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ຊ ີ່ອ ງການຈດັຕັົ້ງ ຊ ີ່ໂຄງການ ກດິຈະກາໍ ສະຖານທີີ່ 
ຫ ົ້ອງສະໝຸດແຫ່ງຊາດ
ລາວ, ກ ມສິີ່ງພິມ ແລະ 

ຫ້ອງສະໝຸດ, ກະຊວງ 

ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະ

ທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ,  

- ວິທະຍາໄລມ ເອນສເຕ 

(ສະຖາບັນຊ ນເຜ ົ່າ), ປະ
ເທດເຢລະມັນ 

ໂຄງການເລ ີ່ອງເລ ົ່າຊ ນເຜ   ີ່າແລນແຕນ 

ການບັນທຶກເລ ີ່ອງຢ ູ່ທ້ອງຖິີ່ນຢ ູ່ຊຸມຊ ນ ຊ ນເຜ ົ່າແລນ
ແຕນ ແລະ ຊ ນເຜ ົ່າຢ້າວ ເພ ີ່ອສ້າງຫ້ອງສະໝຸດດິຈິ
ຕ້ອນທາງສຽງ-ພາບ ພ້ອມທັງອຸປະກອນການສຶກສາ
ທີີ່ເປັນສິີ່ງພິມ ແລະ ອອນລາຍ ເພ ີ່ອນໍາໃຊ້ໃນການ
ລ ນນະລ ງ ກ່ຽວກັບ ການຮ ້ໜັງສ . ການເຜີຍແຜ່
ເລ ີ່ອງດັົ່ງກ່າວ ແລະ ອຸປະກອນການສຶກສາຈະນໍາໃຊ້
ຫ້ອງສະໝຸດເຄ ຶຶີ່ອນທີີ່, ແລະ ເຄ ອຄ່າຍຫ ົ້ອງສະໝຸດ

ແຫ່ງຊາດລາວ. 

ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ 
ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ 

ວິທະຍາໄລສ້າງຄ ຄັງໄຂ 
ໂຄງການປັບປຸງຄຸນນະພາບການສອນ 
ຄະນິດສາດສໍາລັບຄ ຊັົ້ນປະຖ ມ ຢ ູ່ວິທະຍາ
ໄລສ້າງຄ ຄັງໄຂ 

ພັດທະນາຄ ່ມ ຄ  ສໍາລັບວິທີການສອນ ແລະ ການສ້າງ
ອຸປະກອນ ແລະ ສ ີ່ການຮຽນ ການສອນວິຊາຄະນິດ
ສາດ ໃຫ້ແກ່ຄ ຝຶກຫັດຊັົ້ນປະຖ ມສຶກສາ 

ແຂວງຊຽງຂວາງ 

ສກຂ ແຂວງຊຽງຂວາງ 

ໂຄງການພັດທະນາການສ້າງຂີດຄວາມສາ
ມາດໃຫ້ເຄ ອຄ່າຍຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກ
ງານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນຂັົ້ນແຂວງ, 

ຂັົ້ນເມ ອງ, ຂັົ້ນໂຮງຮຽນ 

ການຝຶກອ ບຮ ມຄ ຢ   ີ່ໂຮງຮຽນ, ຜ ບໍ້ລິຫານການສຶກສາ

, ແລະ ພະແນກສຶກສາ ກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍ ແລະ 
ແຜນກ່ຽວກັບ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ເພ ີ່ອເພີີ່ມອັດ
ຕາການເຂ ົ້າຮຽນຂອງເດັກພກິານ 

ແຂວງຊຽງຂວາງ 

ສກມ ເມ ອງ ນາໝ ໍ້ 
ໂຄງການປັບປຸງຄວາມຊ ໍານານງານໃນລາຍ
ວິຊາຂອງຄ ສອນຊັົ້ນປະຖ ມ 

ບ ດແນະນໍາການສອນ “ລາຍວິຊາ”. ການຝຶກອ ບຮ ມ 

ສກມ ຄ ສອນລາຍວິຊາ ທີີ່ສອນໄດ້ປະສິດຕິພາບສ ງ, 

ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄພສບ. ຈັດການທັດ

ສະນະສຶກສາເພ ີ່ອຮຽນຮ ້ຕ ວຢູ່າງທີີ່ດີ. 

ແຂວງອຸດ ມໄຊ 

ສກມ ເມ ອງ ຮຸນ 

ໂຄງການປັບປຸງຄຸນນະພາບການສຶກສາ 
ໂດຍນໍາໃຊ້ການສຶກສາການສອນ 
“Lesson Study” ໃຫ້ຄ ຊັົ້ນປະຖ ມສຶກ
ສາ 

ຝຶກອ ບຮ ມພະນັກງານ ສກມ ໃຫ້ເປັນຄ ຝຶກລະດັບສ ງ
, ຫຼັງຈາກນັົ້ນ ຈັດຝຶກອ ບຮ ມອໍານວຍການໂຮງຮຽນ 

ແລະ ຄ  ໃນການວາງແຜນ, ການຄ ົ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງ

ບ ດຮຽນ ຮ່ວມກັນ. 

