
BEQUAL 
ກອງທຶນນະວັດຕະກໍາໃໝ່ດ້ານການສຶກສາ

ບົດນໍາສະເໜີ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບໂດຍຫຍໍ ້
ຂອງທັງ 15 ໂຄງການ
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ກອງທຶນນະວັດຕະກໍາໃໝ່ດ້ານການສຶກສາແມ່ນຫຍັງ?

ນະວັດຕະກໍາໃໝ່ ດ້ານວຽກງານສ້າງຄູ  ໜ້າ 6-17

ການຄຸ້ມຄອງ - ບໍລິຫານ  ໜ້າ 18-27

ການເຂ້ົາເຖິງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ  ໜ້າ 28 -35

ນໍາສະເໜີໂຄງການຕ່າງໆ

ແຜນງານການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າຮຽນ
ສຳລັບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນແຜນງານໄລຍະ 10
ປີ ທ່ີນຳພາໂດຍລັດຖະບານລາວ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດ
ຖະບານອົດສະຕຣາລີ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ. ແຜນງານບີຄວາມຸ່ງ
ຫວັງທີ່ຈະຊ່ວຍເດັກຍິງແລະເດັກຊາຍໃນໄວປະຖົມສຶກສາ,ໂດຍສະ
ເພາະແມ່ນຜູ້ທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດອ່ານອອກຂຽນ
ໄດ້ ແລະສາມາດນັບເລກໄດ້ແລະ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີທັກສະໃນການ
ດຳລົງຊີວິດ.

ແຜນຍຸດທະສາດອີກອັນໜຶ່ງຂອງແຜນງານບີຄວາແມ່ນເພີ່ມການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງການ
ສຶກສາຊັ້ນປະຖົມເພື່ອທົດລອງນໍາໃຊ້ສິ່ງໃໝ່ແລະກິດຈະກໍານະວັດຕະກໍາໃໝ່ທີ່ສາມາດເສີມສ້າງຄວາມ
ເຂັ້ມແຂງຂອງຂັ້ນແຂວງຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນໂຮງຮຽນ ໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ການປະສານງານ ແລະ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາການສຶກສາຮູບແບບໃໝ່ໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ.

ກອງທຶນນະວັດຕະກໍາໃໝ່ດ້ານການສຶກສາໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອຊຸກຍູ້ແນວຄວາມຄິດໃໝ່ ແລະ ກິດຈະກໍາທີ່
ເປັນນະວັດຕະກໍາທ່ີສາມາດສ້າງຜົນກະທົບດ້ານບວກໃຫ້ແກ່ການດໍາເນີນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການສຶກສາ
ຂັ້ນພຶື້ນຖານ.

ຈຸດປະສົງແນວຄິດນີ້ກໍ່ເພື່ອເປັນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ແລະ ພາກ
ສ່ວນຕ່າງໆ ໃນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ເພື່ອທົດລອງແນວທາງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮູບແບບໃໝ່ ເພື່ອ
ເບິ່ງຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການປະສົບຜົນສຳເລັດ ແລະ ແທດເໝາະແກ່ການຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ກວ້າງຂວາງ.
ນະວັດຕະກໍາໃໝ່ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດຫຼາຍຫຼືໜ້ອຍສາມາດນໍາໄປຜັນຂະຫຍາຍຕໍ່ໄປແລະມີຜົນກະທົບ
ທາງບວກຕໍ່ຫຼາຍໂຮງຮຽນແລະເດັກນ້ອຍຕື່ມອີກ.

ກອງທຶນນະວັດຕະກໍາໃໝ່ດ້ານການສຶກສາໄດ້ໃຫ້ທຶນແກ່ໜ່ວຍງານພາກລັດ, ພາກເອກະຊົນ, ບັນດາຫ້ອງ
ການແລະອົງການທ່ີບ່ໍຂ້ຶນກັບລັດຖະບານ.ຈໍານວນງົບປະມານຂອງທຶນດ່ັງກ່າວມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນເລ່ີມຈາກ
189,932,000ກີບຫາ1,079,280,000ກີບແລະມີເວລາການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຢູ່14ເດືອນຫາ34ເດືອນ.
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ຂັ້ນຕອນການຄັດເລືອກ

ເງື່ອນໄຂການຄັດເລືອກ ດ້ານວິຊາການຂອງກອງທຶນ 
ນະວັດຕະກໍາໃໝ່ດ້ານການສຶກສາ

ການສະໜອງທຶນນະວັດຕະກໍາໃໝ່ດ້ານການສຶກສາແມ່ນອີງໃສ່ຫັຼກການທ່ີຈະແຈ້ງແລະຂ້ັນຕອນ
ການສະໝັກແບບແຂ່ງຂັນ.

ບົດສະເໜີໂຄງການໂດຍຫຍໍ້
ຜູ້ສະໝັກຂໍທຶນແມ່ນສົ່ງບົດສະເໜີໂຄງການ
ໂດຍຫຍໍ້ໂດຍການນໍາໃຊ້ຮ່າງເອກະສານທີ່
ເປັນເອກະພາບກັນ

SSSSSSSSSການຄັດເລືອກ
ບົດສະເໜີໂຄງການໂດຍຫຍໍ້ໄດ້ຮັບການກວດກາ
ຕາມເງື່ອນໄຂການຄັດເລືອກ

ບົດສະເໜີໂຄງການ
ຜູ້ສະໜັກທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກຈະສົ່ງ
ບົດສະເໜີໂຄງການສະບັບສົມບູນ

ການປະເມີນ
ບົດສະເໜີໂຄງການຈະຖືກປະເມີນເພື່ອຄົ້ນຫາ
ແນວຄວາມຄິດໃໝ່,ດ້ານຄຸນນະພາບ,ການໃຊ້ຈ່າຍ
ແລະຄວາມຍືນຍົງ
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ນະວັດຕະກໍາໃໝ່,ຜົນກະທົບແລະຄວາມກ່ຽວຂ້ອງ 35%

ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືແລະຄວາມຍືນຍົງ 25%

ການນໍາເອົາໄປຜັນຂະຫຍາຍແລະປະສິດທິພາບດ້ານການລົງທຶນ 20%

ຄວາມເປັນເຈົ້າການແລະພັນທະຮັບຜິດຊອບ 20%

ສັດສ່ວນໂຄງການ
ຕາມຫົວຂໍ້
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ງົບປະມານລວມຕາມແຕ່ລະແຂວງ (ກີບ)
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ຜົ້ງ
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ອັດ
ຕະ
ປື
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2,000,000,000₭

2,500,000,000₭
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,59
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25
9,6
90
,00
0

41
3,0
16
,50
0

49
2,0
40
,00
0

53
9,6
40
,00
0

ງົບປະມານແບ່ງຕາມຫົວຂໍ້ການພັດທະນາ:

50%

21%

3,899,122,900

1,716,982,000

1,711,669,500

29%
ນະວັດຕະກໍາໃໝ່ດ້ານວຽກງານສ້າງຄູ

ການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ

ການເຂ້ົາເຖິງແລະການມີສ່ວນຮ່ວມ

346ໂຮງຮຽນ 28,817
ນັກຮຽນ
(51%ຍິງ)

1,371
(54%ຍິງ)ຄູສອນ
318(10%)
ອໍານວຍການ

256(19%ຍິງ)
ຫ້ອງການ

ສຶກສາທິການແລະ
ກິລາເມືອງ

207(29%ຍິງ)
ພະແນກ

ສຶກສາທິການ
ແລະກິລາແຂວງ

276(17%ຍິງ)
ຄະນະ

ພັດທະນາສຶກສາ
ຂັ້ນບ້ານ

ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ

ສະຖິຕິດ້ານງົບປະມານ
ຈຳນວນງົບປະມານລວມຂອງໂຄງການນະວັດຕະກໍາໃໝ່ດ້ານການສຶກສາ:7,963,798,400ກີບ
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ສະຖານທີ່ຂອງກິດຈະກຳທຶນນະວັດຕະກໍາໃໝ່ດ້ານການສຶກສາ 
ຕາມຫົວຂໍ້ພັດທະນາ

ນະວັດຕະກໍາໃໝ່ດ້ານວຽກງານສ້າງຄູ

ການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ

ການເຂ້ົາເຖິງແລະການມີສ່ວນຮ່ວມ
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ກີບ

ຍົກສູງທັກສະດ້ານພາສາລາວຂອງເດັກຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ

ພະແນກ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງຊຽງຂວາງ

ເມືອງຄູນ, ແຂວງຊຽງຂວາງ

29 ເດືອນ

467,637,000

ຈຸດປະສົງ

• ຈັດການຝຶກອົບຮົມ,ສະໜອງວັດຖຸອຸປະກອນໃນການຮຽນການສອນໃຫ້ແກ່ຄູສອນເພ່ືອສ້າງທັກສະ
ໃນການສອນພາສາລາວ

• ສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼືອຄູໃນການແຕ່ງບົດສອນ ແລະ ການພັດທະນາປັບປຸງອຸປະກອນໃນການ
ສອນເພື່ອເຮັດໃຫ້ບົດຮຽນພາສາລາວມີຄວາມເໝາະສົມແລະສາມາດດຶງດູດນັກຮຽນໄດ້ດີ

• ປັບປຸງລະດັບຜົນການຮຽນທົ່ວໄປຂອງນັກຮຽນຂັ້ນປະຖົມສຶກສາໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ເປົ້າໝາຍ

• ເພີ່ມການຮຽນຮູ້ພາສາລາວໃຫ້ນັກຮຽນທີ່ເວົ້າພາສາລາວແລະນັກຮຽນຊົນເຜົ່າ.

ນະວັດຕະກໍາ

• ສົ່ງເສີມການພັດທະນາທາງດ້ານການຜະລິດສື່ການຮຽນການສອນແບບນະວັດຕະກໍາໃໝ່ ໂດຍ
ການໝູນໃຊ້ວັດຖຸທີ່ມີຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ

• ນໍາໃຊ້ເທັກນິກທີ່ເນັ້ນໃສ່ການປະຕິບັດຕົວຈິງໃນການສອນພາສາລາວ.

