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ຄໍານາໍ 
 

ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2021-2025 ໄດ ັ້ຖ ກພດັທະນາຂຶ ັ້ນໃນຊີ່ ວງເວລາທີີ່ ມຄີວາມ

ຫຍຸ ັ້ງຍາກ ເນ ີ່ ອງຈາກການແຜີ່ ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19. ໂລກລະບາດດັີ່ ງກີ່ າວ ໄດ ັ້ສ ັ້າງຄວາມຫຍຸ ັ້ງຍາກໃຫັ້

ແກີ່ ຂະບວນການໃນການສ ັ້າງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ຄັ ັ້ງນີ ັ້ ເປັນຕົ ັ້ນແມີ່ ນຂະບວນການໃນ

ການປຶກສາຫາລ ກນັ ແລະ ຂອບເຂດການປຶກສາຫາລ  ແລະ ສະພາບການທດົຖອຍທາງດ ັ້ານເສດຖະກດິ ກໍີ່ ໄດ ັ້ສ ັ້າງ

ຄວາມບໍີ່ ແນີ່ ນອນກີ່ ຽວກບັລະດບັການສະໜບັສະໜນູທາງດ ັ້ານການເງນິໃຫ ັ້ແກີ່ ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ທງັ

ຈາກລດັຖະບານ ແລະ ຄູີ່ ຮີ່ ວມພດັທະນາ. ມນັຍງັໄດ ັ້ສ ັ້າງຄວາມຊກັຊ ັ້າໃນການສ ັ້າງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-

ສງັຄມົແຫີ່ ງຊາດຄັ ັ້ງທ ີ IX ແລະ ການສ ັ້າງຂອບງບົປະມານໄລຍະກາງ. ຍ ັ້ອນມສີິີ່ ງທ ັ້າທາຍດ ັ້ານການເງນິດັີ່ ງກີ່ າວ, 

ແຜນການເງນິສໍາລບັແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ຈຶີ່ ງໄດ ັ້ກໍານດົຢູີ່ ພາຍໃຕ ັ້ສອງສມົມຸດຖານ ຄ : 

ສມົມຸດຖານການເງນິຂອງສກຶສາຢູີ່ ໃນລະດບັເທົີ່ າເດມີ ແລະ ສມົມຸດຖານການຍກົສູງຄຸນນະພາບການສກຶສາ ເຊິີ່ ງມີ

ຄວາມຕ ັ້ອງການດ ັ້ານງບົປະມານໃນລະດບັສູງ. ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໄດ ັ້ລະບຸວີ່ າ ຜນົໄດ ັ້

ຮບັໃດທີີ່ ຈະສາມາດບນັລຸໄດ ັ້ຢີ່ າງເຕມັສີ່ ວນ ແມີ່ ນຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຮບັງບົປະມານ ຕາມສມົມຸດຖານຍກົສູງຄຸນນະພາບການ

ສກຶສາ. 

ໃນເດ ອນພະຈກິ 2019, ກອງປະຊຸມລະດບັບໍລຫິານຂອງຄະນະວຊິາການຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 

ໄດ ັ້ກໍານດົບູລມິະສດິຈາໍນວນໜຶີ່ ງ ສໍາລບັໄລຍະ 2021-2025 ຊຶີ່ ງລວມມ ີ ການສຸມໃສີ່ ການສກຶສາຊັ ັ້ນປະຖມົເພ ີ່ ອ

ປັບປຸງການຮຽນ-ການສອນ; ການຂະຫຍາຍການສະໜອງການສກຶສາຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນຢີ່ າງມປີະສດິທພິາບ 

ແລະ ສອດຄີ່ ອງກບັຄວາມເປັນຈງິ; ກໍານດົທກັສະ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງພະນກັງານພາຍໃນຂະແໜງການສກຶສາ 

ແລະ ກລິາ; ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ສກຶສາແຂວງ, ສກຶສາເມ ອງ, ກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຮງຮຽນ; ແລະ ເພ ີ່ ອປັບປຸງ

ຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນໃຫັ້ດຂີຶ ັ້ນ ແລະ ຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນກນັ, ໂດຍສະເພາະໃນ 40 ເມ ອງທີີ່ ດ ັ້ອຍ

ໂອກາດທາງດານສກຶສາ, ຕາມທີີ່ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໄດ ັ້ກໍານດົ. 

ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ຈະປະສານສມົທບົກນັກບັຄູີ່ ຮີ່ ວມພດັທະນາ ໂດຍຜີ່ ານກນົໄກການຕດິ 

ຕາມຮີ່ ວມກບັຄະນະວຊິາການຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ແລະ ບດົລາຍງານວຽກງານຂະແໜງການປະຈາໍປີ

ຂອງກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໃນການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົຄວາມຄ ບໜັ້າ ຂອງການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 

ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ. ນອກຈາກນີ ັ້, ການປະເມນີໄລຍະກາງ ແລະ ການປະເມນີຜນົສຸດ

ທັ້າຍຂອງແຜນການຍງັຈະໄດ ັ້ຮບັການປະຕບິດັຮີ່ ວມກນັກບັຄູີ່ ຮີ່ ວມພດັທະນາ. 

ຂ ັ້າພະເຈົ ັ້າມຄີວາມເຊ ີ່ ອໝັ ັ້ນວີ່ າ ເອກະສານສະບບັນີ ັ້ຈະເປັນທດິທາງໃຫ ັ້ແກີ່ ພາກສີ່ ວນຕີ່ າງໆ ແຕີ່ ສູນກາງຮອດ

ທັ້ອງຖິີ່ ນ ລວມທງັຄູີ່ ຮີ່ ວມພດັທະນາ ໃນຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ຮີ່ ວມມ ກນັ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ບນັລຸໄດ ັ້ເປົັ້າໝາຍໃນການ

ພດັທະນາຂອງລດັຖະບານ ກໍຄ ໃຫ ັ້ບນັລຸໄດ ັ້ບນັດາຄາດໝາຍຂອງບນັດາແຜນງານ ແລະ ກດິຈະກໍາທີີ່ ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງກບັ

ການພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ເພ ີ່ ອຮບັປະກນັໃຫ ັ້ມຄຸີນນະພາບທີີ່ ດຂີຶ ັ້ນ ໂດຍອງີໃສີ່ ພາລະບດົບາດ, 

ໜັ້າທີີ່  ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງແຕີ່ ລະຂັ ັ້ນ. 

ວຽງຈນັ, ວນັທ ີ 2 ພະຈກິ 2020 

ລດັຖະມນົຕ ີ
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ຄໍາຂອບໃຈ 

 

ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈຢີ່ າງຈງິໃຈມາຍງັທຸກພາກສີ່ ວນ ພາຍໃນ 

ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ, ພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ພະນກັງານຈາກ

ຫັ້ອງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ເມ ອງ ແລະ ຜູ ັ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູີ່ ຮີ່ ວມພດັທະນາທີີ່ ໃຫ ັ້ການຊີ່ ວຍ 

ເຫ  ອດ ັ້ານວຊິາການ ແລະ ຄໍາຄດິເຫນັທີີ່ ມຄຸີນຄີ່ າ ແລະ ຄໍາແນະນໍາຕີ່ າງໆ ທີີ່ ໄດ ັ້ສະໜອງໃຫັ້ແກີ່ ການພດັທະນາແຜນ

ພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2021-2025. 

ພເິສດ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ກໍຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍງັສະຖານທດູອດົສະຕາລ,ີ  

ສະຫາພາບເອຣີບົ ແລະ ອງົການຢູນເິຊບປະຈາໍ ສປປ ລາວ ທີີ່ ໄດ ັ້ໃຫ ັ້ການຊີ່ ວຍເຫ  ອທາງດ ັ້ານວຊິາການ ແລະ ການ

ສະໜບັສະໜນູດ ັ້ານການເງນິ ເພ ີ່ ອຈດັກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ  ໃນການພດັທະນາແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶ

ສາ ແລະ ກລິາ (2021-2025). 

 

ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ 
  



 

1 

 

ພາກທ ີI: ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ຄັ ັ້ງທ ີIX (2021-2025) 

1. ພາກສະເໜ ີ

1.1 ບດົຮຽນທີີ່ ຖອດຖອນໄດ ັ້ຈາກການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2016-

2020 

ໂດຍອງີຕາມຜນົການທບົທວນກາງສະໄໝຂອງແຜນພດທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2016-

2020, ການທບົທວນກາງສະໄໝຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫີ່ ງຊາດຄັ ັ້ງທ ີVIII, ໃນຂະແໜງການ

ສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໄດ ັ້ຄົ ັ້ນພບົບນັຫາ ແລະ ສິີ່ ງທ ັ້າທາຍທີີ່ ສໍາຄນັຫ າຍຢີ່ າງ, ລວມທງັຜນົກະທບົຈາກການລະບາດຂອງ

ພະຍາດ COVID-19 ກໍໄດ ັ້ນໍາສະເໜໃີຫ ັ້ເຫນັໃນຂໍທ ີ3.2 ລຸີ່ ມນີ ັ້. 

ຍ ັ້ອນງບົປະມານສໍາລບັຂະແໜງການສກຶສາມຈີາໍກດັ, ດັີ່ ງນັ ັ້ນ ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ຈະປະເຊນີກບັ

ສິີ່ ງທ ັ້າທາຍໃນການສ ບຕໍີ່ ສະໜອງງບົປະມານໃຫັ້ແກີ່ ບນັດາກດິຈະກໍາ ທີີ່ີ່ ໄດ ັ້ຮບັການຊີ່ ວຍເຫ  ອດ ັ້ານການເງນິຈາກຜູ ັ້

ໃຫ ັ້ທນຶ1 ໃນເວລາໂຄງການສິ ັ້ນສຸດ ແລະ ມຄີວາມຈາໍເປັນຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຈດັບູລມິະສດິທາງດ ັ້ານງບົປະມານຂອງຕນົ. ຜນົ

ກະທບົຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຕໍີ່ ການເກບັລາຍຮບັຂອງລດັຖະບານໃນປີ 2020 ແລະ ອາດມີ

ຜນົກະທບົໃນອກີສອງຫາສາມປີຂ ັ້າງໜັ້າ ແລະ ຍິີ່ ງຈະເຮດັໃຫ ັ້ການຈດັສນັງບົປະມານບໍລຫິານທີີ່ ບໍີ່ ແມີ່ ນເງນິເດ ອນ

ເຂົ ັ້າໃສີ່ ກດິຈະກໍາຕີ່ າງໆ ຍິີ່ ງມຄີວາມຫຍຸ ັ້ງຍາກ. ບູລມິະສດິຫ ກັໃນການພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 

ແມີ່ ນເພ ີ່ ອ (i) ສງັລວມ ແລະ ເຮດັການວໄິຈຢີ່ າງເລກິເຊິີ່ ງເຖງິຂໍ ັ້ມູນກີ່ ຽວກັບັການສກຶສາ (ໂດຍແຍກຕາມເພດ, ເຜົີ່ າ 

ແລະ ຄວາມພກິານ), ວໄິຈທີີ່ ແຍກຂໍ ັ້ມູນລະອຽດກີ່ ຽວກບັການເຂົ ັ້າຮຽນ, ການປະລະການຮຽນ, ການເລ ີ່ ອນຂນັ

ເລ ີ່ ອນຊັ ັ້ນ ແລະ ຕວົຊີ ັ້ບອກດ ັ້ານຄຸນນະພາບ ເຊັີ່ ນ: ການຮູ ັ້ໜງັສ  ແລະ ການຄດິໄລີ່ ເລກ; (ii) ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້

ແກີ່ ສາຍກີ່ ຽວພນັລະຫວີ່ າງການສກຶສາ, ການມວີຽກເຮດັງານທໍາ ແລະ ດ ັ້ານອ ີ່ ນໆທາງດ ັ້ານເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ເພ ີ່ ອ

ນໍາໄປສູີ່ ການວາງແຜນໂດຍອງີໃສີ່ ຂໍ ັ້ມູນ ແລະ ຫ ກັຖານດັີ່ ງກີ່ າວ; (iii) ປັບປຸງປະສດິທພິາບການບນັຈ ຸແລະ ການນໍາ

ໃຊ ັ້ຄູ; ແລະ (iv) ພດັທະນາຍຸດທະສາດການຈດັສນັງບົປະມານບໍລຫິານທີີ່ ບໍີ່ ແມີ່ ນເງນິເດ ອນ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ບູລມິະສດິໃນ

ການແກ ັ້ໄຂບນັດາສິີ່ ງທ ັ້າທາຍຕົ ັ້ນຕໍຕີ່ າງໆ ດັີ່ ງທີີ່ ໄດ ັ້ກໍານດົໃນຂໍ ັ້ 3.3 ຂອງເອກະສານແຜນການນີ ັ້.  

ການທບົທວນກາງສະໄໝ ຂອງແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ຄັ ັ້ງທ ີ VIII ກໍານດົບາງບູລມິະສດິ

ສະເພາະສໍາລບັໄລຍະ 2018-2020 ດັີ່ ງນີ ັ້: 

• ເດກັທີີ່ ຢູີ່ ນອກໂຮງຮຽນ: ຂໍ ັ້ມນູດ ັ້ານສະຖຕິຕິ ັ້ອງກມົກຽວກນັກບັຂໍ ັ້ມູນອ ີ່ ນໆ ລວມທງັຂໍ ັ້ມູນຈາກການວໄິຈ

ເດກັນອກໂຮງຮຽນຂອງສາກນົ2 (ປີ 2017) ແລະ ການສໍາຫ ວດປະຊາກອນປີ 2015 ການສໍາຫ ວດດດັຊະນີ

ໝາຍສງັຄມົ ປີ 2017, ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ໄດ ັ້ຂໍ ັ້ມູນທີີ່ ຊດັເຈນກີ່ ຽວກບັເດກັຢູີ່ ນອກໂຮງຮຽນ. ຍງັຂາດຂໍ ັ້ມູນກີ່ ຽວກບັ

ເດກັນ ັ້ອຍພກິານ ທງັຢູີ່ ໃນ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນ. ສູນສະຖຕິກິານສກຶສາ ແລະ ກລິາ ຄວນນໍາໃຊ ັ້ຄໍາຖາມຈາກ 

“Washington Group Child Functioning Questions” ເພ ີ່ ອເກບັກໍາຂໍ ັ້ມູນກີ່ ຽວກບັເດກັພກິານ. 

• ຜນົການຮຽນ: ມຄີວາມຈາໍເປັນຕ ັ້ອງເພີີ່ ມງບົປະມານບໍລຫິານຢູີ່ ຂັ ັ້ນເມ ອງ ພ ັ້ອມໆກນັກບັການຍກົລະດບັ

ຄູສກຶສານເິທດ ເພ ີ່ ອຊີ່ ວຍເຫ  ອບນັດາຄູສອນ ເພ ີ່ ອແນໃສີ່ ປັບປຸງການສອນຂອງຄູໃຫ ັ້ດຂີຶ ັ້ນ. 

• ມຄີວາມຈາໍເປັນໃນການປະຕບິດັຍຸດທະສາດ ເພ ີ່ ອປັບປຸງປະສດິທພິາບການສບັຊ ັ້ອນ ແລະ ນາໍໃຊ ັ້ຄູ, ຫ ຸດຈາໍ

ນວນຄູອາສາສະໝກັ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ສາມາດມກີານສບັຊ ັ້ອນຄູຈບົໃໝີ່ ທີີ່ ມຄຸີນນະພາບ. ບູລມິະສດິໃນການບນັຈຸ

 
1 ເຊັີ່ ນ: ການເພີີ່ ມງບົປະມານໃສີ່ ເງນິບໍລຫິານໂຮງຮຽນ ແລະ ອາຫານໃນໂຮງຮຽນ 

2ການວໄິຈສະພາບເດກັນ ັ້ອຍຢູີ່ ນອກໂຮງຮຽນຢູີ່  9 ປະເທດໃນ ອາຊຽນ, UNESCO ປີ 2017 



 

2 

 

ລດັຖະກອນໃໝີ່  ແມີ່ ນການບນັຈຄູຸມດັທະຍມົທີີ່ ມຄີວາມຊໍານານງານ ໃນວຊິາຄະນດິສາດ, ວທິະຍາສາດ 

ແລະ ວຊິາໄອທ.ີ 

• ການຈດັສນັງບົປະມານທີີ່ ບໍີ່ ພຽງພໍ: ໃຫ ັ້ແກີ່ ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໃນຊຸີ່ ມປີຜີ່ ານມາ ມຄີວາມຈາໍເປັນ

ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ປັບປຸງ ແລະ ມຄີວາມຈາໍເປັນຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຮບັງບົປະມານເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ. ພ ັ້ອມດຽວກນັນັ ັ້ນ ຂະແໜງການສກຶ

ສາ ແລະ ກລິາ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຈດັລຽງບູລມິະສດິຂອງແຜນງານຕີ່ າງໆ ເພ ີ່ ອຮບັປະກນັວີ່ າຊບັ ພະຍາ ກອນທີີ່ ມຈີາໍກດັ 

ໄດ ັ້ຖ ກນໍາໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າແກ ັ້ໄຂບນັດາຄວາມຕ ັ້ອງການທີີ່ ຈາໍເປັນແທັ້. ສງັລວມແລ ັ້ວ ບນັດາບູລມິະສດິທີີ່ ຈາໍເປັນ

ແມີ່ ນເພ ີ່ ອ (ກ) ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງດ ັ້ານຄວາມກີ່ ຽວພນັລະຫວີ່ າງແຜນການ ແລະ ງບົປະມານ, (ຂ) ເພີີ່ ມເງນິ

ບໍລຫິານໃຫັ້ແກີ່ ຂັ ັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ ັ້ນເມ ອງ ແລະ ຈດັສນັງບົປະມານໃຫັ້ເທົີ່ າທຽມກນັ ໂດຍເພີີ່ ມງບົປະມານ

ສໍາລບັວຽກງານນເິທດ ແລະ ການຕດິຕາມຂັ ັ້ນໂຮງຮຽນ ແລະ (ຄ) ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງ ແລະ ຫນັການວາງ

ແຜນເປັນທນັສະໄໝ, ຄວາມສາມາດການຈດັສນັງບົປະມານ ແລະ ຄວາມສາມາດທາງດ ັ້ານການບນັຊ ີຂອງ

ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ. ໃນຂະນະດຽວກນັ, ປະສດິທພິາບໃນການນໍາໃຊ ັ້ຄູກຕໍ ັ້ອງໄດ ັ້ຮບັການ

ປັບປຸງໃຫ ັ້ດຂີຶ ັ້ນ. 

• ຈາໍນວນ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງນກັຮຽນຈບົການສກຶສາຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ: ມຄີວາມຈາໍເປັນຕ ັ້ອງໄດ ັ້ເພີີ່ ມອດັຕາ

ການເລ ີ່ ອນຊັ ັ້ນ ແລະ ອດັຕາການຈບົຊັ ັ້ນໃນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕົ ັ້ນ ແລະ ມດັທະຍມົປາຍ. ຢາກປັບ ປຸງຄຸນ

ນະພາບນກັສກຶສາ ທີີ່ ຮຽນຈບົການສກຶສາຫ ງັການສກຶສາຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານໃຫັ້ໄດ ັ້ດ ີແມີ່ ນມຄີວາມຈາໍ ເປັນຕ ັ້ອງໄດ ັ້

ປັບປຸງທກັສະ ແລະ ຄວາມຮູ ັ້ຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານທີີ່ ໄດ ັ້ຮຽນມາແຕີ່ ຊັ ັ້ນປະຖມົ ແລະ ມດັທະຍມົຕົ ັ້ນ ພ ັ້ອມທງັ

ປະກອບທກັສະທີີ່ ຈາໍເປັນໃຫັ້ແກີ່ ຊາວໜຸີ່ ມ ເພ ີ່ ອນໍາໄປປະຕບິດັໃນວຽກງານຂອງເຂາົເຈົ ັ້າ ໃນເງ  ີ່ອນໄຂ

ເສດຖະກດິທີີ່ ມຄີວາມທນັສະໄໝ ແລະ ຫ າກຫ າຍ. ບນັດາຄວາມສາມາດຂັ ັ້ນຕໍີ່ າສຸດ ຊຶີ່ ງລວມມທີກັສະ ການ

ຮູ ັ້ໜງັສ  ແລະ ທກັສະດ ັ້ານຄະນດິສາດ ຄວນຈະໄດ ັ້ຖ ກກໍານດົໄວ ັ້ເປັນເງ  ີ່ອນໄຂ ເພ ີ່ ອເຂົ ັ້າຮຽນໃນສາຍອາຊວີະ

ສກຶສາ ແລະ ຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີ. ບນັດາຫ ດັສູດສາຍອາຊວີະສກຶສາ ຄວນເປີດໂອກາດໃຫັ້ທຸກຄນົໄດ ັ້ເຂົ ັ້າ

ຮີ່ ວມຮຽນ ແລະ ໄດ ັ້ຮບັຜນົປະໂຫຍດຈາກຫ ກັສູດດັີ່ ງກີ່ າວ ໂດຍບໍີ່ ຈາໍແນກເພດ, ເຜົີ່ າ ແລະ ຄວາມພກິານ. 

• ການຮູ ັ້ໜງັສ : ຕ ັ້ອງປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການສກຶສາຊັ ັ້ນປະຖົມສກຶສາໃຫ ັ້ດຂີຶ ັ້ນ ຈຶີ່ ງສາມາດເຮດັໃຫ ັ້ອດັຕາ

ການຈບົຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕົ ັ້ນເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ. ດັີ່ ງນັ ັ້ນ, ການສະໜອງຫ ກັສູດການສກຶສານອກໂຮງຮຽນທີີ່ ມເີປົັ້າໝາຍ

ແມີ່ ນມຄີວາມສໍາຄນັ. ຫ ກັສູດທຽບເທົີ່ າສໍາລບັການຮູ ັ້ໜງັສ ຂອງໄວໜຸີ່ ມ ແລະ ສໍາລບັສ ບຕໍີ່ ການສກຶສາ ແມີ່ ນ

ຈາໍເປັນຕ ັ້ອງໄດ ັ້ປັບປຸງໃຫ ັ້ເຂັ ັ້ມແຂງ ແລະ ເສມີຂະຫຍາຍໃຫັ້ດຂີຶ ັ້ນ. 

• ຄວາມສອດຄີ່ ອງກນັ ລະຫວີ່ າງການສກຶສາ ກບັ ຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງແຜນພດັທະນາເສດ ຖະກດິ-ສງັຄມົ

ແຫີ່ ງຊາດ: ການປະເມນີກາງສະໄໝຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຄັ ັ້ງທ ີVIII ໄດ ັ້ລະບຸວີ່ າ ລະບບົ

ການສກຶສາຕ ັ້ອງຮບັປະກນັໃຫ ັ້ເດກັພກິານໄດ ັ້ເຂົ ັ້າເຖງິການສກຶສາໃນທຸກລະດບັ. ຊຸມຊນົ, ພໍີ່ ແມີ່ ຜູ ັ້ປົກຄອງ 

ແລະ ບຸກຄະລາກອນທາງການສກຶສາ ຍງັບໍີ່ ຮບັຮູ ັ້ເຖງິສດິໃນການໄດ ັ້ຮບັການສກຶສາຂອງເດກັພກິານ ແລະ ຄູ

ສອນ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຮບັການຝຶກອບົຮມົ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ເຂົ ັ້າໃຈກີ່ ຽວກບັການສກຶສາຮຽນຮີ່ ວມໃຫັ້ດກີວີ່ າເກົີ່ າ. ການປັບປຸງ

ຄວາມສາມາດ ແລະ ທກັສະພ ັ້ນຖານຂອງເດກັ ນບັແຕີ່ ຊັ ັ້ນການສກຶສາ ກີ່ ອນໄວຮຽນ ເຖງິຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນ

ຕົ ັ້ນ ແມີ່ ນຄວາມຈາໍເປັນຫ າຍ ເນ ີ່ ອງຈາກວີ່ າ ປັດຈບຸນັນີ ັ້ ເຫນັໄດ ັ້ວີ່ າທກັສາການຮຽນຮູ ັ້ພາສາລາວ ແລະ ທກັສະ

ດ ັ້ານຄະນດິສາດຂອງນກັຮຽນ ແມີ່ ນຍງັອີ່ ອນຫ າຍ ຊຶີ່ ງຈະມຜີນົກະທບົຕໍີ່ ປະສດິທພິາບໃນການສະໜອງການ

ສກຶສາລະດບັອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ. ການສໍາຫ ວດຕະຫ າດແຮງງານ ແລະ ການສກຶສາ

ຕດິຕາມນກັຮຽນທີີ່ ຮຽນຈບົຢີ່ າງເປັນປົກກະຕ ິ ແມີ່ ນມຄີວາມຈາໍເປັັນ. ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ມີ

ຄວາມຈາໍເປັນຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສ ັ້າງແຜນພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດສໍາລບັຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກ ິລາ ເພ ີ່ ອ

ປະກອບສີ່ ວນເຂົ ັ້າໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແນີ່ ໃສີ່ ໃຫ ັ້ເສດຖະກດິມກີານ
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ເຕບີໂຕທີີ່ ຍ ນຍງົ ແລະ ກວມລວມ, ທຸກຄນົສາມາດຊອກວຽກເຮດັງານທໍາໄດ ັ້. ຢາກໃຫັ້ມກີານປະກອບ ສີ່ ວນ

ຢີ່ າງກວ ັ້າງຂວາງຂອງຂະແໜງອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການບໍລກິານຕໍີ່ ຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນຂອງປະ ເທດ ມີ

ຄວາມຈາໍເປັນຕ ັ້ອງໃຫ ັ້ນກັຮຽນທີີ່ ຮຽນຈບົຈາກໂຮງຮຽນມດັທະຍມົຕອນປາຍ, ວທິະຍາໄລ ແລະ ມະ ຫາວິ

ທະຍາໄລມຄຸີນນະພາບທີີ່ ດ.ີ 

• ການໃຊ ັ້ຈີ່ າຍຂອງຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ3: ຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສດິທພິາບຂອງການໃຊ ັ້ຈີ່ າຍງບົ

ປະມານຂອງຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ມຄີວາມຈາໍເປັນຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຮບັການປັບປຸງໃຫ ັ້ດຂີຶ ັ້ນ ຊຶີ່ ງລວມມ:ີ 

(ກ) ປັບປຸງປະສດິທພິາບຂອງການນໍາໃຊ ັ້ຄູ; (ຂ) ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃນການເຊ ີ່ ອມໂຍງກນັລະ ຫວີ່ າງການ

ວາງແຜນ ແລະ ການຂຶ ັ້ນງບົປະມານ; ແລະ (ຄ) ການສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງດ ັ້ານຂອດປະສານງານລະຫວີ່ າງສູນ

ກາງ ແລະ ທ ັ້ອງຖິີ່ ນກີ່ ຽວກບັການເກບັກໍາຂໍ ັ້ມູນດ ັ້ານການເງນິ. ຂໍ ັ້ຈາໍກດັທາງດ ັ້ານການເງນິຍງັຈະມຢູີີ່ ຈນົເຖງິປີ 

2020. ດັີ່ ງນັ ັ້ນ, ຂະແໜງການສກຶສາຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຕດັສນິໃຈກໍານດົວທິກີານໃນການນໍາໃຊ ັ້ຊບັພະ ຍາກອນມະນຸດ 

ແລະ ການເງນິຂອງຕນົຢີ່ າງມປີະສດິທຜິນົ, ໃນຂະນະທີີ່ ຄວາມແຕກໂຕນກໍສາມາດຫ ຸດຜີ່ ອນໄດ ັ້. ຄວາມສະເ

ໝພີາບທາງເພດໃນກຸີ່ ມພະນກັງານບໍລຫິານ ກໍມຄີວາມຈາໍເປັນຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຮບັການປັບປຸງ ເພາະ ວີ່ າຈາໍນວນແມີ່ -

ຍງິທີີ່ ມຕີໍາແໜີ່ ງສູງມຈີາໍກດັຢູີ່ ຂັ ັ້ນພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ແຂວງ, ຫັ້ອງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກ-ິ

ລາ ເມ ອງ ແລະ ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ. 

• ການເງນິສກຶສາ: ບູລມິະສດິແມີ່ ນຮກັສາການສະໜອງງບົປະມານໃຫັ້ພຽງພໍແກີ່ ບນັດາແຜນງານທີີ່ ກໍາລງັ

ດໍາເນນີການຢູີ່  ເຊັີ່ ນ: ເງນິບໍລຫິານໂຮງຮຽນ ແລະ ການຜະລດິປຶັ້ມແບບຮຽນທດົແທນ. ກະຊວງສກຶສາທກິານ 

ແລະ ກລິາ ມຂໍີ ັ້ຈາໍກດັໃນການປັບປີ່ ຽນເປົັ້າໝາຍການນໍາໃຊ ັ້ງບົປະມານບໍລຫິານ. ແຕີ່ ຖັ້າຢາກຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມ

ແຕກໂຕນກນັໄດ ັ້ ແມີ່ ນຕ ັ້ອງປັບປຸງປະສດິທພິາບຂອງການສບັຊ ັ້ອນ ແລະ ນໍາໃຊ ັ້ຄູ. ເຖງິຢີ່ າງໃດກໍຕາມ, ການ

ຍກົຍ ັ້າຍຄູຈາກບີ່ ອນໜຶີ່ ງໄປອກີບີ່ ອນໜຶີ່ ງມຄີວາມຫຍຸ ັ້ງຍາກຫ າຍ ໃນເງ  ີ່ອນໄຂຂອງປະເທດເຮາົ. ຄະນະກໍາະ-

ການຈດັສນັຄູ ແລະ ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງນິ ທງັສອງຄະນະຈະສກຶສາເບິີ່ ງບນັດາ 

ຂໍ ັ້ສະເໜແີນະຈາກການທບົທວນເຄິີ່ ງສະໄໝແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2016-2020 ເພ ີ່ ອ

ກໍານດົບນັດາຍຸດທະສາດການນໍາໃຊ ັ້ຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ຊບັພະຍາກອນດ ັ້ານການເງນິເພ ີ່ ອຫ ຸດຜີ່ ອນ

ຄວາມແຕກໂຕນ. ອາດຈະພຈິາລະນາເບິີ່ ງການນໍາໃຊ ັ້ເງນິບໍລຫິານໂຮງຮຽນທີີ່ ແຕກຕີ່ າງກນັ, ການຈດັສນັງບົ

ປະມານ ໂດຍອງີໃສີ່ ສູດຄດິໄລີ່ ເງນິບໍລຫິານໃຫັ້ແກີ່ ເມ ອງ, ແລະ /ຫ   ເງນິຊີ່ ວຍເຫ  ອດ ັ້ານບໍລຫິານໃຫັ້ແກີ່ ເມ ອງ

ຄວນເລັີ່ ງໃສີ່ ໂຮງຮຽນດ ັ້ອຍໂອກາດ ໂດຍຜີ່ ານການນໍາໃຊ ັ້ສູດຄດິໄລີ່ ງບົປະມານ ທີີ່ ໄດ ັ້ກໍານດົເພ ີ່ ອຫ ຸດຜີ່ ອນ

ຄວາມແຕກໂຕນກນັ. 

• ນະໂຍບາຍອງີໃສີ່ ຫ ກັຖານ: ມຄີວາມຈາໍເປັນຕ ັ້ອງສ ັ້າງກນົໄກເພ ີ່ ອສງັລວມ ແລະ ວໄິຈຂໍ ັ້ມູນຢີ່ າງເຕມັສີ່ ວນ

ກວີ່ າເກົີ່ າຈາກແຫ ີ່ ງຕີ່ າງໆກີ່ ຽວກບັການສກຶສາ ແລະ ການຈ ັ້າງງານ ພ ັ້ອມທງັສງັລວມຜນົການວໄິຈຕີ່ າງໆໃຫັ້

ແກີ່ ຜູ ັ້ສ ັ້າງນະໂຍບາຍ ພ ັ້ອມທງັໃຫ ັ້ພາກສີ່ ວນອ ີ່ ນໆທີີ່ ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງ ໄດ ັ້ເຂົ ັ້າເຖງິຜນົການວໄິຈດັີ່ ງກີ່ າວ. ຢາກເຮດັ

ໃຫ ັ້ທຸກໆແຂວງ ສາມາດຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັກນົໄກດັີ່ ງກີ່ າວໄດ ັ້, ຕ ັ້ອງມນີຕິກິໍາໃນການສະໜບັສະໜນູວຽກງານ

ດັີ່ ງກີ່ າວ. ເພ ີ່ ອຢາກຕດິຕາມການປະຕບິດັແຜນການພດັທະນາຂອງຂະແໜງການຢີ່ າງມປີະສດິທຜິນົ ໂດຍ

ສະເພາະໃນລະດບັນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ ຕ ັ້ອງມກີນົໄກໃຫັ້ລດັຖະບານ ແລະ ຄູີ່ ຮີ່ ວມພດັທະນາ 

ສາມາດປະເມນີຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງແຜນ ໂດຍອງີໃສີ່ ຄາດໝາຍທີີ່ ໄດ ັ້ຮບັການປັບປຸງຂອງ ປີ 2020. ຂອບ 

ປະເມນີຜນົການປະຕບິດັງານຂອງຂະແໜງການທີີ່ ມປີະສດິທຜິນົ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ກວມເອາົການຕດິຕາມ ການປະຕ ິ

ບດັນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດທີີ່ ສູນກາງວາງອອກ ຢູີ່ ໃນລະດບັທ ັ້ອງຖິີ່ ນ.  

 
3 ລາຍລະອຽດມຢູີີ່ ຂໍ ັ້ທ ີ7 
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ແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2021-2025 ໄດ ັ້ສ ັ້າງຂຶ ັ້ນໂດຍນໍາໃຊ ັ້ບນັດາຂໍ ັ້ສະເໜແີນະເຫ ົີ່ ານີິ ັ້ເປັນ

ຈດຸເລີີ່ ມຕົ ັ້ນ. ເຖງິຢີ່ າງໃດກໍຕາມ, ສິີ່ ງທ ັ້າທາຍທີີ່ ຈະບໍີ່ ສາມາດເຮດັໃຫ ັ້ບນັລຸໄດ ັ້ຈດຸປະສງົດ ັ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ 8 ຜນົ

ໄດ ັ້ຮບັລວມທີີ່ ກໍານດົໃນແຜນ ແມີ່ ນການສະໜອງງບົປະມານທີີ່ ບໍີ່ ພຽງພໍໃຫ ັ້ແກີ່ ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ.  

ລະດບັງບົປະມານທີີ່ ໄດ ັ້ຮບັໃນໄລຍະຜີ່ ານມາແມີ່ ນຕໍີ່ າຫ າຍ ແລະ ຍ ັ້ອນເຫດຜນົດັີ່ ງກີ່ າວ ຈຶີ່ ງໄດ ັ້ສົີ່ ງຜນົໃຫ ັ້ການການ

ພດັທະນາການສກຶສາໃນຫ າຍຂງົເຂດ ມຄີວາມທດົຖອຍ. ຍ ັ້ອນຜນົກະທບົຈາກການລະບາດຂອງ COVID-19, ຈຶີ່ ງ

ເຮດັໃຫ ັ້ສະພາບການສກຶສາອາດຈະທດົຖອຍລງົໃນໄລຍະໃດໜຶີ່ ງ (ເບິີ່ ງພາກ 3.2). ດັີ່ ງນັ ັ້ນ, ໃນຂໍ ັ້ທ ີ 6 ຈິີ່ ງກໍານດົ 

ບນັດາຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທີີ່ ຈາໍເປັນ ເພ ີ່ ອບນັລຸ 8 ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງ, ຊຶີ່ ງມນັອາດບໍີ່ ສາມາດຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໄດ ັ້ 

ຖັ້າຫາກສີ່ ວນແບີ່ ງງບົປະມານບໍລຫິານປົກກະຕ ິ ທີີ່ ບໍີ່ ແມີ່ ນເງນິເດ ອນຂອງລດັຖະບານ ທີີ່ ສະໜອງໃຫັ້ແກີ່ ຂະແໜງ 

ການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ຍງັຮກັສາຢູີ່ ໃນລະດບັຕໍີ່ າຄ ໃນປັດຈບຸນັນີ ັ້. 

1.2 ວທິກີານພດັທະນາແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2021-2025 

ໂຄງປະກອບຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2021-2025 ແມີ່ ນຄ ັ້າຍຄ ກບັແຜນ

ພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2016-2020 ແລະ ບນົພ ັ້ນຖານຂອງທດິສະດຂີອງການປີ່ ຽນແປງ ທີີ່ ໄດ ັ້

ກໍານດົໃນປີ 2015. ຕີ່ ອງໂສ ັ້ຂອງຜນົໄດ ັ້ຮບັຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2021-2025 

ແມີ່ ນຢູີ່ ໃນເອກະສານຊ ັ້ອນທັ້າຍທ ີ 1 ຊຶີ່ ງໄດ ັ້ນໍາສະເໜໃີຫ ັ້ເຫນັເຖງິພາບລວມຜນົໄດ ັ້ຮບັໃນລະດບັສູງ, ຜນົໄດ ັ້ຮບັ

ລະດບັກາງ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ກດິຈະກໍາຫ ກັທີີ່ ຈະຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ບນັລຸໄດ ັ້ເປົັ້າໝາຍລວມຂອງແຜນພດັ 

ທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ. ຂະບວນການໃນການປຶກສາຫາລ  ໃນການພດັທະນາແຜນພດັທະນາຂະແໜ

ງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2021-2025 ໄດ ັ້ລະບຸໄວ ັ້ໃນເອກະສານຊ ັ້ອນທັ້າຍທ ີ2. ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶ

ສາ ແລະ ກລິາ 2021-2025 ເລັີ່ ງໃສີ່ ຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນລະຫວີ່ າງເພດຍງິ ແລະ ເພດຊາຍ, ຊນົເຜົີ່ າ ແລະ ຜູ ັ້

ຮັີ່ ງ ແລະ ຜູ ັ້ທຸກ ໂດຍສະເພາະໃນບນັດາເມ ອງທີີ່ ດ ັ້ອຍໂອກາດ. ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 

2021-2025 ໄດ ັ້ກໍານດົເມ ອງດ ັ້ອຍໂອກາດ, ໂດຍແມີ່ ນ 40 ເມ ອງດ ັ້ອຍໂອກາດ (ເບິີ່ ງເອກະສານຊ ັ້ອນທັ້າຍ 

ທ ີ 3) ທີີ່ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ກໍານດົໃນປັດຈບຸນັ. ລາຍຊ ີ່ ບນັດາເມ ອງດັີ່ ງກີ່ າວຈະໄດ ັ້ຮບັການທບົ

ທວນຄ ນ ແລະ ປັບປຸງໃນຂະບວນການທບົທວນເຄິີ່ ງສະໄໝຂອງແຜນ 5 ປີ. 

ຫ ກັການທໜີຶີ່ ງ ທີີ່ ໄດ ັ້ນໍາໃຊ ັ້ໃນການສ ັ້າງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2021-2025 ແມີ່ ນ

ເພ ີ່ ອຮບັປະກນັຄວາມສອດຄີ່ ອງລະຫວີ່ າງພາກທ ີI (ມາດຕະການດ ັ້ານນະໂຍບາຍ) ແລະ ພາກທ ີII (ແຜນຂະແໜງ 

ການຍີ່ ອຍ) ໂດຍຮຽກຮ ັ້ອງໃຫ ັ້ແຕີ່ ລະຂະແໜງການຍີ່ ອຍ ແກ ັ້ໄຂຈດຸປະສງົດ ັ້ານນະໂຍບາຍຫ ກັ, ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັ

ສູງ ແລະ ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ ໃນແຜນຂອງແຕີ່ ລະຂະແໜງການຍີ່ ອຍ. ທງັນີ ັ້ ກໍເພ ີ່ ອເຮດັໃຫ ັ້ມຄີວາມສອດຄີ່ ອງ

ດ ັ້ານນະໂຍບາຍ. 

ຫ ກັການທສີອງ ແມີ່ ນນໍາໃຊ ັ້ວທິຈີດັກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ໃນຫ າຍລະດບັ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ມຄີວາມເປັນເອກະພາບ

ທາງດ ັ້ານຂອບນະໂຍບາຍ ທີີ່ ຢູີ່ ພາຍໃຕ ັ້ແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2021-2025. ແຜນການເງນິຂອງ 

ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2021-2025 ຖ ກສ ັ້າງຂຶ ັ້ນໂດຍອງີໃສີ່ ສອງສມົມຸດຖານ ຄ : 1) 

“ງບົປະມານໄດ ັ້ຮບັຢູີ່ ໃນລະດບັເທົີ່ າເດມີ” ເຊິີ່ ງເປັນພ ັ້ນຖານໃຫັ້ແກີ່ ການຮກັສາລະດບັຄຸນນະພາບ ແລະ ການສະ 

ໜອງການບໍລກິານໃນປະຈບຸນັ ໂດຍບໍີ່ ມກີານປັບປຸງການບໍລກິານໃດໆ. ຊຶີ່ ງມນັສະແດງເຖງິ “ເພດານງບົປະມານໃນ

ປະຈບຸນັ” ທີີ່ ຂະແໜງການມຄີວາມຕ ັ້ອງການ; ແລະ 2) ສມົມຸດຖານ “ຍກົສູງຄຸນນະພາບການສກຶສາ” ຊຶີ່ ງຖັ້າຢາກ

ບນັລຸໄດ ັ້ຕາມສມົມຸດຖານດັີ່ ງກີ່ າວນີ ັ້ ສີ່ ວນແບີ່ ງງບົປະມານທີີ່ ບໍີ່ ເງນິເດ ອນຂອງຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ຕ ັ້ອງ

ໄດ ັ້ຮບັເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນຢີ່ າງຫ ວງຫ າຍ. ຍ ັ້ອນວີ່ າການຈດັສນັງບົປະມານຕວົຈງິ ອາດຈະຕກົຢູີ່ ໃນລະຫວີ່ າງກາງຂອງສອງສມົ 

ມຸດຖານ ຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜການສກຶສາ ແລະ ກລິາ. ດັີ່ ງນັ ັ້ນ, ນະໂຍບາຍການໃຊ ັ້ຈີ່ າຍຈະເປັນທດິທາງໃນ

ການຈດັລໍາດບັຄວາມສໍາຄນັຂອງການຈດັສນັງບົປະມານທີີ່ ໄດ ັ້ຮບັ ໃສີ່ ໂຂງເຂດທີີ່ ໄດ ັ້ຕກົລງົກນັ ເຊັີ່ ນ: ຂະແໜງ ການ
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ຍີ່ ອຍປະຖມົສກຶສາ ແລະ ການຝຶກອບົຮມົຄູ. ຜນົກະທບົທາງດ ັ້ານເສດຖະກດິຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ 

COVID-19 ອາດເຮດັໃຫ ັ້ການສະໜອງງບົປະມານຕາມສມົມຸດຖານ “ຍກົສູງຄຸນນະພາບການສກຶສາ” ບໍີ່ ເປັນໄປ

ໄດ ັ້ຕາມແຜນ ໃນຊຸມປີຕົ ັ້ນໆຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2021-2025. 

2. ຜນົສໍາເລດັຕົ ັ້ນຕໍ ສໍາລບັ 2016-2020 

ຜນົສໍາເລດັໄດ ັ້ສງັລວມຈາກ 5 ຈດຸປະສງົຂອງນະໂຍບາຍ ແລະ 11 ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງມດີັີ່ ງນີ ັ້: 

ຈດຸປະສງົຂອງນະໂຍບາຍທ ີ1 ລະບຸໄວ ັ້ວີ່ າ “ນກັຮຽນທຸກຄນົມຄີວາມຮູ ັ້ ແລະ ຄວາມສາມາດຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານທີີ່ ຈາໍເປັນ 

ພ ັ້ອມທງັມສຸີຂະພາບແຂງແຮງ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ສາມາດເຂົ ັ້າເຮດັວຽກຕາມຕະຫ າດແຮງງານ ຫ   ສ ບຕໍີ່ ຮຽນໃນການສກຶສາຫ ງັ

ຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ”. 

ຜນົສໍາເລດັທີີ່ ສໍາຄນັລວມມ:ີ 

• ອດັຕາການເຂົ ັ້າຮຽນຂອງເດກັອາຍຸ 5 ປີ ເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນຈາກ 70,9% ໃນສກົຮຽນ 2015-16 ເປັນ 82,7% ໃນ

ສກົຮຽນ 2019-2020 ຊຶີ່ ງສາມາດບນັລຸໄດ ັ້ເກນີຄາດໝາຍທີີ່ ກໍານດົໃນແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ 

ກລິາ ຄ  80% ໃນປີ 2020. 

• ອດັຕາຈບົຊັ ັ້ນປະຖມົຕາມກະແສນກັຮຽນ ໄດ ັ້ຮບັການປັບປຸງດຂີຶ ັ້ນ ຄ ຈາກ 77,9% (ເພດຍງິ 79,1%) ໃນ

ສກົຮຽນ 2015-16 ເປັນ 79,9% ດ ັ້ວຍອດັຕາຈບົຊັ ັ້ນຂອງເດກັຍງິ 82,7% ສູງກວີ່ າເດກັຊາຍ ໃນສກົຮຽນ 

2019-2020. 

• ອດັຕາການຄ ັ້າງຫ ັ້ອງ ປ.1 ໄດ ັ້ຫ ຸດລງົຈາກ 11,5% ໃນສກົຮຽນ 2015-2016 ເປັນ 6,3% ໃນສກົຮຽນ 

2019-2020. 

• ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນລວມຂອງນກັຮຽນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນ ເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນຈາກ 82,2% ໃນສກົຮຽນ 2015-

2016 ເປັນ 83,3% ຊຶີ່ ງບໍີ່ ສາມາດບນັລຸໄດ ັ້ຕາມຄາດໝາຍທີີ່ ກໍານດົ 85% ໃນປີ 2020. ອດັເຂົ ັ້າຮຽນຂອງ

ນກັຮຽນຍງິ ບນັລຸພຽງແຕີ່  (81,9%) ຊຶີ່ ງຍງັສ ບຕໍີ່  ຕໍີ່ າກວີ່ າເພດຊາຍ (84,6%) 

• ອດັຕາການຈບົຊັ ັ້ນລວມຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນ ເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນພຽງເລກນ ັ້ອຍ ຄ  ຈາກ 70,4% ໃນສກົຮຽນ 

2015-2016 ເປັນ 71,6% ໃນສກົຮຽນ 2019/20, ສີ່ ວນດດັຊະນຄີວາມສະເໝພີາບຍງິຊາຍເພີີ່ ມຈາກ 

0,94 ເປັນ 0,97 ໃນປີ 2019-2020. 

• ໄດ ັ້ສ ບຕໍີ່ ສະໜອງນໍ ັ້າສະອາດໃຊ ັ້ໃນໂຮງຮຽນ (ໃນປີ 2020 ມ ີ 73% ຂອງໂຮງຮຽນປະຖມົມນໍີ ັ້າສະອາດ

ໃຊ ັ້). 

ຈດຸປະສງົຂອງນະໂຍບາຍທ ີ 2. ລະບຸໄວ ັ້ວີ່ າ “ເພ ີ່ ອສະໜອງການສກຶສາຫ ງັຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານໃຫັ້ສອດຄີ່ ອງກບັການ 

ຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິ-ສງັຄມົໃນແຕີ່ ລະໄລຍະ ແລະ ແຂີ່ ງຂນັກບັກໍາລງັແຮງງານໃນບນັດາປະເທດອາຊີ

ຕາເວນັອອກສີ່ ຽງໃຕ ັ້ (ASEAN)”. 

ຜນົສໍາເລດັທີີ່ ສໍາຄນັລວມມ:ີ 

• ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນລວມຂອງຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍບນັລຸໄດ ັ້ 54,8% ໃນສກົຮຽນ 2019-2020 ຊຶີ່ ງເພີີ່ ມ

ຈາກ 47,8% ໃນສກົຮຽນ 2015-2016. ເຖງິຢີ່ າງໃດກໍດ ີ ມນັກໍຍງັບໍີ່ ສາມາດບນັລຸໄດ ັ້ຄາດໝາຍທີີ່ ໄດ ັ້ປັບ 

ປຸງໃນໄລຍະປະເມນີກາງສະໄໝ ຄ  56%. 

• ການເລ ີ່ ອນຈາກ ມ.4 ໄປສູີ່ ອາຊວີະສກຶສາບນັລຸໄດ ັ້ 3,8% ໃນສກົຮຽນ 2019-2020, ຊຶີ່ ງບໍີ່ ສາມາດບນັລຸ

ໄດ ັ້ ຄາດໝາຍ 5% ທີີ່ ກໍານດົໃນແຜນພດັທະາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ພາຍໃນປີ 2020. 
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• ອດັຕາການເຂົ ັ້າຮຽນສາຍອາຊວີະສກຶສາກໄໍດ ັ້ເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ ຍ ັ້ອນມກີານພດັທະນາຫ ກັສູດໃໝີ່  ທີີ່ ສາມາດຕອບ

ສະ ໜອງໄດ ັ້ ແລະ ມຄີວາມສອດຄີ່ ອງກບັຕະຫ າດແຮງງານ. 

ຈດຸປະສງົຂອງນະໂຍບາຍທ ີ 3. ລະບຸໄວ ັ້ວີ່ າ: “ບນັລຸໄດ ັ້ຄາດໝາຍດດັຊະນຊີບັສນິມະນຸດເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ປະເທດຫ ຸດພົ ັ້ນ

ອອກຈາກສະຖານະພາບດ ັ້ອຍພດັທະນາ ໂດຍຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນລະຫວີ່ າງຍງິ-ຊາຍ, ຄນົພກິານ, ຄນົທຸກ

ຍາກຊນົເຜົີ່ າ ແລະ ອ ີ່ ນໆ”. 

ຜນົສໍາເລດັທີີ່ ສໍາຄນັລວມມ:ີ 

• ໂດຍລວມ ໃນປີ 2020, ອດັຕາການເຂົ ັ້າຮຽນລວມຊັ ັ້ນມດັທະຍມົບນັລຸໄດ ັ້ 71,3%, ຊຶີ່ ງອດັຕາຂອງນກັ 

ຮຽນຍງິຕໍີ່ າກວີ່ າເພດຊາຍ 4%. ຄາດໝາຍນີ ັ້ ແມີ່ ນບໍີ່ ສາມາດບນັລຸຄາດໝາຍທີີ່ ກໍານດົໃນແຜນພດັທະນາ 

ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ພາຍໃນປີ 2020 ຄ  75%. 

• ໃນປີ 2015 ໄດ ັ້ມກີານວດັອດັຕາການຮູ ັ້ໜງັສ , ອດັຕາການຮູ ັ້ໜງັສ ຂອງຊາວໜຸີ່ ມ (15-24 ປີ) ແມີ່ ນ 92,4% 

(90,4% ສໍາລບັເພດຍງິ) ທຽບໃສີ່ ຄາດໝາຍ 99% ພາຍໃນປີ 2020. ສໍາລບັອດັຕາການຮູ ັ້ໜງັສ ຂອງຜູ ັ້

ໃຫຍີ່  (15 ປີຂຶ ັ້ນໄປ) ແມີ່ ນ 84% (79% ສໍາລບັເພດຍງິ) ທຽບໃສີ່ ຄາດໝາຍ 95% ພາຍໃນປີ 2020. 

ຈດຸປະສງົຂອງນະໂຍບາຍທ ີ4 ລະບຸໄວ ັ້ວີ່ າ “ຂະແໜງການມແີຜນການ, ງບົປະມານ ແລະ ມກີານຕດິຕາມ ເພ ີ່ ອນໍາ

ໃຊ ັ້ແຫ ີ່ ງທນຶຢີ່ າງມປີະສດິທພິາບ.” 

ຜນົສໍາເລດັທີີ່ ສໍາຄນັລວມມ:ີ 

• ເຖງິວີ່ າຍງັບໍີ່ ມຕີວົເລກທີີ່ ເປັນທາງການ ສໍາລບັຈາໍນວນຄູ ແລະ ຜູ ັ້ບໍລຫິານການສກຶສາ ທີີ່ ໄດ ັ້ຮບັການຝຶກອບົ 

ຮມົໃນແຕີ່ ລະປີ, ແຕີ່ ກໍໄດ ັ້ມກີານຝຶກອບົຮມົ ແລະ ຍກົລະດບັໃຫ ັ້ແກີ່ ພວກດັີ່ ງກີ່ າວເປັນຈາໍນວນຫ ວງຫ າຍ

ໃນຫວົຂໍ ັ້ຕີ່ າງໆ ພາຍໃຕ ັ້ໂຄງການຊີ່ ວຍເຫ  ອຂອງຄູີ່ ຮີ່ ວມພດັທະນາກໍຄ ພາຍໃຕ ັ້ງບົປະມານຂອງລດັຖະບານ. 

• ຄູຢູີ່ ໃນໂຮງຮຽນປະຖມົ ແລະ ຄະນະພດັທະນາການສກຶສາຂັ ັ້ນບ ັ້ານ ໄດ ັ້ຮບັການຝຶກອບົຮມົໃນການຄຸ ັ້ມ

ຄອງທີີ່ ອງີໃສີ່ ໂຮງຮຽນເປັນຫ ກັ. 

• ງບົປະມານຂອງຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ທີີ່ ໄດ ັ້ຮບັຈາກງບົປະມານລດັ ລວມທງັງບົປະມານ

ຊີ່ ວຍເຫ  ອທາງການເພ ີ່ ອການພດັທະນາ ແມີ່ ນ 13,1%. ໃນປີ 2020, ຖັ້າບໍີ່ ລວມ ງບົປະມານຊີ່ ວຍເຫ  ອທາງ

ການເພ ີ່ ອການພດັທະນາ ແມີ່ ນ 15,4% ທຽບໃສີ່ ຄາດໝາຍທີີ່ ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ 

ກລິາ 2020 ຕັ ັ້ງໄວ ັ້ແມີ່ ນສູງກວີ່ າ 17%. 

ຈດຸປະສງົຂອງນະໂຍບາຍທ ີ 5 ລະບຸໄວ ັ້ວີ່ າ “ກລິາ ກາຍະກໍາລາວ ຄີ່ ອຍເຊ ີ່ ອມໂຍງກບັມາດຕະຖານຂອງພາກພ ັ້ນ 

ແລະ ສາກນົ”. 

ຜນົສໍາເລດັທີີ່ ສໍາຄນັລວມມ:ີ 

• ຮອດປີ 2020, 30% ຂອງພນົລະເມ ອງລາວ ໄດ ັ້ເຂົ ັ້າຮີ່ ວມໃນກດິຈະກໍາ ກລິາ-ກາຍຍະກໍາ ແລະ ການ

ອອກກໍາລງັກາຍເພ ີ່ ອສຸຂະພາບ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ1: ຈາໍນວນນກັຮຽນ ແຕີ່ ການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ຈນົຮອດ ມ.4 ເຂົ ັ້າເຖງິການສກຶສາທີີ່ ມຄຸີນ

ນະພາບທີີ່ ດເີພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ ໂດຍເອາົໃຈໃສີ່ ຜູ ັ້ດ ັ້ອຍໂອກາດ ພ ັ້ອມທງັຮບັປະກນັຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ. 

ການສະໜອງການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ໄດ ັ້ມກີານຂະຫຍາຍຕວົຢີ່ າງກວ ັ້າງຂວາງໃນອດັຕາສີ່ ວນຂອງພນົລະ 

ເມ ອງອາຍຸ 5 ປີ ເຂົ ັ້າຮຽນໃນການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນສູງຂຶ ັ້ນຈາກ 70,9% ໃນສກົຮຽນ 2015-2016 ເປັນ 
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82,7% ໃນສກົຮຽນ 2019-2020. ການຂະຫຍາຍຕວົດັີ່ ງກີ່ າວ ໄດ ັ້ມຂີຶ ັ້ນໃນທຸກໆແຂວງ ແລະ ມຄີວາມສະເໝີ

ພາບກນັລະຫວີ່ າງຍງິ-ຊາຍ ດ ັ້ວຍດດັຊະນຄີວາມເທົີ່ າທຽມທາງເພດຫ ຸດລງົລະຫວີ່ າງ 0,99 ແລະ 1,01 ແລະ 142 

ໃນຈາໍນວນ 148 ເມ ອງ ມອີດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນຂອງເດກັນ ັ້ອຍອາຍຸ 5 ປີ ສູງກວີ່ າ 60%. 

ໃນຊັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາ ອດັຕາຈບົຊັ ັ້ນລວມໃໝີ່  ໃນຂັ ັ້ນ ປ.5 ໃນທົີ່ ວປະເທດ ລະຫວີ່ າງສກົຮຽນ 2015-2016 

ແລະ 2019-2020 ມກີານປີ່ ຽນແປງເລກັໜັ້ອຍ ຢູີ່ ລະຫວີ່ າງ 103,5% ແລະ 105,5% ແລະ ມຄີວາມສະເໝພີາບ

ກນັລະຫວີ່ າງຍງິ-ຊາຍ ດ ັ້ວຍດດັຊະນຄີວາມສະເໝພີາບຍງິຊາຍ ຢູີ່ ລະຫວີ່ າງ 0,99 ແລະ 1,00. ອດັຕາການຄ ັ້າງຫ ັ້ອງ

ຫ ຸດລງົຈາກ 4,8% ໃນສກົຮຽນ 2015-2016 ເປັນ 3,1% ໃນປີ 2019-2020. ເບິີ່ ງແລ ັ້ວຄ ວີ່ າຫ ຸດລງົໜັ້ອຍ ແຕີ່ ວີ່ າ

ຖັ້າສາມາດຫ ຸດລງົຫ າຍ ຈະເຮດັໃຫ ັ້ຫ ຸດຂະໜາດຂອງຫັ້ອງຮຽນ ແລະ ຫ ຸດຜີ່ ອນຄີ່ າໃຊ ັ້ຈີ່ າຍຂອງຂະແໜງການລງົ. 

ບນັຫາທີີ່ ສໍາຄນັອກີ ແມີ່ ນຈະເຮດັໃຫ ັ້ອາຍຸຂອງເດກັໃນເກນເຂົ ັ້າຮຽນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕົ ັ້ນຕໍີ່ າລງົ ຊຶີ່ ງເປັນຜນົໃຫ ັ້ການ

ໃຊ ັ້ເວລາຢູີ່ ໂຮງຮຽນຍາວຂຶ ັ້ນ. ຢູີ່ ຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕົ ັ້ນ ອດັຕາການເຂົ ັ້າຮຽນລວມໃໝີ່  ມ.4 ໄດ ັ້ຮບັການປັບປຸງດຂີຶ ັ້ນ ຊຶີ່ ງ

ເພີີ່ ມຈາກ 70,4% ໃນສກົຮຽນ 2015-2016 ເປັນ 71,6% ໃນສກົຮຽນ 2019-2020 ດ ັ້ວຍດດັຊະນຄີວາມ 

ສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນຈາກ 0,94 ໃນສກົຮຽນ 2015-2016 ເປັນ 0,98 ໃນສກົຮຽນ 2019-2020. ສິີ່ ງທີີ່

ໜ ັ້າພໍໃຈອກີອນັນຶີ່ ງ ຄ  ອດັຕາການປະລະໃນຊັ ັ້ນປະຖມົລະຫວີ່ າງ ສກົຮຽນ 2015-16 ຫາ 2019-2020 ຫ ຸດລງົ

ເລກັນ ັ້ອຍຈາກ 4,7% ເປັນ 4,1% ໃນສກົຮຽນ 2017-2018 ແລະ ຄີ່ ອຍໆເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນເປັນ 4,3% ໃນສກົຮຽນ 

2019-2020. ອດັຕາການປະລະຂອງນກັຮຽນຍງິຫ ຸດຈາກ 4,5% ໃນສກົຮຽນ 2015-2016 ເປັນ 3,7% ໃນ

ສກົຮຽນ 2019-2020. ໃນຂະນະດຽວກນັ ອດັຕາປະລະຂອງນກັຮຽນຊາຍຫ ຸດລງົພຽງແຕີ່  0,1% ຄ  ຈາກ 5,0% 

ເປັນ 4,9%. ໂດຍລວມແລ ັ້ວ ດດັຊະນຄີວາມສະເໝພີາບຍງິຊາຍສໍາລບັການປະລະການຮຽນໃນຊັ ັ້ນປະຖມົ ເທົີ່ າ

ກບັ 0,81 ໝາຍເຖງິນກັຮຽນຍງິປະລະ 4 ຄນົ ຕໍີ່ ນກັຮຽນຊາຍປະລະ 5 ຄນົ ຊຶີ່ ງຈະເກດີບນັຫາຕໍີ່ ການລອດເຫ  ອຂອງ

ນກັຮຽນຊາຍ. 

ຄຽງຄູີ່ ກນັນັັ ັ້ນ ເພ ີ່ ອເຮດັໃຫ ັ້ການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນໄດ ັ້ຮບັການປັບປຸງດຂີຶ ັ້ນນັ ັ້ນ ມຫີ າຍໜັ້າວຽກທີີ່ ໄດ ັ້ຮບັ

ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຄ : ໄດ ັ້ພດັທະນາບນັດານະໂຍບາຍຕີ່ າງໆ, ທບົທວນຫ ກັສູດ ແລະ ສະໜອງຄູີ່ ມ  ການຮຽນ-ການ

ສອນ ຊຶີ່ ງປະກອບສີ່ ວນເຮດັໃຫ ັ້ອດັຕາການເຂົ ັ້າຮຽນ ແລະ ການຈບົຊັ ັ້ນຂອງນກັຮຽນເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ, ການປັບປຸງກດົໝາຍ

ການສກຶສາເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ການສກຶສາຊັ ັ້ນ ມດັທະຍມົຕົ ັ້ນເປັນພາກບງັຄບັ, ສ ັ້າງຕັ ັ້ງກມົການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ແລະ ການ

ຮບັຮອງເອາົຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕບິດັງານ (2016-2020) ເພ ີ່ ອສົີ່ ງເສມີນະໂຍບາຍການສກຶສາຮຽນຮີ່ ວມ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ2: ຈາໍນວນນກັຮຽນປະຖມົທີີີ່ ມຄີວາມສາມາດເພິີ່ ງພາຕນົເອງໃນການອີ່ ານ, ການຂຽນ ແລະ 

ການຄໍານວນເລກເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ. 

ໄດ ັ້ມກີານນໍາໃຊ ັ້ຫ ກັສູດໃໝີ່ ເປັນເທ ີ່ ອລະກ ັ້າວ ພ ັ້ອມທງັໄດ ັ້ດໍາເນນີກດິຈະກໍາສະໜບັສະໜນູອ ີ່ ນໆ ໄປຄຽງຄູີ່

ກນັ ເຊັີ່ ນ: ທບົທວນ ແລະ ສະໜອງປຶັ້ມແບບຮຽນ, ຄູີ່ ມ ຄູ ແລະ ສ ີ່ ການຮຽນການສອນຕີ່ າງໆ ໄປຄຽງຄູີ່ ກບັການຝຶກ

ອບົຮມົປະຈາໍການໃນການນໍາໃຊ ັ້ຫ ກສູດໃໝີ່ . ນອກຈາກນັ ັ້ນ ກໍໄດ ັ້ພດັທະນາຂອບປະເມນີຜນົການຮຽນຂອງນກັ 

ຮຽນ. ໂດຍນໍາໃຊ ັ້ຂອບປະເມນີຜນົດັີ່ ງກີ່ າວ, ສະຖາບນັຄົ ັ້ນຄວ ັ້າວທິະຍາສາດການສກຶສາ ໄດ ັ້ດໍາເນນີການປະເມນີຜນົ

ການຮຽນຂອງນກັຮຽນ ປ.3 ແລະ ມ.4 ຊຶີ່ ງຜນົການປະເມນີເຫນັວີ່ າຄວາມສາມາດໃນການຮຽນພາສາລາວ, ຄະນດິ 

ສາດ ແລະ ວທິະຍາສາດຂອງນກັຮຽນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕົ ັ້ນ ແມີ່ ນຍງັຕໍີ່ າຫ າຍ4. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ3: ຈາໍນວນຄູທີີ່ ມວຸີດທກິານສກຶສາ ແລະ ຄຸນນະພາບເໝາະສມົກບັວຊິາສດິສອນ ເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ 

ສມົຄູີ່ ກບັຜນົການຮຽນທີີ່ ດຂີອງນກັຮຽນໃນທຸກໆວຊິາຂອງຫ ກັສູດແຫີ່ ງຊາດ ແຕີ່ ຊັ ັ້ນອະນຸບານຮອດຊັ ັ້ນມດັທະຍມົ. 

 
4 ອງີໃສີ່ ບດົປະເມນີທີີ່ ນໍາສະເໜໂີດຍ ສະຖາບນັຄົ ັ້ນຄວ ັ້າວທິະຍາສາດກນສກຶສາ 
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ຫ ກັສູດສ ັ້າງຄູ ກໍາລງັໄດ ັ້ຮບັການກວດແກ ັ້ໃຫ ັ້ສອດຄີ່ ອງກບັຫ ກັສູດການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ, ປະຖມົ ແລະ 

ມດັທະຍມົຕົ ັ້ນ, ຄຽງຄູີ່ ກບັການສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກີ່ ການລງົຝຶກຫດັຕວົຈງິຂອງນກັຮຽນຄູ. ທຸກໆຫ ກັສູດທີີ່

ກໍາລງັປັບປຸງ ແມີ່ ນປະຕບິດັຕາມຫ ກັການທີີ່ ຖ ເອາົນກັຮຽນເປັນໃຈກາງ, ນໍາໃຊ ັ້ຫ ກັການສດິສອນແບບກ ັ້າວໜັ້າ ແລະ 

ແບບມສີີ່ ວນຮີ່ ວມ ພ ັ້ອມທງັໄດ ັ້ຝຶກອບົຮມົຄູສອນ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ພວກເຂາົສາມາດຮບັມ ກບັນກັຮຽນທີີ່ ມຄີວາມຕ ັ້ອງການ

ທີີ່ ຫ າກຫ າຍໃນຫັ້ອງຮຽນ. ຊຸດມາດຕະຖານຄູອງີໃສີ່ ຄວາມສາມາດສໍາລບັພະນກັງານວທິະຍາໄລຄູ ທີີ່ ໄດ ັ້ຖ ກຮບັ 

ຮອງ ໃນປີ 2015 ໄດ ັ້ສະໜອງພ ັ້ນຖານໃຫັ້ແກີ່ ການພດັທະນາລະບບົການພດັທະນາວຊິາຊບີຄູແບບຕໍີ່ ເນ ີ່ ອງ. ເພ ີ່ ອ

ຊຸກຍູ ັ້ວຽກດັີ່ ງກີ່ າວ ຂອບວຸດທກິານສກຶສາແຫີ່ ງຊາດສໍາລບັການພດັທະນາຄູ ແລະ ຂອບມາດຕະຖານການສດິສອນ

ຂອງຄຊູັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາ ກໍໄດ ັ້ຮບັການພດັທະນາຂຶ ັ້ນໃນປີ 2019. ການຝຶກອບົຮມົສະເພາະສໍາລບັຄູສອນ ເພ ີ່ ອນໍາ

ໃຊ ັ້ຫ ກັສູດໃໝີ່ ຊັ ັ້ນປະຖມົ ແລະ ຫ ັ້ອງກຽມປະຖມົ ໄດ ັ້ເລີີ່ ມຕົ ັ້ນຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ. ເພ ີ່ ອຍກົຄຸນນະພາບຂອງນກັຮຽນ

ຄູທີີ່ ກໍາລງັເຂົ ັ້າສູີ່ ວຊິາຊບີ, ນກັຮຽນທຸກຄນົຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຜີ່ ານການສອບເສງັຄດັເລ ອກ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ 4: ໂຮງຮຽນທຸກແຫີ່ ງມແີຫ ີ່ ງທນຶ ແລະ ຊບັພະຍາກອນມະນຸດພຽງພໍເພ ີ່ ອປັບປຸງຜນົການ

ຮຽນຂອງນກັຮຽນ. 

ໄດ ັ້ສະໜອງເງນິບໍລຫິານໂຮງຮຽນໃຫັ້ບນັດາໂຮງຮຽນຕີ່ າງໆໃນທົີ່ ວປະເທດ ເພ ີ່ ອສະໜບັສະໜນູໃຫັ້ແກີ່ ການ

ວາງແຜນໃນລະດບັໂຮງຮຽນ ແລະ ຮບັປະກນັໃຫ ັ້ມອຸີປະກອນຮບັໃຊ ັ້ໃນຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ. ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບ

ການສກຶສາ ໄດ ັ້ຖ ກນໍາໃຊ ັ້ທົີ່ ວໄປຢີ່ າງກວ ັ້າງຂວາງ ເພ ີ່ ອຊີ່ ວຍເຫ  ອການວາງແຜນໃນຂັ ັ້ນໂຮງຮຽນ ແລະ ການຈດັບູລິ

ມະສດິ. ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໄດ ັ້ນໍາໃຊ ັ້ແຜນປະຈາໍປີຂອງຂະແໜງການທີີ່ ມີກີານຄດິໄລີ່ ມູນຄີ່ າ ເພ ີ່ ອສ ັ້າງ

ຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງການເຊ ີ່ ອມໂຍງກນັ ລະຫວີ່ າງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ, ແຜນການ ແລະ 

ງບົປະມານຂອງທັ້ອງຖິີ່ ນ. ບນັດາຂັ ັ້ນຕອນໃໝີ່ ສໍາລບັການຈດັສນັຄູປະຖມົ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ມລີກັສະນະເທົີ່ າທຽມກວີ່ າເກົີ່ າ

ໃນແຕີ່ ລະເມ ອງ ໄດ ັ້ຮບັການພດັທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ ັ້ຢີ່ າງກວ ັ້າງຂວາງ. ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໄດ ັ້ກໍານດົ 

40 ເມ ອງບູລມີະສດິ ໂດຍອງີໃສີ່ ສະພາບການພດັທະນາທາງດ ັ້ານສງັຄມົ ແລະ ຕວົຊີ ັ້ບອກດ ັ້ານການສກຶສາ. ລະບບົ

ຄຸ ັ້ມຄອງຂໍ ັ້ມູນກີ່ ຽວກບັການສະໜອງປຶັ້ມແບບຮຽນໄດ ັ້ຮບັການສ ັ້າງຕັ ັ້ງຂຶ ັ້ນ, ແຕີ່ ວີ່ າຍງັຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຮບັການພດັທະນາຕ ີ່ ມ 

ເພ ີ່ ອຊີ່ ວຍໃຫັ້ເພີີ່ ມປະສດິທຜິນົໃນການປະຕບິດັງານ. ເພ ີ່ ອເພີີ່ ມປະສດິທພິາບໃນການນໍາໃຊ ັ້ຊບັພະຍາກອນຂອງລດັ

ທີີ່ ມຈີາໍກດັ, ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໄດ ັ້ຊຸກຍູ ັ້ໃຫ ັ້ຄູີ່ ຮີ່ ວມພດັທະນາ ຈດັບູລມີະສດິແຜນງານຂອງຕນົ/ການ

ສະໜບັສະໜນູໂຄງການ ແລະ ລງົທນຶຢູີ່ ໃນບນັດາເມ ອງດັີ່ ງກີ່ າວ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ5: ຈາໍນວນນກັຮຽນທີີ່ ຮຽນຈບົການສກຶສາຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ ທີີ່ ມຄີວາມສາມາດຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ ແລະ 

ຄວາມຮູ ັ້ຕາມຄວາມຕ ັ້ອງການເພ ີ່ ອສາມາດເຂົ ັ້າເຮດັວຽກຕາມຕະຫ າດແຮງງານ ຫ   ເພ ີ່ ອສ ບຕໍີ່ ຮຽນໃນການສກຶສາຫ ງັ

ພ ັ້ນຖານເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ ຫ   ກາຍເປັນຜູ ັ້ປະກອບການ. 

ໄດ ັ້ມກີານຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັບນັດາຍຸດທະສາດຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2016-

2020 ເພ ີ່ ອສົີ່ ງເສມີໃຫ ັ້ຜູ ັ້ຮຽນຈບົຊັ ັ້ນມດັທະຍມົສກຶສາຕອນຕົ ັ້ນ ໄດ ັ້ເຂົ ັ້າຮຽນໃນສາຍອາຊວີະສກຶສາ. ຊຸກຍູ ັ້ສົີ່ ງເສມີ

ພາກເອກະຊນົໃນການລງົທນຶໃສີ່ ອາຊວີະສກຶສາ. ວຊິາກີ່ ຽວກບັຜູ ັ້ປະກອບການ ໄດ ັ້ຖ ກບນັຈເຸຂົ ັ້າໃນຫ ກັສູດຊັ ັ້ນມດັ 

ທະຍມົສກຶສາຕອນປາຍ ແລະ ອາຊວີະສກຶສາ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ 6: ອດັຕາການຮູ ັ້ໜງັສ ຂອງຜູ ັ້ໃຫຍີ່ ໄດ ັ້ຮບັການປັບປຸງດຂີຶ ັ້ນ ພ ັ້ອມທງັຮບັປະກນັຄວາມ 

ສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ. 

ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໄດ ັ້ສະໜອງຫ ກັສູດການສກຶສາທຽບເທົີ່ າສໍາລບັໄວໜຸີ່ ມ ເພ ີ່ ອເຮດັໃຫ ັ້ທຸກ

ຄນົ ໄດ ັ້ມກີານສກຶສາຢີ່ າງທົີ່ ວເຖງິ. ການຮູ ັ້ໜງັສຂຶອງຜູ ັ້ໃຫຍີ່  (ອາຍຸ 15 ປີ ຂຶ ັ້ນໄປ) ໄດ ັ້ເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນຈາກ 73% ໃນປີ 
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2005 ເປັນ 84,7% ໃນປີ 2015, ແຕີ່ ອດັຕາການຮູ ັ້ໜງັສ ຢູີ່ ໃນກຸີ່ ມຊນົເຜົີ່ າ ເຊິີ່ ງບໍີ່ ແມີ່ ນກຸີ່ ມ ລາວ-ໄຕ ແມີ່ ນຍງັຕໍີ່ າ. 

ອດັຕາການຮູ ັ້ໜງັສ ສໍາລບັກຸີ່ ມທີີ່ ເວົ ັ້າພາສາລາວເປັນພາສາແມີ່  ຫ   ເປັນພາສາທ ັ້ອງຖິີ່ ນ ແມີ່ ນ 78% ສໍາລບັເພດຊາຍ 

ແລະ 63% ສໍາລບັເພດຍງິ. ອດັຕາການຮູ ັ້ໜງັສ ຂອງກຸີ່ ມມອນ-ຂະແມ ແມີ່ ນ 67% ສໍາລບັເພດຊາຍ ແລະ ມພີຽງ

ແຕີ່  38% ສໍາລບັເພດຍງິ. ສໍາລບັກຸີ່ ມຕເີບດ-ຈນີ ແມີ່ ນມອີດັຕາການຮູ ັ້ໜງັສ  ທີີ່ ຕໍີ່ າກວີ່ າທຸກກຸີ່ ມ ຄ  50% ສໍາລບັເພດ

ຊາຍ ແລະ 35% ສໍາລບັເພດຍງິ. ການສໍາຫ ວດດດັຊະນໝີາຍສງັຄມົລາວ (LSIS) ໃນປີ 2017 ພບົວີ່ າ ໜຶີ່ ງສີ່ ວນ

ສາມຂອງປະຊາຊນົທີີ່ ອາໄສຢູີ່  ສປປ ລາວ ອາຍຸລະຫວີ່ າງ 15-30 ປີ ສາມາດອີ່ ານ ແລະ ຂຽນໄດ ັ້, ຊຶີ່ ງສີ່ ວນໃຫຍີ່ ໄດ ັ້

ມທີກັສະເຫ ົີ່ ານີ ັ້ໂດຍຜີ່ ານໂຮງຮຽນ. ນອກນັ ັ້ນ, ຍງັພບົອກີວີ່ າອດັຕາການກ ກຮູ ັ້ໜງັສ  ກໍຫ ຸດລງົຢີ່ າງໄວວາໃນແຕີ່ ລະ

ລຸ ັ້ນ ເຖງິ 11% ສໍາລບັເພດຊາຍ ແລະ 17% ສໍາລບັເພດຍງິ (ກຸີ່ ມອາຍຸ 15 ຫາ 17 ປີ) ຊຶີ່ ງສອດຄີ່ ອງກບັຂໍ ັ້ມູນທີີ່ ວີ່ າ 

ອດັຕາການເຂົ ັ້າຮຽນແມີ່ ນເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນໃນທຸກລະດບັການສກຶສາ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ7: ຄຸນນະພາບ ແລະ ຈາໍນວນຜູ ັ້ຮຽນຈບົການສກຶສາຫ ງັຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ ທງັພາກລດັ ແລະ ເອກະ

ຊນົ ສອດຄີ່ ອງກບັເປົັ້າໝາຍຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫີ່ ງຊາດ ສະໄໝທ ີVIII. 

ໃນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົປາຍ ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນລວມໃໝີ່ ໃນຂັ ັ້ນ ມ.7 ໄດ ັ້ຮບັການປັບປຸງດຂີຶ ັ້ນຢີ່ າງຈະແຈ ັ້ງ ຈຶີ່ ງເຮດັ

ໃຫ ັ້ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນລວມເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນຈາກ 42,7% ໃນສກົຮຽນ 2015-2016 ເປັນ 54,8% ໃນສກົຮຽນ 2019-

2020 ຄຽງຄູີ່ ກບັການເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນຂອງດດັຊະນຄີວາມເທົີ່ າທຽມທາງເພດຊຶີ່ ງສູງຂຶ ັ້ນຈາກ 0,87 ໃນສກົຮຽນ 2015-16 

ເປັນ 0,91 ໃນສກົຮຽນ 2019-2020. ໄດ ັ້ນໍາໃຊ ັ້ຫ ກັສູດໃໝີ່ ໃນສາຍອາຊວີະສກຶສາ ພ ັ້ອມທງັໄດ ັ້ມກີານຝຶກອບົຮມົ

ໃຫ ັ້ແກີ່ ຄູສອນ ເພ ີ່ ອແນໃສີ່ ປັບ ປຸງຄຸນນະພາບຂອງການສະໜອງການສກຶສາຫ ງັຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ ໃຫ ັ້ສອດຄີ່ ອງກບັເປົັ້າ

ໝາຍການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ. ໃນຂະນະທີີ່ ມກີານຂະຫຍາຍຫ ກັສູດເພ ີ່ ອສະໜອງຄວາມຕ ັ້ອງການນີ ັ້,  

ກໍໄດ ັ້ມຄີວາມພະຍາຍາມ ເພ ີ່ ອຮບັປະກນັໂອກາດການເຂົ ັ້າເຖງິການສກຶສາຂອງເດກັຍງິ/ແມີ່ ຍງິ ແລະ ຜູ ັ້ດ ັ້ອຍໂອກາດ. 

ການໃຫັ້ໂກຕາການສກຶສາ 20% ສໍາລບັເພດຍງິຢູີ່ ໃນບາງຫ ກັສູດທີີ່ ມຄີວາມຕ ັ້ອງການສູງ ກວມເອາົອາຊບີ “ກໍາມະ 

ກອນ ຫ   ອາຊບີທີີ່ ເຮດັວຽກຕາມໂຮງຈກັໂຮງງານ” ແລະ ແຜນງານການໃຫັ້ບດັທນຶການສກຶສາ (ຊຶີ່ ງໄດ ັ້ມກີານຈດັສນັ

ໄວ ັ້ສະເພາະໃຫັ້ແມີ່ ຍງິ) ແມີ່ ນກໍາລງັຢູີ່ ໃນການດໍາເນນີການ. ຄາດໝາຍທີີ່ ຈະເພີີ່ ມການເຂົ ັ້າຮຽນຢູີ່ ໃນມະຫາວທິະຍາ

ໄລຂອງລດັ ໄດ ັ້ມກີານຫ ຸດລງົເພ ີ່ ອສຸມໃສີ່ ການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການຮຽນ-ການສອນໃຫັ້ຫ າຍຂຶ ັ້ນ ແລະ ເພ ີ່ ອ

ສ ັ້າງມາດຕະຖານຕໍີ່ າສຸດໃຫ ັ້ສອດຄີ່ ອງກບັມາດຕະຖານຂອງອາຊຽນ; ໄດ ັ້ມກີານວາງແຜນການລງົທນຶ ເພ ີ່ ອສ ັ້າງສູນ

ແຫີ່ ງຄວາມເປັນເລດີດ ັ້ານການກະເສດ, ໂລຈສິຕກິ (Logistics), ວສິະວະກໍາ, ທີ່ ອງທີ່ ຽວ ແລະ ການສກຶສາສິີ່ ງແວດ

ລ ັ້ອມ. ຄູີ່ ຮີ່ ວມພດັທະນາກໍໄດ ັ້ໃຫ ັ້ການສະໜບັສະໜນູທນຶການສກຶສາ ສໍາລບັໄປຮຽນຕໍີ່ ປະລນິຍາໂທ ແລະ 

ປະລນິຍາເອກທງັຢູີ່ ພາຍໃນ ແລະ ຕີ່ າງປະເທດ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ8: ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ມໂີຄງສ ັ້າງ, ມຊີບັພະຍາກອນ ແລະ ມກີານຕດິຕາມທີີ່    

ເໝາະສມົ ໂດຍນໍາໃຊ ັ້ແຜນປະຈາໍປີຂອງຂະແໜງການທີີ່ ມກີານຄດິໄລີ່ ຄີ່ າໃຊ ັ້ຈີ່ າຍ ແລະ ເຊ ີ່ ອມໂຍງກບັແຜນ

ພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 5 ປີ (2016-2020). 

ເພ ີ່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ ັ້ອງການໃນການພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ແລະ ເປົັ້າໝາຍຂອງລດັຖະ

ບານເພ ີ່ ອຫ ຸດຜີ່ ອນຈາໍນວນພະນກັງານລດັລງົ, ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໄດ ັ້ມກີານປັບປຸງໂຄງຮີ່ າງການຈດັ 

ຕັ ັ້ງ ໂດຍການທບົທວນຄ ນພາລະບດົບາດຂອງບນັດາກມົພາຍໃນກະຊວງ, ພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ

ແຂວງ ແລະ ຫ ັ້ອງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ເມ ອງ ແລະ ບນັດາສູນຕີ່ າງໆ. ພາລາບດົບາດໃໝີ່ ນີ ັ້ໄດ ັ້ກາໍນດົໜັ້າ 

ທີີ່ , ຄວາມຮບັຜດິຊອບ, ຂອບເຂດສດິ, ໂຄງສ ັ້າງ, ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ວທິກີານເຮດັວຽກ. ແຜນປະຈາໍປີຂອງ

ຂະແໜງການທີີ່ ມກີານຄາດຄະເນມູນຄີ່ າ ໄດ ັ້ຮບັການສະເໜນໍີາໃຊ ັ້ ເພ ີ່ ອເປັນເຄ ີ່ ອງມ ໃນການວາງແຜນ ການຈດັຕັ ັ້ງ 

ປະຕບິດັແຜນ 5 ປີ ໃຫ ັ້ເປັນແຜນປະຈາໍປີ. ແຜນດັີ່ ງກີ່ າວນີ ັ້ ໄດ ັ້ສ ັ້າງຂຶ ັ້ນໃນຂັ ັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ ັ້ອງຖິີ່ ນ, ຊຶີ່ ງໄດ ັ້ມີ
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ການທດົລອງຢູີ່ ຂັ ັ້ນເມ ອງ. ພ ັ້ອມນັ ັ້ນ ໄດ ັ້ປັບປຸງການວເິຄາະລາຍຈີ່ າຍ ແລະ ງບົປະມານ ເພ ີ່ ອເປັນທາງເລ ອກດ ັ້ານ

ນະໂຍບາຍ ແລະ ວເິຄາະຄີ່ າໃຊ ັ້ຈີ່ າຍທີີ່ ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງ ໂດຍອງີໃສີ່ ງບົປະມານຕວົຈງິ ແລະ ຂໍ ັ້ຈາໍກດັດ ັ້ານຂດີຄວາມ 

ສາມາດ. ຄະນະກາໍມະການແຜນການ ແລະ ການເງນິ ແລະ ຄະນະກໍາມະການຈດັສນັຄູໄດ ັ້ຮບັການສ ັ້າງຕັ ັ້ງຂຶ ັ້ນ ເພ ີ່ ອ

ປັບປຸງທງັດ ັ້ານການຈດັສນັຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ດ ັ້ານການເງນິຂອງຂະແໜງການ ໂດຍສະເພາະໃນຂັ ັ້ນ

ແຂວງ.  

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ9: ແຜນການເງນິສໍາລບັແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ເນັ ັ້ນໃສີ່ ຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກ

ໂຕນລະຫວີ່ າງບດົບາດຍງິ-ຊາຍ, ຊນົເຜົີ່ າ, ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ທີີ່ ຕັ ັ້ງພູມສນັຖານ. 

ສະໜອງທນຶການສກຶສາໃຫ ັ້ນກັຮຽນໃນໂຮງຮຽນຊນົເຜົີ່ າ ແລະ ນັກັຮຽນໃນສະຖາບນັອາຊວີະສກຶສາ ແລະ 

ຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີ ໃນຈາໍນວນ 40% ໂດຍສະເພາະນກັຮຽນຈາກຄອບຄວົທີີ່ ທຸກຍາກ. ກະຊວງສກຶສາທກິານ 

ແລະ ກລິາ ໄດ ັ້ຫນັເອາົການຊີ່ ວຍເຫ  ອທາງການເພ ີ່ ອການພດັທະນາ ລງົໃສີ່ ເມ ອງທີີ່ ດ ັ້ອຍໂອກາດເປັນສີ່ ວນໃຫຍີ່ . 

ການປະຕບິດັດັີ່ ງກີ່ າວແມີ່ ນເປັນທດິທາງທີີ່ ເຂັ ັ້ມແຂງ ໃນການຫນັເອາົງບົປະມານພາກບໍລຫິານທີີ່ ບໍີ່ ແມີ່ ນເງນິເດ ອນ 

ລງົສູີ່ ແຂວງ ແລະ ເມ ອງ ແລະ ຜນົໄດ ັ້ຮບັແມີ່ ນເຮດັໃຫ ັ້ເມ ອງ ເລີີ່ ມໄດ ັ້ຮບັງບົປະມານບໍລຫິານວຽກງານຫ າຍຂຶ ັ້ນ ໃນ 

5 ປີ ຜີ່ ານມາ. ເນ ີ່ ອງຈາກມຂໍີ ັ້ຈາໍກດັດ ັ້ານງບົປະມານທີີ່ ກໍາລງັເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ, ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ກໍາລງັ

ປະຕບິດັກດິຈະກໍາ ເພ ີ່ ອປັບປຸງປະສດິທຜິນົໃນການຈດັສນັ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງງບົປະມານ ຊຶີ່ ງກວມເອາົແຜນຈດັສນັຄູ, 

ປັບປຸງວທິກີານປະຕບິດັການສ ັ້າງແຜນທີີ່ ມກີານຄດິໄລີ່ ມູນຄີ່ າໃນຂັ ັ້ນກະຊວງ ແລະ ແຂວງ ພ ັ້ອມທງັພດັທະນາ

ລະບບົ (ເຊັີ່ ນ: ລະບບົຄຸ ັ້ມຄອງຂໍ ັ້ມູນດ ັ້ານແຜນການ ແລະ ງບົປະມານ) ແລະ ວທິກີານເພ ີ່ ອເຮດັໃຫ ັ້ການຈດັສນັ

ງບົປະມານໃນທຸກໆຂັ ັ້ນ ຕອບສະໜອງໃຫັ້ບນັດາບູລມິະສດິທີີ່ ເປັນລກັສະນະຍຸດທະສາດ ແລະ ເງ  ີ່ອນໄຂທັ້ອງຖິີ່ ນ 

(ຂອງເມ ອງ). 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ10: ການສ ັ້າງນະໂຍບາຍທີີ່ ອງີໃສີ່ ຫ ກັຖານ. 

ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໄດ ັ້ກະກຽມແຜນຍຸດທະສາດ ເພ ີ່ ອຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັລະບບົຄຸ ັ້ມຄອງຂໍ ັ້ມູນ

ດ ັ້ານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ (LESMIS),ໃນຂະນະທີີ່ ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມວີ່ ອງໄວໃນການສະໜອງຂໍ ັ້ມູນກໍ

ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຮບັການປັບປຸງໃຫ ັ້ດຂີຶ ັ້ນ. ນອກຈາກນີ ັ້, ກໍກໍາລງັພດັທະນາລະບບົຄຸ ັ້ມຄອງຂໍ ັ້ມູນການວາງແຜນການ ແລະ 

ການເງນິ (PBMIS) ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ເຊ ີ່ ອມຕໍີ່ ກບັຖານຂໍ ັ້ມູນບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຖານຂໍ ັ້ມູນເງນິເດ ອນຢີ່ າງມປີະສດິຜນົ. 

ນອກຈາກນັ ັ້ນ ຕ ັ້ອງມວີທິກີານໃນການລວມເອາົຂໍ ັ້ມູນສໍາລບັເດກັພກິານເຂົ ັ້າໃນຖານຂໍ ັ້ມູນ (EMIS).  

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ 11: ພນົລະເມ ອງລາວທຸກຄນົມສຸີຂະພາບເຂັ ັ້ມແຂງ, ມນີກັກລິາສະໝກັຫ ິ ັ້ນ ແລະ ນກັກລິາ

ອາຊບີທີີ່ ມຄຸີນນະພາບ ເຊ ີ່ ອມໂຍງກບັນກັກລິາ-ກາຍຍະກາໍ ຂອງພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກນົ ແລະ ຮູ ັ້ຮກັສາສລີະປະ

ວດັທະນະທໍາຂອງຊາດ. 

ປະຊາຊນົທຸກເພດທຸກໄວ ໄດ ັ້ເຂົ ັ້າຮີ່ ວມໃນກດິຈະກໍາການອອກກໍາລງັກາຍເພ ີ່ ອສຸຂະພາບ ຊຶີ່ ງບນັລຸໄດ ັ້ 30% 

ເມ ີ່ ອທຽບໃສີ່ ປະຊາກອນຂອງປະເທດ; ໄດ ັ້ສໍາເລດັການສ ັ້າງຕັ ັ້ງໂຮງຮຽນພອນສະຫວນັດ ັ້ານກລິາ ແລະ ສະຖາບນັ

ການກລິາ-ກາຍຍະກໍາ ໂດຍມຈີດຸປະສງົເພ ີ່ ອຜະລດິນກັກລິາລຸ ັ້ນຕໍີ່ ໄປ ແລະ ບຸກຄະລາກອນກລິາໃນລະດບັຊາດ 

ແລະ ລະດບັວຊິາຊບີ. 

ສປປ ລາວ ໄດ ັ້ສົີ່ ງນກັກລິາ ທມີຊາດ ຈາໍນວນ 957 ເທ ີ່ ອຄນົ ເຂົ ັ້າຮີ່ ວມການແຂີ່ ງຂນັໃນລະດບັອະນຸພາກພ ັ້ນ

ພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກນົ ຕາມການເຊນີ. ນກັກລິາ ລາວ ໄດ ັ້ເຂົ ັ້າຮີ່ ວມການແຂີ່ ງຂນັໂອແລມປິກເປັນຄັ ັ້ງທໍາອດິ ໃນປີ 

2016 ທີີ່ ປະເທດບຣາຊນິ, ເຂົ ັ້າຮີ່ ວມການແຂີ່ ງຂນັກລິາ ໂອແລມັປິກ ຄນົພກິານ ຄັ ັ້ງທ ີ11 ທີີ່ ປະເທດບຣາຊນິ ໃນປີ 
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2017 ແລະ ເຂົ ັ້າຮີ່ ວມການແຂີ່ ງຂນັກລິາ ຊເີກມຄັ ັ້ງທ ີ29, ທີີ່ ຈດັຂຶ ັ້ນທີີ່ ປະເທດມາເລເຊຍໃນປີ 2017, ຍາດໄດ ັ້ 2 

ຫ ຽນຄໍາ, 3 ຫ ານເງນິ ແລະ 21 ຫ ຽນທອງແດງ.  

ເຂົ ັ້າຮີ່ ວມການແຂີ່ ງຂນັກລິາ ຄນົພກິານ (Para-Games) ຄັ ັ້ງທ ີ9 ທີີ່ ປະເທດມາເລເຊຍ ໃນປີ 2017 ຍາດມາ

ໄດ ັ້ 4 ຫ ຽນເງນິ ແລະ 4 ຫ ຽນທອງແດງ; ເຂົ ັ້າຮີ່ ວມການແຂີ່ ງຂນັກລິາ ຄນົພກິານອາຊ ີ(Asian Para Games) ຄັ ັ້ງທ ີ

12 ທີີ່ ປະເທດອນິໂດເນເຊຍຈດັຂຶ ັ້ນໃນປີ 2018 ໄດ ັ້ຮບັຫ ຽນຄໍາປະຫວດັສາດອນັດບັ 1 ຄັ ັ້ງທໍາອດິ ຈາກການແຂີ່ ງຂນັ

ຍກົນໍ ັ້າໜກັຊາຍ; ເຂົ ັ້າຮີ່ ວມຊເີກມຄັ ັ້ງທ ີ 29 ທີີ່ ປະເທດມາເລເຊຍ, ການແຂີ່ ງຂນັກລິາ ເອຊຽນເກມ ຄັ ັ້ງທ ີ 18 ທີີ່

ປະເທດອນິໂດເນເຊຍຈດັຂຶ ັ້ນ ໃນປີ 2018 ສາມາດຍາດໄດ ັ້ 3 ຫ ຽນເງນິ ແລະ 2 ຫ ຽນທອງແດງ, ເປັນອນັດບັທ ີ31 

ຂອງ 45 ປະເທດ; ໄດ ັ້ເຂົ ັ້າຮີ່ ວມງານມະຫາກໍາກລິາ ນກັຮຽນ ທງັໝດົ 4 ຄັ ັ້ງ, ຍາດໄດ ັ້ໄດ ັ້ 2 ຫ ຽນເງນິ ແລະ 14 ຫ ຽນ

ທອງແດງ. 

ນກັກລິາລາວໄດ ັ້ເປັນຊະນະເລດີຂອງໂລກໃນການແຂີ່ ງຂນັກະຕໍ ັ້ຫວາຍ (ປະເພດຄູີ່ ຍງິ ແລະ ຄູີ່ ຊາຍ 2 ລາຍ 

ການ); Vovinam (ຊາຍດີ່ ຽວ ແລະ ປະເພດ 4 ຄນົ) ແລະ ໄດ ັ້ອນັດບັ 2 ຂອງໂລກ ໃນການແຂີ່ ງຂນັເປຕງັ (ປະ 

ເພດຍງິ 3 ຄນົ). 

ກມົກລິາ ລະດບັສູງ, ກມົກລິາມວນຊວນ, ກມົພະລະ ແລະ ສລີະປະສກຶສາ ໂດຍການປະສານງານກບັຄະນະ

ກໍາມະການໂອລມິປິກແຫີ່ ງຊາດ ແລະ ສະຫະພນັກລິາ ແຫີ່ ງຊາດ ໄດ ັ້ຈດັການແຂີ່ ງຂນັກລິາ-ກາຍຍະກໍາ ແລະ ການ

ແຂີ່ ງຂນັກລິາ ໃນວນັສໍາຄນັຕີ່ າງໆຂອງຊາດ; ໄດ ັ້ຈດັ ແລະ ເປັນເຈົ ັ້າພາບຈດັການແຂີ່ ງຂນັກລິາ ໃນລະດບັຊາດ ແລະ 

ສາກນົ, ໄດ ັ້ຈດັງານມະຫະກໍາກລິາ ນກັຮຽນທົີ່ ວປະເທດ ຄັ ັ້ງທ ີ6 ທີີ່ ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ ໃນປີ 2017 ເຊິີ່ ງປະກອບມ ີ10 

ປະເພດກລິາ. 

3. ສະພາບເງ  ີ່ອນໄຂສໍາລບັການສ ັ້າງແຜນ 2021-2025 

3.1 ຄວາມເປັນມາ 

ການປະເມນີເຄິີ່ ງສະໄໝຂອງແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2016-2020 ໄດ ັ້ດໍາເນນີໃນທັ້າຍປີ 

2018, ຊຶີ່ ງບດົລາຍກາງສະໄໝດັີ່ ງກີ່ າວ ໄດ ັ້ກໍານດົ 5 ເນ ັ້ອໃນ ແລະ ຂງົເຂດທີີ່ ພບົເຫນັໃນຜນົຂອງການສກຶສາວໄິຈ 

ດັີ່ ງນີ ັ້: 

1) ເຖງິວີ່ າການພດັທະນາການສກຶສາໄດ ັ້ມຜີນົສໍາເລດັຢີ່ າງຫ ວງຫ າຍ, ແຕີ່ ເຫນັວີ່ າການພດັທະນາ ຍງັມຄີວາມ

ແຕກໂຕນກນັລະຫວີ່ າງຕວົເມ ອງ ແລະ ຊນົນະບດົ, ລະຫວີ່ າງເມ ອງທຸກ ແລະ ເມ ອງບໍີ່ ທຸກ ແລະ ລະຫວີ່ າງ

ປະຊາກອນໃນກຸີ່ ມພາສາທີີ່ ແຕກຕີ່ າງກນັ. ດັີ່ ງນັ ັ້ນ, ຈະຈດັສນັຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການເງນິແນວໃດ 

ເພ ີ່ ອຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນ, ລວມທງັການປັບປຸງສູດໃນການຈດັສນັງບົປະມານບໍລຫິານຢູີ່ ໃນທຸກລະ 

ດບັ? 

2) ຜນົການຮຽນຕໍີ່ າຢູີ່ ໃນລະດບັປະຖມົສກຶສາ ຊຶີ່ ງມນັຈະມຜີນົກະທບົຕໍີ່ ການສກຶສາໃນຊັ ັ້ນຕໍີ່ ໆໄປ ລວມທງັສາຍ

ອາຊວີະສກຶສາ. ດັີ່ ງນັ ັ້ນ, ຕ ັ້ອງສກຶສາວີ່ າ ມປັີດໄຈອນັໃດແນີ່ ທີີ່ ໄດ ັ້ເຮດັໃຫ ັ້ມຜີນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນຕໍີ່ າ? 

3) ການຈດັສນັ ແລະ ການນໍາໃຊ ັ້ຄູຍງັບໍີ່ ມປີະສດິທພິາບ. ດັີ່ ງນັ ັ້ນ ຕ ັ້ອງສ ັ້າງຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວໃນການຄຸ ັ້ມ

ຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ ັ້ຄູຄ ແນວໃດ? 

4) ອດັຕາການເລ ີ່ ອນຊັ ັ້ນຈາກປະຖມົໄປສູີ່ ມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນຕໍີ່ າ ແລະ ອດັຕາການປະລະຢູີ່ ໃນຂັ ັ້ນຕົ ັ້ນຂອງມດັ 

ທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ. ດັີ່ ງນັ ັ້ນ, ຕ ັ້ອງສກຶສາເຖງິສາຍເຫດທີີ່ ພາໃຫ ັ້ເກດີບນັຫາດັີ່ ງກີ່ າວ. 

5) ການມສີີ່ ວນຮີ່ ວມຂອງພາກເອກະຊນົ ໃນການກໍີ່ ສ ັ້າງສມີ  ແຮງງານຍງັບໍີ່ ກວ ັ້າງຂວາງ. ການນໍາໃຊ ັ້ແຫ ີ່ ງຂໍ ັ້ມູນທີີ່

ມຢູີີ່ ໃນປັດຈບຸນັ ເພ ີ່ ອປະເມນີແນວໂນ ັ້ມຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານໃນແຕີ່ ລະໄລຍະຍງັບໍີ່ ທົີ່ ວ

ເຖງິ. ຍງັມຂໍີ ັ້ມູນຫຍງັອກີ ທີີ່ ຍງັຂາດຫາຍ? 
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ຫວົຂໍ ັ້ສໍາຄນັ 5 ຢີ່ າງ ທີີ່ ໄດ ັ້ກໍານດົໃນການທບົທວນກາງສະໄໝ ໄດ ັ້ຖ ກນໍາໃຊ ັ້ເພ ີ່ ອກໍານດົຈປຸະສງົໃນເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ

ຂອງແຜນພດັທະນາຂອງຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ແລະ ການກໍານດົສິີ່ ງທ ັ້າທາຍຫ ກັ ແລ ັ້ວກ ັ້າວໄປສູີ່ ການກໍາ 

ນດົຄໍາຖາມ ແລະ ກດິຈະກໍາຕົ ັ້ນຕໍ ທີີ່ ໄດ ັ້ຜີ່ ານການປຶກສາຫາລ ກນັ ໃນຂະບວນການຈດັກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ທງັ

ໃນຂັ ັ້ນສູນກາງ ແລະ ແຂວງ. ຜນົການປຶກສາຫາລ  ມລີາຍລະອຽດດັີ່ ງນີ ັ້:  

1. ເຖງິວີ່ າການພດັທະນາການສກຶສາໄດ ັ້ມຜີນົສາໍເລດັຢີ່ າງຫ ວງຫ າຍ, ແຕີ່ ເຫນັວີ່ າການພດັ ທະນາຍງັມຄີວາມ
ແຕກໂຕນກນັລະຫວີ່ າງຕວົເມ ອງ ແລະ ຊນົນະບດົ, ລະຫວີ່ າງເມ  ອງທຸກ ແລະ ເມ ອງບໍີ່ ທຸກ ແລະ ລະຫວີ່ າງ
ປະຊາກອນໃນກຸີ່ ມພາສາທີີ່ແຕກຕີ່ າງກນັ. ດັີ່ ງນັ ັ້ນ, ຈະຈດັສນັຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການເງນິແນວໃດ
ເພ ີ່ອຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນ, ລວມທງັການປີ່ ຽນແປງສູດໃນການຈດັສນັງບົປະມານການບລໍຫິານຢູີ່ ໃນ
ທຸກລະດບັ. 

• ໂຮງຮຽນໃນ 40 ເມ ອງບູລມິະສດິຢູີ່ ໃນສະພາບທຸກຍາກ, ຂາດແຄນອາຫານ ແລະ ຢູີ່ ຫີ່ າງໄກສອກຫ ກີ. ໂຮງ 

ຮຽນເຫ ົີ່ ານັ ັ້ນຍງັຂາດຄູສອນ ແລະ ຈະຕ ັ້ອງອາໄສຄູສອນຫັ້ອງຄວບ, ຄູອາສາສະໝກັ ຫ   ຄູສອນບໍີ່ ຖ ກກບັ 

ວຊິາທີີ່ ຮຽນມາ. 

• ຕ ັ້ອງການເງນິອຸດໜນູເພີີ່ ມ ເພ ີ່ ອເປັນສິີ່ ງຈງູໃຈໃຫັ້ແກີ່ ຄູທີີ່ ໄປສອນຢູີ່ ໂຮງຮຽນເຫ ົີ່ ານີ ັ້ ຄຽງຄູີ່ ກບັການບໍາລຸງຍກົ

ລະດບັ ເພ ີ່ ອສາມາດສດິສອນໄດ ັ້ ເຊັີ່ ນ ການສອນຫັ້ອງຄວບ.  

• ການສະໜອງອາຫານໃນໂຮງຮຽນໃນບນັດາເມ ອງດ ັ້ອຍໂອກາດດັີ່ ງກີ່ າວມຄີວາມຈາໍເປັນ. 

• ສູດຄດິໄລີ່ ການສະໜອງເງນິບໍລຫິານໂຮງຮຽນ ບໍີ່ ໄດ ັ້ກວມເອາົຄີ່ າໃຊ ັ້ຈີ່ າຍທີີ່ ສູງສໍາລບັໂຮງຮຽນນ ັ້ອຍ. 

• ເງນິບໍລຫິານທີີ່ ມຈີາໍນວນຈາໍກດັໃນຂັ ັ້ນເມ ອງ ເຮດັໃຫ ັ້ມຄີວາມຫຍຸ ັ້ງຍາກໃນການຊີ່ ວຍເຫ  ອໂຮງຮຽນຂະໜາດ

ນ ັ້ອຍໃນເຂດຫີ່ າໄກສອກຫ ກີ ຊຶີ່ ງມກັເກດີມຄີີ່ າໃຊ ັ້ຈີ່ າຍສູງ ແລະ ໃຊ ັ້ເວລາເດນີທາງໄກ ເວລາມາຮບັເງນິບໍລຫິານ

ໂຮງຮຽນ. ດັີ່ ງນັ ັ້ນ, ຄວນເພີີ່ ມງບົປະມານ ແລະ ໃຫ ັ້ບູລມິະສດິ ແກີ່ ໂຮງຮຽນດ ັ້ອຍໂອກາດ.  

2. ຜນົການຮຽນຕໍີ່ າຢູີ່ ໃນລະດບັປະຖມົສກຶສາ ຊຶີ່ ງມນັຈະມຜີນົກະທບົຕໍີ່ ການສກຶສາໃນຊັ ັ້ນຕໍີ່ ໆໄປ. ດັີ່ ງນັ ັ້ນ ຕ ັ້ອງ
ສກຶສາວີ່ າມປັີດໄຈອນັໃດ ທີີ່ ໄດ ັ້ເຮດັໃຫ ັ້ມຜີນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນຕໍີ່ າ? 

• ຄວາມຮູ ັ້ດ ັ້ານວຊິາການ ແລະ ທກັສະດ ັ້ານວຊິາຄູຂອງຄູທີີ່ ຍງັຕໍີ່ າ ຈະເຮດັໃຫ ັ້ຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນຕໍີ່ າ. 

ຜນົຂອງການປະເມນີການຮຽນຂອງນກັຮຽນ ມ.4 ໃນປີ 2019 ໄດ ັ້ຢັັ້ງຢ ນໃຫ ັ້ເຫນັຢີ່ າງຊດັເຈນວີ່ າ ຜນົການ

ຮຽນໃນວຊິາພາສາລາວ, ຄະນດິສາດ ແລະ ວທິະຍາສາດຂອງນກັຮຽນແມີ່ ນຕໍີ່ າ.  

• ຫ ກັສູດມຫີ າຍວຊິາຮຽນ ແລະ ຄູສຸມໃສີ່ ແຕີ່ ສດິສອນໃຫັ້ສໍາເລດັຕາມຫ ກັສູດທີີ່ ແອອດັດັີ່ ງກີ່ າວ ແທນທີີ່ ຈະ

ກວດກາເບິີ່ ງນກັຮຽນຂອງຕນົວີ່ າເຂົ ັ້າໃຈເນ ັ້ອໃນທີີ່ ສດິສອນຫ  ບໍີ່ .  

• ການສອນບໍາລຸງເພ ີ່ ອຊີ່ ວຍນກັຮຽນທີີ່ ຮຽນອີ່ ອນ ແມີ່ ນຍງັບໍີ່ ທນັສາມາດປະຕບິດັໄດ ັ້. 

• ຄູສອນຂາດການຊີ່ ວຍເຫ  ອດ ັ້ານຫ ກັວຊິາຄູ, ຄູນເິທດສຸມໃສີ່ ແຕີ່ ກວດກາການແຕີ່ ງບດົສອນ ແລະ ວຽກບໍລ ິ

ຫານອ ີ່ ນໆ ຫ າຍກວີ່ າການຮີ່ ວມໂມງສອນ ເພ ີ່ ອກວດກາເບິີ່ ງຜນົການສດິສອນຂອງຄູ. ຄູສກຶສານເິທດຍງັຕ ັ້ອງ 

ການ ການຝຶກອບົຮມົເພີີ່ ມເຕມີກີ່ ຽວກບັວທິກີານສງັເກດ ແລະ ສະໜບັສະໜນູຄູສອນ ໃນການສອນນກັ 

ຮຽນທີີ່ ມຄີວາມຕ ັ້ອງການທີີ່ ແຕກຕີ່ າງກນັໃນຫັ້ອງຮຽນ. 

• ຂາດເຂນີປຶັ້ມຕໍາລາຮຽນ ແລະ ການຈດັພມິປຶັ້ມແບບຮຽນເພ ີ່ ອທດົແທນອນັທີີ່ ເສຍຫາຍ ຍງັບໍີ່ ເປັນປົກກະຕ ິ

ຍ ັ້ອນງບົປະມານມຈີາໍກດັ ແລະ ອດັຕາການສູນເສຍຂອງປຶັ້ມກໍສູງ ຍ ັ້ອນການນໍາໃຊ ັ້ຫ າຍເກນີໄປ, ສະພາບອາ 

ກາດ ແລະ ຂາດການເກບັຮກັສາທີີ່ ເໝາະສມົ. 

3. ການຈດັສນັ ແລະ ການນາໍໃຊ ັ້ຄ ູຍງັບໍີ່ ມປີະສດິທພິາບ. ດັີ່ ງນັ ັ້ນ ຕ ັ້ອງສ ັ້າງຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວໃນການຄຸ ັ້ມ
ຄອງ ແລະ ນາໍໃຊ ັ້ຄ.ູ 
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• ການສບັຊ ັ້ອນຄູຄ ນໃໝີ່ ພາຍໃນກຸີ່ ມໂຮງຮຽນມຄີວາມສາມາດເປັນໄປໄດ ັ້. ການຍກົຍ ັ້າຍຄູພາຍໃນເມ ອງກໍສາ 

ມາດເປັນໄປໄດ ັ້ເຊັີ່ ນກນັ ແຕີ່ ມຄີວາມທັ້າທາຍກວີ່ າ5. ເຖງິຢີ່ າງໃດກໍຕາມ ມນັເປັນໄປໄດ ັ້ຍາກທີີ່ ຈະຍ ັ້າຍຄູຈາກ

ເມ ອງໜຶີ່ ງໄປອກີເມ ອງໜຶີ່ ງ ເພາະວີ່ າຕ ັ້ອງມຄີີ່ າໃຊ ັ້ຈີ່ າຍສູງ ຍ ັ້ອນຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຍ ັ້າຍທງັໝດົຄອບຄວົ ແລະ ສ ັ້າງ

ເຮ ອນໃໝີ່  ຈິີ່ ງຈາໍເປັນຕ ັ້ອງການຄວາມຊີ່ ວຍເຫ  ອດ ັ້ານການເງນິ.  

• ມຫີ າຍເມ ອງທີີ່ ຍງັຂາດເຂນີຄູ, ດັີ່ ງນັ ັ້ນ ຕ ັ້ອງໃຫ ັ້ບູລມິະສດິໃນການຮບັບນັຈຄູຸໃໝີ່  ລວມທງັສບັຊ ັ້ອນຄູທີີ່ ເຫ  ອ

ຈາກເມ ອງອ ີ່ ນໆມາໃຫັ້ເມ ອງດັີ່ ວກີ່ າວ. ໃນຂະນະດຽວກນັ ຍງັມຫີ າຍເມ ອງທີີ່ ມຄູີເຫ  ອ ແລະ ບໍີ່ ຄວນໄດ ັ້ຮບັ

ບນັຈຄູຸໃໝີ່ . 

• ຂັ ັ້ນຕອນໃນການຈດັສນັຄູຄວນມກີານຕດິຕາມເປັນຢີ່ າງດ ີແລະ ຄວນດໍາເນນີການຢີ່ າງເຂັ ັ້ມງວດ. 

• ໂດຍລວມແລ ັ້ວ ມຄີວາມຈາໍເປັນໃຫັ້ມກີານປັບປຸງຍຸດທະສາດ ໃນການສບັຊ ັ້ອນຄູ ແລະ ການສບັຊ ັ້ອນຄູຄ ນ 

ໃໝີ່ ໃນໄລຍະຍາວ ພ ັ້ອມກບັການທບົທວນຄ ນ ຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ໃນການໂຮມໂຮງຮຽນທີີ່ ມຈີາໍນວນນກັ 

ຮຽນໜັ້ອຍເຂົ ັ້າກນັ6. 

• ຂັ ັ້ນຕອນ ແລະ ຫ ກັການໃນການສບັຊ ັ້ອນຄູທີີ່ ມໃີນປັດຈບຸນັອາດຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຮບັການປັບປຸງຄ ນໃໝີ່ ຍ ັ້ອນວີ່ າຕວົ

ເລກລດັຖະກອນສກຶສາ ທີີ່ ຈະໄດ ັ້ຮບັແມີ່ ນມໜີ ັ້ອຍກວີ່ າຕວົເລກການສູນເສຍ.  

4. ອດັຕາການເລ ີ່ອນຊັ ັ້ນຈາກປະຖມົໄປສູີ່ ມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນຕໍີ່ າ. ອດັຕາການປະລະຢູີ່ ຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນ
ຈ ຶີ່ ງເພີີ່ມຂຶ ັ້ນ. ດັີ່ ງນັ ັ້ນ ຕ ັ້ອງສກຶສາເຖງິສາຍເຫດທີີ່ພາໃຫ ັ້ເກດີບນັຫາດັີ່ ງກີ່ າວ. 

• ນກັຮຽນບໍີ່ ເຫນັຄຸນຄີ່ າຂອງການສກຶສາຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນ. ພວກເຂາົເຈົ ັ້າເຫນັນກັຮຽນລຸ ັ້ນເອ ັ້ອຍ, ລຸ ັ້ນ

ອ ັ້າຍ ແລະ ພີີ່ ນ ັ້ອງທີີ່ ຮຽນຈບົມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນ ແຕີ່ ໃນທີີ່ ສຸດ ກໍກບັໄປເຮດັວຽກນໍາຄອບຄວົ.  

• ການທີີ່ ບໍີ່ີ່ ມບີີ່ ອນຮອງຮບັໃນການເຮັດັວຽກ ຫ   ບໍີ່ ມວີຽກທີີ່ ໄດ ັ້ຮບັຄີ່ າແຮງງານສູງ ແມີ່ ນເປັນສິີ່ ງທີີ່ ເຮດັໃຫ ັ້ຂາດ

ສິີ່ ງຈງູໃຈສໍາລບັຜູ ັ້ຮຽນ. 

• ນກັຮຽນທີີ່ ເຂົ ັ້າຮຽນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນທີີ່ ມຄີວາມຮູ ັ້ພ ັ້ນຖານຕໍີ່ າ ແມີ່ ນນໍາໄປສູີ່ ການປະລະການຮຽນສູງ. 

• ໄລຍະການເດນີທາງໄປໂຮງຮຽນ ເປັນສິີ່ ງກດີຂວາງແກີ່ ນກັຮຽນບາງຄນົ (ໂດຍສະເພາະນກັຮຽນຍງິ) ແລະ ຄີ່ າ

ໃຊ ັ້ຈີ່ າຍເພ ີ່ ອຊ ັ້ເຄ ີ່ ອງແບບນກັຮຽນ ກໍເປັນສິີ່ ງໜຶີ່ ງທີີ່ ເປັນສິີ່ ງກດີຂວາງໃຫ ັ້ນກັຮຽນທີີ່ ມາຈາກຄອບຄວົທຸກຍາກ 

ບໍີ່ ໄປເຂົ ັ້າໂຮງຮຽນ.  

5. ການມສີີ່ ວນຮີ່ ວມຂອງພາກເອກະຊນົ ແລະ ການນາໍໃຊ ັ້ແຫ ີ່ ງຂໍ ັ້ມນູທີີ່ມຢູີີ່ ໃນປັດຈບຸນັ ເພ ີ່ອປະເມນີແນວໂນ ັ້ມ 
ຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານໃນແຕີ່ ລະໄລຍະ. ຍງັມຂີໍ ັ້ມນູໃດທີີ່ຍງັຂາດຫາຍໄປ? 

• ການປຶກສາຫາລ ຮີ່ ວມກນັ ໄດ ັ້ຊີ ັ້ໃຫ ັ້ເຫນັວີ່ າ ມຄີວາມຈາໍເປັນຕ ັ້ອງມກີານເຮດັວຽກຮີ່ ວມກນັຢີ່ າງປົກກະຕ ິລະ 

ຫວີ່ າງ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ, ກະຊວງອຸດສາຫະ

ກໍາ ແລະ ການຄ ັ້າ ແລະ ກະຊວງກະສກິໍາ ແລະ ປີ່ າໄມ ັ້ ລວມທງັຕວົແທນຈາກພາກເອກະຊນົ ແລະ ສະພາ

ການຄ ັ້າ.  

• ແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2021-2025 ຈະຊີ່ ວຍສ ັ້າງໜີ່ ວຍງານວຊິາການຮີ່ ວມກນັ (ກະຊວງ

ສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການ

ຄ ັ້າ ແລະ ກະຊວງກະສກິໍາ ແລະ ປີ່ າໄມ ັ້, ພາກເອກະຊນົ ແລະ ຄູີ່ ຮີ່ ວມພດັທະນາ) ພາຍໃຕ ັ້ໜີ່ ວຍງານວຊິາ

ການ ການສກຶສາຫ ງັຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ (ໜີ່ ວຍງານທ ີ3) ເພ ີ່ ອກໍານດົຄ ນ ຄວາມສອດຄີ່ ອງທາງດ ັ້ານພາລະບດົບາດ 

 
5 ຕັ້ອງມຄີີ່ າໃຊ ັ້ຈີ່ າຍຕີ່ າງໆ ຖັ້າຍ ັ້າຍຄູຈາກບ ັ້ານໜຶີ່ ງໄປອກີບ ັ້ານໜຶີ່ ງ 
6 ຕັ້ອງມກີານທບົທວນປະສດິທພິາບໃນການກໍານດົທີີ່ ຕັ ັ້ງຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ແນວຄວາມຄດິທີີ່ ວີ່ າທຸກບ ັ້ານຕ ັ້ອງມໂີຮງຮຽນຂອງຕນົ ເພ ີ່ ອ

ປັບປຸງປະສດິທພິາບ 
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ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນການສະໜອງອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີ ບນົພ ັ້ນຖານກດົໝາຍ

ອາຊວີະສກຶສາ ສະບບັປັບປຸງ. 

ກອງປະຊຸມລະດບັຜູ ັ້ບໍລຫິານຂອງໜີ່ ວຍງານວຊິາການຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໄດ ັ້ນໍາໃຊ ັ້ຂໍ ັ້ມູນຈາກ

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາ ລ ຂັ ັ້ນທ ັ້ອງຖິີ່ ນ ແລະ ບນັດານະໂຍບາຍທີີ່ ເປັນບູລມິະສດິ ກໍໄດ ັ້ຍກົຂຶ ັ້ນໃນກອງປະຊຸມປຶກສາ

ຫາລ ດັີ່ ງກີ່ າວ, ຊຶີ່ ງສາມາດສງັລວມໄດ ັ້ດັີ່ ງນີ ັ້: 

ການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ 

ໃນປັດຈບຸນັນີ ັ້ ຄຸນນະພາບການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນຍງັບໍີ່ ທນັພຽງພໍເທ ີ່ ອ ຈິີ່ ງມຄີວາມຈາໍເປັນຕ ັ້ອງພດັທະນາ

ມາດຕະຖານການສອນ ແລະ ມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາ ສໍາລບັການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ

ເພ  ີ່ ອປັບປຸງຄຸນນະພາບ ໄປພ ັ້ອມໆກບັຄູສກຶສານເິທດສໍາລບັການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນໃນແຕີ່ ລະເມ ອງ. ການຂະ 

ຫຍາຍຕາໜີ່ າງການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນແຫີ່ ງໃໝີ່  ຕ ັ້ອງຢູີ່ ໃນຮູບແບບທີີ່ ມຄີີ່ າໃຊ ັ້ຈີ່ າຍຕໍີ່ າ. 

ປະຖມົສກຶສາ 

ຫ ກັສູດຂອງຊັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາຂັ ັ້ນຕົ ັ້ນ (ປ.1 ແລະ ປ.2) ມຫີ າຍວຊິາຮຽນ ແລະ ບໍີ່ ມກີານສອນບໍາລຸງເພ ີ່ ອ

ຊີ່ ວຍເຫ  ອນກັຮຽນອີ່ ອນ. ຄູສອນສຸມໃສີ່ ແຕີ່ ໃຫ ັ້ສໍາເລດັການສດິສອນຫ ກັສູດ ແທນທີີ່ ຈະກວດກາເບິີ່ ງຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ

ຂອງນກັຮຽນຕໍີ່ ເນ ັ້ອໃນທີີ່ ສດິສອນຂອງຕນົເປັນບູລມິະສດິ, ທງັນີ ັ້ກໍຍ ັ້ອນວີ່ າຄູສກຶສານເິທດ ແມີ່ ນໄດ ັ້ກວດກາການ

ແຕີ່ ງບດົສອນເປັນຫ ກັ. ເປັນທີີ່ ຮບັຮູ ັ້ກນັວີ່ າ ການກວດກາແຜນການສອນແມີ່ ນວຽກທີີ່ ສໍາຄນັ, ໃນຂະນະທີີ່ ການປີ່ ຽນ 

ແປງວທິກີານສດິສອນ ເພ ີ່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ ັ້ອງການດ ັ້ານການຮຽນຂອງນກັຮຽນ ຄູສອນຕ ັ້ອງມທີກັສະທາງ

ວຊິາການທີີ່ ແນີ່ ນອນ ເຊິີ່ ງປະຈບຸນັທງັຄູສກຶສານເິທດ ແລະ ຄູສອນຍງັບໍີ່ ໄດ ັ້ຮບັການຝຶກອບົຮມົ. ຄູສອນຫັ້ອງຄວບ

ຂາດການຊີ່ ວຍເຫ  ອດ ັ້ານຫ ກັວຊິາຄູ. ການພມິປຶັ້ມແບບຮຽນທດົແທນບໍີ່ ພຽງພໍ ແລະ ບໍີ່ ປົກກະຕຕິາມຄວາມຕ ັ້ອງ 

ການ. 

ການສ ັ້າງຕັ ັ້ງກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ: ຕ ັ້ອງມຂີອບນຕິກິໍາທີີ່ ຄບົຖັ້ວນ ເພ ີ່ ອຮບັປະກນັຜນົສໍາເລດັ. ສູດການຄດິໄລີ່ ເງນິບໍ 

ລຫິານໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູີ່ ມ ແນະນໍາ ຄວນໄດ ັ້ຮບັການທບົທວນ ໂດຍສະເພາະສໍາລບັໂຮງຮຽນຂະໜາດນ ັ້ອຍ ແລະ 

ໂຮງຮຽນທີີ່ ຢູີ່ ເຂດຫີ່ າງໄກສອກຫ ກີ. ການວເິຄາະເຖງິຜນົປະໂຫຍດດ ັ້ານຄີ່ າໃຊ ັ້ຈີ່ າຍ ສໍາລບັຍຸດທະສາດການສະໜບັ

ສະໜນູການເຂົ ັ້າຮຽນ ແລະ ການສ ບຕໍີ່ ຮຽນໃນໂຮງຮຽນ (ເຊັີ່ ນ: ການສະໜອງອາຫານໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ການສະ

ໜອງທນຶການສກຶສາ) ສໍາລບັນກັຮຽນທີີ່ ທຸກຍາກ, ໂດຍສະເພາະຢູີ່ ເຂດຫີ່ າງໄກສອກຫ ກີ ແມີ່ ນມຄີວາມຈາໍເປັນ ເພ ີ່ ອ

ຮບັປະກນັວີ່ າ ການເຂົ ັ້າຮຽນ ແລະ ການເລ ີ່ ອນຂັ ັ້ນ, ເລ ີ່ ອນຊັ ັ້ນຂອງນກັຮຽນ ໄດ ັ້ຮບັການສະໜບັສະໜນູຕາມຈດຸປະ 

ສງົ. 

ມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນ  

ຄຸນນະພາບຂອງນກັຮຽນທີີ່ ຈບົປະຖມົສກຶສາ ບໍີ່ ທນັພຽງພໍທີີ່ ຈະສ ບຕໍີ່ ເຂົ ັ້າຮຽນໃນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົ, ພ ັ້ອມນັ ັ້ນ 

ຄວາມຮູ ັ້ດ ັ້ານວຊິາສະເພາະ ແລະ ທກັສະດ ັ້ານວຊິາຄູຂອງຄູມດັທະຍມົ ແມີ່ ນຍງັບໍີ່ ພຽງພໍທີີ່ ຈະສອນຫ ກັສູດ ທີີ່ ມຫີ າຍ

ວຊິາຮຽນເກນີໄປ. ຄວາມຕ ັ້ອງການຄູສອນ ທີີ່ ເປັນຊີ່ ຽວຊານສໍາລບັທຸກໆວຊິາຮຽນ ແມີ່ ນບໍີ່ ສາມາດສະໜອງໃຫັ້ໄດ ັ້ 

ຍ ັ້ອນມຄີີ່ າໃຊ ັ້ຈີ່ າຍສູງ. ນກັຮຽນປະລະຍ ັ້ອນມຫີ າຍສາຍເຫດ ເຊັີ່ ນ: ຄວາມທຸກຍາກ, ບ ັ້ານຢູີ່ ຫີ່ າງໄກຈາກໂຮງຮຽນ, 

ຫ ກັສູດຍາກເກນີໄປ, ຊຶີ່ ງພວກເຂາົບໍີ່ ມເີວລາກະກຽມພຽງພໍ ແລະ ນກັຮຽນກໍເຂົ ັ້າໃຈວີ່ າເວລາຮຽນຈບົ ກໍບໍີ່ ມວີຽກ

ເຮດັທີີ່ ດ.ີ ຖັ້າຕ ັ້ອງການເພີີ່ ມຈໍານວນນກັຮຽນເຂົ ັ້າຮຽນໃຫັ້ຫ າຍຂຶ ັ້ນ, ຕ ັ້ອງຮບັປະກນັໃຫ ັ້ນກັຮຽນມຄຸີນນະພາບຂັ ັ້ນ

ພ ັ້ນຖານ.  
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ມດັທະຍມົຕອນປາຍ 

ເຂດບໍລກິານນກັຮຽນຂອງໂຮງຮຽນຕີ່ າງໆກວ ັ້າງເກນີໄປ ແລະ ບນັດາໂຮງຮຽນມດັທະຍມົຕົ ັ້ນ ຄວນຈະຍກົ

ລະດບັໃຫ ັ້ເປັນມດັທະຍມົສມົບູນ. ເດກັນ ັ້ອຍຢູີ່ ເຂດຫີ່ າງໄກສອກຫ ກີ ມໂີອກາດເຂົ ັ້າຮຽນໜັ້ອຍກວີ່ າເດກັນ ັ້ອຍຢູີ່

ເຂດໃນເມ ອງ 5 ເທົີ່ າ. ວທີກີານປະເມນີປະປັດຈບຸນັ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຮບັການປັບປຸງໂດຍຜີ່ ານບນັດາວທິກີານທີີ່ ຫ າກຫ າຍ. 

