜÍÜàÆêÍÈ‹àÌÀàÌÅëÀÅà äÈÇ: 
—  ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ແກ່ພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບອາຊີບດ່ັງກ່າວ ກ່ຽວກັບວິທີຕັດສິນໃຈດ້ານ 

ຈັນຍາບັນ ໂດຍອີງຕາມ ການສຶກສາອົບຮົມຄວາມຮູ້ ແລະ ການຊ່ັງຊາເຫດຜົນດ້ານຈັນຍາບັນ;
—  ຊ່ວຍພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບອາຊີບດ້ານການສຶກສາ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານຈັນຍາບັນ 

ທ່ີເຂົາເຈົ້າປະເຊີນ ໜ້າ;
—  ອະທິບາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບລະບຽບດ້ານວິຊາຊີບ ທ່ີສາມາດແນະນຳຄູສອນກ່ຽວກັບການປະ 

ພຶດຕົນໃນແຕ່ລະວັນ.

2. ÎíÀÎ‹ÜÃÌèÀÝÞÌ ãÖß ÂïÅÜÌ äÈÇ:
—  ປົກປ້ອງນັກຮຽນຈາກໄພອັນຕະລາຍ, ການຈຳແນກ, ການຂ່ົມຂູ່, ການລົບກວນ, ແລະ/ຫືຼ 

ການເຮັດໃຫ້ອັບອາຍ;
— ການບຳລຸງຮັກສາຕຳແໜ່ງດ້ານຄວາມເຊ່ືອຖື ແລະ ສິດ-ໜ້າທ່ີຂອງຄູສອນ ຕ່ໍນັກຮຽນຢ່າງ 

ມີສະຕິ ໂດຍປາສາຈາກ ການນຳໃຊ້ຕຳແໜ່ງສິດ-ໜ້າທ່ີດ່ັງກ່າວເກີນຂອບເຂດ;
— ການເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ປ້ອງກັນຈາກຜົນສະທ້ອນດ້ານລະບຽບວິໄນ ທ່ີອາດເປັນໄປໄດ້ 

ໃນການປະພຶດຕົນ ບ່ໍຖືກຕ້ອງ ຂອງພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບອາຊີບນ້ີ;
— ການລະບຸສິດທິຂອງຄູສອນ ແລະ ການປັບປຸງເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກຂອງຄູສອນໃຫ້ດີຂ້ຶນ.

3.   ÍèÌÖî ãÖß ÍáÖîÃÝèÀÅà ÖßÈèÍÀàÌâÎèÌÓìÜàÆêÍÁÜÃ×éÆàÆêÍÈ‹àÌÀàÌÅëÀÅàåØ‹ÅïÃ äÈÇ:
— ການຮັກສາກຽດ, ສັກສີ, ການນັບຖືຕົນເອງ ແລະ ຊ່ືສຽງ ຂອງຄູ;
— ການເສີມສ້າງ ຄວາມເອົາໃຈໃສ່, ປະສິດທິພາບຂອງການບໍລິການ ແລະ ຂ້ໍສັນຍາດ້ານ 

ວິຊາຊີບຂອງຄູ;
— ການສ່ົງເສີມ ສະຕິ/ຄວາມສຳນຶກກ່ຽວກັບລັກສະນະສະເພາະຕົວດ້ານວິຊາຊີບ ລະຫວ່າງ  

ຄູສອນດ້ວຍກັນ.

http://www.iiep.unesco.org
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ພາກທີ 1 - ຄູ່ມື

ÍíÈÌá
3. (...) ການດຳເນີນການຕັດສິນໃຈ 
ຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແມ່ນໝາກຫົວໃຈ 
ຂອງກິດຈະກຳວິຊາຊີບ ແລະ ການດຳເນີນງານ 
ຂອງຄູ ແລະ ຂອງພະນັກງານສຶກສາ 
ທ່ີມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເບ່ິງແຍງ, ມີຄວາມສາມາດ 
ແລະ ມີຂ້ໍສັນຍາ ເພ່ືອຊ່ວຍເຫືຼອ ນັກຮຽນທຸກຄົນ 
ໃຫ້ບັນລຸຄວາມອາດສາມາດທ່ີບ່ົມຊ້ອນຂອງ 
ນັກຮຽນ ແມ່ນປັດໄຈຕ້ົນຕໍ ໃນຂ້ໍກຳນົດ ຂອງ 
ການສຶກສາທ່ີມີຄຸນນະພາບ;

5. ວິຊາຊີບການສອນ ອາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 
ຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ຈາກການສົນທະນາກ່ຽວກັບ 
ຄຸນຄ່າໃຈກາງ ຂອງວິຊາຊີບນ້ີ. ການຍົກ
ສູງຈິດສຳນຶກກ່ຽວກັບມາດຕະຖານ ແລະ 
ຈັນຍາບັນຂອງວິຊາຊີບນ້ີ ອາດປະກອບສ່ວນ 
ໃນການເພ່ີມຄວາມເພ່ິງພໍໃຈ ຕ່ໍວຽກງານ 
ຂອງບັນດາຄູສອນ ແລະ ພະນັກງານສຶກສາ, 
ເພ່ືອເສີມສ້າງສະຖານະພາບ ແລະ ການ 
ນັບຖືຕົນເອງ ແລະ ເພ່ືອເພ່ີມຄວາມນັບຖື 
ຕ່ໍວິຊາ ຊີບນ້ີ ໃນສັງຄົມ (...).

10. Á§ÅèÌÇàÉ¡ÌèÀÝÞÌ: ÑßÌèÀÃàÌÅëÀÅàÉ‹ÜÃ: 
− ນັບຖືສຶດທິຂອງເດັກນ້ອຍທຸກຄົນ, 
ໂດຍສະເພາະ ນັກຮຽນຂອງເຂົາເຈົ້າ, 
ເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 
ຈາກຂ້ໍກຳນົດທ່ີວາງໄວ້ ໃນສົນທິສັນຍາ 
ຂອງ UN ວ່າດ້ວຍສິດທິຂອງເດັກນ້ອຍ 
ໂດຍສະເພາະ ບັນດາ 
ສິດທິກ່ຽວກັບການສຶກສາ;

− ປ້ອງກັນ ແລະ ສ່ົງເສີມ ຜົນປະໂຫຍດ 
ແລະ ຊິວິດ ການເປັນຢູ່ທ່ີດີ ຂອງນັກຮຽນ 
ແລະ  ພະຍາຍາມ ປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍ 
ຈາກການຂ່ົມເຫັງ ແລະ ທາລຸນ 
ດ້ານຮ່າງກາຍ ຫືຼ ດ້ານຈິດໃຈ (...);

− ໃຫ້ນັກຮຽນຮູ້ສຶກເປັນສ່ວນໜຶ່ງ 
ຂອງຊຸມຊົນ ທ່ີມີຂ້ໍ ສັນຍາຮ່ວມກັນ 
ດ້ວຍການໃຫ້ໂອກາດແກ່ທຸກຄົນ;

− ນຳໃຊ້ສິດອຳນາດ ດ້ວຍຄວາມຍຸຕິທຳ ແລະ 
ມີຄວາມ ເມດຕາ;

− ຮັບປະກັນວ່າ ສາຍພົວພັນແບບພິເສດ 
ລະຫວ່າງ ຄູ ແລະ ນັກຮຽນ 
ບ່ໍຖືກນຳໃຊ້ໃນທຸກດ້ານ ໂດຍສະ ເພາະ 
ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ປ່ຽນສາດສະໜາ ຫືຼ ຄວບຄຸມ 
ທາງດ້ານແນວຄິດຈິດໃຈ (...).

ແຫ່ຼງຂ້ໍມູນ: ການສຶກສານາໆຊາດ. ເນ້ືອໃນຄົບຖ້ວນຂອງບົດນ້ີ ມີຢູ່ທ່ີ:
www.ei-ie.org/worldcongress2004/docs/WC04Res_DeclarationProfEthics_e.pdf

ຖະແຫຼງການສາກົນດ້ານການສຶກສາ 
ກ່ຽວກັບຈັນຍາບັນ ວິຊາຊີບ (ບົດຄັດຫຍ້ໍ)

4. ÍèÌÖî ãÖß ÍáÖîÃÝèÀÅà ÖßÈèÍÀàÌâÎèÌÓìÜàÆêÍÁÜÃ×éÆàÆêÍÈ‹àÌÀàÌÅëÀÅàåØ‹ÅïÃ äÈÇ:
—  ການຮັກສາກຽດ, ສັກສີ, ການນັບຖືຕົນເອງ ແລະ ຊ່ືສຽງ ຂອງຄູ;
—  ການເສີມສ້າງ ຄວາມເອົາໃຈໃສ່, ປະສິດທິພາບຂອງການບໍລິການ ແລະ ຂ້ໍສັນຍາດ້ານວິຊາ

ຊີບຂອງຄູ;
— ການສ່ົງເສີມ ສະຕິ/ຄວາມສຳນຶກກ່ຽວກັບລັກສະນະສະເພາະຕົວດ້ານວິຊາຊີບ ລະຫວ່າງ 

ຄູສອນດ້ວຍກັນ.

5. ສ່ົງເສີມຄວາມເຊ່ືອຖືຂອງສາທາລະນະຊົນ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນວິຊາຊີບດ້ານການສຶກສາ 
ໂດຍ:

http://www.iiep.unesco.org
http://www.ei-ie.org/worldcongress2004/docs/WC04Res_DeclarationProfEthics_e.pdf


18

ÂïŠÓìÀàÌÜÜÀãÍÍ ãÖß ÌáåÆ‹Á§ÀáÌíÈ×ŠàÈ‹×ÇÂïŠÓìÜàÆêÍ ãÖß ÄèÌÇàÍèÌÂï ÔŠàÃÓêÎßÅéÈËéÏíÌ

ຄາດໝາຍຂອງຂ້ໍກຳນົດ
ເຫັນໄດ້ຄວາມສຳຄັນ ໃນຂະບວນການສຶກສາ ແລະ ຕຳແໜ່ງທ່ີເປັນອັນສະເພາະ ກ່ຽວກັບຄວາມ 
ເຊື່ອຖື ແລະ ອິດທິພົນ, ໂດຍສະເພາະ ຕ່ໍນັກຮຽນ, ຂ້ໍກຳນົດດ່ັງກ່າວນ້ີ ຕ້ອງສຸມໃສ່ຄູສອນ..

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເມ່ືອຂ້ໍກຳນົດນ້ີ ຖືກກະກຽມ-ຄາດຫວັງໃຫ້ຄູປະພຶດຕົນຕາມສ່ິງທ່ີກຳນົດ, ກ່ໍມັກ
ຈະສ່ົງຜົນກະທົບ ຕໍ່ພະນັກງານປະເພດຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທ່ີເຮັດວຽກຢູ່ໃນຂ້ັນໂຮງຮຽນ; 
ຕົວຢ່າງ, ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ, ຄູສອນ, ຜູ້ບໍລິຫານ, ສະມາຊິກສະພາໂຮງຮຽນ ແລະ 
ຜູ້ກວດກາ.

ຂ້ໍກຳນົດສຳລັບວິຊາຊີບດ້ານການສຶກສາ ຕ້ອງຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງເປັນເອກະພາບກັນ ລວມທັງ 
ຜູ້ທ່ີປະຈຳການ ແລະ ພະນັກງານສັນຍາຈ້າງ. ຂ້ໍກຳນົດດ່ັງກ່າວ ຕ້ອງວາງຄາດໝາຍໃສ່ລະບົບ
ການສຶກສາຂ້ັນໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ..

ສຳລັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ການສຶກສາຂ້ັນສູງຂ້ຶນໄປ, ອາດຕ້ອງມີຂ້ໍກຳນົດເພ່ີມຕ່ືມອີກ, 
ເພ່ືອກຳນົດປະເດັນ ສະເພາະ ທ່ີອາດເຫັນໄດ້ຈະແຈ້ງຂ້ຶນ ໃນຊ້ັນຮຽນເຫ່ົຼານ້ີ..

ລາຍການກວດກາ
   ຈຸດຸປະສົງຂອງຂ້ໍກຳນົດ ໄດ້ຖືກລະບຸໄວ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ.
   ພາກສ່ວນທ່ີເປັນເປ້ົາໝາຍ ໂດຍຂ້ໍກຳນົດນ້ີ ໄດ້ຖືກກຳນົດຢ່າງຈະແຈ້ງ.

http://www.iiep.unesco.org


19

2. ການກຳນົດສາລະບານຂອງຂ້ໍກຳ
ນົດດ່ັງກ່າວ
ໃນໝວດນ້ີ: ປະເດັນຕ່າງໆທ່ີຖືກບັນຈຸເຂ້ົາໃນສາລະບານຂອງຂ້ໍກຳນົດນ້ີ:
—   ມາດຕະຖານດ້ານຈັນຍາບັນທ່ີສຳຄັນ ທ່ີຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ,
— ມາດຕະຖານດ້ານວິຊາຊີບ ຊ່ຶງພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບອາຊີບນ້ີ 

ຕ້ອງການ,
—  ກົນໄກການລາຍງານ ແລະ ມາດຕະການຕ່ໍຜູ້ລະເມີດ ທ່ີຈະຕ້ອງປະຕິບັດ.
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ເພ່ືອຮັກສາກຽດ ແລະ ສັກສີ ຂອງວິຊາຊີບນ້ີ ແລະ ສ່ົງເສີມຄຸນນະພາບດ້ານການສຶກສາ, ຄູຕ້ອງ
ສັງເກດ ຄຸນຄ່າ ໃຈກາງ ດ້ານຈັນຍາບັນ ແລະ ຮັບຮອງເອົາການປະພຶດຕົນດ້ານວິຊາຊີບທ່ີເໝາະ
ສົມ. ອີງຕາມສ່ິງດ່ັງກ່າວ, ຂ້ໍກຳນົດຕ້ອງປະກອບດ້ວຍສອງອົງປະກອບໃຫຍ່ຄື:

—  ÓàÈÉßÊàÌ (Ûì ÂîÌÂŠà/ÂŠàÌéÇíÓ) È‹àÌÄèÌÇàÍèÌ ທ່ີສະໜັບສະໜູນ ວຽກງານຂອງສະມາ
ຊິກໃນອາຊີບນ້ີ;

— ອີງຕາມມາດຕະຖານດ່ັງກ່າວ, ÓàÈÉßÊàÌÈ‹àÌ×éÆàÆêÍ ຈະຕ້ອງແນະນຳ ສະມາຊິກ 
ໃນອາຊີບນ້ີ ໃນການດຳເນີນກິດຈະກຳປະຈຳວັນ ໃນການເຮັດວຽກກັບພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວ
ຂ້ອງ; ຕົວຢ່າງ, ນັກຮຽນ, ພ່ໍແມ່ນັກຮຽນ/ຜູ້ປົກຄອງ, ເພ່ືອນຮ່ວມງານ ແລະ ຜູ້ຈ້າງງານ.

ມາດຕະຖານ ແລະ ຄຸນຄ່າໃຈກາງ ດ້ານຈັນຍາບັນ
ມາດຕະຖານ (ຫືຼ ຄຸນຄ່າ/ຄ່ານິຍົມ) ດ້ານຈັນຍາບັນ - ມີແນວຄວາມ
ຄິດເຊ່ັນວ່າ ຄວາມໝ້ັນຄົງ, ຄວາມຊ່ືສັດ, ເວົ້າຈິງ/ຈິງໃຈ, ຍຸດຕິທຳ
ແລະ ນັບຖືຜູ້ອ່ືນ - ຕ້ອງສະໜັບສະໜູນ ວຽກງານຂອງສະມາຊິກ 
ວິຊາຊີບນ້ີ.
ຫຼາຍກຸ່ມສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນາທຳ ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບກັນທາງ 
ດ້ານຄຸນຄ່າໃຈກາງທ່ີມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນ ຊ່ຶງເປັນພ້ືນຖານສຳລັບ 
ການປະພຶດຕົນ; ມາດຕະຖານທ່ີສຳຄັນ, ດ້ານຈັນຍາບັນ ແລະ ທ່ົວໄປ
 ເຫ່ົຼານ້ີ ຕ້ອງແນະນຳການປະພຶດຕົນ ຂອງຄູ. ມາດຕະຖານເຫ່ົຼານ້ີຖືກ 

ນຳສະເໜີໃນຮູບພາບທາງຂ້າງນ້ີ. ມາດຕະຖານເຫ່ົຼານ້ີຕ້ອງເປັນແຮງ 
ກະຕຸ້ນ ສຳລັບການພັດທະນາມາດຕະຖານດ້ານວິຊາຊີບທ່ີໄດ້ອະທິບາຍລະ 

ອຽດຂ້າງລຸ່ມນ້ີ.
.

ມາດຕະຖານດ້ານວິຊາຊີບ
ອີງຕາມພ້ືນຖານມາດຕະຖານດ້ານຈັນຍາບັນ, ມາດຕະຖານດ້ານວິຊາຊີບ ຕ້ອງໃຫ້ຄຳແນະນຳ
ສະເພາະ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດອາຊີບ ຊ່ຶງວິຊາຊີບດ່ັງກ່າວຕ້ອງການຈາກສະມາຊິກ. ມາດ
ຕະຖານດ່ັງກ່າວຕ້ອງແນະນຳ ສະມາຊິກໃນອາຊີບນ້ີ ໃນການດຳເນີນກິດຈະກຳປະຈຳວັນຂອງ 
ຕົນ ໃນການເຮັດວຽກກັບພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ຕ່າງໆ; ຕົວຢ່າງ: ນັກຮຽນ, ພ່ໍແມ່ນັກຮຽນ/
ຜູ້ປົກຄອງ, ເພ່ືອນຮ່ວມງານ, ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ພາກສ່ວນທ່ີມີໜ້າທ່ີບໍລິຫານ.

ມາດຕະຖານເຫ່ົຼານ້ີສາມາດເປັນ “ລະບຽບຫັຼກການພາຍໃນ” ຫືຼ “ກົດລະບຽບພາຍໃນ” ເພ່ືອແນະ  
ນຳ ສະມາຊິກໃນອາຊີບດ້ານການສຶກສາ ແລະ ຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າໃຫ້ຮູ້ວ່າ “ຕ້ອງເຮັດຫຍັງ” ແລະ 
“ບ່ໍຕ້ອງເຮັດຫຍັງ” ໃນການດຳລົງຊິວິດຕົວຈິງ. ມີຕົວຢ່າງຕ່າງໆໃນ ÉàÉßÖàÃ ຢູ່ໜ້າ 22 
ແລະ 23.

 
Å³ÃâÅêÓÓàÈ

ÉßÊàÌ È‹àÌÄèÌ
ÇàÍèÌË³×æÎ!

âÍªÃãÛŠÃÁ§ÓïÌ 2  Øà 5
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ພາກທີ 1 - ຄູ່ມື

ຄຸນຄ່າຕ້ົນຕໍ ທ່ີຕ້ອງພິຈາລະນາ ພາຍໃນຂ້ໍກຳນົດນ້ີ 

Âï

ການຕ້ອນຮັບ
ຢ່າງອົບອຸ່ນ

ຄວາມອົດທົນ

ສັກສີ

ຄວາມຈ່ົງຮັກພັກດີ

ການບ່ໍມີອະຄະຕິ

ຄວາມຊ່ືສັດ

ຄວາມໝ້ັນຄົງ

ຄວາມເຂ້ົາໃຈ

ອັດທະຍາໄສ 
ແລະ ສຸຸພາບ

ຄວາມຖືກຕ້ອງເປັນທຳ

ການຊ່ວຍເຫືຼອ 
ແລະ ຮ່ວມມື

ຄວາມສະເໝີພາບ

ຄວາມຍຸຕິທຳ

ຄວາມກົງໄປກົງມາ

ສັນຕິພາບ

ຄວາມກ້າຫານ

ຂ້ໍສັນຍາ

ຄວາມເຊ່ືອຖື

ຄວາມນັບຖື

ຄວາມເປັນມິດ
ຄວາມດຸໝ່ັນ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບ 
ແລະ ເອົາໃຈໃສ່

http://www.iiep.unesco.org


22

ÂïŠÓìÀàÌÜÜÀãÍÍ ãÖß ÌáåÆ‹Á§ÀáÌíÈ×ŠàÈ‹×ÇÂïŠÓìÜàÆêÍ ãÖß ÄèÌÇàÍèÌÂï ÔŠàÃÓêÎßÅéÈËéÏíÌ

É¡ÌèÀÝÞÌ
É¡Ïï‹Ñ¡ãÓŠÌèÀÝÞÌ 
ãÖß ÆîÓÆíÌ

ຕ້ອງນັບຖືສິດທິ ແລະ ສັກສີຂອງຜູ້ຮຽນ ໂດຍບ່ໍມີ
ການຈຳແນກ ເພດ, ສີ, ອາຍຸ, ເຊື້ອຊາດ, ທ່ີມາ,
ພາສາ, ແນວໂນ້ມທາງເພດ, ພ້ືນຖານດ້ານເສດ 
ຖະກິດ-ສັງຄົມ, ສະຖານະຄອບຄົວ, ສາດ ສະໜາ, 
ລັກສະນະດ້ານຮ່າງກາຍ, ຄວາມພິການ, ໆລໆ.
—

ບ່ໍຄວນເຂ້ົາຂ້າງນັກຮຽນບາງຄົນ ຫືຼ 
ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເສຍປຽບ, ໂດຍສະເພາະໃນເວລາ 
ໃຫ້ຄະແນນບົດຂຽນ ຫືຼ ກວດບົດສອບເສັງ 
(ຍ້ອນການໃຊ້ສິດ, ການໃຫ້ສິນບົນ, ການ 
ແບ່ງແຍກເພດ ຫືຼ ສາດສະໜາ, ໆລໆ).
—

ບ່ໍຄວນບິດເບືອນ ຫືຼ ປົກປິດ ໂດຍເຈດຕະນາ 
ເລ່ືອງວິຊາຮຽນ ທ່ີພົວພັນກັບຫັຼກສູດຮຽນ 
ຂອງນັກຮຽນ.
—

ຕ້ອງຫ້າມການທາລຸນດ້ານຮ່າງກາຍ, ວາຈາ, 
ຈິດໃຈ ຫືຼ ເພດ ຕ່ໍນັກຮຽນ ໃນທຸກຮູບແບບ, 
ບ່ໍວ່າແບບບັງຄັບ ຫືຼ ແບບຍິນດີ (ໂດຍສະເພາະກາ
ນທາລຸນທ່ີເນ້ັນໃສ່ການຈຳແນກເພດ).
—

ບ່ໍຄວນຫາຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວຈາກ ສາຍພົວພັນ 
ດ້ານວິຊາ ຊີບຕົນ ກັບນັກຮຽນ.
—

ບ່ໍຄວນກ່ໍກວນນັກຮຽນໃນທຸກຮູບແບບ 
(ລວມທັງການກ່ໍກວນ ທາງເພດ).
—

ບ່ໍຄວນກົດດັນນັກຮຽນ 
ໃຫ້ຮຽນເພ່ີມແບບຈ່າຍຄ່າຮຽນ.
—
ບ່ໍຄວນເກັບຄ່າໃດໆທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງຕາມກົດ
ໝາຍ ຈາກນັກຮຽນ (ສຳລັບການເຂ້ົາຮຽນ, 
ການສອບເສັງ, ໆລໆ).
—

ບ່ໍຄວນເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນຂ່າວສານລັບ 
ກ່ຽວກັບນັກຮຽນ, ເວັ້ນ ເສຍກໍລະນີ ພິເສດທ່ີສຸດສຳ
ລັບຜົນປະໂຫຍດທ່ີດີທ່ີສຸດ ຂອງນັກຮຽນຜູ້ນ້ັນ.

ຕ້ອງປະຕິບັດຕົນ ໃນຮູບແບບ ທ່ີບ່ໍສະ 
ແດງເຖິງ ຄວາມບ່ໍນັບຖືຄຸນຄ່າ, 
ຄວາມເຊ່ືອຖື ແລະ ປະເພນີ 
ຂອງ ພ່ໍແມ່ນັກຮຽນ ແລະ 
ຕ່ໍຊຸມຊົນທ່ີກວ້າງຂວາງ.
—

ບ່ໍຄວນຮັບຂອງຂວັນ, ສິດພິເສດ ຫືຼ 
ການຕ້ອນຮັບທ່ີອາດມີຜົນກະທົບ ຕ່ໍ 
ການວິນິໄສຂອງຕົນ.
—

ບ່ໍຄວນນຳໃຊ້ຕຳແໜ່ງດ້ານວິຊາຊີບ 
ຂອງຕົນ ໃນທາງທ່ີຜິດ ເພ່ືອໄດ້ຮັບ 
ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ ໃນການສະ 
ໜອງສິນຄ້າ ຫືຼ ການບໍລິການໃຫ້ 
ແກ່ຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນ ຫືຼ ຊຸມຊົນ.
—

ຄວນນັບຖືສິດທິຂອງຜູ້ປົກຄອງ ກ່ຽວກັບ 
ການສອບຖາມ, ການປຶກສາຫາລື ແລະ 
ຂ້ໍມູນຂ່າວສານ ເພ່ືອຜົນປະໂຫຍດ 
ທ່ີດີທ່ີສຸດ ຂອງ ລູກເຂົາເຈົ້າ.

ມາດຕະຖານດ້ານວິຊາຊີບ                       
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ຕ້ອງລະເວ້ັນການທຳລາຍ 
ສະຖານະພາບ ແລະ ສິດອຳນາດ 
ຂອງເພ່ືອນຮ່ວມງານຕົນ.
—
ບ່ໍຄວນຕຳນິວິຈານຄວາມຊຳນານງານ 
ດ້ານວິຊາຊີບ ຫືຼ ຊ່ືສຽງດ້ານວິຊາຊີບ 
ຂອງ ເພ່ືອນຮ່ວມງານ, ເວັ້ນເສຍໃນ 
ກໍລະນີ ສະເພາະທ່ີຈຳເປັນ 
(ເພ່ືອປົກປ້ອງ ຫືຼ ຫຸຼດ ຜ່ອນ 
ສ່ິງນາບຄູ່ທ່ີຮ້າຍແຮງຕ່ໍຊິວິດ, ສຸຂະ 
ພາບ, ຄວາມປອດໄພ ສຳລັບຊັບສົມບັດ 
ຂອງບຸກຄົນ ຊ່ຶງລວມທັງ ຂອງນັກຮຽນ).
—
ບ່ໍຄວນທຳລາຍຄວາມເຊ່ືອໝ້ັນຂອງນັກ
ຮຽນ ຕ່ໍຄູສອນຜູ້ອ່ືນ.
—
ຕ້ອງນຳໃຊ້ພາສາ ແລະ ການປະພຶດຕົນ 
ທ່ີເໝາະສົມ ໃນການປະຕິບັດຕ່ໍ 
ກັນກັບເພ່ືອນຮ່ວມງານ.
—
ບ່ໍຄວນກ່ໍກວນດ້ານເພດ 
ຕ່ໍເພ່ືອນຮ່ວມງານ.
—
ບ່ໍຄວນດຳເນີນການໃດໆ, 
ຍ້ອນຄວາມ ກຽດຊັງ ຫືຼ 
ເພ່ືອຜົນປະໂຫຍດຂອງບຸກຄົນ, 
ເພ່ືອຮັບປະກັນ ໃຫ້ມີການພິຈາລະນາ 
ໄລ່ຄູຜູ້ອ່ືນອອກ. 

ຕ້ອງຈິງໃຈ 
ເມ່ືອມີການລາຍງານກ່ຽວກັບຄຸນວຸດທິ ແລະ 
ປະກາສະນິຍາບັດຂອງຜູ້ວ່າຈ້າງຕົນ.
—
ບ່ໍຄວນຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກສາຍພົວພັນ 
ສ່ວນ ບຸກຄົນ ເພ່ືອຮັບປະກັນການຮັບເຂ້ົາເຮັດ
ວຽກ, ການ ເລ່ືອນຕຳແໜ່ງ ຫືຼ ການຍົກຍ້າຍ.
—
ບ່ໍຄວນໃຫ້ສິນບົນ ຫືຼ ຂອງຂວັນ 
ໃຫ້ແກ່ພະນັກ ງານລັດຖະກອນເພ່ືອຮັບປະກັນ 
ການຮັບເຂ້ົາ ເຮັດວຽກ, ການເລ່ືອນຕຳແໜ່ງ 
ຫືຼ ການຍົກຍ້າຍ.
—
ຕ້ອງໃຫ້ກຽດແກ່ການສິດສອນ ດ່ັງເປັນອາຊີບ 
ຕ້ົນຕໍຂອງເຂົາເຈົ້າ.
—
ບ່ໍຄວນຮັບເຮັດວຽກໃດໆທ່ີນອກເໜືອວຽກງານ 
ຂອງຕົນ ຊ່ຶງອາດເຊ່ືອມເສຍເນ້ືອແທ້ ແລະ 
ປະສິດທິຜົນຂອງການສິດສອນ.
—
ບ່ໍຄວນຂາດ ໂດຍບ່ໍມີເຫດຜົນຢ້ັງຢືນ.
—
ບ່ໍຄວນໄປເຮັດວຽກ ຖ້າມຶນເມົາ ຈາກ ເຫ້ົຼາ ຫືຼ 
ຢາເສບຕິດ.
—
ບ່ໍຄວນປ່ຽນຮ່ວງເງິນກອງທຶນໂຮງຮຽນ.
—
ບ່ໍຄວນລັກອຸປະກອນ ຫືຼ 
ເຄ່ືອງໃຊ້ຂອງໂຮງຮຽນ.
—
ຄວນລະເວ້ັນການສົນທະນາເລ່ືອງ 
ທ່ີປິດລັບ ແລະ ທາງການ 
ນຳບຸກຄົນທ່ີບ່ໍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.

ຕ້ອງດຳເນີນງານໃນຮູບແບບທ່ີ ຮັກສາ 
ກຽດ ແລະ ສັກສີ ຂອງວິຊາຊີບນ້ີ.
—
ຕ້ອງພະຍາຍາມບັນລຸ ແລະ ຮັກສາ 
ລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມຊຳນານງານ 
ດ້ານວິຊາຊີບຕົນໃຫ້ສູງສຸດ.
—
ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາ 
ຊີບຕົນ ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບໃຫ້ດີຂ້ຶນ 
ເປັນປົກກະຕິ.
—
ຕ້ອງຊ່ວຍ ເພ່ືອນຮ່ວມງານພັດທະນາ 
ທາງດ້ານວິຊາຊີບ ໂດຍຜ່ານການແລກ 
ປ່ຽນແນວຄວາມຄິດ ແລະ ຂ້ໍມູນຂ່າວ 
ສານ.

 ໃຫ້ພິຈາລະນາ ພາຍໃນຂໍ້ກຳນົດນີ້

http://www.iiep.unesco.org


24

ÂïŠÓìÀàÌÜÜÀãÍÍ ãÖß ÌáåÆ‹Á§ÀáÌíÈ×ŠàÈ‹×ÇÂïŠÓìÜàÆêÍ ãÖß ÄèÌÇàÍèÌÂï ÔŠàÃÓêÎßÅéÈËéÏíÌ

ສິດທິທ່ົວໄປ ຂອງຄູ
ສິດທິທ່ົວໄປຂອງຄູ ຄືເປັນນັກວິຊາຊີບ ແລະ ຜູ້ຖືກວ່າຈ້າງ ປະກອບດ້ວຍ, ຕົວຢ່າງ:
—   ການພິຈາລະນາແບບຍຸດຕິທຳ ໃນການຮັບຕຳແໜ່ງໃດໜ່ຶງ ຕາມຄຸນວຸດທິຂອງຄູສອນ,
— ການປະຕິບັດຕ່ໍຄູສອນ ແບບຍຸດຕິທຳ ເມ່ືອເຂົາເຈົ້າດຳເນີນໜ້າທ່ີການສິດສອນ,
— ສິດທິ ໃນການປະຕິເສດດຳເນີນງານທ່ີບ່ໍແມ່ນວິຊາຊີບຂອງຕົນ ຊ່ຶງບ່ໍພົວພັນກັບໜ້າທ່ີຂອງຄູສອນ,
— ສິດເສລີພາບໃນການສະແດງຄຳຄິດຄຳເຫັນ ແລະ ຂ້ໍແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ການບໍລິຫານໂຮງຮຽນ,
— ສິດທິ ໃນການຮັບຊາບ ກ່ຽວກັບຂ້ັນຕອນການປະເມີນຜົນ ທ່ີສ່ົງຜົນກະທົບຕ່ໍຕົນເອງ ແລະ 

ເພ່ືອສະແດງ ຄຳຄິດຄຳເຫັນຂອງຕົນ,
— ນັບຖື ສິດທິສ່ວນບຸກຄົນ ໃນຊິວິດສ່ວນຕົວເຂົາເຈົ້າ,
— ການປົກປ້ອງຈາກການທາລຸນດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ວາຈາ.