ແຂວງອຸດ ມໄຊ 

ສະມາຄ ມພັດທະນາທັກ
ສະຊີວິດ (LSDA) 

ໂຄງການຄ ົ້ນຄວາການປະຕິບັດການ ດ້ານ
ການພັດທະນາການສຶກສາ ໂດຍໃຫ້ຊຸມ
ຊ ນເປັນເຈ ົ້າການ 

ຝຶກອ ບຮ ມດ້ານການຄ ົ້ນຄວ້າການປະຕິບັດງານຮ່ວມ
ກັນ ແລະ ເຊ ີ່ອມສານເຂ ົ້າໃນຫຼັກສ ດ ວທຄ, ສ້າງ

ຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ ຄພສບ 12 ແຫ່ງ (6 ຄ ນ/

ບ້ານ) ໂດຍຜ່ານການຝຶກອ ບຮ ມ ແລະ ເພີີ່ມການປະ

ສານງານ / ການສະໜັບສະໜຸນຈາກເມ ອງ 

ແຂວງຫ ວພັນ ແລະ 
ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ 
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ຊ ີ່ອ ງການຈດັຕັົ້ງ ຊ ີ່ໂຄງການ ກດິຈະກາໍ ສະຖານທີີ່ 

ອ ງການບ້ານຈຸດສຸມສາ
ກ ນ 

ໂຄງການສະໜັບສະໜ ນເດັກ, ຄອບຄ ວ
ຂອງພວກເຂ າ ແລະ ຄ  ໃນການນໍາໃຊ້ຄະ
ນິດສາດເຂ ົ້າໃນການດໍາລ ງຊີວິດຢ ູ່ຊ ນນະ
ບ ດ 

ສ້າງ “ຫຼັກສ ດປະສ ບການ” ໂດຍການພັດທະນາຫັຼກ

ສ ດຄະນິດສາດ-ກະສິກໍາ. ການສ້າງ ແລະ ການສ້າງ

ຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສະມາຄ ມຊຸມຊ ນໂຮງຮຽນ. 
ເພີີ່ມຄວາມສາມາດ ແລະ ແຮງຈ ງໃຈໃຫ້ຄ ໃຫ້ມີ
ຄວາມເຂ ົ້າໃຈ ແລະ ສອນຫຼັກສ ດໃໝ່. ການສ ົ່ງເສີມ

ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເດັກຍິງໃນວິຊາ STEM 

ຜ່ານຫຼັກສ ດໃໝ່. ຝຶກອ ບຮ ມກ່ຽວກັບຫຼັກສ ດໃໝ່

ໃຫ້ແກ່ຄ  15 ທ່ານ  

ແຂວງສາລະວັນ 

ສກຂ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ 

ໂຄງການປັບປຸງການຈັດການຮຽນ-ການ

ສອນ ພາສາລາວ ຫ້ອງຄວບ 2 ຊັົ້ນຮຽນ 

ປໍ 2 ແລະ ປໍ 3   

ພັດທະນາຄ ່ມ ສອນເພີີ່ມເຕີມ ໂດຍທີມງານຝຶກອ ບ
ຮ ມ ສກຂ ທີີ່ມີປະສ ບການດ້ານການສອນຂອງບ ດ
ແນະນໍາ ສສກ ໃນການສອນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຫຼາຍລະ
ດັບ. ຝຶກອ ບຮ ມຄ  46 ທ່ານ ແລະ ພະນັກງານ ສກມ 

4 ທ່ານ ກ່ຽວກັບ ວິທີການນໍາໃຊ້ຄ ່ມ  ຂອງທີມງານ

ຝຶກອ ບຮ ມ ສກຂ. 

