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ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມ
1. ເພ່ືອເປັນການປະກາດແຈ້ງການຢາ່ງເປັນທາງການກ່ຽວກັບເລ່ີມຮັບ-ຍ່ືນບົດສະເໜີແນວຄວາມຄິດ
ກ່ຽວກັບໂຄງການຂອງກອງທຶນການປ່ຽນແປງໃໝ່ທາງດ້ານການສຶກສາ-BEIF.

2. ເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມໄດ້ມີຄວາມເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບຫົວ ຂ້ໍ ທ່ີ ສໍາ ຄັນ ຕ່າງໆ ໃນເອກະສານ ແນະນໍາ
ກ່ຽວ ກັບກອງທຶນ BEIF. 

3. ເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ກຸ່ມເປ້ົາໝາຍຜູ້ທ່ີຈະຂຽນບົດສະເໜີແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບໂຄງການ ກໍຄື ບົດສະເໜີ
ໂຄງການໄດ້ທົດລອງຂຽນບາງພາກທ່ີສໍາຄັນຂອງບົດ ລວມທັງ ເຂ້ົາໃຈຫັຼກການ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕ່າງ ໆ
ໃນການຂຽນໃນຂ້ັນຕ່ໍໄປ.

4. ເພ່ືອເປີດໂອກາດໃຫ້ບັນດາຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມໄດ້ວິເຄາະສະຖານະການ ແລະ ສະພາບການຂອງທ້ອງ ຖ່ິນຕົນ
ເອງ ກ່ອນທ່ີຈະ ລົງ ມືຂຽນບົດສະເໜີແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບໂຄງການ ແລະ ການ ຂຽນບົດສະເໜີ
ໂຄງການນ ຂ້ັນ ຕ່ໍ ໄປ.

5. ເພ່ືອໃຫ້ ຜູ້ ເຂ້ົາ ຮ່ວມ ໄດ້ຝຶກຂຽນ ບາງອົງປະກອບຫັຼກທ່ີສໍາຄັນໃນບົດສະເໜີແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບ
ໂຄງການ.
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ຫົວຂ້ໍທ່ີຈະນໍາສະເໜີໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມ

1. ພາບລວມ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂໃນການຍ່ືນບົດສະເໜີໂຄງການ

2. ແນວຄວາມຄິດໃໝ່ ຫືຼນະວັດຕະກໍາກ່ຽວກັບການສະໜອງການສຶກສາ

3. ການວິເຄາະສະພາບການກ່ອນການລົງມືຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການ

4. ໂຄງຮ່າງບົດສະເໜີແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບໂຄງການ(ບາງຫົວຂ້ໍ)

 4.1 ວິທີຂຽນ ຈຸດປະສົງ, ກິຈະກໍາ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການ

4.2 ອົງປະກອບຫັຼກທ່ີກ່ຽວກັບຄວາມຍືນຍົງຂອງໂຄງການ

 4.3 ວິທີຂຽນແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບການຂະຫຍາຍໂຄງການ

4.4 ວິທີຂຽນແນວທາງໃນການຕິດຕາມກິດຈະກໍາໂຄງການ
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ເຂດພ້ືນທ່ີບັນດາເມືອງເປ້ົາໝາຍທ່ີສະໜັບສະໜູນໂດຍແຜນງານບີຄວາ
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ກອງທຶນການ
ປ່ຽນແປງໃໝ່ທາງ
ດ້ານການສຶກສາ

ແມ່ນຫຍັງ
(ເບິ່ງຊື່) ຈັດຕັ້ງ

ປະຕິບັດຢູ່ໃສ
(ທົ່ວປະເທດ-ເມືອງເປ້ົາ

ໝາຍເປັນຫັຼກ)

ພາກສ່ວນໃດ
ແດ່ທີ່ສາມາດ
ຍ່ືນສະໝັກ
(ເບ່ິງເງ ື່ອນໄຂ)ເພື່ອຫຍັງ

(ເບິ່ງໃນຈຸດປະສົງ)

ຈະຍ່ືນ
ແນວໃດ

ແລະເມື່ອໃດ
(ເບ່ິງຂອບເວລາ)

ງ ົບປະມານ
ເທົ່າໃດ

(ເບ່ິງເພດານທຶນ)

ພາບລວມຂອງກອງທຶນການປ່ຽນແປງໃໝ່ທາງດ້ານການສຶກສາ
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ໂຄງການ ແມ່ນຫຍັງ?

