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ຄໍານໍາ
ສົກຮຽນ 2017-2018 ເປັນສົກຮຽນທີ 3 ຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກ
ສາ ແລະ ກິລາ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII (2016-2020) ແລະ ເປັນໄລຍະທີິ່ມີການດໍາເນີນການປະເມີນກາງສະໄໝ
ຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຮອດ ປີ 2020.
ຈຸດປະສົງໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ສົກຮຽນ 2017-2018
ແມ່ນເພິ່ອສບຕໍິ່ຜັນຂະຫຍາຍບັນດານະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ຄາດໝາຍ ແລະ ວຽກຈຸດສຸມທີິ່ກໍານົດຢູ່ໃນ
ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII (2016-2020) ໂດຍສະເພາະ ເພິ່ອສົິ່ງເສີມການເຂົັ້າ
ເຖິງການສຶກສາຂັັ້ນພັ້ນຖານຢ່າງເທົິ່າທຽມ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນໃຫຸ້ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ໄດຸ້ຮັບການປັບ
ປຸງດີຂຶັ້ນ; ຍົກສູງຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາຫັງຊັັ້ນມັດທະຍົມໃຫຸ້ດີຂຶັ້ນ ໂດຍເນັັ້ນໃສ່ການສ້າງສີມແຮງງານ
ແລະ ນັກວິຊາການ ເພິ່ອໃຫຸ້ສາມາດຕອບສະໜອງໄດຸ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ; ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ
ໃຫຸ້ແກ່ລະ ບົບການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸຸ້ມຄອງການສຶກສາແຕ່ສູນກາງຮອດທ້ອງຖິິ່ນ ແລະ ສົິ່ງເສີມໃຫຸ້ປະຊາຊົນ
ທຸກເພດທຸກໄວ ຫັນມາໃສ່ໃຈການອອກກໍາລັງກາຍເພິ່ອສຸຂະພາບ ແລະ ສົິ່ງເສີມໃຫຸ້ຜູຸ້ທີິ່ມີພອນສະຫວັນດ້ານ
ກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ໃຫຸ້ກາຍເປັນນັກກິລາອາຊີບ.
ຜ່ານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ສົກຮຽນ 2017-2018 ໄດຸ້
ມີຫາຍຜົນສໍາເລັດທີິ່ສາມາດປະຕິບັດໄດຸ້, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍມີສິິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຂໍັ້ຄົງຄ້າງຫາຍຢ່າງທີິ່ຈະຕ້ອງ
ໄດຸ້ແກຸ້ໄຂໃນສົກຮຽນ 2018-2019 ກໍຄແຕ່ນີັ້ ຮອດປີ 2020.
ການຕີລາຄາຜົນສໍາເລັດ ແລະ ຂໍຄ
ັ້ ງົ ຄ້າງຕ່າງໆ ແມ່ນໄດຸ້ອີງໃສ່ຂໍັ້ມູນຈາກສູນສະຖິຕິຂໍັ້ມູນຂ່າວສານການ
ສຶກສາ ແລະ ສັງລວມມາຈາກບົດລາຍງານປະຈໍາປີຂອງບັນດາແຂວງ, ບັນດາກົມ, ສູນ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກ
ສາ ທີິ່ຂຶັ້ນກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ບົນພັ້ນຖານຂອງຜົນສໍາເລັດ ແລະ ສິິ່ງທ້າທາຍດັິ່ງກ່າວ, ກະ
ຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດຸ້ກໍານົດແຜນວຽກຈຸດສຸມຫາຍຢ່າງ ທີິ່ຈະຕ້ອງໄດຸ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໃນສົກ ຮຽນ
2018-2019. ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ກໍໄດຸ້ກໍານົດເປັນມະຕິ ເພິ່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ, ຊຶິ່ງເນັ້ອໃນ
ບົດສະຫຼຸບ ແລະ ແຜນວຽກຈຸດສຸມປະຈໍາປີ ລວມທັງມະຕິຂອງກອງປະຊຸມ ແມ່ນໄດຸ້ຮັບຮອງຈາກ ກອງປະຊຸມ
ຜູຸ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຂັັ້ນສູງທົິ່ວປະເທດ ປະຈໍາປີ 2018 ທີິ່ໄດຸ້ໄຂຂຶັ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ
23-25 ກໍລະກົດ (7) 2018 ທີິ່ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ.
ດັິ່ງນັັ້ນ, ຈຶິ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫຸ້ທຸກກົມກອງ, ບັນດາສະຖາບັນການສຶກສາອ້ອມຂ້າງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ ໃນທົິ່ວປະເທດ ຈົິ່ງນໍາເອົາບັນດາ
ຈຸດປະສົງ, ຄາດໝາຍ ແລະ ວຽກງານຈຸດສຸມ ລວມທັງມະຕິຂອງກອງປະຊຸມ ທີິ່ກໍານົດໃນເອກະສານແຜນການ
ສະບັບນີັ້ ເປັນບ່ອນອີງໃນການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍອອກເປັນແຜນກິດຈະກໍາລະອຽດ ເພິ່ອໄປຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດໃນຂັັ້ນຂອງຕົນໃຫຸ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ; ພ້ອມນັັ້ນ, ກໍໃຫຸ້ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ ແລະ
ສະຫຼຸບລາຍງານຄວາມຄບໜ້າໃຫຸ້ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຊາບເປັນປົກກະຕິໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
ລັດຖະມົນຕີ
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ຄໍາຂອບໃຈ
ກົມແຜນການ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃນນາມຄະນະກະກຽມບົດສະຫຼຸບປະຈໍາສົກຮຽນ
2017-2018 ແລະ ແຜນການສໍາລັບສົກຮຽນ 2018-2019 ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູຸ້ບຸນຄຸນເປັນ
ຢ່າງຍິິ່ງຕໍິ່ບັນດາກົມ, ສູນ, ສະຖາບັນ, ຫ້ອງການ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫວງ, ສະ
ຖາບັນການສຶກສາຕ່າງໆ ຕະຫອດເຖິງບຸກຄົນທີິ່ໄດຸ້ສະໜອງຂໍັ້ມູນ ແລະ ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນທີິ່ມີຄຸນຄ່າເຂົັ້າ
ໃນບົດສະຫຼຸບ ແລະ ແຜນການທີິ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັັ້ນ.
ພິເສດ, ຂໍສະແດງຄວາມຮູຸ້ບຸນຄຸນຕໍິ່ຄະນະນໍາກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ຜູຸ້ແທນກອງປະຊຸມ
ຜູຸ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທຸກທ່ານ ທີິ່ໄດຸ້ປະກອບຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ຂໍັ້ສະເໜີແນະນໍາທີິ່ມີຄວາມໝາຍ
ແລະ ເປັນປະໂຫຍດຕໍິ່ເນັ້ອໃນບົດສະຫຼຸບ ແລະ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ສະບັບນີ.ັ້
ເອກະສານທີິ່ມີຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນສະບັບນີັ້ ຈະໄດຸ້ນໍາອອກແຈກຢາຍ ແລະ ເຜີຍແຜ່ໄດຸ້ ກໍຍ້ອນໄດຸ້
ຮັບການສະໜັບສະໜູນໃນການຈັດພິມຈາກສະຫາພາບເອີຣົບ (European Union) ປະຈໍາ ສປປ ລາວ.
ດັິ່ງນັັ້ນ, ໃນນາມຕາງໜ້າ ໃຫຸ້ແກ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກົມແຜນການ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູຸ້ບຸນຄຸນຕໍິ່ສະຫາພາບເອີຣົບ (EU) ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ທີິ່ໃຫຸ້ທຶນສະໜັບ
ສະໜູນອັນລໍັ້າຄ່າໃນການຈັດພິມເອກະສານສະບັບນີັ້.
ຫົວໜ້າກົມແຜນການ
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ພາກທີ I
ຜົນສໍາເລັດການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດແຜນພັດທະນາຂະແໜງການ ສຶກສາແລະ ກິລາ
ປະຈໍາສົກຮຽນ 2017-2018
I. ສະພາບລວມຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
2017-2018
ສົກຮຽນ 2017-2018 ເປັນສົກຮຽນທີ 3 ຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກ
ສາ ແລະ ກິລາ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII (2016-2020) ແລະ ເປັນໄລຍະທີິ່ມີ ກ ານດໍາເນີນການປະເມີ ນກາງສະໄໝ
ຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຮອດ ປີ 2020.
ຈຸດປະສົ ງໃນການຈັ ດຕັັ້ ງປະຕິ ບັດ ແຜນພັ ດທະນາການສຶກ ສາ ແລະ ກິ ລາ ສົກ ຮຽນ 2017-2018
ແມ່ ນ ເພິ່ ອ ຜັ ນ ຂະຫຍາຍບັ ນ ດານະໂຍບາຍ, ຍຸ ດທະສາດ, ຄາດໝາຍ ແລະ ວຽກຈຸ ດສຸ ມ ທີິ່ ກໍ ານົ ດ ຢູ່ ໃ ນແຜນ
ພັດທະນາການສຶກ ສາ ແລະ ກິລາ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII (2016-2020) ໂດຍສະເພາະ ເພິ່ອສົິ່ງເສີມ ການເຂົັ້າເຖິງ
ການສຶກສາຂັັ້ນພັ້ນຖານຢ່າງເທົິ່າທຽມ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນໃຫຸ້ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນໄດຸ້ຮັບການປັບປຸງດີ
ຂຶັ້ນ; ຍົກ ສູງຄຸນນະພາບຂອງການສຶກ ສາຫັງຊັັ້ນມັ ດທະຍົມໃຫຸ້ດີຂຶັ້ນ ໂດຍເນັັ້ນໃສ່ການສ້າງສີມ ແຮງງານ ແລະ
ນັກວິຊາການ ເພິ່ອໃຫຸ້ສາມາດຕອບສະໜອງໄດຸ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົ ມ; ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫຸ້ແກ່
ລະບົບການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸຸ້ມຄອງການສຶກສາແຕ່ສູນກາງຮອດທ້ອງຖິິ່ນ ແລະ ສົິ່ງເສີມໃຫຸ້ປະຊາຊົນທຸກເພດ
ທຸກໄວຫັນມາໃສ່ໃຈການອອກກໍາລັງກາຍເພິ່ອສຸຂະພາບ ແລະ ສົິ່ງເສີມໃຫຸ້ຜູຸ້ທີິ່ມີພອນສະຫວັນດ້ານກິລາ-ກາຍ
ຍະກໍາ ໃຫຸ້ກາຍເປັນນັກກິລາອາຊີບ. ດັິ່ງນັັ້ນ, ໃນສົກຮຽນດັິ່ງກ່າວນີັ້ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈຶິ່ງໄດຸ້ກໍາ
ນົດ 15 ຄາດໝາຍຫັກ ເພິ່ອຕິດຕາມເຖິງຄວາມຄບໜ້າໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ
ກິລາ ປະຈໍາສົກຮຽນ 2017-2018.

1. ຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບດ
ັ 15 ຄາດໝາຍ
ຜ່ານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາວຽກຈຸດສຸມ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດຕ່າງໆ ທີິ່ກໍານົດ ໃນສົກຮຽນ
2017-2018 ຜ່ານມາເຫັນໄດຸ້ວ່າ ໃນຈໍານວນ 15 ຄາດໝາຍຫັກທີິ່ກໍານົດໃນແຜນ, ມີ 6 ຄາດໝາຍ ເທົິ່ານັັ້ນ
ທີິ່ສາມາດບັນລຸໄດຸ້ຕາມແຜນ ແລະ ມີອີກ 2 ຄາດໝາຍ ໃກຸ້ບັນລຸ ຊຶິ່ງລາຍລະອຽດມີດັິ່ງນີັ້:
➢

ຄາດໝາຍທີີ່ບນ
ັ ລຸ
1) ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປີ ເພີິ່ມຈາກ 74,4% ເປັນ 77,1% (ຄາດໝາຍ 76%); ໃນນັັ້ນ, ມີ
126 ເມອງ ທີິ່ມີອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກອາຍຸ 5 ປີ ສູງກວ່າ 60%. (ຄາດໝາຍ 122 ເມອງ).
2) ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນໃໝ່ສຸດທິຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ບັນລຸໄດຸ້ 98,8% (ຄາດໝາຍ 98%).
3) ຈໍານວນແຂວງ ທີິ່ບັນລຸອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມໃໝ່ຂັັ້ນ ມ.4 ຂອງນັກຮຽນຍິງ ສູງກວ່າ 70% ມີ 12
ແຂວງ (ຄາດໝາຍ 12 ແຂວງ).
4) ອັດຕາປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ປ.1 ຫຼຸດລົງຈາກ 6,9% ເປັນ 5,8% (ຄາດໝາຍ 6,5%).
5) ອັດຕາປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຫຼຸດລົງຈາກ 4,4% ເປັນ 4,0% (ຄາດໝາຍ
4,0%).
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6) ສົິ່ງເສີມໃຫຸ້ມວນຊົນທຸກເພດ, ທຸກໄວ ໄດຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມການຫັດກາຍຍະບໍລິຫານ, ການອອກກໍາລັງກາຍ
ແລະ ການຫິັ້ນກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ບັນລຸໄດຸ້ 22% ຂອງພົນລະເມອງ.
➢

ຄາດໝາຍໃກ້ບນ
ັ ລຸ:
1) ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມ ຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍເພີິ່ມຈາກ 51,4% ເປັນ 53,3% (ຄາດໝາຍ
54%).
2) ນັກຮຽນທີິ່ຮຽນຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ໄດຸ້ເຂົັ້າຮຽນຕໍິ່ໃນສາຍອາຊີວະສຶກສາບັນລຸໄດຸ້ 3%
(ຄາດໝາຍ 5%) ທັງນີັ້ກໍິ່ຍ້ອນວ່າ ບາງແຂວງສາມາດສົິ່ງນັກສຶກສາຈົບ ມ 4 ໄປຮຽນສາຍອາຊີວະ
ສຶກສາໄດຸ້ພຽງແຕ່ຕາມຕົວເລກໂຄຕ້າເທົິ່ານັັ້ນ ແລະ ນັກຮຽນທີິ່ຮຽນຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ
ໄດຸ້ຮຽນຕໍິ່ໃນລະດັບຕ່າງໆ ບັນລຸໄດຸ້ 76% (ຄາດໝາຍ 80%).

➢

ຄາດໝາຍທີີ່ບໍີ່ບນ
ັ ລຸ:
1) ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງຂອງນັກຮຽນຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຫຼຸດລົງຈາກ 4,1% ເປັນ 4,0% (ຄາດໝາຍ
3,5%).
2) ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງ ຂອງນັກຮຽນ ປ.1 ຫຼຸດລົງຈາກ 9,2% ເປັນ 8,8% (ຄາດໝາຍ 8%).
3) ອັດຕາລອດເຫອຮອດ ປ.5 ເພີິ່ມຈາກ 81,1% ເປັນພຽງແຕ່ 82,2% (ຄາດໝາຍ 84%).
4) ຈໍານວນເມອງທີິ່ບັນລຸອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມໃໝ່ ປ. 5 ສູງກວ່າ 95% ຫຼຸດລົງຈາກ 134 ເມອງ ເປັນ
127 ເມອງ. (ຄາດໝາຍ: ໃຫຸ້ເພີິ່ມຂຶັ້ນເປັນ 138 ເມອງ).
5) ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ເພີິ່ມຈາກ 82,9% ເປັນ 83,1% (ຄາດໝາຍ 85%).
6) ອັດຕາປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ເພີິ່ມຂຶັ້ນຈາກ 8,3% ເປັນ 9,2%
(ຄາດໝາຍ: ຫຼຸດລົງໃຫຸ້ຍັງເຫອ 6,5%).
7) ອັດຕາປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ເພີິ່ມຂຶັ້ນຈາກ 5,8% ເປັນ 7,0%
(ຄາດໝາຍ: ຫຼຸດລົງໃຫຸ້ຍັງເຫອ 5%).

2. ຜົນສໍາເລັດການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດວຽກງານຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍ.
1) ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ: ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເຫັນໄດຸ້ຄວາມສໍາຄັນຂອງການສຶກ
ສາກ່ອນໄວຮຽນ ຈຶິ່ງໄດຸ້ສ້າງຕັັ້ງກົມການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນຂຶນ
ັ້ . ດັິ່ງນັັ້ນ, ໃນປີຜ່ານມາເຫັນໄດຸ້ວ່າ ການ
ຂະຫຍາຍຕົວເປັນທີິ່ໜ້າເພິິ່ງພໍໃຈ ທາງດ້ານປະລິມານ ເຊັິ່ນ:
o ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກ 3-5 ປີເພີິ່ມຂຶັ້ນຈາກ 52,7% ເປັນ 56,2%;
o ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປີ ເພີິ່ມຈາກ 74,4% ເປັນ 77,1% ແລະ
o ຈໍານວນນັກຮຽນໃນຊັັ້ນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນທັງໝົດເພີິ່ມຈາກ 214.081 ຄົນ ເປັນ 229.892
ຄົນ.
2) ປະຖົມສຶກສາ: ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ລວມທັງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ
ແລະ ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມອງ ໄດຸ້ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູຸ້ຕິດຕາມການຮຽນ-ການສອນ, ປັບປຸງ
ຫັກ ສູດການສິດສອນຈໍານວນໜຶິ່ງ ລວມທັງໄດຸ້ສະໜອງປຶັ້ມແບບຮຽນ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊຸ້ການ
ສິດສອນ ໃຫຸ້ແກ່ບັນດາໂຮງຮຽນປະຖົມໃນທົິ່ວປະເທດ. ດັິ່ງນັັ້ນ, ຈຶິ່ງເຮັດໃຫຸ້ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນສຸດທິ
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ໃນຊັັ້ນປະ ຖົມສຶກສາ ໄດຸ້ເພີິ່ມຂຶັ້ນຈາກ 98,7% ໃນປີ 2017 ເປັນ 98,8% ໃນປີ 2018, ອັດຕາການ
ປະລະໄດຸ້ຫດ
ຼຸ ລົງຈາກ 4,4% ເປັນ 4,1% ແລະ ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງຫຼຸດລົງຈາກ 4,1% ເປັນ 4,0%.
3) ມັດທະຍົມສຶກສາ (ຕອນຕົັ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ): ການສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມ ແມ່ນມີການ
ຂະຫຍາຍຕົວດີພໍສົມຄວນທາງດ້ານປະລິມານ. ໃນປີ 2018 ມີຈໍານວນໂຮງຮຽນທັງໝົດ 1.758 ແຫ່ງ;
ມີຈໍານວນນັກ ຮຽນທັງໝົດ 671.064 ຄົນ, ເພີິ່ມຂຶັ້ນ 19.199 ຄົນ. ເພິ່ອເຮັດໃຫຸ້ສາມາດຮອງຮັບໄດຸ້
ກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຮວມທັງ
ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ອົງການປົກຄອງຂັັ້ນທ້ອງຖິິ່ນ ໄດຸ້ສຸມໃສ່ການສະໜອງພັ້ນຖານໂຄງລ່າງໃຫຸ້ແກ່
ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕ່າງໆໃນທົິ່ວປະເທດ, ພິເສດ ໄດຸ້ສະໜອງຫໍພັກຄູ ແລະ ນັກຮຽນຈໍານວນໜຶິ່ງ ໃຫຸ້
ແກ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫີກ. ດັິ່ງນັັ້ນ, ຈຶິ່ງເຮັດໃຫຸ້ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຊັັ້ນມັດທະຍົມ
ສຶກສາຕອນຕົັ້ນເພີິ່ມຂຶັ້ນຈາກ 82,9% ເປັນ 83,1% ແລະ ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນ
ປາຍເພີິ່ມຈາກ 51,4% ເປັນ 53,3%.
4) ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ: ນອກຈາກການສຶກສາໃສລະບົບໂຮງຮຽນແລຸ້ວ , ກະຊວງສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາ ຍັງໄດຸ້ຖເອົາການສຶກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນ ເປັນສ່ວນໜຶິ່ງຂອງລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ
ເພິ່ອເຮັດໜ້ າທີິ່ສະໜອງການຮຽນ-ການສອນບໍາລຸງຊັັ້ນປະຖົມ ໃຫຸ້ແກ່ເດັກ ນ້ອຍກຸ່ມເປົັ້າໝາຍ ທີິ່ພາດ
ໂອກາດທາງການສຶກສາຢູ່ບັນດາແຂວງຕ່າງໆ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ກໍສະໜອງການຮຽນ-ການສອນບໍາລຸງຍົກ
ລະດັບການສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມໃຫຸ້ກຸ່ມເປົັ້າໝາຍທີິ່ຈົບປະຖົມ ແລະ ທຽບເທົິ່າຢູ່ທີິ່ສູນການສຶກສານອກ
ໂຮງຮຽນຂັັ້ນຕ່າງໆ. ຮອດ ປີ 2018 ສາມາດປະກາດເປັນເມອງຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ໄດຸ້ຕິ່ມຈໍາ
ນວນ 24 ເມ ອງ. ລວມທົິ່ວປະເທດ ມີ ຈໍານວນເມ ອງທີິ່ໄດຸ້ປະກາດຈົບຊັັ້ນມັ ດທະຍົມ ຕອນຕົັ້ນແລຸ້ວ
117 ເມອງ.
5) ການສຶກສາສ້າງຄູ: ເນິ່ອງຈາກວ່າ ຈໍານວນນັກຮຽນຄູທີິ່ຈົບອອກໄປໃນແຕ່ລະປີ ບໍິ່ໄດຸ້ຮັບບັນຈຸມີ
ຫາຍ. ດັິ່ງນັັ້ນ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈຶິ່ງຫຼຸດຜ່ອນການສ້າງນັກຮຽນຄູລົງ ໂດຍທຽບໃສ່ປີ
ຜ່ານໆມາ ມີນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາຄູເຂົັ້າໃໝ່ທັງໝົດ 3.598 ຄົນ, ທຽບໃສ່ສົກຮຽນຜ່ານມາຫຼຸດລົງ
26,97%;

ແຕ່ໄດຸ້ເນັັ້ນໃນການຍົກສູງຄຸນນະພາບການກໍິ່ສ້າງຄູ

ລວມທັງເອົາໃຈໃສ່ການຝຶກອົບຮົມຄູ

ໄລຍະປະຈໍາການ. ມີນັກຮຽນຄູທີິ່ຮຽນຈົບອອກຈາກສະຖາບັນສ້າງຄູຕ່າງໆ ທັງໝົດ ຈໍານວນ 5.605
ຄົນ.
6) ວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ: ເຖິງການກໍິ່ສ້າງກໍາລັງແຮງງານ ແລະ ສີມແຮງງານ ຍັງບໍິ່ສາມາດຕອບສະໜ
ອງໄດຸ້ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູຸ້ປະກອບການ ທັງທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບກໍຕາມ, ແຕ່
ສັງເກດໄດຸ້ວ່າ ໃນສົກຮຽນ 2017-2018 ນີັ້ ຜູຸ້ສະໝັກເຂົັ້າຮຽນໃນສາຍອາຊີວະສຶກສາ ແມ່ນເພີິ່ມຂຶັ້ນ
ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ຄ ມີນັກຮຽນຢູ່ສະຖານອາຊີວະສຶກສາທີິ່ຂຶັ້ນກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈໍາ
ນວນທັງໝົດ 18.355 ຄົນ, ຍິງ 7.579 ຄົນ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເພີິ່ມຂຶັ້ນ 18.56%. ທັງນີັ້ກໍຍ້ອນວ່າ
ໄດຸ້ມີການເພີິ່ມການສະໜອງຫັກສູດທີິ່ຫາກຫາຍ ແລະ ຫາຍຮູບແບບ ເຊັິ່ນ: ຫັກສູດໄລຍະສັັ້ນ ລະດັບ
1, 2, 3 ແລະ 4.
7) ການສຶກສາຊັັ້ນສູງ: ການສຶກສາລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລ ກໍໄດຸ້ຮັບການປັບປຸງດີຂຶັ້ນເທິ່ອລະກ້າວ ທັງ
ທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ຄ ໃນສົກຮຽນ 2017-2018 ມີນັກສຶກສາທີິ່ເຂົັ້າຮຽນໃໝ່ຢູ່ 4
3

ມະຫາວິທະຍາໄລຈໍານວນ 12.142 ຄົນ, ໃນນີັ້ ມີລະດັບປະລິນຍາໂທ ຈໍານວນ 647 ຄົນ, ປະລິນຍາຕີ
ຈໍານວນ 11.164 ຄົນ ແລະ ອະນຸປະລິນຍາ ຈໍານວນ 331 ຄົນ. ໄດຸ້ມີການບໍາລຸງ ແລະ ຍົກລະດັບໃຫຸ້
ແກ່ອາຈານສອນ ແລະ ສົິ່ງເສີມການບໍລິການດ້ານວິຊາການ ຄ ໃນສົກຮຽນ 2017-2018 ໄດຸ້ຄົັ້ນຄວ້າ
ວິທະຍາສາດ ຈໍານວນ 80 ຫົວຂໍ.ັ້ ໄດຸ້ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງໃໝ່ໃນທຸກລະບົບມີຈໍານວນທັງໝົດ 42
ຫັກສູດ ໃນນັັ້ນ ສ້າງໃໝ່ 22 ຫັກສູດ, ປັບປຸງຄນ 20 ຫັກສູດ. ໄດຸ້ອະນຸມັດໃຫຸ້ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງ
ຊາດແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ ເປີດສອນຫັກສູດນາໆຊາດ (ສອນເປັນພາສາອັງກິດ) ທັງ
ໝົດ 2 ຫັກສູດ. ໄດຸ້ສໍາເລັດການສະນໍາເໜີຂໍຕໍາແໜ່ງວິຊາການຄູສອນ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ,
ສະຖາບັນການເມອງການປົກຄອງແຫ່ງຊາດຂັັ້ນອາຈານ ຈໍານວນ 82 ທ່ານ ແລະ ຂັັ້ນຜູຸ້ຊ່ວຍອາຈານ ຈໍາ
ນວນ 69 ທ່ານ.
8) ວຽກງານກິລາ-ກາຍຍະກໍາ:
➢ ໄດຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນງານມະຫາກໍາກິລາຊີເກມ ຄັັ້ງທີ 29 ຢູ່ປະເທດມາເລເຊຍເປັນເຈົັ້າພາບ ສາມາດ
ຍາດໄດຸ້ 2 ຫຽນຄໍາ, 3 ຫຽນເງິນ ແລະ 21 ຫຽນທອງ ຈັດຢູ່ອັນດັບທີ 9 ໃນຈໍານວນ 11 ປະເທດ;
➢ ໄດຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມງານມະຫາກໍາກິລາເອຊຽນເກມ ຄັັ້ງທີ 18 ທີິ່ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ເປັນເຈົັ້າພາບ
ສາມາດຍາດໄດຸ້ ທັງໝົດ 5 ຫຽນ ຄ 2 ຫຽນເງິນ ແລະ 3 ຫຽນທອງ.
➢ ເຂົັ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາລຸ່ມແມ່ນໍັ້າຂອງ ຄັັ້ງທີ 11 ທີິ່ ຈັງຫວັດຊຽງຣາຍ ປະເທດໄທ ມີ 6
ປະເທດເຂົັ້າຮ່ວມຄ ສປປ ລາວ, ໄທ, ສປ ຈີນ, ສສ ຫວຽດນາມ, ມຽນມ້າ ແລະ ກໍາປູເຈຍ, ມີ 10
ປະເພດກິລາ, ສາມາດຍາດໄດຸ້ອັນດັບທີ 2.
➢ ເຂົັ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາພັ້ນເມອງ ໂຍນໝາກຄອນສາມແຈ ມີ 3 ປະເທດຄ: ລາວ, ສສ
ຫວຽດນາມ ແລະ ສປ ຈີນ ສາມາດຍາດໄດຸ້ອັນດັບທີ 2.
➢ ໄດຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາໃນລາຍການຕ່າງໆ ໃນລະດັບພາກພັ້ນ ແລະ ອະນຸພາກພັ້ນ.
➢ ການເຂົັ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາການອອກກໍາລັງກາຍເພິ່ອສຸຂະພາບ ກໍເຫັນວ່າມີລັກສະນະແຜ່ຫາຍ ແລະ
ເປັນຂະບວນຟົດຟັ້ນຂຶັ້ນກວ່າເກົິ່າ.
9) ການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ:
➢ ໄດຸ້ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັັ້ງຢູ່ບັນດາສະຖານການສຶກສາຈໍານວນໜຶິ່ງ ແລະ ຢູ່ບັນດາພະແນກສຶກ
ສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ໂດຍໄດຸ້ມີການແຕ່ງຕັັ້ງຂະແໜງການເງິນຂຶັ້ນມາໃໝ່ ຊຶິ່ງແຍກອອກຈາກ
ຂະແໜງບໍລິຫານ.
➢ ໄດຸ້ສໍາເລັດການສໍາຫວດ ລວມທັງການວິເຄາະສະພາບການບັນຈຸ ແລະ ສັບຊ້ອນຄູ ແລະ ພະນັກງານ
ບໍລິຫານ ຢູ່ບັນດາເມອງ ແລະ ແຂວງ ໃນທົິ່ວປະເທດ. ມາຮອດສົກຮຽນ 2017-2018 ທົິ່ວຂະແໜງ
ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ມີລັດຖະກອນທັງໝົດ ຈໍານວນ 86.865 ຄົນ, ໃນນີັ້ ມີລັດຖະກອນ
ບໍລິຫານ ຈໍານວນ 9.106 ຄົນ ແລະ ຄູສອນ 77.757 ຄົນ. ອີງຕາມຜົນການສໍາຫວດ ເຫັນໄດຸ້ວ່າ
ປະຈຸບັນນີັ້ມີຄູອາສາສະໝັກຢູ່ໃນລະບົບ ຈໍານວນ 12.495 ຄົນ. ອີງໃສ່ເງິ່ອນໄຂ ແລະ ມາດຖານ
ໃນການບັນຈຸ ເຫັນໄດຸ້ວ່າ ມີຄູເຫອຈໍານວນ 9.664 ຄົນ (ຄູທີິ່ສອນບໍິ່ເຕັມຕາມຈໍານວນຊົິ່ວໂມງທີິ່ກໍາ
ນົດ) ໃນຂະນະທີິ່ມີໂຮງຮຽນຈໍານວນບໍິ່ໜ້ອຍໃນທົິ່ວປະເທດທີິ່ຍັງຂາດເຂີນຄູ ຍ້ອນວ່າຈໍານວນໜຶິ່ງ
ເຂົາັ້ ຮັບບໍານານ, ຈໍານວນໜຶິ່ງຍົກຍ້າຍໄປຢູ່ຂະແໜງການອິ່ນ. ເພິ່ອຢາກໃຫຸ້ທຸກໂຮງຮຽນ ມີຈໍານວນຄູ
ສອນຖກຕາມເງິ່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະຖານ, ທົິ່ວປະເທດຍັງມີຄວາມຕ້ອງການຄູສອນທັງໝົດຈໍາ
ນວນ 19.757 ຄົນ.
4

➢ ໄດຸ້ປັບປຸງນິຕກ
ິ ໍາຈໍານວນໜຶິ່ງ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການແບ່ງຂັັ້ນຄຸຸ້ມຄອງພາຍໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ
ກິລາ.
➢ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫຸ້ລະບົບສະຖິຕິ, ແຜນການ, ການເງິນ ແລະ ການຕິດຕາມປະເມີນຜົນ ໃຫຸ້ມີ
ຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ກົມກຽວກັນດີກວ່າເກົິ່າ ໂດຍໄດຸ້ມີການປັບປຸງລະບົບການເກັບກໍາຂໍັ້ມນ
ູ , ລະບົບ
ການວາງແຜນແຕ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິິ່ນໃຫຸ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັນ ລວມທັງ ໄດຸ້ສ້າງຕັັ້ງຄະນະກໍາ
ມະການແຜນການ ແລະ ການເງິນຂຶັ້ນ ເພິ່ອເຮັດໜ້າທີິ່ໃນການຈັດສັນງົບປະມານ ເພິ່ອໃຫຸ້ສອດຄ່ອງ
ກັບບູລິມະສິດໃນການພັດທະນາຫາຍຂຶັ້ນ.

ຂໍັ້ມນ
ູ ດ້ານການສຶກສາໂດຍຫຍໍັ້ໃນສົກຮຽນ 2017-2018

3.
3.1

ຈໍານວນຫ້ອງຮຽນ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ນັກຮຽນໃນແຕ່ລະລະດັບ
ຕາຕະລາງ 1: ຈໍານວນຫ້ອງຮຽນ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ນັກຮຽນພາກລັດ (2016-2018)
2015-2016

ລ/ດ

ຫ້ອງຮຽນ

ໂຮງ
ຮຽນ

2016-2017
ນັກ
ຮຽນ

ຫ້ອງຮຽນ

5,693

354

107,103

4,958

45,948

2,332

8,644

784,176

32,657

12,100

895

439,187

5,178

35

199,664

ໂຮງ
ຮຽນ

2017-2018
ນັກຮຽນ

ຫ້ອງຮຽນ

ໂຮງ
ຮຽນ

ນັກ
ຮຽນ

1

ລ້ຽງເດັກ

311

2

ອານຸບານ

4,461

3

ກຽມປະຖົມ

2,264

4

ປະຖົມສຶກສາ

32,679

5

ມັດທະຍົມຕອນຕົົ້ນ

6

ມັດທະຍົມຕອນປາຍ

7

ມັດທະຍົມສົມບູນ

8

ສະຖາບັນສ້າງຄູ

12

17,362

12

17,235

12

11,109

9

ສະຖາບັນອາຊີວະສຶກສາທີີ່ຂນ
ຶົ້ ກັບ ສສກ

23

30,221

23

33,114

23

37,005

10

ສະຖາບັນອາຊີວະສຶກສາທີີ່ຂນ
ຶົ້ ກັບຂະແໜງການອນ
ີ່

24

18,536

25

17,841

23

16,339

12

ມະຫາວິທະຍາໄລທີີ່ຂນ
ຶົ້ ກັບ ສສກ

4

36,106

4

37,053

4

36,392

13

ມະຫາວິທະຍາໄລທີີ່ຂນ
ຶົ້ ກັບ ຂະແໜງການອນ
ີ່

1

3,485

1

3,466

1

3,641

2,438

671

5,828

363

6,112

120,429

5,312

2,742 130,551

44,879

2,315

45,984

8,613

762,738

32,383

8,604 737,484

12,428

900

438,861

12,154

905

432,961

5,586

35

213,004

5,734

36

217,909

2,639

701

5

716

ຕາຕະລາງ 2: ຈໍານວນຫ້ອງຮຽນ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ນັກຮຽນພາກເອກະຊົນ (2016-2018)
2015-2016
ລ/ດ

ຫ້ອງຮຽນ

1

ລ້ຽງເດັກ

373

2

ອານຸບານ

1,258

3

ກຽມປະຖົມ

4

ປະຖົມສຶກສາ

5

2016-2017

ໂຮງ

ນັກ

ຮຽນ

ຮຽນ

369

21

ຫ້ອງຮຽນ

6,773

452

32,976

1,448

594

14

ໂຮງ
ຮຽນ
417

2017-2018
ນັກ ຮຽນ

ຫ້ອງຮຽນ

7,743

522

34,785

1,607

354

13

ໂຮງ

ນັກ

ຮຽນ

ຮຽນ
8,639

469

38,140
466

1,550

220

43,811

1,648

236

42,882

1,737

253

48,762

ມັດທະຍົມຕອນຕົົ້ນ

454

43

13,277

482

50

13,671

527

57

14,796

6

ມັດທະຍົມຕອນປາຍ

151

4,640

173

5,031

191

7

ມັດທະຍົມສົມບູນ

39

8

ອາຊີວະສຶກສາ

78

3.2

5,398

42
36,424

73

44
30,855

73

25,969

ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນໃນແຕ່ລະຊັັ້ນການສຶກສາ
ຕາຕະລາງ 3: ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນໃນແຕ່ລະຊັັ້ນການສຶກສາ
2015-2016

2016-2017

2017-2018

ລວມ

ຍິງ

ຊາຍ

ລວມ

ຍິງ

ຊາຍ

ລວມ

ຍິງ

ຊາຍ

ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນ ກຸ່ມ ອາຍຸ 3 - 5 ປີ (%)

49,1

49,2

48,9

52,7

52,8

52,5

56,2

56,3

56,1

ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນ ກຸ່ມ ອາຍຸ 5 ປີ (%)

70,9

70,7

71,0

74,4

74,2

74,6

77,1

77,0

77,2

ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນໃໝ່ສຸດທິຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ (%)

97,9

97,8

98,1

97,6

97,4

97,8

97,8

97,6

97,9

ອັດຕາເຂົາັ້ ຮຽນສຸດທິຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ (%)

98,8

98,5

99,0

98,7

98,6

98,8

98,8

98,6

99,0

ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນໃໝ່ລວມຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ (%)

113,6

112,0

115,1

111,3

109,9

112,6

110,9

109,6

112,1

ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ (%)

115,2

113,5

116,9

113,2

111,7

114,5

110,6

109,2

112,0

ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ (%)

82,2

80,0

84,3

82,9

80,5

85,1

83,1

81,2

84,9

ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມມັດທະຍົມຕອນປາຍ (%)

47,8

45,2

50,4

51,4

49,0

53,7

53,3

50,8

55,7

ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຊັັ້ນມັດທະຍົມ (%)

67,2

64,7

69,5

69,08

66,7

71,4

70,0

67,9

72,1

6

3.3

ປະສິດທິພາບພາຍໃນ

3.3.1 ຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ
ຮູບພາບທີ 1: ອັດຕາການຄ້າງຫ້ອງ ແລະ ປະລະການຮຽນຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ (2016-2018)
5.00
4.80

4.60
4.40
4.20

4.00
3.80
3.60

2016

2017

2018

ອັດຕາຄ້າ ງຫ້ອງ ຊັັ້ນປະຖົມ

4.80

4.10

4.00

ອັດຕາປະລະ ຊັັ້ນປະຖົມ

4.70

4.40

4.10

ເຖິງວ່າອັດຕາປະລະ ແລະ ຄ້າງຫ້ອງ ຈະຫຼຸດລົງທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ແຕ່ໃນຕົວຈິງຈໍານວນນັກຮຽນຄ້າງ
ຫ້ອງໃນສົກຮຽນ 2017-2018 ມີສູງເຖິງ 32 ພັນກວ່າຄົນ ແລະ ຈໍານວນນັກຮຽນທີິ່ປະລະການຮຽນມີ
ປະມານ 33 ພັນຄົນ ຖ້າທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາແມ່ນມີທ່າອ່ຽງດີຂຶັ້ນກວ່າເກົິ່າ. ຕົວເລກດັິ່ງກ່າວສະແດງໃຫຸ້ເຫັນວ່າ
ປະສິດທິພາບພາຍໃນສໍາລັບການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມແມ່ນຍັງຕໍິ່າ.
3.3.2 ຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ
ຮູບພາບທີ 2: ອັດຕາການປະລະການຮຽນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ (%) (2016-2018)
9.40
9.20
9.00
8.80
8.60
8.40
8.20
8.00
7.80
7.60
7.40

9.20

8.30
8.10

2016

2017

7

2018

3.3.3 ຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ
ຮູບພາບທີ 3: ອັດຕາການປະລະການຮຽນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ (2016-2018)
8.00

7.00

7.00
6.00

5.80

5.40

5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
2016

4.

2017

2018

ສັດສ່ວນງົບປະມານຂອງຂະແໜງການສຶກສາ
ປີ 2018 ງົບປະມານຂອງຂະແໜງສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທີິ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ກະຊວງການເງິນ

ອະນຸມັດໃຫຸ້ທັງໝົດ 4.142.514,55 ລ້ານກີບ ເທົິ່າກັບ 14,02% ທຽບໃສ່ລາຍຈ່າຍລັດຖະບານ ແລະ ເທົິ່າ
ກັບ 2,72% ຂອງ GDP. ໃນນີັ້ ມີງົບປະມານບໍລິຫານປົກກະຕິທັງໝົດ 3.390.337,00 ລ້ານກີບ ແລະ ງົບ
ປະ ມານການລົງທຶນທັງໝົດ 752.137,55 ລ້ານກີບ (ທຶນພາຍໃນ: 234.738,03 ລ້ານກີບ ແລະ ທຶນຕ່າງ
ປະ ເທດ: 517.399,52 ລ້ານກີບ).
ຢູ່ໃນງົບປະມານທັງໝົດທີິ່ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາໄດຸ້ຮັບນັັ້ນ 62% ແມ່ນເປັນເງິນເດອນ ແລະ
ເງິນອຸດໜູນ, ສ່ວນງົບປະມານບໍລິຫານປົກກະຕິ (ພາກ 61, 62 ແລະ 63) ກວມ 20% ແລະ ງົບປະມານພາກ
ລົງທຶນກວມ 18% ຂອງງົບປະມານທັງໝົດຂອງຂະແໜງສຶກສາ ແລະ ກິລາ.

