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ພາກສະເໜີ
•
•

•

ບົດລາຍງານຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແມ່ນໄດູ້ອີງໃສ່ແບບຟອມແລະ ຄໍາຖາມ ທີີ່ກໍານົດໂດຍ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ບົດລາຍງານຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ໃນກອງປະຊຸມໂຕະມົນໃນຄັັ້ງນີັ້ ບໍໍ່ແມ່ນບົດລາຍງານທັງໝົດ
ຂອງຂະແໜງການ ແຕ່ໄດູ້ເນັັ້ນໃສ່ສະເພາະບັນດາຂໍໍ້ສະເໜີແນະ ທີີ່ໄດູ້ລະບຸຈາກກອງປະຊຸມໂຕະມົນ
ໃນປີ 2019, ລວມໄປເຖິງ ບັນດາກິດຈະກໍາທີີ່ໄດູ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຜ່ານມາຂອງຂະແໜ
ງການສຶກສາເພີ່ອຕອບສະໜອງຕໍໍ່ບັນດາຂໍໍ້ສະເໜີແນະເຫົຼົ່ານັັ້ນ.
ແບບຟອມທີີ່ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃຫູ້ມານັັ້ນ ຍັງຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ສະໜອງຂໍໍ້ມູນກ່ຽວ
ກັບ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາຫັກການຕ່າງໆຂອງຖະແຫງການວຽງຈັນ ໃນຂະແໜງການສຶກສາ
ລວມໄປເຖິງ ການຕອບໂຕູ້ກັບຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19.
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ບົດລາຍງານຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ໃນກອງປະຊຸມໂຕະມົນ
ປະຈໍາປີ 2021

• ບັນຫາຫັກຕ່າງໆ ເຊັຼົ່ນ: ຜົນການຮຽນຕໍໍ່າ, ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນໃຫູ້ແກ່ຂະແໜງ
ການສຶກສາບໍໍ່ພຽງພໍ (ລວມທັງບຸກຄະລາກອນ ແລະ ງົບປະມານ), ຄວາມສ່ຽງທີີ່ມີຕໍໍ່
ການບັນລຸ ການເຂົັ້າເຖິງການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມຢ່າງທົຼົ່ວເຖິງ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງການ
ແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຕໍໍ່ຂະແໜງການສຶກສາ ໄດູ້ກໍານົດເປັນຫົວຂໍໍ້ບູລິ
ມະສິດ ທີີ່ບັນຈຸເຂົັ້າໃນຮ່າງບົດລາຍງານພັ້ນຖານ ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ
ລົງທຶນ ສໍາລັບ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ
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ສິີ່ງທູ້າທາຍຫລັກຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ທີີ່ຈະສະເຫນີຕໍໍ່ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ
• ການເຂົາັ້ ເຖິງການສຶກສາຊັນ
ັ້ ປະຖົມຢ່າງທົວ
ຼົ່ ເຖິງແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງ ເນີ່ອງຈາກຈໍານວນຄູສອນໃນຊັັ້ນ
ປະຖົມ ກໍາລັງຫຸດລົງ.
• ຜົນການຮຽນຕໍາໍ່ ເປັນຜົນມາຈາກ (i) ຄວາມສາມາດຂອງຄູບໍໍ່ພຽງພໍ; (ii) ສິີ່ງທູ້າທາຍສໍາລັບຄູ ໃນ
ການປັບຕົວເຂົັ້າກັບຫັກສູດ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ໃນຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ; ແລະ (iii) ການລົງທຶນໃສ່ການ
ຝຶກອົບຮົມ ເພີ່ອສູ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫູ້ແກ່ຄູສອນ ຍັງຕໍໍ່າ
o ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນໃນຊັັ້ນປະຖົມປີທີ 5 ຍັງຕໍໍ່າ ເມີ່ອທຽບໃສ່ກັບບັນດາປະເທດອີ່ນໆໃນ
ອາຊຽນ.
