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ກ້າວໄປສູ່ສັງຄົມການຮຽນຮູ້
ຕະຫຼອດຊີວິດໃນ ສປປ ລາວ
•

ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານຫຼາຍທ່ານໄດ້ຍອມຮັບວ່າ ການຮຽນຮູ້
ຕະຫຼ ອ ດຊີ ວິ ດ ແມ່ ນ ແນວຄວາມຄິ ດ ທີ່ ດີ ທີ່ ສຸ ດ ສ� ຳ ລັ ບ
ການສຶກສາໃນສັດຕະວັດທີ 21. ເຊິ່ງໄດ້ຖືກກ່າວເຖິງໃນ
ຂອບການປະຕິບັດງານສາກົນ ເຊັ່ນ ເປົ້າໝາຍການ
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs) ເຊິ່ງໄດ້ຖືກກ່າວເຖິງ
ໃນໜ່ວຍງານລະດັບພາກພື້ນເຊັ່ນ: ອາຊຽນ ຫຼື ຊີເມວ
ແລະ ມັນເປັນຫົວໃຈສ�ຳຄັນຂອງຂອງແຜນພັດທະນາ
ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຂອງ ສປປ ລາວ.

•

•

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວແນວຄວາມ
ຄິດນີ້ແມ່ນການຕົກລົງເຫັນດີຂອງ ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານ
ແລະ
ຜູ້ທີ່ມີອ�ຳນາດໃນການຕັດສິນໃຈແຕ່ກໍບໍ່ໝາຍ
ຄວາມວ່ າ ແນວຄວາມຄິ ດ ດັ່ ງ ກ່ າ ວຈະເປັ ນ ທີ່ ເ ຂົ້ າ ໃຈ
ແລະ ຍອມຮັບສ�ຳລັບປະຊາຊົນ. ແລະ ກໍບໍ່ໝາຍຄວາມ
ວ່າທັງໝົດນີຈ
້ ະສາມາດນ�ຳເປັນແນວທາງໃນການຈັດຕັງ້
ປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ.

ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສຶກສາຄວນ
ສອນໃຫ້ ເ ດັ ກ ມີ ຄ ວາມມ່ ວ ນຊື່ ນ ໃນການຮຽນຮູ້
ເນື່ອງຈາກວ່າ ຖ້າບໍ່ມີທັດສະນະທີ່ດີຕໍ່ການສຶກສາ
ແລ້ວມັນກໍຈະເປັນການຍາກທີ່ຈະມີແຮງຈູງໃຈໃນ
ການຮຽນ.
ມັດທະຍົມສຶກສາຄວນຊ່ວຍໃຫ້ນກ
ັ ຮຽນສາມາດຮຽນ
ຮູ້ໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ ເພາະວ່າມັນຈະເປັນການຮຽນ
ເພື່ອຊີວິດເຂົາເຈົ້າເອງສ�ຳລັບການຮຽນຮູ້ຕໍ່ເນື່ອງ.
ທຸກຂະແໜງການ ລວມທັງ ກສນ ຄວນເຮັດໃຫ້ມີ
ການປ່ຽນແປງລະຫວ່າງຂະແໜງການ ເນື່ອງຈາກ
ວ່າຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ ຄວນໄດ້ຮັບໂອກາດໃນ
ການຍົກລະດັບເຊັ່ນ ຈາກອາຊີວະສຶກສາກ້າວສູ່
ການສຶກສາຊັ້ນສູງ ຫຼື ການສຶກສາທຽບເທົ່າ.

ມັນຍັງເປັນຫົນທາງອີກຍາວໄກໃນການສ້າງສັງຄົມແຫ່ງ
ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ.
ແຕ່ກໍເປັນການຊຸກຍູ້ໃຫ້
ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະນ�ຳສະເໜີ
ກ່ຽວດ�ຳລັດວ່າດ້ວຍ ນະໂຍບາຍການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດ
ຊີວິດ
ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສາມາດ
ກ້າວໄປທາງໜ້າ ແລະ ກ�ຳນົດຮູບແບບຂອງລະບົບການ
ສຶ ກ ສາໂດຍອີ ງ ຕາມແນວທາງການຮຽນຮູ້ ຕ ະຫຼ ອ ດ
ຊີວິດ. ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ມີຄວາມປິຕິຍິນດີຫຼາຍ
ທີ່ໄດ້ສະໜັບສະໜູນໃນຂະບວນການພັດທະນາດ�ຳລັດ
ດັ່ງກ່າວນີ້.

“ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດແມ່ນໄດ້ກ່ຽວພັນກັນ
ຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຄວາມມ່ວນຊື່ນ.
ຖ້າການຮຽນໝາຍເຖິງຄວາມມ່ວນຊື່ນ
ທ່ານຈະມີຄວາມສຸກທີ່ຈະໄດ້ຮຽນຮູ້
ຕະຫຼອດຊີວິດ“

ຈົ ດ ໝາຍຂ່ າ ວສະບັ ບ ບນີ້ ແ ມ່ ນ ສະບັ ບ ສຸ ດ ທ້ າ ຍຂອງ
ປີ 2017 ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຊ້ໂອກາດນີ້ໃນການສະແດງ
ຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນມາຍັງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນ
ທຸກທ່ານ ທີ່ໄດ້ຮ່ວມກັນສົ່ງເສີມວຽກງານການສຶກສາ
ນອກໂຮງຮຽນໃນ ສປປ ລາວ. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍຮູ້ສຶກວ່າ
ມັນຫຼາຍເກີນໄປ ແຕ່ທກ
ຸ ສິງ່ ທີເ່ ຮົາເຮັດແມ່ນດ້ວຍຄວາມ
ຮັກ ແລະ ການອຸທດ
ິ ຕົນເພືອ
່ ປັງປຸງຄຸນນະພາບຊີວດ
ິ ຄົນ
ຈ�ຳນວນຫຼາຍ ໂດຍຜ່ານການສຶກສາ!

-ອູ ເວິ ກາກເຕິນສະແລເກິ.

ບາງທີ ອາດບໍມ
່ ໃີ ຜຮູຫ
້ າຼ ຍໄປກວ່າພວກເຮົາ ຜູທ
້ ເີ່ ຮັດວຽກ
ກ່ຽວກັບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ(ກສນ). ໃນຂະນະທີ່
ພວກເຮົາກ�ຳລັງຜະເຊີນກັບຄວາມຈິງທີ່ວ່າການຮຽນຮູ້
ຕະຫຼອດຊີວິດແມ່ນສິ່ງໃໝ່ໃນວຽກງານ ກສນ ແລະ
ເປັນສິ່ງໃໝ່ສ�ຳລັບການສຶກສາທີ່ບໍ່ຢູ່ໃນລະບົບສາມັນ.
ໃນຄວາມເປັ ນ ຈິ ງ ແມ່ ນ ມັ ນ ແຕກຕ່ າ ງກັ ນ ຢ່ າ ງຈະແຈ້ ງ
ແລະ ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ພວກເຮົາຕັດສິນໃຈນ�ຳສະເໜີ
ກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດ ແລະ ບົດຮຽນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດທີ່ດີຂອງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ.
ສ�ຳລັບ
ຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ ສິ່ງສ�ຳຄັນແມ່ນເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າ
ໃຈໃນທຸ ກ ຂະແໜງການຂອງລະບົ ບ ການສຶ ກ ສາຄວນ
ຈະປະກອບສ່ວນເພື່ອໃຫ້ເດັກນ້ອຍ, ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຜູ້
ໃຫຍ່ກາຍເປັນນັກຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ.

ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຈະໄດ້ສະຫຼອງຄວາມສ�ຳເລັດໃນປີ
2018.
ດ້ວຍຄວາມຮັກແພງ
ອູເວິ ກາກເຕິນສະແລເກິ
ຜູ້ອ�ຳນວຍການປະຈ�ຳພາກພື້ນ
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ຕ່ອງໂສ້ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ
ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ແມ່ນແນວຄວາມຄິດໃນການສ້າງການສຶກສາໃນສັດຕະວັດທີ 21. ເຊິ່ງມັນ
ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາໃນ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ໃນວາລະການສຶກສາ ປີ 2030.
ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດແມ່ນຫຍັງ? ຕ່ອງໂສ້ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ຕ້ອງການສະໜັບສະໜູນ
ພວກເຮົາໃນການນ�ຳສະເໜີແນວຄວາມຄິດຂອງບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ວາງ
ນະໂຍບາຍ. ເຊິ່ງໃນຕ່ອງໂສ້ນີ້ປະກອບມີ 40 ຫົວໜ່ວຍ ເຊິ່ງແຕ່ລະຫົວໜ່ວຍແມ່ນໝາຍເຖິງ 2
ປີໃນຊີວິດເຮົາ:
				 4 ປີ ສ�ຳລັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ
				 4 ປີ ສ�ຳລັບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ
				 6 ປີ ສ�ຳລັບການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມ
				 4 ປີສ�ຳລັບການສຶກສາວິຊາຊີບ ຫຼື ການສຶກສາຊັ້ນສູງ
				 60 ປີ ສ�ຳລັບການເຮັດວຽກ, ບ�ຳນານ ແລະ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ
ໃນຮູບແບບທີ່ເຂົ້າໃຈງ່າຍ, ຕ່ອງໂສ້ນີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວຄວາມຄິດຫຼັກ 2 ຢ່າງຄື:
•

•

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ເປັນຂະບວນການທີ່ດ�ຳເນີນໄປຕະຫຼອດຊີວິດ. ການເດີນທາງຂອງການ
ສຶກສາເປັນການເຊືອ
່ ມໂຍງ ມັນບສ
ໍ່ າມາດແຍກອອກຈາກກັນໄດ້. ລັດຖະບານ, ສັງຄົມ ແລະ ຄູຮ
່ ວ
່ ມ
ພັດທະນາຄວນສະໜັບສະໜູນວາລະການສຶກສາທັງໝົດ.
ເວລາສ່ວນຫຼາຍໃນຊີວິດ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນແມ່ນມີໜ້າທີ່ສະໜອງການບໍລິການດ້ານການ
ສຶກສາ. ນີ້ຄວນນ�ຳໄປສູ່ການເພີ່ມງົບປະມານສ�ຳລັບການສຶກສາຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່.

ຕ່ອງໂສ້ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດນີ້ ພັດທະນາ ໂດຍ ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ ໃນເມືອງອາເຄ່ນ,
ປະເທດເຢຍລະມັນ (www.vhs-aachen.de), ເຊິ່ງໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ເຜີຍແຜ່ແນວຄວາມຄິດນີ້.
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ທ່ານ ລີຕູ້ ບົວປາວ

ໃນກອງປະຊຸມ ນະໂຍບາຍ
ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນ ສປປ ລາວ
ພະນະທ່ານ ລີຕູ້ ບົວປາວ
ອະດີດລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດເພື່ອທຸກຄົນມີຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມ

ທິ ກ ານໃຫ້ ອົ ງ ການອຸ ຍ ແນສໂກໃນການສ້ າ ງແຜນພັ ດ ທະນາການ

ສໍາຄັນທີສ
່ ດ
ຸ ໃນຍຸກໂລກາພິວດ
ັ , ຍຸກເສດຖະກິດພູມປັນຍາ, ຍຸກເຊືອ
່ຶ ມ

ສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດນັບທັງການ

ໂຍງເຂົາ້ ກັນທາງດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ-ວັດທະນະທາໍ ,

ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງບັນດາປະເທດ

ວິທະຍາສາດເຕັກນິກ-ເຕັກໂນໂລຢີຂມ
ໍ້ ນ
ູ ຂ່າວສານ ແລະ ການສືສ
່ ານ

ສະມາຊິກໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ປີ 1990 ອົງການອຸຍແນສໂກໄດ້ຈັດ

ບມ
ໍ່ ພ
ີ ມ
ົ ແດນ, ດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ສິງ່ ແວດລ້ອມ ມີການປ່ຽນແປງ

ກອງປະຊຸມສຶກສາໂລກຂຶນ
້ ທີຈ
່ ອມທຽນປະເທດໄທ, ໄດ້ເປັນເອກະພາບ

ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ປະຊາກອນຂອງຊາດ ແລະ ຂອງໂລກເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງ

ກັນວາງແຜນງານການການສຶກສາເພື່ອທຸກຄົນອອກໃຫ້ລັດຖະບານ

ໄວວາ, ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ພະຍາດໂລຄາ ຍັງເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຊີວິດ

ຂອງທຸກປະເທດສະມາຊິກສ້າງເງືອ
່ ນໄຂ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ

ການເປັນຢູຂ
່ ອງປະຊາຊົນຜູດ
້ ອ
້ ຍໂອກາດ, ເພືອ
່ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ

ໃຫ້ພົນລະເມືອງຂອງຕົນ ໄດ້ຮັບການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມພາກບັງຄັບ

ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ສະພາບການ ປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາດັງ່ ກ່າວ,

ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ. ປີ 2015 ອຸຍແນສໂກໄດ້ຈັດກອງ

ອົ ງ ການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ ກໍ າ ນົ ດ ເປົ້ າ ໝາຍສະຫັ ດ ສະຫວັ ດ

ປະຊຸມສຶກສາໂລກຂຶ້ນອີກທີ່ນະຄອນຫຼວງເຊອູນ, ສາທາລະນະລັດ

ດ້ານການພັດທະນາ 8 ເປົ້າໝາຍໃນປີ 2000 ແລະ ເປົ້າໝາຍການ

ເກົາຫຼີ, ໄດ້ເປັນເອກະສັນກັນຮັບຮອງເອົາເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ

ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 17 ເປົາ້ ໝາຍ ໃນປີ 2015 ເພືອ
່ ເປັນບ່ອນອີງ

ແບບຍືນຍົງ 4 ວ່າດ້ວຍຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາ ໃນນັ້ນໄດ້ມີຂໍ້

ໃຫ້ທກ
ຸ ປະເທດສະມາຊິກ ໂດຍສະເພາະບັນດາປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ

ເນັ້ນໃຫ້ທຸກປະເທດສະມາຊິກມີພັນທະໃນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ແລະ

ໃນນັ້ນມີທັງ ສປປ ລາວ ເຮົາສູ້ຊົນປະຕິບັດໃຫ້ບັນລຸເພື່ອມີເງືອ
່ຶ ນໄຂ

ສ້ າ ງໂອກາດການຮຽນຮູ້ ຕ ະຫຼ ອ ດຊີ ວິ ດ ເພື່ ອ ທຸ ກ ຄົ ນ ໃນທຸ ກ ຊັ້ ນ ທຸ ກ

ຫຼດ
ຸ ພົນ
້ ຈາກສະຖານະພາບຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ, ປະຊາຊົນຫຼດ
ຸ ພົນ
້

ສາຍ ແລະ ທຸກລະດັບ ນັບທັງອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ,

ຈາກຄວາມທຸກຍາກ. ເພືອ
່ ບັນລຸເປົາ້ ໝາຍດັງ່ ກ່າວ, ກອງປະຊຸມໃຫຍ່

ການສຶກສາຊັ້ນສູງ, ການຄົ້ນຄ້ວາ, ການຄໍ້າປະກັນດ້ານຄຸນນະພາບ,

ຄັ້ງທີ 10 ຂອງພັກໄດ້ມີມະຕິຖືເອົາ: ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນ

ການຈັດການຮຽນການສອນແບບຢຶດຢຸ່ນທີ່ສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້ຕາມ

ມະນຸດເປັນປັດໄຈຕັດສິນການພັດທະນາປະເທດຊາດໃນໄລຍະໃໝ່,

ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ເປັນການສ້າງກໍາລັງແຮງໃຫ້ບັນດາພາກສ່ວນເສດຖະກິດຂອງລັດ
ແລະ

ຂອງຊາດ ແລະ ຂອງຜູ້ຮຽນ. ອົງການຊີມຽວເຊິ່ງແມ່ນສະພາການ

ເອກະຊົນມີການຂະຫຍາຍຕົວໄປຕາມທິດພັດທະນາ

ສຶກສາ

ແບບຍືນຍົງ, ເປັນການເສີມຂະຫຍາຍສິດເປັນເຈົາ້ ຂອງ ປະຊາຊົນ

ປະເທດຊີມຽວໄດ້ສ້າງຕັ້ງສູນຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດຂຶ້ນເພື່ອເປັນເສນາ

ເພືອ
່ຶ ສ້າງຄວາມຮັງ່ ມີຜາສຸກແກ່ຄອບຄົວ ແລະ ປະເທດຊາດ.

ທິການດ້ານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການສຶກສາຕະຫຼອດຊີວດ
ິ
ທັງເປັນສູນຝືກອົບຮົມພະນັກງານທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານການຮຽນຮູ້

ລັດຖະທາໍ ມະນູນຂອງສປປລາວໄດ້ກາໍ ນົດວ່າ ການສຶກສາແມ່ນສິດທິ

ຕະຫຼອດຊີວິດຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ. ນອກຈາກນັ້ນ ບັນດາ

ພື້ນຖານຂອງພົນລະເມືອງລາວ. ກົດໝາຍການສຶກສາສະບັບປັບປຸງ

ປະເທດສະມາຊິກນັບທັງ ສປປ ລາວເຮົາ ກໍໄດ້ສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການ,

ປີ 2016 ໄດ້ກໍານົດໃນມາດຕາ 26 ວ່າ: ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວີິດ

ກົມ, ສະຖາບັນ ແລະ ສູນຢູ່ຂັ້ນກະຊວງ,

ແມ່ນການປະສົມປະສານລະຫວ່າງການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ, ນອກ

ຂະແໜງການສຶກສາ

ນອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດຢູ່ຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ

ໂຮງຮຽນ ແລະ ຕາມອັດທະຍາໄສເພື່ອສົ່ງເສີມທຸກຄົນທັງຍິງ ແລະ

ແລະ ສູນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດຢູ່ຂັ້ນບ້ານຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ

ຊາຍໃຫ້ໄດ້ຮັບການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດເພື່ອສ້າງສັງຄົມພູມປັນຍາ
ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາ.

ຂອງບັນດາລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການຂອງບັນດາ

ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ເຊັ່ນ (1) ສະຫະພັນເຢຍລະມັນກໍໄດ້ສ້າງ

ອົງການ

ຕັ້ງຫ້ອງການຮ່ວມມືນາໆຊາດເພື່ອການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ເຢຍລະມັນ

ອຸຍແນສໂກເຊິ່ງເປັນເສນາທິການຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ

(DVV International) ເພື່ອເປັນເສນາທິການດ້ານການສຶກສານອກ

ທາງດ້ານການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນະທໍາໄດ້ສ້າງຕັ້ງ

ໂຮງຮຽນ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດເພື່ອຈັດຕັ້ງການຮຽນ ແລະ

ສະຖາບັນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດຂຶ້ນໃນປີ 1952 ເພື່ອເປັນເສນາ

ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບໃຫ້ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານພາຍໃນປະເທດ
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4 ການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບ:

ຮັບປະກັນການສຶກສາໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ເທົ່າທຽມກັນ ແລະ
ທົ່ວເຖິງ ແລະ ສົ່ງເສີມ ກາລະໂອກາດ
ໃນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ສ�ຳລັບໝົດທຸກຄົນ

ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ໃຫ້ການຮ່ວມມື
ຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນຫຼາຍພາກພື້ນ,

ສໍາລັບອາຊີ

ໃຕ້ ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ກວມເອົາທັງ ສປປ ລາວເຮົາຢູ່ນໍາ. (2)

ສາທາລະນະລັດເກົາຫຼີກໍໄດ້ສ້າງຕັ້ງກົມ, ສະຖາບັນ, ເມືອງ ແລະ ສູນການ
ຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດຢູ່ຕາມແຂວງ

ແລະ

ມີຜູ້ໃຫຍ່ກືກໜັງສື 750
ລ້ານຄົນ ໃນນັ້ນ
ສອງສ່ວນສາມ
ແມ່ນເພດຍິງ

ສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງໆ

ທຸ ກ ລະດັ ບ ເພື່ ອ ຈັ ດ ຕັ້ ງ ການສອນ-ການຮຽນຕາມຄວາມຮຽກຮ້ ອ ງຕ້ ອ ງ
ການໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ເຮົາຊຶ່ງຍັງເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາຢາກຫຼຸດພົ້ນ

ຈາກສະຖານະພາບຄວາມເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ. ປະຊາຊົນລາວ
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ບັນດາເຜົ່າຫຼຸູດພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກ, ລັດຖະບານໄດ້ສ້າງຕັ້ງຄະນະກໍາ

ມາທິການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດແຫ່ງຊາດຂຶ້ນໂດຍແມ່ນທ່ານ
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເປັນປະທານເພື່ອເປັນເສນາ

ທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານໃນວຽກງານພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ
ຂອງລາວໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຮອງຮັບການປະຕິບັດບັນດາຄາດ

ໝາຍໃຫຍ່ທີ່ພັກວາງອອກນັບທັງເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ໃຫ້ບັນລຸຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້,

ບົດຮຽນຂອງບັນດາປະເທດທີ່ມີການ

ພັດທະນາຢ່າງໄວວາໃນຂົງເຂດອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ ຕາເວັນອອກສ່ຽງ

ໃຕ້ໄດ້ຢັ້ງຢືນໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນແລ້ວຕົວຢ່າງ: ສປ ຈີນ, ສ.ເກົາຫຼີ,
ຫວຽດນາມ, ສິງກະໂປ, ມາເລເຊຍ... ໃຊ້ເວລາ ບໍ່ເກີນ 30 ປີ ໃນການ

ພັດທະນາປະເທດຊາດໃຫ້ຫດ
ຼຸ ພົນ
້ ຈາກສະຖານະພາບຄວາມເປັນປະເທດ
ດ້ອຍພັດທະນາ. ປັດໃຈຕັດສິນກໍແມ່ນບັນດາປະເທດທີ່ກ່າວມານັ້ນໄດ້ຖື
ເອົ າ ການຮຽນຮູ້ ຕ ະຫຼ ອ ດຊີ ວິ ດ ເພື່ ອ ທຸ ກ ຄົ ນ ເປັ ນ ພາລະກິ ດ ຂອງທົ່ ວ ພັ ກ ,

ທົ່ວລັດ ແລະ ທົ່ວສັງຄົມ, ບໍ່ແມ່ນແຕ່ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ, ທຸກ

ກະຊວງທະບວງ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນທັງພາກລັດແລະເອກະຊົນຂັ້ນ
ສູນກາງ

ແລະ

ທ້ອງຖິ່ນຕະຫຼອດເຖິງອໍານາດການປົກຄອງແຂວງ,

•

ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານລ້ວນແຕ່ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນແກ່ການຮຽນຮູ້
ຕະຫຼອດຊີວິດ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ,

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດເພື່ອທຸກຄົນຢ່າງມີຄຸນນະພາບ

ແລະ ມາດຕະຖານແມ່ນກຸນແຈ, ແມ່ນວິທີການ ແລະ ມາດຕະການທີ່ມີ

ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດໃຫ້ມຄ
ີ ວາມຮູຄ
້ ວາມສາມາດຮອບດ້ານເພືອ
່ ພັດທະນາປະເທດຊາດ
ໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ,

ປະຊາຊົນຫຸດພົ້ນຈາກຄວາມ

ທຸກຍາກ, ຮັ່ງມີຜາສຸກ, ມີສຸຂະພາບພະລານາໄມສົມບູນ, ການປ້ອງກັນ
ຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບເຂັ້ມແຂງ, ການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບພາກພື້ນ
ແລະ ສາກົນມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ.

5

•
•

ຫຼາຍກວ່າ 150 ປະເທດທີ່ການປະຕິຮູບ
ລະບົບການສຶກສາໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບ
ໃນການຮຽນເປັນທີ່ຮັບຮູ້ ໂດຍບໍ່ຄ�ຳນຶງ
ເຖິງເວລາ, ສະຖານທີ່ ແລະ ວິທີການ
ຮຽນຮູ້ທີ່ໄດ້ຮັບ
ຫຼາຍກວ່າ 95 ປະເທດໄດ້ນ�ຳໃຊ້
ນະໂຍບາຍ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ.
ໄອຊີທີ ໄດ້ກາຍມາເປັນໂຕແປສ�ຳຄັນ
ສ�ຳລັບການຂະຫຍາຍ ໂອກາດ
ໃນການຮຽນຮູ້
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ກ້າວໄປສູ່ນະໂຍບາຍການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ
ໃນ ສປປ ລາວ
ອຸ່ນເພັງ ຄ�ຳມັງ
ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ, ວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ຄວາມເປັນມາຂອງ
ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ

ໃນປີ

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການສຶກສາ,

ວິວັດທະນາການຂອງສັງຄົມມະນຸດ ນັບແຕ່ອະດີດຮອດປະຈຸບັນ

ໃຫຍ່ຄງັ້ ທີ່ 17 ໂດຍໄດ້ສະເໜີບດ
ົ ລາຍງານຂອງຄະນະກໍາມາທິການ

ຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ແລະ ສັງຄົມເກີດການຮຽນຮູ້ຢູ່ສະເໝີ.

ຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ

ຂວາງໃນທົ່ວໂລກ ເຊິ່ງເປັນການຮຽນຮູ້ທຸກຮູບແບບ “ນັບແຕ່ມື້ເກີດ

ສະໜັ ບ ສະໜູ ນ ໃຫ້ ນໍ າ ເອົ າ ແນວຄວາມຄິ ດ ການສຶ ກ ສາຕະຫຼ ອ ດ

cradle to grave). ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໄດ້ລວມເອົາການ

ທໍາອິດຢູ່ໃນກອງປະຊຸມນາໆຊາດການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່

ການຮຽນຮູຕ
້ າມອັດທະຍາໄສໂດຍເລັງ່ ໃສ່ສາມດ້ານຄື: ດ້ານຄວາມ

ລະຫວ່າງຊາດວ່າດ້ວຍການພັດທະນາການຮຽນຮູ້

ໄດ້ຜ່ານຂະບວນການຮຽນຮູ້ທີ່ຍາວນານ ແລະ ປະດິດສ້າງສິ່ງໃໝ່

ທ່ານ ອຸນ
່ ເພັງ ຄ�ຳມັງ
ອະດີດຮອງຫົວໜ້າ
ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ

1972

ວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນະທາໍ (UNESCO) ໄດ້ຈດ
ັ ກອງປະຊຸມ

ໃນຫົວຂໍ້

ກ່ຽວກັບການ

“ການຮຽນຮູ້ເພື່ອເຮັດເປັນ”

(Learning to be) ແລະ ເອກະສານດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບຮູ້ຢ່າງກ້ວາງ

ວັດທະນະທໍາ (UNESCO) ມີບດ
ົ ບາດສາໍ ຄັນໃນການສົງ່ ເສີມ ແລະ

ຈົນເຖິງມື້ສິ້ນລົມຫາຍໃຈ” ຫຼື “ແຕ່ຢູ່ອູ່ຮອດມື້ຢູ່ໂຮງສົບ” (from

ຊີວິດ ໄປສູ່ການປະຕິບັດໃນປະເທດຕ່າງໆ ເຊິ່ງໄດ້ຍົກຂຶ້ນໃນຄັ້ງ

ຮຽນຮູບແບບໃນໂຮງຮຽນ, ການຮຽນຮູບແບບນອກໂຮງຮຽນ ແລະ

Education on Adult Education) ໃນປີ 1960 ທີ່ເມືອງ

ຮູ້, ທັກສະວິຊາຊີບ ແລະ ດ້ານຄວາມສາມາດເພື່ອເພີ່ມການມີວຽກ

(World

ເຮັດງານທໍາ, ການພັດທະນາຕົວເອງ, ກິດຈະກໍາດ້ານປະຊາກອນ

ມົງເຣອານ ປະເທດການາດາ.

ແນວຄິດຂອງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ

ແລະ ລວມທັງການພັດທະນາທາງສັງຄົມ.

ເປັນໜຶ່ງໃນຍຸດທະສາດ

ຂອງການຮຽນຮູ້ ທີ່ ເ ກີ ດ ຂຶ້ ນ ເມື່ ອ ປະມານສາມສິ ບ ກວ່ າ ປີ ຜ່ າ ນມາ

ພາຍໃຕ້ຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມກັນ OECD (Organization for

ການພັດທະນານະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍ
ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດຢູ່ ສປປ ລາວ

Economic Cooperation and Development, UNESCO

ແລະ ສະພາຢຸໂຣບ (Council of Europe). ນັບແຕ່ນັ້ນມາ ຄວາມ

ສປປ ລາວ ຊຶ່ງແມ່ນສະມາຊິກໜຶ່ງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ

ຄິດກ່ຽວກັບການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໄດ້ເພີ່ມຄວາມສ�ຳຄັນຂຶ້ນ, ຕໍ່

ທັງເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການອຸຍແນດສະໂກ

ສໍາຄັນ ແລະ ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ຕົກລົງທີ່ໄດ້ຮ່ວມໃຫ້
ຄໍາໝັ້ນສັນຍາ

ມາອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພືອ
່ ການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ

ແລະ

ໄດ້ໃຫ້ຄວາມ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາແຜນງານ

ແລະ

ໂຄງການຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ເປົ້າໝາຍສະຫະສະຫວັດດ້ານການ

ວັດທະນະທໍາ (UNESCO) ໄດ້ເຜີຍແຜ່ແນວຄິດ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີ

ພັດທະນາ ຮອດປີ 2015 (MDG), ແຜນງານການສຶກສາ

ແນະ ກ່ຽວກັບການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃຫ້ແກ່ປະເທດຕ່າງໆ ເພື່ອ

ເພື່ອໝົດທຸກຄົນ ຮອດປິີ 2015 (EFA) ແລະ ເປົ້າໝາຍການ

ໃຫ້ ທົ່ ວ ໂລກນໍ າ ໄປກໍ າ ນົ ດ ແນວທາງທີ່ ເ ໝາະສົ ມ ສໍ າ ລັ ບ ປະເທດ

ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຮອດປີ 2030 (SDG). ເປົ້າໝາຍ ແລະ

ຂອງຕົນຕໍ່ໄປ.

ຄາດໝາຍຂອງແຜນງານໃນແຕ່ ລ ະໄລຍະກໍ ໄ ດ້ ກໍ າ ນົ ດ ກ່ ຽ ວກັ ບ
ການສຶກສາ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ.
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ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນແກ່ວຽກງານສຶກສາ
ຊຶງ່ ເປັນຂກ
ໍ ນ
ຸ ແຈສາໍ ລັບການພັດທະນາ

ໂດຍໄດ້ອອກກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ
ປັບປຸງໃໝ່

ປີ

2015

ໂດຍປະຕິບັດຕາມ

ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ
ເລີ່ມແຕ່ປີ

ທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ

2008

ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ພັດທະນາດໍາລັດ

ຊຶ່ງໄດ້ລະບຸກ່ຽວກັບການສຶກສາຕາມ

ວ່າດ້ວຍການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການຮ່ວມມື ແລະ

ອັດທະຍາໄສ (ມາດຕາ 24) ແລະ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ
(ມາດຕາ 26).

ສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ

ການຮຽນຮູຕ
້ ະຫຼອດຊີວດ
ິ ແມ່ນການສຶກສາທີ່

ຊຶ່ ງ ໄດ້ ເ ຊື້ ອ ເຊີ ນ ຜູ້ ຊ່ ຽ ວຊານຈາກຕ່ າ ງປະເທດມາຮ່ ວ ມສຶ ກ ສາ

ແລະ ການຮຽນຮູ້ຕາມອັດທະຍາໄສ ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ທຸກຄົນທັງຍິງ
ຊາຍໄດ້ຮັບການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ

ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ຂຽນຮ່າງຕົ້ນສະບັບ ຊຶ່ງໄດ້ເລີ່ມເປັນຕົນຕົວມາແຕ່ປີ

ເພື່ອສ້າງສັງຄົມ

2015. ປະຈຸບັນກໍາລັງປັບປຸງຕົ້ນສະບັບ ແລະ ເມື່ອໄດ້ຮັບການ

ພູມປັນຍາຕາມຄວາມ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາ.

ຮັບຮອງຈາກລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແລ້ວ
ກໍຈະໄດ້ສືບຕໍ່ປັບປຸງ ໃຫ້ສໍາເລັດ ແລະ ດໍາເນີນ ການຂໍອະນຸມັດ

ອີງໃສ່ຄວາມ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງວຽກງານໄລຍະໃໝ່ກະຊວງ

ຈາກລັກຖະບານຕໍ່ໄປຕາມລໍາດັບ.

ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ພະຍາຍາມພັດທະນານິຕິກໍາຕ່າງໆ
ຊຶ່ງໃນນັ້ນໄດ້ອອກເປັນ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງ

ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ເປັນນິຕິກໍາລະດັບ

ສຶກສາທິການ ວ່າດ້ວຍການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ໃນປີ 1998 ຊຶ່ງ

ຊາດໜຶ່ງທີ່ຈະໄດ້ສ້າງຂຶ້ນເປັນຄັ້ງທໍາອິດ ແລະ ເປັນປະຫວັດສາດ

ໄດ້ເວົ້າເຖິງການສຶກສາຕາມອັດທະຍາໄສ ແລະ ການຈັດການ
ຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ.

ເປັນຕົ້ນແມ່ນການ

ສະໜັບສະໜູນດ້ານທຶນຮອນຈາກອົງການ DVV International

ປະສົມປະສານລະຫວ່າງ ການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ, ນອກໂຮງຮຽນ
ແລະ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາກະຊວງສຶກສາ

ຂອງ

ຈາກນັ້ນມາກະຊວງສຶກສາທິການໄດ້ມອບ

ສປປ

ຊຶ່ງຈະນໍາເອົາ

ໝາຍໃຫ້ກມ
ົ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະ

ໂອກາດ

ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແຕ່ປີ

ແລະ

ລາວ

ກໍຄືສໍາລັບຂະແໜງການວຽກງານສຶກສາ

ຜົນປະໂຫຍດມາໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໄດ້ມີ
ເຂົ້າເຖິງການສຶກສາກໍຄືໄດ້ຮຽນຮູ້ຕາມຄວາມ

ຕ້ອງການ ໃນການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງ.

2012-2020 ຊຶ່ງໃນນັ້ນ ໄດ້ກໍານົດວຽກງານການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດ
ຊີວິດເຊັ່ນກັນແຕ່ນິຕິກໍາດັ່ງກ່າວບໍ່ສາມາດສໍາເລັດສົມບູນ.

ມາຮອດປະຈຸບັນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ວາງແຜນ
ພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຄັ້ງທີ 8 ແຕ່ປີ 2016-2020

ວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຊຶ່ງໄດ້ກໍານົດມີ 7 ຍຸດທະສາດ

ແລະ 36 ວຽກຈຸດສຸມ ຫຼື ຕົວຊີ້ບອກ ຊຶ່ງໃນນັ້ນໄດ້ຍຸດທະທະສາດ 5
ແມ່ນພັດທະນາສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນເປັນສູນແຫ່ງການ
ຮຽນຮູ້

ແລະ

ສົ່ງເສີມໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ,

ນອກນັ້ນຍັງມີ ຍຸດທະສາດ 6 ແມ່ນສົ່ງເສີມການສຶກສາຕາມ
ອັດທະຍາໄສ ແລະ ການຮຽນທາງໄກ.

ຜົນດີຂອງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ
ສ�ຳລັບບຸກຄົນ

ສັງຄົມ

ມີຊີວິດທີ່ສົມບູນ

ນ�ຳໄປສູ່ຄວາມສະຫງົບສຸກ

ແລະ ມີວຽກງານທີ່ດີ

ພົນລະເມືອງທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ແລະ ມີການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ເສດຖະກິດ

ກໍ່ໃຫ້ເກີດການຂະຫຍາຍໂຕ
ທີ່ຍືນຍົງ ແລະ ທົ່ວເຖິງ
ຂອງເສດຖະກິດ

$

$

$

$

$
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ການພັດທະນາຄົນຕາມແນວຄວາມຄິດ
ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ
ປ.ອ ລ�ຳພູນ ຫຼວງໄຊ
ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ
ຄືຊິບໍ່ມີຄ�ຳນິຍາມຂອງ

“ການພັດທະນາ”

ໃດທີ່ຈະສົມເໝາະສົມ

ລວມທັງຄວາມຮູທ
້ ຄ
ີ່ ນ
ົ ເຮົາໄດ້ຈາກການສຶກສາຮ�ຳ່ ຮຽນຢູໃ່ ນສະຖາບັນ

ໄປກວ່າຄ�ຳວ່າ: ການພັດທະນາຄືການໃຫ້ໂອກາດຄົນ. ຢູ່ໃນແຜນ
ປ.ອ ລ�ຳພູນ ຫຼວງໄຊ

ການສຶກສາ ແລະ ຄວາມຮູ້ທີ່ຄົນເຮົາສະສົມຈາກປະສົບການດ�ຳລົງ

ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງປະເທດລາວເຮົາແຕ່ລະໄລຍະ

ຊີວິດຕົວຈິງ. ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ມີຫຼາຍປະກົດການຂອງສັງຄົມ

ພັກແລະລັດຖະບານຂອງພວກເຮົາກໍ່ໄດ້ຖືເອົາການພັດທະນາຄົນ
ເປັນໃຈກາງບໍ່ວ່າຈະເປັນການພັດທະນາໃນລະດັບບຸກຄົນ,

ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ

ສັງຄົມ

ຄວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ມາຈາກປະສົບການຕົວຈິງກໍ່ມີ

ຄວາມສ�ຳຄັນຄືກນ
ັ ກັບຄວາມຮູທ
້ ໄີ່ ດ້ມາຈາກການຮຽນຢູໃ່ ນສະຖາບັນ

ແລະ ປະເທດຊາດຂອງພວກເຮົາ ແລະ ໄດ້ຖືເອົາວຽກງານການ

ການສຶກສາ. ຍິ່ງໄປກວ່ານີ້, ທັດສະນະຂອງຜູ້ປະຕິບັດຕົວ ຍັງເຫັນວ່າ

ພັດທະນາຄົນ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ເປັນວຽກງານທີ່ສ�ຳຄັນກວ່າວຽກງານອື່ນ

ປະສົ ບ ການມີ ຄຸ ນ ປະໂຫຍດຫຼ າ ຍກວ່ າ ຄວາມຮູ້ ທີ່ ນ ອນຢູ່ ໃ ນ

ໆກ່ອນບາດກ້າວໜຶ່ງ ຫຼື ເວົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງກໍ່ຄື: ຖືເອົາຄຸນນະພາບ

ໃບປະກາສະນີຍະບັດດ້ວຍຊ�້ຳ ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາເຄີຍໄດ້ຍິນຄ�ຳພ�ຳເພີຍ

ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມດຂອງຄົນເປັນອັນ ຕັດສິນການພັດທະນາ.

