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ຂໍ້ຄວາມຈາກກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາ,ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີແລະສະຫະພາບເອີຣົບ

ແຜນງານບີຄວາຖືກເຜີຍແຜ່ໃນຂ່າວເດິກາດ້ຽນ

ສົ່ງເສີມການເຂົ້າໂຮງຮຽນແລະຄວາມມັກຮັກໃນການຮຽນຮູ້

ຄູທ້ອງຖິ່ນແມ່ນກຸນແຈສໍາຄັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການສຶກສາລາວປະສົບຜົນສໍາເລັດໄດ້

ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ:ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ມີເດັກນ້ອຍໄປເຂົ້າໂຮງຮຽນຫຼາຍຂ້ຶນ

ການພັດທະນາ ຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນຊັ້ນປະຖົມ ທີ່ທັນສະໄໝ

ການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມໃນການຮ່ຳຮຽນໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນ

ຊ່ວຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍມີສັກກະຍະພາບຢ່າງເຕັມສ່ວນຜ່ານການສະໜອງອາຫານທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ

ປັບປຸງຄຸນນະພາບແລະການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ
ໃຫ້ແກ່ເດັກຍິງແລະເດັກຊາຍໃນສປປລາວ
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ຂ້ໍຄວາມຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ
ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກດີໃຈແລະເປັນກຽດທີ່ຈະໄດ້
ແບ່ງປັນວາລະສານຂ່າວສະບັບທໍາອິດກັບ
ບັນດາທ່ານເຊິ່ງເປັນວາລະສານຂ່າວກ່ຽວກັບ
ແຜນງານການປັບປຸງຄຸນນະພາບແລະຂະຫຍາຍ
ໂອກາດການເຂົ້າຮຽນສໍາລັບການສຶກສາຂັ້ນ
ພື ້ນຖານຢູ ່ສປປລາວຫຼືແຜນງານບີຄວາ
(BEQUAL).ໂດຍການຮ່ວມມືກັບລັດຖະບານ
ອົດສະຕຣາລີ,ລັດຖະບານແຫ່ງສປປລາວ
ແລະການປະກອບສ່ວນຂອງບັນດາຄູ່ຮ່ວມ
ງານຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ,ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນ
ທີ່ສຸດວ່າພວກເຮົາຈະສາມາດປັບປຸງຄຸນນະພາບ
ການສຶກສາແລະຂະຫຍາຍໂອກາດການເຂ້ົາຮຽນ

ສໍາລັບການສຶກສາຂ້ັນພ້ືນຖານຢູ່66ເມືອງທ່ີດ້ອຍໂອກາດດ້ານການສຶກສາທ່ີສຸດ
ໃນລາວໄດ້ໂດຍການເພີ່ມອັດຕາການເຂົ້າຮຽນຂອງນັກຮຽນ,ປັບປຸງສະພາບແວດ
ລ້ອມການຮຽນ-ການສອນແລະປັບປຸງຄຸນນະພາບຄູສອນ.

ທ່ານຈະເຫັນຫົວຂໍ້ຂ່າວທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະໜ້າສົນໃຈໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດ
ຈະກໍາລ້າສຸດພາຍໃຕ້ການດໍາເນີນງານຂອງແຜນງານບີຄວາ.

ດັ່ງທີ່ບັນດາທ່ານອາດຈະຮູ້ແລ້ວວ່າເຖິງແມ່ນວ່າການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຂັ້ນ
ພື ້ນຖານຈະດີຂຶ ້ນເທື ່ອລະກ້າວແຕ່ກໍ ່ຍັງມີສິ ່ງທ້າທາຍທີ ່ຍັງຄົງຄ້າງຢູ່
ຍົກຕົວຢ່າງ:ອັດຕາລອດເຫຼືອຊັ້ນປ.5ແມ່ນ78.3%ໃນສົກປີ2014/15,
ເຊິ່ງຖືວ່າຍັງຕໍ່າກວ່າເປົ້າໝາຍສະຫະສະຫວັດດ້ານການພັດທະນາເປົ້າໝາຍທີ2
ທ່ີຕ້ັງເປ້ົາໄວ້ຢູ່ທ່ີ95%ໃນສົກປີ2015ແລະອັດຕາການເຂ້ົາຮຽນໃນລະດັບມັດທະ
ຍົມຕອນປາຍກໍ່ຍັງຕໍ່າຫຼາຍຢູ່ທີ່45.7%ໃນສົກປີ2014/15ແລະໃນປັດຈຸບັນ
ກໍ່ຍັງມີເດັກນ້ອຍທີ່ມີເກນອາຍຸເຂົ້າໂຮງຮຽນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ.

ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈເຖິງບົດບາດອັນສໍາຄັນຂອງການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານແລະເຂົ້າໃຈ
ວ່າມັນເປັນໄລຍະກະກຽມຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທີ່ເປັນການສົ່ງເສີມນັກຮຽນໃຫ້ຮູ້ຈັກ
ການຄິດໄລ່,ຮູ້ໜັງສືແລະມີທັກສະໃນການດໍາລົງຊີວິດເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນຕໍ່
ຄວາມສຳເລັດຂອງທຸກໆສັງຄົມ.

ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍເນ້ັນໜັກຕ່ືມອີກວ່າການສຶກສາແມ່ນໜ່ຶງໃນສາມຂະແໜງບູລິມະສິດໃນ
ຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືດ້ານການພັດທະນາຂອງສະຫະພາບເອີຣົບສໍາລັບສປປລາວ
ໃນສົກປີ2014–2020.

ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບຈະເປັນຕົວຂັບເຄື່ອນການພັດ
ທະນາທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະຍືນຍົງ,ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວແລະຈະເປັນ
ອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມທຸກຍາກ.ໂດຍການເຮັດວຽກຮ່ວມ
ກັບຄູ່ຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາກໍຄ່ືລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີແລະກະຊວງ
ສຶກສາທິການແລະກິລາ,ແຜນງານບີຄວາຈະຊ່ວຍປະເທດລາວໃນການເສີມສ້າງ
ຂີດຄວາມສາມາດຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດເພື່ອການເຊື່ອມໂຍງປະເທດເຂົ້າກັບ
ປະຊາຄົມເສດຖະກິດຂອງພາກພື້ນແລະຂອງສາກົນ.

ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ຢູ່ໃນວາລະສານຂ່າວດັ່ງກ່າວນີ້ຈະເປັນ
ປະໂຫຍດແລະໜ້າສົນໃຈສໍາລັບທ່ານ.

ທ່ານເລໂອຟາແບ໋ກ

ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະພາບເອີຣົບປະຈຳສປປລາວ

ຂໍ້ຄວາມຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ
                                     ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກດີໃຈທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນ

ເຂົ້າໃນວາລະສານຂ່າວສະບັບທໍາອິດຂອງ
ແຜນງານການປັບປ ຸງຄ ຸນນະພາບແລະ
ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າຮຽນສໍາລັບການສຶກສາ
ຂ້ັນພ້ືນຖານໃນສປປລາວ(ແຜນງານບີຄວາ).
ແຜນງານບີຄວາແມ່ນການຊ່ວຍເຫືຼອເພ່ືອ
ການພັດທະນາທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຂອງອົດສະ
ຕຣາລີໃນສປປລາວມາຮອດປະຈຸບັນ.
ຂະແໜງການສຶກສາແມ່ນຂະແຫນງໜື່ງ
ທີ່ພວກຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າອົດສະຕຣາລີ
ມີຄວາມຊໍານິຊໍານານແລະສາມາດປະກອບສ່ວນ
ອັນສຳຄັນໃນວຽກງານນີ້ແລະຈະສາມາດສືບ
ຕໍ່ການຮ່ວມມືຢ່າງໄກ້ຊິດຕິດແທດກັບກະຊວງ
ສຶກສາທິການແລະກິລາໄດ້ເປັນເວລາຫຼາຍປີ.

