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1.

ກົມຮ່ວມມືກບ
ັ ຕ່າງປະເທດ
ອຈ ວຽງອາທິດ ຂາວປະເສີດ

5. ຄະນະສຶກສາສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ ງຊາດ

ອຈ ລຳພູນ ສູນດາຣາ

ອຈ ທອງມາ ສຸລິຍະວົງສາ

ອຈ ແສງປະພາ ໂຫລານຸພາບ

6. ວິທະຍາໄລຄູດົງຄຳຊ້າງ

ອຈ ໂອວິລຸດ ສຸກສະຫວັດ

ອຈ ສີພອນ ວັນນະລາດ

ອຈ ວົງວິໄລ ສຸນທະວົງ

7. ວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງ

ອຈ ຄຳມະນີ ໄຊຍະເຮືອງ

ອຈ ອານຸສິດ ມະໂນສານ

ອຈ ລັດຕະນະພອນ ສີດາວັນ

8. ວິທະຍາໄລຄູຄັງໄຂ

ອຈ ອິດທິດາ ຍັງນຸວົງ
2.

ອຈ ລີວັນ ວົງດານັນທະພັນ

ກົມສ້າງຄູ

9. ວິທະຍາໄລສິລະປະສຶກສາ

ອຈ ວົງເດືອນ ໂອໄສ

ອຈ ແກ້ວບັງອອນ ຈັນທະວີສຸກ

ອຈ ບົວເພK ດ ອິນທະວົງ
3.

10. ວິທະຍາໄລຄູສົງອົງຕື#

ກົມສາມັນສຶກສາ

ອຈ ບຸນຈັນ ໄຊວຸດ
11. ວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ

ອຈ ໄຊຍະເດດ ຊົງມີໄຊ
4.

ອຈ ປະຢTດ ລັດຕະນາ

ສະຖາບັນຄົMນຄ້ວາວິທະຍາສາດການສຶກສາ

12. ວິທະຍາໄລພະລະສຶກສາ

ອຈ ແສງເງິນ ໄວຍາກອນ

ອຈ ມໍຊR ງ
ົ ປVາເຈີ

ອຈ ຊNເນKງO ຢQງເນKງO ຊົRງ
ອຈ ເມKດແກ້ວ ພົມວົງສາ

ກວດແກ້ໂດຍ: ທ່ານ ຮສ. ປອ. ນາງ ສິລິນທອນ ສັກລໍຄຳ, ຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ

ທ່ານ ນາງ ທອງແດງ ສົມຈັນມະວົງ, ຮອງຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ

ທ່ານ ນາງ ແສງເງິນ ໄວຍາກອນ, ສະຖາບັນຄົMນຄ້ວາວິທະຍາສາດການສຶກສາ (ສວສ)
ເຜີ ຍແຜ່ ໂດຍ: ຫ້ ອງການເລຂາ ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ ງຊາດລາວ ເພືO ອອຸຍແນສໂກ, ກົມຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ອອກແບບ ແລະ ພິ ມເຂAາ# ໜ້າໂດຍ: ອຈ. ວົງວິໄລ ສຸນທະວົງ
ສະໜັບສະໜູນໂດຍ: ອຸຍແນສໂກ (UNESCO), ພາຍໃຕ້ໂຄງການປະກອບສ່ວນ ຫຼື Participation Programme
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ຄ"ານ"າ
ປ"# ມແນະນຳການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກໄດ້ຮັບການອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາຂຶ#ນ ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຮຽກຮ້ອງ
ຕ້ອງການພື# ນຖານຂອງມະນຸດໃນການດຳລົງຊີວິດຢູVຮວ
່ ມກັນຢVາງສັນຕິ ແລະ ເພືO ອສົRງເສີມໃຫ້ ທຸກຄົນໄດ້ຮັບການສຶກສາຢVາງ
ເຕKມຮູບແບບ, ເທYOາທຽມກັນ, ມີອິດສະຫຼະໃນການແລກປVຽນແນວຄວາມຄິດເຫK ນ, ມີຄວາມມຸ່ງໝັMນ ເພືO ອສ້າງສັນຕິພ າບ
ສາກົນ ແລະ ຄວາມຜາສຸກຂອງມວນມະນຸດທັງໃນປTດຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ.
ຫ້ ອ ງການເລຂາ ຄະນະກຳມາທິ ກ ານແຫ່ ງ ຊາດລາວ ເພືO ອ ອຸ ຍ ແນສໂກ ຈິO ງ ໄດ້ຮ ຽບຮຽງປ\# ມແນະນຳການສຶກສາ
ພົ ນ ລະເມື ອ ງໂລກສະບັ ບ ນີ# ຂຶ#ນ ມາ ເພືO ອສະໜອງຂ] ມູ ນ , ເພີO ມຄວາມຮູ້, ຄວາມເຂY# າ ໃຈໃນຂະບວນປະຕິ ບັ ດ , ການຮຽນ
ການສອນ, ການຝ" ກ ອົ ບ ຮົ ມ ແລະ ການຄົM ນ ຄວ້ າ ອືO ນ ໆ ເພືO ອພັ ດ ທະນາຕົ ນ ເອງ, ໝູ່ ເ ພືO ອ ນ ແລະ ທຸ ກ ໆຄົ ນ ໃນສັ ງ ຄົ ມ ໃຫ້
ກາຍເປTນພົນລະເມືອງທີOດຂ
ີ ອງໂລກ ແລະ ສາມາດດຳລົງຊີວິດຢູVຮວ
່ ມກັນຢVາງສັນຕິ ຊຶງO ປ"# ມແນະນຳການສຶກສາພົນລະເມືອ ງ
ໂລກນີ# ໄດ້ ລ ວມເອY າ ຂ] ມູ ນ ພື# ນ ຖານດ້ າ ນທິ ດ ສະດີ ແລະ ການສອດແຊກເຂY#າ ໃນການຮຽນການສອນ, ການຝ" ກ ອົ ບ ຮົ ມ
ເພືO ອເຮKດໃຫ້ ຄູ, ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ ແລະ ຜູ້ ສົນໃຈໄດ້ນຳໃຊ້ເປTນເອກະສານອ້າງອີງໃນການຄົMນຄວ້າຂັMນຕNໄປ.

ເຖິງຢVາງໃດກໍຕາມ ປ\# ມແນະນຳການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກນີ# ບNສາມາດຫຼີກເວKນ
# ຂ]ຂາດຕົກບົກຜ່ ອງໄດ້ ສະນັMນ,
ຫ້ ອ ງການເລຂາ ຄະນະກຳມາທິ ກ ານແຫ່ ງ ຊາດລາວ ເພືO ອ ອຸ ຍ ແນສໂກ ກໍ ຄື ກົ ມ ຮ່ວ ມມືກັບ ຕ່າ ງປະເທດຫວັ ງ ຢV າ ງຍິOງ ວ່າ
ຈະໄດ້ຄ ຳຄິ ດ ເຫK ນ , ຂ]ສ ະເໜີ ຫຼື ຂ]ແ ນະນຳຈາກຄູ , ນັ ກ ຮຽນ, ນັ ກ ສຶ ກ ສາ ແລະ ນັ ກ ຄົM ນ ຄວ້ າ ເພືO ອ ໄປພິ ຈ າລະນາປT ບປຸ ງໃນ
ໂອກາດຕNໄປ, ທຸກໆຄຳຕຳນິຕຊ
ິ ົມຂອງທ່ານມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ເປTນການປະກອບສ່ວນເຂYາ# ໃນການປTບປຸງ ແລະ ພັດທະນາ
ປ\# ມແນະນຳການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກນີໃ# ຫ້ ມເີ ນືອ
# ໃນສົມບູນ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງຂຶນ
# .
ຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ
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ຄຳສັບຫຍ9
APCEIU

: Asia-Pacific Centre of Education for International Understanding
: ສູນການສຶກສາ ເພືO ອຄວາມເຂYາ# ໃຈລະຫວ່າງຊາດອາຊີ-ປາຊີຟaກ

EFA

: Education for All
: ການສຶກສາເພືO ອທຸກຄົນ

GCED

: Global Citizenship Education
: ການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ (ສພລ)

GDCF

: Global Digital Citizen Foundation
: ມູນນິທິພົນລະເມືອງດ້ານດິຈິຕອນໂລກ

IBE

: International Bureau of Education
: ສຳນັກງານການສຶກສາສາກົນ

iEARN

: International Education and Resource Network
: ເຄືອຂ່າຍການສຶກສາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນສາກົນ

MDGs

: United Nations Millennium Development Goals
: ເປQ# າໝາຍສະຫັດສະວັດດ້ານການພັດທະນາຂອງສະຫະປະຊາຊາດ

Oxfam

: ອົງການອັອກຟາມ

SDGs

: Sustainable Development Goals
: ເປQ# າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (ປພຍ)

UN Women

: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
: ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພືO ອຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ
ການສ້າງຄວາມເຂKມ
# ແຂງຂອງແມ່ຍງິ

UNCHR

: United Nations High Commissioner for Refugees
: ຄະນະກຳມະການຂັMນສູງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ເພືO ອຊາວອົບພະຍົບ

UNDP

: United Nations Development Programme
: ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພືO ອການພັດທະນາ

UNESCO

: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
: ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພືO ອການສຶກສາ, 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 ໄດ້ສິ#ນສຸດລົງ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ຮັບການສ້າງຕັMງຂຶນ
# ໃນປb 1945, ສານ

ໂລກໄດ້ສ້າງຕັMງຂຶ#ນໃນປb 1946 ແລະ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການສາກົນດ້ານສິດທິມະນຸດໃນ ປb 1948 ເພືO ອຫຼcດຜ່ ອນການລະເມີດ
ດ້ານສິດທິມະນຸດ, ຄວາມບNສະເໝີພາບ, ໄພຂົRມຂູຕ
່ ສ
N ັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມໝັMນຄົງໃນໂລກ.

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພືO ອການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳ ຫຼື The United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັMງຂຶນ
# ໃນວັນທີ 16 ພະຈິກ
1945 ແລະ ໄດ້ບັງຄັບໃຊ້ລັດຖະທຳມະນູນໃນວັນທີ 4 ພະຈິກ 1946 ໂດຍມີ 20 ປະເທດໃຫ້ ສັດຕະຍາບັນ. ລັດຖະທຳມະນູນ

ໄດ້ຮັບການປTບປຸງໃນແຕ່ລະໄລຍະ ນັບແຕ່ກອງປະຊdມໃຫຍ່ຄM ງ
ັ ທີ 2 ຫາ ຄັMງທີ 40 ໂດຍມີຈຸດປະສົງລວມເພືO ອສົRງເສີມ
ໃຫ້ ທຸກຄົນໄດ້ຮັບການສຶກສາຢVາງເຕKມຮູບແບບ ແລະ ເທYOາທຽມກັນ, ແລກປVຽນແນວຄວາມຄິດເຫK ນ ແລະ ຄວາມຮູທ
້ ີOເປTນ
ອິດສະຫຼະ, ມີຄວາມມຸງ່ ໝັMນ ແລະ ຕັMງໃຈທີOຈະພັດທະນາໂດຍຜ່ ານການພົວພັນວຽກງານດ້ານການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ
ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງປະຊາກອນໂລກ ເພືO ອສ້າງສັນຕິພາບສາກົນ ແລະ ຄວາມຜາສຸກຂອງມວນມະນຸດ ດັRງຄຳຂວັນທີOວ່າ:
“ສ້າງສັນຕິພາບຢູVໃນຈິດໃຈຂອງມະນຸດ”.
c ຸດປະສົງດັRງກ່າວ, UNESCO ຮ່ວມກັບ UNICEF, World Bank, UNFPA, UNDP, UN
ເພືO ອໃຫ້ ບັນລຸຈ
Women ແລະ ອົງການ UNCHR ໄດ້ຈັດກອງປະຊdມການສຶກສາໂລກຂຶນ
# ທີOເມືອງ ອິນຊອນ, ສ.ເກYາຫຼີ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ
19 - 22 ພຶ ດສະພາ 2015 ໂດຍການເປTນເຈY#າພາບຂອງ ສ.ເກYາຫຼີ, ຊຶງO ມີຜູ້ ເຂYາ# ຮ່ວມຈຳນວນກວ່າ 1.600 ຄົນ ຈາກ 160
ປະເທດ, ລວມມີບັນດາລັດຖະມົນຕີ 120 ທ່ານ, ບັນດາຫົວໜ້າ ແລະ ສະມາຊິກຜູ້ ແທນ, ຫົວໜ້າອົງການ ແລະ ພະນັກງານ
ຂອງອົງການຈັດຕັMງສອງຝVາຍ ແລະ ຫຼາຍຝVາຍ, ແລະ ບັນດາຕົວແທນຂອງສັງຄົມພົນລະເຮືອນ, ໜ່ວຍງານຊ່ຽວຊານດ້ານ
ການສິດສອນ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ແລະ ໄດ້ຮັບຮອງເອYາຖະແຫຼງການສາກົນກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ, ເປQ# າໝາຍການ
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (ປພຍ) ຫຼື Sustainable Development Goals (SDGs) ແລະ ວາລະການສຶກສາ 2030.
ກອງປະຊdມດັRງກ່າວຍັງໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອYາຄຳແນະນຳຂອງອົງການອຸຍແນສໂກ ປb 1974 ກ່ຽວກັບຄວາມເຂYາ# ໃຈສາກົນ,
ການຮ່ວມມື, ສັນຕິພາບ ແລະ ການສຶກສາທີOກ່ຽວພັນກັບສິດທິມະນຸດ ແລະ ເສລີພາບຂັMນພື# ນຖານ (1974 UNESCO
Recommendation on International Understanding, Cooperation & Peace, and education, relating
to human rights & fundamental freedoms) ແລະ ໂຄງການການສຶກສາດ້ານສິດທິມະນຸດໂລກ.
ຄຳແນະນຳຂອງອຸຍແນສໂກໄດ້ກ່າວວ່າ “ວິທີການທີOດີທີOສຸດໃນການຕNສູ້ກັບລັດທິຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ຫົວຮຸນແຮງ
ແມ່ນການສຶກສາຄົນຍຸກໃໝ່ໃຫ້ ຮເູ້ ຖິງ ການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ (ສພລ)” ຊຶງO ນອນຢູVໃນຄາດໝາຍທີ 7 ຂອງເປQ# າໝາຍ
ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ເປQ# າໝາຍທີ 4 (SDG 4.7). ສພລ ສາມາດຕອບສະໜອງຕNກັບສິOງທ້າທາຍເຫຼR າົ ນີໄ# ດ້ໂດຍການ
ສ້າງຄວາມເຂKມ
# ແຂງໃຫ້ ຜູ້ ຮຽນທຸກເພດ-ໄວໃຫ້ຮຄ
ູ້ ຸນຄ່າ,

ທັດສະນະຄະຕິ

ແລະ

ພຶ ດຕິກຳທີOສະໜັບສະໜູນການເປTນ

ພົນລະເມືອງໂລກທີOມຄ
ີ ວາມຮັບຜິ ດຊອບ ເປTນຕົMນແມ່ນ ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ, ມີນະວັດຕະກຳ, ຄວາມຕັMງໃຈຕNການສ້າງ
ສັນຕິພາບ, ມີສິດທິມະນຸດ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໂດຍຫຼcດຜ່ ອນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ການຂ້າລ້າງຜານ,
ການຂ້າລ້າງເຜYO າພັນ,

ການບNເຄYາລົບຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ບັນຫາໄພຂົRມຂູ່ ແລະ ຄວາມບNໝM ນ
ັ ຄົງຕ່າງໆທີOເປTນໄພຄຸກຄາມ
1
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ຂອງໂລກ, ທັງໝົດນີເ# ພືO ອສົRງເສີມການເຄືOອນໄຫວຂອງສັງຄົມໃຫ້ ມຄ
ີ ວາມສະຫງົບສຸກ, ມີຄວາມອົດທົນ, ມີສ່ວນຮ່ວມ, ມີ
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ.

ເຄືOອງມືທີOເປTນມາດຕະຖານສາກົນໃນການປQກປeອງສິດທິມະນຸດໂດຍພື# ນຖານທີOຜູກພັນທາງກົດໝາຍເຊKນ
O : ສັນຍາ,

ສົນທິສັນຍາ, ຂ]ຕົກລົງ ແລະ ອານຸສັນຍາ, ນອກນັMນຍັງມີຄຳແນະນຳ ແລະ ຖະແຫຼງການຕ່າງໆ, ຊຶງO ມີກຳລັງອຳນາດທາງດ້ານ
ສິນທຳ ແລະ ການເມືອງທີOໄດ້ສ້າງເປTນແຜນງານຕາມກົດເກນສາກົນທີOເຂKມ
# ແຂງສຳລັບສິດທິໃນການໄດ້ຮັບການສຶກສາໂດຍ
ປາດສະຈາກການຈຳແນກ ຫຼື ແບ່ງແຍກ. 1
1.2 ວິໄສທັດການສຶ ກສາພົນລະເມືອງໂລກ
ການສຶກສານາໆຊາດ ແລະ ການສຶກສາໂລກໄດ້ໝູນໃຊ້ຫຼາກຫຼາຍວິທີ ເພືO ອສົRງເສີມສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມໝັMນຄົງ
ຂອງໂລກ ເປTນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດ ເຊKນ
O : ການສຶກສາດ້ານສິດທິມະນຸດ, ວັດທະນະທຳເພືO ອສັນຕິພາບ, ການພັດທະນາ
ແບບຍືນຍົງ, ການສຶກສາເພືO ອຄວາມເຂYາ# ໃຈລະຫວ່າງຊາດ ແລະ ອືOນໆ.
ການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ ແມ່ນເນKນ
# ການສຶກສາພົນລະເມືອງ ບNພຽງແຕ່ການສຶກສາທີOກ່ຽວຂ້ອງກັບການມີ

ສ່ວນຮ່ວມທາງດ້ານການເມືອງເທYOານັMນແຕ່ຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຄYາລົບຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານວັດທະນະທຳ,

ສິດທິ

ມະນຸດ, ຄວາມສະເໝີພາບ, ການສົນທະນາແລກປVຽນແນວຄວາມຄິດ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມເພືO ອສ້າງຄວາມຮູ,້ ທັກສະ,
ຄຸນຄ່າ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິຂອງຜູ້ ຮຽນ ເພືO ອໃຫ້ ທຸກຄົນແຂ່ງຂັນໃນການປະກອບສ່ວນໃຫ້ ໂລກມີຄວາມຍຸດຕິທຳ ແລະ ມີ
ຄວາມສະຫງົບສຸກຫຼາຍຂືນ
# ຈາກການສ້າງຄຸນຄ່າດ້ານຄວາມຮັບຮູ,້ ດ້ານສັງຄົມ-ອາລົມຈິດ ແລະ ພຶ ດຕິກຳ ໂດຍຜ່ ານ 4 ເປQ# າ
ໝາຍຂອງການຮຽນເຊKນ
O : ຮຽນເພືO ອຮູ,້ ຮຽນເພືO ອເຮKດ, ຮຽນເພືO ອເປTນ ແລະ ຮຽນເພືO ອຢູVຮວ່ມກັນໂດຍສັນຕິ ດັRງທີOທ່ານ ສານ

ວາດຕໍ ນິໂກຣ (Salvatore Nigro) ໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ “ການແຂ່ງຂັນທີOເປTນການກະຕຸນ
້ , ການຮ່ວມມືທີOເຂKມ
# ແຂງ ແລະ ຄວາມ
ສາມັກຄີທີOເປTນເອກະພາບ ໝາຍເຖິງລະດັບຂອງບຸກຄົນທີOມກ
ີ ານສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ”.
1.3 ທ່າອ່ຽງຂອງການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ
ການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ ໄດ້ຮັບການສືບຕNພັດທະນາດ້ານແນວຄວາມຄິດທີOສາມາດສອດແຊກເຂYາ# ໄດ້ທຸກວິຊາ
ແລະ ທຸກຂົງເຂດຂອງການສຶກສາໂດຍເປbດກວ້າງໃນຫຼາຍມິຕິ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ທັງນັກຮຽນໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ນອກ
ໂຮງຮຽນຕະຫຼອດຮອດຄົນໃນຊdມຊົນທ້ອງຖິOນ, ໃນພາກພື# ນ ແລະ ສາກົນ ເພືO ອສ້າງຄວາມເຂKມ
# ແຂງໃຫ້ ຜູ້ ຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ
ມີບົດບາດຢVາງຕັMງໜ້າທັງຢູVໃນທ້ອງຖິOນ,

ພາກພື# ນ

ແລະ

ທົRວໂລກ

ໃນການແກ້ໄຂບັນດາສິOງທ້າທາຍທີOໂລກປະເຊີນ

ຢູVໃນປTດຈຸບັນ ເພືO ອສົRງເສີມຄວາມຍຸດຕິທຳ, ຄວາມສະຫງົບສຸກ, ຄວາມໝັMນຄົງ, ການດຳລົງຊີວິດທີOປອດໄພ ແລະ ຄວາມຍືນ
ຍົງຂອງໂລກ.

ໃນການປະຕິບັດເປQ# າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ບັນດາປະເທດຕ່າງໆໄດ້ສຸມໃສ່ປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ
ແລະ ຄວາມເທYOາທຽມກັນຂອງລະບົບການສຶກສາໄປຄຽງຄູ່ກັບການສົRງເສີມດ້ານສິດທິມະນຸດ, ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ,
ການສົRງເສີມວັດທະນະທຳແຫ່ ງສັນຕິພາບ, ການບNນຳໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ການເປTນພົນລະເມືອງໂລກ ແລະ ການຊືນ
O ຊົມ
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານວັດທະນະທຳ. ຍິOງໄປກວ່ານັMນ, ເພືO ອຮັບປະກັນການສຶກສາທີOເທYOາທຽມກັນ ແລະ ເງືອ
O ນໄຂສຳລັບ

ຜົ ນການສຶກສາທີOມປ
ີ ະສິດທິພາບ, ບັນດາລັດຖະບານໄດ້ເສິມສ້າງຄວາມເຂKມ
# ແຂງໃຫ້ ແກ່ລະບົບການສຶກສາ ໂດຍການສ້າງ,
ປTບປຸງກົນໄກຄວາມຮັບຜິ ດຊອບ, ຄຸ້ມຄອງທົRວເຖິງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ; ຮັບຮອງຄຸນນະພາບ; ລະບົບຂ]ມູນຂ່າວສານການ
1

Framework for Action Education 2030

2

ປ"# ມແນະນຳການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ

ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ; ຄວາມໂປVງໃສ, ຂັMນຕອນ ແລະ ກົນໄກການໃຫ້ ທຶນທີOມປ
ີ ະສິດທິພາບ; ການຈັດສັນການຄຸ້ມຄອງ
ສະຖາບັນ ກNຄືການຮັບປະກັນ ເຮKດໃຫ້ ຂມ
] ູນຂ່າວສານທີOສາມາດເຂYາ# ເຖິງໄດ້ ແລະ ທັນກັບເວລາ.

ນະວັດຕະກຳ ແລະ ICT ຈະຕ້ອງຖືກນຳໃຊ້ ເພືO ອເສີມຂະຫຍາຍລະບົບການສຶກສາໃຫ້ ເຂKມ
# ແຂງ, ເຜີ ຍແຜ່ ຄວາມຮູ,້

ສະໜອງການເຂYາ# ເຖິງຂ]ມູນຂ່າວສານ, ສົRງເສີມການຮຽນຮູທ
້ ີOມປ
ີ ະສິດທິພາບ ແລະ ຄຸນນະພາບ. ການເສີມສ້າງລະບົບໃຫ້
ເຂKມ
# ແຂງຄວນສຸມໃສ່ເຂດທີOມກ
ີ ານສຶກສາທີOຂະຫຍາຍຕົວຊ້າ, ມີການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງປະເທດ, ພາກພື# ນ ແລະ ສາກົນ.
ເພືO ອບັນລຸເປQ# າໝາຍຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງດ້ານການສຶກສາ

ຈຳເປTນຕ້ອງໄດ້ປຸກລະດົມກຳລັງແຮງຂອງ

ສາກົນ, ພາກພື# ນ ແລະ ປະເທດ:2
•

ຮ່ວມມືຢVາງທົRວເຖິງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ.

•

ປTບປຸງນະໂຍບາຍການສຶກສາ ແລະ ວິທີການເຮKດວຽກຮ່ວມກັນ.

•

ຮັບປະກັນລະບົບການສຶກສາທີOເທYOາທຽມກັນ, ທົRວເຖິງ ແລະ ຍົກສູງຄວາມຍຸດຕິທຳສຳລັບໝົດທຸກຄົນ.

•

ລະດົມຊອກແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນ ເພືO ອໃຫ້ມທ
ີ ຶນສະໜັບສະໜູນທີOພຽງພໍ ສຳລັບການສຶກສາ.

•

ຮັບປະກັນການຕິດຕາມກວດກາ, ກວດສອບ ແລະ ທົບທວນຄືນບັນດາເປQ# າໝາຍທັງໝົດ.
ການຈັດຕັMງປະຕິບັດ ແມ່ນອີງໃສ່ບົດຮຽນຂອງ EFA ແລະ MDGs, ບັນດາປະເທດຕ່າງໆຄວນລົງທຶນໃສ່ ແລະ

ຂະຫຍາຍຢVາງມີນະວັດຕະກຳ, ວິທີການລົງທຶນທີOມປ
ີ ະສິດທິພາບ ແລະ ມີໝາກຜົ ນ ເພືO ອເຮKດໃຫ້ ທຸກຄົນສາມາດເຂYາ# ເຖິງ
ແລະ ສຳເລKດການສຶກສາທີOມຄ
ີ ຸນນະພາບ ໂດຍສຸມໃສ່ກມ
ຸ່ ເປQ# າໝາຍທີOດອ
້ ຍໂອກາດໃຫ້ ເຂYາ# ເຖິງໄດ້ຫຼາຍທີOສຸດ. ອີກອັນໜຶOງ,
ຍຸດທະສາດທີOສຸມໃສ່ແຕ່ລະເປQ# າໝາຍຂ້ອນຂ້າງກວ້າງ ແລະ ຄວນມີການດັດປTບໃຫ້ ເໝາະສົມໂດຍອີງຕາມບູລິມະສິດ ແລະ
ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງແຕ່ລະປະເທດ.

2. ແນວຄວາມຄິດຂອງການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ
2.1 ການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກແມ່ນຫຍັງ?
ການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ ແມ່ນເຮKດໃຫ້ ພວກເຮYາເຂYາ# ໃຈຢVາງເລິກເຊິງO ວ່າ ພວກເຮYາເຊືອ
O ມຕNກັນໃນຖານະເປTນ
ພົ ນ ລະເມື ອ ງຂອງປະຊາກອນໂລກ ແລະ ສິO ງ ທ້ າ ທາຍຂອງພວກເຮY າ ກໍ ຄື ກ ານເຊືO ອ ມຕN ກັ ນ . ແນວຄິ ດ ຂອງການເປT ນ
ພົນລະເມືອງໄດ້ມກ
ີ ານວິວັດທະນາໄປຕາມການເວລາ. ອີງຕາມປະຫວັດສາດ, ການເປTນພົນລະເມືອງບNໄດ້ແຜ່ ກະຈາຍໄປເຖິງ
ທຸກຄົນ. ຕົວຢVາງ: ຄົນ ຫຼື ເຈY#າຂອງກຳມະສິດເທYOານັMນທີOຈະເປTນພົນລະເມືອງໄດ້. ສະຕະວັດທີOຜ່ານມາ ໄດ້ມກ
ີ ານເຄືOອນໄຫວທີO
ກ້າວໄປສູ່ຄວາມເຂY#າໃຈຫຼາຍຂຶ#ນກ່ຽວກັບຄວາມເປTນພົນລະເມືອງ ຊຶOງໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກການພັດທະນາທາງດ້ານສິດທິ

ພົນລະເມືອງ, ການເມືອງ ແລະ ສັງຄົມ. ຄວາມເຂY#າໃຈໃນປTດຈຸບັນ ກ່ຽວກັບການເປTນພົນລະເມືອງຂອງຊາດ ມີຄວາມແຕກ
ຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະປະເທດ ຊຶOງສະທ້ອນໃຫ້ ເຫK ນເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງສະພາບເງືOອນໄຂທາງດ້ານການເມືອງ ແລະ
ປະຫວັດສາດຢູVໃນບັນດາປTດໄຈອືOນໆ.
ໂລກເຮYາມີການເພິO ງພາອາໄສເຊິOງກັນ ແລະ ກັນຢVາງຕNເນືອ
O ງ ໄດ້ມຄ
ີ ຳຖາມເກີດຂຶນ
# ກ່ຽວກັບການເປTນພົນລະເມືອ ງ
ໂລກ ແລະ ຂອບເຂດໃນລະດັບສາກົນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ແນວຄິດຂອງການເປTນພົນລະເມືອງກ້າວໄປເໜືອກວ່າລະດັບປະເທດ
2
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ປ"# ມແນະນຳການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ

ແຕ່ກໍບNແມ່ນເລືOອງໃໝ່, ການປVຽນແປງຕ່າງໆຕາມສະພາບການຂອງໂລກ ເຊKນ
O : ການສ້າງສົນທິສັນຍາ ແລະ ຂ]ຕົກລົງສາກົນ
ການເຕີບໂຕຂອງອົງການຈັດຕັMງຕ່າງໆ, ການເຄືOອນຍ້າຍຂ້າມຊາດຂອງພົນລະເມືອງ ພ້ ອມທັງການສ້າງຂອບສາກົນກ່ຽວກັບ

ສິດທິມະນຸດໄດ້ສR ງ
ົ ຜົ ນທີOສຳຄັນຕNການເປTນພົນລະເມືອງໂລກ. ພວກເຮYາຕ້ອງຍອມຮັບວ່າ ມີທັດສະນະຕ່າງໆທີOແຕກຕ່າ ງກັນ
ກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດຂອງການເປTນພົນລະເມືອງໂລກຢູV. ຕົວຢVາງ: ຄວາມຄິດຂອງການເປTນພົນລະເມືອງໂລກຂະຫຍາຍ
ອອກ ແລະ ຄວາມສົມບູນແບບຂອງພົນລະເມືອງແບບດັMງເດີມຊຶງO ກຳນົດໂດຍປະເທດ ຫຼື ມີການແຂ່ງຂັນໃນລະດັບໃດ.
້ ຶກຂອງການເປFນສ່ວນໜຶງ
G ຂອງຊIມຊົນໂລກ ແລະ ເປFນສ່ວນ
ການເປTນພົນລະເມືອງໂລກ ໝາຍເຖິງຄວາມຮູສ
ໜຶGງ ຂອງມະນຸດທີGຢູMຮວ
່ ມກັນ ໂດຍເນNນ
G ກັນ ແລະ ກັ ນທາງດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ,
# ການເພິG ງພາອາໄສເຊິງ
ວັດທະນະທຳ -ສັ ງຄົ ມໃນລະດັ ບທ້ອງຖິGນ, ຊາດ ແລະ ສາກົນ.

ຄວາມສົນໃຈທີOເພີO ມຂຶ#ນຂອງການເປTນພົນລະເມືອງໂລກໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຕNກັບການສຶກສາພົນລະເມືອງໃນ
ທົRວໂລກ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຕNນະໂຍບາຍ, ຫຼັກສູດ ແລະ ການຮຽນການສອນ. ການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກປະກອບ
ດ້ວຍ 3 ລະດັບຂອງແນວຄິດພື# ນຖານເຊKນ
O : ດ້ານຄວາມຮູ,້ ດ້ານສັງຄົມ-ອາລົມ ແລະ ດ້ານພຶ ດຕິກຳ. ສິOງເຫຼR າົ ນັMນ ສາມາດເປTນ
ພື# ນຖານເພືO ອກຳນົດເປQ# າໝາຍການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ, ຈຸດປະສົງຂອງການຮຽນຮູ້ ແລະ ທັກສະຕ່າງໆຂອງການຮຽນ
ການສອນ, ລວມທັງບູລິມະສິດໃນການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົ ນການຮຽນ.
2.2 ຂອບເຂດແນວຄວາມຄິດພືF ນຖານຂອງການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ
ຂອບເຂດແນວຄວາມຄິດທີOເປTນພື# ນຖານເຫຼR າົ ນີປ
# ະກອບດ້ວຍ 3 ດ້ານຄື: ດ້ານຄວາມຮູ,້ ດ້ານສັງຄົມ-ອາລົມ ແລະ
ດ້ານພຶ ດຕິກຳ.
¨ ດ້ານຄວາມຮູ:້
ຮຽນເພືO ອຮູ,້ ເພືO ອເຂYາ# ໃຈ, ເພືO ອຄົMນຄິດແບບວິເຄາະຕNບັນຫາລະດັບໂລກ, ລະດັບພາກພື# ນ, ລະດັບຊາດ, ລະດັບ
ທ້ອງຖິOນ, ຄວາມເຊືອ
O ມຕNກັນ ແລະ ຄວາມເປTນເອກະລາດໃນລະດັບສາກົນຂອງບັນດາປະເທດ ແລະ ປະຊາກອນ
ຕ່າງໆ.

