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ເປັນຫຍັງ ປະເທດລາວຈ່ຶງ
ຕ້ອງການຄູຝຶກເຂ້ົາໃນວຽກງານ 
ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ?
ຖ້າທ່ານເຄີຍສອນນັກຮຽນທ່ີເປັນຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ ໃນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, 
ທ່ານຈະເຫັນໄດ້ວ່າ: ມັນມີຈຸດແຕກຕ່າງ! ແລະ ມັນບ່ໍແມ່ນວຽກງ່າຍ.  

ທ່ານຕ້ອງເຮັດວຽກກັບບັນດາຜູ້ຄົນທ່ີມີແນວຄວາມຄິດເປັນຂອງ
ຕົນເອງ, ຜູ້ທ່ີຢຶດຖືຄວາມສົນໃຈຂອງຕົນ, ຜູ້ທ່ີມີຫຼາຍຢ່າງຕ້ອງ 
ເຮັດໃນຄອບຄົວ, ໃນສະຖານທ່ີເຮັດວຽກ ຫືຼ ໃນທ່ົງໄຮ່ທ່ົງນາ 
ແລະ ມັນຍັງເປັນການຍາກທ່ີຈະບັງຄັບໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາ ຮຽນໜັງສື. 

ເວ້ົາອີກຢ່າງໜ່ຶງກໍຄື: ຄູຝຶກ ແລະ ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນ
ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຍັງຕ້ອງການທັກສະ ແລະ ຄວາມ
ຊໍານານເພ່ີມອີກຈໍານວນໜ່ຶງ ເພ່ືອເພ່ິມເຕີມໃສ່ໜ້າທ່ີຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ຄູທ່ີສອນເກ່ັງ 
ໃນໂຮງຮຽນບ່ໍແມ່ນຈະເປັນຄູຝຶກທ່ີດີໄດ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ ໃນ 
ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ!  ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ທ່ີບ່ໍມີ
ຄຸນນະພາບແມ່ນເຮັດໃຫ້ເກີດມີອັດຕາການອອກໂຮງຮຽນສູງ 
ແລະ ຂາດການຍອມຮັບ ແລະການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານທືນຮອນ.

ສ່ິງເຫ່ົຼານ້ີແມ່ນພ້ືນຖານແນວຄວາມຄິດ ທ່ີເປັນແຮງຈູງໃຈໃຫ້ 
ຫ້ອງການດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊັນແນວ ແລະກົມການສຶກສານອກ 
ໂຮງຮຽນໄດ້ເລ່ີມຕ້ົນລົງມືໃນຫັຼກສູດ ຝຶກອົບຮົມຄົບວົງຈອນ 
ສໍາລັບຜູ້ມີຄວາມຊໍານານງານຈໍານວນ 35 ທ່ານເພ່ືອໃຫ້ກາຍ
ເປັນຄູຝຶກໃນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ. ບັນດາຄູຝຶກແມ່ນມາ
ຈາກແຕ່ລະພາກ ຂອງ ສປປ ລາວ ເພ່ືອມາຮຽນ ຄວາມຮູ້ພ້ືນ 
ຖານ, ແນວທາງ ແລະ ວິທີການໃນການສຶກສາຂອງຊາວໜຸ່ມ 
ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ ເພ່ືອໃຫ້ພວກເຂົາເຈ້ົາເຫ່ົຼານ້ັນກາຍເປັນ ຄູຝຶກ
ມືອາຊີບ, ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກທ່ີມີປະສິດທິພາບ ແລະ 
ໃຫ້ສາມາດໄປຈັດການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ເພ່ືອນຮ່ວມງານອ່ືນ 
ທ່ີຢູ່ພາຍໃນແຂວງຂອງເຂົາເຈ້ົາ.

ພວກເຮົາເຊ່ືອວ່າ ການເປັນຊ່ຽວຊານໃນຫົວຂ້ໍໃດໜ່ຶງແມ່ນຍັງບ່ໍ
ພຽງພໍ, ມີຄວາມສາມາດໃນການອ່ານ ແລະ ການຂຽນ, ມີອາຊີບ
ໝ້ັນຄົງ ຫືຼ ໄດ້ພາສາໃດໜ່ຶງ .ແຕ່ວ່າທ່ານຕ້ອງເຂ້ົາໃຈວ່າທ່ານຈ
ະຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ຂອງທ່ານໃຫ້ມີປະສິດທິພາບໄດ້ຢ່າງໃດ. 
ດ່ັງນັກປາດທ່ານໜ່ຶງໄດ້ເວ້ົາວ່າ:

ສຸພາສິດດ້ັງເດີມໄດ້ບອກໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນເຖິງຄວາມຈໍາເປັນ
ທ່ີສະທ້ອນເຖິງວິທີການສິດສອນ, ຊ່ຶງລວມເອົາທັງໝົດຂອງຈິດ
ວິນຍານ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ຮຽນຮູ້ຈົນກ້າວໄປເຖິງ 
ການດໍາເນີນງານ. ພຽງແຕ່ການບັນລະຍາຍບົດຮຽນເທ່ົານ້ັນ
ຍັງບ່ໍພຽງພໍ! ແຕ່ວ່າມັນເປັນຫຼາຍກ່າວຄໍາຖາມໜ່ຶງຂອງການຮຽນ
ຮູ້ກ່ຽວກັບດ້ານເຕັກນິກເທ່ົານ້ັນ: ດ່ັງທ່ີໄດ້ລະບຸໄວ້, ການສຶກສາ

ນອກໂຮງຮຽນ ແມ່ນວຽກງານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຊາວໜຸ່ມ ແລະ
ຜູ້ໃຫຍ່. ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ເຂ້ົາໃຈເຖິງຜູ້ຮຽນຮູ້ຂອງພວກເຮົາ,
ຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາ ແລະວິທີທາງການຮຽນຂອງ
ເຂົາເຈ້ົາ. ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນ ພວກເຮົາຕ້ອງຍອມຮັບພວກເຂົາເຈ້ົາ
ໃນຖານະຄູ່ຮ່ວມງານໃນຂະບວນການຮຽນຮູ້. ດ່ັງທ່ີ ທ່ານ 
ເປົາໂລ ແຟຣ (Paolo Freire) ຄູຜູ້ມີຊ່ືສຽງໂດ່ງດັງຊາວບຼາຊີວ 
ໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ “ຖ້າວ່າການຈັດຕ້ັງໃດບ່ໍອະນຸຍາດໃຫ້ມີການ
ສົນທະນາປຶກສາຫາລື ການຈັດຕ້ັງນ້ັນຕ້ອງມີການປ່ຽນແປງ” 
ມັນໄດ້ກ້າວໄປໄກກ່າວພາບພົດເກ່ົາໆ ຂອງນາຍຄູທ່ີມີຄວາມຮູ້ 
ແລະ ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຜູ້ໜ່ຶງທ່ີຄວນຈະຮຽນ.
 
ຫັຼກການອີກອັນໜ່ຶງທ່ີສໍາຄັນຂອງ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ
ແມ່ນໄດ້ຖືກພົບໃນຄໍາເວ້ົາຂອງ ທ່ານ ມານຄອມ ເອສ ໂນລ 
(Malcolm S Knowles), ໜ່ຶງໃນບັນດານັກວິຊາການສອນ 
ຜູ້ໃຫຍ່: “ຜູ້ໃຫຍ່ໄດ້ຖືກຊັກຈູງໃຫ້ມາຮຽນດ້ວຍຄວາມຕ້ອງການ
ໃນປະສົບປະການ ແລະ ດ້ວຍຄວາມສົນໃຈ ການຮຽນຈະເຮັດ
ໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາພໍໃຈ”. ການສິດສອນໃນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ 
ຄວນຈະເຄົາລົບໃນສ່ິງເຫ່ົຼານ້ີສະເໝີ: ຜູ້ເຂ້ົາຮຽນເປັນຜູ້ຕັດສິນ 
ໃຈ ວ່າເຂົາຕ້ອງການຢາກຮຽນ ຫືຼ ບ່ໍ, ບ່ໍແມ່ນຄູເປັນຜູ້ຕັດສິນ. 
ຖ້າຫາກວ່າພວກເຮົາຫາກບ່ໍເຄົາລົບກົດເກນນ້ີ ໝາຍຄວາມວ່າ 
ຈະບ່ໍປະສົບຜົນສໍາເລັດ - ບັນດາຜູ້ຄົນເຫຼ່ົານ້ັນອາດຈະຍຸຕິການ
ເຂ້ົາຮ່ວມການຮຽນໃນຫ້ອງຮຽນຢ່າງງ່າຍດາຍ. 

ໂດຍການແນະນໍາວິທີນ້ີ ແລະອີກແນວຄວາມຄິດອ່ືນຈໍານວນ 
ໜ່ຶງ, ໂຄງການພະຍາຍາມປະກອບສ່ວນໃນການຈັດກຸ່ມຜູ້ທ່ີມີ
ຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກຂະບວນການຮຽນ
ຮູ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ໃນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນທ່ີຊ່ວຍໃຫ້
ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້, ທັກສະ ແລະ ຄວາມ
ສາມາດທ່ີພວກເຂົາຕ້ອງການ ເພ່ືອປັບປຸງຊິວິດການເປັນຢູ່ຂອງ
ເຂົາເຈ້ົາ, ເຮັດໃຫ້ມີເຂົາເຈ້້ົາລາຍຮັບເພ່ີມຂ້ຶນ ຫືຼ ໄດ້ຮັບການ 
ສຶກສາ ຂ້ັນພ້ືນຖານຈໍານວນໜ່ຶງ ແລະ ໂຄງການທຽບເທ່ົາ. 

ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍສະຫຸຼບໂດຍຍົກເອົາຄໍາເວ້ົາ ຂອງທ່ານ ອານເບິດ 
ເອັນສະຕິນ( Albert Einstein) ນັກຟີຊິກສາດຜູ້ມີຊ່ືສຽງໂດ່ງດັ
ງໄດ້ເວ້ົາວ່າ: ການສຶກສາ ບ່ໍແມ່ນການຮຽນຕາມຕົວຈິງ ມັນຫາ
ກແມ່ນການຝຶກຫັດຂອງການໃຊ້ສະໝອງໃນການຄ້ົນຄິດ.

Uwe Gartenschlaeger
ຜູ້ອຳນວຍການປະຈຳພາກພ້ືນ
ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

“ບອກຂ້ອຍກ່ຽວກັບສ່ິງໃດສ່ິງໜ່ຶງ ແລະ ຂ້ອຍຈະລືມມັນ,
ສະແດງໃຫ້ຂ້ອຍໄດ້ເຫັນ ແລະ ຂ້ອຍອາດຈະຈ່ືຈໍາມັນໄດ້,
ໃຫ້ຂ້ອຍມີສ່ວນຮ່ວມເຮັດນໍາ ແລະ ຂ້ອຍຈະເຂ້ົາໃຈມັນໄດ້.
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ຫັຼກສູດໂກຼບາລີ   - 
ຫັຼກສູດສາກົນກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມຄູສໍາລັບ 
ການສຶກສາ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຂອງຜູ້ໃຫຍ່ 
 
ອີງຕາມ ບົດຄວາມຂອງ Maja Avramovska ແລະ Tania Czerwinski ຜູ້ຊ່ຽວຊານ
ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່: ຫັຼກສູດໂກຼບາລີ - ຫັຼກສູດສາກົນສໍາລັບການຝືກອົບຮົມຄູສຳລັບ
ການສຶກສາ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຜູ້ໃຫຍ່ (2016)
ການພັດທະນາ ຫັຼກສູດໂກຼບາລີ
ການສອນເດັກນ້ອຍ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຜູ້ໃຫຍ່ໃນການ 
ຮຽນແມ່ນສອງສ່ິງທ່ີແຕກຕ່າງກັນ. ພວກເຂົາຕ້ອງການການຝຶກ
ອົບຮົມວິຊາສະເພາະໃດໜ່ຶງ, ການກະກຽມ ແລະ ຄວາມຮູ້.
ຄູຝຶກສອນຜູ້ໃຫຍ່ບ່ໍພຽງແຕ່ຈະກະກຽມຫົວບົດທ່ີຈະສອນເທ່ົາ
ນ້ັນ: ຄູຝຶກສອນຜູ້ໃຫຍ່ຕ້ອງມີທັກສະ  ແລະ ຄວາມຊໍານານ 
ດ້ານເຕັກນິກໃນການສິດສອນຜູ້ໃຫຍ່ທ່ີດີ. ສໍາລັບເຫດຜົນນ້ີ 
ອົງການອຸຍແນດສະໂກ ໄດ້ກຳນົດການປັບປຸງ ແລະ ການຝຶກ 
ອົບຮົມແບບມືອາຊີບໃນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ການສິດສອນ
ຜູ້ໃຫຍ່ດ່ັງທ່ີໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນໜ້າວຽກທ່ີສໍາຄັນໃນອະນາຄົດຂອງ
ແຜນການ ປະຕິບັດງານ Belém (2009) ເຊ່່ິງສະແດງເຖິງ 
ຄໍາໝ້ັນສັນຍາສາກົນ ເພ່ືອສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃນການຮຽນ
ຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນໃນທ່ົວໂລກ. 
ສະນ້ັນ ການຝຶກອົບຮົມສຳລັບຄູສອນ ຜູ້ໃຫຍ່ແມ່ນມີບົດບາດ 
ສໍາຄັນໃນ ເປ້ົາໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. 

