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คํานํา
ในศตวรรษใหมที่กาลั
ํ งจะมาถึง สังคมโลกกําลังกาวเขาสูสังคมแหงการเรียนรู ซึ่งคนในสังคมจํา
เปนตองเรียนรูตลอดเวลา เพื่อปรับเปลี่ยนและกาวใหทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งดานเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ประเทศตางๆ ไมวาประเทศมหาอํานาจทางซีกโลกตะวันตก ประเทศในซีกโลก
ตะวันออก และประเทศเพือ่ นบานของไทยจึงตางมุง ปฏิรปู การศึกษาเพือ่ สรางสังคมแหงการเรียนรู และเพื่อจัด
ระบบและกระบวนการศึกษาทีเ่ หมาะสมและมีคณ
ุ ภาพ อันเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพของประชากร
คุณภาพชีวิต และความสามารถในการแขงขัน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ในฐานะหนวยนโยบายและวางแผนการศึกษา
แหงชาติ ไดทาการศึ
ํ
กษาวิจัยการปฏิรูปการศึกษาของประเทศตางๆ ทีด่ าเนิ
ํ นการประสบความสําเร็จแลวรวม
12 ประเทศ ไดแก สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด ออสเตรเลีย ญี่ปุน เกาหลี มาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร
ฝรั่งเศส สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เพื่อศึกษาเรียนรูการปฏิรูปการศึกษาของประเทศตาง ๆ และนํามาใชประโยชนในการปฏิรูปการศึกษาไทย
สําหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นับเปนประเทศเพื่อนบานของไทย ที่ควรได
รับการเรียนรูแนวทางและวิธีการพัฒนาที่เปนภูมิปญญาของภูมิภาคอยางดียิ่งเนื่องจากเปนประเทศที่ขาดแคลน
ทางดานทรัพยากร และมีปญหาอุปสรรคจากลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร แตก็ไดเล็งเห็นความสําคัญของ
การปฏิรูปการศึกษา และไดใชความพยายามอยางยิ่งในการดําเนินการปฏิรูปการศึกษา ดวยการใชยุทธศาสตร
และมาตรการตาง ๆ ในการลงมือปฏิบัติ จนเกิดผลสําเร็จและเห็นผลในระยะเวลาอันสั้น โดยมีกฎหมายการศึกษา
ทีเ่ ปนหลักปฏิบัติชดั เจนในการบริหารการศึกษาของประเทศ มีกฏหมายการศึกษาภาคบังคับใช มีการจัดทํา
หลักสูตรการเรียนการสอนใหสอดคลองกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ดําเนินการผลิตและอบรมครูใหมี
คุณภาพเทาเทียมกันทั่วประเทศ มีการปฏิรูปอุดมศึกษา โดยใชนโยบายยุบรวมสถาบันเฉพาะทางตางๆ ซึง่
สังกัดอยูหลายกระทรวงมารวมเปนมหาวิทยาลัยเดียว นอกจากนั้นยังมีการปฏิรูปการศึกษาในดานอื่นๆ อีก
หลายดาน ทั้งในดานการศึกษาเอกชน การศึกษาของชนกลุมนอย การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการ
อาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ขอขอบคุณ ศ. ดร. ธีระ รุญเจริญ เปนอยางสูงไว ณ
ที่นี้ และหวังเปนอยางยิ่งวา บทเรียน ประสบการณ และความสําเร็จในการปฏิรูปการศึกษาของสาธารณ
รัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ผูวิจัยไดศึกษาวิจัยไวในรายงานฯ เลมนี้
จะเปนประโยชนตอการศึกษา
เรียนรู และนํามาวิเคราะหเปนแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาไทยใหบรรลุผลสําเร็จตอไป

(นายรุง แกวแดง)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
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สรุปสําหรับผูบริหาร
I. ความจําเปนในการปฏิรปู
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเปนประเทศหนึ่งในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่อยูใน
ระหวางการพัฒนาดานตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาการศึกษา ซึ่งถือวาเปนรากฐานของการพัฒนา
ดานอื่น ๆ ทั้งหมด โดยไดทุมเททรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดทุกดานปฏิรูปการศึกษา เนื่องจากมีความจํา
เปนหลายประการ ดังนี้
1. !เพื่อกระจายการศึกษาไปสูพลเมืองทุกคน ไมวาเขาเหลานั้นจะอยูหางไกล บนภูเขาอันสลับซับ
ซอน กันดาร เปนชนกลุมใด เพศใด และมีฐานะความเปนอยูยากจนเพียงใด ทั้งนี้เพื่อใหการศึกษาที่เขาได
รับมาปรับปรุงคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น
2. !เพื่อสรางความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงทั้งประเทศ เพราะแตเดิมมาการจัด การศึกษา
เปนหนาที่ของแขวง (จังหวัดหรือรัฐ) ซึ่งเปนองคกรสวนทองถิ่นโดยตรง แตความพรอมดานตางๆ ความ
สนใจ และความตองการตางกัน ทําใหผลการศึกษามีคุณภาพไมทัดเทียมกัน จะจัดการศึกษาไดดีเฉพาะใน
แขวงใหญที่เจริญเทานั้น เชน กําแพงนครเวียงจันทน (เทียบเทาแขวง) แขวงเวียงจันทน แขวงสวรรณเขต
และแขวงจําปาสัก ที่เหลือสวนใหญประมาณ 14 แขวง ยังมีปญหาดานการจัดการศึกษาอยูมาก
3. !เพื่อใหการศึกษาตอบสนองระบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงใหมเปน “ระบบเศรษฐกิจการตลาด”
โดยตองพัฒนาแนวคิด ความรู ทักษะ/ความสามารถ และคุณลักษณะทีด่ ี เพื่อเอื้อและ สนับสนุนระบบ
เศรษฐกิจใหม
4. !เพื่อจัดการศึกษาพื้นฐานใหกวางขวางขึ้น
โดยเฉพาะอยางยิ่งพลเมืองทุกคนควรจะไดรับการ
ศึกษาอยางนอยระดับประถมศึกษา หรืออานออกเขียนได เพื่อใชเปนสื่อในการปรับปรุงคุณภาพชีวิต อาชีพ
และสุขภาพอนามัยสมควรแกอัตภาพ จึงจําเปนตองจัดใหการประถมศึกษาเปนการศึกษาภาคบังคับ
5. !เพื่อใหการศึกษาเทาทันความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งเปลี่ยนแปลง อยาง
รวดเร็ว และสามารถปรับตัวและใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะ อยางยิ่งการ
เขาสูย คุ โลกไมมพี รมแดน
6. !เพื่อใหการศึกษาชวยปรับความเชื่อและแนวคิดบางอยาง เชน การไมเห็นความสําคัญของการ
ศึกษา การมีจารีตประเพณีที่ไมใหสตรีหรือเด็กหญิงเขาเรียนหนังสือของชนเผาตาง ๆ ทั้งนี้เพื่อใหการ
ศึกษาสรางความเทาเทียมกันระหวางเพศ โดยพยายามใหมสี ทิ ธิตา ง ๆ ของสตรีทัดเทียมกับบุรุษ
7. !เพือ่ ให “ภาษาลาว” เปนภาษากลางในการสื่อสารของชนเผาทั้งหมดของประเทศ เพื่อประโยชน
ตอเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
8. !เพื่อเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารการศึกษาใหเปนแบบรวมศูนย (Centralized) อันจะนําไปสู
ความเสมอภาคในการศึกษาของทองถิ่นตางๆ ทัว่ ประเทศ กอใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารการศึกษา
คือ การใหบริการดานการจัดการศึกษาไดรวดเร็วขึ้น
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9. !เพื่อปรับปรุงการศึกษา โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษาใหไดมาตรฐาน และความเปนสากลมากขึ้น
กอปรทั้งสรางผูนาทางการศึ
ํ
กษาที่มีความรูและความสามารถในระดับสูง

II. !เนื้อหาสาระของการปฏิรูป
เพื่อใหเปนไปตามความจําเปน และความตองการดังกลาวขางตน กระทรวงศึกษาธิการของ ส.
ป.ป.ลาว จึงไดดําเนินการปฏิรูปการศึกษารอบดาน ดังมีเนื้อหาสาระดังนี้

1. การปฏิรปู สามัญศึกษา
เพื่อใหสามัญศึกษาเปนการศึกษาสําหรับพลเมืองทุกคน
และนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงศึกษาธิการจึงไดดาเนิ
ํ นการปฏิรูปสามัญศึกษาใน 5 ดานหลัก ๆ คือ
1) การปฏิรูปหลักสูตรสามัญศึกษา เพื่อใหบรรลุจุดหมายของการศึกษาสายสามัญเปนไปตามที่
กําหนดไว สถาบันคนควาวิทยาศาสตรการศึกษา และกรมสามัญและอนุบาลศึกษา ไดสรางหลักสูตร
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ขึน้ ใหมตามหลัก
การ ตอไปนี้
(1) !เปนการศึกษาสําหรับปวงชนในชาติ
(2) !เปนการศึกษาที่มุงใหผูเรียนสามารถนําความรูพื้นฐานไปใชในการดํารงชีวิตประจํา
วัน
(3) !เปนการศึกษาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีจิตสํานึกในชาติที่เปนเอกราช มีอธิปไตย มี
ความสามัคคีในหมูป วงชน และมีความเปนเอกภาพภายในชาติ
และไดกาหนดจุ
ํ
ดมุงหมายไววา
“เปนหลักสูตรเพื่อสรางคนรุนใหมที่มีโลกทัศนวิทยาศาสตร มีจิตใจรักชาติ มีนาใจสามั
ํ้
คคีกับ
ชนเผาอื่น ๆ ภายในชาติ รูจักจําแนกมิตรและศัตรู มีระเบียบวินัย มีจติ สํานึกในการสรางตนเองใหเขม
แข็ง รูจักประสานประโยชนสวนตัวและสวนรวม แสวงหาอาชีพที่ดี มีจติ สํานึกและมีความสามารถในการ
ทํางาน มีสุขภาพแข็งแรง รักสวยรักงาม และเตรียมพรอมในการมีสวนรวมในการ ปกปองรักษาและ
สรางชาติ”
ในหลักสูตรจึงมีการปรับโครงสรางวิชาใหมบางวิชา เชน วิชาโลกออมตัวในระดับประถมศึกษา
วิชาเทคโนโลยี และภาษาตางประเทศในระดับมัธยมศึกษา
2) !การปฏิรูปการสอน โดยการจัดใหมีการฝกอบรมครูสามัญศึกษาทั่วประเทศใหมีความรูและ
ทักษะในการสอนที่ยึดนักเรียนเปนศูนยกลาง โดยเฉพาะอยางยิ่งการสอนแบบดาว 5 แฉก (เรียกการสอน
แบบดาวหาแจ)
!
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3) !การปฏิรูปแบบเรียนและคูมือครู มีการเรียบเรียงแบบเรียนตามหลักสูตรใหมระดับประถม
ศึกษา และมัธยมศึกษาตอนตนทุกวิชาและทุกชั้น เพื่อแจกจายใหนักเรียนทั่วประเทศยืมเรียน เรียบเรียงคู
มือครูใหม เพื่อใชในการฝกอบรม และเปนคูมือการสอนตามแนวใหมตอไป
!

เพื่อใหการบริหารโรงเรียนสอดคลองกับโครงสรางระบบ
4) !การปฏิรูปการบริหารโรงเรียน
บริหารการศึกษา และการบริหารหลักสูตรและการสอนที่พัฒนาขึ้นใหม ผูบริหารโรงเรียนอนุบาลศึกษา
โรงเรียนประถมสมบูรณ และโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้ง 2 ระดับทั่วประเทศ ทุกคนไดรับการ ฝกอบรมการ
บริหารโรงเรียนเปนครั้งแรก
!

5) !การปฏิรูปการนิเทศการศึกษา เพื่อใหการเรียนการสอนหรืองานวิชาการของโรงเรียนเปนไป
ดวยดีมปี ระสิทธิภาพ จึงจัดใหมีหลักสูตรและจัดการฝกอบรมศึกษานิเทศกแขวง และศึกษานิเทศกเมือง
เพื่อรวมมือชวยเหลือโรงเรียน

2. !การปฏิรปู การฝกหัดครู
การฝกหัดครูเปนภารกิจหลักสําคัญในการปฏิรูปการศึกษาดานตาง ๆ เพื่อใหการผลิตและการอ
บรมไดมาตรฐาน และมีคุณภาพทัดเทียมกันทั่วประเทศ การปฏิรูปสถาบันการฝกหัดครูโดย การยุบ รวม
ใหเหลือนอยลงและปรับปรุงการบริหาร การสรางหลักสูตรใหมเปนระบบหนวยกิต และปรับโครงสรางเนื้อหาสาระใหม การปรับเปลีย่ นวิธสี อน และการผลิตตําราเรียนเปนสิง่ จําเปนอยางยิ่ง กระทรวงศึกษาธิการ
ไดตั้งศูนยพัฒนาครูเพื่อปฏิบัติภารกิจดังกลาว โดยไดรับความรวมมือชวยเหลือดานวิชาการและดานการ
เงินจาก Asian Development Bank และประเทศ Norway ตั้งแตป พ.ศ. 2536 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน
(พ.ศ. 2541) โดยดําเนินการดังนี้
1) !ปรับปรุง และยุบรวมโรงเรียนฝกหัดครูที่มีทั้งประมาณ 59 แหง ใหเหลือเพียงวิทยาลัยครู 5
แหง และโรงเรียนฝกหัดครู 3 แหง โดยกอสรางและปรับปรุงอาคารเรียน อาคารหอพัก หอ
ประชุม และจัดหาอุปกรณที่จําเปนตาง ๆ
2) !สรางหลักสูตรระดับชาติ เปนหลักสูตร 8+3 และ 11+1 เปนหลักสูตรครูประถมศึกษา และ
หลักสูตร 11+3 สําหรับผลิตครูมัธยมศึกษาตอนตน โดยปรับเปลี่ยนโครงสรางวิชา และเนือ้ หา
วิชาใหม เพิ่มสัดสวนหมวดวิชาครูมากขึ้น
3) !จัดฝกอบรมเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีสอนของอาจารยสถาบันการฝกหัดครูใหมทั้งหมด โดยใหเนน
ใหสามารถใชหลักสูตรระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตนที่สรางขึ้นใหม ตลอดทั้งการ
สอนแบบใหมใหเปนประโยชนตอการสอนนักศึกษาครู
4) !ผลิตตําราเรียนในวิชาตามหลักสูตรฝกหัดครูที่สรางขึ้นใหมทุกชั้นและทุกวิชา โดยใหอาจารยที่
สอนสถาบันการฝกหัดครูรวมกันผลิตขึ้น และพิมพใชในสถาบันฝกหัดครู และบางรายวิชา
เปนประโยชนตอสถาบันการศึกษาอื่น ๆ
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3. !การปฏิรปู โครงสรางและระบบบริหารการศึกษา
เนื่องจากสภาพปญหา และความตองการจําเปนในการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จึงรวม
อํานาจการบริหารและการกําหนดนโยบายไวสวนกลางทั้งๆ ที่เดิมกระจายอํานาจการจัดและการบริหารไว
ทองถิ่นเปนหลัก โดยการปฏิรูปโครงสราง และระบบบริหารการศึกษาใหม และพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารโดยการฝกอบรมใหแกผูบริหารทุกระดับ ตั้งแตระดับสวนกลาง ระดับแขวง ระดับเมือง และระดับ
โรงเรียน กอปรทั้งปฏิรูปการบริหารบุคลากรใหเหมาะสมยิ่งขึ้น และไดออกกฎหมาย และระเบียบการจัด
และการบริหารการศึกษาใหมมากมาย มีการระบุสทิ ธิ หนาทีค่ วาม รับผิดชอบ และวิธดี ําเนินการไวชัดเจน
ในทุกระดับการบริหาร ทําใหการดําเนินการเปนเอกภาพ และ มีระบบแบบแผนดีขึ้น

4. !การปฏิรปู อุดมศึกษา
แตเดิมการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนการตั้งสถาบันเฉพาะทาง เชน ทางการแพทย ทางวิศวกรรม ทาง
การเกษตร หรือทางการผลิตครู ทําใหมีปญหาหลายประการ ส.ป.ป.ลาว โดยกระทรวงศึกษาธิการไดปฏิรูป
การศึกษาครั้งใหญ โดยการรวมสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางตาง ๆ ซึ่งสังกัดอยูหลายกระทรวง มารวมกันเปน
มหาวิทยาลัยเดียว เรียกวา “มหาวิทยาลัยแหงชาติ” และปรับปรุงดานตาง ๆ หลายอยาง คือ
1) !การปรับปรุงโครงสรางการบริหารเปนแบบหลายวิทยาเขต และมีศูนยกลางการบริหารอยูที่ “ดง
โดก” ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยสรางครูเวียงจันทนเดิม
2) !การปรับปรุงการบริหารเปนลักษณะการบริหารโดยองคคณะบุคคล ประกอบดวย สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการวิชาการประจํามหาวิทยาลัย
3) !การปรับปรุงหลักสูตร และสรางหลักสูตรใหม เพื่อนําไปสูความเปนสากล และสอดคลองกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ

5. !การปฏิรูปการศึกษาเอกชน
เพื่อแบงเบาภาระของรัฐบาล และเพื่อใหการศึกษาขยายไดกวางขวางเร็วขึ้น ส.ป.ป.ลาวจึง สงเสริม
และอนุญาตใหเอกชนรวมรับผิดชอบในการจัดการศึกษาของประเทศ โดยสภารัฐมนตรีไดออกกฤษฎีกา วา
ดวยการศึกษาเอกชนครั้งแรก เมือ่ พ.ศ. 2533 และไดออกกฤษฎีกาอีกครั้งหนึ่งเมื่อ พ.ศ. 2538 จาก
กฤษฎีกาดังกลาวทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของเอกชนหลายอยาง ไดแก
1) !รัฐสงเสริมใหเอกชนรวมลงทุนในการจัดการศึกษา
2) !การจัดการศึกษาของทั้งภาครัฐและเอกชนตองอยูในระบบการศึกษาแหงชาติลาว เพื่อรับประกัน
ความเปนชาติ วิทยาศาสตร และมหาชน
3) !ใหใชหลักสูตรของหรือหลักสูตรที่ไดรับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ และใหใชภาษาลาว
สอน ยกเวนวิชาตางประเทศสําหรับบางวิชา หรือบางโรงเรียนซึ่งมีลักษณะเปนสากล
4) !ใหเอกชนจัดการศึกษาไดทั้ง 3 ประเภท คือ ในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และการ
ศึกษาพิเศษ
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5) !ใหจดั ทําเอกสารเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนเปนภาษาลาว หรือแปลเปนภาษาลาว
6) !ใหกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจตรา และชี้นาโรงเรี
ํ
ยน

6. !การจัดการศึกษาภาคบังคับ
โดยทั่วไปอาจถือไดวา การศึกษาภาคบังคับเปนการปฏิรูปการศึกษาอยางหนึ่ง เพราะเปน ครั้งแรก
ทีม่ กี ฤษฎีกา วาดวยการศึกษาภาคบังคับเมื่อ พ.ศ. 2539 โดยกําหนดใหการศึกษาระดับประถมศึกษา ซึง่
มี 5 ปเปนการศึกษาภาคบังคับสําหรับพลเมืองทุกคนที่มีอายุระหวาง 6-14 ป และใหรัฐและเอกชนมี
พันธะในการจัดการศึกษาภาคบังคับ ใหทุกหนวยงานของรัฐและสังคมเปนผูแทนของรัฐในการปลุกระดม
และอํานวยความสะดวกใหแกพลเมืองลาวทุกคนใหไดรับการศึกษาระดับ ประถมศึกษาโดยทั่วถึงกัน จัด
หาสถานที่ ครู และเวลาเรียนใหเหมาะสม ใหกระทรวงศึกษาธิการ จัดหาและสรางโรงเรียนโดยรวมกับ
อํานาจการปกครองทองถิ่น ใหใชหลักสูตรเปนภาษาลาว และจัดเขตบริการใหม

7. !การปฏิรปู การศึกษาพืน้ ฐานสําหรับเด็กหญิง และชนกลุม นอย
เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางทั่วถึง และใหเด็กหญิงมีโอกาสเรียนไดมากขึ้น กระทรวงศึกษา
ธิการไดจัดทําโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาพื้นฐานสําหรับเด็กหญิง และชนกลุมนอยขึ้น โดยการสราง
โอกาสใหเขาเรียน สรางอาคารเรียน อํานวยความสะดวกดานอุปกรณการเรียน สรางครูสตรี ที่เปนคนชนเผา
และสงเสริมการใชภาษาลาวเปนภาษากลาง แกไขปรับปรุงหลักสูตร และอุปกรณการเรียนใหสนองความ
ตองการของเด็กชนเผา และวิถีชีวิตในทองถิ่น

8. !การปฏิรูประบบวางแผนการจัดการศึกษา
การปฏิรูประบบวางแผนการจัดการศึกษาเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง ดังนัน้ การจัดใหมขี อ มูล ทางการ
ศึกษาที่เหมาะสม และสะดวกตอการวางแผน และการบริหารที่จะนําไปสูประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
กระทรวงศึกษาธิการจึงไดดาเนิ
ํ นกิจกรรมตอไปนี้
1) !พัฒนาระบบขอมูลขาวสารเพื่อการบริหาร (Management Information System) เพื่อ รวบรวม
และวิเคราะหขอมูลสถิติเกี่ยวกับการศึกษา
2) !จดั ทําแผนที่ทางการศึกษาใหม (School-mapping) เพื่อใชในการวางแผนการศึกษา
ละทองถิ่น

ในแต

3) !จัดการฝกอบรมเจาหนาที่สารสนเทศ และวางแผนการศึกษาในทุกระดับบริหาร เพือ่ ใหมคี วาม
รูความสามารถในการเก็บรวบรวมขอมูล และวางแผนการศึกษาระดับจุลภาค รวมทั้งสรางแผนที่ทางการ
ศึกษา
4) !ประสานการเก็บขอมูลกับกรมที่เกี่ยวของ โดยสงเสริมใหกรมเหลานั้นจัดทําระบบขอมูลขาวสาร
ของตนเอง
5) !จดั ทําดัชนีการวางแผน และการประเมินผลการจัดการศึกษา
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6) !จดั ทําระบบเครือขายคอมพิวเตอรภายในกระทรวงศึกษาธิการ
7) !จดั ทําสถิติและรายงานการศึกษาประจําป และประจําทุก 5 ป

9. !การปฏิรปู การศึกษานอกระบบโรงเรียน
เนื่ อ งจากอั ต ราการเข า เรี ย นก อ นและเมื่ อ เริ่ ม เปลี่ ย นระบอบการปกครองเป น แบบสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวในป พ.ศ. 2518 ใหม ๆ อยูใ นระดับคอนขางตํา่ ประชาชนจํานวนไมนอย ทีไ่ ม
สามารถอานออกเขียนได และเพื่อฝกอาชีพขั้นตน กระทรวงศึกษาธิการจึงไดจัดโครงการการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ
1) !จัดการฝกอบรมประชาชนในเขตยุงยากตาง ๆ ทีด่ อ ยโอกาส เชน ผูห ญิง ชนเผาตาง ๆ ใหได
รับการศึกษาและฝกอาชีพ เพื่อนําไปพัฒนาครอบครัวและชุมชน
2) !ตั้งโรงเรียนชนเผาเปนศูนยการศึกษาสําหรับประชาชนในเขตภูดอย
3) !ฝกอบรมครูอาสาสมัครสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียนทั่วประเทศเพื่อปฏิบัติการลบลางการ
ไมรูหนังสือ และการฝกอาชีพพื้นฐานงาย ๆ

10. !การปฏิรปู อาชีวศึกษา
การที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจเปนเศรษฐกิจ การตลาด
และความกาวหนาทางเทคโนโลยีมมี าก และเปนไปอยางรวดเร็ว เพื่อสนองตอความตองการ แรงงานระดับกึ่ง
ทักษะ และระดับทักษะในสาขาตางๆ กระทรวงศึกษาธิการจึงดําเนินการปฏิรูปอาชีวศึกษา โดยไดรับความรวมมือ
ชวยเหลือจากองคการสากล ตางประเทศ และองคกรเอกชน จากภายนอก โดยดําเนินการดังนี้
1) !คาดคะเนความตองการกําลังคนระดับนี้ใน 15-20 ปขางหนา
2) !ปรับปรุง แกไข และพัฒนาหลักสูตรใหม รวมทัง้ จัดหาอุปกรณเครือ่ งมือตาง ๆ ใหเหมาะสม และ
ทันสมัย
3) !จัดหาและพัฒนาอาจารยโดยการศึกษาอบรมทั้งในและตางประเทศ
4) !ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหม โดยใหสมั พันธกบั การผลิต และความกาวหนาทางวิทยา
ศาสตร เพื่อยกระดับคุณภาพการผลิต
5) !สงเสริมการคนควาวิจัยดานวิทยาศาสตรเทคนิค
6) !ปรับปรุงการบริหารอาชีวศึกษา โดยใหอาชีวศึกษาชัน้ ตน และชัน้ กลางอยูใ นความรับผิดชอบ ของ
แผนกศึกษาประจําแขวง และใหสวนกลางจัดเฉพาะการผลิตชางเทคนิคชั้นสูงเทานั้น

III. ยุทธศาสตรการปฏิรูป
ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาที่ดาเนิ
ํ นการอยูในปจจุบัน (พ.ศ. 2541) มีกระบวนการเปน 3
ขั้นตอน คือ
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ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดยุทธศาสตรการศึกษา
คณะบริ หารงานศู น ย ก ลางพรรคและสภารั ฐมนตรี ได กําหนดยุ ทธศาสตร ก ารศึกษาระหวาง
พ.ศ. 2530-2543 เมื่อเดือนมิถุนายน 2530 โดย:
1) !กําหนดยุทธศาสตรตามทัศนะของผูนาํ และบริบทที่เกี่ยวของ
2) !กําหนดจุดหมายพื้นฐาน 5 ประการ คือ
•! การจัดตั้งโรงเลี้ยงเด็ก และโรงเรียนอนุบาลศึกษา
•! การปฏิรูปสามัญศึกษา
•! การขยายอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัย
•! การขยายการศึกษาในเขตภูดอย
•! การพัฒนารัฐกรการศึกษา
3) !กาหนดมาตรการในการดํ
ํ
าเนินการตามวัตถุประสงค
4) !กาหนดทิ
ํ
ศทางในการปฏิรูปการศึกษาระยะแรก
ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวาง พ.ศ. 2536-2543
โดยคณะบริหารงานศูนยกลางพรรค เมือ่ เดือนกันยายน 2536 โดย:
1) !กําหนดแนวคิด จุดหมาย และทิศทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใน 6 ดาน และ ดานการ
ศึกษาเปน 1 ใน 6 ดานนั้น
2) !กําหนดจุดหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานการศึกษา โดยมุงยกระดับความรูของพลเมือง
ทุกหมูเหลา เผาชน
ขั้นตอนที่ 3 การกําหนดแผนปฏิรูปการศึกษาดานตาง ๆ โดย:
1) !กําหนดจุดมุงหมายของการศึกษา
2) !กําหนดเปาหมายในการปฏิบัติในแตละระดับ และแตละสาย
3) !ระบุเนื้อหาสาระที่จะดําเนินการ
4) !จดั ทําโครงการตาง ๆ
5) !จดั ทํารายละเอียดในโครงการ
6) !กาหนดมาตรฐานในการปฏิ
ํ
บัติงาน
7) !แตงตั้งคณะชี้นํา คณะประสานงาน และคณะดําเนินการตามโครงการ

11

IV. ผลสําเร็จของการปฏิรปู การศึกษา
การดําเนินการปฏิรูปการศึกษาจนถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2541) ประสบความสําเร็จในแตละดานดง
นี้
1) !ดา นสามัญศึกษา:
(1) !ทาให
ํ มหี ลักสูตรทุกระดับทีท่ นั สมัย และสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม
(2) !ทําใหการสอนมีแบบแผนชัดเจนขึ้น และนักเรียนมีแบบเรียนใช
(3) !ผูบริหารโรงเรียนไดรับการศึกษาอบรมดานการบริหาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการ
ปฏิบัติงาน
(4) !มีการกอสรางอาคารในโรงเรียนที่ไดมาตรฐาน และไดซอมแซมของเกา สะดวกตอการ
เรียนการสอนมากขึ้น
!

2) !ดา นการฝกหัดครู:
(1) !ทาให
ํ การฝกหัดครูเปนมาตรฐาน และคุณภาพทัดเทียมกันทั่วประเทศ
(2) !มหี ลักสูตร และการสอนแบบใหมที่ดีขึ้นเปนระบบสากล และสอดคลองกับสภาพ
ปญหาและความตองการ
(3) !มีอาคารสถานที่ที่ดีขึ้น สะดวกตอการจัดการศึกษา
!

3) !ดา นโครงสรางและระบบบริหารการศึกษา
(1) !โครงสรางการบริหาร และระบบบริหารการศึกษาไดรับการปรับรื้อใหม สอดคลอง กับ
แนวนโยบายและงายตอการปฏิบัติ
(2) !ผูบริหารการศึกษาทุกระดับไดรับการพัฒนาดานการบริหาร และการอํานวยความ
สะดวกในการจัดการศึกษา
(3) !การไดมีกฎหมายการศึกษา เพื่อเปนหลักปฏิบัติไดชัดเจนและงายขึ้น
!

4) !ดา นการอุดมศึกษา:
(1) !สถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยมีเพียงแหงเดียว ทําใหมีเอกภาพ และไดมาตร
ฐานดีขึ้น
(2) !มีหลักสูตรที่สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความกาวหนาทางวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี
(3) !มีการเพิ่มคณะวิชา และปรับปรุงการบริหาร
!
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5) !ดานการศึกษาภาคบังคับ:
มีการประกาศใชการศึกษาภาคบังคับเปนครั้งแรก ทําใหอัตราการเขาเรียนระดับตาง ๆ สูงขึ้น
6) !ดานการศึกษาเอกชน:
ทําใหเอกชนมีสวนแบงเบาภาระการจัดการศึกษา และการศึกษาสอดคลองกับความตองการของ
แตละบุคคลมากขึ้น
7) !ดานขอมูลขาวสารเพื่อการวางแผนและการบริหาร:
(1) !การจัดทําระบบขอมูลขาวสารไดครบถวน
บริหารมากขึ้น

ตามความจําเปนในการวางแผน

และ

(2) !พนักงานเจาหนาที่เกี่ยวกับระบบขอมูลขาวสารและการวางแผนไดรับการพัฒนามาก
ขึ้นในทุกระดับการบริหาร
(3) !ทําใหมีแผนที่ทางการศึกษา สะดวกตอการวางแผนในแตละทองถิ่น
(4) !ทําใหมีขอมูลศึกษาอางอิงมากขึ้น
8) !ดา นการศึกษาพืน้ ฐานของเด็กหญิงและชนกลุม นอย:
(1) !เด็กหญิงและชนกลุมนอยมีโอกาสในการศึกษา และการอาชีพเพิ่มขึ้น
(2) !คุณภาพการศึกษาพื้นฐานของผูดอยโอกาสไดรับการยกระดับดีขึ้น
9) !ดานการศึกษานอกระบบโรงเรียน:
ทําใหพลเมืองมีการอานออกเขียนไดมากขึ้น โดยเฉพาะอายุระหวาง 15-40 ป และไดรับการฝก
อาชีพพื้นฐานและการรักษาสุขภาพอนามัยตาง ๆ
10) ดานอาชีวศึกษา:
(1) !ทาให
ํ มีชางระดับกลางมากขึ้น สอดคลองกับความตองการทางเศรษฐกิจ
(2) !มหี ลักสูตร และเครื่องมือในการศึกษาเลาเรียนดีขึ้น
(3) !อาคารสถานที่ไดรับการปรับปรุง และกอสรางใหดีขึ้น

V. แนวคิดประกอบการปฏิรปู การศึกษาของไทย
แนวการจัดการศึกษาของแตละประเทศในหลักการใหญ ๆ จะไมแตกตางกัน แตรายละเอียด
ยอมแตกตางกันออกไปตามสภาพปญหา และความตองการทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดทัง้ การเมือง
ของแตละประเทศ การปฏิรูปการศึกษาของ ส.ป.ป.ลาวอาจจะสามารถนํามาประกอบเปน บทเรียนในการ
ปฏิรูปการศึกษาของไทยไมมากก็นอย อาทิเชน
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(1) !การจัดการศึกษาจะมีประสิทธิภาพดีจะตองมีเอกภาพ ทั้งในดานบริหารและนโยบาย
(2) !สภาพเศรษฐกิจและสังคม ตลอดทั้งระบบการเมืองจะเปนฐานหลักในการจัดการศึกษา
(3) !การจัดการศึกษาตองเปนการระดมสรรพกําลัง และทรัพยากรทุกดาน กลุม คนทุกฝาย รวมมือ
ชวยเหลือ และสนับสนุน
(4) !การใชองคคณะบุคคลประกอบการตัดสินใจ ยอมชอบดวยหลักการและเหตุผล
(5) !การจัดการศึกษาทุกระดับยอมตองมีมาตรฐานรวมเปนแบบเดียวกัน
(6) !ระบบการกํากับ ติดตาม นิเทศ (Monitoring System) มีสว นสําคัญในการปรับปรุงและ
พัฒนาการศึกษา
(7) !กลุม ดอยโอกาส และมีปญหามากควรไดรับการเอาใจใสเปนพิเศษ
(8) !เงื่อนไขความสําเร็จในการปฏิรูปการศึกษา ยอมตองอาศัยความเอาใจใสของผูนาประเทศ
ํ
นัก
การศึกษา และประชาชนทุกคน
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คําชี้แจงของผูวิจัย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เปนประเทศเล็กที่กาลั
ํ งอยูในระยะปรับปรุงและ พัฒนา
ประเทศรอบดาน โดยเฉพาะชวงมีนโยบายเปดกวาง เปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจเปนระบบตลาดเสรี ทํา
ใหตองเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงพัฒนาการศึกษาเปนการใหญ กอปรทั้งกอนสถาปนาประเทศเปนสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. 2518 ตองตกอยูในทามกลางการสูรบทั้งกับตางชาติ และฝายตาง ๆ ใน
ชาติดวยกันเอง ทําใหการศึกษาหยุดชะงัก
ทามกลางความขาดแคลนทรัพยากรรอบดาน สภาพที่ตั้งและลักษณะภูมิประเทศไมอานวย
ํ
อาชีพ
ของประชากรอยูในวงจํากัดทั้งๆ ที่มีประชากรไมมากนัก แตมีความยากจนมาก อัตราการเพิ่มพลเมืองสูง
การนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชไดไมมากนัก เครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเปนในชีวิตประจําวัน สวนใหญ
เปนสินคานําเขา ซึง่ ทําใหขาดดุลการคามากมาย
รัฐบาลพิจารณาเห็นวา การที่จะเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไดดีนั้น จําเปนตองพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเปนการใหญ จึงมีแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยทุกดาน ทัง้ ดานพนักงาน เจาหนาที่ หรือรัฐ
กร ดานการศึกษา ดานสาธารณสุข ดานประเพณีวัฒนธรรม
กระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยงานหลักที่ตองรับผิดชอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยกําหนด
ยุทธศาสตรการศึกษา และวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยทางการศึกษา โดยการจัดทําโครงการ
พัฒนาการศึกษารอบดาน ซึ่งนําไปสูการปฏิรูปการศึกษาดานตาง ๆ
การจัดทํารายงานการปฏิรปู การศึกษาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวฉบับนี้ สวนใหญ ได
ขอมูลมาจากเอกสารของทางการที่เปนภาษาลาวเปนหลัก ซึ่งตองแปล มีขอ เขียนเปนภาษาไทยและภาษา
อังกฤษบาง และไดอาศัยประสบการณของผูวิจัยเอง ที่ไดไปเปนผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ตามโครงการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายใตความรวมมือชวยเหลือของธนาคารพัฒนาเอเชีย
(ADB)
และประเทศ Norway ระหวางป พ.ศ. 2536-2538 และเปนผูเชี่ยวชาญโครงการปกครองและคุมครองการ
ศึกษา โครงการพัฒนาการศึกษา (Education Development Project) ภายใตความรวมมือชวยเหลือจาก World
Bank และประเทศ Switzerland ระหวาง พ.ศ. 2538-2541 กอปรทั้งไดรับความชวยเหลือจากทานบุญ
ถอง วิไซสัก อดีตอธิบดีกรมสามัญและอนุบาลศึกษามากกวา 20 ป และทานยาเซง รองอธิบดีกรมจัดตั้ง
และพนักงาน ที่ไดชวยหาเอกสาร และใหคาแนะนํ
ํ
าหลายอยาง ผูวิจัยขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย
ผูว จิ ยั ขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ โดยเฉพาะทานเลขาธิการ ทีไ่ ด
สนับสนุนงบประมาณการวิจัย และใหคาแนะนํ
ํ
าตาง ๆ และขอขอบคุณ ดร.สิริพร บุญญานันต คุณ
นิรมล กิตติวิบูลย และคุณโชติกา วรรณบุรี ทีใ่ หความชวยเหลือหลายอยาง
การวิจัยครั้งนี้อาจจะไมสมบูรณเต็มที่ ผูวิจัยยินดีรับคําติชมทุกอยาง แตหวังวารายงาน การวิจัย
ฉบับนี้คงจะเปนประโยชนมากพอสมควร
ธีระ รุญเจริญ
(ศาสตราจารยธีระ รุญเจริญ)
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ลําดับที่
1

2

3
4

5

6
7

ที่ตั้ง

รายละเอียดเนื้อหาสาระ
-พืน้ ที่
-ลักษณะพื้นที่

ประชากร -จํานวนประชากร (พ.ศ. 2540)
-ความหนาแนนของประชากร
-อายุเฉลีย่
-อัตราเพิ่มของประชากร
รายไดเฉลี่ยตอหัว (พ.ศ. 2540)
อาชีพ
-เกษตรกรรมในครัวเรือน
-อุตสาหกรรม
-อื่น ๆ
ศาสนา
-พุทธศาสนา
-อื่น ๆ
ระบบเงิน -ใชเงินเปน
-อัตราแลกเปลี่ยน (2541)
สังคม
-สังคมเมือง (Urbanization)
-สังคมชนบท (Rural)

ส.ป.ป.ลาว
236,800 ตารางกิโลเมตร
เทือกเขาประมาณ 80% และ
ที่ราบ 20%
ประมาณ 4.60 ลานคน
ประมาณ 16 คน/ตารางกิโลเมตร
ประมาณ 51 ป
ระหวาง 2.5-2.9% ตอป
350 US dollars ตอป
85%
9%
6%
85%
15%
กีบ (Kip)
ประมาณ 4,350 กีบตอ 1 ดอลลาร
15.9%
84.1%
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บทที่ 1
บริบทและสภาพทั่วไปทางการศึกษา
บริบททางการศึกษาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไมวาจะเปน
ลักษณะที่ตั้ง และสภาพภูมิศาสตร องคประกอบของประชากร สภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคมมีผลกระทบตอการจัดการศึกษาของประเทศเปนอยางมาก กลาวคือตั้งอยูใน
พื้นที่ที่ไมมีทางออกสูทะเลโดยตรง
และพื้นที่ประกอบดวยเทือกเขาสลับซับซอน
ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 80% ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ ทําใหประชาชนมีอาชีพจํากัด
ความยากจนเกิดขึ้นทั่วไป ยิง่ ประชากรประกอบดวยชนเผาตางๆ มากกวา 50 เผา และ
มีความแตกตางในเรื่องจารีตประเพณี และความเชื่อถือ อยูอยางกระจัดกระจาย เปน
กลุมเล็กกลุมนอย ยิง่ ทําใหการจัดการศึกษายากยิง่ ขึน้ นอกจากนัน้ การเปลีย่ นระบบ
เศรษฐกิจใหมเปนเศรษฐกิจการตลาด (Market economy) ทําใหเกิดความจําเปนในการ
ปฏิรปู หรือปรับเปลีย่ นแนวการจัดการศึกษา ในทุกๆ ดาน เพราะจะตองใหสอด
คลองกับระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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สภาพทางภูมศิ าสตร
1. !ลักษณะทั่วไป
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีเนื้อที่ประมาณ 236,800 ตารางกิโลเมตร และ 80% ของ
พื้นที่ทั้งหมดเปนภูเขาและที่ราบสูง ซึ่งสวนใหญอยูทางภาคเหนือ และภาคตะวันออก ประกอบดวย ภูเขาหินเปน
เกือบทัง้ หมด สวนที่ราบมีอยูตามลุมแมนาโขง
ํ้
และสาขาของแมนํ้าโขงเทานั้น ซึง่ ทอดยาวจากเหนือมาใต
ดวยเหตุนภ้ี มู สิ นั ฐานของ ส.ป.ป.ลาว จึงมีระดับความสูงจากระดับนําทะเล
้
โดยเฉลี่ย ระหวาง 500-700
เมตร
1) !อาณาเขต
ทิศเหนือ

จดประเทศเมียนมา จีน และเวียตนาม

ทิศใต

จดประเทศกัมพูชา

ทิศตะวันออก จดประเทศเวียตนาม
ทิศตะวันตก

จดประเทศไทย

ลักษณะทีต่ ง้ั จึงไมมีทางออกทะเล และตองผานประเทศเพือ่ นบานจึงจะออกทะเลได การติดตอและคา
ขายแลกเปลีย่ นกับประเทศภายนอกจึงเปนเรือ่ งคอนขางลําบาก ซึ่งสวนใหญจะติดตอ คาขายโดยผานทาง
ประเทศไทยเปนสําคัญ
2) !ภูมิอากาศ
ตั้งอยูในเขตรอน มีอุณหภูมิคอนขางสูง โดยเฉลี่ยระหวาง 25-26 องศาเซนเซียส โดยไดรบั อิทธิพล
จากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเปนลมหนาวและแหงแลง และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ซึ่งเปนลม
รอนและชุมชื้น นําฝนมาตก ดังนั้นจึงมีเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูแลง และฤดูฝน
3) !ทรัพยากร
ส.ป.ป.ลาวมีพื้นที่ปกคลุมไปดวยปาไม ประมาณ 47% ของพืน้ ทีท่ ง้ั หมดของประเทศ ซึ่งสวนใหญ
อยูเ ขตทีร่ าบแมน้าํ มีทง้ั ปาดงดิบ ปาเบญจพรรณ และปาชายทุง
แรธาตุทส่ี าคั
ํ ญเปนแรเหล็ก ทองแดง ทองคํา สังกะสี ตะกัว่ นํามั
้ น ถานหิน และเกลือ เปนตน
แตยังไมไดทําเปนอุตสาหกรรมแตอยางใด
4) !การคมนาคมและขนสง
ถนนทีส่ าคั
ํ ญ ไดแก เสนทางหมายเลข 13 ซึง่ ยาวจากเหนือมาใต คือจากหลวงพระบางมายังจําปา
สัก นอกนั้นก็เปนเสนทางหมายเลข 1 ติดตอกับจีน เสนทางหมายเลข 7 ผานเชียงขวางไปยังประเทศเวียต
นาม เสนทางหมายเลข 8 จากบลิคําไซไปยังเวียตนาม และเสนทางหมายเลข 9 จากสุวรรณเขตไปยังเวียต
นาม นอกจากนั้นก็มีเสนทางจากจําปาสัก มายังประเทศไทย ที่ชองเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี
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การคมนาคมและขนสงทางนํา้ ก็สามารถใชได แตไมสะดวกนักใชไดดเี ฉพาะฤดูฝน และใชมากใน
แมนํ้าโขง และสาขาของแมนํ้าโขงบางสาย
การคมนาคมและขนสงทางอากาศ สะดวกกวาทางบก และทางนํา้ แตสวนใหญเปนเครื่องบินเล็ก
เชื่อมระหวางแขวง (จังหวัด) ตาง ๆ

2. !การเมืองการปกครอง
สาธารณรัฐประชาธิไปไตยประชาชนลาว (ส.ป.ป.ลาว) มีการปกครองแบบสาธารณรัฐ โดยถือเอา
แตละแขวง (จังหวัด) เปนเหมือนรัฐหนึ่ง โดยใชระบบพรรคเดียว คือ พรรคประชาชนปฏิวัติลาว ประกาศใช
รัฐธรรมนูญเปนครั้งแรก เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2534 ตามมติตกลงของประธานสภาประชาชนสูงสุด โดยมี
ประธานประเทศ (เทียบเทาประธานาธิบดี) เปนผูอ อก “รัฐดํารัส”
ในรัฐธรรมนูญมี 10 หมวด และ 80 มาตรา แบงอํานาจการปกครองออกเปน 3 สวน คือ สภาแหง
ชาติ, รัฐบาล และองคการตุลาการ
สภาแหงชาติ

เปนองคการผูแ ทนประชาชนโดยการเลือกตัง้ ตามหลักการทัว่ ไป, ความเสมอภาค
โดยตรง และใชการลงคะแนนเสียงเปนความลับ เปนองคกรนิติบัญญัติมีสิทธิตกลง
ในปญหาพื้นฐานของประเทศ ทั้งเปนองคการติดตาม ตรวจตราการดําเนินการของ
องคการบริหารและตุลาการ ซึง่ กําหนดสิทธิ และหนาที่ไวชัดเจน มีวาระ 5 ป และ
องคการและบุคคลที่มีสิทธิเสนอรางกฎหมาย ประกอบดวย ประธานประเทศ คณะ
ประจําสภาแหงชาติ รัฐบาล ศาลประชาชนสูงสุด อธิอัยการประชาชน และองค
การจัดตัง้ มหาชนขัน้ ศูนยกลาง

รัฐบาล

เปนองคการบริหารของรัฐ ทําหนาทีบ่ ริหารดานการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมสังคม ปองกันชาติ รักษาความสงบ และการตางประเทศ ซึ่งประกอบดวยนายก
รัฐมนตรี รัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการเทียบเทากระทรวงมีวาระ 5 ป ให
สภาแหงชาติมีอํานาจลงมติไมไววางใจรัฐบาล
หรือบุคคลโดยบุคคลหนึ่งใน
คณะรัฐบาลได ใหมีการปกครองทองถิ่นประกอบดวยแขวง (จังหวัด) กําแพงนครเวี
ยงจันทน เมือง (อําเภอ) และบาน มีเจาแขวง เจาเมือง และนายบานเปนหัวหนา
ในแตละระดับ

องคการตุลาการ ประกอบดวยศาลประชาชน และองคการอัยการประชาชน
“ศาลประชาชน” เปนองคการพิพากษาของรัฐ ประกอบดวยศาลประชาชนสูง
สุด ศาลประชาชนแขวง หรือกําแพงนคร ศาลประชาชนเมือง และศาลทหาร
“องคการอัยการประชาชน” ประกอบดวย องคการอธิอยั การประชาชน องค
การอัยการประชาชนแขวง กําแพงนครเวียงจันทนเมือง และองคการอัยการ
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ทหาร เปนองคการตรวจตราการเคารพกฎหมายในทุกองคการของรัฐ องคการ
จัดตัง้ มหาชน องคการจัดตัง้ สังคม องคการบริหารทองถิน่
รัฐวิสาหกิจ รัฐกร
(ขาราชการ) และพลเมือง
ในปจจุบนั (พ.ศ. 2541) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แบงการปกครองทองถิน่ ออก
เปน 18 แขวง หรือเทียบเทา ประกอบดวย กําแพงนครเวียงจันทน แขวงจําปาสัก แขวงอัตตะปอ แขวงเซ
กอง แขวงสาละวัน แขวงสวรรณเขต แขวงคํามวน แขวงบอลิคําไซ เขตพิเศษไซสมบูรณ แขวงเวียงจันทน
แขวงเชียงขวาง แขวงหัวพัน แขวงหลวงพระบาง แขวงอุดมไซ แขวงบอแกว แขวงหลวงนํ้าทา แขวงไซยะบุลี
และแขวงพงสาลี โดยแตละแขวงแบงออกเปนเมือง และเมืองแบงออกเปนหมูบาน (กอนหนานี้มีตาแสง
ซึง่ เปนองคการระดับตําบล)

3. !เศรษฐกิจของ ส.ป.ป.ลาว
1) สหประชาชาติไดกาหนดให
ํ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอยูใ นกลุม ทีม่ กี ารพัฒนานอยที่
สุด จะเห็นไดจากรายไดตอหัวของประชากรในป พ.ศ. 2532 เพียง 180 ดอลลารสหรัฐ ตอป ตามปกติกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจจะมีมากแถบลุมแมนาโขงส
ํ้
วนที่เปนชายแดนติดตอกับประเทศไทยเปนหลัก
ส.ป.ป.ลาว อุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากรแหลงนํา,
้ ปาไม และแรธาตุ หลายชนิดแตยังไมไดรับการ
พัฒนาเพื่อใหเปนประโยชนตอเศรษฐกิจของประเทศ เปนประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตกระแสไฟฟา และการชล
ประทานสูง ซึง่ สามารถนําไปสูการเพิ่มผลผลิตดานอาหาร และการปลูกพืชได
หลังจากการเปลีย่ นแปลงการปกครอง ในวันที่ 2 ธันวาคม 2518 ส.ป.ป.ลาว ไดใชแผนพัฒนาฉบับ
แรก ป พ.ศ. 2520-2523 ซึ่งสวนใหญยังเนนหนักในดานการทหาร เนื่องจากเพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงการปก
ครองไมนาน แผนพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่งเริ่มตนอยางจริงจัง ใน ป พ.ศ. 2524 เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ป
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2524-2528) โดยมีวัตถุประสงคหลัก เพื่อสามารถพึ่ง ตนเองไดในดานอาหาร รวมทั้งปรับปรุง
โครงสรางพื้นฐาน โดยเฉพาะถนนหนทาง ไฟฟา การสาธารณสุข และการศึกษา นอกจากนี้ยังมุงเนนการพัฒนา
อุตสาหกรรมในชนบท เพื่อขยายการสงออก อยางไรก็ตาม ผลการพัฒนา ปรากฎวา มาตรฐานการครองชีพยังคงอยู
ในระดับตํ่า ประชาชนมีรายไดพอประทังชีพเทานั้น เกิดการขาดแคลนสินคาอุปโภคบริโภคทัว่ ไป อีกทัง้ อัตรา
เงินเฟอยังเพิ่มสูงขึ้นอีกมาก เชน ในป พ.ศ. 2525 เงินเฟอ 70.4% และในป พ.ศ. 2526 เงินเฟอ 114.7%
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 2 ไดมเี ปาหมายพัฒนาทีช่ ดั เจนขึน้ คือ มีการจัดลําดับความสําคัญ ทาง
เศรษฐกิจ โดยใหความสําคัญอันดับแรกกับการพัฒนา และสงเสริมการสงออก การผลิตอาหารใหเพียงพอ
ตอการบริโภคภายในประเทศ และลดการนําเขาสินคาที่ไมใชอาหารลง รวมทั้งใหความสําคัญกับการพัฒนา
เสนทางคมนาคมขนสง
เมื่อพิจารณารายรับรายจายของรัฐบาล ปรากฏวา รายจายของรัฐบาลมากกวารายรับประมาณ
100% ในระยะแรก และสวนตางเริ่มลดลงเหลือประมาณ 43% ในป พ.ศ. 2530 สินคานําเขามีมูลคา สูง
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กวาสินคาสงออกมากมาย เชนในป พ.ศ. 2530 สินคาสงออกมีมูลคาเพียง 64 ลานดอลลาร ในขณะที่นํา
เขา 216 ลานดอลลาร คือตางกันถึง 237.5%
อยางไรก็ตามแมวา ระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของ ส.ป.ป.ลาว จะยังอยูในระดับตํ่ามาก และมี
ปญหาตาง ๆ ขางตน ถาหากคํานึงถึงทรัพยากรธรรมชาติที่ยังคงมีอยูมากมาย ประกอบกับนโยบายทีเ่ ปด
กวางในการปฏิรปู เศรษฐกิจตามแนว “จินตนาการใหม” รวมทัง้ การยอมรับความชวยเหลือจากประเทศโลก
เสรีมากขึ้น ส.ป.ป.ลาว จึงมีศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาสูง
จากการวิเคราะหของ มยุรี เหงาสีวัตน (2534) พบวา ประเทศลาวถูกจัดใหเปน “แหลงวัตถุดิบที่
สําคัญ” ตามสถิตปิ ระมาณการทีส่ ํารวจเมื่อไมนานมานี้ ลาวยังมีพื้นที่ปกคลุมไปดวยปาไมที่สาคั
ํ ญถึง 11
ลานเฮกเตอร ซึ่งเปนเนื้อที่ถึง 40 เปอรเซ็นตของเนื้อที่ของประเทศ ในขณะที่รัฐบาลพึ่งจะใชทรัพยากรนี้ไป
เพียง 3 ถึง 7 ลานเฮกเตอรของเนื้อที่ปาไมทั้งหมด นอกจากปาไมแลวก็ยังมีดีบุกและยิบซั่ม ซึ่งถูกขุดไปใช
และสงเปนสินคาออกในจํานวนไมมากนัก เมื่อเทียบกับทรัพยากรที่มีอยูทั้งหมด นอกจากนีล้ าวยังเปน
ประเทศทีเ่ ปนเจาของแรเหล็กทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีเยีย่ ม (60-70 เปอรเซ็นต) จํานวนถึงหนึ่งพันลานตัน การนําแร
เหล็กเหลานี้มาใชจะทําใหประเทศลาวกลายเปนแหลงผลิตเหล็กที่สําคัญที่สุดของเอเชียอาคเนยเลยทีเดียว
ขณะที่เมืองวังเวียง มีหินออนถึง 20 พันลานตัน และยังมีอกี มากทีท่ า แขก พรอมกันนี้ก็มีการสํารวจพบแรแอ
นทราไซดอกี ประมาณ 4 ลานตัน ซึ่งเปนถานหินคุณภาพที่ดีเยี่ยมที่สุดในบริเวณซึ่งอยูทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือของกําแพงนครเวียงจันทนไปประมาณ 115 กิโลเมตร ถานหินนี้ นับวาเปนถานหินชัน้ เยีย่ มทีส่ ามารถ
ผลิตความรอนไดถงึ 8,220 ถึง 8,232 แคลอรีต่ อ ถานหินหนึง่ กรัม นอกจากนีแ้ ลวยังพบถานหินอีกทีบ่ ริเวณ
แขวงเชียงขวาง คํามวน และสาละวัน พลังงานไฮโดร-อีเล็คทริกที่ประเทศลาวก็มีมาก เทาทีม่ อี ยูใ นปจจุบนั มี
ประมาณ 220 กิโลวัตตตอชั่วโมง
จึงจะเห็นไดวาประเทศลาวเปนประเทศที่รารวยไปด
ํ่
วยทรัพยากรทีเ่ หมาะกับจํานวนประชากร ซึ่งจะ
สามารถพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหเติบโตได กลาวไดวา ลาวเปนหนึง่ ในสามประเทศของเอเชียอาคเนย
ทีร่ ารวยไปด
่ํ
วยทรัพยากรธรรมชาติเหมือนกับมาเลเซียและอินโดนีเซีย
2) !การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมีปญ
 หาอุปสรรคหลายอยาง ปญหาอุปสรรคหลักก็คอื ลักษณะ
ทางภูมศิ าสตรซง่ึ ทําใหภาคตาง ๆ อยูอยางโดดเดี่ยว การขาดโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) เชน เครือขาย
การคมนาคม และระบบการสื่อสารทําใหชนกลุมนอยตาง ๆ อยูแ ยกจากกัน ปญหาและอุปสรรคอืน่ ไดแก
(1) ขาวสารขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ สังคม เศรษฐกิจและภูมิอากาศ (2) ขอมูลขาวสารเกี่ยว
กับการตลาด เทคโนโลยี และโอกาสการลงทุนไมแพรหลายในตางประเทศ
ทรัพยากรดานการเงินมีอยางจํากัด จําเปนตองพึง่ ความชวยเหลือจากตางประเทศ เพื่อรัฐบาลจะได
นํามาใชในการลงทุนและการใชจายตาง ๆ นอกเหนือไปจากนี้ แรงงานยังไดรับการศึกษานอย และขาดแรง
งานที่มีทักษะเปนอยางมาก ความสามารถในการผลิตคนออกไปปฏิบัติง านของสถาบันตาง ๆ ยังไมสอด
คลองกับความตองการของตลาด คาใชจายในการขนสงสูงมากโดยเฉพาะการสงออก เพราะเปนประเทศที่
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ไมมีอาณาเขตติดตอกับทะเล ระดับรายไดตาและการเก็
่ํ
บสะสมภายในประเทศมีนอย จึงมีขอจํากัดในการ
นําเงินไปลงทุนและจัดหาเทคโนโลยี ตลอดทั้งประสบการณใน การจัดการมีนอยมาก
ศิรวิ รรณ กิตปิ ระวัติ (2534) ไดสรุปสาเหตุของปญหาในการพัฒนาเศรษฐกิจไวดงั นี้
(1) !ความลาหลังทางเทคโนโลยี
(2) !การขาดบุคลากรที่มีความรูและแรงงานที่มีฝมือ
(3) !ระบบการเงินยังไมทันสมัย ทัง้ ดานบริการขัน้ พืน้ ฐาน ระเบียบขอบังคับ และการใชนโยบาย
การเงิน ระบบการธนาคาร ฯลฯ
(4) !การขาดระบบสากลในการทําธุรกิจ
(5) !การขาดขอมูลหรือความไมพอเพียงของขอมูลทางเศรษฐกิจ และทรัพยากรของประเทศ
(6) !การเปลีย่ นแปลงนโยบายดานเศรษฐกิจของรัฐบาล
อยางไรก็ดี White Cover (พ.ศ. 2539) ไดสรุปวาเศรษฐกิจแมกาลั
ํ งจะเติบโต แตมีอุปสรรคอยู
หลายอยางคือ
(1) !ลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร และสภาพสูงตําของพื
่
้นที่
(2) !อตั ราการเพิม่ ของประชากรสูง (ระหวาง 2.30-2.90% ตอป)
(3) !การประหยัดภายในยังตํา่
(4) !ความยากจนของประชาชน
(5) !ความไมสมบูรณทั้งดานโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพและทรัพยากรมนุษย
3) !ระหวางป 2529-2533 รัฐบาล ส.ป.ป.ลาว ตัง้ เปาหมายวา (1) จะพึง่ ตนเองในดานอาหารใหพอ
เพียง และสรางความมั่นคงในดานนี้ (2) พัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานตาง ๆ โดยเฉพาะการคมนาคมและขนสง (3)
จะพัฒนาอุตสาหกรรมปาไม และสงวนรักษาปาโดยการควบคุมการตัดและเผาปา พัฒนาอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดเล็ก โดยใชทรัพยากรธรรมชาติ (4) จะเพิม่ ผลผลิตสินคาดานอุปโภคบริโภค และปรับปรุงคุณ
ภาพการศึกษา ในการนี้ คาดวาการเกษตรและปาไมจะสรางรายไดไดถงึ 59% สวนอุตสาหกรรม รวมทั้งเหมือง
แร โรงงาน การกอสรางและไฟฟาจะสรางรายไดได 16% และอีก 24% จะไดจากการขนสง การคา การ
ธนาคาร และการจัดกิจกรรมสาธารณะตาง ๆ
4) !เศรษฐกิจจํานวนมากไมไดกอใหเกิดรายได โดยเฉพาะอยางยิ่งการผลิตขาว อัตราเงินเฟอมีสงู
มาก โดยเฉพาะในปจจุบันอัตราแลกเปลี่ยนเงิน “กีบ” ตอดอลลารสหรัฐ เชน 750 กีบตอดอลลารใน ป 2538
เปนประมาณ 4,400 กีบตอดอลลาร ในเดือนกันยายน 2541 การสงออกก็มีไมมากนัก สวนใหญขาดดุลยการ
ชําระสูงมาก สินคาสงออกเปนเพียงกระแสไฟฟา ไม และผลิตภัณฑจากไม
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5) !การเกษตรเริม่ มีบทบาทดานเศรษฐกิจมากขึน้ และสรางงานใหแกประชากรประมาณ 85% ของ
ประชากรทั้งหมด การปฏิรูปเศรษฐกิจเมื่อไมนานมานี้มีผลกระทบตอพื้นที่ชนบทนอยมาก แตยังมีเครื่อง
แสดงใหเห็นถึงความพยายามลงทุนและเพิ่มผลผลิตในดานการเพาะปลูก การปฏิรปู คาเงินและอัตราแลก
เปลีย่ นเปนปจจัยสําคัญในทางการคา และนําไปสูการเพิ่มแรงกระตุนในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
ในป พ.ศ. 2530 ไดมกี ารกําหนดวัตถุประสงคของการศึกษาใหมโดยใหสอดคลองกับสภาพการ
พัฒนาเศรษฐกิจและกลไกทางเศรษฐกิจใหม (New Economic Mechanism) จากการกําหนด วัตถุประสงค
นัน้ ทําใหเห็นวา การศึกษาเปนแรงผลักดันในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในทองถิ่น อยางไรก็ดีความ
เคลื่อนไหวที่จะนําไปสูเ ศรษฐกิจการตลาดเสรีมผี ลโดยตรงตอการวางแผนการศึกษา ในเมื่อความสําเร็จจะ
ขึ้นอยูกับความสามารถของระบบในการจัดหาแรงงานฝมือ และการจัดโครงสรางพื้นฐานที่มีความจําเปนตอ
ระบบการเงินเพื่อเศรษฐกิจสมัยใหม ปญหาการจัดองคการและการบริหารในอุตสาหกรรมทีเ่ ปนรัฐวิสาหกิจ
ซึ่งทําใหลดผลผลิตลงประมาณ 10% ในป พ.ศ. 2523-2528 มีผลตอการพัฒนาแรงงานฝมือมากพอสมควร
นอกจากนั้นการวางแผนการใชแรงงานฝมือยังไมดี ซึ่งจะมีผลกระทบตอการผลิตแรงงานฝมือในอนาคต
เมือ่ ตองการใหเปนเศรษฐกิจเสรี การปรับปรุงการใหการศึกษาและการฝกอบรมเปนสิง่ สําคัญอยางยิง่

4. !ประชากรและสังคม
1) !ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเปนประเทศเล็ก มีประชากรนอย และอยูอยาง
กระจัดกระจาย จากการสํารวจประชากรในป พ.ศ. 2528 มีประชากรเพียง 3.58 ลานคน โดยเปนเพศหญิง 54%
ของประชากรทัง้ หมด อัตราเพิ่มของประชากร 2.9% เฉลี่ยแลวความหนาแนนประชากร 15.1 คน ตอตาราง
กิโลเมตร ซึ่งหนาแนนนอยที่สุดในทวีปเอเชีย สวนมากประชากรจะอาศัยอยูหนาแนนในแขวง (จังหวัด) เวียง
จันทน แขวงสุวรรณาเขต แขวงจําปาสัก และแขวงกําแพงนครเวียงจันทน
2) !ประชากรประกอบดวยชนเผาตาง ๆ มากมาย โดยทัว่ ไปแบงตามลักษณะทีอ่ ยูอ าศัยเปน 3 กลุม คือ
“ลาวลุม” อาศัยอยูใ นทีร่ าบตํา่ มีประชากรประมาณ 55% ของประชากรทั้งหมด
“ลาวเทิง” อาศัยอยูตามเชิงเขา มีประชากรประมาณ 27%
“ลาวสูง” อาศัยอยูตามภูเขาสูง และมีประชากรรวมแลวเพียง 18%
ชนเผาเหลานี้มีภาษาพูดเฉพาะเผาของตน ซึ่งมีประมาณ 60 ภาษา ซึง่ ทาทายตอการสรางชาติ
ลาว นโยบายเรงดวนจึงเปนเรื่องการสอนชนกลุมนอย
ความแตกตางดานชนเผาของประชากร และการมีลักษณะพืน้ ทีอ่ ยูอ าศัยแตกตางกันมีผลกระทบ
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ชนกลุมใหญคือ “ลาวลุม” ซึง่ อาศัยอยูต ามทีร่ าบแมนา้ํ และปลูกขาวเปนสวน
ใหญ แถบนีจ้ งึ มีประชากรหนาแนนทีส่ ดุ “ลาวเทิง” เปนกลุมขมุ และลาเม็ท (Khmu and Lamet) รวมทัง้ ชนเผา
“ไต” เปนกลุมที่ชอบอพยพ ทําการบุกรุกปา หักลางถางพง และเผาเพื่อเพาะปลูก เชนเดียวกับ “ลาวสูง” เชน
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แมว เยา ซึง่ อาศัยอยูท ย่ี อดดอยและมักจะปลูกฝน เปนอาชีพ นอกจากนีย้ งั มีกลุม เวียตนาม และเอเชียใตอพยพ
เขามาอยูประมาณ 400,000 คน อาศัยอยูในเมือง และสวนใหญมอี าชีพคาขาย
สถิตจิ านวนประชากรที
ํ
ผ่ า นมา และที่คาดคะเนไวมีรายละเอียดในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จํานวนประชากรระหวางป พ.ศ. 2518-2543
ประชากรในป พ.ศ.

