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ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ອ່ານ ທີ່ຮັກແພງ,

ບໍ່ຕ້ອງສົງໃສເລີຍວ່າພວກເຮົາເຄີຍມີຊ່ວງເວລາທີ່ງ່າຍກວ່ານີ້. ໃນໄລຍະ 2-3
ເດືອນຜ່ານມາ ຫຼາຍຄົນຄົງຈະບໍ່ຄິດວ່າໂລກຂອງພວກເຮົາຈະປ່ຽນໄປໃນລັກສະນະນີ້ຕອນກາງປີ 2020?

ຂ້າພະເຈົ້າຍັງຈໍາໄດ້ດີຕອນທີ່ໄດ້ອ່ານຂ່າວກ່ຽວກັບ ໂຄໂຣນາໄວຣັສ ເທື່ອທໍາອິດໃນເດືອນມັງກອນ; ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ໄປຢ້ຽມຢາມຫ້ອງການຂອງພວກເຮົາທີ່ເມືອງນອງ ແລະ ໄດ້ອ່ານຂ່າວ ກ່ຽວກັບໄພຄຸກຄາມຕໍ່ລະບົບສາລະນະສຸກ
ຂອງປະເທດຈີນທີ່ຫາກໍຖືກຄົ້ນພົບ ແລະ ເບິ່ງຄືວ່າຈະແຜ່ລະບາດຢ່າງໄວວາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຂ້າພະເຈົ້າຍັງຄິດວ່າ
ສິ່ງທີ່ຫຼາຍຄົນກັງວົນມັນເປັນເລື່ອງທີ່ຢູ່ໄກໂຕພວກເຮົາ.

ຕອນນີ້ຮູ້ແລ້ວວ່າມັນເປັນພຽງການຫຼອກລວງ. ການແຜ່ລະບາດຂອງໂຄໂຣນາໄວຣັສເຮັດໃຫ້ການດໍາລົງຊີວິດຂອງ
ພວກເຮົາປ່ຽນແປງໄປຫຼາຍ ແລະ ແນ່ນອນມັນສົ່ງຜົນກະທົບກັບການດໍາເນີນວຽກງານຂອງພວກເຮົາ - ສໍາລັບ 
ພວກເຮົາ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ແຕ່ພວກເຮົາຍັງຄົງມີຄວາມສະໝໍ່າສະເໝີກັບດາຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ທຸກຄົນໃນ
ການດໍາເນີນວຽກງານສົ່ງເສີມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່. ນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຕົກຢູ່ໃນ 
ສະພາບຫຍຸ້ງຍາກ: ປະການທໍາອິດ, ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນຫຼາຍກວ່າທີ່ຜ່ານມາ. ໃນຊ່ວງເວລາ 
ດັ່ງກ່າວ, ຂະນະທ່ີການໃຊ້ຊີວິດໃນສັງຄົມເກືອບວ່າຢຸດຊະງັກປະຊາຊົນມີຄວາມຕ້ອງການ ການສຶກສາ. ປະການ 
ທີສອງ, ການສຶກສາ ສາມາດຊ່ວຍປ້ອງກັນໄວຣັສບໍ່ໃຫ້ແຜ່ກະຈາຍຕໍ່ໄປ ແລະ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນມີຄວາມ 
ເຂົ້າໃຈທີ່ດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບມາດຕະການທີ່ຈໍາເປັນໃນການຕໍ່ສູ້ກັບໄວຣັສ. ດັ່ງທີ່ເຮົາເຫັນໄດ້ຊັດເຈນວ່າຂ່າວລື ແລະ     
ຂໍ້ມູນປອມນັ້ນມັນແຜ່ກະຈາຍງ່າຍດາຍພຽງໃດ. ແລະ ຍິ່ງຄົນມີການສຶກສາຫຼາຍເທົ່າໃດກໍ່ຈະເຊື່ອຂໍ້ມູນປອມເຫຼົ່າ 
ນັ້ນໜ້ອຍລົງ.

ສະນັ້ນການສຶກສາຈະເຂົ້າເຖິງຜູ້ທີ່ເປັນກຸ່ມເປົ້າໝາຍເກົ່າຂອງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນແນວໃດ? ຜູ້ທີ່ດ້ອຍ 
ໂອກາດຢູ່ແລ້ວ ແລະ ຖ້າສະຖານະການຮ້າຍແຮງລົງ ກຸ່ມນີ້ຈະເປັນກຸ່ມທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍທີ່ສຸດບໍ່? ໃນບາງ 
ປະເທດການສຶກສາດິຈິຕອນອາດເປັນກຸນແຈສໍາຄັນ, ແຕ່ໃນສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດຂອງປະເທດ
ລາວ ເຊັ່ນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ສະໜັບສະໜູນໃນເມືອງນອງ ແລະ ເມືອງເຊໂປນ ເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ເປັນໄປ 
ໄດ້ທີ່ສຸດ.  ແຕ່ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າສະຖານະການແບບນີ້ຈະດໍາເນີນໄປອີກດົນປານໃດ, ພວກເຮົາຕ້ອງເບິ່ງວ່າພວກ 
ເຮົາສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ແນ່. ພວກເຮົາເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການຜະລິດໜ້າກາກອະນາໄມກັບສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ.  
ໃຊ້ເວລາດົນພໍສົນຄວນຈຶ່ງຮູ້ວ່າໜ້າກາກອະນາໄມນັ້ນຂາດແຄນໃນທົ່ວໂລກ. ສະນັ້ນ, ຖ້າການສຶກສານອກ           
ໂຮງຮຽນສາມາດປະກອບສ່ວນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຂາດແຄນນີ້ມັນກໍຈະເປັນຜົນສໍາເລັດທີ່ດີງາມ. ແລະ ໃນໄລຍະ 
ຍາວ ນີ້ອາດຈະກາຍເປັນກິດຈະກໍາສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ. ໃນເວລານີ້, ພວກເຮົາຍັງຈະຊອກຫາ 
ແລະ ພັດທະນາວິທີການອື່ນໆເພື່ອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນ. 

ໃນຂະນະດຽວກັນ, ໂດຍຜ່ານຈົດໝາຍຂ່າວນີ້, ພວກເຮົາຕ້ອງການແບ່ງປັນວິທີການຕ່າງໆ ທັງຈາກເຢຍລະມັນ 
ແລະ ຫວຽດນາມ. ແລະ ສຸດທ້າຍ, ຍັງມີຄວາມສໍາເລັດບາງຢ່າງທີ່ເຮົາບ່ໍຄວນເກັບງຽບ: ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຮຽນຮູ້
ຕະຫຼອດຊີວິດໄດ້ຖືກຮອງຮັບຈາກພະນະທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ນີ້ແມ່ນຂ່າວດີສໍາລັບພວກເຮົາ 
ແລະ ຄູ່ຮວ່ມງານ. ເປັນທ່ີໜາ້ເສຍດາຍທ່ີພວກເຮາົບ່ໍສາມາດສະເຫີຼມສະຫຼອງ ຫືຼ ເປີດໂຕດໍາລັດຢ່າງເປັນທາງການໄດ້ 
ແຕ່ພວກເຮົາຈະຕິດຕາມເລື່ອງນີ້ທັນທີທີ່ສະຖານະການເອື້ອອໍານວຍ.

ສິ່ງສໍາຄັນທີ່ສຸດ, ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າທຸກໆທ່ານຈະມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ. ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນພະຍາຍາມສຸດຄວາມ 
ສາມາດໃນການຕໍ່ສູ້ກັບໄວຣັສ ແລະ ສະແດງພະລັງຄວາມສາມັກຄີ. ຂໍໃຫ້ເພີດເພີນກັບສະບັບທໍາອິດຂອງປີ 2020. 
ພວກເຮົາຫວັງວ່າ, ເມື່ອທ່ານໄດ້ອ່ານສະບັບທີສອງໃນເດືອນທັນວາ, ໂລກນີ້ຈະກັບມາສະຫວ່າງສົດໃສອີກຄັ້ງ.

                   ດ້ວຍຄວາມຮັກແພງ
                   Johann Heilmann
                   ຜູ້ອໍານວຍການປະຈໍາພາກພື້ນ
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ສປປ ລາວ ຮັບຮອງເອົາດ�າລັດການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ
ແຕ່ປີ 2015 ແນວຄວາມຄິດການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ
ໄດ້ຖືກນຳສະເໜີຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວາລະການ 
ດຳເນີນງານຂອງສະຫະປະຊາຊາດ 2030. ປະຈຸບັນນີ້ 
ສປປ ລາວ ໄດ້ນຳໃຊ້ຂອບພື້ນຖານດັ່ງກ່າວ. ໃນວັນທີ 
23 ເດືອນມີນາ 2020, ພະນະທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 
ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ໄດ້ລົງນາມໃນດຳລັດວ່າດ້ວຍການ
ຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ເຊິ່ງໄດ້ພັດທະນາໃນປີຜ່ານມາ 
ໂດການສະໜັບສະໜູນຈາກ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ. 

ດໍາລັດນີ້ຈະຊ່ວຍເປີດມຸມມອງກ່ຽວກັບການສຶກສາ ແລະ 
ແນວຄວາມຄິດເກົ່າໆ ທີ່ຢູ່ບົນພື້ນຖານການຈໍາແນກລະຫວ່າງ
ການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນນັ້ນໃຫ້ກວ້າງຂຶ້ນ. 
ສໍາລັບຄູ ແລະ ຜູ້ກໍານົດນະໂຍບາຍ ນີ້ແມ່ນໂອກາດທີ່ດີ 
ໃນການເປີດໂອກາດການຮຽນຮູ້ໃໝ່ ແລະ ຮັບຮູ້ທຸກຮູບແບບ 
ຂອງການຮຽນຮູ້; ທັງການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ, ນອກໂຮງຮຽນ 
ແລະ ການສຶກສາຕາມອັດທະຍາໄສ. ດໍາລັດນີ້ ສາມາດນໍາໃຊ້
ເປັນແນວທາງໃນການທົບທວນຄືນແຜນການ ແລະ ແຜນງານ 
ແລະ ການພັດທະນານະວັດຕະກໍາທາງການສຶກສາທີ່ເປັນ  
ປະໂຫຍດແກ່ປະຊາຊົນທົ່ວປະເທດໃນໄລຍະຍາວ.

ຫ້ອງການ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນ 
ຂະບວນການພັດທະນາດໍາລັດດັ່ງກ່າວ, ໂດຍການຮ່ວມມືກັບ
ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ກະຊວງ 
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ເປັນເວລາຫຼາຍປີທີ່ ດີວີວີ ອິນເຕີ-
ເນເຊິນແນວໄດ້ສະໜອງດ້ານວິຊາການ, ການຈັດກອງປະຊຸມ
ຮ່ວມກັບບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ    
ເຊ່ືອມໂຍງກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນກັບຄູ່ຮ່ວມງານຈາກ
ສາກົນ ເຊັ່ນ: ສູນແຫ່ງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດຂອງອົງການ
ລັ ດ ຖ ະ ມົ ນ ຕີ ສຶ ກ ສ າ ແ ຫ່ ງ ອ າ ຊີ ຕ າ ເ ວັ ນ ອ ອ ກ ສ່ ຽ ງ ໃ ຕ້ 
(SEAMEO CELL), ສະມາຄົມອາຊີປາຊີຟິກເພື່ອການສຶກ
ສາຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ (ASPBAE) ແລະ 
ຫ້ອງການຢູເນສໂກປະຈໍາພາກພື້ນ ທີ່ບາງກອກ. ທັງໝົດນັ້ນ 
ແມ່ນໄດ້ຮ່ວມກັນພັດທະນາມາພ້ອມກັນຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ.

ດ້ວຍການລົງນາມຂັ້ນສຸດທ້າຍ, ຂັ້ນຕອນທໍາອິດຫຼັງຈາກນີ້ 
ແມ່ນການເລີ່ມຕົ້ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ການປະກາດນໍາໃຊ້ດໍາລັດ 
ແມ່ນເປັນຈຸດສູນກາງຂອງວຽກງານລະດັບມະຫາພາກ, ເຊິ່ງ 
ທາງຫ້ອງການດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ຈະເລີ່ມສ້າງແຜນງານ 
ໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ. ບາດກ້າວທໍາອິດແມ່ນການສ້າງຕັ້ງຄະນະ     
ຊີ້ນໍາໃນລະດັບຊາດເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕບັດດໍາລັດ. ບາດກ້າວຕໍ່ 
ມາ ແມ່ນການພັດທະນາແຜນງານທີ່ເປັນຮູບປະທໍາ ເຊິ່ງຈະ 
ຊ່ວຍສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ວຽກງານການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່
ໃນ ສປປ ລາວ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເພື່ອເປັນການສຶບຕໍ່ຄວາມ    
ຮ່ວມມືລະຫວ່າງກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ດີວີວີ 
ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ຍັງໄດ້ຮ່ວມມືກັນກັບຄະນະສຶກສາສາດ 
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ໃນການປະສົມປະສານ    

ຫົວຂໍ້ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດເຂົ້າໃນການຝຶກອົບຮົມຄູ. ກາ
ນເປີດໂຕດໍາລັດສະບັບນ້ີຢ່າງເປັນທາງການແມ່ນຍັງຕ້ອງໄດ້
ວາງແຜນກັນຄືນໃໝ່ ເນື່ອງຈາກວ່າກອງປະຊຸມໄດ້ຖືກເລື່ອນ
ອອກໄປ ຍ້ອນການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19.
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ທີ່ປຶກສາຂອງພວກເຮົາ 
ຮັບຜິດຊອບ ກສນ 

ຂັ້ນເມືອງ ແລະ 
ການຮຽນຮູ້ 

ຕະຫຼອດຊີວິດ

ການພັດທະນາດ�າລັດການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ໃນ 
ສປປ ລາວ
ອຸ່ນເພັງ ຄ�າມັງ, ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ

ຂັ້ນຕອນການຮ່າງດຳລັດ
ເພ່ືອດໍາເນີນຕາມແນວຄວາມຄິດການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ 
ໃນເດືອນມີນາ ປີ 2012 ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ 
(ກສນ) ໄດ້ຈັດປະຊຸມກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດການຮຽນຮູ້ 
ຕະຫຼອດຊີວິດສໍາລັບພະນັກງານໃນກະຊວງ ແລະ ບັນດາ   
ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອ້ອມຂ້າງກະຊວງ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ມີ
ຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ຜູ້ກໍານົດນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກສ່ວນ 
ກ່ຽວຂ້ອງ ເກີດຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງ 
ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີສອງໄດ້ຈັດຂຶ້ນ 
ໃນເດືອນມີນາ ປີ 2013 ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຕາງໜ້າ 
ຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ບັນດາພະແນກ 
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃນຂັ້ນແຂວງ ໄດ້ສົນທະນາກ່ຽວກັບ
ວິທີການສ້າງຮ່າງນະໂຍບາຍການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ 
ແຫ່ງຊາດ ໂດຍອີງຕາມຄໍາແນະນໍາທີ່ໄດ້ຈາກບັນດາຜູ້ເຂົ້າ 
ຮ່ວມຈາກກອງປະຊຸມຄັ້ງທີສອງ, ກົມການສຶກສານອກ 
ໂຮງຮຽນ ໄດ້ຮ່າງດໍາລັດການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດຂອງ ສປປ 
ລາວ ແລະ ໄດ້ມີບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການແກ້ໄຂ 
ປັບປຸງໃໝ່. ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນໄດ້ລິເລີ່ມໂຄງການ
ໃນການກໍານົດນະໂຍບາຍ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກ 
ຫ້ອງການ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ (DVV International) 
ແລະ ອົງການຢູເນສໂກ. ໃນການສ້າງນະໂຍບາຍແມ່ນໄດ້  
ເຊີນຊ່ຽວຊານຈາກພາຍນອກເພື່ອມາພັດທະນາ ເຊິ່ງໄດ້ແບ່ງ
ອອກເປັນສອງຂັ້ນຕອນຄື: ຂັ້ນຕອນທໍາອິດ ໄດ້ມີການຄົ້ນຄວ້າ 
ເອກະສານ ນິຕິກໍາຕ່າງໆ ໃນ ສປປ ລາວ ລວມທັງການຄົ້ນຄວ້າ 
ກ່ຽວກັບການພັດທະນານະໂຍບາຍການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ
ໃນບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານ ແລະ ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາແກ່ກົມ
ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນໃນໄລຍະ 3 ເດືອນ. ກິດຈະກໍາໃນ 
ການກະກຽມນະໂຍບາຍໄດ້ລວມທັງການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ 
ວິເຄາະບັນດາເອກະສານນິຕິກໍາຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ      
ບັນດານະໂຍບາຍໃນບໍລິບົດຂອງລະດັບພາກພື້ນ ແລະ 
ສາກົນ. ການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ດໍາເນີນການເກັບກ່ຽວແນວຄວາມ  
ຄິດລິເລ່ີມການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດຂອງປະເທດໃນພາກພ້ືນ
ອາຊີ ເຊັ່ນ: ຍີ່ປຸ່ນ, ເກົາຫຼີ, ອິນໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ, 
ຟິລິບປິນ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ. ຄົ້ນຄວ້າບັນດາເອກະສານ 
ເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ການສຶກສາເພື່ອຄວາມເປັນ
ພົນລະເມືອງໂລກ, ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ແລະ 
ເອກະສານອື່ນໆ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການພັດທະນາ
ວຽກງານການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນບໍລິບົດຂອງສາກົນ. 
ຂັ້ນຕອນທີສອງແມ່ນການສໍາພາດ ແລະ ການສົນທະນາໃນ 
ລະດັບຂອງຜູ້ກໍານົດນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ 
ຈາກສາກົນ, ການຮ່ວມມືລາວເຢຍລະມັນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມ 

ພັດທະນາ ອື່ນໆ. ທ່າແຮງຂອງຂະແໜງການສຶກສາໃນ ສປປ 
ລາວ ລວມທັງຂໍ້ມູນດ້ານປະຊາກອນກໍໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ 
ແລະ ນໍາໃຊ້ໃນການກະກຽມນະໂຍບາຍ. ອີງຕາມຜົນຂອງ 
ການວິໄຈ ຮ່າງນະໂຍບາຍສະບັບທໍາອິດຖືກນໍາສະເໜີໃນ 
ກອງປະຊຸມ ເຊິ່ງໃນກອງປະຊຸມແມ່ນໄດ້ມີບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າ 
ຂອງກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບເນື້ອໃນ 
ຂອງຮ່າງນະໂຍບາຍ. ຕໍ່ມາກໍໄດ້ມີກອງປະຊຸມວິຊາການມີ    
ຈຸດປະສົງເພ່ືອກວດສອບຄວາມຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານເນ້ືອ
ໃນວິຊາການ ເຊັ່ນ: ການອອກແບບເນື້ອໃນ, ໂຄງຮ່າງ, 
ຮູບແບບ ແລະ ຄຸນລັກສະນະທາງດ້ານວິຊາການຂອງນະໂຍ-
ບາຍ. ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນໄດ້ປັບປຸງສະບັບຮ່າງ 
ແລະ ແລກປ່ຽນ ໃນກອງປະຊຸມຕ່າງໆ ກັບບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າ 
ຈາກພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນກະຊວງ 
ລວມທັງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ. ຂະບວນການທັງໝົດນີ້ແມ່ນ 
ສືບຕໍ່ແຕ່ກາງປີ 2016 ເຖິງກາງປີ 2019.

ການພັດທະນາດໍາລັດການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໄດ້ລິເລ່ີມ     
ສົນທະນາຫຼາຍຄ້ັງໃນກອງປະຊຸມພາຍໃນຂອງຂະແໜງການ
ສຶກສາ ແລະ ກອງປະຊຸມລະດັບສູງ. ຮ່າງດໍາລັດສະບັບສຸດ- 
ທ້າຍແມ່ນປະກອບດ້ວຍການປະເມີນຜົນຂອງດໍາລັດ ເຊິ່ງໄດ້
ຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ເປັນເຄ່ືອງມືໃນການພັດທະນາກົດໝາຍ 
ແລະ ດໍາລັດຕ່າງໆ ໂດຍກະຊວງຍຸດຕິທໍາ. 
ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງສຸດທ້າຍ ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນຕົ້ນປີ 2019 ດໍາລັດ 
ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດສະບັບສົມບູນ ແລະ ໄດ້ຖືກຍື່ນເຖິງ 
ກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງຫ້ອງການສໍານັກງານນາຍົກລັດ
ຖະມົນຕີ ເພື່ອຈະໄດ້ນໍາສະເໜີ ແລະ ຂໍອະນຸມັດໃນກອງປະຊຸມ 
ປະຈໍາເດືອນຂອງລັດຖະບານ ໃນເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2019.

ການພັດທະນານະໂຍບາຍການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໄດ້ຮັບ 
ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ງົບປະມານ 
ຈາກຫ້ອງການ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ປະຈໍາພາກພື້ນ ເຊິ່ງ
ໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າໃກ້ຊິດກັບກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ  
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ເຊິ່ງໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດ          
ກິດຈະກໍາຕ່າງໆີ່ມີຄວາມໝາຍຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ທັດສະນະ 
ສຶກສາ, ຝຶກອົບຮົມສ້າງຂີດຄວາມອາດສາມາດ, ກອງປະຊຸມ 
ວິຊາການ ແລະ ກອງປະຊຸມຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ. ນອກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ 
ອົງການ ຢູເນສໂກ ຫ້ອງການປະຈໍາພາກພື້ນທີ່ບາງກອກ ໂດຍ
ການຮ່ວມສະໜັບສະໜູນທ່ີປຶກສາໃນການພັດທະນາດໍາລັດ 
ແລະ ສະຖາບັນເພື່ອການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດຂອງຢູເນສໂກ 
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ໄດ້ໃຫ້ທຶນພະນັກງານວິຊາການສອງທ່ານໃນການຄ້ົນຄວ້າ 
ກ່ຽວກັບການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ.

ຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາດໍາລັດ, ຄະນະສຶກສາສາດ, ມະຫາ 
ວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ດີວີວີ ອິນເຕີນເຊິນແນວ 
ໄດ້ຮ່ວມກັນພັດທະນາ ແລະ ທົດລອງສອນວິຊາການຮຽນຮູ້ 
ຕະຫຼອດຊີວິດ ເຊິ່ງວິຊາການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊິວິດໄດ້ສອນໃຫ້
ແກ່ນັກຮຽນຊັ້ນປີທີ 1 ໃນພາກຮຽນທໍາອິດຂອງສົກຮຽນ 
2017-2018 ແລະ ໄດ້ແຜ່ຂະຫຍາຍໄປເຖິງາຫາວິທະຍາໄລ
ສະຫວັນນະເຂດ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກກາງ ແລະ ມະຫາ 
ວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດ. 
ຄະນະສຶກສາສາດ, ມະຫາວິະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວໄດ້ຈັດ 
ກອງປະຊຸມວິຊາການເພື່ອເປັນການແລກປ່ຽນ ແລະ ແບ່ງປັນ
ປະສົບການກ່ຽວກັບການທົດລອງສອນວິຊາການຮຽນຮູ້      
ຕະຫຼອດຊີວິດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລທັງສາມແຫ່ງ. ຄວາມ  
ຮ່ວມມືນ້ີແມ່ນເປັນໂອກາດອັນດີໃນການສ່ົງເສີມການຮຽນຮູ້ 
ຕະຫຼອດຊີວິດ ເນື່ອງຈາກວ່າບັນດາຄູສອນ ແລະ ຄູຝຶກເກືອບ
ທັງໝົດແມ່ນເປັນຄູສອນຢູ່ແລ້ວ. ນອກຈາກນີ້, ແນວຄວາມ   
ຄິດໂດຍລວມຂອງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດແມ່ນຮຽກຮ້ອງ 
ໃຫ້ມີການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດເລ່ີມຕ້ັງແຕ່ການສຶກສາຂ້ັນທໍາອິດ 
ເພື່ອເປັນການສ້າງແຜນພາບທີ່ດີຂອງການຮຽນຮູ້ ແລະ ເຮັດ 
ໃຫ້ຄົນຮຸ່ນຕໍ່ໄປສາມາດຮຽນຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງ. ດໍາລັດການຮຽນ
ຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດຈະເປີດປະຕູ ເພື່ອຂະຫຍາຍຄວາມຕັ້ງໃຈ 
ເຫຼົ່ານີ້ໄປສູ່ບັນດາວິທະຍາໄລຄູ ເຊິ່ງເປັນສະຖານທີ່ຝຶກອົບຮົມ 

ຄູຊັ້ນປະຖົມ. ໃນປະຈຸບັນວິທະຍາໄລຄູແມ່ນຂຶ້ນກັບຂະແໜງ
ການອື່ນຂອງກະຊວງສຶກສາ ເຊິ່ງເປັນຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການ 
ຮ່ວມມື.

ດໍາລັດການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດເປັນຕົວແທນ ຂອງການ 
ພັດທະນານະໂຍບາຍຄັ້ງປະຫວັດສາດຂອງ ສປປ ລາວ. ມັນ 
ເປັນເອກະສານສະບັບທໍາອິດຂອງປະເທດ ລັດຖະບານເຫັນ
ດີວ່າມັນເປັນນະໂຍບາຍທ່ີກວ້າງຂວາງຄອບຄຸມທຸກຂະແໜງ
ການ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາ ໄດ້ຖືກມອບໝາຍຈາກລັດຖະບານໃຫ້ມີບົດບາດ
ສໍາຄັນໃນການພັດທະນາ ແລະ ດໍາເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ດໍາລັດການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ. ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ 
ກິລາ ໄດ້ນະເໜີຊື່ຄະນະກໍາມາທິການ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ 
ຮອງລັດຖະມົນຕີເປັນປະທານ, ຫົວໜ້າກົມ ແລະ ຮອງກົມ 
ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ຮອງກົມແຜນການ, ຮອງກົມ 
ຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ແລະ ບັນດາກົມອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.  
ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນມີບົດບາດເປັນໜ່ວຍງານຫັຼກ 
ໃນຂະບວນການພັດທະນາດໍາລັດ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການ 
ບໍລິຫານ, ສສກ ແມ່ນເປັນຫຼັກໃນການສະໜອງຂໍ້ມູນ ແລະ 
ວິຊາການ. ໃນລະຫວ່າງຂະບວນການພັດທະນາໄດ້ມີການ   
ຈັດກອງປະຊຸມຫຼາຍຄັ້ງທັງໃນດ້ານວິຊາການ ແລະ ໃນລະດັບ 
ສູງ ເຊິ່ງໃນນັ້ນມີອົງການຕ່າງໆ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ 
ຕ່າງໆ ເຂົ້າຮ່ວມເພື່ອແບ່ງປັນແນວຄວາມຄິດ ແລະ ທັດສະນະ 
ຂອງພວກເຂົາ.
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ຂັ້ນຕອນການພັດທະນານະໂຍບາຍການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ
ຂັ້ນຕອນທີ 1: ທີ່ປຶກສາຈາກພາຍນອກໄດ້ດໍາເນີນການ 
ສໍາຫຼວດເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ພັດທະນາຮ່າງດໍາລັດສະບັບທໍາອິດ 
ໃນເດືອນເມສາ ປີ 2016.
• ທ່ີປຶກສາຈາກພາຍນອກຈາກຟິລິບປິນໄດ້ດໍາເນີນການ 

ສໍາຫຼວດ ແລະ ຮ່າງນະໂຍບາຍສະບັບທໍາອິດ. ເພີ່ນໄດ້ 
ປະຈໍາການຢູ່ທີ່ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ເຮັດ
ວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຮອງຫົວໜ້າກົມການສຶກສານອກ 
ໂຮງຮຽນໃນຖານະຜູ້ປະສານງານຫຼັກ.

• ຮ່າງນະໂຍບາຍໄດ້ຮັບຄໍາເຫັນຈາກຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມໃນກອງ 
ປະຊຸມວິຊາການ ແລະ ກອງປະຊຸມລະດັບສູງຫຼາຍຄັ້ງ.

• ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຮ່າງດໍາລັດສະບັບທໍາອິດໄດ້ຖືກແປເປັນ 
ພາສາອັງກິດ ແລະ ຖືກນໍາສະເໜີໃນກອງປະຊຸມລະດັບ 
ສູງຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ໂດຍອີງຕາມ
ຄໍາຄິດເຫັນຈາກກອງປະຊຸມໄດ້ມີການປັບປຸງໃໝ່ 
ໂດຍສະເພາະການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການແບ່ງຄວາມ 
ຮັບຜິດຊອບຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງບໍ່ພຽງແຕ່ 
ຂະແໜງການສຶກສາ. ໂຄງປະກອບຂອງຄະນະກໍາມາ 
ທິການໄດ້ຖືກປັບໂຄງຮ່າງຄືນໃໝ່; ມັນກາຍເປັນສ່ວນ 
ສໍາຄັນຂອງຄະນະກໍາມາທິການຊັບພະຍາກອນມະນຸດ 
ເພື່ອເປັນການຫຼີກລ່ຽງການເຮັດວຽກຊໍ້າຊ້ອນ ແລະ 
ສ້າງໂຄງສ້າງອື່ນໆ.

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ການປັບປຸງນະໂຍບາຍການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດ 
ຊີວິດ, ການສະຫຼຸບ ແລະ ສົ່ງໃຫ້ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານເພື່ອ
ຂໍອະນຸມັດ.
• ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນຂອງອົງການຢູເນສໂກ ແລະ 

ຫ້ອງການ ດີວີວີ ອິນເຕີນເຊິນແນວ, ກສນ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບ 
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນໆ 
ໃນການຈັດກອງະຊຸມວິຊາການ ແລະ ກອງປະຊຸມລະດັບ 
ສູງ ເພື່ອສືບຕໍ່ດໍາເນີນການ ແລະ ສະຫຼຸບເນື້ອໃນສຸດທ້າຍ
ຂອງດໍາລັດການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ. ກອງປະຊຸມວິຊາ  
ການ ແລະ ກອງປະຊຸມລະດັບສູງໄດ້ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກ 
ພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງໃນການພັດທະນາຂອບ 
ນິຕິກໍາ ແລະ ກົດໝາຍພາຍໃນປະເທດ ເຊັ່ນ: ກະຊວງ 
ຍຸດຕິທໍາ.

• ໃນທີ່ສຸດ, ຕົ້ນເດືອນພຶດສະພາ ປີ 2019 ກົມການສຶກສາ
ນອກໂຮງຮຽນໄດ້ສະເໜີບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການ        
ພັດທະນາດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ເຖິງ 
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກາທິການ ແລະ ກິລາ. 
ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາໄດ້ສົ່ງ
ໜັງສືສະເໜີໄປຍັງສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ 
ກະຊວງຍຸດຕິທໍາເພື່ອດໍາເນີນການໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ. ກະຊວງ 

ຍຸດຕິທໍາ ຮ່ວມກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ 
ບັນດາພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ດໍາເນີນການທົບທວນ 
ດໍາລັດໂດຍອີງຕາມຫຼັກການກົດໝາຍ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ     
ນະໂຍບາຍການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໄດ້ຖືກຮັບຮອງຢ່າງ
ເປັນທາງການ ໜັງສືຮັບຮອງໄດ້ຖືກສົ່ງໄປຍັງກະຊວງ 
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ສໍານັກງານ 
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.

ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ສ່ົງຕ່ໍໃຫ້ 
ສະມາຊິກລັດຖະບານເພື່ອຂໍຄໍາເຫັນ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແນະ. 
ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບຂໍ້ສະເໜີແນະແລ້ວ ສໍານັກງານນາຍົກ 
ລັດຖະມົນຕີ ສົ່ງຕໍ່ໄປເຖິງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 
ເພື່ອສະຫຼຸບຄືນ ແລະ ແກ້ໄຂໂດຍອີງຕາມຄໍາເຫັນດັ່ງກ່າວ 
ແລະ ໄດ້ສົ່ງດໍາລັດສະບັບສົມບູນໄປເຖິງສໍານັກງານນາຍົກ 
ລັດຖະມົນຕີ. ສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ສົ່ງຕໍ່ໄປເຖິງ 
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເພື່ອຂໍອະນຸມັດ ແລະ ລົງນາມ. ແລະ 
ທ້າຍທີ່ສຸດ ດໍາລັດການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໄດ້ຖືກຮັບຮອງ 
ແລະ ລົງນາມໂດຍ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໃນວັນທີ 23 
ເດືອນມີນາ 2020.

ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຢ່າງເປັນທາງການ, ກະຊວງ 
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈະສຶບຕໍ່ດໍາເນີນເປີດໂຕ ແລະ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາ. ເນື່ອງຈາກວ່າດໍາລັດການຮຽນຮູ້ 
ຕະຫຼອດຊີວິດແມ່ນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບທໍາອິດຂອງ ສປປ ລາວ, 
ມັນຍັງມີຄວາມຕ້ອງການ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ສະໜັບ 
ສະໜູນຈາກບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມ 
ພັດທະນາທັງທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ງົບປະມານ.

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ການປັບປຸງນະໂຍບາຍ 
ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດ ຊີວິດ, ສະຫຼຸບ 
ແລະ ສົ່ງໃຫ້ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ 
ເພື່ອຂ�ອະນຸມັດ.

ຂັ້ນຕອນທີ 1: ທີ່ປຶກສາຈາກພາຍນອກ 
ໄດ້ດ�າເນີນ ການ ສ�າຫຼວດ ເບື້ອງຕົ້ນ 
ແລະ ພັດທະນາຮ່າງດ�າລັດສະບັບ 
ທ�າອິດ ໃນເດືອນເມສາ ປີ 2016.

ຂັ້ນຕອນການພັດທະນານະໂຍບາຍການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ
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ຮູ້ຈັກສິ່ງທີ່ 
ຕົນເອງສົນໃຈ

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຢາກຮຽນຮູ້ສ່ິງໃໝ່, ທ່ານສົນໃຈຢາກຮຽນຫຍັງຫຼາຍທ່ີສຸດ? 
ທັກສະໃໝ່ນ້ີແມ່ນສຳລັບເປັນອາຊີບ ຫຼື ເຫດຜົນສ່ວນຕົວ ຫຼື ທັງສອງຢ່າງ? ເຖິງແມ່ນວ່າ
ມັນຈະບ່ໍສາມາດນຳໄປໃຊ້ກັບວຽກງານໂດຍກົງ, ການທີ່ເຮົາສົນໃຈສ່ິງໃໝ່ໆ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ 
ເຮົາມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຫຼາຍຂ້ຶນ, ມີຄວາມເປັນມືອາຊີບຮອບດ້ານ.

ຮູ້ຈັກຮູບແບບ 
ການຮຽນຂອງຕົນເອງ

ທຸກໆ ຄົນມີວິທີການຂອງໂຕເອງໃນການຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່, ຕົວຢ່າງ: ອາດຈະຮຽນຮູ້ໄດ້ດີທີ່
ສຸດດ້ວຍການອ່ານ, ການຂຽນ, ການຟັງ, ຫຼື ໂດຍການລົງມືປະຕິບັດ? ເລືອກແຫຼ່ງການ
ຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດທີ່ຕອບສະໜອງຮູບແບບການຮຽນຮູ້ ແລະ ຄວາມມັກຂອງໂຕເອງ.

ຕັ້ງເປົ້າໝາຍ
ມຸ່ງໝັ້ນໃນການຮຽນຮູ້ໂດຍກຳນົດເປົ້າໝາຍທີ່ຊັດເຈນສຳລັບສິ່ງທີ່ຕ້ອງການຢາກຮຽນ,  
ວາງແຜນສິ່ງທີ່ຈະຮຽນ ແລະ ຈະໃຊ້ເວລາເທົ່າໃດ. ແລະ ຢ່າລືມໃຫ້ລາງວັນໂຕເອງທີ່ 
ເຮັດໄດ້ສຳເລັດ.

ພັດທະນານິໄສ 
ການອ່ານທີ່ດີ

ຄັ້ງສຸດທ້າຍທີ່ອ່ານ ຫຼື ຟັງໜັງສືດີໆ ແມ່ນຕອນໃດ? ນິໄສການອ່ານທີ່ດີຈະຊ່ວຍເປີດ 
ໂລກະທັດການພະຈົນໄພ ແລະ ການສຳຫຼວດວັດທະນະທຳ ແລະ ປະສົບການ 
ອ້ອມໂລກ.

ສະແຫວງຫາ 
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ

ຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໂອກາດໃນການຮຽນຮູ້ອອນໄລໃນຫ້ອງສະໝຸດ ຫຼື ໃນໂຮງຮຽນ 
ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ໃກ້ບ້ານທ່ານ. ມີຫຼາຍແຫ່ງສະໜອງໂອກາດການສຶກສາຕໍ່ 
ເນື່ອງທີ່ມ່ວນ ແລະ ໄດ້ຄວາມຮູ້.

ເຂົ້າຮ່ວມກຸ່ມ 
ທີ່ມັກການຮຽນຮູ້

ທ່ານເຄີຍໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບ ເວັບໄຊ www.meetup.com ບໍ່? ມັນເປັນສະຖານທີ່ທີ່ຈະ 
ຂຽນຄຳອະທິບາຍກ່ຽວກັບຕົວທ່ານເອງ ແລະ ຊອກຫາຄົນທີ່ມີປະສົບການຄືກັນ.

ມີສ່ວນຮ່ວມ ເປັນອາສາສະໝັກໃນໂບດ, ໃນວັດ ຫຼື ໃນຊຸມຊົນ ຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາໄດ້ພົບປະຄົນອື່ນ, 
ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບໂອກາດຕ່າງໆ ແລະ ການໃຫ້ໃນສິ່ງທີ່ຜູ້ອື່ນຕ້ອງການ.

ແບ່ງປັນທັກສະ 
ແລະ 

ຄວາມຮູ້ຂອງທ່ານ

ທ່ານຖັກຜ້າແລັນເປັນບໍ່ ຫຼື ແຕ່ງກິນ ຫຼື ມ່ວນຊື່ນກັບການເຮັດເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ ຫຼື 
ດົນຕີ? ເປັນຫຍັງຄືບໍ່ແບ່ງປັນຄວາມຊຳນິຊຳນານນີ້ໃຫ້ຄົນອື່ນ? ໂດຍການສື່ສານແນ
ວຄວາມຄິດຂອງທ່ານກັບຄົນອື່ນ, ທ່ານມີແນວໂນ້ມຈະເສີມສ້າງຄວາມຮູ້ເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ 
ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ເຂົ້າຮຽນ
ຮຽນຫຼັກສູດອອນໄລ ຫຼື ເຂົ້າຮ່ວມຫຼັກສູດໃດໜຶ່ງໃນວິທະຍາໄລ/ມະຫານວິທະຍາໄລ. 
ຖ້າທ່ານບໍ່ມີເວລາ ໃຫ້ຊອກຫາງານສຳມະນາ ຫຼື ຫຼັກສູດໃດໜຶ່ງທີ່ ທີ່ໃຊ້ເວລາ 
4-6 ອາທິດໃນຂອບເຂດພື້ນທີ່ຂອງທ່ານໃຫ້ເໝາະສົມກັບງົບປະມານ ແລະ 
ຕາຕະລາງເວລາຂອງທ່ານ.