ແຂວງຊຽງຂວາງ 

ສກມ ເມ ອງ ຕ ົ້ນເຜີົ້ງ 

ໂຄງການປັບປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນການ
ການສອນພາສາລາວຊັົ້ນປະຖ ມຂັົ້ນ ປໍ 1 

ເຖິງ ປໍ 3 ຂອງໂຮງຮຽນຊ ນເຜ ົ່າ 16 ແຫ່ງ 
ຢ ູ່ເມ ອງຕ ົ້ນເຜີົ້ງ ໂດຍໃຊ້ວີທີການຝຶກອ ບ
ຮ ມໃຫ້ແກ່ຄ  ແລະ ຕິດຕາມຊຸກຍ ້ ຢູ່າງເປັນ
ປົກກະຕິຢ ູ່ແຕ່ລະໂຮງຮຽນ 

ພັດທະນາຄ ່ມ ສອນເພີີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບ ການສອນ
ໂດຍໃຫ້ນັກຮຽນເປັນສ ນກາງ ໂດຍ ທີມງານຝຶກ
ອ ບຮ ມ ສກຂ ທີີ່ມີປະສ ບການໃນການຝຶກອ ບຮ ມ
ກ່ຽວກັບ ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ພັດທະນາຄ ປ ໍ 

1-2 ສໍາລັບຄ , ການແນະນໍາທາງດ້ານຫຼັກການວິຊາຄ 

, ແລະ ການສອນໃນໂຮງຮຽນປະຖ ມ. ຈັດຊ ົ້ອຸປະ

ກອນຕ່າງໆ ໃຫ້ນັກຮຽນ. 

ແຂວງບໍໍ່ແກ້ວ 

ສກຂ ແຂວງ ຜ ົ້ງສາລີ 

ໂຄງການປັບປຸງ ແລະ ຍ ກສ ງ 4 ທັກສະ
ການສອນພາສາລາວ ແລະ ວິທ ີການສອນ
ຫ້ອງຄວບຊັົ້ນປະຖ ມ 
 

ກະກຽມອຸປະກອນການຝຶກອ ບຮ ມ ແລະ ການຝຶກ
ອ ບຮ ມທີີ່ມີປະສິດທິຜ ນ ໃຫ້ແກ່ຄ  95 ທ່ານ ໃນດ້ານ

ທັກສະຕ່າງໆ ສ ໍາລັບການສອນພາສາລາວ, ການ

ສອນຫ້ອງຄວບ, ການຄວບຄຸມຫ້ອງຄວບ, ການວາງ

ຜັງສໍາລັບນັກຮຽນຫ້ອງຄວບ ທີີ່ມີ 3 ຊັົ້ນ ໃນຫ້ອງ

ດຽວ, ການພັດທະນາມຸມການຮຽນ, ສ້າງ ແລະ ນໍາ

ໃຊ້ອຸປະກອນເສີມການຮຽນ. ຮ່ວມຕິດຕາມ ແລະ 

ປະເມີນຜ ນໂດຍ ວທຄ, ສກຂ, ສກມ. 

ແຂວງຜ ົ້ງສາລີ 
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ແຜນງານການປັບປງຸຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂ ົ້າຮຽນ ສໍາລັບການສຶກສາຂັົ້ນພ ົ້ນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ ຄຸ້ມຄອງໂດຍບໍລິສັດຄັອບຟີສາກ ນ 
ພາຍໃຕ້ບໍລິສັດເທທຣາເທັກ, ຕາງໜ້າໃຫລ້ັດຖະບານອ ດສະຕຣາລ ີແລະ ຮ່ວມທຶນໂດຍສະຫະພາບເອີຣ ບ. 

Basic Education Quality and Access in Lao PDR is managed by Coffey, a Tetra Tech company, on behalf of the Australian 

Government and co-financed by the European Union. 

 
 
 
 
 
 

ຊ ີ່ອ ງການຈດັຕັົ້ງ ຊ ີ່ໂຄງການ ກດິຈະກາໍ ສະຖານທີີ່ 

ສກມ ເມ ອງສິງ 
ໂຄງການຍ ກລະດັບຄຸນນະພາບໃນການຈັດ
ຕັົ້ງປະຕິບັດ 3 ຂໍໍ້ແຂ່ງຂັນຂອງຂະແໜງ
ການສຶກສາ 

ປັບປຸງຜ ນການສອນຂອງຄ ຜ່ານ 3 ຂໍໍ້ແຂ່ງຂັນ ຂອງ

ຂະແໜງການສຶກສາ, 
ຮ່າງມາດຕະຖານສໍາລັບໂຮງຮຽນທີີ່ດີ ແລະ ການພັດ
ທະນາເຄ ີ່ອງມ  ແລະ ແບບຟອມສໍາລັບການປະເມີນ
ໂຮງຮຽນ.  

ຝຶກອ ບຮ ມອໍານວຍການໂຮງຮຽນ, ຄ , ແລະ ພະນັກ

ງານ ກ່ຽວກັບ ມາດຕະຖານ ແລະ ວິທີການປະເມີນ. 
ສະໜັບສະໜຸນໂຮງຮຽນ ແລະ ຄພສບ ໃນການວາງ
ແຜນພັດທະນາແບບຢືນຢົງສໍາລັບໂຮງຮຽນຂອງ
ພວກເຂ າ.  

ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ 

 
 