II. ບັນຫາ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍ.
ເຖິງວ່າກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດຸ້ພະຍາຍາມປັບປຸງການເຂົັ້າເຖິງການສຶກສາຢ່າງທົິ່ວເຖິງ
ແລະ ລົງທຶນເຂົັ້າໃສ່ການປັບປຸງໂຄງລ່າງພັ້ນຖານການສຶກສາ ລວມທັງການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ລະບົບ
ການບໍລິຫານຄຸຸ້ມຄອງການສຶກສາ ແຕ່ສູນກາງຮອດທ້ອງຖິິ່ນກໍຕາມ, ແຕ່ຍັງເຫັນວ່າ ຍັງມີຫາຍຕົວຊີັ້ບອກ ແລະ
ຄາດໝາຍທີິ່ກໍານົດໄວຸ້ໃນແຜນ ບໍິ່ສາມາດບັນລຸໄດຸ້ ອັນເນິ່ອງມາຈາກສາຍເຫດຕ່າງໆດັິ່ງນີັ້:
1) ສາຍເຫດດ້ານເສດຖະກິດ:

- ຄອບຄົວທຸກຍາກ.
- ການດໍາລົງຖິິ່ນຖານກະແຈກກະຈາຍ.
- ການເຄິ່ອນຍ້າຍຂອງຄອບຄົວໄປຕາມລະດູການຜະລິດ (ບໍິ່ມີອາຊີບຄົງທີິ່).
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2) ສາຍເຫດດ້ານສັງຄົມ ແລະ ຄອບຄົວ.

- ຄວາມເຂົັ້າໃຈຂອງສັງຄົມຕໍິ່ກັບພັນທະຂອງພົນລະເມອງຕໍິ່ກັບການສຶກສາ

ໂດຍສະເພາະການສຶກສາຂັັ້ນ

ພັ້ນຖານ ຍັງຈໍາກັດ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ບໍິ່ວ່າທັງພາກລັດ ກໍຄພາກເອກະຊົນ ແລະ ຊຸມຊົນ ຍັງບໍິ່ເຂົັ້າໃຈ
ແລະ ຮູຸ້ຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນຂອງການສຶກສາພາກບັງຄັບ.

- ພໍິ່ແມ່ຜູຸ້ປົກຄອງຈໍານວນໜຶິ່ງ ບໍິ່ເອົາໃຈໃສ່ສົິ່ງລູກຫາຍຂອງຕົນເຂົັ້າຮຽນ, ຍິິ່ງໄປກວ່ານັັ້ນ ຍັງລະດົມໃຫຸ້ລກ
ູ
ອອກໂຮງຮຽນ ດ້ວຍເຫດຜົນຕ່າງໆ ທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ.

- ສັງຄົມ ແລະ ຊຸມຊົນ ຍັງບໍິ່ທັນເຂົັ້າໃຈ ກ່ຽວກັບພັນທະຂອງຕົນ ຕໍິ່ກັບການສຶກສາ.
- ການປະສານສົບທົບລະຫວ່າງໂຮງຮຽນ ແລະ ຄພສບ ຍັງບໍິ່ທັນເຂັັ້ມແຂງ.
3) ສາຍເຫດພາຍໃນລະບົບການສຶກສາ.

- ເດັກບໍິ່ໄດຸ້ກຽມຄວາມພ້ອມກ່ອນເຂົັ້າຮຽນຊັັ້ນປະຖົມ.
- ຄູຍັງບໍິ່ພຽງພໍຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫີກ ເຮັດໃຫຸ້ມີຫາຍໂຮງຮຽນທີິ່ສອນຫ້ອງຄວບ ປ.1.
- ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄູ ແລະ ຜູຸ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ຕໍິ່ການສິດສອນ ແລະ ຄຸຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນ
ຍັງຕໍິ່າ.

- ການປັບປຸງລະບົບນິເທດ ແລະ ລະບົບເຄອຂ່າຍໂຮງຮຽນ ຍັງບໍິ່ເປັນຮູບປະທໍາ.
- ເນັ້ອໃນຫັກສູດແອອັດ ໂດຍສະເພາະຫັກສູດຢູ່ຊັັ້ນປະຖົມຂັັ້ນຕົັ້ນ ຍັງບໍິ່ທັນໄດຸ້ເນັັ້ນໃສ່ທັກສະການອ່ານ,
ການຂຽນ ແລະ ການຄິດໄລ່ເລກ ເປັນຫັກ.

- ສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຮງຮຽນບໍິ່ເປັນທີິ່ຈັບໃຈ: ຫ້ອງຮຽນເປ່ເພ ຫ ແອອັດ, ໂຕະຕັິ່ງບໍິ່ໄດຸ້ມາດຕະຖານ.
- ຂາດການປະສານງານລະຫວ່າງຄູສອນ ແລະ ຜູຸ້ປົກຄອງນັກຮຽນໃນການຕິດຕາມການມາໂຮງຮຽນຂອງ
ນັກຮຽນ ແລະ ອິ່ນໆ.

- ງົບປະມານທີິ່ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໄດຸ້ຮັບສ່ວນໃຫຍ່ເປັນງົບປະມານເງິນເດອນ, ສ່ວນງົບປະ
ມານບໍລິຫານປົກກະຕິ (ງົບປະມານບໍລິຫານທີິ່ບໍິ່ແມ່ນເງິນເດອນ) ທີິ່ຈະໃຊຸ້ຈ່າຍເຂົັ້າໃນການປັບປຸງຄຸນ
ນະພາບການສຶກສາ ແລະ ປັບປຸງລະບົບການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸຸ້ມຄອງ ຍັງຈໍາກັດ. ຄຽງຄູ່ກັນນັັ້ນ, ການຈັດ
ສັນງົບປະມານຍັງບໍິ່ສອດຄ່ອງກັບບູລິມະສິດໃນການພັດທະນາເທົິ່າທີິ່ຄວນ.

- ລະບົບການເກັບກໍາຂໍັ້ມູນ ຍັງຕ້ອງໄດຸ້ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງ ເພິ່ອໃຫຸ້ມີຄວາມຊັດເຈນຂຶັ້ນກວ່າເກົິ່າ.
III. ແຜນວຽກບູລິມະສິດສໍາລັບປີ 2019.
3.1 ຈຸດປະສົງ
1) ເພິ່ອສບຕໍິ່ສົິ່ງເສີມ ແລະ ຂະຫຍາຍການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນໃຫຸ້ກວ້າງຂວາງ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນດ້ານຄຸນ
ນະພາບ.
2) ເພິ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍການສຶກສາພາກບັງຄັບ
ຮັບປະກັນດ້ານຄຸນະນພາບ.

ໃຫຸ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງເທິ່ອລະກ້າວ

ພ້ອມທັງ

3) ເພິ່ອຍົກສູງຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາຫັງຊັັ້ນມັດທະຍົມໃຫຸ້ດີຂຶັ້ນ
ໂດຍເນັັ້ນໃສ່ການສ້າງສີມແຮງງານ
ແລະ ນັກວິຊາການ ເພິ່ອໃຫຸ້ສາມາດຕອບສະໜອງໄດຸ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ.
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4) ເພິ່ອສບຕໍິ່ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫຸ້ແກ່ລະບົບການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸຸ້ມຄອງການສຶກສາແຕ່ສູນກາງຮອດ
ທ້ອງຖິິ່ນ.
5) ສົິ່ງເສີມໃຫຸ້ປະຊາຊົນທຸກເພດທຸກໄວຫັນມາໃສ່ໃຈການອອກກໍາລັງກາຍເພິ່ອສຸຂະພາບ ແລະ ສົິ່ງເສີມໃຫຸ້
ຜູຸ້ທີິ່ມີພອນສະຫວັນດ້ານກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ໃຫຸ້ກາຍເປັນນັກກິລາອາຊີບ.
3.2 ຄາດໝາຍຫັກ.
1)

ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປີ ໃນຊັັ້ນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນສະເລ່ຍໃນທົິ່ວປະເທດ ໃຫຸ້ເພີິ່ມຂຶັ້ນ
ຈາກ 77,1% ໃຫຸ້ບັນລຸ 79%,

2)

ສູຸ້ຊົນໃຫຸ້ມີຈໍານວນເມອງທີິ່ບັນລຸອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປີ ສູງກວ່າ 60% ເພີິ່ມຂຶັ້ນຈາກ 126
ເມອງ ເປັນ 130 ເມອງ.

3)

ເພີິ່ມອັດຕາເຂົັ້າຮຽນສຸດທິຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຈາກ 98,8% ໃຫຸ້ບັນລຸໄດຸ້ 98,9%.

4)

ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາປະລະການຮຽນ ຂອງນັກຮຽນ ປ.1 ຈາກ 5,8% ໃຫຸ້ຍັງເຫອ 5%.

5)

ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາຄ້າງຫ້ອງ ຂອງນັກຮຽນ ປ.1 ຈາກ 8,8% ໃຫຸ້ຍັງເຫອ 8%.

6)

ຈໍານວນເມອງທີິ່ມີອັດຕາປະລະຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາຕໍິ່າກວ່າ 6% ໃຫຸ້ເພີິ່ມຂຶັ້ນຈາກ 119 ເມອງ ເປັນ
125 ເມອງ.

7)

ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຈາກ 4% ໃຫຸ້ຍັງເຫອ 3%.

8)

ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາຄ້າງຫ້ອງຂອງນັກຮຽນຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຈາກ 4% ໃຫຸ້ຍັງເຫອ 3%.

9)

ອັດຕາລອດເຫອຮອດ ປ.5 ໃຫຸ້ບັນລຸ 84%.

10) ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ໃຫຸ້ບັນລຸ 84%.
11) ສູຸ້ຊົນໃຫຸ້ມີແຂວງ ທີິ່ບັນລຸອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມໃໝ່ຂັັ້ນ ມ.4 ຂອງນັກຮຽນຍິງສູງກວ່າ 70% ຈາກ 12
ແຂວງ ເປັນ 14 ແຂວງ.
12) ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍໃຫຸ້ບັນລຸ 55%.
13) ສົິ່ງເສີມໃຫຸ້ນັກຮຽນທີິ່ຮຽນຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ
4%.

ໄດຸ້ເຂົັ້າຮຽນຕໍິ່ໃນສາຍອາຊີວະສຶກສາໃຫຸ້ໄດຸ້

14) ສົິ່ງເສີມໃຫຸ້ນັກຮຽນທີິ່ຮຽນຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ
76% ເປັນ 80%.

ໄດຸ້ເຂົັ້າຮຽນຕໍິ່ໃນລະດັບຕ່າງໆ

ເພີິ່ມຈາກ

15) ສບຕໍິ່ສົິ່ງເສີມມວນຊົນທຸກເພດ, ທຸກໄວ ເຂົັ້າຮ່ວມການຫັດກາຍຍະບໍລິຫານ, ການອອກກໍາລັງກາຍ
ແລະ ການຫີັ້ນກິລາເພິ່ອສຸຂະພາບ, ເຂົັ້າຮ່ວມການສ້າງຂະບວນການເຄິ່ອນໄຫວຈັດກິດຈະກໍາ ການ
ແຂ່ງຂັນກິລາປະຈໍາປີ, ກິລາວັນບຸນປະເພນີ ແລະ ກິລາວັນບຸນສໍາຄັນຕ່າງໆຂອງຊາດ-ສາກົນ ໃຫຸ້ບັນລຸ
ໄດຸ້ 26% ຂອງພົນລະເມອງລາວ ໃນປີ 2019.
3.3 ວຽກຈຸດສຸມ.
1) ຂະຫຍາຍວຽກງານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນທີິ່ມີຄຸນນະພາບໃຫຸ້ກວ້າງຂວາງ ແລະ ທົິ່ວເຖິງ ໂດຍເນັັ້ນໃສ່
ການສະໜອງໂຄງລ່າງພັ້ນຖານ, ອຸປະກອນຮັບໃຊຸ້ການຮຽນ-ການສອນ, ຄູສອນ ແລະ ຜູຸ້ດູແລເດັກ ໃຫຸ້
ໂຮງຮຽນອະນຸບານ ແລະ ຫ້ອງກຽມປະຖົມ.
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2) ປັບປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນໃນຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ

ໂດຍເນັັ້ນໃສ່ການປະຕິບັດການເລິ່ອນຂັັ້ນ

ແບບຕໍິ່ເນິ່ອງ, ການປັບປຸງລະບົບນິເທດການສຶກສາ ແລະ ການສ້າງກຸ່ມໂຮງຮຽນຄນໃໝ່, ພ້ອມທັງເອົາ
ໃຈໃສ່ຕິດຕາມການປະຕິບັດຫັກສູດ ແລະ ການມາປະຕິບັດການສິດສອນຂອງຄູ.
3) ປະເມີນຄວາມຮູຸ້ ລວມທັງການປະຕິບັດໜ້າທີິ່ຂອງຄູ ໃນແຕ່ລະຊັັ້ນ ແຕ່ລະສາຍ.
4) ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບອົງການຈັດຕັັ້ງທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງຊຸມຊົົນ ແລະ ພໍິ່ແມ່ຜູຸ້ປົກຄອງ ເພິ່ອເຜີຍແຜ່
ຄວາມສໍາຄັນຂອງການສຶກສາພາກບັງຄັບ ເພິ່ອແນໃສ່ຫຼຸດຜ່ອນການປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນ.
5) ສບຕໍິ່ສະໜອງຫໍພັກນັກຮຽນ ແລະ ຄູສອນໃຫຸ້ບັນດາໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ໂດຍສະເພາະຢູ່ເຂດ
ຫ່າງໄກສອກຫີກ ແລະ ເຂດຈຸດສຸມພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ.
6) ປັບປຸງລະບົບການຄຸຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນໃຫຸ້ດີກວ່າເກົິ່າ ໂດຍເນັັ້ນໃສ່ການປະເມີນການປະຕິບັດໜ້າທີິ່ຂອງອໍາ
ນວຍການໂຮງຮຽນ.
7) ຂະຫຍາຍຄວາມອາດສາມາດໃນການສະໜອງການສຶກສາສາຍອາຊີວະສຶກສາໃຫຸ້ກວ້າງຂວາງ ແລະ ຫາຍ
ຮູບແບບ.
8) ສບຕໍິ່ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັັ້ງ ລວມທັງສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງແກ່ລະບົບການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸຸ້ມຄອງ ແຕ່
ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິິ່ນ.
9) ສບຕໍິ່ພັດທະນາລະບົບການສ້າງແຜນການ ແລະ ແຜນງົບປະມານ ໃຫຸ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັນກວ່າເກົິ່າ.
10) ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງລະບົບຖານຂໍັ້ມູນ ການຄຸຸ້ມຄອງລັດຖະກອນຄູ ແລະ ຂໍັ້ມູນຂ່າວສານການສຶກສາ.
11) ປັບປຸງນິຕິກໍາ ແລະ ຄູ່ມສໍາລັບການບັນຈຸ ແລະ ນໍາໃຊຸ້ຄູ, ມີການສັບຊ້ອນ ແລະ ແຈກຢາຍຄູຄນໃໝ່
ເພິ່ອຮັບປະກັນໃຫຸ້ທຸກໂຮງຮຽນມີຄູສອນພຽງພໍ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫຸ້ການນໍາໃຊຸ້ຄູມີປະສິດທິພາບ ແລະ
ມີຄວາມເປັນທໍາ.
12) ປັບປຸງລະບົບ ແລະ ກົນໄກການຈັດສັນງົບປະມານບໍລິຫານປົກກະຕິໃຫຸ້ແກ່ບັນດາເມອງ.
13) ສບຕໍິ່ປັບປຸງລະບົບການບັນຈຸ ແລະ ສັບຊ້ອນຄູ ເພິ່ອຮັບປະກັນໃຫຸ້ຈໍານວນໂຮງຮຽນທີິ່ມີຄູເຫອ-ບໍິ່ພໍ
ຄ່ອຍໆຫຼຸດລົງເທິ່ອລະກ້າວ.
14) ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍົກສູງຄຸນນະພາບການສຶກສາຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫີກ ຕາມທິດສາມສ້າງຂອງກະ
ຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂດຍການຫັນເອົາພະນັກງານລົງໄປກໍິ່ສ້າງຢູ່ຮາກຖານ ຢູ່ 40 ເມອງ.
15) ສບຕໍິ່ສ້າງຂະບວນການອອກກໍາລັງກາຍເພິ່ອສຸຂະພາບ ແລະ ສບຕໍິ່ເຂົັ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາໃນລາຍ
ການຕ່າງໆ ໃນລະດັບພາກພັ້ນ ແລະ ສາກົນ.
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ພາກທີ II
ແຜນພັດທະນາ ປະຈໍາສົກຮຽນ 2018-2019
ຂອງ 10 ຂະແໜງການຍ່ອຍ
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ຂະແໜງການຍ່ອຍທີ 1: ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ

1.1

ຜົນສໍາເລັດ

1.1.1 ການຂະຫຍາຍໂອກາດ ແລະ ຄວາມເທົີ່າທຽມ
ຫັງຈາກທີິ່ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດຸ້ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັັ້ງ ໂດຍໄດຸ້ສ້າງຕັັ້ງກົມການສຶກ
ສາກ່ອນໄວຮຽນຂຶັ້ນ ເຫັນໄດຸ້ວ່າ ວຽກງານການພັດທະນາການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແມ່ນໄດຸ້ຮັບການພັດທະນາ
ດີຂຶັ້ນ. ໃນສົກປີ 2017-2018 ສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນມີຈໍານວນທັງໝົດ 3.212 ແຫ່ງ ທຽບໃສ່
ປີຜ່ານມາ ເຫັນວ່າຈໍານວນໂຮງລ້ຽງເດັກ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນຸບານສຶກສາ ເພີິ່ມຂຶັ້ນ 4,9%. ຄຽງຄູ່ກັບການຂະ
ຫຍາຍຕົວຂອງໂຮງຮຽນອະນຸບານ ແລະ ຫ້ອງກຽມປະຖົມແລຸ້ວ ວຽກງານລ້ຽງເດັກ ກໍມີບົດບາດສໍາຄັນເຊິງິ່
ສະແດງອອກໃຫຸ້ເຫັນວ່າ ປະຈຸບັນນີັ້ ມີຫ້ອງລ້ຽງເດັກ 885 ແຫ່ງ ຖ້າທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ເພີິ່ມຂຶັ້ນ 79 ແຫ່ງ.
ເຖິງວ່າການຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນອະນຸບານຍັງບໍິ່ທັນທົິ່ວເຖິງ

ໂດຍສະເພາະຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫີກ, ແຕ່ກໍໄດຸ້ມີ

ຄວາມພະຍາຍາມຂະຫຍາຍຫ້ອງກຽມປະຖົມ ຢູ່ບັນດາໂຮງຮຽນມູນລະປະຖົມສຶກສາ ແລະ ໂຮງຮຽນປະຖົມ
ສົມບູນ ໄດຸ້ຈໍານວນ 2.346 ຫ້ອງ (ເພີິ່ມຂຶັ້ນ 0,1%).
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຍັງໄດຸ້ມີນະໂຍບາຍສົິ່ງເສີມໃຫຸ້ພາກເອກະຊົນ ລົງທຶນເຂົັ້າໃນການ
ສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເຊິິ່ງສະແດງໃຫຸ້ເຫັນ ການເພີິ່ມຂຶັ້ນຂອງໂຮງລ້ຽງເດັກ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນຸ
ບານພາກເອກະຊົນໃນປີ 2018 ຈໍານວນ 470 ແຫ່ງ, ເພີິ່ມຂຶັ້ນ 53 ແຫ່ງ, ມີນັກຮຽນຈໍານວນ 47.600 ຄົນ
ກວມ 21% ຂອງຈໍານວນນັກຮຽນທັງໝົດ.
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຂ້າງເທິງນັັ້ນ ໄດຸ້ເຮັດໃຫຸ້ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກອາຍຸ 3-5 ປີ ບັນລຸໄດຸ້
56.2% ແລະ ເດັກອາຍຸ 5 ປີ ບັນລຸໄດຸ້ 77.1% ໃນປີ 2018. ສາມາດຕີລາຄາໄດຸ້ວ່າ ວຽກງານດັິ່ງກ່າວນີັ້ ລິ່ນ
ຄາດໝາຍທີິ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ (76%). ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຍັງສັງເກດເຫັນວ່າ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ
ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ຍັງມີຄວາມແຕກໂຕນກັນຢູ່ບັນດາເມອງ ໂດຍສະເພາະຢູ່ ບັນດາເມອງເຂດພູດອຍ
ແລະ ເຂດທີິ່ມີຊົນເຜົິ່າສ່ວນໜ້ອຍ. ໃນສົກຮຽນ 2017-2018 ຈໍານວນເມອງ ທີິ່ມີອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນຂອງ
ເດັກ 5 ປີ ຕໍິ່າກວ່າ 60% ຫຼຸດລົງຈາກ 32 ເມອງ ເປັນ 22 ເມອງ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ.
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ຮູບພາບທີ 4: ເມືອງທີີ່ມີອດ
ັ ຕາເຂົາຮຽນຂອງເດັກ 5 ປີ ຕໍີ່າກວ່າ 60%
70.0

60.0
54.5
52.4 53.2 53.4
50.0

43.4
40.0

38.6

46.8
44.9 46.1

58.7 58.8 59.3
57.2 57.5
55.8 55.9 56.2 56.8

48.4 49.3 49.6

41.0

30.0

20.0

10.0

-

ຕາຕະລາງ 4: ຕົວຊີັ້ບອກສໍາລັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ
ສົກຮຽນ
2015-2016

ສົກຮຽນ
2016-2017

ສົກຮຽນ
2017-2018

684

806

885

ຈໍານວນຫ້ອງຮຽນອະນຸບານ

5.719

6.406

6.919

ຈໍານວນຫ້ອງກຽມ

2.285

2.346

2.328

199.087
(ຍິງ: 98.982)

214.018
(ຍິງ: 106.169)

229.892
(ຍິງ: 113.985)

ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກ 3–4 ປີ (%)

37,3%

41,0%

45,0%

ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກ 3–5 ປີ (%)

49,1%

52,7%

56,2%

ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປີ (%)

70,9%

74,4%

77,1%

ຕົວຊີັ້ບອກ
ຫ້ອງລ້ຽງເດັກ

ຈໍານວນນນັກຮຽນທັງໝົດ

ເພິ່ອສົິ່ງເສີມໃຫຸ້ເດັກມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມໃຫຸ້ເດັກກ່ອນເຂົັ້າຮຽນ. ກະຊວງສຶກ
ສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂດຍການຮ່ວມມກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ຊຸມຊົນ ໄດຸ້ສບຕໍິ່ສົິ່ງເສີມວຽກງານສຸຂະພາບ
, ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ໂພຊະນາການໃນສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນການສະໜອງອາຫານ
ທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ, ສ້າງສິິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມ-ຖູແຂຸ້ວ ໂດຍຊຸມຊົນເປັນເຈົັ້າການ ເຊິິ່ງ
ປະກອບດ້ວຍອ່າງລ້າງມ, ຢາຖູແຂຸ້ວ, ແປງຖູແຂຸ້ວ ແລະ ສະບູ, ສະໜອງເຄິ່ອງກອງນໍັ້າ, ສ້າງວິດຖ່າຍ, ທີິ່ອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກໃຫຸ້ນັກຮຽນຍິງ-ຊາຍ ແລະ ພິການ, ສ້າງລະບົບນໍັ້າໃຫຸ້ແກ່ໂຮງຮຽນ. ພ້ອມນັັ້ນ ນັກຮຽນເກນ
ອາຍຸ 5-14 ປີ ລວມທັງເດັກເຂົັ້າໂຮງຮຽນ ແລະ ບໍິ່ເຂົັ້າໂຮງຮຽນໄດຸ້ກິນຢາຂ້າແມ່ທ້ອງ ກວມເອົາ 98%.
ການສົິ່ງເສີມໃຫຸ້ເດັກມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ໄດຸ້ເລີິ່ມຈາກການຮັກສາສຸຂະພາບຂອງເດັກໃນຊ່ວງ 1.000
ວັນທໍາອິດຂອງຊີວິດ ໂດຍການໃຫຸ້ຄວາມຮູຸ້ແກ່ຊຸມຊົນ ແລະ ຜູຸ້ປົກຄອງເດັກ (ໂດຍຜ່ານຄະນະພັດທະນາການ
ສຶກສາຂັັ້ນບ້ານ ແລະ ອາສາສະໝັກສາທາລະນະສຸກຂັັ້ນບ້ານ) ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິງຖພາ ແລະ ຄອບຄົວທີິ່
ມີເດັກອາຍຸ 5 ປີ ລົງມາ ໃຫຸ້ເຂົັ້າໃຈວິທີການຮັກສາສຸຂະພາບ, ການກິນອາຫານຖກຕາມຫັກໂພຊະນາການ, ການ
ປົກປຸ້ອງເດັກຈາກອຸປະຕິເຫດຕ່າງໆ ພ້ອມທັງສົິ່ງເສີມໃຫຸ້ເດັກທີິ່ມີຄວາມບົກພ່ອງ ໄດຸ້ເຂົັ້າເຖິງການກຽມຄວາມ
ພ້ອມຢ່າງທົິ່ວເຖິງ.
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1.1.2 ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ
ໃນປີ 2018 ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດຸ້ສ້າງນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ
ສະບັບຮ່າງ ບົນພັ້ນຖານການທົບທວນບັນດານິຕິກໍາທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດູແລ ແລະ ການສຶກສາອົບຮົມເດັກ
ກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ກໍໄດຸ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ທົດ
ລອງນໍາໃຊຸ້ໃນສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ເພິ່ອໃຫຸ້ໄດຸ້ຂໍັ້ມູນມາປັບປຸງໃຫຸ້ເໝາະສົມ ແລະ ໃຊຸ້ເປັນບ່ອນອີງ
ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ໃຫຸ້ມີຄຸນນະພາບ.
ເພິ່ອໃຫຸ້ການຈັດການຮຽນ-ການສອນມີຄຸນນະພາບ ຕາມມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການສຶກສາກ່ອນໄວ
ຮຽນນັັ້ນ ໄດຸ້ທົບທວນການນໍາໃຊຸ້ ແລະ ປັບປຸງແຜນການລ້ຽງດູ-ສຶກສາອົບຮົມເດັກອາຍຸ 3-36 ເດອນ, ປັບປຸງ
ກອບເນັ້ອໃນການກຽມຄວາມພ້ອມສໍາລັບເດັກ 5 ປີ ຄນໃໝ່, ປັບປຸງຫັກສູດ ແລະ ແຜນກຽມຄວາມພ້ອມສໍາ
ລັບເດັກ 5 ປີໃນຍາມພັກແລຸ້ງ 10 ອາທິດ ໃຫຸ້ມີຄວາມເໝາະສົມດີຂຶັ້ນ.
ວຽກງານການສຶກສານິເທດສໍາລັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ກໍເປັນວຽກງານໜຶິ່ງທີິ່ມີຄວາມສໍາຄັນ ທີິ່ຫາ
ກໍ ໄ ດຸ້ ເລີິ່ ມ ຈັ ດ ຕັັ້ ງປະຕິ ບັ ດ ຂຶັ້ ນ ໂດຍເລີິ່ ມ ຈາກການຝຶ ກ ອົ ບ ຮົ ມ ໃຫຸ້ ຂັັ້ ນ ແຂວງ ແລະ ເມ ອງ ເພິ່ ອ ໃຫຸ້ ມີ ຄ ວາມ
ສາມາດຈັດການຝຶກອົບໃຫຸ້ຄູສຶກສານິເທດໃນເມອງຂອງຕົນເອງ.
ເພິ່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນໃຫຸ້ດີຂຶັ້ນ ຄູສອນຫ້ອງກຽມປະຖົມ ແລະ ກຸ່ມ ຮຽນຜ່ານ
ການຫິັ້ນ, ກຸ່ມພັດທະນາເດັກໃນຊຸມຊົນ ໄດຸ້ຮັບການຊຸກຍູຸ້ ແລະ ຊ່ວຍເຫອ ຈາກວິຊາການຫ້ອງການສຶກສາທິ
ການ ແລະ ກິລາເມອງ.
1.1.3 ການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ
ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງດ້ານການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸຸ້ມຄອງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ໃຫຸ້ແກ່ຜູຸ້ບໍລິຫານ
ສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ຍັງບໍິ່ທັນທົິ່ວເຖິງ. ຜູຸ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາທີິ່ມີຫ້ອງກຽມປະ
ຖົມ ໄດຸ້ຮຽນຮູຸ້ການບໍລິຫານວຽກງານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ໂດຍການເຂົັ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການບໍລິ
ຫານໂດຍໂຮງຮຽນຫັກ (SBM). ສ່ວນຜູຸ້ບໍລິຫານໂຮງລ້ຽງເດັກ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນຸບານ ຍັງຕ້ອງໄດຸ້ຮຽນຮູຸ້
ການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸຸ້ມຄອງເພີິ່ມເຕີມ. ນອກນັັ້ນ, ຍັງໄດຸ້ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫຸ້ແກ່ວິຊາການຂັັ້ນເມອງ ແລະ
ຂັັ້ນແຂວງ ໃນການເກັບກໍາຂໍັ້ມູນ/ວິເຄາະຂໍັ້ມູນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກຸ່ມພັດທະນາເດັກໃນຊຸມຊົນ, ການສອນຄວບ
ອາຍຸ ແລະ ການປຸກລະດົມຊຸມຊົນພ້ອມທັງນໍາໃຊຸ້ເຂົັ້າໃນວຽກງານຢ່າງເໝາະສົມ.
ເພິ່ອເປັນການປັບປຸງຄຸນນະພາບການສິດສອນໃຫຸ້ດີຂຶັ້ນເທິ່ອລະກ້າວ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ກໍຍັງຊຸກຍູຸ້ແຕ່ລະທ້ອງຖິິ່ນໄດຸ້ເອົາໃຈໃສ່ ສັບຊ້ອນ ແລະ ຈັດສັນຄູສອນ ໃຫຸ້ອີງຕາມຄວາມອາດສາມາດຕົວຈິງ
ຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິິ່ນ. ໃນປີ 2018 ມີຄູ ແລະ ພະນັກງານບໍລິຫານທັງໝົດ ທີິ່ເຮັດໜ້າທີິ່ສິດສອນຢູ່ຫ້ອງລ້ຽງ
ເດັກ, ຫ້ອງກຽມປະຖົມ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນຸບານຂອງລັດທັງໝົດ 7.880 ຄົນ. ເນິ່ອງຈາກວ່າ ການສະໜອງຄູ
ບໍິ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ ຂອງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງໂຮງຮຽນອະນຸບານ ແລະ ຫ້ອງກຽມປະຖົມ ໃນ
ສົກຮຽນ 2017-2018 ບັນດາເມອງຕ່າງໆ ໃນທົິ່ວປະເທດ ຍັງສບຕໍິ່ຮັບບັນຈຸຄູອາສາສະໝັກຕິ່ມ ອັນເຮັດ
ໃຫຸ້ຈໍານວນຄູອາສາສະໝັກໃນຊັັ້ນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ເພີິ່ມຂຶັ້ນຈາກ 1.774 ຄົນ ເປັນ 2.486 ຄົນ.
ການລົງທຶນໃສ່ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແມ່ນໄດຸ້ຮັບການຮ່ວມມຈາກບັນດາອົງການຕ່າງໆ ເຊັິ່ນ:
ທະນາຄານໂລກ, ອົງການອຸຍນີເຊັບ (UNICEF), ອົງການດູໄບແຄຣ (Dubai Care), ອົງການຊ່ວຍເຫອເດັກ
ສາກົນ (SCI), ອົງການ ແພລນສາກົນ (Plan International), GIZ, ອົງການອະນາໄມໂລກ, ອົງການແມກ
(MAX), ອົງການຮອຍຍິັ້ມເດັກ, ຊາຍຟັນ (Child Fund), ຣູມທູຣີດ (RtR) ແລະ ຊີອາເອັດສ (CRS) ເຊິິ່ງ
ງົບປະມານດັິ່ງກ່າວນີັ້ ແມ່ນໃຊຸ້ເຂົັ້າໃນການຝຶກອົບຮົມຄູສອນ, ສະໜອງອຸປະກອນຮັບໃຊຸ້ການຮຽນ–ການສອນ,
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ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງວຽກງານບໍລິຫານ ແລະ ຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ການກໍິ່ສ້າງໂຄງລ່າງພັ້ນຖານ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ໃນປີ
2018 ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຍັງໄດຸ້ສບຕໍິ່ສະໜອງເງິນບໍລິຫານໂຮງຮຽນສໍາລັບຊັັ້ນການສຶກສາກ່ອນ
ໄວຮຽນໃນມູນຄ່າຫົວໜ່ວຍ 50.000 ກີບ ຕໍິ່ຄົນ.

1.2

ປະເດັນບັນຫາ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍ:
ເຖິງວ່າ ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນໄດຸ້ຮັບການພັດທະນາດີຂຶັ້ນໃນສົກປີຜ່ານມາ, ແຕ່ກໍຍັງສັງເກດເຫັນວ່າ

ຍັງມີບາງບັນຫາ ແລະ ສິິ່ງທ້າທາຍທີິ່ຈະຕ້ອງໄດຸ້ເອົາໃຈໃສ່ແກຸ້ໄຂໃນສົກປີຕໍິ່ໄປ ເຊັິ່ນ:
1) ການສະໜອງຫ້ອງຮຽນ ແລະ ຄູສອນ ບໍິ່ໄດຸ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ້ອງຖິິ່ນ.
2) ບໍິ່ມີມາດຕະຖານປຸກສ້າງສະຖານສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ;
3) ຜູຸ້ບໍລິຫານສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນຍັງບໍິ່ມີຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃນດ້ານການບໍລິຫານ
ຄອງ ໂດຍສະເພາະການຄຸຸ້ມຄອງດ້ານວິຊາການ;

ແລະ ຄຸຸ້ມ

4) ກົນໄກການຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ,ຸ້ ແລະ ສະຫຼູບລາຍງານຍັງບໍິ່ເຂັັ້ມແຂງ;

1.3

ແຜນວຽກບູລມ
ິ ະສິດສໍາລັບ ປີ 2019

1.3.1 ຈຸດປະສົງ
ເພິ່ອໃຫຸ້ເດັກທຸກຄົນໄດຸ້ມີໂອກາດໄດຸ້ກຽມພາສາລາວ ແລະ ມີຄວາມພ້ອມກ່ອນເຂົັ້າຮຽນຊັັ້ນປະຖົມສຶກ
ສາ ເພິ່ອຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາປະລະ ແລະ ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງ ໃນຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ.
1.3.2 ຄາດໝາຍ
1) ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກ 3-5 ປີ ໃຫຸ້ໄດຸ້ສູງກວ່າ 58%.
2) ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປີ ໃຫຸ້ບັນລຸໄດຸ້ 79%.
3) ເພີິ່ມຈໍານວນເມອງທີິ່ມີອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປີ ສູງກວ່າ 60% ຈາກ 126 ເມອງ ໃຫຸ້ເປັນ 130
ເມອງ.
1.3.3 ວຽກຈຸດສຸມ
ບົນພັ້ນຖານຈຸດປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍຂ້າງເທິງນັັ້ນ, ເພິ່ອພັດທະນາວຽກງານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ
ໃຫຸ້ບັນລຸໄດຸ້ຕາມແຜນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈະໄດຸ້ສຸມໃສ່ວຽກງານບູລິມະສິດ ດັິ່ງຕໍິ່ໄປນີ:ັ້
1)

ປຸກສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນໃຫຸ້ໄດຸ້ມາດຕະຖານ;

2)

ຂະຫຍາຍການການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກຸ່ມຮຽນຜ່ານການຫິັ້ນ ແລະ ຫ້ອງກຽມປະຖົມ;

3)

ສົິ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງພາກເອກະຊົນໃນການຈັດການສຶກສາສໍາລັບ
ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ;

4)

ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດດ້ານການລ້ຽງດູ, ການສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ການສອນ ໃຫຸ້ແກ່ຄລ
ູ ້ຽງເດັກ, ຄູ
ອະນຸບານ, ຄູສອນຫ້ອງກຽມປະຖົມ ແລະ ຜູຸ້ດູແລເດັກ;

5)

ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດການຄຸຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ

ໃຫຸ້ແກ່ຜູຸ້ບໍລິຫານການສຶກສາ

ແລະ ວິຊາການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
6)

ສ້າງຄວາມເຂົັ້າໃຈໃຫຸ້ແກ່ຊຸມຊົນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສົິ່ງເສີມໃຫຸ້ເດັກ
ໄດຸ້ກຽມຄວາມພ້ອມດ້ານການຮຽນ;
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7)

ສະໜອງເງິນບໍລິຫານໂຮງຮຽນ, ສ,ິ່ ອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ, ເຄິ່ອງຫິັ້ນ ແລະ ອາຫານໃນ
ສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ;

8)

ພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງເຄິ່ອງມຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການສຶກ
ສາກ່ອນໄວຮຽນທຸກຮູບແບບ;

9)

ພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງຄູ່ມແນະນໍາການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ
ທຸກຮູບແບບ;

10) ພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງຄູ່ມແນະນໍາການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານສົິ່ງເສີມສຸຂະພາບໃນສະຖານການ
ສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ;
11) ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງວຽກງານສົິ່ງເສີມສຸຂະພາບ, ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ໂພຊະນາການ ໃນສະຖານການ
ສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນຢ່າງເປັນລະບົບ.
12) ສ້າງຄູສຶກສານິເທດ ເພິ່ອສົິ່ງເສີມຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນ ໃນສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ
ທຸກຮູບແບບ;
13) ສົິ່ງເສີມຂະບວນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການຄັດເລອກ ຕໍາແໜ່ງວິຊາການຄູການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ;
14) ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູຸ້ ແລະ ຊ່ວຍເຫອໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນທຸກຮູບ
ແບບທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.
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ຂະແໜງການຍ່ອຍທີ 2: ການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມ
ຜົນສໍາເລັດ

2.1

2.1.1 ການຂະຫຍາຍໂອກາດ ແລະ ຄວາມເທົີ່າທຽມ
ການຂະຫຍາຍໂອກາດການເຂົາັ້ ເຖິງການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມຢ່າງເທົິ່າທຽມ ຍັງສບຕໍິ່ເປັນບູລິມະສິດຂອງ
ຂະແໜງການຍ່ອຍປະຖົມສຶກສາ. ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດຸ້ສບຕໍິ່ເຮັດວຽກກັບຫາຍພາກສ່ວນ
ລວມທັງພາກລັດ, ເອກະຊົນ, ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ ແລະ ຄູຮ
່ ່ວມພັດທະນາ ໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບການສຶກ
ສາ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຮງຮຽນປະຖົມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງຫ້ອງຮຽນ
ເພິ່ອທົດແທນຫ້ອງຮຽນທີິ່ມີສະພາບເປ່ເພ. ນອກນັັ້ນ ກໍໄດຸ້ສົມທົບກັບຊຸມຊົນ, ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັັ້ນ
ບ້ານ ເພິ່ອຊຸກຍູຸ້ ແລະ ລະດົມໃຫຸ້ເດັກໃນເກນອາຍຸ ໄດຸ້ເຂົັ້າເຖິງການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມຢ່າງທົິ່ວເຖິງ. ຍ້ອນແນວ
ນັັ້ນ ຈຶິ່ງເຮັດໃຫຸ້ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນໃໝ່ສຸດທິ ແລະ ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນສຸດທິເພີິ່ມຂຶັ້ນ ຄ ຈາກ 97,6% ເປັນ
97,8% ແລະ ຈາກ 98,7% ເປັນ 98,8% ຕາມລໍາດັບ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກໃນເກນອາຍຸ ຍັງມີຄວາມແຕກໂຕນລະຫວ່າງໃນເມອງ
ແລະ ຊົນນະບົດ ກໍຄໃນຕົວເມອງໃຫຍ່, ເມອງເທດສະບານ ແລະ ເມອງທີິ່ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫີກ ເຊັິ່ນ: ຍັງມີ
24 ເມອງ ທີິ່ມີອັດຕາເຂົັ້າຮຽນໃໝ່ສຸດທິຕໍິ່າກວ່າ 95% ຫຼຸດລົງ 10 ເມອງ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ (ເບິິ່ງຮູບພາບທີ
5). ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນໃໝ່ສຸດທິຕໍິ່າກວ່າໝູ່ແມ່ນຢູ່ເມອງ ບົວລະພາ ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ເມອງ ກະລຶມ ແຂວງເຊກອງ
ແລະ ເມອງຮົິ່ມ ແຂວງໄຊສົມບູນ ຄ ຢູ່ທີິ່ 53,4%, 59,6% ແລະ 69,8% ຕາມລໍາດັບ.
ຮູບພາບທີ 5: ຈໍານວນເມືອງ ທີີ່ມີອັດຕາເຂົັ້າຮຽນໃໝ່ສຸດທິ ຕໍີ່າກວ່າ 95%
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-
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ນອກຈາກຄວາມແຕກໂຕນທາງດ້ານອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນລະຫວ່າງເມອງແລຸ້ວ,

ຍັງສັງເກດເຫັນວ່າຈໍາ

ນວນ ເມອງທີິ່ມີອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມໃໝ່ຂັັ້ນ ປ 51 (ອັດຕາຈົບຊັັ້ນປະຖົມ) ຕໍິ່າກວ່າ 95% ແມ່ນເພີິ່ມຂຶັ້ນຈາກ
14 ເມອງ ເປັນ 21 ເມອງ (ລາຍລະອຽດເບິິ່ງຮູບທີ 6).
ຮູບພາບທີ 6 : ເມືອງທີີ່ມອ
ີ ັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມໃໝ່ ປ. 5 (ອັດຕາຈົບຊັັ້ນປະຖົມ) ຕໍີ່າກວ່າ 95%.
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-