ມຄີວາມຕ ັ້ອງການຄູນເິທດທີີ່ ຊໍານານງານໃນລາຍວຊິາ ເພ ີ່ ອຊີ່ ວຍເຫ  ອບນັດາຄູສອນ. ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສ ັ້າງຍຸດທະສາດ ເພ ີ່ ອ

ແກ ັ້ໄຂການປະລະການຮຽນຂອງນກັຮຽນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍ. ຕ ັ້ອງການໃຫັ້ມຫີ ກັສູດສາມນັວຊິາຊບີໂດຍໃຫັ້ 

ບູລມິະສດິໂຮງຮຽນກນິນອນຊນົເຜົີ່ າ.  

ການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ 

ວທິກີານປະຕບິດັໃນປັດຈບຸນັສໍາລບັການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ມລີກັສະນະທດິສະດຫີ າຍໂພດ, ຕ ັ້ອງສ ັ້າງ 

ຫ ດັສູກວຊິາຊບີຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ ທີີ່ ເນັ ັ້ນການຝຶກປະຕບິດັຕວົຈງິໃຫ ັ້ຫ າຍ ພ ັ້ອມທງັຕ ັ້ອງປັ້ອນຂໍ ັ້ມູນຕີ່ າງໆທີີ່ ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງເຂົ ັ້າ

ໃນລະບບົຄຸ ັ້ມຄອງຂໍ ັ້ມູນຂີ່ າວສານການສກຶສາ (EMIS). ຕ ັ້ອງສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ເນ ັ້ອໃນຫ ກັສູດຂອງການສກຶ

ສານອກໂຮງຮຽນ ໃຫ ັ້ທຽບເທົີ່ າກບັການສກຶສາໃນໂຮງຮຽນ. ຕ ັ້ອງສະໜອງອຸປະກອນ ແລະ ເພີີ່ ມງບົປະມານ

ບໍລຫິານໃຫັ້ແກີ່ ສູນສກຶສາຊຸມຊນົ, ພ ັ້ອມທງັສ ັ້າງສູນການຮຽນຮູ ັ້ຊຸມຊນົໃຫ ັ້ຫ າຍຂຶ ັ້ນ. ຄະນະກໍາມະການ ການຮຽນຮູ ັ້

ຕະຫ ອດຊວີດິຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຮບັການສ ັ້າງຕັ ັ້ງຂຶ ັ້ນທງັຂັ ັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ ັ້ນທ ັ້ອງຖິີ່ ນ ເພ ີ່ ອເຮດັໃຫ ັ້ການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ 

ແລະ ໃນໂຮງຮຽນມກີານເຊ ີ່ ອມໂຍງກນັຢີ່ າງເຂັ ັ້ມແຂງ. 

ຂະແໜງການຍີ່ ອຍບລໍຫິານ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງ  

ການຈດັສນັຄູ ແລະ ການສບັຊ ັ້ອນຄູຄ ນໃໝີ່  ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຮບັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໃນຂອບເຂດທົີ່ ວປະເທດ ໂດຍ

ນໍາໃຊ ັ້ຂອບນຕິກິໍາທີີ່ ມຢີີ່ າງເຂັ ັ້ມງວດ. ການສບັຊ ັ້ອນຄູຄ ນໃໝີ່  ສາມາດເປັນໄປໄດ ັ້ໃນລະດບັກຸີ່ ມໂຮງຮຽນເທົີ່ ານັ ັ້ນ, 

ແຕີ່ ຖັ້າຢາກສບັຊ ັ້ອນຄູໄປສອນຢູີ່ ໂຮງຮຽນອ ີ່ ນພາຍໃນເມ ອງດຽວກນັ ທີີ່ ຢູີ່ ຫີ່ າງໄກຈາກບີ່ ອນສດິສອນເກົີ່ າຂອງຄູ 

ແມີ່ ນມຄີວາມທັ້າທາຍ ແລະ ອາດເປັນໄປໄດ ັ້ຍາກ.  

ປຶັ້ມແບບຮຽນຍງັຂາດເຂນີ ແລະ ລະບບົແຈກຢາຍຍງັຂາດປະສດິທຜິນົ. ລະບບົຄຸ ັ້ມຄອງຂໍ ັ້ມູນປຶັ້ມແບບຮຽນ

ຍງັບໍີ່ ທນັປະຕບິດັໄດ ັ້ດ.ີ ດັີ່ ງນັ ັ້ນ, ຄວນນໍາໃຊ ັ້ຂໍ ັ້ມູນຈາກສູນສະຖຕິກິານສກຶສາ ແລະ ກລິາ, ແຕີ່ ຂໍ ັ້ມູນຂອງສູນສະຖຕິິ

ການສກຶສາ ແລະ ກລິາຕ ັ້ອງທນັກບັເວລາ ແລະ ຂັ ັ້ນຕອນການພມິທດົແທນ ຕ ັ້ອງສາມາດຊດົເຊຍີຈາໍນວນປຶັ້ມທີີ່ ສູນ

ເສຍ.  

ການຈດັສນັງບົປະມານໃຫັ້ໂຮງຮຽນ ແລະ ຫ ັ້ອງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ເມ ອງ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຮບັການທບົ

ທວນຄ ນໃໝີ່  ແລະ ໃຫ ັ້ສອດຄີ່ ອງກບັຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງເຂາົເຈົ ັ້າ ເພ ີ່ ອຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນໃນການໃຫັ້

ບໍລກິານດ ັ້ານການສກຶສາ.  

ທກັສະ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງພະນກັງານ ບໍີ່ ສອດຄີ່ ອງກບັຈງັຫວະຂອງການປີ່ ຽນແປງພາຍໃນຂະແໜງ 

ການສກຶສາ ແລະ ກລິາ. ດັີ່ ງນັ ັ້ນ, ຈຶີ່ ງມຄີວາມຈາໍເປັນຕ ັ້ອງສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກີ່ ພະນກັງານວຊິາການໃນທຸກ

ລະດບັ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ເຂາົເຈົ ັ້າສາມາດຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັບນັດານນະໂຍບາຍຕີ່ າງໆທີີ່ ວາງອອກຢີ່ າງມປີະສດິທຜິນົ.  

3.2 ຜນົກະທບົຈາກ COVID-19 

ບດົລາຍງານທີີ່ ພມິອອກເມ ີ່ ອບໍີ່ ດນົມານີ ັ້7 ໄດ ັ້ອະທບິາຍເຖງິຜນົກະທບົທີີ່ ອາດຈະເກດີຂຶ ັ້ນຈາກການລະບາດ

ຂອງພະຍາດ COVID-19 ຕໍີ່ ເສດຖະກດິຂອງປະເທດເຮາົ ດ ັ້ວຍສອງສມົມຸດຖານ ຊຶີ່ ງຂຶ ັ້ນກບັວີ່ າ (i) ໄລຍະເວລາ 

 
7 Lao Economic Monitor, May 2020. World Bank 
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ແລະ ຄວາມຮ ັ້າຍແຮງຂອງການລະບາດ ແລະ ການປິດປະເທດຂອງລາວເຮາົ; (ii) ຂະໜາດ ແລະ ປະສດິທຜິນົຂອງ

ນະໂຍບາຍບນັເທາົທຸກດ ັ້ານເສດຖະກດິ; ແລະ (iii) ຄວາມຮ ັ້າຍແຮງ ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງການປິດປະເທດຂອງ

ແຕີ່ ລະປະເທດໃນໂລກ. ໃນສະຖານະການທີີ່ ອາດບໍໍີ່ ຮ ັ້າຍແຮງ, ເສດຖະກດິລາວເຮາົຄາດວີ່ າຈະຂະຫຍາຍຕວົໃນ

ອດັຕາ 1% ໃນປີ 2020, ແຕີ່ ຖັ້າສະຖານະການຮ ັ້າຍແຮງໄປກວີ່ າເກົີ່ າ, ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິຂອງລາວ 

ອາດຕດິລບົ 1,8%. ບໍີ່ ວີ່ າໃນກໍລະນໃີດກໍີ່ ຕາມ, ນີ ັ້ຈະເປັນ "ອດັຕາການເຕບີໂຕທີີ່ ຊ ັ້າທີີ່ ສຸດນບັຕັ ັ້ງແຕີ່ ປີ 1990". ບດົ

ລາຍງານດັີ່ ງກີ່ າວຍງັໃຫ ັ້ຂໍ ັ້ສງັເກດວີ່ າ COVID-19 ຈະຊີ່ ວຍເພີີ່ ມຄວາມສີ່ ຽງດ ັ້ານໂຄງສ ັ້າງທີີ່ ຍາວນານ ຂອງ ສປປ 

ລາວ ຕ ີ່ ມອກີ, ແມີ່ ນແຕີ່ ກີ່ ອນການເກດີໂລກລະບາດ: ປະເທດລາວເຮາົກໍມສີະພາບເສດຖະກດິມະຫາພາກທີີ່ ອີ່ ອນ 

ແອ, ສົີ່ ງຜນົໃຫ ັ້ມຂໍີ ັ້ຈາໍກດັດ ັ້ານງບົປະມານ ແລະ ເງນິຕາຕີ່ າງປະເທດ. ບດົລາຍງານຍງັໄດ ັ້ກີ່ າວເຖງິຄວາມບໍີ່ ແນີ່ ນອນ 

ແລະ ບໍີ່ ຕໍີ່ ເນ ີ່ ອງຂອງຕະຫ າດແຮງງານ. 

ຜນົກະທບົຂອງພະຍາດໂຄວດິຕໍີ່ ກບັການເງນິຂອງລດັ ຄາດວີ່ າຈະມຫີ າຍພໍສມົຄວນ, ລາຍຮບັພາຍໃນຫ ຸດລງົ

ຈາກ 14 ຫາ 10 ເປີເຊນັຂອງ GDP ໃນປີ 2020 ແລະ ຈະຄີ່ ອຍໆຟ ັ້ນຕວົເປັນ 12,5 ສີ່ ວນຮ ັ້ອຍໃນປີ 2021 ແລະ 

2022. ການຂາດດຸນສູງ ຈະເຮດັໃຫ ັ້ໜີ ັ້ສາທາລະນະສູງ ເຖງິລະດບັສີ່ ຽງສູງ ແລະ ການຊໍາລະໜີັ້ສນິ ຄາດວີ່ າຈະບນັລຸ 

55% ຂອງລາຍໄດ ັ້ພາຍໃນໂດຍສະເລີ່ ຍ. ສະນັ ັ້ນ, ມນັຈຶີ່ ງໄປກວມເອາົພ ັ້ນທີີ່ ງບົປະມານທີີ່ ມຢູີີ່ . ການໃຊ ັ້ຈີ່ າຍຂອງລດັ

ຈະຫ ຸດລງົຈາກ 20,2 ສີ່ ວນຮ ັ້ອຍຂອງ GDP ໃນປີ 2019 ມາເປັນສະເລີ່ ຍ 18,9 ສີ່ ວນຮ ັ້ອຍໃນໄລຍະປີ 2020-

2022, ສະນັ ັ້ນ ຈຶີ່ ງເຮດັໃຫ ັ້ສະພາບງບົປະມານມຄີວາມຈ າກດັຢີ່ າງໜກັໜີ່ ວງ. 

ບດົລາຍງານຄາດຄະເນວີ່ າ ຜນົກະທບົຈາກໂລກລະບາດ ອາດຈະເຮດັໃຫ ັ້ປະຊາຊນົ 214.000 ຄນົ ຕກົຢູີ່ ໃນ

ຄວາມທຸກຍາກ. ອງີຕາມຂໍ ັ້ມູນຈາກທະນາຄານໂລກ8, ຄວາມທຸກຍາກໃນ ສປປ ລາວ ຫ ຸດລງົຈາກ 33,5% ມາເປັນ 

23,2% ໃນທດົສະວດັທີີ່ ຜີ່ ານມາ ເຮດັໃຫ ັ້ປະຊາກອນປະມານຫັ້າແສນຄນົ ຫ ຸດພົ ັ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ. ເຖງິ

ຢີ່ າງໃດກໍີ່ ຕາມ, ປະຊາຊນົສີ່ ວນໃຫຍີ່ ທີີ່ ຫ ຸດພົ ັ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກແມີ່ ນຍງັຢູີ່ ໃກ ັ້ ຫ   ຕກົເຂົ ັ້າສູີ່ ລະດບັ

ຄວາມທຸກຍາກອກີ - ປະມານເຄິີ່ ງໜຶີ່ ງຂອງຄນົທຸກຍາກໃນປີ 2013, ຊຶີ່ ງໃນປີ 2008 ພວກດັີ່ ງກີ່ າວແມີ່ ນບໍີ່ ໄດ ັ້ທຸກ

ຍາກ. ປະມານ 80% ຂອງປະຊາກອນໃນປີ 2013 ມລີາຍໄດ ັ້ຕໍີ່ າກວີ່ າ 2,5 ໂດລາຕໍີ່ ມ  ັ້ ແລະ ມໂີອກາດເຖງິ 10% ທີີ່

ຈະກບັສູີ່ ຄວາມທຸກຍາກ. ຜນົຂອງສໍາຫ ວດດດັຊະນໝີາຍສງັຄມົລາວ (LSIS 2017)9 ຊີ ັ້ໃຫ ັ້ເຫນັວີ່ າ ຄວາມທຸກ

ຍາກແມີ່ ນປັດໄຈປະກອບສີ່ ວນທີີ່ ສໍາຄນັ ທີີ່ ເຮດັໃຫ ັ້ນກັຮຽນບໍີ່ ສາມາດຮຽນຈບົການສກຶສາໃນລະດບັໃດໜຶີ່ ງ ແລະ 

ຖ ກລະບຸວີ່ າ ເປັນປັດໄຈຫ ກັທີີ່ ເຮດັໃຫ ັ້ເກດີຄວາມບໍີ່ ສະເໝພີາບ. 

ມຕີວົບົີ່ ງບອກ10ຢູີ່ ແລ ັ້ວວີ່ າ ການແຜີ່ ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ ສົີ່ ງຜນົກະທບົທາງລບົຕໍີ່ ໂພຊະນາການ. ການ

ສໍາຫ ວດຜນົກະທບົຂອງ COVID-19 ທີີ່ ຜີ່ ານມາ ກີ່ ຽວກບັຄວາມໝັ ັ້ນຄງົດ ັ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ກະສກິໍາ, 

ດໍາເນນີໂດຍອງົການອາຫານໂລກ ແລະ ອງົການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ, ຊີ ັ້ໃຫ ັ້ເຫນັວີ່ າປະມານ 1/3 ຂອງຜູ ັ້ຕອບ 

ຄໍາຖາມ ຮູ ັ້ສກຶເຖງິການປີ່ ຽນແປງທີີ່ ບໍີ່ ດກີີ່ ຽວກບັການບໍລໂິພກອາຫານ. ຜູ ັ້ທີີ່ ຖ ກສໍາຫ ວດສີ່ ວນໃຫຍີ່ ກີ່ າວວີ່ າ ພວກ

ເຂາົບໍີ່ ສາມາດບໍລໂິພກຄບົທຸກໝູີ່ ອາຫານໄດ ັ້ ຍ ັ້ອນການເພີີ່ ມລາຄາ ແລະ ການຫ ຸດລງົຂອງຊີ ັ້ນໃນຕະຫ າດ. ການພດັ 

ທະນາລະບບົພູມຕ ັ້ານທານທີີ່ ແຂງແຮງໃນເດກັ ໂດຍການບໍລໂິພກອາຫານທີີ່ ມໂີພຊະນາການທີີ່ ດ ີ ແມີ່ ນມຄີວາມ

ສໍາຄນັຫ າຍເພ ີ່ ອເປັນການປັ້ອງກນັຄວາມສີ່ ຽງດ ັ້ານສຸຂະພາບ. 

ອງົການອາຫານໂລກ ແລະ ອງົການ UNICEF ກໍາລງັເຕ ອນກີ່ ຽວກບັການລະບາດ ຂອງຄວາມອດຶຢາກທີີ່

ງຽບສະຫງບົ ເຊິີ່ ງອາດຈະເຮດັໃຫ ັ້ປະຊາກອນຂອງໂລກອກີ 130 ລ ັ້ານຄນົ ເຂົ ັ້າໄປໃນຄວາມອດຶຫວິຢີ່ າງຮຸນແຮງ

 
8 https://www.worldbank.org/en/country/lao/publication/drivers-of-poverty-in-lao-pdr 
9 COUNTRY REPORT Lao People’s Democratic Republic Lao Social Indicator Survey II 2017 MICSLao Statistics Bureau. 2018. 

And Lao Social Indicator Survey II 2017, Survey Findings Report. Vientiane, Lao PDR: Lao 

Statistics Bureau and UNICEF. 
10 ຂໍ ັ້ມູນຈາກໜງັສ ພມິ Vientiane Times ວນັທ ີ17 ເດ ອນ ມຖຸິນາ 2020 

https://www.worldbank.org/en/country/lao/publication/drivers-of-poverty-in-lao-pdr
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ຍ ັ້ອນຜນົກະທບົຈາກ Covid-19. ບນັດາຄອບຄວົທີີ່ ມຄີວາມທຸກຍາກຢູີ່ ແລ ັ້ວ ຫ   ກໍາລງັຕກົຢູີ່ ໃນຄວາມທຸກຍາກ 

ແລະ ມຄີວາມຂາດແຄນທາງດ ັ້ານໂພຊະນາການ, ແມີ່ ນຢູີ່ ໃນອນັດບັທໍາອດິຂອງອນັຕະລາຍນີ ັ້. ຢູີ່  ສປປ ລາວ, ຫ າຍ

ກວີ່ າເຄິີ່ ງໜຶີ່ ງຂອງເດກັນ ັ້ອຍອາຍຸຕໍີ່ າກວີ່ າ 6 ເດ ອນ ບໍີ່ ໄດ ັ້ຮບັການລ ັ້ຽງລູກດ ັ້ວຍນມົແມີ່  ແລະ ຫ າຍກວີ່ າ 2/3 ຂອງ

ເດກັນ ັ້ອຍອາຍຸຕໍີ່ າກວີ່ າສອງປີ ແມີ່ ນບໍີ່ ໄດ ັ້ຕາມມາດຕະຖານຕໍີ່ າສຸດດ ັ້ານອາຫານ ໃນແງີ່ຂອງຄວາມຖີີ່ , ດ ັ້ານຄຸນ

ນະພາບ ແລະ ຄວາມຫ າກຫ າຍ. 

ດັີ່ ງນັ ັ້ນ, ຜນົກະທບົທາງລບົຂອງການແຜີ່ ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ ຕໍີ່ ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ຈະ

ມາຈາກຄວາມອາດສາມາດໃນການສະໜອງຊບັພະຍາກອນທາງການເງນິໃຫ ັ້ແກີ່ ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 

ຂອງລດັຖະບານ ແລະ ມາຈາກຄອບຄວົທຸກຍາກທີີ່ ບໍີ່ ສົີ່ ງລູກຫ ານຂອງພວກເຂາົໄປໂຮງຮຽນ ເນ ີ່ ອງຈາກເຂາົເຈົ ັ້າມີ

ໂອກາດໄປຊອກວຽກເຮດັງານທໍາຕາມສວນຢາງ, ສວນກ ັ້ວຍ ແລະ ໂຮງຈກັໂຮງງານ ລວມທງັໄປຊອກຫາເຄ ີ່ ອງປີ່ າ

ຂອງດງົ. 

3.3 ຈດຸປະສງົດ ັ້ານນະໂຍບາຍທີີ່ ເປັນບູລມີສດິ ສໍາລບັ ແຜນ 2021-2025 

ຈດຸປະສງົລວມຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ແມີ່ ນແນໃສີ່ ພດັທະນາລະບບົການສກຶ

ສາ ເພ ີ່ ອສ ັ້າງຊບັພະຍາກອນມະນຸດໃຫັ້ມຄີວາມຮູ ັ້, ຄວາມສາມາດ, ມຄຸີນສມົບດັສນິທໍາປະຕວິດັ ແລະ ມຄີີ່ ານຍິມົທີີ່

ຖ ກຕ ັ້ອງ, ມນໍີ ັ້າໃຈຮກັປະເທດຊາດ, ຊ ີ່ ສດັບໍລສຸິດ, ມລີະບຽບວໄິນ, ມສຸີຂະພາບທາງດ ັ້ານຮີ່ າງກາຍ ແລະ ຈດິໃຈທີີ່ ດີ

, ມຄີວາມສາມກັຄພີາຍໃນຊາດ, ມຄີວາມຮກັຕໍີ່ ການຮຽນຮູ ັ້ຕະຫ ອດຊວີດິ, ມຄີີ່ ານຍິມົຕໍີ່ ປະເພນອີນັດງີາມຂອງຊາດ, 

ຮກັຄວາມກ ັ້າວໜັ້າ ແລະ ມວີທິະຍາສາດ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ກາຍເປັນກໍາລງັແຮງງານທີີ່ ມຄຸີນນະພາບ, ສອດຄີ່ ອງ ແລະ ສາມາດ

ຕອບສະໜອງກບັຄວາມຮຽກຮ ັ້ອງຕ ັ້ອງການ ຂອງການຂະຫຍາຍຕວົທາງດ ັ້ານເສດຖະກດິຂອງຊາດທີີ່ ຍ ນຍງົ, ມີ

ຄວາມພ ັ້ອມທີີ່ ຈະຮີ່ ວມມ  ແລະ ແຂີ່ ງຂນັກບັບນັດາປະເທດໃນພາກພ ັ້ນ. 

ກອງປະຊຸມລະດບັສູງຂອງໜີ່ ວຍງານວຊິາການຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ຕກົລງົເຫນັດຮີບັຮອງເອາົ

ຈດຸປະສງົດ ັ້ານນະໂຍບາຍຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2021-2025 ດັີ່ ງນີ ັ້: 

• ເພ ີ່ ອປັບປຸງຄວາມຮູ ັ້ທາງດ ັ້ານເນ ັ້ອໃນຂອງບດົສອນ ແລະ ທກັສະດ ັ້ານການສດິສອນຂອງຄູສອນຊັ ັ້ນປະຖມົ

ສກຶສາ ໂດຍໃຫັ້ບູລມິະສດິໃນການຈດັສນັງບົປະມານໃສີ່ ຂະແໜງການຍີ່ ອຍປະຖມົສກຶສາ; 

• ເພ ີ່ ອຂະຫຍາຍການສກຶສາຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນຢີ່ າງປະຢັດ, ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ສອດຄີ່ ອງກບັຕວົຈງິ

, ແຕີ່ ຜນົປະໂຫຍດທີີ່ ໄດ ັ້ຮບັຈາກການເຂົ ັ້າເຖງິການສກຶສາຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນຈະບໍີ່ ເກດີຂຶ ັ້ນ ຖັ້າຫາກ

ຜນົການຮຽນ ກໍຄ ທກັສະການອີ່ ານອອກຂຽນໄດ ັ້ ແລະ ທກັສະການຄດິໄລີ່ ເລກຂອງນກັຮຽນ ຜູ ັ້ທີີ່ ຈບົຊັ ັ້ນ

ປະຖມົ ບໍີ່ ໄດ ັ້ຮບັການປັບປຸງດຂີຶ ັ້ນ. (ການຂະຫຍານການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ກໍມຜີນົເຮດັໃຫ ັ້ຄຸນນະພາບ

ຂອງຜູ ັ້ຮຽນຈບົຊັ ັ້ນປະຖມົດຂີຶ ັ້ນ). 

• ເພ ີ່ ອສ ັ້າງຄວາມກມົກີ່ ຽວກນັລະຫວີ່ າງທກັສະ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງພະນກັງານ ພາຍໃນກະຊວງສກຶ

ສາທກິານ ແລະ ກລິາ ເພ ີ່ ອີໃຫ ັ້ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ ັ້ຕາມຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງວຽກງານໃນປັດຈບຸນັ 

ແລະ ອານາຄດົ. (ເຮດັວຽກຫ າຍຂຶ ັ້ນໂດຍໃຊ ັ້ຈາໍນວນຄນົເທົີ່ າເດມີ ໂດຍຜີ່ ານການປັບປຸງລະບບົການຄຸ ັ້ມ

ຄອງຊບັພະຍາກອນມະນຸດ). 

• ເພ ີ່ ອສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກີ່ ພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ແຂວງ, ຫ ັ້ອງການສກຶສາທກິານ ແລະ 

ກລິາເມ ອງ, ກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຮງຮຽນ ເພ ີ່ ອປັບປຸງປະສດິທພິາບ, ປະສດິທຜິນົ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິ 

ຊອບຂອງເຂາົເຈົ ັ້າ ໂດຍຜີ່ ານການສ ັ້າງຄວາມກມົກຽວກນັລະຫວີ່ າງໜັ້າທີີ່ , ພາລະບດົບາດ ແລະ ຄວາມຮບັ

ຜດິ ຊອບ; ການກໍານດົຕໍາແໜີ່ ງງານ ແລະ ວຊິາສະເພາະໃຫັ້ມຄີວາມຊດັເຈນ; ການສ ັ້າງລະບບົສະໜອງ 

ແລະ ຈດັສນັຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ຊບັພະຍາກອນການເງນິ ທີີ່ ອງີໃສີ່ ຄວາມຕ ັ້ອງການຕວົຈງິ. 
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ນອກນັ ັ້ນ ຍງັມຈີດຸປະສງົດ ັ້ານນະໂຍບາຍຈາໍນວນໜຶີ່ ງທີີ່ ກໍາລງັສ ບຕໍີ່ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຢູີ່ ໃນປັດຈບຸນັ ເຊັີ່ ນ: 

• ເພ ີ່ ອຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນທາງດ ັ້ານຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນ ໂດຍຜີ່ ານການຄຸ ັ້ມຄອງຊບັພະຍາ 

ກອນໃຫັ້ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົ ເພ ີ່ ອເລັີ່ ງໃສີ່ ປັບປຸງການບໍລກິານດ ັ້ານການສກຶສາ ໂດຍສະ 

ເພາະໃນ 40 ເມ ອງດ ັ້ອຍໂອກາດ ຕາມທີີ່ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາໄດ ັ້ກໍານດົໄວ ັ້.  

• ສະໜອງການສກຶສາຫ ງັການສກຶສາຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານທີີ່ ມຄຸີນນະພາບ ເພ ີ່ ອປະກອບສີ່ ວນເຂົ ັ້າ ແລະ ສະໜບັສະ 

ໜນູບນັດາບູລມິະສດິຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫີ່ ງຊາດ ຄັ ັ້ງທ ີIX.  

• ເພ ີ່ ອເສມີຂະຫຍາຍວຽກງານກລິາ-ກາຍຍະກໍາຂອງລາວ ໃຫ ັ້ກ ັ້າວສູີ່ ມາດຕະຖານພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກນົ.  

ບູລມິະສດິເຫ ົີ່ ານີ ັ້ແມີ່ ນສອດຄີ່ ອງກບັຜນົໄດ ັ້ຮບັລວມ ແລະ ວຽກງານຈດຸສຸມຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະ

ກດິ-ສງັຄມົແຫີ່ ງຊາດ ຄັ ັ້ງທ ີIX. ການສ ັ້າງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫີ່ ງຊາດ ຄັ ັ້ງທ ີIX ໄດ ັ້ຖ ກເລ ີ່ ອນອອກ

ໄປຍ ັ້ອນຜນົກະທບົຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19. ພາຍໃຕ ັ້ຜນົໄດ ັ້ຮບັທ ີ 2 (ການພດັທະນາຊບັສນິ

ມະນຸດ) ຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຄັ ັ້ງທ ີIX, ຜນົໄດ ັ້ຮບັບູລມິະສດິແມີ່ ນເພ ີ່ ອບນັລຸ “ການສກຶສາທີີ່ ມີ

ຄຸນນະພາບສໍາລບັການກຽມພັ້ອມຂອງການປະຕວິດັອຸດສາຫະກໍາຍຸກ 4.0, ທກັສະດ ັ້ານແຮງງານ ແລະ ທກັສະທາງ

ດ ັ້ານວຊິາການ ລວມທງັການມສີີ່ ວນຮີ່ ວມຂອງແມີ່ ຍງິ. ຊຶີ່ ງເປັນສີ່ ວນໜຶີ່ ງຂອງການກະກຽມກອງປະຊຸມໂຕະ ມນົປະ

ຈາໍປີ 2020 ສໍາລບັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫີ່ ງຊາດ ຄັ ັ້ງທ ີ IX, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ 

ໄດ ັ້ຮຽກຮ ັ້ອງໃຫ ັ້ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ກາໍນດົ “ຢີ່ າງໜັ້ອຍສາມມາດຕະການທີີ່ ລະອຽດອີ່ ອນກີ່ ຽວກບັເພດ 

ເພ ີ່ ອເລັີ່ ງໃສີ່ ເປົັ້າໝາຍການພດັທະນາແບບຍ ນຍງົ ກີ່ ຽວກບັຄຸນນະພາບຂອງການສກຶສາ ແລະ ເປີເຊນັຂອງນກັຮຽນ

ໃນຊັ ັ້ນປະຖມົ ແລະ ມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນ ທີີ່ ບນັລຸໄດ ັ້ມາດຕະຖານຂັ ັ້ນຕໍີ່ າ ດ ັ້ານທກັສະການອີ່ ານ ແລະ ຄະ ນດິ-

ສາດ”. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ຍງັໄດ ັ້ໃຫ ັ້ຮູ ັ້ເຖງິຄວາມສໍາຄນັຂອງການຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີ ເພ ີ່ ອຮບັ-

ປະກນັໃຫັ້ ສປປ ລາວ ສາມາດເກບັກີ່ ຽວຜນົປະໂຫຍດຂອງຊາວໜຸີ່ ມ ທີີ່ ມຄີວາມສາມາດບົີ່ ມຊ ັ້ອນ ແລະ ສາມາດແປ

ການລງົທນຶນີ ັ້ ໃຫ ັ້ເປັນກໍາລງັແຮງງານທີີ່ ມທີກັສະ ແລະ ມປີະສດິທພິາບສູງ. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶຍງັ

ໄດ ັ້ກໍານດົຄວາມຈາໍເປັນໃນການລງົທນຶເຂົ ັ້າໃນການຝຶກອບົຮມົຄູປະຖມົໃຫັ້ຫ າຍກວີ່ າເກົີ່ າ; ເພີີ່ ມທະວກີານພດັທະນາ

ເດກັ ແລະ ການກຽມຄວາມຂອງເດກັກີ່ ອນເຂົ ັ້າໂຮງຮຽນ, ຫ ຸດຜີ່ ອນອດັຕາການປະລະການຮຽນ, ໂດຍສະເພາະໃນ

ກຸີ່ ມເດກັຍງິ ແລະ ຮບັປະກນັຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສດິທພິາບດ ັ້ານການສກຶສາ; ເພີີ່ ມທະວກີານລງົທນຶ ແລະ ການ

ຮີ່ ວມມ ກບັພາກເອກະຊນົໃນວຽກງານອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ອບົຮມົວຊິາຊບີ ແລະ ວທິກີານແບບກວມລວມ ແລະ 

ມລີກັສະນະທີີ່ ເປັນຍຸດທະສາດ ແມີ່ ນມຄີວາມຈາໍເປັນ ໃນການພດັທະນາວຊິາຊບີດ ັ້ານການສກຶສາ. 

3.4 ຄວາມສີ່ ຽງຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2021-2025 

ຄວາມສີ່ ຽງທີີ່ ສໍາຄນັຕໍີ່ ການບນັລຸຈດຸປະສງົດ ັ້ານນະໂຍບາຍ ຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ

ກລິາ 2021-2025 ແມີ່ ນການຂາດແຄນຊບັພະຍາກອນການເງນິ ດັີ່ ງທີີ່ ເຄຍີເປັນໃນລະຫວີ່ າງປີ 2016-2020. ໃນ

ຊຸມປີທີີ່ ຜີ່ ານມາ, ຕວົຊີ ັ້ບອກຈາໍນວນໜຶີ່ ງໄດ ັ້ສະແດງໃຫັ້ເຫນັການທດົຖອຍເມ ີ່ ອທຽບກບັຊຸມປີກີ່ ອນໜັ້ານີ ັ້ (ເບິີ່ ງເອ 

ກະສານຊ ັ້ອນທັ້າຍທ ີ4). ການລະບາດຂອງ COVID-19 ໄດ ັ້ເຮດັໃຫ ັ້ລດັຖະບານມຄີວາມຫຍຸ ັ້ງຍາກທີີ່ ຈະເພີີ່ ມການ

ສະໜບັສະໜນູງບົປະມານໃຫັ້ແກີ່ ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໃນອະນາຄດົ ແລະ ຄອບຄວົທີີ່ ທຸກຍາກກໍມີ

ຄວາມຫຍຸ ັ້ງຍາກທີີ່ ຈະສົີ່ ງລູກພວກເຂາົເຂົ ັ້າໂຮງຮຽນ. ຍ ັ້ອນຄວາມບໍີ່ ແນີ່ ນອນກີ່ ຽວກບັໄລຍະເວລາຂອງຜນົກະທບົ

ເຫ ົີ່ ານີ ັ້, ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2021-2025 ຈຶີ່ ງໄດ ັ້ສະເໜແີຜນການເງນິ ຢູີ່ ສອງສມົມຸດ

ຖານຄ : "ງບົປະມານທີີ່ ໄດ ັ້ຮບັຍງັຢູີ່ ໃນລະດບັເທົີ່ າເດມີ" ແລະ ສມົມຸດຖານງບົປະມານ "ຍກົສູງຄຸນນະພາບຂອງການ

ສກຶສາ". ສມົມຸດຖານທສີອງ ຈະຕ ັ້ອງການງບົປະມານສະໜບັສະໜນູເພີີ່ ມເຕມີຈາກລດັຖະບານ ແລະ ຄູີ່ ຮີ່ ວມ

ພດັທະນາ, ໃນຂະນະທີີ່ ສມົມຸດຖານທໜີຶີ່ ງ ໄດ ັ້ຖ ກອອກແບບເພ ີ່ ອປົກປັ້ອງການລງົທນຶ ແລະ ຜນົສໍາເລດັທີີ່ ຍາດໄດ ັ້
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ໃນໄລຍະຜີ່ ານມາ. ໜີ່ ວຍງານວຊິາການຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ເຮດັວຽກຫ າຍກວີ່ າເກົີ່ າ ເພ ີ່ ອ

ຮບັປະກນັວີ່ າ ງບົປະມານການຊີ່ ວຍເຫ  ອຈາກພາຍນອກ ສອດຄີ່ ອງກບັບູລມິະສດິຂອງກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ 

ກລິາ. ລາຍລະອຽດຂອງຄວາມສີ່ ຽງຕີ່ າງໆ ໄດ ັ້ກໍານດົຢູີ່ ໃນເອກະສານຊ ັ້ອນທັ້າຍທ ີ5. 

4. ເປົັ້າໝາຍລວມສໍາລບັ 2021-2025 

“ພາຍໃນປີ 2025 ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ຢູີ່  ສປປລາວ ມໂີຄງສ ັ້າງ ແລະ ມຊີບັພະຍາກອນທີີ່

ເໝາະສມົເພ ີ່ອເຮດັໃຫ ັ້ພນົລະເມ ອງລາວທຸກຄນົ ເຂົ ັ້າເຖງິການສກຶ ສາ ແລະ ກລິາ-ກາຍຍະກາໍ ທີີ່ມຄຸີນ
ນະພາບ ເພ ີ່ອໃຫ ັ້ປະເທດຊາດໄດ ັ້ຮບັຜນົປະໂຫຍດຈາກການຂະຫຍາຍຕວົທາງດ ັ້ານເສດຖະກດິ ແລະ 
ຫ ຸ ດພົ ັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດ ັ້ອຍພດັທະນາ ແລະ ຊຸກຍູ ັ້ເພ ີ່ອບນັລຸການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັເປົ ັ້າ
ໝາຍການພດັທະນາແບບຍ ນຍງົ ທ ີ4” 

ຕະຫ ອດໄລຍະ 5 ປີ ຜີ່ ານມາ ດ ັ້ວຍການຊີ່ ວຍເຫ  ອຈາກຄູີ່ ຮີ່ ວມພດັທະນາ ເຮດັໃຫ ັ້ເສດຖະກດິ ສປປ ລາວ 

ໄດ ັ້ມກີານເຕບີໃຫຍີ່ ຢີ່ າງໄວ ເຖງິແມີ່ ນວີ່ າໃນໄລຍະມໍີ່ີ່ ໆມານີ ັ້ ການເກບັລາຍຮບັເຕບີໂຕຊ ັ້າ ແລະ ການໃຊ ັ້ໜີ ັ້ມສູີງ ຊຶີ່ ງ

ເປັນອຸປະສກັການຂະຫຍາຍຕວົທາງດ ັ້ານການເງນິ ລວມທງັການສະໜອງງບົປະມານໃຫັ້ແກີ່ ຂະແໜງການສກຶສາ 

ແລະ ກລິາ. ເຖງິຈະມຂໍີ ັ້ຈາໍກດັເຫ ົີ່ ານີ ັ້ກໍຕາມ, ການເຂົ ັ້າຮຽນ ແລະ ການເລ ີ່ ອນຂັ ັ້ນ, ເລ ີ່ ອນຊັ ັ້ນຂອງນກັຮຽນ ກໍຍງັສ ບ 

ຕໍີ່ ໄດ ັ້ຮບັການປັບປຸງໃຫ ັ້ດຂີຶ ັ້ນຢີ່ າງຊດັເຈນ. ການທບົທວນເຄິີ່ ງສະໄໝແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2016-

2020 ໄດ ັ້ສະຫ ຸບໃຫ ັ້ເຫນັວີ່ າ ຄວາມແຕກໂຕນດ ັ້ານການເຂົ ັ້າເຖງິການສກຶສາຍງັສ ບຕໍີ່ ຄງົຕວົຢູີ່  ແລະ ຄຸນນະພາບ

ຂອງການສກຶສາ ຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຮບັການປັບປຸງໃຫ ັ້ດຂີຶ ັ້ນ ໂດຍສະເພາະເພ ີ່ ອຮບັປະກນັໃຫ ັ້ທກັສະການຮູ ັ້ໜງັສ  ແລະ 

ການຄດິໄລີ່ ເລກຂອງນກັຮຽນທີີ່ ຮຽນຈບົຊັ ັ້ນປະຖມົໄດ ັ້ຮບັການປັບປຸງໃຫ ັ້ດຂີຶ ັ້ນ. ການສະຫ ຸບດັີ່ ງກີ່ າວ ຍງັໄດ ັ້ຮບັ

ການຢ ນຢັນຕ ີ່ ມຈາກກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ  ເພ ີ່ ອກະກຽມການສ ັ້າງແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2021-

2025.  

ດັີ່ ງນັ ັ້ນ, ຊີ່ ວງໄລຍະ 2021-2025 ຈະເນັ ັ້ນໃສີ່ ການຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນ ແລະ ປັບປຸງຜນົການຮຽນໃນ

ຊັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາໃຫ ັ້ດຂີຶ ັ້ນ. ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໄດ ັ້ກໍານດົເອາົ 40 ເມ ອງທີີ່ ດ ັ້ອຍໂອກາດທີີ່ ສຸດທາງ

ດ ັ້ານການສກຶສາຂອງປະເທດ ຊຶີ່ ງເປັນບີ່ ອນທີີ່ ມຜີນົໄດ ັ້ຮບັດ ັ້ານການສກຶສາຕໍີ່ າທີີ່ ສຸດ. ບນັດາເມ ອງເຫ ົີ່ ານີ ັ້ ຍງັທຸກຍາກ

ຫ າຍ ຊຶີ່ ງປະກອບດ ັ້ວຍຄອບຄວົທີີ່ ຂາດດ ັ້ານສະບຽງອາຫານ. ບູລມິະສດິຂອງແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 

2021-2025 ແມີ່ ນເພ ີ່ ອຫ ຸດຜີ່ ອນຊີ່ ອງຫວີ່ າງດ ັ້ານການສກຶສາ ລະຫວີ່ າງບນັດາ 40 ເມ ອງເຫ ົີ່ ານີ ັ້ ແລະ ບນັດາເມ ອງ

ຕີ່ າງໆໃນທົີ່ ວປະເທດ. ຂໍ ັ້ຈາໍກດັໃນການເຂົ ັ້າເຖງິການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ແລະ ຜນົການຮຽນຕໍີ່ າໃນຊັ ັ້ນປະຖມົສກຶ

ສາ ຈະມຜີນົກະທບົຕໍີ່ ການສກຶສາໃນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົ ແລະ ຫ ງັຊັ ັ້ນມດັທະຍມົສກຶສາ. ການສກຶສາຊັ ັ້ນມດັທະຍມົ

ຕອນຕົ ັ້ນ ເປັນການສກຶສາພາກບງັຄບັ ແຕີ່ ຜນົປະໂຫຍດທີີ່ ໄດ ັ້ຮບັຂອງການເຂົ ັ້າຮຽນໃນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນ ຈະ

ເກດີຂຶ ັ້ນໄດ ັ້ກໍຕໍີ່ ເມ ີ່ ອນກັຮຽນທີີ່ ຈບົຊັ ັ້ນປະຖມົມທີກັສະການຮູ ັ້ໜງັສ  ແລະ ການຄດິໄລເລກພຽງພໍ ແລະ ມຄີວາມຍ ນ

ຍງົ ເພ ີ່ ອປະກອບສີ່ ວນເຂົ ັ້າ ແລະ ໄດ ັ້ຮບັຜນົປະໂຫຍດຈາກການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງປະເທດ ເພ ີ່ ອ

ຊີ່ ວຍໃຫັ້ ສປປ ລາວ ຫ ຸດພົ ັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ ັ້ອຍພດັທະນາໃນປີ 2025. ນອກຈາກການປັບປຸງ

ຄຸນນະພາບຂອງຄູຊັ ັ້ນປະຖມົແລ ັ້ວ, ການເຂົ ັ້າຮຽນໃນການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນໃນຮູບແບບຕີ່ າງໆ ຈະຊີ່ ວຍໃຫັ້ນກັ 

ຮຽນສາມາດຮຽນອີ່ ານ ແລະ ຂຽນພາສາລາວໄດ ັ້ດຂີຶ ັ້ນ ໂດຍສະເພາະເດກັທີີ່ ບໍີ່ ມພີາສາລາວເປັນພາສາແມີ່ . ການລະ 

ບາດຂອງໂຣກລະບາດ COVID-19 ໄດ ັ້ກດີຂວາງການເປີດໂຮງຮຽນ ແລະ ການເຂົ ັ້າໂຮງຮຽນຂອງນກັຮຽນ ໄດ ັ້ສະ-

ແດງໃຫັ້ເຫນັເຖງິຄວາມຈາໍເປັນໃນການພດັທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍກນົໄກການສະໜບັສະໜນູນກັຮຽນ ແລະ ຄູ

ສອນ ໃນເຂດຊນົນະບດົ ແລະ ຫີ່ າງໄກສອກຫ ກີທີີ່ ບໍີ່ ສາມາດເຂົ ັ້າເຖງິການຮຽນຮູ ັ້ທາງອນິເຕເີນດັ. 
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ການຄາດຄະເນຂໍ ັ້ຈາໍກດັດ ັ້ານການເງນິທີີ່ ຄາດຄະເນໄວ ັ້ຮອດປີ 2025 ແມີ່ ນມຜີນົກະທບົທີີ່ ຮ ັ້າຍແຮງກວີ່ າເກົີ່ າ

ທາງດ ັ້ານເສດຖະກດິ ຍ ັ້ອນການລະບາດຂອງ COVID-19, ເຮດັໃຫ ັ້ມຄີວາມຈາໍເປັນຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ກໍານດົບູລມິະສດິ

ດ ັ້ານການເງນິໃນແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2021-2025. ໃນເວລາດຽວກນັ, ໜີ່ ວຍງານວຊິາ

ການຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ຈະທບົທວນແຜນການເງນິຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ 

ກລິາ ເປັນແຕີ່ ລະປີ ແລະ ດດັແປງບູລມິະສດິເຫ ົີ່ ານີ ັ້ຕາມຄວາມເໝາະສມົ. 

5. ຜນົໄດ ັ້ຮບັລວມຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2021-2025 

ປະຊາຊນົລາວທຸກຄນົມຄີວາມຮູ ັ້ຄວາມສາມາດທາງດ ັ້ານວຊິາສະເພາະ ແລະ ຄວາມຮູ ັ້ທົີ່ ວໄປທີີ່ ເໝາະສມົ 

ເພ ີ່ ອພດັທະນາຕນົເອງ, ເພ ີ່ ອປະກອບສີ່ ວນເຂົ ັ້າ ແລະ ຮບັຜນົປະໂຫຍດຈາກການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງ

ປະເທດຊາດ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ປະເທດຊາດຫ ຸດພົ ັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ ັ້ອຍພດັທະນາໃນປີ 2025.  

ຄາດໝາຍທີີ່ ຕດິພນັກບັການສກຶສາຂອງດດັຊະນຊີບັສນິຂອງມະນຸດ (ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນລວມຊັ ັ້ນມດັທະຍມົ 

ແລະ ອດັຕາການຮູ ັ້ໜງັສ ຂອງຜູ ັ້ໃຫຍີ່ ) ຕ ັ້ອງການໃຫັ້ການຫ ຸດພົ ັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບດ ັ້ອຍພດັທະນາຂອງປະ 

ເທດ ແມີ່ ນສາມາດບນັລຸໄດ ັ້. ເຖງິຢີ່ າງໃດກໍຕາມ, ເປົັ້າໝາຍຫ ກັທີີ່ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ເນັ ັ້ນໃສີ່ ສໍາລບັແຜນພດັທະນາການສກຶສາ 

ແລະ ກລິາ 2021-2025 ແມີ່ ນປັບປຸງຄຸນນະພາບດ ັ້ານວຊິາການ ໂດຍຜີ່ ານການປັບປຸງຄຸນນະພາບການສອນຂອງຄູ 

ໂດຍສະເພາະໃນຊັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາ. 

6. ຄາດຄະເນຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງ 

ພາກທ ີI ຂອງແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໄດ ັ້ກໍານດົເອາົ 8 ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງຕົ ັ້ນຕໍ ທີີ່ ຈະບນັລຸ

ໃນປີ 2025 ພັ້ອມດ ັ້ວຍຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ ແລະ ຄາດໝາຍທີີ່ ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງສໍາລບັປີ 2025. ຕວົຊີ ັ້ບອກຫ ກັ ສໍາລບັ

ແຕີ່ ລະຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງ ແລະ ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ ແມີ່ ນໄດ ັ້ກໍານດົຢູີ່ ຂໍ ັ້ທ ີ8 (ຂອບການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີ

ຜນົ). ບນັດານະໂຍບາຍທີີ່ ຈະຕ ັ້ອງປະຕບິດັເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ບນັລະຄາດໝາຍຕີ່ າງໆ ກໍໄດ ັ້ກໍານດົຢີ່ າງຈະແຈ ັ້ງ. ພາກທ ີII ຂອງ

ແຜນ 5 ປີ ໄດ ັ້ນໍາສະເໜແີຜນລະອຽດຂອງແຕີ່ ລະຂະແໜງຍີ່ ອຍ ຊຶີ່ ງໄດ ັ້ກໍານດົຍຸດທະສາດ, ຄາດໝາຍ ທີີ່ ແຍກຕາມ

ເພດຍງິ ແລະ ຊາຍ ແລະ ວຽກຈດຸສຸມທີີ່ ຕດິພນັກບັຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງດຽວກນັ ທີີ່ ລະບຸໄວ ັ້ໃນພາກທ ີI. ມ ີ4 ຜນົ

ໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທີີ່ ຖ ກກໍານດົຂຶ ັ້ນມາ ເພ ີ່ ອປັບປຸງຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນ, ຊຶີ່ ງລວມມ:ີ ປັບປຸງຫ ກັສູດການຮຽນ

ການສອນ, ປັບປຸງການວດັຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນ, ການຍກົສູງຂດີຄວາມສາມາດຂອງຄ ູແລະ ຜູ ັ້ອໍານວຍ ການ, 

ການປະເມນີຜນົການສອນຂອງຄ ູແລະ ການສ ັ້າງມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານຂອງຄຸນນະພາບການສກຶສາ. ຜນົໄດ ັ້ຮບັ

ຈາກການປະເມນີຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນ ປ.3 (ASLO 3) ໃນປີ 2017 ແລະ ການປະເມນີຜນົການຮຽນ ຂອງ

ນກັຮຽນ ມ.4 ໃນປີ 2019 ໄດ ັ້ສະແດງໃຫັ້ເຫນັວີ່ າ ຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນແມີ່ ນຍງັຕໍີ່ າ ແລະ ຜນົການສກຶສາເຖງິ

ຄວາມເປັນເອກກະລາດຂອງໂຮງຮຽນ (achool autonomy study) ໃນປີ 2016 ກໍໄດ ັ້ສະແດງໃຫັ້ເຫນັວີ່ າ ຄວາມ

ຮູ ັ້ທາງດ ັ້ານເນ ັ້ອໃນການສອນ ແລະ ທກັສະດ ັ້ານວຊິາຄູຂອງຄູປະຖມົແມີ່ ນຍງັຕໍີ່ າ. ເຖງິແມີ່ ນວີ່ າບໍີ່ ໄດ ັ້ມກີານຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ 

ເພ ີ່ ອເປັນພ ັ້ນຖານໃນການກໍານດົບາງຍຸດທະສາດ, ການສ ັ້າງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ແມີ່ ນໄດ ັ້

ອງີໃສີ່ ຜນົການປຶກສາຫາລ ກບັທ ັ້ອງຖິີ່ ນ, ລວມທງັຜູ ັ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ຊຶີ່ ງເປັນຜູ ັ້ທີີ່ ມຄີວາມຮູ ັ້ ແລະ ເຂົ ັ້າໃຈດວີີ່ າ 

ຈະເຮດັແນວໃດຖັ້າຢາກປັບປຸງຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນ. 
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ເງ  ີ່ອນໄຂສໍາຄນັເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ບນັລຸໄດ ັ້ 8 ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງ 

ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ແຕີ່ ລະຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງ 8 ຜນົໄດ ັ້ຮບັທີີ່ ໄດ ັ້ກໍານດົໄວ ັ້ມຜີນົສໍາເລດັ, ພາກທ ີII: ແຜນຂອງບນັດາ

ຂະແໜງການຍີ່ ອຍຕີ່ າງໆ ໄດ ັ້ກໍານດົບນັດາຍຸດທະສາດ ແລະ ວຽກຈດຸສຸມທີີ່ ຈາໍເປັນ ເພ ີ່ ອໄປສະໜບັສະໜນູແກີ່ ເປົັ້າ

ໝາຍລວມຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2012-2025. ເຖງິຢີ່ າງໃດກໍຕາມ, ອາດເປັນໄປໄດ ັ້

ຍາກ ທີີ່ ຈະສາມາດຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໄດ ັ້ທງັໝດົບນັດາກດິຈະກໍາທີີ່ ໄດ ັ້ກໍານດົໄວ ັ້ ຖັ້າຫາກສີ່ ວນແບີ່ ງງບົປະມານຂອງ

ລດັຖະບານໃຫັ້ການສກຶສາຍງັຢູີ່ ໃນລະດບັເກົີ່ າຄ ກນັກບັໄລຍະແຜນປີ 2016-20. ງບົປະມານການຊີ່ ວຍເຫ  ອທາງ

ການເພ ີ່ ອການພດັທະນາ ຄາດຄະເນວີ່ າຈະບໍີ່ ເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນໄລຍະແຕີ່ ນີ ັ້ຮອດປີ 2025. ດັີ່ ງນັ ັ້ນ, ຖັ້າຕ ັ້ອງການຢາກບນັລຸໄດ ັ້

ບນັດາ 8 ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງນີ ັ້ ຈິີ່ ງມຄີວາມຈາໍເປັນຕ ັ້ອງເພີີ່ ມສີ່ ວນແບີ່ ງງບົປະມານບໍລຫິານປົກກະຕທິີີ່ ບໍີ່ ແມີ່ ນ

ເງນິເດ ອນຂອງລດັຖະບານ ໃຫ ັ້ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໃຫ ັ້ຫ າຍຂຶ ັ້ນ. ດ ັ້ວຍເຫດຜນົນີ ັ້, ແຜນພດັທະນາ 

ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ຈຶີ່ ງໄດ ັ້ປະກອບມຂໍີ ັ້ໜຶີ່ ງ (ຄ  ຂໍ ັ້ 7.1.2) ທີີ່ ໄດ ັ້ກໍານດົນະໂຍບາຍການໃຊ ັ້ຈີ່ າຍ ແລະ  

ສະເໜສີອງສມົມຸດຖານທີີ່ ເປັນໄປໄດ ັ້ ສໍາລບັແຜນການເງນິຄ : ສມົມຸດຖານທີີ່ ການເງນິຍງັຢູີ່ ໃນລະດບັເດມີ ແລະ ສມົ 

ມຸດຖານທີີ່ ມກີານຍກົສູງປັບຄຸນນະພາບການສກຶສາ. ໄດ ັ້ມໝີາຍເຫດ ຕໍີ່ ກບັບາງຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງວີ່ າ: ຖັ້າຢາກ

ບນັລຸຜນົໄດ ັ້ຮບັດັີ່ ງກີ່ າວ, ການສະໜອງງບົປະມານໃນອານາຄດົ ຕ ັ້ອງສອດຄີ່ ອງກບັສມົມຸດຖານທີີ່ ມກີານຍກົສູງ

ປັບປຸງຄຸນນະພາບການສກຶສາ. ອງີຕາມບູລມິະສດິທີີ່ ໄດ ັ້ຮບັຮອງແລ ັ້ວ ໃນຂໍ ັ້ 3.3. ທງັໝດົນີ ັ້ ບໍີ່ ໄດ ັ້ໃຊ ັ້ກບັຜນົໄດ ັ້ຮບັ

ລະດບັກາງໃດໆ ທີີ່ ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງກບັການສກຶສາຊັ ັ້ນປະຖມົ. 

6.1 ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ1: 

ຈາໍນວນນກັຮຽນທີີ່ ຈບົຈາກ ອະນຸບານຈນົຮອດມດັທະຍມົຕອນປາຍ ລວມທງັການສກຶສານອກໂຮງຮຽນເພມີຂຶ ັ້ນ 

ພ ັ້ອມທງັມຜີນົໄດ ັ້ຮບັດ ັ້ານການຮຽນຮູ ັ້ທີີ່ ດຂີ ຶ ັ້ນ, ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນການຮູ ັ້ໜງັສ  ແລະ ທກັສະການຄດິໄລີ່ ເລກ, ທກັ

ສະສດັຕະວດັທ ີ2111 ໂດຍສຸມໃສີ່ ເປັນພເິສດຕໍີ່ ຜູ ັ້ດ ັ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຄວາມສະເໝພີາບລະຫວີ່ າງຍງິ-ຊາຍ. 

6.1.1 ຫ ກັການ ແລະ ເຫດຜນົ 

ການທບົທວນເຄິີ່ ງສະໄໝແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2016-2020 ໄດ ັ້ພບົວີ່ າ ຄວາມແຕກ

ໂຕນຍງັມຢູີີ່ ໃນການເຂົ ັ້າຮຽນ ແລະ ຜນົຂອງການຮຽນ ໂດຍອງີໃສີ່ ຂໍ ັ້ມູນດ ັ້ານເພດ, ຊນົເຜົີ່ າ, ຄວາມພກິານ, ທີີ່ ຕັ ັ້ງ 

ແລະ ອ ີ່ ນໆ. ດັີ່ ງນັ ັ້ນ, ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ເອາົໃຈໃສີ່ ຕ ີ່ ມ ຕໍີ່ ບນັດາກຸີ່ ມດ ັ້ອຍໂອກາດດັີ່ ງກີ່ າວນີ ັ້ ເພ ີ່ ອປັບປຸງລະດບັການເຂົ ັ້າຮຽນ 

ແລະ ຜນົຂອງການຮຽນ. ການທບົທວນເຄິີ່ ງສະໄໝຍງັໄດ ັ້ບນັທກຶໄວ ັ້ວີ່ າ ນກັຮຽນຊນົເຜົີ່ າທີີ່ ຕ ັ້ອງການຜີ່ ານການສກຶ

ສາກີ່ ອນໄວຮຽນຫ າຍທີີ່ ສຸດນັ ັ້ນ ມໂີອກາດນ ັ້ອຍທີີ່ ສຸດໃນການເຂົ ັ້າຮຽນໃນຫ ກັສູດການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ແລະ 

ໃນຂະນະດຽວກນັ ອດັຕາການຈບົຊັ ັ້ນປະຖມົໄດ ັ້ຮບັການປັບປຸງດຂີຶ ັ້ນ, ອດັຕາການເລ ີ່ ອນຊັ ັ້ນເຂົ ັ້າຮຽນຊັ ັ້ນມດັທະ

ຍມົຕົ ັ້ນຫ ຸດລງົ ແລະ ອດັຕາການປະລະເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ. ຄໍາຄດິເຫນັຈາກກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ຂັ ັ້ນແຂວງ (ສກຂ, ສກມ, 

ຜູ ັ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ນກັຮຽນ) ຊີ ັ້ໃຫ ັ້ເຫນັວີ່ າ ນກັຮຽນຂາດຄວາມສນົໃຈຕໍີ່ ການເຂົ ັ້າຮຽນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົ

ເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ ຍ ັ້ອນຮູ ັ້ວີ່ າຈະບໍີ່ ມໂີອກາດໄດ ັ້ເຮດັວຽກເວລາຮຽນຈບົ. ນກັຮຽນທີີ່ ເປັນລຸ ັ້ນເອ ັ້ອຍລຸ ັ້ນອ ັ້າຍ ຫ   ພີີ່ ນ ັ້ອງທີີ່ ຮຽນ

ຈບົຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕົ ັ້ນກໍກບັໄປເຮດັວຽກນໍາຄອບຄວົພໍີ່ ແມີ່  ຊຶີ່ ງສະແດງໃຫັ້ເຫນັວີ່ າການເຂົ ັ້າຮຽນມດັທະຍມົຕົ ັ້ນແມີ່ ນ

ຂາດສິີ່ ງຈງູໃຈ. ອງີຕາມຂໍ ັ້ມູນສະຖຕິສິກົຮຽນ 2018-2019 ໃຫ ັ້ຮູ ັ້ວີ່ າ ໃນຈາໍນວນນກັຮຽນທີີ່ ເຂົ ັ້າຮຽນ ຊັ ັ້ນ ປ.1 ມ ີ

83% ລອດເຫ  ອຮອດຂັ ັ້ນ ປ.5, 51% ລອດເຫ  ອຮອດປີສຸດທັ້າຍຂອງມດັທະຍມົຕົ ັ້ນ ແລະ 33% ລອດເຫ  ອຮອດ

 
11 ທກັສະການແກ ັ້ໄຂບນັຫາ, ການຮີ່ ວມມ  ແລະ ການສ ີ່ ສານ, ຄວາມຄດິສ ັ້າງສນັ ແລະ ນະວດັຕະກໍາ, ສ ີ່ ມວນຊນົຂໍ ັ້ມູນຂີ່ າວສານ ແລະ ການ

ຮູ ັ້ເຕກັໂນໂລຢີ, ການຮູ ັ້ໄອຊທີ,ີ ຄວາມສາມາດທາງດ ັ້ານສງັຄມົ ແລະ ວດັທະນະທໍານານາຊາດ, ຄວາມຮບັຜດິຊອບສີ່ ວນບຸກຄນົ, ລະບຽບ

ຕນົເອງ ແລະ ການລເິລີີ່ ມ, ທກັສະດັ້ານສະຕປັິນຍາ. 
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ປີສຸດທ ັ້າຍຂອງຊັ ັ້ນມດັທະຍມົປາຍ. ນກັຮຽນຍງິຮຽນດກີວີ່ ານກັຮຽນຊາຍໃນທຸກໆຊັ ັ້ນຮຽນ. ເມ ີ່ ອຄດິໄລີ່ ແລ ັ້ວກໍຈະ

ເທົີ່ າກບັການລງົທນຶ 25 ປີ ຕໍີ່ ກບັນກັຮຽນຜູ ັ້ໜຶີ່ ງທີີ່ ຮຽນຈບົຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍ, ຊຶີ່ ງມນັສະແດງເຖງິຄວາມບໍີ່ ມີ

ປະສດິທພິາບຂອງລະບບົການສກຶສາ. ນີ ັ້ແມີ່ ນຄວາມຈາໍເປັນອນັຮບີດີ່ ວນ ທີີ່ ຕ ັ້ອງປັບປຸງປະສດິທພິາບພາຍໃນຂອງ

ລະບບົການຮຽນ-ການສອນໃນໂຮງຮຽນ ໃນເງ  ີ່ອນໄຂທີີ່ ມຂີາດເຂນີທາງດ ັ້ານການເງນິ. 

ການທບົທວນກາງສະໄໝໄດ ັ້ສະແດງໃຫັ້ເຫນັວີ່ າ ຜນົການຮຽນວຊິາພາສາລາວ ແລະ ຄະນດິສາດຕໍີ່ າ ໂດຍ

ອງີໃສີ່ ຜນົການປະເມນີຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນ ປ.3 ໃນປີ 2017, ມ.4 ໃນປີ 2019 ແລະ ການສກຶສາຂອງ

ທະນາຄານໂລກໃນປີ 2016 ກໍໄດ ັ້ພບົວີ່ າ ຄູປະຖມົມຄີວາມຮູ ັ້ພຽງແຕີ່ ປະມານເຄິີ່ ງໜຶີ່ ງຂອງເນ ັ້ອໃນບດົຮຽນທີີ່ ພວກ

ເຂາົສອນ. ເພ ີ່ ອປັບປຸງຜນົການຮຽນ, ປັດຈບຸນັນີ ັ້ ກໍາລງັນໍາໃຊ ັ້ຫ ກັສູດໃໝີ່  ສໍາລບັຫ ັ້ອງກຽມປະຖມົ 1 ປີ, ຫ ກັສູດຊັ ັ້ນ

ປະຖມົສກຶສາ ແລະ ມດັທະຍມົສກຶສາ ແລະ ຄູອາຈານກໍີ່ ໄດ ັ້ຮບັການຝຶກອບົຮມົໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ. ມຄໍີາເຫນັ

ຈາກກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ໃນລະດບັທ ັ້ອງຖິີ່ ນວີ່ າ ຫ ກັສູດການຮຽນໃນຊັ ັ້ນປະຖມົຂັ ັ້ນຕົ ັ້ນ (ປ.1 ແລະ ປ.2) ແມີ່ ນ

ມຫີ າຍວຊິາໂພດ, ດັີ່ ງນັ ັ້ນ ຖັ້າຢາກປັບປຸງຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນໃຫັ້ດຂີຶ ັ້ນ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ເອາົໃຈໃສີ່  ແລະ ເພີີ່ ມເວລາໃນ

ການສດິສອນພາສາລາວ ແລະ ຄະນດິສາດໃຫັ້ຫ າຍຂຶ ັ້ນ. 

ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໄດ ັ້ຮບັຮູ ັ້ວີ່ າ ຄີ່ າໃຊ ັ້ຈີ່ າຍໃນການນໍາໃຊ ັ້ຫ ກັສູດໃໝີ່ ແມີ່ ນສູງກວີ່ າ ຄີ່ າໃຊ ັ້

ຈີ່ າຍໃນການພດັທະນາຫ ກັສູດຕວົຈງິ. ການສະໜອງປຶັ້ມຕໍາລາຮຽນ, ອຸປະກອນຮບັໃຊ ັ້ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ 

ຄູີ່ ມ ຄູໃໝີ່  ເຮດັໃຫ ັ້ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ມຄີີ່ າໃຊ ັ້ຈີ່ າຍຢີ່ າງຫ ວງຫ າຍ. ເຊັີ່ ນດຽວກນັ, ຄີ່ າໃຊ ັ້ຈີ່ າຍ

ສໍາລບັການຝຶກອບົຮມົຄູໃນການນໍາໃຊ ັ້ຫ ກັສູດໃໝີ່  ແລະ ວທິກີານສດິສອນໃໝີ່  ແລະ ການບໍລຫິານການປີ່ ຽນແປງ

ທີີ່ ຈາໍເປັນເພ ີ່ ອຊີ່ ວຍໃຫັ້ພວກເຂາົຍອມຮບັວທິກີານໃໝີ່ , ທງັໝດົນີ ັ້ ເຮດັໃຫ ັ້ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ຕ ັ້ອງ

ຮບັພາລະຄີ່ າໃຊ ັ້ຈີ່ າຍຢີ່ າງມະຫາສານ. 

ວທິກີານສດິສອນແບບໃໝີ່  ໄດ ັ້ຖ ກນໍາໃຊ ັ້ເພ ີ່ ອຊີ່ ວຍນກັຮຽນຜູ ັ້ທີີ່ ໃຊ ັ້ພາສາລາວເປັນພາສາທສີອງ. ການປະ

ເມນີຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນ ມ.4 ໃນປີ 2019 ໄດ ັ້ສະແດງໃຫັ້ເຫນັວີ່ າ ຜນົການຮຽນພາສາລາວ, ຄະນດິສາດ

ແລະ ວທິະຍາສາດຕໍີ່ າ ຊຶີ່ ງສະແດງໃຫັ້ເຫນັເຖງິຜນົກະທບົສະສມົ ຈາກຄຸນນະພາບຂອງການສກຶສາຊັ ັ້ນປະຖມົທີີ່ ຕໍີ່ າ. 

ປັດຈບຸັນັນີ ັ້ ໃນທົີ່ ວຊັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາ, ມ ີ27% ຂອງຫັ້ອງຮຽນ ແມີ່ ນມກີານສອນຫັ້ອງຄວບ ຊຶີ່ ງມນັເປັນສິີ່ ງທ ັ້າທາຍ

ເພີີ່ ມເຕມີໃຫ ັ້ແກີ່ ຄູສອນ ແລະ ນກັຮຽນ. ເພ ີ່ ອຮບັປະກນັ ແລະ ໃຊ ັ້ປະໂຫຍດຈາກການຫ ຸດພົ ັ້ນອອກຈາກສະຖານະ

ພາບປະເທດດ ັ້ອຍພດັທະນາ, ຜູ ັ້ທີີ່ ຈບົການສກຶສາຊັ ັ້ນມດັທະຍມົ ມຄີວາມຈາໍເປັນຕ ັ້ອງມຄີວາມສາມາດດ ັ້ານການຮູ ັ້

ໜງັສ  ແລະ ການຄດິໄລີ່ ເລກທີີ່ ຈາໍເປັນ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ສາມາດຮບັມ ກບັທກັສະສດັຕະວດັທ ີ21. ທງັໝດົນີ ັ້ ຈະຮຽກຮ ັ້ອງ

ໃຫ ັ້ມກີານປັບປຸງວທິກີານສະໜອງ ການສກຶສາຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນພາກບງັຄບັ ໂດຍໃຫັ້ມກີານກໍານດົນະໂຍ 

ບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ ທີີ່ ຈະຊີ່ ວຍເພີີ່ ມປະສດິທຜິນົດ ັ້ານຄີ່ າໃຊ ັ້ຈີ່ າຍ ແລະ ປະສດິທພິາບຂອງການສະໜອງການສກຶ

ສາ. ພັ້ອມດຽວກນັນີ ັ້ ກໍຮຽກຮ ັ້ອງໃຫ ັ້ມກີານປັບປຸງການລງົທນຶໃສີ່ ວຽກງານດັີ່ ງກີ່ າວ ເພ ີ່ ອປັບປຸງຜນົການຮຽນໃນທົີ່ ວ

ປະເທດ, ໂດຍສະເພາະໃນເມ ອງທີີ່ ດ ັ້ອຍໂອກາດ. 

6.1.2 ພາກສີ່ ວນຮບັຜດິຊອບ 

ຜນົສໍາເລດັໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງ ທີີ່ ມລີກັສະນະດ ັ້ານຍຸດທະສາດນີ ັ້ ແມີ່ ນຄວາມຮບັ 

ຜດິຊອບຮີ່ ວມກນັຂອງກມົການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ, ກມົສາມນັສກຶສາ, ກມົສ ັ້າງຄູ, ກມົການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ

ສູນການສກຶສາຮຽນຮີ່ ວມ, ສະຖາບນັຄົ ັ້ນຄວ ັ້າວທິະຍາສາດການສກຶສາ (ສູນຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ປະເມນີຜນົ) ແລະ ສູນ

ປະກນັຄຸນນະພາບການສກຶສາ. 

6.1.3 ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ ແລະ ນະໂຍບາຍ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ1.1: ຫ ກັສູດສະບບັປັບປຸງ ໄດ ັ້ຮບັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໃນທຸກຊັ ັ້ນຮຽນ 
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ນະໂຍບາຍທີີ່ ຕ ັ້ອງຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 

• ຄະນະກໍາມະການຮບັຮອງຫ ກັສູດ ຈະຮບັຮອງສ ີ່ ການຮຽນໃໝີ່ ທງັໝດົ (ປຶັ້ມແບບຮຽນ, ຄູີ່ ມ ຄູ, ອຸປະກອນ

ຮບັໃຊ ັ້ການຮຽນ-ການສອນຕີ່ າງໆ) ລວມທງັຄວາມສອດຄີ່ ອງກບັການສກຶສາຮຽນຮີ່ ວມ ແລະ ບດົບາດຍງິ-

ຊາຍ ກີ່ ອນຈະຈດັພມິ, ແຈກຢາຍ ແລະ ນໍາໃຊ ັ້ໃນຫ ກັສູດໃໝີ່ ; 

• ປະເມນີປະສດິທຜິນົຂອງວທິກີານຕີ່ າງໆ ໃນການປັບປຸງຫ ກັສູດພາສາລາວສໍາລບັຊັ ັ້ນປະຖມົຂັ ັ້ນຕົ ັ້ນ, ໂດຍ

ສະເພາະສໍາລບັນກັຮຽນທີີ່ ບໍີ່ ເວົ ັ້າພາສາລາວເປັນພາສາແມີ່  ເພ ີ່ ອນໍາສະເໜໃີຫ ັ້ລດັຖະມນົຕອີະນຸມດັວທິກີານ

ທີີ່ ເປັນເອກະພາບ ເພ ີ່ ອສອນພາສາລາວໃນຫັ້ອງກຽມປະຖມົ ແລະ ຊັ ັ້ນປະຖມົຂັ ັ້ນຕົ ັ້ນ ມຄີວາມເຂັ ັ້ມແຂງ; 

• ທບົທວນຈາໍນວນວຊິາຮຽນ ແລະ ຊົີ່ ວໂມງຮຽນຂອງແຕີ່ ລະວຊິາ ໃນຊັ ັ້ນປະຖມົປີທ ີ1 ແລະ ປີທ ີ2; 

• ກວດກາເບິີ່ ງຄວາມສອດຄີ່ ອງລະຫວີ່ າງຫ ກັສູດໃນປີສຸດທັ້າຍຂອງຊັ ັ້ນປະຖມົ ແລະ ປີທໍາອດິຂອງຊັ ັ້ນມດັ

ທະ ຍມົສກຶສາ ແລະ ຮບັປະກນັຄວາມສອດຄີ່ ອງລະຫວີ່ າງຫ ກັສູດຊັ ັ້ນປະຖມົ ແລະ ມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນ. 

ບນັດາຄູີ່ ຮີ່ ວມພດັທະນາຕີ່ າງໆທີີ່ ກໍາລງັເຮດັວຽກຮີ່ ວມກບັສະຖາບນັຄົ ັ້ນຄວ ັ້າວທິະຍາສາດການສກຶສາ ໃນ

ການປັບປຸງຫ ກັສູດລະດບັຕີ່ າງໆ ຈະປະສານງານກນັ ເພ ີ່ ອຮບັປະກນັຄວາມຕໍີ່ ເນ ີ່ ອງລະຫວີ່ າງຫ ກັສູດຊັ ັ້ນ

ປະຖມົ ແລະ ມດັທະຍມົສກຶສາ; 

• ການສະເໜປີີ່ ຽນແປງຫ ກັສູດບາງວຊິາໃນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນ ກໍີ່ ຈະອງີໃສີ່ ຫ ກັສູດໃໝີ່  ປ.5 ສໍາລບັ

ວຊິາດຽວກນັ; 

• ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ຈະຕ ັ້ອງມກີານວເິຄາະເຖງິຜນົປະໂຫຍດດ ັ້ານຄີ່ າໃຊ ັ້ຈີ່ າຍທີີ່ ສມົບູນແບບ

ກີ່ ຽວກບັຜນົກະທບົໂດຍກງົຕໍີ່ ຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນ ເມ ີ່ ອສມົທຽບກບັຄີ່ າໃຊ ັ້ຈີ່ າຍດ ັ້ານການເງນິ ແລະ 

ການນໍາໃຊ ັ້ຄນົ ໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຫ ກັສູດໃໝີ່  ກີ່ ອນທີີ່ ຈະພຈິາລະນາປັບປຸງຫ ກັສູດໃໝີ່  ນອກຈາກທີີ່

ມໃີນແຜນປະຈບຸນັນີ ັ້. ຜນົຂອງການວເິຄາະຜນົປະໂຫຍດດ ັ້ານຄີ່ າໃຊ ັ້ຈີ່ າຍດັີ່ ງກີ່ າວ ຕ ັ້ອງນໍາສະເໜຕໍີີ່ ກະຊວງ

ການເງນິ ເພ ີ່ ອແນໃສີ່ ຮບັປະກນັໃຫ ັ້ໄດ ັ້ຊບັພະຍາກອນການເງນິທີີ່ ຈາໍເປັນເພີີ່ ມເຕມີ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ1.2: ຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນ ປ.3, ປ.5, ມ.4 ແລະ ມ.6 ໄດ ັ້ຮບັການປັບປຸງດຂີຶ ັ້ນ. 

ຢາກບນັລຸໄດ ັ້ຜນົໄດ ັ້ຮລັະດບັກາງດັີ່ ງກີ່ າວ ຄວາມຕ ັ້ອງການງບົປະມານທີີ່ ສອດຄີ່ ອງກບັສມົມຸດຖານດ ັ້ານການ

ເງນິ “ຍກົສູງຄຸນນະພາການສກຶສາ” ແລະ/ຫ   ງບົປະມານການຊີ່ ວຍເຫ  ອຈາກພາຍນອກ ຕ ັ້ອງສຸມໃສີ່ ຜນົໄດ ັ້ຮບັ

ລະດບັກາງນີ ັ້ເປັນພເິສດ. 

ນະໂຍບາຍທີີ່ ຕ ັ້ອງຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 

• ປຶັ້ມຄູີ່ ມ ຄູຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຮບັການປັບປຸງໃໝີ່  ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ປະກອບມວີທິກີານປະເມນີແບບງີ່າຍດາຍ ແລະ ພາກ

ປະຕບິດັທີີ່ ຄູສາມາດນໍາໃຊ ັ້ໃນຫັ້ອງຮຽນ ລວມທງັສໍາລບັເດກັພກິານ ແລະ ເດກັທີີ່ ໃຊ ັ້ພາສາລາວເປັນພາສາ

ທສີອງຂອງເຂາົເຈົ ັ້າ. ພດັທະນາ ແລະ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນປະຕບິດັງານທີີ່ ມມີູນຄີ່ າໃຊ ັ້ຈີ່ າຍ ເພ ີ່ ອຝຶກອບົ 

ຮມົຄູໃຫ ັ້ນໍາໃຊ ັ້ເຕກັນກິການປະເມນີດັີ່ ງກີ່ າວ. 

• ແຜນງບົປະມານ ແລະ ແຜນປະຕບິດັງານ ເພ ີ່ ອດໍາເນນີ ການປະເມນີຜນົການຮຽນຮູ ັ້ຂອງນກັຮຽນ ໃນຂັ ັ້ນ 

ປ.3, ປ.5, ມ.4 ແລະ ມ.6 ຈະຖ ກພດັທະນາ ແລະ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ.  

• ມາດຕະຖານຕໍີ່ າສຸດສໍາລບັການສອບເສງັ ມ.4 ໄດ ັ້ຮບັການພດັທະນາຂຶ ັ້ນ ລວມທງັໃຫ ັ້ມຄີວາມຢ ດຢຸີ່ ນສໍາ

ລບັນກັຮຽນທີີ່ ມຄີວາມຕ ັ້ອງການພເິສດ. 

• ລະບບົການສອບເສງັຢູີ່ ຂັ ັ້ນ ປ.5 ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຮບັການປັບປຸງໃຫ ັ້ເຂັ ັ້ມແຂງ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ຂະບວນການສອບເສງັເປັນ

ລະບບົ ແລະ ເປັນມາດຕະຖານ ທີີ່ ສາມາດຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ແລະ ນໍາໃຊ ັ້ເພ ີ່ ອສມົທຽບຜນົການຮຽນຂອງນກັ 
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ຮຽນໃນທົີ່ ວເມ ອງ. ຖັ້າປະສບົຜນົສໍາເລດັ, ຜນົຂອງການສອບເສງັດັີ່ ງກີ່ າວອາດສາມາດນໍາໃຊ ັ້ເພ ີ່ ອປີ່ ຽນ

ແທນການສອບເສງັລະດບັຊາດທີີ່ ມຄີີ່ າໃຊ ັ້ຈີ່ າຍແພງທີີ່ ນໍາໃຊ ັ້ຢູີ່ ໃນປັດຈບຸນັ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ1.3: ອດັຕາການເຂົ ັ້າຮຽນໃໝີ່  ແລະ ອດັຕາການເລ ີ່ ອນຂັ ັ້ນໃນທຸກລະດບັເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ ແນໃສີ່

ເຮດັໃຫ ັ້ອດັຕາການຈບົຊັ ັ້ນເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ. 

ນະໂຍບາຍທີີ່ ຕ ັ້ອງຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 

• ຄະນະກໍາມະການຈດັສນັຄູ ແລະ ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງນິ ເຮດັໜັ້າທີີ່ ອນັສໍາຄນັໃນ

ການກໍານດົບູລມິະສດິ ເພ ີ່ ອຂະຫຍາຍຫັ້ອງກຽມປະຖມົ 1 ປີ (ຫ   ຂະຫຍາຍການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນຮູບ

ແບບ ອ ີ່ ນໆ) ແທນການຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນອະນຸບານ. ຊຶີ່ ງລວມທງັການໃຫັ້ຂໍ ັ້ແນະນໍາແກີ່ ຂັ ັ້ນແຂວງກີ່ ຽວ

ກບັວທິກີານຈດັບູລມິະສດິການຂະຫຍາຍຫ ກັສູດດັີ່ ງກີ່ າວ ໃຫ ັ້ກບັບນັດາ 40 ເມ ອງບູລມິະສດິທີີ່ ດ ັ້ອຍໂອ 

ກາດ. ການດໍາເນນີວຽກດັີ່ ງກີ່ າວຮຽກຮ ັ້ອງໃຫ ັ້ປັບປຸງດ ັ້ານນຕິກິໍາ ເພ ີ່ ອສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ບນັດາຄະນະ

ກໍາມະການເຫ ົີ່ ານີ ັ້ ໂດຍສະເພາະໃນລະດບັທ ັ້ອງຖິີ່ ນ.  

• ສົີ່ ງເສມີວທິກີານທີີ່ ມຫີວົຄດິປະດດິສ ັ້າງໃນການສະໜອງການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍການວເິຄາະ

ຜນົປະໂຫຍດດ ັ້ານຄີ່ າໃຊ ັ້ຈີ່ າຍຂອງວທິກີານດັີ່ ງກີ່ າວ ເພ ີ່ ອເຮດັໃຫ ັ້ມຄີວາມຍ ນຍງົດ ັ້ານການເງນິ. 

• ທບົທວນວທິກີານຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ ັ້າຮຽນໃນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕົ ັ້ນ ລວມທງັໂຄງສ ັ້າງ 5+4+3. ການທບົ

ທວນດັີ່ ງກີ່ າວນີ ັ້ ຈະກໍານດົໃຫ ັ້ມຂໍີ ັ້ສະເໜໃີຫ ັ້ແກີ່ ລດັຖະມນົຕ ີແລະ ໜີ່ ວຍງານວຊິາການຂະແໜງການສກຶສາ 

ແລະ ກລິາ ກີ່ ຽວກບັປີ່ ຽນແປງທີີ່ ຕ ັ້ອງການ ເພ ີ່ ອເພີີ່ ມການເຂົ ັ້າຮຽນຂອງນກັຮຽນໃນເຂດຊນົນະບດົ ແລະ 

ຫີ່ າງໄກສອກຫ ກີ. ອງີຕາມຜນົຂອງການທບົທວນດັີ່ ງກີ່ າວ, ນຕິກິໍາທີີ່ ຈາໍເປັນອາດຈະໄດ ັ້ຮບັການພດັທະນາ

ຂຶ ັ້ນມາ ເພ ີ່ ອສ ັ້າງໂຄງປະກອບການສກຶສາຊັ ັ້ນປະຖມົ ແລະ ມດັທະຍມົ ພ ັ້ອມທງັກໍານດົວທິກີານສະໜອງ

ການສກຶສາຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕົ ັ້ນ ໂດຍສະເພາະໃນບນັດາໂຮງຮຽນນ ັ້ອຍໃນເຂດຊນົນະບດົ.  

• ຄະນະກໍາມະການແຫີ່ ງຊາດເພ ີ່ ອການຮຽນຮູ ັ້ຕະຫ ອດຊວີດິ ຈະໄດ ັ້ຮບັການສ ັ້າງຕັ ັ້ງຂຶ ັ້ນໃນລະດບັຊາດ ແລະ 

ລະດບັທ ັ້ອງຖິີ່ ນ ເພ ີ່ ອເຮດັໜັ້າທີີ່ ໃນການເຊ ີ່ ອມໂຍງກນັລະຫວີ່ າງການສກຶສາໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ການສກຶສາ

ນອກໂຮງຮຽນ. ພາລະບດົບາດສໍາລບັຄະນະກໍາມະການນີ ັ້ຈະຖ ກພດັທະນາຂຶ ັ້ນມາ ພ ັ້ອມທງັໄດ ັ້ຮບັອະນຸ 

ມດັເພ ີ່ ອຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ. 

• ດໍາລດັວີ່ າດ ັ້ວຍການຮຽນຮູ ັ້ຕະຫ ອດຊວີດິ ຈະໄດ ັ້ຮບັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ໂດຍໃຫັ້ກວມເອາົການສກຶສາ 

ກີ່ ອນໄວຮຽນ, ປະຖມົສກຶສາ ຈນົຮອດການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ, ການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການຮຽນຮູ ັ້

ຕາມອດັທະຍາໄສ. ມາດຕະຖານດ ັ້ານຄຸນນະພາບຈະຖ ກພດັທະນາຂຶ ັ້ນ ເພ ີ່ ອຮບັຮູ ັ້ທຸກຮູບແບບຂອງການ

ຮຽນເພ ີ່ ອອອກໃບຢັັ້ງຢ ນໃຫ ັ້ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍການທບົທວນລະບບົການຮບັຮອງທີີ່ ມຢູີີ່ ແລ ັ້ວ ເພ ີ່ ອຮບັຮູ ັ້ການ

ຮຽນທີີ່ ໄດ ັ້ຮບັຈາກແຫ ີ່ ງຕີ່ າງໆ, ລວມທງັປະສບົການການຮຽນຮູ ັ້ຕາມອດັທະນາໄສຂອງຜູ ັ້ຮຽນ, ໂດຍອງີໃສີ່

ຂອບຄຸນວຸດທຂິອງສາກນົ ແລະ ພາກພ ັ້ນ. 

• ປະຕບິດັຕາມຂໍ ັ້ຕກົລງົໃຫ ັ້ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ທີີ່ ຈະຮບັຜດິຊອບໂຄງການອາຫານໃນໂຮງ 

ຮຽນທີີ່ ສະໜບັສະໜນູໂດຍອງົການອາຫານໂລກ, ນະໂຍບາຍເພ ີ່ ອຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນງານອາຫານ ແລະ 

ໂພຊະນາການໃນໂຮງຮຽນໃນແຕີ່ ລະຂັ ັ້ນ ໂດຍຮບັປະກນັຄວາມຍ ນຍງົທາງດ ັ້ານການເງນິ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຮບັການ

ພດັທະນາ, ພ ັ້ອມທງັສກຶສາເຖງິປະສດິທຜິນົທາງດ ັ້ານຄີ່ າໃຊ ັ້ຈີ່ າຍ ຂອງແຜນງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ. ນະ 

ໂຍບາຍດັີ່ ງກີ່ າວ ຕ ັ້ອງແນໃສີ່ ນກັຮຽນທີີ່ ດ ັ້ອຍໂອກາດ, ອາໄສຢູີ່ ໃນເຂດທີີ່ ຂາດເຂນີອາຫານ ແລະ ພຈິາລະນາ

ເຖງິຜນົການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າຕີ່ າງໆ ທີີ່ ອງົການອາຫານໂລກໄດ ັ້ສກຶສາຜີ່ າມາ ໃນຫວົຂໍ ັ້ຄວາມບໍີ່ ປອດໄພດ ັ້ານອາຫານ

ຢູີ່ ພ ັ້ນທີີ່  ທີີ່ ອງົການອາຫານໂລກຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ. ໜຶີ່ ງໃນການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າທີີ່ ດໍາ 
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ເນນີໂດຍອງົການອາຫານໂລກ ແມີ່ ນແຜນງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນມກີານກວມລວມຫ າຍໜັ້ອຍຊໍີ່ າໃດ 

ແລະ ການສກຶສາຄົ ັ້ນຄວ ັ້າດັີ່ ງກີ່ າວພບົວີ່ າພວກເຂາົຕ ັ້ອງໄດ ັ້ເຮດັຫ າຍຢີ່ າງ ເພ ີ່ ອຮບັປະກນັວີ່ າເດກັພກິານທີີ່

ດ ັ້ອຍໂອກາດສີ່ ວນໃຫຍີ່ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ເຂົ ັ້າເຖງິແຜນງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ. ຕ ັ້ອງດໍາເນນີການປະເມນີປຽບທຽບ

ກີ່ ຽວກບັຜນົກະທບົທີີ່ ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງກບັການສ ບຕໍີ່ ເຂົ ັ້າຮຽນຂອງນກັຮຽນ ລະຫວີ່ າງການສະໜອງອາຫານໃຫັ້

ນກັຮຽນເມ ີ່ ອທຽບກບັການໃຫັ້ເງນິສດົ ຫ   ການສະໜອງຊບັພະຍາກອນອ ີ່ ນໆໃຫັ້ນກັຮຽນ. 

• ຄວາມສໍາຄນັຂອງແຜນງານນໍ ັ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ຕໍີ່ ການສ ບຕໍີ່ ຮຽນຂອງນກັຮຽນໃນໂຮງຮຽນ

ໄດ ັ້ຖ ກຮບັຮູ ັ້ ແລະ ນໍາໃຊ ັ້ຂອບມາດຕະຖານຄຸນນະພາບຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ. ຫ ັ້ອງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ 

ເມ ອງ ຕ ັ້ອງຮບັຜດິຊອບໃນການລະດມົຊບັພະຍາກອນຈາກແຂວງ, ເມ ອງ ແລະ ຊຸມຊນົ ເພ ີ່ ອຮບັປະກນັ

ວີ່ າໂຮງຮຽນທຸກແຫີ່ ງຕ ັ້ອງມນໍີ ັ້າສະອາດໃຊ ັ້ ແລະ ມຫີ ັ້ອງນໍ ັ້າທີີ່ ແຍກ ຍງິ-ຊາຍ ພ ັ້ອມທງັເຂົ ັ້າໃຈກີ່ ຽວກບັການ

ປົກປັກຮກັສາໃຫ ັ້ສາມາດນໍາໃຊ ັ້ໄດ ັ້ຕະຫ ອດ. ແບບສອບຖາມຂອງສູນສະຖຕິກິານສກຶສາ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຮບັການ

ປັບປຸງ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ກວມເອາົຂໍ ັ້ມູນທີີ່ ຈາໍເປັນສໍາລບັນໍ ັ້າສະອາດ ແລະ ສຸກຂະອານາໄມ. ການແຜີ່ ລະບາດຂອງ 

COVID-19 ໄດ ັ້ຊີ ັ້ໃຫ ັ້ເຫນັເຖງິຄວາມສໍາຄນັ ທີີ່ ໂຮງຮຽນທຸກແຫີ່ ງຕ ັ້ອງມນໍີ ັ້າສະອາດໃຊ ັ້ ແລະ ການສົີ່ ງເສມີ

ການອະນາໄມທີີ່ ຖ ກຕ ັ້ອງເປັນມາດຕະການປັ້ອງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມທີີ່ ສໍາຄນັ. 

• ແຕີ່ ງຕັ ັ້ງໜີ່ ວຍງານວຊິາການຮີ່ ວມລະຫວີ່ າງກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະ 

ຫວດັດກີານສງັຄມົ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຄູີ່ ຮີ່ ວມພດັທະນາ ເພ ີ່ ອເຮດັໜັ້າທີີ່ ໃນການກວດກາ, 

ກໍານດົ ແລະ ສະໜອງການບໍລກິານສໍາລບັເດກັພກິານ. 

• ການກຽມຄວາມພ ັ້ອມຕໍີ່ ເຫດສຸກເສນີ ແລະ ການປັບຕວົຕໍີ່ ຄວາມສີ່ ຽງດ ັ້ານໄພພບິດັໃນຂະແໜງການສກຶສາ 

ແລະ ກລິາ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ລບົກວນການຮຽນໜັ້ອຍທີີ່ ສຸດ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຮບັການທບົທວນ ແລະ ປັບປຸງໃຫ ັ້ເຂັ ັ້ມແຂງ 

ໂດຍຜີ່ ານການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າເພີີ່ ມເຕມີຂອງສະຖາບນັການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ. ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ຂໍ ັ້ມູນການກຽມພັ້ອມທີີ່ ດ ີ ກະ 

ຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ຈະກະກຽມແຜນການແກ ັ້ໄຂໄພພບິດັໃນຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 

ລວມທງັພດັທະນາ GIS ເພ ີ່ ອຕດິຕາມ ແລະ ວາງແຜນການກຽມພັ້ອມຕອບໂຕ ັ້ສຸກເສນີ ແລະ ໃຫ ັ້ເຊ ີ່ ອມໂຍງກບັ 
LESMIS. 

• ນະໂຍບາຍການເລ ີ່ ອນຂັ ັ້ນແບບຕໍີ່ ເນ ີ່ ອງ ຈະໄດ ັ້ຮບັການທບົທວນເພ ີ່ ອສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງການຈດັຕັ ັ້ງປະຕ ິ

ບດັການບໍາລຸງເພີີ່ ມ ທງັໃນໄລຍະການຮຽນ ຫ   ໄລຍະພກັພາກຮຽນ ໃຫ ັ້ນກັຮຽນທີີ່ ມຜີນົການຮຽນຕໍີ່ າ ເພ ີ່ ອ

ເລ ີ່ ອນຂັ ັ້ນປົກກະຕ.ິ  

• ຄູຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຮບັການຝຶກອບົຮມົກີ່ ຽວກບັທກັສະການສດິສອນຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ ກີ່ ຽວກບັວທິກີານນໍາໃຊ ັ້ວທິກີານ

ປະເມນີນກັຮຽນໃນຫັ້ອງຮຽນ ດັີ່ ງທີີ່ ໄດ ັ້ລະບຸໄວ ັ້ໃນຄູີ່ ມ ຄູປະຖມົສະບບັປັບປຸງໃໝີ່  ເພ ີ່ ອກໍານດົຄວາມຕ ັ້ອງ 

ການ ແລະ ໃຫ ັ້ການຊີ່ ວຍເຫ  ອນກັຮຽນອີ່ ອນ. 

• ພດັທະນານະໂຍບາຍ ເພ ີ່ ອຮບັຮອງເອາົນກັຮຽນທີີ່ ຖ ພາ ແລະ ເກດີລູກແລ ັ້ວ ໃຫ ັ້ກບັເຂົ ັ້າມາສ ບຕໍີ່ ຮຽນໃນ

ລະບບົປົກະຕ.ິ 

• ສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ກີ່ ຽວກບັໂຄງການການສະໜອງນະໂຍບາຍການໃຫັ້ທນຶກູ ັ້ຢ ມ ເພ ີ່ ອປັບປຸງອດັຕາ

ການລອດເຫ  ອໃນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍ ໂດຍຜີ່ ານການຮີ່ ວມມ ລະຫວີ່ າງລດັ-ເອກະຊນົ.  

• ສົີ່ ງເສມີການຮຽນຮູ ັ້ດ ັ້ານດຈິຕິອນ ເປັນທາງເລ ອກໜຶີ່ ງໃນການຮຽນທາງໄກ, ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີີ່ ປິດ

ໂຮງຮຽນ ເມ ີ່ ອມເີຫດສຸກເສນີ ເພ ີ່ ອຫ ຸດຜີ່ ອນການລບົກວນໃນການຮຽນ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ1.4: ສົີ່ ງເສມີການຂະຫຍາຍຫ ັ້ອງຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີ ເພ ີ່ ອພດັທະນາທກັສະໃຫ ັ້ແກີ່

ນກັຮຽນທີີ່ ຈະຮຽນຈບົຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍ. 
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ຢາກບນັລຸໄດ ັ້ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງນີ ັ້ ຈະຕ ັ້ອງມກີານສະໜອງທນຶທີີ່ ສອດຄີ່ ອງກບັສມົມຸດຖານດ ັ້ານການເງນິ 

“ຍກົສູງຄຸນນະພາບການສກຶສາ” ແລະ /ຫ   ງບົປະມານ ODA ຕ ັ້ອງສຸມໃສີ່ ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງນີ ັ້ໂດຍສະເພາະ. 

ໄດ ັ້ມກີານທດົລອງຫ ກັສູດສາມນັວຊິາຊບີຄ  ສາມນັ (60%) ແລະ ວຊິາຊບີ (40%) ໃນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນ

ປາຍ ຢູີ່ ໂຮງຮຽນກນິນອນຊນົເຜົີ່ າ 3 ແຫີ່ ງຂອງ 3 ແຂວງ ດ ັ້ວຍຜນົສໍາເລດັທີີ່ ໜ ັ້າເພິີ່ ງພໍໃຈ. ວຊິາຊບີໄດ ັ້ຈດັຕັ ັ້ງສດິ 

ສອນໃນສະຖາບນັອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີ ດ ັ້ວຍຫ ກັສູດທີີ່ ຕີ່ າງຈາກອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ຝຶກ

ອບົຮມົວຊິາຊບີ ໂດຍນໍາໃຂ ັ້ຄູຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍ ທີີ່ ໄດ ັ້ຮບັການຝຶກອບົຮມົແລ ັ້ວໃນການສດິສອນ. ມໂີຮງ 

ຮຽນກນິນອນຊນົເຜົີ່ າອກີ 8 ແຫີ່ ງໃນ 8 ແຂວງ ສະແດງເຈດຈາໍນງົໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຫ ກັສູດປະສມົ ມດັທະ 

ຍມົຕອນປາຍ ແບບດຽວກນັນີ ັ້ຕ ີ່ ມອກີ. 

ນະໂຍບາຍທີີ່ ຕ ັ້ອງຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 

• ປະເມນີຄວາມເຊ ີ່ ອມໂຍງລະຫວີ່ າງການສກຶສາວຊິາຊບີໃນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍ ແລະ ຫ ກັສູດອາຊວີະ

ສກຶສາທີີ່ ມຢູີີ່ ໃນປັດຈບຸນັ ເພ ີ່ ອກໍານດົຄວາມຕ ັ້ອງການໃນການແຍກຫ ກັສູດວຊິາຊບີອອກຕີ່ າງຫາກ ໃນລະ 

ດບັມດັທະຍມົຕອນປາຍ. 

• ອງີໃສີ່ ຜນົຂອງການປະເມນີຂ ັ້າງເທງິ, ອອກດໍາລດັລດັຖະມນົຕກີີ່ ຽວກບັພາລະບດົບາດ ແລະ ຄວາມຮບັ 

ຜດິຊອບຂອງກມົສາມນັສກຶສາ, ກມົອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ຝ ກອບົຮມົວຊິາຊບີ ແລະ ໂຮງຮຽນກນິນອນ

ຊນົເຜົີ່ າ ເພ ີ່ ອຂະຫຍາຍຫ ກັສູດການສດິສອນຫັ້ອງສາມນັວຊິາຊບີໃຫ ັ້ໄດ ັ້ໃນ 11 ແຂວງ ຊຶີ່ ງລວມທງັການນໍາ

ໃຊ ັ້ສິີ່ ງອໍາ ນວຍຄວາມສະດວກຂອງບນັດາສະຖາບນັອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ຝ ກອບົຮມົວຊິາຊບີສໍາລບັ

ນກັຮຽນໃນໂຮງຮຽນກນິນອນຊນົເຜົີ່ າ ພ ັ້ອມທງັຝຶກອບົຮມົຄູສາມນັ ໃຫ ັ້ມທີກັສະການສດິສອນວຊິາຊບີ 

ໂດຍອາຈານສອນອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີ.  

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ1.5: ຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນທາງດ ັ້ານຊບັພະຍາກອນລະຫວີ່ າງເຂດທີີ່ ດ ັ້ອຍ

ໂອກາດ ແລະ ເຂດທີີ່ ມໂີອກາດດກີວີ່ າໂດຍຜີ່ ານການສ ັ້າງຕັ ັ້ງກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ 

ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໄດ ັ້ກໍານດົເອາົ 40 ເມ ອງບູລມິະສດິທີີ່ ມຜີນົການຮຽນຕໍີ່ າກວີ່ າຄີ່ າສະເລີ່ ຍໃນ

ທົີ່ ວປະເທດຕາມຕວົຊີ ັ້ບອກທີີ່ ໄດ ັ້ເລ ອກເຟັັ້ນແລ ັ້ວ. ການທບົທວນເຄິີ່ ງສະໄໝ ຂອງແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ 

ກລິາ 2016-2020 ໄດ ັ້ກໍານດົຄວາມຕ ັ້ອງການອນັຮບີດວນ ເພ ີ່ ອຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນໃນຜນົການຮຽນ ແຕີ່

ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຈດັສນັເພີີ່ ມດ ັ້ານຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ງບົປະມານໃຫັ້ແກີ່  40 ເມ ອງ ຖັ້າມຄີວາມຈາໍເປັນຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຫ ຸດ 

ຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນດັີ່ ງກີ່ າວ.  

ນະໂຍບາຍທີີ່ ຕ ັ້ອງຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 

• ອອກດໍາລດັຂອງລດັຖະມນົຕ ີ ເພ ີ່ ອສ ັ້າງຕັ ັ້ງກຸີ່ ມໂຮງຮຽນໃນ 40 ເມ ອງບູລມິະສດິ, ກໍານດົບຸກຄະລາກອນ 

ແລະ ງບົປະມານເພີີ່ ມສໍາລບັກຸີ່ ມໂຮງຮຽນເຫ ົີ່ ານີ ັ້ ພ ັ້ອມທງັນໍາໃຊ ັ້ໄອຊທີ ີ ເພ ີ່ ອຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນ. 

ກີ່ ອນທີີ່ ຈະອອກດໍາລດັສະບບັນີ ັ້, ກມົສາມນັສກຶສາ ແລະ ກມົສ ັ້າງຄູ ຈະຕ ັ້ອງກໍານດົວທິກີານທີີ່ ມປີະສດິທິ

ຜນົທາງຄີ່ າໃຊ ັ້ຈີ່ າຍໃນການສ ັ້າງຕັ ັ້ງ ແລະ ນໍາໃຊ ັ້ກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ. 

• ຄະນະກໍາມະການຈດັສນັຄູ ຈະສ ັ້າງແຜນເພ ີ່ ອຮບັປະກນັໃຫ ັ້ມໂີກຕາຕໍາແໜີ່ ງລດັຖະກອນ ເພ ີ່ ອຈດັສນັໃຫ ັ້

ແກີ່  40 ເມ ອງດັີ່ ງກີ່ າວ ແລະ ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງນິ ຮບັປະກນັໃຫ ັ້ມງີບົປະມານ 

ບໍລຫິານເພ ີ່ ອຈດັສນັໃຫ ັ້ແກີ່ ເມ ອງດັີ່ ງກີ່ າວເຊັີ່ ນກນັ. ຊຶີ່ ງມນັຮຽກຮ ັ້ອງໃຫ ັ້ມນີຕິກິໍາທີີ່ ເຂັ ັ້ມແຂງ ສໍາລບັທງັ

ສອງຄະນະກໍາມະການດັີ່ ງກີ່ າວ ໃນການຈດັສນັຊບັພະຍາກອນໃຫັ້ແກີ່ ທ ັ້ອງຖິີ່ ນ. 

• ແຜນງານ “ສົີ່ ງເສມີການຮູ ັ້ໜງັສ  ແລະ ຄະນດິສາດ” ຈະຖ ກຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໃນ 40 ເມ ອງບູລມິະສດິ. 
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• ທບົທວນສູດສໍາລບັການຈດັສນັງບົປະມານບໍລຫິານໃຫັ້ເມ ອງ ແລະ ການຈດັສນັງບົປະມານບໍລຫິານໂຮງ 

ຮຽນ ເພ ີ່ ອພຈິາລະນາຈດັສນັສີ່ ວນແບີ່ ງງບົປະມານບໍລຫິານ ແລະ ເງນິບໍລຫິານໂຮງຮຽນໃຫັ້ໂຮງຮຽນໃຫັ້

ແກີ່ ເມ ອງເຫ ົີ່ ານີ ັ້. 

6.2 ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ2: 

ຈາໍນວນຄູ ແລະ ຜູ ັ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນທີີ່ ມຄີວາມຮູ ັ້ຄວາມສາມາດ ສອດຄີ່ ອງກບັມາດຕະຖານການສດິສອນທີີ່ ໄດ ັ້

ກາໍນດົເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ ເພ ີ່ ອເປັນບີ່ ອນອງີໃນການພດັທະນາວຊິາຊບີຂອງພວກເຂາົ ເຈ ົ ັ້າ ພ ັ້ອມທງັມກີານປະເມນີການ

ປະຕບິດັວຽກງານຢີ່ າງເປັນປົກກະຕ.ິ 

6.2.1 ຫ ກັການ ແລະ ເຫດຜນົ 

ຄູສອນຊັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາແມີ່ ນຂ ັ້ອນຂ ັ້າງອີ່ ອນ ທງັຄວາມຮູ ັ້ດ ັ້ານເນ ັ້ອໃນການສອນ ແລະ ທກັສະການສດິ 

ສອນຂອງຄູ. ໄດ ັ້ມກີານປະເມນີຜນົຂອງການຮຽນຂອງນກັຮຽນ ປ.4 ແລະ ຄູສອນ ປ.4. ການສກຶສາຄັ ັ້ງນີ ັ້12 ໂດຍ

ໄດ ັ້ປະເມນີລະດບັຄວາມສາມາດຂອງຄູຊຶີ່ ງເຫນັວີ່ າຕໍີ່ າຫ າຍ. ຄະແນນສະເລີ່ ຍຂອງຄູສອນ ປ.4 ແມີ່ ນ 49% ສໍາລບັ

ວຊິາຄະນດິ ສາດ ແລະ 52% ສໍາລບັວຊິາພາສາລາວ, ເຊິີ່ ງສະແດງໃຫັ້ເຫນັວີ່ າ ຄູມຄີວາມຮູ ັ້ພຽງແຕີ່ ປະມານເຄິີ່ ງໜຶີ່ ງ 

ຂອງເນ ັ້ອໃນທີີ່ ພວກເຂາົສອນ. ຄະແນນຂອງຄູກີ່ ຽວກບັການທດົສອບຄວາມຮູ ັ້ວຊິາຄູຍິີ່ ງຕໍີ່ າກວີ່ າ, ໂດຍມຄີະແນນ

ສະເລີ່ ຍ 27% ຖັ້າບໍີ່ ມກີານປັບປຸງການປະຕບິດັໜັ້າທີີ່  ຫ   ການສດິສອນຂອງຄ,ູ ຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນກໍຈະບໍີ່

ໄດ ັ້ຮບັການປັບ ປຸງດຂີຶ ັ້ນ. 

ວຽກງານປະກນັຄຸນນະພາບແມີ່ ນມຄີວາມເຂັ ັ້ມແຂງຂຶ ັ້ນຕ ີ່ ມ ໂດຍໄດ ັ້ມກີານພດັທະນາມາດຕະຖານການ

ສດິສອນ ແລະ ການປະເມນີຜນົການສດິສອນຂອງຄູ ໂດຍອງີໃສີ່ ມາດຕະຖານທີີ່ ສ ັ້າງຂຶ ັ້ນມານີ ັ້. ໃນຂະນະດຽວກນັ, 

ສິີ່ ງສໍາຄນັແມີ່ ນຜູ ັ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ຕ ັ້ອງເຂົ ັ້າໃຈພາລະບດົບາດຂອງຕນົ ແລະ ສາມາດຊີ່ ວຍຄູໄດ ັ້. ຄູຝຶກຫ ກັ 

ແລະ ທມິງານຄູຝຶກຂັ ັ້ນແຂວງກໍາລງັໄດ ັ້ຮບັການສ ັ້າງຕັ ັ້ງຂຶ ັ້ນ ພ ັ້ອມທງັໄດ ັ້ຮບັການສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງຂຶ ັ້ນຕ ີ່ ມ ເພ ີ່ ອ

ດໍາເນນີການຝຶກຄູປະຈາໍການ ແລະ ວາງແຜນເພ ີ່ ອສ ັ້າງບນັດາວທິະຍາໄລຄູໃຫ ັ້ເປັນສູນກາງໃນການກໍີ່ ສ ັ້າງຄູ, ຝຶກອບົ 

ຮມົຄູປະຈາໍການ ແລະ ຄູນເິທດ. ແຂວງໃດທີີ່ ມມີະຫາວທິະຍາໄລ/ຄະນະສກຶສາສາດ ແລະ ສະຖາບນັສ ັ້າງຄູຕັ ັ້ງຢູີ່ ນໍາ

ກນັ, ຄວນຈະມກີານປັບປຸງພາລະບດົບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງເຂາົເຈົ ັ້າ ໂດຍການລວມຕວົເຂົ ັ້າກນັ. ຫ ກັ 

ສູດສ ັ້າງຄູກໍາລງັໄດ ັ້ຮບັການທບົທວນໃຫັ້ສອດຄີ່ ອງກບັຫ ກັສູດໃນໂຮງຮຽນ. ໃນຂະນະທີີ່ ຫ ກັສູດຊັ ັ້ນປະຖມົໃໝີ່ ກໍາ 

ລງັໄດ ັ້ຮບັການພດັທະນາ ຈິີ່ ງຈາໍເປັນຕ ັ້ອງຮບັປະກນັໃຫ ັ້ຫ ກັສູດໃໝີ່ ຂອງປີສຸດທັ້າຍຊັ ັ້ນປະຖມົ ສອດຄີ່ ອງກບັຫ ກັ 

ສູດ ມ. 1  ທີີ່ ມຢູີີ່ ແລ ັ້ວ. 

ແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2021-2025 ໄດ ັ້ສົີ່ ງເສມີໃຫ ັ້ສ ັ້າງ ແລະ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັວທິກີານທີີ່

ມລີກັສະນະຍຸດທະຍາດ ແລະ ກວມລວມດັ້ານການພດັທະນາອາຊບີດ ັ້ານການສກຶສາ. ວທິກີານທີີ່ ມລີກັສະນະຍຸດ

ທະສາດດັີ່ ງກີ່ າວ ຄວນກວມເອາົໄປຄບົວງົວຽນຂອງອາຊບີທງັໝດົ ຊຶີ່ ງລວມມ ີ ຄວາມດງຶດູດໃນອາຊບີຄູ, ຄວາມຮູ ັ້

ເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນດ ັ້ານສກຶສາ, ການສ ບຕໍີ່ ຢູີ່ ໃນອາຊບີຄູ, ຄວາມກ ັ້າວໜັ້າດ ັ້ານອາຊບີ ແລະ ການພດັທະນາອາຊບີແບບຕໍີ່ ເນ ີ່ ອງ 

ລວມທງັການຮີ່ ວມມ ຊີ່ ວຍເຫ  ອຂອງຄູີ່ ຮີ່ ວມງານ. ຕ ັ້ອງສຸມໃສີ່ ຊຸກຍູ ັ້ຊີ່ ວຍເຫ  ອການພດັທະນາອາຊບີທີີ່ ມລີກັສະນະຕໍີ່

ເນ ີ່ ອງຂອງຄູ ແລະ ຜູ ັ້ອໍານວຍການໃນຂັ ັ້ນໂຮງຮຽນ ແລະ ທ ັ້ອງຖິີ່ ນ. ບນັດາຄູນເິທດມພີາລະບດົບາດສໍາຄນັໃນວຽກ

ງານດັີ່ ງກີ່ າວ. ດັີ່ ງນັ ັ້ນ, ຈິີ່ ງຮຽກຮ ັ້ອງໃຫ ັ້ລງົທນຶຢີ່ າງຫ ວງຫ າຍ ແລະ ມລີກັສະນະຍ ນຍງົ ໃສີ່ ການພດັທະນາຄວາມສາ 

ມາດຂອງເຂາົເຈົ ັ້າ, ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນຂດີຄວາມສາມາດ ໃນການຊີ່ ວຍຄູສອນຫັ້ອງຄວບ, ສອນຫັ້ອງ ປ.1 ແລະ ປ.

2 ທີີ່ ມນີກັຮຽນທີີ່ ບໍີ່ ເວົ ັ້າພາສາລາວເປັນພາສາແມີ່  ແລະ ຊີ່ ວຍຄູມດັທະຍມົຜູ ັ້ທີີ່ ຍງັອີ່ ອນໃນວຊິາທີີ່ ເຂາົເຈົ ັ້າສອນ. ວຽກ
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ນີ ັ້ ຕ ັ້ອງການການລງົທນຶຢີ່ າງຫ ວງຫ າຍ ແລະ ມລີກັສະນະຍ ນຍງົໃນການພັດັທະນາຄວາມສາມາດຂອງຄູ ແລະ 

ຜູ ັ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນໃນຂັ ັ້ນໂຮງຮຽນ ແລະ ທ ັ້ອງຖິີ່ ນໂດຍເພີີ່ ມງບົປະມານບໍລຫິານປົກກະຕທິີີ່ ບໍີ່ ແມີ່ ນເງນິເດ ອນ. 

6.2.2 ພາກສີ່ ວນຮບັຜດິຊອບ 

ຜນົສໍາເລດັໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຜນົໄດ ັ້ຮບັດ ັ້ານຍຸດທະສາດນີ ັ້ ແມີ່ ນເປັນຄວາມຮບັຜດິຊອບຮີ່ ວມກນັ

ຂອງກມົສ ັ້າງຄູ, ກມົສາມນັສກຶສາ, ສະຖາບນັຄົ ັ້ນຄວ ັ້າວທິະຍາສາດການສກຶສາ, ສະຖາບນັພດັທະນາຜູ ັ້ບໍລຫິານ

ການສກຶສາ, ກມົຈດັຕັ ັ້ງ ແລະ ພະນກັງານ ແລະ ສູນປະກນັຄຸນນະພາບການສກຶສາ. 

6.2.3 ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ ແລະ ນະໂຍບາຍ.  

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ 2.1: ຄູສອນມຄີວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຫ ກັສູດໃໝີ່  ໂດຍຜີ່ ານການ

ຊີ່ ວຍເຫ  ອຈາກວຊິາການກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູສກຶສານເິທດ. 

ນະໂຍບາຍທີີ່ ຕ ັ້ອງຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 

• ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ຈະທບົທວນລະບບົການສະໜບັສະໜນູຄູທີີ່ ມໃີນປະຈບຸນັ ເພ ີ່ ອຮອງຮບັ

ກບັການສ ັ້າງຕັ ັ້ງກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ ເປັນການສະໜບັສະໜນູເພີີ່ ມເຕມີ ລວມທງັປັບປຸງພາລະບດົບາດຄວາມຮບັ 

ຜດິຊອບລະຫວີ່ າງກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ, ສກຶສາເມ ອງ ແລະ ຄູສກຶສານເິທດ (ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ). 

• ລະບບົການສະໜບັສະໜນູຄູ ອາດປະກອບມກີານແນະນໍາ, ການສະໜບັສະໜນູຈາກເພ ີ່ ອນຮີ່ ວມງານ 

ແລະ ກຸີ່ ມນກັວຊິາການ ເພ ີ່ ອເປັນກນົໄກເພີີ່ ມເຕມີຈາກການຈດັກອງປະຊຸມຝຶກອບົຮມົ ແລະ ການສະໜບັ

ສະໜນູຈາກຄູສກຶສານເິທດ. 

• ການຝຶກອບົຮມົຄູປະຖມົຈະສຸມໃສີ່ ການຝຶກອບົຮມົໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຫ ກັສູດໃໝີ່  ຈນົຮອດສກົ 

ຮຽນ 2023-2024, ລວມທງັການຝຶກອບົຮມົການສອນຫັ້ອງຄວບ ແລະ ການຊີ່ ວຍເຫ  ອນກັຮຽນທີີ່ ມີ

ຄວາມຕ ັ້ອງການພເິສດ. 

• ການຝຶກອບົຮມົດ ັ້ານຄູສອນໃນລະດບັການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ແລະ ມດັທະຍມົສກຶສາ ຈະເນັ ັ້ນໃສີ່ ແກ ັ້

ໄຂບນັດາຄວາມຕ ັ້ອງການທີີ່ ໄດ ັ້ກໍານດົໄວ ັ້ໃນການປະເມນີຜນົການປະຕບິດັໜັ້າທີີ່ ຂອງຄູ. 

• ການຝຶກອບົຮມົຄູສໍາລບັຊັ ັ້ນມດັທະຍມົສກຶສາ, ບູລມິະສດິແມີ່ ນການສ ັ້າງຂດີຄວາມສາມາດດ ັ້ານເນ ັ້ອໃນ

ຂອງວຊິາວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ພາສາລາວ ແລະ ພາສາອງັກດິ. ແຜນການອບົຮມົບູລມິະສດິຈະເປັນ

ພ ັ້ນຖານໃຫັ້ແກີ່ ແຜນພດັທະນາວຊິາຊບີແບບຕໍີ່ ເນ ີ່ ອງໃນໄລຍະຍາວ 

• ຄວາມຕ ັ້ອງການດ ັ້ານການຝຶກອບົຮມົ ທີີ່ ໄດ ັ້ກໍານດົພາຍໃນແຜນການຝຶກອບົຮມົທີີ່ ເປັນບູລມິະສດິ ຈະຕ ັ້ອງ

ໄດ ັ້ຮບັການຮບັຮອງຈາກຄະນະວຊິາການຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ລະດບັຜູ ັ້ບໍລຫິານ ເພ ີ່ ອຮບັປະ 

ກນັວີ່ າບນັດາຄູີ່ ຮີ່ ວມພດັທະນາ ແລະ ລດັຖະບານ ນໍາໃຊ ັ້ງບົປະມານການຝຶກອບົຮມົຂອງພວກເຂາົ ເພ ີ່ ອ

ແກ ັ້ໄຂຄວາມຕ ັ້ອງການ ການຝຶກອບົຮມົທີີ່ ໄດ ັ້ກໍານດົໄວ ັ້. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ2.2: ຫ ກັສູດສ ັ້າງຄູ ແລະ ຫ ກັສູດຝຶກອບົຮມົຄູຊັ ັ້ນອະນຸບານ, ປະຖມົ ແລະ ມດັທະຍມົ ໄດ ັ້

ຮບັການປັບປຸງ ແລະ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ສອດຄີ່ ອງກບັຫ ກັສູດການຮຽນ-ການສອນໃໝີ່ ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ 

ມາດຕະຖານການສດິສອນ 

ນະໂຍບາຍທີີ່ ຕ ັ້ອງຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 
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• ທບົທວນຂອບນຕິກິໍາສໍາລບັວທິະຍາໄລຄູ ເພ ີ່ ອສະໜບັສະໜູນບນັດາຫ ກັສູດໃໝີ່ ສ ັ້າງຄູ ແລະ ຫ ກັສູດຝຶກ

ອບົ ຮມົຄູປະຈາໍການ ພ ັ້ອມທງັສະໜບັສະໜນູໃຫັ້ແກີ່ ການພດັທະນາວຊິາຊບີຄູແບບຕໍີ່ ເນ ີ່ ອງ ໃນເງ  ີ່ອນໄຂ

ຄວາມສາມາດທີີ່ ມຂີອງຄູໃນປັດຈບຸນັ, ຄວາມຕ ັ້ອງການສໍາລບັການສອນຫັ້ອງຄວບ, ການນໍາໃຊ ັ້ການຮຽນ

ແບບຕັ ັ້ງໜັ້າ, ການເຮດັໜັ້າທີີ່ ຄູຝຶກ ແລະ ການຮບັເອາົຄໍາຄດິຄໍາເຫນັ. ຂອບນຕິກິໍາດັີ່ ງກີ່ າວ ຈະກໍານດົວທິີ

ການທີີ່ ເປັນລະບບົໜຶີ່ ງດຽວ ຕໍີ່ ຄວາມຮບັຜດິຊອບສໍາລບັການພດັທະນາອາຊບີຄູ.  

• ໃນເວລາທີີ່ ຫ ກັສູດໃໝີ່ ຊັ ັ້ນມດັທະຍມົກໍາລງັໄດ ັ້ຮບັການພດັທະນາ ແລະ ກໍາລງັພຈິາລະນາວທິກີານທີີ່ ເໝາະ

ສມົໃນການສະໜອງການສກຶສາຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕົ ັ້ນໃນບນັດາໂຮງຮຽນຂະໜາດນ ັ້ອຍ, ດັີ່ ງນັ ັ້ນ ຂອບນຕິກິໍາ

ທີີ່ ມຢູີີ່ ສໍາລບັວທິະຍາໄລຄູ ຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຮບັການທບົທວນ. ການຮີ່ ວມມ ທີີ່ ມລີກັສະນະຍຸດທະສາດກບັບນັ 

ດາວທິະຍາໄລຄູ ຫ   ສະຖາບນັສ ັ້າງຄູໃນຕີ່ າງປະເທດຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສ ບຕໍີ່ ດໍາເນນີການຕໍີ່ ໄປ.  

• ບນັດາຂັ ັ້ນຕອນເພ ີ່ ອຮບັຮອງຫ ກັສູດສ ັ້າງຄູຈະໄດ ັ້ຮບັການທບົທວນ ແລະ ປັບປຸງ ເພ ີ່ ອຮບັປະກນັການ

ເຊ ີ່ ອມຈອດກນັລະຫວີ່ າງລະດບັຕີ່ າງໆຂອງການສກຶສາ ໂດຍສະເພາະເພ ີ່ ອແກ ັ້ໄຂຄວາມຕ ັ້ອງການຄູຊັ ັ້ນມດັ 

ທະຍມົທຸກຄນົ ໃຫ ັ້ສາມາດສດິສອນໄດ ັ້ທງັຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ ແລະ ສາມາດສອນໄດ ັ້

ຫ າຍກວີ່ າ 1 ວຊິາ.  

• ຈະຕ ັ້ອງມນີະໂຍບາຍກີ່ ຽວກບັການຝຶກອບົຮມົໂດຍອງີໃສີ່ ໂຮງຮຽນເປັນຫ ກັ ໄປພ ັ້ອມໆກນັກບັຄວາມຕ ັ້ອງ 

ການທາງດ ັ້ານວທິກີານຝຶກອບົຮມົຄູປະຈາໍການ 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ 2.3: ລະບບົການປະເມນີຜນົການປະຕບິດັໜ ັ້າທີີ່ ຂອງຄູ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍເຄ ີ່ ອງມ ການປະເມນີ

ຜນົໄດ ັ້ຮບັການປັບປຸງ, ໂດຍຕດິພນັກບັມາດຕະຖານການສດິສອນ, ພ ັ້ອມທງັໄດ ັ້ຮບັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ເພ ີ່ ອ

ກາໍນດົຄວາມຕ ັ້ອງການທີີ່ ເປັນບູລມິະສດິ ໃນການຝຶກອບົຮມົຄູ ສໍາລບັລະດບັການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ, ປະຖມົ 

ແລະ ມດັທະຍມົສກຶສາ. 

ຖັ້າຢາກບນັລຸໄດ ັ້ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງກາງນີ ັ້ ຈະຕ ັ້ອງມກີານສະໜອງທນຶທີີ່ ສອດຄີ່ ອງກບັສະຖານະພາບການ

ເງນິ “ຍກົສູງຄຸນນະພາບການສກຶສາ” ແລະ/ຫ   ງບົປະມານ ODA ຕ ັ້ອງສຸມໃສີ່ ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງນີ ັ້ໂດຍສະເພາະ. 

ນະໂຍບາຍທີີ່ ຕ ັ້ອງຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 

• ພດັທະນາມາດຕະຖານການສດິສອນສໍາລບັເດກັກີ່ ອນໄວຮຽນ ແລະ ມດັທະຍມົສກຶສາ, ຊຶີ່ ງມາດຕະຖານ

ການສດິສອນດັີ່ ງກີ່ າວນັ ັ້ນ ຕ ັ້ອງສາມາດນໍາໃຊ ັ້ເພ ີ່ ອເປັນພ ັ້ນຖານໃນການປະເມນີຜນົການປະຕບິດັໜັ້າທີີ່

ຂອງຄູທຸກລະດບັ. 

• ພດັທະນາຂອບການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັມາດຕະຖານການສດິສອນ ໂດຍມກີານກໍານດົພາລະບດົບາດຂອງຄູ, 

ຜູ ັ້ ອໍານວຍການ, ສກຶສາເມ ອງ, ສກຶສາແຂວງ ແລະ ກະຊວງ/ກມົສ ັ້າງຄູ. ພ ັ້ອມກນັນັ ັ້ນ ຕ ັ້ອງມຄໍີາແນະນໍາໃນ

ການນໍາໃຊ ັ້ ພ ັ້ອມທງັສ ັ້າງຂດີຄວາມສາມາດໃຫັ້ແກີ່ ຜູ ັ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ພະນກັງານຫັ້ອງການສກຶ

ສາທກິານ ແລະ ກລິາ ເມ ອງ. 

• ຫ ງັຈາກການພດັທະນາ ແລະ ການທດົລອງນໍາໃຊ ັ້ເຄ ີ່ ອງມ ປະເມນີຜນົການປະຕບິດັໜັ້າທີີ່ ຂອງຄູໃນລະດບັ

ຕີ່ າງໆແລ ັ້ວ (ການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ, ປະຖມົ ແລະ ມດັທະຍມົ) ຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຮບັຮອງ ແລະ ເຜຍີແຜີ່ ໃຫ ັ້

ທຸກພາກສີ່ ວນຮບັຮູ ັ້. 

• ເນ ີ່ ອງຈາກວີ່ າຈາໍນວນຄູອາຈານມຈີາໍນວນຫ ວງຫ າຍ, ດັີ່ ງນັ ັ້ນ ຈະຕ ັ້ອງມວີທິກີານແບີ່ ງຂັ ັ້ນຄຸ ັ້ມຄອງໃນການ

ປະເມນີຜນົການເຮດັວຽກຂອງຄູ, ລວມທງັກນົໄກການຮບັປະກນັຄຸນນະພາບ ແລະ ລະບບົການຄຸ ັ້ມຄອງຂໍ ັ້

ມູນຂີ່ າວສານທີີ່ ປອດໄພ ແລະ ຄບົຖັ້ວນ 
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• ພດັທະນາຂອບນະໂຍບາຍສໍາລບັການປະເມນີຜນົການເຮດັວຽກຂອງຄູ ເພ ີ່ ອກໍານດົບດົບາດ ແລະ ຄວາມ

ຮບັຜດິຊອບຂອງຜູ ັ້ປະເມນີໃນແຕີ່ ລະລະດບັ ລວມທງັໜັ້າທີີ່ ຂອງໜີ່ ວຍງານຕີ່ າງໆ ພາຍໃນຫັ້ອງການສກຶ

ສາທກິານ ແລະ ກລິາ ເມ ອງ. 

• ມຄີວາມຈາໍເປັນຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສ ັ້າງຂອບນະໂຍບາຍ ທີີ່ ກໍານດົວທິກີານຄວາມຈາໍເປັນດ ັ້ານການຝຶກອບົຮມົທີີ່ ເປັນບູ

ລມິະສດິໂດຍອງີໃສີ່ ຜນົການວເິຄາະການປະເມນີຜນົການປະຕບິດັໜັ້າທີີ່ ຂອງຄູ, ລວມທງັພາລະບດົບາດ 

ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງທຸກລະດບັພາຍໃຕ ັ້ການຕດິຕາມກວດກາຂອງຂັ ັ້ນສູນກາງ ເພ ີ່ ອຮບັປະກນັວີ່ າ 

ຄວາມຕ ັ້ອງການໃນການຝຶກອບົຮມົ ແມີ່ ນອງີໃສີ່ ຜນົການປະເມນີຜນົການປະຕບິດັໜັ້າທີີ່ ຂອງຄູ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ 2.4: ສະຖາບນັສ ັ້າງຄູໄດ ັ້ຖ ກຍກົລະດບັໃຫ ັ້ເປັນສູນກາງໃນການພດັທະນາວຊິາຊບີຄູສອນ

ທງັກີ່ ອນ ແລະ ຫ ງັປະຈາໍການ (ແຕີ່ ອະນຸບານຮອດຊັ ັ້ນມດັທະ ຍມົສກຶສາ) ພ ັ້ອມທງັເປັນສູນກາງໃນການຝຶກອບົຮມົ

ຄູສກຶສານເິທດ. 

ນະໂຍບາຍທີີ່ ຕ ັ້ອງຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 

• ຕ ັ້ອງການໃຫັ້ນະໂຍບາຍກີ່ ຽວກບັຄູທີີ່ ຄບົຖັ້ວນ ໂດຍສງັລວມເອາົບນັດາດໍາລດັ ແລະ ຄໍາແນະນໍາຕີ່ າງໆທີີ່

ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງກບັການສ ັ້າງຄູ. ນະໂຍບາຍທີີ່ ສມົບູນແບບນີ ັ້ຈະອະທບິາຍເຖງິພາລະບດົບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິ 

ຊອບໃໝີ່ ຂອງພາກສີ່ ວນຕີ່ າງໆທີີ່ ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງກບັການສ ັ້າງຄູທີີ່ ສະຖາບນັສ ັ້າງຄູ ແລະ ສູນພດັທະນາຄູຂອງ

ແຂວງເປັນຜູ ັ້ດໍາເນນີການ: ການກໍີ່ ສ ັ້າງຄູ; ຝຶກອບົຮມົຄູປະຈາໍການ (ພາຍໃນກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ, ພາຍໃນເມ ອງ 

ແລະ ອ ີ່ ນໆ) ແລະ ການຝຶກອບົຮມົຄູນເິທດ ຢູີ່ ພາຍໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ອ ີ່ ນໆ. ດໍາເນນີການສກຶສາກີ່ ຽວກບັຄີ່ າ

ໃຊ ັ້ຈີ່ າຍທີີ່ ມປີະສດິທຜິນົຂອງການສະໜບັສະໜນູຂອງຄູນເິທດ. 

• ນະໂຍບາຍສະບບັປັບປຸງນີ ັ້ ຍງັຈະກໍານດົຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງພະນກັງານ ແລະ ຄູສອນໃນສະຖາບນັສ ັ້າງຄູ 

ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ສາມາດປະຕບິດັບນັດາພາລະໜັ້າທີີ່ ໃໝີ່ ນີ ັ້ໄດ ັ້ ພ ັ້ອມທງັກໍານດົຄຸນວຸດທຕິໍີ່ າສຸດຂອງຄູສອນ ແລະ ກໍາ

ນດົເງ  ອນໄຂສໍາລບັພະນກັງານຜູ ັ້ຊີ່ ວຍຝຶກອບົຮມົ ເຊັີ່ ນ: ຄູຝຶກທີີ່ ມຢູີີ່  ແລະ ທມີງານຝຶກອບົຮມົຂັ ັ້ນແຂວງ. 

• ນະໂຍບາຍດຽວກນັນີ ັ້ ຍງັຈະແນະນໍາວທິກີານເພ ີ່ ອຮີ່ ວມຕວົເຂົ ັ້າກນັ ລະຫວີ່ າງສະຖາບນັສ ັ້າງຄູ ແລະ ຄະ 

ນະສກຶສາສາດຂອງມະຫາວທິະຍາໄລ ສໍາລບັແຂວງທີີ່ ມທີງັສອງສະຖາບນັນີ ັ້ຕັ ັ້ງຢູີ່  ເພ ີ່ ອສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງ

ຮີ່ ວມກນັ. 

• ກມົສ ັ້າງຄູຈະສ ັ້າງແຜນການທີີ່ ມຄີີ່ າໃຊ ັ້ຈີ່ າຍທີີ່ ສມົບູນແບບເພ ີ່ ອຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັພາລະໜັ້າທີີ່ ຂອງພວກເຂາົ, 

ລວມທງັແຜນງານການຝຶກອບົຮມົຄູປະຈໍາການ. 

• ກໍານດົມາດຕະຖານຂັ ັ້ນຕໍີ່ າສໍາລບັຜູ ັ້ທີີ່ ຈະເຂົ ັ້າຮຽນໃນສະຖາບນັສ ັ້າງຄູຕີ່ າງໆ, ລວມທງັຕ ັ້ອງມຄີວາມຍ ດຍຸີ່ ນ

ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ຜູ ັ້ສະໝກັສາມາດສອບເສງັເຂົ ັ້າຮຽນຄ ນໄດ ັ້. 

• ມາດຕະຖານການສດິສອນສໍາລບັອາຈານສອນຢູີ່ ສະຖາບນັສ ັ້າງຄູ ແລະ ຄະນະສກຶສາສາດຈະໄດ ັ້ຮບັການ 

ພດັທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ ັ້ເປັນປະຈາໍ ເພ ີ່ ອປະເມນີຄຸນນະພາບຂອງການສດິສອນໃນທຸກໆສະຖາບນັສ ັ້າງຄູ 

ແລະ ຄະນະສກຶສາສາດຂອງບນັດາມະຫາວທິະຍາໄລ. 

• ພດັທະນານຕິກິໍາກີ່ ຽວກບັການເລ ີ່ ອນຕໍາແໜີ່ ງ ແລະ ການເພີີ່ ມເງນິເດ ອນຂຶ ັ້ນ ໂດຍອງີໃສີ່ ຄວາມເພິີ່ ງພໍໃຈໃນ

ການປະຕບິດັໜັ້າທີີ່ ຂອງຄູ ເພ ີ່ ອເປັນການສະໜບັສະໜນູໃຫັ້ສະຖາບນັສ ັ້າງຄູ ເປັນສູນກາງໃນການ

ພດັທະນາວຊິາຊບີຄູ. 

• ພາລະບດົບາດຂອງໂຮງຮຽນສາທດິທີີ່ ຂຶ ັ້ນກບັສະຖາບນັສ ັ້າງຄູ ຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຮບັການຂະຫຍາຍຂຶ ັ້ນຕ ີ່ ມ ເພ ີ່ ອ

ທດົລອງຮູບແບບການສອນ ແລະ ການຮຽນທີີ່ ມຫີວົຄດິປະດດິສ ັ້າງ. 

• ດໍາເນນີການປະເມນີຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄີ່ ອງຂອງການລງົຝຶກຫດັຂອງນກັຮຽນຄູ. 
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• ການພດັທະນາຫ ກັສູດໃໝີ່ ສໍາລບັສະຖາບນັສ ັ້າງຄູ ຈະຕ ັ້ອງປະກອບມຄີວາມຮູ ັ້ກີ່ ຽວກບັການສກຶສານອກ

ໂຮງຮຽນ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ຄູທີີ່ ຈະຈບົອອກໄປສອນໃນອານາຄດົ ໃຫ ັ້ສາມາດປັບປຸງການເຊ ີ່ ອມໂຍງລະຫວີ່ າງການ

ສກຶສາໃນລະບບົ ແລະ ການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ 2.5: ຂດີຄວາມສາມາດຂອງຜູ ັ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນມຄີວາມເຂັ ັ້ມແຂງຂຶ ັ້ນ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້

ສາມາດປັບປຸງການຈດັຕັ ັ້ງການຮຽນ-ການສອນໃນໂຮງຮຽນຂອງເຂາົເຈ ົ ັ້າ 

ນະໂຍບາຍທີີ່ ຕ ັ້ອງຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 

• ການພດັທະນາມາດຕະຖານດ ັ້ານວຊິາຊບີ, ຕດິພນັກບັ 7 ໜັ້າວຽກຫ ກັຂອງຜູ ັ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ຈະ

ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ປັບປຸງ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ມນັກວມເອາົວຽກງານການບໍລຫິານທີີ່ ອງີໃສີ່ ໂຮງຮຽນເປັນຫ ກັ, ການສ ັ້າງແຜນ

ພດັທະນາໂຮງຮຽນ, ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ, ການຮບັປະກນັຄຸນນະພາບຂອງ

ການສດິສອນ ແລະ ການສະໜອງຫາອາຫານໃນໂຮງຮຽນ ສໍາລບັຜູ ັ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ. ມາດຕະຖານ

ດ ັ້ານວຊິາຊບີຈະໄດ ັ້ຮບັການພດັທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ ັ້ເປັນພ ັ້ນຖານໃນການປະເມນີຜນົການປະຕບິດັໜັ້າທີີ່

ຂອງຜູ ັ້ອໍານວຍການໃນທຸກລະດບັ ແລະ ໃນທຸກວຽກງານຫ ກັ. 

• ຂອບການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັມາດຕະຖານວຊິາຊບີຂອງຜູ ັ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ພດັທະນາ ໂດຍ

ໃຫັ້ມກີານກໍານດົບດົບາດຂອງຜູ ັ້ອໍານວຍການ, ສກຶສາເມ ອງ, ສກຶສາແຂວງ ແລະ ກະຊວງ/ສະຖາບນັ

ພດັທະນາການບໍລຫິານການສກຶສາ ແລະ ກມົຈດັຕັ ັ້ງ ແລະ ພະນກັງານ. 

• ຄໍາແນະນໍາສໍາລບັການນໍາໃຊ ັ້ຂອບການປະຕບິດັງານດັີ່ ງກີ່ າວ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຮບັການພດັທະນາຂຶ ັ້ນມາ ຄຽງຄູີ່ ກບັ

ການສ ັ້າງຂດີຄວາມສາມາດໃຫັ້ແກີ່ ຜູ ັ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ພະນກັງານຂອງສກຶສາເມ ອງ 

6.3 ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ3: 

ໂຮງຮຽນທຸກແຫີ່ ງມຊີບັພະຍາກອນທາງດ ັ້ານການເງນິ ແລະ ຊບັພະຍາກອນມະນຸດພຽງພໍ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ສາມາດເຮດັວຽກ

ໄດ ັ້ຢີ່ າງມປີະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົ, ພ ັ້ອມທງັຂດີຄວາມສາມາດໃນການຄຸ ັ້ມຄອງໂຮງຮຽນມຄີວາມເຂັ ັ້ມແຂງ 

ເພ ີ່ ອຊີ່ ວຍປັບປຸງໃຫ ັ້ຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນດຂີຶ ັ້ນ. 

6.3.1 ຫ ກັການ ແລະ ເຫດຜນົ 

ບດົລາຍງານການປະເມນີກາງສະໄໝ ໄດ ັ້ສະແດງໃຫັ້ເຫນັເຖງິຄວາມບໍີ່ ສມົດຸນລະຫວີ່ າງ ງບົປະມານເງນິ 

ເດ ອນ ແລະ ງບົປະມານບໍລຫິານທີີ່ ບໍີ່ ແມີ່ ນເງນິເດ ອນ ຊຶີ່ ງມຄີວາມຈາໍເປັນຕ ັ້ອງໄດ ັ້ເອາົໃຈໃສີ່ ສະໜອງເງນິບໍລຫິານທີີ່

ບໍີ່ ແມີ່ ນເງນິເດ ອນເຂົ ັ້າໃສີ່  ເພ ີ່ ອຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັບນັດາຍຸດທະສາດທີີ່  ກໍານດົໃນແຜນພັດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ 

ແລະ ກລິາ. ມນັສະແດງໃຫັ້ເຫນັຢີ່ າງຈະແຈ ັ້ງວີ່ າ ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ແມີ່ ນໄດ ັ້ຮບັງບົປະມານໜັ້ອຍຫ າຍ

ໃນໄລຍະແຕີ່ ປີ 2016-2020. ການທບົທວນກາງສະໄໝຍງັຊີ ັ້ໃຫ ັ້ເຫນັວີ່ າ, ຖັ້າຫາກໄດ ັ້ຮບັງບົປະມານບໍລຫິານ ແລະ 

ງບົປະມານລງົທນຶເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ ແມີ່ ນມໂີອກາດສູງທີີ່ ຈະບນັລຸຈດຸປະສງົຂອງແຜນ ແລະ ສາມາດປັບປຸງຄຸນນະພາບການ

ສກຶສາ, ພັ້ອມດຽວກນັນັ ັ້ນ ກໍຄວນປັບປຸງປະສດິທພິາບໃນການຄຸ ັ້ມຄອງງບົປະມານ ແລະ ການນໍາໃຊ ັ້ຊບັ 

ພະຍາກອນທີີ່ ມຈີາໍກດັ. ເນ ີ່ ອງຈາກວີ່ າງບົປະມານເງນິເດ ອນ ແມີ່ ນບໍີ່ ສາມາດເຄ ີ່ ອນຍ ັ້າຍໄດ ັ້, ສິີ່ ງທີີ່ ສາມາດເຮດັໄດ ັ້ ຄ 

ການຈດັສນັງບົປະມານທີີ່ ບໍີ່ ແມີ່ ນເງນິເດ ອນ ແລະ ງບົປະມານການລງົທນຶ, ຊຶີ່ ງໃນຕວົຈງິ ງບົປະມານດັີ່ ງກີ່ າວນີ ັ້ ຂະແ

ໜງການສກຶສາ ແມີ່ ນໄດ ັ້ຮບັໜັ້ອຍຫ າຍ. 
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ບດົລາຍງານການປະເມນີກາງສະໄໝ ຍງັໄດ ັ້ສະແດງໃຫັ້ເຫນັເຖງິຜນົຂອງການສໍາຫ ວດຄູທີີ່ ກມົຈດັຕັ ັ້ງ ແລະ 

ພະນກັງານ ທີີ່ ໄດ ັ້ຢັັ້ງຢ ນເຖງິປະສດິທພິາບໃນການນໍາໃຊ ັ້ຄູ ທີີ່ ເຮດັໃຫ ັ້ມຈີາໍນວນຄູເຫ  ອຢູີ່ ໃນຫ າຍທ ັ້ອງຖິີ່ ນ, ໃນຂະ 

ນະທີີ່ ຢູີ່ ໃນຫ າຍທ ັ້ອງຖິີ່ ນ ມຄູີບໍີ່ ພໍ ພ ັ້ອມກນັນັ ັ້ນ ກໍຍງັມຄູີອາສາສະໝກັຫ າຍຢູີ່ ໃນລະບບົ. 

ບດົລາຍງານການປະເມນີກາງສະໄໝໄດ ັ້ແນະນໍາໃຫ ັ້ມກີານວເິຄາະຢີ່ າງລະອຽດ ກີ່ ຽວກບັຜນົກະທບົຂອງ

ການສະໜອງເງນິບໍລຫິານໂຮງຮຽນ ໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນ (ຜນົສໍາເລດັດ ັ້ານ

ການຮຽນຮູ ັ້, ການຈບົຊັ ັ້ນ, ຄວາມສະເໝພີາບລະຫວີ່ າງ ຍງິ-ຊາຍ, ການເຂົ ັ້າຮຽນຂອງເດກັທີີ່ ດ ັ້ອຍໂອກາດ ແລະ ອ ີ່ ນ 

ໆ) ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ເປັນທດິທາງສໍາລບັຜູ ັ້ກໍານດົນະໂຍບາຍ ໃນທບົທວນການສະໜອງທນຶດັີ່ ງກີ່ າວ ລວມທງັເພ ີ່ ອປັບປຸງຜນົ

ຕອບແທນຂອງການສະໜອງເງນິບໍລຫິານໂຮງຮຽນ. 

ຜີ່ ານມາ, ການວາງແຜນຂອງຂະແໜງການ, ການຈດັສນັຊບັພະຍາກອນ, ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົໄດ ັ້

ສຸມໃສີ່ ສະພາບລວມໃນລະດບັຊາດ. ສິີ່ ງດັີ່ ງກີ່ າວນີ ັ້ໄດ ັ້ສ ັ້າງພ ັ້ນຖານອນັສໍາຄນັໃຫ ັ້ແກີ່ ການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ການປະ

ເມນີຜນົຂອງຂະແໜງການ, ແຕີ່ ວີ່ າສີ່ ວນຫ າຍແລ ັ້ວ ມນັບໍີ່ ໄດ ັ້ສຸມໃສີ່ ເພ ີ່ ອແກ ັ້ໄຂບນັຫາຄວາມແຕກໂຕນກນັໃນການ

ສະໜອງການສກຶສາ ແລະ ບໍີ່ ໄດ ັ້ແກ ັ້ໄຂບາງຈດຸອີ່ ອນໃນຂັ ັ້ນຕອນ ແລະ ວທິກີານ ເພ ີ່ ອເຮດັແນວໃດ ໃຫ ັ້ການບໍລກິານ

ຢູີ່ ລະດບັໂຮງຮຽນມຄຸີນນະພາບ ແລະ ມຄີວາມເທົີ່ າທຽມກນັ ເທົີ່ າທີີ່ ຈະເປັນໄປໄດ ັ້. 

ໃນໄລຍະຂອງແຜນ 5 ປີ ທີີ່ ຜີ່ ານມາ, ໄດ ັ້ມກີານສຸມໃສີ່ ການປະຕບິດັໜັ້າທີີ່ ໃນລະດບັແຂວງ ແລະ ເມ ອງເຊິີ່ ງ

ມນັໄດ ັ້ຊີ່ ວຍໃຫັ້ເຫນັເຖງິ ລະດບັຄວາມແຕກໂຕນທີີ່ ເກດີຂຶ ັ້ນພາຍໃນລະບບົການສກຶສາ. ຄຽງຄູີ່ ກນັນັ ັ້ນ ກະຊວງສກຶ

ສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໄດ ັ້ມກີານປະຕຮູິບສອງຢີ່ າງທີີ່ ສໍາຄນັ ກີ່ ຽວກບັການຄຸ ັ້ມຄອງທີີ່ ເນັ ັ້ນໃສີ່ ໂຮງຮຽນເປັນຫ ກັ ຄ  

ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາ ເພ ີ່ ອສະໜບັສະໜນູການວາງແຜນພດັທະນາໂຮງຮຽນທີີ່ ມປີະສດິທຜິນົຫ າຍ

ຂຶ ັ້ນ ແລະ ມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ ຂອງຄຸນນະພາບການສກຶສາ ທີີ່ ສະແດງເຖງິມາດຕະຖານຕໍີ່ າສຸດທີີ່ ໂຮງຮຽນຕ ັ້ອງ

ມ ີເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ສາມາດດໍາເນນີວຽກງານໃນລະດບັພ ັ້ນຖານ. ເມ ີ່ ອລວມເອາົການປະຕຮູິບສອງຢີ່ າງນີ ັ້ເຂົ ັ້າກນັ ໃນອີກີ 5 ປີ

ຕໍີ່ ໜ ັ້າ ກໍຈະເຮດັໃຫ ັ້ມລີະບບົເພ ີ່ ອຮບັປະກນັວີ່ າໂຮງຮຽນທຸກແຫີ່ ງມຊີບັພະຍາກອນຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ ແລະ ຄວາມສາ 

ມາດທີີ່ ຈາໍເປັນ ເພ ີ່ ອສະໜອງການບໍລກິານດ ັ້ານການສກຶສາທີີ່ ມຄຸີນນະພາບ ແລະ ສາມາດສະໜບັສະໜນູການຈດັ 

ບູລມິະສດິ ຂອງການນໍາໃຊ ັ້ຊບັພະຍາກອນທີີ່ ມໜີ ັ້ອຍ ແລະ ຮບັປະກນັໃຫ ັ້ການສະໜອງການບໍລກິານການສກຶສາທີີ່

ມຄີວາມເທົີ່ າທຽມກນັ. 

ບນັດາຂງົເຂດຫ ກັທີີ່ ຈະຕ ັ້ອງເອາົໃຈໃສີ່ ປະກອບມ:ີ ຮບັປະກນັໃຫ ັ້ສູດໃນການຈດັສນັຄູ ແມີ່ ນສາມາດຈດັຕັ ັ້ງ

ປະຕບິດັໄດ ັ້ ໃນສະພາບທີີ່ ໂກຕາພະນກັງານໃນທົີ່ ວປະເທດມຈີາໍກດັ ແລະ ມນີຕິກິໍາສະໜບັສະໜນູ ລວມທງັຂັ ັ້ນ

ຕອນການຈດັສນັທີີ່ ມປີະສດິທຜິນົ ເພ ີ່ ອຮບັປະກນັໃຫ ັ້ການຈດັສນັຄູມຄີວາມເທົີ່ າທຽມກນັຫ າຍຂຶ ັ້ນ ໃນລະດບັໃດ

ໜຶີ່ ງ; ການທບົທວນຄ ນສູດການຄດິໄລີ່ ເງນິບໍລຫິານໂຮງຮຽນ ເພ ີ່ ອຮບັປະກນັວີ່ າໂຮງຮຽນມເີງນິພຽງພໍໃນການບໍລ ິ

ຫານວຽກງານທີີ່ ຈາໍເປັນຂອງເຂາົເຈົ ັ້າ ໂດຍອງີໃສີ່ ຄວາມຕ ັ້ອງການ ແລະ ສະພາບຄວາມເປັນຈງິຂອງແຕີ່ ລະໂຮງຮຽນ; 

ການສະໜອງປຶັ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູີ່ ມ ຄູ ແລະ ຂັ ັ້ນຕອນການສະໜອງປຶັ້ມເພ ີ່ ອທດົແທນ ແລະ ລະບບົການຄຸ ັ້ມຄອງ

ປຶັ້ມ ຈະຖ ກທບົທວນເພ ີ່ ອຮບັປະກນັ ໃຫ ັ້ມຂີັ ັ້ນຕອນທີີ່ ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ມປີະສດິທຜິນົຫ າຍຂຶ ັ້ນ ເພ ີ່ ອຮບັປະ 

ກນັໃຫ ັ້ພຽງພໍກບັຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງແຕີ່ ລະໂຮງຮຽນ. 

ການຖ ເອາົໂຮງຮຽນ ແລະ ການບໍລກິານໃນລະດບັໂຮງຮຽນເປັນວຽກທີີ່ ສໍາຄນັໃນອນັດບັຕົ ັ້ນໆ ຂອງການຄຸ ັ້ມ

ຄອງ ແລະ ວາງແຜນການສກຶສາ ມນັຈາໍເປັນຕ ັ້ອງສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງດ ັ້ານສະຖາບນັ ແລະ ການປັບປຸງລະບບົການ

ຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ບໍລຫິານ, ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນ: 

ມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານຂອງຄຸນນະພາບການສກຶສາ (FQS) ທີີ່ ໄດ ັ້ຮບັການພດັທະນາຂຶ ັ້ນສໍາລບັຊັ ັ້ນປະຖມົ

ສກຶສາ ຊຶີ່ ງມນັຈະເຊ ີ່ ອມສານເຂົ ັ້າໃນລະບບົການບໍລຫິານ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງໃນລະດບັຊາດ ແລະ ລະດບັທ ັ້ອງຖິີ່ ນ ເພ ີ່ ອ

ເປັນບີ່ ອນອງີໃນການຈດັສນັຊບັພະຍາກອນ, ໂດຍສຸມໃສີ່ ບູລມິະສດິເພ ີ່ ອຮບັປະກນັວີ່ າ ທຸກໆໂຮງຮຽນໄດ ັ້ມຊີບັພະ 
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ຍາກອນທີີ່ ຕ ັ້ອງພຽງພໍໃນລະດບັໃດໜຶີ່ ງ. ລະບບົຖານຂໍ ັ້ມູນຂີ່ າວສານການສກຶສາ ຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ພດັທະນາຂຶ ັ້ີ່ ນມາ ເພ ີ່ ອ

ສະໜບັສະໜນູການປະຕຮູິບດ ັ້ານການຄຸ ັ້ມຄອງນີ ັ້. ການສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກີ່ ລະບບົການຄຸ ັ້ມຄອງທີີ່ ອງີໃສີ່

ໂຮງຮຽນເປັນຫ ກັ, ການຝຶກອບົຮມົຜູ ັ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ການສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງຂອງການມສີີ່ ວນຮີ່ ວມ

ຂອງຄະນະພດັທະນາການສກຶສາຂັ ັ້ນບ ັ້ານ ກໍີ່ ຈະຊີ່ ວຍໃນການເສມີສ ັ້າງຄວາມສາມາດໃນການວາງແຜນ ແລະ ການ

ລາຍງານ ແລະ ລະບບົຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນລະດບັໂຮງຮຽນ. 

ຂອບມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານຂອງຄຸນນະພາບການສກຶສາ ແລະ ລະບບົທີີ່ ຈະສະໜບັສະໜນູການນໍາໃຊ ັ້ 

ເປັນເຄ ີ່ ອງມ ການຈດັບູລມິະສດິດ ັ້ານຊບັພະຍາກອນ ກໍີ່ ຈະຖ ກພດັທະນາຂຶ ັ້ີ່ ນມາສໍາລບັຊັ ັ້ນການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ 

ແລະ ມດັທະຍມົສກຶສາ ແລະ ກໍຈະພດັທະນາຂຶ ັ້ນໄປເລ ັ້ອຍໆ ໃນລກັສະນະຄ ັ້າຍຄ ກນັກບັມາດຕະຖານຂອງຊັ ັ້ນ 

ປະຖມົສກຶສາ. ບນັດາຂໍ ັ້ມູນພ ັ້ນຖານ, ຕວົຊີ ັ້ບອກ ແລະ ຄາດໝາຍ ທີີ່ ສະທ ັ້ອນໃຫັ້ເຫນັເຖງິການສຸມຊບັພະຍາກອນ

ໃສີ່ ໃນລະດບັໂຮງຮຽນ ເຊັີ່ ນວີ່ າ ອດັຕາສີ່ ວນຂອງໂຮງຮຽນປະຖມົທີີ່ ມກີານຈດັສນັຄູສອດຄີ່ ອງກບັນຕິກິໍາ ກໍຈະຖ ກ

ພດັທະນາຂຶ ັ້ນມາ ແລະ ນໍາສະເໜໃີນແຜນ 5 ປີ ເພ ີ່ ອສງັລວມໃຫັ້ເປັນຄາດໝາຍລະດບັຊາດ. ເພ ີ່ ອຮບັປະກນັໃຫ ັ້

ບນັດາແຂວງ ແລະ ເມ ອງ ສາມາດສະໜບັສະໜນູ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັວຽກງານນີ ັ້ຢີ່ າງມປີະສດິທຜິນົ, ການຈດັສນັ

ງບົປະມານບໍລຫິານໃຫັ້ແກີ່ ເມ ອງ ຈະໄດ ັ້ຮບັການທບົທວນ ແລະ ປັບປຸງ ເພ ີ່ ອສະທັ້ອນໃຫັ້ເຫນັເຖງິຂອບເຂດຄວາມ

ຮບັຜດິຊອບຂອງແຕີ່ ລະເມ ອງ ໂດຍອງີໃສີ່ ຈາໍນວນໂຮງຮຽນທີີ່ ຢູີ່ ພາຍໃຕ ັ້ຄວາມຮບັຜດິຊອບພວກເຂາົ. 

6.3.2 ພາກສີ່ ວນຮບັຜດິຊອບ 

ການບນັລຸຜນົສໍາເລດັຂອງຜນົໄດ ັ້ຮບັດ ັ້ານຍຸດທະສາດນີ ັ້ ແມີ່ ນເປັນຄວາມຮບັຜດິຊອບຮີ່ ວມກນັຂອງກມົ

ຈດັຕັ ັ້ງ ແລະ ພະນກັງານ, ກມົການເງນິ, ກມົແຜນການ, ກມົການສກຶສາກອີ່ ນໄວຮຽນ, ກມົສາມນັສກຶສາ, ກມົສ ັ້າງ

ຄູ, ສູນປະກນັຄຸນນະພາບການສກຶສາ, ກມົກວດກາ ແລະ ສູນການສກຶສາຮຽນຮີ່ ວມ.  

6.3.3 ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ ແລະ ນະໂຍບາຍ 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ 3.1: ມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານຂອງຄຸນນະພາບສໍາລບັການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ແລະ 

ມດັທະຍມົສກຶສາ ໄດ ັ້ຮບັການພດັທະນາ, ທດົລອງ ແລະ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ພາຍໃຕ ັ້ຂອບທີີ່ ກາໍນດົມາດຕະຖານຂັ ັ້ນ

ພ ັ້ນຖານຂອງທຸກຊັ ັ້ນການສກຶສາຢູີ່ ໃນລະດບັໂຮງຮຽນ ແລະ ເປັນພ ັ້ນ ຖານໃຫ ັ້ແກີ່ ການປະເມນີຕນົເອງ ແລະ ການ

ວາງແຜນພດັທະນາໂຮງຮຽນ  

ນະໂຍບາຍທີີ່ ຕ ັ້ອງຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 

• ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ຮບັຮອງເອາົມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານຂອງຄຸນນະພາບການສກຶສາສໍາລບັ

ການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ແລະ ມດັທະຍມົສກຶສາ ພ ັ້ອມທງັນໍາໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າໃນການປະເມນີຕນົເອງ ແລະ ສ ັ້າງ

ແຜນພດັທະນາໂຮງຮຽນ; 

• ນຕິກິໍາ ແລະ ຄູີ່ ມ ແນະນໍາການນໍາໃຊ ັ້ ສໍາລບັຂັ ັ້ນໂຮງຮຽນ, ຂັ ັ້ນເມ ອງ ແລະ ຂັ ັ້ນແຂວງ ເພ ີ່ ອສະໜບັສະໜນູ

ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານຂອງຄຸນນະພາບການສກຶສາ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຮບັການພດັທະນາ 

ພ ັ້ອມທງັຮບັຮອງ ແລະ ເຜຍີແຜີ່ ໃຫ ັ້ທົີ່ ວເຖງິ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ3.2: ມຂີະບວນການປະເມນີຕນົເອງ ແລະ ການວາງແຜນພດັທະນາໂຮງຮຽນແບບຍ ນຍງົ 

(ທີີ່ ນາໍໃຊ ັ້ FQS) ເພ ີ່ ອເປັນບີ່ ອນອງີໃນການວາງແຜນຂັ ັ້ນເມ ອງ ແລະ ການກາໍນດົເປົັ້າໝາຍການສະໜບັສະໜນູ 

ລວມທງັການຈດັສນັຄູ ແລະ ອຸປະກອນການຮຽນ 
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ນະໂຍບາຍທີີ່ ຕ ັ້ອງຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 

• ພາລະບດົບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງສກຶສາແຂວງ, ສກຶສາເມ ອງ ແລະ ພະນກັງານໃນຂັ ັ້ນດັີ່ ງກີ່ າວ 

ຈະໄດ ັ້ຮບັການປັບປຸງ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ບດົບາດຂອງພວກເຂາົ ກວມເອາົການສະໜບັສະໜນູລະບບົການລາຍງານ

ຜນົການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານຂອງຄຸນນະພາບການສກຶສາ ແລະ ລະບບົການຈດັລຽງບູ

ລມິະສດິໃນການຈດັສນັຊບັພະຍາກອນ. 

• ພາຍໃຕ ັ້ການຊີ ັ້ນໍາຂອງຄະນະກາໍມະການແຜນການ ແລະ ການເງນິ ຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ພດັທະນາຂັ ັ້ນຕອນ ແລະ ຂໍ ັ້

ແນະນໍາໃນການສະໜບັສະໜນູສໍາລບັຂັ ັ້ນສູນກາງ, ຂັ ັ້ນແຂວງ ແລະ ເມ ອງ ໃນການຈດັສນັຊບັພະຍາກອນ

ໃຫັ້ແກີ່ ໂຮງຮຽນທີີ່ ບໍີ່ ສາມາດບນັລຸໄດ ັ້ ມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານຂອງຄຸນນະພາບການການສກຶສາ ໄດ ັ້ຢີ່ າງມີ

ປະສດິທຜິນົ ພ ັ້ອມທງັເຜຍີແຜີ່ ນຕິກິໍານີ ັ້ໃຫ ັ້ທົີ່ ວເຖງິ. 

• ການທບົທວນກາງສະໄໝ ອາດຈະມກີານປະເມນີຄວາມຈາໍເປັນໃນການດດັປັບສູດຄດິໄລີ່  ແລະ ຈດັສນັງບົ 

ປະມານບໍລຫິານໃຫັ້ແກີ່ ເມ ອງ ແລະ ແຂວງ ເພ ີ່ ອສະທັ້ອນເຖງິບດົບາດຂອງພວກເຂາົໃນການສະໜບັ 

ສະໜນູໂຮງຮຽນເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ບນັລຸໄດ ັ້ມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາ. 

• ຖານຂໍ ັ້ມູນ LESMIS ຈະຕ ັ້ອງພດັທະນາ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ສາມາດສງັລວມເອາົບນັດາຜນົໄດ ັ້ຮບັຈາກບດົລາຍງານ 

ກີ່ ຽວກບັມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານຂອງຄຸນນະພາບການສກຶສາ. ບນັດາຂໍ ັ້ມູນພ ັ້ນຖານ, ຕວົຊີ ັ້ບອກ ແລະ 

ຄາດໝາຍທີີ່ ສະທ ັ້ອນໃຫັ້ເຫນັເຖງິຊບັພະຍາກອນໃນລະດບັໂຮງຮຽນ ຈະໄດ ັ້ຮບັການພດັທະນາ ແລະ ນໍາ

ໃຊ ັ້ໃນໄລຍະ 5 ປີ ເພ ີ່ ອເປັນຂໍ ັ້ມູນເພີີ່ ມເຕມີກບັຄາດໝາຍລວມລະດບັຊາດ. 

• ອອກຂໍ ັ້ຕກົລງົຂອງລດັຖະມນົຕ ີກີ່ ຽວກບັການແຕີ່ ງຕັ ັ້ງອງົການຈດັຕັ ັ້ງໃດໜຶີ່ ງ ຮບັຜດິຊອບໃນການຕດິຕາມ

ກວດກາ ວຽກງານການຄຸ ັ້ມຄອງທີີ່ ອງີໃສີ່ ໂຮງຮຽນເປັນຫ ກັ, ພັ້ອມດຽວກນັນັ ັ້ນ ພາລະບດົບາດຂອງບນັດາ

ກມົທີີ່ ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຮບັການປັບປຸງ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ມນັສອດຄີ່ ອງກນັ. 

• ອງົການທີີ່ ໄດ ັ້ມອບໝາຍໃຫັ້ຮບັຜດິຊອບວຽກງານ ການຄຸ ັ້ມຄອງທີີ່ ອງີໃສີ່ ໂຮງຮຽນເປັນຫ ກັ ຈະຕ ັ້ອງສ ັ້າງ

ນະ ໂຍບາຍໃນການຄຸ ັ້ມຄອງໂຮງຮຽນ ເຊິີ່ ງຈະກໍານດົພາລະບດົບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນລະດບັ

ໂຮງ ຮຽນ ແລະ ບດົບາດໃນການສະໜບັສະໜນູຂອງສກຶສາແຂວງ ແລະ ສກຶສາເມ ອງ; ພັ້ອມທງັພດັທະນາ

ວທິກີານໄລຍະຍາວ ເພ ີ່ ອຮບັປະກນັໃຫ ັ້ບນັດາຫ ກັການທງັໝດົທີີ່ ມ ີ ແມີ່ ນມຄີວາມສາມາດນໍາໄປຈດັຕັ ັ້ງ

ປະຕ ິບດັໄດ ັ້. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ3.3: ເງນິບໍລຫິານໂຮງຮຽນ (ສູດຄດິໄລີ່  ແລະ ລາຍຈີ່ າຍທີີ່ ມສີດິໃຊ ັ້) ສອດ ຄີ່ ອງກບັຄວາມ

ຕ ັ້ອງການຂອງໂຮງຮຽນຫ າຍຂຶ ັ້ນ ເພ ີ່ ອຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນ ແລະ ໃຫ ັ້ເຊ ີ່ ອມໂຍງກບັມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ

ຄຸນນະພາບການສກຶສາ 

ຖັ້າຢາກບນັລຸໄດ ັ້ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງກາງນີ ັ້ (ເພີີ່ ມມູນຄີ່ າຫວົໜີ່ ວຍເງນິບໍລຫິານໂຮງຮຽນ) ຈະຕ ັ້ອງມກີານ

ສະໜອງທນຶທີີ່ ສອດຄີ່ ອງກບັສະຖານະພາບການເງນິ “ຍກົສູງຄຸນນະພາບການສກຶສາ” ແລະ/ຫ   ງບົປະມານ ODA 

ຕ ັ້ອງສຸມໃສີ່ ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງນີ ັ້ໂດຍສະເພາະ. 

ນະໂຍບາຍທີີ່ ຕ ັ້ອງຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 

• ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງນິຕ ັ້ອງທບົທວນນະໂຍບາຍການສະໜອງເງນິບໍລຫິານໂຮງຮຽນ, 

ສູດການຄດິໄລີ່  ແລະ ບນັດາລາຍການທີີ່ ອະນຸຍາດໃຫັ້ໃຊ ັ້ຈີ່ າຍ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ສອດຄີ່ ອງກບັບູລມິະສດິດ ັ້ານນະໂຍ

ບາຍຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2021-2025 ຊຶີ່ ງລວມທງັສິີ່ ງທີີ່ ໄດ ັ້ກໍານດົໄວ ັ້ໃນ
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ຂໍ ັ້ 3.3 ຂ ັ້າງເທງິ. ການທບົທວນນີ ັ້ ຍງັຈະໄດ ັ້ພຈິາລະນາບນັຫາຄວາມເທົີ່ າທຽມກນັສໍາລບັວທິກີານສະໜອງ

ເງນິບໍລຫິານໂຮງຮຽນ. 

• ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງນິ ຈະໃຫັ້ຄໍາແນະນໍາສໍາລບັການປັບປຸງສູດຄດິໄລີ່ ເງນິບໍລຫິານ

ໂຮງຮຽນ ທີີ່ ສະທ ັ້ອນໃຫັ້ເຫນັເຖງິຄີ່ າໃຊ ັ້ຈີ່ າຍທີີ່ ສູງຕໍີ່ ຫວົໜີ່ ວຍນກັຮຽນໃນໂຮງຮຽນນ ັ້ອຍ ແລະ ໃນເຂດທີີ່

ດ ັ້ອຍໂອກາດ. 

• ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງນິ ກວດກາລາຍລະອຽດບນັຊທີະນາຄານຂອງຜູ ັ້ທີີ່ ໄດ ັ້ຮບັເງນິບໍລິ

ຫານໂຮງຮຽນ. ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ແລະ ກະຊວງການເງນິ ຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ປຶກສາຫາລ ກີ່ ຽວກບັ

ວທິກີານ ເພ ີ່ ອປັບປຸງຄວາມວີ່ ອງໄວຂອງການຈດັສົີ່ ງເງນິບໍລຫິານໂຮງຮຽນ ແລະ ປະສດິທຜິນົຂອງການສະ 

ໜອງເງນິບໍລຫິານໂຮງຮຽນ ສໍາລບັໂຮງຮຽນນ ັ້ອຍ ແລະ/ຫ   ຫີ່ າງໄກສອກຫ ກີ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ 3.4: ການຈດັສນັຄູສອດຄີ່ ອງຕາມຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງໂຮງຮຽນຫ າຍຂຶ ັ້ນ ເພ ີ່ ອຫ ຸດຜີ່ ອນ

ຄວາມແຕກໂຕນ ແລະ ໃຫ ັ້ເຊ ີ່ ອມໂຍງກບັມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພ ັ້ນ ຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາ 

ນະໂຍບາຍທີີ່ ຕ ັ້ອງຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 

• ທບົທວນຄ ນການຈດັສນັທີີ່ ຕັ ັ້ງຂອງໂຮງຮຽນລດັ, ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນໂຮງຮຽນປະຖມົ ເພ ີ່ ອກໍານດົຜນົປະ 

ໂຫຍດທີີ່ ຈະໄດ ັ້ຮບັຈາກການຈດັສນັຄູ ໂດຍຜີ່ ານການລວມເອາົໂຮງຮຽນນ ັ້ອຍ ເຂົ ັ້າກບັໂຮງຮຽນອ ີ່ ນທີີ່ ຕັ ັ້ງຢູີ່

ໃກ ັ້ກນັ. 

• ຂອບນຕິກິໍາໄດ ັ້ຮບັການພດັທະນາໂດຍຄະນະກໍາມະການຈດັສນັຄູ ເພ ີ່ ອສະໜບັສະໜນູແກີ່ ການຈດັຕັ ັ້ງ 

ປະຕບິດັຂໍ ັ້ແນະນໍາໃໝີ່ ໃນການຈດັສນັຄູ. 

• ຄະນະກໍາມະການຈດັສນັຄູຈະຊີ ັ້ນໍາການພດັທະນາແຜນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັການຈດັສນັຄູ 10 ປີ ເພ ີ່ ອຫ ຸດ 

ຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນ, ລວມທງັການຈດັສນັການສອນຫັ້ອງຄວບ ໂດຍອາດມກີານທບົທວນໃນໄລຍະ

ກາງສະໄໝ. ແຜນການນີ ັ້ ຈະປະກອບມແີຜນການຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງຄູ, ການຝຶກອບົຮມົຄູໃນແຕີ່ ລະຊັ ັ້ນ 

ແຕີ່ ລະສາຍ ພ ັ້ອມທງັແຜນພດັທະນາບຸກຄະລາກອນດ ັ້ານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ແມີ່ ນສອດຄີ່ ອງກບັ

ຄວາມຕ ັ້ອງການຕວົຈງິໃນແຕີ່ ລະໄລຍະ. 

• ຄະນະກໍາມະການຈດັສນັຄູ ສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ກີ່ ຽວກບັການຍກົຍ ັ້າຍຄູ ໂດຍສະໜອງສິີ່ ງຈງູໃຈໃຫັ້ 

ແລະ ໃຫ ັ້ຄໍາແນະນໍາແກີ່ ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງນິ ແລະ ລດັຖະມນົຕ.ີ 

• ຄະນະກໍາມະການຈດັສນັຄູຈະນໍາໃຊ ັ້ຖານຂໍ ັ້ມູນ (PMIS) ເພ ີ່ ອຕດິຕາມການຈດັສນັຄູ. 

• ຄະນະກໍາມະການຈດັສນັຄູຕດິຕາມ ແລະ ຊີ ັ້ນໍາການພດັທະນາ ແລະ ການອະນຸມດັນໍາໃຊ ັ້ຄໍາແນະນໍາຕີ່ າງໆ 

(ແລະ ປຶັ້ມຄູີ່ ມ ) ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ຄໍາແນະນໍາແກີ່ ສກຶສາເມ ອງໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນການຈດັສນັຄູໃໝີ່  ທີີ່

ໃຫ ັ້ບູລມິະສດິແກີ່ ເມ ອງທີີ່ ຍງັຂາດເຂນີຄູ ແລະ ຈາໍກດັຈາໍນວນຄູໃໝີ່ ສໍາລບັເມ ອງທີີ່ ມຄູີເຫ  ອ. ລະບບົການ

ຕດິຕາມຄວາມສອດຄີ່ ອງໃນການຈດັສນັຄູໃໝີ່ ຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຖ ກພດັທະນາ ແລະ ຮບັຮອງ. 

• ໃນການທບົທວນໃນໄລຍະກາງ, ຄະນະກໍາມະການຈດັສນັຄູຈະທບົທວນຄ ນສູດການຈດັສນັຄູ ເພ ີ່ ອປະ

ເມນີຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ ເນ ີ່ ອງຈາກຜນົກະທບົທີີ່ ບໍີ່ ແນີ່ ນອນໃນປະຈບຸນັກີ່ ຽວກບັຈາໍນວນພະນກັງານ ອນັ

ເນ ີ່ ອງມາຈາກວກິດິການ Covid-19. 

• ໃຫັ້ມກີານພດັທະນາ ແລະ ທດົລອງນໍາໃຊ ັ້ ລະບບົໂທລະສບັ (Application) ເພ ີ່ ອຕດິຕາມການຂາດສອນ

ຂອງຄູ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ເປັນສີ່ ວນໜຶີ່ ງຂອງການສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງແກີ່ ລະບບົ (LESMIS).  
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ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ3.5: ການຈດັສນັປຶັ້ມແບບຮຽນ, ຄູີ່ ມ  ຄູ ແລະ ອຸປະກອນການຮຽນ ສອດ ຄີ່ ອງຕາມຄວາມ

ຕ ັ້ອງການຂອງໂຮງຮຽນຫ າຍຂຶ ັ້ນ ເພ ີ່ ອຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນ ແລະ ໃຫ ັ້ເຊ ີ່ ອມໂຍງກບັມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ

ຄຸນນະພາບການສກຶສາ 

ນະໂຍບາຍທີີ່ ຕ ັ້ອງຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 

• ພາຍໃຕ ັ້ການຊີ ັ້ນໍາຂອງຄະນະກາໍມະການແຜນການ ແລະ ການເງນິ, ງບົປະມານການສໍາລບັການພມິປຶັ້ມຕໍາ 

ລາຮຽນເພ ີ່ ອທດົແທນ ຈະໄດ ັ້ຮບັການທບົທວນ ແລະ ປັບປຸງຄ ນໃໝີ່  ເພ ີ່ ອຮບັປະກນັການສະໜອງມີ

ຄວາມຍ ນຍງົໃນໄລຍະຍາວ ໂດຍອງີໃສີ່ ອດັຕາການສູນເສຍປຶັ້ມຕໍາລາຮຽນໃນປະຈບຸນັ. 

• ອອກຄໍາແນະນໍາ ແລະ ລະບຽບການໃນການຄຸ ັ້ມຄອງປຶັ້ມແບບຮຽນ ແລະ ການແຈກຈີ່ າຍປຶັ້ມໃນລະດບັ

ເມ ອງ ເພ ີ່ ອປັບປຸງປະສດິທພິາບ ແລະ ຫ ຸດຄວາມແຕກໂຕນ, ລວມທງັຄໍາແນະນໍາໃນການເກບັມ ັ້ຽນປຶັ້ມ

ແບບ ຮຽນທີີ່ ປອດໄພໃນລະດບັໂຮງຮຽນ ແລະ ເມ ອງ ເພ ີ່ ອຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມສີ່ ຽງຈາກຄວາມເສຍຫາຍ13, 

ແລະ ການເບິີ່ ງແຍງປຶັ້ມແບບຮຽນຂອງນກັຮຽນ. 

• ພາຍໃຕ ັ້ການຊີ ັ້ນໍາຂອງ ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງນິ, ທບົທວນຄ ນວທິກີານທີີ່ ມປີະສດິທິ

ຜນົ ແລະ ງີ່າຍດາຍທີີ່ ສຸດ ໃນການສະໜອງປຶັ້ມຕໍາລາຮຽນໃຫັ້ເໝາະສມົກບັໂຮງຮຽນ. ນີ ັ້ຈະປະກອບມກີານ

ທບົທວນຖານຂໍ ັ້ມູນຄຸ ັ້ມຄອງປຶັ້ມ (TMIS) ທີີ່ ມຢູີີ່ ໃນປະຈບຸນັ ພ ັ້ອມທງັໃຫ ັ້ຄໍາແນະນໍາສໍາລບັການປັບປຸງ 

ແລະ ການທບົທວນປຽບທຽບຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ໃນການນໍາໃຊ ັ້ຂໍ ັ້ມູນຈາກ EMIS, ໃນຂະນະດຽວກນັ ກໍ

ກໍານດົອດັຕາການສູນເສຍປຶັ້ມ ເພ ີ່ ອຊດົເຊຍີຄວາມລ ັ້າຊ ັ້າທີີ່ ເກດີຂຶ ັ້ນໃນການສງັລວມຂໍ ັ້ມູນສະຖຕິນິກັ ຮຽນ

ປະຈາໍປີຂອງໂຮງຮຽນ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ 3.6: ທຸກໂຮງຮຽນຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຮບັການສະໜບັສະໜນູເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ມສີິີ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ

ດ ັ້ານສຸຂະອະນາໄມໃນລະດບັພ ັ້ນຖານ 

ຖັ້າຢາກບນັລຸໄດ ັ້ຜນົໄດ ັ້ຮບັໄລຍະກາງກາງນີ ັ້ ຈະຕ ັ້ອງມກີານສະໜອງທນຶທີີ່ ສອດຄີ່ ອງກບັສະຖານະພາບການ

ເງນິ “ຍກົສູງຄຸນນະພາບການສກຶສາ” ແລະ /ຫ   ງບົປະມານ ODA ຕ ັ້ອງສຸມໃສີ່ ຜນົໄດ ັ້ຮບັໄລຍະກາງນີ ັ້ໂດຍສະເພາະ. 

ນະໂຍບາຍທີີ່ ຕ ັ້ອງຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 

• ພາຍໃຕ ັ້ການຊີ ັ້ນໍາຂອງຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງນິ, ຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ພດັທະນານຕິກິໍາກີ່ ຽວກບັ

ຂັ ັ້ນຕອນ ແລະ ແນວທາງໃນການສະໜບັສະໜນູບນັດາກມົ, ສກຶສາແຂວງ, ສກຶສາເມ ອງ ແລະ ໂຮງຮຽນ ໃນ

ການຈດັສນັຊບັພະຍາກອນໃຫັ້ແກີ່ ໂຮງຮຽນ ຢີ່ າງມປີະສດິທຜິນົຫ າຍຂຶ ັ້ນ. ເພ ີ່ ອເຮດັໃຫ ັ້ພວກເຂາົສາມາດ

ສະໜອງຫັ້ອງນໍ ັ້າ ແລະ ບີ່ ອນລ ັ້າງມ  ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ຕອບສະໜອງໄດ ັ້ກບັມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານຄຸນນະພາບການ

ສກຶສາ. 

• ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ຈະທບົທວນຄ ນ ຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ໃນການຮບັຮອງເອາົວທິກີານຂອງ

ແຜນງານນໍ ັ້າສະອາດ (WASH) ໃນຂອບເຂດທົີ່ ວປະເທດ ເພ ີ່ ອແນໃສີ່ ຮບັປະກນັວີ່ າທຸກໆໂຮງຮຽນບນັລຸ

ໄດ ັ້ຢີ່ າງໜັ້ອຍ ລະດບັ 1 ດາວ. 

• ເພ ີ່ ອຮບັປະກນັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ແຜນງານນໍ ັ້າສະອາດນີ ັ້ໃຫ ັ້ມຄີວາມຍ ນຍງົໃນໄລຍະຍາວ, ຈະຕ ັ້ອງມຂໍີ ັ້

ຕກົ ລງົຂອງລດັຖະມນົຕ ີເພ ີ່ ອແຕີ່ ງຕັ ັ້ງອງົການຈດັຕັ ັ້ງໃດໜຶີ່ ງຮບັຜດິຊອບໃນການຊີ ັ້ນໍາແຜນງານດັີ່ ງກີ່ າວ. ຈາກ

ນັ ັ້ນ ພາລະບດົບາດຂອງພາກສີ່ ວນດັີ່ ງກີ່ າວ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຮບັການປັບປຸງໃໝີ່ . 

 
13 ການເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍສີ່ ວນໃຫຍີ່ ເກດີຈາກນໍ ັ້າຖ ັ້ວມໃນຍາມລະດູຝົນ 
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6.4 ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ4: 

ອດັຕາການຮູ ັ້ໜງັສ ໃນກຸີ່ ມໄວໜຸີ່ ມ ແລະ ຜູ ັ້ໃຫຍີ່ ເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ ພ ັ້ອມທງັຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນກນັ ລະຫວີ່ າງເພດ, 

ເຜົີ່ າ, ຖານະດ ັ້ານເສດຖະກດິ ແລະ ທີີ່ ຕັ ັ້ງພູມສນັຖານ. 

6.4.1. ຫ ກັການ ແລະ ເຫດຜນົ 

ບດົລາຍງານການປະເມນີກາງສະໄໝ ໄດ ັ້ສະແດງໃຫັ້ຮູ ັ້ວີ່ າການຮູ ັ້ໜງັສ ຂອງແມີ່ ຍງິຍງັຕໍີ່ າກວີ່ າຜູ ັ້ຊາຍ, ໂດຍ

ສະເພາະໃນກຸີ່ ມພາສາທີີ່ ບໍີ່ ແມີ່ ນ ກຸີ່ ມລາວ-ໄຕ ແລະ ຜນົການປະເມນີຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນ ປ.3 (ASLO 3) 

ໄດ ັ້ສະແດງໃຫັ້ເຫນັວີ່ າ ຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນແມີ່ ນຕໍີ່ າຫ າຍ ແລະ ຍງັບໍີ່ ຮູ ັ້ວີ່ າມເີດກັນ ັ້ອຍຈກັຄນົທີີ່ ອອກ

ໂຮງຮຽນໄປ ແຕີ່ ຍງັສາມາດອີ່ ານອອກຂຽນໄດ ັ້ຢູີ່ . 

ບດົລາຍງານການປະເມນີກາງສະໄໝໄດ ັ້ໃຫ ັ້ຂໍ ັ້ແນະນໍາວີ່ າ ການສະໜອງແຜນງານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ 

ຄວນສຸມໃສີ່ ເຂດທີີ່ ອດັຕາການຮູ ັ້ໜງັສ ຍງັຕໍີ່ າ, ໂດຍສະເພາະບີ່ ອນທີີ່ ມເີພດຍງິຊນົເຜົີ່ າຫ າຍ; ນອກຈາກນັ ັ້ນ ຄວນມີ

ການທດົສອບຄ ນສໍາລບັຜູ ັ້ທີີ່ ປະລະການຮຽນໃນຊັ ັ້ນປະຖມົ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ຮູ ັ້ວີ່ າພວກເຂາົຍງັມທີກັສະການຮູ ັ້ໜງັສ ຢູີ່ ຫ  ບໍີ່  

ແລະ ຜນົໄດ ັ້ຮບັຈະຖ ກນໍາໃຊ ັ້ເປັນພ ັ້ນຖານສໍາລບັການຕດັສນິໃຈເພີີ່ ມເຕມີໃນລະດບັທ ັ້ອງຖິີ່ ນ ແລະ ລະດບັສູນກາງ

ຕາມຄວາມເໝາະສມົ. 

ດດັຊະນຊີບັສນິມະນຸດ ທີີ່ ນໍາໃຊ ັ້ເພ ີ່ ອກໍານດົການຫ ຸດພົ ັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ ັ້ອຍພດັທະນາ

ມອີດັຕາການຮູ ັ້ໜງັສ ຂອງຜູ ັ້ໃຫຍີ່ ແມີ່ ນໜຶີ່ ງໃນບນັດາຕວົຊີ ັ້ບອກ ແຕີ່ ສິີ່ ງສໍາຄນັອກີອນັໜຶີ່ ງ ແມີ່ ນການຕດິຕາມອດັຕາ

ການຮູ ັ້ໜງັສ ຂອງໄວໜຸີ່ ມ ຍ ັ້ອນວີ່ າຈາໍນວນນກັຮຽນທີີ່ ປະລະການຮຽນຢູີ່ ຊັ ັ້ນປະຖມົ ແລະ ຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕົ ັ້ນ ແມີ່ ນ

ມຫີ າຍ ແລະ ຜນົການຮຽນຂອງພວກດັີ່ ງກີ່ າວນີ ັ້ກໍຕໍີ່ າ14. ການຕດິຕາມດັີ່ ງກີ່ າວ ແມີ່ ນມຄີວາມຈາໍເປັນເພ ີ່ ອຮບັປະກນັ

ວີ່ າ ນກັຮຽນທີີ່ ອອກຈາກໂຮງຮຽນປະຖມົຈະບໍີ່ ກ ກໜງັສ ຄ ນ ແລະ ຜນົຂອງການຕດິຕາມຄວນຈະບນັຈໄຸວ ັ້ໃນຖານ

ຂໍ ັ້ມູນຂອງສູນສະຖຕິກິານສກຶສາ ແລະ ກລິາ. ຫ ກັສູດການຮູ ັ້ໜງັສ  ບໍີ່ ໄດ ັ້ເອາົວທິກີານຮຽນຮູ ັ້ຕະຫ ອດຊວີດິເຂົ ັ້ານໍາ 

ແລະ ຄູສອນກີ່ ຽວກບັການຮຽນຮູ ັ້ຕະຫ ອດຊວີດິ ກໍບໍີ່ ໄດ ັ້ຮບັການຝຶກອບົຮມົລວມທງັວທິກີານໃໝີ່ ໆ ເພ ີ່ ອສະໜອງ

ຫ ກັສູດການຮູ ັ້ໜງັສ .  

6.4.2. ພາກສີ່ ວນຮບັຜດິຊອບ 

ການບນັລຸຜນົສໍາເລດັຂອງຜນົໄດ ັ້ຮບັດ ັ້ານຍຸດທະສາດນີ ັ້ ແມີ່ ນຄວາມຮບັຜດິຊອບຮີ່ ວມກນັຂອງກມົການ

ສກຶສານອກໂຮງຮຽນ, ກມົສາມນັສກຶສາ, ສູນປະກນັຄຸນນະພາບການສກຶສາ, ສູນການສກຶສາຮຽນຮີ່ ວມ, ສະຖາບນັ

ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າວທິະຍາສາດການສກຶສາ. 

6.4.3. ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ ແລະ ນະໂຍບາຍ 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ4.1: ອດັຕາການຮູ ັ້ໜງັສ ສໍາລບັໄວໝຸີ່ ມ ແລະ ຜູ ັ້ໃຫຍີ່ ເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ ແລະ ຄວາມແຕກໂຕນໃນ

ການຮູ ັ້ໜງັສ ສໍາລບັເພດ, ເຜົີ່ າ, ຖານະດ ັ້ານເສດຖະກດິ ແລະ ທີີ່ ຕັ ັ້ງພູມສນັຖານຫ ຸດ ຜີ່ ອນລງົ. 

ນະໂຍບາຍທີີ່ ຕ ັ້ອງຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 

 
14 LSIS II ພບົວີ່ າ “60 ເປີເຊນັຂອງຊາວໜຸີ່ ມທີີ່ ເຂົ ັ້າໂຮງຮຽນປະຖມົ ບໍີ່ ມທີກັສະໃນການອີ່ ານປະໂຫຍກທີີ່ ງີ່ າຍດາຍ, ຊຶີ່ ງເປັນບນັຫາຫ າຍ 

ແລະ ຮຽກຮັ້ອງໃຫ ັ້ມກີານຕດິຕາມ ແລະ ສະໜບັສະໜນູນກັຮຽນ ແລະ ຄູອາຈານໃຫ ັ້ໃກ ັ້ຊດິຕ ີ່ ມ ເພ ີ່ ອຮບັປະກນັຄຸນນະພາບການຮຽນ-

ການສອນ.” 
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• ສ ັ້າງແຜນປະຕບິດັງານສໍາລບັຫ ກັສູດການຮຽນຮູ ັ້ໜງັສ  ທີີ່ ໃຫ ັ້ບູລມິະສດິຜູ ັ້ທີີ່ ມອີາຍຸ 15-40 ປີ ໂດຍອງີໃສີ່ ຂໍ ັ້

ແນະນໍາຈາກຜນົການສໍາຫ ວດປະຊາກອນສໍາລບັປີ 2015 ແລະ 2020 ແລະ ການສໍາຫ ວດດດັຊະນໝີາຍ

ສງັຄມົລາວ ໃນປີ 2017.  

• ແຜນປະຕບິດັງານດັີ່ ງກີ່ າວນີ ັ້ຈະໃຫ ັ້ບູລມິະສດິໃນການປັບປຸງການຮູ ັ້ໜງັສ ໃນ 40 ເມ ອງບູລມິະສດິ ແລະ 

ເພດຍງິ ແລະ ປະຊາກອນທີີ່ ເປັນຊນົເຜົີ່ າ ລວມທງັຄນົພກິານທີີ່ ມອີດັຕາການຮູ ັ້ໜງັສ ຕໍີ່ າ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ 4.2: ລງົຕດິຕາມຫ ກັສູດການຮຽນ-ການສອນ ລບົລ ັ້າງຄວາມບໍີ່ ຮູ ັ້ໜງັສ ຂອງການສກຶສາ

ນອກໂຮງຮຽນ ໂດຍການສຸີ່ ມເອາົກຸີ່ ມຕວົຢີ່ າງ ເພ ີ່ ອປະເມນີຜນົກະທບົກີ່ ຽວກບັການຮູ ັ້ໜງັສ ຂອງໄວໜຸີ່ ມ. 

ຖັ້າຢາກບນັລຸໄດ ັ້ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງກາງນີ ັ້ ຈະຕ ັ້ອງມກີານສະໜອງທນຶທີີ່ ສອດຄີ່ ອງກບັສະຖານະພາບການ

ເງນິ “ຍກົສູງຄຸນນະພາບການສກຶສາ” ແລະ/ຫ   ງບົປະມານ ODA ຕ ັ້ອງສຸມໃສີ່ ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງນີ ັ້ໂດຍສະເພາະ. 

ນະໂຍບາຍທີີ່ ຕ ັ້ອງຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 

• ສະຖາບນັຄົ ັ້ນຄວ ັ້າວທິະຍາສາດການສກຶສາ (ສູນຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ປະເມນີການສກຶສາ) ໂດຍຮີ່ ວມກບັສູນ

ການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ອງີຕາມພາລະບດົບາດ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ພດັທະນາ ແລະ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຍຸດທະສາດ

ການປະເມນີການຮູ ັ້ໜງັສ ແບບສຸີ່ ມຕວົຢີ່ າງ.  

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ 4.3: ການບໍລກິານດ ັ້ານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຄງປະກອບຂອງການສກຶສາ

ນອກໂຮງຮຽນ ຕ ັ້ອງປະກອບສີ່ ວນໃຫ ັ້ອດັຕາການຮູ ັ້ໜງັສ ຂອງໄວໜຸີ່ ມ ແລະ ຜູ ັ້ໃຫຍີ່ ເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ ແລະ ພ ັ້ອມທງັສົີ່ ງເສມີ

ສູນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ສູນການຮຽນຮູ ັ້ຊຸມຊນົ ຢູີ່ ຂັ ັ້ນເມ ອງ ແລະ ຂັ ັ້ນບ ັ້ານ. 

ນະໂຍບາຍທີີ່ ຕ ັ້ອງຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 

• ການເຂົ ັ້າຮຽນໃນຫ ກັສູດການຮຽນຮູ ັ້ໜງັສ ຂອງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ແມີ່ ນໃຫັ້ບູລມິະສດິແກີ່ ເປົັ້າ 

ໝາຍທີີ່ ມອີາຍຸ ແຕີ່  15-40 ປີ ໂດຍເນັ ັ້ນໃສີ່  40 ເມ ອງບູລມິະສດິ.  

6.5 ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ5: 

ຄຸນນະພາບ ແລະ ຈາໍນວນນກັຮຽນທີີ່ ຈບົຈາກການສກຶສາຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ ແລະ ຜູ ັ້ທີີ່ ຈບົການສກຶສາຫ ງັຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານທີີ່

ເຂົ ັ້າສູີ່ ຕະຫ າດແຮງງານທງັພາຍໃນ ແລະ ຕີ່ າງປະເທດ ສອດຄີ່ ອງກບັຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະ

ກດິ-ສງັຄມົຄັ ັ້ງທ ີIX ແລະ ການຫ ຸດພົ ັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ ັ້ອຍພດັທະນາ 

6.5.1 ຫ ກັການ ແລະ ເຫດຜນົ 

ການທບົທວນເຄິີ່ ງສະໄໝ 2016-2020 ໄດ ັ້ພບົວີ່ າກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ຈະຕ ັ້ອງສ ບຕໍີ່ີ່ ການ

ໃຫັ້ບູລມິະສດິໃນການແກ ັ້ໄຂບນັຫາຫ ກັ ທີີ່ ກະທບົຕໍີ່ ຄວາມສອດຄີ່ ອງ ແລະ ຜນົໄດ ັ້ຮບັຂອງການສກຶສາຫ ງັຂັ ັ້ນພ ັ້ນ 

ຖານພາຍໃນປີ 2025 ລວມທງັຄວາມຮູ ັ້ ແລະ ທກັສະ ທີີ່ ຍງັບໍີ່ ທນັພຽງພໍ ທີີ່ ນກັຮຽນທີີ່ ຈບົຈາກຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນ

ປາຍໄດ ັ້ຮບັ ເພ ີ່ ອສະໜບັສະໜນູໃຫັ້ແກີ່ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫີ່ ງຊາດ ຄັ ັ້ງທ ີ IX. ທກັສະທີີ່ ໄດ ັ້ຮບັ 

ແລະ ຜນົຂອງການຮຽນ ໂດຍສະເພາະການຮູ ັ້ໜງັສ  ແລະ ການຄດິໄລີ່ ເລກ ຂອງການສກຶສາຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານບໍີ່ ພຽງພໍກບັ

ຄວາມຕ ັ້ອງການໃນປັດຈບຸນັຂອງຕະຫ າດແຮງງານ. 

ເພ ີ່ ອປັບປຸງຄວາມສອດຄີ່ ອງ ກບັຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫີ່ ງຊາດ, ບດົ

ລາຍງານການປະເມນີກາງສະໄໝ ໄດ ັ້ສງັເກດວີ່ າມນັບໍີ່ ພຽງແຕີ່ ຈະປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການສກຶສາຊັ ັ້ນມດັທະຍມົ
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ຕອນປາຍ, ອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງເທົີ່ ານັ ັ້ນ; ແຕີ່ ມນັມຄີວາມຈາໍເປັນຕ ັ້ອງປັບປຸງທກັສະຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ

ຂອງເດກັນ ັ້ອຍ ເລີີ່ ມແຕີ່ ການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນຈນົຮອດມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນ ພ ັ້ອມທງັໃຫ ັ້ການສະໜບັສະໜນູທີີ່

ຈາໍເປັນສໍາລບັຄນົພກິານ. ແຕີ່ ເນ ີ່ ອງຈາກຂາດຂໍ ັ້ມູນການສໍາຫ ວດຕະຫ າດແຮງງານທີີ່ ເປັນປົກກະຕ ິແລະ ການສກຶສາ

ການຕດິຕາມນກັຮຽນທີີ່ ຮຽນຈບົອອກໄປ ຈຶີ່ ງເຮດັໃຫ ັ້ການສ ັ້າງສ ມ ແຮງງານ ບໍີ່ ມຄີວາມສອດຄີ່ ອງກບັຄວາມຕ ັ້ອງ 

ການຕວົຈງິ. ຂດີຄວາມສາມາດຂອງພາກເອກະຊນົຍງັຈາໍກດັ ໃນການກໍານດົຄວາມຕ ັ້ອງການແຮງງານ, ທງັໃນ

ປັດຈບຸນັ ແລະ ອານາຄດົ. ເພ ີ່ ອຢາກກໍານດົປະລມິານຂອງກໍາລງັແຮງງານ ທີີ່ ສອດຄີ່ ອງກບັແຜນພດັທະນາເສດຖະ 

ກດິ-ສງັຄມົແຫີ່ ງຊາດ, ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ຕ ັ້ອງມແີຜນພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດໂດຍລວມ

ສໍາລບັຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ. ຢາກໃຫັ້ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການບໍລກິານ ມກີານປະກອບສີ່ ວນຕໍີ່

ຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ ຫ   GDP, ຍງັຮຽກຮ ັ້ອງໃຫ ັ້ມກີານປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງນກັຮຽນທີີ່ ຈບົຈາກມດັທະ 

ຍມົຕອນປາຍ, ວທິະຍາໄລ ແລະ ມະຫາວທິະຍາໄລ. 

ການວໄິຈຂອງຕະຫ າດແຮງງານໃນປີ 201815 ໄດ ັ້ສະແດງໃຫັ້ເຫນັວີ່ າ ການຂາດເຂນີແຮງານທີີ່ ມຄຸີນນະພາບ 

ແມີ່ ນໜຶີ່ ງໃນຂໍ ັ້ຂາດຕກົບກົຜີ່ ອງຫ ກັ ຕໍີ່ ການພດັທະນາຂະແໜງເອກະຊນົໃນ ສປປ ລາວ. ຄວາມຂາດເຂນີດັີ່ ງກີ່ າວ ຕດິ

ພນັຢີ່ າງເປັນພ ັ້ນຖານກບັການຂາດເຂນີທງັແຮງງານທີີ່ ມທີກັສະ ແລະ ບໍີ່ ມທີກັສະ ຊຶີ່ ງສີ່ ວນໜຶີ່ ງແມີ່ ນຍ ັ້ອນລະດບັການ

ສກຶສາທີີ່ ສະໜອງໃຫັ້ໂດຍບນັດາສະຖາບນັ ແລະ ໂຮງຮຽນຂອງລດັຍງັຕໍີ່ າ; ພັ້ອມນັ ັ້ນ, ບນັຫາທີີ່ ຕດິພນັກບັການຂ ັ້າມ

ຜີ່ ານຈາກເສດຖະກດິກະສກິໍາໄປສູີ່ ເສດຖະກດິອຸດສະຫະກໍາ. ການຂາດແຄນເຫ ົີ່ ານີ ັ້ ສີ່ ວນໃຫຍີ່ ແມີ່ ນກີ່ ຽວຂ ັ້ອງກບັການ

ຂາດແຄນແຮງງານທີີ່ ມສີມີ   ແລະ ຍິີ່ ງໄປກວີ່ ານັ ັ້ນ ຂາດທງັແຮງງານທີີ່ ບໍີ່ ມສີມີ  . ການຈ ັ້າງງານໃນ ສປປ ລາວ ມຫີ າຍ ໃນ

ຂະແໜງກະສກິໍາ, ຊຶີ່ ງມສູີງເຖງິ 2,3 ລ ັ້ານຄນົ ທີີ່ ເຮດັວຽກໃນຂະແໜງກະສກິໍາ, ມ ີ920.000 ຄນົ ເຮດັວຽກກໍີ່ ສ ັ້າງ 

ແລະ ການບໍລກິານ, 248.000 ຄນົ ເຮດັວຽກໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ 22.000 ຄນົ ເຮດັວຽກໃນຂະແໜງ

ພະລງັງານ ແລະ ບໍີ່ ແຮີ່  ໃນປີ 2013. ປະຊາກອນໃນເກນອາຍຸເຮດັວຽກແມີ່ ນ 4,4 ລ ັ້ານຄນົ ແລະ ຄາດວີ່ າຈະມປີະຊາ

ກອນເພີີ່ ມເຕມີປະມານ 96.000 ຄນົ ທີີ່ ຈະເຖງິເກນອາຍຸເຮດັວຽກໃນແຕີ່ ລະປີໃນທດົສະວດັຂ ັ້າງໜັ້າ. ຂະແໜງການ

ກະສກິໍາ ແລະ ອຸດສະຫະກໍາ ໄດ ັ້ປະກອບສີ່ ວນ 3,7% ຂອງການເຕບີໂຕຜະລດິຕະພນັພາຍໃນລວມ ທີີ່ ມກີານເຕບີໂຕ 

6,5% ໃນປີ 2018, ແຕີ່ ຍງັມກີານຂາດເຂນີນກັວຊິາການ ທີີ່ ໄດ ັ້ຮບັການຝຶກອບົຮມົໃນສອງຂະແໜງການດັີ່ ງກີ່ າວ. ມີ

ໂຮງຮຽນຫ າຍແຫີ່ ງ ແລະ ຄູຈໍານວນຫ າຍ ທີີ່ ພບົຄວາມຫຍຸ ັ້ງຍາກໃນການສດິສອນຫ ກັສູດໃໝີ່  ໃນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນ

ປາຍໃຫັ້ມປີະສດິທຜິນົ ແລະ ຍງັຂາດການຝຶກອບົຮມົ, ຫັ້ອງທດົລອງ/ອຸປະກອນ ແລະ ອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ 

ເພ ີ່ ອສດິສອນທກັສະວຊິາວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ16. ບນັ ຫາດັີ່ ງກີ່ າວ ຈະສົີ່ ງຜນົກະທບົຕໍີ່ ຕະຫ າດແຮງງານໃນຖານະ

ທີີ່  ມດັທະຍມົຕອນປາຍແມີ່ ນສີ່ ວນປະກອບທີີ່ ໃຫຍີ່ ລໍາດບັສອງ (ທີີ່ ຮອງຈາກ ມດັທະຍມົຕົ ັ້ນ) ທີີ່ ຈະເຂົ ັ້າສູີ່ ຂະແໜງ

ອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການບໍລກິານ. ມນັຍງັສົີ່ ງຜນົສະທັ້ອນຕໍີ່ ການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ ແລະ ອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ການຝຶກ

ອບົຮມົວຊິາຊບີ. ໃນຂະນະທີີ່  75% ຂອງຈາໍນວນນກັຮຽນທີີ່ ຈບົມະຫາວທິະຍາໄລແມີ່ ນມວີຽກເຮດັງານທໍາ17, ຈາໍ

ນວນນກັສກຶສາທີີ່ ຈບົໃນສາຍວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດຈະບໍີ່ ພຽງພໍ. ຄຸນນະພາບຂອງວທິະຍາໄລເອກະຊນົຍງັຂາດ

ເງ  ີ່ອນໄຂທີີ່ ວີ່ າເຂາົເຈົ ັ້າບໍີ່ ໄດ ັ້ຮບັອະນຸຍາດໃນການສະໜອງຫ ກັສູດລະດບັປະລນິຍາຕ ີແລະ ຫ ກັສູດທີີ່ ສູງກວີ່ ານັ ັ້ນ ຈນົ

ກວີ່ າເຂາົຈະມສີິີ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ອາຈານສອນທີີ່ ມຄຸີນນະພາບພຽງພໍ.  

ບດົລາຍງານກາງສະໄໝໄດ ັ້ສະແດງໃຫັ້ເຫນັເຖງິສິີ່ ງທ ັ້າທາຍທີີ່ ສໍາຄນັ ນັ ັ້ນກໍຄ ຈະເຮດັແນວໃດ ເພ ີ່ ອຮບັປະ 

ກນັວີ່ າຄູສອນໃນສະຖານອາຊວີະສກຶສາໄດ ັ້ຮບັການຝຶກອບົຮມົຢີ່ າງເຕມັສີ່ ວນ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ສາມາດສດິສອນຫ ກັສູດໃໝີ່  

ແລະ ເຂົ ັ້າໃຈວທິກີານນໍາໃຊ ັ້ອຸປະກອນ ແລະ ຊບັພະຍາກອນໃໝີ່ . ດັີ່ ງນັ ັ້ນ, ກມົອາຊວີະສກຶສາຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ມກີານ

 
15 Labour Market Analysis - Lao PDR Literature review and qualitative insights, GIZ, February 2018 
16 “ວທິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ໝາຍເຖງິ ວຊິາທີີ່ ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງກບັ ວທິະຍາສາດ, ເທກັໂນໂລຊ,ີ ວະສາວະກໍາ ແລະ ຄະນດິສາດ (STEM) 

17 ນກັສກຶສາທີີ່ ຮຽນຈບົບາງຄນົກໍີ່ ເຮດັທຸລະກດິຄອບຄວົ, ສັ້າງຕັ ັ້ງທຸລະກດິຂອງຕນົເອງ ຫ   ບໍີ່ ມວີຽກເຮດັ 
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ຈດັການທີີ່ ດໃີນການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ຍກົລະດບັໃຫ ັ້ຄູສອນ ເພ ີ່ ອຮບັປະກນັວີ່ າຄຸນນະພາບຂອງການສດິສອນແມີ່ ນ

ສອດຄີ່ ອງກບັມາດຕະຖານການສກຶສາຂອງຊາດ, ຂອງພາກພ ັ້ນ ແລະ ຂອງສາກນົ, ໂດຍໄດ ັ້ຮບັການສະໜບັສະໜນູ 

ຈາກຄູີ່ ຮີ່ ວມມ ສາກນົ. ສິີ່ ງທ ັ້າທາຍອກີຢີ່ າງໜຶີ່ ງຄ  ການປະເມນີເຖງິປະສດິທພິາບໃນການຈ ັ້າງງານຂອງນກັຮຽນທີີ່

ຮຽນຈບົອອກໄປ ພ ັ້ອມທງັປະເມນີເຖງິຄວາມເພິີ່ ງພໍໃຈຂອງຜູ ັ້ໃຊ ັ້ແຮງງານ ເພ ີ່ ອນໍາໄປເປັນພ ັ້ນຖານໃນການຕດັສນິ

ໃຈໃນອານາຄດົ. ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ພດັທະນາຄໍາແນະນໍາໃຫ ັ້ແກີ່ ສະຖານອາຊວີະສກຶສາຕີ່ າງໆ ກີ່ ຽວກບັວທິກີານດໍາເນນີການ

ສກຶສາຕດິຕາມນກັຮຽນທີີ່ ມປີະສດິທຜິນົ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ສາມາດນໍາເອາົຜນົການສກຶສາຕດິຕາມ ໄປນໍາໃຊ ັ້ໃນການກໍານດົ

ນະໂຍບາຍ. ຜີ່ ານມາ ຍງັມສີິີ່ ງທ ັ້າທາຍໃນການຊອກຫາສະຖານທີີ່ ຝຶກງານທີີ່ ເໝາະສມົສໍາລບັນກັຮຽນ ເພ ີ່ ອຝຶກເອາົ

ປະສບົການຕວົຈງິ ເຊິີ່ ງເປັນສີ່ ວນໜຶີ່ ງຂອງຫ ກັສູດການສກຶສາຂອງພວກເຂາົ. ສະຖານອາຊວີະສກຶສາ ຄວນສ ັ້າງເຄ ອ

ຂີ່ າຍກບັບນັດາຜູ ັ້ປະກອບການຢູີ່ ແຕີ່ ລະທ ັ້ອງຖິີ່ ນ ເພ ີ່ ອສະໜບັສະໜນູການຝຶກງານຂອງນກັຮຽນ. 

ບດົລາຍງານກາງສະໄໝ ຍງັໄດ ັ້ຊີ ັ້ໃຫ ັ້ເຫນັວີ່ າຍງັມຄີວາມຕ ັ້ອງການ ສໍາລບັນກັຮຽນທີີ່ ຮຽນຈບົໃນສາຍວທິະ 

ຍາສາດ, ເຕກັໂນໂລຢີ, ວສິະວະກໍາສາດ ແລະ ຄະນດິສາດ ທີີ່ ມຄຸີນນະພາບສູງ ເພ ີ່ ອພດັທະນາເສດຖະກດິຂອງຊາດ

ໃນອະນາຄດົໃຫ ັ້ດຂີຶ ັ້ນ. 

6.5.2 ພາກສີ່ ວນຮບັຜດິຊອບ 

ຜນົສໍາເລດັຂອງຜນົໄດ ັ້ຮບັດ ັ້ານຍຸດທະສາດນີ ັ້ ແມີ່ ນຄວາມຮບັຜດິຊອບຮີ່ ວມກນັ ຂອງກມົອາຊວີະສກຶສາ 

ແລະ ຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີ, ກມົການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ, ກມົການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ, ວທິະຍາໄລຄູ ແລະ ສະຖາບນັ

ອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີ, ສູນປະກນັຄຸນນະພາບການສກຶສາ, ກມົກດິຈະການນກັສກຶສາ ແລະ 

ຫ ັ້ອງການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ. ບດົບາດຂອງສະພາທີີ່ ປຶກສາອາຊວີະສກຶສາແຫີ່ ງຊາດ ໃນການພວົພນັ

ກບັພາກເອກະຊນົ, ການສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກີ່ ກຸີ່ ມເຮດັວຽກການຄ ັ້າ, ການຮກັສາຄວາມສອດຄີ່ ອງຂອງການ

ພດັທະນາຫ ກັສູດ ແລະ ການຄຸ ັ້ມຄອງກອງທນຶຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີກໍີ່ ແມີ່ ນສິີ່ ງທີີ່ ສໍາຄນັເຊັີ່ ນກນັ. 

6.5.3 ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ ແລະ ນະໂຍບາຍ 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ5.1: ຄຸນນະພາບຂອງການຮຽນ-ການສອນ ໃນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົສກຶສາຕອນປາຍ ໄດ ັ້ຮບັການ

ປັບປຸງດຂີຶ ັ້ນ ເພ ີ່ ອສອດຄີ່ ອງກບັຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານ ແລະ ການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ ລວມທງັໂຮງຮຽນ

ຕວົແບບ 

ນະໂຍບາຍທີີ່ ຕ ັ້ອງຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 

• ສ ັ້າງ ແລະ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນຝຶກອບົຮມົຄູຊັ ັ້ນມດັທະຍມົ ເພ ີ່ ອຍກົລະດບັຄວາມຮູ ັ້ດ ັ້ານເນ ັ້ອໃນຂອງວຊິາ

ສອນ ຊຶີ່ ງຄູເຫ ົີ່ ານັ ັ້ນ ສີ່ ວນໃຫຍີ່ ແມີ່ ນສອນຢູີ່ ຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນ ທງັນີ ັ້ກໍເພ ີ່ ອຊີ່ ວຍໃຫັ້ເຂາົເຈົ ັ້າສາມາດ

ສອນໃນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍໄດ ັ້. ແຜນດັີ່ ງກີ່ າວນີ ັ້ຈະກໍານດົພາລະບດົບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ

ຂອງກມົສາມນັສກຶສາ, ພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ແຂວງ, ຫ ັ້ອງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ 

ເມ ອງ, ກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ, ວທິະຍາໄລຄູ, ຜູ ັ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນມດັທະຍມົ, ຄູນເິທດຊັ ັ້ນມດັທະຍມົ ແລະ 

ຄະນະສກຶສາສາດຂອງມະຫາວທິະຍາໄລ. 

• ມຂໍີ ັ້ຕກົລງົຂອງລດັຖະມນົຕກີີ່ ຽວກບັການສ ັ້າງຕັ ັ້ງໂຮງຮຽນຕວົແບບ, ຊຶີ່ ງໃນຂໍ ັ້ຕກົລງົດັີ່ ງກີ່ າວ ຕ ັ້ອງກໍານດົ

ສິີ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີີ່ ຈາໍເປັນ, ຂດີຄວາມສາມາດຂອງບນັດາຄູ-ອາຈານ ແລະ ພະນກັງານພ ັ້ອມທງັ

ການບໍລຫິານ, ຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ພາລະໜັ້າທີີ່ ຂອງໂຮງຮຽນໂຮງຮຽນຕວົແບບ.  

• ສູນຂໍ ັ້ມູນເຕກັໂນໂລຊ ີ(ໄອຊທີ)ີ ຂອງແຂວງ ຈະຕ ັ້ອງຮວມຕວົເຂົ ັ້າກບັໂຮງຮຽນທີີ່ ສູນຕັ ັ້ງຢູີ່ ເພ ີ່ ອສ ັ້າງໃຫ ັ້ເປັນ

ໂຮງຮຽນຕວົແບບ.  
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• ອອກຂໍ ັ້ຕກົລງົກີ່ ຽວກບັການພດັທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ ັ້ສ ີ່ ການຮຽນການສອນ ອອນລາຍ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ5.2: ຈາໍນວນ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງນກັຮຽນທີີ່ ຈບົຈາກສະຖາບນັສ ັ້າງຄູ ແລະ ຄະນະສກຶ

ສາສາດ ໃນສາຍວຊິາວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດໄດ ັ້ຮບັການປັບປຸງດຂີຶ ັ້ນ ແນໃສີ່ ເພ ີ່ ອປັບປຸງການຮຽນ-ການສອນ

ວທິະຍາສາດທໍມະຊາດໃນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົ. 

ນະໂຍບາຍທີີ່ ຕ ັ້ອງຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 

• ໃຫັ້ບູລມິະສດິເຂົ ັ້າຮຽນໃນວທິະຍາໄລຄູ ແລະ ຄະນະສກຶສາສາດ ແກີ່ ຜູ ັ້ເຂົ ັ້າຮຽນທີີ່ ສະໝກັເປັນຄູໃນສາຍ 

ວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ ລະຫວີ່ າງເພດຍງິ ແລະ ເພດຊາຍໃຫັ້ມຄີວາມສະເໝພີາບກນັ.  

• ໃຫັ້ໂອກາດສໍາລບັນກັຮຽນຄູສາຍວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ ໄດ ັ້ປັບປຸງຄວາມຮູ ັ້ຂອງເຂາົເຈົ ັ້າ ໃນເວລາເຂົ ັ້າ

ຮຽນໃນສະຖາບນັສ ັ້າງຄູ 

• ຫ ກັສູດວຊິາວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ ຢູີ່ ຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍ ຈະໄດ ັ້ຮບັການທບົທວນ ແລະ ປະເມນີ

ຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ໃນການແຍກຫ ກັສູດອອກເປັນ 2 ສາຍ ຄ : ສາຍວຊິາວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ ແລະ ສາຍ

ວຊິາວທິະຍາສາດສງັຄມົ.  

• ທນຶການສກຶສາສໍາລບັນກັຮຽນຄູ ທີີ່ ສະໜອງໂດຍກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ແລະ ຄູີ່ ຮີ່ ວມພດັທະ

ນາ ໃຫ ັ້ບູລມິະສດິແກີ່ ນກັຮຽນໄປຮຽນສາຍວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ ແລະ ນກັຮຽນຈາກ 40 ເມ ອງດ ັ້ອຍ

ໂອກາດ ໂດຍເອາົໃຈໃສີ່ ເຖງິຄວາມແຕກໂຕນກນັລະຫວີ່ າງເພດ ແລະ ເຜົີ່ າ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ ທ ີ5.3: ຈາໍນວນນກັຮຽນທີີ່ ຮຽນຈບົຫ ກັສູດກະສກິາໍ, ການບໍລກິານ ແລະ ອຸດສະຫະກາໍ ຢູີ່

ສາຍອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ການຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບິ ເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ ໂດຍຜີ່ ານການປັບປຸງສິີ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ຄູ

ສອນ ແລະ ອຸປະກອນຮບັໃຊ ັ້ການຮຽນ-ການສອນ 

ຖັ້າຢາກບນັລຸໄດ ັ້ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງກາງນີ ັ້ ຈະຕ ັ້ອງມກີານສະໜອງທນຶທີີ່ ສອດຄີ່ ອງກບັສະຖານະພາບການ

ເງນິ “ ຍກົສູງຄຸນນະພາບ” ແລະ / ຫ   ງບົປະມານ ODA ຕ ັ້ອງສຸມໃສີ່ ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງນີ ັ້ໂດຍສະເພາະ. 

ນະໂຍບາຍທີີ່ ຕ ັ້ອງຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 

• ມາດຕະຖານຄຸນວຸດທສໍິາລບັຫ ກັສູດສາຍກະສກິໍາ ແລະ ອຸດສະຫະກໍາຈະໄດ ັ້ຮບັການພດັທະນາ, ຮບັຮອງ.  

• ສູດຄດິໄລີ່ ງບົປະມານສໍາລບັອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ການຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີ ໃຫ ັ້ລວມເອາົທນຶເພີີ່ ມເຕມີ

ສໍາລບັນກັຮຽນສາຍກະສກິາໍ ແລະ ອຸດສະຫະກໍາ, ແຕີ່ ຖັ້າບໍີ່ ສາມາດເພີີ່ ມທນຶຂຶ ັ້ນໄດ ັ້ ຕ ັ້ອງໃຫ ັ້ບູລມິະສດິແກີ່

ນກັຮຽນທີີ່ ຈະໄປຮຽນໃນວຊິາທີີ່ ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງກບັສາຍກະສກິໍາ.  

• ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ຈະຕ ັ້ອງປະສານຢີ່ າງເປັນທາງການໄປຫາ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະ 

ຫວດັດກີານສງັຄມົ ແລະ ກະຊວງກະສກິໍາ ແລະ ປີ່ າໄມ ັ້ ເພ ີ່ ອເຈລະຈາກີ່ ຽວກບັການຈດັຫ ກັສູດການຝຶກ

ອບົຮມົສໍາລບັວຊິາທີີ່ ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງກບັກະສກິາໍ ແລະ ອຸດສະຫະກໍາ ໃຫ ັ້ແກີ່ ເປົັ້າໝາຍທີີ່ ຢາກຮຽນໃນແຕີ່ ລະ

ຂະແໜງການດັີ່ ງກີ່ າວໃນຕະຫູອດ 5 ປີ ຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ.  

• ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ປຶກສາຫາລ ກບັກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ ແລະ ກະ 

ຊວງກະສກິໍາ ແລະ ປີ່ າໄມ ັ້ ກີ່ ຽວກບັຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ໃນການນໍາໃຊ ັ້ສິີ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ອຸປະ 

ກອນການສດິສອນຮີ່ ວມກນັ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ສາມາດຮອງຮບັກບັແຜນການຂະຫຍາຍຫ ກັສູດອາຊວີະສກຶສາ ໃນ

ສາຍກະສກິໍາ, ບໍລກິານ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ. (ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ2) 

• ສ ັ້າງຕັ ັ້ງໂຮງຮຽນເຕກັນກິວຊິາຊບີທີີ່ ແຂວງໄຊສມົບູນ. 
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ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ ທ ີ 5.4: ຫ ກັສູດການຮຽນໃນສາຍອາຊວີະສກຶສາ ໄດ ັ້ຮບັການປັບປຸງເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ສອດຄີ່ ອງກບັ

ຄວາມຕ ັ້ອງການ ທີີ່ ກາໍນດົໃນແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫີ່ ງຊາດ ຄັ ັ້ງທ ີIX. 

ນະໂຍບາຍທີີ່ ຕ ັ້ອງຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 

• ຂອບວຸດທກິານສກຶສາແຫີ່ ງຊາດ ໄດ ັ້ຮບັການຮບັຮອງຈາກຜູ ັ້ມສີີ່ ວນຮີ່ ວມທງັໝດົ. 

• ອະນຸມດັລະບບົການແນະນໍາວຊິາຊບີ ແລະ ການໃຫັ້ຄໍາປຶກສາ ດ ັ້ານວຊິາຊບີ. 

• ປັບປຸງກນົໄກໃນການສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງແກີ່ ການຮີ່ ວມມ ກບັພາກເອກະຊນົ 

• ຮບັຮອງວທິກີານຝຶກອບົຮມົແບບຄວບຄູີ່  ໂດຍສມົທບົກບັສະພາການຄ ັ້າ; 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ ທ ີ5.5: ຄຸນນະພາບຂອງຫ ກັສູດອາຊວີະສກຶສາໄດ ັ້ຮບັການປັບປຸງໃຫ ັ້ດຂີຶ ັ້ນ 

ນະໂຍບາຍທີີ່ ຕ ັ້ອງຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 

• ມາດຕະຖານອາຊບີສໍາລບັຫ ກັສູດໃໝີ່  ຂອງອາຊວີະສກຶສາຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຖ ກຮບັຮອງ. 

• ທບົທວນປະສດິທຜິນົຂອງຫ ກັສູດຝຶກອບົຮມົລະດບັ 1 ແລະ 2 (C.1 ແລະ C.2). 

• ກໍານດົໃຫ ັ້ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຫ ກັສູດ C.1 ແລະ C.2 ເປັນຫ ກັສູດເທົີ່ າທຽມກບັລະດບັມດັທະຍມົຕອນ

ຕົ ັ້ນ, ພ ັ້ອມທງັນໍາໃຊ ັ້ລະບບົບດັໃຫ ັ້ທນຶການສກຶສາ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ ທ ີ5.6: ຄຸນນະພາບຂອງຄູສອນໃນສະຖາບນັອາຊວີະສກຶສາໄດ ັ້ຮບັການປັບປຸງດຂີຶ ັ້ນ 

ນະໂຍບາຍທີີ່ ຕ ັ້ອງຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 

• ຮບັຮອງມາດຕະຖານການສອນ ສໍາລບັຄູອາຊວີະສກຶສາ. 

• ອອກດໍາລດັຂອງຂອງລດັຖະມນົຕກີີ່ ຽວກບັຕໍາແໜີ່ ງວຊິາການຄູອາຊິວີະສກຶສາ, ປະເພດ ແລະ ນະໂຍບາຍ

ແຮງຈງູໃຈສໍາລບັຄູອາຊິວີະສກຶສາ. 

• ສະຖາບນັພດັທະນາອາຊວີະສກຶສາ ຕ ັ້ອງສ ັ້າງແຜນດໍາເນນີງານ ພ ັ້ອມແຜນການເງນິ 5 ປີ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ ທ ີ5.7: ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງດ ັ້ານການຮີ່ ວມມ ສໍາລບັວຽກງານອາ ຊວີະສກຶສາ ໃນລະດບັຊາດ 

ແລະ ລະດບັທ ັ້ອງຖິີ່ ນກບັອງົການຈດັຕັ ັ້ງຂອງລດັ, ເອກະຊນົ ແລະ ອງົການຈດັຕັ ັ້ງສາກນົ. 

ນະໂຍບາຍທີີ່ ຕ ັ້ອງຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 

• ປຶກສາຫາລ  ແລະ ເຈລະຈາໃນລະດບັສູງຮີ່ ວມກນັ (ກະຊວງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ, ກະຊວງ

ແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ແລະ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ) ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ມຂໍີ ັ້ຕກົລງົ

ສໍາລບັການສ ັ້າງຕັ ັ້ງຄະນະວຊິາການຮີ່ ວມ ລະຫວີ່ າງ ກະຊວງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ, ກະຊວງແຮງ

ງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ ັ້າ, ຄູີ່ ຮີ່ ວມພດັທະນາ ແລະ ອງົກອນ

ເອກະຊົນົ ພາຍໃຕ ັ້ຄະນະປະສານງານທ ີ3 (Focal Group 3) ເພ ີ່ ອເຮດັໜັ້າທີີ່ ສກຶສາ ແລະ ຕອບສະໜອງ

ຂໍ ັ້ມູນກີ່ ຽວກບັການປີ່ ຽນແປງຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານ ແລະ ສ ັ້າງໂອກາດເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ໄດ ັ້ມວີຽກ

ເຮດັງານທໍາຫ າຍຂຶ ັ້ນ. 

• ພດັທະນານະໂຍບາຍທີີ່ ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງ ໂດຍອງີໃສີ່ ຜນົການສນົທະນາ ແລະ ຂໍ ັ້ສະເໜແີນະຈາກທມີງານວຊິາ

ການ. 
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• ພດັທະນາຂອບການຮີ່ ວມມ ລະຫວີ່ າງສະຖານອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ຫວົໜີ່ ວຍທຸລະກດິຂອງພາກເອກະ

ຊນົ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ ທ ີ5.8: ລະບບົການບໍລຫິານ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງອາຊວີະສກຶສາ ມຄີວາມເຂັ ັ້ມແຂງ 

ຖັ້າຢາກບນັລຸໄດ ັ້ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງກາງນີ ັ້ ຈະຕ ັ້ອງມກີານສະໜອງທນຶທີີ່ ສອດຄີ່ ອງກບັສະຖານະພາບການ

ເງນິ “ຍກົສູງຄຸນນະພາບການສກຶສາ” ແລະ/ຫ   ງບົປະມານ ODA ຕ ັ້ອງສຸມໃສີ່ ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງນີ ັ້ໂດຍສະເພາະ. 

ນະໂຍບາຍທີີ່ ຕ ັ້ອງຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 

• ປັບປຸງ ແລະ ຮບັຮອງເອາົບນັດາລະບຽບການຂອງອາຊວີະສກຶສາ. 

• ພດັທະນາບນັດານຕິກິໍາລຸີ່ ມກດົໝາຍ ເພ ີ່ ອສະໜບັສະໜນູການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັກດົໝາຍອາຊວີະສກຶສາ. 

• ປັບປຸງ ແລະ ຮບັຮອງ ລະບບົການຮບັປະກນັຄຸນນະພາບສໍາລບັສະຖາບນັອາຊວີະສກຶສາ ໂດຍໄດ ັ້ຮບັການ

ສະໜບັສະໜນູຈາກ ສູນປະກນັຄຸນນະພາບການສກຶສາ. 

• ຮບັຮອງເອາົຂອບການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັກອງທນຶພດັທະນາອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ການສະໜອງທນຶໃຫັ້ແກີ່ ຂະ 

ແໜງການຍີ່ ອຍອາຊວີະສກຶສາ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ ທ ີ5.9: ຂອບວຸດທກິານສກຶສາແຫີ່ ງຊາດ ໄດ ັ້ກວມເອາົວຸດທກິານສກຶສາໃນການສກຶສານອກ

ໂຮງຮຽນ ແລະ ອາຊວີະສກຶສາ ພ ັ້ອມທງັສອດຄີ່ ອງກບັຂອບວຸດທຂິອງອາຊຽນ. 

ນະໂຍບາຍທີີ່ ຕ ັ້ອງຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 

• ອອກຄໍາແນະນໍາຂອງລດັຖະມນົຕ ີ ກີ່ ຽວກບັການຮີ່ ວມມ ກນັລະຫວີ່ າງກມົອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ກມົການ

ສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ເພ ີ່ ອລວມເອາົຫ ກັສູດການຮຽນ-ການສອນຂອງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ເຂົ ັ້າໃນ

ຂອບວຸດທກິານສກຶສາແຫີ່ ງຊາດຂອງອາຊວີະສກຶສາ. 

• ກວດກາຄວາມສມົດຸນລະຫວີ່ າງພາກທດິສະດ ີ ແລະ ພາກປະຕບິດັຕວົຈງິ ຂອງຫ ກັສູດການສກຶສານອກ

ໂຮງຮຽນ ແລະ ຫ ກັສູດອາຊວີະສກຶສາ. 

• ບນັດານຕິກິໍາຈະຕ ັ້ອງຖ ກຮີ່ າງຂຶ ັ້ນ ເພ ີ່ ອເປັນບີ່ ອນອງີໃນການລວມເອາົການສກຶສານອກໂຮງຮຽນເຂົ ັ້າໃນ

ຂອບວຸດທກິານສກຶສາແຫີ່ ງຊາດ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ5.10: ການຮຽນ-ການສອນຢູີ່ ລະດບັມະຫາວທິະຍາໄລ ແລະ ການຄົ ັ້ນ ຄວ ັ້າວທິະຍາສາດ 

ໃນໂຂງເຂດບູລມິະສດິຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຄັ ັ້ງທ ີIX, ລວມທງັສາຍວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ວິ

ສາວະກາໍ ແລະ ເທກັໂນໂລຊ ີໄດ ັ້ຮບັການປັບປຸງໃຫ ັ້ເຂັ ັ້ມແຂງຂຶ ັ້ນ. 

ນະໂຍບາຍທີີ່ ຕ ັ້ອງຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 

• ສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ໃນການສ ັ້າງສະຖາບນັເທກັໂນໂລຊ ີລວມທງັສ ັ້າງສູນປັນຍາປະດດິ. ການສກຶສາຄັ ັ້ງ

ນີ ັ້ຈະຕ ັ້ອງກໍານດົການຈດັສນັພະນກັງານ ແລະ ຄວາມຕ ັ້ອງການງບົປະມານບໍລຫິານທີີ່ ຈະເກດີຂຶ ັ້ນ ແລະ 

ແຜນ ການປະຕບິດັເພ ີ່ ອຂະຫຍາຍໃນໄລຍະ 5 ປີຂອງແຜນການຂອງຂະແໜງການ. 

• ສ ັ້າງຂອບໜັ້າວຽກ (ToR) ເພ ີ່ ອເຮດັການປະເມນີແບບເອກະລາດ ການປະຕບິດັງານຂອງສູນແຫີ່ ງຄວາມ

ເປັນເລດີທງັ 4 ແຫີ່ ງ. ໜັ້າວຽກເຫ ົີ່ ານີ ັ້ ຈະສຸມໃສີ່ ການກໍານດົຂະບວນການ ເພ ີ່ ອສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ 4 

ສູນດັີ່ ງກີ່ າວ, ໂດຍສະເພາະ ເພ ີ່ ອປັບປຸງການເຊ ີ່ ອມໂຍງເຂົ ັ້າກບັບູລມິະສດິຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ

ສງັ ຄມົແຫີ່ ງຊາດ ຄັ ັ້ງທ ີIX. 
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• ກມົການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ ແລະ ກມົກດິຈະການນກັສກຶສາ ເຮດັວຽກຮີ່ ວມກນັເພ ີ່ ອພດັທະນານະໂຍບາຍ/ນຕິິ

ກໍາ ກີ່ ຽວກບັການຈດັສນັທນຶການສກຶສາ ເພ ີ່ ອເປັນການສະໜບັສະໜນູນກັຮຽນທີີ່ ລງົທະບຽນເຂົ ັ້າຮຽນໃນ

ຫ ກັສູດທີີ່ ເປັນບູລມິະສດິຂອງລດັຖະບານ ແລະ ທນຶການສກຶສາສໍາລບັນກັຮຽນທີີ່ ດ ັ້ອຍໂອກາດ. ນະໂຍ

ບາຍດັີ່ ງກີ່ າວ ຈະຖ ກນໍາໄປປຶກສາຫາລ ໃນກອງປະຊຸມໜີ່ ວຍງານວຊິາການຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 

ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ໄດ ັ້ຮບັການຮບັຮອງໂດຍຄູີ່ ຮີ່ ວມພດັທະນາ ເພ ີ່ ອຮບັປະກນັໃຫ ັ້ແຜນການສະໜອງທນຶການສກຶສາ

ຂອງພວກເຂາົ ສອດຄີ່ ອງກບັບູລມິະສດິຂອງລດັຖະບານ. 

• ມະຫາວທິະຍາໄລແຫີ່ ງຊາດ ຈະນໍາພາການພດັທະນາ ແລະ ການນໍາໃຊ ັ້ເວບໄຊທກ໌ານສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ ເພ ີ່ ອສົີ່ ງ 

ເສມີການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າວທິະຍາສາດຂອງອາຈານສອນໃນມະຫາວທິະຍາໄລ ແລະ ນກັສກຶສາລະດບັປະລນິຍາ

ໂທ ແລະ ປະລນິຍາເອກ. 

• ອອກຄໍາແນະນໍາຂອງລດັຖະມນົຕກີີ່ ຽວກບັການໃຫັ້ບູລມິະສດິໃນການສ ັ້າງພ ັ້ນຖານໂຄງລີ່ າງ ແລະ ສ ີ່ ການ

ສອນ ໃນສາຍວທິະສາດທໍາມະຊາດໃນສະຖາບນັສ ັ້າງຄູ ແລະ ມະຫາວທິະຍາໄລ ເພ  ີ່ ອເປັນທດິທາງໃນການ

ໃຫັ້ບູລມິະສດິດ ັ້ານງບົປະມານ. 

• ມຂໍີ ັ້ຕກົລງົຮີ່ ວມກບັຜູ ັ້ໃຫ ັ້ທນຶທີີ່ ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງ ໃນການຍກົລະດບັຄະນະວສິະວະກາໍສາດ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ບູລມິະສດິ

ແກີ່ ນກັສກຶສາທີີ່ ເຂົ ັ້າມາຮຽນ ແລະ ສ ບຕໍີ່ ຮຽນໃນສາຍວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ໂດຍຕ ັ້ອງມຂໍີ ັ້ແນະນໍາຂອງ

ລດັຖະມນົຕ ີກີ່ ຽວກບັການກາໍນດົບູລມິະສດິນີ ັ້. 

• ນະໂຍບາຍໃນການສະໜອງທນຶການສກຶສາຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຮບັການປັບປຸງ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ບູລມິະສດິແກີ່ ຜູ ັ້ທີີ່ ເຂົ ັ້າຮຽນ

ສາຍວທິະຍາສາດ. 

• ຄະນະວຊິາການຮີ່ ວມ ພາຍໃຕ ັ້ຄະນະປະສານງານການສກຶສາຫ ງັຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ (ເບິີ່ ງຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ 

5.7) ຈະອອກຄໍາແນະນໍາໃຫ ັ້ແກີ່ ມະຫາວທິະຍາໄລ ແລະ ສະຖາບນັອາຊວີະສກຶສາກີ່ ຽວກບັວທິ ີ ແລະ 

ເວລາ ທີີ່ ຈະດໍາເນນີການສກຶສາຕດິຕາມນກັຮຽນທີີ່ ຮຽນຈບົ ທີີ່ ມປີະສດິທຜິນົ ແລະ ນໍາໃຊ ັ້ຜນົການສກຶສາ

ຕດິຕາມດັີ່ ງກີ່ າວ ເປັນພ ັ້ນຖານສໍາລບັການຕດັສນິໃຈໃນອະນາຄດົ ກີ່ ຽວກບັພດັທະນາຫ ກັສູດການຮຽນ-

ການສອນ. ຄະນະວຊິາການຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ຈະຕ ັ້ອງເປັນຜູ ັ້ຮບັຮອງຄໍາແນະນໍານີ ັ້. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ ທ ີ5.11: ມະຫາວທິະຍາໄລ ແລະ ໜີ່ ວຍງານປະກນັຄຸນນະພາບ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ມກີານປະເມນີຕນົ

ເອງປະຈາໍປີ ພ ັ້ອມທງັມກີານປະເມນີພາຍນອກ ທຸກ ໆ 5 ປີ. 

ຖັ້າຢາກບນັລຸໄດ ັ້ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງກາງນີ ັ້ ຈະຕ ັ້ອງມກີານສະໜອງທນຶທີີ່ ສອດຄີ່ ອງກບັສະຖານະພາບການ

ເງນິ “ຍກົສູງຄຸນນະພາບ” ແລະ/ຫ   ງບົປະມານ ODA ຕ ັ້ອງສຸມໃສີ່ ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງນີ ັ້ໂດຍສະເພາະ. 

ນະໂຍບາຍທີີ່ ຕ ັ້ອງຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 

• ໜີ່ ວຍງານປະກນັຄຸນນະພາບ ຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫີ່ ງຊາດ ໂດຍຮີ່ ວມກບັສູນປະກນັຄຸນນະພາບສະໜັ

ບສະໜນູມະຫາວທິະຍາໄລອ ີ່ ນໆ ໃນການພດັທະນາ ແລະ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັການປະເມນີຕນົເອງປະຈາໍປີໃຫ ັ້

ໄດ ັ້ຮບັຜນົດທີີີ່ ສຸດ. 

• ອອກຄໍາແນະນໍາຂອງລດັຖະມນົຕ ີ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ທຸກມະຫາວທິະຍາໄລຂອງລດັ ຕ ັ້ອງດໍາເນນີການປະເມນີຕນົ

ເອງ ພ ັ້ອມທງັສົີ່ ງບດົລາຍງານໃຫັ້ແກີ່ ຄະນະນໍາກະຊວງ ແລະ ລາຍງານຕໍີ່ ກອງປະຊຸມຜູ ັ້ບໍລຫິານການສກຶສາ 

ແລະ ກລິາ ປະຈາໍປີ. 

• ພດັທະນາ ແລະ ຮບັຮອງ ຂອບການປະເມນີຜນົການສດິສອນສໍາລບັອາຈານສອນການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງໃນ 

ລະດບັຕີ່ າງໆຂອງຄຸນວຸດທ ິແລະ ປະສບົການ. 
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• ອອກຄໍາແນະນໍາຂອງລດັຖະມນົຕ ີ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ທຸກສະຖາບນັການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ ໄດ ັ້ດໍາເນນີການປະເມນີຜນົ

ການສດິສອນຂອງອາຈານສອນ ໂດຍອງີໃສີ່ ຂອບການປະເມນີດັີ່ ງກີ່ າວຢີ່ າງເປັນປະຈາໍ. 

• ມບີດົແນະນໍາ ແລະ ນຕິກິໍາ ໃນການຄຸ ັ້ມຄອງຕໍາແໜີ່ ງວຊິາການຂອງອາຈານສອນ ຢູີ່ ສະຖາບນັການສກຶສາ

ຊັ ັ້ນສູງ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ ທ ີ 5.12: ມນີຕິກິາໍກີ່ ຽວກບັວທິກີານຄດິໄລີ່ ການສະໜອງທນຶ ໃຫ ັ້ແກີ່ ນກັສກຶສາທີີ່ ສກຶສາຢູີ່

ມະຫາວທິະຍາໄລທີີ່ ຢູີ່ ຕີ່ າງແຂວງໂດຍອງີໃສີ່ ຜນົການຮຽນ.  

ນະໂຍບາຍທີີ່ ຈະຕ ັ້ອງປະຕບິດັ 

• ຂໍອະນຸມດັນໍາທີ່ ານລດັຖະມນົຕ ີເພ ີ່ ອພດັທະນາຂອບນະໂຍບາຍ ແລະ ຮູບແບບໃນການຄດິໄລີ່ ທນຶການສກຶ

ສາໃຫ ັ້ແກີ່ ນກັສກຶສາທີີ່ ສກຶສາຢູີ່ ມະຫາວທິະຍາໄລທີີ່ ຢູີ່ ຕີ່ າງແຂວງ ໂດຍອງີໃສີ່ ຜນົການຮຽນຂອງເຂາົເຈົ ັ້າ (ມູນ

ຄີ່ າຫວົໜີ່ ວຍສະເໝພີາບຕໍີ່ ນກັຮຽນ, ອງີໃສີ່ ສາຂາວຊິາຮຽນ, ອງີໃສີ່ ຄວາມດ ັ້ອຍໂອກາດ,...). ຂອບນະໂຍ 

ບາຍນີ ັ້ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ໃຫ ັ້ຂໍ ັ້ແນະນໍາ ແລະ ຂໍ ັ້ສະເໜແີນະ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ລດັຖະມນົຕຕີດັສນິໃຈ.  

6.6 ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ6: 

ຂະແໜງການສກຶສາໄດ ັ້ມກີານຈດັຕັ ັ້ງ, ການຄຸ ັ້ມຄອງ, ການຈດັສນັຊບັພະຍາກອນ, ການຕດິຕາມ ແລະ ການປະເມນີ

ຜນົຢູີ່ ແຕີ່ ລະຂັ ັ້ນຢີ່ າງເໝາະສມົ ເພ ີ່ ອປັບປຸງການປະຕບິດັໜ ັ້າທີີ່ ຂອງຂະແໜງການຢີ່ າງມປີະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທິ

ຜນົສູງ. 

6.6.1 ຫ ກັການ ແລະ ເຫດຜນົ 

ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ສ ບຕໍີ່ ໃຫ ັ້ບູລມິະສດິຄວາມຈາໍເປັນໃນການແກ ັ້ໄຂບນັຫາການວາງແຜນ, 

ການຂຶ ັ້ນງບົປະມານ ແລະ ການຕດິຕາມ ການປະຕບິດັວຽກງານໃນຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ຮອດປີ 2025, 

ຄາດວີ່ າຂໍ ັ້ຫຍຸ ັ້ງຍາກດ ັ້ານການເງນິຈະຍງັສ ບຕໍີ່ ຢູີ່ ຢີ່ າງໜັ້ອຍຈນົເຖງິປີ 2025, ອນັເນ ີ່ ອງມາຈາກເສດຖະກດິໄດ ັ້ຮບັຜນົ

ກະທບົຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19. ດັີ່ ງນັ ັ້ນ ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ຕ ັ້ອງກໍານດົວທິກີານ

ນໍາໃຊ ັ້ຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການເງນິຢີ່ າງມປີະສດິທພິາບ. ການປັບປຸງປະສດິທພິາບສາມາດປະຕບິດັໄດ ັ້

ດ ັ້ວຍການທບົທວນກງົຈກັການຈດັຕັ ັ້ງໃນທຸກລະດບັ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ເຫນັໄດ ັ້ຂອບເຂດວຽກທີີ່ ຍງັຂາດປະສດິທພິາບ. ການ

ຄຸ ັ້ມຄອງທີີ່ ຖ ເອາົໂຮງຮຽນເປັນຫ ກັ ໄດ ັ້ນໍາໃຊ ັ້ຢູີ່ ຊັ ັ້ນປະຖມົ ດ ັ້ວຍການສະໜບັສະໜນູຈາກໂຄງການ GPE II. ເຖງິ

ຢີ່ າງໃດກໍຕາມ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ມຄີວາມຍ ນຍງົ ມຄີວາມຈາໍເປັນໃນການເອາົວຽກດັີ່ ງກີ່ າວເຂົ ັ້າໃນການຈດັຕັ ັ້ງໃນທຸກຂັ ັ້ນ ໂດຍ

ສຸີ່ ມໃສີ່ ການສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກີ່ ການຄຸ ັ້ມຄອງຫ ັ້ອງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາເມ ອງ ກີ່ ຽວກບັການຄຸ ັ້ມ

ຄອງທີີ່ ເອາົໂຮງຮຽນເປັນຫ ກັ ເປັນວຽກປິີ່ ນອ ັ້ອມໃນທຸກໆໜີ່ ວຍງານພາຍໃນເມ ອງ. ປັດຈບຸນັ ມຄີວາມບໍີ່ີ່ ສມົດູນກນັ

ລະຫວີ່ າງການຈດັສນັງບົປະມານທີີ່ ເປັນເງນິເດ ອນ ແລະ ງບົປະມານທີີ່ ບໍີ່ີ່ ເປັນເງນິເດ ອນ, ຊຶີ່ ງມປີະມານ 92% ຂອງ

ງບົປະມານຂອງທັ້ອງຖິີ່ ນແມີ່ ນເປັນງບົປະມານເງນິເດ ອນ ແລະ ເງນິອຸດໜນູຕີ່ າງໆ. ດັີ່ ງນັ ັ້ນ ຈິີ່ ງມຄີວາມຈາໍເປັນເພ ີ່ ອ

ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສດິທພິາບໃນການໃຊ ັ້ຈີ່ າຍງບົປະມານສໍາລບັການສກຶສາ. ການປັບປຸງປະສດິທພິາບໃນ

ການຈດັສນັງບົປະມານພາຍໃນແກີ່ ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ, ໂດຍຜີ່ ານການພດັທະນາຂອບບູລມິະສດິດ ັ້ານ

ງບົປະມານທີີ່ ຈະນໍາໃຊ ັ້ໃນເວລາສ ັ້າງແຜນ ແລະ ປັບປຸງແຜນງບົປະມານຂອງຂັ ັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ ັ້ນທ ັ້ອງຖິີ່ ນ: ບີ່ ອນ

ໃດທີີ່ ຄວນຈດັສນັງບົປະມານໃຫັ້ເພີີ່ ມເຕມີ ເພ ີ່ ອໄປປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການສກຶສາໃຫ ັ້ສູງຂຶ ັ້ນ (ຂອບບູລມິະສດິ) 

ເຮດັແນວໃດ ເພ ີ່ ອຮບັປະກນັການແບີ່ ງປັນຊບັພະຍາກອນໃຫັ້ເທົີ່ າທຽມກນັ ໃນແຕີ່ ລະແຂວງ ແລະ ແຕີ່ ລະເມ ອງ, 

ເພ ີ່ ອຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກຕີ່ າງພາຍໃນບູລມິະສດິຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໂດຍສະເພາະ

ຂະແໜງຍີ່ ອຍປະຖມົສກຶສາ. 
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ຄວາມພະຍາຍາມດັີ່ ງກີ່ າວ ລວມມ:ີ 1) ປັບປຸງປະສດິທພິາບຂອງການນໍາໃຊ ັ້ຄູ; 2) ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງດ ັ້ານ

ຄວາມສອດຄີ່ ອງລະຫວີ່ າງການວາງແຜນ ແລະ ການຈດັສນັງບົປະມານ ໂດຍຜີ່ ານການປະຕບິດັວຽກງານຢີ່ າງເຕມັ

ສີ່ ວນຂອງຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງນິ (ໂດຍມກີານສະເໜ ີແລະ ປຶກສາຫາລ ກີ່ ຽວກບັແຜນປະຈາໍປີ

ທີີ່ ມກີານຄາດຄະເນມູນຄີ່ າ ແລະ ຮີ່ າງງບົປະມານປະຈາໍປີ); 3) ປັບປຸງການເກບັກໍາຂໍ ັ້ມູນດ ັ້ານການເງນິເພ ີ່ ອເສມີ

ຂະຫຍາຍຄວາມຮບັຜດິຊອບ ແລະ ການວໄິຈ; 4) ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງເພີີ່ ມໃຫ ັ້ແກີ່ ພະນກັງານຄຸ ັ້ມຄອງ ໂດຍ

ສະເພາະຢູີ່ ຂັ ັ້ນແຂວງ ແລະ 5) ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງຂອງຄຸນນະພາບຂອງຂໍ ັ້ມູນ, ການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ການນໍາໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າ

ໃນຂັ ັ້ນຕອນການວາງແຜນ, ການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ການສ ັ້າງແຜນງບົປະມານ ໂດຍຜີ່ ານການສງັລວມເອາົ

ບນັດາຖານຂໍ ັ້ມູນຕີ່ າງໆ ເຂົ ັ້າກນັກບັ LESMIS. 

ຕ ັ້ອງການ ການປະສານສມົທບົຢີ່ າງແໜັ້ນແຟັ້ນກບັບນັດາຄູີ່ ຮີ່ ວມພດັທະນາ ໃນເວລາອອກແບບໂຄງການ

ຊີ່ ວຍເຫ  ອໃໝີ່  ເພ ີ່ ອຮບັປະກນັໃຫ ັ້ງບົປະມານການຊີ່ ວຍເຫ  ອມຄີວາມເໝາະສມົ ແລະ ສອດຄີ່ ອງກບັບູລມິະສດິຂອງ

ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2021-2025 ແລະ ບໍີ່ ກໍີ່ ໃຫ ັ້ເກດີມກີານໃຊ ັ້ຈີ່ າຍເງນິບໍລຫິານທີີ່ ບໍີ່ ມີ

ຄວາມຍ ນຍງົ. 

6.6.2 ພາກສີ່ ວນຮບັຜດິຊອບ 

ຜນົສໍາເລດັຂອງຜນົໄດ ັ້ຮບັດ ັ້ານຍຸດທະສາດນີ ັ້ແມີ່ ນຄວາມຮບັຜດິຊອບຮີ່ ວມກນັຂອງກມົການເງນິ, ກມົຈດັ

ຕັ ັ້ງ ແລະ ພະນກັງານ, ກມົກວດກາ, ກມົແຜນການ, ສະຖາບນັພດັທະນາການບໍລຫິານການສກຶສາ.  

6.6.3 ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ ແລະ ນະໂຍບາຍ 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ6.1: ກງົຈ ັກັການຈດັຕັ ັ້ງຂອງກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ, ພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ 

ກລິາແຂວງ ແລະ ຫ ັ້ອງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາເມ ອງ ໄດ ັ້ຮບັການປັບປຸງໃຫ ັ້ດຂີຶ ັ້ນ ເພ ີ່ ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ

ໃຫ ັ້ແກີ່ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັບນັດານະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 

ລວມທງັການບນັຈວຸຽກງານການບໍລຫິານ ທີີ່ ອງີໃສີ່ ໂຮງຮຽນເປັນຫ ກັເຂົ ັ້າໃນກງົຈກັການຈດັຕັ ັ້ງ ແລະ ພາລະບດົບາດ

ຂອງ ຄພສບ ໃນລະດບັໂຮງຮຽນ. 

ນະໂຍບາຍທີີ່ ຕ ັ້ອງຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 

• ພດັທະນາ ແລະ ຮບັຮອງ ຂອບນະໂຍບາຍການຈດັສນັພະນກັງານ ເພ ີ່ ອຮບັປະກນັປະສດິທຜິນົ, ຄວາມສມົ 

ບູນ ແລະ ຄວາມຄບົຖັ້ວນໃນທຸກລະດບັ. 

• ຂອບນະໂຍບາຍດັີ່ ງກີ່ າວໂດຍພຈິາລະນາເຖງິ "ກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ" ເພ ີ່ ອສະໜບັສະໜນູການໃຫັ້ບໍລກິານທີີ່ ດຂີຶ ັ້ນ 

ແລະ ອງີໃສີ່ ຄວາມແອອດັຂອງວຽກ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບທີີ່ ແຕກຕີ່ າງກນັ, ລວມທງັຄວາມແຕກຕີ່ າງ

ຂອງປະຊາກອນໃນທົີ່ ວແຂວງ ແລະ ເມ ອງ ແລະ ຖ ກຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຢີ່ າງມປີະສດິທຜິນົດ ັ້ານຄີ່ າໃຊ ັ້ຈີ່ າຍ. 

• ມດໍີາລດັວີ່ າດ ັ້ວຍການມອບໝາຍວຽກງານການຄຸ ັ້ມຄອງທີີ່ ອງີໃສີ່ ໂຮງຮຽນເປັນຫ ກັ ໃຫ ັ້ແກີ່ ອງົກອນໃດໜຶີ່ ງ, 

ໂດຍກໍານດົພາລະບດົບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບກີ່ ຽວກບັວຽກງານດັີ່ ງກີ່ າວໃນທຸກລະດບັ, ລວມທງັ

ເປັນຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງ ຄພສບ. ດໍາລດັສະບບັນີ ັ້ ຈະອະທບິາຍຢີ່ າງຈະແຈ ັ້ງກີ່ ຽວກບັບດົບາດ ແລະ 

ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງ ຄພສບ ໃນການຄຸ ັ້ມຄອງເງນິບໍລຫິານໂຮງຮຽນ ແລະ ການສ ັ້າງແຜນພດັທະນາ

ໂຮງຮຽນ, ລວມທງັການຮບັຮູ ັ້ທາງດ ັ້ານນຕິກິໍາ ກີ່ ຽວກບັ ຄພສບ ແມີ່ ນເປັນຫວົໜີ່ ວຍໜຶີ່ ງພາຍໃນຂະແໜ

ງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ. 
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• ດໍາລດັດັີ່ ງກີ່ າວ ຍງັຈະກໍານດົການເຊ ີ່ ອມໂຍງທີີ່ ສໍາຄນັລະຫວີ່ າງ ມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານຂອງຄຸນນະພາບ

ການສກຶສາ ເພ ີ່ ອເປັນເຄ ີ່ ອງມ ໃນການອ ັ້າງອງີ ແລະ ໃຫ ັ້ບູລມິະສດິແກີ່ ແຜນພດັທະນາໂຮງຮຽນ ແລະ ເງນິບໍ 

ລຫິານໂຮງຮຽນ ເພ ີ່ ອສະໜບັສະໜນູການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນດັີ່ ງກີ່ າວ. ດໍາລດັດັີ່ ງກີ່ າວຍງັຈະໄດ ັ້ເວົ ັ້າເຖງິ 

ວທິກີານບໍລຫິານທີີ່ ອງີໃສີ່ ໂຮງຮຽນເປັນຫ ກັ ຈະເປັນບີ່ ອນອງີໃນການວາງແຜນ ແລະ ການຄຸ ັ້ມຄອງທີີ່

ອງີໃສີ່ ເມ ອງເປັນຫ ກັ. 

• ມຂີອບນຕິກິໍາທີີ່ ຮບັຮູ ັ້ກີ່ ຽວກບັລກັສະນະທີີ່ ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງກບັຫ າຍວຽກ ຂອງການບໍລຫິານທີີ່ ອງີໃສີ່ ໂຮງຮຽນ

ເປັນຫ ກັ, ໂດຍສະເພາະໃນຂັ ັ້ນເມ ອງຈະຕ ັ້ອງມຂີອບນຕິກິໍາດັີ່ ງກີ່ າວນີ ັ້ ເພ ີ່ ອສະໜບັສະໜນູການຈດັຕັ ັ້ງ

ປະຕບິດັດໍາລດັດັີ່ ງກີ່ າວ. 

