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ເຜີຍແຜ່ໂດຍ:  ຫ້ອງການເລຂາ ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດລາວ ເພືOອອຸຍແນສໂກ,	ກົມຮວ່ມມກືັບຕາ່ງປະເທດ 
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ອອກແບບ ແລະ ພິມເຂA#າໜາ້ໂດຍ: ອຈ.	ວົງວິໄລ ສຸນທະວົງ 
 
ສະໜັບສະໜູນໂດຍ:  ອຸຍແນສໂກ (UNESCO), ພາຍໃຕໂ້ຄງການປະກອບສ່ວນ ຫຼື Participation Programme	
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ປ"# ມແນະນຳການສຶກສາພົນລະເມອືງໂລກໄດ້ຮັບການອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາຂຶ#ນ ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຮຽກຮອ້ງ 

ຕອ້ງການພື#ນຖານຂອງມະນຸດໃນການດຳລົງຊີວິດຢູVຮວ່ມກັນຢVາງສັນຕ ິແລະ ເພືOອສົRງເສີມໃຫ້ທຸກຄົນໄດຮ້ັບການສຶກສາຢVາງ
ເຕKມຮູບແບບ, ເທYOາທຽມກັນ, ມີອິດສະຫຼະໃນການແລກປVຽນແນວຄວາມຄິດເຫKນ, ມີຄວາມມຸ່ງໝັMນ ເພືOອສ້າງສັນຕິພາບ
ສາກົນ ແລະ ຄວາມຜາສຸກຂອງມວນມະນຸດທັງໃນປTດຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ.  
 

ຫ້ອງການເລຂາ ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດລາວ ເພືOອອຸຍແນສໂກ ຈິOງໄດ້ຮຽບຮຽງປ\# ມແນະນຳການສຶກສາ 
ພົນລະເມືອງໂລກສະບັບນີ#ຂຶ#ນມາ ເພືO ອສະໜອງຂ]ມູນ,	ເພີO ມຄວາມຮູ້,	ຄວາມເຂY#າໃຈໃນຂະບວນປະຕິບັດ, ການຮຽນ 
ການສອນ, ການຝ"ກອົບຮົມ ແລະ ການຄົMນຄວ້າອືOນໆ ເພືOອພັດທະນາຕົນເອງ, ໝູ່ເພືOອນ ແລະ ທຸກໆຄົນໃນສັງຄົມໃຫ້ 
ກາຍເປTນພົນລະເມອືງທີOດຂີອງໂລກ ແລະ ສາມາດດຳລົງຊວີິດຢູVຮວ່ມກັນຢVາງສັນຕ ິຊຶOງປ"# ມແນະນຳການສຶກສາພົນລະເມືອງ 
ໂລກນີ# ໄດ້ລວມເອYາຂ]ມູນພື#ນຖານດ້ານທິດສະດີ ແລະ ການສອດແຊກເຂY#າໃນການຮຽນການສອນ, ການຝ"ກອົບຮົມ 
ເພືOອເຮKດໃຫ້ຄູ, ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ	ແລະ ຜູ້ສົນໃຈໄດນ້ຳໃຊເ້ປTນເອກະສານອ້າງອີງໃນການຄົMນຄວ້າຂັMນຕNໄປ. 
 

ເຖິງຢVາງໃດກໍຕາມ ປ\# ມແນະນຳການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກນີ# ບNສາມາດຫຼີກເວK #ນຂ]ຂາດຕົກບົກຜ່ອງໄດ້ ສະນັMນ, 
ຫ້ອງການເລຂາ ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດລາວ ເພືOອອຸຍແນສໂກ ກໍຄືກົມຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດຫວັງຢVາງຍິOງວ່າ 
ຈະໄດ້ຄຳຄິດເຫKນ, ຂ]ສະເໜີ ຫຼື  ຂ]ແນະນຳຈາກຄູ, ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ ແລະ ນັກຄົMນຄວ້າ ເພືOອໄປພິຈາລະນາປTບປຸງໃນ 
ໂອກາດຕNໄປ, ທຸກໆຄຳຕຳນຕິຊິົມຂອງທ່ານມຄີວາມສຳຄັນ ແລະ ເປTນການປະກອບສ່ວນເຂY#າໃນການປTບປຸງ ແລະ ພັດທະນາ 
ປ\# ມແນະນຳການສຶກສາພົນລະເມອືງໂລກນີ#ໃຫ້ມເີນື#ອໃນສົມບູນ ແລະ ມປີະສິດທິພາບສູງຂຶ#ນ.  
 
        ຫົວໜ້າກົມຮວ່ມມືກັບຕ່າງປະເທດ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ປ"#ມແນະນຳການສຶກສາພນົລະເມອືງໂລກ 

 
 
iii 

ຄຳສັບຫຍ9 
 
APCEIU : Asia-Pacific Centre of Education for International Understanding 
  : ສູນການສຶກສາ ເພືOອຄວາມເຂY#າໃຈລະຫວ່າງຊາດອາຊ-ີປາຊີຟaກ 
EFA  : Education for All 
  : ການສຶກສາເພືOອທຸກຄົນ 
GCED  : Global Citizenship Education 
  : ການສຶກສາພົນລະເມອືງໂລກ (ສພລ)  
GDCF  : Global Digital Citizen Foundation 
  : ມູນນທິິພົນລະເມອືງດາ້ນດຈິິຕອນໂລກ 
IBE  : International Bureau of Education 
  : ສຳນັກງານການສຶກສາສາກົນ 
iEARN  : International Education and Resource Network 
  : ເຄືອຂາ່ຍການສຶກສາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນສາກົນ 
MDGs  : United Nations Millennium Development Goals 
  : ເປQ# າໝາຍສະຫັດສະວັດດາ້ນການພັດທະນາຂອງສະຫະປະຊາຊາດ 
Oxfam  : ອົງການອັອກຟາມ 
SDGs  : Sustainable Development Goals 
  : ເປQ# າໝາຍການພັດທະນາແບບຍນືຍົງ (ປພຍ) 
UN Women    : United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women 

: ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພືOອຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍງິ-ຊາຍ ແລະ 
ການສ້າງຄວາມເຂK #ມແຂງຂອງແມຍ່ງິ 

UNCHR : United Nations High Commissioner for Refugees 
  : ຄະນະກຳມະການຂັMນສູງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ເພືOອຊາວອົບພະຍົບ 
UNDP  : United Nations Development Programme 
  : ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພືOອການພັດທະນາ 
UNESCO : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
  : ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພືOອການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳ 
UNFPA : United Nations Population Fund 
  : ກອງທຶນປະຊາກອນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ 
UNICEF : United Nations International Children's Emergency Fund 
  : ກອງທຶນສຸກເສີນສຳລັບເດKກສາກົນຂອງສະຫະປະຊາຊາດ 
WB  : World Bank 
  : ທະນາຄານໂລກ 
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1. ການນຳສະເໜີພາບລວມຂອງການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ  

1.1 ປະຫວັດຄວາມເປBນມາຂອງ “ການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ” 
ພາຍຫຼັງສົງຄາມໂລກຄັMງທີ II ໄດສິ້#ນສຸດລົງ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດຮ້ັບການສ້າງຕັMງຂຶ#ນໃນປb 1945, ສານ

ໂລກໄດສ້້າງຕັMງຂຶ#ນໃນປb 1946  ແລະ ໄດອ້ອກຖະແຫຼງການສາກົນດາ້ນສິດທິມະນຸດໃນ ປb 1948 ເພືOອຫຼcດຜ່ອນການລະເມດີ
ດາ້ນສິດທິມະນຸດ, ຄວາມບNສະເໝີພາບ, ໄພຂົRມຂູຕ່Nສັນຕພິາບ ແລະ ຄວາມໝັMນຄົງໃນໂລກ. 

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພືOອການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳ ຫຼື The United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) ໄດຮ້ັບການສ້າງຕັMງຂຶ#ນໃນວັນທີ 16 ພະຈິກ 
1945 ແລະ ໄດບ້ັງຄັບໃຊລັ້ດຖະທຳມະນູນໃນວັນທີ 4 ພະຈິກ 1946 ໂດຍມ ີ20 ປະເທດໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ. ລັດຖະທຳມະນູນ
ໄດຮ້ັບການປTບປຸງໃນແຕລ່ະໄລຍະ ນັບແຕກ່ອງປະຊdມໃຫຍຄັ່Mງທີ 2 ຫາ ຄັMງທີ 40 ໂດຍມຈຸີດປະສົງລວມເພືOອສົRງເສີມ
ໃຫ້ທຸກຄົນໄດຮ້ັບການສຶກສາຢVາງເຕKມຮູບແບບ ແລະ ເທYOາທຽມກັນ, ແລກປVຽນແນວຄວາມຄິດເຫKນ ແລະ ຄວາມຮູທີ້OເປTນ
ອິດສະຫຼະ, ມຄີວາມມຸງ່ໝັMນ ແລະ ຕັMງໃຈທີOຈະພັດທະນາໂດຍຜ່ານການພົວພັນວຽກງານດ້ານການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ 
ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງປະຊາກອນໂລກ ເພືOອສ້າງສັນຕພິາບສາກົນ ແລະ ຄວາມຜາສຸກຂອງມວນມະນຸດ ດັRງຄຳຂວັນທີOວ່າ: 
“ສ້າງສັນຕພິາບຢູVໃນຈິດໃຈຂອງມະນຸດ”. 

ເພືOອໃຫ້ບັນລຸcຈຸດປະສົງດັRງກ່າວ, UNESCO ຮວ່ມກັບ UNICEF, World Bank, UNFPA, UNDP, UN 
Women ແລະ ອົງການ UNCHR ໄດຈັ້ດກອງປະຊdມການສຶກສາໂລກຂຶ#ນທີOເມອືງ ອິນຊອນ, ສ.ເກYາຫຼີ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ   
19 - 22 ພຶດສະພາ 2015 ໂດຍການເປTນເຈY#າພາບຂອງ ສ.ເກYາຫຼີ, ຊຶOງມຜູ້ີເຂY#າຮວ່ມຈຳນວນກວ່າ 1.600 ຄົນ ຈາກ 160 
ປະເທດ, ລວມມບີັນດາລັດຖະມົນຕ ີ120 ທ່ານ, ບັນດາຫົວໜ້າ ແລະ ສະມາຊກິຜູ້ແທນ, ຫົວໜ້າອົງການ ແລະ ພະນັກງານ
ຂອງອົງການຈັດຕັMງສອງຝVາຍ ແລະ ຫຼາຍຝVາຍ, ແລະ ບັນດາຕົວແທນຂອງສັງຄົມພົນລະເຮອືນ, ໜ່ວຍງານຊຽ່ວຊານດາ້ນ
ການສິດສອນ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ແລະ ໄດຮ້ັບຮອງເອYາຖະແຫຼງການສາກົນກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ, ເປQ# າໝາຍການ
ພັດທະນາແບບຍນືຍົງ (ປພຍ) ຫຼື Sustainable Development Goals (SDGs) ແລະ ວາລະການສຶກສາ 2030.     
ກອງປະຊdມດັRງກ່າວຍັງໄດຮ້ັບການຮັບຮອງເອYາຄຳແນະນຳຂອງອົງການອຸຍແນສໂກ ປb 1974 ກ່ຽວກັບຄວາມເຂY#າໃຈສາກົນ, 
ການຮວ່ມມ,ື ສັນຕພິາບ ແລະ ການສຶກສາທີOກ່ຽວພັນກັບສິດທິມະນຸດ ແລະ ເສລີພາບຂັMນພື#ນຖານ (1974 UNESCO 
Recommendation on International Understanding, Cooperation & Peace, and education, relating 
to human rights & fundamental freedoms) ແລະ ໂຄງການການສຶກສາດາ້ນສິດທິມະນຸດໂລກ. 

ຄຳແນະນຳຂອງອຸຍແນສໂກໄດກ້່າວວ່າ “ວິທີການທີOດີທີOສຸດໃນການຕNສູ້ກັບລັດທິຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ຫົວຮຸນແຮງ
ແມນ່ການສຶກສາຄົນຍຸກໃໝ່ໃຫ້ຮູເ້ຖິງ ການສຶກສາພົນລະເມອືງໂລກ (ສພລ)” ຊຶOງນອນຢູVໃນຄາດໝາຍທີ 7 ຂອງເປQ# າໝາຍ
ການພັດທະນາແບບຍນືຍົງ ເປQ# າໝາຍທີ 4 (SDG 4.7). ສພລ ສາມາດຕອບສະໜອງຕNກັບສິOງທ້າທາຍເຫຼົRານີ#ໄດໂ້ດຍການ
ສ້າງຄວາມເຂK #ມແຂງໃຫ້ຜູ້ຮຽນທຸກເພດ-ໄວໃຫ້ຮູຄຸ້ນຄ່າ, ທັດສະນະຄະຕ ິ ແລະ ພຶດຕກິຳທີOສະໜັບສະໜູນການເປTນ
ພົນລະເມອືງໂລກທີOມຄີວາມຮັບຜິດຊອບ ເປTນຕົMນແມນ່ ມຄີວາມຄິດສ້າງສັນ, ມນີະວັດຕະກຳ, ຄວາມຕັMງໃຈຕNການສ້າງ
ສັນຕພິາບ, ມສິີດທິມະນຸດ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍນືຍົງໂດຍຫຼcດຜ່ອນການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງ, ການຂາ້ລ້າງຜານ, 
ການຂາ້ລ້າງເຜYOາພັນ,  ການບNເຄYາລົບຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ບັນຫາໄພຂົRມຂູ ່ ແລະ ຄວາມບNໝັMນຄົງຕາ່ງໆທີOເປTນໄພຄຸກຄາມ  
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ຂອງໂລກ, ທັງໝົດນີ#ເພືOອສົRງເສີມການເຄືOອນໄຫວຂອງສັງຄົມໃຫ້ມຄີວາມສະຫງົບສຸກ, ມຄີວາມອົດທົນ, ມສ່ີວນຮວ່ມ, ມີ
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ມຄີວາມຍນືຍົງ. 

ເຄືOອງມທີືOເປTນມາດຕະຖານສາກົນໃນການປQກປeອງສິດທິມະນຸດໂດຍພື#ນຖານທີOຜູກພັນທາງກົດໝາຍເຊK Oນ: ສັນຍາ, 
ສົນທິສັນຍາ, ຂ]ຕົກລົງ ແລະ ອານຸສັນຍາ, ນອກນັMນຍັງມຄີຳແນະນຳ ແລະ ຖະແຫຼງການຕາ່ງໆ, ຊຶOງມກີຳລັງອຳນາດທາງດ້ານ
ສິນທຳ ແລະ ການເມອືງທີOໄດສ້້າງເປTນແຜນງານຕາມກົດເກນສາກົນທີOເຂK #ມແຂງສຳລັບສິດທິໃນການໄດຮ້ັບການສຶກສາໂດຍ
ປາດສະຈາກການຈຳແນກ ຫຼື ແບ່ງແຍກ. 1 

1.2 ວິໄສທັດການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ 
ການສຶກສານາໆຊາດ ແລະ ການສຶກສາໂລກໄດໝູ້ນໃຊຫ້ຼາກຫຼາຍວິທີ ເພືOອສົRງເສີມສັນຕພິາບ ແລະ ຄວາມໝັMນຄົງ

ຂອງໂລກ ເປTນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດ ເຊK Oນ: ການສຶກສາດາ້ນສິດທິມະນຸດ, ວັດທະນະທຳເພືOອສັນຕພິາບ, ການພັດທະນາ
ແບບຍນືຍົງ, ການສຶກສາເພືOອຄວາມເຂY#າໃຈລະຫວ່າງຊາດ ແລະ ອືOນໆ.  

ການສຶກສາພົນລະເມອືງໂລກ ແມນ່ເນK#ນການສຶກສາພົນລະເມອືງ ບNພຽງແຕກ່ານສຶກສາທີOກ່ຽວຂອ້ງກັບການມີ
ສ່ວນຮວ່ມທາງດາ້ນການເມອືງເທYOານັMນແຕຍັ່ງກ່ຽວຂອ້ງກັບການເຄYາລົບຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດາ້ນວັດທະນະທຳ, ສິດທິ
ມະນຸດ, ຄວາມສະເໝີພາບ, ການສົນທະນາແລກປVຽນແນວຄວາມຄິດ ແລະ ການມສ່ີວນຮວ່ມເພືOອສ້າງຄວາມຮູ,້ ທັກສະ, 
ຄຸນຄ່າ ແລະ ທັດສະນະຄະຕຂິອງຜູ້ຮຽນ ເພືOອໃຫ້ທຸກຄົນແຂງ່ຂັນໃນການປະກອບສ່ວນໃຫ້ໂລກມຄີວາມຍຸດຕທິຳ ແລະ ມີ
ຄວາມສະຫງົບສຸກຫຼາຍຂື#ນ ຈາກການສ້າງຄຸນຄ່າດາ້ນຄວາມຮັບຮູ,້ ດາ້ນສັງຄົມ-ອາລົມຈິດ ແລະ ພຶດຕກິຳ ໂດຍຜ່ານ 4 ເປQ# າ
ໝາຍຂອງການຮຽນເຊK Oນ: ຮຽນເພືOອຮູ,້ ຮຽນເພືOອເຮKດ, ຮຽນເພືOອເປTນ ແລະ ຮຽນເພືOອຢູVຮວ່ມກັນໂດຍສັນຕ ິດັRງທີOທ່ານ ສານ
ວາດຕ ໍນໂິກຣ (Salvatore Nigro) ໄດກ້່າວໄວ້ວ່າ “ການແຂງ່ຂັນທີOເປTນການກະຕຸນ້, ການຮວ່ມມທີືOເຂK #ມແຂງ ແລະ ຄວາມ
ສາມັກຄີທີOເປTນເອກະພາບ ໝາຍເຖິງລະດັບຂອງບຸກຄົນທີOມກີານສຶກສາພົນລະເມອືງໂລກ”. 

1.3 ທ່າອ່ຽງຂອງການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ 
ການສຶກສາພົນລະເມອືງໂລກ ໄດຮ້ັບການສືບຕNພັດທະນາດ້ານແນວຄວາມຄິດທີOສາມາດສອດແຊກເຂY#າໄດທຸ້ກວິຊາ 

ແລະ ທຸກຂົງເຂດຂອງການສຶກສາໂດຍເປbດກວ້າງໃນຫຼາຍມຕິ ິ ແລະ ສາມາດນຳໃຊໄ້ດທັ້ງນັກຮຽນໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ນອກ
ໂຮງຮຽນຕະຫຼອດຮອດຄົນໃນຊdມຊົນທ້ອງຖິOນ, ໃນພາກພື#ນ ແລະ ສາກົນ ເພືOອສ້າງຄວາມເຂK #ມແຂງໃຫ້ຜູ້ຮຽນໄດຮ້ຽນຮູ ້ແລະ 
ມບີົດບາດຢVາງຕັMງໜ້າທັງຢູVໃນທ້ອງຖິOນ, ພາກພື#ນ ແລະ ທົRວໂລກ ໃນການແກ້ໄຂບັນດາສິOງທ້າທາຍທີOໂລກປະເຊນີ
ຢູVໃນປTດຈຸບັນ ເພືOອສົRງເສີມຄວາມຍຸດຕິທຳ, ຄວາມສະຫງົບສຸກ, ຄວາມໝັMນຄົງ, ການດຳລົງຊວີິດທີOປອດໄພ ແລະ ຄວາມຍນື
ຍົງຂອງໂລກ. 

ໃນການປະຕບິັດເປQ# າໝາຍການພັດທະນາແບບຍນືຍົງ, ບັນດາປະເທດຕາ່ງໆໄດສຸ້ມໃສ່ປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ 
ແລະ ຄວາມເທYOາທຽມກັນຂອງລະບົບການສຶກສາໄປຄຽງຄູ່ກັບການສົRງເສີມດາ້ນສິດທິມະນຸດ, ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, 
ການສົRງເສີມວັດທະນະທຳແຫ່ງສັນຕພິາບ, ການບNນຳໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງ, ການເປTນພົນລະເມອືງໂລກ ແລະ ການຊືOນຊົມ
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດາ້ນວັດທະນະທຳ. ຍິOງໄປກວ່ານັMນ, ເພືOອຮັບປະກັນການສຶກສາທີOເທYOາທຽມກັນ ແລະ ເງືOອນໄຂສຳລັບ
ຜົນການສຶກສາທີOມປີະສິດທິພາບ, ບັນດາລັດຖະບານໄດເ້ສິມສ້າງຄວາມເຂK #ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບການສຶກສາ ໂດຍການສ້າງ, 
ປTບປຸງກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຄຸ້ມຄອງທົRວເຖິງ ແລະ ມປີະສິດທິພາບ; ຮັບຮອງຄຸນນະພາບ; ລະບົບຂ]ມູນຂາ່ວສານການ
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ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ; ຄວາມໂປVງໃສ, ຂັMນຕອນ ແລະ ກົນໄກການໃຫ້ທຶນທີOມປີະສິດທິພາບ; ການຈັດສັນການຄຸ້ມຄອງ          
ສະຖາບັນ ກNຄືການຮັບປະກັນ ເຮKດໃຫ້ຂ]ມູນຂາ່ວສານທີOສາມາດເຂY#າເຖິງໄດ ້ແລະ ທັນກັບເວລາ.  

ນະວັດຕະກຳ ແລະ ICT ຈະຕອ້ງຖືກນຳໃຊ ້ ເພືOອເສີມຂະຫຍາຍລະບົບການສຶກສາໃຫ້ເຂK #ມແຂງ, ເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ,້ 
ສະໜອງການເຂY#າເຖິງຂ]ມູນຂ່າວສານ, ສົRງເສີມການຮຽນຮູທີ້Oມປີະສິດທິພາບ ແລະ ຄຸນນະພາບ. ການເສີມສ້າງລະບົບໃຫ້
ເຂK #ມແຂງຄວນສຸມໃສ່ເຂດທີOມກີານສຶກສາທີOຂະຫຍາຍຕົວຊາ້,	ມກີານຮວ່ມມກືັນລະຫວ່າງປະເທດ, ພາກພື#ນ ແລະ ສາກົນ.  

ເພືOອບັນລຸເປQ# າໝາຍຂອງການພັດທະນາແບບຍນືຍົງດາ້ນການສຶກສາ ຈຳເປTນຕອ້ງໄດປຸ້ກລະດົມກຳລັງແຮງຂອງ
ສາກົນ, ພາກພື#ນ ແລະ ປະເທດ:2 

• ຮວ່ມມຢືVາງທົRວເຖິງ ແລະ ມປີະສິດທິພາບ. 
• ປTບປຸງນະໂຍບາຍການສຶກສາ ແລະ ວິທີການເຮKດວຽກຮວ່ມກັນ. 
• ຮັບປະກັນລະບົບການສຶກສາທີOເທYOາທຽມກັນ, ທົRວເຖິງ ແລະ ຍົກສູງຄວາມຍຸດຕທິຳສຳລັບໝົດທຸກຄົນ. 
• ລະດົມຊອກແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນ ເພືOອໃຫ້ມທຶີນສະໜັບສະໜູນທີOພຽງພໍສຳລັບການສຶກສາ. 
• ຮັບປະກັນການຕດິຕາມກວດກາ, ກວດສອບ ແລະ ທົບທວນຄືນບັນດາເປQ# າໝາຍທັງໝົດ. 

 
ການຈັດຕັMງປະຕບິັດ ແມນ່ອີງໃສ່ບົດຮຽນຂອງ EFA ແລະ MDGs, ບັນດາປະເທດຕາ່ງໆຄວນລົງທຶນໃສ່ ແລະ 

ຂະຫຍາຍຢVາງມນີະວັດຕະກຳ, ວິທີການລົງທຶນທີOມປີະສິດທິພາບ ແລະ ມໝີາກຜົນ ເພືOອເຮKດໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດເຂY#າເຖິງ 
ແລະ ສຳເລKດການສຶກສາທີOມຄຸີນນະພາບ ໂດຍສຸມໃສ່ກຸມ່ເປQ# າໝາຍທີOດອ້ຍໂອກາດໃຫ້ເຂY#າເຖິງໄດຫ້ຼາຍທີOສຸດ. ອີກອັນໜຶOງ,  
ຍຸດທະສາດທີOສຸມໃສ່ແຕລ່ະເປQ# າໝາຍຂອ້ນຂາ້ງກວ້າງ ແລະ ຄວນມກີານດັດປTບໃຫ້ເໝາະສົມໂດຍອີງຕາມບູລິມະສິດ ແລະ 
ຄວາມແຕກຕາ່ງຂອງແຕລ່ະປະເທດ. 

2. ແນວຄວາມຄດິຂອງການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ 

2.1 ການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກແມ່ນຫຍັງ? 
     ການສຶກສາພົນລະເມອືງໂລກ ແມນ່ເຮKດໃຫ້ພວກເຮYາເຂY#າໃຈຢVາງເລິກເຊິOງວ່າ ພວກເຮYາເຊືOອມຕNກັນໃນຖານະເປTນ
ພົນລະເມືອງຂອງປະຊາກອນໂລກ ແລະ ສິOງທ້າທາຍຂອງພວກເຮYາກໍຄືການເຊືOອມຕNກັນ. ແນວຄິດຂອງການເປTນ
ພົນລະເມອືງໄດມ້ກີານວິວັດທະນາໄປຕາມການເວລາ. ອີງຕາມປະຫວັດສາດ, ການເປTນພົນລະເມອືງບNໄດແ້ຜ່ກະຈາຍໄປເຖິງ
ທຸກຄົນ. ຕົວຢVາງ: ຄົນ ຫຼື ເຈY#າຂອງກຳມະສິດເທYOານັMນທີOຈະເປTນພົນລະເມອືງໄດ.້ ສະຕະວັດທີOຜ່ານມາ ໄດມ້ກີານເຄືOອນໄຫວທີO
ກ້າວໄປສູ່ຄວາມເຂY#າໃຈຫຼາຍຂຶ#ນກ່ຽວກັບຄວາມເປTນພົນລະເມອືງ ຊຶOງໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກການພັດທະນາທາງດ້ານສິດທິ
ພົນລະເມືອງ, ການເມືອງ ແລະ ສັງຄົມ. ຄວາມເຂY#າໃຈໃນປTດຈຸບັນ ກ່ຽວກັບການເປTນພົນລະເມອືງຂອງຊາດ ມີຄວາມແຕກ
ຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະປະເທດ ຊຶOງສະທ້ອນໃຫ້ເຫKນເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງສະພາບເງືOອນໄຂທາງດ້ານການເມອືງ ແລະ 
ປະຫວັດສາດຢູVໃນບັນດາປTດໄຈອືOນໆ. 
  ໂລກເຮYາມກີານເພິOງພາອາໄສເຊິOງກັນ ແລະ ກັນຢVາງຕNເນືOອງ ໄດມ້ຄີຳຖາມເກີດຂຶ#ນ ກ່ຽວກັບການເປTນພົນລະເມືອງ
ໂລກ ແລະ ຂອບເຂດໃນລະດັບສາກົນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ແນວຄິດຂອງການເປTນພົນລະເມອືງກ້າວໄປເໜືອກວ່າລະດັບປະເທດ
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ແຕກ່ໍບNແມນ່ເລືOອງໃໝ່, ການປVຽນແປງຕາ່ງໆຕາມສະພາບການຂອງໂລກ ເຊK Oນ: ການສ້າງສົນທິສັນຍາ ແລະ ຂ]ຕົກລົງສາກົນ
ການເຕບີໂຕຂອງອົງການຈັດຕັMງຕາ່ງໆ, ການເຄືOອນຍາ້ຍຂາ້ມຊາດຂອງພົນລະເມອືງ ພ້ອມທັງການສ້າງຂອບສາກົນກ່ຽວກັບ
ສິດທິມະນຸດໄດສົ້RງຜົນທີOສຳຄັນຕNການເປTນພົນລະເມອືງໂລກ. ພວກເຮYາຕອ້ງຍອມຮັບວ່າ ມທັີດສະນະຕາ່ງໆທີOແຕກຕ່າງກັນ
ກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດຂອງການເປTນພົນລະເມອືງໂລກຢູV. ຕົວຢVາງ: ຄວາມຄິດຂອງການເປTນພົນລະເມອືງໂລກຂະຫຍາຍ
ອອກ ແລະ ຄວາມສົມບູນແບບຂອງພົນລະເມອືງແບບດັMງເດມີຊຶOງກຳນົດໂດຍປະເທດ ຫຼື ມກີານແຂງ່ຂັນໃນລະດັບໃດ. 
  ການເປTນພົນລະເມອືງໂລກ ໝາຍເຖິງຄວາມຮູສຶ້ກຂອງການເປFນສ່ວນໜຶGງຂອງຊIມຊົນໂລກ ແລະ ເປFນສ່ວນ
ໜຶGງຂອງມະນຸດທີGຢູMຮວ່ມກັນ ໂດຍເນN#ນການເພິGງພາອາໄສເຊິGງກັນ ແລະ ກັນທາງດາ້ນການເມອືງ, ເສດຖະກິດ, 
ວັດທະນະທຳ -ສັງຄົມໃນລະດັບທ້ອງຖິGນ, ຊາດ ແລະ ສາກົນ.  
 ຄວາມສົນໃຈທີOເພີOມຂຶ#ນຂອງການເປTນພົນລະເມືອງໂລກໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຕNກັບການສຶກສາພົນລະເມອືງໃນ
ທົRວໂລກ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຕNນະໂຍບາຍ, ຫຼັກສູດ ແລະ ການຮຽນການສອນ. ການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກປະກອບ
ດວ້ຍ 3 ລະດັບຂອງແນວຄິດພື#ນຖານເຊK Oນ: ດາ້ນຄວາມຮູ,້ ດາ້ນສັງຄົມ-ອາລົມ ແລະ ດາ້ນພຶດຕກິຳ. ສິOງເຫຼົRານັMນ ສາມາດເປTນ
ພື#ນຖານເພືOອກຳນົດເປQ# າໝາຍການສຶກສາພົນລະເມອືງໂລກ, ຈຸດປະສົງຂອງການຮຽນຮູ ້ແລະ ທັກສະຕາ່ງໆຂອງການຮຽນ 
ການສອນ, ລວມທັງບູລິມະສິດໃນການຕດິຕາມ ແລະ ການປະເມນີຜົນການຮຽນ. 

2.2 ຂອບເຂດແນວຄວາມຄິດພືFນຖານຂອງການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ 
 ຂອບເຂດແນວຄວາມຄິດທີOເປTນພື#ນຖານເຫຼົRານີ#ປະກອບດວ້ຍ 3 ດາ້ນຄື: ດາ້ນຄວາມຮູ,້ ດາ້ນສັງຄົມ-ອາລົມ ແລະ 
ດາ້ນພຶດຕກິຳ. 

¨ ດາ້ນຄວາມຮູ:້ 
 ຮຽນເພືOອຮູ,້ ເພືOອເຂY#າໃຈ, ເພືOອຄົMນຄິດແບບວິເຄາະຕNບັນຫາລະດັບໂລກ, ລະດັບພາກພື#ນ, ລະດັບຊາດ, ລະດັບ
ທ້ອງຖິOນ, ຄວາມເຊືOອມຕNກັນ ແລະ ຄວາມເປTນເອກະລາດໃນລະດັບສາກົນຂອງບັນດາປະເທດ ແລະ ປະຊາກອນ
ຕາ່ງໆ. 

¨ ດາ້ນສັງຄົມ-ອາລົມ: 
ເພືOອໃຫ້ມຄີວາມຮູສຶ້ກຂອງຄວາມເປTນມະນຸດ, ແບ່ງປTນຄຸນຄ່າ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຄວາມເຫKນໃຈຄົນອືOນ, ຄວາມ
ສາມັກຄີ ແລະ ຄວາມເຄYາລົບຕNຄວາມແຕກຕາ່ງອືOນໆ. 

