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ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ອ່ານທ່ີຮກັແພງ

“ການຮຽນຮູໜ້ງັສື ແລະ ການພັດທະນາທັກສະ” ແມ່ນຫົວຂ້ໍຂອງ ວນັສາກົນ 
ແຫ່ງການລຶບລ້າງຄວາມບ່ໍຮູໜ້ງັສື ໃນວນັທີ 8 ກັນຍາ ປີນ້ີ. ຢູ່ ສປປ ລາວເຮາົໄດ້
ຈດັຕ້ັງພິທີສະເຫີຼມສະຫຼອງຂ້ຶນທ່ີ ສູນພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຫັຼກ 8. ໃນພິທີສະເຫີຼມສະຫຼອງດ່ັງກ່າວ    
ບັນດາຜູ້ຕາງໜາ້ຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ຢູເນສໂກ ໄດ້ເນ້ັນໜັກ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງ 
ການຮຽນຮູໜ້ງັສືເພ່ືອການພັດທະນາ ແລະ ເນ້ັນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນເພ່ືອການ 
ລຶບລ້າງຄວາມບ່ໍຮູໜ້ງັສື.

ໃນຂະນະດຽວກັນ, ພິທີການດ່ັງກ່າວນ້ີກໍໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄວາມໝາຍຂອງການຮູໜ້ງັສືໃນສັດຕະວດັທີ XXI. ເຮາົ 
ຍັງເຫັນດີກັບຄໍານິຍາມຂອງການຮຽນຮູໜ້ງັສືຂອງຜູ້ໃຫຍ່ ທ່ີຢູເນສໂກ ນໍາໃຊ້ໃນປ້ືມປະມວນຄໍາສັບຫືຼບ່ໍ?

“ເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນທ່ີມີອາຍຸ 15 ປີຂ້ຶນໄປ ທ່ີສາມາດອ່ານ-ຂຽນ ທ່ີສາມາດເຂ້ົາໃຈປະໂຫຍກສ້ັນໆທ່ີນໍາໃຊ້ໃນ 
ຊີວດິປະຈາໍວນັ. ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວ ‘ການຮູໜ້ງັສື’ ນ້ັນຈະລວມເຖິງ ‘ການຄິດໄລ່’, ຄວາມສາມາດໃນການຄິດໄລ່ 
ງ່າຍດາຍ. ຜູ້ໃຫຍ່ກືກໜງັສືໝາຍເຖິງເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນອາຍຸ 15 ປີຂ້ຶນໄປທ່ີບ່ໍສາມາດ ອ່ານ-ຂຽນ ບ່ໍສາມາດ  
ເຂ້ົາໃຈປະໂຫຍກສ້ັນທ່ີນໍາໃຊ້ໃນຊີວດິປະຈໍາວນັໄດ້”.1

ຫືຼ ເຮາົຄວນທໍາຄວາມເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບຄວາມເປັນຈງິໃນສັດຕະວດັທີ XXI? ປ.ອ ລໍາພູນ ຫຼວງໄຊ ຈາກ ກົມການສຶກສາ 
ນອກໂຮງຮຽນ ໄດ້ເວົາ້ວາ່:

“ການຮູໜ້ງັສືໃນສັດຕະວດັທີ XXI ບ່ໍແມ່ນພຽງແຕ່ຄວາມສາມາດໃນການອ່ານ-ຂຽນ. ແຕ່ມັນແມ່ນຄວາມສາມາດທ່ີ 
ຈະເຂ້ົາໃຈຄວາມໝາຍຂອງຄໍາສັບ, ສັນຍາລັກ ແລະ ເຄ່ືອງໝາຍ ທ່ີມີຄວາມໝາຍແຕກຕ່າງກັນເພ່ືອບັນລຸຈດຸປະສົງ
ທ່ີສະເພາະເຈາະຈງົໃດໜຶງ່”.2

ອີກປະການໜຶງ່, ແທນທ່ີຈະໃຊ້ພຽງແຕ່ຄໍານິຍາມ (ທ່ີຫ້ຼາຫັຼງ) ເຮາົຄວນເຊ່ືອມໂຍງຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງເຮາົກ່ຽວກັບ   
ການຮູໜ້ງັສືໃຫ້ກົງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຮຽນ. ໃນຄວາມເປັນຈງິແລ້ວ ເຂົາເຈົາ້ເຫັນວາ່ມັນຈໍາເປັນທ່ີຈະຕ້ອງຮູ້ 
ວທີິການໃຊ້ໂທລະສັບ ຫືຼ ການຄິດໄລ່ລາຄາ ຫຼາຍກວາ່ທ່ີຈະເຂ້ົາໃຈຄວາມໝາຍຂອງປະໂຫຍກໃດໜຶງ່.

ດ່ັງນ້ັນຈຶງ່ເຮດັໃຫ້ເກີດມີຄໍາສັບໃໝ່ຄຶື “Functional Literacy” ໄດ້ຖືກພັດທະນາຂ້ຶນມາ. Functional Literacy 
ລວມມີ “ທັກສະການອ່ານ-ຂຽນ ເພ່ືອສາມາດນໍາໃຊ້ໃນດໍາລົງຊີວດິແຕ່ລະວນັ ແລະ ສໍາລັບການເຮດັວຽກແມ່ນຕ້ອງ 
ໃຊ້ທັກສະທ່ີສູງກວາ່ຂ້ັນພ້ືນຖານ”.3 ເຫັນໄດ້ວາ່, ຄາໍນິຍາມແມ່ນມີຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍກວາ່ ແລະ ມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບ 
ການຮູໜ້ງັສື ເຊ່ິງຂ້ຶນກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ. ດ່ັງນ້ັນແລ້ວ, ບ່ໍວາ່ຈະຢູ່ໃນປະເທດທ່ີພັດທະນາແລ້ວກໍ
ຍັງມີອັດຕາການກືກໜງັສືຢູ່ໃນລະຫວາ່ງ 7-25% ຫືຼ ອາດຈະຫຼາຍກວາ່ນ້ັນ!

ທັງໝົດນ້ີມີຄວາມໝາຍແນວໃດກັບພວກເຮາົ? ສໍາລັບຂ້າພະເຈົາ້ມັນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງ ແມ່ນຫຍັງທ່ີເປັນເນ້ືອໃນ
ທ່ີເໝາະສົມສໍາລັບຜູ້ຮຽນຂອງພວກເຮາົ. ເພ່ືອຕອບຄໍາຖາມນ້ີໄດ້ ເຮາົຕ້ອງໄດ້ຖາມຜູ້ຮຽນ. ແລະ ພວກເຮາົຕ້ອງໄດ້  
ສັງເກດເຖິງການປ່ຽນແປງຂອງໂລກໃນສັດຕະວດັທີ XXI ໄປພ້ອມກັນ.

                   ດ້ວຍຄວາມຮັກແພງ
                   ອເູວິ ກາກເຕີນສະແລເກິ

 ຜູ້ອໍານວຍການປະຈໍາພາກພື້ນ 

1 http://uis.unesco.org/en/glossary-term/adult-literacy-rate
2 Quotation from: Lamphoune Luangxay: The village in the 21st century and literacy practices: in: Uwe 
Gartenschlaeger (Ed.): Rethinking Adult Education
3 https://en.wikipedia.org/wiki/Functional_illiteracy
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ທ່ານ ສົມສີ ສຸດທິວົງ
ຜູ້ອໍານວຍການ ສພນ

ກອງປະຊຸມພາກພຶ້ນກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມການມີສ່ວນ 
ຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ໃນການສຶກສາເພື່ອພັດທະນາ 
ແບບຍືນຍົງ (ESD) ວັນທີ 10-14 ກັນຍາ 
ທີ່ເມືອງ ໂອກາຍາມະ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ
ສົມສີ ສຸດທິວົງ, ສູນພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ(ສພນ)

ກອງປະຊຸມພາກພື້ນກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມ ການມີສ່ວນຮ່ວມ 
ຂອງຊຸມຊົນ ການສຶກສາເພື່ອພັດທະນາແບບຍືນຍົງເພື່ອບັນລຸ
ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືງຍົງ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ເມືອງ 
ໂອກາຍາມາ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ຊຶ່ງມີຜູເຂ້ົາຮ່ວມ 40 ກວ່າຄົນ 
ຈາກ 15 ປະເທດ ໃນທະວີບເອເຊຍຊຶ່ງປະກອບມີ: 
ອັບການິສຖານ, ພູຖານ, ກໍາປູເຈຍ, ສປປ ຈີນ, ເອຢິບ,ອິນເດຍ, 
ອີນໂດເນເຊຍ, ກາຊັກສະຖານ, ຍີ່ປຸນ, ສປປ ລາວ, ມານດິຟ, 
ມົງໂກເລຍ, ຟີລິບປີນ, ເກົາຫລີໃຕ້ ແລະ ໄທ. ກອງປະຊຸມໄດ້
ແລກປ່ຽນບົດຮຽນແລະປະສົບການດ້ານການສ່ົງເສີມການ 
ສຶກສາເພື່ອພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (ESD), ທົບທວນຄືນຄູ່ມື 
ສູນຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ ແລະ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນດ້ານການສຶກສາສໍາລັບຄູ 
ລວມທັງແຜນການຕິດຕາມດໍາເນີນວຽກງານຂອງປະເທດ 
ຕ່າງໆທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ດໍາເນີນເປັນເວລາ 5 ວັນ ໂດຍການຈັດກອງ 
ປະຊຸມຮ່ວມຫຼາຍຝ່າຍຈາກອົງການຍູແນັດສະໂກພາກພ້ືນ 
ບາງກອກ, ຢູແນັດສະໂກປັກກິງ, ຢູແນັດສະໂກນິວເດລີ 
ຮ່ວມກັບມະຫາວິທະຍາໄລໂອກາຍາມາ, ເມືອງໂອກາຍາມາ 
ແລະ ອົງການ ACCU ພ້ອມການສະໜັບສະໜູນຈາກ ຄະນະ
ກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດຍີ່ປຸ່ນເພື່ອອົງການຢູແນັດສະໂກ ແລະ 
ສູນຂ້ໍມູນຊັບພະຍາກອນດ້ານການສຶກສາເພ່ືອພັດທະນາ 
ແບບຍືນຍົງ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຕ່ລະປະເທດແມ່ນ 
ມາຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາ 
ຕ່າງໆ ຈາກ 15 ປະເທດຊຶ່ງໄດ້ຮັບປະສົບການແລະບົດຮຽນ 
ຈາກອໍານາດການປົກຄອງເມືອງໂອກາຍາມາທ່ີເປັນເຈົ້າການ
ແລະການມີສ່ວນຮ່ວມທ່ີເຂ້ັມແຂງຈາກຫລາຍພາກສ່ວນເປັນ
ຕົ້ນສະຖາບັນການສຶກສາ,ພາກເອກະຊົນແລະຊຸມຊົນໃນທ້ອງ
ຖິ່ນທີ່ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບ 
ຍືນຍົງ(SDGs) ພາຍໃຕ້ກົນໄກ ແລະ ຮູບແບບທີ່ມີຢູ່ຂອງ 
ການສຶກສາເພື່ອພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

ເມືອງ ໂອກາຍາມະ ໄດ້ພັດທະນາຮູບແບບໂຄງການ ທີ່ມີ 
ຜົນສໍາເລັດ ເພື່ອສົ່ງເສີມສູນຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ(CLC), ໄດ້ຈັດຕັ້ງ 
ໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນເພື່ອບັນລຸ
ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ(SDGs). ໃນປີ 2016 
ໂຄງການ ESD ຂອງເມືອງໂອກາຍາມະ ໄດ້ຮັບລາງວັນ 
ຈາກອົງການ UNESCO ໃນການຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສໍາເລັດໃນ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ESD ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ. ໂຄງ

ການນ້ີໄດ້ຮັບການຍອມຮັບເປັນເມືອງຕ້ົນແບບທ່ີຈັດຕ້ັງ     
ປະຕິບັດໂຄງການທ່ີມີຜົນສໍາເລັດໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຈາກ
ໂຮງຮຽນ, ລັດຖະບານ, ບໍລິສັດ, ອົງການພັດທະນາເອກະຊົນ 
ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມອື່ນໆ ໃນເມືອງໂອກາຍາມະ. 
ໂຄງການ ESD ໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໂຮງຮຽນປະຖົມ 
ສຶກສາ ແລະ ໄດ້ຂະຫຍາຍໄປທຸກລະດັບຂອງການສຶກສາ ຊຶ່ງ
ເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນມີໂອກາດຫລາຍຂ້ຶນໃນການຢ້ຽມຢາມໄຮ່ນາ
ໃນທ້ອງຖິ່ນ, ໄດ້ມີໂອກາດພົບປະກັບຜູ້ສູງອາຍຸທີ່ມີຄວາມຮູ້ 
ສະເພາະດ້ານໃນທ້ອງຖິ່ນ, ມີສ່ວນຮ່ວມການປູກເຂົ້າ,    ເຮັດ
ວຽກກັບອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ ແລະ ອົງການ 
ຈັດຕັ້ງອື່ນໆ. ມະຫາວິທະຍາໄລ Okayama ໃນຖານະ 
ຜູ້ນໍາໂຄງການ Okayama ESD ໄດ້ຮັບຕໍາແໜ່ງປະທານ 
ຮ່ວມ ອົງການ UNESCO ໃນການສົ່ງເສີມໂຄງການ ESD 
ທີ່ໄດ້ພະຍາຍາມແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້, ບົດຮຽນ ແລະ 
ປະສົບການທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ. 
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ພິທີເປີດສູນການສຶກສາເພື່ອພັດທະນາຊຸມຊົນ ອາຊີ 
ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ
ໄຊຍະແສງ ຣັດະນະວົງ, SEAMEO CED

ອົງການລັດຖະມົນຕີສຶກສາແຫ່ງອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ 
(SEAMEO) ແມ່ນອົງການສາກົນ ທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ 30 
ພະຈິກ ປີ 1965 ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືດ້ານການ
ສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນະທໍາ ໃນພາກພື້ນ.