o ຜົນການຮຽນທີີ່ອ່ອນໃນຊັັ້ນປະຖົມ ໄດູ້ເປັນຜົນກະທົບຕໍໍ່ການສຶກສາຊັັ້ນອີ່ນໆ ທີີ່ສູງຂຶັ້ນໄປ ເຊິີ່ງ
ເປັນສິີ່ງກີດຂວາງໃນການຜະລິດແຮງງານທີີ່ມີທັກສະ
o ຈະບໍໍ່ເກີດຜົນປະໂຫຍດຫລາຍ ຈາກການສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ທີີ່ຖກກໍານົດເປັນການ
ສຶກສາພາກບັງຄັບ ຖູ້າຜົນການຮຽນຍັງຕໍໍ່າຢູ່ຄກັບໃນປະຈຸບັນ
• ຜົນການຮຽນຂອງເດັກອາດຈະຕໍໍ່າລົງກວ່າເກົຼົ່າ ເນອ
ີ່ ງຈາກການຂາດເຂີນຄູ ແລະ ງົບປະມານບໍລຫ
ິ ານທີີ່
ບໍໍ່ແມ່ນເງິນເດອນ ທີີ່ບພ
ໍໍ່ ຽງພໍ
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ສິີ່ງທູ້າທາຍຫລັກຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ທີີ່ຈະສະເຫນີຕໍໍ່ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ (ຕໍໍ່)
• ຜົນກະທົບຂອງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຕໍໍ່ຂະແໜງການສຶກສາ
o ອັດຕາປະລະອາດເພີີ່ມຂຶັ້ນ ໂດຍສະເພາະໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ
o ຜົນການຮຽນຂອງເດັກອາດອ່ອນລົງຕີ່ມ
o ງົບປະມານແຫ່ງຊາດ ແລະ ສ່ວນແບ່ງທີີ່ໄດູ້ຈັດສັນໃຫູ້ຂະແໜງການສຶກສາຫຸດຫນູ້ອຍລົງ (ເຊິີ່ງບໍໍ່
ພຽງພໍຢູ່ແລູ້ວ) ຊຶີ່ງຈະສົຼົ່ງຜົນກະທົບຕໍໍ່ກັບຄຸນນະພາບການສຶກສາ ແລະ ການຂະຫຍາຍໂອກາດໃນ
ບາງເຂດ.
o ການປິດໂຮງຮຽນທີີ່ແກ່ຍາວ ອາດເຮັດໃຫູ້ຜົນສໍາເລັດຈາກການສຶກສາທີີ່ຍາດມາໄດູ້ໃນທົດສະວັດ
ທີີ່ຜ່ານມາຖກທໍາລາຍໄປ ເຊິີ່ງຈະນໍາໄປສູ່ການຫຸດຜ່ອນ ສະມັດຖະພາບການຜະລິດ ແລະ ລາຍ
ຮັບສໍາລັບການດໍາລົງຊີວິດ ຂອງນັກຮຽນທີີ່ໄດູ້ຮັບຜົນກະທົບໃນອະນາຄົດ.
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ການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ ໃນຂະແໜງການສຶກສາ ເພີ່ອຕອບສະໜອງຕໍຂ
ໍ່ ສ
ໍໍ້ ະເໜີແນະຂອງ RTM
2019 ກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບການສຶກສາ

• ຍັງມີຄວາມສ່ຽງຕໍໍ່ການບັນລຸການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມຢ່າງທົຼົ່ວເຖິງ ຍູ້ອນການຫຸດລົງຂອງຈໍານວນຄູ
ສອນໃນຊັັ້ນປະຖົມ (ແລະ ຊັັ້ນມັດທະຍົມ) ອັນເນີ່ອງມາຈາກໂຄຕູ້າຕໍາແໜ່ງລັດຖະກອນໃໝ່ໄດູ້
ຫຸດລົງຫາຍ (ຕໍໍ່າກວ່າການສູນເສຍຫາຍ) ສໍາລັບຂະແໜງການສຶກສາ, ເປັນເຫດໃຫູ້ມີຫູ້ອງຄວບ
ແລະ ການປ່ຽນຜຽນຫູ້ອງສອນ ຫາຍຂຶັ້ນ.
• ໃນໂຮງຮຽນປະຖົມຂະໜາດນູ້ອຍ (ທີີ່ມີຄູ 3 ຄົນ ຫ ໜູ້ອຍກວ່ານັັ້ນ), ມີ 1.440 ໂຮງຮຽນ ທີີ່ສູນ
ເສຍຄູ 1 ຫາ 2 ຄົນ ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ.