• ຜົນການຮຽນພາສາລາວຍັງຕໍ່າ ເນື່ອງມາຈາກຄູສອນຍັງບໍ່ທັນມີທັກສະພຽງພໍ ແລະ ຍັງຂາດການ
ຝຶກອົບຮົມໃນການສອນທັກສະຫຼັກທັງ4ທັກສະໃນການຮຽນພາສາ(ທັກສະດ້ານການອ່ານ,ການ
ຂຽນ,ການຟັງແລະການເວົ້າ).

ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂ
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ຜົນໄດ້ຮັບ

ແຜນຕໍ່ໜ້າ

• ໄດ້ມີການຈັດສະພາບແວດລ້ອມການຮຽນຮູ້ທີ່ເປັນມິດຕໍ່ເດັກພາຍໃນຫ້ອງຮຽນ ໂດຍການນໍາໃຊ້
ເຄື່ອງມືຫຼືສິ່ງປະດິດປະຈັກຕາທີ່ອອກແບບມາເພື່ອສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ຂອງນັກຮຽນແລະການ
ທະນຸຮັກສານໍາໃຊ້ຕົວໜັງສືແລະຄຳສັບພາສາລາວ

• ການປະເມີນຄັ້ງສຸດທ້າຍໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄູສອນຈຳນວນ 85% ສາມາດນໍາໃຊ້ບົດຮຽນ
ຈາກການຝຶກອົບຮົມເຂົ້າໃນການສອນຕົວຈິງໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

• ຜົນການຮຽນພາສາລາວຂອງນັກຮຽນແມ່ນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ24%.

• ບັນດາໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍໄດ້ສ້າງແຜນປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າເພື່ອສືບຕໍ່ນໍາໃຊ້ບັນດາເທັກນິກການ
ສອນໃໝ່ນີ້ເຂົ້າໃນການສອນເພື່ອສຸມໃສ່ການປັບປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນ

• ຫ້ອງການສຶກສາທິການແລະກິລາເມືອງຄູນໄດ້ວາງແຜນເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການນີ້ອອກໄປ
ຍັງໂຮງຮຽນອື່ນໆສົມທົບກັບການຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກການທົດລອງປະຕິບັດຄັ້ງນີ້.



8

ກີບ

ປັບປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນ - ການສອນວິຊາພາສາລາວ ຊັ້ນປະຖົມຂັ້ນ ປ1-ປ3 
ຂອງໂຮງຮຽນທີ່ມີນັກຮຽນຊົນເຜົ່າ

ຈຸດປະສົງ

• ເພື່ອຍົກສູງຄຸນນະພາບທັກສະຂອງຄູສອນໃນການສອນພາສາລາວໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນຊົນເຜົ່າ
ໂດຍສະເພາະການແຕ່ງບົດສອນ,ການວາງແຜນການສອນ,ການສອນແບບປະຕິບັດຕົວຈິງແລະ
ການຜະລິດສື່ການຮຽນການສອນດ້ວຍການນໍາໃຊ້ວັດຖຸທີ່ຫາໄດ້ໃນທ້ອງຖິ່ນ

• ເສີມສ້າງທັກສະຂອງຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນໃນການຊີ້ນໍາ ແລະ ນໍາພາຄູສອນໃນການສອນ
ວິຊາພາສາລາວແລະປຸກລະດົມຊຸກຍູ້ພໍ່ແມ່ນັກຮຽນຊົນເຜົ່າເພື່ອສົ່ງເສີມການຮຽນພາສາລາວ
ຂອງເດັກນ້ອຍ

• ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດແບບຕ່ໍເນ່ືອງຈາກຂ້ັນເມືອງລົງສູ່ຂ້ັນບ້ານ, ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂ້ັນ
ບ້ານ ແລະ ຊຸມຊົນອ້ອມຂ້າງ ເພື່ອຮັບປະກັນການຊຸກຍູ້ສະໜັບສະໜູນແບບກວ້າງຂວາງໃຫ້ແກ່
ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ເວົ້າພາສາລາວເປັນພາສາທຳອິດ.

ເປົ້າໝາຍ

• ເພື່ອຍົກລະດັບການຮຽນພາສາລາວໃນຂັ້ນຮຽນເລີ່ມຕົ້ນຂອງເດັກນ້ອຍຊົນເຜົ່າ ເພື່ອເພີ່ມຜົນການ
ຮຽນຂອງເດັກນັກຮຽນໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນທຸກໆວິຊາຮຽນ.

• ຄວາມຮູ້ພາສາລາວໃນລະດັບຕົ້ນໆຂອງເດັກຊົນເຜົ່າແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າ ເຊິ່ງມັນໄດ້ສົ່ງຜົນກະ
ທົບຕໍ່ການຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໃນວິຊາອື່ນໆໃນໂຮງຮຽນປະຖົມ.

ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂ

ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງຕ້ົນເຜ້ິງ

ເມືອງຕ້ົນເຜ້ິງ, ແຂວງບ່ໍແກ້ວ

17 ເດືອນ

259,690,000

• ການຊຸກຍູ້ຕິດຕາມການສອນແບບໃໝ່ ແລະ ນັກຮຽນ ແລະ ເຄື່ອງມືວັດປະເມີນຜົນໄດ້ຖືກສ້າງ
ຂຶ້ນເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືໃນການຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຮຽນການສອນ

• ໄດ້ສ້າງຄູ່ມືແນະນໍາເສີມເພື່ອຊ່ວຍຄູໃນການສ້າງແຜນການສອນ.

ນະວັດຕະກໍາ



9

ຜົນໄດ້ຮັບ

ແຜນຕໍ່ໜ້າ

• ການຝຶກອົບຮົມ ແລະການຕິດຕາມຊ່ວຍເຫຼືອຄູສອນແຕ່ຂັ້ນປ.1ຫາຂັ້ນປ.3 ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນສຳ
ເລັດດີ ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍໄປສູ່ການສອນໃນຂັ້ນປ.4ປລະ ຂ້ັນປ.5ໃນປີທີ2ຂອງ
ໂຄງການ

• ການປະເມີນທ້າຍໂຄງການກ່ຽວກັບຜົນການສອນຂອງຄູໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຄູສອນໄດ້ນໍາໃຊ້ທັກສະ
ເຫຼົ່ານີ້ປະກອບໃນການສອນຕົວຈິງມີຈຳນວນ60%ແມ່ນຢູ່ໃນເກນດີຫຼາຍແລະ34%ແມ່ນຢູ່ໃນ
ເກນດີປານກາງ.

• ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງໄດ້ມີແຜນ ເພື່ອສືບຕໍ່ການໃຫ້ການຕິດຕາມຊຸກຍູ້ການ
ສອນໃນບັນດາໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍໂດຍການນໍາໃຊ້ທຶນບໍລິຫານຂອງຫ້ອງການ

• ຂະບວນການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການແມ່ນຈະໃຊ້ວິທີການປະຕິບັດຮູບແບບເກົ່ານີ້ແລະໃຊ້
ທີມງານຝຶກອົບຮົມເກົ່າ

• ຈະໃຫ້ການຊຸກຍູ້ຕິດຕາມແກ່ໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍໂຮງຮຽນລະ1ຄັ້ງຕໍ່1ພາກຮຽນ
• ຫ້ອງການສຶກສາທິການແລະກິລາເມືອງມີແຜນຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດ

ຈະກໍານີ້ອອກໄປຍັງໂຮງຮຽນອື່ນໆຕາມທີ່ມີເງື່ອນໄຂງົບປະມານ.
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ກີບ

ນະວັດຕະກໍາໃໝ່ຂອງການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ: ການສະໜັບສະໜູນນັກຮຽນ, 
ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຄູໃນການນໍາໃຊ້ຄະນິດສາດ ເພື່ອປັບປຸງຊີວິດ
ການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນໃນເຂດຊົນນະບົດ

ເປົ້າໝາຍ

ຈຸດປະສົງ

• ຜູ້ປົກຄອງໃນຊຸມຊົນຊົນເຜົ່າບໍ່ເຫັນຄຸນຄ່າຂອງໃນການສົ່ງລູກຫຼານຂອງເຂົາເຈົ້າໄປໂຮງຮຽນໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນເດັກນ້ອຍຍິງ

• ຄູຂາດການຝຶກອົບຮົມແລະການສະໜັບສະໜູນເພື່ອເຮັດໃຫ້ຫຼັກສູດສອດຄ່ອງກັບການດໍາລົງ
ຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງຊຸມຊົນ

• ເດັກນ້ອຍໂດຍສະເພາະແມ່ນເດັກນ້ອຍຜູ້ຍິງບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນປົກກະຕິແລະອັດຕາປະລະການ
ຮຽນແມ່ນສູງ.

• ສ້າງຫຼັກສູດທົດລອງທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບວິຊາຄະນິດສາດ ແລະ ກະສິກໍາຂອງໝູ່ບ້ານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້
ໂຮງຮຽນມີຄວາມກ່ຽວໂຍງກັບເດັກນ້ອຍແລະຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ

• ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືລະຫວ່າງໂຮງຮຽນແລະຊຸມຊົນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຄອບຄົວສະໜັບ
ສະໜູນການສຶກສາໂດຍສະເພາະສຳລັບເດັກຍິງ

• ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດແລະສົ່ງເສີມຄູນໍາໃຊ້ເຕັກນິກການຮຽນທີ່ເນັ້ນການປະຕິບັດຕົວຈິງ.

• ເພີ່ມອັດຕາການເຂົ້າຮຽນ ແລະ ລຸດຜ່ອນອັດຕາການປະລະການຮຽນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເດັກ
ຍິງ.

ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂ

ອົງການບ້ານຈຸດສຸມສາກົນ

ເມືອງເລ່ົາງາມ

21 ເດືອນ

980,294,400
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ນະວັດຕະກໍາ

• ແນະນໍາວິທີການສອນແບບໃໝ່ໃນການສອນເລກ ເພື່ອໃຫ້ຫຼັກສູດເຊື່ອມໂຍງກັບກະສິກໍາ ແລະ
ເນັ້ນໃສ່ການສົ່ງເສີມແລະມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເດັກຍິງ

• ສ້າງຫຼັກສູດພາກປະຕິບັດສຳລັບນັກຮຽນ, ໂດຍສະເພາະເດັກຍິງ ເພື່ອນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້ຂອງພວກ
ເຂົາໃນຊີວິດປະຈຳວັນໃນທາງທີ່ຊ່ວຍຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ.