ໃນນັ້ນມີປະເທດສະມາຊິກ 11 ປະເທດໄດ້ແກ່ ບຣູໄນ 
ດາຣູຊາລາມ, ກໍາປູເຈຍ, ອິນໂດເນເຊຍ, ສປປ ລາວ, 
ມາເລເຊຍ, ຟິລິບປິນ, ສິງກະໂປ, ໄທ, ຕີມໍ-ເລັດສະເຕ ແລະ 
ຫວຽດນາມ. ລວມທັງປະເທດສະມາຊິກຮ່ວມ ໄດ້ແກ່ 
ອົດສະຕຣາລີ, ການາດາ, ຝຣັ່ງ, ເຢຍລະມັນ, ເນເທີແລນ, 
ນິວຊີແລນ, ສະເປນ ແລະ ອັງກິດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ: 
ອົງການສາກົນດ້ານການສຶກສາທາງໄກ (ICDE), ມະຫາ 
ວິທະຍາໄລສຶກຸບະ (University of Tsukuba), ອົງການ 
ສາກົນເພື່ອສົ່ງເສີມການສຶກສາ (the British Council),    
ສະມາຄົມການສຶກສາຈນີເພ່ືອການແລກປ່ຽນດ້ານການສຶກສາ
ສາກົນ (China Education Association for 
International Exchange (CEAIE)) ແລະ 
ໂຄງການແລກປ່ຽນຄູໃນພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ (UNESCO 
Asia-Pacific Centre of Education for International 
Understanding (APCEIU)).

ໃນໄລຍະ 5 ທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ SEAMEO ໄດ້ພັດທະນາ 
ສະຖາບັນພິເສດ 26 ແຫ່ງ ໃນ 10 ປະເທດ ຂອງຈໍານວນ 
ສະມາຊິກທັງໝົດ 11 ປະເທດ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ນໍາໃນການສະໜອງ
ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນລະດັບພາກພ້ືນ 
ແລະ ພວກເຂົາມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນຫຼາຍດ້ານ ເຊັ່ນ: 
ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ກະສິກໍາ ແລະ ລວມທັງຊັບພະຍາກອນ 
ທໍາມະຊາດ. ເລີ່ມແຕ່ການສ້າງຕັ້ງ SEAMEO ບໍ່ແມ່ນພຽງ 
ແຕ່ເປັນອົງການລະຫວ່າງລັດຖະບານທ່ີເກ່ົາແກ່ໃນພາກພ້ືນ 
ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເປັນອົງການທີ່ໃຫຍ່ 
ແລະ ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ
ທີ່ຍາວນານທີ່ສຸດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.

ໃນກອງປະຊຸມສະພາຂອງ SEAMEO ຫຼື SEAMEC ຄັ້ງທີ 
49 ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 24-27 ກໍລະກົດ 2017 
ທີ່ນະຄອນຫຼວງຈາກາຕາ ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ໄດ້ຕົກລົງ 
ໃຫ້ມີການສ້າງສູນຊີເມວໃນ ປະເທດກໍາປູເຈຍ, ລາວ ແລະ 
ອິນໂດເນເຊຍ: ສູນພາກພື້ນສໍາລັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ 
ແລະ ການລ້ຽງເດັກ (SEAMEO CECCEP), ສູນການ       
ສຶກສາພາກພື້ນເພື່ອການພັດທະນາຊຸມຊົນ (SEAMEO 
CED) ແລະ ສູນການສຶກສາພາກພື້ນເພື່ອການພັດທະນາ 

ເຕັກນິກ (SEAMEO TED). ຄາດການວ່າການຈັດຕັ້ງສູນໃ
ໝ່ທັງສາມແຫ່ງນ້ີຈະຊ່ວຍຈະຊ່ວຍເລ່ັງໃຫເກີດຄວາມຄືບໜ້າ 
ຂອງວຽກງານການສຶກສາທ່ີມີຄຸນນະພາບສໍາລັບທຸກຄົນໃນ 
ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.

ໜຶ່ງປີຫຼັງຈາກນັ້ນ ໃນວັນທີ 30 ກໍລະກົດ 2018 
ໄດ້ມີພິທີເປີດໂຕ ສູນການສຶກສາພາກພື້ນເພື່ອພັດທະນາ 
ຊຸມຊົນ ຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການທີ່ຫ້ອງການ SEAMEO CED, 
ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. ໃນພິີທີ່ດັ່ງກ່າວ 
ເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ນາງ ແສງເດືອນ ຫຼ້າຈັນທະບູນ, 
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ທ່ານ 
ດຣ. Gatot Hari Priowirjanto, ຜູ້ອໍານວຍການສໍານັກງານ 
ເລຂາທິການ SEAMEO, ລວມທັງບັນດາແຂກຈາກຄະນະ 
ບໍລິຫານງານ ຂອງ SEAMEO CED, ບັນດາການນໍາ 
ຈາກກະຊວງ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາສາກົນ. 
ໃນນາມຕາງໜ້າຂອງລັດຖະບານລາວ ແລະ ປະຊາຊົນລາວ 
ທ່ານ ນາງ ແສງເດືອນ ຫຼ້າຈັນທະບູນ ໄດ້ສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກ 
ເປັນກຽດ ແລະ ພາກພູມໃຈທີ່ໄດ້ມີສູນພາກພື້ນ SEAMEO 
ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງບັນດາ 
ປະເທດສະມາຊິກ SEAMEO, ຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ 
ອົງການຕ່າງໆ ທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ 
ໃນການສ້າງສູນ SEAMEO ແຫ່ງທໍາອິດໃນ ສປປ ລາວ. 
ທ່ານ ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າສູນແຫ່ງນີ້ຈະປະກອບສ່ວນໃນການສ້າງ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ໃນບັນດາປະເທດ 
ສະມາຊິກ ແລະ ເປັນສູນກາງຂອງຂໍ້ມູນການສຶກສາເພື່ອ 
ພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ເປັນສື່ກາງຂອງລັດຖະບານ ແລະ 
ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໃພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ທ່ານ 
ດຣ. Gatot Hari Priowirjanto ກ່າວຕື່ມວ່າ “ການສ້າງຕັ້ງ 
SEAMEO CED ເປັນບາດກ້າວທີ່ສໍາຄັນຂອງ SEAMEO 
ທີ່ມີສູນໃນ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງເປັນຊຸມຊົນທີ່ມີພົນລະເມືອງທີ່ມີ 
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊົນເຜົ່າ. ການສ້າງຕັ້ງ SEAMEO 
CED ນີ້ເປັນນິມິດໝາຍອັນດີ ສໍາລັບພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນ 
ອອກສ່ຽງໃຕ້ ໂດຍສະເພາະ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງປະຈຸບັນນີ້ 
ໄດ້ມີສູນລະດັບພາກພື້ນ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍເສີມສ້າງຄວາມຮູ້ ແລະ 
ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສຶກສາ ເພື່ອພັດທະນາຊຸມຊົນໃນ 
ພາກພື້ນ”.

SEAMEO CED ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງ
ການໃນລະດັບພາກພື້ນໃນການສົ່ງເສີມ ແລະ ສະໜອງ      
ໂອກາດສໍາລັບການຮ່ວມມືໃນດ້ານການສຶກສາຊຸມຊົນໃນ 
ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ແລະ ສະມາຊິກສົມທົບ.
ຄວາມຄາດຫວັງຂອງພວກເຮົາແມ່ນການກ້າວເປັນສູນທ່ີມີ 
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ຄວາມເປັນເລີດໃນພາກພື້ນໃນດ້ານການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຝຶກ 
ອົບຮົມກ່ຽວກັບການສຶກສາເພື່ອພັດທະນາຊຸມຊົນ, ໃຫ້ການ 
ສະໜັບສະໜູນເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມສໍາພັນ ແລະ ເພີ່ມທະວີ 
ຄວາມເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ລະຫວ່າງຊຸມຊົນນັກວິໄຈ 
ດ້ານການສຶກສາ ແລະ ຜູ້ປະຕິບັດງານ ແລະ ຜູ້ວາງນະໂຍບາຍ 
ໃນພາກພື້ນ. ບົດບາດສໍາຄັນຂອງ SEAMEO CED ມີດັ່ງນີ້:

1. ຈັດຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດ ກ່ຽວກັບໂພຊະນາການ, 
ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນສໍາລັບປະເທດ 
ສະມາຊິກຂອງ SEAMEO;

2. ເຮັດການວິໄຈກ່ຽວກັບ ການສຶກສາເພື່ອພັດທະນາ 
ຊຸມຊົນ ໃນບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງ SEAMEO 
ແລະ ໃນພາກພື້ນ ເພື່ອແກ້ໄຂປັນຫາກ່ຽວກັບໂພຊະນາ
ການ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ພູມປັນຍາທອງຖິ່ນ;

3. ມີໜ້າທ່ີເປັນສູນຂ້ໍມູນສໍາລັບລັດຖະບານຂອງປະເທດ 
ສະມາຊິກ SEAMEO ໃນຫົວຂໍ້ການວິໄຈກ່ຽວກັບການ
ປະຕິຮູບການສຶກສາເພື່ອການພັດທະນາຊຸມຊົນ; 

4. ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ບໍລິການກ່ຽວກັບການສຶກສາເພື່ອ 
ການພັດທະນາຊຸມຊົນ.

ການເປີດໂຕຢ່າງເປັນທາງການຂອງ SEAMEO CED        
ຕິດຕາມມາດ້ວຍການປະຊຸມຄະນະບໍລິຫານງານ ແລະ 
ກອງປະຊຸມສໍາມະນາສາກົນໃນຫົວຂໍ້ “ການສຶກສາສໍາລັບ 
ຊຸມຊົນໃນຊົນນະບົດ” ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 31 ກໍລະກົດ ເຖິງວັນທີ 3 
ສິງຫາ 2018 ເຊິ່ງໄດ້ມີບັນດາຜູ້ກໍານົດນະໂຍບາຍ, ນັກວິໄຈ 
ແລະ ຜູ້ປະຕິບັດງານໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ 
ໄດ້ມາຮ່ວມກັນແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ, ປະສົບການ ແລະ 
ບົດຮຽນທີ່ດີເດັ່ນໃນການພັດທະນາ ການສຶກສາສໍາລັບຊຸມຊົນ 
ໃນຊົນນະບົດ.
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ໂຄງການວິໄຈຮ່ວມລະຫວ່າງ ສພນ ແລະ ດີວີວີ 
ອິນເຕີເນເຊິນແນວ: ການສຶກສາກ່ຽວກັບສູນການຮຽນຮູ້ 
ຊຸມຊົນໃນແຂວງພາກກາງຂອງ ສປປ ລາວ
Raphaela Hess, ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ & ວັນຄໍາ ນວນພານິດ, ສພນ
 

ຄວາມເປັນມາຂອໂຄງການ: ເປັນຫຍັງຈ່ຶງທຳການວິໄຈ?

ໂຄງການວໄິຈຄ້ັງນ້ີມີ 2 ຈດຸປະສົງຫັຼກ ຄື: ໜຶງ່ແມ່ນ ສພນ ຕ້ອງ 
ການສ້າງໃຫ້ເຫັນພາບລວມກ່ຽວກັບສະພາບການຂອງ ສນຮ 

ໃນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ເພື່ອລາຍງານແກ່ກົມການສຶກສາ 
ນອກໂຮງຮຽນ, ສອງແມ່ນ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ມີຄວາມ
ມຸ່ງໝ້ັນໃນການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງບັນດາຜູ້ບໍລິຫານ 
ສນຮ. ເລີ່ມແຕ່ປີ 2018 ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ໄດ້ນໍາ 

ໃນລະຫວ່າງເດືອນທັນວາ ປີ 2017 ເຖິງ ເດືອນສິງຫາ ປີ 2018, ທີມງານນັກວິໄຈຈາກ ສພນ 
(ສູນພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ) ແລະ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດທຳການສຳຫຼວດ 
ສນຮ (ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ) ຈຳນວນ 11 ແຫ່ງ ໃນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ໃນ 5 ແຂວງຄື: 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງວຽງຈັນ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. 
ພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດການສຳຫຼວດ ທີມງານນັກວິໄຈໄດ້ເແລກປ່ຽນປະສົບການ ແລະ ຜົນຂອງການສຳຫຼວດດັ່ງນີ້.