¨ ດາ້ນພຶດຕິກຳ: 
 ເພືOອປະຕບິັດໜ້າທີOການເປTນພົນລະເມອືງໂລກຢVາງມປີະສິດທິພາບ ແລະ ມຄີວາມຮັບຜິດຊອບໃນລະດັບທ້ອງຖິOນ
ລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບສາກົນ, ເພືOອຍົກສູງສັນຕພິາບ ແລະ ຄວາມຍນືຍົງໃນໂລກ. 

 ການສຶກສາພົນລະເມອືງໂລກ ມເີປQ# າໝາຍສະໜອງຄວາມຮູ,້ ທັກສະ, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ຄຸນຄ່າທີOຈຳເປTນ
ໃຫ້ຜູ້ຮຽນສາມາດປະກອບສ່ວນເຂY#າໃນການສົRງເສີມການຫຼcດຜ່ອນຄວາມຮຸນແຮງ, ຄວາມບNຍຸດຕທິຳ ແລະ ສັນຕພິາບ.  ການ
ສຶກສາພົນລະເມອືງໂລກນຳໃຊ ້ “ວທີິການຫຼາຍຮູບແບບຊຶGງຂຶ#ນກັບແນວຄວາມຄດິ ແລະ ວທີິການທີGໄດນ້ຳໃຊໃ້ນ
ຂົງເຂດວຽກງານອືGນໆ, ໂດຍສະເພາະການສຶກສາສິດທິມະນຸດ, ການສຶກສາສັນຕິພາບ, ການສຶກສາເພືGອການ
ພັດທະນາແບບຍນືຍົງ ແລະ ການສຶກສາເພືGອຄວາມເຂA#າໃຈລະຫວາ່ງຊາດ” ແລະ ມເີປQ# າໝາຍເພືOອສົRງເສີມ
ຈຸດປະສົງອັນດຽວກັນ. ສພລ ນຳໃຊທັ້ດສະນະຂອງການຮຽນຮູຕ້ະຫຼອດຊວີິດ, ເລີOມຕົMນຈາກການສຶກສາຂອງໄວເດKກຈົນເຖິງ



ປ"#ມແນະນຳການສຶກສາພນົລະເມອືງໂລກ 

 
 
5 

ລະດັບການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ ່ ຊຶOງຮຽກຮອ້ງ “ວິທີການສຶກສາໃນລະບົບ ແລະ ນອກລະບົບ, ການສອດແຊກໃນຫຼັກສູດ ແລະ 
ນອກຫຼັກສູດ ແລະ ວິທີການແບບປະສົມປະສານກັບການມສ່ີວນຮວ່ມໃຫ້ຫຼາຍທີOສຸດ”. 

2.3 ເປHFາໝາຍຂອງການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ 
ການສຶກສາພົນລະເມອືງໂລກມເີປQ# າໝາຍເພືOອ: 

- ພັດທະນາຄວາມເຂY#າໃຈກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງຂອງການບໍລິຫານລະດັບໂລກ, ສິດທິ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ສິOງທ້າທາຍ, 
ການພົວພັນລະຫວ່າງລະບົບ ແລະ ຂະບວນການບໍລິຫານໃນລະດັບໂລກ, ລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖິOນ. 

- ຮັບຮູ້ຄຸນຄ່າຄວາມແຕກຕ່າງທີOຫຼາກຫຼາຍ ເຊK Oນ: ວັດທະນະທຳ, ພາສາ, ສາສະໜາ, ເພດ, ຄວາມເປTນມະນຸດດ້ວຍ
ກັນ ແລະ ພັດທະນາທັກສະໃນການດຳລົງຊວີິດຢູVໃນໂລກທີOມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍນັບມື#ນັບເພີOມຂຶ#ນ. 

- ພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ທັກສະການວິເຄາະສຳລັບຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບໜ້າທີOພົນລະເມືອງ ເຊK Oນ: ການກວດກາແບບ
ຮອບຄອບ, ຄວາມສາມາດໃນການນຳໃຊ້ເຕKກໂນໂລຊີຂ]ມູນຂາ່ວສານ, ຄວາມຮູ້ດ້ານສືOຕ່າງໆ, ການຄິດວິເຄາະ, ການ
ຕັດສິນໃຈ, ການແກ້ໄຂບັນຫາ, ການເຈລະຈາ, ການສ້າງສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ 
ສັງຄົມ. 

- ຮູຈ້ຳແນກຄວາມເຊືOອ, ຄຸນຄ່າ ແລະ ອິດທິພົນຂອງສິOງເຫຼົRານັMນຕNການຕັດສິນໃຈທາງດາ້ນການເມອືງ ແລະ ສັງຄົມ, 
ຮັບຮູກ້່ຽວກັບຄວາມຍຸດຕທິຳທາງສັງຄົມ ແລະ ພັນທະໜ້າທີOຂອງພົນລະເມອືງ. 

- ພັດທະນາທັດສະນະຄະຕ,ິ ຄວາມເອYາໃຈໃສ່  ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫKນຄວາມເຫKນອົກເຫKນໃຈຕNຄົນອືOນ, ຕNສິOງແວດລ້ອມ 
ແລະ ການນັບຖືຄວາມຫຼາກຫຼາຍ. 

- ຮັບຮູຄຸ້ນຄ່າຂອງຄວາມເປTນທຳ,  ຄວາມຍຸດຕທິຳໃນສັງຄົມ  ແລະ  ທັກສະໃນການວິເຄາະແບບຮອບຄອບ, ຄວາມບN
ສະເໝີພາບທາງເພດ, ສະຖານະພາບເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ, ສາສະໜາ, ອາຍຸ ແລະ ບັນຫາອືOນໆ. 

- ເຂY#າຮວ່ມ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂY#າໃນການແກ້ໄຂບັນຫາໂລກປTດຈຸບັນໃນລະດັບທ້ອງຖິOນ, ລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບ
ໂລກໃນຖານະທີOເປTນພົນລະເມອືງຂອງໂລກ, ມສ່ີວນຮວ່ມ, ມຄີວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ມກີານຕອບສະໜອງ. 
 

  ບູລິມະສິດຄວາມສະເໝພີາບລະຫວາ່ງຍິງ-ຊາຍ: ການສຶກສາພົນລະເມອືງໂລກ ມບີົດບາດສຳຄັນໃນການ
ສົRງເສີມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ຊຶOງເປTນບູລິມະສິດທີOສຳຄັນຂອງອົງການອຸຍແນສໂກ. ການສຶກສາພົນລະເມືອງ
ໂລກນອນຢູVໃນສິດທິມະນຸດ ຊຶOງຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍງິ-ຊາຍແມນ່ສ່ວນໜຶOງທີOເປTນພື#ນຖານ.	ເດKກຍງິ ແລະ ເດKກຊາຍ 
ຮຽນຮູກ້່ຽວກັບທັດສະນະຄະຕ,ິ ພາລະບົດບາດ, ຄວາມຄາດຫວັງ ແລະ ພຶດຕກິຳໄປຕາມເພດ, ຢູVໂຮງຮຽນກໍເຊK Oນດຽວກັນກັບ
ຢູVເຮອືນ. ການສຶກສາພົນລະເມອືງໂລກ ສາມາດປQກປeອງຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍໂດຍຜ່ານການພັດທະນາ
ຄວາມຮູ,້ ທັກສະ, ຄຸນຄ່າ ແລະ ທັດສະນະຕາ່ງໆທີOຍົກສູງຄຸນຄ່າຂອງແມຍ່ງິ ແລະ ຜູ້ຊາຍໃຫ້ເທYOາທຽມກັນ ໂດຍສ້າງຄວາມ
ນັບຖື ແລະ ເຮKດໃຫ້ໄວໜຸ່ມຕັMງບັນຫາຢVາງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງດາ້ນເພດທີOມຄີວາມຮຸນ
ແຮງ ຊຶOງເປTນໄພອັນຕະລາຍ. ສາມາດສົRງເສີມການບNຈຳແນກ ແລະ ການເລືອກປະຕບິັດທາງດາ້ນຍິງ-ຊາຍ. 

2.4 ຜົນໄດ້ຮັບຫັຼກຈາກການຮຽນຮູ ້ 
  ຜົນໄດຮ້ັບຂອງການຮຽນຮູ ້ອະທິບາຍເຖິງຄວາມຮູ,້ ທັກສະ, ຄຸນຄ່າ, ທັດສະນະຕາ່ງໆທີOນັກຮຽນສາມາດໄດຮ້ັບ ແລະ 
ສະແດງອອກຈາກຜົນຂອງການສຶກສາພົນລະເມອືງໂລກ. ສອດຄ່ອງກັບ 3  ດາ້ນ (ດາ້ນຄວາມຮູ,້ ດາ້ນສັງຄົມ-ອາລົມ, ແລະ 
ດາ້ນພຶດຕກິຳ) ເຊິOງແບ່ງອອກເປTນ 3 ດາ້ນຄື: 
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1. ຄວາມຮູ ້
§ ນັກຮຽນໄດຮ້ັບຄວາມຮູ ້ ແລະ ຄວາມເຂY#າໃຈກ່ຽວກັບບັນຫາໃນລະດັບທ້ອງຖິOນ,  ລະດັບຊາດ, ລະດັບໂລກ, ການ

ເຊືOອມໂຍງກັນ, ການພົວພັນກັນຂອງບັນດາປະເທດ, ແລະ ປະຊາກອນຕາ່ງໆ. 
§  ນັກຮຽນໄດພ້ັດທະນາທັກສະການຄິດແບບວິເຄາະ. 

2. ດາ້ນສັງຄົມ-ອາລົມ 
§ ນັກຮຽນມຄີວາມຮູສຶ້ກຂອງຄວາມເປTນມະນຸດດວ້ຍກັນ, ການແບ່ງປTນຄຸນຄ່າ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບບົນ

ພື#ນຖານຂອງສິດທິມະນຸດ. 
§ ນັກຮຽນພັດທະນາທັດສະນະຂອງຄວາມເອYາໃຈໃສ່, ຄວາມສາມັກຄີ  ແລະ  ຄວາມເຄYາລົບຄວາມແຕກຕາ່ງ ແລະ 

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ. 
3.  ດາ້ນພຶດຕິກຳ  

§ ນັກຮຽນປະພຶດຕົວຢVາງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນລະດັບທ້ອງຖິOນ, ລະດັບຊາດ ແລະ 
ລະດັບສາກົນ ເພືOອໃຫ້ໂລກມຄີວາມສະຫງົບ ແລະ ມຄີວາມຍນືຍົງຫຼາຍຂຶ#ນ. 

§ ນັກຮຽນພັດທະນາກ່ຽວກັບແຮງຈູງໃຈ ແລະ ເຕKມໃຈໃນການລົງມປືະຕບິັດເມືOອຈຳເປTນ. 

3. ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດຕPການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ 

3.1 ວິເຄາະຄວາມຕ້ອງການ  
ການສຶກສາພົນລະເມອືງໂລກ ແມນ່ການສ້າງຄວາມຮູສຶ້ກຂອງການເປTນຊdມຊົນທີOກວ້າງຂວາງ ແລະ ຄວາມຮູສຶ້ກ

ຂອງການເປTນມະນຸດທົRວໄປ ໂດຍເນK#ນທາງດາ້ນການເມອືງ, ເສດຖະກິດ, ການເພິOງພາອາໄສກັນທາງດາ້ນວັດທະນະທຳ - 
ສັງຄົມ ແລະ ການເຊືOອມໂຍງກັນໃນລະດັບທ້ອງຖິOນ, ລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບສາກົນ. 

1) ການສຶກສາພົນລະເມອືງໂລກ ເນK#ນການເຮKດໜ້າທີOສຳຄັນຂອງການສຶກສາທີOກ່ຽວຂອ້ງກັບການສ້າງພົນລະເມືອງ
ໃນຍຸກໂລກາພິວັດ. 

2) ມີຄວາມຕິດພັນກັບຄວາມຮູ້, ທັກສະ ແລະ ຄ່ານິຍົມ ຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພົນລະເມືອງ ແລະ ການ
ປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາສັງຄົມໃນລະດັບທ້ອງຖິOນ, ພາກພື#ນ ແລະ ລະດັບໂລກ. 

3) ມຄີວາມກ່ຽວຂອ້ງໂດຍກົງກັບພົນລະເມອືງ, ສັງຄົມ ແລະ ໜ້າທີOການເມອືງ, ສຶກສາເດKກນອ້ຍ ແລະ ຊາວໜຸ່ມໃຫ້ມີ
ຄວາມພ້ອມໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ສິOງທ້າທາຍໃນໂລກປTດຈຸບັນ ເຊK Oນ: ການມີວຽກເຮKດງານທຳ, ການອົບ
ພະຍົບເຂY#າປະເທດ, ການຍົກຍາ້ຍຖິOນຖານ,  ການເຊືOອມໂຍງ, ການເພິOງພາອາໄສເຊິOງກັນ ແລະ ກັນ, ສາຍພົວພັນ
ລະຫວ່າງປະເທດຮັRງມ-ີປະເທດທຸກຍາກ, ການພົວພັນດາ້ນອຳນາດ ແລະ ອືOນໆ. 

4) ການເຂY#າເຖິງຄວາມຍຸຕິທຳ, ອາຍຸທີOບັນລຸນຕິພິາວະ, ການຕັດສິນບັນຫາ, ຄວາມເປTນປະຊາທິປະໄຕ, ຂະບວນການ
ປະຊາທິປະໄຕ, ຄວາມປອດໄພດາ້ນສະບຽງອາຫານ, ການຄຸ້ມຄອງທີOດີ, ເສລີພາບໃນການສະແດງອອກ, ຄວາມ
ເທYOາທຽມດ້ານເພດ, ສິດທິມະນຸດ, ສັນຕິພາບ, ການສ້າງສັນຕິພາບ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຊົມໃຊ້ການ
ບໍລິການດ້ານສາທາລະນະ, ສິດທິ (ສິດທິເດKກນ້ອຍ, ສິດທິທາງດ້ານວັດທະນາທຳ, ສິດທິມະນຸດ, ສິດທິຊົນເຜYO າ
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ດັMງເດີມ, ສິດທິການສຶກສາ, ສິດທິແມ່ຍິງ), ຫຼັກກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ຄວາມໂປVງໃສ, ແລະ ການເປTນຢູVທີOດີ 
ຂອງພົນລະເມອືງ. 

5) ທັດສະນະ, ການປະພຶດ, ຄວາມເຊືOອໝັMນ, ວັດທະນະທຳ, ຄວາມຫຼາກຫຼາຍດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ເພດ, 
ລັກສະນະສະເພາະ (ລັກສະນະສະເພາະລວມ, ລັກສະນະສະເພາະດ້ານວັດທະນະທຳ, ເພດ, ລັກສະນະສະເພາະ
ຂອງຊາດ, ລັກສະນະສະເພາະສ່ວນບຸກຄົນ), ການແລກປVຽນລະຫວ່າງວັດທະນະທຳ, ພາສາ ແລະ ສາສະໜາ. 

6) ການເບິOງແຍງ ແລະ ເອYາໃຈໃສ່ຄົນອືOນ, ຄວາມເຫKນອົກເຫKນໃຈ, ຄວາມເປTນທຳ, ຄວາມຊືOສັດສຸດຈະລິດ, ຄວາມຮັກ, 
ຄວາມສາມັກຄີ, ຄວາມເອື#ອເຝ\# ອເພືOອແພ່, ຄວາມເຂY#າໃຈ, ຄວາມນັບຖື, ຄວາມສາມັກຄີ, ການຜ່ອນສັMນຜ່ອນຍາວ 
ແລະ ການເປbດປະຕູສູ່ໂລກພາຍນອກ. 

3.2 ການປະຕິບັດການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກໃນ ສປປ ລາວ 
ໃນປTດຈຸບັນ, ການສຶກສາພົນລະເມອືງໂລກ ສາມາດສອນສອດແຊກເຂY#າໃນລະບົບການສຶກສາ ທຸກຊັMນ-ທຸກສາຍ 

ແລະ ທຸກວິຊາພາຍໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນ.  
ຜູ້ວາງນະໂຍບາຍ ແລະ ນັກວາງແຜນຕ້ອງຕັດສິນໃຈວ່າ ຈະເຮKດຫຍັງ, ມີວິທີການໃດທີOເໝາະສົມຕາມສະພາບ

ເງືOອນໄຂຂອງຕົນ ເຊK Oນ: ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບົບການສຶກສາ, ບູລິມະສິດໃນຫຼັກສູດ, ຊັບພະຍາກອນທີOມ ີແລະ ປTດໄຈອືOນໆ
ທີOກ່ຽວຂອ້ງ.  

ການຈັດຕັMງປະຕິບັດການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກໃນສະຖານການສຶກສາ ເປTນບູລິມະສິດໜຶOງທີO ສ້າງໂອກາດ
ໃຫ້ຜູ້ຮຽນເຂY#າເຖິງເນື#ອໃນຂອງຫຼັກສູດ, ສະພາບແວດລ້ອມການຮຽນ, ການປະຕິບັດການສອນ ແລະ ການປະເມີນຜົນ. 
ການຈັດກິດຈະກຳການຮຽນການສອນການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ ມຫີຼາຍຮູບແບບເຊK Oນ: ສອດແຊກເຂY#າໃນວິຊາຕ່າງໆໃນ
ທຸກຊັMນຮຽນ, ນຳໃຊ້ວິທີການຮຽນແບບມີສ່ວນຮ່ວມໃນວິຊາຕ່າງໆ, ກິດຈະກຳສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສຳຄັນຕ່າງໆຂອງໂລກ, 
ການປູກຈິດສຳນຶກ, ການສ້າງກຸ່ມທີOແນໃສ່ກິດຈະກຳ, ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊdມຊົນ ແລະ ການສ້າງສາຍພົວພັນກັບ
ໂຮງຮຽນແຫ່ງຕາ່ງໆ. 

 

3.3 ຂັRນຕອນການພັດທະນາ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ 
ການສຶກສາພົນລະເມອືງໂລກ ມຂີັMນຕອນການພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັMງປະຕບິັດດັRງລຸ່ມນີ#:  
 
ຂັRນຕອນທີ 1: ການທົບທວນ ແລະ ການພັດທະນານະໂຍບາຍ 

 ຫົວໃຈສຳຄັນຂອງນະໂຍບາຍ ສພລ ຄື ຄວາມສາມາດໃນການປVຽນແປງແນວຄວາມຄິດ ຫຼື ວິທີການສົRງເສີມ ແລະ 
ເພີOມພູນປະສົບການດາ້ນການສຶກສາສຳລັບຜູ້ຮຽນ ແລະ ນັກການສຶກສາ. ດັRງນັMນ ຄຸນຄ່າທີOບົRງບອກເຖິງ ສພລ ເຊK Oນ ຄວາມ
ຍຸຕທິຳ, ຄວາມສະເໝີພາບການຢູVຮວ່ມກັນ ແລະ ການເຄYາລົບກັນ, ມັນໄດສ້ະທ້ອນໃຫ້ເຫKນໃນຂະບວນການພັດທະນາ
ນະໂຍບາຍ ຊຶOງຄວນມກີານເຮKດວຽກຮວ່ມກັນຢVາງເປbດກວ້າງ ແລະ ຄຳນງຶເຖິງຄວາມເປTນມາ ແລະ ທັດສະນະທີOຫຼາກຫຼາຍ. 
ມັນຈຶOງເປTນສິOງສຳຄັນຢVາງຍິOງ ທີOຈະຕອ້ງມສ່ີວນຮວ່ມກັບຜູ້ທີOມັກຖືກກີດກັນຈາກຂະບວນການນະໂຍບາຍ ເຊK Oນ:	 ຊາວໜຸ່ມ, 
ແມຍ່ງິຊົນເຜYOາ, ຄົນທຸກຍາກ ແລະ ຄົນພິການ ໂດຍສະເພາະ ຊາວໜຸ່ມທີOຈະເປTນກຳລັງແຮງໃນການສົRງເສີມຄວາມຮູ ້ ແລະ 
ໃຫ້ຄຸນຄ່າການສຶກສາພົນລະເມອືງໂລກ. 
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 ຂັMນຕອນສຳຄັນຂອງການພັດທະນານະໂຍບາຍຂອງ ສພລ ຄືການທົບທວນເປQ# າໝາຍຂອງຂົງເຂດການສຶກສາ
ແຫ່ງຊາດທີOມຢູີV, ນະໂຍບາຍ ແລະ ຫຼັກສູດເພືOອກຳນົດການເຮKດວຽກຮວ່ມກັນກັບ ສພລ, ຂະບວນການລະດັບຊາດ ແລະ 
ທ້ອງຖິOນ, ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ໂຄງສ້າງທີOມຢູີV ເພືOອກຳນົດໂອກາດ ແລະ ກົນໄກໃນການສົRງເສີມ ສພລ. ສິOງສຳຄັນທີO
ຕອ້ງພິຈາລະນາໄດແ້ກ່ ຈຸດດ,ີ ຈຸດອ່ອນ, ໂອກາດ ແລະ ສິOງທ້າທາຍຂອງສະພາບແວດລ້ອມທາງດາ້ນນະໂຍບາຍລະດັບຊາດ
ທີOມໃີນປTດຈຸບັນ. ສະນັMນ, ມັນຈຶOງເປTນປະໂຫຍດໃນການທົບທວນນະໂຍບາຍ, ແຜນ ແລະ ຫຼັກສູດ ທີOພັດທະນາຂື#ນ ທີOກ່າວ
ເຖິງ ສພລ. 
 
 ຄຳແນະນຳດາ້ນນະໂຍບາຍຂອງ UNESCO ວ່າດວ້ຍການສຶກສາຮຽນຮວ່ມ ເປTນຕົວແບບທີOເປTນປະໂຫຍດສຳລັບ
ການພັດທະນາ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂK #ມແຂງໃຫ້ກັບນະໂຍບາຍລະດັບຊາດ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຄຳແນະນຳເຫຼົRານັMນ ຈະເນK#ນໃສ່ແຕ່
ເລືOອງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແຕ່ຂະບວນການທົບທວນ ແລະ ພັດທະນານະໂຍບາຍກໍສາມາດປTບໃຊ້ກັບການພັດທະນາ
ນະໂຍບາຍ ສພລ ໄດ.້  
 
ຕາຕະລາງທີ 1 ການທົບທວນ ແລະ  ພັດທະນານະໂຍບາຍ 

ລາຍການ ຍຸດທະສາດທີVແນະນຳ ຄາດຫວັງຜົນໄດ້ຮັບ 
ສ້າງແຜນຕາມບໍລິບົດຂອງ
ຊາດ, ສະໜັບສະໜູນ ແລະ 
ສົRງເສີມ ສພລ 

• ສ້າງຂ]ກຳນົດ, ສະໜັບສະໜູນຜູ້ຈັດຕັMງ 
ປະຕບິັດ ແລະ ຜູ້ສະໜັບສະໜູນ ສພລ.	
• ສົRງເສີມຄວາມເຂY#າໃຈກ່ຽວກບັ ສພລ 
ແລະ ສືOສານເຖິງບົດບາດໃນທາງບວກທີO
ມຕີNການພັດທະນາພົນລະເມອືງຢVາງມ ີ  
ຂ]ມູນ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ.  
• ສະໜັບສະໜູນທີມງານເພືOອສົRງເສີມ
ການປVຽນແປງ. 
• ວາງແຜນນະໂຍບາຍ, ແຜນການ,  
ແຜນງານ ແລະ ການຝ"ກອົບຮົມທີOມຢູີV
ແລ້ວ ແລະ ກຳນົດອົງປະກອບຂອງສພລ. 
• ກຳນົດເນື#ອໃນ ສພລ ເຂY#າໃນຫຼັກສູດ
ທັງໃນລະບົບ ແລະ ນອກລະບົບໂຮງຮຽນ 
ຕາມຄວາມເໝາະສົມ. 

• ທີມສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຕົວແທນທີO
ສາມາດເປTນຜູ້ນຳ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ
ການພັດທະນານະໂຍບາຍ ສພລ 
• ສພລ ຖືວ່າເປTນການລົງທືນໃນທາງບວກ
ໃນການເປTນພົນລະເມອືງ.  
• ມເີຫດຜົນທີOຈະແຈ້ງ ແລະ ໜ້າສົນໃຈ 
ສຳລັບການລວມເອYາ ສພລ ໃນນະໂຍບາຍທີO
ມຢູີVແລ້ວ. 
• ວາລະການປະຊdມດາ້ນນະໂຍບາຍ ດຳເນນີ
ການໂດຍທີມງານສະເພາະ ທີOໄດຮ້ັບການ
ສະໜັບສະໜູນຈາກ ຜູ້ສະໜັບສະໜູນ 
ແລະ ຕົວແທນ. 
• ຄຸນລັກສະນະຕ່າງໆຂອງ ສພລ ໄດຖື້ກ
ກຳນົດໄວ້ຢູVໃນນະໂຍບາຍ ແລະ ຫຼັກສູດຂອງ 
ສະຖານການສຶກສາຕາ່ງໆ. 

ກຳນົດຂອບເຂດສະພາບ
ແວດລ້ອມຂອງນະໂຍບາຍ 
ແລະ ຂ]ກຳນົດລະດັບຊາດ 

• ຂອບເຂດຄວາມຄິດລິເລີOມ ແລະ 
ນະໂຍບາຍໃນລະດັບຊາດ ເພືOອລະບຸຜູ້ທີO
ສະແດງຄຳໝັMນສັນຍາ ແລະ ຫຼັກຖານ
ສ່ວນໃຫຍທີ່Oປາກົດໃຫ້ເຫKນໃນການ 
ຈັດຕັMງປະຕບິັດ.  

• ເກນມາດຖານຂອງວິທີປະຕບິັດທີOດີ
ລະດັບສາກົນ ແລະ ຕົວຢVາງຂອງນະໂຍບາຍ 
ແລະ ແຜນງານ. 
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• ລະບຸອົງການ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກ
ສາທີOເປTນແຫຼ່ງຂອງຄວາມຊຳນານງານ 
ແລະ ປະສົບການ. 

ປ"ກສາຫາລືຜູ້ທີOມສ່ີວນ
ກ່ຽວຂອ້ງ  
 

• ສ້າງໂຄງຮາ່ງການຈັດຕັMງບຸກຄະລາກອນ
ທີOກ່ຽວຂອ້ງຫຼັກ.	
• ອອກແບບຂະບວນການປ"ກສາຫາລື 
ແລະ ວາງແຜນທີOສະທ້ອນໃຫ້ເຫKນຄວາມ
ຕອ້ງການຂອງຜູ້ທີOມສ່ີວນຮວ່ມຕາ່ງໆ.  
• ກຳນົດເຄືOອງມ ືແລະ ຊັບພະຍາກອນທີO
ຈຳເປTນເພືOອສະໜັບສະໜູນການປ"ກສາ
ຫາລືນັMນ.  
• ດຳເນນີຂະບວນການປ"ກສາຫາລືກັບຜູ້
ທີOມສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງຫຼັກຊຶOງສ້າງຄວາມ
ເປTນເຈY#າການ ແລະ ປະສົມປະສານ
ແນວຄວາມຄິດທີOຫຼາກຫຼາຍລະດັບ.  
• ສົRງເສີມການມສ່ີວນຮວ່ມຂອງຜູ້ທີO
ກ່ຽວຂອ້ງອືOນໆ ລວມທັງພາກສ່ວນ
ສັງຄົມ, ສະຖາບັນການສຶກສາ, ສະມາຄົມ
ວິຊາຊບີ, ອົງການຈັດຕັMງຊາວໜຸ່ມ, ຜູ້ນຳ
ຊdມຊົນ, ພNແມຜູ້່ປQກຄອງ ແລະ             
ສືOມວນຊົນ.		
• ຮັບປະກັນວ່າການປ"ກສາຫາລືສະທ້ອນ
ໃຫ້ເຫKນເຖິງຫຼັກການ ສພລ ທີOລວມເອYາ
ການເຄYາລົບ, ການເປTນຄູ່ຮວ່ມ, ການ
ສົນທະນາ, ການຮວ່ມມ ືແລະ ອືOນໆ. 

• ບຸກຄົນທີOກ່ຽວຂອ້ງຫຼັກໄດມ້ສ່ີວນຮວ່ມ 
ແລະ ປ"ກສາຫາລືກັນ.  
• ບຸກຄົນທີດອ້ຍໂອກາດໄດມ້ສ່ີວນຮວ່ມໃນ
ຂະບວນການປ"ກສາຫາລື.  
• ທຸກຄົນມສ່ີວນຮວ່ມໃນການປ"ກສາຫາລື , 
ຮວ່ມມ,ື ເຈລະຈາ, ເຮKດວຽກຮວ່ມກັນ ແລະ 
ສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃນການປະຕບິັດໜ້າທີO 
ວຽກງານ.  
• ເຫດຜົນສຳລັບ ສພລ ໄດຮ້ັບການນຳໃຊ ້
ເຂY#າໃນນຕິກິຳ ແລະ ນະໂຍບາຍ. 

ພັດທະນາຈຸດປະສົງຂອງ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນ
ດຳເນນີງານການອະນຸມັດ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນການ 
 

• ການກຳນົດນະໂຍບາຍຕອ້ງມຈຸີດປະສົງ
ທີOຊັດເຈນ ແລະ ສາມາດວັດຜົນໄດ້.  
• ພັດທະນາແຜນດຳເນນີງານທີOໃຊວ້ິທີ
ທາງແບບກວມລວມ ແລະ ມີ
ຊັບພະຍາກອນພຽງພໍ ແລະ ຍນືຍົງ. 

• ນະໂຍບາຍ ສພລ ມຈຸີດປະສົງ ແລະ  
ແຜນການຈັດຕັMງປະຕບິັດທີOຊັດເຈນ ແລະ 
ຈະແຈ້ງ. 

ຮັບຮອງເອYານະໂຍບາຍ ແລະ 
ແຜນການທີOຖືກຕອ້ງ 

• ແບ່ງປTນນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນການ
ກັບຜູ້ທີOກ່ຽວຂອ້ງຫຼັກ ແລະ ຜູ້ທີOມສ່ີວນ
ກ່ຽວຂອ້ງອືOນໆ.  

• ນະໂຍບາຍ ສພລ ໄດຮ້ັບຮອງຢVາງເປTນ
ທາງການ ແລະ ເປbດເຜີຍຕNສາທາລະນະ. 
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• ສົRງເສີມນະໂຍບາຍ, ລວມທັງຜ່ານຜູ້ສະ
ໜັບສະໜູນ ແລະ ຜູ້ຈັດຕັMງປະຕບິັດ 
ສພລ.  
• ຂກໍານຮັບຮອງ ແລະ ອະນຸມັດ
ນະໂຍບາຍ. 