ຜົນໄດ້ຮັບ

• ຄູສອນ28ທ່ານ(ເປັນຍິງ22ທ່ານ)ແລະຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ9ທ່ານ(ເປັນຍິງ4ທ່ານ)
ໃນ 10 ໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍໄດ້ສ້າງແຜນການສອນວິຊາຄະນິດສາດແບບໃໝ່ ສຳລັບຂັ້ນ ປ 3-4
ໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກສູດແຫ່ງຊາດ

• ຄູໄດ້ພັດທະນາທັກສະ ແລະ ຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກການຮຽນທີ່ເນັ້ນການປະຕິບັດ
ຕົວຈິງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຕົວຢ່າງຈາກກະສິກໍາ ແລະ ການຕະຫຼາດເພື່ອໃຫ້ວິຊາຄະນິດສາດມີຄວາມ
ກ່ຽວໂຍ່ງ

• ການຮຽນແບບເພື່ອນຊ່ວຍເພື່ອນແລະການສ້າງຄວາມອາດສາມາດລະຫວ່າງຄູເພື່ອແລກປ່ຽນ
ວິທີແລະສື່ການຮຽນ

• ສົ່ງເສີມໃຫ້ຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນສະໜັບສະໜູນການສຶກສາ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງວິຊາ
STEMສຳລັບເດັກຍິງ

• ມີການສະໜັບສະໜູນທີ່ເຂັ້ມແຂງຈາກຫ້ອງການສຶກສາທິການແລະກິລາເມືອງເລົ່າງາມທີ່ຊ່ວຍ
ໂອ້ລົມນໍາຄູແລະຜູ້ອຳນວຍການແລະສົ່ງເສີມໃຫ້ຊຸມຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ

• ເພີ່ມຈຳນວນການເຂົ້າຮຽນເປັນປົກກະຕິສຳລັບນັກຮຽນ ແລະ ບໍ່ມີການຢຸດຕິການຮຽນໃນຊ່ວງນໍາ
ໃຊ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ.

ແຜນຕໍ່ໜ້າ

• ຫ້ອງການສຶກສາທິການແລະກິລາເມືອງເລົ່າງາມມີຄວາມສົນໃຈຂະຫຍາຍເວລາການຝຶກອົບ
ຮົມແລະວິທີການສອນໄປຍັງໂຮງຮຽນແຫ່ງອື່ນໆພາຍໃນເມືອງ

• ອົງການບ້ານຈຸດສຸມ(VillageFocusInternational)ກໍາລັງລະດົມທຶນເພ່ືອດຳເນີນກິດຈະກໍາແລະ
ຂະຫຍາຍໂຄງການ.
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ກີບ

ຈຸດປະສົງ

• ເພື່ອພັດທະນາຄູ່ມືແນະນໍາວິທີສິດສອນແລະອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການສອນຄະນິດສາດສຳລັບໃນ
ສາຍສ້າງຄູ

• ເພື່ອປັບປຸງທັກສະນັກສຶກສາຄູໃນການຕັ້ງຄຳຖາມ,ການຍົກຕົວຢ່າງ,ການອອກແບບກິດຈະກໍາ,
ແລະການຜະລິດອຸປະກອນເຂົ້າໃນການສອນ

• ສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈ ໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາຄູ ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະໃໝ່ຈາກປະສົບ
ການການສອນໃນໂຮງຮຽນທີ່ລົງໄປຝຶກຫັດ.

ເປົ້າໝາຍ

• ປັບປຸງຄຸນນະພາບການສອນວິຊາຄະນິດສາດໃນໂຮງຮຽນປະຖົມ.

ນະວັດຕະກໍາ

• ແນວທາງການປັບປຸງການສອນແບບໃໝ່ ແລະ ການຜະລິດສື່ການຮຽນການສອນໄດ້ຊ່ວຍເພີ່່ມ
ທັກສະໃນການສອນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບສຳລັບນັກສຶກສາຄູສອນສາຍປະຖົມໃນການຕ້ັງຄຳ
ຖາມ, ການໃຫ້ຕົວຢ່າງ ແລະການຜະລິດສື່ການຮຽນການສອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເນື້້ອໃນຫຼັກສູດ
ຂອງສາຍສ້າງຄູປະຖົມ.

• ການສອນວິຊາຄະນິດສາດໃນສາຍສ້າງຄູູປະຖົມສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເນ້ັນໃສ່ແຕ່ທິດສະດີແລະ ຄູູເປັນ
ໃຈກາງການຮຽນການສອນ

• ປຶ້ມຄູ່ມືການສອນຄະນິດສາດ ແລະ ສື່ການຮຽນການສອນບໍ່ໄດ້ສະໜັບສະໜູນພັດທະນາວິທີຄິດ
ຂອງນັກສຶກສາຄູທາງດ້ານການຄົ້ນຄິດແບບວິເຄາະ ແລະທັກສະໄຈ້ແຍກວິໄຈ ເພື່ອສອນວິຊາ
ຄະນິດສາດໃຫ້ໄດ້ຮັບໝາກຜົນ

• ນັກສຶກສາຄູທີ່ຈົບໃໝ່ຈາກວິທະຍາໄລສ້າງຄູບ່ໍມີຄວາມໝັ້້ນໃຈພໍໃນການສອນວິຊາຄະນິດສາດໃນ
ໄລຍະຕົ້ນຂອງການສອນ.

ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂ

ໂຄງການປັບປຸງຄຸນນະພາບການສອນວິຊາເລກ ໃຫ້ແກ່ຄູສອນຊັ້ນປະຖົມ 
ຢູ່ທີ່ວິທະຍາໄລຄູຄັງໄຂ

ວິທະຍາໄລ ຄັງໄຂ

ວິທະຍາໄລຄູຄັງໄຂ, ແຂວງຊຽງຂວາງ

34 ເດືອນ

369,955,000
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ຜົນໄດ້ຮັບ

ແຜນຕໍ່ໜ້າ

• ອາຈານສອນໃນວິທະຍາໄລສ້າງຄູມີຄວາມຮູ້ທີ່ໜັກແໜ້ນແລະມີປະສົບການເພີ່ມຂຶ້ນໃນການ
ປັບປຸງປຶ້ມຄູ່ມືຄູແລະສື່ການສອນ

• ນັກສຶກສາຄູສາຍປະຖົມສາມາດພັດທະນາການແຕ່ງບົດສອນໄດ້ຢ່າງສ້າງສັນທີ່ປະກອບມີກິດຈະ
ກໍາ ແລະ ຕົວຢ່າງທີ່ສາມາດປະຕິບັດຕົວຈິງໄດ້ ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນປະຖົມມີຄວາມຫ້າວຫັນ
ແລະມ່ວນຊື່ນໃນການຮຽນຄະນິດສາດ

• ໄດ້ຈັດພິມປຶ້ມຄູ່ມືຄູເສີມໃນການສອນວິຊາຄະນິດສາດສຳລັບຂັ້້ນປ.4ຈຳນວນ500ຫົວແລະ
ສຳລັບຂັ້ນປ.5ຈຳນວນ500ຫົວເພື່ອການແຈກຢາຍໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍ.

• ຈະເຜີຍແຜ່ຜົນງານການປະຕິບັດໂຄງການນີ້ໃຫ້ແກ່ບັນດາຄູອາຈານ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ນໍາເອົາຜົນງານດັ່ງກ່າວໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໂຮງຮຽນ ໃນກອງປະຊຸມສີ້ນປີຮຽນ
ຂອງວິທະຍາໄລຄູຄັງໄຂແລະກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນລະຫວ່າງວິທະຍາໄລສ້າງຄູຄັງໄຂ
ກັບພະແນກສຶກສາທິການແລະກິລາແຂວງຊຽງຊວາງແລະແຂວງຫົວພັນ.

• ປ້ຶມຄູ່ມືນ້ີຈະຖືກແຊກຊ້ອນສອນເຂ້ົາກັບວິທີສອນຄະນິດສາດໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາຄູທ່ີຍັງຮຽນໃນວິທະ
ຍາໄລສ້າງຄູ

• ແຈກຢາຍປຶ້ມຄູ່ມືເສີມໃນການສອນວິຊາຄະນິດສາດໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍ
• ສືບຕໍ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ,ການຕິດຕາມຊຸກຍູ້ແລະການປະເມີນການນໍາໃຊ້ປຶ້ມຄູ່ມື.
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ກີບ

ເປົ້າໝາຍ

ນະວັດຕະກໍາ

ຈຸດປະສົງ

• ຄູຂາດທັກສະໃນການຈັດກິດຈະກໍາການຮຽນການສອນຫ້ອງຄວບ ແລະ ບໍ່ຮູ້ແຕ່ງບົດສອນຫ້ອງ
ຄວບໂດຍສະເພາະວິຊາພາສາລາວ

• ການຈັດສະພາບແວດລ້ອມໃນຫ້ອງຮຽນຄວບທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ດີແລະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການ
ຈັດຫ້ອງຄວບ

• ຄຸນນະພາບການຮຽນວິຊາພາສາລາວຂອງນັກຮຽນໃນຫ້ອງຄວບຍັງຕໍ່າ.

• ເສີມສ້າງຄວາມຮູ້ ແລະທັກສະຂອງຄູ ໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈວິທີສອນຫ້ອງຄວບແລະສາມາດຈັດ
ສະພາບແວດລ້ອມການສອນຫ້ອງຄວບ

• ສ້າງທັກສະ ແລະ ຄວາມຮູ້ໃຫ້ໃຫ້ແກ່ຄູໃນການຈັດກິດຈະກໍາການຮຽນການສອນວິຊາພາສາລາວ
ໃນຫ້ອງຄວບໃຫ້ດີຂຶ້ນ

• ເພ່ືອປັບປຸງຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນຫ້ອງຄວບໃນໂຮງຮຽນເປ້ົາໝາຍໃຫ້ມີີຜົນການຮຽນວິຊາ
ພາສາລາວດີຂຶ້ນ.

• ສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ພາສາລາວຂັ້ນປໍ2-ປໍ3ສຳລັບນັກຮຽນທີ່ຢູ່ໃນຫ້ອງຄວບ.

• ໄດ້ພັດທະນາແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງໃໝ່ໃນການສອນພາສາລາວໃນຫ້ອງຄວບ.

ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂ

ໂຄງການປັບປຸງການຈັດການຮຽນ-ການສອນວິຊາພາສາລາວ ຫ້ອງຄວບ 2 
ຂັ້ນຮຽນ ປ.2 ແລະ ປ.3

ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງຊຽງຂວາງ

ເມືອງຄູນ, ແຂວງຊຽງຂວາງ

20 ເດືອນ

189,932,000
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ຜົນໄດ້ຮັບ

ແຜນຕໍ່ໜ້າ

• ການປະເມີນຜົນງານການສອນຫ້ອງຄວບຂອງຄູ ໃນຕອນຕົ້ນຂອງໂຄງການ ແມ່ນຢູ່ໃນເກນດີ ທີ່
32%ແລະໄດ້ມີການເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ93%ພາຍຫຼັງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

• ນັກຮຽນເສັງຜ່ານການວັດປະເມີນການອ່ານແລະການຂຽນພາສາລາວໃນຕອນຕົ້ນຂອງໂຄງການ
ຢູ່ທີ69%ແລະໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ78%ພາຍຫຼັງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

• ໂຄງການນີ້ໄດ້ນໍາສະເໜີວິທີການແຕ່ງບົດສອນ-ແຜນການສອນ,ເທັກນິກວິທີສອນ,ການຄຸ້ມຄອງ
ແລະການຈັດສະພາບແວດລ້ອມການສອນຫ້ອງຄວບແມ່ນມີປະສິດທີ່ພາບຫຼາຍເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້
ຫຼາຍໂຮງຮຽນນໍາໃຊ້ວິທີການດັ່ງກ່າວປະກອບເຂົ້າໃນການຈັດການສອນໃນຫ້ອງດຽວນໍາ

• ມີນັກຮຽນຊົນເຜົ່າຄົນໜຶ່ງ ຈາກໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນສຶກສາແກ່ວກວ້າງ, ເມືອງຄູນ, ແຂວງ
ຊຽງຂວາງ ໜຶ່ງໃນໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍໄດ້ຊະນະການສອບເສັງນັກຮຽນເກັ່ງປະຈຳເມືອງ ໃນສົກ
ຮຽນ2018-2019.

• ຫ້ອງການສຶກສາທິການແລະກິລາເມືອງຄູນມີແຜນຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ກິດຈະກໍານີ້ອອກໄປຍັງໂຮງຮຽນອື່ນໆອີງຕາມເງື່ອນໄຂງົບປະມານຂອງຕົນ.
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ກີບ

ເປົ້າໝາຍ

ຈຸດປະສົງ

• ຄູສອນສ່ວນຫຼາຍມັກສອນຕາມຕຳລາຈັບປຶ້ມຕຳລາຂຶ້ນຫ້ອງສອນແລະມີໂອກາດຈຳກັດໃນການ
ພັດທະນາວິຊາຊີບຂອງຕົນ. ຄູສອນຫ້ອງຄວບບໍ່ມີແຜນບົດສອນ ແລະ ບໍ່ມີຄູ່ມືການສອນຫ້ອງ
ຄວບທີ່ຊັດເຈນເພື່ອໃຊ້ໃນການສອນແລະມັກພົບອຸປະສັກຕໍ່ການຈັດການຮຽນການສອນແລະ
ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນລະບົບຫ້ອງຄວບ.

• ສ້າງຄວາມຮູ້ແລະເຂົ້າໃຈໃຫ້ແກ່ຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງໃນຂັ້ນແຂວງ,ຂັ້ນເມືອງກ່ຽວກັບປຶ້ມຄູ່ມືແນະນໍາ
ການສອນຫ້ອງຄວບຂອງກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາສະບັບປີ 2015 ເພື່ອສາມາດນໍາໄປ
ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄູສອນໄດ້

• ຍົກລະດັບຄວາມອາດສາມາດຂອງຄູສອນທັງ4ທັກສະການສອນພາສາລາວ,ແຜນບົດສອນ
ຫ້ອງຄວບແລະການຄຸ້ມຄອງຫ້ອງຄວບຜ່ານການຈັດການຝຶກອົບຮົມແລະການຕິດຕາມຊຸກຍູ້
ໃນກຸ່ມໂຮງຮຽນ

• ເພີ່ມການສະໜອງທາງດ້ານສື່ການຮຽນການສອນເພີ່ມໃຫ້ຫໍສະໝຸດຂອງໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍເພື່ອ
ສົ່ງເສີມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງການສອນຫ້ອງຄວບແບບໃໝ່.

• ຜົນການຮຽນການສອນໃນໂຮງຮຽນທີ່ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກໂດຍສະເພາະແມ່ນການສອນ
ພາສາລາວໄດ້ມີການປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂ

ໂຄງການປັບປຸງ ແລະ ຍົກສູງ 4 ທັກສະການສອນວິຊາພາສາ ລາວ 
ແລະ ວິທີການສອນຫ້ອງຄວບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ

ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງຜ້ົງສາລີ

ເມືອງຜ້ົງສາລີ ແລະ ເມືອງໃໝ່ ແຂວງຜ້ົງສາລີ

21 ເດືອນ

413,016,500
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ນະວັດຕະກໍາ

• ພັດທະນາ ແລະ ຈັດການຝຶກອົບຮົມການສອນຫ້ອງຄວບ ອີງຕາມຄູ່ມືການສອນຫ້ອງຄວບຂອງ
ກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາ

• ນໍາໃຊ້ລະບົບກຸ່ມໂຮງຮຽນເປັນຕົວຂັບເຄື່ອນໃນການໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການສອນ.

ຜົນໄດ້ຮັບ

• ຄູສອນມີຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງ ແລະ ມີຄວາມໝັ້ນໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ ຕໍ່ການສ້າງແຜນການສອນຫ້ອງ
ຄວບແລະການຄຸ້ມຄອງການສອນເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການຮຽນການສອນມີຄວາມຫ້າວຫັນຂຶ້ນ

• ນັກຮຽນມີຄວາມສາມາດຫຼາຍຂຶ້ນໃນການເວົ້າ,ການຟັງ,ການອ່ານແລະການຂຽນພາສາລາວ
• ຄູສອນມີຄວາມຄິດສ້າງສັນໃນການຜະລິດສ່ືການຮຽນການສອນຈາກການໝູນໃຊ້ວັດຖຸທ່ີມີໃນ

ທ້ອງຖິ່ນ

• ສ້າງເຄື່ອງມືວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນໂຮງຮຽນທີ່ມີຫ້ອງຄວບ ເພື່ອໃຫ້ທາງຫ້ອງການສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາເມືອງ ໄດ້ໃຊ້ໃນການຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອສະໜັບ
ສະໜູນ.

ແຜນຕໍ່ໜ້າ

• ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ໄດ້ມີແຜນໃນການຜັນຂະຫຍາຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ກິດຈະກໍານີ້ອອກໄປຍັງເມືອງອື່ນໆຢູ່ພາຍໃນແຂວງ.



18

ກີບ

ຈຸດປະສົງ

• ເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນໂດຍສະເພາະນັກຮຽນຍິງ ແລະ ນັກຮຽນພິການໃຫ້ສາມາດເວົ້າ ແລະ ຂຽນໄດ້
ພ້ອມທັງມີທັກສະໃນການຄິດໄລ່

• ກະຕຸ້ນຊຸກຍູ້ຄູໃນການຄົ້ນຄ້ວາການສອນແລະການຮຽນຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງແລະຮຽນຮູ້ຈາກເພື່ອນ
ເພື່ອປັບປຸງການແຕ່ງບົດສອນ,ການຜະລິດສື່ການຮຽນການສອນແລະດຳເນີນການສອນ

• ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນໃນການຊີ້ນໍາແລະນໍາພາຄູ,ການສອນ
ສາທິດແລະການນໍາພາກິດຈະກໍາການຮຽນແບບເພື່ອນສອນເພື່ອນ.

ເປົ້າໝາຍ

• ເສີມສ້າງທັກສະຂອງຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນແລະຄູສອນຜ່ານຂະບວນການຈັດການຮຽນການ
ສອນແບບເພື່ອນສອນເພື່ອນໃນການສອນວິຊາພາສາລາວແລະຄະນິດສາດ,ພ້ອມດຽວກັບການ
ນໍາໃຊ້ສື່ການຮຽນການສອນແລະມູມການຮຽນຮູ້ໃນຫ້ອງຮຽນ.

ນະວັດຕະກໍາ

• ໄດ້ແນະນໍາຮູບແບບການສຶກສາການສອນເພື່ອສືບຕໍ່ພັດທະນາວິຊາຊີບສຳລັບຄູຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ
ໃນເຂດໂຮງຮຽນຫ່າງໄກສອກຫຼີກ.

• ຜົນການຮຽນວິຊາຄະນິດສາດແລະພາສາລາວຂອງນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມໂດຍສະເພາະແມ່ນນັກ
ຮຽນຊົນເຜົ່າແລະເດັກພິການຍັງບໍ່ໄດ້ຕາມມາດຖານຂັ້ນພື້ນຖານ

• ຄູສອນສ່ວນຫຼາຍມັກສອນ ແລະ ເຮັດວຽກແບບໂດດດ່ຽວ, ການຊອກຫາຄວາມຮູ້ມາພັດທະນາ
ວິຊາຊີບຕົນຍັງຈຳກັດ ແລະ ການຮຽນແບບເພື່ອນສອນເພື່ອນຍັງຈຳກັດ ເຊິ່ງເປັນການຈຳກັດ
ໂອກາດໃນການພັດທະນາທັກສະການຮຽນການສອນ.

ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂ

ໂຄງການປັບປຸງຄຸນນະພາບການສຶກສາ ໂດຍນໍາໃຊ້ການສຶກສາການສອນ 
“LESSON STUDY” ໃຫ້ຄູຂັ້ນປະຖົມສຶກສາ

ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງຮຸນ

ເມືອງຮຸນ, ແຂວງອຸດົມໄຊ

21 ເດືອນ

559,185,000
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ຜົນໄດ້ຮັບ

ແຜນຕໍ່ໜ້າ

• ຄູສອນໃນໂຮງຮຽນ 50 ແຫ່ງ ໄດ້ນໍາໃຊ້ການສອນຮູບແບບເພື່ອນສອນເພື່ອນໃນການຂຶ້ນຫ້ອງ
ສອນເປັນປະຈຳພ້ອມດຽວກັບໄດ້ເຜີຍແຜ່ການສຶກສາການສອນນີ້ອອກໄປທ່ົວໂຮງຮຽນ140ແຫ່ງ
ພາຍໃນເມືອງ

• ໄດ້ຈັດຕັ້ງຄູຝຶກຂັ້ນໂຮງຮຽນເພື່ອເປັນການຝຶກອົບຮົມແລະຖອດຖອນ,ແນະນໍາການຈັດຕັ້ງການ
ສອນຮ່ວມກັນ

• ຜົນການຮຽນວິຊາພາສາລາວ ຂອງນັກຮຽນໄດ້ມີການປັບປຸງຂຶ້ນອີກ 38% ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບການ
ປະເມີນຕົ້ນໂຄງການ.

• ຈະສືບຕໍ່ດຳເນີນແນວທາງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນີ້ອອກໄປຕື່ມໂດຍການນໍາໃຊ້ງົບປະມານບໍລິຫານ
ຂອງໂຮງຮຽນ(SBGs)

• ຫ້ອງການສຶກສາທິການແລະກິລາເມືອງຮຸນຈະບັນຈຸການສຶກສາການສອນນີ້ເຂົ້າເປັນກິດຈະກໍາ
ຂອງຄູສຶກສານິເທດເພື່ອລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ແລະເຜີຍແຜ່ໃນກຸ່ມໂຮງຮຽນ.
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ກີບ

ເປົ້າໝາຍ

ນະວັດຕະກໍາ

ຈຸດປະສົງ

• ຈາກຜົນປະເມີນເບື້ອງຕົ້ນໃນປີ2016ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນການຮຽນແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າ,
ນັກຮຽນໃນຊັ້ນຖົມປ.4ແລະປ.5ຈຳນວນ14%ບໍ່ສາມາດອ່ານໜັງສືໄດ້

• ຄູສອນພາສາລາວແລະຄະນິດສາດຍັງຂາດທັກສະເພື່ອຮັບປະກັນນັກຮຽນທັງໝົດໃນການ
ບັນລຸຄວາມສາມາດໃນການອ່ານການຂຽນແລະການຄິດໄລ່ເລກ.

• ເພື່ອປັບປຸງທັກສະການສອນຄູຊໍານານງານສະເພາະວິຊາພາສາລາວແລະວິຊາຄະນິດສາດ
• ເພ່ືອຊຸກຍູ້ຄູຊໍານານງານສະເພາະວິຊາເພ່ືອເສີມສ້າງທັກສະໃຫ້ແກ່ຄູສອນຜູ້ອ່ືນໂດຍຜ່ານຂະບວນ

ການເພື່ອນສອນເພື່ອນ

• ເພື່ອສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຄູສຶກສານິເທດ, ວິຊາການສຶກສາເມືອງ, ຜູ້ບໍລິຫານໂຮງຮຽນ
ແລະຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນການສອນ.

• ມີການປັບປຸງທັກສະການສອນວິຊາພາສາລາວ ແລະ ຄະນິດສາດ ຂອງຄູຊັ້ນປະຖົມດ້ວຍການ
ກໍ່ສ້າງຄູຊໍານານງານສະເພາະວິຊາ.

• ກໍານົດເຫັນໄດ້ແລະມີການຝຶກອົບຮົມຄູຊໍານານງານສະເພາະວິຊາພາສາລາວແລະວິຊາຄະນິດ
ສາດເພື່ອຈະໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ຄູສອນຜູ້ອື່ນເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບການສອນ.

ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂ

ໂຄງການປັບປຸງຄວາມຊຳນານງານໃນລາຍວິຊາຂອງຄູສອນຊັ້ນປະຖົມ

ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງນາໝ້ໍ

ເມືອງນາໝ້ໍ, ແຂວງອຸດົມໄຊ

22 ເດືອນ

659,413,000
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ຜົນໄດ້ຮັບ

ແຜນຕໍ່ໜ້າ

• ການຈັດການຮຽນການສອນຂອງຄູໃນ15ໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍແມ່ນຮັບການປັບປຸງດີຂຶ້ນເຊິ່ງນໍາ
ໄປສູ່ການຮຽນຂອງນັກຮຽນມີຜົນດີຂຶ້ນ

• ໃນໄລຍະຕົ້ນຂອງໂຄງການຜົນການປະເມີນການຮຽນວິຊາພາສາລາວຂອງນັກຮຽນນັກຮຽນເສັງ
ຜ່ານມີ34%,ພາຍຫຼັງການຈັດຕັ້ງໂຄງການນັກຮຽນເສັງຜ່ານເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ77%

• ສຳລັບວິຊາຄະນິດສາດ ຕອນຕົ້ນຂອງໂຄງການ ນັກຮຽນເສັງຜ່ານມີ 51%, ພາຍຫຼັງການຈັດຕັ້ງ
ໂຄງການນັກຮຽນໄດ້ເສັງຜ່ານເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ74%.

• ຫ້ອງການສຶກສາທິການແລະກິລາ ເມືອງນາໝໍ້ ມີແຜນຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດກິດຈະກໍານີ້ອອກໄປໃຫ້ທົ່ວເມືອງໂດຍເນັ້ນໃສ່ການສຶກສາໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຂອງ
ທ້ອງຖິ່ນ.
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ກີບ

ຈຸດປະສົງ

• ເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບການສອນ ໂດຍນໍາໃຊ້ 3 ຂໍ້ແຂ່ງຂັນຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ເປັນຂອບ
ເຂດການປະເມີນແລະຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຄູ

• ຍົກລະດັບການປະເມີນແລະການຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ
• ການຍົກລະດັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄູໃນການຕ້ານແລະສະກັດກັ້ນບັນຫາປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້

ໃນຂະແໜງການສຶກສາ

• ຍົກລະດັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄູຕໍ່ບັນຫາສະພາບແວດລ້ອມຂອງການສຶກສາ.

ເປົ້າໝາຍ

• ປັບປຸງການສ້າງແຜນແລະຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານການພັດທະນາໂຮງຮຽນແລະການປະຕິບັດໜ້າທີ່
ສິດສອນຂອງຄູ.

ນະວັດຕະກໍາ

• ຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດເຂົ້າໃນການປະຕິບັດວຽກຕົວຈິງ ແລະ ຂະບວນການປະເມີນ
ຜົນງານການເຮັດວຽກຂອງຄູ ແລະ ໂຮງຮຽນ, ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ແລະ ການສ້າງແຮງຈູງໃຈ
ສຳລັບການຮຽນການສອນ.

• ຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາຍັງຕໍ່າ ເນື່ອງຈາກການປະເມີນຜົນງານຄູ ທີ່ບໍ່ທັນແທດເໝາະກັບຜົນ
ສຳເລັດຕົວຈິງໃນການເຮັດວຽກແລະການຄຸ້ມຄອງປະຕິບັດວຽກການສຶກສາ

• ການມີສ່ວນຮ່ວມຕໍ່ກັບໂຮງຮຽນຂອງຊຸມຊົນໃນການປະກອບສ່ວນພັດທະນາຍັງບໍ່ສູງ.

ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂ

ໂຄງການຍົກລະດັບຄຸນນະພາບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 3 ຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 
ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ

ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງສິງ

ເມືອງສິງ, ແຂວງຫຼວງນ້ໍາທາ

23 ເດືອນ

400,000,000
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ແຜນຕໍ່ໜ້າ

ຜົນໄດ້ຮັບ

• ໄດ້ສ້າງເຄື່ອງມືໃນການປະເມີນຜົນງານການເຮັດວຽກຂອງຄູໂດຍອີງໃສ່ນະໂຍບາຍການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດ3ຂໍ້ແຂ່ງຂັນຂອງຂະແໜງການສຶກສາ,ຄູສຶກສານິເທດແລະອຳນວຍການໂຮງຮຽນໄດ້
ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

• ຂະບວນການລົງຕິດຕາມປະເມີນຜົນການເຮັດວຽກຂອງຄູແລະໂຮງຮຽນຢ່າງເປັນປະຈຳໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ຫ້ອງການສຶກສາທິການແລະກິລາເມືອງສິງສາມາດກໍານົດໄດ້ຄູສອນແລະໂຮງຮຽນທີ່ຕ້ອງ
ການສະໜັບສະໜູນເພີ່ມເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ການຕິດຕາມແລະການຝຶກອົບຮົມສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມ
ເປົ້າໝາຍ

• ການສອນຂອງຄູໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂຶ້ນໃນທົ່ວໂຮງຮຽນປະຖົມ82ແຫ່ງພາຍໃນເມືອງສິງເຊິ່ງ
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນດີຂຶຶ້ນ

• ນັກຮຽນສາມາດເສັງຜ່ານວິຊາຄະນິດສາດ ແລະ ວິຊາພາສາລາວ ໃນໄລຍະຕົ້ນຂອງໂຄງການມີ
ພຽງ31%ແລະໄດ້ເພີ່ມເປັນ61%ໃນທ້າຍໂຄງການ

• ສະພາບແວດລ້ອມພາຍໃນໂຮງຮຽນໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນຈາກການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນລະ
ຫວ່າງນັກຮຽນແລະສະມາຄົມໂຮງຮຽນ

• ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງສິງ ໄດ້ແຜ່ຂະຫຍາຍແນວທາງການສຶກສານ້ີອອກໄປ
ໂຮງຮຽນອະນຸບານແລະໂຮງຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ.