ຂອງສັງຄົມເຮົາມັກເວົ້າວ່າ: ‘ສິບຜູ້ຮູ້ບໍ່ທໍ່ຜູ້ເຄີຍ’. ນອກຈາກນີ້, ສັງຄົມ

ລາວເຮົາກໍ່ຍັງສົມທຽບ ຄວາມແຕກຕ່າງຄຸນນະພາບຂອງ ໃບປະກາດ
ສະນີຍະບັດ ຫຼື ຮຽນຈົບການສຶກສາມາຈາກລະດັບສູງໃສ່ ກັບການ

“ເງິນເຕັມພາບໍ່ທໍ່ພະຫຍາເຕັມປູມ”

ປະຕິບດ
ັ ຕົວຈິງຢູໃ່ ນຊີວດ
ິ ປະຈ�ຳວັນວ່າ

ບໍສ
່ າມາດຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ທກ
ຸ ຊີວດ
ິ ດີຂນ
ຶ້ ດັງ່ ຄວາມເຊືອ
່ ທີມ
່ ຕ
ີ ກ
ໍ່ ານສຶກສາ
ໃນໂຮງຮຽນ

ຂອງບັນພະບູລຸດລາວເຮົາ

ດັງ່ ກ່າວນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າໃບປະກາດສະນີຍະບັດ ຫຼື ຄວາມຮູ້

ແຕ່ມີມາຕັ້ງແຕ່ສະໄໝດຶກດ�ຳບັນ

ທີຮ
່ ຽນຈາກຫ້ອງຮຽນນັ້ນບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ສົມບູນແບບ ແຕ່ສິ່ງສ�ຳຄັນແມ່ນ

ດັ່ງຄ�ຳບູຮານທີ່ໄດ້ກ່າວເຕືອນແລະສັ່ງ

ຄວາມຮູ້ໃນການດ�ຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນສັງຄົມ ຫຼື ‘ໃບປະກາດຊີວິດ’ ເຊິ່ງກໍ່

ສອນເອົາໄວ້ວ່າ: ‘ເງິນເຕັມພາບໍ່ທໍ່ພະຫຍາເຕັມປູມ’ ເຊິ່ງສາມາດ

ແນ່ ນ ອນວ່ າ ຄື ຊິ ບໍ່ ມີ ສ ະຖາບັ ນ ການສຶ ກ ສາໃດທີ່ ຈ ະສາມາດນ� ຳ ມາ

ອະທິບາຍຄວາມໝາຍວ່າ ເງິນຄ�ຳນັ້ນເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີມາກຫຼາຍຄື

ບັນຈຸເປັນເນື້ອໃນຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ໃຊ້ເວລາພຽງ

ດັງ່ ອາຫານເຕັມພາເຂົາ້ ແລະ ກິນໃຫ້ອມ
ື່ ປານໃດກະບມ
ໍ່ ຄ
ີ ວາມສ�ຳຄັນ
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ເທົ່າກັບການທີ່ຄົນເຮົາມີຄວາມຮູ້ຢູ່ໃນຕົນໂຕຂອງເຮົາ. ໝາຍວ່າ ຖ້າ

ປີ

(ນັບແຕ່ການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມຈົນຈົບມະຫາວິທະຍາໄລ)

ມາບອກສອນກັນໃຫ້ຈົນໝົດທຸກຢ່າງໄດ້.

ຄົນເຮົາຫາກຮູ້ແຕ່ໃຊ້ຈ່າຍເງິນຄ�ຳທີ່ມີໂດຍບໍ່ມີຄວາມຮູ້ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້
ເງິນຄ�ຳທີ່ມີນັ້ນເປັນຕົ້ນທຶນເພື່ອ

ຕົວຢ່າງສັງຄົມມັກເວົ້າວ່າເຫຍາະເຢີ້ຍຄົນປະເພດ

ດັງ່ ກ່າວນີວ
້ າ່ : ‘ເປັນຄົນທີມ
່ ຄ
ີ ວາມຮູຖ
້ ວ
້ ມຫົວເອົາຕົວບລ
ໍ່ ອດ’. ຄ�ຳເວົາ້

ທັດສະນະນີ້ບໍ່ແມ່ນເກີດຂຶ້ນແລະຢັ້ງຢືນຈາກປະສົບການຕົວຈິງຂອງ
ສັງຄົມໃນໂລກປະຈຸບັນເທົ່ານັ້ນ

ໃບປະກາສະນີຍະບັດ

ເພີ້ມຈ�ຳນວນເງິນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນໄປ

ສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າກ�ຳລັງເວົ້ານີ້ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ:

ຕະຫຼອດຈ�ຳນວນທີ່ມີນັ້ນມັນກໍ່ຈະຫຼຸດໜ້ອຍຖອຍລົງຈົນໃນທີ່ສຸດກໍ່

ໂຮງຮຽນບໍ່ມີຜົນປະໂຫຍດ

ຈະໝົດສິ້ນໄປບໍ່ມື້ໃດກໍ່ມື້ໜຶ່ງ, ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ຖ້າຄົນເຮົາມີຄວາມຮູ້

ຫຼື

ການສຶກສາໃນ

ການຮຽນຮູ້ຢູ່ໃນການດ�ຳລົງຊີວິດ

ຕົວຈິງ (ປະສົມການ) ດີກວ່າຄວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ຈາກການສຶກສາຮ�່ຳຮຽນຢູ່

ຢູ່ໃນໂຕແລ້ວ ເຖິງວ່າຈະບໍ່ມີເງິນເປັນຕົ້ນທຶນກໍ່ຕາມ ຄົນກໍ່ສາມາດທີ່

ໃນຫ້ອງຮຽນ, ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າກ�ຳລັງອະທິບາຍໃຫ້ເຫັນວ່າ ບໍ່ມີຄວາມ

ຈະຫາເງິນໄດ້ດ້ວຍການນ�ຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ຂອງຕົນເປັນຕົ້ນທຶນ ຫຼື ເວົ້າ

ຮູ້ໃດສົມບູນແບບທີ່ສາມາດນ�ຳໃຊ້ໄດ້ກັບທຸກກໍລະນີ ແລະ ນ�ຳໃຊ້ໄດ້

ສັ້ນໆກໍ່ຄື: ເງິນຄ�ຳເປັນວັດທຸກທີ່ສາມາດໝົດສິ້ນໄປ ແຕ່ຄວາມຮູ້ເປັນ

ຕະຫຼອດໄປ. ສະນັ້ນ, ທຸກຄວາມຮູ້ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນຄວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ຈາກ

ຊັບສິນອັນປະເສີດທີ່ຢູ່ນ�ຳເຮົາໄປຕະຫຼອດ. ສະນັ້ນ, ຄວາມ ຈະເລີນ

ການສຶກສາຮ�່ຳຮຽນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ, ນອກໂຮງຮຽນ ຫຼື ຄວາມຮູ້ທີ່ເກີດ

ຮັ່ງມີຂອງບຸກຄົນ ແລະ ສັງຄົມຈຶ່ງເຫັນໄດ້ຈາກ ຄວາມແຕກຕ່າງກັນ

ຈາກການສະສົມປະສົບການຕົວຈິງທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນການດ�ຳລົງຊີວິດ

ທາງດ້ານລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ເຊິ່ງພວກເຮົາສາມາດເວົາ້

ປະຈ�ຳວັນກໍ່ລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີຄວາມສ�ຳຄັນແລະຈ�ຳເປັນເທົ່າທຽມກັນ

ໄດ້ວາ່ : ຄົນມີຄວາມຮູຫ
້ າຼ ຍແລະຄວາມຮູສ
້ ງູ ກໍຈ
່ ະສາມາດເລືອກວຽກ

ແລະ ບໍ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ແຕ່ດ້ານໃດດ້ານໜຶ່ງພຽງຢ່າງດຽວ.

ກວ່າຜູ້ທີ່ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ ຫຼື ຄວາມຮູ້ຕ�່ຳ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ,

ເຮັດງານທ�ຳທີ່ຕົນເອງຕ້ອງການແລະໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດ ຕອບແທນສູງ

ໃນໄລຍະຜ່ານມາຈົນຮອດປະຈຸບັນນີ້ພວກເຮົາຍັງ

ເຂົ້ າ ໃຈແລະຖື ເ ອົ າ ແຕ່ ຄວາມຮູ້ ທີ່ ໄ ດ້ ຈ າກການສຶ ກ ສາຮ�່ ຳ ຮຽນຢູ່ ໃ ນ

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມຮູ້ທີ່ວ່ານີ້ພວກເຮົາຄວນເຂົ້າໃຈວ່າ: ມັນເປັນ

ສະຖາບັນການສຶກສາ (ໃບປະກາດ) ພຽງຢ່າງດຽວ, ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເອົາ

ຄວາມສ�ຳນຶກທີ່ກວ້າງຂວາງ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍ ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ຈ�ຳກັດຢູ່ໃນ

ໃຈໃສ່ຕໍ່ຄວາມສ�ຳຄັນຂອງບັນດາຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທີ່ຄົນເຮົາ

ຄວາມສ� ຳ ນຶ ກ ແລະຄວາມເຊື່ ອ ທີ່ ຢຶ ດ ຕິ ດ ຢູ່ ນ� ຳ ແຕ່ ຄ ວາມຮູ້ ນ� ຳ ແຕ່

ສຶ ກ ສາຮ�່ ຳ ຮຽນໄດ້ ດ້ ວ ຍຕົ ນ ເອງຈາກການຊອກສະແຫວງຫາຮຽນ

ໃບປະກາສະນີຍະບັດເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ມັນກວມເອົາທຸກໆຄວາມຮູ້ ເຊິ່ງ

ດ້ ວ ຍຮູ ບ ແບບແລະວິ ທີ ກ ານຮຽນຈາກແຫຼ່ ງ ການຮຽນຮູ້ ຕ່ າ ງໆ.
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ການເບິ່ງຂ້າມ ບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ ບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ ສະເໝີພາບ

ໃນສັງຄົມ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແຕ່ບໍ່ມີໃບປະກາດ
ຢັ້ງຢືນຈາກສະຖາບັນການສຶກສາກາຍເປັນຄົນ ດ້ອຍໂອກາດ ໃນການເລືອກ

ປະກອບອາຊີບ, ແຕ່ຍັງເປັນການບໍ່ສົ່ງເສີມໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ພັດທະນາຄວາມຮູ້
ທີ່ມີໃຫ້ ເລິກ ແລະສູງຂຶ້ນ ແລະ ທັງເປັນອຸປະສັກໃນການປະກອບສ່ວນ
ຄວາມຮູ້ ຄວາມຊ�ຳນິ ຊ�ຳນານຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງເຕັມສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງ
ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດອີກດ້ວຍ.