 
 ຂັRນຕອນທີ 2: ການທົບທວນ ແລະ ພັດທະນາຫັຼກສູດ 
 ການປTບປຸງເນື#ອໃນຫຼັກສູດ ສພລ ໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະພາບຂອງປະເທດ ແລະ ການປ"ກສາຫາລືກ່ຽວກັບການ
ພັດທະນານະໂຍບາຍ ຈະຊ່ວຍເຮKດໃຫ້ການປTບປຸງເນື#ອໃນຫຼັກສູດໃນສະຖານການສຶກສາຕ່າງໆມີຄວາມຄົບຖ້ວນ ແລະ 
ສົມບູນ. ຂັMນຕອນຫຼັກໃນການພັດທະນາຫຼັກສູດ ແມ່ນການກຳນົດ ແລະ ທົບທວນຫຼັກສູດແຫ່ງຊາດທີOມີຢູVແລ້ວ ເພືOອເນK#ນ
ໃຫ້ເຫKນວ່າ ອົງປະກອບ ຫຼື ເນື#ອໃນຫຼັກຂອງ ສພລ ໄດ້ຮັບການປTບປຸງ.  ຕົວຢVາງເຊK Oນ: ເນື#ອໃນຂອງ ສພລ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ
ການສຶກສາ ເພືOອການພັດທະນາແບບຍນືຍົງ ແລະ ການສຶກສາເພືOອສັນຕພິາບ ເພືOອສົRງເສີມ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂK #ມແຂງໃຫ້
ແກ່ການມສ່ີວນຮວ່ມໂດຍຜ່ານຮູບແບບກິດຈະກຳຕາ່ງໆ ເຊK Oນ: ການຫຼິ#ນກິລາ, ສິລະປະດົນຕ ີແລະ ຜ່ານສືOອອນລາຍຕາ່ງໆ. 
 ອີງຕາມວາລະສານຂອງ ອົງການ UNESCO (ປb 2015) ໄດ້ລະບຸວ່າ ຫົວຂ] ແລະ ຈຸດປະສົງການຮຽນຮູ້ ສພລ 
ເປTນແຫຼ່ງຂ]ມູນທີOເປTນປະໂຫຍດ ສຳລັບການທົບທວນຫຼັກສູດ ແລະ ການພັດທະນາໃນລະດັບປະເທດ ເຊK Oນດຽວກັນກັບ
ການອະທິບາຍເຖິງຄວາມສາມາດຫຼັກຂອງ ສພລ ແລ້ວມັນຍັງລວມເຖິງປະເດKນ ແລະ ຫົວຂ]ທີOກ່ຽວຂອ້ງສຳລັບຜູ້ຮຽນທີOມີ
ອາຍຸ 5-18 ປb. ແຫຼ່ງຂ]ມູນທີOເປTນປະໂຫຍດອີກອັນໜຶOງ ກໍຄືຕາຕະລາງມາຕຣດິ ທີOພັດທະນາໂດຍ IBE ແລະ APCEIU ເຊິOງ
ປະກອບດວ້ຍໝວດໝູ່ເນື#ອໃນຫຼັກສູດທີOແນະນຳ ສຳລັບການເປTນພົນລະເມອືງໂລກ. 
 ເນື#ອໃນຫຼັກສູດຂອງ ສພລ ທີOສອນຢູVໃນສະຖານການສຶກສາ ສາມາດສອດແຊກເຂY#າໃນຫຼາຍວິຊາ ເຊK Oນ: ວິຊາສຶກສາ
ພົນລະເມອືງ, ຄະນິດສາດ, ສັງຄົມສາດ, ວິທະຍາສາດ,ສິOງແວດລ້ອມ ແລະ ອືOນໆ ອີງຕາມລະດັບຄວາມຮັບຮູຂ້ອງຜູ້ຮຽນ.  
 
ຕາຕະລາງທີ 2 ການທົບທວນ ແລະ ພັດທະນາຫັຼກສູດ 

ລາຍການ ຍຸດທະສາດທີVແນະນຳ ຄາດຫວັງຜົນໄດ້ຮັບ 
ໂຄງຮາ່ງຫຼັກສູດ • ສ້າງໂຄງຮາ່ງ ແລະ ທົບທວນ

ຫຼັກສູດໃນລະບົບການສຶກສາໃນ 
ໂຮງຮຽນ, ເພືOອກຳນົດເນື#ອໃນ 
ສພລ ທີOມຢູີVແລ້ວ ໂດຍຜູ້ຊຽ່ວຊານ
ດາ້ນຫຼັກສູດ ຫຼື ນັກການສຶກສາ.  
• ສ້າງໂຄງຮາ່ງຫຼັກສູດ ແລະ 
ກິດຈະກຳການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ, 
ນອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການສຶກສາ 
ຕາມອັດທະຍາໄສທີOກ່ຽວພັນ ຊຶOງ
ສະໜັບສະໜູນຫຼັກສູດທີOເປTນທາງ
ການຂອງ ສພລ. 

• ໂຄງຮາ່ງຫຼັກສູດໄດຮ້ັບການວິເຄາະທີOສະຫຼcບອົງ
ປະກອບຂອງຫຼັກສູດທີOມຢູີVຂົງເຂດການຮຽນຮູ,້ 
ຫົວຂ], ຈຸດປະສົງ ແລະ ຜົນໄດຮ້ັບ, ແລະ ແນວທາງ
ປະຕບິັດການປະເມນີຜົນທີOກ່ຽວຂອ້ງກັບ ສພລ.  
• ການຮັບຮູຂ້ອງວິຊາຄູທີOຕອ້ງການສົRງຕNໃຫ້ ສພລ 
ໃນແຕລ່ະຂັMນຕອນຂອງການຮຽນຮູ.້  
• ແຜນກິດຈະກຳຂອງຫຼັກສູດການສຶກສານອກ
ໂຮງຮຽນ, ຫຼັກສູດທີOບNເປTນທາງການ ແລະ ຫຼັກສູດ
ພິເສດທີOສົRງເສີມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ສພລ. 
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• ກຳນົດແຜນການສອນທີOຈຳເປTນ
ເພືOອສະໜັບສະໜູນການສອນ
ຂອງຄູທີOມຄີວາມສາມາດຫຼັກດາ້ນ 
ສພລ.  

ການປ\ກສາຫາລືກັບຜູ້ທີO
ກ່ຽວຂອ້ງຕາ່ງໆ 
 

• ປ"ກສາຫາລືກັບຜູ້ທີOກ່ຽວຂອ້ງ
ຫຼັກກ່ຽວກັບຂ]ຄົMນພົບ ແລະ         
ຂ]ສະເໜີແນະຂອງການສ້າງແຜນ 
ແລະ ການວາງແຜນຫຼັກສູດ.  
• ສ້າງຄວາມຮວ່ມມກືບັ CSOs ທີO
ເຮKດວຽກໃນດາ້ນວັດທະນະທຳ, 
ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ - 
ຊາຍ, ສິດທິມະນຸດ, ຄວາມຍຸຕິທຳ
ທາງສັງຄົມ ແລະ ການສຶກສາເພືOອ
ການພັດທະນາແບບຍນືຍົງ, ແລະ 
ກັບອົງການທີOມໜ້ີາເຊືOອຖືໃນການ
ສົRງເສີມສັນຕພິາບ, ການເຈລະຈາ 
ແລະ ຄວາມຍຸດຕທິຳ, ເພືOອເສີມສ້າງ
ຄວາມເຂK #ມແຂງໃຫ້ການສະໜັບສະ
ໜູນການເຊືOອມໂຍງເຂY#າກັບ ສພລ. 
 

• ຂ]ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດຫຼັກຂອງ ສພລ 
ແລະ ຜົນການຮຽນຮູ ້ແລະ ຜົນການປ"ກສາຫາລື 
ເປTນຫຼັກຖານໃນການອອກແບບຫຼັກສູດ ແລະ   
ເນື#ອໃນ. 
• ການຮວ່ມມກືັບອົງການຈັດຕັMງຕາ່ງໆທີOສາມາດສະ
ໜັບສະໜູນ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍການເຊືOອມໂຍງ
ເຂY#າກັບ ສພລ. 

ສ້າງຄວາມເຂK #ມແຂງ ແລະ 
ພັດທະນາ ສພລ 
 
 
 
 
 

• ມສ່ີວນຮວ່ມກັບນັກພັດທະນາ
ຫຼັກສູດ ແລະ ສະຖາບັນສ້າງຄູໃນ
ການປTບປຸງການສອດແຊກເນື#ອໃນ 
ສພລ.  
• ພັດທະນາຄຳແນະນຳໂດຍລະອຽດ 
ແລະ ສະເພາະເຈາະຈົງເພືOອສະໜັບ
ສະໜູນ ການຈັດຕັMງປະຕບິັດ 
ສພລ, ໂດຍເນK#ນໃສ່ບົດບາດຂອງ
ນັກການສຶກສາໃນຖານະຜູ້ອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກ ແລະ ຜູ້ຊວ່ຍ.  
• ກຳນົດວິທີການທີOເໝາະສົມໃນ
ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຄວາມ
ກ້າວໜ້າ ແລະ ຜົນໄດຮ້ັບຂອງການ
ຮຽນຮູ.້  

• ການອອກແບບຫຼັກສູດທີOກຳນົດຂອບເຂດ ສພລ, 
ຫົວຂ], ຈຸດປະສົງການຮຽນຮູ ້ແລະ ຜົນໄດຮ້ັບ, ແລະ 
ວິທີການປະເມນີຜົນ.  
• ຂອບເຂດການຮຽນຮູຫ້ຼກັຂອງ ສພລ ກວມເອYາ 
ຄວາມຮູ,້ ສະຕປິTນຍາ, ອາລົມຄວາມຮູສຶ້ກທາງດາ້ນ
ສັງຄົມ ແລະ ການປະພຶດ ລວມຢູVໃນຫຼັກສູດໃນທຸກ
ລະດັບຊັMນຮຽນ.  
• ຄຳແນະນຳດາ້ນວິຊາຄູທີOສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຍົກ
ສະມັດຖະພາບຫຼັກໃນການສອນ ແລະ ການຮຽນຮູ້
ຂອງ ສພລ. 
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• ປ"ກສາກັບນັກພັດທະນາປ\# ມ
ແບບຮຽນ ແລະ ອຸປະກອນການ
ຮຽນອືOນໆຕາມຄວາມຕອ້ງການ. 

ທົດລອງຫຼັກສູດ ຫຼື ບົດຮຽນ
ຕົວຢVາງ 
 

• ທົດລອງ ແລະ ປະເມນີຕົວຢVາງ 
ຫົວຂ], ເນື#ອໃນ ແລະ ບົດຮຽນ ສພລ 
ບNວ່າຈະເປTນການເພີOມເຂY#າໃນ
ຫຼັກສູດທີOມຢູີVແລ້ວ, ໂດຍນຳໃຊມ້າດ
ຕະການວັດດາ້ນຄຸນນະພາບ ກໍຄື
ດາ້ນປະລິມານ.  
• ປTບປຸງຕາມຄວາມຕອ້ງການ ແລະ 
ຕາມຄວາມຈຳເປTນ. 

• ອອກແບບຫຼັກສູດ ສພລ ພ້ອມດວ້ຍຈຸດປະສົງ 
ແລະ ຜົນໄດຮ້ັບຂອງການຮຽນຮູທີ້Oຊັດເຈນ. 
• ຜູ້ກວດກາຫຼັກສູດ ແລະ ຜູ້ທີOມສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງມີ
ຄວາມໝັMນໃຈພຽງພໍໃນການອອກແບບຫຼກັສູດ 
ແລະ ເນື#ອໃນ ສພລ ເພືOອດຳເນນີການຈັດຕັMງ
ປະຕບິັດ. 

ແນະນຳຫຼັກສູດໃໝ່ • ແນະນຳຫຼັກສູດ ສພລ ໂດຍຜ່ານ
ການສະຫຼcບ, ຝ"ກອົບຮົມກ່ອນການ
ໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ການຮຽນຮູຢ້Vາງ
ມອືາຊບີ ສຳລັບນັກວາງແຜນ ແລະ 
ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ, ຄູຝ"ກ, 
ຜູ້ນຳໂຮງຮຽນ, ນັກການສຶກສາ 
ແລະ ນັກພັດທະນາແຫຼ່ງ
ຊັບພະຍາກອນທາງການສຶກສາ. 

• ຫຼັກສູດ ສພລ ໄດຮ້ັບການຍອມຮັບ ແລະ ເຊືOອມ
ເຂY#າສູ່ສະຖານການສຶກສາ.  
• ຜູ້ມສ່ີວນຮວ່ມຫຼກັມຄີວາມພ້ອມ ແລະ ມຄີວາມ
ສາມາດໃນການສະເໜີຫຼັກສູດ ສພລ. 

ທົບທວນຫຼັກສູດ ແລະ ວິຊາ
ຊບີຄູ 

• ປະເມນີຜົນ ແລະ ທົບທວນຄືນ 
ການອອກແບບ ຫຼກັສູດ, ເນື#ອໃນ 
ແລະ ການຖ່າຍຖອດຫຼັກສູດໃຫ້
ເປTນລະບົບຢVາງຕNເນືOອງ.  

• ຫຼັກສູດທີOມຄຸີນນະພາບເຊິOງສະທ້ອນເຖິງ        
ເປQ# າໝາຍ ແລະ ຫຼັກການຂອງ ສພລ ແລະ        
ທັນສະໄໝ ກ່ຽວຂອ້ງກັບຊວີິດ ແລະ             
ຄວາມຕອ້ງການຂອງຜູ້ຮຽນໃນດາ້ນເນື#ອໃນຂອງ
ການຮຽນຮູ ້ແລະ ໄລຍະການສຶກສາທີOແຕກຕາ່ງກັນ. 

  
ຂັRນຕອນທີ 3: ການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ 
 ຜູ້ກຳນົດນະໂຍບາຍດ້ານການສຶກສາ, ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຄູອາຈານຈຳເປTນຕ້ອງເຂY#າໃຈຫຼັກການຂອງ ສພລ ແລະ 
ວິທີທີOຈະສາມາດເສີມສ້າງຄວາມເຂK #ມແຂງ ແລະ ເພີOມປະສົບການດ້ານການສຶກສາໃຫ້ແກ່ນັກການສຶກສາ ແລະ ຜູ້ຮຽນ. 
ຫຼັກການຂອງ ສພລ ຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຮYາກວດກາການປະຕິບັດ, ການຮັບຮູ້, ການໃຫ້ຄຸນຄ່າ ແລະ ເບິOງໂລກໃນແງດ່ີ 
ແລະ ເຫKນວ່ານັກການສຶກສາກໍເປTນຜູ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ເປTນພົນລະເມືອງໂລກ ຊຶOງໝາຍຄວາມວ່ານັກການສຶກສາກNຄວນຈະໄດ້
ຮັບການແຈ້ງໃຫ້ຮູກ້່ຽວກັບໂລກໜ່ວຍນີ#, ມີຄວາມຮູ້ດ້ານວິພາກ, ມີຄວາມເຊືOອມໂຍງທາງສັງຄົມ, ເຄYາລົບຄວາມຫຼາກຫຼາຍ 
ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານຈັນຍາບັນໂດຍຜ່ານທັດສະນະ,	ພຶດຕິກຳ ແລະ ຄວາມສຳພັນກັບຜູ້ຮຽນ. ນັກການສຶກສາມີ
ບົດບາດສຳຄັນໃນການສ້າງ ແລະ ຖ່າຍທອດວັດທະນະທຳ ແລະ ຄ່ານິຍົມຂອງສະຖາບັນການສຶກສາ. ວັດທະນະທຳ ແລະ  
ຄ່ານິຍົມຂອງສະຖານການສຶກສາ ມີສ່ວນເຮKດໃຫ້ເກີດການຮຽນຮູ້ນອກຫຼັກສູດທີOເປTນທາງການ ຫຼື ບາງຄັMງສິOງທີOເອີ#ນວ່າ 
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'ຫຼັກສູດທີOເຊືOອງຊ້ອນ'. ດ້ວຍເຫດນັMນ, ສພລ ຈະເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຮງຮຽນບ່ອນທີOຜູ້
ບໍລິຫານ ແລະ ຄູອາຈານຍດຶໝັMນກັບຄຸນຄ່າຂອງສິດທິມະນຸດ, ຄວາມຍຸດຕທິຳ, ສັນຕພິາບ, ຄວາມເຄYາລົບ ແລະ ການມສ່ີວນ
ຮ່ວມ. ການຝ"ກອົບຮົມຄູສອນ ສພລ ແລະ ສ້າງຫຼັກສູດ ສພລ ແມ່ນການສ້າງຂດີຄວາມສາມາດໃຫ້ເຂYາເຈY#າໃນການສົRງເສີມ
ຄ່ານຍົິມເຫຼົRານີ# ແລະ ແກ້ໄຂກັບການເລືອກປະຕບິັດ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງ. 
 ການສ້າງຂດີຄວາມສາມາດຂອງນັກການສຶກສາ ສຳລັບ ສພລ ເປTນສິOງສຳຄັນທີOສຸດ. ການຝ"ກອົບຮົມໃນຫຼັກການ 
ແລະ ການປະຕບິັດ ສພລ, ເຊິOງເປTນສ່ວນໜຶOງ ຂອງການພັດທະນາວິຊາຊບີຢVາງຕNເນືOອງ ແລະ ມຄຸີນນະພາບ ອາດມຄີວາມຈຳ
ເປTນ ສຳລັບນັກການສຶກສາຜູ້ທີOບNຄຸ້ນເຄີຍກັບການສຶກສາແບບປVຽນແປງ. ນອກຈາກນີ# ມັນຍັງເປTນສິOງສຳຄັນໃນການສ້າງ
ວັດທະນະທຳ,	ການຮຽນຮູແ້ບບມອືາຊບີທີOມຕົີMນແບບມາຈາກຫຼັກການ ສພລ ເຊK Oນ: ການເຮKດວຽກຮວ່ມກັນລະຫວ່າງເພືOອນ
ຮວ່ມງານ, ການສັງເກດ, ໃຫ້ຄຳປ"ກສາ, ການຮຽນຮູຈ້າກການປະຕບິັດຕົວຈິງ ແລະ ມຄີວາມຮັບຜິດຊອບຕNສັງຄົມ, ຄວາມ
ຮູສຶ້ກຂອງຊdມຊົນ ແລະ ການມສ່ີວນຮວ່ມຢVາງຫ້າວຫັນຂອງຜູ້ຮຽນຢVາງຕັMງໜ້າ. 
 ເນືOອງຈາກ ສພລ ກ່າວເຖິງສິOງທີOທ້າທາຍໃນບາງສະພາບການຮຽນຮູຢ້VາງມອືາຊບີຈຶOງຕອ້ງສ້າງທັກສະໃນການ
ຄິດວິເຄາະ ແລະ ປະເມນີແບບວິພາກ ລວມເຖິງສືOໃນຮູບແບບຕາ່ງໆ. ການເປbດໂອກາດໃຫ້ນັກການສຶກສາໄດສ້ຳພັດກັບ
ວັດທະນະທຳທີOແຕກຕາ່ງກັນໂດຍຜ່ານປະສົບການການຮຽນຮູໃ້ນທ້ອງຖິOນ, ໃນຊdມຊົນທີOຫຼາກຫຼາຍ ຫຼື ການແລກປVຽນ
ລະຫວ່າງປະເທດ ຍັງສາມາດເພີOມພູນຄວາມຮູ ້ແລະ ຄວາມເຂY#າໃຈໃນບັນຫາຕາ່ງໆໃນທ້ອງຖິOນ, ລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບ
ໂລກ; ຮູບແບບການຮຽນຮູແ້ບບມອືາຊບີນີ#ສາມາດ “ຕດິຕາມໄດຢ້Vາງວ່ອງໄວ” ເຮKດໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການປVຽນແປງ
ວັດທະນະທຳ ແລະ ມຄີວາມຮູສຶ້ກເປTນພົນລະເມອືງໂລກ. 
 
ຕາຕະລາງທີ 3 ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ 

ລາຍການ ຍຸດທະສາດທີVແນະນຳ ຄາດຫວັງຜົນໄດ້ຮັບ 
ພັດທະນາຄວາມໝັMນໃຈຂອງນັກ
ການສຶກສາ ແລະ ຄູສອນໃນ ສພລ 

• ສະແດງໃຫ້ເຫKນເຖິງຜົນ
ປະໂຫຍດ ແລະ ການປVຽນແປງ
ຂອງ ສພລ ທີOມຕີNການຮຽນການ
ສອນ.  
• ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ 
ຄຳແນະນຳໃນການສ້າງ ແລະ 
ບຳລຸງຄູເພືOອເພີOມຄວາມໝັMນໃຈ, 
ຂດີຄວາມສາມາດໃນການສອນ 
ສພລ. 
• ເປTນການເປbດໂອກາດໃຫ້ນັກ
ການສຶກສາ ແລະ ຄູສອນ ທັງໃນ 
ແລະ ນອກໂຮງຮຽນມສ່ີວນຮວ່ມ 
ໃນການຖ່າຍທອດຄວາມຮູ ້ແລະ 
ຝ"ກອົບຮົມ ສພລ. 

• ຜູ້ສອນໄດນ້ຳໃຊຫ້ຼັກການ ສພລ ເຂY#າໃນການ
ຮຽນການສອນ, ໃນສະຖານ ການສຶກສາ ແລະ 
ຊdມຊົນຢVາງກວ້າງຂວາງ.  
• ການຮຽນຢູVໂຮງຮຽນຍັງປະກອບມຫີຼັກສູດທີOບN
ເປTນທາງການ ຫຼື ຫຼັກສູດ “ເຊືOອງຊອ້ນ ຫຼື 
ຫຼັກສູດທ້ອງຖິOນ”.  
• ການເຮKດວຽກຮວ່ມກັນຢVາງຕັMງໜ້າ 
ໃນການຈັດການຮຽນການສອນ ສພລ  ທັງໃນ 
ແລະ ນອກໂຮງຮຽນ. 
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ສົRງເສີມການຮຽນຮູ ້ແລະ ການ
ພັດທະນາວິຊາຊບີຢVາງຕNເນືOອງ 

• ນຳໃຊຫ້ຼັກການ 70:20:10 
ເພືOອສະໜັບສະໜູນຄວາມ
ຕອ້ງການໃນການຝ"ກອົບຮົມ 
ສພລ ຂອງນັກການສຶກສາ, 
ເຊK Oນ: 70% ຂອງການຮຽນຮູ້
ວິຊາຊບີແມນ່ເກີດຂື#ນໃນໜ້າ
ວຽກໂດຍຜ່ານການເຮKດວຽກ
ເປTນທີມ, ສັງເກດ ແລະ ຮຽນຮູ້
ຈາກຄົນອືOນ, 20% ໂດຍຜ່ານ
ການແນະນຳ ແລະ ການຖອດ 
ຖອນບົດຮຽນ ແລະ 10% ຈາກ
ການຝ"ກອົບຮມົ. 

• ສະພາບແວດລ້ອມການຮຽນຮູທີ້Oມປີະສິດທິ 
ພາບ ຊຶOງເປTນຕົວແບບໃນການກວມລວມເອYາ 
ທຸກຄົນທີOເຮKດວຽກຮວ່ມກັນ ເພືOອສົRງເສີມ
ອົງການຂອງນັກການສຶກສາ ແລະ ຜູ້ຮຽນ.  
• ຕົວແບບໃໝ່ຂອງການຮຽນຮູແ້ບບມອືາຊບີ
ເກີດຂື#ນ.  
 

ສ້າງຄວາມເຂK #ມແຂງໃນການຮຽນຮູ້
ວິຊາຊບີໃນຫຼັກສູດທັງໃນ ແລະ 
ນອກໂຮງຮຽນ 

• ສົRງເສີມຫຼັກການ ສພລ ແລະ 
ການສຶກສາທີOປVຽນແປງໂດຍ
ຜ່ານທຸກໆກິດຈະກຳຂອງການ
ພັດທະນາວິຊາຊບີໂດຍສະເພາະ
ການມສ່ີວນຮວ່ມຂອງນັກການ
ສຶກສາ.  
• ສ້າງຄວາມເຂK #ມແຂງໃນການ
ຝ"ກອົບຮົມວິຊາຊບີໃຫ້ຜູ້ນຳທາງ
ການສຶກສາໃນວິທີການບໍລິຫານ
ຄຸ້ມຄອງແບບມສ່ີວນຮວ່ມ.  
• ຮວບຮວມເອYາການຄິດວິເຄາະ 
ແລະ ການຮູໜັ້ງສືຢVາງ
ພິຈາລະນາໄຕຕ່ອງໃນການຮຽນ
ຮູທ້າງວິຊາຊບີ. 

• ຄຸນລັກສະນະຂອງ ສພລ ເຊK Oນ: ສິດທິມະນຸດ, 
ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ, ການສຶກ
ສາເພືOອສັນຕພິາບ, ການສຶກສາເພືOອຄວາມຍນື
ຍົງດາ້ນສິOງແວດລ້ອມ, ການແກ້ໄຂຂ]ຂັດແຍງ່, 
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍດາ້ນວັດທະນະທຳ ຊຶOງມສ່ີວນ
ຊວ່ຍໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມຂອງການຮຽນຮູ ້
ມຄີວາມສະຫງົບສຸກຫຼາຍຂຶ#ນ. 
• ນັກການສຶກສາມຄີວາມໝັMນໃຈ ແລະ ມຄີວາມ
ສາມາດໃນການເຂY#າເຖິງທຸກຮູບແບບຂອງສືO 
ແລະ ສ້າງຄວາມເຂK #ມແຂງໃຫ້ຜູ້ຮຽນເປTນຜູ້
ບໍລິໂພກສືOຢVາງພິຈາລະນາໄຕຕ່ອງ. 

ສົRງເສີມວິທີການຈັດການຮຽນ 
ການສອນທີOເອYາຜູ້ຮຽນເປTນໃຈກາງ 

• ສົRງເສີມການມສ່ີວນຮວ່ມຂອງ
ຜູ້ຮຽນທີOພັດທະນາຂດີຄວາມ
ສາມາດໃນການນຳໃຊເ້ຕKກໂນ
ໂລຢbຂ]ມູນຂາ່ວສານເພືOອການທຳ
ງານຮວ່ມມ ືແລະ ມຄີວາມຄິດ
ວິເຄາະ.  
• ສົRງເສີມໃຫ້ມກີານລິເລີOມໃນ
ສະຖານການສຶກສາ ແລະ ຊdມ

• ສະພາບແວດລ້ອມການຮຽນຮູທີ້Oເອື#ອອຳນວຍ
ຕNການມສ່ີວນຮວ່ມການຮຽນການສອນ ສພລ. 
• ການເຊືOອມໂຍງລະຫວ່າງສະຖານການສຶກສາ 
ແລະ ຊdມຊົນ ໂດຍຜູ້ຮຽນຖ່າຍທອດຄວາມຮູ,້ 
ທັດສະນະຄະຕ ິແລະ ທັກສະໃໝ່ໆໄປສູ່ການ
ປະຕບິັດໃນຊdມຊົນ.   
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ຊົນທີOໃຫ້ຜູ້ຮຽນມສ່ີວນຮວ່ມໃນ
ການປະຕບິັດກິດຈະກຳຢVາງມີ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີOກNໃຫ້ເກີດ
ຜົນປະໂຫຍດຕNສັງຄົມ ແລະ 
ສິOງແວດລ້ອມ. 

ຮວບຮວມການແລກປVຽນປະສົບ
ການຕາ່ງໆໃນການກNສ້າງ ແລະ 
ບຳລຸງຄູ 

• ສະໜັບສະໜູນການມສ່ີວນ
ຮວ່ມຂອງນັກການສຶກສາໃນ
ການແລກປVຽນລະດັບທ້ອງຖິOນ, 
ລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບສາກົນ 
ຖືເປTນກິດຈະກຳການຮຽນຮູທ້າງ
ວິຊາຊບີ ເພືOອເປbດໂອກາດ
ໃຫ້ມກີານເຊືOອມໂຍງດາ້ນ
ວັດທະນະທຳ ແລະ ຊdມຊົນທີO
ແຕກຕາ່ງກັນ ລວມເຖິງ
ບັນດາເຜYOາທີOດອ້ຍໂອກາດ ແລະ 
ພັດທະນາຄວາມຮູສຶ້ກເປTນ
ພົນລະເມອືງໂລກ. 

• ບັນດານັກການສຶກສາເຂY#າຮວ່ມການຝ"ກ
ອົບຮົມ ສພລ ຈັດຂຶ#ນໂດຍອົງການພາກພື#ນ 
ແລະ ສາກົນ (ເຊK Oນ: APCEIU, UNESCO, 
UNICEF).  
• ນັກການສຶກສາທີOໄດເ້ຂY#າຮວ່ມໃນການ
ແລກປVຽນ ແລະ ປະສົບການທີOບNຊfາກັນ ເປTນ
ການສະໜັບສະໜູນ ການເຜີຍແຜ່ ສພລ ແລະ 
ເປTນຜູ້ນຳກິດຈະກຳການພັດທະນາວິຊາຊບີ. 

 
 ຂັRນຕອນທີ 4: ການສ້າງຄວາມຮູ,້ ການແບ່ງປBນ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ 
 ການສ້າງເຄືອຂາ່ຍທັງພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ສາມາດຊວ່ຍເພີOມຄວາມຊັດເຈນດາ້ນແນວຄິດກ່ຽວກັບ ສພລ, 
ສະຫນັບສະຫນູນການແລກປVຽນຄວາມຮູ້ ແລະ ປTບປຸງການປະຕິບັດ ສພລ, ເຊK OນດຽວກັນກັບການປTບປຸງຄວາມເຂY#າໃຈ 
ແລະ ການຮວ່ມມລືະຫວ່າງປະເທດ. 
 ມີຫຼາຍອົງການຈັດຕັMງ ແລະ ເຄືອຂ່າຍໃນລະດັບທ້ອງຖິOນ, ລະດັບຊາດ, ລະດັບພາກພື#ນ ແລະ  ສາກົນ ທີOໃຫ້
ຄວາມສຳຄັນກັບ ສພລ. 
 ໃນລະດັບສາກົນ ໄດ້ແກ່ ສະພາໂລກ ສຳລັບຫຼັກສູດ ແລະ ການສອນ, ຄະນະກຳມະການດ້ານການສຶກສາ ເພືOອ
ສັນຕິພາບ , ເຄືອຂ່າຍການສຶກສາໂລກ , ສະມາຄົມສາກົນເພືO ອການສຶກສາວັດທະນະທຳລະຫວ່າງປະເທດ, ສະພາ
ສິOງແວດລ້ອມໂລກ ແລະ ອົງການສາກົນເພືOອການສຶກສາດ້ານສິດທິມະນຸດ. ອົງການຈັດຕັMງ ແລະ ເຄືອຂ່າຍເຫຼົRານີ#ເປTນແຫຼ່ງ
ຄວາມຮູ້ທີOເປTນປະໂຫຍດ, ການຮຽນການສອນ, ແນວທາງປະຕິບັດທີOດີທີOສຸດ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນທີOກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ການສົRງເສີມ ແລະ ຈັດຕັMງປະຕບິັດ ສພລ. 
 ການຮວບຮວມ ແລະ ການແບ່ງປTນຜົນສຳເລKດຂອງ ສພລ ແລະ ການສ້າງໂຄງການຮວ່ມມກືັບຄູອາຈານ ແລະ ຜູ້
ຮຽນໃນປະເທດອືOນໆ ສາມາດສ້າງຄວາມສົນໃຈໃນ ສພລ ກຄືໍຄວາມເຂY#າໃຈເຊິOງກັນ ແລະ ກັນ, ຄວາມເປTນຜູ້ນຳທີOໜຸ່ມນອ້ຍ 
ແລະ ເປTນພົນລະເມອືງໂລກ. 
 ຊາວໜຸ່ມ ສາມາດເປTນກຳລັງແຮງຂັບເຄືOອນໃນການສົRງເສີມຄຸນຄ່າຂອງ ສພລ ແລະ ນຳໄປສູ່ການປະຕບິັດ.      
ການສ້າງຕັMງ ແລະ ເຂY#າຮວ່ມເຄືອຂາ່ຍຊາວໜຸ່ມ ເປTນຕົວແທນຂອງການປVຽນແປງ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການເປTນ
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ພົນລະເມອືງໂລກ ເປTນພື#ນຖານໃຫ້ແກ່ຄວາມສຳເລKດ ແລະ ຄວາມຍນືຍົງຂອງ ສພລ. ຕົວຢVາງ, ມູນນທິິ Global Digital 
Citizen Foundation ແລະ iEARN ແມນ່ອົງການຈັດຕັMງທີOບNຫວັງຜົນກຳໄລທີOເຊືOອມຕNກັບຊາວໜຸ່ມ ແລະ ໂຮງຮຽນຂອງ
ພວກເຂYາດວ້ຍໂຄງການ ແລະ ເວທີສົນທະນາທີOສົRງເສີມການພັດທະນາຄວາມເປTນພົນລະເມອືງໂລກ. ສະພາອັງກິດ ແລະ 
ເຄືອຂາ່ຍຊາວໜຸ່ມໂລກທີOສະໜັບສະໜູນ ໂດຍ Oxfam, UNESCO ແລະ APCEIU ຍັງເປbດໂອກາດໃຫ້ຊາວໜຸ່ມໃນທົRວໂລກ
ຕດິຕNເຊືOອມໂຍງ ແລະ ມສ່ີວນຮວ່ມກັນດາ້ນນະໂຍບາຍ ແລະ ຫຼັກສູດ ສພລ. 
 ຮັບປະກັນໃຫ້ນັກຮຽນມີໂອກາດຕິດຕNພົວພັນ, ຮ່ວມມື ແລະ ແບ່ງປTນແນວຄວາມຄິດ ແລະ ຄວາມຮູ້ກັບມິດ
ສະຫາຍຂອງພວກເຂYາໃນປະເທດອືOນ, ໂດຍຜ່ານ ICT ກໍຄື ປະສົບການການຮຽນຮູທີ້OເປTນໄປໄດ້, ການແລກປVຽນລະຫວ່າງ
ປະເທດ ແລະ ການມສ່ີວນຮວ່ມໃນໂຄງການສາກົນ. 
 