ພວກເຮົາຍັງມີຄູ່ຮ່ວມງານໃໝ່ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານບີຄວາ-ລັດຖະ
ບານອົດສະຕຣາລີແລະສະຫະພາບເອີຣົບໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການຮ່ວມມືແບບໃໝ່ໃນ
ວຽກງານການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ.ການປະກອບສ່ວນທີ່ສໍາຄັນຂອງສະຫະພາບ
ເອີຣົບໃນຈໍານວນເງິນ11.5ລ້ານເອີໂຣຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດບັນລຸ
ຜົນສໍາເລັດຂອງແຜນງານບີຄວາໄດ້ຕາມເປົ້້າໝາຍ-ເຊີ່ງເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວແມ່ນ
ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເດັກຍິງແລະເດັກຊາຍໝົດທຸກຄົນໂດຍສະເພາະແມ່ນເດັກນ້ອຍ
ທີ່ດ້ອຍໂອກາດດ້ານການສຶກສາໄດ້ຮຽນຈົບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານທີ່ມີຄຸນນະ
ພາບ,ສາມາດອ່ານອອກຂຽນໄດ້,ຄິດໄລ່ເລກເປັນແລະມີທັກສະຊີວິດທີ່ຈໍາເປັນ.
ການຮ່ວມງານກັນໃນຄັ້ງນີ້ຍັງເປັນບາດກ້າວອັນສໍາຄັນໃນການປະສານງານລະຫວ່າງ
ຜູ້ໃຫ້ທຶນ.ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີທີ່ສະຫະພາບເອີຣົບແລະອົດສະຕຣາລີ
ໄດ້ເປັນປະທານຮ່ວມຂອງໜ່ວຍງານວິຊາການຂະແໜງການສຶກສາ.
ໃນໄລຍະປີທໍາອິດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ມີຜົນຮັບ
ທີ່ໜ້າເພິ່ງພໍໃຈ.ນັກຮຽນຈໍານວນ217ຄົນ(ຂອງຈໍານວນທັງໝົດ520ຄົນ
ທີ່ຢູ່ໃນແຜນງານ)ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາຄູຊົນເຜົ່າແລະກໍາລັງສຶກສາຮໍ່າຮຽນຢູ່
ເພື່ອໃຫ້ກາຍເປັນຄູສອນທີ່ມີຄຸນວຸດທິ.ພວກເຮົາໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນປັບປຸງຫຼັກສູດ
ການຮຽນ-ການສອນຊັ້ນປະຖົມເຊິ່ງກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາໄດ້
ທົບທວນຄືນຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມ,ປຶ້ມແບບຮຽນແລະຄູ່ມືຄູເພື່ອນໍາໃຊ້ໃນອີກ
6ປີຂ້າງໜ້າ.ອາຄານໂຮງຮຽນໃນໂຮງຮຽນປະຖົມ406ແຫ່ງໄດ້ຖືກປັບປຸງ
ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າເດັກນ້ອຍມີສະພາບແວດລ້ອມໃນການຮ່ຳຮຽນທີ່ດີແລະ
ປອດໄພ.
ຕາມທັດສະນະຂອງລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີແລ້ວ,ກຸນແຈສໍາຄັນຂອງຄວາມ
ສໍາເລັດດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນທີ່ມີຄຸນນະພາບຂອງບັນດາ
ຄູ່ຮ່ວມງານເຊັ່ນພະນັກງານກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ,
ຂັ້ນແຂວງແລະຂັ້ນເມືອງ,ທີມງານຄຸ້ມຄອງແຜນງານບີຄວາ,ບັນດາຄູ່ຮ່ວມ
ງານໃນກຸ່ມອົງການNGOແລະທີມງານຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງທີ່ຮັບຜິດຊອບ
ວຽກງານການສຶກສາຢູ່ສະຖານທູດ.ນອກຈາກນີ້,ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
ສຳລັບເດັກແລະອົງການອາຫານໂລກກໍ່ຍັງເປັນສ່ວນສໍາຄັນໜຶ່ງຢູ່ໃນພາບລວມ
ຂອງຜົນສໍາເລັດຂອງແຜນງານບີຄວາເຊິ່ງມີບົດບາດທີ່ສໍາຄັນໃນການຊ່ວຍປັບປຸງ
ສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຮງຮຽນເພື່ອໃຫ້ເດັກນ້ອຍລາວໄດ້ເຂົ້າຮຽນແລະ
ໄດ້ຮໍ່າຮຽນໃນໂຮງຮຽນ.
ຜົນສໍາເລັດຈາກການຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວນີ້ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍຕໍ່ກັບການເຮັດວຽກ
ແບບໃໝ່ໃນຮູບແບບແຜນງານຂອງບີຄວາ.ຜົນສໍາເລັດໃນເບ້ືອງຕ້ົນນ້ີຖືວ່າດີຫຼາຍ.
ເບີ່ງໃນຫຼາຍໆດ້ານແລ້ວແຜນງານບີຄວາສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງວິທີການເຮັດວຽກ
ແບບໃໝ່ເຊີ່ງແມ່ນການເຮັດວຽກແບບໄກ້ຊິດຕິດແທດກັບພະນັກງານຂອງ
ກະຊວງໃນຂັ້ນສູນກາງ,ຂັ້ນແຂວງແລະຂັ້ນເມືອງເພື່ອສະໜັບສະໜູນວຽກງານ
ຫຼັກຂອງກະຊວງ.ການຊີ້ນໍາແລະຄວາມເປັນເຈົ້າການຂອງກະຊວງຈະຮັບປະກັນ
ຄວາມສໍາເລັດຂອງແຜນງານບີຄວາໃນໄລຍະຍາວແລະຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບດ້ານ
ການພັດທະນາດັ່ງກ່າວນີ້ມີຄວາມຍືນຍົງຕໍ່ໄປ.
ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າສິ່ງທີ່ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີສາມາດປະກອບສ່ວນ
ເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງສປປລາວໄດ້ດີທີ່ສຸດແມ່ນ
ການພັດທະນາດ້ານການສຶກສາໃຫ້ດີຂຶ້ນສຳລັບຄົນຮຸ້ນຕໍ່ໄປໃນອານາຄົດ,
ໂດຍສະເພາະແມ່ນເດັກຍິງ.

ຈອນ ວິນລ້ຽມສ໌
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດອົດສະຕຣາລີ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ 
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ຂໍ້ຄວາມຈາກກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາ

ຕາງໜ້າໃຫ້ພະນັກງານກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາ(ກະຊວງສສກ),                                                                 
ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີຕໍ່ກັບການຈັດພິມວາລະສານຂ່າວສະບັບທໍາອິດ
ຂອງແຜນງານບີຄວາ.ວາລະສານຂ່າວດັ່ງກ່າວນີ້ຈະ-ຊ່ວຍເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານບີຄວາໃນສປປລາວ
ໃຫ້ແກ່ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານດ້ານການສຶກສາໄດ້ຮັບຊາບ.ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກດີໃຈຫຼາຍ
ທີ່ທາງອົດສະຕຣາລີໄດ້ອອກແບບບີຄວາໂດຍນໍາໃຊ້ຮູບແບບແຜນງານເຊິ່ງມີວິ
ທີການເຮັດວຽກທີ່ແຕກຕ່າງຈາກໂຄງການອື່ນໆທີ່ຜ່ານມາຍ້ອນແຜນງານບີຄວາ
ໄດ້ຊັບຊ້ອນໃຫ້ບັນດາຊ່ຽວຊານຂອງຕົນໄປປະຈໍາຢູ່ບັນດາກົມ,ສະຖາບັນແລະ
ສູນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແຜນງານເພື່ອເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຢ່າງໃກ້ຊິດຕິດແທດ.
ຮູບແບບດັ່ງກ່າວນີ້ຖືເປັນການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງ
ກະຊວງສສກໂດຍຜ່ານການເຮັດວຽກຕົວຈິງພ້ອມນີ້ແຜນງານບີຄວາຍັງມີການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຢູ່ໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນນໍາອີກ.
ພວກຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີແລະ
ສະຫະພາບເອີຣົບ(EU)ທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານທຶນຮອນແລະດ້ານ
ວິຊາການເພື່ອປັບປຸງການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານໃນສປປລາວເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃນ
ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນໃນການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບ
ລະຫ່ວາງເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກແລະເຂດຕົວເມືອງ.ແຜນງານບີຄວາເປັນແຜນງານ
ຕົວແບບທີ່ເນັ້ນໃສ່ການເຮັດວຽກເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນຮັບທີ່ຍືນຍົງແລະໄປຕາມບູລິມະ
ສິດຂອງລັດຖະບານຫຼາຍກວ່າເນັ້ນໃສ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາໃຫ້ແລ້ວຕາມ
ກໍານົດເວລາເທົ່ານັ້ນ.ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາຮູ້ກັນດີແລ້ວວ່າຄູສອນແມ່ນກຸນແຈສໍາຄັນ
ໃນການປັບປຸງຜົນການຮຽນສະນ້ັນການເນ້ັນໜັກໃສ່ການປັບປຸງການຮຽນການສອນ
ໃນຫ້ອງຮຽນແມ່ນສິ່ງທີ່ໜ້າຍິນດີ.
ໃນຂ້ັນສູນກາງ,ພວກເຮົາກໍາລັງປັບປຸງຫັຼກສູດການຮຽນ-ການສອນຂ້ັນປະຖົມ,
ປຶ້ມແບບຮຽນ,ສື່ການຮຽນ-ການສອນອື່ນໆແລະຄູ່ມືຄູເພື່ອເຮັດໃຫ້ຫຼັກສູດ
ການຮຽນ-ການສອນມີປະສິດທິພາບສູງແລະໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບສະພາບ
ການໃນປະຈຸບັນ.ນອກຈາກນີ້,ແຜນງານບີຄວາຍັງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອພວກເຮົາ
ໃນການປັບປຸງຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນແລະອຸປະກອນການຮຽນ/ການສອນ
ສໍາລັບວຽກງານສ້າງຄູແລະບຳລຸງຄູປະຈໍາການຊັ້ນປະຖົມ.ພວກເຮົາໝັ້ນໃຈວ່າ
ການຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວນີ້ຈະເປັນການຍົກລະດັບຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນໃຫ້
ດີຂຶ້ນ.ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ,ແຜນງານບີຄວາຍັງສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ບໍ
ລິຫານແລະຜູ້ອໍານວຍການດ້ານການສຶກສາໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນຂອງພວກເຮົາ
ເຊິ່ງສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍ“ສາມສ້າງ”ຂອງລັດຖະບານ.
ວິໄສທັດດ້ານການສຶກສາແມ່ນ“ຮອດປີ2030ພົນລະເມືອງລາວທຸກຄົນ
ໄດ້ຮັບການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບຢ່າງສະເໝີພາບແລະເທົ່າທຽມກັນເພື່ອໃຫ້
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ພັດທະນາຕົນເອງກາຍເປັນພົນລະເມືອງດີຂອງຊາດ,ມີຄຸນສົມບັດ,
ມີສຸຂະພາບເຂັ້ມແຂງ,ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດສູງ,ມີຄວາມເປັນມືອາຊີບເພື່ອ
ພັດທະນາປະເທດຊາດໃຫ້ສີວີໄລຍືນຍົງສາມາດເຊື່ອມໂຍງ,ແຂ່ງຂັນກັບພາກພື້ນ
ແລະສາກົນໄດ້.”
ເປົ້າໝາຍຂອງແຜນງານບີຄວາແມ່ນມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບວິໄສທັດຂອງພວກເຮົາ
ແລະດ້ວຍເຫດນີ້ຈຶ່ງເຫັນໄດ້ວ່າພວກເຮົາກໍາລັງເຮັດວຽກເພື່ອກ້າວໄປສູ່ເປົ້າໝາຍ
ອັນດຽວກັນ.
ພວກເຮົາຫວັງວ່າຈະໄດ້ສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ.

ພະນະທ່ານນ.ແສງເດືອນຫຼ້າຈັນທະບູນ
ລັດຖະມົນຕີ,ກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາ.

