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  ເນັ້ນໃສ� “ຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາ” ແລະ 
“ເພີ່ມການລົງທຶນເຂົ້າໃນການຝຶກອົບຮົມຄູຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ”

•   ພາຍໃຕ�ການສະໜັບສະໜູນຂອງຄູ�ຮ�ວມພັດທະນາ ກະຊວງສຶກ
ທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ�ທົດລອງການສ�າງຄູການສຶກສາກ�ອນໄວ
ຮຽນໄລຍະສັ້ນ ແລະ  ທາງເລືອກໃນການນ�າໃຊ�ຜູ�ດູແລເດັກ 
ແທນຄູທີ່ມີນ�າໃຊ�ຜູ�ດູແລເດັກພາຍໃນບ�ານ ແທນການນ�າໃຊ�
ຄູລັດ, ເພື່ອແກ�ໄຂບັນຫາການສະໜອງໂຄຕ�າລັດຖະກອນຄູ 
ທີ່ກ�າລັງຫ�ດລົງ.  

  
•   ຄູສອນອາຊີວະສຶກສາ ໄດ�ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃນວິທີການເອົາ

ຜູ�ຮຽນເປັນໃຈກາງ ແລະ ໄດ�ຄ�ອຍໆຫັນໄປສູ�ການຮຽນຮູ�ທີ່ອີງ
ໃສ�ຄວາມສາມາດ

•   ຮ�າງຍຸດທະສາດການພັດທະນາວິຊາຊີບແບບຕ�່ເນື່ອງ ຢູ�ໃນ 
ສປປ ລາວ ໄດ�ຮັບການພັດທະນາຂຶ້ນ ແລະ ຄູ�ຮ�ວມພັດທະນາ
ກ�າລັງໃຫ�ການສະໜັບສະໜູນ ເພື່ອເຮັດໃຫ�ຮ�າງແຜນຍຸດທະ 
ສາດດັ່ງກ�າວສ�າເລັດ, ແຕ�ເພື່ອເຮັດໃຫ�ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ແມ�ນຮຽກຮ�ອງໃຫ�ລັດຖະບານເພີ່ມງ�ບປະ 
ມານ ໃຫ�ແກ�ຂະແໜງການສຶກສາ

•   ຄູ�ຮ�ວມພັດທະນາກ�າລັງໃຫ�ກາສະໜັບສະໜູນກົມສ�າງຄູໃນການ
ສ�າງນະໂຍບາຍຄູແບບຮອບດ�ານ

•   ຜົນສະທ�ອນຂອງການຫ�ດລົງຂອງໂຄຕ�າຄູ ຕ�ກັ່ບການສຶກສາຊ້ັນ
ປະຖົມຢ�າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ການປັບປຸງຄຸນນະພາບການສຶກສາ

  
•   ຜົນກະທົບຂອງການ ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຕ�່ການ

ສຶກສາ ແລະ ການພັດທະນາທຶນມະນຸດ ແລະ ການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດໃນລະດັບກວ�າງ

•   ຜົນກະທົບຂອງການຫ�ດງ�ບປະມານບ�ລິຫານທ່ີບ�ແ່ມ�ນເງິນເດືອນ 
ຕ�ກ່ານຝຶກອົບຮົມຄູ ແລະ ການພັດທະນາວິຊາຊີບແບບຕ�ເ່ນ່ືອງ

•   ຜົນການຄ້ົນພົບ ຈາກການທົບທວນລາຍຈ�າຍພາກລັດ ທ່ີສຸມໃສ�
ການປະຕິຮູບການເງິນໄລຍະກາງ, ການໃຊ�ຈ�າຍພາກລັດ ແລະ 
ການທົບທວນການຈັດຕ້ັງ, ແລະ ການວິເຄາະການຄຸ�ມຄອງການ
ເງິນ (ແກ�ໄຂຂອດອຸປະສັກ) ໃນຂະແໜງການສຶກສາ

