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ແຜນງຳນປບັປງຸຄນຸນະພຳບ ແລະ ກຳນຂະຫຍຳຍໂອກຳດກຳນເຂົັ້ຳຮຽນ ສ ຳລບັກຳນສຶກສຳຂັັ້ນພ ັ້ນຖຳນ ຢູູ່ ສປປ ລຳວ 

ກອງທຶນ ເພ ື່ອກຳນຄົັ້ນຄວຳ້ສິື່ງໃໝ່ທຳງດ້ຳນກຳນສຶກສຳ (BEIF) 
ບົດແນະນ ຳໃນກຳນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ  

1. ພຳກສະເໜີ 

ແຜນງຳນປັບປຸງຄນຸນະພຳບ ແລະ ກຳນຂະຫຍຳຍໂອກຳດກຳນເຂົັ້ຳຮຽນສ ຳລັບກຳນສຶກສຳຂັັ້ນພ ັ້ນຖຳນ ຢູູ່ ສ ປ ປ ລຳວ (BEQUAL) 

ແມ່ນຄວຳມພະຍຳຍຳມໃນກຳນຮ່ວມມ  ລະຫວ່ຳງລດັຖະບຳນອົດສະຕຣຳລີ, ສະຫະພຳບເອີຣົບ (ຫ   EU) ແລະ ລດັຖະບຳນ ສປປ ລຳວ 
ໂດຍມີເປ ົ້ຳໝຳຍລວມເພ ື່ອສະໜັບສະໜູນກະຊວງສຶກສຳທິກຳນ ແລະ ກລິຳ (ສສກ)ໃນກຳນສະໜອງກຳນສຶກສຳຂັັ້ນພ ັ້ນຖຳນທີື່ມີຄຸນ 
ນະພຳບຫ ຳຍຂຶັ້ນກວ່ຳເກົົ່ຳ. ແຜນງຳນ BEQUAL ເປັນແຜນງຳນທີື່ຈະຈດັຕັັ້ງປະຕິບດັໃນໄລຍະ 10 ປີ  ເຊິື່ງໄລຍະທ ຳອິດໄດ້ເລີື່ມຈດັ 
ຕັັ້ງປະຕິບດັ ແຕ່ວນັທີ 1 ພດຶສະພຳ 2015 ແລະ ຈະສິັ້ນສຸດລງົໃນກຳງປີ 2019 ແລະ ຈະເລີື່ມຕົັ້ນເຂົັ້ຳສູ່ໄລຍະທີສອງ. ໄລຍະທ ຳອິດຂອງ 
ແຜນງຳນນີັ້ຈະສຸມໃສ່ບັນດຳເມ ອງທີື່ດ້ອຍໂອກຳດທຳງກຳນສຶກສຳ ຈ ຳນວນ 66 ເມ ອງຢູູ່ໃນ ສ ປ ປ ລຳວ. 

2. ເປ ົ້ຳໝຳຍຂອງກອງທຶນເພ ື່ອກຳນຄົັ້ນຄວຳ້ສິື່ງໃໝ່ທຳງດ້ຳນກຳນສຶກສຳ ແມນ່ຫຍງັ?  

ຈຸດປະສົງຂອງກອງທຶນ BEIF ແມນ່ເພ ື່ອ:  
ເພ ື່ອທົດລອງກດິຈະກ ຳໃໝ່ໆ ດ້ວຍຮູບແບບວທີິກຳນໃໝ່ ແລະ ນ ຳໃຊເ້ຄ ື່ອງມ ໃໝ່ ເພ ື່ອວເິຄຳະທ່ຳແຮງ, ຄວຳມພ້ອມ ແລະ ຄວຳມ
ອຳສຳມຳດໃນກຳນຄຸມ້ຄອງ, ກຳນປະສຳນງຳນ ແລະ ກຳນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດຳກດິຈະກ ຳທີື່ກຽ່ວຄອ່ງຂອງກຳນພັດທະນຳກຳນວກຶ
ສຳໃນຂັັ້ນທ້ອງຖິື່ນ ນັບແຕ່ຂັັ້ນແຂວງ, ຂັັ້ນເມ ອງ, ລງົຮອດຂັັ້ນໂຮງຮຽນ ກ  ຄ ຂັັ້ນຊມຸຊນົນ ແລະທ້ອງຖິື່ນ.  

ບົດສະເໜໂີຄງກຳນເພ ື່ອຂ ທຶນສະໜັບສະໜນູຈຳກກອງທຶນ BEIF ຕ້ອງເນັັ້ນໃສ່ວິທີກຳນ ແລະກຳນປະຕິບັດໃນຮູບແບບໃໝ່ໆທີື່ສຳ 
ມຳດຂະຫຍຳຍໂອກຳດໃນກຳນເຂົັ້ຳຮຽນຂອງເດັກ ແລະ ກຳນສະໜອງກຳນສຶກສຳຂັັ້ນພ ັ້ນຖຳນທີື່ມີຄຸນນະພຳບສ ຳລັບເດັກໃນເຂດຊຸມ 
ຊົນທີື່ຫ່ຳງໄກສອກຫ ີກ ແລະດ້ອຍໂອກຳດ, ໂດຍສະເພຳະແມ່ນເດັກນັກຮຽນຊົນເຜົົ່ຳ, ເດັກຍິງ ແລະເດກັຊຳຍທີື່ມຄວຳມຕ້ອງກຳນຊ່ວຍ
ເຫ  ອພິເສດ. ບນັດຳກດິຈະກ ຳນັັ້ນ, ແມ່ນສຳມຳດຈັດຕັັ້ງປະຕິບດັຢູູ່ໃນເມ ອງໃດໜຶື່ງໃນ 66 ເມ ອງ ເປ ົ້ຳໝຳຍຂອງແຜນງຳນບີຄວຳ. ໃນ
ນັັ້ນ, ບນັດຳກິດຈະກ ຳເຫ ົົ່ຳນັັ້ນຕ້ອງແມ່ນພຳກສ່ວນທີື່ເປັນຕົວແທນ ຫ   ຕ້ອງໄດ້ຮັບກຳນປະຕິບດັພຳຍໃຕກ້ຳນຮ່ວມມ ກັນຢູ່ຳງໃກ້ຊິດ 
ກັບບັນດຳໜ່ວຍງຳນ ຫ  ຂະແໜງກຳນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງກະຊວງ ສສກ ຢູູ່ໃນຂັັ້ນແຂວງ, ຂັັ້ນເມ ອງ ຫ   ໃນຂັັ້ນໂຮງຮຽນ (ລວມທັງສະ 
ຖຳນບັນກຳນສຶກສຳອ ື່ນໆ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັົ່ນ: ວິທະຍຳໄລຄູ ທີື່ໄດ້ເຂົັ້ຳຮ່ວມໃນກິດຈະກ ຳໂຄງກຳນ -TTCs).  

