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ກໍລະນີສຶກສາ: ແຂວງ ຊຽງຂວາງ

ມິຖຸນາ 2021

ການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ 

ການສ້າງເຄືອຂ່າຍເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍ

ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ໃນ ສປປ ລາວ  

(ໂຄງການ CONNECT)



ອົງການຄອດ (Cord)

ປະຊາຊົນຈະມີຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງໄດ້ເມື່ອທຸກພາກສ່ວນ
ຮ່ວມມື ແລະ ສາມັກຄີກັນ. ຄວາມສຳພັນທີ່ດີຈະເຮັດໃຫ້ພວກ
ເຮົາຜ່ານຜາບັນຫາໄດ້. ການສະແດງອອກທາງຄວາມຄິດເປັນການ
ເລີ່ມຕົ້ນໄປສູ່ເສັ້ນທາງຄວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າ, ເຊິ່ງປ່ຽນຈາກການບໍ່
ໄວ້ວາງໃຈ, ການບໍ່ຮ່ວມມື ແລະ ການປໍລະປັກ ມາເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ 
ແລະ ການຮ່ວມມືທີ່ດີ.

ອົງການຂອດ ຮັບຮູ້ ແລະ ຖືສະເໝີວ່າ ການຮ່ວມມືປຽບສະ
ເໝືອນເມັດພັນທີ່ດີ. ການຮ່ວມມືເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງການສ້າງສັນ
ຕິສຸກ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບ. ແມ່ນຄວາມໄວ້ວາງໃຈໜຶ່ງດຽວທີ່
ຟັງລົງໃນຮາກຖານ ເຊິ່ງສາມາດເລີ່ມຕົ້ນການແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ ເຊັນ: 
ບັນຫາຄວາມຮຸນແຮງ, ຄວາມທຸກຍາກ, ການບໍ່ເຄົາລົບສິດທິ, ການ
ແບ່ງແຍກວັດທະນະທຳ. ພວກເຮົາສາມາດປ່ຽນເມັດພັນ ແລະ ຮາກ 
ຖານແຫ່ງສັນຕິສຸກເຫລົ່ານັ້ນໄປສູສວນພືດພັນອັນເບັງບານ ໃນສາມ
ວິທີ ທີ່ສຳຄັນ.

ພວກເຮົາສົ່ງເສີມ-ສ້າງທັກສະໃໝ່ ແລະ ຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ກັບ
ປະຊາຊົນ. ພວກເຮົາເປີດປະຕູເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ສາມາດເປັນ
ໄປໄດ້ລະຫວ່າງກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກກັນ. ພວກເຮົາຮັບປະກັນໃຫ້
ທຸກຄົນເຂົ້າໃຈຮັບຮູ້ສິດທິຂອງກັນ ແລະ ກັນ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ 
ແລະ ອຳນາດທີ່ໄດ້ຮັບ.

ເຊ່ັນດຽວກັນກັບສວນພືດພັນທ່ີໄດ້ຮັບການດູແລເອົາໃຈໃສ່ເປັນ
ຢ່າງດີ, ເຮັດໃຫ້ພືດພັນສາມາດເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ຢືນໄວໄດ້ ບໍ່ວ່າ
ສະພາບອາກາດຈະເກີດຂຶ້ນແບບໃດກໍ່ຕາມ. ສິ່ງນີ້ສ້າງຄວາມເປັນໄປ
ໄດ້ໃຫ້ຊຸມຊົນມີອານະຄົດທີ່ດີ, ບ່ອນທີ່ມີປະຊາຊົນດຳລົງຊີວິດຢູ່ໂດຍ
ປາສະຈາກການຄຸກຄາມຈາກຄວາມຮຸນແຮງ, ການຖືກຈັບແບບຜິດໆ 
ຫລື ຖືກຂົ່ມເຫັງ.

ປ້ືມ/ເອກະສານນ້ິຜະລິດຂ້ຶນມາໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ
ຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ. ເນື້ອໃນຕ່າງໆ ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂອງບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານໂຄງການຄອນເນັກ ແລະ ບໍ່ໄດ້ສະທ້ອນເຖິ່ງ
ທັດສະນະ/ມູມມອງ ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບແຕ່ຢ່າງໃດ.

ຮູບພາບໜ້າປົກ: ນັກຮຽນໂຮງຮຽນໜອງໃໝ່, ເມືອງຄຳ, ເເຂວງຊຽງຂວາງ 
ກຳລັງຮັບປະທານອາຫານທ່ຽງຮ່ວມກັນ ເພື່ອແບ່ງປັນອາຫານເຊິ່ງກັນ ແລະ 
ກັນ ໃຫ້ມີອາຫານຫຼາກຫຼາຍ ເຊີ່ງສອດຄ່ອງກັບຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການຄອນ
ເນັກໃນການສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ.  © ອົງການ Cord

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ:
ສະຫະພາບເອີຣົບ
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ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ໂຄງການແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ 
ມີຊື່ວ່າ:ໂຄງການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການສ້າງເຄືອຂ່າຍ 
ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ໂຄງການ
ຄອນເນັກ (CONNECT) ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 4 ປີຜ່ານມາ, 
ນັບແຕ່ເດືອນກໍລະກົດ 2017 ເຖິງເດືອນມີຖຸນາ 2021 ຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດໂດຍອົງການຂອດ, ໂດຍການຮ່ວມມືກັບອົງການເຮວວີຕັດ 
(HELVETAS Intercooperation GmbH), ສູນພັດທະນາ
ການຮຽນຮູ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ (Participatory Development 
Knowledge Agency (PAKA)) ແລະ ສະມາຄົມສົ່ງເສີມການ
ຮຽນຮູ້ເພື່ອການພັດທະນາ ຢູ່ໃນແຂວງ ຊຽງຂວາງ, ແຂວງ ຈໍາປາສັກ, 
ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ແລະ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ຈຸດປະສົງລວມຂອງໂຄງການຄອນເນັກ (CONNECT) ແມ່ນ
ເພື່ອເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ ໃຫ້ອົງການ
ຈັດຕັ້ງສັງຄົມ (CSOs) ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ສາມາດ
ປະກອບສ່ວນບັນລຸຜົນການພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ ຢ່າງມີປະສິດ 
ທິຜົນ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງຫຼາຍຂື້ນກວ່າເກົ່າ. 