จํานวน (คน)

2518

3,303,000

2531

3,850,000

2532

3,935,000

2533

4,022,000

2540

4,600,000

2543 (คาดคะเน)

5,005,000

อัตราเพิม่ ของประชากร เฉลี่ย 2.90% ตอป

การกระจายอายุประชากร ในป พ.ศ. 2533
- ตํ่ากวา 15 ป

42.50 %

- ระหวาง 15-65 ป

54.40 %

- สูงกวา 65 ป

3.10 %

อัตราการอานออกเขียนได

85.00 %

เขตสังคมเมือง

15.90 %

ที่มา เอกสารพิธเี ปดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 2540
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สภาพการศึกษาโดยทั่วไป
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ส.ป.ป.ลาว : The Lao People’s Democratic
Republic) เปนประเทศกําลังพัฒนาที่สามารถพัฒนาตนเองไปไดอยางรวดเร็วประเทศหนึ่งในโลก โดย
พยายามใหประชาชนเปนคนทันสมัยและสามารถพึ่งตนเองในทางเศรษฐกิจ
ในฐานะประเทศขนาดเล็ก
ประเทศหนึง่ ตองเผชิญกับเหตุยงุ ยากทางการเมืองมาเปนเวลานาน และมีการเปลี่ยนแปลงอยางใหญหลวง
ในหลายดาน โดยไดพยายามแสวงหาทางออกในการแกปญหาทางเศรษฐกิจอยูตลอดมา
ในปจจุบัน ส.ป.ป.ลาว กําลังยางเขาไปสูร ะยะทีม่ น่ั คง โดยเนนหนักในการวางเปาหมายระยะยาว
สิ่งแรกที่จะตองเผชิญก็คือ การขยายการศึกษาเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ และพัฒนา
ตนเองควบคูก นั ไป
ทามกลางความขาดแคลนทรัพยากร และสถานการณที่ไมพึงประสงคตาง ๆ รัฐบาลไดดาเนิ
ํ น
การขยายการใหบริการทางการศึกษา ซึ่งมีชองวางอยูในระบบอยางมากมายที่ตองการเชื่อมโยงซึ่งกันและ
กัน ปญหาทั้งปริมาณและคุณภาพการศึกษาจะตองไดรับการเอาใจใสเปนพิเศษ เนื่องจากได สูญเสียผูไ ด
รับการศึกษาดีในระหวางเกิดปญหายุง ยากทางการเมือง
การสูญเสียครูและนักการศึกษาทําใหกําลังคนที่มีทักษะลดนอยถอยลงในทุกดาน และทุกระดับ
การศึกษา ในความพยายามแกปญ
 หาความไมสมดุลตาง ๆ ส.ป.ป.ลาว ไดพยายามแสวงหาความชวยเหลือ
จากภายนอกประเทศเปนอันมาก

1. !สภาพแวดลอมทางการศึกษา
1) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปจจุบัน ไดสถาปนาขึน้ เมือ่ วันที่ 2 ธันวาคม 2518 หลัง
จากทีอ่ ยูภ ายใตการปกครองของฝรัง่ เศส ประมาณครึง่ ศตวรรษ และการตอสูเพื่อความมีเอกราชประมาณ 30 ป
เปนประเทศทีไ่ มมีอาณาเขตติดตอกับทะเล (landlocked country) และเปนประเทศที่อยูในกลุมประเทศที่ยาก
จนที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง มีปญหายุง ยากในลักษณะของพืน้ ทีแ่ ละประชากร ซึง่ ประกอบดวยชนกลุม นอยมาก
มาย การใหบริการพื้นฐานตาง ๆ ยังไมพอเพียงกับความตองการ แหลงรายไดมอี ยางจํากัด และยิ่งไปกวานั้น
คือ การขาดแคลนผูไดรับการศึกษาสูง (educated people) สิง่ ตางๆ ดังกลาวขางตนเปนอุปสรรคในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึง่ นําไปสูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในระดับคอนขางตํ่า
2) !หลังจากป พ.ศ. 2518 การขยายตัวทางการศึกษาเกิดขึน้ อยางมากมาย โดยเฉพาะอยางยิง่ ในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน และตอนปลาย อยางไรก็ดี คุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเสมอภาค
ทางการศึกษายังไมไดรบั การปรับปรุงเทาทีค่ วร การศึกษาสามัญในทุกระดับ หลักสูตรยังไม สอดคลองกับความ

29
ตองการของนักเรียน โรงเรียนสวนใหญยังขาดแคลนอาคารเรียน แบบเรียนและเครือ่ งเขียนยังไมพอเพียง หรือ
จัดซือ้ หาไมได ระบบการฝกหัดครูมีมากมายหลายรูปแบบ ทั้งในดานระบบการเรียน หลักสูตรและวัสดุการเรียน
การสอน ทัง้ นีก้ ารฝกหัดครูเปนเรือ่ งของทองถิน่ ไมไดจัดขึน้ เปนแบบเดียวกันทัว่ ทัง้ ประเทศ (ขณะนีไ้ ดรับการ
ปรับปรุงแกไขแลว) อาจารยในโรงเรียนฝกหัดครูยังมีคณ
ุ ภาพไมพอเพียง สิง่ บริการพืน้ ฐานและเครือ่ งอํานวย
ความสะดวกตาง ๆ ยังขาดแคลนมาก การอุดมศึกษายังไมสามารถผลิตกําลังคนระดับสูงได ตามความตองการ
ของประเทศ การศึกษานอกระบบ ซึ่งเนนการยกระดับการอานออกเขียนได ยังขาดการประสานงานระหวางการ
ปกครองระดับตาง ๆ มีครูทไ่ี ดรับการฝกอบรมมานอย และชางเทคนิคยังมีประสิทธิภาพตํ่า และไมสอดคลองกับ
ความตองการของประเทศ การขยายตัวอยูในระดับสูง แตอยูใ นระดับตาง ๆ กันในระหวางสถาบัน และใหความ
สนใจในเรือ่ งคุณภาพนอย หลักสูตรไมเหมาะสม วัสดุการเรียนการสอนไมพอเพียง เครื่องอํานวย ความสะดวก
ตาง ๆ ขาดคุณภาพ ประสิทธิภาพภายในตํา่ อาจารยทส่ี อนไมไดรับการพัฒนา ซึ่งมีผลตอคุณภาพ ประสิทธิผล
และประสิทธิภาพของผลผลิต
3) ในป พ.ศ. 2533 รัฐบาลไดประกาศนโยบายทางการศึกษา เตรียมแผนและโครงการเพื่อลงทุน
การศึกษา และแสวงหาความชวยเหลือดานเงินทุนจากองคการตาง ๆ เพื่อนํามาพัฒนาและปรับปรุงการ
ศึกษาในทุกดาน

ั นาการทางการศึกษา
2. !พฒ
1) !กอ นที่ ส.ป.ป.ลาว จะเปนอาณานิคมของฝรัง่ เศสในป พ.ศ. 2436 ยังไมมีโรงเรียน การศึกษาเกิด
ขึน้ ทีค่ รอบครัว ทีว่ ดั พุทธศาสนา และการศึกษาในราชสํานัก ซึ่งสวนใหญใชวัดเปนโรงเรียน มีพระสงฆเปนครู
สอนนอกเหนือจากการสืบทอดพุทธศาสนา วัดตามหมูบานตาง ๆ จึงเปนแหลงเผยแพรศาสนาและใหการ
ศึกษาแกประชาชน ทัง้ การอาน การเขียน เลขคณิต การปน แกะสลัก และแพทยแผนโบราณ สวนในชนกลุม
นอยเผาตางๆ ที่ไมนับถือพุทธศาสนาจะไมมีการเรียนแบบปกติ (formal education) แตอยางใด
2) !หลังจาก ส.ป.ป.ลาว เปนอาณานิคมฝรั่งเศสยังคงปลอยใหมีการศึกษาเลาเรียนที่วัดและวังตาม
ปกติ แตคอ ยปรับเปลีย่ นเขาสูร ะบบใหมในป พ.ศ. 2450 ฝรั่งเศสไดตั้งโรงเรียนเพื่อเรียนภาษาฝรั่งเศสขึ้น
หลายแหงในเขตตัวเมือง โดยจัดสอนระดับประถมศึกษาเปน 6 ป (ป.1-6) ตอเมือ่ ลาวเปลีย่ นเปนประเทศใน
เครือจักรภพฝรั่งเศสในป พ.ศ. 2488-2489 ปรากฏวามีโรงเรียนประถมศึกษา 174 โรง ครู 803 คน และนัก
เรียน 14,712 คน ซึ่งประมาณ 2% ของจํานวนประชากร ทั้งหมด และมีการจัดการฝกครูใหแกชาวลาวใน
ป พ.ศ. 2466 และมีการจัดการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตน
3) !ตง้ั แต ส.ป.ป.ลาว ไดสถาปนาขึน้ ในป พ.ศ.2518 การศึกษาไดขยายเพิม่ อยางรวดเร็ว ในป พ.ศ.
2514-2515 มีนักเรียนระดับประถมศึกษา 236,679 คน ครู 5,770 คน ใน 433 โรงเรียน นอกจากนัน้ ยังมีโรง
เรียนเอกชน 76 โรง นักเรียนมากกวา 30,000 คน
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ระบบการประถมศึกษามี 2 ระยะ คือ โรงเรียนไมสมบูรณ (โรงเรียนมูล) เปดสอน ป. 1-3 และโรง
เรียนสมบูรณทเ่ี ปดสอน ป.1-6 หรือ ป.4-6 (semi-groups scholars) ในโรงเรียนไมสมบูรณจะมีหองเรียน
เดียว นักเรียน ป.1-3 จะเรียนอยูในหองเดียวกัน (เรียกวา สอนหองควบ) ในชั้น ป.1-3 จะสอนเปนภาษาลาว
สวน ป.4-6 จะสอนเปนภาษาฝรั่งเศส พระและชาวบานที่ไดรับการฝกอบรมเปนครูจะสอนในโรงเรียนชนบท
หางไกลเพือ่ ยกระดับการศึกษาในชนบท การสูญเปลามีสูงมาก ประมาณ 77.5% ของนักเรียนชัน้ ป.1-6 ทัง้
นีเ้ นือ่ งจาก
(1) !มีโรงเรียนสมบูรณไมพอเพียง
(2) !มีนักเรียนในหองเรียนแนนมาก (over crowded)
(3) !การสอนของครูมคี ณ
ุ ภาพตํ่า
(4) !นกั เรียนตองชวยงานทีบ่ า น เปนตน
ในการลดความสูญเปลาทางการศึกษาและปรับปรุงประสิทธิภาพ จําเปนตองพัฒนาคุณภาพของ
ครู ดังนั้นจึงมีการจัดการฝกอบรมครูประจําการเพื่อยกระดับการสอน โดยความชวยเหลือจากประเทศ
ตะวันตก USAID และColombo Plan
4) !นอกจากจัดตั้งสถาบันเพื่อฝกดานเทคนิค และอาชีวศึกษาแลวยังจัดตัง้ โรงเรียนมัธยมศึกษาอีก
14 โรง และมีการจัดตั้งกรมเทคนิคและอาชีวศึกษาในกระทรวงศึกษาและกีฬา และมีการเปดสอนอาชีว
ศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา 2 แหง นอกจากนั้นยังจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคขึ้น โดยความชวยเหลือจากตาง
ประเทศอีก 1 แหง และในป พ.ศ. 2505 มีการจัดตัง้ ศูนยฝก อบรมครูดา นเทคนิค โดยความรวมมือชวย
เหลือจาก UN Special Fund ครูดา นเทคนิค 69 คน ไดรบั การฝกอบรมในสาขาวิชาตาง ๆ อยางไรก็ดกี าร
พัฒนาดานอาชีวศึกษายังไมสอดคลองกับความจําเปนดานกําลังคนของประเทศนัก ปญหาสวนใหญ คือ
การขาดแคลนบุคลากรในการสอนที่มีคุณภาพพอ ขาดเงินทุนในการดําเนินการ และขาดอุปกรณ/เครื่องมือ
ที่จาเป
ํ นตาง ๆ
5) !การอุดมศึกษาไดรบั ความสนใจในระดับตนๆ เริม่ ดวยการจัดตัง้ คณะแพทยศาสตร และสถาบัน
กฎหมายและการบริหาร สถาบันการฝกหัดครูไดเพิ่มจาก 3 เปน 9 แหง และมีนักเรียนฝกหัดครูมากกวา
3,300 คน มหาวิทยาลัยสรางครูเวียงจันทนที่ดงโดก (The Institute Universitaire of Pedagogy: IUP) ได
รับการสถาปนาขึ้นเพื่อผลิตครูสําหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย
6) การปฏิรปู การศึกษาในป พ.ศ. 2505 ทําใหเห็น ก) การบูรณาการของการศึกษาในระบบโรง
เรียนตามความสนใจ ความตอเนือ่ งในการแสวงหาความรู และความเชือ่ มโยงกันระหวางการศึกษาแตละ
ขั้น ข) การปรับการศึกษาใหเขากับความจําเปนทางเศรษฐกิจโดยผาน
(1) !การฝกอบรมครูเพื่อเพิ่มสมรรถภาพในการสอนที่นาไปสู
ํ การปรับปรุงมาตรฐานความ
เปนอยูแ ละการผลิต
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(2) !การฝกปฏิบตั ทิ เ่ี ปนประโยชน
(3) !การใหความสนใจในการพัฒนาทักษะและเจตคติมากกวาการเนนความรูในทฤษฎี
ตาง ๆ
(4) !การสรางความยืดหยุน ในการจัดการศึกษา การปรับปรุงโครงสรางหลักสูตร และการ
เขาเรียนใหสอดคลองกับความตองการดานกําลังพล
(5) !การเสริมสรางวัฒนธรรมดานพุทธศาสนา ขยายการสอนดานพุทธศาสนา และการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อคงไวซึ่งความสมดุลทางสังคม
อยางไรก็ดี การดําเนินไมประสบความสําเร็จนัก เพราะโครงการเกี่ยวกับการฝกอบรมยังไมเชื่อม
โยงกับชีวิตจริง และไมสอดคลองกับความตองการทางเศรษฐกิจทีต่ ง้ั ใจไว สถานการณทางการเมืองยังไม
อํานวย และความสามารถในการสอนของครูยังอยูในระดับตํ่าไมสามารถสอนไดสอดคลองกับโครงสราง
และหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใหม
7) !หลังจากสถาปนาเปน ส.ป.ป.ลาวในป พ.ศ.2518 การศึกษาเปนกิจกรรมทีม่ คี วามสําคัญใน
ลําดับสูง โดยเฉพาะอยางยิง่ การประถมศึกษา เทคนิคศึกษา และการรูหนังสือของประชากรที่มีอายุ 1415 ป การศึกษาจะเนนการสรางชาติลาวและเผยแพรใหกระจายไปสูมวลชน ระบบการศึกษาประกอบดวย
การศึกษากอนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และ
เทคนิคศึกษา และการอุดมศึกษาสาขาวิชาตาง ๆ
8) การศึกษากอนประถมศึกษาเกิดขึน้ ครัง้ แรกตัง้ แตป พ.ศ. 2518 โดยการตัง้ โรงเลีย้ งเด็ก (creche)
และโรงเรียนอนุบาล ซึง่ ตัง้ อยูใ กลสถาบัน สหกรณ โรงเรียน โรงพยาบาล โรงงาน สถานทีต่ ง้ั โครงการ
ขนาดใหญ ฟารมเกษตร และปาไม ซึ่งสตรีจานวนมากทํ
ํ
างานอยู
เปาหมายก็คือ การดูแลเด็กทีแ่ มตองทํางาน และกระตุน การพัฒนาทางสติปญญา และสรางเด็กเพื่อ
ความเขาใจสิ่งแวดลอม เจตคติและมารยาทในสังคม เมือ่ สิน้ สุดแผนพัฒนาฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2524-2528)
ประสบความสําเร็จในการจัดการศึกษาในระดับนีป้ ระมาณครึง่ หนึง่ ของเปาหมายทีก่ าหนดไว
ํ
เด็กประมาณ 3%
ของกลุม อายุ 2 เดือนถึง 5 ปไดเขาอยูในโรงเลี้ยงเด็กและโรงเรียนอนุบาล
9) !รฐั บาลไดเนนการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาเปนพิเศษ โดยคาดหมายวาจะจัดการประถม
ศึกษาใหไดครบทุกหมูบ า น โดยการกําหนดใหการประถมศึกษา (ป.1-5) เปนการศึกษา ภาคบังคับ ภายใน
15 ปที่ผานมา จํานวนนักเรียนในระดับประถมศึกษาเพิ่มขึ้นเปนเทาตัว โดยเพิ่มขึ้น ประมาณปละ 4% (โปรดดู
ตารางที่ 2) ซึ่งสูงกวาอัตราเพิ่มของประชากร (ประมาณ 2.9%) ยุทธศาสตรนก้ี อ ใหเกิดปญหาตามมา
หลายประการ เชน นักเรียนเขาเรียนเพิ่มขึ้น 103% ในป พ.ศ. 2530-2531 อัตราการซําชั
้ ้นสูง มีโรงเรียน
ประถมไมสมบูรณ (in-complete schools) ทีเ่ ปดสอน ป. 1-3 เกิดขึน้ จํานวนมาก ในขณะเดียวกับสิง่ ทีค่ าด
วาจะใหนักเรียนจบชั้น ป.5 ภายใน 5 ป ก็กลับกลายเปน 7-8 ป มากกวา 50% ของนักเรียนทั้งหมด ซึ่งกอ
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ใหเกิดการเรียนซํ้าชั้นมากมาย นอกจากนีย้ งั มีปญ
 หาดานคุณภาพการสอน วัสดุการศึกษา และการใช
ภาษาลาวสอนชนเผาตาง ๆ ทัง้ 60 กวาเผา ก็นบั วาเปนปญหาอยางมาก คือ อัตราการเขาเรียนจะตํามาก
่
ตารางที่ 2 อัตราการเขาเรียนในระดับสามัญศึกษา ระหวาง พ.ศ. 2518-2532
ปการศึกษา

โรงเลี้ยงเด็ก

จํานวนที่เขาเรียน
อนุบาล

ประถม

มัธยมตน

มัธยมปลาย

2518-2519

-

-

317,126

26,628

2,517

2519-2520

-

230

414,423

38,794

3,255

2520-2521

-

2,358

424,330

51,136

5,128

2521-2522

-

3,410

451,814

60,331

7,898

2522-2523

-

3,909

463,098

60,602

9,998

2524-2525

3,412

9,765

480,535

64,456

14,943

2425-2526

3,520

10,399

480,871

64,500

17,492

2526-2527

6,039

13,269

481,871

64,500

17,492

2527-2528

6,241

16,137

495,375

69,226

20,093

2528-2529

10,335

26,143

561,806

82,077

27,681

2529-2530

9,090

27,298

558,852

88,973

30,317

2530-2531

2,390

22,621

571,630

92,487

31,380

2531-2532

4,892

28,167

563,734

93,745

31,891

อัตราเพิ่มระหวาง

143%

12,246%

178%

352%

1,268%

17.87%

102.50%

13.70%

27.07%

97.53%

ป 2518 ถึง 2532 (%)
เฉลีย่ ปละ

แหลงขอมูล ADB: Education Development in Asia and the Pacific Series, Volume 1: Lao Peoples’s
Democratic Republic, 1993

10) !ในระยะประมาณ 15 ป หลังการเปลีย่ นระบอบการปกครอง มีการปรับปรุงคุณภาพ เกีย่ วกับ
การฝกหัดครูเปนอยางมาก องคการ UNICEF ไดใหความชวยเหลือในการปรับปรุงคุณภาพการผลิตครู
ประถมศึกษา อยางไรก็ดี ทัง้ โรงเรียนประถมศึกษา และสถาบันการผลิตครูมีความจําเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะตอง
ปรับปรุงเครือ่ งอํานวยความสะดวกพื้นฐานตาง ๆ การจัดหาวัสดุการสอน และสิ่งจําเปน สําหรับโรงเรียนอืน่ ๆ
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แมจะนอยกวาการศึกษาระดับประถมศึกษา การเติบโตในดานการมัธยมศึกษาตอนตนก็เปนไปอยางรวดเร็ว
จะเห็นไดจาการตัง้ โรงเรียนขึน้ ใหมมากมาย ในป พ.ศ. 2516 ทัว่ ทัง้ ประเทศมีโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน
เพียง 72 แหง แตในระหวางป พ.ศ. 2519-2531โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตนเพิ่มขึ้นเปน 9 เทาและมีนักเรียน
เพิ่มขึ้นเปน 3 เทา โดยมีนักเรียนที่มีอายุ 11-13 ป เขาเรียนเพิ่ม 30% ในป 2531 อยางไรก็ดีมีความแตกตาง
ระหวางแขวง (จังหวัด) ตอแขวงมากพอสมควร
11) !หลังป พ.ศ. 2518 เปนตนมา การมัธยมศึกษาตอนปลายมีการขยายตัวสูงสุด คือ จาก 11 โรง
เรียน และนักเรียน 2,517 คน เปน 107 โรงเรียน และมีนักเรียนถึง 31,891 คน (โปรดดูตารางที่ 2) แตการ
ขาดแคลนครูทไ่ี ดมาตรฐาน ขาดแบบเรียน และเครื่องอํานวยความสะดวกตาง ๆ ซึ่งมีผลตอคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของการศึกษาระดับนี้ เนื่องจากประชากรอยูอยางกระจัดกระจายและการคมนาคมลําบาก
และไมพอเพียง การมัธยมศึกษา จึงไปไมถึงประชากรสวนใหญ โดยเฉพาะกลุมชนกลุมนอยตาง ๆ
12) !การขยายตัวอยางรวดเร็วในดานสามัญศึกษาหลังป พ.ศ. 2518 กอใหเกิดความตองการครู
เพิ่มมาก การขยายเปดการฝกหัดครู จึงเปนไปอยางรวดเร็วอยางไมเปนอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งประเทศ ระยะ
เวลาในหลักสูตรแตกตางกัน และรับนักเรียนทีม่ รี ะดับการศึกษาแตกตางกัน ทัง้ นีข้ น้ึ อยูก บั ความตองการของ
แตละทองถิน่ ตัวอยางเชน มี 6 หลักสูตร สําหรับครูกอนประถมศึกษา 4 หลักสูตรสําหรับประถมศึกษา 4
หลักสูตรสําหรับครูมัธยมตน และ 1 หลักสูตรสําหรับครูมธั ยมศึกษาตอนปลาย ระหวางป พ.ศ. 2518-2531
มีวทิ ยาลัยครูจาก 15 แหง เปน 50 แหง สําหรับผลิตครูกอนประถมศึกษาและประถมศึกษา หรือประมาณ
233% จาก 7 แหง เปน 21 แหง สําหรับผลิตครูมธั ยมศึกษาตอนตน หรือประมาณ 200% และจาก 2 แหง
เปน 3 แหง สําหรับผลิตครูมธั ยมศึกษาตอนปลาย หรือ 50% โดยมีนักเรียนฝกหัดครูเพิ่มขึ้นเปน 11,165 คน
หรือประมาณ 904%
13) !ในป พ.ศ. 2518-2519 มีนักเรียนอาชีวศึกษาและชางเทคนิคตามแนวหลักสูตรเกา จํานวน
1,038 คน และ 755 คน ตามลําดับ หลังจากนั้น 13 ป การอาชีพศึกษาและเทคนิคศึกษา ก็ขยายตัวพอสม
ควร กลาวคือ มีนกั เรียนอาชีวศึกษาเปน 2,472 คน (หรือ 140%) และมีนักเรียน ชางเทคนิค 5,265 คน
(หรือ 600%) นอกจากนัน้ ก็ตั้งสถาบันสรรพวิชา 2 ธันวา เปดสอนสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครือ่ ง
กล และวิศวกรรมไฟฟา ซึง่ เปนหลักสูตรปริญญาตรี 5 ป โดยไดรบั ความชวยเหลือจาก ประเทศสวิตเซอรแลนด
และเงินกูจาก IDA เพื่อพัฒนาอาจารยและหลักสูตรตาง ๆ นอกจากนั้นยังมีการจัดตั้งวิทยาลัยการปาไม และ
วิทยาลัยเกษตรกรรมดวย
14) หลังป พ.ศ. 2518 มีการขยายตัวดานอุดมศึกษาบาง แตเปนไปอยางมีขีดจํากัด เชน จัดตั้ง
สถาบันมหาวิทยาลัยสรางครู (IUP) ทีด่ งโดก เพือ่ ผลิตครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และในป พ.ศ. 2527
ไดขยายวิทยาเขตไปอยูท ส่ี วรรณเขต และหลวงพระบาง ทําใหมีนักศึกษาเพิ่มขึ้น 309 คน ในป พ.ศ. 2518
เปน 3,105 คน ในป พ.ศ. 2531 หรือเพิ่มประมาณ 905% อยางไรก็ดีวิทยาเขตทั้งสองแหงก็ถูกยุบเลิกไปใน
ป พ.ศ. 2532 ทําใหจานวนนั
ํ
กศึกษาลดลงอยางมาก เพราะความตองการครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตํา่
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กวาที่ผลิตได สถาบันอุดมศึกษาแหงทีส่ าม คือ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร เพื่อผลิตนายแพทย, เภสัชกร และ
ทันตแพทย
อยางไรก็ดี ในระยะ 5 ปที่ผานมาไดมีการปฏิรูปมหาวิทยาลัยครั้งใหญ โดยการรวมเอามหาวิทยาลัย และ
วิทยาลัยเฉพาะทางประมาณ 16 แหง มาสถาปนาเปน “มหาวิทยาลัยแหงชาติ” เพียงมหาวิทยาลัยเดียว
โดยไดรบั ความรวมมือชวยเหลือหลักจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) การดําเนินการของมหาวิทยาลัยแหง
ชาติมาจนถึงปจจุบนั (พฤศจิกายน 2541) มีความกาวหนาเปนอยางมาก

3. โ!ครงสรางของระบบการศึกษา และระบบบริหารการศึกษา
ก. ระบบการศึกษา
โครงสรางของระบบการศึกษา มี 4 ระดับ คือ
1) !ระดับกอนประถมศึกษา เปนการศึกษาระดับอนุบาลศึกษา 1-2 ป และอาจมีสถานเลี้ยงเด็กออน
(Creche) กอนอนุบาลศึกษาก็ได
2) !ระดับประถมศึกษา เปนการศึกษาภาคบังคับ และมี 5 ชั้น คือ ประถมปท่ี 1-5
3) !ระดับมัธยมศึกษา แบงเปน 2 ระดับ คือ
- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน มี 3 ชั้น คือ มัธยมศึกษาปที่ 1-3 และเปดระดับอาชีวศึกษา ชัน้ ตน 3 ป
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มี 3 ชั้น และเปดระดับอาชีวศึกษาชัน้ ตน 1 ป ระดับอาชีวศึกษาชัน้
กลาง 3 ป การฝกหัดครูสาหรั
ํ บสอนชัน้ ประถมศึกษา 3 ป
4) ระดับหลังมัธยมศึกษา มีเปดสอนหลายหลักสูตร ประกอบดวย:–! ระบบการฝกหัดครู 11+1 ผลิตครูประถมศึกษา

ระบบการฝกหัดรู 11+3 ผลิตครูมัธยมศึกษาตอนตน
!

ระบบการฝกหัดครู 11+4 ผลิตครูสอนมัธยมศึกษาตอนปลาย
!

–! ระบบอาชีวศึกษาชัน้ กลาง 11+2 และอาชีวศึกษาชัน้ สูง 11+3
–! ระบบอุดมศึกษา ปริญญาตรีระบบ 11+5 และ 11+6 สําหรับสาขาวิชาแพทยศาสตร (วิทยา

ศาสตรสุขภาพ)
ดังนัน้ คําวา สามัญศึกษาจะมี 11 ป คือ ระบบ 5+3 (8 ป) 8+3 (11 ป) คือ ถาจบ 5 ป เปนการจบ
ระดับประถมศึกษา จบ 8 ป เปนการจบระดับมัธยมศึกษาตอนตน และจบ 11 ป เปนการจบมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (โปรดดูแผนภูมิที่ 1 ประกอบ)
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ข. ระบบบริหารการศึกษา
ระบบบริหารการศึกษาเปนระบบแนวตัง้ (Vertical) โดยมี การบริหารสวนกลาง โดยกระทรวง
ศึกษาธิการ มีอํานาจในการกําหนดนโยบาย และมีอานาจในการตั
ํ
ดสินใจมากขึ้น (Centralized) และการ
บริหารการศึกษาสวนทองถิน่ ซึ่งมี 2 ระดับ คือ ระดับแขวง (จังหวัด) เรียก แผนกศึกษาประจําแขวง และ
ระดับเมือง (อําเภอ) เรียก หองการศึกษาประจําเมือง
ในปจจุบนั (พ.ศ.2541) กระทรวงศึกษาธิการ แบงสวนงานออกดังนี้
12 13 14 15 16 17 แพทยศาสตร
อุดมศึกษา

12 13 14 15 16 เภสัชศาสตร และวิศวกรรมศาสตร
12 13 14 15 การฝกหัดครูมธั ยมศึกษาตอนปลาย
12 13 14 15 วิทยาลัยเทคนิค

หลังมัธยมศึกษา

12 13 14 การฝกหัดครูมธั ยมศึกษาตอนตน
12 การฝกหัดครูประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย

9 10 11

อาชีวศึกษา

9 10 11

การฝกหัดครูประถมศึกษา

9 10 11

มัธยมศึกษาตอนปลาย

9 10 11
6 7 8
มัธยมศึกษาตอนตน

6 7 8
6 7 8

ประถมศึกษา
กอนประถม

1 2 3 4 5

1 2 3

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14 15 16 17

ปทเ่ี รียน

6 7 8 9 10

11 12 13

14 15 16

17 18 19 20 21 22

อายุ

แผนภูมิที่ 1 โครงสรางระบบการศึกษาของ ส.ป.ป.ลาว
ที่มา โครงการมหาวิทยาลัยแหงชาติ, ส.ป.ป.ลาว, 1997
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1) !หอ งการกระทรวงเทียบเทาสํานักงานปลัดกระทรวง แตรวมงานเลขานุการรัฐมนตรีไวดวย มีหัว
หนาหองการกระทรวงเปนหัวหนา
2) !กรมตาง ๆ 7 กรม มีหวั หนากรมเปนหัวหนา คือ
–! กรมการเงิน
–! กรมจัดตั้งและพนักงาน
–! กรมกอสรางและบํารุงครู
–! กรมสามัญและอนุบาลศึกษา
–! กรมพลศึกษา
–! กรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
–! กรมอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัย
–! กรมการวางแผนและความรวมมือ

3) !หอ งการการศึกษาภาคเอกชน มีเลขาธิการการศึกษาภาคเอกชนเปนหัวหนา
4) !คณะตรวจตราการศึกษาทัว่ ไป
สวนการบริหารการศึกษาสวนทองถิน่ ซึ่งประกอบดวย
1) !ระดับแขวง เรียก แผนกศึกษาประจําแขวง แบงออกเปน 5 แขนง และคณะตรวจตราการศึกษา
แขวง
2) !ระดับเมือง เรียก หองการศึกษาประจําเมือง แบงออกเปน 4 หนวยงาน
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สรุป
1. !สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งอยูทามกลางเขตที่มีความเคลื่อนไหว ทางเศรษฐกิจ
สูง มีทรัพยากรพื้นฐานมาก และมีศักยภาพในการใชพลังนํ้าในการผลิตกระแสไฟฟา การพัฒนาในปจจุบัน
เปนทีน่ า พอใจ โดยเฉพาะการกําหนดยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจใหเคียงบาเคียงไหล กับประเทศเอเชียตะวันออก
อื่น ๆ และมุง สูร ะบบเศรษฐกิจการตลาดมาไดประมาณ 10 ป (พ.ศ. 2541) เพิ่มการลงทุนของทั้งภาครัฐ และ
เอกชน สรางแรงจูงใจในการปรับปรุงเศรษฐกิจ จนทําใหอตั ราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิม่ มากกวา 7%
ตอป แตอัตราเงินเฟอยังสูง
2. !ทง้ั ๆ ทีเ่ ปนไปตามทีก่ ลาวมาแลวขางตน แตยงั มีปญ
 หาอุปสรรคในดานลักษณะพืน้ ทีท่ เ่ี ปนภูเขา
สลับซับซอน และมีชนเผาตาง ๆ กระจัดกระจายอยูอยางโดดเดี่ยวทั่วประเทศ แมวามีการเปลี่ยนแปลง ระบบ
เศรษฐกิจมาประมาณ 10 ป อัตราการตายของเด็ก ของแม และการอานไมออก เขียนไมไดยังสูง และอายุ
เฉลี่ยของพลเมืองยังตํากว
่ าประเทศในแถบเดียวกัน (เฉลี่ยประมาณ 51 ป)
3. !เศรษฐกิจของ ส.ป.ป.ลาว ยังขึน้ อยูก บั การเกษตร ประสบกับปญหาตาง ๆ มาก เมือ่ เปลีย่ นเปน
ระบบเศรษฐกิจการตลาด ซึ่งแตกตางจากจีนและเวียตนาม ชนบทของ ส.ป.ป.ลาว ยังอยูเ ปนกลุม เล็กกลุม
นอย ไมมีถนนเชื่อม ขาดตลาด โรงเรียน และเครือ่ งอํานวยความสะดวกตอสุขภาพอนามัย
4. !การเปลีย่ นระบบเศรษฐกิจการตลาดมีผลกระทบตอการจัดการศึกษามาก พลเมืองตองการได
รับการศึกษาพืน้ ฐาน เพื่อพัฒนาทุนดานมนุษยและแกปญหาความยากจน ประการแรก นอกจากการให
สามารถรูหนังสือและคิดเลขไดแลว การศึกษาพืน้ ฐานจะตองกอใหเกิดสุขภาพทีด่ ขี น้ึ ดวย ประการที่สอง
การพัฒนาเศรษฐกิจตองการทักษะของคนในชาติในการจัดการกับปญหาตาง เพื่อกอใหเกิดความเจริญที่
ยั่งยืน และกอใหเกิดการพัฒนาเร็วขึ้น ประการที่สาม การพัฒนาคุณภาพของระบบการศึกษาเปนสิ่งจํา
เปนการขยายตัวดานโอกาสในการศึกษาหลังการปฏิวตั ใิ นป พ.ศ. 2518 ยังดําเนินไปไดไมดนี กั เพราะการ
ลงทุนดานวัสดุอปุ กรณ และสถานที่เรียนยังไมเพียงพอ
5. !ความทาทายตอการปรับปรุงคุณภาพ และการประกันการไดมาตรฐานของการศึกษายังเปนเรือ่ ง
ทีผ่ รู บั ผิดชอบตองตระหนัก เพราะยังมีปญ
 หาดานการตกชําชั
้ ้น และการออกจากโรงเรียนกลางคัน (เชน
ประมาณ 44% ของนักเรียนระดับประถมศึกษาไมสามารถเรียนจนจบชัน้ ประถมปท่ี 5) ประสิทธิผล/สัมฤทธิ
ผลทางการยังตํา่ การที่ตองเรียนเตรียมมหาวิทยาลัย เพิ่มอีก 2 ป (กอนเขาเรียนตามหลักสูตรปริญญาตรี)
การลงทุนดานวัสดุ อุปกรณ การเรียนการสอนยังตํา่ และการฝกหัดครู ยังไมดีนัก และการใชครู (โดยเฉพาะ
ระดับมัธยมศึกษา) ยังไมเต็มที่
6. !รฐั บาล โดยกระทรวงศึกษาธิการไดพฒ
ั นายุทธศาสตร เพือ่ พัฒนาการศึกษาหลายเรือ่ ง การจัดให
มีการศึกษาภาคบังคับ สําหรับพลเมืองทุกคน การขยายมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา การปรับปรุงการฝกหัด
ครู การจัดตัง้ มหาวิทยาลัยแหงชาติ การขยายการศึกษานอกระบบโรงเรียน และการพัฒนาบุคลากรเจาหนาที่
ทางการศึกษา เปนตน ซึ่งจําเปนตองมีคา ใชจา ย และการบริหารจัดการทีด่ ี จึงจะบรรลุผลที่คาดหมายไว
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บทที่ 2
ยุทธศาสตรการศึกษาและ
การปฏิรูปการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
เพื่อความกาวหนาทางเศรษฐกิจและสังคม ส.ป.ป.ลาว ไดพิจารณาเห็นวา การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนสิง่ จําเปนและมีความสําคัญอยางยิง่ จึงจัดใหมีแผน ปฏิรปู
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ทัง้ ดานพัฒนาพนักงาน เจาหนาที่ หรือรัฐกรของรัฐ ดาน
การจัดการศึกษา ดานการพัฒนาแรงงาน ดานวัฒนธรรม ดานสาธารณสุข และดาน
การพัฒนาหนุม สาว โดยไดวางหลักการ จุดมุงหมาย และทิศทางการพัฒนาไวอยางชัด
เจน และไดกําหนดมาตรการในการดําเนินการไว 10 มาตรการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเป น หน ว ยงานหลั ก ในการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย ข อง
ประเทศ จึงไดวางแผนพัฒนา/ปฏิรูปการศึกษาในรอบดาน เริ่มตนดวยการศึกษาสภาพ
และปญหาในการจัดการศึกษา แลวจัดทําแผนโดยการกําหนดจุดมุงหมาย เปาหมาย
เนือ้ หาสาระในการปฏิบตั ิ และการจัดทําโครงการตาง ๆ โดยคํานึงถึงขอจํากัดที่มีอยู
รวมทัง้ กําหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิ และการแตงตั้งคณะชี้นํา คณะประสานงาน และ
คณะปฏิบัติรับผิดชอบในแตละโครงการ เพือ่ ดําเนินการไวชดั เจน
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ยุทธศาสตรการศึกษา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไดกําหนด “ยุทธศาสตรการศึกษา” ขึ้น ตามมติของกอง
ประชุมใหญครั้งที่ 4 ของคณะบริหารงานศูนยกลางพรรรค และสภารัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถนุ ายน 2530
เรียกวา “ยุทธศาสตรการศึกษาตัง้ แตนจ้ี นถึงป 2000” (พ.ศ. 2543) ในยุทธศาสตรดงั กลาวไดนาเอานโยบาย
ํ
ดานการศึกษาของพรรคประชาชนปฏิวตั ลิ าวทีว่ า “ตั้งแตนี้ตอไป พวกเรายังคงดําเนินการในงานการศึกษา
เปนหนาทีห่ ลักเพือ่ ปฏิวตั ดิ า นแนวคิด และวัฒนธรรม ตองเอาใจใสภารกิจการศึกษาใหมากขึน้ กวาเดิม และ
ตองลงทุนเอาใจใสในงานการศึกษาอยางเหมาะสม โดยใหจัดทําโครงการปฏิรปู การศึกษา ผลิตและจัดการ
ฝกอบรมพนักงาน เจาหนาที่ เพื่อสรางคนใหมในสังคมนิยม”
เพือ่ ใหการดําเนินการเปนจริงในทางปฏิบตั ิ กรมการเมือง และคณะเลขาธิการศูนยกลางพรรค
ไดมมี ติแตงตัง้ “คณะเตรียมยุทธศาสตรการศึกษาสําหรับตัง้ แตนจ้ี งึ ถึงป 2000” ขึ้น โดยการชีน้ ําโดยตรงของ
ทานเลขาธิการใหญ (ทานไกสอน พมวิหาน) คณะบริหารศูนยกลางพรรคประชาชนปฏิวตั ลิ าว และประธาน
สภารัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทั้งนี้ไดนําความคิดเห็นของทานเลขาธิการใหญมา
ประกอบการพิจารณา นับวาเปนเนื้อหาสาระสําคัญทีส่ ดุ ซึ่งไดกลาวถึงทัศนะพื้นฐาน แนวคิดชี้นาํ ทิศทาง
และหนาทีพ่ น้ื ฐานของยุทธศาสตรการศึกษาสําหรับระยะนี้จนถึงป 2000 และไดนํารางมติเกีย่ วกับยุทธ
ศาสตรการศึกษาดังกลาวสงใหบรรดาหนวยงาน และทองถิ่นทั่วประเทศใหความคิดเห็นเพิ่มเติม กอนที่จะลง
มติเปนเอกฉันท รับเอา “ยุทธศาสตรการศึกษา สําหรับตัง้ แตนจ้ี นถึง ป 2000” ดําเนินการตอไป
เนือ้ หาในมติดงั กลาว ประกอบดวย 4 ภาค คือ
ภาคที่ 1 กลาวถึงสภาพการจัดการศึกษาในสิปปกวาที่ผานมาในเรื่อง จุดพิเศษ และสภาพ
แวดลอมทางการศึกษา แผนนโยบายของพรรค และรัฐเกีย่ วกับงานการศึกษาในระยะทีผ่ า นมา ผลงาน ชัย
ชนะ และจุดออนงานที่จะตองดําเนินการตอไป
ภาคที่ 2 กลาวถึงทิศทางยุทธศาสตรการศึกษา เกีย่ วกับทัศนะและทีอ่ า งอิงตาง ๆ ในการกําหนด
ยุทธศาสตรการศึกษา จุดหมายพื้นฐาน 5 ประการ ของยุทธศาสตรการศึกษา และทิศนําของพรรค
ภาคที่ 3 กลาวถึง หนาทีพ่ น้ื ฐานและวิธกี ารยุทธศาสตร
ภาคที่ 4 กลาวถึง ทิศทาง และหนาทีข่ องแผนการ 5 ป (พ.ศ. 2529 ถึง 2533)
สาระสําคัญโดยยอของยุทธศาสตรการศึกษา มีดังนี้

1. !ความเห็นของทาน ไกสอน พมวิหาน
ทานไกสอน พมวิหาน ไดใหความเห็นเกี่ยวกับการศึกษาไว 7 เรือ่ ง คือ
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1) !บทบาทของการศึกษาทีม่ ตี อ ภารกิจปฏิวตั ขิ องประเทศ
2) !การนําเอาการศึกษาใหสมั พันธสอดคลองกับลักษณะพิเศษตาง ๆ ทัง้ ทางเศรษฐกิจ และสังคม
ของแตละหนวยงาน และของแตละทองถิ่น
3) !การทําใหประชาชนใหไดรับการศึกษาระดับประถมศึกษา โดยทัว่ ไป (การศึกษาภาคบังคับ)
4) !การยกคุณภาพการศึกษา การเพิ่มประสิทธิผลของการศึกษา
5) !การใหเกียรติศกั ดิศ์ รี ของครูอาจารยในสังคมใหสูงขึ้น
6) !การกระตุน ใหสงั คมมีสว นในการปฏิบตั ติ ามจุดหมายของยุทธศาสตรการศึกษา เอาใจใสตอการ
สรางคนรุน หนุม สาวใหเปนคนใหมสงั คมนิยม
7) !การเพิม่ ทวีการนําพาของพรรค การบริหารของรัฐตอภารกิจการศึกษา นับวาเปนผูน าที
ํ ่เอาใจใส
และมีวิสัยทัศนกวางไกล

2. !ทศิ ทางยุทธศาสตรการศึกษาตัง้ แตนจ้ี นถึง ป 2000
จุดหมายที่ 1 จัดตั้ง และกระตุนพนักงานเจาหนาที่และประชาชนเผาตาง ๆ ไดเรียน และบํารุง
วัฒนธรรม ใหสามารถนําความรูว ทิ ยาศาสตรเทคนิคไปใชในการผลิต ในงาน ในการตอสูแ ละในการดํารงชีวิต
โดยจุดหมายแรกคือ ใหสามารถจัดการประถมศึกษา โดยทั่วไปสําหรับชาวหนุม สาว และเยาว
ชนทีม่ อี ายุตง้ั แต 6-14 ป ใหพนักงานเจาหนาที่ทุกคนสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา รวมทัง้ การลบลาง
การไมรูหนังสือใหแกผูอานเขียนไมได (ผูกืกหนังสือ)
จุดหมายที่ 2 เอาใจใสขยายและยกระดับคุณภาพของโรงเลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาล ที่สานั
ํ ก
งานองคการ โรงงาน โรงจักร โรงเรียน โรงพยาบาล และที่คนหมูมากทํางาน และปลุกระดมใหทุกคนเอาใจ
ใสการศึกษาของอนุชน และขยายหนวยฝากเด็ก
–! ปฏิรป
ู สามัญศึกษา ใหมีลักษณะสามัญ รูจักทํางานรวมกัน และเตรียมวิชาชีพ ทําใหโรงเรียน

สามัญศึกษาสัมพันธกับระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของทองถิ่น ยกคุณภาพให
การศึกษาใหผสู าเร็
ํ จการศึกษาสามารถรวมกันทํางาน (การออกแรงงาน) และตอสูเพื่อปกปก
รักษา และสรางชาติ และทองถิน่ ของตน
จุดหมายที่ 3 ปฏิรปู การอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัย โดยมุงผลิตชางเทคนิค และพนักงาน
วิทยาศาสตรที่จงรักภักดีตอพรรค ตอประเทศและติดพันกับประชาชน และมีความสามารถเขารวมปฏิบัติ
ตามจุดหมายทางเศรษฐกิจและสังคม ผลิตพนักงานบริหาร และพนักงานวิทยาศาสตรเทคนิค เศรษฐกิจ
วัฒนธรรม ที่สามารถแกไขงานของประเทศไดจริง เอาใจใสในการสรางและอบรมพนักงาน และผูผานการสู
รบหรืองานการผลิตมาแลว รวมทั้งพนักงานที่มีพรสวรรคทางวิทยาศาสตรที่มีแนวคิดทางการเมืองดี
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จุดหมายที่ 4 เอาใจใสขยายการศึกษาในเขตภูดอย เขตหางไกล ตั้งหนาผลิตพนักงานดานตาง ๆ ที่
เปนคนชนเผาเพื่อมีสวนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
จุดหมายที่ 5 ผลิตและฝกอบรมพนักงานบริหารการศึกษาและครูอาจารยใหมีความรู ความ
สามารถในการสอน และจงรักภักดีตอพรรคมีศีลธรรม มีความรูดี มีวิชาเฉพาะเกง และใหความสนใจนัก
เรียนและประชาชน และสามารถปฏิบตั หิ นาทีพ่ รรค และรัฐมอบหมายได

3. !วิธีการยุทธศาสตร หรือมาตรการในการดําเนินการ
1) โรงฝากเด็กและโรงเรียนอนุบาล
(1) !ใหประชาชนรวมกันจัดตั้งขึ้น สวนรัฐจัดขึ้นเฉพาะที่จาเป
ํ น เชนในเขตเศรษฐกิจและวัฒน
ธรรมใหม
(2) !ใหแผนการศึกษารวมกับสหพันธสตรี และแผนกสาธารณสุขรวมกันประชาสัมพันธ และ
รวบรวมประชาชนใหรว มกันดําเนินการจัดตัง้
(3) !เลือกหนุมสาวไปเขารับการฝกอบรมเปนครูอนุบาล โดยจัดสวัสดิการใหตามความเหมาะสม
2) การบํารุงวัฒนธรรม
(1) !จดั การเรียนในหลายรูปแบบ โดยคํานึงถึงหรือใหสอดคลองกับสภาพการผลิตและงานที่ผู
เรียนตองทําประกอบ
(2) !จดั หาแบบเรียน และอุปกรณการเรียนใหเพียงพอ
(3) !ระดมผูมีความรูมารวมสอน และอบรมวัฒนธรรม
(4) !ปรับปรุง และสรางโรงเรียนวัฒนธรรม
(5) !ปรับปรุงโรงเรียนหนุมสาวชนเผา โดยรัฐลงทุนในระยะตนแลวใหโรงเรียนชวยเหลือตนเอง
ตอไป
(6) !ใหกระทรวงศึกษาธิการเสนอสภารัฐมนตรีเกีย่ วกับ การจัดสวัสดิการชวยเหลือใหแกครูและ
ผูเ รียน
(7) !ปลุกระดมมวลชนอยางมีระบบเปนกระบวนการใหบรรลุความสําเร็จตามที่คาดหมายไว เชน
การลบลางการไมรูหนังสือ
(8) !ทําหลักสูตร แบบเรียน และวิธีสอน อบรมวัฒนธรรมใหกระทัดรัด ครอบคลุมวิทยาศาสตร
พื้นฐาน การเศรษฐกิจและสังคม และเทคนิคในการผลิต เพื่อใหนามาใช
ํ
ในการผลิต และพัฒนาชีวิตความ
เปนอยู
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3) สามัญศึกษา
สามัญศึกษาเปนพื้นฐานวัฒนธรรม
โดยใหดําเนินดังนี้

เปนสวนประกอบสําคัญตอการพัฒนารอบดานของพลเมือง

(1) !จดั การประถมศึกษาสําหรับประชาชนทุกคน
(2) !ขยายโรงเรียนมัธยมศึกษาเพือ่ สนองความตองการของผูเ รียน
(3) !ขยายโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายอยางมีแผนการ
เทคนิค และพนักงานวิทยาศาสตรเทคนิค