¨ ດ້ານສັງຄົ ມ-ອາລົມ:
ເພືO ອໃຫ້ມຄ
ີ ວາມຮູສ
້ ຶກຂອງຄວາມເປTນມະນຸດ, ແບ່ງປTນຄຸນຄ່າ, ຄວາມຮັບຜິ ດຊອບ, ຄວາມເຫK ນໃຈຄົນອືOນ, ຄວາມ
ສາມັກຄີ ແລະ ຄວາມເຄYາລົບຕNຄວາມແຕກຕ່າງອືOນໆ.
¨ ດ້ານພຶ ດຕິກຳ:
ເພືO ອປະຕິບັດໜ້າທີOການເປTນພົນລະເມືອງໂລກຢVາງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິ ດຊອບໃນລະດັບທ້ອງຖິOນ
ລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບສາກົນ, ເພືO ອຍົກສູງສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງໃນໂລກ.
ການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ ມີເປQ# າໝາຍສະໜອງຄວາມຮູ,້ ທັກສະ, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ຄຸນຄ່າທີOຈຳເປTນ
ໃຫ້ ຜູ້ ຮຽນສາມາດປະກອບສ່ວນເຂYາ# ໃນການສົRງເສີມການຫຼcດຜ່ ອນຄວາມຮຸນແຮງ, ຄວາມບNຍຸດຕິທຳ ແລະ ສັນຕິພາບ. ການ

G ຂຶນ
# ກັບແນວຄວາມຄິດ ແລະ ວິທີການທີGໄດ້ນຳໃຊ້ໃນ
ສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກນຳໃຊ້ “ວິທີການຫຼາຍຮູບແບບຊຶງ
ຂົງເຂດວຽກງານອືນ
G ໆ, ໂດຍສະເພາະການສຶກສາສິດທິມະນຸດ, ການສຶກສາສັນຕິພາບ, ການສຶກສາເພືG ອການ
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ແລະ

ການສຶກສາເພືG ອຄວາມເຂAາ# ໃຈລະຫວ່າງຊາດ”

ແລະ

ມີເປQ# າໝາຍເພືO ອສົRງເສີມ

ຈຸດປະສົງອັນດຽວກັນ. ສພລ ນຳໃຊ້ທັດສະນະຂອງການຮຽນຮູຕ
້ ະຫຼອດຊີວິດ, ເລີOມຕົMນຈາກການສຶກສາຂອງໄວເດKກຈົນເຖິງ
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ປ"# ມແນະນຳການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ

ລະດັບການສຶກສາຜູ້ ໃຫຍ່ ຊຶງO ຮຽກຮ້ອງ “ວິທີການສຶກສາໃນລະບົບ ແລະ ນອກລະບົບ, ການສອດແຊກໃນຫຼັກສູດ ແລະ
ນອກຫຼັກສູດ ແລະ ວິທີການແບບປະສົມປະສານກັບການມີສ່ວນຮ່ວມໃຫ້ ຫຼາຍທີOສຸດ”.
2.3 ເປHF າໝາຍຂອງການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ
ການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກມີເປQ# າໝາຍເພືO ອ:
-

ພັດທະນາຄວາມເຂYາ# ໃຈກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງຂອງການບໍລິຫານລະດັບໂລກ, ສິດທິ, ຄວາມຮັບຜິ ດຊອບ, ສິOງທ້າທາຍ,
ການພົວພັນລະຫວ່າງລະບົບ ແລະ ຂະບວນການບໍລິຫານໃນລະດັບໂລກ, ລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖິOນ.

-

ຮັບຮູ້ຄຸນຄ່າຄວາມແຕກຕ່າງທີOຫຼາກຫຼາຍ ເຊKນ
O : ວັດທະນະທຳ, ພາສາ, ສາສະໜາ, ເພດ, ຄວາມເປTນມະນຸດດ້ວຍ
ກັນ ແລະ ພັດທະນາທັກສະໃນການດຳລົງຊີວິດຢູVໃນໂລກທີOມຄ
ີ ວາມຫຼາກຫຼາຍນັບມືນ
# ັບເພີO ມຂຶນ
# .

-

ພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ທັກສະການວິເຄາະສຳລັບຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບໜ້າທີOພົນລະເມືອງ ເຊKນ
O : ການກວດກາແບບ
ຮອບຄອບ, ຄວາມສາມາດໃນການນຳໃຊ້ເຕKກໂນໂລຊີຂມ
] ູນຂ່າວສານ, ຄວາມຮູ້ດ້ານສືOຕ່າງໆ, ການຄິດວິເຄາະ, ການ
ຕັດສິນໃຈ, ການແກ້ໄຂບັນຫາ, ການເຈລະຈາ, ການສ້າງສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມຮັບຜິ ດຊອບສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ
ສັງຄົມ.

-

ຮູຈ
້ ຳແນກຄວາມເຊືອ
O , ຄຸນຄ່າ ແລະ ອິດທິພົນຂອງສິOງເຫຼR າົ ນັMນຕNການຕັດສິນໃຈທາງດ້ານການເມືອງ ແລະ ສັງຄົມ,
ຮັບຮູກ
້ ່ຽວກັບຄວາມຍຸດຕິທຳທາງສັງຄົມ ແລະ ພັນທະໜ້າທີOຂອງພົນລະເມືອງ.

-

ພັດທະນາທັດສະນະຄະຕິ, ຄວາມເອYາໃຈໃສ່ ແລະ ສະແດງໃຫ້ ເຫK ນຄວາມເຫK ນອົກເຫK ນໃຈຕNຄົນອືOນ, ຕNສິOງແວດລ້ອມ
ແລະ ການນັບຖືຄວາມຫຼາກຫຼາຍ.

-

ຮັບຮູຄ
້ ຸນຄ່າຂອງຄວາມເປTນທຳ, ຄວາມຍຸດຕິທຳໃນສັງຄົມ ແລະ ທັກສະໃນການວິເຄາະແບບຮອບຄອບ, ຄວາມບN
ສະເໝີພາບທາງເພດ, ສະຖານະພາບເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ, ສາສະໜາ, ອາຍຸ ແລະ ບັນຫາອືOນໆ.

-

ເຂYາ# ຮ່ວມ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂYາ# ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາໂລກປTດຈຸບັນໃນລະດັບທ້ອງຖິOນ, ລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບ
ໂລກໃນຖານະທີOເປTນພົນລະເມືອງຂອງໂລກ, ມີສ່ວນຮ່ວມ, ມີຄວາມຮັບຜິ ດຊອບ ແລະ ມີການຕອບສະໜອງ.
ບູລິມະສິດຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ:

ການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ

ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການ

ສົRງເສີມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ຊຶງO ເປTນບູລິມະສິດທີOສຳຄັນຂອງອົງການອຸຍແນສໂກ. ການສຶກສາພົນລະເມືອງ
ໂລກນອນຢູVໃນສິດທິມະນຸດ ຊຶOງຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍແມ່ນສ່ວນໜຶOງທີOເປTນພື# ນຖານ. ເດKກຍິງ ແລະ ເດKກຊາຍ
ຮຽນຮູກ
້ ່ຽວກັບທັດສະນະຄະຕິ, ພາລະບົດບາດ, ຄວາມຄາດຫວັງ ແລະ ພຶ ດຕິກຳໄປຕາມເພດ, ຢູVໂຮງຮຽນກໍເຊKນ
O ດຽວກັນກັບ
ຢູVເຮືອນ. ການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ

ສາມາດປQກປeອງຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍໂດຍຜ່ ານການພັດທະນາ

ຄວາມຮູ,້ ທັກສະ, ຄຸນຄ່າ ແລະ ທັດສະນະຕ່າງໆທີOຍົກສູງຄຸນຄ່າຂອງແມ່ຍງິ ແລະ ຜູ້ ຊາຍໃຫ້ ເທYOາທຽມກັນ ໂດຍສ້າງຄວາມ

ນັບຖື ແລະ ເຮKດໃຫ້ ໄວໜຸ່ມຕັMງບັນຫາຢVາງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງດ້ານເພດທີOມຄ
ີ ວາມຮຸນ
ແຮງ ຊຶງO ເປTນໄພອັນຕະລາຍ. ສາມາດສົRງເສີມການບNຈຳແນກ ແລະ ການເລືອກປະຕິບັດທາງດ້ານຍິງ-ຊາຍ.
2.4 ຜົນໄດ້ຮັບຫຼັກຈາກການຮຽນຮູ້
ຜົ ນໄດ້ຮັບຂອງການຮຽນຮູ້ ອະທິບາຍເຖິງຄວາມຮູ,້ ທັກສະ, ຄຸນຄ່າ, ທັດສະນະຕ່າງໆທີOນັກຮຽນສາມາດໄດ້ຮັບ ແລະ

ສະແດງອອກຈາກຜົ ນຂອງການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ. ສອດຄ່ອງກັບ 3 ດ້ານ (ດ້ານຄວາມຮູ,້ ດ້ານສັງຄົມ-ອາລົມ, ແລະ
ດ້ານພຶ ດຕິກຳ) ເຊິງO ແບ່ງອອກເປTນ 3 ດ້ານຄື:
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1. ຄວາມຮູ ້
§ ນັກຮຽນໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂYາ# ໃຈກ່ຽວກັບບັນຫາໃນລະດັບທ້ອງຖິOນ, ລະດັບຊາດ, ລະດັບໂລກ, ການ
ເຊືອ
O ມໂຍງກັນ, ການພົວພັນກັນຂອງບັນດາປະເທດ, ແລະ ປະຊາກອນຕ່າງໆ.
§ ນັກຮຽນໄດ້ພັດທະນາທັກສະການຄິດແບບວິເຄາະ.
2. ດ້ານສັ ງຄົມ-ອາລົມ
§ ນັກຮຽນມີຄວາມຮູສ
້ ຶກຂອງຄວາມເປTນມະນຸດດ້ວຍກັນ,

ການແບ່ງປTນຄຸນຄ່າ

ແລະ

ຄວາມຮັບຜິ ດຊອບບົນ

ພື# ນຖານຂອງສິດທິມະນຸດ.
§ ນັກຮຽນພັດທະນາທັດສະນະຂອງຄວາມເອYາໃຈໃສ່, ຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ຄວາມເຄYາລົບຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະ
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ.
3. ດ້ານພຶ ດຕິກຳ
§ ນັ ກ ຮຽນປະພຶ ດ ຕົ ວ ຢV າ ງມີປ ະສິ ດ ທິ ພ າບ ແລະ ມີຄ ວາມຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບໃນລະດັ ບທ້ ອ ງຖິO ນ , ລະດັ ບ ຊາດ ແລະ
ລະດັບສາກົນ ເພືO ອໃຫ້ ໂລກມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງຫຼາຍຂຶນ
# .
§ ນັກຮຽນພັດທະນາກ່ຽວກັບແຮງຈູງໃຈ ແລະ ເຕKມໃຈໃນການລົງມືປະຕິບັດເມືອ
O ຈຳເປTນ.

3. ນະໂຍບາຍແຫ່ ງຊາດຕPການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ
3.1 ວິເຄາະຄວາມຕ້ອງການ
ການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ ແມ່ນການສ້າງຄວາມຮູສ
້ ຶກຂອງການເປTນຊdມຊົນທີOກວ້າງຂວາງ ແລະ ຄວາມຮູສ
້ ຶກ

ຂອງການເປTນມະນຸດທົRວໄປ ໂດຍເນKນ
# ທາງດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ການເພິO ງພາອາໄສກັນທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ສັງຄົມ ແລະ ການເຊືອ
O ມໂຍງກັນໃນລະດັບທ້ອງຖິOນ, ລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບສາກົນ.
1) ການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ ເນKນ
# ການເຮKດໜ້າທີOສຳຄັນຂອງການສຶກສາທີOກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ້າງພົນລະເມືອງ
ໃນຍຸກໂລກາພິ ວັດ.
2) ມີ ຄ ວາມຕິ ດ ພັ ນ ກັ ບ ຄວາມຮູ້, ທັ ກ ສະ ແລະ ຄ່ າ ນິ ຍົ ມ ຂອງການມີ ສ່ ວ ນຮ່ ວ ມຂອງພົ ນ ລະເມື ອ ງ ແລະ ການ
ປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາສັງຄົມໃນລະດັບທ້ອງຖິOນ, ພາກພື# ນ ແລະ ລະດັບໂລກ.

3) ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບພົນລະເມືອງ, ສັງຄົມ ແລະ ໜ້າທີOການເມືອງ, ສຶກສາເດKກນ້ອຍ ແລະ ຊາວໜຸ່ມໃຫ້ ມີ
ຄວາມພ້ ອມໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ສິOງທ້າທາຍໃນໂລກປTດຈຸບັນ ເຊKນ
O : ການມີວຽກເຮKດງານທຳ, ການອົບ
ພະຍົບເຂYາ# ປະເທດ, ການຍົກຍ້າຍຖິOນຖານ, ການເຊືອ
O ມໂຍງ, ການເພິO ງພາອາໄສເຊິOງກັນ ແລະ ກັນ, ສາຍພົວພັນ
ລະຫວ່າງປະເທດຮັRງມີ-ປະເທດທຸກຍາກ, ການພົວພັນດ້ານອຳນາດ ແລະ ອືOນໆ.

4) ການເຂYາ# ເຖິງຄວາມຍຸຕິທຳ, ອາຍຸທີOບັນລຸນຕ
ິ ພ
ິ າວະ, ການຕັດສິນບັນຫາ, ຄວາມເປTນປະຊາທິປະໄຕ, ຂະບວນການ
ປະຊາທິປະໄຕ, ຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານ, ການຄຸ້ມຄອງທີOດີ, ເສລີພາບໃນການສະແດງອອກ, ຄວາມ
ເທYO າ ທຽມດ້າ ນເພດ, ສິ ດ ທິ ມ ະນຸ ດ , ສັ ນ ຕິພ າບ, ການສ້ າ ງສັ ນ ຕິພ າບ, ຄວາມຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບໃນການຊົ ມ ໃຊ້ການ
ບໍລິການດ້ານສາທາລະນະ, ສິດທິ (ສິດທິເດKກນ້ອຍ, ສິດທິທາງດ້ານວັດທະນາທຳ, ສິດທິມະນຸດ, ສິດທິຊົນເຜYO າ
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ດັMງເດີມ, ສິດທິການສຶກສາ, ສິດທິແມ່ຍິງ), ຫຼັກກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ຄວາມໂປVງໃສ, ແລະ ການເປT ນ ຢູV ທີO ດີ
ຂອງພົນລະເມືອງ.

5) ທັ ດ ສະນະ, ການປະພຶ ດ, ຄວາມເຊືO ອ ໝັM ນ, ວັ ດ ທະນະທຳ, ຄວາມຫຼ າ ກຫຼ າ ຍດ້າ ນວັ ດ ທະນະທຳ ແລະ ເພດ,
ລັກສະນະສະເພາະ (ລັກສະນະສະເພາະລວມ, ລັກສະນະສະເພາະດ້ານວັດທະນະທຳ, ເພດ, ລັກສະນະສະເພາະ
ຂອງຊາດ, ລັກສະນະສະເພາະສ່ວນບຸກຄົນ), ການແລກປVຽນລະຫວ່າງວັດທະນະທຳ, ພາສາ ແລະ ສາສະໜາ.
6) ການເບິOງແຍງ ແລະ ເອYາໃຈໃສ່ຄົນອືOນ, ຄວາມເຫK ນອົກເຫK ນໃຈ, ຄວາມເປTນທຳ, ຄວາມຊືສ
O ັດສຸດຈະລິດ, ຄວາມຮັກ,
ຄວາມສາມັກຄີ, ຄວາມເອື#ອເຝ\# ອເພືO ອແພ່ , ຄວາມເຂY#າໃຈ, ຄວາມນັບຖື, ຄວາມສາມັກຄີ, ການຜ່ ອນສັMນຜ່ ອນຍາວ
ແລະ ການເປbດປະຕູສູ່ໂລກພາຍນອກ.

3.2 ການປະຕິບັດການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກໃນ ສປປ ລາວ
ໃນປTດຈຸບັນ, ການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ ສາມາດສອນສອດແຊກເຂY#າໃນລະບົບການສຶກສາ ທຸກຊັMນ-ທຸກສາຍ
ແລະ ທຸກວິຊາພາຍໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນ.

ຜູ້ ວາງນະໂຍບາຍ ແລະ ນັກວາງແຜນຕ້ອງຕັດ ສິນໃຈວ່ າ ຈະເຮKດຫຍັງ, ມີວິທີການໃດທີOເໝາະສົມ ຕາມສະພາບ

ເງືOອນໄຂຂອງຕົນ ເຊKນ
O : ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບົບການສຶກສາ, ບູລິມະສິດໃນຫຼັກສູດ, ຊັບພະຍາກອນທີOມີ ແລະ ປTດໄຈອືOນໆ
ທີOກ່ຽວຂ້ອງ.
ການຈັ ດ ຕັM ງ ປະຕິບັ ດ ການສຶ ກ ສາພົ ນ ລະເມືອ ງໂລກໃນສະຖານການສຶ ກ ສາ ເປT ນ ບູ ລິ ມ ະສິ ດ ໜຶO ງ ທີO ສ້ າ ງໂອກາດ
ໃຫ້ ຜູ້ ຮຽນເຂY#າເຖິງເນື#ອໃນຂອງຫຼັກ ສູດ , ສະພາບແວດລ້ອມການຮຽນ, ການປະຕິບັດການສອນ ແລະ ການປະເມີນ ຜົ ນ .

ການຈັດກິດຈະກຳການຮຽນການສອນການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ ມີຫຼາຍຮູບແບບເຊKນ
O : ສອດແຊກເຂYາ# ໃນວິຊາຕ່າ ງໆໃນ
ທຸກຊັMນຮຽນ, ນຳໃຊ້ວິທີການຮຽນແບບມີສ່ວນຮ່ວມໃນວິຊາຕ່າງໆ, ກິດຈະກຳສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສຳຄັນຕ່າງໆຂອງໂລກ,
ການປູ ກ ຈິ ດ ສຳນຶກ , ການສ້ າ ງກຸ່ ມ ທີO ແ ນໃສ່ ກິ ດ ຈະກຳ, ການມີສ່ ວ ນຮ່ວ ມຂອງຊd ມ ຊົ ນ ແລະ ການສ້ າ ງສາຍພົ ວ ພັ ນ ກັ ບ
ໂຮງຮຽນແຫ່ ງຕ່າງໆ.
3.3 ຂັRນຕອນການພັດທະນາ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ
ການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ ມີຂM ນ
ັ ຕອນການພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັMງປະຕິບັດດັRງລຸ່ມນີ:#
ຂັRນຕອນທີ 1: ການທົບທວນ ແລະ ການພັດທະນານະໂຍບາຍ
ຫົວໃຈສຳຄັນຂອງນະໂຍບາຍ ສພລ ຄື ຄວາມສາມາດໃນການປVຽນແປງແນວຄວາມຄິດ ຫຼື ວິທີການສົRງເສີມ ແລະ
ເພີO ມພູນປະສົບການດ້ານການສຶກສາສຳລັບຜູ້ ຮຽນ ແລະ ນັກການສຶກສາ. ດັRງນັMນ ຄຸນຄ່າທີOບR ົງບອກເຖິງ ສພລ ເຊKນ
O ຄວາມ
ຍຸຕທ
ິ ຳ, ຄວາມສະເໝີພາບການຢູVຮວ
່ ມກັນ ແລະ ການເຄYາລົບກັນ, ມັນໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ ເຫK ນໃນຂະບວນການພັດທະນາ
ນະໂຍບາຍ ຊຶງO ຄວນມີການເຮKດວຽກຮ່ວມກັນຢVາງເປbດກວ້າງ ແລະ ຄຳນຶງເຖິງຄວາມເປTນມາ ແລະ ທັດສະນະທີOຫຼາກຫຼາຍ.
ມັນຈຶOງເປTນສິOງສຳຄັນຢVາງຍິOງ ທີOຈະຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມກັບຜູ້ ທີOມັກຖືກກີດກັນຈາກຂະບວນການນະໂຍບາຍ ເຊKນ
O : ຊາວໜຸ່ມ,
ແມ່ຍງິ ຊົນເຜYO າ, ຄົນທຸກຍາກ ແລະ ຄົນພິ ການ ໂດຍສະເພາະ ຊາວໜຸ່ມທີOຈະເປTນກຳລັງແຮງໃນການສົRງເສີມຄວາມຮູ້ ແລະ
ໃຫ້ ຄຸນຄ່າການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ.
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ຂັMນຕອນສຳຄັນຂອງການພັດທະນານະໂຍບາຍຂອງ ສພລ ຄືການທົບທວນເປQ# າໝາຍຂອງຂົງເຂດການສຶກສາ
ແຫ່ ງຊາດທີOມຢ
ີ ູV, ນະໂຍບາຍ ແລະ ຫຼັກສູດເພືO ອກຳນົດການເຮKດວຽກຮ່ວມກັນກັບ ສພລ, ຂະບວນການລະດັບຊາດ ແລະ
ທ້ອງຖິOນ, ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ໂຄງສ້າງທີOມຢ
ີ ູV ເພືO ອກຳນົດໂອກາດ ແລະ ກົນໄກໃນການສົRງເສີມ ສພລ. ສິOງສຳຄັນທີO

ຕ້ອງພິ ຈາລະນາໄດ້ແກ່ ຈຸດດີ, ຈຸດອ່ອນ, ໂອກາດ ແລະ ສິOງທ້າທາຍຂອງສະພາບແວດລ້ອມທາງດ້ານນະໂຍບາຍລະດັບຊາດ
ທີOມໃີ ນປTດຈຸບັນ. ສະນັMນ, ມັນຈຶOງເປTນປະໂຫຍດໃນການທົບທວນນະໂຍບາຍ, ແຜນ ແລະ ຫຼັກສູດ ທີOພັດທະນາຂືນ
# ທີOກ່າວ
ເຖິງ ສພລ.
ຄຳແນະນຳດ້ານນະໂຍບາຍຂອງ UNESCO ວ່າດ້ວຍການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ເປTນຕົວແບບທີOເປTນປະໂຫຍດສຳລັບ
ການພັດທະນາ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂKມ
# ແຂງໃຫ້ ກັບນະໂຍບາຍລະດັບຊາດ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຄຳແນະນຳເຫຼR ົານັMນ ຈະເນKນ
# ໃສ່ແຕ່
ເລືOອງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແຕ່ຂະບວນການທົບທວນ ແລະ ພັດທະນານະໂຍບາຍກໍສາມາດປTບໃຊ້ກັບການພັດ ທະນາ
ນະໂຍບາຍ ສພລ ໄດ້.
ຕາຕະລາງທີ 1 ການທົບທວນ ແລະ ພັດທະນານະໂຍບາຍ
ລາຍການ

ຍຸດທະສາດທີVແນະນຳ

ຄາດຫວັງຜົນໄດ້ຮັບ

ສ້າງແຜນຕາມບໍລິບົດຂອງ

• ສ້າງຂ]ກຳນົດ, ສະໜັບສະໜູນຜູ້ ຈັດຕັMງ

• ທີມສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຕົວແທນທີO

ຊາດ, ສະໜັບສະໜູນ ແລະ

ປະຕິບັດ ແລະ ຜູ້ ສະໜັບສະໜູນ ສພລ.

ສາມາດເປTນຜູ້ ນຳ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ

ສົRງເສີມ ສພລ

• ສົRງເສີມຄວາມເຂYາ# ໃຈກ່ຽວກັບ ສພລ

ການພັດທະນານະໂຍບາຍ ສພລ

ແລະ ສືOສານເຖິງບົດບາດໃນທາງບວກທີO

• ສພລ ຖືວ່າເປTນການລົງທືນໃນທາງບວກ

ມີຕກ
N ານພັດທະນາພົນລະເມືອງຢVາງມີ

ໃນການເປTນພົນລະເມືອງ.

• ສະໜັບສະໜູນທີມງານເພືO ອສົRງເສີມ

ສຳລັບການລວມເອYາ ສພລ ໃນນະໂຍບາຍທີO

ການປVຽນແປງ.

ມີຢູVແລ້ວ.

• ວາງແຜນນະໂຍບາຍ, ແຜນການ,

• ວາລະການປະຊdມດ້ານນະໂຍບາຍ ດຳເນີນ

ແຜນງານ ແລະ ການຝ"ກອົບຮົມທີOມຢ
ີ ູV

ການໂດຍທີມງານສະເພາະ ທີOໄດ້ຮັບການ

• ກຳນົດເນືອ
# ໃນ ສພລ ເຂYາ# ໃນຫຼັກສູດ

ແລະ ຕົວແທນ.

ທັງໃນລະບົບ ແລະ ນອກລະບົບໂຮງຮຽນ

• ຄຸນລັກສະນະຕ່າງໆຂອງ ສພລ ໄດ້ຖືກ

ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

ກຳນົດໄວ້ຢູVໃນນະໂຍບາຍ ແລະ ຫຼັກສູດຂອງ

ຂ]ມູນ ແລະ ຄວາມຮັບຜິ ດຊອບ.

ແລ້ວ ແລະ ກຳນົດອົງປະກອບຂອງສພລ.

• ມີເຫດຜົ ນທີOຈະແຈ້ງ ແລະ ໜ້າສົນໃຈ

ສະໜັບສະໜູນຈາກ ຜູ້ ສະໜັບສະໜູນ

ສະຖານການສຶກສາຕ່າງໆ.
ກຳນົດຂອບເຂດສະພາບ

• ຂອບເຂດຄວາມຄິດລິເລີOມ ແລະ

• ເກນມາດຖານຂອງວິທີປະຕິບັດທີOດີ

ແວດລ້ອມຂອງນະໂຍບາຍ

ນະໂຍບາຍໃນລະດັບຊາດ ເພືO ອລະບຸຜູ້ ທີO

ລະດັບສາກົນ ແລະ ຕົວຢVາງຂອງນະໂຍບາຍ

ແລະ ຂ]ກຳນົດລະດັບຊາດ

ສະແດງຄຳໝັMນສັນຍາ ແລະ ຫຼັກຖານ

ແລະ ແຜນງານ.

ສ່ວນໃຫຍ່ທີOປາກົດໃຫ້ ເຫK ນໃນການ
ຈັດຕັMງປະຕິບັດ.
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ປ"# ມແນະນຳການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ

• ລະບຸອົງການ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກ
ສາທີOເປTນແຫຼ່ງຂອງຄວາມຊຳນານງານ
ແລະ ປະສົບການ.
ປ"ກສາຫາລືຜູ້ ທີOມສ
ີ ່ວນ

• ສ້າງໂຄງຮ່າງການຈັດຕັMງບຸກຄະລາກອນ • ບຸກຄົນທີOກ່ຽວຂ້ອງຫຼັກໄດ້ມສ
ີ ່ວນຮ່ວມ

ກ່ຽວຂ້ອງ

ທີOກ່ຽວຂ້ອງຫຼັກ.

ແລະ ປ"ກສາຫາລືກັນ.

• ອອກແບບຂະບວນການປ"ກສາຫາລື

• ບຸກຄົນທີດອ
້ ຍໂອກາດໄດ້ມສ
ີ ່ວນຮ່ວມໃນ

ແລະ ວາງແຜນທີOສະທ້ອນໃຫ້ ເຫK ນຄວາມ

ຂະບວນການປ"ກສາຫາລື.

ຕ້ອງການຂອງຜູ້ ທີOມສ
ີ ່ວນຮ່ວມຕ່າງໆ.

• ທຸກຄົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປ"ກສາຫາລື ,

ຈຳເປTນເພືO ອສະໜັບສະໜູນການປ"ກສາ

ສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃນການປະຕິບັດໜ້າທີO

ຫາລືນM ນ
ັ .

ວຽກງານ.

• ດຳເນີນຂະບວນການປ"ກສາຫາລືກັບຜູ້

• ເຫດຜົ ນສຳລັບ ສພລ ໄດ້ຮັບການນຳໃຊ້

ທີOມສ
ີ ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຫຼັກຊຶງO ສ້າງຄວາມ

ເຂYາ# ໃນນິຕກ
ິ ຳ ແລະ ນະໂຍບາຍ.

• ກຳນົດເຄືOອງມື ແລະ ຊັບພະຍາກອນທີO

ເປTນເຈY#າການ ແລະ ປະສົມປະສານ

ຮ່ວມມື, ເຈລະຈາ, ເຮKດວຽກຮ່ວມກັນ ແລະ

ແນວຄວາມຄິດທີOຫຼາກຫຼາຍລະດັບ.
• ສົRງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ ທີO
ກ່ຽວຂ້ອງອືOນໆ ລວມທັງພາກສ່ວນ
ສັງຄົມ, ສະຖາບັນການສຶກສາ, ສະມາຄົມ
ວິຊາຊີບ, ອົງການຈັດຕັMງຊາວໜຸ່ມ, ຜູ້ ນຳ
ຊdມຊົນ, ພN ແມ່ຜູ້ ປQກຄອງ ແລະ
ສືOມວນຊົນ.
• ຮັບປະກັນວ່າການປ"ກສາຫາລືສະທ້ອນ
ໃຫ້ ເຫK ນເຖິງຫຼັກການ ສພລ ທີOລວມເອYາ
ການເຄYາລົບ, ການເປTນຄູ່ຮວ
່ ມ, ການ
ສົນທະນາ, ການຮ່ວມມື ແລະ ອືOນໆ.
ພັດທະນາຈຸດປະສົງຂອງ

• ການກຳນົດນະໂຍບາຍຕ້ອງມີຈຸດປະສົງ

• ນະໂຍບາຍ ສພລ ມີຈຸດປະສົງ ແລະ

ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນ

ທີOຊັດເຈນ ແລະ ສາມາດວັດຜົ ນໄດ້.

ແຜນການຈັດຕັMງປະຕິບັດທີOຊັດເຈນ ແລະ

ດຳເນີນງານການອະນຸມັດ

• ພັດທະນາແຜນດຳເນີນງານທີOໃຊ້ວິທີ

ຈະແຈ້ງ.

ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນການ

ທາງແບບກວມລວມ ແລະ ມີ

ຮັບຮອງເອYານະໂຍບາຍ ແລະ

• ແບ່ງປTນນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນການ

• ນະໂຍບາຍ ສພລ ໄດ້ຮັບຮອງຢVາງເປTນ

ແຜນການທີOຖືກຕ້ອງ

ກັບຜູ້ ທີOກ່ຽວຂ້ອງຫຼັກ ແລະ ຜູ້ ທີOມສ
ີ ່ວນ

ທາງການ ແລະ ເປbດເຜີ ຍຕNສາທາລະນະ.

ຊັບພະຍາກອນພຽງພໍ ແລະ ຍືນຍົງ.

ກ່ຽວຂ້ອງອືOນໆ.
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ປ"# ມແນະນຳການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ

• ສົRງເສີມນະໂຍບາຍ, ລວມທັງຜ່ ານຜູ້ ສະ
ໜັບສະໜູນ ແລະ ຜູ້ ຈັດຕັMງປະຕິບັດ
ສພລ.