ຮູບພາບທີ 7: ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນສຸດທິຊັັ້ນປະຖົມສໍາລັບແຕ່ລະແຂວງ
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ຄຽງຄູ່ກັບການສຶກສາພາກລັດ, ພາກສ່ວນເອກະຊົນ ກໍໄດຸ້ລງົ ທຶນເຂົັ້າໃນການພັດທະນາການສຶກສາຊັັ້ນ
ປະຖົມ, ເຊິິ່ງໃນປີ 2018 ມີໂຮງຮຽນປະຖົມພາກເອກະຊົນທັງໝົດ 253 ແຫ່ງ ເພີິ່ມຂຶັ້ນ 17 ແຫ່ງ ທຽບໃສ່
ປີຜ່ານມາ ມີນັກຮຽນທັງໝົດ 48.762 ຄົນ ເຊິິ່ງກວມ ປະມານ 6% ຂອງຈໍານວນນັກຮຽນທັງໝົດ.
1

ອັດຕາເຂົາັ້ ຮຽນລວມໃໝ່ ປ. 5 ຄິດໄລ່ ໂດຍເອົາຈໍານວນນັກຮຽນທີິ່ເຂົາຮຽນໃໝ່ຂັັ້ນ ປ. 5 ໂດຍບໍິ່ຈໍາກັດອາຍຸ ຫານໃຫຸ້ປະຊາກອນ

ອາຍຸ 10 ປີ ແລຸ້ວ ຄູນໃຫຸ້ 100. (ອີງຕາມຄໍານິຍາມ ຂອງ UNESCO)
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ຕາຕະລາງ 5: ຕົວຊີັ້ບອກຂອງການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມ
ສົກຮຽນ
2015-2016

ສົກຮຽນ
2016-2017

ສົກຮຽນ
2017-2018

ຈໍານວນຫ້ອງຮຽນ (ຫ້ອງ)

34.226

34.305

34.120

ຈໍານວນນັກຮຽນທັງໝົດ (ຄົນ)

827.987

808.705

786.246

ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນໃໝ່ສຸດທິ (%)

97,9

97,6

97.8

ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນສຸດທິ (%)

98,8

98,7

98.8

ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນໃໝ່ລວມ (%)

113,5

111,3

110.9

ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມ (%)

115,2

113,2

110.6

ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງ ປ.1 (%)

11,5

9,2

8,8

ອັດຕາປະລະ ປ.1 (%)

7,2

6,9

5,8

ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງ (%)

4,8

4,1

4,0

ອັດຕາປະລະ (%)

4,7

4,4

4,0

ອັດຕາລອດເຫອ (%)

79,6

81,1

82,2

ຕົວຊີັ້ບອກ

2.1.2 ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ
ເຖິງວ່າ ຈະໄດຸ້ມີການປັບປຸງຫັກສູດການສິດສອນໃນຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ, ແຕ່ເພິ່ອປະເມີນເຖິງ ຜົນການ
ຮຽນຂອງນັກຮຽນ ເຫັນວ່າຍັງຕໍິ່າກວ່າມາດຕະຖານ. ໃນສົກປີ 2017-2018 ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ຮ່ວມກັບໂຄງການ ບີກວາ (Basic Education Quality and Access In Lao PDR) ໄດຸ້ສຸ່ມຕົວຢ່າງປະ
ເມີນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 3 ຈໍານວນ 17.000 ຄົນ ໃນທົິ່ວປະເທດ ເພິ່ອປະເມີນ
ຜົນສໍາລັບ ຜົນສໍາເລັດຂອງການຮຽນຂອງນັກຮຽນ (ASLO) ໂດຍກໍານົດເອົາ 2 ວິຊາ ຄ: ຄະນິດສາດ ແລະ
ພາສາລາວ. ອີງໃສ່ຜົນການປະເມີນທີີ່ບໍີ່ເປັນທາງການ ສະແດງໃຫຸ້ເຫັນວ່າ ສໍາລັບພາສາລາວ ມີພຽງແຕ່
34% ຂອງນັກຮຽນໃນທົິ່ວປະເທດ ແມ່ນມີຄວາມພ້ອມ ເພິ່ອເລິ່ອນຂຶັ້ນຮຽນຫ້ອງ ປ.4, ໃນຂະນະທີິ່ 24%
ຂອງນັກຮຽນ ປ.3 ສາມາດເລິ່ອນຂຶນ
ັ້ ຮຽນ ປ.4 ໄດຸ້ ຖ້າຫາກພວກເຂົາໄດຸ້ຮັບການສອນເພີິ່ມໃນໄລຍະເວລາພັກ
ພາກຮຽນ, ສໍາລັບວິຊາຄະນິດສາດ 18% ຂອງນັກຮຽນໃນທົິ່ວປະເທດ ແມ່ນມີຄວາມພ້ອມເພິ່ອເລິ່ອນຂຶັ້ນຮຽນ
ປ.4, ໃນຂະນະທີິ່ 19% ຂອງນັກຮຽນ ປ.3 ສາມາດເລິ່ອນຂຶັ້ນຮຽນ ປ.4 ໄດຸ້ ຖ້າຫາກໄດຸ້ຮັບການສອນບໍາລຸງ
ເພີິ່ມເຕີມ. ຈາກຜົນການປະເມີນນີັ້ ສາມາດຢັັ້ງຢນໄດຸ້ວ່າ ຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາໃນຊັັ້ນປະຖົມແມ່ນຍັງຕໍິ່າ,
ຊຶິ່ງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຕ້ອງໄດຸ້ມີມາດຕະການເພິ່ອປັບປຸງວິທີການສິດສອນຂອງຄູ, ລວມທັງເບິິ່ງ
ຄນທາງດ້ານເນັ້ອໃນຂອງຫັກສູດ.
ຄູສອນ ເປັນປັດໄຈນໍາເຂົັ້າຫັກ ທີິ່ຕັດສິນທາງດ້ານຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນ. ດັງິ່ ນັັ້ນ, ກະຊວງ
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈຶິ່ງໄດຸ້ເອົາໃຈໃສ່ບັນຈຸ ແລະ ສັບຊ້ອນຄູສອນຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໃຫຸ້ແກ່ບັນດາ
ໂຮງຮຽນໃນຂອບເຂດທົິ່ວປະເທດ. ໃນສົກຮຽນ 2017-2018 ທົິ່ວປະເທດມີຄູສອນຊັັ້ນປະຖົມພາກລັດ ທັງ
ໝົດຈໍານວນ 33.948 ຄົນ, ໃນນັັ້ນ ເປັນຄູສອນປະຈໍາ 21.345 ຄົນ, ຄູສັນຍາຈ້າງ ແລະ ອາສາສະໝັກ ຈໍາ
ນວນ 3.646 ຄົນ, ຜູຸ້ບໍລິຫານໃນໂຮງຮຽນທີິ່ໄດຸ້ສິດສອນຈໍານວນ 8.957 ຄົນ ແລະ ບໍິ່ໄດຸ້ສິດສອນຈໍານວນ
1.282 ຄົນ. ດັິ່ງນັັ້ນ, ເຮັດໃຫຸ້ອັດຕາສະເລ່ຍນັກຮຽນຕໍິ່ຄູ ມີພຽງແຕ່ 21 ຄົນ ຕໍິ່ຄູ 1 ຄົນ, ແຕ່ຖ້າຫາກບໍິ່ລວມຄູ
ສັນຍາຈ້າງ, ຄູອາສາສະໝັກ ແລະ ຜູຸ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ທີິ່ບໍິ່ໄດຸ້ສິດສອນ ຈະເຮັດໃຫຸ້ອັດຕາສະເລ່ຍນັກຮຽນ
20

ຕໍິ່ຄູ 26 ຄົນຕໍິ່ ຄູ 1 ຄົນ. ເຖິງວ່າອັດຕາສະເລ່ຍນັກຮຽນຕໍິ່ຄູຢູ່ທີ 26 ຄົນ ຕໍິ່ຄູ 1 ຄົນ, ແຕ່ກໍບໍິ່ໄດຸ້ໝາຍຄວາມວ່າ
ມີຄູພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການແລຸ້ວ ເພາະວ່າຍັງມີຫ້ອງຮຽນຈໍານວນ 5.615 ແຫ່ງ ທີິ່ຍັງມີການສອນຫ້ອງຄວບ.
ບົນພັ້ນຖານດັິ່ງກ່າວຂ້າງເທິງນີັ້ ເຮັດໃຫຸ້ປະສິດທິພາບພາຍໃນຂອງການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມ ໄດຸ້ຮັບການ
ປັບປຸງດີຂຶັ້ນເລັກນ້ອຍ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ໂດຍສະເພາະ ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງ ແລະ ອັດຕາປະລະຂອງນັກຮຽນໃນ
ແຕ່ລະຂັັ້ນແມ່ນຫຼຸດລົງ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ເຊັິ່ນ: ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງ ປ.1 ຫຼຸດຈາກ 9,2% ເປັນ 8,8% ແລະ
ອັດຕາປະລະ ປ.1 ຫຼຸດຈາກ 6,9% ເປັນ 5,8%, ໃນຂະນະທີິ່ ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງຊັັ້ນປະຖົມຫຼຸດລົງເລັກນ້ອຍ
ຈາກ 4,1% ເປັນ 4,0% ແລະ ອັດຕາປະລະຫຼຸດຈາກ 4,4% ເປັນ 4,1% ແລະ ອັດຕາລອດເຫອເພີິ່ມພຽງແຕ່
1,1% ເທົິ່ານັັ້ນ ຄ: ເພີິ່ມຈາກ 81,1% ເປັນ 82,2%. ເຖິງວ່າ ອັດຕາການຄ້າງຫ້ອງ ແລະ ປະລະຂອງນັກຮຽນ
ປະຖົມມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງໃນໄລຍະ 2-3 ປີ ຜ່ານມາ, ແຕ່ຍັງສັງເກດເຫັນວ່າ ມີ 21 ເມອງ ທີິ່ມີອັດຕາຄ້າງຫ້ອງ
ປ. 1 ສູງກວ່າ 14%.
ຮູບພາບທີ 8: 21 ເມືອງທີີ່ມີອັດຕາຄ້າງຫ້ອງ ປ. 1 ສູງກວ່າ 14%
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ເຖິງວ່າຈໍານວນນັກຮຽນປະລະ ແລະ ຄ້າງຫ້ອງຈະຫຼຸດລົງທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ຄ: ຈໍານວນນັກຮຽນຄ້າງ
ຫ້ອງຫຼຸດລົງຈາກ 34 ພັນກວ່າຄົນໃນປີ 2017 ເປັນ 32 ພັນກວ່າຄົນ ໃນປີ 2018 ແລະ ຈໍານວນນັກຮຽນທີິ່
ປະລະການຮຽນຫຼຸກຈາກ 35 ພັນຄົນ ເປັນ 33 ພັນກວ່າຄົນ. ດັິ່ງນັັ້ນ ໃນ 2-3 ປີຜ່ານມາ ມີຈໍານວນນັກຮຽນ
ທີິ່ປະລະການຮຽນທັງໝົດສູງເຖິງປະມານ ແສນຄົນ, ອັນສະແດງໃຫຸ້ເຫັນວ່າ ປະສິດທິພາບພາຍໃນສໍາລັບການ
ສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມແມ່ນຍັງຕໍິ່າຫາຍ, ຊຶິ່ງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ລວມທັງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫວງ ຕ້ອງໄດຸ້ເອົາໃຈໃສ່ຊີັ້ນໍາຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມອງ/ນະຄອນ ເພິ່ອໃຫຸ້
ຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູຸ້ການປະຕິບັດໜ້າທີິ່ຂອງຜູຸ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູສອນຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
2.1.3 ການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ
ໄດຸ້ປັບປຸງນິຕກ
ິ ໍາ, ຄູ່ມໃນການບໍລິຫານ-ຄຸຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູ່ມດໍາເນີນວຽກງານສົິ່ງເສີມສຸຂະພາບ
ໃນໂຮງຮຽນ, ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ໄດຸ້ພັດທະນາເຄິ່ອງມຝຶກອົບຮົມວຽກການບໍລິຫານ-ຄຸຸ້ມຄອງ ທີິ່ເນັັ້ນໂຮງຮຽນ
ເປັນຫັກ ເພິ່ອນໍາໃຊຸ້ເຂົັ້າໃນການຝຶກອົບຮົມໃຫຸ້ແກ່ຜູຸ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາ
ຂັັ້ນບ້ານ ໃນທົິ່ວປະເທດ.
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ຮອດສົກຮຽນ 2017-2018 ມີໂຮງຮຽນປະຖົມຈໍານວນ 5.591 ແຫ່ງ ທີິ່ມີຫ້ອງນໍັ້າ ແລະ ນໍັ້າ
ສະອາດໃຊຸ້ຕະຫອດປີ ຊຶິ່ງເທົິ່າກັບ 63% ຂອງຈໍານວນໂຮງຮຽນທັງໝົດ ແລະ ມີໂຮງຮຽນປະຖົມ 2.170
ແຫ່ງ ມີອ່າງລ້າງມ ແລະ ນັກຮຽນມີກິດຈະກໍາລ້າງມພ້ອມທັງຖູແຂຸ້ວໃນໂຮງຮຽນ.
ໃນສົກຮຽນ 2017-2018 ລັດຖະບານໄດຸ້ສະໜອງເງິນບໍລິຫານໂຮງຮຽນຊັັ້ນປະຖົມ ໃນມູນຄ່າ ຫົວ
ໜ່ວຍ 70.000 ຕໍິ່ຄົນ. ພິເສດສໍາລັບໂຮງຮຽນທີິ່ຢູ່ບັນດາເມອງທີິ່ໄດຸ້ຮັບການຊ່ວຍເຫອຂອງໂຄງການ GPE II
ແມ່ນໄດຸ້ຮັບງົບປະມານເພີິ່ມຕິ່ມ 30.000 ກີບ ຕໍິ່ຄົນ ລວມເປັນ 100.000 ກີບ ຕໍິ່ຄົນ ຕໍິ່ປ.ີ

2.2

ປະເດັນບັນຫາ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍ

1) ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນຕໍິ່າ ອັນມີສາຍເຫດມາຈາກ ການລົງຊຸກຍູຸ້ ແລະ ຊ່ວຍເຫອຄູສຶກສານິເທດ
ຍັງບໍິ່ໄດຸ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເປັນລະບົບ ແລະ ຕໍິ່ເນິ່ອງ, ຄູບໍິ່ເອົາໃຈໃສ່ໃນການສິດສອນ, ບໍິ່ປະຕິບັດຕາມ
ບາດກ້າວການສິດສອນ.
2) ເນັ້ອໃນຫັກສູດແອອັດ

ໂດຍສະເພາະຢູ່ຊັັ້ນປະຖົມຂັັ້ນຕົັ້ນ;

ຫັກສູດຍັງບໍິ່ທັນໄດຸ້ເນັັ້ນໃສ່ທັກສະການ

ອ່ານ, ການຂຽນ ແລະ ການຄິດໄລ່ເລກ.
3) ຈໍານວນຫ້ອງຮຽນທີິ່ມີການສອນຫ້ອງຄວບ ຍັງກວມເປີເຊັນສູງ.
4) ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ຍັງບໍິ່ເປັນເຈົັ້າການໃນການພັດທະນາໂຮງຮຽນ.

2.3

ແຜນວຽກບູລມ
ິ ະສິດສໍາລັບປີ 2019

2.3.1 ຈຸດປະສົງ
ເພິ່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນ ພາສາລາວ ແລະ ຄະນິດສາດໃຫຸ້ດີຂຶັ້ນ ພ້ອມທັງຫຼຸດຜ່ອນ
ອັດຕາປະລະ ແລະ ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງ.
2.3.2 ຄາດໝາຍ
1)

ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນໃໝ່ສຸດທິຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໃຫຸ້ບັນລຸໄດຸ້ 98%.

2) ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນສຸດທິຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໃຫຸ້ບັນລຸໄດຸ້ສູງກວ່າ 98,8%.
3) ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາປະລະການຮຽນ ຂອງນັກຮຽນ ປ.1 ໃຫຸ້ຍັງເຫອ 5%.
4) ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາຄ້າງຫ້ອງ ຂອງນັກຮຽນ ປ.1 ໃຫຸ້ຍັງເຫອ 8%.
5) ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໃຫຸ້ຍັງເຫອ 3 %.
6) ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາຄ້າງຫ້ອງຂອງນັກຮຽນຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໃຫຸ້ຍັງເຫອ 3 %.
7) ອັດຕາລອດເຫອຮອດ ປ.5 ໃຫຸ້ບັນລຸໄດຸ້ 84%.
8) ຈໍານວນເມອງທີິ່ມີອັດຕາຄ້າງຫ້ອງ ຂອງນັກຮຽນ ປ.1 ຕໍິ່າກວ່າ 14% ເພີິ່ມຂຶັ້ນຈາກ 127 ເມອງ ເປັນ
132 ເມອງ.
2.3.3 ວຽກຈຸດສຸມ
1) ລົງຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູຸ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູສອນ ໂດຍສະເພາະຢູ່ໂຮງຮຽນທີິ່ຜົນການຮຽນ
ຂອງນັກຮຽນຕໍິ່າ.
2) ສບຕໍິ່ສະໜອງສິິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊຸ້ການສິດສອນ.
3) ປັບປຸງຄນ ລະບົບກຸ່ມໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາ.
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4) ທົບທວນຄນລະບຽບການ ແລະ ວິທີການສອນຫ້ອງຄວບ ແລະ ການຮຽນຮ່ວມ.
5) ປັບປຸງລະບົບນິເທດການສຶກສາ ແລະ ລະບົບການຕິດຕາມຊ່ວຍເຫອຄູ.
6) ສະໜອງອຸປະກອນ/ສິ່ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ສິິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກສໍາລັບນັກຮຽນພິການ
ແລະ ເດັກທີິ່ມີຄວາມຕ້ອງການພິເສດ.
7) ປັບປຸງການຮຽນ-ການສອນ ພາສາລາວ, ຄະນິດສາດ ແລະ ວິທະຍາສາດ ແລະ ສົິ່ງເສີມການອ່ານ.
8) ປະເມີນຜົນສໍາເລັດການຮຽນຂອງນັກຮຽນ

ຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາປີທີ

5

ຂອງບັນດາປະເທດໃນອາຊີ

ຕາເວັນອອກສຽງໃຕຸ້ (SEAPLM Grade 5).
9) ປຸກລະດົມຊຸມຊົນປະກອບສ່ວນໃນການສົິ່ງເສີມສຸຂະອະນາໄມ, ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, ໂພຊະນະສຶກ
ສາ ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມໃນໂຮງຮຽນ.
10) ປັບປຸງມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດດ້ານນໍັ້າ, ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ສຸຂະພິບານໃນໂຮງຮຽນ ພ້ອມທັງປັບປຸງ
ຖານຂໍັ້ມູນເພິ່ອປະເມີນໂຮງຮຽນໃນຮູບແບບ 3 ດາວ.

23

ຂະແໜງການຍ່ອຍທີ 3: ການສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ
3.1. ຜົນສໍາເລັດ
3.1.1. ການຂະຫຍາຍໂອກາດ ແລະ ຄວາມເທົີ່າທຽມ
ຂະແໜງການຍ່ອຍມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ ກໍເປັນຂະແໜງການຍ່ອຍໃຫຍ່ອັນດັບທີສອງ ຖັດຈາກ
ຂະແໜງການຍ່ອຍປະຖົມສຶກສາ ຊຶິ່ງໃນສົກຮຽນ 2017-2018 ມີຈາໍ ນວນນັກຮຽນທັງໝົດ 447.757 ຄົນ
ຊຶິ່ງຫຼຸດຈາກປີຜ່ານມາ ຈໍານວນ 4.775 ຄົນ. ການພັດທະນາການສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ແມ່ນມີ
ລັກສະນະຊັກຊ້າ ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມ ເພີິ່ມຂຶັ້ນພຽງ 0,2% ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ຄ ເພີິ່ມຈາກ 82,9% ເປັນ
83,1% ຊຶງິ່ ຕໍິ່າກວ່າໝູ່ແມ່ນຢູ່ແຂວງ ສາລະວັນ,ຈໍາປາສັກ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ ຄ ຢູ່ທີິ່ 67,1%, 68,3%
ແລະ 68,35% ຕາມລໍາດັບ (ເບິິ່ງຮູບພາບທີ 8). ຍິິ່ງໄປກວ່ານັັ້ນ ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນດັິ່ງກ່າວມີຄວາມແຕກໂຕນກັນ
ແຕ່ລະເມອງ ຄ ສູງສຸດ 124,5% ຢູ່ເມອງຮົິ່ມ ແຂວງໄຊສົມບູນ ແລະ ຕໍິ່າສຸດ 40,8% ຢູ່ເມອງນອງ ແຂວງ
ສະຫວັນນະເຂດ, ໃນນີັ້ ມີ 30 ເມອງ ທີິ່ມີອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຕໍິ່າກວ່າ 70% (ເບິິ່ງຮູບພາບທີ 9). ໂດຍອີງໃສ່
ຕົວຊີັ້ບອກທີິ່ກໍານົດໃນເປົັ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍນຍົງ ຄ ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນລວມໃໝ່ ໃນຂັັ້ນ ມ. 42
ຮູບພາບທີ 9 : ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນໃນທົີ່ວປະເທດ
120.00

94.62 95.07

100.00

97.98 98.86

101.87

89.58
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83.10 84.69 85.48
77.85
74.34 76.27

80.00
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60.00

40.00

20.00

-

2

ອັດຕາເຂົາັ້ ຮຽນລວມໃໝ່ ມ. 4 ຄິດໄລ່ ໂດຍເອົາຈໍານວນນັກຮຽນທີິ່ເຂົາຮຽນໃໝ່ຂັັ້ນ ມ. 4 ໂດຍບໍິ່ຈໍາກັດອາຍຸ ຫານໃຫຸ້ປະຊາກອນ

ອາຍຸ 14 ປີ ແລຸ້ວ ຄູນໃຫຸ້ 100. (ອີງຕາມຄໍານິຍາມ ຂອງ UNESCO)
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ຮູບພາບທີ 10: ຈໍານວນເມືອງ ທີີ່ມີອດ
ັ ຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຕໍີ່າກວ່າ 70%
80.00
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20.00
10.00
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ໃໝ່

ວາປ

ໄຊບົວທອງ
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ສະໜາມໄຊ
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ສຂມາ

ຍອດອ

ລະຄອນເພັງ
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ຊົນນະບລີ
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-

ຮູບພາບທີ 11: ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມໃໝ່ ຂັັ້ນ ມ. 4 ຂອງນັກຮຽນຍິງ (ອັດຕາຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ)
100.0
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ອັດຕາຈົບຊັັ້ນຂອງນັກ ຮຽນຍິງ

ຄາດໝາຍຕໍາສດ

ຮູບພາບທີ 8 ຂ້າງເທິງນີັ້ ສະແດງໃຫຸ້ເຫັນວ່າ ມີ 6 ແຂວງ ທີິ່ມີອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມ ຕໍິ່າກວ່າອັດຕາ
ສະເລ່ຍທົິ່ວປະເທດ ແລະ ມີ 6 ແຂວງທີິ່ມີອັດເຂົັ້າຮຽນລວມໃໝ່ ມ.4 ຂອງເພດຍິງຕໍິ່າກວ່າ 70%.
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ຕາຕະລາງ 6: ຕົວຊີັ້ບອກຂອງການສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ
ຕົວຊີັ້ບອກ

ສົກຮຽນ
2015-2016

ສົກຮຽນ
2016-2017

ສົກຮຽນ
2017-2018

ຈໍານວນຫ້ອງຮຽນ (ຫ້ອງ)

12.100

12.428

12.681

ຈໍານວນນັກຮຽນທັງໝົດ (ຄົນ)

452.464

452.532

447.757

ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມໃໝ່ ມ. 4 (ອັດຕາຈົບຊັັ້ນ
ມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ) (%)

ບໍິ່ມີຂໍັ້ມູນ

72,6

71,8

ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນສຸດທິ (%)

58,9

62,9

65,1

ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມ (%)

82,2

82,9

83,1

ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງ (%)

1,1

1,1

1,1

ອັດຕາການປະລະ (%)

8,1

8,3

9,2

3.1.2. ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ
ອີງໃສ່ຜົນການສອບເສັງນັກຮຽນເກັິ່ງປະຈໍາປີ ເຫັນໄດຸ້ວ່າ

ໃນຈໍານວນ 4 ວິຊາຄ:

ພາສາລາວ-

ວັນນະຄະດີ, ຄະນິດສາດ, ຟິຊິກສາດ ແລະ ເຄມີສາດ, ມີແຕ່ຄະແນນວິຊາເຄມີສາດ ມີຄະແນນສູງເຖິງ 9,88
ທຽບໃສ່ສົກຮຽນ 2016-2017 ເພີິ່ມຂຶັ້ນ 1,63 ຄະແນນ, ສ່ວນວິຊາອິ່ນໆ ແມ່ນຫຼຸດຈາກຜົນການສອບເສັງໃນ
ປີຜ່ານມາ.
ວິຊາພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ ບໍິ່ມີນັກຮຽນເກັິ່ງລະດັບຊາດ ອັນດັບທີ 1, 2 ແລະ 3; ວິຊາຄະນິດສາດບໍິ່
ມີນັກຮຽນເກັິ່ງລະດັບຊາດ ອັນດັບທີ 3 ແລະ ລາງວັນຊົມເຊີຍ ຍ້ອນວ່າຄະແນນບໍິ່ເຖິງເກນທີິ່ກໍານົດ.
ຜົນຂອງການສອບເສັງນັກຮຽນເກັິ່ງດັິ່ງກ່າວ ສະແດງໃຫຸ້ເຫັນວ່າ ຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາຊັັ້ນມັດ
ທະ ຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ ມີລັກສະນະທົດຖອຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຜົນການສອບເສັງນີັ້ ຍັງບໍິ່ທັນສາມາດຢັັ້ງຢນ
ໄດຸ້ເຖິງຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາຂອງລາວ ເມິ່ອທຽບໃສ່ພາກພັ້ນ ແລະ ສາກົນ ຈົນກວ່າລາວເຮົາຈະມີຂອບ
ການປະເມີນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ທີິ່ເປັນມາດຕະຖານ.
ຄຽງຄູ່ກັນນີັ້ ປະສິດທິພາບພາຍໃນການສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ຍັງເປັນປະເດັນທີິ່ຈະຕ້ອງໄດຸ້ມີ
ມາດຕະການແກຸ້ໄຂທີິ່ຊັດເຈນໃນຊຸມປີຕໍິ່ໜ້າ ເພາະສັງເກດເຫັນວ່າ ອັດຕາປະລະຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ມີ
ລັກສະນະເພີິ່ມຂຶັ້ນໃນ 4 ປີຜ່ານມາ ຄ ເພີິ່ມຈາກ 7,7% ໃນສົກຮຽນ 2014-2015 ເປັນ 9,2% ໃນສົກຮຽນ
2017-2018, ສູງກວ່າໝູ່ແມ່ນຢູ່ ແຂວງສາລະວັນ, ຜົັ້ງສາລີ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຫວງພະບາງ, ຈໍາປາສັກ ແລະ
ຫົວພັນ ຕາມລໍາດັບ (ເບິິ່ງຮູບພາບທີ 11) ແລະ ເມອງທີິ່ມີອັດຕາການປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນສູງກວ່າໝູ່
ໃນທົິ່ວປະເທດ ແມ່ນ ເມອງສຸຂຸມາ ແຂວງຈໍາປາສັກ ຢູ່ທີິ່ 24,8% ໃນຂະນະທີິ່ ມີ 16 ເມອງ ທີິ່ມີອັດຕາ
ດັິ່ງກ່າວສູງກວ່າ 15%.
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ຮູບພາບທີ 12: ອັດຕາການປະລະການຮຽນໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນຂອງແຕ່ລະແຂວງ
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ຮູບພາບທີ 13: 16 ເມືອງ ທີີ່ມີອັດຕາປະລະການຮຽນ ຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົນ
ັ້ ສູງກວ່າ 15%
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-

ຄູສອນ ກໍເປັນປັດໄຈນໍາເຂົັ້າທີິ່ສໍາຄັນ ໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບພາຍໃນຂອງການ
ສຶກສາ. ໃນສົກຮຽນ 2017-2018 ທົິ່ວປະເທດ ມີຄູສອນຊັັ້ນມັດທະຍົມພາກລັດທັງໝົດຈໍານວນ 36.777
ຄົນ ເພີິ່ມຂຶັ້ນ 731 ຄົນ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ. ມີຄູສອນປະຈໍາ 27.323 ຄົນ ເພີິ່ມຂຶັ້ນ 143 ຄົນ. ອີງໃສ່ຜົນການ
ສໍາຫວດຄູໃນທົິ່ວປະເທດໃນທ້າຍປີ 2017 ເຫັນວ່າ ໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ມີຄູເຫອໃນບາງວິຊາ ເຊັິ່ນ:
ພາສາອັງກິດ, ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ, ໃນຂະນະທີິ່ຄູສອນວິຊາຊີບຂັັ້ນພັ້ນຖານ, ວິຊາໄອຊີທີ ແລະ ວິຊາພະລະ
ແລະ ສີລະປະສຶກສາ ແມ່ນບໍພ
ິ່ ຽງພໍ ອັນເປັນສາຍເຫດ ໃຫຸ້ບັນດາໂຮງຮຽນຕ່າງໆ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດຸ້ຮັບບັນຈຸຄູ
ອາສາສະໝັກເພີິ່ມເຕີມຄ ໃນສົກຮຽນ 2017-2018 ມີຄູສັນຍາຈ້າງ ແລະ ອາສາສະໝັກ ຈໍານວນ 5.914 ຄົນ
ເພີິ່ມຂຶັ້ນ 541 ຄົນ.
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3.1.3. ການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ
ໄດຸ້ປັບປຸງລະບຽບການ ແລະ ນິຕິກໍາຈໍານວນໜຶິ່ງ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມ ເຊັິ່ນ:
ຫັກການຕັດສິນຜົນການສອບເສັງຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ,

ລະບຽບການຄຸຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນເອກະຊົນ,

ໂຮງຮຽນ

ນານາຊາດ. ນອກນັັ້ນ, ໄດຸ້ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫຸ້ແກ່ ຜູຸ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນມັດທະຍົມໃນທົິ່ວປະເທດ.
ເພິ່ອຮອງຮັບກັບການເພີິ່ມຂຶັ້ນຂອງຈໍານວນນັກຮຽນ ໃນສົກຮຽນຜ່ານມາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາ ໂດຍຮ່ວມກັບອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິິ່ນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໄດຸ້ລົງທຶນເຂົັ້າໃສ່ວຽກງານມັດທະຍົມ
ສຶກສາລວມທັງມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ແລະ ຕອນປາຍຫາຍສົມຄວນ. ໃນປີ 2018 ລັດຖະບານໄດຸ້ສະໜອງເງິນ
ບໍລິຫານໂຮງຮຽນໃຫຸ້ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນໃນມູນຄ່າຫົວໜ່ວຍ 60.000 ກີບຕໍິ່ຄົນຕໍິ່ປີ ຊຶິ່ງເພີິ່ມຂຶັ້ນຈາກ
ປີຜ່ານມາ 10.000 ກີບ.

3.2. ປະເດັນບັນຫາ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍ
ການສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນແມ່ນມີລັກສະນະທົດຖອຍ:

ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນລວມເພີິ່ມຂຶັ້ນ

ພຽງແຕ່ 0,2%, ນັກຮຽນປະລະການຮຽນແມ່ນມີລັກສະນະເພີິ່ມຂຶັ້ນ ໂດຍສະເພາະໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມປີທີ 1
ແລະ ປີທີ 2. ບັນດາສາຍເຫດທີິ່ພາໃຫຸ້ເກີດບັນຫາດັິ່ງກ່າວ ມີດັິ່ງນີັ້:
1)

ສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຮງຮຽນບໍິ່ເໝາະສົມ, ໂຮງຮຽນຢູ່ຫ່າງໄກຈາກບ້ານເກີດ

ນັກຮຽນບໍິ່ສາມາດ

ທຽວໄປໂຮງຮຽນໄດຸ້, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍໍໍບໍິ່ມີຫໍພັກທີິ່ປອດໄປ.
2)

ສະພາບຄວາມທຸກຍາກຂອງຄອບຄົວ ຍັງເປັນປັດໄຈທີິ່ເຮັດໃຫຸ້ນັກຮຽນຕ້ອງອອກໂຮງຮຽນ ໄປຊ່ວຍ
ວຽກຄອບຄົວ.

3)

ການເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍການສຶກສາຍັງບໍິ່ທົິ່ວເຖິງ ເຮັດໃຫຸ້ຄວາມເຂົັ້າໃຈຕໍິ່ກັບສິດຂອງພົນລະເມອງລາວຕໍິ່
ກັບການສຶກສາ ໂດຍສະເພາະການສຶກສາຂັັ້ນພັ້ນຖານຍັງຈໍາກັດ. ນອກຈາກນັັ້ນ ບໍິ່ວ່າທັງພາກລັດກໍຄ
ພາກເອກະຊົນ ແລະ ຊຸມຊົນ ຍັງບໍິ່ເຂົັ້າໃຈ ແລະ ຮູຸ້ຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນຂອງການສຶກສາພາກ
ບັງຄັບ.

4)

ພໍິ່ແມ່ຜູຸ້ປົກຄອງຈໍານວນໜຶິ່ງ ບໍິ່ເອົາໃຈໃສ່ສົິ່ງລູກຫາຍຂອງຕົນເຂົັ້າຮຽນ, ຍິິ່ງໄປກວ່ານັັ້ນ ຍັງລະດົມໃຫຸ້
ລູກອອກໂຮງຮຽນ ດ້ວຍເຫດຜົນຕ່າງໆທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ.

5)

ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູສອນຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫີກບໍິ່ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດໜ້າທີິ່ຂອງຕົນຕາມ
ເວລາທີິ່ຫັກສູດກໍານົດໄວຸ້.

3.3. ແຜນວຽກບູລມ
ິ ະສິດສໍາລັບປີ 2019
3.3.1. ຈຸດປະສົງ
1) ຮັບປະກັນໃຫຸ້ນັກຮຽນທຸກຄົນໄດຸ້ສບຕໍິ່ຮຽນຈົນຈົບຫັກສູດຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ຢ່າງມີຄຸນນະພາບ.
2) ຮັບປະກັນໃຫຸ້ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນທຸກແຫ່ງ ໄດຸ້ຮັບການສິດສອນຄົບທຸກວິຊາທີິ່ກໍານົດໃນຫັກ
ສູດ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນດ້ານຄຸນນະພາບ.
3.3.2. ຄາດໝາຍ
1) ເພີິ່ມອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນໃຫຸ້ໄດຸ້ 84%.
2) ອັດຕາປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ຈາກ 9,2% ໃຫຸ້ຍັງເຫອ 8%.
3) ເພີິ່ມຈໍານວນແຂວງທີິ່ບັນລຸອັດເຂົັ້າຮຽນລວມໃໝ່ ມ.4 ຂອງນັກຮຽນຍິງ ສູງກວ່າ 70% ຈາກ 12
ແຂວງໃຫຸ້ເປັນ 14 ແຂວງ.
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3.3.3. ວຽກຈຸດສຸມ
1) ສບຕໍິ່ສະໜອງພັ້ນຖານໂຄງລ່າງໂຮງຮຽນ ແລະ ສິິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານສຸຂະອະນາໄມ ໃຫຸ້ແກ່
ບັນດາໂຮງຮຽນມັດທະຍົມບ່ອນທີິ່ມີເງິ່ອນໄຂ.
2) ສບຕໍິ່ສະໜອງເບຸ້ຍລ້ຽງໃຫຸ້ແກ່ນັກຮຽນຜູຸ້ທຸກຍາກດ້ອຍໂອກາດ.
3) ສ້າງຄູສຶກສານິເທດຂັັ້ນເມອງຢູ່ເມອງທີິ່ມີເງິ່ອນໄຂ ພ້ອມທັງພັດທະນາລະບົບນິເທດພາຍໃນ ແລະ ພາຍ
ນອກ.
4) ຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູຸ້ການປະຕິບັດໜ້າທີິ່ຂອງອໍານວຍການ ແລະ ຄູສອນ.
5) ສັບຊ້ອນຄູສອນໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ ໃຫຸ້ໄດຸ້ສອນຄົົບທຸກວິຊາຕາມຫັກສູດ.
6) ຍົກລະດັບການຄຸຸ້ມຄອງບໍລິຫານການສຶກສາ ໃຫຸ້ແກ່ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ.
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ຂະແໜງການຍ່ອຍທີ 4: ວຽກງານມັດທະຍົມຕອນປາຍ
4.1 ຜົນສໍາເລັດ
4.1.1. ການຂະຫຍາຍໂອກາດ ແລະ ຄວາມເທົີ່າທຽມ
ການສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ມີຈຸດປະສົງເພິ່ອຍົກລະດັບ ແລະ ຂະຫຍາຍເນັ້ອໃນບົດຮຽນທີິ່
ຮຽນມາໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ຍັງໄດຸ້ລົງເລິກບາງວິຊາ ເພິ່ອພັດທະນາຄວາມຮູຸ້ຄວາມ
ສາມາດ ແລະ ພອນສະຫວັນຂອງຜູຸ້ຮຽນ ສໍາລັບຮຽນຕໍິ່ສາຍອາຊີວະສຶກສາ, ການສຶກສາຊັັ້ນສູງ ແລະ ການ
ປະກອບອາຊີບ. ປັດຈຸບັນນີັ້ ການສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍກໍມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວ.
ໃນສົກຮຽນ 2017-2018 ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ເພີິ່ມຈາກ 51,4%
ເປັນ 53,3%, ຊຶິ່ງຄາດໝາຍທີິ່ກໍານົດແມ່ນ 54%. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ມີນັກຮຽນເຂົັ້າຮຽນໃໝ່ໃນຊັັ້ນ
ມັດທະຍົມຕອນປາຍທັງໝົດ 82.418 ຄົນ ແລະ ນັກຮຽນລວມທັງໝົດ 223.307 ຄົນ ເພີິ່ມຂຶັ້ນ 5.272 ຄົນ
ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ.
ຕາຕະລາງ 7: ຕົວຊີັ້ບອກຂອງການສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ
ສົກຮຽນ
2015-2016

ສົກຮຽນ
2016-2017

ສົກຮຽນ
2017-2018

5.178

5.586

5.925

ຈໍານວນນັກຮຽນທັງໝົດ (ຄົນ)

204.304

218.035

223.307

ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມໃໝ່ ມ.7 (ອັດຕາຈົບ
ຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ (%)

ບໍິ່ມີຂໍັ້ມູນ

45,2

44,9

ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນສຸດທິ (%)

31,9

35

36,9

ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມ (%)

47,8

51,4

53,3

ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງ (%)

0,7

0,6

0,7

ອັດຕາການປະລະ (%)

5,4

5,8

7,1

ຕົວຊີັ້ບອກ
ຈໍານວນຫ້ອງຮຽນ (ຫ້ອງ)
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ຮູບພາບທີ 14: ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍໃນທົວ
ີ່ ປະເທດ
90.0

80.4
80.0

70.0

62.6

60.0
50.0
40.0

36.9

39.9

42.3

45.2 46.1 46.8

52.4 53.3
50.3 50.5

64.6 65.4

58.5
55.8 56.8 56.8 57.0

30.0
20.0
10.0

0.0

4.1.2. ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ
ເຖິງວ່າ ຈະໄດຸ້ມີການປັບປຸງຫັກສູດການຮຽນ-ການສອນ, ສະໜອງປຶັ້ມແບບຮຽນ, ຄູ່ມຄູ ແລະ ອຸປະ
ກອນການສຶກສາຕ່າງໆ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວຽກງານການບໍລິຫານຄຸຸ້ມຄອງ, ວຽກວິຊາການອິ່ນໆ ທີິ່ປິິ່ນອ້ອມໃຫຸ້
ແກ່ຂັັ້ນແຂວງ, ຂັັ້ນເມອງ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູສອນ ກໍຕາມ, ແຕ່ຄຸນນະພາບການສຶກສາໃນລະດັບມັດທະຍົມ
ຕອນປາຍ ຍັງຈະຕ້ອງໄດຸ້ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງໃຫຸ້ດີຂຶັ້ນຕິ່ມ. ຜ່ານມາຍັງບໍິ່ໄດຸ້ມີການປະເມີນຜົນການຮຽນຂອງ
ນັກຮຽນ ທີິ່ເປັນມາດຕະຖານສາກົນ ແຕ່ກໍໄດຸ້ມີການສອບເສັງລະດັບຊາດ ແລະ ສອບເສັງຄັດເລອກນັກຮຽນ
ເກັິ່ງໃນ 4 ວິຊາຫັກ ຄ: ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ, ຄະນິດສາດ, ຟິຊິກສາດ ແລະ ເຄມີສາດ.
ສໍາລັບຜົນການສອບເສັງຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ (ມ.7) ເຫັນໄດຸ້ວ່າ ຈໍານວນນັກຮຽນທີິ່
ສອບເສັງຜ່ານເກນມາດຕະຖານກວມ 99,5% ທຽບໃສ່ຈໍານວນນັກສອບເສັງທົງໝົດ. ໃນຂະນະທີິ່ ຜົນການ
ສອບເສັງນັກຮຽນເກັິ່ງ ເຫັນວ່າຜົນຄະແນນວິຊາພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ ແລະ ຟິຊິກສາດ ຕໍິ່າກວ່າປີທີິ່ຜ່ານມາ,
ສ່ວນຜົນຄະແນນວິຊາຄະນິດສາດ ແລະ ເຄມີສາດ ແມ່ນດີຂຶັ້ນທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາຄ ເພີິ່ມຈາກ 8,75 ເປັນ 9,50
ແລະ ເພີິ່ມຈາກ 8,30 ເປັນ 8,50 ຕາມລໍາດັບ.
ນອກຈາກປະເດັນບັນຫາກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບການຮຽນແລຸ້ວ,