ຮູບ 1: ແຜນທີ່ທ�າການວິໄຈຂອງ ສພນ

  










 


02 Vientiane Capital PNFEC

01 Test in Vientiane Province PNFEC

03 Naxaythong DNFEC

05 Muen DNFEC

04 Thoulakhom DNFEC

06 Bolikhaxay PNFEC

11 Savannaket PNFEC

10 Khammouane  PNFEC

07 Pakkading DNFEC

08 Viengthong DNFEC

09 Khamkeut DNFEC
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ວັນຄ�າ ນວນພານິດ
ສພນ

Raphaela Hess
ດີວີວີ 

ອິນເຕີເນເຊິນແນວ

ສະເໜີວົງຈອນການຝຶກອົບຮົມແບບໃໝ່ ເຊິ່ງລວມມີປະມານ 
6 ພາກ ເພື່ອເປັນການເສີມສ້າງທັກສະໃນການບໍລິຫານ ສນຮ 
ໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ບໍລິຫານສູນ. ການວິໄຈນີ້ເປັນການປະເມີນ 
ຄວາມຕ້ອງການໃນການພັດທະນາວົງຈອນການຝຶກອົບຮົມ. 
ໂດຍລວມແລ້ວທັງສອງຝ່າຍລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນ
ການເກັບຮວບຮວມຂ້ໍມູນວາ່ເພ່ືອຫາວທີິເຮດັໃຫ້ ສນຮ ມີຄວາມ 
ຍືນຍົງຂຶ້ນຕື່ມ. ພ້ອມດ້ວຍທັກສະການບໍລິຫານແບບ ໃໝ່ໆ, 
ດີວີວີ ຫວັງວ່າບັນດາຜູ້ອໍານວຍການສູນຈະສາມາດນໍາພາສູນ
ຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ເປັນສູນທີ່ສາມາດຄຸ້ມຄອງຕົນເອງໄດ້.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ແມ່ນໃຜ, ຢູ່ໃສ ແລະ ເຮັດຫຍັງ?
ເນື່ອງຈາກວ່າຈຸດປະສົງຫຼັກ ຂອງ ສພນ ແລະ ດີວີີວີ 
ນັ້ນມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັນ ດັ່ງນັ້ນທັງສອງອົງກອນຈຶ່ງຕັດສິນ 
ທາໍການວໄິຈຮວ່ມກັນ. ທັງສອງອົງກອນໄດ້ຮວ່ມກັນພັດທະນາ
ແບບສອບຖາມ ລວມທັງການອອກແບບການວິໄຈ ແລະ ເຮັດ 
ການລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນ. ທັງສອງທີມແມ່ນໄດ້ແຍກກັນທໍາການ
ວິເຄາະຂໍ້ມູນ ແລະ ການຂຽນບົດລາຍງານ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ
ກໄດ້ມີການປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນຜົນໄດ້ຮັບຮ່ວມກັນ. 
ນອກາກນັ້ນຍັງມີກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ເພື່ອເປັນການ 
ສ້າງຂີດຄວາມອາດສາມາດສໍາລັບທີມງານ ສພນ ໃນການ 
ວິໄຈ ແລະ ການວິເຄາະແຈກແຈງຂໍ້ມູນ.

ການວິໄຈຄ້ັງນີແມ່ນໄດ້ເນ້ັນໜັ້ກໃນບັນດາແຂວງພາກກາງ 
ຂອງ ສປປ ລາວ ຄື: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງວຽງຈັນ, 
ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ, ແຂວງຄໍາມ່ວນ ແລະ ແຂວງສະຫວັນ 
ນະເຂດ. ລວມແລ້ວແມ່ນໄດ້ມີການວິໄຈ 5 ສນຮ ຂັ້ນແຂວງ 
ແລະ 6 ສນຮ ຂັ້ນເມືອງ, ລວມທັງການທົດສອບແບບ 
ສອບຖາມທີ່ເມືອງໂພນໂຮງ, ແຂວງວຽງຈັນ (ຮູບ 1). ເພື່ອໃຫ້
ໄດ້ເຫັນສະພາບລວມກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການໃນການສ້າງ 
ຂີດຄວາມອາດສາມາດ ຂອງຜູ້ອໍານວຍການສູນ ສນຮ ບໍ່ພຽງ
ແຕ່ສໍາລັບຜູ້ອໍານວຍການສູນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ລວມທັງຄູສອນ, 
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ແລະ ບັນດາຫ້ອງການສຶກສາແຂວງ 
ແລະ ຫ້ອງການສຶກສາເມືອງກໍໄດ້ຖືກສໍາພາດ ເຊິ່ງທັງໝົດນັ້ນ
ໄດ້ສຸມໃສ່ກ່ຽວກັບທັກສະຂອງຜູ້ອໍານວຍການສູນ.

ຜົນໄດ້ຮັບ: ພົບຫົວຂໍ້ໃດແນ່ທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ?
ພົບວ່າມີການຂອບເຂດການບໍລິຫານຂອງຜູ້ອໍານວຍການ 
ແມ່ນເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຊໍານານ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 
ເປັນຢ່າງດີ ແລະ ມີທັກສະຄວາມເປັນຜູ້ນໍາທີ່ເປັນທີ່ຍອມຮັບ
ຂອງບັນດາພະນັກງານ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ. ຜູ້ອໍານວຍ
ການສູນຈໍານວນໜຶ່ງກໍໄດ້ມີແນວຄວາມຄິດລິເລ່ີມໃນຫຼາຍ 
ດ້ານເຊັ່ນ: ການສ້າງສື່ການຮຽນ-ການສອນສໍາລັບສູນຂອງ 
ເຂົາເຈົ້າເອງ, ການຮ່ວມມືກັບໂຮງຮຽນໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ 
ການວິໄຈຫຼັກສູດ ແລະ ພັດທະນາອຸປະກອນການຮຽນ-
ການສອນ ທີ່ທັນສະໄໝ ທັງໃນຮູບແບບອນໄລ ແລະ ສິ່ງພິມ. 
ສູນອື່ນກໍນໍາໃຊ້ພະນັກງານການສື່ສານ ແລະ ປະຊາສໍາພັນ 
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຄສະນາກິດຈະກໍາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ 
ມີປະສິດທິພາບຂຶ້ນ ເພື່ອເປັນການເພີ່ມຈໍານວນນັກຮຽນ. 
ຖ້າຜູ້ນໍານວຍການບໍ່ສາມາດນໍາພາໄດ້ ວິທີການທີ່ສ້າງສັນ 
ເຫຼົ່ານີ້ຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນ. ບັນດາຜູ້ອໍານວຍການມີຮາກຖານຄວາມ
ຮູ້ທີ່ເຂັ້ມແຂງເຊິ່ງສາມາດຕໍ່ຍອດຂຶ້ນຕື່ມໄດ້.

ໃນອີກທາງໜຶ່ງ, ຜູ້ອໍານວຍການ ສນຮ ກໍມີຄວາມຕ້ອງການ 
ໃນການຝຶກອົບຮົມວຽກງານຄຸ້ມຄອງໃນດ້ານຕ່າງໆ (ຮູບ 2). 
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຂົາມີຄວາມຕ້ອງການ 
ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ເຊິ່ງມັນໄດ້ສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນວ່າ
ເຂົາເຈົ້ານ້ັນຕ້ອງການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ. 
ໃນຮູບ 3 ແມ່ນຫົວຂໍ້ທີ່ບັນດາຜູ້ອໍານວຍການມີຄວາມຕ້ອງກາ
ນການຝຶກອົບຮົມ. ການຈັດບູລິມະສິດຄວາມຕ້ອງການໃນ 
ການຝຶກອົບຮົມຂອງຄູສອນ ແລະ ພະນັກງານທ້ອງຖິ່ນສໍາລັບ
ຜູ້ອໍານວຍການແມ່ນມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນ, ເຖິງແມ່ນວ່າໃນ   
ໄລຍະຜ່ານມາຈະຊອກຫາພຽງທຶນຈາກພາຍນອກເພ່ືອ 
ຍົກລະດັບທັກສະ. ທັງໝົດນີ້ອາດກ່ຽວຂ້ອງກັບງົບປະມານ 
ແລະ ຊັບພະຍາກອນອື່ນໆ ທີ່ຍັງບໍ່ພຽງພໍ ໃນຂະແໜງ ກສນ. 
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຂອງການວິໄຈ ໄດ້ສະເໜີຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບຂໍ້ຈໍາ
ກັດດ້ານງົບປະມານລວມທັງດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ,   
ຂາດອຸປະກອນສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ການຝຶກ 
ອົບຮົມທຽບເທົ່າ, ຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານການຄຸ້ມຄອງ, ຄວາມສາມາດ
ໃນການສິດສອນຂອງບຸກຄະລາກອນ ສນຮ, ລະບົບການຕິດ
ຕາມປະເມີນຜົນລວມທັງການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການໃການ
ຝຶກອົບຮົມ. ທີມງານນັກວິໄຈສະເໜີໃຫ້ມີການພິຈາລະນາຄືນ
ບັນດາສິ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ.
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ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການວິໄຈ 
ປະເມີນຄວາມຕ້ອງການ 

ໃນການຝຶກອົບຮົມ

ນອກນັ້ນ, ຍັງພົບວ່າການສື່ສານລະຫວ່າງ ສນຮ ແລະ ໜ່ວຍ 
ງານພາກລັດຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັງປຸງ. ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນຄວນມີການແບ່ງປັນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ. 
ຊ່ອງທາງການສື່ສານລະຫວ່າງ ສນຮ ແລະ ຊຸມຊົນຄວນມີ 
ການເປີດກວ້າງ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຊົນນະບົດ ຫ່າງໄກ 
ສອກຫຼີກ ເພື່ອສ້າງໃຫ້ປະຊາຊົນເກີດຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ 
ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ. ເພື່ອຈະໄດ້ຮູ້ເຖິງປະສົບການ 
ແລະ ຄວາມຮູ້ຂອງ ສນຮ ແຫ່ງອື່ນໆ ແລະ ສະຖາບັນ ຕ່າງໆ 
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ກສນ. ທີມງານນັກວິໄຈໄດ້ສະເໜີໃຫ້ມີການ 
ສ້າງເຄືອຂ່າຍກັບບັນດາສະຖາບັນຕ່າງໆ. ພາກສ່ວນອື່ນໆ 
ນອກຈາກ ກສນ ຄວນມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊັ່ນ ຄວນມີການ
ປະສານງານຮ່ວມກັນລະຫວ່າງສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ 
ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທ້ອງຖ່ິນໂດຍການສະເໜີໂອກາດໃຫ້ມີ 
ການຝຶກງານສໍາລັບນັກຮຽນ ເຊິ່ງເປັນການພັດທະນາຄວາມຮູ້
ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການຂອງນັກຮຽນ ແລະ ທັງເປັນ
ການເພ່ີມໂອກາດໃນການຊອກວຽກເຮັດງານທໍາພາຍຫັຼງຮຽນ
ຈົບ. ທ້າຍສຸດ, ເນື່ອງຈາກຈໍານວນນັກຮຽນທີ່ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມ 
ແມ່ນຫຼຸດລົງໃນເກືອບທຸກສູນທີ່ໄດ້ເຮັດການວິໄຈ ສະນັ້ນຈຶ່ງ 
ສະເໜີໃຫ້ເພີ່ມການປະຊາສໍາພັນ ແລະ ການຕະຫຼາດ ເພື່ອ 
ໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງ ສນຮ ໄດ້.