ຫັຼກສູດໂກຼບາລີ ໄດ້ຖືກພັດທະນາຂ້ຶນ ໃນປີ 2013ໂດຍອີງໃສ່
ພ້ືນຖານຂອງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ກວດແກ້ຄືນໃນປີ 2015.
ສະຖາບັນການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ຂອງເຢຍລະມັນ (DIE), ຄູ່ຮ່ວມ
ພັດທະນາຂອງ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ໄດ້ພັດທະນາຫັຼກສູດ
ນ້ີ ໂດຍມີເປ້ົາໝາຍເພ່ືອສະໜັບສະໜູນ ການເປັນຊ່ຽວຊານ
ຂອງນັກການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່, ມັນລະບຸເຖິງຂອບວຽກທ່ີຄືກັນ 
ທ່ີສາມາດຊ່ວຍໃນການອອກແບບ ແລະ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
ໃນການແຜນງານການຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ.

ເນ້ຶືອໃນ ແລະ ຂ້ໍກຳນົດເບ້ືອງຕ້ົນ
ຫັຼກສູດໂກຼບາລີ ສ້າງຂ້ຶນບົນພ້ືນຖານຂອງຕົວແບບມາດຕະຖານ
ເຊ່ິງສາມາດດັດປັບໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງແຕ່ລະທ້ອງ
ຖ່ິນ. ຕົວແບບນ້ີມີບາງຫົວຂ້ໍທ່ີກໍານົດຄວາມສາມາດ ແລະ ຜົນ
ການຮຽນຮູ້ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບນັກການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ໂດຍບ່ໍຄໍານຶງ 
ເຖິງບໍລິບົດທ້ອງຖ່ິນ ຫືຼ ຫັຼກສູດທ່ີມີມາກ່ອນ.

ນອກນ້ັນ, ຍັງມີໂມດູນທາງເລືອກ: ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມສາມາດເພ່ີມ 
ຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະທ່ີໄດ້ມາເຂ້ົາໃນໂມດຸນຫັຼກ ຫືຼ/ແລະ ເພ່ີມ
ຄວາມຮູ້ ແລະທັກສະໃໝ່ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບເຂົາເຈ້ົາ ເຊ່ັນ: ບົດບາດ
ຍິງ-ຊາຍ, ສັນຕິສຶກສາ ຫືຼ ການປ່ຽນແປງສະພາບ ດິນຟ້າ 
ອາກາດ.

ອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ້ອງຖ່ິນ
ຄວາມຍືນຍົງຕ້ອງການຮັບປະກັນວ່າ ແມ່ນສ່ວນໜ່ຶງຂອງ ແນວ
ຄວາມຄິດໃນການຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ.ໃນການດຳເນີນການຫັຼກສູດ
ຄວນຈະແທດເໝາະ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງ 
ທ້ອງຖ່ິນ. ສ່ິງສຳຄັນແມ່ນສະຖາບັນ ແລະ ຄະນະວິຊາການທ່ີ 
ນຳເອົາຫັຼກສູດ ໂກຼບາລີ ໄປຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນ້ັນ ສາມາດດັດປັບ
ເນ້ືອໃນໃຫ້ເໝາະສົມກັບທ້ອງຖ່ິນ. ມັນຍັງຕ້ອງໄດ້ມີການປະສົມ 
ປະສານກັບລະບົບການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ທ່ີມີຢູ່, ໂດຍອີງຕາມ 
ແນວທາງ ນະໂບຍາຍຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ 
ຂອງທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ເພ່ືອການຮ່ວມມືໃນລະດັບດຽວກັນ 
ໃນຂົງເຂດ. ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໃນທ້ອງຖ່ິນຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບຕ່ໍການດັດປັບ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງລັດຖະບານ, 
ສະຖາບັນສາກົນ ແລະ ພາກສ່ວນສຶກສາ.

ໜ່ຶງໃນຂ້ັນຕອນທ່ີປະຕິບັດໃນຫັຼກສູດໂກຼບາລີ ເຊ່ັນ: ຫັຼກສູດ
ໂກຼບາລີໃນພາສາທ້ອງຖ່ິນ. ຫັຼກສູດໂກຼບາລີ ຈະໄດ້ແປເປັນ
10 ພາສາຄື: Lao, Arabic, English, German, 
Albanian, Bosnian, Serbian, Macedonian, Russian 
ແລະ Spanish). ປະຈຸບັນນ້ີ  ຫັຼກສູດໂກຼບາລີໄດ້ນໍາໃຊ້ເປັນ 
ໂຄງການທົດລອງໃນບາງປະເທດເຊ່ັນ: Uzbekistan, 
Macedonia ແລະ Belarus ໃນປີ 2013- 15  ແລະ ປະຈຸບັນ
ແມ່ນ ປະເທດລາວ, Palestine, Cuba, Ukraine, Kosovo. 
ຫວັງວ່າໃນອານາຄົດການປະຕິບັດວຽກນ້ີຈະໄດ້ຂະຫຍາຍ
ການກະກຽມໃນການຝຶກຄູຝຶກມືອາຊີບ ໃນທ່ົວໂລກ. 

ຫຼັກສູດໂກຼບາລີ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ 5 ໂມດູນຕົ້ນຕໍ 
ລວມທັງພາກສະເໜີ: 
• ໂມດຸນ 0: ພາກສະເໜີ,
• ໂມດຸນ 2: ການຮຽນຮູ້ ແລະ ການສອນຜູ້ໃຫຍ່,
• ໂມດຸນ 3: ການສື່ສານ ແລະ ການເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມໃນການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່,
• ໂມດຸນ 4: ວິທີການສອນຂອງການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່,
• ໂມດຸນ 5: ການວາງແຜນ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການປະເມີນຜົນ 

ຂອງການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່.

Download on 
dvv-international.de
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ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຫັຼກສູດ ໂກຼບາລີ ໃນ ສປປ ລາວ: 
ໂຄງການ ການຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ
 
ການນຳໃຊ້ຫັຼກສູດໂກຼບາລີແມ່ນສາມາດເກີດຂ້ຶນໄດ້ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ການຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ. 
ໂຄງການນ້ີແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍໃນການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດຂອງບຸກຄະລາກອນ
ບ່ໍສະເພາະແຕ່ໃນຂະແໜງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນເທ່ົານ້ັນແຕ່ຍັງມີພາກສ່ວນອ່ືນໆ ໃນຂອບເຂ
ດທ່ົວປະເທດທ່ີໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການນ້ີຕ່ືມອີກ. 

ພ້ອມກັນນ້ັນ ໂຄງການນ້ີຍັງຕອບສະໜອງບ່ໍພຽງແຕ່ທາງດ້ານ
ທັກສະດ້ານວິຊາການເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ຍັງໄດ້ເພ່ີມຄວາມຮູ້ ຄວາມ
ເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍຂອງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະ
ແນວຄວາມຄິດຂອງທິດສະດີການສອນຜູ້ໃຫຍ່. ໂຄງການຝຶກ 
ອົບຮົມຄູຝຶກແມ່ນມີໄລຍະຢູ່ສອງປີ ໂດຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 
ດີວີວີ ອິນເຕີແນເຊີນເນວ ແລະ ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ 
ພ້ອມກັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລ ອາເອັມ 
ໄອທີ ເມວເບີນ, ສະມາຄົມອາສເບ ແລະ ຢູເນັດສະໂກ 
ປະເທດໄທ. ໂຄງການນ້ີໄດ້ເລ່ີມປະຕິບັດໂຄງການໃນເດືອນ 
ທັນວາ 2015 ແລະ ຈະສ້ິນສຸດ ໃນເດືອນມິຖຸນາ 2017.

ໂຄງການໄດ້ສ້າງຂ້ຶນບົນພ້ືນຖານປະສົບການ 
ໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນ
ການວາງແຜນການຝຶກອົບຮົມແມ່ນປະກອບມີຄູຝຶກທ່ີມີປະ
ສົບ ການ 5 ທ່ານ, ໃນນ້ັນ 3 ທ່ານແມ່ນມາຈາກຕ່າງປະເທດ 
ແລະ ອີກ 2 ທ່ານແມ່ນຄົນລາວ ເຊ່ິງທັງ 5 ທ່ານແມ່ນມີປະສົບ 
ການຕົວຈິງໃນການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່. Dr. Jose Robert 
Guevara ຮອງສາດສະດາຈານດ້ານການພັດທະນາສາກົນ
ໂຮງຮຽນຂອງສາກົນການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຕົວເມືອງ ແລະ ສັງຄົມ
ຂອງມະຫາໄລ ອາເອັມໄອທີ. ທ່ານ ນາງ Anita Borkar 
ຜູ້ປະສານງານຂອງ ASPBAE, ທ່ານ ນາງ Ushio Miura 
ຊ່ຽວຊານໂຄງການ ອົງການຢູເນັດສະໂກບາງກອກ, ປະເທດໄທ,
ທ່ານ ສຸພາບ ຄູນວີໄຊ ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານພັດທະນາຫັຼກສູດ 
ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການຝຶກອົບຮົມຈາກສູນພັດທະນາການ 
ສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ແລະ ທ່ານ ນາງ ເບຄຳ ສະເຫຼີມສຸກ, 
ຜູ້ຈັດການໂຄງການ ການພັດທະນາຄວາມສາມາດ ແລະ 

ການຕິດຕາມປະເມີນຜົນ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊີນແນວ. ການ
ມີຄູຝຶກທ່ີຫຼາກຫຼາຍລະຫວ່າງຄູຝຶກສາກົນ ແລະ ທ້ອງຖ່ິນ 

ຊ່ວຍໃຫ້ທີມງານຄູຝຶກສາມາດອອກແບບ ແຜນຝຶກ
ອົບຮົມທ່ີແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງກຸ່ມ
ເປ້ົາໝາຍກໍຄືສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງປະເທ
ດລາວ. ພ້ອມກັນນ້ັນກ່ໍຍັງມີການສະໜັບສະໜູນ 

ຈາກອົງການອາສາສະໝັກຂອງອົດສະຕາລີ ເຊ່ິງແມ່ນ ທ່ານ 
ນາງ Joanne Binns ພະນັກງານສະໜັບສະໜູນໂຄງການ
ການສຶກສາ, ທ່ານ Prof Bruce Wilson ຈາກອາເອມໄອທີ 
ທ່ີຮັບຜິດຊອບໃນການປະເມີນ ແລະ ເຮັດບົດວິໄຈ.