• ຂະແໜງການສຶກສາ ບໍໍ່ສາມາດວາງແຜນແກູ້ໄຂ ຈໍານວນຄູທີີ່ຫຸດລົງໄດູ້ ເນີ່ອງຈາກຂາດ “ຂອບ
ການຈັດສັນພະນັກງານລັດຖະກອນໄລຍະກາງ” ຈາກກະຊວງພາຍໃນ.
• ການນໍາໃຊູ້ຫັກສູດຊັັ້ນປະຖົມໃໝ່ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຄູທີີ່ມີຈໍາກັດໃນຫັກສູດໃໝ່ ຍັງສບຕໍໍ່ໄດູ້
ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ແຕ່ວ່າຂາດງົບປະມານຂອງລັດຖະບານ ເພີ່ອສະ
ໜັບສະໜູນ ການຝຶກອົບຮົມທີີ່ຈໍາເປັນຂອງຄູປະຖົມທັງໝົດໃນການນໍາໃຊູ້ຫັກສູດໃໝ່ ພູ້ອມທັງ
ການສູ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງກ່ຽວກັບຄວາມຮູູ້ດູ້ານເນັ້ອໃນ ແລະ ທັກສະການສອນຂອງຄູ.
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ຂໍໍ້ສະເໜີແນະນໍາຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃນກອງປະຊຸມໂຕະມົນ
• ໄດູ້ລະບຸໄວູ້ວ່າ: “ການລົງທຶນຫາຍຂຶນ
ັ້ ເຂົາັ້ ໃນການຝຶກອົບຮົມຄູສອນໃນຊັນ
ັ້ ປະຖົມສຶກສາ: ເພີ່ອ
ໃຫູ້ໄດູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຈາກສີ່ການຮຽນ-ການສອນໃໝ່ ແລະ ການສິດສອນທີີ່ໄດູ້ຮັບ
ການປັບປຸງ, ມັນຈໍາເປັນຕູ້ອງມີການລົງທຶນຫາຍຂຶັ້ນໃນການຝຶກອົບຮົມ ຄູສອນໃນຊັັ້ນປະຖົມ
ສຶກສາ. ມັນເປັນສິີ່ງສໍາຄັນທີີ່ ງົບປະມານຂອງຂະແໜງການສຶກສາຈະຕູ້ອງໄດູ້ຮັບການປົກປ້ອງ,
ລວມທັງງົບປະມານສໍາລັບການສະໜອງອາຫານໃນໂຮງຮຽນ ເພີ່ອຮັກສາຜົນປະໂຫຍດຂອງ
ການເຂົັ້າຮຽນ ແລະ ການມາຮຽນໃນຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ”

7

ການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ ໃນຂະແໜງການສຶກສາ ເພີ່ອຕອບສະໜອງຕໍຂ
ໍ່ ສ
ໍໍ້ ະເໜີແນະຂອງ RTM
2019 ກ່ຽວກັບ ການລົງທຶນຫາຍຂຶນ
ັ້ ເຂົາັ້ ໃນການຝຶກອົບຮົມຄູສອນໃນຊັນ
ັ້ ປະຖົມສຶກສາ
• ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາສາມາດ ໃຫູ້ການສະໜັບສະໜູນ ການຝຶກອົບຮົມຄູສອນໃນຊັັ້ນປະຖົມ ຢູ່ເມອງ
ເປົົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ແຕ່ກໍຍັງມີຄວາມຈໍາເປັນນໍາໃຊູ້ງ ົບປະມານລັດຖະບານ ໃນການຝຶກອົບຮົມ
ຄູ ແລະ ການພັດທະນາວິຊາຊີບແບບຕໍໍ່ເນີ່ອງ ຢູ່ໃນເມອງອີ່ນໆ ທີີ່ບໍໍ່ໄດູ້ຮັບການຊ່ວຍເຫອ.
• ງົບປະມານສໍາລັບການສຶກສາ ບໍໍ່ໄດູ້ຮັບການປົກປ້ອງ ຈາກການຕັດຮອນສ່ວນແບ່ງຂອງງົບປະມານ
ບໍລິຫານທີີ່ບໍໍ່ແມ່ນເງິນເດອນຂອງລັດຖະບານ ເຊິີ່ງມັນນໍາໄປສູ່ການເອີ່ອຍອີງໃສ່ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ
ໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບການສຶກສາ. ການເພີີ່ມງົບປະມານໃສ່ແຜນງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ ໄດູ້
ເຮັດໃຫູ້ມີຄວາມຈໍາເປັນຕູ້ອງໄດູ້ຕັດງົບປະມານຂອງກິດຈະກໍາອີ່ນໆລົງ.