ມີຄວາມຢາກຮູ້ 
ຢາກເຫັນ

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດແມ່ນກ່ຽວກັບການຢູ່ຢ່າງຫ້າວຫັນ ແລະ ຈິດໃຈ, ຮ່າງກາ 
ແລະ ວິນຍານມີຄວາມຢາກຮູ້ຢາກເຫັນ.
ເລືອກເອົາ 1 ໃນ 10 ແນວຄວາມຄິດເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ເລີ່ມຕົ້ນມື້ນີ້.

Source: www.utmb.edu
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ການຕອບໂຕ້ຕ�່ວິກິດການ - ພາລະບົດບາດຂອງການຮຽນຮູ້ 
ແລະ ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ໃນການຮັບມືກັບການລະບາດຂອງ 
ໂຄໂຣນ່າ
ສັງຄົມທ່ົວໂລກໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງຈາກການລະບາດຂອງ
ໂຄວິດ-19.  ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນການດໍາລົງຊີວິດປະຈໍາວັນ 
ແລະ ມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍ່ກັບສຸຂະພາບ, ວຽກງານ 
ແລະ ຄວາມເປັນຢູ່. ໃນເກືອບທຸກປະເທດທົ່ວໂລກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານ
ການສຶກສາສໍາລັບຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ ຖືກບັງຄັບໃຫ້ປິດຊົ່ວຄາວ 
ເຊ່ິງມັນມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕ່ໍກັບຄວາມຍືນຍົງຂອງສະຖາບັນ, 
ພະນັກງານຂອງພວກເຂົາ ແລະ ລວມທັງຜູ້ຮຽນ. ໃນຂະນະດຽວກັນ 
ການຮຽນຮູ້ ແລະ ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ (ALE) ສາມາດຊ່ວຍບັນເທົາຜົນ
ກະທົບຈາກວິກິດການນີ້ໄດ້ ໂດຍການໃຫ້ການສຶກສາ, ການຝຶກອົບຮົມ 
ແລະ ການສະໜັບສະໜູນທາງສັງຄົມ.

ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ໃນຖານະຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາທີ່ສຸມໃສ່ 
ວຽກງານ ການຮຽນຮູ້ ແລະ ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່, ສະເໜີແນວຄວາມຄິດ
ກ່ຽວກັບວິທີການທີ່ການຮຽນຮູ້ ແລະ ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ສາມາດມີ   
ສ່ວນຮ່ວມໃນການຈັດການກັບວິກິດການນ້ີດ້ວຍການນໍາສະເໜີການ 
ບໍລິການທາງສັງຄົມ ແລະ ການສຶກສາໂດຍສະເພາະໃນກຸ່ມທີ່ມີຄວາມ
ສ່ຽງ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ພວກເຮົາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານ ແລະ ຜູ້ 
ປະຕິບັດງານໃນລະດັບສາກົນຈັດຫາຜູ້ໃຫ້ບໍລິການການຮຽນຮູ້ ແລະ 
ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ - ທັງພາກລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ພາກປະຊາສັງຄົມ 
ລວມທັງບັນດາບຸກຄະລາກອນທ່ີມີຄວາມພ້ອມໃນການຈັດການກັບ 
ສະຖານະການນີ້. ມັນແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທຸກໆ ພາກສ່ວນ 
ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າຂ້ໍສະເໜີຂອງວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຈະ
ຍັງສືບຕໍ່ໃນລະຫວ່າງ ແລະ ຫຼັງວິກິດການນີ້.

ນຳໃຊ້ທ່າແຮງຂອງການຮຽນຮູ້ ແລະ ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ 
ເພື່ອຕ�່ຕ້ານ ກັບວິກິດການ
ການຮຽນຮູ້ ແລະ ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ແມ່ນຂະແໜງການຍ່ອຍຂອງ  
ລະບົບການສຶກສາທີ່ມີການປະສົມປະສານຂອງຄຸນລັກສະນະພິເສດທີ່

ມີຄຸນຄ່າສະເພາະໃນສະຖານະການທີ່ຕໍ່ເນື່ອງ. ການຮຽນຮູ້ ແລະ ການ
ສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ຂັບເຄື່ອນໄປຕາມຄວາມຕ້ອງການ, ປ່ຽນແປງໄດ້, 
ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນບໍ່ເປັນທາງການ, ມີຄວາມຮັດກຸມ ແລະ ຫັນປ່ຽນໄດ້. 
ອີງຕາມສິ່ງທີ່ກ່າວມານີ້, ບັນດາຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ແລ ໂຄງການແມ່ນມີ    
ທ່າແຮງສະໜັບສະໜູນປະຊາຊົນໃນຫຼາຍທາງ:
• ດໍາເນີນການໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຂັ້ນຕົ້ນ ເຊັ່ນ: ການ  

ໂຄສະນາປຸກລະດົມໂດຍສະເພາະໃນກຸມດ້ອຍໂອກາດກ່ຽວກັບ 
ເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ນໍາໃຊ້ວິທີທີ່ງ່າຍເພື່ອປ້ອງກັນບຸກຄົນ, 
ຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນ.

• ຈັດກິດຈະກໍາສ້າງລາຍໄດ້ທ່ີມີເປັນສ່ວນປະກອບໃນການຜະລິດ 
ອຸປະກອນທີ່ຈໍາເປັນໃນການຜະລິດເຄື່ອງປ້ອງກັນເຊັ່ນ: ຜ້າ 
ອັດປາກ (ໜ້າກາກອະນາໄມ), ສະບູ ແລະ ໂພຊະນາການ.

• ພັດທະນາ ແລະ ໃຫ້ໂອກາດໄດ້ຮຽນຮູ້ ເພື່ອຊ່ວຍທົດແທນທີ່ຕ້ອງ 
ໄດ້ຢຸດຮຽນໃນລະບົບສາມັນ, ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານກັບວິກິດການຮຽນທີ່ 
ຮ້າຍແຮງ.

• ໃຫ້ໂອກາດໃນການສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄ່ານິຍົມທົ່ວໄປ ເຊັ່ນ: 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນລະດັບໂລກ, ຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ການ 
ເປັນພົນລະເມືອງທີ່ຫ້າວຫັນ.

• ລະດົມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຂອງຊຸມຊົນ, 
ເນື່ອງຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການການຮຽນຮູ້ ແລະ ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ 
ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຢູ່ໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ໃກ້ຊິດຕິດແທດ 
ກັບປະຊາຊົນ.

ພັດທະນາຂ�້ສະເໜີໃໝ່
ໃນທົ່ວທຸກມຸມໂລກ, ກິດຈະກໍາການຮຽນຮູ້ແບບໜ້າຕໍ່ໜ້າກໍາລັງຈະຢຸດ
ລົງ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຂາດຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນໂອກາດການຮຽນຮູ້ທີ່ສໍາຄັນ. ໃນດ້ານການສະໜອງ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ 
ການຮຽນຮູ້ ແລະ ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ຄູສອນອິດສະຫຼະຈໍານວນ
ຫຼ າ ຍ ກໍ າ ລັ ງ ຜ ະ ເ ຊີ ນ ກັ ບ ສ ະ ຖ າ ນ ະ ກ າ ນ ດ້ າ ນ ເ ສ ດ ຖ ະ ກິ ດ . 
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ລັກສະນະຂອງຂະແໜງການຮຽນຮູ້ ແລະ ການ 
ສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ແມ່ນມີຄວາມຍືດຍຸ່ນ ແລະ ອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການ 
ຂອງຜູ້ຮຽນ ແລະ ສັງຄົມ ເພື່ອໃຫ້ເໝາະສົມກັບການພັດທະນາຄວາມ
ຄິດສ້າງສັນ, ແລະ ຕອບສະໜອງຢ່າງທັນເຫດການ: 
• ຊຸກຍູ້ໂອກາດການຮຽນຮູ້ໃນດ້ານດິຈິຕ໋ອລໃຫຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ, ລວມ 

ທັງການສ້າງເວທີ, ການຝຶກອົບຮົມນອກໂຮງຮຽນ ແລະ ຫຼັກສູດ 
ອອນໄລ (ທີ່ມີໃບຢັ້ງຢືນ).

• ສະໜັບສະໜູນພ່ໍແມ່ຜູ້ປົກຄອງໃຫ້ສາມາດເຮັດວຽກອອນໄລໄດ້ 
ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອລູກຫຼານໃນການຮຽນອອນໄລ.

• ເພ່ີມການເຂ້ົາເຖິງໂດຍໃຊ້ເຄ່ືອງມື ແລະ ຊ່ອງທາງສ່ືສັງຄົມອອນໄລ 
ແລະ ໃຊ້ວິທີການຮຽນທາງໄກແບບດັ້ງເດີມເຊັ່ນ: ການຮ່ວມມືກັບ 
ສະຖານີວິທະຍຸ ແລະ ໂທລະພາບ.

• ສະໜອງການບໍລິການດ້ານຈິດໃຈ-ສັງຄົມເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຫຍ່ 
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ສາມາດຮັບມືກັບວິກິດການໄດ້.
ຮູບແບບໃໝ່ເຫ່ົຼານ້ີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການລົງທຶນໃນການສ້າງສະພາບແວ
ດລ້ອມທີ່ເອື້ອອໍານວຍ:
• ລົງທຶນໃສ່ພ້ືນຖານໂຄງລ່າງດິຈິຕອນໃນລະດັບເຄືອຂ່າຍລະດັບ 

ປະເທດ ແລະ ພາກພື້ນ ລວມທັງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ  
ຈັດຫາອຸປະກອນດິຈິຕ໋ອລສໍາລັບຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມທ່ີຢູ່ໃນກຸ່ມສ່ຽງ 
ເຊິ່ງພວກເຂົາບໍ່ມີທາງເລືອກຫຼາຍ.

• ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານໃຫ້ສາມາດໃຊ້ຕົວເລືອກດິຈິຕ໋ອລ ແລະ 
ໃຫ້ຄໍາປຶກສາແກ່ຜູ້ຮຽນ.

• ພັດທະນາໃຫ້ມີໂອກາດທາງອອນລາຍເພີ່ມຂຶ້ນ ເພື່ອເປັນການ    
ສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງບຸກຄະລາກອນການສຶກສານອກ 
ໂຮງຮຽນ, ບໍລິຫານ ແລະ ຄູຝຶກ.

• ສະເໜີໃຫ້ມີຊຸມຊົນການຝຶກປະຕິບັດ (CoP) ໃນຮູບແບບດິຈິຕ໋ອລ  
ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ, ລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ລະດັບສາກົນ ເພື່ອເປັນ
ບ່ອນອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການພັດທະນາຄວາມອາດ 
ສາມາດຂອງບຸກຄະລາກອນການຮຽນຮູ້ ແລະ ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່, 
ແລກປ່ຽນປະສົບການ ແລະ ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ.

ລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໄດ້ຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະໜັບ
ສະໜູນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການວຽກງານການຮຽນຮູ້ ແລະ ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ 
ໂດຍສະເພາະໃນດ້ານດິຈິຕ໋ອລ.

ຮັບປະກັນອະນາຄົດທີ່ຍືນຍົງຂອງ ການຮຽນຮູ້ ແລະ 
ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່
ສໍາລັບຫຼາຍໆຄົນ, ຖ້າບໍ່ແມ່ນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການການຮຽນຮູ້ ແລະ 
ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ສ່ວນຫຼາຍ, ນີ້ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງວິກິດການ 
ປະຈຸບັນ ແລະ  ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ລາຍຮັບຫຼຸດລົງຫຼື ເກືອບວ່າ 
ບໍ່ມີເລີຍ (ຄ່າທໍານຽມ, ຢ່າງໜ້ອຍກໍແມ່ນການຢຸດເຊົາໂຄງການ 
ຊົ່ວຄາວ), ຫຼາຍຄົນກໍາລັງປະສົບບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. ມັນແມ່ນ 

ບົດບາດຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ລັດຖະບານທົ່ວໂລກເພື່ອຮັບປະກັນ 
ການຄົງຢູ່ຂອງຂອງຂະແໜງການຮຽນຮູ້ ແລະ ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່.      
ຕ້ອງມີການສະໜັບສະໜູນທາງການເງິໂດຍກົງ!

ການຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ້ົນຕໍຂອງລັດຖະບານແຫ່ງຊາດ, 
ຍັງມີບາງອັນທີ່ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ອົງການສາກົນສາມາດເຮັດໄດ້: 
• ສະໜັບສະໜູນເຄືອຂ່າຍທ່ີພະຍາຍາມສະໜັບສະໜູນປະຊາຊົນ 

ໃນການຮັບມືກັບວິກິດການ
• ສະໜັບສະໜູນນະໂຍບາຍ ແລະ ການປະຕິບັດ ເພື່ອຮັບປະກັນ 

ວ່າວິກິດການນີ້ ຈະບໍ່ຖືກນໍາໃຊ້ເປັນຂໍ້ອ້າງເພື່ອປະຕິບັດ 
ມາດຕະການຕ່າງໆ ທີ່ຈໍາກັດພື້ນທີ່ຂອງພາກປະຊາສັງຄົມ

• ຮັບປະກັນວ່າໂຄງສ້າງທ່ີມີຢູ່ນ້ີຈະຖືກໃຊ້ເພ່ືອການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ນີ້ໂດຍກົງ 
ບໍ່ແມ່ນເປັນພຽງກົນໄກຄູ່ຂະໜານ (ສ້າງວົງລໍ້ໃໝ່)

• ຈັດທໍາແຜນການລະດົມທຶນທີ່ຮັດກຸມ ແລະ ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ 
ເພື່ອການປົກປ້ອງສະຖາບັນ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ 
ຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການວຽກງານການຮຽນຮູ້ ແລະ ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ 
ແລະ ເຄືອຂ່າຍ.

ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ເຫັນບົດບາດຂອງຕົນໃນການສະໜັບ 
ສະໜູນຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເພື່ອຮັບມືກັບຜົນກະທົບຂອງວິກິດການ 
ໂຄວິດ-19 ຢ່າງດີທ່ີສຸດ ແລະ ພັດທະນາຮູບແບບການບໍລິການການ 
ຮຽນຮູ້ ແລະ ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອອບສະໜອງກັບວິກິດ 
ການ. ເຮົາຈະລາຍງານໃຫ້ຮູ້ເປັນໄລຍະກ່ຽວກັບຄວາມຄິດລິເລີ່ມໃໝ່ທີ່
ພັດທະນາໂດຍໂຄງການ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຂອງພວກເຮົາ. 
ກ່ຽວກັບວິທີການຈັດການກັບວິກິດການ ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການ 
ປະຊາຊົນ. ໂຄວິດ-19 ເປັນວິກິດການລະດັບໂລກ ເຮົາຄວນຮັບປະກັນ 
ວ່າການຕອບສະໜອງນີ້ມັນຈະເກີດຂຶ້ນທົ່ວໂລກ.
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ການໂຕ້ຕອບຂອງ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ພາກພື້ນອາຊີ-
ຕາເວັນອກສຽງໃຕ້
ຫ້ອງການປະຈໍາພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ໄດ້ລິເລີ່ມການຜະລິດຜ້າອັດປາກຜ່ານລະບົບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ (ກສນ) ໃນ ສປປ 
ລາວ ແລະ ກໍາປູເຈຍ. ດັ່ງທີ່ຮູ້ກັນແລ້ວວ່າສະຖາບັນ ກສນ ໃນລາວສ່ວນຫຼາຍແມ່ນສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ (ສຮຊ) ແລະ ໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 
ເຊິ່ງໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ແລະ ໃນກໍາປູເຈຍຮຽກວ່າ ສຮຊ ແບບທົດລອງ ໄດ້ເລີ່ມຜະລິດຜ້າອັດປາກເພື່ອແກ້
ໄຂບັນຫາການຂາດແຄນທີ່ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນວິກິດການ ໂຄວິດ-19. ໃນບາດກ້າວທີສອງ ເມື່ອສະຖານະການເລີ່ມຜ່ອນຄາຍລົງ ກິດຈະກໍານີ້ກໍຈະເປັ
ນການສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ ສຮຊ. 

ການຜະລິດຜ້າອັດປາກ
ຢູ່ໃນກໍາປູເຈຍ, ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ພັດທະນາ ສຮຊ ໃຫ້ເປັນມາດຕະຖານໃໝ່ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ກໍາລັງທົດລອງໃຊ້ມາດຕະຖານໃໝ່ນີີ້ ກັບ 
ສຮຊ 10 ແຫ່ງ ທົ່ວປະເທດ. ໃນບໍລິບົດຂອງການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19, ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວໄດ້ຈັດສັນໃຫ້ ສຮຊ 10 ແຫ່ງ ພ້ອມທັງ          
ອຸປະກອນເປັນສະຖານທີ່ສໍາລັບການຜະລິດໜ້າກາກ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຂົາຈຶ່ງສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜ້າອັດປາກທີ່ຂາດແຄນ
ໄດ້ຢ່າງທັນການ. ໃນໂລຍະກາງການຜະລິດຜ້ອັດປາກກໍຄວນຫັນປ່ຽນເປັນລາຍຮັບໄດ້.

ສອນວິທີຫຍິບຜ້າອັດປາກ
ເພື່ອກະກຽມໃນການຜະລິດຜ້າອັດປາກ, ສູນພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດທໍາວີດີໂອສາທິດໃນການຫຍິບຜ້າ 
ອັດປາກ ເຊິ່ງສະໜັບສະໜູນໂດຍດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ. ໃນວີດີໂອໄດ້ອະທິບາຍວິທີການເຮັດຜ້າອັດປາກຮູບແບບຕ່າງໆ ໂດຍອີງໃສ່ໃນບາງ 
ທ້ອງຖິ່ນທີ່ອາດຫາວັດສະດຸໃນການຫຍິບໄດ້ແຕກຕ່າງກັນ. https://www.youtube.com/watch?v=FJITLnM7VQ8 
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ຖະແຫຼງການຂອງ ASPBAE
ປົກປ້ອງການສຶກສາ ແລະ ສ້າງຄວາມເປັນນ�້າໜຶ່ງໃຈດຽວກັນໃນ
ທົ່ວໂລກ ພະຍາຍາມຕ�່ສູ້ກັບການລະບາດຂອງ ໂຄວິດ-19
ສະມາຄົມອາຊີ-ປາຊີຟິກເພື່ອການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ການ 
ສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ (ASPBAE-ອາສເບ) ຮ່ວມກັບຊຸມຊົນໃນທົ່ວໂລກ 
ສະແດງ ວາມກັງວົນກ່ຽວກັບ ການແຜ່ລະບາດຂອງ ໂຄວິດ-19 
ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມ ຫຍຸ້ງຍາກລໍາບາກຢ່າງບໍ່ສາມາດທຽບໄດ້ກັບຊີວິດ 
ຂອງຄົນທົ່ວໂລກ, ເຮັດໃຫ່ກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍທີ່ສຸດໄດ້ສໍາຜັດ 
ແລະ ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍທີ່ສຸດ. ກໍລະນີການຕິດເຊື້ອ ແລະ ການເສຍ 
ຊີວິດທີ່ໄດ້ຮັບການ ຢັ້ງຢືນຍັງຄົງເພີ່ມຂຶ້ນໃນທົ່ວໂລກລວມທັງໃນບັນ-
ດາປະເທດທີ່ກໍາລັງພັດທະນາໃນພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ ເຊິ່ງ ລະບົບ 
ປ້ອງກັນສຸຂະພາບ ຍັງເປັນສິ່ງທ້າທາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຄົນຫຼາຍຮ້ອຍ 
ລ້ານຄົນຕ້ອງ ຫວ່າງງານ ຫຼື ຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະສູນເສຍວິທີການ
ຫາລ້ຽງຊີບ   ເຊິ່ງນັ້ນອາດເປັນພຽງອາຊີບດຽວຂອງພວກເຂົາ. ອີງຕາມ 
ອົງການ ຢູເນສໂກ, ວັນທີ 3 ເມສາ 2020 ມີຜູ້ຮຽນກວ່າ 1.54 
ຕື້ຄົນໄດ້ຮັບຜົນ ກະທົບຈາກການປິດໂຮງຮຽນໃນ 188 ປະເທດ, 
ເຊິ່ງຄິດເປັນກວ່າ 90% ຂອງປະຊາກອນທີ່ເປັນນັກຮຽນໃນທົ່ວໂລກ. 
ການຄວບຄຸມໃນ ວົງກວ້າງຈະປິດສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ (ສຮຊ) ແລະ 
ໂຄງການ ການຮຽນຮູ້ ແລະ ການສຶກສາສໍາລັບຜູ້ໃຫຍ່ອື່ນໆ 
ໃນທົ່ວພາກພື້ນ.