ໂຄງການແມ່ນຊຸດຂອງກິດຈະກໍາທ່ີສ້າງຂ້ຶນເພ່ືອແກ້ໄຂບັນຫາສະເພາະ
ໃດໜ່ຶງ, ເຊ່ິງກິດຈະກໍາເຫ່ົຼານ້ັນຕ້ອງມີການພົວພັນ ແລະ ເກາະກ່າຍ
ກົມກຽວກັນໂດຍກົງ ພ້ອມທັງ ຮັບໃຊ້ເຊ່ິງກັນ ແລະກັນ ເພ່ືອໃຫ້ບັນລຸ
ຈຸດປະສົງ ຕາມເງື່ອນໄຂຂອງໄລຍະເວລາ ແລະ ງ ົບປະມານ ທ່ີໄດ້
ກໍານົດໄວ້ລ່ວງໜ້າແລ້ວນ້ັນ.



ວົງຈອນຂອງໂຄງການ
ການສຶກສາ

ສະພາບບັນຫາ

ການວາງແຜນ

ການດໍາເນີນງານ

ການຕິດຕາມ-
ການປະເມີນຜົນ

ຄວາມສໍາເລັດທ່ີ
ສົມບູນ

ການທວນຄືນ
ແລະ ປັບປຸງ

http://www.animationlibrary.com/a-l/?n=image.php3&image_id=8236


ຄໍາຖາມເພ່ືອຄົ້ນຄິດໃນການກະກຽມກ່ອນການລົງ
ມືຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການເພ່ືອຂໍທຶນ

1. ໂຄງການທ່ີດີມີລັກສະນະແນວໃດ?
2. ກ່ອນຂຽນໂຄງການຄວນຕ້ອງໄດ້ຄໍານຶງເຖິງເລື່ອງຫຍັງແດ່?
3. ຄໍາຖາມທ່ີສໍາຄັນທີ່ຕ້ອງມີຄໍາຕອບກ່ອນຂຽນໂຄງການມີຫຍັງແດ່?



ໂຄງການທີ່ດີຄວນມີລັກສະນະດັ່ງນີ້
1. ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຈໍາເປັນຂອງບັນຫາທ່ີຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂ

ແລະ ເປັນຄວາມຕ້ອງການຂອງກຸ່ມເປ້ົາໝາຍຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ.
2. ມີການນໍາໃຂ້ຊັບພະຍາກອນຂອງທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຢ່າງແທດເໝາະ.
3. ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ສຸດກົກສຸດປາຍຂອງກຸ່ມເປົ້າ

ໝາຍ.
4. ບັນລຸຜົນສໍາເລັດໃນໄລຍະເວລາສັ້ນ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ.
5. ຂຽນໃຫ້ມີຄວາມກະທັດຮັດ, ຈະແຈ້ງ ແລະ ເຂ້ົາໃຈງ່າຍ.



ສິ່ງຄວນຄົ້ນຄິດກ່ອນຂຽນໂຄງການ
1. ຕ້ອງຮູ້ລະອຽດວ່າຜູ້ໃດ ຫືຼ ພາກສ່ວນໃດ ເປັນຜູ້ສະໜອງແຫ່ຼງທຶນ.
2. ຮູ້ວ່າຂະບວນການ, ເງື່ອນໄຂ, ຊ່ວງເວລາການພິຈາລະນາຂອງ

ແຫ່ຼງທຶນເປັນແນວໃດ.
3. ຈະຂຽນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແບບຟອມຂອງແຫຼ່ງທຶນໄດ້ແນວໃດ.
4. ຈະມີແນວທາງໃນການເປັນເຈ້ົາການຕົນເອງຂອງຝ່າຍທີ່ຂຽນ

ໂຄງການໄດ້ຄືແນວໃດ.
5. ຈະສາມາດເປັນໂຄງການທ່ີເປັນຕົວແບບໃນອະນາຄົດໄດ້ແນວໃດ.



 ບັນຫາ, ສາເຫດຂອງບັນຫາແມ່ນຫຍັງ, ກຸ່ມເປົ້າໝາຍແມ່ນ
ພາກສ່ວນໃດແດ່ ແລະ ຢູ່ເຂດທ້ອງຖິ່ນໃດ?

 ເມື່ອເຮັດໂຄງການແລ້ວຈະມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນ?
 ໂຄງການຈະຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແນວໃດ, ມີກິດຈະກໍາຫຍັງແດ່?
 ຈະມີພາກສ່ວນໃດແດ່ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ຈະນໍາໃຊ້ເວລາໜ້ອຍ

ຫືຼ ຫຼາຍປານໃດ?
 ມີຊັບພະຍາກອນຫຍັງໃນທ້ອງຖ່ິນທ່ີສາມາດນໍາມາໃຊ້ໃຫ້ເປັນ

ປະໂຫຍດໄດ້ແດ່?
 ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນຫຍັງ, ມີຜົນກະທົບດ້ານດີ ແລະ ດ້ານບໍ່ດີຄືແນວ

ໃດ, ເມື່ອຈົບໂຄງການແລ້ວມັນຈະມີຄວາມຍືນຍົງ ເພ່ືອເປັນຕົວ
ແບບໃຫ້ໂຄງການອ່ືນໄດ້ ຫືຼບ່ໍ?