ໂຄງການຄອນເນັກ (CONNECT) ລວມມີ 4 ອົງປະກອບ 
ໂດຍແຕ່ລະອົງປະກອບຈະເອ້ືອອໍານວຍຕ່ໍກັນໃນການສ້າງຂີດຄວາມ
ສາມາດ. ອົງປະກອບທີ່ໜຶ່ງ: ແມ່ນການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງ
ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມລາວ ໃນດ້ານຕ່າງໆຂອງການພັດທະນາອົງກອນ, 
ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການເປັນຕົວແທນ ໃນຂະນະທີ່ອົງປະກອບທີ່
ສອງ: ແມ່ນການສ້າງໂອກາດ ເພື່ອສ້າງເຄືອຂ່າຍ ແລະ ການສົນທະນາ. 
ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອສ້າງອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ເປັນ
ທີ່ໄວ້ວາງໃຈດ້ານຄວາມສາມາດ ໃນການເຮັດວຽກຢ່າງມີຄວາມໝັ້ນ
ໃຈຮ່ວມກັບສະຖາບັນອື່ນໆ. ອົງປະກອບທີ່ສາມ ແລະ ສີ່ ແມ່ນອີງ
ໃສ່ພື້ນຖານຂອງອົງການປະກອບດັ່ງກ່າວ, ໂດຍມີຄວາມພະຍາຍາມ 
ເພື່ອປັບປຸງການຮ່ວມມື ແລະ ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນລະຫວ່າງ
ລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ໂດຍຜ່ານການອອກແບບ 
ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາໃດໜຶ່ງຮ່ວມກັນ, ແລະ ຜ່ານ
ການຮຽນຮູ້ຈາກຄວາມພະຍາຍາມດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຊຸກຍູ້ນະໂຍບາຍດ້ານ
ການສຶກສາ ແລະ ໂພຊະນາການ.

ກໍລະນີສຶກສາຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນສຸມໃສ່ອົງປະກອບທີສາມ ແລະ ທີ່
ສີ່: ການອອກແບບ ແລະ ການດຳເນີນໂຄງການຮ່ວມມືໃນຊຸມຊົນ
ທ້ອງຖິ່ນລະຫວ່າງ ສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ (NPAs) - ໃນ
ຖານະຜູ້ຮັບທຶນ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ
ຊຸມຊົນ (CBOs). ບັນດາໂຄງການໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຕາມ
ໂຄງການຊ່ວຍ ເຫຼືອ. ໂຄງການຮ່ວມມືໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການປະເມີນ
ຄວາມຕ້ອງການຮ່ວມກັນເພ່ືອກຳນົດສ່ິງທ້າທາຍໂດຍສະເພາະ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂພຊະນາການ ແລະ ການສຶກສາໃນຊຸມຊົນທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ, ຈາກນັ້ນ, ກອງປະຊຸມວາງແຜນອອກແບບໂຄງການເພື່ອ
ຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ໄດ້ກຳນົດ. ຈາກນັ້ນໂຄງການ
ດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ສະຫລຸບດ້ວຍການແລກປ່ຽນ 
ແລະ ການຮຽນຮູ້ ເພື່ອໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຂະ 
ບວນການດັ່ງກ່າວ. ຜູ້ນຳສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລທັງໝົດໄດ້ຮັບ
ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຝຶກສອນໂດຍທີມງານການພັດທະນາຂີດ
ຄວາມສາມາດ ແລະ ການສ້າງເຄືອຂ່າຍເພື່ອສົ່ງເສີມອົງການຈັດຕັ້ງ
ສັງຄົມ ຕະຫຼອດຂະບວນການ.

ກໍລະນີສຶກສາຕ່າງໆ ແມ່ນດໍາເນີນການຢູ່ໃນສີ່ແຂວງບ່ອນທີ່ມີ
ການດໍາເນີນໂຄງການຮ່ວມມື ເຊັ່ນ: ແຂວງ ຊຽງຂວາງ, ຈໍາປາສັກ, 
ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ບົດຮຽນທີ່ຖອດ 
ຖອນໄດ້ຈາກກໍລະນີສຶກສາດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກຮວບຮວມເຂົ້າໄວ້ເປັນ
ຕົວແບບທີ່ກໍານົດແນວທາງ ສໍາລັບການມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ປະສົບຜົນສໍາ
ເລັດລະຫວ່າງອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ 
ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ກ່ຽວກັບບັນຫາການພັດທະນາ ຊຶ່ງເປັນ
ທີ່ຄາດຫວັງວ່າ ຈະຮັບໃຊ້ເພື່ອເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນການປັບປຸງ
ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການພັດທະນາສໍາລັບຊຸມຊົນໃຫ້ດີຂື້ນ.
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ເມືອງ ເມືອງຄຳ 

ສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ 
NPA (ຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນ)

ສະມາຄົມຄົນພິການແຫ່ງຊາດລາວ ສາຂາແຂວງຊຽງຂວາງ - (LPDA XKH) - ປະຈຸບັນປ່ຽນເປັນຊື່: 
ສະມາຄົມພັດທະນາຄົນພິການ ແຂວງຊຽງຂວາງ - (PDDA XKH).

ອົງການຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນ 
(CBOs)

ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ (VEDC) ຂອງໂຮງຮຽນປະຖົມລ້ອງລານ, ຄະນະພັດທະນາການ
ສຶກສາຂັ້ນບ້ານຂອງໂຮງຮຽນປະຖົມໜອງໃໝ່; ແລະ ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານຂອງໂຮງຮຽນ
ປະຖົມຊາຍນາດູ່ (ອົງການຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນ)

ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງຄໍາ

ໄລ ຍະເວລາໂຄງການ ເດືອນກຸມພາປີ 2020 ເຖິງເດືອນມັງກອນປີ 2021

ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍ່  � ເພື່ອຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມການພັດທະນາທັກສະການອ່ານຂອງນັກຮຽນ, ປັບປຸງຄວາມເຂົ້າໃຈພາສາລາວ.
 � ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວຽກໂພຊະນາການໃນຊຸມຊົນ ໂດຍຜ່ານການສົ່ງເສີມແນວ
ທາງປະຕິບັດດ້ານໂພຊະນາການທີ່ດີໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນ.

ໂຮງຮຽນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມມ ໂຮງຮຽນປະຖົມ ລ້ອງລານ, ໜອງໃໝ່ ແລະ ໂຮງຮຽນປະຖົມ ຊາຍນາດູ່.

ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ  � ນັກຮຽນ 343 ຄົນ (ຍິງ 182 ຄົນ, ຊາຍ 161 ຄົນ)
 � ຄູສອນ 24 ຄົນ (ຍິງ 15 ຄົນ, ຊາຍ 9 ຄົນ)
 � ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນ ແລະ ສະມາຊິກຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ

ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທັງໝົດ 3,229 ຄົນ (ຍິງ 1,535 ຄົນ, ຊາຍ 1,694 ຄົນ)

ໂຄງການທຶນຂະໜາດນ້ອຍໃນແຂວງ ຊຽງຂວາງ

ການສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຂອງ
ນັກຮຽນໂດຍຜ່ານການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນໃນ
ໂຮງຮຽນປະຖົມ 3 ແຫ່ງ, ເມືອງຄຳ, ແຂວງຊຽງຂວາງ

ນັກຮຽນປະຖົມໂຮງຮຽນລ້ອງລານ, ເມືອງຄຳ, ເເຂວງຊຽງຂວາງ ກຳລັງຖືເຂົ້າປຽກເຂົ້າ ເພື່່່ອໄປຮັບປະທານອາຫານທ່ຽງ ໃນຂະນະທີ່
ໂຄງການຄອນເນັກກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳສົ່ງເສີມໂພຊະນາການທີ່ດີ. © ອົງການ Cord
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ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ

ຂັ້ນຕອນການໃຫ້ທຶນຂະໜາດນ້ອຍ ແມ່ນເນັ້ນການມີສ່ວນຮ່ວມ 
ແລະ ສຸມໃສ່ການສົນທະນາປຶກສາຫາລື, ການແລກປ່ຽນ ແລະ ການ
ຕັດສິນໃຈຮ່ວມກັນ. ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນດ່ັງກ່າວ ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ
ຕ່າງໆ ໄດ້ມີໂອກາດໃນການປະກອບຄໍາຄິດເຫັນ, ແລກປ່ຽນ ແລະ/
ຫຼື ສະແດງທັດສະນະມູມມອງ ແລະ ຈຸດຢືນຂອງຕົນເອງ, ເພື່ອສ້າງ
ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນລະດັບໃດໜຶ່ງ.

ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນມີໜ້າທ່ີໃນການສ້າງບູລິມະສິດຂອງຕົນ
ຢູ່ໃນຍຸດທະສາດການພັດທະນາຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ແລະ ຮ່າງ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມເປັນແຕ່ລະໄລຍະ. ໂຄງການທຶນ
ຂະໜາດນ້ອຍດັ່ງກ່າວ ສາມາດຖືເປັນໂອກາດໃຫ້ອົງການປົກຄອງ
ທ້ອງຖິ່ນເພື່ອຜັກດັນເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການ
ພັດທະນາວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ໂພຊະນາການ ຢູ່ໃນພື້ນທີ່
ເປົ້າໝາຍຂອງຕົນເອງ. ໃນຄະນະທີ່ອົງການບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ ຫລື 
NPAs ມີບົດບາດໃນການນໍາໃຊ້ທຶນ ຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວ, ການ
ຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ ແລະ ການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຕ່າງໆ, ຢູ່ໃນພື້ນທີ່
ເປົ້າໝາຍ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນມີບົດບາດ ໃນການນໍາພາ
ການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບເຂດພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ ເພື່ອເຮັດໃຫ້
ໂຄງການ ສອດຄ່ອງກັບແຜນ ດໍາເນີນງານການພັດທະນາຂະແໜງ
ການໃນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ. 

ທ່ານບຸນທຽນ ທຳມະວົງສາ, ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນປະຖົມລ້ອງ
ລານກ່າວວ່າ © ໂຮງຮຽນຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກ ສຳລັບ
ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຍ້ອນວ່າຫ້ອງການສຶກສາເມືອງ ແລະ ແຂວງໄດ້
ລະບຸວ່າເປັນໂຮງຮຽນຕົວແບບໜ່ຶງທ່ີຈະຕ້ອງໄດ້ນຳໄປປະຕິບັດຕາມ
ຢູ່ບ່ອນອື່ນ©. ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນໄດ້ນໍາໃຊ້ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອ
ລ້າເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາການສຶກສາ. ທ່ານ ແກ້ວວົງທອງ 
ໄຊຍະເພັດມົງຄຸນ, ສະມາຊິກຄະນະກຳມະການບໍລິຫານສະມາຄົມ
ພັດທະນາຄົນພິການແຂວງຊຽງຂວາງ, ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ໂຮງຮຽນ
ປະຖົມໜອງໃໝ່ ແລະ ໂຮງຮຽນປະຖົມຊາຍນາດູ່ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກ
ເພາະວ່າຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງຄຳ ຕ້ອງການໃຫ້
ພວກເຂົາຊຶມຊັບບາງບົດຮຽນ ຈາກໂຮງຮຽນປະຖົມລ້ອງລານ. ທ່ານ 
ພົມມາ ສີພັນທອງ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການສຶສາທິການ ແລະ ກິລາ
ເມືອງຄຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ເພື່ອສະຫຼຸບສັງລວມ ©ທຸກໆວຽກງານຕ້ອງ
ສອດຄ່ອງກັບວາລະການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ.

ໃນໄລຍະເວລາດຳເນີນໂຄງການທຶນຂະຫນາດນ້ອຍ ສະມາຄົມ
ພັດທະນາຄົນພິການແຂວງຊຽງຂວາງ ເປັນອົງການຫຼັກທີ່ຮັບຜິດຊອບ
ໃນການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຊ່ວຍເຫືຼອລ້າລວມທັງການບໍລິຫານ, 
ການເງິນ, ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການລາຍງານ. ທ່ານ ຄຳ
ເພົາ ເທບພອນໄຊ, ປະທານສະມາຄົມພັດທະນາຄົນພິການແຂວງ
ຊຽງຂວາງ, ໄດ້ລາຍງານວ່າ: ສະມາຄົມມີບົດບາດເປັນຜູ້ປະສານ
ງານໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ, ຮ່ວມມືກັບຫ້ອງການສຶກສາແຂວງຊຽງ
ຂວາງ ແລະ ເມືອງຄຳ, ໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍ ແລະ ຄະນະພັດທະນາ
ການສຶກສາຂັ້ນບ້ານຂອງ 3 ບ້ານເປົ້າໝາຍ. ທ່ານຍັງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນ
ວ່າຫ້ອງການອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແມ່ນມີຄວາມຮ່ວມມື ແລະ 
ຊ່ວຍເຫຼືອຫຼາຍໃນການອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ປະສານງານ
ກັບໂຮງຮຽນ, ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ຄະນະພັດທະນາການ
ສຶກສາຂັ້ນບ້ານ.

