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ພາກສະເໜີ

• ບົດລາຍງານຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແມ່ນໄດູ້ອີງໃສ່ແບບຟອມແລະ ຄໍາຖາມ ທີີ່ກໍານົດໂດຍ 
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

• ບົດລາຍງານຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ໃນກອງປະຊຸມໂຕະມົນໃນຄັັ້ງນີັ້ ບໍໍ່ແມ່ນບົດລາຍງານທັງໝົດ
ຂອງຂະແໜງການ ແຕ່ໄດູ້ເນັັ້ນໃສ່ສະເພາະບັນດາຂໍໍ້ສະເໜີແນະ ທີີ່ໄດູ້ລະບຸຈາກກອງປະຊຸມໂຕະມົນ
ໃນປີ 2019, ລວມໄປເຖິງ ບັນດາກິດຈະກໍາທີີ່ໄດູ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຜ່ານມາຂອງຂະແໜ
ງການສຶກສາເພ ີ່ອຕອບສະໜອງຕໍໍ່ບັນດາຂໍໍ້ສະເໜີແນະເຫ ົຼົ່ານັັ້ນ.

• ແບບຟອມທີີ່ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃຫູ້ມານັັ້ນ ຍັງຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ສະໜອງຂໍໍ້ມູນກ່ຽວ
ກັບ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາຫ ັກການຕ່າງໆຂອງຖະແຫ ງການວຽງຈັນ ໃນຂະແໜງການສຶກສາ 
ລວມໄປເຖິງ ການຕອບໂຕູ້ກັບຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19.
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ບົດລາຍງານຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ໃນກອງປະຊຸມໂຕະມົນ 
ປະຈໍາປີ 2021

• ບັນຫາຫ ັກຕ່າງໆ ເຊັຼົ່ນ: ຜົນການຮຽນຕໍໍ່າ, ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນໃຫູ້ແກ່ຂະແໜງ 
ການສຶກສາບໍໍ່ພຽງພໍ (ລວມທັງບຸກຄະລາກອນ ແລະ ງ ົບປະມານ), ຄວາມສ່ຽງທີີ່ມີຕໍໍ່
ການບັນລຸ ການເຂົັ້າເຖິງການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມຢ່າງທົຼົ່ວເຖິງ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງການ
ແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຕໍໍ່ຂະແໜງການສຶກສາ ໄດູ້ກໍານົດເປັນຫົວຂໍໍ້ບູລິ
ມະສິດ ທີີ່ບັນຈຸເຂົັ້າໃນຮ່າງບົດລາຍງານພ ັ້ນຖານ ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ
ລົງທຶນ ສໍາລັບ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ
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ສິີ່ງທູ້າທາຍຫລັກຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ທີີ່ຈະສະເຫນີຕໍໍ່ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ

• ການເຂົັ້າເຖງິການສກຶສາຊັັ້ນປະຖມົຢາ່ງທົຼົ່ວເຖງິແມ່ນມີຄວາມສຽ່ງ ເນ ີ່ອງຈາກຈໍານວນຄູສອນໃນຊັັ້ນ
ປະຖົມ ກໍາລັງຫ ຸດລົງ.

• ຜົນການຮຽນຕໍໍ່າ ເປັນຜົນມາຈາກ (i) ຄວາມສາມາດຂອງຄູບໍໍ່ພຽງພໍ; (ii) ສິີ່ງທູ້າທາຍສໍາລັບຄູ ໃນ
ການປັບຕົວເຂົັ້າກັບຫ ັກສູດ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ໃນຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ; ແລະ (iii) ການລົງທຶນໃສ່ການ
ຝຶກອົບຮົມ ເພ ີ່ອສູ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫູ້ແກ່ຄູສອນ ຍັງຕໍໍ່າ
o ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນໃນຊັັ້ນປະຖົມປີທີ 5 ຍັງຕໍໍ່າ ເມ ີ່ອທຽບໃສ່ກັບບັນດາປະເທດອ ີ່ນໆໃນ

ອາຊຽນ.
o ຜົນການຮຽນທີີ່ອ່ອນໃນຊັັ້ນປະຖົມ ໄດູ້ເປັນຜົນກະທົບຕໍໍ່ການສຶກສາຊັັ້ນອ ີ່ນໆ ທີີ່ສູງຂຶັ້ນໄປ ເຊິີ່ງ