ຕາຕະລາງທີV 4 ການສ້າງຄວາມຮູ,້ ການແບ່ງປBນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ 

ວິທີການ-ຍຸດທະສາດທີVແນະນຳ ຄາດຫວັງຜົນໄດ້ຮັບ 
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ສ້າງແຜນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຊືOອມໂຍງກັບ
ເຄືອຂາ່ຍ ແລະ ອົງການລະດັບຊາດ ແລະ 
ສາກົນທີOມສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງກັບການສຶກສາ
ທີOປVຽນແປງ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ສພລ 
ທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ. 

• ມສ່ີວນຮວ່ມຢVາງຫ້າວຫັນໃນກິດຈະກຳການ
ແລກປVຽນຄວາມຮູ ້ສພລ ໃນລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບ
ສາກົນ. 
 

ພັດ
ທະ

ນາ
ເຄື
ອຂ

າ່ຍ
 ແ
ລະ

 
ຊdມ

ຊົນ
ແຫ່

ງກ
ານ

ປະ
ຕບິ

ັດ 
 

• ສ້າງເຄືອຂາ່ຍນັກການສຶກສາ ສພລໃນ
ລະດັບທ້ອງຖິOນ, ລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບ
ສາກົນ ເພືOອແບ່ງປTນແນວຄວາມຄິດ ແລະ 
ສະໜັບສະໜູນການເຜີຍແຜ່ ສພລ. 
• ກຳນົດໂອກາດທີOເປTນທາງການ ແລະ ບN
ເປTນທາງການທີOສາມາດໃຊເ້ປTນຊອ່ງທາງ
ແລກປVຽນປະສົບການ ແລະ ແຫຼ່ງຮຽນຮູ.້ 
 

• ການຮວ່ມມຢືVາງຫ້າວຫັນ ແລະ ສ້າງເຄືອຂາ່ຍ
ລະຫວ່າງນັກການສຶກສາທີOມສ່ີວນຊວ່ຍໃຫ້ການ
ເຜີຍແຜ່ ສພລ ໃນວົງກວ້າງ ແລະ ເປTນລະບົບຫຼາຍ
ຂື#ນໃນລະດັບທ້ອງຖິOນ, ລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບ
ສາກົນ. 
• ການແລກປVຽນຄວາມຄິດ, ປະສົບການ, ແຫຼ່ງຮຽນຮູ,້ 
ຜົນສຳເລKດ, ການປະຕບິັດທີOດທີີOສຸດ ແລະ ລວມເຖິງ
ສິOງທ້າທາຍ. 
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• ສົRງເສີມການຮວ່ມມ ືແລະ ການສືOສານ
ແບບເປbດກວ້າງ ທີOຊdກຍູກ້ານສະໜັບສະ
ໜູນ ສພລ ໃນເວລາດຽວກັນ ກໍຮັບຮູສິ້Oງ
ທ້າທາຍໃນລະດັບທ້ອງຖິOນ ແລະ ລະດັບ
ຊາດ. 
 

• ສພລ ໄດຮ້ັບການພັດທະນາ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ 
ຜ່ານການສົນທະນາ ແລະ ການມສ່ີວນຮວ່ມຂອງ
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງທີOຫຼາກຫຼາຍຊຶOງມຄີວາມສົນໃຈ 
ແລະ ຄວາມຊຳນານໃນການເປTນພົນລະເມອືງໂລກ. 
 



ປ"#ມແນະນຳການສຶກສາພນົລະເມອືງໂລກ 

 
 
17 

ສະ
ໜັ
ບສ

ະໜູ
ນ 
ແລ

ະ ສ້
າງ
ຄວ

າມ
ຍນື

ຍົງ
ໂຄ
ງກ

ານ
ລະ

ດັບ
ໂລ
ກ  

ແລ
ະ ເ

ປTນ
ຄູ່ຮ

ວ່ມ
ມ ື

 

• ພິຈາລະນາສ້າງຕັMງກຸ່ມຜູ້ຊຽ່ວຊານດາ້ນ 
ICT ເພືOອສະໜັບສະໜູນ ໂຄງການລະດັບ
ໂລກ. 
• ນຳໃຊ ້ICT ເພືOອເປbດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ຮຽນມີ
ສ່ວນຮວ່ມໃນລະບົບອອນລາຍໃນໂຄງການ
ຮວ່ມມລືະດັບໂລກ.	
• ພັດທະນາການຮວ່ມມກືັບໂຮງຮຽນໃນ
ປະເທດອືOນໆເພືOອອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ໃນການສືOສານ, ການເຮKດວຽກຮວ່ມກັນ 
ແລະ ປະຕບິັດໂຄງການຮວ່ມກັນ. 
• ຮັບປະກັນວ່ານັກການສຶກສາ ແລະ ຜູ້
ຮຽນມໂີອກາດໃນການທົບທວນ, 
ຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ປະຕບິັດການ
ຮວ່ມມ.ື 
 

• ຜູ້ຮຽນ ແລະ ນັກການສຶກສາພົວພັນກັບເພືOອນຂອງ
ພວກເຂYາໃນວິທີທາງພັດທະນາ ແລະ ສົRງເສີມ ສພລ. 
• ສະຖາບັນການສຶກສາ ມສ່ີວນຮວ່ມຢVາງຕັMງໜ້າກັບ
ບັນດາໂຄງການເຄືອຂາ່ຍທົRວໂລກ ແລະ ກິດຈະກຳທີOມີ
ຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງກັບຊາວໜຸ່ມ, ຄູອາຈານ
ໃນສະຖານການສຶກສາ ແລະ ຊdມຊົນ. 
• ຕົວຢVາງການປະຕບິັດທີOເປTນຕົວແບບ ສາມາດ
ແບ່ງປTນລະຫວ່າງຊdມຊົນແຫ່ງການຮຽນຮູໃ້ນລະດັບ
ທ້ອງຖິOນ ແລະ ລະດັບໂລກ.	
 

 
 ຂັRນຕອນທີ 5: ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ 
 ເປQ# າໝາຍຂອງການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ແມ່ນເພືOອປTບປຸງປະສົບການການຮຽນຮູ້ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງ 
ຜູ້ຮຽນ. ຈຸດປະສົງຂອງການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ແມ່ນເພືOອໃຫ້ຄຳຄິດເຫKນທີOສາມາດນຳໃຊເ້ຂY#າໃນການປTບປຸງການ
ຮຽນການສອນ ໂດຍສະເພາະ ເພືOອປະເມນີຜົນໄດຮ້ັບຂອງການຮຽນຮູໃ້ຫ້ສອດຄ່ອງກັບຈຸດປະສົງ. ການປະເມນີຜົນແມ່ນມີ
ຄວາມສຳຄັນຕNການປTບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງການຮຽນການສອນ ແລະ ຍຸດທະສາດການ
ປະເມນີຜົນຂອງ ສພລ ຄວນປະກອບມທັີງຜູ້ຮຽນ ແລະ ຜູ້ສອນ ລວມທັງຂະບວນການ, ຜົນໄດຮ້ັບ ແລະ ສະພາບບັນຫາ. 
 
ຕົວຢZາງ: ການປະເມີນຂອງ ສພລ 
ຂະບວນການ ຕົວຢVາງ: ການສິດສອນ ແລະ ການລົງຝ\ກປະຕບິັດຕົວຈິງ, ການມສ່ີວນຮວ່ມຂອງ

ຜູ້ຮຽນ.	
ຜົນໄດຮ້ັບ ຕົວຢVາງ: ຄວາມຮູບຸ້ກຄົນ ແລະ ກຸ່ມ, ທັກສະ, ການໃຫ້ຄຸນຄ່າ, ທັດສະນະຄະຕ ິ

ແລະ ຜົນສຳເລKດ.	
ສະພາບບັນຫາ ເຊK Oນ:	ຫຼັກສູດ, ການສອນ ແລະ ແຫຼ່ງການຮຽນຮູ,້ ນະໂຍບາຍຂອງສະຖານການ 

ສຶກສາ, ປະສິດທິພາບໃນການສອນ, ຄວາມຕັMງໃຈ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນ
ທາງດາ້ນການບໍລິຫານ, ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນ, ສະພາບແວດລ້ອມການຮຽນຮູ ້
ແລະ ການພົວພັນກັບຊdມຊົນ.	
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 ການປະເມນີ ສພລ ດາ້ນສະຕປິTນຍາ ອາດປະກອບດວ້ຍການປະເມນີການພັດທະນາຄວາມຮູກ້່ຽວກັບໂລກ ແລະ 
ບັນຫາຂອງໂລກ ລວມທັງທັກສະໃນການຄິດວິເຄາະໃນຂອບເຂດດ້ານອາລົມ-ຄວາມຮູສຶ້ກທາງດ້ານສັງຄົມ ອາດຈະປະກອບ
ດ້ວຍການປະເມີນຄວາມເປbດກວ້າງຕNຜູ້ຄົນທີOມາຈາກວັດທະນະທຳທີOຫຼາກຫຼາຍ, ຄວາມເຕKມໃຈທີOຈະຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອືOນ ຫຼື 
ຄວາມສາມາດໃນການເອYາໃຈໃສ່ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກເຫKນອົກເຫKນໃຈ. ດ້ານພຶດຕິກຳປະກອບດ້ວຍການປະເມີນຈາກ
ການສະແດງຄວາມເປTນພົນລະເມືອງໂລກທີOຫ້າວຫັນ, ລວມທັງ ຄວາມເປTນຈິດອາສາ, ຈຸດຢ\ນດ້ານສິດທິມະນຸດ ແລະ  
ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ, ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກຳຂອງພົນລະເມືອງ, ຄວາມຍຸດຕິທຳທາງສັງຄົມ ແລະ 
ລົນນະລົງດາ້ນສິOງແວດລ້ອມ. 
 
ຕາຕະລາງທີ 5 ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ 

ລາຍການ ຍຸດທະສາດທີVແນະນຳ ຄາດຫວັງຜົນໄດ້ຮັບ 
ທົບທວນໂຄງສ້າງຍຸດທະ
ສາດການປະເມນີຜົນທີOມີ
ຢູV 
 

• ສ້າງມາດຕະຖານ, ເກນ ແລະ ເຄືOອງມປືະ
ເມນີໃນລະດັບທ້ອງຖິOນ, ລະດັບຊາດ ແລະ 
ລະດັບສາກົນ ທີOນຳໃຊໃ້ນການປະເມນີການ
ປVຽນແປງອືOນໆທີOກ່ຽວຂອ້ງ ສພລ ແລະ 
ນະໂຍບາຍ.  

• ຕົວຊີ#ບອກ, ເຄືOອງມກືານປະເມນີ,  
ມາດຕະການ ແລະ ຂັMນຕອນ ເພືOອປະເມນີ
ຄວາມຄືບໜ້າຂອງບຸກຄົນ ແລະ ລວມໝູ່. 
• ເກນການປະເມນີ ແລະ ວິທີການປະເມນີ 
ລວມທັງການປະເມນີຜົນໄດຮ້ັບ. 
• ນະໂຍບາຍ ສພລ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງ
ການຈັດຕັMງປະຕບິັດຖືກຕິດຕາມ.	

ສ້າງຂະບວນການເກKບກຳ 
ແລະ ບັນທຶກຄວາມກ້າວ
ໜ້າ ແລະ ຜົນສຳເລKດຂອງ
ຜູ້ຮຽນທຽບໃສ່ຄວາມຄາດ
ຫວັງຂອງຫຼັກສູດ 

• ຮວບຮວມເອYາການປະເມນີ ສພລ ເຂY#າໃນ
ການຈັດຕັMງປະຕບິັດກິດຈະກຳ 
ການຮຽນການສອນທີOມຢູີV,	ພິຈາລະນາ 
ດາ້ນການບໍລິຫານເພີOມເຕມີທີOກ່ຽວຂອ້ງ
ກັບການປະເມນີຜົນ ສພລ. 
• ສຸມໃສ່ປTບປຸງການປະເມນີຜົນໄດຮ້ັບ
ຈາກການຮຽນຮູ ້ແລະ  ຫຼັກສູດ ແລະ ວິທີ
ການຮຽນການສອນເພືOອຕອບສະໜອງ 
ຄວາມຕອ້ງການຂອງຜູ້ຮຽນທຸກຄົນ. 
• ໃຊວ້ິທີການທີOເໝາະສົມເພືOອປະເມນີ
ກິດຈະກຳການຮຽນການສອນ ສພລ. 
 

• ວິທີການປະເມນີຜົນມຄີວາມເໝາະສົມກັບ
ຈຸດປະສົງການຮຽນການສອນໂດຍຄຳນງຶເຖິງ
ຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ສິOງທ້າທາຍຂອງຜູ້
ຮຽນທຸກຄົນ. 
• ສະຖານການສຶກສາ ແລະ ນັກການສຶກສາ 
ສາມາດລາຍງານໄດຢ້Vາງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບ
ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັMງປະຕບິັດ 
ສພລ. 
• ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການປະເມນີໄດຖື້ກ
ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ແກ່ຜູ້ສອນ ແລະ ຜູ້ຮຽນໄດຮ້ັບຮູ.້ 

ທົບທວນຄວາມຄືບໜ້າ 
ເພືOອບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງ
ນະໂຍບາຍ 

• ສ້າງເກນປະເມນີທີOຈະແຈ້ງໃນການ 
ປະເມນີຄວາມຄືບໜ້າ ເພືOອບັນລຸຈຸດປະສົງ
ຂອງນະໂຍບາຍ. 
• ຊdກຍູໃ້ຫ້ໂຮງຮຽນ, ສະຖາບັນການສຶກສາ 
ແລະ ນັກການສຶກສາ ຕດິຕາມຄວາມ 

• ເກນການປະເມນີມຄີວາມຊັດເຈນ ເພືOອວັດ
ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງສະຖານການສຶກສາ 
ແລະ ນັກການສຶກສາໃຫ້ບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງ 
ສພລ. 
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ຄືບໜ້າ ສພລ ໂດຍນຳໃຊເ້ຄືOອງມ ືແລະ 
ຂອບການປະເມນີຕົນເອງເພືOອກ້າວໄປສູ່ 
ຄວາມເປTນເລີດ. 
• ແລກປVຽນຫຼັກຖານ ແລະ ເອກະສານ 
ປະເມນີການຮຽນການສອນຂອງການ
ປະຕບິັດທີOດີ. 

• ສະຖານການສຶກສາ, ນັກການສຶກສາ ແລະ 
ໜ່ວຍງານລັດມຄີວາມຄິດເຫKນ   ກ່ຽວກັບ
ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັMງປະຕບິັດ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ບັນຫາທີOຕອ້ງໄດຮ້ັບການ
ແກ້ໄຂເພືOອປTບປຸງ. 

ເຂY#າຮວ່ມການປະເມນີຜົນ
ທີOໄດຮ້ັບການຍອມຮັບຈາກ
ສາກົນ 

• ປTບເກນການປະເມນີ ແລະ ຂະບວນການ
ລາຍງານໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະມັດຖະພາບ 
ແລະ ຕົວຊີ#ບອກຂອງການເປTນ
ພົນລະເມອືງໂລກ.  
• ເຂY#າຮວ່ມໃນກິດຈະກຳການປະເມນີສາກົນ
ທີOກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ເຂY#າຮວ່ມກັບຂ]ລິເລີOມໃນ
ລະດັບສາກົນ ແລະ ອືOນໆ ເພືOອໃຫ້ 
ທັນສະໄໝດວ້ຍຫຼັກຖານ ແລະ ການ
ປະຕບິັດທີOດີ. 

• ການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າທີOແທດເໝາະ
ກັບລະດັບມາດຕະຖານສາກົນ.  
• ມຄີວາມມຸງ່ໝັMນທີOຈະເຂY#າຮວ່ມ ຫຼື ຮຽນຮູ້
ຈາກຂະບວນການສຶກສາ ແລະ ປະເມນີຜົນ
ໃນລະດັບສາກົນ. 

 

3.4 ຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະ ການເຄSາລົບຄວາມຫຼາກຫຼາຍ 

3.4.1. ຄວາມແຕກຕ່າງ 
ຄວາມແຕກຕ່າງໝາຍເຖິງຄວາມຫຼາກຫຼາຍດ້ານຖິOນກຳເນີດ, ເຊື#ອຊາດ, ສາສະໜາ,	ພາສາ, ເພດ, ອາຍຸ, 

ສະພາບຮາ່ງກາຍ ຫຼື ສຸຂະພາບ, ສະຖານະຂອງບຸກຄົນ, ຖານະທາງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ການສຶກສາ ຫຼື ຄວາມຄິດ
ເຫKນທາງການເມືອງ, ບຸກຄົນໃນສັງຄົມບNມີຄວາມສະເໝີພາບກັນອາດເຮKດໃຫ້ບຸກຄົນໃນສັງຄົມມຄີວາມຂັດແຢeງ, 
ແບ່ງແຍກກັນ ເພາະທຸກຄົນມຄີວາມແຕກຕາ່ງກັນໃນທາງຄວາມຄິດເຫKນ ຫຼື ອືOນໆໄດ ້ແຕຄ່ວາມແຕກຕາ່ງເຫຼົRານີ#ບN
ເປTນສາເຫດໃຫ້ບຸກຄົນຄຽດຊັງກັນ, ຖົກຖຽງກັນ, ຂັດແຢeງກັນ ຫຼື ທຳລາຍບຸກຄົນອືOນໄດ້ ບຸກຄົນໃນສັງຄົມຕອ້ງມີ
ທັດສະນະຄະຕທີິOດ ີມຄີວາມອົດທົນ ແລະ ເຂY#າໃຈຕNຄວາມແຕກຕາ່ງ ເຊK Oນ: 

• ຄວາມແຕກຕາ່ງທາງຮາ່ງກາຍບNແມນ່ອຸປະສັກໃນການຄົMນຫາຄວາມຝTນ. 
• ຄົນເຮYາຄວນທີOຈະບອກຕົວເອງວ່າ: ເຮYາເຮKດຢVາງໃດທີOຈະບNຕອ້ງຄືຄົນອືOນ, ດກີວ່າເອYາແຕຖ່າມຕົວເອງວ່າ

ເປTນຫຍັງເຮYາຈິOງແຕກຕາ່ງຈາກຄົນອືOນ. 
• ຈິດໃຈທີOເຂK #ມແຂງ ແລະ ຕັMງໝັMນມອີຳນາດເໜືອຮາ່ງກາຍທີOອ່ອນແອສະເໝີດັRງຄຳກ່າວທີOວ່າ “ໃຈເປTນນາຍ 

ກາຍເປTນບ່າວ”. 
• ຄົນເຮYາບNສາມາດທີOຈະຊະນະຄົນອືOນໄດດ້ວ້ຍການດູຖgກຄົນອືOນທີOຕhາຕອ້ຍກວ່າຕົວເອງ. 
• ຄົນເຮYາຈະບNແຕກຕາ່ງກັນ ຖ້າຄິດວ່າເຮYາທຸກຄົນນັMນຄືກັນ. 
• ຄວາມພະຍາຍາມສາມາດເຮKດໃຫ້ຄົນເຮYາໄປເຖິງຝTນໄດ.້ 
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• ຄົນເຮYາສາມາດເຮKດໄດທຸ້ກຢVາງແມນ່ແຕຮ່າ່ງກາຍຈະບNພ້ອມຂແໍຕມ່ຈິີດໃຈທີOຕັMງໝັMນໃນສິOງທີOຈະເຮKດ ແລະ 
ເຂK #ມແຂງຕNສູ້ກັບບັນຫາ. 

• ຄົນເຮYາຖ້າຄິດວ່າເຮYາເຮKດບNໄດເ້ຮYາກໍຈະເຮKດບNໄດຢູ້VຢVາງນັMນ. 
• ຄວາມພິການບNແມນ່ບັນຫາໃຫຍຂ່ອງຊວີິດ, ຮາ່ງກາຍບNແມນ່ອຸປະສັກ, ໃຈທີOເຂK #ມແຂງສາມາດເອYາຊະນະ

ບັນຫາໄດ.້ 
• ຄົນເຮYາຖ້າມຄີວາມພະຍາຍາມຄວນເຮKດໄດທຸ້ກສິOງ. 
• ກຳລັງໃຈກັບຄວາມຫວັງເປTນສິOງມຄ່ີາທີOເຮKດໃຫ້ຄົນເຮYາກ້າວພົMນຂດີຈຳກັດຂອງຕົວເອງໄດ.້ 
• ຄົນເຮYາບNແຕກຕາ່ງກັນຖ້າຄິດວ່າບNຕາ່ງກັນ. 
• ຈິດໃຈເອYາຊະນະໄດ້ທຸກສິOງໄດ.້ 

3.4.2. ການເຄSາລົບຄວາມຫຼາກຫຼາຍ 
ໃນໂລກຂອງພວກເຮYາ ມີຫຼາຍເຊື#ອຊາດ, ສາສະໜາ, ພາສາ, ເຊື#ອຊາດ, ຊົນເຜYO າ ແລະ ການປQກຄອງທີO 

ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ເມືOອມີຄວາມແຕກຕ່າງ ຈຶOງຕ້ອງມີການເຄYາລົບເຊິOງກັນ ແລະ  ກັນ, ຊdກຍູ້ການນຳໃຊ້ກະຕິກາ     
ເພືOອແກ້ບັນຫາ, ຢ"ດຖືຄວາມຍຸດຕທິຳ, ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບຄວາມເປTນທຳ ແລະ ຄວາມເທYOາທຽມກັນທາງການເມືອງ, 
ເສດຖະກິດ ແລະ ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ໃນຖານະທີOເປTນມະນຸດທີOຢູVຮວ່ມກັນໂດຍບNມກີານກີດກັMນ. 

 
ຄຸນລັກະນະຂອງພົນລະເມອືງໃນລະບອບປະຊາທິປະໄຕມ ີ6 ປະການ ດັRງຕNໄປນີ#:  
1) ມອີິດສະຫຼະພາບ ແລະ ເພິOງຕົນເອງໄດ ້ບNຢູVພາຍໃຕກ້ານຄອບງຳຂອງລະບົບອຸປະຖຳ ທັງທາງດາ້ນຄວາມ

ຄິດ, ການກະທຳ, ການຕັດສິນໃຈໃນເລືOອງໃດໆ ດວ້ຍຕົນເອງ ບົນພື#ນຖານຄວາມຖືກຕອ້ງຕາມລະບຽບ 
ແລະ ກົດໝາຍ.  

2) ເຄYາລົບສິດທິຜູ້ອືOນ ບNໃຊສິ້ດທິເສລີພາບຂອງຕົນໄປລະເມດີສິດທິເສລີພາບຂອງບຸກຄົນອືOນ ບNວ່າຈະເປTນ
ສິດທິເສລີພາບໃນເຄຫະສະຖານ ສິດທິເສລີພາບໃນການເດນີທາງ ແລະ ການຕດິຕNສືOສານ ສິດທິເສລີພາບ
ໃນການນັບຖືສາສະໜາ ສິດທິເສລີພາບທາງວິຊາການ ເປTນຕົMນ.  

3) ເຄYາລົບຄວາມແຕກຕາ່ງ ມທັີກສະໃນການຟTງ ແລະ ຍອມຮັບຄວາມຄິດເຫKນທີOແຕກຕາ່ງຈາກຕົນເອງ 
ຕະຫຼອດຈົນການຍອມຮັບໃນປະເພນ ີວັດທະນະທຳທີOແຕກຕ່າງ. 

4) ເຄYາລົບຫຼັກຄວາມສະເໝີພາບ ເຄYາລົບກຽດສັກສີຄວາມເປTນມະນຸດຂອງຜູ້ອືOນ ແລະ ມຄີວາມເທYOາທຽມກັນ 
ເບິOງຄົນໄປທາງບວກຫຼາຍກວ່າລົບ ບNວ່າບຸກຄົນເຫຼົRານັMນມສີີຜິວ,	 ເຊື#ອຊາດ, ສາສະໜາ, ຖິOນກຳເນດີທີOຕາ່ງ
ກັບຕົນເອງກNຕາມ. 

5) ເຄYາລົບກະຕກິາ, ເຄYາລົບກົດໝາຍ, ໃຊກ້ະຕກິາໃນການແກ້ບັນຫາ, ບNແມນ່ກຳລັງ ແລະ ຍອມຮັບຜົນຂອງ
ການລະເມດີກົດໝາຍ ຢ"ດຖືຄວາມຍຸດຕທິຳ ໃຫ້ຄວາມເປTນທຳກັບທຸກຝVາຍໃນສັງຄົມ.  

6) ຮັບຜິດຊອບຕNສັງຄົມ ຄິດວ່າຕົນເອງເປTນສ່ວນໜຶOງຂອງສັງຄົມ, ມຄີວາມກະຕລືືລົMນທີOຈະຮັບຜິດຊອບ ແລະ 
ຮວ່ມແກ້ໄຂບັນຫາສັງຄົມ ໂດຍເລີOມຕົMນທີOຕົນເອງ, ມຊີວີິດຢVາງມຄຸີນຄ່າຕNສັງຄົມ. 
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  ດັRງນັMນ, ການເປTນພົນລະເມືອງໂລກທີOດີ ຈຶOງຈະຕ້ອງເລີOມຈາກການປVຽນແປງທັດສະນະຄະຕິ, ຄ່ານິຍົມ, ພຶດຕິກຳ
ຂອງຄົນ ແລະ ຄົນທີOເຮYາສາມາດປTບປVຽນໄດ້ງ່າຍທີOສຸດຄືຕົວເຮYາເອງ ຄົນເຮYາຕອ້ງກ້າຮຽນຮູ້ທີOຈະເບິOງຕົວເອງ ຮູຈັ້ກວິພາກວິ
ຈານຕົວເຮYາເອງວ່າມຈຸີດແຂງ ຈຸດອ່ອນຢVາງໃດ ອ່ານໜັງສືທີOກ້າວໜ້າ ໂອ້ລົມກັບຄົນທີOກ້າວໜ້າ ສຶກສາຈາກປະສົບການຈາກ
ກຸ່ມຄົນທີOກ້າວໜ້າ ເພືOອເຮYາຈະໄດປ້TບປVຽນພຶດຕກິຳໃນສ່ວນນັMນຂອງເຮYາຢVາງເຕKມທີOໃຫ້ກ້າວໜ້າຍິOງໆຂຶ#ນ. 

4. ຫັຼກສູດການຮຽນການສອນ ກ່ຽວກັບການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ 

4.1 ການກຳນົດຈຸດປະສົງ ແລະ ຫົວຂ9ຂອງການຮຽນຮູ ້
ເນືOອງຈາກລະດັບການສຶກສາ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງນັກຮຽນແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະປະເທດ, ກຸ່ມອາຍຸ ແລະ 

ລະດັບການສຶກສາທີOໄດ້ສະເໜີໃນນີ# ເປTນພຽງແຕ່ຕົວຊີ#ບອກ ແລະ ສາມາດດັດແປງໄດ້ຕາມຜູ້ນຳໃຊ້ ທີOເຫKນວ່າ ເໝາະສົມ. 
ຫົວຂ] ແລະ ຈຸດປະສົງຕາ່ງໆຂອງການຮຽນຮູໄ້ດອ້ະທິບາຍລະອຽດ ໃນຕາຕະລາງດັRງລຸ່ມນີ#: 
 

 
ຫົວຂ9ຕ່າງໆ 

 

ຈຸດປະສົງຂອງການຮຽນຮູ ້

ຊັRນປະຖົມ  
 
 

ຊັRນມັດທະຍົມສຶກ
ສາຕອນຕົRນ 

 

ຊັRນມັດທະຍົມສຶກ
ສາຕອນປາຍ 

 

ການສຶກສາຊັRນ
ສູງ: ອາຊີວະ, 
ສ້າງຄູ, ແລະ 

ມະຫາວິທະຍາໄລ 
 

1. ລະບົບ ແລະ 
ໂຄງປະກອບໃນ 
ລະດັບທ້ອງຖິOນ, 
ລະດັບຊາດ 
ແລະ ລະດັບໂລກ 
 

ອະທິບາຍກ່ຽວກັບ
ສະພາບແວດລ້ອມໃນ
ທ້ອງຖິOນ ແລະ ການ
ພົວພັນກັບໂລກ
ແນວໃດ, ແນະນຳແນວ
ຄວາມຄິດຂອງການ
ເປTນພົນລະເມອືງ. 
 

ກຳນົດໂຄງປະກອບ
ການຄຸ້ມຄອງ, 
ຂະບວນການຕັດສິນ
ໃຈ,	ສິດ ແລະ 
ພັນທະຂອງການ
ເປTນພົນລະເມອືງ. 
 

ສົນທະນາການ
ພົວພັນລະຫວ່າງ 
ໂຄງປະກອບການຄຸ້ມ
ຄອງຂອງຊາດ ແລະ 
ທ້ອງຖິOນແນວໃດ ແລະ
ສຳນກຶຄວາມເປTນ
ພົນລະເມອືງໂລກ. 
 

ວິເຄາະແບບມເີຫດມີ
ຜົນ ກ່ຽວກັບລະບົບ, 
ໂຄງປະກອບ ແລະ 
ຂະບວນການ 
ການຄຸ້ມຄອງໂລກ 
ແລະ ກຳນົດ ແລະ 
ປະເມນີຜົນສະທ້ອນ 
ສຳລັບການເປTນ
ພົນລະເມອືງໂລກ 

2.ບັນຫາທີOມຜົີນ
ກະທົບຕN 
ການພົວພັນ ແລະ 
ສາຍພົວພັນ
ລະຫວ່າງຊdມຊົນ
ໃນລະດັບທ້ອງຖິOນ 

ຈັດລຳດັບບັນຫາ
ລະດັບທ້ອງຖິOນ, 
ລະດັບຊາດ ແລະ 
ລະດັບໂລກ, ແລະ 
ສຶກສາສາຍພົວພັນ
ບັນຫາເຫຼົRານັMນ 
 

ສຶກສາສະພາບ
ບັນຫາລວມທີO
ກNໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບ
ຂອງບັນຫາລະດັບ
ຊາດ ແລະ ລະດັບ
ທ້ອງຖິOນ. 
 

ກຳນົດສາເຫດ
ພື#ນຖານຂອງບັນຫາ
ຕົMນຕຂໍອງທ້ອງຖິOນ, 
ຂອງຊາດ ແລະ ຂອງ
ໂລກ ແລະ ພ້ອມທັງ
ການພົວພັນປTດໄຈ

ກວດກາບັນຫາ
ຕາ່ງໆແບບຮອບ 
ຄອບ, ມຄີວາມ
ຮັບຜິດຊອບ ແລະ 
ຜົນໄດຮ້ັບຈາກການ
ຕັດສິນໃຈໃນລະດັບ
ທ້ອງຖິOນ, ລະດັບ
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ລະດັບຊາດ ແລະ 
ລະດັບໂລກ 
 

ທ້ອງຖິOນ ແລະ ປTດໃຈ 
ຂອງໂລກ.  
 