• ຂໍການຮັບຮອງ ແລະ ອະນຸມັດ
ນະໂຍບາຍ.
ຂັRນຕອນທີ 2: ການທົບທວນ ແລະ ພັດທະນາຫຼັກສູ ດ
ການປTບປຸງເນືອ
# ໃນຫຼັກສູດ ສພລ ໃຫ້ ເໝາະສົມກັບສະພາບຂອງປະເທດ ແລະ ການປ"ກສາຫາລືກ່ຽວກັບການ

ພັ ດ ທະນານະໂຍບາຍ ຈະຊ່ວ ຍເຮKດ ໃຫ້ ກ ານປT ບ ປຸ ງ ເນື#ອໃນຫຼັ ກສູ ດ ໃນສະຖານການສຶ ກສາຕ່າ ງໆມີຄວາມຄົ ບຖ້ ວນ ແລະ
ສົມບູນ. ຂັMນຕອນຫຼັກໃນການພັດທະນາຫຼັກສູດ ແມ່ນການກຳນົດ ແລະ ທົບທວນຫຼັກສູດແຫ່ ງຊາດທີOມີຢູVແລ້ວ ເພືO ອເນKນ
#
ໃຫ້ ເຫK ນວ່າ ອົງປະກອບ ຫຼື ເນື#ອໃນຫຼັກຂອງ ສພລ ໄດ້ຮັບການປTບປຸ ງ. ຕົວຢVາງເຊKນ
O : ເນື#ອໃນຂອງ ສພລ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ
ການສຶກສາ ເພືO ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ການສຶກສາເພືO ອສັນຕິພາບ ເພືO ອສົRງເສີມ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂKມ
# ແຂງໃຫ້
ແກ່ການມີສ່ວນຮ່ວມໂດຍຜ່ ານຮູບແບບກິດຈະກຳຕ່າງໆ ເຊKນ
O : ການຫຼິ#ນກິລາ, ສິລະປະດົນຕີ ແລະ ຜ່ ານສືOອອນລາຍຕ່າງໆ.

ອີງຕາມວາລະສານຂອງ ອົງການ UNESCO (ປb 2015) ໄດ້ລະບຸວ່າ ຫົວຂ] ແລະ ຈຸດປະສົງການຮຽນຮູ້ ສພລ

ເປTນແຫຼ່ງຂ]ມູນທີOເປTນປະໂຫຍດ ສຳລັບການທົບທວນຫຼັກສູດ ແລະ ການພັດທະນາໃນລະດັບປະເທດ ເຊKນ
O ດຽວກັນກັບ
ການອະທິບາຍເຖິງຄວາມສາມາດຫຼັກຂອງ ສພລ ແລ້ວມັນຍັງລວມເຖິງປະເດKນ ແລະ ຫົວຂ]ທີOກ່ຽວຂ້ອງສຳລັບຜູ້ ຮຽນທີOມີ
ອາຍຸ 5-18 ປb. ແຫຼ່ງຂ]ມູນທີOເປTນປະໂຫຍດອີກອັນໜຶOງ ກໍຄືຕາຕະລາງມາຕຣິດ ທີOພັດທະນາໂດຍ IBE ແລະ APCEIU ເຊິງO
ປະກອບດ້ວຍໝວດໝູ່ເນືອ
# ໃນຫຼັກສູດທີOແນະນຳ ສຳລັບການເປTນພົນລະເມືອງໂລກ.

ເນືອ
# ໃນຫຼັກສູດຂອງ ສພລ ທີOສອນຢູVໃນສະຖານການສຶກສາ ສາມາດສອດແຊກເຂYາ# ໃນຫຼາຍວິຊາ ເຊKນ
O : ວິຊາສຶກສາ

ພົນລະເມືອງ, ຄະນິດສາດ, ສັງຄົມສາດ, ວິທະຍາສາດ,ສິOງແວດລ້ອມ ແລະ ອືOນໆ ອີງຕາມລະດັບຄວາມຮັບຮູຂ
້ ອງຜູ້ ຮຽນ.
ຕາຕະລາງທີ 2 ການທົບທວນ ແລະ ພັດທະນາຫຼັກສູດ
ລາຍການ
ໂຄງຮ່າງຫຼັກສູດ

ຍຸດທະສາດທີVແນະນຳ

ຄາດຫວັງຜົນໄດ້ຮັບ

• ສ້າງໂຄງຮ່າງ ແລະ ທົບທວນ

• ໂຄງຮ່າງຫຼັກສູດໄດ້ຮັບການວິເຄາະທີOສະຫຼcບອົງ

ໂຮງຮຽນ, ເພືO ອກຳນົດເນືອ
# ໃນ

ຫົວຂ], ຈຸດປະສົງ ແລະ ຜົ ນໄດ້ຮັບ, ແລະ ແນວທາງ

ສພລ ທີOມຢ
ີ ູVແລ້ວ ໂດຍຜູ້ ຊຽ່ ວຊານ

ປະຕິບັດການປະເມີນຜົ ນທີOກ່ຽວຂ້ອງກັບ ສພລ.

ດ້ານຫຼັກສູດ ຫຼື ນັກການສຶກສາ.

• ການຮັບຮູຂ
້ ອງວິຊາຄູທີOຕອ
້ ງການສົRງຕNໃຫ້ ສພລ

• ສ້າງໂຄງຮ່າງຫຼັກສູດ ແລະ

ໃນແຕ່ລະຂັMນຕອນຂອງການຮຽນຮູ.້

ນອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການສຶກສາ

ໂຮງຮຽນ, ຫຼັກສູດທີOບNເປTນທາງການ ແລະ ຫຼັກສູດ

ຕາມອັດທະຍາໄສທີOກ່ຽວພັນ ຊຶງO

ພິ ເສດທີOສR ງ
ົ ເສີມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ສພລ.

ຫຼັກສູດໃນລະບົບການສຶກສາໃນ

ກິດຈະກຳການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ,

ສະໜັບສະໜູນຫຼັກສູດທີOເປTນທາງ
ການຂອງ ສພລ.
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ປະກອບຂອງຫຼັກສູດທີOມຢ
ີ ູVຂົງເຂດການຮຽນຮູ,້

• ແຜນກິດຈະກຳຂອງຫຼັກສູດການສຶກສານອກ

ປ"# ມແນະນຳການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ

• ກຳນົດແຜນການສອນທີOຈຳເປTນ
ເພືO ອສະໜັບສະໜູນການສອນ
ຂອງຄູທີOມຄ
ີ ວາມສາມາດຫຼັກດ້ານ
ສພລ.
ການປ\ກສາຫາລືກັບຜູ້ ທີO

• ປ"ກສາຫາລືກັບຜູ້ ທີOກ່ຽວຂ້ອງ

• ຂ]ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດຫຼັກຂອງ ສພລ

ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ

ຫຼັກກ່ຽວກັບຂ]ຄM ນ
ົ ພົບ ແລະ

ແລະ ຜົ ນການຮຽນຮູ້ ແລະ ຜົ ນການປ"ກສາຫາລື

ຂ]ສະເໜີແນະຂອງການສ້າງແຜນ

ເປTນຫຼັກຖານໃນການອອກແບບຫຼັກສູດ ແລະ

ແລະ ການວາງແຜນຫຼັກສູດ.

ເນືອ
# ໃນ.

ເຮKດວຽກໃນດ້ານວັດທະນະທຳ,

ໜັບສະໜູນ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍການເຊືອ
O ມໂຍງ

ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ -

ເຂYາ# ກັບ ສພລ.

• ສ້າງຄວາມຮ່ວມມືກບ
ັ CSOs ທີO

• ການຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັMງຕ່າງໆທີOສາມາດສະ

ຊາຍ, ສິດທິມະນຸດ, ຄວາມຍຸຕິທຳ
ທາງສັງຄົມ ແລະ ການສຶກສາເພືO ອ
ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ແລະ

ກັບອົງການທີOມໜ
ີ ້າເຊືອ
O ຖືໃນການ
ສົRງເສີມສັນຕິພາບ, ການເຈລະຈາ
ແລະ ຄວາມຍຸດຕິທຳ, ເພືO ອເສີມສ້າງ
ຄວາມເຂKມ
# ແຂງໃຫ້ການສະໜັບສະ
ໜູນການເຊືອ
O ມໂຍງເຂYາ# ກັບ ສພລ.
ສ້າງຄວາມເຂKມ
# ແຂງ ແລະ

• ມີສ່ວນຮ່ວມກັບນັກພັດທະນາ

• ການອອກແບບຫຼັກສູດທີOກຳນົດຂອບເຂດ ສພລ,

ພັດທະນາ ສພລ

ຫຼັກສູດ ແລະ ສະຖາບັນສ້າງຄູໃນ

ຫົວຂ], ຈຸດປະສົງການຮຽນຮູ້ ແລະ ຜົ ນໄດ້ຮັບ, ແລະ

ການປTບປຸງການສອດແຊກເນືອ
# ໃນ

ວິທີການປະເມີນຜົ ນ.

ສພລ.

• ຂອບເຂດການຮຽນຮູຫ
້ ກ
ຼັ ຂອງ ສພລ ກວມເອYາ

• ພັດທະນາຄຳແນະນຳໂດຍລະອຽດ ຄວາມຮູ,້ ສະຕິປTນຍາ, ອາລົມຄວາມຮູສ
້ ຶກທາງດ້ານ
ແລະ ສະເພາະເຈາະຈົງເພືO ອສະໜັບ ສັງຄົມ ແລະ ການປະພຶ ດ ລວມຢູVໃນຫຼັກສູດໃນທຸກ
ສະໜູນ ການຈັດຕັMງປະຕິບັດ

ລະດັບຊັMນຮຽນ.

ສພລ, ໂດຍເນKນ
# ໃສ່ບົດບາດຂອງ

• ຄຳແນະນຳດ້ານວິຊາຄູທີOສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຍົກ

ນັກການສຶກສາໃນຖານະຜູ້ ອຳນວຍ

ສະມັດຖະພາບຫຼັກໃນການສອນ ແລະ ການຮຽນຮູ້

ຄວາມສະດວກ ແລະ ຜູ້ ຊວ
່ ຍ.

• ກຳນົດວິທີການທີOເໝາະສົມໃນ
ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຄວາມ
ກ້າວໜ້າ ແລະ ຜົ ນໄດ້ຮັບຂອງການ
ຮຽນຮູ.້
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ຂອງ ສພລ.

ປ"# ມແນະນຳການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ

• ປ"ກສາກັບນັກພັດທະນາປ\# ມ
ແບບຮຽນ ແລະ ອຸປະກອນການ
ຮຽນອືOນໆຕາມຄວາມຕ້ອງການ.
ທົດລອງຫຼັກສູດ ຫຼື ບົດຮຽນ • ທົດລອງ ແລະ ປະເມີນຕົວຢVາງ
ຕົວຢVາງ

• ອອກແບບຫຼັກສູດ ສພລ ພ້ ອມດ້ວຍຈຸດປະສົງ

ຫົວຂ], ເນືອ
# ໃນ ແລະ ບົດຮຽນ ສພລ ແລະ ຜົ ນໄດ້ຮັບຂອງການຮຽນຮູທ
້ ີOຊັດເຈນ.
ບNວ່າຈະເປTນການເພີO ມເຂYາ# ໃນ

• ຜູ້ ກວດກາຫຼັກສູດ ແລະ ຜູ້ ທີOມສ
ີ ່ວນກ່ຽວຂ້ອງມີ

ຫຼັກສູດທີOມຢ
ີ ູVແລ້ວ, ໂດຍນຳໃຊ້ມາດ

ຄວາມໝັMນໃຈພຽງພໍ ໃນການອອກແບບຫຼກ
ັ ສູດ

ຕະການວັດດ້ານຄຸນນະພາບ ກໍຄື

ແລະ ເນືອ
# ໃນ ສພລ ເພືO ອດຳເນີນການຈັດຕັMງ

ດ້ານປະລິມານ.

ປະຕິບັດ.

• ປTບປຸງຕາມຄວາມຕ້ອງການ ແລະ
ຕາມຄວາມຈຳເປTນ.
ແນະນຳຫຼັກສູດໃໝ່

• ແນະນຳຫຼັກສູດ ສພລ ໂດຍຜ່ ານ

• ຫຼັກສູດ ສພລ ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ ແລະ ເຊືອ
O ມ

ການສະຫຼcບ, ຝ"ກອົບຮົມກ່ອນການ

ເຂYາ# ສູ່ສະຖານການສຶກສາ.

ມືອາຊີບ ສຳລັບນັກວາງແຜນ ແລະ

ສາມາດໃນການສະເໜີຫຼັກສູດ ສພລ.

ໃຫ້ ບໍລິການ ແລະ ການຮຽນຮູຢ
້ Vາງ

• ຜູ້ ມສ
ີ ່ວນຮ່ວມຫຼກ
ັ ມີຄວາມພ້ ອມ ແລະ ມີຄວາມ

ຜູ້ ບໍລິຫານການສຶກສາ, ຄູຝ"ກ,
ຜູ້ ນຳໂຮງຮຽນ, ນັກການສຶກສາ
ແລະ ນັກພັດທະນາແຫຼ່ງ
ຊັບພະຍາກອນທາງການສຶກສາ.
ທົບທວນຫຼັກສູດ ແລະ ວິຊາ

• ປະເມີນຜົ ນ ແລະ ທົບທວນຄືນ

• ຫຼັກສູດທີOມຄ
ີ ຸນນະພາບເຊິງO ສະທ້ອນເຖິງ

ຊີບຄູ

ການອອກແບບ ຫຼກ
ັ ສູດ, ເນືອ
# ໃນ

ເປQ# າໝາຍ ແລະ ຫຼັກການຂອງ ສພລ ແລະ

ແລະ ການຖ່າຍຖອດຫຼັກສູດໃຫ້

ທັນສະໄໝ ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊີວິດ ແລະ

ເປTນລະບົບຢVາງຕNເນືອ
O ງ.

ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ ຮຽນໃນດ້ານເນືອ
# ໃນຂອງ
ການຮຽນຮູ້ ແລະ ໄລຍະການສຶກສາທີOແຕກຕ່າງກັນ.

ຂັRນຕອນທີ 3: ການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ
ຜູ້ ກຳນົດນະໂຍບາຍດ້ານການສຶກສາ, ຜູ້ ບໍລິຫານ ແລະ ຄູອາຈານຈຳເປTນຕ້ອງເຂY#າໃຈຫຼັກການຂອງ ສພລ ແລະ
ວິທີທີOຈະສາມາດເສີມ ສ້າ ງຄວາມເຂKມ
# ແຂງ ແລະ ເພີO ມປະສົບການດ້ານການສຶກ ສາໃຫ້ ແກ່ ນັກການສຶກ ສາ ແລະ ຜູ້ ຮຽນ.
ຫຼັກການຂອງ ສພລ ຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ພວກເຮYາກວດກາການປະຕິບັດ, ການຮັບຮູ້, ການໃຫ້ ຄຸນຄ່າ ແລະ ເບິOງໂລກໃນແງ່ດີ

ແລະ ເຫK ນວ່ານັກການສຶກສາກໍເປTນຜູ້ ຮຽນຮູ້ ແລະ ເປTນພົນລະເມືອງໂລກ ຊຶOງໝາຍຄວາມວ່ານັກການສຶກສາກNຄວນຈະໄດ້
ຮັບການແຈ້ງໃຫ້ ຮກ
ູ້ ່ຽວກັບໂລກໜ່ວຍນີ#, ມີຄວາມຮູ້ດ້ານວິພາກ, ມີຄວາມເຊືOອມໂຍງທາງສັງຄົມ, ເຄYາລົບຄວາມຫຼາກຫຼາຍ
ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິ ດຊອບດ້ານຈັນຍາບັນໂດຍຜ່ ານທັດສະນະ, ພຶ ດຕິກຳ ແລະ ຄວາມສຳພັນກັບຜູ້ ຮຽນ. ນັກການສຶກສາມີ
ບົດບາດສຳຄັນໃນການສ້າງ ແລະ ຖ່າຍທອດວັດທະນະທຳ ແລະ ຄ່ານິຍົມຂອງສະຖາບັນການສຶກສາ. ວັດທະນະທຳ ແລະ
ຄ່ານິຍົມຂອງສະຖານການສຶກສາ ມີສ່ວນເຮKດໃຫ້ ເກີດການຮຽນຮູ້ນອກຫຼັກສູດທີOເປTນທາງການ ຫຼື ບາງຄັMງສິOງທີOເອີ# ນ ວ່ າ
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ປ"# ມແນະນຳການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ

'ຫຼັ ກ ສູ ດ ທີO ເ ຊືOອ ງຊ້ອ ນ'. ດ້ວ ຍເຫດນັM ນ , ສພລ ຈະເຕີບ ໃຫຍ່ຂ ະຫຍາຍຕົ ວ ໃນສະພາບແວດລ້ ອ ມຂອງໂຮງຮຽນບ່ ອ ນທີOຜູ້
ບໍລິຫານ ແລະ ຄູອາຈານຍຶດໝັMນກັບຄຸນຄ່າຂອງສິດທິມະນຸດ, ຄວາມຍຸດຕິທຳ, ສັນຕິພາບ, ຄວາມເຄYາລົບ ແລະ ການມີສ່ວນ

ຮ່ວມ. ການຝ"ກອົບຮົມຄູສອນ ສພລ ແລະ ສ້າງຫຼັກສູດ ສພລ ແມ່ນການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ ເຂYາເຈY#າໃນການສົRງເສີມ
ຄ່ານິຍົມເຫຼR າົ ນີ# ແລະ ແກ້ໄຂກັບການເລືອກປະຕິບັດ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງ.
ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງນັກການສຶກສາ ສຳລັບ ສພລ ເປTນສິOງສຳຄັນທີOສຸດ. ການຝ"ກອົບຮົມໃນຫຼັກການ
ແລະ ການປະຕິບັດ ສພລ, ເຊິງO ເປTນສ່ວນໜຶOງ ຂອງການພັດທະນາວິຊາຊີບຢVາງຕNເນືອ
O ງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ ອາດມີຄວາມຈຳ
ເປTນ ສຳລັບນັກການສຶກສາຜູ້ ທີOບNຄຸ້ນເຄີຍກັບການສຶກສາແບບປVຽນແປງ. ນອກຈາກນີ# ມັນຍັງເປTນສິOງສຳຄັນໃນການສ້າງ

ວັດທະນະທຳ, ການຮຽນຮູແ
້ ບບມືອາຊີບທີOມຕ
ີ Mນ
ົ ແບບມາຈາກຫຼັກການ ສພລ ເຊKນ
O : ການເຮKດວຽກຮ່ວມກັນລະຫວ່າງເພືO ອນ
ຮ່ວມງານ, ການສັງເກດ, ໃຫ້ ຄຳປ"ກສາ, ການຮຽນຮູຈ
້ າກການປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິ ດຊອບຕNສັງຄົມ, ຄວາມ
ຮູສ
້ ຶກຂອງຊdມຊົນ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຢVາງຫ້ າວຫັນຂອງຜູ້ ຮຽນຢVາງຕັMງໜ້າ.
ເນືອ
O ງຈາກ ສພລ ກ່າວເຖິງສິOງທີOທ້າທາຍໃນບາງສະພາບການຮຽນຮູຢ
້ VາງມືອາຊີບຈຶOງຕ້ອງສ້າງທັກສະໃນການ
ຄິດວິເຄາະ ແລະ ປະເມີນແບບວິພາກ ລວມເຖິງສືOໃນຮູບແບບຕ່າງໆ. ການເປbດໂອກາດໃຫ້ ນັກການສຶກສາໄດ້ສຳພັດກັບ
ວັດທະນະທຳທີOແຕກຕ່າງກັນໂດຍຜ່ ານປະສົບການການຮຽນຮູໃ້ ນທ້ອງຖິOນ, ໃນຊdມຊົນທີOຫຼາກຫຼາຍ ຫຼື ການແລກປVຽນ
ລະຫວ່າງປະເທດ ຍັງສາມາດເພີO ມພູນຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂYາ# ໃຈໃນບັນຫາຕ່າງໆໃນທ້ອງຖິOນ, ລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບ
ໂລກ; ຮູບແບບການຮຽນຮູແ
້ ບບມືອາຊີບນີສ
# າມາດ “ຕິດຕາມໄດ້ຢVາງວ່ອງໄວ” ເຮKດໃຫ້ ຄວາມສາມາດໃນການປVຽນແປງ
ວັດທະນະທຳ ແລະ ມີຄວາມຮູສ
້ ຶກເປTນພົນລະເມືອງໂລກ.
ຕາຕະລາງທີ 3 ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ
ລາຍການ

ຍຸດທະສາດທີVແນະນຳ

ຄາດຫວັງຜົນໄດ້ຮັບ

ພັດທະນາຄວາມໝັMນໃຈຂອງນັກ

• ສະແດງໃຫ້ ເຫK ນເຖິງຜົ ນ

• ຜູ້ ສອນໄດ້ນຳໃຊ້ຫຼັກການ ສພລ ເຂYາ# ໃນການ

ການສຶກສາ ແລະ ຄູສອນໃນ ສພລ

ປະໂຫຍດ ແລະ ການປVຽນແປງ

ຮຽນການສອນ, ໃນສະຖານ ການສຶກສາ ແລະ

ຂອງ ສພລ ທີOມຕ
ີ ກ
N ານຮຽນການ ຊdມຊົນຢVາງກວ້າງຂວາງ.
ສອນ.

• ການຮຽນຢູVໂຮງຮຽນຍັງປະກອບມີຫຼັກສູດທີOບN

ຄຳແນະນຳໃນການສ້າງ ແລະ

ຫຼັກສູດທ້ອງຖິOນ”.

ບຳລຸງຄູເພືO ອເພີO ມຄວາມໝັMນໃຈ,

• ການເຮKດວຽກຮ່ວມກັນຢVາງຕັMງໜ້າ

ຂີດຄວາມສາມາດໃນການສອນ

ໃນການຈັດການຮຽນການສອນ ສພລ ທັງໃນ

ສພລ.

ແລະ ນອກໂຮງຮຽນ.

• ໃຫ້ ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ

• ເປTນການເປbດໂອກາດໃຫ້ ນັກ
ການສຶກສາ ແລະ ຄູສອນ ທັງໃນ
ແລະ ນອກໂຮງຮຽນມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນການຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ ແລະ
ຝ"ກອົບຮົມ ສພລ.
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ເປTນທາງການ ຫຼື ຫຼັກສູດ “ເຊືອ
O ງຊ້ອນ ຫຼື

ປ"# ມແນະນຳການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ

ສົRງເສີມການຮຽນຮູ້ ແລະ ການ

• ນຳໃຊ້ຫຼັກການ 70:20:10

• ສະພາບແວດລ້ອມການຮຽນຮູທ
້ ີOມປ
ີ ະສິດທິ

ພັດທະນາວິຊາຊີບຢVາງຕNເນືອ
O ງ

ເພືO ອສະໜັບສະໜູນຄວາມ

ພາບ ຊຶງO ເປTນຕົວແບບໃນການກວມລວມເອYາ

ຕ້ອງການໃນການຝ"ກອົບຮົມ

ທຸກຄົນທີOເຮKດວຽກຮ່ວມກັນ ເພືO ອສົRງເສີມ

ເຊKນ
O : 70% ຂອງການຮຽນຮູ້

• ຕົວແບບໃໝ່ຂອງການຮຽນຮູແ
້ ບບມືອາຊີບ

ວິຊາຊີບແມ່ນເກີດຂືນ
# ໃນໜ້າ

ເກີດຂືນ
# .

ສພລ ຂອງນັກການສຶກສາ,

ອົງການຂອງນັກການສຶກສາ ແລະ ຜູ້ ຮຽນ.

ວຽກໂດຍຜ່ ານການເຮKດວຽກ
ເປTນທີມ, ສັງເກດ ແລະ ຮຽນຮູ້
ຈາກຄົນອືOນ, 20% ໂດຍຜ່ ານ
ການແນະນຳ ແລະ ການຖອດ
ຖອນບົດຮຽນ ແລະ 10% ຈາກ
ການຝ"ກອົບຮົມ.
ສ້າງຄວາມເຂKມ
# ແຂງໃນການຮຽນຮູ້

• ສົRງເສີມຫຼັກການ ສພລ ແລະ

• ຄຸນລັກສະນະຂອງ ສພລ ເຊKນ
O : ສິດທິມະນຸດ,

ນອກໂຮງຮຽນ

ຜ່ ານທຸກໆກິດຈະກຳຂອງການ

ສາເພືO ອສັນຕິພາບ, ການສຶກສາເພືO ອຄວາມຍືນ

ພັດທະນາວິຊາຊີບໂດຍສະເພາະ

ຍົງດ້ານສິOງແວດລ້ອມ, ການແກ້ໄຂຂ]ຂັດແຍ່ງ,

ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງນັກການ

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍດ້ານວັດທະນະທຳ ຊຶງO ມີສ່ວນ

ສຶກສາ.

ຊ່ວຍໃຫ້ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງການຮຽນຮູ້

ວິຊາຊີບໃນຫຼັກສູດທັງໃນ ແລະ

ການສຶກສາທີOປVຽນແປງໂດຍ

• ສ້າງຄວາມເຂKມ
# ແຂງໃນການ

ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ, ການສຶກ

ມີຄວາມສະຫງົບສຸກຫຼາຍຂຶນ
# .

ຝ"ກອົບຮົມວິຊາຊີບໃຫ້ ຜູ້ ນຳທາງ • ນັກການສຶກສາມີຄວາມໝັMນໃຈ ແລະ ມີຄວາມ
ການສຶກສາໃນວິທີການບໍລິຫານ

ສາມາດໃນການເຂYາ# ເຖິງທຸກຮູບແບບຂອງສືO

ຄຸ້ມຄອງແບບມີສ່ວນຮ່ວມ.

ແລະ ສ້າງຄວາມເຂKມ
# ແຂງໃຫ້ ຜູ້ ຮຽນເປTນຜູ້

• ຮວບຮວມເອYາການຄິດວິເຄາະ

ບໍລິໂພກສືOຢVາງພິ ຈາລະນາໄຕ່ຕອງ.

ແລະ ການຮູໜ
້ ັງສືຢVາງ

ພິ ຈາລະນາໄຕ່ຕອງໃນການຮຽນ
ຮູທ
້ າງວິຊາຊີບ.
ສົRງເສີມວິທີການຈັດການຮຽນ

• ສົRງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ

• ສະພາບແວດລ້ອມການຮຽນຮູທ
້ ີOເອື#ອອຳນວຍ

ການສອນທີOເອYາຜູ້ ຮຽນເປTນໃຈກາງ ຜູ້ ຮຽນທີOພັດທະນາຂີດຄວາມ

ຕNການມີສ່ວນຮ່ວມການຮຽນການສອນ ສພລ.

ສາມາດໃນການນຳໃຊ້ເຕKກໂນ

• ການເຊືອ
O ມໂຍງລະຫວ່າງສະຖານການສຶກສາ

ງານຮ່ວມມື ແລະ ມີຄວາມຄິດ

ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ທັກສະໃໝ່ໆໄປສູ່ການ

ວິເຄາະ.

ປະຕິບັດໃນຊdມຊົນ.

ໂລຢbຂມ
] ູນຂ່າວສານເພືO ອການທຳ

• ສົRງເສີມໃຫ້ ມກ
ີ ານລິເລີOມໃນ
ສະຖານການສຶກສາ ແລະ ຊdມ
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ແລະ ຊdມຊົນ ໂດຍຜູ້ ຮຽນຖ່າຍທອດຄວາມຮູ,້

ປ"# ມແນະນຳການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ

ຊົນທີOໃຫ້ ຜູ້ ຮຽນມີສ່ວນຮ່ວມໃນ
ການປະຕິບັດກິດຈະກຳຢVາງມີ
ຄວາມຮັບຜິ ດຊອບທີOກNໃຫ້ເກີດ
ຜົ ນປະໂຫຍດຕNສັງຄົມ ແລະ
ສິOງແວດລ້ອມ.
ຮວບຮວມການແລກປVຽນປະສົບ

• ສະໜັບສະໜູນການມີສ່ວນ

• ບັນດານັກການສຶກສາເຂYາ# ຮ່ວມການຝ"ກ

ການຕ່າງໆໃນການກNສ້າງ ແລະ

ຮ່ວມຂອງນັກການສຶກສາໃນ

ອົບຮົມ ສພລ ຈັດຂຶນ
# ໂດຍອົງການພາກພື# ນ

ບຳລຸງຄູ

ການແລກປVຽນລະດັບທ້ອງຖິOນ,

ແລະ ສາກົນ (ເຊKນ
O : APCEIU, UNESCO,
ລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບສາກົນ UNICEF).
ຖືເປTນກິດຈະກຳການຮຽນຮູທ
້ າງ • ນັກການສຶກສາທີOໄດ້ເຂYາ# ຮ່ວມໃນການ
ແລກປVຽນ ແລະ ປະສົບການທີOບNຊfາກັນ ເປTນ
ວິຊາຊີບ ເພືO ອເປbດໂອກາດ
ໃຫ້ ມກ
ີ ານເຊືອ
O ມໂຍງດ້ານ
ວັດທະນະທຳ ແລະ ຊdມຊົນທີO

ການສະໜັບສະໜູນ ການເຜີ ຍແຜ່ ສພລ ແລະ
ເປTນຜູ້ ນຳກິດຈະກຳການພັດທະນາວິຊາຊີບ.

ແຕກຕ່າງກັນ ລວມເຖິງ

ບັນດາເຜYO າທີOດອ
້ ຍໂອກາດ ແລະ
ພັດທະນາຄວາມຮູສ
້ ຶກເປTນ
ພົນລະເມືອງໂລກ.
ຂັRນຕອນທີ 4: ການສ້າງຄວາມຮູ,້ ການແບ່ງປBນ ແລະ ການເຜີ ຍແຜ່ ຄວາມຮູ້

ການສ້າງເຄືອຂ່າຍທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ສາມາດຊ່ວຍເພີO ມຄວາມຊັດເຈນດ້ານແນວຄິດກ່ຽວກັບ ສພລ,
ສະຫນັບສະຫນູນການແລກປVຽນຄວາມຮູ້ ແລະ ປTບປຸ ງການປະຕິບັດ ສພລ, ເຊKນ
O ດຽວກັນກັບການປTບປຸ ງຄວາມເຂY#າ ໃຈ
ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດ.
ມີຫຼາຍອົງການຈັດ ຕັM ງ ແລະ ເຄືອຂ່າຍໃນລະດັບ ທ້ ອງຖິO ນ, ລະດັບຊາດ, ລະດັບພາກພື# ນ ແລະ ສາກົນ ທີOໃຫ້
ຄວາມສຳຄັນກັບ ສພລ.

ໃນລະດັບສາກົນ ໄດ້ແກ່ ສະພາໂລກ ສຳລັບຫຼັກສູດ ແລະ ການສອນ, ຄະນະກຳມະການດ້ານການສຶກສາ ເພືO ອ

ສັ ນ ຕິ ພ າບ, ເຄື ອ ຂ່ າ ຍການສຶ ກ ສາໂລກ, ສະມາຄົ ມ ສາກົ ນ ເພືO ອການສຶ ກ ສາວັ ດ ທະນະທຳລະຫວ່ າ ງປະເທດ, ສະພາ
ສິOງແວດລ້ອມໂລກ ແລະ ອົງການສາກົນເພືO ອການສຶກສາດ້ານສິດທິມະນຸດ. ອົງການຈັດຕັMງ ແລະ ເຄືອຂ່າຍເຫຼR າົ ນີ#ເປTນແຫຼ່ງ
ຄວາມຮູ້ທີOເປTນປະໂຫຍດ, ການຮຽນການສອນ, ແນວທາງປະຕິບັດທີOດີທີOສຸດ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນທີOກ່ຽວຂ້ອງກັ ບ
ການສົRງເສີມ ແລະ ຈັດຕັMງປະຕິບັດ ສພລ.

