
 

 

  

ແພລດຟອມການຮຽນຮ ູ້  
ຄັງປນັຍາລາວ ມີຜ ູ້ນ າໃຊູ້ກາຍ 
100,000 ຄົນແລູ້ວ 
ຄ ັງປນັຍາລາວ – ແພລດຟອມການຮຽນຮ ູ້ດຈິຕິອລທີີ່ສ ູ້າງຂ  ຶ້ນເພ  ີ່ອ
ຮັບປະກນັຄວາມຕ  ໍ່ເນ  ີ່ອງດ ູ້ານການສ  ກສາໃນໄລຍະທີີ່ມກີານແຜລ່ະບາດ
ຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 – ເຊິີ່ງປດັຈບຸນັໄດ ູ້ມຜີ  ູ້ລງົທະບຽນໃຊູ້ງານໃນ

ລາວແລ ູ້ວເຖິງ100,000 ຄນົ, ສະແດງເຖງິຂດີໝາຍຜນົສ  າເລດັອນັ
ສ  າຄນັຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣບົ. 
 
ການປິດໂຮງຮຽນ ແລະ ສະຖາບັນການສ ກສາຢ່າງກະທັນຫັນ ເພ ີ່ອ

ຫ ຼຸດຜ່ອນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 ກ ໃຫູ້ເກີດຄວາມ

ສ່ຽງຕ ໍ່ການຮຽນຢ່າງຕ ໍ່ເນ ີ່ອງຂອງເດັກນູ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມຫ າຍກວາ່ 

1.7 ລູ້ານຄົນໃນລາວ. ເພ ີ່ອໃຫູ້ນັກຮຽນສາມາດສ ບຕ ໍ່ຮ ໍ່າຮຽນໄດູ້ໃນ

ຍາມມີເຫດສຸກເສີນແບບນີຶ້, ໃນເດ ອນຕຸລາປີ 2021, ກະຊວງສ ກ

ສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດູ້ເປີດຕົວ “ຄັງປັນຍາລາວ” (ສາງເກັບກ າຄວາມ

ຮ ູ້ຂອງຄົນລາວ) ທີີ່ເປັນແພລດຟອມການຮຽນຮ ູ້ດີຈິຕອລ ໂດຍການສະ

ໜັບສະໜ ນຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ອົງການ ຢ ນີເຊບ. 

ແພລດຟອມການຮຽນ-ການສອນດັັ່ງກ່າວ ຖ ກອອກແບບໃຫູ້ເປັນທາງ
ເລ ອກໃໝ່ ເພ ີ່ອໃຊູ້ແທນການໄປຮຽນ  ໃນໂຮງຮຽນ – ມາເຖິງ ເດ ອນ

ກັນຍາ ປີ 2022 ນີຶ້ ໄດູ້ມີຜ ູ້ລົງທະບຽນນ າໃຊູ້ເຖິງ 100,000 ຄົນແລູ້ວ

, ເຊິີ່ງລວມມີທັງນັກຮຽນ ແລະ ຄ ອາຈານ ຕັຶ້ງແຕ່ຊັຶ້ນປ  1 ເຖິງ 

ມັດທະຍົມປີທີ 7 ແລະ ເດັກນູ້ອຍໃນຊັຶ້ນອານຸບານກ ມີ, ແລະ ຄາດ ວ່າ

ຈ ານວນຜ ູ້ໃຊູ້ຈະຍັງເພີີ່ມຂ ຶ້ນຕ ີ່ມອີກຕະຫ ອດປີນີຶ້. ແອັບຄັງປັນຍາລາວ 
ຈະກາຍເປັນເຄ ີ່ອງມ ທີີ່ມີປະໂຫຍດຫ າຍ ແລະ ມີຄວາມຈ າເປັນ ທັງໃນ
ເວລາການກູ້າວຂູ້າມຜ່ານໄລຍະຂອງໂລກລະບາດ ແລະ ໃນກ ລະນີສຸກ
ເສີນຕ່າງໆ.  