ຜູ້ທີື່ມີສິດຍ ື່ນບົດສະເໜໂີຄງກຳນເພ ື່ອສະໝັກຂ ທຶນສະໜັບສະໜນູຈຳກກອງທຶນ BEIF ປະກອບດ້ວຍ: 
 ບັນດຳໜວ່ຍງຳນຂອງພຳກລັດຂອງ ສ ປ ປ ລຳວ ໃນຂັັ້ນສູນກຳງ, ຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັັ້ນເມ ອງ ລວມທັງ ຂັັ້ນທ້ອງຖິື່ນ. 
 ອົງກຳນກຳນຈດັຕັັ້ງສຳກົນທີື່ບ ໍ່ສງັກັດລັດຖະບຳນ (INGOs) 
 ສະມຳຄົມທີື່ບ ໍ່ຫວັງຜົນກ ຳໄລ ແລະ ໜ່ວຍງຳນວິຊຳກຳນອ ື່ນໆຂອງສຳກົນ ແລະ ຂອງທ້ອງຖິື່ນ. 

ອຳດມີກຳນຮ່ວມມ ກັນ ເພ ື່ອເພີື່ມຄຸນຄ່ຳຕ ໍ່ກຳນປູ່ຽນແປງໃໝ່ທີື່ເກດີຈຳກກຳນຮ່ວມມ ດັົ່ງກ່ຳວ; ຍົກຕົວຢູ່ຳງ: ກຳນຮ່ວມມ ລະຫວ່ຳງ 
ໜ່ວຍງຳນພຳກລດັ, ອົງກຳນ INGOs ແລະ ສະມຳຄົມ NPAs.  

3. ເງ ື່ອນໄຂ ສ ຳລບັຜູ້ທີື່ຈະຍ ື່ນສະໝັກຂ ທຶນມຫີຍງັແດ່ 

ໃນກຳນສະໝກັຂ ທຶນຈຳກກອງທຶນ BEIF, ຄູ່ຮ່ວມມ ໃນອະນຳຄົດຕ້ອງມີເງ ື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນດັົ່ງລຸ່ມນີັ້: 
ເງ ື່ອນໄຂທຳງດ້ຳນອົ
ງ ກຳນຈດັຕັັ້ງ 

ຕ້ອງໄດ້ຮັບກຳນຮັບຮອງຢູ່ຳງຖ ກຕ້ອງຕຳມກົດໝຳຍ ເພ ື່ອໃຫ້ດ ຳເນີນກດິຈະກ ຳຢູູ່ໃນ ສ ປ ປ ລຳວ  
 ບັນດຳໜວ່ຍງຳນຂອງລັດຖະບຳນ ສປປ ລຳວ ໃນຂັັ້ນສູນກຳງ, ຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັັ້ນເມ ອງ 
 ອົງກຳນ INGOs 
 ສະມຳຄົມທີື່ບ ໍ່ຫວັງຜົນກ ຳໄລ ແລະ ໜ່ວຍງຳນວິຊຳກຳນອ ື່ນໆຂອງສຳກົນ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ 
 ອົງກຳນ NGO  

ຖ້ຳເປັນອົງກຳນ NGO ຫ   ສະມຳຄົມ NPA, ຕ້ອງມີເອກະສຳນຂ ໍ້ຕົກລົງທີື່ເປັນລຳຍລັກອັກສອນຈຳກ 
ພະແນກສຶກສຳທິກຳນ ແລະກິລຳແຂວງ (ສກຂ) ຫ   ຫ້ອງກຳນສຶກສຳທິກຳນ ແລະກລິຳເມ ອງ (ສກມ)  
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ຖ້ຳສະມຳຄົມເປັນຜູ້ຍ ື່ນສະໝກັເພ ື່ອຂ ທຶນ: 
 ສະມຳຊິກຂອງສະມຳຄົມໝົດທຸກຄົນ ຕ້ອງມີເງ ື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນເໝຳະສົມກັບເງ ື່ອນໄຂເຫ ົົ່ຳນີັ້ໂດຍ 

ມີສະມຳຊິກຂອງສະມຳຄົມຄົນໜຶື່ງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບກຳນຈດັສັນດ້ຳນກຳນເງິນ ແລະ 
ຮັບຜິດຊອບວຽກງຳນໃຫ້ບັນລຸຜົນຕຳມເປ ົ້ຳໝຳຍທີື່ກ ຳນົດໄວ້. 

 
ເງ ື່ອນໄຂດ້ຳນຂີດຄວຳມສຳມຳ
ດ  

 ອົງກຳນຈດັຕັັ້ງ ຫ   ໜ່ວຍງຳນຄູ່ຮ່ວມມ  ຕ້ອງມີຂີດຄວຳມສຳມຳດໃນກຳນຈດັຕັັ້ງປະຕິບດັ ກຳນ 
ປູ່ຽນແປງໃໝ່ທີື່ໄດ້ສະເໜີ ີລວມທັງສິື່ງອ ຳນວຍຄວຳມສະດວກຕ່ຳງທີື່ຕ້ອງກຳນ, ກຳນຈດັສັນ 
ພະນັກງຳນ, ກຳນບ ລິຫຳນເງນິ ແລະ ມຳດຕະຖຳນທີື່ເໝຳະສົມໃນຄວຳມຮັບຜິດຊອບທຳງດ້ຳນ 
ກຳນເງິນ ແລະ ກຳນບ ລິຫຳນກຳນສະໜັບສະໜນູ. 

 ຕ້ອງມີລະບົບກຳນຈດັຕັັ້ງ ແລະ ມີພະນັກງຳນທີື່ມີຄວຳມອຳດສຳມຳດໃນກຳນຄຸ້ມຄອງທຶນຊ່ວຍ 
ເຫ  ອ ແລະ ເຮັດບດົລຳຍງຳນກ່ຽວກັບກິດຈະກ ຳ, ກຳນໃຊຈ້່ຳຍ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບທີື່ມີປະສິດ 
ທິພຳບ, ເຊ ື່ອຖ ໄດ້ ແລະ ມີຄວຳມຊັດເຈນ. 

 ອົງກຳນຈດັຕັັ້ງດັົ່ງກ່ຳວ ຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງປະສົບກຳນ ໝຳກຜົນໃນກຳນ ເຮັດວຽກ ແລະ 
ກຳນປະສຳນງຳນ ກັບຊຸມຊົນຕ່ຳງໆ ແລະ/ຫ   ບັນດຳໂຮງຮຽນປະຖົມ ຢູູ່ໃນລຳວ.  