ເຮົາຢັ້ງຢືນວ່າບໍ່ວ່າວິກິດການຈະເປັນແນວໃດ, ສິດທິໃນການສຶກສາ 
ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຈະຕ້ອງດໍາເນີນຕໍ່ໄປເນື່ອງ
ຈາກເປັນໜຶ່ງໃນຍຸດທະສາດທ່ີສໍາຄັນທ່ີສຸດນການຕອບສະໜອງຕ່ໍກັບ
ວິກິດການນີ້ ແລະ ວິກິດການອື່ນໆ. ເດັກນ້ອຍ ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່
ຕ້ອງຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບວິວັດທະນາການຂອງໄວຣັສທ່ີມີການພັດທະນາຢູ່ 
ເລື້ອຍໆ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງມັນ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດຮັບມື 
ແລະ ປັບຕົວເຂົ້າກັບສະຖານະການທີ່ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາຂອງ
ວິກິດ ເຊິ່ງມັນສົ່ງຜົນກະທົບໃນວົງກວ້າງ.

ເຮົາສະໜັບສະໜູນທຸກຄວາມພະຍາຍາມຂອງຢູເນສໂກ ແລະ 
ລັດຖະບານໃນການແກ້ໄຂ ແລະ ປັບໃຊ້ການຮຽນທາງໄກໂດຍນໍາໃຊ້ 
ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ການຮຽນຮູ້ແບບຍືດຫຍຸ່ນ 
ລວມທັງແຜນງານການຮຽນຮູ້ໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ແຜນງານການຮຽນຮູ້ 
ອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຊຸມຊົນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ASPBAE 
ຕັ້ງຂໍ້ສັງເກດວ່າຜູ້ຮຽນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນມາຈາກຄອບຄົວທີ່ທຸກຈົນ ແລະ 
ດ້ອຍໂອກາດ ບໍ່ມີຄວາມສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ ແລະ ຂາດ 
ຊັບພະຍາກອນໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ຮັບເຕັກໂນໂລຊີ ສະຖານະການ 
ນີ້ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການແບ່ງປັນທາງດິຈິຕ໋ອລກວ້າງຂຶ້ນ ແລະ 
ຮີບຮ້ອນ ຈັບພາບຂອງເຕັກໂນໂລຊີການສຶກສາ. ຈົນເຖິງປະຈຸບັນ 
ບໍລິສັດໄອຊີທີ (ICT) ເອກະຊົນຫຼາຍແຫ່ງກໍໄດ້ຮີບຮ້ອນສົ່ງເສີມການ 
ຕະຫຼາດກ່ຽວກັບການຮຽນຮູ້ແບບດິຈິຕ໋ອລຂອງພວກເຂົາ. ພວກເຮົາ   
ຮັບຮູ້ເຊັ່ນດຽວກັນວ່າຊົນເຜົ່າກຸ່ມນ້ອຍ, ກຸ່ມຄົນພິການ, ກຸ່ມຜູ້ຖືກກົດຂີ່, 
ກຸ່ມນັກຮຽນຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ກຸ່ມຄົນດ້ອຍໂອກາດອື່ນໆ ໂດຍສະເພາະ 
ເດັກຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງໄດ້ຖືກລືມ ແລະ ຖືກເຮັດໃຫ້ເປັນກຸ່ມດ້ອຍໂອກາດ 

ເນື່ອງຈາກບໍ່ມີທາງເລືອກໃນການຮຽນຮູ້ທີ່ເໝາະສົມ, ອຸປະສັກດ້ານ 
ພາສາ ແລະ ການເລືອກປະຕິບັດໃນສະຖາບັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຈຶ່ງຂໍ
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາລັດຖະບານ, ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ 
ປະຊາຄົມໂລກ ກວດສອບເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຊຸມຊົນສາມາດເຂົ້າເຖິງ 
ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ເປີດກວ້າງ ແລະ ເຄື່ອງມືທີ່ເໝາະສົມໄດ້ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ 
ເຊິ່ງຊ່ວຍສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຮຽນຮູ້ທາງໄກ ແລະ 
ແຜນການຮຽນຮູ້ໂດຍອີງຕາມຊຸມຊົນ, ສະເໜີໃຫ້ມີການສຶກສາ ແລະ 
ການຮຽນຮູ້ທີ່ມີຄຸນນະພາບຕາມບໍລິບົດໃຫ້ແກ່ກຸ່ມສ່ຽງ ແລະ ກຸ່ມທີ່ 
ຖືກກີດກັນ.

ຄູ, ຄູຝຶກ ແລະ ບຸກຄະລາກອນການສຶກສາ ແມ່ນຍັງມີຄວາມຕ້ອງການ
ຫຼາຍເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ້ການສຶກສາມີຄວາມຕ່ໍເນ່ືອງໃນໄລຍະການ 
ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19. ຄວາມປອດໄພ, ຄວມສຸກ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ 
ດ້ານອາຊີບ, ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນ ຄວນໄດ້ຖືກ 
ຮັບຮອງໃຫ້ເປັນບູລິມະສິດສໍາຄັນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາພະຍາຍາມ 
ເຂົ້າເຖິງທຸກຄົນ, ເຖິງວ່າຈະເປັນຜູ້ຮຽນທີ່ເຂົ້າເຖິງຍາກທີ່ສຸດ ເຊັ່ນ: 
ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ກຸ່ມທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການພິເສດ ໂດຍຈະ     
ຕ້ອງນໍາໃຊ້ວິທີການທີ່ເໝາະສົມອີງຕາມບໍລິບົດຂອງຜູ້ຮຽນ. 

ການສູນເສຍຄວາມເປັນຢູ່ ແລະ ລາຍໄດ້ເນື່ອງມາຈາກມາດຕະການ 
ເຂັ້ມງວດ ແລະ ການກັກບໍລິເວນເຮັດໃຫ້ຜູ້ຮຽນທີ່ທຸກຈົນບໍ່ສາມາດມີ 
ສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະຳການສຶກສາ ແລະ ການຮຽນຮູ້ໄດ້. ອີງຕາມ 
ລາຍງານຂອງໂຄງການອາຫານໂລກ ໂຮງຮຽນໄດ້ຖືກປິດ ແລະ ມີ 
ນັກຮຽນທົ່ວໂລກກວ່າ 368 ລ້ານຄົນ ທີ່ຕ້ອງຢຸດຮຽນ ແລະ ບໍ່ໄດ້ກິນເຂົ້າ 
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ທ່ຽງຢູ່ໂຮງຮຽນເຊ່ິງພວກເຂົາເຫ່ົຼານ້ີແມ່ນອາໄສຄາບອາຫານນ້ີເປັນ
ຫຼັກ. ແມ່ຍິງຕ້ອງປະຕິບັດໜ້າທີ່ຫຼາຍຢ່າງໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດ  
ຍ້ອນວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຮັດວຽກພາຍໃນເຮືອນເພີ່ມຂຶ້ນ, ມີຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບຕໍ່ສຸຂະພາບຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ລວມທັງເພີ່ມພາລະການສອນ ໃນ 
ຂະນະທີ່ພວກເຂົາຕໍ່ສູ້ເພື່ອອາຫານ ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດເພື່ອລ້ຽງ 
ຄອບຄົວ. ເຄືອຂ່າຍຄວາມປອດໄພທາງສັງຄົມຮວບຮວມຊັບພະຍາ-
ກອນໄວ້ໃນມື ແລະ ຄວບຄຸມແມ່ຍິງເຊັ່ນ ການໂອນເງິນ, ຄວາມຊ່ວຍ 
ເຫຼືອດ້ານອາຫານ ແລະ ມາດຕະການອ່ືນໆ ທີ່ປົກປ້ອງວຽກງານແມ່ຍິງ
ຈະຕ້ອງໄດ້ຖືກຮັບຮອງວ່າເປັນອົງປະກອບສໍາຄັນເພ່ືອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ 
ການຮຽນຮູ້ຈະດໍາເນີນຕໍ່ໄປ.

ພວກເຮົາມີຄວາມເປັນຫ່ວງທ່ີຈະເຫັນມາດຕະການຜະເດັດການຖືກ 
ນໍາມາໃຊ້ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງຂະບວນການປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ຄວາມຮັບ-
ຜິດຊອບໃນການຕອບໂຕ້ກັບສະພາບການທ່ີສຸກເສີນໃນຫຼາຍປະເທດ. 
ສຽງ ແລະ ໜ່ວຍງານຂອງປະຊາຊົນຄວນໄດ້ຮັບການເສີມສ້າງ ແລະ  
ຮັບຟັງໃນການກໍານົດແນວທາງຕອບສະໜອງຕໍ່ວິກິດ ຈາກນັ້ນຈະພົບ
ວິທີການແກ້ບັນຫາທີ່ຍືນຍົງ, ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ; 
ແກ້ບັນຫາບໍ່ຖີ້ມໃຜໄວ້ທາງຫຼັງ. ພວກເຮົາຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານ 
ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານສິດທິມະນຸດຂອງສາກົນ ແລະ ນໍາແນວທາງ 
ມາໃຊ້ໃນການຕອບສະໜອງຕໍ່ການແພ່ລະບາດຄັ້ງນີ້.

ອາສເບ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າປະຈຸບັນລັດຖະບານກໍາລັງຈັດສັນງົບປະມານ
ແຫ່ງຊາດຂອງພວກເຂົາ ເພື່ອແກ້ໄປບັນຫາສຸກເສີນດ້ານສຸຂະພາບ 
ແລະ ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງສັງຄົມແກ່ກຸ່ມສ່ຽງ. ການຫຼຸດງົບປະມານ 
ແລະ ການປັບໂຄງສ້າງໃໝ່ອາດເປັນເລ່ືອງທີ່ເລິກເຊິ່ງ ແລ ອາດສົ່ງຜົນ
ກະທົບຕໍ່ການຈັດສັນງົບປະມານເພື່ອການສຶກສາ. ງົບປະມານເພີ່ມ  
ເຕີມທ່ີຄາດການໄວ້ສໍາລັບໄລຍະການຟ້ືນໂຕຂອງວິກິດການດ້ານ 
ສຸຂະພາບ ເພື່ອລວມເປັນມາດຕະການກະຕຸ້ນເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມສູນ 
ເສຍທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງ, ສາມາດກະຈາຍມາຍັງປະເທດ
ທ່ີມີເງ່ືອນໄຂຕ່ໍາໂດຍສະເພາະປະ
ເທດທີ່ມີລາຍໄດ້ຕໍ່າ ແລະ 
ປະເທດ ທີ່ກໍາລັງພັດທະນາ. 
ເຮົາຂໍ           ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານ 
ເສີມສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃນການ 
ແກ້ໄຂ ແລະ ປົງປ້ອງ ງົບປະມານ 
ຂອງພາກປະຊາສັງຄົມ ເພື່ອຈະ 
ນໍາມາ ເສີມສ້າງຕໍ່ລະບົບ ຮັກສາ 
ສຸຂະພາບ, ການສຶກສາ ແລະ 
ການປົກປ້ອງສັງຄົມ ເພື່ອຟື້ນໂຕ
ຢ່າງເຕັມທ່ີຈາກວິກິດນ້ີນອກຈາກ
ນ້ີເຮົາຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຄົມ 
ສາກົນ ລະດົມຊັບພະຍາກອນ 
ທີ່ຈໍາເປັນ ແລະ ມາດຕະການ 
ຂອງສະຖາບັນເຊັ່ນ: ການບັນເທົາ 
ໜີ້ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນປເທດທີ່ມີ
ລາຍໄດ້ຕໍ່າ ແລະ ປານກາງໃນ 
ການພະຍາຍາມທ່ີຈະລົງທຶນໃຫ້ 
ປະຊາຊົນໂດຍຜ່ານການສຶກສາ 

ເຊິ່ງເປັນຍຸດທະສາດສໍາຄັນ ສໍາລັບການຟື້ນ ໂຕທາງ ເສດຖະກິດ, 
ການຂະຫຍາຍໂຕ ແລະ ການພັດທະນາໂດຍລວມ.

ອາສເບ ຢູ່ບົນພື້ນຖານຄວາມເປັນນໍ້າໜຶ່ງໃຈດຽວກັນຮ່ວມກັບບັນດາ 
ພາກປະຊາສັງຄົມ ແລະ ປະຊາຄົມໂລກເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບການລະບາດຂອງ
ໂຄວິດ-19. ເຮົາຈະຮ່ວມມືດ້ວຍຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອໃຫ້ມີການ 
ສຶກສາ ແລະ ການຮຽນຮູ້ສໍາລັບເດັກນ້ອຍ, ຊາວໜຸ່ມ ແລະ 
ຜູ້ໃຫຍ່ດໍາເນີນໄປຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໂດຍການສົ່ງເສີມຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຈິງ ແລະ 
ຕ່ໍສູ້ກັບຂ້ໍມູນທ່ີບິດເບືອນ ແລະ ຂ່າວປອມ ດ້ວຍການສ້າງໜວ່ຍງານຂອງ 
ປະຊາຊົນໃນການຕອບສະໜອງຕໍ່ວິກິດການ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງມັນ; 
ໂດຍການກວດສອບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລັດຖະບານ ແລະ 
ການສະໜັບສະໜູນຂອງສາກົນ ເພື່ອໃຫ້ປະເທດຕ່າງໆ ຜ່ານພົ້ນຈາກ 
ວິກິດການນີ້ ດ້ວຍຄວາມເທົ່າທຽວທາງການສຶກສາ, ການຮັກສາ 
ສຸຂະພາບ, ໂພຊະນາການ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສັງຄົມສໍາລັບທຸກຄົນ.

 www.aspbae.org
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ຜູ້ອ�ານວຍການ
ປະຈ�າປະເທດ 

ກ�າປູເຈຍ

ໂຄງການຝຶກອົບຮົມສ�າລັບຜູບ�ລິຫານສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມ
ຊົນໃນກ�າປູເຈຍ
Vanna Peou, ດີວີວີ ອີນເຕີແນເຊິນແນວ ກໍາປູເຈຍ

ເນື່ອງຈາກບຸກຄະລາກອນໃນສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ (ສຮຊ) ໃນ        
ກໍາປູເຈຍຍັງຂາດທັກສະຄວາມເປັນມືອາຊີບ, ດີວີວີ  ອິນເຕີເນເຊິນແນວ 
ຮ່ວມມືກັບສະມາຄົມອາຊີ-ປາຊີຟິກເພື່ອການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ 
ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ (ASPBAE) ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລການຮຽນຮູ້ 
ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ເມືອງເມວເບີນ (University of Adult Learning in 
Melbourne) ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດການບໍລິຫານສໍາລັບສະມາຊິກ 
ສຮຊ ໃນກໍາປູເຈຍ. ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມນີ້ໃຊ້ເວລາ 2 ປີ ເລີ່ມແຕ່ປີ 
2019 ເຖິງປີ 2021 ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ 6 ພາກ, ພາກທີ 1 ແລະ ພາກທີ 
2 ແມ່ນ ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມແລ້ວໃນທ້າຍປີ 2019 ແລະ ຕົ້ນປີ 
2020, ເຮົາຫວັງວ່າຈະດໍາເນີນການຝຶກອົບຮົມສໍາລັບພາກທີ 3 - 6 
ໃນປີ 2021 ແຕ່ລະພາກຈະໃຊ້ເວລາໃນການຝຶກອົບຮົມ 4 ວັນ.

ການຝືກອົບຮົມພາກທີ 1 ແລະ ພາກທີ 2 ດໍາເນີນການໂດຍໃຊ້ວິທີ 
ການແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ລວມທັງກິດຈະກໍາການຮຽນຮູ້ ເພື່ອຮັບປະກັນ
ໃຫ້ຜູ້ຮຽນມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການຮຽນຮູ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ແຕ່ລະ 
ກິດຈະກໍາຈະໃຊ້ເວລາປະມານ 1 ຊົ່ວໂມງ 30 ນາທີ ເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ຜູ້ 
ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ແບ່ງປັນປະສົບການ ແລະ ຖາມ-ຕອບ ເພື່ອພັດທະນາ 
ການຮຽນຮູ້ໃຫ້ເລິກເຊິ່ງຍິ່ງຂຶ້ນ.