“ເຄ  ີ່ອງມ  ດຈິຕິອລແມນ່ກນຸແຈສ  າຄນັສ  າລບັຄ   ແລະ ນກັຮຽນເພ  ີ່ອສ  ບຕ  ໍ່

ການຮຽນການສອນ ໃນໄລຍະການແຜລ່ະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວດິ-19. 
ແພລດຟອມ ຄງັປນັຍາລາວ ໄດ ູ້ກາຍເປນັເຄ  ີ່ອງມ  ທີີ່ຈ  າເປນັສ  າລບັຜ  ູ້ໃຊູ້ທກຸ
ຄ ົນ , ເຊັັ່ນ ຄ  ອາຈານ, ນັກຄ ົຶ້ນຄວ ູ້າ, ນກັສ  ກສາ. ພວກເຮາົມຄີວາມຍນິດຕີ  ໍ່
ກ ັບຄວາມສ  າເລດັຄ ັຶ້ງນ ີຶ້ ແລະ ຫວງັວາ່ຈະເຫນັການສ  ບຕ  ໍ່ສ ູ້າງຄວາມ
ເຂ ັຶ້ມແຂງທາງດ ູ້ານດຈິຕິອນຂອງລະບບົການສ  ກສາໃນ ສປປ ລາວ”,  

ທ່ານ ນາງ ອີນາ ມາກຊິວລ ນີເຕ, ເອກອັກຄະລັດຖະທ ດສະຫະພາບເອີຣົບ
ປະຈ າ ສປປ ລາວ ກ່າວ. 

ແພລດຟອມຄັງປັນຍາລາວໄດູ້ລວບລວມເອົາສ ີ່ການຮຽນ-
ການສອນ ເພ ີ່ອສະໜັບສະໜ ນການພັດທະນາວິຊາຊີບຂອງ
ຄ , ພູ້ອມກັບປ ຶ້ມແບບຮຽນ, ແບບສອບຖາມໂຕູ້ຕອບ, ວິດີ
ໂອ ແລະ ສ ີ່ການຮຽນຮ ູ້ສ າລັບນັກຮຽນ, ເຊິີ່ງສາມາດເຂົຶ້າເຖິງ
ໄດູ້ຈາກຄອມພິວເຕີ ຫ   ດາວໂຫ ດແອັບພລີເຄຊັນທາງ
ໂທລະສັບ, ແທັບເລັດ, ຫ   ອຸປະກອນມ ຖ ອ ີ່ນໆ. ຂ ໍ້ມ ນທີີ່ດາວ
ໂຫ ດມາແລູ້ວ ສາມາດໃຊູ້ຕອນອອບລາຍໄດູ້, ທັງນີຶ້ກ ເພ ີ່ອ 
ໃຫູ້ປະຊາຊົນທີີ່ມີຂ ໍ້ຈ າກັດດູ້ານການເຊ ີ່ອມຕ ໍ່ອິນເຕີເນັດ ກ ໍ່
ສາມາດເຂົຶ້າເບິີ່ງຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ໃຊູ້ງານໄດູ້. ແນວໃດກ ໍ່ຕາມ, 
ບັນຫາການເຂົຶ້າບ ໍ່ເຖິງອິນເຕິເນັດກ ໍ່ ຍັງ ເປັນບັນຫາໜ ີ່ງທີີ່ສົັ່ງ
ຜົນກະທົບຕ ໍ່ການນ າໃຊູ້ແພລດຟອມ ດິຈິຕອລ ຂອງບັນດາ
ແຂວງທີີ່ຍັງມີຄວາມທຸກຍາກທີີ່ສຸດໃນລາວ. 