ຄໍາຖາມທ່ີຕ້ອງໄດ້ຕອບກ່ອນການຂຽນບົດໂຄງການ



ວາລະທີ2: ການຮຽນຮູ້ ແລະ ວິເຄາະສະພາບຂອງທ້ອງ
ຖ່ິນ ແລະ ກຸ່ມເປ້ົາໝາຍ

ຈຸດປະສົງຂອງວາລະທີ2:
ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມມີຄວາມເຂ້ົາໃຈຫຼັກການທາງດ້ານແນວຄວາມຄິດ

ກ່ຽວກັບເປັນຫຍັງຈ່ິງຕ້ອງສຶກສາ ແລະ ວິເຄາະສະພາບການປະ
ຈຸບັນກ່ອນທ່ີຈະຂຽນໂຄງການ.
ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມມີຄວາມເຂ້ົາໃຈເບ້ືອງຕ້ົນເຖິງສະພາບການປະຈຸບັນ

ໃນເຂດພື້ນທ່ີ.
ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມສາມາດກໍານົດໄດ້ເບື້ອງຕ້ົນກ່ຽວກັບສາເຫດຕ້ົນຕໍ

ຂອງບັນຫາທ່ີຕ້ອງການແກ້ໄຂ
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ວາລະທີ2: ການຮຽນຮູ້ ແລະ ວິເຄາະສະພາບຂອງທ້ອງຖ່ິນ

ໜ້າວຽກໃນວາລະທີ2:
ໃຫ້ແຕ່ກຸ່ມຄົ້ນຄິດຄືນສະພາບການປະຈຸບັນທີ່ເປັນບັນຫາທ່ີຕ້ອງ

ການແກ້ໄຂ.
ໂດຍໃຊ້ແຜນວາດແບບກ້າງປາໃຫ້ແຕ່ກຸ່ມຄົ້ນຄິດຊອກຫາວ່າ

ສາເຫດຂອງບັນຫາດັ່ງກ່າວກ່ຽວຂ້ອງກັບພາກສ່ວນໃດແດ່, 
ກ່ຽວຂ້ອງໃນເລື່ອງໃດແດ່, ກ່ຽວຂ້ອງໃນລັກສະນະໃດ, ອັນໃດ
ເປັນສາເຫດຫຼັກ ແລະ ອັນໃດເປັນສາເຫດສໍາຮອງ?
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ກິດຈະກໍາການວິເຄາະສະພາບບັນຫາຂອງປະຈຸບັນ
(ສຶກສາສາເຫດຂອງບັນຫາ ຕ່ໍຜົນກະທົບທ່ີເກີດຂ້ຶນ)

ຕົວຢ່າງການວິເຄາະສາເຫດຂອງບັນຫາ ໂດຍໃຊ້ແຜນວາດກ້າງປາ
(Ishikawa Diagram)

14

 ແຕ່ລະກຸ່ມຝຶກຂຽນບັນດາສາເຫດຂອງບັນຫາໃນບົດຕົວຢ່າງ ໃນເວລາ 20 ນາທີ
ແລ້ວແລກປ່ຽນກັນໃນລະຫວ່າງກຸ່ມ 15 ນາທີ.

ຈາກນ້ັນໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມຍົກເອົາບັນຫາຕົວຈິງຂອງທ້ອງຖິ່ນຕົວເອງມາຊອກຫາສາ
ເຫດ ເພ່ືອກຽມການຂຽນຫັຼກການ ແລະ ເຫດຜົນຂອງໂຄງການ



ຄໍາ ຖາມ ທ່ີ ເປັນ ຂ້ໍຄິດສຸດ ທ້າຍ ກ່ ຽວ ກັບ ການ ສຶກ ສາສະ ພາບ ການ ສອນ ຂອງ 
ຄູ ແລະ   ຜົນ ການຮຽນ ຂອງ ນັກ ຮຽນຍັງ ຕ່ໍາ