ຂໍ້ແນະນໍາເພີ່ມເຕີມ: ພະນັກງານໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນສະໜັບ     
ສະໜູນຜູ້ອໍານວຍການສູນໃຫ້ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມດ້ານ 
ການຄຸ້ມຄອງສູນ ດັ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າເຫັນໄດ້ວ່າມັນມີຄວາມ 
ຈໍາເປັນ. ຄູສອນຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຂົາເຈົ້າສົນໃຈທີ່ຈະ  
ພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ. ຫຼາຍທ່ານ 
ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຄິດລິເລີ່ມ ແລະ ຄວາມຮັກຕໍ່ກັບ 
ວຽກງານຂອງເຂົາເຈົ້າ ເຊິ່ງທັງໝົດນີ້ເປັນແຮງຈູງໃຈໃນການ 
ພັດທະນາຄຸນນະພາບຂອງວຽກງານ ສນຮ. ຄູສອນໄດ້ສະເໜີ
ຄວາມຄິດເຫັນຂອງເຂົາເຈົ້າວ່າພວກເຂົາ ‘ຕ້ອງການຊ່ວຍເຫຼືອ 
ແລະ ພັດທະນາສູນໃຫ້ດີຂຶ້ນ’ ແລະ ພວກເຂົາເຈົ້າພູມໃຈທີ່ໄດ້

ແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ ແລະ ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຮຽນ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ     
ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຂົາກະຕືລືລ້ົນທ່ີຈະຮຽນຮູ້ທັກສະ 
ໃໝ່, ມີກິດຈະກໍາອີກຫຼາກຫຼາຍທີ່ສູນສາມາດສະໜອງໄດ້ໃນ
ອະນາຄົດ ແລະ ວິທີການປັບປຸງສູນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຊຸມຊົນ 
ຂອງພວກເຮົາ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທ່ານໜຶ່ງໃຫ້ຄໍາເຫັນວ່າ ພວກເຂົາ
ຕ້ອງການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບກະສິກໍາປອດສານພິດ ‘ມັນສໍາຄັນ   
ຫຼາຍສໍາລັບຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາເພ່ືອເປັນການຮັກສາ 
ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ດິນ’. ຫຼາຍຄົນເວົ້າວ່າເຂົາເຈົ້າ
ເຂ້ົາຮວ່ມຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບເພ່ືອຮຽນຮູ້ທັກສະທ່ີຈໍາເປັນ 
ສໍາລັບຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາ.

ທີມງານນັກວິໄຈຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງທຸກຄົນທ່ີ    
ກ່ຽວຂ້ອງໃນການລວບລວມຜົນການວິໄຈຄັ້ງນີ້ ແລະ
ຂໍອວຍພອນໃຫ້ທຸກທ່ານປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນອະນາຄົດ 
ແລະ ໂຊກດີກັບການເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມວົງຈອນການ 
ບໍລິຫານ.
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ຄຳແນະນຳສຳລັບການພັດທະນາວົງຈອນການຝຶກອົບຮົມການບໍລິຫານ ສນຮ
1. ທັກສະການວາງແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ
	 	 ທັກສະການວາງຜນຍຸດທະສາດ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງສູນ
	 	 	ການບໍລິຫານການງິນ ແລະ ງົບປະມານ
	 	 	ທັກສະການບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ
	 	 	ການສ້າງເອກະສານ
	 	 	ການບໍລິຫານຊັບສິນຄົງທີ່
	 	 ທັກສະການວາງແຜນຍຸດທະສາດສຳລັບການຄຸ້ມຄອຫຼັກສູດ
  	ທັກສະການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການກ່ອນການຝຶກອົບຮົມ
  	ການປັບປ່ຽນຫຼັກສູດ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ໃນຫຼັກສູດ
	 	 	ກິດຈະກຳຕິດຕາມນັກຮຽນ
2. ເສີມສ້າງການສື່ສານພາຍໃນ
	 	 ການສື່ສານສະຫວ່າງຜູ້ອຳນວຍການ (ລະດັບບໍລິຫານ)
	 	 ການສືສານລະຫວ່າງຜູ້ອຳນວຍການ ແລະ ຜູ້ປະຕິບັດງານ
3. ການຕິຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ
4. ທັກສະການສ້າງເຄືອຂ່າຍ, ການລະດົມທຶນ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນ
	 	 ການສ້າງເຄືອຂ່າຍກັບັນດາຂະແໜງການ ກສນ ພາກລັດ
	 		 ສ້າງເຄືອຂ່າຍກັບບັນດາພາກສວ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
	 	 ສ້າງເຄືອຂ່າຍກັບບັນດາຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ
	 	 ວາງແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ເຄື່ອງມືສຳລັບການສື່ສານ

ຮູບ 2: ຄ�າແນະນ�າໂດຍລວມສ�າລັບການພັດທະນາວົງການຫານບ�ລິຫານການຝຶກອົບຮົມ ຈາກທີມງານນັກວິໄຈ

ຮູບທີ 3: ຄວາມຕ້ອງການຝຶກອົບຮົມຂອງຜູ້ອ�ານວຍການ
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ປະສົບການໃນການເຂົ້າຮັບລາງວັນການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ 
ຂອງເອີຣົບ
ສຸພາບ ຄູນວິໄຊ, ສູນພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ

ໃນຕອນບ່າຍຫົກໂມງແລງຂອງປະເທດເອສໂຕເນຍ ຊຶ່ງຊ້າ 
ກວ່າ ຢູ່ລາວເຮົາປະມານ ສີ່ຊົ່ວໂມງ ແສງແດດສ່ອງຄືກັບວ່າ 
ເປັນການຕ້ອນຮັບການມາຢ້ຽມຢາມຂອງຊາຍ ແລະ ຍິງແປກ 
ໜ້າ ຫຼື ເປັນການ ສະແດງຄວາມຍິນດີກັບບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ 
ກໍາລັງຈະເກີດຂຶ້ນ. ຕາມການບອກເລົ່າຂອງເພື່ອນຕ່າງຊາດ 
ວ່າອາກາດຊ່ວງນີ້ດີຫລາຍ ເປັນລະດູຮ້ອນຂອງປະເທດນີ້ຊຶ່ງ  
ອຸນຫະພູມຢູ່ລະຫວ່າງ 15-21 ອົງສາເຊ. ມື້ນີ້ເປັນວັນທີ 27 
ມິຖຸນາ 2018, ໃນລະຫວ່າງການຍ່າງຈາກຫ້ອງປະຊຸມຂອງ 
ໂຮງແຮມເຮສເຕຍຢູໂຣປາ (Hestia Hotel Europa) 
ໄປຫໍປະຈໍາເມືອງ ທາລິນ (Tallinn Town Hall) ພວກເຮົາ 
ໄດ້ພົບກັບສະຖາປັດຕະຍະກໍາສອງຟາກທາງທ່ີເປັນການ   
ປະສົມປະສານກັນລະຫວ່າງອາຄານທັນສະໄໝ ແລະ ສະຖາ 
ປັດຕະຍະກໍາແບບລັດເຊຍ ຊຶ່ງມີກິ່ນອາຍຂອງເອິຮົບ 
ຕອນເໜືອ ແລະ ສະແກນດີນາວຽນປະປົນກັນ.

ໃນເວລາ 18:30 ເມື່່ອຜູ້ແທນ ແລະ ແຂກຖືກເຊີນມາຮອດ 
ສະຖານທີ່ ການບັນເລັງເພັງທີ່ເປັນສັນຍາລັກຂອງຊາວ 
ເອສໂຕນຽນເລີ່ມ ຂຶ້ນຊຶ່ງມີພຽງແຊັກໂຊໂຟນ ແລະ ເປຍໂນ. 

ຈາກນັ້ນພິທີທີ່ລຽບງ່າຍກໍເລີ່ມຂຶ້ນ ໂດຍການກ່າວນໍາຂອງ   
ປະທານສະມາຄົມສະຫະພາບເອິຣົບເພ່ືອການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ 
ທ່ານ ເປີ ປາລູດານ ຮານເຊັນ (Per Paludan Hansen). 
ສໍາລັບປີນີ້ລາງວັນ EAEA Grundtvig Award ໄດ້ມອບ 
ໃຫ້ແກ່ 3 ໂຄງການຕາມເງື່ອນໄຂທຸກປີ ຄື: ໂຄງການ 
ທີ່ດໍາເນີນການຢູ່ປະເທດເອສໂຕເນຍ ເພື່ອການສົ່ງເສີມການ
ຮຽນຮູຕ້ະຫຼອດຊີວດິ ໂດຍຜ່ານຊ່ອງທາງຂອງ ບັນດາອົງການ 
ຈັດຕັ້ງອາສາສະໝັກຕ່າງໆ ໃນການຕອບສະໜອງຂໍ້ມູນ 
ແຫ່ງການຮຽນຮູ້ ໃຫ້ຜູ້ໃຫຍ່ໃນທົ່ວປະເທດໄດ້ເຂົ້າເຖິງ ດໍາເນີນ 
ການໂດຍອົງການ ANDRAS. ໂຄງການທີສອງແມ່ນ 
ໂຄງການທີ່ດໍາເນີນໃນບັນດາ ປະເທດເອີຣົບ ຊຶ່ງຕົກເປັນຂອງ 
ສະມາຄົມ Associazione Agrado ຂອງປະເທດ 
ປ໋ອກຕຸຍການ ໃນການໃຫ້ການສຶກສາການ ນໍາໃຊ້ສື່ດີຈີຕອນ

ຈາກຊ້າຍຫາຂວາຜູ້ໄດ້ຮັບລາງວັນປະເພດໂຄງການພາຍໃນປະເທດ, ປະເພດໂຄງການສາກົນ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ລາວ ແລະ ຜູ້ໄດ້ຮັບລາງວັນ 
ປະເພດພາກພື້ນເອີຣົບ

ທ່ານ ສຸພາບ ຄູນວິໄຊ
ສພນ
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ທີ່ກ້າວໜ້າໃຫ້ແກ່ກຸ່ມຄົນທີ່ດ້ອຍໂອກາດໃນສັງຄົມ, ໂຄງການ 
ຍັງສ້າງຄວາມ ເຂັ້ມແຂງນັກການສຶກສາໂດຍການຮ່ວມມືກັບ
ສະມາຄົມອື່ນຢູ່ເອິຣົບ ແລະ ນໍາໃຊ້ວິທີການສຶກສານອກ 
ໂຮງຮຽນ. ໂຄງການໄດ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຮ່ວມມືຂອງ
ຫຼາຍພາກສ່ວນ ເຊັ່ນ: ສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ, ອົງການ 
ຮ່ວມມືທາງສັງຄົມ, ບໍລິສັດ, ແລະ ສະຖານກັກຂັງນັກໂທດ.  
ສ່ວນໂຄງການທ່ີໄດ້ຮັບຊະນະເລີດປະເພດໂຄງການສາກົນ 
ປີນີ້ເປັນໂຄງການຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ ຊຶ່ງໄດ້ 
ສ້າງຄູຝຶກ ໃນສາຍການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ອົງການ        
ຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຊາວໜຸ່ມ, ແມ່ຍິງ, ຄະນະສຶກສາສາດ, 
ອາຊີວະ, ສູນຝຶກອົບຮົມ ແມ່ຍິງພິການ ແລະ ລວມທັງ 
ສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ ຈໍານວນ 35 ຄົນ. ໂດຍມີການ  
ຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ ຢູ່ພາກພື້ນອາຊີ-
ປາຊີຟິກ ພາຍໃຕ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຂອງ 
ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ 
ກິລາ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການຮ່ວມມືນານາຊາດເພື່ອ 
ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ເຢຍລະມັນ ປະຈໍາອາຊີອາເວັນອອກ 
ສ່ຽງໃຕ້.

ຫົວໃຈສາໍຄັນທ່ີເຮດັໃຫ້ໂຄງການຝຶກອົບຮມົການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່
ຖືກຍອມຮັບໃນລະດັບສາກົນນັ້ນ ໃນທັດສະນະຂອງ 
ຂ້າພະເຈົ້າ ແມ່ນມາຈາກຄວາມມຸ້ງໝັ້ນຂອງຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ
ທຸກຝ່າຍທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ໂຄງການນ້ີບ່ໍໃຫ້ມັນຕາຍໄປພ້ອມກັບ 
ໂຄງການສິ້ນສຸດ ຄວາມມຸ້ງໝັ້ນໃນການສ້າງບຸກຄະລາກອນນີ້
ຈະເປັນບາດລ້ຽວອັນສໍາຄັນໃຫ້ການພັດທະນາທຸກຂົງເຂດໃຫ້
ປະສົບຜົນສໍາເລັດ. ຄວາມມຸ້ງໝັ້ນທີ່ມາຈາກຕົວຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 
ເອງທີ່ຈະປະຕິບັດພາລະກິດໃນແຕ່ລະກອງປະຊຸມ ແລະ    
ການຜັນຂະຫຍາຍສ່ິງເຫ່ົຼານ້ີໃນກົມກອງທ່ີຕົນຮັບຜິດຊອບ, 
ຄວາມມຸ້ງໝັ້ນຂອງຄູຝຶກທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 
(ມະຫາວິທະຍາໄລໂຣໂຢເມວເບີນ-RMIT, ASPBEA, 
UNESCO BKK, ອາສາສະໝັກອົດສະຕາລີ, 
ອາສາສະໝັກເຢຍລະມັນ,  ຄວາມມຸ້ງໝັ້ນຂອງອົງການ DVV 
International ໃນການຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນຂອງຫຼັກສູດ 
ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ສາກົນ ແລະ ທາງດ້ານງົບປະມານ ແລະ  
ສຸດທ້າຍແມ່ນຄວາມມຸ້ງໝ້ັນຂອງກົມການສຶກສານອກ 
ໂຮງຮຽນ ແລະ ສູນພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ 
ໃນການຊຸກຍູ້ທາງ ດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍ 
ຄວາມສະດວກຕ່າງໆ. 