 



 

 

 

ການສະໜບັສະໜ ນຄ ອາຈານ 

ເພ  ີ່ອຮບັປະກນັວາ່ຄ ມເີຄ ີ່ອງມ ທີີ່ຈ  າເປນັໃນການປະຕບິດັວຽກງານ
ປະຈ າວນັ, ກະຊວງສ ກສາທກິານ ແລະ ກລິາ, ໂດຍການສະໜບັ

ສະໜ ນຈາກ EU ແລະ UNICEF, ໄດູ້ລເິລ ີີ່ມການຝ ກອບົຮມົ

ໃຫູ້ບນັດາ ຄ ອາຈານ ກຽ່ວກບັການນ າໃຊູ້ແພລດຟອມຄງັປນັຍາ
ລາວ ທງັຕອນໃຊູ້ໃນຫູ້ອງຮຽນ ແລະ ຢ ເ່ຮ ອນ. ມຄີ ອາຈານກວາ່ 
200 ຄົນເຂົຶ້າຮວ່ມການຝ ກອບົຮມົດັັ່ງກາ່ວ ແລະ ຈະສ ບຕ ໍ່ການ

ຝ ກອບົຮມົໃນບນັດາແຂວງອ ີ່ນໆທີີ່ເປນັບລຸມິະສດິ. 

 

 

  

ແພລດຟອມທີີ່ທກຸຄນົເຂົຶ້າເຖງິໄດູ້ 

ແພລດຟອມຄັງປັນຍາລາວເຮັດໃຫູ້ນັກຮຽນສາມາດມີ
ສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເຕັມທີີ່ ໃນຂະບວນການຮຽນຂອງ
ເຂົາເຈົຶ້າຜ່ານເຄ ີ່ອງມ ການສິດສອນແບບໂຕູ້ຕອບ. “ສິີ່ງທີີ່
ຂູ້ອຍມັກທີີ່ສຸດກ່ຽວກັບແອັບພລເິຄຊັນນີຶ້ແມ່ນພວກເຮົາ

ສາມາດເຮັດແບບຝ ກຫັດ ທົດລອງວິຊາຟີຊິກ ແລະ ເຄມີ, 

ຄ ກັບຫ ິຶ້ນເກມ ທີີ່ທັງມ່ວນ ແລະ ສາມາດໄດູ້ຄວາມຮ ູ້

ໄປພູ້ອມໆກັນ”, ອະທິບາຍໂດຍ ນາງ ປານີພອນ ວົງ

ມາລາ, ຕົວແທນຊາວໜຸ່ມ. 

ເພ ີ່ອຮັບປະກັນວ່າທຸກຄົນສາມາດເຂົຶ້າເຖິງເນ ຶ້ອໃນຕ່າງໆ

ໄດູ້, ລວມທັງເດັກນູ້ອຍທີີ່ມີພາວະພິການ, ໃນ
ແພລດຟອມຄັງປັນຍາລາວກ ປະກອບມີຫມວດຫມ ່ສ ີ່
ການຮຽນ ການສອນຫ ັກສ ດພິເສດ ສ າລັບນັກຮຽນ ແລະ 
ຄ ອາຈານ ເຊັັ່ນ ຫ ັກສ ດພາສາມ ຂອງລາວ ແລະ ຄ ່ມ ການ
ສ ກສາພິເສດ. ນອກຈາກນັຶ້ນຍັງມີບັນດາຫົວຂ ໍ້ຍອ່ຍ ແລະ 
ເນ ຶ້ອໃນທີີ່ເປັນລັກສະນະສຽງ ເຊັັ່ນ ບັນດານິທານທີີ່ເລົັ່າ
ອອກສຽງໄດູ້. 