ຄະນະກຳມະການພັດທະນາການສຶກສາຂ້ັນບ້ານຍັງມີບົດບາດ
ສຳຄັນໃນການຮ່ວມມືໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ. ທ່ານ ມຸນທາ ອິນ
ທະຍົງ, ສະມາຊິກຂອງຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ, ໄດ້
ລາຍງານວ່າ, ©ກ່ອນໂຄງການ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນໄດ້ຖືກຕັດ
ຂາດ ຈາກ ກັນໝາຍຄວາມວ່າຊຸມຊົນບ່ໍໄດ້ພົວພັນກັບການພັດທະນາ
ຫຼັກສູດຂອງໂຮງຮຽນ. ທ່ານນາງ ອ່ອນຈັນ ພັນທະວົງ, ສະມາຊິກ 
ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ບ້ານຊາຍນາດູ່, ມີທັດສະນະ
ຄ້າຍຄືກັນ ແລະ ລາຍງານວ່າຜ່ານໂຄງການທຶນຂະນ້ອຍດ້ານການ
ຊ່ວຍເຫຼືອການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການສ້າງເຄືອຂ່າຍ
ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ປະຈຸບັນຄະນະພັດທະນາ
ການສຶກສາຂັ້ນບ້ານໄດ້ພົບປະ ແລະ ປຶກສາຫາລືກັບໂຮງຮຽນໃນທຸກ
ເດືອນ ແລະ ໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າສ່ວນໜຶ່ງຂອງບົດບາດຂອງຄະນະພັດທະນາ
ການສຶກສາຂ້ັນບ້ານແມ່ນຊ່ວຍໃຫ້ບ້ານຮັກສາຄວາມຮູ້ໃນທ້ອງຖ່ິນ
ໂດຍໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແກ່ນາຍຄູ ແລະ ນັກຮຽນກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳ 
ແລະ ປະເພນີທ້ອງຖິ່ນ. ໂຄງການການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ 
ແລະ ການສ້າງເຄືອຂ່າຍເພື່ອສົ່ງເສີມອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ແລະ 
ໂຄງການຊ່ວຍເຫືຼອລ້າໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາຄວາມ
ຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງສະມາຊິກຄະນະພັດທະນາການສຶກສາ
ຂັ້ນບ້ານກ່ຽວກັບບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກ
ເຂົາ. ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມສຳມະນາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ,© ຄະນະ
ພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈບົດບາດ ແລະ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຂົາ ດັ່ງນັ້ນ,ຈິ່ງເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ມີ
ສ່ວນຮ່ວມໃນການບໍລິການພັດທະນາການສຶກສາກັບໂຮງຮຽນ. ສິ່ງ
ດ່ັງກ່າວໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການແກ້ໄຂບາງບັນຫາດ້ານການ
ສຶກສາຂອງຊຸມຊົນ©, ທ່ານ ວິນໄຊ ພິລາວົງ, ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ
ປະຖົມໜອງໃໝ່ກ່າວ.
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ຄວາມສຳພັນຂອງຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໂຄງການ 

ຄວາມສຳພັນກັບຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມສາມາດກໍານົດໄດ້ວ່າ ເປັນການ
ພົວພັນກັນພາຍໃນລະຫວ່າງ ນິຕິບຸກຄົນຕ່າງໆ ໃນລະດັບທີ່ແນ່ນອນ
ໃດໜຶ່ງຊື່ງການພົວພັນເຫຼົ່ານີ້ ສ້າງໃຫ້ມີອິດທິຜົນຕໍ່ກັນ. ຢູ່ໃນໂຄງການ 
CONNECT, ສີ່ງນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບວິທີການທີ່ອົງກອນມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນໂຄງການແນວໃດ? ທີ່ມີຜົນຕໍ່ກັນໃນຮູບແບບຂອງການສົນທະນາ
ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ, ການບໍລິການຮັບໃຊ້ຊຸມຊົນ, ກິດຈະກໍາການ
ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຂັ້ນຕອນການຕັດສິນ
ໃຈ. ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖີງສາຍສໍາພັນ
ລະຫວ່າງອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ອົງການຈັດຕັ້ງຕັ້ງບໍ່ຫວັງຜົນກໍາ
ໄລ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນ ແລະ ວິທີ ທີ່ພວກເຂົາສາມາດທີ່ຈະ
ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອຮັບໃຊ້ ແລະ ພັດທະນາ ຊຸມຊົນ.

ໂຄງການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການສ້າງເຄືອຂ່າຍ
ເພ່ືອເສີມຂະຫຍາຍອົງການຈັດຕ້ັງສັງຄົມໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາ
ໃນການເສີມສ້າງສາຍພົວພັນລະຫວ່າງອົງການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນ, 
ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນ; ນີ້ແມ່ນ
ຜົນສຳເລັດຂອງໂຄງການທີ່ເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ. ໂຄງການນີ້ໄດ້
ສະໜອງໂອກາດ ແລະ ເວລາໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການ
ພັດທະນາຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນຂອງພວກເຂົາ ເພື່ອລົງທຶນໃສ່ການຮ່ວມມື 
ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມນຳກັນໃນລະຫວ່າງຂັ້ນຕອນການປະສານງານ 
ແລະ ໃນພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ.

ສະມາຄົມພັດທະນາຄົນພິການແຂວງຊຽງຂວາງ ບໍ່ມີບົດບັນທຶກ
ຄວາມເຂົ້າໃຈ (MoU) ກັບພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ 
(ສກຂ) ຫຼື ຫ້ອງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງ (ສກມ); ການ
ອະນຸຍາດໃຫ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແມ່ນຜ່ານບົດບັນທຶກຄວາມເຂ້ົາໃຈ 
ຂອງສູນພັດທະນາການຮຽນຮູ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ຄູ່ຮ່ວມງານຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການສ້າງເຄືອຂ່າຍເພື່ອ
ເສີມຂະຫຍາຍອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ຊຸມຊົນ ແລະ ກັບພະແນກ
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ (ສກຂ). ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ເປີດ
ໂອກາດໃຫ້ສະມາຄົມພັດທະນາຄົນພິການແຂວງຊຽງຂວາງ ຮ່ວມມື
ກັບ ພະແນກ ສກຂ, ໃນຂະນະທີ່ສະມາຄົມດຳເນີນວຽກງານຕາມ
ປົກກະຕິພາຍໃຕ້ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ 
ແຂວງຊຽງຂວາງ. ສິ່ງນີ້ໄດ້ຊ່ວຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການໂຄງການ
ທຶນຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ໃນກິດຈະກຳການຮຽນຮູ້ ແລະ ແບ່ງປັນທີ່ແຂວງຊຽງຂວາງ, 
ທ່ານອຳນວຍການໂຮງຮຽນປະຖົມລ້ອງລານໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນ
ກ່ຽວກັບຜົນສຳເລັດຂອງໂຄງການ. ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ນີ້ແມ່ນຍ້ອນ
ການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາໂຮງຮຽນ, ຄະນະ
ພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍ
ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ການນຳພາຈາກສະມາຄົມພັດທະນາຄົນພິການ
ແຂວງຊຽງຂວາງ. 