ກຸ່ມນັກວິຊາການທ່ີຫຼາກຫຼາຍ 35 ທ່ານ
ນັກສຳມະນາກອນ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນມາຈາກພາກສ່ວນການ 
ສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ພາຍໃຕ້ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ. 
ນອກຈາກນ້ີ ນັກສຳມະນາກອນບາງສ່ວນແມ່ນມາຈາກ ອົງການ
ຈັດຕ້ັງມະຫາຊົນຕ່າງໆ ເຊ່ັນ: ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ສູນກາງ
ຊາວໜຸ່ມ, ສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ,ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.
ພ້ອມນ້ັນໂຄງການນ້ີຍັງໄດ້ເຂ້ົາເຖິງສະມາຄົມທ້ອງຖ່ິນ ເຊ່ັນ:
ສູນຝຶກວິຊາຊີບແມ່ຍິງພິການ ແລະ ສະມາຄົມຮ່ວມໃຈອາສາ
ສະໝັກ ທ່ີເຮັດວຽກສ່ົງເສີມວຽກງານອາສາສະໝັກ. ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ 
ທັງໝົດແມ່ນມີຢູ່ 35 ທ່ານ. ໃນນ້ັນ18 ທ່ານແມ່ນແມ່ຍິງ ແລະ 
60% ຂອງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມທັງໝົດແມ່ນຄູສອນຜູ້ໃຫຍ່. ຄວາມຫຼາກ
ຫຼາຍຂອງນັກສຳມະນາກອນຖືວ່າເປັນຈຸດເດ່ັນຂອງໂຄງການນ້ີ 
ເຊ່ິງນັກສຳມະນາກອນຈະສາມາດນຳເອົາຄວາມຮູ້ເຫ່ົຼານ້ັນໄປ
ນຳໃຊ້ໃນວຽກງານຂອງຕົນ ກໍຄືຜູ້ທ່ີຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງທ່ີສາມາດຕັດ
ສິນໃຈໃນວຽກງານຕ່າງໆ ເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມສຳຄັນ ແລະ
ສະໜັບສະໜູນວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ.

ປັບປ່ຽນຈາກທິດສະດີ ສູ່ການປະຕິບັດ
ຫັຼກສູດໂກຼບາລີ ເປັນແນວທາງໃນການຝຶກອົບຮົມ ເຊ່ິງຖືວ່າເປັນ
ແນວທາງທ່ີຈະແຈ້ງ ແລະ ຊັດເຈນໃຫ້ແກ່ການວາງແຜນການ 
ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ທີມງານຄູຝຶກສາມາດລິເລ່ີມການ
ວາງແຜນໄດ້ດີ. ຫັຼກສູດໂກຼບາລີຖືວ່າເໝາະສົມຫຼາຍໃນການທ່ີ
ໃຫ້ຄູຝຶກຄຳນຶງເຖິງຄວາມເປັນຈິງຂອງກຸ່ມເປ້ົາໝາຍກໍຄືສະພາບ
ແວ້ດລ້ອມຂອງທ້ອງຖ່ິນ. ອີງຕາມວັດທະນາທຳ ແລະ ນິໄສ 
ການອ່ານຂອງຄົນລາວ. ດ່ັງນ້ັນການວາງແຜນການຝຶກອົບຮົມ 
ຈ່ິງເນ້ັນໃສ່ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງຫຼາຍກວ່າທິດສະດີ. ດ້ວຍເຫດນ້ີ,
 ຫົວຂ້ໍການຝຶກອົບຮົມຈິງ່ບ່ໍໄດ້ເຮັດຕາມລຳດັບຂອງຫັຼກສູດ 

ຂຽນໂດຍ
ເບຄຳ ສະເຫຼີມສຸກ
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ໂກຼບາລີ ແລະ ຍັງໄດ້ປະກອບພາກປະຕິບັດອ່ືນໆ ເຂ້ົາຕ່ຶມອີກ. 
 
5 ໂມດຸນ ພາຍໃນ 2 ປີ
ຫັຼງຈາກເປີດໂຄງການໃນເດືອນທັນວາ 2015 ເພ່ືອນຳສະເໜີ
ແຜນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ນັກສຳມະນາກອນ ພ້ອມກັບຕົກລົງ
ຮ່ວມກັນສຳລັບແຜນການຝຶກອົບຮົມໃນໄລຍະສອງປີພ້ອມກັນ
ນ້ັນກໍເປັນໂອກາດໃຫ້ແກ່ທີມງານຄູຝຶກໄດ້ທຳຄວາມຮູ້ຈັກນັກ 
ສຳມະນາກອນ. ການຝຶກອົບຮົມແມ່ນໄດ້ເລ່ີມຕ້ົນດ້ວຍການ 
ປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຂອງຊຸມຊົນ.  ກິດຈະກຳນ້ີໄດ້ປະກອບ 
ເຂ້ົາໃນການຝຶກອົບຮົມເພ່ືອໃຫ້ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມໄດ້ປະຕິບັດການຝຶກ
ອົບຮົມຕົວຈິງ. ໃນການຝຶກອົບຮົມຊຸດທີ 1 ນ້ັນແມ່ນໄດ້ເອົາພາກ
ທີສອງຂອງຫັຼກສູດໂກຼບາລີຂ້ຶນກ່ອນ ໃນຫົວຂ້ໍ: ການຮຽນຮູ້ຂອງ
ຜູ້ໃຫຍ່ - ຜູ້ໃຫຍ່ມີວິທີການຮຽນຄືແນວໃດ? ໂດຍການຮວບຮວມ
ເອົາປະສົບການໃນການຮຽນຂອງຜູ້ໃຫຍ່ມາແລກປ່ຽນກັນ.
ການຝຶກອົບຮົມຊຸດທີ 2 ໄດ້ຈັດຂ້ຶນໃນຊ່ວງເດືອນພຶດສະພາ
 2016 ໃນຫົວຂ້ໍ: ເຕັກນິກການສອນຜູ້ໃຫຍ່ ເຊ່ິງເປັນພາກທີ 4 
ຂອງຫັຼກສູດໂກຼບາລີ. ການຝຶກອົບຮົມຊຸດຕ່ໍມາແມ່ນໄດ້ຈັດຂ້ຶນ
ໃນຊ່ວງເດືອນກຸມພາ 2017 ໃນຫົວຂ້ໍ: ການເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມ 
ແລະ ການສ່ືສານ. ຖືໄດ້ວ່າການປະຕິບັດໂຄງນ້ີແມ່ນໄດ້ມາ
ຮອດເຄ່ິງທາງແລ້ວ ແລະ ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ໂຄງການປະສົບຜົນ 
ສຳເລັດ ແລະ ມີຄວາມຢືນຢົງ, ທາງຫ້ອງການ ດີວີວີ 
ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ໄດ້ສະໜອງທຶນຈຳນວນໜ່ຶງໃຫ້ແກ່ນັກ
ສຳມະນາກອນໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມໃນກົມກອງຂອງຕົນ 
ເພ່ືອໃຫ້ໂອກາດແກ່ເຂົາເຈ້ົາໄດ້ປະຕິບັດການຝຶກອົບຮົມດ້ວຍ
ຕົນເອງ ໂດຍນຳໃຊ້ບົດຮຽນທ່ີໄດ້ຈາກການຝຶກອົບຮົມ ແລະ 
ເພ່ືອເປັນການຮຽນຮູ້ເອົາບົດຮຽນກໍຄືເປັນການຕິດຕາມຂອງ 
ທີມງານຄູຝຶກໄປພ້ອມໆກັນ. ສ່ິງສຳຄັນທ່ີສຸດຂອງການຕິດຕາມ
ການຝຶກອົບຮົມນ້ີແມ່ນເພ່ືອໃຫ້ມັນມີຄວາມດຸ່ນດຽງກັນ
ລະຫວ່າງພາກທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ. 

ນອກຈາກນ້ັນ ການຕິດຕາມການຝຶກອົບຮົມບ່ໍພຽງແຕ່ເປັນ
ປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ນັກສຳມະນາກອນເທ່ົານ້ັນ, ແຕ່ຍັງເປັນຜົນ
ປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ທີມງານຄູຝຶກທ່ີໄດ້ມີໂອກາດຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ 
ນັກສຳມະນາກອນເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ທີມງານ ສາມາດອອກແບບ 
ການຝຶກອົບຮົມໄດ້ແທດເໝາະກັບກຸ່ມເປ້ົາໝາຍຕ່ືມອີກ. 
 
ບົດບາດບິງ-ຊາຍ: ຫຼາຍກວ່າຊີວະວິທະຍາ
ນອກຈາກການຝຶກອົບຮົມຕາມຫົວຂ້ໍໃນຫັຼກສູດໂກຼບາລີແລ້ວ,
ຍັງໄດ້ມີການຈັດຝຶກອົບຮົມຫົວຂ້ໍທາງເລືອກຕ່ືມອີກ ເຊ່ິງຫົວຂ້ໍ
ທ່ີເລືອກແມ່ນ: ຄວາມເຂ້ົາໃຈພ້ືນຖານ ແລະ ການເຊ່ືອມສານ 
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ເຊ່ິງໄດ້ຈັດໃນ
ຊ່ວງເດືອນກັນຍາ 2016. ການຝຶກອົບຮົມຊຸດນ້ີ ແມ່ນເພ່ືອເພ່ີມ 
ຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງນັກສຳມະນາກອນກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ-
ຊາຍ ໃນພາບລວມກໍຄືໃນສະພາບບ່ອນທ່ີຕົນສັງກັດຢູ່. 
ຈຸດປະສົງຫັຼກຂອງການຝຶກອົບຮົມຊຸດນ້ີແມ່ນເພ່ືອ 
ໃຫ້ນັກສຳມະນາກອນມີຄວາມເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບ 
ຄວາມໝາຍຂອງຄຳວ່າ “ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ” 
ແລະ ເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ 
ຄວາມໝາຍຂອງຄຳວ່າ ເພດ ແລະ ບົດບາດ
ຍິງ-ຊາຍ. ເປ້ົາໝາຍອັນທ່ີສອງແມ່ນເພ່ືອ 
ເຂ້ົາໃຈຄຳວ່າຄວາມບ່ໍເທ່ົາທຽມກັນທາງ
ດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. ພ້ືນຖານແລ້ວ
ແມ່ນເພ່ືອສ້າງຄວາມເຂ້ົາໃຈໃຫ້ແກ່ນັກ
ສຳມະນາກອນ ເຂ້ົາໃຈຄວາມບ່ໍເທ່ົາທຽມກັນ
ທາງດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍໃນຊີວິດປະຈຳວັນ
ກໍຄືໃນອົງກອນບ່ອນເຮັດວຽກຂອງຕົນ. ເປ້ົາໝາຍ
ທ່ີສາມແມ່ນເພ່ືອອະທິບາຍແນວຄວາມຄິດຂອງ
ການເຊ່ືອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ວິທີການທ່ີນັກ
ສຳມະນາກອນສາມາດນຳໃຊ້ໃນວຽກງານຂອງຕົນ ເພ່ືອປັບປຸງ
ຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍທ່ີດ້ອຍໂອກາດ. 
ການຝຶກອົບຮົມໃນພາກສຸດທ້າຍຂອງໂຄງການນ້ີແມ່ນຫົວຂ້ໍ: 

ການວາງແຜນ ແລະ ການປະເມີນ ເຊ່ິງຈະໄດ້ຈັດຂ້ຶນໃນ
ເດືອນມິຖຸນາ 2017 ແລະ ເປັນການປິດໂຄງການ 

ການຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ ສຳລັບ 
ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ

ພ້ອມ.

ໂຄງການຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ

ໂຄງການການຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກແມ່ນມີໄລຍະຢູ່ສອງປີ ໂດຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ດີວີວີ 
ອິນເຕີແນເຊີນເນວ ແລະ ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ພ້ອມກັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ 
ມະຫາວິທະຍາໄລ ອາເອັມໄອທີ ເມວເບີນ, ສະມາຄົມອາຊີປາຊີຟິກສຳລັບການສຶກສາຂ້ັນພ້ືນ
ຖານ & ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ຢູເນັດສະໂກ ປະເທດໄທ. ໂຄງການນ້ີໄດ້ເລ່ີມປະຕິບັດໂຄງກ
ານໃນເດືອນທັນວາ 2015 ແລະ ຈະສ້ິນສຸດ ໃນເດືອນມິຖຸນາ 2017.