• ການຈັດສັນງົບປະມານການສຶກສາໃນປະຈຸບັນ ແມ່ນຕໍໍ່າກວ່າລະດັບທີີ່ສາກົນກໍານົດ ແລະ ເປັນໜຶີ່ງ
ໃນບັນດາປະເທດທີີ່ໄດູ້ຮັບງົບປະມານໃນລະດັບຕໍໍ່າ ໃນບັນດາປະເທດອາຊຽນ.
• ການປັບປຸງການຄຸູ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ
ເພີ່ອສູ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫູ້ແກ່
ການຄຸູ້ມຄອງຄູ ເຊັຼົ່ນດຽວກັບ ການຄຸູ້ມຄອງການເງິນ.
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ການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ ໃນຂະແໜງການສຶກສາ ເພີ່ອຕອບສະໜອງຕໍຂ
ໍ່ ສ
ໍໍ້ ະເໜີແນະຂອງ RTM 2019 ກ່ຽວ
ກັບ ການສົຼົ່ງເສີມການພັດທະນາເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ການກຽມຄວາມພູ້ອມກ່ອນເຂົາັ້ ຮຽນຊັັ້ນປະຖົມ

• ພາຍໃຕູ້ການສະໜັບສະໜູນຂອງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ການທົດລອງ (i) ການສູ້າງຄູການສຶກສາກ່ອນ
ໄວຮຽນໄລຍະສັັ້ນ (ຝຶກອົບຮົມຄູກ່ອນປະຈໍາການ), ແລະ (ii) ທາງເລອກໃນການນໍາໃຊູ້ຜູູ້ດູແລເດັກ
ແທນຄູທີີ່ມີໄດູ້ມາດຖານຄົບຖູ້ວນ,
• ເຖິງຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ເພີ່ອເຮັດໃຫູ້ສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ມາດຕະການໃໝ່ໆເຫົຼົ່ານີັ້ໃນທົຼົ່ວປະເທດ
ໄດູ້ ແມ່ນຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ເພີີ່ມ ສ່ວນແບ່ງງົບປະມານ ຂອງລັດຖະບານ ເຂົັ້າໃນຂະແໜງການສຶກສາ,
ແຕ່ວິທີນີັ້ ກໍຍັງມີຄວາມເປັນໄປໄດູ້ສູງກວ່າສໍາລັບລັດຖະບານ ແທນທີີ່ຈະທໍາການສູ້າງໂຮງຮຽນ
ອະນຸບານຕ່າງຫາກ
• ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຫາຍພາກສ່ວນ ກໍາລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບກົມການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ກົມ
ສູ້າງຄູ ເພີ່ອພັດທະນາ ແລະ ທົດລອງໂຄງການກຽມຄວາມພູ້ອມກ່ອນເຂົັ້າໂຮງຮຽນ ໂດຍເນັັ້ນໃສ່
ການອ່ານເປັນພາສາລາວ, ໂດຍສະເພາະໃນກຸ່ມເດັກນູ້ອຍທີີ່ພາສາລາວ ບໍໍ່ແມ່ນພາສາທໍາອິດຂອງ
ເຂົາເຈົັ້າ (ປະມານ 40% ຂອງປະຊາກອນ).
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ການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ ໃນຂະແໜງການສຶກສາ ເພີ່ອຕອບສະໜອງຕໍຂ
ໍ່ ສ
ໍໍ້ ະເໜີແນະຂອງ RTM 2019 ກ່ຽວ
ກັບ ການເພີມ
ີ່ ການລົງທຶນ ແລະ ການຮ່ວມມກັບພາກເອກະຊົນ ໃນຂະແໜງການຍ່ອຍອາຊີວະສຶກສາ
ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ
• ຫັກສູດທີີ່ໄດູ້ພັດທະນາຂຶັ້ນໃຫູ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບຕະຫາດແຮງງານພາຍໃນ.
• ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບ ການຝຶກອົບຮົມແບບຄວບຄູ່ ໄດູ້ຖກຮັບຮອງໂດຍກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
• ຂອບວຸດທິແຫ່ງຊາດລາວ (LNQF) ຈະໄດູ້ຮັບການຮັບຮອງໂດຍທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂູ້ອງ ແລະ ມາດຕະຖານອາຊີບສໍາ
ລັບຫັກສູດອາຊີວະສຶກສາໃໝ່ທັງໝົດ ຈະໄດູ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ຮັບຮອງຢ່າງເປັນທາງການ
• ໜ່ວຍງານວິຊາການທີີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ (ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ
ສັງຄົມ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມູ້, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ) ພາຍໃຕູ້ກມ
ຸ່ ວິຊາການຂະແໜງການຍ່ອຍ
ຫັງຊັັ້ນມັດທະຍົມ (Post-Secondary Focal Group) ເພີ່ອກໍານົດພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຄນໃ
ໝ່ ສໍາລັບການສະໜອງອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ໃຫູ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍອາຊີວະສຶກສາ ສະບັບໃໝ່
• ມາດຕະຖານສໍາລັບຄວາມສາມາດຂັນ
ັ້ ຕໍໍ່າສຸດທີີ່ຈໍາເປັນ ທີີ່ລວມເອົາຄວາມສາມດດູ້ານການຮູູ້ໜັງສ ແລະ ການຄິດໄລ່ ຈະ
ຖກພັດທະນາຂຶັ້ນເປັນເງ ີ່ອນໄຂເບັ້ອງຕົັ້ນ ສໍາລັບການເຂົັ້າຮຽນໃນຫັກສູດອາຊີວະສຶກສາ.
• ຄູສອນອາຊີວະສຶກສາ ໄດູ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃນວິທີການເອົາຜູູ້ຮຽນເປັນໃຈກາງ ແລະ ໄດູ້ຄ່ອຍໆ ຫັນໄປສູ່ການຮຽນຮູູ້
ທີີ່ອີງໃສ່ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຊໍານິຊໍານານເປັນຫລັກ ຫາຍຂຶັ້ນກວ່າເກົຼົ່າ.
• ການຝຶກງານໂດຍການຮ່ວມມກັບບໍລິສັດເອກະຊົນ ຫ ການຝຶກອົບຮົມແບບຄວບຄູ່ ຕູ້ອງໄດູ້ສບຕໍໍ່ ເພີ່ອຮັບປະກັນ
ໃຫູ້ການສະໜອງຫັກສູດອາຊີວະສຶກສາທີີ່ຕອບສະໜອງກັບຄາມຕູ້ອງການໄດູ້ຫາຍຂຶັ້ນ
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ການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ ໃນຂະແໜງການສຶກສາ ເພີ່ອຕອບສະໜອງຕໍຂ
ໍ່ ສ
ໍໍ້ ະເໜີແນະຂອງ RTM
2019 ກ່ຽວກັບ ວິທີການທີມ
ີ່ ລ
ີ ກ
ັ ສະນະກວມລວມ ແລະ ຍຸດທະສາດ ທີີ່ຈາໍ ເປັນຕໍກ
ໍ່ ານ
ພັດທະນາວິຊາຊີບການສຶກສາ
• ໜ່ວຍງານວິຊາການຂະແໜງການສຶກສາ (ESWG) ໄດູ້ປຶກສາຫາລກ່ຽວກັບ ຮ່າງຍຸດທະສາດ
ການພັດທະນາວິຊາຊີບແບບຕໍໍ່ເນີ່ອງ (CPD) ຢູ່ໃນ ສປປລາວ (ການຮຽນຮູູ້ຕະຫອດຊີວິດໃນ
ອາຊີບຄູ) ໃນເດອນສິງຫາ 2021 ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາກໍາລັງໃຫູ້ການສະໜັບສະໜູນກົມສູ້າງຄູ