“ຮອດປີ 2030 ພົນລະເມືອງລາວທຸກຄົນໄດ້ຮັບ ການສຶກສາ                             
ທີ່ມີຄຸນນະພາບຢ່າງສະເໝີພາບ ແລະ ເທົ່າທຽມກັນເພື່ອໃຫ້ 
ເຂົາເຈ້ົາໄດ້ພັດທະນາຕົນເອງກາຍເປັນພົນລະເມືອງດີຂອງຊາດ,                                     
ມີຄຸນສົມບັດ, ມີສຸຂະພາບເຂັ ້ມແຂງ, ມີຄວາມຮູ ້ຄວາມ 
ສາມາດສູງ, ມີຄວາມເປັນມືອາຊີບເພື ່ອ ພັດທະນາ 
ປະເທດຊາດໃຫ້ສີວີໄລຍືນຍົງ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງ, ແຂ່ງຂັນ 
ກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນໄດ້.“
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ແຜນງານບີຄວາຖືກເຜີຍແຜ່ໃນຂ່າວເດິກາດ້ຽນ ສົ່ງເສີມການເຂົ້າໂຮງຮຽນແລະ
ຄວາມມັກຮັກໃນການຮຽນຮູ້

ການນໍາໃຊ້ນະວັດຕະກຳເຕັກໂນໂລຊີທີ ່ສ້າງສັນຂອງແຜນງານບີຄວາໄດ້ຮັບ
ການຕີພິມລົງໃນໜັງສືພິມເດິກາດ້ຽນ(TheGuardian)ສະບັບເດືອນກຸມພາ
ໃນຄໍລໍາກ່ຽວກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໃນຫົວຂໍ້ວ່າ“ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ
ແບບຍືນຍົງທີ18ທີ່ບໍ ່ເປັນທາງການແມ່ນຫຍັງ?ແມ່ນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ”
(Theunofficial18thSDG?It’sinformation).ໂປຣແກຣມໂກສໂມສ
(COSMOS),ເປັນລະບົບເກັບກໍາຂໍ້ມູນທີ່ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນໂດຍບໍລິສັດຄັອບຟີ
ເຊິ່ງເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງແຜນງານບີຄວາເຊິ່ງຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີໄດ້ສະ
ແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຕັກໂນໂລຊີດັ່ງກ່າວນີ້ສາມາດຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາໃນການປະເມີນ
ຄວາມຄືບໜ້າຂອງເປ້ົາໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງທີີ17ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ
(SDGs).ເນື້ອໃນບາງຕອນຈາກຫົວຂໍ້ຂ່າວດັ່ງກ່າວແມ່ນມີດັ່ງລຸ່ມນີ້.
“ລະບົບດັ່ງກ່າວສາມາດບັນທຶກສຽງແລະຮູບຖ່າຍເພື່ອໃສ່ເຂົ້າໃນຂໍ້ມູນຂອງ
ແຕ່ລະໂຮງຮຽນໄດ້,ແລະເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ກັບທ່ານແອນດຣິວ
ວິນລາດສ,ຊ່ຽວຊານດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງຜູ້ເຮັດວຽກກັບແຜນງານການປັບປຸງຄຸນ
ນະພາບແລະຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າຮຽນສໍາລັບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານໃນສປປ
ລາວ(BEQUAL)ເຊິ່ງຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ.ແຜນງານດັ່ງກ່າວນີ້
ແມ່ນພະຍາຍາມຊອກຫາວິທີທາງເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ
ຂອງເດັກນ້ອຍໂດຍສະເພາະແມ່ນເດັກນ້ອຍທີ່ທຸກຍາກແລະດ້ອຍໂອກາດ.ທີມງານ
ຂອງແຜນງານດັ່ງກ່າວໄດ້ນໍາໃຊ້ໂປຣແກຣມCOSMOSໃນການເກັບກໍາແລະ
ລວບລວມຂໍ້ມູນເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍຮູບພາບຫຼາຍກວ່າ40,000ພາບຈາກໂຮງຮຽນ
ໃນເຂດຊົນນະບົດແລະຫ່າງໄກສອກຫຼີກຂອງລາວ.
ທ່ານແອນດຣິວວິນລາດສອະທິບາຍວ່າ:“ໂປຣແກຣມCOSMOSຍັງຊ່ວຍໃຫ້
ພະນັກງານຢູ່ພາກສະໜາມສາມາດລະບຸຕໍາແໜ່ງໂຮງຮຽນແລະບັນທຶກວັນທີໃສ່ໃນ
ຮູບພາບແລະບົດລາຍງານຈາກໂຮງຮຽນທ່ີຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫີຼກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ
ແລະມີປະສິດທິຜົນແລະສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານດັ່ງກ່າວເຂົ້າໃນຖານຂໍ້ມູນ
(clouddatabase)”.ທ່ານຍັງບອກຕື່ມອີກວ່າ:“ນອກຈາກຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດ
ເຂ້ົາເຖິງຂ້ໍມູນພາກສະໜາມເພ່ືອວິເຄາະຂ້ໍມູນໄດ້ໄວຂ້ຶນແລ້ວ,ລະບົບດ່ັງກ່າວນີ້ຍັງ
ສາມາດໃຊ້ເພື່ອຮັບປະກັນຕໍ່ຜູ້ໃຫ້ທຶນຂອງພວກເຮົາວ່າໜ້າວຽກທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸ
ມັດໃຫ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຢູ່ໃນໂຮງຮຽນເປ້ົາໝາຍນ້ັນໄດ້ປະຕິບັດສໍາເລັດຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.”
ທ່ານນ.ແອນສະເຕສິນົບສກີ້,ຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການຮັບຜິຊອບແຜນງານບີຄວາ
ກ່າວວ່າ:ທຸກສິ່ງແມ່ນເກີດຂຶ້ນຢ່າງທ່ວງທັນການ.“ເວລາທີ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນໂດຍຜ່ານ
ໂປຣແກຣມCOSMOSຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ປຽບໃນຂັ້ນຕອນການຕັດສິນໃຈ
ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຊຸມຊົນໄດ້ຢ່າງ
ທັນການ…ແລະສາມາດປະເມີນຜົນໄດ້ຮັບໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ.“ເວລາພວກເຮົາປະເມີນ
ຜົນໄດ້ຮັບຂອງກິດຈະກໍາໃດໜຶ່ງເຊັ່ນການສ້ອມແປງໂຮງຮຽນຄືນໃໝ່,ພວກເຮົາ
ສາມາດໃຊ້ໂປຣແກຣມCOSMOSໃນການປະເມີນຜົນໄດ້ຮັບດ້ານການສຶກສາ
ທີ່ມີຕໍ່ກັບນັກຮຽນໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ;ຍົກຕົວຢ່າງ:ອາຄານທີ່ຖືກປັບປຸງໃໝ່ດັ່ງກ່າວ
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຈໍານວນນັກຮຽນມາລົງທະບຽນຮຽນແລະມາເຂົ້າຮຽນເພີ່ມຂຶ້ນຫຼືບໍ?”

ໃນເຂດຊົນນະບົດ,ແນວຄິດທັດສະນະຄະຕິທາງດ້ານວັດທະນະທໍາແລະສັງຄົມອາດເປັນກໍາແພງກີດຂວາງໃຫ້ແກ່ການສຶກສາຂອງເດັກນ້ອຍໄດ້.ເດັກນ້ອຍ
ບາງຄົນໂດຍສະເພາະແມ່ນເດັກຍິງຕ້ອງໄດ້ຢູ່ບ້ານເພື່ອເບິ່ງແຍງຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ.ແຜນງານບີຄວາໄດ້ອອກແບບກອງທຶນການປ່ຽນແປງໃໝ່ທາງດ້ານການ
ພັດທະນາການສຶກສາເພື່ອກະຕຸກຊຸກຍູ້ວິທີການເຮັດວຽກແບບໃໝ່ໆເພື່ອປັບປຸງການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີຂື້ນ.

ໜຶ່ງໃນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ທໍາອິດແມ່ນບໍລິສັດClayHouseStudio,ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດຂອງລາວ.ບໍລິສັດClayHouseStudioຈະສ້າງ
ຮູບເງ ົາກາຕູນທີ່ໃຊ້ດິນປັ້ນເພື່ອສອນເດັກນ້ອຍກ່ຽວກັບການອ່ານການຂຽນແລະການນັບເລກ,ເຊິ່ງມີບາງຕອນຈະຖືກອອກອາກາດຜ່ານທາງໂທລະພາບ.

ຮູບແບບການສອນດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ເດັກນ້ອຍສາມາດເຂົ້າເຖິງການຮຽນການສອນໂດຍຜ່ານທາງຮູບເງ ົາກາຕູນທີ່ມີສີສັນສົດໃສ,
ແນວຄວາມຄິດບວກແລະເປັນມິດກັບເດັກນ້ອຍເຊິ່ງຈະອອກອາກາດທາງໂທລະພາບສູ່ມວນຊົນ.ນີ້ແມ່ນແນວຄວາມຄິດໃໝ່ຍ້ອນມັນເປັນການນໍາໃຊ້
ຮູບແບບ‘ການສຶກສາແບບບັນເທີງ’–ເປັນວິທີການສື່ຂໍ້ຄວາມດ້ານການສຶກສາແບບບັນເທີງແກ່ເດັກນ້ອຍເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສົນໃຈຮຽນຮູ້.ຮູບແບບ
ດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ຮັບການພັດທະນາແລະປະສົບຜົນສໍາເລັດຢູ່ຫຼາຍປະເທດເຊັ່ນເກົາຫຼີ,ຍີ່ປຸ່ນ,ອາເມລິກາ,ການາດາ,ອົດສະຕຣາລີ,ບຣາຊິນແລະບາງປະເທດ
ໃນເອີຣົບແຕ່ວ່າຍັງບໍ່ຄ່ອຍຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງແຜ່ຫຼາຍຢູ່ໃນເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໄຕ້.

ຈຸດປະສົງຂອງວຽກນີ້ແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ສ້າງແຮງຈູງໃຈໃຫ້ເດັກນ້ອຍຢາກໄປໂຮງຮຽນແລະເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈເຖີງຄວາມສໍາຄັນຂອງການເຂົ້າໂຮງຮຽນຫຼາຍຂຶ້ນ
ເຊີ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍມາໂຮງຮຽນເປັນປົກກະຕິຂຶ້ນໂດຍສະເພາະແມ່ນເດັກນ້ອຍທີ່ຕ້ອງໄດ້ຊ່ວຍວຽກຢູ່ເຮືອນແລະເຮັດໄຮ່ເຮັດສວນເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຄອບຄົວ.
ຮູບເງ ົາກາຕູນແຕ່ລະເລື່ອງຈະມີຊຸດປຶ້ມປະກອບເຊັ່ນ:ປຶ້ມເລື່ອງ,ປຶ້ມບົດຝຶກຫັດແລະຄູ່ມືຄູ.

ນອກຈາກນີ້,ມັນຍັງຈະເປັນການປູກຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບຄວາມສໍາຄັນຂອງການຮູ້ໜັງສື-ເຊິ່ງເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນແລະຈຳເປັນຂອງການຮຽນເພື່ອ
ໃຫ້ຮູ້ອ່ານແລະຮູ້ຂຽນແລະຮູ້ພັດທະນາທັກສະການດໍາລົງຊີວິດໃນແຕ່ລະມື້ບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງໂພຊະນາການ,ການລ້ຽງສັດ,ເລື່ອງສຸຂະພາບ,ຄວາມປອດໄພ
ແລະສຸຂະອະນາໄມ.ຮູບເງ ົາກາຕູນນີ້ຍັງສາມາດຊ່ວຍໃນການສອນຄໍາສັບພາສາລາວ,ປະໂຫຍກແລະການສະກົດຄໍາພ້ອມກັນນັ້ນມັນຍັງເປັນການກະຕຸຊຸກຍູ້
ໃຫ້ເດັກນ້ອຍມີຈິດໃຈທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຫ້າວຫັນແລະຢາກຮຽນຮູ້ແລະຍັງຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາເປີດໃຈຮັບເອົາເດັກນ້ອຍທີ່ດ້ອຍໂອກາດເຊັັ ່ນເດັກພິການແລະ
ເດັກນ້ອຍທີ່ມາຈາກຄອບຄົວທຸກຍາກນໍາອີກ.

