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ນັກສກຶສາ ຂອງແຜນໂຄໂລມໂບໃໝ ່ຈະມາ ສປປ ລາວ  

 

ໃນ ປີ 2015 ຊາວຫນ ່ມອົດສະຕຣາລີ ປະມານ 50 ຄົນ ຈະໄດ້ເດີນທາງ ມາ ສປປ ລາວ ເຊ ່ງເປັນສ່ວນຫນ່ຶງ 

ຂອງກ ່ມນັກສຶກສາຊ ດທ າອ ດ ທີ່ຈະຖືກສ່ົງມາ ພາກພ້ືນນ້ີ ໃນກອບ ແຜນໂຄໂລມໂບໃໝ່ ຂອງລັດຖະບານ ອົດ

ສະຕຣາລີ. 

 

ພະນະທ່ານ ຈອນ ວ ນລຽມສ໌ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອົດສະຕຣາລີ ປະຈ າ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ  ບັນດາ 

ນັກສຶກສາ ຈາກ ມະຫາວ ທະຍາໄລ ຊ ດນ້ີ, ມະຫາວ ທະຍາໄລ ກຣ ບຟ ບ ບຣ ດສເບ ນ ແລະ ມະຫາວ ທະຍາໄລ 

ເຈມສ໌ ຄ ກ ຢູ່ ທາວສວ ວລ໌ ໄດ້ຮັບທຶນ ການສຶກສາ ເພ່ືອມາຮຽນ ໃນໄລຍະສ້ັນ ຫືຼ ເຮັດການຄ້ົນຄ້ວາ, ເຝ ກງານ 

ຫືຼ ເຮັດວຽກໄລຍະສ້ັນ ກັບອົງການຈັດຕ້ັງ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປີໜ້າ. 

 

ບັນດາ ນັກສຶກສາ ດ່ັງກ່າວ ຈະໄດ້ຮັບປະສົບການ ຫຼາຍຢ່າງ ໃນຂະແໜງຕ່າງໆ ເຊ່ັນ ການປັບປ ງ ຊີວ ດ ການ

ເປັນຢູ່ແລະ ການຄ າ ້ປະກັນດ້ານ ສະບຽງອາຫານ, ພະຍາບານ ແລະ ພະດ ງຄັນ, ສ ນລະປະມ ລະດົກ, ບູຮານ

ຄະດີ ແລະ ການພັດທະນາການສຶກສາ ຊ້ັນສູງ. 

 

ບັນດາ ນັກສຶກສາ ທີ່ຈະມາ ສປປ ລາວ ແມ່ນເປັນ ສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງກ ່ມນັກສຶກສາ ຊາວໜ ່ມອົດສະຕຣາລີ  ຫຼາຍ

ກ່ວາ 3,000 ຄົນ  ຈາກ ມະຫາວ ທະຍາໄລ 37 ແຫ່ງ ເຊ ່ງເປັນຜູ້ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນ ການສຶກສາ ເພ່ືອ ໄປ ດ າລົງ

ຊີວ ດ,  ຮຽນຕ ່ ແລະ ເຮັດວຽກ ຢູ່ 32 ແຫ່ງ ທົ່ວ ພາກພ້ືນ ອ ນໂດ-ປາຊີຟ ກ ພາຍໃຕ້ ແຜນໂຄໂລມໂບໃໝ່ ນ້ີ. 

 

ໂດຍການອອກແບບ ໃຫ້ເປັນ ‘ທາງຜ່ານດ້ານປະສົບການ’ ສ າລັບ ນັກສຶກສາ ຂ້ັນປະລ ນຍາຕີ ຂອງ ອົດສະ 

ຕຣາລີ, ແຜນໂຄໂລມໂບ ໃໝ່ ມີຈ ດປະສົງເພ່ືອ ເພ່ີມຄວາມຮັບຮູ້ ກ່ຽວກັບ ຂົງເຂດອາຊີ ແລະ ປາຊີຟ ກ ໃຫ້

ແກ່ ຜູ້ນ າລ ້ນຕ ່ໄປ ຂອງອົດສະຕຣາລີ. ໂຄງການດ່ັງກ່າວ ລວມມີ ທັງ ທຶນການສຶກສາ ແລະ ທຶນການເຄື ່ອນ

ໄຫວ ໄລຍະສ້ັນ. 

 

ທ່ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ວ ນລຽມສ໌ ຍັງໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ທ່ານ ມີຄວາມຍ ນ ທີ່ ສປປ ລາວ ຈະໄດ້ຮັບ ນັກສຶກ

ສາ ໃນປີ ທ າອ ດ ຂອງ ແຜນໂຄໂລມໂບໃໝ່, ພາຍຫັຼງ  ຜົນສ າເລັດຈາກການທົດລອງຕົວຢ່າງ ຢູ່ ປະເທດຈີນ, 

ອ ນໂດເນເຊຍ, ຍີປ ່ນ ແລະ ສ ງກະໂປ ໃນ ປີ 2014. 