ການຝຶກອົບຮົມນີ້ໄດ້ກວມເອົາ: ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການສຶກສາ
ນອກໂຮງຮຽນ (ກສນ) ແລະ ໃນໂຮງຮຽນ ທັງໃນດ້ານທິດສະດີ ແລະ 
ວິທີການ; ແນວຄວາມຄິດຂອງ ກສນ ແລະ ການພັດທະນາທັກສະ; 
ແນວຄວາມຄິດຂອງ ກສນ ແລະ ການພັດທະນາຊຸມຊົນ; ແນວຄາມຄິດ 
ຂອງ ສຮຊ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງ ສຮຊ; ນະໂຍບາຍການຮຽນຮູ້ 
ຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະ ນະໂຍບາຍ ກສນ; ທິດສະດີການ 
ຮຽນຮູ້ຂອງຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍ. ແຮງຈູງໃຈໃນການ 
ຮຽນຮູ້ຂອງຜູ້ໃຫຍ່; ວິທີການຮຽນຮູ້ສໍາລັບຜູ້ໃຫຍ່; ຫຼັກການ 
ສອນຜູ້ໃຫຍ່, ແນວຄວາມຄິດຂອງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດ 
ຊີວິດ; ຄວາມສໍາພັນກັນລະຫວ່າງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດ 
ຊີວິດ, ໃນໂຮງຮຽນ, ນອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການສຶກສາຕາມ 
ອັດທະຍາໄສ; ຄວາມສໍາພັນກັນລະຫວ່າງການຮຽນຮູ້ 
ຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 
ແລະ ກອບແນວຄວາມຄິດພາກພື້ນ (ASEAN, 
SEAMEO); ວິທີການທີ່ະເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເກີດຄວາມ 
ເຂົ້າໃຈ ແລະ ອອກແບບ ສຮຊ ຂອງຕົນໃຫ້ເປັນສູນການ 
ຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະ ການຮຽນຮູ້ ແລະ ການສຶສາ 
ຜູ້ໃຫຍ່; ການສື່ສານແນວຄວາມຄິດເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ກັບ 
ບຸກຄະລາກອນໃນ ສຮຊ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານ; ການຈັດ 
ກອງປະຊຸມ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການ 
ຈັດອະພິປາຍ  (ບົດບາດຂອງຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ) 
ໂດຍຜ່ານວິທີການ ແລະ ເຕັກນິກການມີສ່ວນຮ່ວມ; 

ແນວຄວາມຄິດພື້ນຖານຂອງການສື່ສານ (ຜູ້ສົ່ງ-
ຜູ້ຮັບ) ແລະ ເຄື່ອງມືການສື່ສານ(ເຊັ່ນ: ບົດນໍາສະເໜີ); 
ວິທີການສື່ສານກັບກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ທັກສະການຟັງ 
ແລະ ການເວົ້າ ແລະ ການນໍາສະເໜີແຜນ; 
ຄວາມໝາຍຂອງທີມ, ບົດບາດໃນທີມ, ການເຮັດວຽກ 
ແລະ ການແບ່ງງານໃນທີມ; ວິທີການລະດົມ ແລະ 
ສ້າງແຜນທີ່ຊຸມຊົນ ແລະ ສຮຊ; ວິທີການລະບຸບັນຫາຂອງຊຸມຊົນ.

ຜົນການວິໄຈທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ:
• ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມເຫັນວ່າການຝຶກອົບຮົມນ້ີແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ. 

ເຖິງແມ່ນວ່າເຂົາເຈົ້າຈະເຮັດວຽກກັບ ສຮຊ ມາແລ້ວ 4 ປີ ແຕ່ເຂົາ
ເຈົ້າກໍບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມມາກ່ອນເລີຍ.

• ວິທີການຝຶກອົບຮົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມໄດ້ພູິດແລ້ວວ່າມັນເປັນ 
ປະໂຫຍດຫຼາຍສໍາລັບການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີຄວາມຕັ້ງ
ໃຈທ່ີຈະນໍາວິທີນ້ີໄປໃຊ້ກັບເພ່ືອຮ່ວມງານໃນການເຮັດວຽກໃນ 
ສຮຊ.

• ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີຄວາມໝັ້ນໃຈທີ່ຈະສະແດງອອກ ແລະ ແບ່ງປັນ 
ປະສົບການ ແລະ ມຸມມອງຂອງພວກເຂົາຢ່າງເປີດເຜີຍ.

•  ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມສາມາດພິຈາລະນາວິທີການໝູນໃຊ້ສ່ິງທ່ີຮຽນຮູ້ມາ 
ຈາກ ສຮຊໂດຍການຈົດບັນທຶກປະຈໍາວັນ.

• ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເພີດເພີນກັບການຝຶກອົບຮົມໃນພາກທີ 1 ເຊິ່ງຈັດຢູ່ 
Daun Keo ( ແຂວງ Takeo) ແລະ ພາກທີ 2 ທີ່ຈັດຢ່ໂຮງແຮມ 
Sunway ໃນນະຄອນພະນົມເປັນ. ພວກເຂົາໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ດ້ານ
ວິຊາການບໍລິຫານ ແລະ ກິດຈະກໍາທີ່ສະທ້ອນການຮຽນຮູ້ ແຕ່ລະ



ຈົດໝາຍຂ່າວ № 1/2020

14

Education for Everyone. Worldwide.  
Lifelong.

ຜູ້ບ�ລິຫານໂຄງການ 
ຂອງພວກເຮົາ

ຮັບຜິດຊອບວຽກງານ 
ພັດທະນາ ທັກສະ 
ແລະ ການພົວພັນ

ບົດຮຽນເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມຫວັງ, ມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ກວ້າງຂຶ້ນ ແລະ ມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ກັບ
ຄົນອື່ນໃນຊຸມຊົນແລະ ສະຖາບັນ.

ໃນນາມຕາງໜ້າຂອງ ຫອງການດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງ ທ່ານ ນາງ Anita Borka, ທ່ານ ສ.ຈ 
Robbie ແລະ ທ່ານ Phork Sovann ທີ່ພະຍາຍາມຢ່າງເຕັມທີ່ເພື່ອມອບຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະ ໃຫ້ບັນດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ. 
ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ທ່ານ ນາງ Anita ແລະ ທ່ານ ສ.ຈ Robbie ຈະສືບຕໍ່ເຮັດວຽກກັບພາກຕໍ່ໄປເຊັ່ນກັນ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ພາກອື່ນ
ໆມີຄວາມເພີດເພີນຄືດັ່ງພາກທີ 1 ແລະ ພາກທີ 2.

ການຮ່ວມມືສະໜັບສະໜູນການຝຶກວິຊາຊີບເຄື່ອນທີ່ນ
ອກໂຮງຮຽນ ລະຫວ່າງ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ-
ກົມອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ 
(DVVI-DVET-DNFE) ສົກປີ 2019
ຂັນທອງ ອິນທະຈັກ, ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ລາວ

ໃນສົກການສຶກສາປີ 2019 ຫ້ອງການ ດີວີວີ 
ອິນເຕີເນເຊິນແນວ, ກົມອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ກົມການ 
ສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 
ໄດ້ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ວາງແຜນຮ່ວມກັນໃນການສະໜັບ 
ສະໜູນການຈັດຝຶກອົບຮົມ ວິຊາຊີບ ເຄື່ອນທີ່ນອກໂຮງຮຽນ 
ໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍທ່ີດ້ອຍໂອກາດໃນເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກ
ສອກຫລີກ ເຊິ່ງເປັນບ້ານສາມສ້າງທີ່ຂຶ້ນ ກັບແຜນພັດທະນາ 
ຂອງໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ ແບບປະສົມ ແລະ ສູນການ 
ສຶກສານອກ ໂຮງຮຽນຂອງ 3 ພາກ ຄື ພາກເໜືອ 
ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້.  ງົບປະມານທັງໝົດທີ່ 
ຫ້ອງການ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ໄດ້ສະໜັບ 
ສະໜູນຈໍານວນ: 114,912,600 ກີບ. ເນື້ອໃນ 
ການຝຶກອົບຮົມສໍາລັບໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກວິຊາຊີບ 
ແບບປະສົມມີ 4 ຫົວຂໍ້ ການຝຶກຄື: ການປິ່ນປົວ 
ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດສັດໃຫຍ່, ເຕັກນິກການປູກ 
ເຫັດນາງລົມໃສ່ຖົ້ງຂີ້ເລື່ອຍ, ການປູກຜັກອິນຊີ 
ແລະ ການປູກເຫັດນາງຟ້າ ແລະ ເນື້ອໃນການຝຶກ 
ອົບຮົມສໍາລັບສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ 3 ພາກ 
ແລະ ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຂອງເມືອງມີ 4 
ຫົວຂໍ້: ການປຸງແຕ່ງອາຫານ, ການປູກເຫັດນາງລົມ-
ນາງຟ້າ, ການລ້ຽງ ແລະ ການປ້ອງກັນ ພະຍາດງົວ-
ຄວາຍ ແລະ ແບ້ ແລະ ການສ້ອມແປງລົດຈັກ. 
ໄລຍະເວລາການຝຶກອົບຮົມ 5-6 ວັນ, 
ຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດຂອງ 2 ພາກສ່ວນ 228 
ຄົນ, ຍິງ 95 ຄົນ ແລະ ການຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນ 

ຄືນສໍາລັບການຈັດຝຶກອົບຮົມໃນປີ 2019 ແມ່ນຈະໄດ້ 
ຈັດຂຶ້ນໃນເວລາອັນໃກ້ນີ້ ແລະ 
ການຈັດການຝຶກອົບຮົມຂອງສົກສຶກສາ 2020 
ແມ່ນຈະໄດ້ປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັບ 2 ກົມດັ່ງກ່າວເພື່ອວາງແຜ
ນໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ.

ຝຶກອົບຮົມການ 
ແປງລົດຈັກ 
ໃຫ້ຊາວບ້ານ 
ທີ່ເມືອງນອງ
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ການຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກຫຼັກ ແລະ ຄວາມສ�າເລັດໃນອະນາ
ຄົດຂອງການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ໃນປະເທດລາວ
Richard Isaiah Peters, ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ລາວ

“[…] ການຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກຫຼັກ ເໝາະສົມທີ່ຈະປັບປຸງຄຸນນະ
ພາບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ.”

ຫ້ອງການ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ແລະ ກົມການສຶກສາ  
ນອກໂຮງຮຽນໄດ້ດໍາເນີນໂຄງການຝຶກອົບຮົມຫັຼກສູດການ 
ຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກຫຼັກ (ToMT) ໃນປີ 2015-2017. ມີຜູ້ເຂົ້າ 
ຮ່ວມມາຈາກສະຖາບັນຕ່າງໆ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນມາຈາກສູນ 
ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ທີ່ຂຶ້ນກັບກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາ, ລວມທັງສະຫະພັນແມ່ຍິງ, ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ, 
ສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. 
ສອງປີຜ່ານໄປ ຈຶ່ງໄດ້ເລີ່ມມີການເຮັດບົດວິໄຈກ່ຽວກັບຜູ້ທີ່ 
ຮຽນຈບົ. ໂດຍແມ່ນບໍລິສັດ ທ່ີປຶກສາເພ່ືອການພັດທະນາລາວ-
ເຢຍລະມັນ (LGDC) ຮັບຜິດຊອບໃນການເຮັດບົດວິໄຈ.  
ນອກຈາກການສໍາພາດແລ້ວຍັງໄດ້ເຮັດແບບສອບຖາມສອງ
ຮູບແບບ ສໍາລັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຫົວໜ້າຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ. 
80% ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ToMT ແມ່ນໄດ້ຮ່ວມໃນການ 
ເຮັດບົດວິໄຈນີ້.

ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງໂຄງການ ToMT ແມ່ນການຖ່າຍທອດ 
ຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະ ໃຫ້ແກ່ຄູຝຶກຫຼັກເພື່ອໄປສືບຕໍ່ຝຶກສອນ
ໃນອະນາຄົດ. ການວິໄຈນີ້ໄດ້ວິເຄາະຜົນໄດ້ຮັບຂອງຫຼັກສູດ 
ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ວິທີການທີ່ອາດຈະເປັນປະໂຫຍດແກ່ຜູ້
ເຂົ້າຮ່ວມບໍ່ວ່າຈະເປັນດ້ານວິຊາການ ແລະ ສ່ວນຕົວ ລວມທັງ 
ຜົນໄດ້ຮັບຕໍ່ການສຶກສາຂອງຜູ້ໃຫຍ່ໃນລາວ.

ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມສ່ວນຫຼາຍໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມກ້າວໜ້າໃນການ 
ພັດທະນາຕົນເອງ ແລະ ຄວາມເປັນມືອາຊີບ. ນອກຈາກການ 
ປັບປຸງຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ ແລະ ທັກສະດ້ານວິຊາການ, 
ເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ເລົ່າວ່າ ທັກສະດ້ານອື່ນໆ ກໍເພີ່ມຂຶ້ນເຊັ່ນ: 
ພາວະຄວາມເປັນຜູ້ນໍາ ຫຼື ການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນ  
ເຊ່ິງທັງໝົດນ້ີໄດ້ຮັບການຢ້ັງຢືນຈາກຫົວໜ້າຂອງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ
ວ່າ ເຂົາເຈົ້າສາມາດປະຕິບັດໜ້າທີ່ໄດ້ດີຂຶ້ນ. ເນື່ອງຈາກ 
ຜູ້ເຂ້ົາ ຮວ່ມສ່ວນຫຼາຍແມ່ນມີສ່ວນຮວ່ມໂດຍກົງໃນກິດຈະກໍາ 
ການສອນ ເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງສາມາດໝູນໃຊ້ເນື້ອໃນທີ່ໄດ້ຮຽນມາ 
ເຂົ້າໃນການເຮັດວຽກປະຈໍາວັນໄດ້ຢ່າງຫ້າວຫັນ. 5 ທ່ານໃນ 
ຈໍານວນຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມໄດ້ອະທິບາຍວ່າພວກເຂົາໃຊ້ຄວາມຮູ້ທ່ີ 
ໄດ້ຮຽນມາ “ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ” ເຂົ້າໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ 
ໃນຂະນະ ທີ່ຄົນອື່ນໆຕອບພຽງແຕ່ “ຫຼາຍ”. ຜູ້ຕອບແບບ 
ສອບຖາມ ປະມານ 90% ສົ່ງຕໍ່ຄວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ມາໃຫ້ແກ່ເພື່ອ
ນຮ່ວມງານ ເພື່ອເປັນການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຂອງເຂົາເຈົ້າ. 
ບາງຄົນ ແມ່ນໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຈໍານວນໜຶ່ງແມ່ນໄດ້ 
ປະຕິບັດໂດຍການສາທິດ. ສໍາລັບຄໍາຖາມກ່ຽວກັບປື້ມຄູ່ມື 

ToMT ວ່າພາກໃດແນ່ທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນການຝຶກອົບ
ຮົມ ເຊິ່ງໄດ້ຄໍາຕອບວ່າແມ່ນພາກກ່ຽວກັບການສື່ສານ ແລະ 
ການເຮັດ ວຽກເປັນທີມ ລວມທັງເຕັກນິກການສອນຜູ້ໃຫຍ່ 
ເຊິ່ງໄດ້ຖືກນໍາ ໃຊ້ຢູ່ເລື້ອຍໆ. ອີງຕາມການບອກເລົ່າຂອງຜູ້ 
ເຂົ້າຮ່ວມ 26 ທ່ານ ໃນຈໍານວນ 28 ທ່ານ ສົນໃຈເຮັດ 
ວຽກເປັນຄູຝຶກ ມີພຽງ 2 ທ່ານ ທີ່ຢາກຮ່ວມຝຶກອົບຮົມເພີ່ມຕື່ມ. 
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 6 ໃນ 9 ຂອງຜູ້ທີ່ເປັນຫົວໜ້າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແນະນໍາ
ໃຫ້ພະນັກງານຂອງ ເຂົາເຈົ້າຈັດຝຶກອົບຮົມໄດ້ ແລະ ອີກ 3   
ທ່ານແມ່ນແນະນໍາໃຫ້ຝຶກອົບຮົມເພີ່ມຕື່ມ. ອີງໃສ່ຄໍາຖາມ 
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຫົວໜ້າຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕ້ອງການສະໜັບ 
ສະໜູນເພີ່ມຕື່ມເພື່ອໃຫ້ ToMT ສາມາດໝູນໃຊ້ໄດ້ດີຂຶ້ນທັງ
ສອງກຸ່ມບອກວ່າ: ຄວນມີການຝຶກອົບຮົມອີກຄັ້ງ, ປະຕິບັດ 
ເພ່ີມຕ່ືມ ແລະ ການ ທົບທວນຄືນ. ສາໍລັບການມີສ່ວນຮວ່ມຂອງ 
ToMT ໃນວຽກງານການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນ
ມີການຕອບຮັບເປັນຢ່າງດີຈາກທັງສອງກຸ່ມ. ມີຫົວໜ້າຂອງຜູ້       
ເຂົ້າຮ່ວມ ພຽງໜຶ່ງທ່ານທີ່ລະບຸວ່າຍັງຕ້ອງມີອີກຫຼາຍຂັ້ນຕອນ
ກ່ອນທີ່ຈະນໍາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນລະດັບປະເທດ, ສໍາລັບ 
ຄົນອື່ນໆ ແມ່ນເຫັນວ່າຂ້ອນຂ້າງດີແລ້ວ ແລະ ເຫັນວ່າມີການ
ວາງພື້ນຖານທິດສະດີຂອງ ToMT.

ສະຫຼຸບຜົນການວິໄຈ ອີງຕາມຄໍາເຫັນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ 
ຫົວໜ້າເຂົາເຈົ້າ ເຫັນໄດ້ຈະແຈ້ງວ່າໂຄງການ ToMT ນີ້ແມ່ນ 
ມີຄວາມເໝາະສົມ ທີ່ຈະພັດທະນາຄຸນນະພາບຂອງ ກສນ, 

ນັກສຶກສາຝຶກງານຂອງ 
ພວກເຮົາ

ປະຈ�າຫ້ອງ 
ການພາກພື້ນ

ຜູ້ ເຂົ້າຮ່ວມ 26 ທ່ານ 
ໃນຈຳນວນ 28 ທ່ານ 

ສົນໃຈເຮັດ ວຽກເປັນຄູຝຶກ



Members of ToMT in the Follow up Workshop for ToMT
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ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການພັດທະນາຢ່າງທີ່ໝັ້ນຄົງຂອງ
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສອນ 
ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງສອດຄ່ອງກັບເປົ້າໝາຍຂອງ 
ຫ້ອງການ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ໃນການຝຶກອົບຮົມນັກ 
ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ການໃຫ້ຄວາມຮູ້ທີ່ປະສົມປະສານ 
ລະຫວ່າງຄວາມຊ່ຽວຊານໃນດ້ານວິທີການ ແລະ ແນວຄວາມ 
ຄິດການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການວິໄຈນີ້ໄດ້ສະແດງຄໍາແນະນໍາຈໍານວນ 
ໜຶ່ງເຊ່ິງສອດຄ່ອງກັບຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາຂອງຜູ້ເຂ້ົາ 
ຮ່ວມ ແລະ ຫົວໜ້າຂອງພວກເຂົາເຊັ່ນ: ການຈັດຝຶກ 
ອົບຮົມທົບທວນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການວິໄຈຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງ 
ຄວາມຈໍາເປັນທ່ີຈະຕ້ອງໃຫ້ຄູຝຶກຫັຼກທ່ີມີປະສົບການມີ       
ໂອກາດຫຼາຍຂຶ້ນໃນການຝຶກສອນໃນອະນາຄົດ ເພື່ອເຮັດ 
ໃຫ້ສໍາເລັດພາລະກິດຂອງ ToMT.

ທັງໝົດນັ້ນເຫັນໄດ້ວ່າ ຜົນຂອງການວິໄຈແມ່ນເປັນໄປໃນທາງ 
ທີ່ດີ ແລະ ມັນໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສໍາເລັດຂອງການຝຶກອົບ
ຮົມຄູຝຶກເພ່ືອໄປເປັນຄູຝຶກຫັຼກໃນວຽກງານການສຶກສານອກໂ
ຮງຮຽນໃນລາວ.