และสอดคลองกับการพัฒนาชาง

(4) !เอาใจใสตอคุณภาพของสามัญศึกษาเปนพิเศษ โดยการ
–! กําหนดจุดหมาย สรางคนลาวใหมสงั คมนิยมใหแตละระดับการศึกษา
–! ปฏิรูปหลักสูตร แบบเรียน และวิธสี อน
–! ปฏิรูปงานการผลิต และฝกอบรมครู และผูบ
 ริหารการศึกษา
–! กอสรางอาคารสถานทีข่ องโรงเรียน ตามรูปแบบของโรงเรียนใหม
–! ปรับปรุงแกไขการบริหารการศึกษา การชีน้ ําการศึกษาและการปรับปรุงงาน นโยบาย

และดําเนินการตามแบบแผนทีเ่ หมาะสม
4) การปฏิรูปอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัย
(1) !คนควาความตองการดานจํานวน และระดับของนักวิชาการ สําหรับ 15-20 ป ขางหนา
(2) !สรางแผนการผลิตทั้งภายใน และตางประเทศใหเหมาะสม และถาสาขาวิชาใดตองการมาก
อาจสงไปเรียนในประเทศเพือ่ นบาน โดยไมตอ งตัง้ โรงเรียนขึน้ ภายในอีก
(3) !แสวงหาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน เพือ่ ผลิตพนักงานวิทยาศาสตรเทคนิคในระดับ
ผูเชี่ยวชาญและผูบริหาร
(4) !ดดั แปลงหลักสูตร และอุปกรณอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัยใหทันสมัย โดยเฉพาะดานอี
เลคโตรนิคส และชีววิทยา
(5) !เลือกเฟนเอานักศึกษาทีเ่ รียนเกง และเปนพลเมืองดี เปนอาจารยสอน เมื่อสําเร็จการศึกษา
แลว
(6) !ใหยศและวิทยฐานะ รวมทั้งแนวทางในการใชและอุดหนุนอาจารยเหลานั้น
(7) !ปรับปรุงวิธกี ารใหการศึกษา โดยใหสัมพันธกับการผลิต การใชและความกาวหนาทาง
วิทยาศาสตร เพื่อยกคุณภาพการผลิต
(8) !ใหสภาวิทยาศาสตร และเทคนิคแหงรัฐมีโครงการใหมหาวิทยาลัย และสถาบันคนควา ตาง ๆ
เขารวมในการศึกษาคนควาวิทยาศาสตรและรวมกําหนดระเบียบการคนควาศึกษา เปนตน
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(9) !ปรับปรุงวิธีการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เขาเรียน ใหสอดคลองกับแนวทางของพรรค
(10) !ปรัปปรุงระบบบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัย
–! เพือ่ รับประกันคุณภาพ และความสามารถในการลงทุนและครูอาจารย
–! เพื่อใหโรงเรียนอาชีวศึกษาชั้นตนและชั้นกลาง อยูในความรับผิดชอบของแขวง (จังหวัด)

สวนกลางดําเนินการเฉพาะการผลิตชางเทคนิคระดับสูงเทานัน้
5) การปฏิรูปการผลิตและการฝกอบรมครู
(1) !เอาใจใสตอชีวิต ความเปนอยูข องครูทว่ั ประเทศ
(2) !ดําเนินการฝกอบรมครูอยางสมําเสมอและต
่
อเนือ่ ง
(3) !ปฏิรูปการผลิตครู และปรับปรุงบูรณะโรงเรียนฝกหัดครู โดยถือวา เปนงานหนึ่งที่มีความ
สําคัญตอการปฏิรปู การศึกษาของชาติ
–! กําหนดจุดมุงหมายของการผลิตครูใหมใหชัดเจน
–! กําหนดมาตรฐานสามัญศึกษาขั้นตํ่าในการเขาเรียน ครูอนุบาลเลีย้ งเด็ก ครูประถมศึกษา

ครูมัธยมศึกษาตอนตน และครูมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทัง้ กําหนดจํานวนปที่เรียนดวย
6) การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาในโรงเรียน
(1) !เพิม่ ทวีความรับผิดชอบของสังคม ของทุกแผนกการ ขององคการจัดตั้งมหาชน เชน ชาว
หนุมสาว ประชาชนปฏิวตั ลิ าวใหรบั ผิดชอบตอการศึกษานอกระบบโรงเรียน
(2) !ใหครอบครัวพอแมเด็กรับผิดชอบในการศึกษาอบรมของลูกหลาน
(3) !ใหสหพันธสตรี สหพันธกรรมบาล แนวลาวสรางชาติ และกองทัพมีความรับผิดชอบตอการ
ศึกษาของเยาวชน ตั้งแตโรงเลี้ยงเด็ก-อนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัย
7) การเพิ่มทวี การลงทุนใหแกการศึกษา
(1) !ตอ งลงทุนดานการจัดการศึกษาอยางเหมาะสม ในทุกเรือ่ ง
–! รัฐระดับศูนยกลางลงทุนการผลิตและฝกอบรมครู การกอสรางพื้นฐาน การใชจา ยดาน

วิชาการ
–! รัฐระดับทองถิ่น แขวงและเมือง รับผิดชอบคาใชจายในการกอสรางพื้นฐานและงาน

วิชาการ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนฝกหัดครูประถมศึกษา ครูมธั ยม
ศึกษาตอนตน และโรงเรียนวิชาเฉพาะ
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–! ตาแสง (ตําบลเลิกใชแลว) บาน ประชาชน และรากฐานการผลิตรับผิดชอบการกอสราง

พืน้ ฐานใหโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาล เลี้ยงเด็ก โรงเรียนบํารุงวัฒนธรรมของ
บาน
(2) !ใหกระทรวงศึกษาธิการผลิตอุปกรณการศึกษา และซื้อวัสดุอุปกรณจากตางประเทศเพื่อ
นํามาใชในการจัดการศึกษา
8) !การแสวงหาความรวมมือจากตางประเทศ ในการผลิตและฝกอบรมอาจารยมหาวิทยาลัย และ
พนักงานวิทยาศาสตร
9) !การเพิ่มทวีการนําพารอบดานของพรรค และการบริหารของรัฐในการปฏิบัติตาม จุดหมาย
และยุทธศาสตรการศึกษา

4. !ทศิ ทางการดําเนินการระยะแรก 5 ป (พ.ศ. 2529-2538)
คณะบริหารงานศูนยกลางพรรคประชาชนปฏิวตั ลิ าว สภารัฐมนตรีไดกาหนดทิ
ํ
ศทางการดําเนิน
การตามยุทธศาสตรการศึกษาระยะ 5 ป (พ.ศ. 2529-2533) โดยประกาศใชเมือ่ วันที่ 10 มิถนุ ายน 2530 ดังนี้
1) !ทิศทางรวม
ปรับปรุงผลงานการศึกษาทีไ่ ดดําเนินการมาใหกระชับขึ้น เพิ่มทวีการอบรมครู และผูบ ริหารการ
ศึกษา ดัดแปลง การบริหาร และชี้นาการศึ
ํ
กษา จัดดําเนินการงานการศึกษาใหเปนระบบแบบแผนยิง่ ขึน้
และเตรียมการปฏิรูปการศึกษาทีละขั้น
2) !งานที่ปฏิบัติ
(1) !แกไขปรับปรุงโครงสรางการบริหารและชี้นาการศึ
ํ
กษาตัง้ แตะระดับกระทรวงไปถึง
ถิน่ ปรับเปลีย่ นแบบวิธชี น้ี ํา เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและตรวจตราการศึกษา

ทอง

(2) !ใหคณะพรรค คณะกรรมการปกครองระดับตาง ๆ แผนกการตาง ๆ องคการจัดตัง้ มหาชน ครู
อาจารย และประชาชนทุกคนรับเอามติพรรค และสภารัฐมนตรีเกี่ยวกับยุทธศาสตรการศึกษา
(3) !เตรียมการปฏิรปู การศึกษา ฝกอบรมเจาหนาที่ที่จะทําหนาทีป่ ฏิรปู การศึกษา และดําเนิน
การแกไข ปรับปรุงหลักสูตร แบบเรียนและฝกอบรมครูอาจารย
(4) !เตรียมปฏิรปู งานการฝกหัดครู
(5) !กาหนดเป
ํ
าหมายในแผนการหาป ระยะที่ 2 เพื่อจัดการประถมศึกษาใหสาเร็
ํ จลุลวงตาม
นโยบาย
(6) !จดั ทําแผนพัฒนาบุคลากร ผูปฏิบัติและครูอาจารยทั้งภายในและตางประเทศ
(7) !ศกึ ษาคนควาเกีย่ วกับ นโยบายตอเจาหนาที่ ครู อาจารย นักเรียนอาชีวศึกษา
เรียนเกง นักเรียนผูม พี รสวรรคพเิ ศษ จัดอบรมนักเรียนเกง และนักเรียนที่มีพรสวรรค

นัก
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(8) !ศกึ ษาคนควาวิทยาศาสตรการศึกษา ปรับงานการสือ่ สารการศึกษาเพือ่ เปนหลักประกัน
ความสําเร็จในการปฏิรปู การศึกษา
(9) !เพิ่มทวีงานสรางพรรค และสรางชาวหนุมสาวประชาชนปฏิวัติลาวอยูในโรงเรียน
3) !วิธีดําเนินการ
(1) !ศกึ ษารายละเอียดมติกองประชุมคณะบริหารงานศูนยกลางพรรค และสภารัฐมนตรี เกีย่ ว
กับยุทธศาสตรการศึกษาตัง้ แตนไ้ี ปจนถึงป 2000 (พ.ศ. 2543)
ใหทั้งพรรคประชาชน และทุกแผนกการรูและเขาใจรับเอาทัศนะของพรรคเกี่ยวกับการศึกษา
ประกอบทุนรอน สติปญญาและแรงงานใการปฏิบัติตามจุดหมายของยุทธศาสตรการศึกษา โดยใหมกี าร
ประชาสัมพันธเนื้อหาสาระของการปฏิรูปการศึกษา
(2) !สารวจระดั
ํ
บวัฒนธรรมของผูที่อยูในเกณฑอายุที่ตองเขาเรียนชั้นประถมศึกษาโดย ทั่วไป
สํารวจจํานวนชางเทคนิค นักวิทยาศาสตรเทคนิคของแผนกการเศรษฐกิจและสังคม สํารวจ ความตองการ
ครู วางแผนการลบลางการไมรูหนังสือ วางแผนใหประชาชนไดเรียนจนสําเร็จระดับประถมศึกษา โดยจัดทํา
แผน 5 ป และเปนรายป
(3) !จดั ทําเครือขายโรงเรียนทีม่ อี ยูใ หเหมาะสม ดําเนินการแบงงาน และแบงชั้นบริหาร เพิ่มทวี
การชีน้ ํา และบริหารของคณะพรรค คณะกรรมการบริหารระดับตาง ๆ และสรางโรงเรียนเพื่อเปนแบบอยาง
(4) !ปรับปรุงโครงสรางการบริหารการศึกษาแตละระดับ
และผูบริหารโรงเรียน
(5) !แสวงหาความรวมมือกับองคการสากล
ศาสตรการศึกษา

ปรับปรุงงานการบริหารการศึกษา

เพือ่ ความชวยเหลือในการดําเนินการตามยุทธ

(6) !ศกึ ษาคนควาวิทยาศาสตรการศึกษา
และสารสนเทศเกีย่ วกับวิทยาศาสตรการศึกษา
บูรณะสถาบันคนควาวิทยาศาสตรการศึกษาและรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในการคนควาวิทยาศาสตร
การศึกษา
(7) !เตรียมเจาหนาที่ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ และพาหนะในการเตรียมการปฏิรูปการศึกษา
(8) !สรางความสัมพันธ และประสานงานระหวางแผนการศึกษา กับแผนการและองคการจัดตัง้
มหาชนพรอมที่จะปฏิรูปการศึกษา
(9) !เตรียมเปดกองประชุมการศึกษาทัว่ ประเทศครัง้ ที่ 1 ในป พ.ศ. 2531 เพื่อปลุกระดม ศึกษา
อบรมครู อาจารย และกําลังการศึกษาอืน่ เพื่อยอมรับและตัดสินใจปฏิบัติจุดหมายยุทธศาสตรการศึกษาให
บรรลุผลตอไป
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การปฏิรูปการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ ส.ป.ป.ลาว
ระหวาง พ.ศ.2536-2543
ส.ป.ป.ลาว พิจารณาเห็นวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนสิ่งสําคัญและจําเปนเพือ่ การพัฒนา
บานเมือง เพราะการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนการใหการศึกษา พัฒนาคนและการนําใชคนเพื่อทําการ
ผลิต โดยมุง ยกระดับความกาวหนาทางดานเศรษฐกิจและสังคม ถือวา การศึกษาเปนการพัฒนาทางดาน
รางกาย สติปญญา และคุณสมบัติของมนุษย ทัง้ ในและนอกโรงเรียน
ดวยการเห็นความสําคัญและความจําเปนดังกลาว ในระยะที่ผานมาพรรครัฐและอํานาจการปก
ครองทุกระดับชัน้ ไดประสานการดําเนินการและรวมมือกัน ไดทมุ เทความพยายามอยางมาก ในการพัฒนา
บุคลากรใหมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความตองการของการพัฒนาดานตาง ๆ ได เอาใจใสปรับปรุง คุณภาพ และ
ยกระดับการศึกษาแหงชาติใหสงู ขึน้
ดังนัน้ ในการประชุมครบคณะครั้งที่ 7 สมัยที่ 5 ของคณะบริหารงานศูนยกลางพรรค เมื่อ วันที่ 20
กันยายน 2536 ไดมีมติเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ ส.ป.ป.ลาว ขึ้น โดยระบุรายละเอียดของ
สภาพปจจุบนั แนวคิด จุดหมายและทิศทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตลอดทัง้ มาตรการทีจ่ ะนําไปใช
ดําเนินการ ดังนี้

ก. สภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในปจจุบนั
1. สภาพความสําเร็จ
ตัง้ แตหลังวันที่ 2 ธันวาคม 2518 ส.ป.ป.ลาว ไดปรับปรุงการศึกษาหลายดาน เชน (1) ไดดาเนิ
ํ นกิจ
กรรมการลบลางการไมรหู นังสือ (เรียกวา การกืกหนังสือ) ในหมูป ระชาชนไดเปนสวนมาก และยกระดับความรู
ของประชากรสูงขึ้น (2) ไดขยายโรงเรียนและสถาบันการศึกษาระดับตาง ๆ อยางกวางขวาง ทําใหมีจานวนนั
ํ
กเรียน
นักศึกษาเพิม่ ขึน้ หลายเทาเมือ่ เทียบกับระยะกอนการเปลีย่ นระบอบการปกครองเปนแบบสังคมนิยม (3) จัดการ
ศึกษาเพื่อผลิตชาง และพนักงานวิชาการดานตาง ๆ ทั้งภายในและตางประเทศไดเปนจํานวนหลายพันคน ซึง่ ถือ
วาเปนทุน หรือกําลังสําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศ (4) ไดจดั การฝกอบรมพนักงานทีไ่ ดรวมการตอสูแ ละ
ปฏิบตั งิ าน ทั้งภายในและตางประเทศ เกือบสามพันคน ซึง่ สวนมากไดเปนผูน าในการปฏิ
ํ
บัติงานในหนวยงาน
กลาง และในทองถิ่นตาง ๆ นอกจากนี้ ยังจัดการศึกษาใหแกพนักงานใหมทง้ั ในระดับกลาง ระดับสูง และ
มหาวิทยาลัยไดมากกวา 1,500 คน
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สวนในงานดานสาธารณสุขก็ไดรบั การปรับปรุง และขยายใหกวางทีละขัน้ มีการเพิ่มแพทยจาก 90 คน
กอนการปลดปลอยเปนมากกวา 1,300 คน โดยมีจานวนเตี
ํ
ยง และโรงพยาบาลก็เพิ่มขึ้นมาก มีการปองกันโรค
ราย และขจัดใหเหลือนอยลง อัตราการตายของแมและเด็กไดลดลง ประชากรเริ่มมีอายุยืนมากขึ้น
สําหรับดานวัฒนธรรม ก็ไดสรางแผนพัฒนาวัฒนธรรมชาติใหกาวหนา โดยการอนุรกั ษรกั ษา และ
การเสริมขยายวัฒนธรรมดัง้ เดิม ประเพณีของชาติ หรือของชนเผาตาง ๆ สถานที่ทางประวัติศาสตร ทิวทัศน
ธรรมชาติ โบราณสถาน วัดที่เกาแกไดรับการปฏิสังขรณซอมแซม เพื่อรักษาไวซึ่งวัฒนธรรม ทั้งนี้รวมทั้ง
ศิลปกรรมและสถาปตยกรรม การปฏิมากรรม ศิลปวรรณคดี และวิจติ รศิลป ก็ไดรบั การ สงเสริมใหประชา
ชนลาวรูส กึ ความเปนชาติทม่ี วี ฒ
ั นธรรมอันเกาแก กอใหเกิดแนวคิด จิตใจรักชาติ รักมรดกตกทอดจาก
บรรพบุรษุ โดยการเห็นคุณคาและวัฒนธรรมดัง้ เดิมของชาติ และการสรางเสริมความเจริญทางจิตใจในหมู
ประชาชน
กรรมกรก็ไดมีจํานวนมากขึ้น เพื่อมีสวนรวมในการดําเนินการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจและสังคม
กรรมกรหนุมสาวก็เริ่มมีฝมือ มีวิชาเฉพาะ โดยไดรบั การศึกษาในภาคสวนเศรษฐกิจตาง ๆ ชาวกสิกรจํานวน
ไมนอ ยไดเปลีย่ นแปลงแบบแผนการดํารงชีวิต และวิธีการผลิต คือ เปลีย่ นจากการผลิตตามยถากรรม ตาม
ธรรมชาติ เพียงพอเพื่อกินในครอบครัวไปสูการผลิตเพื่อซื้อขาย นําใชวิธีและเทคนิคการผลิตที่กาวหนา ทํา
ใหการผลิตสินคาขยายตัวในหลายทองที่ ชาวหนุม สาวไดรบั การเอาใจใสดแู ล และไดรบั การศึกษาอบรม
บทบาทของสตรีกไ็ ดรบั การสงเสริม และมีความเสมอภาค มีสทิ ธิในการเขารวมในกระบวนการงาน
ดานตาง ๆ ของชาติ ใหความสําคัญของผูอ าวุโส ผูทรงคุณวุฒิ นักการศึกษา และปญญาชนตาง ๆ ทุกคนมี
บทบาทสําคัญตอการพัฒนาชาติ

2. !สภาพปญหา
แมวา การใหการศึกษาอบรมดังกลาวจะมีความกาวหนา และบรรลุผลพอสมควร แตการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยยังมีปญหาที่จาเป
ํ นตองแกไขหลายประการ เชน
1) !การศึกษาอบรมยังไมไดคุณภาพตามที่พึงประสงคมากนัก เพราะผูที่ไดรับการศึกษาอบรมใน
ระยะที่ผานมายังปฏิบัติงานไมไดผลตามที่พึงปรารถนาของผูนํา ระดับความรูข องคนจํานวนไมนอยยังออน
อยู คือ ขาดความเอาใจใส ขาดความรับผิดชอบ และขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2) !ทรัพยากรมนุษยยังมีปญหาและเงื่อนไขหลายอยาง เชน เงื่อนไขทางประวัติศาสตร ภูมิศาสตร
ฐานะทางเศรษฐกิจ จารีตประเพณี ฯลฯ
3) !พนักงานเจาหนาที่จานวนไม
ํ
นอ ยยังไมสามารถปรับตัวเขากับหนาทีท่ างการเมือง
และวิชา
เฉพาะของตน โดยเฉพาะในระยะการเปลี่ยนแปลงใหม ๆ ยังประสบความยุง ยากในการเลือกเฟน จัดหา
พนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติงานที่สําคัญตาง ๆ
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4) !พนักงานเจาหนาที่จานวนไม
ํ
นอยยังมีความโลภ เห็นแกความมั่งมีสวนตัว ซึ่งทําใหเกิดความ
เสื่อมเสียตอบทบาทอิทธิพลของพรรคและของรัฐ
5) !แบบวิธกี ารใหการศึกษาอบรมยังไมสอดคลองกับสภาพการณ ไมทนั กับการเปลีย่ นแปลงในการ
ใหการศึกษาและฝกอบรม และยังไมสอดคลองกับสภาพปฏิบัติจริงของประเทศชาติ
6) !การใชและการควบคุมดูแลพนักงานเจาหนาทีย่ งั ไมคอ ยดี การใหสวัสดิการก็ยงั ไมเหมาะสม ระเบียบ
การทีจ่ ําเปนในการปฏิบตั งิ านของรัฐกรหลายเรือ่ งยังไมมี
7) !หนวยงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาคนยังมีปญหาและบกพรองอยูหลายอยาง เชน คุณภาพ การ
ศึกษา และการฝกอบรมคนยังตํ่า อันเนือ่ งมาจากการขาดทุนรอน ขาดพาหนะ และเครือ่ งใชใน การเรียนการ
สอน ครูไมไดมาตรฐาน หลักสูตรการเรียนการสอนยังไมมกี ารปรับปรุงแกไข
8) !การปกครองและการตรวจตราการศึกษายังไมดี
9) !ความสัมพันธระหวางการศึกษาในโรงเรียน กับในครอบครัวและสังคมยังไมสัมพันธ สอดคลองกัน
10) !การสาธารณสุขในบางครัง้ ยังขาดมนุษยธรรม และการใหบริการยังไมกวางขวาง เพราะ ยังไม
ไดยึดจุดหมายและทัศนะของพรรค ขาดการศึกษาอบรมดานแนวคิดทางการเมือง ขาดทุนรอนและอุปกรณ
ที่จาเป
ํ น และไมทันสมัย
11) !วัฒนธรรมภายนอกมากระทบวัฒนธรรมภายในอันดีงามและเปนเอกลักษณของชาติ ปญหา
สังคมที่เปนพิษเปนภัยมีมากขึ้น คนจํานวนมากยังไมตั้งใจในการอนุรักษ และเสริมขยายวัฒนธรรมดั้งเดิม
อันดีงาม และลํ้าคาของชาติ และของชนเผาตาง ๆ ความเอาใจใสตอวัฒนธรรมของประชาชนยังไมกวาง
ขวางและเอาจริงเอาจัง ยังไมสนใจในงานการศึกษาอบรมประชากรรุนหนุมสาวมากนัก
12) !การขาดกฎหมายทีจ่ ําเปน และมาตรการและวิธีการในการดําเนินงาน เพื่อความสงบ เรียบ
รอยภายในสังคม
!

ข. หลักการ จุดมุง หมาย และทิศทาง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ทั้งใน
ปจจุบนั และอนาคต
1. หลักการ
ตามสภาพความเปนจริงของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ เพื่อเสริมขยายการดําเนินการ
ตามแนวปฏิวตั ิ และสอดคลองกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงใหมอยางไดผล ส.ป.ป.ลาว จึงกําหนดหลักการใน
การสรางและฝกอบรมประชากร ดังนี้
1) !การพัฒนาทรัพยากรมนุษย จะตองดําเนินไปตามอุดมคติของพรรค (พรรคประชาชนปฏิวัติ
ลาว) เพือ่ รักษาระบอบการปกครอง และพัฒนาประเทศชาติ
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2) !การพัฒนาทรัพยากรมนุษย จะตองดําเนินไปอยางเปนอันหนึง่ อันเดียวกัน เปนขบวนการตอ
เนื่องทีละขั้นตอน อยางมีแผนการ โครงการ มีจุดเนน และสนองตอความตองการทั้งเฉพาะหนาและใน
อนาคตอันยาวนาน
3) !แมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะเปนเรื่องยุงยาก และสับสน จําเปนตองทําดวยความตัง้
หนาพยายาม เด็ดเดีย่ วหนักแนน มีจิตใจหนักแนนเปนเจาตนเอง พึ่งตนเอง สรางความเขมแข็งดวยตนเอง
จนมั่นใจไดวาจะประสบประสิทธิผล และตองดําเนินไปพรอม ๆ กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ
4) !การพัฒนาทรัพยากรมนุษย จะตองดําเนินไปอยางรอบดาน คือ
!!

!!

!!

ดานแนวคิด คุณสมบัติ ศีลธรรม ทัศนะมั่นคง และตืน่ ตัวทางการเมือง
ดานสติปญ
 ญา ความรู ความสามารถ และวิชาชีพ
ดานวัฒนธรรม จริยธรรม และสุขภาพ เพราะวาคนเราถึงจะมีวิชาความรู มีความ
สามารถ และมีพลกําลัง แตถาขาดความเจริญทางจิตใจ เชน ความรักชาติ รักแผน
ดินเกิด ไมรูจักสืบทอดวัฒนธรรมดั้งเดิมอันดีงาม และคุณคาของวัฒนธรรมแหงชาติ
ของตน คนผูน น้ั ก็ไมมคี า สมบูรณ ไมเปนตัวของตัวเอง และในที่สุดก็ตกเปนเบี้ยลาง
ของผูอ น่ื หรือในทางตรงกันขาม ถึงแมวาคนเราจะมีแนวคิดถูกตอง มีความรักชาติ
อยางดูดดืม่ และจงรักภักดีปานใดก็ตาม แตหากมีสุขภาพไมสมบูรณ ขาดความรู
ความสามารถตามความจําเปนแลวก็จะเปนคนไมสมบูรณเชนเดียวกัน

5) !การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนภารกิจของทั้งพรรค ทั้งกองทัพ ทั้งปวงชน นัน่ คือ ของทั้ง
สังคม ดังนัน้ องคการพรรค องคการรัฐทุกระดับ ทุกแผนกการ บรรดากําลังประกอบอาวุธ องคการจัดตัง้
มหาชน แนวรวม ชาวหนุมสาว กรรมกร และองคการจัดตั้งสังคมอื่น ๆ หนวยงานทางเศรษฐกิจ (ทัง้ ภายใน
และตางประเทศ) บาน วัด และครอบครัว ซึง่ ตองมีสวนรวม และปฏิบัติดวยความรับผิดชอบ
6) !ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตองใชแหลงทุนจากงบประมาณของรัฐ จากสังคม และจาก
หนวยงานทางเศรษฐกิจ ตลอดทั้งทุนรองประเภทตาง ๆ จากภายนอก แตตองอยูภายใตความมี
มนุษยธรรม ตองสรางทุกเงื่อนไขใหประชาชนผูยากจน ผูที่อยูชนบทหางไกล และพี่นองเผาตาง ๆ ใหไดรบั
การศึกษา บํารุงรักษาสุขภาพ และไดรบั การพัฒนาทางดานชีวติ จิตใจ

2. จุดมุงหมาย
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีจุดมุงหมาย เพื่อ:
1) !สรางคนใหเปนพลเมืองดี มีนํ้าใจรักชาติ รักระบอบประชาธิปไตยประชาชน มีระเบียบวินัยและ
เคารพกฎหมาย ยึดถือผลประโยชนสว นรวม และมีความรับผิดชอบตอหนาที่การงาน
2) !สรางคนใหเปนคนมีความรู มีวิชาชีพ และมีความสามารถ ขยันขันแข็ง และมีความประหยัด
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3) !มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ มีจิตใจศิวิไล มีนํ้าใจอยางมีมนุษยธรรม ยุตธิ รรม สามัคคี เอือ้ เฟอ
เผื่อแผ และมีคานิยมความถูกตอง
สําหรับเรื่องเฉพาะหนา ส.ป.ป.ลาว ไดกําหนดจุดมุงหมายไวเพื่อ เอาใจใสฝก อบรมคนใหมคี วามตืน่
ตัวทางการเมือง มีนํ้าใจรักชาติ และมีความเปนเจาของในระบอบใหม มีสติระวังตัวปฏิบัติ มีความเด็ดเดี่ยว
หนักแนน พรอมที่จะเผชิญกับความยากลําบาก และมีความรับผิดชอบ และยินดีปฏิบตั ติ ามนโยบายของ
พรรค และรัฐ และอดทนตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย

3. ทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ส.ป.ป.ลาว ไดกําหนดทิศทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในดานเกีย่ วกับพนักงานเจาหนาที่ (รัฐ
กร หรือขาราชการ) ดานการศึกษา ดานการสรางแรงงาน ดานวัฒนธรรม ดานสาธารณสุข และดานเกีย่ วกับ
ชาวหนุมสาว โดยในแตละดานมีการกําหนดจุดหมาย ทิศทาง และเนื้อหาสาระในการปฏิบัติ ดังนี้

1) !ดา นเกีย่ วกับพนักงานเจาหนาที่ (รัฐกร)
(1) !จุดมุงหมาย
เพื่อสรางใหไดพนักงานเจาหนาที่ที่จงรักภักดี ตั้งอยูในความบริสุทธิ์ ยึดประโยชนสวนรวมของ
ชาติ และของการปฏิวตั ิ มีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย มีความรูเ กีย่ วกับงานทีต่ นจะทํา และรู
จักใชความรูเ ปนอยางดี แสวงหาความรูเ พือ่ ยกระดับความสามารถอยูเ สมอ มีทัศนะมหาชน มีแบบแผนการ
ทํางาน เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย และมีความประพฤติเปนแบบอยางเพือ่ ใหผอู น่ื นับถือ และไววางใจ
(2) ทิศทาง
(ก) ฝกอบรมพนักงานตามความตองการ ตามหนาทีก่ ารเมือง และหนาที่วิชาเฉพาะของ
ตนในแตละระยะ จัดการฝกอบรมเพื่อนํามาใชปฏิบัติจริงใหมีประสิทธิภาพสูง และเอาใจใสในการพัฒนา
พนักงานที่เปนชนเผาตาง ๆ
(ข) จัดการฝกอบรม ยกระดับความรู ความสามารถ พนักงานทั้ง 3 ประเภท คือ พนักงาน
นําพา (เชน รัฐมนตรี) พนักงานบริหาร และพนักงานวิชาการ โดยเนนหนักทั้งความรูในวิชาเฉพาะ และ
ภาษาตางประเทศ ความสามารถในการปฏิบตั ิ และดานการเมือง ทั้งนี้ใหจัดฝกอบรมทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศโดยเฉพาะระดับหลังปริญญาตรีทไ่ี มสามารถจัดไดในประเทศ โดยใหทกุ หนวยงานเอาใจใสใน
การฝกอบรมพนักงาน และบุคลากรของตนเอง รวมทั้งใหจัดทําอยางเปนระบบ
(3) !เนื้อหาสาระที่ตองปฏิบัติ
(ก) รีบดําเนินการวางแผนการใหการศึกษาอบรมพนักงานทัง้ ประเทศโดยทําเปนแผน
หลัก
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−!

ดําเนินการสํารวจและเก็บสถิตพิ นักงาน ตามระดับความรู ความสามารถ และ
แตงตัง้ โยกยายตําแหนงตาง ๆ ใหสอดคลองกับเปาหมาย และความรู ความ
สามารถของรัฐกรพนักงานแตละคน

(ข) นําดํารัส (กฤษฏีกา) วาดวยระเบียบรัฐกร และดํารัสวาดวยระบอบประกันสังคม สําหรับ
พนักงานรัฐกร (ขาราชการ) มาใช
−!

ปรับปรุงนโยบายเกีย่ วกับเงินเดือน

−!

ปฏิบตั ติ ามระบอบเบีย้ บํานาญและเงินอุดหนุนใหเหมาะสม และสอดคลองกับ
เงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคม

−!

วางนโยบายเกีย่ วกับการอํานวยความสะดวกในการปฏิบตั งิ าน เชน การใช
พาหนะ ที่พักอาศัย การดูแลรักษาพยาบาล เปนตน โดยทําใหนโยบายเหลานี้
ชวยกระตุน การทํางาน นําไปสูประสิทธิผลของงาน และใหหลีกเลี่ยงการเกื้อ
หนุน ฟุมเฟอยโดยไมจําเปน

(ค) ดําเนินการใหการศึกษาอบรม เพือ่ ยกระดับความรู ความสามารถอยางเปนระบบ
และเปนประจํา:
−!

สําหรับพนักงานนําพา และบริหารขั้นสูงที่เพิ่งไดรับตําแหนงใหมใหเขารับการฝก
อบรมในระยะสัน้ เพื่อใหมีความรู ความสามารถในขาวสาร ขอมูลใหมของทั้ง
ภายในและตางประเทศ เพื่อนํามาใชในการกําหนดนโยบายและแนวทางการ
ปฏิบตั ิ

−!

สําหรับพนักงานบริหารระดับกลาง ดําเนินการใหการศึกษาอบรมเกีย่ วกับความรู
ใหมที่จําเปนในการกําหนดนโยบาย และแนวทางการปฏิบตั งิ าน ใหรูขอกฎหมาย
ตาง ๆ และการบริหารตามเงือ่ นไขใหม รวมทัง้ ความรูด า นการบริหาร และการปก
ครอง ความรูเ กีย่ วกับเศรษฐกิจการตลาด ทั้งนี้เพื่อยกระดับความรู ความ
สามารถในการปฏิบตั งิ าน การกําหนดแนวทาง แผนนโยบายใหสงู ขึน้ เรือ่ ย ๆ

−!

สําหรับพนักงานวิชาการ และรัฐกรทั่วไป ใหเขารับการศึกษาอบรม ยกระดับให
ทัว่ ถึง ใหศกึ ษารายละเอียดของวิชาเฉพาะอยางลึกซึง้ โดยอาจใชการสัมมนา
ฝกอบรมในระยะสัน้ ในสถานทีต่ ง้ั ของการปฏิบตั งิ าน

−!

จัดการศึกษาอบรมเปนระยะยาวใหแกพนักงานหนุม สาว เพื่อใหเปนพนักงานนํา
พา และพนักงานปกครอง บริหารรุน สืบทอด โดยใหเปนสถาบันการใหการ
ศึกษาอบรมยกระดับพนักงานระดับชาติ
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(ง) ใหการศึกษาอบรมแกพนักงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อใหมีความสามารถ
เพิ่มขึ้น และนํามาใชในการพัฒนาประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
−!

วางนโยบายพัฒนาวิทยาศาสตรแหงชาติ ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม พ.ศ. 2536-2543

−!

เผยแพรผลสําเร็จดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของโลกและของชาติอยาง
กวางขวาง โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการผลิต และชีวติ ความเปนอยูข องประชาชน

−!

ลงทุนจัดการศึกษาอบรมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั้งดานปริมาณและ
คุณภาพ และใหมกี ารศึกษาคนควาอยางกวางขวาง

2) !ดานการศึกษา
(1) !จุดมุงหมาย
เพื่อยกระดับความรูของประชาชนเผาตาง ๆ และสงเสริมพรสวรรค ความรู ความสามารถ คุณ
สมบัตศิ ลี ธรรม และนํ้าใจรักชาติใหแกเยาวชนของชาติ
(2) ! ทิศทาง
(ก) พัฒนาการศึกษาเพื่อทุกคน และสรางเงื่อนไขใหการศึกษาไดรับการพัฒนาไปกอน
เพือ่ ออกมารับใชในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
−!

ทําใหการศึกษาเปนภารกิจของปวงชน

−!

ขยายการศึกษาใหเขาถึงประชาชนทุกคน ไมวาจะเปนชนบทหางไกลหรือเขต
ชนเผาตาง ๆ

−!

สรางทุกเงื่อนไข เพื่อใหลูกหลานของชนเผาตาง ๆ และผูท กุ ขยากขาดแคลนให
ไดเขาเรียน โดยการใหทุนทั้งของรัฐและของประชาชน และหนวยงานเศรษฐกิจ
ตาง ๆ

(ข) ยกระดับคุณภาพการศึกษาอยางจริงจังและสรางความรวมมือในการใหการศึกษา
ระหวางการศึกษาในโรงเรียนกับการศึกษาในสังคม และครอบครัว
−!

ครูบาอาจารยจะตองไดรบั การปรับปรุงโดยรีบดวน เพื่อใหมีมาตรฐาน และวิชา
เฉพาะตาง ๆ

(ค) ปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ทัง้ สามัญศึกษาและอาชีวศึกษา ทัง้ การ
ศึกษาของรัฐและเอกชน ทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ รวมทั้งการศึกษาของพระสงฆ โดยใหทันสมัย
และสอดคลองกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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(3) !เนื้อหาสาระที่ตองปฏิบัติ
(ก) ใหจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อทุกคน
–! ปรับปรุงระบบโรงเรียนสามัญศึกษา และการศึกษานอกระบบ
–! ออกกฎหมายการศึกษาขัน้ ประถมศึกษาเปนการศึกษาภาคบังคับ
–! ขยายโรงเรียนประถมศึกษาไปยังเขตชนบท ภูดอย
–! ปรับปรุงการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ทั้งมัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอน

ปลาย (เดิมเรียกอุดมศึกษา) ใหมีพื้นฐานความรูจริง
–! ปรับปรุงระบบการเรียน การสอน และหลักสูตร
–! ดําเนินการลบลางการไมรูหนังสือ (การกืกหนังสือ) ตอไปโดย “ใหผูรูหนังสือแลว

สอนผูยังไมรู” และใหผูรูหนังสือแลวมีโอกาสอาน เขียนตอเนื่องไปเพื่อหลีกเลี่ยง
การกลายเปนผูไมรูหนังสือ
–! สนับสนุนการศึกษาผูใ หญ
–! จัดหาแบบเรียนทีน่ า สนใจ และเปนประโยชนตอการทํามาหากิน

(ข) ปรับปรุง และขยายการอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัย เพื่อสรางกําลังคนขัน้ สูง เพื่อ
เปนวิศวกร นักวิทยาศาสตร และวิชาชีพอื่น ๆ
–! รีบจัดตั้งโรงเรียนวิชาชีพตาง ๆ ทัง้ ในขัน้ ตน ขัน้ กลาง และขั้นสูง
–! วางแผนสรางคนดานวิชาชีพทีส่ อดคลองกับความตองการของตลาด

(ค) ปรับปรุงการฝกหัดครู และการฝกอบรม
–! ทบทวนโรงเรียนฝกหัดครูทว่ั ประเทศใหม แลวจัดใหเปนระบบและมีเอกภาพ
–! จัดการผลิตครูพิเศษเพื่อไปเปนอาจารยสอนในโรงเรียนฝกหัดครู
–! สงเสริมครูดเี ดนในรูปแบบตาง ๆ รวมทัง้ การยกยองใหเปน “ครูแหงชาติ”

(ง) ปรับปรุงการศึกษาสงฆใหมีความรูทางธรรมะ ภาษา และวรรณคดี
–! สรางโรงเรียนสงฆในบางแหง

(จ) แสวงหาและสนับสนุนใหหนวยงานทางเศรษฐกิจตาง ๆ มามีสวนรวมในการจัดการ
ศึกษา เชน ใหจดั ตัง้ โรงเรียนวิชาชีพตามความตองการของสังคม
–! ออกระเบียบการศึกษาเอกชน และเอาใจใสในคาธรรมเนียมและคาเลาเรียน

(ฉ) เรงวางระบบการตรวจตราการศึกษาและการบริหารการศึกษาทัว่ ประเทศตามระดับ
การบริหาร
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–! เนนการนิเทศ นําพาและชี้นํา
–! ควบคุมงานการศึกษาในทุกระดับ
–! ผลิตและจัดการฝกอบรมผูบ
 ริหารการศึกษาทุกระดับเพือ่ ใหสามารถดูแล

ควบ

คุม ตรวจตราการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
(ช) คนควาแกไขปรับปรุงยุทธศาสตรการศึกษาถึงป พ.ศ. 2543 ทีก่ าหนดไว
ํ
กอนแลว

3) !ดานการพัฒนาแรงงาน/กําลังคน
(1) !จุดมุงหมาย
เพื่อสรางแรงงานที่มีปริมาณ และคุณภาพดี มีความสามารถและมีฝมือเพื่อตอบสนองการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้งสรางจิตสํานึกชาติ ชนชั้น และจิตสํานึกตอระเบียบวินยั ใหแก
กรรมกร ยกระดับชีวิตความเปนอยูของแรงงาน และกําจัดการวางงาน

(2) !ทศิ ทาง
(ก) สํารวจขอมูลความตองการแรงงานทัง้ ของรัฐ เอกชน และตางประเทศ เพื่อตอบสนอง
โครงการการลงทุนตามแผนพัฒนาประเทศ
(ข) ประสานสัมพันธระหวางการสราง และการพัฒนาแรงงานดวยการสรางศูนยอบรม
วิชาชีพสําหรับหนุม สาวทีเ่ รียนจบระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย เพื่อมีวิชาประกอบอาชีพ และยก
ระดับฝมือแรงงานดวยการตั้งศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน
สงเสริมใหเอกชนทั้งภายในและตางประเทศลงทุนสรางแรงงานตลอดทั้งตั้งโรงเรียนฝก
อบรมวิชาชีพระยะสั้น
(ค) รวบรวม จัดตั้งนําพาและใหการศึกษาอบรมกรรมกร และผูออกแรงงานใหมีจิตสํานึก
ในชาติและในชนชั้น เคารพระเบียบวินยั และกฎหมายรูจ กั ปกปองผลประโยชนของตนเอง โดยการรวมกัน
เปนกลุม ทั้งระดับปฏิบัติ และระดับชาติ เพิ่มทวีการคุมครองแรงงาน ในเรือ่ งการทํางาน ความปลอดภัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน ตลอดทัง้ คาจางและสวัสดิการตาง ๆ
(ง) กําหนดเงื่อนไขสําหรับนักลงทุนตางประเทศในโครงการตาง ๆ ทัง้ ขนาดกลาง และ
ขนาดใหญ สงเสริมการลงทุนเพื่อรับรองการมีงานทําตอเนือ่ งและขยายตัว
(จ) เอาใจใสปรับปรุงวิธีทํามาหากินของชาวกสิกร ซึ่งเปนแรงงานสวนใหญของประเทศ
ดวยการใหความรูพ น้ื ฐานในดานวิธกี าร และเทคนิคการผลิตใหสูงขึ้น เพือ่ ประสบความสําเร็จ และผลิตเพื่อ
การคาไดมากขึน้
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(3) !เนื้อหาสาระที่ตองปฏิบัติ
(ก) สรางศูนยฝกอบรมระยะสั้น ใหแกหนุมสาวที่สาเร็
ํ จสามัญศึกษาและจากโรงเรียนวิชา
ชีพ ใหสนองความตองการของตลาดแรงงาน นอกจากนั้นพยายามสงเสริมอาชีพอิสระเพื่อลดการวางงาน
(ข) ปรับปรุงระบบการแกไขขอขัดแยงแรงงานใหเขาสูระเบียบหลักการแกไขกรณีละเมิด
กฎหมาย ขอกําหนด กฎระเบียบ และสัญญาแรงงาน เพือ่ คุม ครองผลประโยชนโดยชอบธรรม
–! วางระเบียบการสงเสริมใหตางประเทศมาลงทุนในโครงการขนาดใหญ

และ

ขนาดกลาง
–! จัดการฝกอบรมวิชาชีพทัง้ กอนและระหวางการปฏิบตั งิ าน
–! สรางเงื่อนไขใหแรงงานลาวรวมปฏิบัติกับแรงงานตางประเทศเพื่อยกระดับความ

ชํานาญและสามารถปฏิบตั งิ านแทนแรงงานตางประเทศ รวมทั้งจํากัดแรงงาน
ตางประเทศไมใหเกิน 10% ของแรงงานทั้งหมด
–! วางโครงการผลิตแรงงานเพื่อสงออกไปทํางานในตางประเทศ

(ค) จัดการฝกอบรมการเพาะปลูก และเลี้ยงสัตวใหแกกสิกรในพื้นที่ของเขาเองและสง
เสริมใหกสิกรสามารถประกอบอาชีพอื่น หรือผลิตเพิ่มในระหวางฤดูกาลผลิต เพื่อเปนการเพิ่มรายไดของ
ครอบครัว อันจะนําไปสูการปรับปรุงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

4) !ดา นวัฒนธรรม
(1) !จุดมุงหมาย
เพื่อใชวัฒนธรรมพัฒนาจิตใจของคน ใหคนมีจิตใจที่บริสุทธิ์ สรางสรรคแตสง่ิ ทีด่ ี มีประโยชนตอ
สังคมและประเทศชาติ มีศีลธรรม และวิถีชีวิตอันดีงาม ซื่อสัตยสุจริต สุภาพเรียบรอย มีความกตัญู
และรูจักสามัคคี เอื้อเฟอเผื่อแผ และนิยมความถูกตอง

(2) ทิศทาง
ปกปกรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของขาติ คือ วัฒนธรรมดั้งเดิม และประเพณีอันเปนเอกลักษณ
ของชนเผาตาง ๆ
–! สืบตอและเสริมขยายวัฒนธรรมของชาติและของประชาชน
–! พิจารณารับเอาวัฒนธรรมอันดีงามของตางชาติ
–! ผลิตภัณฑทางวัฒนธรรม ศิลปะวรรณคดี
–! กําจัดวัฒนธรรมที่ไมดีจากภายนอก
–! สงเสริมพรสวรรคและความสามารถของคนในการประดิษฐ ตกแตง
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–! ขจัดความเห็นแกเงิน โดยไมคานึ
ํ งถึงแนวนโยบายของพรรคและวัฒนธรรม อันดีงาม

ของชาติ

(3) เนือ้ หาสาระทีต่ อ งปฏิบตั ิ
(ก) กําหนดนโยบายฟนฟู อนุรักษ และเสริมขยายวัฒนธรรมของชาติ และเอกลักษณ ของ
ชนเผาตาง ๆ โดยการจัดทําเปนโครงการตาง ๆ
–! นําเอาเนื้อหาสาระของวัฒนธรรมเขาในหลักสูตรการศึกษาขั้นตาง ๆ
–! ฟน ฟูบรู ณะโบราณสถาน

และสถานที่สาคั
ํ ญทางประวัตศิ าสตร

เปนแหลง

ความรู และสถานที่ทองเที่ยว
–! สงเสริมธุรกิจ และผลิตภัณฑศิลปวัฒนธรรม และวรรณคดี เพื่อสังคม และการ

พัฒนา
(ข) เรงการออกขอกําหนด หรือระเบียบการคุมครองวัตถุและโบราณสถาน รองรอย ทาง
ประวัตศิ าสตร ทิวทัศนธรรมชาติ ระเบียบเกีย่ วกับธุรกิจ และผลิตภัณฑศิลปวัฒนธรรม
–! สงเสริมขบวนการศิลปวัฒนธรรมของมหาชน
–! จัดการแขงขัน และเทศกาลสงเสริมศิลปวรรณคดี
–! กําหนดนโยบายสงเสริมนักเคลือ่ นไหววัฒนธรรม นักประดิษฐ นักดนตรี
–! ใชสื่อมวลชลเผยแพรงานประดิษฐ
–! ดําเนินมาตรการเด็ดขาดตอผลิตภัณฑวัฒนธรรมที่เสื่อมทรามลามก และทําลาย

วัฒนธรรมและประเพณีของชาติ
(ค) เผยแพรโฆษณาการสรางครอบครัวทีม่ แี บบแผนการดํารงชีวิตอันดีงาม ขยันหมัน่
เพียร และประหยัด เอาใจใสการสั่งสอนลูกหลานใหเปนดี มีมารยาทสุภาพเรียบรอย รูสัมมาคารวะ มีระเบียบ
วินยั ทําแตสง่ิ ดีมปี ระโยชนทง้ั ตอครอบครัวและสังคม
–! สรางเสถียรภาพและความเปนระเบียบเรียบรอยในสังคม

(ง) สรางศูนยวัฒนธรรมแหงชาติ สวนวัฒนธรรม บานวัฒนธรรมลาว สโมสรวัฒนธรรม
–! จัดประกวดวัฒนธรรมในเทศกาลตาง ๆ
–! ปรับปรุงบูรณะและตั้งโรงเรียนศิลปวัฒนธรรมขึ้นใหม
–! ปรับปรุงและสรางเครือขายหองสมุด และการอาน
–! ปรับปรุงพิพิธภัณฑ อนุสาวรียน กั รบของชาติ
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(จ) เปดกวางการสรางความสัมพันธ แลกเปลีย่ นวัฒนธรรมภายนอก เพือ่ ใหชาวตาง
ประเทศรูจักเอกลักษณวัฒนธรรมลาว รวมทั้งใหประชาชนไดรูไดเห็นศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของ
ชาติตา ง ๆ
–! สงเสริมการสงผลิตภัณฑวัฒนธรรมออกสูภายนอก

(ฉ) ปรับปรุงและเผยแพรขาวสาร หนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน
–! ยกระดับความสามารถของนักสื่อสารมวลชนใหเผยแพรขาวสารไปทุกพื้นที่ของ

ประเทศ

5) !ดานสาธารณสุข
(1) !จุดมุงหมาย
เพือ่ พัฒนาการสาธารณสุขเพือ่ ความมีสุขภาพดีของทุกคน ลดผอนอัตราการตายของเด็ก เพิ่ม
อายุเฉลีย่ ของประชากร และจํากัดการเจ็บปวย และการตายเพราะการระบาดของโรคที่เปนอันตราย

(2) !ทศิ ทาง
(ก) ปรับปรุงและขยายงานสาธารณสุขดานการรักษาสุขภาพ และโรคภัยไขเจ็บ โดย
เฉพาะโรคระบาดทีเ่ ปนอันตราย เชน โรคทองรวง ไขมาเลเรีย วัณโรคปอด อหิวาตกโรค
(ข) วางนโยบายเกีย่ วกับการบริการดานการแพทยอยางชัดเจน
–! สงเสริมใหเอกชนมีสวนรวมในการบริการดานสุขภาพ

โรคภัยใชเจ็บและการ
รักษาพยาบาล โดยมีขอกําหนด กฎระเบียบในการคุม ครอง อํานวยการควบคุม
ทีร่ ดั กุม

(3) !เนื้อหาสาระที่ตองปฏิบัติ
(ก) โฆษณา ใหการศึกษาอบรม และสงเสริมใหประชาชนดํารงชีวิตอยางถูกตองตามหลัก
สุขอนามัย รูเชื้อโรคและรักษาสุขภาพตนเอง เชน ควรรักษาความสะอาด การฉีดยาปองกันโรคใหแกเด็ก
และผูใหญใหทั่วถึง เพื่อลดผอนการตายของแมและเด็ก โดยเฉพาะในเขตชนบทภูดอยหางไกล
–! แนะนําวิธป
ี อ งกันโรคซึง่ ระบาดตามฤดูกาล
–! จัดตัง้ และฝกอบรมหนวยอาสาสมัครสาธารณสุข แพทยอาสา เพื่อทําหนาที่

แนะนํา นําพาชาวบานในการรักษาสุขภาพ และปองกันโรคภัยไขเจ็บ ตลอดทั้งรู
วิธรี กั ษาโรคบางชนิด
–! ฝกอบรมผดุงครรภประจําหมูบ
 า น
–! ยอมรับการนําใชยา และการรักษาพยาบาลพืน้ บานรวมกับยาแผนปจจุบนั และ

การบริการดานการแพทยแผนใหม
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(ข) ปรับปรุงโรงพยาบาล และสุขศาลาที่มีอยู โดยบรรจุแพทยประจําการ สนับสนุนยา
อุปกรณ และเครื่องการแพทยที่จําเปนให
–! สรางโรงพยาบาลเพิ่มเติม โดยมีแพทยประจําเพือ่ ตรวจวินจิ ฉัยโรค รักษา และ
สามารถผาตัดเล็กนอยได
–! ตรวจโรค และรักษาโดยไมเก็บคารักษา โดยรัฐจะใหเงินอุดหนุน
–! ปรับปรุงโรงพยาบาลทีอ่ ยูศ นู ยกลาง และเมืองใหญ ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพใน
การบริการ และการรักษาพยาบาลใหสูงขึ้น สวนโรงพยาบาลทีก่ ําแพงนครเวียง
จันทนใหปรับปรุงโรงพยาบาลแหงหนึ่งเปนศูนยตรวจโรคและรักษาที่ไดมาตร
ฐาน มีแพทยที่ชานิ
ํ ชานาญ
ํ
และอุปกรณทันสมัย
(ค) ออกขอกําหนด และระเบียบเกี่ยวกับการชําระคาตรวจรักษา หรือยกเวนการเก็บ
–! แสวงหาทุนเพิ่มเติม
–! ขายบัตรประกันสุขภาพใหแกรัฐกร หรือประชาชนทั่วไปในราคาที่เหมาะสม
(ง) ใหการฝกอบรมแพทย และพยาบาลใหมีความรูความสามารถ มีมนุษยธรรมสูง มี
ความเมตตา มีกิริยา และทาทีรบั ใชดี
–! ปรัปปรุงมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร เพื่อผลิตแพทยที่เกงและดี
–! ใหความสําคัญเบือ้ งตนในการผลิตแพทยชนบท ภูดอย และกันดาร
–! จัดการฝกอบรม และสัมมนาทางวิชาการใหแกแพทย เพือ่ ทันกับความกาวหนา
และเทคโนโลยีทางการแพทยในโลก
(จ) สงเสริมอุตสาหกรรมการผลิตยาใหไดหลายชนิด และมีมาตรฐานคุณภาพดี เพื่อใช
ภายในและสงออก
–! สงเสริมการปลูกผืช และสัตวทเ่ี ปนยา
–! ยกระดับเทคโนโลยีการปรุงยาพืน้ เมืองใหเปนยาสําเร็จรูป
(ฉ) เผยแพรความรูเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวใหมีลูกหาง เพื่อรักษาสุขภาพแมและเด็ก
–! แนะนําการเลี้ยงลูกที่ถูกวิธี
–! สงเสริมการใชภายภาพบําบัด, การกีฬา โดยใหมีชั่วโมงกีฬาอยูในโรงเรียน เพื่อ
ออกกําลังกาย
(ช) เรงออกขอกําหนดหรือดํารัสเกี่ยวกับการตั้งสถานบริการตรวจรักษาโรคของเอกชน
–! ควบคุม และตรวจตราอาหารและยาใหทว่ั ถึง
–! ปองกันการเสือ่ มโทรมของสภาพแวดลอม และอากาศเปนพิษ
–! ปองกันโรคเอดส
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6) !ดานการพัฒนาชาวหนุมสาว (เรียกชาวหนุม )
(1) !จุดมุงหมาย
เพื่อพัฒนาหนุมสาวใหมีนาใจรั
ํ้ กชาติ รักและหวงแหนปตภิ มู ขิ องตน เขาใจประวัตศิ าสตร และ
บรรพบุรษุ ของชาติ เตรียมพรอมสืบทอด และเสริมขยายความดีของบรรพบุรษุ และคนรุน กอน มีวชิ าความรู
ขยันหมัน่ เพียรประดิษฐสราง มีอุดมคติถูกตอง มีแบบแผนการดํารงชีวิตที่กาวหนา รักและนิยมความถูกตอง
และมีนําใจสากล
้

(2) !ทศิ ทาง
(ก) ปรับปรุงคณะประชาชนชาวหนุมสาว ทัง้ ดานการเมือง แนวคิดและการจัดตั้งนําพา
คนรุน หนุม เดินตามแนวทางของพรรค เปนกําลังสําคัญปฏิบตั ภิ ารกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงใหม คือการปกปกษ
รักษาประเทศชาติ และสรางระบอบใหม เอาใจใสตอ การจัดตัง้ และการเคลือ่ นไหวองคการชาวหนุม สาว
(ข) เรงแกไขสภาวะเสื่อมโทรม และความยอทอของหนุมสาว โดยเฉพาะที่อยูในตัวเมือง
–! ปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาอบรมทางดานการเมือง แนวคิด ศีลธรรม และแบบ

แผนการดํารงชีวิต
–! ใหบรรดาองคการ แขนงการและขั้นตาง ๆ ของพรรค ของรัฐ องคการจัดตัง้

มหาชน และสังคม ประสานงานการพัฒนาชาวหนุม สาวเปนอยางดี
–! สนับสนุนใหหนุม สาวศึกษาหาความรู ออกแรงงานผลิต จัดกิจกรรมวัฒนธรรม

หรือเลนกีฬา โดยคํานึงถึงลูกหลานชนเผาตาง ๆ เปนเบื้องตน เพื่อใหมีความรู
เปนนักวิชาการ และปญญาชน
(ค) ฝกอบรมพนักงานรุนหนุมสาว ใหมีความสามารถ โดยมอบงานใหรับผิดชอบ และ
สนับสนุนใหมีจํานวนมากขึน้ ในองคการพรรคและหนวยงานของรัฐ
(ง) คณะพรรตองเอาใจใสนาพา
ํ ชี้นาํ องคการจัดตัง้ ชาวหนุม สาว
–! ใหมสี ว นในงานปองกันชาติ การศึกษา และการประดิษฐสราง
–! เพิ่มพูนผลผลิต และศิลปวรรณคดี

(จ) องคการจัดตั้งมหาชนอื่นตองมีแผนสมทบ และรวมมือกับองคการชาวหนุมสาว และ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทัง้ การปองกันชาติ