ລາຍການກວດກາ
   ຂ້ໍກຳນົດໄດ້ພິຈາລະນາເຖິງ ຫົວຂ້ໍ ແລະ ຄຳຖາມພ້ືນຖານ.
  ຂ້ໍກຳນົດສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ ໃນຊິວິດການເຮັດວຽກປະຈຳວັນ ຂອງຄູສອນ.
 ຂ້ໍກຳນົດຖືກຂຽນຂ້ຶນ ໃນໄລຍະເວລາສະເພາະ.
 ຂ້ໍກຳນົດໄດ້ກ່າວເຖິງ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.

ຂ້ໍກຳນົດວ່າດ້ວຍຄູມືອາຊີບ ແລະ ຈັນຍາບັນຄູ ບ່ໍຈຳເປັນ ສະເໜີທຸກມິຕິເຫ່ົຼານ້ີ ບາດດຽວ; ການດຳ
ເນີນການຄ້ົນຄ້ວາຢ່າງເລິກເຊ່ິງ ໃນແຕ່ລະປະເທດ ຈະກຳນົດມິຕິໃຫຍ່ ທ່ີຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາ 
ໃນຂ້ໍກຳນົດນ້ີ.

ໂດຍສະເພາະ,  ຂ້ໍກຳນົດວ່າດ້ວຍຄູມືອາຊີບ ແລະ ຈັນຍາບັນຄ ຕ້ອງສຸມໃສ່ ຫຼາຍປະເພດການ 
ປະພຶດຕົນຂອງຄູສອນ ທ່ີປະກອບເປັນສ່ິງກີດຂວາງຕ້ົນຕໍ ເພ່ືອສ້າງໂອກາດການເຂ້ົາຮຽນ, 
ຄຸນນະພາບ, ຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ຈັນຍາບັນ ພາຍໃນຂະແໜງການສຶກສາຂອງປະເທດ
ທ່ີຖືກພິຈາລະນາ.

ຂ້ໍກຳນົດນ້ີ ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແຈ່ມແຈ້ງ ກ່ຽວກັບສິດທິທ່ົວໄປຂອງຄູ ຄືເປັນນັກວິຊາຊີບ ແລະ 
ຜູ້ຖືກວ່າຈ້າງ ແລະ ມີຄວາມແຈ່ມແຈ້ງທາງດ້ານພ້ືນຖານນິຕິກຳ ຂອງບັນດາສິດທິເຫ່ົຼານ້ັນ.

ພ້ອມດຽວກັນນ້ັນ, ຂ້ໍກຳນົດນ້ີຕ້ອງກຳນົດກົນໄກ ສຳລັບການລາຍງານ ແລະ ການນຳໃຊ້ມາດ 
ຕະການຕ່ໍຜູ້ລະເມີດ ຢ່າງຈະແຈ້ງ (ເບ່ິງຂ້ໍ 7 ໃນໜ້າ 40 ຫາ 42).
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3. ການພັດທະນາຂ້ໍກຳນົດດ່ັງກ່າວ
ໃນໝວດນ້ີ ປະກອບມີ: 
—  ຄວາມສຳຄັນຂອງການວາງແຜນພັດທະນາຂ້ໍກຳນົດ 

ໂດຍການນຳໃຊ້ວິທີການ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ,
—  ຂ້ໍແນະນຳ ກ່ຽວກັບວິທີການເພ່ືອເຮັດໃຫ້ຄູ ແລະ ສະຫະພັນຄູ 

ປະກອບສ່ວນ.
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ທິມງານຫັຼກ
ຕ້ອງສ້າງທິມງານຫັຼກ ເພ່ືອພັດທະນາຂ້ໍກຳນົດ ຫືຼ ທົບທວນຄືນເອກະສານ ທ່ີມ່ີແລ້ວ.

ຖ້າບ່ໍມີການລິເລ່ີມໃນຂ້ັນສູນກາງ, ຜູ້ປະຕິບັດໃນຂ້ັນໂຮງຮຽນ ສາມາດປຶກສາຫາລືກັບຊຸມຊົນ ເພ່ືອ
ລິເລ່ີມ ຂະບວນການນ້ີຢູ່ຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ.

ທິມງານຫັຼກ ຕ້ອງພັດທະນາແຜນການລະອຽດ ສຳລັບການອອກແບບຂ້ໍກຳນົດນ້ີ, ຊ່ຶງລວມມີການ:
—   ທົບທວນຄືນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທ່ີມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ຕ່ໍວິຊາຊີບການສິດສອນໃນປະ

ເທດທ່ີຖືກພິຈາລະນາ;
—  ວິໄຈຂ້ໍກຳນົດໃນປະຈຸບັນ (ຊ່ຶງລວມມີ ຂ້ໍກຳນົດທ່ີມີຢູ່ ໃນປະເທດທ່ີຖືກພິຈາລະນາ);
—  ການມອບໝາຍໃຫ້ດຳເນີນການສຳຫຼວດ, ກໍລະນີສຶກສາ (ຕົວຢ່າງ, ກ່ຽວກັບກໍລະນີທ່ີສະແດ

ງອຸປະສັກສະເພາະ ດ້ານຈັນຍາບັນ) ແລະ ສະຫຸຼບໂດຍຫຍ້ໍ;
—  ການລະດົມຫຼາຍພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ການເກັບກຳຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບປັດໄຈນຳເຂ້ົາຕ່າງໆ;
—  ການສ້າງຮ່າງຂ້ໍກຳນົດ;
—  ການທົດລອງຈັດຕ້ັງປະຕິບັດປະຕິບັດຮ່າງຂ້ໍກຳນົດ;
—  ການສ້າງຮ່າງຂ້ໍກຳນົດຂ້ັນສຸດທ້າຍ ອີງຕາມຄຳເຫັນທ່ີໄດ້ຮັບ ແລະ ຜົນຂອງການທົດລອງ.

ແຜນການດ່ັງກ່າວນ້ີ ຕ້ອງກຳນົດຢ່າງຈະແຈ້ງ ກ່ຽວກັບວິທີການໃຫ້ພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ
ຢູ່ຂ້ັນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖ່ິນ ແບ່ງປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບສຳລັບການພັດທະນາຂ້ໍກຳນົດ ເພ່ືອ 
ສ້າງຄວາມເປັນເຈ້ົາຕົນເອງ ໃນທຸກໆຂ້ັນ (ໂຮງຮຽນ, ຄູ ແລະ ຊຸມຊົນ).

âÍªÃâÂ²ÜÃÓì Ëê 1

ການສ້າງທິມງານຫັຼກ
ທິມງານຫັຼກ ຕ້ອງປະກອບດ້ວຍຫຼາຍພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າ 
ໄດ້ມີການສະແດງທັດສະນະ ຕ່າງໆ ໃນວິຊາຊີບນ້ີ, ຕົວຢ່າງ:
— ພະນັກງານທ່ີເຮັດໜ້າທ່ີການບໍລິຫານການສຶກສາ;
— ນັກວິຊາການ;
— ຜູ້ຕາງໜ້າສະຫະພັນທ່ີຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ;
— ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານ;
— ຄູສອນ (ຍິງ ແລະ ຊາຍ);
— ສະມາຄົມພ່ໍແມ່ນັກຮຽນ-ຄູ; ແລະ
— ຄະນະກຳມະການນັກຮຽນ.
ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າກຸ່ມຊົນເຜ່ົາສ່ວນນ້ອຍ ກ່ໍຕ້ອງເຂ້ົາຮ່ວມ.

ຕ້ອງມີຄວາມສົມດູນ ລະຫວ່າງນັກວິຊາການ (ຊ່ຶງລວມທັງທະນາຍຄວາມ) ແລະ ຜູ້ປະກອບອາຊີບ 
ທ່ີມີຜົນສຳເລັດ (ຊ່ຶງລວມທັງຊ່ຽວຊານທ່ີສ້າງຊຸດຂອງເຄ່ືອງມື).
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ພາກທີ 1 - ຄູ່ມື

ການປະກອບສ່ວນຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ
ທິມງານຫັຼກ ຕ້ອງນຳໃຊ້ວິທີການແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ເພ່ືອສ້າງຄວາມ
ເປັນເຈ້ົາຕົນເອງ ທ່ົວຂະແໜງການສຶກສາ ດ້ວຍການແຜ່ຂະຫຍາຍ
ກວ້າງໃນການປະກອບສ່ວນ ຂອງ:
—  ຄູ ແລະ ສະຫະພັນຄູ ຜູ້ທ່ີຈະສາມາດ ແລະ ມີຄວາມມຸ້ງຫວັງ 

ນຳໃຊ້ຂ້ໍກຳນົດນ້ີ ຢ່າງແທ້ຈິງ;
— ຊຸມຊົນໂຮງຮຽນ (ຊ່ຶງລວມມີນັກຮຽນ, ພ່ໍແມ່ນັກຮຽນ, ໆລໆ) 

ຜູ້ທ່ີຕ້ອງໄດ້ຮັບການສ່ົງເສີມ ໃຫ້ຮັກສາຂ້ໍສັນຍາໃນຂະບວນການ 
ສຶກສາ.

ການປຶກສາຫາລືຂອງພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ໂດຍສະເພາະສະຫະພັນຄູ, ສາມາດດຳເນີນໂດຍ 
ຮູບແບບຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ ການສຳພາດ, ກອງປະຊຸມກຸ່ມສະເພາະກິດ ແລະ ໂຮງຮຽນ.

ຕ້ອງມີການປຶກສາຫາລື ນຳແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າກຸ່ມຊົນເຜ່ົາສ່ວນນ້ອຍ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນປະ 
ເດັນທ່ີ ກ່ຽວພັນກັບປະສົບການໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງເດັກນ້ອຍຜູ້ຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງ ໃນໂຮງຮຽນ. 

ເຖິງວ່າພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຈຳນວນໜ່ຶງອາດມີຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບຂະບວນການສ້າງຂ້ໍ 
ກຳນົດດ່ັງກ່າວ ແຕ່ກ່ໍຕ້ອງດຳເນີນຕ່ໍໄປ ຊ່ຶງອາດຈະມີການປະກອບສ່ວນເທ່ືອລະໜ້ອຍໃນຕ່ໍໜ້າ.

âÍªÃâÂ²ÜÃÓì Ëê 2

ການສ້າງຮ່າງຂ້ໍກຳນົດວ່າດ້ວຍຄູມືອາຊີບ ແລະ 
ຈັນຍາບັນຄູ ແລະ ສ້າງຮ່າງຂ້ໍກຳນົດດ່ັງກ່າວໃນຂ້ັນ
ຕອນສຸດທ້າຍ 
ທິມງານຫັຼກ ຕ້ອງສ້າງຮ່າງຂ້ໍກຳນົດ ໂດຍອີງໃສ່ປັດໄຈນຳເຂ້ົາທັງໝົດ ທ່ີໄດ້ເກັບກຳ ແລະ ວິເຄາະ
ຮ່າງສະບັບນ້ີ, ຕ້ອງຖືກສ່ົງໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ແບບຈົດໝາຍວຽນ; ສ່ົງໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນທ່ີດຳເນີນ
ການສິດສອນ ແລະ ອ່ືນໆ ເພ່ືອປະກອບຄຳເຫັນ. 

ການເຮັດໃຫ້ຄູປະກອບສ່ວນ
ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄູເປັນສ່ິງທ່ີຫີຼກລ້ຽງບ່ໍໄດ້ ເພ່ືອ:
—  ປະກອບສ່ວນໂດຍເອົາສະພາບຊິວິດຕົວຈິງເຂ້ົາ (ປະເດັນຕ່າງໆໃນປະຈຸບັນ, ບັນຫາທ່ີມີໃນໂຮງຮຽນ 

ແລະ ຄວາມ ຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆ ຊ່ຶງສ່ິງເຫ່ົຼານ້ີລ້ວນແຕ່ມີບົດບາດສຳຄັນ);
—  ເຮັດໃຫ້ປະສົບການຂອງເຂົາເຈ້ົາ ມີປະໂຫຍດ ໃນການອອກແບບເງ່ືອນໄຂ ແລະ ມາດຕະຖານ 

ທ່ີເໝາະສົມ;
—  ພິຈາລະນາ ການຄ່ອຍປ່ຽນແປງເນ້ືອແທ້ຂອງການສິດສອນ (ແລະ ວຽກງານຂອງຜູ້ປະຕິບັດການ 

ອ່ືນໆ ໃນໂຮງຮຽນ);
— ໃຫ້ຄູສາມາດຄ້ົນຄິດ ແລະ ທົບທວນຄືນ ການຕັດສິນໃຈ ແລະ ການປະຕິບັດຕົວຈິງດ້ານວິຊາການ 

ຂອງຕົນ.

Âï ãÖß 
ÅßØßÑèÌ
ÔïŠãÊ×Ù‹à!

http://www.iiep.unesco.org


28

ÂïŠÓìÀàÌÜÜÀãÍÍ ãÖß ÌáåÆ‹Á§ÀáÌíÈ×ŠàÈ‹×ÇÂïŠÓìÜàÆêÍ ãÖß ÄèÌÇàÍèÌÂï ÔŠàÃÓêÎßÅéÈËéÏíÌ

ຄູ ແລະ ສະມາຊິກຊຸມຊົນໂຮງຮຽນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຊ້ືອເຊີນໃຫ້ປະກອບຄຳເຫັນຕ່ໍຮ່າງດ່ັງກ່າວ,
ຕົວຢ່າງ ໃນໄລຍະສົນທະນາປຶກສາຫາລືຢູ່ກອງປະຊຸມວິຊາການ ຫືຼ ໂດຍຜ່ານຮູບແບບການປະ
ກອບຄຳເຫັນຜ່ານລະບົບສາຍ online.

ກ່ອນການສ້າງຂ້ໍກຳນົດໃນຂ້ັນສຸດທ້າຍ, ຮ່າງສະບັບດ່ັງກ່າວ ຕ້ອງຖືກທົດສອບ ໃນໄລຍະທົດລອງ 
(ຕົວຢ່າງ ໃນໄລຍະ ກອງປະຊຸມວິຊາການຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ) ຈາກນ້ັນ ຈ່ຶງທົບທວນຄືນ ແລະ ກຳນົດ 
ຂ້ັນສຸດທ້າຍ ຕາມຜົນຂອງກອງປະຊຸມ.

ເຖິງວ່າການມີສ່ວນຮ່ວມແບບກວ້າງຂວາງໃຊ້ເວລາຍາວນານ, ການຮັບຮອງເອົາຂ້ໍກຳນົດສະບັບ 
ດ່ັງກ່າວ ກ່ໍຕ້ອງດຳເນີນໂດຍທັນທີ ພາຍຫັຼງທ່ີມີຮ່າງຂ້ໍກຳນົດສະບັບສຸດທ້າຍ.

ຈະຕ້ັງຄຳຖາມເພ່ືອຮັບຄຳເຫັນຕອບຄືນ ແນວໃດ
ຄຳຖາມຕ່າງໆຕ່ໍໄປນ້ີ ສາມາດຊ່ວຍເຮົາ ເພ່ືອຮັບຄຳເຫັນຕອບຄືນ::
— ທ່ານມັກຫຍັງແດ່ ກ່ຽວກັບມາດຕະຖານໃນການປະພຶດຕົນ?
— ທ່ານບ່ໍມັກຫຍັງກ່ຽວກັບມາດຕະຖານເຫ່ົຼານ້ີ?
— ມາດຕະຖານເຫ່ົຼານ້ີ ໄດ້ກວມເອົາທັງໝົດອົງປະກອບທ່ີສຳຄັນແລະກ່ຽວຂ້ອງກັບບົດບາດຂອງຄູແລ້ວບ່ໍ?
— ມາດຕະຖານເຫ່ົຼານ້ີ ຍັງຂາດຫຍັງ?
— ມາດຕະຖານເຫ່ົຼານ້ີ ປະກອບມີອົງປະກອບທ່ີບ່ໍຈຳເປັນບ່ໍ? ຖ້າມີ, ແມ່ນອົງປະກອບໃດແດ່?

ລາຍການກວດກາ
 ໄດ້ມີການສະໜອງແຫ່ຼງຂ້ໍມູນທ່ີເໝາະສົມ, ເວລາພຽງພໍ, ຄວາມຊຳນານງານຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ 
ເພ່ືອພັດທະນາຂ້ໍກຳນົດ ດ່ັງກ່າວ.
 ໄດ້ມີການປຶກສາຫາລື ນຳຜູ້ປະຕິບັດການຕ້ົນຕໍ ກ່ຽວກັບການອອກແບບຂ້ໍກຳນົດດ່ັງກ່າວ.
 ຜູ້ປະຕິບັດການຕ້ົນຕໍ ຕົກລົງທ່ີຈະປະກອບສ່ວນໃນຂະບວນການນ້ີ.
 ໄດ້ມີການສຸມກຳລັງ ໂດຍຍອມຮັບເອົາທັດສະນະຕ່າງໆ ຂອງພາກສ່ວນທ່ີໄດ້ປະກອບສ່ວນ.
  ຂ້ໍກຳນົດດ່ັງກ່າວ ບ່ໍໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນພຽງແຕ່ທັດສະນະຂອງລັດຖະບານ.
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4. ການຮັບຮອງເອົາຂ້ໍກຳນົດດ່ັງກ່າວ
ໃນໝວດນ້ີ ປະກອບມີ:
—  ຂ້ັນຕອນຕ່າງໆ ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າ ຮ່າງຂ້ໍກຳນົດສະບັບໃໝ່ 

ຖືກຮັບຮູ້ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍ ວິຊາຊີບດ້ານການສຶກສາທັງໝົດ,
—  ການກຳນົດສະຖານະພາບທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງຂ້ໍກຳນົດດ່ັງກ່າວ,
—  ການຮັບຮອງເອົາຂ້ໍກຳນົດດ່ັງກ່າວຢ່າງເປັນທາງການ,
—  ການສະໜັບສະໜູນຕ່ໍຂ້ໍກຳນົດດ່ັງກ່າວ ໂດຍຄູຊ້ັນປະຖົມ ແລະ 

ມັດທະຍົມ.
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ການກຳນົດສະຖານະພາບດ້ານກົດໝາຍຂອງຂ້ໍ 
ກຳນົດ

ລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງຂອງຄູ ຕ້ອງຕົກລົງເຫັນດີ ກ່ຽວກັບສະຖານະພາບ 
ທາງດ້ານກົດໝາຍ ຂອງຂ້ໍກຳນົດ ດ່ັງກ່າວ. ສະຖານະພາບຂອງຂ້ໍກຳນົດນ້ີ 
ຕ້ອງຖືກກຳນົດຢ່າງຈະແຈ້ງໂດຍອີງໃສ່ ່ກົດໝາຍ, ລະບຽບຫັຼກການ ແລະ 
ບົດແນະນຳທ່ີມີແລ້ວ ຊ່ຶງໄດ້ກຳນົດ ການປະຕິບັດວິຊາຊີບດ້ານການສຶກສາ.

ຂ້ໍກຳນົດດ່ັງກ່າວ ຕ້ອງມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ສຳລັບອົງການທ່ີຮັບຮູ້ ແລະ/ຫືຼ
ຢ້ັງຢືນຄູຢ່າງເປັນທາງການ.

ໃນກໍລະນີມີການລະເມີດຢ່າງຮ້າຍແຮງ, ກົດໝາຍໃດໜ່ຶງທ່ີກຳນົດໄວ້ສະເພາະ
ວ່າແມ່ນ ອົງການຕຸລາການ ມີຄວາມສາມາດດຳເນີນຄະດີ ຕ່ໍຜູ້ລະເມີດນ້ັນ ຕ້ອງ 

ຖືກນຳໃຊ້.

ການຮັບຮອງຂ້ໍກຳນົດຢ່າງເປັນທາງການ
ພະນັກງານຢູ່ກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກະຊວງອ່ືນໆ ແລະ ອົງການພາຍໃນປະເທດ/ຂອງລັດ ທ່ີມີໜ້າ
ທ່ີຮັບຜິດຊອບ ກ່ຽວກັບການສຶກສາ ຕ້ອງຮັບຮອງຂ້ໍກຳນົດດ່ັງກ່າວຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ 
ອອກຖະແຫຼງການດ້ານນະໂຍບາຍ ຢືນຢັນວ່າຂ້ໍກຳນົດດ່ັງກ່າວນ້ີສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍການ 
ສຶກສາແຫ່ງຊາດ.

ສະຫະພັນຄູ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການສ່ົງເສີມໃຫ້ຮັບເອົາຂ້ໍກຳນົດດ່ັງກ່າ ຢ່າງເປັນທາງການ.

ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງເປັນທາງການຕ່ໍຂ້ໍກຳນົດ 
ຄະນະກຳມະການບໍລິການສິດສອນ (ຖ້າມີ) ຫືຼ ສະພາລົງທະບຽນ ແລະ ອອກປະກາສະນີຍະບັດຄູ 
ຕ້ອງຂໍໃຫ້ ສະມາ ຊິກສະໜັບສະໜູນຕ່ໍຂ້ໍກຳນົດດ່ັງກ່າວ.

ຄູທັງໝົດ ຕ້ອງເຊັນຮັບຮູ້ ສຳເນົາຂອງຂ້ໍກຳນົດດ່ັງກ່າວ ເມ່ືອເວລາຮັບຕຳແໜ່ງການສິດສອນ.

ÎïÑºÌÊàÌ  
ÌéÉéÀá ÅáÖèÍ 

Á§ÀáÌíÈ 
È¨ÃÀŠà×!

ລາຍການກວດກາ
   ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຂ້ໍກຳນົດດ່ັງກ່າວ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານກົດໝາຍ.
   ຄູຊ້ັນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ ສະໜັບສະໜູນຕ່ໍຂ້ໍກຳນົດດ່ັງກ່າວ ຢ່າງເປັນທາງການ.
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5. ການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ສ່ົງເສີມ 
ຂ້ໍກຳນົດດ່ັງກ່າວ
ໃນໝວດນ້ີ ປະກອບມີ:
— ຄຳແນະນຳເພ່ືອເຮັດໃຫ້ຫຼາຍພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ 

ເກີດມີຄວາມຮູ້ສຶກສະດຸ້ງ ໄວ ຕ່ໍຄວາມສຳຄັນຂອງຂ້ໍກຳນົດດ່ັງກ່າວນ້ີ,
— ຄວາມສຳຄັນໃນການເຮັດໃຫ້ຂ້ໍກຳນົດດ່ັງກ່າວເຂ້ົາໃຈໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ,
— ການຜັນຂະຫຍາຍຂ້ໍກຳນົດດ່ັງກ່າວ ໃນຮູບແບບສະໄໝນິຍົມທ່ີເປັນລະບົບ 

ໂດຍນຳໃຊ້ ຊ່ອງສ່ືສານຕ່າງໆຫຼາຍປະເພດ.
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ການເຮັດໃຫ້ຂ້ໍກຳນົດຖືກນຳໃຊ້ໄດ້ແບບງ່າຍດາຍ
ຂ້ໍກຳນົດດ່ັງກ່າວ ຕ້ອງງ່າຍດາຍ, ຈະແຈ້ງ, ອ່ານ ແລະ ເປັນທ່ີເຂ້ົາໃຈໄດ້ງ່າຍ ສຳລັບ

ຜູ້ຟັງ (ຊ່ຶງລວມມີ ທັງຜູ້ປະກອບອາຊີບ ແລະ ຜູ້ນຳໃຊ້ການບໍລິການ); ຈະຕ້ອງ
ຫີຼກລ້ຽງຄວາມບ່ໍຊັດເຈນຂອງ ຄວາມໝາຍ.

ເອກະສານຫັຼກນ້ີ ຕ້ອງຫຍ້ໍ ແລະ ບ່ໍໃຫ້ກາຍສອງໜ້າ.

ເອກະສານຄັດຕິດ ອາດປະກອບດ້ວຍ ເຫດຜົນໃນການພັດທະນາຂ້ໍກຳ 
ນົດນ້ີ ແລະ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບກົນໄກການລົງໂທດ. ທັງໝົດບ່ໍຄວນກາຍ
ສິບໜ້າ.

ຄວາມຄົບຖ້ວນ ແລະ ລາຍລະອຽດ: ຂ້ໍກຳນົດດ່ັງກ່າວ ຕ້ອງຄົບຖ້ວນ, ສະເພາະ ແລະ ມີລາຍລະ
ອຽດພຽງພໍ ເມ່ືອອະທິບາຍກ່ຽວກັບການລະເມີດຂ້ໍກຳນົດ ແລະ ການດຳເນີນມາດຕະການ 
ທ່ີພົວພັນ; ຈະຕ້ອງຫີຼກລ້ຽງຄວາມບ່ໍແຈ່ມແຈ້ງໃດໆທັງສ້ິນ.

ຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້: ຂ້ໍກຳນົດດ່ັງກ່າວ ຕ້ອງຊັດເຈນ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດ 
ໄດ້; ຈະຕ້ອງຫີຼກລ້ຽງສັບພາສາທ່ີຍາກ ຫືຼ ສັບດ້ານກົດໝາຍ.

ການແປຂ້ໍກຳນົດ: ຂ້ໍກຳນົດດ່ັງກ່າວ ຕ້ອງຖືກແປເປັນຫຼາຍພາສາ ທ່ີນຳໃຊ້ໃນປະເທດນ້ັນ.

ຂົງເຂດຂອງຂ້ໍກຳນົດ: ຂ້ໍກຳນົດດ່ັງກ່າວ ຕ້ອງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຂົງເຂດສະຖານທ່ີ ບ່ອນທ່ີຂ້ໍກຳນົດຖືກ  
ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແລະ ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ໃຫ້ອີງໃສ່ປະເພດຄູສອນຕ່າງໆ.

ການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດດ້ານການສ່ືສານ
ຕ້ອງພັດທະນາແຜນຍຸດທະສາດດ້ານການສ່ືສານ ໂດຍເນ້ັນສະເພາະ:
—   ເອກະສານໃດ ຕ້ອງສ່ົງແບບໝູນວຽນ (ຂ້ໍກຳນົດ ແລະ ເອກະສານຄັດຕິດ),
—  ຈຸດປະສົງ ຂອງຂ້ໍມູນຂ່າວສານ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ແບບສ່ົງເສີມ,

âÝèÈåØ‹Á§Àá 
ÌíÈâÎèÌâÂ²ÜÃÓì

Ë̄ÃŠàÇÈàÇ, ÅÜÈ 
ÂŠÜÃ ãÖß ÌáåÆ‹ 

Éí×ÄéÃæÈ‹!

ຮູບແບບຂອງຂ້ໍກຳນົດ
ຂ້ໍກຳນົດດ່ັງກ່າວ ຕ້ອງຮັບຮອງເອົາຮູບແບບໂດຍກົງ ທ່ີປະກອບດ້ວຍ:
— ຮູບແບບທ່ີກະຕຸ້ນໃຈ, ໂດຍສະເພາະ ເມ່ືອນຳສະເໜີມາດຕະຖານດ້ານຈັນຍາບັນ ທ່ີຈະ 

ຕ້ອງປະຕິບັດ;
— ຮູບແບບທ່ີໃຫ້ການແນະນຳ (ຕ້ອງເຮັດຫຍັງ...), ໂດຍສະເພາະ ເມ່ືອນຳສະເໜີມາດຕະຖານທ່ີຕ້ອງ 

ການ ສຳລັບການປະພຶດ ລວມທັງການລົງໂທດທ່ີເໝາະສົມ;
— ຮູບແບບທ່ີກ້ັນຫ້າມ (ແມ່ນຫຍັງທ່ີບ່ໍໃຫ້ເຮັດ...), ໂດຍສະເພາະ ກ່ຽວກັບການລະເມີດຢ່າງຮ້າຍແຮງ 

(ການທາລຸນ, ການຂ່ົມຂືນທາງເພດ, ໆລໆ).
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ພາກທີ 1 - ຄູ່ມື

—  ກຸ່ມເປ້ົາໝາຍ,
—  ຂ້ໍຄວາມຕ້ົນຕໍທ່ີຕ້ອງຖ່າຍທອດສ່ົງ,
—  ຊ່ອງການສ່ືສານທ່ີຈະນຳໃຊ້,
— ຕາຕະລາງເວລາລະອຽດຂອງກິດຈະກຳທ່ີໄດ້ວາງແຜນໄວ້.

âÍªÃâÂ²ÜÃÓì Ëê 3

ການເລ່ີມເຜີຍແຜ່ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍຂ້ໍກຳນົດ
ຕ້ອງເລ່ີມເຜີຍແຜ່ຂ້ໍກຳນົດ ໃນງານສາທາລະນະ:

ຕ້ອງດຳເນີນ ÀÜÃÎßÆîÓâÑ²ÜãÄ‹ÃåØ‹Ýï‹ ເພ່ືອໃຫ້ພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ 
ມີຂ້ໍສັນຍາ ໃນການມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຂ້ໍກຳນົດດ່ັງກ່າວ; 
ທຸກປະຊຸມ ຕ້ອງມີ ເດັກນ້ອຍຜູ້ຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງເຂ້ົາຮ່ວມ.

ການສ່ົງ ÄíÈÚàÇ×ÞÌ ໃຫ້ທຸກໂຮງຮຽນ ເປັນວິທີທາງທ່ີດີເລີດ ເພ່ືອສ່ົງເສີມ 
ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ຮັບເອົາຂ້ໍກຳນົດດ່ັງກ່າວ ສຳລັບພະນັກງານທ່ີເຮັດໜ້າທ່ີສິດສອນ, 
ແລະ ແນະນຳເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບວິທີດຳເນີນການ.

ໂຮງຮຽນຕ້ອງສ່ົງເສີມ ການຜັນຂະຫຍາຍຂ້ໍກຳນົດດ່ັງກ່າວ ໃຫ້ແກ່ສາທາລະນະຊົນທ່ົວໄປ 
(ນັກຮຽນ, ພ່ໍແມ່ນັກຮຽນ, ຊຸມຊົນ).

âÍªÃãÛŠÃÁ§ÓïÌ 6

ÜáÌ×ÇÂ×àÓ
ÅßÈ×ÀåÌ
ÀàÌâÁ¿àâÊéÃ

Á§ÀáÌíÈ!

ຈະແຈກຢາຍຂ້ໍກຳນົດນ້ີແນວໃດ?
ຕ້ອງແຈກຢາຍຂ້ໍກຳນົດດ່ັງກ່າວ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ:
— ດ້ວຍການສ່ືສານໂດຍກົງ (ການປະຊຸມ, ກອງປະຊຸມວິຊາການ, ສຳມະນາ, ໆລໆ), 

ຈົດໝາຍເອເລັກໂທຣນິກ, ອິນເຕີເນັດ, ບົດຂ່າວ, ໜັງສືພິມ, ໂທລະພາບ ແລະ/ຫືຼ ວິທະຍຸ,
— ດ້ວຍວິທີການຕ້ັງປ້າຍໂຄສະນາ ອົງປະກອບສຳຄັນຂອງຂ້ໍກຳນົດ. ຕ້ອງສ່ົງສ່ິງດ່ັງກ່າວນ້ີ ແລະ 

ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ໃນແຕ່ລະໂຮງຮຽນພາຍໃນປະເທດ, ຊ່ຶງລວມທັງເຂດຫ່າງໄກສອກຫີຼກ.
— ໂດຍຜ່ານອຳນາດການປົກຄອງຂ້ັນສູນກາງ, ເຂດ ແລະ/ຫືຼ ທ້ອງຖ່ິນ,
— ໂດຍຜ່ານຄະນະກຳມະການບໍລິການສິດສອນ (ຖ້າມີ),
— ທ່ີສະຖາບັນສ້າງຄູ ຫືຼ ວິທະຍາໄລຄູ,
— ໂດຍຜ່ານການກວດກາ, 
— ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໂຮງຮຽນ (ໂດຍສະເພາະຄູ),
— ໃຫ້ສະຫະພັນຄູ,
— ໃຫ້ຊຸມຊົນ,
— ໃຫ້ຮາກຖານ ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງພົນລະເຮືອນ-ສັງຄົມ.
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ລາຍການກວດກາ
 ຂ້ໍກຳນົດທ່ີເຂ້ົາໃຈງ່າຍ.
 ມີແຫ່ຼງທຶນພຽງພໍ ສຳລັບການສ່ົງຂ້ໍກຳນົດແບບຈົດໝາຍວຽນ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
 ຄູໂຮງຮຽນຊ້ັນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ ຮູ້ກ່ຽວກັບຂ້ໍກຳນົດນ້ີ.
 ສາທາລະນະຊົນທ່ົວໄປ ຮູ້ວ່າ ມີຂ້ໍກຳນົດດ່ັງກ່າວນ້ີ.
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6. ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຂ້ໍກຳນົດ 
ດ່ັງກ່າວ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ
ໃນໝວດນ້ີ ປະກອບມີ: 
—  ການສ້າງຄະນະ ຫືຼ ສະພາ ເພ່ືອຮັບປະກັນການບັງຄັບໃຊ້ຂ້ໍກຳນົດ 

ຢ່າງແທດເໝາະ,
— ການປະຕິບັດຂ້ໍກຳນົດ,
— ການໃຫ້ການສຶກສາໃນວິຊາຊີບນ້ີ,
— ການສ່ົງເສີມການພັດທະນາ ສ່ືທ່ີສະໜັບສະໜູນ ແລະ 

ກິດຈະກຳການສຶກສາ ເພ່ືອ ຊ່ວຍສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງພາກສ່ວນ
ຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.
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ການສ້າງ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ 
ໃຫ້ແກ່ ພາກສ່ວນທ່ີເຮັດໜ້າທ່ີຕິດຕາມ
ຕ້ອງສ້າງຄະນະ (ຫືຼ ສະພາ) ເພ່ືອຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຂ້ໍກຳນົດດ່ັງກ່າວນ້ີ. ຄະນະ
ດ່ັງກ່າວ ຕ້ອງປະກອບດ້ວຍຫຼາຍພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງໂດຍໃຫ້ດູ່ນດ່ຽງກັນ, ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າ
ໄດ້ມີການສະແດງທັດສະນະ ຕ່າງໆໃນວິຊາຊີບນ້ີ.