ໂຄງການຝຶກອົບຮົມ 
ຄູຝຶກນີ້ ຈະສິ້ນສຸດລົງ 
ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ 5 ໂມດຸນ 
ພ້ອມດ້ວຍໃບຢັ້ງຢືນ
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ວິໄສທັດຂອງຄູຝືກ - 
ຈາກຫັຼກສູດໂກຼບາລີ ສູ່ການຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ
J. Robbie Guevara, ມະຫາວິທະຍາໄລ RMIT

ຄວາມເຂ້ົາໃຈເບ້ືອງຕ້ົນຂອງຂ້າພະເຈ້້ົາກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມ 
ຄູຝຶກໃນປະເທດລາວແມ່ນການໄດ້ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງ
ບຸກຄະລາກອນທ່ີເຂ້ົາຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ເພ່ືອສາມາດໄປຈັດຕ້ັງ
ການຝຶກອົບຮົມທ່ີມີຄຸນນະພາບ ໃນຂະແໜງການສຶກສານອກ
ໂຮງຮຽນພາຍໃນຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນຂອງເຂົາເຈ້້ົາ. ດ່ັງທ່ີພວກເຮົາ
ໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມ 6 ຄ້ັງພາຍໃນໄລຍະເວລາຫຼາຍກວ່າ 
18 ດືອນ, ທີມງານການຝຶກອົບຮົມຂອງພວກເຮົາເຫັນໄດ້ວ່າ
ພວກເຮົາມີຄວາມຕ້ອງການທ່ີຈະສ້າງຊຸມຊົນແຫ່ງການປະຕິບັດ
 (CoP) ທ່ີຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຄູຝຶກໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາສາມາດ
ໄປຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການຝຶກອົບຮົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນທ່ີ
ມີຄຸນນະພາບ. ການໃຫ້ສະໜັບສະໜູນຕ່ໍເນ່ືອງນ້ີ ມີຄວາມຈໍາເປັນ
ຍ້ອນພວກເຂົາເຈ້ົາຈະເຮັດວຽກໃນລະບົບການສຶກສາ ເຊ່ິງການ
ສຶກສານອກໂຮງຮຽນຍັງເປັນສ່ວນໜ້ອຍຂອງການສຶກສາທ່ົວໄປ.
 
ນ້ີແມ່ນຄວາມຫວັງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາທ່ີຈະໃຫ້ ເປ້ົາຫມາຍ 4 ຂອງ
ການພັດທະນາທ່ີຢືນຢົງ, ການສຶກສາ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດ
ຊີວິດ ຈະຊ່ວຍປັບປຸງທຸກຮູບແບບຄວາມຮັບຮູ້ຂອງການສຶກສາ
ແລະ ການຮຽນ: ການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ, ນອກໂຮງຮຽນ ແລະ
ຕາມອັດທະຍາໄສ  ແຕ່ລະຂະແໜງມີບົດບາດ ເພ່ືອບັນລຸ 
ເປ້ົາໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ດ່ັງນ້ັນ ການຝຶກ
ອົບຮົມຄູຝືກຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີບົດບາດທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ໃນ
ອະນາຄົດອັນໃກ້ນ້ີ ທ່ີຈະບັນລຸຜົນສໍາເລັດ ຂອງ ຄຸນນະພາບ 
ການສຶກສາ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຕະຫອດຊີວິດ. 
 
ໜ່ຶງໃນປະສົບການທ່ີສໍາຄັນໃນການຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກສໍາລັບ
ຂ້າພະເຈ້ົາແມ່ນວິທີການ, ຮ່ວມກັນກັບຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ, ພວກເຮົາ
ພັດທະນາຂອບວຽກຂອງການຝຶກອົບຮົມໂດຍອີງໃສ່ຄວາມ
ຄາດຫວັງຂອງເຂົາເຈ້ົາ ທ່ີເກັບຮີບໂຮມມາໃນໄລຍະການຈັດ
ຝຶກອົບຮົມຄ້ັງທຳອິດຄ້ັງທ່ີໜ່ຶງໃນເດືອນ ທັນວາ 2015. ໃຈກາງ
ຂອງຂອບວຽກແມ່ນຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ ແລະ ທັງເປັນ 
ເພ່ືອນຜູ້ຮ່ວມຮຽນ ທ່ີມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍມີເປ້ົາໝາຍ
ສ້າງຄວາມສາມາດໃນການດໍາເນີນການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ
ວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນທ່ີມີຄຸນນະພາບ. 4 
ອົງປະກອບໄດ້ຖືກສ້າງເປັນ 4 ແຈ ດ່ັງນ້ີ: ແມ່ນຫຍັງ ຫືຼ 

ວິໄສທັດຂອງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ວິທີການ ຫືຼ ການຝຶກ 
ປະຕິບັດ ຂອງການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່, ແມ່ນຫຍັງ ຫືຼ ຂອບທິດສະດີ 
ທ່ີເໝາະສົມ ແລະ ຂອບນະໂຍບາຍທ່ີຕອບສະໜອງວຽກງານ
ການສຶກສານອອກໂຮງຮຽນ.

ຄວາມຄາດຫວັງໃນຂອບວຽກນ້ີແມ່ນໄດ້ກາຍມາເປັນຂອບໃນ
ການດໍາລົງຊີວິດ. ມັນໄດ້ສືບຕ່ໍໃຫ້ມີຈຸດຢືນ ບ່ໍພຽງແຕ່ການ
ປະຕິບັດທົບທວນຄືນຄວາມຄາດຫວັງຂອງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຝຶກ
ອົບຮົມເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ທ່ີສຳຄັນກວ່ານ້ັນແມ່ນການສ້າງແຜນການ
ການຮຽນຮູ້ຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງຂອງພວກເຂົາ. ໃນໄລຍະຂອງການ 
ຝຶກອົບຮົມ ຄ້ັງທີ 2, ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮັບຟັງຄວາມຄິດຂອງຜູ້ເຂ້ົາ
ຮ່ວມວ່າໄດ້ພະຍາຍາມວາງແຜນບົດຮຽນທ່ີພວກເຂົາເຈ້້ົາຫາກໍ
ໄດ້ຮຽນມາເຂ້ົາໃສ່ໃນຂອບວຽກຂອງການຝຶກອົບຮົມ. ພວກເຂົາ
ຍັງໄດ້ອະທິບາຍຕ່ືມວ່າພວກເຂົາພະຍາຍາມຍົກເອົາເນ້ືອໃນທ່ີ
ສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນເຂ້ົາໃສ່ຂອບວຽກເພາະວ່າພວກເຂົາເຈ້ົາ
ຮູ້ສຶກວ່າມັນແມ່ນກຸນແຈທ່ີສໍາຄັນຂອງບົດຮຽນ(ເຊ່ັນດຽວກັບ
ແຮງຈູງໃຈໃຫ້ຜູ້ໃຫຍ່ໃຫ້ມາຮຽນ) ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວມັນພົວພັນ 
ເຖິງ 4 ອົງປະກອບໃນຂອບວຽກ.  ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍສະແດງຄວາມ
ຊົມເຊີຍມາຍັງບັນດາຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດ
ເຈນເຖິງຄວາມເຂ້ົາໃຈຢ່າງເລິກເຊ່ິງຕ່ໍກັບວຽກງານການສຶກສາ
ນອກໂຮງຮຽນ, ເຫັນໄດ້ວ່າມີການເຊ່ືອມຕ່ໍລະຫວ່າງ ທິດສະດີ 
ແລະ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ທ່ີໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນວິໄສທັດ ແລະ 
ການຊ້ີນໍາຈາກນະໂບບາຍ. 

ແລະ ຂ້າພະເຈ້້ົາຈະສຶບຕ່ໍຮຽນຮູ້ ຄຽງຄູ່ກັບນັກຝຶກອົບຮົມຂອງ 
ເຮົາ ແລະ ຫວັງວ່າພວກເຮົາບ່ໍພຽງແຕ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນ
ການສ້າງຂີດສາມາດໃຫ້ບຸກຄົນເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ຍັງເປັນການສ້າງ 
ຊຸມຊົນການເຮັດວຽກຕົວຈິງອີກດ້ວຍ ເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ມີຄວາມ
ກ້າວໜ້າໃນການພັດທະນາຄວາມຮູ້, ການປະຕິບັດຕົວຈິງ 
ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ທັງນ້ີແມ່ນ 
ເພ່ືອບັນລຸວິໄສທັດ ຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາ ແລະ 
ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ສຳລັບການພັດທະນາທ່ີຢືນຢົງໃນ 
ສປປ ລາວ.
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ກ່ອງຄວາມຮູ້   
ຂ້ໍມູນທ່ີໜ້າສົນໃຈກ່ຽວກັບການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່
ຂ້ໍມູນທ່ີໜ້າສົນໃຈກ່ຽວກັບເຄ່ືອງມື, ກອບແນວຄວາມຄິດ ແລະ ວິທີການ

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດແມ່ນຫຍັງ?
ມີຫຼາຍຄຳນິຍາມກ່ຽວກັບການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ.
ມີສອງຄຳນິຍາມທ່ີດີຫຼາຍຄື: “ການຮຽນຮູ້ທ່ີດຳເນີນ 
ໄປຕະຫຼອດຊີວິດ, ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ ໃນຊ່ວງ
ເວລາ ແລະ ສະຖານທ່ີ ແຕກຕ່າງກັນ”. 
“ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ເປັນການຮຽນຮູ້ຂ້າມ
ຂະແໜງການ, ສ່ົງເສີມການຮຽນຮູ້ທ່ີແຕກຕ່າງຈາກ
ຮູບແບບເດີມ ແລະ ດຳເນີນໄປຕະຫຼອດຊີວິດ 
ຜູ້ໃຫຍ່”.
2016 ສະພາການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ທ່ີ 
ຄວີນສແລນ (Lifelong Learning Council 
Queensland Inc | Privacy and disclaimer | 
ABN 88 582 078 499 http://www.llcq.org.
au/01_cms/details.asp?ID=12)
“ລະບົບການສຶກສາທັງໝົດຖືກອອກແບບມາເພ່ືອ
ເອ້ືອອຳນວຍສຳລັບການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະ
ການຮຽນຮູ້ໃນທຸກດ້ານຂອງຊີວິດ ແລະສ້າງໂອກາດ
ການຮຽນຮູ້ໃນໂຮງຮຽນ, ນອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການ
ຮຽນຮູ້ຕາມອັດທະຍາໃສ. ສຳລັບທຸກຄົນ ໃນທຸກ
ຊ່ວງອາຍຸ. ແນວຄວາມຄິດການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດ
ຊີວິດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ ການປ່ຽນແປງຮູບແບບແນວ
ຄວາມຄິດໃນການສອນ ແລະການຝຶກອົບຮົມແບບ 
ເກ່ົາ, ຈາກການຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ສູ່ການຮຽນຮູ້
ເພ່ືອພັດທະນາຕົນເອງ ແລະ ຈາກການໄດ້ຮັບ 
ທັກສະ ເພ່ືອການເປີດໂລກະທັດໃຫ້ກວ້າງຂ້ຶນ ແລະ
ການປົດປ່ອຍ ແລະໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກທ່າແຮງ
ຂອງຄວາມຄິດທ່ີສ້າງສັນ. ການປ່ຽນແປງນ້ີເປັນ 
ສ່ິງຈຳເປັນໃນທຸກລະດັບການສຶກສາ ແລະ ທຸກ
ປະເພດຂອງຂ້ໍກຳນົດ, ບ່ໍວ່າຈະເປັນການສຶກສາ 
ໃນໂຮງຮຽນ, ນອກໂຮງຮຽນ ຫືຼ ການສຶກສາຕາມ
ອັດທະຍາໄສ”. (ແຫ່ຼງຂໍ້ມູນ: ຍຸດທະສາດການ 
ສຶກສາຂອງ ອຸຍແນດສະໂກ ປີ 2014-2021).

ທິດສະດິການສອນເດັກນ້ອຍ ແລະ 
ທິດສະດີການສອນຜູ້ໃຫຍ່
ທິດສະດິການສອນເດັກນ້ອຍ: ມີກົກເຄ້ົາມາຈາກ 
ພາສາເກຣັກ “ນໍາພາເດັກນ້ອຍ” ແມ່ນ ສີລະປະ 
ແລະ ວິທະຍາສາດຂອງການຊ່ວຍເດັກນ້ອຍ 
ໃນການຮຽຮູ້, ນຳພາເດັກນ້ອຍໂດຍເນ້ັນໜັກ 
ວິທີການສອນ.
ທິດສະດີການສອນຜູ້ໃຫຍ່: ມີກົກເຄ້ົາມາຈາກພາສາ
ເກຣັກ “ນຳພາຜູ້ໃຫຍ່” ແມ່ນສີລະປະ ແລະວິທະຍາ
ສາດຂອງການຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຫຍ່ໄດ້ຮຽນຮູ້; ເປັນການ
ສອນທ່ີເນ້ັນເອົາຜູ້ໃຫຍ່ເປັນຫັຼກ.