ເປັນສິີ່ງກີດຂວາງໃນການຜະລິດແຮງງານທີີ່ມີທັກສະ
o ຈະບໍໍ່ເກີດຜົນປະໂຫຍດຫລາຍ ຈາກການສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ທີີ່ຖ ກກໍານົດເປັນການ

ສຶກສາພາກບັງຄັບ ຖູ້າຜົນການຮຽນຍັງຕໍໍ່າຢູ່ຄ ກັບໃນປະຈຸບັນ
• ຜົນການຮຽນຂອງເດັກອາດຈະຕໍໍ່າລົງກວ່າເກົຼົ່າ ເນ ີ່ອງຈາກການຂາດເຂນີຄ ູແລະ ງ ົບປະມານບລໍຫິານທີີ່
ບໍໍ່ແມ່ນເງນິເດ ອນ ທີີ່ບໍໍ່ພຽງພໍ
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ສິີ່ງທູ້າທາຍຫລັກຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ທີີ່ຈະສະເຫນີຕໍໍ່ກອງປະຊຸມໂຕະມນົ (ຕໍໍ່)

• ຜົນກະທົບຂອງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຕໍໍ່ຂະແໜງການສກຶສາ
o ອັດຕາປະລະອາດເພີີ່ມຂຶັ້ນ ໂດຍສະເພາະໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ
o ຜົນການຮຽນຂອງເດັກອາດອ່ອນລົງຕ ີ່ມ
o ງ ົບປະມານແຫ່ງຊາດ ແລະ ສ່ວນແບ່ງທີີ່ໄດູ້ຈັດສັນໃຫູ້ຂະແໜງການສຶກສາຫ ຸດຫນູ້ອຍລົງ (ເຊິີ່ງບໍໍ່

ພຽງພໍຢູ່ແລູ້ວ) ຊຶີ່ງຈະສົຼົ່ງຜົນກະທົບຕໍໍ່ກັບຄຸນນະພາບການສຶກສາ ແລະ ການຂະຫຍາຍໂອກາດໃນ
ບາງເຂດ.

o ການປິດໂຮງຮຽນທີີ່ແກ່ຍາວ ອາດເຮັດໃຫູ້ຜົນສໍາເລັດຈາກການສຶກສາທີີ່ຍາດມາໄດູ້ໃນທົດສະວັດ
ທີີ່ຜ່ານມາຖ ກທໍາລາຍໄປ ເຊິີ່ງຈະນໍາໄປສູ່ການຫ ຸດຜ່ອນ ສະມັດຖະພາບການຜະລິດ ແລະ ລາຍ
ຮັບສໍາລັບການດໍາລົງຊີວິດ ຂອງນັກຮຽນທີີ່ໄດູ້ຮັບຜົນກະທົບໃນອະນາຄົດ.
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ການຈດັຕັັ້ງປະຕິບດັໃນຂະແໜງການສກຶສາ ເພ ີ່ອຕອບສະໜອງຕໍໍ່ຂໍໍ້ສະເໜີແນະຂອງ RTM
2019 ກ່ຽວກັບຄນຸນະພາບການສກຶສາ

• ຍັງມີຄວາມສ່ຽງຕໍໍ່ການບັນລຸການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມຢ່າງທົຼົ່ວເຖິງ ຍູ້ອນການຫ ຸດລົງຂອງຈໍານວນຄູ
ສອນໃນຊັັ້ນປະຖົມ (ແລະ ຊັັ້ນມັດທະຍົມ) ອັນເນ ີ່ອງມາຈາກໂຄຕູ້າຕໍາແໜ່ງລັດຖະກອນໃໝ່ໄດູ້
ຫ ຸດລົງຫ າຍ (ຕໍໍ່າກວ່າການສູນເສຍຫ າຍ) ສໍາລັບຂະແໜງການສຶກສາ, ເປັນເຫດໃຫູ້ມີຫູ້ອງຄວບ
ແລະ ການປ່ຽນຜຽນຫູ້ອງສອນ ຫ າຍຂຶັ້ນ.