• ການທບົທວນພາລະບດົບາດຂອງສູນການສກຶສາຮຽນຮີ່ ວມ ເພ ີ່ ອກໍານດົວທິກີານໃນການສຸມໃສີ່ ການຈດັ 

ຕັ ັ້ງປະຕບິດັນະໂຍບາຍການສກຶສາຮຽນຮີ່ ວມໃຫັ້ດຂີຶ ັ້ນ, ລວມທງັການປະສານງານກບັກະຊວງສາທາລະນະ

ສຸກ ແລະ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ 6.2: ແຜນຍຸດທະສາດການພດັທະນາຄູ ແລະ ບຸກຄະລາກອນຂອງຂະແໜງການສກຶສາ 

ແລະ ກລິາ ໄດ ັ້ຖ ກຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ, ລວມທງັພະນກັງານຂອງສກຶສາແຂວງ ແລະ ສກຶສາເມ ອງ ໄດ ັ້ຮບັການຈດັສນັ

ຕາມຄວາມຕ ັ້ອງການ ແລະ ໄດ ັ້ຮບັການສະໜອງການສ ັ້າງຄວາມສາມາດທີີ່ ເໝາະສມົ ແລະ ພຽງພໍໃນການປະຕບິດັ

ພາລະບດົບາດ ແລະ ໜັ້າທີີ່  ຕາມທີີ່ ໄດ ັ້ກາໍນດົໄວ ັ້ໃນໜັ້າວຽກ ແລະ ຕໍາແໜີ່ ງງານ 

ນະໂຍບາຍທີີ່ ຕ ັ້ອງຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 

• ສະຖາບນັພດັທະນາການບໍລຫິານການສກຶສາ (ສພບ) ຈະສ ັ້າງແຜນດໍາເນນີງານທີີ່ ປະກອບຄວາມຕ ັ້ອງການ

ດ ັ້ານງບົປະມານ ເພ ີ່ ອຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຍຸດທະສາດການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ, ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ຄະນະ 

ປະສານງານການຄຸ ັ້ມຄອງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ (FG 4) ໄດ ັ້ທບົທວນ, ອະນຸມດັ, ເຜຍີແຜີ່  ແລະ ນໍາໃຊ ັ້ 

ເພ ີ່ ອເປັນບີ່ ອນອງີໃຫ ັ້ຄະນະກໍາມະການຈດັສນັຄູ ແລະ ໂຄງການສ ັ້າງຂດີຄວາມສາມາດໃຫັ້ພະນກັງານ ຂອງ

ທົີ່ ວຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ຂອງ ສພບ, ກມົສ ັ້າງຄູ, ສູນພດັທະນາຄູ ແລະ ບນັດາສະຖາບນັສ ັ້າງຄູ. 

• ຈະຕ ັ້ອງມຂີອບນຕິກິໍາໃນການກໍານດົໃຫ ັ້ສກຶສາເມ ອງ ແລະ ສກຶສາແຂວງ ໃນການນໍາໃຊ ັ້ຍຸດທະສາດພດັ 

ທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ເພ ີ່ ອເປັນພ ັ້ນຖານໃນການສ ັ້າງຂດີຄວາມສາມາດ ຂອງພະນກັງານຂອງເຂາົ 

ເຈົ ັ້າ. 

• ສະຖາບນັພດັທະນາການບໍລຫິານການສກຶສາ (ສພບ) ຈະຕ ັ້ອງສ ັ້າງປຶັ້ມຄູີ່ ມ ການຮຽນດ ັ້ວຍຕນົເອງ ແລະ 

ແບບຝ ກອບົຮມົທີີ່ ສາມາດນໍາໃຊ ັ້ໂດຍພະນກັງານ ຂອງສກຶສາເມ ອງ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ເປັນສີ່ ວນໜຶີ່ ງຂອງກອງປະ 

ຊຸມປະຈາໍເດ ອນຂອງພວກເຂາົກບັຜູ ັ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ18. 

• ມຄໍີາແນະນໍາຂອງລດັຖະມນົຕ ີ ເພ ີ່ ອຮບັປະກນັການຈດັສນັເວລາໃນກອງປະຊຸມຮີ່ ວມກບັຜູ ັ້ອໍານວຍການ

ໂຮງຮຽນປະຈາໍເດ ອນຂອງເມ ອງ ສໍາລບັການສ ັ້າງຂດີຄວາມສາມາດຂອງຜູ ັ້ອໍານວຍການ. 

• ມຖີານຂໍ ັ້ມູນເພ ີ່ ອເກບັກໍາຂໍ ັ້ມູນກີ່ ຽວກບັການຝຶກອບົຮມົຂອງຜູ ັ້ບໍລຫິານການສກຶສາໃນຫວົຂໍ ັ້ຕີ່ າງໆ ໂດຍ

ສມົທບົກບັການພດັທະນາຖານຂໍ ັ້ມູນ LESMIS. 

 
18 ໂມດູນຫ ກັຄວນສອດຄີ່ ອງກບັຂະບວນການສັ້າງແຜນພດັທະນາໂຮງຮຽນ, ໂດຍນໍາໃຊ ັ້ FQS ແລະ ເຊ ີ່ ອມໂຍງກບັແຜນການພດັທະນາ

ເມ ອງ, ການຕດິຕາມ ແລະ ການກໍານດົຄາດໝາຍ 
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• ພາລະບດົບາດຂອງເມ ອງ ແລະ ແຂວງ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຮບັການປັບປຸງ ແລະ ຄໍາແນະນໍາໃນການຈດັສນັພະນກັງານ

ໃຫັ້ສກຶສາແຂວງ ແລະ ສກຶສາເມ ອງ ໂດຍອງີໃສີ່ ຄວາມຕ ັ້ອງການຕວົຈງິ ແລະ ໜັ້າວຽກຕວົຈງິ ຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້

ພດັທະນາ ແລະ ຮບັຮອງໃຫັ້ມກີານນໍາໃຊ ັ້. 

• ສະຖາບນັພດັທະນາການບໍລຫິານການສກຶສາ ພດັທະນາແຜນດໍາເນນີງານສໍາລບັການສ ັ້າງຂດີຄວາມສາ 

ມາດໃຫັ້ແກີ່ ພະນກັງານຂອງສກຶສາແຂວງ, ສກຶສາເມ ອງ ແລະ ກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ ໂດຍອງີໃສີ່ ແຜນຍຸດທະສາດ

ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດຂອງກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ, ລວມທງັການຄຸ ັ້ມຄອງ ທີີ່

ອງີໃສີ່ ໂຮງຮຽນເປັນຫ ກັ ແລະ ແຜນພດັທະນາໂຮງຮຽນ, ລວມທງັຂໍ ັ້ສະເໜແີນະ ເພ ີ່ ອເຮດັໃຫ ັ້ການຈດັສນັ

ງບົປະມານຂອງລດັຖະບານເຂົ ັ້າໃສີ່ ກດິຈະກໍາດັີ່ ງກີ່ າວໃຫັ້ມຄີວາມຍ ນຍງົ ແທນທີີ່ ຈະເພິີ່ ງພາອາໄສແຕີ່ ແຫ ີ່ ງ

ການເງນິຈາກພາຍນອກ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ6.3: ບນັດາຄະນະກາໍມະການປະຕບິດັງານ (ຄະນະກາໍມະການຈດັສນັຄູ ແລະ ຄະນະກາໍ

ມະການແຜນການ ແລະ ການເງນິ) ທງັຂັ ັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ ັ້ນທ ັ້ອງຖິີ່ ນ ມຄີວາມເຂັ ັ້ມແຂງໂດຍນາໍໃຊ ັ້ຂໍ ັ້ມູນອ ັ້າງອງີ

ຈາກ ແຜນປະຈາໍປີທີີ່ ມກີານຄດິໄລີ່ ຄີ່ າໃຊ ັ້ຈີ່ າຍ (ACSEP). ຜນົການປະເມນິຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນ ແລະ ຂໍ ັ້

ມູນຈາກ LESMIS (ລວມທງັ PMIS, FMIS & EMIS) ໄດ ັ້ຖ ກນາໍໃຊ ັ້ເພ ີ່ ອເປັນບີ່ ອນອງີໃນການຈດັຕັ ັ້ງ

ປະຕບິດັບນັດານະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ. 

ຖັ້າຢາກບນັລຸໄດ ັ້ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງກາງນີ ັ້ ຈະຕ ັ້ອງມກີານສະໜອງທນຶທີີ່ ສອດຄີ່ ອງກບັສະຖານະພາບການ

ເງນິ “ຍກົສູງຄຸນນະພາບການສກຶສາ” ແລະ/ຫ   ງບົປະມານ ODA ຕ ັ້ອງສຸມໃສີ່ ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງນີ ັ້ໂດຍສະເພາະ. 

ນະໂຍບາຍທີີ່ ຕ ັ້ອງຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 

• ຂໍ ັ້ກໍານດົ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຄະນະກໍາມະການຈດັສນັຄູ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ທວົທວນ ແລະ ປັບປຸງ ເພ ີ່ ອ

ໃຫ ັ້ມໜີ ັ້າທີີ່ ໃນການກໍານະໂຍບາຍ ແລະ ຂໍ ັ້ແນະນໍາເພ ີ່ ອຍກົສູງປະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົຂອງການ

ຈດັສນັຄູເພ ີ່ ອລາຍງານການນໍາຂອງກະຊວງ. 

• ສະເໜສີ ັ້າງຕັ ັ້ງຄະນະກໍາມະການຈດັສນັຄູຂັ ັ້ນທ ັ້ອງຖິີ່ ນ ຊຶີ່ ງຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຮບັການທບົທວນຈາກຄະນະກາໍມະ

ການຂັ ັ້ນສູນກາງເພ ີ່ ອຂໍອະນຸມດັຈາກລດັຖະມນົຕ.ີ 

• ການກໍານດົເວລາ ແລະ ໜັ້າວຽກ ຂອງຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງນິ ຈະໄດ ັ້ຮບັການທບົ

ທວນ, ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງ ແລະ ເຮດັໃຫ ັ້ສອດຄີ່ ອງກນັ ເພ ີ່ ອຮບັປະກນັໜັ້າທີີ່ ການປະສານງານລະຫວີ່ າງ

ຂັ ັ້ນຕອນການວາງແຜນ ແລະ ການຂຶ ັ້ນແຜນງບົປະມານໃຫັ້ມປີະສດິທຜິນົ ແລະ ທນັເວລາ. 

• ການສະເໜສີ ັ້າງຕັ ັ້ງຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງນິຂັ ັ້ນທ ັ້ອງຖິີ່ ນ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຮບັການທບົທວນຈາກ 

ຄະນະກໍາມະການຂັ ັ້ນສູນກາງ ເພ ີ່ ອຂໍອະນຸມດັຈາກລດັຖະມນົຕ.ີ 

• ອອກດໍາລດັເພ ີ່ ອກໍານດົໃຫ ັ້ ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງນິ ຊຶີ່ ງສາມາດກວດກາບດົລາຍງານ

ການເງນິປະຈາໍປີຂອງແຕີ່ ລະເມ ອງ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ສາມາດລາຍງານແກີ່ ລດັຖະມນົຕຊີາບ ກີ່ ຽວກບັຄວາມສອດ 

ຄີ່ ອງຂອງການຈດັສນັງບົປະມານບໍລຫິານໃຫັ້ເມ ອງ ໂດຍອງີໃສີ່ ຄູີ່ ມ  ໃນການຈດັສນັງບົປະມານບໍລຫິານໃຫັ້

ເມ ອງ ທີີ່ ຮບັຮອງໂດຍລດັຖະມນົຕ.ີ 

• ອອກດໍາລດັເພ ີ່ ອກໍານດົໃຫ ັ້ແຕີ່ ລະແຂວງ ສົີ່ ງແຜນປະຈາໍປີທີີ່ ມກີານຄດິໄລີ່ ຄີ່ າໃຊ ັ້ຈີ່ າຍ ໃຫັ້ຄະນະກໍາມະການ

ແຜນການ ແລະ ການເງນິ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ຄະນະດັີ່ ງກີ່ າວ ໄດ ັ້ຢັັ້ງຢ ນ/ກວດກາ ໂດຍນໍາໃຊ ັ້ຂໍ ັ້ມູນຈາກຖານຂໍ ັ້ມູນຄຸ ັ້ມ

ຄອງແຜນກນ ແລະ ການເງນິ ( PBMIS) ທີີ່ ສາມາດສ ັ້າງແຜນງບົປະມານໃຫັ້ທນັເວລາ ແລະ ລາຍງານການ
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ປະຕບິດັງບົປະມານໃຫັ້ທນັເວລາ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງນິ ໄດ ັ້ທບົທວນ ແລະ 

ສນົທະນາກີ່ ຽວກບັບູລມິະສດິຂອງງບົປະມານ. 

• ມຂີອບນຕິກິໍາ ເພ ີ່ ອຊີ່ ວຍໃຫັ້ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງນິ ສາມາດກວດກາ ແລະ ລາຍງານ

ຄວາມສອດຄີ່ ອງຂອງແຜນປະຈາໍປີທີີ່ ມກີານຄດິໄລີ່ ຄີ່ າໃຊ ັ້ຈີ່ າຍຂັ ັ້ນແຂວງ ກບັບູລມິະສດິຂອງແຜນພດັທະ 

ນາຂະແໜງກີ່ ນສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2021-2025 ແລະ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນດັີ່ ງກີ່ າວ. 

• ອອກຂໍ ັ້ແນະນໍາຂອງລດັຖະມນົຕ ີເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ສູນສະຖຕິກິານສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໄດ ັ້ແຍກຕວົຊີ ັ້ບອກຂອງການ 

ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັການສກຶສາປະຈາໍປີ ໃນເຂດທີີ່ ດ ັ້ອຍໂອກາດ (40 ເມ ອງ) ແລະ ເມ ອງທີີ່ ບໍີ່ ດ ັ້ອຍໂອກາດ 

ພ ັ້ອມທງັລາຍງານກີ່ ຽວກບັແນວໂນ ັ້ມໃນການຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນກນັ. 

• ສູນສະຖຕິຂິອງກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ສະໜອງໂຄງຮີ່ າງບດົລາຍງານຂໍ ັ້ມູນດ ັ້ານການສກຶສາໂດຍ

ແຍກຕາມເພດ ແລະ ເຜົີ່ າ19 ໃຫ ັ້ແຕີ່ ລະແຂວງ ເພ ີ່ ອສາມາດລາຍງານກີ່ ຽວກບັຄວາມຄ ບໜັ້າ ໃນການຫ ຸດ 

ຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນກນັ. 

• ໂຄງການ/ຂໍ ັ້ລເິລີີ່ ມ ໃນການສ ັ້າງແຜນພດັທະນາລະບບົຂໍ ັ້ມູນຂີ່ າວສານດ ັ້ານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ  

(LESMIS) 2018-2022 ຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ປັບປຸງເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ TEMIS, TVETMIS ແລະ LUMS ເປັນອງົ

ປະກອບຂອງ LESMIS. ແຜນ LESMIS ສະບບັປັບປຸງຈະຕ ັ້ອງຖ ກຮບັຮອງ ແລະ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ. 

• ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ກໍານດົ ແລະ ໃຫ ັ້ບູລມິະສດິຫວົຂໍ ັ້ໃນການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ວໄິຈໃນຕໍີ່ ໜ ັ້າ, 

ໂດຍປະສານງານກບັຄູີ່ ຮີ່ ວມພດັທະນາ ເພ ີ່ ອສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກີ່ ການພດັທະນານະໂຍບາຍ ອງີຕາມ

ຫ ກັຖານ ທີີ່ ກໍາລງັດໍາເນນີຢູີ່ ໃນປັດຈບຸນັ. 

• ພດັທະນາແຜນປະຕບິດັງານທີີ່ ປະກອບມຄີີ່ າໃຊ ັ້ຈີ່ າຍຕີ່ າງໆ ເພ ີ່ ອສ ັ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງພະນກັງານ

ຂອງສູນວໄິຈ ແລະ ປະເມນີການສກຶສາ ແລະ ເພ ີ່ ອສ ັ້າງເຄ ອຂີ່ າຍການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ປະເມນີຜນົການສກຶ

ສາ. 

• ສ ັ້າງນຕິກິໍາ ແລະ ກໍານດົພາລະບດົບາດຂອງຄະນະກໍາມະການ ຈນັຍາທໍາການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າວໄິຈ 

• ຍຸດທະສາດໃໝີ່ ສໍາລບັ LESMIS ຈະຕ ັ້ອງປະກອບມຂໍີ ັ້ມູນການຮູ ັ້ໜງັສ  ໂດຍແຍກຕາມເພດ, ລະດບັຄວາມ 

ທຸກຍາກ, ເຜົີ່ າ, ຄວາມພກິານ ແລະ ທີີ່ ຕັ ັ້ງພູມສນັຖານ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ຂໍ ັ້ມນູດັີ່ ງກີ່ າວ ບນັຈເຸຂົ ັ້າໃນຂະບວນການຂອງການ

ເກບັກໍາຂໍ ັ້ມນູ ແລະ ການລາຍງານ ຂອງສູນສະຖຕິກິານສກຶສາ ແລະ ກລິາ ຂອງກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ6.4: ຂອບຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນພັດັທະນາການສກຶສາ ແລະ 

ກລິາ 2021-2025 ໄດ ັ້ຮບັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໃນແຕີ່ ລະປີ. 

ນະໂຍບາຍທີີ່ ຕ ັ້ອງຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 

• ບດົລາຍງານການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຂອບການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການ

ສກຶສາ ແລະ ກລິາ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ນໍາສະເໜ ີຕໍີ່ ກອງປະຊຸມໜີ່ ວຍງານວຊິາການຂອງແໜງການສກຶສາ ແລະ ກອງ

ປະຊຸມຜູ ັ້ບໍລຫິານການສກຶສາປະຈາໍປີ. 

• ໃຊ ັ້ຂໍ ັ້ມູນຈາກ LESMIS ແລະ ບດົລາຍງານຈາກ PBMIS ເພ ີ່ ອເປັນບີ່ ອນອງີໃຫ ັ້ແກີ່ ການລາຍງານວຽກ

ງານຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ. 

 
19 ເພດ, ກຸີ່ ມພາສາ ລວມທງັຂໍ ັ້ມູນກີ່ ຽວກບັເດກັພກິານ 
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• ທບົທວນຄ ນວທິກີານນໍາໃຊ ັ້ຂໍ ັ້ມູນພນົລະເມ ອງຈາກຖານຂໍ ັ້ມູນ EMIS ກບັຂໍ ັ້ມູນການຄາດຄະເນປະຊາກອນ

ຂອງສູນສະຖຕິແິຫີ່ ງຊາດ ແລະ ຂໍ ັ້ມູນການສໍາຫ ວດອ ີ່ ນໆເຊັີ່ ນ: ການສໍາຫ ວດດດັຊະນໝີາຍສງັຄມົລາວ 

(LSIS). 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ6.5: ການກະກຽມຕອບໂຕ ັ້ສຸກເສນີ ແລະ ການຮບັມ ກບັໄພພບິດັ ຂອງລະ ບບົການສກຶສາ 

ນະໂຍບາຍທີີ່ ຕ ັ້ອງຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 

• ສ ັ້າງແຜນການແກ ັ້ໄຂເຫດການສຸກເສນີຂອງຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ພ ັ້ອມຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ລວມ

ທງັແຜນຮບັມ ກບັການປີ່ ຽນແປງຂອງດນິຟັ້າອາກາດ. 

• ສງັລວມເອາົບນັດາທດິທາງໃນການກະກຽມ ຕອບໂຕ ັ້ສຸກເສນີພາຍໃນກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ, 

ສກຶສາແຂວງ, ສກຶສາເມ ອງ ແລະ ໂຮງຮຽນເພ ີ່ ອຝຶກອບົຮມົໃຫ ັ້ຄູສອນ ແລະ ຄູນເິທດ ໂດຍການຮີ່ ວມມ 

ກບັກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ 

• ນໍາໃຊ ັ້ເຄ ີ່ ອງມ ທາງອອນລາຍ (online) ເພ ີ່ ອຕດິຕາມການຕອບໂຕ ັ້ສຸກເສນີ ໂດຍບນັຈເຸຂົ ັ້າໃນຖານຂໍ ັ້ມູນ 

LESMIS. 

6.7 ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ7: 

ຄວາມແຕກໂຕນກນັຫ ຸດຜີ່ ອນລງົ ໂດຍຜີ່ ານແຜນການເງນິທີີ່ ສະໜບັສະໜນູຄາດໝາຍຜນົໄດ ັ້ຮບັ ທີີ່ ກາໍນດົໃນແຜນ

ພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ພ ັ້ອມທງັພຈິາລະນາເຖງິຄວາມສາມາດໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ແລະ 

ຄວາມອາດສາມາດທາງດ ັ້ານການເງນິທີີ່ ຈາໍກດັ. 

6.7.1. ຫ ກັການ ແລະ ເຫດຜນົ 

ບດົລາຍງານການທບົທວນກາງສະໄໝຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2016-2020 

ສະແດງໃຫັ້ເຫນັຢີ່ າງຈະແຈ ັ້ງວີ່ າ ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ແມີ່ ນໄດ ັ້ຮບັງບົປະມານບໍີ່ ພຽງພໍກບັຄວາມຕ ັ້ອງ 

ການ ໃນໄລຍະແຕີ່  2016-2018. ບດົລາຍງານການທບົທວນດັີ່ ງກີ່ າວຍງັຊີ ັ້ໃຫ ັ້ເຫນັວີ່ າ, ຖັ້າຂະແໜງການສກຶສາ 

ແລະ ກລິາ ໄດ ັ້ຮບັງບົປະມານບໍລຫິານທີີ່ ບໍີ່ ແມີ່ ນເງນິເດ ອນ ແລະ ງບົປະມານລງົທນຶເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ, ແມີ່ ນຈະສາມາດບນັລຸ

ໄດ ັ້ບນັດາຈດຸປະສງົຕີ່ າງໆຂອງແຜນພດັທະນາ ແລະ ສາມາດຍກົສູງຄຸນນະພາບຂອງການສກຶສາໃຫ ັ້ດຂີຶ ັ້ນ, ໃນຂະນະ

ດຽວກນັກຄໍວນປັບປຸງປະສດິທພິາບໃນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ການນໍາໃຊ ັ້ຊບັພະຍາກອນທີີ່ ມຈີາໍກດັ. 

ບດົລາຍງານການທບົທວນກາງສະໄໝຍງັໄດ ັ້ໃຫ ັ້ຂໍ ັ້ແນະນໍາວີ່ າ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ຕ ັ້ອງກະກຽມ 

ຄໍາອະທບິາຍທີີ່ ຊດັເຈນ ກີ່ ຽວກບັຄວາມຕ ັ້ອງການງບົປະມານຂອງຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ເພ ີ່ ອສະເໜຕີໍີ່

ກະຊວງການເງນິ ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ໃນເວລາເຈລະຈາຂໍງບົປະມານ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ພາກສີ່ ວນ

ດັີ່ ງກີ່ າວເຫນັໄດ ັ້ເຖງິ ການເຊ ີ່ ອມໂຍງກນັລະຫວີ່ າງງບົປະມານທີີ່ ຕ ັ້ອງການ ກບັບນັດານະໂຍບາຍ ແລະ ຄາດໝາຍ

ຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ. ຄໍາອະທບິາຍດັີ່ ງກີ່ າວ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ໃຫ ັ້ຄະນະກໍາມະການແຜນການ 

ແລະ ການເງນິ ເປັນຜູ ັ້ຮບັຮອງເອາົຢີ່ າງເປັນທາງການ. ຕວົຢີ່ າງ ງບົປະມານທີີ່ ສະເໜ ີໃຫ ັ້ກວມເອາົການເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນຂອງ

ງບົປະມານພາກ 63 ຂອງເມ ອງ ເພ ີ່ ອສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກີ່ ການບໍລຫິານຂັ ັ້ນເມ ອງ ແລະ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ

ແຜນງານການສະໜບັສະໜນູຂອງຄູສກຶສານເິທດ ຫ   ຄວາມຕ ັ້ອງການງບົປະມານການລງົທນຶພເິສດ ເພ ີ່ ອສ ັ້ອມແປງ

ໂຮງ ຮຽນທີີ່ ໄດ ັ້ຮບັຜນົກະທບົຈາກໄພນໍ ັ້າຖັ້ວມ. 

ຍ ັ້ອນຂໍ ັ້ຫຍຸ ັ້ງຍາກທາງດ ັ້ານການເງນິໃນຊີ່ ວງໄລຍະ 2016-2020, ດັີ່ ງນັ ັ້ນ ງບົປະມານສໍາລບັການຝຶກອບົ 

ຮມົຄູປະຈາໍການ ແລະ ການຊີ່ ວຍເຫ  ອດ ັ້ານຫ ກັວຊິາຄູແກີ່ ຄູໃນໂຮງຮຽນທີີ່ ມຜີນົການຮຽນຕໍີ່ າຈຶີ່ ງໄດ ັ້ຫ ຸດລງົ ແລະ 
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ຂາດງບົປະມານ ເພ ີ່ ອສະໜບັສະໜນູແກີ່ ການສອນສໍາລບັຫ ັ້ອງຮຽນຮີ່ ວມ. ງບົປະມານການສກຶສາສີ່ ວນໃຫຍີ່ ແມີ່ ນ

ພາກເງນິເດ ອນ ແລະ ຄີ່ າແຮງງານ, ໃນຂະນະທີີ່ ງບົປະມານທີີ່ ບໍີ່ ແມີ່ ນເງນິເດ ອນກວມ 12% ຂອງງບົປະມານທງັໝດົ

ຂອງຂະແໜງການ; ສີ່ ວນຢູີ່ ຂັ ັ້ນແຂວງມພີຽງ 8% ເທົີ່ ານັ ັ້ນ.  

ຍ ັ້ອນຜນົຈາກຂໍ ັ້ຈາໍກດັທາງດ ັ້ານງບົປະມານຂອງຂະແໜງການໃນຫ າຍປີຜີ່ ານມາ, ຈິີ່ ງໃຫ ັ້ບູລມິະສດິແກີ່ ການ

ຮກັສາແຜນງານທີີ່ ມຢູີີ່  ເຊັີ່ ນ: ເງນິບໍລຫິານໂຮງຮຽນ ແລະ ການພມິປຶັ້ມແບບຮຽນທດົແທນ. ລດັຖະບານ ກໍຄ ກະ 

ຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ຕ ັ້ອງກໍານດົບູລມິະສດິທີີ່ ຊດັເຈນ ໃນການໃຊ ັ້ຈີ່ າຍງບົປະມານບໍລຫິານປົກກະຕ ິຖັ້າ

ຢາກຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັບນັດາແຜນງານຫ ກັ ເພ ີ່ ອສະໜບັສະໜນູໃຫັ້ແກີ່ ການປັບປຸງຄຸນນະພາບການສກຶສາ ເຊັີ່ ນ: ການ

ຝຶກອບົຮມົຄູປະຈາໍການ, ການລງົຊຸກຍູ ັ້ການຮຽນ-ການສອນຂອງຄູນເິທດ, ສະໜອງສ ີ່ ການຮຽນ, ອຸປະກອນ, ເງນິ

ເບ ັ້ຍລ ັ້ຽງ, ການລງົທນຶໃສີ່ ພ ັ້ນຖານໂຄງລີ່ າງດ ັ້ານນໍ ັ້າສະອາດ ແລະ ສຸກຂະອະນາໄມ. ບນັດາຄູີ່ ຮີ່ ວມພດັທະນາ ມບີດົ 

ບາດສໍາຄນັໃນການສ ັ້າງຄວາມສອດຄີ່ ອງ ແກີ່ ການປະຕບິດັໂຄງການຊີ່ ວຍເຫ  ອ ກບັບູລມິະສດິແຫີ່ ງຊາດທີີ່ ໄດ ັ້ສງັ 

ລວມໄວ ັ້ໃນຂໍ ັ້ ທ ີ3.3 ຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2021-2025 ແລະ ເລັີ່ ງເປົັ້າໝາຍໃສີ່  

40 ເມ ອງບູລມິະສດິ ທີີ່ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໄດ ັ້ກໍານດົ (ເບິີ່ ງເອກະສານຊ ັ້ອນທັ້າຍທ ີ3). ທຸກໆໂຄງ 

ການໃໝີ່ ທີີ່ ສະເໜກີານສະໜບັສະໜນູໂດຍຄູີ່ ຮີ່ ວມພດັທະນາ ຄວນກໍານດົຢີ່ າງຈະແຈ ັ້ງ ກີ່ ຽວກບັຄວາມຮບັຜດິຊອບ

ໃນການສະໜອງງບົປະມານບໍລຫິານ ໃນໄລຍະດໍາເນນີໂຄງການ ແລະ ໃນອະນາຄດົ ຫ ງັໂຄງການສິ ັ້ນສຸດ. 

ການຈດັສນັງບົປະມານບໍລຫິານທີີ່ ບໍີ່ ແມີ່ ນເງນິເດ ອນ ເຂົ ັ້າໃສີ່ ວຽກງານສກຶສາ ແມີ່ ນມຄີວາມແຕກຕີ່ າງກນັ

ໃນແຕີ່ ລະແຂວງ ແລະ ເມ ອງ ໂດຍບໍີ່ ໄດ ັ້ຄໍານງຶເຖງິລະດບັຂອງການໃຫັ້ບໍລກິານ ຫ   ຄວາມແຕກໂຕນໃນການເຂົ ັ້າ

ຮຽນ. ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ບໍີ່ ສາມາດນໍາໃຊ ັ້ເງນິຈາກຮີ່ ວງເງນິເດ ອນ ເຂົ ັ້າໃນກດິຈະກໍາອ ີ່ ນໆໄດ ັ້ ແລະ 

ສິີ່ ງທີີ່ ສາມາດເຮດັໄດ ັ້ເພ ີ່ ອຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນກນັ ກໍຄ ການປັບປຸງປະສດິທພິາບໃນການສບັຊ ັ້ອນຄູ. ເຖງິຢີ່ າງ 

ໃດກໍຕາມ, ການຍກົຍ ັ້າຍຄູຈາກບີ່ ອນນຶີ່ ງໄປອກີບີ່ ອນນຶີ່ ງ ແມີ່ ນມຄີວາມຫຍຸ ັ້ງຍາກຫ າຍ ໂດຍສະເພາະຈາກເມ ອງໜຶີ່ ງ 

ໄປອກີເມ ອງໜຶີ່ ງ ແລະ ການໂອນຍກົຍ ັ້າຍເງນິເດ ອນກໍມຄີວາມຫຍຸ ັ້ງຍາກ.  

ຍຸດທະສາດນຶີ່ ງອກີ ໃນການໃຊ ັ້ແຜນການເງນິ ເພ ີ່ ອຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນກນັ ແມີ່ ນທບົທວນສູດການ

ຄດິໄລີ່ ງບົປະມານສໍາລບັເງນິບໍລຫິານໂຮງຮຽນ ແລະ ສະໜອງເງນິຊີ່ ວຍເຫ  ອໃຫ ັ້ທ ັ້ອງຖິີ່ ນ/ເມ ອງ ທີີ່ ການພດັທະນາ

ການສກຶສາຍງັຕໍີ່ າ. ທງັຄະນະກາໍມະການຈດັສນັຄູ ແລະ ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງນິ ຈະຄົ ັ້ນຄວ ັ້າເບິີ່ ງ

ຂໍ ັ້ສະເໜແີນະ ຈາກໜີ່ ວຍງານວຊິາການຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ທີີ່ ໄດ ັ້ປະເມນີກີ່ ຽວກບັແຜນພດັທະນາ 

ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2016-2020 ແລະ ບດົລາຍງານການທບົທວນກາງສະໄໝ ເພ ີ່ ອກໍານດົຍຸດທະສາດ

ສໍາລບັການນໍາໃຊ ັ້ຊບັພະຍາກອນ (ຊບັພະຍາກອນມະນຸດ/ການເງນິ) ເພ ີ່ ອຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນ ໂດຍຜີ່ ານການ

ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງດ ັ້ານການຊີ່ ວຍເຫ  ອແກີ່ ພາກສີ່ ວນທີີ່ ຍງັອີ່ ອນ. ອາດພຈິາລະນາໃຫັ້ນໍາໃຊ ັ້ເງນິບໍລຫິານໂຮງ ຮຽນ

ທີີ່ ແຕກຕີ່ າງກນັ ແລະ/ຫ   ສູດຈດັສນັງບົປະມານບໍລຫິານໃຫັ້ແກີ່ ບນັດາເມ ອງ ໂດຍອງີຕາມຈາໍນວນໂຮງຮຽນທີີ່ ດ ັ້ອຍ

ໂອກາດ. ມຄີວາມຈາໍເປັນຕ ັ້ອງປັບປຸງປະສດິທຜິນົໃນການນໍາໃຊ ັ້ເງນິບໍລຫິານໂຮງຮຽນ ໂດຍຮບັປະກນັໃຫ ັ້ ການ

ໂອນເງນິ ເຖງິໂຮງຮຽນຖ ກຕ ັ້ອງຕາມເວລາທີີ່ ກໍານດົ.  

ເຖງິຢີ່ າງໃດກໍຕາມ, ສິີ່ ງທ ັ້າທາຍທີີ່ ກະທບົຕໍີ່ ການຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນ ແມີ່ ນສີ່ ວນແບີ່ ງງບົປະມານບໍລ ິ

ຫານທີີ່ ບໍີ່ ແມີ່ ນເງນິເດ ອນ ແມີ່ ນຕໍີ່ າຫ າຍ ໂດຍສະເພາະໃນຂັ ັ້ນເມ ອງ, ຊຶີ່ ງປັດຈະບນັ ບນັດາເມ ອງໄດ ັ້ຮບັສີ່ ວນແບີ່ ງງບົ 

ປະມານດັີ່ ງກີ່ າວແມີ່ ນຕໍີ່ າຫ າຍ. ຖັ້າຢາກຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນກນັຢູີ່ ຂັ ັ້ນເມ ອງ, ການເພີີ່ ມການຈດັສນັງບົປະມານ

ບໍລຫິານໃຫັ້ແກີ່ ເມ ອງແມີ່ ນຖ ເປັນບູລມິະສດິ. ຢາກໄດ ັ້ແນວນັ ັ້ນ ມນັຮຽກຮ ັ້ອງໃຫ ັ້ມກີານເພີີ່ ມງບົປະມານບໍລ ິ ຫານ

ປົກກະຕທິີີ່ ບໍີ່ ແມີ່ ນເງນິເດ ອນຂອງທົີ່ ວ ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໃຫ ັ້ຫ າຍຂຶ ັ້ນ.  
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ຈາໍນວນພະນກັງານເພດຍງິທີີ່ ມຕີໍາແໜີ່ ງສູງຍງັມໜີ ັ້ອຍໃນຂັ ັ້ນພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາແຂວງ, 

ຫ ັ້ອງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາເມ ອງ ແລະ ຜູ ັ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ. ດັີ່ ງນັ ັ້ນ, ມຄີວາມຈາໍເປັນຕີ່ ອງໄດ ັ້ປັບປຸງ

ຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍໃນກຸີ່ ມພະນກັງານຄຸ ັ້ມຄອງລະດບັສູງດັີ່ ງກີ່ າວ. 

6.7.2. ພາກສີ່ ວນຮບັຜດິບຊອບ 

ຜນົສໍາເລດັຂອງຜນົໄດ ັ້ຮບັທີີ່ ເປັນຍຸດທະສາດນີ ັ້ ແມີ່ ນຄວາມຮບັຜດິຊອບຮີ່ ວມມ ກນັລະຫວີ່ າງກມົແຜນ 

ການ, ການການເງນິ, ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງນິ, ຄະນະກໍາມະການຈດັສນັຄູ, ແຂວງ ແລະ ຄູີ່ ຮີ່ ວມ

ພດັທະນາ.  

6.7.3. ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ ແລະ ນະໂຍບາຍ 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ7.1: ແຜນງບົປະມານຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກ ິລາ ໄດ ັ້ລວມເອາົ

ຍຸດທະສາດການໃຊ ັ້ຈີ່ າຍງບົປະມານທີີ່ ມຄີວາມຊດັເຈນ ເພ ີ່ ອເປັນທດິທາງໃນການພດັທະນາແຜນງບົປະມານປະຈາໍ

ປີຂອງສູນກາງ ແລະ ທ ັ້ອງຖິີ່ ນ ແລະ ຂະບວນການທບົທວນງບົປະມານ ສະທ ັ້ອນໃຫ ັ້ເຫນັຄວາມຈາໍເປັນໃນການຫ ຸດ 

ຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນ ແລະ ປັບປຸງຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນ. 

ນະໂຍບາຍທີີ່ ຕ ັ້ອງຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 

• ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງນິ ທບົທວນຄ ນ ແລະ ກໍານດົຍຸດທະສາດການເງນິທີີ່ ມເີປົັ້າໝາຍ, 

ທບົທວນນຕິກິໍາທີີ່ ມຢູີີ່  ແລະ ກນົໄກການຈີ່ າຍເງນິ ແລະ ການລາຍງານ ແລະ ການໃຊ ັ້ຈີ່ າຍທີີ່ ຈາໍເປັນ ທີີ່ ອາດ

ຈະຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກຕີ່ າງຂອງຜນົການສກຶສາ. 

• ອງີໃສີ່ ຜນົການທບົທວນຂອງຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງນິ, ນະໂຍບາຍການໃຊ ັ້ຈີ່ າຍຂອງ

ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໄດ ັ້ຖ ກປັບປຸງຄ ນ ໃນເວລາການທບົທວນໃນໄລຍະກາງ 

ເພ ີ່ ອຮບັປະກນັວີ່ າບູລມິະສດິດ ັ້ານການໃຊ ັ້ຈີ່ າຍຍງັສ ບຕໍີ່ ແກ ັ້ໄຂຄວາມແຕກໂຕນກນັ. 

• ແຜນງບົປະມານປະຈາໍປີຂອງຂະແໜງການຍີ່ ອຍ ຈະປະສມົປະສານເປັນບູລມິະສດິທີີ່ ມຜີນົກະທບົທີີ່ ສູງ 

ແລະ ການກໍານດົກດິຈະກໍາທີີ່ ມປີະສດິທຜິນົທີີ່ ມຄີີ່ າໃຊ ັ້ຈີ່ າຍຫ າຍກວີ່ າ ທີີ່ ໄດ ັ້ກໍານດົໄວ ັ້ໃນແຜນພດັທະນາຂະ 

ແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ແລະ ແຜນປະຈາໍປີທີີ່ ມກີານຄດິໄລີ່ ມູນຄີ່ າ. 

• ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງນິ ຕ ັ້ອງເຮດັໜັ້າທີີ່ ໃນການທບົທວນແຜນງບົປະມານປະຈາໍປີ

ຂອງຂະແໜງຍີ່ ອຍ ເພ ີ່ ອຮບັປະກນັຄວາມສອດຄີ່ ອງກບັບູລມິະສດິຂອງ ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶ

ສາ ແລະ ກລິາ. 

• ການປະເມນີກາງສະໄໝຂອງແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ຈະຕ ັ້ອງກວມເອາົການປັບປຸງແຜນການ

ເງນິ 5 ປີ ແລະ ແຜນການການເງນິປະຈາໍປີ ໂດຍແມີ່ ນກມົການເງນິເປັນຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບ ໂດຍມກີານຮີ່ ວມມ  

ແລະ ຊີ ັ້ນໍາທາງຍຸດທະສາດຈາກກມົແຜນການ ແລະ ການຊີ ັ້ນໍາຂອງຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການ

ເງນິ. 

• ຄະນະປະສານງານດ ັ້ານການບໍລຫິານ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງ (Focal group 4) ໃຫັ້ຂໍ ັ້ແນະນໍາແກີ່ ໜີ່ ວຍງານວຊິາ

ການຂະແໜງການສກຶສາກີ່ ຽວກບັວທິກີານທີີ່ ດກີວີ່ າ ໃນການຈດັລໍາດບັຄວາມສໍາຄນັຂອງກດິຈະກໍາທີີ່ ມ ີ

ປະສດິທຜິນົດ ັ້ານຄີ່ າໃຊ ັ້ຈີ່ າຍ ໂດຍໃຫັ້ບູລມິະສດິແກີ່ ເມ ອງທີີ່ ດ ັ້ອຍໂອກາດ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ7.2: ໜີ່ ວຍງານວຊິາການຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ທບົທວນ ແລະ ຮບັຮອງແຜນ

ງບົປະມານກາງສະໄໝຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ. 



 

53 

 

ນະໂຍບາຍທີີ່ ຕ ັ້ອງຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 

• ແຜນວຽກຂອງໜີ່ ວຍງານວຊິາການຂະແໜງການສກຶສາ ຈະຕ ັ້ອງປະກອບມກີານທບົທວນ ແລະ ການຮບັ 

ຮອງເອາົຄວາມສອດຄີ່ ອງຂອງແຜນງບົປະມານປະຈາໍປີ ກບັແຜນການການເງນິຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງ 

ການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ແລະ ຂໍ ັ້ສະເໜແີນະໃນການປັບປຸງແຜນການເງນິໄລຍະກາງ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ 7.3: ການຄາດຄະເນການສະໜບັສະໜນູດ ັ້ານການເງນິຂອງຄູີ່ ຮີ່ ວມພດັທະນາ ສອດຄີ່ ອງ

ກບັເປົັ້າໝາຍບູລມິະສດິຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ແລະ ແຜນການຊີ່ ວຍເຫ  ອໃໝີ່  ຕ ັ້ອງ

ຮບັປະກນັວີ່ າກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ຈະສາມາດສ ບຕໍີ່ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໄດ ັ້ຢີ່ າງຍ ນຍງົ 

ນະໂຍບາຍທີີ່ ຕ ັ້ອງຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 

• ພາລະບດົບາດ ແລະ ໜັ້າທີີ່ ຂອງໜີ່ ວຍງານວຊິາການຂະແໜງການສກຶສາ ໄດ ັ້ຖ ກປັບປຸງເພ ີ່ ອຮບັປະກນັວີ່ າ

ທຸກໆໂຄງການໃໝີ່ ຂອງຄູີ່ ຮີ່ ວມພດັທະນາ ຕ ັ້ອງກໍານດົໃຫ ັ້ເຫນັຢີ່ າງຈະແຈ ັ້ງກີ່ ຽວກບັເງນິບໍລຫິານທີີ່ ອາດເກດີ

ຂຶ ັ້ນຈາກການລງົທນຶ ແລະ ໂຄງການການພດັທະນາຕີ່ າງໆ ແລະ ຈະຕ ັ້ອງສຸມໃສີ່ ໂຄງການທີີ່ ຖ ກກໍານດົວີ່ າ

ເປັນບູລມິະສດິຫ ກັຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ແລະ ສະໜບັສະໜນູ ເມ ອງທີີ່ ດ ັ້ອຍ

ໂອກາດ ທີີ່ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໄດ ັ້ກໍານດົ ຫ   ອາດປົກຄຸມທົີ່ ວປະເທດ. 

• ບນັດາຄູີ່ ຮີ່ ວມພດັທະນາ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສະໜອງ ແລະ ລາຍງານຂໍ ັ້ມູນຮອບດ ັ້ານຂອງໂຄງການໃນແຕີ່ ລະປີ ໃຫ ັ້ 

ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການຂອງກມົແຜນການ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ສາມາດສງັລວມເຂົ ັ້າໃນຖານຂໍ ັ້ມູນການຊີ່ ວຍເຫ  ອ

ທາງການ ເພ ີ່ ອການພດັທະນາ (ODA Database). 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ 7.4: ໄດ ັ້ການລະດມົຊບັພະຍາກອນຢີ່ າງກວ ັ້າງຂວາງ ໂດຍຜີ່ ານການຮີ່ ວມມ ຈາກສາກນົ 

ລວມທງັຈາກອງົການ ການກຸສນົອ ີ່ ນໆ 

ນະໂຍບາຍທີີ່ ຕ ັ້ອງຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 

• ກມົພວົພນັການຕີ່ າງປະເທດ ເຮດັໜັ້າທີີ່ ໃນການລະດມົທນຶຈາກອງົການຈດັຕັ ັ້ງສາກນົຕີ່ າງໆ ລວມທງັອງົການ 

ການກຸສນົອ ີ່ ນໆ. 

• ສ ັ້າງນຕິກິໍາເພ ີ່ ອສົີ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງອງົການຈດັຕັ ັ້ງສາກນົ ແລະ ອງົກອນເອກະຊນົ ທີີ່ ລງົທນຶໃສີ່ ການພດັ 

ທະນາການສກຶສາທີີ່ ມຄຸີນນະພາບ. 

6.8 ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ8: 

ພນົລະເມ ອງລາວມສຸີຂະພາບແຂງແຮງດ ັ້ານຮີ່ າງກາຍ ແລະ ຈດິໃຈ, ບຸກຄະລາກອນການກລິາ, ນກັກລິາສະໝກັຫ ິ ັ້ນ 

ແລະ ນກັກລິາອາຊບີ ໄດ ັ້ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບດ ັ້ານກລິາ-ກາຍຍະກາໍ ປະ ກອບສີ່ ວນເຂົ ັ້າໃນການເຊດີຊູຖານະ

ບດົບາດຂອງຊາດຢູີ່ ໃນເວທສີາກນົ ສ ັ້າງຄວາມພາກພູມໃຈໃຫ ັ້ປະຊາຊນົລາວ 

6.8.1. ຫ ກັການ ແລະ ເຫດຜນົ 

ເຖງິແມີ່ ນວີ່ າວຽກງານກລິາມວນຊນົມກີານຂະຫຍາຍຕວົຢີ່ າງກວ ັ້າງຂວາງ, ແຕີ່ ການຂະຫຍາຍຕວົຍງັບໍີ່ ທນັ

ໄດ ັ້ເຂົ ັ້າເຖງິຊຸມຊນົ ແລະ ເຂດທັ້ອງຖິີ່ ນ. ໂຄງປະກອບການຈດັຕັ ັ້ງຍງັບໍີ່ ທນັເຂັ ັ້ມແຂງ; ການພດັທະນາມາດຕະຖານ

ຄຸນນະພາບຍງັບໍີ່ ສໍາເລດັເທ ີ່ ອ; ມຈີາໍນວນພະນກັງານ ແລະ ນກັວຊິາການທີີ່ ມຄຸີນນະພາບຍງັບໍີ່ ພຽງພໍ; ພ ັ້ນຖານໂຄງ

ລີ່ າງ ແລະ ອຸປະກອນບໍີ່ ຕອບສະໜອງກບັຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງກດິຈະກໍາຂອງກລິາ ມວນຊນົ. 



 

54 

 

ການພດັທະນາ ແລະ ປັບປຸງນກັ ກລິາ, ຄູຝຶກ ແລະ ກໍາມະການຕດັສນິມຄີວາມຕ ັ້ອງການຫ າຍຂຶ ັ້ນຕ ີ່ ມເພ ີ່ ອ

ໃຫ ັ້ສອດຄີ່ ອງກບັມາດຕະຖານພາກພ ັ້ນ. ສິີ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດັ້ານກລິາ ໃນທຸກລະດບັຕ ັ້ອງການໃຫັ້ມກີານ

ຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ບູລະນະຮກັສາ. ການລງົທນຶເພ ີ່ ອພດັທະນາກລິາ ໃນຂັ ັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ ັ້ອງຖິີ່ ນມຂໍີ ັ້ຈາໍກດັ. 

6.8.2. ພາກສີ່ ວນຮບັຜດິຊອບ 

ຜນົສໍາເລດັຂອງຜນົໄດ ັ້ຮບັທີີ່ ເປັນຍຸດທະສາດນີ ັ້ ແມີ່ ນຄວາມຮບັຜດິຊອບຮີ່ ວມມ ກນັລະຫວີ່ າງກມົກລິາ ລະ 

ດບັສູງ, ກມົກລິາມວນຊນົ, ພະລະ ແລະ ສລີະປະສກຶສາ ແລະ ສະຫະພນັກລິາແຫີ່ ງຊາດຕີ່ າງໆ.  

6.8.3. ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ ແລະ ນະໂຍບາຍ 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ8.1: ໜີ່ ວຍສະໂມສອນກລິາ-ກາຍຍະກາໍ ຂັ ັ້ນບ ັ້ານ, ສະໂມສອນກລິາ-ກາຍະກາໍຂັ ັ້ນເມ ອງ, 

ສະໂມສອນກລິາ-ກາຍຍະກາໍ ຂັ ັ້ນແຂວງ-ນະຄອນຫ ວງ, ການມສີີ່ ວນຮີ່ ວມຂອງມວນຊນົ, ສງັຄມົ ໃນຂະບວນ

ການເຄ ີ່ ອນໄຫວກລິາ-ກາຍຍະກາໍ ເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ ໃນຂັ ັ້ນແຂວງ-ນະຄອນ ຫ ວງ, ເມ ອງ, ບ ັ້ານ ແລະ ສໍານກັງານ-ອງົການ, 

ບໍລສິດັໂຮງຈກັ-ໂຮງງານ ແລະ ການຈດັຕັ ັ້ງຕີ່ າງໆ ທງັພາກລດັ-ເອກະຊນົ ແລະ ການພດັທະນາກລິາຄນົພກິານໃຫ ັ້ມີ

ປະລມິານເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ, ມຄຸີນນະ ພາບທຽບເທົີ່ າກບັສາກນົ.  

ຖັ້າຢາກບນັລຸໄດ ັ້ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງກາງນີ ັ້ ຈະຕ ັ້ອງມກີານສະໜອງທນຶທີີ່ ສອດຄີ່ ອງກບັສມົມຸດຖານດ ັ້ານ

ການເງນິ “ຍກົສູງຄຸນນະພາບການສກຶສາ” ແລະ/ຫ   ງບົປະມານ ODA ຕ ັ້ອງສຸມໃສີ່ ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງນີ ັ້ໂດຍ

ສະເພາະ. 

ນະໂຍບາຍທີີ່ ຕ ັ້ອງຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 

• ຕ ັ້ອງສ ັ້າງນຕິກິໍາຕີ່ າງໆທີີ່ ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງໃຫ ັ້ຮດັກຸມ ເພ ີ່ ອການຂະຫຍາຍວຽກງານກລິາມວນຊນົໃຫັ້ກວ ັ້າງຂວາງ. 

• ມມີາດຕະຖານສໍາລບັພ ັ້ນຖານໂຄງລີ່ າງ, ອຸປະກອນ ແລະ ສິີ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດັ້ານກລິາ.  

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ8.2: ການຮຽນ-ການສອນ ພະລະ ແລະ ສລີະປະສກຶສາ ໄດ ັ້ຮບັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຢີ່ າງ

ກວ ັ້າງຂວາງຂຶ ັ້ນ, ຈາໍນວນບຸກຄະລາກອນນກັວຊິາການດ ັ້ານພະລະສກຶສາເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ, ມຈີາໍນວນນກັຮຽນທີີ່ ເຂົ ັ້າຮີ່ ວມ

ການແຂີ່ ງຂນັກລິາພາຍໃນປະເທດ, ພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກນົຫ າຍຂຶ ັ້ນ 

ນະໂຍບາຍທີີ່ ຕ ັ້ອງຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 

• ທຸກໆສະຖານການສກຶສາໃຫ ັ້ໄດ ັ້ມກີານຈດັການຮຽນ-ການສອນວຊິາພະລະສກຶສາ ລວມທງັມກີານເຄ ີ່ ອນ 

ໄຫວກລິາ-ກາຍະກາໍຢີ່ າງເປັນປະຈາໍ 

• ຈດັການແຂີ່ ງຂນັກລິານກັຮຽນປະຈາໍປີ ແລະ ເຂົ ັ້າຮີ່ ວມການແຂີ່ ງຂນັ ແລະ ເປັນເຈົ ັ້າພາບຈດັການແຂີ່ ງຂນັ

ກລິານກັຮຽນອາຊຽນ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ8.3: ນກັກລິາທີີ່ ມພີອນສະຫວນັ, ນກັກລິາທມີຊາດ ແລະ ນກັກລິາອາຊບີມຄີວາມສາມາດ

ທຽບເທົີ່ າລະດບັມາດຕະຖານຂອງອານຸພາກພ ັ້ນ, ພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກນົ. 

ຖັ້າຢາກບນັລຸໄດ ັ້ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງກາງນີ ັ້ ຈະຕ ັ້ອງມກີານສະໜອງທນຶທີີ່ ສອດຄີ່ ອງກບັສະຖານະພາບການ

ເງນິ “ຍກົສູງຄຸນນະພາບການສກຶສາ” ແລະ/ຫ   ງບົປະມານ ODA ຕ ັ້ອງສຸມໃສີ່ ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງນີ ັ້ໂດຍສະເພາະ. 
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ນະໂຍບາຍທີີ່ ຕ ັ້ອງຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 

• ສ ັ້າງແຜນຍຸດທະສາດການພດັທະນານກັກລິາແບບຍ ນຍງົ ພາຍໃຕ ັ້ສະພາບທີີ່ ງບົປະມານມຈີາໍກດັ, ລວມທງັ 

ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ລະບບົການບໍລຫິານ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງກລິາລະດບັສູງ. ມກີານກໍານດົແຜນການແຂີ່ ງ 

ຂນັທີີ່ ລະອຽດ. 

• ສ ັ້າງຕັ ັ້ງສະຖາບນັການສກຶສາດ ັ້ານ ກລິາ, (ທີີ່ ມໂີຄງລີ່ າງພ ັ້ນຖານ ແລະ ອຸປະກອນ) ທີີ່ ຈະດໍາເນນີການສອນ

ວທິະຍາສາດກລິາ ແລະ ເຮດັການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ8.4: ຜູ ັ້ບໍລຫິານ, ຄູຝຶກ, ກາໍມະການຕດັສນິ ແລະ ນກັວທິະຍາສາດການກລິາ ມຄີວາມຮູ ັ້

ຄວາມສາມາດທຽບເທົີ່ າມາດຕະຖານສາກນົ. 

ຖັ້າຢາກບນັລຸໄດ ັ້ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງກາງນີ ັ້ ຈະຕ ັ້ອງມກີານສະໜອງທນຶທີີ່ ສອດຄີ່ ອງກບັສະຖານະພາບການ

ເງນິ “ຍກົສູງຄຸນນະພາບການສກຶສາ” ແລະ/ຫ   ງບົປະມານ ODA ຕ ັ້ອງສຸມໃສີ່ ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງນີ ັ້ໂດຍສະເພາະ. 

ນະໂຍບາຍທີີ່ ຕ ັ້ອງຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 

• ພດັທະນາພ ັ້ນຖານໂຄງລີ່ າງດ ັ້ານກລິາ-ກາຍະກາໍ, ສະໜາມຝຶກຊ ັ້ອມ, ອຸປະກອນການແຂີ່ ງຂນັ ແລະ ສະໂມ 

ສອນກລິາ-ກາຍະກໍາໃນສະຖາບນັການສກຶສາຕີ່ າງໆ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ 8.5: ການບໍລຫິານຄຸ ັ້ມຄອງວຽກງານກລິາ-ກາຍະກາໍແຕີ່ ສູງກາງຮອດທ ັ້ອງ ຖິີ່ ນມຄີວາມ

ເຂັ ັ້ມແຂງ 

ນະໂຍບາຍທີີ່ ຕ ັ້ອງຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 

• ພດັທະນານຕິກິໍາກີ່ ຽວກບັການຄຸ ັ້ມຄອງວຽກງານກລິາ-ກາຍະກໍາ ລວມທງັການປັບປຸລະບບົການຄຸ ັ້ມຄອງ

ວຽກງານກລິາ. 

7. ຄວາມຕ ັ້ອງການດ ັ້ານຊບັພະຍາກອນ ແລະ ການເງນິສໍາລບັແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶ

ສາ ແລະ ກລິາ 2021-2025 

7.1. ງບົປະມານຂອງຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2016-2020  

ນບັຕັ ັ້ງແຕີ່ ປີ 2016 ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໄດ ັ້ປະເຊນີກບັສິີ່ ງທ ັ້າທາຍດ ັ້ານງບົປະມານຢີ່ າງໜກັໜີ່ ວງ 

ຍ ັ້ອນວີ່ າລດັຖະບານໄດ ັ້ໃຫ ັ້ຄວາມສໍາຄນັໃນການເພີີ່ ມງບົປະມານບໍລຫິານ (ເງນິເດ ອນ ແລະ ເງນິບໍລຫິານປົກະຕ)ິ 

ແລະ ການເພີີ່ ມການລງົທນຶໃນໂຄງການກໍີ່ ສ ັ້າງພ ັ້ນຖານໂຄງລີ່ າງໃຫຍີ່  (ທາງລດົໄຟ ແລະ ການກໍີ່ ສ ັ້າງເສັ ັ້ນທາງ). ການ

ຄາດຄະເນການເພີີ່ ມງບົປະມານໃຫັ້ແກີ່ ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ຍງັບໍີ່ ທນັເປັນຮູບປະທໍາເທ ີ່ ອ. ງບົປະມານ

ຂອງຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ແມີ່ ນໜັ້ອຍໃນປີ 2017 ທຽບໃສີ່ ປີ 2016 ແລະ ແຜນງບົປະມານແຫີ່ ງລດັ

ສໍາລບັປີ 2019 ເຫນັວີ່ າງບົປະມານຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ຫ ຸດລງົຫ າຍສມົຄວນ ທຽບໃສີ່ ແຜນງບົປະມານ

ແຫີ່ ງລດັປະຈາໍປີ 2018. ກດົໝາຍການສກຶສາໄດ ັ້ກໍານດົວີ່ າ “ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ຄວນໄດ ັ້ຮບັ

ງບົປະມານໃນແຕີ່ ລະປີ ບໍີ່ ໃຫ ັ້ຕໍີ່ າກວີ່ າ 18% ຂອງງບົປະມານລດັຖະບານ”. ແທັ້ຈງິແລ ັ້ວ, ດັີ່ ງທີີ່ ເຫນັໃນຕາຕະລາງຂ ັ້າງ

ລຸີ່ ມນີ ັ້, ສີ່ ວນແບີ່ ງຂອງຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ແມີ່ ນຍງັຕໍີ່ າກວີ່ າທີີ່ ກໍານດົ, ຊຶີ່ ງໄດ ັ້ຫ ຸດຈາກ 14,2% ໃນປີ 

2018 ເປັນ 13,3% ໃນປີ 2020 ທຽບໃສີ່ ລາຍຈີ່ າຍຂັ ັ້ນຕົ ັ້ນຂອງລດັຖະບານ20. 

 
20 ລາຍຈີ່ າຍຂັ ັ້ນຕົ ັ້ນ = ງບົປະມານທງັໝດົ ລບົໃຫ ັ້ລາຍຈີ່ າຍໜີັ້ສນິ ແລະ ຄງັສໍາຮອງ 
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ຕາຕະລາງ 1: ສີ່ ວນແບີ່ ງງບົປະມານຂອງ ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ແຕີ່ ປີ 2016-2020 

 

(ລ ັ້ານກບີ) 
2015/16 (ຕວົ

ຈງິ) 

2017 

(ຕວົຈງິ) 
2018 (ແຜນ) 2019 (ແຜນ) 

2020 

(ແຜນ) 

ງບົປະມານລດັຖະບານ (ລາຍຈີ່ າຍຂັ ັ້ນ

ຕົ ັ້ນ) 
28.980.352 28.465.896 29.552.412 29.467.150 31.535.000 

ງບົປະມານຂອງ ຂະແໜງການສກຶສາ 

ແລະ ກລິາ  
 3.846.563  3.793.775  4.187.995  4.038.132  4.144.761 

ສີ່ ວນແບີ່ ງງບົປະມານຂອງສກຶສາ  13,3%  13,3%  14,2%  13,7%  13,1% 

ແຫ ີ່ ງຂໍ ັ້ມູນ: ບດົລາຍງານການໃຊັ້ຈີ່ າຍງບົປະມານສໍາລບັສກົ 2015/2016 ແລະ ປີ 2017; ແຜນງບົປະມານແຫີ່ ງລດັປີ 2018, 2019 ແລະ 
2020 

ຂໍ ັ້ຈາໍກດັດ ັ້ານງບົປະມານເຫ ົີ່ ານີ ັ້ ໄດ ັ້ສົີ່ ງຜນົກະທບົຫ າຍພໍສມົຄວນຕໍີ່  ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ແຜນພດັທະນາຂະ 

ແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ແລະ ການພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໂດຍລວມ. ແທັ້ຈງິແລ ັ້ວ, ການສ ັ້າງແຜນ

ພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2016-2020 ແມີ່ ນອງີໃສີ່ ການຄາດຄະເນງບົປະມານທີີ່ ກະກຽມໂດຍ

ກະຊວງການເງນິໃນໄລຍະປີ 2016-2020. ສີ່ ວນແບີ່ ງງບົປະມານຂອງສກຶສາໄດ ັ້ກໍານດົເອາົ 17% ຂອງລາຍຈີ່ າຍ

ພາຍໃນຂອງລດັຖະບານ, ບວກລວມກບັງບົປະມານຊີ່ ວຍເຫ  ອທາງການເພ ີ່ ອການພດັທະນາ (ODA) ທີີ່ ຄາດຄະເນ

ວີ່ າຈະໄດ ັ້ຮບັ. ດັີ່ ງທີີ່ ເຫນັໄດ ັ້ໃນຕາຕະລາງຂ ັ້າງລຸີ່ ມນີ ັ້, ງບົປະມານຂອງ ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ທີີ່ ໄດ ັ້ຮບັ 

ແມີ່ ນຫ ຸດຈາກທີີ່ ໄດ ັ້ຄາດຄະເນໃນແຜນ 5 ປີ 2016-2020, ສະນັ ັ້ນ ຈຶີ່ ງເຮດັໃຫ ັ້ມຊີີ່ ອງຫວີ່ າງທາງດ ັ້ານການເງນິເປັນ

ຈາໍນວນຫ ວງຫ າຍ. 

ຕາຕະລາງ 2: ງບົປະມານຂອງຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ທຽບໃສີ່ ຄວາມຕ ັ້ອງການທີີ່ ກາໍນົດົໃນແຜນພດັທະນາ 

ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2016-2020 

(ລັ້ານກບີ) 
2015-2016 

(ຕວົຈງິ) 

2017 

(ຕວົຈງິ) 

2018 

(ງບົປະມານ) 

2019 

(ງບົປະມານ) 

2020 

(ງບົປະມານ) 

ຄວາມຕັ້ອງການດ ັ້ານງບົປະມານຂອງແຜນ

ພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 

(ຕົ ັ້ນສະບບັ)  

4.416.806 4.898.126 4.969.860 5.322.760 5.517.092 

ຄວາມຕັ້ອງການດ ັ້ານງບົປະມານຂອງແຜນ

ພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 

(ສະບບັປັບປຸງກາງສະໄໝ)  

      4.253.079 4.523.169 

ງບົປະມານທີີ່ ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 

ໄດ ັ້ຮບັອະນຸມດັ  
3.846.563 3.793.775 4.187.995 4.038.132 4.144.761 

ສີ່ ວນແຕກຕີ່ າງລະຫວີ່ າງຄວາມຕັ້ອງການ ແລະ 

ງບົປະມານທີີ່ ໄດ ັ້ຮບັຕວົຈງິ  
-570.243 -1.104.351 -781.865 -214.947 -378.408 

ໃນໄລຍະແຕີ່ ປີ 2016-2020 ໄດ ັ້ມຊີີ່ ອງຫວີ່ າງທາງດ ັ້ານການເງນິຢີ່ າງຫ ວງຫ າຍ ຊຶີ່ ງເຮດັໃຫ ັ້ມຄີວາມຈາໍເປັນ

ຕ ັ້ອງຫ ຸດ ຫ   ເລ ີ່ ອນແຜນກດິຈະກໍາຈາໍນວນໜຶີ່ ງ ທີີ່ ກໍານດົໃນແຜນພດັທທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 

2016-2020. ຊຶີ່ ງແຜນງານເຫ ົີ່ ານີ ັ້ ແມີ່ ນກຸນແຈສໍາຄນັໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການບໍລກິານດ ັ້ານການສກຶສາ 

ເຊັີ່ ນ: 
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• ບນັດາໂຄງການຝຶກອບົຮມົຄູປະຈາໍການ: ແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໄດ ັ້ວາງເປົັ້າໝາຍໃຫັ້ຄູໄດ ັ້

ຮບັການຝຶກອບົຮມົເປັນເວລາ 10 ວນັໃນທຸກໆ 5 ປີ. ແຜນງານດັີ່ ງກີ່ າວໄດ ັ້ຖ ກຍກົເລກີເກ ອບທງັໝດົ ຍ ັ້ອນ

ບໍີ່ ມງີບົປະມານ; 

• ເງນິບໍລຫິານໂຮງຮຽນສໍາລບັໂຮງຮຽນປະຖມົ ແລະ ມດັທະຍມົ ບໍີ່ ສາມາດເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນໄດ ັ້ຕາມແຜນທີີ່ ກໍານດົ

ໄວ ັ້, ບນັລຸໄດ ັ້ພຽງແຕີ່  70.000 ກບີ ໃນປີ 2020, ແທນທີີ່ ຈະໄດ ັ້ຕາມແຜນທີີ່ ວາງໄວ ັ້ໃນເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນຄ  

100.000 ຄນົ. 

• ບໍີ່ ສາມາດເພີີ່ ມງບົປະມານບໍລຫິານໃຫັ້ແກີ່ ສກຶສາເມ ອງ, ສະນັ ັ້ນ ຈຶີ່ ງເປັນຂໍ ັ້ຈາໍກດັໃນການໃຫັ້ບໍລກິານຊີ່ ວຍ 

ເຫ  ອໂຮງຮຽນໄດ ັ້ຢີ່ າງເຕມັທີີ່  ເຊັີ່ ນວີ່ າ: ການຊີ່ ວຍເຫ   ອຂອງຄູນເິທດ, ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນໂຮງຮຽນທີີ່ ຫີ່ າງໄກ

ສອກຫ ກີ ແລະ ໂຮງຮຽນທີີ່ ມຄີວາມຕ ັ້ອງການດ ັ້ານການຊີ່ ວຍເຫ  ອ; 

• ການຍກົລະດບັໂຮງຮຽນໃຫັ້ໄດ ັ້ຕາມມາດຕະຖານດ ັ້ານສຸຂະອະນາໄມ: ງບົປະມານການລງົທນຶມຈີາໍກດັ ດັີ່ ງ 

ນັ ັ້ນ ຈຶີ່ ງເຮດັໃຫ ັ້ອດັຕາສີ່ ວນຂອງໂຮງຮຽນປະຖມົທີີ່ ມນໍີ ັ້າໃຊ ັ້ຕະຫ ອດປີ ຢູີ່ ໃນລະດບັ 64% ລະຫວີ່ າງປີ 

2015 ຫາປີ 2018, ຊຶີ່ ງຕວົເລກດັີ່ ງກີ່ າວນີ ັ້ ແມີ່ ນຕໍີ່ າລງົຕ ີ່ ມຫ ງັຈາກໄດ ັ້ຮບັຜນົກະທບົຈາກໄພພບິດັນໍ ັ້າຖັ້ວມ

ໃນປີ 2018 ແລະ 2019, ຊຶີ່ ງມໂີຮງຮຽນຈາໍນວນບໍີ່ ໜ ັ້ອຍໄດ ັ້ຮບັຜນົກະທບົຈາກໄພພບິດັດັີ່ ງກີ່ າວ. 
 

ຜນົການປະເມນີກາງສະໄໝຂອງແຜນ 5 ປີ ໃນ ປີ 2018 ໄດ ັ້ສະແດງໃຫັ້ເຫນັວີ່ າ ຂໍ ັ້ຈາໍກດັດ ັ້ານງບົປະມານ

ເຫ ົີ່ ານີ ັ້ ມຜີນົກະທບົຕໍີ່ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໂດຍລວມດັີ່ ງນີ ັ້: 

• ການສໍາຫ ວດດດັຊະນໝີາຍສງັຄມົລາວ ໃນປີ 2017 ສະແດງໃຫັ້ເຫນັວີ່ າ ໃນຂະນະທີີ່ ລະບບົການສກຶສາມີ

ການຂະຫຍາຍຕວົ ແລະ ເຮດັໃຫ ັ້ຄວາມບໍີ່ ສະເໝພີາບຫ ຸດລງົ, ແຕີ່ ມນັຍງັມຄີວາມແຕກໂຕນກນັໃນການ

ເຂົ ັ້າເຖງິ, ການລອດເຫ  ອ ແລະ ຜນົໄດ ັ້ຮບັຂອງການຮຽນ. 

• ການປະເມນີຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນ ປ.3 ໃນປີ 2017 ສະແດງໃຫັ້ເຫນັວີ່ າ ມພີຽງ 1/3 ຂອງນກັຮຽນ ປ.3 

ທີີ່ ໄດ ັ້ມາດຕະຖານການຮູ ັ້ໜງັສ ເພ ີ່ ອຂຶ ັ້ນຮຽນຕໍີ່  ປ.4 ແລະ ຕໍີ່ າກວີ່ າ 20% ຂອງນກັຮຽນທີີ່ ສາມາດບນັລຸໄດ ັ້

ມາດຕະຖານດ ັ້ານຄະນດິສາດ. ການປະເມນີຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນ ມ.4 ໃນປີ 2019 ກໍໄດ ັ້ຄົ ັ້ນພບົວີ່ າ 

ຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນແມີ່ ນຕໍີ່ າເຊັີ່ ນດຽວກນັ21. ການປະເມນີກາງສະໄໝ ໄດ ັ້ລະບຸຢີ່ າງຈະແຈ ັ້ງວີ່ າ ການ

ຂາດການຝຶກອບົຮມົຄູປະຈາໍການ ແລະ ການບໍລກິານສະໜບັສະໜນູຂອງຄູນເິທດ ເປັນສອງເຫດ ຜນົທີີ່

ເຮດັໃຫ ັ້ຜນົການສກຶສາບໍີ່ ດ,ີ ລວມທງັການນໍາໃຊ ັ້ຄູບໍີ່ ມປີະສດິທພິາບ. 

• ອດັຕາການຈບົຊັ ັ້ນມດັທະຍມົ ແລະ ການເຂົ ັ້າໂຮງຮຽນໃນສາຍອາຊວີະສກຶສາແມີ່ ນຕໍີ່ າ. ຂາດຄູອາຈານທີີ່

ມຄຸີນວຸດທສໍິາລບັບາງວຊິາໃນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົ. ຕ ັ້ອງເອາົໃຈໃສີ່ ຕ ີ່ ມ   ເພ ີ່ ອສະໜບັສະໜູນນກັສກຶສາຈາກ

ກຸີ່ ມທີີ່ ດ ັ້ອຍໂອກາດ (ກຸີ່ ມຊນົເຜົີ່ າ, ກຸີ່ ມຈາກຄອບຄວົທຸກຍາກ, ກຸີ່ ມທີີ່ ມາຈາກເຂດຫີ່ າງໄກສອກຫ ກີ) ໂດຍ

ຜີ່ ານການສະໜບັສະໜູນດ ັ້ານການເງນິ. ຕ ັ້ອງມທີນຶເພີີ່ ມເຕມີສໍາລບັການຝຶກອບົຮມົຄູ ແລະ ການສະໜ

ອງສິີ່ ງຈງູໃຈສໍາລບັຄູ. 

ໃນໄລຍະການທບົທວນກາງສະໄໝຂອງແຜນ 5 ປີ 2016-2020 ໃນປີ 2018, ແຜນການເງນິ ໄດ ັ້ຖ ກປັບ 

ປຸງສໍາລບັໄລຍະປີ 2019 ແລະ 2020. ໂດຍຄໍານງຶເຖງິຂໍ ັ້ຈາໍກດັດ ັ້ານງບົປະມານ22, ບນັດາແຜນລາຍຈີ່ າຍຂອງແຜນ

ພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ສີ່ ວນຫ າຍ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຮບັການດດັແກ ັ້ລງົມາ. ດັີ່ ງທີີ່ ເຫນັໄດ ັ້ໃນຕາຕະລາງຂ ັ້າງເທງິ, ຂໍ ັ້

 
21 ພາສາລາວ: 90% ຂອງນກັຮຽນປະຕບິດັໃນລະດບັພ ັ້ນຖານ ຫ  ຶຕໍີ່ າກວີ່ າ; 49% ສໍາລບັວຊິາວທິະຍາສາດ ແລະ ວຊິາຄະນດິສາດ ແມີ່ ນ 

90% ຕໍີ່ າກວີ່ າລະດບັພ ັ້ນຖານ. 

22 ອງີໃສີ່ ການຄາດຄະເນການເງນິມະຫາພາກຂອງກະຊວງການເງນິ ສະບບັປັບປຸງ ເດ ອນ ພະຈກິ 2017 
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ກໍານດົດ ັ້ານການເງນິຂອງແຜນ 5 ປີ ສະບບັປັບປຸງ ສໍາລບັປີ 2019 ແລະ 2020 ແມີ່ ນຕໍີ່ າກວີ່ າແຜນເດມີ. ຍິີ່ ງໄປກວີ່ າ

ນັ ັ້ນ, ສຸດທ ັ້າຍງບົປະມານ ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ທີີ່ ໄດ ັ້ຮບັການອະນຸມດັໃນປີ 2019 ແລະ 2020 ແມີ່ ນ

ຍງັບໍີ່ ພຽງພໍ ເຖງິແມີ່ ນວີ່ າໄດ ັ້ມກີານດດັປັບລງົແລ ັ້ວ. ເຖງິຢີ່ າງໃດກໍີ່ ຕາມ, ບນັດາຄາດໝາຍໃນການຈດັ ຕັ ັ້ງປະຕ ິບດັ 

ແລະ ແຜນງານບູລມິະສດິຕີ່ າງໆທີີ່ ກໍານດົໃນແຜນ 2016-2020 ແມີ່ ນຖ ກຮກັສາໄວ ັ້ຄ ເກົີ່ າ. ຊຶີ່ ງມນັເຮດັໃຫ ັ້ບໍີ່ ມີ

ຄວາມສອດຄີ່ ອງກນັ ລະຫວີ່ າງຄາດໝາຍການປະຕບິດັງານຂອງຂະແໜງການ ແລະ ຊບັພະຍາກອນທີີ່ ຕ ັ້ອງການ 

ເພ ີ່ ອບນັລຸຄາດໝາຍດັີ່ ງກີ່ າວ. ໃນການປະເມນີຜນົການປະຕບິດັງານຂອງຂະແໜງການ ແມີ່ ນໄດ ັ້ສມົທຽບ ໃສີ່ ລະດບັ

ຊບັພະຍາກອນທີີ່ ມ ີ ໂດຍບໍີ່ ຄໍານງຶເຖງິການທດົຖອຍໃນການພດັທະນາການສກຶສາໃນອານາຄດົ ຍ ັ້ອນງບົປະມານທີີ່

ມຈີາໍກດັ. ເພ ີ່ ອຫ ກີລ ັ້ຽງສະພາບການດັີ່ ງກີ່ າວນີ ັ້ ໃນແຜນ 2021-2025 ຈຶີ່ ງໄດ ັ້ກໍານດົຂອບນະໂຍບາຍການໃຊ ັ້ຈີ່ າຍທີີ່

ຈະແຈ ັ້ງ ໂດຍໄດ ັ້ຈດັລຽງບູລມິະສດິຂອງບນັດາແຜນງານຕີ່ າງໆ ແລະ ໄດ ັ້ສະເໜແີຜນງບົປະມານໃນສມົມຸດຖານ 

“ງບົປະມານໄດ ັ້ຮບັຢູີ່ ໃນລະດບັເທົີ່ າເດມີ”. 

7.2. ຈດຸປະສງົ ແລະ ຫ ກັການຂອງນະໂຍບາຍການໃຊ ັ້ຈີ່ າຍງບົປະມານ ສໍາລບັ 2021-2025 

ພາກນີ ັ້ໄດ ັ້ນໍາສະເໜນີະໂຍບາຍການໃຊ ັ້ຈີ່ າຍຂອງຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ສໍາລບັໄລຍະແຕີ່ ປີ 2021-

2025, ເຊິີ່ ງຈະຖ ກປັບປຸງໃນໄລຍະການທບົທວນກາງສະໄໝ, ຊຶີ່ ງແນໃສີ່ : 

• ຮບັປະກນັສີ່ ວນແບີ່ ງງບົປະມານຂອງລດັຖະບານໃຫັ້ແກີ່  ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ຢີ່ າງເໝາະສມົ, 

ໃນເງ  ີ່ອນໄຂທີີ່ ວຽກງານສກຶສາ ແມີ່ ນບູລມິະສດິຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫີ່ ງຊາດ ແລະ ມີ

ຂໍ ັ້ຈາໍກດັດ ັ້ານງບົປະມານ, ເພ ີ່ ອຮບັປະກນັຄວາມຍ ນຍງົຂອງການຂະຫຍາຍລະບບົການສກຶສາ. 

• ປັບປຸງປະສດິທພິາບຂອງການຈດັສນັງບົປະມານພາຍໃນ ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ, ໂດຍມກີານພດັ 

ທະນາຂອບການຈດັສນັງບົປະມານເພ ີ່ ອນໍາໃຊ ັ້ໃນໄລຍະການສ ັ້າງ ແລະ ປັບປຸງງບົປະມານຂັ ັ້ນສູນກາງ ແລະ 

ຂັ ັ້ນທ ັ້ອງຖິີ່ ນ: ຖັ້າມງີບົປະມານເພີີ່ ມເຕມີ ຄວນຈດັສນັໃສີ່ ບີ່ ອນໃດເພ ີ່ ອປັບປຸງຄຸນນະພາບການສກຶສາໃຫ ັ້

ໄດ ັ້ຫ າຍ (ຂອບບູລມິະສດິ); ເຮດັແນວໃດເພ ີ່ ອຮບັປະກນັການແບີ່ ງປັນຊບັພະຍາກອນໃຫັ້ມຄີວາມເທົີ່ າ

ທຽມກນັໃນແຕີ່ ລະແຂວງ ແລະ ເມ ອງ ເພ ີ່ ອຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນກນັ. 

ການສນົທະນາ ແລະ ການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າຢີ່ າງເປັນລະບບົ ແມີ່ ນມຄີວາມຈາໍເປັນເພ ີ່ ອກໍານດົທາງເລ ອກ ທີີ່ ເກດີຂຶ ັ້ນ

ຈາກຄໍາຖາມເຫ ົີ່ ານີ ັ້ ແລະ ຜູ ັ້ບໍລຫິານການສກຶສາ ຮຽກຮ ັ້ອງໃຫ ັ້ມກີນົໄກຕີ່ າງໆ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ພວກເຂາົສາມາດນໍາເອາົຜນົ

ການຄົ ັ້ນພບົເຫ ົີ່ ານີ ັ້ເຂົ ັ້າໃນນະໂຍບາຍດ ັ້ານງບົປະມານ. ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ເກດີຜນົດັີ່ ງກີ່ າວ, ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໄດ ັ້

ສ ັ້າງຕັ ັ້ງຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງນິ ຢີ່ າງເປັນທາງການໃນເດ ອນເມສາ ປີ 2017, ເຊິີ່ ງເປັນສີ່ ວນໜຶີ່ ງ

ຂອງການສ ັ້າງໂຄງປະກອບຂອງກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ. ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ມຈີດຸປະສງົໃນ

ການສົີ່ ງເສມີໃຫ ັ້ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງນິ ໃຫັ້ມກີານເຄ ີ່ ອນໄຫວຢີ່ າງເຕມັສີ່ ວນ ແລະ ຮບັຜດິຊອບ

ໃນການຮບັປະກນັການວາງແຜນ ແລະ ງບົປະມານດ ັ້ານຍຸດທະສາດ ແລະ ມປີະສດິທພິາບ, ສະໜບັສະໜນູໂດຍການ

ນໍາໃຊ ັ້ລະບບົຂໍ ັ້ມູນຂີ່ າວສານການວາງແຜນ ແລະ ການຄຸ ັ້ມຄອງງບົປະມານ (PBMIS) ໃນລະດບັສູນກາງ, ແຂວງ 

ແລະ ເມ ອງ. PBMIS ຈະເປັນເຄ ີ່ ອງມ ທີີ່ ກວມເອາົທງັໂມດູນການສ ັ້າງແຜນປະຈາໍປີທີີ່ ມກີານຄດິໄລີ່ ຄີ່ າໃຊ ັ້ຈີ່ າຍ 

(ACSEP) ທີີ່ ຊີ່ ວຍໃຫັ້ການຄາດຄະເນການເຂົ ັ້າຮຽນ ແລະ ຄາດຄະເນຄີ່ າໃຊ ັ້ຈີ່ າຍຂອງນະໂຍບາຍ ແລະ ໂຄງການໃຊ ັ້

ຈີ່ າຍທີີ່ ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງ. 

7.2.1. ຮບັປະກນັໃຫ ັ້ສີ່ ວນແບີ່ ງງບົປະມານຂອງສກຶສາມຄີວາມເໝາະສມົ ເພ ີ່ ອຄວາມຍ ນຍງົໃນການປັບປຸງລະບບົ

ການສກຶສາ 
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ການຮບັປະກນັການແບີ່ ງປັນງບົປະມານແຫີ່ ງລດັຢີ່ າງເໝາະສມົ ຕດິພນັກບັຂະບວນການຈດັສນັຊບັພະຍາ 

ກອນແຫີ່ ງຊາດໃຫັ້ແກີ່ ຂະແໜງການຕີ່ າງໆ. ຂະບວນການດັີ່ ງກີ່ າວ ໄດ ັ້ອງີໃສີ່ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫີ່ ງ

ຊາດ, ເຊິີ່ ງໄດ ັ້ກໍານດົບູລມິະສດິຂອງປະເທດໃນໄລຍະເວລາ 5 ປີ. ເຖງິຢີ່ າງໃດກໍີ່ ຕາມ, ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ

ສງັຄມົແຫີ່ ງຊາດ ບໍີ່ ໄດ ັ້ຊີ ັ້ບອກຢີ່ າງຊດັເຈນກີ່ ຽວກບັບູລມິະສດິໃນການຈດັສນັຕວົເລກງບົປະມານ. ດັີ່ ງນັ ັ້ນ, ກະຊວງ

ການເງນິ (ຜູ ັ້ທີີ່ ຮບັຜດິຊອບງບົປະມານບໍລຫິານ) ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ (ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບງບົປະ 

ມານການລງົທນຶ), ເຊິີ່ ງຮບັຜດິຊອບໃນການຈດັສນັຊບັພະຍາກອນໃຫັ້ແຕີ່ ລະຂະແໜງການ, ແມີ່ ນມຄີວາມທັ້າທາຍ

ໃນການຈດັສນັງບົປະມານດັີ່ ງກີ່ າວ ພາຍໃຕ ັ້ຂໍ ັ້ຈາໍກດັດ ັ້ານງບົປະມານທີີ່ ມຢູີີ່ . ໝາຍຄວາມວີ່ າ ໃນສະພາບທີີ່ ງບົປະມານ 

ຈາໍກດັ, ຖັ້າມກີານເພີີ່ ມງບົປະມານບໍລຫິານຂຶ ັ້ນ, ແນີ່ ນອນ ງບົປະມານລງົທນຶຕ ັ້ອງຫ ຸດລງົ. ສໍາລບັຂະແໜງການສກຶສາ 

ແລະ ກລິາ, ມາດຕາທ ີ57 ຂອງກດົໝາຍວີ່ າດ ັ້ວຍການສກຶສາ ໄດ ັ້ລະບຸວີ່ າ ລດັຖະບານຕ ັ້ອງພຈິາລະນາຂະແໜງການ

ສກຶສາ ແລະ ກລິາ “ເປັນບູລມິະສດິອນັດບັໜຶີ່ ງ” ແລະ ເພີີ່ ມສີ່ ວນແບີ່ ງຂອງງບົປະມານແຫີ່ ງລດັໃຫ ັ້ເປັນ “18 ສີ່ ວນ

ຮ ັ້ອຍຂຶ ັ້ນໄປ”. ດັີ່ ງທີີ່ ສະແດງໃຫັ້ເຫນັຂ ັ້າງເທງິ, ຄາດໝາຍດັີ່ ງກີ່ າວບໍີ່ ສາມາດບນັລຸໄດ ັ້ ແລະ ງບົປະມານຂອງຂະແໜງ 

ສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໄດ ັ້ຂາດດຸນເປັນເວລາຫ າຍປີ ຊຶີ່ ງຢູີ່ ລະຫວີ່ າງ 13%-14% ທຽບໃສີ່ ລາຍຈີ່ າຍຂອງລດັ. 

ປັດຈບຸນັ ກະຊວງການເງນິກໍາລງັພດັທະນາຂອບງບົປະມານໄລຍະກາງ ໂດຍມກີານກໍານດົເພດານງບົປະ 

ມານສໍາລບັຂະແໜງການສໍາລບັປີຕໍີ່ ໄປ ແລະ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ກໍຈະໄດ ັ້ເຂົ ັ້າຮີ່ ວມໃນການລເິລີີ່ ມນີ ັ້

ໃນຖານະເປັນກະຊວງທດົລອງ. ການກໍານດົເພດານງບົປະມານໃຫັ້ຂະແໜງການ ແລະ ການປັບປຸງຮູບແບບການ

ສ ັ້າງແຜນເພ ີ່ ອສະເໜຂໍີງບົປະມານ ເປັນໂອກາດໃນການກວດກາຄ ນການຈດັສນັງບົປະມານ ໃຫັ້ແກີ່ ຂະແໜງການ

ຕີ່ າງໆໃນປັດຈບຸນັ, ລວມທງັຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ລວມທງັຄວາມເໝາະສມົໃນການຈດັສນັງບົປະມານ. 

ດັີ່ ງທີີ່ ເຫນັໄດ ັ້ໃນຕາຕະລາງຂ ັ້າງລຸີ່ ມນີ ັ້ ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໄດ ັ້ຮບັສີ່ ວນແບີ່ ງງບົປະມານບໍລຫິານ 14,6% 

ທຽບໃສີ່ ງບົປະມານບໍລຫິານປົກກະຕທິງັໝດົຂອງລດັຖະບານ ແລະ ພຽງແຕີ່  5,1% ຂອງງບົປະມານການລງົທນຶ 

(ລວມທງັ ODA). ເຖງິຢີ່ າງໃດກໍີ່ ຕາມ, ມນັມຄີວາມແຕກຕີ່ າງກນັລະຫວີ່ າງພາກລາຍຈີ່ າຍຕີ່ າງໆພາຍໃນງບົປະມານ

ບໍລຫິານ. ຍກົຕວົຢີ່ າງ, ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໄດ ັ້ຮບັສີ່ ວນແບີ່ ງ 22,9% ຂອງລາຍຈີ່ າຍພາກເງນິເດ ອນ 

(ພາກ 60) ຂອງງບົປະມານປີ 2020, ຍ ັ້ອນວີ່ າຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ແມີ່ ນຂະແໜງການທີີ່ ໃຫຍີ່  ແລະ ມີ

ບຸກຄະລາກອນຫ າຍທີີ່ ສຸດ, ແຕີ່ ງບົປະມານພາກ 63 (ກດິຈະກາໍທາງວຊິາການ) ກວມພຽງແຕີ່ ປະມານ 7,3% ຂອງ

ລາຍຈີ່ າຍພາກດຽວກນັຂອງລດັຖະບານ, ເຊິີ່ ງເປັນພາກທີີ່ ມຄີວາມຕ ັ້ອງການຫ າຍທີີ່ ສຸດເພ ີ່ ອປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງ

ການສກຶສາ ເພາະມນັປະກອບມກີານສະໜອງປຶັ້ມແບບຮຽນ, ການຝຶກອບົຮມົຄູປະຈາໍການ ແລະ ການສະໜບັ 

ສະໜນູຄູອາຈານ ແລະ ອ ີ່ ນໆ. 

 

ຕາຕະລາງ 3: ສີ່ ວນແບີ່ ງງບົປະມານຂອງຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ຂອງແຕີ່ ລະພາກງບົປະມານ 

  
2016 

(ຕວົຈງິ) 

2017  

(ຕວົຈງິ) 

2018 

(ງບົປະມານ) 

2019 

(ງບົປະມານ) 

2020 

(ງບົປະມານ) 

ສີ່ ວນແບງງບົປະມານຂອງສກຶສາ (ລາຍຈີ່ າຍຂັ ັ້ນຕົ ັ້ນ)  13,3%  13,3%  14,2%  13,7%  13,1% 

ສີ່ ວນແບງງບົປະມານບໍລຫິານຂອງສກຶສາ  14,2%  17,4%  16,8%  15,7%  14,6% 

ສີ່ ວນແບງງບົປະມານບໍລຫິານທີີ່ ເປັນເງນິເດ ອນຂອງ

ສກຶສາ (ພາກ 60 ແລະ 61) 
 24,3%  23,3%  22,8%  22,3%  21,9% 

ສີ່ ວນແບງງບົປະມານເງນິເດ ອນຂອງສກຶສາ (ພາກ 

60) 
 25,4%  24,1%  24,0%  23,2%  22,9% 

ສີ່ ວນແບງງບົປະມານເງນິອຸດໜນູຂອງສກຶສາ (ພາກ 

61) 
 17,2%  17,6%  16,3%  17,0%  16,9% 



 

60 

 

ສີ່ ວນແບງງບົປະມານບໍລຫິານຂອງສກຶສາປົກະຕ ິ

(ພາກ 62) 
 12,6%  12,5%  11,8%  12,0%  11,5% 

ສີ່ ວນແບງງບົປະມານເງນິດດັສມົ-ສງົເສມີຂອງສກຶສາ 

(ພາກ 63) 
 9,8%  11,7%  139%  8,1%  7,3% 

ສີ່ ວນແບງງບົປະມານເງນິຊ ັ້ໃໝີ່ ຂອງສກຶສາ (ພາກ 

66) 
 5,1%  22%  0,0%  13,9%  12,9% 

ສີ່ ວນແບງງບົປະມານລງົທນຶຂອງສກຶສາ (ພາກ 67)  9,1%  5,5%  6,3%  5,2%  5,1% 

ສີ່ ວນແບງງບົປະມານລງົທນຶຂອງຕີ່ າງປະເທດ   9,4%  5,7%  6,4%  6,7%  6,7% 

ສີ່ ວນແບງງບົປະມານລງົທນຶພາຍໃນ  8,4%  5,1%  6,1%  3,1%  2,4% 

ດັີ່ ງນັ ັ້ນ, ງບົປະມານບໍລຫິານທີີ່ ບໍີ່ ແມີ່ ນເງນິເດ ອນ ແລະ ເງນິລງົທນຶ ທີີ່ ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາໄດ ັ້ຮບັ

ແມີ່ ນໜັ້ອຍທີີ່ ສຸດ ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນ ຖັ້າທຽບໃສີ່ ຂອບເຂດການບໍລກິານ ແລະ ການດໍາເນນີງານ (ແມີ່ ນຂະແໜງການ

ບໍລກິານສາທາລະນະທີີ່ ໃຫຍີ່ ທີີ່ ສຸດ ແລະ ມຢູີີ່ ທົີ່ ວປະເທດ) ແລະ ຈາໍນວນຊບັພະຍາກອນພ ັ້ນຖານໂຄງລີ່ າງຕີ່ າງໆ (ມຈີາໍ

ນວນອາຄານບໍລຫິານ ແລະ ໂຮງຮຽນຫ າຍພນັຫ ງັທີີ່ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ບໍລຸງຮກັສາ ແລະ ສ ັ້ອມແປງ). ການແກ ັ້ໄຂບນັຫາຊີ່ ອງ

ຫວີ່ າງທີີ່ ສໍາຄນັເຫ ົີ່ ານີ ັ້ ຈະໄດ ັ້ຮບັການປຶກສາຫາລ ກບັກະຊວງການເງນິ ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ໃນ

ເວລາຄົ ັ້ນຄວ ັ້າເພດານງບົປະມານໃຫັ້ຂະແໜງການ ແລະ ການປຶກສາຫາລ ກີ່ ຽວກບັການຈດັສນັງບົປະມານປະຈາໍປີ 

ເພ ີ່ ອຮບັປະກນັໃຫ ັ້ ສປປ ລາວ ບນັລຸ SDG-4 ການເຂົ ັ້າເຖງິການສກຶສາທີີ່ ມຄຸີນນະພາບ. ມນັເປັນສິີ່ ງຈາໍເປັນທີີ່  

ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຮບັເງນິບໍລຫິານທີີ່ ບໍີ່ ແມີ່ ນເງນິເດ ອນ ແລະ ງບົປະມານການລງົທນຶເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ 

ເພ ີ່ ອໃຊ ັ້ຈີ່ າຍເຂົ ັ້າໃນແຜນງານທີີ່ ຈາໍເປັນເພ ີ່ ອບນັລຸເປົັ້າໝາຍຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ແລະ 

ເປົັ້າໝາຍການພດັທະນາແບບຍ ນຍງົທ ີ4 (SDG4). 

ສຸດທ ັ້າຍ, ມນັບໍີ່ ສາມາດປະຕເິສດໄດ ັ້ວີ່ າ ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໄດ ັ້ມຄີວາມພະຍາຍາມຢີ່ າງຫ ວງ 

ຫ າຍ ແຕີ່ ປີ 2016-2020 ເພ ີ່ ອຮບັມ ກບັການຂະຫຍາຍຕວົຂອງການບໍລກິານຂອງຕນົຢີ່ າງຕໍີ່ ເນ ີ່ ອງ, ໂດຍສະເພາະໃນ

ການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ແລະ ຊັ ັ້ນມດັທະຍມົສກຶສາ, ໃນຂະນະທີີ່ ເຫນັວີ່ າງບົປະມານຫ ຸດລງົ. ເນ ີ່ ອງຈາກວີ່ າ

ລດັຖະບານໄດ ັ້ກໍານດົໃຫ ັ້ ການສກຶສາຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນເປັນການສກຶສາພາກບງັຄບັ, ແນີ່ ນອນ ຈາໍນວນ

ນກັຮຽນຄາດວີ່ າຈະເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນຕ ີ່ ມ. ດັີ່ ງນັ ັ້ນ, ຈາໍນວນຄູສອນຈາໍເປັນຕ ັ້ອງມຈີາໍນວນເພີີ່ ມເຕມີ. ເຖງິຢີ່ າງໃດກໍີ່ ຕາມ, 

ຍ ັ້ອນມກີານ ຈາໍກດັຈາໍນວນລດັຖະກອນຂອງລດັຖະບານ, ດັີ່ ງນັ ັ້ນ ຄວນເລັີ່ ງໃສີ່ ປັບປຸງປະສດິທພິາບຂອງການນໍາໃຊ ັ້

ຄູທີີ່ ມຢູີີ່ . ດັີ່ ງທີີ່ ສາມາດເຫນັໄດ ັ້ໃນພາກຕໍີ່ ໄປນີ ັ້, ຈະຮຽກຮ ັ້ອງໃຫ ັ້ມກີານເງນິເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນເລ ັ້ອຍໆໃນພາກ 63, ເພ ີ່ ອຍກົ

ລະດບັຄວາມສາມາດ. 

7.2.2. ການປັບປຸງປະສດິທພິາບໃນການຈດັສນັງບົປະມານ  

ມນັເປັນສິີ່ ງສໍາຄນັທີີ່ ຈະຕ ັ້ອງພຈິາລະນາເຖງິຈດຸປະສງົດັີ່ ງກີ່ າວນີ ັ້ ໃນສະພາບທີີ່ ມກີານປະຕຮູິບການຄຸ ັ້ມຄອງ

ການເງນິພາກລດັ, ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະທີີ່ ມກີານກະກຽມ ແລະ ເຈລະຈາງບົປະມານປະຈາໍປີກບັກະຊວງການເງນິ 

ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ. ສມົມຸດວີ່ າ ງບົປະມານຂອງ ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ຈະເພີີ່ ມ

ຂຶ ັ້ນ ໂດຍສະເພາະງບົປະມານບໍລຫິານທີີ່ ບໍີ່ ແມີ່ ນເງນິເດ ອນ, ຄໍາຖາມທີີ່ ສໍາຄນັກໍຄ : ງບົປະມານທີີ່ ໄດ ັ້ຮບັເພີີ່ ມເຕມີນີ ັ້ 

ຈະໄປຈດັສນັໃສີ່ ຫຍງັ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ບນັລຸໄດ ັ້ການປັບປຸງຄຸນນະພາບການສກຶສາໃຫ ັ້ໄດ ັ້ຫ າຍທີີ່ ສຸດ? ຄໍາຖາມສໍາຄນັອກີ

ອນັໜຶີ່ ງຄ : ເຮດັແນວໃດເພ ີ່ ອຮບັປະກນັການແບີ່ ງປັນຊບັພະຍາກອນໃຫັ້ມຄີວາມຍຸດຕທໍິາ/ເທົີ່ າທຽມກນັ ໃນທົີ່ ວ

ແຂວງ ແລະ ເມ ອງ ເພ ີ່ ອຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນກນັ? 

ງບົປະມານເພີີ່ ມເຕມີທີີ່ ມ ີ ຈະຕ ັ້ອງຈດັສນັໃຫ ັ້ໃສີ່ ບູລມິະສດິສໍາລບັກດິຈະກໍາທີີ່ ມປີະສດິທຜິນົສູງ ທີີ່ ມຜີນົ

ກະທບົຕໍີ່ ຜນົການຮຽນຮູ ັ້ ແລະ ການຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນກນັ, ອງີຕາມບູລມິະສດິທີີ່ ລະບຸໄວ ັ້ໃນຂໍ ັ້ 3.3. 
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ການກໍານດົ ແລະ ຈດັລໍາດບັຄວາມສໍາຄນັຂອງແຜນງານທີີ່ ມປີະສດິທຜິນົດ ັ້ານຄີ່ າໃຊ ັ້ຈີ່ າຍ ທີີ່ ມຜີນົກະທບົສູງຕໍີ່

ຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນ ແລະ ຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມໂຕນກນັ ຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ກໍານດົຕັ ັ້ງແຕີ່ ຂັ ັ້ນຕອນການວາງແຜນ (ແຜນ 5 

ປີ ແລະ ແຜນປະຈາໍປີ), ໂດຍອງີໃສີ່ ເປົັ້າໝາຍນະໂຍບາຍຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ແລະ 

ມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານຂອງຄຸນນະພາບການສກຶສາ ທີີ່ ໃຊ ັ້ເປັນຕວົກໍານດົການວາງແຜນ. ຈາກນັ ັ້ນ ຈະຕ ັ້ອງບນັຈເຸຂົ ັ້າ

ໃນແຜນງບົປະມານປະຈາໍປີ, ໂດຍຂຶ ັ້ນກບັຄວາມສາມາດທາງດ ັ້ານການເງນິ.  

ໃນຕາຕະລາງຕໍີ່ ໄປນີ ັ້, ແຜນງານການໃຊ ັ້ຈີ່ າຍບູລມິະສດິຖ ກຈດັອນັດບັຕາມບູລມິະສດິ, ໂດຍອງີໃສີ່ ສາມ

ມາດຖານທີີ່ ສໍາຄນັ: 

- ເງ  ີ່ອນໄຂທ ີ1: ປັບປຸງປະສດິທພິາບ ຫ   ປະສດິທຜິນົຂອງການນໍາໃຊ ັ້ຊບັພະຍາກອນທີີ່ ມຢູີີ່  (ຕວົຢີ່ າງ ປັບປຸງ

ຄຸນນະພາບຂອງຄູສກຶສານເິທດ ແລະ ການຄຸ ັ້ມຄອງພະນກັງານທີີ່ ມ)ີ ດັີ່ ງທີີ່ ສະແດງໃຫັ້ເຫນັ ໃນຜນົການສກຶ

ສາ ປະສດິທຜິນົດ ັ້ານຄີ່ າໃຊ ັ້ຈີ່ າຍ. 

- ເງ  ີ່ອນໄຂທ ີ 2: ຂະແໜງການຍີ່ ອຍບູລມິະສດິ: ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2021-

2025 ໄດ ັ້ກໍານດົໃຫ ັ້ບູລມິະສດິໃນການຍກົສູງຄຸນນະພາບການສກຶສາຊັ ັ້ນປະຖມົ 

- ເງ  ີ່ອນໄຂທ ີ3: ຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນກນັ (ສຸມໃສີ່ ກຸີ່ ມຄນົທີີ່ ດ ັ້ອຍໂອກາດ) 

ງບົປະມານເພີີ່ ມເຕມີທີີ່ ມ ີຄວນຈດັສນັໃສີ່ ບນັດາແຜນງານທີີ່ ເປັນບູລມິະສດິດັີ່ ງນີ ັ້: 

ຕາຕະລາງ 4: ບນັດາແຜນງານບູລມິະສດິ 

ແຜນງານການໃຊ ັ້ຈີ່ າຍ ປັບປຸງ

ປະສດິທພິາບ/

ປະສດິທຜິນົ

ການນໍາໃຊ ັ້

ງບົປະມານທີີ່ ມ ີ

ຂະແໜງ 

ການຍີ່ ອນ

ທີີ່ ເປັນບູ

ລມິະສດິ 

ຫ ຸດຜີ່ ອນ

ຄວາມແຕກ

ໂຕນ/ເນັ ັ້ນໃສີ່

ກຸີ່ ມຄນົທີີ່ ດ ັ້ອຍ

ໂອກາດ 

ບູລມິະສດິ 

(1 ເຖງິ 4) 

ມູນຄີ່ າ  

(ປະຈາໍປີ: 

ລ ັ້ານ ກບີ) 

ຮບັປະກນັໃຫ ັ້ຜູ ັ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ

ປະຖມົສກຶສາ ແລະ ຄູສອນ ໄດ ັ້ຮບັການ

ຝຶກອບົຮມົຢີ່ າງໜັ້ອຍສຸດ (20%, ການ

ຝຶກອບົຮມົໄລຍະ 5 ວນັ). ການຝຶກ

ອບົຮມົການນໍາໃຊ ັ້ຫ ກັສູດໃໝີ່  ອາດຫ າຍ

ກວີ່ າ 3 ວນັ 

ສູງຫ າຍ ແມີ່ ນ ສູງ 1 
7.581 

(ພາກ 63) 

ຮບັປະກນັໃຫ ັ້ຄູທຸກຄນົ ໄດ ັ້ຮບັການຝຶກ

ອບົຮມົການນໍາໃຊ ັ້ຫ ກັສູດໃໝີ່  (ປ.3 ໃນ

ປີ 2021, ປ.4 ໃນປີ 2022 ແລະ ປ.5 

ໃນປີ 2023) 

ສູງຫ າຍ ແມີ່ ນ ສູງ 1 

47.551 

(ພາກ 67, 

ເລີີ່ ມແຕີ່ ປີ 

2021-

2023) 

ຮບັປະກນັການລງົຕດິຕາມ ຊຸກຍູ ັ້ຂອງຄູ 

ສກຶສານເິທດຊັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາ ໃຫັ້ກວມ

ຢີ່ າງໜັ້ອຍ (ສະເລີ່ ຍ 4 ວນັຕໍີ່ ໂຮງຮຽນໃນ

ແຕີ່ ລະປີ: ອາດໃຊ ັ້ໜັ້ອຍວນັສໍາລບັ

ໂຮງຮຽນທີີ່ ປະຕບິດັໄດ ັ້ດ ີແລະ ຫ າຍວນັ

ຕ ີ່ ມ ສໍາລບັໂຮງຮຽນທີີ່ ດ ັ້ອຍໂອກາດ) 

ສູງຫ າຍ ແມີ່ ນ ສູງ 1 
8.518 

(ພາກ 63) 



 

62 

 

ເພີີ່ ມຈາໍນວນຜູ ັ້ທີີ່ ໄດ ັ້ຮບັຜນົປະໂຫຍດ

ຈາກທນຶການສກຶສາຂັ ັ້ນປະຖມົ ສໍາລບັ

ນກັຮຽນທີີ່ ດ ັ້ອຍໂອກາດ (ຈາກປະຈບຸນັ

1.000 ຄນົ ເປັນ 5.000 ຄນົໃນປີ 

2025) 

ສູງ ແມີ່ ນ ສູງຫ າຍ 1 
4.050 

(ພາກ 61) 

ເພີີ່ ມຈາໍນວນຜູ ັ້ທີີ່ ໄດ ັ້ຮບັຜນົປະໂຫຍດ

ຈາກທນຶການສກຶສາໃນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົ

ຕອນຕົັ້ນ ສໍາລບັນກັຮຽນທີີ່ ດ ັ້ອຍໂອກາດ 

ສູງ ບໍີ່ ແມີ່ ນ ສູງຫ າຍ 2 
5.130 

(ພາກ 61) 

ສະໜອງປຶັ້ມຕໍາລາຮຽນຊັ ັ້ນປະຖມົ 

ສໍາລບັນກັຮຽນທຸກຄນົ (ທດົແທນເພ ີ່ ອ

ຮບັປະກນັອດັຕາສີ່ ວນ 1: 1) 

ສູງ ແມີ່ ນ ສູງ 2 
18.796 

(ພາກ 63) 

ສະໜອງອາຫານໃຫັ້ນກັຮຽນ (ຊັ ັ້ນການ

ສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ແລະ ຊັ ັ້ນປະຖມົ, 

ໂດຍສະເລີ່ ຍຂອງຜູ ັ້ໄດ ັ້ຮບັຜນົປະໂຫຍດ 

76.000 ຄນົຕໍີ່ ປີ) ທີີ່ ຈະສະໜບັສະໜນູ

ໂດຍງບົປະມານລດັຖະບານ 

ປານກາງ ແມີ່ ນ ສູງ 3 
10.625 

(ພາກ 61) 

ເພີີ່ ມມູນຄີ່ າຫວົໜີ່ ວຍເງນິບໍລຫິານ

ໂຮງຮຽນຊັ ັ້ນປະຖມົ (ຈາກປັດຈບຸນັ 

70.000 ກບີ ຂຶັ້ນເປັນ 100.000 ກບີຕໍີ່

ຄນົໃນປີ 2023) 

ສູງ ແມີ່ ນ ປານກາງ 3 
17.310 

(ພາກ 62) 

ສະໜອງປຶັ້ມຕໍາລາຮຽນມດັທະຍມົ ສໍາ 

ລບັນກັຮຽນທຸກຄນົ (ທດົແທນເພ ີ່ ອ

ຮບັປະກນັອດັຕາສີ່ ວນ 1:1) 

ສູງ ບໍີ່ ແມີ່ ນ ສູງ 3 
8.437 

(ພາກ 63) 

ຍກົລະດບັມາດຕະຖານ ສິີ່ ງອໍານວຍ

ຄວາມສະດວກດັ້ານສຸຂະອະນາໄມ 

WASH standard 1) ຢູີ່ ໂຮງຮຽນ

ອະນຸບານ ແລະ ປະຖມົສກຶສາ 

ປານກາງ ແມີ່ ນ ປານກາງ 3 
18.552 

(ພາກ 67) 

ຍກົລະດບັມາດຕະຖານ ສິີ່ ງອໍານວຍ

ຄວາມສະດວກດັ້ານສຸຂະອະນາໄມ 

WASH standard 1) ຢູີ່ ໂຮງຮຽນ

ມດັທະຍມົ 

ປານກາງ ບໍີ່ ແມີ່ ນ ປານກາງ 4 
1.528 

(ພາກ 67) 

ລງົທນຶໃສີ່ ການສະໜອງອຸປະກອນຮບັ

ໃຊ ັ້ການຮຽນ-ການສອນ ໃນໂຮງຮຽນ

ມດັທະຍມົ ແລະ ສະຖາບນັອາຊວີະສກຶ

ສາ 

ສູງ ບໍີ່ ແມີ່ ນ ປານກາງ 4 
105.680 

(ພາກ 67) 

ການກໍີ່ ສ ັ້າງຫ ັ້ອງຮຽນໃໝີ່  (ອະນຸບານ, 

ປະຖມົ, ມດັທະຍມົ ແລະ ອາຊວີະສກຶ

ສາ) 

ປານກາງ ແມີ່ ນ ສູງ 4 
119.710 

(ພາກ 67) 
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ໝາຍເຫດ: ບນັດາກດິຈະກໍາ ແລະ ການຈດັລໍາດບັຄວາມສໍາຄນັທີີ່ ລວມຢູີ່ ໃນບນັຊດີັີ່ ງກີ່ າວນີ ັ້ ອາດຈະຕ ັ້ອງມີ

ການທບົທວນຄ ນ, ໂດຍສະເພາະກີ່ ຽວກບັຜນົຂອງການວເິຄາະປະສດິທພິາບດ ັ້ານຄີ່ າໃຊ ັ້ຈີ່ າຍຂອງແຜນງານຕີ່ າງໆ ທີີ່

ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ຄາດວີ່ າຈະດໍາເນນີການ ໃນໄລຍະການທບົທວນກາງສະໄໝ. 

ຮບັປະກນັການແບີ່ ງປັນຊບັພະຍາກອນໃຫັ້ເທົີ່ າທຽມກນັໃນແຕີ່ ລະແຂວງ, ແຕີ່ ລະເມ ອງ ແລະ ໂຮງຮຽນ, 

ເພ ີ່ ອຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນກນັ 

ການຈດັສນັງບົປະມານໃຫັ້ແກີ່  ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ຢີ່ າງເໝາະສມົ ແມີ່ ນສິີ່ ງທີີ່ ຈາໍເປັນ, ໃນຂະນະທີີ່

ປະສດິທພິາບໃນການຈດັສນັງບົປະມານພາຍໃນຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາເອງ ກໍມຄີວາມສໍາຄນັເໝ ອນກນັ. 

ການຈດັສນັງບົປະມານໃຫ ັ້ແຂວງ 

ຜີ່ ານມາ ການຈດັສນັງບົປະມານບໍລຫິານທີີ່ ບໍີ່ ແມີ່ ນເງນິເດ ອນໃຫັ້ແກີ່ ພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ແຂວງ 

ສີ່ ວນໃຫຍີ່ ແມີ່ ນຈດັສນັແບບເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນໃນແຕີ່ ລະປີ, ຊຶີ່ ງເຮດັໃຫ ັ້ຄວາມແຕກໂຕນຍິີ່ ງຫີ່ າງກນັອອກໄປ ຊຶີ່ ງເຮດັໃຫ ັ້ມີ

ຫ າຍແຂວງປະສບົບນັຫາການຂາດເຂນີງບົປະມານ. ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ຈະສ ບຕໍີ່ ເຮດັວຽກກບັກະ 

ຊວງການເງນິ ເພ ີ່ ອຮບັປະກນັວີ່ າ ງບົປະມານທີີ່ ໄດ ັ້ຈດັສນັໃຫ ັ້ແກີ່ ສກຶສາແຂວງ ແມີ່ ນມຄີວາມເທົີ່ າທຽມ/ຍຸດຕທໍິາຕ ີ່ ມ

ເພ ີ່ ອແນໃສີ່ ຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກຕີ່ າງລະຫວີ່ າງບນັດາແຂວງ. ແທ ັ້ຈງິແລ ັ້ວ, ການຈດັສນັງບົປະມານໃຫັ້ແຕີ່ ລະແຂວງ 

ຕ ັ້ອງອງີໃສີ່ ຕວົຊີ ັ້ວດັຈດຸປະສງົທີີ່ ສະທ ັ້ອນໃຫັ້ເຫນັເຖງິລະດບັການບໍລກິານທີີ່ ໄດ ັ້ສະໜອງ ແລະ ຄວາມແຕກໂຕນ

ກນັ ເຊັີ່ ນ (ຄວາມທຸກຍາກ, ຄວາມຫີ່ າງໄກສອກຫ ກີ, ຈາໍນວນໂຮງຮຽນ ແລະ ນກັຮຽນ ແລະ ອ ີ່ ນໆ). ມນັຍງັມີ

ຄວາມສໍາຄນັທີີ່ ຈະສ ບຕໍີ່ ສົີ່ ງເສມີບດົບາດທາງຍຸດທະສາດຂອງສກຶສາ ຕໍີ່ ອງົການປົກຄອງຂັ ັ້ນທ ັ້ອງຖິີ່ ນ, ເຊິີ່ ງເປັນຜູ ັ້ຮບັ

ຜດິຊອບໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັງບົປະມານ. 

ການຈດັສນັງບົປະມານໃຫ ັ້ ຫ ັ້ອງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ເມ ອງ 

ບດົບາດຂອງ ຫ ັ້ອງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ເມ ອງ ແມີ່ ນຈດຸໃຈກາງຂອງຍຸດທະສາດ ເພ ີ່ ອຍກົສູງຄຸນ

ນະພາບຂອງການບໍລກິານດ ັ້ານການສກຶສາໃນລະດບັທ ັ້ອງຖິີ່ ນ, ແຕີ່ ວີ່ າ ຫັ້ອງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ເມ ອງ 

ແມີ່ ນໄດ ັ້ຮບັງບົປະມານບໍລຫິານໜັ້ອຍທີີ່ ສຸດ. ໃນປີ 2019 ທງັໝດົ 148 ເມ ອງ ໄດ ັ້ຮບັງບົປະມານພາກ 63 ກວມ

ພຽງແຕີ່ ປະມານ 7% ຂອງງບົປະມານພາກດຽວກນັຂອງ ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ຫ   ສະເລີ່ ຍປະມານ 11 ຕ ັ້

ກບີຕໍີ່ ປີ (ປະມານ 1,2 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ) ຊຶີ່ ງສະເລີ່ ຍເມ ອງໜຶີ່ ງໄດ ັ້ຮບັເງນິປະມານ ປະມານ 8.000 ໂດລາ

ສະຫະລດັ. ການໃຊ ັ້ຈີ່ າຍງບົປະມານພາກ 63 ຢູີ່ ຂັ ັ້ນເມ ອງ ແມີ່ ນເພ ີ່ ອປັບປຸງຄຸນນະພາບການສກຶສາ. ງບົປະມານ

ສີ່ ວນນີ ັ້ ແມີ່ ນງບົປະມານທີີ່ ຫ ັ້ອງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ເມ ອງ ນໍາໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າໃນບນັດາກດິຈະກໍາເພ ີ່ ອໄປສະໜບັ

ສະໜນູໂຮງຮຽນ, ໂດຍສະເພາະການລງົຊີ່ ວຍເຫ  ອ ແລະ ຕດິຕາມຂອງຄູນເິທດ, ການຈດັຕັ ັ້ງການສອບເສງັຈບົຊັ ັ້ນ 

ປ.5 ແລະ ຊັ ັ້ນ ມ.4, ຝຶກອບົຮມົຄູປະຈາໍການ ແລະ ອ ີ່ ນໆ. ຖັ້າຢາກຍກົສູງຄຸນນະພາບການສກຶສາ, ການເພີີ່ ມການ

ຈດັສນັງບົປະມານດັີ່ ງກີ່ າວໃຫັ້ແກີ່ ເມ ອງ ແມີ່ ນເປັນບູລມິະສດິ. ນີ ັ້ອາດຈະຮຽກຮ ັ້ອງໃຫ ັ້ມກີານເພີີ່ ມງບົປະມານພາກ

ດັີ່ ງກີ່ າວຂຶ ັ້ນໃນຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ຈາໍນວນ ປະມານ 20 ຕ ັ້ ກບີ (ປະມານ 2,2 ລ ັ້ານ ໂດລາ), 

ຍ ັ້ອນວີ່ າງບົປະມານທີີ່ ໄດ ັ້ຮບັຈາກສູນກາງ ແລະ ແຂວງໃນປັດຈບຸນັ ແມີ່ ນມໜີ ັ້ອຍຫ າຍ. 

ຍິີ່ ງໄປກວີ່ ານັ ັ້ນ, ການຈດັສນັງບົປະມານໃຫັ້ບນັດາເມ ອງ ສະແດງໃຫັ້ເຫນັຄວາມແຕກຕີ່ າງກນັຫ າຍ ໃນແຕີ່ ລະ

ແຂວງ, ລວມທງັພາຍໃນແຂວງດຽວກນັ. ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໄດ ັ້ເລີີ່ ມຕົ ັ້ນແກ ັ້ໄຂບນັຫານີ ັ້ ໃນປີ 2018 

ໂດຍການພດັທະນາ ແລະ ເຜຍີແຜີ່ ຄູີ່ ມ  ແນະນໍາໃນການຈດັສນັງບົປະມານລຫິານໃຫັ້ແກີ່ ເມ ອງ ເພ ີ່ ອຊີ່ ວຍໃຫັ້ສກຶສາ

ແຂວງ ຈດັສນັງບົປະມານບໍລຫິານໃຫັ້ເມ ອງໃຫ ັ້ມຄີວາມເທົີ່ າທຽມ ໂດຍອງີຕາມສູດຄດິໄລີ່ ທີີ່ ມຈີດຸປະສງົເພ ີ່ ອຫ ຸດ 

ຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນກນັ. ຕວົຊີ ັ້ບອກສູດຄດິໄລີ່  ໄດ ັ້ຖ ກທບົທວນ ແລະ ປັບປຸງໃໝີ່ ໃນເດ ອນພະຈກິ 2019 ແລະ ມີ

ຄວາມຍ ດຍຸີ່ ນຫ າຍຂຶ ັ້ນ ເພ ີ່ ອຮບັປະກນັໃຫ ັ້ແຂວງ ຈດັສນັງບົປະມານໃຫັ້ເມ ອງທີີ່ ດ ັ້ອຍໂອກາດຫ າຍຂຶ ັ້ນ. 
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ການຈດັສນັງບົປະມານໃຫ ັ້ໂຮງຮຽນ 

ເງນິບໍລຫິານໂຮງຮຽນ (ສູດຄດິໄລີ່  ແລະ ການໃຊ ັ້ຈີ່ າຍທີີ່ ເໝາະສມົ) ຄວນຕອບສະໜອງຕໍີ່ ຄວາມຕ ັ້ອງການ

ໃນລະດບັໂຮງຮຽນເພ ີ່ ອຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນກນັ ແລະ ເຊ ີ່ ອມໂຍງກບັມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານຂອງຄຸນນະ 

ພາບການສກຶສາ ຂອງການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖມົສກຶສາ. ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ມຈີດຸປະສງົ

ຈະປັບປຸງສູດການຄດິໄລີ່ ເງນິບໍລຫິານໂຮງຮຽນຄ ນໃໝີ່  ແລະ ປັບປຸງຂໍ ັ້ແນະນໍາທີີ່ ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງ. 

7.3. ແຜນຄວາມຕ ັ້ອງການດ ັ້ານການເງນິສໍາລບັແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2021-2025 

ການຄາດຄະເນງບົປະມານສໍາລບັແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໄດ ັ້ຄດິໄລີ່ ພາຍໃຕ ັ້ສອງສມົ 

ມຸດຖານຄ : ສມົມຸດຖານ “ໄດ ັ້ຮບັງບົປະມານຢູີ່ ໃນລະດບັເທົີ່ າເດມີ” ແລະ ສມົມຸດຖານ “ຍກົສູງຄຸນນະພາບການສກຶ

ສາ”. ການຄາດຄະເນການເຂົ ັ້າຮຽນ ແລະ ຄາດຄະເນດ ັ້ານງບົປະມານສໍາລບັແຕີ່ ລະຂະແໜງການຍີ່ ອຍ ໄດ ັ້ສະແດງໃຫັ້

ເຫນັໃນເອກະສານຄດັຕດິທ ີ6. 

ສມົມຸດຖານ “ໄດ ັ້ຮບັງບົປະມານຢູີ່ ໃນລະດບັເທົີ່ າເດມີ” ແມີ່ ນຮູບແບບການກໍານດົງບົປະມານລວມໃນໄລ 

ຍະກາງທີີ່ ຈາໍເປັນ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໄດ ັ້ສ ບຕໍີ່ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັບນັດານະໂຍບາຍ ແລະ ກດິຈະ

ກໍາຕີ່ າງໆ ທີີ່ ມໃີນປັດຈບຸນັ ໂດຍບໍີ່ ໄດ ັ້ເນັ ັ້ນໃສີ່ ການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ການເຂົ ັ້າເຖງິການສກຶສາ ແລະ ໃນຂະນະ

ດຽວກນັກຮໍກັສາໄວ ັ້ບໍີ່ ໃຫ ັ້ການສກຶສາເສ ີ່ ອມໂຊມລງົ. ການຄາດເນງບົປະມານພາຍໃຕ ັ້ສມົ ມຸດຖານນີ ັ້ ໄດ ັ້ສ ັ້າງຂຶ ັ້ນ

ໂດຍ ນໍາໃຊ ັ້ສະພາບການຈດັສນັພະນກັງານລດັຖະກອນທີີ່ ມໃີນປັດຈບຸນັ ແລະ ຄາດຄະເນການເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນຂອງ

ເງນິເດ ອນເລກັນ ັ້ອຍ, ງບົປະມານບໍລຫິານປົກກະຕຢູິີ່ ໃນລະດບັດຽວກບັໃນປະຈບຸນັ, ນໍາໃຊ ັ້ນະ ໂຍບາຍການສະໜ

ອງປຶັ້ມຕໍາລາຮຽນ ແລະ ອດັຕາການສູນເສຍທີີ່ ມໃີນປັດຈບຸນັ, ການຝຶກອບົຮມົຄູປະຈາໍການແມີ່ ນໜັ້ອຍທີີ່ ສຸດ (ເພ ີ່ ອ

ໃຫ ັ້ເຂາົສາມາດສ ບຕໍີ່ ສອນໄດ ັ້, ແຕີ່ ບໍີ່ ໄດ ັ້ເນັ ັ້ນໃສີ່ ການປັບປຸງທກັສະການສອນ) ແລະ ບໍີ່ ມແີຜນງານໃໝີ່ ເພີີ່ ມເຕມີ. ສິີ່ ງ

ທ ັ້າທາຍໜຶີ່ ງທີີ່ ປະເຊນີໜັ້າຢູີ່ ກໍຄ  ມຕີວົຊີ ັ້ບອກບາງຕວົ, ເຊັີ່ ນ: ການປະລະການຮຽນໃນຊັ ັ້ນມດັ ທະຍມົແມີ່ ນເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ

ທຸກປີ. ບາງເທ ີ່ ອອາດແມີ່ ນຍ ັ້ອນບໍີ່ ສາມາດປະຕບິດັໄດ ັ້ຕາມນະໂຍບາຍທີີ່ ກໍານດົ ເຊັີ່ ນ: ການສະໜອງປຶັ້ມຕໍາ ລາຮຽນ 

ແລະ ສິີ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດັ້ານສຸຂະອະນາໄມ. ເພ ີ່ ອແກ ັ້ໄຂບນັກາດັີ່ ງກີ່ າວນີ ັ້, ຢູີ່ ໃນການຄາດຄະເນງບົປະມານ

ແບບ “ໄດ ັ້ຮບັງບົປະມານຢູີ່ ໃນລະດບັເທົີ່ າເດມີ” ແມີ່ ນອງີໃສີ່ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ບນັລຸໄດ ັ້ນະໂຍບາຍທີີ່ ມໃີນປະຈບຸນັ. 

ສະຫ ຸບລວມແລ ັ້ວ, ໃນແຜນງບົປະມານແບບ “ໄດ ັ້ຮບັງບົປະມານຢູີ່ ໃນລະດບັເທົີ່ າເດມີ” ແມີ່ ນມຈີດຸປະສງົ

ເພ ີ່ ອສະໜອງຂໍ ັ້ມູນພ ັ້ນຖານໄລຍະກາງ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ສາມດປະເມນີການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັວຽກງານການພດັທະນາການສກຶ

ສາໄດ ັ້, ເນ ີ່ ອງຈາກວີ່ າ ຕວົຊີ ັ້ບອກບາງຕວົ ຄາດວີ່ າຈະບໍີ່ ປີ່ ຽນແປງພາຍໃຕ ັ້ການສະໜອງງບົປະມານແບບນີ ັ້. 

ສມົມຸດຖານທສີອງ ແມີ່ ນການຄາດຄະເນງບົປະມານແບບ “ຍກົສູງຄຸນນະພາບການສກຶສາ”. ການຄາດຄະ 

ເນແບບນີ ັ້ ແມີ່ ນອງີໃສີ່ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັບນັດາຄາດໝາຍ ແລະ ແຜນງານຕີ່ າງໆຂອງແຜນພດັທະນາການສກຶສາ 

ແລະ ກລິາ ຢີ່ າງເຕມັຮູບບແບບ ເພ ີ່ ອແນໃສີ່ ປັບປຸງຜນົໄດ ັ້ຮບັດ ັ້ານການສກຶສາ ແລະ ຮບັປະກນັການລງົທນຶທີີ່ ເໝາະ

ສມົໃນອະນາຄດົຂອງປະເທດ ແລະ ໃຫ ັ້ສອດຄີ່ ອງກບັຄໍາໝັ ັ້ນສນັຍາຂອງເປົັ້າໝາຍການພດັທະນາແບບຍ ນຍງົ 

SDG-4. ຄາດໝາຍຂອງການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນ 2021-2025 ແມີ່ ນອງີໃສີ່ ການຄາດຄະເນງບົປະມານໃນຮູບ

ແບບນີ ັ້. 