ບ່ອນໃດທ່ີມີກົນໄກຕິດຕາມກວດກາແລ້ວ ຈະຕ້ອງມອບໝາຍໜ້າວຽກ ກ່ຽວກັບການຕິດຕາມ 
ກວດກາການບັງຄັບ ໃຊ້ຂ້ໍກຳນົດນ້ີ.

ສະມາຊິກຄະນະກວດກາ ຜູ້ທ່ີພິຈາລະນາການລະເມີດຂ້ໍກຳນົດ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ 
ກ່ຽວກັບປະເດັນທາງ ກົດໝາຍ ແລະ ຂ້ັນຕອນໃນການໃສ່ວິໄນ ແລະ ໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳ ທາງ 
ດ້ານກົດໝາຍ.

ຕ້ອງນຳໃຊ້ ກົນໄກຕ່າງໆ ຕາມລະດັບຄວາມຮ້າຍແຮງ ຂອງການລະເມີດ:
—  ອົງການບໍລິຫານດ້ານການໃສ່ວິໄນ (ເຊັ່ນ ສະພາໂຮງຮຽນ);
—  ອົງການພາຍໃນ ສຳລັບກວດກາຕົນເອງ ຂອງວິຊາຊີບດ້ານການສຶກສາ;
—  ສານ, ໃນກໍລະນີມີການກະທຳຜິດທາງອາຍາ.

ການປະຕິບັດຂ້ໍກຳນົດ
ຄະນະກວດກາ (ຫືຼ ສະພາ) ຕ້ອງສະໜອງຂ້ໍມູນຂ່າວສານທ່ີຈຳເປັນ ໃຫ້ແກ່ຄູ ແລະ ຊຸມຊົນ 
ໂຮງຮຽນ ເພ່ືອປະຕິບັດ ຂ້ໍກຳນົດນ້ີ ໃນກິດຈະກຳປະຈຳວັນ ໃນໂຮງຮຽນຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ອົງການບໍລິຫານການສຶກສາ ຕ້ອງສ່ົງເສີມຜູ້ປະຕິບັດການໃນໂຮງຮຽນ ໃຫ້ນຳໃຊ້ຂ້ໍກຳນົດດ່ັງກ່າວ
ເປັນເຄ່ືອງມືພ້ືນຖານ ຫືຼ ເປັນບ່ອນອີງ ສຳລັບນະໂຍບາຍ ແລະ ຂະບວນການຂອງໂຮງຮຽນ. 
ຕ້ອງພັດທະນາສ່ືທ່ີເໝາະສົມ ເພ່ືອຊ່ວຍວິຊາຊີບດ້ານການສຶກສາ ແລະ ຊຸມຊົນ ເຂ້ົາໃຈຂ້ໍກຳ 
ນົດດ່ັງກ່າວ ແລະ ຮັບຊາບກ່ຽວກັບກົນໄກການລາຍງານ, ເຊັ່ນ:
— ໃບໂຄສະນາ;

ໃຜຄວນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄະນະ
ກວດກາຕິດຕາມ?
— ພະນັກງານໃນ ອົງການບໍລິຫານການສຶກສາ;
—  ຜູ້ຕາງໜ້າສະຫະພັນ;
—  ສະມາຄົມພ່ໍແມ່ນັກຮຽນ-ຄູ;
—  ຄະນະກຳມະການນັກຮຽນ-ຄູ

ຄະນະກວດກາຕິດຕາມ ອາດມີຜູ້ຕາງໜ້າ ຈາກຂ້ັນສູນກາງ, ແຂວງ, ຫືຼ ເຂດ.
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— ຄູ່ມືໃນລາຍລະອຽດ;
— ຊຸດແຫ່ຼງຂ້ໍມູນ;
— ວິດິໂອ, ໆລໆ.
ສ່ິງເຫ່ົຼານ້ີ ສາມາດຖືກນຳໃຊ້ ສຳລັບການສຶກສາຄ້ົນຄ້ວາດ້ວຍຕົນເອງ ຫືຼ ການສົນທະນາເປັນກຸ່ມ.

ການສຶກສາອົບຮົມຄູສອນ
ຕ້ອງວາງແຜນລະອຽດ ແລະ ວາງແຜນສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ເພ່ືອຕິດຕາມກວດ
ກາການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຂ້ໍກຳນົດ. ຈະຕ້ອງປະກອບດ້ວຍອົງປະກອບໃດໜ່ຶງ ທ່ີ
ກຳນົດ ພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງທ່ີເປັນເປ້ົາໝາຍສະເພາະ ພາຍໃນວິຊາຊີບ 
ດ້ານການສຶກສາ, ຊ່ຶງ ລວມມີ:
— ພາກສ່ວນບໍລິຫານຢູ່ໃນຂ້ັນໂຮງຮຽນ, ໂດຍສະເພາະ ຜູ້ອຳນວຍການ 
ແລະ ຜູ້ກວດກາໂຮງຮຽນ;

— ຄູສອນ.

ບົດບາດຂອງຫັຼກສູດກະກຽມຄູສອນ ຫືຼ ວິທະຍາໄລຄູ ໃນການສ້າງຂີດຄວາມ 
ສາມາດຂອງຄູ ເພ່ືອປູກຝັງຂ້ໍກຳນົດດ່ັງກ່າວ ເຂ້ົາໃນການປະຕິບັດວິຊາຊີບຕົວຈິງ
ຂອງເຂົາເຈ້ົາ ຕ້ອງຖືກກຳນົດຢ່າງຈະແຈ້ງ.

ຕ້ອງລວມເອົາການສິດສອນຂ້ໍກຳນົດນ້ີ ເປັນວິຊາຮຽນໜ່ຶງແບບບັງຄັບໃນຫັຼກສູດ ກ່ອນປະຈຳການ 
ແລະ ໃນໄລຍະປະຈຳການ ຂອງຜູ້ບໍລິຫານໂຮງຮຽນ, ຜູ້ອຳນວຍການ, ຄູສອນ ແລະ ຜູ້ກວດກາ.

ຂ້ໍກຳນົດດ່ັງກ່າວ ຕ້ອງຖືກພິຈາລະນາເປັນອົງປະກອບໃຈກາງ ເພ່ືອເສີມສ້າງຄຸນວຸດທິ ແລະ ການ
ເປັນຄູມືອາຊີບ.

ເພ່ືອສ່ົງເສີມການປະຕິບັດຂ້ໍກຳນົດຢ່າງເໝາະສົມ, ຫັຼກສູດການສຶກສາ ຕ້ອງກວມເອົາທັດສະນະ 
ຄະຕິ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະ ທ່ີຕ້ອງການຂອງຄູ ແລະ ຕ້ອງປະສົມປະສານກັບວິທີການສິດສອນ 
ຕ່າງໆ ເຊ່ັນ:
—   ການນຳສະເໜີບົດ;
—  ການສົນທະນາເປັນກຸ່ມ;
—  ການຫ້ິຼນບົດບາດສົມມຸດ;
—  ການຈຳລອງສະຖານະການ, ໆລໆ.

ສະຫະພັນຄູ ຕ້ອງສຶກສາອົບຮົມສະມາຊິກຕົນ ກ່ຽວກັບຂ້ໍກຳນົດນ້ີ, ໂດຍເນ້ັນໃສ່ບົດບາດຫັຼກຂອງ 
ຄູ ໃນການເຜີຍແຜ່ຄຸນຄ່າດ້ານຈັນຍາບັນ ທ່ົວສັງຄົມ.

âÍªÃâÂ²ÜÃÓì Ëê 4     

âÍªÃãÛŠÃÁ§ÓïÌ 7

ÄèÈÉ́ÃÀéÈ
ÄßÀáâÅêÓ

Å‹àÃÁêÈ
Â×àÓ

ÅàÓàÈ!
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ລາຍການກວດກາ
  ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຂ້ໍກຳນົດ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກອຳນາດການປົກຄອງພາກລັດ 
ແລະ ໂດຍຄູ (ຫືຼ ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງເຂົາເຈົ້າ).

  ບ່ໍມີຄວາມຫ້ຼາຊ້າດ້ານລະບຽບການ ຫືຼ ການເຂ້ົາຂ້າງຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງໃນການປະຕິບັດຂ້ໍກຳ
ນົດ (ການແຊກແຊງ ຂອງອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນ ຫືຼ ສະຫະພັນຄູ ໂດຍທາງອ້ອມ 
ທ່ີເຊື່ອມຕ່ໍກັບພັກການເມືອງ).

  ໄດ້ມີການລະດົມແຫ່ຼງທຶນທ່ີຈຳເປັນ ສຳລັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຂ້ໍກຳນົດ.
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7. ການລາຍງານ ແລະ ການ
ດຳເນີນ ມາດຕະການ ຕ່ໍຜູ້ລະເມີດ
ໃນໝວດນ້ີ ປະກອບມີ: 
— ຄູ່ມືການສ້າງຂ້ັນຕອນລາຍງານ ແລະ ການປະຕິບັດວິໄນທ່ີເໝາະສົມ,
— ຂ້ໍສະເໜີແນະກ່ຽວກັບການສ້າງການຈັດຕ້ັງທ່ີເປັນເອກະລາດ ແລະ 

ເປັນຕົວແທນ,
— ຂອບເຂດການລົງໂທດ ທ່ີສາມາດຮັບເອົາໄດ້.
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ກົນໄກການລາຍງານທ່ີຖືກຕ້ອງ
ເອກະສານຄັດຕິດຂ້ໍກຳນົດດ່ັງກ່າວນ້ີ ຕ້ອງກຳນົດກົນໄກການລາຍງານ ແລະ ການດຳເນີນມາດ 
ຕະການຕ່ໍຜູ້ລະເມີດ ຢ່າງຈະແຈ້ງ.

ມີການສ້າງຕູ້ປ່ອນຈົດໝາຍ ຫືຼ ສາຍໂທດ່ວນ ສຳລັບຜູ້ອຳນວຍການ ແລະ ຄູສອນ ເພ່ືອຕອບ 
ຄຳຖາມກ່ຽວກັບ ການປະຕິບັດຂ້ໍກຳນົດນ້ີ.

ຕ້ອງເປັນຂ້ໍບັງຄັບສຳລັບອຳນາດການປົກຄອງ ວ່າຕ້ອງລາຍງານການລະເມີດທ່ີຮ້າຍແຮງ
(ຕົວຢ່າງ, ການປະພຶດ ແບບບ່ໍຖືກຕ້ອງເວລາດຳເນີນການສອບເສັງ, ການໃຊ້ຢາເສບຕິດຜິດກົດ 
ໝາຍ ແລະ ການກ່ໍກວນທາງເພດ).

ຕ້ອງສ່ົງເສີມຊຸມຊົນໂຮງຮຽນ (ນັກຮຽນ, ພ່ໍແມ່ນັກຮຽນ, ໆລໆ) ໃຫ້ລາຍງານກ່ຽວກັບການລະ 
ເມີດຂ້ໍກຳນົດດ່ັງກ່າວ.

ມີການສ່ົງເສີມການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການຄວບຄຸມການປະຕິບັດຂ້ໍກຳນົດຢ່າງຕ້ັງໜ້າ 
ຊ່ຶງຮັບຮູ້ວ່າມີສ່ິງທ້າທາຍ ອັນສະເພາະ ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫີຼກ.

ການຈັດການກ່ຽວກັບການຮ້ອງຟ້ອງ
ຕ້ອງສ້າງຄະນະກຳມະການຮ່ວມທ່ີຮບັຜິດຊອບການເກັບກຳ, ກວດກາ ແລະ ຕອບ
ການ ຮ້ອງຟ້ອງ ພາຍໃນຄະນະກວດກາ (ຫືຼ ສະພາ) ທ່ີກວດກາການ 
ປະຕິບັດຂ້ໍກຳນົດນ້ີ.

ສະຫະພັນຄູ ຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມໃນຄະນະກຳມະການຮ່ວມນ້ີ, ບ່ໍວ່າໃນນາມ 
ສະມາຊິກ ສົມບູນ ຫືຼ ຜູ້ສັງເກດການກ່ໍຕາມ, ຊ່ຶງອີງໃສ່ສະຖານະພາບຂອງສະ 
ມາຊິກເຂົາເຈົ້າ (ເລືອກຕ້ັງ ຫືຼ ຖືກແຕ່ງຕ້ັງ).

ÀàÌåÅŠ
ÓàÈÉßÀàÌ
É¡Ïï‹ÖßâÓêÈ
ÔŠàÃâÚàß

ÅíÓ!

ໃຜມີສິດລົງທະບຽນຂໍຮ້ອງຟ້ອງ?
ທຸກພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງດ້ານການສຶກສາ ຕ້ອງມີສິດລົງທະບຽນຂໍຮ້ອງຟ້ອງ, ຊ່ຶງລວມມີ:
— ນັກຮຽນ;
— ຄູສອນ;
— ພ່ໍແມ່ນັກຮຽນ (ຫືຼ ສະມາຄົມພ່ໍແມ່ນັກຮຽນ-ຄູ);
— ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ;
— ພະນັກງານທ່ີບ່ໍໄດ້ສິດສອນ;
— ສະມາຊິກສະພາໂຮງຮຽນ;
— ພາກສ່ວນບໍລິຫານ.

ນໃສ່ມາດຕະ 
ນຕ່ໍຜູ້ລະເມີດ 
ງເໝາະສົມ!
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ຄຳຮ້ອງຟ້ອງຕ້ອງຖືກສ່ົງຫາພະນັກງານທ່ີເໝາະສົມ ໂດຍຜ່ານຫຼາຍຊ່ອງທາງ ເຊັ່ນ: ການ 
ຂຽນເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ການໂທລະສັບຫາ (ສາຍດ່ວນ), ແລະ/ຫືຼ ອີເມລ.

ຕ້ອງມີການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ຮ້ອງຟ້ອງ; ຕ້ອງມີການໃຫ້ຄຳປຶກສາຫາລື ແກ່ 
ຜູ້ຮ້ອງຟ້ອງ.

ຄຳຮ້ອງຟ້ອງຕ້ອງຖືກສືບສວນ ແລະ ໄດ້ຮັບຄຳຕອບ ຢ່າງທັນການ.

ຖ້າມີການຖົກຖຽງກັນ, ການກະທຳຜິດດ້ານວິຊາຊີບທ່ີຖືກກ່າວຫາ, ຫືຼ ຄຳຮ້ອງຟ້ອງ, ໜ່ວຍງານ
ສືບສວນເປັນສ່ວນ ໜ່ຶງຂອງໂຄງສ້າງທ່ີກ່າວໄວ້ຂ້າງເທິງ, ຕ້ອງໄດ້:
— ສຳພາດພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວພັນ;
— ດຳເນີນການສອບຖາມ ໃນໂຮງຮຽນ;
— ຂຽນບົດລາຍງານ ທ່ີສະແດງເຖິງສະພາບຕົວຈິງ, ຂະບວນການສອບຖາມ, ຜົນການສອບ 

ຖາມ ແລະ ຂ້ໍແນະນຳ.

ຂະບວນການສືບສວນ ແລະ ຜົນການຕັດສິນ ຕ້ອງຖືກບັນທຶກເປັນລາຍລັກອັກສອນ.

ການດຳເນີນຫຼາຍມາດຕະການຕ່ໍຜູ້ລະເມີດ
ຂ້ໍກຳນົດວ່າດ້ວຍຄູມືອາຊີບ ແລະ ຈັນຍາບັນຄູ ຈະມີປະສິດທິຜົນ ຖ້າມີການດຳເນີນມາດຕະການ 
ຕ່ໍຜູ້ລະເມີດ ໄປພ້ອມໆກັນ. ເພ່ືອໃຫ້ມີການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ການລະເມີດ 
ຂ້ໍກຳນົດ ຕ້ອງຖືກເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງ ແທດເໝາະ. ຕ້ອງມີການລົງໂທດທ່ີຈະແຈ້ງ ໂດຍຄະນະ 
ກຳມະການຮ່ວມ.

ຂ້ໍແນະນຳຂອງ ILO/UNESCO 
ກ່ຽວກັບສະຖານະພາບ 
ຂອງຄູ, 1966
50. ຄູທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄຸ້ມກັນ ຢ່າງສະເໝີພາບ ໃນແຕ່ລະຂ້ັນຕອນດຳເນີນການດ້ານວິໄນ ແລະ 

ໂດຍສະເພາະ :
ກ.  ສິດທິໃນການຮັບຊາບເປັນລາຍລັກອັກສອນ ກ່ຽວກັບການກ່າວຫາ ແລະ ການອ້າງຫັຼກຖານ 

ສຳລັບເຂົາເຈົ້າ;
ຂ.  ສິດທິ ໃນການເຂ້ົາເຖິງຫັຼກຖານຢ່າງເຕັມສ່ວນ ໃນຄະດີຄວາມ;
ຄ.  ສິດທິ ໃນການປ້ອງກັນຕົນເອງ ແລະ ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນໂດຍຜູ້ຕາງໜ້າ ທ່ີຕົນຄັດເລືອກ, 

ມີການໃຫ້ເວລາ ທ່ີເໝາະສົມ ໃຫ້ແກ່ຄູ ເພ່ືອກະກຽມການປ້ອງກັນຕົນ;
ງ.  ສິດທິໃນການຮັບຊາບ ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ກ່ຽວກັບຄຳຕັດສິນ ແລະ ເຫດຜົນ ສຳລັບເຂົາເຈົ້າ;
ຈ.  ສິດທິ ໃນການອຸທອນ ຕ່ໍອຳນາດການປົກຄອງ ຫືຼ ອົງການຈັດຕ້ັງທ່ີມີຄວາມສາມາດ 

ທ່ີຖືກແຕ່ງຕ້ັງມອບໝາຍ ຢ່າງຈະແຈ້ງ.

ãÛŠÃÁ§ÓïÌ: ÜíÃÀàÌÄèÈÉ´ÃÅàÀíÌÅáÖèÍãÝÃÃàÌÓ ILO, 1996.
ÅàÓàÈâÍªÃííÈ åÌ www.unesco.org/education/pdf/TEACHE_E.PDF.

http://www.iiep.unesco.org
http://www.unesco.org/education/pdf/TEACHE_E.PDF
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ຄວາມເສຍຫາຍ ຕ່ໍໂຈດ ຫືຼ ຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ຕ້ອງຖືກຮັບຮູ້ ແລະ ຕ້ອງໃຊ້ແທນ ຢ່າງເຕັມສ່ວນ.

ເນ້ືອແທ້ຂອງມາດຕະການຕ່ໍຜູ້ລະເມີດທ່ີໄດ້ດຳເນີນ ຕ້ອງໃຫ້ສາທາລະນະຊົນຮູ້.

ຖ້າການຕັດສິນຄະດີ ມີຄວາມທ້າທາຍ, ຕ້ອງມີລະບົບການອຸທອນ.

ຕ້ອງມີການສ້າງ ແລະ ຮັກສາຖານຂ້ໍມູນ ກ່ຽວກັບຜົນຈາກການລະເມີດຂ້ໍກຳນົດ ແລະ ມາດຕະ 
ການແກ້ໄຂ.

âÍªÃãÛŠÃÁ§ÓïÌ 8

ມາດຕະການຕ່ໍການລະເມີດອັນໃດ 
ທ່ີສາມາດປະຕິບັດໄດ້?
ຫຼາຍລະດັບມາດຕະການ ສາມາດຖືກປະຕິບັດ ຕາມກໍລະນີເບົາຫືຼໜັກ ຂອງການລະເມີດ:
— ການປະຕິບັດວິໄນ (ຕົວຢ່າງ: ການຕັກເຕືອນ, ການສ່ັງສອນ, ການປັບໄໝ ຫືຼ ຍົກຍ້າຍ);
— ການປົດປ່ອຍອອກຈາກບັນຊີທະບຽນຄູ;
— ການຮັບຄືນເຂ້ົາເຮັດວຽກ, ໃນກໍລະນີ ໄດ້ຖືກຕັດສິນວ່າບ່ໍໄດ້ກະທຳຜິດ.

ລາຍການກວດກາ
   ຂ້ໍກຳນົດຖືກພິຈາລະນາວ່າ ມີປະສິດທິຜົນ.
 ຂ້ໍກຳນົດສາມາດພາໃຫ້ມີການດຳເນີນຄະດີ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.
 ສາທາລະນະຊົນທ່ົວໄປ ຮູ້ຈັກ (ຫືຼ ລ້ຶງເຄີຍກັບ) ຂ້ັນຕອນໃນການດຳເນີນການຮ້ອງຟ້ອງ.
 ໂຈດບ່ໍຢ້ານທ່ີຈະຂຽນໜັງສືຮ້ອງຟ້ອງ.
 ມາດຕະການຕ່ໍຜູ້ລະເມີດ ທ່ີເໝາະສົມ ແລະ ພຽງພໍ ຖືກຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ.

http://www.iiep.unesco.org
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8. ການທົບທວນຄືນຂ້ໍກຳນົດດ່ັງກ່າວ 
ແລະ ການປະເມີນຜົນກະທົບ
ໃນໝວດນ້ີ ປະກອບມີ: 
—  ການທົບທວນຄືນຂ້ໍກຳນົດຢ່າງເປັນປະຈຳ,
— ການປະເມີນຜົນກະທົບຂອງຂ້ໍກຳນົດ,
— ມີຫຼາຍວິທີການ ເພ່ືອຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດຂ້ໍກຳນົດ 

ຢ່າງເໝາະສົມ,
— ກົນໄກການປະເມີນຕົນເອງ: ແບບສອບຖາມ.

http://www.iiep.unesco.org
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ການທົບທວນຄືນເນ້ືອໃນຂອງຂ້ໍກຳນົດ
ເປັນປະຈຳ
ການກວດເບ່ິງຄືນເປັນປະຈຳ ເປັນສ່ິງທ່ີສຳຄັນ ເພ່ືອ “ນຳເອົາການດຳລົງຊິວິດຕົວຈິງ ເຂ້ົາໃນ   
ຂ້ໍກຳນົດ”.

ຂ້ໍກຳນົດຕ້ອງຖືກທົບທວນຄືນ ແລະ ກວດກາຄືນ ເປັນຮອບວຽນປະຈຳ 
(ທຸກໆສາມ ຫາ ຫ້າປີ), ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າ:
— ມີຄວາມສອດຄ່ອງ;
— ມີການຈັດການຕ່ໍປະເດັນທ່ີສຳຄັນຊ່ຶງກຳລັງປະເຊີນໜ້າ;
—  ສອດຄ່ອງກັບຫັຼກການດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ການປັບປຸງດ້ານນິຕິກຳ 

ໃນປະຈຸບັນ;
— ໄດ້ຖືກຮັບຮອງໂດຍວິຊາຊີບດ້ານການສຶກສາຢ່າງຖືກຕ້ອງແລ້ວ.

ພາຍໃຕ້ ການທົບທວນຄືນນ້ີ ຕ້ອງມີການດຳເນີນຂະບວນການແບບມີສ່ວນຮ່ວມຄືນໃໝ່ 
ທ່ີຄ້າຍຄືກັນກັບ ຂະບວນການທ່ີໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ

ຕ້ອງມີການແຈກຢາຍ ຂ້ໍກຳນົດສະບັບທ່ີໄດ້ທົບທວນຄືນຢ່າງກວ້າງຂວາງ (ເບ່ິງໝວດ 5 ກ່ຽວກັບ
ແຜນຍຸດທະສາດ ດ້ານການສ່ືສານ, ຈາກໜ້າ 32 ຫາ 33).

ການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດຂ້ໍກຳນົດ
ຄະນະກວດກາ (ຫືຼ ສະພາ) ທ່ີຮບັຜິດຊອບການຕິດຕາມກວດກາ ຕ້ອງດຳເນີນການວິເຄາະລະອຽດ 
ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຂ້ໍກຳນົດຢ່າງເປັນປະຈຳ ແລະ ນຳໃຊ້ການວິເຄາະດ່ັງກ່າວ ເພ່ືອ   
ກຳນົດຂອບເຂດທ່ີສາມາດ ປັບປຸງໄດ້. 

ໂດຍສະເພາະ, ຄະນະກວດກາດ່ັງກ່າວ ຕ້ອງເກັບກຳຂ້ໍມູນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບ:
—  ຈຳນວນສະບັບຂອງຂ້ໍກຳນົດທ່ີໄດ້ແຈກຢາຍ;
— ຈຳນວນຂອງຄູ ໃນປະຈຸບັນ ທ່ີໄດ້ເຊັນຮັບຮູ້ຂ້ໍກຳນົດນ້ີ;
— ມີໂມດູນການສ້າງຄູອັນໃດ ທ່ີໄດ້ເວົ້າກ່ຽວກັບຂ້ໍກຳນົດນ້ີ;

“ÌáâÜíà–
Æê×éÈ–âÁ¿à–åÌ–

ÀíÈ”!

ຄຳຖາມຕ້ົນຕໍ ສຳລັບຂະບວນການ
ທົບທວນຄືນ
ຂະບວນການທົບທວນຄືນ ສາມາດຖືກດຳເນີນ ໂດຍຄຳຖາມຕ່າງໆລຸ່ມນ້ີ::
— ຂ້ໍກຳນົດນ້ີ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຈັນຍາບັນຂອງວິຊາຊີບ ຢ່າງຊັດເຈນ ໃນຂອບເຂດໃດ?
— ຄວາມເຂ້ົາໃຈ ແລະ ຂ້ໍຄວາມ ກ່ຽວກັບຂ້ໍກຳນົດນ້ີ ມີຄວາມຈະແຈ້ງພຽງພໍບ່ໍ?
— ພາສາທ່ີນຳໃຊ້ໃນຂ້ໍກຳນົດ ຊັດເຈນບ່ໍ?
— ອີງຕາມຂ້າງເທິງ, ຈະມີການສະເໜີປັບປຸງຈຸດໃດ ຂອງຂ້ໍກຳນົດນ້ີ?
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— ຈຳນວນ ແລະ ປະເພດການຮ້ອງຟ້ອງ ທ່ີໄດ້ຮັບ;
— ຈຳນວນ ແລະ ປະເພດມາດຕະການຕ່ໍຜູ້ລະເມີດ ທ່ີໄດ້ປະຕິບັດ.

ຄະນະກວດກາ ອາດຕ້ອງການລົງຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນ ເປັນບາງຄ້ັງຄາວ ເພ່ືອປະເມີນຂອບເຂດ
ການບັງຄັບໃຊ້ຂ້ໍກຳນົດ ນ້ີ åÌÅßÊàÌË¯Éí×ÄéÃ, ແລະ ຈັດພິມເຜີຍແຜ່ ກ່ຽວກັບຜົນສຳເລັດ 
ທ່ີເປັນແບບຢ່າງ ທ່ີເນ້ັນເຖິງ ຜົນກະທົບທາງບວກ ຂອງຂ້ໍກຳນົດນ້ີ.

ຄະນະກວດກາ ຕ້ອງຈັດພິມເຜີຍແຜ່ ແລະ ແຈກຢາຍບົດລາຍງານປະຈຳປີ ໂດຍອີງໃສ່ຜົນ 
ການຄ້ົນພົບ.

ກົນໄກການປະເມີນຜົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ:
ແບບສອບຖາມ
ກົນໄກການປະເມີນຜົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ສາມາດສະໜອງການປະເມີນຜົນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
ຂ້ໍກຳນົດ ແບບຍຸດຕິທຳ ແລະ ສ່ົງເສີມພົນລະເມືອງ ໃຫ້ມີແນວຄວາມຄິດລິເລ່ີມ ໃນການປະຕິບັດ 
ຂ້ໍກຳນົດ. ກົນໄກເຫ່ົຼານ້ີ ຍັງສາມາດໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ໃນຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ.

ໃນກໍລະນີ ບ່ໍສອດຄ່ອງປານໃດ ຫືຼ ບ່ໍສອດຄ່ອງຈັກໜ້ອຍ, ຕ້ອງມີການແນະນຳ ມາດຕະການ 
ເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນ ແລະ/ຫືຼ ລົບລ້າງການຂາດລະບຽບ ແລະ ສົນທະນາປຶກສາຫາລື ກັບພາກ 
ສ່ວນບໍລິຫານໂຮງຮຽນ.

âÍªÃâÂ²ÜÃÓì Ëê 5 ãÖß 6

ແບບສອບຖາມ ສຳລັບການປະເມີນຜົນ 
ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ
ການພັດທະນາແບບສອບຖາມ ຊ່ຶງຖາມຂ້ໍມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ, ຄວາມສອດຄ່ອງ, 
ເງື່ອນໄຂ ຂອງຂ້ໍກຳນົດນ້ີ ເປັນສ່ິງທ່ີມີປະໂຫຍດ.

ແບບສອບຖາມ ຕ້ອງສຸມໃສ່ດ້ານຕ່າງໆຕ່ໍໄປນ້ີ:
— ການວາງລະບົບການໃຫ້ຄຳປຶກສາຫາລື ຢູ່ຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ ຫືຼ ໂຮງຮຽນ;
— ການເຂ້ົາເຖິງຂ້ໍກຳນົດ ຂອງພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ;
— ຜົນປະໂຫຍດຂອງຂ້ໍກຳນົດ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຂ້ໍຫຍຸ້ງຍາກ ດ້ານຈັນຍາບັນ;
— ກິດຈະກຳການສຶກສາ ກ່ຽວກັບຂ້ໍກຳນົດ;
— ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຂ້ັນຕອນສຳລັບການຮ້ອງຟ້ອງ;
— ຄວາມເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງຂ້ໍກຳນົດ.

ແບບສອບຖາມນ້ີ ສາມາດໃຫ້ຫຼາຍພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ທ່ີຖືກຄັດເລືອກແບບສຸ່ມຕອບ; ເຊັ່ນ 
ພະນັກງານສຶກສາ, ຄູຊ້ັນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ, ນັກຮຽນ, ແລະ ພ່ໍແມ່ນັກຮຽນ.
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ລາຍການກວດກາ
 ມີ ຂ້ໍກຳນົດສະບັບທົບທວນຄືນ ສຳລັບທຸກພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.
 ມີການເຜີຍແຜ່ ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນ ກ່ຽວກັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຂ້ໍກຳນົດ 
ໃຫ້ແກ່ສາທາລະນະຊົນ.

 ມີບົດລາຍງານການສືບສວນ ກ່ຽວກັບກໍລະນີລະເມີດຂ້ໍກຳນົດ.