• ຫ້ອງການສຶກສາທິການແລະກິລາເມືອງສິງຈະສືບຕ່ໍນໍາໃຊ້ເຄ່ືອງມືວັດແລະປະເມີນຜົນການສອນ
ຂອງຄູ ແລະ ການຊີ້ນໍານໍາພາຂອງອຳນວຍການໂຮງຮຽນທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນ ແລະ ປັບປຸງຕະຫຼອດ
ໄລຍະຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການເພື່ອຍົກສູງຄຸນນະພາບການຮຽນການສອນແລະການ
ຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນ

• ສືບຕ່ໍການຈັດການຝຶກອົບຮົມຄືນໃຫ້ແກ່ຄູທ່ີມີຜົນການສອນໃນເກນຕ່ໍາກວ່າມາດຕະຖານໃນທ້າຍ
ຂອງສົກຮຽນ

• ຈະສືບຕ່ໍດຳເນີນການປະເມີນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນເພ່ືອຕິດຕາມການຄວາມຄືບໜ້າທາງດ້ານ
ຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາພາຍໃນເມືອງ

• ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ໄດ້ວາງແຜນໃນການນໍາໃຊ້ປຶ້ມຄູ່ມືເຫຼົ່ານີ້
ແລະເຄື່ອງມືໃນການປະເມີນການເຮັດວຽກຂອງຄູທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍຫ້ອງການສຶກສາທິການແລະ
ກິລາເມືອງສິງໄປຍັງເມືອງອື່ນໆອີກ.
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• ເພື່ອປັບປຸງຄູ່ມືໃນການວາງແຜນ,ການຄຸ້ມຄອງແລະຄວາມເປັນຜູ້ນໍາເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມອາດ
ສາມາດຂອງພວກເຂົາເພື່ອນໍາໄປສູ່ຄຸນນະພາບການສຶກສາທີ່ດີຂຶ້ນ

• ເພື່ອສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານໃນພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ຫ້ອງ
ການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນໃນການວາງແຜນ, ການຄຸ້ມ
ຄອງແລະຄວາມເປັນຜູ້ນໍາໃນຂົງເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ

• ແຜນຍຸດທະສາດ,ແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຢ່າງມີປະສິດທິພາບ
• ໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍທັງ43ແຫ່ງຈະກາຍເປັນໂຮງຮຽນໂຕແບບໃຫ້ແກ່ແຂວງ.

ເປົ້າໝາຍ

• ປັບປຸງທັກສະໃນການວາງແຜນ,ການຄຸ້ມຄອງແລະລະບົບການຊ່ວຍເຫຼືອການຊີ້ນໍານໍາພາດ້ານ
ການພັດທະນາໂຮງຮຽນ.

ນະວັດຕະກໍາ

• ໄດ້ດຳເນີນການຈັດການຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍ ແລະ ໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ຊ່ວຍເຫຼືອ
ການພັດທະນາວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການວາງແຜນ,ການຄຸ້ມຄອງແລະພາວະການເປັນຜູ້ນໍາ
ຄ່ຽງຄູ່ກັບການຍົກສູງຄຸນນະພາບການສຶກສາ.

• ຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາຍັງຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າ,ທັກສະໃນການວາງແຜນຍັງບໍ່ໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ,
ທັກສະດ້ານການຄຸ້ມຄອງແລະພາວະຄວາມເປັນຜູ້ນໍາກໍຍັງຕ້ອງຮັບການຍົກລະດັບເພີ່ມຕື່ມ.

ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂ

ໂຄງການຍົກສູງປະສິດທິພາບໃນການວາງແຜນ, ການນໍາພາ ແລະ 
ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໂຮງຮຽນ

ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງຊຽງຂວາງ

ທຸກເມືອງ ພາຍໃນ ແຂວງຊຽງຂວາງ

29 ເດືອນ

332,902,000
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ຜົນໄດ້ຮັບ

ແຜນຕໍ່ໜ້າ

• ຈາກການປະເມີນຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນຕອນຕົ້ນຂອງໂຄງ
ການມີພຽງ 17%ຂອງຫ້ອງການສຶກສາທິການແລະກິລາເມືອງ ໄດ້ມີແຜນພັດທະນາການສຶກ
ສາທີ່ມີຄຸນນະພາບດີແລະໄດ້ມີການເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ88%ໃນຕອນທ້າຍຂອງໂຄງການ

• ອີງຕາມການປະເມີນຈາກພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ໃນເບ້ືອງຕົ້ນມີພຽງແຕ່ 6%
ຂອງຈໍານວນໂຮງຮຽນທັງໝົດ ທີ່ມີການວາງແຜນພັດທະນາການສຶກສາທີ່ດີ ແລະ ສາມາດເພີ່ມ
ຂຶ້ນເປັນ89%ໃນຕອນທ້າຍໂຄງການ

• ຊຸມຊົນຂອງໂຮງຮຽນໄດ້ມີການເຂ້ົາຮ່ວມຢ່າງເຕັມສ່ວນໃນການວາງແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນແລະ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຜ່ານການລະດົມທຶນງົບປະມານ ແລະ ການເຮັດໂຄງການ. ລວມ
ເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 826,050,000 ກີບ ໃນທົ່ວທຸກໂຮງຮຽນ ເພື່ອເປັນການສ້ອມແປງໂຮງຮຽນ
ຕາມຄວາມຈຳເປັນແລະເໝາະສົມເຊັ່ນ:ປ້າຍ,ຮົ້ວໂຮງຮຽນ,ສ້ອມແປງອາຄານຮຽນ,ປັບເດີ່ນ,
ເຄື່ອງຫຼິ້ນ,ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການແລະອຸປະກອນຕ່າງໆ

• ໂຮງຮຽນທັງໝົດໄດ້ມີການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານດ້ານການເງິນແລະການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ
ບຸກຄະລາກອນ.

• ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ໃນໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການທົດລອງ ມີຄວາມເຫັນດີທີ່
ຈະສືບຕໍ່ນໍາໃຊ້ວິທີການທີ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂຶ້ນມາ

• ຫ້ອງການສຶກສາທິການແລະກິລາເມືອງຈະນໍາເອົາເນື້ອໃນຄູ່ມືລົງແນະນໍາແລະຜັນຂະຫຍາຍ
ຕໍ່ໂຮງຮຽນອື່ນໆ.
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• ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະຄວາມພ້ອມໃຫ້ແກ່ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂ້ັນບ້ານເພື່ອໃຫ້ການ
ຊຸກຍູ້ການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບຢູ່ໃນຊຸມຊົນ

• ສ້າງແລະພັດທະນາແຜນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການພັດທະນາການສຶກສາປະຈຳບ້ານໃນຮູບແບບ
ການປຶກສາຫາລືແລະການມີສ່ວນຮ່ວມ

• ຜັນຂະຫຍາຍການຄ້ົນຄວ້າວິໄຈຮູບແບບການປະຕິບັດທ່ີມີສ່ວນຮ່ວມໃນຊຸມຊົນອ່ືນໃນຂອບເຂດ
ເມືອງວຽງໄຊແລະເມືອງລອງ.

ເປົ້າໝາຍ

• ວຽກງານວາງແຜນແລະການຄຸ້ມຄອງການພັດທະນາການສຶກສາແລະສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມ
ຂອງຊຸມຊົນໄດ້ມີການປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ນະວັດຕະກໍາ

• ແນະນໍາການຄ້ົນຄ້ວາວິໄຈຮູບແບບການປະຕິບັດທ່ີມີສ່ວນຮ່ວມໃຫ້ແກ່ຄະນະພັດທະນາສຶກສາຂ້ັນ
ບ້ານເພື່ອຍົກລະດັບການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນຂອງສະມາຊິກຊຸມຊົນເຂົ້າໃນວຽກພັດທະນາ
ການສຶກສາ

• ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະມາຄົມພັດທະນາທັກສະຊີວິດ(ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ),ວິທະຍາໄລ
ສ້າງຄູ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ແລະ
ສະມາຊິກຊຸມຊົນ.

• ຂາດການປະກອບສ່ວນຂອງ ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ໃນການສະໜັບສະໜູນສະ
ພາບແວດລ້ອມໃນໂຮງຮຽນແລະການພັດທະນາໂຮງຮຽນໃນຊຸມຊົນຂອງເຂົາ

• ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂ້ັນບ້ານຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການແນະນໍາຫຼືຮັບການຝຶກອົບຮົມຢ່າງພຽງ
ພໍ; ເຊິ່ງສ່ວນຫຼາຍມີແຕ່ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນເປັນສະມາຊິກຫຼັກໃນວຽກງານພັດທະນາການສຶກ
ສາ.

ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂ

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຊຸມຊົນ ຊົນເຜົ່າເປັນເຈົ້າການ 
ໃນການພັດທະນາການສຶກສາ

ສະມາຄົມພັດທະນາທັກສະຊີວິດ (ສພຊ)

ເມືອງວຽງໄຊ, ແຂວງຫົວພັນ 
ເມືອງລອງ, ແຂວງຫຼວງນ້ໍາທາ

24 ເດືອນ

984,080,000
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ແຜນຕໍ່ໜ້າ

• ຄະນະພັດທະນາສຶກສາຂັ້ນບ້ານໃນຊຸມຊົນເປົ້າໝາຍທັງ12ແຫ່ງໄດ້ນໍາໃຊ້ການຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈຮູບ
ແບບການປະຕິບັດທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ເປັນພື້ນຖານຂອງການສ້າງແຜນພັດທະນາການສຶກສາໃນໂຮງ
ຮຽນແລະເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນໃນກອງປະຊຸມເປັນປະຈຳເພື່ອການຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າ

• ແຜນພັດທະນາການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນໄດ້ຮີບໂຮມມີໂຄງການຍ່ອຍຫຼາກຫຼາຍເປັນຕົ້ນແມ່ນການ
ສ້າງສວນຄົວໂຮງຮຽນແລະການສອນໜັງສືໃນໄລຍະພັກແລ້ງສຳລັບນັກຮຽນທີ່ຜົນການຮຽນຕໍ່າ.

• ເມືອງວຽງໄຊມີແຜນຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການນີ້ໃນບັນດາໝູ່ບ້ານອື່ນ
• ວິທະຍາໄລສ້າງຄູດົງຄຳຊ້າງໄດ້ວາງແຜນເພ່ືອຊອກຫາວິທີທາງໃນການແຊກຊ້ອນວິທີການຄ້ົນຄ້ວາ

ວິໄຈນີ້ເຂົ້າໃນແຜນບຳລຸງຄູ.
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ຈຸດປະສົງ

• ເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການເຂົ້າຮຽນເປັນປົກກະຕິ
• ເພີ່ມການປູກຈິດສຳນຶກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຮູ້ໜັງສື
• ພັດທະນາທັກສະຊີວິດເຊັ່ນຂົງເຂດໂພສະນາການ,ສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພ
• ການສອນຄຳສັບພາສາລາວ
• ປັບປຸງການຮຽນຮ່ວມຂອງເດັກທີ່ດ້ອຍໂອກາດ.