ການຈດັສນັງບົປະມານໃຫັ້ແກີ່  ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ທີີ່ ຢູີ່ ເໜ ອລະດບັຂອງສມົມຸດຖານ “ໄດ ັ້ຮບັ

ງບົປະມານຢູີ່ ໃນລະດບັເທົີ່ າເດມີ” ຈະຖ ກຈດັສນັໃຫ ັ້ສອດຄີ່ ອງກບັນະໂຍບາຍການໃຊ ັ້ຈີ່ າຍຂອງຂະແໜງການ. ຄາດ

ວີ່ າງບົປະມານທີີ່ ໄດ ັ້ຮບັເພີີ່ ມເຕມີນີ ັ້ ຈະຊີ່ ວຍໃຫັ້ການປັບປຸງການບໍລກິານດ ັ້ານການສກຶສາ ແລະ ການປັບປຸງຕວົຊີ ັ້ວດັ

ຂອງຂະແໜງການ ໃຫ ັ້ສູງຂຶ ັ້ນຈາກລະດບັປະຈບຸນັ ແລະ ບນັລຸໄດ ັ້ຄາດໝາຍທີີ່ ກໍານດົໃນສມົມຸດຖານ “ຍກົສູງຄຸນ

ນະພາບການສກຶສາ”. ວທິກີານນີ ັ້ ຈະເປັນພ ັ້ນຖານທີີ່ ເຂັ ັ້ມແຂງ ແລະ ມຄີວາມໝາຍຫ າຍຂຶ ັ້ນ ສໍາລບັການປະເມນີຜນົ

ການປະ ຕບິດັງານຂອງຂະແໜງການທີີ່ ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງກບັລະດບັຂອງການສະໜອງຊບັພະຍາກອນ. 
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ແຕີ່ ຕ ັ້ອງເຂົ ັ້າໃຈວີ່ າ ວກິດິການຂອງໂລກໃນປະຈບຸນັ ອາດຈະເຮດັໃຫ ັ້ລາຍໄດ ັ້ຂອງລດັຖະບານຫ ຸດລງົ ແລະ 

ດ ັ້ວຍເຫດນັ ັ້ນ ຈຶີ່ ງອາດເຮດັໃຫ ັ້ງບົປະມານຂອງ ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ຫ ຸດລງົ ຊຶີ່ ງອາດຈະໄດ ັ້ຮບັຕໍີ່ີ່ າກວີ່ າ

ລະດບັທີີ່ ໄດ ັ້ຄາດຄະເນໃນຮູບແບບ “ໄດ ັ້ຮບັງບົປະມານຢູີ່ ໃນລະດບັເທົີ່ າເດມີ”. ພາຍໃຕ ັ້ເງ  ີ່ອນໄຂດັີ່ ງກີ່ າວ, ນະໂຍ 

ບາຍການໃຊ ັ້ຈີ່ າຍຂອງຂະແໜງການ ຈະສະໜອງຂອບໃນການກໍານດົບູລມິະສດິວີ່ າ ງບົປະມານທີີ່ ຕດັຮອນລງົນີ ັ້ ຈະ

ໄປຕດັຮອນກດິຈະກໍາໃດ. ຜນົກະທບົຕໍີ່ ການປະຕບິດັວຽກງານຂອງຂະແໜງການ, ໂດຍສະເພາະຕວົຊີ ັ້ບອກທີີ່ ຄາດ

ວີ່ າຈະຫ ຸດລງົຈາກລະດບັປັດຈບຸນັ ຈະຕ ັ້ອງມກີານປະເມນີລາຍລະອຽດ ໂດຍອງີໃສີ່ ສະພາບງບົປະມານທງັສອງສມົ 

ມຸດຖານນີ ັ້, ຊຶີ່ ງຢີ່ າງໜັ້ອຍກໍເປັນຈດຸເລີີ່ ມຕົ ັ້ນສໍາລບັການປະເມນີນີ ັ້. 

ສມົມຸດຖານ “ໄດ ັ້ຮບັງບົປະມານຢູີ່ ໃນລະ ດບັເທົີ່ າເດມີ” ແລະ “ຍກົສູງຄຸນນະພາບການສກຶສາ” ໄດ ັ້ສະແດງ

ໃຫັ້ເຫນັສອງຈດຸ ໃນເສັ ັ້ນສະແດງທີີ່ ເຊ ີ່ ອມຕໍີ່ ລະຫວີ່ າງລະດບັການປະຕບິດັວຽກງານ ແລະ ລະດບັການສະໜອງງບົ 

ປະມານ. ເຫນັໄດ ັ້ຊດັເຈນວີ່ າ ຄວາມສໍາພນັລະຫວີ່ າງ ລະດບັການສະໜອງງບົປະມານ ແລະ ການປະຕບິດັວຽກງານ

ບໍີ່ ໄດ ັ້ງີ່າຍດາຍ ດັີ່ ງທີີ່ ສະແດງຢູີ່ ໃນເສັ ັ້ນສະແດງນີ ັ້, ແຕີ່ ວີ່ າຮູບບພາບນີ ັ້ຢີ່ າງໜັ້ອຍກໍີ່ ອາດຈະໃຫັ້ເຂົ ັ້າໃຈບາງຢີ່ າງກີ່ ຽວກບັ

ຄວາມສໍາພນັລະຫວີ່ າງການຈດັສນັງບົປະມານ ແລະ ການປະຕບິດັວຽກງານຂອງຂະແໜງການ. 

ແຕີ່ ວີ່ າໃນຄວາມເປັນຈງິ ງບົປະມານລວມຂອງຂະແໜງການ ອາດບໍີ່ ແມີ່ ນອນັຕດັສນິຊີ ັ້ຂາດວີ່ າ ການສກຶສາ

ຈະປັບປຸງດຂີຶ ັ້ນ ຫ   ອີ່ ອນແອລງົ, ແຕີ່ ງບົປະມານບໍລຫິານທີີ່ ບໍີ່ ແມີ່ ນເງນິເດ ອນ ເຊັີ່ ນ ງບົປະມານພາກ 63 (ສົີ່ ງເສມີວ ິ

ຊາການ) ທີີ່ ເປັນອນັຕດັສນິ. ດັີ່ ງນັ ັ້ນ, ມນັອາດຈະເປັນປະໂຫຍດຫ າຍກວີ່ າ ທີີ່ ອງີໃສີ່ ງບົປະມານຮີ່ ວງນີ ັ້ ເພ ີ່ ອປະເມນີ

ເຖງິສາຍກີ່ ຽວພນັລະຫວີ່ າງງບົປະມານ ແລະ ການພດັທະນາຂອງຂະແໜງການ. 

ຕາຕະລາງ 5: ຕວົກາໍນດົທີີ່ ສໍາຄນັໃນການຄາດຄະເນງບົປະມານ 

ລາຍການສໍາລບັຄີ່ າໃຊ ັ້ຈີ່ າຍ ໄດ ັ້ຮບັງບົປະມານຢູີ່ ໃນລະດບັເທົີ່ າເດມີ ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການສກຶສາ 

ເງນິບໍລຫິານໂຮງຮຽນ ບໍີ່ ເພີີ່ ມມູນຄີ່ າຫວົໜີ່ ວຍເງນິບໍລຫິານ

ໂຮງຮຽນຕໍີ່ ນກັຮຽນ ທຽບກບັງບົປະມານປີ 

2020 

ເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ 10.000 ກບີຕໍີ່ ປີ ສໍາລບັມູນຄີ່ າຫວົ

ໜີ່ ວຍຕໍີ່ ນກັຮຽນ, ຈນົຮອດ 100.000 ກບີ 

ໃນທຸກຊັ ັ້ນການສກຶສາ ແຕີ່ ອະນຸບານຮອດ

ມດັທະຍມົສກຶສາ 

ປຶັ້ມແບບຮຽນ ອດັຕານກັຮຽນຕໍີ່ ປຶັ້ມຊັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາ 1:1 

+ ການຈດັພິມິເພ ີ່ ອແຮໄວ ັ້ ໃນປີ 2021 

ສໍາລບັອດັຕານກັຮຽນຕໍີ່ ປຶັ້ມຂອງຊັ ັ້ນ

ມດັທະຍມົຕອນຕົັ້ນ ແມີ່ ນຮກັສາໄວ ັ້ຄ ໃນປີ 

2020 

ອດັຕານກັຮຽນຕໍີ່ ປຶັ້ມຊັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາ 1:1 + 

ການຈດັພິມິເພ ີ່ ອແຮໄວ ັ້ ໃນປີ 2021 

ສໍາລບັອດັຕານກັຮຽນຕໍີ່ ປຶັ້ມຂອງຊັ ັ້ນ

ມດັທະຍມົຕອນຕົັ້ນ ໃຫ ັ້ບນັລຸ 1:1 ໃນປີ 

2025 

ການຝຶກອບົຮມົຄູປະຈາໍ

ການ (ລະບບົປົກະຕ)ິ 

ຮຽກຮັ້ອງ 20% ຂອງຄູສອນໃນທຸກຊັ ັ້ນ

ຮຽນຕັ້ອງໄດ ັ້ຮບັການຝຶກອບົຮມົເປັນເວລາ 

5 ວນັໃນທຸກໆປີ ໂດຍຕອບສະໜອງກບັ

ການປະເມນີຜນົການສອນຂອງຄູ 

(ງບົປະມານຢູີ່ ພາຍໃຕ ັ້ຄວາມຮບັຜດິຊອບ

ຂອງ ກມົສ ັ້າງຄູ) 

ຮຽກຮັ້ອງ 20% ຂອງຄູສອນໃນທຸກຊັ ັ້ນ

ຮຽນ ໄດ ັ້ຝຶກອບົຮມົ 10 ວນັ. 

ການຝຶກອບົຮມົຄູ ໃນ

ການນໍາໃຊ ັ້ຫ ກັສູດໃໝີ່  ແຕີ່

ປີ 2021-2023 

ຄູສອນ ປ.3 - ປ.5 ທງັໝດົ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຮບັ

ການຝຶກອບົຮມົ 7 ວນັ ແຕີ່ ປີ 2021-

2023. 

ຄ ກນັ 

ອດັຕາສີ່ ວນນກັຮຽນຕໍີ່ ຄູ ຮກັສາຈາໍນວນຄູໄວ ັ້ເທົີ່ າເດມີ: ອະນຸບານ = 

23.3; ຊັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາ = 23.6; 

ຄ ກນັ 
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ມດັທະຍມົສກຶສາຕອນຕົັ້ນ = 19.5; 

ມດັທະຍມົສກຶສາຕອນປາຍ = 20.5) 

ການໃຫັ້ບໍລກິານຂອງຄູສກຶ

ສານເິທດ 

ການໄປຕດິຕາມຊຸກຍູ ັ້ຂອງຄູສກຶສານເິທດ 

ສະເລີ່ ຍ 4 ວນັຕໍີ່ ໂຮງຮຽນ ໃນແຕີ່ ລະປີ (ໃນ

ທຸກຊັ ັ້ນຮຽນແຕີ່ ອະນຸບານຮອດມດັທະຍມົ) 

ການໄປຕດິຕາມຊຸກຍູ ັ້ຂອງຄູສກຶສານເິທດ 

ສະເລີ່ ຍ 6 ວນັຕໍີ່ ໂຮງຮຽນ ໃນແຕີ່ ລະປີ (ໃນ

ທຸກຊັ ັ້ນຮຽນແຕີ່ ອະນຸບານຮອດມດັທະຍມົ) 

ອດັຕາສີ່ ວນນກັຮຽນຕໍີ່ ຫ ັ້ອງ ຮກັສາໄວ ັ້ເທົີ່ າເດມີກບັຂໍ ັ້ມູນປີຖານ 

(ອະນຸບານ= 22; ປະຖມົ = 20; 

ມດັທະຍມົຕົ ັ້ນ = 23; ມດັທະຍມົຕອນ

ປາຍ = 20) 

ຄ ກນັ 

ທນຶການສກຶສາສໍາລບັ

ນກັຮຽນທຸກຍາກໃນຊັ ັ້ນ

ປະຖມົ ແລະ ມດັທະຍມົ 

ເພີີ່ ມຈາໍນວນນກັຮຽນທີີ່ ໄດ ັ້ຮບັທນຶການສກຶ

ສາ: ນກັຮຽນປະຖມົ 1.000 ຄນົໃນປີ 

2021, ນກັສກຶສາຊັ ັ້ນມດັທະຍມົ 2.000 

ຄນົໃນປີ 2021 ເພີີ່ ມເປັນ 5.000 ຄນົສໍາ

ລບັຊັ ັ້ນປະຖມົ ແລະ 4.000 ຄນົ ສໍາລບັ

ຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕົ ັ້ນ ໃນປີ 2025 

ຄ ກນັ 

ການສະໜອງນໍ ັ້າສະອາດ 

ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ 

ຮກັສາຢູີ່ ໃນລະດບັທີີ່ ມຢູີີ່  ໃນປີ 2020, 

ພຽງແຕີ່ ຈດັງບົປະມານໃສີ່ ເພ ີ່ ອສ ັ້ອມແປງ

ເລກັນ ັ້ອຍ 

100% ຂອງໂຮງຮຽນມນໍີ ັ້າສະອາດໃຊ ັ້ພາຍ

ໃນປີ 2025 

ການສັ້ອມແປງພ ັ້ນຖານໂຄງ

ລີ່ າງຕີ່ າງໆ 

2% ຂອງຈາໍນວນໂຮງຮຽນ/ຫ ັ້ອງຮຽນຕັ້ອງ

ໄດ ັ້ຮບັການສ ັ້ອມແປງ 

ຄ ກນັ 

ການກໍີ່ ສ ັ້າງໂຮງຮຽນເພ ີ່ ອ

ທດົແທນບີ່ ອນທີີ່ ເປີ່ ເພ 

1% ຂອງໂຮງຮຽນຕັ້ອງໄດ ັ້ຮບັການກໍີ່ ສ ັ້າງ

ທດົແທນ 

ຄ ກນັ 

ກໍີ່ ສ ັ້າງຫໍພກັນກັຮຽນ 

(ມດັທະຍມົຕົ ັ້ນ ແລະ ປາຍ) 

1 ແຫີ່ ງ ຕໍີ່ ແຂວງ ຕໍີ່ ປີ 2 ແຫີ່ ງ ຕໍີ່ ແຂວງຕໍີ່ ປີ 

ກໍີ່ ສ ັ້າງຫ ັ້ອງທດົລອງ

(ມດັທະຍມົຕົ ັ້ນ ແລະ ປາຍ) 

1 ແຫີ່ ງ ຕໍີ່ ແຂວງ ຕໍີ່ ປີ 2 ແຫີ່ ງ ຕໍີ່ ແຂວງຕໍີ່ ປີ 

7.3.1 ຄາດຄະເນງບົປະມານ ພາຍໃຕ ັ້ສມົມຸດຖານ “ໄດ ັ້ຮບັງບົປະມານຢູີ່ ໃນລະດບັເທົີ່ າເດມີ”  
ສມົມຸດຖານ “ໄດ ັ້ຮບັງບົປະມານຢູີ່ ໃນລະດບັເທົີ່ າເດມີ” ໄດ ັ້ສະແດງໃຫັ້ເຫນັເຖງິການເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນແບບຊ ັ້າໆ 

ແລະ ເລກັນ ັ້ອຍ ຂອງງບົປະມານທງັໝດົຂອງ ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໃນໄລຍະ 5 ປີ ຂອງແຜນພດັທະນາ

ການສກຶສາ ແລະ ກລິາ. 

ຕາຕະລາງ 6: ຄາດຄະເນງບົປະມານ ພາຍໃຕ ັ້ສມົມຸດຖານ “ໄດ ັ້ຮບັງບົປະມານຢູີ່ ໃນລະດບັເທົີ່ າເດມີ” 

  

2020 

(ແຜນ) 
2021 2022 2023 2024 2025 

ລວມ 4.144.761 4.275.245 4.323.027 4.369.580 4.572.124 4.675.478 

ພາກ 60 (ເງນິເດ ອນ)  2.630.739  2.645.180  2.683.766  2.741.829  2.814.282  2.882.117 

ພາກ 61 (ເງນິອຸດໜນູ)  362.798  364.350  368.488  374.459  380.468  386.690 

ພາກ 62 (ເງນິບໍລຫິານປົກກະຕ)ິ  333.033  336.244  337.599  341.913  346.371  350.353 

ພາກ 63 (ເງນິດດັສມົ-ສົີ່ ງເສມີ)  154.481  206.423  223.690  196.007  267.191  225.996 
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ພາກ 66 (ເງນິຊ ັ້ໃໝີ່ )  3.859  16.580  16.580  16.580  16.580  17.880 

ພາກ 67 (ເງນິລງົທນຶ)  659.849  706.468  692.904  698.792  747.232  812.442 

ດັີ່ ງທີີ່ ເຫນັໃນຕາຕະລາງຂ ັ້າງເທງິ, ການເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນຂອງງບົປະມານທີີ່ ສງັເກດເຫນັຫ າຍທີີ່ ສຸດແມີ່ ນຢູີ່ ພາກສາລະ 

ບານງບົປະມານຕີ່ າງໆດັີ່ ງນີ ັ້: 

- ພາກທ ີ61: ສີ່ ວນໃຫຍີ່ ແມີ່ ນງບົປະມານສໍາລບັອາຫານໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ທນຶການສກຶສາສໍາລບັນກັຮຽນ

ທຸກຍາກ.  

- ພາກທ ີ 63: ສີ່ ວນໃຫຍີ່ ແມີ່ ນງບົປະມານການຝຶກອບົຮມົຄູປະຈາໍການ ແລະ ພມິປຶັ້ມຕໍາລາຮຽນເພ ີ່ ອທດົ

ແທນ, 

- ພາກທ ີ66: ສໍາລບັການສະໜອງອຸປະກອນໃນໂຮງຮຽນມດັທະຍມົ 

- ພາກທ ີ67: ໂຄງການລງົທນຶຕີ່ າງໆ ເຊັີ່ ນ: (i) ການສ ັ້າງຫ ັ້ອງຮຽນ ແລະ ການສ ັ້ອມແປງໂຮງຮຽນ, ການ

ສະໜອງສິີ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດັ້ານສຸຂະອະນາໄມໃນໂຮງຮຽນ, ຫໍພກັນກັຮຽນ ແລະ ຫ ັ້ອງທດົລອງ, 

ແລະ (ii) ໂຄງການສະເພາະ ເຊັີ່ ນ: ການຝຶກອບົຮມົຄູໃນການນໍາໃຊ ັ້ຫ ກັສູດໃໝີ່ , ໂດຍປົກກະຕແິມີ່ ນໄດ ັ້

ຮບັທນຶຈາກຄູີ່ ຮີ່ ວມພດັທະນາ23. 

7.3.2 ຄາດຄະເນງບົປະມານ ພາຍໃຕ ັ້ສມົມຸດຖານ “ຍກົສູງຄຸນນະພາບການສກຶສາ”.  
ສມົມຸດຖານ “ຍກົສູງຄຸນນະພາບການສກຶສາ” ສະແດງໃຫັ້ເຫນັການເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນຂອງງບົປະມານຂອງຂະແໜງ 

ການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໃນແຕີ່ ລະປີຫ າຍກວີ່ າໃນສມົມຸດຖານ “ໄດ ັ້ຮບັງບົປະມານຢູີ່ ໃນລະດບັເທົີ່ າເດມີ”  

ຕາຕະລາງ 7: ຄາດຄະເນງບົປະມານ ພາຍໃຕ ັ້ສມົມຸດຖານ “ຍກົສູງຄຸນນະພາບການສກຶສາ” 

  

2020 

 (ແຜນ) 
2021 2022 2023 2024 2025 

ລວມ  4.144.761  4.431.256 4.475.848 4.548.864 4.745.520 4.852.174 

ພາກ 60 (ເງນິເດ ອນ) 
 

2.630.739 
 2.645.180 2.683.766 2.741.829 2.814.282 2.882.117 

ພາກ 61 (ເງນິອຸດໜນູ)  362.798  364.350  368.488  374.459  380.468  386.690 

ພາກ 62 (ເງນິບໍລຫິານ

ປົກກະຕ)ິ 
 333.033  351.188  367.600  387.411  394.658  401.732 

ພາກ 63 (ເງນິດດັສມົ-

ສົີ່ ງເສມີ) 
 154.481  234.852  253.092  226.708  295.064  254.787 

ພາກ 66 (ເງນິຊ ັ້ໃໝີ່ )  3.859  16.580  16.580  16.580  16.580  17.880 

ພາກ 67 (ເງນິລງົທນຶ)  659.849  819.106  786.322  801.879  844.468  908.968 

ດັີ່ ງທີີ່ ເຫນັໄດ ັ້ໃນຕາຕະລາງຂ ັ້າງເທງິ, ຄວາມແຕກຕີ່ າງກບັ ສມົມຸດຖານ “ໄດ ັ້ຮບັງບົປະມານຢູີ່ ໃນລະດບັເທົີ່ າ

ເດມີ” ຫ ກັໆແມີ່ ນຄວາມຕ ັ້ອງການດັີ່ ງນີ ັ້: 

- ພາກ 62: ເພີີ່ ມມູນຄີ່ າຫວົໜີ່ ວຍເງນິບໍລຫິານໂຮງຮຽນ 

- ພາກ 63: ເພີີ່ ມຈາໍນວນວນັຝຶກອບົຮມົຄູປະຈາໍການເປັນ 10 ໃນແຕີ່ ລະຄັ ັ້ງ (ໃນຮູບແບບ “ໄດ ັ້ຮບັງບົປະ ມານ

ຢູີ່ ໃນລະດບັເທົີ່ າເດມີ” ແມີ່ ນກໍານດົເອາົ 5 ວນັ) 
 

23 ງບົປະມານ ODA ຢູີ່  ສປປ ລາວ ແມີ່ ນຈດັເຂົ ັ້າໃນງບົປະມານລງົທນຶ, ພາກ 67, ເຖງິແມີ່ ນວີ່ າງບົປະມານຈະໃຊ ັ້ຈີ່ າຍເຂົ ັ້າໃນກດິຈະກໍາທີີ່

ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງກບັງບົປະມານບໍລຫິານກໍຕາມ. 
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- ພາກ 66: ການຈດັຊ ັ້ອຸປະກອນສໍາລບັໂຮງຮຽນມດັທະຍມົ 

- ພາກ 67: ຍ ັ້ອນກໍານດົຄາດໝາຍໃນການສະໜອງ ສິີ່ ງອໍານວຍຄວາມດວກດັ້ານສຸຂະອະນາໄມ ໃນໂຮງ ຮຽນ 

(100% ຂອງໂຮງຮຽນຕ ັ້ອງໄດ ັ້ມາດຕະຖານດ ັ້ານສຸຂະອະນາໄມ) ແລະ ການກໍີ່ ສ ັ້າງໂຮງຮຽນເພ ີ່ ອທດົແທນ

ບີ່ ອນເປີ່ ເພ. 

7.4. ການວເິຄາະເຖງິແຫ ີ່ ງການເງນິ ແລະ ຊີ່ ອງຫວີ່ າງດ ັ້ານການເງນິພາຍໃຕ ັ້ສອງສມົມຸດຖານ 

ວກິດິການດ ັ້ານເສດຖະກດິທີີ່ ເກດີຂຶ ັ້ນໃນທົີ່ ວໂລກ ແລະ ສປປ ລາວ ຫ ງັຈາກການລະບາດຂອງ Covid-19 ໃນ

ຕົ ັ້ນປີ 2020 ຄາດວີ່ າຈະສົີ່ ງຜນົກະທບົຢີ່ າງຫ ວງຫ າຍຕໍີ່ ການເກບັລາຍຮບັພາຍໃນ ແລະ ການລະດມົທນຶຈາກພາຍ

ນອກກໍອາດຈະຝ ດເຄ ອງເຊັີ່ ນດຽວກນັ. ການໃຊ ັ້ຈີ່ າຍຂອງລດັໂດຍລວມ ແລະ ໂດຍສະເພາະການໃຊ ັ້ໃນຂະແໜງ 

ການສກຶສາຈະໄດ ັ້ຮບັຜນົກະທບົແນວໃດນັ ັ້ນ ແມີ່ ນບໍີ່ ຈະແຈ ັ້ງເທ ີ່ ອໃນເວລາສ ັ້າງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ 

ແລະ ກລິາ. ສະນັ ັ້ນ, ແຜນການເງນິຈະໄດ ັ້ຮບັການປັບປຸງເປັນແຕີ່ ລະປີໃນໄລຍະປີ 2021-2025, ເພ ີ່ ອສະ ທ ັ້ອນໃຫັ້

ເຫນັເຖງິການດດັສມົການເງນິມະຫາພາກ ແລະ ຂໍ ັ້ຈາໍກດັດ ັ້ານງບົປະມານຕວົຈງິ. 

ເນ ີ່ ອງຈາກວີ່ າ ຫ ງັຈາກວກິດິການ Covid, ການຄາດຄະເນງບົປະມານຂອງລດັຍງັບໍີ່ ທນັມເີທ ີ່ ອ, ໃນຕອນນີ ັ້ 

ຍງັບໍີ່ ສາມາດຄາດຄະເນຂໍ ັ້ຈາໍກດັດ ັ້ານງບົປະມານຂອງຂະແໜງການສກຶສາ ເປັນອດັຕາສີ່ ວນຮ ັ້ອຍ ໂດຍທຽບໃສີ່ ງບົ

ປະມານທງັໝດົຂອງລດັຖະບານ, ດັີ່ ງທີີ່ ເຄຍີເຮດັຜີ່ ານມາ. ສະນັ ັ້ນ, ສມົມຸດຖານທີີ່ ນໍາໃຊ ັ້ເພ ີ່ ອຄາດຄະເນງບົປະມານ

ຂອງສກຶສາສໍາ ລບັໄລຍະປີ 2021-2025 ມດີັີ່ ງນີ ັ້: 

• ງບົປະມານຂອງ ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໃນປີ 2021 (ບໍີ່ ລວມ ODA) ແມີ່ ນຢູີ່ ໃນລະດບັດຽວກນັ

ກບັງບົປະມານຂອງສກຶສາທີີ່ ໄດ ັ້ຮບັການອະນຸມດັໃນປີ 2020; 

• ງບົປະມານຂອງສກຶສາ (ບໍີ່ ລວມ ODA) ເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ 2% ຕໍີ່ ປີ ແຕີ່ ປີ 2022 ຫາປີ 2025; 

• ການຄາດຄະເນ ODA ຂອງກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ແມີ່ ນອງີໃສີ່ ຄໍາໝັ ັ້ນສນັຍາຂອງ ຄູີ່ ຮີ່ ວມພດັທະ

ນາ ແລະ ຂໍ ັ້ມູນການໃຫັ້ການຊີ່ ວຍເຫ  ອຜີ່ ານມາ. 

ເມ ີ່ ອມຄີວາມຊດັເຈນກີ່ ຽວກບັການຈດັສນັງບົປະມານແລ ັ້ວ ແລະ ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ 

ກລິາ ພດັທະນາສໍາເລດັແລ ັ້ວ, ແຜນປະຈາໍປີທີີ່ ມກີານຄດິໄລີ່ ຄີ່ າໃຊ ັ້ຈີ່ າຍ ຈະຖ ກນໍາໄປຜນັຂະຫຍາຍຢູີ່ ໃນລະດບັ

ເມ ອງ, ລະດບັແຂວງ, ແລະ ສູນກາງ. ແຜນປະຈາໍປີທີີ່ ມກີານຄດິໄລີ່ ຄີ່ າໃຊ ັ້ຈີ່ າຍ ຈະໄດ ັ້ສົີ່ ງໃຫ ັ້ກອງເລຂາຂອງໜີ່ ວຍ

ງານວຊິາການຂະແໜງການສກຶສາ (ESWG) ແລະ ກອງທນຶສາກນົເພ ີ່ ອການສກຶສາ (GPE). 

ໃນຕໍີ່ ໜ ັ້າ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ຈະສ ບຕໍີ່ ໂຄສະນາ ແລະ ຮຽກຮ ັ້ອງໃຫ ັ້ມກີານສະໜອງງບົປະ 

ມານໃຫັ້ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໃນລະດບັທີີ່ ຈະຊີ່ ວຍໃຫັ້ແຜນການນີ ັ້ ຖ ກຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໃຫ ັ້ປະກດົຜນົ

ເປັນຈງິ ແລະ ສະໜບັສະໜນູການພດັທະນາໃນ ສປປ ລາວ ໃນອະນາຄດົ. ສ ບຕໍີ່ ການສນົທະນາກບັ ESWG ແລະ 

ບນັດາກະຊວງທີີ່ ສໍາຄນັ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ໄດ ັ້ຮບັເງນິບໍລຫິານທີີ່ ບໍີ່ ແມີ່ ນເງນິເດ ອນເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນຕະຫ ອດໄລຍະຂອງການຈດັຕັ ັ້ງ

ປະຕບິດັແຜນການນີ ັ້. 

7.4.1. ແຜນການເງນິ ພາຍໃຕ ັ້ສມົມຸດຖານ “ໄດ ັ້ຮບັງບົປະມານຢູີ່ ໃນລະດບັເທົີ່ າເດມີ” 
ງບົປະມານການສກຶສາທີີ່ ຄາດຄະເນໄວ ັ້ (ງບົປະມານພາຍໃນ ແລະ ODA) ຈະບໍີ່ ພຽງພໍເພ ີ່ ອຕອບສະໜອງ

ຄວາມຕ ັ້ອງການພາຍໃຕ ັ້ ສມົມຸດຖານ “ໄດ ັ້ຮບັງບົປະມານຢູີ່ ໃນລະດບັເທົີ່ າເດມີ”. ໃນຄວາມເປັນຈງິ, ຕາຕະລາງຂ ັ້າງ

ລຸີ່ ມນີ ັ້ສະແດງໃຫັ້ເຫນັວີ່ າຈະມຊີີ່ ອງຫວີ່ າງທາງດ ັ້ານການເງນິທີີ່ ເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນໃນແຕີ່ ລະປີ, ສະສມົເຖງິ 485 ຕ ັ້ກບີ (ຫ    

ປະມານ 54 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ) ຕະຫ ອດໄລຍະ 2021-2025. 
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ຕາຕະລາງ 8: ແຜນການເງນິພາຍໃຕ ັ້ສມົມຸດຖານ “ໄດ ັ້ຮບັງບົປະມານຢູີ່ ໃນລະດບັເທົີ່ າເດມີ” 
ຫວົໜີ່ ວຍ: (ລັ້ານ ກບີ) 

  2021  2022  2023  2024  2025 

ງບົປະມານຂອງຂະແໜງການສກຶສາ 

(ບໍີ່ ລວມ ODA) 

3.599.57

6 
 3.671.568  3.744.999 3.819.899  3.896.297 

ODA  673.718  584.155  580.000  580.000  580.000 

ງບົປະມານທງັໝດົຂອງຂະແໜງການ

ສກຶສາ(ຄາດຄະເນ) 
4.273.29

4 
 4.255.722  4.324.999 

4.399.89

9 
 4.476.297 

ຄວາມຕັ້ອງການງບົປະມານ ຕາມແຜນ 

(ຮກັສາຄວາມໝັ ັ້ນຄງົຂອງລະບບົ) 

4.275.24

5 
 4.323.027  4.369.580 4.572.124  4.675.478 

ຊີ່ ອງຫວີ່ າງ/ສີ່ ວນເກນີຂອງງບົປະມານ  -1.951  -67.305  -44.581  -172.225  -199.181 

ຊີ່ ອງຫວີ່ າງງບົປະມານ (ສະສມົ)  -1.951  -69.256  -113.836  -286.061  -485.242 

ຊີ່ ອງຫວີ່ າງດ ັ້ານການເງນິ ອາດກວມເອາົອນັໜຶີ່ ງ ຫ   ທງັສອງນີ ັ້: 

• ການເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນຂອງງບົປະມານຂອງ ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ປະມານ 2,8% ຕໍີ່ ປີ ໂດຍເລີີ່ ມຈາກປີ 

2021, ແທນທີີ່ ຈະເປັນ 2% ໂດຍເລີີ່ ມແຕີ່ ປີ 2022 ໃນສມົມຸດຖານ “ໄດ ັ້ຮບັງບົປະມານຢູີ່ ໃນລະດບັເທົີ່ າ

ເດມີ”, ຈຶີ່ ງຈະພຽງພໍທີີ່ ຈະໄປອດັຊີ່ ອງຫວີ່ າງດັີ່ ງກີ່ າວ; 

• ການເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນຂອງ ODA. 

7.4.2. ແຜນການເງນິ ພາຍໃຕ ັ້ສມົມຸດຖານ “ຍກົສູງຄຸນນະພາບການສກຶສາ”  
ການເງນິໃນສມົມຸດຖານ “ຍກົສູງປັບປຸງຄຸນນະພາບການສກຶສາ” ຈະຕ ັ້ອງມຊີບັພະຍາກອນຫ າຍ. ພາຍໃຕ ັ້

ການສມົມຸດຖານດ ັ້ານງບົປະມານດຽວກນັກບັຂ ັ້າງເທງິ (ຕວົຢີ່ າງ: ງບົປະມານພາຍໃນເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ 2% ຕໍີ່ ປີ ເລີີ່ ມແຕີ່ ປີ 

2022), ຕາຕະລາງຂ ັ້າງລຸ ັ້ມນີ ັ້ ສະແດງໃຫັ້ເຫນັວີ່ າ ຊີ່ ອງຫວີ່ າງການສະສມົດ ັ້ານການເງນິ ສໍາລບັໄລຍະເວລາ 5 ປີຈະ

ບນັລຸ 1.323 ຕ ັ້ກບີ (ຫລ ປະມານ 147 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ). 

ຕາຕະລາງ 9: ແຜນການເງນິພາຍໃຕ ັ້ສມົມຸດຖານ “ຍກົສູງຄຸນນະພາບການສກຶສາ” 
ຫວົໜີ່ ວຍ: (ລັ້ານ ກບີ) 

 2021 2022 2023 2024 2025 

ງບົປະມານຂອງຂະແໜງການສກຶສາ 

(ບໍີ່ ລວມ ODA) 
3.599.576 3.671.568 3.744.999 3.819.899 3.896.297 

ODA 673.718 584.155 580.000 580.000 580.000 

ງບົປະມານທງັໝດົຂອງຂະແໜງການສກຶສາ

(ຄາດຄະເນ) 
4.273.294 4.255.722 4.324.999 4.399.899 4.476.297 

ຄວາມຕັ້ອງການງບົປະມານ ຕາມແຜນ 

(ຮກັສາຄວາມໝັ ັ້ນຄງົຂອງລະບບົ) 
4.431.256 4.475.848 4.548.864 4.745.520 4.852.174 

ຊີ່ ອງຫວີ່ າງ/ສີ່ ວນເກນີຂອງງບົປະມານ -157.962 -220.126 -223.865 -345.621 -375.877 

ຊີ່ ອງຫວີ່ າງງບົປະມານ (ສະສມົ) -157.962 -378.088 -601.953 -947.574 -1.323.451 

ເພ ີ່ ອອດັຊີ່ ອງຫວີ່ າງການເງນິ ຈໍາເປັນຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຮບັງບົປະມານເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ. 
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7.5. ສະຫ ຸບ 

ວກິດິການຈາກ Covid-19 ແລະ ວກິດິການດ ັ້ານເສດຖະກດິອ ີ່ ນໆ ໄດ ັ້ສ ັ້າງຄວາມບໍີ່ ແນີ່ ນອນກີ່ ຽວກບັການ

ເງນິໃນອະນາຄດົ ທີີ່ ຈະຈດັສນັໃຫ ັ້ແກີ່  ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ, ບໍີ່ ວີ່ າຈະເປັນງບົປະມານພາຍໃນ ກໍຄ ງບົປະ 

ມານການຊີ່ ວຍເຫ  ອຈາກພາຍນອກ. ໜີ່ ວຍງານວຊິາການ ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໄດ ັ້ຕກົລງົທີີ່ ຈະປັບປຸງ

ແຜນການການເງນິຂອງແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໃນແຕີ່ ລະປີ, ເລີີ່ ມແຕີ່ ປີ 2021. ສິີ່ ງນີ ັ້ຈະຊີ່ ວຍໃຫັ້

ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ສະທັ້ອນໃຫັ້ເຫນັຜນົກະທບົຂອງສະພາບເສດຖະກດິທີີ່ ມກີານປີ່ ຽນແປງຕໍີ່ ງບົປະ 

ມານຂອງ ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ. 

ໃນສອງສມົສຸດຖານຂອງງບົປະມານ ທີີ່ ນໍາສະເໜຢູີີ່ ຂ ັ້າງເທງິ, ສມົມຸດຖານ “ໄດ ັ້ຮບັງບົປະມານຢູີ່ ໃນລະດບັ

ເທົີ່ າເດມີ”, ແມີ່ ນມຄີວາມເປັນໄປໄດ ັ້ສູງ. ມນັສະແດງໃຫັ້ເຫນັເຖງິວີ່ າ ການຮກັສາການໃຫັ້ບໍລກິານດ ັ້ານການສກຶສາ

ແບບປົກກະຕ,ິ ແຕີ່ ກໍມຄີວາມຕ ັ້ອງການງບົປະມານການສກຶສາທີີ່ ເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ, ຊຶີ່ ງເຫນັວີ່ າ ຖັ້າຢາກໃຫັ້ງບົປະມານຂອງ

ສກຶສາເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ, ສີ່ ວນແບີ່ ງງບົປະມານຂອງສກຶສາ ເມ ີ່ ອທຽບໃສີ່ ລາຍຈີ່ າຍລດັຖະບານ ກໍຕ ັ້ອງເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນເຊັີ່ ນດຽວກນັ. 

ເຖງິຢີ່ າງໃດກໍີ່ ຕາມ, ພາຍໃຕ ັ້ສມົມຸດຖານນີ ັ້ ຮບັດ ັ້ານການສກຶສາແມີ່ ນເກ ອບຈະບໍີ່ ມກີານປັບປຸງຜນົໄດ ັ້ເລຍີ. 

ການເງນິໃນສມົມຸດຖານ “ຍກົສູງຄຸນນນະພາບການສກຶສາ” ໃນທາງກງົກນັຂ ັ້າມ, ຈະຊີ່ ວຍໃຫັ້ບນັດາຄາດ 

ໝາຍ ແລະ ແຜນງານຕີ່ າງໆຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໄດ ັ້ຮບັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ເພ ີ່ ອ

ປັບປຸງຜນົໄດ ັ້ຮບັດ ັ້ານການສກຶສາ ແລະ ຮບັປະກນັການລງົທນຶທີີ່ ເໝາະສມົໃນອະນາຄດົຂອງປະເທດ ແລະ ສອດ 

ຄີ່ ອງກບັເປົັ້າໝາຍການພດັທະນາແບບຍ ນຍງົ (SDG-4). ການເງນິໃນສມົມຸດຖານທສີອງນີ ັ້ ແມີ່ ນລວມຢູີ່ ໃນແຜນ

ພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ, ເນ ີ່ ອງຈາກວີ່ າຍງັບໍີ່ ທນັຮູ ັ້ເທ ີ່ ອວີ່ າ ວກິດິການດ ັ້ານເສດຖະກດິໂລກຈະຟ ັ້ນ

ຕວົໄວ ຫ   ຊ ັ້າສໍີ່ າໃດ. ບາງເທ ີ່ ອ, ບາງສີ່ ວນຂອງການເງນິໃນສມົມຸດຖານ “ຍກົສູງຄຸນນະພາບການສກຶສາ” ຈະສາມາດ

ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໄດ ັ້ກີ່ ອນປີ 2025. 

8. ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ, ຂອບການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົ 

8.1. ການແບີ່ ງຂັ ັ້ນໃນການບໍລຫິານ, ຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນ 

ເນ ີ່ ອງຈາກວີ່ າແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ (2021-2025) ເປັນແຜນຂອງທົີ່ ວຂະແໜງ 

ການສກຶສາ ແລະ ກລິາ, ດັີ່ ງນັ ັ້ນ ເພ ີ່ ອເຮດັໃຫ ັ້ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນດັີ່ ງກີ່ າວມປີະສດິທພິາບ, ປະສດິທຜິນົ ແລະ 

ບນັລຸໄດ ັ້ຕາມຄາດໝາຍທີີ່ ກໍານດົ, ທຸກພາກສີ່ ວນລວມທງັອງົການຈດັຕັ ັ້ງພາກລດັ, ເອກະຊນົ ແລະ ຄູີ່ ຮີ່ ວມພດັທະນາ 

ຕ ັ້ອງຮີ່ ວມມ ກນັນໍາເອາົບນັດານະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດໄປຜນັຂະຫຍາຍເປັນແຜນປະຕບິດັຕວົຈງິໃນແຕີ່ ລະປີ. 

ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໄດ ັ້ກໍານດົກນົໄກການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໂດຍອງີໃສີ່ ນະໂຍບາຍ 3 ສ ັ້າງຂອງລດັຖະ

ບານ ກໍີ່ ຄ ນະໂຍບາຍໃນການແບີ່ ງຂັ ັ້ນຄຸ ັ້ມຄອງຂອງກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ພ ັ້ອມທງັອງີໃສີ່ ໂຄງສ ັ້າງຂອງອງົ

ກອນ ແລະ ກນົໄກການປະສານງານທີີ່ ມຢູີີ່ ໃນປັດຈບຸນັ ດັີ່ ງມລີາຍລະອຽດລຸີ່ ມນີ ັ້: 

1) ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ : ຄະນະກາໍມະການແຜນການ ແລະ ການເງນິ ເປັນເຈົ ັ້າການໃນການໃຫັ້ທດິ

ຊີ ັ້ນໍາ ໃຫັ້ແກີ່ ພາກສີ່ ວນຕີ່ າງໆເພ ີ່ ອນໍາເອາົແຜນດັີ່ ງກີ່ າວໄປຜນັຂະຫຍາຍ ແລະ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ. ກມົກວດກາ 

ເຮດັໜັ້າທີີ່ ໃນການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ແຜນດັີ່ ງກີ່ າວຮີ່ ວມກບັກມົແຜນ ການ, 

ພ ັ້ອມທງັລາຍງານຜນົການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົດັີ່ ງກີ່ າວ ໃຫ ັ້ແກີ່ ກອງປະຊຸມຜູ ັ້ບໍລຫິານການສກຶສາໃນ

ແຕີ່ ລະປີ. 

2) ໜີ່ ວຍງານວຊິາການຂະແໜງການສກຶສາ (ESWG) ມໜີ ັ້າທີີ່ ປະສານງານກບັຄູີ່ ຮີ່ ວມພດັທະນາເພ ີ່ ອ

ພຈິາລະນາການເຊ ີ່ ອມສານນະໂຍບາຍຕີ່ າງໆທີີ່ ໄດ ັ້ກໍານດົໄວ ັ້ໃນ ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກ ິ

ລາ 2021-2025 ເຂົ ັ້າໃນແຜນການຊີ່ ວຍເຫ  ອທາງການເພ ີ່ ອການພດັທະນາ ໃຫ ັ້ແກີ່ ກະຊວງສກຶສາທກິານ 
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ແລະ ກລິາ, ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນແຜນການຊີ່ ວຍເຫ  ອແກີ່ ກມົວຊິາການຕີ່ າງໆ. ໜີ່ ວຍງານວຊິາການຂະແໜງ 

ການສກຶສາ ຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ກໍານດົຫວົຂໍ ັ້ຫ ກັໆທີີ່ ຈະຕ ັ້ອງຕດິຕາມຮີ່ ວມກນັ, ປຶກສາຫາລ ກີ່ ຽວກບັຜນົຂອງການ

ຕດິຕາມດັີ່ ງກີ່ າວ ແລະ ໃຫ ັ້ຂໍ ັ້ສະເໜແີນະນໍາ ເພ ີ່ ອປັບປຸງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 

2021-2025. ໜີ່ ວຍງານວຊິາການຂະແໜງການສກຶສາ ຍງັຈະຕ ັ້ອງເປັນເຈົ ັ້າການໃນການປະເມນີໄລຍະ

ກາງຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2021-2025. 

3) ຄະນະປະສານງານດ ັ້ານວຊິາການ (Focal Group): ຄະນະປະສານງານຫ ົີ່ ານີ ັ້ຍງັຄງົເປີດໃຫັ້ມກີານປັບປຸງ

ຕ ີ່ ມ, ແຕີ່ ປະຈບຸນັປະກອບມຄີະນະປະສານງານດ ັ້ານວຊິາການ ການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ; ຄະນະປະ ສານ

ງານດ ັ້ານວຊິາການສາມນັສກຶສາ; ຄະນະປະສານງານດ ັ້ານວຊິາການການສກຶສາຫ ງັມດັທະຍມົສກຶສາ, ຄະ ນະ

ປະສານງານດ ັ້ານວຊິາການ ການບໍລຫິານ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງ, ຄະນະປະສານງານດ ັ້ານວຊິາການ ດ ັ້ານການ

ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າວໄິຈ ແລະ ຄະນະປະສານງານດ ັ້ານວຊິາການກລິາ-ກາຍຍະກໍາ. ຄະນະປະສານງານດັີ່ ງກີ່ າວ ມຄີວາມ

ຮບັຜດິຊອບຫ ກັໃນການປະສານງານກບັບນັດາກມົຕີ່ າງໆ, ຫັ້ອງການ, ສູນ ແລະ ສະຖາບນັການສກຶສາຕີ່ າງໆ 

ພາຍໃຕ ັ້ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ເພ ີ່ ອຕດິຕາມຄວາມຄ ບໜັ້າ, ສິີ່ ງທ ັ້າທາຍ ແລະ ບນັຫາຕີ່ າງໆໃນ

ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັນະໂຍບາຍ ແລະ ໃຫ ັ້ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ແນະນໍາວທິກີານເພ ີ່ ອແກ ັ້ໄຂສິີ່ ງທ ັ້າທາຍ ແລະ 

ບນັຫາທີີ່ ອາດເປັນສິີ່ ງກດີຂວາງການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນການໄດ ັ້. 

4) ບນັດາກມົວຊິາການຕີ່ າງໆ ມໜີ ັ້າທີີ່ ຊີ ັ້ນໍາບນັດາແຂວງ ແລະ ສະຖາບນັການສກຶສາທີີ່ ຂຶ ັ້ນກບັ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ບນັລຸໄດ ັ້

ບນັດານະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດທີີ່ ໄດ ັ້ກໍານດົໄວ ັ້ໃນແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 

2021-2025 ໂດຍຜີ່ ານການສ ັ້າງແຜນປະຕບິດັງານປະຈາໍປີ ທີີ່ ສອດຄີ່ ອງກບັແຜນພດັທະນາຂະແໜງການ

ສກຶສາ ແລະ ກລິາ. 

5) ພະແນກສກຶສາທກິານແລະ ກລິາ ແຂວງ: ມໜີ ັ້າທີີ່ ຮບັຜດິຊອບໃນການພດັທະນາແຜນການປະຈາໍປີ ແລະ 

ແຜນການ 5 ປີຂອງຕນົເອງ ໂດຍອງີໃສີ່ ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶ

ສາ ແລະ ກລິາ 2021-2025. ແຜນການເຫ ົີ່ ານີ ັ້ຕ ັ້ອງສອດຄີ່ ອງກບັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັ ຄມົຂອງ

ແຂວງ. 

6) ຫັ້ອງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ເມ ອງ: ປະຕບິດັຕາມແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ຂອງ ພະແນກສກຶສາທິ

ການ ແລະ ກລິາ ແຂວງ ໃນການສ ັ້າງແຜນປະຕບິດັງານປະຈາໍປີຂອງຕນົ. ນອກຈາກນັ ັ້ນ, ຫ ັ້ອງການສກຶສາທກິານ 

ແລະ ກລິາ ເມ ອງ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ເຜຍີແຜີ່ ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງ ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ 

ກລິາ ຕໍີ່ ຜູ ັ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄະນະພດັທະນາການສກຶສາຂັ ັ້ນບ ັ້ານ ແລະ ສະໜບັສະໜນູພວກເຂາົໃນ

ການສ ັ້າງແຜນພດັທະນາໂຮງຮຽນຂອງຕນົ ໃຫ ັ້ສອດຄີ່ ອງກບັແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 

2021-2025. 

8.2. ການສ ັ້າງແຜນການ ແລະ ແຜນງບົປະມານ ເພ ີ່ ອຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ 

ກລິາ  

ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໄດ ັ້ດໍາເນນີງານເພ ີ່ ອກ ັ້າວໄປສູີ່ ການເຊ ີ່ ອມໂຍງເອາົການວາງແຜນໄລຍະກາງ 

ແລະ ແຜນປະຈາໍປີ ໃຫ ັ້ສອດຄີ່ ອງກບັຂະບວນການວາງແຜນງບົປະມານ ໂດຍຜີ່ ານການສ ັ້າງແຜນປະຈາໍປີທີີ່ ມກີານ

ຄດິໄລີ່ ຄີ່ າໃຊ ັ້ຈີ່ າຍ, ຊຶີ່ ງເປັນໂມດູນໜຶີ່ ງຂອງຖານຂໍ ັ້ມູນຄຸ ັ້ມຄອງແຜນການ ແລະ ງບົປະມານ (PBMIS) ທີີ່ ມຂີະບວນ

ການວາງແຜນທີີ່ ເປັນລະບບົ. ຈດຸປະສງົກໍີ່ ແມີ່ ນເພ ີ່ ອແນໃສີ່ ເຮດັໃຫ ັ້ການສ ັ້າງແຜນງບົປະມານປະຈາໍປີ ສອດຄີ່ ອງກບັ

ນະໂຍບາຍຂອງຂະແໜງການ ໂດຍປັບປຸງການປະສານງານລະຫວີ່ າງພາກສີ່ ວນແຜນການ ແລະ ການເງນິ ໃນຂັ ັ້ນສູນ

ກາງ ແລະ ຂັ ັ້ນແຂວງໃຫັ້ດຂີຶ ັ້ນກວີ່ າເກົີ່ າ. ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງນິໄດ ັ້ຮບັການສ ັ້າງຕັ ັ້ງຂຶ ັ້ນ ເພ ີ່ ອເຮດັ

ໜັ້າທີີ່ ໃນການສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກີ່ ການເຊ ີ່ ອມໂຍງກນັລະຫວີ່ າງແຜນການ ແລະ ງບົປະມານ. 
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ແຜນປະຈາໍປີທີີ່ ມກີານຄດິໄລີ່ ຄີ່ າໃຊ ັ້ຈີ່ າຍ, ຊຶີ່ ງເປັນໂມດູນໜຶີ່ ງຂອງ (PBMIS) ໄດ ັ້ຖ ກນໍາໃຊ ັ້ເພ ີ່ ອຄດິໄລີ່ ມູນຄີ່ າ

ໃຊ ັ້ຈີ່ າຍສໍາລບັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັນະໂຍບາຍຂອງຂະແໜງການ ໂດຍອງີໃສີ່ ຜນົຜະລດິ ແລະ ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ທີີ່ ກໍານດົໃນ

ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ. ແຜນດັີ່ ງກີ່ າວ ໄດ ັ້ຄາດຄະເນຜນົກະທບົດ ັ້ານການເງນິ ທຽບກບັຂໍ ັ້ຈາໍ

ກດັຂອງງບົປະມານໃນຊຸມປີຕໍີ່ ໜ ັ້າ ແລະ ແຜນນີ ັ້ຍງັຊີ່ ວຍປະເມນີຊີ່ ອງວີ່ າງການເງນິເພ ີ່ ອຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ຈດຸປະສງົ

ດ ັ້ານນະໂຍບາຍຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ. 

ຂະບວນການນີ ັ້ ມນັແມີ່ ນເຄ ີ່ ອງມ ທີີ່ ນໍາມາໃຊ ັ້ເພ ີ່ ອສ ັ້າງຄວາມເຂົ ັ້າໃຈເຖງິ ‘ຂໍ ັ້ຈາໍກດັດ ັ້ານງບົປະມານ’ ເພ ີ່ ອການ

ວາງແຜນ ແລະ ຂຶ ັ້ນງບົປະມານຂະແໜງການສກຶສາ. ໃນທາງປະຕບິດັແລ ັ້ວ, ຈດຸປະສງົຂອງເຄ ີ່ ອງມ ນີ ັ້ ແມີ່ ນເພ ີ່ ອຮບັ

ໃຊ ັ້ໃນການສນົທະນາກີ່ ຽວກບັການຈດັສນັງບົປະມານໃຫັ້ແກີ່ ແຂວງ ແລະ ກມົກີ່ ຽວຂ ັ້ອງ ຂອງກະຊວງສກຶສາທກິານ 

ແລະ ກລິາ ເຊິີ່ ງເຄ ີ່ ອງມ ດັີ່ ງກີ່ າວຈະກາຍມາເປັນພ ັ້ນຖານໃຫັ້ແກີ່ ຂະບວນການຂຶ ັ້ນງບົປະມານຂອງປີຕໍີ່ ໄປ. 

ຂະບວນການສ ັ້າງແຜນການ ແລະ ແຜນງບົປະມານ ໂດຍລວມແບີ່ ງອອກເປັນ 6 ຂັ ັ້ນຕອນດັີ່ ງນີ ັ້: 

ຂັ ັ້ນຕອນທ ີ 1: ໃນເດ ອນມງັກອນ, ກມົແຜນການຂອງກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ອອກຄໍາແນະນໍາໃຫ ັ້ 

ບນັດາພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ແຂວງ, ບນັດາກມົ ແລະ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫີ່ ງຊາດ ກີ່ ຽວກບັການ

ກະກຽມແຜນປະຈາໍປີທີີ່ ມກີານຄດິໄລີ່ ຄີ່ າໃຊ ັ້ຈີ່ າຍສໍາລບັປີຕໍີ່ ໄປ. ບນັດາພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ 

ແຂວງ ອອກຄໍາແນະນໍາທີີ່ ຄ ັ້າຍຄ ກນັໃຫ ັ້ແກີ່ ສກຶສາເມ ອງ. ຈາກນັ ັ້ນ ບນັດາເມ ອງ, ແຂວງ ແລະ ບນັດາກມົຂັ ັ້ນ

ສູນກາງ ລວມທງັມະຫາວທິະຍາໄລແຫີ່ ງຊາດໃຊ ັ້ໂມດູນ ACSEP ຂອງ PBMIS ເພ ີ່ ອກໍານດົຄາດໝາຍໃນ

ການວາງແຜນສໍາລບັປີຕໍີ່ ໄປພ ັ້ອມທງັສ ັ້າງແຜນປະຈາໍປີທີີ່ ມກີານຄດິໄລີ່ ຄີ່ າໃຊ ັ້ຈີ່ າຍຂອງເຂາົເຈົ ັ້າ. ເວລາສໍາລບັ

ການສົີ່ ງຮີ່ າງເອກະສານ ແຜນປະຈາໍປີທີີ່ ມກີານຄດິໄລີ່ ຄີ່ າໃຊ ັ້ຈີ່ າຍ ໃຫ ັ້ກມົແຜນການ ແມີ່ ນໃນກາງເດ ອນກຸມພາ. 

ຂັ ັ້ນຕອນທ ີ2: ຕັ ັ້ງແຕີ່ ກາງເດ ອນກຸມພາເຖງິກາງເດ ອນມນີາ, ກມົແຜນການ ກວດກາເບິີ່ ງແຜນ ແຜນປະຈາໍປີທີີ່

ມກີານຄດິໄລີ່ ຄີ່ າໃຊ ັ້ຈີ່ າຍເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນຂອງແຕີ່ ລະແຂວງ ແລະ ພາກສີ່ ວນສູນກາງ. ຊຶີ່ ງຖັ້າມຄີວາມຈາໍເປັນຕ ັ້ອງມີ

ການຊີ ັ້ແຈງ, ກມົແຜນການຈະປະສານຫາແຕີ່ ລະພາກສີ່ ວນ ເພ ີ່ ອປັບປຸງແຜນປະຈາໍປີທີີ່ ມກີານຄດິໄລີ່ ຄີ່ າໃຊ ັ້

ຈີ່ າຍ. 

ຂັ ັ້ນຕອນທ ີ3: ໃນອາທດິທ ີ3 ຂອງເດ ອນມນີາ, ກມົແຜນການ ຈດັກອງປະຊຸມຮີ່ ວມກບັບນັດາແຂວງ, ບນັ ດາ

ກມົ ແລະ ມະຫາວທິຍາໄລແຫີ່ ງຊາດ ເພ ີ່ ອປຶກສາຫາລ ກີ່ ຽວກບັຄາດໝາຍຂອງແຜນ ແລະ ຄວາມຕ ັ້ອງການ

ດ ັ້ານງບົປະມານຂອງແຕີ່ ລະພາກສີ່ ວນ. ແຜນປະຈາໍປີທີີ່ ມກີານຄດິໄລີ່ ຄີ່ າໃຊ ັ້ຈີ່ າຍ ແມີ່ ນຈະຖ ກເຮດັໃຫ ັ້ສໍາເລດັ

ໃນກອງປະຊຸມດັີ່ ງກີ່ າວນີ ັ້. 

ຂັ ັ້ນຕອນທ ີ 4: ກມົແຜນການສງັລວມ ແຜນປະຈາໍປີທີີ່ ມກີານຄດິໄລີ່ ຄີ່ າໃຊ ັ້ຈີ່ າຍ ແລະ ປັບປຸງແຜນການເງນິ

ຂອງຂະແໜງການ ເພ ີ່ ອສົີ່ ງໃຫ ັ້ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງນິ ຂອງກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ 

ກລິາ ໃນທັ້າຍເດ ອນເມສາ ຊຶີ່ ງເປັນເວລາດຽວກບັການກະກຽມງບົປະມານປະຈາໍປີ. 

ຂັ ັ້ນຕອນທ ີ 5: ໃນເດ ອນພດຶສະພາ, ກະຊວງການເງນິ ອອກຄໍາແນະນໍາກີ່ ຽວກບັການກະກຽມງບົປະມານ

ປະຈາໍປີໃຫ ັ້ແຕີ່ ລະຂະແໜງການ. ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ, ສກຶສາແຂວງ (ແລະ ສກຶສາເມ ອງ) ແລະ 

ມະຫາວທິະຍາໄລແຫີ່ ງຊາດກະກຽມແຜນງບົປະມານຂອງຕນົ. ຈາກນັ ັ້ນ ກມົການເງນິສງັລວມງບົປະມານຂອງ

ທົີ່ ວຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ເພ ີ່ ອນໍາສະເໜຕີໍີ່ ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງນິ ເພ ີ່ ອສະເໜີ

ຕໍີ່ ການນໍາກະຊວງ. 

ຂັ ັ້ນຕອນທ ີ 6: ກະຊວງການເງນິໄດ ັ້ລວບລວມງບົປະມານຂອງລດັ ແລະ ຍ ີ່ ນສະເໜຕີໍີ່ ສະພາແຫີ່ ງຊາດ ເພ ີ່ ອ

ຮບັຮອງເອາົເພດານລວມໃນເດ ອນກໍລະກດົ. 
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ຂັ ັ້ນຕອນທ ີ7: ໃນເດ ອນກໍລະກດົຫາເດ ອນສງິຫາ, ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ, ພະແນກສກຶສາທກິານ 

ແລະ ກລິາ ແຂວງ ແລະ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫີ່ ງຊາດ ດດັປັບງບົປະມານຂອງຕນົໃຫ ັ້ແທດເໝາະກບັເພດານທີີ່

ກະຊວງການເງນິສະເໜ.ີ 

ຂັ ັ້ນຕອນທ ີ8: ກະຊວງການເງນິໄດ ັ້ລວບລວມງບົປະມານ ແລະ ຍ ີ່ ນຕໍີ່ ລດັຖະບານໃນເດ ອນກນັຍາ ແລະ ຍ ີ່ ນ

ຕໍີ່ ສະພາແຫີ່ ງຊາດໃນເດ ອນພະຈກິ. ງບົປະມານໄດ ັ້ຮບັການອະນຸມດັຢີ່ າງເປັນທາງການໃນເດ ອນທນັວາ. ກະ 

ຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ສງັລວມງບົປະມານຂອງຕນົ. 

8.3. ຂອບການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ ສໍາລບັແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2021-2025 

ຂອບການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ ສໍາລບັແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2021-2025 

ມໂີຄງສ ັ້າງທາງດ ັ້ານຜນົໄດ ັ້ຮບັເປັນແຕີ່ ລະລະດບັ ເຊິີ່ ງຈະຊີ່ ວຍໃນການຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາປົກກະຕ,ິ ລວມທງັ

ການປະເມນີຜນົໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະສຸດທັ້າຍຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2021-

2025. ການພດັທະນາຂອບປະເມນີຜນົດັີ່ ງກີ່ າວ ແມີ່ ນອງີໃສີ່ ຜນົການຄົ ັ້ນພບົ ແລະ ຂໍ ັ້ສະເໜແີນະຂອງນກັປະເມນີ

ເອກະລາດຂອງກອງທນຶສາກນົເພ ີ່ ອການສກຶສາ (GPE) ໃນການປະເມນີ ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ 

ກລິາ 2016-2020, ການປະເມນີກາງສະໄໝ ແລະ ບດົຮຽນທີີ່ ຖອດຖອນໄດ ັ້ໃນຊຸມປີສຸດທັ້າຍຂອງການປະຕບິດັ 

ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2016-2020. ຂອບປະເມນີດັີ່ ງກີ່ າວ ຍງັໄດ ັ້ພະຍາຍາມສະໜອງ

ໂຄງສ ັ້າງຜນົໄດ ັ້ຮບັທີີ່ ເປັນເອກະພາບ ລະຫວີ່ າງນະໂຍບາຍທີີ່ ຈະຕ ັ້ອງປະຕບິດັ ທີີ່ ກໍານດົໃນພາກທ ີI ຂອງແຜນ ແລະ 

ແຜນຂອງ 10 ຂະແໜງການຍີ່ ອຍ (ພາກທ ີII ຂອງ ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ) ສາມາດເຮດັ

ໄດ ັ້ຢີ່ າງງີ່າຍດາຍ ແລະ ມເີຫດຜນົ ແລະ ໄດ ັ້ກໍານດົບູລມິະສດິເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ເກດີປະໂຫຍດສູງສຸດຈາກແຫ ີ່ ງຂໍ ັ້ມູນທີີ່ ມຢູີີ່

ແລ ັ້ວ ໃນການກໍານດົໂຄງສ ັ້າງ ແລະ ຂະບວນການໃນການຕດິຕາມກວດກາ, ການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ການວາງແຜນ. ໃນ

ພາກນີ ັ້ ຈະອະທບິາຍວທິກີານປັບປຸງໂຄງສ ັ້າງ ແລະ ຂະບວນການຕີ່ າງໆ ເພ ີ່ ອປັບປຸງການຕດິຕາມກວດກາຄວາມຄ ບ

ໜັ້າຂອງການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຄາດໝາຍ ຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2021-2025. 

8.3.1. ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົກະທບົຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ. 

ການທບົທວນໄລຍະກາງ ແລະ ການປະເມນີສຸດທັ້າຍ: ການທບົທວນໄລຍະກາງຂອງແຜນພດັທະນາ 

ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2021-2025 ຈະຖ ກດໍາເນນີໃນປີ 2023, ເພ ີ່ ອປະເມນີເຖງິຄວາມຄ ບໜັ້າໃນ

ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຄາດໝາຍ, ຖັ້າຈາໍເປັນອາດມກີານປັບປຸງຄາດໝາຍ ແລະ ປັບປຸງຍຸດທະສາດທີີ່ ມຄີວາມຈາໍເປັນ. 

ການທບົທວນຄັ ັ້ງສຸດທ ັ້າຍຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2021-2025 ຈະຖ ກດໍາເນນີ ໃນປີ 

2025 ເພ ີ່ ອກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົກະທບົໂດຍລວມຂອງແຜນການ ແລະ ທບົທວນເບິີ່ ງວີ່ າ ແຜນງານດັີ່ ງກີ່ າວ 

ໄດ ັ້ປະກອບສີ່ ວນແນວໃດໃຫັ້ແກີ່ ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ແລະ ເປົັ້າໝາຍຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫີ່ ງຊາດ ຄັ ັ້ງທ ີ

IX ປີ 2021-2025. ການທບົທວນຄັ ັ້ງສຸດທ ັ້າຍຍງັຈະຖ ກນໍາໃຊ ັ້ເພ ີ່ ອເປັນທດິທາງໃນການພດັທະນາ ແລະ ຖອດ

ຖອນບດົຮຽນສໍາລບັແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2026-2030. ການປະເມນີຜນົຈະໄດ ັ້ຮບັ

ການຊີ ັ້ນໍາ ແລະ ປະສານງານໂດຍຜູ ັ້ບໍລຫິານລະດບັສູງຂອງກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ແລະ ໜີ່ ວຍງານວຊິາ

ການຂະແໜງການສກຶສາ. 

8.3.2. ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີ ຜນົການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ  

ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົເປັນປົກກະຕ ິຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ຈະອງີ 

ໃສີ່ ຂະບວນການ ແລະ ໂຄງສ ັ້າງທີີ່ ມຢູີີ່ ແລ ັ້ວ ເຊັີ່ ນ: ໜີ່ ວຍງານວຊິາການຂະແໜງການສກຶສາ (ລວມທງັຄະນະວຊິາ

ການປະສານງານ ແລະ ທມີງານດ ັ້ານວຊິາການສະເພາະ) ແລະ ກອງປະຊຸມຜູ ັ້ບໍລຫິານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ປະຈາໍ
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ປີ, ໂດຍຈະມກີານດໍາເນນີກດິຈະກໍາ ແລະ ເຜຍີແຜີ່ ເອກະສານທີີ່ ສໍາຄນັ ເພ ີ່ ອເຮດັໃຫ ັ້ຜນົຂອງການຕດິຕາມ ແລະ  

ປະເມນີຜນົ ມຜີນົກະທບົສູງຕໍີ່ ກບັການວາງແຜນ ແລະ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ 

ແລະ ກລິາ. 

ບດົລາຍງານຫ ກັຂອງການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ ແມີ່ ນບດົລາຍງານການປະຕບິດັງານຂອງຂະແໜງ 

ການປະຈາໍປີ ເຊິີ່ ງຈະປະຕບິດັຕາມໂຄງສ ັ້າງຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ແລະ ຈະລາຍງານ

ຕາມໂຄງສ ັ້າງຜນົໄດ ັ້ຮບັຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ. ເພ ີ່ ອເຮດັໃຫ ັ້ບດົລາຍງານການປະຕ ິ

ບດັງານຂອງຂະແໜງການນີ ັ້ມຄີວາມສມົບູນຕ ີ່ ມ ຈະມບີດົລາຍງານສະເພາະ ຫ   ບດົລາຍງານທີີ່ ມເີນ ັ້ອໃນລະອຽດ

ຈາໍນວນໜຶີ່ ງ ທີີ່ ສອດຄີ່ ອງກບັບູລມິະສດິຕົ ັ້ນຕໍຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2021-2025. 

ຍກົຕວົຢີ່ າງ, ບດົລາຍງານປະຈາໍປີຂອງຄະນະກໍາມະການຈດັສນັຄູ ແລະ ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງນິ 

ແລະ ບດົລາຍງານການທບົທວນຮີ່ ວມຂອງຂະແໜງການ (Joint Sector Review Missions. (JSRM))24
 

ວງົຈອນການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົການປະຕບິດັງານປະຈາໍປີ ແລະ ການເຊ ີ່ ອມໂຍງເຂົ ັ້າໃນການວາງ

ແຜນ ແລະ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ແຕີ່ ລະໄຕມາດ ແມີ່ ນເຫນັໄດ ັ້ໃນ

ຮູບຂ ັ້າງລຸີ່ ມນີ ັ້. 

ຮູບທ ີ1: ຮອບວຽນການວາງແຜນ ແລະ ການປະຕບິດັການປະເມນີຜນົປະຈາໍປີ ສໍາລບັແຜນພດັທະນາຂະແໜງ 

ການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2021-2025 

 

 
24 ຄາດວີ່ າຈະມງີບົປະມານການຊີ່ ວຍເຫ  ອຈາກຄູີ່ ຮີ່ ວມພດັທະນາເພ ີ່ ອສະໜບັສະໜູນກດິຈະກໍານີ ັ້. 
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ໄຕມາດທ ີ1: ໄລຍະການເຮດັລາຍງານ 

ພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ແຂວງ, ບນັດາກມົຂັ ັ້ນສູນກາງຈະສ ັ້າງບດົລາຍງານຜນົງານປະຈາໍປີ ໂດຍອງີ 

ໃສີ່ ແຜນການທີີ່ ໄດ ັ້ລະບຸໄວ ັ້ໃນບາດກ ັ້າວທ ີ 4 ຂ ັ້າງເທງິ ແລະ ສອດຄີ່ ອງກບັໂຄງສ ັ້າງຜນົໄດ ັ້ຮບັຂອງແຜນພດັທະນາ

ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ. ກມົກວດກາ, ຜີ່ ານເຄ ອຂີ່ າຍຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົຂອງຕນົ, ຈະໃຫັ້ການ 

ສະໜບັສະໜນູແກີ່ ຂັ ັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ ັ້ນທ ັ້ອງຖິີ່ ນ ເພ ີ່ ອພດັທະນາ ແລະ ລາຍງານຕໍີ່ ກບັຂອບຜນົໄດ ັ້ຮບັ 5 ປີ ທີີ່

ສອດຄີ່ ອງກບັແຜນການຂອງຕນົເອງ ແລະ ໂຄງສ ັ້າງຜນົໄດ ັ້ຮບັລວມຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ 

ກລິາ. ກມົແຜນການຈະສງັລວມບດົລາຍງານເຫ ົີ່ ານີ ັ້ ເຂົ ັ້າເປັນບດົລາຍງານປະຈາໍປີຂອງຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກິ

ລາ. ບດົລາຍງານປະຈາໍປີນີ ັ້ ອາດຈະປະກອບໄປດ ັ້ວຍຂໍ ັ້ມູນຈາກບດົວໄິຈຕີ່ າງໆ ແລະ ບດົລາຍງານສະເພາະດ ັ້ານ 

ເຊັີ່ ນ: ບດົລາຍງານຂອງຄະນະກໍາມະການຈດັສນັຄູ ແລະ ບດົລາຍງານການປະເມນີຮີ່ ວມ (JSRM). ບດົລາຍງານ 

ປະຈາໍປີຂອງຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ຈະປະຕບິດັຕາມໂຄງສ ັ້າງຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ 

ແລະ ກລິາ ຄ : ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັນະໂຍບາຍພາຍໃຕ ັ້ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ, ພາຍໃຕ ັ້ 8 ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງ, ພາຍ

ໃຕ ັ້ເປົັ້າໝາຍທີີ່ ກໍານດົ. ຜນົການປະຕບິດັ ແລະ ຄວາມຄ ບໜັ້າພາຍໃນປີທຽບໃສີ່ ຕວົຊີ ັ້ວດັ ແລະ ຄາດໝາຍ ທີີ່ ໄດ ັ້

ຕກົລງົກນັໃນລະດບັເປົັ້າໝາຍ25, ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງ26 ແລະ ລະດບັຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ ຈະຖ ກນໍາສະເໜ ີແລະ 

ສນົທະນາ ໂດຍສະເພາະບນັຫາທີີ່ ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງກບັການປະຕບິດັນະໂຍບາຍ, ກດິຈະກໍາ ແລະ ການໃຊ ັ້ຈີ່ າຍ27. ບດົລາຍ

ງານນີ ັ້ ຈະສະທັ້ອນໃຫັ້ເຫນັເຖງິສິີ່ ງທ ັ້າທາຍຂອງການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັປະຈາໍປີ ແລະ ຈະສະເໜວີທິກີານແກ ັ້ໄຂ/ການ

ປີ່ ຽນແປງສໍາລບັປີຕໍີ່ ໆໄປ, ອງີຕາມບດົລາຍງານຂອງຂັ ັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ ັ້ນທ ັ້ອງຖິີ່ ນ. ບດົລາຍງານດັີ່ ງກີ່ າວຈະນໍາໃຊ ັ້

ລະບບົການລາຍງານແບບກໍານດົສນັຍາລກັສ ີຄ ໄຟສນັຍານຈະລາຈອນ (Traffic light) ເພ ີ່ ອສ ີ່ ສານສະພາບຄວາມ

ຄ ບໜັ້າຂອງການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ທຽບໃສີ່ ຄາດໝາຍ, ຜນົໄດ ັ້ຮບັ

ລະດບັສູງ ແລະ ຄາດໝາຍຂອງຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ ແລະ ເຮດັໃຫ ັ້ພາກສີ່ ວນກີ່ ຽວຂ ັ້ອງ ສາມາດເນັ ັ້ນໃສີ່  ແລະ ລງົ

ເລກິປະເດນັບນັຫາທີີ່ ຕ ັ້ອງການໃນແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2021-2025. 

ໄຕມາດທ ີ2: ໄລຍະການທບົທວນທີີ່ ມລີກັສະນະຍຸດທະສາດ 

ໂດຍໄດ ັ້ຮບັການລາຍງານຈາກບດົລາຍງານປະຈາໍປີ, ກມົແຜນການກະກຽມຮີ່ າງຄາດໝາຍລະດບັຊາດ ແລະ 

ຄາດໝາຍສໍາລບັແຕີ່ ລະແຂວງໃນປີຕໍີ່ ໄປ ໂດຍຄໍານງຶເຖງິງບົປະມານທີີ່ ຄາດວີ່ າຈະໄດ ັ້ຮບັ (ຂັ ັ້ນຕອນ 1 ຂ ັ້າງເທງິ). ບດົ

ລາຍງານປະຈາໍປີລວມທງັຮີ່ າງແຜນປະຈາໍປີ ຈະຖ ກນໍາໄປຜີ່ ານກອງປະຊຸມພາຍໃນກບັຂະແໜງການຍີ່ ອຍຕີ່ າງໆ, 

ຄະນະປະສານງານຂອງໜີ່ ວຍງານວຊິາການຕີ່ າງໆ ລວມທງັກອງປະຊຸມໜີ່ ວຍງານວຊິາການຂະແໜງການສກຶສາ 

ກີ່ ອນຈະໄປນໍາສະເໜຢູີີ່ ທີີ່ ກອງປະຊຸມຜູ ັ້ບໍລຫິານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ປະຈາໍປີ. ບນັດາຄໍາຄດິເຫນັ ແລະ ຂໍ ັ້ແນະ

ນໍາຕີ່ າງໆຈະໄປນໍາສະເໜ ີ ແລະ ສນົທະນາໃນກອງປະຊຸມຜູ ັ້ບໍລຫິານການສກຶສາປະຈາໍປີ. ກອງປະຊຸມປະຈາໍປີ 

ຈະປຶກສາຫາລ ກີ່ ຽວກບັຜນົການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນ ທີີ່ ໄດ ັ້ລະບຸໃນບດົລາຍງານປະຈາໍປີ ແລະ ຄໍາແນະນໍາຈາກກອງ

ປະຊຸມໜີ່ ວຍງານວຊິາການຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ນໍາໃຊ ັ້ເປັນພ ັ້ນຖານຫ ກັຖານໃນການກໍານດົເປັນມະຕຂິອງ

ກອງປະຊຸມຢີ່ າງເປັນທາງການ ແລະ ເພ ີ່ ອປັບປີ່ ຽນບນັດາຂງົເຂດບູລມິະສດິ ຫ   ຍຸດທະສາດ. ບດົລາຍງານປະຈາໍປີ

ຂອງຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ແລະ ຜນົການປຶກສາຫາລ ຕີ່ າງໆ ຈະເປັນບີ່ ອນອງີໃນການກໍານດົຄາດໝາຍ 
 

25 ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ, ຂໍ ັ້ທ ີ3 

26 ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ, ຂໍ ັ້ທ ີ6.1-6.8 

27 ນີ ັ້ຈະສະແດງໃຫ ັ້ເຫນັເຖງິການປີ່ ຽນແປງຂອງໂຄງສ ັ້າງບດົລາຍງານປະຈາໍປີ (ASPR) ຈາກການອະທບິາຍໂດຍໃຊ ັ້ສະຖຕິຂິອງແຕີ່ ລະ

ຂະແໜງການຍີ່ ອຍ ໄປສູີ່ ເນ ັ້ອໃນທີີ່ ວເິຄາະເຖງິນະໂຍບາຍຫ າຍຂ ັ້ນ. ບດົລາຍງານຈາກ TAC ແລະ JSRM ກໍີ່ ຈະປະຕບິດັຕາມການປີ່ ຽນ 

ແປງນີ ັ້. 
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ແລະ ແຜນຄວາມຕ ັ້ອງການດ ັ້ານງບົປະມານຂອງທົີ່ ວຂະແໜງການ, ຂັ ັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ ັ້ນທ ັ້ອງຖິີ່ ນ. ກອງປະຊຸມ

ປະຈາໍປີ ອາດຈະກໍານດົຂງົເຂດວຽກງານທີີ່ ເປັນຈດຸສຸມເພ ີ່ ອດໍາເນນີການທບົທວນຮີ່ ວມ. 

ໄຕມາດທ ີ3: ໄລຍະການດໍາເນນີການການທບົທວນຮີ່ ວມ (JSRM) 

ໃນໄລຍະການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ການຕດິຕາມກວດກາລະດບັຊາດ ໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນພດັທະນາ 

ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ຈະສຸມໃສີ່ ການດໍາເນນີການທບົທວນຮີ່ ວມ  ເຊິີ່ ງແມີ່ ນກມົກວດກາເປັນເຈົ ັ້າການ

ໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ. ອງີຕາມຜນົໄດ ັ້ຮບັຂອງກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ ແລະ ການປຶກສາຫາລ ຂອງໜີ່ ວຍງານວຊິາ

ການຂະແໜງການສກຶສາ ກີ່ ຽວກບັເນ ັ້ອໃນຂອງບດົລາຍງານປະຈໍາປີຂອງຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ, ໜີ່ ວຍ

ງານວຊິາການຂະແໜງການສກຶສາ ຈະເລ ອກເອາົຫວົຂໍ ັ້ໃດໜຶີ່ ງສໍາລບັການທບົທວນຮີ່ ວມ ເພ ີ່ ອຕດິຕາມກວດກາ 

ແລະ ລງົເລກິຫາສາເຫດພ ັ້ນຖານທີີ່ ກໍີ່ ໃຫ ັ້ເກດີສິີ່ ງທ ັ້າທາຍ ແລະ /ຫ   ປະເມນີລະດບັການຈດັຕັ ັ້ງປະ ຕບິດັແຜນງານ 

ຫ   ການປັບປີ່ ຽນນະໂຍບາຍທີີ່ ລະບຸໄວ ັ້ໃນແຜນປະຈໍາປີ. ຂອບເຂດຂອງການທບົທວນຮີ່ ວມ ອາດຈະປະກອບມີ

ຫວົຂໍ ັ້ທີີ່ ກີ່ ຽວ ຂ ັ້ອງກບັການເງນິ. ການຕດິຕາມປະເມນີຮີ່ ວມ ຈະດໍາເນນີໃນໄຕມາດທ ີ3 ແລະ ຜນົການຄົ ັ້ນພບົຂອງ

ການປະເມນີຈະຖ ກລວມເຂົ ັ້າໃນບດົລາຍງານທີີ່ ຈະນໍາສະເໜ ີແລະ ປຶກສາຫາລ ໃນກອງປະຊຸມໜີ່ ວຍງານວຊິາການ

ຂະແໜງ ການສກຶສາ. ຜນົການຄົ ັ້ນພບົທີີ່ ສໍາຄນັ ແລະ ຄໍາເຫນັຂອງໜີ່ ວຍງານວຊິາການຂະແໜງການສກຶສາ ຈະຖ ກ

ເຜຍີແຜີ່ ໃຫ ັ້ພາກສີ່ ວນທີີ່ ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງໃຫ ັ້ທນັເວລາ ເພ ີ່ ອແຈ ັ້ງໃຫ ັ້ທງັພາກສີ່ ວນສູນກາງ ແລະ ທ ັ້ອງຖິີ່ ນ ໄດ ັ້ມກີານທບົ

ທວນ ແລະ ປະກອບເຂົ ັ້າໃນບດົລາຍງານປະຈາໍປີຂອງເຂາົເຈົ ັ້າ. ບດົລາຍງານການທບົທວນຮີ່ ວມ ແລະ ຜນົການຄົ ັ້ນ

ພບົໃນບດົລາຍງານດັີ່ ງກີ່ າວ ຍງັຈະຖ ກລວມເຂົ ັ້າໃນບດົລາຍງານປະຈໍາປີຂອງຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ເພ ີ່ ອ

ໃຫ ັ້ເຊ ີ່ ອມຕໍີ່ ກບັກອງປະຊຸມປະຈາໍປີໃນປີຕໍີ່ ໄປ. ໂດຍຮບັຮູ ັ້ເຖງິສິີ່ ງທ ັ້າທາຍຕີ່ າງໆໃນການດໍາເນນີການທບົທວນຮີ່ ວມ

ທີີ່ ຜີ່ ານມາ, ການສະເໜກີານທບົທວນຮີ່ ວມໃນອານາຄດົ ແມີ່ ນສອດຄີ່ ອງກບັກອງປະຊຸມປະຈາໍປີ ແລະ ມຈີດຸປະສງົ

ເພ ີ່ ອເປັນບີ່ ອນອງີໂດຍກງົ ແລະ ປະກອບສີ່ ວນໂດຍກງົ ຕໍີ່ ຂະບວນການກອງປະຊຸມທບົທວນປະຈໍາປີຂອງຂະແໜ

ງການ ແລະ ການພດັທະນາແຜນການປະຈາໍປີຂອງສູນກາງ ແລະ ທ ັ້ອງຖິີ່ ນ. 

ໄຕມາດທ ີ4: ໄລຍະການສ ັ້າງແຜນ  

ໂດຍອງີໃສີ່ ຜນົໄດ ັ້ຮບັຂອງກອງປະຊຸມປະຈາໍປີ, ການຄົ ັ້ນພບົຂອງການທບົທວນຮີ່ ວມ ແລະ ການປະຊຸມ

ປຶກສາຫາລ ຕີ່ າງໆ (ຂັ ັ້ນຕອນ 2 ເຖງິ 4 ຂ ັ້າງເທງິ), ບນັດາພາກສີ່ ວນຕີ່ າງໆ ທງັສູນກາງ ແລະ ທ ັ້ອງຖິີ່ ນ ຈະສ ັ້າງແຜນ

ປະຈາໍປີຂອງຕນົສໍາລບັປີຕໍີ່ ໄປ. ສີ່ ວນທີີ່ ສໍາຄນັຂອງຂະບວນການວາງແຜນນີ ັ້ ກໍຄ ການທບົທວນ ແລະ ປຶກສາຫາລ 

ພາຍໃນ. ການທບົທວນ ແລະ ປຶກສາຫາລ ນີ ັ້ ແມີ່ ນຈະໄດ ັ້ອງີໃສີ່ ການຕດິຕາມ, ກວດກາການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນ 

ການຂອງປີປະຈບຸນັ ແລະ ຜນົທີີ່ ໄດ ັ້ຮບັຂອງການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນ. ຂະບວນການທບົທວນນີ ັ້ ຍງັຈະນໍາເອາົໄປ

ປະກອບໃສີ່ ບດົລາຍງານປະຈາໍປີຂອງຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ທີີ່ ຈະຕ ັ້ອງໃຫ ັ້ສໍາເລດັໃນໄຕມາດທ ີ1. 

8.4. ໂຄງສ ັ້າງຂອງການສະໜບັສະໜນູການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ 

ໂຄງສ ັ້າງຜນົໄດ ັ້ຮບັໃນພາກຕໍີ່ ໄປນີ ັ້ ໄດ ັ້ກໍານດົຕວົຊີ ັ້ບອກ ແລະ ແຫ ີ່ ງຂໍ ັ້ມູນທີີ່ ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງ, ໃນລະດບັເປົັ້າໝາຍ, 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງ ແລະ ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ. ພເິສດ ໂຄງສ ັ້າງນີ ັ້ ໄດ ັ້ໃຫ ັ້ບູລມິະສດິໃນການປັບປຸງ ແລະ ເພີີ່ ມປະ 

ສດິທພິາບການນໍາໃຊ ັ້ໂຄງສ ັ້າງ ແລະ ລະບບົທີີ່ ມຢູີີ່ ແລ ັ້ວເຊັີ່ ນ: EMIS ແລະ PBMIS ແລະ ຕວົຊີ ັ້ບອກຂອງເປົັ້າໝາຍ

ການພດັທະນາແບບຍ ນຍງົຈາໍນວນໜຶີ່ ງ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ມນັສອດຄີ່ ອງກບັການລາຍງານກີ່ ຽວກບັ ຄວາມຄ ບໜັ້າໃນການຈດັຕັ ັ້ງ

ປະ ຕບິດັ SDG-4. ລະບບົ ແລະ ຂະບວນການຕດິຕາມພາຍໃນຢູີ່ ຂັ ັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ ັ້ນຂະແໜງການຍີ່ ອຍ ແມີ່ ນ

ແຫ ີ່ ງຂໍ ັ້ມູນທີີ່ ສໍາຄນັ ໂດຍສະເພາະໃນການຕດິຕາມກວດກາກດິຈະກໍາ, ການປະຕບິດັນະໂຍບາຍ ແລະ ຜນົໄດ ັ້ຮບັ

ໃນລະດບັກາງ. ນອກຈາກນີ ັ້, ເຄ ອຂີ່ າຍຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົທີີ່ ມຢູີີ່ ແລ ັ້ວໃນລະດບັສູນກາງ ແລະ ແຂວງ ຈະມີ
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ບດົບາດສໍາຄນັໃນການສ ັ້າງບດົລາຍງານປະຈາໍປີຂອງຂະແໜງການຍີ່ ອຍ ກໍຄ ບດົລາຍງານຂອງແຂວງທີີ່ ມຄຸີນນະພາບ

ສູງ ເຊິີ່ ງສາມາດລວບລວມເຂົ ັ້າໃນເນ ັ້ອໃນຂອງບດົລາຍງານທີີ່ ສມົບູນແບບ. 

8.5. ໂຄງສ ັ້າງຂອງຜນົໄດ ັ້ຮບັຂອງການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ  

ໂຄງສ ັ້າງຜນົໄດ ັ້ຮບັຂອງການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນ ແມີ່ ນໄປຕາມໂຄງສ ັ້າງ

ຂອງ ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2021-2025 ຄ : ມ ີ1 ເປົັ້າໝາຍ; 8 ຜນົໄດ ັ້ຮບັໃນລະດບັສູງ; 

ຊຶີ່ ງແຕີ່ ລະຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງ ກໍປະກອບມຜີນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທີີ່ ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງ. ຕວົຊີ ັ້ວດັຂອງມນັໄດ ັ້ຖ ກຄດັເລ ອກ 

ເພ ີ່ ອສະໜອງວທິກີານທາງດ ັ້ານວຊິາການ, ຮອບດ ັ້ານ ແລະ ມຈີດຸປະສງົເພ ີ່ ອຕດິຕາມຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງແຜນພດັ 

ທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2021-2025 ໃນໄລຍະສັ ັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ. ໃນບາງກໍລະນ ີ

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທີີ່ ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງກນັ ໄດ ັ້ຖ ກຈດັເປັນກຸີ່ ມພາຍໃຕ ັ້ຕວົຊີ ັ້ບອກອນັດຽວ
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ຕາຕະລາງ 10: ຕວົຊີ ັ້ບອກຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ  

(ເນ ີ່ ອງຈາກການລະບາດຂອງ COVID-19 ແລະ ຍງັບໍີ່ ທນັມ ີຂອບການເງນິໄລຍະກາງຈາກກະຊວງການເງນິ, ສະນັ ັ້ນ ຈຶີ່ ງມຄີວາມບໍີ່ ແນີ່ ນອນກີ່ ຽວກບັງບົປະມານສໍາລບັຂະແໜງການສກຶ

ສາ ແລະ ກລິາ. ສະນັ ັ້ນ, ຄາດໝາຍທີີ່ ກໍານດົນີ ັ້ ເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົີ່ ານັ ັ້ນ, ແລະ ຈະມກີານປັບປຸງໃໝີ່  ຫ ງັຈາກມຂີອບການເງນິໄລຍະກາງ) 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ຕວົຊີ ັ້ບອກ ຂໍ ັ້ມູນປີຖານ ຄາດໝາຍ ແຫ ີ່ ງຂໍ ັ້ມູນ ປພຍ 

ເປົັ້າໝາຍ: “ພາຍໃນປີ 2025 ຂະແໜງການ
ສກຶສາ ແລະ ກລິາ ຢູີ່  ສປປລາວ ມໂີຄງສ ັ້າງ 
ແລະ ມຊີບັພະຍາກອນທີີ່ ເໝາະສມົເພ ີ່ອເຮດັ
ໃຫ ັ້ພນົລະເມ ອງລາວທຸກຄນົ ເຂົ ັ້າເຖງິການສກຶ
ສາ ແລະ ກລິາ-ກາຍຍະກາໍ ທີີ່ມຄຸີນນະພາບ 
ເພ ີ່ອໃຫ ັ້ປະເທດຊາດໄດ ັ້ຮບັຜນົປະໂຫຍດຈາກ
ການຂະຫຍາຍຕວົທາງດ ັ້ານເສດຖະກດິ ແລະ 
ຫ ຸດພົ ັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດ ັ້ອຍ
ພດັທະນາ ແລະ ຊຸກຍູ ັ້ເພ ີ່ອບນັລຸການຈດັຕັ ັ້ງ
ປະຕບິດັເປົ ັ້າໝາຍທ ີ4 ການພດັທະນາແບບຍ ນ
ຍງົ.’’  

 

1. ອດັຕາຈບົຊັ ັ້ນລວມຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນ

ຕົັ້ນ (ມ.4) 

- ຊາຍ 

- ຍງິ 

➢ ຈາໍນວນກັຮຽນທີີ່ ເຂົ ັ້າຮຽນໃນຂັ ັ້ນ ມ.4 

- ຊາຍ 

- ຍງິ 

 

 

- ຊາຍ 72,7% 

- ຍງິ: 70,5% 

 

- ຊາຍ: 46.603 

- ຍງິ: 43.767 

 

 

- ຊາຍ 75% 

- ຍງິ: 73% 

 

- ຊາຍ: 39.814 

- ຍງິ: 39.490 

EMIS 

 

 

 

 

 

 

SDG4 

 

 

 

 

2. ເປີເຊນັຂອງນກັຮຽນ ປ.3 ທີີ່ ບນັລຸ

ມາດຕະຖານຜນົການຮຽນ  

- ວຊິາພາສາລາວ: 

- ວຊິາຄະນດິສາດ: 

3. ເປີເຊນັຂອງນກັຮຽນ ມ.4 ທີີ່ ບນັລຸ

ມາດຕະຖານຜນົການຮຽນ  

- ວຊິາພາສາລາວ: 

- ວຊິາຄະນດິສາດ: 

ປ.3 

 

- ພາສາລາວ: 34% 

- ຄະນດິສາດ: 18% 

 

ມ.4 

 

- ວຊິາພາສາລາວ: 28% 

- ວຊິາຄະນດິສາດ: 8% 

 

 ປ.3 

 

- ພາສາລາວ: 50% 

- ຄະນດິສາດ: 30% 

 

ມ.4 

 

- ວຊິາພາສາລາວ: 40% 

- ຄະນດິສາດ: 20% 

 

ສວສ  

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ1: ຈາໍນວນນກັຮຽນທີີ່ ຈບົ

ຈາກ ອະນຸບານຈນົຮອດ ມດັທະຍມົຕອນປາຍ 

ລວມທງັການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ເພມີຂຶ ັ້ນ ພ ັ້ອມ

ທງັມຜີນົໄດ ັ້ຮບັດ ັ້ານການຮຽນຮູ ັ້ທີີ່ ດຂີຶ ັ້ນ, ໂດຍສະ-

4. ເປີເຊນັນກັຮຽນເຂົ ັ້າຮຽນໃໝີ່  ປ.1 ທີີ່

ຜີ່ ານ ການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ 

- ທົີ່ ວປະເທດ 

- 40 ເມ ອງ 

 

 

 

- ທົີ່ ວປະເທດ: 9,8% 

- 40 ເມ ອງ: 58,7% 

 

 

 

- ທົີ່ ວປະເທດ: 75% 

- 40 ເມ ອງ: 63,9% 

EMIS 

 

 

 

 4.1 
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ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ຕວົຊີ ັ້ບອກ ຂໍ ັ້ມູນປີຖານ ຄາດໝາຍ ແຫ ີ່ ງຂໍ ັ້ມູນ ປພຍ 

ເພາະແມີ່ ນການຮູ ັ້ໜງັສ  ແລະ ທກັສະ ການຄດິໄລີ່

ເລກ, ທກັສະຕະວດັທ ີ21 ໂດຍສຸມໃສີ່ ເປັນພເິສດຕໍີ່

ຜູ ັ້ດ ັ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຄວາມສະເໝພີາບລະຫວີ່ າງ

ຍງິ-ຊາຍ 

- ເມ ອງບໍີ່ ທຸກ 

 

➢ ຈາໍນວນເດກັອາຍຸ 5 ປີ ທີີ່ ໄດ ັ້ຜີ່ ານ ການ

ສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ 

5. ອດັຕາຈບົຊັ ັ້ນລວມຊັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາ 

- ທົີ່ ວປະເທດ 

- 40 ເມ ອງ  

- ເມ ອບໍີ່ ທຸກ 

➢ ຈາໍນວນນັກັຮຽນເລ ີ່ ອນຂຶ ັ້ນ ປ.5 

- ລວມ 

- ຊາຍ 

- ຍງິ  

6. ອດັຕາເລ ີ່ ອນຈາກ ປ.5 ຫາ ມ.4 

- ທົີ່ ວປະເທດ 

- 40 ເມ ອງ  

- ເມ ອງບໍີ່ ທຸກ 

- ເມ ອງບໍີ່ ທຸກ : 76,1% 

 

 

109.684 ຄນົ 

 

 

- ທົີ່ ວປະເທດ:100,4% 

- 40 ເມ ອງ: 75% 

- ເມ ອບໍີ່ ທຸກ 85,7% 

 

- ລວມ: 136.644 

- ຊາຍ: 66.685 

- ຍງິ: 69.959  
 

- ທົີ່ ວປະເທດ: 87,9% 

- 40 ເມ ອງ: 79,3% 

- ເມ ອງບໍີ່ ທຸກ: 89,7% 

- ເມ ອບໍີ່ ທຸກ 81,3% 

 

 

122.621 ຄນົ. 
 

 

- ທົີ່ ວປະເທດ: 100% 

- 40 ເມ ອງ: 100% 

- ເມ ອງບໍີ່ ທຸກ: 100%  
 

- ລວມ: 144.819 

- ຊາຍ: 71.686 

- ຍງິ : 73.133 

 

- ທົີ່ ວປະເທດ: 95% 

- 40 ເມ ອງ: 86,4% 

- ເມ ອງບໍີ່ ທຸກ:96,8% 

7. ດດັຊະນຄີວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ 

i) ການເຂົ ັ້າຮຽນຂອງເດກັ ປ.1 ທີີ່ ຜີ່ ານ 

ການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ  

ii) ອດັຕາຈບົຊັ ັ້ນລວມ ປະຖມົ; 

iii) ອດັຕາຈບົຊັ ັ້ນລວມ ມ.ຕົ ັ້ນ; 

iv) ອດັຕາເລ ີ່ ອນຊັ ັ້ນຈາກ ປ.5 ຫາ ມ.ຕົ ັ້ນ 

 

- 1,02 

 

- 1,00 

- 0,95 

- 0,97 

 

- 1,00 

 

- 1,00 

- 1,00 

- 1,00 

EMIS  4.5 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ ທ ີ1: ຫ ກັສູດສະບບັປັບປຸງໄດ ັ້

ຮບັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໃນທຸກຊັ ັ້ນຮຽນ 

8. ໂຮງຮຽນທີີ່ ອຸປະກອນການຮຽນ ສອດ 

ຄີ່ ອງກບັຫ ກັສູດໃໝີ່  ໂດຍອງີໃສີ່ ສດັ 

ສີ່ ວນນກັຮຽນຕໍີ່ ປຶັ້ມ ທີີ່ ໄດ ັ້ຮບັຮອງ 

 ປ.1 ແລະ ປ.2 ທຸກຊັ ັ້ນຮຽນແຕີ່ ປ.1-ປ.5 

ຂອງໂຮງຮຽນປະຖມົ ມີ

ຄບົ 

EMIS 

ສວສ 
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ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ 2: ຜນົການຮຽນຂອງນກັ 

ຮຽນຕັ້ອງໄດ ັ້ຮບັການປະເມນີເປັນປະຈາໍ ແລະ ຜນົ

ການປະເມນີໄດ ັ້ຖ ກນໍາໃຊ ັ້ເພ ີ່ ອເປັນບີ່ ອນອງີໃນການ

ປັບປຸງຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນ 

 

9. ມກີານປະເມນີຜນົການຮຽຮຂອງ

ນກັຮຽນຢີ່ າງເປັນປະຈາໍ 

ASLO ປ.3 ປີ 2017 

ASLO ປ.5 ປີ 2020 

ASLO ມ.4 ປີ 2019 

ASLO ປ.3 ປີ 2023 

ASLO ປ.5 ປີ 2025 

ASLO ມ.4 ປີ 2024 

ສວສ  4.1 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ 3: ອດັຕາການເຂົ ັ້າຮຽນໃໝີ່  

ແລະ ອດັຕາການເລ ີ່ ອນຂັ ັ້ນໃນທຸກລະດບັເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ 

ແນໃສີ່ ເຮດັໃຫ ັ້ອດັຕາການຈບົຊັ ັ້ນເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ. 
 

10. ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນຂອງເດກັ 5 ປີ (ແຍກ 

ລະດບັຊາດ ແລະ 40 ເມ ອງ) 

11. ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນໃໝີ່ ສຸດທປິະຖມົ 

- ສະເລີ່ ຍທົີ່ ວປະເທດ 

- ສະເລີ່ ຍ 40 ເມ ອງ 

- ສະເລີ່ ຍ ເມ ອງບໍີ່ ທຸກ 

12. ອດັຕາປະລະຊັ ັ້ນປະຖມົ 

- ສະເລີ່ ຍທົີ່ ວປະເທດ 

- ສະເລີ່ ຍ 40 ເມ ອງ 

- ສະເລີ່ ຍ ເມ ອງບໍີ່ ທຸກ 

- ທົີ່ ວປະເທດ: 26% 

- 40 ເມ ອງ: 29% 

 

- ທົີ່ ວປະເທດ: 

98,5% 

- 40 ເມ ອງ: 95,5% 

- ເມ ອງບໍີ່ ທຸກ 98,8% 

 

- ທົີ່ ວປະເທດ: 4,3% 

- 40 ເມ ອງ: 7,1% 

- ເມ ອງບໍີ່ ທຸກ : 3,4% 

- ທົີ່ ວປະເທດ: 35% 

- 40 ເມ ອງ: 40% 

 

- ທົີ່ ວປະເທດ: 

98,9% 

- 40 ເມ ອງ: 95,9% 

- ເມ ອງບໍີ່ ທຸກ 92,2% 

 

- ທົີ່ ວປະເທດ: 2,1% 

- 40 ເມ ອງ: 3,4% 

- ເມ ອງບໍີ່ ທຸກ: 1,6% 

EMIS 

 

 

 

 

 

 

 4.1 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ 4: ສົີ່ ງເສມີການຂະຫຍາຍ

ຫັ້ອງຝຶກອບົຮມົອາຊວີະ ເພ ີ່ ອພດັທະນາທກັສະໃຫັ້

ແກີ່ ນກັຮຽນຈບົຊັ ັ້ນ ມດັທະຍມົຕອນປາຍ  

 

13. ຈາໍນວນໂຮງຮຽນຊນົເຜົີ່ າທີີ່ ສອນສາມນັ

ວຊິາຊບີ 

8 ແຫີ່ ງ 11 ແຫີ່ ງ ກມົສາມນັ 

ສກຶສາ 

4.3 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ 5: ຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນ

ທາງດ ັ້ານຊບັພະຍາກອນ ລະຫວີ່ າງ ເຂດທີີ່ ດ ັ້ອຍໂອ 

ກາດ ແລະ ເຂດທີີ່ ມໂີອກາດດກີວີ່ າ ໂດຍຜີ່ ານການ

ສັ້າງຕັ ັ້ງກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ 

14. ເປີເຊນັຂອງໂຮງຮຽນປະຖມົທີີ່ ມກີານ

ຈດັສນັຄູສອດຄີ່ ອງຫ າຍກວີ່ າ 80% 

ທຽບໃສີ່  ຫູກັການໃນການຈດັສນັຄູ 

- ທົີ່ ວປະເທດ 

- 40 ເມ ອງ 

 

 

 

- ທົີ່ ວປະເທດ: 66,7% 

- 40 ເມ ອງ: 47,7% 

 

 

 

-  ທົີ່ ວປະເທດ: 75% 

- 40 ເມ ອງ: 69,5% 

EMIS  4.5 
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- ເມ ອງບໍີ່ ທຸກ  - ເມ ອງບໍີ່ ທຸກ: 74,6% 

 

- ເມ ອງບໍີ່ ທຸກ: 83,6% 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ 2: ຈາໍນວນຄູ ແລະ ຜູ ັ້ອໍາ

ນວຍການໂຮງຮຽນ ທີີ່ ມຄີວາມຮູ ັ້ຄວາມສາມາດ 

ສອດຄີ່ ອງກບັມາດຕະຖານການສດິສອນ ທີີ່ ໄດ ັ້ກໍາ

ນດົຜີ່ ານມາ ເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ ຊຶີ່ ງສາມາດບອກເຖງິການ

ພດັທະນາວຊິາຊບີ ໂດຍຜີ່ ານການປະເມນີການ

ປະຕບິດັວຽກງານຢີ່ າງເປັນປົກກະຕ.ິ 

15. ເປີເຊນັຂອງຄູປະຈາໍການທີີ່ ໄດ ັ້

ມາດຕະຖານ (ທຽບໃສີ່ ມາດຕະຖານ)  

- ຊັ ັ້ນອະນຸບານ 

- ຊັ ັ້ນປະຖມົ 

- ຊັ ັ້ນມດັທະຍມົ 

 

 

 

- ບໍີ່ ມຂໍີ ັ້ມູນ 

- ບໍີ່ ມຂໍີ ັ້ມູນ 

- ບໍີ່ ມຂໍີ ັ້ມູນ 

 

 

 

- >80% 

- >80% 

- >80% 

 

ກມົສ ັ້າງຄູ  4.c 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ 1: ຄູສອນມຄີວາມເຂັ ັ້ມ 

ແຂງໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຫ ກັສູດໃໝີ່  ໂດຍຜີ່ ານ

ການຊີ່ ວຍເຫ  ອຈາກວຊິາການກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ ແລະ 

ຄູສກຶສານເິທດ 

 

16. ເປີເຊນັຄູປະຈາໍການ ທີີ່ ໄດ ັ້ຮບັການຝຶກ

ອບົຮມົແຕີ່ ລະປີ  

- ຊັ ັ້ນອະນຸບານ 

- ຊັ ັ້ນປະຖມົ 

- ຊັ ັ້ນມດັທະຍມົ 

 

 

 

- 20% 

- 20% 

- 20% 

 

 

 

- 20% 

- 20% 

- 20% 

ກມົສ ັ້າງຄູ  

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ 2: ຫ ກັສູດສ ັ້າງຄູໄດ ັ້ຮບັການ

ທບົທວນຄ ນ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ສອດຄີ່ ອງກບັຫ ກັສູດການ

ຮຽນ-ການສອນໃໝີ່ ໃນໂຮງຮຽນ 

 

17. ຊັ ັ້ນການສກຶສາທີີ່ ມຫີ ກັສູດສ ັ້າງຄູ

ສອດຄີ່ ອງກບັຫ ກັສູດໃນໂຮງຮຽນ 

 

ປະຖມົ - ກີ່ ອນໄວຮຽນ 

- ປະຖມົ 

- ມດັທະຍມົ 

ກມົສ ັ້າງຄູ  

ຜນົຮບັໄລຍະກາງ 3: ລະບບົການປະເມນີຜນົການ

ປະຕບິດັໜັ້າທີີ່ ຂອງຄູ ພ ັ້ອມດັ້ວຍເຄ ີ່ ອງມ ການປະ

ເມນີຜນົໄດ ັ້ຮບັການປັບປຸງ, ໂດຍຕດິພນັກບັມາດ 

ຕະຖານການສດິສອນ, ພັ້ອມທງັໄດ ັ້ຮບັການຈດັຕັ ັ້ງ

ປະຕບິດັ ເພ ີ່ ອກໍານດົຄວາມຕັ້ອງການທີີ່ ເປັນບູລມິະ

ສດິ ໃນການຝຶກອບົຮມົຄູ ສໍາລບັລະດບັການສກຶສາ 

ກີ່ ອນໄວຮຽນ, ປະຖມົ ແລະ ມດັທະຍມົສກຶສາ. 

18. ຊັ ັ້ນການສກຶສາທີີ່ ມມີາດຖານສໍາລບັຄູ

ສອນ ແລະ ເຄ ີ່ ອງມ ໃນການປະເມນີຄູ 

ປະຖມົ - ກີ່ ອນໄວຮຽນ 

- ປະຖມົ 

- ມດັທະຍມົ 

ກມົສ ັ້າງຄູ  
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ຜນົຮບັໄລຍະກາງທ ີ4: ສະຖາບນັສ ັ້າງຄູ ໄດ ັ້ຖ ກຍກົ

ລະດບັໃຫ ັ້ເປັນສູນກາງໃນການກໍີ່ ສ ັ້າງຄູສອນ, ຝຶກ

ອບົຮມົຄູປະຈາໍການ ໃນທຸກລະດບັ ແຕີ່ ອະນຸບານ

ຮອດຊັ ັ້ນມດັທະຍມົສກຶສາ ພ ັ້ອມທງັເປັນສູນກາງ

ໃນການຝຶກອບົຮມົຄູສກຶສານເິທດ. 

19. ຈາໍນວນສະຖາບນັສ ັ້າງຄູ ທີີ່ ສາດມາດສະ

ໜອງການກໍີ່ ສ ັ້າງ ແລະ ຝຶກອບົຮມົຄູປະ

ຈາໍການ ໃນທຸກລະດບັ 

 

ຍງັບໍີ່ ມ ີ ທງັໝດົ 8 ສະຖາບນັ ກມົສ ັ້າງຄູ  

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ 5: ຂດີຄວາມສາມາດຂອງ

ຜູ ັ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ມຄີວາມເຂັ ັ້ມແຂງຂຶ ັ້ນ ເພ ີ່ ອ

ໃຫ ັ້ສາມາດປັບປຸງການຈດັຕັ ັ້ງ ການຮຽນ-ການສອນ

ໃນໂຮງຮຽນຂອງເຂາົເຈົ ັ້າ 

20. ຊັ ັ້ນການສກຶສາທີີ່ ມມີາດຖານ ແລະ 

ເຄ ີ່ ອງມ  ສໍາລບັປະເມນີຜູ ັ້ອໍານວຍການ

ໂຮງຮຽນ 

 

ບໍີ່ ມ ີ - ກີ່ ອນໄວຮຽນ 

- ປະຖມົ 

- ມດັທະຍມົ 

ກມົສ ັ້າງຄູ, 

ກມົສາມນັ 

ກມົຈດັຕັ ັ້ງ 

ແລະ 

ພະນກັງານ 

 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ3: ໂຮງຮຽນທຸກແຫີ່ ງ ມຊີບັ-

ພະຍາກອນທາງດ ັ້ານການເງນິ ແລະ ຊບັພະຍາກອນ

ມະ ນຸດພຽງພໍ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ສາມາດເຮດັວຽກໄດ ັ້ຢີ່ າງມີ

ປະສດິທຜິນົ, ພັ້ອມທງັຂດີຄວາມສາມາດໃນການ

ຄຸ ັ້ມຄອງ ເພ ີ່ ອຊີ່ ວຍປັບປຸງໃຫ ັ້ຜນົການຮຽນຂອງນກັ 

ຮຽນດຂີຶ ັ້ນ. 
 

  

 

 

 

 

  

ຜນົຮບັໄລຍະກາງທ ີ 1: ມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ

ຂອງຄຸນນະພາບການການສກຶສາ ສໍາລບັການສກຶ

ສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ແລະ ມດັທະຍມົສກຶສາ ໄດ ັ້ຮບັ

ການພດັທະນາ, ທດົລອງ ແລະ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 

ພາຍໃຕ ັ້ຂອບ ທີີ່ ກໍານດົມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ

ຂອງທຸກຊັ ັ້ນການສກຶສາຢູີ່ ໃນລະດບັໂຮງຮຽນ 

21. ຊັ ັ້ນການສກຶສາ ທີີ່ ມມີາດຖານຂັ ັ້ນພ ັ້ນ 

ຖານຂອງຄຸນນະພາບການສກຶສາ ແລະ 

ນຕິກິໍາທີີ່ ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງ 
 

 

ປະຖມົ - ກີ່ ອນໄວຮຽນ 

- ປະຖມົ 

- ມດັທະຍມົ 

ສູນປະກນັຄຸນ

ນະພາບການ

ສກຶສາ 
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ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ຕວົຊີ ັ້ບອກ ຂໍ ັ້ມູນປີຖານ ຄາດໝາຍ ແຫ ີ່ ງຂໍ ັ້ມູນ ປພຍ 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ2: ມຂີະບວນການປະເມນີ

ຕນົເອງ ແລະ ການວາງແຜນພດັທະນາໂຮງຮຽນ

ແບບຍ ນຍງົ (ທີີ່ ນໍາໃຊ ັ້ FQS) ເພ ີ່ ອເປັນບີ່ ອນອງີໃນ

ການວາງແຜນຂັ ັ້ນເມ ອງ ແລະ ການກໍານດົເປົັ້າໝາຍ

ການສະໜບັສະໜນູ ລວມທງັການຈດັສນັຄູ ແລະ 

ອຸປະກອນການຮຽນ 

 

22. ມນີະໂຍບາຍ ການບໍລຫິານທີີ່ ອງີໃສີ່ ໂຮງ 

ຮຽນເປັນຫ ກັ ທີີ່ ໄດ ັ້ກໍານດົພາລະບດົ 

ບາດຂອງໂຮງຮຽນ, ເມ ອງ, ແຂວງ ແລະ 

ສູນກາງ ລວມທງັວທິກີານຈດັຕັ ັ້ງປະຕ ິ

ບດັໃນໄລຍະຍາວ.  

ຍງັບໍີ່ ມ ີ 2022 ກມົຈດັຕັ ັ້ງ 

ແລະ 

ພະນກັງານ 

 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ 3: ເງນິບໍລຫິານໂຮງຮຽນ 

(ສູດຄດິໄລີ່  ແລະ ລາຍຈີ່ າຍທີີ່ ມສີດິໃຊ ັ້) ສອດຄີ່ ອງ

ກບັຄວາມຕັ້ອງການຂອງໂຮງຮຽນຫ າຍຂຶ ັ້ນ ເພ ີ່ ອ

ຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນ ແລະ ໃຫ ັ້ເຊ ີ່ ອມໂຍງກບັ

ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ (FQS) 

23. ສູດການຄດິໄລີ່  ເງນິບໍລຫິານໂຮງຮຽນ 

ແລະ ຄູີ່ ມ ໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໄດ ັ້ຮບັ

ການທບົທວນ ແລະ ປັບປຸງ 

ຍງັໃຊ ັ້ສະບບັເດມີ 2022 ຄະນະກາໍມະ

ການ

ແຜນການ 

ແລະ ການ

ເງນິ 

 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ 4: ການຈດັສນັຄູ ສອດຄີ່ ອງ

ຕາມຄວາມຕັ້ອງການຂອງໂຮງຮຽນຫ າຍຂຶ ັ້ນ ເພ ີ່ ອ

ຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນ ແລະ ໃຫ ັ້ເຊ ີ່ ອມໂຍງກບັ 

ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ (FQS) 

24. ເປີເຊນັຂອງໂຮງຮຽນປະຖມົ ທີີ່ ມກີານ

ຈດັສນັຄູ ສອດຄີ່ ອງຫ າຍກວີ່ າ 80% 

ທຽບໃສີ່  ຫ ກັການໃນການຈດັສນັຄູ 

66,7% 75% EMIS  

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ 5: ການຈດັສນັປຶັ້ມແບບຮຽນ

, ຄູີ່ ມ ຄູ ແລະ ອຸປະກອນການຮຽນ ສອດຄີ່ ອງຕາມ

ຄວາມຕັ້ອງການຂອງໂຮງຮຽນຫ າຍຂຶ ັ້ນ ເພ ີ່ ອຫ ຸດ 

ຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນ ແລະ ໃຫ ັ້ເຊ ີ່ ອມໂຍງກບັ 

ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ (FQS) 

25. ເປີເຊນັຂອງໂຮງຮຽນທີີ່ ມກີານຈດັສນັ

ປຶັ້ມແບບຮຽນ ສອດຄີ່ ອງກບັນະໂຍບາຍ

ໃນການຈດັສນັປຶັ້ມ ສູງກວີ່ າ 80% 

 

 ປ.1 ແລະ ປ.2 ທຸກຂັ ັ້ນຮຽນ ແຕີ່  ປ.1- 

ປ.5 

EMIS  

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ 6: ທຸກໂຮງຮຽນຕັ້ອງໄດ ັ້

ຮບັການສະໜບັສະໜນູ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ມສີິີ່ ງອໍານວຍ

ຄວາມສະດວກດັ້ານສຸຂະອະນາໄມໃນລະດບັ

ພ ັ້ນຖານ 

26. ເປີເຊນັຂອງໂຮງຮຽນທີີ່ ມສີິີ່ ງອໍານວຍ

ຄວາມສະດວກດັ້ານສຸຂະອະນາໄມ 

- ກີ່ ອນໄວຮຽນ 

- ປະຖມົ 

 

 

- 77% 

- 76% 

 

 

- 80% 

- 80% 

EMIS  4.a 
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ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ຕວົຊີ ັ້ບອກ ຂໍ ັ້ມູນປີຖານ ຄາດໝາຍ ແຫ ີ່ ງຂໍ ັ້ມູນ ປພຍ 

 - ມດັທະຍມົ - 88% - 90% 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ 4: ອດັຕາການຮູ ັ້ໜງັສ ໃນ

ກຸີ່ ມຜູ ັ້ໃຫຍີ່  ແລະ ໄວໜຸີ່ ມເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ ພ ັ້ອມທງັຫ ຸດ

ຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນກນັ ລະຫວີ່ າງເພດ, ເຜົີ່ າ, 

ຖານະດັ້ານເສດ ຖະກດິ ແລະ ທີີ່ ຕັ ັ້ງພູມສນັຖານ. 

27. ອດັຕາການຮູ ັ້ໜງັສ ຂອງປະຊາກອນ 15-

24 ປີ  

- ຊາຍ 

- ຍງີ 

 

 

- 84,6% 

- 76,5% 

 

 

- 94,0% 

- 88,0% 

ການສໍາຫ ວດ

ພນົລະເມ ອງ 

 4.6 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ 1: ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນໃໝີ່  ແລະ 

ອດັຕາເລ ີ່ ອນຂັ ັ້ນເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ ໃນແຕີ່ ລະຊັ ັ້ນສໍາລບັການ

ສກຶສານອກໂຮງຮຽນ 

28. ຈາໍນວນຜູ ັ້ທີີ່ ຮຽນຈບົຈາກ ການສກຶສາ

ທຽບເທົີ່ າຂອງລະບບົການສກຶສານອກ

ໂຮງຮຽນ 

276.000 ຄນົ 226.000 ຄນົ ກມົການສກຶ

ສານອກ

ໂຮງຮຽນ 

 4.6 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ 2: ມກີານລງົຕດິຕາມການ

ຮຽນ-ການສອນລບົລ ັ້າງຄວາມບໍີ່ ຮູ ັ້ໜງັສ  ຂອງການ

ສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ໂດຍສຸີ່ ມເອາົກຸີ່ ມຕວົຢີ່ າງເພ ີ່ ອ

ປະເມນີຜນົກະທບົໄລຍະຍາວກີ່ ຽວກບັການຮູ ັ້ໜງັສ 

ຂອງໄວໜຸີ່ ມ. 

29. ມກີານປະເມນີຜນົຂອງການຈດັຕັ ັ້ງປະຕ ິ

ບດັຫ ກັສູດ ການລບົລ ັ້າງຄວາມບໍີ່ ຮູ ັ້ໜງັ

ສ  ແລະ ຍກົລະດບັການຮູ ັ້ໜງັສ  
 

ຍງັບໍີ່ ມ ີ 2 ຄັ ັ້ງ 
 

 

 

 

ສວສ ແລະ 

ສູນການສກຶ

ສານອກ

ໂຮງຮຽນ 

 

 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ 3: ການບໍລກິານ ການສກຶສາ

ນອກໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຄງປະກອບຂອງການສກຶສາ

ນອກໂຮງຮຽນ ຕ ັ້ອງປະກອບສີ່ ວນໃຫັ້ອດັຕາການຮູ ັ້

ໜງັສ ຂອງໄວໜຸີ່ ມ ແລະ ຜູ ັ້ໃຫຍີ່ ເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ ແລະ 

ພ ັ້ອມທງັ ສົີ່ ງເສມີສູນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ 

ແລະ ສູນການຮຽນຮູ ັ້ຊຸມຊນົ ຢູີ່ ຂັ ັ້ນເມ ອງ ແລະ ຂັ ັ້ນ

ບ ັ້ານ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ 5: ຄຸນນະພາບ ແລະ 

ຈາໍນວນນກັຮຽນທີີ່ ອອກຈາກລະບບົ ກີ່ ອນຈບົການ

ສກຶສາຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ ແລະ ຜູ ັ້ທີີ່ ຈບົການສກຶສາຫ ງັຂັ ັ້ນ

ພ ັ້ນຖານທີີ່ ເຂົ ັ້າສູີ່ ຕະຫ າດແຮງງານທງັພາຍໃນ ແລະ 

30. ຈາໍນວນນກັຮຽນທີີ່ ເຂົ ັ້າຮຽນໃນຂັ ັ້ນ ມ.

7 

31. ຈາໍນວນນກັຮຽນທງັໝດົທີີ່ ເຂົ ັ້າຮຽນໃນ: 

- ອາຊວີະສກຶສາ 

- 65.462 

 

 

 

- 52.252 

- 62.332 

 

 

- 80.000 

EMIS/ກມົ

ສາມນັສກຶສາ 

ກມົອາຊວີະ

ສກຶສາ ແລະ 

 4.3 

 4.4 
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ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ຕວົຊີ ັ້ບອກ ຂໍ ັ້ມູນປີຖານ ຄາດໝາຍ ແຫ ີ່ ງຂໍ ັ້ມູນ ປພຍ 

ຕີ່ າງປະເທດ ສອດຄີ່ ອງກບັຄວາມຕັ້ອງການ ຂອງ

ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຄັ ັ້ງທ ີ IX ແລະ 

ການຫ ຸດພົ ັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດັ້ອຍ

ພດັທະນາ 

- ການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ 
 

- 36.144 - 59.000 ກມົການສກຶ

ສາຊັ ັ້ນສູງ 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ 1: ຄຸນນະພາບຂອງການ

ຮຽນ-ການສອນໃນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົສກຶສາຕອນປາຍ

ໄດ ັ້ຮບັການປັບປຸງ ເພ ີ່ ອສອດຄີ່ ອງກບັຄວາມ

ຕັ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານ ແລະ ການສກຶສາ

ຊັ ັ້ນສູງ 

32. ຈາໍນວນໂຮງຮຽນມດັທະຍມົປາຍ/ສມົ 

ບູນ ທີີ່ ໄດ ັ້ຕາມມາດຕະຖານຂອງໂຮງ 

ຮຽນຕວົແບບ 

0 18 ກມົສາມນັສກຶ

ສາ 
 

 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ 2: ຈາໍນວນ ແລະ ຄຸນນະພາບ

ຂອງນກັຮຽນທີີ່ ຈບົຈາກສະຖາບນັສ ັ້າງຄູ ສາຍວຊິາ

ວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ ໄດ ັ້ຮບັການປັບປຸງດຂີຶ ັ້ນ 

ແນໃສີ່  ເພ ີ່ ອປັບປຸງການຮຽນ-ການສອນວທິະຍາ 

ສາດທໍາມະຊາດໃນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົ 

33. ຈາໍນວນສະຖາບນັສ ັ້າງຄູທີີ່ ມສີິີ່ ງອໍານວຍ

ຄວາມສະດວກດັ້ານວທິະຍາສາດທໍາມະ

ຊາດທີີ່ ເໝາະສມົ 

0 8 ກມົສ ັ້າງຄູ 

 

 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ 3: ຈາໍນວນນກັຮຽນທີີ່ ຮຽນ

ຈບົຫ ກັສູດກະສກິໍາ, ການບໍລກິານ ແລະ ອຸດສະຫະ

ກໍາ ຢູີ່ ສາຍອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ການຝຶກອບົຮມົວຊິາ

ຊບິເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ ດ ັ້ວຍຜນົການຮຽນທີີ່ ດຂີຶ ັ້ນສອດຄີ່ ອງ

ກບັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫີ່ ງຊາດ 

34. ຈາໍນວນນກັສກຶສາ ທີີ່ ຈບົອອກຈາກ ສະ

ຖາບນັອາຊວີະສກຶສາໃນແຕີ່ ລະປີ  

ຫ າຍກວີ່ າ 15.000 ຄນົ ຫ າຍກວີ່ າ 20.000 ຄນົ ກມົອາຊວີະ

ສກຶສາ 

 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ ທ ີ 4: ຫ ກັສູດການຮຽນໃນ

ສາຍອາຊວີະສກຶສາ ໄດ ັ້ຮບັການປັບປຸງເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ສອດ 

ຄີ່ ອງກບັຄວາມຕັ້ອງການ ທີີ່ ກໍານດົໃນແຜນພດັທະ 

ນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫີ່ ງຊາດ ຄັ ັ້ງທ ີIX 
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ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ຕວົຊີ ັ້ບອກ ຂໍ ັ້ມູນປີຖານ ຄາດໝາຍ ແຫ ີ່ ງຂໍ ັ້ມູນ ປພຍ 

ຜນົໄດ ັ້ນຮບັໄລຍະກາງ ທ ີ 5: ຄຸນນະພາບຂອງຫ ກັ 

ສູດອາຊວີະສກຶສາໄດ ັ້ຮບັການປັບປຸງ 

ຜນົໄດ ັ້ນຮບັໄລຍະກາງທ ີ 6: ຄຸນນະພາບຂອງຄູ

ສອນໃນສະຖາບນັອາຊວີະສກຶສາໄດ ັ້ຮບັການປັບປຸງ

ດຂີຶ ັ້ນ 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ 7: ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງ

ດ ັ້ານການຮີ່ ວມມ ສໍາລບັວຽກງານອາຊວີະສກຶສາ ໃນ

ລະ ດບັຊາດ ແລະ ລະດບັທ ັ້ອງຖິີ່ ນກບັອງັ

ການຈດັຕັ ັ້ງຂອງລດັ,ເອກະຊນົ ແລະ ອງົການຈດັຕັ ັ້ງ

ສາກນົ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ 8: ລະບບົການບໍລຫິານ 

ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງອາຊວີະສກຶສາ ມຄີວາມເຂັ ັ້ມແຂງ 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ 9: ຂອບວຸດທກິານສກຶສາ

ແຫີ່ ງຊາດ ໄດ ັ້ກວມເອາົວຸດທກິານສກຶສາໃນການສກຶ

ສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ອາຊວີະສກຶສາ ພ ັ້ອມທງັ

ສອດຄີ່ ອງກບັຂອບວຸດທຂິອງ ອາຊຽນ. 

35. ຂອບວຸດທກິານຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີໃນ

ໂຮງຮຽນ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນ ມກີານ

ເຊ ີ່ ອມໂຍງກນັຢີ່ າງເປັນທາງການ 

ຍງັບໍີ່ ມ ີ ສໍາເລດັ ກມົອາຊວີະ

ສກຶສາ ແລະ 

ກມົການສກຶ

ສານອກ

ໂຮງຮຽນ 

 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ ທ ີ 10: ການຮຽນ-ການສອນ

ຢູີ່ ລະດບັມະຫາວທິະຍາໄລ ແລະ ການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າວທິະ 

ຍາສາດໃນໂຂງເຂດບູລມິະສດິຂອງແຜນ 9, ລວມ

ທງັສາຍວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ວສິາວະກໍາ ແລະ 

ເທກັໂນໂລຊ ີໄດ ັ້ຮບັການປັບປຸງໃຫ ັ້ເຂັ ັ້ມແຂງຂຶ ັ້ນ. 

36. ຈາໍນວນນກັສກຶສາສາຍວທິະຍາສາດທໍາ

ມະຊາດ, ວສິາວະກໍາ ແລະ ເທກັໂນໂລ

ຊ ີທີີ່ ຈບົອອກຈາກ ມະຫາວທິະຍາໄລ 

 ຫ າຍກວີ່ າ 2.000 ຄນົ  ຫ າຍກວີ່ າ 4.000 ຄນົ ກມົການສກຶ

ສາຊັ ັ້ນສູງ 
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ຜນົໄດ ັ້ຮບັໄລຍະການທ ີ11: ມະຫາວທິະຍາໄລ ແລະ 

ໜີ່ ວຍງານປະກນັຄຸນນະພາບ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ມກີານປະ

ເມນີຕນົເອງປະຈາໍປີ ພ ັ້ອມທງັມກີານປະເມນີພາຍ

ນອກ ທຸກ ໆ 5 ປີ. 

37. ຈາໍນວນສະຖາບນັການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ ທີີ່  

ໄດ ັ້ຕາມມາດຕະຖານປະກນັຄຸນນະພາບ 

 

ມແີຕີ່  ມຊ ທງັ 4 ມະຫາວທິະຍາໄລ ກມົການສກຶ

ສາຊັ ັ້ນສູງ 

 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ6: ຂະແໜງາການສກຶສາໄດ ັ້

ມກີານຈດັຕັ ັ້ງ, ການຄຸ ັ້ມຄອງ, ການຈດັສນັ

ຊບັພະຍາກອນ, ການຕດິຕາມ ແລະ ການປະເມນີ

ຜນົ ຢູີ່ ແຕີ່ ລະຂັ ັ້ນຢີ່ າງເໝາະສມົ ເພ ີ່ ອປັບປຸງການ

ປະຕບິດັໜັ້າທີີ່ ຂອງຂະແໜງການຢີ່ າງມີ

ປະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົສູງ 

     

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ 1: ໂຄງຮີ່ າງການຈດັຕັ ັ້ງຂອງ

ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໃນຂັ ັ້ນສູນກາງ, 

ຂັ ັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ ັ້ນເມ ອງ ໄດ ັ້ຮບັການປັບປຸງໃຫ ັ້ດີ

ຂຶ ັ້ນ ເພ ີ່ ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫັ້ແກີ່ ການຈດັຕັ ັ້ງ

ປະຕບິດັ ບນັດານະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ ຂອງ

ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 

ລວມທງັການບນັຈ ຸ ວຽກງານການບໍລຫິານທີີ່ ອງີໃສີ່

ໂຮງຮຽນເປັນຫ ກັເຂົ ັ້າໃນໂຄງຮີ່ າງການຈດັຕັ ັ້ງ 

38. ກງົຈກັການຈດັຕັ ັ້ງ ແຕີ່ ສູນກາງ ຮອດ 

ທ ັ້ອງຖິີ່ ນໄດ ັ້ຮບັການປັບປຸງ ພ ັ້ອມທງັມີ

ການປັບປຸງພາລະບດົບາດໃຫັ້ສອດຄີ່ ອງ

ກວີ່ າເກົີ່ າ 
 

 

 

 

ກໍາລງັດໍາເນນີການ 

 

 

 

 

 

 

 

ສໍາເລດັ 

 

 

 

 

 

 

 

ກມົຈດັຕັ ັ້ງ 

ແລະ 

ພະນກັງານ 

 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ2: ຍຸດທະສາດການພດັທະ 

ນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ຂອງຂະແໜງການສກຶສາ 

ໄດ ັ້ຮບັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ, ລວມທງັການຈດັສນັ

ບຸກຄະລາກອນຂອງຫ ັ້ອງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 

ເມ ອງ ແລະ ພະແນກສກຶສາ ແລະ ກລິາ ແຂວງ ແມີ່ ນ

ອງີຕາມຄວາມຕັ້ອງການ ແລະ ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງ

39. ຈາໍນວນຂອງຜູ ັ້ບໍລຫິານການສກຶສາ ທີີ່

ໄດ ັ້ຮບັການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ຍກົລະດບັ 

ດ ັ້ານການບໍລຫິານ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການ

ສກຶສາ 

 

ບໍີ່ ມຂໍີ ັ້ມູນ 20% ໃນແຕີ່ ລະປີ   
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ທີີ່ ເໝາະສມົ ແລະ ພຽງພໍໃນການປະຕບິດັພາລະບດົ 

ບາດ ແລະ ໜັ້າທີີ່  ຕາມທີີ່ ໄດ ັ້ກໍານດົໄວ ັ້ໃນໜັ້າວຽກ 

ແລະ ຕໍາແໜີ່ ງງານ 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ 3: ບນັດາຄະນະກໍາມະ

ການປະຕບິດັງານ (ຄະນະກາໍມະການຈດັສນັຄູ 

ແລະ ຄະ ນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງນິ) 

ທງັຂັ ັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ ັ້ນທ ັ້ອງຖິີ່ ນ ມຄີວາມ

ເຂັ ັ້ມແຂງໂດຍ ນໍາໃຊ ັ້ຂໍ ັ້ມູນອ ັ້າງອງີຈາກ ແຜນ

ງບົປະມານປະຈາໍປີ (ASCEP). ຜນົການການປະ

ເມນິຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນ ແລະ ຂໍ ັ້ມູນຈາກ 

EMIS ໄດ ັ້ຖ ກນໍາໃຊ ັ້ເພ ີ່ ອເປັນບີ່ ອນອງີ ໃນ

ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັບນັດານະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະ

ສາດຂອງ ESSDP 

40. ຄະນະກາໍມະການແຜນການ ແລະ ການ

ເງນິ ແລະ ຄະນະກໍາມະການຈດັສນັຄູ 

ທງັຂັ ັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ ັ້ອງຖິີ່ ນ ໄດ ັ້ຮບັ

ການສ ັ້າງຕັ ັ້ງຂຶ ັ້ນ ແລະ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ

ຕາມພາລະບດົບາດຢີ່ າງເປັນຮູບປະທໍາ 
 

ມແີຕີ່ ຂັ ັ້ນສູນກາງ ທງັສູນກາງ ແລະ 

ທ ັ້ອງຖິີ່ ນ 

ຄະນະກາໍມະ

ການແຜນ 

ການ ແລະ 

ການເງນິ 

 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ 4: ຂອບຕດິຕາມ ແລະ ປະ

ເມນີຜນົ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນພັດັທະນາການ

ສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2021-2025 ໄດ ັ້ຮບັການຈດັຕັ ັ້ງ

ປະຕບິດັໃນແຕີ່ ລະປີ 

41. ຜນົລາຍງານ ການຕດິຕາມປະເມນີຜນົ

ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນພດັທະນາ ຂະ 

ແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໄດ ັ້ສະເໜ ີ

ຢູີ່ ກອງປະຊຸມປະຈາໍປີແຕີ່ ລະປີ 

ປີລະຄັ ັ້ງ ປີລະຄັ ັ້ງ ກມົກວດກາ  

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ 7: ຄວາມແຕກໂຕນຫ ຸດລງົ 

ໂດຍຜີ່ ານແຜນການເງນິ ທີີ່ ສະໜບັສະໜນູຄາດໝ

າຍຜນົໄດ ັ້ຮບັທີີ່ ກໍານດົໃນແຜນພດັທະນາຂະແໜ

ງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ພ ັ້ອມທງັພຈິາລະນາເຖງິຄ

ວາມສາມາດໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ແລະ ຄວາມ

ອາດສາມາດທາງດ ັ້ານການເງນິທີີ່ ຈາໍກດັ  
 

42. ແຕີ່ ລະເມ ອງ ໄດ ັ້ຮບັການຈດັສນັງບົປະ 

ມານບໍລຫິານ ສອດຄີ່ ອງກບັຄູີ່ ມ ການ

ຈດັສນັງບົປະມານບໍລຫິານ 

15 ເມ ອງ  148 ເມ ອງ ກມົການເງນິ 

ແລະ ຄະນະ

ກໍາມະການ

ແຜນການ 

ແລະ ການ

ເງນິ 
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ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ຕວົຊີ ັ້ບອກ ຂໍ ັ້ມູນປີຖານ ຄາດໝາຍ ແຫ ີ່ ງຂໍ ັ້ມູນ ປພຍ 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ 1: ແຜນງບົປະມານຂອງ 

ESSDP ໄດ ັ້ລວມເອາົ ຍຸດທະສາດການໃຊ ັ້ຈີ່ າຍ

ງບົປະມານທີີ່ ມຄີວາມຊດັເຈນ ທີີ່ ໃຫ ັ້ທດິທາງໃນ

ການພດັທະນາແຜນງບົປະມານປະຈາໍປີຂອງສູນກາງ 

ແລະ ທ ັ້ອງຖິີ່ ນ ແລະ ຂະບວນການທບົທວນງບົປະ 

ມານ ແລະ ສະທັ້ອນໃຫັ້ເຫນັຄວາມຈາໍເປັນໃນການ

ຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນ ແລະ ປັບປຸງຜນົການ

ຮຽນຂອງນກັຮຽນ. 

43. ການຈດັສນັງບົປະມານບໍລຫິານ ສອດ 

ຄີ່ ອງກບັຂອບນະໂຍບາຍການເງນິ 

 

ບໍີ່ ມຂໍີ ັ້ມູນ ສອດຄີ່ ອງ 50% ຄະນະກາໍມະ

ການ

ແຜນການ 

ແລະ ການ

ເງນິ 

 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ 2: ໜີ່ ວຍງານວຊິາການຂະ 

ແໜງການສກຶສາ ທບົທວນ ແລະ ຮບັຮອງແຜນ

ງບົປະມານກາງສະໄໝຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງ 

ການສກຶສາ ແລະ ກລິາ. 

44. ແຜນງບົປະມານ ໄດ ັ້ຮບັການທວົທວນ 

ແລະ ຮບັຮອງຢູີ່ ກອງປະຊຸມ ESWG  

 

ບໍີ່ ມໃີນພາລະບດົບາດ ປີລະຄັ ັ້ງ ກມົແຜນການ 

ແລະ ກມົ

ການເງນິ 

 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ 3: ການຄາດຄະເນການສະ 

ໜບັສະໜນູດ ັ້ານການເງນິ ຂອງຄູີ່ ຮີ່ ວມພດັທະນາ

ສອດຄີ່ ອງກບັເປົັ້າໝາຍບູລມິະສດິ ຂອງແຜນພດັ 

ທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ແລະ ແຜນ 

ການຊີ່ ວຍເຫ  ອໃໝີ່  ຕ ັ້ອງຮບັປະກນັວີ່ າ ກະຊວງສກຶ

ສາທກິານ ແລະ ກລິາ ຈະສາມາດສ ບຕໍີ່ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕ ິ

ບດັໄດ ັ້ ເພ ີ່ ອຄວາມຍ ນຍງົ 

45. ງບົປະມານຊີ່ ວຍເຫ  ອ ຂອງຄູີ່ ຮີ່ ວມ

ພດັທະນາ ສອດຄີ່ ອງກບັບູລມິະສດິ 

ຂອງແຜນພດັທະນາ ຂະແໜງການສກຶ

ສາ ແລະ ກລິາ  
 

100% 100% ກມົແຜນການ 

ແລະ ກມົ

ການເງນິ 

 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ 8: ພນົລະເມ ອງລາວມີ

ສຸຂະພາບແຂງ ແຮງດ ັ້ານຮີ່ າງກາຍ ແລະ ຈດິໃຈ, ບຸກ

ຄະລາກອນການກລິາ, ນກັກລິາ ສະໝກັຫ ິ ັ້ນ ແລະ 

ນກັກລິາ ອາຊບີ ໄດ ັ້ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບດັ້ານ

ກລິາ-ກາຍ ຍະກໍາ ປະກອບສີ່ ວນເຂົ ັ້າໃນການເຊດີຊູ

46. ຈາໍນວນມວນຊນົ ເຂົ ັ້າຮີ່ ວມການອອກ 

ກໍາລງັກາຍ ແລະ ຫ ິ ັ້ນກລິາ-ກາຍຍະກໍາ

ທຽບໃສີ່  ຈາໍນວນປະຊາກອນທງັໝດົ 

ເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ; ຈາໍນວນບຸກຄະລາກອນການ

ກລິາ ແລະ ນກັກລິາທຸກລະດບັ ໄດ ັ້ມາດ 

 30% ໃຫັ້ເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ 20% ທຽບ 

ໃສີ່ ປີຖານ 

ກມົກລິາ 

ມວນຊນົ, 

ພະລະ ແລະ 

ສລີະປະສກຶ

ສາ 
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ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ຕວົຊີ ັ້ບອກ ຂໍ ັ້ມູນປີຖານ ຄາດໝາຍ ແຫ ີ່ ງຂໍ ັ້ມູນ ປພຍ 

ຖານະບດົ ບາດຂອງຊາດຢູີ່ ໃນເວທສີາກນົ ສ ັ້າງ

ຄວາມພາກພູມໃຈໃຫັ້ປະຊາຊນົລາວ 

ຕະຖານຂອງອານຸພາກພ ັ້ນ, ພາກພ ັ້ນ 

ແລະ ສາກນົ 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ 1: ໜີ່ ວຍສະໂມສອນກລິາ-

ກາຍຍະກໍາ ຂັ ັ້ນບ ັ້ານ, ສະໂມສອນກລິາ-ກາຍຍະກໍາ

ຂັ ັ້ນເມ ອງ, ສະໂມສອນກລິາ-ກາຍຍະກໍາ ຂັ ັ້ນແຂວງ

ນະຄອນຫ ວງ, ການມສີີ່ ວນຮີ່ ວມຂອງມວນຊນົ, 

ສງັຄມົໃນຂະບວນການເຄ ີ່ ອນໄຫວກລິາ-ກາຍຍະ 

ກໍາ ເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ ໃນຂັ ັ້ນແຂວງ-ນະຄອນຫ ວງ, ເມ ອງ, 

ບ ັ້ານ ແລະ ສໍານກັງານ ອງົການ ບໍລສິດັ, ໂຮງຈກັໂຮງ 

ງານ ແລະ ການຈດັຕັ ັ້ງຕີ່ າງໆ ທງັພາກລດັ-ເອກະຊນົ 

ແລະ ການພດັທະນາກລິາ ຄນົພກິານໃຫັ້ມປີະລ ິ

ມານເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ, ມຄຸີນນະພາບ ທຽບເທົີ່ າກບັສາກນົ. 

47. ຈາໍນວນ ເມ ອງ ມອີງົການຈດັຕັ ັ້ງກລິາ-

ກາຍຍະກໍາທາງສງັຄມົ, ພ ັ້ນຖານໂຄງລີ່ າງ

, ອຸປະກອນ ແລະ ສິີ່ ງອໍານວຍຄວາມສະ 

ດວກ ດ ັ້ານການອອກກໍາລງັກາຍ ແລະ 

ການຫ ິ ັ້ນກລິາ-ກາຍຍະກໍາທີີ່ ພຽງພໍ, ໄດ ັ້

ມາດຕະຖານ 

48. ຈາໍນວນຜູ ັ້ບໍລຫິານ, ວຊິາການ, ກໍາມະ

ການຕດັສນິ, ຄູຝຶກ, ນກັກລິາ ໄດ ັ້ຮບັ

ການຍກົລະ ດບັທາງດ ັ້ານປະລມິານ 

ແລະ ຄຸນນະພາບ 

 

ບໍີ່ ມຂໍີ ັ້ມູນ 

 

 

 

 

 

 

 

ບໍີ່ ມຂໍີ ັ້ມູນ 

 

 

 

ເບິີ່ ງຄາດໝາຍລະອຽດ

ໃນແຜນຂະແໜງການ

ຍີ່ ອຍກລິາ-ກາຍະກໍາ 
 

 

 

 

 

ເບິີ່ ງຄາດໝາຍລະອຽດ

ໃນແຜນຂະແໜງການ

ຍີ່ ອຍກລິາ-ກາຍະກໍາ 
 

 

ກມົກລິາ 

ມວນຊນົ, 

ພະລະ ແລະ 

ສລີະປະສກຶ

ສາ 

 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ 2: ການຮຽນ-ການສອນ 

ພະລະສກຶສາ-ກລິາ ໄດ ັ້ຮບັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ຢີ່ າງ

ກວ ັ້າງຂວາງຂຶ ັ້ນ, ຈາໍນວນບຸກຄະລາກອນນກັວຊິາ 

ການດ ັ້ານພະລະສກຶສາເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ, ມຈີາໍນວນນກັຮຽນ 

ທີີ່ ເຂົ ັ້າຮີ່ ວມການແຂີ່ ງຂນັກລິາ ພາຍໃນປະເທດ, 

ພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກນົຫ າຍຂຶ ັ້ນ 

49. ຈາໍນວນ ໂຮງຮຽນທີີ່ ໄດ ັ້ຈດັຕັ ັ້ງການ

ຮຽນ-ການສອນວຊິາພະລະສກຶສາ ແລະ 

ສລີະປະສກຶສາ ຢີ່ າງກວ ັ້າງຂວາງ; ຈາໍ

ນວນນກັ ຮຽນ-ນກັສກຶສາ ທີີ່ ໄດ ັ້ເຄ ີ່ ອນ

ໄຫວຫ ິ ັ້ນກລິາ-ກາຍຍະກໍາ ໃນໂຮງຮຽນ; 

ຄູພະລະ ແລະ ສລີະປະສກຶສາ ທີີ່ ໄດ ັ້ຖ ກ

ບນັຈ;ຸ ຈາໍນວນນກັ ຮຽນທີີ່ ໄດ ັ້ເຂົ ັ້າຮີ່ ວມ

ການແຂີ່ ງຂນັ ພາຍໃນ ແລະ ຕີ່ າງປະ 

ເທດ; ຈາໍນວນໂຮງຮຽນ ທີີ່ ໄດ ັ້ຈດັຕັ ັ້ງ

ການຮຽນການສອນ-ສກຶສາ ວຊິາປັ້ອງ

ກນັຕວົ ແລະ ວຊິາສກຶສາປັ້ອງກນັຊາດ-

ບໍີ່ ມຂໍີ ັ້ມູນ 

 

ເບິີ່ ງຄາດໝາຍລະອຽດ

ໃນແຜນຂະແໜງການ

ຍີ່ ອຍກລິາ-ກາຍະກໍາ 

ກມົກລິາ 

ມວນຊນົ, 

ພະລະ ແລະ 

ສລີະປະສກຶ

ສາ 
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ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ຕວົຊີ ັ້ບອກ ຂໍ ັ້ມູນປີຖານ ຄາດໝາຍ ແຫ ີ່ ງຂໍ ັ້ມູນ ປພຍ 

ປັ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ; ຈາໍນວນໂຮງ 

ຮຽນທີີ່ ໄດ ັ້ປະກາດ ແລະ ຮບັຮອງເປັນ 

ໂຮງຮຽນປອດຢາເສບຕດິ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ 3: ນກັກລິາ ທີີ່ ມພີອນສະ 

ຫວນັ, ນກັກລິາ ທມີຊາດ ແລະ ນກັກລິາ ອາຊບີ ມີ

ສກັກະຍະພາບ ທຽບເທົີ່ າລະດບັມາດຕະຖານຂອງ

ອານຸພາກພ ັ້ນ, ພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກນົ  

50. ຈາໍນວນ ນກັກລິາ ພອນສະຫວນັ, ນກັກ ິ

ລາທມີຊາດ ແລະ ນກັກລິາອາຊບີ ຍາດ

ໄດ ັ້ຫ ຽນ/ລາງວນັ ໃນການແຂີ່ ງຂນັກລິາ 

ລະດບັອານຸພາກພ ັ້ນ, ພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາ 

ກນົ  

ບໍີ່ ມຂໍີ ັ້ມູນ 

 

ເບິີ່ ງຄາດໝາຍລະອຽດ

ໃນແຜນຂະແໜງການ

ຍີ່ ອຍກລິາ-ກາຍະກໍາ 

ກມົກລິາ 

ລະດບັສູງ 

 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ4: ຜູ ັ້ບໍລຫິານ, ຄູຝຶກ ກໍາມະ

ການຕດັສນິ ແລະ ນກັວທິະຍາສາດການກລິາມີ

ຄວາມຮູ ັ້ຄວາມສາມາດ ທຽບເທົີ່ າມາດຕະຖານສາ 

ກນົ  

51. ຈາໍນວນຜູ ັ້ບໍລຫິານ ແລະ ພະນກັງານວ ິ

ຊາການກລິາ ທງັສູນກາງ ແລະ ທ ັ້ອງ ຖິີ່ ນ

ໄດ ັ້ຮບັການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ຍກົລະ 

ດບັ  
 

ບໍີ່ ມຂໍີ ັ້ມູນ 

 

ເບິີ່ ງຄາດໝາຍລະອຽດ

ໃນແຜນຂະແໜງການ

ຍີ່ ອຍກລິາ-ກາຍະກໍາ 

ກມົກລິາ 

ລະດບັສູງ 

 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ 5: ການບໍລຫິານຄຸ ັ້ມຄອງ

ວຽກງານກລິາ-ກາຍະກໍາ ແຕີ່ ສູງກາງຮອດທັ້ອງຖິີ່ ນມີ

ຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງ 
 

  

52. ຈາໍນວນ ນຕິກິໍາທີີ່ ໃຊ ັ້ໃນການບໍລກິານ

ຄຸ ັ້ມຄອງ ວຽກງານກລິາລະດບັສູງ 

53. ຈາໍນວນອງົການຄຸ ັ້ມຄອງ ວຽກງານກລິາ

ລະດບັສູງ ໄດ ັ້ມາດຕະຖານກີ່ ຽວກບັ

ມາດຕະຖານບໍລຫິານກລິາ  

ບໍີ່ ມຂໍີ ັ້ມູນ 

 

ບໍີ່ ມຂໍີ ັ້ມູນ 

 

8 ສະບບັ 

 

10 ອງົກອນ 

ກມົກລິາ 

ລະດບັສູງ 
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ພາກທ ີII: ແຜນພດັທະນາຂອງຂະແໜງການຍີ່ ອຍ 2021-2025 

 

ພາກສະເໜ ີ

ແຜນການເງນິຂອງ ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໄດ ັ້ຖ ກພດັທະນາຂຶ ັ້ນເປັນສອງສມົມຸດຖານ 

ຄ : ສມົມຸດຖານ “ງບົປະມານໄດ ັ້ຮບັຢູີ່ ໃນລະດບັເທົີ່ າເດມີ” ເຊິີ່ ງເປັນພ ັ້ນຖານໃຫັ້ແກີ່ ການຮກັສາລະດບັຄຸນນະພາບ 

ແລະ ການໃຫັ້ບໍລກິານໃນປະຈບຸນັ ໂດຍບໍີ່ ເນັ ັ້ນໃສີ່ ການປັບປຸງການປະຕບິດັວຽກງານຂອງຂະແໜງການ. ມນັໄດ ັ້ສະ 

ແດງໃຫັ້ເຫນັເຖງິ “ເພດານດ ັ້ານງບົປະມານ” ທີີ່ ຂະແໜງການສກຶສາຕ ັ້ອງການ ແລະ ສມົມຸດຖານ “ຍກົສູງຄຸນນະພາບ

ການສກຶສາ”, ຊຶີ່ ງຖັ້າຢາກບນັລຸໄດ ັ້ຕາມສມົມຸດຖານນີ ັ້ ສີ່ ວນແບີ່ ງງບົປະມານບໍລຫິານທີີ່ ບໍີ່ ແມີ່ ນເງນິເດ ອນຂອງຂະແໜງ 

ການສກຶສາຕ ັ້ອງເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ ທຽບໃສີ່ ລາຍຈີ່ າຍໃນຮີ່ ວງດຽວກນັຂອງລດັຖະບານ. ແຕີ່ ວີ່ າການຈດັສນັງບົປະມານຕວົຈງິ 

ອາດຈະຕກົຢູີ່ ໃນລະຫວີ່ າງຂອງສອງສມົມຸດຖານ. ດັີ່ ງນັ ັ້ນ, ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ຈຶີ່ ງໄດ ັ້ກໍາ

ນດົນະໂຍບາຍໃນການໃຊ ັ້ຈີ່ າຍງບົປະມານ ເພ ີ່ ອເປັນທດິທາງໃນການກໍານດົບູລມິະສດິ ໃນການຈດັສນັງບົປະມານເຂົ ັ້າ

ໃສີ່ ບນັດາໂຂງເຂດທີີ່ ເປັນບູລມິະສດິ ເຊັີ່ ນ: ຂະແໜງການຍີ່ ອຍປະຖມົສ ກສາ ແລະ ການຝຶກອບົຮມົຄູສອນ ແລະ ຜູ ັ້

ບໍລຫິານການສ ກສາ. ຜົນກະທບົທາງດ ັ້ານເສດຖະກດິຂອງການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ເຮດັໃຫ ັ້ງບົປະ 

ມານໃນສມົມຸດຖານ “ຍກົສູງຄຸນນະພາບການສກຶສາ” ອາດບໍີ່ ເປັນໄປໄດ ັ້ໃນຊຸມປີຕົ ັ້ນໆຂອງແຜນ 2021-2025. ເຖງິ

ຢີ່ າງ ໃດກໍີ່ ຕາມ, ມນັມຄີວາມຈໍາເປັນທີີ່ ຈະຕ ັ້ອງຮກັສາສະພາບການລງົທນຶເຂົ ັ້າໃນວຽກງານສກຶສາ, ຖັ້າບໍີ່ ດັີ່ ງນັ ັ້ນ ຈະສູນ

ເສຍຜນົປະໂຫຍດດ ັ້ານການສກຶສາທີີ່ ໄດ ັ້ຮບັ ໃນໄລຍະສອງສາມປີທີີ່ ຜີ່ ານມາ. 

ດັີ່ ງນັ ັ້ນ, ພາຍໃຕ ັ້ບາງຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ ຈຶີ່ ງໄດ ັ້ມໝີາຍເຫດທີີ່ ກໍານດົວີ່ າ ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງຈະບນັລຸໄດ ັ້ 

ກໍຕໍີ່ ເມ ີ່ ອງບົປະມານທີີ່ ສະໜອງໃຫັ້ ສອດຄີ່ ອງກບັການຄາດຄະເນງບົປະມານໃນສມົມຸດຖານ “ຍກົສູງຄຸນນະພາບ

ການສກຶສາ”.  
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I. ຂະແໜງການຍີ່ ອຍ ການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ 

 

1. ຄວາມເປັນມາ 

1.1. ຜນົສໍາເລດັ 

ພາກທ ີ1 ຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2021-2025 (ຂໍ ັ້ທ ີ2 ແລະ 3) ໄດ ັ້ສະໜອງລາຍ

ລະອຽດຂອງຜນົສໍາເລດັ ຂອງການພດັທະນາການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ. ຊຶີ່ ງວຽກງານການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ແມີ່ ນ

ເປັນວຽກໜຶຶ ີຶ່ງທີີ່ ສໍາຄນັໃນການສົີ່ ງເສມີພດັທະນາການຂອງເດກັ ທາງດ ັ້ານຮີ່ າງກາຍ, ສະຕປັິນຍາ, ອາລມົ, ຈດິ ໃຈ 

ແລະ ສງັຄມົ. ພ ັ້ອມທງັເປັນການກຽມຄວາມພ ັ້ອມໃຫັ້ແກີ່ ເດກັ ກີ່ ອນເຂົ ັ້າຮຽນປະຖມົສກຶສາ ປີທ ີ1. ພ ັ້ອມດຽວກນັ

ນັ ັ້ນ ການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ຍງັມອີດັຕາຜນົຕອບແທນທີີ່ ສູງກວີ່ າຂະແໜງການຍີ່ ອຍອ ີ່ ນໆ, ແຕີ່ ວີ່ າ ຂະແໜງ ການ

ຍີ່ ອຍການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ຊໍ ັ້າພດັໄດ ັ້ຮບັສີ່ ວນແບີ່ ງງບົປະມານຈາກລດັຖະບານໜັ້ອຍກວີ່ າ ເມ ີ່ ອທຽບໃສີ່ ຂະແ

ໜງການຍີ່ ອຍປະຖມົ, ມດັທະຍມົ ແລະ ການສກຶສາຫ ງັຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ28. 

ໄລຍະ 5 ປີຜີ່ ານມາ ການສກຶສາສໍາລບັເດກັກີ່ ອນໄວຮຽນ ຢູີ່  ສປປ ລາວ ໄດ ັ້ມກີານຂະຫຍາຍຕວົຢີ່ າງກວ ັ້າງ 

ຂວາງ ທງັດ ັ້ານປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ເຊັີ່ ນ: ໄດ ັ້ກໍີ່ ສ ັ້າງໂຄງລີ່ າງພ ັ້ນຖານ, ສິີ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດັ້ານສຸຂະ

ອະນາໄມ, ສະໜອງຄູ, ປຶັ້ມແບບຮຽນ ແລະ ສ ີ່ ການຮຽນ-ການສອນ, ເຄ ີ່ ອງຫ ິ ັ້ນທງັໃນ ແລະ ນອກຫັ້ອງຮຽນ, ໄດ ັ້ມີ

ການພດັທະນານະໂຍບາຍແຫີ່ ງຊາດວີ່ າດ ັ້ວຍການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ, ຍຸດທະສາດການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ແລະ 

ນຕິກິໍາທີີ່ ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງກບັການຄຸ ັ້ມຄອງສະຖານການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ທງັພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ. ນອກຈາກນັ ັ້ນ, 

ກໍຍງັໄດ ັ້ເອາົໃຈໃສີ່ ພດັທະນາແຜນການລ ັ້ຽງດູ ແລະ ສກຶສາອບົຮມົເດກັອາຍຸ 3-36 ເດ ອນ, ຫ ກັສູດ, ແຜນຈດັປະສບົ

ການຊັ ັ້ນອະນຸບານ, ຄູີ່ ມ ຝຶກອບົຮມົຄູຝຶກ ແລະ ເຄ ີ່ ອງມ ຕດິຕາມຄູສກຶສານເິທດການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ, ຄູີ່ ມ  ແນະ 

ນໍາການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຕໍາແໜີ່ ງວຊິາການຄູ, ຄູີ່ ມ  ການກຽມຄວາມພ ັ້ອມດ ັ້ານການອີ່ ານຂອງເດກັອາຍຸ 5 ປີ. ນອກ 

ຈາກນັ ັ້ນ ຍງັໄດ ັ້ພດັທະນາມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາຊັ ັ້ນອະນຸບານສກຶສາ, ມາດຕະຖານດ ັ້ານນໍ ັ້າ ແລະ ສຸ

ຂະອະນາໄມ ໃນສະຖານການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມນັສກຶສາ, ສ ັ້າງຖານຂໍ ັ້ມູນການປະເມນີວຽກງານນໍ ັ້າ 

ແລະ ສຸຂະອະນາໄມໂດຍນໍາໃຊ ັ້ຮູບແບບ 3 ດາວ, ມາດຕະຖານໂຮງລ ັ້ຽງເດກັ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນຸບານຕວົແບບ. 

ພ ັ້ອມດຽວກນັນັ ັ້ນ ຍງັໄດ ັ້ສົີ່ ງເສມີໃຫ ັ້ເດກັໃນເຂດຫີ່ າງໄກສອກຫ ກີ ໄດ ັ້ເຂົ ັ້າມາກຽມຄວາມພ ັ້ອມໃນຮູບແບບຕີ່ າງໆ. 

ຕາຕະ ລາງຂ ັ້າງລຸີ່ ມໄດ ັ້ສະແດງໃຫັ້ເຫນັເຖງິຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງການພດັທະນາການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ. 

ຕາຕະລາງ 11 : ສມົທຽບຕວົຊີ ັ້ບອກຕີ່ າງໆ ໃນຊັ ັ້ນການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ແຕີ່ ປີ 2016 ຫາ 2020  

 
28 https://www.unicef.org/education/early-childhood-education 

ຕວົຊີ ັ້ບອກ   2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

ຈາໍນວນໂຮງຮຽນທງັໝດົ   2.807 3.056 3.211 3.432 3.496 

ຈາໍນວນນກັຮຽນທງັໝດົ 

ທງັພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ 

ຍງິ 92.947 99.539 106.789 111.997 121.842 

ຊາຍ 93.674 100.908 108.352 113.179 124.007 

ຈາໍນວນພະນກັງານ ແລະ ຄູ

ສອນ (ພາກລດັ) 

ຍງິ 8.648 9.355 9.933 10.302 9.991 

ຊາຍ 116 109 99 111 105 

ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນຂອງເດກັ 3-

4 ປີ (%) 

ຍງິ 37,7 41,8 45.2 48.2 50 

ຊາຍ 36,9 41,0 44,7 47,5 49,7 

ຍງິ 49,2 52,8 56,26 59,1 61,3 

https://www.unicef.org/education/early-childhood-education
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ແຫ ີ່ ງຂໍ ັ້ມູນ: ສູນສະຖຕິກິານສກຶສາ ແລະ ກລິາ 

1.2. ສິີ່ ງທ ັ້າທາຍ 

ແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ພາກທ ີ1 (ຂໍ ັ້ 3) ໄດ ັ້ລະບຸລະອຽດກີ່ ຽວກບັສິີ່ ງທ ັ້າທາຍສໍາລບັການສກຶ

ສາກີ່ ອນໄວຮຽນ. ວຽກງານການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນກໍຍງັມສີິີ່ ງທ ັ້າທາຍຫ າຍປະການ ເປັນຕົ ັ້ນແມີ່ ນຜູ ັ້ບໍລຫິານ

ສະຖານການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ບໍີ່ ໄດ ັ້ຮບັການຝຶກອບົຮມົທາງດ ັ້ານການບໍລຫິານຄຸ ັ້ມຄອງໂຮງຮຽນ, ຄູສອນບໍີ່ ໄດ ັ້

ຮບັການຝຶກອບົຮມົການນໍາໃຊ ັ້ຫ ກັສູດໃໝີ່ . ເຖງິວີ່ າຈະມຜີນົສໍາເລດັຫ າຍຢີ່ າງ, ແຕີ່ ກໍຍງັບໍີ່ ສາມາດບນັລຸໄດ ັ້ຄວາມ

ຕ ັ້ອງການໃນການຂະຫຍາຍການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນກຸີ່ ມເປົັ້າໝາຍທີີ່ ດ ັ້ອຍໂອກາດ. ຍງັມຄີວາມ

ແຕກໂຕນກນັໃນແຕີ່ ລະພ ັ້ນທີີ່  ເຊັີ່ ນ: ຢູີ່ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ ນກັຮຽນປະຖມົທີີ່ ໄດ ັ້ຜີ່ ານການກຽມຄວາມພ ັ້ອມໃນ

ການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນກວມ 91%, ໃນຂະນະທີີ່  ຢູີ່ ແຂວງສາລະວນັ ມພີຽງແຕີ່  57% ເທົີ່ ານັ ັ້ນ. ພ ັ້ນຖານໂຄງລີ່ າງ

ຂອງສະຖານການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ຈາໍນວນໜຶີ່ ງບໍີ່ ໄດ ັ້ມາດຕະຖານ: ເປີ່ ເພ, ຊຸດໂຊມ ແລະ ບໍີ່ ມຄີວາມປອດໄພສໍາ

ລບັເດກັ ຕະຫ ອດເຖງິສິີ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ທາງດ ັ້ານສຸຂະອະນາໄມ ເຊັີ່ ນ: ວດິຖີ່ າຍ, ອີ່ າງ/ຮາງລ ັ້າງມ  ແລະ ລະ

ບບົນໍ ັ້າໃຊ ັ້ໃນສະຖານການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ. 

ໃນປັດຈບຸນັນີ ັ້ ຄຸນນະພາບການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນຍງັບໍີ່ ທນັພຽງພໍເທ ີ່ ອ ຈິີ່ ງມຄີວາມຈາໍເປັນຕ ັ້ອງພດັທະນາ

ມາດຕະຖານການສອນ ແລະ ມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານຂອງຄຸນນະພາບການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ເພ  ີ່ ອປັບປຸງຄຸນ

ນະພາບ ໄປພ ັ້ອມໆກບັຊີ່ ຽວຊານດ ັ້ານນເິທດການສກຶສາສໍາລບັການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນໃນແຕີ່ ລະເມ ອງ. (ຂໍ ັ້ມູນ

ຈາກພາກທ ີ1) 

ເຖງິແມີ່ ນວີ່ າ ອດັຕາການເຂົ ັ້າຮຽນຊັ ັ້ນການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ ໂດຍທຽບໃສີ່ ສກົຮຽນຜີ່ ານມາ, ແຕີ່ ຄູ

ສອນຍງັບໍີ່ ທນັພຽງພໍຕາມເກນທີີ່ ໄດ ັ້ກໍານດົ, ໂຮງຮຽນອະນຸບານຫ າຍແຫີ່ ງບໍີ່ ມເີຄ ີ່ ອງຫ ິ ັ້ນສໍາລບັເດກັ ແລະ ຍງັຂາດ

ອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ. ດັີ່ ງນັ ັ້ນ, ຄວນບນັຈຄູຸສອນຊັ ັ້ນຮຽນດັີ່ ງກີ່ າວ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ຕາມສດັສີ່ ວນທີີ່ ເໝາະສມົ, ຊຸກ 

ຍູ ັ້-ສົີ່ ງເສມີການສກຶສາພາກເອກະຊນົໃຫ ັ້ຫ າຍຂຶ ັ້ນ, ສະໜອງເຄ ີ່ ອງຫ ິ ັ້ນທີີ່ ຈາໍເປັນສໍາລບັເດກັ ແລະ ຂະຫຍາຍການຈດັ 

ຕັ ັ້ງປະຕບິດັກຸີ່ ມຮຽນຜີ່ ານການຫ ິ ັ້ນ ແລະ ຂະຫຍາຍຫັ້ອງກຽມປະຖມົເພີີ່ ມເຕມີຢູີ່ ເຂດທີີ່ ມເີງ  ີ່ອນໄຂ. 

2. ບູລມິະສດິສໍະລບັປີ 2021-2025 

2.1. ຈດຸປະສງົ 

1. ເພ ີ່ ອສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກີ່ ພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາແຂວງ, ຫັ້ອງການສກຶສາທກິານ ແລະ  

ກລິາເມ ອງ, ກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຮງຮຽນ ເພ ີ່ ອປັບປຸງຄຸນນະພາບ, ປະສດິທພິາບ, ປະສດິທຜິນົ ແລະ ມີ

ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງເຂາົເຈົ ັ້າ ໂດຍຜີ່ ານການສ ັ້າງຄວາມສອດຄີ່ ອງຄ ນໃໝີ່ ໃນໜັ້າທີີ່ , ພາລະບດົບາດ 

ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນຂອງເດກັ 3-

5 ປີ(%) 

ຊາຍ 48,9 52,5 56,12 58,8 61,3 

      

ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນຂອງເດກັ 5 

ປີ (%) 

ຍງິ  70,7  74,2  77,0  79,5 82,5 

ຊາຍ  71,0  74,6  77,2  79,4 82,8 

GPI  1,00  0,99  1,00  1,00 1,00 

ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນຂອງເດກັ 5 

ປີ ຢູີ່  40 ເມ ອງ (%) 

ຍງິ  55,6  60,1  62,6  68,0 76,5 

ຊາຍ  56,0  60,1  61,8  65,9 76,6 

GPI  0,99  1,00  1,01  1,03  1,00 

ເປີເຊນັນກັຮຽນເຂົ ັ້າໃໝີ່  ປ.

1 ທີີ່ ຜີ່ ານ ອະນຸບານ ຫ   ຫ ັ້ອງ

ກຽມ (%) 

ຍງິ  57.0  62.4  65.5  66.4  70.6 

ຊາຍ  55.4  61.0  63.7  65.1  69.0 

GPI 1.03 1.02 1.03 1.02 1.02 
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ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ; ກໍານດົໜັ້າວຽກ ແລະ ຕໍາແໜີ່ ງງານໃຫັ້ຊດັເຈນ; ສ ັ້າງລະບບົການຈດັສນັຊບັ 

ພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການເງນິໃຫ ັ້ສອດຄີ່ ອງກບັຄວາມຕ ັ້ອງການຕວົຈງິ.  

2. ເພ ີ່ ອເສມີຂະຫຍາຍຜນົການຮຽນຮູ ັ້ ແລະ ຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນ ໂດຍຜີ່ ານການຄຸ ັ້ມຄອງຊບັພະຍາ

ກອນຢີ່ າງມປີະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົ ໂດຍເລງັໃສີ່ ການປັບປຸງຜນົການຮຽນໃຫັ້ດຂີຶ ັ້ນໂດຍສະເພາະ

ໃນ 40 ເມ ອງບູລມິະສດິທີີ່ ດ ັ້ອຍໂອກາດຕາມທີີ່  ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໄດ ັ້ກໍານດົ; 

3. ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ເດກັໄດ ັ້ຮບັການເບິີ່ ງແຍງລ ັ້ຽງດູ, ມສຸີຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການທີີ່ ດ ີ ແລະ ພດັທະນາການຕາມ

ກຸີ່ ມອາຍຸ ພ ັ້ອມທງັມທີກັສະພາສາລາວ, ຄວາມປະພດຶ, ຄຸນສມົບດັ ແລະ ຄວາມພ ັ້ອມເພ ີ່ ອເຂົ ັ້າຮຽນ ປ. 1.  

4. ເພ ີ່ ອສ ັ້າງ ແລະ ປັບປຸງພ ັ້ນຖານໂຄງລີ່ າງຂອງສະຖານການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ, ພັ້ອມທງັສະໜອງສ ີ່ /ອຸປະ 

ກອນການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ເຄ ີ່ ອງຫ ິ ັ້ນ ເພ ີ່ ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫັ້ແກີ່ ການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ. 

2.2. ຄາດໝາຍ 

ຂໍ ັ້ມູນປີຖານ ແລະ ຄາດໝາຍ ສໍາລບັຕວົຊີ ັ້ບອກທີີ່ ສໍາຄນັໄດ ັ້ກໍານດົໃນພາກທ ີI, ຂໍ ັ້ 8.5 (ຕາຕະລາງຕດິຕາມ 

ແລະ ປະເມນີຜນົ). ຕວົຊີ ັ້ບອກຫ ກັ ແລະ ຄາດໝາຍ 2025 ສໍາລບັຂະແໜງຍີ່ ອຍນີ ັ້ ແມີ່ ນ: 

1) ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນຂອງເດກັອາຍຸ 3 - 5 ປີ ໃຫ ັ້ບນັລຸ 67%; 

2) ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນຂອງນກັຮຽນ 5 ປີ ໃຫ ັ້ບນັລຸ 86%; 

3) ດດັຊະນຄີວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ໃນການເຂົ ັ້າຮຽນຂອງນກັຮຽນ 5 ປີ ລະຫວີ່ າງ 0,97 ແລະ 1,03; 

4) ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນຂອງນກັຮຽນ 5 ປີໃນ 40 ເມ ອງ ໃຫ ັ້ບນັລຸ 83%; 

5) ດດັຊະນຄີວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ໃນການເຂົ ັ້າຮຽນຂອງນກັຮຽນ 5 ປີ ໃນ 40 ເມ ອງ: ລະຫວີ່ າງ 0,97 

ແລະ 1,03; 

6) ຈາໍນວນເມ ອງທີີ່ ມອີດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນ ຂອງນກັຮຽນ 5 ປີ ສູງກວີ່ າ 60% ບນັລຸໄດ ັ້ 145 ເມ ອງ; 

7) ເປີເຊນັນກັຮຽນເຂົ ັ້າໃໝີ່  ປ.1 ທີີ່ ຜີ່ ານ ອະນຸບານ 3 ຫ   ຫ ັ້ອງກຽມປະຖມົ ຫ   ກຸີ່ ມຮຽນຜີ່ ານການຫ ິ ັ້ນ ໃຫ ັ້ບນັລຸ 

75%; 

8) ຈາໍນວນເມ ອງດ ັ້ອຍໂອກາດ (40 ເມ ອງ) ທີີ່ ມເີປີເຊນັນກັຮຽນເຂົ ັ້າໃໝີ່  ປ.1 ທີີ່ ຜີ່ ານອະນຸບານ 3, ຫ ັ້ອງກຽມ

ປະຖມົ ຫ   ກຸີ່ ມຮຽນຜີ່ ານການຫ ິ ັ້ນ ເທົີ່ າກບັ ຫ   ຫ າຍກວີ່ າ 50% ໃຫັ້ໄດ ັ້ 26 ເມ ອງ; 

9) 20% ຂອງຈາໍນວນຄູສອນປະຈາໍການຊັ ັ້ນອະນຸບານສກຶສາ ໄດ ັ້ຮບັການຝຶກອບົຮມົ ກີ່ ຽວກບັການຈດັການ

ຮຽນ-ການສອນ. 

 

2.3. ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງ 

ໝາຍເຫດ: ສໍາລບັແຕີ່ ລະຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງ ແລະ ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງນັ ັ້ນ ແມີ່ ນໄດ ັ້ມຕີວົເລກອ ັ້າງອງີໃນວງົເລບັ 

ຫ ງັຈາກຜນົໄດ ັ້ຮບັນັ ັ້ນໆ ທີີ່ ຢູີ່ ໃນພາກທ ີ1 ຂອງແຜນ. ທງັນີ ັ້ ກໍເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ຜູ ັ້ອີ່ ານສາມາດນໍາໃຊ ັ້ແຜນຂອງຂະແໜງການ

ຍີ່ ອຍເປັນແຜນສະເພາະ, ແຕີ່ ອາດອ ັ້າງອງີໄປເຖງິນະໂຍບາຍຕີ່ າງໆທີີ່ ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງ ທີີ່ ຢູີ່ ໃນພາກທ ີ1. ແຜນຂອງຂະແໜງ 

ການຍີ່ ອຍ ອາດບໍີ່ ຈໍາເປັນຕ ັ້ອງມທຸີກຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ. ບາງສໍານວນຂອງຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງ ແລະ ຜນົໄດ ັ້ຮບັ

ລະດບັກາງອາດມກີານປັບປີ່ ຽນ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ສອດຄີ່ ອງກບັຂະແໜງການຍີ່ ອຍນັ ັ້ນໆ.  
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2.3.1. ຈາໍນວນນກັຮຽນທີີ່ ຮຽນຈບົຈາກຊັ ັ້ນການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ທີີ່ ມຄີວາມພ ັ້ອມດ ັ້ານການຮຽນ ໂດຍ

ສະເພາະທກັສະການຮຽນຮູ ັ້ດ ັ້ານພາສາ ແລະ ທກັສະການຄດິໄລີ່ ເລກພ ັ້ນຖານເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ ໂດຍສຸມໃສີ່ ເປັນ

ພເິສດຕໍີ່ ຜູ ັ້ດ ັ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຮບັປະກນັຄວາມສະເໝພີາບລະ ຫວີ່ າງຍງິ-ຊາຍ. (ພາກທ ີ I - ຜນົໄດ ັ້ຮບັ

ລະດບັສູງທ ີ1) 

➢ ຫ ກັການ ແລະ ເຫດຜນົ  

ລາຍລະອຽດຂອງຫ ກັການ ແລະ ເຫດຜນົ ແລະ ສິີ່ ງທ ັ້າທາຍສໍາລບັການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ແມີ່ ນໄດ ັ້ລະບຸຢູີ່

ໃນພາກ I ຂອງ ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ. ບາງຈດຸສໍາຄນັເພີີ່ ມເຕມີແມີ່ ນດັີ່ ງຕໍີ່ ໄປນີ ັ້: 

• ເຖງິວີ່ າໃນໄລຍະຜີ່ ານມາ ການເຂົ ັ້າຮຽນຂອງເດກັຈາກຄວົເຮ ອນທີີ່ ຢູີ່ ລະດບັ 20% ເສັ ັ້ນຄວາມທຸກຍາກ ໄດ ັ້ມີ

ການເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນກໍີ່ ຕາມ, ແຕີ່ ການເຂົ ັ້າຮຽນຂອງເດກັສີ່ ວນໃຫຍີ່ ໃນຊັ ັ້ນອະນຸບານ ແລະ ຫ ັ້ອງກຽມປະຖມົ ຍງັ

ແມີ່ ນມາຈາກຕວົເມ ອງ ແລະ ເຂດຊນົນະບດົ ທີີ່ ມເີສັ ັ້ນທາງເຂົ ັ້າເຖງິສະດວກ. ຂໍ ັ້ມູນຈາກການສໍາຫ ວດຂອງ

ດດັຊະນໝີາຍສງັຄມົລາວ (LSIS-II)29 ສະແດງໃຫັ້ເຫນັວີ່ າ ເດກັນ ັ້ອຍທີີ່ ທຸກຍາກ ແລະ ຢູີ່ ຊນົນະບດົ ມີ

ໂອກາດເຂົ ັ້າຮຽນໃນການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນໜັ້ອຍກວີ່ າ ເນ ີ່ ອງຈາກວີ່ າພໍີ່ ແມີ່ ຂອງເຂາົເຈົ ັ້າມກີານສກຶສາຕໍີ່ າ ຫ   

ພໍີ່ ແມີ່ ເປັນຊນົເຜົີ່ າທີີ່ ບໍີ່ ແມີ່ ນຊນົເຜົີ່ າລາວ-ໄຕ. 

• ການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນໃນ ສປປ ລາວ ຖ ເປັນວຽກທີີ່ ຂ ັ້ອນຂ ັ້າງໃໝີ່  ແລະ ສີ່ ວນໃຫຍີ່ ຍງັມຮູີບແບບການ

ສດິສອນທີີ່ ສອດຄີ່ ອງກບັເດກັນ ັ້ອຍໃນອາຍຸເຂົ ັ້າຮຽນຊັ ັ້ນປະຖມົ ຫ າຍກວີ່ າວທິກີານສອນທີີ່ ເໝາະສມົກບັ 

ເດກັຕາມແຕີ່ ລະໄວອາຍຸ, ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມບອບບາງທາງດ ັ້ານອາລມົຈດິຂອງເດກັນ ັ້ອຍ.  

• ໂດຍພຈິາລະນາເຖງິການເຂົ ັ້າຮຽນຕໍີ່ າ ແລະ ອດັຕາການປະລະການຮຽນສູງໃນການສກຶສາຊັ ັ້ນປະຖມົ, ການລງົ 

ທນຶໃສີ່ ການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ແມີ່ ນການລງົທນຶທີີ່ ສໍາຄນັສໍາລບັການພດັທະນາເດກັ, ເພ ີ່ ອເຮດັໃຫ ັ້ພວກເຂາົ

ມຄີວາມກຽມພັ້ອມກີ່ ອນເຂົ ັ້າຮຽນຊັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາ ແລະ ການສະໜອງການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນໃຫັ້ກວ ັ້າງ 

ຂວາງຂຶ ັ້ນ ຈະເຮດັໃຫ ັ້ມຄີວາມສະເໝພີາບ ແລະ ເທົີ່ າທຽມຫ າຍກວີ່ າເກົີ່ າ ໃນການກຽມພັ້ອມຂອງເດກັ ກີ່ ອນ

ເຂົ ັ້າໂຮງຮຽນຊັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ 1: ການເຂົ ັ້າເຖງິການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນທີີ່ ມຄຸີນນະພາບເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ (ພາກທ ີ I , ຜນົໄດ ັ້ຮບັ

ລະດບັສູງທ ີ1, ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ1.2 ແລະ 1.3) 

ຍຸດທະສາດທ ີ1: ໃຫ ັ້ບູລມິະສດິ ແລະ ຂະຫຍາຍແຜນງານການກຽມຄວາມພ ັ້ອມ 1 ປີ ກີ່ ອນເຂົ ັ້າຮຽນຊັ ັ້ນປະຖມົສກຶ

ສາ ເພ ີ່ ອແນໃສີ່ ການປບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດການເຂົ ັ້າເຖງິການສກຶສາໃນເຂດຫີ່ າງໄກສອກຫ ກີ 

ໃຫ ັ້ຫ າຍຂຶ ັ້ນ. 

ວຽກຈດຸສຸມ:  

• ຂະຫຍາຍຫັ້ອງກຽມປະຖມົ ແລະ ກຸີ່ ມຮຽນຜີ່ ານການຫ ິ ັ້ນໃຫ ັ້ພຽງພໍ; 

• ສະໜອງ ແລະ ສບັຊ ັ້ອນຄູສອນໃຫັ້ເໝາະສມົ ແລະ ພຽງພໍຕາມຄວາມຕ ັ້ອງການ; 

• ປັບປຸງ ແລະ ພດັທະນາເອກະສານກີ່ ຽວກບັຫ ັ້ອງກຽມປະຖມົ ແລະ ກຸີ່ ມຮຽນຜີ່ ານການຫ ິ ັ້ນ; 

• ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກີ່ ວຊິາການ ແລະ ຜູ ັ້ບໍລຫິານການສກຶສາທຸກລະດບັ ກີ່ ຽວກບັວຽກງານການຈດັຕັ ັ້ງ

ປະຕບິດັຫ ັ້ອງກຽມ ແລະ ກຸີ່ ມຮຽນຜີ່ ານການຫ ິ ັ້ນ; 

• ສະໜອງສ ີ່  ແລະ ອຸປະກອນຮບັໃຊ ັ້ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ເຄ ີ່ ອງຫ ິ ັ້ນສໍາລບັເດກັ; 

 
29 https://www.unicef.org/laos/reports/country-report-lao-pdr-social-indicator-survey-ii-2017-mics 

https://www.unicef.org/laos/reports/country-report-lao-pdr-social-indicator-survey-ii-2017-mics
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• ສະໜບັສະໜນູກດິຈະກໍາເຊ ີ່ ອມສານການອບົຮມົລ ັ້ຽງດູເດກັໃນການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ເພ ີ່ ອສົີ່ ງເສມີການ

ພດັທະນາເດກັແບບຮອບດ ັ້ານ ແລະ ເພີີ່ ມການມສີີ່ ວນຮີ່ ວມຂອງພໍີ່ີ່ ແມີ່ /ຜູ ັ້ປົກຄອງເດກັ; 

• ຕດິຕາມ, ຊຸກຍູ ັ້ ແລະ ຊີ່ ວຍເຫ  ອ ກີ່ ຽວກບັວຽກງານການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຫ ັ້ອງກຽມ ແລະ ກຸີ່ ມຮຽນຜີ່ ານການ

ຫ ິ ັ້ນ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ2: ຂະຫຍາຍຂອບເຂດການທດົລອງນໍາໃຊ ັ້ນະວດັຕະກໍາການສອນໃໝີ່ ໆ ສໍາລບັເດກັ 3-5 ປີ ເຊັີ່ ນ: 

ການສອນຄວບອາຍຸ (ອາດມກີານສກຶສາວໄິຈເພີີ່ ມເຕມີ) 

ວຽກຈດຸສຸມ:  

• ວເິຄາະຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ ໃນການຂະຫຍາຍການທດົລອງນໍາໃຊ ັ້ນະວດັຕະກໍາໃໝີ່ ໃນການສດິສອນ ເປັນຕົ ັ້ນ

ແມີ່ ນກຸີ່ ມພດັທະນາເດກັໃນຊຸມຊນົ, ຫ ັ້ອງສອນຄວບອາຍຸ, ຫ ກັສູດກຽມຄວາມພ ັ້ອມໃນການອີ່ ານ, ຫ ກັສູດ

ກຽມຄວາມພ ັ້ອມໄລຍະພກັແລ ັ້ງ (10 ອາທດິ) ແລະ ອ ີ່ ນໆ; 

• ພດັທະນາຄູີ່ ມ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັກີ່ ຽວກບັກຸີ່ ມພດັທະນາເດກັໃນຊຸມຊນົ, ຫ ັ້ອງສອນຄວບອາຍຸ, ຫ ກັສູດກຽມ

ຄວາມພ ັ້ອມໃນການອີ່ ານ, ຫ ກັສູດກຽມຄວາມພ ັ້ອມໃນໄລຍະພກັແລ ັ້ງ (10 ອາທດິ); 

• ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັກຸີ່ ມພດັທະນາເດກັໃນຊຸມຊນົ, ຫ ັ້ອງສອນຄວບອາຍຸ, ຫ ກັສູດກຽມຄວາມພ ັ້ອມໃນການອີ່ ານ, 

ຫ ກັສູດກຽມຄວາມພ ັ້ອມໃນໄລຍະພກັແລ ັ້ງ (10 ອາທດິ); 

• ສະໜອງອຸປະກອນຮບັໃຊ ັ້ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ເຄ ີ່ ອງຫ ິ ັ້ນສໍາລບັເດກັ; 

• ຕດິຕາມ, ຊຸກຍຸ ັ້, ຊີ່ ວຍເຫ  ອ ແລະ ປະເມນີຜນົການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ3: ພດັທະນາຍຸດທະສາດ (ດ ັ້ານຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການເງນິ) ແລະ ແຜນດໍາເນນີງານການ

ສະໜອງອາຫານໃນຊັ ັ້ນການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນທີີ່ ມປີະສດິທຜິນົ ແລະ ມຄີວາມຍ ນຍງົ. 

 ຖັ້າຢາກມຜີນົສໍາເລດັອນັເຕມັສີ່ ວນຂອງຍຸດທະສາດນີ ັ້ ຈະຕ ັ້ອງມກີານສະໜອງງບົປະມານທີີ່ ສອດຄີ່ ອງກບັ

ສມົ ມຸດຖານດ ັ້ານງບົປະມານ “ຍກົສູງຄຸນນະພາບການສກຶສາ” ແລະ/ຫ   ງບົປະມານ ODA ຕ ັ້ອງສຸມໃສີ່ ສະເພາະຍຸດ

ທະສາດນີ ັ້. 

ວຽກຈດຸສຸມ:  

• ພດັທະນາຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດໍາເນນີງານວຽກງານອາຫານໃນສະຖານການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ; 

• ສ ັ້າງແຜນຄດິໄລີ່ ມູນຄີ່ າຫວົໜີ່ ວຍລາຄາອາຫານໃນສະຖານການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ; 

• ເຜຍີແຜີ່  ບນັດານຕິກິໍາທີີ່ ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງກບັ ວຽກງານອາຫານໃນສະຖານການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ; 

• ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ສະຖານການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ, ພໍີ່ ແມີ່ ຜູ ັ້ປົກຄອງເດກັ ແລະ ຊຸມຊນົ ກີ່ ຽວກບັ

ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ການສະໜອງອາຫານກາງເວນັໃຫ ັ້ເດກັ ໃນເຂດຫີ່ າງໄກສອກຫ ກີ; 

• ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນງານອາຫານໃນສະຖານການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ໃນເຂດຫີ່ າງໄກສອກຫ ກີ ໂດຍສະ 

ເພາະ 40 ເມ ອງເປົັ້າໝາຍຂອງໂຄງການປັບປຸງຄຸນນະພາບການສກຶສາເຂດຫີ່ າງໄກສອກຫ ກີ; 

• ສະໜອງອາຫານ ແລະ ອຸປະກອນຮບັໃຊ ັ້ທີີ່ ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງ; 

• ຕດິຕາມ, ຊຸກຍູ ັ້ ແລະ ຊີ່ ວຍເຫ  ອ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັວຽກງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ; 

ຍຸດທະສາດທ ີ4: ຂະຫຍາຍແຜນງານສົີ່ ງເສມີສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ໂພຊະນາການ ໃນສະຖານການສກຶສາກີ່ ອນໄວ

ຮຽນ ແລະ ສະໜອງສິີ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ ັ້ານສຸຂະອະນາໄມໃຫັ້ແກີ່ ເດກັກີ່ ອນໄວຮຽນ ໂດຍສະເພາະ

ແມີ່ ນເດກັຍງິ. 
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ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ສາມາດຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຍຸດທະສາດນີ ັ້ໄດ ັ້ຢີ່ າງເຕມັສີ່ ວນ, ແມີ່ ນມຄີວາມຕ ັ້ອງການດ ັ້ານງບົປະມານ

ດັີ່ ງທີີ່ ກໍານດົຢູີ່ ໃນ ສມົມຸດຖານດ ັ້ານງບົປະມານ “ຍກົສູງຄຸນນະພາບການສກຶສາ” ແລະ/ຫ   ງບົປະມານການຊີ່ ວຍ ເຫ  ອ

ຈາກຕີ່ າງປະເທດ ຕ ັ້ອງສຸມໃສີ່ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຍຸດທະສາດນີ ັ້. ພ ັ້ອມດຽວກນັນັ ັ້ນ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ມກີານປະສານງານກນັ

ກບັ ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ລວມທງັອງົການຈດັຕັ ັ້ງສາກນົທີີ່ ບໍີ່ ຂຶ ັ້ນກບັລດັຖະບານ. 

ວຽກຈດຸສຸມ:  

• ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ວຊິາການແຕີ່ ລະຂັ ັ້ນ ກີ່ ຽວກບັວຽກງານສົີ່ ງເສມີສຸຂະພາບດ,ີ ວຽກງານນໍ ັ້າ ແລະ ສຸຂະ

ອະນາໄມ; 

• ພດັທະນາຄູີ່ ມ ແນະນໍາການກນິອາຫານ, ເຄ ີ່ ອງດ ີ່ ມທີີ່ ປອດໄພ ແລະ ຖ ກຫ ກັໂພຊະນາການ; 

• ພດັທະນາຄູີ່ ມ ຄວາມປອດໄພດ ັ້ານສຸຂະພາບໃນໂຮງຮຽນ; 

• ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກີ່ ຂັ ັ້ນແຂວງ, ຂັ ັ້ນເມ ອງ ກີ່ ຽວກບັວຽກງານສົີ່ ງເສມີສຸຂະພາບດ,ີ ວຽກງານນໍ ັ້າ ແລະ 

ສຸຂະອະນາໄມ; 

• ສະໜອງສິີ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດັ້ານສຸຂາພບິານ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ; 

• ຕດິຕາມ, ຊຸກຍູ ັ້ ແລະ ຊີ່ ວຍເຫ  ອວຽກອ ີ່ ນໆເພ ີ່ ອສະໜບັສະໜູນ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ5: ສົີ່ ງເສມີບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ, ອງົການຈດັຕັ ັ້ງທງັພາຍໃນ ແລະ ຕີ່ າງປະເທດ ລງົທນຶເຂົ ັ້າໃນການ

ພດັທະນາວຽກງານການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ; 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ປັບປຸງ ແລະ ພດັທະນາບນັດານຕິກິໍາທີີ່ ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງ ໃນການລງົທນຶຂອງພາກເອກະຊນົເຂົ ັ້າໃນການພດັທະນາ

ການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ; 

• ໂຄສະນາ ແລະ ເຜຍີແຜີ່  ວຽກງານການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນດ ັ້ວຍຫ າຍຮູບແບບ; 

• ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງແກີ່ ການຄຸ ັ້ມຄອງສະຖານການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ທງັພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ; 

• ສ ັ້າງຖານຂໍ ັ້ມູນ ເພ ີ່ ອຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຊີ່ ວຍເຫ  ອ ທາງດ ັ້ານວຊິາການໃຫັ້ແກີ່ ຜູ ັ້ປະກອບການ; 

• ສ ັ້າງ ແລະ ປັບປຸງຄູີ່ ມ ການລ ັ້ຽງດູ ແລະ ອບົຮມົເດກັກີ່ ອນໄວຮຽນສໍາລບັພໍີ່ ແມີ່ /ຜູ ັ້ປົກຄອງ; 

• ເຜຍີແຜີ່ ຄວາມສໍາຄນັຂອງພດັທະນາການຂອງເດກັໄລຍະ 1.000 ວນັ, ການຮກັສາສຸຂະພາບ, ການລ ັ້ຽງດູ 

ແລະ ອບົຮມົເດກັກີ່ ອນໄວຮຽນ ໃຫ ັ້ແກີ່ ຜູ ັ້ບໍລຫິານການສກຶສາ, ວຊິາການ, ຄູສອນ ແລະ ພໍີ່ ແມີ່ /ຜູ ັ້ປົກຄອງ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ 2: ຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນ ທາງດ ັ້ານການສະໜອງການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ລະຫວີ່ າງ

ເຂດທີີ່ ດ ັ້ອຍໂອກາດ ແລະ ເຂດທີີ່ ມໂີອກາດດກີວີ່ າ (ພາກທ ີ I, ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ 1, ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ

1.5) 

ຍຸດທະສາດທ ີ1: ສ ັ້າງ ແລະ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຍຸດທະສາດ ເພ ີ່ ອຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນ ໃນການສະໜອງ ແລະ ຈດັ

ສນັຄູສອນໃຫັ້ແກີ່ ສະຖານການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນທີີ່ ຢູີ່ ຊນົນະບດົ ແລະ ເຂດຫີ່ າງໄກສອກຫ ກີ. 

ວຽກຈດຸສຸມ:  

• ສ ັ້າງຍຸດທະສາດ ແລະ ນຕິກິໍາ ເພ ີ່ ອຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນໃນການສະໜອງ ແລະ ຈດັສນັຄູໃຫ ັ້ແກີ່ ສະ 

ຖານການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນທີີ່ ຢູີ່ ຊນົນະບດົ ແລະ ເຂດຫີ່ າງໄກສອກຫ ກີ; 

• ເຜຍີແຜີ່ ຍຸດທະສາດ ແລະ ນຕິກິໍາ ເພ ີ່ ອຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນໃນການສະໜອງ ແລະ ຈດັສນັຄູໃຫ ັ້ແກີ່

ສະຖານການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນທີີ່ ຢູີ່ ຊນົນະບດົ ແລະ ເຂດຫີ່ າງໄກສອກຫ ກີ; 

• ຊບັຊ ັ້ອນຄູສອນທີີ່ ຈບົສາຍຄູປະຖມົສກຶສາ ມາສອນຫັ້ອງກຽມປະຖມົສກຶສາ ໂດຍໄດ ັ້ຮບັການຝຶກອບົຮມົ

ວທິກີານສອນຊັ ັ້ນອະນຸບານ; 
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• ຕດິຕາມການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຍຸດທະສາດ ເພ ີ່ ອຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນ ໃນການສະໜອງ ແລະ ຈດັສນັຄູ

ໃຫ ັ້ແກີ່ ໂຮງຮຽນທີີ່ ຢູີ່ ຊນົນະບດົ ແລະ ເຂດຫີ່ າງໄກສອກຫ ກີ. 

2.3.2. ຈາໍນວນຄູ ແລະ ຜູ ັ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ໃນສະຖານການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ທີີ່ ມຄີວາມຮູ ັ້ຄວາມສາມາດ 

ສອດຄີ່ ອງກບັມາດຕະຖານການສດິສອນທີີ່ ໄດ ັ້ກາໍນດົຜີ່ ານມາ ເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ ໂດຍໃຫ ັ້ມກີານປະເມນີຜນົການ

ປະຕບິດັໜ ັ້າທີີ່ ຂອງເຂາົເຈ ົ ັ້າຢີ່ າງເປັນປົກກະຕ ິ(ພາກທ ີI, ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ2). 

➢ ຫ ກັການ ແລະ ເຫດຜນົ 

ລາຍລະອຽດຂອງຫ ກັການ ແລະ ເຫດຜນົ ໄດ ັ້ກໍານດົໄວ ັ້ໃນພາກທ ີI ຂອງ ແຜນ ແລະ ສິີ່ ງທ ັ້າທາຍ ກໍໄດ ັ້ລະບຸ

ໄວໃນ ຂໍ ັ້ທ ີ1 ຂ ັ້າງເທງິນີ ັ້. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ 1: ຫ ກັສູດສ ັ້າງຄູອະນຸບານ ແລະ ຫ ກັສູດຝຶກອບົຮມົຄູປະຈາໍການ ຊັ ັ້ນອະ ນຸບານ ໄດ ັ້ຮບັ

ການທບົທວນຄ ນເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ສອດຄີ່ ອງກບັຫ ກັສູດການຮຽນ-ການສອນໃໝີ່  (ພາກທ ີI: ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ2, ຜນົ

ໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ2.2) 

ຍຸດທະສາດທ ີ1: ປະສານສມົທບົຢີ່ າງມປີະສດິທພິາບໃນການພດັທະນາຫ ກັສູດສ ັ້າງຄ ູແລະ ຫ ກັສູດຝຶກອບົຮມົ

ຄູປະຈາໍການໃນທຸກຊັ ັ້ນຮຽນ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ມຄີວາມສອດຄີ່ ອງກນັ. 

ວຽກຈດຸສຸມ:  

• ທວົທວນ ແລະ ປັບປຸງ ຫ ກັສູດສ ັ້າງຄູການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ໃຫ ັ້ສອດຄີ່ ອງກບັຫ ກັສູດການຮຽນ-ການສອນ 

ໃນຊັ ັ້ນລ ັ້ຽງເດກັ ແລະ ຊັ ັ້ນອະນຸບານ; 

• ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຫ ກັສູດສ ັ້າງຄູການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ສະບບັປັບປຸງ ໃຫ ັ້ມຄີວາມເຂັ ັ້ມແຂງ; 

• ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຫ ກັສູດສ ັ້າງຄູສໍາລບັການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ທີີ່ ໄດ ັ້ປັບປຸງ; 

• ພດັທະນາຫ ກັສູດຊັ ັ້ນລ ັ້ຽງເດກັ; 

• ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຫ ກັສູດຊັ ັ້ນລ ັ້ຽງເດກັສະບບັປັບປຸງ ໃຫ ັ້ມຄີວາມເຂັ ັ້ມແຂງ; 

• ຕດິຕາມ, ຊຸກຍູ ັ້ ແລະ ຊີ່ ວຍເຫ  ອ ການຮຽນ-ການສອນຊັ ັ້ນລ ັ້ຽງເດກັ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ2: ປະສານສມົທບົຢີ່ າງມປີະສດິທພິາບ ໃນການພດັທະນາຫ ກັສູດຝຶກອບົຮມົຄູປະຈໍາການ ເພ ີ່ ອຮບັ 

ປະກນັຄວາມສອດຄີ່ ອງກມົກຽວ ແລະ ກໍານດົວທິກີານໃດໜຶີ່ ງຢີ່ າງເປັນລະບບົ ທີີ່ ກີ່ ຽວກບັການພດັທະນາວຊິາຊບີຄູ. 

ວຽກຈດຸສຸມ: 

• ທບົທວນຫ ກັສູດຝຶກອບົຮມົຄູປະຈາໍການ ສໍາລບັການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ; 

• ດໍາເນນີການຝຶກອບົຮມົຄູປະຈາໍການ ໃນຊັ ັ້ນການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ;  

• ຕດິຕາມ, ຊຸກຍູ ັ້ ແລະ ຊີ່ ວຍເຫ  ອ ຄູປະຈາໍການ ການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ3: ພດັທະນາ ແລະ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ແຜນປະຕບິດັງານໃນການຂະຫຍາຍການຝຶກອບົຮມົກີ່ ຽວກບັການ

ບໍລຫິານທີີ່ ອງີໃສີ່ ໂຮງຮຽນເປັນຫ ກັ ສໍາລບັການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ. 

ວຽກຈດຸສຸມ: 

• ພດັທະນາຫ ກັສູດຝຶກອບົຮມົ ການບໍລຫິານທີີ່ ອງີໃສີ່ ໂຮງຮຽນເປັນຫ ກັ; 

• ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກີ່ ຜູ ັ້ບໍລຫິານທຸກຂັ ັ້ນ ກີ່ ຽວກບັວຽກງານການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ; 

• ຕດິຕາມ, ຊຸກຍູ ັ້ ແລະ ໃຫ ັ້ການຊີ່ ວຍເຫ  ອແກີ່ ສະຖານການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ. 
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ຍຸດທະສາດທ ີ4: ສະໜອງການຝຶກອບົຮມົຄູສກຶສານເິທດໃນຊັ ັ້ນການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ເພ ີ່ ອຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມ

ແຕກໂຕນ ທາງດ ັ້ານຜນົການຮຽນໃນທຸກຊັ ັ້ນຮຽນ. 

ວຽກຈດຸສຸມ:  

• ສ ັ້າງນຕິກິໍາໃນການຄຸ ັ້ມຄອງ ການນເິທດການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ; 

• ປັບປຸງຄູີ່ ມ ສໍາລບັຄູສກຶສານເິທດການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ; 

• ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກີ່ ຄູຝຶກ ຄູສກຶສານເິທດການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ; 

• ຝຶກອບົຮມົຄູສກຶສານເິທດການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ; 

• ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີ ການປະຕບິດັວຽກງານຂອງ ຄູສກຶສານເິທດການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ 2: ມາດຕະຖານການສອນສໍາລບັການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ໄດ ັ້ຮບັການພດັທະນາ ແລະ 

ຮບັຮອງ (ພາກທ ີI : ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ2, ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ2.3) 

ຍຸດທະສາດທ ີ 1: ສ ັ້າງມາດຕະຖານການສອນ ໃນສະຖານການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ໃຫ ັ້ສອດຄີ່ ອງກບັສະພາບຂອງ 

ສປປ ລາວ ເຊິີ່ ງໃຫ ັ້ສາມາດນໍາໃຊ ັ້ເປັນພ ັ້ນຖານໃນການປະເມນີການປະຕບິດັງານຂອງຄູ ລວມທງັຈນັຍາບນັຂອງຄູ. 

ວຽກຈດຸສຸມ:  

• ສ ັ້າງມາດຕະຖານການສອນ ໃນສະຖານການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ; 

• ສ ັ້າງມາດຕະຖານການບໍລກິານ ໃນສະຖານການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ;  

• ເຜຍີແຜີ່ ມາດຕະຖານການສອນ ແລະ ມາດຕະຖານການບໍລກິານ ໃນການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ 3: ເຄ ີ່ ອງມ ການປະເມນີການປະຕບິດັໜ ັ້າທີີ່ ຂອງຄູສອນ ສໍາລບັການສກຶສາ ກີ່ ອນໄວຮຽນ

ໄດ ັ້ຮບັການປັບປຸງ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ສອດຄີ່ ອງກບັມາດຕະຖານການສອນ ແລະ ນາໍໃຊ ັ້ເພ ີ່ ອເປັນຄູີ່ ມ  ໃນການພດັທະນາວຊິາ

ຊບີຂອງຄູ (ພາກທ ີI : ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສຸງທ ີ2, ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ2.3) 

ຍຸດທະສາດທ ີ1: ສ ັ້າງເຄ ີ່ ອງມ ການປະເມນີການປະຕບິດັງານຂອງຄູສອນ ສໍາລບັການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນໄດ ັ້ຮບັການ

ປັບປຸງ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ສອດຄີ່ ອງກບັມາດຕະຖານການສອນແບບໃໝີ່  ແລະ ຫ ກັສູດໃໝີ່ ສໍາລບັຫ ັ້ອງກຽມທີີ່ ມກີານສອນໃຫັ້

ແທດເໝາະກບັເດກັແຕີ່ ລະໄວອາຍຸ ແລະ ນໍາໃຊ ັ້ເພ ີ່ ອເປັນຄູີ່ ມ ໃນການພດັທະນາວຊິາຊບີຂອງຄູ. 

ວຽກຈດຸສຸມ:  

• ສ ັ້າງເຄ ີ່ ອງມ ປະເມນີການປະຕບິດັງານຂອງຄູສອນ ໂດຍອງີຕາມມາດຕະຖານການສອນໃນຊັ ັ້ນການສກຶສາ

ກີ່ ອນໄວຮຽນ ບນົພ ັ້ນຖານຂອງວຽກທີີ່ ບາງໂຄງການທີີ່ ສະໜບັສະໜນູໂດຍຄູີ່ ຮີ່ ວມພດັທະນາ ທີີ່ ກໍາລງັຈດັຕັ ັ້ງ

ປະຕບິດັຢູີ່ ໃນປັດຈບຸນັ (ເຊັີ່ ນ: TEACH ແລະ MELE); 

• ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງ ໃນການນໍາໃຊ ັ້ເຄ ີ່ ອງມ ປະເມນີການປະຕບິດັໜັ້າທີີ່ ຂອງຄູສອນ ໂດຍອງີໃສີ່ ມາດຕະຖານ

ການສອນໃນຊັ ັ້ນການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ; 

• ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກີ່ ແຂວງ ແລະ ເມ ອງ ໃນການນໍາໃຊ ັ້ເຄ ີ່ ອງມ ປະເມນີວຽກງານຕໍາແໜີ່ ງວຊິາການຄູ. 
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2.3.3. ສະຖານການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນທຸກແຫີ່ ງມຊີບັພະຍາກອນທາງດ ັ້ານການເງນິ ແລະ ຊບັພະຍາກອນ

ມະນຸດພຽງພໍ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ສາມາດເຮດັວຽກໄດ ັ້ຢີ່ າງມປີະສດິທຜິນົ, ພ ັ້ອມທງັຂດີຄວາມສາມາດໃນການຄຸ ັ້ມ

ຄອງໂຮງຮຽນ ແລະ ການສະໜບັສະໜນູຂອງຄະນະພດັທະນາການສກຶສາຂັ ັ້ນບ ັ້ານມຄີວາມເຂັ ັ້ມແຂງຂຶ ັ້ນ 

ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ສອດຄີ່ ອງກບັມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາ ແລະ ຊີ່ ວຍໃຫ ັ້ຜນົການຮຽນຂອງ

ນກັຮຽນປັບປຸງດຂີຶ ັ້ນ (ພາກທ ີI: ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ 3) 

➢ ຫ ກັການ ແລະ ເຫດຜນົ  

ລາຍລະອຽດຂອງຫ ກັການ ແລະ ເຫດຜນົ ໄດ ັ້ກໍານດົໄວ ັ້ໃນພາກທ ີI ຂອງແຜນ ແລະ ສິີ່ ງທ ັ້າທາຍ ກໍໄດ ັ້ລະບຸ

ໄວໃນຂໍ ັ້ທ ີ1 ຂ ັ້າງເທງິນີ ັ້. ຈດຸສໍາຄນັຂອງການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນແມີ່ ນ ການນໍາໃຊ ັ້ມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານຂອງຄຸນ

ນະພາບການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ເປັນກນົໄກຈດັລໍາດບັຄວາມສໍາຄນັຂອງຊບັພະຍາກອນ ແລະ ການສະໜບັສະໜູ

ນເພ ີ່ ອປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການສດິສອນ ແລະ ການຮຽນໃນສະຖານການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ເພ ີ່ ອກຽມຄວາມ

ພ ັ້ອມໃຫັ້ເດກັນ ັ້ອຍກີ່ ອນເຂົ ັ້າໂຮງຮຽນປະຖມົ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ 1: ມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາໄດ ັ້ຖ ກຮບັຮອງ ແລະ ນາໍໃຊ ັ້ໃນທົີ່ ວ

ປະເທດ (ພາກທ ີI : ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ3, ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ3.1) 

ຍຸດທະສາດທ ີ1: ພດັທະນາມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາ ສໍາລບັການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ 

ວຽກຈດຸສຸມ:   

• ພດັທະນາ ແລະ ຮບັຮອງນໍາໃຊ ັ້ມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ໂດຍອງີໃສີ່

ຂອບມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາຊັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາ;  

• ພດັທະນາເຄ ີ່ ອງມ ການປະເມນີຕນົເອງ ຂອງມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ 

ແລະ ທດົລອງໃຊ ັ້ ໃນສະຖານການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ; 

• ພດັທະນາ ແລະ ຮບັຮອງນຕິກິໍາ ແລະ ຄໍາແນະນໍາໃນການດໍາເນນີງານ ສໍາລບັຜູ ັ້ໃຫ ັ້ບໍລກິານການສກຶສາ ແລະ 

ວຊິາການ ການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ຂອງຫ ັ້ອງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາເມ ອງ ແລະ ພະແນກສກຶສາທິ

ການ ແລະ ກລິາແຂວງ ໃນການສະໜບັສະໜນູ ແລະ ແນະນໍາການນໍາໃຊ ັ້ ມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານຄຸນນະ 

ພາບການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ; 

• ສ ັ້າງແຜນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ພ ັ້ອມແຜນການເງນິ, ການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ການເຜຍີແຜີ່  ມາດຕະຖານຂັ ັ້ນ

ພ ັ້ນຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາ; 

• ທດົລອງນໍາໃຊ ັ້ ມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນພ ັ້ອມທງັປະເມນີ ແລະ ປັບປຸງ; 

• ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ໃນທົີ່ ວປະເທດ ໂດຍອງີຕາມ

ແຜນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ, ການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ການເຜຍີແຜີ່ ທີີ່ ໄດ ັ້ກໍານດົ; 

• ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາກີ່ ອນໄວ

ຮຽນ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ2: ສ ັ້າງແຜນປະຕບິດັງານ ແລະ ຮບັຮອງ ການນໍາໃຊ ັ້ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ ສໍາລບັ

ການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ຢູີ່ ໃນຂັ ັ້ນເມ ອງ ເພ ີ່ ອຊີ່ ວຍຂັ ັ້ນເມ ອງໃນການສ ັ້າງແຜນ ແລະ ຄດັເລ ອກບູລມິະສດິ ເພ ີ່ ອ

ຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນ. 

ວຽກຈດຸສຸມ: 
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• ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກີ່ ຜູ ັ້ບໍລຫິານຂັ ັ້ນເມ ອງກີ່ ຽວກບັຂະບວນການໃນການສ ັ້າງແຜນ ໂດຍອງີໃສີ່ ບູລມິະ

ສດິ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ບນັລຸໄດ ັ້ມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາ; 

• ຕດິຕາມ, ຊຸກຍູ ັ້ ແລະ ຊີ່ ວຍເຫ  ອເມ ອງໃນການສ ັ້າງແຜນ ແລະ ຄດັເລ ອກບູລມິະສດິ ເພ ີ່ ອຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມ

ແຕກໂຕນ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ3: ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກີ່ ໜີ່ ວຍງານປະກນັຄຸນນະພາບ, ກວດກາ ແລະ ຕດິຕາມ-ປະເມນີຜນົ ຢູີ່

ຂັ ັ້ນເມ ອງ; 

ວຽກຈດຸສຸມ: 

• ພດັທະນາຄູີ່ ມ ກີ່ ຽວກບັການກວດກາ ແລະ ຕດິຕາມ-ປະເມນີຜນົ ໂດຍອງີໃສີ່ ຂັ ັ້ນຕອນຂອງການປະກນັຄຸນ

ນະພາບ;  

• ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກີ່ ໜີ່ ວຍງານປະກນັຄຸນນະພາບ, ກວດກາ ແລະ ຕດິຕາມ-ປະເມນີຜນົ ຢູີ່ ຂັ ັ້ນເມ ອງ; 

• ຕດິຕາມ, ຊຸກຍູ ັ້ ແລະ ຊີ່ ວຍເຫ  ອໜີ່ ວຍງານປະກນັຄຸນນະພາບກີ່ ຽວກບັການກວດກາ ແລະ ຕດິຕາມ-ປະເມນີ

ຜນົ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ4: ປະເມນີເຖງິການນໍາໃຊ ັ້ມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ເຂົ ັ້າໃນ

ການພດັທະນາການສກຶສາຂັ ັ້ນເມ ອງ ເພ ີ່ ອຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນພາຍໃນເມ ອງ. 

ວຽກຈດຸສຸມ:  

• ພດັທະນາຄູີ່ ມ ແນະນໍາການສ ັ້າງແຜນ ພດັທະນາການສກຶສາຂອງຂັ ັ້ນເມ ອງ; 

• ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກີ່  ຂັ ັ້ນເມ ອງ ກີ່ ຽວກບັການສ ັ້າງແຜນ ພດັທະນາການສກຶສາຂອງມ ອງ; 

• ຕດິຕາມ, ຊຸກຍູ ັ້ ແລະ ຊີ່ ວຍເຫ  ອ ການສ ັ້າງແຜນພດັທະນາການສກຶສາຂັ ັ້ນເມ ອງ. 
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II. ຂະແໜງການຍີ່ ອຍການປະຖມົສກຶສາ 

1. ພາກສະເໜ ີ

1.1 ຜນົສໍາເລດັ 

ພາກ I ຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2021-2025 (ຂໍ ັ້ທ ີ2 ແລະ 3) ໄດ ັ້ລະບຸລາຍ

ລະອຽດກີ່ ຽວກບັຜນົສໍາເລດັຂອງວຽກງານປະຖມົສກຶສາ. ຜນົສໍາເລດັທີີ່ ພົ ັ້ນເດັີ່ ນອ ີ່ ນໆລວມມ ີການກໍີ່ ສ ັ້າງຫ ັ້ອງຮຽນ 

ແລະ ສິີ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດັ້ານສຸຂະອະນາໄມຕີ່ າງໆ ແລະ ແຜນງານການສະໜອງອາຫານໃນໂຮງຮຽນກໍໄດ ັ້

ສ ບຕໍີ່ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ. ຫ ກັສູດກໍກໍາລງັປັບປຸງໃໝີ່ ໃນທຸກໆຂັ ັ້ນຮຽນ ຊຶີ່ ງຈະສໍາເລດັພາຍໃນສກົຮຽນ 2023-2024. 

ມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານຂອງຄຸນນະພາບການສກຶສາຊັ ັ້ນປະຖົມໄດ ັ້ຮບັການພດັທະນາ ແລະ ຮບັຮອງນໍາໃຊ ັ້ຢີ່ າງ

ເປັນທາງການ.  
ຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງການສກຶສາຊັ ັ້ນປະຖມົແມີ່ ນມກີານຂະຫຍາຍຕວົ - ເບິີ່ ງຕາຕະລາງ 12 ແລະ 13. 

ຕາຕະລາງ 12: ສມົທຽບຕວົຊີ ັ້ບອກຊັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາແຕີ່ ປີ 2016-2020 

ຕົ ັ້ວຊີ ັ້ບອກ    2015-16  2016-17  2017-18  2018-19  2019-20 

ຈາໍນວນໂຮງຮຽນ (ລດັ ແລະ 

ເອກະຊນົ) 
  8.864  8.849  8.857  8.854 8.823 

ຈາໍນວນຫັ້ອງຮຽນ (ລດັ ແລະ 

ເອກະຊນົ) 
  34.229 34.305 34.120 33.992 33.226 

ຈາໍນວນນກັຮຽນທງັໝດົ (ລດັ 

ແລະ ເອກະຊນົ) 
 

ລວມ 827.987 808.705 786.246 770.659 760.566 

ຍງິ 397.529 389.326 378.298 371.442 367.111 

ຊາຍ 430.458 419.379 407.948 399.217 393.455 

ຈາໍນວນນກັຮຽນໃນໂຮງຮຽນ

ລດັ 
 

ລວມ 784.176 762.738 737.484 717.853 704.605 

ຍງິ 376.658 367.314 355.044 346.369 340.547 

ຊາຍ  407.518 395.424 382.440  371.484  364.058 

ຈາໍນວນພະນກັງານ ແລະ ຄູ

ສອນ (ພາກລດັ) 
  35.682 35.671 35.405 34.829 32.214 

ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນໃໝີ່ ສຸດທ ິ(%) 
ຍງິ 97,8 97,4 97,6 97,9 98,4 

ຊາຍ  98,1  97,8  97,9  98,4 98,6 

ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນສຸດທ ິ(%) 
ຍງິ  98,5  98,6  98,6  98,8 98,7 

ຊາຍ  99,0  98,8  99,0  99,3  99,0 

ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນລວມໃໝີ່  ປ.530

(%) 

ຍງິ ບໍີ່ ມຂໍີ ັ້ມູນ ບໍີ່ ມຂໍີ ັ້ມູນ  104,3  103,6  100,3 

ຊາຍ ບໍີ່ ມຂໍີ ັ້ມູນ ບໍີ່ ມຂໍີ ັ້ມູນ  104,8  103,4  100,5 

ດດັຊະນຄີວາມສະເໝພີາບຍງິ-

ຊາຍ ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນລວມໃໝີ່  

ປ.5 

 ບໍີ່ ມຂໍີ ັ້ມູນ ບໍີ່ ມຂໍີ ັ້ມູນ  0,99  1,00  0,99 

ແຫ ີ່ ງຂໍ ັ້ມູນ: ສູນສະຖຕິກິານສກຶສາ ແລະ ກລິາ 

  

 
30 ອດັຕາຈບົຊັ ັ້ນລວມ ຄດິໄລີ່ ດ ັ້ວຍການເອາົຈາໍນວນນກັຮຽນທີີ່ ເຂົ ັ້າຮຽນໃໝີ່  ຂັ ັ້ນ ປ.5 ທງັໝດົ ຫານໃຫ ັ້ປະຊາກອນ ອາຍຸ 10 ປີ. 
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ຕາຕະລາງ 13: ສມົທຽບປະສດິທພິາບພາຍໃນສໍາລບັການສກຶສາຊັ ັ້ນປະຖມົ 

ຕົ ັ້ວຊີ ັ້ບອກ  2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-2020 

ອດັຕາການປະລະ ປ.1 (%) 
ຍງິ  7,0  6,2  5.1  5.4  5.3 

ຊາຍ  7,4  7,5  6.4  7.0  7.3 

ອດັຕາການຄັ້າງຫ ັ້ອງ ປ.1 

(%) 

ຍງິ  10,4  8.2  7.8  7.4  5.2 

ຊາຍ  12,6  10.2  9.8  9.4  7.2 

ອດັຕາປະລະ (%) 
ຍງິ  4,5  4.1  3.8  3.8  3.7 

ຊາຍ  5,0  4.7  4.4  4.7  4.7 

ດດັຊະນຄີວາມສະເໝພີາບ

ຍງິ-ຊາຍ  ອດັຕາປະລະ 
 

 0,90  0.87  0.86  0.81  0.76 

ອດັຕາການຄັ້າງຫ ັ້ອງ(%) 
ຍງິ  4,1  3.4  3.3  3.1  2.4 

ຊາຍ  5,5  4.8  4.8  4.6  3.8 

ດດັຊະນຄີວາມສະເໝພີາບ

ຍງິ-ຊາຍ  ອດັຕາການຄັ້າງ

ຫ ັ້ອງ 
 

 0,75  0.71  0.69  0.67  0.63 

ອດັຕາລອດເຫ  ອຕາມກະແສ

ນກັຮຽນ (%) 

ຍງິ  79.1  80.8  82.1  81.9  82.7 

ຊາຍ  76.6  77.9  78.9  77.9  77.4 

ດດັຊະນຄີວາມສະເໝພີາບ

ຍງິ-ຊາຍ  ອດັຕາຈບົຊັ ັ້ນຕາມ

ກະແສນກັຮຽນ 
 

 1.03  1.04  1.04  1.05  1.07 

ແຫ ີ່ ງຂໍ ັ້ມູນ: ສູນສະຖຕິກິານສກຶສາ ແລະ ກລິາ 

1.2 ສິີ່ ງທ ັ້າທາຍ 

ພາກທ ີI (ຂໍ ັ້ 3) ຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ 2021-2025 ໄດ ັ້ໃຫ ັ້ລາຍລະອຽດກີ່ ຽວກບັສິີ່ ງທ ັ້າ

ທາຍສໍາລບັຂະແໜງການຍີ່ ອຍປະຖມົສກຶສາ. ບູລມິະສດິທີີ່ ສໍາຄນັສໍາລບັຂະແໜງຍີ່ ອຍປະຖມົ ແມີ່ ນເພ ີ່ ອຮບັ 

ປະກນັໃຫ ັ້ນກັຮຽນທີີ່ ຮຽນຈບົຊັ ັ້ນປະຖມົທຸກຄນົ, ລວມທງັຜູ ັ້ທີີ່ ບໍີ່ ໃຊ ັ້ພາສາລາວເປັນພາສາແມີ່  ແມີ່ ນໃຫ ັ້ສາມາດອີ່ ານ

ອອກຂຽນໄດ ັ້ ແລະ ຄດິໄລີ່ ເລກເປັນ. ຍງັມ ີ"ຊີ່ ອງຫວີ່ າງທາງເພດ" ຊຶີ່ ງເຫນັວີ່ າ ເດກັຍງິຮຽນໄດ ັ້ດກີີ່ ວາເດກັຊາຍ ຕາມ

ຕວົຊີ ັ້ວດັຫ າຍໆຕວົ, ເຖງິແມີ່ ນວີ່ າຍງັບໍີ່ ມສີິີ່ ງອ ັ້າງອງີທີີ່ ຈະແຈ ັ້ງວີ່ າເປັນດ ັ້ວຍເຫດຜນົຫຍງັ ແລະ ຕ ັ້ອງມກີານສກຶສາ

ເພີີ່ ມເຕມີກີ່ ຽວກບັເລ ີ່ ອງນີ ັ້. ດັີ່ ງນັ ັ້ນ ຈຶີ່ ງເຮດັໃຫ ັ້ດດັຊະນຄີວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ສໍາລບັການເຂົ ັ້າຮຽນຮອດ ຊັ ັ້ນ 

ປ.5 ແມີ່ ນເທົີ່ າທຽມກນັ. ສິີ່ ງທ ັ້າທາຍທີີ່ ສໍາຄນັອ ີ່ ນໆ ທີີ່ ເກດີຈາກຂໍ ັ້ຈາໍກດັດ ັ້ານງບົປະມານ ລວມມຂໍີ ັ້ຈາໍກດັຂອງຈາໍ

ນວນຄູສກຶສານເິທດ ແລະ ພະນກັງານຂັ ັ້ນເມ ອງ ໃນການໃຫັ້ຄໍາແນະນໍາແກີ່ ຄູສອນ ແລະ ການລງົຕດິຕາມໂຮງຮຽນ, 

ພັ້ອມທງັການຂາດຄູສອນໃນບາງເຂດ. ໄດ ັ້ກໍານດົຄາດໝາຍໃຫັ້ໂຮງຮຽນທຸກແຫີ່ ງ ໄດ ັ້ບນັລຸການຈດັສນັຄູໃຫ ັ້ສອດ 

ຄີ່ ອງກບັມາດ ຕະຖານໃນການບນັຈຄູຸໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 80% ທຽບໃສີ່ ມາດຕະຖານທີີ່ ກໍານດົ. ຍ ັ້ອນຮບັຮູ ັ້ວີ່ າ ມນັມຄີວາມ

ຫຍຸ ັ້ງຍາກໃນການຈດັສນັຄູຄ ນໃໝີ່ , ດັີ່ ງນັ ັ້ນ ມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາຈຶີ່ ງກໍານດົຄາດໝາຍຕໍີ່ າ

ກີ່ ວາ 100%. ນອກຈາກນີ ັ້, ການກໍານດົຄາດໝາຍທີີ່ ຕໍີ່ າກວີ່ າ 100% ຈະຊີ່ ວຍເພີີ່ ມບູລມິະສດິໃຫ ັ້ກບັໂຮງຮຽນທີີ່

ຂາດເຂນີຄູຫ າຍທີີ່ ສຸດ ແລະ ໂຮງຮຽນທີີ່ ນ ັ້ອຍທີີ່ ສຸດ ທີີ່ ມຄູີຢູີ່ ໃນລະດບັທີີ່ ຕໍີ່ າກວີ່ າມາດຕະຖານທີີ່ ກໍານດົ. 
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ການຮຽກຮ ັ້ອງໃຫ ັ້ສ ັ້າງອາຄານຮຽນ ແມີ່ ນຄວາມຕ ັ້ອງການທົີ່ ວໄປທີີ່ ໄດ ັ້ສະເໜໃີນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ກບັ

ບນັດາແຂວງ ແລະ ເມ ອງ, ແຕີ່ ວີ່ າບໍີ່ ມຫີ ກັຖານທີີ່ ສະແດງໃຫັ້ເຫນັວີ່ າ ມເີດກັນ ັ້ອຍຫ າຍປານໃດໃນແຕີ່ ລະບ ັ້ານ ຫ   ຊຸມ

ຊນົທີີ່ ບໍີ່ ໄດ ັ້ເຂົ ັ້າໂຮງຮຽນ ຍ ັ້ອນບໍີ່ ມໂີຮງຮຽນ. 

2. ບູລມິະສດິ ສໍາລບັແຕີ່ ປີ 2021-2025 

2.1. ຈດຸປະສງົ 
1) ເພ ີ່ ອປັບປຸງຄວາມຮູ ັ້ທາງດ ັ້ານເນ ັ້ອໃນຂອງວຊິາສອນ ແລະ ທກັສະການສດິສອນຂອງຄູປະຖມົ; 

2) ເພ ີ່ ອສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກີ່ ສກຶສາແຂວງ, ສກຶສາເມ ອງ, ກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຮງຮຽນ ເພ ີ່ ອສົີ່ ງເສມີ 

ປະສດິທຜິນົ, ປະສດິທພິາບ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ ໃນການພດັທະນາການສກຶສາຊັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາ; 

3) ເພ ີ່ ອປັບປຸງຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນປະຖມົໃຫັ້ດຂີຶ ັ້ນ ແລະ ເພ ີ່ ອຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນກນັ ໂດຍຜີ່ ານ

ການຄຸ ັ້ມຄອງຊບັພະຍາກອນທີີ່ ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົຕໍີ່ ເປົັ້າໝາຍການປະຕບິດັວຽກງານການ

ສກຶສາຊັ ັ້ນປະຖມົໃນທົີ່ ວປະເທດ ໂດຍສະເພາະໃນ 40 ເມ ອງດ ັ້ອຍໂອກາດ ຕາມການກໍານດົຂອງກະຊວງ

ສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ.  

2.2. ຄາດໝາຍ 

ຂໍ ັ້ມູນປີຖານ ແລະ ຄາດໝາຍ ສໍາລບັຕວົຊີ ັ້ບອກທີີ່ ສໍາຄນັໄດ ັ້ສະໜອງໄວ ັ້ໃນພາກທ ີ I, ຂໍ ັ້ 8.5 (ຕາຕະລາງ

ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ). ຕວົຊີ ັ້ບອກຫ ກັ ແລະ ຄາດໝາຍ 2025 ສໍາລບັຂະແໜງຍີ່ ອຍປະຖມົມດີັີ່ ງນີ ັ້: 

1) ອດັຕາສີ່ ວນຮ ັ້ອຍຂອງນກັຮຽນ ປ.5 ທີີ່ ບນັລຸຜນົການຮຽນຕາມມາດຕະຖານຕໍີ່ າສຸດ. 

- ວຊິາພາສາລາວ 50%; 

- ວຊິາຄະນດິສາດ 30%; 

2) ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນໃໝີ່ ລວມຂັ ັ້ນ ປ.5. 

- ລະດບັຊາດ 100%; 

- 40 ເມ ອງ 100%; 

3) ດດັຊະນຄີວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນໃໝີ່ ລວມຂັ ັ້ນ ປ.5. 

- ລະດບັຊາດ ໃຫ ັ້ບນັລຸລະຫວີ່ າງ 0,97-1,03; 

- 40 ເມ ອງ ໃຫ ັ້ບນັລຸລະຫວີ່ າງ 0,97-1,03; 

4) ອດັຕາປະລະຊັ ັ້ນປະຖມົ. 

- ລະດບັຊາດ: 2%; 

- 40 ເມ ອງ: 5%; 

5) ອດັຕາລອດເຫ  ອຮອດ ປ.5. 

- ລະດບັຊາດ: 90%; 

- 40 ເມ ອງ: 78%; 

6) ເປີເຊນັຂອງໂຮງຮຽນປະຖມົທີີ່ ບນັລຸການບນັຈຄູຸ 80% ສອດຄີ່ ອງກບັມາດຕະຖານການບນັຈຄູຸ. 

- ລະດບັຊາດ 79,5%; 

- 40 ເມ ອງ 69,5%; 

2.3. ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງ 
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ໝາຍເຫດ: ສໍາລບັແຕີ່ ລະຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງ ແລະ ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ, ຈະມກີານອ ັ້າງອງີເປັນວງົເລບັ ຫ ງັຈາກ

ສໍານວນທີີ່ ກີ່ າວເຖງິພາກທ ີ I ຂອງແຜນ 5 ປີ. ສິີ່ ງນີ ັ້ຈະເຮດັໃຫ ັ້ຜູ ັ້ອີ່ ານສາມາດນໍາໃຊ ັ້ແຜນຂອງຂະແໜງການຍີ່ ອຍນີ ັ້

ເປັນແຜນສະເພາະ ແຕີ່ ສາມາດອ ັ້າງອງີເຖງິນະໂຍບາຍທີີ່ ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງ ດັີ່ ງທີີ່ ໄດ ັ້ລະບຸໄວ ັ້ໃນພາກທ ີ I. ແຜນຂອງ 

ຂະແໜງການຍີ່ ອຍປະຖມົ ບໍີ່ ຈາໍເປັນຕ ັ້ອງແກ ັ້ໄຂທຸກໆຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງຂອງຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງ. ບາງຜນົໄດ ັ້

ຮບັລະດບັສູງ ແລະ ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ ໄດ ັ້ຖ ກດດັແກ ັ້ເພ ີ່ ອສະແດງໃຫັ້ເຫນັຈດຸສຸມຂອງຂະແໜງຍີ່ ອຍ. 

2.3.1. ຈາໍນວນນກັຮຽນທີີ່ ຈບົຈາກການສກຶສາຊັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ ພ ັ້ອມທງັມຜີນົໄດ ັ້ຮບັດ ັ້ານການຮຽນຮູ ັ້ທີີ່

ດຂີ ຶ ັ້ນ, ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນທກັສະການຮູ ັ້ໜງັສ  ແລະ ທກັສະການຄດິໄລີ່ ເລກ, ທກັສະສດັຕະວດັທ ີ 21 

ໂດຍສຸມໃສີ່ ເປັນພເິສດຕໍີ່ ຜູ ັ້ດ ັ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຄວາມສະເໝພີາບລະຫວີ່ າງຍງິ-ຊາຍ;  

➢ ຫ ກັການ ແລະ ເຫດຜນົ 

ເບິີ່ ງລາຍລະອຽດຢູີ່ ພາກທ ີI ຂອງແຜນ ສໍາລບັຫ ກັການ ແລະ ເຫດຜນົຕີ່ າງໆ. ປະເດນັທີີ່ ສໍາຄນັປະກອບມ:ີ (i) 

ການຈດັສນັເວລາເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ສໍາເລດັຫ ກັສູດໃນທຸກໆຂັ ັ້ນຮຽນຍງັບໍີ່ ພຽງພໍ ແລະ/ຫ   ບໍີ່ ສມົສີ່ ວນກນັ, (ii) ການຊີ່ ວຍ ເຫ  ອ

ໂຮງຮຽນຂອງຄູສກຶສານເິທດບໍີ່ ມປີະສດິທພິາບພຽງພໍ, (iii) ການຈດັສນັເວລາຂອງໂຮງຮຽນໃນການບໍາລຸງນກັ ຮຽນ

ທີີ່ ຕ ັ້ອງການຊີ່ ວຍເຫ  ອບໍີ່ ພຽງພໍ, (iv) ຫ ກັວຊິາຄູສໍາລບັການສດິສອນພາລາລາວໃຫັ້ເດກັຊນົເຜົີ່ າບໍີ່ ເໝາະສມົ, (v) 

ອຸປະກອນຮບັໃຊ ັ້ການສດິສອນ ເພ ີ່ ອຊີ່ ວຍປັບປຸງໃຫ ັ້ຜູ ັ້ຮຽນທີີ່ ເປັນຊນົເຜົີ່ າໄດ ັ້ຮຽນຮູ ັ້ພາສາລາວຍງັຂາດ ເຂນີ ຫ   ບໍີ່ ໄດ ັ້

ນໍາໃຊ ັ້ ແລະ (vi) ຄູທີີ່ ຈະສອນຊັ ັ້ນ ປ.1 ສີ່ ວນໃຫຍີ່ ແມີ່ ນຄູບໍີ່ ມປີະສບົການ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ 1: ຫ ກັສູດສະບບັປັບປຸງໄດ ັ້ຮບັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໃນທຸກຊັ ັ້ນຮຽນ (ພາກທ ີ I ຜນົໄດ ັ້ຮບັ

ລະດບັສູງທ ີ1, ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ1.1) 

ຍຸດທະສາດທ ີ1: ທບົທວນຈາໍນວນວຊິາຮຽນ ແລະ ແລະ ການຈດັສນັເວລາເຂົ ັ້າໃນການສດິສອນວຊິາຕີ່ າງໆ 

ຂອງຂັ ັ້ນ ປ.1 ແລະ ປ.2 ຂອງການສກຶສາຊັ ັ້ນປະຖມົ. 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ດໍາເນນີການປະເມນີຮີ່ ວມປະຈາໍປີ ເພ ີ່ ອຕດິຕາມການຈດັສນັເວລາເຂົ ັ້າໃສີ່ ການສອນພາສາລາວ ແລະ ຄະນດິ

ສາດ ໃນຊັ ັ້ນປະຖມົ ປີທ ີ1 ແລະ 2; 

• ຮບັປະກນັວີ່ າເວລາດໍາເນນີການປະເມນີກາງສະໄໝ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ແກ ັ້ໄຂບນັຫາຜນົກະທບົຂອງຫ ກັສູດໃໝີ່  ໃນ 

 ປ.1 ແລະ 2 ກີ່ ຽວກບັຄວາມຮູ ັ້ດ ັ້ານພາສາລາວ ແລະ ຄະນດິສາດ; 

• ໂດຍປະຕບິດັຕາມຂໍ ັ້ແນະນໍາຂອງການປະເມນີກາງສະໄໝ, ກໍານດົຄວາມຕ ັ້ອງການທີີ່ ຈະຊີ່ ວຍໃຫັ້ມກີານຈດັ

ສນັເວລາໃສີ່ ການສດິສອນພາສາລາວ ແລະ ຄະນດິສາດ ໃນຊັ ັ້ນປະຖມົປີທ ີ 1 ແລະ 2 ໂດຍອາດຈະຫ ຸດຈາໍ 

ນວນວຊິາຮຽນໃນຊັ ັ້ນຮຽນດັີ່ ງກີ່ າວ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ2: ປັບປຸງ ແລະ ທບົທວນຫ ກັສູດປະຖມົສກຶສາ ເພ ີ່ ອຮບັປະກນັໃຫ ັ້ເນ ັ້ອໃນແທດເໝາະກບັສະ 

ພາບຂອງປະເທດ. 

ວຽກຈດຸສຸມ: 

• ປັບປຸງຫ ກັສູດ ປ.3 ຫາ ປ.5 ພ ັ້ອມທງັພດັທະນາຄູີ່ ມ ຄູ ແລະ ປຶັ້ມແບບຮຽນ; 

• ສົີ່ ງເສມີການຈດັຕັ ັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ພາສາຕີ່ າງປະເທດໃນໂຮງຮຽນ; 

• ສົີ່ ງເສມີ ແລະ ຊຸກຍູ ັ້ ການຮຽນ-ການສອນວຊິາພາສາລາວແບບໃໝີ່  ແລະ ໃຫ ັ້ນກັຮຽນສາມາດອີ່ ານອອກ 

ແລະ ຂຽນໄດ ັ້ ຖ ກຕາມຫ ກັໄວຍາກອນ; 
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• ສົີ່ ງເສມີ ແລະ ຊຸກຍູ ັ້ ການຮຽນ-ການສອນວຊິາຄະນດິສາດແບບໃໝີ່  ແລະ ໃຫ ັ້ນກັຮຽນຄດິໄລີ່ ເລກ 4 

ປະການໄດ ັ້ຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ3: ປັບປຸງເວລາຮຽນຂອງນກັຮຽນໃນຫັ້ອງຮຽນ 

ວຽກຈດຸສຸມ: 

• ວໄິຈເຖງິເວລາຮຽນຂອງນກັຮຽນໃນແຕີ່ ລະຊົີ່ ວໂມງ ຊຶີ່ ງອາດໃຊ ັ້ເວລາ 45 ນາທ ີຕໍີ່  ຊົີ່ ວໂມງ ແທນທີີ່ ຈະ

ສອນ 90 ນາທ ີ(ລວດດຽວ) ສໍາລບັ 2 ຊົີ່ ວໂມງ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັທ ີ2: ການວດັຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນ ປ.3 ແລະ ປ.5 ໄດ ັ້ຮບັການປັບປຸງ ( ພາກທ ີI ຜນົໄດ ັ້

ຮບັລະດບັສູງທ ີ1, ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ1.2) 

ຍຸດທະສາດທ ີ1: ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ລະບບົການສອບເສງັຊັ ັ້ນປະຖມົ ປ.5. 

ວຽກຈດຸສຸມ: 

• ພດັທະນາມາດຕະຖານການອອກຂໍ ັ້ສອບເສງັ ຈບົຊັ ັ້ນ ປ.5; 

• ພດັທະນາຄູີ່ ມ ແນະນໍາໃນການອອກຂໍ ັ້ສອບເສງັທຽບ ແລະ ຈບົຊັ ັ້ນ ປ. 5; 

• ລງົຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ການອອກຂໍ ັ້ສອບເສງັທຽບ ແລະ ຈບົຊັ ັ້ນ ປ. 5. 

ຍຸດທະສາດທ ີ2: ສ ັ້າງມາດຕະຖານການປະເມນີການຮຽນຮູ ັ້ຂອງນກັຮຽນ ປ. 3 ແລະ ປ. 5. 

ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ສາມາດຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຍຸດທະສາດນີ ັ້ໄດ ັ້ຢີ່ າງເຕມັສີ່ ວນ, ແມີ່ ມຄີວາມຕ ັ້ອງການງບົປະມານດັີ່ ງທີີ່ ກໍາ

ນດົຢູີ່ ໃນສມົມຸດຖານດ ັ້ານງບົປະມານ “ຍກົສູງຄຸນນະພາບການສກຶສາ” ແລະ/ຫ   ງບົປະມານການຊີ່ ວຍເຫ  ອຈາກ

ຕີ່ າງປະເທດ ຕ ັ້ອງສຸມໃສີ່ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຍຸດທະສາດນີ ັ້. 

ວຽກຈດຸສຸມ: 

• ພດັທະນາແຜນປະຕບິດັງານ ພ ັ້ອມແຜນງບົປະມານ ເພ ີ່ ອຮບັໃຊ ັ້ການປະເມີນີຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນ  

ປ.3 ແລະ ປ.5.  

ຍຸດທະສາດທ ີ3: ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງຄວາມສາມາດຂອງຄູໃນການປະເມນີຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນ ໂດຍນໍາໃຊ ັ້

ຮູບແບບການປະເມນີປະຈາໍໃນຫັ້ອງຮຽນ ແລະ ການປະເມນີຜນົລວມ. 

ວຽກຈດຸສຸມ: 

• ປັບປຸງປ ັ້ມຄູີ່ ມ ຄູການປະເມນີ ເພ ີ່ ອປະກອບມຍຸີດທະສາດການປະເມນີແບບງີ່າຍດາຍ ແລະ ປະເມນີພາກປະ 

ຕບິດັຕວົຈງິ ເຊັີ່ ນ: ການປະເມນີແຕີ່ ລະຫວົຂໍ ັ້, ການເຮດັບດົຝຶກຫດັແຕີ່ ລະບດົຮຽນ ແລະ ອ ີ່ ນໆ ທີີ່ ຄູສາມາດ

ນໍາໃຊ ັ້ໃນຫັ້ອງຮຽນ ເພ ີ່ ອຮບັປະກນັວີ່ າຄູກວດກາຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນແຕີ່ ລະຄນົ ແລະ ບນັທກຶຜນົໄດ ັ້

ຮບັຢີ່ າງເປັນປະຈາໍ; 

• ບນັຈເຸອາົວທິກີານປະເມນີຜນົການຮຽນຮູ ັ້ຂອງນກັຮຽນ ແລະ ເຄ ີ່ ອງມ ການປະເມນີຕີ່ າງໆ (ປະເມນີໃນຫັ້ອງ

ຮຽນ ແລະ ປະເມນີຜນົລວມ) ເຂົ ັ້າໃນຫ ກັສູດການສ ັ້າງຄູ ແລະ ການຝຶກອບົຮມົຄູປະຈາໍການ ແລະ ການ

ພດັທະນາວຊິາຊບີແບບຕໍີ່ ເນ ີ່ ອງຂອງຄູ; 

• ໃຫັ້ການສະໜບັສະໜນູຄູທາງດ ັ້ານວຊິາການ ໃນການນໍາໃຊ ັ້ຫ ກັສູດໃໝີ່  ແລະ ນໍາໃຊ ັ້ວທິກີານສດິສອນແບບ

ກ ັ້າວໜັ້າຢີ່ າງມປີະສດິທຜິນົ; 

• ພດັທະນາ ແລະ ປັບປຸງ ເຄ ີ່  ອງມ ໃນການປະເມນີຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນ ປ.1 ຫາ ປ.5; 

• ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງ ໃຫ ັ້ແກີ່ ຄູປະຈາໍການ ໃນການປະເມນີຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນ ປ.1 ຫາ ປ.5; 
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• ລງົຊຸກຍູ ັ້, ກວດກາ ແລະ ຕດິຕາມໃນການນໍາໃຊ ັ້ຫ ກັສູດໃໝີ່ ; 

• ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກີ່ ຄູນເິທດພາຍໃນ ແລະ ກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ.  

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ3: ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນໃໝີ່  ແລະ ອດັຕາເລ ີ່ ອນຂັ ັ້ນຊັ ັ້ນປະຖມົ ໄດ ັ້ເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ ເພ ີ່ ອເຮດັໃຫ ັ້ອດັຕາ

ຈບົຊັ ັ້ນເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ (ພາກທ ີI ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ1, ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ1.3) 

ຍຸດທະສາດທ ີ1: ພດັທະນາ ແລະ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນຍຸດທະສາດການສະໜອງອາຫານໃນໂຮງຮຽນແບບຍ ນຍງົ 

(ແຜນຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ແຜນການເງນິ) ໂດຍອງີໃສີ່ ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕບິດັງານອາຫານໃນ

ໂຮງຮຽນ. 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ວເິຄາະຜນົໄດ ັ້ຮບັຂອງໂຄງການສະໜອງອາຫານ / ອາຫານໃນໂຮງຮຽນໃນຜີ່ ານມາ ແລະ ປະຈບຸນັ, ລວມທງັ

ປະສດິທພິາບດ ັ້ານຄີ່ າໃຊ ັ້ຈີ່ າຍ; 

• ສ ັ້າງຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕບິດັງານຮອດປີ 2025 ສໍາລບັແຜນງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ31 ທີີ່ ແນໃສີ່ ນກັ 

ຮຽນທີີ່ ດ ັ້ອຍໂອກາດທີີ່ ອາໄສຢູີ່ ໃນເຂດທີີ່ ຂາດແຄນອາຫານ, ໂດຍຜີ່ ານວທິກີານທີີ່ ມຄີວາມຍ ນຍງົທາງດ ັ້ານການ

ເງນິ; 

• ການສ ັ້າງຂດີຄວາມສາມາດໃຫັ້ແກີ່ ຊຸມຊນົ ໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໂຄງການອາຫານໃນໂຮງຮຽນ; 

• ສະໜອງອຸປະກອນປຸງແຕີ່ ງອາຫານ ແລະ ອາຫານ ໃຫ ັ້ໂຮງຮຽນ ຫ   ການສະໜບັສະໜນູດ ັ້ານການເງນິເພ ີ່ ອ

ຈດັຊ ັ້ອາຫານ; 

• ຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົ ໂດຍນໍາໃຊ ັ້ແອບັພຣີເຄເຊນີຂອງວຽກງານ ການສະໜອງອາຫານທີ່ ຽງ 

ແລະ ການສະໜອງເງນິໃນເຂດບໍລກິານ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ2: ຂະຫຍາຍແຜນງານ ບດົບາດຍງິຊາຍ, ເພດສກຶສາ, ທກັສະຊວີດິ, ໂພຊະນາການ, ການປັ້ອງກນັ

ໄພພບິດັ, ຄວາມສີ່ ຽງກີ່ ຽວກບັລະເບດິບໍີ່ ທນັແຕກໃຫັ້ແກີ່ ໂຮງຮຽນປະຖມົ. 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ສ ັ້າງ, ປັບປຸງເຄ ີ່ ອງມ  ແລະ ຝຶກອບົຮມົໃຫ ັ້ແກີ່ ຂັ ັ້ນແຂວງ, ເມ ອງ ແລະ ໂຮງຮຽນກີ່ ຽວກບັວຽກງານບດົບາດຍງິ

ຊາຍ, ໂພຊະນາການ, ເພດສກຶສາ, ທກັສະຊວີດິ, ການປັ້ອງກນັໄພພບິດັ, ຄວາມສີ່ ຽງຈາກລະເບດີບໍີ່ ທນັແຕກ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ 3: ປັບປຸງສະພາບແວດລ ັ້ອມຂອງໂຮງຮຽນໃຫັ້ສອດຄີ່ ອງກບັມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານຂອງຄຸນນະ 

ພາບການສກຶສາ. 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ປັບປຸງພ ັ້ນຖານໂຄງລີ່ າງຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ສະໜອງສິີ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ທີີ່ ຈາໍເປັນສໍາລບັການຮຽນ 

ການສອນ; 

• ສ ັ້າງສະພາບແວດລ ັ້ອມທີີ່ ສະອາດ ແລະ ປອດໄພ ເຊັີ່ ນ: ການສ ັ້າງໂຮງຮຽນສຂີຽວ, ສະອາດ ແລະ ປອດໄພ

ສໍາລບັເດກັນ ັ້ອຍທຸກຄນົ; 

• ສ ບຕໍີ່ ສ ັ້າງ ແລະ ປັບປຸງວດິຖີ່ າຍແຍກຍງິ-ຊາຍ, ຈດັຫານໍ ັ້າດ ີ່ ມສະອາດ ແລະ ນໍ ັ້າໃຊ ັ້ທີີ່ ສະອາດໃຫັ້ພຽງພໍຕະ 

ຫ ອດປີ; 

• ສ ັ້າງ ແລະ ປັບປຸງບີ່ ອນລ ັ້າງມ , ຈດັກດິຈະກໍາການລ ັ້າງມ  ແລະ ຖູແຂ ັ້ວໃນໂຮງຮຽນ. 

 
31 ແຜນອນັດຽວທີີ່ ກວມເອາົທງັການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖມົສກຶສາ 
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ຍຸດທະສາດທ ີ 4: ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັນະໂຍບາຍການເລ ີ່ ອນຂັ ັ້ນແບບຕໍີ່ ເນ ີ່ ອງໃຫ ັ້ມປີະສດິທພິາບ, ລວມທງັສະໜອງ

ການສອນບໍາລຸງໃຫ ັ້ແກີ່ ນກັຮຽນທີີ່ ຮຽນອີ່ ອນຢີ່ າງເໝາະສມົ. 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ໂດຍອງີໃສີ່ ຫ ກັການພດັທະນາວຊິາຊບີຄູແບບຕໍີ່ ເນ ີ່ ອງ, ດໍາເນນີການຝຶກອບົຮມົໃຫ ັ້ຄູສອນກີ່ ຽວກບັທກັສະ 

ການສດິສອນຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ ໃນການນໍາໃຊ ັ້ວທິກີານປະເມນີການຮຽນໃນຫັ້ອງຮຽນທີີ່ ດກີວີ່ າ, ດັີ່ ງທີີ່ ໄດ ັ້ລະບຸໄວ ັ້

ໃນຄູີ່ ມ ຄູສະບບັໃໝີ່  ເພ ີ່ ອກໍານດົຄວາມຕ ັ້ອງການ ພ ັ້ອມທງັໃຫ ັ້ການຊີ່ ວຍສອນເພີີ່ ມ; 

• ທບົທວນຕາຕະລາງການສອບເສງັນກັຮຽນໃນຊັ ັ້ນຮຽນໃນແຕີ່ ລະຂັ ັ້ນ, ລວມທງັຈາໍນວນການສອບເສງັປະຈາໍ

ເດ ອນ; 

• ຝ ກອບົຮມົຄູ ແລະ ຜູ ັ້ອໍານວຍການກີ່ ຽວກບັການປະເມນີຜນົຂອງນກັຮຽນ ແລະ ນະໂຍບາຍການເລ ີ່ ອນຂັ ັ້ນ

ແບບຕໍີ່ ເນ ີ່ ອງ; 

• ໃນໄລຍະການຝຶກອບົຮມົການນໍາໃຊ ັ້ຫ ກັສູດໃໝີ່ ຕ ັ້ອງມກີານແນະນໍາໃຫ ັ້ຄູເຫນັວີ່ າ ຈະເຮດັວທິໃີດເພ ີ່ ອໃຫ ັ້

ສາມາດຮູ ັ້ໄດ ັ້ວີ່ າ ນກັຮຽນທີີ່ ມຄີວາມສີ່ ຽງທີີ່ ຈະຄ ັ້າງຫ ັ້ອງ ແລະ ອອກໂຮງຮຽນ, ພ ັ້ອມທງັການປະເມນີຜນົການ

ຮຽນຂອງນກັຮຽນພກິານ; 

• ຕດິຕາມການປະຕບິດັໜັ້າທີີ່ ຂອງຄູ ໃນການກໍານດົນກັຮຽນທີີ່ ມຄີວາມສີ່ ຽງ; 

• ສົີ່ ງເສມີໃຫ ັ້ຄູຕດິຕາມ ແລະ ເອາົໃຈໃສີ່ ບໍາລຸງພເິສດ ໃຫ ັ້ນກັຮຽນທີີ່ ມຄີວາມສີ່ ຽງໃນການປະລະ; 

• ໃຫັ້ການຊີ່ ວຍເຫ  ອການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັການເລ ີ່ ອນຂັ ັ້ນແບບຕໍີ່ ເນ ີ່ ອງ ແລະ ການປະເມນີນກັຮຽນ; 

• ໃຫັ້ບນັຈເຸອາົວຽກງານການສະໜບັສະໜນູຂອງຄູຕໍີ່ ນກັຮຽນທີີ່ ຮຽນອີ່ ອນ ເຂົ ັ້າໃນແບບການປະເມນີຜນົການ

ເຮດັວຽກຂອງຄູ; 

• ສົີ່ ງເສມີການສອບເສງັແຂີ່ ງຂນັນກັຮຽນເກັີ່ ງ; 

• ສົີ່ ງເສມີ ແລະ ປັບປຸງ ລະບບົການປະເມນີຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນປະຈາໍເດ ອນ; 

• ກວດກາ, ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັການເລ ີ່ ອນຂັ ັ້ນແບບຕໍີ່ ເນ ີ່ ອງ; 

• ສ ັ້າງນຕິກິໍາກີ່ ຽວກບັການບໍາລຸງນກັຮຽນອີ່ ອນ; 

ຍຸດທະສາດທ ີ5: ສົີ່ ງເສມີການອີ່ ານຂອງນກັຮຽນ ໂດຍການສະໜອງປຶັ້ມອີ່ ານທີີ່ ເໝາະສມົກບັອາຍຸ. 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ສ ັ້າງຂະບວນການແຂີ່ ງຂນັໃນວນັອີ່ ານໜງັສ ແຫີ່ ງຊາດ; 

• ປະສານກບັຄູີ່ ຮີ່ ວມພດັທະນາ ໃນການສະໜອງປຶັ້ມອີ່ ານເສມີສໍາລບັເດກັ; 

• ສ ັ້າງມູມອີ່ ານໜງັສ ຢູີ່ ບນັດາໂຮງຮຽນທີີ່ ມຄີວາມພ ັ້ອມດ ັ້ານສະຖານທີີ່ ; 

• ສະໜອງອຸປະກອນ/ສ ີ່ ການຮຽນການສອນ, ປຶັ້ມນທິານ ແລະ ປຶັ້ມອີ່ ານເສມີໃຫ ັ້ໂຮງຮຽນປະຖມົທຸກຂັ ັ້ນຮຽນ

ໃນຂອບເຂດທົີ່ ວປະເທດ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ4 : ຫ ຸດຜີ່ ອນຊີ່ ອງຫວີ່ າງດ ັ້ານການເຂົ ັ້າຮຽນ ແລະ ຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນລະຫວີ່ າງເຂດ

ທີີ່ ມໂີອກາດ ແລະ ດ ັ້ອຍໂອກາດ ໂດຍຜີ່ ານການສ ັ້າງຕັ ັ້ງກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ (ພາກທ ີI ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ1, ຜນົໄດ ັ້ຮບັ

ລະດບັກາງທ ີ1.5) 

ຍຸດທະສາດທ ີ1: ສ ັ້າງຕັ ັ້ງ ແລະ ສະໜອງຊບັພະຍາກອນໃຫັ້ກຸີ່ ມໂຮງຮຽນປະຖມົໃນ 40 ເມ ອງບູລມິະສດິ. 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ສ ັ້າງຄູີ່ ມ ແນະນໍາການສ ັ້າງຕັ ັ້ງກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ ໂດຍຖ ເອາົ 40 ເມ ອງທີີ່ ເປັນບູລມິະສດິ; 
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• ຝຶກອບົຮມົ ແລະ ຈດັຕັ ັ້ງ, ເຜຍີແຜີ່  ບນັດານຕິກິໍາ, ຄູີ່ ມ   ໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ກຸີ່ ມໂຮງຮຽນປະຖມົ; 

• ສະໜອງສິີ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫັ້ແກີ່ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໂຮງຮຽນປະຖມົ; 

• ກວດກາ, ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ແລະ ເຄ ີ່ ອນໄຫວ ຂອງກຸີ່ ມໂຮງຮຽນປະຖມົ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ2: ສະໜອງຄູ ແລະ ສິີ່ ງຈງູໃຈທີີ່ ຈາໍເປັນຕີ່ າງໆໃຫັ້ແກີ່ ນກັຮຽນ ແລະ ຄູສອນໃນໂຮງຮຽນປະຖມົທີີ່ ຢູີ່

ຊນົນະບດົ ແລະ ຫີ່ າງໄກສອກຫ ກີ. 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ໃຫັ້ບູລມິະສດິໃນການຈດັຫາສິີ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ເຊັີ່ ນ: ອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ, ການກໍີ່ ສ ັ້າງ

ຫໍພກັນ ັ້ອຍທີີ່ ມວີດິຖີ່ າຍ ແລະ ນໍ ັ້າສະອາດຢູີ່ ໃນໂຮງຮຽນປະຖມົ, ໃຫັ້ທນຶການສກຶສາແກີ່ ນກັຮຽນທີີ່ ຂາດເຂນີ 

ແລະ ຊບັພະຍາກອນອ ີ່ ນໆ; 

• ປັບປຸງຫ ກັການຄຸ ັ້ມຄອງໂຮງຮຽນໃນການກໍານດົການຂາດຮຽນຂອງນກັຮຽນ ລະຫວີ່ າງໃນຕວົເມ ອງ ກບັ  

ຊນົນະບດົ ແລະ ຫີ່ າງໄກສອກຫ ກີ; 

• ສະໜອງໂກຕ ັ້າລດັຖະກອນຄູໃນເຂດຫີ່ າງໄກສອກຫ ກີຢີ່ າງພຽງພໍ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ3: ພດັທະນາ ແລະ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນງານ “ສົີ່ ງເສມີການຮຽນຮູ ັ້” ຄະນດິສາດ ແລະ ການຮູ ັ້ໜງັສ 

ສໍາລບັຄູນເິທດ, ຜູ ັ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູ ໃນ 40 ເມ ອງເປົັ້າໝາຍ 

ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ສາມາດຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຍຸດທະສາດນີ ັ້ໄດ ັ້ຢີ່ າງເຕມັສີ່ ວນ, ແມີ່ ນມຄີວາມຕ ັ້ອງການງບົປະມານດັີ່ ງທີີ່

ກໍານດົຢູີ່ ໃນສມົມຸດຖານດ ັ້ານງບົປະມານ “ຍກົສູງຄຸນນະພາບການສກຶສາ” ແລະ/ຫ   ງບົປະມານການຊີ່ ວຍເຫ  ອຈາກ

ຕີ່ າງປະເທດ ຕ ັ້ອງສຸມໃສີ່ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຍຸດທະສາດນີ ັ້. 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ພດັທະນາຫ ກັສູດການຝຶກອບົຮມົສໍາລບັ ແຜນງານ “ສົີ່ ງເສມີການຮຽນຮູ ັ້” ຄະນດິສາດ ແລະ ການຮູ ັ້ໜງັສ ; 

• ສ ັ້າງ ແລະ ພດັທະນາຫ ກັສູດພເິສດ ສໍາລບັນກັຮຽນພອນສະຫວນັ ດ ັ້ານຄະນດິສາດ ແລະ ພາສາລາວ; 

• ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງສະເພາະດ ັ້ານ ສໍາລບັຄູສກຶສານເິທດ ວຊິາຄະນດິສາດ ແລະ ພາສາລາວ. 