ລາງວນັດ່ັງກ່າວແມ່ນໄດ້ໃສ່ຊ່ືຕາມຊ່ືນັກປາດດ້ານການສຶກສາ
ຄົນເດັນມາກທ່ານ Nikolai Frederik Severin Grundtvig 
(1783-1872) ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ມີອິດທິພົນຕໍ່ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ 
ນອກໂຮງຮຽນໃນບັນດາປະເທດເອີຣົບ ແລະ ສາກົນ. 
ທ່ານໄດ້ສະເໜວີາ່ “ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຈະເປັນ            
ພ້ືນຖານປັດສະຍາອັນໜັກແໜ້ນໃຫ້ແກ່ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດ 
ຊີວິດ”. ເພື່ອເປັນການສັນລະເສີນ ແລະ 
ລະນຶກເຖິງຜົນງານຂອງທ່ານ, ສະມາຄົມສະຫະພາບເອິຣົບ 
ເພື່ອການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ຈິ່ງໄດ້ຕັ້ງລາງ ວັນດັ່ງກ່າວແຕ່ປີ 2003 
ແລະ ມອບໃຫ້ພາກສ່ວນ ທີ່ສົ່ງເສີມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, 
ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດແຕ່ນັ້ນ 
ເປັນຕົ້ນມາ. ລາງວັນດັ່ງກ່າວໄດ້ເປັນການກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ທຸກ
ພາກສ່ວນກະຕືລືລົ້ນໃນການປະກອບສ່ວນຄວາມຮູ,້ ຄວາມ 
ສາມາດ, ບົດຮຽນ ແລະ ປະສບົການຂອງຕົນຢ່າງມີຫົວຄິດ 
ປະດິດສ້າງ ຄຽງຄູ່ກັບການສ້າງ ູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ເຄືອຂ່າຍທີ່ມີ 
ເຂົ້າໃນວຽກງານການ ສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ການສຶກສາ 
ຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ໃນທົ່ວໂລກໃຫ້ນັບ 
ມື້ນັບກວ້າງ ແລະ ເລິກຂຶ້ນ ເປັນກ້າວໆ.  ໃນນາມຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ 
ກົມການສຶກສານອກ ໂຮງຮຽນ, ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກເປັນກຽດ 
ແລະ ອົບອຸ່ນພາຍໃຕ້ ການຈັດງານຂອງເຈົ້າພາບ ທີ່ລຽບງ່າຍ 
ແຕ່ເຕັມໄປດ້ວຍ ຄວາມໝາຍ ຊຶ່ງສະແດງອອກຜ່ານສາຍຕາ
ຂອງບັນດາ       ສະມາຊິກຕົວແທນຂອງອົງການການສຶກສາ
ຜູ້ໃຫຍ່ ໃນ ປະເທດເອີຣົບ ຫຼຍກວ່າ 50 ຊີວິດ. 

ລາງວັນ Grundtvig ແມ່ນຫຍັງ?
ໃນແຕ່ລະປີ EAEA ຈະມອບລາງວັນ ແລະ ສະເຫຼີມສະຫຼອງລາງວັນດີເດັ່ນດ້ານນະວັດຕະກໍາການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່.
ລາງວັນ EAEA Grundtvig ແມ່ນໃຫ້ລາງວັນແກ່ໂຄງການທີ່ມີການສ້າງແນວຄວາມຄິດໃໝ່ໆ ຄູ່ຮ່ວມ 
ພັດທະນາໃໝ່, ວິທີການໃໝ່ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈໃໝ່ ກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກໃນຂົງເຂດການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່.
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ລາງວັນດັ່ງກ່າວມັນໄດ້ ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າລະນຶກເຖິງການ 
ທຸ່ມເທຂອງທິມງານຄູຝຶກ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວ
ມກັນຢ່າງບໍ່ຮູ້ອິດຮູ້ເມື່ອຍ ໃນແຕ່ລະວາລະກອງປະຊຸມ ແລະ 
ການ ນໍາເອົາປະສົບການ ນັ້ນໄປຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ 
ບູລະນາການເຂົ້າໃນຂອບເຂດ ວຽກງານທີ່ແຕ່ລະຄົນ 
ຮັບຜິດຊອບ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ມັນຍັງເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຕ້ອງ
ເບິ່ງໄປຂ້າງໜ້າວ່າເຮົາຈະມີນະໂຍບາຍ, ໂຄງການ ຫຼື 
ກິດຈະກໍາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການສຶກສາ 
ຜູ້ໃຫຍ່ ໃດແດ່ ທີ່ຈະແທດເໝາະກັບສະພາບສັງຄົມບໍລິບົດ 
ຂອງບ້ານເຮົາໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ. 

ໂດຍສະເພາະພາຍຫລັງທີ່ເຮົາປະກາດຈົບຊັ້ນປະຖົມ ແລະ 
ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນໄປແລ້ວ ເພື່ອເປັນການຮັບປະກັນວ່າ 
ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ເຫລົ່ານັ້ນ ລວມທັງຜູ້ທີ່ຕົກຫຼົ່ນຜ່ານມາ
ຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງຕົນເອງ ຜ່ານ 
ຊ່ອງທາງການຮຽນຮູ້, ທັກສະຊີວິດ ແລະ ວິຊາຊີບ 
ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ອີກເທື່ອໜຶ່ງ ບຸກຄະລາກອນທີ່ໄດ້ສ້າງຜ່ານ 
ໂຄງການການຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ຈະເປັນ  
ກໍາລັງແຮງທີ່ເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກົນໄກດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຢ່າງມີ 
ປະສິດທິພາບ. ເພ່ືອເຮດັໃຫ້ວຽກງານດ່ັງກ່າວ ໄດ້ຖືກຂັບເຄ່ືອນ 
ໄປຂ້າງໜ້າໃນຈັງຫວະການປິ່ນທີ່ຕັ້ງໜ້າ ແລະ ມີຈຸດສຸມນັ້ນ, 
ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເພື່ອນມິດຍຸດທະສາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ

ຕ້ອງໄດ້ສືບຕ່ໍໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານທຶນຮອນ, 
ແລກປ່ຽນປະສົບການ ແລະ ຖ່າຍທອດເຕັກວິທະຍາສາດທີ່  
ກ້າວໜ້າໃຫ້ແກ່ວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແຕ່ສ່ວນ
ກາງຈົນຮອດທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ. ໃນສ່ວນຂອງການສຶກສາ 
ນອກໂຮງຮຽນເອງ ກໍ່ຕ້ອງມີການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງທີ່ຈະແຈ້ງ 
ເຮັດໃຫ້ວຽກງານການສຶກສາຕະຫຼອດຊີວິດ ເປັນຂອງອໍານາດ
ການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ຫຼາຍ.

ສະມາຊິກຂອງໂຄງການຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ (ToMT) ແລະ ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານທັງຈາກພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ.
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ສູນການຮຽນຮູ້ເພື່ອສັນຕິພາບຊຸມຊົນໃນກໍາປູເຈຍ: 
ສ້າງພື້ນທີ່ສໍາລັບຄວາມຊົງຈໍາ ແລະ ການປົວແປງ
ເກດ ລອງ, ສະຖາບັນເພື່ອສັນຕິພາບ, ກໍາປູເຈຍ

ຈຸດປະສົງຂອງການຄວາມຄິດລິເລ່ີມນ້ີແມ່ນເພ່ືອຊ້ີໃຫ້ເຫັນ 
ຄວາມຈ�າເປັນໃນການເລົ່າຄວາມຈິງ ລວມເຖິງການຊອກຫາ 
ຄວາມຍຸດຕິທ�າ ແລະ ສ້າງວັດທະນະທ�າແຫ່ງປະຊາທິປະໄຕ. 
ໄນດູ (Naidu 2006) ໄດ້ສະເໜີແນວຄວາມຄິດຫຼັກຂອງ 
ໂຄງການອະນຸສອນສະຖານ ເພື່ອເປັນການລະລຶກເຖິງ 
ປະຫວັດສາດກ່ອນໜ້ານີ້ ແລະ ມ�ລະດົກ ລວມເຖິງການຮັບຮູ້ 
ເຖິງຜູ້ທີ່ຕົກເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ແລະ ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກລະເມີດ 
ສິດທິມະນຸດ ແລະ ຜູ້ທີ່ຖືກຫຼຸດຄຸນຄ່າຄວາມເປັນມະນຸດຂອງ
ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ. ຍຸດທະສາດທີ່ໃຊ້ໃນຂະບວນການສ້າງ    
ອະນຸສອນສະຖານຄວນຮັບປະກັນວ່າໃຫ້ມີຄວາມເປັນເຈົ້າ 
ການ ແລະ ຍືນຍົງ. ແນວຄວາມຄິດລິເລີ່ມໃໝ່ໆທີ່ຈະນ�າໃຊ້ 
ໃນຊຸມຊົນຄວນມີເປົ້າໝາຍເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ 
ຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຄິດລິເລີ່ມຂອງທ້ອງຖິ່ນໂດຍ
ຂະບວນການອ�ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ການສ້າງວິໃສ 
ທັດຮ່ວມກັນ. ນີ້ແມ່ນສ�າຄັນຫຼາຍໃນບ�ລິບົດຂອງກ�າປູເຈຍ  
ເຊິ່ງເປັນປະເທດທີ່ປະຊາຊົນຢູ່ກະຈັດກະຈາຍ ອັນເນື່ອງມາ 
ຈາກລະບອບການປົກຄອງແບບກົດຂີ່ ແລະ ສັງຄົມ 
ຫຼັງສົງຄາມ.

ການແບ່ງປັນເລົ່າເລື່ອງຂອງຜູ້ທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອ ແມ່ນຂະບວນ
ການພັດທະນາຕົວຕົນຂອງກຸ່ມເພ່ືອນໍາໄປສູ່ຄວາມຮູ້ສຶກຮ່ວມ
ກັນ, ວິໄສທັດຮ່ວມກັນ ແລະ ຄວາມຊົງຈໍາຮ່ວມກັນ. ແມັກກິວ 
(McGrew 1999/2000)1  ກ່າວວ່າຂະບວນເພື່ອອໍານວຍ  
ຄວາມສະດວກໃນການເລ່ົາເລ່ືອງຂອງຄົນກໍາປູເຈຍແມ່ນ 
ສໍາຄັນຫຼາຍ - ການເລົ່າເລື່ອງ, ມີຄົນຮັບຟັງ ແລະ ມີຄົນຮັບຮູ້ 
ເລ່ືອງຂອງພວກເຂົາແມ່ນບາດກ້າວສໍາຄັນເພ່ືອກ້າວເຂ້ົາສູ່ 
ຄວາມປອງດອງ ແລະ ການປົວແປງຈິດໃຈ.

ສູນການຮຽນຮູ້ເພື່ອສັນຕິພາບຊຸມຊົນ (CPLC) ເກີດຂຶ້ນຈາກ
ຂະບວນການໃຫ້ຄໍາປຶກສາໂດຍຜ່ານການເລົ່າເລື່ອງ ແລະ  
ການຮ່ວມມືກັບຊຸມຊົນຂອງຄ້າຍສັງຫານໃນການດໍາເນີນ   
ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາພ້ືນທ່ີແຫ່ງຄວາມຊົງຈໍາ. 
ການມີສ່ວນຮ່ວມນ້ີມີຈຸດປະສົງເພ່ືອໃຫ້ສະຖານທ່ີດ່ັງກ່າວ   
ເປັນສູນກາງຂອງສໍາລັບການລໍາລຶກເຖິງຄວາມຊົງຈໍາ, 
ການເລົ່າຄວາມຈິງ, ການປົວແປງ ແລະ ການສ້າງສັນຕິພາບ. 
ຂະບວນການນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງພື້ນທີ່ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ 
ປະຊາຊົນໂດຍສະເພາະຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໄດ້ສະແດງຕົນອອກ
ມາ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸວິໄສທັດ ແລະ 
1 McGrew is a researcher on the topic of Truth, Justice, 
Reconciliation, and Peace in Cambodia: 20 Years After 
the Khmer Rouge, Phnom Penh, December 1999 – Fe-
bruary 2000 funded by the Canadian Embassy.

ການດໍາເນີນການຮ່ວມກັນ. ພົວພັນກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທີ່
ສໍາຄັນເພື່ອສົນທະນາກ່ຽວກັບປັດໄຈ ແລະ ຄວາມຄິດລິເລີ່ມ 
ໃນການສ້າງມໍລະດົກແຫ່ງຄວາມຊົງຈໍາໃນຮູບແບບທ່ີສະແດງ
ອອກເຖິງຕົວຕົນຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ ແລະ ມີຄວາມໝາຍ.