ມີການຄາດຄະເນໄວ້ວ່າ:ຮູບເງ ົາກາຕູນດັ່ງກ່າວນີ້ຈະອອກອາກາດໃນທ້າຍປີ2017.

COSMOS(CoffeySpatialMobileSolution)
ແມ່ນ ເຄື່ອງ ມື  ເກັບ ກຳ ແລະ  ລາຍ ງານ ຂໍ້ ມູນຢ່າງ 
ເປັນ ລະ ບົບ ເຊິ່ງ ສາ ມາດ ສະ ແດງ ຜົນ ສຳຫຼວດ 
 ທີ່ ສົມ ບູນເທິງ ແຜນ ທີ່ ແລະ ເບິ່ງ ຂໍ້ ມູນ ໄດ້ ຢ່າງລະ 
ອຽດແມ່ນ ຢຳ

ວາລະສານຂ່າວບີຄວາ

ວາລະສານຂ່າວບີຄວາ ເດືອນພະຈິກ 2016
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ການປັບປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນແລະສະຖາບັນ
ສ້າງຄູ,ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫີຼກແມ່ນເປ້ົາໝາຍຫັຼກຂອງ
ແຜນງານບີຄວາ.
ຈຸດປະສົງອັນໜ່ຶງແມ່ນເພ່ືອເພ່ີມຈໍານວນຄູຊົນເຜ່ົາ,ໂດຍສະເພາະແມ່ນຈໍານວນ
ຄູຜູ້ຍິງ,ທ່ີສອນຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ.ແນວຄວາມຄິດ“ຄູທ້ອງຖ່ິນຫືຼຄູທ່ີສອນຢູ່ບ້ານ
ຂອງຕົນເອງ”ແມ່ນຖືເປັນແນວຄວາມຄິດທ່ີມີຄວາມສໍາຄັນຢ່າງຍ່ິງໃນສະພາບ
ການສຶກສາຂອງລາວ.ຄູທ້ອງຖ່ິນຈະເປັນທາງອອກທ່ີມີຄວາມຍືນຍົງໃຫ້ແກ່ສາມ
ບັນຫາໃຫຍ່ໆຂອງລະບົບການສືກສາໄດ້.
ດ້ານທີໜ່ຶງ,ຄູທ້ອງຖ່ິນຈະສອນປະຈໍາຢູ່ທ້ອງຖ່ິນຂອງຕົນເອງສະນ້ັນຈະຊ່ວຍ
ຫຸຼດຜ່ອນການຂາດເຂີນຄູແລະຫຸຼດຜ່ອນການຊັບຊ້ອນພະນັກງານຄູທ່ີມີຢູ່ເລ້ືອຍໆ
ໃນເຂດຊົນນະບົດແລະເຂດຫ່າງໄກສອກຫີຼກ.ດ້ານທີສອງ,ຄູຊົນເຜ່ົາສາມາດເປັນ
ຕົວແບບໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນຊົນເຜ່ົາຄົນອ່ືນໆຢູ່ໃນເຂດທ່ີບ່ໍຄ່ອຍມີນັກຮຽນຊົນເຜ່ົາປະສົບ
ຄວາມສໍາເລັດຫຼາຍປານໃດແລະກະຕຸກຊຸກຍູ້ພວກເຂົາໃຫ້ປະສົບຄວາມສໍາເລັດ.
ດ້ານທີສາມ,ຄູທ້ອງຖ່ິນທ່ີເປັນຄົນຊົນເຜ່ົາມີຄວາມເຂ້ົາໃຈດ້ານພາສາແລະ
ວັດທະນາທໍາຂອງນັກຮຽນຊົນເຜ່ົາໄດ້ດີກວ່າ.ສ່ິງດ່ັງກ່າວນ້ີຈະເຮັດໃຫ້ການຮຽນ-
ການສອນມີຄຸນນະພາບດີຂ້ຶນແລະຊ່ວຍດຶງດູດໃຫ້ນັກຮຽນສືບຕ່ໍຢາກມາຮຽນ
ຢູ່ໂຮງຮຽນຫຼາຍຂ້ຶນ.
ແຜນງານບີຄວາໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນນັກຮຽນຄູຊົນເຜ່ົາຈໍານວນ520ຄົນເຊ່ິງ
ສອງໃນສາມແມ່ນຜູ້ຍິງໂດຍໄດ້ສະຫນອງທຶນການສຶກສາເພ່ືອໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາໄດ້ເຂ້ົາ
ຮຽນຫັຼກສູດຄູເພ່ືອກັບຄືນໄປສອນທ່ີໂຮງຮຽນປະຖົມຢູ່ບ້ານຂອງຕົນ.
ສໍາລັບນັກຮຽນທ່ີໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກແຜນງານບີຄວານ້ັນ,ຫັຼກສູດການຮຽນ
ດ່ັງກ່າວເປັນສ່ິງທ້າທາຍໜ່ຶງສໍາລັບພວກເຂົາແຕ່ກ່ໍເປັນໂອກາດທ່ີດີເຊ່ິງມັນເປັນ
ອີກບາດກ້າວຊີວິດອັນໜ່ຶງທ່ີມີຄວາມທ້າທາຍສໍາລັບຄົນໜຸ່ມສາວເຫ່ົຼານ້ີ.
ນັກຮຽນຄູຊົນເຜ່ົາສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກຄອບຄົວທ່ີທຸກຍາກທ່ີອາໃສການຜະລິດ
ກະສິກໍາແບບພໍພຽງເປັນອາຊີບແລະພວກເຂົາໃຫ່ຍຂ້ືນມາໃນເຂດທ່ີມັກຈະອຶດ
ເຂ້ົາກິນໃນແຕ່ລະປີ.ນັກຮຽນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກຄອບຄົວໃຫ່ຍທ່ີມີລູກເຈັດ
ຫາແປດຄົນຫືຼບາງຄ້ັງເກ້ົາຄົນ.ນັກຮຽນບາງຄົນເປັນອ້າຍ/ເອ້ືອຍກົກແລະ
ບາງຄົນກ່ໍເປັນນ້ອງສາວ/ຊາຍຫ້ຼາ.ມີຫຼາຍຄົນໄດ້ສູນເສຍພ່ໍຫືຼແມ່.ມີບາງຄົນ
ເສຍທັງພ່ໍທັງແມ່.
ບັນດານັກຮຽນເຫ່ົຼານ້ີເມ່ືອມາເຖິງວິທະຍາໄລຄູແລະເທດສະບານແຂວງກ່ໍຕ່ືນ
ຕາຕື່ນໃຈໄປກັບອາຄານສະຖານທີ່,ຖະໜົນຫົນທາງ,ຍານພາຫະນະແລະ
ພ້ືນຖານໂຄງລ່າງຕ່າງໆ.ກວ່າຈະເດີນທາງໄປຮອດວິທະຍາໄລຄູ,ພວກເຂົາເຈ້ົາ
ຕ້ອງໃຊ້ເວລາເດີນທາງສອງມ້ືດ້ວຍເຮືອ,ລົດໄຖ,ລັດຈັກຫືຼລົດເມຫືຼບາງຄ້ັງກ່ໍ
ຕ້ອງໄດ້ຍ່າງຂ້າມພູຜາປ່າດົງແລະຂ້າມແມ່ນ້ໍາດ້ວຍຂົວອູ່ທ່ີກວາຍໂຍກເຍກ.
ພວກເຂົາໄດ້ກ້າວເຂ້ົາມາສູ່ໂລກໃໝ່ອີກໂລກໜ່ຶງທ່ີແຕກຕ່າງຈາກບ້ານຂອງຕົນ.
ນັກຮຽນບາງຄົນຕ້ອງໄດ້ຍ່າງຫຼາຍກິໂລແມັດຕ່ໍມ້ືເພ່ືອໄປເຂ້ົາໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ

ຢູ່ບ່ອນອ່ືນ,ນັກຮຽນບາງຄົນຕ້ອງໄດ້ຍ່າງແບກເປົາເຂ້ົາໄປໄກເປັນ10ກິໂລແມັດ
ແລະຍ່າງກັບມາບ້ານໃນທ້າຍອາທິດ,ບາງຄົນແມ່ນພັກຢູ່ກັບພ່ີນ້ອງທ່ີຢູ່ໃກ້ໂຮງ
ຮຽນແລະພວກເຂົາກ່ໍຕ້ອງເຮັດວຽກເຮືອນທຸກຢ່າງຊ່ວຍພ່ີນ້ອງເຊ່ັນ:ແຕ່ງກິນ
ແລະທໍາຄວາມສະອາດບ້ານພ້ອມກັນນ້ັນກ່ໍຕ້ອງຮຽນໜັງສືຢ່າງໜັກຍ້ອນຕ້ອງ
ຮຽນເປັນພາສາລາວເຊ່ີງເປັນພາສາທີສອງ,ທີສາມຫືຼພາສາທີສ່ີສໍາລັບພວກເຂົາ.

ສໍາລັບນັກຮຽນບາງຄົນ,ພວກເຂົາເປັນນັກຮຽນຄົນທໍາອິດໃນບ້ານນ້ັນທ່ີຈົບການສຶກ
ສາຊ້ັນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ.ບາງຄົນຕ້ອງໄດ້ແບກຮັບຄວາມຄາດຫວັງຂອງຄົນທັງໝູ່
ບ້ານ.ມີຫຼາຍຄົນໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈໃນການຊ່ວຍເຫືຼອຄົນອ່ືນໃຫ້ຫຸຼດພ້ົນອອກ
ຈາກວົງຈອນຂອງຄວາມທຸກຍາກໂດຍການກັບຄືນໄປເປັນຄູສອນຢູ່ບ້ານເກີດເມືອງ
ນອນຂອງຕົນທ່ີຢູ່ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫີຼກເພ່ືອພັດທະນາຕົນເອງແລະຊຸມຊົນ.
ບາງຄ້ັງນັກຮຽນເຫ່ົຼານ້ີກ່ໍຄິດຮອດບ້ານ.ແຕ່ເມ່ືອພວກເຂົາຄິດເຫັນພ່ໍແມ່ແລະອ້າຍ
ເອ້ືອຍນ້ອງທ່ີກໍາລັງເຮັດວຽກຢ່າງໜັກໜ່ວງຕາກແດດຢູ່ກາງທ່ົງນາແຕ່ກ່ໍບ່ໍສາມາດ
ໃຊ້ລ້ຽງຄອບຄົວໄດ້ໝົດປີ,ສ່ິງດ່ັງກ່າວກ່ໍໄດ້ສ້າງກໍາລັງໃຈເພ່ືອໃຫ້ພວກເຂົາສູ້ຊົນ
ຕ່ໍໄປ.ພວກເຂົາເບ່ິງໄປຮອບໆຕົວແລະເຫັນສ່ິງທ່ີໄດ້ຮັບຈາກທຶນການສຶກສາເຊ່ັນ:
ຊຸດນັກຮຽນໃໝ່,ເກີບໃໝ່ຄູ່ທໍາອິດສໍາລັບບາງຄົນ,ເງນິຊ້ືເຂ້ົາກິນ,ປ້ືມແລະອຸປະ
ກອນການຮຽນ;ເງນິຄ່າເດີນທາງກັບບ້ານພາຍຫັຼງທ່ີເສັງແລ້ວໃນແຕ່ລະພາກຮຽນ,
ນອກຈາກນ້ີ,ພວກເຂົາກ່ໍຮູ້ດີວ່າຖ້າເຈັບເປັນພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບການປ່ິນປົວດ້ວຍ
ເງນິປະກັນສຸຂະພາບ.ໃນທ້າຍທ່ີສຸດ,ພາຍຫັຼງທ່ີສໍາເລັດການສຶກສາແລ້ວ,ພວກເຂົາ
ກ່ໍຈະກາຍເປັນຄູປະຖົມທ່ີມີຄວາມສາມາດ.
ນ້ີແມ່ນສ່ິງທ້າທາຍໜ່ຶງທ່ີພວກເຂົາຈະຕ້ອງໄດ້ອົດທົນແລະກ້າວຜ່ານໃຫ້ໄດ້!

ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍດີ, ນັກຮຽນຄູຂອງແຜນງານບີຄວາ ກ່ໍສາມາດ 
ຂ້າມຜ່ານອຸປະສັກເຫ່ົຼານ້ັນໄດ້. ນັກຮຽນບາງຄົນ ຕ້ອງໃຊ້                                                                                                                                          
ເວລາຍ່າງໜຶ່ງຊົ ່ວໂມງ ເພື່ອໄປເຂົ້າໂຮງຮຽນປະຖົມ 
ທ່ີຢູ່ໄກ້ທ່ີສຸດ. ນັກຮຽນສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນມາຈາກ ໝູ່ບ້ານ                                                      
ທ່ີບ່ໍມີໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ. ບາງບ່ອນ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ 
ກ່ໍຢູ່ຫ່າງໄກເຖີງ 80 ກິໂລແມັດ ທ່ີມີສະພາບເສ້ັນທາງທ່ີ 
ຫຍຸ້ງຍາກລໍາບາກ. 

“ໂຮງຮຽນປະຖົມທ່ີບ້ານຂອງຂ້ອຍມຄີູສອນ
ບໍ່ພຽງພໍ.ດ່ັງນັ້ນ,ຂ້ອຍຈຶ່ງຮູ້ສຶກດີໃຈຫຼາຍ
ທ່ີໄດ້ສຶກສາຮໍ່າຮຽນເພ່ືອເປັນຄູຢູ່ທ່ີວິທະຍາ
ໄລສ້າງຄູ.ຂ້ອຍຈະກັບຄືນໝູ່ບ້ານຂອງຂ້ອຍ
ເພື່ອໄປສອນທີ່ໂຮງຮຽນຢູ່ບ້ານຂອງຂ້ອຍ.”

ທ້າວ ອາສາ ເຊເຈີຕູ້ 

“ຂ້ອຍມີໂອກາດໄດ້ພົບກັບໝູ່ຄູ່ທ່ີມາຈາກ
ຊົນເຜົ ່າອື ່ນໆ.ພວກເຮົາກາຍເປັນໝູ່
ທ່ີອຸ້ມຊູຊ່ວຍເຫືຼອກັນ.ນອກຈາກນ້ີ,ພວກເຮົາ
ຍັງໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບວັດທະນະທໍາແລະ
ພາສາໃໝ່ໆ.”

ທ້າວ ຂາວ ໄທປະເສີດ

“ທຶນການສຶກສາດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຂ້ອຍ
ສາມາດສືບຕໍ່ການສຶກສາແລະສາມາດພັດ
ທະນາທັກສະຂອງຂ້ອຍໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປໄດ້.ຂ້ອຍ
ດີໃຈຫຼາຍທ່ີທຶນການສຶກສາດ່ັງກ່າວນ້ີມາເຖິງຊຸມຊົນ
ຊົນເຜ່ົາທ່ີຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫີຼກຂອງພວກເຮົາ.”

ນາງ ລິດດາວັນ ສິດທິວົງ

“ທຶນການສຶກສານີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ການ
ສະໜັບສະໜູນການສຶກສາຮ່ໍາຮຽນຂອງ
ຂ້ອຍເທ່ົານ້ັນ,ແຕ່ທຶນການສຶກສາດ່ັງກ່າວນ້ີ
ຍັງສະໜອງທ່ີພັກ,ການປະກັນສຸຂະພາບ,
ຄ່າເດີນທາງແລະສ່ິງຂອງທ່ີຈໍາເປັນອ່ືນໆ
ນໍາອີກ.”

ຫ້ຼາ ຈະ ຍາ 

ຄູທ້ອງຖ່ິນແມ່ນກຸນແຈສໍາຄັນທ່ີຈະເຮັດໃຫ້
ການສຶກສາລາວປະສົບຜົນສໍາເລັດໄດ້

ຈາກຊ້າຍຫາຂວາ,ທ້າວຫ້ຼາຈະຍາ,ທ້າວຂາວໄທປະເສີດ,ນາງແກ່ນແກ້ວມະນີ,ນາງລິດດາວັນສິດທິວົງແລະທ້າວອາສາເຊເຈີຕູ້
ໄດ້ແລກປ່ຽນປະສົບການແລະຄວາມຄາດຫວັງຈາກການຮຽນຢູ່ວິທະຍາໄລສ້າງຄູຫຼວງນ້ຳທາ.

“ຂ້ອຍຮູ້ສຶກພາກພູມໃຈຫຼາຍທ່ີຂ້ອຍສາ
ມາດສືບຕໍ່ຮຽນເພື່ອໄດ້ເປັນຄູ.ພໍ່ແມ່
ຂອງຂ້ອຍທ່ີບ່ໍສາມາດສ່ົງເສຍໃຫ້ຂ້ອຍໄດ້
ຮຽນກ່ໍຮູ້ສຶກພູມໃຈໃນຕົວຂ້ອຍເຊ່ັນດຽວ
ກັນ.”

ນາງ ແກ່ນ ແກ້ວມະນີ

ເດືອນພະຈິກ 2016ວາລະສານຂ່າວບີຄວາ
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ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ:ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍ
ໄປເຂ້ົາໂຮງຮຽນຫຼາຍຂ້ຶນ

“ຮັບປະກັນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ
ແລະຄຸນນະພາບດ້ານການສຶກສາ
ທ່ີເທ່ົາທຽມກັນແລະສະໜັບສະໜູນ
ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດສໍາລັບ
ໝົດທຸກຄົນ.”
ເປົ້າໝາຍທີ4ຂອງເປົ້າໝາຍເພື່ອການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງ

ໃນປີ2010,ໄດ້ມີການສ້າງນະໂຍບາຍທີ່ສໍາຄັນໜຶ່ງຂຶ້ນມາຢູ່ສປປລາວ
ເຊິ່ງນັ້ນແມ່ນນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການສຶກສາຮຽນຮ່ວມເຊິ່ງຖືກ
ລົງນາມຮັບຮອງໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີແລະໃນປີ2011ລັດຖະມົນຕີ
ກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາກໍ່ໄດ້ລົງນາມຮັບຮອງເອົາແຜນຍຸດທະສາດແລະ
ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການສຶກສາຮຽນຮ່ວມສົກປີ2011-2015.
ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມແມ່ນການປັບປ່ຽນລະບົບການສຶກສາເພື່ອໃຫ້ເໝາະສົມ
ກັບນັກຮຽນບໍ່ແມ່ນການປັບນັກຮຽນເຂົ້າກັບລະບົບ.ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ
ແມ່ນການສົ່ງເສີມແນວຄວາມຄິດທີ່ວ່າມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະມີນັກຮຽນທີ່ມີ
ຄວາມສາມາດຄ້າຍຄືກັນໝົດແລະການສຶກສາຮຽນຮ່ວມຍັງຊຸກຍູ້ໃຫ້ຄູອາຈານ
ເຫັນທ່າແຮງແລະເຂົ້ ້າໃຈເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນ
ນໍາອີກ.ການປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບການສອນ
ນັກຮຽນທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນນັ້ນແມ່ນເປົ້າໝາຍໄລຍະຍາວເຊິ່ງຮຽກຮ້ອງ
ໃຫ້ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ແລະມີທຶນຮອນ.
ໃນປີ1993,ບາດກ້າວທຳອິດໃນການເອົານັກຮຽນທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງ
ກັນເຂົ້າໃນລະບົບການສຶກສາແມ່ນເລີ່ມຕົ້ນຈາກທາງສູນຟື້ນຟູແຫ່ງຊາດ
ແລະໂຮງຮຽນສາມັນແຫ່ງໜຶ່ງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄດ້ຮ່ວມມືກັນປ່ຽນ
ໂຮງຮຽນໃຫ້ກາຍເປັນໂຮງຮຽນສາທິດສໍາລັບເດັກນ້ອຍຫູໜວກແລະ
ຕາບອດ.ໃນປີທໍາອິດມີນັກຮຽນສະໝັກເຂົ ້າຮຽນຢູ ່ສິບສອງຄົນ.
ໃນຂະນະທີ່ໂຮງຮຽນດັ່ງກ່າວໄດ້ມີການສິດສອນສະເພາະສຳລັບນັກຮຽນຕາບອດ
ແລະຫູໜວກ,ໃນປີດຽວກັນນີ້ກະຊວງສຶກສາທິການໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໂຄງການ
ກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມທີ່ມີໄລຍະ16ປີໂດຍເຮັດວຽກຮ່ວມກັບອົງການ
ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ(ຂອງປະເທດນໍເວແລະສະວີເດັນ)ເຊິ ່ງໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍ
ເຫຼ ືອຈາກອົງການຮ່ວມມືເພື ່ອການພັດທະນາສາກົນຂອງສະວີເດັນ
(SIDA).ໂຄງການການສຶກສາຮຽນຮ່ວມນີ້ໄດ້ເພີ່ມໂອກາດການເຂົ້າເຖິງ
ການສຶກສາໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນພິການໃນໂຮງຮຽນຫຼາຍກວ່າ500ແຫ່ງ
ໃນທົ່ວປະເທດແລະເຮັດໃຫ້ປະເທດລາວກາຍເປັນປະເທດທີ່ສາກົນ
ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈໃນຖານະທີ່ເປັນປະເທດຕົວຢ່າງໃນການມີບາດກ້າວທີ່ດີ
ໃນການສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ.
ມີການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຫຼາຍຂຶ້ນກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມວ່າສາມາດ
ປັບປຸງຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນໄດ້ແນວໃດໂດຍສະເພາະແມ່ນນັກຮຽນຍິງ.
ການເນັ້ນໜັກໃສ່ການສຶກສາຂອງນັກຮຽນຍິງໃນໄລຍະຫຼາຍກວ່າສອງທົດສະຫວັດ