1.  ຍ້ອນ ວ່າ ຄ ວາມ  ຮູ້ໃນ ລາຍ ວິ ຊາ ແລະ  ທັກ ສະ ດ້ານ ການ ສ ອນ ຫຼື ທັກສະທາງດ້ານການ 
ປະ ເມີນ ຜົນຂອງ ຄູ ເອງ ຍັງ ບ່ໍ   ພຽງ ພໍ ບໍ? ຫຼື

2. ຍ້ອນ ວ່າ ຈັນ ຍາ ບັນ ຕໍ່ອາ ຊີບຂອງຄູ ທ່ີ ມີ ຜົນ ຕໍ່ ການ ປະ ຕິ ບັດ ໜ້າ ທີ່ຂອງ ຄູ ຍັງ ຕ່ໍາ ບໍ?(ການ 
ປະ ຕິ ບັດ ໂມງ ເວ ລ າ, ການ ກຽມ-ການສອນ ຕົວ ຈິງ, ການ ໃຫ້ ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ຜູ່ ຮຽນ,…) 
ຫຼື 

3. ຍ້ອນ ບັນ ຫາສະ ພາບ  ແວດ ລ້ອມລວມ ຂອງ ສັງ ຄົມ ກົດ ໜ່ ວງການ ປະ ຕິ ບັດ ໜ້າ ທ່ີຂອງ ຄູ 
ບໍ?(ໃຜ ໆ ກໍ ເຮັດ ຄື ກັນ ຫຼື ຜູ້ ທ່ີ ເຮັດ ໄດ້ ດີກວ່າ  ກໍ ບ່ໍ ເຫັນ ຕ່າງ ຫຍັງກັບ ຜູ້ ເຮັດ ທํາ ທະ ດາ ຫຼື
ຜູ້ທ່ີບ່ໍເຮັດເລີຍ). ຫຼື

4.  ຍ້ອນ ບັນ ຫາທາງ ເສດ ຖະ ກິດທີ່ ບີບ ຮັດຊີ ວິດ ການ ເປັນ ຢູ່ ຂອງ ຄູ ໃຫ້ມີ ຄວາມ ຫຍູ້ງ ຍາກບໍ? 
ຫຼື

5. ຍ້ອນ ບັນ ຫາສະ ພາບ  ສະ ພາບ ພາຍ ໃນ ແລະ ພາຍນອກ(ຄອບ ຄົວ)ຂອງ  ຜູ່ຮຽນ ເອງ? ຫຼື
6.  ຍ້ອນ ປັດ ໃຈ ອື່ນໆ, ເຊິ່ງ ຕ້ອງ ໄດ້ ຄົ້ນ ໃຫ້ ເຫັ ນ ບັນ ຫາ ທີ່ ແທ້ ຈິງ ແລະ ສາ ເຫດ ເພື່ອ ທ່ີ ຈະ 

ສາ ມາດ ວາງ ແຜນ ໃນ ການ ແກ້ ໄຂ ບັນ ຫາ ໄດ້ ຖືກ ເປ້ົາ ລວມ ທັງ ຕ້ອງ ໄດ້ ເບ່ິງວ່າ ບັນ ຫາ ໃດ 
ຈະ ສາ ມາດ ແກ້ ໄຂ ໄດ້ ຢູ່ໃນ ຂັ້ນ ໃດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງໃຜ? ເຫຼົ່ານ້ີເປັນຕ້ົນ.



ວາລະທີ3: ກອງທຶນໃໝ່ ທາງດ້ານການສຶກສາ
ຈຸດປະສົງຂອງວາລະທີ3

ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມມີຄວາມເຂ້ົາໃຈແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບແນວຄວາມ
ຄິດໃໝ່(ນະວັດຕະກໍາ) ແລະ ເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບໂຄງການທ່ີຈະຂຽນ
ພາຍໃຕ້ກອງທຶນການປ່ຽນແປງໃໝ່ທາງດ້ານການສຶກສາ. 

ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມໄດ້ລະດົມແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບໂຄງການການປ່ຽນ
ແປງໃໝ່ທາງດ້ານການສຶກສາທ່ີສາມາດເຊື່ອມຫາການແກ້ໄຂບັນ
ຫາສະພາບການຕ່າງໆໃນ ສປປ ລາວ.

ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມໄດ້ກວດຄືນບັນດາແນວຄວາມຄິດເພ່ືອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ
ມັນສອດຄ່ອງກັບເລື່ອນຕ່າງໆຂອງໂຄງການ. 
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ຄວາມໝາຍຂອງການປະດິດສ່ິງໃໝ່ ຫືຼ ການປ່ຽນແປງໃໝ່

ການປະດິດສ່ິງໃໝ່: 

ແມ່ນການປະດິດສ້າງສິ່ງໃໝ່ທີ່ບ່ໍເຄີຍມີໃຜ ຫຼືພາກສ່ວນໃດໄດ້ເຮັດມາກ່ອນ. 
ຕົວຢ່າງ: ເຄ່ືອງຈັກຄິດໄລ່ເລກ, ໂທລະສັບມືຖື, ອື່ນໆ.