  ອົງກຳນຈດັຕັັ້ງດັົ່ງກ່ຳວ ຕ້ອງສຳມຳດສະແດງອອກເຖິງຄວຳມເຂົັ້ຳໃຈບັນຫຳຄວຳມຫຍຸ້ງຍຳກ 
ແລະ ສະພຳບກຳນຂອງໂຮງຮຽນປະຖົມ ທີື່ຢູູ່ໃນຕົວເມ ອງ ແລະ ເຂດຫ່ຳງໄກສອກຫ ີກ 

4. ເງ ື່ອນໄຂໃນກຳນຄດັເລ ອກບດົສະເໜໂີຄງກຳນ  
ກອງທຶນ BEIF ນີັ້ບ ໍ່ແມ່ນກອງທຶນສະໜບັສະໜນູເພີື່ມຕ ື່ມສ ຳລັບແຜນງຳນ, ແຜນກຳນ ຫ   ກດິຈະກ ຳທີື່ມີຢູູ່ແລ້ວ. 
ກຳນຄົັ້ນຄວ້ຳສິື່ງໃໝ່, 
ຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ 
ຄວຳມສອດຄ່ອງ 

 ຕ້ອງເປັນນະວດັຕະກ ຳ/ກຳນຄົັ້ນຄວ້ຳແບບໃໝ່ ໝຳຍຄວຳມວ່ຳຕ້ອງສະເໜວີິທີກຳນໃນຮູບແບບ 
ໃໝ່ໆ , ມີຄວຳມແຕກຕ່ຳງ ແລະ ປະດິດສ້ຳງສ ຳລັບກຳນສຶກສຳຂັັ້ນພ ັ້ນຖຳນ ໃນ ສ ປ ປ ລຳວ.  

 ບົດສະເໜໂີຄງກຳນຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນໄດ້ຮັບທີື່ເປັນບວກ ແລະ ສຳມຳດວັດໄດ້ໃນທຳງ 
ດ້ຳນຜົນໄດ້ຮັບທຳງດ້ຳນກຳນສຶກສຳສ ຳລັບນັກຮຽນຊົນເຜົົ່ຳ ແລະ/ຫ   ເດັກຍິງ-ຊຳຍທີື່ພິກຳນ. 

 ບົດສະເໜໂີຄງກຳນຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບວຽກງຳນຕ່ຳງໆໃນຂົງເຂດຜົນໄດ້ຮັບຕ  (KRAs) ຂອງ 

ແຜນງຳນບີຄວຳ ແລະ ເປ ົ້ຳໝຳຍຂອງກອງທຶນ BEIF; ແລະ ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບຄວຳມຕ້ອງກຳນ 
ຂອງຊຸມຊົນ, ເມ ອງ ແລະ ແຂວງ ໂດຍກົງ. 

ບົດສະເໜໂີຄງກຳນທີື່ຈະໄດ້ຮັບກຳນຄັດເລ ອກແມ່ນບົດສະເໜີກຳນຈດັຕັັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກ ຳຢູູ່ໃນບນັດຳເມ ອງເປ ົ້ຳໝຳຍຕ່ຳງໆຂອງແຜນ 
ງຳນຄວຳ ເຊິື່ງເປັນພ ັ້ນທີື່ມີກຳນດ ຳເນີນດ ຳເນນີກດິຈະກ ຳພຽງເລັກໜອ້ຍຈຳກບັນດຳອົງກຳນຈດັຕັັ້ງສຳກົນທີື່ບ ໍ່ສັງກດັລດັຖະບຳນ / 
ສະມຳຄົມທີື່ບ ໍ່ຫວັງຜົນກ ຳໄລ 
ຄວຳມຍ ນຍົງ  ບົດສະເໜໂີຄງກຳນຕ້ອງສຳມຳດສະແດງອອກເຖິງຄວຳມໄວ້ເນ ັ້ອເຊ ື່ອໃຈໃນກຳນເຂົັ້ຳໄປມີສ່ວນ 

ຮ່ວມ ໂດຍສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່ຳມີຄວຳມເຊ ື່ອມໂຍງລະຫວ່ຳງ ປັດໄຈນ ຳເຂົັ້ຳ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບໃນ 
ໄລຍະສັັ້ນ ແລະ ເປ ົ້ຳໝຳຍໃນໄລຍະຍຳວ. ກດິຈະກ ຳຕ່ຳງໆຕ້ອງມີກຳນປະສຳນງຳນກບັພະນກັ 
ງຳນຈຳກ ສກຂ ຫ   ສກມ, ຊຸມຊົນ ແລະ ກຸ່ມຄົນຢູູ່ຂັັ້ນທ້ອງຖິື່ນເພ ື່ອເປັນກຳນຮັບປະກັນຄວຳມ 
ຍ ນຍົງໃນໄລຍະ ຍຳວຂອງຜົນໄດ້ຮັບຕ່ຳງໆທີື່ເປັນດ້ຳນບວກສ ຳລັບກຳນສຶກສຳຂັັ້ນພ ັ້ນຖຳນ.  

ຄວຳມຍ ນຍົງ ແລະ 
ປະສິດທິພຳບໃນກຳນໃຊຈ້່ຳຍ 

 ກິດຈະກ ຳກຳນຄົັ້ນຄວ້ຳສິື່ງໃໝ່ຕ້ອງກ ຳນດົກດິຈະກ ຳທົດລອງ ແລະ ສະແດງເຖິງຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ 
ກຳນຂະຫຍຳຍລະດັບກຳນຈດັຕັັ້ງປະຕິບັດ. ວິທີກຳນນີັ້ຈະເປັນກຳນເພີື່ມທ່ຳແຮງທຳງດ້ຳນກຳນສະ 
ໜັບສະໜນູກວ້ຳງຂວຳງຂຶັ້ນ ແລະ ສົົ່ງຜົນຕ ໍ່ ສສກ ແລະ ໂຮງຮຽນຕ່ຳງໆ. 
ກຳນເສີມຂະຫຍຳຍກິດຈະກ ຳແມ່ນລວມທັງປະສິດທິພຳບກຳນໃຊຈ້ຳ່ຍງ ົບປະມຳນເພ ື່ອເປັນກຳນ 
ສົົ່ງ ເສີມ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຄວຳມສ ຳຄັນໃນກຳນເຂົັ້ຳໄປມີສ່ວນຮ່ວມທີື່ມີຄ່ຳໃຊ້ຈ່ຳຍຕ ໍ່ຳໃນຂັັ້ນທ້ອງ 
ຖິື່ນ. ດ້ວຍວິທີກຳນດັົ່ງກ່ຳວນີັ້ຈະເຮັດໃຫ້ກຳນສະເໜີກດິຈະກ ຳທົດລອງພຳຍໃຕ້ກອງທຶນ BEIF 
ເປັນ ກິດຈະກ ຳນະວັດຕະກ ຳໃໝ,່ ສຳມຳດສ້ຳງກຳນປູ່ຽນແປງດ້ວຍງບົປະມຳນຕ ໍ່ຳ ເຊິື່ງ ສສກ ແລະ 
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ອົງກຳນ ຈັດຕັັ້ງທີື່ໃຫ້ກຳນສະໜັບສະໜູນສຳມຳດແລກປູ່ຽນບດົຮຽນ ແລະ ນ ຳໄປຈັດຕັັ້ງປະຕິບດັ 
ໃຫ້ກວ້ຳງຂວຳງຂຶັ້ນສ ຳລັບກຳນສຶກສຳຂັັ້ນພ ັ້ນຖຳນ.  