ค. มาตรการการปฏิบัติตามมติเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
เพื่อใหการปฏิบัติตามมติการพัฒนาทรัพยากรมนุษยปรากฏผลตามจุดมุงหมาย ทิศทาง และ
เนือ้ หาสาระทีจ่ ะตองปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนดไว
ํ
องคการทุกระดับชัน้ หนวยงานของรัฐ อํานาจการปกครองทุก
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แหง องคการจัดตั้งมหาชน การจัดตั้งในสังคม หนวยเศรษฐกิจ ประชาชน ตองเขามีสวนรวมและทําใหการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยดาเนิ
ํ นไปอยางตอเนือ่ ง โดยปฏิบตั ติ ามมาตรการตอไปนี้
มาตรการที่ 1 เพิ่มทวีการนําพาของพรรคในการปฏิบตั เิ กีย่ วกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
คณะพรรคขัน้ ตาง ๆ ตั้งแตขั้นสูงกลาง จนถึงขัน้ รากฐาน ตองรับผิดชอบ คนควา ใหสมาชิกพรรค ทหาร และ
ประชาชน ครูบาอาจารย นายแพทย นักเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรม ศิลปวรรณคดี
นักประดิษฐ ผู
อาวุโส พอแมใหเขาใจเนื้อหาสาระของมตินี้ และกระตุน ใหเกิดการปฏิบตั อิ ยางแทจริง
–! จัดทําเปนแผนการและโครงการในแตละดาน
–! จัดการฝกอบรม
–! เสาะแสวงหาบุคคลทีด่ เี ดน และเอาใจใสในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
–! เอาใจใส ฟงความคิดเห็น รวบรวมแนวคิด ปญหาอุปสรรค และแกไขปฏิบตั ใิ หเกิดผลดียง่ิ ขึน้

มาตรการที่ 2 ใหคณะรับผิดชอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เชน คณะจัดตัง้ ศูนยกลาง คณะ
โฆษณาอบรมศูนยกลาง กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรมและแถลงขาว กระทรวงแรงงานและสวัส
ดิการสังคม โรงเรียนพรรค สถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดทําแผนการปฏิบตั ิ ตามมตินี้เปนโครงการ
ของแตละหนวยงาน โดยแยกแยะแตงานวา งานใดจะดําเนินโดยหนวยงานเอง หรือ งานใดตองรวมมือ
ประสานงานกับหนวยงานอื่น
–! คณะบริหารของหนวยงาน และหนวยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ นอกจากตองรับรู และเขาใจมติอยาง

ลึกซึ้งแลว จําตองชี้นํา และบัญชาอยางใกลชิด โดยวางแผนการ และโครงการ ตลอดทัง้ ดูแล
ตรวจตราและประเมิน สรุปแกไขในการปฏิบตั เิ ปนประจํา
มาตรการที่ 3 เสริมขยายบทบาท และความรับผิดชอบของบรรดาองคการจัดตัง้ มหาชน แนวลาว
สรางชาติ สตรี ชาวหนุมสาว กรรมกรในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
มาตรการที่ 4 ใหคณะกรรมการแผนการและความรวมมือทําหนาทีป่ ระสานแผนการพัฒนาดาน
ตาง ๆ กับแผนพัฒนาคน
–! เปนศูนยรวบรวมขอมูล ขาวสารทีช่ บ
้ี อกความตองการกําลังคนดานวิชาเฉพาะ อาชีพ ระดับการ

ศึกษา ความรู และความชํานาญ เพือ่ สนองความตองการพัฒนาประเทศ
–! ควรมีหนวยงานเฉพาะ เพือ่ คนควาวิจยั ใหการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนไปอยางตอเนือ่ ง สอด

คลองกับสภาพ และมีประสิทธิภาพ
มาตรการที่ 5 ใหบรรดาองคการสิทธิอํานาจแหงรัฐออกระเบียบการใหทกุ ภาคสวนเศรษฐกิจ
หนวยผลิต และธุรกิจตาง ๆ ทั้งของภายในและของตางประเทศ ตองจัดสรรเงินเพื่อใชในการฝกอบรม
บุคลากร พนักงาน และกรรมกรของตน
มาตรการที่ 6 ตองมีแหลงทุนรับประกันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
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–! จัดการติดตามตรวจตรา เพื่อใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยใชแหลงทุนจากงบประมาณ และจาก

การระดมทุนจากประชาชนคนตาง ๆ
มาตรการที่ 7 สงเสริมใหองคการพุทธศาสนาสัมพันธแหงประเทศลาว พระสงฆ สามเณร มีบท
บาทในการอบรมคําสั่งสอนพุทธศาสนาอันดีงามแกประชาชน เพื่อเกิดความเจริญทางจิตใจ มีความโอบ
ออมอารี รุค ณ
ุ คาของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ
–! เอาใจใสอนุรักษและสงเสริมพุทธศาสนาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

มาตการที่ 8 สงเสริมบทบาทของครอบครัวในการพัฒนาคน โดยการดูแลเอาใจใสดูแลลูกหลาน
ประพฤติและทํามาหากินเปนแบบยางแกลกู หลาน
–! อบรมสัง่ สอนบุคคลในครอบครัวใหเปนคนดี

มาตการที่ 9 ทําการโฆษณา เผยแพรมตินี้ใหกวางขวาง และทั่วถึง โดยใชสื่อมวลชนทุกแขนง
มาตการที่ 10 ใหจัดตั้งคณะชี้นําการปฏิบตั ติ ามมติน้ี ซึ่งประกอบดวยพนักงานขั้นสูง ที่มีสิทธิตกลง
และตัดสินปญหาไดจากหนวยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยตรง
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แผนการปฏิรูปการศึกษา
1. ตามมติท่ี ส.ป.ป.ลาว เมื่อครั้งที่มีการประชุมกับครั้งที่ 7 สมัยที่ 5 ของคณะบริหารงานศูนยกลาง
พรรค และไดมีมติปฏิรูปการพัฒนาทรัพยากรมนุษยทั่วทั้งประเทศ ใน 6ดาน ไดแก ดานพนักงานเจาหนาที่
(รัฐกร) ของรัฐ ดานการศึกษา ดานการสรางแรงงานหรือกําลังคน ดานวัฒนธรรม ดานสาธารณสุข และดาน
การพัฒนาชาวหนุมสาว เนื่องจากเทาที่ผานมามีปญหาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศในหลาย
ดาน เชน
(1) !คุณภาพการใหการศึกษาอบรมยังไมดี และไมคอยสอดคลองกับสถานภาพ
(2) !พนักงานเจาหนาที/่ รัฐกร ยังปฏิบัติงานไมคอยมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพียงพอ
(3) !หนวยงานทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนามนุษยยงั มีปญ
 หาและบกพรองอยูห ลายอยาง
(4) !การพัฒนาทรัพยากรมนุษยยงั มีเงือ่ นไขและปญหาอุปสรรคหลายอยาง เชน
–! เงื่อนไขทางประวัติศาสตร และภูมศิ าสตร
–! ฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศ
–! จารีตประเพณีบางอยาง เปนตน

(5) !การปกครองและการตรวจตราการศึกษายังไมดีพอ
(6) !การสาธารณสุขยังขาดความมีมนุษยธรรม และยังไมกวางขวางพอ
(7) !การรุกรานจากวัฒนธรรมภายนอก
(8) !การขาดกฎหมายทีจ่ ําเปน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในแตละดานอาศัยหลักการ
เจน ดังรายละเอียดทีก่ ลาวมาแลวในกอนหนานี้

จุดมุงหมายและทิศทางการพัฒนาไวชัด

2. !กระทรวงศึกษาธิการ เปนหนวยงานหลักที่สาคั
ํ ญยิง่ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย จึงไดจัดตั้ง
ปฏิบตั ติ ามแนวทางนโยบาย และมติตา ง ๆ ของพรรค (พรรคประชาชนปฏิวตั ลิ าว) และของรัฐบาล เกีย่ ว
กับการศึกษา โดยเฉพาะมติการปฏิรูปการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ของกองประชุมศูนยกลางพรรคครั้งที่ 7
สมัยที่ 5 ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2536 โดยไดกําหนด แผนพัฒนาการศึกษารอบดาน นับเปนการ
ปฏิรปู การศึกษาครัง้ ใหญสดุ ของประเทศ
3. !กระทรวงศึกษาธิการไดวางแผนการพัฒนาการศึกษา
เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษยขึ้นใน
เดือนตุลาคม 2536 โดยไดประสานการศึกษากับผูเ ชีย่ วชาญตางประเทศ เพื่อรูรายละเอียดสภาพปจจุบัน
ปญหา และความตองการดานการศึกษา และกําหนดความสําคัญเรงดวนกอนหลัง (2) วางแผนพัฒนาการ
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ศึกษาทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยแสวงหาความชวยเหลือดานวิชาการ และแหลงทุน (ทั้งเงินกู และการ
ชวยเหลือใหเปลา) จากองคการสากลจากตางประเทศ และจากองคการเอกชน (NGO) ตาง ๆ และได
กําหนดจุดมุงหมาย เปาหมายและเนื้อหาสาระที่จะตองดําเนินการปฏิบตั ขิ องแตละโครงการ ซึ่งมีทั้งสิ้น 11
โครงการ ทัง้ นีไ้ ดเริม่ ปฏิบตั ติ ามบางโครงการตัง้ แตป พ.ศ. 2532 และ (3) ไดกาหนดมาตรการในการปฏิ
ํ
บตั ิ
ตามแผนการและโครงการ และไดจัดตั้งคณะชี้นาํ และคณะปฏิบัติโครงการ ดังมีรายละเอียดที่จะนําเสนอ
ตอไป
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ความจําเปนในการปฏิรูปการศึกษา :
สภาพปจจุบัน และปญหาการศึกษา
ในการศึกษาจากประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 1269/สส/93 ลงวันที่ 13 ตุลาคม
2536 เกีย่ วกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และจากรายงานขององคการยูนิเซฟ (UNICEF) ปรากฏวา สา
ธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีสภาพและปญหาการศึกษา พอสรุปไดดงั นี้

1. !ดานปริมาณ
หลังจากการสถาปนาเปนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อ พ.ศ. 2518 การศึกษาได
ขยายตัวดานปริมาณเปนอยางมาก และเปนไปอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะนักเรียนสายสามัญศึกษา คือประถม
ศึกษา และมัธยมศึกษาตอนตน และตอนปลาย เชน ระหวางป พ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ. 2535 มีนักเรียนประถม
ศึกษาเพิม่ มากขึน้ กวาเทาตัว นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนตน เพิ่มขึ้นเกือบ 3 เทาตัว และมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (เรียกวา ระดับอุดมศึกษาในขณะนัน้ ) เพิ่มขึ้นมากกวา 13 เทาตัว ดังปรากฏรายละเอียดในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 อัตราการเพิม่ ของนักเรียนสามัญศึกษาระดับตาง ๆ ระหวาง พ.ศ. 2518-2535
ระดับการศึกษา

เพิม่ ขึน้ รอยละ

1. !นักเรียนประถมศึกษา
2. !นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน
3. !นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

103%
264%
1,312%

ทีม่ า กระทรวงศึกษาธิการ ส.ป.ป.ลาว, 2536

และในปการศึกษา 2535-2536 มีนกั เรียนสามัญศึกษาในแตละระดับสอบไลได 77.7%, 77.5%
และ 71.8% ในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามลําดับ
(โปรดดูตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 รอยละของนักเรียนสามัญศึกษาที่สอบไลไดในป พ.ศ. 2535-2536
ระดับการศึกษาของนักเรียน

1. !ประถมศึกษา
2. !มัธยมศึกษาตอนตน
3. !มัธยมศึกษาตอนปลาย

จํานวนที่เขาสอบ

จํานวนทีส่ อบได

รอยละ

57,902

45,075

77.7%

25,352

19,658

77.5%

8,843

6,354

71.8%

ทีม่ า กระทรวงศึกษาธิการ ส.ป.ป.ลาว, 2536
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2. !ดานคุณภาพ
คุณภาพการศึกษาของนักเรียนสามัญศึกษายังตํามาก
่
โดยเฉพาะระดับประถมศึกษา เชน นัก
เรียนทีจ่ บชัน้ ป.3 ป.4 จํานวนไมนอ ยทีอ่ า นหนังสือลาวยังไมได นักเรียนมีอตั ราการตกซํ้าชั้นสูง และนักเรียน
ออกจากโรงเรียนกลางคันมาก เชน คิดเฉลีย่ ทัว่ ประเทศในปการศึกษา 2530-2531 โดยเฉลี่ยทั่วประเทศ นัก
เรียนที่เขา ป.1 เมือ่ เรียนถึง ป.5 จะเหลือเพียง 27% เทานัน้ แมกระทั่งในนคร เวียงจันทนซึ่งมีสภาพที่ดีกวา
ทีอ่ น่ื นักเรียนเขา ป.1 23,664 คน เมื่อเรียนถึง ป.5 ในปการศึกษา 2534-2535 ยังเหลือเพียง 11,223 คน
หรือเทากับ 47% เทานัน้

3. !ดานวัสดุอุปกรณที่ใชในการเรียนการสอน
วัสดุอปุ กรณทใ่ี ชในการเรียนการสอน เชน แบบเรียน และหนังสือคูมือครูขาดแคลนมาก โตะ มานั่ง
หองเรียน และโรงเรียน มีลักษณะเปนชั่วคราว และขาดแคลนมากเชนเดียวกัน โดยเฉพาะ
ในโรงเรียน
ประถมศึกษา จากการสํารวจเมื่อไมนานมานี้ โรงเรียนประมาณ 40% อยูใ นสภาพทรุดโทรม โตะ มานั่ง ไมอยู
ในสภาพที่จะใชการได

4. !ดานครู
เทาที่ผานมาโรงเรียนฝกหัดครูมีจํานวนมาก เพราะแตละแขวงสามารถตัง้ โรงเรียนฝกหัดครูของตัวเอง
ได ซึง่ มีมาตรฐานแตกตางกันออกไป เชน ผลิตครูประถมศึกษา บางแหงรับนักเรียนที่จบ ป.5 มาเรียนอีก 3 ป
หรือบางแหงรับนักเรียนจบ ม.3 แลวมาเรียนอีก 3 ป เปนตน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพความจําเปนของแตละทองที่
ในการสํารวจเมื่อปการศึกษา 2534-2535 มีครูทไ่ี มไดมาตรฐาน (ไมสาเร็
ํ จการศึกษาจากโรงเรียนฝกหัด
ครู) ที่สอนอยูในโรงเรียนประถมศึกษาจํานวน 38% ของจํานวนครูประถมศึกษาทั้งหมด
ครูโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน และตอนปลายถึงแมจะสําเร็จจากโรงเรียน
ฝกหัดครูก็ตาม แตความสามารถดานวิชาการยังตําชี
่ วติ ความเปนอยูข องครูฝด เคือง เงินเดือน และเบี้ยเลี้ยง
นอยมาก และยังไมไดรับเปนปรกติประจําเดือนในบางแหง นอกจากนัน้ ครูจํานวนหนึ่งไมไดไปสอนในโรง
เรียนทีไ่ ดรบั การแตงตัง้ ใหไปปฏิบตั ิ และมีครูจํานวนไมนอยละทิ้งหนาที่ไมไปสอน

5. !ดา นการไมรหู นังสือ (เรียกการกืกหนังสือ)
แมวาจะมีโครงการเพื่อลบลางการไมรูหนังสือ และอบรมวัฒนธรรม โดยทั้งใหเรียนรูหนังสือ และอบ
รมวิชาชีพไปพรอม แตงานนี้ยังพบกับความยุงยากหลายประการ การเรียนการสอนเริม่ ลดนอยถอยลง
จํานวนคนที่ไมรูหนังสือ และไมรูหนังสือใหมยังมีจํานวนเพิ่มขึ้น จากการสํารวจพบวา จํานวนคนที่ไมรู
หนังสือมีประมาณ 40% ของเด็กในเกณฑอายุ 15-40 ป
องคการ UNICEF ไดทารายงานสรุ
ํ
ปเปรียบเทียบกันระหวางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตในป
พ.ศ. 2533 พบวา ส.ป.ป.ลาว มีอัตราการไมรูหนังสือเกือบตํ่าสุด เพียงเปนรองประเทศกัมพูชา เทานั้น
(โปรดดูกราฟประกอบ)
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กราฟแสดงการไมรหู นังสือของผูใ หญแตอายุ 15 ปขึ้นไป

40%

ส.ป.ป. ลาว

65%

กั ม พู ช า

19%

เมี ย นมา

23%

อิ น โดนี เ ซี ย

12%

เวี ย ตนาม

10%

ฟ ลิ ป น ส
ไทย

7%
22%

มาเลเซี ย

ทีม่ า จุดมุงหมายสําหรับเด็กและการพัฒนาในป 2533 ; UNICEF, 2536

และจากรายงานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา ของ ส.ป.ป.ลาว รวมกับ UNICEF
เรือ่ ง แผนการดําเนินงานขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2535-2539 ในป พ.ศ. 2535 พบวา มีนักเรียนที่เขาเรียน ป.1
เรียนจนจบ ป.5 เพียงรอยละ 32.7% โดยเฉพาะอยางยิง่ ในเขตภูดอย เรียนจนจบ ป.5 เพียง 15.6% (โปรดดู
กราฟประกอบ) โอกาสของนักเรียนทีอ่ อกกลางคันจะไมรหู นังสือจึงมีสงู
กราฟแสดงอัตราการเขาเรียนของนักเรียนประถมศึกษา และเรียนจนจบ ป.5 ในเขตตาง ๆ
50.0%
40.0%

40.0%
33.4%

32.7%

30.0%
15.6%

20.0%
10.0%
0.0%
ทัว่ ประเทศลาว

เขตในเมือง

เขตชนบท

เขตภูดอย

ทีม่ า กระทรวงศึกษาและกีฬา แผนการดําเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2535-2539 UNICEF เวียงจันทน, 2535
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6. !ดานการขยายการศึกษาในเขตภูดอยและหางไกล
การขยายการศึกษาในเขตภูดอย และหางไกลยังดําเนินการไปไดชา และมีความยุง ยากหลายอยาง
เชน แขวงเซกอง ในปการศึกษา 2535-2536 มีโรงเรียนทั้งหมด 72 โรงเทานั้น และในปการศึกษา 25322533 ในแขวงเซกอง มีนักเรียนเขาเรียนเพียง 13%

7. !ดานการผลิตพนักงานเจาหนาที่ในสาขาวิชาเฉพาะตาง ๆ
การผลิตพนักงานเจาหนาทีเ่ ปนไปอยางกวางขวางและรวดเร็ว พอสมควร นอกจากผลิตในประเทศ
แลว ยังสงไปศึกษาในตางประเทศดวย แตการผลิตในสาขาวิชาตาง ๆ ยังไมไดสัดสวนสอดคลองกับความ
ตองการจริง กอปรทัง้ คุณภาพยังไมคอ ยดีนกั
โรงเรียนอาชีวศึกษาก็มกี ารขยายมากพอสมควร แตหลักสูตร และระเบียบทีเ่ กีย่ วของตาง ๆ ในแต
ละแหงยังไมไดมาตรฐาน และยังไมเปนเอกภาพ

8. !ดานการจัดการศึกษาของเอกชน
การตัง้ โรงเรียนเอกชนมีการขยายตัวมากขึน้ จากการสํารวจขอมูลใน 4 แขวง (กําแพงนครเวียงจันทน
แขวงหลวงพระบาง แขวงสวรรณเขต และแขวงจําปาสัก) ในปการศึกษา 2535-2536 โรงเรียนเอกชนสวนใหญ
สอนระดับอนุบาล และประถมศึกษา สวนระดับมัธยมศึกษามีนอย และโรงเรียนวิชาชีพ และศูนยฝกวิชาชีพก็มี
บาง แตยังขาดระเบียบและหลักการ รวมทัง้ การบริหารจัดการทีด่ ี รายละเอียดแสดงไวในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 สถิตจิ านวนโรงเรี
ํ
ยนและนักเรียนในโรงเรียนเอกชน ในปการศึกษา 2535-2536
ประเภทการศึกษา
1. !โรงเลี้ยงเด็ก (creche)

จํานวนโรงเรียน

จํานวนนักเรียน

4

108

2. !โรงเรียนอนุบาล

35

3,094

3. !โรงเรียนประถมศึกษา

29

8,816

4. !โรงเรียนมัธยมศึกษา

6

501

10

2,695

5. !โรงเรียนวิชาชีพและศูนยฝกวิชาชีพ

ทีม่ า กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา รายงานการจัดการศึกษาในโรงเรียนเอกชน, 2535

9. !ดา นการบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษายังออน และไมเปนเอกภาพ ในปที่ผานมาถึงแมวาจะมีระบบบริหารแนวตั้ง
(เรียกวาการบริหารตามสายตัง้ ) และมีการกําหนดภาระบทบาท สิทธิหนาทีข่ องแตละระดับชัน้ (กระทรวง
ศึกษาธิการ แผนกศึกษาประจําแขวง หองการศึกษาประจําเมือง) ก็ตาม แตการปฏิบัติตามยังเชื่องชา และ
ยังไมเปนเอกภาพอยางสมบูรณ
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การบริหารการศึกษามีปญ
 หาเฉพาะหลายประการดังนี้
(1) !ยงั ขาดขอมูลทางการศึกษา
(2) !การจัดหนวยงาน ภาระบทบาท สิทธิและหนาที่ของการบริหารในแตละระดับยังไมชัดเจน และ
การปฏิบัติตามยังไมคอยถูกตอง
(3) !การจัดองคการในการบริหาร และการบรรจุพนักงานเจาหนาที่ของแตละระดับบริหารยังไม
สมบูรณ และยังไมเปนที่เขาใจโดยทั่วไป
(4) !กฎหมาย และกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน ของทั้งของรัฐและเอก
ชน ยังไมสอดคลองกัน และไมครบถวนตามความจําเปน
(5) !ระเบียบการบริหารบุคคล ของกรมการปกครอง ยังไมสามารถนํามาใชบริหารการศึกษาไดทกุ
ระดับบริหาร และยังมีรายละเอียดที่ตองเพิ่มเติมหลายอยาง
(6) !ระบบการตรวจตราการศึกษายังไมมี และที่มีอยูก็ยังไมชัดเจน
(7) !การจัดการฝกอบรมผูบริหารการศึกษายังมีนอย และไมเพียงพอกับความตองการ

10. !การลงทุนทางการศึกษา
การลงทุนทางการศึกษา จากงบประมาณของรัฐบาลยังตํ่า เมือ่ เทียบกับบางประเทศในเขตเอเชีย
ดังมีรายละเอียดการเปรียบเทียบในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 งบประมาณการลงทุนเพื่อการศึกษาของบางประเทศในเอเชีย
ประเทศ
ส.ป.ป. ลาว
ไทย
มาเลเซีย
ญีป่ นุ
เกาหลีใต
จีน

รอยละของการลงทุน
8%
20%
18.3%
18.3%
23%
13%

ที่มา ขอมูลกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา แผนพัฒนาการศึกษา 2536

11. !ดานความรวมมือกับตางประเทศ
การรวมมือกับตางประเทศเปนไปอยางกวางขวาง ทุนจากความชวยเหลือมีมากขึ้น แตการใช ผู
เชีย่ วชาญ และทุนตางประเทศยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ในบางปงบประมาณ ทุนจากตางประเทศมี
มากกวางบประมาณของรัฐบาลทีน่ ามาใช
ํ
ในการจัดการศึกษา เชน ในปงบประมาณ 2536-2537 กระทรวง
ศึกษาธิการไดมีงบประมาณใชจายดังนี้
–! ทุนภายใน
2,194 ลานกีบ หรือ 36.61%
–! ทุนชวยเหลือกูยืม 6,137
ลานกีบ
หรือ
63.39%
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แผนการดําเนินการปฏิรูปการศึกษา
ส.ป.ป.ลาว ไดดําเนินการปฏิรูปการศึกษาเพื่อปรับปรุงสภาพและปญหาดังกลาวมาแลว โดยการจัด
ทําแผนพัฒนาการศึกษาทั้งระยะสั้น และระยะยาว เรียกวา “แผนพัฒนาการศึกษาในตอหนาและยาวนาน”
การดําเนินการเริม่ ตนดวยการนําทัศนะ และแนวทางนโยบายของพรรค (พรรคเดียวคือ พรรคประชาชนลาว
ปฏิวตั ิ) และของรัฐบาลเกี่ยวกับการศึกษา มาเปนหลักยึดในการดําเนินการ
กระทรวงศึกษาไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาตามทัศนะ และแนวทางนโยบายดังกลาว โดยดําเนิน
การดังนี้
(1) !กาหนดจุ
ํ
ดมุง หมายของการศึกษา
(2) !กาหนดเป
ํ
าหมายในการปฏิบตั ใิ นแตละระดับแตละสาย
(3) !ระบุเนื้อหาสาระที่จะตองดําเนินการปฏิบตั ิ
(4) !จดั ทําโครงการตาง ๆ
(5) !จดั ทํารายละเอียดโครงการเฉพาะป พ.ศ. 2536-2537
ในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษานั้น ไดคํานึงถึงขอจํากัด วางมาตรฐานการปฏิบตั ิ และจัดตั้งคณะ
ชี้นาํ และคณะปฏิบัติโครงการ รวมทั้งคณะประสานงานโครงการ ดังมีรายละเอียดที่จะเสนอตอไป

1. !ทศั นะ และแนวทางนโยบายรวมของพรรคและรัฐบาลเกี่ยวกับการศึกษา
ทัศนะและแนวทางนโยบายรวมของพรรคและรัฐบาลเกีย่ วกับการศึกษา ทีก่ ระทรวงศึกษาธิการ นํา
มายึดถือในการวางแผนปฏิรปู การศึกษา สวนใหญเปนการรวมเอามติตา ง ๆ มาใช โดยเฉพาะอยางยิ่งมติ
ของการประชุมใหญ ครัง้ ที่ 5 ของพรรค และมติเกีย่ วกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยระดับประเทศ ดังได
กลาวมากอนหนานี้แลว
ทัศนะและมติดงั กลาวมี 8 ขอ ดังนี้
1) !ใหปฏิบัติการศึกษาบังคับสําหรับเยาวชนชาวหนุมสาว โดยใชงบประมาณของรัฐเปนหลัก
2) !ตอ งดําเนินการลบลางการไมรูหนังสือใหแกผูไมรูหนังสือทั้งคนเกาและคนใหม ใหหมดสิ้นไป
3) !สง เสริมและขยายการศึกษาภาคเอกชน ทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ
4) !จดั ทําเครือขายโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย และอาชีวศึกษาชัน้ ตาง ๆ ให
เหมาะสมกับความสามารถจริงของประเทศขยายโรงเรียนตามประมิดการศึกษา (เรียกวารูปธาตุ) และมีการ
สอบไลในทุกชัน้
5) !ผลิตพนักงานเจาหนาที่ใหแกหนวยงานทางเศรษฐกิจและสังคมทุกหนวย
เฉพาะหนวยงานของรัฐเทานั้น

ไมใชผลิตให
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6) !พฒ
ั นาการศึกษาทัง้ ในปจจุบนั และในอนาคต โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ
ใหทดั เทียมกับมาตรฐานสากล
7) !ขยายโรงเรียนใหไปถึงเขตภูดอยหางไกล สรางโรงเรียนกินนอน ในบางทองที่เพื่อใหลูก
หลานของชนเผาตาง ๆ ไดเขาเรียน โดยเฉพาะ (เรียกวา โรงเรียนชนเผา)
8) !ปรับปรุงการศึกษาสงฆ ในดานความรูด า นธรรมะ ภาษาศาสตร วรรณคดี และวางนโยบาย
เกีย่ วกับการศึกษาสงฆใหชดั เจน

2. !แผนพัฒนาการศึกษาในปจจุบนั และอนาคต
โดยคํานึงถึงทัศนะ และแนวทางนโยบายของพรรคและของรัฐบาล เกีย่ วกับการศึกษาดังกลาวขาง
ตนนัน้ และเพื่อจัดการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของประเทศในปจจุบัน กระทรวงศึกษาธิ
การจึงไดกาหนดแผนพั
ํ
ฒนาการศึกษาเพือ่ ใชในปจจุบนั ดังนี้

ก. จุดมุงหมายของการศึกษา
เพือ่ สรางคนรุน หนุม สาวใหมีโลกทัศนวิทยาศาสตร มีจิตใจรักชาติ มีนํ้าใจสามัคคีกับชนเผาอืน่ ๆ ภาย
ในชาติ และมีความสามัคคีกับบรรดาประเทศเพื่อนมิตรในโลก รูส ทิ ธิผลประโยชน และพันธะของพลเมือง รู
รักษาและเสริมขยายบรรพบุรษุ วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ มีจิตสํานึกในการพึง่ ตนเอง และสรางความเขม
แข็งดวยตนเอง รูป ระหยัดมัธยัสถ และรูประสานผลประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนสวนรวม มีความรูพื้น
ฐาน ความรูดานวิชาเฉพาะ วิทยาศาสตรเทคโนโลยีเปนอยางดี มีระเบียบวินยั มีความรับผิดชอบตอหนาที่
การงาน มีสุขภาพแข็งแรง มีความคิดสรางสรรค มีความเจริญ (ศิวไิ ล) ทางดานจิตใจ พรอมที่จะเขารวมปก
ปองรักษา และพัฒนาประเทศชาติ

ข. เปาหมายของการพัฒนาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดเปาหมายในการพัฒนาการศึกษา ในแตละขั้น และแตละสายไวดังนี้
1) !ขยายและปรับปรุงโรงเลี้ยงเด็ก และโรงเรียนอนุบาล ตามความสามารถของแตละทองถิ่น
2) !ขยายโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อรับเด็กที่อยูในเกณฑอายุเขาเรียน โดยเพิ่มจาก 63% ในป พ.ศ.
2533 เปน 70% ในป พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ลดจํานวนนักเรียนซํ้าชั้น และออกจากโรงเรียนกลางคัน และ
ทําใหอตั ราสวนนักเรียนทีเ่ ขาเรียน ป.1 ใหไดเรียนจนถึง ป.5 ใหสูงขึ้น จาก 27% ในป พ.ศ. 2533 เปน 63%
ในป พ .ศ. 2543
3) !ขยายและปรับปรุงโรงเรียนมัธยมศึกษาทัง้ มัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย ใหสามารถรับนัก
เรียนไดเพิ่มขึ้น คือ
–! ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน จาก 30% ของนักเรียนทีจ่ บประถมศึกษา ในป พ.ศ. 2533 เปน

40% ในป พ.ศ. 2543
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–! ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก 12% ของนักเรียนทีจ่ บชัน้ มัธยมศึกษาตอนตน ในป พ .ศ.

2533 เปน 17% ในป พ.ศ. 2543
4) !ลบลางการไมรูหนังสือใหแกประชาชน หรือผูไมรูหนังสือในเกณฑอายุ 15-40 ป เพิ่มขึ้น จาก
60% ในป พ .ศ. 2533 เปน 80% ในป พ.ศ. 2543 อบรมวัฒนธรรมในชัน้ ประถมศึกษาใหได 50% ของ
จํานวนผูที่ผานการลบลางการไมรูหนังสือ พรอมทั้งใหความรูพื้นฐานในการอาชีพที่จําเปน
5) !สงเสริมใหเอกชนตั้งโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนวิชาชีพ และเอาใจใสตรวจตราโรงเรียนเอกชน
ใหดขี น้ึ กวาเดิม
6) !ผลิตและฝกอบรมครูใหเพียงพอกับการขยายตัวของสามัญศึกษา โดยใหไดครูทม่ี คี ณ
ุ สมบัตแิ ละ
คุณธรรม คือ มีนํ้าใจรับผิดชอบตอหนาที่ มีความอดทน สามารถฟนฝาความยุงยากและรักเด็ก
–! เพิ่มอัตราสวนนักเรียนตอครู : ระดับประถมศึกษาจาก 28:1 ในป พ.ศ. 2533 เปน 33:1 ใน

ป พ.ศ. 2543 ระดับมัธยมศึกษาตอนตนจาก 13:1 ในป พ.ศ. 2533 เปน 25:1 ในป พ.ศ.
2543 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจาก 12:1 ในป พ.ศ. 2533 เปน 25:1 ในป พ.ศ.
2543
7) !ขยายและทบทวนบรรดาโรงเรียนวิชาชีพ และสถาบันการศึกษาขัน้ สูง เพื่อใหสอดคลองกับ
ความสามารถจริง และใหเปนเอกภาพ และตอบสนองแรงงานใหแกภาคเศรษฐกิจและสังคม
8) !ยกระดับคุณภาพของการศึกษาทุกประเภทใหดขี น้ึ ทีละขัน้
ศึกษา ทีเ่ ปนพืน้ ฐานใหแกการศึกษาของชาติ

โดยเฉพาะการศึกษาระดับสามัญ

ค. เนื้อหาสาระของงานที่จะตองดําเนินการปฏิรปู
เพือ่ ใหบรรลุเปาหมายทีก่ าหนดไว
ํ
กระทรวงศึกษาธิการไดวางแผนงานทีจ่ ะตองดําเนินการปฏิรปู
ไวดังนี้
1) !ปรับปรุงขยายโรงเลีย้ งเด็ก และโรงเรียนอนุบาลในแตละทองถิ่นใหเต็มความสามารถของตน
พรอมทัง้ ขวนขวายใหเอกชนลงทุนตัง้ โรงเรียนในหลายรูปแบบภายใตการชีน้ ําตรวจตราของรัฐ
2) !จัดเครื่อขายโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายขึ้นใหม ตัง้ กลุม
โรงเรียนประถมศึกษา ปรับปรุง บูรณะ และโรงเรียนเพิ่มขึ้น เพื้อรับนักเรียนไดมากขึ้น พรอมทัง้ ดําเนินการ
เพือ่ ลดการออกจากโรงเรียนกลางคันไดใหมากขึน้ และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเรียน รวมทัง้ ขยายการ
เปดโรงเรียนไมสมบูรณ (เปดเฉพาะ ป.1-3) ในหมูบานที่มีครัวเรือนนอย และอยูหางไกล
3) !คนควาเสนอรางกฎหมายเพื่อจัดแบงและมอบพันธะใหแตละหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเนนการ
ศึกษาระดับประถมศึกษาภาคบังคับเปนเบือ้ งตน
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4) !ดาเนิ
ํ นการปฏิรูปหลักสูตร และแบบเรียนสายสามัญศึกษาตอไป พรอมทั้งจัดระบบการตรวจ
ตราการเรียนการสอน ใหมีประสิทธิผลทั่วประเทศ
5) !ดาเนิ
ํ นการพัฒนาครูตอไป โดยเอาใจใสในการจัดเครือขายโรงเรียนฝกหัดครูขั้นตาง ๆ
–! ดําเนินการปฏิรูปหลักสูตรการฝกหัดครู
–! จัดอบรมครูโดยเฉพาะครูที่ไมไดมาตรฐานดานวิชาการ
–! เลือกเฟน ผลิต และฝกอบรมครู เพื่อเปนอาจารยในโรงเรียนฝกหัดครูทุกประเภท และทุกชั้น
–! ผลิตและอบรมศึกษานิเทศก พนักงานบริหารการศึกษาทุกระดับ
–! กําหนดเครื่องแบบสําหรับครู และเจาหนาที่งานการศึกษา และกําหนดวันครูแหงชาติ
6) !ดําเนินการทุกวิถีทางเพื่อลดการไมรูหนังสือ โดยใหสัมพันธกับการอบรมวิชาชีพ แยกแยะระดับ
คุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานใหแกทุกคน ดําเนินการสรางหลักสูตรการอบรมวัฒนธรรม โดยเนนการอบรมวิชาชีพ
ทดลอง และนําปฏิบตั ใิ หทอ งถิน่ ตาง ๆ
7) !จดั ระบบโรงเรียนอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัยขึ้นใหม ถาจําเปนก็ใหเปดสาขาวิชาใหมเพิ่มเติม
เพือ่ สรางนักวิชากรในแตละขัน้ ใหสอดคลองกับความตองการ และความสามารถจริงของประเทศ นอกจาก
นัน้ ก็ใหปรับปรุงการบริหารใหเปนเอกภาพ ใชครูและวัตถุอุปกรณใหมีประสิทธิผล
8) !ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรของแตละสาขาวิชาใหมีคุณภาพและสอดคลองกับความตองการ
ของสังคม แสวงหาผูที่มีความรูความสามารถทั้งภายในและตางประเทศมาสอน และใหการฝกอบรมในโรง
เรียนวิชาชีพและมหาวิทยาลัยของประเทศ
9) !ดําเนินการปรับปรุงแกไขภาระบทบาทและการแบงระดับการบริหารทีก่ าหนดไว
ํ
พรอมทั้งผลิต
และอบรมเจาหนาที่เขาปฏิบัติงานเพิ่มเติมในละขั้น แตละหนาทีใ่ นระบบการบริหารการศึกษาใหปฏิบตั หิ นา
ทีไ่ ดลลุ ว งไปดวยดี
10) !จดั ระบบขาวสารการศึกษาขึน้ เพือ่ ใหสามารถเก็บขอมูลและติดตามประเมินการปฏิบตั ติ าม
แผน และโครงการตาง ๆ ใหชัดเจน และนํามาใชในการวางแผนพัฒนาการศึกษาใหเหมาะกับสภาพความ
เปนจริงของประเทศ
11) !จั ด และดําเนิ น การเสนอตั้ ง งบประมาณและใช จ า ยงบประมาณของแต ล ะหน ว ยงานตาม
ระเบียบการบริหารการเงินแบบใหม เพื่อใหใชงบประมาณยางถูกตองและมีประสิทธิผล
12) !เรงรัดคนควาและปรับปรุงเกีย่ วกับโรงเรียนเอกชน เพื่อใหเอกชนชวยและอํานวยความสะดวก
ใหเอกชนลงทุนตั้งโรงเรียนเอกชนทุกประเภทและทุกขั้นขึ้น
13) !คน ควาศึกษารูปแบบและระบบการศึกษาสงฆ เพื่อใหการศึกษาสงฆไดมีสวนในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย
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14) !เอาใจใสดแู ลความรวมมือชวยเหลือจากตางประเทศ เพือ่ ใหถกู ตองตามแนวทาง และนโยบาย
ตางประเทศของพรรคและรัฐบาล และใหทุนชวยเหลือใหมีประสิทธิผลมากขึ้น
15) !เอาใจใสใหการศึกษาอบรมแนวคิด แกครู อาจารย และนักเรียน นักศึกษา โดยถือวาเปนงาน
สําคัญ และดําเนินการในหลายรูปแบบ เชน การศึกษาอบรมตามหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น การศึกษาจากมติ
และการดําเนินชีวิตการเมืองขององคการจัดตั้งตาง ๆ
16) !ใหถอื วาการพัฒนาครู การพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนาการศึกษาในเขตทีด่ อ ยโอกาส เปน
ศูนยกลางการพัฒนาทั้งหมด และใหดําเนินการเปนอันดับแรก

ง. การจัดทําโครงการ
กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดทําโครงการพัฒนาการศึกษา ซึง่ เปนการปฏิรปู การศึกษาตาม จุดมุง
หมาย เปาหมาย และเนือ้ หาสาระทีต่ อ งปฏิบตั ิ ทีก่ ําหนดไวนบั เปนโครงการปฏิรปู การศึกษา รอบดาน จําเปน
ตองจัดเปนโครงการเพราะตองแสวงหาความรวมมือชวยเหลือจากองคการสากล ธนาคารโลก และธนาคาร
พัฒนาเอเชีย ตลอดจนประเทศตาง ๆ ทัง้ ทีเ่ ปนของรัฐบาล และองคการเอกชน โครงการสวนใหญเริม่ ดําเนินการ
ในป พ.ศ. 2536-2537 รายชื่อโครงการ แหลงความชวยเหลือภายนอกและงบประมาณ แสดงไวในตารางที่ 7
ตารางที่ 7 รายชือ่ โครงการ แหลงความชวยเหลือภายนอก และงบประมาณในแผนการพัฒนา
การศึกษา ระหวาง 2532-2543
ลําดับที่
1

2
3
4

5

6

รายชื่อโครงการ

แหลงความชวยเหลือภายนอก

โครงการพัฒนาหลักสูตรและคุมครอง 1. !ธนาคารโลก (WB)
การสอนสายสามัญศึกษา
2. !ประเทศสวิตเซอรแลนด
3. !ประเทศนอรเวย
โครงการยกระดั บ คุ ณ ภาพของการ UNICEF
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในเขตหางไกล
โครงการพัฒนาครู
1. !ธนาคารพัฒนาเอเชีย
2. !ประเทศนอรเวย
โครงการวางแผนการศึกษา
1. ธนาคารโลก (WB)
2. ประเทศสวิตเซอรแลนด
3. ประเทศนอรเวย
โครงการปรับปรุงกงจักรการปกครอง 1. !ธนาคารโลก (WB)
และคุมครองการศึกษา
2. !ประเทศสวิตเซอรแลนด
3. !ประเทศนอรเวย
โครงการกอสรางพืน้ ฐาน
1. ธนาคารโลก (WB)
2. ประเทศสวิตเซอรแลนด
3. ประเทศนอรเวย

งบประมาณ
(ลาน US$)
14.30

5.40
18.40
1.50

5.60

16.10
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ลําดับที่
7

รายชื่อโครงการ
โครงการศึกษานอกระบบโรงเรียน

แหลงความชวยเหลือภายนอก

1. !UNDP
2. !UNESCO
3. !IDRC

งบประมาณ
(ลาน US$)
2.80

ESF (โรงเรียนไมมชี ายแดน)

ตารางที่ 7 รายชื่อโครงการ แหลงความชวยเหลือภายนอก และงบประมาณในแผนการพัฒนาการศึกษา
ระหวาง 2532-2543 (ตอ)
ลําดับที่
8

รายชื่อโครงการ
โครงการยกระดับมหาวิทยาลัย
สรรพวิชา 2 ธันวา

แหลงความชวยเหลือภายนอก

1. !ธนาคารโลก (WB)
2. !ประเทศสวิตเซอรแลนด
3. !ประเทศฝรัง่ เศส
4. !ประเทศออสเตรเลีย

งบประมาณ
(ลาน US$)
20.30

9

โครงการฝกอบรมวิชาชีพ

องคการรวมมือดานเทคนิคเยอรมัน

2.00

10

โครงการปรับปรุง ขยายอาชีวศึกษา
และมหาวิทยาลัย

(NA)

1.60

11

โครงการรวมมือกับองคการเอกชนและ 1. !ESF, SCF MONNONITE,
รวมมือ 2 ฝาย
JRSC, CWS, etc.

2. !การรวมมือลาวไทย
3. !สถานทูตฝรัง่ เศส
ทีม่ า แผนการพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย, กระทรวงศึกษาธิการ, 2536

(NA)

75

จุดประสงค เนื้อหาสาระของงาน และผลทีค่ าดวาจะไดรบั ของ
โครงการ
กระทรวงศึกษาธิการ ไดปฏิรปู การศึกษาโดยเริม่ จากการทําโครงการ นําโครงการไปปฏิบัติ และ
ประเมินผล ซึ่งขณะนี้ (พฤศจิกายน 2541) อยูในขั้นการปฏิบัติชวงสุดทายของโครงการ ซึ่งจะ สิ้นสุดโครง
การสวนใหญในเดือนมิถนุ ายน 2542 ในการจัดทําโครงการนัน้ ไดกาหนดจุ
ํ
ดประสงคเนื้อหาสาระของงานที่
จะปฏิบตั ิ งบประมาณ ระยะเวลาทีป่ ฏิบตั ิ หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ และผลที่คาดวาจะไดรับ รวมทั้งระบุแหลง
ความรวมมือชวยเหลือจากภายนอกประเทศ
การนําเสนอเกี่ยวกับโครงการจะไดสรุปเฉพาะจุดประสงค เนื้อหาสาระของงาน และผลที่คาดวาจะ
ไดรบั ของแตละโครงการเทานัน้ สวนรายละเอียดอืน่ ไดนาเสนอมาก
ํ
อนแลว

1. !โครงการพัฒนาหลักสูตรและคุมครองการสอนสายสามัญศึกษา
1) !จุดประสงค
(1) !เพื่อทําใหโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษาทัง้ ตอนตนและตอนปลายทัว่ ประเทศ ได
ปฏิบัติการเรียนการสอนตามเนื้อหาสาระของหลักสูตรใหมที่สอดคลองกับสภาพความเปนจริงของประเทศ
มีวิชาเรียนครบถวนและไดมาตรฐาน เพือ่ เปนการยกคุณภาพการศึกษา
(2) !เพือ่ ใหโรงเรียนมีแบบเรียนและอุปกรณการสอนทีเ่ ปนพืน้ ฐาน
(3) !เพื่อจัดเครือขายการนิเทศการศึกษา ดําเนินการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน

2) !เนื้อหาสาระของงาน
(1) !เรียบเรียงหลักสูตร แบบเรียน และคูมือครูใหม โดยเริม่ จากชัน้ ประถมศึกษาปท่ี 1 เปนตนไป
(2) !จัดการพิมพ แจกจายและใชแบบเรียน คูมือครู แบบเรียนเสริมและอุปกรณการสอนที่จํา
เปน เพือ่ ใหการสอนการเรียนของครูและนักเรียนดีขน้ึ
(3) !จดั การฝกอบรมการสอนใหแกครู และจัดหาศึกษานิเทศกเมืองละ 3 คน สําหรับประถม
ศึกษา และแขวงละ 8 คน สําหรับมัธยมศึกษา
(4) !จดั ทดลองกลุม โรงเรียนประถมศึกษา แขวงละ 3 กลุม เพื่อชวยเหลือ ตรวจตรา งานดาน
วิชาการซึ่งกันและกัน โดยเนนการปรับปรุงการสอนใหดขี น้ึ
(5) !คน ควาและกําหนดระเบียบตาง ๆ รวมทัง้ ระเบียบการสอบไลในแตละระดับการศึกษาของ
สามัญศึกษา
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3) !ผลที่คาดวาจะไดรับ
(1) !ไดเนื้อหาสาระในการเรียนการสอนเหมาะสมกับสภาพความเปนจริงของประเทศอยาง
สมบูรณ
(2) !ทาให
ํ ครูและนักเรียนสายสามัญศึกษามีอุปกรณการสอน และแบบเรียนพื้นฐานครบถวน
(3) !ทําใหนกั เรียนมีระดับความรูก วาง และมีมาตรฐานเปนเอกภาพกันทั่วประเทศ
(4) !ทําใหมรี ะบบการนิเทศการศึกษาเกิดขึน้ ทัว่ ประเทศ รวมทั้งปฏิบัติการประเมินผลการเรียน
การสอนไดอยางมีประสิทธิผล

2. !โครงการยกระดับคุณภาพของการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในเขตหางไกล
1) !จุดประสงค
(1) !เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนโนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตหางไกลใหดีขึ้น
พรอมทั้งเพิ่มอัตราการเขาเรียน และเรียนจนจบ ป.5
(2) !เพื่อชวยใหประชาชนที่อยูหางไกลสามารถประกอบอาชีพและมีชีวิตความเปนอยูดีขึ้นทีละขั้น

2) !เนื้อหาสาระของงาน
(1) !จดั การฝกอบรมนักฝกอบรมปละ 4 สัปดาห และฝกอบรมครูไมไดมาตรฐาน (ไมไดเรียนจาก
สถาบันการฝกหัดครู) 6 สัปดาหตอป เปนเวลา 3 ป และผลิตอุปกรณการสอนที่จาเป
ํ น พรอมทั้ง ดูการสอน การ
ตรวจตรา และประเมินผลการสอน และนิเทศครูฝกสอนในโรงเรียนประถมศึกษา
(2) !จดั หาแบบเรียนแบบใหเชาเรียน พรอมทําตูห นังสือใหแกโรงเรียนประถมศึกษา
เมืองของโครงการอยางเพียงพอ

ใน 10

(3) !จัดเครือขายโรงเรียนประถมศึกษา และจัดหาวัสดุซอมแซมอาคารเรียน เพื่อรับ นักเรียน
เขาเรียนไดมากขึ้น
(4) !ปรับปรุง และจัดหาอุปกรณที่จาเป
ํ นใหแกศนู ยฝก อบรมครู 10 แหง และแสวงหาความชวย
เหลือจากองคการสากลอืน่ ๆ เพือ่ ขยายใหไดมากขึน้
(5) !เรียบเรียงแบบเรียน และคูมือครูเกี่ยวกับการลบลางการไมรูหนังสือ อบรมวิชาชีพ เชน กสิ
กรรม หัตถกรรม และสุขอนามัยใน 10 เมือง
(6) !เสนอกฎหมาย เพือ่ จัดแบงความรับผิดชอบใหหนวยงานตาง ๆ ในการปฏิบัติตาม “การ
ประถมศึกษาแบบบังคับ”

3) !ผลที่คาดวาจะไดรับ
(1) !ภายในป พ.ศ. 2543 ครูไมไดมาตรฐาน 1,400 คน (ประมาณ 20% ของครูไมไดมาตรฐาน
ทั้งหมด) จะไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรอยางครบถวน
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(2) !ครูฝก อบรม 100 คน ทีไ่ ดรบั การฝกอบรม สามารถชี้นาํ กระตุน ตรวจตราการสอนในโรงเรียน
ประถมศึกษา และผูบริหารโรงเรียน 240 คน ไดรบั การฝกอบรมใหสามารถนิเทศการศึกษาในโรงเรียนของตน
(3) !โรงเรียนประมาณ 150 แหงไดรับการซอมแซม และมีบอนํ้าในโรงเรียน 360 แหง
(4) !โรงเรียนประถมศึกษา 800 แหง ไดรบั แบบเรียน ตูหองสมุดเคลื่อนที่และอุปกรณการสอนที่
จําเปนครบถวน
(5) !นักเรียนตามเกณฑ อายุเขาเรียนเพิ่มขึ้นประมาณ 10% และเรียนไปจนจบ ป.5 ไดถึง 60%
(6) !ประชาชนใน 10 ตัวเมือง ไดรับการลบลางการไมรูหนังสือ และไดรบั การอบรมวิชาสุขภาพ
อนามัย กสิกรรม หัตถกรรม ซึ่งจะทําใหมชี วี ติ ความเปนอยูด ขี น้ึ

3. !โครงการพัฒนาครู
โครงการพัฒนาครูเปนโครงการใหญโครงการหนึง่ เปนโครงการหลักที่มีความสําคัญตอการ ยก
ระดับคุณภาพการศึกษา

1) !วัตถุประสงค
(1) !เพือ่ สรางเครือขายสถาบันการฝกหัดครู
ความตองการจริง

และผลิตครูใหสอดคลองกับความสามารถและ

(2) !เพื่อยกระดับความสามารถทางวิชาการของครู และผูบริหารการศึกษาในแตละระดับใหสูงขึ้น

2) !เนื้อหาสาระของงาน
(1) !ปฏิรูประบบหลักสูตรการสรางครู โดยลดจํานวนสถาบันการผลิตครูที่มีอยู 59 แหงในปการ
ศึกษา 2535-2536 ใหเหลือ 11 แหง
(2) !กอ สราง ซอมแซม และจัดหาอุปกรณการเรียนการสอนใหแกสถาบันการฝกหัดครู
(3) !ตั้งศูนยพัฒนาครูเพื่อสรางหลักสูตร ออกแบบอุปกรณการสอน ที่สาคั
ํ ญในการผลิตและอบ
รมครู และจัดฝกอบรมใหแกผูบริหารการศึกษา
(4) !ดําเนินการอบรมอาจารยผูสอนในสถาบันการฝกหัดครู
(5) !พัฒนาหลักสูตรอบรมครูประจําการ โดยการสรางเครือขายตัง้ แตระดับกระทรวงถึงสถาบัน
การฝกหัดครูทจ่ี ะเปนสถานทีด่ ําเนินการ

3) !ผลที่คาดวาจะไดรับ
(1) !ความรู ความสามารถในการสอนของครู และการบริหารของผูบริหารไดรับการปรับปรุงใหดีขึ้น
(2) !การผลิต และอบรมครูเปนระบบและมีเอกภาพกันทั่วประเทศ
(3) !สถาบันการฝกหัดครูแตละแหงไดรับการกอสรางและบูรณะซอมแซม และมีอปุ กรณการ
เรียนการสอนพืน้ ฐาน
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4. !โครงการวางแผนการศึกษา
1) !จุดประสงค
เพื่อใหการรายงานขอมูลขาวสารการศึกษาเปนไปอยางรวดเร็วและชัดเจน
บริหารการศึกษามากขึน้ ตามลําดับ

เปนประโยชนตอการ

2) !เนื้อหาสาระของงาน
(1) !พฒ
ั นาระบบขาวสาร เพื่อรวบรวมและวิจัยขอมูลเกี่ยวกับโรงเรียน นักเรียน การเขาออก
(กระแส) ของนักเรียน จํานวนครู อาจารย และอื่น ๆ พรอมทั้งจัดทําประมวลสถิติประจําป สรางและจัดพิมพ
แผนทีก่ ารศึกษา เพื่อใชในการวางแผนการศึกษาในแตละทองถิ่น
(2) !ผลิตเจาหนาที่สารสนเทศ และวางแผนการศึกษา

3) !ผลที่คาดวาจะไดรับ
(1) !ระบบการเก็บรวบรวมและวิจยั ขอมูล เพื่อใชในการวางแผนพัฒนาการศึกษาจะไดรับการ
ปรับปรุงใหดขี น้ึ
(2) !เ จ า หน า ที่ วิช าการของแผนกศึก ษาธิ การประจําแขวง(เทียบเท าสํานักงานศึก ษาธิ ก าร
จังหวัด) และหองการศึกษาประจําเมือง (เทียบเทาสํานักงานศึกษาธิการอําเภอ) ไดรับการฝกอบรมเพื่อใหมี
ความรู ความสามารถเก็บรวบรวมขอมูล วางแผนการศึกษาจุลภาค และสรางแผนทีก่ ารศึกษา
(3) !การเผยแพรประมวลสถิติประจําปการศึกษา ไดรบั การดําเนินการเปนประจํา และแผนที่
การศึกษาไดรบั การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงประจําทุกป และไดรับการพิมพเผยแพรทุก 5 ป

5. !โครงการปรับปรุงกงจักร (โครงสราง) การปกครอง และคุมครองการศึกษา
1) !จุดประสงค
(1) !เพื่อใหระบบการบริหารมีระเบียบแบบแผนและเปนเอกภาพ
(2) !เพือ่ ยกระดับเจาหนาทีบ่ ริหาร และวิชาการ ใหบริหารการศึกษาสูงขึ้นตามลําดับ

2) !เนื้อหาสาระของงาน
(1) !กาหนดภาระบทบาท
ํ
สิทธิ หนาที่ และโครงสรางการบริหารแตละระดับ เพื่อบรรจุ เจาหนา
ทีไ่ ดตามทีก่ าหนดไว
ํ
(2) !ศกึ ษาคนควาเพือ่ อกระเบียบการ หลักการ กฎหมายทีใ่ ชในการบริหารการศึกษา และราง
กฎหมายการศึกษาในอนาคต
(3) !วจิ ยั ปญหาเกีย่ วกับกลไกการแบงงาน การแบงชัน้ การบริหารและความรับผิดชอบในแตละ
ระดับบริหารใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของประเทศ
(4) !ผลิตและพัฒนาผูบ ริหารการศึกษา โดยเฉพาะการบริหารบุคลากร และการบริหารการเงิน
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3) !ผลที่คาดวาจะไดรับ
(1) !โครงสรางการบริหารการศึกษาไดรบั การปรับปรุง และนําไปปฏิบตั ิ โดยใหการแบงชัน้ การ
บริหารตามแนวตัง้ เปนอันหนึง่ อันเดียวกัน และประสานสอดคลองกับแนวนอน (Horizontal)
(2) !การเสนองบประมาณและการใชงบประมาณการศึกษาเปนเอกภาพ ถูกตอง และมีประสิทธิผล
(3) !การปฏิบตั กิ ารตรวจตราการศึกษาจะเปนไปอยางเปนระบบ บนพืน้ ฐานของระเบียบหลัก
การ และเปาหมาย เจาหนาทีก่ ารศึกษา ครูอาจารยจะไดรบั สวัสดิการ การยกยองหรือการดําเนินการทาง
วินยั จะยุติธรรมมากขึ้น

6. !โครงการการกอสรางพื้นฐาน
1) !จุดประสงค
เพือ่ จัดหาวัสดุอปุ กรณ ซอมแซมและสรางอาคารและหองปฏิบัติงานใหม เพื่อเปลี่ยนแทนโรงเรียน
หรือสํานักงานการศึกษาทีเ่ กาแกทรุดโทรมตามลําดับ

2) !เนื้อหาสาระของงาน
(1) !ดําเนินการออกแบบ และทดลองสรางตนแบบโรงเรียนประถมศึกษาใหเหมาะกับสภาพ
ทองถิน่ และออกแบบแผนผังโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งสองระดับตามมาตรฐาน
(2) !สรางโรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 390 หลัง ใน 7 แขวง และสรางโรงเรียนมัธยมศึกษา
34 หลังทั่วประเทศ
(3) !สรางและซอมแซมอาคารกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานศึกษาธิการแขวง และเมืองทั่วประเทศ

สถาบันคนควาวิทยาศาสตรการศึกษา

(4) !จดั ทําแผนการปลูกสรางโรงเรียนระดับตาง ๆ ไวทุกแขวง ดําเนินการซอมแซม และสรางโรง
เรียน ทัง้ แบบกึง่ ถาวร และแบบถาวรดวยทุนของรัฐบาล การสนับสนุนทุนจากประชาชน และทุนความชวย
เหลือจากองคการสากล และชุมชนตาง ๆ

3) !ผลที่คาดวาจะไดรับ
(1) !เปนการปูพน้ื ฐานการกอสรางโรงเรียนระยะยาว
(2) !ทาให
ํ มีหนวยงานและเจาหนาทีร่ บั ผิดชอบการกอสรางโรงเรียนเปนระบบในทุก ๆ แขวง
(3) !เปนการเปดโอกาสใหเด็กตามเกณฑอายุเรียนเขาเรียนแนนอนขึน้
(4) !โรงเรียนและสํานักงานศึกษาหลายแหงไดรบั การปลูกสรางและซอมแซม
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7. !โครงการการศึกษานอกระบบโรงเรียน
1) !จุดประสงค
(1) !เพือ่ ใหประชาชนผูด อ ยโอกาสไดรบั การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเรียนรูว ฒ
ั นธรรม ควบคูไ ปพรอม
กับการเรียนวิชาชีพ เพือ่ แกไขการแกปญ
 หาการดํารงชีวิต
(2) !เพื่อสงเสริมใหประชาชนเผาตาง ๆรูจักวางแผนพัฒนาครอบครัวและพัฒนาชุมชน
(3) !เพือ่ พัฒนาบุคลากรใหมคี วามสามารถในการบริหารการศึกษานอกระบบโรงเรียน
(4) !เพือ่ รวมมือชวยเหลือในการลบลางการไมรหู นังสือในหมูป ระชาชนในเกณฑอายุ 15-40 ป

2) เนื้อหาสาระของงาน
(1) !จดั บริการการศึกษา และอบรมวิชาชีพใหประชาชนในแขตยุง ยาก ใหโอกาสผูดอยโอกาส
เชน ผูหญิงชนเผาตางๆ ไดรับการศึกษาและมีวิชาชีพ และสามารถนําสิง่ ทีไ่ ดรบั มาพัฒนาครอบครัวและชุมชน
(2) !สรางศูนยการศึกษาสําหรับประชาชนในเขตภูดอย (โรงเรียนชนเผา)
(3) !ฝกอบรมอาสาสมัครสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียนทั่วประเทศดวยงบประมาณของรัฐ
(4) !ทดลองการใหบริการการศึกษา และกระตุนการเรียนรูหนังสือ ใหผูดอยโอกาสในเขตภูดอย
ของแขวงอุดมไซ และเซกอง ดวยการผลิตครูสอน สรางกระบวนการ ผลิตคูมือแบบเรียน และหนังสือการตูน
เพื่อจูงใจผูสอนและผูเรียน
(5) !ทดลองใหบริการการศึกษา เพื่อคุณภาพชีวิต ใน 3 เมือง ของแขวงสวรรณเขตและ 1 เมือง
ในแขวงเชียงขวาง
(6) !ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล เกี่ยวกับการไมรูหนังสือ และอบรมวัฒนธรรม ใน 9 จุด ของ
3 แขวง พรอมทั้งดําเนินการปูพื้นฐานการลบลางการไมรูหนังสือใหแกประชาชน และชนเผาที่แขวงพงสาลี
หลวงนําทา
้ เชียงขวาง เซกอง และตะปอ

3) !ผลที่คาดวาจะไดรับ
(1) !การมีสว นรวมกับโครงการอืน่ ๆ ในการลบลางการไมรูหนังสือใหแกประชาชนในเกณฑอายุ
เปาหมาย ซึ่งคาดวาจะลบลางการไมรูหนังสือได 80% ในป พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)
(2) !ทําใหมีหลักสูตร และเอกสารเกีย่ วกับการเรียนการสอนการลบลางการไมรหู นังสือและอบรม
วิชาชีพ
(3) !ครูและเจาหนาที่รับผิดชอบการศึกษานอกระบบโรงเรียนใหไดรบั การฝกอบรมและมีประสบ
การณมากขึน้
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8. !โครงการยกระดับมหาวิทยาลัยสรรพวิชา 2 ธันวา
1) !จุดประสงค
เพือ่ สรางวิศวกรตอบสนองความตองการดานแรงงาน เพื่อรับใชการพัฒนา

2) !เนื้อหาสาระของงาน
(1) !สรางและซอมแซมอาคารเรียน หองทํางาน และหอพักใหแกนกั ศึกษา และครูอาจารย
(2) !อบรมยกระดับคุณภาพการสอนของครูอาจารย โดยใชหลาย ๆ รูปแบบ
(3) !จดั หาอุปกรณเพือ่ ใชในการเรียนการสอน
(4) !วิจัยและประเมินผลการกอสราง เพื่อวางแผนยกระดับคุณภาพ และการลงทุนในการผลิต
เจาหนาที่

3) !ผลที่คาดวาจะไดรับ
(1) !สามารถผลิตวิศวกร ที่มีความสามารถเหมาะสมโดยเสียคาใชจายตํ่า
(2) !สามารถใชแรงงานของมหาวิทยาลัย 2 ธันวา และวัตถุอุปกรณอยางมีประสิทธิผล
(3) !สามารถติดตาม ตรวจสอบ และบริหารเกีย่ วกับจัดหาบรรจุและการปฏิบตั งิ านของ
ศึกษาผูท ส่ี ําเร็จการศึกษาไดอยางมีประสิทธิผล และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ

นัก

9. !โครงการฝกอบรมวิชาชีพ
1) !จุดประสงค
เพื่อมีสวนรวมในการสรางการอาชีวศึกษาใหมีการขยายตัวและปรับปรุงใหดีขึ้นสอดคลองกับสภาพ
และความตองการของประเทศ

2) !เนื้อหาสาระของงาน
(1) !บูรณะซอมแซมโรงเรียนการชางชั้นกลาง ก.ม.ที่ 3 กําแพงนครเวียงจันทน โรงเรียนการชาง
ปากปาสัก และโรงเรียนการชางแขวงเวียงจันทน
(2) !อบรมยกระดับครูอาจารย และเจาหนาที่บริหารโรงเรียนการชาง
(3) !ปรับปรุงหลักสูตร แบบเรียน วิธสี อนและอุปกรณใชในการเรียนการสอน
(4) !จดั หาเครือ่ งมือ เครื่องจักรที่จาเป
ํ น และซอมแซมเครื่องจักรที่มีอยูในปจจุบัน
(5) !สรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับโรงงาน และสถานการผลิตตาง ๆ
(6) !ศกึ ษาวิจยั สภาพการตึงทางเศรษฐกิจ
กับความตองการ

เพื่อนํามาปรับปรุงระบบอาชีวศึกษาใหสอดคลอง
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3) !ผลที่คาดวาจะไดรับ
(1) !โรงเรียนมีอปุ กรณ และเครื่องจักรที่จําเปนพืน้ ฐานใชในการเรียนการสอน
(2) !เปนการยกระดับความรู ความสามารถ ครู อาจารย และเจาหนาทีบ่ ริหารโรงเรียน
(3) !โรงเรียน และโรงงานมีความสัมพันธกันดี นับเปนพืน้ ฐานในการผลิต
(4) !ทําใหมีแผนพัฒนาอาชีวศึกษาทั่วประเทศ
หมายเหตุ เนือ่ งจากโครงการที่ 10 และโครงการที่ 11 เปนโครงการยอยหลาย ๆ โครงการ
ประกอบกัน โดยไดรบั ความชวยเหลือจากนอกประเทศ ทั้งจากรัฐและองคการเอกชน นับวาเปนโครงการ
เสริมจะไมไดมาเสนอไว ณ ทีน่ ้ี แตอยางใด
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ขอจํากัดในการปฏิบัติตามแผนและโครงการ
กระทรวงศึกษาธิการตระหนักดีวา การปฏิบัติตามแผนการและโครงการดังกลาวมีขอจํากัดหลาย
ประการ ซึ่งอาจจะสงผลกระทบในการดําเนินการแตละแผนและโครงการจําตองนํามาประกอบการพิจารณา
และหาทางแกไขที่เหมาะสมตอไป
ขอจํากัดดังกลาวมี 6 เรือ่ งดวยกัน คือ
1) !การลงทุนทางการศึกษาของประเทศยังไมสูงนัก
−!