ປະສິດທິພາບພາຍໃນການສຶກສາຊັັ້ນ

ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ກໍຍັງເປັນບັນຫາທີິ່ຕ້ອງໄດຸ້ແກຸ້ໄຂໃນຊຸມປີຕໍິ່ໜ້າ. ໃນສົກຮຽນ 2017-2018
ອັດຕາການປະລະການຮຽນໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍແມ່ນເພີິ່ມຂຶັ້ນ

1,3%

ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ

ຄຈາກ

5,8% ເປັນ 7,1%,ໃນຂະນະທີິ່ອັດຕາການຄ້າງຫ້ອງກໍເພີິ່ມຈາກ 0,6% ເປັນ 0,7%. ອັດຕາປະລະສູງກວ່າໝູ່
ແມ່ນຢູ່ແຂວງຫວງພະບາງ 10,4%, ອຸດົມໄຊ 9,5%, ຈໍາປາສັກ 9,3%, ໄຊສົມບູນ 8,9%, ຫົວພັນ 8,5%,
ສາລະວັນ 8.2% ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ 8,1%. ໃນຂະນະທີິ່ເມອງທີິ່ມີອັດຕາການປະລະການຮຽນຊັັ້ນ
ມັດທະຍົມຕອນປາຍສູງກວ່າໝູ່ ແມ່ນຢູ່ເມອງໂຂງ ແຂວງຈໍາປາສັກ (31,9%) ຖັດລົງມາແມ່ນເມອງຕາໂອຸ້ຍ
ແຂວງສາລະວັນ (21,85%) (ເບິິ່ງຮູບພາບທີ 15).
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ຮູບພາບທີ 15: ອັດຕາປະລະການຮຽນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍໃນທົວ
ີ່ ປະເທດ
12.0
10.4
9.5

10.0

9.3

8.9

8.5

8.2

8.1

8.0

7.7

7.6

7.1

7.1

7.0

7.0

6.6

6.4

6.0

6.0

5.9

5.3
4.4

4.0
2.0
-

ຮູບພາບທີ 16: ເມືອງທີີ່ມອ
ີ ັດຕາປະລະການຮຽນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍສູງ
35.00

30.00

25.00

20.00

15.00

10.00

5.00

ສຂມາ

ຍົມ ມະລາດ

ນານ

ລອງຊານ

ຊໍາ ໃຕ້

ງາ

ເລົາງາມ

ນໍາບາກ

ນອງ

ຊຽງເງິນ

ຮນ

ຊົນນະບລີ

ວຽງທອງ

ຊະນະຄາມ

ກາສີ

ໂພນທອງ

ພຄນ

ແມດ

ວຽງຄໍາ

ໂພນໄຊ

ສະໝ້ວຍ

ໜອງແຮດ

ງອຍ

ນາໝ

ປາກອ

ປາກແຊງ

ໝອກໃໝ່

ຫົວເມ ອງ

ຮົມ

ຈອມເພັດ

ພະລານໄຊ

ໂຂງ

ຕະໂອ້ຍ

-

4.1.3. ການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ
(ເບິິ່ງການສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ)
4.1.4. ປະເດັນບັນຫາ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍ
(ເບິິ່ງການສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ)

4.2

ແຜນວຽກບູລມ
ິ ະສິດສໍາລັບປີ 2019

4.2.1. ຈຸດປະສົງ
ເພິ່ອສ້າງໂອກາດໃຫຸ້ນັກຮຽນ, ຊາວໜຸ່ມມີຄວາມຮູຸ້ດ້ານວິຊາຊີບເພິ່ອກຽມພ້ອມເຂົັ້າສູ່ຕະຫາດແຮງງານ
ແລະ ປະກອບການ ພ້ອມທັງສບຕໍິ່ຮຽນໃນສາຍວິຊາຊີບ ແລະ ການສຶກສາຊັັ້ນສູງ.
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4.2.2. ຄາດໝາຍ
1) ເພີິ່ມອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍໃຫຸ້ໄດຸ້ 55%.
2) ອັດຕາປະລະຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍໃຫຸ້ຫຼຸດລົງຈາກ 7,1% ໃຫຸ້ຍັງເຫອ 6%.
4.2.3. ວຽກຈຸດສຸມ
1) ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາຕ່າງໆທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມ.
2) ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຂໍັ້ສອບເສັງນັກຮຽນເກັິ່ງລະດັບຊາດ.
3) ສະໜອງປຶັ້ມແບບຮຽນ ໂດຍສະເພາະປຶັ້ມແບບຮຽນຂັັ້ນ ມ.5, ມ.6 ແລະ ມ.7.
4) ສ້າງຄວາມເຂັັ້ນແຂງໃຫຸ້ແກ່ພະນັກງານຂັັ້ນແຂວງ, ຂັັ້ນເມອງເພິ່ອຍົກລະດັບການຄຸຸ້ມຄອງບໍລິຫານການ
ສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກ.
5) ປັບປຸງວຽກງານບໍລິຫານ ແລະ ຄຸຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນໃຫຸ້ໄດຸ້ຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ຕາມຫັກການຄຸຸ້ມ
ຄອງໂຮງຮຽນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ.
6) ສບຕໍິ່ສົມທົບກັບກົມອາຊີວະສຶກສາສະໜອງສິິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ,
ຮຽນ-ການສອນ ແລະ ອຸປະກອນທີິ່ຈໍາເປັນໃຫຸ້ແກ່ການສອນວິຊາຊີບ.

ພັ້ນຖານໂຄງລ່າງ,

ສິ່ການ

7) ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫຸ້ແກ່ຜູຸ້ບໍລິຫານໂຮງຮຽນ ກ່ຽວກັບການຄຸຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ, ການຮຽນ-ການສອນ
ສາມັນວິຊາຊີບ.
8) ສ້າງໂຮງຮຽນຕົວແບບຕາມມາດຖານຄຸນນະພາບການສຶກສາໃຫຸ້ໄດຸ້ແຂວງລະ 2 ແຫ່ງ.
9) ສບຕໍິ່ວຽກງານການປະເມີນຜົນສໍາເລັດການຮຽນຂອງນັກຮຽນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ມ.4 ແລະ ມ.7.
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ຂະແໜງການຍ່ອຍທີ 5: ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ
5.1 ຜົນສໍາເລັດ
5.1.1 ການຂະຫຍາຍໂອກາດ ແລະ ຄວາມເທົີ່າທຽມ
5.1.1.1

ວຽກງານລົບລ້າງຄວາມບໍຮ
ີ່ ູ້ໜັງສື ແລະ ບໍາລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມ

- ໄດຸ້ຈັດການບໍາລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາຈົບຊັັ້ນປະຖົມ ໃຫຸ້ກຸ່ມເປົັ້າໝາຍອາຍຸ 6-14 ປີ ທີິ່ບໍິ່ມີໂອກາດ
ແລະ ພາດໂອກາດທາງການສຶກສາ ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫີກ ແລະ ເຂດບໍິ່ມີໂຮງຮຽນຢູ່ 15 ແຂວງ/ນະ
ຄອນຫວງວຽງຈັນ; ຊຶິ່ງມີຜູຸ້ຮຽນທັງໝົດ ຈໍານວນ 4.819 ຄົນ, ຍິງ 2.131 ຄົນ; ນອກຈາກນັັ້ນ ໄດຸ້ບໍາ
ລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາຈົບຊັນ
ັ້ ປະຖົມໃຫຸ້ຊາວໝຸ່ມ ແລະ ຜູຸ້ໃຫຍ່ ອາຍຸ 15-40 ປີ ທີິ່ກກໜັງສຄນ, ຜູຸ້
ຕົກລົິ່ນຈາກໂຮງຮຽນສາມັນ ແລະ ຜູຸ້ດ້ອຍໂອກາດທາງການສຶກສາໄດຸ້ຈໍານວນ 27.597 ຄົນ, ຍິງ
14.884 ຄົນ.
5.1.1.2

ວຽກງານບໍາລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ

- ໄດຸ້ສບຕໍິ່ຈັດຕັັ້ງການຮຽນ-ການສອນບໍາລຸງຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ໃຫຸ້ກຸ່ມເປົັ້າໝາຍທີິ່ມີອາຍຸ 1530 ປີ ໄດຸ້ສໍາເລັດຈໍານວນ 19.425 ຄົນ, ຍິງ 8.966 ຄົນ; ອັນເຮັດໃຫຸ້ສາມາດປະກາດເປັນເມອງຈົບ
ຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນບໍາລຸງໄດຸ້ຕິ່ມ 24 ເມອງ. ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ໄດຸ້ຈັດຕັັ້ງພິທີປະກາດເປັນເມອງຈົບ
ຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນບໍາລຸງທົິ່ວປະເທດ ສໍາເລັດໄປແລຸ້ວຈໍານວນ 117 ເມອງ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ກໍິ່
ໄດຸ້ດໍາເນີນການບໍາລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ໃຫຸ້ກັບພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕໍາ
ຫວດ ແລະ ປະຊາຊົນທົິ່ວໄປ ຊຶິ່ງມີນັກຮຽນມາສະໝັກເຂົັ້າຮຽນຕົັ້ນປີ ທັງໝົດຈໍານວນ 4.600 ຄົນ/ຍິງ
1.391 ຄົນ; (ໃນນີັ້ ມີນັກຮຽນ ມ.5 ຈໍານວນ 1.175 ຄົນ/ຍິງ 363 ຄົນ; ມ.6 ຈໍານວນ 1.350 ຄົນ/
ຍິງ 399 ຄົນ; ມ.7 ຈໍານວນ 2.075 ຄົນ/ຍິງ 629 ຄົນ); ສາມາດສອບເສັງຈົບ ມ. 7 ໄດຸ້ຈໍານວນ
1.747 ຄົນ/ຍິງ 515 ຄົນ ເທົິ່າກັບ 99,7 ເປີເຊັນ.
5.1.1.3

ວຽກງານຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັັ້ນພືັ້ນຖານ

- ໄດຸ້ສົິ່ງເສີມການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັັ້ນພັ້ນຖານໃຫຸ້ແກ່ກຸ່ມເປົັ້າໝາຍ ຊຶິ່ງລວມເອົາທັງຄົນພິການ; ໂດຍຜ່ານ
ການສັງລວມ ແລະ ຕີລາຄາຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັິ່ງກ່າວ; ໃນທົິ່ວປະເທດມີກຸ່ມເປົັ້າໝາຍທີິ່ໄດຸ້
ຮັບການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບສໍາເລັດ ຈໍານວນ 2.926 ຄົນ, ຍິງ 1.360 ຄົນ; ນອກຈາກນີ,ັ້ ກໍິ່ຍັງມີອົງການ
ບ້ານຈຸດສຸມສາກົນ (VFI) ແຂວງຈໍາປາສັກ ທີິ່ຈັດຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຕັດຫຍິບ ແລະ ເສີມສວຍ ໃຫຸ້ແກ່
ເພດຍິງທີິ່ຖກຜົນກະທົບຈາກການຄ້າມະນຸດ ລວມທັງໝົດຈໍານວນ 33 ຄົນ. ສໍາລັບສາຂາວິຊາຊີບທີິ່ມີຜູຸ້
ເຂົັ້າຮັບການຝຶກອົບຮົມຫາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນ ວິຊາຊີບສາຂາປູກຝັງ ມີ 995 ຄົນ ແລະ ວິຊາຊີບສາຂາປຸງ
ແຕ່ງອາຫານ ມີ 466 ຄົນ.
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5.1.2 ການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ
5.1.2.1 ການພັດທະນາຫກ
ັ ສູດ ແລະ ສືີ່ການຮຽນ-ການສອນ

- ໄດຸ້ປັບປຸງຫັກສູດ ແລະ ພ້ອມທັງສົມທົບກັບ ສູນພັດທະການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ເພິ່ອຮຽບຮຽງ ແລະ
ຂຽນແບບຮຽນ, ຄູ່ມຄູ ສໍາລັບລົບລ້າງຄວາມບໍິ່ຮູຸ້ໜັງສ ແລະ ບໍາລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມ
(ລະ ດັບ 1-3) ຄນໃໝ່; ພ້ອມກັນນັັ້ນ ກໍິ່ຍັງໄດຸ້ຂຽນປຶັ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມຄູ ຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນ
ປາຍບໍາລຸງ (ມ.7 ບໍາລຸງ) ຕາມຫັກສູດໃໝ່ ທີິ່ຖຶກຮັບຮອງຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃນປີ
2015. ວຽກງານການສົິ່ງເສີມວິຊາຊີບຂັັ້ນພັ້ນຖານ ກໍິ່ໄດຸ້ພັດທະນາຫັກສູດວິຊາຊີບສາຂາວິຊາປຸງແຕ່
ອາຫານ ແລະ ຂຽນປຶັ້ມແບບຮຽນສໍາລັບວິຊາຊີບຊ່າງໄມຸ້ ໃນລະດັບປະກາສະນີຍະບັດລະດັບ 1 ແລະ 2
ຫ C 1 ແລະ C 2. ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ,ັ້ ຫັກສູດວິຊາຊີບຊ່າງໄມຸ້ ແລະ ປຸງແຕ່ງອາຫານສໍາລັບຊັັ້ນຕົັ້ນ
ລະດັບ 1 ແລະ 2 ແມ່ນໄດຸ້ຮັບການອະນຸມັດນໍາໃຊຸ້ຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຢ່າງເປັນທາງ
ການແລຸ້ວ.
5.1.3 ການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ
ໃນປີ 2017-2018 ນີ,ັ້ ກໍິ່ຖເອົາວຽກງານບໍລິຫານ ແລະ ຄຸຸ້ມຄອງ ເປັນວຽກໃຈກາງໃນການພັດທະນາ
ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ໂດຍໄດຸ້ມີການປັບປຸງໂຄງຮ່າງພັ້ນຖານ, ລະບຽບການຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ວິທີການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດເພິ່ອໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນງານຂະຫຍາຍໂອກາດ ແລະ ການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ໂດຍຖເອົາວຽກງານ
ພັດທະນາສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ເປັນຈຸດເຊິ່ອມຕໍິ່ໃນການສະໜອງການສຶກສາໃຫຸ້ກັບຊຸມຊົນ; ໃນສົກ
ຮຽນ 2017-2018 ນີັ້ ສາມາດສ້າງຕັັ້ງສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຂັັ້ນເມອງໄດຸ້ 2 ແຫ່ງຄ: ເມອງຫີນບູນ
ແລະ ເມອງໄຊພູທອງ ແຂວງຄໍາມ່ວນ. ຮອດປັດຈຸບັນ ມີສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນທົິ່ວປະເທດແລຸ້ວ ຈໍາ
ນວນ 388 ແຫ່ງ.
ໃນສົກຮຽນ 2017-2018 ນີັ້ ມີພະນັກງານ ແລະ ລັດຖະກອນຄູ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນທັງໝົດ
11.603 ຄົນ, ຍິງ 5.830 ຄົນ; ໃນຈໍານວນດັິ່ງກ່າວ ປະກອບມີຄູສອນທີິ່ເປັນລັດຖະກອນຄູ ທີິ່ປະຈໍາຢູ່ສູນ
ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູຮັບເຊີນຈາກໂຮງຮຽນສາມັນ ຈໍານວນ 11.059 ຄົນ; ຄູອາສາສະໝັກຈໍາ
ນວນ 367 ຄົນ ແລະ ພະນັກງານບໍລິຫານ 177 ຄົນ.
ນອກຈາກນັັ້ນ, ສໍາລັບການພັດທະນານິຕິກໍາ ກໍິ່ໄດຸ້ສບຕໍໍໍິ່ປັບປຸງຮ່າງດໍາລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການ
ຮຽນຮູຸ້ຕະຫອດຊີວິດ; ໂດຍໄດຸ້ສົິ່ງທີມງານໄປຖອດຖອນບົດຮຽນ ດ້ານການສົິ່ງເສີມການຮຽນຮູຸ້ຕະຫອດຊີ ວິດ ຢູ່
ປະເທດ ສສ. ຫວຽດນາມ ແລະ ເກົາຫີໃຕຸ້; ມາຮອດປັດຈຸບັນສາມາດສ້າງຮ່າງດໍາລັດດັິ່ງກ່າວ ໄດຸ້ສໍາເລັດໂດຍພັ້ນ
ຖານແລຸ້ວ.

5.2 ປະເດັນບັນຫາ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍ
ຜ່ານການຕີລາຄາຜົນຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນການປີຜ່ານມາ ເຫັນວ່າ ຄຽງຄູ່ກັບຜົນສໍາເລັດທີິ່ກ່າວ
ມາຂ້າງເທິງນີັ້ ວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນກໍິ່ຍັງມີບັນຫາ, ຂໍັ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ສິິ່ງທ້າທາຍ ຈໍານວນໜຶິ່ງທີິ່ຈະ
ຕ້ອງໄດຸ້ສຸມຄວາມພະຍາຍາມຄົັ້ນຄວ້າຊອກຫາວິທີແກຸ້ໄຂ ໃນສົກປີ 2018-2019 ມີດັິ່ງນີັ້:
1) ສະພາບບັນຫາຜູຸ້ຮຽນຈໍານວນຫາຍບໍິ່ຢາກຮຽນລົບລ້າງຄວາມບໍິ່ຮູຸ້ໜັງສ ແລະ ບໍາລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາ
ຈົບຊັັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນບໍາລຸງ ອັນເນິ່ອງມາຈາກ ຖການທໍາມາຫາກິນເປັນບັນຫາສໍາຄັນ
ກວ່າ, ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິິ່ນບາງບ່ອນກໍິ່ບໍິ່ມີວິທີການເໝາະສົມເພິ່ອລະດົມເຂົາເຈົັ້າມາຮຽນ.
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2) ຜູຸ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ໂດຍສະເພາະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານດັິ່ງກ່າວ ຢູ່ບາງເມອງ ໄດຸ້ແຈກຢາຍຕໍາລາ
ຮຽນໃຫຸ້ຜູຸ້ຮຽນໄປຮຽນດ້ວຍຕົວເອງ ເມິ່ອຮອດກໍານົດເວລາແລຸ້ວກໍິ່ມາເສັງຈົບເລີຍ ແລະ ມີບາງແຂວງ
ໄດຸ້ນໍາໃຊຸ້ຄູສອນຊັັ້ນປະຖົມໄປສອນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນບໍາລຸງ ອັນເຮັດໃຫຸ້ຄຸນນະພາບການຮຽນຕໍິ່າ.
3) ລະບົບການເກັບຂໍັ້ມູນສະຖິຕິການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຍັງບໍິ່ທັນເປັນລະບົບ ແລະ ບໍິ່ຮັບປະກັນດ້ານຄຸນ
ນະພາບ.
4) ການຮັບນັກຮຽນເຂົັ້າຮຽນໃນລະດັບມັດທະຍົມຕອນປາຍຍັງບໍິ່ຖກຕາມເງິ່ອນໄຂທີິ່ວາງໄວຸ້;
5) ການຂະຫຍາຍໂອກາດ ໃນການສົິ່ງເສີມການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບໄປສູ່ກຸ່ມເປົັ້າໝາຍ ກໍິ່ເຫັນວ່າຍັງບໍິ່ທັນມີ
ການຂະຫຍາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ທົິ່ວເຖິງ ຊຶິ່ງໃນບາງແຂວງ ບໍິ່ໄດຸ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມຈັກເທິ່ອ.
6) ບັນດາສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັັ້ນເມອງຈໍານວນຫາຍ ຍັງບໍິ່ທັນໄດຸ້ວາງແຜນ ແລະ
ຈັດຕັັ້ງດໍາເນີນວຽກງານການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບໃຫຸ້ແກ່ກຸ່ມເປົັ້າໝາຍ ຍ້ອນຂາດຄູຝຶກ ຫ ມີ ແຕ່ຍັງບໍິ່ທັນມີ
ຄວາມຊໍານິຊໍານານ, ອຸປະກອນຮັບໃຊຸ້ສໍາລັບຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບແຕ່ລະສາຂາວິຊາກໍິ່ບໍິ່ພຽງພໍ ຫ ບາງລາຍ
ການກໍິ່ບໍິ່ມີເລີຍ. ນອກຈາກນີ,ັ້ ປຶັ້ມຕໍາລາ, ສິ່ປະເພດຕ່າງໆທີິ່ຈະເປັນການສົິ່ງເສີມຄວາມຮູຸ້ວິຊາຊີບໃຫຸ້ແກ່ຄູ
ຝຶກ ແລະ ຜູຸ້ຮຽນ ກໍິ່ຍັງບໍິ່ພຽງພໍ;
7) ການຕິດຕາມ, ຊຸກຍູຸ້ ແລະ ປະເມີນ ຄຸນນະພາບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ເຊັິ່ນ: ຕິດຕາມການຮຽນ-ການ
ສອນບໍາລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາຕົວຈິງ, ຕິດຕາມຜົນຂອງການປະຕິບັດຝຶກວິຊາຊີບ ພາຍຫັງໄດຸ້ເຂົັ້າຮັບ
ການຝຶກອົບຮົມໄປແລຸ້ວ, ການສິດສອນຂອງຄູສອນ, ການປະເມີນຫັກສູດ ແລະ ສິ່ການຮຽນ-ການສອນ
ທັງບໍາລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາ ແລະ ວິຊາຊີບສາຂາຕ່າງໆ ຍັງບໍິ່ທັນໄດຸ້ຮັບການປະເມີນ.

5.3

ແຜນວຽກບູລມ
ິ ະສິດສໍາລັບປີ 2019

5.3.1. ຈຸດປະສົງ
1) ສ້າງໂອກາດໃຫຸ້ປະຊາຊົນກຸ່ມເປົັ້າໝາຍ ໃນເກນອາຍຸ 6-14 ປີ ແລະ 15-40 ປີ ທີິ່ບໍິ່ທັນຈົບຊັັ້ນ
ປະຖົມ ແລະ 15-35 ປີ ທີິ່ບໍິ່ຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ຍ້ອນບໍິ່ມີໂອກາດ ແລະ ພາດໂອກາດໃນ
ການສຶກສາ ໃຫຸ້ໄດຸ້ຮັບການສຶກສາຢ່າງເທົິ່າທຽມກັນ, ທົິ່ວເຖິງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ ເພິ່ອສໍາເລັດການ
ສຶກສາພາກບັງ ຄັບ ແລະ ສົິ່ງເສີມການຮຽນຮູຸ້ຕະຫອດຊີວິດ.
2) ສບຕໍິ່ປັບປຸງຄຸນນະພາບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຕາມມາດຕະຖານຄຸນນະພາບ ສໍາລັບການສຶກສາ
ນອກໂຮງຮຽນ.
3) ສົິ່ງເສີມໃຫຸ້ກຸ່ມເປົັ້າໝາຍໂດຍສະເພາະແມ່ນບ້ານສາມສ້າງ ໄດຸ້ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັັ້ນພັ້ນຖານ ແລະ
ທັກສະຊີວິດ ເພິ່ອຍົກສູງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງເຂົາເຈົັ້າໃຫຸ້ດີຂຶັ້ນ.
5.3.2. ຄາດໝາຍ
1) ສົິ່ງເສີມໃຫຸ້ເດັກນ້ອຍກຸ່ມເປົັ້າໝາຍອາຍຸ 6-14 ປີ ໃຫຸ້ຮຽນຈົບຊັນ
ັ້ ປະຖົມບໍາລຸງ ໃຫຸ້ໄດຸ້ 3.000 ຄົນ;
2) ສົິ່ງເສີມໃຫຸ້ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຜູໃຸ້ ຫຍ່ ກຸມ
່ ເປົັ້າໝາຍອາຍຸ 15-40 ປີ ໃຫຸ້ຮຽນຈົບຊັັ້ນປະຖົມບໍາລຸງໃຫຸ້ໄດຸ້
8.000 ຄົນ.
3) ສົິ່ງເສີມໃຫຸ້ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຜູຸ້ໃຫຍ່ ກຸ່ມເປົັ້າໝາຍ ອາຍຸ 15-30 ປີ ໃຫຸ້ຮຽນຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນໃຫຸ້
ໄດຸ້ 60.000 ຄົນ.
4) ສໍາເລັດການບໍາລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນທົິ່ວເມອງ ໃຫຸ້ໄດຸ້ 24 ເມອງ.
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5) ສບຕໍິ່ຈັດການຮຽນ-ການສອນ ບໍາລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ໃຫຸ້ໄດຸ້ 3.000
ຄົນ.
6) ສຶບຕໍິ່ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັັ້ນພັ້ນຖານ ໃຫຸ້ປະຊາຊົນໃນກຸ່ມເປົາັ້ ໝາຍທີິ່ສົນໃຈ ແລະ ເຂດທີິ່ມີເງິ່ອນໄຂໃຫຸ້
ໄດຸ້ຈໍານວນ 4.000 ຄົນ.
7) ສ້າງສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຂັັ້ນແຂວງ ໃຫຸ້ໄດຸ້ 1 ແຫ່ງ (ແຂວງໄຊສົມບູນ)
8) ສ້າງສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຕົວແບບ:
•

ຂັັ້ນແຂວງ 1 ແຫ່ງ (ສູນແຂວງ ຊຽງຂວາງ) ;

•

ຂັັ້ນເມອງໃຫຸ້ໄດຸ້ 13 ແຫ່ງ ( ຢູ່ 13 ແຂວງ );

•

ສູນຮຽນຮູຸ້ຊຸມຊົນ 19 ແຫ່ງ ( ຢູ່ 19 ເມອງ ).

5.3.3. ວຽກຈຸດສຸມ
1) ສບຕໍິ່ວຽກງານລົບລ້າງຄວາມບໍິ່ຮູຸ້ໜັງສ ແລະ ບໍາລຸງຍົກລະດັບຊັັ້ນປະຖົມ ໂດຍລົງເລິກເປົັ້າໝາຍໃນ
ເກນອາຍຸ 6-14 ປີ ທີິ່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ພາດໂອກາດທາງການສຶກສາ ແລະ ກຸ່ມເປົັ້າໝາຍໃນເກນ
ອາຍຸ 15-40 ປີ ທີິ່ຮຽນບໍິ່ຈົບຊັັ້ນປະຖົມບໍາລຸງ ແລຸ້ວຈັດຕັັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ໃຫຸ້ໄດຸ້ຕາມຄາດໝ
າຍທີິ່ວາງໄວຸ້.
2) ສບຕໍິ່ບໍາລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມ ໂດຍເອົາຖຄຸນນະພາບເປັນຕົັ້ນຕໍ ແລະ ພ້ອມຈັດຕັັ້ງ
ປະ ຕິບັດໃຫຸ້ສາໍ ເລັດຕາມຄາດໝາຍທີິ່ວາງໄວຸ້.
3) ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັັ້ນພັ້ນຖານ

ໂດຍເນັັ້ນໃສ່ປະຊາຊົນໃນກຸ່ມເປົັ້າໝາຍທີິ່ສົນໃຈ

ແລະ ເຂດບ້ານສາມສ້າງ, ເຂດຫ່າງໄກສອກຫີກ.
4) ຍົກລະດັບຄຸນນະພາບການສິດສອນ ໂດຍປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຫັກສູດ ແລະ ສິ່ການຮຽນ-ການ
ສອນ ໃຫຸ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງ.
5) ຖເອົາວຽກງານຍົກລະດັບຄູສອນ ແລະ ຜູຸ້ບໍລິຫານການສຶກສາຢູ່ບັນດາສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ
ຕ່າງໆ ເປັນໃຈກາງໃນການພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ.
6) ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູຸ້ວຽກງານການຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຢູ່ຂັັ້ນແຂວງ,
ເມອງ ແລະ ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຂັັ້ນຕ່າງໆ ໃນທົິ່ວປະເທດ.
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ຂະແໜງການຍ່ອຍທີ 6: ການສຶກສາຄູ
6.1

ຜົນສໍາເລັດ

6.1.1 ສະພາບການຮັບນັກຮຽນ
ໃນສົກຮຽນ 2017-2018 ມີນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາຄູໃນສະຖານສ້າງຄູ 16 ແຫ່ງ (ລວມທັງຄະນະສຶກສາ
ສາດ 4 ແຫ່ງ, ວິທະຍາໄລສົງ 2 ແຫ່ງ, ວິທະຍາໄລພະລະສຶກສາ ແລະ ວິທະຍາໄລສິລະປະສຶກສາ). ມີຈໍານວນ
ທັງໝົດ 14.878 ຄົນ, ຍິງ 9.057 ຄົນ, ທຽບໃສ່ແຜນຮັບນັກຮຽນຂອງສົກຮຽນຜ່ານມາ ຈໍານວນນັກສຶກສາຄູ
ຫຼຸດລົງ 12,06 %; ມີນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາຄູເຂົັ້າໃໝ່ທັງໝົດ 3.598 ຄົນ, ຍິງ 2.276 ຄົນ, ທຽບໃສ່ສົກຮຽນ
ຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 26,9%; ມີນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາຄູປີສຸດທ້າຍຈໍານວນທັງໝົດ 5.605 ຄົນ, ຍິງ 3.526 ຄົນ,
ທຽບໃສ່ສົກຮຽນຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 5,09%. ລາຍລະອຽດຈໍານວນນັກຮຽນແຕ່ລະຊັັ້ນແຕ່ລະສາຍມີດັິ່ງນີັ້:
❖ ສາຍຄູອະນຸບານ:

- ມີ ຈໍ ານວນນັ ກ ຮຽນ-ນັ ກ ສຶ ກ ສາທັ ງໝົ ດ 2.501 ຄົ ນ , ທຽບໃສ່ ປີ ຜ່ ານມາຫຼຸ ດ ລົ ງ 26,7%, ໃນນີັ້ , ມີ
ນັກ ຮຽນເຂົັ້າໃໝ່ ມີ ທັ ງໝົ ດ 624 ຄົ ນ; ນັ ກ ຮຽນປີ ສຸດ ທ້ າຍມີ 1.245 ຄົ ນ ແລະ ຄູ ອະນຸ ບານຕໍິ່ ເນິ່ ອ ງ
ພັກແລຸ້ງ ທັງໝົດຈໍານວນ 279 ຄົນ.
❖ ສາຍຄູປະຖົມ:

- ມີຈໍານວນນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາສາຍຄູປະຖົມທັງໝົດ 1.514 ຄົນ, ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ຫຼຸດລົງ 15,3%;
ໃນນີັ້ມີນັກຮຽນເຂົັ້າໃໝ່ທັງໝົດ 336 ຄົນ (ຫຼຸດລົງ 38,6%); ມີນັກສຶກສາປີສຸດທ້າຍ 480 ຄົນ (ຫຼຸດ
ລົງ 22,8%) ແລະ ຄູປະຖົມຕໍິ່ເນິ່ອງພັກແລຸ້ງ ຈໍານວນ 743 ຄົນ.
❖ ສາຍຄູມັດທະຍົມ:

- ມີຈໍານວນນັກສຶກສາສາຍຄູມັດທະຍົມທີິ່ຮຽນຢູ່ຄະນະສຶກສາສາດ 4 ແຫ່ງ ແລະ ວິທະຍາໄລຄູຕ່າງໆຈໍາ
ນວນທັງໝົດ 8.199 ຄົນ; ໃນນີັ້ມີນັກຮຽນເຂົັ້າໃໝ່ 2.126 ຄົນ; ນັກສຶກສາປີສຸດທ້າຍ 2.247 ຄົນ
ແລະ ນັກສຶກສາຕໍິ່ເນິ່ອງປົກກະຕິເຕັມເວລາ 2 ປີ ຈໍານວນ 265 ຄົນ.

- ມີນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາຄູສົງທີິ່ຮຽນຢູ່ວິທະຍາໄລສົງ 2 ແຫ່ງມີທັງໝົດ 720 ອົງ, ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາຫຼຸດ
ລົງ 3,6%; ເຂົັ້າໃໝ່ມີທັງໝົດ 174 ອົງ; ປີສຸດທ້າຍມີທັງໝົດ 254 ອົງ.
❖ ສາຍຄູພະລະສຶກສາ ແລະ ສີລະປະສຶກສາ:
-

ຈໍານວນນັກຮຽນ-ນັກ ສຶກ ສາຄູພະລະສຶກ ສາ ມີທັງໝົ ດ 477 ຄົນ, ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ຫຼຸດລົງ 4,1%,
ໃນນີັ້ມີນັກຮຽນເຂົັ້າໃໝ່ 166 ຄົນ ແລະ ນັກຮຽນປີສຸດທ້າຍມີທັງໝົດ 196 ຄົນ.

-

ນັ ກ ຮຽນຄູ ສີ ລ ະປະສຶ ກ ສາ ມີ ທັ ງໝົ ດ 443 ຄົ ນ , ໃນນີັ້ ນັ ກ ຮຽນເຂົັ້ າໃໝ່ ມີ ທັ ງໝົ ດ 159 ຄົ ນ ແລະ
ນັກຮຽນປີສຸດທ້າຍມີທັງໝົດ 159 ຄົນ.
ເຖິງວ່າສະພາບການຮັບນັກ ຮຽນຄູເຂົັ້າໃໝ່ ແລະ ນັກ ຮຽນຄູທີິ່ຮຽນຈົບອອກໄປ ຈະຫຼຸດລົງ ທຽບໃສ່

ປີຜ່ານມາ, ແຕ່ຈໍານວນນັກຮຽນທີິ່ຮຽນຈົບອອກໄປ ແມ່ນຍັງບໍິ່ໄດຸ້ຮັບການບັນຈຸເປັນລັດຖະກອນຄູ ອັນເນິ່ອງມາ
ຈາກຈໍານວນນັກຮຽນຄູທີິ່ຈົບອອກໄປ ແຕ່ບໍິ່ໄດຸ້ຮັບການບັນຈຸຍັງມີຫາຍ.
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6.1.2

ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ

6.1.2.1 ການປັບປຸງຫັກສູດ ແລະ ການສະໜອງອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການຮຽນ-ການສອນ
1) ທົບທວນສະພາບບັນຫາຂອງເນັ້ອໃນຫັ ກ ສູດສ້ າງຄູ ລະບົບ 12+4 (ສອນໄດຸ້ແ ຕ່ ມ.1-ມ.7) ກັ ບ
ຫັກສູດສາຍສາມັ ນຊັັ້ນມັ ດທະຍົມ ສຶກ ສາ ຊຶິ່ງໄດຸ້ກໍານົດໜ່ ວຍກິດໃຫຸ້ຢູ່ໃນມາດຕະຖານຫັກ ສູດແຫ່ ງ
ຊາດ 120-150 ໜ່ວຍກິດ.
2) ປັບປຸງຫັກສູດສ້າງຄູອະນຸບານ ລະດັບປະລິນຍາຕີ (ລະບົບ 12+4).
3) ສບຕໍິ່ປັບປຸງຫັກສູດສ້າງຄູປະຖົມທຸກລະດັບ (ຊັັ້ນກາງ, ຊັັ້ນສູງ ແລະ ປະລິນຍາຕີ) ໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບ
ຫັກສູດປະຖົມສຶກສາສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ໂດຍສະເພາະການຫຼຸດຜ່ອນຊົິ່ວໂມງສອນດ້ານທິດສະດີ , ເພີິ່ມ
ພາກປະຕິບັດໃຫຸ້ຫາຍ, ຫຼຸດຜ່ອນວິຊາຮຽນ ແລະ ຂະຫຍາຍເວລາຝຶກຫັດວິຊາຊີບຄູ ຈາກ 10 ອາທິດ
ເປັນ 12 ອາທິດ.
4) ປັບປຸງຫັກສູດສ້າງຄູພະລະສຶກສາລະດັບຊັັ້ນສູງ (ລະບົບ 12+2) ແລະ ຫັກສູດປະລິນຍາຕີຕໍິ່ເນິ່ອງພັກ
ສິັ້ນປີຮຽນມາເປັນລະບົບປົກກະຕິ.
5) ຄົັ້ນຄວ້າປັບປຸງຫັກສູດ ແລະ ຄູ່ມວິຊາສຶກສາປຸ້ອງກັນຕົວ ຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ, ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ
ວິຊາຊີບ, ວິທະຍາໄລ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລຄນໃໝ່.
6) ປັບປຸງຫັກສູດ ແລະ ຄູ່ມຄູ ວິຊາພະລະສຶກສາ ແລະ ສີລະປະສຶກສາ ຊັັ້ນ ປ. 1- ປ. 5.
6.1.2.2 ການຍົກຄຸນນະພາບການສອນຂອງຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູໃຫ້ສູງຂຶັ້ນ.
1) ວິທະຍາໄລຄູໄດຸ້ປັບປຸງທັກສະການສອນໃນຮູບແບບການຈັດຝຶກອົບຮົມ, ແລກປ່ຽນປະສົບການການ
ສອນໃຫຸ້ແກ່ຄູສອນສາຍຄູອະນຸບານ, ສາຍຄູປະຖົມ ແລະ ສາຍຄູມັດທະຍົມ ລະຫວ່າງ ວິທະຍາໄລຄູ
ດ້ວຍກັນ.
2) ພັດທະນາຄູ່ມເຮັດວຽກຂອງໂຮງຮຽນສາທິດ (ອະນຸບານ ແລະ ປະຖົມ) ເພິ່ອໃຫຸ້ມີຄວາມສະດວກໃຫຸ້
ແກ່ການປະສານງານ ແລະ ການລົງເຮັດວຽກການສອນຂອງ ຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາຄູ.
3) ມອບຕໍາແໜ່ງວິຊາການໃຫຸ້ແກ່ຄູສອນ ສໍາລັບສົກຮຽນ 2016-2017 ໃນວິທະຍາໄລຄູ 8 ແຫ່ງ ແລະ
ວິທະຍາໄລສົງຈໍາປາສັກ ຊຶິ່ງມີທັງໝົດ 97 ທ່ານ, ຍິງ 49 ຄົນ, ໃນນັັ້ນ ຕໍາແໜ່ງອາຈານ 55 ທ່ານ, ຍິງ
25 ທ່ານ ແລະ ຕໍາແໜ່ງຜູຸ້ຊ່ວຍອາຈານ 42 ທ່ານ, ຍິງ 24 ທ່ານ.
6.1.2.3 ການສະໜອງການບໍາລຸງຄູໃຫ້ເປັນລະບົບ ເພືີ່ອພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍີ່ເນືອ
ີ່ ງ,
ປັບປຸງເຄືອຂ່າຍການພັດທະນາ ວິຊາຊີບຄູໃຫ້ໜັກແໜ້ນ.
1) ພັດທະນາຄູ່ມດ້ານທັກສະການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການເປັນຄູຝຶກ ແລະ ທັກສະຈັດຕັັ້ງການ
ຝຶກອົບຮົມ ໃຫຸ້ແກ່ຄະນະຮັບຜິດຊອບສູນພັດທະນາຄູຂັັ້ນແຂວງ 9 ແຂວງ ແລະ ຂະແໜງພັດທະນາ
ຄູ ທົິ່ວປະເທດ.
2) ນິເທດວຽກງານຝຶກຫັດວິຊາຊີບ, ວຽກງານປະສົບການປະຖົມນິເທດ, ການພັດທະນາວິຊາຊີບແບບຕໍິ່
ເນິ່ອງ ແລະ ການພັດທະນາການຮຽນ-ການສອນໃຫຸ້ແກ່ຄູສາຍສາມັນ ໃນແຂວງ ແລະ ເຂດບໍລິການ
ຂອງວິທະຍາໄລຄູ.
3) ຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກຂັັ້ນແຂວງ, ຂັັ້ນເມອງ ແລະ ວິທະຍາໄລຄູ ໃນຂອບເຂດທົິ່ວປະເທດ ກ່ຽວກັບ
ການນໍາໃຊຸ້ປຶັ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມຄູ ວິຊາຄະນິດສາດ ຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາປີທີ 1.
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4) ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫຸ້ຄູຝຶກຫັກດ້ານການສອນ ໃນ 3 ວິຊາ: ພາສາລາວ, ຄະນິດສາດ ແລະ
ວິທະຍາສາດ-ສິິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫຸ້ວິທະຍາໄລຄູ 8 ແຫ່ງ.
6.1.3

ການສ້າງຄວາມເຂັມ
ັ້ ແຂງໃຫ້ແກ່ການປະກັນຄຸນນະພາບພາຍໃນ ແລະ ປັບປຸງການ
ບໍລິຫານຈັດການໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ.