ກິດຈະກຳສ້າງຄວາມລ້ຶງເຄີຍ
ກິດຈະກຳສ້າງຄວາມລ້ຶງເຄີຍ ຫືຼ ເກມ ທ່ີໃຊ້ສຳລັບ 
ການຕ້ອນຮັບ ແລະ ສ້າງຄວາມເປັນກັນເອງໃນ 
ການສົນທະນາລະຫວ່າງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມກອງປະຊຸມ,
ຝຶກອົບຮົມ, ການສ້າງທີມງານ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ
ມີຄວາມລ້ຶງເຄີຍກັນເຄີຍກັນເພ່ີມຂ້ຶນ. ໂດຍທ່ົວໄປ
ແລ້ວ, ກິດຈະກຳສ້າງຄວາມລ້ຶງເຄີຍຈະຕ້ອງສາມາດ
ເຊ່ືອມຕ່ໍເຂ້ົາສູ່ຫົວຂ້ໍຂອງການຝຶກອົບຮົມ.

ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການ
ກ່ອນການຝຶກອົບຮົມ
ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການກ່ອນການຝຶກອົບຮົມ
ແມ່ນຂະບວນການທ່ີເປັນລະບົບທ່ີໃຊ້ເພ່ືອກຳນົດ
ບູລິມະສິດ, ກຳນົດຄວາມຕ້ອງການ ແລະ
ຊ່ອງຫວ່າງ ລະຫວ່າງສະພາບການປະຈຸບັນ ແລະ 
ສ່ິງທ່ີຕ້ອງການຮຽນຮູ້. ມີຫຼາຍວິທີໃນການປະເມີນ
ຄວາມຕ້ອງການກ່ອນການຝຶກອົບຮົມ ເຊ່ັນ ການ
ສຳພາດ, ການຕອບແບບສອບຖາມ ແລະ 
ກຸ່ມສົນທະນາ.

ການລະດົມສະໝອງ
ການລະດົມສະໝອງ: ເມ່ືອມີກຸ່ມຄົນມາຮ່ວມກັນ 
ລະດົມຄວາມຄິດໃໝ່ໆ ໃນຫົວຂ້ໍທ່ີສົນໃຈ. ການ
ລະດົມສະໝອງຄວນມີການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ
ທ່ີເປັນກັນເອງ ເພ່ືອໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາມີອິດສະຫຼະໃນການ
ປະກອບຄຳເຫັນ ແລະກ້າວສູ່ພ້ືນທ່ີຄວາມຄິດໃໝ່
ແລະ ສ້າງແນວຄວາມຄິດໃໝ່ ແລະ ການແກ້ໄຂ 
ບັນຫາ. ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຄວນນຳສະເໜີແນວຄວາມ
ຄິດໃໝ່ ແລ້ວເຊ່ືອມຕ່ໍເຂ້ົາກັບແນວຄວາມຄິດຂອງ
ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຄົນອ່ືນ. ທຸກແນວຄວາມຄິດແມ່ນມີ 
ປະໂຫຍດ ແລະ ບັນທຶກໄວ້. ເປ້ົາໝາຍຂອງການ 
ລະດົມສະໝອງແມ່ນການດຶງເອົາຄວາມຄິດອອກ
ມາ ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງສະມາຊິກໃນກຸ່ມ.
(ແຫ່ຼງຂ້ໍມູນ http://www.brainstorming.co.uk/
tutorials/whatisbrainstorming.html)

ຖ້າທ່ານສົນໃຈຕິດຕ່ໍກັບທີມງານຄູຝຶກເຮົາ.
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ສຽງຈາກຄູຝຶກ
ຄູຝຶກ ແລະ ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມແມ່ນນັກສະແດງໃນການຝຶກອົບຮົມ. 

ໃນຂະນະທ່ີຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ ເຂ້ົາຝຶກອົບຮົມເພ່ືອຮຽນ ແລະ ພັດທະນາ
ທັກສະ, ພວກເຮົາອາດສົງໄສ ແມ່ນຫຍັງທ່ີຢູ່ໃນໃຈຂອງຄູຝຶກ;
ທັດສະນະ ແລະ ມຸມມອງຂອງເຂົາເຈ້ົາເປັນແນວໃດ, ຄວາມ 
ປະທັບໃຈຂອງເຂົາເຈ້ົາ ແລະ ບາງທີ ເຂົາເຈ້ົາອາດໄດ້ຮຽນບາງ 
ຢ່າງ. ບົດຄວາມນ້ີຈະເຫ່ົຼາເຖິງຄວາມຄິດຂອງຄູຝຶກ 4 ທ່ານ. 
ທ່ານ ສຸພາບ, ທ່ານນາງ ເບຄຳ, ທ່ານນາງ ອານິຕາ ແລະ 
ທ່ານນາງ ໂຈແອນ.
 

ການເປັນຄູຝຶກໃນໂຄງການນ້ີມີຄວາມໝາຍແນວໃດ 
ກັບທ່ານ?

“ການເປັນຄູຝຶກເຮັດໃຫ້ ຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ສຶກວ່າໄດ້ເດີນທາງ 
ສຳຫຼວດໃນວຽກ ງານວິຊາສະເພາະການສຶກສາຢ່າງແທ້ຈິງ,
ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຼາຍຢ່າງຮ່ວມກັນກັບຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ ແລະ 
ບັນດາຄູຝຶກ“ ທ່ານສຸພາບເວ້ົາວ່າ. ໃນຖານະທ່ີເປັນຄູຝຶກ ໂດຍ
ໄດ້ຮັບຄຸນຄ່າຈາກບັນດາຄູຝຶກທັງ 4 ປະສົບການບ່ໍພຽງແຕ່ຊ່ວຍ
ຄູຝຶກໃນການແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ ແລະ ໄດ້ຮູ້ກວ້າງຂ້ຶນໃນການ 
ສຶກສານອກໂຮງຮຽນເທ່ົານ້ັນ  ແຕ່ມັນຍັງໄດ້ເພ່ີມຄວາມອາດ
ສາມາດ ເພ່ືອຮັບມືກັບສ່ິງທ້າທາຍໃໝ່.

“ມັນເປັນໂອກາດສຳລັບການແບ່ງປັນປະສົບການ, ວິທີການ 
ທົດລອງ ແລະ ຄວາມຄິດສ້າງສັນ ໃນການສ້າງ ແລະ ເພ່ີມ
ຄວາມອາດສາມາດໃນຫຼາຍລະດັບຂອງຂະແໜງການສຶກສາ
ນອກໂຮງຮຽນ. ເວ້ົາງ່າຍໆກໍຄືການຮຽນຮູ້ ແລະ 
ການຢູ່ຮ່ວມກັນ”. ທ່ານນາງ ອານິຕາ.

ທ່ານນາງເບຄຳ: ຂ້າພະເຈ້ົາມີຄວາມຮູ້ສຶກພາກພູມໃຈຫຼາຍທ່ີ 
ໄດ້ເປັນສ່ວນໜ່ຶງໃນທີມງານ ToMT. ເປັນໂອກາດອັນດີສຳລັບ 

ຂ້າພະເຈ້ົາໃນການພັດທະນາທັກສະການເປັນຜູ້ອຳນວຍຄວາມ
ສະດວກ ແລະ ສ່ົງເສີມການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນ ສປປ 
ລາວ. ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ຈະປ່ຽນວິທີ
ການສອນ ແລະ ວິທີການຮຽນຮູ້ໃນລາວ, ປ່ຽນວິທີການຈາກ 
ຄູເປັນສູນກາງ ກາຍມາເປັນ ຜູ້ຮຽນເປັນສູນກາງ. ນອກນ້ັນຍັງ 
ສ່ົງເສີມການຄິດຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ (Critical Thinking) 
ແລະ ເພ່ີມຂີດຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ຮຽນ ໃນການຈັດການກາ
ນຮຽນຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງ”.

 
ທ່ານຮຽນຮູ້ຫຍັງແນ່ຈາກປະສົບການດ່ັງກ່າວ?

ການວາງແຜນ, ການສ້າງທີມງານ, ຄຸນຄ່າຂອງການທົບທວນ 
ຄືນ ແລະ ການສົນທະນາກຸ່ມ, ການເປີດຮັບຄວາມຄິດເຫັນ
ແລະ ນັບຖືຄວາມຄິດເຫັນຂອງເຂົາເຈ້ົາ... ນ້ີແມ່ນສ່ວນໜ່ຶງ 
ຂອງບົດຮຽນຈາກບັນດາຄູຝຶກ!

ຫຼາຍກວ່າວິຊາການ, ລາຍການສ່ິງທ່ີຕ້ອງຮຽນ ທ່ານນາງ 
ອານິຕາ ຕ້ັງຊ່ືໃຫ້ປະສົບການ ໃນການນຳສະເໜີຄວາມຕ້ັງໃຈ 
ແລະ ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງຈຸດປະສົງຂອງ ໂຄງການ ToMT 
ກັບກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນໂດຍ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ
ລວມທັງ ກອບແນວຄວາມຄິດຂອງການຮຽນຮູ້ແບບມີສ່ວນ 
ຮ່ວມ ແລະ ການຮຽນຮູ້ໂດຍຜ່ານປະສົບການ. ການເຮັດວຽກ 
ຮ່ວມກັນຢ່າງມີປະສິດທິພາບລະຫວ່າງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທ່ີ
ຢູ່ໃນຂົງເຂດທ່ີແຕກຕ່າງກັນ ໃນການວາງແຜນ, ການຈັດການ
ແລະ ການອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນໂຄງການ ToMT
ຢ່າງສ້າງສັນ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕ່ໍກັບ
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນແງ່ຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເທ່ົາທຽມ
ກັນ ຂອງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມເພດຍິງ ແລະ ລວມທັງ ການຝຶກອົບຮົມ 
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ບົດບາດຍິງຊາຍ. ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນຕ່ໍກັບບໍລິບົດຂອງ
ປະເທດລາວ ແລະ ປັບປ່ຽນບົດຮຽນໃຫ້ແທດເໝາະກັບ ToMT
ເພ່ືອສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງແທ້ຈິງ. ການເຮັດຮ່ວມວຽກກັບ
ທີມງານທ່ີມີວັດທະນະທຳແຕກຕ່າງກັນ ໃນສະພາບແວດລ້ອມ
ແບບສອງພາສາ ໃນຖານະທ່ີເປັນຄະນະວິຊາການ, ເປັນຜູ້ຝຶກ 
ສອນ-ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາ.

“ເປັນເປັນວຽກທ່ີໜັກຫຼາຍໃນການປັບປ່ຽນແຜນການຝຶກອົບຮົ
ມໃນແຕ່ລະຄືນ, ແຕ່ການໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທີມງານແມ່ນ
ຊ່ວງເວລາທ່ີດີຫຼາຍ, ທຸໆຄົນຊ່ວຍກັນຄິດ ແລະ ກຽມທຸກຢ່າງໃ
ຫ້ພ້ອມສຳລັບມ້ືຕ່ໍໄປຂອງການຝຶກອົບຮົມ”. ທ່ານນາງໂຈແອນ 
ໄດ້ເວ້ົາໄວ້ ໃນຕອນທ້າຍຂອງບົດສຳພາດ.

ທ່ານຊ່ວຍແບ່ງປັນປະສົບການທ່ີທ່ານປະທັບໃຈ 
ຈາກການຝຶກອົບຮົມຄ້ັງນ້ີໄດ້ບໍ?

ຄວາມປະທັບໃຈມີຫຼາຍ ແລະ ເປັນການຍາກທ່ີຈະຍົກມາພຽງ 
ບາງຢ່າງ!  ໃນອີກດ້ານໜ່ຶງຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງເຖິງ
ຄວາມກ້າວໜ້າ ຂອງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ ທ່ານສຸພາບກ່າວ. ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ
ຫຼາຍທ່ານມີຄວາມກ້າສະແດງອອກ ແລະ ມີຄວາມໝ້ັນໃຈໃນ
ການເວ້ົາຕ່ໍໜ້າຄົນຈຳນວນຫຼາຍ ຫືຼ ການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ
ຕ່ໍກັບບັນຫາໃດໜ່ຶງ; ແລະ ທ່ີແນ່ນອນ ກໍຄືການປະກອບສ່ວນ
ທ່ີສຳຄັນສຳລັບວຽກງານການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ 
ໃນສັງຄົມລາວ.