แตละโครงการอาจไมไดรบั ตามเวลาทีถ่ กู ตอง

−!

งบประมาณสําหรับกอสราง และจัดซื้ออุปกรณในการเรียนการสอนยังไมพอเพียงกับความ
จําเปน

–! เงินเดือนครูต่าํ และอาจไมไดรบ
ั เปนปรกติ

2) !เจาหนาทีท่ ด่ี าเนิ
ํ นการสรางหลักสูตร และเรียบเรียงหนังสือแบบเรียน ยังมีความรู และประสบ
การณนอย
3) !จุดมุงหมาย และทิศทางในการผลิตและอบรมครูแตละประเภทยังไมชัดเจน และนโยบายตอครู
อาจารย ยังไมเหมาะสมในการที่จะใหครู อาจารย ศึกษาคนควาในวิชาเฉพาะของตน
4) !ระบบการวางแผน และระบบการรายงานขอมูลขาวสารตาง ๆ ระหวางสวนกลาง กับทองถิน่ ยังไมดีนัก
5) !การขาดระเบียบหลักการรวม เพือ่ ใชอา งอิงใหการกําหนดระเบียบการบริหารการศึกษา
–! สวัสดิการตาง ๆ ใหแกรฐั กร (เจาหนาที)่ ยังไมเพียงพอที่จะใหเปนปจจัยกระตุนใหปฏิบัติ

งานไดดีเทาที่ควร
6) !โครงการแทบทุกโครงการลวนแตเปนโครงการรวมมือ และชวยเหลือจากตางประเทศ ซึ่งมีผล
กระทบตอการเลือกเฟนพนักงานเจาหนาที่เขารวมปฏิบัติงานมีความยุงยาก
–! การประสานงานระหวางหนวยงานตาง ๆ ในการดําเนินงานโครงการยังไมดนี กั
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มาตรฐานในการปฏิบัติตามแผนและโครงการ
ถึ ง แม ว า จะมี ข อ จํากั ด บางประการที่ อ าจจะมี ผ ลกระทบต อ การปฏิ บั ติ ต ามโครงการก็ ต าม
กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน ใหทกุ หนวยรับผิดชอบไดนํามายึดถือปฏิบตั ิ เพื่อจะ
ทําใหโครงการบรรลุ จุดมุงหมายไดดีขึ้น มาตรฐานดังกลาวประกอบดวย
1) !การลงทุนทางการศึกษาจะตองเปนไปอยางเหมาะสม โดยพยายามใหแตละโครงการ ไดรับงบ
ประมาณคาใชจา ยตามกําหนดเวลาทีก่ ําหนดไว
2) !การยกระดับคุณภาพดานวิชาการของครูใหสงู ขึน้ โดยเร็ว ใหสวัสดิการตางๆ แกครูอยางเหมาะสม
โดยเฉพาะครูที่สอนอยูในชนบทหางไกลและครูที่สอนการลบลางการไมรูหนังสือ อบรมวัฒนธรรมและวิชาชีพ
กอปรทัง้ รีบเพิม่ ทวีการผลิตและอบรมครูใหเพียบพรอมดวยคุณสมบัตทิ ด่ี มี ศี ลี ธรรม
3) !เรงดําเนินการปฏิรูปหลักสูตร และหนังสือแบบเรียน ตลอดทัง้ อุปกรณในการเรียนการสอน ที่จาเป
ํ น
ใหทว่ั ถึง และดัดแปลงวิธสี อนของครูใหนําไปสูการมีความคิดริเริ่มสรางสรรคของนักเรียน
4) !ตองมีการประสานสัมพันธระหวางโรงเรียนกับครอบครัว และสังคมเปนอยางดี สรางเงื่อนไขทาง
สังคมเพื่อใหนักเรียนสนใจในการเรียน และฝกฝนตนเอง
5) !กระตุนและสนับสนุนสงเสริมใหเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษามากขึ้น พรอมทั้งตรวจตรา
และบริหารโรงเรียนดังกลาวใหดขี น้ึ
6) !เอาใจใสในการแสวงหาความรมมือ และความชวยเหลือจากตางประเทศ เพิ่มความรับ ผิดชอบ
ในการดําเนินการ เพื่อปฏิบัติตามยุทธศาสตรและการใชทุนใหมีประสิทธิผลดีขึ้น
7) !ตอ งปรับปรุงการดําเนินการ กําหนดระเบียบการบริหาร จัดและใชนโยบายตอพนักงาน เจาหนา
ที่อยางเหมาะสม
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การแตงตัง้ คณะชีน้ ํา
คณะประสานงานและคณะปฏิบัติโครงการ
เพือ่ ใหการปฏิบตั โิ ครงการบรรลุผล กระทรวงศึกษาธิการไดแตงตัง้ คณะชีน้ ําโครงการ คณะประสาน
งานโครงการ และคณะรับผิดชอบโครงการตาง ๆ ดังนี้

1) !คณะชี้นําโครงการพัฒนาการศึกษา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนประธาน กรรมการโดยตําแหนง กรรมการผูทรงคุณวุฒิ และ
กรรมการประจํา รวมทั้งสิ้น 18 คน
คณะกรรมการชุดนี้ เปนคณะชีน้ ําสูงสุดในการปฏิบัติโครงการเพื่อใหสอดคลองกับแนวทางนโยบาย
การศึกษา กําหนดนโยบาย ปฏิบัติและตัดสินงานวิชาการที่อยูในขอบเขต และสิทธิหนาที่ความรับผิดชอบ

2) !คณะประสานงานโครงการ
คณะกรรมการประสานงานโครงการมี 3 คณะ คือ
!!

!!

!!

คณะประสานงานโครงการปรับปรุง และขยายอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย
คณะประสานงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
คณะประสานงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

คณะประสานงานโครงการ มีหนาที่ ดังนี้
(1) !ประสานงานในการสราง และปฏิบตั โิ ครงการ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน
(2) !อํานวยความสะดวกและกระตุน การปฏิบตั โิ ครงการตาง ๆ
(3) !ติดตอกับองคการจัดตั้งสากล ตางประเทศ และภายในประเทศทีเ่ กีย่ วของกับโครงการตาม
ระเบียบหลักการ
(4) !เปนเสนาธิการใหแกคณะชี้นาโครงการ
ํ
โดยรับผิดชอบในการจัดทําขอมูล ขาวสาร และ
เอกสารตาง ๆ ที่จาเป
ํ นแกคณะกรรมการ

3) !คณะรับผิดชอบโครงการ
คณะรับผิดชอบโครงการมีทง้ั สิน้ 10 คณะ ตามจํานวนโครงการพัฒนาการศึกษาทั้ง 11 โครงการ

4) !คณะปฏิบัติโครงการ เปนคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการ
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ทั้งคณะรับผิดชอบโครงการ และคณะปฏิบตั โิ ครงการ เปนการดําเนินการปฏิบตั กิ ารโครงการใหสอด
คลองกับภารบทบาท และหนาที่ ตามการมอบหมายของคณะชี้นําโครงการ และติดตอประสานงานกับ กรม
สถาบัน และหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ ติดตามความกาวหนาในการปฏิบตั กิ จิ กรรมตาง ๆ ทีก่ ําหนดไวใน
โครงการ และรายงานใหคณะชี้นาโครงการทราบ
ํ
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บทที่ 3
การปฏิรูปการศึกษาเฉพาะดาน
การปฏิรูปการศึกษาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ไดเริ่มจริงจังในป
พ.ศ. 2532 และมีมากขึน้ ในป พ.ศ. 2535-3536 เมือ่ กระทรวงศึกษาธิการไดมโี ครงการ
ดานการศึกษาใหญ 2 โครงการ คือ โครงการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Educational
Quality Improvement Project: EQIP) ซึ่งเปนโครงการความรวมมือและชวยเหลือจาก
Asian Development Bank และประเทศ Norway ในการปฏิรูปการฝกหัดครูอยางขนานใหญ
และโครงการพัฒนาการศึกษา (Education Development Project : EDP) ซึง่ เปนโครงการ
ความรวมมือและชวยเหลือจาก World Bank และ ประเทศสวิตเซอรแลนด เพื่อปฏิรูป
สามัญศึกษา ระบบบริหารการศึกษา ระบบบริหารบุคลากรทางการศึกษา กฎหมายการ
ศึกษาและระบบวางแผนการจัดการศึกษา และการปฏิรปู อุดมศึกษา ซึ่งอยูภายใตความ
รวมมือของ Asian Development Bank อีกโครงการหนึ่ง
การดําเนินการปฏิรูปประสบความสําเร็จไปแลวบางเรื่อง แตสว นใหญอยูใ นชวงทาย
ของการดําเนินการและตามแผนทีก่ าหนดไว
ํ
จะสิ้นสุดในป พ.ศ. 2542 ผลการดําเนินการ
จนถึงขณะนี้กอใหเกิดการพัฒนาการศึกษาทุกดาน
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การปฏิรปู การศึกษาเฉพาะดาน (Sector)
กระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินโครงการตาง ๆ ตามแผนการที่กําหนดไว แตเริ่มปฏิบัติในระยะเวลา
ไมพรอมกัน บางโครงการเริ่มดําเนินการตั้งแต พ.ศ.2532 แตโครงการสวนใหญเริ่มในป พ.ศ. 2536-2537
การปฏิบัติตามโครงการบางโครงการกอใหเกิดการปฏิรูปการศึกษาในหลายดาน
เชนโครงการ
พัฒนาหลักสูตร และคุมครองการสอนสายสามัญศึกษาทําใหเกิดการปฏิรูป หลักสูตรสามัญศึกษา ปฏิรูป
การสอน ปฏิรูปการบริหารโรงเรียน ปฏิรูปการนิเทศการศึกษา และโครงการปรับปรุงการปกครองและคุม
ครองการศึกษากอใหเกิดการปฏิรูประบบบริหารการศึกษา ปฏิรูปกฎหมายการศึกษา ปฏิรูปการบริหาร
บุคลากรและขอมูลขาวสาร การบริหารบุคลากรและปฏิรูปการบริหารการเงินเปนตน สวนอีกบางโครงการ
กอใหเกิดการปฏิรูปดานเดียว เชน โครงการการศึกษานอกระบบโรงเรียน โครงการการกอสรางพื้นฐาน
เปนตน นอกจากนี้แมไมมีในโครงการ ก็มีการปฏิรูปการศึกษา เชน การปฏิรูปการศึกษาเอกชน
การดําเนินงานโครงการปฏิรูปการศึกษาจนถึงขณะนี้ (พฤศจิกายน 2541) เปนขัน้ สุดทายของโครง
การใหญ (จะสิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2542) และบางโครงการก็สน้ิ สุดไปแลว
การดําเนินงานและผลสําเร็จนําไปสูการปฏิรูปการศึกษาดานตาง ๆ ซึ่งจะไดนําเสนอเฉพาะการ
ปฏิรปู ทีม่ คี วามสําคัญมาก ๆ เทานั้น

I. การปฏิรปู การศึกษาระดับสามัญศึกษา
ดังไดกลาวมาขางตนแลววา การศึกษาระดับสามัญศึกษาไดรับการปฏิรปู หลายดาน ซึง่ ไดแก
–! การปฏิรูปหลักสูตรสามัญศึกษา
–! การปฏิรูปการสอน
–! การปฏิรูประบบการเรียน
–! การปฏิรูปการนิเทศการศึกษา
ซึ่งจะไดนําเสนอตอไป

1.! การปฏิรปู หลักสูตรสายสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการไดปฏิรปู หลักสูตรระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดย (1) ยึดมติกองประชุม
ศูนยกลางพรรคและสภารัฐมนตรีวาดวยยุทธศาสตรการศึกษา สําหรับระยะตั้งแตป พ.ศ. 2529-2541 (2) ยึด
เนื้อหาสาระของรายงานการเมืองของคณะบริหารศูนยกลางพรรคตอกองประชุมใหญครั้งที่ 5 ของพรรค
และ (3) ยึดจุดมุง หมาย และแผนการกอสรางของโรงเรียนสามัญศึกษาฉบับในป พ.ศ. 2534
อนึ่ง การปฏิรูปมีคอนขางมากสําหรับหลักสูตรประถมศึกษา เพราะเปนการศึกษาภาคบังคับ สวน
หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน และตอนปลายก็มีการปฏิรูปในหลายเรื่อง และทัง้ สองระดับมีลกั ษณะ
คลายคลึงกัน
เนื้อหาสาระของกรอบหลักสูตรระดับประถมศึกษาเมื่อปฏิรูปแลว สรุปไดดังนี้
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1) !การกําหนดหลักการของหลักสูตร
หลักสูตรแตละระดับ คือ หลักสูตรประถมศึกษา หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตนและหลักสูตรมัธยม
ศึกษาตอนปลาย ไดกําหนดหลักการที่จะใชยึดเปนหลักไวชัดเจน เชน หลักการของหลักสูตรประถมศึกษา :
–! เปนการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับปวงชนในชาติ
–! เปนการศึกษาที่มุงใหผูเรียนสามารถนําความรูพื้นฐานไปใชในการดํารงชีวิตประจําวัน
–! เปนการศึกษาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีจิตสํานึกในชาติที่เปนเอกราช มีอธิปไตย มีความ
สามัคคีในหมูปวงชน และมีความเปนเอกภาพภายในชาติ

2) !การกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร
จุดมุงหมายของหลักสูตร กําหนดไวเปน 2 ลักษณะ คือ
!จุดมุงหมายรวมของทุกระดับ สามัญศึกษา ระบุไววา :
!!เปนหลักสูตรเพื่อสรางคนรุนใหมที่มีโลกทัศนวิทยาศาสตร มีจิตใจรักชาติ มีนํ้าใจสามัคคี
กับชนเผาอื่น ๆ ภายในชาติ รูจักจําแนกมิตร และศัตรู มีระเบียบวินัย มีจิตสํานึกในการ
สรางตนเองใหเขมแข็ง รูจักประสานประโยชนสวนตัวและสวนรวม แสวงหาอาชีพที่ดี มีจติ
สํานึก และมีความสามารถในการทํางาน มีสุขภาพแข็งแรง รักสวยรักงาม และเตรียมพรอมใน
การมีสว นรวมในการปกปองรักษา และสรางชาติ”
ุ มุง หมายเฉพาะ
เปนจุดมุงหมายที่กาหนดไว
ํ
เฉพาะในแตละระดับการศึกษา ซึ่งมุงพัฒนา
!จด
ความรู ความสามารถ และทัศนะทาทีใน 5 ดาน คือ เกี่ยวกับ :
–! การพัฒนาคุณสมบัติที่ควรเปน (เรียกคุณสมบัติศึกษา)
–! การพัฒนาปญญา (เรียกปญญาศึกษา)
–! การพัฒนาอาชีพ (เรียกการออกแรงงาน หรือกรรมศึกษา)
–! การพัฒนาสุขภาพ (เรียกกายศึกษา หรือพลศึกษา)
–! การพัฒนาศิลปศึกษา (เรียกสุนทรียศึกษา หรือศิลปศึกษา)
ซึ่งในหลักสูตรแตระดับจะมีรายละเอียดที่บอกเนื้อหาสาระที่จะใชเรียกไวชัดเจน ซึ่งพอสรุปเปน
แผนภูมิไดดังนี้ (แผนภูมทิ ่ี 2)
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คุณ สมบัติศึก ษา

ความรู

ปญญาศึกษา
เพื่อพัฒนา
จุดมุงหมายของโรง
เรียน

การออกแรงงาน หรือ
กรรมศึกษา
กายศึกษา หรือ
พลศึกษา
ศิลปศึกษา หรือ
สนทรียศึกษา

ดาน

ความสามารถ

ทัศนะทาที
แผนภูมทิ ่ี 2 แสดงจุดมุงหมายของโรงเรียน

ที่มา ชุดศึกษาดวยตนเอง, กรมจัดตั้งและพนักงาน, กระทรวงศึกษาธิการ, 2539

3) !การกําหนดโครงสรางของหลักสูตร
โครงสรางของหลักสูตรทั้งสามระดับ มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงจากหลักสูตรเดิมมาก ทั้งชื่อ
วิชา เนือ้ หาสาระและการกําหนดเวลาตอสัปดาห และตอปการศึกษาเปนชัว่ โมงเรียน
โครงสรางรายวิชาของหลักสูตรและจํานวนชั่วโมงตลอดหลักสูตรของแตละระดับ แสดงไวในตา
รางที่ 8
ตารางที่ 8 รายชื่อรายวิชาและจํานวนชั่วโมงเรียนตลอดหลักสูตรของแตละระดับ
หลักสูตรประถมศึกษา
ชื่อวิชา
จํานวนชั่วโมง
ทั้งสิ้น ป.1-5
1. ภาษาลาว
1,584
2. คณิตศาสตร
792
3. โลกออมตัว
396
4. พลศึกษา
330
5. หัตถกรรม
297
6. ศิลปกรรม
330
รวม
การเคลื่อนไหว
นอกหลักสูตร
รวมทั้งสิ้น

3,729
990
4,719

หลักสูตรมัธยมตน
ชื่อวิชา
จํานวนชั่วโมง
ทั้งสิ้น ม.1-3
1. วรรณคดีลาว
495
2. วิทยาศาสตรสงั คม
429
3. วิทยาศาสตรธรรมชาติ
1,089
4. ศิลปกรรม
99
5. พลศึกษา
198
6. ภาษาตางประเทศ
297
7. เทคโนโลยี
495
รวม
3,597
กิจกรรมนักเรียน
495
รวมทั้งสิ้น

4,092

หลักสูตรมัธยมปลาย
ชื่อวิชา
จํานวนชั่วโมง
ทั้งสิ้น ม.4-6
1. วรรณคดีลาว
396
2. วิทยาศาสตรสงั คม
594
3. วิทยาศาสตรธรรมชาติ
1,320
4. ศิลปกรรม
5. พลศึกษา
198
6. ภาษาตางประเทศ
297
7. เทคโนโลยี
462
รวม
3,762
กิจกรรมนักเรียน
495
รวมทั้งสิ้น

ที่มา ชุดศึกษาดวยตนเอง, กรมจัดตั้งและพนักงาน, กระทรวงศึกษาธิการ ส.ป.ป.ลาว, 2539

หมายเหตุ

(ก) จํานวนชั่วโมงเรียนตอสัปดาหตลอด 33 ชั่วโมง

4,257
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1. ชั้น ป.1-3 สัปดาหละ
28 ชั่วโมง
29 ชั่วโมง
❞
ป.4-5
35 ชั่วโมง
❞
2. ชั้น ม.1
37 ชั่วโมง
❞
ม.2-3
38 ชั่วโมง
3. ช! ั้น ม.4-6 ❞
(ข) อัตราสวนเวลาเรียนของวิชาตาง ๆ ตลอดหลักสูตรประถมศึกษา
(1) !ภาษาลาว
42%
(2) !คณิตศาสตร
21%
(3) !โลกออมตัว
10%
(4) !ศิลปกรรม
9%
(5) !พลศึกษา
9%
(6) !หัตถกรรม
8%
(7) !การเคลื่อนไหวนอกหลักสูตร
1%
!

4) !การกําหนดวิธีการที่จะใชในการเรียนการสอน
เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตร ในหลักสูตรจึงกําหนดวิธีการที่จะใชในการเรียนการสอนไว
ดวย โดยวิธีการดังกลาวจะตอง
–! สอดคลองกับจุดมุง หมาย เนื้อหาสาระ และประสิทธิภาพในการดําเนินการ
–! จัดกิจกรรมการปฏิบัติจริง
–! สอดคลองกันระหวางการเรียนที่โรงเรียน กับการเรียนดวยตนเอง
–! มีโอกาสเรียนรวมกันเปนกลุม
–! สอดคลองกับธรรมชาติของนักเรียน เปนตน
และวิธีดังกลาวไดแก (1) การถายทอดความรู โดยการบรรยายและใหการฝกอบรม การใชอุปกรณการสอน
และการเรียนตามหนังสือแบบเรียน (2) การใหปฏิบัติกิจกรรมจริง เชน การแสดง การมอบหนาที่และ
ความรับผิดชอบใหปฏิบัติ (3) การกระตุน โดยใชการปลุกระดม การยกยองชมเชยทั้งเปนหมูและเปนราย
บุคคล การออกคําสัง่ ชี้นาํ ตักเตือน ฯลฯ และการอบรม และ (4) การตรวจตรา และประเมินผลการเรียน

2. !การปฏิรูปการสอน
1) !โดยทั่วไปการสอนเทาที่ผานมา สวนมากการสอนจะใชวิธีอธิบายและจดบันทึกลงสมุดจากสิ่งที่
ครูเขียนกระดานดํา ทั้งนี้เพราะเลียนแบบการสอนเทาที่เคยรูเคยเห็น ครูไมไดรบั การฝกอบรมในวิธีสอนที่
เหมาะสม นักเรียนขาดแบบเรียนและอุปกรณการเรียนตาง ๆ และขาดเครือ่ งอํานวยความสะดวกที่จะสอน
แบบอื่น ๆ เมื่อเปนเชนนี้ นักเรียนจะไมไดรับการพัฒนาคุณภาพตามที่กําหนดไวในหลักสูตร จึงจําเปนตอง
มีการปฏิรูปการสอนขึ้นใหมโดยการจัดการฝกอบรมครูระดับตาง ๆ ทั่วทั้งประเทศ
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2) !สถาบันคนควาวิทยาศาสตรการศึกษา และกรมสามัญและอนุบาลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไดรวม
มือคนควาการสอนแบบตาง ๆ ที่จะนํามาใชในการสอนตามหลักสูตรใหมทไ่ี ดพัฒนาแลว และจัดการฝกอบรมครู
ที่สอนชั้น ป.1 เปนลําดับแรก และขยายการฝกอบรมครู ป.2-5 และมัธยมศึกษาตอนตน ในลําดับตอ ๆ มา
3) !การฝกอบรมเริ่มดวยการฝกอบรมวิทยากรแกนนําระดับกระทรวง วิทยากรแกนนําฝกอบรม วิทยากร
ประจําจังหวัด (แขวง) และวิทยากรประจําจังหวัดกลับไปฝกอบรมวิทยากรประจําเมือง และมอบหมายให
วิทยากรประจําเมืองจัดการฝกอบรมครูตอไป การฝกอบรมทุกระดับใชหลักสูตรและกิจกรรมการฝกอบรม
ในรูปแบบเดียวกัน
4) !ในการสอนแบบใหมที่นํามาใชเปน “การเรียนการสอนแบบดาว 5 แฉก” (เรียกวา การเรียน
การสอนแบบดาว 5 แจ) ซึ่งศูนยพัฒนาครู (Teacher Development Center) ไดพัฒนาขึ้น ในการสอน
จะเนนกิจกรรมการเรียนการสอน 5 ลักษณะ คือ
(1) !การสอนจากการทํากิจกรรม (Activity-based learning)
(2) !การสอนโดยการตั้งปญหา (การตั้งปญหาของครู)
(3) !การสอนโดยการยกตัวอยาง/การแสดงตัวอยางประกอบ (Using illustrations)
(4) !การสอนโดยการทํากิจกรรมกลุม (Group learning)
(5) !การสอนในเรื่องที่สัมพันธกับชีวิตประจําวัน (Daily life)
(โปรดดูภาพประกอบ)
การตั้งปญหา
การทํากิจกรรม

การทํากิจกรรมกลุม

การแสดงตัวอยางประกอบ
ความสัมพันธกับชีวิตประจํา
ภาพแสดงการสอนแบบดาว 5 แฉก (แจ) ของศูนยพัฒนาครู
ที่มา เอกสารประกอบการฝกอบรมครูเพื่อสอนหลักสูตรใหม, สถาบันคนควาวิทยาศาสตรการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, 2539

5) !ในการสอนแบบดาว 5 แฉก นั้น ไดเนนการฝกทักษะของครูใน 8 เรื่อง คือ
–! ทักษะการนําเขาสูบทเรียน
–! ทักษะการใชคาถาม
ํ
–! ทักษะการกระตุนความสนใจ
–! ทักษะการใชกระดานดํา
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–!
–!
–!
–!

ทักษะการเลาเรื่อง
ทักษะการยกตัวอยาง
ทักษะการสรุปบทเรียน
ทักษะการเสริมกําลังใจ
6) !นอกจากครูจะไดรับการฝกอบรมใหสามารถใชการสอนแบบดาว 5 แฉกแลว ครูยังไดรับการฝก
ฝนการสอนแบบตาง ๆ อีก เชน
–! การสอนแบบบรรยาย
–! การสอนโดยการใชนิทาน
–! การสอนโดยการแสดงบทบาทสมมุต/ิ การแสดงละคร
–! การสอนโดยใชเกมส
–! การสอนโดยการทัศนศึกษา
–! การสอนโดยการใหสังเกตและเก็บขอมูล
–! การสอนโดยการใหคนควา
ฯลฯ
7) !ในการสอนโดยใชกิจกรรมใดๆ นั้น ขึ้นกับวัตถุประสงคของการเรียนรูธรรมชาติของนักเรียนแต
ละระดับเปนหลัก การสอนในบางเรื่องอาจใชกิจกรรมเดียว หรือ บางเรื่องใชกิจกรรมหลาย ๆ อยาง และครูตอง
เลือกเฟนใชอยางเหมาะสม
อนึ่งเหนืออื่นใดทั้งหมด ในการสอนจะตองใหนักเรียนเปนศูนยกลาง (Child-centered approach)
แตในการปฏิบัติจริงยังคอนขางมีปญหา

3. !การปฏิรปู แบบเรียนและหนังสือคูม อื ครู
แบบเรียนในทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษามีความสําคัญตอการเรียนการสอนของนักเรียน
และครู ส.ป.ป.ลาว เปนอยางมาก เพราะเปนสิ่งเดียวที่จะสามารถใชศึกษาคนควาไดสมบูรณ
กอนหนานี้ โรงเรียนตางๆ อยูในสภาพที่ขาดแคลนอยางหนัก การเรียนการสอนจึงเปนไปใน
ลักษณะเขียนเนื้อหาสาระลงบนกระดานดํา ครูอธิบายเพิ่มเติม และนักเรียนลอกลงสมุด โอกาสที่จะศึกษา
คนควาดวยตนเองแทบจะทําไมได กระทรวงศึกษาธิการ จึงจัดทําโครงการปฏิรูปแบบเรียนขึ้น โดยมอบ
หมายความรับผิดชอบใหสถาบันคนควาวิทยาศาสตรการศึกษาคนควา และเรียบเรียงขึ้น เพื่อใหสอดคลอง
กับจุดมุงหมาย และเนื้อหาสาระของหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใหม และสอดคลองกับ จุดมุง หมาย และแผนการ
พัฒนาโรงเรียนสามัญศึกษาของกระทรวง
สถาบันคนควาวิทยาศาสตรการศึกษาแหงชาติ ไดดาเนิ
ํ นการระดมนักการศึกษาที่มีความรู ความ
สามารถ ในเนือ้ หาสาระในหลักสูตรมารวมกันเขียนเปนทีมๆ แตละทีมรับผิดชอบการเขียนในแตละวิชา
และของแตละชั้นรวมกัน โดยกอนลงมือเขียนและเรียบเรียงทางสถาบันฯ ไดจัดการปฐมนิเทศใหผูเขียนเขา
ใจแนวนโยบาย และขอจํากัดตาง ๆ เชน ความยาวและเวลากอนหลังจากเรียบเรียงก็จัดใหมีการพิมพตนฉบับ
และแตงตั้งคณะกรรมกาตรวจแกจนเรียบรอย จึงสงพิมพแจกจายใหนักเรียนทุกคน โดยไมคดิ มูลคาแตอยาง
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ใด ใหนักเรียนนําไปใชในลักษณะการยืมเรียนใหแตละคนดูแลรักษาไวใหดี และสงคืนใหแกโรงเรียนเมื่อสิ้น
ปการศึกษา เพื่อแจกจายใหนักเรียน รุนใหมยืมใชตอไป
เพื่อใหการใชแบบเรียนเปนประโยชน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น สถาบันไดดาเนิ
ํ นการจัดทํา คูม อื
การสอนในแตละวิชาของแตะละชั้น และแจกจายใหครูผูสอนในคราวมาฝกอบรมการสอนแบบใหม และนํา
ไปใชเปนคูมือการสอนที่โรงเรียนตอไป

4. !การปฏิรูปการบริหารโรงเรียน
เพื่อใหการปฏิรูปหลักสูตร การสอน การนิเทศการศึกษา และการปฎิรูปแบบเรียนเปนไปอยางมี
ประสิทธิผล และประสิทธิภาพ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใช “หลักการคุมครอง
(บริหาร) โรงเรียนสามัญและอนุบาลศึกษา” เลขที่ 1373/สส/96 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2539 โดยมีวัตถุ
ประสงค 4 ประการ คือ
1) !เพื่อจัดตั้ง และปรับปรุงโรงเรียนสามัญและอนุบาลศึกษาใหถูกตองตามมาตรฐานของโรงเรียน
แบบใหม
2) !เพือ่ ทําใหระบบการจัดตั้ง การชี้นาํ และนําพา เปนระเบียบแบบแผน และเขมแข็งขึ้น
3) !เพื่อใหการปฏิบัติตามหลักสูตร และการมีสวนรวมในสังคมเปนไปตามหลักสูตร ของการศึกษา
ใหมถกู ตอง รวมทัง้ ทําใหมั่นใจไดวาการเรียนการสอนจะไดรับผลดีขึ้น
4) !เพื่อใหโรงเรียนสามารถใหบริการในเขตรับผิดชอบ และมีความสัมพันธกับทองถิ่นที่โรงเรียนตั้ง
อยูไ ดดขี น้ึ
เนื้อหาสาระในการปฏิรูปการบริหารโรงเรียน พอสรุปไดดังนี้
1) !กําหนดใหโรงเลี้ยงเด็ก และอนุบาลตองมีนักเรียน 50 คน ขึ้นไป ถาตํ่ากวานี้ตองอยูในความรับ
ผิดชอบของโรงเรียนประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษา หรือสํานักงาน
ถามีนักเรียนไมเกิน 120 คน และเปดชั้นเรียนไมครบ ใหเปนโรงเรียน “มูลประถมศึกษา” แตถา
เปดครบทุกชั้นใหเปนโรงเรียนประถมสมบูรณได
2) !โรงเรียนสามัญศึกษาของรัฐทุกระดับจะไมมีการเก็บคาธรรมเนียมใด ๆ (ยกเวนคาธรรมเนียมที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด) ถามีความจําเปนในการใชจาย โรงเรียนสามารถระดมทุนจากพอแม ผูปก
ครองนักเรียน โดยผานการพิจารณาของสมาคมพอแม ผูปกครองนักเรียน หรือองคการจัดตั้งอื่น ๆ ทีถ่ กู
ตองตามกฎหมายได
3) !กาหนดโครงสร
ํ
างของโรงเรียนสามัญศึกษาประกอบดวย คณะอํานวยการโรงเรียน สภาโรงเรียน
หนวยสนับสนุนการเรียนการสอน และสมาคมพอแมผูปกครองนักเรียน
4) !มกี ารกําหนดสิทธิและหนาที่ของคณะอํานวยการโรงเรียน (ผูอ ํานวยการและผูชวย) ของ ผู
อํานวยการโรงเรียนและผูชวยไวชัดเจน โดยมีการกําหนดหลักการและวิธีทางานไว
ํ
ดวย นอกจากนี้มีการ
กําหนดสิทธิและหนาที่ ของสภาโรงเรียน ของครูและของบุคลากรอื่น ๆ รวมทั้งนักเรียนไวอยางชัดเจนดวย
5) !กําหนดใหโรงเรียนติดตอสัมพันธกับคณะพรรค และอํานาจการปกครองทองถิ่น รวมทั้งกับ
สมาคมพอแมผูปกครองของนักเรียนและทองถิ่นไวดวย
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อนึ่ง ในการตัดสินใจในการบริหารนั้นจะกําหนดใหองคคณะบุคคลมีอํานาจสูงสุด ในโรงเรียนมี
คณะอํานวยการโรงเรียน ซึ่งประกอบดวยผูอานวยการโรงเรี
ํ
ยน และผูชวยผูอํานวยการ เปนองคกรที่มี
อํานาจสูงสุดตองรวมกันตัดสินใจเปนคณะ
6) !ถาทองถิ่นใดมีศักยภาพเพียงพอ กระทรวงศึกษาธิการจะสงเสริมและกระตุนใหโรงเรียนประถม
ศึกษา และมัธยมศึกษารวมกันตั้งเปน “กลุมโรงเรียน” เพื่อรวมกันปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน และ
สงเสริมความรวมมือดานวิชาการ โดยกระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎระเบียบวาดวยกลุมโรงเรียน ในป
พ.ศ. 2539 เปนเบื้องตน ซึ่งมีการกําหนดหลักการพื้นฐาน เปาหมายโรงเรียนที่เปนศูนยกลางและโรงเรียน
ทีเ่ ปนสมาชิก การบริหารกลุมโรงเรียนและกําหนดใหสานั
ํ กงานศึกษาธิการจังหวัด และเมืองรับรู สงเสริม
สนับสนุน และชวยเหลือชี้นําอยางใกลชิด
7) !ดาเนิ
ํ นการพัฒนาประสิทธิภาพผูบริหารโรงเรียน
กรมจัดตั้งและพนักงานไดจัดการฝกอบรมผูบริหารโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถมสมบูรณ (เปด
สอนครบชัน้ ป.1-5) โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และโรงเรียนมัธยมศึกษา
สมบูรณ (เปดสอนครบชั้น ม.1-6) ทัว่ ประเทศ ซึ่งมีจานวนทั
ํ
้งสิ้น 3,504 คน
การฝกอบรมผูบริหารโรงเรียนสามัญศึกษาครั้งนี้ เปนครั้งแรกของประเทศที่ผูบริหารโรงเรียนได
เขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน นับตั้งแตสถาปนาประเทศ เปน ส.ป.ป.ลาว เมื่อปลายป
พ.ศ. 2518 วัตถุประสงคในการฝกอบรมก็เพื่อ 1) ใหผูบริหารโรงเรียนมีความรูและเขาใจในหลักการ
บริหารพื้นฐาน การบริหารโรงเรียนและกลุมโรงเรียน หลักสูตรการสอนและการนิเทศการศึกษา และ
กฎหมาย และระเบียบในการบริหาร 2) พัฒนาทักษะในการวางแผน การตัดสินใจ การประสานงาน ความ
เปนผูนาํ และการทํางานเปนทีม และ 3) ชวย สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารโรงเรียน โดยใชสอ่ื
ประสม (Multi-media) ประกอบดวยชุดศึกษาดวยตนเอง วิดโี อ กรณีศึกษา เกมสการบริหาร และการลอง
ปฏิบัติจริง รวมทั้งการศึกษานอกสถานที่ ซึ่งดําเนินการฝกอบรมโดยวิทยากรที่ไดรับการฝกอบรมมาแลว
เปนอยางดีในแตละจังหวัด (แขวง) หลังจากนั้นหนวยปฏิบัติโครงการกรมจัดตั้งและพนักงานไดออกกํากับ
ติดตาม นิเทศและประเมินผลการฝกอบรม

5. !การปฏิรูปการนิเทศการศึกษา
การนิเทศการศึกษาเปนกิจกรรมทางการศึกษาที่สาคั
ํ ญอยางหนึ่งในการที่จะทําใหการปฏิรูปหลัก
สูตรและการสอนแบบใหมบรรลุความสําเร็จ กระทรวงศึกษาธิการจึงไดออกระเบียบ (เรียกวาขอตกลง) วา
ดวยการจัดตัง้ ระบบการนิเทศสายสามัญศึกษาเปนครัง้ แรก ในป พ.ศ. 2537 เพื่อใหคําแนะนํา สนับสนุนสง
เสริมงานวิชาการในโรงเรียน (การสอน) และจัดตั้ง “ครูศึกษานิเทศ” หรือศึกษานิเทศก
สาระสําคัญของระเบียบ (ขอตกลง) ดังกลาว พอสรุปไดดังนี้
1) !ใหจัดตั้งการนิเทศการศึกษาสายสามัญ เพื่อแนะนํา ชวยเหลือ สนับสนุน และสงเสริมครู
อาจารย ในโรงเรียนสามัญระดับตาง ๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน และกระตุนใหเขาเหลานี้มีความคิดสราง
สรรค ทางดานการสอน เพื่อประโยชนของนักเรียน และการศึกษา
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2) !ใหมีระบบการนิเทศการศึกษาทุกระดับบริหาร ตั้งแตที่กรมสามัญและอนุบาลศึกษา ทีส่ ํานักงาน
การศึกษาประจําจังหวัด (เรียกแผนกศึกษาประจําแขวง) และสํานักงานการศึกษาประจําเมือง (เรียกหอง
การศึกษาประจําเมือง)
3) !ใหศึกษานิเทศก (ครูศึกษานิเทศ) ประจําเมือง รับผิดชอบระดับประถมศึกษา ศึกษานิเทศก
ประจําจังหวัด รับผิดชอบระดับมัธยมศึกษาทั้งสองระดับ และศึกษานิเทศกประจํากรมสามัญและอนุบาลศึกษา
รับผิดชอบในการชี้นาํ ติดตาม ศึกษาวิเคราะหวิจัย พัฒนาระบบนิเทศ จัดโครงการการฝกอบรม ตลอดทัง้
ขวนขวาย จัดหา ประเมินความตองการ และเสนอซื้ออุปกรณทางวิชาการที่ จําเปนในการนิเทศการศึกษา
4) !ไดมีการกําหนดหนาที่ของศึกษานิเทศไวชัดเจน เชน
–! ชวยเหลือครู อาจารย และโรงเรียน ในการปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีขึ้น และแกไข
ปญหาตาง ๆ
–! ปรับปรุง และเผยแพรวิธีสอนแบบใหม ๆ ทีส่ อดคลองกับความตองการของทองถิน่
–! สงเสริม และกระตุนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียน และกลุมโรงเรียน
–! จัดอบรมครูอาจารย
–! ชวยพัฒนาความสัมพันธระหวางโรงเรียน กับชุมชนเพื่อการศึกษา
–! พัฒนาความสามารถของตนเอง ในฐานะศึกษานิเทศก
5) !ไดมีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะ สําหรับผูที่จะไดรับการแตงตั้งเปนศึกษานิเทศก เชน จบการ
ฝกหัดครู มีประสบการณในการสอนอยางนอย 5 ป เปนผูสอนดี อายุ 25 ปขึ้นไป มีมนุษยสัมพันธดี และ
เปนผูไดรับความไววางใจจากครูอาจารยในทองถิ่น และมีจติ สํานึกในวิชาชีพ
การดําเนินการดานการนิเทศการศึกษา จึงถึงปจจุบัน (พฤศจิกายน 2541) ผูไดรับแตงตั้งใหเปน
ศึกษานิเทศก ไดรับการฝกอบรมดานการนิเทศเปนอยางดี เริ่มมีจักรยานยนต เปนพาหนะในการนิเทศ และ
มีการสัมมนาสภาพ ปญหา และการปรับปรุงแกไขการนิเทศการศึกษา เพื่อการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

II. การปฏิรูปการฝกหัดครู
การปฏิรูปการฝกหัดครูเปนโครงการความรวมมือระหวางรัฐบาล ส.ป.ป.ลาว กับ Asian
Development Bank ซึ่งใหกูยืมเงิน (Loan) และประเทศ Norway สมทบทุนชวยเหลือใหเปลา (Grant)
ภายใตโครงการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Education Quality Improvement Project EQIP) โดยลงนาม
ในสัญญาเมื่อเดือนธันวาคม 2534 และมูลคาทั้งสิ้น 18.4 ลานดอลลารสหรัฐ โดยแยกเปนเงินกูยืมจาก
ADB 72.3% เงินชวยเหลือใหเปลาจากรัฐบาล Norway 10.9% เงินสมทบจากรัฐบาลลาว 16.8% และมี
Consortium for International Development -CID เปนบริษัทผูเชี่ยวชาญ ภายใตโครงการ Curriculum
Development for Teacher Education และไดเริ่มปฏิบัติตามโครงการเมื่อ ป พ.ศ. 2536 และสิน้ สุดโครง
การในป พ.ศ. 2541
การปฏิรูปการฝกหัดครู ตามโครงการนี้ เปนการปฏิรูปที่ใหญและสําคัญ เพราะเปนการปฏิรูปการ
ฝกหัดครู (รวมทั้งดานบริหารการศึกษา) รอบดาน ซึ่งไดแก
–! การปฏิรูปสถาบันการฝกหัดครู และการบริหารการศึกษา
–! การปฏิรูปหลักสูตรการฝกหัดครู
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–! การปฏิรูปการสอนในสถาบันการฝกหัดครู
–! การปฏิรูปตําราเรียนและคูมือครู

ในการดําเนินการมีกระทรวงศึกษาธิการเปนองคการชีน้ าการปฏิ
ํ
บัติ โดยมีคณะประสานงานโครงการ
อธิบดีกรมกอสรางและบํารุงครูเปนหัวหนาโครงการ และมีหนวยปฏิบัติการ 2 หนวย คือ ศูนยพัฒนาครู
(TDC) ซึ่งตั้งขึ้นใหมโดยเฉพาะ และกรมกอสรางและบํารุงครู ซึ่งรวมกันวางแผนและปฏิบัติ และมีหนวย
งานอื่นที่เกี่ยวของปฏิบัติ ทั้งนี้ใหอยูภายใตนโยบายของสภาที่ปรึกษาการกอสรางและบํารุงครู (สภาการฝก
หัดครู) ซึ่งมีรองรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนประธาน และกรรมการอื่นอีก 15 ทาน
สภาที่ปรึกษาการฝกหัดครู มีหนาที่ 1) ใหความเห็นแกกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับนโยบายการ
ศึกษาเกี่ยวกับครู การผลิตและฝกอบรมครู 2) พัฒนาครู 3) อนุมัติหลักสูตรการผลิต และฝกอบรมครู 4)
ใหคําแนะนําแกสถาบันการฝกหัดครู และศูนยพัฒนาครู เชน การสอบเขาเรียนครู การออกประกาศนียบัตร
การจัดลําดับความสําคัญของการพัฒนาครู และการกอสราง และซอมแซมอาคาร เปนตน
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สาระสําคัญของการปฏิรูปในแตละดาน
1. !การปฏิรปู สถาบันการฝกหัดครู
เดิมการตั้งสถาบันการฝกหัดครู เปนอํานาจของแตละจังหวัด คือแตละจังหวัดสามารถตั้งสถาบัน
การฝกหัดครูไดตามความตองการ และความจําเปน ทําใหมีสถาบันการฝกหัดครูเกิดขึ้นมากถึง 59 แหง
ใหญบาง เล็กบาง ไมเปนมาตรฐานเดียวกัน และการผลิต (ก็จะมิไดคุณภาพ ตามตองการ ทั้งนี้เพราะหลัง
การสถาปนาประเทศเปนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อป พ.ศ. 2518 จํานวนนักเรียนเพิ่มขึ้น
มากมาย ทําใหเกิดการขาดแคลนครูอยางมาก
กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นวา ถาปลอยใหเปนเชนนั้น จะเกิดผลเสียตอการจัดการศึกษา
ระดับตาง ๆ มาก จึงไดดําเนินการปฏิรูปสถาบันขึ้น ดังนี้
1) !ยุบสถาบันการฝกหัดครูที่ไมไดมาตรฐาน จาก 59 แหง ใหเหลือ 10 แหง รวมทั้งอีก 1 แหง
อยูที่มหาวิทยาลัยสรางครูเวียงจันทน
ซึง่ ผลิตครูเพือ่ ไปทําการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ปจจุบัน เปนคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยแหงชาติ) แตตอมาการคมนาคมสะดวกขึ้น จึงยุบอีก 2 แหง
เหลือ 9 แหง และใหสงั กัดสวนกลาง คือ กรมกอสรางและบํารุง และมหาวิทยาลัยแหงชาติ
2) !จัดระดับสถาบันการฝกหัดครูใหม โดยแบงออกเปน 2 ระดับ คือ วิทยาลัยครู และโรงเรียนฝก
หัดครู โดยเปนวิทยาลัยครู 5 แหง คือ วิทยาลัยครูบานเกิ่น วิทยาลัยครูหลวงพระบาง วิทยาลัยครูสวรรณ
เขต วิทยาลัยครูปากเซ และวิทยาลัยครูเชียงขวาง ซึ่งผลิตทั้งครูประถมศึกษา และครูมัธยมศึกษาตอนตน
และเปนโรงเรียนฝกหัดครู 3 แหง ซึ่งผลิตครูประถมศึกษา และบางแหงผลิตครูอนุบาล คือ โรงเรียนฝกหัดครู
หนองชาง โรงเรียนฝกหัดครูสาละวัน และโรงเรียนฝกหัดครูหลวงนํ้าทา สวนการผลิตครูมธั ยมศึกษาตอน
ปลาย ยังอยูมหาวิทยาลัยแหงชาติ
3) !จัดการฝกอบรมดานการบริหารการศึกษา ใหแกผอู ํานวยการและรองผูอานวยการ
ํ
ใหรแู ละเขา
ใจหลักการบริหารและระบบบริหารการศึกษาของประเทศ และใหมีความสามารถในการวางแผน การบริหาร
ตลอดทั้งการกํากับ ติดตาม นิเทศ และประเมินการบริหารสถาบัน โดยเฉพาะการบริหารหลักสูตรใหม
4) !สรางและปรับปรุงอาคารเรียนและหองเรียนใหม รวมทั้งหอพัก หอประชุมและอาคารประกอบ
อื่น ๆ จัดหาโตะ เกาอี้ และครุภัณฑที่จาเป
ํ น ซึง่ ทําใหการเรียนการสอนสะดวกขึ้น
!