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 6 ໃນ 9 ຂອງຜູ້ທີ່ 
ເປັນຫົວໜ້າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 

ແນະນໍາໃຫ້ພະນັກງານຂອງ 
ເຂົາເຈົ້າຈັດຝຶກອົບຮົມໄດ້ 

ແລະ ອີກ 3   ທ່ານແມ່ນແນະ
ນໍາໃຫ້ຝຶກອົບຮົມເພີ່ມຕື່ມ
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ການຮຽນຮູ້ທາງອອນໄລໃນຫວຽດນາມໄດ້ຮັບການ 
ສົ່ງເສີມຍ້ອນການລະບາດຂອງໂຄິດ-19. 
ສິ່ງທີ່ຂາດຫາຍໄປ?
Khau Huu Phuoc, SEAMEO Regional Centre for Lifelong Learning

ໂລກໄຊເບີ
ເຊົ້າມື້ໜຶ່ງ ເມື່ອສາມປີກ່ອນ ຂ້າພະເຈົ້າກໍາລັງນັ່ງຢູ່ໃນຮ້ານ 
ກາເຟ ກໍາລັງດື່ມກາເຟອຸ່ນໆ ໄດ້ຍິນສຽງຫົວຫົວເບົາໆຈາກ 
ມຸມໜຶ່ງຂອງຫ້ອງ. ຄິດວ່າໜ້າຈະແມ່ນຊາວໜຸ່ມທີ່ກໍາລັງມີ 
ເວລາທີ່ດີນໍາກັນ, ຂ້າພະເຈົ້າແນມເຫັນຊາວໜຸ່ມສີ່ຄົນ, 
ຊາຍສອງ ຍິງສອງ ອາຍຸປະມານ 18 ປີ, ກໍາລັງຈ້ອງເບິ່ງໜ້າຈໍ
ໂທລະສັບມືຖືຢູ່ມິດໆ, ນິ້ວໂປ້ຂອງເຂົາເຈົ້າເລື່ອນປັດໜ້າຈໍ 
ໂທລະສັບຂຶ້ນ-ລົງ. ເຫດການນີ້ເປັນອີກດ້ານໜຶ່ງຂອງສິ່ງທີ່ຂ້າ
ພະເຈົ້າຈິນຕະນາການໄວ້. ພວກເຂົາຖືກກືນຫາຍໄປຈາກ 
ໂລກແຫ່ງຄວາມຈິງ, ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າສັງຄົມນໍາກັນ ແລະ ຕັ້ງອົກຕັ້ງ 
ໃຈຢູ່ກັບສິ່ງທີ່ຄ້າຍຄືຄວາມຈິງຕໍ່ໜ້າ. ການສັງເກດພຽງບໍ່ເທົ່າ 
ໃດນາທີກໍເຫັນວ່າເຂົາເຈົ້ານັ້ນກໍາລັງສື່ສານກັນ ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່
ໃນສະພາບແວດລ້ອມທາງກາຍະພາບ ແຕ່ຢູ່ໃນໂລກໄຊເບີ.

ອິນເຕີເນັດໄດ້ສ້າງໂລກທີ່ແນມບໍ່ເຫັນ, ເຊິ່ງຄົນຈໍານວນຫຼາຍ 
ໃຊ້ສະແດງຄວາມຄິດ, ອາລົມ ແລະ ສັງຄົມເພື່ອການເຮັດວຽກ, 
ເພື່ອຄວາມມ່ວນຊື່ນ, ສັງຄົມ ແລະ ການຮຽນຮູ້.

ການຮຽນອອນໄລ
ການຮຽນຮູ້ຜ່ານເວັບໄຊເລີ່ມຂຶ້ນໃນປີ 1990, ແຕ່ 
E-Learning ມີຄຸນນະສົມບັດພິເສດໂຕ້ຕອບເຕັມຮູບແບບ 
ຂອງອິນເຕີເນັດ ໂດຍໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກ Web 2.0 
ເຊິ່ງມີປະສົບການມາແຕ່ປີ 2005 (Lehman & Conceicao 
2010). ນັບແຕ່ນັ້ນມາກໍໄດ້ມີການເປີດຫຼັກສູດອອນໄລໂດຍ
ມະຫາວິະຍາໄລ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາຫຼາຍແຫ່ງ 
ໃນໂລກ, ໄດ້ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຮຽນຮູ້
ຂອງຄົນເປັນລ້ານ ລວມທັງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່, ເພດຍິງ-
ຊາຍ, ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກ ແລະ ຜູ້ທີ່ກໍາລັງຊອກວຽກ. ແນວໂນ້ມ 
ຂອງການຮຽນ ແລະ ການສອນອອນໄລນັ້ນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ 
ແຕ່ຍັງບໍ່ສາມາດແທນທີ່ການຮຽນ-ການສອນແບບເດີມໄດ້.

ການລະບາດໃຫຍ່ຂອງ ໂຄວິດ-19 ໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດບົດຮຽນ 
ອອນໄລຂຶ້ນຫຼາຍ ເຊິ່ງປ່ຽນຈາກການສົ່ງເນື້ອໃນບົດຮຽນແບບ
ເກົ່າໄປເປັນການສາຍຮູບພາບທາງອິນເຕີເນັດ. ຍິ່ງໄປກວ່າ 
ນັ້ນ, ຄໍາແນະນໍາອອນໄລເບິ່ງຄືວ່າຈະເປັນທາງເລືອກດຽວ 
ຂອງການສຶກສາໃນສະຖານທີ່ ແລະ ປະເທດທີ່ກໍາລັງລະບາດ, 
ປະຊາຊົນຖືກກັກບໍລິເວນ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາ 
ຖືກປິດຊົ່ວຄາວ. ຈໍານວນຜູ້ຕິດເຊື້ອ ແລະ ບັນດາປະເທດຕ່າໆ 
ລວມທັງຫວຽດນາມເພີ່ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະມື້ ຈົນມີຈໍານວນ 209 
ຄົນ ໃນວັນທີ 7 ເມສາ 2020.

ສະຖານະການແຜ່ລະບາດຢູ່ໃນຫວຽດນາມເບ່ິງຄືວ່າຈະຊ້ີໃຫ້
ເຫັນຜົນປະໂຫຍດທ່ີຫຼາກຫຼາຍຂອງການຮຽນອອນໄລ: 
ປະຢັດເວລາໃນການເດີນທາງ ລະຫວ່າງເຮືອນ ແລະ 
ສະຖານທີ່ຮຽນ, ຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ນໍ້າມັນ, ເພີ່ມຄວາມໝັ້ນໃຈ
ໃຫ້ຜູ້ຮຽນເນື່ອງຈາກບໍ່ມີການກວດກາຈໍານວນພົນ. ເຖິງຢ່າງ 
ໃດກໍຕາມ, ຮູບແບບການຮຽນຮູ້ນີ້ກໍມີຂໍ້ບົກພ່ອງສອງປະການ
ຄື: ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ຮຽນຢູ່ໃລະດັບຕໍ່າ ແລະ ຜູ້ຮຽນ 
ມີຄວາມຮູ້ສຶກໂດດດ່ຽວ ຫຼື ເວົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງແມ່ນບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນ 
ສະພາບແວດລ້ອມການຮຽນຮູ້. ດ້ວຍເຫດນີ້, ມັນຈຶ່ງບໍ່ແມ່ນ 
ເລື່ອງແປກທີ່ນັກຮຽນຈະເຂົ້າຫ້ອງຮຽນ ແລະ ນັ່ງຮຽນ 
ໃນຂະນະທີ່ຄູກໍາລັງສອນຢູ່ ຫຼື ວີດີໂອກໍາລັງສາຍຢູ່, ບາງຄັ້ງ 
ກໍເຮັດແນວອື່ນໄປພ້ອມ. ໃນລຍະສັ້ນພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນຮ່
ວມໃນຂະບວນການຮຽນຮູ້ຢ່າແທ້ຈິງ.

ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງການເຂົ້າຮ່ວມ
Lehman ເບິ່ງຢ່າງຖືກຕ້ອງວ່າຄວາມຮູ້ສຶກຂອງການເຂົ້າ 
ຮ່ວມໃນການຮຽນອນໄລແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ມັນມີ    
ຫຼາຍຢ່າງກ່ຽວຂ້ອງກັບຜົນຂອງການຮຽນຮູ້ຕົວຈິງ. ອີງຕາມ 
Lehman ກ່າວໄວ້ວ່າການສະແດງຕົວຕົນທາງອອນໄລມີ 
ສອງດ້ານທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບແຕ່ລະຄົນ ເພື່ອສາມາດຂ້າມຜ່ານ
ຂີດຈໍາກັດຂອງຫ້ອງຮຽນທີ່ເໝືອນຈິງ: ການຖ່າຍທອດສົດ   
ເຊິ່ງເປັນຄວາມຮູ້ສຶກຄ້າຍຄືການຢູ່ໃນ “ສະຖານທີ່ນັ້ນ” 
ໃນບໍລິບົດຂອງຫ້ອງຮຽນ ແລະ ການສະແດງຕົນໃນສັງຄົມ 
ເຊິ່ງເປັນຄວາມຮູ້ສຶກຂອງການ “ຢູ່ຮ່ວມກັບຄົນອື່ນ”.

ມະນຸດເປັນສັດສັງຄົມ ແລະ ຕ້ອງການການສະໜັບສະໜູນ 
ທາງສັງຄົມ (OECD Better Life Index, Lents 2018). 
ໃນທາງຊີວະວິທະຍາພວກເຂົາໄດ້ພັດທະນາເພ່ືອການເຮັດ 
ວຽກຮ່ວມກັນ, ກິນ ແລະ ດໍາລົງຊີວິດຮ່ວມກັນໃນຊຸມຊົນ ແລະ 
ຂະບວນການດ່ັງກ່າວແມ່ນເພ່ືອຮຽນຮູເ້ຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນ. ການ 
ຮຽນຮູ້ໃນສະໄໝບູຮານໄດ້ດໍາເນີນໄປຢ່າງເປັນທໍາມະຊາດ 
ແລະ ງ່າຍດາຍໂດຍຜ່ານໄວໜຸ່ມຫຼິ້ນກັບຜູ້ສູງອາຍຸຂອງ 
ເຂົາເຈົ້າ, ເບິ່ງການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຜູ້ອາວຸດໂສ ແລະ 
ຮຽນແບບຈາກຜູ້ອາວຸດໂສ. ໃນຂະນະທີ່ທັກສະອາດຝຶກຝົນ 
ໄດ້ບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍ, ສິ່ງທີ່ພວກຮົາເອີ້ນວ່າພູມປັນຍາ, ສະສົມ 
ແລະ ເຕີບໂຕມາຫຼາຍອາຍຸຄົນຈົນເຖິງການຮຽນແບບງ່າຍໆ 
ຄົງຈະບໍ່ພຽງພໍ, ແລະ ອາຈານສອນ ຫຼື ຄູ ແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າ  
ເຮົາສາມາດຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ນັ້ນແນວໃດ, ກາຍເປັນຜູ້ຮັບ 
ຜິດຊອບໃນການຖ່າຍທອດຜ່ານສື່ພາສາ ແລະ ການຈັດ 

ຜູ້ບ�ລິຫານ 
ວຽກງານການວິໄຈ 
ແລະ ຝຶກອົບຮົມ 
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ລະບົບພູມປັນຍາ (Dewey 1916). ບໍ່ວ່າການຮຽນຮູ້ ແລະ 
ການສຶກສາຈະເກີດຂຶ້ນໃນຮູບແບບໃດ ຈຸປະສົງຫຼັກຂອງມັນກໍຄືການ 
ກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ຊາວໜຸ່ມໃນການເຂົ້າສັງຄົມ ໃນອະນາຄົດ 
ຢ່າງມີຄວາມໝາຍ.

ການຮຽນຮູ້ແມ່ນກິດຈະກໍາທາງສັງຄົມ. ຜູ້ຮຽນໄດ້ມາເຕົ້າໂຮມກັນ, 
ໄດ້ຮັບຄໍາແນະນໍາ ສິດສອນຈາກຄູອາຈານ, ສົນທະນາກັນ, 
ໄດ້ຄວາມຮູ້ໃໝ່ ແລະ ນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້. ອິນເຕີເນັດໄດ້ສ້າງຊຸມຊົນຄ້າຍ
ຄືຄວາມຈິງທ່ີເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນຮູ້ສຶກຜູກພັນກັບສັງຄົມທ່ີກ່ຽວກັບກິດຈະ-
ກໍານັ້ນຫຼືບໍ່? ແນ່ນອນວ່າມັນແມ່ນປະສົບການຂອງກຸ່ມໄວໜຸ່ມທີ່         
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກ່າວເຖິງກ່ອນໜ້ານີ້. ພວກເຂົາຍັງຢູ່ໃນໂລກໄຊເບີ:   
ພວກເຂົາຫົວຂວັນເວລາທີ່ໂພສຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຕອບກັບຂໍ້ຄວາມ 
ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ເບິ່ງຄືວ່າລືມໂລກຄວາມເປັນຈິງ. ສະພາບແວດລ້ອມ 
ການຮຽນຮູ້ອອນໄລໄດ້ໃຊ້ວິທີນີ້ເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກ “ຢູ່ທີ່ນັ້ນ” ແລະ 
“ຢູ່ຮ່ວມກັນ” ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເຕັກໂນໂລຊີອິນເຕີເນັດ ທີ່ໃຊ້ຢູ່ (ຄອມພິວເຕີ, 
ໂທລະສັບມືຖື, ກ້ອງຖ່າຍຮູບ) ເບິ່ງຄືໂປ່ງໃສ ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຮຽນຮູ້ສຶກ
ວ່າພວກເຂົາຢູ່ໃນສະຖານທີ່ອື່ນ ແລະ ຢູ່ໃນບໍລິບົດທີ່ມີເພື່ອນຮ່ວມຫ້ອງ 
ຮຽນ ແລະ ຄູກໍາລັງສອນ? ຄໍາຕອບແມ່ນບໍ່ແນ່ນອນ. ຕາບໃດທີ່ຜູ້ຮຽນ
ຍັງຮູສຶ້ກວາ່ນ່ັງຢູ່ຄົນດຽວໃນສະຖານທ່ີຂອງຕົນເອງ, ການຈດັອຸປະກອນ
ການສື່ສານໂດຍການແຕະປຸ່ມ, ຍ້າຍເມ້ົາຄອມພິວເຕີອ້ອມຮອບ ແລະ 
ກົດ, ຄວາມສົນໃຈຂອງການຢູ່ກັບສິ່ງອື່ນການຮຽນຮູ້ແມ່ນບໍ່ເກີດຂຶ້ນ. 
ພວກເຂົາຮູ້ສຶກຄືຖືກບັງຄັບໃຫ້ໄປຮຽນອອນໄລ ເພື່ອປະຕິບັດຕາມໜ້າ 
ທີ່ຂອງຜູ້ຮຽນ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍສຸດທ້າຍຄືການຮຽນຈົບ.

Ally (2008, ເວົ້າໃນ Hartnett 2016) ໃຫ້ຄໍາຈໍາກັດຄວາມຂອງ 
ການສຶກສາອອນໄລ “ການໃຊ້ອິນເຕີເນັດເພື່ອເຂົ້າເຖິງສື່ຕ່າງໆ, 
ເພື່ອໂຕ້ຕອບເນື້ອໃນກັບຜູ້ສອນ ແລະ ຜູ້ຮຽນດ້ວຍກັນ; ແລະ ເພື່ອຂໍ 
ແຮງສະໜັບສະໜູນໃນລະຫວ່າງຂະບວນການຮຽນຮູ້, ເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ 
ຮັບຄວາມຮູ້, ເພື່ອສ້າງຄວາມໝາຍສ່ວນຕົວ ແລະ ເຕີບໂຕຈາກ 
ປະສົບການການຮຽນຮູ້”. ອົງປະກອບໃດໜຶ່ງຂອງການປະຕິສໍາພັນ  
ມະນຸດຈະສູນເສຍໄປເນ່ືອງມາຈາກໂຄງສ້າງຂອງຫັຼກສູດທ່ີ ບ່ໍ 

ເໝາະສົມ, ສະພາບແວດລ້ອມການຮຽນຮູ້ 
ການເປັນສະຖານທີ່ ທີ່ຢູ່ໃນໃຈຂອງຜູ້ຮຽນ ທີ່
ຖືກປ່ອຍໄວ້ໂດຍບໍ່ມີແຮງຈູງໃຈທີ່ດີ ສໍາລັບ 
ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການອອກແບບເນ້ືອໃນ
ທີ່ສະແດງໃນອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ.

ຄຸນລັກສະນະທີ່ຂາດຫາຍໄປຂອງ 
ການຮຽນອອນໄລ
ຜົນກະທົບຈາກການລະບາດ ໂຄວິດ-19 
ການຮຽນ-ການສອນແບບໜ້າຕ່ໍໜ້າຈຶ່ງຖືກ 
ຢຸດຊົ່ວຄາວ. ສະຖາບັນການສຶກສາທົ່ວ      
ຫວຽດນາມໄດ້ນໍາໃຊ້ອິນເຕີເນັດເປັນຕົວ   
ແບບການສອນທ່ີມີການນໍາສະເໜີຜ່ານວີດີ-
ໂອ, ການຖ່າຍທອດສົດເພື່ອການຮຽນ-
ການສອນໃຫ້ທັນກັບສະພາບການ ແລະ ນໍາ 
ໃຊ້ເຄືອຂ່າຍສັງຄົມອອນໄລເປັນບ່ອນແລກ 
ປ່ຽນສົນທະນາ. ສໍາລັບນັກຮຽນບາງຄົນໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ 

ເຂດພູດອຍ ນີ້ກໍເປັນອຸປະສັກສໍາລັບເຂົາເຈົ້າ ຍ້ອນວ່າມັນໄດ້ປ່ຽນຈາກ
ຫ້ອງຮຽນແບບຝາຊີມັງ ໄປເປັນຫ້ອງຮຽນຄ້າຍຄືຈິງເຊິ່ງມັນແມ່ນ 
ປະສົບການໃໝ່ທັງໝົດ.

ສື່ມວນຊົນໃນປະເທດຫວຽດນາມເລີ່ມພິຈາລະນາ ແລະ ປະເມີນເບື້ອງ
ຕ້ົນກ່ຽວກັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການຮຽນ-ການສອນແບບອອນໄລ. 
ຄວາມຄິດເຫັນໃນຂະນະທ່ີສະແດງມຸມມອງໃນທາງບວກຂອງທິດທາງ
ໃໝ່ກ່ຽວກັບການປະຢັດເວລາເດີນທາງລະຫວ່າງເຮືອນ ແລະ 
ສະຖານທີ່ຮຽນ ແລະ ຄວາມຄິດທີ່ວ່າການຮຽນຮູ້ອອນໄລແມ່ນວິທີທີ່ດີ
ທ່ີສຸດທ່ີຈະສວຍໃຊ້ເວລາໃນໄລຍະປິດໂຮງຮຽນບ່ໍໃຫ້ເສຍໄປລ້າໆ 
ເຊິ່ງຈະມີອຸປະສັກຢູ່ສອງຢ່າງຄື: ຂາດໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ເໝາະສົມໃນ
ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແລະ ເຂດພູດອຍ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຮູບແບບການຮຽນ-
ການສອນເທົ່າກັບວ່າເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງນັກຮຽນ 
ແມ່ນຕໍ່າ ຈາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງນັກຮຽນ ເຊິ່ງຜົນມາຈາກຄວາມຮູ້ສຶກວ່າ 
ພວກເຂົາຖືກແຍກອອກມາຈາກຫ້ອງຮຽນແບບທົ່ວໄປ, ດັ່ງນັ້ນ ເຂົາຈຶ່ງ
ຂາດຄວມຮູ້ສຶກຂອງການຮ່ວມມື ແລະ ການແຂ່ງຂັນ ແລະ 
ຄວາມລໍາບາກຂອງຄູ ແລະ ນັກຮຽນ ແລະ ມີການປະຕິສໍາພັນກັນ 
ລະຫວ່າງນັກຮຽນແມ່ນມີຕໍ່າ. 