ຄວຳມເປັນເຈົັ້ຳກຳນ ແລະ 
ຄ ຳໝັັ້ນສັນຍຳຂອງ ພຳກ
ສ່ວນທີື່ເປັນຄູ່ຮ່ວມ ງຳນ 

 ກິດຈະກ ຳກຳນຄົັ້ນຄວ້ຳສິື່ງໃໝ່ທີື່ໄດ້ຮັບກຳນສະໜັບສະໜນູຈຳກກອງທຶນ BEIF ຈະຕ້ອງມີ 

ຄວຳມຮັບຜິດຊອບສູງຈຳກ ສກຂ/ສກມ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຄ ຳໝັັ້ນສັນຍຳຈຳກອົງກຳນຈດັຕັັ້ງ 
ແລະ ໜ່ວຍ ງຳນຕ່ຳງໆທີື່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງຳນ. ວິທີທີື່ດີທີື່ສຸດໃນກຳນແດງອອກເຖິງຄ ຳໝັັ້ນສັນຍຳ 
ຂອງອົງກຳນຈັດຕັັ້ງ ແລະ ໜ່ວຍງຳນຕ່ຳງໆທີື່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງຳນຄ ກຳນມີຊັບພະຍຳກອນຢູູ່ໃນກິດຈະ 
ກ ຳກຳນຄົັ້ນຄວ້ຳສິື່ງໃໝ່ ທີື່ໄດ້ສະເໜ.ີ ກຳນປະກອບສ່ວນຂອງອົງກຳນ ຫ   ໜ່ວຍງຳນນັັ້ນອຳດຈະ 
ເປັນກຳນປະກອບສ່ວນໃນ ເລ ື່ອງພະນັກງຳນ, ລດົພຳຫະນະ, ສິື່ງອ ຳນວຍຄວຳມສະດວກ ແລະ 
ກຳນສະໜັບສະໜນູຄ່ຳໃຊ້ຈ່ຳຍຕ່ຳງໆ ແລະ ກຳນປະກອບສ່ວນທຳງດ້ຳນງ ົບປະມຳນສ ຳລັບກດິ 
ຈະກ ຳ. ສ່ວນກຳນໃຫ້ຄ ຳໝັັ້ນສັນຍຳຂອງ ສກຂ ຫ   ສກມ ອຳດຈະເປັນກຳນສະໜັບສະໜນູທຳງ 
ດ້ຳນອ ື່ນໆ. 

 

5. ກຳນໃຫນ້ ໍ້ຳໜັກເງ ື່ອນໄຂກຳນຄດັເລ ອກກອງທຶນ BIEF ສ ຳລບັກຳນປະເມນີບົດສະເໜີໂຄງກຳນ 

ເງ ື່ອນໄຂກຳນຄດັເລ ອກກອງທຶນ BIEF ໃນດ້ຳນວຊິຳກຳນ  
Percentage 

Weighting 

1. ກຳນຄົັ້ນຄວ້ຳສິື່ງໃໝ່ໆ, ຜົນກະທົບທຳງບວກ & 
ຄວຳມສອດຄ່ອງ 

ກ. ເປັນແນວຄິດໃໝ່ໆ  10% 
ກຳນຄົັ້ນຄວ້ຳສິື່ງໃໝ່, ຜົນກະ 
ທົບທຳງບວກ & ຄວຳມ 
ສອດຄ່ອງ 

ຂ.  ມີຜົນກະທົບທຳງບວກ 15%  

ຄ.  ມີຄວຳມສອດຄ່ອງ 10% 35% 

2. ຄວຳມໜ້ຳເຊ ື່ອຖ  & ຄວຳມຍ ນຍົງ   
ຄວຳມໜ້ຳເຊ ື່ອຖ  & ຄວຳມ 
ຍ ນຍົງ 

3. ລະດບັກຳນຈດັຕັັ້ງປະຕິບັດ & ປະສິດທິພຳບໃນກຳນໃຊ້ຈ່ຳຍ   
ລະດບັກຳນຈດັຕັັ້ງປະຕິບັດ & 
ປະສິດທິພຳບໃນກຳນໃຊຈ້່ຳຍ 

4. ຄວຳມເປັນເຈົັ້ຳກຳນ & ຄ ຳໝັັ້ນສັນຍຳ   
ຄວຳມເປັນເຈົັ້ຳກຳນ & 
ຄ ຳໝັັ້ນສັນຍຳ 

ລວມ  100% 

 

6. ເພດຳນໃນກຳນສະເໜີຂ ທຶນສະໜັບສະໜູນ? 

ມູນຄ່ຳທຶນສະໜັບສະໜນູຈຳກກອງທຶນ BEIF ແມ່ນເລີື່ມແຕ່ 10,000 ຫຳ 160,000 ໂດລຳອົດສະຕຣຳລີ. ກຳນຍ ື່ນສະໝັກຂ  

ທຶນສະໜບັສະໜນູ ຈຳກອງທຶນ BEIF ນີັ້ ແມ່ນຈະຕ້ອງຜ່ຳນຂະບວນກຳນໃນກຳນຄດັເລ ອກແບບແຂ່ງຂັນ ແລະ ຈະໄດ້ໃຫ້ທຶນສະ 
ໜັບສະໜນູແກ່ບດົສະເໜີໂຄງກຳນຈຳກບັນດຳອົງກຳນຈດັຕັັ້ງຕ່ຳງໆທີື່ສອດຄ່ອງກັບເປ ົ້ຳໝຳຍຂອງແຜນງຳນບີຄວຳ ແລະເປ ົ້ຳໝຳຍ 
ຂອງກອງທຶນ BEIF ທີື່ສຸດ ແລະ ມີທ່ຳແຮງທີື່ດີທີື່ສຸດໃນກຳນທີື່ຈະປັບປຸງຜົນໄດ້ຮັບ ແລະກຳນດ ຳເນນີວຽກງຳນກຳນສຶກສຳຂັັ້ນພ ັ້ນ 
ຖຳນ. ໄລຍະກຳນຈັດຕັັ້ງປະຕິບດັກິດຈະກ ຳທີື່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜນູຈຳກກອງທຶນນີັ້ ແມ່ນສອງ(2)ປີ ນັບຈຳກມ ັ້ທີື່ໄດ້ຮັບທຶນ. 
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7. ຂັັ້ນຕອນໃນກຳນຍ ື່ນສະໝັກບົດສະເໜີໂຄງກຳນ  

ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ສະໝັກສຳມຳດຂ ທຶນສະໜບັສະໜນູຈຳກກອງທຶນ BEIF ນີັ້, ກ່ອນອ ື່ນແຜນງຳນບີຄວຳຈິື່ງຂ ເຊີນບນັດຳຜູ້ສະໝັກສົົ່ງ 

ບົດສະເໜີແນວຄວຳມຄິດກ່ຽວກບັໂຄງກຳນກ່ອນ ເພ ື່ອເປັນລຳຍລະອຽດກ່ຽວກັບກິດຈະກ ຳກຳນຄົັ້ນຄວ້ຳສິື່ງໃໝ່ຂອງທ່ຳນ. 