ທີ່ຜ່ານມາໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຫຼາຍອັນທີ່ໜ້າສົນໃຈແລະເຮັດໃຫ້ມີ
ຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບການທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການຊ່ວຍໃຫ້ເດັກຍິງສາມາດ
ເຂົ້າເຖິງແລະປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການສຶກສາດັ່ງກ່າວໄດ້.
ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າແລະຫຼັກຖານກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມວ່າມີຜົນດິ
ຕໍ່ນັກຮຽນກຸ່ມອື່ນແນວໃດເຊັ່ນນັກຮຽນທີ່ມາຈາກຊົນເຜົ່າ,ຈາກຊຸມຊົນຢູ່
ຊົນນະບົດ,ເດັກພິການ,ເດັກທີ ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກວິກິດການແລະ
ຄວາມບໍ່ສະຫງ ົບ,ເດັກທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂລກເອດສ(HIV/AIDS),
ເດັກນ້ອຍທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງທາງເພດ,ເດັກນ້ອຍຂ້າງຖະໜົນແລະອື່ນໆ
ແມ່ນຍັງມີຈໍາກັດຢູ່.
ແຜນງານບີຄວາ ສາມາດເຂົ້າໄປຊ່ວຍເຫຼືອໄດ້ບ່ອນໃດແດ່?

ອີງຕາມການສະເໜີຂອງສູນການສຶກສານຮຽນຮ່ວມຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ
ແລະກິລາ,ແຜນງານບີຄວາໄດ້ຈ້າງຊ່ຽວຊານດ້ານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ
ໄປປະຈຳຢູ່ສູນດັ່ງກ່າວໃນໄລຍະສັ້ນເພື່ອຊ່ວຍທົບທວນຄືນນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ
ວ່າດ້ວຍການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ2011-2015ແລະຊ່ວຍຮ່າງເອກະສານແນະນຳ
ກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມສະບັບໃໝ່ສໍາລັບສົກປີ2016-2020.ຜົນໄດ້ຮັບ
ຈາກການທົບທວນຄືນແລະຮ່າງບົດແນະນໍາດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກແຈກຢາຍໃຫ້ແກ່
ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາດ້ານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນເດືອນມີນາ2016.
ມາຮອດປະຈຸບັນໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາຮ່ວມກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດ
ທະນາດ້ານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມຂຶ້ນແລ້ວ5ຄັ້ງເພື່ອໃຫ້ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ
ໄດ້ປະກອບຄໍາເຫັນເຂົ້າໃນການທົບທວນຄືນເຫຼົ່ານັ້ນ.
ນອກຈາກນີ້,ແຜນງານບີຄວາຍັງໃຫ້ທຶນການສຶກສາແກ່ນັກຮຽນຊົນເຜົ່າທີ່ມາ
ຈາກເຂດຕ່າງໆຈໍານວນ520ທຶນເພື່ອສຶກສາຮໍ່າຮຽນແລະກາຍເປັນຄູສອນ
ທີ່ມີຄຸນວຸດທິແລະກັບຄືນໄປສິດສອນຢູ່ທີ່ໂຮງຮຽນປະຖົມຂອງຊຸມຊົນ
ພວກເຂົາເອງ.ວຽກງານນີ້ແມ່ນການສານຕໍ່ວຽກງານຂອງໂຄງການເພື່ອການ
ສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານລາວ-ອົດສະຕຣາລີທີ່ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາສູງເຊິ່ງຖືກ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນລະຫວ່າງປີ1999ແລະ2007.

 "ການຮຽນຮ່ວມແລະຄວາມເທົ່າທຽມກັນໃນການສຶກສາແມ່ນຫົວໃຈສໍາຄັນຂອງການ
ຫັນປ່ຽນການສຶກສາສະນັ້ນພວກເຮົາຈິ່ງມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຮອບດ້ານ
ກ່ຽວກັບການຈໍາກັດ,ການຈໍາແນກແລະຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບກັນໃນການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ,
ການມີສ່ວນຮ່ວມແລະຜົນການຮຽນ-ການສອນ."

ເດືອນພຶດສະພາ 2015 , ກອງປະຊຸມການສຶກສາ ສາກົນ

ລາວເປັນປະເທດທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍແລະລະບົບການສຶກສາຂອງປະເທດກໍ່
ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.ເດັກນ້ອຍໄປໂຮງຮຽນຢູ່ວຽງຈັນ
ເຊິ່ງເປັນຕົວເມືອງໃຫຍ່ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມທັນສະໄຫມແລະສາມາດເຂົ້າເຖິງ
ສີ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຫຼາຍຢ່າງທ່ີເດັກນ້ອຍຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫີຼກແລະ
ເຂດຊົນນະບົດບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້.ເດັກນ້ອຍມາໂຮງຮຽນເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນເຂົ້າຮຽນ
ໃນຊັ້ນປ1ກໍມ່ີພ້ືນຖານການສຶກສາທ່ີແຕກຕ່າງກັນ.ເຖິງວ່າເດັກນ້ອຍຫຼາຍຄົນ
ຈະເຄີຍໄດ້ເຂົ້າຮຽນໃນຊັ້ນອະນຸບານແລະປໍກຽມເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມສໍາລັບເຂົ້າ
ຮຽນຊັ້ນປ1,ແຕ່ກໍ່ມີເດັກນ້ອຍອີກຈໍານວນໜຶ່ງທີ່ບໍ່ເຄີຍເຂົ້າໂຮງຮຽນມາກ່ອນແລະ
ບາງຄົນກໍ່ມາຈາກຄອບຄົວທີ່ບໍ່ເຄີຍເຂົ້າໂຮງຮຽນເລີຍ.ນອກຈາກນີ້,ປະເທດລາວ
ກໍ່ຍັງເປັນປະເທດທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍດ້ານພາສາແລະມີເດັກນ້ອຍຫຼາຍຄົນ
ທີ່ເວົ້າພາສາຊົນເຜົ່າແລະພາສາລາວກໍ່ບໍ່ແມ່ນພາສາແມ່ຂອງພວກເຂົາ.
ເພື່ອຍົກລະດັບຜົນການຮຽນຂອງເດັກນ້ອຍໝົດທຸກຄົນ,ບໍ່ວ່າພວກເຂົາ
ຈະມີພື້ນຖານດ້ານການສຶກສາທີ່ແຕກຕ່າງກັນກໍ່ຕາມ,ແຜນງານບີຄວາໄດ້
ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດດ້ານການສຶກສາ(ສວສ)
ເພື່ອຊ່ວຍຜູ້ຂຽນຫຼັກສູດໃນການປັບປຸງແລະຂຽນຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ
ຂອງຊັ້ນປະຖົມຄືນໃຫມ່ໃນ6ປີຂ້າງໜ້າ.ໜ້າວຽກດັ່ງກ່າວນີ້ປະກອບດ້ວຍ
ກອບຫຼັກສູດ,ປຶ້ມຕໍາລາຮຽນແລະຄູ່ມືຄູເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນຢູ່ທີ່ໂຮງຮຽນຕ່າງໆ.ການສະໜອງອຸປະກອນການຮຽນ
ການສອນເພີ່ມເຕີມໃຫ້ແກ່ຄູສອນແລະການສະໜອງປຶ້ມອ່ານເພີ່ມເຕີມໃຫ້ແກ່
ນັກຮຽນແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງແຜນການປັບປຸງຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນສໍາລັບ
ຊັ້ນປະຖົມ.
ການຮຽນອ່ານຮຽນຂຽນພາສາລາວແມ່ນວຽກໜ່ືງທ່ີໄດ້ຮັບການເນ້ັນໜັກໃສ່ເພາະ
ມັນມີຄວາມສໍາຄັນໃນການຮຽນວິຊາອື່ນໆແລະມັນເປັນສິ່ງທ້າທາຍອັນໜຶ່ງ
ສໍາລັບເດັກນ້ອຍທີ່ບໍ ່ສາມາດເວົ້າພາສາລາວໄດ້ເມື່ອພວກເຂົາມາໂຮງຮຽນ.
ທີມງານພາສາລາວຂອງສະຖາບັນຈະເຮັດວຽກເພື່ອປັບປຸງກອບຫຼັກສູດການຮຽນ-
ການສອນແລະສະມັດຕະພາບດ້ານການຮຽນຮູ້ສໍາລັບວິຊາພາສາລາວໂດຍໄດ້ຮັບ
ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກນັກພາສາສາດລາວແລະທີ່ປຶກສາດ້ານການສຶກສາ.
ການປັບປຸງທັກສະແລະຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບວິຊາເລກສໍາລັບນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມ
ກໍ່ເປັນອີກຈຸດໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຖືກເນັ້ນໜັກໃສ່.ທີມງານວິຊາເລກໂດຍໄດ້ຮັບການ
ຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອົງການຮ່ວມມືສາກົນຂອງຍີ່ປຸ່ນໄດ້ມີໂອກາດໄປສຶກສາເພື່ອ
ພັດທະນາວິຊາສະເພາະຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນເພື່ອກຽມຕົວສໍາລັບການຂຽນກອບຫຼັກສູດ
ຊັ້ນປະຖົມແລະອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ.
ສວສໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາຂຶ້ນຫຼາຍຄັ້ງເພື່ອຂຽນບົດແນະນໍາສໍາລັບ
ກອບຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ.ກອງປະຊຸມສໍາມະນາດັ່ງກ່າວຖືວ່າເປັນ
ໂອກາດທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບສວສແລະຜູ້ຂຽນຫຼັກສູດເພື່ອປຶກສາຫາລືກັນ
ກ່ຽວກັບທິດທາງແລະຈຸດສຸມໃນການພັດທະນາຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ
ສໍາລັບຊ້ັນປະຖົມໃນອະນາຄົດ.ການປຶກສາຫາລືດ່ັງກ່າວປະກອບດ້ວຍການລວບ
ລວມເອົາວິທີການສອນທີ່ຖືເອົານັກຮຽນເປັນໃຈກາງເຂົ້າໃນຫຼັກສູດການຮຽນ-
ການສອນ,ວິຊາໃດແດ່ທີ່ຄວນຈະຖືກເອົາເຂົ້າໃນຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ
ສໍາລັບຊັ້ນປະຖົມແລະບັນຫາຕ່າງໆອີກເຊັ່ນ:ການສອນຫ້ອງຄວບ,ການສຶກສາ
ຮຽນຮ່ວມແລະການກຽມຄວາມພ້ອມສໍາລັບການຮຽນຮູ້.
ການເຂ້ົາເຖິງຂ້ໍມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບວິທີການແລະການພັດທະນາການສຶກສາ
ໃນປະຈຸບັນສໍາລັບການຮຽນແລະການສອນແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບຜູ້ຂຽນ
ຫຼັກສູດ.ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາກ່ຽວກັບການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ
ເປັນເວລາສອງອາທິດໃນເດືອນກຸມພາຂອງປີນີ້,ໃນຫົວຂໍ້ຕ່າງໆເຊັ່ນ:ວິທີການ
ຮຽນຂອງນັກຮຽນ,ການປະເມີນຜົນການຮຽນຮູ້,ການສອນຫ້ອງຄວບ,ການສອນ
ວິຊາພາສາລາວແລະເລກ,ວິຊາວິທະຍາສາດແລະສັງຄົມສຶກສາແລະວິທີການ
ທີ່ຖືເອົານັກຮຽນເປັນໃຈກາງ.ນັກສໍາມະນາກອນຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ
ແລະກິລາແລະຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໄດ້ຂຶ້ນນໍາສະເໜີບົດກ່ຽວກັບການສຶກສາ
ສໍາລັບການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງ,ການກຽມຄວາມພ້ອມເພື່ອການຮຽນຮູ້,
ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ,ຫັຼກສູດການຮຽນ-ການສອນກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມ
ທ້ອງຖິ່ນແລະສຸຂະພາບດ້ານການຈະເລີນພັນ,ເພດສຶກສາແລະຫຼັກສູດທ້ອງຖິ່ນ.
ນອກຈາກນີ້,ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມສໍາມະນາຄັ້ງນີ້ຍັງໄດ້ສຶກສາຮຽນຮູ້ແນວ
ຄວາມຄິດກ່ຽວກັບ‘ຮູບແບບການສິດສອນ’ສໍາລັບປະເທດລາວແລະໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ
ພັດທະນາຮ່າງເບື້ອງຕົ້ນວ່າຮູບແບບດັ່ງກ່າວນີ້ຄວນຈະເປັນແບບໃດ.