 

 

 

ທ່ານ ວ ນລຽມສ໌ ຍັງໄດ້ກ່າວເພ່ີມວ່າ “ອົດສະຕຣາລີ  ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອ ດ້ານການພັດທະນາ ຊັບພະຍາ 

ກອນມະນ ດ ຢູ່ທົ່ວພາກພ້ືນ ເປັນເວລາຫຼາຍປີ ໂດຍຜ່ານ ໂຄງການທຶກການສຶກສາ ຂອງ ພວກເຮົາ, ເຊ ່ງລວມ

ມີ ອະດີດ ນັກສຶກສາຈາກອົດສະຕຣາລີ  ຫຼາຍກ່ວາ 1,100  ຄົນ ຢູ່ ສປປ ລາວ.” 

 

“ພວກເຮົາມີຄວາມຍ ນດີ ທີ່ ສາມາດນ າຊາວຫນ ່ມ ອົດສະຕຣາລີ ມາ ສປປ ລາວ, ກ ່ຄື ບັນດາປະເທດເພ່ືອນ

ບ້ານ ຂອງ ພວກເຮົາ ຢູ່ ໃນພາກພ້ືນນ້ີ, ເພ່ືອສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ ດ້ານຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດ, ແລະ 

ຂະຫຍາຍ ເຄືອຄ່າຍການພ ົວພັນສ່ວນບ ກຄົນ ແລະ ອາຊີບ ເຊ ່ງ ຄົນອົດສະຕຣາລີ  ຈະໄດ້ຮັບຈາກພາກພ້ືນ

ດ່ັງກ່າວ.” 

 

“ສ າລັບ ນັກສຶກສາ ໄວຫນ ່ມຂອງອົດສະຕຣາລີ ດ່ັງກ່າວ, ການທີ່ໄດ້ຖືກສ່ົງມາ ສປປ ລາວ ຈະເປັນໂອກາດ 

ອັນດີເລີດ ໃນການເກັບກ່ຽວເອົາປະສົບການ ໃນທ ກດ້ານ ຂອງປະເທດທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ ນ້ີ, ຈະໄດ້ຮູ້ຈັກກັບ 

ຄົນລາວ, ເຊ ່ງເປັນໜຶ່ງ ໃນບັນດາຄົນທີ່ມີ ອັດທະຍາໃສດີ ທີ່ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຄີຍພົບມາ.”  

 

ທ່ານ ວ ນລຽມສ໌ ຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ ມີ ນັກສຶກສາ ອົດສະຕຣາລີ ລະດັບ ປະລ ນຍາຕີ 69 ຄົນ ທີ່ ໄດ້ຮັບທຶນການ

ສຶກສາ ຈາກ ແຜນໂຄໂລມໂບໃໝ່ ໃນປີ 2015. ພວກເຂົາຈະໃຊ້ເວລາ ເກືອບ ໜຶ່ງປີ ຢູ່ ປະເທດ ໃດຫນ່ຶງ ຂອງ 

ບັນດາ 17 ປະເທດ ຢູ່ທົ່ວ ພາກພ້ືນ ອ ນໂດ-ປາຊີຟ ກ ເພ່ືອ ດ າລົງຊີວ ດ, ສຶກສາ ແລະ ເຮັດວຽກ, ເພ່ືອສະສົມ

ຄະແນນ ສ າລັບ ໃບປະກາດສະນີຍະບັດ ຢູ່ມະຫາວ ທະຍາໄລ ອົດສະຕຣາລີ ຂອງ ເຂົາເຈ້ົາ. 

 

ທ່ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໄດ້ສະແດງຄວາມຫວັງວ່າ ສປປ ລາວ ຈະສາມາດ ຮອງຮັບເອົາ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນ 

ຈາກ ແຜນໂຄໂລມໂບໃໝ່ ໃນອະນາຄົດ, ເຊ ່ງມີ ຫັຼກສູດການສອນທີ່ເປັນພາສາອັງກ ດ ທີ່ມີຄ ນນະພາບ  ມີ

ຈ ານວນເພ່ີມຂ້ືນ. 

 

 

ສອບຖາມຂ ້ມູນເພີ່ມຕື່ມທີ:່ ມ ່ງງາຄ າ ປັນຍາສັກ, ຜູ້ຮັບຜ ດຊອບ ຊ່ືມວນຊົນ ແລະ ຂ່າວສານ, ສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີ, 
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