(1) ຂັັ້ນຕອນກຳນຍ ື່ນບົດສະເໜີແນວຄວຳມຄິດກ່ຽວກັບໂຄງກຳນ: ຜູ້ສະໝັກຕ້ອງສົົ່ງບດົສະເໜີແນວຄວຳມຄິດກ່ຽງກັບໂຄງ

ກຳນໂດຍໃຊ້ແບບຟອມທີື່ເປັນທຳງກຳນ ຈຳກເວັບໄຊນີັ້: www.bequal-laos.org   

(2) ປະກຳດລຳຍຊ ື່ຜູ້ສະໝັກທີື່ໄດ້ຖ ກຄັດເລ ອກ: ບດົສະເໜີແຜນແນວຄວຳມຄິດກ່ຽວກັບໂຄງກຳນທຸກບົດແມ່ນຈະໄດ້ຮັບກຳນພິຈຳລະ 

ນຳໂດຍອີງໃສ່ເງ ື່ອນໄຂໃນກຳນຄດັເລ ອກ. 

(3) ກຳນຂຽນບົດສະເໜໂີຄງກຳນສະບັບສົມບູນ: ພຳຍຫ ັງທີື່ບົດສະເໜແີນວຄວຳມຄິດກ່ຽວກັບໂຄງກຳນຂອງຜູ້ສະໝັກທີື່ຄົບຖ້ວນຕຳມ 

ເງ ື່ອນໄຂໃນກຳນຄັດເລ ອກ ແລ້ວແມ່ນຈະຖ ກແຈ້ງເຊີນໃຫ້ຂຽນບດົສະເໜໂີຄງກຳນທີື່ເປັນສະບບັສົມບູນໃນຂັັ້ນຕ ໍ່ໄປ. 

(4) ກຳນປະເມີນຜົນ: ບົດສະເໜີໂຄງກຳນສະບບັສົມບູນແມ່ນຈະໄດ້ຮັບກຳນປະເມີນຜົນກ່ຽວກັບຄນຸນະພຳບດ້ຳນແນວຄວຳມຄິດ 

ແບບໃໝ່ໆ, ຄຸນນະພຳບຂອງບົດ, ຄວຳມຄຸ້ມຄ່ຳຂອງງ ົບປະມຳນ ແລະ ຄວຳມຍ ນຍົງຂອງກິດຈະກ ຳໂຄງກຳນ. 

 (5)  ກຳນອະນຸມັດໃຫ້ທຶນ: ບົດສະເໜໂີຄງກຳນທີື່ດີທີື່ສຸດ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບອະນຸມັດທຶນສະໜັບສະໜນູ. 

(6)   ໜງັສ ສັນຍຳກຳນໃຫ້-ຮັບທຶນກຳນຊ່ວຍເຫ  ອ: ຜູ້ສະໝັກທີື່ໄດຮັ້ບທຶນສະໜບັສະໜນູຈະຕ້ອງເຊັນຫນັງສ ສັນຍຳກຳນໃຫ້ທຶນຊ່ວຍ   

ເຫ  ອຮ່ວມກັບແຜນງຳນບີຄວຳ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບງ ົບປະມຳນເພ ື່ອນ ຳໄປຈັດຕັັ້ງປະຕິບດັກດິຈະກ ຳ. 

ບົດສະເໜີແຜນແນວຄວຳມຄິດກຽ່ວກັບໂຄງກຳນຈະຕ້ອງສົົ່ງພຳຍໃນ ວນັທີ 24 ເມສຳ (4), 2017 ກອ່ນ ເວລຳ 5:00 ໂມງແລງ. 
 

ໄລຍະເວລຳໃນກຳນຍ ື່ນສະໝັກຂ ທຶນຈຳກກອງທຶນ BEIF 
ຜູ້ທີື່ຍ ື່ນສະໝັກບົດສະເໜີແນວຄວຳມຄິດກ່ຽວກັບໂຄງກຳນ ທີື່ໄດ້ຜ່ຳນກຳນເລ ອກໄດ້ຖ ກຕ້ອງຕຳມເງ ື່ອນໄຂກຳນຄັດເລ ອກທັງໝົດ 
ແມ່ນຈະໄດ້ຖ ກແຈ້ງໃຫ້ຮັບຊຳບ ພຳຍໃນ ວັນທີ 8 ເດ ອນພຶດສະພຳ (5) ປີ 2017 ແລະ ຈະໄດ້ໃຫ້ຂຽນບົດສະເໜີໂຄງກຳນທີື່

ເປັນສະບັບສົມບນູຕ ໍ່ໄປ. ບົດສະເໜີໂຄງກຳນທີື່ເປັນສະບັບສົມບນູຈະຕ້ອງໄດ້ສົົ່ງພຳຍໃນ ວັນທີ 2 ເດ ອນມິຖຸນຳ (6) 2017. 

ກຳນອະນຸມັດຜູ້ທີື່ຈະໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜນູຈຳກກອງທຶນ BEIF ປະຈ ຳສົກ ປີ 2017 ຄຳດວ່ຳຈະຖ ກຮັບຮອງຢູ່ຳງເປັນທຳງ

ກຳນໃນທ້ຳຍເດ ອນມິຖຸນຳ (6) ແລະ ຈະມອບງ ົບປະມຳນກອງທຶນໃນທ້ຳຍເດ ອນກ ລະກດົ (7) ປີ 2017. 