• ໃນໂຮງຮຽນປະຖົມຂະໜາດນູ້ອຍ (ທີີ່ມີຄູ 3 ຄົນ ຫ  ໜູ້ອຍກວ່ານັັ້ນ), ມີ 1.440 ໂຮງຮຽນ ທີີ່ສູນ
ເສຍຄູ 1 ຫາ 2 ຄົນ ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ.

• ຂະແໜງການສຶກສາ ບໍໍ່ສາມາດວາງແຜນແກູ້ໄຂ ຈໍານວນຄູທີີ່ຫ ຸດລົງໄດູ້ ເນ ີ່ອງຈາກຂາດ “ຂອບ
ການຈັດສັນພະນັກງານລັດຖະກອນໄລຍະກາງ” ຈາກກະຊວງພາຍໃນ.

• ການນໍາໃຊູ້ຫ ັກສູດຊັັ້ນປະຖົມໃໝ່ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຄູທີີ່ມີຈໍາກັດໃນຫ ັກສູດໃໝ່ ຍັງສ ບຕໍໍ່ໄດູ້
ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ແຕ່ວ່າຂາດງ ົບປະມານຂອງລັດຖະບານ ເພ ີ່ອສະ
ໜັບສະໜູນ ການຝຶກອົບຮົມທີີ່ຈໍາເປັນຂອງຄູປະຖົມທັງໝົດໃນການນໍາໃຊູ້ຫ ັກສູດໃໝ່ ພູ້ອມທັງ
ການສູ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງກ່ຽວກັບຄວາມຮູູ້ດູ້ານເນ ັ້ອໃນ ແລະ ທັກສະການສອນຂອງຄູ.
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• ໄດູ້ລະບຸໄວູ້ວ່າ: “ການລງົທຶນຫ າຍຂຶັ້ນເຂົັ້າໃນການຝຶກອົບຮມົຄສູອນໃນຊັັ້ນປະຖມົສກຶສາ: ເພ ີ່ອ
ໃຫູ້ໄດູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຈາກສ ີ່ການຮຽນ-ການສອນໃໝ່ ແລະ ການສິດສອນທີີ່ໄດູ້ຮັບ
ການປັບປຸງ, ມັນຈໍາເປັນຕູ້ອງມີການລົງທຶນຫ າຍຂຶັ້ນໃນການຝຶກອົບຮົມ ຄູສອນໃນຊັັ້ນປະຖົມ
ສຶກສາ. ມັນເປັນສິີ່ງສໍາຄັນທີີ່ ງ ົບປະມານຂອງຂະແໜງການສຶກສາຈະຕູ້ອງໄດູ້ຮັບການປົກປ້ອງ, 
ລວມທັງງ ົບປະມານສໍາລັບການສະໜອງອາຫານໃນໂຮງຮຽນ ເພ ີ່ອຮັກສາຜົນປະໂຫຍດຂອງ
ການເຂົັ້າຮຽນ ແລະ ການມາຮຽນໃນຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ”

ຂໍໍ້ສະເໜີແນະນໍາຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃນກອງປະຊຸມໂຕະມົນ
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ການຈດັຕັັ້ງປະຕິບດັໃນຂະແໜງການສກຶສາ ເພ ີ່ອຕອບສະໜອງຕໍໍ່ຂໍໍ້ສະເໜີແນະຂອງ RTM 
2019 ກ່ຽວກັບ ການລງົທຶນຫ າຍຂຶັ້ນເຂົັ້າໃນການຝຶກອົບຮມົຄສູອນໃນຊັັ້ນປະຖມົສກຶສາ

• ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາສາມາດ ໃຫູ້ການສະໜັບສະໜູນ ການຝຶກອົບຮົມຄູສອນໃນຊັັ້ນປະຖົມ ຢູ່ເມ ອງ
ເປົົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ແຕ່ກໍຍັງມີຄວາມຈໍາເປັນນໍາໃຊູ້ງ ົບປະມານລັດຖະບານ ໃນການຝຶກອົບຮົມ
ຄູ ແລະ ການພັດທະນາວິຊາຊີບແບບຕໍໍ່ເນ ີ່ອງ ຢູ່ໃນເມ ອງອ ີ່ນໆ ທີີ່ບໍໍ່ໄດູ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ  ອ.