ເພີ່ອຮ່າງແຜນສະບັບສົມບູນ
ແຕ່ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແມ່ນຈະຕູ້ອງໄດູ້ຮຽກຮູ້ອງງົບປະມານຂອງ
ລັດຖະບານໃຫູ້ແກ່ຂະແໜງການສຶກສາທີີ່ເພີີ່ມຂຶັ້ນ
• ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາກໍາລັງໃຫູ້ການສະໜັບສະໜູນກົມສູ້າງຄູ ໃນການສູ້າງນະໂຍບາຍຄູແບບຮອບດູ້ານ
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ບັນດາກິດຈະກໍາທີຈ
ີ່ າໍ ເປັນໃນການແກູ້ໄຂສິງີ່ ທູ້າທາຍທີໄີ່ ດູ້ລະບຸ
ໄວູ້
• ກິດຈະກໍາທີີ່ຈໍາເປັນເພີ່ອຫຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ຕໍໍ່ກັບການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມຢ່າງທົຼົ່ວເຖິງ ແລະ ເພີ່ອ
ປັ ບ ປຸ ງ ຜົ ນ ການຮຽນໃນຊັ ັ້ ນ ປະຖົ ມ ສຶ ກ ສາ ບໍ ໍ່ ແ ມ່ ນ ຢູ ່ ພ ຽງແຕ່ ຄ ວາມຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບຂອງ
ຂະແໜງການສຶກສາເທົຼົ່ານັັ້ນ ແຕ່ຍັງຢູ່ພາຍໃຕູ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຂະແໜງການອ ີ່ນໆພາຍ
ນອກຂະແໜງການສຶກສາອີກດູ້ວຍ.
• ກະຊວງພາຍໃນ ມີ ຄ ວາມຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບ ກ່ ຽ ວກັ ບ ການສະໜອງໂຄຕູ້ າ ລັ ດ ຖະກອນໃໝ່ ແລະ
ກະຊວງການເງິນ ເປັນຜູູ້ຄຸູ້ມຄອງສ່ວນແບ່ງຂອງງົບປະມານບໍລິຫານທີີ່ບໍໍ່ແມ່ນເງິນເດອນ ໃຫູ້ແກ່
ຂະແຫນງການສກສາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ຖູ້າບໍໍ່ສາມາດຫຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີີ່ກ່າວມາ ແລະ ບໍໍ່
ສາມາດປັ ບ ປຸ ງ ຜົ ນ ການຮຽນ ໃຫູ້ ດ ີ ຂ ຶ ັ້ ນ ຈະສົ ຼົ່ ງ ຜົ ນ ກະທົ ບ ອັ ນ ໃຫຍ່ ຫ ລວງ ຕໍ ໍ່ ກ ານບັ ນ ລຸ ເ ປົ ົ້ າ
ຫມາຍລວມຂອງລັດຖະບານ, ທັງສໍາລັບຂະແໜງ ການສຶກສາ ແລະ ຂະແຫນງການອຶໍີ່ນອີກດູ້ວຍ.
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ນະວັດຕະກໍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
• ແພລັດ ຟອມ ການຮຽນ-ການສອນແບບດິຈ ີຕອລ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຄັງ
ປັນຍາລາວ ໄດູ້ຖກພັດທະນາຂຶັ້ນ ໂດຍໄດູ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເພີ່ອນາ
ໃຊູ້ເຂົັ້າໃນການຮຽນແບບດິຈິຕອລ ແລະ ແບບປະສົມປະສານ
• ນີ ັ້ ເ ປັ ນ ໜຶ ີ່ ງ ໃນການຕອບສະໜອງຕໍ ໍ່ ກ ານປິ ດ ໂຮງຮຽນ ເນ ີ່ ອ ງຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ
COVID-19 ໂດຍມີແຜນການຂະຫຍາຍການນໍາໃຊູ້ແພລັດຟອມດັຼົ່ງກ່າວເຂົັ້າໃນການຝຶກອົບຮົມ