ນະວັດຕະກໍາ ຫືຼ ແນວທາງດ້ານແນວຄວາມຄິດໃໝ່ໆ: 

ແມ່ນຂະບວນການໃນການກໍ່ໃຫ ້ເກີດການປ່ຽນແປງໃນວົງກວ້າງ ຫຼື ແຄບ
ໃຫ້ແກ່ຜົນຂອງວຽກ, ຂະບວນການຂອງວຽກ, ຫຼື ເປັນການສະໜອງການບໍລິ
ການ ທີ່ສົ່ງຜົນແກ່ການແນະນໍາ ແລະການປະຕິບັດສິ່ງໃໝ່ໆໃຫ້ແກ່ອົງການ
ຈັດຕັ້ງທີ່ເພີ່ມມູນຄ່າໃຫ້ແກ່ກຸ່ມເປ້ົາໝາຍ ທັງປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນສາງແຫ່ງ
ຄວາມຮູ້ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ.

17



ແມ່ນບັນດາບົດສະເໜີໂຄງການທ່ີເວ້ົາເຖິງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດທ່ີຈະນໍາ
ໃຊ້ວິທີການ ແລະ ເຄື່ອງມືໃໝ່ໆ ທ່ີສາມາດກ່ໍໃຫ້ເກີດມີການປ່ຽນແປງ
ໃນວົງກວ້າງ ຫືຼ ແຄບ ຕ່ໍຜົນໄດ້ຮັບຂອງວຽກງານ, ຕ່ໍຂະບວນການໃນ
ການປະຕິບັດວຽກງານ, ຫືຼ ເປັນການສະໜອງການບໍລິການທ່ີສ່ົງຜົນ
ໂດຍກົງແກ່ການແນະນໍາ ແລະການປະຕິບັດສ່ິງໃໝ່ ໆໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດ
ຕ້ັງນ້ັນໆ ທ່ີໄດ້ເພ່ີມມູນຄ່າໃຫ້ແກ່ກຸ່ມຜ ູ ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ພ້ອມທັງ 
ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນສາງແຫ່ງຄວາມຮູ້ຂອງອົງການຈັດຕ້ັງ ແລະ ຊຸມ
ຊົນ.

ແມ່ນຫຍັງທ່ີຈະເປັນໂຄງການການປ່ຽນແປງໃໝ່
ທາງດ ້ານການສຶກສາ
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ຕົວຢາ່ງ: ຫໍສະໝຸດແຫ່ງຊາດໄດ້ດໍາເນີນໂຄງການກ່ຽວຫ້ອງສະໝຸດເຄ່ືອນທ່ີໂດຍໃຊ້
ລົດເມ, ເຊ່ິງເປັນວິທີການໃໝ່ສໍາລັບການສ່ົງເສີມການອ່ານ ກໍຄື ການພັດທະນາການ

ສຶກສາສໍາລັບເດັກ ໃນທ້ອງຖິນ່
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ຕົວຢ່າງ: ໂຄງການ ໃນປີ 2016, ກ່ຽວກັບການຜະລິດວີດີໂອກາຕູນເພ່ືອດຶງດູດ
ເດັກມາໂຮງຮຽນ, ໂດຍຫ້ອງກຸ່ມນັກອອກແບບອິດສະຫຼະ-ເຄຣສະຕູດີໂອ
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ການປ່ຽນແປງໃໝ່
ທາງການສຶກສາ

ວິທີການໃໝ່ ໆທ່ີຈະ
ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກິດ

ຈະກໍາ

ເຄ່ືອງມືໃໝ່ ໆທ່ີຈະ
ນໍາໃຊ້ເຂ້ົາໃນການ
ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ

ກິດຈະກໍາ

ຮູບບແບບໃໝ່ ໆໃນ
ການສະໜອງການສຶກ
ສາ ແລະ ການພັດທະ

ນາອົງກອນ

ວິທີການໃໝ່ ໆ
ຕ່າງໆທ່ີຈະຊ່ວຍຍົກ
ສູງຄຸນນະພາບຂອງ

ການສຶກສາ

ກອງທຶນການປ່ຽນແປງໃໝ່ທາງການສຶກສາ
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ທົດສອບຄວາມເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບກອງທຶນການ
ປ່ຽນແປງໃໝ່ທາງການສຶກສາ
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ຜູ້ນໍາພາກອງປະຊຸມອ່ານບັນດາຫົວຂ້ໍໂຄງການລຸ່ມນ້ີ, ແລ້ວໃຫ້ປູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຮ່ວມ
ເລືອກໄປຫາຫົວຂ້ໍວ່າແມ່ນໂຄງການທີ່ເປັນແນວຄວາມຄິດໃໝ່ຫຼືບ່ໍ?