ການຮວບຮວມ ແລະ ການແບ່ງປTນຜົ ນສຳເລKດຂອງ ສພລ ແລະ ການສ້າງໂຄງການຮ່ວມມືກັບຄູອາຈານ ແລະ ຜູ້

ຮຽນໃນປະເທດອືOນໆ ສາມາດສ້າງຄວາມສົນໃຈໃນ ສພລ ກໍຄືຄວາມເຂYາ# ໃຈເຊິງO ກັນ ແລະ ກັນ, ຄວາມເປTນຜູ້ ນຳທີOໜຸ່ມນ້ອຍ
ແລະ ເປTນພົນລະເມືອງໂລກ.
ຊາວໜຸ່ມ ສາມາດເປTນກຳລັງແຮງຂັບເຄືOອນໃນການສົRງເສີມຄຸນຄ່າຂອງ ສພລ ແລະ ນຳໄປສູ່ການປະຕິບັດ.
ການສ້າງຕັMງ ແລະ ເຂYາ# ຮ່ວມເຄືອຂ່າຍຊາວໜຸ່ມ ເປTນຕົວແທນຂອງການປVຽນແປງ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການເປTນ
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ປ"# ມແນະນຳການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ

ພົນລະເມືອງໂລກ ເປTນພື# ນຖານໃຫ້ ແກ່ຄວາມສຳເລKດ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງ ສພລ. ຕົວຢVາງ, ມູນນິທິ Global Digital
Citizen Foundation ແລະ iEARN ແມ່ນອົງການຈັດຕັMງທີOບNຫວັງຜົ ນກຳໄລທີOເຊືອ
O ມຕNກັບຊາວໜຸ່ມ ແລະ ໂຮງຮຽນຂອງ
ພວກເຂYາດ້ວຍໂຄງການ ແລະ ເວທີສົນທະນາທີOສR ງ
ົ ເສີມການພັດທະນາຄວາມເປTນພົນລະເມືອງໂລກ. ສະພາອັງກິດ ແລະ

ເຄືອຂ່າຍຊາວໜຸ່ມໂລກທີOສະໜັບສະໜູນ ໂດຍ Oxfam, UNESCO ແລະ APCEIU ຍັງເປbດໂອກາດໃຫ້ ຊາວໜຸ່ມໃນທົRວໂລກ
ຕິດຕNເຊືອ
O ມໂຍງ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມກັນດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ຫຼັກສູດ ສພລ.
ຮັ ບ ປະກັ ນ ໃຫ້ ນັ ກ ຮຽນມີໂອກາດຕິດ ຕNພົ ວພັ ນ , ຮ່ວ ມມື ແລະ ແບ່ ງ ປT ນ ແນວຄວາມຄິ ດ ແລະ ຄວາມຮູ້ກັ ບມິດ
ສະຫາຍຂອງພວກເຂYາໃນປະເທດອືOນ, ໂດຍຜ່ ານ ICT ກໍຄື ປະສົບການການຮຽນຮູທ
້ ີOເປTນໄປໄດ້, ການແລກປVຽນລະຫວ່າງ
ປະເທດ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການສາກົນ.

ຕາຕະລາງທີV 4 ການສ້າງຄວາມຮູ,້ ການແບ່ງປBນ ແລະ ເຜີ ຍແຜ່

ຊdມຊົນແຫ່ ງການປະຕິບັດ

ມີສ່ວນຮ່ວມກັບຫຼາຍ
ພາກສ່ວນ ແລະ ນັກ
ເຄືOອນໄຫວ ໃນຫຼາຍລະດັບ

ພັດທະນາເຄືອຂ່າຍ ແລະ

ເຄືອຂ່າຍລະດັບຊາດ
ແລະ ລະດັບສາກົນ

ການກຳນົດ ແລະ
ການມີສ່ວນຮ່ວມກັບ

ວິທີການ-ຍຸດທະສາດທີVແນະນຳ

ຄາດຫວັງຜົນໄດ້ຮັບ

ສ້າງແຜນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຊືອ
O ມໂຍງກັບ

• ມີສ່ວນຮ່ວມຢVາງຫ້ າວຫັນໃນກິດຈະກຳການ

ເຄືອຂ່າຍ ແລະ ອົງການລະດັບຊາດ ແລະ

ແລກປVຽນຄວາມຮູ້ ສພລ ໃນລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບ

ສາກົນທີOມສ
ີ ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາ

ສາກົນ.

ທີOປVຽນແປງ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ສພລ
ທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ.
• ສ້າງເຄືອຂ່າຍນັກການສຶກສາ ສພລໃນ

• ການຮ່ວມມືຢVາງຫ້ າວຫັນ ແລະ ສ້າງເຄືອຂ່າຍ

ລະດັບທ້ອງຖິOນ, ລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບ

ລະຫວ່າງນັກການສຶກສາທີOມສ
ີ ່ວນຊ່ວຍໃຫ້ ການ

ສາກົນ ເພືO ອແບ່ງປTນແນວຄວາມຄິດ ແລະ

ເຜີ ຍແຜ່ ສພລ ໃນວົງກວ້າງ ແລະ ເປTນລະບົບຫຼາຍ

• ກຳນົດໂອກາດທີOເປTນທາງການ ແລະ ບN

ສາກົນ.

ເປTນທາງການທີOສາມາດໃຊ້ເປTນຊ່ອງທາງ

• ການແລກປVຽນຄວາມຄິດ, ປະສົບການ, ແຫຼ່ງຮຽນຮູ,້

ແລກປVຽນປະສົບການ ແລະ ແຫຼ່ງຮຽນຮູ.້

ຜົ ນສຳເລKດ, ການປະຕິບັດທີOດທ
ີ ີOສຸດ ແລະ ລວມເຖິງ

ສະໜັບສະໜູນການເຜີ ຍແຜ່ ສພລ.

ຂືນ
# ໃນລະດັບທ້ອງຖິOນ, ລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບ

ສິOງທ້າທາຍ.
• ສົRງເສີມການຮ່ວມມື ແລະ ການສືOສານ

• ສພລ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ

ແບບເປbດກວ້າງ ທີOຊdກຍູກ
້ ານສະໜັບສະ

ຜ່ ານການສົນທະນາ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ

ໜູນ ສພລ ໃນເວລາດຽວກັນ ກໍຮັບຮູສ
້ ິOງ

ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທີOຫຼາກຫຼາຍຊຶງO ມີຄວາມສົນໃຈ

ທ້າທາຍໃນລະດັບທ້ອງຖິOນ ແລະ ລະດັບ

ແລະ ຄວາມຊຳນານໃນການເປTນພົນລະເມືອງໂລກ.

ຊາດ.
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• ພິ ຈາລະນາສ້າງຕັMງກຸ່ມຜູ້ ຊຽ່ ວຊານດ້ານ

• ຜູ້ ຮຽນ ແລະ ນັກການສຶກສາພົວພັນກັບເພືO ອນຂອງ

ICT ເພືO ອສະໜັບສະໜູນ ໂຄງການລະດັບ

ພວກເຂYາໃນວິທີທາງພັດທະນາ ແລະ ສົRງເສີມ ສພລ.

ໂລກ.

• ສະຖາບັນການສຶກສາ ມີສ່ວນຮ່ວມຢVາງຕັMງໜ້າກັບ

ສ່ວນຮ່ວມໃນລະບົບອອນລາຍໃນໂຄງການ

ຜົ ນປະໂຫຍດໂດຍກົງກັບຊາວໜຸ່ມ, ຄູອາຈານ

ຮ່ວມມືລະດັບໂລກ.

ໃນສະຖານການສຶກສາ ແລະ ຊdມຊົນ.

• ພັດທະນາການຮ່ວມມືກັບໂຮງຮຽນໃນ

• ຕົວຢVາງການປະຕິບັດທີOເປTນຕົວແບບ ສາມາດ

ປະເທດອືOນໆເພືO ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ

ແບ່ງປTນລະຫວ່າງຊdມຊົນແຫ່ ງການຮຽນຮູໃ້ ນລະດັບ

• ນຳໃຊ້ ICT ເພືO ອເປbດໂອກາດໃຫ້ ຜູ້ ຮຽນມີ ບັນດາໂຄງການເຄືອຂ່າຍທົRວໂລກ ແລະ ກິດຈະກຳທີOມີ

ແລະ ເປTນຄູ່ຮວ
່ ມມື

ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສ້າງຄວາມຍືນຍົງໂຄງການລະດັບໂລກ

ປ"# ມແນະນຳການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ

ໃນການສືOສານ, ການເຮKດວຽກຮ່ວມກັນ

ທ້ອງຖິOນ ແລະ ລະດັບໂລກ.

ແລະ ປະຕິບັດໂຄງການຮ່ວມກັນ.
• ຮັບປະກັນວ່ານັກການສຶກສາ ແລະ ຜູ້
ຮຽນມີໂອກາດໃນການທົບທວນ,
ຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ປະຕິບັດການ
ຮ່ວມມື.

ຂັRນຕອນທີ 5: ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ
ເປQ# າໝາຍຂອງການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົ ນ ແມ່ນເພືO ອປTບປຸ ງປະສົບການການຮຽນຮູ້ ແລະ ຜົ ນໄດ້ຮັບຂອງ

ຜູ້ ຮຽນ. ຈຸດປະສົງຂອງການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົ ນ ແມ່ນເພືO ອໃຫ້ ຄຳຄິດເຫK ນທີOສາມາດນຳໃຊ້ເຂY#າໃນການປTບປຸ ງການ
ຮຽນການສອນ ໂດຍສະເພາະ ເພືO ອປະເມີນຜົ ນໄດ້ຮັບຂອງການຮຽນຮູໃ້ ຫ້ ສອດຄ່ອງກັບຈຸດປະສົງ. ການປະເມີນຜົ ນແມ່ນມີ
ຄວາມສຳຄັນຕNການປTບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງການຮຽນການສອນ ແລະ ຍຸດທະສາດການ
ປະເມີນຜົ ນຂອງ ສພລ ຄວນປະກອບມີທັງຜູ້ ຮຽນ ແລະ ຜູ້ ສອນ ລວມທັງຂະບວນການ, ຜົ ນໄດ້ຮັບ ແລະ ສະພາບບັນຫາ.
ຕົວຢZາງ: ການປະເມີນຂອງ ສພລ
ຂະບວນການ

ຕົວຢVາງ: ການສິດສອນ ແລະ ການລົງຝ\ກປະຕິບັດຕົວຈິງ, ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ
ຜູ້ ຮຽນ.

ຜົ ນໄດ້ຮັບ

ຕົວຢVາງ: ຄວາມຮູບ
້ ຸກຄົນ ແລະ ກຸ່ມ, ທັກສະ, ການໃຫ້ ຄຸນຄ່າ, ທັດສະນະຄະຕິ
ແລະ ຜົ ນສຳເລKດ.

ສະພາບບັນຫາ

ເຊKນ
O : ຫຼັກສູດ, ການສອນ ແລະ ແຫຼ່ງການຮຽນຮູ,້ ນະໂຍບາຍຂອງສະຖານການ
ສຶກສາ, ປະສິດທິພາບໃນການສອນ, ຄວາມຕັMງໃຈ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນ

ທາງດ້ານການບໍລິຫານ, ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນ, ສະພາບແວດລ້ອມການຮຽນຮູ້
ແລະ ການພົວພັນກັບຊdມຊົນ.
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ປ"# ມແນະນຳການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ

ການປະເມີນ ສພລ ດ້ານສະຕິປTນຍາ ອາດປະກອບດ້ວຍການປະເມີນການພັດທະນາຄວາມຮູກ
້ ່ຽວກັບໂລກ ແລະ
ບັນຫາຂອງໂລກ ລວມທັງທັກສະໃນການຄິດວິເຄາະໃນຂອບເຂດດ້ານອາລົມ-ຄວາມຮູສ
້ ຶກທາງດ້ານສັງຄົມ ອາດຈະປະກອບ

ດ້ວຍການປະເມີນຄວາມເປbດກວ້າງຕNຜູ້ ຄົນທີOມາຈາກວັ ດທະນະທຳທີOຫຼາກຫຼາຍ, ຄວາມເຕKມໃຈທີOຈະຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອືOນ ຫຼື
ຄວາມສາມາດໃນການເອY າ ໃຈໃສ່ ແລະ ຄວາມຮູ້ ສຶ ກ ເຫK ນ ອົ ກ ເຫK ນ ໃຈ. ດ້ າ ນພຶ ດຕິ ກ ຳປະກອບດ້ວ ຍການປະເມີນ ຈາກ
ການສະແດງຄວາມເປT ນ ພົ ນ ລະເມືອ ງໂລກທີO ຫ້ າ ວຫັ ນ , ລວມທັ ງ ຄວາມເປT ນ ຈິ ດ ອາສາ, ຈຸ ດ ຢ\ ນ ດ້າ ນສິ ດ ທິ ມ ະນຸ ດ ແລະ
ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ, ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກຳຂອງພົນລະເມືອງ, ຄວາມຍຸດຕິທຳທາງສັງຄົມ ແລະ
ລົນນະລົງດ້ານສິOງແວດລ້ອມ.
ຕາຕະລາງທີ 5 ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ
ລາຍການ

ຍຸດທະສາດທີVແນະນຳ

ທົບທວນໂຄງສ້າງຍຸດທະ

• ສ້າງມາດຕະຖານ, ເກນ ແລະ ເຄືOອງມືປະ

• ຕົວຊີບ
# ອກ, ເຄືOອງມືການປະເມີນ,

ສາດການປະເມີນຜົ ນທີOມີ

ເມີນໃນລະດັບທ້ອງຖິOນ, ລະດັບຊາດ ແລະ

ມາດຕະການ ແລະ ຂັMນຕອນ ເພືO ອປະເມີນ

ຢູV

ລະດັບສາກົນ ທີOນຳໃຊ້ໃນການປະເມີນການ

ຄວາມຄືບໜ້າຂອງບຸກຄົນ ແລະ ລວມໝູ່.

ນະໂຍບາຍ.

ລວມທັງການປະເມີນຜົ ນໄດ້ຮັບ.

ປVຽນແປງອືOນໆທີOກ່ຽວຂ້ອງ ສພລ ແລະ

ຄາດຫວັງຜົນໄດ້ຮັບ

• ເກນການປະເມີນ ແລະ ວິທີການປະເມີນ
• ນະໂຍບາຍ ສພລ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງ
ການຈັດຕັMງປະຕິບັດຖືກຕິດຕາມ.

ສ້າງຂະບວນການເກKບກຳ

• ຮວບຮວມເອYາການປະເມີນ ສພລ ເຂYາ# ໃນ

• ວິທີການປະເມີນຜົ ນມີຄວາມເໝາະສົມກັບ

ແລະ ບັນທຶກຄວາມກ້າວ

ການຈັດຕັMງປະຕິບັດກິດຈະກຳ

ຈຸດປະສົງການຮຽນການສອນໂດຍຄຳນຶງເຖິງ

ຜູ້ ຮຽນທຽບໃສ່ຄວາມຄາດ

ດ້ານການບໍລິຫານເພີO ມເຕີມທີOກ່ຽວຂ້ອງ

ຮຽນທຸກຄົນ.

ຫວັງຂອງຫຼັກສູດ

ກັບການປະເມີນຜົ ນ ສພລ.

• ສະຖານການສຶກສາ ແລະ ນັກການສຶກສາ

• ສຸມໃສ່ປTບປຸງການປະເມີນຜົ ນໄດ້ຮັບ

ສາມາດລາຍງານໄດ້ຢVາງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບ

ຈາກການຮຽນຮູ້ ແລະ ຫຼັກສູດ ແລະ ວິທີ

ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັMງປະຕິບັດ

ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ ຮຽນທຸກຄົນ.

• ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການປະເມີນໄດ້ຖືກ

• ໃຊ້ວິທີການທີOເໝາະສົມເພືO ອປະເມີນ

ເຜີ ຍແຜ່ ໃຫ້ ແກ່ຜູ້ ສອນ ແລະ ຜູ້ ຮຽນໄດ້ຮັບຮູ.້

ໜ້າ ແລະ ຜົ ນສຳເລKດຂອງ

ການຮຽນການສອນທີOມຢ
ີ ູV, ພິ ຈາລະນາ

ການຮຽນການສອນເພືO ອຕອບສະໜອງ

ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ສິOງທ້າທາຍຂອງຜູ້

ສພລ.

ກິດຈະກຳການຮຽນການສອນ ສພລ.
ທົບທວນຄວາມຄືບໜ້າ

• ສ້າງເກນປະເມີນທີOຈະແຈ້ງໃນການ

ເພືO ອບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງ

ປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າ ເພືO ອບັນລຸຈຸດປະສົງ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງສະຖານການສຶກສາ

ນະໂຍບາຍ

ຂອງນະໂຍບາຍ.

ແລະ ນັກການສຶກສາໃຫ້ ບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງ

• ຊdກຍູໃ້ ຫ້ໂຮງຮຽນ, ສະຖາບັນການສຶກສາ

ສພລ.

ແລະ ນັກການສຶກສາ ຕິດຕາມຄວາມ
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• ເກນການປະເມີນມີຄວາມຊັດເຈນ ເພືO ອວັດ

ປ"# ມແນະນຳການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ

ຄືບໜ້າ ສພລ ໂດຍນຳໃຊ້ເຄືOອງມື ແລະ

• ສະຖານການສຶກສາ, ນັກການສຶກສາ ແລະ

ຂອບການປະເມີນຕົນເອງເພືO ອກ້າວໄປສູ່

ໜ່ວຍງານລັດມີຄວາມຄິດເຫK ນ ກ່ຽວກັບ

ຄວາມເປTນເລີດ.

ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັMງປະຕິບັດ

ປະເມີນການຮຽນການສອນຂອງການ

ແກ້ໄຂເພືO ອປTບປຸງ.

• ແລກປVຽນຫຼັກຖານ ແລະ ເອກະສານ

ນະໂຍບາຍ ແລະ ບັນຫາທີOຕອ
້ ງໄດ້ຮັບການ

ປະຕິບັດທີOດີ.
ເຂYາ# ຮ່ວມການປະເມີນຜົ ນ

• ປTບເກນການປະເມີນ ແລະ ຂະບວນການ

ທີOໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກ ລາຍງານໃຫ້ ສອດຄ່ອງກັບສະມັດຖະພາບ
ສາກົນ

ແລະ ຕົວຊີບ
# ອກຂອງການເປTນ

• ການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າທີOແທດເໝາະ
ກັບລະດັບມາດຕະຖານສາກົນ.

• ມີຄວາມມຸງ່ ໝັMນທີOຈະເຂYາ# ຮ່ວມ ຫຼື ຮຽນຮູ້

ພົນລະເມືອງໂລກ.

ຈາກຂະບວນການສຶກສາ ແລະ ປະເມີນຜົ ນ

• ເຂYາ# ຮ່ວມໃນກິດຈະກຳການປະເມີນສາກົນ

ໃນລະດັບສາກົນ.

ທີOກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ເຂYາ# ຮ່ວມກັບຂ]ລິເລີOມໃນ
ລະດັບສາກົນ ແລະ ອືOນໆ ເພືO ອໃຫ້

ທັນສະໄໝດ້ວຍຫຼັກຖານ ແລະ ການ
ປະຕິບັດທີOດີ.

3.4 ຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະ ການເຄSາລົບຄວາມຫຼາກຫຼາຍ
3.4.1. ຄວາມແຕກຕ່າງ
ຄວາມແຕກຕ່າ ງໝາຍເຖິ ງ ຄວາມຫຼ າ ກຫຼາ ຍດ້າ ນຖິOນ ກຳເນີດ , ເຊື#ອ ຊາດ, ສາສະໜາ, ພາສາ, ເພດ, ອາຍຸ ,
ສະພາບຮ່າງກາຍ ຫຼື ສຸຂະພາບ, ສະຖານະຂອງບຸກຄົນ, ຖານະທາງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ການສຶກສາ ຫຼື ຄວາມຄິດ
ເຫK ນທາງການເມືອງ, ບຸກຄົນໃນສັງຄົມບNມີຄວາມສະເໝີພາບກັນອາດເຮKດໃຫ້ ບຸກຄົນໃນສັງຄົມມີຄວາມຂັດແຢeງ,
ແບ່ງແຍກກັນ ເພາະທຸກຄົນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນທາງຄວາມຄິດເຫK ນ ຫຼື ອືOນໆໄດ້ ແຕ່ຄວາມແຕກຕ່າງເຫຼR ົາ ນີ#ບN

ເປTນສາເຫດໃຫ້ ບຸກຄົນຄຽດຊັງກັນ, ຖົກຖຽງກັນ, ຂັດແຢeງກັນ ຫຼື ທຳລາຍບຸກຄົນອືOນໄດ້ ບຸກຄົນໃນສັງຄົມຕ້ອງມີ
ທັດສະນະຄະຕິທີOດີ ມີຄວາມອົດທົນ ແລະ ເຂYາ# ໃຈຕNຄວາມແຕກຕ່າງ ເຊKນ
O :
•

ຄວາມແຕກຕ່າງທາງຮ່າງກາຍບNແມ່ນອຸປະສັກໃນການຄົMນຫາຄວາມຝTນ.

•

ຄົນເຮYາຄວນທີOຈະບອກຕົວເອງວ່າ: ເຮYາເຮKດຢVາງໃດທີOຈະບNຕອ
້ ງຄືຄົນອືOນ, ດີກວ່າເອYາແຕ່ຖາມຕົວເອງວ່າ
ເປTນຫຍັງເຮYາຈິOງແຕກຕ່າງຈາກຄົນອືOນ.

•

ຈິດໃຈທີOເຂKມ
# ແຂງ ແລະ ຕັMງໝັMນມີອຳນາດເໜືອຮ່າງກາຍທີOອ່ອນແອສະເໝີດR ງ
ັ ຄຳກ່າວທີOວ່າ “ໃຈເປTນນາຍ
ກາຍເປTນບ່າວ”.

•

ຄົນເຮYາບNສາມາດທີOຈະຊະນະຄົນອືOນໄດ້ດວ
້ ຍການດູຖgກຄົນອືOນທີOຕhາຕ້ອຍກວ່າຕົວເອງ.

•

ຄົນເຮYາຈະບNແຕກຕ່າງກັນ ຖ້າຄິດວ່າເຮYາທຸກຄົນນັMນຄືກັນ.

•

ຄວາມພະຍາຍາມສາມາດເຮKດໃຫ້ ຄົນເຮYາໄປເຖິງຝTນໄດ້.
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•

ຄົນເຮYາສາມາດເຮKດໄດ້ທຸກຢVາງແມ່ນແຕ່ຮາ່ ງກາຍຈະບNພ້ອມຂໍແຕ່ມຈ
ີ ິດໃຈທີOຕM ງ
ັ ໝັMນໃນສິOງທີOຈະເຮKດ ແລະ
ເຂKມ
# ແຂງຕNສູ້ກັບບັນຫາ.

•

ຄົນເຮYາຖ້າຄິດວ່າເຮYາເຮKດບNໄດ້ເຮYາກໍຈະເຮKດບNໄດ້ຢູVຢVາງນັMນ.

•

ຄວາມພິ ການບNແມ່ນບັນຫາໃຫຍ່ຂອງຊີວິດ, ຮ່າງກາຍບNແມ່ນອຸປະສັກ, ໃຈທີOເຂKມ
# ແຂງສາມາດເອYາຊະນະ
ບັນຫາໄດ້.

•

ຄົນເຮYາຖ້າມີຄວາມພະຍາຍາມຄວນເຮKດໄດ້ທຸກສິOງ.

•

ກຳລັງໃຈກັບຄວາມຫວັງເປTນສິOງມີຄ່າທີOເຮKດໃຫ້ ຄົນເຮYາກ້າວພົMນຂີດຈຳກັດຂອງຕົວເອງໄດ້.

•

ຄົນເຮYາບNແຕກຕ່າງກັນຖ້າຄິດວ່າບNຕາ່ ງກັນ.

•

ຈິດໃຈເອYາຊະນະໄດ້ທຸກສິOງໄດ້.

3.4.2. ການເຄSາລົບຄວາມຫຼາກຫຼາຍ
ໃນໂລກຂອງພວກເຮYາ ມີຫຼ າ ຍເຊື#ອ ຊາດ, ສາສະໜາ, ພາສາ, ເຊື#ອ ຊາດ, ຊົ ນ ເຜYO າ ແລະ ການປQ ກ ຄອງທີO
ແຕກຕ່າ ງກັ ນ ແລະ ເມືOອ ມີຄ ວາມແຕກຕ່າ ງ ຈຶO ງ ຕ້ອ ງມີກ ານເຄY າ ລົ ບ ເຊິOງ ກັ ນ ແລະ ກັ ນ , ຊd ກ ຍູ້ກ ານນຳໃຊ້ກ ະຕິກາ
ເພືO ອແກ້ບັນຫາ, ຢ"ດຖືຄວາມຍຸດຕິທຳ, ໃຫ້ ຄວາມສຳຄັນກັບຄວາມເປTນທຳ ແລະ ຄວາມເທYOາທຽມກັນທາງການເມືອ ງ,
ເສດຖະກິດ ແລະ ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ໃນຖານະທີOເປTນມະນຸດທີOຢູVຮວ
່ ມກັນໂດຍບNມກ
ີ ານກີດກັMນ.
ຄຸນລັກະນະຂອງພົນລະເມືອງໃນລະບອບປະຊາທິປະໄຕມີ 6 ປະການ ດັRງຕNໄປນີ#:
1) ມີອິດສະຫຼະພາບ ແລະ ເພິO ງຕົນເອງໄດ້ ບNຢູVພາຍໃຕ້ການຄອບງຳຂອງລະບົບອຸປະຖຳ ທັງທາງດ້ານຄວາມ
ຄິດ, ການກະທຳ, ການຕັດສິນໃຈໃນເລືOອງໃດໆ ດ້ວຍຕົນເອງ ບົນພື# ນຖານຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບ
ແລະ ກົດໝາຍ.

2) ເຄYາລົບສິດທິຜູ້ ອືOນ ບNໃຊ້ສິດທິເສລີພາບຂອງຕົນໄປລະເມີດສິດທິເສລີພາບຂອງບຸກຄົນອືOນ ບNວ່າຈະເປTນ
ສິດທິເສລີພາບໃນເຄຫະສະຖານ ສິດທິເສລີພາບໃນການເດີນທາງ ແລະ ການຕິດຕNສືOສານ ສິດທິເສລີພາບ
ໃນການນັບຖືສາສະໜາ ສິດທິເສລີພາບທາງວິຊາການ ເປTນຕົMນ.
3) ເຄYາລົບຄວາມແຕກຕ່າງ ມີທັກສະໃນການຟTງ ແລະ ຍອມຮັບຄວາມຄິດເຫK ນທີOແຕກຕ່າງຈາກຕົນເອງ
ຕະຫຼອດຈົນການຍອມຮັບໃນປະເພນີ ວັດທະນະທຳທີOແຕກຕ່າງ.

4) ເຄYາລົບຫຼັກຄວາມສະເໝີພາບ ເຄYາລົບກຽດສັກສີຄວາມເປTນມະນຸດຂອງຜູ້ ອືOນ ແລະ ມີຄວາມເທYOາທຽມກັນ
ເບິOງຄົນໄປທາງບວກຫຼາຍກວ່າລົບ ບNວ່າບຸກຄົນເຫຼR າົ ນັMນມີສີຜິວ, ເຊືອ
# ຊາດ, ສາສະໜາ, ຖິOນກຳເນີດທີOຕາ່ ງ
ກັບຕົນເອງກNຕາມ.
5) ເຄYາລົບກະຕິກາ, ເຄYາລົບກົດໝາຍ, ໃຊ້ກະຕິກາໃນການແກ້ບັນຫາ, ບNແມ່ນກຳລັງ ແລະ ຍອມຮັບຜົ ນຂອງ
ການລະເມີດກົດໝາຍ ຢ"ດຖືຄວາມຍຸດຕິທຳ ໃຫ້ ຄວາມເປTນທຳກັບທຸກຝVາຍໃນສັງຄົມ.

6) ຮັບຜິ ດຊອບຕNສັງຄົມ ຄິດວ່າຕົນເອງເປTນສ່ວນໜຶOງຂອງສັງຄົມ, ມີຄວາມກະຕືລືລM ນ
ົ ທີOຈະຮັບຜິ ດຊອບ ແລະ
ຮ່ວມແກ້ໄຂບັນຫາສັງຄົມ ໂດຍເລີOມຕົMນທີOຕົນເອງ, ມີຊວ
ີ ິດຢVາງມີຄຸນຄ່າຕNສັງຄົມ.
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ດັRງນັMນ, ການເປTນພົນລະເມືອງໂລກທີOດີ ຈຶOງຈະຕ້ອງເລີOມຈາກການປVຽນແປງທັດສະນະຄະຕິ, ຄ່ານິຍົມ, ພຶ ດຕິກຳ
ຂອງຄົນ ແລະ ຄົນທີOເຮYາສາມາດປTບປVຽນໄດ້ງ່າຍທີOສຸດຄືຕົວເຮYາເອງ ຄົນເຮYາຕ້ອງກ້າຮຽນຮູ້ທີOຈະເບິOງຕົວເອງ ຮູຈ
້ ັກວິພາກວິ
ຈານຕົວເຮYາເອງວ່າມີຈຸດແຂງ ຈຸດອ່ອນຢVາງໃດ ອ່ານໜັງສືທີOກ້າວໜ້າ ໂອ້ລົມກັບຄົນທີOກ້າວໜ້າ ສຶກສາຈາກປະສົບການຈາກ
ກຸ່ມຄົນທີOກ້າວໜ້າ ເພືO ອເຮYາຈະໄດ້ປTບປVຽນພຶ ດຕິກຳໃນສ່ວນນັMນຂອງເຮYາຢVາງເຕKມທີOໃຫ້ ກ້າວໜ້າຍິງO ໆຂຶນ
# .

4. ຫຼັກສູດການຮຽນການສອນ ກ່ຽວກັບການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ
4.1 ການກຳນົດຈຸດປະສົງ ແລະ ຫົວຂ9ຂອງການຮຽນຮູ້
ເນືOອງຈາກລະດັບການສຶກສາ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງນັກຮຽນແຕກຕ່າ ງກັນໃນແຕ່ລະປະເທດ, ກຸ່ມອາຍຸ ແລະ
ລະດັບການສຶກສາທີOໄດ້ສະເໜີໃນນີ# ເປTນພຽງແຕ່ຕົວຊີ#ບອກ ແລະ ສາມາດດັດແປງໄດ້ຕາມຜູ້ ນຳໃຊ້ ທີOເຫK ນວ່າ ເໝາະສົມ.
ຫົວຂ] ແລະ ຈຸດປະສົງຕ່າງໆຂອງການຮຽນຮູໄ້ ດ້ອະທິບາຍລະອຽດ ໃນຕາຕະລາງດັRງລຸ່ມນີ:#
ຈຸດປະສົງຂອງການຮຽນຮູ້
ການສຶກສາຊັRນ
ຫົວຂ9ຕ່າງໆ

ຊັRນປະຖົມ

ຊັRນມັດທະຍົມສຶກ

ຊັRນມັດທະຍົມສຶກ

ສູງ: ອາຊີວະ,

ສາຕອນຕົRນ

ສາຕອນປາຍ

ສ້າງຄູ, ແລະ
ມະຫາວິທະຍາໄລ

1. ລະບົບ ແລະ

ອະທິບາຍກ່ຽວກັບ

ກຳນົດໂຄງປະກອບ

ສົນທະນາການ

ວິເຄາະແບບມີເຫດມີ

ໂຄງປະກອບໃນ

ສະພາບແວດລ້ອມໃນ

ການຄຸ້ມຄອງ,

ພົວພັນລະຫວ່າງ

ຜົ ນ ກ່ຽວກັບລະບົບ,

ລະດັບທ້ອງຖິOນ,

ທ້ອງຖິOນ ແລະ ການ

ຂະບວນການຕັດສິນ

ໂຄງປະກອບການຄຸ້ມ

ໂຄງປະກອບ ແລະ

ລະດັບຊາດ

ພົວພັນກັບໂລກ

ໃຈ, ສິດ ແລະ

ຄອງຂອງຊາດ ແລະ

ຂະບວນການ

ແລະ ລະດັບໂລກ

ແນວໃດ, ແນະນຳແນວ ພັນທະຂອງການ

ທ້ອງຖິOນແນວໃດ ແລະ

ການຄຸ້ມຄອງໂລກ

ເປTນພົນລະເມືອງ.

ພົນລະເມືອງໂລກ.

ປະເມີນຜົ ນສະທ້ອນ

ຄວາມຄິດຂອງການ

ເປTນພົນລະເມືອງ.

ສຳນຶກຄວາມເປTນ

ແລະ ກຳນົດ ແລະ
ສຳລັບການເປTນ

ພົນລະເມືອງໂລກ
2.ບັນຫາທີOມຜ
ີ ົນ

ຈັດລຳດັບບັນຫາ

ສຶກສາສະພາບ

ການພົວພັນ ແລະ

ລະດັບຊາດ ແລະ

ກNໃຫ້ ເກີດຜົ ນກະທົບ ຕົMນຕໍຂອງທ້ອງຖິOນ,

ຄອບ, ມີຄວາມ

ສາຍພົວພັນ

ລະດັບໂລກ, ແລະ

ຂອງບັນຫາລະດັບ

ຂອງຊາດ ແລະ ຂອງ

ຮັບຜິ ດຊອບ ແລະ

ລະຫວ່າງຊdມຊົນ

ສຶກສາສາຍພົວພັນ

ຊາດ ແລະ ລະດັບ

ໂລກ ແລະ ພ້ ອມທັງ

ຜົ ນໄດ້ຮັບຈາກການ

ໃນລະດັບທ້ອງຖິOນ

ບັນຫາເຫຼR າົ ນັMນ

ທ້ອງຖິOນ.