ນໍາໃຊ້ວິທີການມີສ່ວນຮ່ວມໂດຍຜ່ານເວທີການສົນທະນາ 
ແລະ ການປຶກສາຫາລື ເຊິ່ງຂະບວນການດັ່ງກ່າວມີຜົນໄດ້ຮັບ
ສອງປະການຄື: ປະຊາຊົນ ແລະ ຊຸມຊົນມີຄວາມມຸ່ງມາດ   
ປາຖະໜາໃຫ້ເກີດມໍລະດົກແຫ່ງຄວາມຊົງຈໍາ “ບໍ່ມີອີກແລ້ວ” 
ການຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນ ແລະ ລະບອບການປົກຄອງທີ່ກົດຂີ່; 
ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນອະດີດເພື່ອປະເຊີນໜ້າກັບປະຈຸບັນ 
ແລະ ເພື່ອກໍານົດອະນາຄົດທີ່ດີກວ່າ. ຂະບວນການດັ່ງກ່າວນີ້
ແມ່ນມີຄວາມໝາຍຕໍ່ກັບປະຊາຊົນ ແລະ ຊຸມຊົນລວມທັງ:
•  ການເປັນຕົວແທນຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ຄວາມເປັນຊາດ 
• ຈື່ຈໍາປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ທຸກທໍລະມານ ແລະ ເສຍຊີວິດ
• ຊຸມຊົນທີ່ມີຊີວິດຊີວາ
• ສັນຍາລັກ ຫຼື ສະຖານທີ່ທີ່ເຄົາລົບບູຊາ, 

ສະຖານທີ່ສໍາລັບການປົວແປງ, ການຊອກຄົນຄວາມຈິງ, 
ການຮຽນຮູ້ ແລະ ການກ້າວໄປຂ້າງໜ້າ
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CPLC ຖືກສ້າງຂຶ້ນທີ່ບ່ອນທີ່ເກີດອາດສະຍາກໍາ ເຊິ່ງໃນນັ້ນ 
ປະກອບດ້ວຍພະພິດຕະພັນ ແລະ ຫ້ອງວາງສະແດງ, 
ຫ້ອງສໍາລັບການສົນທະນາ ແລະ ຫ້ອງສະໝຸດ. CPLC ໄດ້ 
ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນຂະບວນການ 
ວາງແຜນ, ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການດໍາເນີນການ ເພື່ອສ້າງ 
ຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ປະຊາຊົນໃນຊຸມຊົນ ລວມທັງ 
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂອງທີ່ສໍາຄັນ ເຊັ່ນ: ອໍານາດການປົກຄອງ 
ທ້ອງຖິ່ນ, ນັກການສຶກສາ, ຜູ້ນໍາທາງສາດສະໜາ, ຜູ້ຖືກ 
ເຄາະຮ້າຍ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ. ດັ່ງນັ້ນ, CPLC ມີເປົ້າໝາຍ 
ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດີໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ 
ແລະ ບໍ່ໃຫ້ເກີດເຫດການທີ່ໂຫດຮ້າຍ ແລະ ການລະເມີດ 
ສິດທິມະນຸດຂຶ້ນອີກ.

CPLC ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ຄົນຮຸ້ນປະຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ 
ໄດ້ຮຽນຮູ້ຈັກອະດີດ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ມີສະຖານທີ່ສໍາລັບແບ່ງປັນ
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ໂສກເສົ້າ, ຄວາມຜິດຫວັງ, ປະສົບການ 
ແລະ ເລື່ອງເລົ່າຕ່າງໆ. CPLC ມີເປົ້າໝາຍ ເພື່ອໃຫ້ຄວາມ  
ຊົງຈໍາເຫຼົ່ານີ້ຄົງຢູ່ໄປໃນທຸກຮຸ້ນຄົນ. ເປັນສະຖານທີ່ ໃຫ້ທຸກຄົນ 
ໄດ້ຮຽນຮູ້, ເຮັດການວິໄຈ, ແບ່ງປັນ ແລະ ແລກປ່ຽນ ແລະ 

ບອກເລົ່າກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດ, ຄວາມຮູ້ຕະຫຼອດຈົນຮອດ 
ທັກສະການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ, ຄວາມປອງດອງ ແລະ 
ການສ້າງສັນຕິພາບ.

CPLC ສະໜອງໂອກາດໃນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດສໍາລັບ
ປະຊາຊົນທຸກຄົນ ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງເພດ, ອາຍຸ, ບ່ອນກໍາເນີດ 
ຫຼື ຄວາມສາມາດ. ພວກເຂົາບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ 
ກ່ຽວກັບສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມປອງດອງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງ 
ລວມທັງການພັດທະນາທັກສະ ແລະ ການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ
ສໍາລັບຊຸມຊົນອ້ອມຂ້າງ.

ໝາຍເຫດ: ບົດຄວາມນີ້ແມ່ນສະບັບຫຍໍ້ຂອງບົດລາຍງານ 
ການວິໄຈ ຂອງທ່ານ Khet Long ຂຽນຮ່ວມກັບສະຖາບັນ 
ແຫ່ງສັນຕິພາບຂອງກໍາປູເຈຍ: ‘ຜົນກະທົບຂອງການສ້າງ 
ຄວາມຊົງຈໍາ ແລະ ການສ້າງຄວາມປອງດອງໃນສູນການຮຽນ
ຮູ້ເພື່ອສັນຕິພາບຊຸມຊົນ’ ເດືອນພຶດສະພາ 2018, Khet 
Long & Rancha Keo.
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ວັນສາກົນແຫ່ງການລຶບລ້າງຄວາມບໍ່ຮູ້ໜັງສື
ຄ�າເຫນັຈາກທ່ານ Audrey Azoulay ຜູ້ອ�ານວຍການ ອົງການຢູເນສໂກ
ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນສາກົນແຫ່ງການລຶບລ້າງຄວາມບ�່ຮູ້ໜັງສື, ວັນທີ 8 ກັນຍາ 2018

“ເມື່ອທ່ານອ່ານໜັງສືອອກ ທ່ານຈະໄດ້ເປັນອິດສະຫຼະ”, ຂຽນໂດຍ 
ທ່ານ ເຟເດີຣິກ ດັກລາສ (Frederick Douglass) ຜູ້ທີ່ເປັນອິດສະຫຼະ
ຈາກອິດທິພົນອັນໂຫດຮ້າຍຂອງລະບອບຂ້າທາດ ນັກຕໍ່ສູ້ເພື່ອການ 
ເລີກທາດ ແລະ ທັງເປັນຜູ້ຂຽນໜັງສືຈໍານວນຫຼາຍເຫຼັ້ມ ໃນສັດຕະວັດທີ 
19. ນີ້ແມ່ນການຮຽກຮ້ອງການປົດປ່ອຍໃຫ້ເປັນອິດສະຫຼະຈາກການ 
ເປັນທາດໂດຍການອ່ານ ແລະ ທັກສະການຮູ້ໜັງສື ແລະ ການຄິດໄລ່ 
ຂັ້ນພື້ນຖານ.

ການຮູ້ໜັງສືແມ່ນບາດກ້າວທໍາອິດເພ່ືອສູ່ຄວາມເປັນອິດສະຫຼະ 
ຫຼຸດພົ້ນຈາກຂໍ້ຈໍາກັດທາງສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ. ເປັນເງື່ອນໄຂເບື້ອງ 
ຕົ້ນສໍາລັບການພັດທະນາສະເພາະບຸກຄົນ ແລະ ສ່ວນລວມ. ຫຼຸດພົ້ນ 
ຈາກຄວາມທຸກຈົນ ແລະ ຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນ, ສ້າງຄວາມອຸດົມຮັ່ງມີ 
ແລະ ຊ່ວຍຫຼຸດປັນຫາດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ.

ນັບຕັ້ງແຕ່ຊ່ວງຊີວິດຂອງທ່ານ ເຟເດີຣິກ ດັກລາສ  ໂດຍສະເພາະໃນ 
ໄລຍະຫຼາຍທົດສະວັດຜ່ານມາ ໄດ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າເກີດຂຶ້ນຫຼາຍຢ່າງ
ທົວທຸກພາກພື້ນທົ່ວໂລກ ໄດ້ມີຍິງ-ຊາຍ ຫຼາຍລ້ານຄົນທີ່ຫຼຸດພົ້ນຈາກ 
ຄວາມບໍ່ຮູ້ ແລະ ສະພາບການເອື່ອຍອີງ ໂດຍມີການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງ 
ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບການຮູ້ໜັງສື ແລະ ຄວາມເປັນປະຊາທິປະໄຕ 
ໃນການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຄາດການຂອງ
ໂລກທີ່ທຸກຄົນມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານຍັງຄົງເປັນພຽງແຕ່ອຸດົມຄະຕິ.

ປະຈຸບັນມີເດັກນ້ອຍ ແລະ ຊາວໜຸ່ມຈໍານວນ 260 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກທີ່
ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ; ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ 6 ໃນ 10 ຄົນ ຫຼື ປະມານ 
617 ລ້ານຄົນບໍ່ມີທັກສະຂັ້ນຕົ້ນໃນການຮູ້ໜັງສື ແລະ ການຄິດໄລ່; 
750 ລ້ານຄົນຍັງບໍ່ສາມາດອ່ານອອກຂຽນໄດ້ ແລະ 2 ໃນ 3 ຄົນຂອງ 
ຈໍານວນດັ່ງກ່າວແມ່ນເປັນເພດຍິງ. ຂໍ້ຄົງຄ້າງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນນໍາໄປສູ່ການ
ແຍກຕົວອອກຈາກສັງຄົມ ແລະ ນໍາໄປສູ່ບັນຫາຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນ 
ໃນສັງຄົມ ແລະ ຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມທາງເພດ.

ສິ່ງທ້າທາຍໃໝ່ທີ່ກໍາລັງເກີດຂຶ້ນຕໍ່ໂລກໃບນີ້ຄື: ນະວັດຕະກໍາ 
ເຕັກໂນໂລຊີໄດ້ກ້າວເຂົາມາຢ່າງໄວວາ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ. ເພື່ອເປັນການ 
ຫາໂອກາດໃນສັງຄົມ, ການມີວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ຕອບສະໜອງ 
ຕໍ່ຄວາມທ້າທາຍທາງສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, 
ການຮຽນຮູ້ໜັງສື ແລະ ການຄິດໄລ່ຮູບແບບເດີມແມ່ນຍັງບໍ່ພຽງພໍ; 
ທັກສະໃໝ່ໆ ລວມທັງທັກສະເຕັກໂນໂລຊີກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ 
ແລະ ແລະ ການສື່ສານ ເຊິ່ງໄດ້ກາຍມາເປັນສິ່ງຈໍາເປັນເພີ່ມຂຶ້ນ 
ເລື້ອຍໆ.

ການກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ເພື່ອໃຫ້ມີວຽກເຮັດ 
ງານທໍາ ເຊິ່ງພວກເຂົາສ່ວນຫຼາຍແລ້ວແມ່ນຍັງບໍ່ມີທັກສະດັ່ງກ່າວ       

ນີ້ຈຶ່ງເປັນສິ່ງທ້າທາຍອີກຢ່າງໜຶ່ງ. ດັ່ງນ້ັນ, ມັນຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງເຂົ້າ 
ເຖິງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ, ການໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກແນວ 
ທາງການຝຶກອົບຮົມໃນຮູບແບບຕ່າງໆ ແລະ ການໄດ້ຮັບໂອກາດຫຼາຍ
ຂຶ້ນທັງໝົດເພື່ອເປັນການກຽມພ້ອມຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍດັ່ງກ່າວ.

ຫົວຂໍ້ຂອງວັນສາກົນແຫ່ງການລຶບລ້າງຄວາມບໍ່ຮູ້ໜັງສື ສໍາລັບປີນີ້ 
ແມ່ນ “ການຮູ້ໜັງສື ແລະ ການພັດທະນາທັກສະ”, ທີ່ມຸ່ງເນັ້ນແນວທາງ
ໃນການພັດທະນາການສຶກສາ. ຢູເນສໂກກໍາລັງມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງ     
ເຂ້ັມຂຸ້ນໃນການກໍານົດນິຍາມໃໝ່ຂອງນະໂຍບາຍການຮຽນຮູ້ໜັງສື 
ແລະ ສ່ົງເສີມການປະຕິບັດກ່ຽວກັບນະວດັຕະກໍາການສຶກສາ. ລວມທັງ 
ການສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືໃນຮູບແບບຕ່າງໆ ທັງພາກລັດ ແລະ 
ເອກະຊົນ, ເນື່ອງຈາກມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການສຶກສາພຽງແຕ່ໂດ
ຍລວມເທົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງຈະສາມາດຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງ 
ໂລກໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມ ນັ້ນກໍໝາຍຄວາມວ່າການສຶກສາຈະຕ້ອງໄດ້ 
ປະຕິຮູບຕົນເອງຢູ່ທຸກມື້.