1. ໂຄງການສະໜອງເຄ່ືອງຫຼິ້ນປີອາໂນໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນປະຖົມໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ.

2. ໂຄງການສະໜັບສະໜູນອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ.

3. ໂຄງການຫ້ອງສະໝຸດເຄ່ືອນທ່ີເພື່ອເພີ່ມການເຂ້ົາເຖິງອຸປະກອນສົ່ງເສີມການອ່ານສໍາລັບ
ເດັກໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ.

4. ໂຄງການສະໜັບສະໜູນອ ຸປະກອນຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍທ່ີມີບັນຫາທາງສາຍຕາ.

5. ໂຄງການການທົດລອງການປ່ຽນແປງປະຕິທິນການເຂົ້າຮຽນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບປະຕິທິນລະດູ
ການຜະລິດ ແລະ ສະພາບກິນຟ້າອາກາດເພ່ືອຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຂາດຮຽນຂອງເດັກ.



ເລືອກຫົວຂ້ໍເພ່ືອວິເຄາະ ແລະ ເຝິກຂຽນໃນພາກຕ່າງໆຂອງບົດ

2.4: ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມ
ໜ້າວຽກທີ 1: ແຕ່ລະກຸ່ມຍົກເອົາບັນຫາຕົວຈິງຂອງທ້ອງຖ່ິນຕົວເອງທ່ີຊອກຫາສາເຫດຄົບຖ້ວນ

ແລ້ວທ່ີຈະສ້າງເປັນໂຄງການ ແລ້ວຮ່ວມກັນຕັດບັນດາສາເຫດທ່ີບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງອອກ, ຫືຼ

ອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງແຕ່ບ່ໍສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພາກສ່ວນຕົນເອງ.

ໜ້າວຽກທີ 2 ປຶກສາຫາລືກັນວ່າຈະເຮັດໂຄງການການປ່ຽນແປງໃໝ່ທາງການສຶກສາແນວໃດ

ເພ່ືອແກ້ໄຂບັນຫາດ່ັງກ່າວນ້ັນ.
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ໜ້າວຽກທີ 3: ການທົບທວນຫົວຂ້ໍໂຄງການທ່ີແຕ່ລະກຸ່ມໄດ້ຄິດຂ້ຶນມາ

ແຕ່ລະກຸ່ມທ່ີໄດ້ຄັດເລືອກເອົາຫົວຂ້ໍໃດໜ່ຶງມາແລ້ວຕອບຄໍາຖາມດ່ັງລຸ່ມ
ນ້ີ:

ມັນເປັນສິ່ງທີ່ໃໝ່ໆສ ໍາລັບອົງການຈັດຕັ້ງຂອງທ່ານບໍ?  ຖ້າວ່າແມ່ນອັນໃໝ່, 
ມັນໃໝ່ຍ້ອນເຫດຜົນອັນໃດ?
 ຈະມີການປ່ຽນແປງໃໝ່ໆອັນໃດແດ່ທີ່ຈະເກີດຂ້ຶນກັບກຸ່ມເປ້ົາໝາຍ ຫຼື ເຂດພື້ນ
ທີ່ເປ້ົາໝາຍ. ຕົວຢ່າງ: ຕໍ່ຄູ, ໂຮງຮຽນ, ຊຸມຊົນ(ຄພສບ), ເມືອງ, ຫຼື ພະແນກສຶກ
ສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ.
ມີຄວາມຮູ້ໃໝ່ໆອັນໃດແດ່ທີ່ຈະເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ທາງອົງການຈັດຕັ້ງຂອງ
ທ່ານເອງ?ຍ
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ວາລະທີ 3: ການສະທ້ອນຄືນດ້ານຄວາມເຂ້ົາໃຈເປັນລາຍບຸກຄົນ

ແຕ່ລະບຸກຄົນເລືອກເອົາໜ່ຶງ ແນວຄວາມຄິດທ່ີຈະຂຽນເປັນໂຄງການທ່ີຈະ
ແກ້ໄຂບັນຫາ, ຈາກນ້ັນໃຫ້ຂຽນເຫດຜົນວ່າ ຍ້ອນຫຍັງຕົນເອງຈ່ິງເຊ່ືອ
ໝ້ັນວ່າເປັນໂຄງການທ່ີເປັນແນວຄວາມຄິດໃໝ່ໃນການສະໜອງການ

ສຶກສາ
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ວາລະທີ 4: ຈຸດປະສົງຂອງວາລະທີ4

ຈຸດປສົງ: ເພ່ືອໃຫ້ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມໄດ້ຝຶກໃນການຂຽນຕາມຫົວຂ້ໍລຸ່ມນ້ີ:

1. ຈຸດປະສົງສະເພາະຂອງໂຄງການການປ່ຽນແປງໃໝ່ທາງການສຶກສາດ່ັງກ່າວ.