ການພັດທະນາຫັຼກສູດການຮຽນ-ການສອນ
ຊ້ັນປະຖົມທ່ີທັນສະໄໝ

ການຂຽນຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ສໍາລັບ 
ໂຮງຮຽນປະຖົມ ແມ່ນໜ້າວຽກ ທີ່ໜັກໜ່ວງ 
ແຕ່ວ່າ ມັນກໍ່ເປັນໜ້າວຽກທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນ 
ທີ່ລວບລວມ ເອົາພະນັກງານ ກະຊວງ ແລະ                                                        
ຄູສອນຊັ້ນປະຖົມ ຫຼາຍໆຄົນ ເພື່ອມາເຮັດ 
ວຽກຮ່ວມກັນ ໃນໄລຍະເວລາ ຫຼາຍໆປີນີ້.

ເດືອນພະຈິກ 2016ວາລະສານຂ່າວບີຄວາ
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ໂຄງການອາຫານໂຮງຮຽນຂອງອົງການອາຫານໂລກ(WorldFood
Programme)ບໍ່ພຽງແຕ່ສະໜອງອາຫານທີ່ມີສານອາຫານຄົບໝູ່ໃຫ້ນັກ
ຮຽນເທົ່ານັ້ນ,ແຕ່ຍັງຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ນັກຮຽນມາຮຽນ
ຢູ່ໂຮງຮຽນ,ມີຄວາມກະຕືລືລົ ້ນແລະຕັ້ງໃຈຮຽນແລະມີສັກກະຍະພາບ
ຢ່າງເຕັມສ່ວນໂດຍການປັບປຸງການສຶກສາແລະສຸຂະພາບ.
ຂໍຂອບໃຈແຜນງານບີຄວາທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນເດັກນັກຮຽນຈໍານວນ
150,000ຄົນໃຫ້ມີອາຫານຫວ່າງຫຼືອາຫານທ່ຽງທີ່ມີໂພຊະນາການຄົບໝູ່
ກິນໃນທຸກໆມື້.ອົງການອາຫານໂລກໄດ້ສະໜອງອາຫານຫວ່າງໃນຕອນເຊົ້າ
ເຊິ່ງເຮັດຈາກແປ້ງສາລີປະສົມຖົ່ວເຫຼືອງປະສົມກັບນໍ້າຕານແລະນໍ້າມັນພືດ
ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍວິຕາມິນແລະສານອາຫານ,ຫຼືອາຫານທ່ຽງທີ່ມີເຂົ້າ,
ນ້ຳມັນພືດແລະຜັກສົດຈາກສວນຄົວໂຮງຮຽນໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍນັກຮຽນຊັ້ນ
ອະນຸບານແລະຊັ້ນປະຖົມ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນກັນຍາປີ2015,ອົງການອາຫານໂລກໄດ້ເລີ່ມປ່ຽນຈາກການ
ສະໜອງອາຫານຫວ່າງໄປເປັນອາຫານທ່ຽງໂດຍປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍກ່ຽວ
ກ ັບການສະໜອງອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນຂອງລັດຖະບານສປປລາວ.
ການສະໜອງອາຫານທ່ຽງໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແລ້ວຢູ່ໃນໂຮງຮຽນຈໍານວນ
259ແຫ່ງໂດຍມີເປົ້າໝາຍວ່າຈະສະໜອງອາຫານທ່ຽງໃຫ້ທົ່ວ1,450ໂຮງຮຽນ
ທີ່ທາງອົງການອາຫານໂລກໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຢູ່.ໂຄງການອາຫານທ່ຽງ
ດັ ່ງກ່າວນີ ້ແມ່ນລວມມີການເຮັດສວນຄົວໂຮງຮຽນເຊິ ່ງຈະແມ່ນຄູສອນ
ແລະນັກຮຽນເປັນຜູ ້ເບ ິ ່ງແຍງບົວລະບັດພ້ອມທັງໃຊ້ເປັນບ່ອນຮຽນຮູ ້
ກ່ຽວກັບໂພຊະນາການແລະການເຮັດສວນຄົວໂຮງຮຽນນໍາອີກ.ສວນຄົວດັ່ງກ່າວ
ຍັງສະໜອງຜັກທີ່ອຸດົມໄປດ້ວຍໂພຊະນາການເພື່ອໃຊ້ປຸງແຕ່ງອາຫານທ່ຽງ
ສໍາລັບນັກຮຽນ.
ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງແຜນງານບີຄວາແມ່ນຊ່ວຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ມີໂພຊະນາການ
ແລະພະລັງງານທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບພວກເຂົາເພື່ອການຈະເລີນເຕີບໂຕພ້ອມທັງຊຸກຍູ້
ສົ ່ງເສີມໃຫ້ຊຸມຊົນໄດ້ເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມແລະຍັງເປັນການເສີມສ້າງຂີດຄວາມ
ສາມາດໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານໃນການຊີ້ນໍາແຜນງານໃນອະນາຄົດ.

ໂດຍຜ່ານ ການຮ່ວມມືກັບແຜນງານບີຄວາ, 
ອົງການອາຫານໂລກ ສາມາດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ 
ທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ເພື່ອ
ຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງຂອງແຜນງານ ເພື່ອກະກຽມຮັບ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບເທື່ອລະກ້າວ. ນອກຈາກນີ້, 
ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ ຍັງຖືກນໍາໃຊ້ ເພື່ອເຮັດອ່າງນໍ້າ 
ເພື່ອໃຊ້ໃນສວນຜັກໂຮງຮຽນນໍາອີກ.  

ຊ່ວຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍມີສັກກະຍະພາບຢ່າງເຕັມສ່ວນ
ຜ່ານການສະໜອງອາຫານທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ

ການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມໃນການຮ່ຳຮຽນ
ໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນ

ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຂອງແຜນງານບີຄວາ,ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກ
(ຫືຼUNICEF)ໄດ້ສະໜອງນ້ຳໃຊ້ແລະສຸຂາພິບານໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍຢູ່ເຂດຊົນນະ
ບົດແລະຫ່າງໄກສອກຫີຼກໃນສປປລາວ.ການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມໃນການ
ຮ່ຳຮຽນແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນແລະຈຳເປັນຕ່ໍກັບການພັດທະນາທ່ີດີຂອງເດັກນ້ອຍ
ໂດຍສະເພາະແມ່ນເດັກນ້ອຍພິການ,ເດັກນ້ອຍທ່ີຢູ່ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫີຼກ,ແລະ
ເດັກຊົນເຜ່ົາ.
ຈິດເປັນເດັກຍິງອາຍຸ9ປີມາຈາກຊົນເຜ່ົາກ່ືມມຸບ້ານໝົກໂຄກາງເຊ່ິງເປັນເຂດ
ຫ່າງໄກສອກຫີຼກຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ.ຈິດເປັນໂລກຜິວໜັງຂ້ັນຮຸນແຮງມາແຕ່ເກີດ
ເຊ່ິງສ່ົງຜົນກະທົບຕ່ໍກັບຊີວິດປະຈໍາວັນແລະຄວາມສາມາດໃນການໃຊ້ຊີວິດໃນໄວ
ເດັກຂອງລາວຄືກັນກັບໝູ່ຂອງລາວ.ລາວໄດ້ຮັບການປ່ິນປົວແຕ່ຕອນເກີດໃໝ່ເທ່ົານ້ັນ
ເຊ່ິງກ່ໍເປັນການປ່ິນປົວທ່ີຊ່ວຍຮັກສາໄດ້ພຽງເລັກນ້ອຍແລະເນ່ືອງຈາກຂາດແຄນ
ທາງດ້ານການເງນິຄອບຄົວຂອງນາງຈິດຈ່ິງບ່ໍສາມາດຈ່າຍຄ່າປ່ິນປົວໄດ້ອີກ.
ຍ່ິງເວລາຜ່ານໄປ,ຈິດກ່ໍຍ່ິງໃຊ້ນ້ິວມືແລະນ້ິວຕີນໄດ້ບ່ໍສະດວກແລະຢູ່ໜ້າຂອງລາວ
ກ່ໍມີຮອຍບາດແຜທ່ີເກີດຈາກການປ່ິນປົວ.
ພ່ໍຂອງຈິດເວ້ົາວ່າ:“ຈິດມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍໃນການຍ່າງໄປໂຮງຮຽນ”.ໃນແຕ່ລະມ້ື,
ຈິດໃຊ້ເວລາຍ່າງໄປໂຮງຮຽນປະມານ1ຊ່ົວໂມງໂດຍຄ່ອຍໆຍ່າງໄປຕາມທາງ
ທ່ີເປັນເນີນພູໂດຍສະເພາະແມ່ນຊ່ວງລະດູຮ້ອນທ່ີມີອຸນຫະພູມສູງເຖິງ40ອົງສາ
ແມ່ນເປັນເວລາທ່ີມີຄວາມລໍາບາກຫຼາຍແຕ່ວ່າຈິດເປັນເດັກນ້ອຍທ່ີມີຄວາມມຸ່ງໝ້ັນ
ຕ່ໍກັບການຮຽນສູງ.
ຄວາມມຸ້ງໝ້ັນນ້ັນສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນຢູ່ໃບໜ້າແລະດວງຕາຂອງລາວເວລາລາວ
ຍ່າງອອກໄປໜ້າກະດານເພ່ືອນໍາພາໝູ່ນັກຮຽນຢູ່ໃນຫ້ອງເຮັດບົດເຝິກຫັດເຊ່ິງລາວ
ມ່ວນກັບຊ່ວງເວລາເຫ່ົຼານ້ີ.
ເມ່ືອຮອດເວລາພັກຜ່ອນເດ່ີນໂຮງຮຽນທ່ີງຽບສະຫງບົກ່ໍກັບມາມີຊີວິດຊີວາ
ກັບການຫ້ິຼນແລະການໂອ້ລົມກັນຂອງນັກຮຽນຈໍານວນ125ຄົນ.ນັກຮຽນຫຼາຍຄົນ
ແລ່ນໄປດ່ືມນ້ໍາແລະໄປຫ້ິຼນກິລາເປຕັງ(ໝາກບູນ)ເຊ່ິງເປັນກິລາພ້ືນບ້ານຊະນິດໜ່ຶງ
ຂອງປະເທດຝຣ່ັງທ່ີນິຍົມຫ້ິຼນກັນຢູ່ທ່ົວໄປໃນສປປລາວ.