ຊາດ ແລະ ລະດັບ
ໂລກ, ສຶກສາ ແລະ 
ສະເໜີວິທີການແກ້
ໄຂທີOເໝາະສົມ. 

3. ການຄິດແບບ
ວິເຄາະ 
 

ໃສ່ຊືOແຫຼ່ງຂ]ມູນທີO
ແຕກຕາ່ງ ແລະ ຮັບ
ທັກສະພື#ນຖານຕາ່ງໆ 
ໃນການຄົMນຄວ້າຂັMນ
ພື#ນຖານ. 
 

ໄຈ້ແຍກລະຫວ່າງ
ຄວາມເປTນຈິງ/ 
ຄວາມຄິດເຫKນ, 
ຄວາມເປTນຈິງ/ 
ຈິນຕະນາການ ແລະ 
ຄວາມຄິດເຫKນ/
ທັດສະນະຕາ່ງໆ. 
 

ອະທິບາຍແນວຄິດ
ພື#ນຖານ ແລະ 
ອະທິບາຍຄວາມບN 
ສະເໝີພາບ ແລະ 
ອິດທິພົນທາງອຳນາດ 
 

ກວດກາແບບຮອບ
ຄອບຕNຜົນກະທົບ 
ຈາກອິດທິພົນທາງ
ອຳນາດທີOສະແດງ
ອອກ, ການເຂY#າເຖິງ
ແຫຼ່ງຂ]ມູນ, ການ
ຕັດສິນໃຈ ແລະ ການ
ຄຸ້ມຄອງ. 
 

4. ລະດັບຄວາມ
ແຕກຕາ່ງດາ້ນ 
ເອກະລັກຂອງ
ຄວາມເປTນມະນຸດ 
 

ຮັບຮູວ້່າພວກເຮYາ
ເຊືOອມໂຍງ ແລະ 
ປະຕບິັດຮວ່ມກັບໂລກ
ພາຍນອກ ແລະ 
ພັດທະນາທັກສະ
ຂອງຕົນເອງ ແລະ 
ສ່ວນລວມແນວໃດ.	
 

ກວດເບິOງລະດັບທີO
ແຕກຕາ່ງກັນທາງ 
ເອກະລັກຂອງມະນຸດ 
ແລະ ການມສ່ີວນ
ຮວ່ມເພືOອບໍລິຫານ
ການພົວພັນກັບຄົນ
ອືOນ. 
 

ໄຈ້ແຍກລະຫວ່າງ
ເອກະລັກສ່ວນບຸກຄົນ 
ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ກຸ່ມ
ບຸກຄົນຕາ່ງໆ ແລະ 
ປູກຝTງຄວາມຮູສຶ້ກ
ຂອງການເປTນມະນຸດ
ດວ້ຍກັນ.	
 

ກວດກາຢVາງຮອບ
ຄອບກ່ຽວກັບ 
ລະດັບທີOແຕກຕາ່ງ
ກັນຂອງປະຕກິິລິຍາ
ທີOມເີອກະລັກ ແລະ 
ດຳລົງຊວີິດຢVາງສັນຕິ
ກັບກຸ່ມສັງຄົມທີO 
ແຕກຕາ່ງກັນ. 

5. ຄວາມແຕກ
ຕາ່ງ ແລະ  ສາຍ
ພົວພັນລະຫວ່າງ
ຊdມຊົນໃນສັງຄົມ 
 

ສະແດງໃຫ້ເຫKນ
ຄວາມແຕກຕາ່ງ ແລະ 
ການເຊືOອມຕNກັນ
ລະຫວ່າງກຸ່ມສັງຄົມທີO
ແຕກຕາ່ງກັນ. 
 

ຄວາມແຕກຕາ່ງ 
ແລະ ບັນທັດຖານ
ທາງດາ້ນສັງຄົມ, 
ວັດທະນະທຳ ແລະ 
ກົດໝາຍທີOແຕກ
ຕາ່ງກັນ.	
 

ສະແດງຄວາມຮູ້
ບຸນຄຸນ ແລະ ນັບຖື
ຄວາມແຕກຕາ່ງ ແລະ 
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ,
ປູກຝTງຄວາມເຫKນອົກ
ເຫKນໃຈ ແລະ ຄວາມ 
ສາມັກຄີຕNບຸກຄົນ ແລະ 
ກຸ່ມສັງຄົມອືOນໆ.	
 

ປະເມນີກ່ຽວກັບ
ສາຍພົວພັນຢVາງ
ຮອບຄອບລະຫວ່າງ
ກຸ່ມຄົນ, ຊdມຊົນ ແລະ 
ປະເທດທີOແຕກຕ່າງ
ກັນ.	
 

6. ຄວາມແຕກ
ຕາ່ງ ແລະ ການ

ໄຈ້ແຍກລະຫວ່າງ
ຄວາມຄ້າຍຄືກັນ ແລະ 
ຄວາມແຕກຕາ່ງ, ແລະ 

ປູກຝTງສາຍພົວພັນ
ທີOດກີັບບຸກຄົນ 

ສົນທະນາກ່ຽວກັບຜົນ
ປະໂຫຍດ ແລະ ສິOງ
ທ້າທາຍທີOພົວພັນກັບ

ກຳໄດ ້ແລະ ສະແດງ
ໃຫ້ເຫKນຄຸນຄ່າ,
ທັດສະນະຄະຕ ິແລະ 
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ເຄYາລົບຄວາມຫຼາກ
ຫຼາຍ 
 

ຮັບຮູວ້່າທຸກຄົນມີ
ສິດທິ ແລະ ຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ
ເອງ. 
 

ແລະ ກຸ່ມທີOແຕກ
ຕາ່ງກັນ. 
 

ຄວາມແຕກຕາ່ງ ແລະ 
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ. 
 

ທັກສະໃນການ ຄຸ້ມ
ຄອງ ແລະ ມສ່ີວນ
ຮວ່ມກັບກຸ່ມ 
ແລະ ທັດສະນະຄະຕິ
ທີOແຕກຕາ່ງກັນ. 
 

7. ການລົງມື
ປະຕບິັດທີOສາ 
ມາດດຳເນນີການ
ດວ້ຍຕົນເອງ ແລະ 
ຮວ່ມກັນ 
 

ຄົMນຫາວິທີທີOເປTນໄປ
ໄດໃ້ນການລົງມື
ປະຕບິັດ ເພືOອພັດທະ 
ນາໂລກທີOພວກເຮYາ
ອາໄສຢູV. 
 

ສົນທະນາກ່ຽວກັບ
ຄວາມສຳຄັນຂອງ 
ກິດຈະກຳສ່ວນ
ບຸກຄົນ ແລະ ກິດຈະ 
ກຳຮວ່ມກັນ,
ປະກອບເຂY#າກັນໃນ
ວຽກງານຊdມຊົນ.	
 

ພິຈາລະນາວ່າບຸກຄົນ 
ແລະ ກຸ່ມຄົນໄດ້
ປະຕບິັດໜ້າທີOແນວ 
ໃດກ່ຽວກັບບັນຫາ
ຄວາມສຳຄັນໃນລະດັບ
ທ້ອງຖິOນ, ລະດັບຊາດ 
ແລະ ລະດັບໂລກ ແລະ 
ໄດຮ້ັບການແກ້ໄຂ
ແນວໃດຕNບັນຫາ 
ຂອງທ້ອງຖິOນ, ຂອງ
ຊາດ ແລະ ໂລກ. 

ພັດທະນາ ແລະ ນຳ
ໃຊທັ້ກສະໃນການມີ
ສ່ວນຮວ່ມຂອງ
ພົນລະເມອືງຢVາງມີ
ປະສິດທິພາບ.	
 

8. ພຶດຕກິຳທີOມີ
ຄວາມຮັບຜິດ 
ຊອບຢVາງມຈີະລິ
ຍະທຳ 
 

ພັດທະນາ ແລະ ນຳ
ໃຊທັ້ກສະໃນການມີ
ສ່ວນຮວ່ມຂອງ
ພົນລະເມອືງຢVາງມີ
ປະສິດທິພາບ. 
 

ເຂY#າໃຈແນວຄວາມ
ຄິດທີOຍຸດຕິທຳທາງ
ສັງຄົມ ແລະ ຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບດາ້ນຈະ
ລິຍະທຳ ແລະ ຮຽນຮູ້
ວິທີໃຊມ້ັນໃນຊວີິດ
ປະຈຳວັນ.	
 

ວິເຄາະສິOງທ້າທາຍ 
ແລະ ອຸປະສັກທີO
ກ່ຽວຂອ້ງກັບຄວາມ 
ຍຸຕທິຳທາງສັງຄົມ 
ແລະ ຄວາມຮັບຜິດ 
ຊອບດາ້ນຈະລິຍະທຳ 
ແລະ ພິຈາລະນາຜົນ
ກະທົບຕNການປະຕບິັດ
ສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ
ສ່ວນລວມ.	
 

ກວດກາບັນຫາ
ຄວາມຍຸດຕທິຳໃນ 
ສັງຄົມ, ຄວາມຮັບ 
ຜິດຊອບດາ້ນ      
ຈະລິຍະທຳແບບ
ວິເຄາະ ແລະ ຕາ້ນ
ການຈຳແນກ ແລະ 
ຄວາມບNສະເໝີພາບ.	
 

9. ການມສ່ີວນ
ຮວ່ມ ແລະ 
ປະຕບິັດຕົວຈິງ 
 

ຮັບຮູເ້ຖິງຄວາມສຳຄັນ 
ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ
ຂອງການມສ່ີວນຮວ່ມ
ຂອງພົນລະເມອືງ. 
 

ຊອກໂອກາດສຳລັບ
ການມສ່ີວນຮວ່ມ 
ແລະ ເລີOມຕົMນການ
ປະຕບິັດຕົວຈິງ.	
 

ພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້
ທັກສະສຳລັບການມີ
ສ່ວນຮວ່ມ ແລະ ການ
ປະຕບິັດ ເພືOອສົRງເສີມ
ຄວາມດ.ີ	

ສະເໜີກິດຈະກຳ 
ແລະ ກາຍເປTນຕົວ
ແທນຂອງການປVຽນ
ທາງທີOດ.ີ	
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4.2 ການສອດແຊກເຂSFາໃນລາຍວິຊາໃນຫັຼກສູດແຫ່ງຊາດຂອງປະເທດຕ່າງໆ 
 ການຈັດຕັMງປະຕິບັດການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ ບNໄດ້ມີແຕ່ວິທີການດຽວເທYOານັMນ, ເຖິງແມ່ນວ່າປະສົບການ
ຜ່ານມາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫKນວ່າ ການຕັດສິນຕ່າງໆຂອງອຳນາດລັດໃນເລືOອງນີ# ປະກອບດ້ວຍປTດໄຈດ້ານສະພາບເງືOອນໄຂ 
ເຊິOງມີນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບົບການສຶກສາ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ຫຼັກສູດ, ມີຄວາມສາມາດຂອງຄູອາຈານ ພ້ອມທັງຄວາມ
ຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຜູ້ຮຽນ ແລະ ທຸກສະພາບເງືOອນໄຂດ້ານວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ, ການເມືອງ ແລະ 
ເສດຖະກິດ. ບັນຫາຕົMນຕທີໍOຈະຕອ້ງພິຈາລະນາ ຈະໄດນ້ຳມາສຶກສາໃນພາກນີ#.  
 
ປBດໄຈທີVສົ]ງຜົນເຮດ̂ໃຫ້ສຳເລ^ດການຈັດຕັRງປະຕິບັດການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ: 

 - ເຊືOອມສານເຂY#າໃນນະໂຍບາຍ ພ້ອມກບັການຮັບເອYາຫຼາຍພາກສ່ວນທີOມສ່ີວນຮວ່ມເຂY#າມາ. 
 - ໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ຍນືຍົງ. 
 - ແບບກວມລວມ, ກວມເອYາບັນດາຫົວຂ]ຍອ່ຍຕາ່ງໆຢVາງມລີະບົບ. 
 - ເສີມຄວາມເຂK #ມແຂງໃນແຕລ່ະສົກຮຽນ ແລະ ສ້າງຄ່ານຍົິມໃນທົRວສັງຄົມ. 
 - ກວມເອYາລະດັບທ້ອງຖິOນ, ລະດັບປະເທດ ແລະ ລະດັບໂລກ. 
 - ສົRງເສີມການຝ"ກອົບຮົມນັກຮຽນຄູ ແລະ ຄູປະຈຳຢVາງຕNເນືOອງ. 
 - ພັດທະນາ ແລະ ສົRງເສີມການຮວ່ມມກືັບຊdມຊົນໃນທ້ອງຖິOນ. 
 - ສາມາດຂະຫຍາຍດວ້ຍການບຳລຸງຮັກສາທີOມຄຸີນະພາບ. 
 - ຄຳຄິດເຫKນຈາກຂະບວນການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜົນ. 
 - ອີງໃສ່ການເຫKນດເີຫKນພ້ອມຂອງການປະສານງານທີOຮັບປະກັນການຕດິຕາມໃນໄລຍະຍາວ ພ້ອມດວ້ຍເຄືOອງມື
ການຕດິຕາມເປTນແຕລ່ະໄລຍະ. 
ວິທີທີOໃຊຫ້ຼາຍທີOສຸດໃນການຈັດຕັMງປະຕບິັດການສຶກສາພົນລະເມອືງໂລກ ໃນລະບົບການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນແມ່ນ: 

ວິທີແບບກວມລວມ, ວິທີສອດແຊກເຂY#າໃນວິຊາຕາ່ງໆ, ຈັດເປTນວິຊາແຍກສະເພາະຢູVໃນຫຼັກສູດ. ວິທີການເຫຼົRານີ#ສາມາດເສີມ 
ແລະ ສ້າງຜົນໄດ້ຮັບຫຼາຍ ໃນເວລາທີOປTບໃຊ້ໄປພ້ອມໆກັນ. ຜູ້ວາງນະໂຍບາຍ ແລະ ນັກວາງແຜນຕ້ອງຕັດສິນວ່າ ວິທີການ
ໃດທີOເໝາະສົມສຳລັບສະພາບເງືOອນໄຂຂອງຕົນ. ການຕັດສິນໃຈຈະໄດຮ້ັບອິດທິພົນຈາກບາງປTດໄຈ ເຊK Oນ: ນະໂຍບາຍ ແລະ 
ລະບົບການສຶກສາ, ລຳດັບບູລິມະສິດໃນຫຼັກສູດ, ຊັບພະຍາກອນທີOມ ີຫຼື ປTດໄຈອືOນໆ. 

 
ວິທີການທົXວໂຮງຮຽນ: ການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ ສ້າງໂອກາດໃນການປະຕິຮູບເນື#ອໃນຂອງຫຼັກສູດ, ສະພາບແວດ
ລ້ອມການຮຽນ, ການປະຕິບັດການຮຽນການສອນ ແລະ ການປະເມີນຜົນ. ຕົວຢVາງຂອງວິທີທົRວໂຮງຮຽນ ຫຼື ເອີ#ນວ່າວິທີ 
‘ປະຕິບັດທົRວໂຮງຮຽນ’ ປະກອບດ້ວຍ ການນຳເອYາຜົນຂອງການສຶກສາພົນລະເມອືງໂລກສອດແຊກເຂY#າໃນວິຊາຕ່າງໆໃນ
ທຸກຊັMນຮຽນ, ນຳໃຊ້ວິທີການຮຽນແບບມີສ່ວນຮ່ວມໃນວິຊາຕ່າງໆ, ກິດຈະກຳສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສຳຄັນຕ່າງໆຂອງໂລກ, 
ການປູກຈິດສຳນຶກ, ການສ້າງກຸ່ມກິດຈະກຳ, ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊdມຊົນ ແລະ ການສ້າງສາຍພົວພັນກັບໂຮງຮຽນແຫ່ງ
ຕາ່ງໆ. 
 
ວິທີການແບບກວມລວມ: ການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ ຈະສາມາດສົRງເສີມການປະສານສົມທົບກັນລະຫວ່າງຄູວິຊາ
ຕາ່ງໆ. ໃນບໍລິບົດນີ#, ຫົວຂ]ການສຶກສາພົນລະເມອືງໂລກ ສາມາດຈັນສັນເຂY#າໃນວິຊາຕາ່ງໆ. ວິທີແບບກວມລວມ ເບິOງຄືວ່າມີ
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ບັນຫາ ແລະ ຍາກໃນການຈັດຕັMງປະຕິບັດ, ຖ້າບNມີຄວາມສະໝັກໃຈ ຫຼື ປະສົບການຈາກວິທີການແບບນີ#ມາກ່ອນ. ແຕ່ເຖິງ
ຢVາງໃດກໍຕາມ ວິທີນີ#ກໍຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທີOແທ້ຈິງຂອງນັກຮຽນ, ພ້ອມທັງສົRງເສີມການປະສານສົມທົບ
ລະຫວ່າງກຸ່ມອາຈານກໍຄືກຸ່ມນັກຮຽນແຕລ່ະກຸ່ມ. 
 
ວິທີສອດແຊກເນື#ອໃນເຂA#າບາງວິຊາ: ການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ ສາມາດສອດແຊກເຂY#າໃນຫຼາຍວິຊາຮຽນ ເຊK Oນ: ສຶກ
ສາພົນລະເມອືງ, ສຶກສາສັງຄົມ, ສຶກສາສິOງແວດລ້ອມ, ພູມສາດ, ປະຫວັດສາດ, ການສຶກສາສາສະໜາ, ວິທະຍາສາດ, ດົນຕີ 
ແລະ ສິລະປະ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນສິລະປະແບບປະຈັກຕາ, ເພງ ແລະ ວັນນະຄະດີເຊິOງສາມາດສ້າງຄວາມສາມາດໃນ
ການສະແດງອອກ, ສ້າງຄວາມຮູ້ສຶກທີOມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຊ່ວຍເພີOມຄວາມເຂY#າໃຈ ແລະ ໃນການສົນທະນາກັບຄົນອືOນ ທີOມີ
ພື#ນຖານວັດທະນະທຳທີOແຕກຕ່າງກັນ. ນອກນັMນ, ຍັງມີບົດບາດສຳຄັນໃນການຕັMງບັນຫາ ແລະ ການວິເຄາະບັນຫາສັງຄົມ 
ແລະ ບັນຫາອືOນໆຢVາງລະອຽດ. ກິລາປະເພດຕ່າງໆ ຍັງເປbດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ຮຽນພັດທະນາຄວາມເຂY#າໃຈບັນຫາ, ການເຮKດ
ວຽກກຸ່ມ, ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ຄວາມກົມກຽວກັນໃນສັງຄົມ ແລະ ຄວາມເປTນທຳ. 
 
ວິຊາແຍກ ແລະ ເອກະລາດ: ເຖິງແມນ່ວ່າຢູVບາງປະເທດ ລັກສະນະຂອງການຮຽນກ່ຽວກັບການສຶກສາພົນລະເມອືງໂລກ
ຖືກແຍກສອນຕ່າງຫາກ ວິຊາທີOມີລັກສະນະສະເພາະຂອງການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກແມ່ນມີໜ້ອຍ. ຕົວຢVາງ ຢູV
ສາທາລະນະລັດເກYາຫຼີ ເພິOນໄດເ້ອYາວິຊາພາກບັງຄັບທີOເອີ#ນວ່າ “ກິດຈະກຳທົດລອງທີOສ້າງສັນ” ເຂY#າໃນຫຼັກສູດປb 2009 ຊຶOງ
ແນໃສ່ເພີOມທະວີການປະສານສົມທົບ, ຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ການພັດທະນາທັດສະນະຂອງນັກຮຽນ. ແຕ່ເຖິງຢVາງໃດກໍ
ຕາມ, ບັນດາກິດຈະກຳທີOຈັດຕັMງປະຕບິັດ ແມນ່ເພືOອບັນລຸເປQ# າໝາຍນີ#. ຕົວຢVາງ: ອົງການຈັດຕັMງຊາວໜຸ່ມ, ອາສາສະໝັກຂອງ
ໂຮງຮຽນ,	ຊdມຊົນ, ແລະ ການຮັກສາສິOງແວດລ້ອມ ຖືວ່າເປTນກິດຈະກຳທີOກ່ຽວຂ້ອງກັບວິທີການປະຕິບັດຮອບດ້ານຂອງ
ໂຮງຮຽນ.  

ການສຶກສາພົນລະເມອືງໂລກ ຍັງສາມາດດຳເນນີຜ່ານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ. ຕົວຢVາງ ຜ່ານໂຄງການລິເລີOມ
ຂອງຊາວໜຸ່ມ, ການປະສານສົມທົບກັບອົງການຈັດຕັMງທີOບNຂຶ#ນກັບລັດຖະບານ ແລະ ການຮວ່ມມກືັບສະຖາບັນການສຶກສາ
ອືOນໆ ແລະ ຜ່ານອິນເຕເີນKດ. ມຄີວາມເປTນໄປໄດທີ້Oຈະຊອກຫາຄູ່ຮວ່ມພັດທະນາລະຫວ່າງໂຮງຮຽນ ແລະ ພາກສ່ວນປະຊາ
ສັງຄົມເຊິOງເຮKດວຽກຮວ່ມກັນ ກ່ຽວກບັບັນຫາຂອງໂລກ ແລະ ພາກພື#ນ, ແລະ ເປTນໄປໄດ້ທີOຈະຊdກຍູໃ້ຫ້ພາກສ່ວນເຫຼົRານີ#ມີ
ສ່ວນຮວ່ມກິດຈະກຳໃນໂຮງຮຽນ. 

5. ການຜັນຂະຫຍາຍຫັຼກສູດການຮຽນການສອນ ກ່ຽວກັບສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ 

5.1 ການຈັດຕັRງປະຕິບັດການຮຽນການສອນ 

5.1.1 ຄວາມຮັບຮູຂ້ອງຄູຕPການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ 
ຄູສອນຕ້ອງຮູ້ ແລະ ເຂY#າໃຈປະຫວັດຄວາມເປTນມາ, ຄວາມໝາຍ, ຄວາມສຳຄັນ, ວິໄສທັດ, ເປQ# າໝາຍຂອງ

ການສຶກສາພົນລະເມອືງໂລກ ແລະ ສາມາດສອດແຊກເຂY#າໃນການຮຽນການສອນ ຢູV ສປປ ລາວ ດັRງລຸ່ມນີ#: 
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1) ຂອບເຂດເນື#ອໃນ 

� ດາ້ນຄວາມຮູ:້ ຄວາມຮູ ້ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຄົMນຄິດທີOຈຳເປTນເພືOອຈະເຂY#າໃຈກ່ຽວກັບສະພາບການ
ຂອງໂລກ ແລະ ຄວາມສະຫຼັບຊັບຊອ້ນຂອງ ສພລ ໃຫ້ດຂີຶ#ນ. 

� ດາ້ນສັງຄົມ-ອາລົມ: ຄຸນຄ່າ, ທັດສະນະຄະຕ ິແລະ ທັກສະທາງສັງຄົມ ທີOຊວ່ຍໃຫ້ນັກຮຽນພັດທະນາທາງ
ດ້ານອາລົມ, ຈິດຕະວິທະຍາ, ຮ່າງກາຍ ແລະ ເຮKດໃຫ້ພວກເຂYາສາມາດຢູVຮ່ວມກັນກັບຄົນອືOນດ້ວຍ ຄວາມ
ນັບຖື ແລະ ສັນຕ.ິ 

� ດາ້ນພຶດຕກິຳ: ການປະພຶດ, ພຶດຕກິຳ, ການປະຕບິັດຕົວຈິງ ແລະ ການມສ່ີວນຮວ່ມ. 
2) ຜົນໄດຮັ້ບ  

ການສຶກສາພົນລະເມອືງໂລກ ມີເປQ# າໝາຍສະໜອງຄວາມຮູ,້ ທັກສະຕ່າງໆ, ຄຸນຄ່າ ແລະ ທັດສະນະທີOຈຳ
ເປTນເພືOອປະກອບສ່ວນເຂY#າໃນການສົRງເສີມຄວາມຍຸດຕິທຳ, ສັນຕິພາບ  ແລະ ຫຼcດຜ່ອນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ 
ໂດຍນຳໃຊ້ຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບ ເຊິOງຂຶ#ນກັບແນວຄວາມຄິດ ແລະ ວິທີການທີOໄດ້ນຳໃຊ້ໃນຂົງເຂດຕ່າງໆ ເຊK Oນ: ການ
ສຶກສາສິດທິມະນຸດ, ການສຶກສາເພືOອສັນຕິພາບ, ການສຶກສາເພືOອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ການສຶກສາເພືOອ
ຄວາມເຂY#າໃຈລະຫວ່າງຊາດ ແລະ ມີເປQ# າໝາຍເພືOອສົRງເສີມຈຸດປະສົງດຽວກັນ. ການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກຍັງ
ເປTນການນຳໃຊ້ທັດສະນະການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດເລີOມຕົMນຈາກໄວເດKກນ້ອຍສືບຕNຜ່ານທຸກລະດັບການສຶກສາ 
ແລະ ເຂY#າສູ່ໄວຜູ້ໃຫຍ່ ນັບທັງວິທີການສອນໃນ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນ, ການສອດແຊກເຂY#າໃນກິດຈະກຳການຮຽນ
ການສອນ ແລະ ວິທີການອືOນໆ. 

3) ຄຸນລັກສະນະ 
 ການຈັກການຮຽນການສອນ ສຶກສາພົນລະເມອືງໂລກປະກອບມສີາມຄຸນລັກສະນະ ຄື:    

• ມຄີວາມຮູ ້ແລະ ມກີານຄດິແບບວເິຄາະ 
� ລະບົບ ແລະ ໂຄງສ້າງໃນລະດັບທ້ອງຖິOນ, ລະດັບປະເທດ ແລະ ລະດັບໂລກ. 
� ບັນຫາທີOມຜົີນກະທົບຕNການພົວພັນກັນ ແລະ ການພົວພັນລະຫວ່າງຊdມຊົນຕ່າງໆ ໃນລະດັບທ້ອງຖິOນ, 

ລະດັບປະເທດ ແລະ ລະດັບໂລກ. 
� ແນວຄິດພື#ນຖານ ແລະ ອິດທິພົນທາງອຳນາດ. 
• ມກີານຕິດພັນກັບສັງຄົມ ແລະ ມຄີວາມເຄAາລົບຕYຄວາມຫຼາກຫຼາຍ 
� ເອກະລັກທີOແຕກຕາ່ງກັນໃນລະດັບຕາ່ງໆ. 
� ຄວາມແຕກຕາ່ງກັນ ແລະ ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງຊdມຊົນຕາ່ງໆ. 
�  ຄວາມແຕກຕາ່ງ ແລະ ຄວາມເຄYາລົບນັບຖືຄວາມຫຼາກຫຼາຍ. 
• ມຄີວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ມສ່ີວນຮວ່ມ 
� ການລົງມປືະຕບິັດຕາ່ງໆ ສາມາດປະຕບິັດ ໂດຍບຸກຄົນ ແລະ ລວມໝູ່. 
� ພຶດຕກິຳທີOສະແດງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນແງຈ່ະລິຍະທຳ. 
� ມສ່ີວນຮວ່ມ ແລະ ມກີານປະຕບິັດ. 
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4) ຈຸດປະສົງ 
 ສຳລັບຈຸດປະສົງຂອງການຮຽນຮູ,້ ຫົວຂ]ທີOແທດເໝາະ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບກຸ່ມອາຍຸ ຫຼື ລະດັບຂອງການ

ສຶກສາທີOແຕກຕາ່ງກັນ ຊຶOງໄດກ້ຳນົດດັRງລຸ່ມນີ#:  
� ຫ້ອງກຽມປະຖົມ/ຊັMນປະຖົມສຶກສາ. 
� ຊັMນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົMນ. 
� ຊັMນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ. 
� ອາຊວີະ ແລະ ການສຶກສາຊັMນສູງ. 
5) ນຍິາມຄຳສັບສຳຄັນ 

ຄູສອນຕອ້ງໄດອ້ະທິບາຍຄຳສັບສະເພາະດາ້ນເພືOອສ້າງແຮງຈູງໃຈ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່
ການສົນທະນາ ແລະ ກິດຈະກຳຕາ່ງໆ ຕົວຢVາງເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ.   

5.1.2 ການຈັດການຮຽນການສອນການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກໃນລາຍວິຊາ 
ກ.  ການຈັດການຮຽນການສອນການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ 

ການຈັດການຮຽນການສອນການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ ຕ້ອງເຂY#າໃຈເນື#ອໃນຢVາງເລິກເຊິOງ, ຄຳນຶງເຖິງ
ຄວາມຮັບຮູ ້ແລະ ຄວາມຕອ້ງການຂອງຜູ້ຮຽນທີOແຕກຕາ່ງກັນ, ຄູຄວນກຳນົດເນື#ອໃນການສອນໃຫ້ເໝາະສົມ.   
� ຂະບວນການຮຽນການສອນການສຶກສາພົນລະເມອືງໂລກໃນສະຖານການສຶກສາ ແລະ ກິດຈະກຳທີOແຕກ

ຕາ່ງກັນ.  
� ຈຸດປະສົງກິດຈະກຳການຮຽນການສອນການສຶກສາພົນລະເມອືງໂລກ ເພືOອເຮKດໃຫ້ຜູ້ຮຽນຮູສ້ະພາບແວດ

ລ້ອມດາ້ນຕາ່ງໆ ເຊK Oນ: ຄອບຄົວ, ຊdມຊົນ, ສັງຄົມ ແລະ ພາກສ່ວນທີOກ່ຽວຂອ້ງ.  
� ເປQ# າໝາຍຂອງການສຶກສາພົນລະເມອືງໂລກ ແມນ່ເຮKດໃຫ້ຜູ້ຮຽນເຂY#າຮວ່ມ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂY#າໃນການ

ແກ້ໄຂບັນຫາໂລກປະຈຸບັນ ໃນລະດັບທ້ອງຖິOນ, ລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບໂລກໃນຖານະທີOເປTນພົນລະເມອືງ
ຂອງໂລກ, ມສ່ີວນຮວ່ມ, ມຄີວາມຮບັຜິດຊອບ ແລະ ມກີານຕອບສະໜອງ. 

� ຮູບແບບຂອງການຈັດກິດຈະກຳຮຽນການສອນອາດຈະມຄີວາມແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານປະສົບການການ
ຮຽນ ລະຫວ່າງບຸກຄົນຈົນເຖິງການຮຽນເປTນກຸ່ມ ແລະ ຈາກການຮຽນແບບພື#ນຖານຈົນເຖິງການຮຽນ
ທີOນຳໃຊ້ເທKກໂນໂລຊກີານສືOສານຕ່າງໆ ຄູຕ້ອງນຳໃຊ້ວິທີການສອນຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບທີOກຳນົດໄວ້ໃນຂ]ທີ 
5.1.4 ແລະ ຂ]ທີ 5.1.5   ໂດຍຮັບປະກັນການຮຽນຮູໃ້ນດາ້ນຕາ່ງໆ ແລະ ເນK#ນໃສ່ວິທີການຈັດຕັMງປະຕິບັດ 
ພ້ອມທັງການນຳໃຊຂ້]ມູນທີOຫຼາກຫຼາຍ ເຂY#າໃນຂະບວນການຮຽນການສອນ ຫຼື ຫົວຂ]ໃດໃນບົດຮຽນທີOເຫKນ
ວ່າມຄີວາມເໝາະສົມ.  