2. ກິດຈະກໍາຫຼັກໆທີ່ຈະເຮັດເພື່ອໃຫ້ບັນລຸແຕ່ລະຈດຸປະສົງຂອງໂຄງການ.

3. ກິດຈະກໍາຫຼັກໆທີ່ຈະເຮັດເພື່ອໃຫ້ບັນລຸແຕ່ລະຈດຸປະສົງຂອງໂຄງການ.

26

ກິດຈໍາກໍາກຸ່ມ: ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມຈັບຄູ່ຕາມເຈ້ຍທີ່ຕັດອອກຈາກກັນ
ແລ້ວ, ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍຈຸດປະສົງ, ກິດຈະກໍາ, ຜົນໄດ້ຮັບ.



ຈຸດປະສົງແມ່ນສ່ິງທ່ີທ່ານຢາກບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທ່ີຕ້ັງໄວ້ໃນເບ້ືອງຕ້ົນ, 

ໃນນ້ີຈຸດປະສົງຕ້ອງຂຽນໃຫ້ມີລັກສະນະດ່ັງນ້ີ: 

S – ສະເພາະເຈາະຈົງ.
M – ສາມາດວັດແທກໄດ້ໂດຍມີຕົວຊ້ີວັດທ່ີຈະແຈ້ງ.
A – ສາມາດບັນລຸໄດ້ໃນ(ໃນງ ົບປະມານ, ເວລາ, ຊັບພະຍາກອນ)
R – ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນທາງຄວາມເປັນຈິງ.
T – ມີກອບເວລາທ່ີຈະແຈ້ງ-ຊັດເຈນ.

ວາລະທີ 5: ເຝິກຂຽນຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ

27ອະທິບາຍຄືນບາງຈດຸ ແລະ ເປີດໂອກາດໃຫ້ຖາມຄືນ ຖ້າມີຈຸດໃດ ຫືຼຄວາມໝາຍໃດທ່ີບໍ່ຈະແຈ້ງ



ທົດສອບ: ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຄັດເລືອກວ່າອັນໃດທີ່ແທດເໝາະທີ່ສຸດ

ຈຸດປະສົງທ່ີຂຽນຂ້ຶນມາແລ້ວ ແທດເໝາະຫືຼບ່ໍ

1.  ເພື່ອຫຼຸດອັດຕາການຂາດຮຽນຂອງນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມໃນເມືອງໃໝ່

2. ໃຫ້ນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ຄູ ລວມທັງ ຜູ້ປົກຄອງເດັກໃນໂຮງຮຽນ ປະ
ຖົມ 10 ແຫ່ງ ໄດ້ຊົມໃຊ້ປ້ຶມນິທານ 15 ເລ່ືອງ, ແຜນສຽງ 15 ຊຸດ, ທ່ີຂຽນ
ຈາກຜູ້ ເລ່ົາທ່ີເປັນຄົນຊົນເຜົ່ານ້ັນແທ້.

3.  ເພື່ອປັບປຸງເທັກນິກການສອນພສາລາວໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ ປ 1 ແລະ ປ2

4.  ເພື່ອປັບປຸງທັກສະໃນການວາງແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນ, ການຕິດຕາມ
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນຂອງຫົວໜ້າໂຮງຮຽນປະຖົມ 30 ແຫ່ງໃນ 7 ເມືອງ
ຂອງແຂວງຜົ້ງສາລີ

5. ເພື່ອປັບປຸງການສອນຄະນິດສາດແກ່ນັກຮຽນປະຖົມ ປ1 ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ
ຄູໃນວິທະຍາໄລຄູສະຫວັນະເຂດ

28ອະທິບາຍຄືນບາງຈດຸ ແລະ ເປີດໂອກາດໃຫ້ຖາມຄືນ ຖ້າມີຈຸດໃດ ຫືຼຄວາມໝາຍໃດທ່ີບໍ່ຈະແຈ້ງ



ການສ້າງກິດຈະກໍາ

ກິດຈະກໍາແມ່ນຫຍັງ: 
ກິດຈະກໍາແມ່ນວຽກຕ່າງໆທີ່ຈະເຮັດເພື່ອໃຫ້ບັນລຸແຕ່ລະຈດຸປະສົງຂອງໂຄງການ