• ງ ົບປະມານສໍາລັບການສຶກສາ ບໍໍ່ໄດູ້ຮັບການປົກປ້ອງ ຈາກການຕັດຮອນສ່ວນແບ່ງຂອງງ ົບປະມານ
ບໍລິຫານທີີ່ບໍໍ່ແມ່ນເງິນເດ ອນຂອງລັດຖະບານ ເຊິີ່ງມັນນໍາໄປສູ່ການເອ ີ່ອຍອີງໃສ່ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ
ໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບການສຶກສາ. ການເພີີ່ມງ ົບປະມານໃສ່ແຜນງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ ໄດູ້
ເຮັດໃຫູ້ມີຄວາມຈໍາເປັນຕູ້ອງໄດູ້ຕັດງ ົບປະມານຂອງກິດຈະກໍາອ ີ່ນໆລົງ.

• ການຈັດສັນງ ົບປະມານການສຶກສາໃນປະຈຸບັນ ແມ່ນຕໍໍ່າກວ່າລະດັບທີີ່ສາກົນກໍານົດ ແລະ ເປັນໜຶີ່ງ
ໃນບັນດາປະເທດທີີ່ໄດູ້ຮັບງ ົບປະມານໃນລະດັບຕໍໍ່າ ໃນບັນດາປະເທດອາຊຽນ.

• ການປັບປຸງການຄຸູ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ ເພ ີ່ອສູ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫູ້ແກ່
ການຄຸູ້ມຄອງຄູ ເຊັຼົ່ນດຽວກັບ ການຄຸູ້ມຄອງການເງິນ.
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ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບດັໃນຂະແໜງການສຶກສາ ເພ ີ່ອຕອບສະໜອງຕໍໍ່ຂໍໍ້ສະເໜີແນະຂອງ RTM 2019 ກ່ຽວ
ກັບ ການສົຼົ່ງເສີມການພັດທະນາເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ການກຽມຄວາມພູ້ອມກ່ອນເຂົັ້າຮຽນຊັັ້ນປະຖມົ

• ພາຍໃຕູ້ການສະໜັບສະໜູນຂອງຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ, ການທົດລອງ (i) ການສູ້າງຄູການສຶກສາກ່ອນ
ໄວຮຽນໄລຍະສັັ້ນ (ຝຶກອົບຮົມຄູກ່ອນປະຈໍາການ), ແລະ (ii) ທາງເລ ອກໃນການນໍາໃຊູ້ຜູູ້ດູແລເດັກ
ແທນຄູທີີ່ມີໄດູ້ມາດຖານຄົບຖູ້ວນ,

• ເຖິງຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ເພ ີ່ອເຮັດໃຫູ້ສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ມາດຕະການໃໝ່ໆເຫ ົຼົ່ານີັ້ໃນທົຼົ່ວປະເທດ
ໄດູ້ ແມ່ນຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ເພີີ່ມ ສ່ວນແບ່ງງ ົບປະມານ ຂອງລັດຖະບານ ເຂົັ້າໃນຂະແໜງການສຶກສາ,
ແຕ່ວິທີນີັ້ ກຍັໍງມີຄວາມເປັນໄປໄດູ້ສູງກວ່າສໍາລັບລັດຖະບານ ແທນທີີ່ຈະທໍາການສູ້າງໂຮງຮຽນ
ອະນຸບານຕ່າງຫາກ

• ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຫ າຍພາກສ່ວນ ກໍາລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບກົມການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ກົມ
ສູ້າງຄູ ເພ ີ່ອພດັທະນາ ແລະ ທົດລອງໂຄງການກຽມຄວາມພູ້ອມກ່ອນເຂົັ້າໂຮງຮຽນ ໂດຍເນັັ້ນໃສ່
ການອ່ານເປັນພາສາລາວ, ໂດຍສະເພາະໃນກຸ່ມເດັກນູ້ອຍທີີ່ພາສາລາວ ບໍໍ່ແມ່ນພາສາທໍາອິດຂອງ
ເຂົາເຈົັ້າ (ປະມານ 40% ຂອງປະຊາກອນ).
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ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບດັໃນຂະແໜງການສຶກສາ ເພ ີ່ອຕອບສະໜອງຕໍໍ່ຂໍໍ້ສະເໜີແນະຂອງ RTM 2019 ກ່ຽວ
ກັບ ການເພີີ່ມການລງົທນຶ ແລະ ການຮ່ວມມ ກັບພາກເອກະຊົນ ໃນຂະແໜງການຍ່ອຍອາຊີວະສຶກສາ 
ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ

• ຫ ັກສູດທີີ່ໄດູ້ພັດທະນາຂຶັ້ນໃຫູ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບຕະຫ າດແຮງງານພາຍໃນ.
• ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບ ການຝຶກອົບຮົມແບບຄວບຄູ່ ໄດູ້ຖ ກຮັບຮອງໂດຍກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
• ຂອບວຸດທິແຫ່ງຊາດລາວ (LNQF) ຈະໄດູ້ຮັບການຮບັຮອງໂດຍທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂູ້ອງ ແລະ ມາດຕະຖານອາຊີບສໍາ

ລັບຫ ັກສູດອາຊີວະສຶກສາໃໝ່ທັງໝົດ ຈະໄດູ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ຮັບຮອງຢ່າງເປັນທາງການ
• ໜ່ວຍງານວິຊາການທີີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ (ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ

ສັງຄົມ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມູ້, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ) ພາຍໃຕູ້ກຸມ່ວິຊາການຂະແໜງການຍ່ອຍ
ຫ ັງຊັັ້ນມັດທະຍົມ (Post-Secondary Focal Group) ເພ ີ່ອກໍານົດພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜດິຊອບຄ ນໃ
ໝ່ ສໍາລັບການສະໜອງອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ໃຫູ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍອາຊີວະສຶກສາ ສະບັບໃໝ່

• ມາດຕະຖານສາໍລັບຄວາມສາມາດຂັັ້ນຕໍໍ່າສຸດທີີ່ຈໍາເປັນ ທີີ່ລວມເອົາຄວາມສາມດດູ້ານການຮູູ້ໜັງສ ແລະ ການຄິດໄລ່ ຈະ
ຖ ກພັດທະນາຂຶັ້ນເປັນເງ ີ່ອນໄຂເບ ັ້ອງຕົັ້ນ ສໍາລັບການເຂົັ້າຮຽນໃນຫ ັກສູດອາຊີວະສຶກສາ.

• ຄູສອນອາຊີວະສຶກສາ ໄດູ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃນວິທີການເອົາຜູູ້ຮຽນເປັນໃຈກາງ ແລະ ໄດູ້ຄ່ອຍໆ ຫັນໄປສູ່ການຮຽນຮູູ້
ທີີ່ອີງໃສ່ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຊໍານິຊໍານານເປັນຫລັກ ຫ າຍຂຶັ້ນກວ່າເກົຼົ່າ.

• ການຝຶກງານໂດຍການຮ່ວມມ ກັບບລິໍສັດເອກະຊົນ ຫ  ການຝຶກອົບຮົມແບບຄວບຄູ່ ຕູ້ອງໄດູ້ສ ບຕໍໍ່ ເພ ີ່ອຮັບປະກັນ
ໃຫູ້ການສະໜອງຫ ັກສູດອາຊີວະສຶກສາທີີ່ຕອບສະໜອງກັບຄາມຕູ້ອງການໄດູ້ຫ າຍຂຶັ້ນ
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ການຈດັຕັັ້ງປະຕິບດັໃນຂະແໜງການສກຶສາ ເພ ີ່ອຕອບສະໜອງຕໍໍ່ຂໍໍ້ສະເໜີແນະຂອງ RTM
2019 ກ່ຽວກັບ ວິທີການທີີ່ມີລກັສະນະກວມລວມ ແລະ ຍຸດທະສາດ ທີີ່ຈາໍເປນັຕໍໍ່ການ
ພັດທະນາວຊິາຊີບການສກຶສາ

• ໜ່ວຍງານວິຊາການຂະແໜງການສຶກສາ (ESWG) ໄດູ້ປຶກສາຫາລ ກ່ຽວກັບ ຮ່າງຍຸດທະສາດ
ການພັດທະນາວິຊາຊີບແບບຕໍໍ່ເນ ີ່ອງ (CPD) ຢູ່ໃນ ສປປລາວ (ການຮຽນຮູູ້ຕະຫ ອດຊີວິດໃນ
ອາຊີບຄ)ູ ໃນເດ ອນສິງຫາ 2021 ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາກໍາລັງໃຫູ້ການສະໜັບສະໜູນກົມສູ້າງຄູ
ເພ ີ່ອຮ່າງແຜນສະບັບສົມບູນ ແຕ່ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແມ່ນຈະຕູ້ອງໄດູ້ຮຽກຮູ້ອງງ ົບປະມານຂອງ
ລັດຖະບານໃຫູ້ແກ່ຂະແໜງການສຶກສາທີີ່ເພີີ່ມຂຶັ້ນ

• ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາກໍາລັງໃຫູ້ການສະໜັບສະໜູນກົມສູ້າງຄູ ໃນການສູ້າງນະໂຍບາຍຄູແບບຮອບດູ້ານ
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ບັນດາກິດຈະກໍາທີີ່ຈໍາເປັນໃນການແກູ້ໄຂສິີ່ງທູ້າທາຍທີີ່ໄດູ້ລະບຸ
ໄວູ້

• ກິດຈະກໍາທີີ່ຈໍາເປັນເພ ີ່ອຫ ຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ຕໍໍ່ກັບການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມຢ່າງທົຼົ່ວເຖິງ ແລະ ເພ ີ່ອ
ປັບປ ຸງຜ ົນການຮຽນໃນຊັ ັ້ນປະຖົມສຶກສາ ບໍ ໍ່ແມ່ນຢູ ່ພຽງແຕ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ 
ຂະແໜງການສຶກສາເທົຼົ່ານັັ້ນ ແຕ່ຍັງຢູ່ພາຍໃຕູ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຂະແໜງການອ ີ່ນໆພາຍ
ນອກຂະແໜງການສຶກສາອີກດູ້ວຍ.

• ກະຊວງພາຍໃນ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ກ່ຽວກັບ ການສະໜອງໂຄຕູ້າລັດຖະກອນໃໝ່ ແລະ 
ກະຊວງການເງິນ ເປັນຜູູ້ຄຸູ້ມຄອງສ່ວນແບ່ງຂອງງ ົບປະມານບໍລິຫານທີີ່ບໍໍ່ແມ່ນເງ ິນເດ ອນ ໃຫູ້ແກ່
ຂະແຫນງການສ ກສາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ຖູ້າບໍໍ່ສາມາດຫ ຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີີ່ກ່າວມາ ແລະ ບໍໍ່
ສາມາດປັບປຸງຜົນການຮຽນ ໃຫູ້ດີຂຶ ັ້ນ ຈະສົ ຼົ່ງຜົນກະທົບອັນໃຫຍ່ຫລວງ ຕໍ ໍ່ການບັນລຸເປົ ົ້າ
ຫມາຍລວມຂອງລັດຖະບານ, ທັງສໍາລັບຂະແໜງ ການສຶກສາ ແລະ ຂະແຫນງການອຶໍ ີ່ນອີກດູ້ວຍ.
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ນະວັດຕະກໍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

• ແພລັດຟອມ ການຮຽນ-ການສອນແບບດິຈີຕອລ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຄັງ
ປັນຍາລາວ ໄດູ້ຖ ກພັດທະນາຂຶັ້ນ ໂດຍໄດູ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເພ ີ່ອນ າ
ໃຊູ້ເຂົັ້າໃນການຮຽນແບບດິຈິຕອລ ແລະ ແບບປະສົມປະສານ

• ນີັ້ເປັນໜຶີ່ງໃນການຕອບສະໜອງຕໍໍ່ການປິດໂຮງຮຽນ ເນ ີ່ອງຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ 
COVID-19 ໂດຍມີແຜນການຂະຫຍາຍການນໍາໃຊູ້ແພລັດຟອມດັຼົ່ງກ່າວເຂົັ້າໃນການຝຶກອົບຮົມ
ຄູ ແລະ ເປັນແຫ ່ງການຮຽນຮູູ້ເພີີ່ມເຕີມ ເຊິີ່ງກວມເອົາການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ,  ປະຖົມ ແລະ 
ມັດທະຍົມ ແລະ ມີຄວາມເປັນໄປໄດູ້ໃນການຂະຫຍາຍໄປສູ່ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາ
ນອກໂຮງຮຽນ
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ຜົນກະທົບຂອງ COVID-19 ແລະ ການຕອບໂຕູ້

• ການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ໄດູ້ເຮັດໃຫູ້ໂຮງຮຽນຖ ກປິດ ໃນລະຫວ່າງການລັອກດາວ
ແລະ ບາງໂຮງຮຽນໄດູ້ຖ ກນໍາໃຊູ້ເປັນສູນກັກກັນ ແລະ ສູດກວດຫາເຊ ັ້ອ. ມັນຈໍາເປັນຕູ້ອງມີ
ຊັບພະຍາກອນເພີີ່ມຕ ີ່ມ ເພ ີ່ອເປີດໂຮງຮຽນຄ ນໃໝ່ ໂດຍໃຫູ້ສອດຄ່ອງກັບການປະຕິບັດມາດ
ຕະການປ້ອງກັນ COVID-19

• ການປິດໂຮງຮຽນເລ ັ້ອຍໆ ແລະ ການເພີີ່ມຂຶັ້ນຂອງກໍລະນີຕິດເຊ ັ້ອ COVID-19 ໃນໄລຍະນີັ້ ຈະ
ສົຼົ່ງຜົນກະທົບຕໍໍ່ຄວາມສາມາດຂອງຄູໃນການສອນໃຫູ້ຄົບຫ ັກສູດໃນສົກຮຽນ 2021/22

• ການປິດໂຮງຮຽນທີີ່ແກ່ຍາວນີັ້ ຈະເຮັດໃຫູ້ມກີານສູນເສຍການຮຽນຫ າຍຂຶັ້ນ ແລະ ຜົນການຮຽນທີີ່
ອ່ອນລົງກວ່າເກົຼົ່າ.

• ຍິີ່ງໂຮງຮຽນປິດເປັນເວລາຍາວນານ, ຄວາມສ່ຽງຂອງບັນຫາສຸຂະພາບໄລຍະຍາວ ແລະ ສິີ່ງທູ້າ
ທາຍດູ້ານການພັດທະນາຍິີ່ງຈະຫ າຍຂຶັ້ນ

• ການຂາດການເຂົັ້າເຖິງອິນເຕີເນັດ ແລະ ອຸປະກອນການສ ີ່ສານຕ່າງໆ (ສະມາດໂຟນ, ແທັບເລັດ)
(ຍູ້ອນຄວາມທຸກຍາກ) ໝາຍຄວາມວ່າ ບໍໍ່ແມ່ນເດັກນູ້ອຍທຸກຄົນສາມາດເຂົັ້າເຖິງການຮຽນຮູູ້ທາງ
ອອນລາຍ, ແລະ ສິີ່ງນີັ້ມັນສູ້າງຄວາມບໍໍ່ສະເໝີພາບຫ າຍຂຶັ້ນ

• ຄວາມທຸກຍາກຍັງໝາຍເຖິງວ່າ ໃນບາງຄອບຄົວ, ພໍໍ່ແມ່ບໍໍ່ສາມາດໃຊູ້ເວລາໃນການຊ່ວຍເຫ  ອລູກ
ຂອງພວກເຂົາໃນການຮຽນຢູ່ເຮ ອນໄດູ້
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ບຸລິມະສິດ ສໍາລັບ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນໃນປີ 2022

• ຜົນສະທູ້ອນຂອງການຫ ຸດລົງຂອງໂຄຕູ້າຄູ ຕໍໍ່ກັບການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມຢ່າງທົຼົ່ວເຖິງ;
• ຜົນກະທົບຂອງການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຕໍໍ່ການສຶກສາ ແລະ ການພັດທະນາທຶນ
ມະນຸດ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດໃນທາງກວູ້າງ;

• ຜົນກະທົບຂອງການຫ ຸດງ ົບປະມານບໍລິຫານທີີ່ບໍໍ່ແມ່ນເງິນເດ ອນ ຕໍໍ່ການຝຶກອົບຮົມຄູ;
• ຜົນໄດູ້ຮັບຈາກການທົບທວນລາຍຈ່າຍພາກລັດ ທີີ່ສຸມໃສ່ການປະຕິຮູບການເງິນໄລຍະກາງ, ການ
ໃຊູ້ຈ່າຍພາກລັດ ແລະ ການທົບທວນການຈັດຕັັ້ງ, ແລະ ການວິເຄາະການຄຸູ້ມຄອງການເງິນ (ແກູ້ໄຂ
ຂອດອຸປະສັກ) ໃນຂະແໜງການສຶກສາ.
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