2. !การปฏิรูปหลักสูตรการฝกหัดครู
การปฏิรูปหลักสูตรการฝกหัดครู นับวาเปนการปฏิรูปอยางใหญหลวง เพราะจัดทําเปน หลักสูตร
ระดับชาติ และนําระบบหนวยกิต (Credit System) มาใชเปนครั้งแรกของประเทศ ซึ่งมีเนื้อหาสาระดังนี้

1) !ประเภทของหลักสูตรใหม มี 2 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1

หลักสูตรผลิตครูประถมศึกษา ซึง่ มี 2 ลักษณะ คือ
–! หลักสูตร 8+3 รับนักศึกษาที่จบมัธยมศึกษาตอนตนมาเรียน 3 ป
–! หลักสูตร 11+1 รับนักศึกษาที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายมาเรียนอีก 1 ป

99
ประเภทที่ 2 หลักสูตรผลิตครูมธั ยมศึกษาตอนตน เปนหลักสูตร 11+3 คือ รับนักเรียนที่จบ
มัธยมศึกษาตอนปลายมาเรียนอีก 3 ป

2) !จัดโครงการของหลักสูตรใหม เปน 3 หลักสูตร
(ก) หลักสูตร 8+3 ประกอบดวย
–! หมวดวิชาครู มี 52 หนวยกิต (1,392 ชั่วโมง) หรือ 47.27% แยกเปน 3 กลุม
วิชา:
•! วิชาครูทั่วไป มี 16 หนวยกิต (320 ชั่วโมง)
•! วิชาวิธีสอน มี 24 หนวยกิต (560 ชั่วโมง)
•! การฝกประสบการณวิชาชีพ มี 12 หนวยกิต (512 ชัว่ โมง)
–! หมวดวิชาทั่วไป มี 58 หนวยกิต (1,392 ชัว่ โมง) หรือ 52.73%
รวมหนวยกิตทั้งหมด 110 หนวยกิต
(ข) หลักสูตร 11+1 จํานวน 37 หนวยกิต (992 ชัว่ โมง) จัดใหเรียนทั้งภาคทฤษฎี และภาค
ปฏิบัติ ประกอบดวยหมวดวิชาครู 35 หนวยกิต (960 ชัว่ โมง) และหมวดวิชาทั่วไป 2 หนวยกิต (32 ชั่วโมง)
(ค) หลักสูตร 11+3 มี 110 หนวยกิต (2,800 ชัว่ โมง)
หลักสูตรนี้ แบงออกเปน 3 สาย คือ
(1) สายสังคม ประกอบดวย
–! หมวดวิชาครู 45 หนวยกิต หรือ 40.9% แยกเปน :
•! วิชาครูทั่วไป 16 หนวยกิต (336 ชั่วโมง)
•! วิชาวิธีสอน 17 หนวยกิต (384 ชัว่ โมง)
•! การฝกประสบการณวิชาชีพ 12 หนวยกิต
!(512 ชั่วโมง)
–! หมวดวิชาทั่วไป 65 หนวยกิต แยกเปนกลุมบังคับ และกลุม ตามสาย
(2) !สายวิทยาศาสตรคณิตศาสตร มี 110 หนวยกิต (2,880 ชัว่ โมง) ประกอบดวย
–! หมวดวิชาบังคับ 45 หนวยกิต (1,296 ชั่วโมง) หรือ 40.9%
•! กลุม วิชาครูทว่ั ไป 16 หนวยกิต
•! กลุมวิธีสอน 16 หนวยกิต
•! การฝกประสบการณวิชาชีพ 12 หนวยกิต (512 ชั่วโมง)
–! หมวดวิชาทั่วไป 65 หนวยกิต (1,584 ชัว่ โมง) หรือ 59.1%
แบงออกเปน 2 กลุม วิชา คือ บังคับและตามสาย
(3) !สายภาษาตางประเทศ 110 หนวยกิต (2,576 ชั่วโมง)
ประกอบดวย
–! หมวดวิชาครู 45 หนวยกิต (1,264 ชั่วโมง) หรือ 40.9%
แบงเปน 3 กลุม วิชา เชนเดียวกับสายขางตน
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–! หมวดวิชาทั่วไป 65 หนวยกิต (1,312 ชัว่ โมง) หรือ 59.1%

แยกเปนกลุมบังคับ และกลุมตามสาย
อนึ่ง หลักสูตรการฝกหัดครูทั้ง 3 สาย มีการเปลี่ยนแปลงมาก ในดานการเพิ่มหมวดวิชาครู ใหมี
สัดสวนมากขึน้
เพราะตองการใหมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนซึ่งจะนําไปสูประสิทธิภาพของความ
เปนครูตอไป

3. !การปฏิรปู การสอนของอาจารยสถาบันการฝกหัดครู
การปฏิรูปการสอนของอาจารยสถาบันการฝกหัดครูเปนการปฏิรูปที่สาคั
ํ ญ และเปนไปอยางกวาง
ขวาง เพราะอาจารยทุกคนจะไดรับการฝกอบรมการสอนใหม เพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น
และแนวโนมของการสอนที่เนนการสอนแบบนักเรียนเปนศูนยกลางการฝกอบรมจัดขึ้นทั้งในประเทศ และ
บางคณะไปฝกอบรมเพิ่มเติมตางประเทศ ซึ่งนับเปนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาครั้งใหม
1) !เปาหมายของการฝกอบรมเพื่อใหอาจารยมีความรูความสามารถในการจัดและดําเนินการเรียน
การสอน ตามหลักสูตรใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ และคุณภาพ พรอมทั้งใหสามารถ มีสว นรวมในการ
บริการแกชุมชน โดยเฉพาะการฝกอบรมครูที่สอนในโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในทองถิ่น
2) !กิจกรรมในการดําเนินการฝกอบรมประกอบดวย :
(1) !การฝกอบรมเพื่อผลิตวิทยากรระดับเขตซึ่งทั้งประเทศมี 4 เขต เพื่อกลับไปดําเนินการจัด
การฝกอบรมใหแกอาจารยสถาบันการฝกหัดครูในเขตของตน เนื้อหาสาระในการฝกอบรมเกี่ยวกับการจัด
ทําโครงการและการจัดการฝกอบรม หลักการเรียนรูของผูใหญ วิธีสอนที่ใหนักเรียนเปนศูนยกลาง ตลอด
ทั้งฝกกิจกรรมที่เกี่ยวของ
(2) !การจัดการฝกอบรมเกี่ยวกับวิธีสอนโดยยึดเอานักเรียนเปนศูนยกลาง (Child-centered
teaching) กิจกรรมการฝกอบรมประกอบดวย การจัดกิจกรรมในการเรียนการสอน การใชอุปกรณและสื่อ
ในการสอน เทคนิคการตั้งคําถามของครู การสอนเพื่อใหสัมพันธกับชีวิตประจําวัน และการเรียนเปนกลุม
(3) !การฝกอบรมการใชหลักสูตรการฝกหัดครูที่พัฒนาขึ้นใหมทั้งหลักสูตรระบบ 11+3 และ
ระบบ 8+3 (สวนระบบ 11+1 องคการ UNICEF กับกรมกอสรางและบํารุงครูไดจัดฝกอบรมแลว) เนือ้ หา
สาระในการฝกอบรมประกอบดวย
–! จุดประสงคของการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
–! ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร
–! โครงสรางของหลักสูตร
–! วิธีสอนที่ยึดนักเรียนเปนศูนยกลาง
–! จุดประสงค สาระสําคัญ และการสรางสื่อการสอนในแตละวิชา
–! การเตรียมและการวางแผนการสอน
–! การวัดและการประเมินผลการสอนในวิชาตาง ๆ
(4) !การฝกอบรมเพื่อผลิต และใชสื่อการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรระบบ 8+3 และระบบ
11+3 เนื้อหาสาระที่ใชฝกอบรมไดแก :
–! การผลิตและการใชสื่อการสอนอยางงาย
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–! การผลิตและการใชสื่อการสอนวิทยาศาสตร
–! การจัดการและการใชหองทดลองวิทยาศาสตร
–! การบริหารและการใชเครื่องโสตทัศนูปกรณ

เพื่อใหอาจารยที่สอนในสถาบันการฝกหัดครู ไดศึกษาเรียนรู เพิ่มพูนประสบการณในเทคโนโลยี
ทางการสอน และนํามาใชพัฒนาการศึกษาในประเทศ อันจะนําไปสูมาตรฐานสากล ภายใตโครงการปรับ
ปรุงคุณภาพการศึกษา (EQIP) จึงไดสงอาจารยไปศึกษาดูงานตางประเทศ จํานวน 29 คณะ คือ
–! ที่ประเทศไทย
25 คณะ
–! ทีฟ
่ ล ปิ ปนส
1 คณะ
–! ทีม่ าเลเซีย
1 คณะ
–! ทีจ่ น
ี
1 คณะ
–! ทีอ่ อสเตรเลีย
1 คณะ
การดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของอาจารยสถาบันการฝกหัดครูดัง
กลาว เปนการปฏิรูปการสอนครั้งสําคัญ เพื่อใหสถาบันเหลานั้น ไดผลิตนักศึกษาครูออกไปปฏิบัติการสอน
โนโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตามหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใหมไดเปนอยางดี

4. !การปฏิรูปตําราเรียนและคูม อื ครู
เพื่อใหเปนไปตามหลักสูตรการฝกหัดครูที่พัฒนาขึ้นใหม และเหมาะสมกับสภาพการจัดการ
เรียนการสอนแบบใหม ศูนยพัฒนาครูไดดําเนินการผลิตเอกสารตําราเรียน และคูมือในการสอนของครู
อาจารย ในทุกวิชาใหมทง้ั หมด ตามที่ไดกาหนดไว
ํ
ในหลักสูตร
การดําเนินการเริ่มดวยการจัดหาผูที่มีความรูความสามารถในเนื้อหาสาระของแตละวิชา มารับการ
ปฐมนิเทศและเรียบเรียงตําราและคูมือครู เมื่อรางเสร็จแลว จะมีคณะกรรมการพิจารณาตรวจแก และปรับ
ปรุงใหสมบูรณ
หลังจากนี้ก็ดาเนิ
ํ นการทําตนฉบับ เพื่อจัดพิมพใชในสถาบันการฝกหัดครูตอไป จํานวนตําราและคู
มือครูที่ผลิตในแตละระบบการฝกหัดครู แสดงไวในตารางที่ 9
ตารางที่ 9 จํานวนตําราเรียน และคูม อื ครู ในแตละระบบหลักสูตร
ระบบหลักสูตร
จํานวนที่ผลิต
ตําราเรียน
คูมือครู
หลักสูตรระบบ 8+3
53
29
หลักสูตรระบบ 11+3
87
49
รวม
140
78
ที่มา รายงานการประเมินการปฏิบัติโครงการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา, กรมกอสรางและบํารุงครู, กระทรวงศึกษาธิการ, 1998
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III. การปฏิรูปโครงสรางและระบบบริหารการศึกษา
การปฏิรูปโครงสราง และระบบบริหารการศึกษาเปนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ เพราะเปนการจัด
การบริหารตามแนวตั้ง ใหการบริหารการศึกษาของประเทศเปนเอกภาพ และกระจายทรัพยากรในการจัด
การศึกษาใหแกทองถิ่นทัดเทียมกันทั่วประเทศ เพื่อเปนหลักประกันและเปนมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
การปฏิรูปการศึกษาในดานนี้มี 4 ดานหลัก ๆ คือ
–! ดานการปฏิรูปโครงสรางและระบบการบริหารการศึกษา
–! ดานการปฏิรูปประสิทธิภาพในการบริหารของผูบริหารทุกระดับ
–! ดานการปฏิรูปกฎหมาย และระเบียบบริหารการศึกษาตาง ๆ
–! ดานการปฏิรูปการบริหารบุคลากร
!

1. การปฏิรปู โครงสรางและระบบบริหารการศึกษา
หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนสาธารณรัฐประชาธิปไตย (Democratic republic) ในป พ.ศ.
2518 มีการกระจายอํานาจใหแตละแขวง (รัฐ) ปกครองตนเองในทุกดาน รวมทั้งดานการศึกษา แตศักยภาพ
ในการจัดหาทรัพยากรมาใชในการบริหารแขวงของตนไมทดั เทียมกัน ในจํานวน 18 แขวง มีแขวงที่มีศักย
ภาพสูงเพียงประมาณ 4 แขวง คือ กําแพงนครเวียงจันทน แขวงเวียงจันทน แขวงสวรรณเขต และแขวง
จําปาสัก ซึ่งมีผลกระทบตอมาตรฐานการศึกษา โอกาสทางการศึกษา และคุณภาพการศึกษามาก เกิดความ
เหลือ่ มลํา้ และไมทดั เทียมกันระหวางแขวงตาง ๆ ยิ่งการขยายตัวดานปริมาณการเขาเรียนมีมากขึ้นเทาใด
ความแตกตางก็ยิ่งมากขึ้นเทานั้น
เพื่อใหมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของทุกแขวงมีความทัดเทียมกันทั่วประเทศ ส.ป.ป.ลาว จึงปรับ
โครงสรางการบริหารการศึกษา โดยการรวมอํานาจการจัดการศึกษามาไวที่ศูนยกลาง (Centralized) ซึ่งเรียก
วา “การบริหารแบบรวมศูนย” ในป พ.ศ. 2536 กระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจจัดการศึกษาเพื่อเปนหลัก
ประกันมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของทุกแขวงมีความทัดเทียมกัน ระดมทรัพยากรและกระจายไปยัง
แขวงตาง ๆ ใหเกิดความเสมอภาคกัน นั่นคือจัดระบบโครงสรางการบริหารที่เนนการจัดองคกรเปนแนวตั้ง
(Vertical)
โครงสรางของระบบบริหารการศึกษาแบบแนวตั้ง (Vertical) คือ กระทรวงศึกษาธิการ แผนก
ศึกษาประจําแขวง หองการศึกษาประจําเมือง โดยถือวา กระทรวงศึกษาธิการเปนการบริหารสวนกลาง สวน
แผนกศึกษาประจําแขวง และหองการศึกษาประจําเมือง เปนการบริหารสวนทองถิ่น ดังมีลักษณะโครง
สรางการบริหาร ดังแผนภูมทิ ่ี 3
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กระทรวงศึกษาธิการ
แผนกศึกษา
ประจําแขวง

แผนกศึกษา
ประจําแขวง

หองการศึกษา
ประจําเมือง

หองการศึกษา
ประจําเมือง

แผนกศึกษา
ประจําแขวง
หองการศึกษา
ประจําเมือง

แผนภูมทิ ่ี 3 แสดงโครงสรางการบริหารการศึกษา
ที่มา รายงานการประเมิน (ภายใน) โครงการปกครองและคุมครองการศึกษา, กรมจัดตั้งและพนักงาน, กระทรวงศึกษาธิการ, 1998

ก. ระดับกระทรวงศึกษาธิการ
การจัดตั้งกระทรวงศึกษาธิการ ทําเปนกฤษฎีกา (Decree) ของนายกรัฐมนตรี (เรียกดํารัสของ
นายกรัฐมนตรี) ซึ่งประกาศใชเมื่อเดือนเมษายน 2536 และไดมีกฤษฎีกาปรับปรุงแกไขในเดือนสิงหาคม
2538 และเดือนพฤษภาคม 2540 ซึง่ มีสาระสําคัญ ดังนี้
1) !กําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการ มีภาระบทบาทเปนเสนาธิการใหแกศูนยกลางพรรค และรัฐ
บาลเกี่ยวกับงานการศึกษา ในการวางแผน กําหนดนโยบาย พรอมทั้งชี้นาํ นําพา ปฏิบัติ และตรวจตราการ
ศึกษาในขอบเขตทั่วประเทศ
2) !มกี ารกําหนดสิทธิ และหนาที่ความรับผิดชอบ ไวชัดเจน
3) !ใหจัดองคการและบริหาร เปนไปตามแนวตั้ง (เรียกสายตัง้ ) 3 ขัน้ คือ
–! ขั้นกระทรวงศึกษาธิการ
–! ขั้นแผนกศึกษาประจําแขวง หรือ กําแพงนครเวียงจันทน หรือ เขตพิเศษ (เทียบเทา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด)
–! ขั้นหองการศึกษาประจําเมือง (เทียบเทาสํานักงานศึกษาธิการอําเภอ)
4) !ใหกระทรวงศึกษาธิการจัดองคการเปนหองการกระทรวง
(เทียบเทาสํานักงานปลัด
กระทรวง) 7 กรม 1 หองการศึกษาภาคเอกชน และ 1 คณะตรวจตราการศึกษาทั่วไป
ภาระบทบาท สิทธิ หนาที่ และระบบการทํางานของหองการกระทรวง กรม คณะตรวจตราการ
ศึกษาทั่วไป ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ (เรียกขอตกลงของรัฐมนตรีวาการทระทรวงศึกษาธิ
การ) โครงสรางกระทรวงศึกษาธิการ แสดงไวแผนภูมทิ ่ี 4
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รัฐมนตรี

รองรัฐมนตรี

รองรัฐมนตรี
มหาวิทยาลัยแหง

-กรมสามัญ
และอนุบาล
ศึกษา
-กรมพลศึกษา
-กรมการศึกษา

-หองการกระทรวง
-กรมจัดตั้ง และ
พนักงาน
-กรมการเงิน
-กรมแผนงาน และ

แผนก หรือ
หองการ

แผนก หรือ
หองการ

แผนก หรือ
หองการ

ฉาง

มหาวิทยาลัย
โรงเรียน / ศนย

โรงเรียน

-กรมอาชีวศึกษา
และ
มหาวิทยาลัย
-กรมกอสราง และ
บํารุงครู
-หองการศึกษาภาค
เอก

คณะ
ตรวจตราการ
ศึกษา
ั่ ไป

แผนภูมทิ ่ี 4 โครงสรางการบริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มา รายงานการประเมิน (ภายใน) โครงการปกครองและคุมครองการศึกษา, กรมจัดตั้งและพนักงาน, กระทรวงศึกษาธิการ, 1998

5) !มีการกําหนดหลักการในระบอบและวิธีปฏิบัติงานของกระทรวงศึกษาธิการไวั 4 หลักการ คือ
(1) !รวมศูนยประชาธิปไตย นําพาเปนหมูคณะ บุคคลรับผิดชอบ และระบบหัวหนาเดียว
(2) !จัดการทํางานเปนแผนการและโครงการ
(3) !ตองดําเนินระบอบการประชุม สํารวจตรวจตรา ประเมินผลงาน สรุปผลงานเปน
ประจํา ยกยองผูมีผลงาน และดําเนินวินัยตอผูกระทําผิด
(4) !ลงทองถิ่น (เรียกลงรากฐาน) เพื่อชี้นํา ตรวจตรา กระตุนการทํางาน
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ข. ระดับแผนกศึกษาประจําแขวง หรือกําแพงนครเวียงจันทน
การจัดโครงการการบริหาร และการกําหนดภาระบทบาทหนาที่ สิทธิและหนาที่ รวมทั้งระบบและ
วิธที ํางาน จัดทําโดยขอตกลงของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกาศใชเมื่อเดือนมิถุนายน
2536 และแกไขเพิ่มเติมเมื่อ ป พ.ศ. 2538 ซึง่ มีสาระสําคัญดังนี้
1) !ใหแผนกศึกษาประจําแขวง หรือ แผนกศึกษาประจํากําแพงนครเวียงจันทน หรือประจําเขต
พิเศษ เปนองคการบริหารตามแนวตั้งของกระทรวงศึกษาธิการ มีภาระบทบาท ชี้นาํ นําพา ดําเนินการ
บริหาร ตรวจตรา ปรับปรุงและขยายการศึกษาที่อยูในสังกัดของตน
2) !กาหนดให
ํ
มรี ายละเอียดหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ 17 ประการ และกําหนดสิทธิไว 7 ขอ
3) !ใหมีโครงสรางการบริหารเปน 5 แขนงการ และ 1 คณะตรวจตราการศึกษาแขวงหรือ
กําแพงนครเวียงจันทน ดังรายละเอียดในแผนภูมิที่ 4
4) !กําหนดใหมีบุคลากรประจําแผนก ระหวาง 30-50 คน
5) !กําหนดใหมีหลักการของระบอบและวิธีทํางาน 4 ประการ เชนเดียวกับของกระทรวง
(โปรดดูแผนภูมิที่ 5)

หัวหนาแผนกศึกษาประจํา
แขวง , กําแพงนคร หรือ เขต

รองหัวหนาแผนก

แขนงบริหาร
และการเงิน

แขนงจัดตั้ง
และการเงิน

รองหัวหนาแผนก

คณะตรวจตราการ
ศึกษาชั้นแขวง

แขนงอนุบาล
และประถม
ศึกษา

แขนงมัธยม
ศึกษา

แขนงการศึกษา
นอกระบบโรง
เรียน และ อาชีพ

โรงเรียน

โรงเรียน

โรงเรียน

แผนภูมทิ ่ี 5 โครงสรางการบริหารแผนกศึกษาประจําแขวง
ที่มา รายงานการประเมิน (ภายใน) โครงการปกครองและคุมครองการศึกษา, กรมจัดตั้งและพนักงาน, กระทรวงศึกษาธิการ, 1998
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ค. ระดับหองการศึกษาประจําเมือง
เชนเดียวกันกับระดับแผนกศึกษาประจําแขวง การตัง้ ภาระบทบาท สิทธิ และหนาที่ รวมทั้งหลักการ
ในการทํางานจัดขึ้นตามขอตกลงของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 2 ฉบับ ซึ่งมีเนื้อหาสาระดังนี้
1) !ใหหองการศึกษาประจําเมือง เปนองคการบริหารแนวตั้งในระบอบการบริหารของกระทรวง
ศึกษาธิการ ในระดับเมืองและมีภาระบทบาทชี้นํา นําพา ดําเนินงาน ปรับปรุงและขยายการศึกษาในระดับ
เมืองของตน
2) !ใหหองการศึกษามีหนาที่เฉพาะ 17 อยาง และมีสทิ ธิ 5 ขอ
3) !มีโครงสรางการบริหารเปน 4 หนวย ดังแสดงไวในแผนภูมิที่ 6
4) !ใหมีพนักงานเจาหนาที่ระหวาง 10-20 คน

รองหัวหนาหองการ

หนวยงาน
บริหาร

หนวยงาน
จัดตั้ง และ
พนักงาน

รองหัวหนาหองการ

หนวยงานอนุบาล
และประถมศึกษา

หนวยงานการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน
และวิชาชีพ

โรงเรียน

ศูนย

แผนภูมทิ ่ี 6 แสดงโครงสรางการบริหารของหองการศึกษาประจําเมือง
ที่มา รายงานการประเมิน (ภายใน) โครงการปกครองและคุมครองการศึกษา, กรมจัดตั้งและพนักงาน, กระทรวงศึกษาธิการ, 1998
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การปฏิรปู ประสิทธิภาพในการบริหารการศึกษา
จากการศึกษาของศูนยพัฒนาครู กระทรวงศึกษาธิการ พบวา การบริหารของผูบริหารการศึกษา
โดยทั่วไปยังไมคอยมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และยังไมเปนเอกภาพกัน ผูบริหารการศึกษาสวนใหญ
ยังไมเคยไดรับการศึกษา หรือการฝกอบรมดานบริหารการศึกษามากอนเลย ทําใหการบริหารการศึกษามี
ปญหาตามมาหลายอยาง ไมคอยเขาใจหนาที่ความรับผิดชอบของตน ไมสามารถจัดทําแผนและโครงการใน
การบริหาร การควบคุมกํากับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการบริหารมีนอย
เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
และโครงสรางการบริหารการศึกษาที่
ประกาศใช และการจัดการศึกษาไดตามหลักสูตรที่สรางขึ้นใหม กระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนยพฒ
ั นาครูจงึ
ไดจัดโครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารของผูบริหารการศึกษาระดับตาง ๆ ขึน้
ประกอบดวย อธิบดี และรองอธิบดี หัวหนา และรองหัวหนาแผนกศึกษาประจําแขวง หัวหนาหองการศึกษา
ประจําเมือง และผูอํานวยการและรองผูอานวยการสถาบั
ํ
นการฝกหัดครู จํานวนทั้งสิ้น 547 คน จํานวน 13
รุน ขึน้ ซึง่ มีสาระสําคัญ ดังนี้
1) !การฝกอบรมมีวัตถุประสงคใหผูบริหารการศึกษาระดับสูงมีความรู ความเขาใจพื้นฐานในหลัก
การบริหาร และการบริหารการศึกษา มีความเขาใจงาน (Tasks) และกระบวนการบริหาร มีความชํานาญใน
เทคนิคการบริหาร เชน การวางแผน/โครงการ การตัดสินใจ การเปนผูนาํ การมอบหมายงาน การทํางาน
เปนทีม และการกํากับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการบริหาร
2) !ศูนยพัฒนาครู ไดสรางหลักสูตร และสื่อประสมในการฝกอบรม สรางวิทยากรระดับกระทรวง
และระดับเขต และดําเนินการฝกอบรม โดยใชกิจกรรมหลายอยาง โดยเนนการฝกอบรมดวยตนเอง และ
การมีสวนรวมโดยตรงของผูเขารับการฝกอบรม และจัดใหมีการศึกษาดูงาน และศึกษาอบรมเพิ่มเติมที่
กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทยหลายรุน
3) !การฝกอบรมสิ้นสุดเมื่อตนป พ.ศ. 2541 จากการประเมินเบื้องตน ปรากฎวา ผูบริหารการ
ศึกษาทีผ่ า นการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจในทฤษฎี และหลักการบริหาร เขาใจงานบริหารของตนดีขน้ึ และ
คาดวาจะสามารถนําไปปฏิบัติการบริหารไดมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสําเร็จมากขึ้นตามลําดับ
!

3. !การปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับกับศึกษา
ในชวงตั้งแตป พ.ศ. 2536 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎหมาย และ
ระเบียบเกี่ยวกับการบริหาร และการจัดการศึกษาขึ้นมากมาย นับวาเปนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญของ
ประเทศ
กฎหมายการศึกษาออกมาในรูปกฤษฎีกา (เรียกดํารัส) ของนายกรัฐมนตรี และขอตกลง (คลาย
ระเบียบขอบังคับ) ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ กฤษฎีกา และขอตกลงดังกลาวแสดงไวตารางที่
10 และตารางที่ 11
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ตารางที่ 10
ลําดับที่
1
2
3
4
5

6
7
8

กฤษฎีกา (ดํารัส) ของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา
กฤษฎีกาวาดวย
การจัดตั้งกระทรวงศึกษาธิการ
วันครูแหงชาติ
มหาวิทยาลัยแหงชาติ
การศึกษาเอกชน
การปรับปรุงและเพิ่มเติมของเรื่องของกฤษฎีกาของ
นายกรัฐมนตรี เลขที่ 61/นย/2536 วาดวยการ
จัดตั้งกระทรวงศึกษาธิการ
การรวมโรงเรียนมัธยม และอุดมศึกษา (มัธยมตอน
ปลาย) เขาเปนโรงเรียนเดียวกัน
การศึกษาขั้นประถมแบบบังคับ
การศึกษาสงฆ

ประกาศใชเมื่อ พ.ศ.
10 เมษายน 2536
28 เมษายน 2537
9 มิถุนายน 2538
14 สิงหาคม 2538

23 พฤษภาคม 2540
7 กุมภาพันธ 2539
19 กรกฎาคม 2539
24 กรกฎาคม 2539

ที่มา คูม อื สําหรับนักบริหาร, กรมจัดตั้งและพนักงาน, กระทรวงศึกษาธิการ, 2539

ตารางที่ 11

ขอตกลงของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา
และการจัดการศึกษา

ลําดับที่
ขอตกลงวาดวย
1
การสรางตั้งศูนยพัฒนาครู
2
การจัดตั้งและภาระบทบาทของหองการและบรรดา
กรมการศึกษา
3
การจัดตั้งและภาระบทบาทของแผนกศึกษาประจํา
แขวงกําแพงนครเวียงจันทน
4
การจัดตั้งและภาระบทบาทของหองการศึกษาประจําเมือง
5
ระเบียบคุมครอง (บริหาร) รัฐกรแขวงการศึกษา
แหง ส.ป.ป.ลาว
6
การจัดตั้งระบบการศึกษานิเทศ
7
การใหเบี้ยเลี้ยงนักเรียน นักศึกษาวิชาชีพ และวิชาเฉพาะ
8
ระบบบริหารวิทยาลัยครู
9
การกําหนดชั่วโมงสอนของครูอาจารย
10 โครงประกอบการจัดตั้งของแผนกศึกษาประจําแขวง
และหองการศึกษาประจําเมือง

ประกาศใชเมื่อ พ.ศ.
15 ตุลาคม 2535
23 มิถุนายน 2536
23 มิถุนายน 2536
23 มิถุนายน 2536
26 กรกฎาคม 2537
14 ธันวาคม 2537
24 ตุลาคม 2538
5 มกราคม 2538
5 มกราคม 2538
22 พฤศจิกายน 2538
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ตารางที่ 11

ขอตกลงของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา
และการจัดการศึกษา (ตอ)

ลําดับที่
ขอตกลงวาดวย
11 การจัดตั้ง ภาระบทบาท หนาที่ และขอบเขตความ
รับผิดชอบของหองการศึกษาภาคเอกชน
12 การจัดตั้ง ภาระบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ
ของสภาที่ปรึกษาการศึกษาภาคเอกชน
13 หลักการคุมครองโรงเรียนสามัญศึกษา
14 การจัดตั้ง ภาระบทบาท สิทธิ และหนาที่ของคณะ
ตรวจตราการศึกษา
15 การกําหนดการจัดตั้ง สิทธิ หนาที่ และวิธที ํางานของ
คณะรับผิดชอบโครงการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(เด็กหญิง)

ประกาศใชเมื่อ พ.ศ.
มีนาคม 2539
มีนาคม 2539
17 ตุลาคม 2539
3 เมษายน 2538

NA

ที่มา คูม อื สําหรับนักบริหาร, กรมจัดตั้งและพนักงาน, กระทรวงศึกษาธิการ, 2539

อนึ่ง ขณะนี้ (กรกฎาคม 2541) กระทรวงศึกษาธิการกําลังเตรียมการและนําเสนอ กฤษฎีกาของ
นายกรัฐมนตรี และขอตกลงของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการหลายฉบับ ดังนี้
ก. กฤษฎีกาที่กาลั
ํ งเสนอ
1) !วาดวยการอาชีวศึกษา
2) !วาดวยยุทธศาสตรอาชีวศึกษา
3) !วา ดวยกฎหมายการศึกษา แหง ส.ป.ป.ลาว (คลายพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ)
ข. กฤษฎีกาทีก่ าลั
ํ งราง
1) !วา ดวยตําแหนงทางวิชาการของอาจารยมหาวิทยาลัย
2) !วา ดวยผูอ ํานวยการโรงเรียน
ค. ขอตกลง หรือขอกําหนดของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เชน
1) !วาดวยการกระทําผิด และโทษทางวินัยของรัฐกรการศึกษา
2) !วาดวยการปรับปรุง และคุมครองโรงเรียนอนุบาล
3) !วาดวยการสรางตั้งศูนยศึกษานิเทศมัธยมศึกษา
4) !วาดวยงานตรวจตราการศึกษาขั้นตาง ๆ
5) !วาดวยกองทุนครูแหงชาติ
ฯลฯ
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4. !การปฏิรปู การบริหารบุคลากรดานการศึกษา
ในการปฏิรูปการบริหารบุคลากรดานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดดาเนิ
ํ นการหลายอยาง ได
แก การออกระเบียบบริหารบุคลากร แขนงการศึกษา การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารบุคลากร
ใหแกผูปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการบริหารบุคลากรระดับตาง ๆ และการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรในการ
บริหารบุคลากร

ก. การออกระเบียบบริหารบุคลากรแขนงการศึกษา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดออกขอตกลงเลขที่ 436/สส/94 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม
2537 “วาดวย การคุมครองรัฐกร แขนงการศึกษา แหง ส.ป.ป.ลาว” ซึ่งมีสาระสําคัญพอสรุปได ดังนี้
1) !ไดกําหนดวารัฐกรการศึกษา คือ พนักงานที่ทํางานในหนาที่บริหารการศึกษา หรือดําเนิน
การสอนเปนประจํา ซึ่งไดรับเงินเดือน และเงินนโยบายตาง ๆ (สวัสดิการ) จากงบประมาณแขนงการศึกษา
2) !จัดประเภทรัฐกรแขนงการศึกษา ออกเปน 2 ประเภท คือ
“พนักงานนําพา” ไดแก รัฐมนตรีวาการ และชวยวาการ
“พนักงานประจํา” มี 4 หมวด คือ
–! พนักงานบริหาร
–! พนักงานวิชาการทั่วไป
–! พนักงานชวยงานบริหาร
–! ครู อาจารย และนักวิจัย
3) !ไดกําหนด “คณะกรรมการบรรจุเลื่อนชั้น และขั้น (ค.ป.ล.)” ระดับกระทรวง ระดับกรม
และระดับสถาบัน-โรงเรียน โดยกําหนดสิทธิ หนาที่ เงื่อนไขการบรรจุ การจัดชั้น และขั้น และการฝกงานไว
ชัดเจน
4) !ไดกําหนดผูม อี านาจแต
ํ
งตั้งพนักงานดํารงตําแหนงบริหารตาง ๆ
5) !ไดกําหนดพันธะ สิทธิ และผลประโยชนของรัฐกรไว
6) !ไดกําหนดรายละเอียดการเลื่อนชั้น-ขัน้ การยกยอง การโยกยาย การพักราชการ การยกระดับ
การสิ้นสุดการเปนรัฐกรและการปฏิบัติวินัย ตลอดทั้งวิธีปฏิบัติงานของผูที่รับผิดชอบไว อยางละเอียด
นอกจากนี้ยังไดออกขอตกลงเกี่ยวกับจํานวนชั่วโมงสอนของผูบริหารโรงเรียน และครูอาจารย ตอ
สัปดาหไวดว ย

ข. การพัฒนาพนักงานบริหารบุคลากร
เพื่อใหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่บริหารบุคลากรระดับตางๆ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กระทรวงศึกษา
ธิการ โดยกรมจัดตัง้ และพนักงานไดจัดฝกอบรมเกี่ยวกับการบริหารบุคลากร และ การนําคอมพิวเตอรมา
ใชในการบริหารบุคลากร ดังนั้น พนักงานบริหารบุคลากรของกรมตาง ๆ ในกระทรวงศึกษาธิการ ของแผนก
ศึกษาประจําแขวง ของหองการศึกษาเมือง และของโรงเรียนในความรับผิดชอบของกระทรวง โดยตรง (ทีอ่ ยู
ในกําแพงนครเวียงจันทน) จํานวน 208 คน ไดผานการ ฝกอบรมตามหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น
ค การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใชบริหารบุคลากร (PMIS)
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เพื่อใหการบริหารบุคลากร ดานการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กรมจัดตั้งและพนักงานไดพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอรเพื่อใชในงานบริหารบุคลากรดานตาง ๆ ขึน้ 11 โปรแกรม ดังนี้
–! โปรแกรม “Admin” ใชในการปรับปรุงรหัสตาง ๆ ที่เปนหลักฐานขอมูล
–! โปรแกรม “Main” ใชปอนและปรับปรุงขอมูลทุกประเภท
–! โปรแกรม “Recruitment” ใชในการบรรจุพนักงานใหม
–! โปรแกรม “Advancement” ใชในการเลื่อนชั้น เลื่อนขั้นพนักงาน
–! โปรแกรม “Update payroll” ใชปรับปรุงเงินเดือน ของงวดเกาใหเปนบัญชีเงินเดือนใหม
–! โปรแกรม “Payroll” ใชเตรียมและพิมพบัญชีเงินเดือนของหนวยตาง ๆ
–! โปรแกรม “Old payroll” ใชเก็บเงินเดือนเกาที่ใชแลว
–! โปรแกรม “Update Old payroll” ใชปรับปรุงเงินเดือนเกาใหเปนเงินเดือนใหม
–! โปรแกรม “Retirement” ใชดูขอมูลเกี่ยวกับปที่จะออกบํานาญหรือคิดขอมูลเมื่อลาออก
–! โปรแกรม “Statistics” ใชรวบรวมขอมูลจากฐานขอมูล แสดงออกในรูปสถิติ และกราฟเสน
–! โปรแกรม “CV” ใชปอนขอมูลของพนักงานแตละคน
โปรแกรมเหลานี้ ไดเริ่มนํามาใชแลวในบางโปรแกรม โดยไดฝกอบรมการใชโปรแกรมใหแก
บุคลากร กรมจัดตั้งและพนักงานแลวทุกคน

IV. การปฏิรูปอุดมศึกษา
เพื่อใหการศึกษาชั้นสูง และมหาวิทยาลัยสอดคลองกับสภาพทางเศรษฐกิจสังคมในทั่วประเทศและ
ในแตละทองถิ่น ไดคุณภาพและมาตรฐานสากล กระทรวงศึกษาไดดําเนินการปฏิรูปการอุดมศึกษาครั้งใหญ
โดยรวมเอาสถาบันขั้นสูง และมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง ประมาณ 15 แหง รวมกันเขาเปนมหาวิทยาลัยเดียว
เรียกวา “มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว” (National University of Laos) ป พ.ศ. 2538 โดยออกเปนกฤษฎีกาของ
นายกรัฐมนตรี (เรียกวา ดํารัสของนายกรัฐมนตรี) วาดวยมหาวิทยาลัยแหงชาติ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2538 มี
สาระสําคัญดังนี้
1. !ในขั้นตนใหรวมเอาสถาบันชั้นสูง และมหาวิทยาลัย (เฉพาะทาง) ซึ่งสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
4 แหง สังกัดกระทรวงคมนาคมขนสง ไปรษณียและกอสราง 2 แหง สังกัดกระทรวงกสิกรรมและปาไม 3
แหง และสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 1 แหง เปน “มหาวิทยาลัยแหงชาติ” และอยูภายใตการชี้นาโดยตรง
ํ
ของกระทรวงศึกษาธิการเพียงกระทรวงเดียว
2. !ใหมหาวิทยาลัยแหงชาติมีภาระบทบาทใหการศึกษาชั้นสูง สงเสริมและดําเนินการคนควาวิทยา
ศาสตร ปกปกรักษา และเสริมขยายศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีอันดีงามของชาติ คือของบรรดาชนเผา
และใหบริการทางดานวิชาการแกสังคม โดยมีสทิ ธิ และหนาที่เฉพาะดังนี้
1) !อบรมนักศึกษาดานแนวคิด คุณสมบัติใหเปนพลเมืองดีของชาติ
2) !ใหการศึกษาแกผูจบมัธยมศึกษาตอนปลาย (เดิมเรียกระดับอุดม) หรือเทียบเทาขึ้นไป ใน
สาขาวิชาเฉพาะตางๆ ในระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรเฉพาะชั้นสูง ปริญญาตรี และประกาศนียบัตร
วิชาการเหมือนมหาวิทยาลัยขั้นตาง ๆ

112
3) !ดําเนินการคนควาวิทยาศาสตร และเผยแพรผลสําเร็จของการคนควาที่จะนําผลประโยชนมา
ใหประเทศชาติ
4) !ปกปองรักษา เสริมขยายศิลปวัฒนธรรมของลาว สมทบกับการรับเอาวัฒนธรรมอันดีงาม
และความกาวหนาของโลก
5) !คนควา และเสนอแผนดําเนินการ บริหาร และใชงบประมาณที่รัฐบาลอนุมัติ ดูแลชีวิตความ
เปนอยูของครูอาจารยและรัฐกรตามนโยบายและระเบียบของรัฐกร
6) !ใหบริการทางวิชาการแกสังคม สรางความสัมพันธกับฐานการผลิต โรงจักร โรงงาน เพื่อนํา
ผลสําเร็จของการคนควาไปใชในการผลิต และปกปองรักษาสิ่งแวดลอม
7) !สรางความสัมพันธกบั สถาบันการศึกษาตาง ๆ ทัง้ ภายในและตางประเทศ โดยสอดคลอง กับ
นโยบาย และระเบียบหลักการของรัฐบาล
3. ใหโครงสรางของมหาวิทยาลัยแหงชาติประกอบดวย
–! สํานักงานอธิการบดี
–! คณะวิชา
–! วิทยาลัย
–! สถาบัน หอสมุด และศูนยตาง ๆ
โดยมีสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการวิชาการรวมดําเนินการ
4. !ใหมหาวิทยาลัยแหงชาติมีสํานักงานตั้งอยูมหาวิทยาลัยสรางครูเวียงจันทน และมี 8 คณะวิชา
ประกอบดวย คณะศึกษาศาสตร คณะภาษา วรรณคดีและมนุษยศาสตร คณะเศรษฐศาสตร และบริหาร
ธุรกิจ คณะวิทยาศาสตรธรรมชาติ คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรการ
แพทย คณะเกษตรศาสตรและปาไม และคณะนิติศาสตรและรัฐศาสตร
5. !ใหผูบริหารระดับตางๆ ตั้งแตประธานสภามหาวิทยาลัย และกรรมการ จนถึงหัวหนาภาควิชา มี
วาระการดํารงตําแหนง 4 ป และจะดํารงตําแหนงดังกลาวเกิน 2 วาระติดตอกันไมได และใหมสี ทิ ธิและหนา
ที่ตามที่กําหนด
6. !ใหใชหลักการตอไปนี้ในการปฏิบัติงาน
1) !ทํางานตามหลักการรวมศูนยประชาธิปไตย นําพาเปนหมูคณะ แตละบุคคลรับผิดชอบ และ
มีหัวหนาเดียว
2) !ดําเนินงานใหสอดคลองกับนโยบายของศูนยกลางพรรค และรัฐบาลตามแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย และแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ
3) !ปฏิบัติตามระบบการประชุม สรุปบทเรียน ตรวจตรา และรายงานตามระเบียบการที่กําหนดไว
7. สถิตินักศึกษาคณะตาง ๆ และจํานวนอาจารย แสดงไวในตารางที่ 12-13
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ตารางที่ 12 วุฒิ อาจารยและบุคลากร มหาวิทยาลัยแหงชาติ ปการศึกษา 2540-2541
–!
–!
–!
–!
–!
–!

ระดับการศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรชั้นสูง
ประกาศนียบัตรชั้นกลาง
ประกาศนียบัตรชั้นตน
รวม

จํานวน
29
99
697
87
165
89
1,166

รอยละ
2.49
8.49
59.78
7.46
14.15
7.63
100.00

ที่มา กระทรวงศึกษาธิการ รายงานการศึกษาประจําปการศึกษา 2540-2541, 2541.

ตารางที่ 13 จํานวนนักศึกษาประจําปการศึกษา 2540-2541 จําแนกตามคณะวิชา
คณะวิชา
1. วิทยาลัยวิทยาศาสตรพน้ื ฐาน
2. คณะภาษาวรรณคดีและมนุษยศาสตร
3. คณะวิทยาศาสตรธรรมชาติ
4. คณะวิศวกรรม-สถาปตยกรรมศาสตร
5. คณะเกษตรศาสตรและปาไม
6. คณะวิทยาศาสตรการแพทย
7. คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ
8. คณะนิตศิ าสตร
รวม

จํานวนนักศึกษา
รวมทัง้ หมด เฉพาะนักศึกษาหญิง
2,243
732
2,427
1,026
196
75
1,211
168
375
69
530
248
1,364
258
8,346
2,576

จํานวน
อาจารย
35
180
85
71
69
266
45
751

ที่มา กรมแผนการและความรวมมือ กระทรวงศึกษาธิการ สถิตติ า ง ๆ ของมหาวิทยาลัยแหงชาติ, 2541

V. การปฏิรูปการศึกษาเอกชน
การศึกษาภาคเอกชนในกอนป พ.ศ. 2533 มีไมมากนัก สวนมากเปนการจัดการศึกษาในระดับ
อนุบาล และประถมศึกษา และเริ่มขยายมากขึ้นเมื่อมีกฤษฎีกาของสภารัฐมนตรี เลขที่ 88/ป.สล ลงวัน
ที่ 29 กันยายน 2533 แตสวนใหญมีเฉพาะกําแพงนครเวียงจันทน แขวงหลวงพระบาง แขวงสวรรณเขต
และแขวงจําปาสัก
ตอมามีกฤษฎีกา (ดํารัส) ของนายกรัฐมนตรี วาดวยการศึกษาภาคเอกชน เลขที่ 64/นย ลงวันที่
14 สิงหาคม 2538 ซึ่งมีการแกไข ปรับปรุง กฤษฎีกาเดิม และมีความชัดเจน เอื้อตอการจัดการศึกษาของ
เอกชน จํานวนโรงเรียนเอกชนจึงมีมากขึ้น และเริ่มเปดสอนระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา นับวากอให
เกิดการปฏิรูปการศึกษาภาคเอกชน เนื้อหาสาระที่สําคัญของกฤษฎีกาดังกลาวมีดังนี้
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1. !รัฐสงเสริมใหเอกชนมีสวนรวมลงทุนในการจัดการศึกษา โดยถือวา การศึกษาภาคเอกชน เปน
สวนหนึ่งของการศึกษาแหงชาติลาว การศึกษาของภาครัฐ และเอกชนจะตองประสานกันเปนอยางดี เพือ่ ให
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยสอดคลองกับความตองการของสังคมในแตละระยะ
2. !ใหถอื วา การศึกษาของทั้งภาครัฐและเอกชน ตองอยูในระบบการศึกษาแหงชาติลาว เปนเอก
ภาพอันหนึ่งอันเดียวกัน ปฏิบัติอยางถูกตองตามระเบียบหลักการตาง ๆ ที่รัฐกําหนดไว เพื่อรับประกัน
ความเปนชาติวิทยาศาสตรและมหาชน และปฏิบัติหนาที่ใหการศึกษาอบรมแนวคิด คุณสมบัติ ความรูวิชา
เฉพาะในวิทยาศาสตรเทคนิคใหพลเมืองลาว
3. !ใหดําเนินการสอนตามหลักสูตรของรัฐหรือหลักสูตร ไดรับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ
ตองใชภาษาลาวในการสอน ยกเวนวิชาตางประเทศสําหรับบางวิชา หรือบางโรงเรียนที่มีลักษณะสากล และ
ครูอาจารยที่สอนอยูในโรงเรียนเอกชนตองไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ
4. !สําหรับการลงทุนของชาวตางประเทศ ตองเสนอผานคณะกรรมการบริหารการลงทุนตางประเทศ
5. !ใหการศึกษาภาคเอกชนมี 3 ประเภท
–! การศึกษาในระบบโรงเรียน
–! การศึกษานอกระบบโรงเรียน
–! การศึกษาพิเศษสําหรับนักเรียนที่บกพรองทางรางกายและสมอง
6. !นิติบุคคลหรือบุคคลมีสิทธิขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน ดังนี้
(1) !สําหรับนิติบุคคล มีสิทธิตั้งโรงเรียนทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน ทั้งสายสามัญศึกษา
และสายอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย
(2) !กรณีบุคคล
–! ผูมีสัญชาติลาว มีสิทธิตั้งโรงเรียนทุกประเภท ทุกระดับ
–! บุคคลตางประเทศ มีสิทธิตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย ทั้งในและนอกระบบ
โรงเรียน แตตองมีคนลาวเปนผูบริหารโรงเรียน
7. !ใหมีสภาที่ปรึกษาการศึกษาภาคเอกชน ซึ่งมีรองรัฐมนตรีเปนประธาน และมีกรรมการโดย
ตําแหนง กรรมการผูทรงคุณวุฒิ และผูแทนหนวยงานการศึกษาแตละระดับ จํานวน 14 คน เพือ่ ทําหนาที:่
(1) !คนควาและนําเสนอรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดําเนินงานและการติดตอสัมพันธกับหนวยงาน
ตาง ๆ ของการศึกษาเอกชน
(2) !คนควาและเสนอการออกระเบียบตาง ๆ เพื่อปฏิบัติตามกฤษฎีกา
(3) !แตงตั้งหนวยงานเฉพาะ เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติงานใดงานหนึ่ง
(4) !ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
8. !ใหมีหองการ (สํานักงาน) การศึกษาภาคเอกชนซึ่งมีฐานะเทียบเทากรม โดยมีเลขาธิการการ
ศึกษาภาคเอกชนเปนหัวหนา และมีพนักงานวิชาการ 4-6 คน
9. !จัดใหมีเอกสารเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนเปนภาษาลาวหรือแปลเปนภาษาลาว
10. !ใหกระทรวงศึกษาธิการตรวจตรา และชี้นาโรงเรี
ํ
ยนเอกชนที่จัดตั้งขึ้นและใหความ ชวยเหลือ
ในดานตํารา
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ในปจจุบันการศึกษาภาคเอกชนอันเนื่องมาจากการปฏิรูปมีมากขึ้นในทุกระดับการศึกษา ดังสถิติ
เปรียบเทียบบางปการศึกษาในตารางที่ 14
ตารางที่ 14

สถิตจิ ํานวนโรงเรียนและนักเรียนโรงเรียนเอกชนในทุกระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา

ปการศึกษา 2535-36 ปการศึกษา 2539-40 ปการศึกษา 2540-41
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
โรงเรียน นักเรียน โรงเรียน นักเรียน โรงเรียน นักเรียน
1.โรงเลีย้ งเด็กและอนุบาล
39
3,274
52
5,825
64
6,410
2.โรงเรียนประถมศึกษา
29
8,816
66
18,845
56
18,088
3.โรงเรียนมัธยมศึกษา
6
501
17
1,883
21
1,957
4.ศูนยฝกวิชาชีพ
10
2,695
24
5,704
35
8,154
5.โรงเรียนอาชีวศึกษา
2
2,509
2
2,016
รวม
84
15,286
161
34,766
178
36,625
ที่มา สํานักงานการศึกษาเอกชน สถิติโรงเรียนเอกชน, 2541

VI. !การจัดการศึกษาภาคบังคับ
นับเปนกาวแรกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่จัดใหมีการศึกษาภาคบังคับสําหรับ
ประชาชนทุกคน โดยมีการออกกฤษฎีกาของนายกรัฐมนตรี เลขที่ 138/นย/96 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม
2539 เปนครั้งแรก เพื่อใหการประถมศึกษาเปนไปอยางทั่วถึงทั่วประเทศ โดยเฉพาะกลุมเด็กหญิง ซึ่งเดิม
อัตราการเขาเรียนคอนขางตํ่า เนื่องจากจารีตประเพณีของบางชนเผา และการอยูในถิ่นกันดารหางไกลที่
แวดลอมไปดวยภูดอย
สาระสําคัญของการศึกษาภาคบังคับที่ประกาศใชมีดังนี้
1. !ใหการประถมศึกษาขั้นการศึกษาภาคบังคับ โดยยึดหลักการหลายขอคือ
(1) !การศึกษาระดับประถมศึกษา ซึ่งกําหนดใหเรียน 5 ป เปนการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จําเปน ซึง่
พลเมืองลาวทุกคนตองไดเขาเรียนจนจบหลักสูตร
(2) !พลเมืองลาวทุกคน โดยไมจาแนกเชื
ํ
้อชาติ ศาสนา เพศ ชนเผา ฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมทีม่ ภี มู ลิ ําเนาอยูใน ส.ป.ป.ลาวทีม่ อี ายุ 6 ปเต็ม ในเดือนธันวาคมของแตละปการศึกษาตองไดเขารับ
การศึกษาขั้นประถมศึกษาอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน
(3) !นักเรียนทุกคนตามขอ (2) จะตองเรียนจนจบหลักสูตรหรือเรียนอยูในโรงเรียนประถม
ศึกษาจนอายุครบ 14 ป ยกเวนผูมีความบกพรองทางรางกายและจิตใจ
(4) !การบริหารการศึกษาอาจเปนไปในรูปของรัฐหรือเอกชนก็ได แตตองไดรับการพัฒนาทั้ง
ทางรางกาย จิตใจ และความสามารถตามหลักสูตร
(5) !รัฐและประชาชนมีหนาที่บริหารและบริการการศึกษาอยูในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ
โดยนักเรียนไมตองเสียคาใชจายใด ๆ
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2. !ใหรัฐและประชาชนมีพันธะในการจัดการศึกษาภาคบังคับโดยถวนหนาคือ
(1) !หนวยงานของรัฐและสังคมถือวาเปนผูแทนของรัฐ มีพันธะในการ:
–! ปลุกระดม
กระตุนและอํานวยความสะดวกใหแกพลเมืองลาวทุกคนไดรับการศึกษา
ระดับประถมอยางทั่วถึง
–! จัดหาสถานที่เรียน และอุปกรณการศึกษาที่จาเป
ํ นรวมกับประชาชน
–! จัดหาครูใหเพียงพอกับความตองการและรับประกันคุณภาพ
–! จัดระยะเวลาเรียนใหสอดคลองกับดินฟาอากาศและการทํามาหากินของประชาชนใน
ทองถิ่น เพื่อใหเกิดความสมําเสมอในการเรี
่
ยนและครบถวนตามหลักสูตร
(2) !ใหกระทรวงศึกษาธิการ
–! จัดหาและสรางโรงเรียนรวมกับอํานาจการปกครองทองถิ่น
–! จัดหาและสนับสนุนอุปกรณการศึกษาที่จําเปนรวมกับอํานาจการปกครองและประชาชน
ในทองถิ่น
–! จัดหาครูใหเพียงพอ และใหประกันคุณภาพ
–! กําหนดระยะเวลาเรียนและตําราการสอนใหถูกตองเหมาะสม
–! เอาใจใสเปนพิเศษสําหรับเขตภูดอยหางไกล เขตชนเผาและประชาชนที่ยากจน
(3) !ใหอํานาจการปกครองระดับแขวง (จังหวัด) ของกําแพงนครเวียงจันทน เมือง บาน และ
องคกรจัดตั้งมหาชนทองถิ่นมีหนาที่:
–! ปลุกระดมขวนขวายประชาชนใหสงลูกหลานเขาเรียน
–! สํารวจขึ้นบัญชี และเก็บสถิตพ
ิ ลเมืองใหเด็กอายุ 6 ปเต็ม เขาเรียนอยางทั่วถึง
(4) !ใหองคการจัดตั้งสังคม พอ แม หรือผูปกครองเด็กมีหนาที:่
–! มีสวนในการสราง และพัฒนาการศึกษา
–! สงและอํานวยความสะดวกใหลูกหลานเขาเรียน
–! รวมสรางอาคารชวยเหลือดานอุปกรณรวมกับรัฐ
–! ปกปองรักษาและซอมแปลงอาคารสถานที่โรงเรียน
–! ชวยและดูแลครู อาจารย ใหสามารถทําหนาที่ของตนไดเต็มที่
3. !ใหหลักสูตรประถมศึกษาเปนภาษาลาว และใหครอบคลุมเนื้อหาสาระตอไปนี้
(1) !สรางเด็กใหเกิดการพัฒนาทั้งดานรางกาย สติปญญา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ และพื้น
ฐานอาชีพ (เรียกการศึกษาออกแรงงาน)
(2) !สรางใหเด็กเรียนรูเชื้อชาติในอดีต ประวัติศาสตร ที่มีความรักชาติ รักระบอบใหม
(3) !สรางใหนักเรียนมีระดับความรู ความสามารถเพียงพอที่จะเรียนตอขั้นสูงตอไป
(4) !สรางใหนักเรียนมีความสามารถ มีการฝกการทํางาน ความชํานิชํานาญขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับ
วิชาชีพทั่วไป เพื่อเปนการดํารงชีวิตในทองถิ่นที่อาศัยอยูหลังจากออกจากโรงเรียน
4. !ใหจัดเขตบริการของโรงเรียนใหม เพื่อใหเด็กไดเขาเรียนมากขึ้น และสะดวกตอการเรียน และ
จัดสอนหองควบ (ครูคนเดียวสอนหลายชั้น) ในเขตหางไกลที่มีนักเรียนจํานวนนอย จัดสอน สองผลัดใน
เขตเมืองใหญที่มีนักเรียนมาก และหองเรียนจํากัด
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5. !ใหมีการประเมินผลและสอบไลอยางตอเนื่องเปนระยะ ๆ เพื่อลดการเรียนซํ้าชั้น และออกจาก
โรงเรียนกลางคัน
6. !ใหจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการใหสามารถเรียนรวมกับนักเรียนปรกติ และอบรมเพิ่มเติม และ
จัดสวัสดิการ/รายไดใหแกครูที่รับผิดชอบ
การศึกษาภาคบังคับทําใหอัตราการเขาเรียนประถมศึกษาสูงขึ้นตามลําดับ อันจะนําไปสูคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนสวนใหญของประเทศดังสถิติจํานวนโรงเรียน
(รวมโรงเรียนหองควบของโรงเรียนไม
สมบูรณ) และนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในปการศึกษา 2540-41
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ตารางที่ 15

จํานวนโรงเรียนและนักเรียนประถมศึกษา ปการศึกษา 2540-41
จําแนกตามแขวง (จังหวัด)

ชื่อแขวง (จังหวัด)

1. กําแพงนครเวียงจันทน
2. พงสาลี
3. หลวงนําทา
้
4. อุดมไซ
5. บอแกว
6. หลวงพระบาง
7. หัวพัน
8. ไซยะบุรี
9. เชียงชวาง
10.เวียงจันทน
11.บลิคําไซ
12.คํามวน
13.สวรรณเขต
14.สาละวัน
15.เซกอง
16.จําปาสัก
17.อัตตะปอ
18. เขตพิเศษไซสมบูรณ
รวม

จํา น ว น โ ร ง เ รี ย น
(รวมโรงเรียนมูล)
456
38
237
433
169
849
787
491
416
423
300
523
1,104
425
115
749
196
109
7,820

จํานวนนักเรียน
รวมทัง้ หมด
96,657
23,685
17,189
31,590
20,663
64,941
45,509
61,329
45,794
62,339
33,238
45,802
108,956
37,377
8,754
90,608
14,590
11,892
820,913
(55.31%)

เฉพาะนักเรียนหญิง
47,410
9,301
7,251
12,122
8,925
28,009
18,968
28,754
20,155
29,228
15,168
20,717
48,348
15,941
3,714
41,252
6,513
5,102
366,878
(44.69%)

ที่มา กรมแผนการและความรวมมือ, กระทรวงศึกษาธิการ, สถิตกิ ารศึกษา 2540-2541, 2541
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VII. !การปฏิรูปการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สําหรับเด็กหญิงและชนกลุมนอย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยความรวมมือชวยเหลือของ Asian Development Bank
และองคการใหความชวยเหลือของออสเตรเลีย (Aus AID) ไดจดั ทําโครงการปฏิรูปการขยายโอกาสทาง
การศึกษาสําหรับเด็กหญิง และชนกลุมนอย (ADB-Aus AID Basic Education (Girls) Project) เพื่อ
เพิ่มอัตราการเขาเรียนในระดับประถมศึกษาของเด็กหญิงและชนกลุมนอยใหไดเขาเรียนและเรียนจนจบ
ประถมศึกษาไดมากขึ้นและสามารถเรียนตอถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตน ซึง่ ทําใหมีสวนในการปรับปรุงการ
ศึกษาระดับประถมศึกษาในทั่วประเทศใหดีขึ้น และสอดคลองกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตามแผนยุทธ
ศาสตรการศึกษาของรัฐบาลใหปรากฏผลยิ่งขึ้น สัญญาไดกระทําเมื่อปลายเดือนกันยายน 2541 ณ Asian
Development Bank ทีก่ รุงมนิลา ประเทศฟลิปปนส ซึ่งมีสาระสําคัญดังนี้
1. !ใหดําเนินการปฏิบัติทั้ง 18 แขวง แตมีขอบเขตจํากัดจํานวนเมืองเพียง 50 เมือง โดยแบงเปน
2 ระยะ คือ ระยะแรกปที่ 1-3 ดําเนินการใน 6 แขวง ๆ ละ 2 เมือง และระยะที่ 2 ปที่ 4-6 ดําเนินการทั้ง
18 แขวงใน 38 เมือง
2. !ใหโครงการฯ ประกอบดวย 3 สวน คือ
(1) !การขยายการสรางโอกาสใหแกการเขาเรียนโดย:
–! สรางโรงเรียนมูลประถมศึกษา (โรงเรียนประถมศึกษาไมสมบูรณ) เพื่อสอนหองควบ
(ป.1-2 หรือ ป.1-3) จํานวน 375 หลัง
–! สรางโรงเรียนประถมสมบูรณ 50 หลัง
–! สรางหองประกอบอื่น ๆ รวมทั้งโตะ-เกาอี้เรียนและกระดานดํา
–! สรางสํานักงานศึกษาเมือง 50 หลัง ซึ่งจุพนักงานเจาหนาที่ได 25 คน พรอมทั้งโตะ มา
นั่ง และตูเอกสาร
–! ใหเงินอุดหนุนครัวเรือนเปาหมาย 600 ครัวเรือนในระยะแรก ครัวเรือนละ 150 ดอล
ลารสหรัฐ (เมืองละ 50 ครัวเรือน)
(2) !การปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของโรงเรียนโดย:
–! พัฒนา ทดลอง และจัดหาอุปกรณการเรียนการสอนเพิ่มใหแกโรงเรียนที่สอนหองควบ
–! พัฒนา ทดลอง จัด และแกไขหลักสูตรและอุปกรณการเรียนเพื่อสนองความตองการ ของ
เด็กชนเผาที่ใชภาษาลาวเปนภาษากลาง และสอดคลองกับชีวิตความเปนอยูในทองถิ่น
–! ฝกอบรมผูบริหารโรงเรียนแม (เรียกหมวดโรงเรียน) และครูที่สอนหองควบ และโรง
เรียนในโครงการ
–! สรางครูสตรีชนเผาจํานวน 350 คน ในทัว่ ประเทศ
(3) !การปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโรงเรียนในโครงการ โดยใหมหี นวยปฏิบัติ
โครงการที่กระทรวงศึกษาธิการ และปรับปรุงการบริหารของแผนกศึกษาประจําแขวงและหองการศึกษาเมือง
3. !ใหโครงการจัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร และแนวทางการปฏิบัติ ตลอดทั้งตัวบงชี/้ ดัชนีประเมิน
ความสําเร็จในแตละองคประกอบในขอ 2
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4. !ใชงบประมาณทั้งสิ้น 33,449,000 ดอลลารสหรัฐ โดยเงินกูจาก ADB 20,054,000 ดอลลาร
เงินชวยเหลือจาก Aus AID 4,309,000 ดอลลาร และงบประมาณรัฐบาลลาว 9,043,000 ดอลลาร
ในปจจุบัน (พฤศจิกายน 2541) กําลังเริ่มนําโครงการไปปฏิบัติ ซึ่งคาดวาการศึกษาพื้นฐานของ
เด็กหญิงและของชนเผาตาง ๆ จะขยายและดีขน้ึ