 ຂ. ການສອດແຊກການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ ເຂSFາໃນລາຍວິຊາ  
ເນື#ອໃນການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກຂອງປະເທດອ້ອມຂ້າງ ໂດຍລວມແລ້ວໄດ້ມີການສອດແຊກເຂY#າໃນ

ວິຊາຮຽນເຊK Oນ: ສຶກສາພົນລະເມືອງ, ສຶກສາສັງຄົມ, ສຶກສາສິOງແວດລ້ອມ, ພູມສາດ, ປະຫວັດສາດ, ວິທະຍາ 
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ສາດ, ສາສະໜາ, ດົນຕ ີແລະ ສິລະປະ. ໂດຍສະເພາະແມນ່ສິລະປະແບບປະຈັກຕາ, ເພງ ແລະ ວັນນະຄະດ ີຊຶOງ
ສາມາດສ້າງຄວາມສາມາດໃນການສະແດງອອກ, ສ້າງຄວາມຮູ້ທີOມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຊ່ວຍເພີOມຄວາມເຂY#າໃຈ 
ແລະ ໃນການສົນທະນາກັບຄົນອືOນທີOມີພື#ນຖານວັດທະນະທຳທີOແຕກຕ່າງກັນ. ນອກນັMນ, ມັນຍັງມີບົດບາດ
ສຳຄັນໃນການຕັMງບັນຫາ ແລະ ການວິເຄາະບັນຫາສັງຄົມ ແລະ ບັນຫາອືOນໆຢVາງລະອຽດ. ກິລາປະເພດຕາ່ງໆ 
ຍັງເປbດໂອກາດໃຫ້ນັກຮຽນພັດທະນາຄວາມເຂY#າໃຈບັນຫາ, ການເຮKດວຽກກຸ່ມ, ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ຄວາມ
ກົມກຽວກັນໃນສັງຄົມ ແລະ ຄວາມເປTນທຳ.  

5.1.3 ການສອດແຊກເຂSFາໃນການຮຽນການສອນຕາມລາຍວິຊາໃນຫ້ອງຮຽນ 
 

ຊັRນຮຽນ ປ_ຮຽນ ວິຊາ/ສິດສອນ ເນືFອໃນ 

ຫ້ອງກຽມ
ປະຖົມ 

3 
ການສອນ/	ກິດຈະກຳ  ການປະຕບິັດຕົນເປTນສະມາຊກິທີOດຂີອງຄອບຄົວ, ໂຮງຮຽນ, 

ສັງຄົມ ແລະ ອືOນໆ. 

ປະຖົມສຶກສາ  1-5 

ກົດລະບຽບ, ສິດທິຕ່າງໆ  
(ເດKກ, ສິດທິມະນຸດ ແລະ 
ບົດບາດຍງິ-ຊາຍ) 

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕNຕົນເອງ, ຄອບຄົວ, ໂຮງຮຽນ, ຊdມຊົນ, 
ປະເທດຊາດ ແລະ ຢູVຮວ່ມກັນໂດຍສັນຕ.ິ 

ມັດທະຍົມສຶກ
ສາຕອນຕົMນ 

ມ. 1 
ພູມສາດ,  
ສຶກສາພົນລະເມອືງ 

ການນັບຖືຕົນເອງ ແລະ ຄົນອືOນ, ມມີະນຸດສຳພັນ, ການດຳລົງ
ຊວີິດຢູVຮວ່ມກັນ, ການເຄYາລົບນັບຖືວັດທະນະທຳທີOຫຼາກຫຼາຍ 
ແລະ ພັນທະຂອງພົນລະເມອືງເພືOອຄວາມສະຫງົບຢູVໃນ
ສັງຄົມ-ການດຳລົງຊວີິດຂອງຄົນໃນຂົMວໂລກ.	

ມ. 2 
ພູມສາດ,  
ສຶກສາພົນລະເມອືງ 

ການຮັກແພງມະນຸດດວ້ຍກັນ, ການເຄYາລົບນັບຖືເຊິOງກັນ ແລະ 
ກັນ, ການດຳລົງຊວີິດຢູVຮວ່ມກັນ, ການເຄYາລົບກົດໝາຍ ແລະ 
ພັນທະພື#ນຖານຂອງພົນລະເມອືງເພືOອພັດທະນາເສດຖະກິດ, 
ວັດທະນະທຳ, ສັງຄົມ ຮວ່ມກັບທະວີບເອີຣົບ, ອາຟຣກິາ,  
ອາເມຣກິາ ແລະ ທະວີບອົດສະຕາລີ. 

ມ. 3 
ພູມສາດ,  
ສຶກສາພົນລະເມອືງ 

ການຮັກແພງມະນຸດດວ້ຍກັນ, ການເຄYາລົບນັບຖືເຊິOງກັນ ແລະ 
ກັນ, ການດຳລົງຊວີິດຢູVຮວ່ມກັນ, ການເຄYາລົບກົດໝາຍ ແລະ 
ພັນທະພື#ນຖານຂອງພົນລະເມອືງເພືOອພັດທະນາເສດຖະກິດ, 
ວັດທະນະທຳ, ສັງຄົມຮວ່ມກັບບັນດາປະເທດໃນທະວີບອາຊ.ີ 

ມ. 4 
ພູມສາດ,  
ສຶກສາພົນລະເມອືງ 

ການຮັກແພງມະນຸດດວ້ຍກັນ, ການເຄYາລົບນັບຖືເຊິOງກັນ ແລະ 
ກັນ, ການດຳລົງຊວີິດຢູVຮວ່ມກັນ, ການເຄYາລົບກົດໝາຍ ແລະ 
ພັນທະພື#ນຖານຂອງພົນລະເມອືງເພືOອພັດທະນາເສດຖະກິດ, 
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ວັດທະນະທຳ, ສັງຄົມ ຮວ່ມກັບຊາວອົບພະຍົບ, ການເຄືOອນ
ຍາ້ຍ ແລະ ການເພີOມຂຶ#ນຂອງປະຊາກອນ. 

ມັດທະຍົມສຶກ
ສາຕອນປາຍ 

ມ. 5 
ພູມສາດ,  
ສຶກສາພົນລະເມອືງ 

ໂຄງປະກອບສ້າງຂອງປະຊາກອນ, ການແຈກຢາຍ, ມະນຸດ 
ແລະ ສິOງແວດລ້ອມ, ການແກ້ໄຂບັນຫາໃນສັງຄົມໂລກ 
(ສິOງແວດລ້ອມ, ການເພີOມປະຊາກອນ, ພະຍາດ, ວຽກເຮKດ
ງານທຳ...). 

ມ. 6 
ພູມສາດ,  
ສຶກສາພົນລະເມອືງ 

ລັກສະນະຂອງປະຊາກອນ, ການເຄືOອນຍາ້ຍ, 
ການເພີOມຂຶ#ນ, ຄວາມແຕກຕາ່ງລະຫວ່າງປະເທດທີOພັດທະນາ 
ແລະ ກຳລັງພັດທະນາ, ການແກ້ໄຂບັນຫາດາ້ນການເມອືງ, 
ນະໂຍບາຍ ແລະ ວຽກເຮKດງານທຳ. 

ມ. 7 
ພູມສາດ,  
ສຶກສາພົນລະເມອືງ 

ສິດສະເໝີພາບຂອງພົນລະເມອືງຕNໜ້າກົດໝາຍ,  
ສິດສະເໝີພາບລະຫວ່າງບັນດາເຜYOາ ແລະ ສາສະໜາ, ສິດ
ປະຊາທິປະໄຕຂອງພົນລະເມອືງ… 

 
5.1.4 ການດຳເນີນການຮຽນການສອນ ການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ 

• ບົດບາດ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຂອງຄູ 
� ຄູຄວນມທັີກສະ ແລະ ເຂY#າໃຈກ່ຽວກັບວິທີການຈັດການຮຽນການສອນແບບເນK#ນໃຫ້ມກີານປVຽນແປງດ້ານ

ພຶດຕິກຳ ພ້ອມທັງມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ຮຽນຕNກັບການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ ແລະ ເປTນຜູ້ຊdກຍູ້ໃຫ້ຜູ້
ຮຽນພັດທະນາຄວາມຮູ,້ ທັກສະ, ຄຸນຄ່າ ແລະ ສັງຄົມໃນທາງບວກ. 

� ຄູສາມາດສອດແຊກ ແລະ ຖ່າຍທອດເນື#ອໃນສຶກສາພົນລະເມອືງໂລກ ຢVາງມປີະສິດທິພາບກໍຕNເມືOອພວກ
ເຂYາໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ, ຊdມຊົນ ແລະ ຜູ້
ປQກຄອງນັກຮຽນ. 

• ສະພາບແວດລ້ອມຂອງການຮຽນຮູ ້
� ສະພາບແວດລ້ອມການຮຽນຮູທີ້Oໃຫ້ຜູ້ຮຽນຮູສຶ້ກເຫKນຄຸນຄ່າຂອງການສ້າງມະນຸດສຳພັນທີOດ,ີ ເປTນກັນເອງ

ການນັບຖື, ຮັກວັດທະນະທຳ ແລະ ອືOນໆ.  
� ຄູຈັດສັນສະພາບແວດລ້ອມການຮຽນຮູ້ທີOມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ວິທີການຮຽນການສອນ

ຕາ່ງໆ ເຊK Oນ: ສະພາບແວດລ້ອມທີOກວ້າງຂວາງ, ປອດໄພ, ທົRວເຖິງ ແລະ ໃຫ້ຜູ້ຮຽນໄດມ້ສ່ີວນຮວ່ມ.  
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� ຜູ້ຮຽນສາມາດເຮKດວຽກຮວ່ມກັບຄູເພືOອສ້າງກົດລະບຽບພື#ນຖານສຳລັບການເຮKດວຽກຮ່ວມກັນ, ສາມາດ
ຈັດວາງຫ້ອງຮຽນ ເພືOອເຮKດໃຫ້ນັກຮຽນເຮKດວຽກຮ່ວມກັນເປTນກຸ່ມນ້ອຍ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ເຂY#າໃນ
ການສະແດງຜົນງານຂອງຕົນ.  

• ວິທີການຈັດການຮຽນການສອນ 
 ການສຶກສາພົນລະເມອືງໂລກເປTນການສ້າງໂອກາດໃນການປະຕິຮູບເນື#ອໃນຂອງຫຼັກສູດ, ສະພາບແວດ

ລ້ອມການຮຽນການສອນ ແລະ ການປະເມີນຜົນ ຊຶOງຄູສາມາດນຳໃຊ້ຫຼາຍວິທີແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍຂຶ#ນກັບ
ຈຸດປະສົງ, ເນື#ອໃນບົດຮຽນຂອງແຕລ່ະວິຊາ ແລະ ສະພາບຈຸດພິເສດຂອງແຕລ່ະໂຮງຮຽນດວ້ຍການສອດແຊກ
ຄວາມຮູ້ເຂY#າໃນວິຊາຕ່າງໆຂອງທຸກຊັMນຮຽນ, ຄູສາມາດໃຊ້ຫຼາຍຮູບແບບປະສົມປະສານກັນ ນຳໃຊ້ວິທີການ
ຮຽນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ເພືOອໃຫ້ການຮຽນການສອນມີປະສິດທິພາບ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນດີ ເຊK Oນ: ກິດຈະກຳ
ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສຳຄັນຕ່າງໆຂອງໂລກ, ການປູກຈິດສຳນຶກ, ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊdມຊົນ, ແບບລະດົມ
ສະໝອງ, ຖາມ-ຕອບ, ຫຼິ#ນເກມ, ສົນທະນາເປTນກຸ່ມ, ຝ"ກປະຕິບັດຕົວຈິງ, ສະແດງບົດບາດສົມມຸດ,	ການໄປ
ທັດສະນະສຶກສາ ແລະ ອືOນໆ.  

5.1.5 ການສອດແຊກການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກທີVຄຳນຶງເຖິງບົດບາດຍງິ-ຊາຍ 
ການສຶກສາພົນລະເມອືງໂລກມບີົດບາດສຳຄັນໃນການສົRງເສີມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ເປTນ

ໜຶOງໃນສອງບູລິມະສິດທີOສຳຄັນຂອງອົງການອຸຍແນສໂກ. ການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກນອນຢູVໃນສິດທິ
ມະນຸດ ຊຶOງຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແມ່ນສ່ວນໜຶOງທີOເປTນພື#ນຖານ, ເດKກຍິງ ແລະ ເດKກຊາຍໄດ້
ຮຽນຮູ ້ກ່ຽວກັບທັດສະນະຄະຕ,ິ ພາລະບົດບາດ, ຄວາມຄາດຫວັງ ແລະ ພຶດຕກິຳໄປຕາມເພດ, ຢູVໂຮງຮຽນກໍ
ເຊK OນດຽວກັນກັບຢູVເຮືອນ. ການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ ສາມາດປQກປeອງຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ໂດຍ
ຜ່ານການພັດທະນາຄວາມຮູ,້ ທັກສະ, ຄຸນຄ່າ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິຕ່າງໆທີOຍົກສູງຄຸນຄ່າຂອງຜູ້ຍິງ ແລະ ຜູ້
ຊາຍໃຫ້ເທYOາທຽມກັນດາ້ນພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງ ເພືOອຫຼcດຜ່ອນຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ ຊຶOງ
ເປTນໄພອັນຕະລາຍຕNຄວາມສະຫງົບສຸກຂອງສັງຄົມ ແລະ ປະເທດຊາດ. 

5.2 ການປະຕິບັດກິດຈະກຳຮອບດ້ານໃນໂຮງຮຽນ 

5.2.1 ການປະຕິບັດກິດຈະກຳຮອບດ້ານໃນໂຮງຮຽນ 
ໂຮງຮຽນໃນໂລກຫຼາຍແຫ່ງກຳລັງນຳໃຊ້ວິທີການປະຕິບັດກິດຈະກຳຮອບດ້ານຕNການປະຕິບັດ

ກິດຈະກຳການສຶກສາພົນລະເມອືງໂລກ. ໃນວິທີການປະຕບິັດ, ນັກຮຽນທຸກຄົນທີOກຳລັງຮຽນຮູ ້ຫຼື ໄດຮ້ຽນ
ຮູຈ້າກການສອດແຊກເນື#ອໃນຂອງການສຶກສາພົນລະເມອືງໂລກ ເຂY#າໃນການຮຽນການສອນ ເພືOອສົRງເສີມ
ການຈັດຕັMງປະຕບິັດກິດຈະກຳ ແລະ ເສີມສ້າງຄຸນຄ່າໃນການປະຕບິັດກິດຈະກຳຂອງໂຮງຮຽນ.   ໃນຄວາມ
ໝາຍອືOນ, ນັກຮຽນທຸກຄົນ ແລະ ສະມາຊິກໂຮງຮຽນ ດຳລົງຊີວິດຢູVກັບສິOງທີOຮຽນຮູ້ ແລະ ຮຽນຮູ້ສິOງທີO
ເຂYາເຈY#າດຳລົງຊວີິດ. 

ວິທີການປະຕິບັດກິດຈະກຳຮອບດ້ານໃນໂຮງຮຽນ ໝາຍເຖິງໂຮງຮຽນ ຫຼື ສະຖາບັນການສຶກສາ 
ໄດລ້ວມເອYາວິທີການປະຕບິັດການເປTນພົນລະເມອືງໂລກເຂY#າໃນທຸກຮູບການຂອງໂຮງຮຽນ ຊຶOງປະກອບມີ 
ການຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນ, ເນື#ອໃນການຮຽນການສອນ, ການຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນ ແລະ ການຮວ່ມມກືັບຄູ່ຮ່ວມ



ປ"#ມແນະນຳການສຶກສາພນົລະເມອືງໂລກ 

 
 
31 

ງານ ແລະ ຊdມຊົນພາຍນອກຢVາງກວ້າງຂວາງ. ການມີສ່ວນຮ່ວມຢVາງຫ້າວຫັນຂອງທຸກພາກສ່ວນທີO
ກ່ຽວຂ້ອງທັງພາຍໃນ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນ ຊຶOງປະກອບມີຜູ້ຮຽນ, ຄູ, ຜູ້ອຳນວຍການ, ພະນັກງານໃນ
ໂຮງຮຽນທຸກລະດັບ ແລະ ຊdມຊົນໂຮງຮຽນທີOກວ້າງຂວາງເຊK Oນ: ສະມາຊິກຄອບຄົວ ແລະ ຊdມຊົນໃນການ
ປະຕບິັດການເປTນພົນລະເມອືງໂລກ ເພືOອຜົນສຳເລKດໃນການປະຕບິັດກິດຈະກຳຮອບດາ້ນໃນໂຮງຮຽນ. 

ການປະຕບິັດກິດຈະກຳຮອບດາ້ນໃນໂຮງຮຽນ ເຮKດໃຫ້ໂຮງຮຽນ ແລະ ຊdມຊົນອ້ອມຂາ້ງໄດຮ້ັບຜົນ
ປະໂຫຍດດັRງນີ#: 
§ ຜູ້ຮຽນ ແລະ ພະນັກງານມຄີວາມຮູສຶ້ກເປTນເຈY#າຂອງໃນໂຮງຮຽນຫຼາຍຂຶ#ນ. 
§ ຜູ້ຮຽນຮູຄ້ວາມໝາຍໃນການປະຕບິັດກິດຈະກຳ ແລະ ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ຜູ້ອືOນໆໃນການຮຽນຮູ.້ 
§ ຄູມໂີອກາດໃໝ່ໃນການຮຽນຮູແ້ບບມອືາຊບີ.  
§ ໂຮງຮຽນປະສົບຜົນສຳເລKດໃນການຫຼcດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກບັນຫາຂອງສັງຄົມຫຼາຍຂຶ#ນ. 
§ ໂຮງຮຽນມສີະພາບແວດລ້ອມໃນການຮຽນຮູຮ້ວ່ມກັນ ແລະ ຢູVຮວ່ມກັນໂດຍສັນຕ.ິ 
§ ໂຮງຮຽນໄດຮ້ັບການເຂY#າເຖິງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນ, ຜູ້ຊຽ່ວຊານ ແລະ ການຊວ່ຍເຫຼືອດາ້ນການເງນິ. 

5.2.2 ຂອບເຂດການຈັດຕັRງປະຕິບັດກິດຈະກຳຮອບດ້ານໃນໂຮງຮຽນ 

5.2.2.1 ການຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນ 
ທຸກຄົນໃນໂຮງຮຽນ ມີບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີOໃນການດຳເນີນງານ ເພືOອບັນລຸເປQ# າໝາຍຂອງວິທີ

ການປະຕິບັດກິດຈະກຳຮອບດ້ານໃນໂຮງຮຽນ. ເຖິງຢVາງໃດກໍຕາມ, ການແບ່ງໜ້າທີO ແລະ ຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບ ແມນ່ສິOງສຳຄັນ ເພືOອເຮKດໃຫ້ວຽກງານມປີະສິທິພາບ.  

ການຕັMງທີມງານການປະຕິບັດຕNກິດຈະກຳການສຶກສາ ພົນລະເມືອງໂລກ ກໍເປTນສິOງທີOຕ້ອງເຮKດ
ເຊK Oນກັນ. ບົດບາດຂອງທີມງານ ແມ່ນເພືOອປະສານງານການພັດທະນາ, ການຈັດຕັMງປະຕິບັດ ແລະ ການ
ທົບທວນຄືນແຜນປະຕິບັດວຽກງານຕNການເປTນພົນລະເມືອງໂລກຂອງໂຮງຮຽນ ເພືOອປ"ກສາຫາລືກັບຜູ້
ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງໂຮງຮຽນ. ໃນມື#ໄຂສົກຮຽນ ຄວນມີກອງປະຊdມປ"ກສາຫາລື ວາງແຜນຈັດກິດຈະກຳທີO
ເປTນບູລິມະສິດໃນການປະຕິບັດຕະຫຼອດສົກຮຽນ ເພືOອຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ເພືOອພັດທະນາ 
ແຜນການທີOວາງໄວ້ຕາມຄວາມຈຳເປTນ. 

ທ່ານສາມາດສ້າງທີມງານການປະຕິບັດກິດຈະກຳຂອງການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກທີOໄດ້ຮັບ
ການສະໜັບສະໜູນຈາກຜູ້ອຳນວຍການ ແລະ ຄູ. ທີມງານ ຄວນປະກອບດ້ວຍກຸ່ມຄົນທັງພາຍໃນ ແລະ 
ນອກໂຮງຮຽນທີOແຕກຕ່າງກັນ ຊຶOງອາດຈະເປTນຫຸ້ນສ່ວນໃນການລິເລີOມການປະຕິບັດການເປTນພົນລະ 
ເມືອງໂລກຂອງໂຮງຮຽນ. ນີ#ເປTນສິOງສຳຄັນໃນການເຂY#າເຖິງທັກສະ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ທັດສະນະທີOແຕກຕາ່ງ
ກັນໃນທີມງານ. ເມືOອເວລາສ້າງຕັMງທີມງານ, ຄວນພິຈາລະນາ ສິOງດັRງຕNໄປນີ#: 

§ ເອYາຕົວແທນນັກຮຽນ ທີOມປີະຫວັດຄວາມເປTນມາທີOຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ມາຈາກກຸ່ມອາຍຸ/ຊັMນຮຽນທີO
ແຕກຕາ່ງກັນ. ອະທິບາຍຂອບເຂດທີOນັກຮຽນສາມາດເຮKດໄດ,້ ຂ]ຈຳກັດ ແລະ ການໃຫ້ອຳນາດໃນ
ການຕັດສິນບັນຫາ. ສິOງນີ#ຈະຊວ່ຍຫຼີກລ່ຽງ ຄວາມເຂY#າໃຈຜິດຂອງນັກຮຽນຕNຄວາມຄິດເຫKນຂອງ
ເຂYາເຈY#າ ທີOບNໄດຮ້ັບຈັດເຂY#າໃນພາກປະຕບິັດ. 
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§ ຊອກຫາຕົວແທນຈາກທຸກພາກສ່ວນໃນໂຮງຮຽນ: ຜູ້ອຳນວຍການ, ຄູ, ຜູ້ຮັກສາຄວາມປອດໄພ, 
ພະນັກງານບໍລິຫານ, ພະນັກງານຊວ່ຍວຽກ ແລະ ຄອບຄົວ. 

§ ເຊີນບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຕ່າງໆ ໃນຊdມຊົນທ້ອງຖິOນຂອງທ່ານ ຊຶOງອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນຈາກ
ໂຄງການຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ອາດຈະໃຫ້ຄຳແນະນຳດ້ານວິຊາການທີOຊຳນິຊຳນານ ແລະ ໃຫ້ການ
ສະໜັບສະໜູນອືOນໆ ໃນການລິເລີOມໃນອະນາຄົດ. ສິOງເຫຼົRານີ# ອາດລວມເອYາຫ້ອງການທີOກ່ຽວກັບ
ພົນລະເມືອງ, ໂຮງຮຽນໃກ້ຄຽງ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ຜູ້ແທນຈາກອຳນາດການປQກຄອງ
ທ້ອງຖິOນ. 

§ ຮັບປະກັນການເຂY#າຮວ່ມ ແລະ ການເປTນຜູ້ນຳຂອງທຸກຄົນຢVາງເທYOາທຽມກັນ.  
§ ຖ້າເປTນໄປໄດ້, ສະມາຊິກຂອງທີມງານປະຕິບັດກິດຈະກຳການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ ຄວນໄດ້

ຮັບການເລືອກຕັMງ ເພາະວ່າພວກເຂYາສາມາດເວY#າ ແລະ ດຳເນີນການໃນນາມເປTນຕົວແທນຂອງ
ກຸ່ມໃນການປ"ກສາຫາລື ແລະ ການປຸກລະດົມ. 

5.2.2.2 ການຮຽນການສອນ 
ເມືOອກ່າວເຖິງເລືOອງການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ,  ມັນເປTນເລືOອງທີOສະຫຼັບສັບຊ້ອນ. ບັນຫາ

ສິOງແວດລ້ອມ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ, ຈັນຍາບັນ, ການເມອືງ, ວິທະຍາສາດ, ເຕKກໂນໂລຊ ີທັງ
ໝົດນີ# ເຂY#າມາມີບົດບາດຫຼາຍຂຶ#ນ. ດ້ວຍເຫດຜົນນີ#, ໂຮງຮຽນ ຄວນເອYາການປະຕິບັດຕNການເປTນ
ພົນລະເມອືງທີOດ ີເຂY#າໃນທຸກວິຊາຮຽນ, ບNແມນ່ພຽງແຕວ່ິຊາວິທະຍາສາດ ແລະ ວິຊາສັງຄົມເທYOານັMນ.  

ທ່ານບNຈຳເປTນຕ້ອງມວີິຊາພິເສດ ເພືOອສອນກ່ຽວກັບການສຶກສາພົນລະເມອືງໂລກໃນໂຮງຮຽນ, 
ເຖິງແມ່ນວ່າວິຊາເຫຼົR ານັMນຈະເໝາະສົມທີOສຸດກໍຕາມ ທ່ານສາມາດສອດແຊກເອYາເນື#ອໃນການສຶກສາ
ພົນລະເມອືງໂລກເຂY#າໃນວິຊາຮຽນອືOນໆໄດ.້ ຕົວຢVາງ, ທ່ານສາມາດ: 

§ ໃຫ້ນັກຮຽນຮຽນຮວ່ມກັນລະຫວ່າງຊົນຊາດ, ຊົນເຜYOາ ແລະ ວັດທະນະທຳທີOແຕກຕາ່ງກັນໃນວິຊາ
ວິທະຍາສາດ. 

§ ສ້າງແຜ່ນໂຄສະນາ (ໂປສເຕີ) ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງການປVຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟeາ
ອາກາດໃນວິຊາສິລະປະ. 

§ ຝ"ກທັກສະການສືOສານ ທີOພວກເຂYາຕ້ອງກ້າເວY#າອອກມາກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆທີOມຜົີນກະທົບຕN
ການດຳລົງຊວີິດໃນວິຊາພາສາຕາ່ງປະເທດ. 

§ ໃຫ້ນັກຮຽນສ້າງແຜນແນວຄວາມຄິດທີOສະແດງໃຫ້ເຫKນການເຊືOອມໂຍງລະຫວ່າງ ພົນລະເມອືງ 
ແລະ ບັນຫາທາງສັງຄົມ, ສິOງແວດລ້ອມ ແລະ ເສດຖະກິດ. 

§ ໃຫ້ນັກຮຽນຂຽນບົດບັນທຶກກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງການເປTນສ່ວນໜຶOງໃນກິດຈະກຳຂອງການ
ສຶກສາພົນລະເມອືງໂລກ. 
 

ສິVງທີVຄວນພິຈາລະນາ 
1) ການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດສອນໃຫ້ຜູ້ຮຽນມຄີວາມຮູ ້ແລະ ທັກສະຕ່າງໆທີOພວກເຂYາຈຳ

ເປTນຕ້ອງມີ ເພືOອຈະປະສົບຜົນສຳເລKດ. ຕົວຢVາງ: ໃຫ້ນັກຮຽນສຶກສາເຖິງຄວາມພະຍາຍາມໃນ
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ອະດີດ ເພືOອສ້າງການປVຽນແປງໃນລະດັບທ້ອງຖິOນ, ລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບໂລກ. ໃຫ້ນັກຮຽນ
ຝ"ກທັກສະຕ່າງໆທີOຈຳເປTນ ເພືOອລົງມືປະຕິບັດ ເຊK Oນ: ການສ້າງຄວາມເປTນເອກະສັນ, ການຟTງ
ຢVາງກະຕລືືລົMນ, ການໃຫ້ສະໜັບສະໜູນ, ການເຫKນອົກເຫKນໃຈກັນ... 

2) ການຮຽນຮູ້ຜ່ານການປະຕິບັດໃຫ້ນັກຮຽນຄັດເລືອກ, ວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັMງປະຕິບັດກິດຈະກຳ
ການສຶກສາພົນລະເມອືງໂລກໃນໂຮງຮຽນ. ນັກຮຽນດຳເນນີກິດຈະກຳໄດໃ້ນລະຫວ່າງການຮຽນຢູV
ໃນຫ້ອງຮຽນ ຫຼື  ໃນລະຫວ່າງກິດຈະກຳນອກຫຼັກສູດ. ອີກວິທີໜຶOງ, ເປQ# າໝາຍ ແມ່ນເພືOອໃຫ້
ສິດອຳນາດແກ່ນັກຮຽນ ໃນການນຳໃຊກ້ານຮຽນຮູຂ້ອງພວກເຂYາ ເປTນພື#ນຖານເພືOອເຮKດໃຫ້ເກີດ
ການປVຽນແປງການດຳລົງຊີວິດ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ຊdມຊົນ. ດັR ງນັMນ, ມັນບNສຳຄັນປານໃດວ່າ  
ເປQ# າໝາຍນັMນຈະບັນລຸ ຫຼື ບN, ສິOງທີOສຳຄັນກວ່ານັMນ ກິດຈະກຳຕ້ອງມາຈາກແນວຄວາມຄິດຂອງ
ນັກຮຽນ ແລະ ກິດຈະກຳເຫຼົRານີ#ຊວ່ຍໃຫ້ນັກຮຽນໄດພ້ັດທະນາທັກສະ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາໃນການ
ປະຕບິັດ. 

3) ການຮຽນຮູຈ້າກການປະຕບິັດໃຫ້ນັກຮຽນຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບສິOງທີOເຂYາເຈY#າໄດບ້ັນລຸ, ສິOງ
ທີOເຂYາເຈY#າໄດຮ້ຽນຮູ ້ແລະ ສິOງທີOຈະເຮKດໃນຄັMງຕNໄປ. 
 

ສິVງທີVຄວນເອSາໃຈໃສ່: 
ບາງທັດສະນະຄະຕທີິOນັກຮຽນຄວນມ ີເມືOອປະຕບິັດກິດຈະກຳການສຶກສາ ພົນລະເມອືງໂລກ:  

§ ວິໄສທັດຂອງທ້ອງຖິOນ ແລະ ຂອງໂລກ. 
§ ວິໄສທັດດາ້ນບົດບາດຍງິ-ຊາຍ. 
§ ວິໄສທັດໃນອະດດີ, ປTດຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ. 
§ ວິໄສທັດດາ້ນຄວາມຮູສຶ້ກ, ດາ້ນຄຸນຄ່າ ແລະ ດາ້ນຄວາມຈິງ. 
§ ວິໄສທັດດາ້ນມະນຸດ ແລະ ບNແມນ່ມະນຸດ. 
§ ວິໄສທັດຂອງບຸກຄົນ, ກຸ່ມ ແລະ ປະເທດທີOມອີຳນາດ ແລະ ບNມອີຳນາດ.  

5.2.2.3 ໂຮງຮຽນ ແລະ ສິVງອຳນວຍຄວາມສະດວກ 
ໂຮງຮຽນເປTນສະຖານທີOເອື#ອອຳນວຍໃນການປະຕິບັດກິດຈະກຳຂອງນັກຮຽນ ແລະ ເປTນບ່ອນທີO

ນັກຮຽນເຮKດກິດຈະກຳການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກໄດ້ຫຼາຍທີOສຸດ. ວິທີການທີOເຮKດໃຫ້ໂຮງຮຽນ ແລະ 
ສະພາບແວດລ້ອມທີOດີຂອງໂຮງຮຽນ ແມ່ນຜ່ານການປະຕິບັດກິດຈະກຳການເປTນພົນລະເມືອງໂລກ    
ເພືOອຫຼcດຜ່ອນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການຈຳແນກ ຫຼື  ເລືອກປະຕິບັດ ເຊK Oນ: ການຮຽນຮ່ວມ , 
ການແລກປVຽນວັດທະນະທຳຂອງທ້ອງຖິOນ, ການເຄYາລົບນັບຖືເຊິOງກັນ ແລະ ກັນ, ການຊວ່ຍເຫຼືອກັນ ແລະ 
ອືOນໆ. ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມສຳລັບການຮຽນມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ໂຮງຮຽນຂອງທ່ານສາມາດ
ພັດທະນາເປTນໂຮງຮຽນຕົວແບບດ້ານຄວາມສາມັກຄີ, ເຄYາລົບນັບຖືວັດທະນະທຳທີOຫຼາກຫຼາຍ ແລະ 
ດຳລົງຊວີິດຢູVຮວ່ມກັນໂດຍສັນຕ.ິ 
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5.2.2.4 ການມີສ່ວນຮວ່ມຂອງຊWມຊົນ 
ໂຮງຮຽນຫຼາຍແຫ່ງ ສາມາດຊ່ວຍຫຼcດຜ່ອນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນສັງຄົມໄດ້. ໂຮງຮຽນ

ຫຼາຍແຫ່ງກໍບNສາມາດດຳເນີນການໄດ້ໂດຍພຽງລຳພັງ ແລະ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງການຮ່ວມມືຈາກພາຍນອກ.    
ນີ#ແມນ່ສາເຫດທີOໂຮງຮຽນຂອງທ່ານ ຄວນພິຈາລະນາພັດທະນາການຮວ່ມມຢືVາງໃກ້ຊດິກັບຊdມຊົນ.  