ຄູສອນໂຮງຮຽນລ້ອງລານ, ເມືອງຄຳ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ຮ່ວມກັນກະກຽມແຜນຮູບເເຕ້ມ ເພື່ອແບ່ງປັນຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີ ຈາກກິດຈະກຳຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ ແລະ ການສຶກສາ. © ອົງການ Cord
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ຄວາມຊຳນານ ແລະ ປະສົບການ

ຄວາມເປັນມືອາຊີບ ແລະ ປະສົບການ ແມ່ນສອງປັດໃຈທີ່ສໍາຄັນ
ຫຼາຍທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການ ບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ
ທຶນຂະໜາດນ້ອຍ. ເວົ້າລວມແລ້ວ, ຄວາມຊໍານານດ້ານວິຊາການມີ
ຜົນຕໍ່ການດໍາເນີນ ການຮັບໃຊ້ວຽກງານການພັດທະນາຊຸມຊົນ ລວມ
ທັງວິທີການ ແລະ ທັກສະຕ່າງໆ ໃນການຊອກຫາສາເຫດຕົ້ນຕໍຂອງ 
ສິ່ງທ້າທາຍໃນຊຸມຊົນ ແລະ ກໍານົດມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມເພື່ອແກ້ 
ໄຂບັນຫາສິ່ງເຫຼົ່ານີ້.

ແຕ່ລະພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການ
ໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ພັດທະນາທັກສະຂອງຕົນເອງ ຊື່ງໄດ້ປະກອບ
ສ່ວນເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜົນສໍາເລັດຂອງແຜນງານ 
ໂດຍສະເພາະ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງ
ຜົນກຳໄລມີບົດບາດສຳຄັນໃນການບັນລຸໝາກຜົນຂອງໂຄງການ
ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນມີ
ຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາການ ແລະ ປະສົບການໃນຂະແໜງການທີ່
ໄດ້ກຳນົດໄວ້, ໃນຂະນະທີ່ສະມາຄົມມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍດ້ານຄວາມ
ຊ່ຽວຊານ, ບູລິມະສິດ ແລະ ຍຸດທະສາດທີ່ແນໃສ່ກຸ່ມ, ສະຖານທີ່ 
ແລະ ຂະແໜງການຕ່າງໆ.

ສະມາຄົມພັດທະນາຄົນພິການແຂວງຊຽງຂວາງ ມີໜ້າທີ່ປັບປຸງ
ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄົນພິການໃນແຂວງຊຽງຂວາງ. ສະມາຄົມເຮັດ
ວຽກພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ
ສັງຄົມແຂວງ (ຮສສ) ແລະ ມີຄວາມຊຳນານ ແລະ ປະສົບການໃນ
ການເຮັດວຽກກັບໂຮງຮຽນເພື່ອປັບປຸງການສຶກສາ ແລະ ໂພ ຊະນາ
ການ. ສະມາຄົມພັດທະນາຄົນພິການແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ດຶງຄວາມ
ຮູ້ວິ ຊາ ການ, ທັກສະ ແລະ ປະສົບການຈາກພະນັກງານວິຊາການຂອງ
ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ (ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການ
ສຶກສາ) ແລະ ການສະໜັບສະໜູນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ
ຈາກຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ. ກິດຈະກຳເສີມສ້າງ ຂີດ
ຄວາມສາມາດຂອງໂຄງການບວກກັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ
ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຊ່ວຍໃຫ້ສະມາຄົມພັດທະນາຄົນພິການແຂວງຊຽງ
ຂວາງ ສາມາດຂະຫຍາຍຂອບເຂດສິດເຂົ້າໃນຂະແໜງການສຶກສາ, 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມ, ຄູອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນ.

ທ່ານ ນາງບົວຄຳ ພະໄຕບານ, ພະນັກງານຈາກພະແນກ
ສຶກສາ ແລະ ກິລາແຂວງ (ສສຂ ແຂວງຊຽງຂວາງ), ໄດ້ລາຍງານ
ວ່າ ຫ້ອງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນແຕ່ລະພາກສ່ວນ ໄດ້ໃຫ້ການ
ສະໜັບສະໜູນດ້ານວິຊາການໃນດ້ານຕ່າງໆໃຫ້ໂຄງການທຶນຂະໜາດ
ນ້ອຍ. ກິດຈະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານໂພຊະນາການແມ່ນໄດ້ຮັບ
ການສະໜັບສະໜູນຈາກຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ; ສວນໃນ
ໂຮງຮຽນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ 
ປ່າໄມ້; ແລະ ກິດຈະກຳພັດທະນາການຮຽນການສອນແມ່ນພາຍໃຕ້
ການສະໜັບສະໜູນຈາກຫ້ອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ.

ໂຄງການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການສ້າງເຄືອຂ່າຍ
ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ຊຸມຊົນ ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ຊຸມ 
ຊົນທ້ອງຖິ່ນຮັກສາຄວາມຮູ້, ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະເພນີທ້ອງຖິ່ນ. 
ທ່ານ ນາງ ບົວຄຳ ພະໄຕບານ ໄດ້ລາຍງານອີກວ່າ ©ໂຄງການ
ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ
ທ້ອງຖິ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ©. ສະມາຊິກຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນ

ບ້ານ, ນັກຮຽນ ແລະ ສະມາຊິກຄອບຄົວໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກ
ສະດັ້ງເດີມຈາກຊາວບ້ານ, ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງແຜນພັດທະນາ
ການສຶກສາຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ. ບົດຮຽນເຫຼົ່ານີ້ປະກອບມີ
ເຄື່ອງຫັດຖະກຳ, ປຸງແຕ່ງອາຫານ, ຢາສະຫມຸນໄພທຳມະຊາດ ແລະ 
ສິລະປະການສະແດງພື້ນເມືອງເຊັ່ນ: ກະວີ, ຮ້ອງເພງ ແລະ ຟ້ອນ. 
ສະມາຊິກຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂ້ັນບ້ານຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນມີ
ຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະແບບດັ້ງເດີມທີ່ນັກຮຽນກະຕືລືລົ້ນຢາກຈະ
ຮຽນຮູ້.

ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂ້ັນບ້ານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ
ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນກ່ອນໂຄງການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ 
ການສ້າງເຄືອຂ່າຍເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ຮອງ
ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ (ສກມ), ທ່ານພົມ
ມາ ສີພັນທອງ ຢືນຢັນວ່າ ບາງຄົນແມ່ນໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຈາກ
ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ແລະ ເມືອງ ແລະ ຜ່ານໂຄງ
ການອື່ນໆ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ ພວກເຂົາຕ້ອງການ
ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການເພີ່ມເຕີມ ແລະ 
ອາດຈະເປັນແຮງຈູງໃຈທາງດ້ານການເງິນເພ່ືອໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ
ຢ່າງເຕັມທີ່, ເຊິ່ງໂຄງການ ພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການ
ສ້າງເຄືອຂ່າຍເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ສາມາດຕອບ
ສະໜອງໄດ້. ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມເພື່ອສິດສອນແຕ່
ປະຈຸບັນສາມາດຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຄຸນະພາບຂອງການ
ສິດສອນ ແລະ ການບໍລິຫານໂຮງຮຽນໄດ້. ທ່ານນາງ ບົວຄຳ ຍັງໄດ້
ກ່າວອີກວ່າ ©ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຮງຮຽນ - ຊຸມຊົນເກີດຂຶ້ນ
ໄດ້ຈາກການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ກອງປະຊຸມທີ່ສະເໜີໂດຍ
ໂຄງການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການສ້າງເຄືອ
ຂ່າຍເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍອົງການຈັດຕ້ັງສັງຄົມ©ຊ່ວຍໃຫ້
ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂ້ັນບ້ານສາມາດປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນ
ການພັດທະນາການສຶກສາຊຸມຊົນ.

ນັກຮຽນຈາກໂຮງຮຽນລ້ອງລານ, ເມືອງຄຳ, ເເຂວງຊຽງຂວາງ ກຳລັງສະແດງໃຫ້ເຫັນການ
ປັບປຸງທັກສະການອ່ານພາສາລາວ ແລະ ການຄິດໄລ່ຄະນິດສາດ ໃນທາມກາງການສອບເສັງໃນ
ໂຮງຮຽນ. © ອົງການ Cord



Cord | ການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການສ້າງເຄືອຂ່າຍເພ່ືອເສີມຂະຫຍາຍອົງການຈັດຕ້ັງສັງຄົມໃນ ສປປ ລາວ (ໂຄງການ CONNECT): ກໍລະນີສຶກສາ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ຫນ້າ 8

ຜົນສຳເລັດ

ກິດຈະກຳການຮຽນຮູ້ ແລະ ການແບ່ງປັນ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ ສຳລັບ
ຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງ ການ. ກອງ ປະ ຊຸມນີ້ໄດ້ຖືກຈັດ
ຂື້ນໃນລະດັບຂັ້ນແຂວງ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ສະໜັບສະໜູນໄດ້ທົບທວນຄືນ
ຜົນສຳເລັດ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ ແລະ ການປະຕິບັດທີ່ດີ
ທ່ີໄດ້ກຳນົດເຊ່ິງສາມາດຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ
ໃນອະນາຄົດ.

ກິດຈະກຳການຮຽນຮູ້ ແລະ ແບ່ງປັນທີ່ແຂວງຊຽງຂວາງໄດ້ຍົກໃຫ້
ເຫັນຜົນສຳເລັດຂອງໂຄງການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 � ໂຄງການໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການປັບປຸງການມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນທາງບວກ, ການຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການ ແລະ ການສຶກສາ
ຊຸມຊົນ ແລະ ການພັດທະນາຊຸມຊົນ. ໂຄງການໄດ້ເສີມສ້າງສາຍ
ພົວພັນລະຫວ່າງບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ.

 �  ສະມາຄົມພັດທະນາຄົນພິການແຂວງຊຽງຂວາງ, ຄຽງຄູ່ກັບ
ຍຸດທະສາດການຈັດຕັ້ງເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຄົນພິການ, ໄດ້ມີການ
ພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນປະຖົມ ແລະ ປັບປຸງໂພຊະນາການ
ຂອງນັກຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນ.

 �  ສະມາຄົມພັດທະນາຄົນພິການແຂວງຊຽງຂວາງ ສາມາດລະດົມ
ຄວາມຊຳນານດ້ານວິຊາການຂອງພະນັກງານວິຊາການອົງການ
ປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຄວາມຮູ້ໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງສະມາຊິກ
ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ເພື່ອປະກອບສ່ວນ ແລະ 
ສະໜັບສະໜູນການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການສຶກສາ, ໂພ
ຊະນາການ ແລະ ກິດຈະກຳພັດທະນາຊຸມຊົນອື່ນໆ.

 � ຜ່ານການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການສ້າງເຄືອ
ຂ່າຍເພື່ອເສີມ ຂະ ຫ ຍາຍອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ຄວາມສຳພັນ
ລະຫວ່າງອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ສະມາຄົມພັດທະນາຄົນ
ພິການແຂວງຊຽງຂວາງ, ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ, 
ໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນໄດ້ຖືກ ເພີ່ມ ພູນຂຶ້ນ ແລະ ພວກເຂົາໄດ້
ລາຍງານວ່າ ພວກເຂົາຈະມີ ການຕິດຕໍ່ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ເພື່ອ
ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງ ກັນ ແລະ ກັນ ເພື່ອ ປະ ກອບ ສ່ວນ ເຂົ້າ ໃນ ການ
ພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ການຮ່ວມມືໂຄງການໃນອະນາຄົດ.

ແນວທາງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂຄງການ ການ
ພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການສ້າງເຄືອຂ່າຍເພື່ອເສີມ ຂະ 
ຫ ຍາຍອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ໂດຍສະເພາະໃນການຈັດຕັ້ງການ
ສົນທະນາດ້ານນະໂຍບາຍ, ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການຂຽນບົດສະເໜີ, 
ແມ່ນເວທີສຳລັບການມີສ່ວນຮ່ວມໃນທາງບວກລະຫວ່າງອົງການ
ປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ  ແລະ ອົງການ
ຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນ. ປະທານສະມາຄົມພັດທະນາຄົນພິການແຂວງຊຽງ
ຂວາງ, ທ່ານ ຄຳເພົາ ເທບພອນໄຊ, ໄດ້ລາຍງານວ່າ ©ຫ້ອງການ 
ປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນໃນຂ້ັນແຂວງໄດ້ຮັບຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງສະມາຄົມ
ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມ. ສະມາຄົມພັດທະນາຄົນພິການແຂວງຊຽງຂວາງໄດ້ຖືກເຊີນ
ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມພາກ ລັດຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ
ຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄົນພິການ ທີ່ແຂວງ ແລະ ເມືອງຈັດ ຂຶ້ນ. ຮອງ
ຫົວໜ້າຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງຄຳ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ

ໂຄງການການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການສ້າງເຄືອຂ່າຍ
ເພື່ອເສີມຂະ ຫ ຍາຍອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ແລະ ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອ
ທຶນ ຂະ ຫ ນາດ ນ້ອຍໄດ້ຊ່ວຍເປີດໂອກາດໃນການເສີມສ້າງຄວາມ
ສຳພັນລະຫວ່າງໂຮງຮຽນ ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາກາຍເປັນເພື່ອນ© ໂດຍ
ການແບ່ງປັນ, ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຮຽນຮູ້ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ.

ໂຄງການການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການສ້າງເຄືອ
ຂ່າຍເພື່ອເສີມຂະ ຫ ຍາຍອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າ
ໃນການປະຕິບັດຮ່ວມກັນລະຫວ່າງໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນ. ທ່ານ 
ອ່ອນສິງ  ອິນລະພັນ, ສະມາຊິກຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ 
ແລະ ຫົວໜ້າສະມາຄົມພໍ່ແມ່ນັກຮຽນບ້ານໜອງໃໝ່, ໄດ້ລາຍງານວ່າ 
ກ່ອນໂຄງການ ໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນບໍ່ເຄີຍພົວພັນເຊິ່ງກັນ ແລະ
ກັນ, ພວກເຮົາພຽງແຕ່ຄິດເຖິງທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາເອງ. ທ່ານຍັງ
ກ່າວອີກວ່າໂດຍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ຊຸມຊົນ
ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມກັບໂຮງຮຽນຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນ
ກິດຈະກຳຂອງໂຮງຮຽນຫຼາຍຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນລາຍງານ
ວ່າລູກຫຼານຂອງພວກເຂົາມີຄວາມສົນໃຈໃນການສຶກສາ ແລະ ກິດ 
ຈະກຳການຮຽນຮູ້ອື່ນໆຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານຈາກບ້ານຊາຍນາດູ່ ກ່າວ ວ່າ 
ໂຄງການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການສ້າງເຄືອຂ່າຍເພື່ອ
ເສີມຂະ ຫ ຍາຍອົງການຈັດຕ້ັງສັງຄົມໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການສ້າງ
ຂີດຄວາມສາມາດຂອງຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ແລະ 
ການປັບປຸງຄວາມສຳພັນຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນຂັ້ນແຂວງ ແລະ 
ຂັ້ນເມືອງ. ນອກ ນີ້, ໂຄງການຍັງໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມກັບຄະນະພັດທະນາ
ການສຶກສາຂັ້ນບ້ານຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ. ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄະນະ
ພັດທະນາການສຶກສາຂ້ັນບ້ານສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າອົງການຈັດຕ້ັງ
ຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖ່ິນສາມາດມີບົດບາດຢ່າງຕ້ັງໜ້າໃນຂະບວນການ
ພັດທະນາທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບທາງບວກໂດຍກົງຕໍ່ຊຸມຊົນ ແລະ ຊີວິດ
ການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ.ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂ້ັນບ້ານ
ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຈິງຈັງກັບກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງ
ໂຮງຮຽນໂດຍຜ່ານການສະໜັບສະໜູນໂຄງການ.  

©ປະຈຸບັນພວກເຮົາປະຊຸມກັນທຸກເດືອນ          

ເພື່ອຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າດ້ານການຮຽນຮູ້       

ຂອງເດັກນ້ອຍ  ທັງສົ່ງເສີມ ແລະ ຮັກສາຄວາມຮູ້ 

ແລະ ວັດທະນະທຳດັ້ງເດີມຂອງພວກເຮົາ.
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 ບົດ ຮຽນທີ່ຖອດ ຖອນໄດ້

 � ກິດຈະກຳເສີມພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດປະກອບສ່ວນເຂ້ົາ
ໃນການປັບປຸງຄວາມສາມາດຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນ ໃນ
ການພັດ ທະ ນາ ການ ບໍ ລິ ການ ແກ່ຊຸມຊົນ. ໂຄງການພັດທະນາ
ຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການສ້າງເຄືອຂ່າຍເພື່ອ ເສີມ ຂະ ຫ ຍາຍ
ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາ
ຂັ້ນບ້ານມີຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບບົດບາດ ແລະ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຂົາໃຫ້ກາຍເປັນຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຢ່າງ
ຕັ້ງໜ້າໃນການພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ເພີ່ມຄວາມໝັ້ນໃຈໃນ
ການປະສານງານລະຫວ່າງບັນດາໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍ, ສະມາຄົມ
ທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ  ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ.

 � ການຈັດຫາກິດຈະກຳໃນການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ 
ເວທີການມີສ່ວນຮ່ວມໃນທາງບວກຂອງໂຄງການ ເຊັ່ນ: ການ
ຝຶກສອນ, ການສົນທະນາດ້ານນະໂຍບາຍ, ການຄົ້ນຄວ້າການ
ປະຕິບັດ, ແລະ ອື່ນໆ ໄດ້ຊ່ວຍສ້າງຄວາມສຳພັນທີ່ແໜ້ນແຟ້ນ 
ແລະ ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈລະຫວ່າງ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ 
ແລະ ສະມາຄົມທີ່ບ່ໍຫວັງຜົນກຳໄລ . ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ
ໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຄຸນຄ່າທ່ີເປັນໄປໄດ້ຂອງການປະກອບສ່ວນຂອງ
ສະມາຄົມພັດທະນາຄົນພິການແຂວງຊຽງຂວາງ ຕໍ່ກັບການຮ່າງ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງແຂວງ ແລະ ເມືອງໃນ

ຂະນະທີ່ສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ໄດ້ຂະຫຍາຍຂອບເຂດ
ຂອງຕົນເພື່ອເຮັດວຽກກັບຫ້ອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາເມືອງ 
ແລະ ຊຸມຊົນ.