ໃນອີກດ້ານໜ່ຶງ ທ່ານນາງ ເບຄຳ ກໍດີໃຈທ່ີໄດ້ແບ່ງປັນປະສົບການ
ກ່ຽວກັບການທົບທວນຄືນທ່ີລາວໄດ້ຮັບຈາກຄູຝຶກຮ່ວມ ເຊ່ິງໄດ້ 
ຊ່ວຍໃຫ້ນາງເຂ້ົາໃຈຄວາມໝາຍຂອງການເປັນຜູ້ອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກ ລາວເວ້ົາວ່າ “ບ່ໍຕ້ອງກັງວົນວ່າຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຈະມີ
ຄວາມງຽບ ມັນເປັນສັນຍານວ່າເຂົາເຈ້ົາກຳລັງຮຽນຮູ້, ສະນ້ັນ 
ໃຫ້ເວລາເຂົາເຈ້ົາ ແລະບ່ໍຕ້ອງຟ້າວບອກຄຳຕອບ”. ຂ້າພະເຈ້ົາ

ຈະເກັບຄຳແນະນຳນ້ີໄວ້ໃນໃຈ ເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາອຳນວຍຄວາມ
ສະດວກການຝຶກອົບຮົມ, ເພ່ືອໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາມີຄວາມໝ້ັນໃຈ
ຂ້ຶນ ແລະ ບ່ໍກັງວົນຫຼາຍ!

ທ່ານນາງ ໂຈແອນ ອາດຈະມັກທ່ີສຸດແມ່ນຕອນທ່ີໄດ້ຍິນຜູ້ເຂ້ົາ
ຮ່ວມສົນທະນາກັນເລ່ືອງການປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງເຂົາເຈ້ົາ.
ຂ້າພະເຈ້ົາປະທັບໃຈໃນຕອນຝຶກອົບຮົມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 
ເວລາທ່ີເຂົາເຈ້ົາທ່ີທຸກຄົນມາລວມກັນ ແລະ ສົນທະນາກັນ
ກ່ຽວກັບການຝຶກຫັດຕົວຈິງທ່ີພວກເຂົາໄດ້ເຮັດ ແລະພວກເຂົາ
ຮູ້ສຶກວ່າໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກການຈັດຝຶກອົບຮົມດ້ວນຕົນເອງ. ການ
ຝຶກຫັດຕົວຈິງກັບຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມແຕ່ລະທ່ານແມ່ນຄຸ້ມຄ່າສຳລັບຂ້າ
ພະເຈົາ ແລະ ຂ້າພະເຈ້ົາຫວັງວ່າ ມັນຈະເປັນສ່ິງທ່ີພວກເຂົາໄດ້
ຮຽນຮູ້ - ເຊ່ັນດຽວກັບການຮຽນຮູ້ຈາກການແບ່ງປັນປະສົບການ
ຮ່ວມກັນ. ປະສົບການໃນ ToMT ມີຄວາມໝາຍ ແລະ 
ເຕີມເຕັມ ປະສົບການໃນການເປັນຄູຝຶກ. 

“ບັນກ່ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ’ - ທ່ານນາງ ອານິຕາ ກ່າວຢ່າງພາກພູມໃຈ 
ແລະ ຄວາມຫ້າວຫັນ ແລະ ຕ່ືນໂຕ ໃນການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ 
ຂອງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ ແລະ ທີມງານຄູຝຶກ ແມ່ນແຮງຂັບເຄ່ືອນ
ຂອງຂ້ອຍໃນໂຄງການ ToMT. ການປະຊຸມກັບທີມງານ
ວິຊາການ ເຊ່ິງເປັນການນຳທາງໄປສູ່ແນວຄວາມຄິດທ່ີສ້າງສັນ 
ແລະ ເລິກເຊ່ິງ, ງານລ້ຽງອາຫານຄ່ຳ ກັບຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ 
ແລະ ທີມງານຄູຝຶກທ້ອງຖ່ິນ ລວມທັງຜູ້ຊ່ຽວຊານ ດ້ານບົດບາດ 
ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການຕ້ອນຮັບທ່ີເປັນກັນເອງຂອງທີມງານ ດີວີວີ 
ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ຢູ່ວຽງຈັນ ທັງໝົດເປັນຄວາມຊົງຈຳທ່ີບ່ໍ
ສາມາດລົບເລືອນ ແລະ ຈະຍັງຄົງຢູ່ ຈາກໂຄງການ ToMT.
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ບົດບາດຍິງຊາຍ - ໂມດູນພິເສດ
ອານິຕາ ບໍກາ, ຜູ້ປະສານງານໃນພາກພ້ືນ (ສະມາຄົມ ASPBAE)

ຫັຼກສູດໂກຼບາລີ ແມ່ນໂຄງສ້າງຂອງຫັຼກສູດທ່ີປະກອບດ້ວຍ 
ໂມດູນ ທ່ີມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍວິທີການຂອງການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່,
 ດ້ວຍການສ້າງຫົວຂ້ໍຝຶກອົບຮົມທາງເລືອກ 1-2 ໂມດູນ ໃນ
ຫົວຂ້ໍ ທ່ີເໝາະສົມກັບເນ້ືອໃນຂອງວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມຂອງ
ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຝືກອົບຮົມນ້ັນໆ.ຫົວຂ້ໍທ່ີກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ,
ໂດຍສະເພາະແມ່ນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງໃນຫຼາກຫຼາຍ
ກິດຈະກໍາ ໃນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນໃນທ່ົວປະເທດ ເຊ່ິງໄດ້
ຖືກຍົກຂ້ຶນມາເລ້ືອຍໆ ໃນກິດຈະກຳການຝຶກອົບຮົມ
ຄູຝຶກ. ຈາກນ້ັນຈ່ຶງໄດ້ມີການຕົກລົງໃຫ້ຫົວຂ້ໍ “ບົດບາດຍິງຊາຍ” 
ເປັນໂມດູນທາງເລືອກສຳລັບການຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກໃນ ສປປ 
ລາວ.

ຈຸດປະສົງຂອງໂມດູນບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 
ໂມດູນກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍແມ່ນໄດ້ອອກແບບ ອີງຕາມ
 ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການ ຂອງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຝຶກ ອົບຮົມ
ໂດຍອີງຕາມຜົນໄດ້ຮັບຂອງການປະເມີນຜົນ. ຈຸດປະສົງຂອງ
ໂມດູນບົດບາດຍິງ-ຊາຍແມ່ນສະແດງເຖິງຄວາມຕ້ອງການຮຽນ
ຮູ້ ແລະ ເຂ້ົາໃຈຢ່າງເລິກເຊ່ິງກ່ຽວກັບບົດບາດ ແລະ ຄວາມບ່ໍ 
ສະເໝີພາບລະຫວ່າງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນ
ແນໃສ່ວຽກຂອງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໂດຍພົວພັນເຖິງຂ້ໍກໍານົດ
ແລະ ວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ. ໂມດູນນ້ີຍັງໄດ້ບັນຈຸ
ໜ້າວຽກການເຊ່ືອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂ້ົາໃນແຜນງານ
ການສຶກສາໃນລະດັບຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາເຈ້້ົາອີກດ້ວຍ. 

ວິທີການສູ່ການຝຶກອົບນົມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ  
ທີມງານຂອງການຝຶກອົບຮົມໂມດູນ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍໂດຍມີ
ຊ່ຽວຊານດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍຈາກ ສປປ ລາວ ເປັນຜູ້ນໍາພາ.
ການຝຶກອົບຮົມສຳລັບໂມດູນນ້ີແມ່ນຢູ່ທ່າແຂກ, ເພ່ືອເປັນການ
ປ່ຽນບັນຍາກາດ ພ້ອມທັງ ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມການຮຽນຮູ້ 
ແລະ ໃຫ້ໂອກາດແກ່ຜູ້ທ່ີເຂ້ົາຮ່ວມ ແລະ ທີມງານຜູ້ອຳນວຍ 
ຄວາມສະດວກໄດ້ເດີນທາງ ແລະ ຢູ່ຮ່ວມກັນເປັນເວລາ 3 ມ້້ື.

ຜົນໄດ້ຮັບ  
ແນວຄວາມຄິດຂອງບົດບາດຍິງ-ຊາຍໄດ້ຖືກອະທິບາຍຜ່ານ
ການປະຕິບັດກິດຈະກໍາ ເຊ່ິງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າມັນເປັນ
ປະໂຫຍດຫຼາຍ. ຕ່ໍມາແມ່ນການສົນທະນາກຸ່ມຍ່ອຍກ່ຽວກັບ
ຄວາມບ່ໍສະເໜີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍໃນສັງຄົມລາວ, ເຊ່ິງ
ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຕ້ອງໄດ້ກຳນົດໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງ
ບົດບາດ ແລະ ຄວາມເປັນເພດໂດຍກຳເນີດ, ໂດຍສ່ວນຕົວ
ແລະ ໃນສັງຄົມ ເຊ່ັນ ຄອບຄົວ, ຊຸມຊົນ ແລະ ວຽກງານ.
ຜົນໄດ້ຮັບມາຂອງການການຝຶກອົບຮົມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ
ກ້າວໄປເຖິງການວາງນະໂຍບາຍ, ການການມີສ່ວນຮ່ວມ

ໃນແຜນງານ ແລະ ບົດບາດຂອງພະນັກງານໃນສູນການສຶກສາ
ນອກໂຮງຮຽນ. ຕ້ົນໄມ້ບັນຫາ ໄດ້ຖືກຍົກມາໃຫ້ເຫັນໂດຍຜູ້
ເຂ້ົາຮ່ວມ ຜ່ານກິດຈະກຳກຸ່ມສົນທະນາ ເພ່ືອສ້າງຄວາມເຂ້ົາໃຈ
ໃນເຫດ ແລະ ຜົນຂອງພ້ືນຖານ ຄວາມຮຸນແຮງຂອງບັນຫາ
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໂດຍການຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນເໝືອນ
ເປັນໜ່ຶງໃນບັນຫາທ່ີແຜ່ຫຼາຍຢູ່ໃນສັງຄົມລາວ. 

ດ້ວຍເຫດຜົນດ້ານຮີດຄອງປະເພນີ, ບັນຫາໂຄງລ່າງ ພ້ືນຖານ
ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫີຼກ, ການແຕ່ງງານໄວ ແລະ 
ຄວາມເປັນແມ່ ແມ່ນໄດ້ກຳນົດ ແລະ ເພ່ືອແກ້ໄຂບັນຫາເຫ່ົຼານ້ີ 
ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຕົກລົງເຫັນດີວ່າ ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ 
ຄວນສຸມໃສ່ການເພ່ີມໂອກາດການສຶກສາຂອງແມ່ຍິງ ແລະ
ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການເຄົາລົບແມ່ຍິງ
ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ. ການສຶກສາແມ່ນສໍາຄັນຫຼາຍເພ່ືອສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນເຖິງພ້ືນຖານຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, 
ເຊ່ິງແມ່ນການເຫັນດີໂດຍທ່ົວໄປ ພາຍຫັຼງທ່ີໄດ້ມີການສົນທະນາ
ເຖິງຫົວຂ້ໍນ້ີຢ່າງກວ້າງຂວາງ.

ການສະຫຸຼບຂອງໂມດູນທາງເລືອກບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນການ
ຝຶກອົບຮົມຄູຝືກນ້ັນ ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ ທັງໝົດໄດ້ພົບວ່າມັນມີ
ປະໂຫຍດຫຼາຍ ສໍາລັບພວກເຂົາເຈ້ົາ. ໂດຍລວມມັນແມ່ນ
ຄວາມຄິດເຫັນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ, ໃນມ້ືສຸດ
ທ້າຍຂອງການຝຶກອົບຮົມ, ຄວາມພະຍາຍາມໃນການເຂ້ົາມາມີ
ສ່ວນຮ່ວມໃນການສົນທະນາທ່ີກ່ຽວພັນເຖິງຄວາມບ່ໍສະເໝີ
ພາບຍິງ-ຊາຍໃນການຝຶກອົບຮົມທ່ີກໍາລົງດໍາເນີນຢູ່ ແລະ 
ມັນກາຍເປັນອັນລະອຽດອ່ອນຕ່ໍປະເດັນບົດບາດຍິງ-ຊາຍ
ໃນຂະນະທ່ີການວາງແຜນ ແລະ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນງານ
ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ໃນຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈ້້ົາ.
ບັນດາຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຝຶກອົບຮົມທັງໝົດຍັງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ຕ່ືມເຖິງຄວາມຕ້ອງການໃນການສ່ິງທ່ີໄດ້ມາຈາກຄວາມ
ສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນການສຶກສາ ແລະ ປະເດັນ
ອ່ືນໆ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.