ການພົວພັນປTດໄຈ

ຕັດສິນໃຈໃນລະດັບ

ກະທົບຕN

ລະດັບທ້ອງຖິOນ,

ບັນຫາລວມທີO
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ກຳນົດສາເຫດ

ພື# ນຖານຂອງບັນຫາ

ກວດກາບັນຫາ

ຕ່າງໆແບບຮອບ

ທ້ອງຖິOນ, ລະດັບ

ປ"# ມແນະນຳການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ

ລະດັບຊາດ ແລະ

ທ້ອງຖິOນ ແລະ ປTດໃຈ

ຊາດ ແລະ ລະດັບ

ລະດັບໂລກ

ຂອງໂລກ.

ໂລກ, ສຶກສາ ແລະ
ສະເໜີວິທີການແກ້
ໄຂທີOເໝາະສົມ.

3. ການຄິດແບບ

ໃສ່ຊແ
ືO ຫຼ່ງຂ]ມູນທີO

ໄຈ້ແຍກລະຫວ່າງ

ອະທິບາຍແນວຄິດ

ກວດກາແບບຮອບ

ວິເຄາະ

ແຕກຕ່າງ ແລະ ຮັບ

ຄວາມເປTນຈິງ/

ພື# ນຖານ ແລະ

ຄອບຕNຜົນກະທົບ

ທັກສະພື# ນຖານຕ່າງໆ ຄວາມຄິດເຫK ນ,

ອະທິບາຍຄວາມບN

ຈາກອິດທິພົນທາງ

ໃນການຄົMນຄວ້າຂັMນ

ສະເໝີພາບ ແລະ

ອຳນາດທີOສະແດງ

ພື# ນຖານ.

ຄວາມເປTນຈິງ/

ຈິນຕະນາການ ແລະ

ອິດທິພົນທາງອຳນາດ

ອອກ, ການເຂYາ# ເຖິງ

ຄວາມຄິດເຫK ນ/

ແຫຼ່ງຂ]ມູນ, ການ

ທັດສະນະຕ່າງໆ.

ຕັດສິນໃຈ ແລະ ການ
ຄຸ້ມຄອງ.

4. ລະດັບຄວາມ

ຮັບຮູວ
້ ່າພວກເຮYາ

ເອກະລັກຂອງ

ປະຕິບັດຮ່ວມກັບໂລກ ເອກະລັກຂອງມະນຸດ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ກຸ່ມ

ລະດັບທີOແຕກຕ່າງ

ຄວາມເປTນມະນຸດ

ພາຍນອກ ແລະ

ແລະ ການມີສ່ວນ

ບຸກຄົນຕ່າງໆ ແລະ

ກັນຂອງປະຕິກິລິຍາ

ພັດທະນາທັກສະ

ຮ່ວມເພືO ອບໍລິຫານ

ປູກຝTງຄວາມຮູສ
້ ຶກ

ທີOມເີ ອກະລັກ ແລະ

ຂອງຕົນເອງ ແລະ

ການພົວພັນກັບຄົນ

ຂອງການເປTນມະນຸດ

ດຳລົງຊີວິດຢVາງສັນຕິ

ແຕກຕ່າງດ້ານ

ເຊືອ
O ມໂຍງ ແລະ

ສ່ວນລວມແນວໃດ.

ກວດເບິOງລະດັບທີO

ແຕກຕ່າງກັນທາງ

ອືOນ.

ໄຈ້ແຍກລະຫວ່າງ

ເອກະລັກສ່ວນບຸກຄົນ

ດ້ວຍກັນ.

ກວດກາຢVາງຮອບ
ຄອບກ່ຽວກັບ

ກັບກຸ່ມສັງຄົມທີO
ແຕກຕ່າງກັນ.

5. ຄວາມແຕກ

ສະແດງໃຫ້ ເຫK ນ

ຄວາມແຕກຕ່າງ

ສະແດງຄວາມຮູ້

ປະເມີນກ່ຽວກັບ

ຕ່າງ ແລະ ສາຍ

ຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະ

ແລະ ບັນທັດຖານ

ບຸນຄຸນ ແລະ ນັບຖື

ສາຍພົວພັນຢVາງ

ພົວພັນລະຫວ່າງ

ການເຊືອ
O ມຕNກັນ

ທາງດ້ານສັງຄົມ,

ຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະ

ຮອບຄອບລະຫວ່າງ

ແຕກຕ່າງກັນ.

ກົດໝາຍທີOແຕກ

ປູກຝTງຄວາມເຫK ນອົກ

ປະເທດທີOແຕກຕ່າງ

ຕ່າງກັນ.

ເຫK ນໃຈ ແລະ ຄວາມ

ກັນ.

ຊdມຊົນໃນສັງຄົມ

ລະຫວ່າງກຸ່ມສັງຄົມທີO ວັດທະນະທຳ ແລະ

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ,

ກຸ່ມຄົນ, ຊdມຊົນ ແລະ

ສາມັກຄີຕບ
N ຸກຄົນ ແລະ
ກຸ່ມສັງຄົມອືOນໆ.
6. ຄວາມແຕກ

ໄຈ້ແຍກລະຫວ່າງ

ປູກຝTງສາຍພົວພັນ

ສົນທະນາກ່ຽວກັບຜົ ນ ກຳໄດ້ ແລະ ສະແດງ

ຕ່າງ ແລະ ການ

ຄວາມຄ້າຍຄືກັນ ແລະ

ທີOດກ
ີ ັບບຸກຄົນ

ປະໂຫຍດ ແລະ ສິOງ

ໃຫ້ ເຫK ນຄຸນຄ່າ,

ທ້າທາຍທີOພົວພັນກັບ

ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ

ຄວາມແຕກຕ່າງ, ແລະ

22

ປ"# ມແນະນຳການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ

ເຄYາລົບຄວາມຫຼາກ ຮັບຮູວ
້ ່າທຸກຄົນມີ

ແລະ ກຸ່ມທີOແຕກ

ຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະ

ທັກສະໃນການ ຄຸ້ມ

ຫຼາຍ

ຕ່າງກັນ.

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ.

ຄອງ ແລະ ມີສ່ວນ

ສິດທິ ແລະ ຄວາມ
ຮັບຜິ ດຊອບຂອງຕົນ

ຮ່ວມກັບກຸ່ມ

ເອງ.

ແລະ ທັດສະນະຄະຕິ
ທີOແຕກຕ່າງກັນ.

7. ການລົງມື

ຄົMນຫາວິທີທີOເປTນໄປ

ສົນທະນາກ່ຽວກັບ

ພິ ຈາລະນາວ່າບຸກຄົນ

ພັດທະນາ ແລະ ນຳ

ປະຕິບັດທີOສາ

ໄດ້ໃນການລົງມື

ຄວາມສຳຄັນຂອງ

ແລະ ກຸ່ມຄົນໄດ້

ໃຊ້ທັກສະໃນການມີ

ດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ

ນາໂລກທີOພວກເຮYາ

ບຸກຄົນ ແລະ ກິດຈະ

ໃດກ່ຽວກັບບັນຫາ

ພົນລະເມືອງຢVາງມີ

ຮ່ວມກັນ

ອາໄສຢູV.

ກຳຮ່ວມກັນ,

ຄວາມສຳຄັນໃນລະດັບ

ປະສິດທິພາບ.

ປະກອບເຂYາ# ກັນໃນ

ທ້ອງຖິOນ, ລະດັບຊາດ

ວຽກງານຊdມຊົນ.

ແລະ ລະດັບໂລກ ແລະ

ມາດດຳເນີນການ

ປະຕິບັດ ເພືO ອພັດທະ

ກິດຈະກຳສ່ວນ

ປະຕິບັດໜ້າທີOແນວ

ສ່ວນຮ່ວມຂອງ

ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ
ແນວໃດຕNບັນຫາ

ຂອງທ້ອງຖິOນ, ຂອງ
ຊາດ ແລະ ໂລກ.
8. ພຶ ດຕິກຳທີOມີ

ພັດທະນາ ແລະ ນຳ

ເຂYາ# ໃຈແນວຄວາມ

ວິເຄາະສິOງທ້າທາຍ

ກວດກາບັນຫາ

ຄວາມຮັບຜິ ດ

ໃຊ້ທັກສະໃນການມີ

ຄິດທີOຍຸດຕິທຳທາງ

ແລະ ອຸປະສັກທີO

ຄວາມຍຸດຕິທຳໃນ

ຍະທຳ

ພົນລະເມືອງຢVາງມີ

ຮັບຜິ ດຊອບດ້ານຈະ

ຍຸຕທ
ິ ຳທາງສັງຄົມ

ຜິ ດຊອບດ້ານ

ປະສິດທິພາບ.

ລິຍະທຳ ແລະ ຮຽນຮູ້ ແລະ ຄວາມຮັບຜິ ດ

ຈະລິຍະທຳແບບ

ວິທີໃຊ້ມັນໃນຊີວິດ

ຊອບດ້ານຈະລິຍະທຳ

ວິເຄາະ ແລະ ຕ້ານ

ປະຈຳວັນ.

ແລະ ພິ ຈາລະນາຜົ ນ

ການຈຳແນກ ແລະ

ຊອບຢVາງມີຈະລິ

ສ່ວນຮ່ວມຂອງ

ສັງຄົມ ແລະ ຄວາມ

ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມ

ກະທົບຕNການປະຕິບັດ

ສັງຄົມ, ຄວາມຮັບ

ຄວາມບNສະເໝີພາບ.

ສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ
ສ່ວນລວມ.
9. ການມີສ່ວນ

ຮັບຮູເ້ ຖິງຄວາມສຳຄັນ ຊອກໂອກາດສຳລັບ
ແລະ ຜົ ນປະໂຫຍດ

ການມີສ່ວນຮ່ວມ

ພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ ສະເໜີກິດຈະກຳ
ທັກສະສຳລັບການມີ

ແລະ ກາຍເປTນຕົວ

ປະຕິບັດຕົວຈິງ

ຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມ

ແລະ ເລີOມຕົMນການ

ສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການ

ແທນຂອງການປVຽນ

ຂອງພົນລະເມືອງ.

ປະຕິບັດຕົວຈິງ.

ປະຕິບັດ ເພືO ອສົRງເສີມ

ທາງທີOດ.ີ

ຮ່ວມ ແລະ

ຄວາມດີ.
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ປ"# ມແນະນຳການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ

4.2 ການສອດແຊກເຂSFາໃນລາຍວິຊາໃນຫຼັກສູດແຫ່ ງຊາດຂອງປະເທດຕ່າງໆ
ການຈັດຕັMງປະຕິບັດການສຶກສາພົນ ລະເມືອງໂລກ ບNໄດ້ມີແຕ່ວິທີການດຽວເທYO ານັM ນ, ເຖິງແມ່ນວ່າປະສົ ບ ການ

ຜ່ ານມາໄດ້ສະແດງໃຫ້ ເຫK ນວ່າ ການຕັດສິນຕ່າງໆຂອງອຳນາດລັດໃນເລືOອງນີ# ປະກອບດ້ວຍປTດໄຈດ້ານສະພາບເງືOອນໄຂ
ເຊິOງ ມີນ ະໂຍບາຍ ແລະ ລະບົ ບ ການສຶ ກ ສາ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ຫຼັ ກ ສູ ດ , ມີຄ ວາມສາມາດຂອງຄູ ອ າຈານ ພ້ ອມທັ ງ ຄວາມ

ຕ້ອ ງການ ແລະ ຄວາມຫຼ າ ກຫຼ າຍຂອງຜູ້ ຮຽນ ແລະ ທຸ ກ ສະພາບເງືOອນໄຂດ້າ ນວັ ດ ທະນະທຳ-ສັງ ຄົ ມ, ການເມືອ ງ ແລະ
ເສດຖະກິດ. ບັນຫາຕົMນຕໍທີOຈະຕ້ອງພິ ຈາລະນາ ຈະໄດ້ນຳມາສຶກສາໃນພາກນີ.#

ປBດໄຈທີVສ] ງ
ົ ຜົນເຮ^ດໃຫ້ ສຳເລ^ດການຈັດຕັRງປະຕິບັດການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ:

- ເຊືອ
O ມສານເຂYາ# ໃນນະໂຍບາຍ ພ້ ອມກັບການຮັບເອYາຫຼາຍພາກສ່ວນທີOມສ
ີ ່ວນຮ່ວມເຂYາ# ມາ.
- ໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ຍືນຍົງ.
- ແບບກວມລວມ, ກວມເອYາບັນດາຫົວຂ]ຍອ
່ ຍຕ່າງໆຢVາງມີລະບົບ.
- ເສີມຄວາມເຂKມ
# ແຂງໃນແຕ່ລະສົກຮຽນ ແລະ ສ້າງຄ່ານິຍົມໃນທົRວສັງຄົມ.
- ກວມເອYາລະດັບທ້ອງຖິOນ, ລະດັບປະເທດ ແລະ ລະດັບໂລກ.

- ສົRງເສີມການຝ"ກອົບຮົມນັກຮຽນຄູ ແລະ ຄູປະຈຳຢVາງຕNເນືOອງ.
- ພັດທະນາ ແລະ ສົRງເສີມການຮ່ວມມືກັບຊdມຊົນໃນທ້ອງຖິOນ.
- ສາມາດຂະຫຍາຍດ້ວຍການບຳລຸງຮັກສາທີOມຄ
ີ ຸນະພາບ.
- ຄຳຄິດເຫK ນຈາກຂະບວນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົ ນ.

- ອີງໃສ່ການເຫK ນດີເຫK ນພ້ ອມຂອງການປະສານງານທີOຮັບປະກັນການຕິດຕາມໃນໄລຍະຍາວ ພ້ ອມດ້ວຍເຄືOອງມື
ການຕິດຕາມເປTນແຕ່ລະໄລຍະ.
ວິທີທີOໃຊ້ຫຼາຍທີOສຸດໃນການຈັດຕັMງປະຕິບັດການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ ໃນລະບົບການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນແມ່ນ:
ວິທີແບບກວມລວມ, ວິທີສອດແຊກເຂYາ# ໃນວິຊາຕ່າງໆ, ຈັດເປTນວິຊາແຍກສະເພາະຢູVໃນຫຼັກສູດ. ວິທີການເຫຼR າົ ນີສ
# າມາດເສີມ
ແລະ ສ້າງຜົ ນໄດ້ຮັບຫຼາຍ ໃນເວລາທີOປTບໃຊ້ໄປພ້ ອມໆກັນ. ຜູ້ ວາງນະໂຍບາຍ ແລະ ນັກວາງແຜນຕ້ອງຕັດສິນວ່າ ວິທີການ
ໃດທີOເໝາະສົມສຳລັບສະພາບເງືອ
O ນໄຂຂອງຕົນ. ການຕັດສິນໃຈຈະໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກບາງປTດໄຈ ເຊKນ
O : ນະໂຍບາຍ ແລະ
ລະບົບການສຶກສາ, ລຳດັບບູລິມະສິດໃນຫຼັກສູດ, ຊັບພະຍາກອນທີOມີ ຫຼື ປTດໄຈອືOນໆ.
ວິທີ ກ ານທົXວໂຮງຮຽນ: ການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ ສ້າງໂອກາດໃນການປະຕິຮູບເນື#ອໃນຂອງຫຼັກສູດ, ສະພາບແວດ

ລ້ອມການຮຽນ, ການປະຕິບັດການຮຽນການສອນ ແລະ ການປະເມີນຜົ ນ. ຕົວຢVາງຂອງວິທີທR ົວໂຮງຮຽນ ຫຼື ເອີ#ນວ່າວິທີ

‘ປະຕິບັດທົRວໂຮງຮຽນ’ ປະກອບດ້ວຍ ການນຳເອYາຜົ ນຂອງການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກສອດແຊກເຂYາ# ໃນວິຊາຕ່າງໆໃນ
ທຸກຊັMນຮຽນ, ນຳໃຊ້ວິທີການຮຽນແບບມີສ່ວນຮ່ວມໃນວິຊາຕ່າງໆ, ກິດຈະກຳສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສຳຄັນຕ່າງໆຂອງໂລກ,
ການປູ ກຈິດສຳນຶກ, ການສ້າງກຸ່ມກິດຈະກຳ, ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊdມຊົນ ແລະ ການສ້າງສາຍພົວພັນກັບໂຮງຮຽນແຫ່ ງ
ຕ່າງໆ.
ວິທີ ກ ານແບບກວມລວມ: ການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ ຈະສາມາດສົRງເສີມການປະສານສົມທົບກັນ ລະຫວ່າ ງຄູ ວິ ຊ າ

ຕ່າງໆ. ໃນບໍລິບົດນີ,# ຫົວຂ]ການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ ສາມາດຈັນສັນເຂYາ# ໃນວິຊາຕ່າງໆ. ວິທີແບບກວມລວມ ເບິOງຄືວ່າມີ
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ປ"# ມແນະນຳການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ

ບັນຫາ ແລະ ຍາກໃນການຈັດຕັMງປະຕິບັດ, ຖ້າບNມີຄວາມສະໝັກໃຈ ຫຼື ປະສົບການຈາກວິທີການແບບນີ#ມາກ່ອນ. ແຕ່ເຖິງ
ຢV າ ງໃດກໍ ຕ າມ ວິ ທີ ນີ#ກໍ ຕ ອບສະໜອງຄວາມຕ້ອ ງການທີO ແ ທ້ ຈິ ງ ຂອງນັ ກ ຮຽນ, ພ້ ອ ມທັ ງ ສົR ງ ເສີ ມ ການປະສານສົ ມ ທົ ບ
ລະຫວ່າງກຸ່ມອາຈານກໍຄືກຸ່ມນັກຮຽນແຕ່ລະກຸ່ມ.

ວິທີ ສອດແຊກເນື#ອໃນເຂAາ# ບາງວິຊາ: ການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ ສາມາດສອດແຊກເຂY#າໃນຫຼາຍວິຊາຮຽນ ເຊKນ
O : ສຶກ

ສາພົນລະເມືອງ, ສຶກສາສັງຄົມ, ສຶກສາສິOງແວດລ້ອມ, ພູມສາດ, ປະຫວັດສາດ, ການສຶກສາສາສະໜາ, ວິທະຍາສາດ, ດົນຕີ
ແລະ ສິ ລ ະປະ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ສິ ລ ະປະແບບປະຈັ ກ ຕາ, ເພງ ແລະ ວັ ນ ນະຄະດີເ ຊິOງ ສາມາດສ້ າ ງຄວາມສາມາດໃນ

ການສະແດງອອກ, ສ້າງຄວາມຮູ້ສຶກທີOມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຊ່ວຍເພີO ມຄວາມເຂY#າໃຈ ແລະ ໃນການສົນທະນາກັບຄົນອືOນ ທີOມີ
ພື# ນຖານວັດທະນະທຳທີOແຕກຕ່າງກັນ. ນອກນັMນ, ຍັງມີບົດບາດສຳຄັນໃນການຕັMງບັນຫາ ແລະ ການວິເຄາະບັນຫາສັງຄົມ
ແລະ ບັນຫາອືOນໆຢVາງລະອຽດ. ກິລາປະເພດຕ່າງໆ ຍັງເປbດໂອກາດໃຫ້ ຜູ້ ຮຽນພັດທະນາຄວາມເຂY#າໃຈບັນຫາ, ການເຮKດ
ວຽກກຸ່ມ, ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ຄວາມກົມກຽວກັນໃນສັງຄົມ ແລະ ຄວາມເປTນທຳ.
ວິຊາແຍກ ແລະ ເອກະລາດ: ເຖິງແມ່ນວ່າຢູVບາງປະເທດ ລັກສະນະຂອງການຮຽນກ່ຽວກັບການສຶກສາພົນລະເມືອ ງໂລກ

ຖື ກ ແຍກສອນຕ່ າ ງຫາກ ວິ ຊ າທີO ມີ ລັ ກ ສະນະສະເພາະຂອງການສຶ ກ ສາພົ ນ ລະເມືອ ງໂລກແມ່ ນ ມີໜ້ ອ ຍ. ຕົ ວ ຢV າ ງ ຢູV
ສາທາລະນະລັດເກYາຫຼີ ເພິO ນໄດ້ເອYາວິຊາພາກບັງຄັບທີOເອີ#ນວ່າ “ກິດຈະກຳທົດລອງທີOສ້າງສັນ” ເຂYາ# ໃນຫຼັກສູດປb 2009 ຊຶງO
ແນໃສ່ເພີO ມທະວີການປະສານສົມທົບ, ຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ການພັດທະນາທັດສະນະຂອງນັກຮຽນ. ແຕ່ເຖິງຢVາງໃດກໍ
ຕາມ, ບັນດາກິດຈະກຳທີOຈັດຕັMງປະຕິບັດ ແມ່ນເພືO ອບັນລຸເປQ# າໝາຍນີ.# ຕົວຢVາງ: ອົງການຈັດຕັMງຊາວໜຸ່ມ, ອາສາສະໝັກຂອງ
ໂຮງຮຽນ, ຊdມຊົນ, ແລະ ການຮັກສາສິOງແວດລ້ອມ ຖືວ່າເປTນກິດຈະກຳທີOກ່ ຽວຂ້ອ ງກັບວິ ທີກ ານປະຕິບັດຮອບດ້າ ນຂອງ
ໂຮງຮຽນ.
ການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ ຍັງສາມາດດຳເນີນຜ່ ານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ. ຕົວຢVາງ ຜ່ ານໂຄງການລິເລີOມ
ຂອງຊາວໜຸ່ມ, ການປະສານສົມທົບກັບອົງການຈັດຕັMງທີOບNຂນ
ຶ# ກັບລັດຖະບານ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບສະຖາບັນການສຶກສາ
ອືOນໆ ແລະ ຜ່ ານອິນເຕີເນKດ. ມີຄວາມເປTນໄປໄດ້ທີOຈະຊອກຫາຄູ່ຮວ
່ ມພັດທະນາລະຫວ່າງໂຮງຮຽນ ແລະ ພາກສ່ວນປະຊາ

ສັງຄົມເຊິງO ເຮKດວຽກຮ່ວມກັນ ກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງໂລກ ແລະ ພາກພື# ນ, ແລະ ເປTນໄປໄດ້ທີOຈະຊdກຍູໃ້ ຫ້ ພາກສ່ວນເຫຼR າົ ນີມ
# ີ
ສ່ວນຮ່ວມກິດຈະກຳໃນໂຮງຮຽນ.

5. ການຜັນຂະຫຍາຍຫຼັກສູດການຮຽນການສອນ ກ່ຽວກັບສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ
5.1 ການຈັດຕັRງປະຕິບັດການຮຽນການສອນ
5.1.1 ຄວາມຮັບຮູຂ
້ ອງຄູຕPການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ
ຄູສອນຕ້ອງຮູ້ ແລະ ເຂY#າໃຈປະຫວັດຄວາມເປTນມາ, ຄວາມໝາຍ, ຄວາມສຳຄັນ, ວິໄສທັດ, ເປQ# າໝາຍຂອງ

ການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ ແລະ ສາມາດສອດແຊກເຂYາ# ໃນການຮຽນການສອນ ຢູV ສປປ ລາວ ດັRງລຸ່ມນີ:#
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# ໃນ
1) ຂອບເຂດເນືອ

ດ້ານຄວາມຮູ:້ ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຄົMນຄິດທີOຈຳເປTນເພືO ອຈະເຂYາ# ໃຈກ່ຽວກັບສະພາບການ
ຂອງໂລກ ແລະ ຄວາມສະຫຼັບຊັບຊ້ອນຂອງ ສພລ ໃຫ້ ດຂ
ີ ນ
ຶ# .
ດ້ານສັງຄົມ-ອາລົມ: ຄຸນຄ່າ, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ທັກສະທາງສັງຄົມ ທີOຊວ
່ ຍໃຫ້ ນັກຮຽນພັດທະນາທາງ
ດ້ານອາລົມ, ຈິດຕະວິທະຍາ, ຮ່າງກາຍ ແລະ ເຮKດໃຫ້ ພວກເຂYາສາມາດຢູVຮ່ວມກັນກັບຄົນອືOນດ້ວຍ ຄວາມ
ນັບຖື ແລະ ສັນຕິ.
ດ້ານພຶ ດຕິກຳ: ການປະພຶ ດ, ພຶ ດຕິກຳ, ການປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ.
2) ຜົ ນໄດ້ຮັບ

ການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ ມີເປQ# າໝາຍສະໜອງຄວາມຮູ,້ ທັກສະຕ່າງໆ, ຄຸນຄ່າ ແລະ ທັດສະນະທີOຈຳ
ເປTນເພືO ອປະກອບສ່ວນເຂY#າໃນການສົRງ ເສີມຄວາມຍຸດ ຕິທ ຳ, ສັນຕິພາບ ແລະ ຫຼcດຜ່ ອນການໃຊ້ຄວາມຮຸ ນ ແຮງ

ໂດຍນຳໃຊ້ຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບ ເຊິOງຂຶ#ນກັບແນວຄວາມຄິດ ແລະ ວິທີການທີOໄດ້ນຳໃຊ້ໃນຂົງເຂດຕ່າງໆ ເຊKນ
O : ການ
ສຶກສາສິດທິມະນຸດ, ການສຶກສາເພືO ອສັນຕິພາບ, ການສຶກສາເພືO ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ການສຶກສາເພືO ອ
ຄວາມເຂY#າໃຈລະຫວ່າງຊາດ ແລະ ມີເປQ# າໝາຍເພືO ອສົRງເສີມຈຸດປະສົງດຽວກັນ. ການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກຍັງ
ເປTນການນຳໃຊ້ທັ ດສະນະການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິ ດເລີOມ ຕົM ນ ຈາກໄວເດKກ ນ້ອ ຍສືບ ຕNຜ່າ ນທຸກລະດັ ບການສຶ ກ ສາ
ແລະ ເຂY#າສູ່ໄວຜູ້ ໃຫຍ່ ນັບທັງວິທີການສອນໃນ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນ, ການສອດແຊກເຂY#າໃນກິດຈະກຳການຮຽນ
ການສອນ ແລະ ວິທີການອືOນໆ.
3) ຄຸນລັກສະນະ
ການຈັກການຮຽນການສອນ ສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກປະກອບມີສາມຄຸນລັກສະນະ ຄື:
•

ມີຄວາມຮູ ້ ແລະ ມີການຄິດແບບວິເຄາະ

ລະບົບ ແລະ ໂຄງສ້າງໃນລະດັບທ້ອງຖິOນ, ລະດັບປະເທດ ແລະ ລະດັບໂລກ.
ບັນຫາທີOມຜ
ີ ົ ນກະທົບຕNການພົວພັນກັນ ແລະ ການພົວພັນລະຫວ່າງຊdມຊົນຕ່າງໆ ໃນລະດັບທ້ອງຖິOນ,
ລະດັບປະເທດ ແລະ ລະດັບໂລກ.
ແນວຄິດພື# ນຖານ ແລະ ອິດທິພົນທາງອຳນາດ.
•

ມີການຕິດພັນກັບສັງຄົມ ແລະ ມີຄວາມເຄAາລົບຕYຄວາມຫຼາກຫຼາຍ

ເອກະລັກທີOແຕກຕ່າງກັນໃນລະດັບຕ່າງໆ.
ຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງຊdມຊົນຕ່າງໆ.
ຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະ ຄວາມເຄYາລົບນັບຖືຄວາມຫຼາກຫຼາຍ.
•

ມີຄວາມຮັບຜິ ດຊອບ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ

ການລົງມືປະຕິບັດຕ່າງໆ ສາມາດປະຕິບັດ ໂດຍບຸກຄົນ ແລະ ລວມໝູ່.
ພຶ ດຕິກຳທີOສະແດງຄວາມຮັບຜິ ດຊອບໃນແງ່ຈະລິຍະທຳ.
ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ມີການປະຕິບັດ.
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4) ຈຸດປະສົງ
ສຳລັບຈຸດປະສົງຂອງການຮຽນຮູ,້ ຫົວຂ]ທີOແທດເໝາະ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບກຸ່ມອາຍຸ ຫຼື ລະດັບຂອງການ

ສຶກສາທີOແຕກຕ່າງກັນ ຊຶOງໄດ້ກຳນົດດັRງລຸ່ມນີ:#

ຫ້ ອງກຽມປະຖົມ/ຊັMນປະຖົມສຶກສາ.
ຊັMນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົMນ.
ຊັMນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ.
ອາຊີວະ ແລະ ການສຶກສາຊັMນສູງ.
5) ນິຍາມຄຳສັ ບສຳຄັນ
ຄູສອນຕ້ອງໄດ້ອະທິບາຍຄຳສັບສະເພາະດ້ານເພືO ອສ້າງແຮງຈູງໃຈ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ ແກ່
ການສົນທະນາ ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ຕົວຢVາງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ.
5.1.2 ການຈັດການຮຽນການສອນການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກໃນລາຍວິຊາ
ກ. ການຈັດການຮຽນການສອນການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ

ການຈັດການຮຽນການສອນການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ ຕ້ອງເຂY#າໃຈເນື#ອໃນຢVາງເລິກເຊິOງ, ຄຳນຶງເຖິງ
ຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ ຮຽນທີOແຕກຕ່າງກັນ, ຄູຄວນກຳນົດເນືອ
# ໃນການສອນໃຫ້ ເໝາະສົມ.
ຂະບວນການຮຽນການສອນການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກໃນສະຖານການສຶກສາ ແລະ ກິດຈະກຳທີOແຕກ
ຕ່າງກັນ.
ຈຸດປະສົງກິດຈະກຳການຮຽນການສອນການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ ເພືO ອເຮKດໃຫ້ ຜູ້ຮຽນຮູສ
້ ະພາບແວດ
ລ້ອມດ້ານຕ່າງໆ ເຊKນ
O : ຄອບຄົວ, ຊdມຊົນ, ສັງຄົມ ແລະ ພາກສ່ວນທີOກ່ຽວຂ້ອງ.
ເປQ# າໝາຍຂອງການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ ແມ່ນເຮKດໃຫ້ ຜູ້ ຮຽນເຂYາ# ຮ່ວມ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂYາ# ໃນການ
ແກ້ໄຂບັນຫາໂລກປະຈຸບັນ ໃນລະດັບທ້ອງຖິOນ, ລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບໂລກໃນຖານະທີOເປTນພົນລະເມືອງ
ຂອງໂລກ, ມີສ່ວນຮ່ວມ, ມີຄວາມຮັບຜິ ດຊອບ ແລະ ມີການຕອບສະໜອງ.
ຮູບແບບຂອງການຈັດກິດຈະກຳຮຽນການສອນອາດຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານປະສົບການການ
ຮຽນ ລະຫວ່າງບຸກຄົນຈົນເຖິງການຮຽນເປT ນກຸ່ມ ແລະ ຈາກການຮຽນແບບພື# ນຖານຈົນເຖິງການຮຽນ
ທີOນຳໃຊ້ເທKກໂນໂລຊີການສືOສານຕ່າງໆ ຄູຕ້ອງນຳໃຊ້ວິທີການສອນຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບທີOກຳນົດໄວ້ໃນຂ]ທີ
5.1.4 ແລະ ຂ]ທີ 5.1.5 ໂດຍຮັບປະກັນການຮຽນຮູໃ້ ນດ້ານຕ່າງໆ ແລະ ເນKນ
# ໃສ່ວິທີການຈັດຕັMງປະຕິບັດ
ພ້ ອມທັງການນຳໃຊ້ຂມ
] ູນທີOຫຼາກຫຼາຍ ເຂYາ# ໃນຂະບວນການຮຽນການສອນ ຫຼື ຫົວຂ]ໃດໃນບົດຮຽນທີOເຫK ນ
ວ່າມີຄວາມເໝາະສົມ.
ຂ. ການສອດແຊກການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ ເຂSFາໃນລາຍວິຊາ
ເນື#ອໃນການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກຂອງປະເທດອ້ອມຂ້າງ ໂດຍລວມແລ້ວໄດ້ມີການສອດແຊກເຂY#າໃນ
ວິຊາຮຽນເຊKນ
O : ສຶກສາພົນລະເມືອງ, ສຶກສາສັງຄົມ, ສຶກສາສິOງແວດລ້ອມ, ພູມສາດ, ປະຫວັດສາດ, ວິທະຍາ
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ສາດ, ສາສະໜາ, ດົນຕີ ແລະ ສິລະປະ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນສິລະປະແບບປະຈັກຕາ, ເພງ ແລະ ວັນນະຄະດີ ຊຶງO
ສາມາດສ້າງຄວາມສາມາດໃນການສະແດງອອກ, ສ້າງຄວາມຮູ້ທີOມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຊ່ວຍເພີO ມຄວາມເຂY#າໃຈ
ແລະ ໃນການສົນທະນາກັບຄົນອືOນທີOມີພື#ນຖານວັດທະນະທຳທີOແຕກຕ່າ ງກັນ. ນອກນັMນ, ມັນຍັງມີບົດບາດ
ສຳຄັນໃນການຕັMງບັນຫາ ແລະ ການວິເຄາະບັນຫາສັງຄົມ ແລະ ບັນຫາອືOນໆຢVາງລະອຽດ. ກິລາປະເພດຕ່າງໆ
ຍັ ງ ເປb ດ ໂອກາດໃຫ້ ນັ ກຮຽນພັດ ທະນາຄວາມເຂY#າໃຈບັ ນ ຫາ, ການເຮKດ ວຽກກຸ່ມ , ຄວາມຫຼ າ ກຫຼາ ຍ, ຄວາມ
ກົມກຽວກັນໃນສັງຄົມ ແລະ ຄວາມເປTນທຳ.
5.1.3 ການສອດແຊກເຂSFາໃນການຮຽນການສອນຕາມລາຍວິຊາໃນຫ້ ອງຮຽນ
ຊັRນຮຽນ
ຫ້ ອງກຽມ
ປະຖົມ

ປ_ຮຽນ
3

ວິຊາ/ສິດສອນ
ການສອນ/ ກິດຈະກຳ

1-5

ການປະຕິບັດຕົນເປTນສະມາຊິກທີOດຂ
ີ ອງຄອບຄົວ, ໂຮງຮຽນ,
ສັງຄົມ ແລະ ອືOນໆ.