ຂ້ັນຕອນຫັຼກທ່ີປະກອບໃນການພັດທະນາ 
ຫືຼ ການທົບທວນຄືນຂ້ໍກຳນົດ

ÀàÌ×éæÄÌéÉéÀá
Ë¯ÓêåÌÎßÄîÍèÌ

ÀàÌÎßâÓéÌÏíÌ
ÀßËíÍÁÜÃ

Á§ÀáÌíÈ

ÀàÌâÏêÇãÏŠ
Á§ÀáÌíÈ

ÀàÌÝèÍÝÜÃ
Á§ÀáÌíÈ

ÀàÌÝŠàÃÁ§ÀáÌíÈ
Á´ÌÅîÈËàÇ

ÁßÍ×ÌÀàÌ
åØ‹ÂáÎëÀÅàÅàÖì

ÀàÌÝŠàÃ/ÀàÌËíÍ
Ë×ÌÂìÌÁ§ÀáÌíÈ

ÀàÌÎßÀÜÍÂáâØèÌ ãÖß 
ÀàÌËíÈÅÜÍÁ§ÀáÌíÈ
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ສ່ິງທ້າທາຍ ໃນການສ້າງສ່ິງ
ແວດລ້ອມທ່ີເອ້ືອອຳນວຍ
ຂ້ໍກຳນົດນ້ີ ຕ້ອງຖືກພັດທະນາຂ້ຶນໃນສະພາບແວດລ້ອມທ່ີເປັນບວກ ແລະ ທັງສະໜັບສະໜູນ 
ເຮັດໃຫ້ຂ້ໍກຳນົດ ດ່ັງກ່າວສືບຕ່ໍພັດທະນາກ້າວຂ້ຶນ ແລະ ຖືກຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. 

ລັດຖະບານຕ້ອງພັດທະນາຂອບວຽກ ແລະ ລະບົບສ່ິງຈູງໃຈທ່ີກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ຄວາມສະດວກໃນ
ການພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ຂ້ໍກຳນົດດ່ັງກ່າວຢ່າງແທດເໝາະ ຢູ່ຂ້ັນຕ່າງໆ.

ລັດຖະບານ ຕ້ອງພິຈາລະນາປັດໄຈຕ່າງໆທ່ີກຳນົດໃຫ້ການປະຕິບັດຂ້ໍກຳນົດມີຜົນສຳເລັດ, 
ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນ:
—  ວິທີການສ່ົງເສີມການພິຈາລະນາແບບເປັນທຳ ພາຍໃນພາກລັດ;
— ວິທີການດຶງດູດຄວາມສົນໃຈໃນການສົນທະນາປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບວິທີທາງປັບປຸງໂຄງສ້າງ 

ໃນການເຮັດໜ້າທ່ີ ຂອງພະນັກງານສຶກສາ ລວມທັງວິທີການເພ້ີມເງິນເດືອນ ໂດຍສະເພາະ
ເມ່ືອລັດຖະບານບ່ໍອະນຸມັດເງິນເດືອນ ຕາມມາດຕະຖານການດຳລົງຊິວິດທ່ີເໝາະສົມ.

— ວິທີການທົບທວນຄືນຂ້ັນຕອນການຄຸ້ມຄອງຂອງພະນັກງານ ເພ່ືອຕອບຄຳຮ້ອງຂໍຕ່າງໆສຳ 
ລັບການຍົກຍ້າຍ ຫືຼ ເລ່ືອນຕຳແໜ່ງ ໃຫ້ໄວທັນການ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ເປັນທຳ;

— ວິທີການປັບປຸງເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກໃນໂຮງຮຽນ ເຊັ່ນ: ການປັບປຸງອາຄານໃນໂຮງຮຽນ, 
ການສະໜອງ ອຸປະກອນທ່ີດີກວ່າເກ່ົາ, ການສ່ົງເສີມການເຮັດວຽກເປັນທິມງານ ແລະ ການ
ເອົາໃຈໃສ່-ແກ້ໄຂບັນຫາ ຄວາມຮຸນແຮງຕ່າງໆໃນໂຮງຮຽນ ຊ່ຶງອາດສ່ົງຜົນກະທົບຕ່ໍການ
ປະຕິບັດວິໄນຂອງຄູ;

— ວິທີການພັດທະນາກົນໄກການກະຕຸ້ນສ່ົງເສີມອັນໃໝ່ ໂດຍປຶກສາຫາລືກັບອົງການຈັດຕ້ັງ 
ຕ່າງໆ ຂອງຄູ ແລະ ສະຫະພັນຄູ.

ການຮັບເອົາຂ້ໍກຳນົດວ່າດ້ວຍຄູມືອາຊີບ ແລະ ຈນັຍາບັນຄູ ເປັນການປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ 
ຊ່ຶງຈະເຮັດໃຫ້ ສະພາບແວດລ້ອມການສຶກສາກ້າວໜ້າຫຼາຍຂ້ຶນ ແລະ ກໍ່ຈະສ່ົງຜົນສະທ້ອນໂດຍ
ກົງຕ່ໍຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາ.

ກົດເຫ່ົຼານ້ີ ຍັງຈະຊ່ວຍໃຫ້ບັນລຸເປ້ົາໝາຍ ຂອງລະບົບການສຶກສາທັງໝົດ ໂດຍການສ່ົງ 
ເສີມຈັນຍາບັນ ຊ່ຶງຈະອຳນວຍ ຄວາມສະດວກ ໃນການສິດສອນ ແລະ ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຄຸນຄ່າ 
ທ່ົວໄປ.
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ພາກທີ 2. 
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ
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PART 2 – RESOURCES

ãØðŠÃÁ§ÓïÌ 1.
1 ÎßÓ×ÌÂáÅèÍ

Á§ÀáÌíÈ×ŠàÈ‹×ÇÂïÓìÜàÆêÍ ãÖß ÄèÌÇàÍèÌÂï ູ   ໝາຍເຖິງ ເອກະສານທ່ີຂຽນເປັນລາຍລັກອັກສອນ,   
ທ່ີໄດ້ກຳນົດຂ້ຶນໂດຍອຳນາດການປົກຄອງພາກລັດ ຫືຼ ໂດຍອົງການຈັດຕ້ັງວິຊາຊີບ ຊ່ຶງໄດ້ອະທິບາຍ
ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບບັນດາກົດເກນດ້ານຈັນຍາບັນ (ຫືຼ ຄຸນຄ່າ/ຄ່ານິຍົມ) ແລະ ມາດຕະຖານວິຊາຊີບ
ຕ່າງໆ ທ່ີຖືກຮັບຮູ້ກັນແລ້ວ, ຊ່ຶງບັນດາຜູ້ປະກອບອາຊີບຕ່າງໆ ຈຳເປັນຕ້ອງປະຕິບັດ.

ÀíÈâÀÌÈ‹àÌÄèÌÇàÍèÌ (Ûì ÂîÌÂŠà): ໝາຍເຖິງລັກສະນະຂອງຄວາມເຊ່ືອຖື ເຊ່ັນ: ຄວາມຊ່ືສັດ,
ຄວາມຈິງໃຈ, ຄວາມຍຸຕິທຳ, ການນັບຖືຜູ້ອ່ືນ ແລະ ອ່ືນໆ ຊ່ຶງເປັນສ່ິງຄ້ຳຈູນໃຫ້ການເຮັດວຽກຂອງ
ຜູ້ປະກອບອາຊີບຕ່າງໆ. ກົດເກນດ່ັງກ່າວ ຄວນຖືເປັນສ່ິງບັນດານໃຈ ສຳລັບການພັດທະນາມາດ 
ຕະຖານວິຊາຊີບ.

Ïï‹ÎíÀÂÜÃ/Ñ¡ãÓŠÌèÀÝÞÌ: ຄຳສັບນ້ີ ແມ່ນໝາຍເຖິງ ພ່ໍແມ່ຄີງ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງເດັກນ້ອຍທ່ີມີຜົນທາງ 
ດ້ານກົດໝາຍ.

ÀàÌÓêÄèÌÇàÍèÌÈ‹àÌ×éÆàÆêÍ: ໝາຍເຖິງການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄູທຸກຄົນ ຈຳເປັນຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ ແລະ
ຄວາມສາມາດ ໂດຍຕິດພັນກັບມາດຕະຖານທ່ີກຳນົດໄວ້ໃນຂ້ໍກຳນົດວ່າດ້ວຍຄູມືອາຊີບ ແລະ 
ຈັນຍາບັນຄູ ເພ່ືອຈະຖ່າຍທອດ ຄວາມຮູ້ດ່ັງກ່າວໃຫ້ກັບນັກຮຽນ ດ້ວຍຮູບແບບການມີສ່ວນຮ່ວມ 
ໃນການຮຽນຮູ້, ການໃຫ້ຂ້ໍມູນຂ່າວສານ, ການນັບຖືຊ່ຶງກັນແລະກັນ, ການຈັດຕ້ັງລະບົບ ແລະ 
ການມີຈັນຍາບັນ. 

ÀàÌÍ¡ÓêÄèÌÇàÍèÌÈ‹àÌ×éÆàÆêÍ: ໝາຍເຖິງ ການກະທຳທ່ີລະເມີດຕ່ໍມາດຕະຖານ ແລະ ຄຸນນະ
ພາບຂອງການ ປະພຶດຕົນ ທ່ີຖືກກຳນົດໄວ້ໃນບົດບັນຍັດດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ຂ້ໍກຳນົດວ່າ 
ດ້ວຍຄູມືອາຊີບ ແລະ ຈັນຍາບັນຄູ ຢ່າງຈະແຈ້ງ.

âÈèÀÌ‹ÜÇÌèÀÝÞÌ/ÌèÀÝÞÌ (Pupil): ໝາຍເຖິງເດັກນ້ອຍນັກຮຽນ ແລະ ນັກຮຽນ ທ່ີຢູ່ໃນລະດັບ 
ຂ້ັນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ.

ÓàÈÉßÊàÌÀàÌÓêÄèÌÇàÍèÌÈ‹àÌ×éÆàÆêÍ: ໝາຍເຖິງຂ້ໍແນະນຳສະເພາະ ກ່ຽວກັບການປະ 
ກອບອາຊີບ ຊ່ຶງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ປະກອບອາຊີບດ່ັງກ່າວ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດ. ມາດຕະຖານເຫ່ົຼານ້ີ 
ຕ້ອງແນະນຳ ບັນດາຜູ້ປະກອບອາຊີບ ໃນການດຳເນີນກິດຈະກຳປະຈຳວັນ ໃນການເຮັດວຽກ 
ນຳຫຼາຍພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ເຊັ່ນ: ນັກຮຽນ, ຜູ້ປົກຄອງ, ເພ່ືອນຮ່ວມງານ, ຜູ້ອຳນວຍການ 
ໂຮງຮຽນ, ພາກສ່ວນບໍລິຫານ ແລະ ອ່ືນໆ.

Âï: ໝາຍເຖິງ ຄູສອນ ທ່ີໄດ້ລົງທະບຽນເປັນທາງການ ໃນກະຊວງສຶກສາ ຫືຼ ສະພາການສິດສອນ 
ຫືຼ ຄູ ທ່ີບ່ໍໄດ້ລົງທະບຽນເປັນທາງການ ແຕ່ສິດສອນໃນຫ້ອງຮຽນ (ຕົວຢ່າງ ຄູຊຸມຊົນ).

ພາກທີ 2 - ແຫ່ຼງຂໍ້ມູນ
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ãØðŠÃÁ§ÓïÌ 2.
2 Á§ÀáÌíÈ×ŠàÈ‹×ÇÄèÌÇàÍèÌÈ‹àÌ×éÆàÆêÍ
ÅáÖèÍÂïÅÜÌ ÔïŠÎßâËÈÜéÌâÈÇ

ຂ້ໍກຳນົດດ້ານຈັນຍາບັນວິຊາຊີບ ສຳລັບຄູ ຂ້າງລຸ່ມນ້ີ ໄດ້ຖືກພັດທະນາຂ້ຶນ ໂດຍສະຫະພັນ    
ຄູສອນຊ້ັນປະຖົມທັງໝົດ ຂອງປະເທດອິນເດຍ (AITPF) ລວມທັງໂຄງສ້າງ ແລະ ເນ້ືອໃນ 
ຊ່ຶງສາມາດເປັນແຫ່ຼງຂ້ໍມູນ ໃນການບັນດານໃຈ ຫືຼ ໃນການຕຶກຕອງ ເມ່ືອມີການພັດທະນາຂ້ໍກຳນົດດ່ັງ 
ກ່າວ ສຳລັບປະເທດຂອງຕົນເອງ.

ຄຸນນະພາບການສຶກສາ ໂດຍສະເພາະໃນຊ້ັນປະຖົມ ຢູ່ໃນປະເທດພວກເຮົາຖືວ່າຍັງຕ່ຳ ເນ່ືອງ
ຈາກຫຼາຍໆປັດໄຈ. ການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການເຂ້ົາໂຮງຮຽນ ເປັນບັນຫາທ່ີເປັນຕາ 
ຫວ່ງໄຍຫຼາຍ. ຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍທ່ົວໄປ ແມ່ນຖືວ່າຄູເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍຄຸນ
ນະພາບທ່ີກ່າວມາ. ສະນ້ັນ, ສະຖານະພາບ ແລະ ສັກສີ ຂອງຄູ ໃນສັງຄົມພວກເຮົາ ແມ່ນຫຸຼດ 
ໜ້ອຍຖອຍລົງໃນຫຼາຍທົດສະວັດທ່ີຜ່ານມາ, ເຖິງວ່າ ໃນອາດີດ ຈັດຢູ່ໃນລະດັບ ສູງກ່ໍຕາມ.

ສະຖານະພາບ ແລະ ສັກສີ ທ່ີຫຸຼດລົງຂອງຄູ ເປັນບັນຫາທ່ີໜ້າຫ່ວງຫຼາຍ. ສະຫະພັນຄູ 
ສອນຊ້ັນປະຖົມທັງໝົດ ຂອງປະເທດອິນເດຍ ມີຈຸດປະສົງຢາກຍົກສະຖານະພາບ ແລະ 
ສັກສີ ຂອງແຮງງານທ່ີມີອາຊີບສິດສອນໃຫ້ສູງຂ້ຶນ, ໂດຍສະເພາະຢູ່ຊ້ັນປະຖົມ ແລະ 
ສູງກວ່າ. ບັນດາຄູສອນມີໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບໃນການສ້າງຄວາມເຊ່ືອໝ້ັນ ໃຫ້ສາທາລະນະ
ຕ່ໍຄຸນນະພາບການບໍລິການທ່ີເຂົາເຈົ້າສະໜອງ ຜ່ານການສຶກສາຂອງເດັກນ້ອຍ. ບຸກຄົນທ່ີ 
ປະກອບເຂ້ົາໃນວິຊາຊີບການສິດສອນ ຕ້ອງປະຕິບັດພັນທະໃນການປະພຶດຕົນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ 
ກັບມາດຕະຖານ ການປະພຶດທາງດ້ານຄຸນສົມບັດໃຫ້ດີທ່ີສຸດ. ຄວາມພະຍາຍາມໃນການສ້າງຜົນ 
ງານໃຫ້ດີເລີດໃນບ່ອນເຮັດວຽກ ຖືວ່າ ເປັນສ່ິງສຳຄັນຂ້ັນພ້ືນຖານສຳລັບຄູ.

ແຕ່ລະວິຊາຊີບ ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ຈັນຍາບັນທ່ີແນ່ນອນ. ວິຊາຊີບການສິດສອນ ກ່ໍມີຈັນຍາ
ບັນຂອງຕົນເອງ ເຊັ່ນດຽວກັນ. ການຮັບເອົາຈັນຍາບັນດ້ານວິຊາຊີບເຫ່ົຼານ້ີ ສາມາດປະກອບ 
ສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ໃນການປັບປຸງສະຖານະພາບ ແລະ ການນັບຖືຕົນເອງ ແລະ ການ 
ເພ່ີມຄວາມນັບຖື ຕ່ໍວິຊາຊີບນ້ີ ໃນສັງຄົມ. ຄູມີໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບ ໃນການບັນລຸ ແລະ ສະແດງ
ລະດັບການປະພຶດຕົນດ້ານຈັນຍາບັນທ່ີສູງສຸດຕ່ໍນັກຮຽນ, ພ່ໍແມ່/ຜູ້ປົກຄອງ, ສັງຄົມ, ວິຊາຊີບ, 
ເພ່ືອນ ຮ່ວມງານ, ການຄຸ້ມຄອງ, ການບໍລິຫານ ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງວິຊາຊີບ ຂອງຕົນ.

A. ສາຍພົວພັນຂອງຄູ ກັບ ນັກຮຽນ
ຄູຕ້ອງ:
—  ນັບຖືສິດທິຂອງເດັກນ້ອຍທຸກຄົນໃນການໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຂ້ໍກຳນົດທ່ີໄດ້ລະບຸ

ໄວ້ໃນສົນທິສັນຍາ ຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດວ້ຍສິດທິດຂອງເດັກ (1989) ໂດຍ 
ສະເພາະແມ່ນສິດທິ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາ;

— ສຸມກຳລັງແຮງຊຸກຍູ້ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານສະຕິປັນຍາ, ສັງຄົມ ແລະ ຄຸນສົມບັດ 
ຂອງນັກຮຽນຕົນ ຢູ່ສະເໝີ;

ÂïŠÓìÀàÌÜÜÀãÍÍ ãÖß ÌáåÆ‹Á§ÀáÌíÈ×ŠàÈ‹×ÇÂïŠÓìÜàÆêÍ ãÖß ÄèÌÇàÍèÌÂï ÔŠàÃÓêÎßÅéÈËéÏíÌ
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— ປະຕິບັດຕົນຕ່ໍນັກຮຽນທຸກຄົນ ດ້ວຍຄວາມຮັກແພງ, ເປັນທຳ ແລະ ເປັນກາງ, ບ່ໍວ່າ ເຂົາເຈົ້າ 
ຈະມີຊົນຊ້ັນໃດ, ມີຄວາມເຊ່ືອຖືໃດ, ສະຖານະພາບໃດ, ຖືສາດສະໜາໃດ, ເວົ້າພາສາໃດ 
ແລະ ມີສະຖານທ່ີເກີດໃດ ກ່ໍຕາມ;

— ບ່ໍເຜີຍແຜ່ຂ້ໍມູນຂ່າວສານ ທ່ີເປັນຄວາມລັບ ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ ຍົກເວັ້ນ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປົກຄອງ 
ຂອງນັກຮຽນ ຫືຼ ໃຫ້ບຸກຄົນ ທ່ີມີສິດທາງດ້ານກົດໝາຍ;

— ບ່ໍສວຍໂອກາດໝູນໃຊ້ສາຍພົວພັນທ່ີດີ ລະຫວ່າງຄູ ແລະ ນັກຮຽນຂອງຕົນ;
— ນັບຖື ຄວາມເຊ່ືອຖືດ້ານສິນທຳ ແລະ ສາດສະໜາ ຂອງນັກຮຽນຂອງຕົນ;
— ດຳເນີນທຸກຂ້ັນຕອນທ່ີເປັນໄປໄດ້ ເພ່ືອປົກປ້ອງນັກຮຽນຂອງຕົນ ຈາກການທາລຸນທາງເພດ 

ຫືຼ ຈາກສະພາບການ ທ່ີມີຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດພະຍາດ HIV ແລະ AIDS;
— ກຳນົດມາດຕະຖານ ໃນການນຸ່ງຖື ແລະ ການປະພຶດທ່ີເໝາະສົມ ຊ່ຶງເປັນແບບຢ່າງທ່ີດີ 

ສຳລັບນັກຮຽນ.

B. ສາຍພົວພັນຂອງຄູ ກັບ ພ່ໍແມ່/ຜູ້ປົກຄອງ
ຄູຕ້ອງ:
— ຮັບຮູ້ສິດທິຂອງຜູ້ປົກຄອງ ຕ່ໍຂ້ໍມູນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບຄວາມກ້າວໜ້າຂອງລູກຂອງເຂົາເຈົ້າ
— ສ້າງ ແລະ ຮັກສາສາຍພົວພັນ ກັບຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ຊອກເງ່ືອນໄຂເພ່ືອຮ່ວມມືກັບເຂົາເຈົ້າ 

ໃນການປັບປຸງຜົນການ ຮຽນຂອງຜູ້ທ່ີຢູ່ໃນການປົກຄອງ/ລູກ ເຂົາເຈົ້າ ແລະ ເພ່ືອປັບປຸງ 
ວຽກງານຕ່າງໆຂອງໂຮງຮຽນ;

— ລະເວ້ັນ ການເຮັດສ່ິງທ່ີອາດທຳລາຍຄວາມເຊ່ືອຖື ຂອງນັກຮຽນຕ່ໍພ່ໍແມ່ ຫືຼ ຜູ້ປົກຄອງ 
ຂອງເຂົາເຈົ້າ.

C. ສາຍພົວພັນຂອງຄູ ກັບ ສັງຄົມ
ຄູຕ້ອງ:
—  ພະຍາຍາມເຂ້ົາໃຈບັນຫາສັງຄົມ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃນກິດຈະກຳຕ່າງໆ ທ່ີຈະພາໃຫ້ມີທາງ 

ອອກເພ່ືອປະເຊີນ ໜ້າກັບສ່ິງທ້າທາຍທ່ີເກີດມາຈາກບັນຫາຕ່າງໆ;
— ລະເວ້ັນ ການປະກອບສ່ວນໃນກິດຈະກຳທ່ີອາດກ່ໍໃຫ້ເກີດຄວາມຮູ້ສຶກກຽດຊັງຊ່ຶງກັນແລະກັນ

ໃນຊຸມຊົນ, ກຸ່ມຄົນທ່ີຖືສາດສະໜາ ແລະ ກຸ່ມຄົນທ່ີໃຊ້ພາສາຕ່າງໆ;
— ຈົ່ງຮັກພັກດີ ຕ່ໍໂຮງຮຽນ, ຊຸມຊົນ, ລັດ ແລະ ຊາດ;
— ສະແດງຄຸນຄ່າດ້ານມະນຸດສະທຳທ່ີດີ ແລະ ເພ່ິງປາດຖະໜາ ໃນກຸ່ມນັກຮຽນຂອງຕົນ;
— ສ່ົງເສີມການປະສານຮ່ວມມືເປັນອັນດຽວກັນໃນລະດັບຊາດ; ແລະ
— ຕັກເຕືອນ ນັກຮຽນຂອງຕົນ ໃຫ້ປະຕິບັດພາລະໜ້າທ່ີພ້ືນຖານຂອງເຂົາເຈົ້າ ທ່ີໄດ້ລະບຸໄວ້ 

ໃນລັດຖະທຳມະນູນ. 
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D. ສາຍພົວພັນຂອງຄູ ກັບວິຊາຊີບ 
ແລະ ເພ່ືອນຮ່ວມງານ
ຄູຕ້ອງ:
— ເຮັດໃຫ້ພາກລັດມີຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ແລະ ເຊື່ອຖື ໂດຍການສະໜອງການສຶກສາທ່ີມີຄຸນນະ

ພາບໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ ທຸກຄົນ;
— ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຂອງຕົນ ກ່ຽວກັບວິຊາ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມຊຳນານງານດ້ານການສິດ

ສອນຂອງຕົນ ຕາມ ພ້ືນຖານຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ;
—  ພັດທະນາ ຄວາມສຳນຶກຂອງການເປັນມືອາຊີບ;
—  ປະຕິບັດຫັຼກສູດການສິດສອນ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ຢູ່ສະເໝີ ຫັຼງໄດ້ກະກຽມບົດຮຽນແບບລົງ 

ເລິກ ເພ່ືອສິດສອນ;
— ຫີຼກລ້ຽງການນຳໃຊ້ຄຳເວ້ົາທ່ີດູໝ່ິນ ເພ່ືອນຮ່ວມງານ ໂດຍສະເພາະ ຢູ່ຕ່ໍໜ້ານັກຮຽນ ຫືຼ 

ຄູຜູ້ອ່ືນໆ, ພະນັກງານ ຫືຼ ຜູ້ປົກຄອງ;
— ຮ່ວມມືກັບຫົວໜ້າສະຖາບັນ ແລະ ເພ່ືອນຮ່ວມງານ ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກສະຖາບັນ 

ທັງໃນກິດຈະກຳດ້ານ ຫັຼກສູດ ແລະ ຫັຼກສູດຮ່ວມ;
— ສ່ົງເສີມໃຫ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນພາຍໃນໂຮງຮຽນ ໂດຍນັບຖືທັດສະນະ ແລະ 

ຄຳຄິດເຫັນດ້ານວິຊາຊີບ ຂອງເພ່ືອນຮ່ວມງານ;
— ປົກປ້ອງ ແລະ ສ່ົງເສີມຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມຢູ່ດີກິນດີ ຂອງເພ່ືອນຮ່ວມງານ;
— ມີທັດສະນະຄະຕິທ່ີດີ ຕ່ໍວິຊາຊີບການສິດສອນ;
— ປະຕິບັດຕ່ໍສະມາຊິກອ່ືນຂອງວິຊາຊີບນ້ີໃນຮູບແບບດຽວກັນ ດ່ັງທ່ີເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການໃຫ້ປະຕິ

ບັດຕົນຕ່ໍ; ແລະ ລະເວ້ັນຈາກການຍ່ືນຂ້ໍກ່າວຫາທ່ີບ່ໍມີຫັຼກຖານ ຕ່ໍເພ່ືອນຮ່ວມງານຂອງຕົນ.

E. ສາຍພົວພັນຂອງຄູ ກັບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ
ຄູຕ້ອງ:
— ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສິດທິທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ການບໍລິຫານ ແລະ ໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບ 

ຂອງຕົນ ຕ່ໍການຄຸ້ມຄອງ;
— ປະຕິບັດຄຳແນະນຳ ຈາກພະນັກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຍັງມີສິດທິໃນການສອບຖາມກ່ຽວກັບ

ຄຳແນະນຳດ່ັງກ່າວ ໂດຍຜ່ານ ຂ້ັນຕອນ ແລະ ຊ່ອງທາງທ່ີໄດ້ກຳນົດໄວ້ ຢ່າງຈະແຈ້ງ;
— ພັດທະນາ ຄວາມນັບຖື ແລະ ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ຊ່ຶງກັນແລະກັນ ໂດຍຜ່ານກິດຈະກຳ 

ແລະ ໝາກຜົນດ້ານ ວິຊາຊີບຂອງຕົນ.
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F. ສາຍພົວພັນຂອງຄູ ກັບສະມາຄົມຄູ
ຄູຕ້ອງ:
—   ກາຍເປັນສະມາຊິກ ຂອງສະມາຄົມຄູ ຢູ່ຂ້ັນລັດ/ແຫ່ງຊາດ/ນາໆຊາດ. ຄູຄວນຖືວ່າການ 

ເຮັດກິດຈະກຳ ນຳສະມາຄົມດ່ັງກ່າວ ແມ່ນໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບດ້ານວິຊາຊີບຂອງຕົນ;
— ປະກອບສ່ວນໃນກິດຈະກຳ ທ່ີຈັດໂດຍສະມາຄົມຄູ ສຳລັບການພັດທະນາວິຊາຊີບ ແລະ 

ສຳລັບເສີມສ້າງຄວາມ ເຂ້ັມແຂງຂອງສະມາຄົມ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບ 
ແລະ ຄວາມສາມັກຄີ ຂອງສະມາຄົມ;

—  ໃຫ້ຄຳຕິຊົມທ່ີມີລັກສະນະສ້າງສັນ ຕ່ໍກັບກິດຈະກຳ ຂອງສະມາຄົມຕົນ;
—  ສ່ົງເສີມການປ່ຽນແປງເພ່ືອການພັດທະນາ ພາຍໃນສະມາຄົມຄູ.

ãÛŠÃÁ§ÓïÌ: ສະຫະພັນຄູສອນຊ້ັນປະຖົມທັງໝົດ ຂອງປະເທດອິນເດຍ (AITPF).
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ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 3.
3 ຂໍ້ກຳນົດວ່າ ດ້ວຍຈັນຍາບັນດ້ານວິຊາຊີບ
ຢູ່ປະເທດອາຟຣິກາໃຕ້

ຂ້ໍກຳນົດດ້ານຈັນຍາບັນດ້ານວິຊາຊີບ ຂ້າງລຸ່ມນ້ີ ໄດ້ຖືກພັດທະນາຂ້ຶນ ໂດຍສະພາຄູ ຂອງ
ປະເທດອາຟຣີກາໃຕ້ ລວມທັງໂຄງສ້າງ ແລະ ເນ້ືອໃນ ຊ່ຶງສາມາດເປັນແຫ່ຼງຂ້ໍມູນ ໃນການ
ບັນດານໃຈ ຫືຼ ໃນການຄ້ົນຄິດຕຶກຕອງ ເມ່ືອມີການພັດທະນາຂ້ໍກຳນົດດ່ັງກ່າວ ໃນປະເທດ
ຂອງຕົນເອງ.

ຄຳນິຍາມ
ໃນຂ້ໍກຳນົດດ້ານຈັນຍາບັນວິຊາຊີບດ່ັງກ່າວນ້ີ, ຄຳສັບ ຫືຼ ສຳນວນຄຳເວ້ົາ ທ່ີໄດ້ກຳນົດໃນ 
ກົດລະບຽບຂອງສະພາຄູ ຂອງປະເທດອາຟຣີກາໃຕ້, 2000, ຍົກເວັ້ນແຕ່ສະພາບການເງ່ືອນ
ໄຂທ່ີຊ້ີບອກຢ່າງອ່ືນ, ມີຄວາມໝາຍດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ:
— “ຂ້ໍກຳນົດ” ໝາຍເຖິງຂ້ໍກຳນົດດ້ານຈັນຍາບັນດ້ານວິຊາຊີບ ຂອງສະພາຄູ ຂອງປະເທດ 

ອາຟຣິກາໃຕ້;
— “ສະພາ” ໝາຍເຖິງສະພາສຳລັບຄູ ຂອງປະເທດອາຟຣິກາໃຕ້;
— “ຄູ” ໝາຍເຖິງຄູ ທ່ີໄດ້ຈົດທະບຽນ ຫືຼ ຈົດທະບຽນຊ່ົວຄາວ ກັບສະພາ;
— “ຜູ້ຮຽນ” ໝາຍເຖິງເດັກນ້ອຍ ຫືຼ ນັກຮຽນ ຢູ່ທຸກໆສະຖານທ່ີຮ່ຳຮຽນ, ໂຮງຮຽນ, ສະຖາບັນ 

ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສຶກສາເພ່ີມຕ່ືມ ຫືຼ ສູນການຮຽນສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່;
— “ຜູ້ປົກຄອງ” ໝາຍເຖິງ:

—  ພ່ໍແມ່ຄີງ ຫືຼ ຜູ້ປົກຄອງຂອງຜູ້ຮຽນ;
—  ບຸກຄົນທ່ີດູແລເບ່ິງແຍງ ຜູ້ຮຽນ ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ;
—  ບຸກຄົນ ທ່ີມີໜ້າທ່ີປະຕິບັດພັນທະຂອງບຸກຄົນໃດໜ່ຶງ ດ່ັງທ່ີໄດ້ກຳນົດໃນວັກ (a) 
 ຫືຼ (b) ຕ່ໍການສຶກສາ ຂອງຜູ້ຮຽນ ຢູ່ໂຮງຮຽນ.

ໂດຍທ່ົວໄປ
ຄູຜູ້ທ່ີໄດ້ລົງທະບຽນ ຫືຼ ລົງທະບຽນຊ່ົວຄາວ ນຳສະພາຄູຂອງອາຟຣິກາໃຕ້:
— ຮັບຮູ້ ກຽດສັກສີໃນວິຊາຊີບຂອງຕົນ ເພ່ືອໃຫ້ການສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ ແກ່ຜູ້ຮຽນ 
ຂອງປະເທດພວກ ເຮົາ;
—ຮັບຮູ້ວ່າ ທັດສະນະຄະຕິ, ການອຸທິດຕົນ, ການທ່ີຕົນມີລະບຽບວິໄນ, ອຸດົມຄະຕິ, ການຝຶກອົບຮົມ 
ແລະ ການປະພຶດ ຂອງວິຊາຊີບການສິດສອນ ແມ່ນການກຳນົດຄຸນນະພາບການສຶກສາ 
ໃນປະເທດດ່ັງກ່າວ;
— ຮັບຮູ້, ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສ່ົງເສີມ ສິດທິມະນຸດຂ້ັນພ້ືນຖານ, ດ່ັງທ່ີໄດ້ກຳນົດໃນ 

ລັດຖະທຳມະນູນ ຂອງປະເທດອາຟຣິກາໃຕ້;
— ດ່ັງນ້ັນຈ່ຶງ ໃຫ້ຄຳໝ້ັນສັນຍາຕ່ໍຕົນເອງ ວ່າຈະກະທຳທຸກສ່ິງ ພາຍໃນສິດອຳນາດຂອງຕົນ 

ໃນການປະຕິບັດໜ້າທ່ີ ທາງດ້ານວິຊາຊີບ, ເພ່ືອດຳເນີນການໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບອຸດົມຄະຕິ 
ຂອງວິຊາຊີບຕົນ, ດ່ັງທ່ີໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ໃນຂ້ໍກຳນົດດ່ັງກ່າວ;
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— ປະຕິບັດໜ້າທ່ີວຽກງານ ດ້ວຍວິທີທາງ ແລະ ການປະພຶດທ່ີແທດເໝາະແລະສົມຄວນ ທ່ີບ່ໍ
ກ່ໍໃຫ້ເກີດຄວາມເຊ່ືອມເສຍທາງດ້ານວິຊາຊີບການສິດສອນ.