1) ກົມສ້າງຄູ ຮ່ວມກັບ ສູນປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ ໄດຸ້ດໍາເນີນການປະເມີນຄຸນນະພາບພາຍໃນ
ຕາມເກນການປະເມີນ 10 ມາດຖານ 50 ຕົວຊີັ້ວັດ ເຊິິ່ງຜົນການປະເມີນພາຍໃນ ວິທະຍາໄລຄູ 10
ແຫ່ງ ສາມາດຜ່ານເກນດັິ່ງກ່າວໃນລະດັບ ກາງ ຫາ ດີ.
2) ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫຸ້ແກ່ຜູຸ້ບໍລິຫານວິທະຍາໄລຄູ ກ່ຽວກັບການສ້າງສູນແຫ່ງຄວາມເປັນເລີດ ສໍາ
ລັບສາຍສ້າງຄູ. ພ້ອມທັງລົງຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູຸ້ວຽກງານດັິ່ງກ່າວ ຢູ່ວິທະຍາໄລ 8 ແຫ່ງ.
3) ໄດຸ້ປະເມີນຄວາມພ້ອມຂອງແຕ່ລະວິທະຍາໄລຄູ ໃນການເປີດສອນຫັກສູດສ້າງຄູລະດັບປະລິນຍາຕີ
ແຫ່ງລະ 2 ສາຍ (ສອນໄດຸ້ແຕ່ ມ.1 ຫາ ມ.7) ຈາກຄະນະປະເມີນພາຍນອກ.

6.2

ປະເດັນບັນຫາ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍ

1) ການນໍາໃຊຸ້ຄູບໍິ່ຖກວຸດທິ ແລະ ສາຍວິຊາຮຽນ ຍັງເປັນບັນຫາທີິ່ຕ້ອງໄດຸ້ແກຸ້ໄຂ.
2) ແນວຄິດຂອງພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາຈໍານວນໜຶິ່ງ ຍັງບໍິ່ມີຫັກໝັັ້ນເທົິ່າທີິ່ຄວນ ຍັງມີ
ແນວຄິດຊັິ່ງຊາກັບພາກສ່ວນອິ່ນ, ຍົກຍ້າຍ ແລະ ປະລະໜ້າທີິ່.
3) ການກວດກາການແຕ່ງບົດສອນ, ຜ່ານບົດສອນບໍິ່ທັນຮັດກຸ່ມ ເຮັດໃຫຸ້ການເກັບມ້ຽນເອກະສານຂອງຄູ
ອາຈານບໍິ່ເປັນລະບົບ.
4) ເຖິງວ່າຄູ-ອາຈານຈໍານວນຫາຍຈະໄດຸ້ໄປຍົກລະດັບ ແຕ່ເມິ່ອທຽບໃສ່ຄວາມຕ້ອງການໃນການພັດທະ
ນາການຮຽນ-ການສອນແລຸ້ວ ແມ່ນຄູຍັງບໍິ່ທັນພຽງພໍ.
5) ຄູ-ອາຈານຈໍານວນໜຶິ່ງ ຍັງບໍິ່ມີໂອກາດໃນການຝຶກອົບຮົມໃນດ້ານຕ່າງໆທີິ່ຕ້ອງການ.

6.3

ແຜນວຽກບູລມ
ິ ະສິດສໍາລັບປີ 2019

6.3.1 ຈຸດປະສົງລວມ
1) ເພິ່ ອ ປັ ບ ປຸ ງ ການສ້ າ ງຄູ ໃ ຫຸ້ ມີ ຄຸ ນ ນະພາບ ແລະ ຮັ ບ ປະກັ ນໃຫຸ້ ນັ ກ ສຶ ກ ສາຄູ ທີິ່ ຮ ຽນຈົ ບໃຫຸ້ ໄ ດຸ້ ຕ າມ
ສະມັດຖະພາບທີິ່ວາງໄວຸ້.
2) ເພິ່ອຮັບປະກັນການສະໜອງຄູໃຫຸ້ພຽງພໍ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຕົວຈິງ.
3) ເພິ່ອປັບປຸງວົງຈອນການເຄິ່ອນໄຫວການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍິ່ເນິ່ອງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
6.3.2 ຈຸດປະສົງສະເພາະ
1) ເພິ່ອຍົກລະດັບຫັກສູດສ້າງຄູໃຫຸ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ໃຫຸ້ຄວາມສອດຄ່ອງກົມກຽວກັບຫັກສູດການສຶກ
ສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສຶກສາ.
2) ເພິ່ອປັບປຸງມາດຕະຖານການສອນຂອງຄູຢູ່ໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ, ປັບປຸງພຶັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສິິ່ງແວດ
ລ້ອມການຮຽນຮູຸ້ໃນສະຖານການສ້າງຄູ.
3) ເພິ່ອເຮັດໃຫຸ້ລະບົບການຝຶກອົບຮົມຄູປະຈໍາການມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງຂຶັ້ນ.
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4) ເພິ່ອຮັບປະກັນການຕອບສະໜອງຄູໃຫຸ້ບັນລຸໄດຸ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຄູ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄູຢູ່ໃນເຂດ
ຫ່າງໄກສອກຫີກ ພ້ອມທັງຄັດເລອກນັກຮຽນຄູເຂົັ້າຮຽນຄູໃຫຸ້ໄດຸ້ຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ເງິ່ອນໄຂທີິ່
ກໍານົດໄວຸ້.
6.3.3 ຄາດໝາຍແຜນຮັບນັກຮຽນຄູ
1) ແຜນຮັບນັກຮຽນເຂົັ້າຮຽນສາຍສ້າງຄູໃນສົກ

2018-2019

ແມ່ນອີງໃສ່ທິດຊີັ້ນໍາຂອງຄະນະນໍາ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂດຍໃຫຸ້ການສອບເສັງຄັດເລອກເອົາ ໃນຈໍານວນ 2.380 ຄົນ, ໃນ
ນັັ້ນ 20% ແມ່ນໄດຸ້ຮັບເບຸ້ຍລ້ຽງ, 5% ແມ່ນຍົກເວັັ້ນຄ່າຮຽນ ໂດຍອີງໃສ່ຜົນການຮຽນ ແລະ ການ
ປະພຶດຂອງນັກຮຽນ.
2) ໃນສົກຮຽນນີັ້ ມີແຜນໄດຸ້ເປີດການຮຽນ-ການສອນຕໍິ່ເນິ່ອງປົກກະຕິຍາມພັກແລຸ້ງໃນສາຍຄູອະນຸບານ,
ປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ ຈໍານວນ 480 ຄົນ.
6.3.4 ວຽກຈຸດສຸມ
1) ສບຕໍິ່ປັບປຸງຫັກສູດສ້າງຄູໃນທຸກຊັັ້ນ ແລະ ທຸກສາຍໃຫຸ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ກົມກຽວກັບຫັກສູດ
ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ຫັກສູດສາຍສາມັນສຶກສາທີິ່ມີການປັບປຸງໃໝ່ໃຫຸ້ດີຂຶັ້ນ.
2) ຍົກຄຸນນະພາບການສອນຂອງຄູໃນສະຖານການສ້າງຄູໃຫຸ້ສູງຂຶັ້ນ ໂດຍສ້າງຄວາມສາມາດໃຫຸ້ແກ່ຄູໃນ
ໂຮງຮຽນສາທິດ ແລະ ໂຮງຮຽນຝຶກປະສົບການຂອງວິທະຍາໄລຄູ ໃນການຍົກຄຸນນະພາບການຮຽນການສອນ ຢູ່ພາຍໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ການກະກຽມຮັບເອົານັກຮຽນຄູລົງຝຶ ກປະສົບການ ແລະ ສບຕໍິ່
ພັດທະນາວິຊາຊີບຂອງຄູສອນໃນວິທະຍາໄລຄູ 08 ແຫ່ງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກຫັກແຫິ່ງ.
3) ສບຕໍິ່ສະໜອງການບໍາລຸງຄູໃຫຸ້ເປັນລະບົບ ເພິ່ອພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍິ່ເນິ່ອງ, ປັບປຸງເຄອຂ່າຍການ
ພັດທະນາວິຊາຊີບຄູໃຫຸ້ໜັກແໜຸ້ນ.
4) ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫຸ້ແກ່ການປະກັນຄຸນນະພາບພາຍໃນ ແລະ ປັບປຸງການບໍລິຫານຈັດການໃນສະ
ຖາບັນສ້າງຄູ.
5) ສ້າງແຜນຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງຄູ ພ້ອມທັງຄັດເລອກເອົານັກຮຽນທີິ່ໄດຸ້ມາດຕະຖານເຂົັ້າ
ຮຽນຄູ.
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ຂະແໜງການຍ່ອຍທີ 7: ວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ
7.1 ຜົນສໍາເລັດ
7.1.1 ການຂະຫຍາຍໂອກາດ ແລະ ຄວາມເທົີ່າທຽມ
ເພິ່ອສົິ່ງເສີມໃຫຸ້ນັກຮຽນທີິ່ຮຽນຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ໄດຸ້ເຂົັ້າເຖິງການຮຽນອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກ
ອົບຮົມວິຊາຊີບຫາຍຂຶັ້ນ ຕາມມະຕິຕົກລົງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດຸ້ລົງ
ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ແນະນໍາວິຊາຊີບກ່ຽວກັບວຽກງານອາຊີວະສຶກສາໃຫຸ້ພໍິ່ແມ່ຜູຸ້ປົກຄອງ, ນັກຮຽນ ແລະ ອໍານາດ
ການປົກຄອງທ້ອງຖິິ່ນໃນທົິ່ວປະເທດ ໂດຍຜ່ານໜັງສພິມ, ລາຍການວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ, ໂທລະພາບ, ເຟດສບຸກ
, ແອັບ TVET ຜ່ານລະບົບມຖ ແລະ ຜ່ານການເຮັດກິດຈະກໍາສີລະປະດົນຕີຈໍານວນຫວງຫາຍ; ໃນຂະນະດຽວ
ກັນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກໍເປີດໂອກາດໃຫຸ້ນັກຮຽນທີິ່ຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມ ໄດຸ້ສະໝັກເຂົັ້າຮຽນໃນ
ສາຍອາ ຊີວະສຶກສາຫາຍຂຶັ້ນ ໂດຍມີນະໂຍບາຍສະໜອງເບັັ້ຍລ້ຽງ ແລະ ນະໂຍບາຍອິ່ນໆ ໃຫຸ້ແກ່ນັກຮຽນໂດຍ
ສະເພາະຜູຸ້ທີິ່ມາຈາກເຂດຫ່າງໄກສອກຫິກ.
ນອກຈາກນັັ້ນ, ຍັງໄດຸ້ສະໜອງພັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ໃຫຸ້ບັນດາສະຖານອາຊີວະສຶກສາຕ່າງໆຈໍານວນໜຶິ່ງ
ເຊັິ່ນ: ກໍິ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຫ້ອງຝຶກງານ, ອາຄານຮຽນ, ຫໍພັກ ຂອງວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ສັບພະວິຊາ, ເຕັກນິກ
ປາກປ່າສັກ, ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ສະຫວັນນະເຂດ, ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ແລະ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ
ມິດຕະພາບວຽງຈັນ-ຮ່າໂນຸ້ຍ ພາຍໃຕຸ້ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງແກ່ວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມ
ວິຊາຊີບໄລຍະ 2 (SSTVET) ແລະ ກໍິ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງໂຮງຊ່າງ, ອາຄານຮຽນ, ຫໍພັກໃຫຸ້ແກ່ໂຮງຮຽນ
ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ແລະ ເຕັກນິກວິຊາຊີບແຂວງບໍິ່ແກຸ້ວ ພາຍໃຕຸ້ໂຄງການຮ່ວມມລາວເຢັຍລະ
ມັນ VELA-FC. ພ້ອມກັນນັັ້ນ, ໄດຸ້ດໍາເນີນການສ້າງສູນກະສິກໍາແບບຍນຍົງ ທີິ່ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ
ແຂວງຄໍາມ່ວນ ແລະ ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແບບປະສົມ ແຂວງເຊກອງ ພາຍໃຕຸ້ການຊ່ວຍເຫອຂອງ
ອົງການ TICA.
ສົກຮຽນ 2017-2018 ມີສະຖານອາຊີວະສຶກສາທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ທີິ່ຂຶັ້ນກັບການຄຸຸ້ມຄອງ
ທາງດ້ານວິຊາການຂອງກົມອາຊີວະສຶກສາ ມີທັງໝົດ 90 ແຫ່ງ, ມີນັກສຶກສາທັງໜົດ 62.793 ຄົນ, ຍິງ
29.430 ຄົນ ແລະ ມີພະນັກງານ-ຄູອາຈານ ທັງໜົດ 4.628 ຄົນ, ໃນນັັ້ນ ສະຖານອາຊີວະສຶກສາທີິ່ຂຶັ້ນກັບ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂດຍກົງ ມີທັງໝົດ 23 ແຫ່ງ, ມີຈໍານວນນັກສຶກທັງໜົດ 37.005 ຄົນ, ຍິງ
15.812 ຄົນ, ພະນັກງານ-ຄູອາຈານ ທັງໜົດ 2.191 ຄົນ ແລະ ສະຖານອາຊີວະສຶກສາພາກເອກະຊົນມີ 67
ແຫ່ງ, ມີນັກສຶກສາ ທັງໝົດ 25.969 ຄົນ, ຍິງ 13.759 ຄົນ. ສະຖານອາຊີວະສຶກສາພາກເອກະຊົນສ່ວນຫາຍ
ແມ່ນຈັດຕັັ້ງການຮຽນ-ການສອນໃນສາຂາ ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ພາສາຕ່າງປະເທດ ແລະ ໄອທີ.
ຄຽງຄູກັນນີັ້ ຍັງມີສະຖາບັນອາຊີວະສຶກສາ ທີິ່ຂຶັ້ນກັບການຄຸຸ້ມຄອງຂອງຂະແໜງການອິ່ນອີກ ເຊັິ່ນ: ສະ
ຖາບັນທີິ່ຂຶັ້ນກັບກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງຍຸດຕິທໍາ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມຸ້,
ກະຊວງຖະແຫງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ກະຊວງໄປສະນີ ແລະ ການສິ່ສານ. ມີຈໍານວນ
ນັກຮຽນທັງໝົດ 16 ພັນກວ່າຄົນ.
ໂດຍລວມຈະເຫັນໄດຸ້ວ່າ ຈໍານວນນັກຮຽນເຂົັ້າໃໝ່ໃນສາຍອາຊີວະສຶກສາ ສົກຮຽນ 2017-2018 ມີ
ທັງໝົດຈໍານວນ 18.355 ຄົນ, ຍິງ 7.579 ຄົນ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເພີິ່ມຂຶັ້ນ 18,5%.
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7.1.2 ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ
7.1.2.1. ການພັດທະນາຫກ
ັ ສູດ ປັບປຸງຮູບແບບອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ປັບປຸງຫັກສູດ
ໄດຸ້ສໍາເລັດການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງຫັກສູດຄູອາຊີວະສຶກສາ ໃນລະດັບຕ່າງໆ ເຊັິ່ນ: ລະດັບປະລິນຍາ
ຕີ ໃນ 3 ສາຂາວິຊາ: ເຕັກໂນໂລຊີໄຟຟຸ້າ, ເຕັກໂນໂລຊີກົນຈັກ, ວິສະວະກໍາໂຍທາ; ສ້າງຄູ່ມຫັກສູດຝຶກອົບຮົມ
ວິຊາການສໍາລັບຜູຸ້ບໍລິຫານອາຊີວະສຶກສາ; ອະນຸມັດນໍາໃຊຸ້ຫັກສູດສາຂາອາຊີບຈັກກົນໂຮງງານ (9+3); ຫັກສູດ
ລະດັບ 2 ຈໍານວນ 5 ອາຊີບ ເຊັິ່ນ: ຊ່າງສ້ອມແປງກົນຈັກຂະໜາດນ້ອຍ, ຊ່າງກໍິ່ສ້າງ, ຊ່າງໄມຸ້, ປູກຝັງ ແລະ
ລ້ຽງສັດ; ຫັກສູດ ສາຂາອາຊີບ ການກວດກາຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນຫຍິບ ລະດັບ 3 ຂອງສູນພັດທະນາສີມ
ຕັດຫຍິບ; ອະນຸມັດ 3 ຫັກສູດ ລະດັບ 4 ໃນ 2 ສາຂາອາຊີບຄ: ຊ່າງໄຟຟຸ້າຄວບຄຸມ (12+2), ເຕັກໂນໂລຊີ
ອຸດສາຫະກໍາ (9+3) ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີອຸດສາຫະກໍາ (12+2); ອະນຸມັດຫັກສູດລະດັບ 4 (12+2) ໃນ 3
ສາຂາ ຄ: ການບໍລິ ການໂຮງແຮມ, ການປຸງແຕ່ງອາຫານ-ການບໍລິການເຄິ່ອງດິ່ມ ແລະ ການບໍລິການການ
ເດີນທາງ-ການທ່ອງທ່ຽວ;
ນອກນັັ້ນ ໄດຸ້ພັດທະນາມາດຕະຖານອາຊີບໃໝ່ ແລະຫັກສູດ ຈໍານວນ 9 ສາຂາອາຊີບຮ່ວມກັບສະຖາ
ບັນພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ ພາຍໃຕຸ້ໂຄງການ SSTVET; ສໍາເລັດການອະນຸມັດຫັກສູດ ສາຂາວິຊາຊ່າງກໍິ່ສ້າງ
ເຮອນລະດັບ 4 (9+3) ທີິ່ຈັດຕັັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ແບບຄວບຄູ່ (DCT) ພາຍໃຕຸ້ໂຄງການ VELA ແລະ
ພັດທະນາຫກ
ັ ສູດ ລະດັບ 1-2 ໃນອາຊີບປູກເຫັດ, ຊ່າງສ້ອມແປງເຄິ່ອງເຢັນ, ຊ່າງຈອດ, ຊ່າງອາລູມີນຽມ, ຊ່າງ
ຕິດຕັັ້ງປຸ້າຍໂຄສະນາ, ຊ່າງສ້ອມແປງລົດຈັກ, ຊ່າງໄມຸ້, ການນໍາໃຊຸ້ Microsoft Office, ພະນັກງານຂາຍ ແລະ
ການຕະຫາດ ພາຍໃຕຸ້ໂຄງການ SSTVET.
7.1.2.2. ສົີ່ງເສີມສັງຄົມ ແລະ ພາກສ່ວນທຸລະກິດ ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການພັດທະນາ
ອາຊີວະສຶກສາ
1) ໄດຸ້ຮ່ວມມກັບບໍລິສັດຜະລິດໄຟຟຸ້າຣາຊບູຣີໂຮນດິັ້ງຈໍາກັດ ແຫ່ງປະເທດໄທ ໃນການສຶກສາສໍາລັບການ
ເສີມສ້າງຄວາມຊໍານານເພິ່ອປະກອບອາຊີບ.
2) ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດຸ້ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຮູບແບບການຮ່ວມມ ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ (PPP)
ເພິ່ອພັດທະນາດິນ ແລະ ສ້າງຫໍພັກໃຫຸ້ແກ່ຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນຂອງວິທະຍາໄລເຕັກ ນິກລາວ-ເຢຍ
ລະມັນ, ວິທະຍາໄລເຕັກນິກສັບພະວິຊາ ແລະ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ;
7.1.2.3. ການປະກັນຄຸນນະພາບຂອງວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ
1) ໄດຸ້ດໍາເນີນການປະເມີນພາຍນອກຮ່ວມກັບສູນປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ ໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິ ຊາຊີບ
8 ແຫ່ງຄ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄໍາມ່ວນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ແຂວງຈໍາປາສັກ, ແຂວງ
ຫວງພະບາງ ແລະ ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງໄຊຍະບູລ,ີ ແຂວງສາລະວັນ, ແຂວງເຊກອງ ແລະ
ແຂວງອັດຕະປ;
2) ຝຶກອົບຮົມການພັດທະນາໂຄງສ້າງໂມດູນໃຫຸ້ແກ່ວິຊາການໃນສະຖານອາຊີວະສຶກສາ

ທີິ່ຂຶັ້ນກັບກົມ

ອາຊີວະສຶກສາ;
3) ໄດຸ້ຄົັ້ນຄວ້າລະບຽບ ການພັດທະນາມາດຕະຖານອາຊີບ ແລະ ມາດຕະຖານຫັກສູດ ອາຊີວະສຶກສາ ແຫ່ງ
ຊາດ;
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7.1.3 ການບໍລິຫານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ
1) ອະນຸມັດຍົກລະດັບ ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ ກະສິກໍາດົງຄໍາຊ້າງ ເປັນ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ກະສິກໍາດົງຄໍາຊ້າງ;
2) ຄົັ້ນຄວ້າລະບຽບ ການພັດທະນາມາດຕະຖານອາຊີບ ແລະ ມາດຕະຖານຫັກ ສູດ ອາຊີວະສຶກສາແຫ່ງ
ຊາດ;
3) ປັບປຸງຮ່າງດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ເຄິ່ອນໄຫວຂອງຫ້ອງການປະຈໍາສະພາທີິ່ປຶກສາອາຊີ ວະສຶກ
ສາ ແລະ ພັດທະນາສີມແຮງງານ;
4) ເກັບກໍາຂໍັ້ມູນນັກສຶກສາປີສຸດທ້າຍ ແລະ ປະເມີນຜົນການກະກຽມຄວາມພ້ອມຂອງເຂົັ້າເຈົັ້າໃນການອອກ
ສູ່ຕະຫາດແຮງງານ.
5) ພັ ດ ທະນາເວບໄຊ www.tvet-laos.org ແລະ TVET Application ທີິ່ ສ າມາດນໍ າ ໃຊຸ້ ໃນລະບົ ບ
Android ແລະ IOS ເພິ່ອເປັນເຄິ່ອງມໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂໍັ້ມູນຂ່າວສານຫັກສູດການຮຽນ-ການ
ສອນ ອາຊີວະສຶກສາ;

7.2 ປະເດັນບັນຫາ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍ
1) ພຶັ້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງສະຖານອາຊີວະສຶກສາຍັງບໍິ່ພຽງພໍກັບການເພີິ່ມຂຶັ້ນຂອງນັກຮຽນ ແລະ ຈໍານວນໜຶິ່ງ
ຍັງບໍິ່ໄດຸ້ຮັບການປັບປຸງເປັນຕົັ້ນແມ່ນ: ຫ້ອງຝຶກງານ, ຫ້ອງທົດລອງ, ຫ້ອງສະໝຸດ, ຟາມປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ
ແລະ ສະໂມສອນ;
2) ການຈັດຕັັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ຄຸນນະພາບຍັງຕໍິ່າ, ການ
ພັດທະນາຫັກສູດບໍິ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫາດແຮງງານ. ການກໍິ່ສ້າງກໍາລັງແຮງງານຂະແໜ
ງການບໍລິການ ຍັງມີຈໍານວນຫາຍ ແລະ ມີລັກສະນະເຫອບໍິ່ພໍ;
3) ອຸປະກອນເຕັກນິກ ແລະ ສິ່ການສອນ ຍັງບໍິ່ທັນສະໄໝ ແລະ ບໍິ່ພຽງພໍກັບການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານ
ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ;
4) ຜູຸ້ບໍລິຫານ, ພະນັກງານ, ຄູອາຈານຈໍານວນໜຶິ່ງຍັງຂາດຄວາມຮູຸ້ ຄວາມສາມາດໃນການບໍລິຫານ-ຄຸຸ້ມຄອງ
ແລະ ຍັງຂາດປະສົບການ;
5) ສະຖານປະກອບການຍັງບໍິ່ທັນປະກອບສ່ວນ ແລະ ຮ່ວມມຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການພັດທະນາວຽກງານ
ອາຊີວະສຶກສາ;
6) ບັນດານິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາຊີວະສຶກສາ ຍັງບໍິ່ໄດຸ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາໃຫຸ້ທັນກັບ
ສະພາບຕົວຈິງ;
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7.3 ແຜນວຽກບູລມ
ິ ະສິດສໍາລັບປີ 2019
7.3.1 ຈຸດປະສົງ
1) ສົິ່ງເສີມໃຫຸ້ນັກຮຽນຈົບມັດທະຍົມຕົັ້ນ ແລະ ມັດທະຍົມປາຍເຂົັ້າຮຽນສາຍອາຊີວະສຶກສາໃຫຸ້ຫາຍຂຶັ້ນ;
2) ປັບປຸງຫັກສູດອາຊີວະສຶກສາ ທີິ່ມີຢູ່ແລຸ້ວ ແລະ ສ້າງຫັກສູດໃໝ່ ໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ຕະຫາດແຮງງານ ແລະ ໃຫຸ້ໃກຸ້ຄຽງກັບພາກພັ້ນ ແລະ ສາກົນ;
3) ເພີິ່ມການເຂົັ້າຮຽນລວມ ແລະ ປັບປຸງການເຂົັ້າເຖິງການຮຽນສາຍອາຊີວະສຶກສາໃຫຸ້ເທົິ່າທຽມກັນ ສໍາລັບ
ນັກຮຽນຍິງ, ຊົນເຜົິ່າ ແລະ ຜູຸ້ດ້ອຍໂອກາດຈາກເຂດຫ່າງໄກສອກຫີກ ດ້ວຍການໃຫຸ້ທຶນການສຶກສາ;
4) ຂະຫຍາຍການເຂົັ້າຮຽນໃຫຸ້ນັກຮຽນໄດຸ້ເຂົັ້າຮຽນໃນສາຍອາຊີວະສຶກສາ ໃນຮູບແບບ ການຮຽນແບບ
ຄວບຄູ່ ແລະ ການຮຽນແບບປະສົມໃນ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນ ສໍາລັບຜູຸ້ທີິ່ຮຽນບໍິ່ຈົບມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ
ດ້ວຍການໃຫຸ້ທຶນການສຶກສາ;
5) ຊຸກຍູ,ຸ້ ສົິ່ງເສີມສະຖານປະກອບການ ໃຫຸ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາມາດຖານອາຊີບ, ພັດທະນາ
ຫັກ ສູດສິ່ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ.
6) ຊຸກຍູຸ້ສົິ່ງເສີມໃຫຸ້ພາກເອກະຊົນ ແລະ ສັງຄົມ ປະກອບສ່ວນໃນວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກ
ອົບຮົມວິຊາຊີບ ໃຫຸ້ນັບມັ້ນັບຫາຍຂຶັ້ນ.
7.3.2 ຄາດໝາຍ
1) ນັກຮຽນຈົບມັດທະຍົມຕົັ້ນກວມເອົາ 4% ແລະ ມັດທະຍົມປາຍກວມເອົາ 60% ຂອງຈໍານວນ
ນັກຮຽນທີິ່ຮຽນຈົບ ເຂົັ້າຮຽນສາຍອາຊີວະສຶກສາ;
2) ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາສອບເສັງຈົບຊັັ້ນ/ເລິ່ອນຊັັ້ນໃນສົກຮຽນ 2018-2019 ແຕ່ລະລະດັບຊັັ້ນໃຫຸ້ໄດຸ້
98% ຂຶັ້ນໄປ;
7.3.3 ວຽກຈຸດສຸມ
1) ກໍິ່ສ້າງ, ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍຄວາມອາດສາມາດຂອງສະຖານອາຊີວະສຶກສາໃນທົິ່ວປະເທດ ໂດຍປັບ
ປຸງພັ້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງບັນດາສະຖານອາຊີວະສຶກສາທີິ່ມີຢູ່ແລຸ້ວ ແລະ ສ້າງໃໝ່ ຢູ່ແຂວງທີິ່ຍັງບໍິ່ທັນມີ
ພ້ອມທັງດັດສົມຕົວເລກນັກຮຽນເຂົັ້າຮຽນໃນສາຍອາຊີວະສຶກສາ ຕາມຂະແໜງການ (ກະສິກໍາ, ອຸດ
ສາຫະກໍາ, ບໍລິການ), ຕາມຊັັ້ນຮຽນ (ຊັັ້ນຕົັ້ນ, ຊັັ້ນກາງ, ຊັັ້ນສູງ)ໃຫຸ້ເໝາະສົມ;
2) ສບຕໍິ່ສົິ່ງເສີມສັງຄົມ ແລະ ພາກສ່ວນທຸລະກິດ ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ.
3) ປັບປຸງຮູບແບບ ແລະ ຫັກສູດອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ.
4) ກໍິ່ສ້າງ ແລະ ບໍາລຸງຄູ ແລະ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ.
5) ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງແກ່ລະບົບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາ
ຊີບ .
6) ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫຸ້ແກ່ລະບົບຂໍັ້ມູນຂ່າວສານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ.
7) ປັບປຸງກົງຈັກການຄຸຸ້ມຄອງສາຍອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ.
8) ສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ເຄິ່ອງມຄຸຸ້ມຄອງອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ.
9) ປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ສ້າງນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍ ເພິ່ອຄຸຸ້ມຄອງວຽກງານອາຊີວະ
ສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ.
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ຂະແໜງການຍ່ອຍທີ 8: ການສຶກສາຊັັ້ນສູງ
ຜົນສໍາເລັດ

8.1

ການຂະຫຍາຍໂດກາດ ແລະ ຄວາມເທົີ່າທຽມ
ໃນສົກຮຽນ 2017-2018 ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຍັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍການໃຫຸ້ທຶນ
ການສຶກສາແກ່ນກ
ັ ຮຽນເກັິ່ງ ແລະ ຜູຸ້ທີິ່ດ້ອຍໂອກາດ ໃນສັດສ່ວນ 20% ຂອງແຜນຮັບນັກສຶກສາທັງໝົດ ແລະ
ອີກ 80% ແມ່ນຜ່ານການສອບເສັງຄັດເລອກ ແລະ ຈ່າຍຄ່າຮຽນດ້ວຍຕົນເອງ. ໃນສົກປີ 2017-2018 ຢູ່
ມະຫາວິທະຍາໄລ 4 ແຫ່ງ ທີິ່ຂຶັ້ນກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດຸ້ຮັບນັກສຶກສາເຂົັ້າຮຽນທັງໝົດ
11.674 ຄົນ. ດັິ່ງນັນ
ັ້ ຈຶິ່ງເຮັດໃຫຸ້ມີຈໍານວນນັກຮຽນທັງໝົດ 36.447 ຄົນ.
8.1.1.

8.1.2.

ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ
ຄຽງຄູ່ກັບການຂະຫຍາຍໂອກາດ ແລະ ຄວາມເທົິ່າທຽມກັນ ຍັງໄດຸ້ມີການພັດທະນາຫັກສູດ, ການ

ຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ການບໍລິການວິຊາການ, ການປະກັນຄຸນນະພາບ, ການພັດທະນາຂອບວຸດທິການ
ສຶກສາຊັັ້ນສູງແຫ່ງຊາດ ແລະ ການບັນຈຸ, ການພັດທະນາຄູ ຊຶິ່ງມີບາງຜົນສໍາເລັດ ທີິ່ພົັ້ນເດັິ່ນດັິ່ງນີັ້:
1) ໄດຸ້ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງໃໝ່ຈໍານວນທັງໝົດ 42 ຫັກສູດ ໃນນັັ້ນ ສ້າງໃໝ່ 22 ຫັກສູດ ແລະ ປັບປຸງ
ຄນ 20 ຫັກສູດ.
2) ອະນຸມັດໃຫຸ້ສະຖາບັນເສດຖະກິດການເງິນ ແລະ ສະຖາບັນການທະນາຄານ ເປີດສອນຫັກສູດປະ
ລິນຍາຕີແລະ ປະລິນຍາຕີຕໍິ່ເນິ່ອງ.
3) ອະນຸມັດໃຫຸ້ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ ເປີດສອນຫັກ
ສູດນາໆຊາດ (ສອນເປັນພາສາອັງກິດ) ທັງໝົດ 2 ຫັກສູດ.
4) ໄດຸ້ຈັດຕັັ້ງການຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດລວມທັງໝົດ 80 ຫົວຂໍັ້ ຊຶິ່ງລົງເລິກດ້ານການພັດທະນາການ
ຮຽນ-ການສອນ, ການກະເສດ, ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ວັດທະນາທໍາ-ສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ ແລະ ອິ່ນໆ.
5) ຊຸກຍູຸ້ໃຫຸ້ຈັດຕັັ້ງການຝຶກອົບຮົມວິຊາຄູໃຫຸ້ຜູຸ້ທີິ່ບໍິ່ທັນຜ່ານຫັກສູດຄູສອນ

ຕາມ

14

ໂມດູນ

ຢູ່

ມະຫາວິທະຍາໄລທັງ 4 ແຫ່ງ ພາຍໃຕຸ້ໂຄງການ SSHEP ແລະ ໄດຸ້ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫຸ້ສະຖາບັນ
ການສຶກສາອິ່ນຈໍານວນໜຶິ່ງໂດຍໃຊຸ້ທຶນຂອງສະຖາບັນເອງ.
6) ໄດຸ້ຊຸກຍູຸ້ຝຶກອົບຮົມນໍາໃຊຸ້ ຊອບແວ Moodle Based E-learning ເຂົັ້າໃນການຮຽນ-ການສອນ
ແລະ ການຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ຄຸຸ້ມຄອງຂໍັ້ມູນຂ່າວສານການສຶກສາຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ,
ມະ

ຫາວິທະຍາໄລຈໍາປາສັກ

ແລະ

ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ

ພາຍໃຕຸ້ໂຄງການສ້າງຄວາມ

ເຂັັ້ມແຂງແກ່ການສຶກສາຊັັ້ນສູງ ໄລຍະ 2 (SSHEP).
7) ນໍາສະເໜີຂໍຕໍາແໜ່ງວິຊາການຄູສອນຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ສະຖາບັນການເມອງການປົກ
ຄອງແຫ່ງຊາດຂັັ້ນອາຈານ ຈໍານວນ 82 ທ່ານ ແລະ ຂັັ້ນຜູຸ້ຊ່ວຍອາຈານ ຈໍານວນ 69 ທ່ານ;
8.1.3. ການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ
1) ໄດຸ້ທາບທາມ ແລະ ປະເມີນບຸກຄະລາກອນເພິ່ອດໍາລົງຕໍາແໜ່ງບໍລິຫານຂັັ້ນຕ່າງໆ ຢູ່ທີິ່ມະຫາວິທະຍາ
ໄລສຸພານຸວົງ, ມະຫາວິທະຍາໄລຈໍາປາສັກ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ;
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2) ໄດຸ້ຄົັ້ນຄວ້າການສ້າງຕັັ້ງຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ແລະ ຄະນະສຶກສາສາດໃຫຸ້ມະຫາວິທະຍາໄລ
ສະ ຫວັນນະເຂດ;
3) ສໍາເລັດການປັບປຸງຂໍັ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການເຄິ່ອນໄຫວຂອງກົມການສຶກສາຊັັ້ນສູງ;
4) ດໍາເນີນປັບປຸງດໍາລັດວ່າດ້ວຍຕໍາແໜ່ງວິຊາການຄູສອນຢູ່ສະຖາບັນການສຶກສາຊັັ້ນສູງ;
5) ໄດຸ້ເຊັນສັນຍາຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດສະກາຍໂທລະຄົມ ເພິ່ອນໍາໃຊຸ້ອິນເຕີເນັດເຂົັ້າໃນວຽກງານການສຶກສາຢູ່
4 ມະຫາວິທະຍາໄລ, ກົມການສຶກສາຊັັ້ນສູງ, ສູນປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ສູນສົິ່ງເສີມຜູຸ້ປະກອບກິດ
ຈະ ການ ລາວ-ອິນເດຍ ພາຍໃຕຸ້ທຶນຂອງໂຄງການ SSHEP;
6) ສໍາເລັດຂັັ້ນພັ້ນຖານການພັດທະນາລະບົບຄຸຸ້ມຄອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ (LUMS), ປະຈຸບັນກໍາລັງທົດ
ລອງນໍາໃຊຸ້ຢູ່ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.
7) ຮ່ວມມກັບອົງການ AUF ສົິ່ງເສີມການປະຕິບັດໂຄງການຮວ່ມມລະຫວ່າງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
ແລະ ພາກສ່ວນອຸດສາຫະກໍາເພິ່ອພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ. ນອກນັັ້ນ, ຍັງໄດຸ້ຮ່ວມມກັບ
ອົງການ

JICA, KOICA, UNESCO, SEAMEO, AQAN, ໄທ, ມາເລເຊຍ, ບັນດາ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນອຶິ່ນໆ.

8.2
➢

ປະເດັນບັນຫາ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍ
ບັນຫາ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍ
1) ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຫັກສູດການຮຽນ-ການສອນຂອງສະຖາບັນການສຶກສາຊັັ້ນສູງ ຍັງບໍິ່ທັນມີຄຸນນະ
ພາບດີເທົິ່າທິິ່ຄວນ.
2) ການຍົກລະດັບຂອງຄູອາຈານ ຍັງບໍິ່ໄດຸ້ລົງເລິກວິຊາສະເພາະທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສິດສອນ ຊຶິ່ງສ່ວນ
ໃຫຍ່ເນັັ້ນໃສ່ການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸຸ້ມຄອງ.
3) ການເຜີຍແຜ່ ນໍາໃຊຸ້ຜົນການຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຍັງບໍິ່ທັນກວ້າງຂວາງ ຍັງບໍິ່ມີຜົນໄດຸ້ຮັບຢ່າງຈະແຈຸ້ງ
ໃຫຸ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.

➢

ສາເຫດ
1) ຍັງຂາດບຸກຄະລະກອນທີິ່ມີຄວາມຮູຸ້,

ຄວາມສາມາດ

ທາງດ້ານວິຊາການ

ແລະ

ດ້ານຄຸຸ້ມຄອງ

ບໍລິຫານ.
2) ຍັງຂາດນິຕິກໍາເພິ່ອຄຸຸ້ມຄອງມະຫາພາກຕໍິ່ສະຖາບັນການສຶກສາຊັັ້ນສູງ.
3) ການປະຕິບັດລະບອບຕິດຕາມ, ກວດກາ ປະເມີນຜົນເຮັດບໍິ່ທັນໄດຸ້ດີ.