 � ການປະສົມປະສານລະຫວ່າງພ້ືນທ່ີທ່ີອຳນວຍຄວາມ ສະ ດວກ
ແລະ ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຂອງຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ໄດ້ປະກອບ
ສ່ວນເຂົ້າໃນຜົນສຳເລັດຂອງໂຄງການ ແລະ ອາດຈະເກີນ
ຜົນທີ່ຄາດໄວ້. ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ແລະ 
ຊຸມຊົນໄດ້ຮູ້ເຖິງທ່າແຮງໃນການສົ່ງເສີມ ແລະ ອະນຸລັກ
ຮັກສາວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຜ່ານ
ໂຄງການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການສ້າງເຄືອຂ່າຍ
ເພື່ອເສີມ ຂະ ຫ ຍາຍອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະສ້າງ
ຄວາມອາດສາມາດຂອງຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂ້ັນບ້ານ 
ແລະ ສະມາຊິກຊຸມຊົນ ແລະ ໃຫ້ໂອກາດ ແລະ ພື້ນທີ່ໃນການ
ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຊຸມຊົນ
ພ້ອມທັງປັບປຸງການສຶກສາ ແລະ ໂພຊະນາການ. 

ມອບ-ຮັບປ້າຍສວນຜັກໂຮງຮຽນລະຫວ່າງທິມງານໂຄງການຄອນເນັກ ແລະ ຄູອາຈານໂຮງຮຽນປະຖົມລ້ອງລ້ານ, ເມືອງຄຳ ແຂວງຊຽງຂວາງ
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ບົດສະຫຼຸບ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີ

ກໍລະນີສຶກສາຂອງໂຄງການຊ່ວຍເຫືຼອທຶນຂະຫນາດນ້ອຍຢູ່ແຂວງ
ຊຽງຂວາງ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນ
ທ້ອງຖິ່ນ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ , 
ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນ ສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຜົນສຳເລັດ
ຂອງການພັດທນາວຽກງານການສຶກສາໃນທ້ອງຖິ່ນ.

ໂຄງການນ້ີປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທ່ີ
ເອື້ອອຳນວຍ ແລະ ເປັນເວທີສຳລັບການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການ
ຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນ
ກຳໄລ , ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນ, ເຊິ່ງຜົນດັ່ງກ່າວສາມາດສົ່ງຜົນ
ກະທົບຕໍ່ການປ່ຽນແປງໃນທາງບວກໃນຊຸມຊົນ. ການປະສົມປະສານ
ຂອງພື້ນທີ່ທີ່ເອື້ອອຳນວຍ ແລະ ການຮ່ວມມືທີ່ສ້າງສັນຊ່ວຍໃຫ້ຄູ່
ຮ່ວມງານໂຄງການການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການສ້າງ
ເຄືອຂ່າຍເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ອົງການຈັດຕັ້ງ
ຊຸມຊົນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນ ສາມາດກຳນົດສິ່ງທ້າທາຍ, 
ບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ການປະຕິບັດທີ່ອີງໃສ່ຫລັກຖານຄວາມ
ເປັນຈິ່ງ ເພື່ອການປະຕິບັດ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຮ່ວມກັນໃນ
ອະນາຄົດ.

ໂຄງການໃນອະນາຄົດຄວນພິຈາລະນາ:

 �  ໝູນໃຊ້ຄວາມຊ່ຽວຊານຂອງສະມາຄົມພັດທະນາຄົນພິການ
ແຂວງຊຽງຂວາງຜ່ານບັນດາໂຄງການທ່ີແນໃສ່ນັກຮຽນພິການ
ໂດຍສະເພາະ ການກຳນົດທິດທາງ ແລະ ໜ້າທີ່ຍຸດທະສາດຂອງ
ພວກເຂົາຢ່າງໃກ້ສິດກັບໂຄງການ.

 � ຮັບປະກັນວ່າສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລສາມາດເຂົ້າເຖິງ ແລະ 
ອ່ານນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຂັ້ນແຂວງ 
ແລະ ຂັ້ນເມືອງ, ຄຽງຄູ່ກັບການເຂົ້າຮ່ວມກັບອົງການປົກຄອງ
ທ້ອງຖິ່ນເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຮຽນຮູ້ ແລະ ເຂົ້າ 
ໃຈແຜນການພັດທະນາ ແລະ ການກຳນົດວ່າສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງ
ຜົນກຳໄລ  ສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປະຕິບັດແຜນການ
ເຫຼົ່ານັ້ນໃຫ້ເປັນຈິງໄດ້ແນວໃດ.

 � ສຸມໃສ່ສະມາຄົມທ່ີ ບ່ໍຫວັງຜົນກຳໄລທ່ີມີຄວາມຊຳນານ, 
ປະສົບການ ແລະ ໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂພຊະນາການ ແລະ 
ການສຶກສາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຍ້ອນວ່າມີສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງ
ຜົນກຳໄລ ໃນ ສປປລາວ ທີ່ ຈຳກັດ,  ຕ້ອງ ເຮັດ ໃຫ້ເຫັນວ່າ
ສະມາຄົມທ່ີບ່ໍຫວັງຜົນກຳໄລສາມາດຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ
ຕ່າງໆໃນຊຸມຊົນນອກເໜືອຈາກໜ້າທີ່ໄດ້ແນວໃດ ໂດຍການ
ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.

 � ຈັດໃຫ້ມີເວທີເພື່ອແລກປ່ຽນນອກຈາກການຮຽນຮູ້ ແລະ ການ
ແລກປ່ຽນງານຕ່າງໆໂດຍການສ້າງເຄືອຂ່າຍແບບມິດສະຫາຍ
ເພື່ອໃຫ້ໂຮງຮຽນສາມາດຮຽນຮູ້ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ສຳລັບ
ສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລເພື່ອແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ.

ຄູ ແລະ ນັກຮຽນ ໂຮງຮຽນໜອງໃໝ່, ເມືອງຄຳ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ກໍາລັງກະກຽມເເຜນຮູບເເຕ້ມ ເພື່ອແບ່ງປັນຜົນໄດ້ຮັບຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳທີ່ຜ່ານມາຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ.  © ອົງາກນ Cord
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