ກົດລະບຽບ, ສິດທິຕ່າງໆ
ປະຖົມສຶກສາ

ເນືFອໃນ

(ເດKກ, ສິດທິມະນຸດ ແລະ
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ)

ຄວາມຮັບຜິ ດຊອບຕNຕົນເອງ, ຄອບຄົວ, ໂຮງຮຽນ, ຊdມຊົນ,
ປະເທດຊາດ ແລະ ຢູVຮວ່ມກັນໂດຍສັນຕິ.
ການນັບຖືຕົນເອງ ແລະ ຄົນອືOນ, ມີມະນຸດສຳພັນ, ການດຳລົງ

ມ. 1

ພູມສາດ,

ຊີວິດຢູVຮວ
່ ມກັນ, ການເຄYາລົບນັບຖືວັດທະນະທຳທີOຫຼາກຫຼາຍ

ສຶກສາພົນລະເມືອງ

ແລະ ພັນທະຂອງພົນລະເມືອງເພືO ອຄວາມສະຫງົບຢູVໃນ
ສັງຄົມ-ການດຳລົງຊີວິດຂອງຄົນໃນຂົMວໂລກ.
ການຮັກແພງມະນຸດດ້ວຍກັນ, ການເຄYາລົບນັບຖືເຊິງO ກັນ ແລະ

ມ. 2
ມັດທະຍົມສຶກ

ພູມສາດ,
ສຶກສາພົນລະເມືອງ

ກັນ, ການດຳລົງຊີວິດຢູVຮວ
່ ມກັນ, ການເຄYາລົບກົດໝາຍ ແລະ
ພັນທະພື# ນຖານຂອງພົນລະເມືອງເພືO ອພັດທະນາເສດຖະກິດ,
ວັດທະນະທຳ, ສັງຄົມ ຮ່ວມກັບທະວີບເອີຣົບ, ອາຟຣິກາ,
ອາເມຣິກາ ແລະ ທະວີບອົດສະຕາລີ.

ສາຕອນຕົMນ

ການຮັກແພງມະນຸດດ້ວຍກັນ, ການເຄYາລົບນັບຖືເຊິງO ກັນ ແລະ
ມ. 3

ພູມສາດ,

ກັນ, ການດຳລົງຊີວິດຢູVຮວ
່ ມກັນ, ການເຄYາລົບກົດໝາຍ ແລະ

ສຶກສາພົນລະເມືອງ

ພັນທະພື# ນຖານຂອງພົນລະເມືອງເພືO ອພັດທະນາເສດຖະກິດ,
ວັດທະນະທຳ, ສັງຄົມຮ່ວມກັບບັນດາປະເທດໃນທະວີບອາຊີ.

ມ. 4

ພູມສາດ,
ສຶກສາພົນລະເມືອງ

ການຮັກແພງມະນຸດດ້ວຍກັນ, ການເຄYາລົບນັບຖືເຊິງO ກັນ ແລະ
ກັນ, ການດຳລົງຊີວິດຢູVຮວ
່ ມກັນ, ການເຄYາລົບກົດໝາຍ ແລະ
ພັນທະພື# ນຖານຂອງພົນລະເມືອງເພືO ອພັດທະນາເສດຖະກິດ,
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ວັດທະນະທຳ, ສັງຄົມ ຮ່ວມກັບຊາວອົບພະຍົບ, ການເຄືOອນ
ຍ້າຍ ແລະ ການເພີO ມຂຶນ
# ຂອງປະຊາກອນ.
ໂຄງປະກອບສ້າງຂອງປະຊາກອນ, ການແຈກຢາຍ, ມະນຸດ
ມ. 5

ພູມສາດ,

ແລະ ສິOງແວດລ້ອມ, ການແກ້ໄຂບັນຫາໃນສັງຄົມໂລກ

ສຶກສາພົນລະເມືອງ

(ສິOງແວດລ້ອມ, ການເພີO ມປະຊາກອນ, ພະຍາດ, ວຽກເຮKດ

ງານທຳ...).
ລັກສະນະຂອງປະຊາກອນ, ການເຄືOອນຍ້າຍ,

ມັດທະຍົມສຶກ
ສາຕອນປາຍ

ມ. 6

ພູມສາດ,

ການເພີO ມຂຶນ
# , ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງປະເທດທີOພັດທະນາ

ສຶກສາພົນລະເມືອງ

ແລະ ກຳລັງພັດທະນາ, ການແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານການເມືອງ,
ນະໂຍບາຍ ແລະ ວຽກເຮKດງານທຳ.

ມ. 7

ພູມສາດ,
ສຶກສາພົນລະເມືອງ

ສິດສະເໝີພາບຂອງພົນລະເມືອງຕNໜ້າກົດໝາຍ,
ສິດສະເໝີພາບລະຫວ່າງບັນດາເຜYO າ ແລະ ສາສະໜາ, ສິດ
ປະຊາທິປະໄຕຂອງພົນລະເມືອງ…

5.1.4 ການດຳເນີນການຮຽນການສອນ ການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ
•

ບົດບາດ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຂອງຄູ

ຄູຄວນມີທັກສະ ແລະ ເຂYາ# ໃຈກ່ຽວກັບວິທີການຈັດການຮຽນການສອນແບບເນKນ
# ໃຫ້ ມກ
ີ ານປVຽນແປງດ້ານ
ພຶ ດຕິກຳ ພ້ ອມທັງມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ ຮຽນຕNກັບການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ ແລະ ເປTນຜູ້ ຊdກຍູ້ໃຫ້ ຜູ້
ຮຽນພັດທະນາຄວາມຮູ,້ ທັກສະ, ຄຸນຄ່າ ແລະ ສັງຄົມໃນທາງບວກ.
ຄູສາມາດສອດແຊກ ແລະ ຖ່າຍທອດເນືອ
# ໃນສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ ຢVາງມີປະສິດທິພາບກໍຕເN ມືOອພວກ
ເຂYາໄດ້ຮັບການສະໜັບ ສະໜູ ນ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ, ຊdມຊົນ ແລະ ຜູ້
ປQກຄອງນັກຮຽນ.
•

ສະພາບແວດລ້ອມຂອງການຮຽນຮູ ້

ສະພາບແວດລ້ອມການຮຽນຮູທ
້ ີOໃຫ້ ຜູ້ ຮຽນຮູສ
້ ຶກເຫK ນຄຸນຄ່າຂອງການສ້າງມະນຸດສຳພັນທີOດ,ີ ເປTນກັນເອງ
ການນັບຖື, ຮັກວັດທະນະທຳ ແລະ ອືOນໆ.
ຄູ ຈັ ດ ສັ ນ ສະພາບແວດລ້ ອ ມການຮຽນຮູ້ທີO ມີປ ະສິດ ທິ ຜົ ນ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ວິ ທີ ການຮຽນການສອນ
ຕ່າງໆ ເຊKນ
O : ສະພາບແວດລ້ອມທີOກວ້າງຂວາງ, ປອດໄພ, ທົRວເຖິງ ແລະ ໃຫ້ ຜູ້ ຮຽນໄດ້ມສ
ີ ່ວນຮ່ວມ.
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ຜູ້ ຮຽນສາມາດເຮKດວຽກຮ່ວມກັບຄູເພືO ອສ້າງກົດລະບຽບພື# ນຖານສຳລັບການເຮKດວຽກຮ່ວມກັນ, ສາມາດ
ຈັ ດ ວາງຫ້ ອ ງຮຽນ ເພືO ອ ເຮKດ ໃຫ້ ນັ ກ ຮຽນເຮKດ ວຽກຮ່ວ ມກັ ນ ເປT ນ ກຸ່ ມ ນ້ອ ຍ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ເ ຂY#າ ໃນ
ການສະແດງຜົ ນງານຂອງຕົນ.
•

ວິທີການຈັດການຮຽນການສອນ

ການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກເປTນການສ້າງໂອກາດໃນການປະຕິຮູບເນື#ອໃນຂອງຫຼັກສູດ, ສະພາບແວດ
ລ້ ອ ມການຮຽນການສອນ ແລະ ການປະເມີນ ຜົ ນ ຊຶOງ ຄູ ສ າມາດນຳໃຊ້ຫຼ າ ຍວິ ທີ ແ ຕກຕ່າ ງກັ ນ ໂດຍຂຶ#ນ ກັບ
ຈຸດປະສົງ, ເນືອ
# ໃນບົດຮຽນຂອງແຕ່ລະວິຊາ ແລະ ສະພາບຈຸດພິ ເສດຂອງແຕ່ລະໂຮງຮຽນດ້ວຍການສອດແຊກ

ຄວາມຮູ້ເຂY#າໃນວິຊາຕ່າງໆຂອງທຸກຊັMນຮຽນ, ຄູສາມາດໃຊ້ຫຼາຍຮູບແບບປະສົມປະສານກັນ ນຳໃຊ້ວິທີການ
ຮຽນແບບມີສ່ ວ ນຮ່ວມ ເພືO ອໃຫ້ ກ ານຮຽນການສອນມີປ ະສິ ດ ທິ ພ າບ ແລະ ໄດ້ຮັ ບ ຜົ ນ ດີ ເຊKນ
O : ກິ ດ ຈະກຳ
ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສຳຄັນຕ່າງໆຂອງໂລກ, ການປູ ກຈິດສຳນຶກ, ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊdມຊົນ, ແບບລະດົມ
ສະໝອງ, ຖາມ-ຕອບ, ຫຼິ#ນເກມ, ສົນທະນາເປTນກຸ່ມ, ຝ"ກປະຕິບັດຕົວຈິງ, ສະແດງບົດບາດສົມມຸດ, ການໄປ
ທັດສະນະສຶກສາ ແລະ ອືOນໆ.

5.1.5 ການສອດແຊກການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກທີVຄຳນຶງເຖິງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ
ການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກມີບົດບາດສຳຄັນໃນການສົRງເສີມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ເປTນ

ໜຶO ງ ໃນສອງບູ ລິ ມ ະສິ ດ ທີO ສ ຳຄັ ນ ຂອງອົ ງ ການອຸ ຍ ແນສໂກ. ການສຶ ກ ສາພົນ ລະເມືອງໂລກນອນຢູV ໃ ນສິ ດທິ
ມະນຸດ ຊຶOງຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແມ່ນສ່ວນໜຶOງທີOເປTນພື# ນຖານ, ເດKກຍິງ ແລະ ເດKກຊາຍໄດ້
ຮຽນຮູ້ ກ່ຽວກັບທັດສະນະຄະຕິ, ພາລະບົດບາດ, ຄວາມຄາດຫວັງ ແລະ ພຶ ດຕິກຳໄປຕາມເພດ, ຢູVໂຮງຮຽນກໍ
ເຊKນ
O ດຽວກັນກັບຢູVເຮືອນ. ການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ ສາມາດປQກປeອງຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ໂດຍ
ຜ່ ານການພັດທະນາຄວາມຮູ,້ ທັກສະ, ຄຸນຄ່າ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິຕ່າງໆທີOຍົກສູງຄຸນຄ່າຂອງຜູ້ ຍິງ ແລະ ຜູ້

ຊາຍໃຫ້ ເທYOາທຽມກັນດ້ານພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງ ເພືO ອຫຼcດຜ່ ອນຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ ຊຶງO
ເປTນໄພອັນຕະລາຍຕNຄວາມສະຫງົບສຸກຂອງສັງຄົມ ແລະ ປະເທດຊາດ.
5.2 ການປະຕິບັດກິດຈະກຳຮອບດ້ານໃນໂຮງຮຽນ
5.2.1 ການປະຕິບັດກິດຈະກຳຮອບດ້ານໃນໂຮງຮຽນ
ໂຮງຮຽນໃນໂລກຫຼາຍແຫ່ ງກຳລັ ງ ນຳໃຊ້ວິທີກ ານປະຕິບັ ດກິດ ຈະກຳຮອບດ້າ ນຕNການປະຕິບັ ດ
ກິດຈະກຳການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ. ໃນວິທີການປະຕິບັດ, ນັກຮຽນທຸກຄົນທີOກຳລັງຮຽນຮູ້ ຫຼື ໄດ້ຮຽນ
ຮູຈ
້ າກການສອດແຊກເນືອ
# ໃນຂອງການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ ເຂYາ# ໃນການຮຽນການສອນ ເພືO ອສົRງເສີມ
ການຈັດຕັMງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ແລະ ເສີມສ້າງຄຸນຄ່າໃນການປະຕິບັດກິດຈະກຳຂອງໂຮງຮຽນ. ໃນຄວາມ
ໝາຍອືO ນ , ນັ ກ ຮຽນທຸ ກຄົ ນ ແລະ ສະມາຊິກ ໂຮງຮຽນ ດຳລົ ງ ຊີວິ ດ ຢູV ກັ ບ ສິOງ ທີO ຮຽນຮູ້ ແລະ ຮຽນຮູ້ສິO ງທີO
ເຂYາເຈY#າດຳລົງຊີວິດ.
ວິທີການປະຕິບັດກິດຈະກຳຮອບດ້ານໃນໂຮງຮຽນ ໝາຍເຖິງໂຮງຮຽນ ຫຼື ສະຖາບັນການສຶກສາ

ໄດ້ລວມເອYາວິທີການປະຕິບັດການເປTນພົນລະເມືອງໂລກເຂY#າໃນທຸກຮູບການຂອງໂຮງຮຽນ ຊຶງO ປະກອບມີ
ການຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນ, ເນືອ
# ໃນການຮຽນການສອນ, ການຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບຄູ່ຮ່ວມ
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ງານ ແລະ ຊd ມ ຊົ ນ ພາຍນອກຢV າ ງກວ້າ ງຂວາງ. ການມີສ່ ວ ນຮ່ວ ມຢV າ ງຫ້ າ ວຫັນ ຂອງທຸ ກພາກສ່ ວນທີO
ກ່ ຽ ວຂ້ອ ງທັ ງ ພາຍໃນ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນ ຊຶOງ ປະກອບມີຜູ້ ຮ ຽນ, ຄູ , ຜູ້ ອຳນວຍການ, ພະນັ ກ ງານໃນ
ໂຮງຮຽນທຸກລະດັບ ແລະ ຊdມຊົນໂຮງຮຽນທີOກວ້າງຂວາງເຊKນ
O : ສະມາຊິກຄອບຄົວ ແລະ ຊdມຊົນໃນການ
ປະຕິບັດການເປTນພົນລະເມືອງໂລກ ເພືO ອຜົ ນສຳເລKດໃນການປະຕິບັດກິດຈະກຳຮອບດ້ານໃນໂຮງຮຽນ.
ການປະຕິບັດກິດຈະກຳຮອບດ້ານໃນໂຮງຮຽນ ເຮKດໃຫ້ ໂຮງຮຽນ ແລະ ຊdມຊົນອ້ອມຂ້າງໄດ້ຮັບຜົ ນ
ປະໂຫຍດດັRງນີ:#
§

ຜູ້ ຮຽນ ແລະ ພະນັກງານມີຄວາມຮູສ
້ ຶກເປTນເຈY#າຂອງໃນໂຮງຮຽນຫຼາຍຂຶນ
# .

§

ຜູ້ ຮຽນຮູຄ
້ ວາມໝາຍໃນການປະຕິບັດກິດຈະກຳ ແລະ ເຜີ ຍແຜ່ ໃຫ້ ຜູ້ ອືOນໆໃນການຮຽນຮູ.້

§

ຄູມໂີ ອກາດໃໝ່ໃນການຮຽນຮູແ
້ ບບມືອາຊີບ.

§

ໂຮງຮຽນປະສົບຜົ ນສຳເລKດໃນການຫຼcດຜ່ ອນຜົ ນກະທົບຈາກບັນຫາຂອງສັງຄົມຫຼາຍຂຶນ
# .

§

ໂຮງຮຽນມີສະພາບແວດລ້ອມໃນການຮຽນຮູຮ
້ ວ
່ ມກັນ ແລະ ຢູVຮວ
່ ມກັນໂດຍສັນຕິ.

§

ໂຮງຮຽນໄດ້ຮັບການເຂYາ# ເຖິງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນ, ຜູ້ ຊຽ່ ວຊານ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນ.

5.2.2 ຂອບເຂດການຈັດຕັRງປະຕິບັດກິດຈະກຳຮອບດ້ານໃນໂຮງຮຽນ
5.2.2.1

ການຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນ
ທຸກຄົນໃນໂຮງຮຽນ ມີບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີOໃນການດຳເນີນງານ ເພືO ອບັນລຸເປQ# າໝາຍຂອງວິ ທີ

ການປະຕິບັດກິດຈະກຳຮອບດ້ານໃນໂຮງຮຽນ. ເຖິງຢVາງໃດກໍຕາມ, ການແບ່ງໜ້າທີO ແລະ ຄວາມຮັບຜິ ດ
ຊອບ ແມ່ນສິOງສຳຄັນ ເພືO ອເຮKດໃຫ້ ວຽກງານມີປະສິທິພາບ.
ການຕັMງທີມງານການປະຕິບັດຕNກິດຈະກຳການສຶກສາ ພົນລະເມືອງໂລກ ກໍເປTນສິOງທີOຕ້ອງເຮKດ
ເຊKນ
O ກັນ. ບົດບາດຂອງທີມງານ ແມ່ນເພືO ອປະສານງານການພັດທະນາ, ການຈັດຕັMງປະຕິບັດ ແລະ ການ
ທົບທວນຄືນແຜນປະຕິບັດວຽກງານຕNການເປTນພົນລະເມືອງໂລກຂອງໂຮງຮຽນ ເພືO ອປ"ກສາຫາລືກັບຜູ້

ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງໂຮງຮຽນ. ໃນມື#ໄຂສົກຮຽນ ຄວນມີກອງປະຊdມປ"ກສາຫາລື ວາງແຜນຈັດກິດຈະກຳທີO
ເປT ນ ບູ ລິ ມ ະສິ ດ ໃນການປະຕິບັ ດ ຕະຫຼ ອ ດສົ ກ ຮຽນ ເພືO ອ ຕິດ ຕາມຄວາມຄື ບ ໜ້ າ ແລະ ເພືO ອພັ ດ ທະນາ
ແຜນການທີOວາງໄວ້ຕາມຄວາມຈຳເປTນ.
ທ່ານສາມາດສ້າງທີມ ງານການປະຕິບັດກິ ດຈະກຳຂອງການສຶກສາພົນ ລະເມືອງໂລກທີO ໄ ດ້ຮັ ບ
ການສະໜັບສະໜູນຈາກຜູ້ ອຳນວຍການ ແລະ ຄູ. ທີມງານ ຄວນປະກອບດ້ວຍກຸ່ມຄົນທັງພາຍໃນ ແລະ
ນອກໂຮງຮຽນທີOແ ຕກຕ່າ ງກັ ນ ຊຶOງອາດຈະເປT ນ ຫຸ້ນ ສ່ວ ນໃນການລິ ເລີO ມການປະຕິບັດ ການເປT ນ ພົ ນ ລະ
ເມືອງໂລກຂອງໂຮງຮຽນ. ນີ#ເປTນສິOງສຳຄັນໃນການເຂY#າເຖິງທັກສະ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ທັດສະນະທີOແຕກຕ່າງ
ກັນໃນທີມງານ. ເມືອ
O ເວລາສ້າງຕັMງທີມງານ, ຄວນພິ ຈາລະນາ ສິOງດັRງຕNໄປນີ:#
§

ເອYາຕົວແທນນັກຮຽນ ທີOມປ
ີ ະຫວັດຄວາມເປTນມາທີOຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ມາຈາກກຸ່ມອາຍຸ/ຊັMນຮຽນທີO
ແຕກຕ່າງກັນ. ອະທິບາຍຂອບເຂດທີOນັກຮຽນສາມາດເຮKດໄດ້, ຂ]ຈຳກັດ ແລະ ການໃຫ້ ອຳນາດໃນ
ການຕັດສິນບັນຫາ. ສິOງນີຈ
# ະຊ່ວຍຫຼີກລ່ຽງ ຄວາມເຂYາ# ໃຈຜິ ດຂອງນັກຮຽນຕNຄວາມຄິດເຫK ນຂອງ
ເຂYາເຈY#າ ທີOບNໄດ້ຮັບຈັດເຂYາ# ໃນພາກປະຕິບັດ.
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§

ຊອກຫາຕົວແທນຈາກທຸກພາກສ່ວນໃນໂຮງຮຽນ: ຜູ້ ອຳນວຍການ, ຄູ, ຜູ້ ຮັກສາຄວາມປອດໄພ,
ພະນັກງານບໍລິຫານ, ພະນັກງານຊ່ວຍວຽກ ແລະ ຄອບຄົວ.

§

ເຊີນ ບຸ ກ ຄົ ນ ແລະ ອົ ງ ການຕ່າ ງໆ ໃນຊd ມ ຊົ ນ ທ້ ອ ງຖິO ນ ຂອງທ່ າ ນ ຊຶOງ ອາດຈະໄດ້ຮັ ບ ຜົ ນຈາກ
ໂຄງການຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ອາດຈະໃຫ້ ຄຳແນະນຳດ້ານວິຊາການທີOຊຳນິຊຳນານ ແລະ ໃຫ້ ການ
ສະໜັບສະໜູນອືOນໆ ໃນການລິເລີOມໃນອະນາຄົດ. ສິOງເຫຼR າົ ນີ# ອາດລວມເອYາຫ້ ອງການທີOກ່ ຽວກັບ
ພົນລະເມືອງ, ໂຮງຮຽນໃກ້ຄຽງ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິ ດ ແລະ ຜູ້ ແທນຈາກອຳນາດການປQ ກ ຄອງ
ທ້ອງຖິOນ.

§

ຮັບປະກັນການເຂYາ# ຮ່ວມ ແລະ ການເປTນຜູ້ ນຳຂອງທຸກຄົນຢVາງເທYOາທຽມກັນ.

§

ຖ້າເປTນໄປໄດ້, ສະມາຊິກຂອງທີມງານປະຕິບັດກິດຈະກຳການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ ຄວນໄດ້
ຮັບການເລືອກຕັMງ ເພາະວ່າພວກເຂYາສາມາດເວY#າ ແລະ ດຳເນີນການໃນນາມເປTນຕົວແທນຂອງ
ກຸ່ມໃນການປ"ກສາຫາລື ແລະ ການປຸກລະດົມ.

5.2.2.2

ການຮຽນການສອນ
ເມືOອກ່າວເຖິງເລືOອງການສຶກສາພົ ນລະເມືອ ງໂລກ, ມັນເປTນເລືOອງທີOສ ະຫຼັ ບສັບ ຊ້ອ ນ. ບັນຫາ

ສິOງແວດລ້ອມ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ, ຈັນຍາບັນ, ການເມືອງ, ວິທະຍາສາດ, ເຕKກໂນໂລຊີ ທັງ
ໝົ ດ ນີ# ເຂY# າ ມາມີ ບົ ດ ບາດຫຼ າ ຍຂຶ# ນ . ດ້ ວ ຍເຫດຜົ ນ ນີ# , ໂຮງຮຽນ ຄວນເອY າ ການປະຕິ ບັ ດ ຕN ກ ານເປT ນ
ພົນລະເມືອງທີOດີ ເຂYາ# ໃນທຸກວິຊາຮຽນ, ບNແມ່ນພຽງແຕ່ວິຊາວິທະຍາສາດ ແລະ ວິຊາສັງຄົມເທYOານັMນ.
ທ່ານບNຈຳເປTນຕ້ອງມີວິຊາພິ ເສດ ເພືO ອສອນກ່ຽວກັບການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກໃນໂຮງຮຽນ,
ເຖິ ງ ແມ່ນ ວ່ າ ວິ ຊ າເຫຼR ົ າ ນັM ນ ຈະເໝາະສົ ມ ທີO ສຸ ດ ກໍ ຕ າມ ທ່ າ ນສາມາດສອດແຊກເອY າ ເນື#ອ ໃນການສຶ ກ ສາ
ພົນລະເມືອງໂລກເຂYາ# ໃນວິຊາຮຽນອືOນໆໄດ້. ຕົວຢVາງ, ທ່ານສາມາດ:
§

ໃຫ້ ນັກຮຽນຮຽນຮ່ວມກັນລະຫວ່າງຊົນຊາດ, ຊົນເຜYO າ ແລະ ວັດທະນະທຳທີOແຕກຕ່າງກັນໃນວິ ຊາ
ວິທະຍາສາດ.

§

ສ້ າ ງແຜ່ ນ ໂຄສະນາ (ໂປສເຕີ) ກ່ ຽ ວກັ ບ ຜົ ນ ກະທົ ບ ຂອງການປV ຽ ນແປງຂອງສະພາບດິນຟe າ
ອາກາດໃນວິຊາສິລະປະ.

§

ຝ"ກທັກສະການສືOສານ ທີOພວກເຂYາຕ້ອງກ້າເວY#າອອກມາກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆທີOມຜ
ີ ົ ນກະທົບຕN
ການດຳລົງຊີວິດໃນວິຊາພາສາຕ່າງປະເທດ.

§

ໃຫ້ ນັກຮຽນສ້າງແຜນແນວຄວາມຄິດທີOສະແດງໃຫ້ ເຫK ນການເຊືOອມໂຍງລະຫວ່າງ ພົນລະເມືອງ
ແລະ ບັນຫາທາງສັງຄົມ, ສິOງແວດລ້ອມ ແລະ ເສດຖະກິດ.

§

ໃຫ້ ນັກຮຽນຂຽນບົດບັນທຶກກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງການເປTນສ່ວນໜຶOງໃນກິດຈະກຳຂອງການ
ສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ.

ສິVງທີVຄວນພິ ຈາລະນາ
1) ການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດສອນໃຫ້ ຜູ້ ຮຽນມີຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະຕ່າງໆທີOພວກເຂYາຈຳ
ເປTນຕ້ອງມີ ເພືO ອຈະປະສົບຜົ ນສຳເລKດ. ຕົວຢVາງ: ໃຫ້ ນັກຮຽນສຶກສາເຖິງຄວາມພະຍາຍາມໃນ
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ອະດີດ ເພືO ອສ້າງການປVຽນແປງໃນລະດັບທ້ອງຖິOນ, ລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບໂລກ. ໃຫ້ ນັກຮຽນ
ຝ"ກທັກສະຕ່າງໆທີOຈຳເປTນ ເພືO ອລົງມືປະຕິບັດ ເຊKນ
O : ການສ້າງຄວາມເປTນເອກະສັນ, ການຟT ງ
ຢVາງກະຕືລືລM ນ
ົ , ການໃຫ້ ສະໜັບສະໜູນ, ການເຫK ນອົກເຫK ນໃຈກັນ...
2) ການຮຽນຮູ້ຜ່ານການປະຕິບັດໃຫ້ ນັກຮຽນຄັດເລືອກ, ວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັMງປະຕິບັດກິດຈະກຳ
ການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກໃນໂຮງຮຽນ. ນັກຮຽນດຳເນີນກິດຈະກຳໄດ້ໃນລະຫວ່າງການຮຽນຢູV
ໃນຫ້ ອ ງຮຽນ ຫຼື ໃນລະຫວ່ າ ງກິ ດຈະກຳນອກຫຼັກສູ ດ . ອີ ກ ວິ ທີ ໜຶO ງ , ເປQ# າໝາຍ ແມ່ນ ເພືO ອໃຫ້

ສິດອຳນາດແກ່ນັກຮຽນ ໃນການນຳໃຊ້ການຮຽນຮູຂ
້ ອງພວກເຂYາ ເປTນພື# ນຖານເພືO ອເຮKດໃຫ້ ເກີດ
ການປV ຽ ນແປງການດຳລົ ງ ຊີ ວິ ດ , ໂຮງຮຽນ ແລະ ຊd ມ ຊົ ນ . ດັR ງ ນັM ນ , ມັ ນ ບN ສ ຳຄັ ນ ປານໃດວ່ າ
ເປQ# າໝາຍນັMນຈະບັນລຸ ຫຼື ບN, ສິOງທີOສຳຄັນກວ່ານັMນ ກິດຈະກຳຕ້ອງມາຈາກແນວຄວາມຄິ ດ ຂອງ
ນັກຮຽນ ແລະ ກິດຈະກຳເຫຼR າົ ນີຊ
# ວ
່ ຍໃຫ້ ນັກຮຽນໄດ້ພັດທະນາທັກສະ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາໃນການ
ປະຕິບັດ.
3) ການຮຽນຮູຈ
້ າກການປະຕິບັດໃຫ້ ນັກຮຽນຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບສິOງທີOເຂYາເຈY#າໄດ້ບັນລຸ, ສິOງ
ທີOເຂYາເຈY#າໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ສິOງທີOຈະເຮKດໃນຄັMງຕNໄປ.
ສິVງທີVຄວນເອSາໃຈໃສ່:
ບາງທັດສະນະຄະຕິທີOນັກຮຽນຄວນມີ ເມືອ
O ປະຕິບັດກິດຈະກຳການສຶກສາ ພົນລະເມືອງໂລກ:
§

ວິໄສທັດຂອງທ້ອງຖິOນ ແລະ ຂອງໂລກ.

§

ວິໄສທັດດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.

§

ວິໄສທັດໃນອະດີດ, ປTດຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ.

§

ວິໄສທັດດ້ານຄວາມຮູສ
້ ຶກ, ດ້ານຄຸນຄ່າ ແລະ ດ້ານຄວາມຈິງ.

§

ວິໄສທັດດ້ານມະນຸດ ແລະ ບNແມ່ນມະນຸດ.

§

ວິໄສທັດຂອງບຸກຄົນ, ກຸ່ມ ແລະ ປະເທດທີOມອ
ີ ຳນາດ ແລະ ບNມອ
ີ ຳນາດ.