8.3

ແຜນວຽກບູລມ
ິ ະສິດສໍາລັບປີ 2019

8.3.1 ຈຸດປະສົງ
ສບຕໍິ່ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫຸ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ສາມາດຕອບສະໜອງໄດຸ້ກັບຄວາມຕ້ອງ
ການໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງປະເທດຊາດ.
8.3.2 ຄາດໝາຍ
1) ໃນສົກຮຽນ 2018-2019 ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຍັງຈະສບຕໍິ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍໃຫຸ້ທຶນ
ການສຶກສາແກ່ນກ
ັ ຮຽນເກັິ່ງ, ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູຸ້ທີິ່ດ້ອຍໂອກາດຈາກຄອບຄົວທຸກຍາກ 20% ແມ່ນໄດຸ້ຮັບ
ເບຸ້ຍລ້ຽງຈາກລັດຖະບານ; ໃນນີັ້ 10% ໄດຸ້ມອບໃຫຸ້ທ້ອງຖິິ່ນເປັນຜູຸ້ຄັດເລອກຕາມເງິ່ອນໄຂທີິ່ກໍານົດ
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ແລະ ອີກ 10% ແມ່ນຜ່ານການສອບເສັງຄັດເລອກລະດັບຊາດ ແລະ ອີກ 80% ແມ່ນຈ່າຍຄ່າຮຽນ
ແຕ່ຕ້ອງຜ່ານການສອບເສັງລະດັບຊາດ. ໃນສົກປີ 2018-2019 ແຜນແບ່ງປັນນັກຮຽນ ແລະ
ພະນັກງານເຂົັ້າຮຽນຕໍິ່ມະຫາວິທະຍາໄລ 4 ແຫ່ງທີິ່ຂຶັ້ນກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈໍານວນ
ທັງໝົດ 12.041 ຄົນ.
2) ສົິ່ງເສີມການຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ປະຈໍາປີ 2018 ໃຫຸ້ໄດຸ້ຈໍານວນ 169 ຫົວຂໍັ້.
8.3.3 ວຽກຈຸດສຸມ
1) ສບຕໍິ່ປັບປຸງພັດທະນາຫັກສູດໃຫຸ້ໄປຕາມມາດຕະຖານຫັກສູດແຫ່ງຊາດ, ໂດຍປັບປຸງດ້ານເນັ້ອໃນຫັກ
ສູດ ໃຫຸ້ຫລຸດອັດຕາສ່ວນພາກທິດສະດີ ເພີິ່ມອັດຕາສ່ວນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ.
2) ສ້າງໜ່ວຍງານປະກັນຄຸນນະພາບພາຍໃນແຕ່ລະສະຖານການສຶກສາຊັັ້ນສູງ.
3) ປັບປຸງພາລະບົດບາດ ການເຄິ່ອນໄຫວ ແລະ ກົງຈັກ ການຈັດຕັັ້ງຂອງ 4 ມະຫາວິທະຍາໄລ ທີິ່ຂຶັ້ນກັບ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.
4) ຄົັ້ນຄວ້ານິຕິກໍາກ່ຽວກັບການຄຸມ
ຸ້ ຄອງຊັບສິນທາງປັນຍາ ຂອງສະຖານການສຶກສາຊັັ້ນສູງ.
5) ປັບປຸງດໍາລັດວ່າດ້ວຍການສຶກສາຊັັ້ນສູງ ມາເປັນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາຊັັ້ນສູງ.
6) ສບຕໍິ່ຊຸກຍູຸ້ຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊຸ້ ຊອບແວ Moodle Based E-learning ເຂົັ້າໃນການຮຽນ-ການສອນ
ແລະ ການຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຢູ່ໃນ 4 ມະຫາວິທະຍາໄລ.
7) ສບຕໍິ່ພັດທະນາ ແລະ ທົດລອງນໍາໃຊຸ້ລະບົບຄຸຸ້ມຄອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ (LUMS).
8) ສບຕໍິ່ປະຕິບັດແຜນການຮ່ວມມ ສອງຝ່າຍ ແລະ ຫາຍຝ່າຍ ຂອງກະຊວງ ແລະ ລະຫວ່າງ ບັນດາສະ
ຖາບັນການສຶກສາຊັັ້ນສູງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; ການຮ່ວມມກັບອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນຕ່າງໆ
ແລະ ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ ອາຊຽນ.
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ຂະແໜງການຍ່ອຍທີ 9: ວຽກງານກິລາ-ກາຍຍະກໍາ
ກິລາມວນຊົນ
9.1.1 ຜົນສໍາເລັດ

9.1

9.1.1.1

ການພັດທະນາກິລາ-ກາຍຍະກໍາເພືີ່ອສຸຂະພາບ:

1) ສ້າງຂະບວນການຈັດກິດຈະກໍາການແຂ່ງຂັນກິລາເພິ່ອສຸຂະພາບ ແລະ ເພິ່ອສະເຫີມສະຫອງວັນສໍາ
ຄັນຕ່າງໆຂອງຊາດ ແລະ ສາກົນ ຊຶິ່ງມີມວນຊົນເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ 243.465 ຄົນ, ຍິງ 121.517
ຄົນ.
2) ສ້າງຂະບວນການຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາຂັັ້ນພັ້ນຖານປະຈໍາປີ, ວັນບຸນປະເພນີ ຂອງບັນດາແຂວງ, ນະ
ຄອນຫວງ, ເມອງ, ກະຊວງ, ອົງການ, ບໍລິສັດ, ໂຮງຈັກ-ໂຮງງານ, ລວມທັງໝົດມີ 99 ຄັັ້ງ ມີຜູຸ້ເຂົັ້າ
ຮ່ວມທັງໜົດ 211.003 ຄົນ, ຍິງ 63.301 ຄົນ.
3) ສ້າງຂະບວນການຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາ-ກາຍຍະກໍາພັ້ນເມອງ,

ກິລາສັດປະຈໍາປີ,

ວັນບຸນປະເພນີ

ແລະ ວັນສໍາຄັນຕ່າງໆຂອງຊາດ-ສາກົນ ຂອງບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຫວງ ຊຶິ່ງມີທັງໜົດ 25 ຄັັ້ງ, ມີຜູຸ້
ເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ 113.617 ຄົນ, ຍິງ 34.085 ຄົນ
4) ສໍາເລັດການຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາຍົກນໍັ້າໜັກຄົນພິການ, ກິລາແລ່ນ-ລານຄົນພິການ, ກິລາລອຍນໍັ້າຄົນ
ພິການ ແລະ ກິລາໂກນບອນ ລະດັບແຂວງ, ນະຄອນຫວງ ໃນທົິ່ວປະເທດ ປະຈໍາປີ 2018 ມີຜູຸ້ເຂົັ້າ
ຮ່ວມ ຈໍານວນລວມທັງໝົດ 810 ຄົນ, ຍິງ 240 ຄົນ;
5) ເຂົັ້າຮ່ວມງານແຂ່ງຂັນກິລາ ບານເຕະຊາວໜຸ່ມຄົນພິການຕາ 5 ຄົນ ຢູ່ປະເທດຢີິ່ປຸ່ນ ແລະ ປະເທດອິນ
ເດຍ, ສາມາດຍາດໄດຸ້ອັນດັບທີ 2;
6) ເຂົັ້າຮ່ວມງານແຂ່ງຂັນກິລາກິລາອະກິເດັນ (PARA EKIDEN) ຢູ່ທີິ່ປະເທດຍີິ່ປຸ່ນ ສາມາດຍາດໄດຸ້ອັນ
ດັບທີ 6.
7) ເຂົັ້າຮ່ວມງານແຂ່ງຂັນກິລາກິລາບານບ້ວງ ລໍັ້ເລິ່ອນຄົນພິການ ຍິງ ແລະ ຊາຍ ຢູ່ທີິ່ ປະເທດໄທ, ທີມ
ຍິງສາມາດຍາດໄດຸ້ອັນດັບທີ 3 ຂອງສາຍ;
8) ເຂົັ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາລຸ່ມແມ່ນໍັ້າຂອງ ຄັັ້ງທີ 11 ທີິ່ ຈັງຫວັດຊຽງຣາຍ ປະເທດໄທ ມີ 6
ປະເທດເຂົັ້າຮ່ວມຄ ລາວ, ໄທ, ສປ ຈີນ, ສສ ຫວຽດນາມ, ມຽນມ້າ ແລະ ກໍາປູເຈຍ, ມີ 10 ປະເພດ
ກິລາ, ສາມາດຍາດໄດຸ້ອັນດັບທີ 2;
9) ເຂົາັ້ ຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາພັ້ນເມອງ ໂຍນໝາກຄອນສາມແຈ ມີ 3 ປະເທດຄ: ລາວ, ສສ ຫວຽດ
ນາມ ແລະ ສປ ຈີນ ສາມາດຍາດໄດຸ້ອັນດັບທີ 2;
10) ເຂົັ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ ກິລາວ່າວພັ້ນເມອງນາໆຊາດ ຄັັ້ງທີ 31 ທີິ່ ເມອງຫ້ວຍຫັ້າ, ແຂວງ ບູລີລໍາ ປະ
ເທດໄທ, ສາມາດຍາດໄດຸ້ອັນດັບ 1 ຂອງກຸ່ມທີິ່ 5 ມີ 35 ປະເທດເຂົັ້າຮ່ວມ;
11) ໄດຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມງານແຂ່ງຂັນກິລາພັ້ນເມອງສາກົນ ຄັັ້ງທີ III ທີິ່ ສ ກຽກກິດສະຖານ, ມີນັກກິລາເຂົັ້າຮ່ວມ
ທັງໝົດ 6 ຄົນ;
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12) ໄດຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມງານແຂ່ງຂັນກິລາເຮອມັງກອນພັ້ນເມອງ ປະເພນີ ຄັັ້ງທີ 11 ທີິ່ ນະຄອນນານນິງ, ສປຈີນ
ມີນັກກິລາເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ 35 ຄົນ, ຍິງ 3 ຄົນ.
13) ໄດຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມງານແຂ່ງຂັນກິລາ ວ່າວນາໆຊາດ ຈີນ-ອາຊຽນ ທີິ່ ສປ ຈີນ.
9.1.2 ປະເດັນບັນຫາ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍ
1) ການເກັບກໍາຂໍັ້ມູນ-ສະຖິຕິ ວຽກງານກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນ ຢູ່ຂັັ້ນທ້ອງຖິິ່ນ ຍັງຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບໍິ່
ທັນໄດຸ້ດີເທົິ່າທີິ່ຄວນ.
2) ວຽກງານກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫີກ ຍັງຂາດດ້ານນິຕິກໍາ, ດ້ານອຸປະກອນຮັບ
ໃຊຸ້ໃນການເຄິ່ອນໄຫວກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນ.
3) ການກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ວຽກງານກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນ ຢູ່ຂັັ້ນທ້ອງຖິິ່ນຍັງຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິບັດບໍິ່ທັນໄດຸ້ດີເທົິ່າທີຄວນ.
4) ການຊ່ວຍເຫອ, ການປະກອບສ່ວນຂອງບໍລິສັດ, ຫ້າງຮ້ານ ແລະ ຂອງຊຸມຊົນ, ສັງຄົມ ຍັງມີຂອບ
ເຂດຈໍາກັດ.
5) ການສະໜອງງົບປະມານການ ຂອງຂະແໜງກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນຂັັ້ນແຂວງ, ຂັັ້ນນະຄອນຫວງ
ແລະ ໜ່ວຍງານກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ຂັັ້ນເມອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ຍັງຈໍາກັດ ບໍິ່ໄປຕາມແຜນວຽກ
ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII (2016-2020).
9.1.3
9.1.3.1

ແຜນວຽກບູລມ
ິ ະສິດສໍາລັບ ປີ 2019
ຄາດໝາຍ

1) ສບຕໍິ່ສົິ່ງເສີມມວນຊົນທຸກເພດ, ທຸກໄວ ເຂົັ້າຮ່ວມການຫັດກາຍຍະບໍລິຫານ, ການອອກກໍາລັງກາຍ
ແລະ ການຫິັ້ນກິລາເພິ່ອສຸຂະພາບ. ເຂົັ້າຮ່ວມ ການສ້າງຂະບວນການເຄິ່ອນໄຫວຈັດກິດຈະກໍາ ການ
ແຂ່ງຂັນກິລາປະຈໍາປີ, ກິລາວັນບຸນປະເພນີ ແລະ ກິລາວັນບຸນສໍາຄັນຕ່າງໆຂອງຊາດ-ສາກົນ ໃຫຸ້ບັນລຸ
ໄດຸ້ 26% ຂອງພົນລະເມອງລາວ ໃນປີ 2019.
2) ສບຕໍິ່ ສົິ່ງເສີມການເຄິ່ອນໄຫວສະໂມສອນກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນ ຢູ່ຂັັ້ນບ້ານ/ກຸ່ມບ້ານ, ເມອງ
ໃຫຸ້ໄດຸ້ 24% ຂອງບ້ານ/ກຸ່ມບ້ານ ແລະ ເມອງ ໃນປີ 2019.
3) ສບຕໍິ່ສົິ່ງເສີມໃຫຸ້ມີຄອບຄົວອອກກໍາລັງກາຍ ແລະ ຫິັ້ນກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນໃຫຸ້ບັນລຸໄດຸ້ 8%
ຂອງຈໍານວນຄອບຄົວທົິ່ວປະເທດ ໃນ ປີ 2019.
4) ສບຕໍິ່ສົິ່ງເສີມຄົນພິການອອກມາຫັດກາຍະບໍລິຫານ, ອອກກໍາລັງກາຍ, ຫິັ້ນກິລາ ແລະ ເຂົັ້າຮ່ວມຂະ
ບວນການແຂ່ງຂັນກິລາຄົນພິການຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫຸ້ໄດຸ້ 8% ຂອງຈໍານວນຄົນພິການ
ທົິ່ວປະເທດ ໃນ ປີ 2019.
9.1.3.2 ວຽກຈຸດສຸມ
1) ສບຕໍິ່ເກັບກໍາຂໍັ້ມູນ-ສະຖິຕິ ວຽກງານກິລາ-ກາຍຍະກໍາເພິ່ອສຸຂະພາບ ກິລາ-ກາຍຍະກໍາຄົນພິການ,
ກິລາ-ກາຍຍະກໍາພັ້ນເມອງ ແລະ ກິລາ-ກາຍຍະກໍາຂັັ້ນພັ້ນຖານ ໃນຂອບເຂດທົິ່ວປະເທດ.
2) ສບຕໍິ່ສ້າງກໍາມະການຕັດສິນ, ຄູຝຶກ ແລະ ນັກກິລາ-ກາຍຍະກໍາເພິ່ອສຸຂະພາບ, ກິລາ-ກາຍຍະກໍາຄົນ
ພິການ, ກິລາ-ກາຍຍະກໍາພັ້ນເມອງ ແລະ ກິລາ-ກາຍຍະກໍາຂັັ້ນພັ້ນຖານ ຢູ່ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນ
ຫວງ, ເມອງ ແລະ ບັນດາກະຊວງ, ບໍລິສັດ, ໂຮງຈັກ-ໂຮງງານ.
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3) ສບຕໍິ່ປັບປຸງ ນິຕິກໍາ, ປຶັ້ມຄູ່ມ ກົດລະບຽບ, ກະຕິກາ ກິລາປະເພດຕ່າງໆ.
4) ສົິ່ງເສີມການສ້າງຂະບວນການເຄິ່ອນໄຫວ ຈັດກິດຈະກໍາການແຂ່ງຂັນກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ປະເພດຕ່າງໆ
ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
5) ສບຕໍິ່ຮ່ວມມກັບບັນດາອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ

ໃນການພັດທະນາວຽກງານກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນ

ເຊັິ່ນ: ອົງການ ໄຈກ້າ (JICA) ແລະ ອົງການຄົນພິການ ອາຊີ ເພິ່ອການພັດທະນາ (ADDP); ອົງການ
ກອຍກາ (KOICA) ເພິ່ອພັດທະນາກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນ (ກິລາຂັັ້ນພັ້ນຖານ); ອົງການອາກີ
ຕົດສ (AGITOS) ແຫ່ງປະເທດຍີິ່ປຸ່ນ (JAPAN), ພາຣາແລມປິກອາຊີ (APC) ປະເທດ ສະຫາລັດ
ອາຣັບເອັມມິເລດ (UAE ) ແລະ ພາລາແລມປິກສາກົນ (IPC) ປະເທດເຢຍລະມັນ; ການກິລາ-ກາຍ
ຍະກໍາ ສປ ຈີນ ແລະ ສະມາຄົມກິລາຄົນພິການຕາແຫ່ງປະເທດໄທ (Association for Blind of
THAILAND) ດັິ່ງນີັ້ ເປັນຕົັ້ນ.
6) ກຽມພ້ອມເຂົັ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນ ໃນລາຍການຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ
ຕ່າງປະເທດ.

9.2
9.2.1

ການພັດທະນາກິລາລະດັບສູງ
ຜົນສໍາເລັດ :

1) ໄດຸ້ສົມທົບກັບບັນດາສະຫະພັນກິລາແຫ່ງຊາດ
ຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາໃນວັນສໍາຄັນຕ່າງໆຂອງຊາດ
ເພິ່ອສົິ່ງເສີມປີທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ ປີ 2018 ເຊັິ່ນ: ການເປັນເຈົັ້າພາບຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາລະດັບ
ນາໆຊາດເດັິ່ນກວ່າໝູ່ແມ່ນ: ສະຫະພັນກິລາເປຕັງແຫ່ງຊາດລາວຈັດການແຂ່ງຂັນຊິງແຊຸ້ມອາຊຽນ ຄັັ້ງ
ທີ 4 ມີ 5 ປະເທດເຂົັ້າຮ່ວມ ສປປ ລາວ ຍາດໄດຸ້ 5 ຫຽນຄໍາ, 5 ຫຽນເງິນ ແລະ 6 ຫຽນທອງ ຈັດຢູ່
ອັນດັບທີ 1; ເປັນເຈົັ້າພາບຈັດການແຂ່ງຂັນບານເຕະຊິງແຊຸ້ມອາຊຽນ ອາຍຸບໍິ່ເກີນ 15 ປີ ມີ 8 ປະ
ເທດເຂົັ້າຮ່ວມ ແລະ ສະຫະພັນກິລາດອກປີກໄກ່ແຫ່ງຊາດລາວຈັດການແຂ່ງຂັນໃນລະດັບພາກພນ
ັ້
ມີ 9 ປະເທດເຂົັ້າຮ່ວມມີຄະນະນໍາ, ຄູຝຶກ ແລະ ນັກກິລາ ເຂົາັ້ ຮ່ວມທັງໝົດ 224 ຄົນ.
2) ຮ່ວມກັບຄະນະກໍາມະການໂອແລມປິກແຫ່ງຊາດລາວ, ສະຫະພັນກິລາແຫ່ງຊາດ ແລະ ພາກສ່ວນທີິ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ນໍາພານັກກິລາ ຈໍານວນ 23 ປະເພດກິລາ ເຂົັ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນງານມະຫາກໍາກິລາຊີເກມ ຄັັ້ງ
ທີ 29 ຢູ່ປະເທດມາເລເຊຍ ເປັນເຈົັ້າພາບ ສາມາດຍາດໄດຸ້ 2 ຫຽນຄໍາ, 3 ຫຽນເງິນ ແລະ 21 ຫຽນ
ທອງ ຈັດຢູ່ອັນດັບທີ 9 ຢູ່ໃນ 11 ປະເທດ;
3) ເຂົັ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາໃນຮົິ່ມ ແລະ ກິລາຕໍິ່ສູຸ້ປຸ້ອງກັນໂຕ ຄັັ້ງທີ 5 ທີິ່ປະເທດເຕີມິນິສະຖານ;
4) ໄດຸ້ສົມທົບກັບສະຫະພັນກິລາແຫ່ງຊາດ ສົິ່ງນັກກິລາປະເພດຕ່າງໆ ເຂົັ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນຊິງແຊຸ້ມ
ລະດັບອານຸພາກພັ້ນ, ພາກພັ້ນ ແລະ ສາກົນ ຕາມການເຊັ້ອເຊີນຂອງສະຫະພັນກິລາສາກົນ (ເປຕັງ,
ເທຄວັນໂດ, ວໍວີນາມ, ເຮອຊ່ວງ, ຢູໂດ, ເພາະກາຍ, ມວຍປໍັ້າ) ສາມາດຍາດໄດຸ້ຫຽນທັງໝົດ ຈໍານວນ
47 ຫຽນ ຄ: ຫຽນຄໍາ 12 ຫຽນ, ຫຽນເງິນ 13 ຫຽນ, ຫຽນທອງ 22 ຫຽນ;
5) ເຂົັ້າຮ່ວມງານມະຫາກໍາກິລາເອຊຽນເກມ ຄັັ້ງທີ 18 ທີິ່ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ເປັນເຈົັ້າພາບ ຊຶິ່ງມີຄູ
ຝຶກ ແລະ ນັກກິລາ ເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ 217 ຄົນ ປະກອບດ້ວຍ 18 ປະເພດກິລາ ແລະ 1 ປະເພດ
ກິລາສາທິດ, ຜົນຂອງການເຂົັ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນ ສາມາດຍາດໄດຸ້ ທັງໝົດ 5 ຫຽນ ຄ: ຫຽນເງິນ 2 ຫຽນ
(ໄດຸ້ຈາກກິລາປັນຈັກສິລັດ ປະເພດຕໍິ່ສູຸ້ (ຍິງ) 1 ຫຽນ ແລະ ໄດຸ້ຈາກກະຕໍັ້ລາຍການທີມຊຸດຄູ່
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(ຊາຍ) 1 ຫຽນ ແລະ 3 ຫຽນທອງ ໄດຸ້ຈາກກະຕໍັ້ປະເພດທີມ (ຍິງ) 1 ຫຽນ ແລະ 2 ຫຽນ ໄດຸ້ຈາກ
ກິລາປັນຈັກສິລັດ ປະເພດຕໍິ່ສູຸ້ (ຊາຍ).
9.2.2

ປະເດັນບັນຫາ ແລະ ສີີ່ງທ້າທາຍ

ຜ່ານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການພັດທະນາວຽກງານກິລາລະດັບສູງ ເຫັນໄດຸ້ວ່າຍັງມີສິິ່ງທ້າທາຍ
ຫາຍຢ່າງ ດັິ່ງມີລາຍລະອຽດລຸ່ມນີັ້:
1) ການປັບປຸງສູນຝຶກກິລາແຫ່ງຊາດຂຶັ້ນເປັນສະຖາບັນກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ມີຄວາມຊັກຊ້າໃນການອະນຸມັດ
ເຮັດໃຫຸ້ເປັນອຸປະສັກໃນການກໍິ່ສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮູຸ້ຄວາມສາມາດບຸກຄະລາກອນການກິລາ
ໃນທົິ່ວປະເທດ;
2) ວຽກງານການເຂົັ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນກິລາລະດັບສູງໃນລະດັບສາກົນ ຕ້ອງສູຸ້ຊົນໃຫຸ້ໄດຸ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ 6-7
ໃນການເຂົັ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນກິລາຊີເກມ ແຕ່ປັດຈຸບັນຍັງຢູ່ລະດັບທີ 9 ໃນ 11 ປະເທດ ສິິ່ງທ້າທາຍ
ແລະ ອຸປະສັກທີິ່ມີ ຍ້ອນການພັດທະນານັກກິລາບໍິ່ເປັນລະບົບຕໍິ່ເນິ່ອງ, ເຄິ່ອງທົດລອງກ່ຽວກັບວິທະ
ຍາສາດການກິລາຍັງບໍິ່ທັນມີ ແລະ ການອະນຸມັດງົບປະມານການກະກຽມເຂົັ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນຊັກ
ຊ້າບໍິ່ທັນເວລາ;
3) ເຖິງວ່າພວກເຮົາມີກົດໝາຍກິລາ-ກາຍຍະກໍາ

ເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ

ແຕ່ກໍິ່ຍັງບໍິ່ທັນ

ສອດຄ່ອງ ເຮັດໃຫຸ້ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງມີອຸປະສັກເຊັິ່ນ: ການກໍານົດພາລະບົດບາດໜ້າທີິ່ຂອງ
ອົງການຈັດຕັັ້ງທີິ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານກິລາ-ກາຍຍະກໍາຍັງຊໍັ້າຊ້ອນກັນ,

ການກໍານົດຂໍັ້ຫ້າມ

ແລະ

ການປະຕິບັດລະບຽບວິໃນຕໍິ່ຜກ
ູຸ້ ະທໍາຜິດ ຍັງບໍິ່ຈະແຈຸ້ງ ບໍມ
ິ່ ີການເຊິ່ອມໂຍງກັບກົດໝາຍອິ່ນ ເພິ່ອໃຫຸ້
ເກີດຜົນບັງຄັບໃຊຸ້ ແລະ ນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍຍັງບໍິ່ທັນຄອບຄຸມບັນຫາທີິ່ເກີດຂຶັ້ນ;
4) ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍທາງດ້ານການເງິນໃຫຸ້ກັບສະຫະພັນກິລາແຫ່ງຊາດ ເພິ່ອຮັບໃຊຸ້ເຂົັ້າໃນວຽກ
ງານບໍລິຫານ ຂອງສະຫະພັນມີຈໍານວນຈໍາກັດ ເປັນອຸປະສັກເຮັດໃຫຸ້ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕາມພາລະ
ບົດບາດສິດ ໜ້າທີິ່ການເຄິ່ອນໄຫວຂອງສະຫະພັນກິລາ ບໍິ່ໄດຸ້ດີເທົິ່າທີິ່ຄວນ;
5) ການນໍາໃຊຸ້ສະໜາມກິລາໃຫ່ຍລະດັບຊາດ ຍັງບໍິ່ສົມຄູ່ກັບການລົງທຶນ ຍ້ອນວ່າມີຫາຍສາເຫດ ແລະ
ຂາດເຂີນທາງດ້ານງົບປະມານ ໃນການບູລະນະສ້ອມແປງໃຫຸ້ຢູ່ໃນສະພາບສົມບູນ ແລະ ສາມາດນໍາ
ໃຊຸ້ໄດຸ້.
9.2.3

ແຜນວຽກບູລມ
ິ ະສິດ ສໍາລັບປີ 2019

ເພິ່ອໃຫຸ້ກ ານຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຈຸດສຸມ ຕາມແຜນງານ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII (2016-2020) ໃຫຸ້
ບັນລຸຄາດໝາຍ, ກົມກິລາລະດັບສູງ ຈຶິ່ງວາງແຜນການ ແລະ ວຽກງານຈຸດສຸມທີິ່ເປັນບູລິມະສິດ ດັິ່ງລຸ່ມນີ:ັ້
1) ສ ບຕໍິ່ ກ ານດໍ າ ເນີ ນ ການປັ ບ ປຸ ງສູ ນ ຝຶ ກ ກິ ລ າແຫ່ ງຊາດ (ສີ ເກີ ດ ) ເປັ ນ ສະຖາບັ ນ ກິ ລ າ-ກາຍຍະກໍ າ
ປະກອບມີ ສູນຝຶກກິລາ, ສູນວິທະຍາສາດການກິລາ ແລະ ໂຮງຮຽນພອນສະຫວັນກິລາ-ກາຍຍະກໍາ;
2) ສ້າງນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍຄ ດໍາລັດຂອງລັດຖະບານວ່າດ້ວຍກອງທຶນພັດທະນາກິລາ-ກາຍຍະກໍາ, ດໍາ
ລັດຂອງລັດຖະບານວ່າດ້ວຍກິລາອາຊີບ ແລະ ດໍາລັດຂອງລັດຖະບານວ່າດ້ວຍເຄິ່ອງແບບກິລາ-ກາຍ
ຍະກໍາ;
3) ກໍິ່ສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບບຸກຄະລາກອນການກິລາລະດັບສູງຄ : ນັກກິລາພອນສະຫວັນຮຸ່ນສບທອດ ,
ນັກກິລາທີມຊາດ, ກໍາມະການຕັດສິນ, ຄູຝຶກ, ນັກວິທະຍາສາດການກິລາ ແລະ ຜູຸ້ບໍລິຫານການກິລາ;
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4) ສົມທົບກັບສະຫະພັນກິລາແຫ່ງຊາດ ຈັດການແຂ່ງຂັນພາຍໃນ ແລະ ເຂົັ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນຢູ່ຕ່າງ
ປະເທດ ພ້ອມປັບປຸງຮູບແບບໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ;
5) ເຂົັ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາຊີເກມຄັັ້ງທີິ່ 30 ທີິ່ປະເທດຟີລິບປິນ;
6) ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍິ່ຜູຸ້ທີິ່ມີຜົນງານດີເດັິ່ນ ແລະ ບຸກຄະລາກອນການກິລາ ທີິ່ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນ
ວຽກງານພັດທະນາກິລາລະດັບສູງ;
7) ປົກປັກຮັກສາ, ບູລະນະສ້ອມແປງ, ໃຫຸ້ການບໍລິການ ແລະ ນໍາໃຊຸ້ສະໝາມກິລາແຫ່ງຊາດ (ຫັກ16)
ແລະ ສູນຝຶກກິລາແຫ່ງຊາດ (ສີເກີດ) ໃຫຸ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ;

9.3
9.3.1

ວຽກງານພະລະສຶກສາ-ກິລາໃນໂຮງຮຽນ
ຜົນສໍາເລັດ

1) ສົມທົບກັບພະແນກສຶກທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງສາລະວັນ ໃນການກະກຽມການກໍິ່ສ້າງສະໜາມ
ເປີດ-ປິດ, ສະໜາມແຂ່ງຂັນ ແລະ ຄົັ້ນຄວ້າກໍານົດປະເພດກິລາທີິ່ຈະບັນຈຸເຂົັ້າແຂ່ງຂັນ, ກໍານົດກໍາມະ
ການຈັດງານ 11 ກໍາມະການ, ກໍານົດສັນຍາລັກຂອງງານ, ສັດນໍາໂຊກ ແລະ ການຂຶັ້ນແຜນງົບປະມານ
ເພິ່ອກຽມຄວາມພ້ອມການເປັນເຈົັ້າພາບຈັດງານມະຫາກໍາກິລານັກຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາທົິ່ວປະເທດ
ຄັັ້ງທີ 7.
2) ຄົັ້ນຄວ້າຄໍາສັິ່ງກ່ຽວກັບ ການກໍານົດມາດຖານເງິ່ອນໄຂການເປັນເຈົັ້າພາບກິລານັກຮຽນມັດທະຍົມສຶກ
ສາທົິ່ວປະເທດ.
3) ເຂົັ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນກິລານັກຮຽນອາຊຽນຄັັ້ງທີ 10 ທີິ່ປະເທດມາເລເຊຍ ມີ 4 ປະເພດກິລາຄ: ແລ່ນລານ, ລອຍນໍັ້າ, ກະຕໍັ້ ແລະ ດອກປີກໄກ່. ມີຄູຝຶກ ແລະ ນັກກິລາເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ 77 ທ່ານ, ຍິງ
22 ທ່ານ.
4) ສໍາເລັດການຈັດງານແຂ່ງຂັນກິລາ ແລະ ສີລະປະ-ວັນນະຄະດີນັກຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາມິດຕະພາບ
5 ແຂວງພາກເໜອ ແລະ ແຂວງດຽນບຽນ ສສ.ຫວຽດນາມ ຄັັ້ງທີ 11 ປີ 2018 ໂດຍແຂວງອຸດົມ
ໄຊເປັນເຈົັ້າພາບ, ມີແຂວງບໍິ່ແກຸ້ວ, ແຂວງຜົັ້ງສາລີ, ແຂວງຫວງນໍັ້າທາ ແລະ ແຂວງຫວງພະບາງ ເຂົັ້າ
ຮ່ວມ.
5) ບັນດາແຂວງ ໄດຸ້ສບຕໍິ່ຈັດຕັັ້ງກອງທຶນສະຫະພັນກິລານັກຮຽນສາມັນ ຕາມກົດລະບຽບການຈັດຕັັ້ງ
ແລະ

ເຄິ່ອນໄຫວຂອງສະຫະພັນກິລານັກຮຽນສາມັນລາວ

ອັນໄດຸ້ສ້າງເງິ່ອນໄຂໃຫຸ້ບັນດາແຂວງ,

ເມອງ ແລະ ໂຮງຮຽນ ໄດຸ້ເຄິ່ອນໄຫວກິດຈະກໍາແຂ່ງຂັນກິລາ ແລະ ສີລະປະ.
9.3.2

ປະເດັນບັນຫາ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍ

1)

ໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາສ່ວນຫາຍຍັງຂາດສິິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ
ເຄິ່ອນໄຫວວຽກງານພະລະ ແລະ ສີລະປະສຶກສາ.

2)

ຍ້ອນຂໍັ້ຈໍາກັດທາງດ້ານງົບປະມານຂອງລັດຖະບານ
ຈຶິ່ງເຮັດໃຫຸ້ແຜນການແຂ່ງຂັນກິລານັກຮຽນ
ມັດທະຍົມ ກໍຄ ກິລາມະຫາວິທະຍາໄລ ບໍິ່ສາມາດຈັດການແຂ່ງຂັນໄດຸ້ຕາມເວລາທີິ່ກໍານົດ.

9.3.3

ເພິ່ອຕອບສະໜອງໃຫຸ້ແກ່ການ

ແຜນວຽກບຸລມ
ິ ະສິດສໍາລັບປີ 2019

1) ສບຕໍິ່ສົມທົບກັບບັນດາແຂວງ ແລະ ກົມສາມັນສຶກສາ ເພິ່ອຄົັ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບວິທີການ, ເງິ່ອນໄຂ
ລວມທັງເວລາ ທີິ່ຈະສາມາດຈັດງານມະຫາກໍາກິລານັກຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາທົິ່ວປະເທດ.
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2) ເຂົັ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນກິລານັກຮຽນອາຊຽນຄັັ້ງທີ 11 ທີິ່ ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ.
3) ຄົັ້ນຄວ້ານໍາສະເໜີຂໍອະນຸມັດໂຄງການຈັດການແຂ່ງຂັນສີລະປະນັກຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາທົິ່ວ
ປະເທດ.
4) ຊຸກຍູຸ້ສົິ່ງເສີມບັນດາແຂວງສ້າງຂະບວນການເຄິ່ອນໄຫວກິດຈະກໍາພະລະສຶກສາ-ກິລາ

ໃນໂຮງຮຽນ,

ສີລະປະ-ວັນນະຄະດີ, ແຕຸ້ມຮູບລະບາຍສີ ແລະ ການສ້າງສັນງານສີລະປະ ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ ເພິ່ອ
ຂໍິ່ານັບຮັບຕ້ອນວັນສໍາຄັນຂອງຊາດ.

9.4 ວຽກງານການປະສານງານຄະນະກໍາມະການໂອແລມປິກແຫ່ງຊາດ
9.4.1.ຜົນສໍາເລັດ
1) ຝຶກອົບຮົມວຽກງານກະກຽມເຂົັ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາໂອແລມປິກລະດັບພາກພັ້ນ, ອານຸພາກພັ້ນ
ແລະ ສາກົນ ໃຫຸ້ຜູບ
້ ໍລິຫານບັນດາສະຫະພັນກິລາແຫ່ງຊາດ ແລະ ໄດຸ້ຝຶກອົບຮົມ ວຽກງານການພັດ
ທະນາບຸກຄະລາກອນກິລາ ໃຫຸ້ບັນດາ ສະຫະພັນກິລາປະເພດກິລາໂອແລມປິກ.
2) ໄດຸ້ຕິດຕາມການຝຶກແອບຂອງນັກກິລາທີິ່ໄດຸ້ຮັບທຶນຈາກກອງທຶນໂອແລມປິກສາກົນ
ປະກອບມີ:
ທຶນຝຶກແອບນັກກິລາຈໍານວນ 5 ຄົນ, ທຶນຝຶກແອບນັກກິລາຊາວໜຸ່ມຈໍານວນ 4 ຄົນ ກຽມໄປຮ່ວມ
ແຂ່ງ ຂັນ Youth Olympic Games ຄັັ້ງທີ 3 ທີິ່ປະເທດອາເຈນຕີນາ;
3) ໄດຸ້ປະສານສົມທົບກັບຄະນະນໍາ, ຄະນະກໍາມະການໂອແລມປິກແຫ່ງຊາດລາວ ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
ຕ່າງໆ ຕາມຄໍາເຊີນຂອງໂອແລມປິກສາກົນ ແລະ ປະສານຕິດຕາມນໍາບັນດາສະຫະພັນກິລາແຫ່ງຊາດ
ທີິ່ມີການຝຶກອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫຸ້ບັນດາແຂວງ ແລະ ເມອງ ທີິ່ຍັງບໍິ່ທັນສໍາເລັດ ໃນຂອບ
ເຂດທົິ່ວປະເທດ;
4) ໄດຸ້ຈັດກິດຈະກໍາສະເຫີມສະຫອງວັນໂອແລມປິກສາກົນ ປະຈໍາປີ 2018.

9.4.2.ບັນຫາ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍ
1) ການເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາ ແລະ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ຍັງບໍິ່ກວ້າງຂວາງ.
2) ລະບົບກົງຈັກການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນຢູ່ຂັັ້ນທ້ອງຖິິ່ນແມ່ນຂາດເຂີນຫາຍ ໂດຍສະເພາະໃນ
ໜ່ວຍງານກິລາບາງເມອງທີິ່ມີບຸກຄະລາກອນກິລາກໍິ່ມີແຕ່ຝ່າຍບໍລິຫານຝ່າຍດຽວ, ຂາດນັກວິຊາການ,
ຄູຝຶກກໍາມະການຕັດສິນໃນຂັັ້ນພັ້ນຖານ;
3) ຄະນະນໍາຂັັ້ນທ້ອງຖິິ່ນ, ຂັັ້ນເມອງ ແລະ ຂັັ້ນແຂວງບາງທ້ອງຖິິ່ນຍັງບໍິ່ທັນຮັບຮູຸ້ ແລະ ເຂົັ້າໃຈເລີກເຊິິ່ງ
ຕໍິ່ວຽກງານການພັດທະນາກິລາ-ກາຍຍະກໍາ.
4) ບາງສະຫະພັນກິລາແຫ່ງຊາດ ຍັງບໍິ່ມີໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງທີິ່ແນ່ນອນ ຂາດຄວາມຊໍານານໃນການບໍລິ
ຫານ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດ ກໍິ່ຍງັ ບໍິ່ໄດຸ້ເທົິ່າທີິ່ຄວນ.

9.4.3.ບູລິມະສິດ ສໍາລັບປີ 2019.
1) ຈັດກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບວຽກງານການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນໃຫຸ້ຜູຸ້ບໍລິຫານອົງ
ການກິລາ ແລະ ພະນັກງານ-ວິຊາການ ຂັັ້ນທ້ອງຖິິ່ນ ໃນທົິ່ວປະເທດ.
2) ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມໃນການພັດທະນາລະບຽບຫັກການ
ຂອງວຽກງານກິລາໂອແລມປິກ ໃຫຸ້ຜູບ
້ ໍລິຫານກິລາຂັັ້ນທ້ອງຖິິ່ນ.
3) ຈັດກອງປະຊຸມຍົກລະດັບດ້ານການຈັດຕັັ້ງຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານໃຫຸ້ສະຫະພັນກິລາແຫ່ງຊາດ (38
ສະຫະພັນ).
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4) ຈັດກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກັບໂຄງການສົິ່ງເສີມກິລາສູ່ໂອແລມ
ປິກ ໃຫຸ້ຜູບ
້ ໍລິຫານກິລາກາຍຍະກໍາ ທົິ່ວປະເທດ.
5) ໄປເຄິ່ອນໄຫວແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກັບຄະນະກໍາມະການໂອແລມປິກແຫ່ງຊາດ ຂອງບັນດາປະເທດໃກຸ້
ຄຽງ.
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ຂະແໜງການຍ່ອຍທີ 10: ການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ
10.1

ວຽກງານຈັດຕັັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ

10.1.1 ຜົນສໍາເລັດ
ເພິ່ອເຮັດໃຫຸ້ກົງຈັກການຈັດຕັັ້ງແຕ່ສູນກາງຮອດທ້ອງຖິິ່ນ

ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບການປ່ຽນແປງໃນໄລ

ຍະໃໝ່, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດຸ້ປັບປຸງໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັັ້ງຂັັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັັ້ນ
ທ້ອງຖິິ່ນ ດັິ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີັ້:

1) ຂັັ້ນກະຊວງປະກອບມີ 25 ພາກສ່ວນຄ: 4 ຫ້ອງການ, 15 ກົມ, 2 ສະຖາບັນ, 3 ສູນເອກະລາດ
ແລະ 1 ຫ້ອງການທຽບເທົິ່າສູນ. ການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັັ້ງຂັັ້ນກະຊວງ ໄດຸ້ຫຼຸດຈໍານວນພະແນກ
ລົງ 10 ພະແນກ ແລະ ຫຼຸດຈໍານວນບຸກຄະລາກອນລົງເຖິງ 98 ຕໍາແໜ່ງງານ.

2) ຂັັ້ນແຂວງ ໄດຸ້ປັບປຸງ ຈາກ 12 ຂະແໜງ ເປັນ 13 ຂະແໜງ, ແຕ່ໄດຸ້ຫຼຸດຈໍານວນ ບຸກຄະລາກອນລົງ
ຈາກ 66-67 ຕໍາແໜ່ງງານ ເປັນ 61-62 ຕໍາແໜ່ງງານ.

3) ຂັັ້ນເມອງ ໄດຸ້ປັບປຸງຈາກ 9 ໜ່ວຍງານ ມາເປັນ 10 ໜ່ວຍງານ ໄດຸ້ເພີິ່ມບຸກຄະລາກອນຂັັ້ນເມອງ ຈາກ
39-40 ຕໍາແໜ່ງ ເປັນ 44-45 ຕໍາແໜ່ງ ເພິ່ອສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫຸ້ແກ່ຂັັ້ນເມອງ ຕາມທິດ 3 ສ້າງ;

10.1.2 ບັນຫາ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍ
1) ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບຊີັ້ນໍາການປະຕິບັດວຽກໃນຂອບເຂດທີິ່ຕົນຮັບຜິດຊອບໃນບາງບ່ອນຍັງ
ບໍິ່ທັນສອດຄ່ອງ, ບໍິ່ແທດເໝາະກັບຄວາມຮູຸ້, ຄວາມສາມາດ.
2) ການກໍານົດແຜນກໍິ່ສ້າງພະນັກງານສບທອດປ່ຽນແທນ ຍັງບໍິ່ທັນເປັນລະບົບຕໍິ່ເນິ່ອງ, ການສ້າງພະນັກ
ງານ 3 ລຸຸ້ນຍັງບໍິ່ທັນໄດຸ້ດີ, ການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັັ້ງຢູ່ຂັັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິິ່ນຈໍານວນໜຶິ່ງຍັງ
ຊັກຊ້າ; ການຈັດວາງບຸກຄະລາກອນເຂົັ້າໃສ່ແຕ່ລະຕໍາແໜ່ງງານ ບາງພາກສ່ວນມີລັກສະນະເຫອບໍິ່ພໍ
ແລະ ຍັງບໍິ່ທັນຄົບຕາມຈໍານວນຕໍາແໜ່ງງານທີິ່ກໍານົດໄວຸ້.
3) ການຄົັ້ນຄວ້າປະຕິບັດວິໄນຕໍິ່ພະນັກງານລັດຖະກອນຂອງກົມກອງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນບາງ
ບ່ອນຍັງເຮັດບໍິ່ໄປຕາມຂັັ້ນຕອນ, ຂໍັ້ມູນບໍິ່ຄົບຖ້ວນ, ຊຶິ່ງເຮັດໃຫຸ້ຊັກຊ້າແກ່ຍາວ ແລະ ການຕັດສິນບາງ
ກໍລະນີບໍິ່ຊັດເຈນ ເມິ່ອອອກຂໍັ້ຕົກລົງແລຸ້ວຍັງມີກໍລະນີສະເໜີຄນ.