ບັນດາກິດຈະກ�າທ່ີຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ຕາມຂ�ສ້ະເໜີ
ແນະທ່ີສ�າຄັນຂອງກອງປະຊຸມໂຕະມົນ 2019 ແລະ 
ຂອງ ໜ�ວຍງານວິຊາການຂອງຂະແໜງການ ບຸລິມະສິດ ສ�າລັບກອງປະຊຸມໂຕະມົນໃນປີ 2022
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•   ຄູ�ຮ�ວມພັດທະນາຍັງຈະສືບຕ�່ສະໜັບສະໜູນ ການນ�າໃຊ�ຫຼັກ 
ສູດຊັ້ນປະຖົມໃໝ� ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຄູຈ�ານວນໜຶ່ງໃນ
ການນ�າໃຊ�ຫຼັກສູດດັ່ງກ�າວ, ແຕ�ຖ�າລັດຖະບານ ບ�່ສາມາດສະ 
ໜອງງ�ບປະມານເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອສະໜັບສະ  ໜູນການຝຶກ
ອົບຮົມໃຫ�ແກ�ຄູສອນຊັ້ນປະຖົມທຸກໆຄົນ ໃນການນ�າໃຊ�
ຫຼັກສູດໃໝ� ເພື່ອສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງກ�ຽວກັບຄວາມຮູ�ດ�ານ
ເນື້ອໃນຂອງບົດສອນ ແລະ ທັກສະການສອນຂອງຄູ ຍັງຈະ
ສືບຕ�່ເປັນສິ່ງທ�າຍຂອງຂະແໜງການສຶກສາ.

ຂະແໜງການສຶກສາ ຂອງ ສປປ ລາວ
ບັນຫາຕົ້ນຕ� ແລະ ຂ�້ສະເໜີແນະ

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ 
ປີ 2021
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ຄະນິດສາດ ການອ�ານປະເທດ
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ບັນຫາຫຼັກ ທີ່ຂະແໜງການສຶກສາກ�າລັງປະເຊີນ ການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມຢ�າງທົ່ວເຖິງ
ແມ�ນມີຄວາມສ�ຽງ ເນື່ອງຈາກຈ�ານວນຄູສອນໃນຊັ້ນ

•   ການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຊ້ັນປະຖົມຢ�າງທົ່ວເຖິງແມ�ນມີຄວາມສ�ຽງ 
ເນື່ອງຈາກຈ�ານວນຄູສອນໃນຊັ້ນປະຖົມ  ກ�າລັງຫ�ດລົງ

•   ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນໃນຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ ໄດ�ເປັນ
ຜົນກະທົບຕ�່ການສຶກສາສາຍອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊັ້ນສູງ
ເຊິ່ງເປັນສິ່ງກີດຂວາງໃນການຜະລິດແຮງງານທີ່ມີທັກສະ ທີ່ສາມາດ
ແຂ�ງຂັນໃນປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ.

•   ຜົນການຮຽນຂອງເດັກອາດຈະຕ�່າລົງກວ�າເກົ່າ ເນື່ອງຈາກການຂາດ
ເຂີນຄູ (ຕົວເລກລັດຖະກອນໃໝ�ໜ�ອຍ) ແລະ ຂາດງ�ບປະມານ
ບ�ລິຫານທ່ີບ�ແ່ມ�ນເງິນເດືອນ ເພ່ືອປັບປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນ, ໂດຍ
ສະເພາະການຝຶກອົບຮົມຄູ.ການຫ�ດລົງຂອງງ�ບປະມານຂອງຂະແໜງ
ການສຶກສາ ຈະເປັນຂ�້��ກັດໃນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຍົກລະດັບ
ຄູສອນ ແລະ ສ�ວນແບ�ງງ�ບປະມານຂອງສຶກສາ ແມ�ນຕ��ກວ�າລະດັບ
ທີ່ສາກົນກ�ານົດ ແລະ ເປັນໜຶ່ງໃນປະເທດທີ່ມີສ�ວນແບ�ງທີ່ຕ�່າທີ່ສຸດ
ໃນກຸ�ມປະເທດອາຊຽນ.

•   ຜົນກະທົບຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕ�ກ່ານສຶກສາ ອາດເຮັດໃຫ�ຜົນສ�າ
ເລັດຂອງການສຶກສາທີ່ຍາດມາໄດ�ໃນໄລຍະຜ�ານມາຖືກສູນເສຍໄປ.

•   ງ�ບປະມານຂອງລັດທີ່ໄດ�ສະໜອງໃຫ�ແກ�ການສຶກສາຍັງບ�່ໄດ�ຮັບ
ການປົກປ�ອງ, ຕາມຄ�າແນະນ�າໃນກອງປະຊຸມໂຕະມົນປີ  
2019, ແຕ�ຍັງໄດ�ຖືກຕັດລົງອີກດ�ວຍ. ສິ່ງດັ່ງກ�າວນີ້ ເຮັດໃຫ�
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ບ�່ສາມາດວາງແຜນ ແລະ 
ແກ�ໄຂບັນຫາດ�ວຍຕົນເອງໄດ� ແລະ ເຮັດໃຫ�ຕ�ອງໄດ�ເພິ່ງພາຄູ�
ຮ�ວມພັດທະນາໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບການສຶກສາ. 

    ໃນຄວາມເປັນຈິງຄູ�ຮ�ວມພັດທະນາ ກ�ບ�່ສາມາດສະໜັບສະໜູນ
ໄດ�ທຸກເມືອງໃນທົ່ວປະເທດ.