5.2.2.3

ໂຮງຮຽນ ແລະ ສິVງອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ໂຮງຮຽນເປTນສະຖານທີOເອື#ອອຳນວຍໃນການປະຕິບັດກິດຈະກຳຂອງນັກຮຽນ ແລະ ເປTນບ່ອນທີO

ນັກຮຽນເຮKດກິດຈະກຳການສຶກສາພົ ນລະເມືອ ງໂລກໄດ້ຫຼ າຍທີO ສຸດ. ວິທີການທີOເຮKດໃຫ້ ໂຮງຮຽນ ແລະ

ສະພາບແວດລ້ ອ ມທີO ດີຂ ອງໂຮງຮຽນ ແມ່ນ ຜ່ າ ນການປະຕິບັ ດ ກິ ດ ຈະກຳການເປT ນ ພົ ນ ລະເມືອ ງໂລກ
ເພືO ອ ຫຼc ດ ຜ່ ອ ນການໃຊ້ຄ ວາມຮຸ ນ ແຮງ ແລະ ການຈຳແນກ ຫຼື ເລື ອ ກປະຕິບັ ດ ເຊKນ
O : ການຮຽນຮ່ວ ມ,

ການແລກປVຽນວັດທະນະທຳຂອງທ້ອງຖິOນ, ການເຄYາລົບນັບຖືເຊິງO ກັນ ແລະ ກັນ, ການຊ່ວຍເຫຼືອກັນ ແລະ
ອືO ນ ໆ. ການສ້ າ ງສະພາບແວດລ້ ອມສຳລັ ບການຮຽນມີຄ ວາມສຳຄັນ ແລະ ໂຮງຮຽນຂອງທ່ າ ນສາມາດ
ພັ ດ ທະນາເປT ນ ໂຮງຮຽນຕົ ວ ແບບດ້າ ນຄວາມສາມັກ ຄີ , ເຄY າ ລົ ບ ນັ ບ ຖື ວັ ດ ທະນະທຳທີO ຫຼ າ ກຫຼ າ ຍ ແລະ
ດຳລົງຊີວິດຢູVຮວ
່ ມກັນໂດຍສັນຕິ.
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5.2.2.4

ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊWມຊົນ
ໂຮງຮຽນຫຼ າ ຍແຫ່ ງ ສາມາດຊ່ ວ ຍຫຼc ດ ຜ່ ອນການໃຊ້ ຄ ວາມຮຸ ນ ແຮງໃນສັ ງ ຄົ ມ ໄດ້ . ໂຮງຮຽນ

ຫຼາຍແຫ່ ງກໍບNສາມາດດຳເນີນການໄດ້ໂ ດຍພຽງລຳພັ ງ ແລະ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງການຮ່ວມມືຈາກພາຍນອກ.
ນີແ
# ມ່ນສາເຫດທີOໂຮງຮຽນຂອງທ່ານ ຄວນພິ ຈາລະນາພັດທະນາການຮ່ວມມືຢVາງໃກ້ຊດ
ິ ກັບຊdມຊົນ.

ການເຊືOອມໂຍງກັບຊdມຊົນ ຍັງສາມາດພັດທະນາການຮຽນຮູ້ຂອງນັກຮຽນໄດ້. ປະສົບການການ

ຮຽນຮູ້ນອກຫ້ ອງຮຽນຈະຊ່ວຍໃຫ້ ນັກຮຽນກາຍເປTນຄົນທີOຕິດພັນກັບຊdມຊົນ. ການຮ່ວມມືກັບຊdມຊົນຈະ
ຊ່ວຍໃຫ້ ທ່ານສາມາດກຳນົດທາງເລືອກໃນການຮຽນຈາກຮູ້ທ້ອງຖິOນທີOເໝາະສົມກັບຫ້ ອງຮຽນຂອງທ່ ານ
ເຊKນ
O :
§

ໃຊ້ພື#ນທີOຂອງໂຮງຮຽນເປTນຫ້ ອງທົດ ລອງ ເພືO ອການຮຽນຮູ້ ເປbດໂອກາດໃຫ້ ນັກຮຽນໄດ້ເ ຫK ນ ,
ສ້ າ ງສັ ນ ແລະ ມ່ວ ນຊືOນ ກັ ບ ລະບົບທີO ເ ຮKດໃຫ້ ໂຮງຮຽນມີຄ ວາມສັນ ຕິ, ຕົ ວ ຢV າ ງ: ນັ ກ ຮຽນ ອາດ
ສັງເກດການຮຽນຮູຮ
້ ວ
່ ມກັນຂອງບັນດາຊົນເຜYO າ, ກຸ່ມເພດ ແລະ ພາສາທີOແຕກຕ່າງກັນ.

§

ໃຊ້ກ ານຮຽນຮູ້ນ ອກຫ້ ອ ງຮຽນ ນຳພານັ ກ ຮຽນລົ ງ ພື# ນ ທີO ໃ ກ້ ຄ ຽງ. ນັ ກ ຮຽນ ສາມາດວັ ດ ແທກ
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານວັດທະນະທຳ, ສຳພາດສະມາຊິກຂອງຊdມຊົນ ກ່ຽວກັບສິOງທີOພວກເຂYາ
ມັກ ແລະ ບNມັກ ໃນພື# ນທີO ຫຼື ທົດສອບ ແລະ ຮຽນຮູກ
້ ່ຽວກັບຊdມຊົນອ້ອມຂ້າງໂຮງຮຽນ.

§

ຈັດທັດສະນະສຶກສາທ້ອງຖິOນ ນຳພານັກຮຽນໄປຮຽນຮູ້ ກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳຂອງຊົນເຜYO າ ແລະ
ວິ ຖີ ກ ານດຳລົ ງ ຊີວິ ດ ເຊKນ
O : ຮີດ ຄອງຂອງຊົ ນ ເຜYO າ , ການເຮKດ ໄຮ່, ນາ, ສວນ ແລະ ອືO ນ ໆ. ການ
ຢeຽມຢາມສະຖານທີOເຫຼR ົານີ# ຊ່ວຍໃຫ້ ນັກຮຽນຕິດພັນກັບບົດຮຽນໃນຊີວິດຈິງ ເພືO ອໃຫ້ ນັກຮຽນໄດ້
ຮຽນຮູ້ ເພືO ອຢູVຮວ
່ ມກັນໂດຍສັນຕິ.

§

ໃຫ້ ນັກຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້ຜ່ານປະສົບການ ນັກຮຽນສາມາດຫາປະສົບການຜ່ ານການເຮKດວຽກແຕ່
ລະມື#ກັບໜ່ວຍທຸລະກິດທ້ອງຖິOນ ແລະ ອົງການຕ່າງໆ ໂດຍການເປTນສ່ວນໜຶOງໃນການສຶ ກ ສາ
ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ໂຄງການການຮຽນຮູຜ
້ ່ ານການບໍລິການຊdມຊົນ.

§

ລົງມືປະຕິບັດ ໃຫ້ ນັກຮຽນອອກແບບ ແລະ ລົງມືປະຕິບັດກິດຈະກຳໃດໜຶOງບົນພື# ນຖານຄວາມ
ຕ້ອງການໃນຊີວິດຕົວຈິງ. ຄອບຄົວ ແລະ ສະມາຊິກຂອງຊdມຊົນ ສາມາດເປTນພັນທະມິດໃນການ
ແບ່ງປTນຄວາມຮູ,້ ທັກສະ, ເວລາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆ.

ຈົ]ງພິ ຈາລະນາສິVງນີF:
ຊdມຊົນຕ່າງໆ ສາມາດຮ່ວມມືກັບໂຮງຮຽນ ເຊKນ
O :
§

ຄອບຄົວ.

§

ໂຮງຮຽນແຫ່ ງອືOນໆ.

§

ອົງການຈັດຕັMງຂອງລັດ, ສະມາຄົມ, ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັMນບ້ານ (ຄພສບ) ແລະ ອືOນໆ.

§

ສືOຕາ່ ງໆ (ໜັງສືພິມທ້ອງຖິOນ, ສະຖານີວິທະຍຸ, ສືOສັງຄົມ ແລະ ອືOນໆ).

§

ປTນຍາຊົນ ແລະ ນັກຄົMນຄວ້າ.

§

ກຸ່ມອະນຸລັກສິOງແວດລ້ອມທ້ອງຖິOນ.

§

ອົງການປQກຄອງທ້ອງຖິOນ ແລະ ອົງການຈັດຕັMງຕ່າງໆ.
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5.2.3 ຂັRນຕອນການຈັດຕັRງປະຕິບັດກິດຈະກຳຮອບດ້ານໃນໂຮງຮຽນ
ໂຮງຮຽນຂອງທ່ານ ອາດຈະໄດ້ເຮKດກິດຈະກຳການສຶກ ສາພົ ນ ລະເມືອງໂລກມາແລ້ວ, ນັກຮຽນ
ອາດຈະຮຽນຮູ້ ເພືO ອຢູVຮວ
່ ມກັນ ແລະ ໂຮງຮຽນໄດ້ເຜີ ຍແຜ່ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ເພືO ອຮຽນວັດທະນະທຳທີO
ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຫຼcດຜ່ ອນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນໂຮງຮຽນ. ໂຮງຮຽນຍັງມີພັນທະໃນການພັດທະນາ
ກິດຈະກຳຢVາງຕNເນືອ
O ງ ໂດຍຜ່ ານການວາງແຜນ, ການປະຕິບັດ ແລະ ການຖອດຖອນບົດຮຽນ ເພືO ອກຳນົດ
ວິທີການປະຕິບັດກິດຈະກຳຮອບດ້ານໃນໂຮງຮຽນຕNການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ.

ຂັZ ນຕອນທີGສຳຄັ ນໃນການປະຕິບັ ດກິດຈະກຳການສຶ ກ ສາພົນລະເມືອງໂລກໃນໂຮງຮຽນ ແມ່ນການເຮKດ

ວຽກເປTນທີມ ເພືO ອເຮKດໃຫ້ ກິດຈະກຳສຳເລKດຕາມຂັMນຕອນທີOໄດ້ກຳນົດໄວ້. ສິOງສຳຄັນທີOຈະນຳໄປສູ່ວິທີການປະຕິບັດກິ ດ ຈະ
ກຳຮອບດ້ານໃນໂຮງຮຽນແມ່ນການວາງແຜນ, ການປະຕິບັດ ແລະ ການຖອດຖອນບົດຮຽນຄືນຢVາງຮອບຄອບ.
□ ປະເມີນຕົນເອງ
ການປະເມີນສະພາບທົRວໄປຂອງໂຮງຮຽນ ເພືO ອໃຫ້ ເຫK ນສະພາບການດຳເນີນການຂອງໂຮງຮຽນໃນ
ປTດຈຸບັນ ກ່ຽວກັບພົນລະເມືອງໂລກ. ການປະເມີນນີ# ຊ່ວຍກຳນົດບັນດາບຸລິມະສິດຕ່າງໆ, ຕັMງເປQ# າໝາຍ
ແລະ ປະເມີນຄວາມສຳເລKດ.

□ ພັດທະນາແຜນການປະຕິບັດກິດຈະກຳ
ແຜນປະຕິບັດກິດຈະກຳ ຄວນກວມເອYາຈຸດປະສົງ ແລະ ບຸລິມະສິດຕ່າງໆຂອງໂຮງຮຽນເຂYາ# ນຳ, ລວມ

ການວາງແຜນ

ທັງໜ້າວຽກສະເພາະ, ຄາດຄະເນຜົ ນໄດ້ຮັບ ແລະ ຂອບວຽກ. ຄວນກວມເອYາ 4 ຂອບເຂດຂອງວິທີການ
ປະຕິບັດກິດຈະກຳຮອບດ້ານໃນໂຮງຮຽນຕNການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ ຊຶງO ປະກອບມີ ການຄຸ້ມຄອງ

ໂຮງຮຽນ, ການຮຽນການສອນ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ສິOງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊdມ
ຊົນ.
□ ສ້າງຄວາມເຂSFາໃຈກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິ ດຊອບ
ສ້າງພາລະບົດບາດ ແລະ ອະນຸກຳມະການ, ໃຫ້ ຄວາມໃສ່ໃຈຕNກັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-

ຊາຍ, ເປTນສິOງສຳຄັນໃນການແບ່ງປTນວຽກງານ ແລະ ໃຫ້ ໂອກາດທຸກຄົນໄດ້ເຂYາ# ຮ່ວມ. ຈັດຕັMງທີມງານການ
ປະຕິບັດກິດຈະກຳກ່ຽວກັບການເປTນພົນລະເມືອງໂລກໃນໂຮງຮຽນ ພ້ ອມກັບພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມ
ຮັບຜິ ດຊອບທີOຊັດເຈນ ຊຶງO ຈະຊ່ວຍປະສານງານໃນການພັດທະນາ, ການຈັດຕັMງປະຕິບັດ ແລະ ຖອດຖອນ
ບົດຮຽນໃນການພັດທະນາໃນຕNໜ້າ.
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□ ຈັດຕັRງປະຕິບັດ ແຜນປະຕິບັດງານຂອງໂຮງຮຽນ
ແຜນປະຕິບັດງານ ຄວນຈັດຕັMງປະຕິບັດໃນ 4 ຂອບເຂດຂອງວິທີການປະຕິບັດກິດຈະກຳຮອບດ້ານ
ໃນໂຮງຮຽນຕNການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ. ສິOງສຳຄັນທີOທຸກຄົນໃນໂຮງຮຽນຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຈັດ
ການລົງມືປະຕິບັດ

ຕັMງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານນີ.#

□ ເກ^ບກຳຂ9ມູນ ໃນຂະນະທີVກຳລັງຈັດຕັRງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານ
ທ່ານຕ້ອງເກKບກຳຂ]ມູນຫຼາຍໆຮູບແບບ ເພືO ອເບິOງລະບົບການປVຽນແປງແບບລົງເລິກ ແລະ ແບບ
ກວ້າງໆ. ໃນແຟeມການປະເມີນຂອງທ່ານອາດກວມເອYາ:

Ø ຂ]ມູນທີOເກKບກຳມາ ກ່ຽວກັບການຮຽນຮູຮ
້ ວ
່ ມກັນຂອງນັກຮຽນ.
Ø ຂ]ມູນດ້ານປະລິມານຂອງເຫດການທີOເກີດຂຶນ
# ທີOໂຮງຮຽນທີOໄດ້ເກKບກຳ.
Ø ຂ]ມູນດ້ານຄຸນນະພາບ ເຊKນ
O : ຕົວຢVາງວຽກງານຂອງນັກຮຽນ, ບົດສອນ, ການສັງເກດຂອງຄູ, ຮູບພາບ,
ຈົດໝາຍຂ່າວຂອງໂຮງຮຽນ, ບົດບັນທຶກການປະຊdມຂອງທີມງານການປະຕິບັດຕNພົນລະເມືອງໂລກ
ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານ.

□ ໃຊ້ເວລາ ໃນການຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ທວນຄືນກ່ຽວກັບເປHF າໝາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ
ຜົນສຳເລ^ດ.

ຕັM ງເປQ# າໝາຍ ເພືO ອໃຫ້ ບັ ນລຸ ການປະຕິບັ ດກິ ດຈະກຳຂອງການສຶ ກສາພົ ນລະເມືອງໂລກ, ໃຊ້ເວລາທົ ບ
ທວນຄືນ ຫຼື ປVຽນເປQ# າໝາຍ, ການປະຕິບັດ ແລະ ວິທີການໃນການປະຕິບັດ.
ການຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ການທົບທວນຄືນ

□ ແບ່ງປBນ ແລະ ສະເຫຼີມສະຫຼອງຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ບົດຮຽນທີVຖອດຖອນໄດ້
ການເຜີ ຍແຜ່ ຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ບົດຮຽນທີOຖອດຖອນໄດ້ ທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກຊdມຊົນໂຮງຮຽນ ສ້າງ
ຄວາມຮັບຜິ ດຊອບໃຫ້ ແກ່ພາກສ່ວນອ້ອມຂ້າງກ່ຽວກັບການປະຕິບັດກິດຈະກຳານການເປTນພົນລະເມືອງ
ໂລກ. ສະເຫຼີມສະຫຼອງຜົ ນສຳເລKດຂອງໂຮງຮຽນຕNສາທາລະນະຕາມຄວາມເໝາະສົມ ເພືO ອສ້າງແຮງຈູງໃຈ
ແລະ ເຮKດໃຫ້ ໂຄງການມີຄວາມຍືນຍົງ. ໃນໂລກ, ໂຮງຮຽນຕ່າງໆໄດ້ຄM ນ
ົ ພົບວິທີທີOສ້າງສັນໃນການແບ່ງ ປTນ
ຜົ ນໄດ້ຮັບ ແລະ ບົດຮຽນທີOຖອດຖອນໄດ້, ຊຶງO ລວມມີ:
Ø ການນຳໃຊ້ຂມ
] ູນທີOເກKບກຳໄດ້ ເພືO ອສອດແຊກເຂYາ# ໃນຫຼັກສູດ (ຕົວຢVາງ: ນັກຮຽນ ສ້າງເສK#ນສະແດງທີO
ອະທິບາຍການປVຽນແປງໃນການຮຽນຮູເ້ ພືO ອຢູVຮວ
່ ມກັນ).

Ø ຕິດໂປສເຕີຕາ່ ງໆ ບ່ອນທີOສະດຸດຕາໃນໂຮງຮຽນ ກ່ຽວກັບສັນຕິພາບ.
Ø ແບ່ງປTນວິທີທີOດໃີ ຫ້ ຄອບຄົວໃນການແນະນຳການປະຕິບັດບັດກ່ຽວກັບຄວາມຍືນຍົງໃຫ້ ສະມາຊິກໃນ
ຄອບຄົວ.
Ø ໃຫ້ ນັກຮຽນເປTນຜູ້ ນຳພາການທ່ຽວຊົມໂຄງການການປະຕິບັດຕNການສຶກສາ ພົນລະເມືອງໂລກໃນ
ໂຮງຮຽນ ແກ່ຜູ້ ທີOມາຢeຽມຢາມ.

Ø ນຳສະເໜີຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ບົດຮຽນທີOຖອດຖອນໄດ້ໃນກອງປະຊdມຕ່າງໆ ແລະ ໃນບົດລາຍງານວິຊາ
ການ.
Ø ສະໝັກໂຄງການ ເພືO ອຊີງລາງວັນລະດັບຊາດ ຫຼື ສາກົນ.

36

ປ"# ມແນະນຳການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ

5.2.4 ກຳນົດວິທີການ ແລະ ຈະເຊືVອມໂຍງເຂSFາກັບການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກແນວໃດ?
ພິ ຈາລະນາຕົວຢVາງເຫຼR າົ ນີ# ສະມາຊິກຕ່າງໆຂອງຊdມຊົນໂຮງຮຽນ ສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການ
ປະຕິບັດຕNການເປTນພົນລະເມືອງໂລກແນວໃດ, ພາລະບົດບາດໃດທີOອາດຈະປະຕິບັດໄດ້ດໃີ ນໂຮງຮຽນຂອງ
ທ່ານ? ທ່ານສາມາດຄິດຫາວິທີທາງໃຫ້ ນັກຮຽນ, ພະນັກງານ ແລະ ສະມາຊິກຄອບຄົວຢູVໃນໂຮງຮຽນຂອງ
ທ່ານມີສ່ວນຮ່ວມໄດ້ບN?
ສະມາຊິກຂອງ

ພາລະບົດບາດທີVອາດເປBນໄປໄດ້

ໂຮງຮຽນ

Ø ການວາງແຜນ ແລະ ການນຳພາເຮKດໂຄງການປະຕິບັດຕNການເປTນພົນລະເມືອງໂລກໃນຫ້ ອງ
ຮຽນ ຫຼື ເປTນສ່ວນໜຶOງຂອງສະໂມສອນຕ່າງໆ (Clubs).

ນັກຮຽນ

Ø ດຳເນີນການປະເມີນ (ເຊKນ
O : ການປະພຶ ດຂອງນັກຮຽນ) ເພືO ອປະເມີນຄວາມກ້າວໜ້າໃນການ
ເປTນໂຮງຮຽນທີOຍນ
ື ຍົງ.
Ø ໃຫ້ ຄຳປ" ກ ສາກັ ບ ນັ ກ ຮຽນ ທີO ຫ າກໍ ໄ ດ້ ຮ ຽນຮູ້ ວິ ທີ ກ ານເຂY# າ ຮ່ ວ ມການປະຕິ ບັ ດ ຕN ກ ານເປT ນ
ພົນລະເມືອງໂລກ.
Ø ສອນສອດແຊກເຂY#າໃນບົດຮຽນທີOຊ່ວ ຍໃຫ້ ນັກຮຽນພັ ດ ທະນາຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບການສຶກ ສາ
ພົນລະເມືອງໂລກ, ມີທັກສະໃນການກວດສອບສິOງຕ່າງໆທີOເປTນໄປໄດ້ໃນການປະຕິບັດ ແລະ

ຄູ

ການແກ້ໄຂບັນຫາໃນການປະຕິບັດຮ່ວມກັບຄົນອືOນໆ.
Ø ຊdກຍູ້ໃຫ້ ທຸກຄົນໃນໂຮງຮຽນ ເຂY#າຮ່ວມການລິເລີOມຂອງໂຮງຮຽນທີOກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶ ກ ສາ
ພົນລະເມືອງໂລກ.

Ø ສະໜັບສະໜູນຄວາມຄາດຫວັງ ເພືO ອສ້າງສັນຕິພາບໃນມືຂອງມະນຸດ.
Ø ການສະໜັບສະໜູນວິໄສທັດ ແລະ ຄຸນຄ່າຂອງໂຮງຮຽນໃນການປະຕິບັດກິດຈະກຳການສຶກສາ
ພົນລະເມືອງໂລກ.
Ø ສະໜັ ບ ສະໜູ ນ ຄູ ແລະ ພະນັ ກ ງານຜູ້ ອືO ນ ໆໂດຍຕອບສະໜອງດ້າ ນຊັ ບພະຍາກອນ, ການ
ຜູ້ ອຳນວຍການ

ພັດທະນາອາຊີບ ແລະ ໃຫ້ ເວລາແກ່ພວກເຂYາຕາມທີOຕອ
້ ງການ ເພືO ອນຳພາເຮKດກິດຈະກຳການ

ແລະ ຜູ້ ບໍລິຫານ

ສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກຢVາງມີປະສິດທິພາບ.

Ø ພິ ຈາລະນາຄວາມຮູ້ , ປະສົ ບ ການ ແລະ ຄຸ ນ ຄ່ າ ທີO ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງກັ ບ ການປະຕິ ບັ ດ ຕN ກ ານເປT ນ
ພົ ນ ລະເມືອ ງໂລກ ແລະ ຄວາມສະເໝີ ພ າບ ເມືOອ ເວລາຕັ ດສິ ນ ໃຈກ່ຽ ວກັບການຈ້ າ ງຄູ ແລະ
ພະນັກງານໃໝ່.

ຜູ້ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ
ຜູ້ ປະກອບການ

Ø ແນະນຳການປVຽນແປງການມີອະຄະຕິ ແລະ ການບNເຄYາລົບໃຫ້ ກຽດຜູ້ ອືOນ.
Ø ໃຫ້ ຮຽນຮູກ
້ ານເຄYາລົບ ແລະ ນັບຖືວັດທະນະທຳທີOແຕກຕ່າງ.

Ø ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມໃຫ້ ມຄ
ີ ວາມສະຫງົບ, ມີລະບຽບ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອກັນໄດ້.
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ສະມາຊິກໃນ

Ø ຮັບເອYາການຕິຊົມ, ເຄYາລົບ, ນັບຖືແນວຄວາມຄິດ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອກັນ.

ຄອບຄົວ

Ø ເປTນອາສາສະໝັກໃນໂຮງຮຽນໃນການໂຄສະນາເຜີ ຍແຜ່ ການສຶກສາ ພົນລະເມືອງໂລກ.

ສະມາຊິກຊdມຊົນ

Ø ກຳນົດບັນຫາການພັດທະນາແບບຍືນຍົງພາຍໃນທ້ອງຖິOນ ທີOໂຮງຮຽນສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາ
ໄດ້ ແລະ ສາມາດຫຼcດຜ່ ອນຄວາມຮຸນແຮງໃນຊdມຊົນ.

ທ້ອງຖິOນ ແລະ

Ø ແລກປVຽນຄວາມຮູດ
້ າ້ ນວິຊາການກ່ຽວກັບການຮຽນຮູ້ ເພືO ອຢູVຮວ
່ ມກັນ.

ອົງການຈັດຕັMງ

Ø ໃຫ້ ນັກຮຽນລົງພາກສະໜາມຕົວຈິງ ຮຽນຮູສ
້ ະພາບການທີOແທ້ຈິງຂອງໂລກ ເພືO ອການຮຽນຮູ້
ກ່ຽວກັບພົນລະເມືອງຂອງໂລກ.

5.3 ການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ ຄູສອນ ກ່ຽວກັບການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ
5.3.1 ການຝYກອົບຮົມ
- ເຂYາ# ຮ່ວມ ຫຼື ຈັດກອງປະຊdມທາງໄກ (online) ກັບພາກສ່ວນທີOກ່ຽວຂ້ອງ.
- ເຂYາ# ຮ່ວມ ຫຼື ຈັດກອງປະຊdມເຜີ ຍແຜ່ ໃຫ້ ຜູ້ ບໍລິຫານການສຶກສາຂັMນຕ່າງໆ ແລະ ຄູສອນ.
- ສ້າງຄູຝ"ກຂັMນຂັMນຕ່າງໆ.
5.3.2 ການແລກປZຽນປະສົບການ
- ເຂYາ# ຮ່ວມການແລກປVຽນປະສົບການຮຽນການສອນ ແລະ ກິດຈະກຳໃນສະຖານການສຶກສາທັງພາຍໃນ
ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
5.3.3 ການກຽມຄວາມພ້ ອມກ່ຽວກັບ ສພລ ກ່ອນຈະດຳເນີນການສອນ
ການກຽມຄວາມພ້ ອມກ່ອນການສອນ ສພລ ມີຄວາມຈຳເປTນໃນການສ້າງຄວາມເຂY#າໃຈ 7 ເນື#ອໃນດ້ານ

ການຮຽນຮູ້ ສພລ ເພືO ອແຕ່ງບົດສອນ ແລະ ພັດທະນາສືOການສອນໃຫ້ ມຄ
ີ ວາມສອດຄ່ອງຕາມແຕ່ລະດ້ານ ເຊKນ
O :

1. ມິຕຕ
ິ າ່ ງໆຂອງ ສພລ: ດ້ານຄວາມຮູ,້ ດ້ານສັງຄົມ-ອາລົມ ແລະ ດ້ານພຶ ດຕິກຳ (ລາຍລະອຽດ ໄດ້ອະທິບາຍ
ໃນຂ]ທີ 2).
2. ຜົ ນໄດ້ຮັບຈາກການຮຽນຮູ້ ສພລ: ອະທິບາຍໃຫ້ ຈະແຈ້ ງເຖິ ງ ຄວາມຮູ້, ທັກສະ, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ
ຄ່ າ ນິຍົ ມ ທີO ຜູ້ ຮ ຽນຈະໄດ້ຮັ ບ ແລະ ທີO ຈ ະສະແດງອອກຈາກຜົ ນ ຂອງການສຶ ກ ສາ ພົ ນ ລະເມືອ ງໂລກ
ທີOສອດຄ່ອງກັບ 3 ມິຕຂ
ິ ອງ ສພລ (ລາຍລະອຽດ ໄດ້ອະທິບາຍໃນຂ]ທີ 2).
3. ຄຸນລັກສະນະຂອງພົນລະເມືອງໂລກ: ສ້າງຄວາມເຂYາ# ໃຈກ່ຽວກັບຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ
ທາງດ້າ ນໂຄງສ້ າ ງ, ການຄຸ້ ມ ຄອງ, ການເມືອ ງ, ປະຫວັ ດ ສາດ, ເສດຖະກິ ດ , ວັ ດ ທະນະທຳ, ສິ ດ ແລະ

ໜ້າທີOຂອງພົນລະເມືອງໃນໂລກ, ເຂY#າໃຈຄວາມເປTນເອກະລັກ, ສາຍພົວພັນ ແລະ ຄວາມເປTນເຈY#າຂອງ
ດ້າ ນຄຸ ນ ຄ່ າ ແລະ ຄວາມເປT ນ ມະນຸ ດດ້ວ ຍກັ ນ ເພືO ອ ຢູV ຮ່ວ ມກັນ ໂດຍສັ ນ ຕິ (ລາຍລະອຽດ ໄດ້ອ ະທິ ບ າຍ
ໃນຂ]ທີ 3).
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4. ສ້າງຄວາມເຂYາ# ໃຈຄຸນລັກສະນະໃນແຕ່ລະມິຕຂ
ິ ອງ ສພລ ເຊKນ
O : ຄວາມຮູ້ ແລະ ການຄິດວິເຄາະ, ການພົວ
ພັ ນ ທາງສັ ງ ຄົ ມ ແລະ ການເຄY າ ລົ ບ ຕNຄ ວາມຫຼ າ ກຫຼ າ ຍ, ຄວາມຮັ ບ ຜິ ດຊອບ ແລະ ການມີສ່ ວ ນຮ່ວ ມ
(ລາຍລະອຽດໄດ້ອະທິບາຍໃນຂ]ທີ 5).

5. ຈຸ ດ ປະສົ ງ : ການຮຽນຮູ້ ສພລ ແມ່ ນ ອີ ງ ໃສ່ 4 ຈຸ ດ ປະສົ ງ ຂອງການຮຽນຮູ້ ເຊK Oນ : ຮຽນເພືO ອຮູ້ , ຮຽນ
ເພືO ອ ເຮKດ , ຮຽນເພືO ອ ເປT ນ ແລະ ຮຽນເພືO ອ ຢູV ຮ່ວ ມກັ ນ ໂດຍສັ ນ ຕິ ແລະ ແຕ່ລ ະຫົ ວ ຂ]ຂ ອງການຮຽນຮູ້
ແມ່ນໃຫ້ ມຄ
ີ ວາມສອດຄ່ອງກັບກຸ່ມອາຍຸ ຫຼື ລະດັບການສຶກສາທີOແຕກຕ່າງກັນ ເຊKນ
O :
•

ກຸ່ມອາຍຸລະຫ່ ວາງ 5-9 ປb.

•

ກຸ່ມອາຍຸລະຫວ່າງ 9-12 ປb.

•

ກຸ່ມອາຍຸລະຫວ່າງ 12-15 ປb.

•

ກຸ່ມອາຍຸ 15-18 ປbຂນ
ຶ# ໄປ.

6. ການນຳໃຊ້ຄຳສັບຕ່າງໆຂອງ ສພລ ສຳລັບແຕ່ລະກຸ່ມອາຍຸ:
ກຸ່ມອາຍຸລະຫວ່າງ 5-9 ປ[

ກຸ່ມອາຍຸລະຫວ່າງ 9-12 ປ[

- ຮຽນຮູກ
້ ານພົວພັນ, ການພັດທະນາຕົນເອງ,

- ຮຽນຮູຄ
້ ວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານເອກະລັກ ແລະ

- ສະແດງໃຫ້ເຫKນຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະ

- ສົມທຽບຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງມາດຖານດ້ານ

- ຈຳແນກຄວາມຄືກັນ ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະ

- ປູກຝTງສາຍພົວພັນທີOດກ
ີ ັບບຸກຄົນ ແລະ

ກຸ່ມອາຍຸລະຫວ່າງ 12-15 ປ[

ກຸ່ມອາຍຸ 15-18 ປ[ຂນ
ຶ# ໄປ

- ຮຽນຮູກ
້ ານໄຈ້ແຍກລະຫວ່າງເອກະລັກ ສ່ວນບຸກຄົນ, ສັງຄົມ ແລະ

- ຮຽນຮູວ
້ ິທີການພົວພັນໃນລະດັບຕ່າງໆດ້ານ

ການປະຕິບັດຕົນເອງຕNຜູ້ ອນ
ືO ແລະ ສ່ວນລວມ.

ຮຽນຮູເ້ ພືO ອຢູVຮວ
່ ມກັນ.

ການພົວພັນລະຫວ່າງກຸ່ມຄົນໃນສັງຄົມທີOແຕກຕ່າງກັນ.

ສັງຄົມ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຄວາມຍຸຕທ
ິ ຳ.

ຮັບຮູວ
້ ່າທຸກຄົນມີສິດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິ ດຊອບເທYOາທຽມກັນ.

ປູກຈິດສຳນຶກ ຂອງຄວາມເປTນມະນຸດດ້ວຍກັນ.

ກຸ່ມຄົນທີOມຄ
ີ ວາມແຕກຕ່າງ.

ເອກະລັກ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດກັບກຸ່ມຄົນ
ທີOແຕກຕ່າງກັນ.

- ສະແດງຄວາມເຄYາລົບຄວາມແຕກຕ່າງ, ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ,

ປູກຝTງຄວາມເຫKນອົກ ເຫKນໃຈ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີຕຄ
N ົນອືOນໃນ
ສັງຄົມ.

- ສົນທະນາກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ສິOງທ້າທາຍໃນການ
ພົວພັນກັບຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ.
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- ປະເມີນສາຍພົວພັນລະຫວ່າງກຸ່ມຄົນ, ຊdມຊົນ ແລະ
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- ຮຽນຮູ,້ ນຳໃຊ້ຄຸນຄ່າ ແລະ ຄ່ານິຍົມໃນການມີ

ສ່ວນຮ່ວມກັບກຸ່ມຄົນໃນສັງຄົມ ແລະ ໃນໂລກ.
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6

ເຄືອ
V ງມືການປະເມີນຜົນຈາກການຮຽນຮູ້ ກ່ຽວກັບການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ
6.1 ເຄືVອງມືທີVໃຊ້ໃນການປະເມີນ
ວິທີການປະເມີນ
ການສັງເກດ

ເຄືVອງມືທີVໃຊ້ໃນການປະເມີນ
ແບບສັງເກດ ເຊິງO ມີລັກສະນະມາດຕາວັດແບບຕ່າງໆເຊKນ
O
- ແບບກວດສອບລາຍການ (Check list).
- ປະເມີນຕາມລະດັບ (Rating Scale).
- ແບບບັນທຶກ.

ການສຳພາດ

- ຮູບແບບສຳພາດຕາມຄຳຖາມ.
- ຄຳຖາມເຈາະຈີ#ມ.

ການທົດສອບພາກປະຕິບັດ

ແບບທົດສອບພາກປະຕິບັດ

ການໃຊ້ແຟeມສະສົມຜົນງານ

ແບບປະເມີນ ເຊິງO ມີເກນການໃຫ້ ຄະແນນແບບຣູບຣິກ (Scoring Rubrics)

6.2 ຣູບຣິກ (Rubrics)
ແມ່ນເຄືOອງມືການໃຫ້ ຄະແນນ (Scoring tool) ທີOເກີດຈາກການຮ່ວມກັນລະຫວ່າ ງເກນການໃຫ້ ຄ ະແນນ
(Scoring Criteria) ແລະ ລະດັບຄະແນນ (Rating Scale) ເພືO ອສະແດງໃຫ້ ເຫK ນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຜົ ນງານ
ຫຼື ປະສິດທິພາບ (Proficiency) ຂອງວຽກງານ ສຳລັບເປTນແນວທາງທີOຈ ະນຳໄປໃຊ້ ໃນການປະເມີນຜົ ນ ງານ
ຂອງນັ ກ ຮຽນຕNໄ ປ ເຊິOງ ການປະເມີນ ຜົ ນ ງານຂອງນັ ກ ຮຽນຈະມີ 2 ລັ ກ ສະນະຄື : ຜົ ນ ງານທີO ໄ ດ້ຈ າກການຮ່ ວ ມ
ກິດຈະກຳ ແລະ ວິທີການປະຕິບັດກິດຈະກຳທີOນັກຮຽນໃຊ້. ການນຳໃຊ້ເກນຣູບຣິກ ຈະປະເມີນໃນລັກສະນະໃດ ຂຶນ
# ຢູV
ກັບຈຸດປະສົງໃນການຮຽນຮູອ
້ າດຈະປະເມີນລັກສະນະໃດໜຶOງ ຫຼື ປະເມີນທັງສອງລັກສະນະກໍໄດ້.
6.2.1 ຈຸດປະສົງຂອງການສ້າງ ຣູບຣິກ
1.

ເພືO ອປະເມີນຂະບວນການ (Process) ປະເມີນການຮຽນຮູຂ
້ ອງນັກຮຽນ, ເປTນບຸກຄົນ ຫຼື ເປTນທີມ ຊຶງO
ອາດຈະເປTນການປະເມີນການນຳສະເໜີປາກເປQO າ, ການອະທິບາຍ, ການສາທິດ ແລະ ອືOນໆ.

2.

ເພືO ອຄວາມຊັດເຈນໃນການປະເມີນຜົ ນຜະລິດ ຫຼື ຜົ ນງານທີOນັກຮຽນສາມາດປະດິດຂຶນ
# ເຊKນ
O : ປະເມີນ
ແຟeມສະສົມຜົ ນງານ, ລາຍງານການວິໄຈ, ເທດສະການ, ຜົ ນງານສິລະປະ ແລະ ອືOນໆ.
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6.2.2 ຕົວຢZາງ: ເກນການໃຫ້ ຄະແນນຣູບຣິກ
ຄຳອະທິບາຍຄຸນນະພາບ

ລາຍການປະ
ເມີນ

ດີຫຼາຍ (4)

ດີ (3)

ພໍ ໃຊ້ (2)

ປBບປຸງ (1)

ຄວາມເຂYາ# ໃຈ

ນັກຮຽນໄດ້ມກ
ີ ານ

ນັກຮຽນສາມາດວິເຄາະ

ນັກຮຽນຮັບຮູ້

ນັກຮຽນຮັບຮູ້ ສະພາບການ

ຕNການສຶກສາ

ວິເຄາະສະພາບການ

ສະພາບການດຳລົງຊີວິດ

ສະພາບການ

ດຳລົງຊີວດ
ິ ໃນສັງຄົມ

(ສພລ)

ມີຄວາມຮັບຮູ,້ ມີຄວາມ

ເຫKນອົກເຫKນໃຈ ແລະ

ອ້ອມຂ້າງຕົນເອງ,

ມີຄວາມເຫKນໃຈ

ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິງO ກັນ ແລະ

ກັນໄດ້.

ເຫKນໃຈ ແລະ

ພົນລະເມືອງໂລກ

ດຳລົງຊີວດ
ິ ໃນສັງຄົມ,
ເຫKນອົກເຫKນໃຈ ແລະ
ກັນໄດ້ຢາV ງເໝາະສົມ.

ໃນສັງຄົມໄດ້, ມີຄວາມ

ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິງO ກັນ ແລະ

ດຳລົງຊີວດ
ິ ໃນສັງຄົມ
ມີຄວາມເຫKນອົກ

ຊ່ວຍເຫຼືອໃນບາງຄັMງ.
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ອ້ອມຂ້າງຕົນເອງ,

ແຕ່ບNສະແດງອອກ.

ປ"# ມແນະນຳການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ

7

7.1 ໂຄງຮ່າງຫົວຂ5ການຮຽນການສອນ ສພລ ໃນໂຮງຮຽນ
ຫົວຂ%

ແນະນຳ

ພາບລວມຂອງ
ການສຶກສາ

ພົນລະເມືອງ
ໂລກ

ໃຊ້ເວລາ

ຈຸດປະສົງ

ເພື8 ອໃຫ້ຜູ້ຮຽນສາມາດ:

- ຮັບຮູກ
້ ິດຈະກຳຕ່າງໆ

ຂອງອຸຍແນສໂກໃນການ
ສົIງເສີມສັນຕິພາບ,

ປະຫວັດຄວາມເປLນມາ
ຂອງການສຶກສາ

ພົນລະເມືອງໂລກ ແລະ
ເປM# າໝາຍການ

ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

- ຮັບຮູວ
້ ິໄສທັດຂອງການ

ສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ.

- ຮັບຮູແ
້ ນວໂນ້ມຂອງການ
ສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ
ໃນການບັນລຸເປM# າໝາຍ
ການພັດທະນາແບບ
ຍືນຍົງ.
ແນວຄວາມຄິດ

ຂອງການສຶກສາ
ພົນລະເມືອງ
ໂລກ

ເພື8 ອໃຫ້ຜູ້ຮຽນສາມາດ:

- ເຂRາ# ໃຈກັບບັນຫາໃນ

ລະດັບທ້ອງຖິ8ນ, ລະດັບ
ຊາດ, ລະດັບໂລກ, ການ

ເຊືອ
8 ມໂຍງ, ການພົວພັນ
ຂອງບັນດາປະເທດ
ແລະ ປະຊາກອນ.

ຄາດຫັວງຜົນໄດ້ຮບ
ັ

ຜູ້ຮຽນສາມາດ:

- ຮັບຮູວ
້ ຽກງານຂອງ
ອຸຍແນສໂກຫຼາຍ
ຂຶນ
# .

- ຮັບຮູຄ
້ ວາມໝາຍ
ແລະ ຄວາມສຳຄັນ
ຂອງ ສພລ.

- ສາມາດ

ປະກອບສ່ວນ ແລະ

ເນື;ອໃນ

ວິທີການສອນ

ຫົວຂTນີ# ຈະໄດ້ຮຽນຮູ້

ດຳເນີນກິດຈະກຳການ

ເອກະສານ

ສຳຄັນຂອງອຸຍແນສ

ຮຽນການສອນ ດ້ວຍ

ສອນ, ສືທ
8 ີ8ທນ
ັ

ກ່ຽວກັບວຽກງານທີ8
ໂກໃນການສົIງເສີມ
ສັນຕິພາບ, ຄວາມ

ສອດແຊກເຂRາ# ໃນການ

ການອະທິບາຍ, ລະດົມ
ສະໝອງ, ສົນທະນາ,

ເປLນມາ, ວິໄສທັດ

ເບິ8ງວິດີໂອປະຕິບັດ

ສພລ.

ກິດຈະກຳກຸ່ມ ແລະ

ແລະ ແນວໂນ້ມຂອງ

ກິດຈະກຳບຸກຄົນ,

ສືAການສອນ

ປະກອບການ

ສະໄໝ, ເຈ້ຍ A4,
ເຈ້ຍແຜ່ ນໃຫຍ່,

ເອກະສານອ້າງອີງ

ປ"# ມ:
- Framework for Action Education
2030
- Global Citizenship Education:
Preparing learner for the challenges
of the 21st century

ບິກເຟWດ,
ສະກ໋ອດ

ຂຽນບົດລາຍງານ.

ສົIງເສີມວຽກງານ
ຕ່າງໆ ເພື8 ອ

ສັນຕິພາບ ແລະ

ຄວາມສະຫງົບສຸກ.

- ມີຄວາມເຄRາລົບ
ແລະ ນັບຖື

ວັດທະນະທຳທີ8
ຫຼາກຫຼາຍ.

ຜູ້ຮຽນສາມາດ:

- ຮູ້ ແລະ ເຂRາ# ໃຈກັບ
ບັນຫາສະພາບ
ແວດລ້ອມ,

ຂະບວນການ

ຕັດສິນໃຈ, ສິດ

ແລະ ພັນທະຂອງ

ຫົວຂTນີ#ຈະໄດ້ຮຽນຮູ້

ນຳສະເໜີເນືອ
# ໃນຫຍT

ຄວາມສຳຄັນ,

ຂອງ ສພລ (ຄວາມຮູ້

ປZ# ມຊ[ດເຄື8ອງມື
(GCED),
ເອກະສານຄູ່ມ,ື

ອາລົມ, ພຶ ດຕິກຳ), ແບ່ງ

ເຄື8ອງສາຍ LCD,

ກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍ,
ເປM# າໝາຍ, ຂອບເຂດ
ແນວຄວາມຄິດ

ພື# ນຖານກ່ຽວກັບການ
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ກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດ
ຄວາມເຂRາ# ໃຈ, ສັງຄົມ-

ເຈ້ຍຂຽນ,

ກຸ່ມຜູ້ຮຽນສົນທະນາ

ເຈ້ຍແຜ່ ນໃຫຍ່,

ກ່ຽວກັບຄວາມຮູຄ
້ ວາມ

ປ"# ມ:
- UNESCO (2015) Global Citizenship
Education: Topics and learning
objectives.
- UNESCO (2018). CED a guide for
trainers.

ປ"# ມແນະນຳການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ
- ຮັບຮູຄ
້ ວາມເປLນມະນຸດ
ດ້ວຍກັນ, ສາມັກຄີ,

ຄວາມເຄRາລົບຄວາມ

ແຕກຕ່າງ ແລະ ຄວາມ

ການເປLນ

ພົນລະເມືອງ, ການ
ເຊືອ
8 ມໂຍງ, ການ

ພົວພັນລະຫວ່າງ

ສຶກສາພົນລະເມືອງ
ໂລກ.

ເຂRາ# ໃຈ, ສັງຄົມ-ອາລົມ,

ພຶ ດຕິກຳ, ຕັ^ງຄຳຖາມທີ8

ໄດ້ກະກຽມມາ ກ່ຽວກັບ
ຄວາມຮູຄ
້ ວາມເຂRາ# ໃຈ,

ຫຼາກຫຼາຍ, ການ

ປະຊາກອນຂອງ

ສັງຄົມ-ອາລົມ, ພຶ ດຕິ

ຄວາມຮັບຜິ ດຊອບບົນ

ຄວາມແຕກຕ່າງ

ກຸ່ມໄດ້ຄ^ນ
ົ ຄວ້າ ແລະ

ແບ່ງປLນຄຸນຄ່າ, ແລະ
ພື# ນຖານຂອງສິດທິ
ມະນຸດ.

- ຮູຈ
້ ັກການປະພຶ ດຕົວດີ,

ມີຄວາມຮັບຜິ ດຊອບໃນ

ລະດັບທ້ອງຖິ8ນ, ລະດັບ
ຊາດ, ລະດັບສາກົນ, ມີ
ຄວາມສະຫງົບ, ສ້າງ

ແຮງຈູງໃຈ ແລະ ເຕ\ມໃຈ
ໃນການລົງມືປະຕິບັດ.

ບັນດາປະເທດທີມ
8 ິ
ກັນທາງເອກະລັກ
ຂອງມະນຸດ.

- ຮັບຮູຄ
້ ຸນຄ່າຂອງ

ຄວາມເປLນມະນຸດ

ດ້ວຍກັນ, ມີຄວາມ
ຮັບຜິ ດຊອບຕ]ຕົນ
ເອງ ແລະ ສັງຄົມ,

ເຄRາລົບຄວາມແຕກ
ຕ່າງທາງດ້ານ
ວັດທະນະທຳ,

ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ,
ເຊືອ
# ຊາດ, ພາສາ,

ສາສະໜາທີຫ
8 ຼາກ
ຫຼາຍ.

- ຮຽນຮູຈ
້ ກ
ັ ການ

ປະພຶ ດຕົວດີ, ຮັກ
ຄວາມສະຫງົບ,
ຄວາມສາມັກຄີ,

ເຂRາ# ໃຈໃນການຄົ^ນ
ຫາວິທປ
ີ ະຕິບັດ

ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນການປMກປ_ອງ
ແລະ ພັດທະນາ
ໂລກປະຈຸບນ
ັ .
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ກຳ) ໃຫ້ຜູ້ຮຽນແຕ່ລະ
ຕອບຄຳຖາມ, ໃຫ້ຜູ້
ຮຽນທັງໝົດໄດ້

ແລກປ`ຽນຄວາມຄິດ

ກ່ຽວກັບຄຳຖາມ(ເລີ8ມ

ຈາກຜູ້ເປLນອາສາຕອບ),
ສະຫຼaບບົດຮຽນ ແລະ
ມອບວຽກບ້ານໃຫ້ຜູ້

ຮຽນໄດ້ຄ^ນ
ົ ຄວ້າຕ]ໄປ.

ຮູບພາບປະກອບ,
ແລະ ອິນເຕີເນ\ດ.

ປ"# ມແນະນຳການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ
ວິເຄາະຄວາມ

ເພື8 ອໃຫ້ຜູ້ຮຽນສາມາດ:

ວິທີການໃນປະຈຸ

ຂອງຜູ້ຮຽນໃຫ້ມແ
ີ ນວຄິດໃນ

ຕ້ອງການ ແລະ
ບັນ ກ່ຽວກັບ

ການສຶກສາພົນ
ລະເມືອງໂລກ

ຮູເ້ ຖິງການສ້າງຄວາມຮູສ
້ ຶກ
ການເປLນຊ[ມຊົນທີ8

ກວ້າງຂວາງ, ມີຄວາມຍຸດຕິ

ທຳ, ສາມັກຄີ ນັບຖືຮັກແພງ,
ການເພິ8 ງພາອາໄສ -

ແລກປ`ຽນເຊິງ8 ກັນ ແລະ ກັນ,
ນຳໃຊ້ວິທກ
ີ ານຮຽນແບບມີ

ຜູ້ຮຽນສາມາດ:

- ປະຕິບດ
ັ ຕົນໃຫ້

ເປLນພົນລະເມືອງ
ທີ8ດີຂອງສັງຄົມ.

- ສ້າງສາຍພົວພັນທີ8
ດີຕ]ກັນ, ຮັກຄວາມ
ສະຫງົບ

ສັນຕິພາບ.

ສ່ວນຮ່ວມໃນວິຊາຕ່າງໆ.

- ທັກສະ ແລະ ຄ່າ

ນິຍົມຂອງການມີ

ສ່ວນຮ່ວມຂອງພົນ
ລະເມືອງ ແລະ

ການດຳເນີນການສອນ

- ເອກະສານ

ສອດແຊກເຂRາ# ໃນການ

ກ່ຽວຂ້ອງ

ໃນຂTນີ# ແມ່ນການສອນ
ຮຽນການສອນວິຊາອື8ນ

ການສອນທີ8

- ຮູບພາບ ຫຼື

ການປະກອບສ່ວນ

ທີ8ເຫ\ນວ່າເໝາະສົມ

ເຄື8ອງສາຍວິດີ

ສັງຄົມໃນລະດັບ

ແບບອະທິບາຍ ຫຼື

ກ່ຽວຂ້ອງ

ໃນການພັດທະນາ

ທ້ອງຖິ8ນ ແລະ ທົIວ
ໂລກ.

- ສັນຕິພາບ, ການ
ເພິ8 ງພາອາໄສ-

ແລກປ`ຽນເຊິງ8 ກັນ
ແລະ ກັນ

- ການນຳໃຊ້ວທ
ິ ີການ
ຮຽນແບບມີສ່ວນ

ຮ່ວມໃນວິຊາຕ່າງໆ

ໂດຍໃຊ້ວິທີການສອນ
ບັນຍາຍ ແລະ ການ

ສົນທະນາ, ໃຫ້ນັກຮຽນ
ເບິ8ງຮູບພາບ ຫຼື ວິດີໂອ
ທີ8ກ່ຽວຂ້ອງກັບເນື#ອໃນ

ປ"# ມ:

- ສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ: ຫົວຂT ແລະ

ຈຸດປະສົງຂອງການຮຽນຮູ້
- TOPICS AND LEARNING OBJECTIVES

ໂອ ທີ8

- ເຈ້ຍແຜ່ ນ

ໃຫຍ່, ບິກເຝc
ດ

ບົດຮຽນ ແລະ

ສະຫຼaບເນື#ອໃນ ສຳຄັນ

ເພື8 ອໃຫ້ເຫ\ນໄດ້ຄວາມ
ສາມັກຄີປອງດອງ,
ການສົIງເສີມ

ວັດທະນະທຳແຫ່ງ

ສັນຕິພາບ, ການສອດ

ແຊກການສຶກສາພົນລະ
ເມືອງໂລກເຂRາ# ໃນການ

ຮຽນການສອນໃນລາຍ

ວິຊາທີ8ເຫ\ນວ່າ ມີຄວາມເ
ໝາະສົມ.
ຂັ^ນຕອນການ

ເພື8 ອໃຫ້ຜູ້ຮຽນຮູ້ ແລະ

- ເມືອ
8 ຜູ້ຮຽນໄດ້ຜ່ານ

ເນື#ອໃນຫຍTກ່ຽວກັບຂັ^ນ

ວິທີການສອນທີ8ໃຊ້ໃນ

ໃຊ້ຮູບພາບ,

ການຈັດຕັ^ງ

ພັດທະນາ ແລະ ການຈັດຕັ^ງ

ຈະເກີດການຮຽນຮູ້

ແລະ ການຈັດຕັ^ງ

ປະສານດ້ວຍຫຼາຍ

ເນື#ອໃນກ່ຽວຂ້ອງ,

ພັດທະນາ ແລະ
ປະຕິບດ
ັ

ນະໂຍບາຍການ
ສຶກສາ

ເຂRາ# ໃຈຂັ^ນຕອນການ

ປະຕິບດ
ັ ນະໂຍບາຍການສຶກ
ສາ ແລະ ສາມດນຳໄປ
ປະຕິບດ
ັ ໃນຕົວຈິງໄດ້

ການຮຽນໃນບົດນີແ
# ລ້ວ
ປະການສຳຄັນດັIງນີ:#

- ຮູປ
້ Lບໃຊ້ຂ^ນ
ັ ຕອນການ
ພັດທະນາ ແລະ

ການຈັດຕັ^ງປະຕິບັດ

ນະໂຍບາຍໃນລະດັບ

ຕອນການພັດທະນາ
ປະຕິບດ
ັ ນະໂຍບາຍ

ຂອງຊາດທີ8ມຕ
ີ ກ
] ັບການ
ສຶກສາພົນລະເມືອງ

ໂລກ ເຊ\ນ
8 : ການທົບ
ທວນ ແລະ ການ
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ບົດນີ# ແມ່ນປະສົມ

ເຕ\ກນິກ ແລະ ວິທີການ
ເຊ\ນ
8 : ການບັນລະຍາຍ,
ໃຊ້ການຕັ^ງຄຳຖາມ,
ການສົນທະນາ

ແລກປ`ຽນຄວາມຄິດ

ເອກະສານທີມ
8 ີ

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).

ປ"# ມແນະນຳການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ
ການຮຽນການສອນ
ຂອງຕົນ.

ພັດທະນານະໂຍບາຍ,

ເຫ\ນຊຶງ8 ກັນ ແລະ ກັນ,

ການບັນຍາຍ ແລະ

ພັດທະນາຫຼກ
ັ ສູດ,

ໃນການມອບໝາຍວຽກ.

ການສອນ.

ການທົບທວນ ແລະ
ການສ້າງຂີດຄວາມ

ນຳໃຊ້ກິດຈະກຳກຸ່ມ

ວີດິໂອປະກອບ

ສາມາດ, ການສ້າງ

ຄວາມຮູ,້ ການແບ່ງປLນ
ແລະ ເຜີ ຍແຜ່ ຄວາມຮູ້
ແລະ ການຕິດຕາມ
ແລະ ປະເມີນຜົນ.
ຄວາມແຕກຕ່າງ

ເພື8 ອໃຫ້ຜູ້ຮຽນ ຮູຈ້ ຳແນກ

ຜູ້ຮຽນສາມາດຈຳແນກ

ເຄRາລົບຄວາມ

ຢູ`ໃນສັງຄົມບ]ແມ່ນສິ8ງທີ8ຈະ

ຖິ8ນກຳເນີດ, ເຊືອ
# ຊາດ,

ແລະ ການ

ຫຼາກຫຼາຍ

ເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄົນ
ມາຕັດສິນໃຫ້ຄົນເຮRາໃຫ້ມີ

ຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານ
ພາສາ, ເພດ, ອາຍຸ

- ຄວາມແຕກຕ່າງ

ວິທີການສອນໃນຂTນີ#

- ຮູບພາບ

ສະເໝີພາບໄດ້.

ນຳໃຊ້ຫກ
ຼັ ການຂອງ

ເນື#ອໃນກ່ຽວຂ້ອງ

ບ]ສາມາດຕັດສິນຄວາມ

- ການເຄRາລົບຄວາມ

ໃຫ້ອະທິບາຍຂTດີ ແລະ
ຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະ

ຄວາມແບ່ງແຍກກັນ, ທຸກຄົນ

ສະພາບທາງກາຍ ຫຼື

ແຕກຕ່າງແມ່ນຈະນຳ

ການເຄRາລົບຄວາມຫຼາກ

ບັນລຸຈຸດປະສົງດຽວກັນໄດ້

ຂອງບຸກຄົນ ຖານະ

ພາບທີແ
8 ທ້ຈິງ ແລະ

ພັດທະນາວິຊາຊີບ

ບ]ຄືກັນແຕ່ກສ
] າມາດເຮ\ດໃຫ້
ຖ້າເຮRາມີຄວາມເຄRາລົບເຊິງ8
ກັນ ແລະ ກັນ.

ສຸຂະພາບ ສະຖານະ

ມາເຖິງຄວາມສະເໝີ

ທາງເສດຖະກິດ ຫຼື

ສາມາດເຮ\ດບັນລຸ

ສັງຄົມ ຄວາມເຊືອ
8 ທາງ

ຈຸດປະສົງດຽວກັນໄດ້.

ສາສະໜາ ການສຶກສາ
ອົບຮົມ ຫຼື ຄວາມຄິດ

- ເອກະສານທີ8ມີ

ຫຼາຍເພື8 ອການ
ໂດຍຜ່ ານ

ກິດຈະກຳນ້ອຍໆ ແລະ
ຄົ^ນຄວ້າ.

- 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

ເຫ\ນທາງການເມືອງ

ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງ
ບຸກຄົນເຫຼIາົ ນີຕ
# ອ
້ ງບ]
ເຮ\ດໃຫ້ສັງຄົມແຕກ
ແຍກ.
ຫຼັກສູດການຮຽນ

ເພື8 ອໃຫ້ຜູ້ຮຽນສາມາດ

ຜູ້ຮຽນໃນກຸ່ມເປM# າໝາຍ

ກັບການສຶກສາ

ແລະ ຫົວຂTການສອດແຊກ

ຂອງການຮຽນຮູ້ ສພລ

ການສອນກ່ຽວ
ພົນລະເມືອງ
ໂລກ

ເຂRາ# ໃຈການກຳນົດຈຸດປະສົງ
ເນື#ອໃນການຮຽນຮູ້ ສພລ

ຕາມລາຍວິຊາທຸກຊັ^ນທຸກ
ສາຍ.

ສາມາດນຳໃຊ້ 9 ຫົວຂT
ເຂRາ# ໃນຮູບແບບ

ຈຸດປະສົງຕາມຫົວຂT.
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-

- ຕັ^ງຄຳຖາມສົນທະນາ

- ປ"# ມອ່ານກ່ຽວກັບ

ເປLນກຸ່ມສົນທະນາ ແລະ

ພົນລະເມືອງໂລກ

ເປLນບຸກຄົນ, ຈັດເປLນຄູ່,
ລາຍງານ.

- ສະຫຼaບ ແລະ ສັງລວມ

ການສຶກສາ

- ເຄື8ອງ LCD 1

ຊ[ດ, ຄອມພິ ວເຕີ.

- UNESCO.(2015).Global Citizenship
Education: Topics and learning
objectives.
- UNESCO. (2018). GCED a guide for
trainers.

ປ"# ມແນະນຳການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ
- ສະກອດ, ເຈ\ຍ
#

ແຜ່ ນໃຫຍ່ ແລະ
ເຝWດ.

- ຮູບພາບ, ບັດຄຳ
ຖາມ, ໂພສເຕີ.
ການຈັດຕັ^ງ

ປະຕິບດ
ັ ການ

ຮຽນ-ການສອນ

ເພື8 ອໃຫ້ຜູ້ຮຽນສາມາດ:

- ຮູ້ ແລະ ເຂRາ# ໃຈເນື#ອໃນຂອງ
GCE
- ຈັດການຮຽນ-ການສອນ
ກ່ຽວກັບ GCED

- ເຂRາ# ໃຈວິທກ
ີ ານສອດແຊກ
GCED ເຂRາ# ໃນການຮຽນ-

ການສອນລາຍວິຊາ ແລະ ຄຳ
ນຶງເຖິງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

- ຜູ້ຮຽນເຂRາ# ໃຈ ແລະ

ສາມາດນຳເອRາເນື#ອໃນ

ຂອງ GCED ໄປຈັດຕັ^ງ
ປະຕິບດ
ັ ໃນການຮຽນ
ການສອນ.

- ມີຄວາມພ້ ອມໃນການ
ຈັດການຮຽນການສອນ

- ການຈັດຕັ^ງປະຕິບັດ

ການຮຽນ-ການສອນ
ແລະ ການສອດແຊກ

ສພລ ເຂRາ# ໃນລາຍວິຊາ

- ການສອດແຊກ ສພລ
ທີ8ຄຳນຶງເຖິງ

ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

- ໃຊ້ຫຼາຍວິທແ
ີ ຕກຕ່າງ

- ສື8ສິ8ງພິ ມ,

ຈຸດປະສົງ, ເນື#ອໃນ

ເຄື8ອງມື, ວິດີໂອ,

ກັນ ໂດຍຂຶນ
# ກັບແຕ່ລະ

ບົດຮຽນຂອງແຕ່ລະລາຍ
ວິຊາ.

- ໃຊ້ຫຼາຍຮູບແບບປະ

ຮູບພາບ,
Internet, LCD
ແລະ ອື8ນໆ.

ສົມປະສານກັນໂດຍນຳ

ກ່ຽວກັບ ສພລ.

ໃຊ້ວິທີການຮຽນແບບມີ

ແຊກ ສພລ ເຂRາ# ໃນ

ສຳນຶກ, ແບບລະດົມສະ

- ນຳໃຊ້ວິທກ
ີ ານສອດ

ເອກະສານຊ[ດ

- Training Tools for Curriculum
Development, A RESOURCE PACK
FOR GLOBAL CITIZENSHIP
EDUCATION (GCED ໜ້າທີ 21-26)
- Training Tools for Curriculum
Development: A RESOURCE PACK
FOR GLOBAL CITIZENSHIP
EDUCATION (GCED ໜ້າທີ 115-116)

ສ່ວນຮ່ວມ, ການປູກຈິດ

ການຮຽນການສອນ

ໝອງ, ຖາມ-ຕອບ,

ລາຍວິຊາ ແລະ ຄຳນຶງ

ແບບອະທິບາຍ, ຫຼິ#ນ

ເຖິງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.

ເກມ, ສົນທະນາເປLນກຸ່ມ
, ຝ"ກປະຕິບັດຕົວຈິງ,

ບົດບາດສົມມຸດ ແລະ
ໄປທັດສະນະສຶກສາ.
ການປະຕິບັດ
ກິດຈະກຳ

ຮອບດ້ານໃນ
ໂຮງຮຽນ

ເພື8 ອເຮ\ດໃຫ້ຄສ
ູ າມາດ:

- ຜູ້ຮຽນເຂRາ# ໃຈ ແລະ

- ຮູ້ ແລະ ເຂRາ# ໃຈເນື#ອໃນຂອງ

ສາມາດນຳເອRາເນື#ອໃນ

ການປະຕິບັດກິດຈະກຳ
ຮອບດ້ານໃນໂຮງຮຽນ;

- ຈັດການຮຽນ-ການສອນ

ກ່ຽວກັບ ສພລ ໂດຍຜ່ ານ 4
ຂອບເຂດຂອງການປະຕິບັດ
ກິດຈະກຳຮອບດ້ານໃນ
ໂຮງຮຽນ.

ຂອງ ສພລ ໄປຈັດຕັ^ງ
ປະຕິບດ
ັ ໃນການຮຽນ
ການສອນ
- ມີຄວາມພ້ ອມໃນການ
ຈັດການຮຽນການສອນ

- ວິທີການປະຕິບັດ

ກິດຈະກຳຮອບດ້ານໃນ
ໂຮງຮຽນ, 4 ຂອບເຂດ
ຂອງກິດຈະກຳ, ຂັ^ນ
ຕອນການປະຕິບັດ

ກິດຈະກຳ ແລະ ການ

ເຊືອ
8 ມໂຍງກັບ ສພລ.

- ນຳໃຊ້ຫຼາຍວິທີແຕກ

ສື8ສິ8ງພິ ມ,

ຈຸດປະສົງ, ເນື#ອໃນ

ເຄື8ອງມື, ວິດີໂອ,

ຕ່າງກັນ ໂດຍຂຶນ
# ກັບ

ບົດຮຽນຂອງແຕ່ລະລາຍ
- ສາມາດໃຊ້ຫຼາຍຮູບ

ຮູບພາບ,
Internet, LCD
ແລະ ອື8ນໆ ທີ8

ໂດຍນຳໃຊ້ວທ
ິ ີການຮຽນ

ສພລ.

ວິຊາ.

ແບບປະສົມປະສານກັນ
ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ການ

ກ່ຽວກັບ ສພລ.
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ເອກະສານຊ[ດ

ກ່ຽວຂ້ອງກັບ

- ປ"# ມຄູ່ມກ
ື ານປະຕິບັດກິດຈະກຳຮອບດ້ານໃນ
ໂຮງຮຽນ ສະບັບພາສາລາວ

ປ"# ມແນະນຳການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ
- ປະຕິບັດກິດຈະກຳ ສພລ

- ນຳໃຊ້ວິທກ
ີ ານສອດ

ປູກຈິດສຳນຶກ, ແບບ

ປະສິດທິພາບ.

ການຮຽນການສອນ

ຕອບ, ແບບອະທິບາຍ,

ພາຍໃນໂຮງຮຽນໄດ້ຢ`າງມີ

ແຊກ ສພລ ເຂRາ# ໃນ

ລາຍວິຊາ ແລະ ຄຳນຶງ
ເຖິງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.

ລະດົມສະໝອງ, ຖາມຫຼິ#ນເກມ, ສົນທະນາ

ເປLນກຸ່ມ, ຝ"ກປະຕິບັດ

ຕົວຈິງ, ບົດບາດສົມມຸດ
ແລະ ທັດສະນະສຶກສາ.
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