10.1.3 ບູລິມະສິດສໍາລັບປີ 2019
1) ສບຕໍິ່ສ້າງແຜນກໍານົດພະນັກງານນໍາພາ-ຄຸມ
ຸ້ ຄອງ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເພິ່ອ
ສບທອດປ່ຽນແທນ, ທາບທາມ ແລະ ປະເມີນ ການກໍານົດແຜນພະນັກງານນໍາພາ-ຄຸຸ້ມຄອງແຕ່ລະ
ຂັັ້ນ ແລະ ຄົັ້ນຄວ້າເພິ່ອນໍາສະເໜີແຕ່ງຕັັ້ງພະນັກງານດໍາລົງຕໍາແໜ່ງບໍລິຫານປະເພດຕ່າງໆ;
2) ຄົັ້ນຄ້ວາເອົາພະນັກງານລົງຮາກຖານຢູ່ຂັັ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫວງ ໃນທົິ່ວປະເທດ ແລະ 40 ເມອງເປົັ້າ
ໝາຍ ເພິ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງຍົກສູງຄຸນນະພາບການສຶກສາໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ ຕິດພັນກັບ
ຂະບວນການຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາ ຕາມທິດ 3 ສ້າງ.
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10.2

ວຽກງານນິຕກ
ິ ໍາ

10.2.1 ຜົນສໍາເລັດ
ສໍາເລັດການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາຈໍານວນ 33 ສະບັບ ເຊັິ່ນ : ຂໍັ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງ ແລະ
ການເຄິ່ອນໄຫວຂອງຫ້ອງການ, ກົມ, ສະຖາບັນ, ສູນ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫວງ,
ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ; ຂໍັ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍສະຖານການສຶກສາເອກະ
ຊົນ ; ຄໍາສັິ່ງວ່າດ້ວຍການປະຢັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານແຫ່ງລັດຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ອິ່ນໆ
ອີກ.

10.2.2 ບູລິມະສິດສໍາລັບປີ 2019
1) ສບຕໍິ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍ ເຊັິ່ນ: ດໍາລັດວ່າດ້ວຍລັດຖະກອນຄູ; ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຮັບ
ຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊຸ້ຊຸດເຄິ່ອງແບບ, ເຄິ່ອງໝາຍຊັັ້ນ ແລະ ຫຽນນາມມະຍົດຂອງຂະແໜງການສຶກສາ
ແລະ ກິລາ, ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການປະຕິບັດການນແບ່ງຂັນ
ັ້ ຄຸຸ້ມຄອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ຊຸກຍູຸ້
ແລະ ຕິດຕາມການປັບປຸງກົດໝາຍອາຊີວະສຶກສາ, ຊຸກຍູຸ້ ແລະ ຕິດຕາມການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາ
ລຸ່ມກົດໝາຍ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ.
2) ສ້າງຮ່າງຍຸດທະສາດພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຂອງແໜງການສຶກສາ ແລະ ແລະ ກິລາ.

10.3

ວຽກງານການສ້າງຄວາມເຂັມ
ັ້ ແຂງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ພະນັກງານ

10.3.1 ຜົນສໍາເລັດ
ໃນສົກປີ 2017-2018 ສະຖາບັນພັດທະນາການບໍລິຫານການສຶກສາ (ສພບ) ໄດຸ້ທົບທວນ ແລະ
ປັບ ປຸງຫັກສູດຝຶກອົບຮົມຜູຸ້ບໍລິຫານການສຶກສາ 3 ເດອນ, ຫັກສູດ 3 ອາທິດ ແລະ ໄດຸ້ຈັດຕັັ້ງການຝຶກອົບຮົມ
ໃຫຸ້ແກ່ຜູຸ້ບໍລິຫານສະຖານການສຶກສາ,

ຜູຸ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນປະຖົມ

ແລະ

ຜູຸ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ

ອະນຸບານຈໍານວນໜຶິ່ງ ເພິ່ອທົດລອງຫັກສູດດັິ່ງກ່າວ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ຍັງໄດຸ້ຝຶກອົບຮົມ ໃຫຸ້ຫົວໜ້າຂະແໜງຂອງ
ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ ໃນທົິ່ວປະເທດ. ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມດັິ່ງກ່າວໄດຸ້ເຮັດໃຫຸ້ຜູຸ້ບໍລິຫານມີ
ຄວາມຮູ,ຸ້ ທັກສະ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິ ກ່ຽວກັບການຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິຫານການສຶກສາດີຂຶັ້ນ ເຊິິ່ງຈະສົິ່ງ
ຜົນສະທ້ອນເຮັດໃຫຸ້ເຂົາເຈົັ້າກາຍເປັນຜູຸ້ບໍລິຫານມອາຊີບເປັນກ້າວໆ. ພ້ອມກັນນີັ້ ຍັງໄດຸ້ພັດທະນາຫັກສູດການ
ວາງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ສໍາລັບຜູຸ້ບໍລິຫານການສຶກສາຂັັ້ນກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ ເມອງ ລວມທັງ
ໄດຸ້ສົິ່ງພະນັກງານ (ວິທະຍາກອນ) ໄປຝຶກອົບຮົມຫູັກສູດດັິ່ງກ່າວ ທີິ່ປະເທດຝະລັິ່ງ ຈໍານວນ 5 ຄົນ.

10.3.2 ບັນຫາ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍ
-

ຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການຂອງພະນັກງານວິຊາການ ລວມທັງຄູຝຶກ ພາຍໃນສະຖາບັນຍັງຈໍາ
ກັດ, ດັິ່ງນັັ້ນ ຈຶິ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດຸ້ເຊີນຜູຸ້ມີປະສົບການ ແລະ ຄູຝຶກຈາກພາຍນອກມາຊ່ວຍ.
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10.3.3 ບູລິມະສິດສໍາລັບປີ 2019
1) ສບຕໍິ່ສ້າງມາດຕະຖານເງິ່ອນໄຂຂອງຜູຸ້ບໍລິຫານການສຶກສາແຕ່ລະລະດັບ, ມາດຕະຖານເງິ່ອນໄຂຂອງຄູ
ຝຶກມອາຊີບ, ມາດຕະຖານເງິ່ອນໄຂຄັດເລອກຜູຸ້ທີິ່ຈະເຂົັ້າຮັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະມາດຕະຖານ ແລະ
ເຄິ່ອງມປະເມີນຜູຸ້ບໍລິຫານການສຶກສາ.
2) ຝຶກອົບຮົມການວາງແຜນຂະແໜງການສຶກສາໃຫຸ້ແກ່ຜູຸ້ບໍລິຫານຂັັ້ນກະຊວງ, ຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັັ້ນ
ເມອງ.
3) ຝຶກອົບຮົມໃຫຸ້ຄະນະກົມທີິ່ຮັບຕໍາແໜ່ງໃໝ່, ຜູຸ້ອໍານວຍການວິທະຍາໄລຄູ, ສະຖາບັນ, ວິທະຍາໄລ
ແລະ ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ; ຄູຝຶກ ແລະ ຜູຸ້ຈັດການໆຝຶກອົບຮົມສໍາລັບສູນພັດທະນາຄູ ແລະ ຜູຸ້ບໍລິຫານ
ການສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມບໍາລຸງທິດສະດີການເມອງ 45 ວັນ.
4) ສຶກສາຄວາມຕ້ອງການຝຶກອົບຮົມຂອງຜູຸ້ບໍລິຫານຂັັ້ນກົມ, ຂອງຄູມັດທະຍົມສຶກສາ, ຂອງຄູສອນສາຍ
ສັງຄົມຢູ່ວິທະຍາໄລຄູ 8 ແຫ່ງ, ຂອງຄູນິເທດຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາທົິ່ວປະເທດ.

10.4

ວຽກງານສະຖິຕິ

10.4.1 ຜົນສໍາເລັດ
1) ສໍາເລັດການສ້າງຮ່າງມາດຕະຖານການຄຸຸ້ມຄອງຂໍັ້ມູນຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ແນ່ໃສ່
ເຮັດໃຫຸ້ຂໍັ້ມູນລວມສູນ, ເອກະພາບ ແລະ ສາມາດເຊິ່ອມໂຍງກັນລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິິ່ນ
ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການ UNICEF;
2) ສໍາເລັດການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ລະບົບຂໍັ້ມູນຂ່າວສານຄຸຸ້ມຄອງການສຶກສາ ແລະ
ກິລາ (LESMIS);
3) ສໍາເລັດການສ້າງຂອບຕົວຊີັ້ບອກຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ; ໄດຸ້ສໍາເລັດການປັບປຸງ ແລະ
ພັດທະນາແຜນວາດຂອງຂໍັ້ມູນ ສະບັບຮ່າງ (ນິຍາມຂອງແຕ່ລະຕົວຊີັ້ບອກ, ວິທີຄິດໄລ່, ຂໍັ້ມູນທີິ່ຕ້ອງ
ການ, ແຫິ່ງຂໍັ້ມູນ, ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ);

10.4.2 ບັນຫາ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍ
1) ຂີດຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານສະຖິຕິ ຢູ່ຂັັ້ນເມອງ ແລະ ຂັັ້ນໂຮງຮຽນຍັງຈໍາກັດ ເຮັດໃຫຸ້ຄວາມ
ຊັດເຈນຂອງຂໍັ້ມູນມີໜ້ອຍ.
2) ຍັງຂາດກົນໄກໃນການຢັັ້ງຢນຄວາມຊັດເຈນຂອງຂໍັ້ມູນ.
3) ການເຜີຍແຜ່ຂໍັ້ມູນຍັງຊັກຊ້າ.

10.4.3 ບູລິມະສິດສໍາລັບປີ 2019
1) ສບຕໍິ່ຮ່ວມມກັບອົງການ UNICEF, UNESCO ແລະ ກົມຕ່າງໆ ເພິ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ "ໂຄງການ
ທົດລອງ ການປັບປຸງກົນໄກກວດກາຄຸນນະພາບຂອງຂໍັ້ມູນ"
2) ເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບຂໍັ້ມູນຂ່າວສານຄຸຸ້ມຄອງການສຶກ
ສາ ແລະ ກິລາ ລວມທັງຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານການຄຸມ
ຸ້ ຄອງຂໍັ້ມູນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິ
ລາ;
3) ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງວຽກງານການວິເຄາະ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍັ້ມູນ;
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4) ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາກົນໄກການເກັບກໍາ-ສັງລວມ ແລະ ລາຍງານຂໍັ້ມູນວຽກງານກິລາ-ກາຍຍະກໍາ;

10.5

ວຽກງານການຄົນ
ັ້ ຄວ້າ ແລະ ປະເມີນຜົນການສຶກສາ

10.5.1. ຜົນສໍາເລັດ
1) ດໍາເນີນການວິໄຈໃນຫົວຂໍັ້ “ສຶກສາສະພາບ ແລະ ບັນຫາຂອງບັນດາໂຮງຮຽນອະນຸບານ, ປະຖົມສຶກສາ
ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາຕົວແບບຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊົນ”
2) ສ້າງຂອບການປະເມີນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ສປປ ລາວ.
3) ໄດຸ້ດໍາເນີນການປະເມີນຜົນສໍາເລັດການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາປີທີ 3.

10.5.2. ບັນຫາ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍ
1) ຜົນການວິໄຈ ຍັງບໍິ່ໄດຸ້ຖກເຜີຍແຜ່ໃຫຸ້ກວ້າງຂວາງ ແລະ ບໍິ່ໄດຸ້ຖກນໍາໃຊຸ້ເຂົັ້າໃນການສ້າງນະໂຍບາຍ
ການພັດທະນາການສຶກສາ
2) ການປະເມີນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ຍັບໍິ່ເປັນລະບົບ ແລະ ຕໍິ່ເນິ່ອງ ອັນເນິ່ອງມາຈາກ ຍັງບໍິ່ມີຂອບ
ນະໂຍບາຍໃນການປະເມີນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນທີິ່ເປັນຂອງຕົນເອງ.

10.5.3. ບູລິມະສິດສໍາລັບ ປີ 2019
1) ຈັດການເຜີຍແຜ່ຜົນເບັ້ອງຕົັ້ນຂອງການປະເມີນຜົນສໍາເລັດການຮຽນຂອງນັກຮຽນ

ຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ

ປີທີ 3 (ASLO Grade 3).
2) ສບຕໍິ່ດໍາເນີນການວິໄຈໃນຫົວຂໍັ້ “ສຶກສາສະພາບ ແລະ ບັນຫາຂອງບັນດາໂຮງຮຽນອະນຸບານ, ປະຖົມ
ສຶກສາ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາຕົວແບບຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊົນ”.
3) ປະເມີນຜົນສໍາເລັດການຮຽນຂອງນັກຮຽນ

ຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາປີທີ

5

ຂອງບັນດາປະເທດໃນອາຊີ

ຕາເວັນອອກສຽງໃຕຸ້ (SEAPLM Grade 5).

10.6

ວຽກງານແຜນການ

10.6.1. ຜົນສໍາເລັດ
ໂດຍຮ່ວມມກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໄດຸ້ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງວຽກງານແຜນການ ແຕ່ສູນກາງ
ຮອດທ້ອງຖິິ່ນ ໂດຍເນັັ້ນໃສ່ການສ້າງແຜນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ລວມທັງ ສ້າງກົນໄກເຮັດໃຫຸ້ການສ້າງແຜນມີ
ຄວາມກົມກຽວກັບແຜນງົບປະມານດີຂຶັ້ນເທິ່ອລະກ້າວ. ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງິນ ຂັັ້ນ
ກະຊວງ ໄດຸ້ເຮັດໜ້າທີິ່ໃນການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ຈັດສັນງົບປະມານໃຫຸ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນ ເພິ່ອໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບບູລິ
ມະສິດໃນການພັດທະນາຂອງພາກສ່ວນດັິ່ງກ່າວ.

10.6.2. ບັນຫາ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍ
ພະນັກງານທີິ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານແຜນການ ທັງຂັັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິິ່ນ ຍັງມີຄວາມຮູຸ້ຈໍາກັດກ່ຽວ
ກັບກ່ຽວກັບວຽກງານການສ້າງແຜນພັດທະນາການສຶກສາ, ຍິິ່ງໄປກວ່ານັັ້ນ ຢູ່ຂັັ້ນເມອງ ແລະ ຂັັ້ນແຂວງ ການ
ຍົກຍ້າຍ ແລະ ສັບຊ້ອນພະນັກງານໄປຢູ່ພາກສ່ວນອິ່ນ ກໍເປັນສາຍເຫດເຮັດໃຫຸ້ວຽກງານແຜນການບໍິ່ຕໍິ່ເນິ່ອງ.
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10.6.3. ແຜນຈຸດສຸມປີ 2019
1) ຮ່ວມກັບ ສະຖາບັນພັດທະນາການບໍລິຫານການສຶກສາ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງດ້ານວຽກງານການສ້າງ
ແຜນການພັດທະນາການສຶກສາ ໃຫຸ້ແກ່ພະນັກງານຂັັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັັ້ນທ້ອງຖິິ່ນ.
2) ຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ສບຕໍິ່ພັດທະນາເຄິ່ອງມໃນການສ້າງແຜນການ ແລະ ແຜນງົບປະມານຂອງ
ຂະແໜງການສຶກສາ.
3) ເຜີຍແຜ່ຜົນການປະເມີນກາງສະໄໝ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປີ
ຄັັ້ງທີ VIII (2016-2020).

10.7

ວຽກງານການເງິນ

10.7.1. ຜົນສໍາເລັດ
1) ເພິ່ອປັບປຸງລະບົບການຄຸຸ້ມຄອງການເງິນຢູ່ຂັັ້ນທ້ອງຖິິ່ນໃຫຸ້ດີຂຶັ້ນ
ແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງໃນທົິ່ວປະເທດ.
2) ໄດຸ້ປັບປຸງຖານຂໍັ້ມູນຄຸຸ້ມຄອງການເງິນ

ໄດຸ້ສ້າງຕັັ້ງໜ່ວຍງານການເງິນຢູ່ພະ

(Wage Management Information System)

(WMIS) ລວມທັງໄດຸ້ຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊຸ້ຖານຂໍັ້ມູນດັິ່ງກ່າວ ໃຫຸ້ແກ່ວິຊາການ ການເງິນຢູ່ບັນດາຫົວ
ໜ່ວຍງົບປະມານຕ່າງໆ ໃນທົິ່ວປະເທດ.

10.7.2. ບັນຫາ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍ
1) ຢູ່ຂັັ້ນທ້ອງຖິິ່ນໂດຍສະເພາະຂັັ້ນເມອງ ພາຍຫັງໄດຸ້ຮັບການອະນຸມັດແລຸ້ວ ຂັັ້ນຕອນໃນການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດການຖອນເງິນ ແມ່ນມີຄວາມຫຍຸຸ້ງຍາກສໍາລັບພາກ 62 ແລະ ພາກ 63 ບາງເມອງອົງການ
ປົກຄອງ ກໍຄຫ້ອງການການເງິນ ບໍິ່ອະນຸມັດເງິນໃຫຸ້ໝົດບາດດຽວ.
2) ການໂອນເງິນບໍລິຫານໂຮງຮຽນໃຫຸ້ແຕ່ລະແຂວງແມ່ນຊັກຊ້າ ບໍິ່ທັນຕາມກໍານົດເວລາຂອງເງິ່ອນໄຂສະ
ພາບເອີຣົບ ທີິ່ໃຫຸ້ໂອນເງິນໄປເຖິງບັນດາໂຮງຮຽນພາຍໃນເດອນ 6 ຊຶິ່ງມັນເປັນຜົນກະທົບໃສ່
ສະຫະພາບເອີຣົບ ( EU ) ທີິ່ຈະໂອນເງິນຊ່ວຍລັດຖະບານ ( budget support ).

10.7.3. ແຜນຈຸດສຸມປີ 2019
1) ນໍາໃຊຸ້ກົນໄກຂອງຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງິນ ເພິ່ອປັບປຸງລະບົບການຈັດສັນງົບປະ
ມານ ໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນວຽກບູລິມະສິດ.
2) ສບຕໍິ່ພັດທະນາລະບົບ WMIS and PBMIS.

10.8

ວຽກງານກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ

10.8.1 ຜົນສໍາເລັດ
1)

ປັບປຸງຂໍັ້ກໍານົດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ການເຄິ່ອນໄຫວຂອງຄະນະກວດກາພັກແຕ່ລະຂັັ້ນ.

2)

ໄດຸ້ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງ ບັນດານິຕິກໍາທີິ່ຈໍາເປັນ ສໍາລັບວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ.

10.8.2 ບັນຫາ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍ
1)

ກົງຈັກການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ໄດຸ້ສ້າງຕັັ້ງຂຶັ້ນແຕ່ລະຂັັ້ນ, ແຕ່ຢູ່ສະຖາບັນການສຶກສາ ສ່ວນຫາຍ
ບໍິ່ໄດຸ້ຮັບການສ້າງຕັັ້ງ, ບ່ອນທີິ່ມີແລຸ້ວ ແຕ່ການສັບຊ້ອນຈັດວາງພະນັກງານໃສ່ຕໍາແໜ່ງງານດັິ່ງກ່າວຍັງ
ບໍິ່ທັນພຽງພໍ.
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2)

ການຕິດຕາມປະເມີນຜົນການປະຕິບັດຄາດໝາຍຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍ ຍັງບໍິ່ທັນເປັນລະບົບ, ບໍິ່
ທັນມີເຄິ່ອງມ ແລະ ຄູ່ມນໍາໃຊຸ້ຢ່າງຊັດເຈນ.

10.8.3 ແຜນຈຸດສຸມປີ 2019
1)

ຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການປັບປຸງລະບົບຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຂອງຂະແໜງ ການສຶກ
ສາ ແລະ ກິລາ ເພິ່ອປັບປຸງລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນຂອງຂະແໜງການ.

2)

ຕິດຕາມ ກວດກາການປະຕິບດ
ັ ພາລະບົດບາດໜ້າທີິ່, ຂອບເຂດສິດ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາແຂວງ ແລະ ບັນດາກົມຈໍານວນໜຶິ່ງ.

3)

ສ້າງເຄິ່ອງມຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນຕາມຕົວຊີັ້ບອກສໍາລັບຂະແໜງການຍ່ອຍບໍລິຫານ ແລະ ຄຸຸ້ມ
ຄອງ, ເຄິ່ອງມຮັບໃຊຸ້ການຕິດຕາມກວດກາ ຢູ່ບັນດາວິທະຍາໄລ ແລະ ໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບ
ຕ່າງໆ.

4)

10.9

ດໍາເນີນການກວດສອບພາຍໃນ ຫົວໜ່ວຍການເງິນທີິ່ຂຶັ້ນກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.

ວຽກງານການພົວພັນຕ່າງປະເທດ

10.9.1 ຜົນສໍາເລັດ
1)

ສ້າງຕັັ້ງສູນຊີແມວ ເພິ່ອການສຶກ ສາເພິ່ອພັດທະນາຊຸມ ຊົນ (SEAMEO CED) ພ້ອມທັງໄດຸ້ບັນຈຸ
ບຸກຄະລາກອນເຂົັ້າໃສ່ຕໍາແໜງຕ່າງໆ ຈໍານວນໜຶິ່ງ.

2)

ໄດຸ້ນໍາສົິ່ງນັກຮຽນໄປແລກປຽິ່ນວັດທະນະທໍາທີິ່ປະເທດຍີິ່ປຸ່ນຈໍານວນ 75 ຄົນ ແລະ ສໍາເລັດໃນການ
ຕ້ອນຮັບ ນັກສຶກສາອາສາສະໝັກຊາວໜຸ່ມມາເລເຊຍ ທີິ່ມາແລກປຽິ່ນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ
ແຂວງຫວງພະບາງ ຈໍານວນ 50 ຄົນ.

3)

ໄດຸ້ມີ ການປະຊຸມຮ່ ວມກັບອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນທີິ່ບໍິ່ສັງກັດລັດຖະບານ, ສະມາຄົມ, ມູ ນນິທິ ທີິ່ໃຫຸ້
ການຊ່ ວ ຍເຫ ອໃນຂະແໜງການສຶ ກ ສາ ແລະ ກິ ລ າ ໃນຂອບເຂດທົິ່ ວ ປະເທດ ເພິ່ ອ ແລກປ່ ຽ ນ
ບົດຮຽນ ແລະ ວາງແຜນການຮ່ວມມໃນໄລຍະຕໍິ່ໜ້າ.

4)

ໄດຸ້ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ ກັບກະຊວງສຶກສາ ແຫ່ງສາທາລະນະລັດສິງກະໂປ ແລະ ກະຊວງ
ສຶກສາຂອງ ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ.

10.9.2 ບັນຫາ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍ
1)

ຂອດການປະສານງານ ກັບບັນດາອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນທີິ່ບໍິ່ຂຶັ້ນກັບລັດຖະບານຈໍານວນໜຶິ່ງ ຍັງບໍິ່
ທັນຮັດກຸມ ແລະ ຕໍິ່ເນິ່ອງ.

10.9.3 ແຜນຈຸດສຸມ ປີ 2019
1)

ສບຕໍິ່ຮ່ວມມກັບກອງເລຂາຊີແມວ ແລະ ສູນການສຶກສາເພິ່ອຊຸມຊົນ ເພິ່ອຄັດເລອກ 5 ໂຮງຮຽນເປົັ້າ
ໝາຍ ເພິ່ອສ້າງໃຫຸ້ເປັນໂຄງການທົດລອງຂອບເຂດໂຮງຮຽນຊາຍແດນ.

2)

ກະກຽມສົິ່ງນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາພ້ອມຄູອາຈານເຂົັ້າຮ່ວມໂຄງການແລກປ່ຽນວັດທະນະທໍາທີິ່ປະເທດ
ຍີິ່ປຸ່ນ ໃນປີ 2018 ແລະ 2019.

3)

ຮ່ວມເປັນເຈົັ້າພາບກັບກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈັດກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີໃນກອບການຮ່ວມມອາຊີ
ອາເມລິກາລາຕິນ.
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4)

ກະກຽມພິທີເຊັນສັນຍາຮ່ວມມປະຈໍາປີ 2019 ລະຫວ່າງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສປປ ລາວ
ແລະ ກະຊວງກໍິ່ສ້າງ ສສ ຫວຽດນາມ.

5)

ຈັດກອງປະຊຸມ ຖອດຖອນບົດຮຽນປະຈໍາປີ 2018 ກ່ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດສັນຍາຮ່ວມມກັບ
ຕ່າງປະເທດ, ວຽກງານຮ່ວມມກັບອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນທີິ່ບໍິ່ສັງ ກັດລັດຖະບານ,ສະມາຄົມ ແລະ ມູ ນ
ນິທິທີິ່ໃຫຸ້ການຊ່ວຍເຫອຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.

6)

ກະກຽມຈັດພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ: 1) ວ່າດ້ວຍການສຶກສາຂັັ້ນພັ້ນຖານ ລະຫວ່າງກະຊວງ
ສສກ ກັບກະຊວງສຶກສາມາເລເຊຍ, 2) ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈລະຫວ່າງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາ ສປປ ລາວ ກັບກະຊວງສຶກສາ ບຣູໄນ, 3) ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ (ອົງການ ແພລນສາກົນ ປະຈໍາ
ສປປ ລາວ, ອົງການ SVA, ອົງການ Child ream Foundation).

7)

ຮ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມດ້ານການສຶກສາ ລະຫວ່າງ ກະຊວງສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາ ສປປ ລາວ ກັບ ປະເທດສະວິດ, ໂອຕຣິດ, ຣັດເຊຍ, ຣາຊະອານາ ຈັກໄທ ແລະ ກໍາປູເຈຍ.

10.10 ວຽກງານຂ່າວສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
10.10.1 ຜົນສໍາເລັດ
1) ໄດຸ້ຜະລິດວາລະສານ, ໜັງສພິມ, ລາຍການວິທະຍຸ ແລະ ໂທລະພາບ ເພິ່ອເຜີຍແຜ່ ແລະ ລາຍງານ
ກ່ຽວກັບການເຄິ່ອນໄຫວຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ລວມທັງ ໄດຸ້ຜະລິດ
ລາຍ ການໂທລະພາບ ເພິ່ອການຮຽນການສອນໃຫຸ້ໄດຸ້ອອກອາກາດປົກກະຕິ.
2) ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ຖອດບົດຮຽນວຽກງານໂຄສະນາຂ່າວສານຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ
ກິ ລາທົິ່ວປະເທດ.

10.10.2 ບັນຫາ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍ
1) ບຸກຄະລະກອນບໍິ່ພຽງພໍເປັນຕົັ້ນແມ່ນນັກຂ່າວ, ຊ່າງພາບນິັ້ງ, ຖ່າຍທໍາວິດີໂອ, ຈັດໜ້າແລະອິ່ນໆ.
2) ອຸປະກອນຮັບໃຊຸ້ບໍພຽງພໍເຊັິ່ນ: ຫ້ອງສະຕູດີໂອຖ່າຍທໍາລາຍການ, ກ້ອງຖ່າຍຮູບນີັ້ງ, ກ້ອງຖ່າຍວິດີໂອ,
ເຄິ່ອງອັດສຽງແລະອິ່ນໆ.

10.10.3 ແຜນຈຸດສຸມປີ 2019
1)

ສບຕໍິ່ຜະລິດ ແລະ ຈັດພິມວາລະສານວິທະຍາສາດສະບັບທີ 3, ວາລະສານສຶກສາໃໝ່ສະບັບທີ 43.

10.11 ວຽກງານໄອຊີທີ
10.11.1 ຜົນສໍາເລັດ
1) ສໍາເລັດການນໍາສະເໜີແຜນຂະຫຍາຍລະບົບເຄິ່ອຂ່າຍຂອງຂະແໜງ ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປີ 2018
ພ້ອມທັງໄດຸ້ຮັບການເຫັນດີອະນຸມັດ ແລະ ກຽມຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ເພິ່ອໃຫຸ້ເຊິ່ອມຈອດກັນໃນທົິ່ວປະເທດ
(ພາຍໃນ ແລະ ອ້ອມຂ້າງສໍານັກກະຊວງ 9 ຈຸດ, ສູນໄອຊີທີ 18 ແຂວງ, ໂຮງຮຽນອ້ອມຂ້າງ 26 ແຫ່ງ
ແລະ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ນະຄອນຫວງ ແລະ ແຂວງ 18 ແຂວງ ໃນທົິ່ວປະເທດ);
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2) ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການປັບປຸງລະບົບການຮຽນ-ການສອນແບບເອເລັກໂຕນິກ ໂດຍທຶນລັດຖະບານກູຸ້
ຢມຈາກປະເທດ ໂອຕຣີສ, ໄລຍະເວລາໂຄງການ 18 ເດອນ, ປະຈຸບັນສໍາເລັດການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງ
ການ 50%.

10.11.2 ບັນຫາ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍ
1) ງົບປະມານໃນການບໍາລຸງຮັກສາພັ້ນຖານໂຄງລ່າງໄອຊີທີຍັງຂາດເຂີນ ຫ ບໍິ່ພຽງພໍ ທັງຂັັ້ນສູນກາງ ແລະ
ທ້ອງຖິິ່ນ (ງົບປະມານສ້ອມແປງ-ປ່ຽນຖ່າຍອຸປະກອນທີິ່ຈໍາເປັນ, ງົບປະມານສໍາລັບການນໍາໃຊຸ້ລະບົບ
ເຄອຂ່າຍ ແລະ ອິນເຕີເນັດ).
2) ການພັດທະນານິຕິກໍາທາງດ້ານໄອຊີທີສໍາລັບການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຍັງຊັກຊ້າ ເນິ່ອງຈາກບໍິ່ມີບ່ອນອີງ
(ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດສໍາລັບການພັດທະນາໄອຊີທີຍັງບໍິ່ຈະແຈຸ້ງ, ບໍິ່ໄດຸ້ການປັບປຸງ ຫ
ພັດທະນາຂຶັ້ນໃໝ່).

10.11.3 ແຜນຈຸດສຸມ ປີ 2019
1) ສບຕໍິ່ນໍາສະເໜີ ແລະ ກະກຽມຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສຶກສາທາງໄກ ໂດຍທຶນຊ່ວຍເຫອລ້າຂອງ ສປ
ຈີນ;
2) ສບຕໍິ່ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຖານຂໍັ້ມູນຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໂດຍ ສົມທົບກັບ
ພາກສ່ວນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫຸ້ສາມາດນໍາໃຊຸ້ໄດຸ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ທົິ່ວເຖິງ ຢູ່ໃນຂັັ້ນສູນກາງ ແລະ
ຂັັ້ນທ້ອງຖິິ່ນ;
3) ສບຕໍິ່ສະເໜີໂຄງການ ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດການສຶກສາທາງໄກສໍາລັບ ສປປ ລາວ ສະໜັບສະໜູນ
ໂດຍ ອົງການ ກອຍກາ (KOICA) ສ.ເກົາຫ;ີ
4) ສບຕໍິ່ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດຸ້ໃນການຂະຫຍາຍ ໂຄງການພັດທະນາການສຶກສາ ໂດຍນໍາໃຊຸ້ນະວັດຕະ
ກໍາໄອຊີທີ ເພິ່ອສົິ່ງເສີມການອ່ານພາສາລາວ, ການຂຽນ, ການຟັງ ແລະ ການຮຽນຮູຸ້ຂ່າວສານອິ່ນໆ
ໂດຍການຮ່ວມມກັບອົງການ Aide Et Action Laos.
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10.12 ວຽກງານເລຂາ ຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດລາວເພືີ່ອອຸຍແນສໂກ
10.12.1 ຜົນສໍາເລັດ
1)

ປະສານງານກັບກົມມໍລະດົກ, ກະຊວງຖະແຫງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ເພິ່ອນໍາສົິ່ງ
ເອກະ ສານ ສະເໜີລໍາວົງລາວເຂົັ້າໃນບັນຊີສໍາຮອງມໍລະດົກໂລກ;

2)

ປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມເຮັດວຽກກັບກົມມໍລະດົກ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການສະເໜີທົິ່ງໄຫ
ຫີນຊຽງຂວາງເຂົັ້າເປັນມໍລະດົກໂລກ;

ເຮັດວຽກຕິດຕາມການສ້າງແຜນແມ່ບົດຄຸຸ້ມຄອງເຂດປ່າສະ

ຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍິ່ ເຂົັ້າເປັນມໍລະດົກໂລກທາງທໍາມະຊາດແຫ່ງທໍາອິດຂອງ ສປປ ລາວ;
3)

ຜັນຂະຫຍາຍເປົັ້າໝາຍທີ 4 ຂອງເປົັ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍນຍົງ ໂດຍໄດຸ້ຈັດຕັັ້ງເຜີຍແຜ່ ກ່ຽວ
ກັບການສຶກສາເພິ່ອການພັດທະນາແບບຍນຍົງ, ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ການສົິ່ງເສີມວັດທະນະ
ທໍາແຫ່ງສັນຕິພາບ ແລະ ການບໍິ່ໃຊຸ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ການສຶກສາພົນລະເມອງໂລກ ແລະ ການຮັບຮູຸ້
ຄວາມຫາກຫາຍທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ ທີິ່ນອນຢູ່ໃນຈຸດສຸມ 4.7 ໃຫຸ້ແກ່ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ໃນ
ຂົງເຂດການສຶກສາ.

4)

ໄດຸ້ປະສານ ແລະ ຊຸກຍູຸ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ການນໍາ
ໃຊຸ້ສານກະຕຸຸ້ນເຂົັ້າໃນກິລາ;

5)

ຮ່ວມກັບຂະແໜງວັດທະນະທໍາ ໃນການກະກຽມ, ສະເໜີ ແລະ ປຸ້ອງກັນເອົາ “ສຽງແຄນເຊັ້ອຊາດ
ລາວ”

ເຂົັ້າເປັນມໍລະດົກໂລກທາງດ້ານວັດທະນະທໍາທີິ່ບໍິ່ເປັນວັດຖຸ.

ພ້ອມກັນນັັ້ນ, ກໍໄດຸ້ສະເໜີ

“ລາຍນາກ” ແລະ “ລໍາວົງລາວ” ເຂົັ້າເປັນມໍລະດົກໂລກທາງດ້ານວັດທະນະທໍາທີິ່ບໍິ່ເປັນວັດຖຸ;

10.12.2 ແຜນຈຸດສຸມ ປີ 2019
1)

ຊຸກຍູຸ້ ແລະ ສົິ່ງເສີມການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ SDG4 ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງການສຶກສາ, ກິລາ,
ວັດທະນະທໍາ ແລະ ວິທະຍາສາດ;

2)

ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດ ໃຫຸ້ແກ່ບັນດາໂຮງຮຽນເຄອຂ່າຍ ASPnet ແລະ ຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນເຄອ
ຂ່າຍຂອງອົງການອຸຍແນສໂກ ໃນແຂວງທີິ່ບໍິ່ທັນໄດຸ້ເປັນສະມາ ຊິກ;

3)

ຂະຫຍາຍແນວຄວາມຄິດໃຫຸ້ແກ່ໂຮງຮຽນເຄອຂ່າຍແຫ່ງອິ່ນໆ ເພິ່ອນໍາໄປປັບໃຊຸ້ຢູ່ໂຮງຮຽນຂອງຕົນ
ກ່ຽວກັບວິທີການປະຕິບັດທົິ່ວສະຖາບັນ (Whole Institution Approach);

4)

ເຜີຍແຜ່ບັນດາຫົວຂໍັ້ຕ່າງໆ ໃຫຸ້ແກ່ພະນັກງານ, ຄູອາຈານ, ນັກຮຽນ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ເພິ່ອສອດ
ແຊກເຂົັ້າໃນການຮຽນ-ການສອນ

ແລະ

ແຜນງານຕ່າງໆ

ໂດຍສະເພາະແມ່ນ

“ການສຶກສາ

ພົນລະເມອງໂລກ”, ການສຶກສາເພິ່ອການພັດທະນາແບບຍນຍົງ, ມໍລະດົກໂລກ ແລະ ວັດທະນະທໍາ,
ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟຸ້າອາກາດ;
5)

ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຂອງໂຮງຮຽນ ASPnet ແລະ ຜູຸ້ທີິ່ເຂົັ້າຮ່ວມ
ປະ ສານງານ ແລະ ຍາດແຍ່ງເອົາທຶນການຊ່ວຍເຫອ ແລະ ວິຊາການຈາກອົງການອຸຍແນສໂກຢ່າງ
ເປັນປົກກະຕິ.
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11. ການສຶກສາພິເສດ ແລະ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ
11.1. ຜົນສໍາເລັດ
ເພິ່ອຍົກສູງການຂະຫຍາຍໂອກາດທາງການສຶກສາຂອງເດັກຊົນເຜົິ່າ, ທຸກຍາກ, ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ພິ
ການຢ່າງເທົິ່າທຽມ. ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ຍັງສບຕໍິ່ເປັນບູລິມະສິດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເພິ່ອ
ຊຸກຍູຸ້ ແລະ ສົິ່ງເສີມກຸ່ມດ້ອຍໂອກາດໃຫຸ້ເຂົັ້າເຖິງການສຶກສາໃນທຸກຊັັ້ນ, ທຸກສາຍ ໃນລະບົບການສຶກສາແຫ່ງ
ຊາດ. ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດຸ້ສບຕໍິ່ຮ່ວມມນໍາຫາຍພາກສ່ວນ ລວມທັງພາກລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ
ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ ໃນການຊຸກຍູຸ້ ແລະ ສົິ່ງເສີມ ເດັກດ້ອຍໂອກາດໄດຸ້ເຂົັ້າເຖິງການສຶກສາ ໃນລະບົບການສຶກ
ສາແຫ່ງຊາດ.
ເພິ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍດັິ່ງກ່າວ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດຸ້ສ້າງຕັັ້ງໂຮງຮຽນສາມັນ
ກິນນອນຊົນເຜົົິ່າຂຶັ້ນຢູ່ແຕ່ລະແຂວງ ເພິ່ອໃຫຸ້ໂອກາດນັກຮຽນຈາກຄອບຄົວທຸກຍາກ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດໄດຸ້ເຂົັ້າ
ເຖິງການສຶກສາ. ຮອດປະຈຸບັນ ມີໂຮງຮຽນສາມັນກິນນອນຊົນເຜົິ່າຈໍານວນ 23 ແຫ່ງ ໃນທົິ່ວປະເທດ ໃນນີັ້
ຂຶັ້ນກັບແຂວງ 17 ແຫ່ງ ຂຶັ້ນກັບເມອງ 6 ແຫ່ງ ນັບແຕ່ສົກຮຽນ 2015-2016 ຈົນເຖິງ 2017-2018 ມີ
ນັກຮຽນຊົນເຜົິ່າ ທັງໝົດ 29.160 ຄົນ ຍິງ 12.552 ຊາຍ 17.408. ໃນສົກຮຽນ 2017-2018 ຈໍານວນ
ນັກຮຽນດັິ່ງກ່າວ ມີຊົນເຜົິ່າກຶມມຸ ກວມເອົາ 20.14%, ຊົນເຜົິ່າມົັ້ງ ກວມເອົາ 14.27%, ຊົນເຜົິ່າລາວ 9.88%
ແລະ ຊົນເຜົິ່າອາຄາ 6.68%.
ເພິ່ອໃຫຸ້ໂອກາດແກ່ນັກຮຽນຈາກຄອບຄົວທຸກຍາກ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດ ໄດຸ້ເຂົັ້າເຖິງການສຶກສາ, ກະ
ຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຈໍານວນໜຶິ່ງ ໄດຸ້ສະໜອງທຶນການສຶກສາໃຫຸ້ແກ່ນັກຮຽນ
ທຸກຍາກ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດ ມ1-ມ4 ນັບແຕ່ສົກຮຽນ 2014-2015 ເຖິງ 2017-2018 ມີນັກຮຽນຈໍານວນ
1.538 ຄົນ ຍິງ 830 ຊາຍ 708 ເຂົັ້າຮຽນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ ແລະ ສົກຮຽນ 2014-2015 ຫາ
2016-2017 ມີນັກຮຽນ ຈໍານວນ 1.146 ຄົນ ຍິງ 579 ຊາຍ 567 ເຂົັ້າຮຽນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນ
ປາຍ. ນອກຈາກນັັ້ນ ຢູ່ໃນບັນດາແຂວງຈໍານວນໜຶິ່ງ ແລະ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ກໍໄດຸ້ມີບກ
ຸ ຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກ
ຄົນຈໍານວນໜຶິ່ງ ໄດຸ້ສະໜອງທຶນການສຶກສາໃຫຸ້ແກ່ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາຈາກຄອບຄົວທີິ່ທຸກຍາກ ແລະ ພິການ.
ການສະໜອງການສຶກສາ ສໍາລັບນັກຮຽນທີິ່ມີຄວາມຕ້ອງການພິເສດ ກໍແມ່ນໜຶິ່ງໃນນະໂຍບາຍການ
ສະໜອງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ. ອີງໃສ່ຜົນການສໍາຫວດປະຊາກອນປີ 2015 ທົິ່ວປະເທດມີ ຄົນພິການແຕ່ອາຍຸ
5-18 ປີ ທັງ 7 ປະເພດ ຈໍານວນ 41.052 ຄົນ. ໃນນີັ້ ພິການທາງການເບິິ່ງເຫັນ 2.842 ຄົນ, ພິການທາງການ
ໄດຸ້ຍິນ 3.957 ຄົນ, ພິການທາງການເຄິ່ອນຍ້າຍ/ການຍ່າງຈໍານວນ 5.343 ຄົນ, ພິການທາງການຈິ່ຈໍາ/ສະມາທິ
ຈໍານວນ 6.377 ຄົນ, ພິການທາງການດູແລໂຕເອງ ຈໍານວນ 7.491 ຄົນ, ພິການທາງການປາກເວົັ້າ/ການສິ່ສານ
ຈໍານວນ 7.452 ຄົນ ແລະ ພິການຊໍັ້າຊ້ອນ ຈໍານວນ 7.590 ຄົນ.
ເນິ່ອງຈາກວ່າ ໂຮງຮຽນທີິ່ສາມາດສະໜອງການສຶກສາໃຫຸ້ແກ່ນັກຮຽນທີິ່ມີຄວາມຕ້ອງການພິເສດມີຈໍາ
ກັດ. ດັິ່ງນັັ້ນ, ໃນສົກຮຽນ 2015-2016 ແລະ 2017-2018 ຜູຸ້ທີິ່ມີຄວາມບົກພ່ອງທາງການໄດຸ້ຍິນ ຈໍານວນ
3.957 ຄົນ ໄດຸ້ເຂົັ້າຮຽນ ພຽງແຕ່ 10.92%, ຜູຸ້ທີິ່ມີຄວາມບົກພ່ອງທາງການເບິິ່ງເຫັນ ຈໍານວນ 2.842 ຄົນ
ໄດຸ້ເຂົັ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນສຶກສາພິເສດນະຄອນຫວງ, ໂຮງຮຽນສຶກສາພິເສດຫວງພະບາງ ແລະ ມະຫາວິທະຍາ
ໄລແຫ່ງຊາດ ພຽງແຕ່ 7.18% ແລະ ຜູຸ້ທີິ່ມີຄວາມບົກພ່ອງທາງດ້ານການຈິ່ຈໍາ/ສະມາທິ ແລະ ການດູແລຕົນເອງ
ຈໍານວນ 13.868 ຄົນ ໄດຸ້ເຂົັ້າຮຽນໃນຊັັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາ ພຽງແຕ່ 0.50%.
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ນອກຈາກໂຮງຮຽນພິເສດ ທີິ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີັ້ແລຸ້ວ, ຍັງມີໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມຈໍານວນ
ໜຶິ່ງ