•   ຕົວເລກພະນັກງານລັດຖະກອນໃໝ� ທີ່ຫ�ດລົງຫຼາຍ, ຕ��ກວ�າ
ຕົວເລກການສູນເສຍ, ແມ�ນເຮັດໃຫ�ຈ�ານວນຄູປະຖົມຫ�ດລົງ

•   ເດັກນ�ອຍຢູ�ໃນໂຮງຮຽນໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຫ�າງໄກສອກ
ຫີຼກ ແມ�ນຜູ�ທ່ີໄດ�ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍທ່ີສຸດ ຈາກການສູນເສຍຄູ
, ເນ່ືອງຈາກວ�າຜ�ານມາເຂດດ່ັງກ�າວ ແມ�ນອີງໃສ�ຄູອາສາສະໝັກ
ຫຼາຍ. ປະຈຸບັນ ຄູອາສາສະໝັກ��ລັງອອກຈາກລະບົບ ເນື່ອງ
ຈາກວ�າ ຕົວເລກລັດຖະກອນຄູໃໝ�ໃນອະນາຄົດມີຈ�າກັດ.

•   ຍ�ອນການຫ�ດລົງຂອງຈ�ານວນຄູສອນໃນຊັ້ນປະຖົມ ເປັນເຫດ
ໃຫ�ມີການສອນຫ�ອງຄວບ ແລະ ການປ�ຽນຜຽນຫ�ອງສອນ ຫຼາຍ
ຂ້ຶນ, ຊ່ຶງທັງສອງຮູບແບບນ້ີ ຈະເຮັດໃຫ�ເວລາຮຽນຂອງນັກຮຽນ
ໃນຫ�ອງຮຽນ ໜ�ອຍລົງ.

•    ອັດຕາປະລະອາດເພີ່ມຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະໃນຊັ້ນມັດທະຍົມ
ສຶກສາ

•   ຜົນການຮຽນຂອງເດັກອາດອ�ອນລົງຕື່ມ

•   ງ�ບປະມານຂອງລັດ ແລະ ສ�ວນແບ�ງທີ່ໄດ�ຈັດສັນໃຫ�ຂະແໜງ
ການສຶກສາ ຫ�ດລົງ (ເຊິ່ງບ�່ພຽງພ�ຢູ�ແລ�ວ) ເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົກະທົບ
ຕ�່ກັບຄຸນນະພາບການສຶກສາ ແລະ ການຂະຫຍາຍກາເຂົ້າເຖິງ
ການສຶກສາໃນບາງເຂດ.

•   ການປິດໂຮງຮຽນທ່ີແກ�ຍາວ ອາດເຮັດໃຫ�ຜົນສ�າເລັດຂອງການ
ສຶກສາທ່ີຍາດມາໄດ�ໃນໃນທົດສະວັດທ່ີຜ�ານມາ ຖືກສູນເສຍໄປ
ເຊ່ິງຈະເຮັດໃຫ�ລະດັບຜົນຜະລິດ ແລະ ການດ�າລົງຊີວິດໄລຍະ
ຍາວຂອງນັກຮຽນທ່ີໄດ�ຮັບຜົນກະທົບ ໃນອະນາຄົດ ຫ�ດລົງ

ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນໃນ ສປປ ລາວ ແມ�ນເປັນບັນຫາທີ່ໜ�າ
ເປັນຫ�ວງ ແລະ ມີແນວໂນ�ມທີ່ຈະອ�ອນລົງຕື່ມອີກ ຍ�ອນການຂາດ
ແຄນຄູ(ຕົວເລກລັດຖະກອນໃໝ�ໜ�ອຍ),
ງ�ບປະມານບ�ລິຫານປົກະຕິທີ່ໄດ�ຮັບມີຈ�າກັດ ແລະ ຜົນ
ກະທົບຈາກການປິດໂຮງຮຽນຍ�ອນການລະບາດຂອງພະ
ຍາດໂຄວິດ-19.

ແຫຼ່ງຂ�້ມູນ: UNICEF ແລະ SEAMEO (2020). ບົດລາຍງານ 
SEA-PLM 2019: ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ໃນ 6 ປະເທດໃນ
ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ�.ບາງກອກ, ປະເທດໄທ

ເປີເຊັນຂອງນັກຮຽນ ປ. 5 ທີ່ມີຜົນການອ�ານ ແລະ ຄະນິດສາດທີ່ຢູ�ໃນລະດັບ
ຫຼື ສູງກວ�າ ທີ່ກ�ານົດໃນ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ຜົນກະທົບຂອງການແຜ�ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 
ຕ�່ຂະແໜງການສຶກສາ