ເອກະສຳນບົດແນະນ ຳກ່ຽວກັບກອງທຶນ BEIF ແລະ ເອກະສຳນແບບຟອມກຳນສະໝັກຂ ທຶນ ສຳມຳດໂຫ ດໄດຈ້ຳກເວບໄຊ: 

www.bequal-laos.org ຮ່ຳງແບບຟອມບົດໂຄງກຳນໃນກຳນສະໝັກກອງທຶນພຳຍໃຕກ້ອງທຶນ BEIF ນີັ້ ແມ່ນສຳມຳດຂຽນ 

ເປັນພຳສຳລຳວ ຫ   ພຳສຳອັງກິດກ ໄດ້. ສ ຳລັບຂ ໍ້ມູນເພີື່ມເຕີມແມ່ນສຳມຳດສົົ່ງອີເມວສອບຖຳມໄດ້ທີື່ BEIF@bequal-laos.org  

    
ຂັັ້ນຕອນໃນກຳນຄດັເລ ອກ 
ຄະນະກຳນຄດັເລ ອກຂອງກອງທຶນ BEIF  

ສະມຳຊິກຄະນະກຳນຄດັເລ ອກຂອງກອງທຶນດັົ່ງກ່ຳວນີັ້ຈະໄດ້ຮັບກຳນອະນຸມັດໂດຍຜ່ຳນຂະບວນກຳນຄຸ້ມຄອງແຜນງຳນບີຄວຳ ແລະ 
ຈະປະກອບດ້ວຍຕົວແທນທ່ຳນຍິງ ແລະ ຊຳຍ ຈຳກກະຊວງ ສສກ, ຈຳກສະຖຳນທູດອົດສະຕຣຳລີ ປະຈ ຳ ລຳວ (DFAT) ແລະ ຈຳກ 
ແຜນງຳນບີຄວຳ. ກຳນໃຫທຶ້ນພຳຍໄຕ້ກອງທຶນດັົ່ງກ່ຳວນີັ້ ຈະໄດ້ຮັບກຳນປະຕິບດັໂດຍ ນ ຳໃຊເ້ອກະສຳນແນະນ ຳທີື່ຊັດເຈນ ແລະຜ່ຳນ 
ທຳງຂັັ້ນຕອນກຳນສະໝັກທີື່ແຂ່ງຂັນກັນ.  

http://www.bequal-laos.org/
http://www.bequal-laos.org/
mailto:BEIF@bequal-laos.org
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ກຳນຕັດສິນຂອງຄະນະກຳນຄດັເລ ອກຂອງກອງທຶນ BEIF ຖ ເປັນກຳນຕັດສິນໃນຂັັ້ນສຸດທ້ຳຍ ແລະຈະບ ໍ່ມີກຳນຕິດຕ ໍ່ທຳງຈດົໝຳຍ 
ໃດໆອີກ. ເຖິງຢູ່ຳງໃດກ ໍ່ຕຳມ, ຜູ້ສະໝັກຂ ທຶນທີື່ບ ໍ່ໄດ້ຮັບກຳນຄດັເລ ອກສ ຳລັບກອງທຶນນີັ້ ກ ຍັງຈະໄດ້ຮັບບົດສັງລວມຄວຳມເຫັນ 
ຢູ່ຳງເປັນລຳຍລັກອັກສອນກ່ຽວກັບກັບບດົສະເໜີຂ ທຶນຂອງຕົນ, ຖ້ຳຫຳກຕ້ອງກຳນ. 

ກຳນສອບຖຳມ ແລະ ກຳນຊວ່ຍເຫ  ອເພີື່ມຕ ື່ມ  
ພະນັກງຳນປະຈ ຳພຳກຂອງແຜນງຳນບີຄວຳ (ບນັດຳຊ່ຽວຊຳນດ້ຳນກຳນສຶກສຳປະຈ ຳພຳກ ແລະ ຜູ້ປະສຳນງຳນແຜນງຳນປະຈ ຳພຳກ) 
ແລະ ພະນັກງຳນແຜນງຳນບີຄວຳ ຢູູ່ຂັັ້ນສູນກຳງທີື່ກະຊວງ ສສກ ທີື່ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ສຳມຳດໃຫ້ຄ ຳແນະນ ຳແກ່ບັນດຳຜູ້ສະໝັກ 
ເພ ື່ອຮັບ ປະກັນວ່ຳ ບດົສະເໜີຂ ທຶນທີື່ຈະສົົ່ງມຳນັັ້ນ ມີຄວຳມຖ ກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນຕຳມເງ ື່ອນໄຂທີື່ວຳງອອກ.  
 
ທ່ຳນ ສຳມຳດຕິດຕ ໍ່ຫຳພວກເຂົຳ ໄດ້ຕຳມລຳຍລະອຽດດັົ່ງລຸ່ມນີັ້: 
ຊ ື່ ແລະ ນຳມສະກນຸ ຕ ຳແໜ່ງ ອເີມວ 

ແຜນງຳນ - ປະຈ ຳພຳກເໜ ອ 
ທ່ຳນ ແຄຣອນ ແມັກໂກແວນ ຊ່ຽວຊຳນດ້ຳນກຳນສຶກສຳປະຈ ຳພຳກພ ັ້ນ carol.mcgowan@bequal-laos.org  

ທ່ຳນ ພູວຳ ດຳລຳວົງໄຊ ຜູ້ປະສຳນງຳນແຜນງຳນປະຈ ຳພຳກ phouva.dalavongsay@bequal-laos.org  
ແຜນງຳນ - ປະຈ ຳພຳກກຳງ 

ທ່ຳນ ບອບ ແມັກລຳບຟລນິ ຊ່ຽວຊຳນດ້ຳນກຳນສຶກສຳປະຈ ຳພຳກພ ັ້ນ  Bob.McLaughlin@bequal-laos.org  

ທ່ຳນ ແສງວິລິຍະ ຈນັສົມພູ ຜູ້ປະສຳນງຳນແຜນງຳນປະຈ ຳພຳກ 
Sengvilinha.Chansomphou@bequal-

laos.org  
ແຜນງຳນ - ປະຈ ຳພຳກໄຕ້ 

ທ່ຳນ ຊຳວສະຫວັນ  ຜູ້ປະສຳນງຳນແຜນງຳນປະຈ ຳພຳກ saosavanh.saosavanh@bequal-laos.org   
ຫ້ອງກຳນແຜນງຳນ ທີື່ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ 

ອຳຣອນ ຣົດສະດຳ ຫົວໜ້ຳຝູ່ຳຍປະຕິບັດງຳນ  aaron.rosada@bequal-laos.org   

ອັນມະນ ີບົວລະພອນ ຜູ້ປະສຳນງຳນແຜນງຳນຂັັ້ນອຳວຸໂສ Anmany.Boualaphorn@bequal-laos.org 

 

mailto:carol.mcgowan@bequal-laos.org
mailto:phouva.dalavongsay@bequal-laos.org
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ເອກະສຳນຄດັຕິດ: 
ເອກະສຳນຊອ້ນທ້ຳຍ 1: ແຜນງຳນບີຄວຳ ມີ 5 ເປ ົ້ຳໝຳຍຫ ັກ ຫ   ເອີັ້ນວ່ຳ: ຂົງເຂດຜົນໄດ້ຮັບຕົັ້ນຕ  (ຫ   KRAs) ດັົ່ງລຸ່ມນີັ້: 