ທີິ່ໄດຸ້ສະໜອງການສຶກສາແບບຮຽນຮ່ວມໃຫຸ້ແກ່ເດັກທີິ່ມີຄວາມພິການເລັກນ້ອຍ,

ຊຶິ່ງອີງຕາມຂໍັ້ມູນສົກ

ຮຽນ 2015-2016 ທົິ່ວປະເທດ ມີໂຮງຮຽນ ຮຽນຮ່ວມ ໃນສາຍສາມັນສຶກສາ ຈໍານວນ 1.968 ແຫ່ງ ມີຈໍາ
ນວນນັກຮຽນທັງໝົດ 5.075 ຄົນ.
11.2. ສິີ່ງທ້າທາຍ
4) ຄູສອນ, ຜູຸ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນ ຢູ່ໂຮງຮຽນທີິ່ຈັດການຮຽນ-ການສອນ, ການຮຽນ
ຮ່ວມຂອງເດັກພິການ ຮ່ວມກັບເດັກບໍິ່ພິການໃນໂຮງຮຽນສາມັນທົິ່ວໄປ ຍັງບໍິ່ໄດຸ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ
ເປັນສ່ວນຫາຍ. ຊຸມຊົນຍັງຖຄວາມສໍາຄັນໃນການມີສ່ວນຮ່ວມຈັດສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຮງຮຽນ
ຍັງບໍິ່ສູງ ແລະ ບັນຫາອິ່ນໆ.
5) ນັກວິຊາການທີິ່ມີຄວາມຮູຸ້, ຄວາມສາມາດກ່ຽວກັບການ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແລະ ການສຶກສາ
ພິເສດ ຍັງຈໍາກັດ.
11.3. ບູລິມະສິດ ແລະ ວຽກຈຸດສຸມໃນປີ 2019-2020
11.3.1. ຈຸດປະສົງ
1) ເພິ່ອແກຸ້ໄຂບັນຫາຄວາມບໍິ່ເທົິ່າທຽມກັນ ໃຫຸ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.
2) ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍິ່ເທົິ່າທຽມກັນລະຫວ່າງກຸ່ມຊົນເຜົິ່າ.
3) ຕອບສະໜອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຜູຸ້ຮຽນທີິ່ເປັນຄົນພິການ ແລະ
4) ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍິ່ເທົິ່າທຽມກັນທາງດ້ານຕົວຊີັ້ວັດທາງດ້ານການສຶກສານທົິ່ວລະບົບ
11.3.2. ວຽກຈຸດສຸມ
1) ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ຂອບແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ 2018-2025 ການເລັິ່ງລັດພັດທະນາ
ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ໃນລະບົບການສຶກສາ.
2) ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ ແຜນງານສົິ່ງເສີມອາຫານໃນໂຮງຮຽນ 2019-2025.
3) ທົບທວນ, ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງນິຕິກໍາກ່ຽວກັບ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ, ການສຶກສາພິເສດ ແລະ ການ
ສຶກສາຊົນເຜົິ່າ.
4) ຄົັ້ນຄວ້າວິໄຈການເຂົັ້າເຖິງການສຶກສາຂອງຊົນເຜົິ່າ ຫັງຈາກຮຽນຈົບຊັນ
ັ້ ປະຖົມສຶກສາ ເພິ່ອສບຕໍິ່ຮຽນ
ຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ.
5) ຝຶກອົບຮົມເສີມສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫຸ້ແກ່ຜູຸ້ພັດທະນາຫັກສູດ ໃນການເຊິ່ອມແນວຄວາມຄິດການ
ຮຽນຮ່ວມ ເຂົັ້າໃນຫັກສູດ ແລະ ການຈັດການຮຽນ-ການສອນໃນທຸກຊັັ້ນທຸກສາຍ.
6) ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ໃຫຸ້ແກ່ໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນ ກ່ຽວກັບການປູກຝັງລ້ຽງສັດຂະໜາດນ້ອຍ
ແລະ ວຽກງານໂພຊະການໃນໂຮງຮຽນ .
7) ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ໃຫຸ້ຄະນະເຄິ່ອຂ່າຍການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ຂັັ້ນສູນກາງ. ຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັັ້ນ
ເມອງ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃຫຸ້ທົິ່ວເຖິງ.
8) ສົມທົບກັບສູນສະຖິຕິເຕັກໂນໂລຊີ-ຂ່າວສານການສຶກສາ ເພິ່ອປັບປຸງລະບົບເກັບກໍາຂໍັ້ມູນ ສະຖິຕິ
ແຍກປະເພດ, ຊົນເຜົິ່າ ແລະ ຜູຸ້ພິການຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ ເພິ່ອຮັບໃຊຸ້ການວາງແຜນໃຫຸ້ສອດຄ່ອງໃນແຕ່
ລະໄລຍະ
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ພາກທີ III

ການເງິນຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
I.

ສະພາບການເງິນສໍາລັບຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປີ 2018
ໃນປີ 2018 ຂະແໜງສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໄດຸ້ຮັບງົບປະມານທັງໝົດຈາກກະຊວງການເງິນອະນຸມັດໃຫຸ້

ຈໍານວນ 4.142.514,55 ລ້ານກີບ ເທົິ່າກັບ 14,02% ທຽບໃສ່ລາຍຈ່າຍລັດຖະບານ ແລະ ເທົິ່າກັບ 2,7%
ຂອງ GDP. ໃນນີັ້ ມີງົບປະມານບໍລິຫານປົກກະຕິທັງໝົດ 3.390.337,00 ລ້ານກີບ ແລະ ງົບປະມານການ
ລົງທຶນທັງໝົດ 752.137,55 ລ້ານກີບ (ທຶນພາຍໃນ: 234.738,03 ລ້ານກີບ ແລະ ທຶນຕ່າງປະເທດ:
517.399,52 ລ້ານກີບ).
ຖ້າສົມທຽບໃສ່ລາຍຈ່າຍງົບປະມານແຕ່ລະພາກຂອງລັດຖະບານຈະເຫັນໄດຸ້ວ່າ

ງົບປະມານເງິນເດອນ

(ພາກ 60) ກວມປະມານ 24%; ເງິນອຸດໜູນ (ພາກ 61) ກວມ 16,30%; ເງິນບໍລິຫານປົກກະຕິ (ພາກ
62) ກວມ 11,2%; ເງິນດັດສົມ-ສົິ່ງເສີມ (ພາກ 63) ກວມ 13,9%; ເງິນລົງທຶນພາຍໃນ (ພາກ 67) ກວມ
8,4% ແລະ ເງິນລົງທຶນຕ່າງປະເທດ (ODA) ກວມ 6,4% ທຽບໃສ່ລາຍຈ່າຍໃນພາກດຽວກັນຂອງ
ລັດຖະບານ.
ຢູ່ໃນງົບປະມານທັງໝົດທີິ່ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາໄດຸ້ຮັບອະນຸມັດນັັ້ນ 62% ແມ່ນເປັນ

ເງິນເດອນ ແລະ ເງິນອຸດໜູນ, ສ່ວນງົບປະມານບໍລິຫານປົກກະຕິ (ພາກ 61, 62 ແລະ 63) ກວມ
20% ແລະ ງົບປະມານພາກລົງທຶນກວມ 18% ຂອງງົບປະມານທັງໝົດຂອງຂະແໜງສຶກສາ ແລະ
ກິລາ.
ຕາຕະລາງ 8: ງົບປະມານທີີ່ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ຮັບອະນຸມດ
ັ ສໍາລັບແຕ່ລະ
ພາກງົບປະມານ
ຫົວໜ່ວຍ: ລ້ານ ກີບ
ສູນກາງຄຸ້ມ
ຄອງ

ມະຫາວິະ
ຍາໄລແຫ່ງ
ຊາດ

ທ້ອງຖິີ່ນຄຸ້ມ
ຄອງ

ລວມ

ເງິນເດອນ (ພາກ 60)

107.652,00

66.449,00

2.372.423,00

2.546.524,00

ເງິນອຸດໜູນ (ພາກ 61)

87.659,00

57.079,00

164.974,00

309.712,00

ເງິນບໍລິຫານ ແລະ ຊັ້ໃໝ່ (ພາກ 62 ແລະ
66)

161.883,00

31,340.00

132.464,00

325.687,00

ເງິນດັດສົມ-ສົິ່ງເສີມ (ພາກ 63)

155.256,00

18,895,00

34.303,00

208.454,00

ລົງທຶນປົກະຕິ (ພາກ 67)

646.658,48

16.459,00

89.020,07

752.137,55

ODA

511.947,95

5.451,57

517.399,52

ພາຍໃນ

134.710,53

83.568,50

234.738,03

67

16.459,00

ຕາຕະລາງ 9: ງົບປະມານທີີ່ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ຈດ
ັ ສັນໃຫ້ແຕ່ລະແຂວງ
(ຫົວໜ່ວຍ ລ້ານກີບ)
ລ/ດ
1

ລາຍການ
ສູນກາງຄຸ້ມຄອງ

1.1

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

1.2

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

2

ທ້ອງຖິີ່ນຄຸ້ມຄອງ

ງົບປະມານ ປີ
2017

ງົບປະມານ ປີ
2018

ອັດຕາການ
ເພີີ່ມ/ຫຼຸດ

1.315.537,75

1.349.330,48

2,6%

1.126.955,75

1.159.108,48

2,9%

188.582,00

190.222,00

0,9%

2.721.951,36

2.793.184,07

2,6%

2.1

ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ນະຄອນຫລວງ
ວຽງຈັນ

190.399,67

191.136,70

0,4%

2.2

ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ ຜົັ້ງສາລີ

106.189,65

107.695,28

1,4%

2.3

ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ
ຫລວງນໍໍ້ໍາທາ

107.074,00

110.066,00

2,8%

2.4

ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ

148.935,59

148.612,71

-0,2%

2.5

ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ ບໍິ່ແກຸ້ວ

77.897,01

82.164,00

5,5%

2.6

ຂະແໜງສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແຂວງ ຫລວງພະບາງ

217.906,42

229.998,86

5,5%

ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ
ຫລວງພະບາງ

192.179,61

203.426,86

5,9%

25.726,81

26.572,00

3,3%

ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ
2.7

ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ ຫົວພັນ

183.981,68

195.395,44

6,2%

2.8

ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

169.112,74

172.743,00

2,1%

2.9

ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ

156.948,38

163.704,43

4,3%

2.10

ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ ວຽງຈັນ

205.369,19

210.463,00

2,5%

2.11

ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ

113.385,75

117.659,00

3,8%

2.12

ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ

155.189,32

158.451,74

2,1%

2.13

ຂະແໜງສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

316.638,20

314.073,88

-0,8%

ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ
ສະຫວັນນະເຂດ

294.925,44

293.316,86

-0,5%

ມະຫາວິທະຍາໄລແຂວງສະຫວັນະເຂດ

21.712,76

20.757,02

-4,4%

2.14

ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ ສາລະວັນ

125.262,00

126.613,07

1,1%

2.15

ຂະແໜງສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ

246.211,82

260.535,00

5,8%

ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ

228.251,20

238.957,26

4,7%

ມະຫາວິທະຍາໄລແຂວງຈໍາປາສັກ

17.960,62

21.577,74

20,1%

2.16

ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ ເຊກອງ

69.550,66

71.003,69

2,1%

2.17

ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ ອັດຕະປ

80.519,40

79.283,27

-1.5%

2.18

ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ
ໄຊສົມບຸນ

51.379,88

53.585,00

4,3%

ລວມທົີ່ວຂະແໜງການ

4.037.489,11
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4.142.514,55

2,6%

ຈາກຕາຕະລາງຂ້າງເທິງ ສັງເກດເຫັນວ່າ ຕົວເລກງົບປະມານທົິ່ວຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໄດຸ້ຮັບ
ອະນຸມັດ ແມ່ນເພີິ່ມຂຶັ້ນ 2,6% ທ່ຽບໃສ່ປີ 2017. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຍັງສັງເກດເຫັນວ່າ ມີ 3 ແຂວງທີິ່ໄດຸ້ຮັບ
ງົບປະມານຫຼຸດຈາກປີຜ່ານມາ ເຊັິ່ນ: ແຂວງອຸດົມໄຊ ຫຼຸດ 0,2%, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດຫຼຸດ 0,8% ແລະ
ແຂວງອັດຕະປ ຫຼຸດ 1,5%.
ນອກຈາກນັັ້ນ ຖ້າທຽບໃສ່ແຜນຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານການເງິນທີິ່ກໍານົດຢູ່ໃນແຜນພັດທະນາຂະແໜງ
ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2016-2020, ຈະເຫັນໄດຸ້ວ່າ ໃນປີ 2018 ທົິ່ວຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຍັງມີ
ຊ່ອງຫວ່າງດ້ານການເງິນສູງເຖິງ 827.345,45 ລ້ານກີບ ເພອ
ິ່ ມາຮັບໃຊຸ້ການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ລະບົບ
ການບໍລິຫານຄຸຸ້ມຄອງການສຶກສາ. ເຖິງວ່າຈະມີເງິນຊ່ວຍເຫອຈາກຕ່າງປະເທດ ເຂົັ້າໃນການພັດທະນາວຽກງານ
ສຶກສາ ແລະ ກິລາ ສູງເຖິງ 517 ກວ່າຕັ້ ກີບ, ແຕ່ງົບປະມານທີິ່ໃຊຸ້ຈ່າຍຕົວຈິງເຂົັ້າໃນການພັດທະນາວຽກງານ
ສຶກສາຍັງມີຕໍິ່າ ເພາະງົບປະມານຈໍານວນຫວງຫາຍ ແມ່ນໃຊຸ້ຈ່າຍເຂົັ້າໃນການບໍລິຫານໂຄງການ, ຈັດຊັ້ຈັດຈ້າງ
ຊ່ຽວຊານ ແລະ ພະນັກງານບໍລິຫານອິ່ນໆ.
ຕາຕະລາງ 10: ສົມທຽບງົບປະມານທີີ່ໄດ້ຮັບຕົວຈິງ ກັບງົບປະມານທີີ່ຄາດຄະເນໃນແຜນ
2016–2020

ຫົວໜ່ວຍ: ລ້ານກີບ
2017/18

2017/18

(ຄາດຄະເນ)

ຕົວຈິງ

ງົບປະມານທັງໝົດສໍາລັບຂະແໜງການສຶກ
ສາ ແລະ ກິລາ

4.969,860,00

4.142.514,55

- 827.345,45

ເງິນເດອນ ແລະ ເງິນອຸດໜູນ

2.810.165,00

2.546.524,00

- 263.641,00

ເງິນບໍລິຫານທີິ່ບໍິ່ແມ່ນເງິນເດອນ

1.057.159,00

843.853,00

- 213.306,00

ການລົງທຶນ (ລວມ ODA)

1.102.537,00

752.137,55

- 350.399,45

ປະເພດລາຍຈ່າຍ

II.

ຜິດດ່ຽງ

ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເງິນສໍາລັບປີ 2019
ອີງໃສ່ແຜນວຽກບູລິມະສິດ ທີິ່ໄດຸ້ກໍານົດໃນແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປະຈໍາສົກຮຽນ

2018-2019, ໃນປີງົບປະມານ 2019 ທົິ່ວຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ມີຄວາມຕ້ອງການງົບປະມານທັງ
ໝົດ 5.115,50 ຕັ້ກີບ, ໃນນີັ້ ມີງົບປະມານບໍລິຫານປົກກະຕິ 3.861,28 ຕັ້ກີບ ແລະ ງົບປະມານລົງທຶນ
1.254,22 ຕກ
ັ້ ີບ. ຊຶິ່ງມີລາຍລະອຽດດັິ່ງນີັ້:
ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານປົກກະຕິ
▪ ເງິນເດອນ ແລະ ນະໂຍບາຍ (ພາກ 60)
▪ ເງິນນະໂຍບາຍ ແລະ ເງິນເບັັ້ຍລ້ຽງ (ພາກ 61)
▪ ເງິນບໍລິຫານປົກກະຕິ (ພາກ 62)

=
=
=
=

3.861,28 ຕືັ້ກີບ.
2.643,36 ຕກ
ັ້ ີບ.
353,26 ຕັ້ກີບ.
508,72 ຕັ້ກີບ.

▪

ເງິນລາຍຈ່າຍດັດສົມ, ສົິ່ງເສີມ ແລະ ບໍາລຸງ (ພາກ 63)

=

325,46 ຕັ້ກີບ.

▪

ຊັ້ຊັບສົມບັດຄົງທີິ່ຮັບໃຊຸ້ບໍລິຫານ (ພາກ 66)

=

30,49 ຕັ້ກີບ.

▪

ລາຍຈ່າຍລົງທຶນຂອງລັດ ແລະ ODA (ພາກ 67)

=

1.254,22 ຕັ້ກີບ (ຕົວເລກ

ນີັ້ອີງໃສ່ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ 5 ປີ)
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ພາກທີ IV

ກົນໄກການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ, ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ
I. ມາດຕະການໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
1. ໃຫຸ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນ/ແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍ ນໍາເອົາວຽກງານຈຸດສຸມນີັ້ໄປຜັນຂະຫຍາຍເປັນແຜນປະ ຕິ
ບັດງານລະອຽດໂດຍກໍານົດກິດຈະກໍາ, ຜົນໄດຸ້ຮັບ, ໄລຍະຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ, ຜູຸ້ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ງົບປະ
ມານຮັບໃຊຸ້.
2. ໃຫຸ້ແຕ່ລະກົມ/ຂະແໜງການຍ່ອຍ ຈັດກອງປະຊຸມພາຍໃນທຸກໆເດອນ ແລະ ທຸກໆສາມເດອນ ເພິ່ອຕິດ
ຕາມຄວາມຄບໜ້າໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນກິດຈະກໍາຂອງຕົນ.
3. ໃຫຸ້ບັນດາບັນດາກົມ/ຂະແໜງການຍ່ອຍ ເອົາໃຈໃສ່ຊີັ້ນໍາພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເພິ່ອແນະນໍາ
ບັນດາເມອງ ແລະ ໂຮງຮຽນໃນການຫັນເອົາກິດຈະກໍາໄປຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ.
4. ໃຫຸ້ບັນດາບັນດາກົມ/ຂະແໜງການຍ່ອຍ ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມຜູຸ້ບໍລິຫານການ
ສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປະຈໍາປີ 2018 ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ.
5. ໃຫຸ້ກົມແຜນການ ແລະ ກົມກວດກາ ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູຸ້ ແລະ ຕິດຕາມ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມະຕິສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄາດໝາຍສູຸ້ຊົນຂອງແຕ່ລະແຂວງ ໂດຍອີງໃສ່ມະຕິສະພາປະຊາຊົນຂັັ້ນແຂວງ.

II. ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນ
1. ໃຫຸ້ສູນສະຖິຕິການສຶກສາ ແລະ ກິລາ (ກົມແຜນການ) ຮີບຮ້ອນສັງລວມ ແລະ ວິເຄາະສະຖິຕິຂໍັ້ມູນການ
ສຶກສາສໍາລັບສົກຮຽນ 2018-2019 ໃຫຸ້ສໍາເລັດກ່ອນເດອນ ມີນາ 2019 ໃຫຸ້ເປັນບ່ອນອີງໃນການສ້າງ
ແຜນສົກຮຽນ 2019-2020.
2. ໃຫຸ້ກົມກວດກາ ຮ່ວມກັບເຄອຂ່າຍຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຕິດຕາມຄວາມຄບໜ້າໃນການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດວຽກຈຸດສຸມ ແລະ ແຜນກິດຈະກໍາຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍ ທຸກໆ 3 ເດອນ ແລະ 6
ເດອນ ເພິ່ອລາຍງານໃຫຸ້ແກ່ກອງປະຊຸມຄະນະນໍາບໍລິຫານລັດ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.
3. ໃຫຸ້ແຕ່ລະໂຮງຮຽນສະຫຼຸບ, ຕີລາຄາຜົນສໍາເລັດ ແລະ ສິິ່ງທ້າທາຍ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຈໍາປີ
ແລຸ້ວລາຍງານໃຫຸ້ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມອງ.
4. ໃຫຸ້ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມອງສັງລວມຜົນສໍາເລັດ ແລະ ບັນຫາ ແລຸ້ວລາຍງານໃຫຸ້ພະແນກ
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫວງ.
5. ໃຫຸ້ກົມແຜນການ ກະກຽມລາຍງານຜົນສໍາເລັດໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມະຕິສະພາແຫ່ງຊາດ, ມະຕິກອງ
ປະ ຊຸມຜູຸ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາປະຈໍາປີ 2018 ກໍຄແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ
ກິລາປະຈໍາສົກຮຽນ 2018-2019 ເພິ່ອລາຍງານຢູ່ກອງປະຊຸມຜູຸ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປະຈໍາປີ
2019 ເຊິິ່ງຈະຈັດຂຶັ້ນໃນເດອນກໍລະກົດ ປີ 2019.
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ເລກທີ 1043 /ສສກ
ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 27 ສິງຫາ 2018

ມະຕິ
ກອງປະຊຸມຜູ້ບລ
ໍ ິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທົີ່ວປະເທດ ປະຈໍາປີ 2018
ຄັັ້ງວັນທີ 23-25 ກໍລະກົດ 2018 ທີີ່ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ
ກອງປະຊຸມຜູຸ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທົິ່ວປະເທດ ປະຈໍາປີ 2018 ໄດຸ້ຈັດຂຶັ້ນໃນວັນທີ
23-25 ກໍລະກົດ 2018 ທີິ່ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ພາຍໃຕຸ້ການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານລັດຖະມົນຕີ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ທ່ານ ເຈົັ້າແຂວງ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ແລະ ທ່ານ ຮອງ
ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ມີຜູຸ້ແທນເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ 250 ທ່ານ, ຍິງ 80 ທ່ານ.
ກອງປະຊຸມໄດຸ້ຮັບຟັງບົດລາຍງານ

ຜົນສໍາເລັດການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ

ແລະ ກິລາ ສົກຮຽນ 2017-2018, ຄາດໝາຍສູຸ້ຊນ
ົ ແລະ ແຜນວຽກບູລິມະສິດສໍາລັບສົກຮຽນ
2018-2019. ນອກຈາກນັັ້ນ ກອງປະຊຸມຍັງໄດຸ້ຮັບຟັງການລາຍງານຜົນສໍາເລັດ, ສິິ່ງທ້າທາຍ ແລະ
ວຽກງານຈຸດສຸມຂອງ 10 ຂະແໜງການຍ່ອຍ ແລະ ບົດລາຍງານກິດຈະກໍາສະເພາະຈໍານວນໜຶິ່ງ ເຊັິ່ນ:
ບົດລາຍງານຄວາມຄບໜ້າໃນການກະກຽມມະຫາກໍາກິລາແຫ່ງຊາດຄັັ້ງທີ
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ທີິ່ແຂວງຊຽງຂວາງ,

ບົດຮຽນໃນການລະດົມທຶນກອງທຶນກິລາ, ກອງທຶນພັດທະນາຂອງແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ, ໂຄງການຍົກສູງ
ຄຸນນະພາບການສຶກສາຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫີກ ແລະ ຜົນການສໍາຫວດຄູໃນທົິ່ວປະເທດ.
ຜ່ານການຮັບຟັງ, ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນຢ່າງເປີດກວ້າງ ຕໍິ່ບົດລາຍງານຕ່າງໆ, ກອງປະ
ຊຸມເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕົກລົງ ແລະ ຮັບຮອງເອົາເປັນມະຕິຂອງກອງປະຊຸມຜູຸ້ບໍລິຫານການສຶກສາ
ແລະ ກິລາ ທົິ່ວປະເທດ ປະຈໍາປີ 2018 ດັິ່ງນີັ້:
1. ຮັບຮອງເອົາບົດສະຫຼຸບຜົນສໍາເລັດໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບດ
ັ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ສົກຮຽນ 2017-2018. ທຽບໃສ່ສົກຮຽນຜ່ານມາເຫັນໄດຸ້ວ່າການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ມີການ
ຂະຫຍາຍຕົວເປັນທີິ່ໜ້າເພິິ່ງພໍໃຈ; ເຖິງວ່າປະສິດທິພາບພາຍໃນການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມໄດຸ້ຮັບການ
ປັບປຸງດີຂຶັ້ນ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ, ແຕ່ຍັງສັງເກດເຫັນວ່າອັດຕາການປະລະ ແລະ ຄ້າງຫ້ອງຂອງ
ນັກຮຽນຍັງສູງ ອັນເຮັດໃຫຸ້ອັດຕາລອດເຫອຕໍິ່າ, ຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນ ຍັງເປັນປະເດັນ
ທີິ່ຕ້ອງໄດຸ້ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງໃນຊຸມປີຕໍິ່ໜ້າ.

ສໍາລັບການສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມແມ່ນຂະຫຍາຍຕົວ

ຊັກຊ້າ, ການປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ແມ່ນເພີິ່ມຂຶັ້ນທຽບໃສ່ ຊຸມປີຜ່ານມາ.
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2. ກອງປະຊຸມຮັບຮອງເອົາຄາດໝາຍສູຸ້ຊົນ ແລະ ແຜນຈຸດສຸມ ສໍາລັບສົກຮຽນ 2018-2019, ໂດຍ
ມອບໃຫຸ້ແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍ ໄປຜັນຂະຫຍາຍເປັນແຜນປະຕິບັດງານລະອຽດ, ກໍານົດເປັນ
ໂຄງການ, ແຜນງານ, ແຜນເງິນ ແລະ ແຜນຄົນຢ່າງລະອຽດ. ມອບໃຫຸ້ກົມແຜນການສົມທົບກັບ
ບັນດາພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫວງ ກໍານົດຄາດໝາຍສູຸ້ຊົນ ແລະ ວຽກ
ຈຸດສຸມຂອງແຂວງ ໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບບູລິມະສິດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ ພ້ອມທັງຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູຸ້ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃຫຸ້
ໄດຸ້ຮັບຜົນສໍາເລັດຕາມລະດັບຄາດໝາຍ.
3. ມອບໃຫຸ້ບັນດາແຂວງ/ນະຄອນຫວງ ສຸມໃສ່ຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນອະນຸບານ ແລະ ຫ້ອງກຽມ
ປະຖົມ ຢູ່ບັນດາເມອງ ທີິ່ມີອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປີ ຕໍິ່າກວ່າ 60% ໂດຍການຊີັ້ນໍາຂອງ
ກົມການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ.
4. ມອບໃຫຸ້ກົມສາມັນສຶກສາ ຊີັ້ນໍາບັນດາແຂວງ ແລະ ເມອງ ໃນການສ້າງຕັັ້ງກຸ່ມໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກ
ສາ ໂດຍໃຫຸ້ຕິດພັນກັບການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍິ່ເນິ່ອງ ໂດຍເອົາການຝຶກອົບຮົມທີິ່ເນັັ້ນກຸມ
່
ໂຮງຮຽນເປັນຫັກ. ນອກນັັ້ນ ໃຫຸ້ຄົັ້ນຄວ້າບັນຈຸ ແລະ ສັບຊ້ອນຄູສອນພາສາອັງກິດ ໄປປະຈໍາຢູ່
ກຸ່ມໂຮງຮຽນ ເພິ່ອຮັບປະກັນໃຫຸ້ນັກຮຽນປະຖົມ ເລີິ່ມແຕ່ ປ. 3 ຂຶັ້ນໄປ ໄດຸ້ຮຽນພາສາອັງກິດຢ່າງ
ທົິ່ວເຖິງ.
5. ມອບໃຫຸ້ບັນດາພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫວງ ຊີັ້ນໍາບັນດາຫ້ອງການສຶກ
ສາທິການ ແລະ ກິລາເມອງ/ນະຄອນ ກວດກາຄນຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນໃນ
ການດໍາເນີນການສິດສອນຫ້ອງຄວບ ໂດຍສະເພາະບັນດາໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ.
6. ໃຫຸ້ທົບທວນຄນລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະຖານໃນການສ້າງຕັັ້ງໂຮງຮຽນ
ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ) ເພິ່ອໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບ 5 ຫັກມູນການສຶກສາ.

(ໂດຍສະເພາະ

7. ໃຫຸ້ກົມສາມັນສຶກສາຈັດກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນ
ກ່ຽວກັບການສອບເສັງຈົບຊັັ້ນສາຍ
ສາມັນສຶກສາ ໃນສົກຮຽນ 2017-2018 ແລະ ກໍານົດທິດທາງວິທີການສອບເສັງສໍາລັບສົກຮຽນ
2018-2019.
8. ມອບໃຫຸ້ກົມສ້າງຄູສົມທົບກັບບັນດາແຂວງ/ນະຄອນຫວງ ແລະ ເມອງ/ນະຄອນ ດໍາເນີນການປະ
ເມີນຄວາມຮູຸ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ຈັນຍາບັນຂອງຄູປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ ໃນທົິ່ວປະເທດ.
ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ໃຫຸ້ສົມທົບກັບບັນດາສະຖາບັນສ້າງຄູ ແລະ ສູນພັດທະນາຄູ ເອົາໃຈໃສ່ການ
ຍົກລະດັບໃຫຸ້ແກ່ຄູປະຈໍາການ ໂດຍສະເພາະຜູຸ້ທີິ່ບໍິ່ໄດຸ້ມາດຕະຖານ. ການກໍິ່ສ້າງຄູໃຫຸ້ສຸມໃສ່ການ
ກໍິ່ສ້າງຄູໃນສາຂາທີິ່ມີຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງຢູ່ທ້ອງຖິິ່ນ. ນອກນັັ້ນ ມອບໃຫຸ້ກົມສ້າງຄູສົມທົບກັບ
ສະຖາບັນພັດທະນາການບໍລຫ
ິ ານການສຶກສາ ທົບທວນຄນລະບົບການສ້າງຄູສຶກສານິເທດ.
9. ທົບທວນຄນລະບົບການຄຸຸ້ມຄອງສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນປະຈໍາພາກ
ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ.

ໂດຍການຊີັ້ນໍາຂອງ

10. ມອບໃຫຸ້ສະຖາບັນຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ
ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງພັດທະນາ
ຂອບການປະເມີນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນຊັັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມຕົັ້ນ ໃຫຸ້ສໍາເລັດພາຍໃນ
ທ້າຍປີ 2018 ພ້ອມທັງດໍາເນີນການປະເມີນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ປ. 5.
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11. ໃຫຸ້ກົມອາຊີວະສຶກສາ ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສບຕໍິ່ຂະຫຍາຍຄວາມອາດສາມາດໃນ
ການສະໜອງການສຶກສາສາຍອາຊີວະສຶກສາໃຫຸ້ກວ້າງຂວາງ

ແລະ

ຫາຍຮູບແບບ;

ເພີິ່ມການ

ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ແນະນໍາວິຊາຊີບໃຫຸ້ກວ້າງຂວາງຢູ່ບັນດາໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ,
ມັດທະຍົມຕອນປາຍ; ສບຕໍິ່ເປີດສອນຫາກຫາຍຫັກສູດວິຊາຊີບທັງໄລຍະສັັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ.
12. ມອບໃຫຸ້ກົມການສຶກສາຊັັ້ນສູງສົມທົບກັບມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆ ເພີິ່ມທະວີການຄຸຸ້ມຄອງການ
ປະຕິບັດຫັກສູດຂອງສະຖາບັນການສຶກສາຊັັ້ນສູງໃຫຸ້ມີຄຸນະພາບ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມຄວາມຕ້ອງ
ການຂອງການພັດທະນາ-ເສດຖະກິດສັງຄົມ. ສົິ່ງເສີມການຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການ
ວິຊາການໃນລະດັບຊາດ, ລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລໃຫຸ້ກວມເຖິງຫາຍຂົງເຂດໃນສັງຄົມ.
13. ມອບໃຫຸ້ກົມກິລາລະດັບສູງ ແລະ ກົມກິລາມວນຊົນ ສົມທົບກັບແຂວງຊຽງຂວາງ ຈັດການ
ແຂ່ງຂັນມະຫາກໍາກິລາແຫ່ງຊາດຄັັ້ງທີ 11 ແລະ ກິລາຄົນພິການ ທີິ່ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໃຫຸ້ມີເນັ້ອ
ໃນ,

ທັງໃຫຸ້ຄັດເລອກໄດຸ້ນັກກິລາທີິ່ມີພອນສະຫວັນອັນພົັ້ນເດັິ່ນ

ເພິ່ອສບຕໍິ່ສາ້ ງເປັນນັກກິລາ

ອາຊີບ. ນອກນັັ້ນ ກໍໃຫຸ້ຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ.
ພາຍຫັງສໍາເລັດການຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາລະດັບຊາດ ແລະ ການຈັດການແຂ່ງຂັນລາຍການຕ່າງໆ
ແລຸ້ວ ໃຫຸ້ຈັດກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ກໍານົດທິດທາງ ແລະ ວິທີການຈັດການ
ແຂ່ງຂັນຄັັ້ງຕໍິ່ໄປ.
14. ມອບໃຫຸ້ກົມຈັດຕັັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງຄນ ບັນດານິຕິກາໍ ກ່ຽວກັບການ
ບັນຈຸ ແລະ ສັບຊ້ອນຄູ, ການເລິ່ອນຂັັ້ນ/ເລິ່ອນຊັັ້ນຂອງຄູ, ການປະຕິບັດໜ້າທີິ່ຂອງອໍານວຍການ
ໂຮງຮຽນ ລວມທັງການປະຕິບັດໜ໊າທີິ່ຂອງຄູສຶກສານິເທດ. ພ້ອມດຽວກັນນັນ ໃຫຸ້ສົມທົບກັບ
ບັນດາແຂວງ/ນະຄອນຫວງ ແລະ ເມອງ/ນະຄອນ ດໍາເນີນການສັບຊ້ອນຄູຄນໃໝ່ ຈາກບ່ອນເຫອ
ໄປສອນຊ່ວຍຢູ່ບ່ອນທີິ່ຂາດເຂີນຄູ ໂດຍເນັັ້ນໃສ່ການສັບຊ້ອນພາຍໃນເມອງ.
15. ມອບໃຫຸ້ກົມຈັດຕັັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ສົມທົບກັບທຸກພາກສ່ວນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ດໍາເນີນການປະເມີນ
ຜູຸ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທຸກຂັັ້ນ.
16. ເຫັນດີໃຫຸ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍົກສູງຄຸນະພາບການສຶກສາຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫີກ ຕາມທິດ
ສາມສ້າງ ໂດຍໃຫຸ້ສຸມໃສ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢູ່ 40 ເມອງ ທີິ່ມີຜົນການສຶກສາຕໍິ່າ. ນອກນັັ້ນ ກອງ
ປະຊຸມເຫັນດີມອບໃຫຸ້ຫ້ອງການກະຊວງ, ກົມຈັດຕັັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ແລະ ພາກສ່ວນທີິ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ກະກຽມເຄິ່ອງມ/ນິຕິກໍາ ແລະ ຄັດເລອກພະນັກງານຫັກແຫິ່ງ ຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ
ເພິ່ອລົງໄປເຮັດວຽກຢູ່ທ້ອງຖິິ່ນ ທັງໄລຍະ 3 ເດອນ ແລະ 2 ປີ. ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ໃຫຸ້ຈັດກອງ
ປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ແລະ ແນະນໍາວິທີການໃນການລົງເຮັດວຽກໃຫຸ້ພະນັກງານຈໍານວນທີິ່ຖກມອບ
ໝາຍໜ້າທີິ່.
17. ມອບໃຫຸ້ຫ້ອງການກະຊວງ
ເປັນເຈົັ້າການສ້າງມາດຕະຖານສາມສ້າງສໍາລັບຂະແໜງການສຶກສາ
ແລະ ກິລາ ເພິ່ອໃຫຸ້ເປັນເຄອ
ິ່ ງມສໍາລັບການລົງໄປເຮັດວຽກຢູ່ຮາກຖານຂອງພະນັກງານ ຈາກກະ
ຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ຈາກສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງໆ.
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18. ມອບໃຫຸ້ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ສະຖາບັນສ້າງຄູ ຄົນ
ັ້ ຄວ້າ ແລະ ຈັດສົິ່ງພະນັກງານຄູ ແລະ
ນັກຮຽນຄູ ໄປສອນຊ່ວຍໂຮງຮຽນທີິ່ຍັງຂາດເຂີນຄູ (ລວມທັງສະຖານການສຶກສາພາກເອກະຊົນທີິ່
ມີຄວາມຕ້ອງການ)
19. ມອບໃຫຸ້ສະຖາບັນພັດທະນາການບໍລິຫານການສຶກສາ ພັດທະນາຫັກສູດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັັ້ນສໍາ
ລັບຜູຸ້ບໍລິຫານການສຶກສາແຕ່ລະຂັັ້ນ ແລະ ແຕ່ລະປະເພດ ພ້ອມທັງດໍາເນີນການຝຶກອົບຮົມໃຫຸ້ເປົັ້າ
ໝາຍດັິ່ງກ່າວ.
20. ມອບໃຫຸ້ກົມການເງິນ
ສ້າງນິຕິກໍາກ່ຽວກັບການກໍານົດມູນຄ່າຫົວໜ່ວຍການຈັດສັນງົບປະມານ
ບໍລິຫານ ໃຫຸ້ແກ່ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມອງ. ນອກນັັ້ນ ໃຫຸ້ກະກຽມສ້າງແຜນງົບປະ
ມານເພິ່ອຮອງຮັບແຜນງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ.
21. ມອບໃຫຸ້ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງສົມທົບກັບບັນດາຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາເມອງ ດໍາເນີນການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການປະຕິບັດໜ້າທີິ່ຂອງຄູ ແລະ ອໍານວຍການໂຮງ
ຮຽນ ຢ່າງເປັນປະຈໍາ.
22. ສະເໜີໃຫຸ້ຜູຸ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທຸກຂັັ້ນ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາທຸກລະດັບ, ທຸກ
ຊັັ້ນທຸກສາຍ ເຊິ່ອມຊມ, ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ມະຕິກອງປະຊຸມຜູຸ້ບໍລິຫານການ
ສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທົິ່ວປະເທດປະຈໍາປີ 2018 ນີັ້ ໃຫຸ້ທົິ່ວເຖິງ ແລະ ໄດຸ້ຮັບຜົນດີ.
23. ພິເສດໃນກອງປະຊຸມຄັັ້ງນີັ້ ຜູຸ້ແທນກອງປະຊຸມທັງໝົດໄດຸ້ມີຄວາມຍິນດີ ບໍລິຈາກເງິນຊ່ວຍເຫອ
ແກ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົິ່າ ທີປ
ິ່ ະສົບໄພພິບັດຢູ່ເມອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປ ລວມເປັນເງິນທັງ
ໝົດ 12.275.000 ກີບ. ກອງປະຊຸມໄດຸ້ມອບໃຫຸ້ທ່ານຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ແຂວງອັດຕະປ ໄປມອບໂດຍກົງໃຫຸ້ແກ່ຄະນະກູຸ້ໄພຂອງແຂວງ.
24. ກອງປະຊຸມຕົກລົງເຫັນດີ ຈັດກອງປະຊຸມຜູຸ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປະຈໍາປີ 2019 ໃນ
ລະ ຫວ່າງ ເດອນ ກໍລະກົດ 2019 (ສ່ວນສະຖານທີິ່ຈະໄດຸ້ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ຕົກລົງຕາມພາຍຫັງ).
ກອງປະຊຸມໄດຸ້ຮັບກຽດກ່າວປິດ ໂດຍ ທ່ານ ເຈົັ້າແຂວງ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ໃນເວລາ 15:00 ໂມງ
ຂອງວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2018.
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