
 

ບດົຖະແຫລງຂາ່ວ  

ສ ະ ຖ າ ນ ທູ ດ ອົ ດ ສ ະ ຕ ຣ າ ລີ   

ນ ະ ຄ ອ ນ ຫຼ ວ ງ ວ ຽ ງ ຈັ ນ                                              

 

12 ກັນຍາ 2014 

 

ນກັສກຶສາລາວ 50 ຄນົ ໄດຮ້ບັ ທຶນຶການສກຶສາຂອງ ລດັຖະບານອດົສະຕຣາລຈີະໄປສກຶສາຕ ຢູ່ອ່ດົສະຕຣາລ ີ

 

ໃນມ ້ນີ້ ພະນະທ່ານ ຄຣິດສໂຕເຟີ ພາຍນ໌ (Hon Christopher Pyne MP), ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາ ອົດ

ສະຕຣາລ ີໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນດ ີແກ ່ນັກສກຶສາລາວ 50 ຄົນ ທີ່ໄດ້ຮບັ ທຶຶນການສກຶສາໄປຮຽນຕ ່ ທີ່ປະເທດອົດ

ສະຕຣາລ ີ ໃນງານມອບທຶນການສຶກສາດັ່ງກ່າວ ທີ່ຈັດຂ ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. 

 

ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນ ການສກຶສາ 50 ຄົນ ດັງ່ກ່າວນີ້ ຈະໄດກ້າຍເປັນສ່ວນນຶ່ງ ໃນຈ ານວນ ອະດີດນັກສຶກສາ ຫຼາຍ  

ກ່ວາ 1,100 ຄົນທີ່ເຄີຍໄດ້ຮບັທຶນໄປສຶກສາ ຢູປ່ະເທດອດົສະຕຣາລີ ພາຍໃຕ້ ໂຄງການທຶຶນການສຶກສາຂອງ ອດົ

ສະຕຣາລ ີແລະ ກັບມາ ສປປ ລາວ ພອ້ມດ້ວຍຄຸນວຸດທກິານສຶກສາໃນລະດັບສາກົນ. 

 

ທ່ານ ພາຍນ ໌ໄດ້ກ່າວວ່າ ທຶນຶການສຶກສາຂອງ ອົດສະຕຣາລີ ເປັນໂຄງການທີມ່ີຄຸນຄ່າຫາຼຍ ຍ້ອນວ່າມນັໄດ້ຊ່ວຍ

ພັດທະນາທັກສະດ້ານວິຊາການ ໃຫ້ແກ່ຜູທ້ີ່ຈະເປັນຜູ້ນ າປະເທດໃນອະນາຄົດ ຂອງບນັດາປະເທດທີ່ກ າລງັ

ພັດທະນາ. 

 

“ໂຄງການດັງ່ກ່າວ ເປັນສ່ວນນຶ່ງທີ່ທຄີວາມສ າຄັນຫຼາຍ ໃນຂົງເຂດວຽກງານ ຊ່ວຍເຫຼ ອເພ ່ອການພັດທະນາ ຢູ່ໃນ

ບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ຂອງ ລັດຖະບານ ອດົສະຕຣາລີ ລວມທັງໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ທົ່ວພາກພ ນ້ອາຊີປາຊຟີິກ. 

ມາຮອດປັດຈບຸັນ, ອະດີດນກັສຶກສາທຶຶນ ຂອງ ອົດສະຕຣາລີ ຫຼາຍຄົນ ກາຍເປັນພະນັກງານອາວຸໂສມີບົດບາດສງູ 

ຢູ່ ພາກລດັ ຂອງ ສປປ ລາວ.” 

 

ໃນແຕ່ລະປີ ລັດຖະບານ ອົດສະຕຣາລ ີໃຫ້ທຶຶນການສຶກສາ ແກ່ພົນລະເມ ອງລາວ 50 ທຶນ ເພ ່ອໄປສຶກ ສາລະດັບ 

ປະລິນຍາຕີ ຫຼຶ ປະລິນຍາໂທ, ຫຼ  ດ້ານວິຊາສະເພາະ ແລະ ຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮມົວິຊາຊີບຕ່າງໆ ຢູ່ ອົດສະຕຣາລ ີ

ແລະ ຢ່າງໜ້ອຍ ຜູ້ໄດ້ຮບັທຶຶນການສຶກສາ ເຄິງ່ໜຶ່ງ ແມ່ນ ແມ່ຍິງ. 

 

ການສຶກສາຂອງອົດສະຕຣາລີ ຖ ວ່າເປັນໃຈກາງ ແລະ ຖ ກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາຫຼາຍປີ  ,ຂອງທ  ຶນການຊ່ວຍເຫຼ ອເພ ່ອ

ການພັດທະນາ ຢູ່ໃນ ສປປລາວ ເຊິ່ງມີ ມູນຄ່າ 00 ລ້ານໂດລາອົດສະຕຣາລີ .ແຜນງານນີ້ ໄດ້ສມຸໃສ່ໂຄງການ

ດ້ານການສຶກສາ ແລະ ພດັທະນາ ຊັບພະຍາກອນມະນດຸ  ,ພດັທະນາຊົນນະບົດ ,ເກັບກູ້ລະເບີດທີບ່ ່ທັນແຕກ ,

ການຄ້າ ແລະ ການລົງທນຶ ,ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ.  