ໃນຂະນະທ່ີນັກຮຽນຊາຍກໍາລັງປ່ຽນຜຽນກັນກັບນັກຮຽນຍິງໂຍນໝາກບູນຢູ່
ເດ່ີນໂຮງຮຽນນ້ັນ,ຈິດໄດ້ຄ່ອຍໆຍ່າງໄປຕາມລະບຽງຫ້ອງຮຽນຢ່າງຊ້າໆກັບໝູ່
ຄູ່ຂອງລາວ,ມັນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຕ້ັງໃຈຂອງລາວທ່ີຈະຍ່າງແຕ່ໜ້າ
ຫ້ອງຮຽນຈົນສຸດລະບຽງເພ່ືອມາເບ່ິງໝູ່ເພ່ືອນນັກຮຽນຢອກຫ້ິຼນກັນຢູ່ທ່ີເດ່ີນໂຮງຮຽນ.

ທີມງານເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການສະໜອງນ້ໍາໃຊ້ແລະສຸຂາພິບານຂອງອົງການ
UNICEFປະຈໍາສປປລາວໄດ້ມາເຮັດວຽກຢູ່ບ້ານໝົກໂຄກາງແຂວງອຸດົມໄຊ
ເພ່ືອມາກວດກາເບ່ິງຫ້ອງນ້ໍາແລະລະບົບນ້ຳທ່ີຫາກ່ໍສ້າງແລ້ວ.ບັນດາສ່ິງອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກເຫ່ົຼານ້ີມີທາງຂ້ຶນສໍາລັບຄົນພິການເຊ່ິງຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນພິການຄືກັບນາງຈິດ
ສາມາດໃຊ້ຫ້ອງນ້ໍາໄດ້ສະດວກຂ້ຶນ.ວຽກງານນ້ີເປັນວຽກງານທ່ີສໍາຄັນຢ່າງຍ່ິງສໍາລັບ
ສປປລາວເຊ່ິງມີໂຮງຮຽນປະມານ57%ທ່ີຍັງບ່ໍມີນ້ໍາໃຊ້ແລະສຸຂາພິບານແລະ
ບັນດາຊຸມຊົນຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຍັງຖ່າຍແບບຊະຊາຍ.ສ່ິງອໍານວຍຄວາມສະດວກເຫ່ົຼານ້ີ
ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍຄືກັບນາງຈິດສາມາດເຂ້ົາເຖິງສຸຂາພິບານໃນໂຮງຮຽນ
ໄດ້ງ່າຍຂ້ຶນ.

ພາຍຫັຼງທ່ີແຜນງານບີຄວາໄດ້ສ້າງພ້ືນຖານທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານແຜນງານແລະດ້ານນະໂຍບາຍທ່ີເຂ້ັມແຂງແລ້ວ,ຈຸດສຸມຂອງແຜນງານບີຄວາໃນສິບສອງເດືອນຂ້າງໜ້າ
ຈະແມ່ນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳຫັຼກຕ່າງໆ.ກິດຈະກໍາດ່ັງກ່າວນ້ີຈະເປັນການສ້າງພ້ືນຖານໃຫ້ແກ່ກິດຈະກຳອ່ືນໆດ້ານການສຶກສາໃນຂົງເຂດຜົນໄດ້ຮັບຕ້ົນຕໍທັງ
ຫ້າອັນຂອງແຜນງານບີຄວາທ່ີຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໃນປີ2017ແລະໃນຕ່ໍໜ້າ.ກິດຈະກຳດ່ັງກ່າວປະກອບດ້ວຍ:
• ສືບຕ່ໍເຮັດວຽກຮ່ວມກັບກຸ່ມຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາທ່ີເປັນອົງການຈັດຕ້ັງທ່ີບ່ໍສັງກັດລັດຖະບານແລະກົມອະນຸບານແລະປະຖົມສຶກສາເພ່ືອຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກິດຈະກຳທ່ີສ່ົງເສີມ

ການຮູ້ໜັງສືແລະການຄິດໄລ່,ເສີມຂະຫຍາຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນໃນກິດຈະກໍາດ້ານການສຶກສາ,ເພ່ີມຈໍານວນນັກຮຽນພິການໃຫ້ສາມາດເຂ້ົາເຖິງການສຶກສາໄດ້
ຫຼາຍຂ້ຶນແລະຄຸ້ມຄອງແຜນງານກ່ຽວກັບການສະໜອງນ້ໍາແລະສຸຂາພິບານເພ່ືອປັບປຸງມາດຕະຖານດ້ານສຸຂະພາບແລະສຸຂະອະນາໄມໃນບັນດາຊຸມຊົນທ່ີດ້ອຍໂອກາດແລະ
ຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫີຼກ.ຈຸດປະສົງຂອງກິດຈະກຳແມ່ນເພ່ືອເພ່ີມໂອກາດໃຫ້ນັກຮຽນດ້ອຍໂອກາດໄດ້ເຂ້ົາຮຽນໃນໂຮງຮຽນ119ແຫ່ງໃນ6ເມືອງ.

• ຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາໃນຂ້ັນສູນກາງ,ຂ້ັນເມືອງແລະຂ້ັນແຂວງໂດຍຜ່ານການເຂ້້ົາຝຶກອົບຮົມແລະການເຮັດວຽກຕົວຈິງເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາ
ມີຄວາມເຂ້ົາໃຈແລະຄຸ້ມຄອງນະໂຍບາຍແລະປະຕິບັດວຽກງານພາຍໃນກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາແລະໃນທຸກຂ້ັນໄດ້ດີກວ່າເກ່ົາ.

• ການຄັດເລືອກນັກຮຽນຄູຊົນເຜ່ົາລຸ້ນທີ2ໄດ້ຖືກຮັບຮອງ.ນ້ີໝາຍຄວາມວ່ານັກຮຽນຄູຊົນເຜ່ົາຫຼາຍກວ່າ320ຄົນໄດ້ຮັບທຶນຝຶກອົບຮົມສ້າງຄູຢູ່ບັນດາວິທະຍາໄລສ້າງຄູ
ຂອງກະຊວງ.ພວກເຮົາຄາດໄວ້ວ່າ70ເປີເຊັນຂອງນັກຮຽນຄູຊົນເຜ່ົາທ່ີທາງແຜນງານບີຄວາໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນເປັນຜູ້ຍິງ.

• ສືບຕ່ໍພັດທະນາຫັຼກສູດການສຶກສາຂ້ັນປະຖົມເຊ່ິງສະຖາບັນຄ້ົນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບກົມກອງອ່ືນໆຂອງກະຊວງແລະບັນດາຜູ້ໃຫ້ທຶນ.
ການພັດທະນາຫັຼກສູດວິຊາຮຽນໃນຊ້ັນປະຖົມແລະອຸປະກອນການຮຽນການສອນໄດ້ເລ່ີມຕ້ົນຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ.ນອກຈາກນ້ີ,ຍັງຊ່ວຍສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ
ໃຫ້ແກ່ບຸກຄະລາກອນໃນສະຖາບັນຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າສະຖາບັນມີບຸກຄະລາກອນທ່ີມີຄວາມສາມາດໃນຕ່ໍຫນ້າ.

• ໄດ້ມີການສ້ອມແປງພ້ືນຖານໂຄງລ່າງໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນຈໍານວນ380ກວ່າແຫ່ງແລະສືບຕ່ໍວາງແຜນສ້ອມແປງໂຮງຮຽນຂອງນັກຮຽນຄູຊົນເຜ່ົາລຸ້ນທີ1ແລະ2
ໃນໄລຍະຫົກເດືອນຕ່ໍໜ້າ.ບັນດາຊຸມຊົນຈະເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງການສ້ອມແປງແລະປັບປຸງພ້ືນຖານໂຄງລ່າງດ່ັງກ່າວໂດຍໃຊ້ລະບົບການກ່ໍສ້າງທ່ີໃຫ້ຊຸມຊົນເປັນເຈ້ົາການ.
ລະບົບດ່ັງກ່າວນ້ີຈະຊ່ວຍຊຸກຍູ້ໃຫ້ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂ້ັນບ້ານເປັນເຈ້ົາການໃນການຄຸ້ມຄອງການສ້ອມແປງໂຮງຮຽນແລະກິດຈະກໍາດ້ານການສຶກສາຂອງນັກຮຽນ.
ນອກຈາກນ້ີ,ຍັງຈະມີການຍົກລະດັບພ້ືນຖານໂຄງລ່າງຢູ່ທ່ີວິທະຍາໄລຄູທັງສາມແຫ່ງເພ່ືອໃຫ້ນັກຮຽນຄູຊົນເຜ່ົາໄດ້ນໍາໃຊ້ສ່ີງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆທ່ີປອດໄພ.

ບາດກ້າວຕໍ່ໄປຂອງແຜນງານບີຄວາ

ວາລະສານຂ່າວບີຄວາ ເດືອນພະຈິກ 2016
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