ເ ນ່ືອງໃນໂອກາດວັນສາກົນແຫ່ງການລຶບລ້າງຄວາມບ່ໍຮູ້ໜັງສື  
ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກຝ່າຍໃນຂົງເຂດການສຶກສາ ແລະ 
ພາກສ່ວນອື່ນໆ ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພວກເຮົາທຸກຄົນ ພວກເຮົາ 
ຈົ່ງຊ່ວຍກັນຂັບເຄື່ອນ ເພື່ອໃຫ້ອຸດົມຄະຕິຂອງສັງຄົມໂລກໃນດ້ານກາ
ນຮຽນຮູ້ໜັງສືໃຫ້ເກີດຜົນເປັນຈິງໃນທຸກໆວັນ.
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Education for Everyone. Worldwide.  
Lifelong.

ເຄື່ອງມືສໍາລັບນັກການສຶກສາ ແລະ ຄູຝຶກການສຶກສານອກ 
ໂຮງຮຽນໃນພາສາລາວ
ເບຄ�າ ສະເຫຼີມສຸກ, ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ລາວ

ຫ້ອງການ ດີວີວີ ອິນເຕີເເຊິນແນວ ໄດ້ຈັດພິມປື້ມຄູ່ມືເຫຼັ້ມໃຫມ່ ສຳລັບຄູຝຶກການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ
ເພື່ອສະໜັບສະໜູນໃຫ້ມີສື່ສຳລັບການຝຶກອົບຮົມທີ່ເໝາະສົມກັບບໍລິບົດ.

ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ແມ່ນແນວຄິດໃໝ່ສໍາລັບ ສປປ ລາວ. ດັ່ງນັ້ນ 
ຜູ້ປະຕິບັດງານໃນທ້ອງຖິ່ນ ລວມທັງສື່ສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມໃນ
ພາສາທ້ອງຖິ່ນແມ່ນຍັງມີຈໍາກັດ. ເພື່ອເປັນການແກ້ໄຂບັນຫາ 
ດັ່ງກ່າວ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ແລະ ກົມການສຶກສານອກ 
ໂຮງຮຽນ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ຮ່ວມມືກັນ 
ພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການການຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ
ຫຼັກ (ToMT). ມັນເປັນການສ້າງຂີດຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່
ນັກການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຈໍານວນ 40 ທ່ານ ຈາກທ່ົວປະເທດ 
ເພ່ືອມາຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການສອນຜູ້ໃຫຍ່ໃນຂະແໜງການ 
ສກຶສານອກໂຮງຮຽນໃນ ສປປ ລາວ. ເຊິງ່ວົງຈອນການຝກຶອບົຮົມ 
ແມ່ນຢູ່ບົນພື້ນຖານຂອງຫຼັກສູດ ໂກລບາລີ (globALE) 
ເຊິ່ງໃຊ້ເວລາສອງປີໃນການຝຶກ.

ກ່ຽວກັບການຂາດສ່ືສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມທ່ີເປັນພາສາທ້ອງ
ຖິ່ນ, ດີວີວີ ໄດ້ພັດທະນາ 
ປ້ຶມຄູ່ ມືໃໝ່ສໍາລັບຄູຝຶກ 
ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ. 
ເ ຊ່ິ ງ ສ່ື ສໍ າ ລັ ບ ກ າ ນ ຝຶ ກ       
ອົບຮົມ ສ່ວນຫຼາຍລ້ວນ 
ແລ້ວແຕ່ເປັນພາສາອັງກິດ 
ແລະ ວິທີການຝືກອົບຮົມ 
ນ້ັນກໍບ່ໍສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ 
ໃນບໍລິບົດທ້ອງຖ່ິນ. ດ້ັງນ້ັນ, 
ພາຍຫັຼງການຝຶກອົບຮົມ 
ຄັ້ງທີສາມ ບັນດາຄູຝຶກ ໄດ້
ເຮັດການສໍາຫຼວດກ່ຽວກັບ
ຄວາມຕ້ອງການສ່ືສໍາລັບ 
ການຝຶກອົບຮົມ. ທ່ານ 
ນາງເບຄໍາ ສະເຫຼີມສຸກ 
ຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການ ToMT 
ແລະ ທ່ານ ສຸພາບ 
ຄູນວິໄຊ ຫົວໜ້າຂະແໜງ 
ພັດທະນາຫຼັກສູດ, ສູນ 
ພັ ດ ທ ະ ນ າ ກ າ ນ ສຶ ກ ສ າ 
ນອກໂຮງຮຽນ ໄດ້ 
ລວບລວມ  ເນື້ອໃນຈາກ 
ຫຼາຍແຫຼ່ງ ແລະ ໄດ້ແປ 
ເປັນພາສາລາວ. ປຶ້ມຄູ່ມື 

ດັ່ງກ່າວແມ່ນແຈກຢາຍຟຣີ ເຊິ່ງເຂົ້າໄປດາວໂຫຼດໄດ້ທີ່ເວັບໄຊ 
DVV Iternational ແລະ ປື້ມຄູ່ມືດັ່ງກ່າວບໍ່ສະເພາະແຕ່ສໍາລັບ
ຄູຝຶກການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແຕ່ທຸກໆ ພາກສ່ວນທີ່ມີຄວາມ
ສົນໃຈແມ່ນສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້.

ໃນແຕ່ລະພາກຈະມີເນື້ອໃນທີ່ແຕກຕ່ງກັນ ເລີ່ມຈາກພາກ        
ທິດສະດີໄປຈົນເຖິງພາກປະຕິບັດພ້ອມທັງຄໍາອະທິບາຍ ແລະ 
ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາທ່ີສາມາດນໍາໄປໃຊ້ໃນການຈັດ 
ຝຶກອົບຮມົ. ທີມງານຄູຝຶກຫັຼກແມ່ນຄຸ້ນເຄີຍກັບເນ້ືອໃນສ່ວນຫຼາຍ
ແລ້ວ ເນື່ອງຈາກວ່າພວກເຂົາມີສ່ວນຮ່ວມໃນບັນດາກິດຈະກໍາ 
ຕ່າງໆ ໂດຍຜ່ານການຝຶກອົບຮົມຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມື
ນີ້ແມ່ນເປັນພື້ນຖານສໍາລັບການອອກແບບຝຶກອົບຮົມ. ນອກນີ້
ຍັງຖືກນໍາໃຊ້ຢູ່ໃນວິທະຍາໄລຄູ ລວມທັງຄະນະສຶກສາສາດ 
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ຊ່ວຍສົ່ງເສີມໃຫ້ຮູ້ເຖິງ 
ຄວາມໝາຍ ຄວາມສໍາຄັນຂອງການສຶກາຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ 
ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນໃນ ສປປ ລາວ.

ດາວໂຫຼດຄູ່ມືໄດ້ທີ່
www.dvv-international.la

ໃນປື້ມຄູ່ມືເຫຼັ້ມນີ້ປະກອບດ້ວຍ:
ພາກທີ່ 1: 3 ລັກສະນະ ແລະ 5 ຫຼັກມູນ
ພາກທີ່ 2: ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ
ພາກທີ່ 3: ເຕັກນິກວິທີການສອນຜູ້ໃຫຍ່,
       ການສື່ສານ ແລະ ການເຮັດວຽກ
       ເປັນກຸ່ມ
ພາກທີ່ 4: ການສ້າງແຜນການຝຶກອົບຮົມ
ພາກທີ່ 5: ທິດສະດີການຮຽນຮູ້ໂດຍຜ່ານ
       ປະສົບການ
ພາກທີ່ 6: ການອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ມີ
       ປະສິດທິຜົນ
ພາກທີ່ 7: ຊຸມຊົນແຫ່ງການປະຕິບັດEducation for Everyone. Worldwide.  
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ຄວາມຕ້ອງການໃນການຝຶກອົບຮົມທັກສະນອກໂຮງຮຽນ 
ອູເວິ ກາກເຕິນສະແລເກິ, ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ລາວ

ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງ ຂະແໜງການສຶກສານອກ 
ໂຮງຮຽນ (ກສນ) ແລະ ເຕັກນິກ ແລະ ອາຊີວະສຶກສາ 
(TVET) ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍທີ່ຈະເຂົ້າໃຈ ແລະ ມັນເຕັມ
ໄປດ້ວຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ແລະ ຄວາມບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນ. 
ດ້ວຍການຮ່ວມມືກັນ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ພວກເຂົາ   
ສາມາດສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ແທ້ຈິງໃຫ້ແກ່ການ 
ຝຶກອົບຮົມນອກໂຮງຮຽນໄດ້.

ຈາກທັດສະນະຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນວຽກງານ TVET, ກສນ 
ສາມາດຖືກປ່ອຍປະລະເລີຍໄດ້, ໃນກໍລະນີສ່ວນຫຼາຍການ  
ຝຶກອົບຮົມນີ້ມັນບໍ່ໄດ້ນໍາໄປສູ່ການການມີອາຊີບ ທີ່ມີລະດັບ 
ຄວາມສາມາດພຽງພໍທີ່ຕະຫຼາດແຮງງານຕ້ອງການ. ສົ່ງເສີມ 
ກສນ,ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຂະແໜງ TVET ຈະສຸມໃສ່       
ສະເພາະຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ຕະຫຼາດ 
ແຮງງານ) ໂດຍບໍ່ສົນໃຈເປົ້າໝາຍ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ 
ຂອງປະຊາຊົນ. ພວກເຂົາທ້າທາຍ, ຄວາມຄິດຂອງພວກເຂົາ, 
ແນວຄິດທີ່ບໍ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບທັກສະ, ຄວາມສາມາດ 
ແລະ ຄວາມຮູ້ທີ່ນໍາໃຊ້ໃນ TVET, ແລະ ການເນັ້ນໃຫ້ເຫັນ 
ຄວາມສໍາຄັນຂອງແນວຄວາມຄິດເຊ່ິງເປັນທ່ີຍອມຮັບວ່າເປັນ
ທັກສະຊີວິດ, ຄວາມສາມາດໃນການປັບປ່ຽນ ຫຼື ລວມໄປ 
ເຖິງການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ.

ຈຸດປະສົງຂອງ “ບໍ່ປ່ອຍປະຜູ້ໃດໄວ້ທາງຫຼັງ”1 ສະໜັບສະໜູນ 
ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນປັນຫາເຫຼົ້ານີ້:
• ເຮົາຈະແນ່ໃຈໄດ້ແນວໃດ ວ່າການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການ

ສຶກສາວິຊາຊີບນັ້ນສາມາດເຂົ້າເຖິງກຸ່ມຄົນດ້ອໂອກາດ?
•  ເຮົາຈະແນ່ໃຈໄດ້ແນວໃດ ວ່າໂອກາດສໍາລັບການຮຽນຮູ້ 

ນັ້ນ ຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການດ້ານເສດຖະກິດ 
ແລະ ປັບປຸງການດໍາລົງຊີວິດຂອງກຸ່ມຄົນດ້ອຍໂອກາດ?

• ເຮົາຈະມີວິທີແນວໃດ ໃນການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີ
ຢູ່ຢ່າງຈໍາກັດໃຫເ້ກີດປະສິດິພາບສູງສຸດ?

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ການກະຈາຍຂອງການຝຶກອົບຮົມທັກ
ສະໃນວຽກງານ ກສນ
ຄຸນລັກສະນະໜຶ່ງຂອງການຝຶກອົບຮົມທັກສະນອກໂຮງຮຽນ 
ແມ່ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງບັນດາພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ແລະ ຮູບແບບຕ່າງທີ່ນໍາໃຊ້. ໃນກໍລະນີຂອງ ສປປ ລາວ, ເຊິ່ງ
ເປັນປະເທດທີ່ມີສະຖາບັນການສຶກສາບໍ່ຫຼາຍ ແຕ່ຢ່າງນ້ອຍ 
ສະຖາບັນດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີກໍໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງມີຄວາມໝາຍ 
ສໍາຄັນ:

1 “Ensuring that no one is left behind” was the 
theme of the 2016 UN High Level Political Forum on 
Sustainable Development

• ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາ

• ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບແບບປະສົມ ທີ່ຢູ່ໃນລະບົບ ຂອງ 
ກົມອາຊີວະສຶກສາ, ກະຊງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

• ສູນຝຶກອົບຮົມທັກສະວິຊາຊີບ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ 
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

• ສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ, ສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນ 
ປະຕິວັດລາວ

• ສູນຝຶກອົບຮົມແມ່ຍິງລາວ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງ
• ບັນດາກະຊວງຕ່າງໆ ທີ່ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງການເຊັ່ນ: ກະຊວງສາທາ 
ລະນະສຸກ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ 
ການທ່ອງທ່ຽວ.

• ນອກນັ້ນ ຍັງມີບັນດາສະມາຄົມ ແລະ ໂຄງການຕ່າງໆ ທີ່
ລວມເອົາການຝຶກອົບຮົມທັກສະເຂ້ົາໃນກິດຈະກໍາຂອງ 
ເຂົາເຈົ້າເຊັ່ນ: ສູນພັດທະນາແມ່ຍິງພິການລາວ ແລະ 
ສູນຜູ້ປະກອບການແມ່ຍິງ.