ໂຮງຮຽນ ກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ
ຈາກຄູ່ ຮ່ ວ ມພັ ດ ທະນາກ�່ ຳ ລັ ງ ຢູ່ ໃ ນຂະບວນການເຜີ ຍ ແຜ່ ແ ລະສ້ າ ງຄວາມ
ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດຂອງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ

ເພື່ອຊຸກຍູ້

ສົ່ງເສີມໃຫ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມຕ່າງໆນັບທັງ

ພາກລັດ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັງ້ ສາກົນຕ່າງໆທີກ
່ ຳ�່ ລັງເຮັດວຽກ
ຢູ່ ສປປ ລາວ ຮ່ວມຈິດຮ່ວມໃຈກັນໝູນໃຊ້ແນວຄວາມຄິດຂອງການຮຽນຮູ້

ແນວຄວາມຄິ ດ ຂອງການຮຽນຮູ້ ຕ ະຫຼ ອ ດຊີ ວິ ດ ຈຶ່ ງ ເປັ ນ ແນວຄວາມຄິ ດ ທີ່
ສະເໜີໃຫ້ພວກເຮົາເບິ່ງຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງຄົນໃຫ້ກວ້າງ ແລະ ໄກ
ເກີ ນ ກວ່ າ ໃບປະກາດທີ່ ໄ ດ້ ດ້ ວ ຍການສຶ ກ ສາຮ�່ ຳ ຮຽນຢູ່ ໃ ນສະຖາບັ ນ ການ
ສຶກສາ,

ປະຈຸບັນນີ້, ສປປ ລາວ ເວົ້າລວມ ເວົ້າສະເພາະກໍ່ແມ່ນກົມການສຶກສານອກ

ເປັນແນວຄວາມຄິດທີ່ສະເໜີໃຫ້ພວກເຮົາເບິ່ງການສຶກສາເປັນ

ຕະຫຼອດຊີວິດຢູ່ໃນອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຕົນ

ແລະ

ເປັນເຈົ້າການໃນການ

ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ແລະ ປະກອບສ່ວນຜັນຂະຫຍາຍແນວຄວາມຄິດການຮຽນຮູ້
ຕະຫຼອດຊີວິດເພື່ອເປີດໂອກາດໃຫ້ຄົນລາວທຸກຄົນໄດ້ເຂົ້າເຖິງການຮຽນຮູ້
ຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະສ້າງປະໂຫຍດສູງສຸດແກ່ຄົນລາວແລະສັງຄົມລາວ.

ບັ ນ ຫາທີ່ ຕິ ດ ພັ ນ ກັ ບ ຊີ ວິ ດ ຄົ ນ ເຮົ າ ນັ ບ ຕັ້ ງ ແຕ່ ມື້ ເ ກີ ດ ຈົ ນ ຮອດມື້ ສິ້ ນ ສຸ ດ ລົ ມ
ຫາຍໃຈ , ແລະເປັນແນວຄວາມຄິດທີ່ສະເໜີໃຫ້ພວກເຮົາຖືຄວາມສ�ຳຄັນ
ຂອງທຸ ກ ຄວາມຮູ້ ທີ່ ແ ຕ່ ລ ະຄົ ນ ໄດ້ ຈ າກການສຶ ກ ສາຮ�່ ຳ ຮຽນດ້ ວ ຍຮູ ບ ແບບ

ແລະວິທີການຕ່າງໆມີຄວາມສ�ຳຄັນເທົ່າທຽມກັນ. ນອກຈາກນີ້, ກໍ່ຍັງເປັນ
ແນວຄວາມຄິ ດ ທີ່ ສ ະເໜີ ໃ ຫ້ ພ ວກເຮົ າ ພິ ຈ າລະນາປັ ບ ປຸ ງ ແນວຄວາມຄິ ດ
ຂອງວຽກງານການສຶ ກ ສາຄື ນ ໃໝ່ ເ ພື່ ອ ປັ ບ ດັ ດ ໃຫ້ ສ າມາດຕອບສະໜອງ

ຄວາມຮູ້ ຄ ວາມສາມາດຕາມຄວາມຕ້ ອ ງການຂອງບຸ ກ ຄົ ນ ແລະສັ ງ ຄົ ມ
ໃນການນ�ຳໃຊ້ຢູ່ໃນຍຸກທີ່ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ແລະ

ເຕັກໂນໂລຊີມີການ

ພັດທະນາແລະປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາ. ສິ່ງຄ�ຳຄັນໄປກວ່ານີ້ແມ່ນແນວຄວາມ
ຄິດຂອງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຫັນຄວາມສ�ຳຄັນຂອງ
ທຸກໆຄວາມຮູ້ເພື່ອນ�ຳມາໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດແກ່ບຸກຄົນແລະສັງຄົມດ້ວຍ
ລະບົບກົນໄກສ�ຳລັບການສົ່ງເສີມແລະສະໜັບສະໜູນເຊັ່ນ:

ກົດໝາຍ,

ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງລັດເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ບຸກຄົນໄດ້
ພັດທະນາແລະນ�ຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສົ່ງແກ່

ໂຕຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ ແລະ ສັງຄົມ; ທັງເປັນການສົ່ງເສີມໃຫ້ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ
ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເຫັນຄວາມສ�ຳຄັນ, ຮັບຮູ້ ແລະຍອມຮັບບັນດາ
ທັກສະຄວາມຮູ້ຕ່າງໆ .

“ສິບຜູ້ຮູ້ບໍ່ທໍ່ຜູ້ເຄີຍ“

9

ຈົດໝາຍຂ່າວ № 4/2017
Education for Everyone. Worldwide.
Lifelong.

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດເປັນສິດທິມະນຸດ
- ເລື່ອງເລົ່າສ່ວນໂຕຈາກກ�ໍຳປູເຈຍ
ປື ວັນນາ
ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ປະຈ�ຳປະເທດກ�ຳປູເຈຍ

ຜູ້ອ�ຳນວຍການຫ້ອງການດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ປະຈ�ຳປະເທດ

ໃຫ້ຂ້ອຍໃຊ້ພາສາອັງກິດໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ຂ້ອຍໄດ້ຝຶກ

ຂອງລາວເອງກ່ຽວກັບການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ

ທີ່ເປັນຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນຮຽນພາສາ ເຊິ່ງຂ້ອຍເອງແມ່ນບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ເຂົ້າ

ກ�ຳປູເຈຍ, ທ່ານ ນາງ ປື ວັນນາ ໄດ້ແບ່ງປັນປະສົບການ ແລະ ເລື່ອງ
ສະບັບພິເສດນີ້.

ໃນຈົດໝາຍຂ່າວ

ລາວໄດ້ເລົ່າວ່າ: “ໃນຂະນະທີ່ຂ້ອຍກ�ຳລັງຮຽນພາສາອັງກິດ, ຂ້ອຍ
ສົ ນ ໃຈຢາກລອງໃຊ້ ວິ ທີ ໃ ໝ່ ທີ່ ຂ້ ອ ນຂ້ າ ງແຕກຕ່ າ ງຈາກວິ ທີ ທີ່ ຂ້ ອ ຍ
ຮຽນພາສາລັດເຊຍ.

ໃນປະເທດກ�ຳປູເຈຍໂຮງຮຽນຂອງລັດ

ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຈະສອນ ໄວຍະກອນອັງກິດ ແລະ ທັກສະການອ່ານ

ເວົ້າພາສາອັງກິດ.

ວິທີນີ້ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍສ�ຳລັບຂ້ອຍ

ໄປຮຽນໃນຊັ້ນຮຽນພາສາອັງກິດ. ແຕ່ລະວັນຂ້ອຍໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ

ໃນການຮຽນດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ຕອນໃດທີ່ຂ້ອຍໄດ້ພົບພໍ້ກັບຄົນທີ່
ໃຊ້ພາສາອັງກິດ ຂ້ອຍກໍພະຍາຍາມເວົ້າກັບເຂົາເຈົ້າ ຍ້ອນວ່າຂ້ອຍ

ຮູ້ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າເຕັມໃຈທີ່ຈະເວົ້າ ແລະ ຊ່ວຍປັງປຸງພາສາອັງກິດ
ຂອງຂ້ອຍ.

ແລະ ສອນສະເພາະແຕ່ນັກຮຽນທີ່ຍັງໜຸ່ມນ້ອຍ. ໃນຕອນທີ່ຂ້ອຍ

ສ�ຳລັບຂ້ອຍແລ້ວ,

ພາສາອັງກິດ”.

ໃນກ�ຳປູເຈຍສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເນັ້ນການສົນທະນາເປັນຫຼັກ.

ກ�ຳລັງຮຽນໃນລະບົບສາມັນສຶກສານັ້ນ

ສະນັ້ນ,

ຂ້ອຍບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ຮຽນ

ຂ້ອຍຈຶ່ງມີອິດສະຫຼະທີ່ຈະເລືອກວິທີການໃໝ່ໆ

ສ�ຳລັບ

ການຮຽນຮູ້ - ການທວນຄືນປະໂຫຍກງ່າຍດາຍ ທີ່ຄົນປະເທດອື່ນ

ມັກໃຊ້ສໍາລັບການຮຽນຮູ້ພາສາອື່ນ. ເພື່ອຈະໃຊ້ວິທີນີ້ ຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້

ຟັງບົດສົນທະນາເປັນພາສາອັງກິດຈາກປື້ມແບບຮຽນ ແລະ ຕິດຕາມ
ແລະ ທວນຄືນບົດຮຽນໃນປຶ້ມ. ເປັນໂຊກຂ້ອງຂ້ອຍ ໃນບ່ອນທີ່ຂ້ອຍ
ເຮັດວຽກ ຂ້ອຍໄດ້ພົບກັບເພື່ອນຮ່ວມງານຕ່າງຊາດທີ່ສາມາດຊ່ວຍ

ຂ້ອຍມັກພົບປັນຫາໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນການອອກ

ສຽງ ແລະ ໄວຍະກອນຂັ້ນພື້ນຖານ ເນື່ອງຈາກວ່າປື້ມພາສາອັງກິດ
ຢ່າງໃດ

ກໍຕາມ, ຂ້ອຍກໍສາມາດສ້າງພື້ນຖານການຮຽນພາສາອັງກິດສ�ຳລັບ
ຂ້ອຍເອງໂດຍອາໃສບ່ອນເປັນວຽກເປັນຈຸດເຊື່ອມໂຍງ,
ຂຽນໂດຍການຂຽນອີເມວ,

ຂ້ອຍຮຽນ

ຮຽນເວົ້າກັບເພື່ອຮ່ວມງານຄົນຕ່າງ

ປະເທດ ແລະ ຮຽນຟັງຈາກເທັບສຽງ.
ໃນສັດຕະວັດນີ້,

ເຕັກໂນໂລຊີຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດຄົ້ນຫາ

ແລະ ເຂົ້າເຖິງສິ່ງຕ່າງໆ ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ຕ້ອງການ
ຮຽນພາສາໃໝ່ໆ ຫຼື ສິ່ງໃໝ່ໆ ເພື່ອເປັນການສ້າງໂອກາດ. ສ�ຳລັບ
ພວກເຮົາແລ້ວ ພວກເຮົາພຽງແຕ່ຕ້ອງໃຫ້ຄວາມສ�ຳຄັນ ແລະ ນ�ຳໃຊ້

ການຮຽນຮູ້ ຕ ະຫຼ ອ ດຊີ ວິ ດ ເຂົ້ າ ໃນການດ� ຳ ລົ ງ ຊີ ວິ ດ ປະຈ� ຳ ວັ ນ ຂອງ
ພວກເຮົາ.

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດແມ່ນສິດທິມະນຸດ!
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ສະມາຄົມສົງ່ ເສີມການຮຽນຮູຂ
້ ອງຫວຽດນາມ
ໃນນາມຜູສ
້ ງົ່ ເສີມການຮຽນຮູຕ
້ ະຫຼອດຊີວດ
ິ
Khau Huu Phuoc
SEAMEO Regional Centre for Lifelong Learning

ຄວາມເປັນມາ
ວັນທີ

29

ກຸມພາ

ປີ

1996,

ສະມາຄົມໄດ້ຖືກກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນ

ໃນປະເທດຫວຽດນາມ ໂດຍມີພາລະກິດໃນການສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້
ແລະ

ພອນສະຫວັນ

ໃນຫວຽດນາມ.

ແລະ

ສ້າງສັງຄົມແຫ່ງການຮຽນຮູ້

ກຸ່ມການຮຽນຮູ້ແມ່ນບໍ່ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໃນໄລຍະນັ້ນ ແລະ ກິດຈະກ�ຳ
ຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການສຶກສາແມ່ນຍັງບໍ່ເປັນທີ່ໜ້າສົນໃຈ.