ຄູ ແລະ ຜູ້ຮຽນ
ຄູຜູ້ໜຶ່ງ:
— ນັບຖື ສັກສີ, ຄວາມເຊ່ືອຖື ແລະ ສິດທິທ່ີຖືກຕ້ອງຕາມລັດຖະທຳມະນູນ ຂອງຜູ້ຮຽນ ແລະ 

ໂດຍສະເພາະ ເດັກນ້ອຍ, ຊ່ຶງປະກອບມີ ສິດທິ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ການຮັກສາ 
ຄວາມລັບ;

— ຮັບຮູ້ ຈຸດພິເສດສະເພາະດ້ານ, ລັກສະນະສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການສະເພາະ 
ຂອງຜູ້ຮຽນແຕ່ລະຄົນ, ເພ່ືອເປັນການແນະນຳ ແລະ ສ່ົງເສີມແຕ່ລະຄົນ ໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄວາມອາດ 
ສາມາດທ່ີບ່ົມຊ້ອນຂອງຕົນເອງ;

— ພະຍາຍາມ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຮຽນ ມີຄວາມສາມາດໃນການພັດທະນາບັນດາຄຸນຄ່າ/ຄ່ານິຍົມ 
ທ່ີສອດຄ່ອງກັບສິດທິຂ້ັນ ພ້ືນຖານ ທ່ີໄດ້ລະບຸໃນລັດຖະທຳມະນູນ ຂອງປະເທດອາຟຣິກາໃຕ້;

— ໃຊ້ສິດອຳນາດຂອງຕົນ ດ້ວຍຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈ;
— ຫີຼກລ້ຽງທຸກຮູບແບບການເຮັດໃຫ້ອັບອາຍ ແລະ ລະເວ້ັນຈາກການທາລຸນທາງດ້ານຮ່າງ 

ກາຍ ຫືຼ ຈິດຕະສາດ;
— ລະເວ້ັນການສຳພັດຮ່າງກາຍ ນຳຜູ້ຮຽນແບບບ່ໍເໝາະສົມ;
— ສ່ົງເສີມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ;
— ລະເວ້ັນການລະເມີດທາງເພດ (ດ້ານຮ່າງກາຍ ຫືຼ ອ່ືນໆ) ຂອງຜູ້ຮຽນ;
— ລະເວ້ັນການມີຄວາມສຳພັນທາງເພດກັບຜູ້ຮຽນ ຢູ່ໂຮງຮຽນ;
— ນຳໃຊ້ພາສາ ແລະ ການປະພຶດທ່ີແທດເໝາະ ໃນການສົນທະນາໂຕ້ຕອບກັບຜູ້ຮຽນ ແລະ 

ປະຕິບັດຕົນ ດ້ວຍ ວິທີທາງທ່ີເຮັດໃຫ້ຜູ້ຮຽນນັບຖື;
— ດຳເນີນຂ້ັນຕອນທ່ີສົມເຫດສົມຜົນ ເພ່ືອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ຮຽນ;
— ບ່ໍໃຊ້ຕຳແໜ່ງຂອງຕົນໃນທາງທ່ີຜິດ ເພ່ືອຫາຜົນປະໂຫຍດດ້ານການເງິນ, ການເມືອງ ຫືຼ 

ສ່ວນຕົວ;
— ບ່ໍໃຫ້ປະໝາດ ຫືຼ ຂາດຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທ່ີດ້ານວິຊາຊີບຂອງຕົນ;
— ຮັບຮູ້ວ່າຜູ້ຮຽນ (ເມ່ືອເຫັນວ່າແທດເໝາະ) ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານໃນການສຶກສາ.

ຄູ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງ
ຄູຜູ້ໜຶ່ງ (ເມ່ືອເຫັນວ່າແທດເໝາະ):
—  ຮັບຮູ້ວ່າ ຜູ້ປົກຄອງ ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານໃນການສຶກສາ ແລະ ສ່ົງເສີມສາຍພົວພັນແບບປອງດອງ 

ນຳເຂົາເຈົ້າ;
— ເຮັດສ່ິງ ທ່ີສາມາດເຮັດໄດ້ ເພ່ືອໃຫ້ຜູ້ປົກຄອງຮັບຊາບກ່ຽວກັບ ສະຫວັດດີພາບ ແລະ ຄວາມ

ກ້າວໜ້າ ຂອງຜູ້ຮຽນ ຢ່າງເໝາະສົມ.

ພາກທີ 2 - ແຫ່ຼງຂໍ້ມູນ
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ຄູ ແລະ ຊຸມຊົນ
ຄູຜູ້ໜຶ່ງ:
— ຮັບຮູ້ວ່າ ສະຖາບັນການສຶກສາ ແມ່ນຮັບໃຊ້ຊຸມຊົນ, ສະນ້ັນ ກ່ໍຕ້ອງຮັບຮູ້ວ່າ ຈະມີປະເພນີ, 

ຂ້ໍກຳນົດ ແລະ ຄວາມເຊ່ືອຖື ທ່ີແຕກຕ່າງກັນ ຢູ່ໃນຊຸມຊົນດ່ັງກ່າວ;
— ປະພຶດຕົນ ໃນຮູບແບບທ່ີບ່ໍສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຄວາມບ່ໍນັບຖືຕ່ໍຄຸນຄ່າ/ຄ່ານິຍົມ, ປະເພນີ 

ແລະ ກົດເກນຕ່າງໆ ຂອງຊຸມຊົນ.

ຄູ ແລະ ເພ່ືອນຮ່ວມງານຂອງຕົນ
ຄູຜູ້ໜຶ່ງ:
— ລະເວ້ັນການທຳລາຍສະຖານະພາບ ແລະ ສິດອຳນາດ ຂອງເພ່ືອນຮ່ວມງານຕົນ;
— ນັບຖື ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່າງໆຂອງເພ່ືອນຮ່ວມງານ ແລະ ສິດອຳນາດຈາກໜ້າທ່ີຮັບຜິດ 

ຊອບເຫ່ົຼານ້ັນ ເພ່ືອຮັບປະກັນການເຮັດວຽກແບບຄ່ອງຕົວ ຂອງສະຖາບັນການສຶກສາ;
— ນຳໃຊ້ຂ້ັນຕອນທ່ີເໝາະສົມ ເພ່ືອສະເໜີບັນຫາ ກ່ຽວກັບການຂາດຄວາມສາມາດ ຫືຼ ການ  

ປະພຶດທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງ ດ້ານວິຊາຊີບ;
— ສ່ົງເສີມສິດສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ລະເວ້ັນຈາກການລະເມີດທາງເພດ 

(ດ້ານຮ່າງກາຍ ຫືຼ ອ່ືນໆ) ຂອງເພ່ືອນຮ່ວມງານຂອງຕົນ;
— ນຳໃຊ້ພາສາ ແລະ ການປະພຶດ ທ່ີເໝາະສົມ ໃນການສົນທະນາໂຕ້ຕອບກັບເພ່ືອນຮ່ວມ

ງານ;
— ຫີຼກລ້ຽງ ທຸກຮູບແບບ ການເຮັດໃຫ້ອັບອາຍ ແລະ ລະເວ້ັນທຸກຮູບແບບການທາລຸນ (ດ້ານ  

ຮ່າງກາຍ ຫືຼ ອ່ືນໆ) ຕ່ໍ ເພ່ືອນຮ່ວມງານ.

ຄູ ແລະ ວິຊາຊີບ
ຄູຜູ້ໜຶ່ງ:
—  ຮັບຮູ້ວ່າ ການປະຕິບັດໜ້າທ່ີດ້ານວິຊາຊີບຂອງຕົນ ເກີດຂ້ຶນພາຍໃນສະພາບການທ່ີຮຽກຮ້ອງ 

ໃຫ້ມີການຮ່ວມມື ແລະ ການສະໜັບສະໜູນ ຂອງເພ່ືອນຮ່ວມງານ;
— ປະພຶດຕົນ ດ້ວຍວິທີທາງທ່ີເສີມສ້າງສັກສີ ແລະ ສະຖານະພາບ ຂອງວິຊາຊີບການສິດສອນ 

ແລະ ບ່ໍກ່ໍໃຫ້ເກີດຄວາມເຊ່ືອມເສຍທາງດ້ານວິຊາຊີບ;
— ຕິດຕາມສະພາບການ ໃຫ້ທັນທ່າອ່ຽງ/ແນວໂນ້ມ ແລະ ການພັດທະນາດ້ານການສຶກສາ;
— ສ່ົງເສີມການພັດທະນາການສິດສອນຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ ຄືເປັນອາຊີບໃດໜ່ຶງ;
— ຍອມຮັບວ່າ ຕົນເອງມີພັນທະດ້ານວິຊາຊີບຕ່ໍການສຶກສາ ແລະ ແນະນຳວິຊາຊີບ ໃຫ້ 

ແກ່ສະມາຊິກໃໝ່ ໃນອາຊີບການສິດສອນ.
.
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ຄູ ແລະ ນາຍຈ້າງຂອງຕົນ
ຄູຜູ້ໜຶ່ງ:
— ຮັບຮູ້ວ່າ ນາຍຈ້າງຂອງຕົນ ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ ໃນການສຶກສາ;
— ຮັບຮູ້ວ່າ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ສິດອຳນາດບາງຢ່າງ ແມ່ນເປັນຂອງນາຍຈ້າງ ໂດຍ 

ຜ່ານນິຕິກຳ ແລະ ຮັບໃຊ້ ນາຍຈ້າງ ຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນ;
— ລະເວ້ັນການສົນທະນາກ່ຽວກັບເລ່ືອງທ່ີເກັບໄວ້ເປັນຄວາມລັບ ແລະ ເປັນທາງການ ກັບ 

ບຸກຄົນທ່ີບ່ໍໄດ້ຮັບອະ ນຸຍາດ.

ຄູ ແລະ ສະພາ
ຄູຜູ້ໜຶ່ງ:
— ສຸມທຸກກຳລັງ ເພ່ືອໃຫ້ຕົນ ແລະ ເພ່ືອນຮ່ວມງານຕົນ ກຳໄດ້ ບັນດາເງ່ືອນໄຂຂອງຂ້ໍກຳນົດ

ດ້ານຈັນຍາບັນວິຊາຊີບ ດ່ັງກ່າວ;
— ປະຕິບັດຕົນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບບັນດາ ເງື່ອນຳໄຂຂອງຂ້ໍກຳນົດດ່ັງກ່າວ;
— ເປີດເຜີຍ ຂ້ໍມູນຂ່າວສານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ແກ່ສະພາ;
— ແຈ້ງໃຫ້ສະພາ ແລະ/ຫືຼ ອຳນາດການປົກຄອງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ຮັບຊາບກ່ຽວກັບການລະ 

ເມີດຂ້ໍກຳນົດ ທ່ີຖືກກ່າວຫາ ຫືຼ ບ່ໍຈະແຈ້ງ ຕາມທ່ີຕົນໄດ້ຮູ້ມາ;
— ຮ່ວມມືກັບສະພາ ຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນ;
— ຮັບເອົາ ແລະ ປະຕິບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຂ້ັນຕອນການເຮັດວຽກ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງສະພາ 

ຊ່ຶງລວມມີ (ແຕ່ກໍບ່ໍຈຳກັດເທ່ົານ້ີ) ຂ້ັນຕອນການລົງທະບຽນ, ຂ້ັນຕອນທາງວິໄນຂອງສະພາ 
ແລະ ການຊຳລະຄ່າທຳນຽມ ການສຶກສາແບບບັງຄັບ.

ãÛŠÃÁ§ÓïÌ: ສະພາສຳລັບຄູ ຂອງອາຟຣິກາໃຕ້.

ພາກທີ 2 - ແຫ່ຼງຂໍ້ມູນ
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ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 4.
4 ຂໍ້ກຳນົດວ່າດ້ວຍຄູມືອາຊີບ ແລະ 
ຈັນຍາບັນຄູ, ຢູ່ ປະເທດສະກັອດແລນ
(ສະຫະລາດຊະອານາຈັກ)

ຂ້ໍກຳນົດດ້ານຈັນຍາບັນດ້ານວິຊາຊີບ ຂ້າງລຸ່ມນ້ີ ໄດ້ຖືກພັດທະນາຂ້ຶນ ໂດຍສະພາການສິດສອນ 
ສາຍສາມັນ (GTC) ຂອງປະເທດສະກັອດແລນ ລວມທັງໂຄງສ້າງ ແລະ ເນ້ືອໃນຂອງຂ້ໍກຳນົດ 
ດ່ັງກ່າວ ຊ່ຶງສາມາດເປັນແຫ່ຼງຂ້ໍມູນ ໃນການບັນດານໃຈ ຫືຼ ໃນການຄ້ົນຄ້ວາຕຶກຕອງ ເມ່ືອມີການ 
ພັດທະນາຂ້ໍກຳນົດດ່ັງກ່າວໃນປະເທດຂອງຕົນເອງ.

1. ຄວາມເປັນມືອາຊີບ ແລະ ການຮັກສາ 
ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ໃນ ອາຊີບ
ສຳລັບຄູຜູ້ໜຶ່ງ ທ່ີໄດ້ລົງທະບຽນແລ້ວ:
—   ທ່ານຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດຫັຼກການຕ້ົນຕໍ ທ່ີໄດ້ກຳນົດໃນມາດຕະຖານດ້ານວິຊາ 

ຊີບ, ຂ້ໍກຳນົດ ແລະ ຄຳແນະນຳ ທ່ີອອກໂດຍສະພາ ຊ່ຶງອາດຖືກທົບທວນຄືນ ແລະ ປະ 
ກາດໃຊ້ໃໝ່ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

— ທ່ານຕ້ອງຮັກສາຂອບເຂດດ້ານວິຊາຊີບທ່ີເໝາະສົມ, ຫີຼກລ້ຽງການຕິດຕ່ໍ ຫືຼ ສາຍພົວພັນ 
ທ່ີບ່ໍເໝະສົມ ກັບ ນັກຮຽນ ແລະ ນັບຖືຕຳແໜ່ງການເປັນຄູ ທ່ີເປັນເອກະລັກສະເພາະ.

— ທ່ານຕ້ອງຫີຼກລ້ຽງສະພາບການ ທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກຫ້ອງຮຽນ ທ່ີສາມາດ 
ລະເມີດກົດໝາຍທາງອາຍາ ຫືຼ ອາດສ້າງບັນຫາ ກ່ຽວກັບຄວາມເໝາະສົມຂອງທ່ານ ໃນ 
ການເປັນຄູ.

— ທ່ານຕ້ອງປະຕິບັດມາດຕະຖານຂອງພະນັກງານ ແລະ ວິຊາຊີບ, ມີຄວາມຊ່ືສັດ ແລະ 
ບໍລິສຸດ ເພ່ືອໃຫ້ສາທາລະນະຂົນ ເຊ່ືອໝ້ັນ ໃນການເປັນຄູ ແລະ ການສິດສອນ ແບບ 
ມືອາຊີບ ຂອງທ່ານ.

— ຍາມໃດ ທ່ານກ່ໍຕ້ອງຊ່ືສັດ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຊັດເຈນ ເມ່ືອສະໜອງຂ້ໍມູນຂ່າວສານດ້ານວິຊາ
ຊີບ ກ່ຽວກັບເພ່ືອນ ຮ່ວມງານ ຫືຼ ທ່ານເອງ ໂດຍສະເພາະ ເມ່ືອຂໍສະໝັກເອົາຕຳແໜ່ງ ຫືຼ 
ການເຮັດວຽກນຳສະພາ ແລະ ນາຍຈ້າງ. 

ທ່ານຕ້ອງຮັກສາຈິດສຳນຶກໄວ້ວ່າ ເມ່ືອທ່ານເປັນຄູ ທ່ານຕ້ອງເປັນແບບຢ່າງທ່ີດີໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ.

2. ໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບດ້ານວິຊາຊີບ ຕ່ໍນັກຮຽນ
Aສຳລັບຄູຜູ້ໜຶ່ງ ທ່ີໄດ້ລົງທະບຽນແລ້ວ:
—   ທ່ານຕ້ອງປະຕິບັດຕ່ໍນັກຮຽນ ຢ່າງສະເໝີພາບ, ຍຸຕິທຳ ແລະ ດ້ວຍຄວາມນັບຖື ໂດຍ 

ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ປາສະຈາກການແບ່ງແຍກ.
— ທ່ານຕ້ອງຖືຂ້ໍມູນຂ່າວສານທ່ີລະອຽດອ່ອນ, ສ່ວນຕົວ ກ່ຽວກັບນັກຮຽນ ດ້ວຍຄວາມນັບຖື, 

ຮັກສາຄວາມລັບ ແລະ ບ່ໍເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນຂ່າວສານດ່ັງກ່າວ ເວັ້ນເສຍແຕ່ນາຍຈ້າງຂອງທ່ານ 
ຫືຼ ກົດໝາຍຮຽກຮ້ອງ.

— ທ່ານຕ້ອງຈິງໃຈ, ຊ່ືສັດ ແລະ ເປັນທຳ ເມ່ືອທ່ານສະໜອງຂ້ໍມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບນັກຮຽນ.
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— ທ່ານຕ້ອງວາງເປ້ົາໝາຍ ເປັນແບບຢ່າງທ່ີດີ ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ; ຊຸກຍູ້ ແລະ ບັນດານໃຈ           
ນັກຮຽນທຸກຄົນ ໃຫ້ສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ເຖິງຄວາມອາດສາມາດບ່ົມຊ້ອນທ່ີມີຢູ່ຂອງຕົນ.

— ທ່ານຕ້ອງຮັກສາ-ຍົກລະດັບ ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂ້ົາໃຈ; ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແລະ ດຳ  
ເນີນການ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ຂ້ັນຕອນການປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍ ເນ່ືອງຈາກວ່າຂ້ັນຕອນດ່ັງກ່າວ 
ນ້ັນອາດປະຕິບັດໄດ້ ໃນສະຖານທ່ີເຮັດວຽກ ຂອງທ່ານ.

— ທ່ານຕ້ອງເພ່ີມທະວີຄວາມຫ່ວງໄຍ ທ່ີທ່ານອາດມີ ກ່ຽວກັບການປະພຶດຂອງເພ່ືອນຮ່ວມງານ
ຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງ ທ່ີພົວພັນ ເຖິງການປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍ ດ້ວຍການນຳໃຊ້ຂ້ັນຕອນທ່ີແທດເໝາະ.

3. ຄວາມຊຳນານງານດ້ານວິຊາຊີບ
ສຳລັບຄູຜູ້ໜຶ່ງ ທ່ີໄດ້ລົງທະບຽນສົມບູນແລ້ວ:
— ເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ້ທ່ານສາມາດສືບຕ່ໍບັນລຸໄດ້ຕາມມາດຕະຖານສຳລັບການລົງທະບຽນສົມ
ບູນ, ທ່ານຕ້ອງບຳລຸງ ຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາການປະຕິບັດຕົວຈິງທາງດ້ານວິຊາຊີບ:

– ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂ້ົາໃຈດ້ານວິຊາຊີບ;
–  ທັກສະ ແລະ ຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາຊີບ;
–  ຄຸນຄ່າດ້ານວິຊາຊີບ ແລະ ຂ້ໍຜູກມັດສ່ວນຕົວ.

—  ທ່ານຕ້ອງ ຟ້ືນຟູ ແລະ ພັດທະນາຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະຂອງທ່ານ ໂດຍຜ່ານການພັດທະນາ 
ວິຊາຊີບແບບຕ່ໍເນ່ືອງ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາການປະຕິບັດຕົວຈິງ ທັງຮຽນຮູ້ຈາກການປະຕິບັດ.

4. ຄວາມເປັນມືອາຊີບ ຕ່ໍເພ່ືອນຮ່ວມງານ ແລະ 
ຜູ້ປົກຄອງ
ສຳລັບຄູຜູ້ໜຶ່ງ ທ່ີໄດ້ລົງທະບຽນແລ້ວ:
—  ທ່ານຕ້ອງເຮັດວຽກໃນຮູບແບບເພ່ືອໂຮງຮຽນ ແລະ ມີການຮ່ວມມືກັບເພ່ືອນຮ່ວມງານ ແລະ 

ສະມາຊິກ ຂອງວິຊາຊີບອ່ືນໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.
— ທ່ານ ຕ້ອງປະຕິບັດຕ່ໍເພ່ືອນຮ່ວມງານທຸກຄົນແບບຍຸຕິທຳແລະດ້ວຍຄວາມນັບຖື, ໂດຍ 

ປາສະຈາກການແບ່ງແຍກ.
—  ທ່ານບ່ໍຄວນຕຳນິຕິເຕືອນ ແບບໃສ່ຮ້າຍ ຫືຼ ແບບບ່ໍມີມູນຄວາມຈິງ ຫືຼ ກ່າວຫາເພ່ືອນຮ່ວມງານ 

ຊ່ຶງອາດມີຜົນຮ້າຍຕ່ໍເຂົາເຈົ້າ ທາງດ້ານວິຊາຊີບ ຫືຼ ໃນການວິນິໄສດ້ານວິຊາຊີບ ຂອງ 
ເຂົາເຈົ້າ.

— ທ່ານ ຕ້ອງສ່ົງເສີມ ສາຍພົວພັນທ່ີດີ ລະຫວ່າງເຮືອນ ແລະ ໂຮງຮຽນ, ດ້ວຍການນັບ 
ຖືບົດບາດຂອງຜູ້ປົກຄອງ/ພ່ໍແມ່ນັກຮຽນ ຕ່ໍການສຶກສາລູກເຂົາເຈົ້າ.

ãÛŠÃÁ§ÓïÌ: ສະພາການສິດສອນສາຍສາມັນ ຂອງປະເທດສະກັອດແລນ
ມີເອກະສານຄົບຖ້ວນ ທ່ີ:
www.gtcs.org.uk/nmsruntime/saveasdialog.aspx?lID=3386&sID=4912 

ພາກທີ 2 - ແຫ່ຼງຂໍ້ມູນ
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ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 5.
5 ຂ້ໍກຳນົດວ່າດ້ວຍຈັນຍາບັນ ແລະ ຫັຼກການ
ດ້ານວິຊາຊີບ ສຳລັບອາຊີບການສຶກສາ 
ຢູ່ຟລໍຣິດາ (ສະຫັດລັດອາເມລິກາ)

ຂ້ໍກຳນົດດ້ານຈັນຍາບັນວິຊາຊີບ ຂ້າງລຸ່ມນ້ີ ໄດ້ຖືກພັດທະນາຂ້ຶນ ໂດຍພະແນກສຶກສາ 
ຟລໍຣິດາ (ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ລວມທັງໂຄງສ້າງ ແລະ ເນ້ືອໃນ ຊ່ຶງສາມາດເປັນແຫ່ຼງຂ້ໍມູນ 
ໃນການບັນດານໃຈ ຫືຼ ຄ້ົນຄ້ວາຕຶກຕອງ ເມ່ືອມີການພັດທະນາຂ້ໍກຳນົດດ່ັງກ່າວ ໃນປະເທດ 
ຂອງປະເທດຕົນເອງ.

6B-1.001 ຂ້ໍກຳນົດດ້ານ 
ຈັນຍາບັນຂອງອາຊີບການສຶກສາ ທ່ີ ຟລໍຣິດາ
—  ຄູ ຮູ້ຄ່າ ຂອງຄຸນຄ່າ ແລະ ສັກສີ ຂອງທຸກຄົນ, ການສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ, ການ 

ຈົ່ງຮັກພັກດີຕ່ໍຄວາມເປັນເລີດ, ການຊອກຄວາມຮູ້ ແລະ ການເອົາໃຈໃສ່ຕ່ໍກັບພາວະ 
ການເປັນພົນລະເມືອງແບບມີປະຊາທິປະໄຕ. ພ້ືນຖານໃນການບັນລຸມາດຕະຖານເຫ່ົຼາ 
ນ້ີ ແມ່ນເສລີພາບໃນການຮຽນຮູ້ ແລະ ການສິດສອນ; ເປັນສ່ິງຄ້ຳປະກັນ ວ່າທຸກຄົນ 
ມີໂອກາດເທ່ົາທຽມກັນ.

— ສ່ິງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບວິຊາຊີບຂອງຄູ ໂດຍພ້ືນຖານແລ້ວຍັງຈະແມ່ນນັກຮຽນ ແລະ 
ການພັດທະນາຄວາມ ອາດສາມາດທ່ີບ່ົມຊ້ອນຂອງນັກຮຽນຢູ່ສະເໝີ. ດ່ັງນ້ັນ ຄູຈະຕ້ອງພ
ະຍາຍາມພັດທະນາວິຊາຊີບຂອງຕົນ ແລະ ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ອາຊີບໝ້ັນຄົງດີທ່ີສຸດ.

— ໂດຍເຫັນໄດ້ຄວາມສຳຄັນໃນການບຳລຸງຮັກສາ “ຄວາມເຄົາລົບນັບຖື ແລະ ຄວາມເຊ່ືອໝ້ັນ” 
ຂອງເພ່ືອນ ຮ່ວມງານ, ນັກຮຽນ, ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ສະມາຊິກອ່ືນໆ ຂອງຊຸມຊົນ, ຄູຕ້ອງ 
ມີຄວາມພະຍາຍາມເພ່ືອໃຫ້ບັນລຸ ແລະ ຮັກສາລະດັບການປະພຶດຕົນທາງດ້ານຈັນຍາບັນ 
ໃຫ້ສູງທ່ີສຸດ.

6B-1.006 ຫັຼກການໃນການປະພຶດຕົນທາງດ້ານ
ວິຊາຊີບ ສຳລັບອາຊີບການສຶກສາ ທ່ີ ຟລໍຣິດາ
— ລະບຽບວິໄນຕ່ໍໄປນ້ີ ຕ້ອງປະກອບເປັນຫັຼກການປະພຶດຕົນດ້ານວິຊາຊີບ ສຳລັບອາຊີບ 

ການສຶກສາ ທ່ີຟລໍຣິດາ.
— ໃນການລະເມີດໜ່ຶງໃນບັນດາຫັຼກການເຫ່ົຼານ້ີ, ໃບຢ້ັງຢືນການສອນຂອງບຸກຄົນນ້ັນຕ້ອງຖືກ 

ຖອນ ຫືຼ ຢຸດຊ່ົວຄາວ, ຫືຼ ບຸກຄົນນ້ັນຕ້ອງຖືກປັບໄໝ ດ່ັງທ່ີໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.
— ພັນທະຕ່ໍນັກຮຽນ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບຸກຄົນນ້ັນ:

ÂïŠÓìÀàÌÜÜÀãÍÍ ãÖß ÌáåÆ‹Á§ÀáÌíÈ×ŠàÈ‹×ÇÂïŠÓìÜàÆêÍ ãÖß ÄèÌÇàÍèÌÂï ÔŠàÃÓêÎßÅéÈËéÏíÌ
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—  ຕ້ອງສຸມກຳລັງຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ ເພ່ືອປົກປ້ອງນັກຮຽນຈາກສະພາບການທ່ີເປັນອັນ
ຕະລາຍ ສຳລັບ ການຮຽນ ແລະ/ຫືຼ  ສຸຂະພາບທາງດ້ານຈິດໃຈ ແລະ/ຫືຼ ຮ່າງກາຍ 
ແລະ/ຫືຼ ຄວາມປອດໄພ;

—  ຫ້າມກີດກ້ັນນັກຮຽນທ່ີສະແຫວງຫາຄວາມຮູ້ ແບບອິດສະລະ ຢ່າງບ່ໍມີເຫດຜົນ;
—  ຫ້າມປະຕິເສດ ຢ່າງບ່ໍມີເຫດຜົນ ກ່ຽວກັບການເຂ້ົາເຖິງຫຼາກຫຼາຍມູນມອງ ຂອງ 

ນັກຮຽນ;
—  ຫ້າມ ຢັບຢ້ັງ ຫືຼ ບິດເບືອນ ເລ່ືອງທ່ີກ່ຽວພັນກັບຫັຼກສູດການສຶກສາ ຂອງນັກຮຽນ;
—  ຫ້າມ ຕ້ັງໃຈເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນປະເຊີນກັບ ຄວາມອັບອາຍ ຫືຼ ການຖືກດູຖູກ;
—  ຫ້າມຕ້ັງໃຈ ລະເມີດ ຫືຼ ປະຕິເສດ ສິດທິດ້ານກົດໝາຍ ຂອງນັກຮຽນ;
—  ຫ້າມ ທຳລາຍ ຫືຼ ແບ່ງແຍກ ນັກຮຽນຜູ້ໃດໜ່ຶງ ຍ້ອນເຊ້ືອຊາດ, ສີຜີວ, ສາດສະໜາ, 

ເພດ, ອາຍຸ, ສັນຊາດ ຫືຼ ຊົນເຜ່ົາດ່ັງເດີມ, ການເຊ່ືອຖືດ້ານການເມືອງ, ສະຖານະ 
ພາບກ່ຽວກັບການແຕ່ງງານ, ສະພາບຄວາມພິການ, ແນວໂນ້ມທາງເພດ, ຫືຼ ພ້ືນຖານ 
ສັງຄົມ ແລະ ຄອບຄົວ ແລະ ຕ້ອງພາຍາຍາມ ຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າ 
ນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນ ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກໄພ ຫືຼ ການແບ່ງແຍກ;

—  ຫ້າມ ນຳໃຊ້ສາຍພົວພັນກັບນັກຮຽນ ເພ່ືອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ ຫືຼ ຜົນ 
ປະໂຫຍດອ່ືນໆ;

—  ຕ້ອງຮັກສາຄວາມລັບຂ້ໍມູນຂ່າວສານສ່ວນບຸກຄົນທ່ີໄດ້ມາ ໃນການບໍລິການດ້ານວິຊາ 
ຊີບ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ ເພ່ືອຈຸດປະສົງໃນການຮັບໃຊ້ວິຊາຊີບ ຫືຼ ຖືກກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ. 

— ພັນທະຕ່ໍສາທາລະນະຊົນ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ບຸກຄົນນ້ັນ:
—  ຕ້ອງດຳເນີນມາດຕະການປ້ອງກັນລ່ວງໜ້າ ທ່ີສົມເຫດສົມຜົນ ເພ່ືອຈຳແນກລະຫວ່າງ 

ມູມມອງ ສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ມູນມອງ ຂອງສະຖາບັນ ຫືຼ ອົງການຈັດຕ້ັງ ດ້ານການ 
ສຶກສາ ທ່ີບຸກຄົນ ນ້ັນ ເປັນສະມາຊິກ ຢູ່ໃນເຄືອ;

—  ຫ້າມບິດເບືອນ ຫືຼ ປົກປຶດຄວາມຈິງ ກ່ຽວກັບເລ່ືອງການສຶກສາ ເມ່ືອສະແດງຄວາມ 
ຄິດເຫັນ ຕ່ໍສາທາລະ ນະຊົນ ໂດຍກົງ ຫືຼ ໂດຍທາງອ້ອມ;

—  ຫ້າມນຳໃຊ້ ສິດທິພິເສດດ້ານສະຖາບັນ ເພ່ືອສ້າງລາຍຮັບ ຫືຼ ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ;
—  ຫ້າມຮັບເງິນສົມມະນາບຸນຄຸນ, ຂອງຂວັນ, ຫືຼ ສິດພິເສດ ທ່ີອາດມີຜົນສະທ້ອນຕ່ໍການ

ວິນິໄສດ້ານວິຊາຊີບ;
—  ຫ້າມໃຫ້ເງິນສົມມະນາບຸນຄຸນ, ຂອງຂວັນ, ຫືຼ ສິດພິເສດ ເພ່ືອຮັບເອົາຜົນປະໂຫຍດ 

ພິເສດ.