 

 

 

ທ່ານ ພາຍນ໌ ຍັງໄດ້ ກ່າວເພີ່ມອີກວ່າ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການຮ ່າຮຽນ ແລະ ການຄົ້ນຄົ້ວ, ຜູ້ໄດ້ຮັບ ທຶຶນການສຶກສາ 

ຂອງອົດສະຕຣາລີ ຈະໄດ້ຮັບ ການພັດທະນາ ດ້ານທັກສະ ແລະ ຄວາມຮູ້ ເພ ່ອເຮັດໃຫ້ ມີການປ່ຽນແປງທີດ່ີຂຶ້ນ 

ແລະ ຍັງຊ່ວຍສານຕ ່ການສ້າງມິດຕະພາບ ລະຫວ່າງ ປະຊາຊົນ ຂອງ ສອງປະເທດໃຫ້ແໜ້ນແຟ້ນຍິ່ງຂຶ້ນ. 

 

ທ່ານ ພາຍນ໌ ຍັງໄດ້ ກ່າວອີກວ່າ ‘’ທຶຶນການສຶກສາ ຂອງ ອົດສະຕຣາລີ ຈະເປີດໂອກາດໃຫ້ມີການພັດທະນາທັກສະ

ດ້ານວິຊາການຂອງແຕ່ລະຄນົ ແລະ ຈະສ້າງພ ້້ນຖານທີ່ເຂັ້ມແຂງ ສ າລັບ ໜາ້ທີ່ວຽກງານຂອງເຂົາເຈົ້າໃນ

ອະນາຄົດ. ນອກຈາກນີ,້ ມັນຍັງຈະຊ່ວຍສ້າງເຄ ່ອຄ່າຍ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ,  ແລະ ເພີມ່ທະວີ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ລະຫວ່າງ 

ອົດສະຕຣາລ ີແລະ ສປປ ລາວ.’’ 

 

ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາ ຂອງ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ທັງ 50 ຄົນ ມີປະຫວັດການຮຽນທີ່ດີເລີດ ແລະ ກ ໄ່ດ້

ຜ່ານຂະບວນການຄດັເລ ອກທຶນ ທີ່ເຄັງ່ຄັດ ກ່ອນຈະໄດ້ຖ ກຄັດເລ ອກໃຫ້ເປັນຜູ້ໄດ້ຮບັ ທຶຶນການສຶກສາ ດັ່ງກ່າວ. 

 

ໃນທົ່ວໂລກ, ແຕ່ລະປີ ມີນັກສຶກສາ ແລະ ນກັວິຊາການ ຫຼາຍກ່ວາ 4,500 ຄົນ ຈາກ 140 ປະເທດ ທີ່ໄດສ້ຶກສາ 

ແລະ ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ພດັທະນາດ້ານວິຊາການ ພາຍໃຕທ້ຶນການສຶກສາຂອງລດັຖະບານອົດສະຕຣາລ,ີ ແລະ ໃນ

ນັ້ນ ຫຼາຍກ່ວາເຄິ່ງໜ່ຶງ ແມນ່ສຶກສາ ຢູ່ຕາມມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆ ຂອງ ອົດສະຕຣາລ.ີ 

 

 

ທ່ານ ພາຍນ ໌ລັດຖະມົນຕກີະຊວງສຶກສາ ອົດສະຕຣາລີ (ຢູ່ທາງກາງ), ພອ້ມດ້ວຍ ທ່ານ ນາງ ແສງເດ ອນ  

ຫຼ້າຈັນທະບູນ, ລັດຖະມົນຕີຊວ່ຍ ວ່າການກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ,  ໄດ້ສະແດງຄວາມຍນິດ ີແກ ່ນັກສກຶ

ສາລາວ 50 ຄົນ ທີ່ໄດ້ຮບັ ທຶນຶການສຶກສາໄປຮຽນຕ ່ ທີ່ປະເທດອົດສະຕຣາລີ  ໃນງານມອບທຶນການສກຶສາດັ່ງກ່າວ 

ທີ່ຈັດຂ ້ນຢູນ່ະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. 

 

ສອບຖາມຂ ມູ້ນເພີ່ມຕ ມ່ທີ່: ມິ່ງງາຄ າ ປັນຍາສັກ, ຜູ້ຮັບຜດິຊອບ ຊ ມ່ວນຊົນ ແລະ ຂ່າວສານ, ສະຖານທູດອົດ

ສະຕຣາລ,ີ ໂທ:  (021) 353 800 ຕ ່ 125 