ແລະ

ໝູ່ບ້ານໂດຍຜ່ານການພັດທະນາສູນການຮຽນຮູ້

ຊຸມຊົນ, ຄອບຄົວນັກຮຽນຮູ້, ກຸ່ມນັກຮຽນຮູ້ ແລະ ຊຸມຊົນໃນໝູ່ບ້ານ.

ເຊິ່ງຂໍ້ສະເໜີແນະດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ແລະ ເລີ່ມກິດຈະກ�ຳ

ກະຈາຍໄປທົ່ວປະເທດ

ບໍ່ພຽງແຕ່ກິດຈະກ�ຳຂອງໂຮງຮຽນເທົ່ານັ້ນ

ແຕ່ຍັງແມ່ນສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນທີ່ຫຼາຍກວ່າ
8.4

11,000

ລ້ານຄອບຄົວການຮຽນຮູ້,

ໃນເດືອນທັນວາ ປີ 2015 VALP ໄດ້ນ�ຳສະເໜີຕົວຊີ້ວັດຂອງ

ຄອບຄົວການຮຽນຮູ້, ກຸ່ມການຮຽນຮູ້, ຊຸມຊົນການຮຽນຮູ້ ແລະ
ໜ່ວຍການຮຽນຮູ້ສ�ຳລັບປີ

ໃນ 20 ປີຕໍ່ມາ ການເຄື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບການຮຽນຮູ້ແມ່ນໄດ້ແຜ່

ສູນ,

65,200

ກຸ່ມການຮຽນຮູ້ ແລະ 70,356 ຊຸມຊົນການຮຽນຮູ້ ເຊິ່ງທັງໝົດນັ້ນ
ແມ່ ນ ເປັ ນ ວົ ງ ລໍ້ ກ ານຂັ ບ ເຄື່ ອ ນຂອງການພັ ດ ທະນາການຮຽນຮູ້
ຕະຫຼອດຊີວິດ.

ສະມາຄົມສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ
(VALP).

ຂອງຫວຽດນາມ

2016-2020.

ເຊິ່ງຕົວຊີ້ວັດນີ້ແມ່ນ

ບາດກ້າວໜຶ່ງເພື່ອການສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນປະເທດ
ຫວຽດນາມ.
VALP

ສະໜອງການໃຫ້ບໍລິການແກ່ສັງຄົມທີ່ຫຼາກຫຼາຍໂດຍການ

ປະກອບສ່ວນຂອງຜູ້ຮຽນເພື່ອເປັນການຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນຄູສອນ,
ຈາກການໃຫ້ຄ�ຳປຶກສາແກ່ສູນສູນຊົນ

ໃນການເຜີຍແຜ່ຂ່າວສານ

ສ�ຳລັບໜັງສືພີມ ແລະ ວາລະສານ. ໃນໜັງສີພີມອອນໄລ “Dan Tri”
(ຄົນມີສະຕິປັນຍາ)

ທັ ງ ໝົ ດ ນັ້ ນ ແມ່ ນ ຜູ້ ທີ່ ມີ ບົ ດ ບາດສ� ຳ ຄັ ນ ໃນຂະບວນການກໍ່ ຕັ້ ງ

VALP

ກຸ່ມບ້ານ

ທົດລອງຂອງໂຄງການ.

ບໍ່ວ່າຈະເປັນສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນຂອງທາງການ ຫຼື ຄອບຄົວ ແລະ

ທີ່ກວມເອົາກວ່າ

ສ້ າ ງຂຶ້ ນ ແມ່ ນ ຄວນຈະເລີ່ ມ ຕົ້ ນ ທີ່ ລ ະດັ ບ ພື້ ນ ຖານຂອງຊຸ ມ ຊົ ນ ,

ເຊິ່ງເປັນທີ່ນິຍົມກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງສາມາດ

ເປັນເຄື່ອງມືສ�ຳຄັນໃນການເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້. ໂດຍອີງຕາມການຈັດ
ລ�ຳດັບການເຂົ້າເບິ່ງຂໍ້ມູນອອນໄລ ເວັບໄຊ “Alexa”, ແມ່ນຢູ່ໃນ

ລ�ຳດັບທີ່ 13 ໃນປະເທດຫວຽດນາມ ສ�ຳລັບປີ 2017, ແລະ ທັງເປັນ

ໜັ ງ ສື ພິ ມ ທີ່ ພ າຍໃນປະເທດທີ່ ຄົ ນ ຕິ ດ ຕາມອ່ າ ນຫຼ າ ຍທີ່ ສຸ ດ ເປັ ນ
ແມ່ນອົງການທາງສັງຄົມທີ່ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອຮວບຮວມ

ຊັບພະຍາກອນທາງສັງຄົມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້,
ພອນສະຫວັນ ແລະ ການສ້າງສັງຄົມແຫ່ງການຮຽນຮູ້ໃນຫວຽດນາມ.
ມີ ກ ານຈັ ດ ລະບົ ບ ການຄຸ້ ມ ຄອງບໍ ລິ ຫ ານເປັ ນ ລ� ຳ ດັ ບ ຂັ້ ນ ຈາກສ່ ວ ນ

ກາງໄປຈົນເຖິງທ້ອງຖິ່ນ (ກຸ່ມບ້ານ ແລະ ຊຸມຊົນ) ດ້ວຍເຫດຜົນ
ທັງປວງ, ໃນຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ 20 ກວ່າປີ VALP ໄດ້ຮັບການ
ພັດທະນາໃນຫຼາຍລະດັບ

ແລະ

ທຸກແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ທຸກຊຸມຊົນ.

ໄດ້ມີສາຂາແຈກຢາຍໄປທົ່ວ

vn). ວາລະສານ VALP “ການສອນ ແລະ ການຮຽນຮູ້ວັນນີ້” (ISSN

1859 - 2694) ດ້ວຍຫົວຂໍ້ທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງທີ່ໄດ້ສ້າງຊື່ສຽງໃຫ້ທີ່
ທີ່ຮູ້ຈັກວ່າເປັນເວທີວິທະຍາສາດ ແລະ ການສຶກສາ.
ງົບປະມານ

ໃນເດືອນກັນຍາ ປີ 1999, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ລົງນາມ
ໃນມະຕິ 183/1999/QD-TTg ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງກອງທຶນສົ່ງເສີມ
ການຮຽນຮູ້ຂອງຫວຽດນາມ.

ກອງທຶນນີ້ໄດ້ມາຈາກ

4

ແຫຼ່ງຄື

ຄ່າທ�ຳນຽມສະມາຊິກ, ງົບປະມານຂອງລັດຖະບານ, ການບໍລິການ

ກິດຈະກ�ຳຫຼັກ ແລະ ຜົນສ�ຳເລັດ

ໃນປີ 2007 VALP ໄດ້ຖືກມອບໝາຍຈາກກະຊວງວິທະຍາສາດ

ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ດໍາເນີນການວິໄຈກ່ຽວກັບຮູບແບບທີ່ເໝາະສົມ
ສ�ຳລັບສັງຄົມແຫ່ງການຮຽນຮູ້ຂອງຫວຽດນາມ.

ລ�ຳດັບ 4 (ຮອງຈາກ vnexpress.net, dkn.tv, and 24h.com.

ບົດລາຍງານຂອງ

ການວິໄຈໄດ້ຮັບການປະເມີນໃນປີ 2009, ເຊິ່ງໃນບົດລາຍງານນີ້

ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າສັງຄົມແຫ່ງການຮຽນຮູ້ຂອງຫວຽດນາມທີ່ຈະຖືກ
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(ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຄງການ) ແລະ ການບໍລິຈາກ (ຈາກບຸກຄົນ
ແລະ ພາກທຸລະກິດ).

ໃນປີ 2015, ໄດ້ຮັບທຶນຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນລວມແລ້ວກວ່າ 2,000

ຕື້ ດົ້ງ (VND-ສະກຸນເງິນຫວຽດນາມ) ເຊິ່ງເຄິດເປັນສອງເທົ່າຂອງ

ທຶນໃນປີ 2010. ໃນປີດຽວກັນງົບປະມານຈາກພາກລັດໂດຍລວມ
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ສ�ຳລັບ ຂະແໜງການສຶກສາ ແມ່ນ 224,826 ຕື້ VND ຄິດເປັນ 20% ຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ທັງໝົດຂອງລັດຖະບານ. ຖ້າຈະພິຈາລະນາຈາກກອງທຶນ
VALP ຈໍານວນ 2,000 ຕື້ VND, ເຊິ່ງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໄດ້ມາຈາກເງິນບໍລິຈາກ, ສະນັ້ນຈຶ່ງສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ VALP ປະສົບຄວາມສ�ຳເລັດ
ໃນການລະດົມທຶນສ�ຳລັບການສຶກສາ.
ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ປະສົບຜົນສ�ຳເລັດ

VALP ໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນມີສະມາຊິກ 100,000 ຄົນ ໄດ້ມີຈ�ຳນວນສະມາຊິກເພີ່ນຂຶ້ນເປັນ 14,557,471 ຄົນ ໃນປີ 2015, ໂດຍໜ່ວຍງານ
ທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ມາຈາກຊຸມຊົນ ແລະ ໂຮງຮຽນຕ່າງໆ ໃນປະເທດ ເຊິ່ງຄວາມສ�ຳເລັດທັງໝົດນີ້ແມ່ນເປັນຜົນມາຈາກ:
•

ມະຕິຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານໃນການສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້

•

ການໂຄສະນາ ປຸກລະດົມໃຫ້ຮູ້ເຖິງຜົນດີຂອງການສຶກສາ

•
•

ການປະສານງານກັນຢ່າງໃກ້ຊິຕິດແທດຂອງລັດຖະບານຈາກສູນກາງຫາທ້ອງຖິ່ນ
ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຂອງໜ່ວຍງານພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ບຸກຄົນ ໃນການສະໜອງຄວາມຮູ້

ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ

20 ປີ ການປ່ຽນແປງແນວຄິດສັງຄົມການຮຽນຮູ້ ເພື່ອຫັນປ່ຽນໄປສູ່ຂະບວນການສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ໃນທົ່ວປະເທດເຊິ່ງຖືວ່າເປັນສິ່ງທີ່ຍາກ
ຫຼາຍ. ເສັ້ນທາງໄປສູ່ຈຸດໝາຍປາຍທາງຍັງອີກຍາວໄກ, ແຕ່ VALP ຈະຍັງເປັນຕົວແທນທີ່ສ�ຳຄັນໃນການຊ່ວຍຂັບເຄື່ອນຂະບວນການ.
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ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນເກົາຫຼີ
ບົດສ�ຳພາດຂອງທ່ານ ນາງ ສູນົກ ໂຈ, ຜູ້ອ�ຳນວຍການຂອງ Lifelong Learning Voucher System,
ສະຖາບັນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດຂອງສາທາລະນະລັດເກົາຫຼີ (NILE)
ສ�ຳພາດໂດຍ ຣາຟາເອລາ ເຮສ, ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ
Q: ທ່ານຊ່ວຍເລົ່າກ່ຽວກັບທ່ານເອງ ແລະ ອົງກອນຂອງທ່ານ.

A: ຂ້າພະເຈົ້າຊື່ ສູນົກ ໂຈ ເປັນຜູ້ອ�ຳນວຍການ ຂອງ Lifelong
Learning Voucher System ຢູ່ທີ່ NILE ສາທາລະນະລັດເກົາຫຼີ

ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດວຽກດ້ານການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະ ການ
ສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ກັບອົງການສາກົນຕ່າງໆ

ລວມທັງ

ອິນເຕີເນເຊິນແນວ.

ດີວີວີ

ຂອງລັດທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການວາງແຜນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ

ປະຕິບັດນະໂຍບາຍການສຶກສາຕະຫຼອດຊີວິດ. ໜ້າວຽກແມ່ນເຊື່ອມ

ໂຍງກັບການສຶກສາຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະ ນະໂຍບາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ສະຖາບັນຂອງລັດຖະບານ.

ໃນສະຖາບັນແມ່ນມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ

ການເຮັດວຽກຂອງພວກເຮົາ

ເລີ່ມຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອ

ກ່ຽວກັບການສ້າງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການສຶກສາຕະຫຼອດ
ຊີວິດ, ສະໜັບສະໜູນວຽກງານການຮູ້ໜັງສືຂອງຜູ້ໃຫຍ່, ສະໜັບ
ສະໜູນເມືອງແຫ່ງການຮຽນຮູ້, ຕະຫຼອດເຖິງ K-MOOC ຫຼື ຫຼັກສູດ
ການຮຽນອອນໄລແບບເປີດກວ້າງຂອງເກົາຫຼີ.