ຜົນໄດ້ຮບັ (KRA) 1: ກຳນວຳງແຜນ, ກຳນປະສຳນງຳນ ແລະ ນະໂຍບຳຍດ້ຳນກຳນສຶກສຳ: ມີເປ ົ້ຳໝຳຍເພ ື່ອສ້ຳງຂີດຄວຳມສຳມຳດ 
ໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍງຳນຕ່ຳງໆຂອງກະຊວງສຶກສຳທິກຳນ ແລະ ກລິຳ (ກະຊວງ ສສກ) ຢູູ່ຂັັ້ນສູນກຳງ, ຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັັ້ນເມ ອງ ເພ ື່ອບ ລິຫຳນ 
ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍຳກອນທຳງດ້ຳນກຳນເງິນ ໃຫ້ດີຂຶັ້ນ ເພ ື່ອຈດັຕັັ້ງປະຕິບັດກຳນສະໜອງກຳນສຶກສຳຢູູ່ ສປປ ລຳວ. ນອກຈຳກນີັ້ ຍັງສຸມໃສ່ 
ກຳນເກັບກ ຳ ແລະ ນ ຳໃຊ້ຂ ໍ້ມູນກຳນສຶກສຳຂັັ້ນພ ັ້ນຖຳນເຂົັ້ຳໃນກຳນຕັດສິນບນັຫຳ ແລະ ກຳນພັດທະນຳນະໂຍບຳຍໂດຍອີງໃສ່ຕຳມຂ ໍ້ມູນ 
ຫ ັກຖຳນຕົວຈິງ. 
ຜົນໄດ້ຮບັ (KRA) 2: ເພີື່ມລະດັບກຳນມສ່ີວນຮວ່ມ: ມີເປ ົ້ຳໝຳຍແນໃສ່ກຳນຮັບປະກນັໃຫ້ເດັກຍິງ ແລະ ຊຳຍ (ລວມທັງເດກັພິກຳນ) 
ຈຳກຊຸມຊົນທີື່ຫ່ຳງໄກສອກຫ ີກ ແລະ ຈຳກຊນົເຜົົ່ຳຕ່ຳງໆໃຫ້ໄດ້ເຂົັ້ຳຮຽນ ແລະ ຮຽນຈົບກຳນ ສຶກສຳຂັັ້ນປະຖົມສຶກສຳໃຫ້ຫ ຳຍຂຶັ້ນ. 
ຜົນໄດ້ຮບັ (KRA) 3: ສະໜັບສະໜູນວຽກງຳນສ້ຳງຄ:ູ ເປ ົ້ຳໝຳຍແມ່ນເພ ື່ອແນໃສ່ຮັບປະກັນໃຫ້ນກັຮຽນຄູປະຖົມລວມທັງຜູ້ຍິງຊົນເຜົົ່ຳ 
ໃຫ້ໄດ້ຮັບກຳນຮຽນເປັນຄູທີື່ທັນສະໄໝ ແລະເໝຳະສົມ ຈຳກຄູສອນທີື່ໄດ້ມຳດຕະຖຳນ ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນຄູເຫ ົົ່ຳນັັ້ນສຳມຳດກັບຄ ນ 
ບ້ຳນຂອງຕົນເພ ື່ອໄປສອນໂດຍນ ຳໃຊ້ວິທີກຳນສອນກຳນສຶກສຳຮຽນຮ່ວມ ແລະ ສຳມຳດເຂົັ້ຳເຖິງສ ື່ກຳນຮຽນ-ກຳນສອນທີື່ດ.ີ 
ຜົນໄດ້ຮບັ (KRA) 4: ອປຸະກອນກຳນຮຽນ-ກຳນສອນ: ເປ ົ້ຳໝຳຍ ແມ່ນແນໃສ່ຮັບປະກັນໃຫ້ຜູ້ບ ລິຫຳນກຳນສຶກສຳ, ຄູສອນ ແລະ 
ນັກຮຽນສຳມຳດເຂົັ້ຳເຖິງ (ແລະ ນ ຳໃຊ້) ອຸປະກອນກຳນຮຽນ ແລະ ກຳນສອນທີື່ກວມລວມເອົຳທັງຄວຳມສະເໝີພຳບບົດບຳດຍິງ-ຊຳຍ 
ໂດຍຜ່ຳນຫ ັກສູດໃໝ່ທີື່ກະຊວງສຶກສຳທິກຳນ ແລະ ກລິຳ ທີື່ກ ຳລັງສ້ຳງລວມທັງອຸປະກອນ, ບດົສອນ ແລະ ສ ື່ກຳນຮຽນ-ກຳນສອນ; 
ໂດຍມີກຳນແຈກຢຳຍປ ົ້ມແບບຮຽນ; ປ ົ້ມຂຽນ ແລະ ອຸປະກອນ ກຳນຮຽນຂອງນັກຮຽນ. 
ຜົນໄດ້ຮບັ (KRA) 5: ພ ັ້ນຖຳນໂຄງລຳ່ງໂຮງຮຽນ: ເປ ົ້ຳໝຳຍແມ່ນເພ ື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຄູສອນ ແລະ ນກັຮຽນທີື່ຢູູ່ໃນເຂດຊຸມຊົນທີື່ດ້ອຍ 
ໂອກຳດ ແລະ ຫ່ຳງໄກສອກຫ ີກໄດ້ມີໂຮງຮຽນ ແລະ ຫ້ອງຮຽນທີື່ມີຄວຳມປອດໄພ, ສະອຳດ ແລະ ສົົ່ງເສີມກຳນຮຽນຮ່ວມ ແລະມີສິື່ງ 
ແວດລ້ອມທີື່ເອ ັ້ອອ ຳນວຍຕ ໍ່ກຳນຮຽນ-ກຳນສອນ. 
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ເອກະສຳນຊອ້ນທ້ຳຍ 2  
ບຳງຕົວຢູ່ຳງກດິຈະກ ຳ ທີື່ຖ ກຕຳມເງ ື່ອນໄຂກຳນໃຫທຶ້ນ 
ຕົວຢູ່ຳງລຸ່ມນີັ້  ແມ່ນຕົວຢູ່ຳງບນັດຳກິດຈະກ ຳ ທີື່ສຳມຳດຕອບສະໜອງໄດ້ຕຳມເງ ື່ອນໄຂໃນກຳນໃຫ້ທຶນພຳຍໄຕ້ກອງທຶນ BEIF. 
ເນ ັ້ອໃນຕົວຢູ່ຳງດັົ່ງກກ່ຳວນີັ້ ອຳດຍັງບ ໍ່ທັນລະອຽດສົມບູນ. 