ຄູສອນຫຼາຍຄົນຫັນປ່ຽນມາໃຊ້ສ່ືສັງຄົມອອນໄລໃນການສ່ົງບົດຮຽນ 
ແຕ່ກໍຍັງຂາດສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການຮຽນ-ການສອນອອນໄລ. ບົດ-
ຮຽນບ່ໍແມ່ນແຕ່ການຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ໄປຫາຜູ້ຮຽນພຽງທາງດຽວ.    
ມັນບໍ່ແມ່ນແຕ່ການເຮັດບົດຝຶກຫັດໃຫ້ແລ້ວ. ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ມີການພົວ-
ພັນຂອງມະນຸດໂດຍກົງໃນສັງຄົມຂະໜາດນ້ອຍໃນຫ້ອງຮຽນ, ບົດຮຽນ 
ອອນໄລເຮັດຈະຕ້ອງໄດ້ມີກິດຈະກໍາຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ມີ ສ່ວ
ນຮ່ວມໃນລະດັບດຽວກັນໃນຊັ້ນຮຽນປົກກະຕິ.

ໃນໄລຍະສັ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ສິ່ງກີດຂວາງທໍາອິດແມ່ນໜຶ່ງໃນເຕັກໂນໂລ
ຊີ ແຕ່ສິ່ງທີສອງຄືດ້ານວິທີການ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງຄູທີ່ມີຄວາມ
ຮູ້ໃນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ.
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ສິ່ງທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້
ໂຄງສ້າງພື້ນຖານທາງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ດິຈິຕ໋ອລແຕກຕ່າງກັນ, 
ຄວາມຮູ້ສຶກ “ຢູ່ທີ່ນັ້ນ” ໃນຫ້ອງຮຽນທາງກາຍະພາບສາມາດສ້າງຂຶ້ນ 
ໄດ້ໂດຍການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມໃຫ້ໃກ້ຄຽງກັບທໍາມະຊາດໄດ້. 
Lehman ແນະນໍາຫຼາຍກິດຈະກໍາທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄູ-ນັກຮຽນສາມາດ 
ພົວພັນກັນໄດ້. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ລວມມີການມອບໝາຍໜ້າທີ່ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນ 
ໃນທີມ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນປະກອບສ່ວນໃນລະຫວ່າງ 
ການສອນ, ການປະຊຸມອອນໄລ, ວຽກບ້ານໃນຮູບແບບໂຄງການ, 
ການໂຕ້ວາທີ, ການສົນທະນາກຸ່ມ, ການບັນລະຍາຍຂະໜາດນ້ອຍ, 
ການນໍາສະເໜີ, ວີດີໂອສັ້ນ, ການເຊື່ອມຕໍ່ ຫຼື ການປະຊຸມຜ່ານວີດີໂອ, 
ເຊີນແຂກຊ່ຽວຊານ, ການສົນທະນາ, ການສາທິດວັດຖຸ ຫຼື ຮູບພາບ, 
ແຜນຜັງການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ, ວີດີໂອຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ, ການເຮັດ 
ວຽກທີ່ຄ້າຍຄືໃນຫ້ອງທົດລອງ, ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນບົດຄວາມ, 
ການສໍາພາດ ແລະ ວີດີໂອແນະນໍາ. ໃນຂະນະທີ່ຢູ່ຫ້ອງຮຽນອອນໄລ 
ເມື່ອເປີດກ້ອງວີດີໂອ (webcams) ຄວນຈະໃຊ້ປະສົບການໃນຊີວິດຈິງ 
ໃຫ້ຜູ້ຮຽນສາມາດເຫັນກັນໄດ້ໃນຂະນະທ່ີແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ 
ແລະ ບາງຄັ້ງກໍມີຄວາມມ່ວນຊື່ນຄືກັບໃນຫ້ອງຮຽນປົກກະຕິ.

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຂອງຫວຽດນາມ 
ຮ່ວມກັບກະຊວງຂໍ້ມູນ ແລະ ການສື່ສານກໍາລັງສ້າງແຜນງານຮ່ວມກັນ
ສໍາລັບສະຖາບັນການສຶກສາທົ່ວປະເທດໃນການສ້າງຕັ້ງ ແລະ 
ສະໜອງຫຼັກສູກ (Tuoi Tre 2020). ແຜນງານນີ້ຈະມີຕົວເສີມສໍາລັບ
ການສື່ສານຫຼາຍຢ່າງ. ຫຼາຍບໍລິສັດເອກະຊົນໄດ້ສະເໜີແຜນງານທີ່ 
ຄ້າຍກັນໃນລາຄາທີ່ຖືກ. ອີງຕາມໜັງສືແຈ້ງການຂອງລັດຖະມົນຕີ 
ເລກທີ 10/2017/TT-BGDDT (MOET 2017) ກ່ຽວກັບລະບຽບ 
ການຂອງການສຶກສາຊັ້ນສູງທາງໄກ ແລະ ໜັງສືແຈ້ງການຍັງບໍ່ໄດ້   
ປະກາດກ່ຽວກັບການປະສົມປະສານແບບບັງຄັບຂອງການຽນ-ການ 
ສອນອອນໄລໃນຫຼັກສູດການສຶກສາສາມັນ, ຄວບຄູ່ໄປກັບຄວາມ      
ພ້ອມຂອງໂຄງສ້າງພ້ືນຖານທ່ີໄດ້ຖືກຮັບປະກັນຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ 
ອິນເຕີເນັດ ແລະ ແຜນງານຈະຖືກນໍາໃຊ້ໃນມໍ່ໆ ນີ້, ສ່ວນຫຼາຍ 
ແມ່ນຈະຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູ ເພື່ອຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ປະສິດທິພາບ 
ຂອງຫຼັກສູດອອນໄລ.
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ເຄິ່ງປີທ�າອິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນເຢຍລະມັນ
ປາກູລີ ໄຊຍະຊາງ

ປາກູລີ ໄຊຍະຊາງ ເຄີຍເຮັດວຽກເປັນຜູ້ຊ່ວຍໂຄງການຂອງຫ້ອງການດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ປະຈ�າພາກພື້ນທີ່ນະຄອນຫຼວງວ
ຽງຈັນເປັນເວລາ ໜຶ່ງ ປີເຄິ່ງ, ປະຈຸບັນນາງຢູ່ປະເທດເຢຍລະມັນເຮັດວຽກຢູ່ສູນການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ (Volkshochschule) 
ໃນປະເທດເຢຍລະມັນ ແລະ ຮຽນຮູ້ພາສາເຢຍລະມັນ ລະບົບການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່.

ໄດ້ສໍາຜັດກັບຫິມະ ແລະ ປະສົບການໃນຕ່າງປະເທດເປັນ 
ຄວາມຝັນຂອງຂ້ອຍ ເພາະມັນມີຫຼາຍສິ່ງໃຫ້ເຫັນ ແລະ 
ຮຽນຮູ້. ຂ້ອຍຕັດສິນໃຈໃຊ້ໂອກາດເພື່ອມາທີ່ນີ້ ເພື່ອ 
ພັດທະນາຕົນເອງ ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ຈາກລາ 
ລູກສາວທີ່ໜ້າຮັກ ແລະ ຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍ.

ໃນໄລຍະທໍາອິດມັນກໍຫຍຸ້ງຍາກສໍາລັບຂ້ອຍ ເພາະຂ້ອຍຄິດ 
ຮອດບ້ານ ແລະ ທຸກຢ່າງກໍໃໝ່ສໍາລັບຂ້ອຍ ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນຄົນ, 
ວັດທະນະທໍາ, ພາສາ, ອາຫານ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ 
ແລະ ລວມທັງລະບົບລົດປະຈໍາທາງ ແລະ ລົດໄຟແມ່ນ 
ສິ່ງໃໝ່ສໍາລັບຂ້ອຍ ມັນດີຫຼາຍ ແລະ ມາຕາມເວລາ. ການມາ 
ດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ຮຽນພາສາເຢຍລະມັນແມ່ນສິ່ງທີ່ຍາກທີ່ສຸດ
ສໍາລັບຂ້ອຍ ແຕ່ປະຈຸບັນກໍເລີ່ມດີຂຶ້ນແລ້ວ ໃນຂະນະດຽວກັນ 
ຂ້ອຍກໍມີຄວາມສຸກ ແລະ ມ່ວນຊື່ນໃນສະພາບແວດລ້ອມ 
ບ່ອນເຮັດວຽກໃໝ່ ໄດ້ຮຽນສິ່ງໃໝ່, ອອກໄປທ່ຽວໃນສະຖານ
ທີ່ໃໝ່ກັບເພື່ອນໃໝ່ ແລະ ມ່ວນຊື່ນໃນທຸກລະດູການ.

ນັກຮຽນຝຶກຫັດເຮັດວຽກ, ຂ້ອຍກໍາລັງຮັດສິ່ງໃໝ່ໆ ກັບເພື່ອນ 
ຮ່ວມງານໃໝ່ ແລະ ລະບົບການເຮັດວຽກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ມັນ
ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກ ແລະ 
ສົນທະນາກັບຄົນອື່ນໆ. ໃນແຕ່ລະວັນພວກເຮົາໄດ້ຈັດສໍາມະ-
ນາສໍາລັບ 55 - 60 ຄົນ.ເຊິ່ງຈະມີສອງກຸ່ມຄືກຸ່ມມື້ປົກກະຕິ 
ແລະ ກຸ່ມສໍາລັບວັນເສົາ-ອາທິດ ແຕ່ລະກຸ່ມຈະມີການຂຶ້ນ 

ຫ້ອງຮຽນ ປະມານ 2 - 6 ຄັ້ງ ໃນຫົວຂໍ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຊັ່ນ: 
ພາສາ, ທັກສະການສື່ສານ, ທັກສະການບໍລິຫານ ແລະ 
ນະໂຍບາຍ, ການນັ່ງສະມາທິ, ການປູກຝັງ, ໂຢຄະ ແລະ 
ອື່ນໆ.

ໃນເດືອນຜ່ານມາຂ້ອຍມີເວລາໜຶ່ງອາທິດໄປຢ້ຽມຢາມໂຄງ-
ການ MONA LEA (ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບສໍາລັບແມ່ຍິງ 
ຕ່າງປະເທດ ຜູ້ທີ່ເຂົ້າມາຢູ່ໃນປະເທດເຢຍລະມັນ ແລະ 
ຕ້ອງການເຮັດວຽກ ຫຼື ຕ້ອງການເງິນເພື່ອໃຊ້ຈ່າຍໃນຄອບ
ຄົວ). ໂຄງການນີ້ໜ້າສົນໃຈຫຼາຍສໍາລັບຂ້ອຍ ຍ້ອນວ່າຜູ້ເຂົ້າ
ຮ່ວມທຸກຄົນມີພື້ນຖານ ແລະ ການສຶກສາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແຕ່ 
70% ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນສາມາດຊອກວຽກເຮັດໄດ້ ແລະ 
ໂຄງການນ້ີມີຄວາມຄ້າຍຄືກັບຢູ່ລາວໃນແງ່ງົບປະມານ 
ແລະຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຂ້ອຍຈະເດີນທາງໄປ 
ຫ້ອງການຫຼັກຂອງ ດີວີວີ ໃນເມືອງ ບອນ (Bonn) ເປັນເວລາ 
ສອງອາທິດ ໃນວັນທີ 13 - 26 ມີນາ ແລະ ຈະໄປຢາມ 
ມະຫາວິທະຍາໄລໂຄໂລນ (Cologne University) ໃນວັນທີ 
20 ມີນາ. ຂ້ອຍຫວັງວ່າການໄປຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ຈະເປັນທີ່ການ
ດີ ແລະ ຈະໄດ້ເຫັນຫ້ອງການຫຼັກມີໜ້າຕາແນວໃດ.

ອະດີດຜູ້ຊ່ວຍ
ຜູ້ບ�ລິຫານໂຄງການ

Right: PaKou with her colleagues in Adult Education Centre (Münchner Volkshochschule) Left: A place around where Pakou stay in Munich
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ມຸມມອງກ່ຽວກັບສູນການຮຽນຮູຸ້ມຊົນເຄື່ອນທີ່ 
ສ�າລັບຊຸມຊົນກາເວັດ ໃນແຂວງຣັດຕະນະຄິຣິ
ສ�າພາດໂດຍ Sophia Martell, ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ກໍາປູເຈຍ

ນັບແຕ່ປີ 2019 ມີສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນເຄື່ອນທີ່ສາມແຫ່ງ 
ຢູ່ບ້ານໂຄກຫຼັກ (Kok Lak) ແລະ ບ້ານເວີນໄຊ (Veun Sai) 
ໃນແຂວງຣັດຕະນະຄິຣິ ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ. ຢູ່ໃນເຂດຫ່າງໄກ 
ສອກຫຼີກ 99% ຂອງຈ�ານວນປະຊາກອນແມ່ນ ເປັນຊົນເຜົ່າ 
ກຸ່ມນ້ອຍ ແລະ ເປັນກຸ່ມຄົນດ້ອຍໂອກາດ. ສະນັ້ນ ດີວີວີ  
ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ແລະ ອົງການຄູ່ຮ່ວມງານ NTFP ໄດ້      
ຮ່ວມມືກັນເພ່ືອປັບປຸງການເຂ້ົາເຖິງການສຶກສາຂ້ັນພ້ືນຖານ 
ແລະ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດສ�າລັບທຸກຄົນ. ໃນຂະນະທີ່ 
ໄປຢ້ຽມຢາມສະຖານທ່ີໜຶ່ງຂອງສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນເຄ່ືອນ
ທີ່, ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ໄດ້ມີໂອກາດສ�າພາດ 
ຄູອາສາສະໝັກ Mr. S ເຊິ່ງເປັນສະມາຊິກຂອງຄະນະກ�າມະ-
ການຂອງສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນເຄື່ອນທີ່  ແລະ ຍັງເປັນ 
ຜູ້ປະສານງານຂອງທ່ານ Vansak ພະນັກງານໂຄງການ 
NTFP.

Mr. S. ຊ່ວຍເລົ່າໃຫ້ຟັງແນ່ວ່າເດັກນ້ອຍ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ 
Kavet ດ້ອຍໂອກາດແນວໃດ? 
ຊົນເຜົ່າ Kavet ຕ້ອງມີຄວາມສາມາດທີ່ຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບ 
ສັງຄົມຄົນກໍາປູເຈຍນໍາກັນໄດ້ ແຕ່ເຂົາເຈົ້າຍັງບໍ່ທັນໄດ້ພາສາ
ກໍາປູເຈຍ. ດັ່ງນັ້ນ ມັນຈຶ່ງຍາກສໍາລັບພວກເຮົາທີ່ຈະສື່ສານ 
ແລະ ບາງຄົນກໍມີຄວາມກັງວນົວາ່ຈະໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກກໍາລັງ
ແຮງງານຂອງພວກເຂົາແນວໃດ ແລະ ອາຫານ ແລະ ການຮັກ
ສາສຸຂະອະນາໄມແມ່ນຍັງບໍ່ພຽງພໍສໍາລັບເຂົາເຈົ້າ ເຊິ່ງນີ້ 
ຈະນໍາໄປສູ່ປັນຫາສຸຂະພາບ. ຊຸມຊົນ Kavet ແມ່ນຍັງຂາດ 
ບາງພື້ນຖານຂອງວິທີການຫາລ້ຽງຊີບຂັ້ນຕໍ່າ.
ທ່ານ Vansak ເສີມຕື່ມ ນອກຈາກນີ້ ມັນເປັນເຂດຫ່າງ 
ໄກສອກຫຼີກຫຼາຍ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງກໍບໍ່ດີ ສະນັ້ນ ເປັນກ
ານຍາກທີ່ສຸດທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງຊຸມຊົນ ຖ້າທຽບໃສ່ຊຸມຊົນ ອືນ່ໆ 
ການສຶກສາຊ້ັນສູງແມ່ນສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ້ຍາກຫຼາຍ.

ພວກເຂົາຈະໄດ້ຜົນປະໂຫຍດຫຍັງແນ່ຈາກກິດຈ�າກ�າສູນກ
ານຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນເຄື່ອນທີ່? 
ກ່ອນອື່ນໝົດ, ພວກເຂົາໄດ້ຂົ້າເຖິງການສຶກສາ ແລະ 
ໂອກາດທີ່ຈະຮຽນພາສາຂະເໝນ ໃນຫ້ອງຮຽນສອງພາສາ. 
ແຕ່ຕ່ໍມາພວກເຂົາກໍຍັງສາມາດຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການຮັກສາ 
ສຸຂະອະນາໄມ, ການຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ທັກສະ 
ໃນການເຮັດກະສິກໍາ ເພື່ອທີ່ຈະສາມາດປູກຜັກເອງໄດ້    
ເພື່ອທີ່ຈະບໍ່ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍໃນການອອກຕະຫຼາດ. ຜົນປະ
ໂຫຍດສໍາລັບຊຸມຊົນແມ່ນຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມໄດ້ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ 
ແລະ ປະສົບການກັບສະມາຊິກໃນຊຸມຊົນ.

ທ່ານ Vansak ແມ່ນຫຍັງຄືແນວຄວາມຄິດຫຼັກຂອງສູນການ
ຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນເຄື່ອນທີ່?
ແນວຄວາມຄິດຫັຼກແມ່ນການມີສະຖານທ່ີຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ, 
ຊຸມຊົນມາເຕົ້າໂຮມກັນ ແລະ ເປີດໂອກາດໃຫ້ຊຸມຊົນທີ່ມີຂໍ້ 
ຈໍາກັດໄດ້ເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ. ໂດຍຄະນະ     
ກໍາມະການຂອງສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນເຄ່ືອນທ່ີພວກເຮົາ 
ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ມັນຍືນຍົງ ແລະ ມີສະຖານທີ່ສໍາລັບການ
ຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ. ມັນເປັນການລວມເອົາທຸກຄົນ ນັບແຕ່ 
ເດັກນ້ອຍຈົນເຖິງຜູ້ໃຫຍ່ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ 
ແລະ ທັກສະ. ປະຈຸບັນນີແມ່ນໄດ້ສຸມໃສ່ຫ້ອງຮຽນສອງພາສາ 
ພາສາຂະເໝນ ແລະ Kavet ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຮຽນສາມາດໂອນເຂົ້າ
ຮຽນໃນລະບົບສາມັນໄດ້.

ທ່ານຕັ້ງເປົ້າໝາຍໄວ້ແນວໃດແດ່?
ສໍາລັບຕອນນີ້, ເປົ້າໝາຍຫຼັກແມ່ນໃຫ້ທຸກຄົນບໍ່ມີ ຫຼື 
ບໍ່ຖືກຈໍາກັດການຂົ້າເຖິງການສຶກສາ ແລະ ມີໂອກາດໃນການ 
ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາໃນສູນ. ແຕ່ເຮົາກໍຕ້ອງການເຫັນການ    
ເຊ່ືອມໂຍງເຂ້ົາສູ່ການດໍາລົງຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າໄປພ້ອມກັນ 
ດັ່ງນັ້ນ ຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຈາກສູນຈຶ່ງມີ 
ສ່ວນຊ່ວຍທັງໝົດໃນຊຸມຊົນ.