ການເຊືOອມໂຍງກັບຊdມຊົນ ຍັງສາມາດພັດທະນາການຮຽນຮູ້ຂອງນັກຮຽນໄດ້. ປະສົບການການ
ຮຽນຮູ້ນອກຫ້ອງຮຽນຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນກາຍເປTນຄົນທີOຕິດພັນກັບຊdມຊົນ. ການຮ່ວມມືກັບຊdມຊົນຈະ
ຊວ່ຍໃຫ້ທ່ານສາມາດກຳນົດທາງເລືອກໃນການຮຽນຈາກຮູ້ທ້ອງຖິOນທີOເໝາະສົມກັບຫ້ອງຮຽນຂອງທ່ານ 
ເຊK Oນ: 

§ ໃຊ້ພື#ນທີOຂອງໂຮງຮຽນເປTນຫ້ອງທົດລອງ ເພືOອການຮຽນຮູ້ ເປbດໂອກາດໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ເຫKນ, 
ສ້າງສັນ ແລະ ມ່ວນຊືOນກັບລະບົບທີOເຮKດໃຫ້ໂຮງຮຽນມີຄວາມສັນຕິ, ຕົວຢVາງ: ນັກຮຽນ ອາດ
ສັງເກດການຮຽນຮູຮ້ວ່ມກັນຂອງບັນດາຊົນເຜYOາ, ກຸ່ມເພດ ແລະ ພາສາທີOແຕກຕາ່ງກັນ. 

§ ໃຊ້ການຮຽນຮູ້ນອກຫ້ອງຮຽນ ນຳພານັກຮຽນລົງພື#ນທີOໃກ້ຄຽງ. ນັກຮຽນ ສາມາດວັດແທກ
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດາ້ນວັດທະນະທຳ, ສຳພາດສະມາຊກິຂອງຊdມຊົນ ກ່ຽວກັບສິOງທີOພວກເຂYາ
ມັກ ແລະ ບNມັກ ໃນພື#ນທີO ຫຼື ທົດສອບ ແລະ ຮຽນຮູກ້່ຽວກັບຊdມຊົນອ້ອມຂາ້ງໂຮງຮຽນ. 

§ ຈັດທັດສະນະສຶກສາທ້ອງຖິOນ ນຳພານັກຮຽນໄປຮຽນຮູ ້ກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳຂອງຊົນເຜYOາ ແລະ 
ວິຖີການດຳລົງຊີວິດ ເຊK Oນ: ຮີດຄອງຂອງຊົນເຜYO າ, ການເຮKດໄຮ່, ນາ, ສວນ ແລະ ອືOນໆ. ການ
ຢeຽມຢາມສະຖານທີOເຫຼົRານີ# ຊວ່ຍໃຫ້ນັກຮຽນຕດິພັນກັບບົດຮຽນໃນຊີວິດຈິງ ເພືOອໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້
ຮຽນຮູ ້ເພືOອຢູVຮວ່ມກັນໂດຍສັນຕ.ິ 

§ ໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້ຜ່ານປະສົບການ ນັກຮຽນສາມາດຫາປະສົບການຜ່ານການເຮKດວຽກແຕ່
ລະມື#ກັບໜ່ວຍທຸລະກິດທ້ອງຖິOນ ແລະ ອົງການຕ່າງໆ ໂດຍການເປTນສ່ວນໜຶOງໃນການສຶກສາ
ແບບມສ່ີວນຮວ່ມ ແລະ ໂຄງການການຮຽນຮູຜ່້ານການບໍລິການຊdມຊົນ. 

§ ລົງມືປະຕິບັດ ໃຫ້ນັກຮຽນອອກແບບ ແລະ ລົງມືປະຕິບັດກິດຈະກຳໃດໜຶOງບົນພື#ນຖານຄວາມ
ຕ້ອງການໃນຊວີິດຕົວຈິງ. ຄອບຄົວ ແລະ ສະມາຊິກຂອງຊdມຊົນ ສາມາດເປTນພັນທະມດິໃນການ
ແບ່ງປTນຄວາມຮູ,້ ທັກສະ, ເວລາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນຕາ່ງໆ. 
 

ຈົ]ງພິຈາລະນາສິVງນີF:	
ຊdມຊົນຕາ່ງໆ ສາມາດຮວ່ມມກືັບໂຮງຮຽນ ເຊK Oນ: 

§ ຄອບຄົວ. 
§ ໂຮງຮຽນແຫ່ງອືOນໆ. 
§ ອົງການຈັດຕັMງຂອງລັດ, ສະມາຄົມ, ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັMນບ້ານ (ຄພສບ) ແລະ ອືOນໆ. 
§ ສືOຕາ່ງໆ (ໜັງສືພິມທ້ອງຖິOນ, ສະຖານວີິທະຍຸ, ສືOສັງຄົມ ແລະ ອືOນໆ). 
§ ປTນຍາຊົນ ແລະ ນັກຄົMນຄວ້າ. 
§ ກຸ່ມອະນຸລັກສິOງແວດລ້ອມທ້ອງຖິOນ. 
§ ອົງການປQກຄອງທ້ອງຖິOນ ແລະ ອົງການຈັດຕັMງຕາ່ງໆ. 
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5.2.3 ຂັRນຕອນການຈັດຕັRງປະຕິບັດກິດຈະກຳຮອບດ້ານໃນໂຮງຮຽນ 
ໂຮງຮຽນຂອງທ່ານ ອາດຈະໄດ້ເຮKດກິດຈະກຳການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກມາແລ້ວ, ນັກຮຽນ

ອາດຈະຮຽນຮູ ້ເພືOອຢູVຮວ່ມກັນ ແລະ ໂຮງຮຽນໄດເ້ຜີຍແຜ່ການສຶກສາຮຽນຮວ່ມ ເພືOອຮຽນວັດທະນະທຳທີO
ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຫຼcດຜ່ອນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນໂຮງຮຽນ. ໂຮງຮຽນຍັງມີພັນທະໃນການພັດທະນາ
ກິດຈະກຳຢVາງຕNເນືOອງ ໂດຍຜ່ານການວາງແຜນ, ການປະຕບິັດ ແລະ ການຖອດຖອນບົດຮຽນ ເພືOອກຳນົດ
ວິທີການປະຕບິັດກິດຈະກຳຮອບດາ້ນໃນໂຮງຮຽນຕNການສຶກສາພົນລະເມອືງໂລກ. 

 
ຂັZນຕອນທີGສຳຄັນໃນການປະຕິບັດກິດຈະກຳການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກໃນໂຮງຮຽນ ແມ່ນການເຮKດ

ວຽກເປTນທີມ ເພືOອເຮKດໃຫ້ກິດຈະກຳສຳເລKດຕາມຂັMນຕອນທີOໄດກ້ຳນົດໄວ້. ສິOງສຳຄັນທີOຈະນຳໄປສູ່ວິທີການປະຕິບັດກິດຈະ
ກຳຮອບດາ້ນໃນໂຮງຮຽນແມນ່ການວາງແຜນ, ການປະຕບິັດ ແລະ ການຖອດຖອນບົດຮຽນຄືນຢVາງຮອບຄອບ.  
  

ກາ
ນວ

າງ
ແຜ

ນ 

□ ປະເມີນຕົນເອງ 
ການປະເມນີສະພາບທົRວໄປຂອງໂຮງຮຽນ ເພືOອໃຫ້ເຫKນສະພາບການດຳເນນີການຂອງໂຮງຮຽນໃນ      

ປTດຈຸບັນ ກ່ຽວກັບພົນລະເມອືງໂລກ. ການປະເມນີນີ# ຊວ່ຍກຳນົດບັນດາບຸລິມະສິດຕາ່ງໆ, ຕັMງເປQ# າໝາຍ 
ແລະ ປະເມນີຄວາມສຳເລKດ.  
 

□ ພັດທະນາແຜນການປະຕິບັດກິດຈະກຳ 
ແຜນປະຕບິັດກິດຈະກຳ ຄວນກວມເອYາຈຸດປະສົງ ແລະ ບຸລິມະສິດຕາ່ງໆຂອງໂຮງຮຽນເຂY#ານຳ, ລວມ

ທັງໜ້າວຽກສະເພາະ, ຄາດຄະເນຜົນໄດຮ້ັບ ແລະ ຂອບວຽກ. ຄວນກວມເອYາ 4 ຂອບເຂດຂອງວິທີການ
ປະຕບິັດກິດຈະກຳຮອບດາ້ນໃນໂຮງຮຽນຕNການສຶກສາພົນລະເມອືງໂລກ ຊຶOງປະກອບມ ີການຄຸ້ມຄອງ
ໂຮງຮຽນ, ການຮຽນການສອນ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ສິOງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ການມສ່ີວນຮວ່ມຂອງຊdມ
ຊົນ. 
 

□ ສ້າງຄວາມເຂSFາໃຈກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ 
ສ້າງພາລະບົດບາດ ແລະ ອະນຸກຳມະການ, ໃຫ້ຄວາມໃສ່ໃຈຕNກັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍງິ-

ຊາຍ, ເປTນສິOງສຳຄັນໃນການແບ່ງປTນວຽກງານ ແລະ ໃຫ້ໂອກາດທຸກຄົນໄດເ້ຂY#າຮວ່ມ. ຈັດຕັMງທີມງານການ
ປະຕບິັດກິດຈະກຳກ່ຽວກັບການເປTນພົນລະເມອືງໂລກໃນໂຮງຮຽນ ພ້ອມກັບພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບທີOຊັດເຈນ ຊຶOງຈະຊວ່ຍປະສານງານໃນການພັດທະນາ, ການຈັດຕັMງປະຕບິັດ ແລະ ຖອດຖອນ
ບົດຮຽນໃນການພັດທະນາໃນຕNໜ້າ. 
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□ ຈັດຕັRງປະຕິບັດ ແຜນປະຕິບັດງານຂອງໂຮງຮຽນ 
ແຜນປະຕບິັດງານ ຄວນຈັດຕັMງປະຕບິັດໃນ 4 ຂອບເຂດຂອງວິທີການປະຕບິັດກິດຈະກຳຮອບດາ້ນ

ໃນໂຮງຮຽນຕNການສຶກສາພົນລະເມອືງໂລກ. ສິOງສຳຄັນທີOທຸກຄົນໃນໂຮງຮຽນຕອ້ງມສ່ີວນຮວ່ມໃນການຈັດ 
ຕັMງປະຕບິັດແຜນປະຕບິັດງານນີ#. 
 

□ ເກ̂ບກຳຂ9ມູນ ໃນຂະນະທີVກຳລັງຈັດຕັRງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານ 
ທ່ານຕອ້ງເກKບກຳຂ]ມູນຫຼາຍໆຮູບແບບ ເພືOອເບິOງລະບົບການປVຽນແປງແບບລົງເລິກ ແລະ ແບບ

ກວ້າງໆ. ໃນແຟeມການປະເມນີຂອງທ່ານອາດກວມເອYາ:  
Ø ຂ]ມູນທີOເກKບກຳມາ ກ່ຽວກັບການຮຽນຮູຮ້ວ່ມກັນຂອງນັກຮຽນ. 
Ø ຂ]ມູນດາ້ນປະລິມານຂອງເຫດການທີOເກີດຂຶ#ນທີOໂຮງຮຽນທີOໄດເ້ກKບກຳ. 
Ø ຂ]ມູນດາ້ນຄຸນນະພາບ ເຊK Oນ: ຕົວຢVາງວຽກງານຂອງນັກຮຽນ, ບົດສອນ, ການສັງເກດຂອງຄູ, ຮູບພາບ, 

ຈົດໝາຍຂາ່ວຂອງໂຮງຮຽນ, ບົດບັນທຶກການປະຊdມຂອງທີມງານການປະຕບິັດຕNພົນລະເມອືງໂລກ 
ແລະ ແຜນປະຕບິັດງານ. 
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□ ໃຊ້ເວລາ ໃນການຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ທວນຄືນກ່ຽວກັບເປHFາໝາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ 
ຜົນສຳເລ^ດ. 

ຕັMງເປQ# າໝາຍ ເພືOອໃຫ້ບັນລຸການປະຕິບັດກິດຈະກຳຂອງການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ, ໃຊ້ເວລາທົບ
ທວນຄືນ ຫຼື ປVຽນເປQ# າໝາຍ, ການປະຕບິັດ ແລະ ວິທີການໃນການປະຕບິັດ.  

□ ແບ່ງປBນ ແລະ ສະເຫີຼມສະຫຼອງຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ບົດຮຽນທີVຖອດຖອນໄດ ້
ການເຜີຍແຜ່ຜົນໄດຮ້ັບ ແລະ ບົດຮຽນທີOຖອດຖອນໄດ ້ທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກຊdມຊົນໂຮງຮຽນ ສ້າງ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນອ້ອມຂ້າງກ່ຽວກັບການປະຕບິັດກິດຈະກຳານການເປTນພົນລະເມືອງ
ໂລກ. ສະເຫຼີມສະຫຼອງຜົນສຳເລKດຂອງໂຮງຮຽນຕNສາທາລະນະຕາມຄວາມເໝາະສົມ ເພືOອສ້າງແຮງຈູງໃຈ 
ແລະ ເຮKດໃຫ້ໂຄງການມຄີວາມຍນືຍົງ. ໃນໂລກ, ໂຮງຮຽນຕາ່ງໆໄດ້ຄົMນພົບວິທີທີOສ້າງສັນໃນການແບ່ງປTນ
ຜົນໄດຮ້ັບ ແລະ ບົດຮຽນທີOຖອດຖອນໄດ,້ ຊຶOງລວມມ:ີ  

Ø ການນຳໃຊຂ້]ມູນທີOເກKບກຳໄດ ້ເພືOອສອດແຊກເຂY#າໃນຫຼັກສູດ (ຕົວຢVາງ: ນັກຮຽນ ສ້າງເສK#ນສະແດງທີO
ອະທິບາຍການປVຽນແປງໃນການຮຽນຮູເ້ພືOອຢູVຮວ່ມກັນ). 

Ø ຕດິໂປສເຕຕີາ່ງໆ ບ່ອນທີOສະດຸດຕາໃນໂຮງຮຽນ ກ່ຽວກັບສັນຕພິາບ. 
Ø ແບ່ງປTນວິທີທີOດໃີຫ້ຄອບຄົວໃນການແນະນຳການປະຕບິັດບັດກ່ຽວກັບຄວາມຍນືຍົງໃຫ້ສະມາຊກິໃນ

ຄອບຄົວ. 
Ø ໃຫ້ນັກຮຽນເປTນຜູ້ນຳພາການທ່ຽວຊົມໂຄງການການປະຕບິັດຕNການສຶກສາ ພົນລະເມອືງໂລກໃນ

ໂຮງຮຽນ ແກ່ຜູ້ທີOມາຢeຽມຢາມ. 
Ø ນຳສະເໜີຜົນໄດຮ້ັບ ແລະ ບົດຮຽນທີOຖອດຖອນໄດໃ້ນກອງປະຊdມຕາ່ງໆ ແລະ ໃນບົດລາຍງານວິຊາ

ການ. 
Ø ສະໝັກໂຄງການ ເພືOອຊງີລາງວັນລະດັບຊາດ ຫຼື ສາກົນ. 
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5.2.4 ກຳນົດວິທີການ ແລະ ຈະເຊືVອມໂຍງເຂSFາກັບການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກແນວໃດ? 
ພິຈາລະນາຕົວຢVາງເຫຼົRານີ# ສະມາຊກິຕາ່ງໆຂອງຊdມຊົນໂຮງຮຽນ ສາມາດມສ່ີວນຮວ່ມໃນໂຄງການ

ປະຕບິັດຕNການເປTນພົນລະເມອືງໂລກແນວໃດ, ພາລະບົດບາດໃດທີOອາດຈະປະຕບິັດໄດດ້ໃີນໂຮງຮຽນຂອງ
ທ່ານ? ທ່ານສາມາດຄິດຫາວິທີທາງໃຫ້ນັກຮຽນ, ພະນັກງານ ແລະ ສະມາຊກິຄອບຄົວຢູVໃນໂຮງຮຽນຂອງ
ທ່ານມສ່ີວນຮວ່ມໄດບ້N? 

 
ສະມາຊິກຂອງ

ໂຮງຮຽນ 
ພາລະບົດບາດທີVອາດເປBນໄປໄດ້ 

ນັກຮຽນ 

Ø ການວາງແຜນ ແລະ ການນຳພາເຮKດໂຄງການປະຕິບັດຕNການເປTນພົນລະເມືອງໂລກໃນຫ້ອງ
ຮຽນ ຫຼື ເປTນສ່ວນໜຶOງຂອງສະໂມສອນຕາ່ງໆ (Clubs). 

Ø ດຳເນີນການປະເມີນ (ເຊK Oນ: ການປະພຶດຂອງນັກຮຽນ) ເພືOອປະເມີນຄວາມກ້າວໜ້າໃນການ
ເປTນໂຮງຮຽນທີOຍນືຍົງ. 

Ø ໃຫ້ຄຳປ"ກສາກັບນັກຮຽນ ທີOຫາກໍໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການເຂY#າຮ່ວມການປະຕິບັດຕNການເປTນ
ພົນລະເມອືງໂລກ. 

ຄູ 

Ø ສອນສອດແຊກເຂY#າໃນບົດຮຽນທີOຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນພັດທະນາຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບການສຶກສາ
ພົນລະເມືອງໂລກ, ມີທັກສະໃນການກວດສອບສິOງຕ່າງໆທີOເປTນໄປໄດ້ໃນການປະຕິບັດ ແລະ 
ການແກ້ໄຂບັນຫາໃນການປະຕບິັດຮວ່ມກັບຄົນອືOນໆ. 

Ø ຊdກຍູ້ໃຫ້ທຸກຄົນໃນໂຮງຮຽນ ເຂY#າຮ່ວມການລິເລີOມຂອງໂຮງຮຽນທີOກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາ
ພົນລະເມອືງໂລກ. 

Ø ສະໜັບສະໜູນຄວາມຄາດຫວັງ ເພືOອສ້າງສັນຕພິາບໃນມຂືອງມະນຸດ. 

ຜູ້ອຳນວຍການ 
ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານ 

Ø ການສະໜັບສະໜູນວິໄສທັດ ແລະ ຄຸນຄ່າຂອງໂຮງຮຽນໃນການປະຕບິັດກິດຈະກຳການສຶກສາ
ພົນລະເມອືງໂລກ. 

Ø ສະໜັບສະໜູນຄູ ແລະ ພະນັກງານຜູ້ອືOນໆໂດຍຕອບສະໜອງດ້ານຊັບພະຍາກອນ, ການ
ພັດທະນາອາຊບີ ແລະ ໃຫ້ເວລາແກ່ພວກເຂYາຕາມທີOຕອ້ງການ ເພືOອນຳພາເຮKດກິດຈະກຳການ
ສຶກສາພົນລະເມອືງໂລກຢVາງມປີະສິດທິພາບ. 

Ø ພິຈາລະນາຄວາມຮູ້, ປະສົບການ ແລະ ຄຸນຄ່າທີOກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະຕິບັດຕNການເປTນ
ພົນລະເມືອງໂລກ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບ ເມືOອເວລາຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການຈ້າງຄູ ແລະ 
ພະນັກງານໃໝ່. 

ຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ແລະ 
ຜູ້ປະກອບການ 

Ø ແນະນຳການປVຽນແປງການມອີະຄະຕ ິແລະ ການບNເຄYາລົບໃຫ້ກຽດຜູ້ອືOນ. 
Ø ໃຫ້ຮຽນຮູກ້ານເຄYາລົບ ແລະ ນັບຖືວັດທະນະທຳທີOແຕກຕາ່ງ. 
Ø ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມໃຫ້ມຄີວາມສະຫງົບ, ມລີະບຽບ ແລະ ຊວ່ຍເຫຼືອກັນໄດ.້ 
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ສະມາຊກິໃນ
ຄອບຄົວ 

Ø ຮັບເອYາການຕຊິົມ, ເຄYາລົບ, ນັບຖືແນວຄວາມຄິດ ແລະ ຊວ່ຍເຫຼືອກັນ.  
Ø ເປTນອາສາສະໝັກໃນໂຮງຮຽນໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ການສຶກສາ ພົນລະເມອືງໂລກ. 

ສະມາຊກິຊdມຊົນ
ທ້ອງຖິOນ ແລະ 
ອົງການຈັດຕັMງ 

Ø ກຳນົດບັນຫາການພັດທະນາແບບຍືນຍົງພາຍໃນທ້ອງຖິOນ ທີOໂຮງຮຽນສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາ
ໄດ ້ແລະ ສາມາດຫຼcດຜ່ອນຄວາມຮຸນແຮງໃນຊdມຊົນ. 

Ø ແລກປVຽນຄວາມຮູດ້າ້ນວິຊາການກ່ຽວກັບການຮຽນຮູ ້ເພືOອຢູVຮວ່ມກັນ. 
Ø ໃຫ້ນັກຮຽນລົງພາກສະໜາມຕົວຈິງ ຮຽນຮູສ້ະພາບການທີOແທ້ຈິງຂອງໂລກ ເພືOອການຮຽນຮູ້

ກ່ຽວກັບພົນລະເມອືງຂອງໂລກ. 
 

5.3 ການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ຄູສອນ ກ່ຽວກັບການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ 

5.3.1 ການຝYກອົບຮົມ 
- ເຂY#າຮວ່ມ ຫຼື ຈັດກອງປະຊdມທາງໄກ (online) ກັບພາກສ່ວນທີOກ່ຽວຂອ້ງ.  
- ເຂY#າຮວ່ມ ຫຼື ຈັດກອງປະຊdມເຜີຍແຜ່ໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາຂັMນຕາ່ງໆ ແລະ ຄູສອນ.  
- ສ້າງຄູຝ"ກຂັMນຂັMນຕາ່ງໆ. 

5.3.2 ການແລກປZຽນປະສົບການ 
- ເຂY#າຮວ່ມການແລກປVຽນປະສົບການຮຽນການສອນ ແລະ ກິດຈະກຳໃນສະຖານການສຶກສາທັງພາຍໃນ 

ແລະ ຕາ່ງປະເທດ. 

5.3.3 ການກຽມຄວາມພ້ອມກ່ຽວກັບ ສພລ ກ່ອນຈະດຳເນີນການສອນ 
ການກຽມຄວາມພ້ອມກ່ອນການສອນ ສພລ ມີຄວາມຈຳເປTນໃນການສ້າງຄວາມເຂY#າໃຈ 7 ເນື#ອໃນດ້ານ 

ການຮຽນຮູ ້ສພລ ເພືOອແຕງ່ບົດສອນ ແລະ ພັດທະນາສືOການສອນໃຫ້ມຄີວາມສອດຄ່ອງຕາມແຕລ່ະດາ້ນ ເຊK Oນ: 
1. ມຕິຕິາ່ງໆຂອງ ສພລ: ດາ້ນຄວາມຮູ,້ ດາ້ນສັງຄົມ-ອາລົມ ແລະ ດາ້ນພຶດຕກິຳ (ລາຍລະອຽດ ໄດອ້ະທິບາຍ 

ໃນຂ]ທີ 2). 
 

2. ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການຮຽນຮູ້ ສພລ: ອະທິບາຍໃຫ້ຈະແຈ້ງເຖິງຄວາມຮູ້, ທັກສະ, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ 
ຄ່ານິຍົມທີOຜູ້ຮຽນຈະໄດ້ຮັບ ແລະ ທີOຈະສະແດງອອກຈາກຜົນຂອງການສຶກສາ ພົນລະເມືອງໂລກ 
ທີOສອດຄ່ອງກັບ 3 ມຕິຂິອງ ສພລ (ລາຍລະອຽດ ໄດອ້ະທິບາຍໃນຂ]ທີ 2). 

 
3. ຄຸນລັກສະນະຂອງພົນລະເມອືງໂລກ: ສ້າງຄວາມເຂY#າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມແຕກຕາ່ງ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ 

ທາງດ້ານໂຄງສ້າງ, ການຄຸ້ມຄອງ, ການເມືອງ, ປະຫວັດສາດ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ, ສິດ ແລະ 
ໜ້າທີOຂອງພົນລະເມືອງໃນໂລກ, ເຂY#າໃຈຄວາມເປTນເອກະລັກ, ສາຍພົວພັນ ແລະ ຄວາມເປTນເຈY#າຂອງ 
ດ້ານຄຸນຄ່າ ແລະ ຄວາມເປTນມະນຸດດ້ວຍກັນ ເພືOອຢູVຮ່ວມກັນໂດຍສັນຕິ (ລາຍລະອຽດ ໄດ້ອະທິບາຍ 
ໃນຂ]ທີ 3). 
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4. ສ້າງຄວາມເຂY#າໃຈຄຸນລັກສະນະໃນແຕ່ລະມິຕຂິອງ ສພລ ເຊK Oນ: ຄວາມຮູ ້ແລະ ການຄິດວິເຄາະ, ການພົວ 
ພັນທາງສັງຄົມ ແລະ ການເຄYາລົບຕNຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ 
(ລາຍລະອຽດໄດອ້ະທິບາຍໃນຂ]ທີ 5). 
 

5. ຈຸດປະສົງ: ການຮຽນຮູ້ ສພລ ແມ່ນອີງໃສ່ 4 ຈຸດປະສົງຂອງການຮຽນຮູ້ ເຊK Oນ: ຮຽນເພືO ອຮູ້, ຮຽນ 
ເພືOອເຮKດ, ຮຽນເພືOອເປTນ ແລະ ຮຽນເພືOອຢູVຮ່ວມກັນໂດຍສັນຕິ ແລະ ແຕ່ລະຫົວຂ]ຂອງການຮຽນຮູ້ 
ແມນ່ໃຫ້ມຄີວາມສອດຄ່ອງກັບກຸ່ມອາຍຸ ຫຼື ລະດັບການສຶກສາທີOແຕກຕາ່ງກັນ ເຊK Oນ:  

• ກຸ່ມອາຍຸລະຫ່ວາງ 5-9 ປb. 
• ກຸ່ມອາຍຸລະຫວ່າງ 9-12 ປb.  
• ກຸ່ມອາຍຸລະຫວ່າງ 12-15 ປb. 
• ກຸ່ມອາຍຸ 15-18 ປbຂຶ#ນໄປ. 

 
6. ການນຳໃຊຄ້ຳສັບຕາ່ງໆຂອງ ສພລ ສຳລັບແຕລ່ະກຸ່ມອາຍຸ: 

 
ກຸ່ມອາຍຸລະຫວາ່ງ 5-9 ປ[ ກຸ່ມອາຍຸລະຫວ່າງ 9-12 ປ[ 
- ຮຽນຮູກ້ານພົວພັນ, ການພັດທະນາຕົນເອງ, 
ການປະຕບັິດຕົນເອງຕNຜູ້ອືOນ ແລະ ສ່ວນລວມ. 

- ສະແດງໃຫ້ເຫKນຄວາມແຕກຕາ່ງ ແລະ 
ການພົວພັນລະຫວ່າງກຸ່ມຄົນໃນສັງຄົມທີOແຕກຕາ່ງກັນ. 

- ຈຳແນກຄວາມຄືກັນ ແລະ ຄວາມແຕກຕາ່ງ ແລະ 
ຮັບຮູວ້່າທຸກຄົນມສີິດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບເທYOາທຽມກັນ. 

- ຮຽນຮູຄ້ວາມແຕກຕາ່ງທາງດາ້ນເອກະລັກ ແລະ 
ຮຽນຮູເ້ພືOອຢູVຮວ່ມກັນ. 
- ສົມທຽບຄວາມແຕກຕາ່ງລະຫວ່າງມາດຖານດາ້ນ 
ສັງຄົມ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຄວາມຍຸຕທິຳ. 
- ປູກຝTງສາຍພົວພັນທີOດກັີບບຸກຄົນ ແລະ 
ກຸ່ມຄົນທີOມຄີວາມແຕກຕາ່ງ. 
 

ກຸ່ມອາຍຸລະຫວ່າງ 12-15 ປ[ ກຸ່ມອາຍຸ 15-18 ປ[ຂຶ#ນໄປ 
- ຮຽນຮູກ້ານໄຈ້ແຍກລະຫວ່າງເອກະລັກ ສວ່ນບຸກຄົນ, ສັງຄົມ ແລະ 
ປູກຈິດສຳນກຶ ຂອງຄວາມເປTນມະນຸດດວ້ຍກັນ. 

- ສະແດງຄວາມເຄYາລົບຄວາມແຕກຕາ່ງ, ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, 
ປູກຝTງຄວາມເຫKນອົກ ເຫKນໃຈ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີຕNຄົນອືOນໃນ 
ສັງຄົມ. 

- ສົນທະນາກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ສິOງທ້າທາຍໃນການ 
ພົວພນັກັບຄວາມແຕກຕາ່ງ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ. 

- ຮຽນຮູວ້ິທີການພົວພັນໃນລະດັບຕາ່ງໆດາ້ນ 
ເອກະລັກ ແລະ ການດຳລົງຊວີິດກັບກຸ່ມຄົນ 
ທີOແຕກຕາ່ງກັນ. 
- ປະເມນີສາຍພວົພັນລະຫວ່າງກຸ່ມຄົນ, ຊdມຊົນ ແລະ 
ປະເທດຕາ່ງໆຢVາງຮອບຄອບ. 
- ຮຽນຮູ,້ ນຳໃຊຄຸ້ນຄ່າ ແລະ ຄ່ານຍິົມໃນການມ ີ
ສ່ວນຮວ່ມກັບກຸ່ມຄົນໃນສັງຄົມ ແລະ ໃນໂລກ. 
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6 ເຄືVອງມືການປະເມີນຜົນຈາກການຮຽນຮູ ້ກ່ຽວກັບການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ 

6.1 ເຄືVອງມືທີVໃຊ້ໃນການປະເມີນ 
 

ວິທີການປະເມີນ ເຄືVອງມືທີVໃຊ້ໃນການປະເມີນ 
ການສັງເກດ ແບບສັງເກດ ເຊິOງມລັີກສະນະມາດຕາວັດແບບຕາ່ງໆເຊK Oນ 

- ແບບກວດສອບລາຍການ (Check list).	
- ປະເມນີຕາມລະດັບ (Rating Scale).	
- ແບບບັນທຶກ. 

ການສຳພາດ - ຮູບແບບສຳພາດຕາມຄຳຖາມ. 
- ຄຳຖາມເຈາະຈີ#ມ. 