— ພັນທະຕ່ໍອາຊີບການສຶກສາ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ບຸກຄົນນ້ັນ:
—  ຕ້ອງຮັກສາຄວາມຊ່ືສັດ ໃນການດຳເນີນການດ້ານວິຊາຊີບທັງໝົດ;
—  ຫ້າມປະຕິເສດ ຜົນປະໂຫຍດດ້ານວິຊາຊີບ ຫືຼ ການເຂ້ົາຮ່ວມອົງການຈັດຕ້ັງວິຊາ 

ຊີບໃດໜ່ຶງ ຂອງ ເພ່ືອນຮ່ວມງານ ໂດຍອີງຕາມ ເຊື້ອຊາດ, ສີຜີວ, ສາດສະໜາ, 
ເພດ, ອາຍຸ, ສັນຊາດ ຫືຼ ຊົນເຜ່ົາດ່ັງເດີມ, ການເຊ່ືອຖືດ້ານການເມືອງ, ສະຖາ 

ພາກທີ 2 - ແຫ່ຼງຂໍ້ມູນ

http://www.iiep.unesco.org


64

GUIDELINES FOR THE DESIGN AND EFFECTIVE USE OF TEACHER CODES OF CONDUCT

ນະພາບກ່ຽວກັບການແຕ່ງງານ, ສະພາບຄວາມພິການ, ແນວໂນ້ມ ທາງເພດ, ຫືຼ 
ພ້ືນຖານສັງຄົມ ແລະ ຄອບຄົວ;

— ຫ້າມແຊກແຊງ ການໃຊ້ສິດທິ ແລະ ໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບ ດ້ານການເມືອງ ຫືຼ 
ພົນລະເມືອງ ຂອງເພ່ືອນຮ່ວມງານ;

— ຫ້າມມີຂ້ໍຜູກພັນ ໃນການປະພຶດທ່ີເປັນໄພ ຫືຼ ແບ່ງແຍກ ຊ່ຶງແຊກແຊງການປະຕິບັດໜ້າ 
ທ່ີຮັບຜິດຊອບ ດ້ານວິຊາຊີບ ຫືຼ ວຽກງານ ຫືຼ ຂະບວນການສຶກສາ ຂອງບຸກຄົນຜູ້ໜຶ່ງ 
ຫືຼ ສ້າງສ່ິງແວດລ້ອມທ່ີເປັນສັດຕູ, ຂ່ົມຂູ່, ທາລຸນ, ເປັນທ່ີລັງກຽດ, ຫືຼ ບີບບັງຄັບ; 
ພ້ອມກັນນ້ັນ, ກ່ໍຕ້ອງພະຍາຍາມຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າ ແຕ່ລະຄົນ 
ຖືກປົກປ້ອງ ຈາກການທາລຸນ ຫືຼ ການແບ່ງແຍກ;

— ຫ້າມລາຍງານໃນສ່ິງທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງ ກ່ຽວກັບເພ່ືອນຮ່ວມງານ ແບບປອງຮ້າຍ ຫືຼ ເຈດ 
ຕະນາ;

— ຫ້າມນຳໃຊ້ວິທີທາງແບບບັງຄັບ ຫືຼ ໃຫ້ຄຳໝ້ັນສັນຍາ ໃນການດຳເນີນການພິເສດ 
ທ່ີສ່ົງຜົນສະທ້ອນ ຕ່ໍການ ວິນິໄສດ້ານວິຊາຊີບຂອງເພ່ືອນຮ່ວມງານ;

— ຫ້າມບິດເບືອນ ວຸດທິການສຶກສາດ້ານວິຊາຊີບຂອງຕົນ;
— ຫ້າມສ່ົງຂ້ໍມູນຂ່າວສານທ່ີຫຼອກລວງ ກ່ຽວກັບເອກະສານທ່ີພົວພັນກັບກິດຈະກຳດ້ານວິ 

ຊາຊີບ;
— ຫ້າມລາຍງານຫຼອກລວງ ຫືຼ ບ່ໍເປີດເຜີຍຄວາມຈິງທ່ີສຳຄັນ ໃນການຂຽນຄຳຮ້ອງ 

ສະເໜີຂໍຕຳແໜ່ງງານ ດ້ານວິຊາຊີບ ສຳລັບຕົນ ຫືຼ ຜູ້ອ່ືນ;
— ຫ້າມກັກຂ້ໍມູນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບຕຳແໜ່ງ ຂອງຜູ້ຂຽນຄຳຮ້ອງສະໝັກ ຫືຼ 

ບິດເບືອນພາ ລະໜ້າທ່ີ ຫືຼ ເງື່ອນໄຂ ຂອງການຮັບເຂ້ົາເຮັດວຽກ;
— ຕ້ອງສະໜອງບົດລາຍງານທ່ີເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຕາມຄຳຮ້ອງຂໍຂອງບຸກຄົນຊ່ຶງ 

ມີການໃຫ້ຂ້ໍສະເໜີແນະຕ່າງໆ ທ່ີພາໃຫ້ມີການປະຕິເສດການເພ່ີມຄ່າ, ການປ່ຽນແປງ 
ຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ໃນການຮັບເຂ້ົາເຮັດວຽກ ຫືຼ ການສ້ິນສຸດການເຮັດວຽກ;

— ຫ້າມຊ່ວຍບຸກຄົນທ່ີຕົນຮູ້ ຊ່ຶງບ່ໍມີຄຸນວຸດທິທ່ີສອດຄ່ອງກັບ ບັນດາຫັຼກການການປະພຶ
ດຕົນດ້ານວິຊາຊີບ ສຳລັບ ອາຊີບການສຶກສາ ຢູ່ຟລໍຣີດາ ແລະ ກົດລະບຽບອ່ືນໆ 
ທ່ີມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຂອງຟລໍຣີດາ ແລະ ຂອງ ສະພາລັດ ກ່ຽວກັບກົດການສຶກສາ 
ເພ່ືອເຂ້ົາ ຫືຼ ສືບຕ່ໍດຳເນີນອາຊີບນ້ີ.

— ຕ້ອງລາຍງານດ້ວຍຕົນເອງ ພາຍໃນ 48 ຊ່ົວໂມງ ໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ 
(ກຳນົດໂດຍເມືອງ) ກ່ຽວກັບ ການຈັບກຸມ/ກ່າວຟ້ອງຕ່າງໆ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການທາ 
ລຸນເດັກນ້ອຍ ຫືຼ ການຄ້າຂາຍ ແລະ/ຫືຼ ການຄອບຄອງວັດຖຸທາດໃດໜ່ຶງທ່ີຢູ່ພາຍໃຕ້
ການຄວບຄຸມ. ແຈ້ງການດ່ັງກ່າວນ້ັນ ບ່ໍຄວນຖືກພິຈາລະນາ ເປັນການຍອມຮັບຄວາມ 
ຜິດ ຫືຼ ແຈ້ງການດ່ັງກ່າວບ່ໍຄວນໃຊ້ເປັນຫັຼກຖານໄດ້ ສຳລັບຈຸດປະສົງໃດນ່ຶງ 
ໃນການດຳເນີນ ຄະດີທາງແພ່ງ ຫືຼ ອາຍາ, ໃນການການບໍລິຫານ ຫືຼ ພິຈາລະນາຄະດີ, 
ໃນການສືບສວນ ຫືຼ ຕັດສິນຄະດີ. ນອກນ້ັນ, ຕ້ອງລາຍງານດ້ວຍຕົນເອງ ກ່ຽວກັບ 
ການລົງໂທດ, ການພົບພ້ໍຄວາມຜິດ, ການບ່ໍຍອມໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການຕັດສິນ
ຄະດີ, ຂ້ໍສັນຍາຕ່ໍລາຍການຜັນປ່ຽນກ່ອນການດຳເນີນ ຄະດີ, ຫືຼ ການແກ້ຟ້ອງຄວາມຜິດ 
ຫືຼ ການສູ້ຄະດີແບບໂນໂລ (Nolo Contendere) ສຳລັບການກະທຳຜິດທາງອາຍາ 
ເວັ້ນຈາກການຄ້າຜິດກົດໝາຍຂອງຜູ້ທີ່ບ່ໍເຖິງກະສຽນເປັນຜູ້ໃຫຍ່ ພາຍໃນ 48 
ຊ່ົວໂມງ ຊ່ຶງໄດ້ຕັດສິນຄ້ັງສຸດທ້າຍແລ້ວ. ເມ່ືອມີການຈັດການກ່ຽວກັບຫັຼກຖານຕ່າງໆ 

ÂïŠÓìÀàÌÜÜÀãÍÍ ãÖß ÌáåÆ‹Á§ÀáÌíÈ×ŠàÈ‹×ÇÂïŠÓìÜàÆêÍ ãÖß ÄèÌÇàÍèÌÂï ÔŠàÃÓêÎßÅéÈËéÏíÌ

http://www.iiep.unesco.org


65

PART 2 – RESOURCES

ຊ່ຶງຖືກຮັບຮອງ ແລະ ລຶບລ້າງອອກ ແລ້ວ ພາຍໃຕ້ກົດລະບຽບນ້ີ, ເມືອງຕ້ອງປະຕິບັດ
ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຂ້ໍກຳນົດ ກ່ຽວກັບການຮັກສາຄວາມລັບຂອງໝວດ 943.0565 (4)
(c) ແລະ 943.059 (4) (c), ຂອງກົດລະບຽບ ຟລໍຣີດາ;

— ຕ້ອງລາຍງານ ໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບຂ້ໍກ່າວຫາ ໃນການລະເມີດ 
ກົດລະບຽບໂຮງຮຽນ ຂອງຟລໍຣີດາ ຫືຼ ຂ້ໍກຳນົດຂອງສະພາການສຶກສາຂອງລັດທ່ີໄດ້ 
ກຳນົດໃນໝວດ 1012.795 (1) ຂອງກົດລະບຽບຟລໍຣີດາ;

— ຫ້າມຊອກວິທີຕອບໂຕ້ ຕ່ໍບຸກຄົນທ່ີໄດ້ກ່າວຫາ ໃນການລະເມີດກົດລະບຽບໂຮງຮຽນ 
ຂອງຟລໍຣີດາ ຫືຼ ຂ້ໍກຳນົດຂອງສະພາການສຶກສາຂອງລັດ ທ່ີໄດ້ກຳນົດ ໃນໝວດ 
1012.795 (1), ກົດລະບຽບ ຂອງຟລໍຣີດາ;

— ຕ້ອງປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງກັບເງ່ືອນໄຂຄຳສ່ັງ ຂອງຄະນະກວດກາການຝຶກງານດ້ານ
ການສຶກສາ;

— ຕ້ອງເປັນຜູ້ບໍລິຫານ ເຮັດໜ້າທ່ີຊ້ີນຳ, ຮ່ວມມືກັບຄະນະກວດກາການຝຶກງານດ້ານການ
ສຶກສາ ໃນການ ຕິດຕາມການຝຶກງານຂອງພະນັກງານທ່ີຂ້ຶນກັບຕົນ.

ãÛŠÃÁ§ÓïÌ: ພະແນກສຶກສາ ຟລໍຣີດາ
ມີເອກະສານຄົບຖ້ວນ ທ່ີ: www.fidoe.org/edstandards/code_of_ethics.asp
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ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 6.
6 ພາບໂຄສະນາ ທ່ີສະແດງໃຫ້ເຫັນຈັນຍາບັນ  
ສຳລັບຄູທ່ີໄດ້ລົງທະບຽນ, ຢູ່ປະເທດນີວຊີແລນ

ພາບໂຄສະນານ້ີ ສ້າງຂ້ຶນໂດຍສະພາຄູ ນີວຊີແລນ ເພ່ືອເຜີຍແຜ່ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ບັນດາອົງ 
ປະກອບຫັຼກ ຂອງຂ້ໍກຳນົດຈັນຍາບັນສຳລັບຄູທ່ີໄດ້ລົງທະບຽນ. ຂໍໃຫ້ທ່ານຄ້ົນຄ້ວາຕຶກຕອງ 
ກ່ຽວກັບຮູບພາບໂຄສະນານ້ີ (ໂຄງສ້າງ, ສີ, ໆລໆ) ເມ່ືອມີການກະກຽມເຜີຍແຜ່ຜັນຂະຫຍາຍ 
ຂ້ໍກຳນົດໃນປະເທດຂອງຕົນ.

ມີເອກະສານຄົບຖ້ວນ ທ່ີ: 
www.teacherscouncil.govt.nz/ethics/ (ມີຢູ່ Maori ອີກດ້ວຍ)

້ ່
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ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 7.
7 ໂມດູນການສ້າງຄູ ຢູ່ວິກຕໍເຣຍ 
(ອົສຕຣາລີ) 

ກິດຈະກຳສາມຢ່າງ ທ່ີໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນ້ີ ໄດ້ສ້າງຂ້ຶນໂດຍສະຖາບັນການສິດສອນຂອງ
ວິກຕໍເຣຍ (ອົສຕຣາ ລີ) ເພ່ືອສ້າງຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ຝຶກອົບຮົມພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຫຼາຍ 
ປະເພດ ກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນຂອງຂ້ໍກຳນົດວ່າດ້ວຍຄູມືອາຊີບ-ຈັນຍາບັນຄູ ແລະ ວິທີການ 
ນຳໃຊ້ຂ້ໍກຳນົດດ່ັງກ່າວ. ຂໍໃຫ້ທ່ານຄ້ົນຄ້ວາພິຈາລະນາວິທີການນຳໃຊ້ ເມ່ືອມີການອອກແບບກິດ 
ຈະກຳສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ໃນປະເທດຂອງຕົນ.

ຂ້ໍກຳນົດນ້ີ ມີຄວາມໝາຍແນວໃດ 
ສຳລັບຂ້າພະເຈ້ົາ (15 ນາທີ)
ກິດຈະກຳນ້ີ ໄດ້ຖືກອອກແບບ ສຳລັບຄູເປັນສ່ວນບຸກຄົນ. ກິດຈະກຳນ້ີ ຈະຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າເຂ້ົາໃຈ 
ຄວາມໝາຍຂອງຂ້ໍກຳນົດນ້ີ ໃນບົດບາດ ຫືຼ ໜ້າທ່ີດ້ານການສຶກສາ ແລະ ຄ້ົນຫາວິທີ ທ່ີ 
ສາມາດນຳໃຊ້ຂ້ໍກຳນົດດ່ັງກ່າວ ໃນຊິວິດການງານ ຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ຂ້ັນຕອນທຳອິດ ແມ່ນໃຫ້ເບ່ິງ ກລິບວິດີໂອ ກ່ຽວກັບບົດບາດດ້ານການສຶກສາ ທ່ີທ່ານສົນໃຈ;

—  ຄູສອນ (ເບ່ິງກລິບຮູບເງົາ),
—  ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນປະຖົມ (ເບ່ິງກລິບຮູບເງົາ),
—  ຄູສອນເລ່ີມຕ້ົນ (ເບ່ິງກລິບຮູບເງົາ),
—  ຫົວໜ້າຜູ້ອາວຸໂສໂຮງຮຽນ (ເບ່ິງກລິບຮູບເງົາ),
—  ຄູທ່ີມີປະສົບການ (ເບ່ິງກລິບຮູບເງົາ).

ການເບ່ິງຮູບເງົານ້ີ ຈະໃຊ້ເວລາລະຫວ່າງໜຶ່ງ ຫາ ສາມ ນາທີ.

ຂ້ັນຕອນທີສອງ, ສະທ້ອນ/ຮຽນຮູ້ຈາກສ່ິງທ່ີທ່ານໄດ້ຍິນ ດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ:

— ທ່ານຕົກລົງເຫັນດີ ກັບດ້ານໃດແດ່? ຍ້ອນສາຍເຫດຫຍັງ?
— ທ່ານບ່ໍຕົກລົງເຫັນດີກັບດ້ານໃດ? ຍ້ອນສາຍເຫດໃດ?
— ມີຫຍັງໃໝ່ ສຳລັບທ່ານ ໃນສ່ິງທ່ີທ່ານໄດ້ຍິນ?
— ທ່ານຈະນຳໃຊ້ຂ້ໍກຳນົດແນວໃດ?
— ທ່ານຈະປ່ຽນແປງຫຍັງແດ່ (ຖ້າມີ) ທ່ານຈະເຮັດວິທີໃດ ໃນການປະພຶດຕົນ ທັງໃນ ແລະ 

ນອກໂຮງຮຽນ?
 
 
ແຜ່ນບັນທຶກວຽກ ຕ່ໍໄປນ້ີ ນຳໃຊ້ສຳລັບການບັນທຶກຄຳຕອບຂອງທ່ານ ຕາມຄຳຖາມຂ້າງເທິງ:
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ຂ້ໍກຳນົດນ້ີມີຄວາມໝາຍແນວໃດ ສຳລັບ ຂ້າພະເຈ້ົາ:

ທ່ານຕົກລົງເຫັນດີ ກັບດ້ານໃດແດ່ ຂອງການສົນທະນາປຶກສາຫາລື? ຍ້ອນສາຍເຫດໃດ?

ທ່ານບ່ໍຕົກລົງເຫັນດີກັບດ້ານໃດ? ຍ້ອນສາຍເຫດໃດ?

ມີຫຍັງໃໝ່ ສຳລັບທ່ານ ໃນສ່ິງທ່ີທ່ານໄດ້ຍິນ?

ທ່ານຈະນຳໃຊ້ຂ້ໍກຳນົດນ້ີແນວໃດ?

ທ່ານຈະປ່ຽນແປງຫຍັງແດ່ (ຖ້າມີ) ທ່ານຈະເຮັດວິທີໃດ ໃນການປະພຶດຕົນ ທັງໃນ ແລະ ນອກ 
ໂຮງຮຽນ?

ການແກ້ໄຂບັນຫາຈັນຍາບັນຄູ ໃນສະພາບ 
ທ່ີບ່ໍມີທາງ ເລືອກ (ທ່ີມີສອງທາງເລືອກບ່ໍດີເທ່ົາໆ
ກັນ) (15 ນາທີ)
ນ້ີເປັນກິດຈະກຳທ່ີສ້ັນທ່ີສຸດ ທ່ີຕ້ອງດຳເນີນໃນກອງປະຊຸມທ່ີຈັດຂ້ຶນເປັນປົກກະຕິ ຂອງກຸ່ມ 
ຄູສອນໃດໜ່ຶງ. ກິດຈະກຳນ້ີ ສາມາດ ນຳໃຊ້ເພ່ືອຊ່ວຍຄູ ໃນການຕີຄວາມໝາຍຂ້ໍກຳນົດ 
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະພຶດຂອງຄູ ໃນຫຼາຍໆ ສະພາບການ, ເຊັ່ນ: ຄູສອນວິຊາໃດໜ່ຶງ ຫືຼ ຄູ 
ສອນກຸ່ມບ້ານ ຫຼື ຄູສອນໂຮງຮຽນຍ່ອຍ. 

ຜູ້ປະສານງານກອງປະຊຸມ ຫືຼ ສະມາຊິກກຸ່ມ ເລືອກຫັຼກການໃດໜ່ຶງ ເພ່ືອສົນທະນາປຶກສາຫາລື 
ໃນກອງປະຊຸມ ທ່ີຈັດຂ້ຶນເປັນປົກກະຕິ. ສະນ້ັນສະພາບທ່ີບ່ໍມີທາງເລືອກດ້ານຈັນຍາບັນຄູ ຊ່ຶງ 
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຸມໃສ່ກຸ່ມ ແລະ ຫັຼກການ, ຈຶ່ງຖືກຄັດເລືອກ ຈາກສ່ືຕ່າງໆທ່ີສະໜັບສະໜູນ
ຂ້ໍກຳນົດວ່າດ້ວຍຄູມືອາຊີບ-ຈັນຍາບັນຄູ ເພ່ືອຄ້ົນຄ້ວາສົນທະນາ.
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ຕົວຢ່າງ:
— ຖ້າເປັນກອງປະຊຸມຂອງຄະນະໃດໜ່ຶງ ຫືຼ ຂົງເຂດການຮຽນຮູ້ໃດໜ່ຶງ, ສະພາບທ່ີບ່ໍມີທາງເລືອກ 

ຄວນໄດ້ຮັບ ຄວາມຍຸຕິທຳໃນການປະເມີນຜົນ ຫືຼ ຄວາມສຳເລັດຂອງບົດລາຍງານຂອງນັກຮຽນ 
ຫືຼ ສ່ິງທ່ີຕ້ອງເຮັດ ຖ້າມີ ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສາມາດຂອງຄູ ເພ່ືອສິດສອນຫັຼກສູດໃດໜ່ຶງ.

— ຖ້າເປັນກອງປະຊຸມ ສະຫວັດດີການ ຫືຼ ກຸ່ມບ້ານ, ສະພາບທ່ີບ່ໍມີທາງເລືອກ ຄວນມີສາຍພົວພັນ 
ດ້ານວິຊາຊີບກັບນັກຮຽນ. ຕົວຢ່າງ: ຄູຕ້ອງເປັນມິດກັບນັກຮຽນແນວໃດ?

ບຸກຄົນທ່ີໄດ້ເລືອກເອົາສະພາບທ່ີບ່ໍມີທາງເລືອກ, ອະທິບາຍສະພາບດ່ັງກ່າວໃຫ້ແກ່ກຸ່ມ. ປະ 
ທານກຸ່ມ ອຳນວຍຄວາມ ສະດວກໃນການສົນທະນາປຶກສາຫາລືກັນ ກ່ຽວກັບສະພາບດ່ັງກ່າວ, 
ໂດຍການຖາມແນວຄວາມຄິດຂອງສະມາ ຊິກກຸ່ມ ໃນສ່ິງທ່ີເຂົາເຈົ້າຈະເຮັດ ໃນສະພາບການ 
ທ່ີຄ້າຍຄືກັນ. ປະທານກຸ່ມ ໃຫ້ກຸ່ມ ອີງໃສ່ ໝວດທ່ີກ່ຽວພັນຂອງຂ້ໍ ກຳນົດ ແລະ ສ່ືຕ່າງໆ 
ທ່ີນຳເອົາມາໃນກອງປະຊຸມ.

ຫັຼງຈາກ 10 ນາທີ, ຜູ້ປະສານງານກອງປະຊຸມ ສະຫຸຼບປະເດັນຫັຼກຂອງການສົນທະນາປຶກສາ
ຫາລື ແລະ ຊ່ວຍກຸ່ມ ໃນການ ຕັດສິນໃຈ ກ່ຽວກັບວິທີທາງປະຕິບັດ ສຳລັບສະພາບທ່ີບ່ໍມີທາງ
ເລືອກ ທ່ີໄດ້ກ່າວມາ.

ວິທີການທ່ີມີໂຄງສ້າງ ໃນການຕັດສິນບັນຫາ
ວິທີການທ່ີມີໂຄງສ້າງ ໃນການຕັດສິນບັນຫາ ສາມາດຊ່ວຍທ່ານປະເຊີນໜ້າ ກັບການຕັດ 
ສິນໃຈທ່ີຍາກ. ນ້ີແມ່ນຕົວ ຢ່າງໜຶ່ງ:

ຂ້ັນຕອນທີ 1 
ກຳນົດບັນຫາ 
ຫຼາຍບັນຫາ ພຽງແຕ່ເປັນຄຳຖາມ ວ່າແມ່ນຫຍັງຜິດ ຫືຼ ຖືກ - ບັນຫາເຫ່ົຼານ້ີ ແມ່ນງ່າຍດາຍ 
ໃນການແກ້ໄຂ.
ການຕັດສິນທ່ີຍາກທ່ີສຸດ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂັດແຍ່ງ ລະຫວ່າງ ສອງສ່ິງທ່ີຖືກຕ້ອງຄືກັນ. 
ຕົວຢ່າງ, ທ່ານອາດມີຂ້ໍ ຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງ ມີຄວາມຊ່ືສັດ ແລະ ຄວາມຈ່ົງຮັກພັກດີ ຫືຼ ລະ 
ຫວ່າງການເຮັດສ່ິງທ່ີດີທ່ີສຸດສຳລັບບຸກຄົນ ຊ່ຶງຂັດກັບ ສ່ິງທ່ີດີທ່ີສຸດສຳລັບກຸ່ມ.

ຂ້ັນຕອນທີ 2 
ຈຳແນກ ແລະ ພິຈາລະນາທັດສະນະຂອງພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ
ຈະມີການຕັດສິນບັນຫາແນວໃດກ່ໍຕາມ ຍາມໃດກ່ໍຈະຕ້ອງມີພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ: 
ທ່ານ, ເພ່ືອນຮ່ວມງານ ຂອງທ່ານ, ໂຮງຮຽນຂອງທ່ານ, ຜູ້ປົກຄອງ ຫືຼ ນັກຮຽນ..
ຈົ່ງພິຈາລະນາ ວ່າແມ່ນໃຜ ທ່ີອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຕັດສິນບັນຫາທ່ີທ່ານຈະເປັນ
ຜູ້ຕັດສິນໃນທ່ີສຸດ.

ພາກທີ 2 - ແຫ່ຼງຂໍ້ມູນ
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ຂ້ັນຕອນທີ 3 
ຈຳແນກຫັຼກການ, ກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍພ້ືນຖານ ທ່ີພົວພັນກັບບັນຫາຂອງທ່ານ
ຖາມຕົນເອງບາງຄຳຖາມ ເຊັ່ນ:
— ຂ້ອຍຈຳເປັນເຮັດສ່ິງໃດສ່ິງໜຶ່ງ ໃນທາງກົດໝາຍບ່ໍ? - ຕົວຢ່າງ: 

ການລາຍງານແບບບັງຄັບ.
— ໂຮງຮຽນ/ຜູ້ຈ້າງ ມີນະໂຍບາຍທ່ີມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ທ່ີກ່ຽວພັນກັບບັນຫາຂອງຂ້ອຍບ່ໍ?

ຂ້ັນຕອນທີ 4 
ຈຳແນກ ແລະ ປະເມີນ ທາງເລືອກ ທ່ີທ່ານອາດມີ - ຊ່ຶງລວມມີຜົນໄດ້ຮັບຕາມມາ 
ທ່ີອາດເປັນໄປໄດ້
ສ່ວນໃຫຍ່, ມີຫຼາຍກວ່າໜ່ຶງທາງເລືອກ ເພ່ືອແກ້ໄຂບັນຫາໜ່ຶງ. ດ້ວຍການຕັດສິນແກ້ໄຂບັນໃດ 
ໜ່ຶງ ຈະມີຜົນໄດ້ຮັບຕາມມາ ອັນໃດໜ່ຶງ ແລະ ເປັນສ່ິງສຳຄັນທ່ີຈະພິຈາລະນາຜົນກະທົບຂອງ 
ການຕັດສິນໃຈນ້ັນ.

ຂ້ັນຕອນທີ 5
ໄດ້ຄຳຄິດເຫັນໃໝ່!
ນ້ີເປັນຂ້ັນຕອນສຳຄັນ ແລະ ເປັນການກວດກາຄວາມຈິງ. ຕາມທຳມະດາແລ້ວ ທ່ານຈະອີງໃສ່ 
ຜູ້ຈັດການສາຍຕ້ັງ ຂອງທ່ານ; ຕົວຢ່າງ: ຫົວໜ້າພະແນກຂອງທ່ານ, ຜູ້ປະສານງານຂ້ັນຮຽນ 
ຫືຼ ຫົວໜ້າ ຫືຼ ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ. ທ່ານຍັງ ສາມາດ ຕິດຕ່ໍກັບຜູ້ຈ້າງງານທ່ານ ຫືຼ 
ສະຖາບັນຂອງທ່ານ.

ຂ້ັນຕອນທີ 6  
ຕັດສິນໃຈ ແລະ ດຳເນີນການ!
ໃນທ່ີສຸດ, ການຕັດສິນໃຈກ່ໍຂ້ຶນກັບທ່ານ. ຖ້າທ່ານໄດ້ເຮັດຕາມຂ້ັນຕອນທ່ີກ່າວມາຂ້າງເທິງ
ການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານ ຈະເປັນການຕັດສິນໃຈໜ່ຶງທ່ີຖືກຮັບຮູ້ ແລະ ທ່ານກ່ໍຕ້ອງສາມາດ 
ປ້ອງກັນ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທ່ີໄດ້ກະທຳ ວ່າເປັນສ່ິງທ່ີ “ຖືກຕ້ອງ” ທ່ີຕ້ອງເຮັດ ແລະ 
ການດຳເນີນການຂອງທ່ານ ຈະປະເຊີນໜ້າຕ່ໍການກວດກາພິຈາລະນາຢ່າງຖ່ີຖ້ວນ.

ãÛŠÃÁ§ÓïÌ:  ສະຖາບັນການສິດສອນ ວິກຕໍເຣຍ, ອົສຕຣາລີ.
ມີເອກະສານຄົບຖ້ວນ ທ່ີ: www.vit.vic.edu.au/content.asp?Document_ID=906
. 

ແຫ່ຼງຂ້ໍມູນອ່ືນທ່ີເປັນປະໂຫຍດ ທ່ີພັດທະນາໂດຍ 
ໂຮງຮຽນຄູ ອົນຕາຣີໂອ, ໃນເດືອນຕຸລາ (2006):

ຊຸດ ແຫ່ຼງຂ້ໍມູນ: ມາດຕະຖານທ່ີຜົນບັງຄັບໃຊ້: ການສ່ົງເສີມ ການສອບຖາມດ້ານວິຊາຊີບ.
ມີເອກະສານຄົບຖ້ວນ ທ່ີ: www.oct.ca/standards/resource_kit.aspx?lang=en-CA 
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ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 8.
8 ຂັ້ນຕອນສຳລັບການຈັດການຄຳຮ້ອງຟ້ອງ
 ຢູ່ ນີວ ບຣັນສວິກ (ການາດາ)

ແຜນວາດຂ້ັນຕອນດຳເນີນງານ ສຳລັບການຈັດການຄຳຮ້ອງຟ້ອງ ທ່ີສ້າງຂ້ຶນ ໂດຍສະມາຄົມ 
ຄູສອນໃນເຄືອຂ່າຍ ນຳໃຊ້ພາສາຝຣ່ັງບຣັນສວິກ (ການາດາ), ຈະໃຫ້ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບ 
ຄວາມສະຫັຼບຊັບຊ້ອນ ຂອງຂ້ັນຕອນດຳເນີນງານແກ່ທ່ານ. ຂ້ັນຕອນເຫ່ົານ້ັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕຶກ
ຕອງຢ່າງລະມັດລະວັງ ສຳລັບສະພາບການໃນປະເທດທ່ານ.