 ກຳນທົດລອງວິທີກຳນສອນພຳສຳລຳວໃນຮູບແບບໃໝ່ ໃຫ້ແກ່ເດັກຍິງ ແລະ ຊຳຍ ທີື່ພຳສຳ ລຳວ ບ ໍ່ແມ່ນ ພຳສຳແມ່ຂອງພວກເຂົຳ 
ໂດຍເນັັ້ນໜກັໃສ່ບນັດຳເມ ອງທີື່ອັດຕຳຄ້ຳງຫ້ອງ ແລະ ອັດຕຳປະລະກຳນຮຽນ ໃນຂັັ້ນປ.1 ຍັງຢູູ່ໃນລະດັບສູງ. 

 ກຳນປະຕິບດັງຳນໃນລະດັບຊຸມຊນົ ເພ ື່ອຍົກສູງກຳນຍອມຮັບ, ແລະ ຄວຳມຕ້ອງກຳນ ສ ຳລັບກຳນສຶກສຳຂອງເດັກຍິງ. 
ສິື່ງດັົ່ງກ່ຳວນີັ້, ປະກອບດ້ວຍວິທີກຳນສອນແບບໃໝ່ໆເພ ື່ອຊ່ວຍຮັບປະກນັວ່ຳເດັກຍິງທີື່ດ້ອຍໂອກຳດຈະໄດ້ຮັບກຳນສະໜັບສະ 
ໜນູຢູ່ຳງເຕັມທີື່ຈຳກຄອບຄົວ, ຈຳກຊຸມຊົນ ແລະ ຈຳກອ ຳນຳດກຳນປ ກຄອງທີື່ຮັບຜິດຊອບ ດ້ຳນກຳນສຶກສຳຂອງພວກເຂົຳເພ ື່ອ 
ເຮັດໃຫ້ພວກເດັກດັົ່ງກ່ຳວໄດ້ເຂົັ້ຳຮຽນ ແລະ ສ ບຕ ໍ່ຮຽນຊັັ້ນປະຖົມຈນົຈບົ ແລະ ລວມທັງ ບັນດຳກດິຈະກ ຳທີື່ມີແມ່ຍິງທີື່ເປັນຜູ້ 
ໃຫຍ່ ແລະ ໄວໜຸ່ມໃນເຂດຫ່ຳງໄກສອກຫ ີກມີບົດບຳດເປັນທີື່ປຶກສຳຕົວແບບ ແລະ ເປັນຕົວເດັົ່ນສ ຳລບັກຳນສຶກສຳຂອງບັນດຳ 
ເດັກຍິງ.  

 ກຳນທົດລອງເນ ັ້ອໃນຫ ັກສູດໃໝ່ໆ ຂອງທ້ອງຖິື່ນທີື່ອອກແບບມຳເພ ື່ອເສີມຂະຫຍຳຍຜົນກຳນຮຽນຮູ້ຢູູ່ໃນຂັັ້ນໂຮງຮຽນ ແລະ 
ເປັນກຳນປະຕິບດັງຳນທີື່ມີກຳນຮ່ວມມ  ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບັນດຳອ ຳນຳດກຳນປ ກຄອງ ທີື່ຮັບຜິດຊອບວຽກງຳນກຳນສຶກ  
ສຳໃນຂັັ້ນແຂວງ ຫ   ເມ ອງ.  

 ທ່ຳແຮງໃນກຳນນ ຳໃຊ້ຮູບແບບວິທີກຳນສອນທີື່ແຕກຕ່ຳງເພ ື່ອສິດສອນພຳສຳລຳວໃນຂັັ້ນປ.1 ຢູູ່ໃນບນັໂຮງ ຮຽນຊົນເຜົົ່ຳໃນທິດ 
ທຳງທີື່ປັບປຸງຜົນກຳນຮູ້ໜັງສ . 

 ບັນດຳກິດຈະກ ຳທີື່ສຳມຳດປັບປຸງກຳນກຽມຄວຳມພ້ອມດ້ຳນກຳນຮຽນຮູ້, ບັນດຳກິດຈະກ ຳ, ບນັດຳຍຸດທະສຳດກຳນໃຫ້ຄ ຳປຶກສຳ 
ແລະ ໃຫ້ຄ ຳຊີັ້ນ ຳທຳງດ້ຳນໂພຊະນຳກຳນ, ລວມທັງບັນດຳກດິຈະກ ຳ ທີື່ສົົ່ງເສີມກຳນມີສ່ວນ ຮ່ວມຂອງເດັກ ແລະ ຜູ້ປ ກຄອງ. 

 ບັນດຳກິດຈະກ ຳ ທີື່ເຂົັ້ຳໄປສົົ່ງເສີມ ວັດທະນະທ ຳໃນກຳນອ່ຳນ ແລະ ກຳນຮຽນຮູ້. 
 ບັນດຳກິດຈະກ ຳທີື່ສະໜັບສະໜນູເດັກຍິງ ແລະ ຊຳຍພິກຳນ ແລະ ເດັກທີື່ມີຄວຳມຫຍຸ້ງຍຳກໃນກຳນຮຽນຮູ້ເພ ື່ອເຂົັ້ຳຮຽນ ແລະ 

ປະສົບຜົນສ ຳເລັດໃນກຳນຮຽນໃນໂຮງຮຽນຂອງພວກເຂົຳ. ສຳມຳດລວບລວມເອົຳບັນດຳກິດຈະກ ຳຂອງຊຸມຊົນ ຫ   ຊັບພະຍຳ 
ກອນເພ ື່ອກຳນຄົັ້ນຄວ້ຳສິື່ງໃໝ່ ທີື່ກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີກຳນຮຽນຮ່ວມຂອງເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊຳຍທີື່ດ້ອຍໂອກຳດໃຫ້ດີຂຶັ້ນກວ່ຳ 
ເກົົ່ຳໃນກຳນສຶກສຳຂັັ້ນພ ັ້ນຖຳນ. 

 ບັນດຳກິດຈະກ ຳກຳນຮຽນ ແລະ ກຳນສອນ ທີື່ສຳມຳດປັບປຸງກຳນຮຽນຮູ້ໜັງສ , ກຳນຄດິໄລ່ເລກ ແລະ ຄວຳມເຂົັ້ຳໃຈດ້ຳນແນວ 
ຄວຳມຄິດໂດຍໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນກຳນສຶກສຳຄົັ້ນຄວ້ຳ ແລະ ກຳນບນັທຶກກ່ຽວກັບຮີດຄອງຂອງທ້ອງຖິື່ນ, ປະຫວດັ 
ສຳດຂອງພຳສຳປຳກເວົັ້ຳຂອງໝູ່ບ້ຳນ, ພ ດພັນ ແລະ ສັດສຳວຳສິື່ງຕ່ຳງໆ ໂດຍມີກຳນວຳງແຜນບົດຮຽນທີື່ໄດ້ຮັບກຳນພັດທະນຳ 
ແລະ ເຊ ື່ອມຕ ໍ່ກັບຄຸນນະພຳບຂອງຜົນກຳນຮຽນທຳງດ້ຳນຫ ັກສູດ. 

 