ແນວໃດ??

ນະໂຍບາຍການສຶກສາຕະຫຼອດຊີວິດຂອງເກົາຫຼີແມ່ນອີງຕາມ

ຂອບແນວຄວາມຄິດຂອງ

’ລັດຖະບານໃນຂັ້ນສູນກາງ

ແລະ

ທ້ອງຖິ່ນ ມີໜ້າທີ່ໃນການສົ່ງເສີມການສຶກສາຕະຫຼອດຊີວິດ’. ນິຕິກໍາ
ການສຶກສາຕະຫຼອດຊີວິດຂອງເກົາຫຼີກໍານົດໃຫ້ລັດຖະບານໃນຂັ້ນ
ແລະ

ທ້ອງຖິ່ນກ�ຳນົດນະໂຍບາຍເພື່ອສົ່ງເສີມ

ຊຸກຍູ້ການສຶກສາຕະຫຼອດຊີວິດ

ແລະ

ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນທຸກຄົນໄດ້ຮັບ

ໂອກາດໃນການສຶກສາຕະຫຼອດຊີວິດ. ດັ່ງນັ້ນ ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ
ລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງ

ນະໂຍບາຍການສຶກສາຕະຫຼອດຊີວິດ

ຂອງເກົາຫຼີແມ່ນ “ການສ້າງສະຖາບັນ” ທີ່ສົ່ງເສີມນະໂຍບາຍການ
ສຶກສາຕະຫຼອດຊີວິດໂດຍອີງຕາມນິຕິກ�ຳ
ພື້ນຖານ.

ງົບປະມານ

ແນ່ນອນວ່າ
ຫຼື

ໃນທົ່ວປະເທດ, ໃນແຕ່ລະພາກ ແລະ ໃນແຕ່ລະເມືອງ. ໃນຂັ້ນສູນ
ກາງພວກເຮົາມີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ສະຖາບັນເພື່ອການຮຽນ
ຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດແຫ່ງຊາດ,

ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນແມ່ນຮັບຜິດຊອບ

ແລະ

ແຜນການຂັ້ນ

ການສ້າງສະຖາບັນບໍ່ໄດ້ນ�ຳໃຊ້ສັດສ່ວນ

ບຸກຄະລາກອນຂອງລັດຖະບານສູນກາງ

ຫຼື

ທ້ອງຖິ່ນທັງໝົດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ ເຮົາກໍສາມາດເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມ
ພະຍາຍາມໃນສ້າງໃຫ້ມັນມີຄວາມຍືນຍົງ,

ສຶກສາຕະຫຼອດຊີວິດ ໂດຍຜ່ານລັດຖະບານໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ
ສະຖາບັນໃນທ້ອງຖິ່ນ

ລວມທັງສູນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ

ໃນແຕ່ລະເມືອງ. ດັ່ງນັ້ນ ການດ�ຳເນີນງານຈຶ່ງມີໂຄງສ້າງເປັນເມືອງ
ແຫ່ງການຮຽນຮູ້ຂອງເກົາຫຼີ ແລະ ສູນການຮຽນຮູ້ໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ

ໄດ້ຮັບງົບປະມານຈາກລັດຖະບານຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ລັດຖະບານ
ທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ລັດຖະບານ

ໃນລະດັບພາກທີ່ໄດ້ຮັບງົບປະມານຈາກ

ເຊິ່ງຄັດເລືອກອີງຕາມການປະເມີນໂດຍລັດຖະບານ

ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຍັງມີໂຄງການການສຶກສາຕະຫຼອດຊີວິດອື່ນໆ
ອີກທີ່ກ�ຳລັງດ�ຳເນີນງານ.

Q: ປະສົບການຂອງທ່ານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ

Q: ນະໂຍບາຍການຮຽນຮູ້ ຕ ະຫຼ ອ ດຊີ ວິ ດ ຂອງເກົ າ ຫຼີ ມີ ລັ ກ ສະນະ

ສູນກາງ

ການສ້າງລະບົບ ເພື່ອສົ່ງເສີມນະໂຍບາຍການສຶກສາຕະຫຼອດຊີວິດ

ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສົ່ງເສີມວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການ

ສະຖາບັນເພື່ອການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດແຫ່ງຊາດແມ່ນສະຖາບັນ

A:

ອີງຕາມພື້ນຖານຂອງສະຖາບັນດັ່ງກ່າວ ພວກເຮົາໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນ

ເພື່ອຂະຫຍາຍຄວາມ

ຊ່ວຍເຫຼືອທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມສ�ຳລັບນະໂຍບາຍການສຶກສາ
ຕະຫຼ ອ ດຊີ ວິ ດ ໂດຍການເລີ່ ມ ຕົ້ ນ ຈາກພື້ ນ ຖານຂອງສະຖາບັ ນ
ຂະໜາດນ້ອຍ.

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ?
A:

ຊ່ວງເວລາທີ່ປະທັບໃຈທີ່ສຸດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ

ແມ່ນຕອນທີ່

ຂ້ າ ພະເຈົ້ າ ເຮັ ດ ວຽກທີ່ ສ ະຖາບັ ນ ເພື່ ອ ການຮຽນຮູ້ ຕ ະຫຼ ອ ດຊີ ວິ ດ
ແຫ່ງຊາດ
ສຶກສາ

ແລະ

ການສຶກສາ

ເຊິ່ງເປັນພິທີມອບລາງວັນບົດກອນດີເດັ່ນສ�ຳລັບການ
ການຮູ້ໜັງສືສ�ຳລັບຜູ້ໃຫຍ່.

ແລະ

ການສະໜັບສະໜູນ

ການຮູ້ໜັງສືສ�ຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ເປັນສິ່ງສ�ຳຄັນໃນ

ນະໂຍບາຍການສຶກສາຕະຫຼອດຊີວິດຂອງເກົາຫຼີ. ຈາກການສຶກສາ
ຂອງ ສະຖາບັນເພື່ອການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດແຫ່ງຊາດ ມີຈ�ຳນວນ

ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ຍັງກືກໜັງສືຢູ່ປະມານ 2.6 ລ້ານຄົນ. ດັ່ງນັ້ນສະຖາບັນ
ເພື່ອການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດແຫ່ງຊາດ

ພາຍໃຕ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ

ແລະ ສະໜັບສະໜູນຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ໄດ້ດ�ຳເນີນການ

ສະໜັ ບ ສະໜູ ນ ແກ່ ກຸ່ ມ ຄົ ນ ເຫຼົ່ າ ນີ້ ໃ ນການຮຽນຮູ້ ໜັ ງ ສື ໃ ນຂັ້ ນ ຕົ້ ນ
ຢ່າງໜ້ອຍແມ່ນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດນ�ຳໃຊ້ໃນການດ�ຳລົງຊີວິດໄດ້

ຢ່າງປົກປະຕິ.

ໜຶ່ ງ ໃນໜ້ າ ວຽກທີ່ ສ� ຳ ຄັ ນ ທີ່ ສຸ ດ ແມ່ ນ ວຽກງານການສະໜັ ບ ສະໜູ ນ
ການສຶກສາ ແລະ ການຮຽນຮູ້ສ�ຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ ໃນການສົ່ງເສີມ ແລະ
ປຸກລະດົມໃຫ້ສັງຄົມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວຽກງານການສຶກສາ

ແລະ

ການຮຽນຮູ້ສ�ຳລັບຜູ້ໃຫຍ່. ໃນແຕ່ລະປີຈະມີ ‘ພິທີມອບລາງວັນບົດ
ກອນດີເດັ່ນສ�ຳລັບການສຶກສາ ແລະ ການຮູ້ໜັງສືສ�ຳລັບຜູ້ໃຫຍ່’.
ນັກຮຽນຂອງໂຄງການ ການສຶກສາ ແລະ ການຮຽນຮູ້ສ�ຳລັບຜູ້ໃຫຍ່

ກະກຽມບົດກອນ ແລະ ແຕ້ມຮູບລະບາຍສີ ແລະ ໄດ້ຄັດເລືອກ
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ຜົນງານ ທີ່ດີເດັ່ນມາວາງສະແດງ. ໃນປະເທດເກົາຫຼີຈ�ຳນວນຂອງ

ນັກຮຽນໃນໂຄງການ ການສຶກສາ ແລະ ການຮຽນຮູ້ສ�ຳລັບຜູ້ໃຫຍ່

ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ ເພດຍິງ. ໃນແຕ່ລະປີ ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນຜູ້ຊະນະ
ລາງວັນແຕ່ງໂຕດ້ວຍຊຸດປະຈ�ຳຊາດ ເລົ່າເຖິງຄວາມສຸກ ຄວາມປິຕິ
ຍິນດີ

ໃນການທີ່ເຂົາເຈົ້າສາມາດອ່ານ

ແລະ

ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກໄດ້ເຖິງຄຸນຄ່າ ແລະ ຄວາມຄຸ້ມຄ່າທີ່

ຂຽນໜັງສືໄດ້.

ໄດ້ສຸມໃສ່ການເຮັດວຽກເພື່ອການສຶກສາຕະຫຼອດຊີວິດ.

ຂ້າພະເຈົ້າ

ນອກຈາກນີ້ ໃນພິທີມອບລາງວັນ ຂ້າພະເຈົ້າຍັງໄດ້ພົບກັບເພື່ອນ

ຮ່ວມງານທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ
ຈາກຕ່າງປະເທດ

ແລະ

ປະສົບການກ່ຽວກັບການພັດທະນາ
ຕະຫຼອດຊີວິດ.

ໄດ້ຮັບການເຊື້ອເຊີນໃຫ້ເລົ່າເຖິງ

ນະໂຍບາຍການຮຽນຮູ້

CONFINTEA - ການສະໜັບສະໜູນ
ລະດັບໂລກສ�ຳລັບການດ�ຳເນີນການ
ໃນທ້ອງຖິ່ນ
ເຮີຣິເບີດ ຮິນເຊິນ
ອະດີດຜູ້ອ�ຳນວຍການ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ປະຈ�ຳພາກພື້ນ
ກອງປະຊຸ ມ ລະດັ ບ ສາກົ ນ ມີ ຄ ວາມສ� ຳ ຄັ ນ ແນວໃດສ� ຳ ລັ ບ ການເຮັ ດ ວຽກໃນປະເທດ?
ສິ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພວກເຮົາແມ່ນ CONFINTEA ເຊິ່ງຫຍໍ້ມາຈາກກອງປະຊຸມລະດັບສາກົນ

ຂອງອຸຍແນດສະໂກ ໃນການພັດທະນາການສຶກສາ, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການຮຽນຮູ້ໃນຊ່ວງ

ອາຍຸຂອງຜູ້ໃຫຍ່. ກອງປະຊຸມລະດັບສາກົນ CONFINTEA ນ�ຳເອົາບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ
ພາກລັດຖະບານ, ປະຊາສັງຄົມ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ອົງການສາກົນ.

ສ�ຳລັບບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແລະ ພາກປະຊາສັງຄົມ, ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ສ້າງໂອກາດໃນ
ການໂນ້ມນ້າວກ່ຽວກັບເນື້ອໃນ

ແລະ

ແນະນ�ຳກ່ຽວກັບການອະພິປາຍລະດັບສາກົນ

ໃນວຽກງານການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ການຮຽນຮູ້ ແລະ ບົດສະຫຼຸບກອງປະຊຸມ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ
ແມ່ນຂໍ້ສະເໜີແນະ ແລະ ຄ�ຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະສາມາດນ�ຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານການສະໜັບ
ສະໜູນ.

CONFINTEA ແລະ ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ

CONFINTEA ຈັດຂຶ້ນທຸກໆ 12 ປີ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງທ�ຳອິດຈັດຂຶ້ນໃນປີ 1949 ທີ່ ເມືອງ
Helsingör ປະເທດ ເດນມາກ ແລະ ຄັ້ງຫຼັງສຸດແມ່ນຢູ່ເມືອງ Belem ປະເທດບຣາຊິນ ໃນປີ

2009. ໃນໄລຍະເວລາລະຫວ່າງກາງນັ້ນ ກໍໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມສ�ຳລັບກະກຽມ ແລະ
ກອງປະຊຸມພາຍຫຼັງ

ເພື່ອຕິດຕາມ

ແລະ

ລວມທັງກອງປະຊຸມທົບທວນໃນໄລຍະກາງ

ລະຫວ່າງກອງປະຊຸມຄັ້ງໃໝ່. ເຊິ່ງຄັ້ງລ່າສຸດແມ່ນໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ເມືອງ ຊູວອນ (Suwon),
ສາທາລະນະລັດເກົາຫຼີ ໃນວັນທີ 25 - 27 ຕຸລາ ປີ 2017.