ນັກສຶກສາຝຶກງານທີ່ 
ຫ້ອງການປະຈໍາ 
ປະເທດກໍາປູເຈຍ
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ທັກສະສັງຄົມສ�າລັບຊາວໜຸ່ມ
 
ດາລຸນີ ສີສຸລາດ, ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ລາວ

ທັກສະສັງຄົມ ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມເປັນຢ່າງສູງໃນການອະພິປາຍກ່ຽວກັບ   
ການສຶກສາໃນທົ່ວໂລກໂຍສະເພາະໃນຂົງເຂດອາຊີ. ແນວຄວາມຄິດນີ້ລວມ
ທັງການຝຶກທັກສະສໍາຄັນຫຼາຍຫຼາຍຢ່າງທ່ີຈໍາເປັນສໍາລັບຊາວໜຸ່ມເພ່ືອຈະ 
ກ້າວເຂົ້າສູ່ສັດຕະວັດທີ 21 ເຊັ່ນ: ການເຮັດວຽກເປັນທີມ, ພາວະຄວາມ 
ເປັນຜູ້ນໍາ, ການຕັດສິນໃຈ, ການຮູ້ຈັກຕົນເອງ, ການສື່ສານ ແລະ 
ການບໍລິຫານເວລາ. ຊາວໜຸ່ມຈະຕ້ອງສາມາດບໍລິຫານຈັດການກັບຄາມຂັດ
ແຍ່ງໃຫ້ເກີດປະສິດທິພາບ ແລະ ຫາທາງອອກທີ່ສ້າງສັນເພື່ອປກ້ໄຂບັນຫາ 
ສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ.

ກົມພັດທະນາວິຊາຊີບຊາວໜຸ່ມ ທີ່ຂຶ້ນກັບສູນກາງຊາວໜຸ່ມລາວມີກິດຈະກໍາ
ຈັດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສ້ັນໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມໃນຂົງເຂດທ່ີແຕກຕ່າງກັນເຊ່ັນ: 
ຫຍິບເຄື່ອງ, ສ້ອມແປງລົດຈັກ ແລະ ລົດໃຫຍ່, ຄອມພິວເຕີ, ການປູກເຫັດ, 
ເສີມສວຍ ແລະ ການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ ແລະ ລວມທັງພາສາອັງກິດ. ປະຈຸບັນສູນ
ກາງຊາວໜຸ່ມມີສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບທັງໝົດ 14 ສູນ ໃນຈໍານວນ 18 
ແຂວງທົ່ວປະເທດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ເນື່ອງຈາກຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານງົບປະມານ, 
ການຝຶກອົບຮົມຈຶ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນພຽງແຕ່ 9 ສູນ ຈາກທັງໝົດ 14 ສູນ. 
ການຮຽນຈົບຫຼັກສູດແມ່ນໃຊ້ເວລາ 3 - 4 ເດືອນ ແລະ ຄ່າທໍານຽມໃນການຮຽນ 
ແມ່ນມາຈາກນັກຮຽນເອງ ແລະ ສ່ວນໜຶ່ງມາຈາກການສະໜັບສະໜູນຂອງຄູ່
ຮ່ວມພັດທະນາ. ໃນຂະນະທີ່ຊາວໜຸ່ມກໍາລັງຜະເຊີນກັບຄວາມທ້າທາຍຄື 
ເຂົາເຈົ້າຍັງຂາດທັກສະສັງຄົມ, ສູນກາງຊາວໜຸ່ມໄດ້ສະເໜີໃຫ້ ດີວີວີ 

ອິ ນ ເ ຕີ ເ ນ ເ ຊິ ນ ແ ນ ວ  
ສະໜັບສະໜູນແນວ 
ຄວາມຄິດຂອງ ທັກສະ 
ສັງຄົມ ເຂົ້າໃນການຝຶກ
ອົ ບ ຮົ ມ ສໍ າ ລັ ບ 
ຊາວໜຸ່ມ. ດີວີວີ 
ອນເຕີເນເຊິນແນວ ແລະ ກົມພັດທະນາວິຊາຊີບຊາວໜຸ່ມໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນ
ໂຄງການເຊິ່ງໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກ Sternsinger ຊື່ໂຄງການວ່າ 
“ທັກສະສັງຄົມສໍາລັບຊາວໜຸ່ມ” ເຊິ່ງຈຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ກ່ຊາວໜຸ່ມໃນເຂດ 
ຊົນນະບົດ ພ້ອມກັນນັ້ນກໍເປັນການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ຄູຝຶກຂອງ
ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ.

ຈຸດປະສົງຫັຼກຂອງໂຄງການແມ່ນເພ່ືອໃຫ້ກົມພັດທະນາວິຊາຊີບນໍາໃຊ້        
ທັກສະທາງສັງຄົມເຂົ້າໃນແຜນງານການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ໂດຍການນໍາ 
ສະເໜີຄວາມເຂ້ົາໃຈພ້ືນຖານກ່ຽວກັບທັກສະທາງສັງຄົມໃຫ້ແກ່ຄູຝຶກໃນຂ້ັນ
ແຂວງ ເພື່ອໃຫ້ຄູຝຶກສາມາດຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້.
ໂຄງການນີ້ໄດ້ດໍາເນີນການຝຶກອົບຮົມັກສະທາງສັງຄົມສໍາລັບຊາວໜຸ່ມ ໃນ 5 
ແຂວງເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ:
• ຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກຂອງສູນພັດທະນາວິຊາຊີບຊາວໜຸ່ມ ເຊິ່ງມີຄູຝຶກ 

ມາຈາກທົ່ວປະເທດ.
• ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນທີ່ສູນຝຶກອົບົມວິຊາຊີບຊາວໜຸ່ມ ດອນ 

ບອສໂກ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍທີມງານຄູຝຶກທີ່ໄດ້ຜ່ານການຝຶກ 
ອົມຮົມ ເຊິ່ງກຸ່ມເປົ້າໝາຍແມ່ນນັກຮຽນ ແລະ ຄູຝຶກໃນສູນ ນັກຮຽນຢູ່ສູນ
ແຫ່ງນີ້ແມ່ນມາຈາກຕ່າງແຂວງ.

• ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນໃນວິທະຍາໄລຄູ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. ກຸ່ມ 
ເປ້ົາໝາຍແມ່ນນັກສຶກສາທ່ີມາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ,  
ວິທະຍາໄລຄູແຂວງະຫວັນນະເຂດ, ວິທະຍາໄລໄຊສົມບັດ, ວິທະຍາໄລ
ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ສະມາຊິກຊາວ 
ໜຸ່ມແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

• ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນທີ່ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບເມືອງເຊໂປນ, ແຂວງ 
ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມໃນເມືອງເຊໂປນ.

• ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນໃນໂຮງຮຽນວິຊາຊີບແບບປະສົມແຂວງ 
ສາລະວັນ ເຊິ່ງນນໄດ້ລວມມີຄູອາຈານໃນໂຮງຮຽນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເພື່ອຝຶກ
ອົບຮົມ ແລະ ທັງສັງເກດການ.

ການຝຶກອົບຮົມສໍາລັບນັກຮຽນໄດ້ຮັບດໍາເນີນການໂດຍກຸ່ມຄູຝຶກທ່ີໄດ້ຜ່ານ 
ການຝຶກອົບຮົມການເປັນຄູຝຶກ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ 
ອໍານວຍຄວາມສະດວກຈາກທີມງານຄູຝຶກຈາກ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ 
ແລະ ສູນກາງຊາວໜຸ່ ເພື່ອເປັນການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດຂອງຄູຝຶກ
ຈາກຂັ້ນແຂວງ ພ້ອມທັງເປັນການທົດສອງປຶ້ມຄູມືການຝຶກອົບຮົມທັກສະ 
ສັງຄົມໄປພ້ອມກັນ. ໃນນັ້ນ ເປົ້າໝາຍດຽວກັນແມ່ນສ້າງໃຫ້ຄູຝຶກເຂົ້າໃຈ 
ແນວຄວາມຄິດຂອງທັກສະທາງສັງຄົມ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດດໍາເນີນການ
ຝຶກອົບຮົມໃນສະຖາບັນຂອງຕົນເອງໄດ້. ເຂົາເຈົ້າຄວນຮັຮູ້ວ່າທັກສະສັງຄົມ
ສາມາດເປັນຫຼັກທີ່ຈະຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າ ແລະ ນັກຮຽນໃນການດໍາລົງຊີວິດປະຈໍາ
ວັນຕະຫຼອດຈົນເຖິງການເຮັດວຽກ ແລະ ການຈ້າງງານ.

ໂຄງການນີ້ຍັງໄດ້ຈັດທໍາວີດີໂອ ທີ່ສະແດງເນື້ອໃນ ແລະ ຂອບແນວຄວາມຄິດ 
ຂອງທັກສະທາງສັງຄົມ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເບິ່ງຮູ້ເຖິງແນວຄວາມຄິດຂອງທັກສະທາງ

ຜູ້ບ�ລິຫານໂຄງ 
ການຝຶກອົບຮົມ 
ທັກສະຊາວໜຸ່ມ
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ສູນຂ�້ມູນຂ່າວສານ
ສົມຈິດ ພອນວິໄລ, 
ສູນພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ
 
ສູນພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ (ສພນ) ໄດ້ 
ຮບັການສະໜບັສະໜນູຈາກ ດີວີວີ ີອິນເຕີເນເຊິນແນວ 
ສ້າງຕັ້ງສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ໃນ ສພນ ໂດຍ 
ໄດ້ຮບັການອະນຸມັດຈາກທ່ານຫົວໜາ້ກົມການສຶກສາ
ນອກໂຮງຮຽນ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 1212/ກສນ, 
ໃນວັນທີ 8 ພະຈິກ 2016. ຈຸດປະສົງຂອງສູນຂໍ້ມູນ  
ຂ່າວສານແມ່ນເພື່ອເປັນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ, ສົ່ງເສີມ 
ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການສຶກສາ 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ 
ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ. ເລີ່ມແຕ່ການສ້າງຕັ້ງສູນ 
ແມ່ນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການພັດທະນາຄວາມອາດ 
ສາມາດຂອງພະນັກງານ, ພ້ອມທັງຂະຫຍາຍສູນ     
ຂ້ໍມູນຂ່າວສານນ້ີໄປຍັງສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ
ໃນພາກໃຕ້ ແລະ ພາກເໜືອ. ໃນປີ 2019 ສູນໄດ້  
ຜະລິດວີດີໂອເພ່ືອປະກອບເຂ້ົາໃນການຝຶກອົບຮົມ 
ວິຊາຊີບ ແລະ ການປຸກຈິດສໍານຶກ. ຜະລິດວີດີໂອ     
ກ່ ຽວ ກັບການເຮັດຟອຍດອກແຂມສໍາ ລັບ ກຸ່ມ 
ເປົ້າໝາຍຂອງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ (ກສນ). 
ນອກຈາກນັ້ນ, ໄດ້ຜະລິດວີດີໂອກ່ຽວກັບການຮຽນຮູ້
ຕະຫຼອດຊີວິດ ເຊິ່ງໄດ້ຖືກແປມາຈາກພາສາອັງກິດ 
ເປັນພາສາລາວ ແລະ ອີກ 6 ບົດຄວາມກໍໄດ້ຖືກແປ 
ແລະ ພິມເຜີຍແຜ່, ວີດີໂອ ແລະ ບົດຄວາມເຫຼົ່ານີ້   
ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ໂດຍຜ່ານເວັບໄຊຊອງ ສພນ 
ແລະ ຊ່ອງ ຢູທຸບ (youtube). 
ໂດຍເບິ່ງຕາມລິ້ງຂ້າງລຸ່ມນີ້:
-  Website: https://nfedi.org/
- Facebook page: https://www.facebook.
com/nfedc
- YouTube Channel: Search:  Non-Formal 
Education Development Centre

ສູນຂ້ໍມູນຂ່າວສານກໍຍັງໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບວິທີ
ການນໍາໃຊ້ Microsoft Access ສໍາລັບ 
ພະນັກງານຂອງຫ້ອງສະໝຸດໃນ ສພນ ໂດຍເຊີນເອົາ
ຊ່ຽວຊານຈາກກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນມາເປັນ
ຄູຝຶກ. ກອງປະຊຸມສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ 
ນັກການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ແລະ ຄູຊັ້ນປະຖົມ 
ທີ່ບ້ານຫາດຊາຍຂາວ ໂດຍສຸມໃສ່ກິດຈະກໍາສົ່ງເສີມ
ການອ່ານສໍາລັບເດັກນ້ອຍ. ກອງປະຊຸມຖອດຖອນ 
ບົດຮຽນປະຈໍາປີ ຂອງ ກສນ ແລະ ການສົ່ງເສີມ ແລະ 
ຊຸກຍູ້ຊຸມຊົນແຫ່ງການຝຶກປະຕິບັດກໍໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນ 

ເຊັ່ນກັນ. ອີງຕາມຕົວຢ່າງດັ່ງກ່າວ ສູນໄດ້ດໍາເນີນ  
ການຝຶກອົບຮົມເພ່ືອເປັນການສ່ົງເສີມກິດຈະກໍາການ
ອ່ານໃນສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນສໍາລັບນັກການສຶກສາ
ໃນບ້ານ ແລະ ຄູຊັ້ນປະຖົມທີ່ເມືອງໝື່ນ, 
ແຂວງວຽງຈັນ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ເນື່ອງຈາກສະຖານະການໃນລາວ 
ແລະ ໃນຫຼາຍປະເທດທົ່ວໂລກ ທີ່ກໍາລັງຜະເຊີນໜ້າ
ກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ການ 
ດໍາເນີນກິດຈະກໍາຂອງສູນຈຶ່ງໄດ້ຢຸດຊົ່ວຄາວ. ສະຖາ
ນະການນ້ີຍັງກ່ໍໃຫ້ເກີດປັນຫາອ່ືນໆອີກຫຼາຍຢ່າງ 
ເຊັ່ນ: ລາຄາສິນຄ້າ, ວັດສະດຸ ອະປະກອນ ແລະ 
ອາຫານກໍເພີ່ມຂຶ້ນກວ່າປົກກະຕິ. ສິ່ງນີ້ສາມາດເຫັນ 
ໄດ້ໂດຍສະເພາະແມ່ນຈໍາເປັນຕ້ອໃສ່ຜ້າອັດປາກ ທາ
ງສູນຈຶ່ງໄດ້ຜະລິດວີດີໂອກ່ຽວກັບການຫຍິບຜ້າອັດ 
ປາກໂດຍໃຊ້ຜ້າ ເພື່ອເປັນການຜ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ 
ແລະ ຂີ້ຝຸ່ນ ເຊິ່ງອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຕໍ່ລະບົບຫາຍ
ໃຈທັງໃນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ ເຊິ່ງໄດ້ເຜີຍແຜ່ 
ຢູ່ໃນ YouTube ແລະ Facebook. ປີນີ້ສູນໄດ້ວາງ
ແຜນຂະຫຍາຍສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ແຂວງຊຽງຂວາງ
ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພ່ືອສ່ົງເສີມຊັບພະຍາກອນຂອງ 
ກສນ ໃນລະດບັທີໃ່ຫຍຂ້ຶ່ນ. ສໍາລັບແຜນອືນ່ໆລວມທງັ 
ແນວຄວາມຄິດໃນການສ້າງແບບສອບຖາມກ່ຽວກັບ
ການປະເມີນຜົນການດໍາເນີນການຂອງສູນຂໍ້ມູນຂ່າວ
ສານ ສພນ ນັບຕັ້ງແຕ່ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ເພື່ອເປັນການ 
ທົບທວນ ແລະ ຕິດຕາມກິດຈະກໍາໃນແຕ່ລະໄລຍະ 
ແລະ ຊ່ວຍກຸ່ມເປົ້າໝາຍເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ 
ຂຶ້ນຕື່ມ.

ສັງຄົມ, ການຄິດວິເຄາະຢ່າງມີເຫດ 
ແລະ ຜົນ, ການຕັດສິນໃຈ ແລະ 
ການສ່ືສານທ່ີມີປະສິດທິພາບ. 
ຄູຝຶກ/ຄູສອນ ສາມາດນໍາໃຊ້ 
ວີ ດີ ໂ ອ ນ້ີ ເ ປັ ນ ສ່ື ກ າ ນ ສ ອ ນ 
ເພື່ອສາມາດຖ່າຍທອດ ທັກສະ 
ສັງຄົມ ແລະ ຕົວຢ່າງທີ່ເໝາະສົມ 
ໃນກິດຈະວັດປະຈໍາວັນ. ວີດີໂອນີ້
ຈະສ່ືໃຫ້ກຸ່ມເປ້ົາໝາຍເຂ້ົາເຖິງໄດ້ 
ງ່າຍຂຶ້ນ ເພື່ອເປັນການສ້າງຄວາມ
ເ ຂ້ົາໃຈກ່ ຽວກັບແນວຄິດຂອງ 
ທັກສະສັງຄົມໂດຍສະເພາະສໍາລັບ 
ສະພາບແວດລ້ອມທ່ີບ່ໍອ່ານໜັງສື 
ເຊັ່ນໃນລາວ ທີ່ຍັງມີບັນຫາການ 
ກືກໜັງສື. ວີດີໂອດັ່ງກ່າວສາມາດ 
ເຂົ້າເບິ່ງໂດຍຜ່ານທາງ www.
youtube.com ເຊິ່ງສາມາດເຂົ້າ 
ເບ່ິງໄດ້ໂດຍຜ່ານທາງຄອມພິວເຕີ 
ແລະ ໂທລະສັບມືຖື.

ທັກສະທາງສັງຄົມເປັນສ່ິງຈໍາເປັນ
ຫຼາຍສໍາລັບກຸ່ມເປ້ົາໝາຍທ່ີແຕກ 
ຕ່າງກັນບໍ່ພຽງແຕ່ສໍາລັບນັກຮຽນ ຫຼື 
ຄູເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງແນະນໍາສໍາລັບ 
ພະນັກງານໃນລະດັບຕ່າງໆ ເພື່ອ 
ເປັນການຂະຫຍາຍການຝຶກທັກສ
ະນີ້ໄປຂະແໜງການອື່ນໆ ເພື່ອ 
ການເຮັດວຽກ ແລະ ຮ່ວມມື 
ໃນອະນາຄົດ.

ຜູ້ປະສານງານ 
ປະຈ�າສູນ 

ຂ�້ມູນຂ່າວສານ 
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ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ
Important Website in region
www.aspbae.org
www.pria.org
www.seameocelll.org

ສິ່ງພິມທີ່ໜ້າສົນໃຈ
Adult Education and Development
AED 86 (2019): The good adult educator
AED 85: Role and Impact of Adult Education
AED 84: Inclusion and Diversity
AED 83: Skills and Competencies

International Perspectives in Adult Education
IPE 79(2019): The contribution of adult education to active 
participatory citizenship
IPE 77: Rethinking adult learning and education - Asia 
perspectives
IPE 78: Adult education as a key to development - 
challenges and success factors
IPE 76: Refugees: A challenge for adult education

ຈັດພິມໂດຍ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ
ຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໃນ ສປປ ລາວ, ກ�າປູເຈຍ ແລະ
ໃນອາຊີໃຕ້ ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ກອງບັນນາທິການ: ປ.ອ. ກ້າ ສະເຫຼີມສຸກ, ພິລານີ ພິດສະໄໝ,
ອຸ່ນເພັງ ຄໍາມັງ, ຂັນທອງ ອິນທະຈັກ
ທີມງານບັນນາທິການ: ດາລຸນີ ສີສຸລາດ, Richard Isaiah Peters, 
ດອກຄໍາ ຊົມສີຫາປັນຍາ, ສົມໃຈ ແກ້ວເມກ
ບັນນາທິການ: ໂຢຮັນ ແຮລເມັນ

ຈົດໝາຍຂ່າວ
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

ສິ່ງພິມໃໝ່
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