ຄູ ແລະ ເປັນແຫ ່ງການຮຽນຮູູ້ເພີີ່ມເຕີມ ເຊິີ່ງກວມເອົາການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ປະຖົມ ແລະ
ມັດທະຍົມ ແລະ ມີຄວາມເປັນໄປໄດູ້ໃນການຂະຫຍາຍໄປສູ່ອາຊີວ ະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາ
ນອກໂຮງຮຽນ
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ຜົນກະທົບຂອງ COVID-19 ແລະ ການຕອບໂຕູ້
• ການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ໄດູ້ເຮັດໃຫູ້ໂຮງຮຽນຖກປິດ ໃນລະຫວ່າງການລັອກດາວ
ແລະ ບາງໂຮງຮຽນໄດູ້ຖກນໍາໃຊູ້ເປັນສູນກັກກັນ ແລະ ສູດກວດຫາເຊັ້ອ. ມັນຈໍາເປັນຕູ້ອງມີ
ຊັບພະຍາກອນເພີີ່ມຕີ່ມ ເພີ່ອເປີດໂຮງຮຽນຄນໃໝ່ ໂດຍໃຫູ້ສອດຄ່ອງກັບການປະຕິບັດມາດ
ຕະການປ້ອງກັນ COVID-19
• ການປິດໂຮງຮຽນເລັ້ອຍໆ ແລະ ການເພີີ່ມຂຶັ້ນຂອງກໍລະນີຕິດເຊັ້ອ COVID-19 ໃນໄລຍະນີັ້ ຈະ
ສົຼົ່ງຜົນກະທົບຕໍໍ່ຄວາມສາມາດຂອງຄູໃນການສອນໃຫູ້ຄົບຫັກສູດໃນສົກຮຽນ 2021/22
• ການປິດໂຮງຮຽນທີີ່ແກ່ຍາວນີັ້ ຈະເຮັດໃຫູ້ມກ
ີ ານສູນເສຍການຮຽນຫາຍຂຶັ້ນ ແລະ ຜົນການຮຽນທີີ່
ອ່ອນລົງກວ່າເກົຼົ່າ.
• ຍິີ່ງໂຮງຮຽນປິດເປັນເວລາຍາວນານ, ຄວາມສ່ຽງຂອງບັນຫາສຸຂະພາບໄລຍະຍາວ ແລະ ສິງີ່ ທູ້າ
ທາຍດູ້ານການພັດທະນາຍິີ່ງຈະຫາຍຂຶັ້ນ
• ການຂາດການເຂົັ້າເຖິງອິນເຕີເນັດ ແລະ ອຸປະກອນການສີ່ສານຕ່າງໆ (ສະມາດໂຟນ, ແທັບເລັດ)
(ຍູ້ອນຄວາມທຸກຍາກ) ໝາຍຄວາມວ່າ ບໍໍ່ແມ່ນເດັກນູ້ອຍທຸກຄົນສາມາດເຂົັ້າເຖິງການຮຽນຮູູ້ທາງ
ອອນລາຍ, ແລະ ສິີ່ງນີັ້ມັນສູ້າງຄວາມບໍໍ່ສະເໝີພາບຫາຍຂຶັ້ນ
• ຄວາມທຸກຍາກຍັງໝາຍເຖິງວ່າ ໃນບາງຄອບຄົວ, ພໍໍ່ແມ່ບໍໍ່ສາມາດໃຊູ້ເວລາໃນການຊ່ວຍເຫອລູກ
ຂອງພວກເຂົາໃນການຮຽນຢູ່ເຮອນໄດູ້
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ບຸລິມະສິດ ສໍາລັບ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນໃນປີ 2022
• ຜົນສະທູ້ອນຂອງການຫຸດລົງຂອງໂຄຕູ້າຄູ ຕໍໍ່ກັບການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມຢ່າງທົຼົ່ວເຖິງ;
• ຜົນກະທົບຂອງການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຕໍໍ່ການສຶກສາ ແລະ ການພັດທະນາທຶນ
ມະນຸດ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດໃນທາງກວູ້າງ;
• ຜົນກະທົບຂອງການຫຸດງົບປະມານບໍລິຫານທີີ່ບໍໍ່ແມ່ນເງິນເດອນ ຕໍໍ່ການຝຶກອົບຮົມຄູ;
• ຜົນໄດູ້ຮັບຈາກການທົບທວນລາຍຈ່າຍພາກລັດ ທີີ່ສຸມໃສ່ການປະຕິຮູບການເງິນໄລຍະກາງ, ການ
ໃຊູ້ຈ່າຍພາກລັດ ແລະ ການທົບທວນການຈັດຕັງັ້ , ແລະ ການວິເຄາະການຄຸູ້ມຄອງການເງິນ (ແກູ້ໄຂ
ຂອດອຸປະສັກ) ໃນຂະແໜງການສຶກສາ.
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