ການລິເລ່ິມຂອງ ດີວີດິ ອິນເຕີເນເຊີນແນວ ຫ້ອງການປະຈໍາ
ພາກພ້ືນຢູ່ທ່ີວຽງຈັນໄດ້ບັນຈຸເອົາໂມດູນ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ
ເຂ້ົາໃນການຝືກອົບຮົມຄູຝຶກ ແລະ ໄດ້ເລ່ີມການເຈລະຈາ
ນໍາກັນວ່າ ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກນ້ີຕ້ອງມີຈໍານວນ
ເທ່ົາກັນ, ນ້ີສະແດງເຖິງການໃຫ້ຄໍາໝ້ັນສັນຍາໃນການເຊ່ືອມ
ສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ກ່ຽວ
ກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນແຜນງານຂອງເຂົາເຈ້ົາ. 

Our Gender 
Expert(Standing 
with Mic.) made 
speech during 

the training
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ເສ້ັນທາງໃນຕ່ໍໜ້າ:  
ຊຸມຊົນການເຮັດວຽກຕົວຈິງ ແລະ ສູນຂ້ໍມູນຂ່າວສານ

ພາຍຫັຼງທ່ີສ້້ິນສຸດການຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ຄ້ັງສຸດທ້າຍ ໃນເດືອນ 
ມິຖຸນາ ປີນ້ີ, ການຝຶກອົບຮົມສຳລັບຄູຝຶກຂອງພວກເຮົາໃນຕ່ໍໜ້າຈະແມ່ນ
ຫົວຂ້ໍໃດ?  
ໃນຫຼາຍກໍລະນີ ວຽກງານທ່ີແທ້ຈິງແມ່ນຫາກໍເລ່ີມຕ້ົນ. ການຝຶກ
ອົບຮົມຄູຝຶກຢ່າງເຕັມທ່ີ, ເປ້ົາໝາຍຂອງເຂົາເຈ້້ົາແມ່ນການ
ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ລະຫວ່າງເພ່ືອນຮ່ວມງານ ແລະ ຈະສານຕ່ໍ
ວຽກງານການສຶກສາອ່ືນຕ່ືມອີກ. ນ້ີແມ່ນ ຂ້ັນຕອນທ່ີຈໍາເປັນ 
ເພ່ືອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຂອງພວກເຮົາ ເອົາຄວາມຮູ້ໄປ
ນຳໃຊ້ໃຫ້ໄດ້ດີທ່ີສຸດ ໃນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ 
ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ ໃນ ສປປ ລາວ

ເພ່ືອເປັນສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສ່ົງເສີມ ການຝືກອົບຮົມຄູຝຶກ, 
ທີມງານການຝຶກອົບຮົມຈະຕ້ອງໄດ້ສຶບຕ່ໍການມີສ່ວນຮ່ວມນຳ
ກັນກັບກຸ່ມພາຍໃຕ້ການປະຕິບັດງານຮ່ວມກັນເປັນຊຸມຊົນ,
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມພວກເຮົາຍັງຈະໄດ້ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ
ຕ່ືມອີກ ແລະ ສ້າງບໍລິບົດສໍາລັບຄູຝຶກຂອງພວກເຮົາ ເພ່ືອການ
ຕິດຕ່ໍປະສານງານເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງພວກຄູຝຶກດ້ວຍ 
ກັນໃນຕ່ໍໜ້າ.

ຕະຫຼອດໄລຍະການຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ, ພວກເຮົາໄດ້ນໍາໃຊ້ 
ແຟດບຸກ ແລະ ການສ່ົງຂ້ໍຄວາມ(Facebook page and
Messenger) ໃນການ ຕິດຕ່ໍປະສານງານການເຮັດວຽກ
ຮ່ວມກັນ ແລະ ພວກເຮົາຫວັງວ່າສ່ິງນ້ີບ່ໍແມ່ນແຕ່ພຽງການສືບຕ່ໍ
ເທ່ົານ້ັນແຕ່ມັນຍັງແມ່ນການຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານ. ການເຫັນ
ໂພສໃນ facebook ກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມການເປັນຄູຝຶກ 
ແມ່ນເປັນເລ່ືອງທ່ີໜ້າຍິນດີຫຼາຍ. ເສ້ັນທາງການສ່່ືສານອອນ 
ລາຍຍັງເປັນການໃຫ້ໂອກາດໃນການທົບທວນຄືນ ແລະ 
ແລກປ່ຽນຄຳຖາມ, ແນວຄິດ, ບັນຫາ ຫືຼ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນທ່ີ
ປະສົບຜົນສຳເລັດພາຍໃນກຸ່ມ ແລະ ສ່ິງເຫ່ົຼານ້ີແມ່ນຂົງເຂດທ່ີ
ພວກເຮົາຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຜູ້ເຂ້້ົາຮ່ວມຝຶກອົບຮົມເພ່ືອຜັນ
ຂະຫຍາຍຕ່່ໍໄປ.

ອີກວິທີສໍາຄັນອັນໜ່ຶງ ທ່ີພວກເຮົາຈະສືບຕ່ໍການມີສ່ວນຮ່ວມ
ພາຍໃນກຸ່ມຄູຝຶກ ໂດຍຜ່ານສູນຂ້ໍມູນຂ່າວສານ ຂອງສູນ
ພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ. ເຊ່ິງກໍາລັງດໍາເນີນການ
ສ້າງ ແລະ ມີສະຖານທ່ີເພ່ືອເກັບມ້ຽນປ້ຶມ ແລະ ອຸປະກອນອ່ືນໆ,
ເຊ່ັນດຽວກັນກັບການປະສານວຽກແບບອອນລາຍໂດຍຜ່ານ 
ການສ່ືສັງຄົມອອນລາຍ ແລະເວັບໄຊ. ເປ້ົາໝາຍຂອງສູນແມ່ນ
ແນໃສ່ຮັບໃຊ້ຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກການສຶກສານອກ
ໂຮງຮຽນ ດ້ວຍຂ້ໍມູນອອນລາຍເປັນຫັຼກ ເຊ່ິງເປັນສ່ິງສໍາຄັນ
ໂດຍສະເພາະຜູ້ທ່ີເຮັດວຽກໃນບັນດາແຂວງ.

ຍຸດທະສາດຕ້ົນຕໍຂອງສູນຂ້ໍມູນຂ່າວສານແມ່ນເພ່ືອສ້າງພ້ືນ

ຖານທ່ີເຂ້ັມແຂງໃຫ້ກັບຜູ້ນໍາໃຊ້ ເປັນການເຊ້ືອເຊີນຄູຝຶກໃຫ້ 
“ເປັນຜູ້ນໍາໃຊ້ກ່ອນ” ບັນດາຊັບພະຍາກອນທ່ີສູນສາມາດ
ສະໜອງໃຫ້.  ພວກເຮົາຫວັງວ່າໃນຕ່ໍໜ້າການເຮັດວຽກຮ່ວມ
ກັັບຄູຝືກ ເໝືອນດ່ັງເປັນການທົດສອບລະບົບ ແລະ ຊຸມຊົົນ 
ການເຮັດວຽກຕົວຈິງ ແມ່ນມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການສ້າງ
ອົງປະກອບອອນລາຍໃນສູນ ເພ່ືອໃຫ້ຊົມໃຊ້ໄດ້ງ່າຍ ແລະ 
ເຂ້ົາເຖິງໄດ້ທ່ົວປະເທດ.  ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍ່ິງ, ສູນແມ່ນມີ
ເປ້ົາໝາຍເພ່ືອພັດທະນາຖັນແຖວຂອງຊັບພະຍາກອນທ່ີມີ
ພາບ ແລະ ສຽງ ແລະ ການສະຫຸຼບຫຍ້ໍຂອງເອກະສານທ່ີໜ້າ
ສົນໃຈ ເພ່ືອຄວາມວ່ອງໄວ ແລະ ເຂ້ົາເຖິງໄດ້.

ອີກດ້ານໜ່ຶງ, ພວກເຮົາຍັງຈະຕ້ອງພິຈາລະນາ ແລະ ຊອກຫາ
ຊ່ອງທາງອ່ືນເພ່ືອສືບຕ່ໍພົວພັນ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ
ຊຸມຊົນ. ຫວັງວ່າ ພວກເຮົາຍັງມີໂອກາດທ່ີຈະທ້ອນໂຮມຜູ້ເຂ້ົາ
ຮ່ວມຝຶກອົບຮົມເພ່ືອໃຫ້ມາພົບກັນ ແລະ ແລກປ່ຽນປະສົບການ
ກ່ຽວກັບບົດຮຽນຂອງເຂ້ົາເຈ້້ົາ, ບາງທີອາດຈະຈັດການຝຶກ
ອົບຮົມເພ່ິມເຕີມໃນຫົວຂ້ໍອ່ືນໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາຕ່ືມອີກ. ທິມງານຝືກ
ອົບຮົມແມ່ນຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ຊອກຫາໂອກາດເພ່ີມເຕີມໃຫ້ແກ່ກຸ່
ມຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຕ່ືມອີກໃນອະນາຄົດ.  ໃນຂ້ັນສຸດທ້າຍ, ຈະຕ້ອງມີ
ການລິເລ່ີມການສືບຕ່ໍຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ ເພ່ືອເປັນການແລກປ່ຽນ 
ກັບນັກການສຶກສາອ່ືນໆ ແລະ ເພ່ືອຊຸກຍູ້ພວກເຂົາເຈ້ົາບ່ໍໃຫ້ມີ
ພຽງແຕ່ການນໍາໃຊ້ເທ່ົານ້ັນແຕ່ຕ້ອງໃຫ້ມີການສ່ົງຄວາມຮູ້,ທັກ
ສະທ່ີພວກເຮົາເຈ້ົາໄດ້ຮຽນມາຕ່ືມອີກ.

ໃນເດືອນມິຖຸນາ, ບັນດາຄູຝືກຈະຕ້ອງໄດ້ຫາເວລາໃດໜ່ຶງ ເພ່ືອ
ສະເຫີຼມສະຫຼອງຜົນສໍາເລັດຂອງເຂົາເຈ້ົາ ແລະ ທົບທວນຄືນ
ເຖິງຊຸມຊົນແຫ່ງການຮຽນຮູ້ທ່ີໂດດເດ່ັນ ທ່ີເຂົາເຈ້ົາໄດ້ເປັນ 
ສ່ວນໜ່ຶງຂອງໂຄງການນ້້ີ. ທຸກໆ ຄົນໃນກຸ່ມ ໄດ້ຍົກລະດັບ
ທັກສະການຝຶກອົບຮົມຂອງເຂົາເຈ້້ົາ ແລະ ເຮົາພວກເຫັນໄດ້
ເຖິງຄວາມໝ້ັນໃຈ ທ່ີເພ່ີມຂ້ຶນ ຕະຫຼອດເວລາການເຂ້ົາຮ່ວມ
ຫັຼກສູດໂກຼບາລີນ້ີ. 

ພາຍຫັຼງສ້້ິນສຸດການຮຽນ, ວຽກຕົວຈິງໃນການສ້າງ ແລະ 
ແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ ແມ່ນຈະໄດ້ເລ່ີມຕ້ົນຂ້້ຶນ ແລະ ທີມງານການ
ຝຶກອົບຮົມຈະລໍຖ້າເບ່ິງບັນດາຄູຝຶກເຫ່ົຼານ້ັນຈັດກິດຈະກຳກ່ຽວ
ກັບສ່ິງທ່ີເຂົາເຈ້້ົາໄດ້ຮຽນມາ. ພວກເຮົາຍັງຈະຕ້ອງສະໜັບ
ສະໜູນຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ ສືບຕ່ໍສ້າງສາຍສໍາພັນ ລະຫວ່າງຄູຝຶກ 
ແລະ ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຝືກນໍາກັນແບບໃດ, ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍ່ິງ 
ກັບນັກການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ອ່ືນໆ -ໃນສະຖານທ່ີເຮັດວຽກ, 
ໃນພາກພ້້ືນ, ໃນທ່ົວປະເທດ ແລະ ໃນທ່ົວໂລກ.