VIII. การปฏิรปู ระบบการวางแผนการจัดการศึกษา
เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ ส.ป.ป.ลาว ขาดขอมูลที่เชื่อถือไดและขอมูลที่มีอยูไมตรงตามที่จาํ
เปนตองใช ทําใหระบบวางแผนและการบริหารการศึกษามีปญหามาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับสวนกลาง
เนื่องจากขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการเก็บรวบรวมและใชขอมูลทางการศึกษา ซึง่ ทําใหขาด
ฐานขอมูลระดับโรงเรียนที่จาเป
ํ นในการนํามาวิเคราะหขอมูลที่มีอยูเปนเพียงขอมูลรายงานในกิจวัตรประจํา
วันมากกวาที่จะเปนขอมูลมาใชในการวางแผนและบริหาร
เพื่อใหขอมูลทางการศึกษาสอดคลองกับความจําเปนในการวางแผนและการบริหาร เปนไปอยาง
รวดเร็ว กระทรวงศึกษาธิการจึงไดปฏิรูประบบขอมูลขาวสารเพื่อการบริหารการศึกษาขึ้น (Educational
Management Information System: EMIS) โดยดําเนินการดังนี้
1. !พัฒนาระบบขอมูลขาวสาร เพื่อรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับโรงเรียน นักเรียน การเขาออกของนักเรียน จํานวนครูอาจารย และบุคลากรทางการศึกษา พรอมทั้งจัดทําประมวลสถิตปิ ระจําป จัดทํา
แผนทีท่ างการศึกษา (School mapping) เพือ่ ใชในการวางแผนการศึกษาในแตละทองถิน่
2. !จัดการฝกอบรมเจาหนาที่สารสนเทศและวางแผนการศึกษาในระดับกระทรวง
ระดับแผนก
ศึกษาประจําแขวง และระดับหองการศึกษาประจําเมือง ใหมคี วามรู ความสามารถในการเก็บรวบรวมขอมูล
การวางแผนการศึกษาระดับจุลภาค (Micro-planning) และสรางแผนที่การศึกษา โดยจัดทําหลักสูตรฝก
อบรม โดยวิทยากรแกนนําที่ไดรับการศึกษาอบรมทั้งในประเทศและตางประเทศ
3. !ประสานการจัดเก็บขอมูลทางการศึกษากับกรมที่เกี่ยวของ โดยสงเสริมใหกรมเหลานั้นจัดทํา
ระบบขอมูลขาวสารเปนของตนเอง เชน กรมสามัญและอนุบาลศึกษาจัดทําขอมูลดานโรงเรียน ครูอาจารย
และอาคารสถานที่ของโรงเรียน กรมจัดตั้งและพนักงานจัดทําขอมูลขาวสารบุคลากรทางการศึกษา เปน
ระบบขอมูลขาวสารเพื่อการบริหารบุคลากร (Personnel Management Information System-PMIS) โดย
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่พัฒนาขึ้น กรมการศึกษานอกโรงเรียนเก็บขอมูลสถิติการอานออกเขียนไดใน
ชวงอายุตาง ๆ รวมทั้งการฝกอบรมวิชาชีพใหแกชาวบาน สํานักงานการศึกษาเอกชนรวบรวมสถิติเกี่ยวกับ
การจัดตั้งโรงเรียนหรือสถาบัน ตลอดทั้งจํานวนครู และจํานวนนักเรียน เปนตน
ตอจากนั้นกรมการวางแผนและความรวมมือจัดทําขอมูลขาวสารขอมูลรวมอยางเปนระบบและจัด
ทํารายงานการศึกษาประจํา 1 ป และประจํา 5 ป เพื่อประโยชนตอการกําหนดนโยบาย การวางแผนและ
การบริหารการศึกษาตอไป
4. !จดั ทํารายงานการศึกษาประจําป โดยการประมวลสถิติตาง ๆ เสนอตอกระทรวงศึกษาธิการ
และการประชุมประจําปของผูบริหารระดับสูงทั่วประเทศ รวมทั้งเผยแพรใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
5. !ใหจัดการทําแผนที่การศึกษา โดยปรับปรุง แกไขใหทนั สมัยอยูเ สมอ และใหสานั
ํ กงานการศึกษา
ทองถิ่นดําเนินการ
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6. !จดั ทําระบบเครือขายคอมพิวเตอรภายในกระทรวงศึกษาธิการ (LAN) เชื่อมโยงระหวางกรม
และหนวยงานที่เกี่ยวของตาง ๆ
7. !จัดทําดัชนีการวางแผนและการประเมินผลการจัดการศึกษา ซึ่งตองประสานงานกับหนวยงาน
ตาง ๆ เพื่อนํามาใชในการวางแผน และจัดทําโครงการตาง ๆ ในการพัฒนาการศึกษา ดัชนีที่จาเป
ํ นก็คอื การ
ประเมินผลการเรียนของนักเรียน โดยเฉพาะอยางยิง่ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียน

IX. !การปฏิรูปการศึกษานอกระบบโรงเรียน
การศึกษานอกระบบโรงเรียนมีความจําเปนและมีความสําคัญตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมาก
เนื่องจากประชาชนจํานวนมากที่ไมไดรับการศึกษาในระบบโรงเรียน
อันเนื่องมาจากการสูรบเพื่อกอตั้ง
ประเทศ และประเพณีของหลายชนเผาที่ไมไดใหความสําคัญในการศึกษาเลาเรียน โดยเฉพาะเด็กหญิงหรือ
สตรี กระทรวงศึกษาธิการของ ส.ป.ป.ลาว จึงไดปฏิรูปการศึกษานอกระบบโรงเรียนใหแกกลุมเปาหมายหลัก
คือ ประชากรที่มีอายุระหวาง 15-40 ป (1) เพื่อใหประชาชนผูดอยโอกาสไดรับการศึกษาพื้นฐาน เรียนรู
วัฒนธรรมควบคูกับการเรียนวิชาชีพ เพื่อแกไขปญหาการดํารงชีวิต (2) เพื่อใหประชาชนเผาตาง ๆ รูจัก
วางแผนครอบครัว และพัฒนาชุมชน (3) เพื่อรวมมือชวยเหลือในการลบลางการไมรูหนังสือ
กรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนมีหนาที่และรับผิดชอบในการดําเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงคที่
ตั้งไว ดังนี้
1) !จัดการฝกอบรมประชาชนในเขตยุงยากตาง ๆ ที่ดอยโอกาส เชน ผูหญิงชนเผาตาง ๆ ใหไดรับ
การศึกษาและฝกอาชีพ เพื่อนําไปพัฒนาครอบครัวและชุมชน
2) !ตั้งโรงเรียนชนเผา เปนศูนยการศึกษาสําหรับประชาชนในเขตภูดอย เชน ที่แขวงไซยะบุรี แขวง
สวรรณเขต เปนตน
3) !ฝกอบรมครูอาสาสมัครสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อปฏิบัติการ ลบลาง
การไมรูหนังสือ และการฝกอาชีพงาย ๆ
จากการดําเนินงานระหวางชวง พ.ศ. 2534-2541 กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน ไดลบลางการไมรูหนังสือและชวยใหนักเรียนที่ออกกลางคันสามารถเรียนจบระดับประถม
ศึกษาไดจานวนไม
ํ
นอย ดังรายละเอียดขอมูลในตารางที่ 16 และตารางที่ 17
ตารางที่ 16 สถิติงานการลบลางการไมรูหนังสือของประชาชน เกณฑอายุ 15-40 ป
ปการศึกษา
พ.ศ.
2534-35
2535-36
2536-37
2537-38
2538-39
2539-40
2540-41

จํานวนกลุม
อายุ 15-40
NA
NA
NA
1,052,125
1,211,850
1,546,799
1,529,671

จํานวนไมรหู นังสือ
250,000 (ญ 145,000)
300,000 (ญ 180,000)
271,000 (ญ 157,180)
326,887 (ญ 167,887)
352,975 (ญ 198,993)
398,075 (ญ 234,884)
343,732 (ญ 204,780)

จํานวนทีล่ บลางได
(%)
5,363 (2.15)
43,253 (14.42)
28,581 (10.55)
32,634 (9.98)
17,358 (4.92)
65,338 (16.41)
75,875 (22.07)

ที่มา รายงานสถิติการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ, 2541
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ตารางที่ 17

สถิติการลบลางการไมรูหนังสือ (กืกหนังสือ) และการฝกอบรมจนสําเร็จ
ระดับประถมศึกษา

ปการศึกษา
พ.ศ.
2534-35
2535-36
2536-37
2537-38
2538-39
2539-40
2540-41

จํานวนทีล่ บลางได
5,363
43,253
28,581
32,624
17,358
65,338
75,875

จํานวนที่สามารถสําเร็จ
ระดับประถม
16,661
20,326
26,354
20,821
12,455
15,341
15,221

ที่มา รายงานสถิติการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ, 2541

X. การปฏิรูปอาชีวศึกษา
เนื่องจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจเปนเศรษฐกิจการ
ตลาด เพื่อเปดประเทศใหกวางขึ้นและจัดมาตรฐานอาชีวศึกษาเปนระบบเดียวกันทั่วประเทศ จึงไดปฏิรูปอา
ชีวศึกษา เพื่อตอบสนองระบบเศรษฐกิจใหม และการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี โดยได
ดําเนินการดังนี้
1. !ดําเนินการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการทั้งดานปริมาณและคุณภาพการศึกษา
รวมทั้งคาดคะเนแรงงานระดับชางเทคนิค นักวิชาการดานนี้ใน 15-20 ปขางหนา โดยกําหนดแผนในการ
ผลิตไวอยางชัดเจน กอปรทั้งแสวงหาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานเพื่อผลิตพนักงานวิทยาศาสตร
เทคนิคในระดับผูเชี่ยวชาญ และนักบริหารอาชีวศึกษา
2. !ปรับปรุง แกไข และพัฒนาหลักสูตรใหม รวมทั้งจัดหาอุปกรณและเครื่องมือในการศึกษาให
เหมาะสมและทันสมัยยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานอิเล็กโตรนิกส
3. !จัดหาและพัฒนาอาจารยโดยเลือกเฟนนักศึกษาที่เรียนเกง และเปนพลเมืองดีมาเปนอาจารย
เมือ่ สําเร็จการศึกษาแลว รวมทั้งสงอาจารยเขารับการฝกอบรมทั้งภายในและตางประเทศ และหาทางจัดส
วัสดิการใหความชวยเหลือ และใหรางวัลชั้นยศใหดีขึ้น
4. !ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหม โดยใหสัมพันธกับการผลิตและความกาวหนาทางวิทยา
ศาสตร เพื่อยกระดับคุณภาพการผลิต
5. !สง เสริมการศึกษา คนควาวิจัย ดานวิทยาศาสตรเทคนิคใหกวางขวาง และสามารถนํามา
ประยุกตใชในการสอนและการผลิต
6. !ปรับปรุงระบบบริหารอาชีวศึกษา เพื่อ:
–! รับประกันคุณภาพ และความสามารถในการลงทุน
–! พัฒนาคุณภาพการสอนของอาจารย
7. !ใหโรงเรียนอาชีวศึกษาชั้นตน และชั้นกลางอยูในความรับผิดชอบของแผนกศึกษาประจําแขวง
และใหสวนกลางดําเนินการเฉพาะสถาบันที่ผลิตชางเทคนิคระดับสูงเทานั้น
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ในปการศึกษา 2540-41 มีโรงเรียนอาชีวศึกษาชั้นตน และชั้นกลางมีอาจารยที่ทาการสอน
ํ
ดังราย
ละเอียดในตารางที่ 18 ถึงตารางที่ 19
ตารางที่ 18

สถิตจิ ํานวนโรงเรียน และนักศึกษาโรงเรียนอาชีวศึกษาชั้นตน
และชั้นกลาง จําแนกตามหลักสูตร ในปการศึกษา 2540-41

โรงเรียนอาชีวศึกษาชั้นตน
จํานวนโรงเรียน
จํานวนนักเรียน
หลักสูตร 8+2
14
1,712

โรงเรียนอาชีวศึกษาชั้นกลาง
จํานวนโรงเรียน
จํานวนนักเรียน
หลักสูตร 11+3
22
5,738

ที่มา สถิตกิ ารศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, ส.ป.ป.ลาว, 2541

ตารางที่ 19

สถิติอาจารยที่สอนอยูโรงเรียนอาชีวศึกษาชั้นตนและชั้นกลาง
สังกัดกรมอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย ป 1997-8
ระดับการศึกษาที่สาเร็
ํ จ
1. ปริญญาตรี
2. ประกาศนียบัตรชั้นสูง
3. ประกาศนียบัตรชั้นกลาง
4. ประกาศนียบัตรชั้นตน
รวม

จํานวน รอยละ
78 18.27
47 11.01
267 62.52
35
8.20
427 100.00

ที่มา หองการศึกษาเอกชน, กระทรวงศึกษาธิการ, ส.ป.ป.ลาว, 2541
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บทที่ 4
การวิเคราะหความสําเร็จ
ปญหาและอุปสรรคในการปฏิรปู การศึกษา
1. !สภาพทั่วไป
1) !สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งไดรับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2518
เปนประเทศคอนขางเล็ก ไมมีพื้นที่ของประเทศติดตอกับทะเล และมีประชากรเบาบาง คือ ประมาณ 4.6
ลานคนในป พ.ศ. 2540 โดยเฉลี่ยมีประชาชนประมาณ 16 คน ตอพืน้ ที่ 1 ตารางกิโลเมตร ประชากรอยู
หนาแนนเฉพาะแถบแมนาโขงค
ํ้
อนลงมาทางใต เชน แขวง (จังหวัด) เวียงจันทน กําแพงนครเวียงจันทน
แขวงสวรรณเขต และแขวงจําปาสัก
2) !ลักษณะพื้นที่ประมาณ 80% เปนภูเขาสลับซับซอนมีที่ราบนอย ทําใหการอาชีพจํากัดและการ
คมนาคมไมสะดวก แตมีทรัพยากรปาอยูเกือบครึ่งหนึ่งของพื้นที่ประเทศ และมีทรัพยากรธรรมชาติอื่นอีก
หลายอยาง แตยังไมไดพัฒนานํามาใชมากนัก นอกจากนัน้ เนื่องจากมีภูเขามากจึงกอใหเกิดศักยภาพใน
การผลิตกระแสไฟฟามากมาย แตความตองการใชไฟฟาในประเทศไมสูงนัก จําตองผลิตขายใหประเทศ
เพือ่ นบาน
3) !ประชากรประกอบดวยชนเผาตาง ๆ มากกวา 50 เผา ซึ่งแบงตามที่อยูเปน 3 กลุมใหญ คือ
“ลาวลุม” (หรือลาวเพียง) เปนประชากรสวนใหญของประเทศ อยูร วมกันหนาแนนในแถบทีร่ าบทัว่ ไป “ลาว
เทิง” เปนกลุมที่อยูตามเชิงเขาหรือที่ราบสูง และยากจนมาก และ “ลาวสูง” เปนชนกลุม นอยกลุม ตาง ๆ
อาศัยอยูต ามภูเขาสูง โดยทัว่ ไปมีความเปนอยูด กี วา “ลาวเทิง” แตอยูกันเปนกลุมเล็ก กลุมนอย กระจาย
อยูทั่วไป
4) !สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีการปกครองเปนแบบสาธารณรัฐ (Republic) มี 16
แขวง (รัฐหรือจังหวัด) และ 1 เขตพิเศษ โดยมีกาแพงนครเวี
ํ
ยงจันทน (เทียบเทาแขวง) เปนเมืองหลวง โดย
แบงการปกครองออกเปน 2 สวน คือ สวนกลาง และสวนทองถิน่
5) !ระบอบเศรษฐกิจเปนแบบเศรษฐกิจการตลาด (Market economy) รายไดของประเทศไมสูงนัก
มูลคาการสงออกตํากว
่ ามูลคาการนําเขามาทําใหขาดดุลการคามาก และรายไดของประชากรยังอยูร ะดับ
ตํ่า (เฉลี่ย 350 ดอลลาร ตอป) เพราะประชากรเกือบ 85% มีอาชีพเกษตรในครัวเรือน ซึ่งไมกอใหเกิดราย
ไดมากนัก
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2. !สภาพปญหาการจัดการศึกษา
ตัง้ แต พ.ศ. 2518 เปนตนมา การขยายตัวทางการศึกษาเปนไปอยางรวดเร็ว และเพิ่มขึ้นอยาง
มากในทุกระดับการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิง่ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ซึ่งเปนสามัญ
ศึกษาสําหรับคนสวนใหญของประเทศ แตมปี ญ
 หาทัง้ ดานประสิทธิภาพ คุณภาพ และความเสมอภาค ใน
ทุกระดับการศึกษาพอสมควร
บรรดาปญหาหลักในการจัดการศึกษาระยะกอนดําเนินการปฏิรปู การศึกษา ไดแก
1) !การขยายตัวดานปริมาณสูงมาก เชน ระหวางป พ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ. 2535 มี นักเรียนประถม
ศึกษาเพิม่ มากกวาเทาตัว นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนเพิ่มมากกวา 3 เทาตัว และนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายเพิ่มขึ้นมากกวา 13 เทาตัว แตปญ
 หาการตกซําชั
้ ้น การออกกลางคัน และคุณภาพการศึกษาสูงมาก
2) !เนือ่ งจากการขยายตัวดานปริมาณสูง ทําใหเกิดการขาดแคลนวัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณพื้น
ฐานอืน่ เชน แบบเรียน โตะ มานั่ง หองเรียน และอุปกรณการเรียนการสอน ซึง่ กอใหเกิดผลกระทบตอ
คุณภาพ และประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา
3) !การขาดแคลนครูมสี งู และการผลิตครูไมไดมาตรฐานอยางเดียวกันทั่วทุกแขวง ครูที่ไมไดผาน
สถาบันการฝกหัดครูมีจานวนประมาณ
ํ
2 ใน 5 ของครูประถมศึกษาทั้งหมดของประเทศ กอปรทั้งคุณภาพ
การสอนยังไมไดมาตรฐานตามทีค่ าดหวังมาก
4) !อัตราการไมรูหนังสือของประชาชนอายุระหวาง 15-40 ป มีสูงมาก คือ ประมาณ 40% ทําให
เปนอุปสรรคตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
5) !การศึกษาในเขตภูดอยยังไมทว่ั ถึง และการจัดมีความยุง ยากหลายอยาง โดยเฉพาะชนกลุมนอย
ตาง ๆ ที่ไมคอยใหเด็กหญิงเขาเรียนในโรงเรียน
6) !บคุ ลากรทางการศึกษาดานตางๆ ยังไมไดสดั สวนสอดคลองกับความตองการจริง
อุปสรรคในการจัดการศึกษาในหลายดาน

ทําใหเปน

7) !การจัดการศึกษาโดยเอกชนยังมีอยูในวงจํากัด มีจานวนไม
ํ
มากนัก สวนใหญเปนการเปดสอน
ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ทําใหรฐั บาลตองแบกภาระในการจัดการศึกษาเกือบทัง้ หมด
8) !ระบบบริหารการศึกษายังไมเปนระบบชัดเจนนัก และไมคอยเปนเอกภาพกันทั่วประเทศ ผูบ ริหาร
การศึกษาและผูบริหารโรงเรียนเกือบทั้งหมดไมไดรับการศึกษาอบรมดานการบริหารจัดการการศึกษามากอน
เลย การปฏิบัติจึงยังไมไดประสิทธิภาพนัก ขาดเปาหมาย และหลักการทีด่ ี
9) !หลักสูตรการเรียนในทุกระดับยังไมสอดคลองกับการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ ทางสังคม และ
ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี
10) !การลงทุนทางดานการศึกษาของประเทศยังตํา่ เมือ่ เปรียบเทียบกับหลายประเทศในภูมภิ าคเดียวกัน
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3. !การปฏิรูปการศึกษา
การปฏิรปู การศึกษาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไดเริม่ จากคณะบริหารงาน
ศูนยกลางพรรค และสภารัฐมนตรีไดวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย และไดกําหนดยุทธศาสตรการศึกษา
เพือ่ เตรียมการปฏิรปู การศึกษา แลวไดดําเนินการปฏิรปู การศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาเพือ่ พัฒนา
ทรัพยากรมนุษยในป พ.ศ. 2536

ก. การกําหนดยุทธศาสตรการศึกษา ในป พ.ศ. 2530
เพือ่ ใหเปนไปตามนโยบายดานการศึกษาของพรรคประชาชนปฏิวตั ลิ าว คณะบริหารงานศูนย
กลางพรรค และสภารัฐมนตรีไดมมี ติรบั เอา “ยุทธศาสตรการศึกษาตัง้ แตนจ้ี นถึงป 2000” เมื่อวันที่ 9
มิถนุ ายน 2530 เพื่อใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยไดนาความเห็
ํ
นดานการ
ศึกษาของทานเลขาธิการใหญ (ขณะนั้น) คือ ทานไกสอน พมวิหาน มาประกอบการรางแผนยุทธศาสตร
การศึกษาดังกลาว
แผนยุทธศาสตรการศึกษามีจดุ หมาย 5 ประการ คือ
1) !ใหรัฐกรและประชาชนเผาตาง ๆ ไดศกึ ษาเลาเรียน และบํารุงวัฒนธรรม จนมีความสามารถใน
การผลิต และการดํารงชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการจัดการประถมศึกษาใหแกประชาชนที่มีอายุระหวาง 6-14 ป
ทุกคน
2) !ขยายและยกระดับคุณภาพของโรงเลี้ยงเด็ก และโรงเรียนอนุบาล และปฏิรูปการสามัญศึกษา
3) !ใหดําเนินการปฏิรปู การอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัย
4) !ขยายการศึกษาในเขตภูดอย และเขตหางไกลกันดาร และผลิตพนักงานเจาหนาที่ที่เปนคนชน
เผาเพื่อใหมีสวนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
5) !มุงผลิตและฝกอบรมครู อาจารย และผูบ ริหารการศึกษา ใหมีความรู ความสามารถในการสอน
และบริหารการศึกษา
ทัง้ นีไ้ ดกําหนดมาตรการในการดําเนินการตามจุดหมายทัง้ 5 ประการไวอยางชัดเจน และจัดทําทิศ
ทางและการดําเนินการในระยะแรก 5 ป ระหวาง พ.ศ. 2529-2533 เพือ่ เตรียมการปฏิรปู การศึกษาตอไป

ข. การปฏิรปู การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในป พ.ศ. 2536
เนื่องจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีปญ
 หาดานทรัพยากรมนุษยของประเทศหลาย
อยาง คณะบริหารงานศูนยกลางพรรคในคราวประชุมเมือ่ วันที่ 20 กันยายน 2536 ไดมมี ติใหมกี ารปฏิรปู
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใน 6 ดาน คือ ดานการพัฒนารัฐกรของรัฐ ดานการศึกษา ดานการพัฒนา
กําลังคน ดานวัฒนธรรม ดานสาธารณสุข และดานการพัฒนาเยาวชน เพือ่ ยกระดับความกาวหนาทาง
เศรษฐกิจและสังคม
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ในแผนการปฎิรปู การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในดานตาง ๆ ดังกลาวมีการกําหนดหลักการ จุดหมาย
และทิศทางการพัฒนาทัง้ ในปจจุบนั และอนาคตจนถึงป พ.ศ. 2543 และในแตละดานไดตง้ั จุดหมาย ทิศ
ทางและเนื้อหาสาระที่จะตองปฏิบัติไวเปนการเฉพาะ
สําหรับดานการศึกษานัน้ มุง ยกระดับความรูข องประชาชนเผาตาง ๆ และสงเสริมพรสวรรค ความรู
ความสามารถ คุณสมบัติ ศีลธรรม และนํ้าใจรักชาติใหแกเยาวชนของชาติ โดยกําหนดทิศทางในการ
ดําเนินการดังนี้
1) !พัฒนาการศึกษาเพื่อทุกคน และจะตองดําเนินการกอนการพัฒนาดานอืน่ ๆ ทั้งหมด ใหการ
ศึกษาเปนภารกิจของประชาชน ขยายการศึกษาไปทุกแหงของประเทศ โดยเฉพาะชนเผาตาง ๆ
2) !ยกระดับคุณภาพการศึกษาอยางจริงจัง และใหการศึกษาเกี่ยวของสัมพันธกับสังคมและครอบ
ครัว และพัฒนาครูอาจารยใหไดมาตรฐาน
3) !ปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ทัง้ สามัญศึกษาและอาชีวศึกษา ทัง้ การศึกษาโดยรัฐ
และเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบ รวมทั้งการศึกษาสงฆใหทันสมัย และสอดคลองกับวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
ทัง้ นีใ้ หดําเนินการ (1) จัดการศึกษาพืน้ ฐานเพือ่ ทุกคน โดยการปรับปรุงระบบ กฎหมาย หลักสูตร
การสอน การศึกษาผูใ หญ ฯลฯ (2) ปรับปรุงและขยายอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย (3) ปรับปรุงการฝก
หัดครู (4) ปรับปรุงการศึกษาสงฆ (5) แสวงหาและสนับสนุนใหหนวยงานดานเศรษฐกิจตาง ๆ มีสว นรวม
ในการจัดการศึกษา (6) เรงวางระบบการตรวจตราการศึกษาและการบริหาร และ (7) แกไขปรับปรุงยุทธ
ศาสตรการศึกษาถึงป พ.ศ. 2543 ตามความจําเปน

ค. การดําเนินการปฏิรปู การศึกษาดานตาง ๆ ระหวางป พ.ศ. 2536-2542
กระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินการปฏิรปู การศึกษาตามยุทธศาสตรการศึกษาป
และการปฏิรปู การพัฒนาทรัพยากรมนุษยป พ.ศ. 2536 ซึ่งพอสรุปไดดังนี้

พ.ศ. 2530

1) !การปฏิรปู สามัญศึกษา ดานหลักสูตร การสอน แบบเรียน การบริหาร และการนิเทศการศึกษา
2) !การปฏิรปู การฝกหัดครู ดานยุบเลิกและคงไวสถาบันการฝกหัดครู หลักสูตรการฝกหัดครู การ
สอนของอาจารย และดานตําราเรียนคูมือครู
3) !การปฏิรูปโครงสราง และระบบบริหารการศึกษาดานโครงสราง ระบบบริหาร การพัฒนา ผูบ ริหาร
การออกกฎหมาย และระเบียบการศึกษาและการบริหาร และดานบริหารบุคลากร
4) !การปฏิรูปอุดมศึกษา โดยสถาปนามหาวิทยาลัยแหงชาติ จากการรวมสถาบันอุดมศึกษา ตาง ๆ
5) !การปฏิรปู การศึกษาเอกชน
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6) !การจัดการศึกษาภาคบังคับครั้งแรกของประเทศ
7) !การปฏิรปู ระบบวางแผนการจัดการศึกษา
8) !การปฏิรปู การศึกษาพืน้ ฐานสําหรับเด็กหญิง และชนกลุมนอย
9) !การปฏิรปู การศึกษานอกระบบโรงเรียน
10) !การปฏิรปู อาชีวศึกษา

4. !ผลสําเร็จของการปฏิรูปการศึกษา
ในชวงระยะ 5 ปทผ่ี า นมาจนถึงปจจุบนั (พ.ศ. 2541) เปนชวงที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชา
ชนลาวไดดําเนินการปฏิรปู การศึกษารอบดาน การปฏิรูปบางดานเกือบสิ้นสุดแลว แตหลายดานยังดําเนิน
การอยู และจะตองดําเนินการตอไปอีกในอนาคต บางดานไดจัดใหมีการประเมินเปนการภายในแลว เชน
การปฏิรปู การฝกหัดครู การปรับปรุงโครงสรางและระบบบริหารการศึกษา และในบางดานไดจัดการประเมิน
ชวงกลางของการดําเนินการ อยางไรก็ดี ในบางดาน เชน การปฏิรูปการขยายโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สําหรับเด็กหญิง และชนกลุมนอยกําลังเริม่ ปฏิบตั ติ ามแผนการทีก่ าหนดไว
ํ
อยางไรก็ดกี ารปฏิรปู การศึกษาแตละดานไดประสบความสําเร็จไมมากก็นอย ซึง่ พอสรุปไดดงั นี้

1) !ผลการปฏิรปู สามัญศึกษา
เนื่องจากสามัญศึกษา ซึ่งหมายถึงการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั้ง 2 ระดับ ไดรบั การ
ปฏิรปู ในดานหลักสูตร การสอน การบริหาร อาคารสถานที่ แบบเรียน และการนิเทศการศึกษา ซึ่งกอใหเกิด
ผลดี และผลสําเร็จหลายประการคือ
(1) !ทําใหไดหลักสูตรทีท่ นั สมัย สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป กอปรทั้ง
ไดรบั การสรางขึน้ ตามหลักวิชาการดวย นักการศึกษา ส.ป.ป.ลาวเอง ความรูค วามสามารถ และคุณสมบัติ
พืน้ ฐานเหลานีจ้ ะชวยใหการดํารงชีวิตประจําวันดีขน้ึ
(2) !ทําใหครูอาจารยมคี วามรู ความสามารถในการสอนทีย่ ดึ นักเรียนเปนศูนยกลาง เปนครัง้
แรกในประเทศทีค่ รูประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนตนทุกคนทัง้ ประเทศไดรบั การฝกอบรมในระหวาง
ประจําการในเรื่องหลักสูตรที่สรางขึ้นใหม แนวการสอนทีส่ อดคลองกับจิตวิทยาการเรียนรู และไดรับการฝก
อบรมใหสามารถใชแบบเรียนทีเ่ รียบเรียงขึน้ ใหมในการเรียนการสอนไดเปนอยางดี
จากรายงานการประเมินการฝกอบรมครูประถมปที่ 1-3 และครูมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยรอง
ศาสตราจารย ดร.ส.วาสนา ประวาลพฤกษ และคณะนักวิจัยกรมสามัญและอนุบาลศึกษา เมื่อเดือน
กุมภาพันธ ถึงมีนาคม 2540 พบวา
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(ก) ครูที่เขารับการฝกอบรมสวนใหญมี “ความพอใจ และพอใจมาก” ทีไ่ ดเขารับการฝกอบรม
(ข) ครูมีความเขาใจและตระหนักในความสําคัญของหลักสูตรใหม และจากการสังเกตปรากฎ
วา ครูเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการสอนพอสมควร การเรียนการสอนมีการปรับปรุงใหดขี น้ึ กวาเดิมพอสมควร
(3) !นกั เรียนทุกคนไดรบั แบบเรียนเพือ่ ยืมใชในการเรียนทัว่ ประเทศ
สะดวกขึน้ เรียนเนื้อหาสาระไดมากขึ้น

ทําใหการเรียนการสอน

(4) !ผบู ริหารโรงเรียนอนุบาลศึกษา โรงเรียนประถมศึกษาสมบูรณ (เปดสอนครบชัน้ ป. 1-5)
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งประเทศไดรับการ
ฝกอบรมดานการบริหาร
และจัดการในโรงเรียนเปนครัง้ แรก ทําใหมคี วามรูพ น้ื ฐานในการบริหารโรงเรียน เขาใจในหลักสูตร-การสอน
ที่พัฒนาขึ้นใหม ซึ่งสามารถนําไปใชในการนิเทศการสอนได และเริ่มเขาใจแนวคิดในการตั้งกลุมโรงเรียนเพื่อ
ประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอนรวมกัน
จากการประเมินภายในของกรมจัดตั้งและพนักงาน (2541) พบวา ผูบ ริหารทีผ่ า นการฝกอบรมการ
บริหารโรงเรียนรูและเขาใจงานและกระบวนการบริหารโรงเรียน สวนใหญ (ประมาณรอยละ 80) มีการ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมในการบริหารใน “ระดับปานกลาง ถึงมาก” มีประสิทธิภาพในการบริหารโรงเรียน
มากขึน้ ทําใหครูในโรงเรียนมีขวัญกําลังใจดีขน้ึ การสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชน ทําใหโรงเรียนไดรับความ
ชวยเหลือในรูปเงิน แรงงาน และวัสดุอุปกรณตา ง ๆ มากขึน้
(5) !การแตงตัง้ ศึกษานิเทศประจําแผนกศึกษาประจําแขวง และหองการศึกษา ประจําเมือง
และศึกษานิเทศกทกุ คนไดผา นการฝกอบรมตามหลักวิชาการเปนระยะ ๆ ทําใหการนิเทศการศึกษาในระดับ
โรงเรียนเปนระบบดีขึ้น โรงเรียนมีที่พึ่งดานวิชาการไมโดดเดี่ยวอยางแตกอน
(6) !อาคารเรียน และหองเรียนจํานวนมากที่ไดสรางและปรับปรุงขึ้นใหม สะดวกตอการเรียน
การสอน และการบริหารจัดการมากขึ้น
!

2) ผลการปฏิรปู การฝกหัดครู
การปฏิรปู การฝกหัดครูในดานตาง ๆ เปนเปาหมายหลักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศอยางหนึ่ง กระทรวงศึกษาธิการจึงดําเนินการยุบ เลิก สถาบันการฝกหัดครูใหเหลืออยูเพียง 9 แหง
(จาก 59 แหง) ในปจจุบนั สรางอาคารเรียน อาคารหอพัก หอประชุม และจัดหาอุปกรณครุภัณฑตาง ๆ
สรางหลักสูตรการฝกหัดครูระดับอนุบาลศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนตนใหมทั้ง
หมด จัดการฝกอบรมตามหลักสูตรและวิธีสอนแบบใหมใหแกอาจารยสถาบันการฝกหัดครู รวมทั้งคณะผู
บริหารของสถาบัน และจัดการแตงเรียบเรียงตําราที่ใชในการสอนใหมทั้งหมด และจัดทําคูมือครูประกอบ
และจัดการฝกอบรมผูบ ริหารการศึกษาทัง้ ประเทศ
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ตามทีค่ าดหมายไวเดิมวาจะดําเนินการใหเสร็จสิน้ ภายในป พ.ศ. 2540 แตกจิ กรรมหลายอยาง
ยังไมเสร็จ เชน การพิมพตํารา และการฝกอบรมผูบ ริหารการศึกษาจึงขยายโครงการถึงป พ.ศ. 2541 การ
ปฏิรูปสําเร็จตามเปาหมายสวนใหญ จากการประเมินภายในของศูนยพัฒนาครู และกรมกอสรางและบํารุง
ครู ปรากฎผลสําเร็จดังนี้
(1) !การลดจํานวนสถาบันการฝกหัดครู เพื่อผลิตครูอนุบาลศึกษา ครูประถมศึกษา และครู
มัธยมศึกษาตอนตนใหเหลือเพียง 8 แหง ในปจจุบนั (พ.ศ. 2541) เปนการดําเนินการใหสอดคลองกับศักย
ภาพจริงทางเศรษฐกิจของประเทศ และทําใหเปนสถาบันการฝกหัดครูที่มีมาตรฐานและผลิตครูตามจํานวน
ทีต่ อ งการ กอปรทั้งมีคุณภาพสูงขึ้น
(2) !การสรางหลักสูตรการฝกหัดครูประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนตนใหมทั้งหมด โดยได
นําระบบหนวยกิต (Credit system) มาใชในหลักสูตรเปนครั้งแรกในประเทศ ซึ่งทําใหเกิดการเปลีย่ นแปลง
ในดานการลงทะเบียน การสอบไล มาตรฐานการสําเร็จตามหลักสูตร ฯลฯ โดยใหสถาบันมีอํานาจในการ
ตัดสินใจมากขึน้ เปนการเชิดชูบทบาทของอาจารยทส่ี อนในสถาบันการฝกหัดครู กอปรทั้งเปนพื้นฐานใน
การวางแผนฝกอบรมครูประจําการในดานตาง ๆ ในอนาคต
(3) !อาจารยที่สอนในสถาบันการฝกหัดครูทั้งหมด ไดรับการฝกอบรมใหสามารถใชหลักสูตร
และเทคนิคการสอนแบบใหม ซึ่งสามารถนําไปใชในการสอนนักศึกษาครูไดเปนอยางดี โดยเฉพาะการสอน
แบบดาว 5 แฉก (เรียก การสอนแบบดาว 5 แจ หรือ Five Pointed Teaching Method) ซึง่ ศูนยพฒ
ั นาครู
ไดพัฒนาขึ้นใชเปนครั้งแรก และวิธสี อนแบบนีไ้ ดนําไปใชในการฝกอบรมครูโรงเรียนอนุบาลศึกษา ประถม
ศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษาทัว่ ประเทศ คือ การสอนโดยเนนการปฏิบตั จิ ริง การเรียนโดยกลุม การใช
คําถามหรือเสนอปญหาทีย่ ว่ั ยุ ทาทายใหคิด การใชอปุ กรณการสอนหลากหลาย และสอนในเนื้อหาสาระที่
สัมพันธกับชีวิตประจําวัน/ชีวติ จริง นับวาเปนวัตรกรรมทีเ่ ปนทีย่ อมรับอยางกวางขวาง
(4) !การปรับปรุง แตง และเรียบเรียงตําราเรียน รวมทั้งคูมือครูตามหลักสูตรใหมทั้งหมด ทําให
เปนครัง้ แรกทีส่ ถาบันการฝกหัดครูไดมตี ําราของตนเองอยางกวางขวาง และเปนที่ยอมรับในวงการวิชาการ
โดยทัว่ ไป เปนการสะสมตําราที่เปนภาษาลาวใหสถาบันการฝกหัดครู เฉพาะรายวิชาเรียนมีตําราถึง 121
รายวิชา นับวาเปนครัง้ ประวัตศิ าสตรของสถาบันการฝกหัดครูของ ส.ป.ป.ลาว โดยครูอาจารยสถาบันการฝก
หัดครูเปนผูแ ตง และเรียบเรียงเอง และนําไปใชในมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาอืน่ ๆ เปนจํานวนมาก
(5) !การปรับปรุงระบบบริหารวิทยาลัยครู (5 แหง) และโรงเรียนฝกหัดครู (3 แหง) ใหม ทําให
เกิดการวางแผนในการบริหาร การจัดทําโครงการพัฒนาดานตาง ๆ ก็สอดคลองกับสภาพ/ฐานะการเงินและ
สอดคลองกับปญหาและความตองการจริง ซึ่งสามารถประเมินผลงาน การเสนอตั้งงบประมาณ การลง
ทะเบียน และการบันทึกติดตามผลการเรียน โดยไดใชคอมพิวเตอรมากขึ้น ซึ่งทําใหการบริหารเปนระบบ
ระเบียบดีขน้ึ กวาเดิม
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(6) !การสรางวิทยากรดานการบริหารการศึกษาระดับกระทรวง และระดับเขต ทําใหเปนกําลัง
สําคัญในการฝกอบรมผูบริหารระดับกระทรวง ระดับแขวง ระดับเมือง และสถาบันตาง ๆ ทั่วประเทศ ในอนาคต
วิ ทยากรดั ง กลาวจะมีบทบาทสําคัญ ในการฝกอบรมทั้งกอนและระหวางประจําการสําหรับผูบริหารการ
ศึกษาในอนาคต ซึ่งเปนปจจัยสําคัญทําใหการบริหารโรงเรียน การบริหารสํานักงานการศึกษาตาง ๆ ดีขน้ึ
อันเปนการยกระดับคุณภาพการศึกษาอีกทางหนึง่
(7) !การกอสราง ซอมแซม และปรับปรุงอาคารสถานที่ ตลอดทัง้ การจัดหาอุปกรณ เครื่องใชที่
จําเปนตาง ๆ ทําใหการเรียนการสอนสะดวกขึน้ ซึ่งนําไปสูคุณภาพการผลิต และกอใหเกิดภาพลักษณทด่ี ี
ในสายตาของสังคม เพราะเปนสถาบันการศึกษาระดับสูงในทองถิน่ ทีม่ คี วามพรอมทัง้ สถานที่ อาจารย และ
วิทยากร ในปจจุบนั สถาบันการฝกหัดครูเปนศูนยการฝกอบรมดานตาง ๆ อยูตลอดเวลา เชนการฝกอบรมครู
ครูศกึ ษานิเทศ ผูบริหารการศึกษาระดับแขวง ระดับเมือง และระดับโรงเรียน รวมทัง้ เปนศูนยฝก อบรมภาษา
อังกฤษใหผบู ริหารดานอืน่ ๆ ของแขวง เพื่อตระเตรียมรวมมือกับบรรดาประเทศสมาชิกของ ASEAN ซึ่ง ส.ป.
ป.ลาวไดรบั เขาเปนสมาชิกลําดับที่ 9
(8) !จากการติดตามประเมินการเรียนของนักศึกษาครูตามหลักสูตร 8+3, 11+1 และ 11+3
ปรากฎวา นักศึกษาครูเปนทีพ่ อใจระดับหนึง่ ของสังคม และมีแนวโนมที่จะเปนครูที่ดีในอนาคต เพราะหลัก
สูตรดังกลาวชวยหลอหลอมแนวคิด อุดมการณ ความรู และพัฒนาความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมดาน
ตางๆ ที่จาเป
ํ นตอการเปนครู ซึ่งทําใหนกั เรียนทีจ่ บสามัญศึกษาเขาเรียนตอในสถาบันการฝกหัดครูมากขึน้
และคุมคาตอการลงทุน

3) ผลการปฏิรปู โครงสรางและระบบบริหารการศึกษา พ.ศ. 2536
การปฏิรูปโครงสราง และระบบบริหารการศึกษาเปนการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญ เพราะเปนการ
รวมอํานาจการตัดสินใจไวสว นกลางมากขึน้ (Centralized) โดยเนนการจัดการบริหารตามแนวตัง้ (Vertical)
และแบงการบริหารการศึกษาออกเปน 2 สวน คือ สวนกลางไดแก กระทรวงศึกษาธิการ และสวนทองถิ่นได
แกแผนกศึกษาประจําแขวง และหองการ (สํานักงาน) ศึกษาประจําเมือง สวนระดับสถาบันการศึกษามีทง้ั
สวนสังกัดสวนกลางและสวนทองถิ่น ซึ่งประสบความสําเร็จในการดําเนินการปฏิรปู โครงสราง และระบบ
บริหารการศึกษา ปฏิรูปประสิทธิภาพของผูบริหารทุกระดับ ปฏิรปู กฎหมายการศึกษา และระเบียบที่เกี่ยว
ของ และปฏิรปู การบริหารบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
(1) !โครงสรางการบริหารการศึกษาเปน 3 ระดับ คือ ระดับกระทรวง ระดับแขวง และระดับ
เมือง (จังหวัด และอําเภอ)
–! ระดับกระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาทเปนเสนาธิการใหแกพรรคและรัฐบาลเกีย่ วกับงาน

การศึกษา มีการกําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบรวมทั้งสิทธิ และวิธีทางานไว
ํ
ชัดเจน
และแบงหนวยงานเปนหองการกระทรวง (เทียบเทาสํานักงานปลัดกระทรวง) ขยายกรม
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ปฏิบตั เิ ปน 7 กรม 1 หองการภาคเอกชน และ 1 คณะตรวจตราการศึกษาทัว่ ไป โดยมี
การกําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบ สิทธิ และวิธีทางานของแต
ํ
ละหนวยงานชัดเจน ทํา
ใหงา ยตอการปฏิบตั หิ รือดําเนินการ
–! ระดับแผนกศึกษาประจําแขวง มีบทบาทชีน้ ํา นําพา บริหาร ตรวจตรา ปรับปรุง และ

ขยายการศึกษาทีอ่ ยูใ นสังกัดของตน แบงโครงสรางหนวยงานเปน 5 แขวงการ และ 1
คณะตรวจตราการศึกษาแขวง กําหนดจํานวนเจาหนาทีข่ องแผนกไวระหวาง 30-35 คน
และกําหนดหลักการและวิธีทํางานไวชดั เจนเชนเดียวกันกับระดับกรม
–! ระดับหองการศึกษาประจําเมือง เปนองคกรตามแนวตั้งขึ้นตรงตอแผนกศึกษาประจํา

แขวง มีสิทธิ หนาที่ความรับผิดชอบตามที่กาหนด
ํ
รวมทั้งวิธีทํางานไวอยางละเอียด
การวางโครงสรางการบริหารการศึกษาไวเชนนี้สอดคลองกับหนวยรัฐการสังกัดกระทรวงอื่นๆ
ทําใหการบริการทางการศึกษาใหแกแขวงและเมืองตาง ๆ มีความเสมอภาคและโอกาสทัดเทียมกัน
(2) !ผบู ริหารการศึกษาระดับกรม ระดับแขวง ระดับเมือง และระดับโรงเรียน หรือสถาบันการ
ศึกษาอืน่ ไดรบั การฝกอบรมดานการบริหารการศึกษา หรือบริหารโรงเรียน/สถาบันการศึกษาทัว่ ถึงกันเปน
ครัง้ แรกของทัว่ ประเทศ มีการฝกอบรมวิทยากรดานการบริหารการศึกษาทัง้ ระดับสวนกลาง ระดับเขต และ
ระดับแขวงเปนทีม ๆ เพื่อดําเนินการฝกอบรม กํากับติดตามและประเมินผลการฝกอบรมในขอบเขตที่ไดรับ
มอบหมาย
–! จากการประเมินเบือ้ งตน ปรากฎวา ผูบ
 ริหารการศึกษาทุกระดับมีความรู และเขาใจเกี่ยว
กับโครงสราง และระบบบริหารการศึกษา หลักการบริหาร กฎหมายและระเบียบการ
บริหารและจัดการศึกษาทีเ่ กีย่ วของ รวมทั้งงาน (Tasks) และกระบวนการ (Process) ใน
การบริหารการศึกษา/โรงเรียน และพบวา ผูบ ริหารการศึกษา/โรงเรียนทีผ่ า นการฝกอบรม
สามารถนําความรู ความเขาใจเกีย่ วกับการบริหารไปใชในการปฏิบตั งิ านไดดพี อสมควร
(3) !การออกกฎหมายเกีย่ วกับการบริหาร และการจัดการศึกษา ทําใหการปฏิบตั มิ รี ะบบแบบ
แผนดีขน้ึ โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมายวาดวย การศึกษาภาคบังคับ (ระดับประถมศึกษา) ทําใหหนวยงานที่
เกีย่ วของทุกภาคสวน และครอบครัวของเด็กเห็นความสําคัญของการศึกษาพืน้ ฐาน เกิดความรวมมือ รวม
แรง และรวมใจในการดําเนินการ ทําใหเพิม่ อัตราการเขาเรียนระดับประถมศึกษาสูงขึน้ กวาเดิมมาก
(4) !การปฏิรปู การบริหารบุคคลดานการศึกษา ทําใหการดําเนินการชัดเจน บุคลากรปฏิบตั หิ นาที่
ของตนไดสอดคลองกับระเบียบแบบแผนมากขึน้ โดยเฉพาะเริ่มนําระบบขอมูลขาวสารในการบริหารบุคลากร
โดยใชคอมพิวเตอร (PMIS) มาใชทําใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารบุคคล ยิง่ ผูบ ริหารบุคคล และพนักงาน
เจาหนาทีบ่ ริหารบุคลากรทุกระดับทุกคนไดรบั การฝกอบรม เพื่อเกิดความรูความเขาใจในการบริหารบุคคล
และปฏิบตั งิ านใหดขี น้ึ ทําใหการใหบริการเปนไปอยางรวดเร็ว การใหสวัสดิการแกรฐั กรดีขน้ึ ซึ่งนําไปสูผลดี
ในการปฏิบตั งิ านตอไป
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4) !ผลการปฏิรปู อุดมศึกษา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไดดําเนินการปฏิรปู มหาวิทยาลัยครัง้ ใหญของประเทศ
โดยการรวมเอามหาวิทยาลัยเฉพาะทาง เชน มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสรรพวิชา 2 ธันวา
(สาขาวิชาดานวิศวกรรมศาสตร) มหาวิทยาลัยสรางครูเวียงจันทน (IUP) วิทยาลัยเกษตรกรรมนาบง
เปนตน มาเปนมหาวิทยาลัยพหุสาขาวิชาที่ใหญขึ้นเปนมหาวิทยาลัยแหงชาติเพียงมหาวิทยาลัยแหงเดียว
ของประเทศ ซึ่งนํามหาวิทยาลัยไปสูค วามเปนสากล และสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพียงกระทรวงเดียว
โดยมีสาระสําคัญดังนี้
(1) !ทําใหมหาวิทยาลัยแหงชาติเปนสถาบันใหการศึกษาชัน้ สูง สงเสริมและดําเนินการคนควา
วิทยาศาสตร ปกปองรักษาและเสริมขยายศิลปวัฒนธรรม และใหบริการทางดานวิชาการแกสงั คม โดยใหเนน:
–! การอบรมดานแนวคิด และคุณสมบัตกิ ารเปนพลเมืองดี
–! การใหการศึกษาแกนกั ศึกษา
–! การคนควาวิจยั
–! การปกปองรักษา และเสริมขยายศิลปวัฒนธรรม
–! การบริการทางวิชาการแกสงั คม
(2) !ทําใหมโี ครงสรางการบริหารสอดคลองกับระบบสากล
และบริหารโดยองคคณะบุคคล
กลาวคือ มีสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการวิชาการ ผูบ ริหารระดับตาง ๆ มีวาระ
ครั้งละ 4 ป ไมเกิน 2 วาระติดตอกัน
(3) !ทําใหมหาวิทยาลัยมี 8 คณะวิชา โดยมีคณะวิชาเพิ่มใหมตามความจําเปน และความ
ตองการของประเทศ โดยเปดรับนักศึกษาสาขาวิชาใหมหลายสาขาวิชา
การมีมหาวิทยาลัยในระบบเชนนี้ เปนการยกมาตรฐานทางวิชาการใหเปนสากล และเพิ่มประสิทธิ
ภาพในการจัดการศึกษา เพราะรวมกันใชอุปกรณ เครื่องมือ และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ซึ่งนําไปสู
ความมีเอกภาพในการจัดอุดมศึกษา ความรวมมือชวยเหลือจากตางประเทศ และองคกรสากลตาง ๆ และ
การไปศึกษาตอตางประเทศก็จะทําไดสะดวกขึน้

5) !ผลการปฏิรปู การศึกษาเอกชน
ดวยการสนับสนุนและเอือ้ อํานวยจากรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ ทําใหการจัดการศึกษา
เอกชนมีบทบาทในการแบงภาระดานการศึกษามากขึน้ จึงนับไดวา:
(1) !การศึกษาเอกชนมีสวนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ นับเปนกาวใหม ในดานนี้
(2) !การศึกษาเอกชนเปนการเปดทางเลือกใหแกประชาชน เพราะมีความคลองตัวสูง และบาง
โรงเรียนมีลักษณะความเปนสากล
(3) !การศึกษาเอกชนมีการขยายตัวเพิม่ ขึน้ เรือ่ ย ๆ โดยเฉพาะในแถบที่มีพลเมืองหนาแนน
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6) !ผลการจัดการศึกษาภาคบังคับ
นับเปนครัง้ แรกในประวัตศิ าสตรการศึกษาของ ส.ป.ป.ลาว ทีม่ กี ฎหมายวาดวยการศึกษาภาค
บังคับเมือ่ พ.ศ. 2539 ซึ่งทําใหเกิดผลดีหลายประการ เชน
(1) !ทําใหเยาวชนทุกคน โดยไมแยกเพศ ชนชาติ ศาสนา ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม มี
โอกาสไดรบั การศึกษาระดับประถมศึกษาทัดเทียมกัน
(2) !เปนการสรางความรวมมือ รวมใจของหนวยงานทางการศึกษาโดยตรง หนวยงานในสังคม
อืน่ ๆ และครอบครัวพอ แม เด็ก ในการรณรงคการใหความสําคัญในการเขารับการศึกษา โดยเฉพาะชนเผา
ตาง ๆ ที่อยูหางไกลตามเทือกเขาสูง และที่ที่มีการคมนาคมไมสะดวก
(3) !เปนการยกระดับคุณภาพพืน้ ฐานของประชาชนทุกคน โดยนําไปสูก ารดํารงชีวิตที่ดีขึ้น
(4) !เปนการขยายการบริการไปสูเ ด็กทีม่ คี วามบกพรองทัง้ ทางรางกายและจิตใจ โดยทําใหเขา
เหลานัน้ เริม่ มีโอกาสทางการศึกษาทัดเทียมกับเด็กปกติ

7) !ผลการปฏิรูปการขยายโอกาสทางการศึกษาพื้นฐานสําหรับเด็กหญิงและชน
กลุมนอย
เด็กหญิง และชนกลุมนอยใน ส.ป.ป.ลาวเปนกลุม ทีข่ าดโอกาสทางการศึกษาสูง ทั้งนี้เพราะเปน
ประเพณีที่ปฏิบัติติดตอกันมานานที่ไมนิยมใหสตรีไดเรียนและใหอยูกับเหยาเฝาเรือน และชนกลุมนอยมัก
จะอยูภูเขาสูง อยูหางไกล การคมนาคมไมสะดวก แมจะมีกฎหมายการศึกษาภาคบังคับทั่วประเทศ แต
ประชาชนกลุม ดังกลาวยังขาดโอกาสทางการศึกษาอยูม าก ส.ป.ป.ลาวโดยคณะบริหารงานศูนยกลางพรรค
และคณะรัฐบาลเห็นความสําคัญในการจัดการศึกษาพืน้ ฐานใหแกพลเมืองทุกคน จึงไดจัดใหมีการปฏิรูป
การขยายโอกาสทางการศึกษาพืน้ ฐานสําหรับเด็กหญิงและชนกลุม นอยขึน้ เปนการเฉพาะพิเศษ ซึ่งกําลัง
เริ่มนําไปสูก ารปฏิบตั ิ คาดวาเมื่อไดดาเนิ
ํ นการตามแผนการครบถวนแลว การศึกษาของทั้งสองกลุมนี้จะเปน
ไปอยางทัว่ ถึง และนําไปสูก ารมีบทบาทและสิทธิเคียงบาเคียงไหลกบั บุรษุ เพศ และชนกลุมใหญอื่น ๆ

8) !ผลการปฏิรูประบบวางแผนการจัดการศึกษา
เนื่องจากระบบขอมูลในการวางแผน และการบริหารการศึกษาของ ส.ป.ป.ลาวที่ผานมาคอน
ขางจะมีปญหา เพราะขาดแคลนขอมูล และขอมูลที่มีอยูก็ไมคอยตรงกัน ทําใหเกิดผลกระทบตอการให
บริการทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงไดมโี ครงการปฏิรปู ระบบวางแผนการจัดการศึกษาขึน้ พรอม ๆ
กับโครงการอืน่ ๆ อีกหลายโครงการ ผลการดําเนินการทีผ่ า นมามีดงั ตอไปนี้
1) !ระบบขอมูลขาวสารการศึกษาไดรบั การพัฒนาใหเปนขอมูลครบถวน เชือ่ ถือได และสามารถนํา
มาใชในการวางแผน และบริหารไดเร็วขึน้ เพราะเริ่มนําระบบคอมพิวเตอรมาใช
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2) !ทาให
ํ การใหบริการในการจัดการศึกษาทัว่ ถึงและดีขน้ึ เพราะมีการจัดทําแผนทีท่ างการศึกษา
(School-mapping) สะดวกตอหนวยงานทางการศึกษาในแตละทองถิน่
3) !ทาให
ํ มเี จาหนาทีส่ ารสนเทศและวางแผนการศึกษาประจําทองถิน่ ตาง ๆ ทั้งระดับแขวง และ
ระดับเมืองทุกคนไดผา นการฝกอบรมการวางแผนแบบจุลภาค และมีความรูค วามสามารถในการเก็บรวบ
รวมขอมูล
4) !ทําใหเกิดระบบขอมูลขาวสารทางการศึกษา (EMIS) ในทุกกรมกอง และหนวยงานในระดับทองถิน่
5) !ทําใหมดี ชั นีในการวางแผน และประเมินผลการศึกษา โดยประสานงานกับหนวยงานหรือองคกร
ตาง ๆ