ການດຳເນີນການ
ຮ້ອງຟ້ອງ

9

ມ້ືທີ 1

ການສອບຖາມຂອງ 
ຜູ້ອຳນວຍການ

9

ມະຕິ ຂອງ 
ພະນັກງານຊ້ີນຳ ການໄກ່ເກ່ຍ

11 (3)a

ນຳສ່ົງເອກະສານໃຫ້ປະທານຄະນະ
ກຳມະການ ຈັນຍາບັນ ພາຍໃນ 5 ວັນ 

ຫັຼງຈາກ ພ/ງຊ້ີນຳ

ຄະນະກຳມະການ ຈັນຍາບັນ
12

ຄຳຕັດສິນ ໂດຍປາສະຈາກ 
ການພິຈາລະນາຄະດີ

12(2)

ການພິຈາລະນາຄະດີ
13

ບ່ໍມີການອຸທອນ

ອຸທອນ
14(1)

ການອຸທອນຖືກປະຕິເສດ
14(10)

ການອຸທອນຖືກຮັບເອົາ
14(10)

ການລົງໂທດ 
14(13)

ການລົງໂທດ
13(12)

ປະຕິເສດ 
ຄຳຮ້ອງຟ້ອງ
13(10)a

ຊອກຫາບຸກຄົນ 
ທ່ີກະທຳຜິດ
13(10)b

– ຮຽກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງໜ້ອຍກ່ອນ 20 ວັນ 
  ກ່ອນພິຈາລະນາຄະດີ

ການຕົກລົງກັນດ້ວຍ
ໄມຕີຈິດ

ກັບຄືນຫາພະນັກງານຊ້ີນຳ

ການປະຕິເສດ
ຄຳຮ້ອງຟ້ອງ

11

ກ່ອນມ້ືທີ 
15
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ãÛŠÃÁ§ÓïÌ: ສະມາຄົມຄູສອນໃນເຄືອຂ່າຍທ່ີນຳໃຊ້ພາສາຝຣ່ັງ ຂອງນູໂວ-ບຣັນສວິກ (AEFNB). 
2005. ຂ້ໍກຳນົດດ້ານຈັນຍາບັນ (ແປຈາກພາສາຝຣ່ັງ).
ມີເອກະສານຄົບຖ້ວນ ທ່ີ: www.aefnb.nb.ca/CodWeb07.pdf 

ແຫ່ຼງຂ້ໍມູນອ່ືນທ່ີເປັນປະໂຫຍດ, ພັດທະນາຂ້ຶນໂດຍ 
ສະຖາບັນການສິດສອນ ວິກຕໍເຣຍ:
ແຜ່ນພັບ: ÂáÝ‹ÜÃÒ‹ÜÃ É¡ÂïË̄æÈ‹ÖíÃËßÍÞÌ
ມີເອກະສານຄົບຖ້ວນ ທ່ີ: 
www.vit.vic.edu.au/files/documents/1036_Complaint-Against-reg-tea-m.pdf
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Education International (2006). TUM develop Code of Conduct for Teachers. EI 
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ເຄ່ືອງມື 1. 
1 ການວາງແຜນພັດທະນາ
  ຂ້ໍກຳນົດ

ຂ້ັນຕອນຫັຼກ ຜູ້ປະຕິບັດການ
ທ່ີໄດ້ລະດົມ

ກິດຈະກຳ
ສະເພາະ
ທ່ີໄດ້ປະກອບເຂ້ົາ

ຂອບເວລາທ່ີ
ໄດ້ສະເໜີ (ຕ່ໍາ 
ສຸດ, ສູງສຸດ

1. ໄຈນິຕິກຳໃນປະຈຸບັນ ທິມງານຫັຼກ 1 ເດືອນ
2.  ຂະບວນການປຶກສາ 

ຫາລື
ທິມງານຫັຼກ
ສະຫະພັນຄູ
ຄູ
ຊຸມຊົນໂຮງຮຽນ

ສຳຫຼວດ
ສຳພາດ
ສົນທະນາກຸ່ມ
ກອງປະຊຸມຂ້ັນໂຮງຮຽນ
ການປະຊຸມຜ່ານອິນເຕີເນັດ

2-3 ເດືອນ

3. ການຮ່າງຂ້ໍກຳນົດ ທິມງານຫັຼກ 1 ເດືອນ
4. ການເກັບກຳຄຳເຫັນ 

ຕ່າງໆ/ການທົດສອບ 
ຂ້ໍກຳນົດ

ທິມງານຫັຼກ
ສະຫະພັນຄູ
ຄູ
ຊຸມຊົນໂຮງຮຽນ

ການທົດລອງພາກສະໜາມ
ກອງປະຊຸມວິຊາການ
ການປະກອບຄຳເຫັນ 
ຜ່ານເຄືອຂ່າຍ ສາຍ

1-2 ເດືອນ

5. ການປັບປຸງ ຂ້ໍກຳນົດ 
ຂ້ັນ ສຸດທ້າຍ

ທິມງານຫັຼກ 1 ເດືອນ

6. ການຮັບຮອງຂ້ໍກຳນົດ ລັດຖະບານ
ສະຫະພັນຄູ
ຂະແໜງການສິດສອນ
ຄະນະກວດກາຄູ
ສະພາລົງທະບຽນ ແລະ 
ໃຫ້ການຢ້ັງຢືນ

1 ເດືອນ

7. ການເຜີຍແຜ່ຜັນ 
ຂະຫຍາຍຂ້ໍກຳນົດ

ທິມງານຫັຼກ

ສ່ືຕ່າງໆ

ການສ້າງ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
ແຜນຍຸດທະສາດດ້ານການສ່ືສານ

1-3 ເດືອນ

8. ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
ຂ້ໍກຳນົດ

ຄະນະກວດກາຕິດຕາມ 
ຄະນະກຳມະການຮ່ວມ

ການສ້າງ ແລະຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການ 
ວາງແຜນ ແລະ 
ແຜນສ້າງຂີດຄວາມ ສາມາດ

ຂະບວນການ 
ແບບຕ່ໍເນ່ືອງ

9. ການປະເມີນຜົນກະ 
ທົບຂອງຂໍ້ກຳນົດ

ຄະນະກວດກາຕິດຕາມ ເກັບກຳຂໍ້ມູນ
ທຳການສຳຫຼວດໃນລະດັບໂຮງຮຽນ
ຍົກໃຫ້ເຫັນຜົນສຳເລັດ
ພິມເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານ

ທຸກປີ/ທຸກ 2 ປີ

10.  ທົບທວນຄືນຂໍ້ກຳ 
ນົດ

ທຸກ 3 ປີ/5 ປີ
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ເຄື່ອງມື 2.
2 ທັດສະນະຕົ້ນຕໍ 
ໃນຂະບວນການໃຫ້ຄຳປຶກສາຫາລື

ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈ່ຶງຕ້ອງການຂະບວນການ
ປຶກສາຫາລື?
— ເພ່ືອໃຫ້ເຂ້ົາໃຈທັດສະນະ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງ ຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບ 

ການພັດທະນາຂ້ໍກຳນົດດ່ັງກ່າວ;
ó   ເພ່ືອເກັບກຳແນວຄວາມຄິດ ກ່ຽວກັບການສ້າງຂ້ໍກຳນົດ ພ້ອມດຽວກັນກັບການປະກອບຄຳເ

ຫັນໃສ່ຂ້ໍກຳນົດ ສະບັບຮ່າງ ເພ່ືອປັບປຸງ-ລວມເຂ້ົາໃນສະບັບສຸດທ້າຍ;
ó   ເພ່ືອສ່ົງເສີມຄວາມເປັນເຈ້ົາການ, ເຮັດໃຫ້ມີການຍອມຮັບຂ້ໍກຳນົດໃຫ້ດີຂ້ຶນ ແລະ 

ການຮັບປະກັນ ການມີຂ້ໍຜູກມັດ ໃນຂ້ັນຕອນດຳເນີນງານໃນພາຍໜ້າ.

ຈະດຳເນີນຂະບວນການປຶກສາຫາລືແນວໃດ?
ຂ້ັນຕອນທີ 1. ເຮັດໃຫ້ພາກສ່ວນທ່ີສົນໃຈປະກອບສ່ວນນັບແຕ່ໄລຍະເບ້ືອງຕ້ົນ
ó  ແຈ້ງພາກສ່ວນທ່ີສົນໃຈ ຮັບຊາບກ່ຽວກັບການເປີດຂະບວນການປຶກສາຫາລື ;
ó ຮັບປະກັນວ່າ ການປຶກສາຫາລື ປະກອບມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກວິຊາຊີບການສຶດສອນ ໃນທຸກ 
ຊ້ັນຮຽນຂອງລະບົບນ້ີ;

ó  ຮ່ວມງານ ກັບສະຫະພັນຄູ ເພ່ືອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຂະບວນການ
ປຶກສາຫາລື ແລະ ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕ້ັງໜ້າ ໃນການສົນທະນາປຶກສາຫາລື;

ó ການກະຈາຍອຳນາດໃນຂະບວນການປຶກສາຫາລື ໃນລະດັບທ່ີແທດເໝາະ (ແຫ່ງຊາດ, 
ຂ້ັນເຂດ ຫືຼ ຂ້ັນໂຮງຮຽນ, ໂດຍອີງຕາມສະພາບການ).

ຂ້ັນຕອນທີ 2. ສະໜອງຂ້ໍມູນຂ່າວສານທ່ີຈະແຈ້ງ ແລະ ໂດຍຫຍ້ໍ ກ່ອນການເລ່ີມ 
ຂະບວນການປຶກສາຫາລື
ó   ສະໜອງຂ້ໍມູນຂ່າວສານລະອຽດ ກ່ຽວກັບຂະບວນການປຶກສາຫາລື ໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນ 
ທ່ີສົນໃຈທັງໝົດ;

ó  ສະໜອງຂ້ໍມູນຂ່າວສານຈະແຈ້ງ ກ່ຽວກັບເຫດຜົນ ສຳລັບການປຶກສາຫາລື, ໃຜຈະມີສ່ວນ 
ປະກອບ ແລະ ເປັນ ຫຍັງ ແລະ ຂ້ໍມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການປຶກສາຫາລື ຈະຖືກນຳໃຊ້ແນວໃດ;

ó  ສະໜອງຂ້ໍມູນຂ່າວສານ ບ່ອນຕິດຕ່ໍພົວພັນ ສຳລັບລາຍລະອຽດເພ່ີມຕ່ືມ.
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ຂ້ັນຕອນທີ 3. ຮັບປະກັນວ່າໄດ້ມີການຮັບຟັງພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງດ້ານການສຶກສາທັງໝົດ
ó   ຮັບປະກັນວ່າ ພະນັກງານຊ່ວຍວຽກ ມີທັກສະທ່ີຕ້ອງການ ເພ່ືອດຳເນີນການປຶກສາຫາລື 
ຢ່າງເປັນທ່ີໜ້າ ເພ່ິງພໍໃຈ;

ó ໃນກໍລະນີ ມີຊັບພະຍາກອນຈຳກັດ, ຮັບປະກັນການມີຜູ້ຕາງໜ້າຂອງພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ
ຫັຼກ, ເຊັ່ນການຄັດ ເລືອກກຸ່ມຜູ້ຕາງໜ້າຄູ ດ້ວຍເຕັກນິກການຈັບຊຸ່ມ;

ó ນຳໃຊ້ ຫຼາຍວິທີ ເພ່ືອສ່ົງເສີມການສ່ືສານ, ການປະກອບສ່ວນ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ເຊັ່ນ:
ó ການສຳພາດ, ການສຳຫຼວດ (ໜ້າຕ່ໍໜ້າ, ຜ່ານໂທລະສັບ, ຜ່ານສາຍ), ການປຶກສາຫາລື 
ທາງອີເລັກໂຕຣນິກ, ແບບສອບຖາມ;

ó ສົນທະນາກຸ່ມ ຫືຼ ກຸ່ມພົນລະເມືອງ ກ່ຽວກັບຫົວຂ້ໍສະເພາະ (ເຊັ່ນ: ຄວາມຮຸນແຮງ 
ໃນໂຮງຮຽນ);

ó ກອງປະຊຸມສາທາລະນະ, ການປະຊຸມໃນຂ້ັນໂຮງຮຽນ ຫືຼ ກອງປະຊຸມວິຊາການ 
ທ່ີປະກອບດ້ວຍຄູ, ສະຫະພັນຄູ, ຜູ້ປົກຄອງ, ຜູ້ຕາງໜ້າ PTAs;

ó  ການສ້າງ-ດຳເນີນການປະຊຸມຜ່ານອິນເຕີເນັດ.

ຂ້ັນຕອນທີ 4. ຮັບປະກັນວ່າທຸກຄົນສາມາດເຂ້ົາເຖິງ/ເຂ້ົາຮ່ວມການປຶກສາຫາລື 
ó   ຮັບປະກັນວ່າ ທຸກຄົນສາມາດເຂ້ົາເຖິງຮ່າງຂ້ໍກຳນົດ (ໂດຍສະເພາະແມ່ນເດັກນ້ອຍຜູ້ຍິງ-

ແມ່ຍິງ ແລະ ກຸ່ມຊົນເຜ່ົາສ່ວນນ້ອຍ), ໂດຍນຳໃຊ້ຮູບແບບຕ່າງໆ;
ó  ນຳໃຊ້ພາສາທ່ີງ່າຍດາຍ ແລະ ຊັດເຈນ;
ó  ນຳໃຊ້ ສະຖານທ່ີ ແລະ ອຸປະກອນທ່ີສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ້;
ó  ຈັດງານ ໃນວັນເວລາ ທ່ີສົມເຫດສົມຜົນ;
ó  ສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງກຸ່ມເປ້ົາໝາຍສະເພາະ (ໂດຍສະເພາະ 

ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ກຸ່ມປະຊາກອນທ່ີທຸກຍາກທ່ີສຸດ).

ຂ້ັນຕອນທີ 5. ບັນທຶກທຸກຂ້ໍມູນ ຢ່າງຖືກຕ້ອງຊັດເຈນ
ó   ບັນທຶກການປຶກສາຫາລື ແບບຊ່ືສັດ;
ó  ສະໜອງບົດສັງລວມບັນດາຄຳຕອບ;
ó  ເຮັດບັນຊີລາຍຊ່ືກຸ່ມຄົນທ່ີໄດ້ປຶກສາຫາລືນຳ ແລະ ສະໜອງບັນຊີດ່ັງກ່າວ ດ່ັງເປັນເອກະສານ 

ຊ້ອນທ້າຍ ຂອງເອກະສານ ແລະ ບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບການປຶກສາຫາລື;
ó  ສ້າງບົດສະຫຸຼບ, ໂດຍເນ້ັນໃສ່ຂະບວນການປຶກສາຫາລື (ເຊັ່ນ: ເປັນຫຍັງຈ່ຶງມີການດຳເນີນ 

ການປຶກສາຫາລື, ໃນເວລາໃດ, ມີການດຳເນີນການແນວໃດ, ໃຜໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມ ແລະ ຜົນໄດ້
ຮັບຂອງການປຶກສາຫາລືດ່ັງກາວ).

ຂ້ັນຕອນທີ 6. ການສະໜອງການປະກອບຄຳເຫັນ ກ່ຽວກັບວິທີການນຳໃຊ້ການປຶກສາຫາລື
ó   ວິໄຈຂ້ໍມູນຂ່າວສານ ຢ່າງລະມັດລະວັງ, ເອົາໃຈໃສ່ ສະເພາະແນວຄວາມຄິດ ແລະ ວິທີການ 
ໃໝ່ທ່ີສາມາດເປັນ ໄປໄດ້;

ó  ສະໜອງຄຳເຫັນຂອງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ ກ່ຽວກັບຄຳຕອບທ່ີໄດ້ຮັບ, ຊ່ຶງສະແດງ ຜົນການປຶກສາຫາລື 
ຈະມີ ອິດທິພົນແນວໃດ ຕ່ໍຮ່າງຂ້ໍກຳນົດສະບັບສຸດທ້າຍ;

ó  ທົບທວນຄືນ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຂະບວນການປຶກສາຫາລືທັງໝົດ ເພ່ືອຮັບປະກັນ ການ 
ປັບປຸງໃຫ້ດີຂ້ຶນ ແບບຕ່ໍ ເນ່ືອງ.
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ຂ້ໍສະເໜີແນະຫັຼກ
ó  ຮັບປະກັນໃຫ້ແຫ່ຼງຊັບພະຍາກອນດ້ານການເງິນ ແລະ ມະນຸດ ເໝາະສົມ ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
ຂະບວນການ ປຶກສາຫາລື, ເພ່ືອຮັບປະກັນ ໂດຍສະເພາະ ການເຂ້ົາຮ່ວມຂອງກຸ່ມເປ້ົາໝາຍສະເພາະ, 
ຕົວຢ່າງ, ກຸ່ມຜູ້ທຸກຍາກທ່ີສຸດ, ຊົນເຜ່ົາສ່ວນນ້ອຍ, ປະຊາຊົນທ່ີດຳລົງຊິວິດຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫີຼກ.
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ເຄື່ອງມື 3.
3 ການພັດທະນາແຜນຍຸດທະສາດ
ດ້ານການສ່ືສານ

ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງການແຜນຍຸດທະສາດ
ດ້ານ ການສ່ືສານ?
ó ເພ່ືອນຳໃຊ້ຂ້ໍມູນຂ່າວສານທ່ີມີ ໃຫ້ດີທ່ີສຸດ ເພ່ືອເຜີຍແຜ່ຂ້ໍກຳນົດວ່າດ້ວຍຄູມືອາຊີບ 

ແລະ ຈັນຍາບັນຄູ ໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ແລະ ປູກຈິດສຳນຶກ ກ່ຽວກັບເນ້ືອໃນ ແລະ ຄວາມ 
ໝາຍທ່ີເຊື່ອງຊ້ອນແອບແຝງ ຂອງຂ້ໍກຳນົດ ດ່ັງກ່າວ ໃຫ້ແກ່ຫຼາຍພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.

ຈະສ້າງແຜນດ້ານການສ່ືສານແນວໃດ?
ຂ້ັນຕອນທີ 1. ສ້າງທິມງານການສ່ືສານ
ó   ຄັດເລືອກທິມງານຫັຼກ ເພ່ືອປະສານງານ ໃນການສ້າງ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດ 

ດ້ານການສ່ືສານ;
ó ສ້າງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ເພ່ືອເຜີຍແຜ່ຂ້ໍກຳນົດດ່ັງກ່າວ ໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນກ່ຽວຂ້ອງ (ຄູ, ຜູ້ 

ປົກຄອງ, ນັກຮຽນ, ຜູ້ບໍລິ ຫານ);
ó ເຮັດວຽກນຳສະຫະພັນຄູ.

ຂ້ັນຕອນທີ 2. ປະເມີນແຫ່ຼງຊັບພະຍາກອນທ່ີມີ ສຳລັບການອອກແບບ ແລະ ການ
ຈັດຕ້ັງ ປະຕິບັດແຜນ
ó  ກຳນົດງົບປະມານເທ່ົາທີ່ເປັນໄປໄດ້ ແລະ ປະເມີນຂີດຄວາມສາມາດດ້ານການສ່ືສານເທ່ົາ

ທ່ີມີ (ພະນັກງານ ແລະ ເວລາ);
ó  ຊອກຫາການສະໜັບສະໜູນດ້ານການສ່ືສານ ເພ່ືອຈັດຕ້ັງການໂຄສະນາປູກຈິດສຳນຶກ 

ໃຫ້ກວ້າງຂວາງ;
ó  ຊອກຫາແຫ່ຼງທຶນ ຫືຼ ການສະໜັບສະໜູນ ສຳລັບການຜະລິດເອກະສານການສ່ືສານຕ່າງໆ;
ó  ສຸມໃສ່ແຫ່ຼງຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆ ໃນການຈັດຕ້ັງການໂຄສະນະ ໂດຍເລ່ັງໃສ່ຄູ, ດ້ວຍການ 

ຮ່ວມກັບສະຫະພັນຄູ;
ó  ສຸມໃສ່ແຫ່ຼງຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆ ໃນການຜະລິດເອກະສານ ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍພາກ 

ສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ສາມາດນຳໃຊ້ ເພ່ືອສຸມກຳລັງແຮງໃນການປູກຈິດສຳນຶກ.

ຂ້ັນຕອນທີ 3. ກຳນົດ ແລະ ຂຽນປະຫວັດຫຍ້ໍ ຂອງເປ້ົາໝາຍທ່ີເຂ້ົາຮ່ວມຮັບຟັງ
ó   ຄູ (ແລະ ໂດຍລວມແມ່ນພະນັກງານໂຮງຮຽນ),
ó  ນັກຮຽນ ແລະ ພ່ໍແມ່/ຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນ,
ó  ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ.
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ຂ້ັນຕອນທີ 4. ຂຽນຂ້ໍຄວາມທ່ີຈະແຈ້ງ
ó  *ກຳນົດຂ້ໍຄວາມທ່ີສຳຄັນທ່ີສຸດ ເພ່ືອຖ່າຍທອດ ໃຫ້ແກ່ເປ້ົາໝາຍທ່ີຮັບຟັງ (ຫັຼກການຫັຼກ

ທາງດ້ານຈັນຍາບັນ, ມາດຕະຖານກ່ຽວກັບການປະພຶດຕົນ ແລະ ຕົວຢ່າງຂອງສະພາບ 
ທ່ີບ່ໍມີທາງເລືອກ ດ້ານຈັນຍາບັນ);

ó ປັບປຸງຂ້ໍຄວາມຕ່າງໆ ສຳລັບເປ້ົາໝາຍທ່ີຮັບຟັງ ຊ່ຶງມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ, ໂດຍຄຳນຶງ 
ວ່າເຂົາເຈົ້າ ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບແນວໃດ ຈາກການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຂ້ໍກຳນົດດ່ັງກ່າວ;

ó ນຳໃຊ້ຄຳເວ້ົາທ່ີຊັດເຈນ ແລະ ງ່າຍດາຍ;
ó ກຳນົດເລ່ືອງຕ່າງໆກ່ຽວກັບຄູ ຜູ້ທ່ີເປັນຕົວຢ່າງໃນການປະພຶດຕົນດ້ານຈັນຍາບັນ.

ຂ້ັນຕອນທີ 5. ສ້າງສ່ື/ເອກະສານດ້ານການສ່ືສານທ່ີເໝາະສົມ: ຕົວຢ່າງຕ່າງໆ: 
ó   ການຈັດພິມຂ້ໍກຳນົດ ໃນຮູບແບບຕ່າງໆ (ແຜ່ນພາບໂຄສະນາ, ໃບໂຄສະນາ, ແຜ່ນພັບ, 

ໆລໆ);
ó  ບົດຄວາມ ສຳລັບການປະກາດຕ່ໍສາທາລະນະຊົນ;
ó  ໜັງສືຕົວຢ່າງ ສຳລັບສ່ົງໃຫ້ແກ່ຄູ, ໂຮງຮຽນ, ຜູ້ປົກຄອງ, ໆລໆ;
ó  ການຜະລິດຊຸດເຄ່ືອງມືສ່ືສານ ສຳລັບໂຮງຮຽນ;
ó  ການສ້າງໜ້າເວບໄຊສະເພາະ ສຳລັບສະເໜີຂ້ໍກຳນົດດ່ັງກ່າວ (ຊ່ຶງລວມມີຂ້ໍກຳນົດນ້ັນເອງ, 

ຄຳຄິດເຫັນຕ່ໍ ແຕ່ລະຊຸດມາດຕະຖານດ້ານວິຊາຊີບ, ຄຳຖາມທ່ີຖືກຖາມເລ້ືອຍໆກ່ຽວກັບຂ້ໍ 
ກຳນົດ, ການສຳພາດຄູ, ໆລໆ).

ເບິ່ງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ  6

ຂ້ັນຕອນທີ 6. ຄັດເລືອກກິດຈະກຳທ່ີເໝາະສົມທ່ີສຸດ 
ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເປ້ົາໝາຍທ່ີຮັບຟັງ

ຄູ ແລະ ພະນັກງານ
ໃນໂຮງຮຽນ

ນັກຮຽນ ພໍ່ແມ່ນັກຮຽນ/
ຜູ້ປົກຄອງ

ຊຸມຊົນ

–  ຈົດໝາຍວຽນ ທ່ີສ່ົງໃຫ້ຄູ ທຸກຄົນ/
ໂຮງຮຽນທຸກແຫ່ງ

–  ກອງປະຊຸມຂ້ໍມູນຂ່າວສານ 
ກ່ຽວກັບຄູ ແລະ ສະຫະພັນຄູ

– ພາບໂປສເຕີ/ແຜ່ນພັບ ໃນ 
ທຸກໂຮງຮຽນ/ຫ້ອງຮຽນ

– ໜ້າເວບໄຊສະເພາະ
– ສ່ືທ່ີເຜີຍແຜ່ອອກໄປ (ໂທລະພາບ, 
ວິທະຍຸ, ໜັງສືພິມ)

– ເອກະສານອ້າງອີງກ່ຽວກັບຂ້ໍກຳນົດ
   ໃນບົດຂ່າວ ຂອງໂຮງຮຽນ
– ຊຸດເຄ່ືອງມື ເພ່ືອຊ່ວຍໂຮງ 
ຮຽນຈັດຕ້ັງໂຄສະນາສ່ືສານ 
ສະເພາະ

– ການຈັດພິມບົດຂ່າວ ໃນສ່ື ສະເພາະ 
ສຳລັບຄູ

– ìຂ່າວສ້ັນî ສຳລັບຈົດໝາຍ ຂ່າວ 
ແລະ ຂ່າວສະເພາະ

– ສ່ືທ່ີເຜີຍແຜ່ 
ອອກໄປ 
(ໂທລະພາບ, 
ວິທະຍຸ, 
ໜັງສືພິມ)

– ພາບໂປສເຕີ/ 
ແຜ່ນພັບ ໃນ 
ທຸກໂຮງຮຽນ/ 
ຫ້ອງຮຽນ

–  ການແຈກຢາຍໃບໂຄ 
ສະນາ 
ກ່ຽວກັບຂ້ໍກຳນົດ

– ກອງປະຊຸມຂ້ໍມູນຂ່າວ 
ສານກ່ຽວກັບຄູ, 
ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ 
ສະຫະພັນຄູ

– ສ່ືທ່ີເຜີຍແຜ່ອອກໄປ 
(ໂທລະ ພາບ, 
ວິທະຍຸ, ໜັງສືພິມ)

–  ເອກະສານອ້າງອີງ 
ກ່ຽວກັບຂ້ໍກຳນົດ 
ໃນຄູ່ມື ຜູ້ປົກຄອງ

–  ໜ້າເວບໄຊສະເພາະ 
–  ການຈັດພິມບົດຂ່າວ 
ໃນ ສ່ືສະເພາະ ສຳລັບ 
ຜູ້ປົກຄອງ

– ການສະເໜີ 
ກິດຈະກຳປູກ 
ຈິດສຳນຶກ 
ທ່ີເປັນໄປໄດ້ 
ໃນໄລຍະປີ ຮຽນ

– ພະນັກງານທ້ອງ 
ຖ່ິນທ່ີຖືກເລືອກ 
ຕ້ັງ ແລະ ຜູ້ນຳ 
ຊຸມຊົນ ຖືກເຊີນ 
ເພ່ືອເຂ້ົາຮ່ວມ 
ໃນກິດຈະກຳໂຮງ ຮຽນ 

– ຜູ້ບໍລິຫານ ການສຶກສາ 
ຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ 
ຖືກເຊີນໃຫ້ 
ກ່າວຄຳເຫັນ 
ກ່ຽວກັບຂ້ໍກຳນົດ 
ໃນໄລຍະງານ 
ພິເສດຂອງ ໂຮງຮຽນ

ÂïŠÓìÀàÌÜÜÀãÍÍ ãÖß ÌáåÆ‹Á§ÀáÌíÈ×ŠàÈ‹×ÇÂïŠÓìÜàÆêÍ ãÖß ÄèÌÇàÍèÌÂï ÔŠàÃÓêÎßÅéÈËéÏíÌ

http://www.iiep.unesco.org


85

PART 3  – TOOLS

ຂ້ໍແນະນຳຫັຼກ
—   ສ້າງງົບປະມານທ່ີຊັດເຈນ ແລະ ຕາຕະລາງລະອຽດ ກ່ອນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນ.
—  ສະໜອງເວລາທ່ີເໝາະສົມ ສຳລັບການກະກຽມກິດຈະກຳດ່ັງກ່າວເຫ່ົຼານ້ັນ, ໂດຍສະເພາະ 

ຖ້າຕ້ອງນຳໃຊ້ ສ່ື ດ້ານສຽງ ແລະ ພາບ.

ພາກທີ 3 - ເຄ່ືອງມື
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ເຄື່ອງມື 4.
4 ຫຼັກສູດກ່ຽວກັບຈັນຍາບັນຄູ 

ຫັຼກສູດຮຽນ ກ່ຽວກັບຈັນຍາບັນ ຕ້ອງກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຮູ້, ທັກສະ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິຂອງຄູ 
ເພ່ືອຮັບປະກັນການປະຕິບັດຂ້ໍກຳນົດຢ່າງສອດຄ່ອງ. ຫັຼກສູດດ່ັງກ່າວຕ້ອງຊ່ວຍເຫືຼອຄູ ດຶງດູດໃຫ້ຄູ 
ເຮັດການວິເຄາະໃນຮູບແບບວິຈານ ກ່ຽວກັບສະພາບທ່ີບ່ໍມີທາງເລືອກ ທ່ີຄູອາດປະເຊີນ.

ຄວາມຮູ້
ຄູ (ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ) ຕ້ອງຖືກແຈ້ງໃຫ້ຮັບຊາບວ່າ:
ó  ສິດທິ ແລະ ໜ້າທ່ີ ຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການນຳສະເໜີ, ການວິໄຈ ແລະ ການສົນທະນາ 
ກ່ຽວກັບຄຸນຄ່າ/ຄ່ານິຍົມຫັຼກ ແລະ ມາດຕະຖານດ້ານວິຊາຊີບ ບັນຈຸຢູ່ໃນຂ້ໍກຳນົດ;

ó  ມີກົນໄກການຮ້ອງຟ້ອງ ທ່ີນຳໃຊ້ໃນປະຈຸບັນ, ພ້ອມດ້ວຍຄຳອະທິຍາຍລາຍລະອຽດ ຂອງ 
ຂະບວນການ ທ່ີຕ້ອງນຳໃຊ້, ຕົວຢ່າງ ການດຳເນີນການຮ້ອງຟ້ອງ, ເຕັກນິກການສອບຖາມ, 
ການຈັດຕ້ັງພິຈາລະນາຄະດີ ແລະ ຂ້ັນຕອນການອຸທອນ;

ó  ມີວິໄນ ຫືຼ ການລົງໂທດທາງກົດໝາຍ ທ່ີອາດເປັນໄປໄດ້ (ເຊັ່ນ ການຕົກລົງດ້ວຍໄມຕີຈິດ, 
ການຕັກເຕືອນ, ການໃສ່ ໂທດ ແລະ ການປັບໄໝ).

ວິທີການດ້ານວິຊາຄູ ຕາມຂໍ້ສະເໜີແນະ: ການນຳສະເໜີແບບປາກເປ່ົາ.

ທັກສະ
ຄວາມສາມາດຂອງຄູ (ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ) ຕ່ໍໄປນ້ີ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ເຂ້ັມ
ແຂງຂ້ຶນ:
ó  ຈະປະເຊີນໜ້າ ກັບ ສະພາບທ່ີມີທາງເລືອກ ແນວໃດ, ຕົວຢ່າງ, ຄູຜູ້ໜຶ່ງ ຕ້ອງເປັນມິດ ກັບ 
ນັກຮຽນ ແນວໃດ;

ó  ຈະ ກຳນົດຂ້ໍຂັດແຍ່ງດ້ານຜົນປະໂຫຍດ ແນວໃດ, ຕົວຢ່າງ, ການສອນເພ່ີມ, ການຮັບ 
ຂອງຂວັນຈາກນັກຮຽນ ຫືຼ ຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນ;

ó  ຈະ ລາຍງານກ່ຽວກັບການປະພຶດທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງ ແນວໃດ, ຊ່ຶງໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ ໃນ 
ກໍລະນີສະເພາະ ບ່ອນທ່ີຄູ (ຫືຼ ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ) ມີພັນທະໃນການລາຍງານ 
ການປະພຶດທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງ ເມ່ືອເປັນທ່ີສົນໃຈທ່ີສຸດ ຂອງນັກຮຽນ ຫືຼ ເພ່ືອນຮ່ວມງານ.

ວິທີການດ້ານວິຊາຄູ ຕາມຂ້ໍສະເໜີແນະ: ບົດຝຶກຫັດທົດສອບ/ກ່າຍຄືນ, ການຫ້ິຼນບົດບາດ ແລະ 
ການສົນທະນາ ກ່ຽວກັບຕົວຢ່າງ ຫືຼ ພາບຈຳລອງ ກໍລະນີສຶກສາຕົວຈິງ.
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ທັດສະນະຄະຕິ
ຫັຼກສູດ/ໂມດູນຕ່າງໆສຳລັບການຮຽນ ຕ້ອງກວມເອົາຄ່ານິຍົມ  ແລະ ເນ້ັນໜັກເຖິງຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບຂອງຄູໃນສັງຄົມ  ໂດຍສະເພາະ ìຕົວຢ່າງກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດî ຕ້ອງປະກອບເຂ້ົາໃນຫັຼກ 
ສູດນ້ີດ້ວຍ. 

ວິທີການດ້ານວິຊາຄູ ຕາມຂໍ້ສະເໜີແນະ: ການສົນທະນາເປັນກຸ່ມ.

ພາກທີ 3 - ເຄ່ືອງມື
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ເຄື່ອງມື 5.
5 ເຕັກນິກການປະເມີນຜົນຊຸມຊົນ

ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງການເຕັກນິກການປະ
ເມີນຜົນຊຸມຊົນ?
ó  ເພ່ືອເກັບກຳຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆ ທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ຂອງພົນລະເມືອງ 
ແລະ ການປະເມີນຜົນ ການປະຕິບັດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຂ້ໍກຳນົດດ່ັງກ່າວ;

ó ເພ່ືອຊ່ວຍໃນການກຳນົດຂອບເຂດ ສຳລັບການປັບປຸງຂ້ໍກຳນົດເທ່ົາທ່ີສາມາດເຮັດໄດ້;
ó ເພ່ືອປູກຈິດສຳນຶກ ຂອງພົນລະເມືອງ ກ່ຽວກັບ ການມີ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງຂ້ໍກຳນົດດ່ັງກ່າວ;
ó ເພ່ືອໃຫ້ອຳນາດແກ່ພົນລະເມືອງ ໃນການຫ້ິຼນບົດບາດເປັນຜູ້ຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕ້ັງ 
ປະຕິບັດ.