ໜ້າວຽກ: ໃຫ້ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຍົກເອົາກິດຈະກໍາຫຼັກໆໃດໜ່ຶງທີ່ຈະເຮັດພາຍໃຕ້
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຈຸດປະສົງໃດໜ່ຶງຂອງໂຄງການ
ດັ່ງກ່າວຂ້ຶນມາສົນທະນາເພື່ອແລກປ່ຽນແນວຄວາມຄິດຮ່ວມກັນ.
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ວຽກບ້ານຈາກມ້ືທີ1

ໃຫ້ແຕ່ລະບຸກຄົນຄົນ-ວຄ, ແຂວງ, ເມືອງ: 
ຂຽນກ່ຽວກັບຫຼັກການ ແລະເຫດຜົນ ພ້ອມທັງ ຂຽນໜ່ຶງ ຫຼື ສອງຈຸດ
ປະສົງຂອງໂຄງການ ທີ່ຕົວເອງຈະພັດທະນາຂ້ຶນມາເພື່ອຍ່ືນຂໍທຶນຈາກ
ກອງທຶນການປ່ຽນແປງທາງດ້ານການສຶກສາ-BEIF?
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ການຕິດຕາມການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ

ຄໍາຖາມ
ໃນໄລຍະຜ່ານມາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາໃດໜ່ຶງຂອງ
ວຽກ ພວກທ່ານໄດ້ມີລະບົບການຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ແລະ ລະບົບ
ການລາຍງານຄືແນວໃດ, ແຕ່ລະຢ່າງນັ້ນປະຕິບັດໃນຮູບແບບ
ໃດ ແລະ ໄດ້ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືໃດແດ່?
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ການຕິດຕາມ
ຄວາມຄືບໜ້າ
ຂອງໂຄງການ

ມີແນວທາງ ແລະ
ຊ່ວງເວລາໃນການ
ຕິດຕາມການຈັດຕ້ັງ
ປະຕິບັດໂຄງການ

ມີເຄ່ືອງມື ແລະວິທີ
ການໃນການຕິດ
ຕາມການຈັດຕ້ັງ
ປະຕິບັດໂຄງການ

ກໍານົດຕົວຊ້ີວັດໃນ
ການຕິດຕາມການ
ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ

ໂຄງການ

ກໍານົດວິທີການຄຸ້ມ
ຄອງຂ້ໍມູນໃນການ
ຕິດດຕາມຄວາມ

ຄືບໜ້າຂອງ
ໂຄງການ

ການຕິດຕາມການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ
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ຄວາມຍືນຍົງຂອງໂຄງການ

ຄວາມຍືນຍົງ
ຂອງໂຄງການ

ມ ີຄວາມຮູ້ຫຍັງ
ແດ່ທ່ີຈະນໍາໃຊ້

ໃນຕ ໍ ່ໜ້າ

ມ ີເຄ່ືອງມືຫຍັງ
ແດ່ທ່ີສາມາດນໍາ

ໃຊ້ໃນຕ ໍ ່ໜ້າ

ມ ີວິທີການໃດ
ແດ່ທ່ີນໍາໄປໃຊ້

ໃນຕ ໍ ່ໜ້າ

ມ ີທັກສະໃດ
ແດ່ສາມາດນໍາ
ໄປໃຊ້ໃນຕ ໍ ່ໜ້າ

ມີການຮ່ວມມື
ໃດແດ່ທ່ີສາມາດ

ສືບຕ່ໍໄປໄດ້
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ການເສີມ
ຂະຫຍາຍ
ໂຄງການ

ການດໍາເນີນກິດ
ຈະກໍາດ່ັງກ່າວຄື
ໄປຫາເຂດພ້ືນທ່ີ
ອ່ືນ ໆໄດ້ບໍ-ໃນ

ດ້ານໃດ

ພາກສ່ວນອ່ືນ
ສາມານໍາໄປ

ເປັນບົດຮຽນໄດ້
ບໍ-ວິທີການໃດ

ການດໍາເນີນກິດ
ຈະກໍາທ່ີຄ້າຍຄືໄປ

ຫາເຂດພ້ືນທ່ີ
ອ່ືນ ໆໄດ້ບໍ-ວິທີ

ການໃດ

ມີວິທີການໃໝ່
ໃດທ່ີສາມາດ
ສືບຕ່ໍພັດທະນາ

ຕ່ໍໄປ
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