9) !ผลการปฏิรปู การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน
การศึกษานอกระบบโรงเรียนมีความสําคัญและจําเปนตอการจัดการศึกษาของ ส.ป.ป.ลาวเปน
อยางมาก ทั้งนี้เพราะเทาที่ผานมาประชาชนจํานวนมากไมไดเขาเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา และเมื่อเขา
เรียนก็ออกจากโรงเรียนกลางคันเกือบครึ่งหนึ่งของนักเรียนทั้งหมด การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนจึง
ทําใหเกิดผลดีหลายอยาง เชน
1) !ทําใหเพิ่มจํานวนคนรูหนังสือมากขึ้น ซึ่งจะเปนประโยชนตอการสื่อสาร และการดํารงชีวิต
2) !ทําใหผใู หญมโี อกาสในการเรียนอาชีพงาย ๆ และพัฒนาแนวคิดดานวัฒนธรรม ซึ่งเปน
ประโยชนตอ การดํารงชีวิต นําไปสูค ณ
ุ ภาพทีด่ ขี องครอบครัวตอไป
3) !เปดโอกาสใหประชาชนทีอ่ ยูห า งไกล และภูเขาสูง การคมนาคมลําบาก ซึ่งสวนใหญเปนชนเผา
กลุม นอยตาง ๆ ไดรบั การศึกษาทัว่ ถึงมากขึน้
4) !ทําใหเกิดระบบชวยเหลือกันในดานการศึกษา โดยคนทีอ่ า นออกเขียนไดชว ยสอนหนังสือใหแก
คนที่อานไมออกเขียนไมได และทําใหสามารถลบลางการไมรูหนังสือหรือลืมหนังสือไดทั่วถึงและเร็วขึ้น

10) !ผลการปฏิรปู อาชีวศึกษา
การปฏิรปู อาชีวศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมาก เพราะจะไดออก
ไปปฏิบตั งิ านในระดับกลางในองคการ โรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ การปฏิรปู อาชีวศึกษาเทาทีผ่ า นมากอ
ใหเกิดผลดีดงั นี้
1) !ทาให
ํ มีหลักสูตรที่ทันสมัย สอดคลองกับลักษณะกับความตองการทางเศรษฐกิจมากขึน้
2) !ทําใหโรงเรียนอาชีวศึกษา หรือโรงเรียนเทคนิคตาง ๆ มีอุปกรณและเครื่องมือในการเรียนการ
สอนดี และเหมาะสมยิ่งขึ้น ทําใหนกั ศึกษาทีส่ ําเร็จออกไปแลวปฏิบตั งิ านไดดขี น้ึ
3) !ทําใหอาจารยผสู อนมีโอกาสไดรบั การศึกษาทัง้ ในและตางประเทศ เปนการเพิ่มสมรรถภาพใน
การเรียนการสอน ซึ่งจะเกิดผลดีตอนักศึกษา
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5. ปญหาอุปสรรคในการปฏิรปู การศึกษา
แมวา การปฏิรปู การศึกษาดานตาง ๆ ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตัง้ แตป พ.ศ.
2536 เปนตนมาจึงถึงปจจุบันจะประสบความสําเร็จมากพอสมควร แตมปี ญ
 หาอุปสรรคทัง้ ทางดานบริบท
ทางการศึกษา และในระบบการจัดการศึกษาเอง ซึ่งทําใหมีประสิทธิภาพในการดําเนินการลดลง คือ ไม
ประสบผลสําเร็จเต็มที่
ปญหาอุปสรรคในการปฏิรปู การศึกษาทีจ่ ะเสนอตอไปนีเ้ ปนปญหาอุปสรรคในบางพืน้ ที่ บาง
กลุม และบางเนื้อหาสาระของการปฏิรูป โดยถาไดรับการแกไขปรับปรุงใหมีสภาพดีขึ้นก็จะชวยใหเกิดประ
สิทธิผลและประสิทธิภาพสูงขึ้นไป
ก. ปญหาอุปสรรคดานบริบททางการศึกษา
1. !ลักษณะที่ตั้งและลักษณะภูมิประเทศ เปนภูเขาสลับซับซอนประมาณ 4 ใน 5 สวน ของพื้นที่
ทัง้ หมดของประเทศ ซึ่งมีผลกระทบตอ:
–! การคมนาคม
–! การประกอบอาชีพ
–! การอยูเปนกลุมเล็กกลุมนอย กระจัดกระจายทัว่ ไป
–! การคาขายกับตางประเทศ

ซึ่งมีผลกระทบทั้งโดยทางตรง และทางออมตอการจัดการศึกษา
ํ
มากนัก คือ ประมาณ 4.6 ลานคน ในป พ.ศ. 2540 ประกอบดวยชนเผา
2. !ประชากร มีจานวนไม
ตาง ๆ มากมายกวา 50 ชนเผา แตละเผามีภาษา จารีตประเพณี ความเชื่อเฉพาะกลุมของตนเอง สวนใหญ
ยากจน กระจัดกระจายอยูในพื้นที่ราบสวนใหญ และอีกประมาณ 40% ของจํานวนประชากรอยูใ นทีส่ งู
และภูเขาสูง ยากตอการติดตอหรือใหบริการ
ประชากรสวนใหญยากจน รายไดตาํ่ แตคา ครองชีพคอนขางสูงเมือ่ เทียบกับรายได ทุกคน มุงแสวงหา
ปจจัย 4 เปนสําคัญ ความสนใจและการสนับสนุนการศึกษาจึงมีระดับคอนขางตํ่า
3. !รายไดของรัฐบาล รัฐบาลมีรายไดนอ ยเมือ่ เทียบกับคาใชจา ยในดานตาง ๆ ของประเทศ การ
แบงปนมาใชจายในการจัดการศึกษาก็พลอยนอยไปดวย การปฏิรูปการศึกษาทําไดไมเต็มที่ และตองไดรบั
ความรวมมือ ชวยเหลือจากองคการสากล ตางประเทศ และองคการเอกชนตาง ๆ ยิง่ การขาดดุลการคาสูง
ยิง่ กระทบตอรายไดของรัฐบาล
4. !เศรษฐกิจของประเทศ แมวา จะเปนระบบเศรษฐกิจการตลาด แตยังพัฒนาไดไม เต็มที่ การ
อุตสาหกรรมยังไมแพรหลาย สินคาสงออกมีนอยเมื่อเทียบกับสินคานําเขา เพราะเครือ่ งอุปโภค บริโภคใน
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ชีวติ ประจําวันสวนใหญเปนสินคานําเขา เงินเฟออยูในระดับสูง รายไดจริงจึงลดลงโดยอัตโนมัติ สิ่งเหลานี้
กระทบตอความเปนอยูของประชาชนสวนมาก ซึง่ มีผลตอการศึกษาทัง้ ทางตรงและทางออม
5. !สุขภาพอนามัย สุขภาพอนามัยของประชาชนยังไมดีนัก อัตราการเกิดและการตายสูง แตอตั รา
การเพิ่มของประชากรก็ยังสูงอยู คือ ประมาณระหวาง 2.5-2.9% ตอป โรคภัยไขเจ็บ มีมากทําใหคา ใชจา ย
ในการรักษาพยาบาลสูง แตในขณะเดียวกันความสามารถในการจายตํา่ นอกจากนั้นอายุเฉลี่ยประมาณ
51 ป ซึ่งตํ่ากวาประชากรของประเทศในแถบเดียวกัน ซึง่ ยอมกระทบกระเทือนตอการเรียน
มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีการสือ่ สารในโลกสูงและ
6. !การเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยี
ราคาแพงมาก และการแกปญ
 หาในหลายดานตองอาศัยเทคโนโลยี ยิ่งเปนลักษณะโลกไมมีพรมแดนวัฒน
ธรรมของตางชาติเขามาสูชีวิตประจําวัน ซึ่งอาจสงผลทั้งทางบวกและทางลบ และมีบทบาทตอการศึกษา
มาก
ข. ปญหาและอุปสรรคอันเนื่องมาจากภายในระบบการจัดการศึกษา
1. !การขาดแคลนนักการศึกษา การปฏิรปู การศึกษาจําเปนตองอาศัยนักการศึกษาทีม่ คี วามรู
ความสามารถจํานวนมาก แตเทาทีเ่ ปนอยูม นี กั การศึกษาดังกลาวคอนขางจํากัด ซึ่งสงผลกระทบตอการ
ดําเนินการจัดการศึกษา ยิง่ ตองปฏิรปู การศึกษาในเกือบทุกดาน ความขาดแคลนบุคคลดังกลาวจึงสงผลตอ
การดําเนินการมาก
2. !การลงทุนทางการศึกษาสูง เนือ่ งจากตองปฏิรปู การศึกษารอบดานและตองดําเนินการทัว่
ประเทศ จําเปนตองอาศัยการลงทุนสูง แตรายไดของประเทศไมสูง และตองพึ่งพาวัสดุ อุปกรณ และ
เทคโนโลยีจากตางประเทศ ซึง่ มีราคาแพงกอใหเกิดการขาดแคลนในการดําเนินกิจกรรมทางการศึกษา ทัง้
การจัดการศึกษา การฝกอบรม การกอสราง และการจัดหาวัสดุ-อุปกรณ และเครื่องมือตาง ๆ
3. !การพึ่งความรวมมือชวยเหลือจากภายนอก เนื่องจากการขาดแคลนทั้งทางดานวิชาการ
และเงินทุนภายในประเทศ ทําใหเกิดความจําเปนตองอาศัยความรวมมือ ชวยเหลือจากองคการสากล ตาง
ประเทศ และองคการเอกชนตาง ๆ จากภายนอกประเทศ ทั้งในรูปผูเชี่ยวชาญ การกูย มื (Loan) และการ
ชวยเหลือโดยการใหเปลา (Grant) ตลอดทัง้ เทคโนโลยีตา ง ๆ ซึ่งจําเปนตองเปนภาระในอนาคต และการ
จัดหานักวิชาการ (ซึ่งมีจํานวนจํากัด) รวมปฏิบตั งิ าน ซึ่งยังไมพอเพียง ยิง่ ตองใชภาษาอังกฤษเปนภาษาสือ่
สารแลวยิง่ กอใหเกิดปญหามาก ผลประโยชนจากความรวมมือ และชวยเหลือดานการศึกษาจากภายนอก
จึงทําไดไมเต็มที่
4. !คาตอบแทนและสวัสดิการตาง ๆ ยังไมเหมาะสมและเพียงพอ
บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งรัฐกรหนวยงานอื่น ไดรบั คาตอบแทนและสวัสดิการตาง ๆ ยังไมพอ
เพียงกับคาครองชีพ หรือความตองการจําเปนในชีวิตประจําวัน ยิ่งเงินเฟออยูในระดับสูง และตองอาศัย
เครือ่ งอุปโภคบริโภคสวนใหญจากภายนอกประเทศ ยอมทําใหเกิดการขาดแคลนมากขึ้น จําเปนตองแสวงหา
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อาชีพรอง หรือทํามาหากินอยางอืน่ ประกอบดวยจึงจะพออยูไ ด การอุทศิ เวลาและแรงงานใหแกการศึกษาอาจ
จะลดนอยถอยลง ทําใหกระทบตอการดําเนินการไมมากก็นอย ซึ่งสงผลตอประสิทธิภาพในการจัด
5. !ความคุนเคยกับการปฏิบัติแบบเดิม
ความคุน เคยตอการปฏิบตั แิ บบเดิม สงผลกระทบตอความตองการใหเกิดการเปลีย่ นแปลงตามแนว
ใหมมาก เชน ตองการใหครูอาจารยจดั กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใหนกั เรียนเปนศูนยกลาง (Studentcentered) แตครูยงั สอนโดยการบอก และอธิบายอยูแ บบเดิม การผลิตและใชอุปกรณการเรียนการสอนมี
นอย ดังนั้นพฤติกรรมการสอนยังเปลี่ยนแปลงไดนอย ซึ่งยอมกระทบตอจุดหมายที่ตองการใหเกิดขึ้นแกเด็ก
นักเรียน เปนตน
อยางไรก็ดี ปญหาอุปสรรคทัง้ ในดานบริบททางการศึกษา และภายในระบบการศึกษากําลังไดรับการแกไข
ใหดขี น้ึ เพราะผูนาประเทศและกระทรวงศึ
ํ
กษาธิการไดมนี โยบาย และตั้งใจอยางแนวแนที่จะปฏิรูปการ
ศึกษาของประเทศใหเกิดผลโดยไว
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บทที่ 5
การเปรียบเทียบและแนวคิด
เพื่อประกอบการปฏิรูปการศึกษาไทย
การศึกษาเปนรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ประเทศตาง ๆ ตางมุงพัฒนาและ
ปฏิรูปการศึกษาของตน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดทุมเทกําลังกาย-กําลังใจ งบประมาณ และแสวง
หาความชวยเหลือสนับสนุนจากองคการภายนอกประเทศ เพือ่ ปฏิรปู การศึกษาของตนอยางจริงจังในทุกดาน
เมือ่ ป พ.ศ. 2536 เพื่อนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
เชนเดียวกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศไทย ไดดาเนิ
ํ นการปฏิรูปการศึกษา มา
เปนเวลานาน ในป พ.ศ. 2517 มีการระดมความคิดของประชาชน เพือ่ เปนพืน้ ฐานในการปฏิรปู การศึกษา
อยางกวางขวาง แตยงั ไมไดดําเนินการตามแผนแตอยางใด ตอมาในป พ.ศ. 2539 กระทรวงศึกษาธิการได
วางแผนปฏิรปู การศึกษาอีกครัง้ หนึง่ โดยทําเปนแผนระยะยาวระหวางป พ.ศ. 2539-2550 หลังจากนัน้ ก็เกิด
แนวคิดปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบใหมจนในที่สุด ดร.รุง แกวแดง ไดเสนอใหมี “การปฏิวตั กิ ารศึกษา” จนนําไป
สูก ารเสนอ “พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ” เปนครัง้ แรกตอสภาผูแ ทนราษฎรในเดือนตุลาคม 2541
(ขณะที่เขียนอยูนี้ ธันวาคม 2541 อยูร ะหวางการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ)

การสรุปเปรียบเทียบการปฏิรปู การศึกษา
เพื่อเปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษาระหวางของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับของ
ประเทศไทยในปจจุบนั และแนวโนมในอนาคต ขอสรุปการเปรียบเทียบใน 6 ประเด็นตอไปนี้ คือ
(1) !บริบททางการศึกษา
(2) !สภาพการจัดการศึกษา
(3) !ความจําเปนในการปฏิรปู การศึกษา
(4) !ยทุ ธศาสตรในการปฏิรปู
(5) !เนื้อหาสาระของการปฏิรูป
(6) !ผลสําเร็จของการปฏิรูป
ดังเสนอไวในตารางที่ 20
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I. !ดานบริบททางการศึกษา
ตารางที่ 20

การเปรียบเทียบการปฏิรปู การศึกษาระหวาง ส.ป.ป.ลาว กับประเทศไทย

ในปจจุบนั (พ.ศ. 2541) และแนวโนมในอนาคต
ประเด็นการ
พิจารณา
1. !ที่ตั้งและ
ลักษณะทาง
ภูมศิ าสตร

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ประเทศไทย

(1) ตั้งอยูในเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่ไมมี
ชายแดนติดตอกับทะเล
มีพื้นที่ประมาณ
236,800 ตารางกิโลเมตร และอยูระหวางประเทศ
ไทย เมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
จีน เวียตนาม และกัมพูชา ทรัพยากรสวนใหญ
โดยเฉพาะแรธาตุ ยังไมไดนามาทํ
ํ าเปนอุตสาห
กรรม ยกเวน การสรางเขื่อนไฟฟาและปาไม

(1) ตั้งอยูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีชาย
แดนติ ด ต อ กั บ ทะเลทั้ ง ทางด า นอ า วไทยและ
ทะเลอันดามัน มีพน้ื ทีป่ ระมาณ 513,155 ตา
รางกิโลเมตร และตัง้ อยูร ะหวางประเทศ เมีย
นมา มาเลเซีย กัมพูชา ส.ป.ป.ลาว และ
ทรัพยากรสวนใหญไดรับการพัฒนานํามาใช

(2) ภูมปิ ระเทศสวนใหญเปนทีร่ าบลุม และที่
(2) ภูมิประเทศรอยละ 80 เปนภูเขาและที่สูง ราบสูง เขตภูเขามีมากเฉพาะภาคเหนือและ
สลับซับซอนเกือบทั่วประเทศจากเหนือมาใต และ เลียบชายแดนกับประเทศเมียนมา และมีแมนา้ํ
มีแมนํ้าโขงเปนชายแดนติดตอกับประเทศไทยมี เจาพระยาเปนแมนาสายหลั
้ํ
ก
ความเปนธรรมชาติอยูมาก
(3) การคมนาคมสะดวกทุกดาน

(3) การคมนาคมไมคอยสะดวก ติดตอ
ระหวางพื้นที่โดยเครื่องบิน มีถนนหลักเพียงสายที่
13 ระหวางเหนือมาใตเลียบแมนาโขง
ํ้
และถนน
กําลังไดรับการพัฒนาและยังไมมีทางรถไฟ
2. !ประชากร

(1) ในป พ.ศ. 2540 มีประชากรประมาณ 4.6
ลานคน และอยูในพื้นที่ภาคตาง ๆ อยางเบาบาง
ประมาณ 16 คนตอตารางกิโลเมตร สวนมาก
จะอยูหนาแนนเฉพาะแขวงเวียงจันทน กําแพง
นครเวียงจันทน แขวงสวรรณเขต และแขวง
จําปาสัก

(1) ในป พ.ศ. 2540 มีประชากรประมาณ
60 ลานคน กระจายทั่วไปตามภาคตาง ๆ ทัง้ 4
ภาค และอยูห นาแนนพอสมควรประมาณ 120
คนตอตารางกิโลเมตร

(2) มีชนกลุมนอยไมมากนัก และอยูเฉพาะ
ในเขตที่เปนเทือกเขา
สวนมากมีขนบธรรม
(2) ประชากรประกอบดวยชนเผาตาง ๆ เนียมประเพณีและความเชื่อคลายคลึงกัน โดย
มากกวา 50 ชนเผา มีภาษาพูด ขนบธรรมเนียม มีพทุ ธศาสนาเปนศาสนาหลัก อัตราเพิ่มของ
ประเพณีและความเชื่อเฉพาะ สวนใหญจะเปน ประชากรประมาณ 1% ตอป
“ลาวลุม” รองลงมาเปน “ลาวเทิง” และ “ลาวสูง”
ตามลําดับ และสวนใหญยากจนและมีศาสนา
พุทธเปนศาสนาหลัก อัตราเพิ่มของประชากรอ
ยูร ะหวาง 2.5-2.9% ตอป
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ตารางที่ 20

ประเด็นการ
พิจารณา
3. !เศรษฐกิจ

การเปรียบเทียบการปฏิรปู การศึกษาระหวาง ส.ป.ป.ลาว กับประเทศไทย
ในปจจุบนั (พ.ศ. 2541) และแนวโนมในอนาคต (ตอ)
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ประเทศไทย

(1) !เปนระบบเศรษฐกิจการตลาด การอุต
สาหกรรมมีนอ ย รายไดตอหัวคอนขางตํ่าเมื่อ
เทียบกับคาครองชีพ เพราะมากกวา รอยละ 85
มีอาชีพเกษตรครัวเรือน อัตราเงินเฟอสูง สินคา
สงออกเปนสัดสวนนอยมากเมื่อเทียบกับสินคา
นําเขา

(1) !เปนระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม การ
อุ ต สาหกรรมมี ทุ กระดับและหลากหลายชนิด
การเกษตร อุตสาหกรรมมีมาก รายไดตอหัว
คอนขางสูงเพียงพอกับคาครองชีพ เงินเฟอสูง
เล็กนอย สินคานําเขาและสงออกเปนอัตราสวน
ใกลเคียงกัน

(2) !รายจายของรัฐบาลสูงกวารายรับมาก
(3) ศ! ักยภาพของทรัพยากรสูง
คอยไดพัฒนามาใช
4. การเมืองและ
การปกครอง

(2) !รายจายและรายรับของรัฐบาลคอนขาง
แตมีปญหามากเมื่อเกิดวิกฤตทาง
แตยังไม สมดุล
เศรษฐกิจ (ยุค IMF)

(1) ใชระบอบประชาธิปไตย โดยมี
(1) ระบอบการปกครองเปน แบบสาธารณ
รัฐประชาธิปไตย (Democratic Republic) มี พระมหากษัตริยเ ปนประมุข
ประธานประเทศเปนประมุข
(2) การเมืองเปนแบบพหุพรรคตามเกณฑ
(2) การเมืองเปนระบบพรรคเดียว คือ ทีร่ ฐั ธรรมนูญและกฎหมายกําหนด
พรรคประชาชนปฏิวตั ลิ าว
(3) แบงอํานาจการปกครองเปน 3 สวน
(3) แบงอํานาจการปกครองเปน 3 สวน
–!สภาแหงชาติ (นิติบัญญัต)ิ

–!รัฐสภา (นิติบัญญัต)ิ : สภาผูแ ทน
ราษฎร และวุฒสิ ภา

–!รัฐบาล (บริหาร): สภารัฐมนตรี

–!รัฐบาล (บริหาร): คณะรัฐมนตรี

–!องคการตุลาการ: ศาลประชาชน
และองคการอัยการประชาชน

–!ตุลาการ (ยุติธรรม): ศาลและ
อัยการ

(4) แบงเปนกําแพงนครเวียงจันทน
แขวง และ 1 เขตพิเศษ
5. การสาธารณสุข
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(1) !การเจ็บปวยของประชาชนคอนขางสูง
โรงพยาบาลและสถานีอนามัยยังไมทัน
สมัย
และไมไดใชเทคโนโลยีสงู นัก
อัตราการเกิดและการตายคอนขางสูง

(4) แบงเปน 76 จังหวัด
ใช
(1) !การบริการสาธารณสุขทันสมัย
เทคโนโลยีสูง อัตราการเจ็บปวยไมสูงนัก
เมื่อเทียบกับจํานวนประชากร

(2) !อายุเฉลี่ยประมาณ 51 ป
6. วัฒนธรรม
ประเพณี

พลเมื อ งรั ก ษาจารี ต ประเพณี แ ละวั ฒ น
จารีตประเพณีและวัฒนธรรม ปรับเปลีย่ น
ธรรมไวไดดี มีการปรับเปลีย่ นบางเล็กนอย
เขากับลักษณะสากลมากขึ้น และยังยึดมั่นใน
ชาติ-ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย
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II. !สภาพการจัดการศึกษา
ตารางที่ 20

การเปรียบเทียบการปฏิรปู การศึกษาระหวาง ส.ป.ป.ลาว กับประเทศไทย

ในปจจุบนั (พ.ศ. 2541) และแนวโนมในอนาคต (ตอ)
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ประเทศไทย
ประเด็นการ
พิจารณา
1. โครงสรางระบบ
(1) ระบบเปนกอนประถมศึกษา ประถมศึกษา
(1) ระบบเปนอนุบาลศึกษา ประถมศึกษา
การศึกษา
มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา:
มัธยมศึกษา และหลังมัธยมศึกษา:
–!กอนประถมศึกษา 1-3 ป
–!โรงเลี้ยงเด็ก และอนุบาลศึกษา 1-3 ป
–!ประถมศึกษา 5 ป (ป. 1-5) และเปน
–!ประถมศึกษา 6 ป (ป. 1-6) (การศึกษา
ภาคบังคับ กําลังขยายเปนการศึกษาพื้น
การศึกษาภาคบังคับ
ฐาน 9 และ 12 ป)
–!มัธยมศึกษาตอนตน 3 ป (ม. 1-3) และ
–!มัธยมศึกษาตอนตน 3 ป (ม. 1-3) และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ป (ม. 4-6)
มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ป (ม. 4-6) การ
อาชีวศึกษาชั้นตน 2 ป และการฝกหัด
อาชีวศึกษาชั้นตน 3 ป
ครูประถมศึกษา 3 ป
(2) หลังมัธยมศึกษาตอนปลาย:
(2) อุดมศึกษา 4-6 ป:
–!อาชีวศึกษาชัน้ สูง 2 ป
–!มหาวิทยาลัย 4-6 ป (ปริญญาตรี)
–!ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง 2 ป
–!การฝกหัดครูประถมศึกษา 1 ป
–!ปริญญาตรี 4-6 ป
–!การฝกหัดครูมัธยมตน 3 ป
–!ปริญญาโท 2 ป (หลัง ป.ตรี)
–!การอาชีวศึกษาชั้นกลาง 3 ป
–!ปริญญาเอก 3 ป (หลัง ป.โท)
–!การอาชีวศึกษาชั้นสูง 4 ป
2. โครงสรางระบบ
บริหาร

(1) แบงเปนสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทอง
(1) แบงเปนสวนกลาง และสวนทองถิน่ เนน
ถิ่น เนนการกระจายอํานาจการบริหาร และมีหนวยงาน
การรวมอํานาจการบริหารไวสวนกลาง
(2) กระทรวงศึกษาธิการ เปนหนวยงาน สังกัดสวนกลาง แตปฏิบัติงานอยูในสวนภูมิภาค
สวนกลาง

(2) กระทรวงศึกษาธิการ และทบวงมหาวิทยาลัย
แผนกศึกษาประจําแขวงและหองการศึกษา เปนหนวยงานสวนกลาง และมีหนวยงานสังกัดสวน
ประจําเมือง เปนหนวยงานสวนทองถิน่ ขึ้นตรง กลางไปปฏิบัติงานในภูมิภาค เชน ส.ปจ. สศ.จ.
สถาบันราชภัฎ
ตอกระทรวงศึกษาธิการ
3. หลักสูตรและ
การสอน

(1) !เปนหลักสูตรระดับชาติจากสวนกลางทุกหลัก
(1) !เปนหลักสูตรระดับชาติ แตสาขาเพิ่มเติม ปรับ
สูตร แตยังไมปรากฎเปนเอกสารราชการในหลายหลักสูตร แปลงใหเขากับทองถิ่นได
(2) !เนนการสอนโดยใหนักเรียนเปนศูนยกลาง แต
(2) !การสอนเนนใหนักเรียนเปนศูนยกลาง หรือมี
ยังปฏิบัติไมไดเต็มที่นัก การนําเทคโนโลยีมาใชยังอยูใน สวนรวมในการสอนมากขึ้น สงเสริมใหนาเทคโนโลยี
ํ
มา
วงจํากัด
ใชในการเรียนการสอนมากขึ้น
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ตารางที่ 20

ประเด็นการ
พิจารณา
4. ผลการจัดการ
ศึกษา

การเปรียบเทียบการปฏิรปู การศึกษาระหวาง ส.ป.ป.ลาว กับประเทศไทย
ในปจจุบนั (พ.ศ. 2541) และแนวโนมในอนาคต (ตอ)
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ประเทศไทย

(1) คุณภาพการจัดการศึกษากําลังไดรับการปรับ
ปรุงทุกระดับ

(1) คุณภาพการศึกษาอยูในระดับดี

(2) การจัดการศึกษาไดสอดคลองกับ
(2) ยังขาดวัสดุ อุปกรณที่จาเป
ํ นในการเรียนการ ความกาวหนาทางเทคโนโลยีมากขึน้
สอนเกือบทุกระดับ ทําใหผลการศึกษาไมคอยดีนัก
(3) ผลสัมฤทธิท์ างการศึกษาเริม่ เขา
(3) จัดหลักสูตรและการสอนไดสอดคลองกับ มาตรฐานสากล
สภาพเศรษฐกิจ และความตองการของสังคมมากขึ้น

III. !ความจําเปนในการปฏิรปู การศึกษา
ตารางที่ 20 การเปรียบเทียบการปฏิรปู การศึกษาระหวาง ส.ป.ป.ลาว กับประเทศไทย
ในปจจุบนั (พ.ศ. 2541) และแนวโนมในอนาคต (ตอ)
ประเด็นการ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
พิจารณา
ความจําเปนในการ
(1) !ค วามไม ทั ด เที ย มกั นในคุ ณ ภาพการ
ปฏิรปู
ศึกษา มาตรฐานการศึกษา คาใชจายทางการ
ศึกษาระหวางแขวงตาง ๆ ซึ่งเดิมตองชวยเหลือ
ตนเองมากที่สุด
(2) !การเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ เปน
ระบบเศรษฐกิจการตลาด (Market economy)
(3) !ก ารเปลี่ ย นแปลงระบบบริ ห ารการ
ศึกษา โดยเนนการบริหารตามแนวตัง้ และรวม
อํานาจการบริหารจัดการไวศูนยกลางมากขึ้น
(4) !การยกระดับคุณภาพในชีวิตความเปน
อยูของประชาชน
(5) !ก ารปรับปรุงการศึกษาเพื่อความเปน
สากล และการเขารวมเปนสมาชิก ASEAN
(6) !ก ารปรั บ ตั ว ให ทั น หรื อ ใกล เ คี ย งกั บ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี

ประเทศไทย
(1) !ก ารยกระดั บ การศึ ก ษาให ทั ด เที ย ม
สากล
(2) !การนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมา
พัฒนาการศึกษา
(3) !ค วามจําเป นในการใช ท รั พ ยากรทาง
การศึกษาดานตาง ๆ ใหมปี ระสิทธิผล และประ
สิทธิภาพยิง่ ขึน้
(4) !ค วามต อ งการให ก ารสามั ญ ศึ ก ษา
(ประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย) เปน
การศึกษาสําหรับทุกคนทัว่ ประเทศ
(5) !การนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการ
เรียนการสอนมากขึ้น
(6) !การเปดโอกาสทางการศึกษาใหกวาง
ขึ้น
โดยใหทกุ หนวยงานทัง้ รัฐและเอกชน
สถาบั น ทางศาสนาและครอบครั ว สามารถจัด
การศึกษาไดตามมาตรฐานและเกณฑที่กาหนด
ํ
(7) !การพัฒนาความกวางหนาทางวิชาการ
ทุกระดับ โดยการ สงเสริมการคนควาวิจัย

144

IV. เนือ้ หาสาระของการปฏิรปู การศึกษา
ตารางที่ 20
ประเด็นการ
พิจารณา
เนื้ อ หาสาระของ
การปฏิรปู

การเปรีย บเที ย บการปฏิรูปการศึกษาระหวาง ส.ป.ป.ลาว กับประเทศไทย
ในปจจุบนั (พ.ศ. 2541) และแนวโนมในอนาคต (ตอ)
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ประเทศไทย

ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวง
(1) !การปฏิรปู สามัญศึกษา:
ศึกษาธิการ พ.ศ. 2539-2550 มีการปฏิรปู ดาน
–!หลักสูตร
–!การสอน
(1) !การปฏิรปู โรงเรียนและสถานศึกษา:
–!การจัดทําแผนที่การศึกษา
–!แบบเรียน
–!การกําหนดขนาดโรงเรียนใหม
–!การบริหาร
–!การนิเทศการศึกษา
–!การกําหนดเกณฑมาตรฐาน ในการ
–!อาคารสถานที่
บริหารโรงเรียน
(2) !การปฏิรูปการฝกหัดครู:
–!การจัดทําผังแมบทโรงเรียน
–!สถานศึกษาและการบริหาร
–!การกระจายอํานาจดานนโยบาย
–!หลักสูตรการฝกหัดครู
และบริหาร
–!การสอนในสถาบัน
–!การจัดระบบติดตามและประเมินผล
–!ตําราเรียนและคูม อื ครู
(2) !การปฏิรปู ครูและบุคลากรการศึกษา
(3) !การปฏิรปู ระบบบริหาร:
–!การสรางจิตสํานึกใหแกครู
–!โครงสรางการบริหาร
–!การประเมินความกาวหนาของครู
–!ระบบบริหาร
–!การพัฒนาความรูและทักษะของครู
–!ประสิทธิภาพในการบริหาร
–!การใหครูสอนไดหลายแหง
–!กฎหมายการศึกษา
–!การใชแหลงวิทยากรในทองถิ่นการ
–!การบริหารบุคลากร
ปรับรือ้ การกําหนดตําแหนงครู
(4) !การปฏิรูปอุดมศึกษา:
–!การกําหนดมาตรฐานครู
–!โครงสรางการบริหาร
–!การปฏิรปู ระบบราชการ
–!การสอนของอาจารย
–!การจั ด ระบบการเข า เรี ย นและ
–!บทบาทของมหาวิทยาลัย
พั ฒ นาหลั ก สู ต รและกระบวนการ
(5) !การปฏิรปู การศึกษาเอกชน:
เรียนสถาบันการฝกหัดครู
–!กฎหมาย
–!การพัฒนานักบริหารและการนิเทศ
–!การควบคุม
(3) !ก ารปฏิ รู ป หลักสูตรและกระบวนการ
(6) !การจัดการศึกษาภาคบังคับ
เรียนการสอน:
–!หลักการ
–!การจัดทําหลักสูตรทุกระดับ ทุก
–!ความทัดเทียมในโอกาสการศึกษา
ประเภท
–!การสรางความรวมมือของฝายตาง ๆ
–!การปรับปรุงหลักสูตรวิชาชีพครู
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ตารางที่ 20

ประเด็นการ
พิจารณา

การเปรียบเทียบการปฏิรปู การศึกษาระหวาง ส.ป.ป.ลาว
ปจจุบนั (พ.ศ. 2541) และแนวโนมในอนาคต (ตอ)
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

(7) !ก ารปฏิ รู ป การศึ กษาพื้ น ฐานของเด็ก
หญิง และชนกลุม นอย:
–!อาคารสถานที่
–!ครูและการพัฒนาคุณภาพและประ
สิทธิภาพการสอน
–!การบริหารจัดการ
(8) !การปฏิรูประบบขอมูลขาวสารเพื่อการ
วางแผนและบริหารการศึกษา:
–!การวางแผนจุลภาค
–!การจัดทําแผนที่การศึกษา
–!ระบบเครือขายขอมูลคอมพิวเตอร
(9) !การปฏิรูปการศึกษานอกระบบโรงเรียน:
–!การใหการศึกษาชนกลุมนอย
–!การตั้งโรงเรียนชนเผา
–!การสรางครูชนเผา
(10) !การปฏิรปู อาชีวศึกษา:
–!อาคารสถานทีแ่ ละอุปกรณ
–!การพัฒนาการสอนและอาจารย
–!ระบบบริหาร

กับประเทศไทยใน

ประเทศไทย
–!การจัดการเรียนการสอนระดับ
ประถมศึกษา
–!การเรียนรูภาษาตางประเทศ
–!การพัฒนาประชาธิปไตย
–!การวัดผลการเรียน
(4) !การปฏิรปู ระบบบริหารการศึกษา:
–!การกระจายอํานาจบริหาร
–!การพัฒนาองคกรบริหารทุกระดับ
–!การพัฒนาบทบาทของครอบครัว
ชุมชน และเอกชน
–!การพัฒนาการบริหารบุคลากร
–!การปรับปรุงระบบกํากับติดตามและ
ประเมินผล
–!การจัดคาใชจายทางการศึกษา 6-7%
ของ GDP
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V. !ยทุ ธศาสตรในการปฏิรปู
ตารางที่ 20

การเปรียบเทียบการปฏิรปู การศึกษาระหวาง ส.ป.ป.ลาว กับประเทศไทย

ในปจจุบนั (พ.ศ. 2541) และแนวโนมในอนาคต (ตอ)
ประเด็นการ
พิจารณา

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ประเทศไทย

ยุ ท ธศาสตร ห รื อ
ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา ระหวาง พ.ศ.
(1) !คณะบริหารงานศูนยกลางพรรค และ
กระบวนการในการ สภารัฐมนตรีไดกาหนด
ํ
“ยุทธศาสตรถึงป 2539-50:
ปฏิรปู
2000” เมื่อเดือนมิถุนายน 2530 โดย:
ํ
(1) !ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได กาหนด
นโยบาย และวัตถุประสงคในการพัฒนานัก
–!กําหนดยุทธศาสตรตามทัศนะและ
เรียน นักศึกษา โดยมุงให:
บริบทที่เกี่ยวของ
–!มีสขุ ภาพและพลานามัยดีทง้ั ทาง
รางกายและจิตใจ

ตารางที่ 20

การเปรียบเทียบการปฏิรปู การศึกษาระหวาง ส.ป.ป.ลาว กับประเทศไทย

ในปจจุบนั (พ.ศ. 2541) และแนวโนมในอนาคต (ตอ)
ประเด็นการ
พิจารณา

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ประเทศไทย

–!กําหนดจุดหมายพื้นฐาน 5 ประการ
–!เปนผูมีความสามารถในการคิด ใฝรู
คือ จัดตั้งโรงเลี้ยงเด็กและอนุบาล
และสามารถแสวงหาความรู
การปฏิรปู สามัญศึกษา
อาชีว
–!เป น ผู มี ค วามสามารถทั้ ง ทางวิ ชา
ศึกษา และมหาวิทยาลัย ขยาย
การ และวิชาชีพ
การศึกษาในเขตภูดอย และพัฒนา
–!เปนผูรับผิดชอบ ซื่อสัตย ไมเห็นแก
รัฐกรการศึกษา
ตัว เสียสละ และอดทน
–!กําหนดมาตรการในการดําเนินการ
–!ทํางานกับผูอื่นได
ตามวัตถุประสงค
–!รักสิ่งแวดลอม
–!กําหนดทิ ศ ทางในการดําเนิ น การ
–!มีความเปนประชาธิปไตย
ปฏิรปู การศึกษา
–!รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย บน
พืน้ ฐานวัฒนธรรมไทย
(2)!การวางแผนพัฒนาทรัพยากรทรัพยากร
มนุษยระหวางป พ.ศ. 2536-2543 โดยคณะ
(2) !ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารแต ง ตั้ ง คณะ
บริหารศูนยงานกลางพรรค เมื่อเดือนกันยายน ทํางาน เพื่อกําหนดแนวปฏิรูปการศึกษา เพื่อให
2536 โดย:
เป น ไปตามนโยบายและจุดมุงหมายของการ
–!กําหนดแนวคิด จุดหมาย และทิศ ศึกษา แลวพิจารณาแกไข ปรับปรุงแนวทางการ
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ประเด็นการ
พิจารณา

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ประเทศไทย

ทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ใน 6 ดาน และดานการศึกษา เปน
ดาน 1 ใน 6 ดาน
–!การพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานการ
ศึ ก ษามุ ง ยกระดั บ ความรู ข องพล
เมืองทุกหมูเหลา เผาชน
(3) !การกําหนดแผนปฏิรูปการศึกษาดาน
ตาง ๆ โดย:
–!กําหนดจุดมุงหมายของการศึกษา
–!กําหนดเป า หมายในการปฏิ บั ติใ น
แตละระดับและแตละสาย
–!ระบุเนือ้ หาสาระทีจ่ ะดําเนินการ
–!จัดทําโครงการตาง ๆ
–!จัดทํารายละเอียดในโครงการ
–!กําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
–!แตงตัง้ คณะชีน้ าํ คณะประสานงาน
และคณะดําเนินการตามโครงการ

ปฏิรปู มาเปนระยะ ๆ โดยพิจารณาในแตละระดับ
การศึกษา ตั้งแตกอนประถมศึกษา จนถึงอุดม
ศึกษา
(3) !กระทรวงศึกษาประกาศแนวการปฏิรูป
การศึกษา พ.ศ. 2539-2550 และใหหนวยงานที่
เกี่ยวของนําไปปฏิบัติโดยมีการกํากับ ติดตาม
เปนระยะ ๆ

ู
VI. !ผลสําเร็จของการปฏิรป
ตารางที่ 20

การเปรียบเทียบการปฏิรปู การศึกษาระหวาง ส.ป.ป.ลาว กับประเทศไทย

ในปจจุบนั (พ.ศ. 2541) และแนวโนมในอนาคต (ตอ)
ประเด็นการ
พิจารณา
ผลสําเร็ จ ของการ
ปฏิรปู

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(1) !ดานสามัญศึกษา:
–!มี ห ลั ก สู ต รทั น สมั ย สอดคล อ งกั บ
สภาพเศรษฐกิจและสังคม
–!การสอนมี แ บบแผนชั ด เจนขึ้ น
นักเรียนมีแบบเรียนใช
–!ผูบริหารโรงเรียนไดรับการฝกอบรม
ใหทํางานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
–!อาคารเรี ย นมี ก ารก อ สร า งและ
ซอมแซม

ประเทศไทย
(1) !อาคารสถานที่ และอุปกรณการศึกษา:
–!มีการปรับปรุงอาคารและบริเวณให
เปนสิง่ แวดลอมทางการศึกษาดีขน้ึ
– !โ ร ง เ รี ย น จํา น ว น ม า ก ไ ด รั บ
คอมพิวเตอรเพือ่ เรียนภาษา และ
บางวิชา
–!โรงเรี ย นได ใ ช สื่ อ โทรทั ศ น เ พื่ อ การ
ศึกษาในวงกวางขึ้น
(2) !กระบวนการเรียนการสอน:
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ประเด็นการ
พิจารณา

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ประเทศไทย

(2) !การฝกหัดครูเปนมาตรฐานทั่วประเทศ
มีหลักสูตร การสอนที่ดีขึ้น และอาคารสถานที่ได
มีการปรับปรุงและกอสรางเพิม่ เติม
(3) !โครงสรางและระบบบริหารไดรับการ
ปรับปรุงใหม (Reorganized) ตามแนวนโยบาย
และงายตอการปฏิบัติผูบริหารการศึกษาไดรับ
การพัฒนา และมีกฎหมายการศึกษาออกมา
ปฏิบัติมากมาย
(4) !มีการรวมสถาบันอุดมศึกษาทุกๆ แหง
รวมกันเขาเปนมหาวิทยาลัยแหงชาติ ปรับปรุง
หลักสูตร เพิ่มคณะวิชา และการบริหาร
(5) !มีการประกาศใชกฎหมายภาคบังคับ
สําหรับพลเมืองอายุ 6-14 ปทุกคน
(6) !เอกชนเริ่มมีสวนในความรับผิดชอบ
จัดการศึกษาระดับตาง ๆ
(7) !การจัดทําขอมูลขาวสารเพื่อการวาง
แผนและบริหาร ไดรับการพัฒนาในทั้งสวน
กลางและสวนทองถิ่น
(8) !เด็กหญิง และชนกลุม นอยไดมโี อกาส
ในการศึกษามากขึ้น

–!กําลังไดรบั การปรับปรุง โดยการฝก
อบรมครู แตยงั ไมกา วหนามากนัก
–!การใชวิธีการคนควายังนอย เพราะ
ขาดการเอาใจใสจากครูผูสอน และ
อุปกรณจําเปนบางอยางยังไมพรอม
–!การทดลองทางวิทยาศาสตรยังมีไม
มากนัก ยังเนนเรียนเนือ้ หาในแบบ
เรียน
(3) !มีนโยบายขยายการศึกษาพื้นฐานเปน
9 ป และ 12 ป โดยกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ
และใน พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ
(4) !มี ก ารปรั บ ปรุ ง การศึ ก ษาระดับอาชีว
ศึกษา ใหสอดคลองกับเศรษฐกิจและความ
ตองการของตลาดแรงงาน แตยงั ประสบความ
สําเร็จไมมากนัก
(5) !ก ารจั ดการศึกษานอกระบบโรงเรียน
เริ่มมีหลากหลายและกวางขึ้น
–!การศึกษาตามอัธยาศัยไดรับความสน
ใจและเริม่ มีบทบาทมากขึน้
(6) !การอุดมศึกษามีแนวโนมเปนลักษณะ
อยูในกํากับรัฐบาลตามมติ ค.ร.ม. ใหเปน
ลักษณะดังกลาวภายใน พ.ศ. 2545

ตารางที่ 20

การเปรียบเทียบการปฏิรปู การศึกษาระหวาง ส.ป.ป.ลาว กับประเทศไทย

ในปจจุบนั (พ.ศ. 2541) และแนวโนมในอนาคต (ตอ)
ประเด็นการ
พิจารณา

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ประเทศไทย

(9) !อัตราการไมรูหนังสือของพลเมืองอายุ
–!การอุ ด มศึ กษาของเอกชนไดมาตร
15-40 ปลดลง และอาชีพไดรบั การพัมนาการ
ฐานทางวิชาการดีขึ้น
อาชี ว ศึ ก ษาได รั บ การปรั บ ปรุ ง ทั้ ง หลั ก สู ต ร
(7) !ครูดีและบุคลากรทางการศึกษาเริ่มได
การสอน อาคารสถานที่ และอุปกรณเครือ่ งมือ รับความสนใจจริงจังขึ้น
ตาง ๆ
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แนวคิดเพื่อประกอบการปฏิรูปการศึกษาของไทย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประสบปญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษามากมาย
หลายอยาง จึงไดทุมเททั้งกําลังกาย กําลังใจ และกําลังทรัพยของหนวยงานและประชาชนทุกหมูเหลา เพื่อ
ปฏิรูปการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาชีวิตที่ดี
ขึ้น
การปฏิรูปการศึกษาดําเนินไปทุกดานตั้งแตระดับการเลี้ยงเด็กและอนุบาลศึกษาไปจนถึงระดับ
อุดมศึกษา ทัง้ ระดับสามัญศึกษา อาชีวศึกษา และการฝกหัดครู และทัง้ ดานการดําเนินการการศึกษา
และการบริหารจัดการ โดยเริ่มปฏิบัติตามแผนอยางมากตั้งแตป พ.ศ. 2536 เปนตนมาจนถึงปจจุบนั
การปฏิรูปการศึกษาดานตาง ๆ ประสบความสําเร็จตามแผนที่กาหนดไว
ํ
เปนสวนใหญ และมีปญหา
อุปสรรคในการดําเนินการพอสมควร นับเปนการปฏิรปู การศึกษาครัง้ ใหญของ ส.ป.ป. ลาว แมวา ส.ป.ป.ลาว
จะเปนประเทศเล็กและอยูใ นระหวางการฟน ฟูและพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตรและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
จะเปนบทเรียนที่ดีสาหรั
ํ บการปฏิรปู การศึกษาของประเทศไทย เพราะอาจจะไดหลักการ แนวทาง และวิธีการ
บางอยางประกอบการพิจารณาดําเนินการตอไป ซึง่ ประมวลสรุปไดดงั นี้

1. เอกภาพในการจัด การบริหาร และนโยบาย
ในการปฏิ รูป การศึ ก ษาจําต อ งอาศั ย ความมี เ อกภาพเป น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วในการดําเนิ น การจั ด
บริหาร และกําหนดนโยบาย ดังนั้นการจัดใหมีหนวยงานกลางเพียงหนวยเดียว อยางหลาย ๆ ฝาย อยากให
มี “กระทรวงการศึกษาแหงชาติ” รับผิดชอบเพียงหนวยเดียวก็อาจจะทําใหการปฏิรูปเปนไปได ไมลมเหลวอยาง
ในป พ.ศ. 2517-18 แมกระทั่งที่เปนอยูในปจจุบัน ซึ่งคอนขางมีแตความฝน โอกาสเปนจริงคอนขางยาก

2. !ความสอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการทางเศรษฐกิจและสังคม
ความสัมพันธระหวางสภาพปญหา และความตองการทางเศรษฐกิจและสังคมกับการศึกษาเปนสิง่
ที่แยกกันไมออก การศึกษาจะเปนพืน้ ฐานของการพัฒนาดานอืน่ ๆ ทัง้ ปวง แตการจัดการศึกษาจะเปนไป
ไดดี มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพจําตองนําสภาพปญหา และความตองการดานเศรษฐกิจและสังคมมา
ประกอบ เพื่อจะใหดาเนิ
ํ นไปในโลกแหงความเปนจริง เพราะในที่สุดเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษา คือ
การนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

3. ผลประโยชนของทุกคนทุกฝาย
การปฏิรปู การศึกษาจะตองสรางความเสมอภาคระหวางเพศ ชนเผา ถิน่ ทีอ่ ยูอ าศัย และ พื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจและสังคมของทุกคน โดยเฉพาะอยางยิง่ กลุม ดอยโอกาสตาง ๆ ใหเขาเหลานั้นไดรับการพัฒนา
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อยางนอยก็มีชีวิตความเปนอยูที่สมควรแกสภาพ และทําใหชองวางระหวางกลุมแคบเขา อยางนอยใหทกุ คนไมวา
จะยากดีมีจนอยางไรไดสาเร็
ํ จการศึกษาพืน้ ฐาน 12 ป

4. การมีสวนรวมของทุกองคกร/ทุกกลุม ทุกฝาย
การปลุกระดมใหทุกองคกร ทุกกลุม ทุกฝายมีสว นรวมในการดําเนินการปฏิรปู การศึกษา เปนสิ่ง
จําเปน ทุกคนตองมีสว นรวมรับผิดชอบไมวา เขาเหลานัน้ จะเปนประชาชนคนธรรมดา เปนพอแม ผูป กครอง
เด็ก เปนองคกรเอกชน เปนหนวยงานทางการศึกษา หรือหนวยงานอื่น แมกระทั่ง หนวยงานทางทหาร จํา
ตองมีจติ สํานึกรวมกัน เพื่อใหการปฏิรูปการศึกษาประสบความสําเร็จ บรรลุจดุ มุง หมายทีก่ ําหนดไว ไมให
เปนเพียงแตคําพูดหวาน ๆ แลวนิ่งเฉย

5. องคคณะบุคคลควรเปนกลุมที่มีอานาจสู
ํ
งสุดในการตัดสินใจ
องคกรบริหารทุกระดับควรมีองคคณะบุคคลเปนองคกรทีม่ อี านาจสู
ํ
งสุดในการตัดสินใจ
หรือ
กําหนดนโยบายใด ๆ แตองคคณะบุคคลดังกลาวจะตองตัดสินใจดวยความอิสระ มีหลักการและมีเหตุผล
ไมคํานึงถึงผลประโยชนสวนตัว หรือพวกพองอยางทีเ่ กิดในองคคณะบุคคลของหนวยงาน บางแหง ถาเปน
เชนนั้นก็หมายถึงความลมเหลวในการดําเนินการ

6. ประสิทธิภาพของการอุดมศึกษา
การรวมสถาบันอุดมศึกษาประมาณ 15 แหงของ ส.ป.ป. ลาวเปน “มหาวิทยาลัยแหงชาติ” เพียง
มหาวิทยาลัยเดียว อาจจะเปนตัวอยางที่ดีอยางหนึ่งที่การปลอย/อนุมตั ใิ หเกิดสถาบันการศึกษาของรัฐใหม
ๆ อาจจะนําไปสูความไมมีประสิทธิภาพในการจัด เพราะการลงทุนดานอุดมศึกษาเปนการลงทุนที่สูงมาก สู
ปลอยใหเอกชนรวมจัดใหมากขึน้ จะดีกวา
การใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐพึง่ ตนเองมากขึน้ ก็จะเปน
ประโยชนตอสวนรวมของประเทศไมมากก็นอย

7. การสรางระบบการกํากับ ติดตาม และนิเทศ
การกําหนดนโยบายในการดําเนินการจําเปนตองมีองคกรตรวจสอบ ติดตาม ในทุกระดับการบริหาร
เพือ่ เปนหลักประกันในการปฏิบตั อิ ยางแทจริง ระบบการกํากับ ติดตาม (Monitoring system) ควรไดรบั การ
สรางหรือปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น และเอาจริงเอาจัง

8. เงื่อนไขความสําเร็จในการปฏิรปู การศึกษา
นอกจากการพิจารณาแนวทางดังกลาวขางตนประกอบการพิจารณาในการดําเนินการปฏิรูปการศึกษา
แลว การปฏิรูปการศึกษาจะประสบความสําเร็จ ควรพิจารณาองคประกอบตอไปนี้ประกอบดวย คือ
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1) !รัฐบาลควรดูแลเอาใจใสในการลงทุนเพื่อการศึกษาใหมากขึ้น
2) !ผูนาในระดั
ํ
บสูงควรไดดูแลเอาใจใสอยางใกลชิด
3) !การดําเนินการตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝาย ทั้งที่เกี่ยวของโดยตรงและโดยทางออม
4) !การออกกฎหมายเพือ่ สรางความตอเนือ่ ง
นโยบาย/แนวในการดําเนินการทุกครั้งไป

ไมใชเปลี่ยนแปลงผูบริหารครั้งใดก็มีการเปลี่ยน

5) !การสรางความตอเนือ่ งในการดําเนินการ
6) !การใหอํานาจประชาชนในการตรวจสอบ

สรุป
สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาวได ดําเนิ น การปฏิ รู ป การศึ ก ษาของตนในรอบด า น
ทามกลางความขาดแคลนทรัพยากร โดยเฉพาะดานทรัพยากรในการลงทุน และปญหาอุปสรรคจาก
ลักษณะที่ตั้งและภูมิศาสตร ซึ่งครอบคลุมไปดวยเทือกเขาสลับซับซอนประมาณ 80% ของพื้นที่ ทั้งหมด
ของประเทศ ซึ่งกอใหเกิดปญหาดานคมนาคม ขอจํากัดของการอาชีพ และการสาธารณสุข
อยางไรก็ดี ส.ป.ป.ลาวไดใชความพยายามอยางยิง่ ในการทีจ่ ะปฏิรปู การศึกษาของประเทศ ให
ประสบความสําเร็จ โดยคณะผูบริหารสูงสุดของประเทศไดเปนผูริเริ่ม และดําเนินการกําหนดยุทธศาสตร
การศึกษา และวางแผนปฏิรูปการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และกระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินการปฏิรปู การ
ศึกษาตอเนือ่ งไป โดยปฏิรูปการศึกษาในทุกดาน โดยความรวมมือ ชวยเหลือขององคการสากล ประเทศตาง
ๆ และองคกรเอกชนจากตางประเทศในดานการใหทุนกูยืม การชวยเหลือ ใหเปลา วัสดุอปุ กรณ และดานผูเชี่ยว
ชาญ
การปฏิรูปการศึกษาดําเนินอยางจริงจังในป พ.ศ. 2536 จนถึงขณะนี้ (พ.ศ. 2541) การปฏิบัติ ตามแผน
เปนไปดวยดี ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง แตยงั มีปญ
 หาอุปสรรคอยูบ างประการ โดยเฉพาะเกี่ยวกับ
ทีมงาน ซึ่งมีจํานวนจํากัด และสมรรถภาพไมเพียงพอสําหรับบางคน
ประเทศไทยพอจะอาศัยแนวทางหรือบทเรียนบางประการ
ศึกษาในปจจุบนั และอนาคตอันใกลน้ี
---------------

ประกอบการพิจารณาการปฏิรปู การ
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มหาวิทยาลัย
Ph.D. (Educational Administration) Florida State University,
U.S.A.

2. การปฏิบตั งิ าน
2505-2514 อาจารยวิทยาลัยครูอุบลราชธานี
2514-2540 อาจารยมหาวิทยาลัยขอนแกน

ตําแหนงทางวิชาการ
2519
2523
2525
2528

ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ศาสตราจารย
ศาสตราจารยระดับ 10

ตําแหนงบริหาร
2523-2526 คณบดีคณะศึกษาศาสตร
2531-2535 คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
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เครื่องราชอิสยาภรณ
2533
2536
2539

ประถมาภรณมงกุฎไทย (ป.ม.)
ประถมาภรณชางเผือก (ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎไทย
(ม.ว.ม.)

รางวัลดีเดน
ศิษยเกาดีเดนวิทยาลัยครูพระนคร
นิสิตเกาครุศาสตรดีเดน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

3. ผูเชี่ยวชาญ
2527-2528 ผูเชี่ยวชาญโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร ค.พ.ศ. 5
กระทรวงศึกษาธิการ
2536-2538 ผูเชี่ยวชาญโครงการ Education Quality Improvement ภายใต
Asian Development Bank: TA 1570 ของ ส.ป.ป.ลาว
2538-2541 ผูเชี่ยวชาญโครงการ Education Development ภายใต World
Bank ของ ส.ป.ป.ลาว
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โครงการการศึกษาเปรียบเทียบ :
การปฏิรูปการศึกษาของประเทศตาง ๆ

รายงานการปฏิรูปการศึกษาของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ที่ปรึกษา
ดร. รุง แกวแดง

ผูอ านวยการโครงการ
ํ
นางนิรมล กิตติวิบูลย

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ

สํานักพัฒนาระบบการศึกษาและวางแผนมหภาค

ผูประสานงาน
นางสาวพรทิพย สุวรรณโรจน
นางโชติกา
วรรณบุรี
นางณิชกมล ดวงมาลย

จัดพิมพเผยแพร
สํานักพัฒนาระบบการศึกษาและวางแผนมหภาค
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
ปที่พิมพ
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