ຂຽນໂດຍ
ໂຈແອນ ບິນສ
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ສຽງຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ

ໂຄງການ ToMT ຊ່ວຍໃຫ້
ຂ້າພະເຈົ້າ 
ໄດ້ປັບປຸງວິທີການສອນ, ປະຈຸບັນນີ້ 
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ນຳໃຊ້ກິດຈະກຳ 
ເຂົ້າໃນການສິດສອນ ເຊັ່ນ: ການ
ສະແດງບົດບາດສົມມຸດ ແລະ 
ລະດົມສະໝອງ ແລະ ນັກຮຽນ 
ກໍມ່ວນໄປກັບມັນ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ
ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ສ້າງ ບັນຍາກາດ 
ໃນຫ້ອງຮຽນ ທີ່ມີຊີວິດຊີວາ.

- ບົວລຽນ ທຳປັນຍາ -

ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍເຂົ້າຮ່ວມກ່ຽວກັບ
ບົດບາດບິງ-ຊາຍມາກ່ອນ. ຕອນນີ້
ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈເຖິງບັນຫາ ແລະ 
ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບໃນສັງຄົມເຮົາ. 
ຫົວຂໍ້ນີ້ແມ່ນມີການກ່ຽວເນື່ອງກັບ
ວຽກງານ ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ແລະພວກເຮົາ
ຕ້ອງສະໜັບສະໜູນເພດຍິງໃຫ້ມີສ່ວນ 
ຮ່ວມໃນການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ຊ່ວຍ 
ພວກເຂົາເບິ່ງແຍງລູກຫຼາຍຂຶ້ນ. 

- ສີສະຫວັນ ຊໍ່ -

ການເປັນຄູຝຶກໃນການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ 
ເປັນສິ່ງທ້າທາຍສຳລັບຂ້າພະເຈົ້າ 
ຍ້ອນວ່າ ຜູ້ຮຽນແມ່ນມີພື້ນຖານຄວາມຮູ້ 
ແລະ ຄວາມຮັບຮູ້ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ 
ການສຶກສາແມ່ນມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ເຊັ່ນ: 
ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ວັດທະນະທຳ ແລະ 
ຊົນເຜົ່າ.

- ພັນມະຫາ ຜາງທະວົງ -

ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຊົມເຊີຍວິທີການສອນ 
ໃນແບບສາກົນ ໂດຍວິທີການຮຽນຮູ້ 
ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ. ນັກຮຽນຂອງ 
ຂ້າພະເຈົ້າ ອຍຫຼາຍຄົນແມ່ນຄູທີ່
ມາຈາກ ໂຮງຮຽນໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນ 
ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້. ເຕັກນິກ
ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ຈະເປັນ 
ປະໂຫຍດ ໃນການແກ້ປັນຫາ
ໃນພື້ນທີ່ເຫຼົ່ານັ້ນ.

- Bounsou Xaiyasone -

ການຝຶກອົບຮົມນີ້ສ້າງຄວາມທ້າທາຍ 
ໃນການເຮັດວຽກໃນຂະແໜງການສຶກສາ
ນອກໂຮງຮຽນ ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່
ພວກເຮົາເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ກຸ່ມຄົນທີ່ມີ
ພື້ນຖານຄວາມຮູ້, ວັດທະນະທຳ ແລະ 
ພາສາ ແຕກຕ່າງກັນ, ພວກເຮົາຕ້ອງການ
 ທັກສະໃນຫຼາຍດ້ານ ເພື່ອໃຫ້ເຮັດວຽກ 
ໄດ້ດີຂຶ້ນ.

- ທະນູສັກ ຕຸນາລົມ -

ຂໍຂອບໃຈການຝຶກອົບຮົມ ຂ້າພະເຈົ້າ
ຮູ້ວ່າ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ເປັນຕົວ 
ແທນຂອງຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້
ຮັບການສຶກສາ ແລະ ໂດຍສະເພາະ ຜູ້ທີ່
ບໍ່ຮູ້ໜັງສື. ໃນຕອນສິດສອນ ສິ່ງສຳຄັນຄື 
ຕ້ອງມີວິທີການຝຶກອົບຮົມທີ່ເໝາະສົມ
. ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ 
ແລະ ມີຄວາມກ້າຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນການນຳສົ່ງ 
ຄວາມຮູ້ ແລະ ວິທີການສອນແບບໃໝ່ທີ່ 
ໄດ້ຮຽນຈາກຄູຝຶກ

- ໂດອີ ວິຣະນາມ -
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ຂ້າກະເຈົ້າມຸ່ງຫວັງຢາກເປັນຄູຝຶກກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ກອງປະຊຸມນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ ຮູ້ສິດທິຂອງ
ຕົນເອງ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກມີຄວາມໝັ້ນໃຈ. ໂດຍສະເພາະ ການແລກປ່ຽນປະສົບການກັບແມ່ຍິງທ່ານອື່ນ 
ແມ່ນແຮງຈູງໃຈໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ. ບົດຮຽນທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຈາກ ໂຄງການ ToMT ສຳລັບຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນ ແຜນການຝຶກ 
ອົບຮົມແມ່ນສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້ ອີງຕາມການຕອບສະໜອງໃນຫ້ອງຮຽນ ໃນຂະນະທີ່ຂຶ້ນຫ້ອງສອນ.

- Vanh Phommany -

ດ້ວຍເຕັກນິກວິທີການສອນໃໝ່ , ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມໝັ້ນໃຈຂຶ້ນ. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າທັກສະການຈູງໃຈ ແລະ ການ 
ອະທິບາຍເນື້ອໃນມີດີຂຶ້ນ. ກ່ອນໜ້ານີ້ ຂ້າພະເຈົ້າໃຊ້ວິທີບັນລະຍາຍເປັນສ່ວນຫຼາຍ ແລະ ປະຈຸບັນນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ 
ນຳໃຊ້ກິດຈະກຳ ເຊັ່ນ ການລະດົມສະໝອງ ແລະ ກຸ່ມສົນທະນາ. ດ້ວຍກິດຈະກຳເຫຼົ່ານີ້ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ 
ນັກຮຽນ ເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ທຸກຄົນໄດ້ຜົນປະໂຫຍດຈາກວິທີການຮຽນຮູ້.

- ຄິດອານົງ ນະໄພວົງ -

ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ເກັບກ່ຽວປະສົບການ ແລະ ທັກສະ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່. ມັນເປັນແນວທາງ
ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າໃນການຖ່າຍທອດບົດຮຽນໃຫ້ແກ່ຄູຝຶກການສອກສານອກໂຮງຮຽນ. ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດ ຮຽນຮູ້
ກ່ຽວກັບສະຖານະການ, ບັນຫາ ແລະ ລັກສະນະສະເພາະຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍ; ການຮຽນເພີ່ມເຕີມໃນປື້ມ 
ແບບຮຽນ, ສະໜອງບຸກຄະລາກອນທີ່ມີທັກສະການສຶກສາ, ຈາກການຮຽນເປັນກຸ່ມ, ນໄໃຊ້ສື່ການຮຽນ-
ການສອນ ສຳລັບການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນ.

- ກິຄຳ ພິລາວົງສັກ -

ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການ 
ຖ່າຍທອດ ບົດຮຽນຂອງທີມງານ 
ຄູຝຶກ ແລະ ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນການ 
ເປີດໂອກາດ ໃຫ້ນັກ 
ສຳມະນາກອນ ທຸກທ່ານໄດ້ມີ 
ສ່ວນຮ່ວມ. ຄວາມສາມັກຄີ 
ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ 
ນອງນັກສຳມະນາກອນດ້ວຍກັນ. 
ບົດຮຽນທຸກຢ່າງ ແມ່ນມີຄຸນຄ່າ 
ທີ່ສຸດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ເຕັກນິກ 
ການຮຽນ-ການສອນຜູ້ໃຫຍ່, 
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ການສື່ສານ 
ແລະ ການເຮັດວຽເປັມທີມ.

- ພຸດທະລິດ ແກ້ວອຸດອນ -

ການຝຶກອົບຮົມນ້ີ ຊ່ວຍໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາ 
ໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ກ່ອນໜ້ານ້ີ, ຂ້າພະເຈ້ົາ 
ມີແຕ່ສອນອີງຕາມປະສົບການ ຂອງ 
ຂ້າພະເຈ້ົາ. ສ່ິງທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຈາກ ToMT
ແລະ ບວກກັບປະສົບການທ່ີມີ ຊ່ວຍໃຫ້ 
ຂ້າພະເຈ້ົາເຂ້ົາໃຈຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ 
ໝ້ັນໃຈຫຼາຍຂ້ຶນ. ກ່ອນໜ້ານ້ີຂ້າພະເຈ້ົາມີ
ພຽງແຕ່ການປະຕິບັດຕົວຈິງ ບ່ໍມີທິດສະດີ 
ເຊ່ັນຕົວຢ່າງ 1+1= 2 ບ່ໍມີເຕັກນິກ ໃນການ
ສອນ, ແຕ່ການຝຶກອົບຮົມນ້ີ ຊ່ວຍໃຫ້ 
ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຄ້ົນພົບວິທີການສອນ ແລະ 
ການນຳໃຊ້ເກມ ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ການຮຽນ 
ເປັນທ່ີໜ້າສົນໃຈຂ້ຶນ ແລະ ເຮົາສາມາດ 
ມີຄູຝຶກຫັຼກ ແລະ ຄູຝຶກຜູ້ຊ່ວຍກໍສາມາດ 
ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ຕິດຕາມຜູ້ຮຽນ 
ແລະ ເຮັດໃຫ້ການສິດສອນມີຄວາມ 
ຫຼາກຫຼາຍ.

- ວິລັດ ບຸດແສງງາມ -
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ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ
ເວັບໄຊສຳຄັນໃນພາກພື້ນ

www.aspbae.org
www.pria.org
www.seameocelll.org

ສິ່ງພິມທີ່ໜ້າສົນໃຈ
Adult Education and Development
AED 83: Skills and Competencies
AED 82: Global Citizenship Education 
AED 81: Communities
AED 80: Post 2015
 
ທັດສະນະນາໆຊາດ ໃນວຽກງານການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່
IPE 76: Refugees: A challenge for adult education
IPE 75: Agenda - 2030 - Education and Lifelong Learning 
in the Sustainable Development Goals
IPE 74: 21th Century Mass Graves - Proceeding of the 
International Conference Tbilisi, Georgia
IPE 73: Digital Adult Education - A Key to Global 
Development?

ຈັດພິມໂດຍ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ 
ຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໃນ ສອອ ລາວ, ກຳປູເຈຍ ແລະ 
ໃນອາຊີໃຕ້ ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ ້

ກອງບັນນາທິການ: ດຮ. ກ້າ ສະເຫຼີມສຸກ, ຂັນທອງ ອິນທະຈັກ, 
ພິລານີ ພິດສະໄໝ
ທີມງານບັນນາທິການ: ດາລຸນນີ ສີສຸລາດ, ສົມໃຈ ແກ້ວເມກ, 
ດອກຄຳ ຊົມສີຫາປັນຍາ, ຈ໊ອດ ບຣວນ, ແອນນາ ຄາປາສໂຊ
ບັນນາທິການ: ອູເວິ ກາກເຕິນສະແລເກິ

ຈົດໝາຍຂ່າວ ໃນພາກພື້ນ
The ASPBAE Bulletin access via www.aspbae.org
NEXUS - access via www.uil.unesco.org
Voice Rising - access via www.icae2.org
Education Policy Matters - via www.unescobkk.org

ສິ່ງພີມໃໝ່
DVV International Impact Report 2009-2015
Sharing for Learning in Lao PDR: DVV International Enga-
ged in Lifelong Learning for Sustainable Development in 
Asia Pacific

ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ 
ຫ້ອງການປະຈຳພາກພື້ນອາຊີ
ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້
351/19 ຖະໜົນວັດນາກໃຫຍ່, ບ້ານທ່າພະລານໄຊ
ເມືອງສີສັດຕະນາກ
ຕູ້ ປ.ນ. 1215, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ໂທ.: +856 21 315832-3 
ແຟັກ: +856 21 312511 
info@dvv-international.la 
www.dvv-international.la

www.dvv
-international.uz