ເປົ້າໝາຍ

• ປັບປຸງທັດສະນະຄະຕິແລະຄວາມຫ້າວຫັນຂອງເດັກນ້ອຍຕໍ່ການຮໍ່າຮຽນ.

ນະວັດຕະກໍາ

• ເປັນການແນະນໍາ“ການໃຊ້ສື່ບັນເທີງເພື່ອການສຶກສາ”ເປັນວິທີການສ້າງຄວາມມ່ວນຊື່ນໃນການ
ຮຽນຮູ້

• ຜະລິດລາຍການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ໂດຍການນໍາໃຊ້ສື່ເນື້ອໃນຫຼາຍຮູບແບບປະສົມປະສານກັບການ
ເລົ່າເລື່ອງ,ກາຕູນດິນປັ້ນແລະຮູບພາບເຄື່ອນໄຫວ.

• ເດັກຕ້ອງໄດ້ຊ່ວຍວຽກພໍ່ແມ່ຢູ່ເຮືອນຫຼືຢູ່ໄຮ່ຢູ່ນາເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍບໍ່ສາມາດມາໂຮງຮຽນເປັນ
ປົກກະຕິໄດ້.

ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂ

ການຮຽນຜ່ານກະຕູນບັນເທິງສຶກສາໃນການແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍ 
ດ້ານການສຶກສາ

Clay House Studio

ເມືອງຕະໂອ້ຍ, ແຂວງສາລະວັນ 
ເມືອງພູວົງ, ແຂວງອັດຕະປື

24 ເດືອນ

1,079,280,000
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ແຜນຕໍ່ໜ້າ

• ສື່ການຮຽນການສອນເສີມໄດ້ຖືກດັດປັບໃຫ້ແທດເໝາະກັບວັດທະນະທຳ,ສະພາບແວດລ້ອມ
ແລະປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງຂົງເຂດທີ່ເຮັດການທົດລອງເຊິ່ງລວມທັງປຶ້ມກິດຈະກໍາຂອງນັກ
ຮຽນ,ແຜ່ນເລື່ອງນິທານ,ບັດຄຳສັບແລະລາຍການໂທລະພາບ“ຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ”ທັງ6ຕອນ.

• ຄູຈຳນວນ 37 ທ່ານ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອນໍາໃຊ້ສື່ການຮຽນການສອນໃນຫ້ອງຮຽນ ແລະ
ນັກຮຽນຈຳນວນ996(ເດັັກຍິງ473)ຄົນໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍານີ້ແລະອັດຕາການເຂົ້າ
ຮຽນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນ06ໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍໃນ02ເມືອງທີ່ເຮັດການທົດລອງ

• ຄວາມສົນໃຈແລະຄວາມກະຕືລືລົ້ນຢ່າງລົ້ນເຫຼືອກ່ຽວກັບບົດກາຕູນນີ້ໄດ້ນໍາໄປສູ່ການຖ່າຍທອດ
ຟຣີຜ່ານຫຼາຍຊ່ອງທາງໂທລະພາບ

• ການໃຊ້ສ່ືບັນເທີງເພ່ືອການສຶກສາມີທ່າອ່ຽງທ່ີດີໃນການດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງຜູ້ຊົມໄວໝຸ່ມແລະ
ໄດ້ສະໜັບສະໜູນການປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາແລະທັດສະນະຄະຕິດ້ານບວກ.

• ລາຍການ“ຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ”ໄດ້ຖືກຜັນຂະຫຍາຍໃນການຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນການນໍາໃຊ້ຫຼັກສູດ
ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາສະບັບປັບປຸງໃໝ່ຂັ້ນປ.1

• ກໍາລັງຜະລິດເລື່ອງເພີ່ມອີກ15ຕອນ ເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ເຊິ່ງເລີ່ມ
ຖ່າຍທອດທາງອາກາດແຕ່ເດືອນສິງຫາ2019.
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• ເພີ່ມທັກສະການອ່ານແລະການຂຽນຂອງນັກຮຽນຍິງຊົນເຜົ່າ.
• ເສີມສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຕົນເອງ, ມີຄວາມກ້າຫານໃນການປະກອບຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ກ້າຕັດ

ສິນໃຈດ້ວຍຕົນເອງ

• ສ້າງຄວາມຕັ້ງໃຈແລະທຸ່ມເທຂອງພໍ່ແມ່ໃນການສະໜັບສະໜູນເດັກຍິງໃຫ້ໄດ້ຮັບການສຶກສາ.

ເປົ້າໝາຍ

• ເພີ່ມອັດຕາການຮຽນຕໍ່ໃນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຂອງນັກຮຽນຍິງ.

ນະວັດຕະກໍາ

• ໄດ້ປະສົມປະສານການສອດແຊກຄວາມຮູ້ທ່ີໜັກແໜ້ນໃນຫ້ອງຮຽນພາສາລາວເຂ້ົາກັບອົງປະກອບ
ຂອງທັກສະຊີວິດໃນການສ້າງຄວາມນັບຖືຕົນເອງ,ຄວາມໝັ້ນໃຈແລະຄວາມເປັນຜູ້ນໍາແລະ
ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງພໍ່ແມ່ນັກຮຽນຕໍ່ການສຶກສາ

• ພັດທະນາສື່ການຮຽນການສອນອັນສະເພາະເພື່ອຄວາມແທດເໝາະກັບສະພາບແລະວັດທະນະ
ທຳຂອງທ້ອງຖີ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານສຶກສາມີຄວາມພົ້ນເດັ່ນໃນຊຸມຊົນເປົ້າໝາຍ.

• ອັດຕາການຈົບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາຍັງຕໍ່າ,ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຍັງຕໍ່າຂອງກຸ່ມ
ນັກຮຽນຍິງຊົນເຜົ່າໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກແລະເຂດພູດອຍໃນປະເທດລາວ.

ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂ

ເສີມສ້າງແຮງບັນດາໃຈດ້ານການສຶກສາ ແລະ ສົ່ງເສີມການຮູ້ໜັງສື 
ໂດຍການສ້າງຄວາມໜັ້ນໃຈ ແລະ ທັກສະຄວາມເປັນຜູ້ນໍາ

ອົງການຊ່ວຍເຫືຼອເດັກ(ChildFundOrganization)

ເມືອງຄູນ, ແຂວງຊຽງຂວາງ

14 ເດືອນ

443,256,000
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ແຜນຕໍ່ໜ້າ

• ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນໃນໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍທັງ4ໂຮງຮຽນແມ່ນດີຂຶ້ນໃນທັກສະການນໍາໃຊ້
ພາສາລາວທັງ4ຂົງເຂດ(ການອ່ານ,ການຂຽນ,ການຟັງແລະການເວົ້າ)

• ນັກຮຽນມີຄວາມມ່ວນຊື່ນໃນການເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາການຮຽນການສອນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ສ້າງ
ຄວາມໜັ້ນໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າ.ພວກເຂົາມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນກິດຈະກໍາສົ່ງເສີມການອ່ານເພາະ
ພວກເຂົາໄດ້ຖືປຶ້ມອ່ານຫຼາຍແບບມາໂຮງຮຽນແລະຍ້ອນການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ

• ໄດ້ພັດທະນາສາຍພົວພັນໃນການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານລະດັບສູງ ລະຫວ່າງອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ
(ChildFund) ແລະ ການຈັດຕັ້ງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ
ຫ້ອງການສຶກສາທິການແລະກິລາເມືອງຄູນຕະຫຼອດໄລຍະການດຳເນີນໂຄງການ.

• ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ (ChildFund) ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍານີ້ອອກໄປອີກ 6 ເດືອນ
ພາຍຫຼັງການສີ້ນສຸດໂຄງການ ເພື່ອສັງລວມຜົນສຳເລັດ ແລະ ເພື່ອຂະຫຍາຍເວລາແກ່ໃນການ
ນໍາໃຊ້ບົດຮຽນທັກສະຊີວິດນີ້ໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ.

• ນັກຮຽນສືບຕໍ່ຮຽນຮູ້ຢ່າງມ່ວນຊື່ນໃນການເຮັດກິດຈະກໍາທັກສະຊີວິດ ແລະ ພັດທະນາທັກສະໃໝ່
ຕະຫຼອດໄລຍະຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມ

• ພ່ໍແມ່ນັກຮຽນມີຄວາມສະໜັບສະໜູນຕ່ໍການມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານສຶກສາຂອງເດັກນ້ອຍຫຼາຍ
ກວ່າເກົ່າແລະໄດ້ມີການຊຸກຍູ້ການເຂົ້າຮ່ວມເຮັດກິດຈະກໍາສົ່ງເສີມທັກສະຊີວິດ

• ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ(ChildFund)ກໍາລັງທົບທວນແຜນກິດຈະກໍາເພື່ອເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດ
ແລະສ້າງສິ່ງຈູງໃຈໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ສອນໃນຊຸມຊົນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຄງການນີ້ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນ
ອະນາຄົດ.
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ຈຸດປະສົງ

• ການອະນຸລັກເລື່ອງເລົ່າຂອງເຜົ່າແລນແຕນສຳລັບຄົນລຸ້ນໃໝ່
• ການຜະລິດສື່ການຮຽນຮູ້ທີ່ເປັນພາສາລາວເພື່ອດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງຊຸມຊົນເຜົ່າແລນແຕນ
• ນໍາໃຊ້ສື່ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອໂຄສະນາອົບຮົມການຮູ້ພາສາລາວທີ່ສຸມໃສ່ເດັກນ້ອຍແລະແມ່ຍິງ

ໃນບັນດາໝູ່ບ້ານເຜົ່າແລນແຕນໃນພາກເໜືອຂອງປະເທດລາວ.

ເປົ້າໝາຍ

• ເພີ່ມອັດຕາການຮູ້ໜັງສືແລະການສ້າງສື່ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມສຳລັບເດັກນ້ອຍ.

ນະວັດຕະກໍາ

• ເຜີຍແຜ່ເລື່ອງເລົ່າທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອດຶງດູດຊົມຊົນທ້ອງຖິ່ນ,ນັກອ່ານແລະສະຖາບັນຕ່າງໆໃນການ
ສະໜັບສະໜູນການຮູ້ໜັງສື.