ຈະສ່ົງເສີມການປະເມີນຜົນຊຸມຊົມແນວໃດ?
ຂ້ັນຕອນທີ 1. ໄລຍະກະກຽມ
ó  ຈັດຕ້ັງກຸ່ມຈຸດສຸມ ເພ່ືອກຳນົດປະເດັນຫັຼກ (ຂ້ໍຂາດຕົກບົກຜ່ອງ ແລະ ຈຸດອ່ອນ ໃນການ 
ປະຕິບັດຂ້ໍກຳນົດ) ຊ່ຶງການ ປະກອບຄຳເຫັນເປັນສ່ິງສຳຄັນ;

ó ສ້າງຮ່າງແບບສອບຖາມເພ່ືອສຳຫຼວດ, ໂດຍສະເໜີໃຫ້ພົນລະເມືອງ ໃຫ້ຄະແນນ 
ກ່ຽວກັບຄວາມກ່ຽວຂ້ອງ, ການເຂ້ົາເຖິງ, ການນຳໃຊ້ ແລະ ຜົນກະທົບ ຂອງຂ້ໍກຳນົດດ່ັງກ່າວ;

ó ສ້າງຄຳຖາມທ່ີເລ່ີມດ້ວຍ; ìເທ່ົາໃດî ແລະ ìໃນຂອບເຂດຊ່ຳໃດî - ເວົ້າອີກຢ່າງໜ່ຶງ, 
ຄຳຖາມທ່ີສະແດງເຖິງ ການວັດແທກ (ບ່ອນໃດທ່ີສາມາດເປັນໄປໄດ້, ໃຫ້ນຳໃຊ້ ມາດຕາ 
ສ່ວນທ່ີເປັນຕົວເລກ);

ó ທົດສອບກ່ອນ ແລະ ປັບປຸງແບບສອບຖາມຂ້ັນສຸດທ້າຍ;
ó ແປ/ຕີຄວາມໝາຍຂອງແບບສອບຖາມ, ຖ້າຈຳເປັນ;
ó ກຳນົດ ຍຸດທະສາດກ່ຽວກັບ ìຕົວຢ່າງî ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າ ຂ້ໍມູນ ເປັນຕົວແທນຂອງພົນລະເມື
ອງທ່ີກວ້າງຂວາງ (ໂດຍຜ່ານການສຸ່ມຕົວຢ່າງເປັນຂ້ັນໆ ທ່ີເປັນທາງການ);

ó ກຳນົດຂະໜາດຂອງຕົວຢ່າງ ແລະ ຂອບຕົວຢ່າງ (ຕົວຢ່າງ ຊຸມຊົນຕົວເມືອງ/ຊົນນະບົດ ແລະ 
ຮັ່ງ/ທຸກຍາກ);

ó ຄັດເລືອກເມືອງ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ຜູ້ຕອບ (ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາທ້ອງຖ່ິນ, ຜູ້ອຳນວຍການ 
ໂຮງຮຽນ, ຄູ, ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ນັກຮຽນ) ເປັນຜົນໄດ້ຮັບ.

ເບິ່ງເຄື່ອງມື ທີ 4
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ຂ້ັນຕອນທີ 2.  ໄລຍະຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
ó  ຄັດເລືອກ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ຜູ້ທ່ີກວດນັບ ຊ່ຶງຮັບຜິດຊອບການດຳເນີນການສຳຫຼວດ;
ó ເກັບກຳຂ້ໍມູນຂ່າວສານທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ໂດຍຜ່ານແບບສອບຖາມ 
ແລະ ການສຳພາດ;

ó ກວດກາຂ້ໍມູນ, ກຳນົດຄວາມບ່ໍກົງກັນທ່ີສາມາດເປັນໄປໄດ້, ປັບປຸງຂ້ໍມູນຂ່າວສານທ່ີເກັບມາ 
ໄດ້ ໃຫ້ຈະແຈ້ງ ແລະ ປ້ອນເຂ້ົາຕາຕະລາງ;

ó ວິໄຈຂ້ໍມູນ, ໂດຍເນ້ັນສະເພາະໃສ່ ຜົນກະທົບຂອງຂ້ໍກຳນົດດ່ັງກ່າວ ຕ່ໍການປະພຶດຕົນຂອງຄູ;
ó ກຳນົດວິທີ ເພ່ືອປັບປຸງ ຄວາມກ່ຽວພັນ, ການເຂ້ົາເຖິງ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງຂ້ໍກຳນົດ.

ຂ້ັນຕອນທີ 3.  ການລາຍງານ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນ
ó  ຂຽນບົດລາຍງານສະບັບສຸດທ້າຍ ຊ່ຶງລວມມີຂ້ໍສະເໜີແນະຫັຼກ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຂ້ໍກຳນົດ
ດ່ັງກ່າວ ແລະ ການແປບົດລາຍງານ ດ່ັງກ່າວ, ຖ້າຈຳເປັນ;

ó ສ່ົງບົດລາຍງານນ້ີ ໃຫ້ແກ່ຄະນະກວດກາ (ຫືຼ ສະພາ) ທ່ີຮັບຜິດຊອບການຕິດຕາມ   
ກວດກາການປະຕິບັດຂ້ໍກຳນົດ ແລະ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຕາງໜ້າຄູ ພ້ອມທັງຂໍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ສ່ົງຂ້ໍຄິດ 
ເຫັນກ່ຽວກັບຈຸດບົກຜ່ອງ ແລະ ສ່ິງຜິດປົກກະຕິ;

ó ຈັດພິມ ຜົນການສຳຫຼວດ ແລະ ສ່ົງເສີມເບ້ືອງຕ້ົນ ໂດຍຜ່ານສ່ືຕ່າງໆ;
ó ຈັດກອງປະຊຸມ ລະຫວ່າງພະນັກງານບໍລິຫານການສຶກສາ, ຄູ (ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງເຂົາເຈົ້າ) 
ແລະ ຜູ້ປົກຄອງ (ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງເຂົາເຈົ້າ) ເພ່ືອສົນທະນາປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ      
ວິທີໃນການປັບປຸງ ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງ, ການເຂ້ົາເຖິງ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງຂ້ໍກຳນົດ;

ó ທົບທວນຄືນ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຂະບວນການສຳຫຼວດທັງໝົດ ສຳລັບການດຳເນີນ 
ການໃນຄ້ັງຕ່ໍໄປ.

ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດສາມຂ້ັນຕອນເຫ່ົຼານ້ີ ສາມາດໃຊ້ເວລາ 3 ຫາ 6 ເດືອນ.

ຂ້ໍແນະນຳຫັຼກ
—   ຕ້ອງລະດົມຄວາມຊຳນານງານທ່ີເໝາະສົມ ກ່ຽວກັບຂົງເຂດຂອງຕົວຢ່າງ.
—   ຂະໜາດຕົວຢ່າງ ຕ້ອງຖືກກຳນົດໂດຍຄຳນຶງເຖິງ ຂ້ໍຈຳກັດດ້ານງົບປະມານ, ເວລາ ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ..

ພາກທີ 3 - ເຄ່ືອງມື
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ເຄື່ອງມື 6.
6 ການຕິດຕາມ: ຕົວຢ່າງແບບສອບຖາມ

ຕາຕະລາງ ສຳລັບຄູ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານ
(ໃຫ້ປະກອບຂ້ໍມູນ ໂດຍຜູ້ລົງກວດກາພາກສະໜາມ)

ເມືອງ: 
ເຂດ/ເຂດຕົວເມືອງ:  
ລະຫັດຄູ/ຜູ້ບໍລິຫານ:      

ພາກທີ I: ຂ້ໍມູນຂ່າວສານທ່ົວໄປ 
1. ຊ່ືໂຮງຮຽນ: 

2. ປະເພດໂຮງຮຽນ: 
 ປະຖົມ   ປະຖົມ-ມັດທະຍົມ
 ມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ   ມັດທະຍົມຕອນປາຍ

3. ທ່ານເຮັດວຽກຢູ່ໃນຂະແໜງສຶກສາດົນຊ່ຳໃດ?
 ຕ່ຳກວ່າ 1 ປີ    1-5 ປີ 
 6-10 ປີ    ຫຼາຍກວ່າ 10 ປີ

4. ທ່ານໄດ້ເຮັດວຽກເປັນຄູ ແລະ ເປັນຜູ້ບໍລິຫານ ດົນຊ່ຳໃດ?
ເປັນຄູ:      ປີ;  ເປັນຜູ້ບໍລິຫານ:      ປີ

5. ໃນວຽກງານລຸ່ມນ້ີ ແມ່ນວຽກງານໃດ ທ່ີຄືວຽກງານທ່ານທ່ີສຸດ ໃນປະຈຸບັນ?
 ສິດສອນ 
 ການບໍລິຫານຊ້ັນຮຽນ
 ສິດສອນ ແລະ ການບໍລິຫານຊ້ັນຮຽນ

6. ທ່ານເປັນຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນບ່ໍ? 
 ເປັນ  ບ່ໍເປັນ 

7. ເພດ:   
 ຍິງ  ຊາຍ

8. ອາຍຸ (ປີຖ້ວນ):   ປີ

9. ວຸດທິການສຶກສາສາຍສາມັນ:   (ປີຖ້ວນ ຂອງການເຂ້ົາຮຽນ) 
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10. ວຸດທິການສຶກສາດ້ານວິຊາສະເພາະ:
      ລະດັບວິຊາສະເພາະ ສູງສຸດ:
      ປີຖ້ວນ ຂອງການເຂ້ົາຮຽນ     

11. ບ່ອນເຂ້ົາຮຽນ:  
 ຕົວເມືອງ  ຊົນນະບົດ

12. ອາຊີບຂອງຄອບຄົວທ່ານ1:

ພາກທີ II: 
ຄວາມເຂ້ົາໃຈຕ່ໍຂ້ໍກຳນົດດ່ັງກ່າວ
13.  ບັນຫາດ້ານຈັນຍາບັນໃນການສຶກສາ ກວມເອົາຫຼາຍຂົງເຂດ ແລະ ຖັນແຖວ ຈາກການ 

ລະເມີດຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຫາການກະທຳຜິດຮ້າຍແຮງໜ້ອຍລົງ. ໃນທັດສະນະຂອງທ່ານ, 
ຂ້ໍໃດເປັນເຫດຂອງການລະເມີດ ໃນການສຶກສາ? 
ໃຫ້ໝາຍ  () ໃສ່ຖັນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.

ເຫດຂອງການລະເມີດ ເຫດຂອງ 
ການລະ
ເມີດທ່ີຮ້າຍ
ແຮງທ່ີສຸດ

ເຫດຂອງ 
ການລະ 
ເມີດທ່ີ
ຮ້າຍ
ແຮງ

ເຫດຂອງ 
ການລະ 
ເມີດທ່ີຮ້າຍ 
ແຮງໜ້ອຍ

ບ່ໍແມ່ນເຫດ 
ຂອງການ 
ລະເມີດ
ຈັກໜ້ອຍ

ການລະເມີດໃນການຄຸ້ມຄອງແຫ່ຼງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ
ການນຳໃຊ້ລະດັບ ຫືຼ ປະກາສະນີຍະບັດປອມ
ການມັກຂາດຂອງພະນັກງານ
ການຈຳແນກນັກຮຽນບາງຄົນ (ການຮັບເຂ້ົາຮຽນ,
ການເລ່ືອນຂ້ຶນຫ້ອງ, ການສອບເສັງ)

ການເຂ້ົາຂ້າງ ຫືຼ ໃຊ້ສິດຊ່ວຍນັກຮຽນບາງຄົນ (ການຮັບ 
ເຂ້ົາຮຽນ, ການເລ່ືອນຂ້ຶນຫ້ອງ, ການສອບເສັງ)

ການເກັບຄ່າຮຽນແບບຜິດກົດໝາຍ
ການສອນເພ່ີມ ໂດຍຄູສອນ
ການທາລຸນດ້ານຮ່າງກາຍ ຫືຼ ວາຈາ
ການລະເມີດທາງເພດ
ການນຳໃຊ້ຢາເສບຕິດ ຫືຼ ເຫ້ົຼາ
ການລະເມີດພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ໂດຍຜູ້ກວດກາ ໂຮງຮຽນ
ການຄຸ້ມຄອງຜິດພາດ/ການສ້ໍໂກງການເງິນຂອງໂຮງຮຽນ
ການລະເມີດໃນການຊ້ື/ນຳໃຊ້ ອຸປະກອນໂຮງຮຽນ
ການເຜີຍແຜ່ຂ້ໍມູນຂ່າວສານລັບ
ມະນຸດສຳພັນ ລະຫວ່າງຄູ ແລະ ນັກຮຽນ 
ແບບບ່ໍດີ

ມະນຸດສຳພັນ ໃນບັນດາພະນັກງານໂຮງຮຽນ ແບບບ່ໍດີ
ມະນຸດສຳພັນໃນບັນດາຄູ ແລະ 
ຜູ້ປົກຄອງ/ຊຸມຊົນແບບ ບ່ໍດີ

ເຫດຜົນ ອ່ືນໆ (ຈົ່ງອະທິບາຍລະອຽດ)

1.  ຄຳຖາມນ້ີ ແມ່ນອີງໃສ່ອາຊີບຫັຼກຂອງຄອບຄົວຜູ້ປະກອບແບບຟອມສອບຖາມ ເຊັ່ນ ກະສິກຳ, ທຸລະກິດ, 
ການບໍລິການພາກ ລັດ/ເອກະຊົນ, ຊ່າງໄມ້ ແລະ ຕ່ຳແຜ່ນ.
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14.  ທ່ານ ຖືວ່າເຫດຜົນໃດ ໃນການລະເມີດ ຂ້າງເທິງ ມີຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍທ່ີສຸດ 
ຕ່ໍຄຸນນະພາບການສຶກສາ ແລະ ດ້ວຍເຫດຜົນໃດ? ທ່ານອາດເລືອກເອົາ 

      ຫຼາຍຂ້ໍໄດ້

15.  ທ່ານ ຫືຼ ເພ່ືອນຮ່ວມງານຂອງທ່ານຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງ ໄດ້ຖືກປຶກສາຫາລືນຳບ່ໍ ໃນໄລຍະ ອອກແບບ 
ແລະ ນຳສະເໜີ ຂ້ໍກຳນົດດ່ັງກ່າວ ໂດຍອີງຕາມຄວາມຮູ້ທ່ີດີທ່ີສຸດຂອງທ່ານ? 

 ໄດ້  ບ່ໍໄດ້ 

16. ຖ້າໄດ້, ທ່ານໄດ້ຖືກປຶກສາຫາລືແນວໃດ?
 ໜັງສື/ຈົດໝາຍວຽນ
 ສ່ືໃໝ່ (ເວັບໄຊ, ການສຳຫຼວດທາງອີເລັກໂຕຣນິກ, ສົນທະນາກຸ່ມ, ໆລໆ 
 ກອງປະຊຸມວິຊາການ/ສຳມະນາ
 ໂດຍຜ່ານສະຫະພັນຄູ
 ວິທີການອ່ືນໆ. ຈົ່ງອະທິບາຍລະອຽດ: ...................................................................................................................

ພາກທີ III: 
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຂ້ໍກຳນົດ 
17. ທ່ານເຂ້ົາເຖິງສຳເນົາເອກະສານກ່ຽວກັບຂ້ໍກຳນົດດ່ັງກ່າວ ງ່າຍຫືຼບ່ໍ?   

 ງ່າຍ  ບ່ໍງ່າຍ 

18. ສຳລັບບຸກຄົນທ່ີເຮັດວຽກການສຶກສາ, ຂ້ໍກຳນົດນ້ີ  ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານ ໃນການແກ້ໄຂ 
ບັນຫາດ້ານຈັນຍາບັນ ແລະ ສະພາບທ່ີບ່ໍມີທາງເລືອກ ທ່ີທ່ານປະເຊີນໜ້າ; ໃນວຽກງານ 
ປະຈຳວັນຂອງ ທ່ານ ໃນລະດັບໃດ?
 ຊ່ວຍໄດ້ຫຼາຍທ່ີສຸດ
 ຊ່ວຍເຫືຼອໄດ້
 ບ່ໍຊ່ວຍເຫືຼອໄດ້
 ຊ່ວຍບ່ໍໄດ້ຈັກໜ້ອຍ 

ຈົ່ງຂຽນຄຳເຫັນຂອງທ່ານເພ່ີມຕ່ືມ:  .................................................................................................................................

19. ທ່ານ ຫືຼ ເພ່ືອຮ່ວມງານຂອງທ່ານ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບຂ້ໍກຳນົດນ້ີບ່ໍ?
 ໄດ້ຮັບ  ບ່ໍໄດ້ຮັບ 

20. ທ່ານຄິດວ່າ ຂ້ໍກຳນົດນ້ີ ເຂ້ົາໃຈງ່າຍບ່ໍ?
 ເຂ້ົາໃຈງ່າຍ  ບ່ໍເຂ້ົາໃຈງ່າຍ 

21. ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບຂ້ັນຕອນສຳລັບການຮ້ອງຟ້ອງກ່ຽວກັບການລະເມີດດ້ານວິຊາຊີບ  
 ຂອງເພ່ືອນຮ່ວມງານ ໃນຂອບ ເຂດໃດ? 

22.  To what extent are you familiar with the procedures for making complaints 
about professional misconduct by colleagues?

 ຄຸ້ນເຄີຍດີທ່ີສຸດ  ຄຸ້ນເຄີຍໜ້ອຍໜ່ຶງ  ບ່ໍຄຸ້ນເຄີຍຈັກໜ້ອຍ
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23. ທ່ານຄິດວ່າການຮ້ອງຟ້ອງ ຖືເປັນສ່ິງທ່ີຕ້ອງເອົາຈິງເອົາຈັງ ໃນຂອບເຂດໃດ? 
 ທ່ີສຸດ  ໜ້ອຍ  ບ່ໍຈິງຈັງຈັກໜ້ອຍ

24. ຂ້ໍກຳນົດດ່ັງກ່າວ ໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຊ້ ຢ່າງເໝາະສົມ ໃນຂອບເຂດໃດ?
 ບັງຄັບຢ່າງເຄ່ັງຄັດທ່ີສຸດ  ບັງຄັບຢ່າງເຄ່ັງຄັດໜ້ອຍ
 ບ່ໍບັງຄັບຢ່າງເຄ່ັງຄັດຈັກໜ້ອຍ

25. ຈົ່ງຂຽນໂດຍຫຍ້ໍ ສ່ິງທ່ີທ່ານຄິດວ່າແມ່ນບັນຫາຕ້ົນຕໍ ໃນການບັງຄັບໃຊ້ 
ຂ້ໍກຳນົດດ່ັງກ່າວ: 

ພາກທີ IV: ຜົນກະທົບຂອງຂ້ໍກຳນົດດ່ັງກ່າວ
26. ໂດຍສົມທຽບສະພາບການກ່ອນແລະຫັຼງການນຳສະເໜີຂໍກຳນົດນ້ີ, 

ຂ້ໍກຳນົດໄດ້ມີຜົນກະທົບ ຫຍັງແດ່ ຕ່ໍການປັບປຸງການປະພຶດຕົນດ້ານວິຊາຊີບ ຂອງຄູ?
ຜົນກະທົບທາງບວກທ່ີໃຫຍ່ຫຼວງ:  ມີ  ບ່ໍມີ
ຜົນກະທົບທາງບວກທ່ີຈຳກັດ:  ມີ  ບ່ໍມີ
ບ່ໍມີຜົນກະທົບຈັກໜ້ອຍ:  ມີ  ບ່ໍມີ
ຜົນກະທົບທາງລົບ:  ມີ  ບ່ໍມີ
ຈົ່ງຂຽນຄຳເຫັນເພ່ີມຕ່ືມຂອງທ່ານ: 

27. ຈົ່ງຊ້ີບອກຂອບເຂດທ່ີທ່ານເຫັນດີຕົກລົງ/ບ່ໍເຫັນດີຕົກລົງ ຕ່ໍສະຖານະພາບຕ່ໍໄປນ້ີ:

ຕ້ັງແຕ່ມີການນຳສະເໜີຂ້ໍກຳນົດ 
ໄດ້ມີ 

ເຫັນດີ 
ຢ່າງຍ່ິງ

ເຫັນດີ ບ່ໍເຫັນດີ ບ່ໍເຫັນດີ 
ຈັກໜ້ອຍ

ການປັບປຸງຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຄວາມຍຸຕິທຳ 
ໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາ ກອນມະນຸດ

ນຳໃຊ້ລະດັບ ຫືຼ ປະກາສະນິຍາບັດປອມໜ້ອຍ ຫືຼ ບ່ໍໄດ້ນຳໃຊ້
ການຫຸຼດລົງຂອງການມັກຂາດຂອງພະນັກງານ
ການຈຳແນກນັກຮຽນບາງຄົນ (ການຮັບເຂ້ົາຮຽນ, 
ການເລ່ືອນຫ້ອງ, ການສອບເສັງ) ໜ້ອຍລົງ

ການເຂ້ົາຂ້າງ ຫືຼ ໃຊ້ສິດຊ່ວຍນັກຮຽນບາງຄົນ (ການຮັບ 
ເຂ້ົາຮຽນ, ການ ເລ່ືອນຂ້ຶນຫ້ອງ, ການສອບເສັງ) ໜ້ອຍລົງ

ການເກັບຄ່າຮຽນແບບຜິດກົດໝາຍ ໜ້ອຍລົງ ຫືຼ ບ່ໍມີ
ການສອນເພ່ີມ ໂດຍຄູສອນ ຫຸຼດຜ່ອນລົງ
ການທາລຸນດ້ານຮ່າງກາຍ ຫືຼ ວາຈາ ໜ້ອຍລົງ
ບ່ໍມີການລະເມີດທາງເພດ
ການນຳໃຊ້ຢາເສບຕິດ ຫືຼ ເຫ້ົຼາ ໜ້ອຍລົງ ຫືຼ ບ່ໍມີ
ກໍລະນີການລະເມີດຂອງຜູ້ກວດກາໂຮງຮຽນໜ້ອຍລົງ

ການຄຸ້ມຄອງຜິດພາດ/ການສ້ໍໂກງ ການເງິນຂອງໂຮງຮຽນ 
ມີກໍລະນີໜ້ອຍລົງ

ການລະເມີດໃນການຊ້ື/ນຳໃຊ້ ອຸປະກອນ 
ໂຮງຮຽນໜ້ອຍລົງ

ການເຜີຍແຜ່ຂ້ໍມູນຂ່າວສານລັບ ໜ້ອຍລົງ
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ມະນຸດສຳພັນ ລະຫວ່າງຄູ ແລະ ນັກຮຽນໄດ້ຮັບການ 
ປັບປຸງ ໃຫ້ດີຂ້ຶນ

ມະນຸດສຳພັນ ໃນບັນດາພະນັກງານໂຮງຮຽນໄດ້ຮັບການ
ປັບປຸງໃຫ້ດີຂ້ຶນ

ມະນຸດສຳພັນໃນບັນດາຄູ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງ/ຊຸມຊົນ 
ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ໃຫ້ດີຂ້ຶນ

ການປັບປຸງອ່ືນໆ (ຈົ່ງອະທິບາຍລະອຽດ)

28.  ຄຳເຫັນອ່ືນໆ ກ່ຽວກັບ ຄວາມກ່ຽວພັນ, ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແລະ 
ຜົນກະທົບຂອງຂ້ໍກຳນົດດ່ັງກ່າວ ໃນຂະແໜງສຶກສາ: 
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ການຈັດພິມ ແລະ ເອກະສານຂອງ IIEP

ສະຖາບັນນາໆຊາດ ສຳລັບການວາງແຜນດ້ານການສຶກສາ ໄດ້ຈັດພິມ ຫຼາຍກວ່າ 1,200 ຫົວເລື່ອງ ກ່ຽວກັບ 
ທຸກແງ່ ຂອງ ການວາງແຜນດ້ານການສຶກສາ. ມີບັນຊີລາຍຊ່ືປ້ຶມທ່ີຄົບຖ້ວນ ຕາມປະເພດຫົວຂ້ໍຕ່ໍໄປນ້ີ::

ການວາງແຜນດ້ານການສຶກສາ ແລະ ບັນຫາທົ່ວໄປ 
 ການສຶກສາຄ້ົນຄວ້າທ່ົວໄປ - ບັນຫາ ທ່ົວໂລກ/ດ້ານການພັດທະນາ

ການບໍລິຫານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ
 ການກະຈາຍອຳນາດ - ການມີສ່ວນຮ່ວມ - ການສຶກສາຜ່ານທາງໄກ - ການເຮັດແຜນທ່ີໂຮງຮຽນ - ຄູ

ເສດຖະກິດຂອງການສຶກສາ
 ທຶນ ແລະ ການເງິນ - ການເຂ້ົາເຮັດວຽກ - ການຮ່ວມມືສາກົນ

ຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາ
 ການປະເມີນຜົນ - ການປະດິດຄິດສ້າງສ່ິງໃໝ່ - ການຊ້ີນຳ

ລະດັບຄວາມແຕກຕ່າງ ຂອງການສຶກສາໃນລະບົບ
 ການສຶກສາຊ້ັນປະຖົມ ຈົນເຖິງການສຶກສາຊ້ັນສູງ

ຍຸດທະສາດທີ່ເປັນທາງເລືອກ ສຳລັບການສຶກສາ
 ການສຶກສາຕະຫຼອດຊິວິດ - ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ - ກຸ່ມທ່ີດ້ອຍໂອກາດ - ການສຶກສາ
 ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

ອາດສາມາດຂໍສຳເນົາບັນຊີລາຍຊ່ືປ້ຶມ ດ້ວຍການສະເໜີ ຫາ:
IIEP, ຫົວໜ່ວຍການຈັດພິມ ແລະ ການສ່ືສານ

info@iiep.unesco.org
ຫົວຂ້ໍຂອງການຈັດພິມໃໝ່ ແລະ ບົດສະຫຸຼບໂດຍຫຍ້ໍ ອາດສາມາດເບ່ິງ ຜ່ານ:

www.iiep.unesco.org

http://www.iiep.unesco.org
mailto:info@iiep.unesco.org
http://www.iiep.unesco.org
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ສະຖາບັນນາໆຊາດສຳລັບການວາງແຜນດ້ານການສຶກສາ

ສະຖາບັນນາໆຊາດສຳລັບການວາງແຜນດ້ານການສຶກສາ (IIEP) ເປັນສູນສານາໆຊາດ ສຳລັບການຝຶກອົບຮົມ 
ແລະ ຄ້ົນຄວ້າໃນລະດັບຂ້ັນຊ້ັນສູງ ໃນຂົງເຂດການວາງແຜນດ້ານການສຶກສາ. ສະຖາບັນດ່ັງກ່າວ ຖືກສ້າງຕ້ັງຂ້ຶນ 
ໂດຍ UNESCO ໃນປີ 1963 ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜອງທຶນ ໂດຍ UNESCO ແລະ ໂດຍການປະກອບສ່ວນ
ແບບສະໝັກໃຈຈາກບັນດາລັດພາຄີ. ໃນປີຜ່ານມາມ່ໍໆນ້ີ ລັດພາຄີຕ່ໍໄປນ້ີ ໄດ້ການປະກອບສ່ວນແບບສະໝັກໃຈ 
ໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນ ຄື: ອົສຕຣາລີ, ແດນມາກ, ອິນເດຍ, ໄອແລນ, ເນເທີແລນ, ນອກແວ, ເອສປາຍ, ຊູແອດ ແລະ 
ສວີສ.
ຈຸດປະສົງຂອງສະຖາບັນ ແມ່ນການປະກອບສ່ວນ ໃນການພັດທະນາການສຶກສາ ໃນທ່ົວໂລກ, ດ້ວຍການແຜ່ທັງ 
ຄວາມຮູ້ ແລະ ການສະໜອງ ນັກວິຊາການມືອາຊີບທ່ີມີຄວາມສາມາດ ໃນຂົງເຂດການວາງແຜນດ້ານການສຶກສາ. 
ໃນຄວາມພະຍາຍາມນ້ີ ສະຖາບັນໄດ້ ຮ່ວມມືກັບອົງການ ຈັດຕ້ັງຕ່າງໆ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ 
ຄ້ົນຄວ້າ ໃນລັດພາຄີ. ສະພາຄຸ້ມຄອງ IIEP, ທ່ີຮັບຮອງແຜນງານ ແລະ ງົບປະມານ ສະຖາບັນ, ປະກອບດ້ວຍສະມາ  
ຊິກທ່ີຖືກຄັດເລືອກສູງສຸດ 8 ຄົນ ແລະ ສະມາຊິກທ່ີຖືກແຕ່ງຕ້ັງ ໂດຍອົງການຈັດຕ້ັງສະຫະປະຊາຊາດ ສ່ີຄົນ ແລະ 
ສ່ວນໜ່ຶງຂອງສະມາຊິກເຫ່ົຼານ້ັນ ມາຈາກອົງການ ແລະ ສະຖາບັນຕ່າງໆ.

ປະທານ: 
ເຣມອນ ອີ ວານເນີ (USA)
ທ່ີປຶກສາອາວຸໂສ ກ່ຽວກັບປະເດັນຕ່າງໆ ຂອງ UNESCO, ມູນນິທິສະຫະປະຊາຊາດ, ວໍຊິງຕັນ ດີຊີ, USA. 

ສະມາຊິກທ່ີຖືກແຕ່ງຕ້ັງ: 
ມານູແອລ ເອັມ ເດຣິດ
ຫົວໜ້າຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ສຳລັບສາທາລະນະສຸກ, ໝວດຫັຼກຖານ ແລະ ຂ້ໍມູນຂ່າວສານສຳລັບນະໂຍບາຍ, 
ອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກ, ເຊີແນວ, ປະເທດສວີສ. 
ກາກລອັສ ໂລເປສ
ຜູ້ຊ່ວຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ແລະ ຜູ້ຈັດການ, ສະຖາບັນສຳລັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການຄ້ົນຄວ້າຂອງ     
ສະຫະປະຊາຊາດ (UNITAR), ສະຫະປະຊາຊາດ, ນີວຢອກ, USA. 
ຈາມີລ ຊາລມີ
ຜູ້ບໍລິຫານຂະແໜງສຶກສາ, ສະຖາບັນທະນາຄານໂລກ, ວໍຊິງຕັນ ດີຊີ, USA. 
ດີແອຣີ ເຊັກ
ຫົວໜ້າ, ສະຖາບັນອາຟຣິກາ ສຳລັບການພັດທະນາແລະ ການວາງແຜນດ້ານເສດຖະກິດ, ດາກາຣ, ເຊເນກາລ. 

ສະມາຊິກທ່ີເລືອກຕ້ັງ:
ອາຊີຊາ ເບນນານີ (ມາຣົກ)
ທູດ ແລະ ຜູ້ແທນປະຈຳ UNESCO ຂອງມາຣົກ.  
ນີນາ ເຢຟີໂມວ໌ນາ ບໍເຣສກາຢາ (ຣັດເຊຍ)
ຫົວໜ້ານັກຄ້ົນຄວ້າ ແລະ ຫົວໜ້າໂຄງການ, ສະຖາບັນການສຶກສາຕາເວັນອອກໄກ, ມົສກູ. 
ບີຣເກີ ເຟຣດຣິກເຊັນ (ນໍແວ) 
ທ່ີປຶກສາກ່ຽວກັບການພັດທະນາການສຶກສາ ສຳລັບທະນາຄານໂລກ. 
ຣີກາກໂດ ເຮັນຣິກ (ເບຣຊີນ)
ທ່ີປຶກສາພິເສດຂອງປະທານ, ທະນາຄານພັດທະນາດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ.  
ຕາກີອີວາ ມານູ (ການາ)
ຫົວໜ້າ, ສະຖາບັນສຶກສາອາຟຣິກາ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ການາ. 
ຟິລິບ ເມໂອ (ຝຣ່ັງ)
LESTCNRS, ເອັກຊອງໂປຣວອສ໌, ຝຣ່ັງ.  
ຊິນເຊັງ ຊັງ (ຈີນ)
ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງສຶກສາ, ຈີນ. 

ສອບຖາມກ່ຽວກັບສະຖາບັນໄດ້ ຕາມທ່ີຢູ່ນ້ີ:
The Office of the Director, International Institute for Educational Planning,)

7-9 rue Eugène Delacroix, 75116 Paris, France

http://www.iiep.unesco.org
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