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍນີ້ມີທ່າອ່ຽງ ແລະ ພຽງພໍສໍາລັບຂະແໜງການ
ສຶກສານອກໂຮງຮຽນ. ດ້ວຍເຫດຜົນຕ່າງໆ ທີ່ກ່າວມາແມ່ນ 
ກສນ ໄດ້ພິຈາລະນາຄວາມຕ້ອງການຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ແລະ 
ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໂດຍກົງ. ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ
ເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ການຕອງສະໜອງຄວາມຕ້ອງ
ການກໍເຊັ່ນກັນ.
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ຂໍ້ສະເໜີສໍາລັບປັບປຸງ

1. ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ເຄືອຂ່າຍ, ການບ�່ຮ່ວມກັນ
ສະຖານະການຕ້ອງເນ້ັນໄປທ່ີການປັບປຸງຄວາມຮ່ວມມືຂອງ
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ເນື່ອງຈາກວ່າບໍ່ໄດ້ 
ແນະນໍາ ຫຼື ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທີ່ມີຈໍານວນຈໍາກັດ, ມັນອາດ
ຈະເປັນປະໂຫຍດໃນການຫາເຄືອຂ່າຍ ແລະ ການເຮັດວຽກ 
ຮ່ວມກັນລະຫວ່າງບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ. ຍຸດທະສາດນີ້ 
ແມ່ນບົດຮຽນຈາກຫຼາຍປະເທດທ່ີມີຄວາມພະຍາຍາມຄ້າຍຄື
ກັນເຊິ່ງພິສູດມາແລ້ວວ່າມັນປະສົບຜົນສໍາເລັດ ເຊັ່ນ: ປະເທດ
ຫວຽດນາມໄດ້ເລືອກແນວທາງໃນການພັດທະນາແນວຄວາມ
ຄິດສັງຄົມແຫ່ງການຮຽນຮູ້ ນໍາພາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມາ 
ຮ່ວມມືກັນ.2

ນ້ີລວມທັງອົງການທ່ີສ້າງຕ້ັງໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບໃນເຄືອ 
ຂ່າຍ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການຝຶກ 
ອົບຮົມທັກສະໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນ. 
ໜ້າວຽກຂອງອົງກອນມີດັ່ງນີ້: 
• ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຂອງທັກສະນອກໂຮງຮຽນ

ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ
• ພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມລະບົບການຍອມຮັບ, 

ການຢືນຢັນ ແລະ ການຮັບຮູ້
• ສະເໜີໃຫ້ມີການປະຊຸມແລກປ່ຽນ ແລະ ຮຽນຮູ້ຂອງ 

ບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
• ອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃນການແລກປ່ຽນຊັບພະຍາກອນ 

(ປື້ມແບບຮຽນ, ຫຼັກສູດ) 

ຕ້ອງໝ້ັນໃຈວ່າໜ່ວຍງານເຄືອຂ່າຍນ້ັນເປີດກວ້າງສໍາລັບທຸກ
ພາກສ່ວນ ແລະ ທ້າທາຍຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນຄືບັນດາພາກສ່ວນ 
ກ່ຽວຂ້ອງເປັນເຄື່ອງມືສະໜັບສະໜູນ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດ.

2. ການແລກປ່ຽນຊັບພະຍາກອນ
ເປັນທີ່ເຂົ້າໃຈວ່າຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ລວມທັງບັນດາ 
ອຸປະກອນ, ສະຖານທີ່ການຮຽນຮູ້ ແລະ ງົບປະມານ 
ນັ້ນແມ່ນມີຈໍາກັດ. ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຄວນຄໍານຶງເຖິງການ 
ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢູ່ນັ້ນ ຢ່າງສ້າງສັນ. ທາງເລືອກໜຶ່ງ 
ຄືການເປີດໂຮງຮຽນ TVET ແລະ IVET ສໍາລັບກິດຈະກໍາ 
ນອກໂຮງຮຽນໃນຕອນແລງ, ໃນທ້າຍອາທິດ ແລະ ໃນວັນພັກ. 
ມີຫຼາຍກໍລະນີທ່ີຜູ້ຮຽນຜູ້ໃຫຍ່ສາມາດເຂ້ົາຮ່ວມກິດຈະກໍາໄດ້
ໂດຍອີງຕາມເວລາຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຄວາມເປັນໄປໄດ້ອີກຢາງ
ໜຶ່ງຄືການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນໃນກອງປະຊຸມດ້ານວິຊາ 
ການ. ຄູສອນ ລວມທັງຄູຝຶກ TVET ສາມາດສົ່ງໄປຝຶກສອນ 
ໃນໝູ່ບ້ານ ຫຼື ສູນ ກສນ ດືດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາແລ້ວໃນເບື້ອງຕົ້ນ.

2 http://uil.unesco.org/document/vietnam-frame-
work-building-learning-society-period-2012-2020-issu-
ed-2013

3. ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນສ�າລັບຄູ 
ແລະ ຜູ້ບ�ລິຫານ

ສິ່ງທີ່ຍັງບໍ່ພຽງພໍຄືອົງປະກອບຂອງການຝຶກອົບຮົມກ່ອນ ແລະ 
ໃນລະຫວ່າງການຝຶກສໍາລັບຄູສອນ TVET, ພວກເຂົາ 
ກໍຕ້ອງການ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ສໍາເລັດການຝຶກອົມຮົມທັກສະ 
ນອກໂຮງຮຽນ. ນອກຈາກນີ້, ຜູ້ອໍານວຍການ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານ
ຄວນໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂ້ໍໃດໜຶ່ງທ່ີສະເພາະເຈາະ
ຈົງສໍາລັບ ກສນ ເຊັ່ນ: ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການ, 
ສ້າງສ້າງເຄືອຂ່າຍ ແລະ ການລະດົມທຶນ.

4. ລວມເອົາ ກສນ ເຂົ້າໃນໂຄງການພັດທະນາຂອງຄູ່ຮ່ວມ
ພັດທະນາ

ເນື່ອງຈາກວ່າຫຼາຍໆ ໂຄງການພັດທະນາ ໃນຂະແໜງ TVET 
ແມ່ນມີເປົ້າໝາຍເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຈົນ ແລະ ການເຂົ້າ 
ເຖິງກຸ່ມຄົນດ້ອຍໂອກາດ ກສນ ຖືເປັນເຄື່ອມືທີ່ສໍາຄັນໃນການ
ຕອບສະໜອງຕໍ່ກັບຄວາມຕ້ອງການດັ່ງກ່າວ.

5. ຄວາມມຸ່ງມາດປາຖະໜາທ່ີຈະແຈ້ງຈາກລັດຖະບານ 
ລວມທັງງົບປະມານທີ່ຕ້ອງການ

ການເພີ່ມທັກສະການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ ກສນ ແມ່ນມີຄວາມ
ຕ້ອງການຫຼາຍແຕ່ພ້ອມກັນນ້ັນກໍມຄວາມຕ້ອງການໃນການ 
ຈັດສັນງົບປະມານຈາກລັດຖະບານເຊັ່ນດຽວກັນ. ໃນປະຈຸບັນ 
ງົບປະມານຂອງຂະແໜງ ກສນ ໃນຫຼາຍປະເທດແມ່ນຍັງມີ 
ພຽງແຕ່ 1% ຂອງງົບປະມານການສຶກສາທັງໝົດ ເຊ່ິງບ່ໍສາມາດ
ນໍາໄປສູ່ການດໍາເນີນການທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ 
ຂະແໜງ ກສນ ພິສູດວ່າມັນມີຜົນກະທົບ.

ໝາຍເຫດ: ນີ້ແມ່ນບົດຄັດຫຍ�້ມາຈາກບົດຄວາມຂອງທ່ານ 
ອູເວິ ກາກເຕິນສະແລເກິໃນປື້ມ: Rethinking Adult 
Education - Asian Perspectives, Bonn 2019.
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ກິດຈະກໍາໃນສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, 
ສູນພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ
ສົມຈິດ ພອນວິໄລ, ສູນພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ

ເພື່ອເປັນການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານການເຜີຍແຜ່ 
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການຮຽນຮູ້ 
ຕະຫຼອດຊີວິດ ທາງສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (Resource Center) 
ຂອງສູນພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ 
ປະຕິບັດຕາມແຜນກິດຈະກໍາ ປີ 2018 ຂອງສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ 
ສະບັບເລກທີ 073/ສພນ, ລົງວັນທີ 12 ມີນາ 2018  
ເຊິ່ງໃນໄລຍະ 3 ເດືອນຜ່ານມານີ້ທາງສູນໄດ້ສໍາເລັດຫຼາຍ 
ກິດຈະກໍາດັ່ງນີ້:
1. ສາໍເລັດກິດຈະກໍານອກໂມງຮຽນຂອງສູນຂ້ໍມູນຂ່າວສານ

ສໍາລັບນັກຮຽນພາສາອັງກິດຂັ້ນພື້ນຖານ
2. ສໍາເລັດການສ້າງ ແຜ່ນພັບເພື່ອເຜີຍແຜ່ໂຄສະນາ 

ກິດຈະກໍາຂອງສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.
3. ສໍາເລັດການສ້າງຈົດໝາຍຂ່າວຂອງສູນພັດທະນາການ

ສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ເພື່ອເປັນສື່ໃນການເຜີຍແຜ່ 
ກິດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງ ສພນ.

4. ໄດ້ລົງສໍາຫຼວດສູນ ກສນ ພາກໃຕ້ ແລະ 
ພາກເໜືອຮ່ວມກັບວິຊາການຈາກອົງການ DVV 
International ເພື່ອສຶກສາເບິ່ງຄວາມເປັນໄປໄດ້,    
ຄວາມພ້ອມໃນການສ້າງຕ້ັງສູນຂ້ໍມູນຂ່າວສານຂອງ 

ສູນພາກ ເພື່ອວາງແຜນຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ແຜນ  
ການຝຶກອົບຮົມການສ້າງເວັບໄຊ້ເພ່ືອເປັນບ່ອນເຜີຍແຜ່
ຂໍ້ມູນແບບສື່ດີຈິຕອນ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານວິຊາການທີ່ຈະ
ຮັບຜິດຊອບວຽກງານສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງພາກ.

ນອກຈາກນ້ີທາງສູນຂ້ໍມູນຂ່າວສານຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການ
ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ     
ວຽກງານຫໍສະໝຸດເຊ່ິງເປັນບ່ອນເກັບກໍາຂ້ໍມູນຂ່າວສານ 
ຕ່າງໆ ທີ່ເປັນປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍສໍາລັບພະນັກງານທີ່ 
ເຮັດວຽກໃນສາຍ ກສນ, ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ແລະ 
ກຸ່ມຄົນທົ່ວໄປທີ່ສົນໃຈ ໂດຍໄດ້ເຊີນວິທະຍາກອນຈາກ 
ຫໍສະໝຸດກາງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ 
ຈາກຫໍສະໝຸດ ແຂວງວຽງຈັນມາຝຶກໃຫ້ເປັນໄລຍະເວລາ 5 
ວັນ ທີ່ ຫໍສະໝຸດກາງແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ປັດຈຸບັນນີ້ແມ່ນ   
ກໍາລັງກະກຽມການຝຶກອົບຮົມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດດ້ານ 
ການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາເວບັໄຊ້ໃຫ້ກັບພະນັກງານວຊິາການ
ທ່ີຮັບຜິດຊອບວຽກງານສູນຂ້ໍມູນຂ່າວສານສູນພາກໃຕ້ 
ແຂວງຈໍາປາສັກ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 29 ຕຸລາ-02 ພະຈິກ 
2018.
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ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ
ເວັບໄຊສໍາຄັນໃນພາກພື້ນ
www.aspbae.org
www.pria.org
www.seameocelll.org

ສິ່ງພິມທີ່ໜ້າສົນໃຈ
Adult Education and Development
AED 85: Role and Impact of Adult Education
AED 84: Inclusion and Diversity
AED 83: Skills and Competencies
AED 82: Global Citizenship Education 

ທັດສະນະນາໆຊາດ ໃນວຽກງານການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່
IPE 78: Adult education as a key to development - 
challenges and success factors
IPE 76: Refugees: A challenge for adult education
IPE 75: Agenda - 2030 - Education and Lifelong Learning 
in the Sustainable Development Goals
IPE 74: 21th Century Mass Graves - Proceeding of the 
International Conference Tbilisi, Georgia

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

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

ຈົດໝາຍຂ່າວ ໃນພາກພື້ນ
The ASPBAE Bulletin access via www.aspbae.org
NEXUS - access via www.uil.unesco.org
Voice Rising - access via www.icae2.org
Education Policy Matters - via www.unescobkk.org

ສິ່ງພີມໃໝ່
Handbook for NFE Facilitators
Soft Skills Training Manual for Falicitator
Soft Skills Instructional Package
Curriculum globALE in Lao language
Compendium of the CLC Development
Lifelong Learning in Transformation: Promissing 
Practices in Southeast Asia in Lao language
DVV International Impact Report 2009-2015

ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ 
ຫ້ອງການປະຈຳພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້
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