ການທົດສອບພາກປະຕບິັດ ແບບທົດສອບພາກປະຕບິັດ 

ການໃຊແ້ຟeມສະສົມຜົນງານ ແບບປະເມນີ ເຊິOງມເີກນການໃຫ້ຄະແນນແບບຣູບຣກິ (Scoring Rubrics) 

 

6.2 ຣູບຣກິ (Rubrics) 
ແມ່ນເຄືOອງມືການໃຫ້ຄະແນນ (Scoring tool) ທີOເກີດຈາກການຮ່ວມກັນລະຫວ່າງເກນການໃຫ້ຄະແນນ 

(Scoring Criteria) ແລະ ລະດັບຄະແນນ (Rating Scale) ເພືOອສະແດງໃຫ້ເຫKນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຜົນງານ 
ຫຼື ປະສິດທິພາບ (Proficiency) ຂອງວຽກງານ ສຳລັບເປTນແນວທາງທີOຈະນຳໄປໃຊ້ ໃນການປະເມີນຜົນງານ
ຂອງນັກຮຽນຕNໄປ ເຊິOງການປະເມີນຜົນງານຂອງນັກຮຽນຈະມີ 2 ລັກສະນະຄື: ຜົນງານທີOໄດ້ຈາກການຮ່ວມ
ກິດຈະກຳ ແລະ ວິທີການປະຕບິັດກິດຈະກຳທີOນັກຮຽນໃຊ້. ການນຳໃຊເ້ກນຣູບຣກິ ຈະປະເມນີໃນລັກສະນະໃດ ຂຶ#ນຢູV
ກັບຈຸດປະສົງໃນການຮຽນຮູອ້າດຈະປະເມນີລັກສະນະໃດໜຶOງ ຫຼື ປະເມນີທັງສອງລັກສະນະກໍໄດ.້ 

6.2.1 ຈຸດປະສົງຂອງການສ້າງ ຣູບຣິກ 
1. ເພືOອປະເມນີຂະບວນການ (Process) ປະເມນີການຮຽນຮູຂ້ອງນັກຮຽນ, ເປTນບຸກຄົນ ຫຼື ເປTນທີມ ຊຶOງ

ອາດຈະເປTນການປະເມນີການນຳສະເໜີປາກເປQO າ, ການອະທິບາຍ, ການສາທິດ ແລະ ອືOນໆ. 
2. ເພືOອຄວາມຊັດເຈນໃນການປະເມນີຜົນຜະລິດ ຫຼື ຜົນງານທີOນັກຮຽນສາມາດປະດດິຂຶ#ນ ເຊK Oນ: ປະເມນີ

ແຟeມສະສົມຜົນງານ, ລາຍງານການວິໄຈ, ເທດສະການ, ຜົນງານສິລະປະ ແລະ ອືOນໆ. 
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6.2.2 ຕົວຢZາງ: ເກນການໃຫ້ຄະແນນຣູບຣິກ 
 

ລາຍການປະ
ເມີນ 

ຄຳອະທິບາຍຄຸນນະພາບ 

ດີຫຼາຍ (4) ດີ (3) ພໍໃຊ້ (2) ປBບປຸງ (1) 

ຄວາມເຂY#າໃຈ 
ຕNການສກຶສາ 
ພົນລະເມອືງໂລກ 
(ສພລ) 

ນັກຮຽນໄດມ້ກີານ
ວິເຄາະສະພາບການ 
ດຳລົງຊວີດິໃນສັງຄົມ, 
ມຄີວາມຮັບຮູ,້ ມຄີວາມ 
ເຫKນອົກເຫKນໃຈ ແລະ 
ຊວ່ຍເຫືຼອເຊິOງກັນ ແລະ 
ກັນໄດ້ຢVາງເໝາະສມົ. 

ນັກຮຽນສາມາດວິເຄາະ 
ສະພາບການດຳລົງຊວີິດ 
ໃນສັງຄົມໄດ້, ມຄີວາມ 
ເຫKນອົກເຫKນໃຈ ແລະ 
ຊວ່ຍເຫືຼອເຊິOງກັນ ແລະ 
ກັນໄດ້. 

ນັກຮຽນຮັບຮູ ້
ສະພາບການ 
ດຳລົງຊວີດິໃນສັງຄົມ 
ອ້ອມຂາ້ງຕົນເອງ, 
ມຄີວາມເຫKນອົກ 
ເຫKນໃຈ ແລະ 
ຊວ່ຍເຫືຼອໃນບາງຄັMງ. 

ນັກຮຽນຮັບຮູ ້ສະພາບການ 
ດຳລົງຊວີດິໃນສັງຄົມ 
ອ້ອມຂາ້ງຕົນເອງ, 
ມຄີວາມເຫKນໃຈ 
ແຕ່ບNສະແດງອອກ.	
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7 ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 

7.1 ໂຄງຮາ່ງຫົວຂ5ການຮຽນການສອນ ສພລ ໃນໂຮງຮຽນ 
 

ຫົວຂ% ໃຊເ້ວລາ ຈດຸປະສົງ ຄາດຫັວງຜົນໄດຮັ້ບ ເນື;ອໃນ ວທິີການສອນ ສືAການສອນ ເອກະສານອ້າງອງີ 
ແນະນຳ

ພາບລວມຂອງ

ການສຶກສາ

ພົນລະເມອືງ

ໂລກ 

 ເພື8ອໃຫ້ຜູ້ຮຽນສາມາດ: 
- ຮັບຮູກິ້ດຈະກຳຕ່າງໆ
ຂອງອຸຍແນສໂກໃນການ

ສົIງເສີມສັນຕິພາບ, 
ປະຫວັດຄວາມເປLນມາ

ຂອງການສກຶສາ

ພົນລະເມອືງໂລກ ແລະ 
ເປM# າໝາຍການ 
ພັດທະນາແບບຍນືຍົງ.  

- ຮັບຮູວິ້ໄສທັດຂອງການ 
ສຶກສາພົນລະເມອືງໂລກ. 

- ຮັບຮູແ້ນວໂນ້ມຂອງການ
ສຶກສາພົນລະເມອືງໂລກ

ໃນການບັນລຸເປM# າໝາຍ 
ການພັດທະນາແບບ 
ຍນືຍົງ. 

ຜູ້ຮຽນສາມາດ: 
- ຮັບຮູວ້ຽກງານຂອງ
ອຸຍແນສໂກຫຼາຍ

ຂຶ#ນ. 
- ຮັບຮູຄ້ວາມໝາຍ 
ແລະ ຄວາມສຳຄັນ
ຂອງ ສພລ. 

- ສາມາດ
ປະກອບສ່ວນ ແລະ 
ສົIງເສີມວຽກງານ

ຕ່າງໆ ເພື8ອ
ສັນຕິພາບ ແລະ 
ຄວາມສະຫງົບສຸກ. 

- ມຄີວາມເຄRາລົບ 
ແລະ ນັບຖື
ວັດທະນະທຳທີ8

ຫຼາກຫາຼຍ. 

ຫົວຂTນີ# ຈະໄດ້ຮຽນຮູ້
ກ່ຽວກັບວຽກງານທີ8

ສຳຄັນຂອງອຸຍແນສ

ໂກໃນການສົIງເສີມ

ສັນຕິພາບ,	ຄວາມ

ເປLນມາ, ວິໄສທັດ 
ແລະ ແນວໂນ້ມຂອງ 
ສພລ. 

ດຳເນີນກິດຈະກຳການ

ສອດແຊກເຂR#າໃນການ

ຮຽນການສອນ ດ້ວຍ
ການອະທິບາຍ, ລະດົມ
ສະໝອງ, ສົນທະນາ, 
ເບິ8ງວິດີໂອປະຕິບັດ

ກິດຈະກຳບຸກຄົນ, 
ກິດຈະກຳກຸ່ມ ແລະ 
ຂຽນບົດລາຍງານ. 

ເອກະສານ

ປະກອບການ

ສອນ, ສື8ທີ8ທນັ
ສະໄໝ, ເຈ້ຍ A4, 
ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ,່ 
ບິກເຟWດ, 
ສະກ໋ອດ 

ປ"#ມ: 
- Framework for Action Education 
2030 

- Global Citizenship Education: 
Preparing learner for the challenges 
of the 21st century 

ແນວຄວາມຄິດ

ຂອງການສກຶສາ

ພົນລະເມອືງ

ໂລກ 

 ເພື8ອໃຫ້ຜູ້ຮຽນສາມາດ: 
- ເຂR#າໃຈກັບບັນຫາໃນ
ລະດັບທ້ອງຖິ8ນ, ລະດັບ
ຊາດ, ລະດັບໂລກ, ການ
ເຊື8ອມໂຍງ, ການພົວພັນ

ຂອງບັນດາປະເທດ 
ແລະ ປະຊາກອນ. 

ຜູ້ຮຽນສາມາດ: 
- ຮູ ້ແລະ ເຂR#າໃຈກັບ
ບັນຫາສະພາບ

ແວດລ້ອມ, 
ຂະບວນການ

ຕັດສິນໃຈ, ສິດ 
ແລະ ພັນທະຂອງ

ຫົວຂTນີ#ຈະໄດ້ຮຽນຮູ ້
ກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍ, 
ຄວາມສຳຄັນ, 
ເປM# າໝາຍ, ຂອບເຂດ
ແນວຄວາມຄິດ

ພື#ນຖານກ່ຽວກັບການ

ນຳສະເໜີເນື#ອໃນຫຍT

ກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດ

ຂອງ ສພລ (ຄວາມຮູ້
ຄວາມເຂR#າໃຈ, ສັງຄົມ-
ອາລົມ, ພຶດຕິກຳ), ແບ່ງ
ກຸ່ມຜູ້ຮຽນສົນທະນາ

ກ່ຽວກັບຄວາມຮູຄ້ວາມ

ປZ#ມຊ[ດເຄື8ອງມ ື
(GCED), 
ເອກະສານຄູ່ມ,ື 
ເຈ້ຍຂຽນ,

ເຄື8ອງສາຍ LCD, 
ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ,່ 

ປ"#ມ: 
- UNESCO (2015) Global Citizenship 
Education: Topics and learning 
objectives.  

- UNESCO (2018). CED a guide for 
trainers. 
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- ຮັບຮູຄ້ວາມເປLນມະນຸດ
ດ້ວຍກັນ, ສາມັກຄີ, 
ຄວາມເຄRາລົບຄວາມ

ແຕກຕ່າງ ແລະ ຄວາມ
ຫຼາກຫາຼຍ, ການ
ແບ່ງປLນຄຸນຄ່າ, ແລະ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບບົນ

ພື#ນຖານຂອງສິດທິ

ມະນຸດ.  
- ຮູຈ້ັກການປະພຶດຕົວດີ, 
ມຄີວາມຮັບຜິດຊອບໃນ

ລະດັບທ້ອງຖິ8ນ, ລະດັບ
ຊາດ, ລະດັບສາກົນ, ມີ
ຄວາມສະຫງົບ, ສ້າງ
ແຮງຈູງໃຈ ແລະ ເຕ\ມໃຈ
ໃນການລົງມປືະຕິບັດ. 

ການເປLນ

ພົນລະເມອືງ, ການ
ເຊື8ອມໂຍງ, ການ
ພົວພັນລະຫວ່າງ

ປະຊາກອນຂອງ

ບັນດາປະເທດທີ8ມິ

ຄວາມແຕກຕ່າງ

ກັນທາງເອກະລັກ

ຂອງມະນຸດ. 
- ຮັບຮູຄຸ້ນຄ່າຂອງ
ຄວາມເປLນມະນຸດ

ດ້ວຍກັນ, ມຄີວາມ
ຮັບຜິດຊອບຕ]ຕົນ

ເອງ ແລະ ສັງຄົມ, 
ເຄRາລົບຄວາມແຕກ

ຕ່າງທາງດ້ານ

ວັດທະນະທຳ, 
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, 
ເຊື#ອຊາດ, ພາສາ,

ສາສະໜາທີ8ຫຼາກ

ຫຼາຍ.  
- ຮຽນຮູຈ້ກັການ
ປະພຶດຕົວດີ, ຮກັ
ຄວາມສະຫງົບ, 
ຄວາມສາມັກຄີ, 
ເຂR#າໃຈໃນການຄ̂ົນ

ຫາວິທປີະຕິບັດ 
ແລະ ມສີ່ວນຮວ່ມ
ໃນການປMກປ_ອງ 
ແລະ ພັດທະນາ

ໂລກປະຈຸບັນ. 

ສຶກສາພົນລະເມອືງ

ໂລກ. 
 

ເຂR#າໃຈ, ສັງຄົມ-ອາລົມ, 
ພຶດຕິກຳ, ຕ̂ັງຄຳຖາມທີ8
ໄດ້ກະກຽມມາ ກ່ຽວກັບ
ຄວາມຮູຄ້ວາມເຂR#າໃຈ, 
ສັງຄົມ-ອາລົມ, ພຶດຕິ

ກຳ) ໃຫ້ຜູ້ຮຽນແຕ່ລະ

ກຸ່ມໄດ້ຄ̂ົນຄວ້າ ແລະ 
ຕອບຄຳຖາມ, ໃຫ້ຜູ້

ຮຽນທັງໝົດໄດ້

ແລກປ`ຽນຄວາມຄິດ

ກ່ຽວກັບຄຳຖາມ(ເລີ8ມ

ຈາກຜູ້ເປLນອາສາຕອບ), 
ສະຫຼaບບົດຮຽນ ແລະ 
ມອບວຽກບ້ານໃຫ້ຜູ້

ຮຽນໄດ້ຄ̂ົນຄວ້າຕ]ໄປ. 

ຮູບພາບປະກອບ, 
ແລະ ອິນເຕີເນ\ດ. 
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ວິເຄາະຄວາມ

ຕ້ອງການ ແລະ 
ວິທີການໃນປະຈຸ

ບັນ ກ່ຽວກັບ
ການສຶກສາພົນ

ລະເມອືງໂລກ 

 ເພື8ອໃຫ້ຜູ້ຮຽນສາມາດ: 
ຮູເ້ຖິງການສ້າງຄວາມຮູສ້ຶກ

ຂອງຜູ້ຮຽນໃຫ້ມແີນວຄິດໃນ

ການເປLນຊ[ມຊົນທີ8

ກວ້າງຂວາງ, ມຄີວາມຍຸດຕິ
ທຳ, ສາມັກຄີ ນັບຖືຮັກແພງ, 
ການເພິ8ງພາອາໄສ - 
ແລກປ`ຽນເຊິ8ງກັນ ແລະ ກັນ, 
ນຳໃຊວິ້ທກີານຮຽນແບບມີ

ສ່ວນຮວ່ມໃນວິຊາຕ່າງໆ. 

ຜູ້ຮຽນສາມາດ:  
- ປະຕິບັດຕົນໃຫ້
ເປLນພົນລະເມອືງ

ທີ8ດີຂອງສັງຄົມ. 
- ສ້າງສາຍພົວພັນທີ8

ດີຕ]ກັນ, ຮັກຄວາມ
ສະຫງົບ

ສັນຕິພາບ. 

- ທັກສະ ແລະ ຄ່າ
ນິຍົມຂອງການມີ

ສ່ວນຮວ່ມຂອງພົນ

ລະເມອືງ ແລະ 
ການປະກອບສ່ວນ

ໃນການພັດທະນາ

ສັງຄົມໃນລະດັບ

ທ້ອງຖິ8ນ ແລະ ທົIວ
ໂລກ. 

- ສັນຕິພາບ, ການ
ເພິ8ງພາອາໄສ- 
ແລກປ`ຽນເຊິ8ງກັນ 
ແລະ ກັນ 

- ການນຳໃຊວິ້ທີການ
ຮຽນແບບມສີ່ວນ

ຮວ່ມໃນວິຊາຕ່າງໆ 

ການດຳເນີນການສອນ

ໃນຂTນີ# ແມນ່ການສອນ
ສອດແຊກເຂR#າໃນການ

ຮຽນການສອນວິຊາອື8ນ

ທີ8ເຫ\ນວ່າເໝາະສົມ 
ໂດຍໃຊວິ້ທີການສອນ

ແບບອະທບິາຍ ຫຼື 
ບັນຍາຍ ແລະ ການ
ສົນທະນາ, ໃຫ້ນັກຮຽນ

ເບິ8ງຮູບພາບ ຫຼື ວິດີໂອ 
ທີ8ກ່ຽວຂອ້ງກັບເນື#ອໃນ

ບົດຮຽນ ແລະ 
ສະຫຼaບເນື#ອໃນ ສຳຄັນ
ເພື8ອໃຫ້ເຫ\ນໄດ້ຄວາມ

ສາມັກຄີປອງດອງ, 
ການສົIງເສີມ

ວັດທະນະທຳແຫ່ງ

ສັນຕິພາບ, ການສອດ
ແຊກການສຶກສາພົນລະ

ເມອືງໂລກເຂR#າໃນການ

ຮຽນການສອນໃນລາຍ

ວິຊາທີ8ເຫ\ນວ່າ ມຄີວາມເ
ໝາະສົມ. 

- ເອກະສານ
ການສອນທີ8

ກ່ຽວຂອ້ງ 
- ຮູບພາບ ຫຼື 
ເຄື8ອງສາຍວິດີ

ໂອ ທີ8
ກ່ຽວຂອ້ງ 

- ເຈ້ຍແຜ່ນ
ໃຫຍ,່ ບິກເຝc
ດ 

ປ"#ມ:  
- ສຶກສາພົນລະເມອືງໂລກ: ຫົວຂT ແລະ 
ຈຸດປະສົງຂອງການຮຽນຮູ ້

-  TOPICS AND LEARNING OBJECTIVES 

ຂ̂ັນຕອນການ

ພັດທະນາ ແລະ 
ການຈັດຕ̂ັງ

ປະຕິບັດ

ນະໂຍບາຍການ

ສຶກສາ 

 ເພື8ອໃຫ້ຜູ້ຮຽນຮູ ້ແລະ 
ເຂR#າໃຈຂ̂ັນຕອນການ

ພັດທະນາ ແລະ ການຈັດຕ̂ັງ
ປະຕິບັດນະໂຍບາຍການສຶກ

ສາ ແລະ ສາມດນຳໄປ
ປະຕິບັດໃນຕົວຈິງໄດ້ 

- ເມື8ອຜູ້ຮຽນໄດ້ຜ່ານ
ການຮຽນໃນບົດນີ#ແລ້ວ

ຈະເກີດການຮຽນຮູ້

ປະການສຳຄັນດັIງນີ#: 
- ຮູປ້Lບໃຊຂ̂ັ້ນຕອນການ
ພັດທະນາ ແລະ 
ການຈັດຕ̂ັງປະຕິບັດ

ນະໂຍບາຍໃນລະດັບ

ເນື#ອໃນຫຍTກ່ຽວກັບຂ̂ັນ

ຕອນການພັດທະນາ 
ແລະ ການຈັດຕ̂ັງ
ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ

ຂອງຊາດທີ8ມຕີ]ກັບການ

ສຶກສາພົນລະເມອືງ

ໂລກ ເຊ\8ນ: ການທົບ
ທວນ ແລະ ການ

ວິທີການສອນທີ8ໃຊໃ້ນ

ບົດນີ# ແມນ່ປະສົມ
ປະສານດ້ວຍຫຼາຍ

ເຕ\ກນິກ ແລະ ວິທີການ 
ເຊ\8ນ: ການບັນລະຍາຍ, 
ໃຊກ້ານຕ̂ັງຄຳຖາມ, 
ການສົນທະນາ

ແລກປ`ຽນຄວາມຄິດ

ໃຊຮູ້ບພາບ, 
ເອກະສານທີ8ມີ

ເນື#ອໃນກ່ຽວຂອ້ງ, 
ໃບກິດຈະກຳ (ກຸ່ມ 
ແລະ ບຸກຄົນ), ບົດ
ນຳສະເໜີເປLນ

ຟາຍ ພາວເວີ

ພອຍ ປະກອບ

ປZ#ມ:  
- Global_Citizenship_Education: A 
Guide_for_policy_makers  

- Ref: IBE/2018/OP/CD/07, 
INTERNATIONAL BUREAU OF 
EDUCATION, Training Tools for 
Curriculum Development:  A 
RESOURCE PACK FOR GLOBAL 
CITIZENSHIP EDUCATION (GCED). 
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ການຮຽນການສອນ

ຂອງຕົນ. 
ພັດທະນານະໂຍບາຍ, 
ການທບົທວນ ແລະ 
ພັດທະນາຫຼກັສູດ, 
ການສ້າງຂດີຄວາມ

ສາມາດ, ການສ້າງ
ຄວາມຮູ,້ ການແບ່ງປLນ 
ແລະ ເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ ້
ແລະ ການຕິດຕາມ 
ແລະ ປະເມນີຜົນ. 

ເຫ\ນຊຶ8ງກັນ ແລະ ກັນ, 
ນຳໃຊກິ້ດຈະກຳກຸ່ມ 
ໃນການມອບໝາຍວຽກ.	

 

ການບັນຍາຍ ແລະ
ວີດິໂອປະກອບ

ການສອນ. 

ຄວາມແຕກຕ່າງ 
ແລະ ການ
ເຄRາລົບຄວາມ

ຫຼາກຫາຼຍ 

 ເພື8ອໃຫ້ຜູ້ຮຽນ ຮູຈ້ຳແນກ
ເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄົນ

ຢູ̀ໃນສັງຄົມບ]ແມນ່ສິ8ງທີ8ຈະ

ມາຕັດສິນໃຫ້ຄົນເຮRາໃຫ້ມີ

ຄວາມແບ່ງແຍກກັນ, ທຸກຄົນ
ບ]ຄືກັນແຕ່ກ]ສາມາດເຮ\ດໃຫ້

ບັນລຸຈຸດປະສົງດຽວກັນໄດ້

ຖ້າເຮRາມຄີວາມເຄRາລົບເຊິ8ງ

ກັນ ແລະ ກັນ. 

ຜູ້ຮຽນສາມາດຈຳແນກ 
ຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານ

ຖິ8ນກຳເນີດ, ເຊື#ອຊາດ,
ພາສາ, ເພດ, ອາຍຸ 
ສະພາບທາງກາຍ ຫຼື 
ສຸຂະພາບ ສະຖານະ
ຂອງບຸກຄົນ ຖານະ
ທາງເສດຖະກິດ ຫຼື 
ສັງຄົມ ຄວາມເຊື8ອທາງ
ສາສະໜາ ການສຶກສາ
ອົບຮົມ ຫຼື ຄວາມຄິດ
ເຫ\ນທາງການເມອືງ 
ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງ

ບຸກຄົນເຫຼົIານີ#ຕ້ອງບ]

ເຮ\ດໃຫ້ສັງຄົມແຕກ

ແຍກ.	

- ຄວາມແຕກຕ່າງ
ບ]ສາມາດຕັດສິນຄວາມ

ສະເໝີພາບໄດ້. 
- ການເຄRາລົບຄວາມ
ແຕກຕ່າງແມນ່ຈະນຳ

ມາເຖິງຄວາມສະເໝີ

ພາບທີ8ແທຈ້ິງ ແລະ 
ສາມາດເຮ\ດບັນລຸ

ຈຸດປະສົງດຽວກັນໄດ້. 

ວິທີການສອນໃນຂTນີ# 
ໃຫ້ອະທບິາຍຂTດີ  ແລະ 
ນຳໃຊຫ້ຼກັການຂອງ

ຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະ 
ການເຄRາລົບຄວາມຫຼາກ

ຫຼາຍເພື8ອການ

ພັດທະນາວິຊາຊບີ 
ໂດຍຜ່ານ 
ກິດຈະກຳນ້ອຍໆ ແລະ 
ຄ̂ົນຄວ້າ. 

- ຮູບພາບ 
- ເອກະສານທີ8ມີ
ເນື#ອໃນກ່ຽວຂອ້ງ 

- Ref: IBE/2018/OP/CD/07, 
INTERNATIONAL BUREAU OF 
EDUCATION,  Training Tools for 
Curriculum Development:  A 
RESOURCE PACK FOR GLOBAL 
CITIZENSHIP EDUCATION (GCED). 
pp. 216-217 

- Siriporn Kraisomsart; Yurawat 
Klaimongkol, Ph.D. ; 2015 ; 
DEVELOPMENT OF CITIZENSHIP 
CHARACTERISTICS RESPECTING TO 
THE DIFFERENCES OF SIXTH GRADE 
STUDENTS BY USING PROJECT 
BASED LEARNING; 
http://www.edu.chula.ac.th/ojed 

ຫຼັກສູດການຮຽນ

ການສອນກ່ຽວ

ກັບການສຶກສາ

ພົນລະເມອືງ

ໂລກ 

 ເພື8ອໃຫ້ຜູ້ຮຽນສາມາດ

ເຂR#າໃຈການກຳນົດຈຸດປະສົງ 
ແລະ ຫົວຂTການສອດແຊກ

ເນື#ອໃນການຮຽນຮູ ້ສພລ 
ຕາມລາຍວິຊາທຸກຊ̂ັນທກຸ

ສາຍ.	

ຜູ້ຮຽນໃນກຸ່ມເປM# າໝາຍ

ສາມາດນຳໃຊ ້9 ຫົວຂT

ຂອງການຮຽນຮູ ້ສພລ 
ເຂR#າໃນຮູບແບບ

ຈຸດປະສົງຕາມຫົວຂT. 

-  - ຕ̂ັງຄຳຖາມສົນທະນາ
ເປLນບຸກຄົນ, ຈັດເປLນຄູ່, 
ເປLນກຸ່ມສົນທະນາ ແລະ 
ລາຍງານ. 
- ສະຫຼaບ ແລະ ສັງລວມ 

- ປ"#ມອ່ານກ່ຽວກັບ
ການສຶກສາ

ພົນລະເມອືງໂລກ 
- ເຄື8ອງ LCD 1 
ຊ[ດ, ຄອມພິວເຕີ.	

- UNESCO.(2015).Global Citizenship 
Education: Topics and learning 
objectives. 

- UNESCO. (2018). GCED a guide for 
trainers. 
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- ສະກອດ, ເຈ\#ຍ
ແຜ່ນໃຫຍ ່ແລະ 
ເຝWດ.	

- ຮູບພາບ, ບັດຄຳ
ຖາມ, ໂພສເຕີ.	

 
ການຈັດຕ̂ັງ

ປະຕິບັດການ

ຮຽນ-ການສອນ 

 ເພື8ອໃຫ້ຜູ້ຮຽນສາມາດ: 
- ຮູ ້ແລະ ເຂR#າໃຈເນື#ອໃນຂອງ 
GCE 
- ຈດັການຮຽນ-ການສອນ
ກ່ຽວກັບ GCED 
- ເຂR#າໃຈວິທກີານສອດແຊກ 
GCED ເຂR#າໃນການຮຽນ-
ການສອນລາຍວິຊາ ແລະ ຄຳ
ນຶງເຖິງບົດບາດຍງິ-ຊາຍ 

- ຜູ້ຮຽນເຂR#າໃຈ ແລະ 
ສາມາດນຳເອRາເນື#ອໃນ

ຂອງ GCED ໄປຈັດຕ̂ັງ
ປະຕິບັດໃນການຮຽນ

ການສອນ.	

- ມຄີວາມພ້ອມໃນການ

ຈັດການຮຽນການສອນ

ກ່ຽວກັບ ສພລ.	

- ນຳໃຊວິ້ທກີານສອດ
ແຊກ ສພລ ເຂR#າໃນ
ການຮຽນການສອນ

ລາຍວິຊາ ແລະ ຄຳນຶງ
ເຖິງບົດບາດຍງິ-ຊາຍ. 

- ການຈັດຕ̂ັງປະຕິບັດ
ການຮຽນ-ການສອນ 
ແລະ ການສອດແຊກ 
ສພລ ເຂR#າໃນລາຍວິຊາ 

- ການສອດແຊກ ສພລ 
ທີ8ຄຳນຶງເຖິງ 
ບົດບາດຍງິ-ຊາຍ 

- ໃຊຫ້ຼາຍວິທແີຕກຕ່າງ

ກັນ ໂດຍຂຶ#ນກັບແຕ່ລະ
ຈຸດປະສົງ, ເນື#ອໃນ
ບົດຮຽນຂອງແຕ່ລະລາຍ

ວິຊາ.  
- ໃຊຫ້ຼາຍຮູບແບບປະ 
ສົມປະສານກັນໂດຍນຳ

ໃຊວິ້ທີການຮຽນແບບມີ

ສ່ວນຮວ່ມ, ການປູກຈິດ
ສຳນຶກ, ແບບລະດົມສະ
ໝອງ, ຖາມ-ຕອບ,
ແບບອະທບິາຍ, ຫຼິ#ນ

ເກມ, ສົນທະນາເປLນກຸ່ມ
, ຝ"ກປະຕິບັດຕົວຈິງ, 
ບົດບາດສົມມຸດ ແລະ 
ໄປທັດສະນະສຶກສາ. 

- ສື8ສິ8ງພິມ, 
ເອກະສານຊ[ດ

ເຄື8ອງມ,ື ວິດີໂອ, 
ຮູບພາບ, 
Internet, LCD 
ແລະ ອື8ນໆ. 

- Training Tools for Curriculum 
Development, A RESOURCE PACK 
FOR GLOBAL CITIZENSHIP 
EDUCATION (GCED ໜ້າທ ີ21-26)   

- Training Tools for Curriculum 
Development: A RESOURCE PACK 
FOR GLOBAL CITIZENSHIP 
EDUCATION (GCED ໜ້າທ ີ115-116) 

ການປະຕິບັດ

ກິດຈະກຳ

ຮອບດ້ານໃນ

ໂຮງຮຽນ 

 ເພື8ອເຮ\ດໃຫ້ຄູສາມາດ: 
- ຮູ ້ແລະ ເຂR#າໃຈເນື#ອໃນຂອງ
ການປະຕິບັດກິດຈະກຳ

ຮອບດ້ານໃນໂຮງຮຽນ; 
- ຈດັການຮຽນ-ການສອນ
ກ່ຽວກັບ ສພລ ໂດຍຜ່ານ 4 
ຂອບເຂດຂອງການປະຕິບັດ 
ກິດຈະກຳຮອບດ້ານໃນ

ໂຮງຮຽນ.	

- ຜູ້ຮຽນເຂR#າໃຈ ແລະ 
ສາມາດນຳເອRາເນື#ອໃນ

ຂອງ ສພລ ໄປຈັດຕ̂ັງ
ປະຕິບັດໃນການຮຽນ

ການສອນ 
- ມຄີວາມພ້ອມໃນການ

ຈັດການຮຽນການສອນ

ກ່ຽວກັບ ສພລ.	

- ວິທີການປະຕິບັດ
ກິດຈະກຳຮອບດ້ານໃນ

ໂຮງຮຽນ, 4 ຂອບເຂດ
ຂອງກິດຈະກຳ, ຂ̂ັນ
ຕອນການປະຕິບັດ

ກິດຈະກຳ ແລະ ການ
ເຊື8ອມໂຍງກັບ ສພລ. 

- ນຳໃຊຫ້ຼາຍວິທີແຕກ

ຕ່າງກັນ ໂດຍຂຶ#ນກັບ
ຈຸດປະສົງ, ເນື#ອໃນ
ບົດຮຽນຂອງແຕ່ລະລາຍ

ວິຊາ.	

- ສາມາດໃຊຫ້ຼາຍຮູບ

ແບບປະສົມປະສານກັນ

ໂດຍນຳໃຊວິ້ທີການຮຽນ

ແບບມສີ່ວນຮວ່ມ, ການ

ສື8ສິ8ງພິມ, 
ເອກະສານຊ[ດ

ເຄື8ອງມ,ື ວິດີໂອ, 
ຮູບພາບ, 
Internet, LCD 
ແລະ ອື8ນໆ ທີ8
ກ່ຽວຂອ້ງກັບ 
ສພລ.	

- ປ"#ມຄູ່ມກືານປະຕິບັດກິດຈະກຳຮອບດ້ານໃນ
ໂຮງຮຽນ ສະບັບພາສາລາວ 
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- ປະຕິບັດກິດຈະກຳ ສພລ 
ພາຍໃນໂຮງຮຽນໄດ້ຢ̀າງມີ

ປະສິດທິພາບ. 

- ນຳໃຊວິ້ທກີານສອດ
ແຊກ ສພລ ເຂR#າໃນ
ການຮຽນການສອນ

ລາຍວິຊາ ແລະ ຄຳນຶງ
ເຖິງບົດບາດຍງິ-ຊາຍ.	

ປູກຈິດສຳນຶກ, ແບບ
ລະດົມສະໝອງ, ຖາມ-
ຕອບ, ແບບອະທບິາຍ, 
ຫຼິ#ນເກມ, ສົນທະນາ
ເປLນກຸ່ມ, ຝ"ກປະຕິບັດ
ຕົວຈິງ, ບົດບາດສົມມຸດ 
ແລະ ທັດສະນະສຶກສາ. 
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