ພິ ທີ ມ ອ ບ ລ າ ງ ວັ ນ
ບົ ດ ກ ອ ນ ດີ ເ ດັ່ ນ
ສ� ຳ ລັ ບ ການສຶ ກ ສາ
ແລະ ການຮູ້ໜັງສື
ສ�ຳລັບຜູ້ໃຫຍ່

 www.le.or.kr
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ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງກ່ອນທີ່ເມືອງ Belem ປີ 2009 ຜູ້ຕາງໜ້າ ເຂົ້າຮ່ວມຈາກ ສປປ

ລາວ ນໍາໂດຍ ພະນະທ່ານ ລີຕູ້ ບົວປາວ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງສຶກສາທິ

ການ ແລະ ກິລາ ແລະ ທ່ານ ອຸ່ນເພັງ ຄ�ຳມັງ ຮອງຫົວໜ້າກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ
ແລະ ໃນຄັ້ງນີ້ ທີ່ຈັດຂຶ້ນທີ່ເມືອງ Suwon ຜູ້ຕາງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນ ພະນະທ່ານ

ຄ�ຳຜາຍ ສີສະຫວັນ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ທ່ານ
ນາງ ພິລານີ ພິດສະໄໝ ຮອງຫົວໜ້າກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ. ກອງປະຊຸມ
ຄັ້ງນີ້ສ�ຳຄັນຫຼາຍເນື່ອງຈາກວ່າ
ມາສູ່ລະດັບຊາດໄດ້.

ເຮົາສາມາດນ�ຳເອົາປະສົບການໃນລະດັບສາກົນ

ໂອກາດໃນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດສ�ຳລັບໝົດທຸກຄົນ”. ແລະ ໃນສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ໂດຍສະເພາະສ�ຳລັບຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ ແມ່ນສ່ວນ
ສ�ຳຄັນໃນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ. ນີ້ແມ່ນຄວາມເປັນຈິງສ�ຳລັບ ສປປ ລາວ ແລະ

ປະເທດເພື່ອນບ້ານໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ກິດຈະກ�ຳຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍສະຖາບັນໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ

ເຊິ່ງໃນປະຈຸບັນີ້ຮຽກວ່າ

ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ (ສຮຊ).

ງົບປະມານ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ ຖ້າເຮົາມາສັງເກດເບິ່ງສະພາບການຕົວຈິງໃນປະຈຸບັນ
ຈະເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນວ່າມີຫຼາຍຢ່າງສາມາດປະຕິບັດໄດ້

ແລະ

ຫຼາຍຢ່າງ

ຄວນຈະປະຕິບັດໃຫ້ສ�ຳເລັດ. ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ຄ�ຳວ່າ “ບໍ່ປະປ່ອຍໃຜໄວ້ທາງຫຼັງ” ເຊິ່ງແມ່ນ
ຄ�ຳຂວັນໃໝ່ໃນລະດັບສາກົນຈະບໍ່ປະກົດເປັນຈິງ.

ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຂອງຜູ້ໃຫຍ່, ລວມທັງການສ້າງເຄື່ອຂ່າຍ
ສຮຊ ແລະ ການຈັດຫາແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ ທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງດ້ວຍອິນເຕີເນັດ ເຊິ່ງເປັນ
ອົງປະກອບທີ່ສ�ຳຄັນໃນວຽກງານການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ”.

ຍົກຕົວຢ່າງ ຈາກກອງປະຊຸມລະດັບສາກົນ CONFINTEA VI. ຂອບການ
ດ�ຳເນີນງານຂອງ Belem (BFA) ໄດ້ກ�ຳນົດໄວ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ: “ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດ

ຊີວິດ ‘ນັບແຕ່ມື້ເກີດຈົນຮອດມື້ສິ້ນລົມຫາຍໃຈ’ ແມ່ນປັດຊະຍາ, ແມ່ນຂອບແນວ
ຄວາມຄິດ ແລະ ຫຼັກການຂອງທຸກໆຮູບແບບການສຶກສາ ໂດຍອີງຕາມຄຸນຄ່າ
ຄວາມເປັນມະນຸດ

ແລະ

ຄວາມເປັນ

ປະຊາທິປະໄຕ”. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ໃນລາຍລະອຽດ: “ພວກເຮົາຮັບຮູ້ດີວ່າການສຶກສາ
ສ�ຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ເປັນອົງປະກອບໜຶ່ງທີ່ສ�ຳຄັນໃນຂະບວນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ

ເຊິ່ງກວມເອົາຄວາມຕໍ່ເນື່ອງໃນການຮຽນຮູ້ເລີ່ມແຕ່ ສາມັນສຶກສາ ເຖິງ ການສຶກສາ

ນອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການສຶກສາຕາມອັດທະຍາໄສ”. ແລະ ສ�ຳລັບ ສຮຊ ຈະຮຽກວ່າ
“ພື້ນທີ່ ແລະ ສູນສ້າງການຮຽນຮູ້ ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ”.

ປະຊຸມວິຊາການ ເພື່ອທົບທວນຄືນສິ່ງທີ່ປະຕິບັດໄດ້ສ�ຳເລັດ ຕັ້ງແຕ່ ປີ 2009.

ສາທາລະນະລັດເກົາຫຼີເປັນເຈົ້າພາບທີ່ດີຫຼາຍ ພວກເຮົາທຸກຄົນມີຄວາມປະທັບໃຈ.
ວາລະກອງປະຊຸມແມ່ນອຸດົມສົມບູນບົດນ�ຳສະເໜີ

ແລະ

ກອງປະຊຸມຕ່າງໆ.

ພວກເຂົ າ ເຈົ້ າ ໃຫ້ ຄ ວາມສ� ຳ ຄັ ນ ໃນການທົ ບ ທວນວຽກງານໃນລະດັ ບ ພາກພື້ ນ ,

ທັດສະນະຕໍ່ກັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນໃນລະດັບປະເທດ ແລະ ສາກົນ.

ບົດລາຍງານຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນກ�ຳລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການກະກຽມ. ເຊິ່ງຈະກວມ
ເອົາທັງບົດນ�ຳສະເໜີ ແລະ ການແລກປ່ຽນສົນທະນາໃນຮູບແບບຫຍໍ້. ສິ່ງສ�ຳຄັນ

ໃນນີ້ແມ່ນຄ�ຳຖາມກ່ຽວກັບການກ�ຳນົດເປົ້າໝາຍ, ຄາດໝາຍ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດຂອງ

ກອງປະຊຸມມາຮວມເຂົ້າກັນ ຄື BFA ຂອງ CONFINTEA ແລະ ເປົ້າໝາຍທີ 4
ຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ວາລະການສຶກສາ 2030.

ຂ້າພະເຈົ້າເປັນສະມາຊິກໃນການກະກຽມຮ່າງບົດລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ.

ໃນຄວາມ

ເປັນຈິງແລ້ວ, ພວກເຮົາ 5 ຄົນໃນກຸ່ມແມ່ນໄດ້ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບ BFA ມາກ່ອນແລ້ວ.

ບົດລາຍງານສະບັບຮ່າງໄດ້ຖືກນ�ຳສະເໜີໃນວາລະສຸດທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ ແລະ
ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຢ່າງກວ້າງຂວາງຈາກຫ້ອງປະຊຸມ. ໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍຍັງມີ

17 ເປົ້າໝາຍ ຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີໂດຍອົງການ
ສະຫະປະຊາຊາດໃນປີ 2015 ເພື່ອໃຫ້ກວມໄປເຖິງ ປີ 2030. ເປັນຂະບວນການ

ຕິດຕາມຜົນຂອງສອງຂະບວນການ ທັງການສຶກສາເພື່ອທຸກຄົນ ແລະ ສະຫັດສະວັດ
ແຫ່ງການພັດທະນາ ເຊິ່ງມີຄວາມສ�ຳຄັນສ�ຳລັບ ສປປ ລາວ. ໃນດ້ານການສະໜັບ
ສະໜູນພວກເຮົາຍັງບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ

ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 410 ຄົນ ຈາກ 103 ປະເທດ ເຊິ່ງເປັນກອງ

ແນວທາງໃນການປັບປຸງ,

ຂອບການດ�ຳເນີນງານ Belem ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ຄວາມເປັນເອກະລາດ,

ກັບ ສຮຊ ໄດ້ກ�ຳນົດ: “ສ້າງພື້ນທີ່ສ�ຳລັບການຮຽນຮູ້ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມສ�ຳລັບ

ກອງປະຊຸມກາງພາກ CONFINTEA ທີ່ເມືອງ Suwon

ລັດຖະບານຄວນສະໜັບສະໜູນ ສຮຊ ໂດຍຜ່ານ ນະໂຍບາຍ, ນິຕິກ�ຳ ແລະ

ໂດຍລວມ,

ການສຶກສາໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ເທົ່າທຽມກັນ ແລະ ທົ່ວເຖິງ ແລະ ສົ່ງເສີມກາລະ

ເນື່ອງຈາກວ່າວຽກງານການ

ສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ຍັງມີຂໍ້ ຈ�ຳກັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ເຮົາຍັງເຄີຍຍົກປະເດັນກ່ຽວກັບການສຶກສາເພື່ອທຸກຄົນໃນອີກໜຶ່ງຄວາມໝາຍວ່າ:
“ຍົກເວັ້ນຜູ້ໃຫຍ່.” ເຊິ່ງມັນບໍ່ເປັນທີ່ຍອມຮັບສ�ຳລັບພວກເຮົາ.

ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ ໃນຂະບວນການພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດ
ການສຶກສາເພື່ອທຸກຄົນ ໃນ ປີ 2015 ແລະ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການກ້າວໄປສູ່ການ

ຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະ ອີກຫຼາຍໆໂຄງການທີ່ໄດ້ສ�ຳເລັດແລ້ວ. ເປົ້າໝາຍການ
ສຶກສາໂດຍລວມແມ່ນສອດຄ່ອງກັບແນວຄວາມຄິດຂອງພວກເຮົາ:
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“ຮັບປະກັນ

ຂໍ້ສະເໜີແນະຈ�ຳນວນໜຶ່ງ
ບົດລາຍງານ.

ເພື່ອນ�ຳໄປປັບປຸງ

ເຊິ່ງຈະຢູ່ໃນສະບັບສົມບູນຂອງ

ບົດລາຍງານ ແລະ ຖະແຫຼງການ ລວມທັງລາຍລະອຽດອື່ນໆເຊັ່ນບົດລາຍງານພາກ
ພື້ນ ຈະຖືກເຜີຍແຜ່ ທີ່ເວັບໄຊ www.uil.unesco.org.
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Voice Rising - access via www.icae2.org
Education Policy Matters - via www.unescobkk.org

ທັດສະນະນາໆຊາດ ໃນວຽກງານການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່
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ສິ່ງພີມໃໝ່
DVV International Impact Report 2009-2015
Sharing for Learning in Lao PDR: DVV International Engaged in Lifelong Learning for Sustainable Development in
Asia Pacific

ຈັດພິມໂດຍ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ
ຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໃນ ສປປ ລາວ, ກຳປູເຈຍ ແລະ
ໃນອາຊີໃຕ້ ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ
ຫ້ອງການປະຈຳພາກພື້ນອາຊີ
ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້
351/19 ຖະໜົນວັດນາກໃຫຍ່, ບ້ານທ່າພະລານໄຊ
ເມືອງສີສັດຕະນາກ
ຕູ້ ປ.ນ. 1215, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ໂທ.: +856 21 315832-3
ແຟັກ: +856 21 312511
info@dvv-international.la
www.dvv-international.la

ກອງບັນນາທິການ: ປ.ອ. ກ້າ ສະເຫຼີມສຸກ, ພິລານີ ພິດສະໄໝ,
ອຸ່ນເພັງ ຄຳມັງ, ຂັນທອງ ອິນທະຈັກ
ທີມງານບັນນາທິການ: ດາລຸນີ ສີສຸລາດ, ຣາຟາເອລາ ເຮສ,
ດອກຄຳ ຊົມສີຫາປັນຍາ, ສົມໃຈ ແກ້ວເມກ,
ສຸກສະບາຍ ແກ້ວເມືງເໜືອ
ບັນນາທິການ: ອູເວິ ກາກເຕິນສະແລເກິ
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