• ບັນທຶກບົດເລື່ອງຂອງເຜົ່າແລນແຕນ ເຊິ່ງມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຫາຍສາບສູນ ເນື່ອງຈາກອິດທິພົນ
ຂອງສື່ບັນເທີງຂອງຍຸກສະໄໝໃໝ່ແລະຈຳນວນຂອງຜູ້ເລົ່າເລື່ອງທີ່ຫຼຸດລົງ

• ສົ່ງເສີມອັດຕາການຮູ້ໜັງສືພາສາລາວຂອງຊຸມຊົນເຜົ່າແລນແຕນ, ໂດຍສະເພາະກຸ່ມຜູ້ຍິງ ແລະ
ເດັກນ້ອຍຊຶ່ງມີອັດຕາການອ່ານອອກຂຽນໄດ້ຕໍ່າ.

ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂ

ໂຄງການເລື່ອງເລົ່າພຶ້ນເມືອງ ຊາວແລນແຕນ

ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຫໍສະໝຸດແຫ່ງຊາດລາວ, ມະຫາວິທະຍາໄລມູນເຊີ 
ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລຫ້ອງກົງ

ແຂວງຫຼວງນ້ໍາທາ

27 ເດືອນ

550,000,000



33

ຜົນໄດ້ຮັບ

ແຜນຕໍ່ໜ້າ

• ໄດ້ຜະລິດຫໍສະໝຸດດີຈີຕໍລແບບສຽງ ແລະ ຮູບພາບ ຂອງເລື່ອງເລົ່າຊາວແລນແຕນທັງໝົດ 115
ເລື່ອງເຊິ່ງເປັນຂີດໝາຍທີ່ສຳຄັນໃນການອະນຸລັກມໍລະດົກທາງວັດທະນາທຳ

• ໄດ້ຜະລິດປຶ້ມອ່ານສຳລັບເດັກນ້ອຍທັງໝົດ30ເລື່ອງ
• ມີການຢ້ຽມຢາມບ້ານ15ແຫ່ງຈາກທີມງານຊ່ຽວຊານດ້ານການເລົ່າເລື່ອງແລະໜັງສືຈາກຫໍສະ

ໝຸດແຫ່ງຊາດລາວ ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ລົດຫໍສະໝຸດເຄື່ອນທີ່. ໝູ່ບ້ານເຜົ່າແລນແຕນໃນແຂວງ
ຫຼວງນໍ້າທາໄດ້ຮັບຊຸດປຶ້ມນິທານສຳລັບເດັກນ້ອຍ2ຊຸດ

• ມີເວຟໄຊທ້ທີ່ມີຂໍ້ມູນຂອງໂຄງການແລະຊຸດເລື່ອງນິທານ70ເລື່ອງ(ປຶ້ມສຳລັບເດັກນ້ອຍ)ໄດ້
ຖືກຖ່າຍທຳເປັນພາສາທ້ອງຖີ່ນ(ແລນແຕນ)ແລະຖືກແປເປັນພາສາລາວແລະພາສາອັງກິດ.

• ບັນທຶກສາລະຄະດີກ່ຽວກັບເຫດການດ້ານສັງຄົມຂອງຊາວແລນແຕນ ເຊິ່ງມີຂໍ້ມູນອັນລະອຽດໃນ
ໂຄງການນີ້ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກສະຫະພາບເອີລົບ

• ເລ່ືອງເລ່ົາຊາວແລນແຕນນ້ີໄດ້ຖືກນໍາໄປສຶກສາໃນຂອບຂອງການວິໄຈປຽບທຽບແບບຕ່ໍເນ່ືອງ
ກ່ຽວກັບຊາວແລນແຕນໃນປະເທດລາວ, ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ. ຜົນການສຶກສາຫຼາກຫຼາຍນີ້້ມີ
ຄາດໝາຍສຳເລັດໃນປີ2020.
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ຈຸດປະສົງ

• ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງການສຶກ
ສາຮຽນຮ່ວມແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ເກີດຜົນຕົວຈິງໃນລະດັບພະແນກສຶກສາທິການແລະ
ກິລາ,ຫ້ອງການສຶກສາທິການແລະກິລາເມືອງແລະລະດັບໂຮງຮຽນ

• ສະໜັບສະໜູນການຝຶກອົບຮົມແລະການຕິດຕາມຊຸກຍູ້ໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດ
ຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍການສຶກສາຮຽນຮ່ວມທ່ີສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນໃນແຜນໃນການວາງແຜນພັດທະ
ນາໂຮງຮຽນແລະການຈັດການຮຽນການສອນຕົວຈິງ

• ປູກຈິດສຳນຶກກ່ຽວກັບສິດທິຂອງເດັກນ້ອຍທຸກຄົນໃນການເຂ້ົາເຖິງການສຶກສາຕ້ອງໄດ້ຮັບການ
ການສຶກສາ ແລະ ຊ່ວຍກັນລະດົມພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງໃຫ້ລູກຫຼານໄດ້ເຂົ້າຮຽນຢ່າງເປັນປົກ
ກະຕິ.

ເປົ້າໝາຍ

• ສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມການສຶກສາຂອງເດັກທີ່ດ້ອຍ
ໂອກາດ.

• ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ແຕກຕ່າງກັນກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມພາຍໃນ
ຄະນະເຄືອຂ່າຍໃນລະດັບພະແນກສຶກສາທິການແລະກິລາ,ຫ້ອງການສຶກສາທິການແລະກິລາ
ເມືອງ

• ຂາດຄວາມຮູ້ແລະທັກສະໃນການນໍາໃຊ້ວິທີການສອນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນຫ້ອງຮຽນ
• ບັນຫາເດັກພິການຫຼືເດັກທີ່ດ້ອຍໂອກາດບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນໄດ້.

ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂ

ເມືອງຄູນ ແລະ ເມືອງໝອກໃໝ່, ແຂວງຊຽງຂວາງ

20 ເດືອນ

275,157,500

ໂຄງການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ຄະນະເຄືອຄ່າຍການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ
ເພື່ອການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມສຶກສາໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ

ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງຊຽງຂວາງ
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ນະວັດຕະກໍາ

• ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດດ້ານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນທຸກລະດັບເພ່ືອສ້າງເຄ່ືອຂ່າຍຄວາມເຂ້ົາໃຈ
ແລະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນນັບແຕ່ລະດັບໂຮງຮຽນຫາລະດັບແຂວງ

• ແນະນໍາໃຫ້ຄູເຂົ້າໃຈການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ທີ່ພວກເຂົາຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການຝຶກ
ອົບຮົມໃນຜ່ານມາ

• ຊຸກຍູ້ ແລະ ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ແລະ
ເປັນເອກະພາບກັນ ເພື່ອຊ່ວຍເດັກດ້ອຍໂອກາດທຸກຄົນເນື່ອງຈາກຄວາມທຸກຍາກແລະຊົນເຜົ່າ
ລວມທັງຄວາມພິການ.

ຜົນໄດ້ຮັບ

• ເພີ່ມການລົງທະບຽນເຂົ້າຮຽນ ແລະ ການມາຮຽນຂອງເດັກດ້ອຍໂອກາດໃນໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍ,
ລວມທັງເດັກທີ່ມີຄວາມພິການ,ເດັກຈາກຄອບຄົວທຸກຍາກແລະເດັກຈາກກຸ່ມຊົນເຜົ່າ

• ໄດ້ນໍາສະເໜີວິທີການສອນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ເພື່ອຮັບປະກັນເດັກດ້ອຍໂອກາດໄດ້ຮັບການ
ສະໜັບສະໜູນເພີ່ມເຕີມ

• ຫ້ອງຮຽນແລະໂຮງຮຽນໄດ້ຮັບການປັບປຸງເພື່ອການເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ
• ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ປະສານງານລະຫວ່າງພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນທີ່ມີຄວາມ

ພິການແລະພາກສ່ວນຊ່ວຍເຫຼືອຄົນພິການເພື່ອເພີ່ມການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ
ໃນການໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວແລະການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານ

• ພະແນກສຶກສາທິການແລະກິລາໄດ້ຈັດສັນທຶນງົບປະມານເພີ່ມເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍການຝຶກອົບ
ຮົມໃຫ້ແກ່ຄູຫຼາຍຄົນໄປຍັງຄູແລະໂຮງຮຽນອື່ນໆທີ່ບໍ່ໄດ້ນອນຢູ່ໃນເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ.

ແຜນຕໍ່ໜ້າ

• ສຳລັບເມືອງເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ດຳເນີນໂຄງການນີ້ຈະສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍວິທີການສິດສອນ ແລະ ສື່
ອຸປະກອນສຳລັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໄປຍັງໂຮງຮຽນທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເທື່ອ

• ພະແນກສຶກສາທິການແລະກິລາແຂວງຈະສືບຕໍ່ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ຂັ້ນເມືອງແລະຂັ້ນໂຮງຮຽນ
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຮຽນການສອນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ

• ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງຈະສືບຕໍ່ຊອກຫາງົບປະມານມາຮັບໃຊ້ການຝຶກອົບຮົມ
ໃຫຄ້ສູອນທກຸຄນົໃນໂຮງຮຽນເປົາ້ໝາຍເພືອ່ການສົງ່ຄວາມຮູ້ໃຫເ້ດກັທີຕ່ອ້ງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼອື
ພເິສດແລະຊອກຫາງບົປະມານໃນການປບັປງຸພືນ້ຖານໂຄງລາ່ງທີຈ່ຳເປນັໃນການອຳນວຍຄວາມ
ສະດວກໃຫ້ແກ່ເດັກພິການໄດ້ເຂົ້າເຖິງງ່າຍຂຶ້ນແລະຊອກຫາງົບປະມານແລະທຶນຮອນທີ່ນຳໃຊ້
ເຂົ້າໃນການຮຽນຂອງເດັກທີ່ມາຈາກຄອບຄົວທຸກຍາກ/ມີບັນຫາທາງດ້ານການເງິນ.



ແຜນງານບີຄວາແມ່ນແຜນງານທ່ີນໍາພາໂດຍລັດຖະບານແຫ່ງສປປລາວ,
ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີແລະສະຫະພາບເອີຣົບ