 

EU ສະໜບັສະໜ ນເພ  ີ່ອການສ ກສາ 
ທີີ່ມີຄນຸະພາບໃນ ສປປ ລາວ 

 
ສະຫະພາບເອີຣົບ (ອີຢ ) ໄດູ້ສະໜອງທ ນຈ ານວນ 
42,9 ລູ້ານເອີໂຣ (515 ຕ ຶ້ກີບ) ໃຫູ້ແກ່ ສປປ ລາວ 

ໃນປີ 2021 ເພ ີ່ອແກູ້ໄຂບັນຫາທີີ່ເປັນບຸລິມະສິດໃນ
ຂະແໜງການສ ກສາ ແລະ ໂພຊະນາການ ລວມທັງ
ການຮັບມ ກັບຜົນກະທົບຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19. ໃນ

ນັຶ້ນ, ມີ 26,4 ລູ້ານເອີໂຣ (318 ຕ ຶ້ກີບ) 
ປະກອບສ່ວນໃຫູ້ແກ່ໂຄງການສະໜັບສະໜ ນ
ງົບປະມານດູ້ານການສ ກສາຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ 
ຕາມຍຸດທະສາດການພັດທະນາການສ ກສາ ແລະ 
ກິລາ ຂອງລັດຖະບານລາວ 2021-2025. 

ສະຫະພາບເອີຣົບ ຍັງຄົງຍ ດໝັຶ້ນ ແລະ ເຮັດວຽກຢ່າງ
ໃກູ້ຊິດກັບລັດຖະບານແຫ່ງສປປ ລາວ ເພ ີ່ອສະໜັບ
ສະໜ ນການປັບຕົວແບບຍ ນຍງົ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ 
ຂອງລະບົບການສ ກສາ ແລະ ການຝ ກອົບຮົມໃນ
ຍຸກດິຈິຕອລ. “ຂູ້າພະເຈົຶ້າມີຄວາມປະທັບໃຈຫ າຍທີີ່ໄດູ້ຮຽນຮ ູ້ກ່ຽວກັບແພລດຟອມດຈິິຕອລ “ຄັງປັນຍາລາວ”. ເພາະວ່າໃນແພລດຟອມປະກອບ

ມີຫ ັກສ ດການສອນທີີ່ຫ າກຫ າຍ, ເຊັັ່ນ ຄ ່ມ ການສອນ ຕັຶ້ງແຕ່ຊັຶ້ນປະຖົມເຖິງຊັຶ້ນມັດທະຍົມ, ສ ີ່ການສອນ ແລະ ອຸປະກອນທີີ່ຈ າ

ເປັນສ າລັບການທົດລອງ. ມີເຄ ີ່ອງມ ຫ າຍຢ່າງເພ ີ່ອຊ່ວຍການສິດສອນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນວິຊາຟີຊິກ”, ກ່າວໂດຍອາຈານ ທ່ານ 

ຢ້າວວາງ ເຈ່ຍລ , ຄ ສອນຟີຊິກ ຈາກໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບ ນຈອມເພັດ, ໜ ີ່ງໃນສະຖານທີີ່ໄດູ້ມີການ ຈັດຕັຶ້ງຝ ກອົບຮົມກ່ຽວ

ກັບ ການນ າໃຊູ້ແອັບພຣີເຄຊັນຄັງປັນຍາລາວ. 

“ຄ ັງປນັຍາລາວ ຍງັປະກອບມ ີສ  ີ່ການຮຽນ ແລະ ແຫ ງ່ຄວາມຮ ູ້ ຈາກສ  ີ່ການສ  ກສາຂອງສາກນົ. ຂ ູ້າພະເຈ ົຶ້າດໃີຈທີີ່ເຫນັຫລາຍຄນົໄດ ູ້

ຮັບຜນົປະໂຫຍດແລ ູ້ວ ແລະ ຂ ູ້າພະເຈ ົຶ້າຂ  ຊຼຸກຍ  ູ້ໃຫູ້ຄ  ອາຈານ, ພ  ໍ່ແມນ່ກັຮຽນແລະ ທຸກຄນົມານ  າໃຊູ້ແພລດຟອມ ການຮຽນຮ ູ້ດ ີ

ຈຕີອລນ ີຶ້ຂອງພວກເຮາົ”, ກ່າວໂດຍ ທ່ານ ນາງ ຂັນທະລີ ສິຣິພົງພັນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສ ກສາທິການກິລາ. 

 