2.3.2. ຈາໍນວນຄູ ແລະ ຜູ ັ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນທີີ່ ມຄີວາມຮູ ັ້ຄວາມສາມາດເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ສອດຄີ່ ອງກບັ

ມາດຕະຖານການສດິສອນ ໂດຍໃຫ ັ້ມກີານປະເມນີຜນົການປະຕບິດັໜ ັ້າທີີ່ ຂອງເຂາົເຈ ົ ັ້າຢີ່ າງເປັນປົກກະຕ ິ 

( ພາກທ ີI ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ2) 

➢ ຫ ກັການ ແລະ ເຫດຜນົ 

ເບິີ່ ງພາກທ ີ I ສໍາລບັລາຍລະອຽດຫ ກັການ ແລະ ເຫດຜນົ, ໂດຍອງີໃສີ່ ການສ ັ້າງ ແລະ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ

ວທິກີານແບບກວມລວມ ແລະ ມລີກັສະນະຍຸດທະສາດ ໃນການພດັທະນາວຊິາຊບີທາງການສກຶສາ ໂດຍເນັ ັ້ນໃສີ່

ການພດັທະນາວຊິາຊບີຂອງຄູ ແລະ ຜູ ັ້ອໍານວຍການຢູີ່ ໂຮງຮຽນແບບຕໍີ່ ເນ ີ່ ອງໃນລະດບັໂຮງຮຽນ ແລະ ລະດບັ

ທ ັ້ອງຖິີ່ ນຢີ່ າງຕໍີ່ ເນ ີ່ ອງ ໂດຍຜີ່ ານລະບບົສກຶສານເິທດທີີ່ ມຄີວາມເຂັ ັ້ມແຂງ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ1: ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫ ັ້ແກີ່ ຄູອາຈານ ໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຫ ກັສູດການຮຽນໃໝີ່  ໂດຍ

ຜີ່ ານການສະໜບັສະໜນູຈາກກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູສກຶສານເິທດ (ພາກທ ີ I ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ 2. ຜນົຮບັ

ລະດບັກາງທ ີ2.1) 
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ຍຸດທະສາດທ ີ 1: ສ ັ້າງກຸີ່ ມໂຮງຮຽນເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ເປັນສູນກາງໃນການພດັທະນາຄູອາຊບີຢີ່ າງຕໍີ່ ເນ ີ່ ອງ ແລະ ແລກປີ່ ຽນ

ບດົຮຽນ. 

ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ສາມາດຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຍຸດທະສາດນີ ັ້ໄດ ັ້ຢີ່ າງເຕມັສີ່ ວນ, ແມີ່ ນມຄີວາມຕ ັ້ອງການງບົປະມານດັີ່ ງທີີ່ ກໍາ

ນດົຢູີ່ ໃນສມົມຸດຖານດ ັ້ານງບົປະມານ “ຍກົສູງຄຸນນະພາບການສກຶສາ” ແລະ/ຫ   ງບົປະມານການຊີ່ ວຍເຫ  ອຈາກ

ຕີ່ າງປະເທດ ຕ ັ້ອງສຸມໃສີ່ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຍຸດທະສາດນີ ັ້. 

ວຽກຈດຸສຸມ: 

• ເຜຍີແຜີ່ ບນັດານຕິກິໍາຕີ່ າງໆທີີ່ ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງກບັການພດັທະນາກຸີ່ ມໂຮງຮຽນໃຫັ້ ສກຶສາເມ ອງ ແລະ ໂຮງຮຽນເພ ີ່ ອ

ໃຫ ັ້ພວກເຂາົເຂົ ັ້າໃຈກີ່ ຽວກບັຈດຸປະສງົຂອງການສ ັ້າງຕັ ັ້ງກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ; 

• ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກີ່ ຄະນະກໍາມະການບໍລຫິານກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ ເພ ີ່ ອຮບັປະກນັປະສດິທຜິນົຂອງການ 

ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ; 

• ສະໜອງສິີ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຈດັຕັ ັ້ງການເຄ ີ່ ອນໄຫວກຸີ່ ມ; 

• ສ ັ້າງລະບບົເກບັກໍາ ແລະ ຕດິຕາມການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ; 

ຍຸດທະສາດທ ີ2: ສ ັ້າງແຜນງານຝຶກອບົຮມົຄູຢີ່ າງມເີປົັ້າໝາຍ 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ປັບປຸງຄູີ່ ມ ການຝຶກອບົຮມົການສອນຫັ້ອງຄວບ ແລະ ຄູສອນຫັ້ອງຮຽນຮີ່ ວມ; 

• ຝຶກອບົຮມົການສອນຫັ້ອງຄວບ ໂດຍໃຫັ້ລວມເອາົທງັວທິກີານການສອນຮຽນຮີ່ ວມ (ລວມເອາົເດກັພກິານ) 

ໃຫ ັ້ແກີ່ ຄູທີີ່ ສອນຫັ້ອງຄວບທຸກຄນົ; 

• ຝຶກອບົຮມົວທິກີານປະເມນີຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນໃນຫັ້ອງ ລວມທງັການສອນຮຽນຮີ່ ວມ (ລວມມເີດກັ

ພກິານ) ໃຫີ່ ແກີ່ ຄູສອນຫັ້ອງຄວບທຸກຄນົ ແລະ ຄູສອນຢູີ່  40 ເມ ອງທີີ່ ເປັນບູລມິະສດິ; 

• ຝຶກອບົຮມົວທິກີານສອນພາສາລາວເປັນພາສາທສີອງໃນຊັ ັ້ນປະຖມົຂັ ັ້ນຕົ ັ້ນ ລວມທງັການສອນຮຽນຮີ່ ວມ 

(ລວມທງັເດກັພກິານ) ໃຫ ັ້ແກີ່ ຄູສອນຢູີ່ ໂຮງຮຽນໃນເຂດ ທີີ່ ບໍີ່ ແມີ່ ນກຸີ່ ມພາສາລາວ-ໄຕ; 

• ສ ັ້າງເຄ ີ່ ອງມໃີນການປະເມນີຄູສອນຫັ້ອງຄວບ ແລະ ຄູທີີ່ ສອນຫັ້ອງຮຽນຮີ່ ວມ; 

• ຊຸກຍູ ັ້, ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີ ຄູສອນຫັ້ອງຄວບ ແລະ ຄູທີີ່ ສອນຫັ້ອງຮຽນຮີ່ ວມ; 

• ຝຶກອບົຮມົວທິກີານປະເມນີໃຫ ັ້ແກີ່ ຄູສອນຫັ້ອງຄວບ ໃນການວດັຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນຫັ້ອງຄວບ 

ແລະ ຮຽນຮີ່ ວມ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ 2: ຫ ກັສູດສ ັ້າງຄູກີ່ ອນປະຈາໍການ ແລະ ຄູປະຈາໍການ ແມີ່ ນໄດ ັ້ຖ ກປັບປຸງ ແລະ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ

ໃຫ ັ້ສອດຄີ່ ອງກບັຫ ກັສູດການຮຽນ ແລະ ການສອນຂອງໂຮງຮຽນສະບບັປັບປຸງໃໝີ່  (ພາກທ ີI ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ

2, ຜນົໄດຮບັລະດບັກາງທ ີ2.2) 

ການຝຶກອບົຮມົຄູ ແມີ່ ນຢູີ່ ພາຍໃຕ ັ້ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງກມົສ ັ້າງຄູ ແລະ ສະຖາບນັສ ັ້າງຄູ. ບູລມິະສດິ 

ສໍາລບັຂະແໜງການຍີ່ ອຍປະຖມົປະກອບມດີັີ່ ງນີ ັ້: 

ຍຸດທະສາດທ ີ1: ເຊ ີ່ ອມໂຍງຫ ກັສູດການຝຶກອບົຮມົຄູປະຈາໍການກບັຫ ກັສູດການຮຽນ-ການສອນສະບບັປັບປຸງໃໝີ່  

ແລະ ຍຸດທະສາດການພດັທະນາວຊິາຊບີຄູ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ2: ດໍາເນນີການຝຶກອບົຮມົຄູໃນລະດບັຊາດ ເພ ີ່ ອການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຫ ກັສູດປະຖມົສກຶສາໃໝີ່ . 
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ຍຸດທະສາດທ ີ3: ຄູສກຶສານເິທດຊັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາ ສະໜອງການຝຶກອບົຮມົເຮດັວຽກຕວົຈງິໃຫ ັ້ແກີ່ ຄູສອນ ແນໃສີ່

ເພ ີ່ ອຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນທາງດ ັ້ານຜນົການຮຽນໃນທຸກລະດບັ. 

ຄວາມຮບັຜດິຊອບຕໍີ່ ຄູສກຶສານເິທດໄດ ັ້ໂອນໄປຂຶ ັ້ນກບັກມົສ ັ້າງຄູ ແລະ ລາຍລະອຽດເພີີ່ ມເຕມີກີ່ ຽວກບັວຽກ

ງານນເິທດສກຶສາແມີ່ ນລວມຢູີ່ ໃນແຜນຂອງຂະແໜງການຍີ່ ອຍສ ັ້າງຄູ. ບູລມິະສດິຕໍີ່ ໄປນີ ັ້ແມີ່ ນສໍາລບັຄູສກຶສາ

ນເິທດ: 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ທບົທວນ ແລະ ປັບປຸງ ນຕິກິໍາຕີ່ າງໆທີີ່ ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງກບັວຽກງານນເິທດສກຶສາ; 

• ສ ັ້າງຂດີຄວາມສາມາດໃຫັ້ແກີ່ ວຽກງານນເິທດທງັພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ, ທງັຢູີ່ ໃນໂຮງຮຽນ, ໃນກຸີ່ ມໂຮງ 

ຮຽນ ຫ   ຢູີ່ ຫ ັ້ອງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາເມ ອງ; 

• ສະໜອງສິີ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີີ່ ເໝາະສມົ ລວມທງັພາຫະນະສໍາລບັການໄປຢັ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນຂອງຄູ

ນເິທດ; 

• ສະໜອງງບົປະມານທີີ່ ເໝາະສມົສໍາລບັການໄປຕດິຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ ັ້ໂຮງຮຽນຂອງຄູສກຶສານເິທດ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ4: ປັບປຸງການສດິສອນ ແລະ ການຮຽນໃນຫັ້ອງຮຽນຄວບ ໂດຍຜີ່ ານການປັບປຸງທກັສະການສອນ

ຂອງຄ.ູ 

ຄວາມຮບັຜດິຊອບຕໍີ່ ການພດັທະນາວຊິາຊບີຄູແມີ່ ນຂຶ ັ້ນກບັກມົສ ັ້າງຄູ. ຍຸດທະສາດນີ ັ້ເຊ ີ່ ອມໂຍງກບັຜນົໄດ ັ້

ຮບັລະດບັກາງ 2.1, ຍຸດທະສາດທ ີ2. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ 3: ລະບບົການປະເມນີຜນົການປະຕບິດັໜ ັ້າທີີ່ ຂອງຄູມຄີວາມເຂັ ັ້ມແຂງ ໂດຍຜີ່ ານການ

ປັບປຸງເຄ ີ່ ອງມ ປະເມນີຄູ ທີີ່ ຕດິພນັກບັມາດຕະຖານການສດິສອນ ແລະ ຈນັຍາບນັຂອງຄູ; ແລະ ໄດ ັ້ຮບັການຈດັຕັ ັ້ງ

ປະຕບິດັ ເພ ີ່ ອກາໍນດົຄວາມຕ ັ້ອງການດ ັ້ານການບໍາລຸງຄູທີີ່ ເປັນບູລມິະສດິສໍາລບັຊັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາ (ພາກທ ີ I ຜນົໄດ ັ້

ຮບັລະດບັສູງທ ີ2, ຜນົຮບັລະດບັກາງທ ີ2.3) 

ກມົສ ັ້າງງຄູຈະເປັນຜູ ັ້ນໍາພາໃຫ ັ້ບນັລຸຜນົໄດ ັ້ຮບັໃນໄລຍະກາງນີ ັ້. ສະຖາບນັພດັທະນາການບໍລຫິານການສກຶ

ສາ ຈະຮບັຜດິຊອບການຝຶກອບົຮມົດ ັ້ານການບໍລຫິານຂອງຜູ ັ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ. ບູລມິະສດິຂອງຂະແໜງການ

ຍີ່ ອຍປະຖມົ ມດີັີ່ ງນີ ັ້: 

ຍຸດທະສາດທ ີ 1: ກາໍນດົໂຄງສ ັ້າງ ແລະ ຂັ ັ້ນຕອນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັລະດບັອງົກອນ ເພ ີ່ ອດໍາເນນີການປະເມນີຜນົ

ການປະຕບິດັໜັ້າທີີ່ ຂອງຄູ ແລະ ຜູ ັ້ອໍານວຍການໃຫັ້ເປັນລະບບົ, ໂດຍຄໍານງຶເຖງິການເນັ ັ້ນໃສີ່ ແຕີ່ ການແຕີ່ ງບດົສອນ

ເປັນຫ ກັໃນໄລຍະຜີ່ ານມາ, ແທນທີີ່ ຈະສຸມໃສີ່ ຜນົໄດ ັ້ຮບັດ ັ້ານການຮຽນຮູ ັ້ຂອງນກັຮຽນ; 

ຍຸດທະສາດທ ີ 2: ພດັທະນາ ແລະ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັລະບບົການປະເມນີຄູ ແລະ ຜູ ັ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນໃນທົີ່ ວ

ປະເທດ, ໂດຍເນັ ັ້ນໃສີ່  7 ໜັ້າວຽກຂອງຜູ ັ້ບໍລຫິານ; 

ຍຸດທະສາດທ ີ 3: ສ ັ້າງຂດີຄວາມສາມາດໃຫັ້ແກີ່ ຜູ ັ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ກີ່ ຽວກບັການຄຸ ັ້ມຄອງທີີ່ ອງີໃສີ່ ໂຮງຮຽນ

ເປັນຫ ກັ /ມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານຂອງຄຸນນະພາບ ເພ ີ່ ອປັບປຸງຜນົການຮຽນ-ການສອນ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ4: ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງກີ່ ຽວກບັການບໍລຫິານຄຸ ັ້ມຄອງໂຮງຮຽນໃຫັ້ແກີ່ ສກຶສາເມ ອງ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ສາມາດ

ສະໜບັສະໜນູການແລກປີ່ ຽນບດົຮຽນຊຶີ່ ງກນັ ແລະ ກນັ ຂອງຜູ ັ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນພາຍໃນກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ ໃນ

ເວລາປະຊຸມປະຈາໍເດ ອນຢູີ່ ສກຶສາເມ ອງ. 
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2.3.3. ໂຮງຮຽນທຸກແຫີ່ ງມຊີບັພະຍາກອນທາງດ ັ້ານການເງນິ ແລະ ຊບັພະຍາກອນມະນຸດພຽງ ພໍເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ສາມາດ

ເຮດັວຽກໄດ ັ້ຢີ່ າງມປີະສດິທຜິນົ, ພ ັ້ອມທງັຂດີຄວາມສາມາດໃນການຄຸ ັ້ມຄອງໂຮງຮຽນ ໄດ ັ້ຮບັການປັບປຸງ

ດຂີຶ ັ້ນ (ພາກທ ີI ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ3) 

➢ ຫ ກັການ ແລະ ເຫດຜນົ 

ເບິີ່ ງພາກທ ີ I ສໍາລບັເຫດຜນົລະອຽດ. ທຸກໆໂຮງຮຽນຕ ັ້ອງການລະດບັພ ັ້ນຖານຂອງຊບັພະຍາກອນ ແລະ

ຄວາມສາມາດ ເພ ີ່ ອເຮດັວຽກຢີ່ າງມປີະສດິທພິາບ ແລະ ສະໜອງຄຸນນະພາບການສກຶສາທີີ່ ຍອມຮບັໄດ ັ້, ໂດຍອງີໃສີ່

ມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາ. ຊບັພະຍາກອນຫ ກັໆຂອງການສກຶສາປະກອບມ:ີ ງບົປະມານບໍ

ລຫິານ, ຄູອາຈານ, ປ ັ້ມຕໍາລາຮຽນ ແລະ ສິີ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດັ້ານສຸຂະອະນາໄມຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ ແມີ່ ນໄດ ັ້ຖ ກ

ຈດັສນັໃຫ ັ້ເທົີ່ າທຽມກນັ ແລະ ຄບົຖັ້ວນເທົີ່ າທີີ່ ຈະເປັນໄປໄດ ັ້. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ 1: ໄດ ັ້ມຂີະບວນການຄຸ ັ້ມຄອງໂຮງຮຽນ ແລະ ການປະເມນີຕນົເອງ ແລະ ການວາງແຜນ

ພດັທະນາໂຮງຮຽນແບບຍ ນຍງົ (ໂດຍນາໍໃຊ ັ້ມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາ) ທີີ່ ເປັນບີ່ ອນອງີໃຫ ັ້

ແກີ່ ການວາງແຜນຂັ ັ້ນເມ ອງ ແລະ ການກາໍນດົເປົັ້າໝາຍການສະໜບັສະໜນູລວມທງັການຈດັສນັຄູ ແລະ ອຸປະກອນ

ຮບັໃຊ ັ້ການຮຽນ-ການສອນ. (ພາກທ ີI ຜນົໄດ ັ້ຮບັທ ີ3 ຜນົຮບັລະດບັກາງທ ີ2) 

ຍຸດທະສາດ 1: ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາ ສໍາລບັການສກຶສາຊັ ັ້ນປະຖມົ 

ວຽກຈດຸສຸມ: 

• ພດັທະນາເຄ ີ່ ອງມ ການປະເມນີຕນົເອງສໍາລບັ ມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາ ພ ັ້ອມທງັ 

ທດົລອງນໍາໃຊ ັ້ສໍາລບັຊັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາ; 

• ພດັທະນາ ພ ັ້ອມທງັຮບັຮອງນຕິກິໍາ ແລະ ຄໍາແນະນໍາໃນການດໍາເນນີງານສໍາລບັໂຮງຮຽນປະຖມົ, ສກຶສາ

ເມ ອງ ແລະ ສກຶສາແຂວງ ໃນການສະໜບັສະໜນູ ແລະ ການນໍາໃຊ ັ້ມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານຄຸນນະພາບ

ການສກຶສາ; 

• ສ ັ້າງແຜນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັພ ັ້ອມແຜນການເງນິ, ການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ການເຜຍີແຜີ່  ມາດຕະຖານຂັ ັ້ນ

ພ ັ້ນຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາ ຊັັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາໃນທົີ່ ວປະເທດ; 

• ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີການນໍາໃຊ ັ້ເຄ ີ່ ອງມ ປະເມນີຕນົເອງຂອງ ມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານຄຸນນະພາບການ

ສກຶສາສໍາລບັໂຮງຮຽນປະຖມົ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ 2: ພດັທະນາແຜນປະຕບິດັງານສໍາລບັການນໍາໃຊ ັ້ຂໍ ັ້ມູນຈາກ ມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານຄຸນນະພາບ

ການສກຶສາຂອງຊັ ັ້ນປະຖມົ ໃນລະດບັເມ ອງ ພັ້ອມທງັຮບັຮອງ ແລະ ນໍາໃຊ ັ້ເພ ີ່ ອສະໜບັສະໜນູບູລມິະສດິ ແລະ 

ຂະບວນການວາງແຜນຂອງເມ ອງ ເພ ີ່ ອຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກຕີ່ າງ. 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ສ ັ້າງຂດີຄວາມສາມາດໃຫັ້ແກີ່ ສກຶສາເມ ອງ ກີ່ ຽວກບັຂັ ັ້ນຕອນການວາງແຜນ ໂດຍອງີໃສີ່ ການຈດັລໍາດບັຄວາມ

ສໍາຄນັຂອງມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາ. 

• ຕດິຕາມ, ຊຸກຍູ ັ້ ແລະ ສະໜບັສະໜນູເມ ອງ ໃນຂະບວນການຈດັສນັບູລມິະສດິ ແລະ ວາງແຜນເພ ີ່ ອຫ ຸດ 

ຜີ່ ອນຄວາມແຕກຕີ່ າງ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ3: ສະໜບັສະໜນູການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັນະໂຍບາຍການຄຸ ັ້ມຄອງທີີ່ ອງີໃສີ່ ໂຮງຮຽນເປັນຫ ກັ. 

ວຽກຈດຸສຸມ 
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• ສະໜບັສະໜນູການເຜຍີແຜີ່ ນະໂຍບາຍການຄຸ ັ້ມຄອງທີີ່ ອງີໃສີ່ ໂຮງຮຽນເປັນຫ ກັ ທີີ່ ຈະກໍານດົພາລະບດົບາດ 

ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນລະດບັໂຮງຮຽນ ແລະ ບດົບາດສະໜບັສະໜນູຂອງສກຶສາເມ ອງ, ສກຶສາແຂວງ; 

ພັ້ອມທງັກໍານດົວທິກີານໄລຍະຍາວ ເພ ີ່ ອຮບັປະກນັຫ ກັການທງັໝດົ ແມີ່ ນມຄີວາມສາມາດໃນການຈດັຕັ ັ້ງ

ປະຕບິດັຕາມພາລະບດົບາດ ແລະ ໜັ້າທີີ່ ຂອງພວກເຂາົ; 

• ກໍານດົວທິກີານທີີ່ ມປີະສດິທພິາບດ ັ້ານຄີ່ າໃຊ ັ້ຈີ່ າຍ (ຕວົຢີ່ າງ ຜີ່ ານກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ) ເພ ີ່ ອສະໜບັສະໜນູການສ ັ້າງ

ຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກີ່  ຄພສບ ແລະ ຜູ ັ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ; 

• ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃນການເກບັກໍາຂໍ ັ້ມູນໃນລະດບັໂຮງຮຽນ 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ2: ເງນິບໍລຫິານໂຮງຮຽນ (ສູດ ແລະ ລາຍການໃຊ ັ້ຈີ່ າຍທີີ່ ເໝາະສມົ) ແມີ່ ນຕອບສະໜອງຕໍີ່

ຄວາມຕ ັ້ອງການໃນລະດບັໂຮງຮຽນ ເພ ີ່ ອຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນ ແລະ ຕດິພນັກບັ ມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານຄຸນ

ນະພາບການສກຶສາ(ພາກທ ີI ຜນົໄດ ັ້ຮບັທ ີ3, ຜນົຮບັລະດບັກາງທ ີ3) 

ກມົການເງນິ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບຕໍີ່ ເງນິບໍລຫິານໂຮງຮຽນ ແລະ ຈະເຮດັວຽກຮີ່ ວມກບັກມົສາມນັເພ ີ່ ອທບົ

ທວນກີ່ ຽວກບັການກໍານດົເງນິບໍລຫິານໂຮງຮຽນສໍາລບັປະຖມົ. ບູລມິະສດິສໍາລບັຂະແໜງການຍີ່ ອຍປະຖມົແມີ່ ນ: 

ຍຸດທະສາດທ ີ 1: ຮບັປະກນັໃຫ ັ້ເງນິບໍລຫິານໂຮງຮຽນ ແລະ ລາຍການໃຊ ັ້ຈີ່ າຍສໍາລບັເງນິບໍລຫິານດັີ່ ງກີ່ າວຕອບສະ

ໜອງກບັຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງແຕີ່ ລະໂຮງຮຽນ, ຕາມທີີ່ ໄດ ັ້ກາໍນດົໃນມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານຄຸນນະພາບການສກຶ

ສາ.  

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ 3: ການຈດັສນັຄູສອນແມີ່ ນຕອບສະໜອງຕໍີ່ ຄວາມຕ ັ້ອງການໃນລະດບັໂຮງຮຽນ ເພ ີ່ ອ

ຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນ ແລະ ຕດິພນັກບັ ມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາ. (ພາກທ ີI ຜນົໄດ ັ້ຮບັ

ທ ີ3, ຜນົຮບັລະດບັກາງທ ີ4) 

ຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນການຈດັສນັຄູແມີ່ ນຢູີ່ ພາຍໃຕ ັ້ຄະນະກໍາມະການຈດັສນັຄູ ໂດຍມກີານສະໜບັສະໜນູ

ຈາກກມົຈດັຕັ ັ້ງ ແລະ ພະນກັງານ, ສກຶສາແຂວງ ແລະ ສກຶສາເມ ອງ. ບູລມິະສດິສໍາລບັຂະແໜງການຍີ່ ອຍປະຖມົ

ປະກອບມ:ີ 

ຍຸດທະສາດທ ີ1: ຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນດ ັ້ານການສະໜອງຄູໃນໂຮງຮຽນປະຖມົ 

ຍຸດທະສາດທ ີ2: ຫ ຸດຜີ່ ອນການຂາດສອນຂອງຄູ, ລວມທງັ 1) ທດົລອງໃຊ ັ້ໂທລະສບັມ ຖ ສໍາລບັການລາຍງານການ

ຂາດຂອງຄ ູ ໂດຍ ຄພສບ ແລະ ພໍີ່ ແມີ່ ນກັຮຽນ ຊຶີ່ ງເປັນສີ່ ວນໜຶີ່ ງຂອງການສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກີ່ ລະບບົ 

LESMIS; 2) ໂຄສະນາເຖງິຄວາມສໍາຄນັ ແລະ ບດົບາດຂອງ ຄພສບ, ຜູ ັ້ປົກຄອງ ແລະ ອ ີ່ ນໆ ເພ ີ່ ອຫ ຸດຜີ່ ອນການ

ຂາດສອນຂອງຄູ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ 3: ທບົທວນການສະໜອງ ແລະ ທີີ່ ຕັ ັ້ງຂອງໂຮງຮຽນປະຖມົໃນແຕີ່ ລະເຂດ ເພ ີ່ ອປັບປຸງປະສດິ 

ທພິາບໃນການຈດັສນັຄູ ໂດຍອາດຜີ່ ານການຮວມຕວົກນັເຂົ ັ້າລະຫວີ່ າງໂຮງຮຽນຂະໜາດນ ັ້ອຍ ແລະ ໂຮງຮຽນທີີ່ ຕັ ັ້ງ

ຢູີ່ ໃກ ັ້ກນັ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ4: ການຈດັສນັປຶັ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູີ່ ມ  ຄູ ແມີ່ ນຕອບສະໜອງຕໍີ່ ຄວາມຕ ັ້ອງການໃນລະດບັ

ໂຮງຮຽນ ເພ ີ່ ອຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນ ແລະ ຕດິພນັກບັ ມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາ. (ພາກ

ທ ີI ຜນົໄດ ັ້ຮບັທ ີ3,  ຜນົຮບັລະດບັກາງທ ີ5) 



 

115 

 

 ຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນການຈດັສນັປ ັ້ມຕໍາລາຮຽນ ແລະ ອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນອ ີ່ ນໆ ແມີ່ ນຢູີ່ ພາຍ

ໃຕ ັ້ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງນິ ໂດຍໄດ ັ້ຮບັການສະໜບັສະໜນູຈາກພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງຊບັສນິຂອງ 

ກມົການເງນິ, ສກຶສາແຂວງ ແລະ ສກຶສາເມ ອງ. ບູລມິະສດິສໍາລບັຂະແໜງການຍີ່ ອຍປະຖມົ ປະກອບມ:ີ 

ຍຸດທະສາດທ ີ1: ຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນໃນການສະໜອງ ແລະ ຈດັສນັປ ັ້ມແບບຮຽນ ແລະ ປ ັ້ມຄູີ່ ມ ຄູ ໃຫ ັ້ແກີ່

ໂຮງຮຽນປະຖມົຕີ່ າງໆ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ2: ພດັທະນາ ແລະ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຍຸດທະສາດບູລມິະສດິ ເພ ີ່ ອຮບັປະກນັໃຫ ັ້ທຸກໆໂຮງຮຽນບນັລຸ

ໄດ ັ້ຢີ່ າງໜັ້ອຍ 80% ຂອງນະໂຍບາຍການແຈກຢາຍປ ັ້ມຕໍາລາຮຽນ ແລະ ປ ັ້ມຄູີ່ ມ ຄູ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ3: ກໍານດົວທິກີານທີີ່ ມປີະສດິທພິາບທີີ່ ສຸດ ໃນການຕດິຕາມກວດກາປ ັ້ມແບບຮຽນທີີ່ ມ ີ (ໃນລະບບົ 

TMIS ຫ   ພດັທະນາລະບບົ EMIS). 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ 5: ໂຮງຮຽນທຸກແຫີ່ ງໄດ ັ້ຮບັການສະໜບັສະໜນູໃຫ ັ້ບນັລຸລະດບັຕໍີ່ າສຸດ (1 ດາວ ຫ   ສູງ

ກວີ່ າ) ໃນການສະໜອງສິີ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ ັ້ານສຸຂະອະນາໄມ. (ພາກທ ີ 1 ຜນົໄດ ັ້ຮບັທ ີ3, ຜນົຮບັໄລຍະ

ກາງທ ີ6 ແລະ ເບິີ່ ງຜນົໄດ ັ້ຮບັທ ີ1, ຜນົຮບັລະດບັກາງທ ີ3) 

ຍຸດທະສາດທ ີ 1: ຂະຫຍາຍການສະໜອງສິີ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດັ້ານສຸຂະອະນາໄມ ຢູີ່ ໂຮງຮຽນປະຖມົ (ເບິີ່ ງ

ຜນົໄດ ັ້ຮບັທ ີ6.3.5) 
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III. ຂະແໜງການຍີ່ ອຍ ມດັທະຍມົສກຶສາຕອນຕົ ັ້ນ 

1. ພາກສະເໜ ີ

1.1. ຜນົສໍາເລດັ 

ພາກ I ຂອງແຜນ 5 ປີ 2021-2025 (ຂໍ ັ້ທ ີ2 ແລະ 3) ໃຫັ້ລາຍລະອຽດກີ່ ຽວກບັຜນົສໍາເລດັຂອງຂະແໜງ

ການຍີ່ ອຍມດັທະຍມົສກຶສາຕອນຕົ ັ້ນ. ຜນົສໍາເລດັອ ີ່ ນໆທີີ່ ສໍາຄນັປະກອບມ:ີ ຄູໄດ ັ້ຮບັການຝຶກອບົຮມົກີ່ ຽວກບັການ

ກໍານດົ ແລະ ສະໜບັສະໜນູນກັຮຽນທີີ່ ພກິານສາຍຕາ, ຫູ ແລະ ພກິານທາງດ ັ້ານມນັສະໜອງ. ຫ ກັສູດການຝຶກອບົ 

ຮມົຄູກີ່ ອນປະຈາໍການສະບບັປັບປຸງໃໝີ່  ໄດ ັ້ຖ ກຮບັຮອງໃນປີ 2016 ເຮດັໃຫ ັ້ຄູໃໝີ່ ສາມາດສອນແຕີ່ ຊັ ັ້ນ ມ.1 ຮອດ 

ມ.7. ສິີ່ ງນີ ັ້ ໄດ ັ້ຊີ່ ວຍຫ ຸດຜີ່ ອນການຂາດຄູ, ໂດຍສະເພາະຢູີ່ ເຂດຫີ່ າງໄກສອກຫ ກີ. ຫ ກັສູດໃໝີ່ ໄດ ັ້ເນັ ັ້ນໃສີ່ ທກັສະທີີ່

ຍງັອີ່ ອນ (ເຊັີ່ ນ: ທກັສະການຄົ ັ້ນຄດິ, ການແກ ັ້ໄຂບນັຫາ, ການສ ີ່ ສານ ແລະ ອ ີ່ ນໆ) ທີີ່ ຜູ ັ້ໃຊ ັ້ແຮງງານຕ ັ້ອງການ. 

ປ ັ້ມຄູີ່ ມ ຄູກີ່ ຽວກບັເພດສກຶສາທີີ່ ອງີໃສີ່ ຫ ກັການດ ັ້ານວຊິາການຂອງສາກນົ ສໍາລບັການສກຶສາຊັ ັ້ນມດັທະຍມົ

ສກຶສາຕອນຕົ ັ້ນ ໄດ ັ້ຮບັການພດັທະນາ ແລະ ໄດ ັ້ຝຶກອບົຮມົໃຫ ັ້ແກີ່ ຄູໃນການນໍາໃຊ ັ້ຄູີ່ ມ  ດັີ່ ງກີ່ າວ. ມາດຕະຖານຂັ ັ້ນ

ພ ັ້ນຖານຂອງຄຸນນະພາບການສກຶສາຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນກໍາລງັຖ ກພດັທະນາ ແລະ ຈະສໍາເລດັໃນປີ 2020. 

ກດິຈະກໍາທີີ່ ສໍາຄນັໃນການສ ັ້າງຂດີຄວາມສາມາດໃນການບໍລຫິານ ແລະ ການຄຸ ັ້ມຄອງ ແມີ່ ນນໍາໃຊ ັ້ລະບບົການຄຸ ັ້ມ

ຄອງທີີ່ ອງີໃສີ່ ໂຮງຮຽນເປັນຫ ກັ ທີີ່ ໄດ ັ້ນໍາໃຊ ັ້ໃນທົີ່ ວປະເທດ. 

ຕາຕະລາງ 14: ສມົທຽບຕວົຊີ ັ້ບອກຕີ່ າງໆ ໃນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົສກຶສາຕອນຕົ ັ້ນ ແຕີ່ ປີ 2016 ຫາ 2020 

ຕວົຊີ ັ້ບອກ  2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-2020 

ຈາໍນວນຫ ັ້ອງຮຽນ (ລດັ ແລະ ເອກະຊນົ)  12.100  12.428  12.681  12.903  13.153 

ຈາໍນວນຄູສອນ ແລະ ພະນກັງານ (ສະເພາະພາກລດັ)  21.410  21.108  20.970  20.972  20.826 

ຈາໍນວນນກັຮຽນທງັໝດົ (ລດັ ແລະ ເອກະຊນົ)  452.464  452.532 447.757  442.856 429.150 

ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນລວມ  82.2  82.9  83.1  82.8  83.3 

ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນລວມໃໝີ່  ມ 4 (%) 
ຍງິ ບໍີ່ ມຂໍີ ັ້ມູນ  ບໍີ່ ມຂໍີ ັ້ມູນ  70.3  71.5  70.5 

ຊາຍ ບໍີ່ ມຂໍີ ັ້ມູນ ບໍີ່ ມຂໍີ ັ້ມູນ   73.3  73.2  72.7 

ດດັຊະຊຄີວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ອດັຕາເຂົ ັ້າ

ຮຽນລວມໃໝີ່  ມ 4 (%) 

ບໍີ່ ມຂໍີ ັ້ມູນ ບໍີ່ ມຂໍີ ັ້ມູນ 
 0.96  0.98  0.97 

ອດັຕາເລ ີ່ ອນຊັ ັ້ນຂຶ ັ້ນ ມ.1 (%) 
ຍງິ  86.6  85.7  84.3  84.1  84.5 

ຊາຍ  88.8  88.0  86.6  86.0  85.6 

ດດັຊະຊຄີວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ  ອດັຕາເລ ີ່ ອນຊັ ັ້ນ

ຂຶ ັ້ນ ມ.1  
0.98 0.97 0.97 0.98 0.99 

ອດັຕາເລ ີ່ ອນຊັ ັ້ນຂຶ ັ້ນ ມ.7 (%)  90.4  89.7  88.0  87.9  87.9 

ແຫ ີ່ ງຂໍ ັ້ມູນ: ສູນສະຖຕິກິານສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
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ຕາຕະລາງ 15: ຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງຕວົຊີ ັ້ບອກ ທາງດ ັ້ານປະສດິທພິາບພາຍໃນ ໃນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົສກຶສາຕອນຕົ ັ້ນ ປີ 

2016-2020 

ຕວົຊີ ັ້ບອກ  2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-2020 

ອດັຕາປະລະ ມ.1 (%)   10.3  10.5  11.5  11.3  12.3 

ອດັຕາຄ ັ້າງຫ ັ້ອງ ມ.1 (%)   1.5  1.5  1.6  1.5  1.7 

ອດັຕາປະລະລວມ (%) 
ຍງິ  8.1  8.0  8.6  9.1  9.7 

ຊາຍ  8.1  8.5  9.6  10.0  10.8 

ດດັຊະຊຄີວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ  

ອດັຕາປະລະ 
 1.00  0.94  0.90  0.91  0.90 

ອດັຕາຄ ັ້າງຫ ັ້ອງລວມ (%) 
ຍງິ  0.53  0.53  0.51  0.60  0.60 

ຊາຍ  1.58  1.54  1.60  1.70  1.69 

ດດັຊະຊຄີວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ  

ອດັຕາຄ ັ້າງຫ ັ້ອງ 
  0.34  0.34  0.32  0.35  0.35 

ອດັຕາລອດເຫ  ອຈາກ ມ.1 ຮອດ ມ.4 (%)  76.6  74.7  71.9  71.5  68.9 

ແຫ ີ່ ງຂໍ ັ້ມູນ: ສູນສະຖຕິກິານສກຶສາ ແລະ ກລິາ 

1.2. ສິີ່ ງທ ັ້າທາຍ 

ພາກທ ີ I ຂອງແຜນ 5 ປີ 2021-2025 (ຂໍ ັ້ທ ີ 2 ແລະ 3) ໃຫັ້ລາຍລະອຽດກີ່ ຽວກບັສິີ່ ງທ ັ້າທາຍສໍາລບັ 

ຊັ ັ້ນມດັທະຍມົສກຶສາຕອນຕົ ັ້ນ. ກດົໝາຍສະບບັໃໝີ່  ໄດ ັ້ກໍານດົການສກຶສາຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນເປັນການສກຶສາ 

ພາກບງັຄບັ, ໝາຍຄວາມວີ່ ານກັຮຽນຫ າຍຄນົທີີ່ ກໍາລງັຈະເລ ີ່ ອນຂຶ ັ້ນ ມ.1 ອາດຈະມຄີວາມຄາດຫວງັທີີ່ ແຕກຕີ່ າງ 

ຈາກຜູ ັ້ທີີ່ ເລ ອກເຂົ ັ້າຮຽນຕໍີ່ ໃນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕົ ັ້ນໃນຊຸມປີຜີ່ ານມາ. ການປະເມນີຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນ ມ.4 ໃນ

ປີ 2019 ໄດ ັ້ພບົວີ່ າຜນົການຮຽນວຊິາພາສາລາວ, ຄະນດິສາດ ແລະ ວທິະຍາສາດຂອງນກັຮຽນແມີ່ ນຕໍີ່ າຫ າຍ. ບໍີ່ ມີ

ຄວາມແຕກໂຕນທາງເພດຄ ໃນຊັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາ. ເຖງິຢີ່ າງໃດກໍີ່ ຕາມ, ອດັຕາການປະລະການຮຽນຂອງນກັຮຽນ

ຊາຍແມີ່ ນສູງພໍສມົຄວນ ແລະ ໃນອະນາຄດົອາດຈະເຮດັໃຫ ັ້ບໍີ່ ມຄີວາມສະເໝພີາບ ໃນການເຂົ ັ້າຮຽນລວມຊັ ັ້ນ ມ.4. 

ມຄີວາມຈາໍເປັນຕ ັ້ອງໄດ ັ້ປັບປຸງຫ ກັສູດວຊິາຊບີຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ ເພ ີ່ ອຫ ຸດຜີ່ ອນການປະລະການຮຽນ ແລະ ໃຫ ັ້ແນີ່ ໃຈວີ່ າ 

ນກັຮຽນທີີ່ ຈບົອອກໄປມທີກັສະ ແລະ ຄວາມຮູ ັ້ພຽງພໍໃນການຊອກວຽກເຮດັງານທໍາທີີ່ ເໝາະສມົ ຫ   ສ ັ້າງຕັ ັ້ງ 

ທຸລະກດິຂະໜາດນ ັ້ອຍ ແລະ ເລີີ່ ມຕົ ັ້ນທຸລະກດິຂອງຕນົເອງໄດ ັ້. 

ການເຂົ ັ້າເຖງິວດິຖີ່ າຍທີີ່ ສະອາດ, ການໃຫັ້ການປຶກສາແກີ່ ເດກັຍງິ ແລະ ການກະຕຸກຊຸກຍູ ັ້ຊຸມຊນົໃຫ ັ້ເຂົ ັ້າໃຈ

ເຖງິຜນົປະໂຫຍດທາງສງັຄມົຂອງການສກຶສາເດກັຍງິແມີ່ ນມຄີວາມຈາໍເປັນ ເພ ີ່ ອເພີີ່ ມການມສີີ່ ວນຮີ່ ວມຂອງແມີ່ ຍງິ. 

ບໍີ່ ມລີະບບົກຸີ່ ມໂຮງຮຽນທີີ່ ມກີານເຄ ີ່ ອນໄຫວໃນລະດບັມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນ ແລະ ຄູສອນຫ າຍຄນົບໍີ່ ມທີກັສະ ແລະ 

ຄວາມຮູ ັ້ໃນການສອນເພີີ່ ມໃຫ ັ້ນກັຮຽນອີ່ ອນ. 

2. ບູລມິະສດິ ສໍາລບັປີ 2021-2025 

2.1. ຈດຸປະສງົ  

1) ເພ ີ່ ອຂະຫຍາຍການສກຶສາຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນໃຫ ັ້ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ແທດເໝາະກບັຄວາມເປັນຈງິ. 

ແຕີ່ ຜນົປະໂຫຍດຈາກການເຂົ ັ້າຮຽນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນຈະບໍີ່ ເກດີຂຶ ັ້ນ ຖັ້າວີ່ າຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນ

ຈບົຊັ ັ້ນປະຖມົ ບໍີ່ ໄດ ັ້ຮບັການປັບປຸງໃຫ ັ້ດຂີຶ ັ້ນ ໂດຍສະເພາະທກັສະດ ັ້ານການຮູ ັ້ໜງັສ  ແລະ ການຄດິໄລີ່ ເລກ. 
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ເນ ີ່ ອງຈາກອດັຕາການເຂົ ັ້າຮຽນລວມໃນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນຍງັຕໍີ່ າ ຢູີ່ ໃນໄລຍະ 2016-2020 

ພາຍຫ ງັທີີ່ ມກີານຂະຫຍາຍຕວົສູງໃນໄລຍະຕົ ັ້ນໆຂອງຊຸມປີດັີ່ ງກີ່ າວ ແລະ ຄວາມແຕກໂຕນລະຫວີ່ າງເດກັຍງິ 

ແລະ ເດກັຊາຍບໍີ່ ໄດ ັ້ຫ ຸດລງົ. ເຖງິຢີ່ າງໃດກໍີ່ ຕາມ, ດດັຊະນຄີວາມສະເໝພີາບຍງິຊາຍ ໃນການເຂົ ັ້າໂຮງຮຽນ

ອາດສະແດງໃຫັ້ເຂົ ັ້າໃຈຜດິ ຍ ັ້ອນວີ່ າຕວົເລກນກັຮຽນຊາຍທີີ່ ຄ ັ້າງຫ ັ້ອງສູງກວີ່ າເພດຍງິເກ ອບສາມເທົີ່ າ ແລະ 

ອດັຕາສີ່ ວນຂອງປະຊາກອນເພດຊາຍ ແລະ ເພດຍງິທີີ່ ເຂົ ັ້າຮຽນໃນຊັ ັ້ນ ມ.4 (ໂດຍນໍາໃຊ ັ້ອດັຕາການເຂົ ັ້າຮຽນ

ລວມໃໝີ່  ມ.4) ແມີ່ ນມຄີວາມເທົີ່ າທຽມ ຊຶີ່ ງດດັຊະນຄີວາມສະເໝພີາບຍງິຊາຍເທົີ່ າກບັ 0,97. ການຢູີ່ ແບບ

ກະແຈກກະຈາຍຕາມທໍາມະຊາດຂອງພນົລະເມ ອງໃນເຂດຊນົນະບດົ ໄດ ັ້ສ ັ້າງສິີ່ ງທ ັ້າທາຍເພີີ່ ມເຕມີໃຫ ັ້ແກີ່

ການສະໜອງການສກຶສາຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນ ແລະ ຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນທີີ່ ຕໍີ່ າໃນຊັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາ 

ໄດ ັ້ສ ບຕໍີ່ ມາຈນົຮອດຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນ. ເພ ີ່ ອແກ ັ້ໄຂບນັຫາດັີ່ ງກີ່ າວ ຈິີ່ ງຈາໍເປັນຕ ັ້ອງທບົທວນວທິກີານ

ສະໜອງການສກຶສາຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນທີີ່ ມຢູີີ່ ໃນປັດຈບຸນັ ເພ ີ່ ອກໍານດົວທິກີານສະໜອງການສກຶສາຊັ ັ້ນ

ມດັທະ ຍມົຕອນຕົ ັ້ນທີີ່ ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ສາມາດສະໜອງຊບັພະຍາກອນ.  

2) ເພ ີ່ ອເສມີຂະຫຍາຍຜນົການຮຽນ ແລະ ຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນໃນການພດັທະນາການສກຶສາ ໂດຍຜີ່ ານ

ການຄຸ ັ້ມຄອງຊບັພະຍາກອນທີີ່ ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົ ໂດຍສະເພາະໃນ 40 ເມ ອງດ ັ້ອຍໂອກາດ

ຕາມການກໍານດົຂອງກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ.  

ບນັດາບ ັ້ານໃນ 40 ເມ ອງບູລມິະສດິເປັນບ ັ້ານທີີ່ ນ ັ້ອຍ ແລະ ກະແຈກກະຈາຍຖັ້າທຽບໃສີ່ ເມ ອງ ອ ີ່ ນໆ. 

ດັີ່ ງນັ ັ້ນ, ການໃຫັ້ບໍລກິານການສກຶສາຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນ ຕ ັ້ອງນໍາໃຊ ັ້ວທິທີີີ່ ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ປະຢັດ 

ກີ່ ອນຈະມກີານຂະຫຍາຍການສກຶສາຊັ ັ້ ັ້ນມດັທະຍມົໄປສູີ່  40 ເມ ອງບູລມິະສດິດັີ່ ງກີ່ າວ.  

2.2. ຄາດໝາຍ 

ຂໍ ັ້ມູນປີຖານ ແລະ ຄາດໝາຍ ສໍາລບັຕວົຊີ ັ້ບອກທີີ່ ສໍາຄນັໄດ ັ້ສະໜອງໄວ ັ້ໃນພາກ I, ຂໍ ັ້ 8.5 (ຕາຕະລາງຕດິ 

ຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ). ຕວົຊີ ັ້ບອກຫ ກັ ແລະ ຄາດໝາຍ 2025 ສໍາລບັຂະແໜງຍີ່ ອຍນີ ັ້ ແມີ່ ນ: 

1) ເປີເຊນັຂອງນກັຮຽນ ມ.4 ທີີ່ ບນັລຸຜນົການຮຽນຕາມມາດຕະຖານຕໍີ່ າສຸດ 

- ວຊິາພາສາລາວ 40%; 

- ວຊິາຄະນດິສາດ 20%; 

2) ອດັຕາເລ ີ່ ອນຊັ ັ້ນ ຈາກ ປ.5 ຂຶ ັ້ນ ມ.1:  

- ລະດບັຊາດ 95%; 

- 40 ເມ ອງ 86%; 

3) ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນລວມ ມ. ຕົ ັ້ນ 

- ລະດບັຊາດ 87%; 

- 40 ເມ ອງ 68%; 

2.3. ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງ 

ໝາຍເຫດ: ສໍາລບັແຕີ່ ລະຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງ ແລະ ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ, ຈະມກີານອ ັ້າງອງີເປັນວງົເລບັ ຫ ງັຈາກ

ສໍານວນທີີ່ ກີ່ າວເຖງິພາກທ ີI ຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2021-2025. ຊຶີ່ ງມນັຈະເຮດັໃຫ ັ້

ຜູ ັ້ອີ່ ານສາມາດນໍາໃຊ ັ້ແຜນຂອງຂະແໜງການຍີ່ ອຍ ເປັນແຜນສະເພາະ ແຕີ່ ສາມາດອ ັ້າງອງີເຖງິນະໂຍບາຍທີີ່ ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງ 

ດັີ່ ງທີີ່ ໄດ ັ້ລະບຸໄວ ັ້ໃນພາກທ ີ I. ແຜນຂອງຂະແໜງການຍີ່ ອຍ ບໍີ່ ຈາໍເປັນຕ ັ້ອງແກ ັ້ໄຂທຸກໆຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງຂອງ

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງ. ບາງຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງ ແລະ ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ ໄດ ັ້ຖ ກປັບປຸງເພ ີ່ ອສະແດງໃຫັ້ເຫນັຈດຸ

ສຸມຂອງຂະແໜງຍີ່ ອຍນີ ັ້. 



 

119 

 

2.3.1. ຈາໍນວນນກັຮຽນທີີ່ ຈບົຈາກມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ ລວມທງັມຜີນົໄດ ັ້ຮບັດ ັ້ານການຮຽນຮູ ັ້ທີີ່ ດຂີ ຶ ັ້ນ 

ໂດຍສະເພາະທກັສະສດັຕະວດັທ ີ 21, ໂດຍສຸມໃສີ່ ເປັນພເິສດຕໍີ່ ຜູ ັ້ດ ັ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຄວາມສະເໝພີາບ

ລະຫວີ່ າງຍງິ-ຊາຍ (ພາກທ ີI, ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ1) 

➢ ຫ ກັການ ແລະ ເຫດຜນົ 

ເບິີ່ ງລາຍລະອຽດຢູີ່ ພາກທ ີI ສໍາລບັເຫດຜນົຕີ່ າງໆໃນການກໍານົດົຜນົໄດ ັ້ຮບັດັີ່ ງກີ່ າວ. ສອງສິີ່ ງທ ັ້າທາຍໃຫຍີ່ ໃນ

ການຂະຫຍາຍມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນ ແມີ່ ນການຫ ຸດລງົຂອງອດັຕາການເລ ີ່ ອນຊັ ັ້ນຈາກປະຖມົຫາຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນ

ຕົ ັ້ນ ໃນຊຸມປີຜີ່ ານມາ ແລະ ການເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນຂອງນກັຮຽນທີີ່ ປະລະການຮຽນໃນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຂັ ັ້ນຕົ ັ້ນ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດັບັກາງທ ີ 1: ຫ ກັສູດສະບບັປັບປຸງ ໄດ ັ້ຖ ກຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໃນທຸກໂຮງຮຽນ. (ພາກທ ີ I ຜນົໄດ ັ້ຮບັ

ລະດບັສູງທ ີ1, ຜນົຮບັລະດບັກາງທ ີ1.1) 

ຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນການປັບປຸງຫ ກັສູດແມີ່ ນຢູີ່ ພາຍໃຕ ັ້ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງ ສະຖາບນັຄົ ັ້ນຄວ ັ້າວທິະ 

ຍາສາດການສກຶສາ. ບູລມິະສດິສໍາລບັມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນແມີ່ ນ: 

ຍຸດທະສາດທ ີ1: ນໍາໃຊ ັ້ຫ ກັສູດໃໝີ່ ໃນຂອບເຂດທົີ່ ວປະເທດ. 

ວຽກຈດຸສຸມ: 

• ເຊ ີ່ ອມສານທກັສະຊວີດິ, ເພດສກຶສາ, ສຸຂະອານາໄມ ແລະ ໄພພບິດັ ເຂົ ັ້າໃນຫ ກັສູດການຮຽນການສອນ; 

• ຄະນະກໍາມະການຮບັຮອງຫ ກັສູດ (CACIM) ອະນຸມດັຫ ກັສູດໃໝີ່  ແລະ ສ ີ່ ການສອນ; 

• ແຈກຢາຍອຸປະກອນການສດິສອນໃໝີ່  ໃຫ ັ້ທົີ່ ວເຖງິ; 

• ຝຶກອບົຮມົໃຫ ັ້ແກີ່ ຄູສອນໃນການນໍາໃຊ ັ້ຫ ກັສູດໃໝີ່ ; 

• ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຫ ກັສູດ. 

ຍຸດທະສາດ 2: ຮບັປະກນັຄວາມຕໍີ່ ເນ ີ່ ອງກນັລະຫວີ່ າງຫ ກັສູດການຮຽນຂອງ ປ.5 ແລະ ມ.1. 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ປະສານງານຢີ່ າງມປີະສດິທຜິນົກບັທຸກພາກສີ່ ວນທີີ່ ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ີ່ ອປະເມນີຜນົຄວາມຕໍີ່ ເນ ີ່ ອງກນັຂອງຫ ກັສູດ

ລະຫວີ່ າງ ປ.5 ແລະ ມ.1; 

• ປະເມນີຄວາມສອດຄີ່ ອງ ແລະ ຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງຫ ກັສູດ ປ.5 ແລະ ມ.1; 

• ທບົທວນ ແລະ ປັບປຸງຫ ກັສູດມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນ ແລະ ປ ັ້ມແບບຮຽນ ແລະ ປ ັ້ມຄູີ່ ມ ຄູ; 

• ພມິປ ັ້ມແບບຮຽນ ແລະ ປ ັ້ມຄູີ່ ມ ຄູ ຂອງຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕົ ັ້ນ; 

• ດໍາເນນີການຝຶກອບົຮມົກີ່ ຽວກບັການນໍາໃຊ ັ້ຫ ກັສູດສະບບັການປັບປຸງໃໝີ່  ແລະ ປ ັ້ມແບບຮຽນ ມ. ຕົ ັ້ນ; 

• ຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມນີການນໍາໃຊ ັ້ປ ັ້ມຕໍາລາຮຽນ ແລະ ປ ັ້ມຄູີ່ ມ ຄູ; 

ຍຸດທະສາດທ ີ3: ປະເມນີຜນົການຮຽນໃນຫັ້ອງຮຽນຢູີ່ ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນໃນທົີ່ ວປະເທດ. 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ພດັທະນາເຄ ີ່ ອງມ ປະເມນີ ຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນ; 

• ຝຶກອບົຮມົຄູກີ່ ຽວກບັການປະເມນີຜນົການຮຽນໃນຫັ້ອງຮຽນ; 

• ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີ ຄູໃນການນໍາໃຊ ັ້ເຄ ີ່ ອງມ ປະເມນີ; 
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ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ2: ການປະເມນີຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນ ມ.4 ໄດ ັ້ຮບັການປັບປຸງ. (ພາກທ ີI ຜນົໄດ ັ້ຮບັ

ລະດບັສູງທ ີ1, ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ1.2) 

ຍຸດທະສາດທ ີ1: ສ ັ້າງມາດຕະຖານການປະເມນີຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນ ມ.4. 

ຢາກບນັລຸຜນົສໍາເລດັອນັເຕມັທີີ່ ຂອງຍຸດທະສາດນີ ັ້ ຈະຕ ັ້ອງມກີານສະໜອງທນຶທີີ່ ສອດຄີ່ ອງກບັສມົມຸດຖານ

ດ ັ້ານງບົປະມານ “ຍກົສູງຄຸນນະພາບການສກຶສາ” ແລະ/ຫ   ODA ຕ ັ້ອງສຸມໃສີ່ ຍຸດທະສາດນີ ັ້ໂດຍສະເພາະ. 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ພດັທະນາ ແລະ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນງບົປະມານ ແລະ ແຜນປະຕບິດັງານ ເພ ີ່ ອດໍາເນນີການປະເມນີຜນົການ

ຮຽນຮູ ັ້ຂອງນກັຮຽນຕາມລະດບັປົກກະຕສໍິາລບັ ມ.4; 

• ການປະເມນີຜນົລະດບັຊາດສໍາລບັ ມ.4 ໃນອະນາຄດົ ແມີ່ ນໃຊ ັ້ ASLO ມ.4 ປີ 2019 ເພ ີ່ ອເປັນເອກະສານ

ອ ັ້າງອງີ ເພ ີ່ ອຮບັປະກນັຄວາມຕໍີ່ ເນ ີ່ ອງ ແລະ ປຽບທຽບ; 

ຍຸດທະສາດທ ີ2: ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກີ່ ການປະເມນີຜນົການຮຽນຮູ ັ້ຂອງນກັຮຽນ. 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ສ ັ້າງ ແລະ ປັບປຸງລະບບົ, ນຕິກິໍາ ແລະ ເຄ ີ່ ອງມ ໃນການວດັຜນົແບບຕໍີ່ ເນ ີ່ ອງ; 

• ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກີ່ ຄູສກຶສານເິທດຂັ ັ້ນແຂວງ, ຂັ ັ້ນເມ ອງ, ກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູໃນການວດັຜນົແບບ

ຕໍີ່ ເນ ີ່ ອງ; 

• ຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັການເລ ີ່ ອນຂັ ັ້ນແບບຕໍີ່ ເນ ີ່ ອງ ແລະ ວເິຄາະ, ວໄິຈ

ຜນົການປະເມນີເພ ີ່ ອປັບປຸງການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົແບບຕໍີ່ ເນ ີ່ ອງ; 

• ນໍາໃຊ ັ້ຜນົການປະເມນີ ເພ ີ່ ອເປັນບີ່ ອນອງີໃນການປັບປຸງການຮຽນ-ການສອນ; 

ຍຸດທະສາດທ ີ3: ສະໜອງປ ັ້ມຄູີ່ ມ ຄູ ແນໃສີ່ ເພ ີ່ ອສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກີ່ ວຽກງານການປະເມນີຜນົການຮຽນ. 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ປັບປຸງປ ັ້ມຄູີ່ ມ ຄູຄ ນໃໝີ່  ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ປະກອບເອກະສານກີ່ ຽວກບັການປະເມນີແບບງີ່າຍດາຍ (assessment 

rubrics) ທີີ່ ຄູສາມາດນໍາໃຊ ັ້ໃນຫັ້ອງຮຽນ; 

• ພດັທະນາ ແລະ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ແຜນປະຕບິດັງານທີີ່ ມຄີີ່ າໃຊ ັ້ຈີ່ າຍ ເພ ີ່ ອຝຶກອບົຮມົຄູທຸກຄນົໃນການນໍາໃຊ ັ້

ເຕກັນກິການປະເມນີທີີ່ ຖ ກປັບປຸງໃໝີ່ ; 

ຍຸດທະສາດທ ີ4: ສ ັ້າງມາດຕະຖານໃນການສອບເສງັຈບົ ມ.4 ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ສາມາດສມົທຽບຜນົຂອງການປະເມນີໄດ ັ້ 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ສ ັ້າງມາດຕະຖານສໍາລບັການສອບເສງັຈບົ ມ.4; 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ 3: ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນໃໝີ່  ແລະ ອດັຕາເລ ີ່ ອນຂັ ັ້ນໃນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ ເພ ີ່ ອ

ເຮດັໃຫ ັ້ອດັຕາການຈບົຊັ ັ້ນເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ (ພາກທ ີI ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ1, ຜນົຮບັລະດບັກາງທ ີ1.3) 

ຍຸດທະສາດ 1: ທບົທວນວທິກີານປະຈບຸນັ ໃນການຂະຫຍາຍການເຂົ ັ້າເຖງິຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນ, ລວມທງັໂຄງ

ປະກອບ 5+4+3 ທີີ່ ມໃີນປະຈບຸນັ. 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ປະສານງານຢີ່ າງມປີະສດິທຜິນົກບັທຸກພາກສີ່ ວນທີີ່ ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ີ່ ອປະເມນີ ແລະ ຕກົລງົວທິກີານທີີ່ ມປີະສດິ

ຕພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົສູງສຸດ ໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັການສກຶສາຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນ ເພ ີ່ ອຂະຫຍາຍ
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ການສກຶສາຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນທີີ່ ມຄີວາມຍ ນຍງົທາງດ ັ້ານການເງນິ ແລະ ກ ັ້າວໄປເຖງິການບນັລຸການສກຶ

ສາພາກບງັຄບັ; 

• ສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ໃນການປະຕຮູິບລະບບົການສກຶສາສາມນັ 6+3+3; 

ຍຸດທະສາດທ ີ 2: ຂະຫຍາຍແຜນງານການສະໜອງສິີ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດັ້ານສຸຂະອະນາໄມ, ສົີ່ ງເສມີ 

ສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ ໃຫ ັ້ແກີ່ ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນ (ເບິີ່ ງຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ 6.3.5) 

ຢາກມຜີນົສໍາເລດັອນັເຕມັທີີ່ ຂອງຍຸດທະສາດນີ ັ້ ຈະຕ ັ້ອງມກີານສະໜອງທນຶທີີ່ ສອດຄີ່ ອງກບັສມົມຸດຖານ

ດ ັ້ານງບົປະມານ “ຍກົສູງຄຸນນະພາບການສກຶສາ” ແລະ / ຫ   ງບົປະມານ ODA ຕ ັ້ອງສຸມໃສີ່ ຍຸດທະສາດນີ ັ້. 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ສ ັ້າງແຜນງບົປະມານສໍາລບັການຂະຫຍາຍການສະໜອງສິີ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດັ້ານສຸຂະອະນາໄມໃນ

ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນທຸກແຫີ່ ງ; 

• ສະໜອງນໍ ັ້າ (ອີ່ າງເກບັນໍ ັ້າ, ນໍ ັ້າບາດານ, ນໍ ັ້າສ ັ້າງ, ນໍ ັ້າລນິ) ທີີ່ ສະອາດ ໃຫ ັ້ແກີ່ ໂຮງຮຽນ; 

• ກວດກາ, ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີ ໂຮງຮຽນຕາມມາດຕະຖານນໍ ັ້າ ແລະ ສຸຂະອານາໄມ; 

• ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກີ່  ວຽກງານສົີ່ ງເສມີສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການໃນໂຮງຮຽນ; 

• ສ ບຕໍີ່ ກໍີ່ ສ ັ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ວດິຖີ່ າຍ ແຍກ ຍງິ-ຊາຍ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ3: ປັບປຸງສະພາບແວດລ ັ້ອມໃນໂຮງຮຽນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນ ໃຫ ັ້ສອດຄີ່ ອງກບັມາດຕະຖານຂັ ັ້ນ

ພ ັ້ນຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາ. 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ສ ັ້າງ, ປັບປຸງໂຮງຮຽນ ແລະ ຂະຫຍາຍຫັ້ອງຮຽນ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ມາດຕະຖານ; 

• ສ ັ້າງ, ປັບປຸງ ແລະ ຕໍີ່ ເຕມີຫໍພກັນກັຮຽນ, ຫັ້ອງນໍ ັ້າ (ແຍກຫັ້ອງນໍ ັ້າຍງິ-ຊາຍ) ພ ັ້ອມທງັສະໜອງລະບບົນໍ ັ້າ

ສະອາດໃຫັ້ພຽງພໍ ສາມາດນໍາໃຊ ັ້ໄດ ັ້ປົກກະຕ ິແລະ ສີີ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕີ່ າງໆຕາມເງ  ີ່ອນໄຂຕວົຈງິ; 

• ຝຶກອບົຮມົນໍາໃຊ ັ້ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບ ກີ່ ຽວກບັການປັບປຸງສະພາບແວດລ ັ້ອມພາຍໃນໂຮງຮຽນໃຫັ້ 

ສະອາດ ແລະ ປອດໄພ ໃຫ ັ້ແກີ່ ຂັ ັ້ນແຂວງ, ເມ ອງ ແລະ ໂຮງຮຽນ, ລວມທງັພດຶຕກິໍາທີີ່ ປອດໄພຂອງຊາວ 

ໜຸີ່ ມ ແລະ ເຍາົວະຊົນົ; 

ຍຸດທະສາດທ ີ 4: ສະໜອງສິີ່ ງຈງູໃຈໃຫັ້ນກັຮຽນທຸກຍາກ ໃນໂຮງຮຽນຫີ່ າງໄກສອກຫ ກີ ເພ ີ່ ອປັບປຸງອດັຕາເຂົ ັ້າ

ຮຽນ. 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ສະໜອງເງນິອຸດໜນູ/ເບັ ັ້ຍລ ັ້ຽງໃຫ ັ້ແກີ່ ນກັຮຽນທຸກຍາກ, ດ ັ້ອຍໂອກາດ; 

• ຂະຫຍາຍໂຄງການສະໜອງອາຫານໄປສູີ່ ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນຢູີ່ ເຂດຫີ່ າງໄກສອກຫ ກີ; 

• ຊູກຍູ ັ້ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັວຽກງານສົີ່ ງເສມີໂພຊະນາການ (ສ ັ້າງສວນຄວົ, ປູກຝັງລ ັ້ຽງສດັໃນໂຮງຮຽນ) ພ ັ້ອມ 

ທງັສະໜອງການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ຕດິຕາມການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ; 

• ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກີ່ ໂຮງຮຽນສາມນັກນິນອນຊນົເຜົີ່ າທີີ່ ມຢູີີ່ ໃນປັດຈບຸນັ ພ ັ້ອມສ ັ້າງເງ  ີ່ອນໄຂເພ ີ່ ອ 

ຂະຫຍາຍໄປສູີ່ ເມ ອງທີີ່ ມເີງ  ີ່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມພ ັ້ອມ; 

ຍຸດທະສາດທ ີ5: ປັບປຸງການບໍລກິານການສກຶສາຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນໃນປະຈບຸນັຢູີ່ ໃນທຸກໆໂຮງຮຽນ. 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ໃຫັ້ການຊີ່ ວຍເຫ  ອດ ັ້ານການສອນຢີ່ າງເປັນປົກກະຕ ິລວມທງັການຊີ່ ວຍເຫ  ອຂອງຄູນເິທດ; 
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• ນໍາໃຊ ັ້ຜນົການປະເມນີນກັຮຽນ ມ.4 ໃນປີ 2019 ເປັນບີ່ ອນອງີໃນການປັບປຸງການຮຽນ-ການສອນໃນຊັ ັ້ນ

ມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນ; 

• ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃນການເປັນເຈົ ັ້າການຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ການຊີ ັ້ນໍາຂອງ ຄພສບ ໃນການພດັທະນາການ

ສກຶສາ; 

• ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃນການຄຸ ັ້ມຄອງໂຮງຮຽນ ໃນການໃຫັ້ການສະໜບັສະໜນູນກັຮຽນທີີ່ ຮຽນອີ່ ອນ ແລະ 

ນກັຮຽນທີີ່ ດ ັ້ອຍໂອກາດ; 

• ສ ັ້າງ ແລະ ພດັທະນາກນົໄກໃນການຕດິຕາມການຮຽນຂອງນກັຮຽນ ແລະ ການສອນຂອງຄູ ແລະ ນໍາໃຊ ັ້ກນົ

ໄກດັີ່ ງກີ່ າວ ເພ ີ່ ອປະເມນີຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນ ແລະ ຜນົການສອນຂອງຄູ; 

• ຈດັການສອນເພີີ່ ມໃຫ ັ້ນກັຮຽນທີີ່ ມຄີວາມຕ ັ້ອງການພເິສດ ແລະ ມຜີນົການຮຽນຕໍີ່ າ; 

• ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນການຮຽນ-ການສອນ ໃຫັ້ສໍາເລດັຕາມໂຄງການຫ ກັສູດທີີ່ ກໍານດົ ຂອງ ກະຊວງສກຶສາ 

ທກິານ ແລະ ກລິາ; 

• ຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາການປະຕບິດັວຽກງານຂອງຄູທີີ່ ປະຈາໍການ, ຄູສກຶສານເິທດ ແລະ ຄູທີີ່ ໄດ ັ້ຕໍາແໜີ່ ງຄູ

ປະສບົການ; 

• ຕດິຕາມ ແລະ ເກບັກໍາຂໍ ັ້ມູນກີ່ ຽວກບັຈາໍນວນຄູ ແລະ ກດິຈະກໍາການຮຽນ-ການສອນໃນແຕີ່ ລະໂຮງຮຽນ; 

• ຈດັສນັຄູອງີຕາມວຊິາສດິສອນ ແລະ ຄຸນວຸດທ ິພ ັ້ອມທງັສດິສອນໃຫັ້ຄບົຕາມຫ ກັສູດທີີ່ ກໍານດົ; 

• ດໍາເນນີການຝຶກອບົຮມົການນໍາໃຊ ັ້ຫ ັ້ອງທດົລອງວທິະຍາສາດ ແລະ ອຸປະກອນໃນຫັ້ອງຝຶກງານ; 

• ສົີ່ ງເສມີການສດິສອນ ແລະ ການຮຽນພາສາຕີ່ າງປະເທດ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ6: ສ ັ້າງຂອບຄຸນວຸດທ ິທີີ່ ເຊ ີ່ ອມໂຍງກບັຄຸນວຸດທກິານສກຶສາໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນ. 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ທບົທວນຫ ກັສູດການການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ເພ ີ່ ອເຮດັໃຫ ັ້ຂອບວຸດທກິານສກຶສາທງັໃນ ແລະ ນອກ

ໂຮງຮຽນສາມາດເຊ ີ່ ອມໂຍງກນັໄດ ັ້. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ 4: ຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນກນັດ ັ້ານການສກຶສາ ລະຫວີ່ າງເຂດທີີ່ ດ ັ້ອຍໂອກາດ ແລະ ບໍີ່

ດ ັ້ອຍໂອກາດ ໂດຍຜີ່ ານການສ ັ້າງກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ. (ພາກທ ີI, ຜນົໄດ ັ້ຮບັ 1, ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ1.5) 

ຍຸດທະສາດທ ີ1: ຈດັລໍາດບັຄວາມສໍາຄນັ ໃນການປັບປຸງການບໍລກິານການສກຶສາຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນໃນເຂດທີີ່

ດ ັ້ອຍໂອກາດ; 

ຢາກມຜີນົສໍາເລດັຢີ່ າງເຕມັສີ່ ວນໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຍຸດທະສາດນີ ັ້ ຈະຕ ັ້ອງມກີານສະໜອງທນຶທີີ່ ສອດ 

ຄີ່ ອງກບັສມົມຸດຖານດ ັ້ານງບົປະມານ “ຍກົສູງຄຸນນະພາບການສກຶສາ” ແລະ/ຫ   ງບົປະມານ ODA ຕ ັ້ອງສຸມໃສີ່

ສະເພາະຍຸດທະສາດນີ ັ້. 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ຈດັລໍາດບັຄວາມສໍາຄນັຂອງການສະໜອງສິີ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ເຊັີ່ ນ: ອຸປະກອນການຮຽນການສອນ,

ການກໍີ່ ສ ັ້າງຫໍພກັນ ັ້ອຍທີີ່ ມວີດິຖີ່ າຍ ແລະ ນໍ ັ້າສະອາດຢູີ່ ໃນໂຮງຮຽນປະຖມົ, ໃຫັ້ທນຶການສກຶສາແກີ່ ນກັຮຽນ

ທີີ່ ຂາດເຂນີ ແລະ ຊບັພະຍາກອນອ ີ່ ນໆ ໃນ 40 ເມ ອງເປົັ້າໝາຍ; 

• ສ ັ້າງ ແລະ ຂະຫຍາຍກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ ຢູີ່  40 ເມ ອງ ແນໃສີ່ ເພ ີ່ ອນໍາໃຊ ັ້ຊບັພະຍາກອນຮີ່ ວມກນັ ແລະ ສະໜບັ

ສະໜນູເຊິີ່ ງກນັ ແລະ ກນັໃນການສດິສອນ ແລະ ການຮຽນຮູ ັ້; 
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• ຕດິຕາມ, ສະໜບັສະໜນູ ແລະ ໃຫ ັ້ການຝຶກອບົຮມົກີ່ ຽວກບັການຄຸ ັ້ມຄອງກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ ລວມທງັການສດິ 

ສອນ ແລະ ການຮຽນຮູ ັ້; 

• ພດັທະນາ ແລະ ຜະລດິສ ີ່ ການຮຽນ-ການສອນ ພ ັ້ອມທງັສະໜອງອຸປະກອນ ແລະ ສິີ່ ງອໍານວຍຄວາມສະ 

ດວກໃຫັ້ກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ. 

2.3.2. ຈາໍນວນຄູ ແລະ ຜູ ັ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ທີີ່ ມຄີວາມຮູ ັ້ຄວາມສາມາດສອດຄີ່ ອງກບັມາດຕະຖານການ

ສດິສອນທີີ່ ໄດ ັ້ກາໍນດົຜີ່ ານມາເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ ໂດຍໃຫ ັ້ມກີານປະເມນີຜນົການປະຕບິດັໜ ັ້າທີີ່ ຂອງເຂາົເຈ ົ ັ້າ ຢີ່ າງເປັນ

ປົກກະຕ ິ(ພາກທ ີI, ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ2) 

➢ ຫ ກັການ ແລະ ເຫດຜນົ 

ເບິີ່ ງພາກທ ີI ສໍາລບັລາຍລະອຽດຫ ກັການ ແລະ ເຫດຜນົ. ການສ ັ້າງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ 

ກລິາ ແມີ່ ນໄດ ັ້ນໍາໃຊ ັ້ວທິກີານແບບກວມລວມ ແລະ ມລີກັສະນະຍຸດທະສາດ ໃນການພດັທະນາວຊິາຊບີທາງການ

ສກຶສາ, ໂດຍເນັ ັ້ນໃສີ່ ການພດັທະນາມາດຕະຖານການສອນ ແລະ ເຄ ີ່ ອງມ ປະເມນີຜນົການສດິສອນຂອງຄູ ທີີ່ ເຊ ີ່ ອມ

ໂຍງກບັມາດຕະຖານດັີ່ ງກີ່ າວ ແລະ ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງແກີ່ ຜູ ັ້ອໍານວຍການໃນລະດບັໂຮງຮຽນ ໂດຍໄດ ັ້ຮບັການສະ

ໜບັສະໜນູຈາກຄູສກຶສານເິທດ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ1: ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫ ັ້ແກີ່ ຄູສອນໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຫ ກັສູດໃໝີ່  ໂດຍຜີ່ ານການສະ

ໜບັສະໜນູຈາກກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູສກຶສານເິທດ (ພາກທ ີI ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ1, ຜນົໄດ ັ້ຮລັບະດບັກາງທ ີ

2.1) 

ຍຸດທະສາດທ ີ1: ສ ັ້າງກຸີ່ ມໂຮງຮຽນໃຫັ້ເປັນຈດຸສຸມໃນການພດັທະນາວຊິາຊບີຄູແບບຕໍີ່ ເນ ີ່ ອງ ແລະ ການແລກ ປີ່ ຽນ

ບດົຮຽນ. 

ຢາກມຜີນົສໍາເລດັຢີ່ າງເຕມັສີ່ ວນໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຍຸດທະສາດນີ ັ້ ຈະຕ ັ້ອງມກີານສະໜອງທນຶທີີ່ ສອດ 

ຄີ່ ອງກບັສມົມຸດຖານດ ັ້ານງບົປະມານ “ຍກົສູງຄຸນນະພາບການສກຶສາ” ແລະ/ຫ   ງບົປະມານ ODA ຕ ັ້ອງສຸມໃສີ່

ສະເພາະຜນົຍຸດທະສາດນີ ັ້. 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ເຜຍີແຜີ່ ບນັດານຕິກິໍາຕີ່ າງໆທີີ່ ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງກບັການພດັທະນາກຸີ່ ມໂຮງຮຽນໃຫັ້ສກຶສາເມ ອງ ແລະ ໂຮງຮຽນ ເພ ີ່ ອ

ໃຫ ັ້ພວກເຂາົເຈົ ັ້າ ເຂົ ັ້າໃຈກີ່ ຽວກບັຈດຸປະສງົຂອງການສ ັ້າງກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ; 

• ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກີ່ ຄະນະກໍາມະການບໍລຫິານກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ ເພ ີ່ ອຮບັປະກນັປະສດິທຜິນົຂອງການ 

ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ; 

• ພດັທະນາມາດຕະຖານໂຮງຮຽນຕວົແບບ ແລະ ກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ; 

• ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງແກີ່ ວຽກງານນເິທດພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ 2: ຫ ກັສູດສ ັ້າງຄູກີ່ ອນປະຈາໍການ ແລະ ຫ ກັສູດຝຶກອບົຮມົຄູປະຈາໍການ ໄດ ັ້ຖ ກປັບປຸງ 

ແລະ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ໃຫ ັ້ສອດຄີ່ ອງກບັຫ ກັສູດຊັ ັ້ນມດັທະຍມົສກຶສາສະບບັປັບປຸງໃໝີ່  ແລະ ມາດຕະຖານການ

ສດິສອນ. (ພາກທ ີI ຜນົໄດ ັ້ຮບັທລີະດບັສູງທ ີ2, ຜນົຮບັລະດບັກາງທ ີ2.2) 

ຄວາມຮບັຜດິຊອບຕໍີ່ ການພດັທະນາວຊິາຊບີຄູແມີ່ ນຂຶ ັ້ນກບັກມົສ ັ້າງຄູ. ບູລມິະສດິສໍາລບັຂະແໜງມດັທະຍມົ

ຕອນຕົ ັ້ນມດີັີ່ ງນີ ັ້: 
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ຍຸດທະສາດທ ີ1: ເຊ ີ່ ອມໂຍງຫ ກັສູດການຝຶກອບົຮມົຄູກີ່ ອນປະຈາໍການ ໃຫ ັ້ສອດຄີ່ ອງກບັຫ ກັສູດໃໝີ່  ແລະ ຍຸດທະ

ສາດການພດັທະນາວຊິາຊບີຄູ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ 2: ທບົທວນຫ ດັສູດຝຶກອບົຮມົຄູປະຈາໍການຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນ ໂດຍນໍາໃຊ ັ້ການປະເມນີຜນົ

ການເຮດັວຽກຂອງຄູ ແລະ ຂອບມາດຕະຖານຂອງຄູ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ3: ດໍາເນນີການຝຶກອບົຮມົຄູໃນລະດບັຊາດ ເພ ີ່ ອການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຫ ກັສູດຊັ ັ້ນມດັທະຍມົໃໝີ່ . 

ຍຸດທະສາດທ ີ4: ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ຄູນເິທດຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນ ເພ ີ່ ອຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນຂອງຜນົ

ການສກຶສາໃນທຸກລະດບັ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ 3: ລະບບົການປະເມນີຜນົການປະຕບິດັໜ ັ້າທີີ່ ຂອງຄູໄດ ັ້ຮບັການປັບປຸງ ໂດຍໃຫ ັ້ມກີານ

ປັບປຸງເຄ ີ່ ອງມ ປະເມນີຜນົການປະຕບິດັໜ ັ້າທີີ່ ຂອງຄູ ຕດິພນັກບັມາດຕະຖານການສດິສອນ ແລະ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ

ເພ ີ່ ອກາໍນດົຄວາມຕ ັ້ອງການໃນການບໍາລຸງຄູ ທີີ່ ເປັນບູລມິະສດິສໍາ ລບັຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕົ ັ້ນ (ພາກທ ີI ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັ

ສູງທ ີ2, ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ2.3) 

ກມົສ ັ້າງຄູຈະເປັນຜູ ັ້ນໍາພາໃຫ ັ້ບນັລຸຜນົໄດ ັ້ຮບັໃນໄລຍະກາງນີ ັ້. ສະຖາບນັພດັທະນາການບໍລຫິານການສກຶສາ 

ຈະຮບັຜດິຊອບການຝຶກອບົຮມົດ ັ້ານການບໍລຫິານຂອງຜູ ັ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ. ບູລມິະສດິສໍາລບັຂະແໜງມດັທະ

ຍມົຕອນຕົ ັ້ນມດີັີ່ ງນີ ັ້: 

ຍຸດທະສາດທ ີ1: ພດັທະນາມາດຕະຖານການສດິສອນສໍາລບັຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນ ເປັນພ ັ້ນຖານໃນການປະເມນີ

ຜນົການປະຕບິດັໜັ້າທີີ່ ຂອງຄູ. 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ພດັທະນາມາດຕະຖານການສອນ ຊັ ັ້ນ ມ.ຕົ ັ້ນ; 

• ທດົລອງນໍາໃຊ ັ້ມາດຕະຖານການສອນ ຊັ ັ້ນ ມ.ຕົ ັ້ນ; 

• ເຜຍີແຜີ່ ມາດຕະຖານການສອນ ໃຫັ້ແກີ່ ຄູສອນວຊິາໃນຊັ ັ້ນ ມ.ຕົ ັ້ນ, ຜູ ັ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ, ຫັ້ອງການສກຶ

ສາ ແລະ ກລິາ ເມ ອງ/ນະຄອນ ແລະ ພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງ; 

• ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກີ່ ຜູ ັ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ, ຫັ້ອງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ເມ ອງ/ນະຄອນ 

ແລະ ພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງ ໃນການນໍາໃຊ ັ້ມາດຕະຖານການສອນ, 

ການນໍາໃຊ ັ້ເຄ ີ່ ອງຈກັໃນການກວດບດົສອບເສງັ ແລະ ຕດິຕາມ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນຂະແໜງການຍີ່ ອຍ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ2: ພດັທະນາໂຄງສ ັ້າງ ແລະ ຂັ ັ້ນຕອນການຈດັຕັ ັ້ງລະບບົການປະເມນີຜນົການປະຕບິດັໜັ້າທີີ່ ຂອງຄູ 

ແລະ ຜູ ັ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນໃຫັ້ເປັນວຽກລະດບັອງົກອນ. 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ສ ັ້າງ ແລະ ປັບປຸງເຄ ີ່ ອງມ ໃນການລງົຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີການປະຕບິດັໜັ້າທີີ່ ຂອງຄູສອນ, ຄູສກຶສານເິທດ

ຄູທີີ່ ໄດ ັ້ຮບັຕໍາແໜີ່ ງດ ັ້ານວຊິາການ; 

• ສະຫ ຸບລາຍງານ ແລະ ສະເໜຜີນົການປະເມນີໃຫ ັ້ແກີ່ ພາກສີ່ ວນກີ່ ຽວຂ ັ້ອງເພ ີ່ ອປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງຄູ; 

• ສ ັ້າງ ແລະ ພດັທະນາກນົໄກການຕດິຕາມຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນ ແລະ ການປະຕບິດັໜັ້າທີີ່ ຂອງຄູ ເພ ີ່ ອ

ເປັນການປະເມນີການສດິສອນຂອງຄູ ແລະ ການຮຽນຂອງນກັຮຽນ. 
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ຍຸດທະສາດທ ີ 3: ພດັທະນາ ແລະ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັລະບບົການປະເມນີຜນົການເຮດັວຽກຂອງຄູ ແລະ ຜູ ັ້ອໍານວຍ

ການໂຮງຮຽນໃນທົີ່ ວປະເທດ. 

2.3.3. ໂຮງຮຽນທຸກແຫີ່ ງມຊີບັພະຍາກອນທາງດ ັ້ານການເງນິ ແລະ ຊບັພະຍາກອນມະນຸດພຽງພໍ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ສາມາດ

ເຮດັວຽກໄດ ັ້ຢີ່ າງມປີະສດິທຜິນົ, ພ ັ້ອມທງັມຂີດີຄວາມສາມາດໃນການຄຸ ັ້ມຄອງໂຮງຮຽນ (ພາກທ ີ 1, ຜນົ

ໄດ ັ້ຮບັທ ີ3) 

➢ ຫ ກັການ ແລະ ເຫດຜນົ 

ເບິີ່ ງພາກທ ີ I ສໍາລບັລາຍລະອຽດສໍາລບັຫ ກັການ ແລະ ເຫດຜນົ. ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນທຸກແຫີ່ ງ

ຕ ັ້ອງການຊບັພະຍາກອນ ແລະ ຄວາມສາມາດຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ສາມາດເຮດັວຽກໄດ ັ້ຢີ່ າງມປີະສດິທຜິນົ ແລະ 

ສະໜອງການສກຶສາທີີ່ ມຄຸີນນະພາບທີີ່ ຍອມຮບັໄດ ັ້, ໂດຍອງີໃສີ່ ມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພຶ ັ້ນຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາ

ແລະ ມາດຕະຖານດ ັ້ານວຊິາຊບີ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ1: ໄດ ັ້ມກີານສ ັ້າງຂະບວນການຄຸ ັ້ມຄອງໂຮງຮຽນ ແລະ ການປະເມນີຕນົເອງ ແລະ ການວາງ

ແຜນພດັທະນາໂຮງຮຽນທີີ່ ຍ  ນຍງົ (ໂດຍນາໍໃຊ ັ້ FQS) ເພ ີ່ ອເປັນບີ່ ອນອງີໃຫ ັ້ແກີ່ ເມ  ອງໃນການວາງແຜນ ແລະ ການ

ກາໍນດົເປົັ້າໝາຍການສະໜບັສະໜນູ ລວມທງັການຈດັສນັຄູ ແລະ ອຸປະກອນຮບັໃຊ ັ້ການຮຽນ-ການສອນ. (ພາກທ ີ

I ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ3, ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ2) 

ສູນປະກນັຄຸນນະພາບການສກຶສາຈະເຮດັວຽກຮີ່ ວມກບັກມົສາມນັ ເພ ີ່ ອພດັທະນາມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພ ັ້ນ 

ຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາ ສໍາລບັຊັ ັ້ນມດັທະຍມົສກຶສາຕອນຕົ ັ້ນ. 

ຍຸດທະສາດ 1: ພດັທະນາມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພຶ ັ້ນຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາສໍາລບັຊັ ັ້ນມດັທະຍມົສກຶສາ. 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ໂດຍອງີໃສີ່ ຂອບມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານຂອງຄຸນນະພາບການສກຶສາຊັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາ, ພດັທະນາມາດຕະ

ຖານຂັ ັ້ນພຶ ັ້ນຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາ ສໍາລບັມດັທະຍມົສກຶສາ ພ ັ້ອມທງັໃຫ ັ້ໄດ ັ້ຮບັຮອງນໍາໃຊ ັ້; 

• ພດັທະນາເຄ ີ່ ອງມ ການປະເມນີຕນົເອງຂອງມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພຶ ັ້ນຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາ ແລະ ທດົລອງ

ໃຊ ັ້ໃນໂຮງຮຽນມດັທະຍມົຕີ່ າງໆ; 

• ພດັທະນາ ພ ັ້ອມທງັຮບັຮອງນຕິກິໍາ ແລະ ຄໍາແນະນໍາໃນການດໍາເນນີງານ ສໍາລບັຜູ ັ້ໃຫ ັ້ບໍລກິານການສກຶສາຊັ ັ້ນ

ມດັທະຍມົ, ສກຶສາເມ ອງ ແລະ ສກຶສາແຂວງ ໃນການສະໜບັສະໜນູ ແລະ ແນະນໍາການນໍາໃຊ ັ້ມາດຕະຖານ

ຂັ ັ້ນພຶ ັ້ນຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາ; 

• ສ ັ້າງແຜນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ພ ັ້ອມແຜນການເງນິ, ການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ການເຜຍີແຜີ່  ມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພຶ ັ້ນ

ຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາ ຊັ ັ້ນມດັທະຍມົ; 

• ທດົລອງນໍາໃຊ ັ້ມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພຶ ັ້ນຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາຊັ ັ້ນມດັທະຍມົ ພ ັ້ອມທງັປະເມນີ ແລະ 

ປັບປຸງ; 

• ເຜຍີແຜີ່ ມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພຶ ັ້ນຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາ ຊັ ັ້ນມດັທະຍມົໃນທົີ່ ວປະເທດ ຕາມແຜນການຈດັ

ຕັ ັ້ງປະຕບິດັ, ການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ການເຜຍີແຜີ່ ທີີ່ ໄດ ັ້ກໍານດົ; 

• ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພຶ ັ້ນຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາ. 
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ຍຸດທະສາດທ ີ 2: ພດັທະນາແຜນປະຕບິດັງານສໍາລບັການນໍາໃຊ ັ້ຂໍ ັ້ມູນຈາກ ມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພຶ ັ້ນຖານຄຸນນະພາບ

ການສກຶສາຊັ ັ້ນມດັທະຍມົສກຶສາຕອນຕົ ັ້ນ ໃນລະດບັເມ ອງ ເພ ີ່ ອສະໜບັສະໜນູຂະບວນການສ ັ້າງແຜນການ ແລະ 

ກໍານດົບູລມິະສດິຂອງເມ ອງ ແນໃສີ່ ເພ ີ່ ອປັບປຸງຄວາມແຕກໂຕນກນັ. 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ສ ັ້າງຂດີຄວາມສາມາດໃຫັ້ແກີ່ ສກຶສາເມ ອງໃນຂັ ັ້ນຕອນການວາງແຜນ ໂດຍອງີໃສີ່ ການຈດັລໍາດບັຄວາມສໍາ 

ຄນັເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ບນັລຸໄດ ັ້ມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພຶ ັ້ນຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາ; 

• ຕດິຕາມ, ຊຸກຍູ ັ້ ແລະ ສະໜບັສະໜນູເມ ອງ ໃນຂະບວນການຈດັສນັບູລມິະສດິ ແລະ ການວາງແຜນເພ ີ່ ອ

ຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນ; 

ຍຸດທະສາດທ ີ3: ສະໜບັສະໜນູການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັນະໂຍບາຍການຄຸ ັ້ມຄອງທີີ່ ອງີໃສີ່ ໂຮງຮຽນເປັນຫ ກັ. 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ສະໜບັສະໜນູການເຜຍີແຜີ່ ນະໂຍບາຍການຄຸ ັ້ມຄອງທີີ່ ອງີໃສີ່ ໂຮງຮຽນເປັນຫ ກັ ທີີ່ ຈະກໍານດົພາລະບດົບາດ 

ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນລະດບັໂຮງຮຽນ ແລະ ບດົບາດໃນການສະໜບັສະໜນູຂອງສກຶສາເມ ອງ ແລະ 

ສກຶສາແຂວງ; ກໍານດົວທິກີານໄລຍະຍາວ ເພ ີ່ ອຮບັປະກນັໃຫ ັ້ຜູ ັ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ມຄີວາມສາມາດໃນ

ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໜັ້າທີີ່ ຂອງພວກເຂາົ; 

• ກໍານດົວທິກີານທີີ່ ມປີະສດິຕພິາບດ ັ້ານຄີ່ າໃຊ ັ້ຈີ່ າຍ (ຕວົຢີ່ າງ ຜີ່ ານກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ) ເພ ີ່ ອສະໜບັສະໜນູການສ ັ້າງ

ຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກີ່  ຄພສບ ແລະ ຜູ ັ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ; 

• ສ ັ້າງຂດີຄວາມສາມາດຂອງຜູ ັ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນໃນການຄຸ ັ້ມຄອງເງນິບໍລຫິານໂຮງຮຽນ; 

• ຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາປະສດິທພິາບຂອງການໃຊ ັ້ຈີ່ າຍເງນິບໍລຫິານໂຮງຮຽນ; 

• ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃນການເກບັກໍາຂໍ ັ້ມູນໃນລະດບັໂຮງຮຽນ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ4: ພດັທະນາ ແລະ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັລະບບົການປະເມນີລະດບັໂຮງຮຽນແບບຍ ນຍງົ ແລະ ງີ່າຍ ດາຍ 

ສໍາລບັມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພຶ ັ້ນຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນ ທີີ່ ສົີ່ ງເສມີການມສີີ່ ວນຮີ່ ວມຂອງ

ຊຸມຊນົ ແລະ ເປັນບີ່ ອນອງີໃຫ ັ້ແກີ່ ຂັ ັ້ນຕອນການກໍານດົບູລມິະສດິ ແລະ ການສ ັ້າງແຜນການຂອງເມ ອງ ເພ ີ່ ອ

ຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນ ແລະ ລວມທງັກນົໄກການຮບັປະກນັຄຸນນະພາບ. 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ພດັທະນາລະບບົການປະເມນີລະດບັໂຮງຮຽນແບບຍ ນຍງົ ແລະ ແບບງີ່າຍດາຍ ສໍາລບັມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພຶ ັ້ນ

ຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາ ຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕົ ັ້ນ ທີີ່ ສົີ່ ງເສມີການມສີີ່ ວນຮີ່ ວມຂອງຊຸມຊນົ; 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ2: ເງນິບໍລຫິານໂຮງຮຽນ (ສູດຄດິໄລີ່  ແລະ ລາຍການໃຊ ັ້ຈີ່ າຍທີີ່ ເໝາະສມົ) ແມີ່ ນຕອບສະ

ໜອງໄດ ັ້ກບັຄວາມຕ ັ້ອງການໃນລະດບັໂຮງຮຽນ ເພ ີ່ ອຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນ ແລະ ຕດິພນັກບັມາດຕະຖານຂັ ັ້ນ

ພ ັ້ນຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາ. (ພາກທ ີI ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ3, ຜນົຮບັລະດບັກາງທ ີ3.3) 

ກມົການເງນິມຄີວາມຮບັຜດິຊອບຕໍີ່ ກບັເງນິບໍລຫິານໂຮງຮຽນ ແລະ ຈະເຮດັວຽກຮີ່ ວມກບັກມົສາມນັ ເພ ີ່ ອ

ທບົທວນເບິີ່ ງວີ່ າ ຈະກໍານດົເງນິບໍລຫິານໂຮງຮຽນສໍາລບັຂະແໜງການຍີ່ ອຍມດັທະຍມົແນວໃດ. ບູລມິະສດິສໍາລບັ

ຂະແໜງການຍີ່ ອຍມດັທະຍມົມດີັີ່ ງນີ ັ້: 

ຍຸດທະສາດທ ີ1: ຮບັປະກນັໃຫ ັ້ເງນິບໍລຫິານໂຮງຮຽນຕອບສະໜອງກບັຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງແຕີ່ ລະໂຮງຮຽນ; 
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ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ 3: ການຈດັສນັຄູສອນແມີ່ ນຕອບສະໜອງຕໍີ່ ຄວາມຕ ັ້ອງການໃນລະດບັໂຮງຮຽນ ເພ ີ່ ອ

ຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນ ແລະ ຕດິພນັກບັມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພຶ ັ້ນຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາ. (ພາກທ ີI ຜນົໄດ ັ້ຮບັ

ທ ີ3, ຜນົຮບັລະດບັກາງທ ີ3.4) 

ຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນການຈດັສນັຄູ ແມີ່ ນຢູີ່ ພາຍໃຕ ັ້ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຄະນະກໍາມະການຈດັສນັຄູ

ໂດຍມກີານສະໜບັສະໜນູຈາກກມົຈດັຕັ ັ້ງ ແລະ ພະນກັງານ, ສກຶສາແຂວງ ແລະ ສກຶສາເມ ອງ. ບູລມິະສດິສໍາລບັ

ຂະແໜງການຍີ່ ອຍມດັທະຍມົມດີັີ່ ງນີ ັ້: 

ຍຸດທະສາດທ ີ1: ຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກຕີ່ າງດ ັ້ານການສະໜອງຄູໃນໂຮງຮຽນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ 4: ການຈດັສນັປຶັ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູີ່ ມ  ຄູແມີ່ ນຕອບສະໜອງກບັຄວາມຕ ັ້ອງການໃນ

ລະດບັໂຮງຮຽນເພ ີ່ ອຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນ ແລະ ຕດິພນັກບັມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພຶ ັ້ນຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາ. 

(ພາກທ ີI ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ3, ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ3.5) 

ຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນການຈດັສນັປ ັ້ມຕໍາລາຮຽນ ແລະ ອຸປະກອນການຮຽນ - ການສອນອ ີ່ ນໆ ແມີ່ ນຢູີ່ ພາຍ

ໃຕ ັ້ຄະນກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງນິ ໂດຍໄດ ັ້ຮບັການສະໜບັສະໜນູຈາກພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງຊບັສນິຂອງ

ກມົການເງນິ, ສກຶສາແຂວງ ແລະ ສກຶສາເມ ອງ. ບູລມິະສດິສໍາລບັຂະແໜງການຍີ່ ອຍມດັທະຍມົມດີັີ່ ງນີ ັ້: 

ຍຸດທະສາດທ ີ 1: ຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນໃນການຈດັສນັປ ັ້ມແບບຮຽນ ແລະ ປ ັ້ມຄູີ່ ມ ຄູ ໃຫ ັ້ແກີ່ ໂຮງຮຽນ

ມດັທະຍມົ. 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ຈດັສົີ່ ງປຶັ້ມຄູີ່ ມ ຄູສໍາລບັວຊິາເພດສກຶສາໃຫ ັ້ແກີ່ ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົທຸກແຫີ່ ງ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ 5: ໂຮງຮຽນທຸກແຫີ່ ງແມີ່ ນໄດ ັ້ຮບັການສະໜບັສະໜນູເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ບນັລຸມາດຖານຂັ ັ້ນຕໍີ່ າຂອງ

ສິີ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ ັ້ານສຸຂະອະນາໄມ (1 ດາວ ຫ   ສູງກວີ່ າ). (ພາກທ ີI ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ1, ຜນົຮບັ

ລະດບັກາງທ ີ1.3. ເບິີ່ ງຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ3, ຜນົຮບັລະດບັກາງທ ີ3.6) 

ຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນການສະໜອງສິີ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດັ້ານສຸຂະອະນາໄມ ແມີ່ ນຢູີ່ ພາຍໃຕ ັ້ຄວາມ

ຮບັຜດິຊອບຂອງຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງນິ ໂດຍໄດ ັ້ຮບັການສະໜບັສະໜນູຈາກພະແນກຄຸ ັ້ມ

ຄອງການອອກແບບກໍີ່ ສ ັ້າງ ແລະ ເຄຫະສະຖານ ຂອງກມົການເງນິ, ສກຶສາແຂວງ ແລະ ສກຶສາເມ ອງ. ບູລມິະສດິ

ສໍາລບັຂະແໜງການຍີ່ ອຍມດັທະຍມົມດີັີ່ ງນີ ັ້: 

ຍຸດທະສາດທ ີ 1: ການຂະຫຍາຍແຜນງານການສະໜອງສິີ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ດ ັ້ານສະຂຸອະນາໄມໃນໂຮງ 

ຮຽນມດັທະຍມົສກຶສາຕອນຕົ ັ້ນ (ເບິີ່ ງຜນົຮບັລະດບັກາງທ ີ6.3.5) 
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IV. ຂະແໜງການຍີ່ ອຍມດັທະຍມົສກຶສາຕອນປາຍ 

1. ພາກສະເໜ ີ

1.1. ຜນົສໍາເລດັ 

ພາກ I ຂອງແຜນ 5 ປີ 2021-2025 (ຂໍ ັ້ທ ີ2 ແລະ 3) ໄດ ັ້ໃຫ ັ້ລາຍລະອຽດກີ່ ຽວກບັຜນົສໍາເລດັຂອງການສກຶ

ສາຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍ. ຜນົສໍາເລດັທີີ່ ສໍາຄນັອ ີ່ ນໆລວມມ:ີ ການທດົລອງສະໜອງການສກຶສາສາມນັວຊິາຊບີຢູີ່

ໂຮງຮຽນກນິນອນຊນົເຜົີ່ າ; ໄດ ັ້ສ ັ້າງຄູສກຶສານເິທດຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍ ຢູີ່  11 ແຂວງໃນທົີ່ ວປະເທດ ແລະ ໄດ ັ້ສະໜ

ອງອຸປະກອນຫັ້ອງທດົລອງ ແລະ ການຝຶກອບົຮມົໃຫ ັ້ແກີ່ ຄູສອນໂຮງຮຽນຕວົແບບຂອງແຂວງ ຈາໍນວນ 18 ແຫີ່ ງ. 

ຕາຕະລາງລຸີ່ ມນີ ັ້ ສະແດງເຖງິການປີ່ ຽນແປງດ ັ້ານຕວົຊີ ັ້ບອກຂອງການສກຶສາຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍ. 

ຕາຕະລາງ 16: ຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງຕວົຊີ ັ້ບອກຕີ່ າງໆໃນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົສກຶສາຕອນປາຍແຕີ່ ປີ 2016 ຫາ 2020 

ຕວົຊີ ັ້ບອກ  2015-16  2016-17  2017-18  2018-19  2019-20 

ຈາໍນວນຫັ້ອງຮຽນ (ລດັ ແລະ ເອກະຊນົ)  5.178  5.586  5.925  6.037  5.994 

ຈາໍນວນຫັ້ອງຮຽນລດັ  5.027  5.413  5.734  5.840  5.772 

ຈາໍນວນນກັຮຽນທງັໝດົ (ລດັ ແລະ 

ເອກະຊນົ) 

 204.304  218.035  223.307  216.994  205.574 

ຈາໍນວນນກັຮຽນລດັ  199.664  213.004  217.909  211.686  199.821 

ອດັຕາເລ ີ່ ອນຊັ ັ້ນຈາກ ມ 4 ຫາ ມ 5 (%)  91.3  86.0  81.7  79.4  74.9 

ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນລວມ (%)  47.8  51,4  53,3  54,8  54.8 

ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນລວມໃໝີ່  ມ.7 (%) ບໍີ່ ມຂໍີ ັ້ມູນ ບໍີ່ ມຂໍີ ັ້ມູນ  44,9  52,0  52,1 

 ຍງິ ບໍີ່ ມຂໍີ ັ້ມູນ ບໍີ່ ມຂໍີ ັ້ມູນ  43,1  49,4  49,2 

 ຊາຍ ບໍີ່ ມຂໍີ ັ້ມູນ ບໍີ່ ມຂໍີ ັ້ມູນ  46,6  54,5  54,9 

GPI ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນລວມໃໝີ່  ມ.7  ບໍີ່ ມຂໍີ ັ້ມູນ ບໍີ່ ມຂໍີ ັ້ມູນ  0,93  0,90  0,90 

ແຫ ີ່ ງຂໍ ັ້ມູນ: ສູນສະຖຕິກິານສກຶສາ ແລະ ກລິາ 

ຕາຕະລາງ 17: ຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງຕວົຊີ ັ້ບອກ ທາງດ ັ້ານປະສດິທພິາບພາຍໃນ ໃນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົສກຶສາຕອນປາຍ 

ປີ 2016-2020 

ຕວົຊີ ັ້ບອກ  2015-16  2016-17  2017-18  2018-19  2019-20 

ອດັຕາປະລະໃນຊັ ັ້ນ ມ.ປາຍ (%)  5,4  5,8  7,1  8,0  8,8 

 ຍງິ  5,3  5,7  7,0  7,7  8,7 

 ຊາຍ  5,6  5,8  7,1  8,3  8,8 

ດດັຊະຊຄີວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ  

ອດັຕາປະລະໃນຊັ ັ້ນ ມ. ປາຍ  
 0,94  0,98  0,98  0,93  0,99 

ອດັຕາຄ ັ້າງຫ ັ້ອງໃນຊັ ັ້ນ ມ.ປາຍ (%)  0,7  0,6  0,7  0,6  0,6 

ອດັຕາລອດເຫ  ອ ແຕີ່  ມ.1 ຮອດ ມ.7 

(%) 

 87,5  86,6  83,1  81,0  78,7 

ອດັຕາຈບົຊັ ັ້ນຕາມກະແສນກັຮຽນ (%)  85,2  84,3  81,0  78,3  76,1 

ແຫ ີ່ ງຂໍ ັ້ມູນ: ສູນສະຖຕິກິານສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
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1.2. ສິີ່ ງທ ັ້າທາຍ 

ລາຍລະອຽດຂອງສິີ່ ງທ ັ້າທາຍ ແມີ່ ນໄດ ັ້ລະບຸໄວ ັ້ໃນພາກທ ີ1 (ຂໍ ັ້ 2 ແລະ 3). ສິີ່ ງທ ັ້າທາຍຫ ກັສໍາລບັຊັ ັ້ນມດັ

ທະຍມົຕອນປາຍ ແມີ່ ນຄວາມຕ ັ້ອງການງບົປະມານເພີີ່ ມເຕມີສໍາລບັກໍີ່ ສ ັ້າງພ ັ້ນຖານໂຄງລີ່ າງ, ການຂາດເຂນີພະນກັ

ງານທີີ່ ມຄຸີນນະພາບສູງ ແລະ ຂາດຄູສອນວຊິາຄະນດິສາດ, ວຊິາວທິະຍາສາດ, ໄອທ ີແລະ ພາສາຕີ່ າງປະເທດ ພ ັ້ອມ

ທງັຂາດຫັ້ອງອີ່ ານ/ຫ ັ້ອງສະໝຸດ ສໍາລບັການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າຂອງນກັຮຽນ ແລະ ຄູ. ຍງັມຄີວາມບໍີ່ ສະເໝພີາບລະຫວີ່ າງຍງິ

ຊາຍ ໃນການເຂົ ັ້າຮຽນໃນຊັ ັ້ນ ມ.7, ນີ ັ້ບໍີ່ ແມີ່ ນຍ ັ້ອນການປະລະການຮຽນຂອງນກັຮຽນ ເພາະວີ່ າດດັຊະນຄີວາມສະເ

ໝ ີພາບໃນການປະລະການຮຽນແມີ່ ນເກ ອບເທົີ່ າທຽມກນັ ແລະ ແຕີ່ ແມີ່ ນຍ ັ້ອນລະດບັຄວາມແຕກຕີ່ າງໃນການເຂົ ັ້າ

ຮຽນໃນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍ. ສີ່ ວນໜຶີ່ ງອາດແມີ່ ນຍ ັ້ອນໂຮງຮຽນຢູີ່ ຫີ່ າງໄກຈາກບ ັ້ານ ແລະ ການແຕີ່ ງງານໄວ

ກີ່ ອນອາຍຸ. 

2. ແຜນພດັທະນາ 2021-2025 

2.1. ຈດຸປະສງົ 

1) ເພ ີ່ ອເສມີຂະຫຍາຍຜນົການຮຽນ ແລະ ຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນກນັໃນການພດັທະນາການສກຶສາ ໂດຍ

ຜີ່ ານການຄຸ ັ້ມຄອງຊບັພະຍາກອນ ທີີ່ ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົ ໂດຍເນັ ັ້ນໃສີ່ ການປັບປຸງຄຸນນະພາບ

ການສກຶສາໃນ 40 ເມ ອງດ ັ້ອຍໂອກາດຕາມການກໍານດົຂອງກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ.  

ຈະມກີານທບົທວນຫ ກັສູດຊັ ັ້ນ ມ.ປາຍ ເພ ີ່ ອສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ ໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຫ ກັສູດແບບ

ຄວບຄູີ່  ຄ : ຫ ກັສູດນຶີ່ ງແມີ່ ນ ສາຍວຊິາວດິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ແລະ ອກີຫ ກັສູດນຶີ່ ງແມີ່ ນ ສາຍວທິະຍາ

ສາດສງັຄມົ. ດັີ່ ງນັ ັ້ນ, ຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຮບັການພດັທະນາ ແຜນງບົປະມານເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ບູລມິະສດິການຂະຫຍາຍການ

ສກຶສາຊັ ັ້ນ ມ.ປາຍ ໃນ 40 ເມ ອງບູລມິະສດິ.  

2) ເພ ີ່ ອສະໜອງການສກຶສາຫ ງັການສກຶສາຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານທີີ່ ມຄຸີນນະພາບ ເພ ີ່ ອປະກອບສີ່ ວນເຂົ ັ້າ ແລະ ໃຫ ັ້ການ

ສະໜບັສະໜນູບູລມິະສດິແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫີ່ ງຊາດ ຄັ ັ້ງທ ີIX.  

ການແຍກຫ ກັສູດ ຫ ງັການສກຶສາຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານອອກເປັນສອງສາຍ ຈະເຮດັໃຫ ັ້ນກັຮຽນເອາົໃຈໃສີ່ ລງົເລກິ

ຫ າຍຂຶ ັ້ນໃນການຮຽນ ທີີ່ ມຈີາໍນວນວຊິາຮຽນໜັ້ອຍລງົ ຊຶີ່ ງນໍາໄປສູີ່ ການມຄີວາມຮູ ັ້ໃນສາຍວຊິາຫ າຍຂຶ ັ້ນ.  

2.2. ຄາດໝາຍ 

ຂໍ ັ້ມູນປີຖານ ແລະ ຄາດໝາຍ ສໍາລບັຕວົຊີ ັ້ບອກທີີ່ ສໍາຄນັໄດ ັ້ສະໜອງໄວ ັ້ໃນພາກ I, ຂໍ ັ້ 8.5 (ຕາຕະລາງ

ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ). ຕວົຊີ ັ້ບອກຫ ກັ ແລະ ຄາດໝາຍ 2025 ສໍາລບັຂະແໜງຍີ່ ອຍນີ ັ້ ແມີ່ ນ: 

1) ອດັຕາເລ ີ່ ອນຊັ ັ້ນ ຈາກ ມ.4 ຂຶ ັ້ນ ມ.5: 78%; 

2) ອດັຕາລອດເຫ  ອຂອງກະແສນກັຮຽນຊັ ັ້ນ ມ.4 ຮອດ ມ.7 ແມີ່ ນ: 80%; 

3) ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນລວມໃໝີ່  ມ. 7: 60%; 

4) ດດັຊະນຄີວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນລວມໃໝີ່  ມ.7 ບນັລຸ 0,97-1,03; 

5) ຫ ກັສູດສາມນັວຊິາຊບີແບບປະສມົໄດ ັ້ຮບັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໃນໂຮງຮຽນກນິນອນຊນົເຜົີ່ າ 11 ແຫີ່ ງ; 

6) ຈາໍນວນເມ ອງທີີ່ ດ ັ້ອຍໂອກາດທີີ່ ມອີດັຕາເລ ີ່ ອນຊັ ັ້ນຈາກ ມ.4 ຫາ ມ.5 ສູງກວີ່ າ 70% ໃຫັ້ໄດ ັ້ 30 ເມ ອງ; 

7) ແຕີ່ ລະແຂວງມໂີຮງຮຽນມດັທະຍມົຕວົແບບ 1 ແຫີ່ ງ. 

2.3. ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງ 
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ໝາຍເຫດ: ສໍາລບັແຕີ່ ລະຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງ ແລະ ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ, ຈະມກີານອ ັ້າງອງີເປັນວງົເລບັ ຫ ງັຈາກ 

ສໍານວນທີີ່ ກີ່ າວເຖງິພາກທ ີI ຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2021-2025. ຊຶີ່ ງຈະເຮດັໃຫ ັ້ຜູ ັ້

ອີ່ ານສາມາດ ນໍາໃຊ ັ້ແຜນຂອງຂະແໜງການຍີ່ ອຍເປັນແຜນສະເພາະ ແຕີ່ ສາມາດອ ັ້າງອງີເຖງິນະໂຍບາຍທີີ່ ກີ່ ຽວ ຂ ັ້ອງ

ດັີ່ ງທີີ່ ໄດ ັ້ລະບຸໄວ ັ້ໃນພາກທ ີ I. ແຜນຂອງຂະແໜງການຍີ່ ອຍ ບໍີ່ ຈາໍເປັນຕ ັ້ອງແກ ັ້ໄຂທຸກໆຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ ຂອງ

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງ. ບາງຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງ ແລະ ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ ໄດ ັ້ຖ ກດດັແກ ັ້ເພ ີ່ ອສະແດງໃຫັ້ເຫນັຈດຸ

ສຸມຂອງຂະແໜງຍີ່ ອຍ. 

2.3.1. ຈາໍນວນນກັຮຽນທີີ່ ຈບົຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍມຜີນົໄດ ັ້ຮບັດ ັ້ານການຮຽນຮູ ັ້ທີີ່ ດຂີ ຶ ັ້ນ, ໂດຍສະເພາະທກັ

ສະຊວີດິ, ທກັສະດ ັ້ານໄອຊທີ ີ ແລະ ທກັສະດ ັ້ານວຊິາຊບີຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ, ໂດຍສຸມໃສີ່ ເປັນພເິສດຕໍີ່ ຜູ ັ້ດ ັ້ອຍ

ໂອກາດ ແລະ ຄວາມສະເໝພີາບລະຫວີ່ າງຍງິ-ຊາຍ (ພາກທ ີI, ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ1) 

➢ ຫ ກັການ ແລະ ເຫດຜນົ 

ເບິີ່ ງພາກທ ີI ສໍາລບັຫ ກັການ ແລະ ເຫດຜນົຕີ່ າງໆ. ຜນົໄດ ັ້ຮບັການຮຽນຂອງນກັຮຽນມດັທະຍມົຕອນປາຍ 

ຍງັຕໍີ່ າ ແລະ ອດັຕາການຈບົຊັ ັ້ນຕາມກະແສນກັຮຽນແມີ່ ນຕໍີ່ າກວີ່ າຄວາມຕ ັ້ອງການ ທຽບໃສີ່ ການລງົທນຶໃສີ່ ນກັຮຽນ

ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ບນັລຸຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍ. ຫ ກັສູດມດັທະຍມົຕອນປາຍໃນປະຈບຸນັ ຮຽກຮ ັ້ອງໃຫ ັ້ນກັຮຽນຕ ັ້ອງຮຽນ

ຄບົ 15 ວຊິາ. ການແຍກຫ ກັສູດຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍອອກເປັນສອງສາຍ (ວທິະຍາສາດສງັຄມົ ແລະ ທໍາມະ

ຊາດ) ຈະຊີ່ ວຍໃຫັ້ນກັຮຽນມໂີອກາດໄດ ັ້ຮຽນຫ າຍວຊິາທີີ່ ຕນົມກັຫ າຍຂຶ ັ້ນ ແລະ ລງົເລກິໃນວຊິາດັີ່ ງກີ່ າວຫ າຍກວີ່ າ

ເກົີ່ າ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ 1: ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນໃໝີ່  ແລະ ອດັຕາເລ ີ່ ອນຂັ ັ້ນໃນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ ເຮດັໃຫ ັ້

ອດັຕາການຈບົຊັ ັ້ນເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ. (ພາກທ ີI , ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ1 ຜນົຮບັລະດບັກາງທ ີ1.3) 

ຍ ັ້ອນອດັຕາການປະລະການຮຽນ, ນກັຮຽນຊາຍມແີນວໂນ ັ້ມທີີ່ ຈະອອກໂຮງຮຽນຫ າຍກີ່ ວານກັຮຽນຍງິໂດຍ

ສະເພາະໃນເຂດພາກເໜ ອ ຍ ັ້ອນຢູີ່ ເຂດດັີ່ ງກີ່ າວມຄີວາມຕ ັ້ອງການແຮງງານທີີ່ ບໍີ່ ມສີມີ  ມສູີງ. 

ຍຸດທະສາດ 1: ສົີ່ ງເສມີໃຫ ັ້ນກັຮຽນຈບົຊັ ັ້ນ ມ.ຕົ ັ້ນ ທີີ່ ມຜີນົການຮຽນດ ີສ ບຕໍີ່ ຮຽນໃນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົປາຍ. 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ພດັທະນານຕິກິໍາກີ່ ຽວກບັການສົີ່ ງເສມີນກັຮຽນຈບົມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນໄປຮຽນຕໍີ່ ໃນສາຍຕີ່ າງໆ; 

• ສະໜອງຫໍພກັທີີ່ ປອດໄພ ແລະ ຫ ັ້ອງນໍ ັ້າທີີ່ ມຄຸີນນະພາບ, ສະໜອງສິີ່ ງຈງູໃຈ ແລະ ສິີ່ ງອໍານວຍຄວາມສະ 

ດວກ ໃຫັ້ແກີ່ ນກັຮຽນຈາກເຂດຫີ່ າງໄກສອກຫ ກີ, ເດກັທຸກຍາກຂາດເຂນີ ແລະ ເດກັທີີ່ ດ ັ້ອຍໂອກາດ; 

• ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກີ່ ຄະນະພດັທະນາການສກຶສາຂັ ັ້ນບ ັ້ານ ແລະ ສະມາຄມົພໍີ່ ແມີ່ ນກັຮຽນ ເພ ີ່ ອສົີ່ ງເສມີ

ໃຫ ັ້ລູກຫ ານ ສ ບຕໍີ່ ຮຽນຈນົຈບົມດັທະຍມົຕອນປາຍ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ2: ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັບນັດານະໂຍບາຍຕີ່ າງໆທີີ່ ມ ີເພ ີ່ ອຫ ຸດອດັຕາການປະລະການຮຽນໃນຊັ ັ້ນ 

ມດັທະຍມົຕອນປາຍ 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ລບົລ ັ້າງຄີ່ າທໍານຽມສໍາລບັນກັຮຽນທີີ່ ມແີນວໂນ ັ້ມທີີ່ ຈະອອກຮຽນຍ ັ້ອນຄອບຄວົທຸກຍາກ; 

• ກໍີ່ ສ ັ້າງຫໍພກັ ແລະ ສະໜອງສິີ່ ງຈງູໃຈ ແລະ ສິີ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫັ້ແກີ່ ນກັຮຽນທີີ່ ມາຈາກເຂດຫີ່ າງໄກ

ສອກຫ ກີ; 

• ໃຫັ້ທນຶການສກຶສາແກີ່ ນກັຮຽນມດັທະຍມົຕອນປາຍທີີ່ ມາຈາກຄອບຄວົທີີ່ ມລີາຍໄດ ັ້ຕໍີ່ າ; 
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• ໃຫັ້ການຊີ່ ວຍເຫ  ອນກັຮຽນທີີ່ ດ ັ້ອຍໂອກາດ ແລະ ມຜີນົການຮຽນຕໍີ່ າ; 

• ສະໜອງປ ັ້ມແບບຮຽນພຽງພໍໃຫ ັ້ນກັຮຽນ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ3: ສ ັ້າງແຜນປະຕບິດັງານ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ການຂະຫຍາຍການສກຶສາຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍທີີ່ ມີ

ປະສດິທພິາບ, ປະສດິທຜິນົ ແລະ ມຄີວາມຍ ນຍງົ. 

ຢາກມຜີນົສໍາເລດັອນັເຕມັສີ່ ວນສໍາລບັຍຸດທະສາດນີ ັ້ ຈະຕ ັ້ອງມກີານສະໜອງທນຶທີີ່ ສອດຄີ່ ອງກບັສມົມຸດ

ຖານດ ັ້ານງບົປະມານ “ຍກົສູງຄຸນນະພາບການສກຶສາ” ແລະ/ຫ   ງບົປະມານ ODA ຕ ັ້ອງສຸມໃສີ່ ຍຸດທະສາດນີ ັ້ໂດຍ

ສະເພາະ. 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ໃນການຂະຫຍາຍ ມດັທະຍມົສມົບູນ ແລະ ມດັທະຍມົຕອນປາຍ ເພ ີ່ ອຮບັປະກນັ

ຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສດິທພິາບໃນການບໍລກິານ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ2: ຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນ ມ.6 ໄດ ັ້ຮບັການປັບປຸງດຂີຶ ັ້ນ (ພາກທ ີI ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັ

ສູງ 1, ຜນົຮບັລະດບັກາງທ ີ1.2) 

ການປະເມນີຜນົການຮຽນຮູ ັ້ໃນປີສຸດທັ້າຍຂອງມດັທະຍມົຕອນປາຍແມີ່ ນຊ ັ້າເກນີໄປ ສໍາລບັການຊີ່ ວຍເຫ  ອ

ແກ ັ້ໄຂ ຍ ັ້ອນວີ່ າມນີກັຮຽນຈາໍນວນໜັ້ອຍທີີ່ ສາມາດສອບເສງັຈບົ ມ.7 ໄດ ັ້. ສະນັ ັ້ນ, ຈຶີ່ ງສະເໜໃີຫ ັ້ດໍາເນນີການ 

ປະເມນີຜນົການຮຽນຢູີ່  ມ.6 ເມ ີ່ ອນກັຮຽນສີ່ ວນໃຫຍີ່ ຈະມອີາຍຸປະມານ 16 ປີ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ1: ສ ັ້າງແຜນເພ ີ່ ອຕດິຕາມຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນ ມ.6. 

ຢາກມຜີນົສໍາເລດັອນັເຕມັສີ່ ວນສໍາລບັຍຸດທະສາດນີ ັ້ ຈະຕ ັ້ອງມກີານສະໜອງທນຶທີີ່ ສອດຄີ່ ອງກບັສມົມຸດຖານດ ັ້ານ

ງບົປະມານ “ຍກົສູງຄຸນນະພາບການສກຶສາ” ແລະ / ຫ   ງບົປະມານ ODA ຕ ັ້ອງສຸມໃສີ່ ຍຸດທະສາດນີ ັ້ໂດຍສະເພາະ. 
ວຽກຈດຸສຸມ 

• ພດັທະນາເຄ ີ່ ອງມ ປະເມນີຜນົສໍາລບັວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ພາສາລາວ ແລະ ຄະນດິສາດ ທີີ່ ເໝາະສມົສໍາ 

ລບັນກັຮຽນ ມ.6; 

• ເກບັກໍາຂໍ ັ້ມູນກີ່ ຽວກບັໂຮງຮຽນທີີ່ ປະຕບິດັໄດ ັ້ດ ີ ແລະ ບໍີ່ ໄດ ັ້ດ ີ (ຢູີ່ ເຂດຫີ່ າງໄກສອກຫ ກີ, ຊນົເຜົີ່ າ) ເພ ີ່ ອຕດິ 

ຕາມ ແລະ ໃຫ ັ້ການສະໜບັສະໜນູຢີ່ າງໜັ້ອຍປີລະຄັ ັ້ງ; 

• ຈດັຕັ ັ້ງການສອບເສງັນກັຮຽນເກັີ່ ງ ແລະ ຕດິຕາມການສອບເສງັຈບົຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍ (ມ.7) ທົີ່ ວປະ

ເທດ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ3: ຄວາມແຕກໂຕນທາງດ ັ້ານຜນົການຮຽນ ລະຫວີ່ າງ ເຂດທີີ່ ດ ັ້ອຍໂອກາດ ແລະ ເຂດທີີ່ ມ ີ

ໂອກາດດກີວີ່ າຫ ຸດຜີ່ ອນລງົ. (ພາກທ ີI ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ1, ຜນົຮບັລະດບັກາງທ ີ1.5) 

ຍຸດທະສາດທ ີ1: ສະໜອງທນຶການສກຶສາໃຫ ັ້ນກັຮຽນທີີ່ ມາຈາກ 40 ຕວົເມ ອງບູລມິະສດິ 

ຢາກມຜີນົສໍາເລດັອນັເຕມັສີ່ ວນສໍາລບັຍຸດທະສາດນີ ັ້ ຈະຕ ັ້ອງມກີານສະໜອງທນຶທີີ່ ສອດຄີ່ ອງກບັສມົມຸດ

ຖານດ ັ້ານງບົປະມານ “ຍກົສູງຄຸນນະພາບການສກຶສາ” ແລະ/ຫ   ງບົປະມານ ODA ຕ ັ້ອງສຸມໃສີ່ ຍຸດທະສາດນີ ັ້ໂດຍ

ສະເພາະ. 

ວຽກຈດຸສຸມ: 

• ເກບັກໍາຂໍ ັ້ມູນກີ່ ຽວກບັນກັຮຽນຈາກຄອບຄວົທຸກຍາກ; 

• ສ ັ້າງແຜນສໍາລບັສະໜອງທນຶການສກຶສາທີີ່ ເປັນບູລມິະສດິ ໃຫ ັ້ແກີ່ ນກັຮຽນຈາກ 40 ເມ ອງບູລມິະສດິ; 

• ສະໜອງທນຶການສກຶສາໃຫ ັ້ນກັຮຽນທີີ່ ມາຈາກ 40 ຕວົເມ ອງບູລມິະສດິ. 
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ຍຸດທະສາດທ ີ2: ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງວຽກງານນເິທດ. 

ວຽກຈດຸສຸມ: 

• ນໍາໃຊ ັ້ກນົໄກຂອງໜີ່ ວຍງານວຊິາການຂະແໜງການສກຶສາ ເພ ີ່ ອສົີ່ ງເສມີໃຫ ັ້ຄູີ່ ຮີ່ ວມພດັທະນາສຸມການຊີ່ ວຍ 

ເຫ  ອດ ັ້ານວຊິາການ ກໍຄ  ດ ັ້ານການເງນິ ໃຫ ັ້ແກີ່  40 ເມ ອງທີີ່ ດ ັ້ອຍໂອກາດ; 

• ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກີ່ ຄູສກຶສານເິທດຂັ ັ້ນເມ ອງ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ເຄ ີ່ ອນໄຫວຢີ່ າງເປັນປົກກະຕ;ິ 

• ສ ັ້າງແຜນຄວາມຕ ັ້ອງການຄູສກຶສານເິທດໃຫັ້ພຽງພໍ; 

• ສະໜອງສິີ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການປະຕບິດັວຽກງານນເິທດສກຶສາ; 

• ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກີ່ ຄູສກຶສານເິທດ ພາຍໃນກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ; 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ 4: ຂະຫຍາຍການຮຽນ-ການສອນຫ ັ້ອງຮຽນສາມນັວຊິາຊບີ ເພ ີ່ ອພດັທະນາສມີ  ແຮງງານ

ໃຫ ັ້ແກີ່ ນກັຮຽນທີີ່ ຈະຈບົຊັ ັ້ນມດັທະຍມົສກຶສາຕອນປາຍ. (ພາກທ ີI ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະ ດບັສູງທ ີ1, ຜນົຮບັລະດບັກາງ

ທ ີ1.4) 

ການທດົລອງການສອນສາມນັທົີ່ ວໄປ (60%) ແລະ ວຊິາຊບີ (40%) ໃນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍ ໄດ ັ້ຖ ກ

ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຢູີ່ ໃນໂຮງຮຽນກນິນອນຊນົເຜົີ່ າຂອງ 3 ແຂວງ ຊຶີ່ ງເຫນັວີ່ າມຜີນົສໍາເລດັທີີ່ ດ.ີ ວຊິາຊບີແມີ່ ນສອນຢູີ່ ສະ

ຖາບນັອາຊວີະສກຶສາ ດ ັ້ວຍຫ ກັສູດທີີ່ ແຕກຕີ່ າງກບັຫ ກັສູດອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ໄດ ັ້ນໍາໃຊ ັ້ຄູສອນມດັທະຍມົທີີ່ ໄດ ັ້

ຮບັການຝຶກອບົຮມົເປັນພເິສດ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ 1: ສະໜອງຫ ກັສູດສາມນັວຊິາຊບີຢູີ່ ໂຮງຮຽນກນິນອນຊນົເຜົີ່ າ ໂດຍນໍາໃຊ ັ້ສິີ່ ງອໍານວຍຄວາມ

ສະດວກຂອງອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີທມີຢູີີ່ . 

ຢາກມຜີນົສໍາເລດັອນັເຕມັສີ່ ວນສໍາລບັຍຸດທະສາດນີ ັ້ ຈະຕ ັ້ອງມກີານສະໜອງທນຶທີີ່ ສອດຄີ່ ອງກບັສມົມຸດ

ຖານດ ັ້ານງບົປະມານ “ຍກົສູງຄຸນນະພາບການສກຶສາ” ແລະ / ຫ   ງບົປະມານ ODA ຕ ັ້ອງສຸມໃສີ່ ຍຸດທະສາດນີ ັ້ໂດຍ

ສະເພາະ. 

ວຽກຈດຸສຸມ: 

• ຂະຫຍາຍຫ ກັສູດສາມນັວຊິາຊບີຢູີ່ ບນັດາໂຮງຮຽນສາມນັກນິນອນຊນົເຜົີ່ າບີ່ ອນທີີ່ ມເີງ  ີ່ອນໄຂ ແລະ ໃຫ ັ້ 

ສອດຄີ່ ອງກບັຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງແຕີ່ ລະເຂດ; 

• ພດັທະນາ ແລະ ປັບປຸງຫ ກັສູດສາມນັວາິຊບີ ຕາມຄວາມຕ ັ້ອງການເພ ີ່ ອຂະຫຍາຍຫັ້ອງຮຽນສາມນັວຊິາຊບີ 

ໃນແຕີ່ ລະທັ້ອງຖິີ່ ນ ແລະ ແຂວງ; 

• ຝ ກອບົຮມົໃຫ ັ້ແກີ່ ຄູສອນ ຫ ັ້ອງຮຽນສາມນັວຊິາຊບີ ແລະ ຕດິຕາມການສດິສອນຂອງຄູ; 

• ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກີ່ ຄະນະພດັທະນາການສກຶສາຂັ ັ້ນບ ັ້ານ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ສາມາດຊຸກຍູ ັ້ຜູ ັ້ປະກອບການ ແລະ 

ບນັດາສະຖາບນັຕີ່ າງໆໃນການຮບັນກັຮຽນລງົຝຶກງານ; 

• ຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມນີ ໂຮງຮຽນທີີ່ ປະຕບິດັຫ ກັສູດສາມນັວຊິາຊບີ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ2: ຂະຫຍາຍການສກຶສາສາມນັວຊິາຊບີ ຊັ ັ້ນ ມ.ປາຍ. 

ຢາກມຜີນົສໍາເລດັອນັຢີ່ າງເຕມັສີ່ ວນໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຍຸດທະສາດນີ ັ້ ຈະຕ ັ້ອງມກີານສະໜອງທນຶທີີ່

ສອດ ຄີ່ ອງກບັສມົມຸດຖານດ ັ້ານງບົປະມານ “ຍກົສູງຄຸນນະພາບການສກຶສາ” ແລະ/ຫ   ງບົປະມານ ODA ຕ ັ້ອງສຸມ

ໃສີ່ ຍຸດທະສາດດັີ່ ງກີ່ າວນີ ັ້. 
ວຽກຈດຸສຸມ 

• ສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ໃນການຂະຫຍາຍການສກຶສາສາມນັວຊິາຊບີ ຢູີ່  ໂຮງຮຽນ ມ.ປາຍ; 
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• ສ ັ້າງນຕິກິໍາກີ່ ຽວກບັການຮີ່ ວມມ ລະຫວີ່ າງໂຮງຮຽນສາມນັ ແລະ ສະຖານອາຊວີະສກຶສາ ເພ ີ່ ອນໍາໃຊ ັ້ສິີ່ ງອໍາ 

ນວຍຄວາມສະດວກອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີ ສໍາລບັຄູສອນ ຊັ ັ້ນ ມ.ປາຍ ໂດຍພະນກັງານ

ອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີ; 

• ຕດິຕາມຄຸນນະພາບການສະໜອງຫ ກັສູດວຊິາຊບີໃຫ ັ້ແກີ່ ນກັຮຽນ ມ.ປາຍ. 

2.3.2. ຈາໍນວນຄູສອນ ແລະ ຜູ ັ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນທີີ່ ມຄີວາມຮູ ັ້ຄວາມສາມາດເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ ເພ ີ່ ອຕອບສະໜອງ ໄດ ັ້

ກບັມາດຕະຖານການສດິສອນ ພ ັ້ອມທງັຖ ກນາໍໃຊ ັ້ເພ ີ່ ອເປັນບີ່ ອນອງີໃນການພດັທະນາວຊິາຊບີຂອງພວກ

ເຂາົ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍມກີານປະເມນີຜນົຢີ່ າງເປັນປົກກະຕ.ິ (ພາກທ ີI, ຜນົໄດ ັ້ຮບັທ ີ2) 

➢ ຫ ກັການ ແລະ ເຫດຜນົ 

ເບິີ່ ງຢູີ່ ພາກທ ີI ຂອງແຜນ ສໍາລບັເຫດຜນົຕີ່ າງໆ. ຖັ້າຢາກໃຫັ້ມຄີວາມເປັນໄປໄດ ັ້ໃນການປະຕຮູິບການສກຶສາ

ຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍເປັນສອງສາຍ, ຈະຕ ັ້ອງມກີານປັບປຸງການສ ັ້າງຄູ, ໂດຍສະເພາະຄວາມຮູ ັ້ດ ັ້ານເນ ັ້ອໃນແລະ 

ທກັສະການສດິສອນຂອງຄູສອນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ 1: ຫ ກັສູດສ ັ້າງຄູມດັທະຍມົຕອນປາຍຖ ກປັບປຸງໃຫ ັ້ສອດຄີ່ ອງກບັຫ ກັສູດໃໝີ່  ຂອງສາຍ

ສາມນັ. (ພາກທ ີI ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ2, ຜນົຮບັລະດບັກາງທ ີ2.2) 

ກມົສ ັ້າງຄູມໜີ ັ້າທີີ່ ຮບັຜດິຊອບປັບປຸງຫ ກັສູດການຝຶກອບົຮມົຄູກີ່ ອນປະຈາໍການ, ໂດຍສມົທບົກບັກມົສາ 

ມນັ. ບູລມິະສດິສໍາລບັມດັທະຍມົຕອນປາຍປະກອບມດີັີ່ ງນີ ັ້: 

ຍຸດທະສາດທ ີ1: ປັບປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນ ເພ ີ່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານ 

ແລະ ເງ  ີ່ອນໄຂໃນການເຂົ ັ້າຮຽນໃນການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ 2: ມາດຕະຖານການສອນສໍາລບັຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍໄດ ັ້ຮບັການພດັທະນາ ແລະ 

ຮບັຮອງເອາົ. (ພາກທ ີI ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ2, ຜນົຮບັລະດບັກາງທ ີ2.3 ) 

ກມົສ ັ້າງຄູມໜີ ັ້າທີີ່ ຮບັຜດິຊອບປັບປຸງຫ ກັສູດການຝຶກອບົຮມົຄູກີ່ ອນປະຈາໍການ, ໂດຍສມົທບົກບັກມົ

ສາມນັ. ບູລມິະສດິສໍາລບັມດັທະຍມົຕອນປາຍປະກອບມດີັີ່ ງນີ ັ້: 

ຍຸດທະສາດທ ີ1: ພດັທະນາມາດຕະຖານການສອນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍ ທີີ່ ເໝາະສມົກບັສະພາບການຂອງລາວ

, ເຊິີ່ ງສາມາດນໍາໃຊ ັ້ເປັນພ ັ້ນຖານໃນການປະເມນີຜນົການສອນຂອງຄູ, ລວມທງັຈນັຍາບນັຂອງຄູ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ 3: ເຄ ີ່ ອງມ ປະເມນີຜນົການສອນຂອງຄູມດັທະຍມົຕອນປາຍໄດ ັ້ຮບັການປັບປຸງ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້

ເຊ ີ່ ອມໂຍງກບັມາດຕະຖານການສອນ ແລະ ນາໍໃຊ ັ້ເປັນບີ່ ອນອງີໃນການພດັທະນາດ ັ້ານວຊິາຊບີທີີ່ ຄູມຄີວາມ

ຕ ັ້ອງການ. (ພາກທ ີI ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ2, ຜນົຮບັລະດບັກາງທ ີ2.3) 

ກມົສ ັ້າງຄູມໜີ ັ້າທີີ່ ຮບັຜດິຊອບປັບປຸງຫ ກັສູດການຝຶກອບົຮມົຄູກີ່ ອນປະຈາໍການ, ໂດຍສມົທບົກບັກມົ

ສາມນັສກຶສາ. ບູລມິະສດິສໍາລບັມດັທະຍມົຕອນປາຍປະກອບມດີັີ່ ງນີ ັ້: 

ຍຸດທະສາດທ ີ1: ດໍາເນນີການປະເມນີຄູທີີ່ ສອນວຊິາຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍຢີ່ າງເປັນປະຈໍາ. 
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ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ 4: ແຜນງານການຝຶກອບົຮມົຄູປະຈາໍການ ໃຫ ັ້ບູລມິະສດິແກີ່ ຄູວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ, 

ພາສາລາວ, ຄະນດິສາດ ແລະ ພາສາອງັກດິ (ພາກທ ີI ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ2, ຜນົຮບັລະດບັກາງທ ີ2.2) 

ກມົສ ັ້າງຄູມໜີ ັ້າທີີ່ ຮບັຜດິຊອບປັບປຸງຫ ກັສູດການຝຶກອບົຮມົຄູປະຈາໍການ, ໂດຍສມົທບົກບັກມົສາມນັ. ບູລິ

ມະສດິສໍາລບັມດັທະຍມົຕອນປາຍປະກອບມດີັີ່ ງນີ ັ້: 

ຍຸດທະສາດທ ີ1: ທບົທວນແຜນງານການຝຶກອບົຮມົຄູສອນມດັທະຍມົຕອນປາຍ ໂດຍນໍາໃຊ ັ້ການປະເມນີຜນົການ

ສອນຂອງຄູ ແລະ ຂອບມາດຕະຖານຂອງຄູ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ 5: ຂດີຄວາມສາມາດຂອງຜູ ັ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນມດັທະຍມົຕອນປາຍໃນການບໍລຫິານ

ໂຮງຮຽນ ມຄີວາມເຂັ ັ້ມແຂງ ໂດຍຕດິພນັກບັໜັ້າທີີ່ ການຄຸ ັ້ມຄອງຫ ກັ (7 ໜັ້າວຽກ). (ພາກທ ີI ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງ

ທ ີ2, ຜນົຮບັລະດບັກາງທ ີ2.5) 

ສະຖາບນັພດັທະນາການບໍລຫິານການສກຶສາຮີ່ ວມກບັພາກສີ່ ວນຕີ່ າງໆທີີ່ ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງ ຮບັຜດິຊອບໃນການສ ັ້າງ

ຂດີຄວາມສາມາດຂອງຜູ ັ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ. ບູລມິະສດິສໍາລບັມດັທະຍມົຕອນປາຍປະກອບມດີັີ່ ງນີ ັ້: 

ຍຸດທະສາດທ ີ1: ພດັທະນາມາດຕະຖານສໍາລບັຜູ ັ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນມດັທະຍມົຕອນປາຍ. 

2.3.3. ໂຮງຮຽນທຸກແຫີ່ ງມຊີບັພະຍາກອນທາງດ ັ້ານການເງນິ ແລະ ຊບັພະຍາກອນມະນຸດພຽງ ພໍ ເພ ີ່ ອເຮດັວຽກ

ຢີ່ າງມປີະສດິທຜິນົ, ຄຽງຄູີ່ ກບັຄວາມສາມາດໃນການບໍລຫິານໂຮງຮຽນເພ ີ່ ອປັບປຸງຜນົການຮຽນ. (ພາກທ ີ

I, ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ3) 

➢ ຫ ກັການ ແລະ ເຫດຜນົ 

ເບິີ່ ງພາກທ ີI ສໍາລບັເຫດຜນົລະອຽດ. ຜູ ັ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນແມີ່ ນບຸກຄນົສໍາຄນັໃນການສະໜອງການສກຶ 

ສາທີີ່ ມຄຸີນນະພາບໃນໂຮງຮຽນມດັທະຍມົຕອນປາຍ. ດັີ່ ງນັ ັ້ນ, ຜູ ັ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນຈຶີ່ ງມຄີວາມຈາໍເປັນຕ ັ້ອງໄດ ັ້

ຮບັການສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງ ໃນການຕດິຕາມການສດິສອນເພ ີ່ ອຮບັປະກນັດ ັ້ານຄຸນນະພາບ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ1: ເງນິບໍລຫິານໂຮງຮຽນ (ສູດຄດິໄລີ່  ແລະ ລາຍການໃຊ ັ້ຈີ່ າຍທີີ່ ເໝາະສມົ) ແມີ່ ນຕອບສະ

ໜອງໄດ ັ້ກບັຄວາມຕ ັ້ອງການໃນລະດບັໂຮງຮຽນ ເພ ີ່ ອຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນກນັ (ພາກທ ີI ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງ

ທ ີ3, ຜນົຮບັລະດບັກາງ 3.3) 

ກມົການເງນິ ເປັນຜູ ັ້ຮບັຄວາມຮບັຜດິຊອບຕໍີ່ ການຊີ່ ວຍເຫ  ອລ ັ້າຂອງໂຮງຮຽນແມີ່ ນຢູີ່ ພາຍໃຕ ັ້ກມົການເງນິ. ບູ

ລມິະສດິ ສໍາລບັມດັທະຍມົຕອນປາຍລວມມດີັີ່ ງນີ ັ້: 

ຍຸດທະສາດທ ີ 1: ຕດິຕາມການໃຊ ັ້ຈີ່ າຍຂອງເງນິບໍລຫິານໂຮງຮຽນ ເພ ີ່ ອຮບັປະກນັຄວາມສອດຄີ່ ອງກບັບນັດາ 

ບູລມິະສດິທີີ່ ກໍານດົໃນແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2021-2025. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ2: ການຈດັສນັຄູແມີ່ ນຕອບສະໜອງຕໍີ່ ຄວາມຕ ັ້ອງການໃນລະດບັໂຮງ ຮຽນ ເພ ີ່ ອຫ ຸດຜີ່ ອນ

ຄວາມແຕກໂຕນກນັ . (ພາກທ ີI ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ3, ຜນົຮບັລະດບັກາງ 3.4) 

ການຈດັສນັຄູແມີ່ ນຢູີ່ ພາຍໃຕ ັ້ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຄະນະກໍາມະການຈດັສນັຄູ ໂດຍມກີານສະໜບັສະໜູນ 

ຈາກກມົຈດັຕັ ັ້ງ ແລະ ພະນກັງານ, ສກຶສາແຂວງ ແລະ ສກຶສາເມ ອງ. ບູລມິະສດິສໍາລບັຂະແໜງການຍີ່ ອຍມດັທະຍມົ

ຕອນປາຍປະກອບມດີັີ່ ງນີ ັ້: 



 

135 

 

ຍຸດທະສາດທ ີ 1: ຕດິຕາມການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຄູີ່ ມ ໃນການຈດັສນັຄູສະບບັປັບປຸງໃໝີ່  ເພ ີ່ ອປະເມນີເຖງິຄວາມ

ສອດຄີ່ ອງ ໂດຍນໍາໃຊ ັ້ຂໍ ັ້ມູນທີີ່ ຖ ກຕ ັ້ອງ, ປະເມນີເຖງິຜນົກະທບົ ແລະ ປະສດິທຜິນົ. 

2.3.4. ຄຸນນະພາບ ແລະ ຈາໍນວນນກັຮຽນທີີ່ ຈບົຈາກການສກຶສາຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ ແລະ ຜູ ັ້ທີີ່ ຈບົການສກຶສາຫ ງັຂັ ັ້ນ

ພ ັ້ນຖານທີີ່ ເຂົ ັ້າສູີ່ ຕະຫ າດແຮງງານທງັພາຍໃນ ແລະ ຕີ່ າງປະເທດ ສອດຄີ່ ອງກບັຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງແຜນ

ພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຄັ ັ້ງທ ີ IX ແລະ ການຫ ຸດພົ ັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ ັ້ອຍພດັທະນາ 

(ພາກທ ີI, ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ5) 

➢ ຫ ກັການ ແລະ ເຫດຜນົ 

ເບິີ່ ງພາກທ ີI ສໍາລບັລາຍລະອຽດຂອງຫ ກັການ ແລະ ເຫດຜນົ. ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຄັ ັ້ງທ ີIX 

ຮຽກຮ ັ້ອງໃຫ ັ້ນກັຮຽນຈບົວຊິາວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ ຈາກຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍມຄຸີນນະພາບ. ການແຍກຫ ກັ 

ສູດຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍອອກເປັນສອງສາຍ ຈະຊີ່ ວຍປັບປຸງຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນໂດຍລວມ ເພາະວີ່ ານກັ 

ຮຽນຈະສາມາດສຸມໃສີ່ ໃນວຊິາທີີ່ ພວກເຮາົມຄີວາມຖະໜດັ. ເຖງິຢີ່ າງໃດກໍີ່ ຕາມ, ຄູສອນຈາໍເປັນຕ ັ້ອງມຄີວາມຮູ ັ້

ດ ັ້ານວຊິາການທີີ່ ເລກິເຊິີ່ ງ. ດ ັ້ວຍເຫດນີ ັ້, ຕ ັ້ອງຮບັປະກນັວີ່ າຄູທີີ່ ໄດ ັ້ຮບັການແຕີ່ ງຕັ ັ້ງໃຫ ັ້ສດິສອນວຊິາຕີ່ າງໆນັ ັ້ນ ຕ ັ້ອງ

ແມີ່ ນວຊິາຫ ກັຂອງເຂາົເຈົ ັ້າ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ1: ຄຸນນະພາບຂອງການຮຽນ-ການສອນ ໄດ ັ້ຮບັການປັບປຸງເພ ີ່ ອສອດຄີ່ ອງຄວາມຕ ັ້ອງການ

ຂອງຕະຫ າດແຮງງານ ແລະ ສອດຄີ່ ອງກບັມາດຖານການເຂົ ັ້າຮຽນໃນສາຍການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ. (ພາກທ ີI , ຜນົໄດ ັ້ຮບັ

ລະດບັສູງທ ີ5, ຜນົຮບັລະດບັກາງ 5.1) 

ກມົສ ັ້າງຄູມໜີ ັ້າທີີ່ ຮບັຜດິຊອບປັບປຸງຫ ກັສູດສ ັ້າງຄູ ໂດຍສມົທບົກບັກົມົສາມນັ. ບູລມິະສດິສໍາລບັມດັທະ

ຍມົຕອນປາຍປະກອບມ:ີ 

ຍຸດທະສາດທ ີ 1: ເຮດັການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ໃນການແຍກຫ ກັສູດມດັທະຍມົຕອນປາຍອອກເປັນສອງສາຍ: 

ສາຍວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ ແລະ ວທິະຍາສາດສງັຄມົ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ 2: ສມົທບົກບັກມົສ ັ້າງຄູໃນການຍກົລະດບັຄູທີີ່ ບໍີ່ ໄດ ັ້ມາດຖານ ແລະ ຄູປະຈາໍການທີີ່ ບໍີ່ ເຄຍີໄດ ັ້ຮບັ

ການຝຶກອບົຮມົ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ3: ນໍາໃຊ ັ້ໄອຊທີ ີເຂົ ັ້າໃນການຮຽນ-ການສອນ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ4: ສມົທບົກບັກມົສ ັ້າງຄູສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງດ ັ້ານການນເິທດພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ2: ມໂີຮງຮຽນມດັທະຍມົຕວົແບບໃນແຕີ່ ລະແຂວງ. (ພາກທ ີI, ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ5, 

ຜນົຮບັລະດບັກາງ 5.1) 

ຍຸດທະສາດທ ີ1: ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກີ່ ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົສມົບູນ ເພ ີ່ ອສ ັ້າງເງ  ີ່ອນໄຂໃຫັ້ກາຍເປັນໂຮງ ຮຽນ

ຕວົແບບ.  

ຢາກມຜີນົສໍາເລດັອນັຢີ່ າງເຕມັສີ່ ວນໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຍຸດທະສາດນີ ັ້ ຈະຕ ັ້ອງມກີານສະໜອງທນຶທີີ່ ສອດ 

ຄີ່ ອງກບັສມົມຸດຖານດ ັ້ານງບົປະມານ “ຍກົສູງຄຸນນະພາບການສກຶສາ” ແລະ / ຫ   ງບົປະມານ ODA ຕ ັ້ອງສຸມໃສີ່

ຍຸດທະສາດດັີ່ ງກີ່ າວນີ ັ້. 

ວຽກຈດຸສຸມ:  

• ສ ັ້າງມາດຕະຖານ ໃນການສ ັ້າງໂຮງຮຽນຕວົແບບ; 



 

136 

 

• ສໍາຫ ວດຄວາມພ ັ້ອມຂອງໂຮງຮຽນເປົັ້າໝາຍ ທີີ່ ຈະສ ັ້າງເປັນໂຮງຮຽນຕວົແບບ; 

• ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກີ່ ໂຮງຮຽນຕວົແບບ ໃນດ ັ້ານທີີ່ ຍງັບໍີ່ ມຄີວາມພ ັ້ອມ; 

• ປັບປຸງ ແລະ ສ ັ້າງນຕິກິໍາທີີ່ ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ສູນໄອຊທີຂີອງແຂວງ ສາມາດລວມຕວົກນັເຂົ ັ້າກບັໂຮງຮຽນມດັ 

ທະຍມົສມົບູນ ທີີ່ ສູນດັີ່ ງກີ່ າວຕັ ັ້ງຢູີ່  ເພ ີ່ ອສ ັ້າງເປັນໂຮງຮຽນຕວົແບບຂອງແຂວງ; 

• ສະໜອງພ ັ້ນຖານໂຄງລີ່ າງ ແລະ ອຸປະກອນທີີ່ ຈາໍເປັນໃຫັ້ແກີ່ ໂຮງຮຽນຕວົແບບ; 
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V. ຂະແໜງການຍີ່ ອຍການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ 

 

1. ພາກສະເໜ ີ

1.1. ຜນົສໍາເລດັ 

ພາກທ ີI ຂອງແຜນ 2021-2025 (ຂໍ ັ້ທ ີ2 ແລະ 3) ໄດ ັ້ໃຫ ັ້ລາຍລະອຽດກີ່ ຽວກບັຜນົສໍາເລດັຂອງການສກຶ

ສານອກໂຮງຮຽນ. ຜນົສໍາເລດັທີີ່ ສໍາຄນັປະກອບມດີັີ່ ງນີ ັ້: 

▪ ເພີີ່ ມອດັຕາການຮູ ັ້ໜງັສ ຂອງປະຊາກອນໃນເກນອາຍຸເຂົ ັ້າຮຽນ 6-14 ປີ ແລະ 15-40 ປີ ທີີ່ ພາດໂອກາດທາງ

ການສກຶສາໃນທຸກຮູບແບບ ເພ ີ່ ອເຮດັໃຫ ັ້ກຸີ່ ມເປົັ້າໝາຍໄດ ັ້ເຂົ ັ້າເຖງິການສກຶສາທີີ່ ມຄຸີນນະພາບ ແລະ ເທົີ່ າ

ທຽມກນັ. ໂດຍໄດ ັ້ຈດັການຮຽນ-ການສອນລບົລ ັ້າງຄວາມບໍີ່ ຮູ ັ້ໜງັສ  ໃຫ ັ້ກຸີ່ ມເປົັ້າໝາຍອາຍຸ 15-40 ປີ ໄດ ັ້

ຈາໍນວນ 30.195 ຄນົ ທຽບໃສີ່ ແຜນການທີີ່ ວາງໄວ ັ້ 30.000 ຄນົ ແລະ ຈດັການຮຽນ-ການສອນຈບົຊັ ັ້ນ

ປະຖມົບໍາລຸງ ໃຫ ັ້ກຸີ່ ມເປົັ້າໝາຍອາຍຸ 15-40 ປີ ໄດ ັ້ຈາໍນວນ 43.414 ຄນົ ທຽບໃສີ່ ແຜນການທີີ່ ວາງໄວ ັ້ 

20.000 ຄນົ; ສີ່ ວນການບໍາລຸງຍກົລະດບັການສກຶສາຈບົຊັ ັ້ນປະຖມົບໍາລຸງ ໃຫ ັ້ກຸີ່ ມເປົັ້າໝາຍອາຍຸ 6-14 ປີ 

ໄດ ັ້ຈາໍນວນ 11.397 ຄນົ ທຽບໃສີ່ ຄາດໝາຍທີີ່ ວາງໄວ ັ້ 15.000 ຄນົ. 

▪ ການບໍາລຸງຍກົລະດບັຊັ ັ້ນມດັທະຍມົສກຶສາຕອນຕົ ັ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ ແມີ່ ນຖ ກຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຢີ່ າງຕໍີ່ ເນ ີ່ ອງ 

ໃຫ ັ້ກບັກຸີ່ ມເປົັ້າໝາຍອາຍຸ 15-35 ປີ ດ ັ້ວຍຮູບແບບຈດັການຮຽນ-ການສອນບໍາລຸງ ຢູີ່ ຕາມກຸີ່ ມບ ັ້ານ ຫ   ເຂດ

ຊຸມຊນົທີີ່ ມເີງ  ີ່ອນໄຂສະດວກ. ມຜູີ ັ້ຮຽນທງັໝດົ 182.820 ຄນົ ທຽບໃສີ່ ແຜນການວາງໄວ ັ້ບນັລຸໄດ ັ້ 61%;

ສໍາລບັການບໍາລຸງຍກົລະດບັການສກຶສາຈບົຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍ ແມີ່ ນໄດ ັ້ຈດັການຮຽນ-ການສອນ ໃຫັ້

ກຸີ່ ມເປົັ້າໝາຍໄດ ັ້ພຽງ 8.241 ຄນົ ທຽບໃສີ່ ແຜນການວາງໄວ ັ້ 15.000 ຄນົ. 

▪ ສີ່ ວນການສົີ່ ງເສມີວຊິາຊບີຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ ແມີ່ ນໄດ ັ້ຈດັຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີ ແລະ ສ ັ້າງທກັສະອາຊບີ ໃຫ ັ້ກບັຊາວ

ໜຸີ່ ມ ແລະ ຜູ ັ້ໃຫຍີ່ ທີີ່ ມຄີວາມສນົໃຈຢາກຮຽນຮູ ັ້ດ ັ້ານວຊິາຊບີ ຢູີ່ ໃນທົີ່ ວປະເທດ ແລະ ໂດຍສະເພາະປະຊາ

ຊນົໃນບ ັ້ານສາມສ ັ້າງ ໄດ ັ້ທງັໝດົ 14.682 ຄນົ ທຽບໃສີ່ ແຜນການວາງໄວ ັ້ 20.000 ຄນົ; ເຊິີ່ ງໄດ ັ້ຝຶກອບົຮມົ

ຕາມລາຍສາຂາວຊິາຊບີ ທີີ່ ຕດິພນັກບັວຖິກີານດໍາລງົຊວີດິຂອງປະຊາຊນົ ແຕີ່ ລະທັ້ອງຖິີ່ ນ. ພ ັ້ອມກນັນັ ັ້ນ, ກໍ

ໄດ ັ້ສະໜອງອຸປະກອນທີີ່ ຈາໍເປັນ ແລະ ຈດັຝຶກທກັສະວຊິາຊບີໃຫ ັ້ກບັຄູຝຶກ ໃນສາຂາວຊິາປູກຝັງ, ລ ັ້ຽງສດັ, 

ວຊິາຊບີຊີ່ າງໄມ ັ້, ການບໍລກິານ ແລະ ການໂຮງແຮມ ເຫ ົີ່ ານີ ັ້ເປັນຕົ ັ້ນ; 

▪ ຄຽງຄູີ່ ກບັການຂະຫຍາຍໂອກາດທາງການສກຶສາ ກໍຍງັໄດ ັ້ປັງປຸງຄຸນນະພາບການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ໂດຍ

ໄດ ັ້ສ ັ້າງມາດຕະຖານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ; ເຊິີ່ ງປະກອບມ ີ7 ມາດຕະຖານ ແລະ 28 ຕວົຊີ ັ້ບອກຫ ກັ  

ທີີ່ ໃຊ ັ້ເປັນເຄ ີ່ ອງມ ໃນການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ ທາງດ ັ້ານຄຸນນະພາບ ສໍາລບັການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ. 

ຕາຕະລາງ 18: ຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງຕວົຊີ ັ້ບອກຕີ່ າງໆໃນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນແຕີ່ ປີ 2016 ຫາ 2020 

ຕວົຊີ ັ້ບອກ 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

ຈາໍນວນສູນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນຂັ ັ້ນ

ແຂວງ 
 16  17  17  17  17 

ຈາໍນວນສູນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນຂັ ັ້ນ

ເມ ອງ 
 20  27  31  36  36 

ຈາໍນວນສູນການຮຽນຮູ ັ້ຊຸມຊນົ  317  335  342  342  342 

ຈາໍນວນຄູສອນ ແລະ ພະນກັງານ  506  521  597  528  

ຈາໍນວນຄູອາສາສະໝກັ  8.762  10.619  11.006  11.161  
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 ຈາໍນວນນກັຮຽນຈບົໃນຫ ກັສູດການ

ຮຽນ-ການສອນລບົລ ັ້າງຄວາມບໍີ່ ຮູ ັ້ໜງັສ  

(15-40 ປີ) 

 9.157  9.201  11.828   

ຈາໍນວນນກັຮຽນຈບົໃນຫ ກັສູດບໍາລຸງຈບົ

ຊັ ັ້ນປະຖມົ (15-40 ປີ) 
 11.097  10.630  15.763  5.924  

ຈາໍນວນນກັຮຽນຈບົໃນຫ ກັສູດບໍາລຸງຈບົ

ຊັ ັ້ນປະຖມົ (6-14 ປີ) 
 1.986  3.873  3.773  1.765  

ຈາໍນວນນກັຮຽນຈບົໃນຫ ກັສູດບໍາລຸງຍກົ

ລະດບັການສກຶສາຊັ ັ້ນ ມ.ຕົ ັ້ນ 
 65.618  67.712  19.425  30.065  

ຈາໍນວນນກັຮຽນຈບົໃນຫ ກັສູດບໍາລຸງຍກົ

ລະດບັການສກຶສາຊັ ັ້ນ ມ.ປາຍ 
 2.486  1.864  1.747  2.144  

ຈາໍນວນຜູ ັ້ຈບົຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີຂັ ັ້ນ

ພ ັ້ນຖານ 
 3.250  4.201  2.926  4.305  5.138 

ແຫ ີ່ ງຂໍ ັ້ມູນ: ກມົການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ 

 

1.2. ສິີ່ ງທ ັ້າທາຍ 

ພາກທ ີI ຂອງແຜນ 2021-2025 (ຂໍ ັ້ທ ີ2 ແລະ 3) ໄດ ັ້ໃຫ ັ້ລາຍລະອຽດກີ່ ຽວກບັສິີ່ ງທ ັ້າທາຍຂອງການສກຶ

ສານອກໂຮງຮຽນ. ສິີ່ ງທ ັ້າທາຍທີີ່ ສໍາຄນັປະກອບມດີັີ່ ງນີ ັ້: 

• ການເຂົ ັ້າເຖງິການສກຶສາ ແລະ ການສົີ່ ງເສມີດ ັ້ານທກັສະວຊິາຊບີ ໃຫ ັ້ກຸີ່ ມເປົັ້າໝາຍຜູ ັ້ດ ັ້ອຍໂອກາດຍງັຈາໍກດັ 

ແລະ ຍງັບໍີ່ ທົີ່ ວເຖງິ; 

• ຄວາມຮບັຮູ ັ້, ຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ແລະ ການມສີີ່ ວນຮີ່ ວມຂອງອໍານາດການປົກຄອງທັ້ອງຖິີ່ ນ ແລະ ຊຸມຊນົ ຕໍີ່ ກບັ

ການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ຍງັບໍີ່ ສູງ; 

• ລະບຽບການຄຸ ັ້ມຄອງສໍາຫ ບັການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ຍງັບໍີ່ ທນັສອດຄີ່ ອງ, ຮດັກຸມ ແລະ ບໍີ່ ມກີນົໄກການ

ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ, ຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາ ຢີ່ າງຕໍີ່ ເນ ີ່ ອງ. 

• ຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກີ່ ຽວກບັວທິກີານສດິສອນ ແລະ ທກັສະການສດິສອນ ໃຫ ັ້ກບັຜູ ັ້ໃຫຍີ່ ຍງັບໍີ່ ທນັສູງ ແລະ ເລກິ 

ເຊິີ່ ງ ຈຶີ່ ງເຮດັໃຫ ັ້ການສດິສອນໃຫັ້ກຸີ່ ມເປົັ້າໝາຍ ບໍີ່ ໄດ ັ້ມປີະສດິພາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົ ເທົີ່ າທີີ່ ຄວນ; 

• ລະບຽບການຄຸ ັ້ມຄອງສໍາລບັສູນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ສູນການຮຽນຮູ ັ້ຊຸມຊນົ ຍງັຊດັເຈນ, ງບົປະ 

ມານເງນີບໍລຫິານສູນຍງັບໍີ່ ມ ີແລະ ສິີ່ ງອໍານວຍສະດວກກໍບໍີ່ ພຽງພໍ; 

• ລະບບົສະຖຕິຂໍິ ັ້ມູນສະຖຕິກິານສກຶສານອກໂຮງຮຽນຍງັບໍີ່ ທນັຊດັເຈນ, ຂາດການວເິຄາະຢີ່ າງລະອຽດ ແລະ 

ຍງັບໍີ່ ທນັໄດ ັ້ເຊ ີ່ ອມເຂົ ັ້າກບັລະບບົສະຖຕິສິກຶສາ ແລະ ກລິາ 

2. ບູລມິະສດິ ສໍາລບັແຕີ່ ປີ 2021-2025 

ໃນໄລຍະແຕີ່ ປີ 2021-2025, ບນັດາເມ ອງທີີ່ ດ ັ້ອຍໂອກາດແມີ່ ນຖ ເອາົບນັດາເມ ອງທີີ່ ບນັຈໃຸນບນັຊລີາຍຊ ີ່  

40 ເມ ອງ ທີີ່ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ກໍານດົ. 

2.1. ຈດຸປະສງົ 

1) ການຂະຫຍາຍການສກຶສາຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນບໍາລຸງ ໃຫ ັ້ລງົທນຶໃສີ່ ຢີ່ າງເໝາະສມົ ແລະ ປະຢັດ ແຕີ່ ຕ ັ້ອງ

ໃຫ ັ້ມຄຸີນນະພາບ ແລະ ສອດຄີ່ ອງກບັຄວາມເປັນຈງິ, ໂດຍຜູ ັ້ຮຽນຈບົຊັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາບໍາລຸງ ຈະຕ ັ້ອງມທີກັ

ສະການຮູ ັ້ໜງັສ  ແລະ ການຄດິໄລີ່ ເລກທີີ່ ດຂີຶ ັ້ນ ເພ ີ່ ອສ ບຕໍີ່ ຮຽນຈບົຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນບໍາລຸງ. 
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- ການເພີີ່ ມອດັຕາການຮູ ັ້ໜງັສ  ແລະ ສບຶຕໍີ່ ຮຽນຈບົຊັ ັ້ນມດັທະຍມົບໍາລຸງ ຮອດປີ 2030 ສໍາລບັກຸີ່ ມເປົັ້າໝາຍ

ການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ; 

- ສົີ່ ງເສມີໂອກາດໃນການເຂົ ັ້າເຖງິການສກຶສາຢີ່ າງທົີ່ ວເຖງິ, ເທົີ່ າທຽມ, ມຄຸີນນະພາບ ແລະ ການສົີ່ ງເສມີການ 

ຽນຮູ ັ້ຕະຫ ອດຊວີດິ ສໍາລບັທຸກຄນົ. 

2) ສ ັ້າງຂດີຄວາມສາມາດໃຫັ້ແກີ່ ພະນກັງານຂອງກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ສາມາດຕອບ 

ສະໜອງ ໄດ ັ້ຕາມຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງລະບບົໃນປະຈບຸນັ ແລະ ການປີ່ ຽນແປງໃນອານາຄດົ. 

- ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກີ່ ບຸກຄະລາກອນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ໂດຍການພດັທະນາຂດີຄວາມ 

ສາມາດ ແລະ ທກັສະດ ັ້ານການບໍລຫິານ-ຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ວາງແຜນການໃນຕໍີ່ ໜ ັ້າໄດ ັ້ຢີ່ າງມປີະສດິທພິາບ

ສູງ; 

3) ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກີ່ ສກຶສາແຂວງ, ສກຶສາເມ ອງ, ກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຮງຮຽນ ເພ ີ່ ອຍກົສູງປະສດິທ ິ

ພາບ, ປະສດິທຜິນົ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົ ໂດຍຜີ່ ານການກໍານດົພາລະບດົບາດ ແລະ ຄວາມຮບັ

ຜດິຊອບຂອງຕນົ; ກໍານດົໜັ້າວຽກ ແລະ ວຊິາສະເພາະຢີ່ າງຈະແຈ ັ້ງ; ສ ັ້າງຕັ ັ້ງລະບບົເພ ີ່ ອສະໜອງຊບັພະຍາ

ກອນມະນຸດ ແລະ ຊບັພະຍາກອນດ ັ້ານການເງນິຕາມຄວາມຕ ັ້ອງການ. 

- ປັບປຸງພາລະບດົບາດການເຄ ີ່ ອນໄຫວຂອງສູນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ໃຫ ັ້ແທດເໝາະ ແລະ ສອດ 

ຄີ່ ອງກບັສະພາບຄວາມເປັນຈງິຂອງການພດັທະນາການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ລວມທງັການສ ັ້າງຄວາມ

ເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ກບັຄູສອນ ແລະ ຄູຝຶກວຊິາຊບີ ຢີ່ າງເໝາະສມົ; 

- ເພ ີ່ ອສົີ່ ງເສມີ ແລະ ພດັທະນາສູນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ໃຫ ັ້ກາຍເປັນສູນແຫີ່ ງການຮຽນຮູ ັ້; 

- ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກີ່ ບຸກຄະລາກອນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ຂັ ັ້ນແຂວງ, ຂັ ັ້ນເມ ອງ ແລະ ສູນ

ການສກຶສານອກໂຮງຮຽນຂັ ັ້ນຕີ່ າງໆ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ເຂົ ັ້າໃຈ ແລະ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ດໍາລດັວີ່ າດ ັ້ວຍການຮຽນຮູ ັ້

ຕະຫ ອດຊວີດິຢີ່ າງມປີະສດິທຜິນົ; 

4) ເພ ີ່ ອຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນດ ັ້ານຜນົການຮຽນຂອງຜູ ັ້ຮຽນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນໃນຕວົເມ ອງ ແລະ 

ຊນົນະບດົ ໂດຍຜີ່ ານການບໍລຫິານຊບັພະຍາກອນທີີ່ ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ມປີະສດິທຜິນົຫ າຍຂຶ ັ້ນ ໂດຍມີ

ເປົັ້າໝາຍປັບປຸງການສກຶສາໃຫ ັ້ດຂີຶ ັ້ນໃນທົີ່ ວຂະແໜງການ ແລະ ໂດຍສະເພາະໃນ 40 ເມ ອງ ທີີ່ ດ ັ້ອຍໂອກາດ 

ທີີ່ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ກໍານດົ. 

- ເພ ີ່ ອສົີ່ ງເສມີການຮຽນຮູ ັ້ແບບອດັທະຍາໄສ ແລະ ການຝຶກທກັສະອາຊບີດ ັ້ານຕີ່ າງໆ ໂດຍການຮຽນຮູ ັ້ຜີ່ ານ

ສ ີ່ ອອນໄລນຕ໌ີ່ າງໆ ແລະ ການສ ັ້າງໂອກາດແກີ່ ກຸີ່ ມເປົັ້າໝາຍໄດ ັ້ເຂົ ັ້າເຖງິແຫ ີ່ ງຂໍ ັ້ມູນດ ັ້ານຕີ່ າງໆ ຢີ່ າງທົີ່ ວເຖງິ; 

5) ເພ ີ່ ອສະໜອງການສກຶສາຫ ງັການສກຶສາຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານທີີ່ ດຂີຶ ັ້ນ ເພ ີ່ ອປະກອບສີ່ ວນເຂົ ັ້າ ແລະ ສະໜບັສະໜນູ 

ບູລມິະສດິຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຄັ ັ້ງທ ີIX. 

- ສົີ່ ງເສມີການຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີທີີ່ ຫ າກຫ າຍຮູບແບບ ແລະ ການສ ັ້າງທກັສະອາຊບີ ທີີ່ ກວມເອາົທກັສະ 

ສມີ ແຮງງານ ແລະ ທກັສະຊວີດິ ໂດຍພດັທະນາໃຫັ້ສອດຄີ່ ອງກບັຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານ. 

2.2. ຄາດໝາຍ 

ຂໍ ັ້ມູນປີຖານ ແລະ ຄາດໝາຍ ສໍາລບັຕວົຊີ ັ້ບອກທີີ່ ສໍາຄນັໄດ ັ້ສະໜອງໄວ ັ້ໃນພາກ I, ຂໍ ັ້ 8.5 (ຕາຕະລາງຕດິ 

ຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ). ຕວົຊີ ັ້ບອກຫ ກັ ແລະ ຄາດໝາຍ 2025 ສໍາລບັຂະແໜງຍີ່ ອຍນີ ັ້ ແມີ່ ນ: 

1) ຄະນະກໍາມະການ ການຮຽນຮູ ັ້ຕະຫ ອດຊີວິດິ ໄດ ັ້ຮບັການສ ັ້າງຕັ ັ້ງຂຶ ັ້ນ; 

2) ອດັຕາການຮູ ັ້ໜງັສ : 

- ປະຊາກອນອາຍຸແຕີ່  15-24 ປີ 
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o ຍງິ 94%; 

o ຊາຍ 88%. 

3) ຈາໍນວນຜູ ັ້ທີີ່ ຮຽນຈບົຈາກ ການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ: 226.000 ຄນົ; 

2.3. ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງ 

ໝາຍເຫດ: ສໍາລບັແຕີ່ ລະຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງ ແລະ ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ, ຈະມກີານອ ັ້າງອງີເປັນວງົເລບັ ຫ ງັຈາກ 

ສໍານວນທີີ່ ກີ່ າວເຖງິພາກທ ີI ຂອງແຜນ 2021-2025. ສິີ່ ງນີ ັ້ໄດ ັ້ສະໜອງໃຫັ້ຜູ ັ້ອີ່ ານສາມາດນໍາໃຊ ັ້ແຜນຂອງຂະແໜ

ງການຍີ່ ອຍເປັນແຜນສະເພາະ ແຕີ່ ສາມາດອ ັ້າງອງີເຖງິນະໂຍບາຍທີີ່ ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງ ດັີ່ ງທີີ່ ໄດ ັ້ລະບຸໄວ ັ້ໃນພາກທ ີ I.ແຜນ

ຂອງຂະແໜງການຍີ່ ອຍ ບໍີ່ ຈາໍເປັນຕ ັ້ອງແກ ັ້ໄຂທຸກໆຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງຂອງຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງ. ບາງຜນົໄດ ັ້ຮບັ

ລະດບັສູງ ແລະ ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ ໄດ ັ້ຖ ກດດັແກ ັ້ເພ ີ່ ອສະແດງໃຫັ້ເຫນັຈດຸສຸມຂອງຂະແໜງຍີ່ ອຍ 

2.3.1. ຈາໍນວນນກັຮຽນທີີ່ ຈບົຈາກແຜນງານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ, ໂດຍມຜີນົການຮຽນຮູ ັ້ທີີ່ ດຂີ ຶ ັ້ນ, 

ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນທກັສະການຮູ ັ້ໜງັສ  ແລະ ທກັສະການຄດິໄລີ່ ເລກ ໂດຍມຈີດຸສຸມພເິສດກີ່ ຽວກບັຜູ ັ້

ດ ັ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຄວາມສະເໝພີາບລະຫວີ່ າງຍງິ-ຊາຍ (ພາກທ ີI, ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ1) 

➢ ຫ ກັການ ແລະ ເຫດຜນົ 

ເບິີ່ ງພາກທ ີI ຂອງແຜນ 5 ປີ ຄັ ັ້ງທ ີIX (2021-2025) ສໍາລບັລາຍລະອຽດຂອງເຫດຜນົຕີ່ າງໆ. ຂະແໜງ 

ການສກຶສານອກໂຮງຮຽນໄດ ັ້ສຸມໃສີ່ ການສົີ່ ງເສມີ ແລະ ສະໜອງການສກຶສາທີີ່ ມຄຸີນນະພາບໃຫັ້ແກີ່ ປະຊາຊນົທີີ່

ດ ັ້ອຍໂອກາດທາງການສກຶສາ ທີີ່ ຖ ວີ່ າເປັນວຽກບູລມິະສດິຫ ກັຂອງຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ. ນອກຈາກນີ ັ້ຈາໍ-

ນວນປະຊາກອນທີີ່ ລບົລ ັ້າງຄວາມບໍີ່ ຮູ ັ້ໜງັສ ແລ ັ້ວ ແຕີ່ ກບັມາກ ກໜງັສ  ແລະ ກ ກທກັສະການຄດິໄລີ່ ເລກຄ ນ ຍງັມີ

ຈາໍນວນຫ າຍ ເຊິີ່ ງຄາດວີ່ າຈະກວມເອາົເຖງິໜຶີ່ ງສີ່ ວນສາມຂອງກຸີ່ ມເປົັ້າໝາຍທີີ່ ດ ັ້ອຍໂອກາດ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ 1: ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນໃໝີ່  ແລະ ອດັຕາເລ ີ່ ອນຂັ ັ້ນເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ ໃນແຕີ່ ລະຊັ ັ້ນສໍາລບັການສກຶສາ

ນອກໂຮງຮຽນ (ພາກທ ີI, ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ1, ຜນົຮບັລະດບັກາງ 1.3) 

ຍຸດທະສາດທ ີ1: ຂະຫຍາຍການສກຶສານອກໂຮງຮຽນໄປສູີ່ ເຂດຫີ່ າງໄກສອກຫ ກີ, ສ ັ້າງເງ  ີ່ອນໄຂໃຫັ້ແກີ່ ກຸີ່ ມເປົັ້າໝາຍ

ຜູ ັ້ທີີ່ ດ ັ້ອຍໂອກາດ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ໄດ ັ້ຮບັການສກຶສາທີີ່ ມຄີວາມສະເໝພີາບ ແລະ ເທົີ່ າທຽມ. 

ວຽກຈດຸສຸມ: 

• ປັບປຸງສູນການຮຽນຮູ ັ້ຊຸມຊນົ, ສູນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ລວມທງັສະຖານທີີ່ ຈດັການຮຽນ-ການສອນ

ໃຫັ້ກບັກຸີ່ ມເປົັ້າໝາຍ ໄດ ັ້ເຂົ ັ້າເຖງິການສກຶສາທີີ່ ເທົີ່ າທຽມ ແລະ ມຄຸີນນະພາບ; 

• ສະໜອງການສກຶສາແກີ່ ເດກັນ ັ້ອຍກຸີ່ ມເປົັ້າໝາຍ ໃນເກນອາຍຸ 6-14 ປີ ທີີ່ ບໍີ່ ສາມາດເຂົ ັ້າເຖງິການສກຶສາ ໃຫ ັ້

ສາມາດເຊ ີ່ ອມຕໍີ່ ເຂົ ັ້າໃນການສກຶສາໃນໂຮງຮຽນ; 

• ສະໜອງການສກຶສາໃຫ ັ້ປະຊາກອນໃນເກນອາຍຸ 15-40 ປີ ທີີ່ ບໍີ່ ສາມາດເຂົ ັ້າເຖງິການສກຶສາ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ຮບັການ

ບໍາລຸງຍກົລະດບັການສກຶສາ ຢີ່ າງທົີ່ ວເຖງິ, ເທົີ່ າທຽມ ແລະ ມຄຸີນນະພາບ; 

• ຂະຫຍາຍໂອກາດໃຫັ້ແມີ່ ຍງິ ຊນົເຜົີ່ າ ແລະ ຜູ ັ້ພກິານ ໄດ ັ້ເຂົ ັ້າເຖງິການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ຫ າຍຂຶ ັ້ນ; 

• ສະໜອງການຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ ຄຽງຄູີ່ ກບັການຮຽນ-ການສອນຕາມຫ ກັສູດການຮູ ັ້ໜງັສ ສໍາ

ລບັຜູ ັ້ໃຫຍີ່  ແລະ ໄວໜຸີ່ ມ ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນເຂດຫີ່ າງໄກສອກຫ ກິ; 
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• ຊຸກຍູ ັ້ ແລະ ສົີ່ ງເສມີ ໃຫ ັ້ຊຸມຊນົ, ອງົການຈດັຕັ ັ້ງທາງສງັຄມົ, ອໍານາດການປົກຄອງທັ້ອງຖິີ່ ນ ແລະ ພາກສີ່ ວນ

ອ ີ່ ນໆ ເປັນເຈົ ັ້າການໃນການພດັທະນາວຽກງານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ຢີ່ າງກວ ັ້າງຂວາງ ແລະ ທົີ່ ວເຖງິ; 

• ສົີ່ ງເສມີການຮຽນຮູ ັ້ໂດຍຜີ່ ານສ ີ່ ອເິລກັໂທນກິຕີ່ າງໆ ທີີ່ ມຄີວາມຫ າກຫ າຍ ແລະ ກວ ັ້າງຂວາງ, ຕາມຍຸກສະໄໝ 

ເໝາະສມົຕາມສະພາບຂອງທັ້ອງຖິີ່ ນ ແລະ ເງ  ີ່ອນໄຂຂອງຜູ ັ້ຮຽນ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ2 : ສົີ່ ງເສມີການຮຽນຮູ ັ້ຕະຫ ອດຊວິດິ ສໍາລບັໝດົທຸກຄນົ. 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ຊຸກຍູ ັ້ ແລະ ສົີ່ ງເສມີ ໃຫັ້ມກີານຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັວຽກງານການຮຽນຮູ ັ້ຕະຫ ອດຊວີດິ ທົີ່ ວສງັຄມົ;  

• ຊຸກຍູ ັ້ ແລະ ສົີ່ ງເສມີ ໃຫັ້ປະຊາຊນົບນັດາເຜົີ່ າໄດ ັ້ຮບັການສກຶສາຕໍີ່ ເນ ີ່ ອງ ແລະ ການຮຽນຮູ ັ້ຕະຫ ອດຊວີດິ ໂດຍ

ຜີ່ ານຮູບແບບການຮຽນທີີ່ ມຫີ າຍທາງເລ ອກ ເຊັີ່ ນ: ການຮຽນຮູ ັ້ທີີ່ ປັບປີ່ ຽນໄດ ັ້, ການຮຽນຮູ ັ້ຕາມອດັທະຍາໄສ, 

ການສກຶສາທາງໄກ ແລະ ການສກຶສາຮູບແບບອ ີ່ ນໆ; 

• ພດັທະນາມາດຕະຖານຄຸນນະພາບ, ຕວົຊີ ັ້ບອກ ແລະ ເຄ ີ່ ອງມ  ເພ ີ່ ອທຽບໂອນ ແລະ ປະເມນີຄຸນນະພາບການ

ຮຽນຮູ ັ້ຕະຫ ອດຊວີດິ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ3: ພດັທະນາຫ ກັສູດການຝຶກອບົຮມົໄລຍະສັ ັ້ນ ແລະ ປັບປີ່ ຽນໄດ ັ້ ທີີ່ ມເີນ ັ້ອໃນເນັ ັ້ນໃສີ່ ການຮູ ັ້ໜງັສ  

ແລະ ການສ ັ້າງທກັສະອາຊບີ ສໍາລບັທ ັ້ອງຖິີ່ ນ ໂດຍນໍາໃຊ ັ້ການສ ີ່ ການຮຽນຮູບແບບຕີ່ າງໆ. 

ຢາກມຜີນົສໍາເລດັອນັເຕມັສີ່ ວນໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຍຸດທະສາດນີ ັ້ ຈະຕ ັ້ອງມກີານສະໜອງງບົປະມານ

ຕາມສມົມຸດຖານດ ັ້ານງບົປະມານ “ຍກົສູງຄຸນນະພາບການສກຶສາ” ແລະ / ຫ   ງບົປະມານ ODA ສຸມໃສີ່ ຍຸດທະ

ສາດນີ ັ້ໂດຍສະເພາະ. 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ສ ັ້າງ ແລະ ພດັທະນາຫ ກັສູດການຝຶກອບົຮມົໄລຍະສັ ັ້ນ ທີີ່ ມເີນ ັ້ອໃນກີ່ ຽວກບັການຮຽນຮູ ັ້ໜງັສ  ແລະ ວຊິາຊບີ

ຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານໃນສາຂາຕີ່ າງໆ ໂດຍຮູບແບບອອນໄລນ ໌ ໂດຍອງີໃສີ່ ສະພາບເງ  ີ່ອນໄຂຂອງທັ້ອງຖິີ່ ນ ແລະ ສະ 

ພາບຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານ; 

• ພດັທະນາສ ີ່ ການຮຽນ-ການສອນ ກີ່ ຽວກບັການຮຽນຮູ ັ້ໜງັສ , ບໍາລຸງຍກົລະດບັການສກຶສາ, ການຝຶກອບົຮມົ

ວຊິາຊບີຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ ແລະ ທກັສະອາຊບີ ໃຫ ັ້ແທດເໝາະກບັທ ັ້ອງຖິີ່ ນ (ພດັທະນາຫ ກັສູດທ ັ້ອງຖິີ່ ນ); 

• ໂຄສະນາ ແລະ ເຜຍີແຜີ່  ຫ ກັສູດການຮຽນຮູ ັ້ໜງັສ , ບໍາລຸງຍກົລະດບັການສກຶສາ, ການຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີຂັ ັ້ນ

ພ ັ້ນຖານ ແລະ ທກັສະອາຊບີ ຜີ່ ານສ ີ່ ຕີ່ າງໆທງັແບບອອນໄລນ ໌(Online) ແລະ ແບບສ ີ່ ສິີ່ ງພມິ (Offline) ໃນ

ຮູບແບບທີີ່ ເໝາະສມົກບັກຸີ່ ມເປົັ້າໝາຍ ແລະ ເງ  ີ່ອນໄຂຂອງທັ້ອງຖິີ່ ນ. 

• ພດັທະນາເຄ ີ່ ອງມ ຮບັໃຊ ັ້ການຮຽນ-ການສອນ ໂດຍນໍາໃຊ ັ້ ແອບັອອນລາຍ (online application) ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້

ເຂົ ັ້າເຖງິກຸີ່ ມເປົັ້າໝາຍຫ າຍຂຶ ັ້ນ; 

• ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ບຸກຄະລາກອນກີ່ ຽວກບັການນໍາໃຊ ັ້, ວທິກີານສດິສອນ ແລະ ແລະ ການຄຸ ັ້ມຄອງ

ການຮຽນ-ການສອນ ຜີ່ ານສ ີ່ ຕີ່ າງໆ ທງັແບບອອນໄລນ ໌(Online) ແລະ ແບບສ ີ່ ສິີ່ ງພມີ (Offline). 

2.3.2. ອດັຕາການຮູ ັ້ໜງັສ ໃນກຸີ່ ມຜູ ັ້ໃຫຍີ່  ແລະ ໄວໜຸີ່ ມເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ ພ ັ້ອມທງັຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນກນັລະຫວີ່ າງ

ເພດ, ເຜົີ່ າ, ຖານະດ ັ້ານເສດຖະກດິ ແລະ ທີີ່ ຕັ ັ້ງພູມສນັຖານ (ພາກທ ີI, ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ4) 

➢ ຫ ກັການ ແລະ ເຫດຜນົ 

ເບິີ່ ງພາກທ ີI ຂອງແຜນ 5 ປີ ຄັ ັ້ງທ ີIX (2021-2025) ສໍາລບັເຫດຜນົລະອຽດຕີ່ າງໆ. ມຄີວາມຈາໍເປັນຕ ັ້ອງ

ໄດ ັ້ມກີານຕດິຕາມອດັຕາການຮູ ັ້ໜງັສ ໃນກຸີ່ ມຜູ ັ້ໃຫຍີ່  ແລະ ໄວໜຸີ່ ມ ເນ ີ່ ອງຈາກຈາໍນວນນກັຮຽນທີີ່ ອອກຈາກໂຮງ 
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ຮຽນປະຖມົ ແລະ ມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນ ທີີ່ ມຜີນົການຮຽນຕໍີ່ າຍງັມຈີາໍນວນຫ າຍ. ແຜນງານການສົີ່ ງເສມີການຮູ ັ້ໜງັສ  

ກໍຍງັບໍີ່ ໄດ ັ້ລວມເອາົວທິກີານໃນການຮຽນຮູ ັ້ຕະຫ ອດຊວີດິເຂົ ັ້ານໍາ. ດັີ່ ງນັ ັ້ນ, ຂະແໜງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນຈະ

ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ເອາົໃຈໃສີ່ ປັບປຸງ, ແກ ັ້ໄຂ ແລະ ສະໜອງການສກຶສາໃຫ ັ້ກບັກຸີ່ ມເປົັ້າໝາຍດັີ່ ງກີ່ າວ ຢີ່ າງທົີ່ ວເຖງິ ພ ັ້ອມທງັສ ັ້າງ

ທຸກເງ  ີ່ອນໄຂເພ ີ່ ອສົີ່ ງເສມີການຮຽນຮູ ັ້ໜງັສ  ແລະ ພ ັ້ອມທງັຮບັປະກນັໃຫ ັ້ເກດີມຄີວາມເທົີ່ າທຽມກນັທາງດ ັ້ານການ

ສກຶສາ ໃນທຸກດ ັ້ານ ແລະ ທຸກຮູບແບບ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະກາງທ ີ 1: ອດັຕາການຮູ ັ້ໜງັສ  ສໍາລບັໄວໝຸີ່  ແລະ ຜູ ັ້ໃຫຍີ່  24-40 ປີ ເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ ແລະຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມ

ແຕກໂຕນໃນການຮູ ັ້ໜງັສ  ສໍາລບັ ເພດ, ເຜົີ່ າ, ຖານະດ ັ້ານເສດຖະກດິ ແລະ ທີີ່ ຕັ ັ້ງພູມສນັຖານ (ພາກທ ີI ຜນົໄດ ັ້ຮບັ

ລະດບັສູງທ ີ4, ຜນົຮບັລະດບັກາງທ ີ4.1) 

ຍຸດທະສາດທ ີ1: ຊຸກຍູ ັ້ ແລະ ສົີ່ ງເສມີການຮຽນ-ການສອນລບົລ ັ້າງຄວາມບໍີ່ ຮູ ັ້ໜງັສ  ສໍາລບັປະຊາກອນໃນເກນອາຍຸ 

15-40 ປີ ໃຫັ້ຫ າຍຂຶ ັ້ນ. 

ວຽກຈດຸສຸມ: 

• ຊຸກຍູ ັ້ ແລະ ສົີ່ ງເສມີໃຫ ັ້ຊຸມຊນົ, ອງົການຈດັຕັ ັ້ງທາງສງັຄມົ, ອໍານາດການປົກຄອງທັ້ອງຖິີ່ ນ ແລະ ພາກສີ່ ວນ

ອ ີ່ ນໆ ເປັນເຈົ ັ້າການໃນການຈດັການຮຽນ-ການສອນລບົລ ັ້າງຄວາມບໍີ່ ຮູ ັ້ໜງັສ ; 

• ຊຸກຍູ ັ້ ແລະ ສົີ່ ງເສມີ ໃຫ ັ້ກຸີ່ ມເປົັ້າໝາຍ ໄດ ັ້ຮບັການຮຽນ-ການສອນລບົລ ັ້າງຄວາມບໍີ່ ຮູ ັ້ໜງັສ  ໂດຍແຍກຕາມ

ເພດ, ເຜົີ່ າ, ຖານະດ ັ້ານເສດຖະກດິ ແລະ ທີີ່ ຕັ ັ້ງພູມສນັຖານ ໃຫ ັ້ເທົີ່ າທຽມກນັ; 

• ວາງແຜນປະຕບິດັງານສໍາລບັວຽກງານລບົລ ັ້າງຄວາມບໍີ່ ຮູ ັ້ໜງັສ  ຂອງກຸີ່ ມເປົັ້າໝາຍໄວໜຸີ່ ມ 15-40 ປີ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ 2: ໄດ ັ້ມກີານຕດິຕາມຫ ກັສູດການຮຽນ-ການສອນລບົລ ັ້າງຄວາມບໍີ່ ຮູ ັ້ໜງັສ  ຂອງການສກຶສາ

ນອກໂຮງຮຽນ ໂດຍການສຸີ່ ມເອາົກຸີ່ ມຕວົຢີ່ າງ ເພ ີ່ ອປະເມນີຜນົກະທບົກີ່ ຽວກບັການຮູ ັ້ໜງັສ ຂອງໄວໜຸີ່ ມ. (ພາກທ ີI 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ4, ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ 4.2) 

ຍຸດທະສາດ 1: ພດັທະນາກນົໄກການປະເມນີ ສໍາລບັການຮຽນຮູ ັ້ໜງັສ  ແລະ ການບໍາລຸງຍກົລະດບັການສກຶສາ.  

ຢາກມຜີນົສໍາເລດັຢີ່ າງເຕມັສີ່ ວນໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຍຸດທະສາດນີ ັ້ ຈະຕ ັ້ອງມກີານສະໜອງທນຶທີີ່ ສອດ 

ຄີ່ ອງກບັສມົມຸດຖານດ ັ້ານງບົປະມານ “ຍກົສູງຄຸນນະພາບການສກຶສາ” ແລະ / ຫ   ງບົປະມານ ODA ຕ ັ້ອງສຸມໃສີ່ ຍຸດ

ທະສາດດັີ່ ງກີ່ າວນີ ັ້. 

ວຽກຈດຸສຸມ: 

• ພດັທະນາລະບບົຖານຂໍ ັ້ມູນ ແລະ ເຄ ີ່ ອງມ ຕດິຕາມ-ປະເມນີ ອດັຕາຜູ ັ້ເຂົ ັ້າຮຽນ ແລະ ຜູ ັ້ທີີ່ ຮຽນຈບົການສກຶສາ

ນອກໂຮງຮຽນ ແຍກຕາມ ເຜົີ່ າ, ເພດ, ຖານະດ ັ້ານເສດຖະກດິ ແລະ ທີີ່ ຕັ ັ້ງພູມສນັຖານ; 

• ເກບັກໍາສະຖີຕິກິານເຂົ ັ້າຮຽນ ແລະ ຜູ ັ້ທີີ່ ຮຽນຈບົແຕີ່ ລະປີໂດຍນໍາໃຊ ັ້ເຄ ີ່ ອງມ  ແລະ ກນົໄກການກວດກາ, 

ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີ ຂອງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ; 

• ພດັທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ ັ້ ເຄ ີ່ ອງມ , ກນົໄກ ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ ເພ ີ່ ອວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ ກີ່ ຽວ

ກບັອດັຕາການຮູ ັ້ໜງັສ  ແລະ ອດັຕາການຮຽນຈບົບໍາລຸງຍກົລະດບັຊັ ັ້ນປະຖມົ ຂອງໄວໜຸີ່ ມ; 

• ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ບຸກຄະລາກອນ ໃນການນໍາໃຊ ັ້ເຄ ີ່ ອງມ ຕດິຕາມ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ 3: ໂຄງປະກອບຂອງສູນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການພດັທະນາສູນການສກຶສາ

ນອກໂຮງຮຽນ ແລະ ສູນການຮຽນຮູ ັ້ຊຸມຊນົ ໄດ ັ້ຮບັການປັບປຸງ ເພ ີ່ ອຊີ່ ວຍເຮດັໃຫ ັ້ອດັຕາການຮູ ັ້ໜງັສ  ຂອງໄວໜຸີ່ ມ 

ແລະ ຜູ ັ້ໃຫຍີ່  ເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ. (ພາກທ ີI, ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ4, ຜນົຮບັລະດບັກາງ 4.3) 
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ຍຸດທະສາດ 1: ປັບປຸງໂຄງສ ັ້າງຂອງການສູນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ສູນການຮຽນຮູ ັ້ຊຸມຊນົ ໃຫັ້ມຄຸີນນະ

ພາບ ແລະ ເໝາະສມົກບັສະພາບຕວົຈງິຂອງທ ັ້ອງຖິີ່ ນ. 

ວຽກຈດຸສຸມ: 

• ປັບປຸງໂຄງສ ັ້າງຂອງສູນພດັທະນາການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ໃຫັ້ກາຍເປັນສະຖາບນັການສກຶສານອກໂຮງ

ຮຽນ; 

• ປັບປຸງລະບຽບການບໍລຫິານຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລກິານ ຂອງສູນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນຂັ ັ້ນຕີ່ າງໆ ເພ ີ່ ອ

ໃຫ ັ້ຊຸມຊນົ ແລະ ສງັຄມົ ສາມາດເຂົ ັ້າເຖງິໄດ ັ້ງີ່າຍ; 

• ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງ ໃນດ ັ້ານການບໍລຫິານ-ຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລກິານ ໃຫັ້ບຸກຄະລາກອນ ການສກຶສາ

ນອກໂຮງຮຽນ; 

ຍຸດທະສາດ 2: ພດັທະນາສູນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນໃຫັ້ມຄຸີນນະພາບ ແລະ ກາຍເປັນສູນແຫີ່ ງການຮຽນຮູ ັ້ ເພ ີ່ ອ

ທຸກຄນົ. 

ວຽກຈດຸສຸມ: 

• ສ ັ້າງນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະຖານ ໃນການຫນັສູນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ໃຫັ້ເປັນສູນ

ແຫີ່ ງການຮຽນຮູ ັ້; 

• ສ ັ້າງ ແລະ ປັບປຸງສະຖານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ໃຫັ້ເປັນແຫ ີ່ ງບໍລກິານ ແລະ ສະໜອງຂໍ ັ້ມູນຂີ່ າວສານ

ການຮຽນຮູ ັ້ ໃຫັ້ຊຸມຊນົ ແລະ ສງັຄມົ; 

• ພດັທະນາລະບຽບການ ແລະ ກນົໄກ ກີ່ ຽວກບັການຈດັການຮຽນ-ການສອນ ລບົລ ັ້າງຄວາມບໍີ່ ຮູ ັ້ໜງັສ  ແລະ 

ບໍາລຸງຍກົລະດບັການສກຶສາ ໂດຍຜີ່ ານສູນການຮຽນຮູ ັ້ຊຸມຊນົຂອງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ; 

• ພດັທະນາລະບຽບການ ແລະ ກນົໄກ ກີ່ ຽວກບັການສ ັ້າງສູນ ເປັນແຫ ີ່ ງຝຶກອບົຮມົທກັສະວຊິາຊບີ ແລະ ສະ

ໜອງສມີ ແຮງງານທີີ່ ມປີະສດິທພິາບ ໃຫັ້ກບັຕະຫ າດແຮງງານ; 

• ສ ັ້າງສິີ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ສະໜອງອຸປະກອນຮບັໃຊ ັ້ ໃນການຈດັການຮຽນ-ການສອນ, ການຝຶກ

ອບົຮມົວຊິາຊບີ ແລະ ລວມທງັປັບປຸງສະພາບແວດລ ັ້ອມຂອງສູນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ. 

2.3.3. ຄຸນນະພາບ ແລະ ຈາໍນວນນກັຮຽນທີີ່ ອອກຈາກລະບບົກີ່ ອນຈບົການສກຶສາຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ ແລະ ຜູ ັ້ທີີ່ ຈບົການ

ສກຶສາຫ ງັຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານທີີ່ ເຂົ ັ້າສູີ່ ຕະຫ າດແຮງງານທງັພາຍໃນ ແລະ ຕີ່ າງປະເທດ ສອດຄີ່ ອງກບັຄວາມ

ຕ ັ້ອງການຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຄັ ັ້ງທ ີ IX ເພ ີ່ ອຫ ຸດພົ ັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດ

ດ ັ້ອຍພດັທະນາ (ພາກທ ີI, ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ5) 

➢ ຫ ກັການ ແລະ ເຫດຜນົ 

ເບິີ່ ງພາກທ ີI ຂອງແຜນ 5 ປີ ຄັ ັ້ງທ ີIX (2021-2025) ນີ ັ້ສໍາລບັເຫດຜນົລະອຽດຕີ່ າງໆ. ການວເິຄາະກໍາລງັ

ແຮງງານທີີ່ ດໍາເນນີໃນປີ 2017 ໄດ ັ້ສະແດງໃຫັ້ເຫນັວີ່ າ ຍງັມແີຮງງານຈາໍນວນຫ າຍທີີ່ ເຮດັວຽກຢູີ່ ໃນທຸລະກດິແບບ

ສີ່ ວນຕວົ ແລະ ຄອບຄວົ. ສະນັ ັ້ນ, ການຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ ແມີ່ ນຍງັມຄີວາມຈາໍເປັນຫ າຍ ນອກເໜ ອ

ຈາກການສະໜອງການຝຶກອບົຮມົ ລະດບັ C.1 ແລະ C.2 ຂອງອາຊວີະສກຶສາທີີ່ ມຢູີີ່ ໃນປັດຈບຸນັ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ1: ຂອບວຸດທກິານສກຶສາແຫີ່ ງຊາດ ໄດ ັ້ກວມເອາົການເຊ ີ່ ອມໂຍງກນັລະ ຫວີ່ າງການສກຶສາ

ນອກໂຮງຮຽນ ແລະ ສາຍອາຊວີະສກຶສາ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ສອດຄີ່ ອງກບັຂອບວຸດທກິານສກຶສາຂອງອາຊຽນ (ພາກທ ີI, ຜນົ

ໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ5, ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ5.9) 
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ຍຸດທະສາດ 1: ພດັທະນາກນົໄກ ແລະ ລະບຽບການຕີ່ າງໆຂອງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ເຂົ ັ້າໃນຂອບວຸດທກິານ

ສກຶສາແຫີ່ ງຊາດ.  

ວຽກຈດຸສຸມ: 

• ສ ັ້າງ ແລະ ພດັທະນາ ຫ ກັສູດວຊິາຊບີການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ໃນການທຽບເທົີ່ າ, ທຽບໂອນ ທກັສະອາຊບີ 

ແລະ ສມີ ແຮງງານ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ເຊຶ ີ່ ອມໂຍງກນັຂອບວຸດທກິານສກຶສາແຫີ່ ງຊາດ; 

• ສ ັ້າງລະບຽບການເພ ີ່ ອປະສມົປະສານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ໃຫ ັ້ສອດຄີ່ ອງກບັຂອບວຸດທກິານສກຶສາ

ແຫີ່ ງຊາດ; 

• ພດັທະນາການປະກນັຄຸນນະພາບວຊິາຊບີຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ ໂດຍສມົທບົກບັສູນປະກນັຄຸນນະພາບການສກຶສາ 

ແລະ ພາກສີ່ ວນກີ່ ຽວຂ ັ້ອງ;  

• ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງທາງດ ັ້າວຊິາສະເພາະໃຫັ້ແກີ່ ຄູຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ ແລະ ທກັສະດ ັ້ານວຊິາ

ຊບີ ໃນສາຂາຕີ່ າງໆ ເພ ີ່ ອແນີ່ ໃສີ່ ໃຫ ັ້ສາມາດຈດັຝຶກອບົຮມົ ໃຫ ັ້ໄປຕາມມາດຕະຖານຂອດວຸດທກິານສກຶສາ

ແຫີ່ ງຊາດ; 

ຍຸດທະສາດ 2: ທບົທວນຄ ນ ແລະ ປັບປຸງ ນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ, ມາດຕະຖານ ວຊິາຊບີ ແລະ ທກັສະອາຊບີ 

ຕາມສະພາບເງ  ີ່ອນໄຂ ເພ ີ່ ອຮບັປະກນັວີ່ າຂອບວຸດທກິານສກຶສາແຫີ່ ງຊາດ ສອດຄີ່ ອງກບັຂອບວຸດທກິານສກຶສາຂອງ

ອາຊຽນ. 

ວຽກຈດຸສຸມ: 

• ພດັທະນາມາດຕະຖານທກັສະອາຊບີ ການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການຮຽນຮູ ັ້ຕາມອດັທະຍາໄສ ຕາມ

ຂອບວຸດທກິານສກຶສາແຫີ່ ງຊາດ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ສາມາດທຽບເທົີ່ າ, ທຽບໂອນ, ຮບັຮູ ັ້ ແລະ ເຊຶ ີ່ ອມໂຍງ ເຂົ ັ້າກບັຂອບ

ວຸດທກິານສກຶສາຂອງອາຊຽນ; 

• ສ ັ້າງແຜນປະຕບິດັງານ ໃນການສົີ່ ງເສມີການສກຶສາ ແລະ ຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ ເພ ີ່ ອການຈ ັ້າງງານ

ໃຫັ້ສອດຄີ່ ອງກບັສະພາບຕະຫ າດແຮງງານ ໃນຍຸກການປະຕຮູິບອຸດສະຫະກໍາທນັສະໄໝ ຄັ ັ້ງທ ີ4 (IR 4.0) 

ສໍາລບັກຸີ່ ມເປົັ້າໝາຍການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ; 

• ພດັທະນາກໍາລງັແຮງງານໃຫັ້ມຄີວາມຊໍານຊໍິານານ ໂດຍນໍາໃຊ ັ້ຂອບການຮບັຮູ ັ້, ການຢັັ້ງຢ ນ ແລະ ການຮບັ-

ຮອງທີີ່ ມ ີເພ ີ່ ອສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງດ ັ້ານການເຕບີໂຕທາງດ ັ້ານເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງຊາດ ແລະ ການເຊ ີ່ ອມ

ໂຍງກບັພາກພ ັ້ນ; 

ຍຸດທະສາດ 3: ສ ັ້າງໂຄງການ ແລະ ພດັທະນາຮູບແບບ ເພ ີ່ ອການສົີ່ ງເສມີວຊິາຊບີຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ. 

ວຽກຈດຸສຸມ: 

• ສ ັ້າງໂຄງການ ແລະ ພດັທະນາຮູບແບບການສົີ່ ງເສມີວຊິາຊບີຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານທີີ່ ຕດິພນັກບັການພດັທະນາຊນົນະ

ບດົ ເພ ີ່ ອຍກົລະດບັຄຸນນະພາບຊວີດິການເປັນຢູີ່ ຂອງປະຊາຊນົບນັດາເຜົີ່ າ; 

• ພດັທະນາ ແລະ ສົີ່ ງເສມີການຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີ ໃຫັ້ມຄີວາມຫ າກຫ າຍທາງດ ັ້ານສາຂາວຊິາຊບີ ແລະ ມວີທິີ

ການຝຶກອບົຮມົຫ າຍຮູບ ຫ າຍແບບ ໂດຍສາມາດປັບປີ່ ຽນໄດ ັ້ຕາມຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງກຸີ່ ມເປົັ້າໝາຍ ແລະ 

ສະພາບເງ  ີ່ອນໄຂຂອງສງັຄມົ; 

• ສະໜອງອຸປະກອນຮບັໃຊ ັ້ ໃນການຈດັຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ ແລະ ຝຶກທກັສະອາຊບີແບບຊໍານ ິ

ຊໍານານ. 
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2.3.4. ຂະແໜງການສກຶສາໄດ ັ້ມກີານຈດັຕັ ັ້ງ, ຄຸ ັ້ມຄອງ, ຈດັສນັຊບັພະຍາກອນ, ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົຢູີ່ ແຕີ່

ລະຂັ ັ້ນຢີ່ າງເໝາະສມົ ເພ ີ່ ອປັບປຸງການປະຕບິດັໜ ັ້າທີີ່ ຂອງຂະແໜງການໄດ ັ້ຢີ່ າງມປີະສດິທພິາບ ແລະ ປະ

ສດິທຜິນົສູງ (ພາກທ ີI, ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ6) 

➢ ຫ ກັການ ແລະ ເຫດຜນົ 

ເບິີ່ ງພາກທ ີI ຂອງແຜນ 5 ປີ ຄັ ັ້ງທ ີIX (2021-2025) ນີ ັ້ ສໍາລບັເຫດຜນົລະອຽດຕີ່ າງໆ.  

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ 1: ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫ ັ້ຄະນະກາໍມະການປະຕບິດັງານ (ຄະນະກາໍມະການຈດັສນັຄູ ແລະ 

ຄະນະກາໍມະການແຜນການ ແລະ ການເງນິ) ທງັຂັ ັ້ນສູງກາງ ແລະ ລະດບັທ ັ້ອງຖິີ່ ນ ໃນການນາໍໃຊ ັ້ຂໍ ັ້ມູນອ ັ້າງອິງີຈາກ

ແຜນປະຈາໍປີທີີ່ ມກີານຄດີໄລີ່ ຄີ່ າໃຊ ັ້ຈີ່ າຍ, ຜນົການປະເມນີຜນົການຮຽນ ແລະ ສະຖຕິຂໍິ ັ້ມູນຂີ່ າວສານດ ັ້ານການສກຶ

ສາ (EMIS) ເພ ີ່ ອເປັນບີ່ ອນອງິໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັບນັດານະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງແຜນພດັທະນາຂະ

ແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ (ພາກທ ີI, ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ6, ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ 6.3) 

ຍຸດທະສາດ 1: ພດັທະນາລະບບົສະຖຕິຂໍິ ັ້ມູນຂີ່ າວສານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ໃຫັ້ມປີະສດິທພິາບ ແລະ  

ປະສດິທຜິນົສູງ. 

ຢາກມຜີນົສໍາເລດັຢີ່ າງເຕມັສີ່ ວນໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຍຸດທະສາດນີ ັ້ ຈະຕ ັ້ອງມກີານສະໜອງທນຶທີີ່ ສອດ 

ຄີ່ ອງກບັສມົມຸດຖານດ ັ້ານງບົປະມານ “ຍກົສູງຄຸນນະພາບການສກຶສາ” ແລະ / ຫ   ງບົປະມານ ODA ຕ ັ້ອງສຸມໃສີ່

ຍຸດທະສາດດັີ່ ງກີ່ າວນີ ັ້. 

ວຽກຈດຸສຸມ: 

• ດໍາເນນີການລງົສໍາຫ ວດຂໍ ັ້ມູນກຸີ່ ມເປົັ້າໝາຍທີີ່ ກ ກໜງັສ ຄ ນ ແລະ ຜູ ັ້ທີີ່ ປະລະການສກຶສາຈາກສາມນັສກຶສາ 

(ເພ ີ່ ອໃຊ ັ້ເປັນຂໍ ັ້ມູນປີຖານ); 

• ສ ັ້າງແຜນປະຕບິດັງານ ໃນການພດັທະນາວທິເີກບັກໍາຂໍ ັ້ມູນແບບທນັສະໄໝ ແລະ ການຄດິໄລີ່ ອດັຕາການຮູ ັ້

ໜງັສ ສໍາລບັໄວໜຸີ່ ມ ແລະ ຜູ ັ້ໃຫຍີ່  ທີີ່ ຮຽນໃນຫ ກັສູດການຮຽນ-ການສອນລບົລ ັ້າງຄວາມບໍີ່ ຮູ ັ້ໜງັສ  ແລະ ບໍາ

ລຸງຍກົລະດບັການສກຶສາຊັ ັ້ນປະຖມົ; 

• ພດັທະນາລະບບົການຄຸ ັ້ມຄອງສະຖຕິຂໍິ ັ້ມູນຂີ່ າວສານ ການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ແບບອອນໄລ ເພ ີ່ ອເຊ ີ່ ອມ

ໂຍງກບັລະບບົຖານຂໍ ັ້ມູນຂອງກະຂວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໂດຍການປະສານສມົທບົກບັສູນສະຖຕິສິກຶ

ສາ ແລະ ກລິາ. 

ຍຸດທະສາດ 2: ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ກບັບຸກຄະລາກອນ ໃນການນໍາໃຊ ັ້ຂໍ ັ້ມູນສະຖຕິ ິເພ ີ່ ອເປັນບີ່ ອນອງີໃຫ ັ້ແກີ່  

ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຍຸດທະສາດ. 

ວຽກຈດຸສຸມ:  

• ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ບຸກຄະລາກອນທີີ່ ຮບັຜດິຊອບວຽກງານກວດກາ, ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ ສໍາລບັ

ວຽກງານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ຂັ ັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ ັ້ອງຖິີ່ ນ; 

• ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ບຸກຄະລາກອນ ທາງດ ັ້ານການນໍາໃຊ ັ້ເຄ ີ່ ອງມ  ICT ແບບໃໝີ່  ເພ ີ່ ອເກບັກໍາ ແລະ ຄຸ ັ້ມ

ຄອງ ຂໍ ັ້ມູນສະຖຕິຕິີ່ າງໆ ສໍາລບັການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ; 

ຍຸດທະສາດ 3: ເຊ ີ່ ອມໂຍງລະບບົການຕດິຕາມ-ປະເມນີຜນົ ວຽກງານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ເຂົ ັ້າໃນລະບບົການ

ລາຍງານສະຖຕິຂໍິ ັ້ມູນຂີ່ າວສານແບບອເິລກັໂຕນກິ ປະຈາໍປີ (EMIS). 

ວຽກຈດຸສຸມ: 
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• ສ ັ້າງ ແລະ ພດັທະນາລະບບົການເກບັກໍາຂໍ ັ້ມູນໂດຍນໍາໃຊ ັ້ໄອຊທີ ີໃຫ ັ້ສາມາດເຊ ີ່ ອມໂຍງກບັລະບບົການກວດ 

ກາ, ການຕດິຕາມ-ປະເມນີຜນົ ເພ ີ່ ອຕລີາຄາຜນົໄດ ັ້ຮບັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັກດິຈະກໍາການສກຶສານນອກໂຮງ

ຮຽນ ໃຫັ້ເຂົ ັ້າກບັລະບບົການລາຍງານສະຖຕິຂໍິ ັ້ມູນຂີ່ າວສານການສກຶສາປະຈາໍປີ (EMIS); 

• ສ ັ້າງແຜນພດັທະນາການ ເຊ ີ່ ອມໂຍງລະບບົຖານຂໍ ັ້ມູນເຂົ ັ້າກບັລະບບົການລາຍງານສະຖຕິກິານສກຶສາ ປະຈາໍ

ປີ (EMIS); 

• ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ບຸກຄະລາກອນທີີ່ ຮບັຜດິຊອບວຽກງານສະຖຕິກິານສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ກີ່ ຽວກບັ

ການເກບັກໍາຂໍ ັ້ມູນ, ການປັ້ອນຂໍ ັ້ມູນ, ການນໍາໃຊ ັ້ ແລະ ການບໍາລູງຮກັສາລະບບົຖານຂໍ ັ້ມູນ;  

• ຕລີາຄາຜນົຂອງການລາຍງານຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ ການນໍາໃຊ ັ້ລະບບົຖານຂໍ ັ້ມູນໃນການເຊ ີ່ ອມໂຍງກບັ

ລະບບົຂອງສູນສະຖຕິ ິກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ. 
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VI. ຂະແໜງການຍີ່ ອຍການສກຶສາຄູ 

 

1. ພາກສະເໜ ີ

1.1. ຜນົສໍາເລດັ 

ໃນພາກທ ີI (ຂໍ ັ້ທ ີ2 ແລະ 3) ຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2021-2025 ຈະໃຫັ້

ລາຍລະອຽດເພີີ່ ມເຕມີກີ່ ຽວກບັຜນົສໍາເລດັ. ໃນພາກນີ ັ້ຈະເນັ ັ້ນຜນົສໍາເລດັຫ ກັ ເຊິີ່ ງລວມມ:ີ 

ຜນົສໍາເລດັທພີົ ັ້ນເດັີ່ ນໃນຂະແໜງການສກຶສາຄູ ແມີ່ ນເຫນັໄດ ັ້ຈາກການປັບປຸງ, ຍກົລະດບັຄຸນນະພາບວຊິາ

ການ-ວຊິາສະເພາະຂອງຄູສອນ ໃນບນັດາສະຖານການສກຶສາຄູ. ຄູມຄຸີນວຸດທຕິາມມາດຕະຖານທີີ່ ກໍານດົໄວ ັ້, ມີ

ການຝຶກອບົຮມົວຊິາສະເພາະ, ໄດ ັ້ຮບັຕໍາແໜີ່ ງວຊິາການຄູ ແລະ ໄດ ັ້ຮບັການສະໜບັສະໜນູໃນການພດັທະນາວຊິາ

ຊບີຄູຢີ່ າງຕໍີ່ ເນ ີ່ ອງ. ສະຖານການສກຶສາຄູຫ າຍແຫີ່ ງ ໄດ ັ້ຮບັການຢັັ້ງຢ ນສະຖານະພາບເປັນສູນແຫີ່ ງການພດັທະນາ ສໍາ 

ລບັສາຍວຊິາຮຽນໃດໜຶີ່ ງໃນຫ ກັສູດສ ັ້າງຄູ. ການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງລະບບົ ການພດັທະນາວຊິາຊບີຄູແບບຕໍີ່

ເນ ີ່ ອງ ໄດ ັ້ເອາົໃຈໃສີ່ ໃນການສ ັ້າງຂດີຄວາມສາມາດໃຫັ້ແກີ່ ຄູສອນ ແລະ ພະນກັງານໃນສະຖານການສກຶສາຄູ ໃນ

ການຝຶກອບົຮມົຄູປະຈາໍການໃນທຸກຊັ ັ້ນ, ທຸກສາຍ ແລະ ທຸກລະດບັ.  

ຜນົສໍາເລດັດ ັ້ານຕວົຊີ ັ້ບອກ ທີີ່ ຜີ່ ານມາ ແມີ່ ນສາມາດສງັລວມໄດ ັ້ ດັີ່ ງໃນຕາຕະລາງ 19 ແລະ 20 ລຸີ່ ມນີ ັ້: 

ຕາຕະລາງ 19: ການປຽບທຽບຕວົຊີ ັ້ວດັຂອງການສ ັ້າງຄູ ແຕີ່ ປີ 2016-2020 

ຕວົຊີ ັ້ວດັ 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

ນກັສກຶສາຄູອະນຸບານ 1.803 1.601 624 527 441 

ນກັສກຶສາຄູປະຖມົສກຶສາ 1.607 5.52 336 429 388 

ນກັສກຶສາຄູມດັທະຍມົສກຶສາ 1.960 1.904 1.861 1.707 575 

ນກັສກຶສາຄູພາລະສກຶສາ 218 236 166 131 156 

ນກັສກຶສາຄູສລີະປະສກຶສາ 154 137 172 151 154 

ແຫ ີ່ ງຂໍ ັ້ມູນ: ກມົສ ັ້າງຄູ, ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ 

ຕາຕະລາງ 20: ນກັສກຶສາທີີ່ ຈບົຈາກສະຖາບນັສ ັ້າງຄູ ແຕີ່ ປີ 2016-2020 

ຕວົຊີ ັ້ວດັ  2015-16  2016-17  2017-18  2018-19  2019-20 

ນກັສກຶສາຄູກຽມປະຖມົ 1.720 1.413 1.245 439  660 

ນກັສກຶສາຄູປະຖມົສກຶສາ 1.655 619 480 117  501 

ນກັສກຶສາຄູມດັທະຍມົສກຶສາ 3.721 3.546 1.278 1.294  767 

ນກັສກຶສາຄູພາລະສກຶສາ 263 155 144 130  139 

ນກັສກຶສາຄູສລີະປະສກຶສາ 162 154 159 155  133 

ແຫ ີ່ ງຂໍ ັ້ມູນ: ກມົສ ັ້າງຄູ, ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ 

1.2. ສິີ່ ງທ ັ້າທາຍ 

ໃນພາກທ ີ I (ຂໍ ັ້ທ ີ 2 ແລະ 3) ຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2021-2025 ຈະໃຫັ້ລາຍ

ລະອຽດເພີີ່ ມເຕມີກີ່ ຽວກບັສິີ່ ງທ ັ້າທາຍ. ໃນພາກນີ ັ້ຈະເນັ ັ້ນສິີ່ ງທ ັ້າທາຍຫ ກັເຊິີ່ ງລວມມ:ີ 
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ຜນົການຮຽນໃນຊັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາ ຍງັເປັນບນັຫາເລັີ່ ງດີ່ ວນ ທີີ່ ຕ ັ້ອງຖ ເປັນບູລມິະສດິໃນແຜນພດັທະນາການ

ສກຶສາ ແລະ ກລິາ, ໂດຍສະເພາະຄວາມສາມາດໃນການອີ່ ານ-ຂຽນ ແລະ ການຄດິໄລີ່ ເລກຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ. ສາຍເຫດທີີ່

ພາໃຫ ັ້ຜນົການຮຽນຕໍີ່ າປະກອບມ:ີ ຈນັຍາບນັ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຕໍີ່ ໜ ັ້າທີີ່ ຂອງຄູຈາໍນວນໜຶີ່ ງຍງັບໍີ່ ສູງ; ຄວາມ

ຮູ ັ້ດ ັ້ານວຊິາສະເພາະ ແລະ ທກັສະການສດິສອນຂອງຄູຍງັບໍີ່ ສູງ, ລວມທງັຂາດທກັສະໃນການສອນຫັ້ອງຄວບ; ຄູ

ສອນ ແລະ ອໍານວຍການໂຮງຮຽນຍງັບໍີ່ ເຂົ ັ້າໃຈກີ່ ຽວກບັຂະໂຍບາຍໃນການເລ ີ່ ອນຂັ ັ້ນແບບຕໍີ່ ເນ ີ່ ອງ; ລະບບົຕດິຕາມ

ປະເມນີການສອນຂອງຄູຍງັບໍີ່ ມປີະສດິທພິາບ; ການປະເມນີການຮຽນຂອງນກັຮຽນໃນຫັ້ອງຮຽນບໍີ່ ເປັນປົກກະຕ;ິ 

ລະບບົການປະເມນີ ແລະ ການຄຸ ັ້ມຄອງຄູຍງັບໍີ່ ໄດ ັ້ດ;ີ ຫ ກັສູດການກໍີ່ ສ ັ້າງຄູ ແລະ ຫ ກັສູດສາຍສາມນັຍງັບໍີ່ ສອດຄີ່ ອງ

ກນັ; ຄຸນນະພາບຂອງການຝຶກຫດັວຊິາຊບີຄູຍງັບໍີ່ ສູງ; ການຝຶກອບົຮມົຄູປະຈາໍການຍງັບໍີ່ ມປີະສດິທ ິພາບເທົີ່ າທີີ່ ຄວນ 

ແລະ ບໍີ່ ທົີ່ ວເຖງິ; ການໃຫັ້ການຊີ່ ວຍເຫ  ອຂອງຄູນເິທດຍງັບໍີ່ ທົີ່ ວເຖງິ ຍ ັ້ອນມຂໍີ ັ້ຈາໍກດັທາງດ ັ້ານງບົ ປະມານ; ຍງັບໍີ່ ມີ

ລະບບົການພດັທະນາວຊິາຊບີຂອງຄູນເິທດ ແລະ ຍງັບໍີ່ ມລີະບບົການສະໜບັສະໜນູດ ັ້ານການພດັ ທະນາວຊິາຊບີຄູ

ພາຍໃນໂຮງຮຽນ ຫ   ກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ. ສິີ່ ງທ ັ້າທາຍອກີຈາໍນວນໜຶີ່ ງ ປະກອບມ:ີ ຄວາມສອດຄີ່ ອງກນັລະຫວີ່ າງການວາງ

ແຜນການສ ັ້າງຄູ ແລະ ຕວົເລກການບນັຈຄູຸ ເພ ີ່ ອສະໜອງຄູໃຫ ັ້ແກີ່ ບາງວຊິາທີີ່ ຂາດຄູ; ການພດັທະນາລະບບົການຝຶກ

ອບົຮມົຄູປະຈາໍການພາຍໃນໂຮງຮຽນ; ການພດັທະນາຄ ູ ແລະ ເຄ ອຂີ່ າຍວຊິາຊບີຄູ ເພ ີ່ ອຮີ່ ວມມ ກນັໃນການ

ພດັທະນາຄຸນນະພາບການຮຽນການສອນ ໂດຍສະເພາະການແລກປີ່ ຽນບດົຮຽນລະຫວີ່ າງຄູດ ັ້ວຍກນັ; ການ

ພດັທະນາລະບບົປະກນັຄຸນນະພາບ ແລະ ການພດັທະນາບຸກຄະລາກອນໃນສະຖານການສກຶສາຄູ. ເຖງິແມີ່ ນວີ່ າ 

ມາດຖານຄູ ໄດ ັ້ຖ ກຮບັຮອງແລ ັ້ວໃນປີ 2015, ແຕີ່ ຍງັບໍີ່ ທນັສອດຄີ່ ອງກບັຂອບສະມດັຖະພາບຄູອາຊຽນ ຊຶີ່ ງມີ

ຄວາມຈາໍເປັນຕ ັ້ອງໄດ ັ້ມກີານປັບປຸງຕ ີ່ ມ. 

2. ບູລມິະສດິສໍາລບັປີ 2021-2025 

ສໍາລບັປີ 2021-2025, ເມ ອງທີີ່ ດ ັ້ອຍໂອກາດແມີ່ ນບນັດາເມ ອງທີີ່ ຖ ກບນັຈຢຸີ່ າງເປັນທາງການເຂົ ັ້າໃນບນັຊ ີ

40 ເມ ອງຂອງກະຊວງສກຶສາ ແລະ ກລິາ  

2.1. ຈດຸປະສງົ 

1) ສ ບຕໍີ່ ສຸມໃສີ່ ການສກຶສາຊັ ັ້ນປະຖມົ ເພ ີ່ ອຍກົລະດບັຄວາມຮູ ັ້ ແລະ ທກັສະດ ັ້ານເນ ັ້ອໃນຫ ກັສູດ ແລະ ການ

ສອນຂອງຄໃູຫ ັ້ມຄຸີນນະພາບ. ການສຸມໃສີ່ ການສກຶສາຊັ ັ້ນປະຖມົນີ ັ້ ຈາໍເປັນຕ ັ້ອງໄດ ັ້ອາໃສງບົປະມານຢີ່ າງ

ຫ ວງຫ າຍຈາກລດັຖະບານ ແລະ ບນັດາຄູີ່ ຮີ່ ວມພດັທະນາ. ສະຖານການສກຶສາຄູ ຕ ັ້ອງເປັນສູນກາງໃຫ ັ້ບໍລ ິ

ການວຽກງານພດັທະນາວຊິາຊບີຄູ ລວມທງັການສ ັ້າງຄູ ແລະ ການຝຶກອບົຮມົຄູປະຈາໍການ. ມາດຕະຖານ

ການສອນທີີ່ ເໝາະສມົໄດ ັ້ຮບັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຢີ່ າງເປັນລະບບົ ແລະ ນໍາໃຊ ັ້ເປັນພ ັ້ນຖານໃນການປະເມນີ

ຜນົການຈດັຮຽນການສອນຂອງຄູປະຖມົ. 

2) ການຂະຫຍາຍມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນຕ ັ້ອງເປັນໄປຕາມຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ສອດຄີ່ ອງກບັຕວົຈງິ. ຄູສອນ

ຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຮບັການຝຶກອບົຮມົເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ກາຍເປັນຜູ ັ້ຊີ່ ຽວຊານໃນຫ າຍວຊິາ. ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ບນັລຸໄດ ັ້ຈດຸປະສງົດັີ່ ງກີ່ າວ, 

ສະຖານການສກຶສາຄູຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຮບັການຍກົລະດບັ ເພ ີ່ ອຮອງຮບັພາລະບດົບາດໃນການຝຶກອບົຮມົຄູສອນຊັ ັ້ນ

ມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນໃຫ ັ້ສອນໄດ ັ້ຫ າຍວຊິາ. 

3) ສ ບຕໍີ່ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນພດັທະນາຄູ ແລະ ບຸກຄະລາກອນຂອງຂອງກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ທີີ່ ໄດ ັ້

ປັບປຸງແລ ັ້ວ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ຄວາມສາມາດຂອງພະນກັງານສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ ັ້ອງ ການ

ໃນປະຈບຸນັ ແລະ ອະນາຄດົຢີ່ າງມປີະສດິທຜິນົ. ກມົສ ັ້າງຄູມບີດົບາດສໍາຄນັໃນການປະສານສມົທບົກບັ ກມົ

ສາມນັສກຶສາ, ສວສ, ສະຖານການສກຶສາຄູ ແລະ ພາກສີ່ ວນທີີ່ ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງ ສໍາລບັການສ ັ້າງ ແລະ ພດັທະ ນາ

ບນັດາວຽກງານດັີ່ ງຕໍີ່ ໄປນີ ັ້: 
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- ພດັທະນາຫ ກັສູດສ ັ້າງຄູ ແລະ ການຝຶກອບົຮມົຄູປະຈາໍການໃຫັ້ມຄຸີນນະພາບ ແລະ ສອດຄີ່ ອງໃນຫ າຍ

ແຜນງານ ໂດຍສຸມໃສີ່ ການເພີີ່ ມທະວກີານຝຶກອບົຮມົພາຍໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ; 

- ການສະໜບັສະໜນູ-ຊີ່ ວຍເຫ  ອ ທາງດ ັ້ານຂດີຄວາມສາມາດ ໃຫ ັ້ແກີ່ ຄູສອນຫັ້ອງຄວບ; 

- ທບົທວນແຜນງານການຝຶກອບົຮມົຄູປະຈາໍການຊັ ັ້ນມດັທະຍມົ ໂດຍອງີໃສີ່ ມາດຕະຖານຂອງຄູ ແລະ 

ຜນົຂອງການປະເມນີຄູ.  

ຄຽງຄູີ່ ກນັນັ ັ້ນ, ມາດຖານການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ, ການສກຶສາຊັ ັ້ນປະຖມົ ແລະ ມດັທະຍມົ ຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຮບັ

ການທບົທວນ ແລະ ພດັທະນາໃຫັ້ສອດຄີ່ ອງກບັສະພາບການປະຈບຸນັເພ ີ່ ອເປັນເອກະສານພ ັ້ນຖານໃນການປະເມນີ

ການສອນ. 

4) ຍກົລະດບັຜນົການຮຽນໃຫັ້ສູງຂຶ ັ້ນ ແລະ ຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນ ໂດຍສະເພາະໃນ 40 ເມ ອງ ທີີ່ ດ ັ້ອຍໂອ 

ກາດ, ໜັ້າທີີ່ ຫ ກັຂອງການສ ັ້າງຄູ ແມີ່ ນສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງຄວາມຮູ ັ້ດ ັ້ານວຊິາສະເພາະ, ວຊິາຄູ ແລະ ທກັສະ

ອ ີ່ ນໆ ໃຫ ັ້ແກີ່ ຄູ. ຄຽງຄູີ່ ກນັນັ ັ້ນ ຕ ັ້ອງມກີານຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຄວາມຕ ັ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງຄູໃນທຸກ

ລະດບັ ເພ ີ່ ອຮບັປະກນັໃຫ ັ້ການບນັຈ ຸແລະ ນໍາໃຊ ັ້ຄູມຄີວາມຖ ກຕ ັ້ອງສອດຄີ່ ອງ ແລະ ມປີະສດິທພິາບ. 

5) ສະຖານການສກຶສາຄູ ມໜີ ັ້າທີີ່ ໃນການສະໜບັສະໜູນ ແລະ ບໍລກິານສງັຄມົທາງດ ັ້ານວຊິາການ, ການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ, 

ການວເິຄາະ ແລະ ການກະກຽມຄູທີີ່ ມຄີວາມຮູ ັ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ທກັສະພ ັ້ນຖານຕີ່ າງໆ ໂດຍສະເພາະ ທກັ

ສະດ ັ້ານ ວຊິາວທິະຍາສາດ, ເທກັໂນໂລຢີ, ວສິະວະກໍາສາດ ແລະ ຄະນດິສາດ STEM ແລະ ຄວາມຮູ ັ້ດ ັ້ານເພດ

ສກຶສາ. 

2.2. ຄາດໝາຍ  

ຂໍ ັ້ມູນປີຖານ ແລະ ຄາດໝາຍ ສໍາລບັຕວົຊີ ັ້ບອກທີີ່ ສໍາຄນັໄດ ັ້ສະໜອງໄວ ັ້ໃນພາກ I, ຂໍ ັ້ 8.5 (ຕາຕະລາງຕດິ 

ຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ). ຕວົຊີ ັ້ບອກຫ ກັ ແລະ ຄາດໝາຍ 2025 ສໍາລບັຂະແໜງຍີ່ ອຍນີ ັ້ ແມີ່ ນ: 

1) ຫ ກັສູດຝ ກອບົຮມົຄູກຽມປະຈາໍການ ແລະ ຄູປະຈາໍການ ທຸກລະດບັ ແລະ ທຸກສາຍແມີ່ ນໄດ ັ້ຮບັການທບົ

ທວນ ແລະ ປັບປຸງ; 

2) ຫ ກັສູດຝ ກອບົຮມົຄູກຽມປະຈາໍການ ແລະ ຄູປະຈາໍການ ທຸກລະດບັ ແລະ ທຸກສາຍແມີ່ ນໄດ ັ້ຮບັການທບົ

ທວນ ແລະ ປັບປຸງ 

3) ເປີເຊນັຂອງຄູປະຈາໍການທີີ່ ໄດ ັ້ຮບັການຝຶກອບົຮມົ ສະເລີ່ ຍ 20% ໃນແຕີ່ ລະຊັ ັ້ນການສກຶສາ; 

4) ມາດຖານການສອນໄດ ັ້ຖ ກອະນຸມດັໃຫ ັ້ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ໃນທຸກສາຍ ແລະ ທຸກລະດບັ; 

5) ຢີ່ າງໜັ້ອຍ 70% ຂອງຄູໃນສະຖາບນັສ ັ້າງຄູ ໂດຍສະເພາະຄູສາຍວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດໄດ ັ້ຮບັການປະ

ເມນີ ແລະ ຮບັຮອງໃນລະດບັມາດຕະຖານ. 

6) ວທິະຍາໄລຄູ ຢີ່ າງໜັ້ອຍ 3 ແຫີ່ ງໄດ ັ້ຖ ກຮບັຮອງຍກົເປັນສະຖາບນັການສກຶສາຄູ. 

2.3. ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງ 

ໝາຍເຫດ: ສໍາລບັແຕີ່ ລະຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງ ແລະ ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ ຈະມກີານອ ັ້າງອງີທີີ່ ຂຽນໄວ ັ້ໃນວງົ ເລບັ

ຫ ງັຈາກສໍານວນທີີ່ ກີ່ າວເຖງິ ໃນພາກທ ີI ຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2021-2025. ທງັນີ ັ້ 

ກໍເພ ີ່ ອເຮດັໃຫ ັ້ຜູ ັ້ອີ່ ານສາມາດນໍາໃຊ ັ້ແຜນຂະແໜງການຍີ່ ອຍສ ັ້າງຄູໄດ ັ້ໂດຍກງົ ແຕີ່ ສາມາດອງີເຖງິນະໂຍບາຍທີີ່

ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງ ດັີ່ ງທີີ່ ໄດ ັ້ລະບຸໄວ ັ້ໃນພາກ I. ແຜນຂະແໜງການຍີ່ ອຍນີ ັ້ ບໍີ່ ຈາໍເປັນຕ ັ້ອງໃຫ ັ້ສາມາດບນັລຸໄດ ັ້ທຸກໆຜນົໄດ ັ້

ຮບັລະດບັກາງ ຂອງແຕີ່ ລະຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງ. ບາງຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດຍັສູງ ແລະ ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ ໄດ ັ້ຖ ກດດັ 

ແກ ັ້ເພ ີ່ ອປັບໃຫັ້ເຂົ ັ້າກບັເປົັ້າໝາຍຂອງຂະແໜງການຍີ່ ອຍ. 
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ແຜນການຂະແໜງການຍີ່ ອຍການສ ັ້າງຄູມຈີດຸປະສງົຢາກບນັລຸ 3 ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທີີ່ ໄດ ັ້ລະບຸໄວ ັ້ໃນພາກ

ທ ີI. ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງໄດ ັ້ຖ ກຈດັປະເພດຕາມຍຸດທະສາດອອກເປັນ 2 ໂຂງເຂດບູລມິະສດິ ດັີ່ ງຕໍີ່ ໄປນີ ັ້: 

1) ເສມີສ ັ້າງຂດີຄວາມສາມາດທີີ່ ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ີ່ ອຮບັປະກນັຄຸນນະພາບຂອງຄູສອນໃນທຸກລະດບັ. 

2) ປັບປຸງນະໂຍບາຍ, ນຕິກິໍາ ແລະ ມາດຕະຖານສໍາລບັແຜນງານການພດັທະນາຄູທີີ່ ມຄຸີນນະພາບ. 

2.3.1. ຈາໍນວນນກັຮຽນທີີ່ ຈບົຈາກການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ຈນົຮອດມດັທະຍມົຕອນປາຍ ລວມທງັການສກຶສາ

ນອກໂຮງຮຽນເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍຜນົການຮຽນຮູ ັ້ທີີ່ ດຂີ ຶ ັ້ນ ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນທກັສະການອີ່ ານ, ການຂຽນ 

ແລະ ການຄດິໄລີ່  ລວມທງັທກັສະອ ີ່ ນໆໃນສດັຕະວດັທ ີ21 ໂດຍເນັ ັ້ນໃສີ່ ຜູ ັ້ທີີ່ ດ ັ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຄວາມ

ສະເໝພີາບລະຫວີ່ າງຍງິ-ຊາຍ (ພາກທ ີI, ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ1). 

➢ ຫ ກັການ ແລະ ເຫດຜນົ 

ເບິີ່ ງພາກທ ີI ຂອງແຜນ 5 ປີ ສໍາລບັລາຍລະອຽດຂອງຫ ກັການ ແລະ ເຫດຜນົ. ດັີ່ ງທີີ່ ໄດ ັ້ກີ່ າວມາຂ ັ້າງເທງິ ຜນົ

ການຮຽນ ໂດຍສະເພາະການອີ່ ານອອກ, ຂຽນເປັນ ແລະ ການຄດິໄລີ່ ເລກເປັນ ແມີ່ ນຖ ວີ່ າຢູີ່ ໃນຈດຸວກິດິ ເຊິີ່ ງເຫນັ

ວີ່ າຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນຊັ ັ້ນປະຖມົຍງັຕໍີ່ າຫ າຍ ແລະ ເປັນຜນົກະທບົອນັບໍີ່ ດຕໍີີ່ ກບັຜນົການຮຽນໃນຊັ ັ້ນຕໍີ່ ໆໄປ. 

ໂຂງເຂດບູລມິະສດິທ ີ1: ປັບປຸງຄຸນນະພາບການສດິສອນ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ1: ຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນ ປ.3, ປ.5, ມ.4 ແລະ ມ.6 ໄດ ັ້ຮບັການປັບປຸງດຂີຶ ັ້ນ (ພາກ

ທ ີI ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ1, ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ 1.2) 

ຍຸດທະສາດທ ີ1: ພດັທະນາ ແລະ ປະຕບິດັ ແຜນງານການຝຶກອບົຮມົຄູປະຈາໍການໃນການນໍາໃຊ ັ້ຫ ກັສູດໃໝີ່ ໃນທົີ່ ວ

ປະເທດ. 

ວຽກຈດຸສຸມ: 

• ຈດັຝຶກອບົຮມົການນໍາໃຊ ັ້ປ ັ້ມແບບຮຽນໃໝີ່ ທີີ່ ສອດຄີ່ ອງກບັຫ ກັສູດໃໝີ່ ສໍາລບັຄູສອນສາຍສາມນັສກຶສາ; 

• ຈດັຝຶກອບົຮມົການສອນພາສາລາວໃຫັ້ແກີ່ ຄູສອນເດກັຊນົເຜົີ່ າ; 

• ຈດັຝຶກອບົຮມົການສກຶສາຮຽນຮີ່ ວມ ລວມທງັຄວາມສະເໝພີາບລະຫວີ່ າງຍງິ-ຊາຍໃຫັ້ແກີ່ ຄູສອນໃນທຸກ

ສາຍ; 

• ຈດັຝຶກອບົຮມົກີ່ ຽວກບັການປະເມນີຜນົສໍາເລດັທາງດ ັ້ານການຮຽນສໍາລບັຄູສອນທຸກໆສາຍ; 

ຍຸດທະສາດທ ີ2: ປັບປຸງລະບບົການສະໜບັສະໜນູ ແລະ ຊີ່ ວຍເຫ  ອຄູສອນຫັ້ອງຄວບ  

ຢາກມຜີນົສໍາເລດັຢີ່ າງແທ ັ້ຈງິຂອງຍຸດທະສາດນີ ັ້ ຈະຕ ັ້ອງມກີານສະໜອງທນຶທີີ່ ສອດຄີ່ ອງກບັສມົມຸດຖານ

ດ ັ້ານງບົປະມານ “ຍກົສູງຄຸນນະພາບການສກຶສາ” ແລະ /ຫ   ງບົປະມານການຊີ່ ວຍເຫ  ອທາງການເພ ີ່ ອການພດັທະນາ 

ຕ ັ້ອງສຸມໃສີ່ ຍຸດທສາດນີ ັ້. 

ວຽກຈດຸສຸມ: 

• ຈດັການຝ ກອບົຮມົການສອນຫັ້ອງຄວບໃຫັ້ແກີ່ ຄູປະຖມົ; 

• ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົການຮຽນ-ການສອນຫັ້ອງຄວບໃນໂຮງຮຽນປະຖມົ; 

• ທບົທວນນຕິກິໍາກີ່ ຽວກບັຄູສອນຫັ້ອງຄວບ; 
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2.3.2. ຈາໍນວນຄູສອນ ແລະ ຜູ ັ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນທີີ່ ມຄີວາມຮູ ັ້ຄວາມສາມາດເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ ເພ ີ່ ອຕອບສະໜອງ ໄດ ັ້

ກບັມາດຕະຖານການສດິສອນ ພ ັ້ອມທງັຖ ກນາໍໃຊ ັ້ເພ ີ່ ອເປັນບີ່ ອນອງີໃນການພດັທະນາວຊິາຊບີຂອງພວກ

ເຂາົ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍມກີານປະເມນີຜນົຢີ່ າງເປັນປົກກະຕ.ິ (ພາກທ ີI, ຜນົໄດ ັ້ຮບັທ ີ2) 

➢ ຫ ກັການ ແລະ ເຫດຜນົ 

ເບິີ່ ງພາກທ ີ I ສໍາລບັລາຍລະອຽດເພີີ່ ມເຕມີ. ວທິະຍາໄລຄູຈະໄດ ັ້ຮບັການສະໜບັສະໜນູ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ກາຍເປັນ

ສູນແຫີ່ ງພດັທະນາວຊິາຊບີສໍາລບັການຝຶກອບົຮມົຄູກີ່ ອນປະຈາໍການ ແລະ ຄູປະຈາໍການ ລວມທງັຄູນເິທດ ໂດຍ

ການນໍາໃຊ ັ້ຮູບແບບຕີ່ າງໆ ລວມທງັການເນັ ັ້ນໃສີ່ ການສ ບຕໍີ່ ພດັທະນາດ ັ້ານວຊິາຊບີຂອງຄູ ແລະ ຜູ ັ້ອໍານວຍການຢູີ່

ໂຮງຮຽນ ແລະ ທ ັ້ອງຖິີ່ ນຢີ່ າງຕໍີ່ ເນ ີ່ ອງ. 

ໂຂງເຂດບູລມິະສດິທ ີ1: ປັບປຸງຄຸນນະພາບການສດິສອນ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ1: ຫ ກັສູດຝຶກອບົຮມົຄູກີ່ ອນປະຈ າການ ແລະ ຄູປະຈາໍການຫ ັ້ອງກຽມປະ ຖມົ, ປະຖມົສກຶ

ສາ, ມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນ ແລະ ມດັທະຍມົຕອນປາຍໄດ ັ້ຮບັການປັບປຸງ ແລະ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໃຫ ັ້ສອດຄີ່ ອງກບັ

ຫ ກັສູດການຮຽນ-ການສອນໃໝີ່  ແລະ ສອດຄີ່ ອງກບັມາດຖານການສອນ. (ພາກທ ີI ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ2, ຜນົ

ໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ 2.2) 

ຍຸດທະສາດທ ີ1: ທບົທວນ ແລະ ປັບປຸງຫ ກັສູດຝຶກອບົຮມົຄູກີ່ ອນປະຈາໍການ ແລະ ຄູປະຈາໍການ 

ວຽກຈດຸສຸມ: 

• ປັບປຸງກນົໄກການປະສານງານແຕີ່ ສູນກາງຮອດທັ້ອງຖິີ່ ນທີີ່ ມສີີ່ ວນຮີ່ ວມໃນການຝຶກອບົຮມົຄູປະຈາໍການ; 

• ທບົທວນຜນົການປະເມນີຜນົການເຮດັວຽກຂອງຄູ ແລະ ນໍາໃຊ ັ້ຜນົການປະເມນີດັີ່ ງກີ່ າວ ເຂົ ັ້າໃນການ

ພດັທະນາຫ ກັສູດການຝຶກອບົຮມົຄູປະຈາໍການ; 

• ປັບປຸງຫ ກັສູດຝຶກອບົຮມົຄູກີ່ ອນປະຈາໍການ ແລະ ຄູປະຈາໍການໃຫັ້ສອດຄີ່ ອງກບັຫ ກັສູດໃໝີ່  ຊັ ັ້ນອະນຸບານ, 

ຫ ັ້ອງກຽມປະຖມົ, ຊັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາ ແລະ ມດັທະຍມົສກຶສາ; 

• ສ ັ້າງຄູີ່ ມ  ແລະ ຈດັຕັ ັ້ງການຝຶກອບົຮມົໃນການປະຕບິດັຫ ກັສູດໃໝີ່ ໃຫ ັ້ແກີ່ ຄູ ແລະ ພະນກັຮຽນທີີ່ ຮບັຜດິຊອບ

ວຽກງານດັີ່ ງກີ່ າວ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ 2: ລະບບົການສະໜບັສະໜນູ-ຊີ່ ວຍເຫ  ອທາງດ ັ້ານການສອນໃຫ ັ້ແກີ່ ຄູປະ ຈາໍການ ມຄີວາມ

ເຂັ ັ້ມແຂງຂຶ ັ້ນ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ເປັນລະບບົ ແລະ ມປີະສດິທຜິດົ (ພາກທ ີI ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະ ດບັສູງທ ີ2, ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ 

2.1 ແລະ 2.4) 

ຍຸດທະສາດທ ີ 1: ທບົທວນ ແລະ ປັບປຸງໂຄງສ ັ້າງການສະໜບັສະໜນູການນເິທດຈາກກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ ແລະ ສກຶສາ

ເມ ອງ ທງັນເິທດພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ. 

ວຽກຈດຸສຸມ: 

• ສ ັ້າງຮູບແບບທີີ່ ສາມາດນໍາໃຊ ັ້ ແລະ ມຄີວາມຍ ນຍງົ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ການສະໜບັສະໜນູ, ໃຫ ັ້ຄໍາປຶກສາກີ່ ຽວກບັວທິີ

ການສດິສອນຮີ່ ວມກນັລະຫວີ່ າງສະຖານການສກຶສາຄູ, ສະມາຄມົຄູ-ພໍີ່ ແມີ່ ຜູ ັ້ປົກຄອງ, ສກຶສາເມ ອງ, ກຸີ່ ມ

ໂຮງຮຽນ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ຜູ ັ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ໂດຍມກີານກໍານດົພາລະບດົບາດຂອງແຕີ່ ລະພາກສີ່ ວນ; 

• ສ ັ້າງຄວມເຂັ ັ້ມແຂງໃນການສະໜບັສະໜນູການພດັທະນາວຊິາຊບີຢີ່ າງຕໍີ່ ເນ ີ່ ອງຂອງຄູສກຶສານເິທດ; 
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• ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງ ແລະ ສ ັ້າງຂດີຄວາມອາດສາມາດໃຫັ້ແກີ່ ວຽກງານນເິທດພາຍໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ກຸີ່ ມ

ໂຮງຮຽນ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ3: ການສ ັ້າງຄູກີ່ ອນປະຈາໍການ ແລະ ການຝຶກອບົຮມົຄູປະຈາໍການຊັ ັ້ນອະ ນຸບານ, ປະຖມົ 

ແລະ ມດັທະຍມົ ໄດ ັ້ຮບັການປັບປຸງ ແລະ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໃນຂອບເຂດທົີ່ ວປະເທດ (ພາກທ ີI ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງ

ທ ີ2, ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ2.1 ແລະ 2.2) 

ຍຸດທະສາດທ ີ1: ທບົທວນ ແລະ ປັບປຸງແຜນງານການຝຶກອບົຮມົຄູປະຈໍາການຊັ ັ້ນອະນຸບານ, ປະຖມົ ແລະ ມດັທະຍມົ

ໃນການນໍາໃຊ ັ້ຫ ກັສູດການຝຶກອບົຮມົໃໝີ່  

ວຽກຈດຸສຸມ: 

• ທບົທວນ ແລະ ປັບປຸງໂຄງການຝຶກອບົຮມົຄູໃນໄລຍະສັ ັ້ນໃຫ ັ້ແກີ່ ຄູປະຈາໍການສໍາລບັຊັ ັ້ນກຽມປະຖມົ, ປະ 

ຖມົ ແລະ ມດັທະຍມົ ເພ ີ່ ອຮບັປະກນັໃຫ ັ້ສອດຄີ່ ອງກບັຫ ກັສູດໃໝີ່ ; 

• ທດົລອງແຜນງານການຝຶກອບົຮມົຄູໃນໄລຍະສັ ັ້ນໃຫ ັ້ແກີ່ ຄູປະຈາໍການ ຊັ ັ້ນກຽມປະຖມົ, ປະຖມົ ແລະ ມດັ 

ທະຍມົ; 

• ສໍາເລດັແຜນງານທດົລອງການຝຶກອບົຮມົຄູປະຈາໍການ ແລະ ດໍາເນນີການຝຶກອບົຮມົໃນຂອບເຂດທົີ່ ວປະ 

ເທດ; 

ຍຸດທະສາດທ ີ 2: ທບົທວນ ແລະ ປັບປຸງຫ ກັສູດສ ັ້າງຄູກີ່ ອນປະຈາໍການ ສໍາລບັຊັ ັ້ນກຽມປະຖມົ, ປະຖມົ ແລະ 

ມດັທະຍມົ ເພ ີ່ ອໃຫຫັ້ສອດຄີ່ ອງກບັຫ ກັສູດໃໝີ່  

ວຽກຈດຸສຸມ: 

• ປັບປຸງຫ ກັສູດສ ັ້າງຄູກີ່ ອນປະຈາໍການ ສໍາລບັຊັ ັ້ນກຽມປະຖມົ, ປະຖມົ ແລະ ມດັທະຍມົ ເພ ີ່ ອຮບັປະກນັໃຫ ັ້

ສອດຄີ່ ອງກບັຫ ກັສູດໃໝີ່ ຂອງໂຮງຮຽນ; 

• ທດົລອງຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຫ ກັສູດສ ັ້າງຄູສໍາລບັຫ ັ້ອງກຽມປະຖມົ, ປະຖມົ ແລະ ມດັທະຍມົ; 

• ສໍາເລດັການສ ັ້າງຫ ກັສູດສ ັ້າງຄູກີ່ ອນປະຈາໍການ ແລະ ດໍາເນນີການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໃນຂອບເຂດທົີ່ ວປະເທດ; 

ຍຸດທະສາດທ ີ 3: ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກີ່ ສູນພດັທະນາຄູຂັ ັ້ນແຂວງ ເພ ີ່ ອສະໜອງການຝຶກອບົຮມົໃຫ ັ້ແກີ່ ຄູ

ປະຈາໍການ. 

ຢາກມຜີນົສໍາເລດັຢີ່ າງແທ ັ້ຈງິຂອງຍຸດທະສາດນີ ັ້ ຈະຕ ັ້ອງມກີານສະໜອງງບົປະມານໃຫັ້ສອດຄີ່ ອງກບັສມົ 

ມຸດຖານດ ັ້ານບົປະມານ “ຍກົສູງຄຸນນະພາບການສກຶສາ” ແລະ/ຫ   ງບົປະມານການຊີ່ ວຍເຫ  ອທາງການເພ ີ່ ອການ

ພດັທະນາ ຕ ັ້ອງສຸມໃສີ່ ຍຸດທະສາດນີ ັ້. 

ວຽກຈດຸສຸມ: 

• ປັບປຸງພາລະບດົບາດຂອງສູນພດັທະນາຄູຂັ ັ້ນແຂວງ ທີີ່ ບໍີ່ ມສີະຖານການສກຶສາຄູຕັ ັ້ງຢູີ່ ; 

• ຈດັຝຶກອບົຮມົຫວົຂໍ ັ້ທີີ່ ຈາໍເປັນໃຫັ້ແກີ່ ພະນກັງານຂອງສູນພດັທະນາຄູແຂວງ ເພ ີ່ ອຍກົສູງຄວາມສາມາດດ ັ້ານ

ວຊິາການ ແລະ ວຊິາສະເພາະ; 

• ປັບປຸງລະບບົຖານຂໍ ັ້ມູນການຝຶກອບົຮມົຄູ; 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ4: ສະຖານການສກຶສາຄູ ຖ ກຍກົຖານະເປັນສູນແຫີ່ ງການພດັທະນາວຊິາຊບີຄູ (ພາກທ ີ I 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງ 2, ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ 2.4) 
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ຍຸດທະສາດທ ີ 1: ພດັທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ ັ້ມາດຕະຖານການສດິສອນຢີ່ າງເປັນປົກະຕ ິ ໃນການປະເມນີຜນົການ

ປະຕບິດັໜັ້າທີີ່ ຂອງຄູສອນຢູີ່ ສະຖາບນັສ ັ້າງຄ ູ

 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ພດັທະນາເຄ ີ່ ອງມ ການປະເມນີຜນົການປະຕບິດັໜັ້າທີີ່ ຂອງຄູສອນຢູີ່ ສະຖາບນັສ ັ້າງຄູ ທີີ່ ຕດິພນັກບັມາດຕະ 

ຖານດ ັ້ານວຊິາຊບີຂອງຄູ; 

• ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຢີ່ າງເຂັ ັ້ມງວດ ໃນການນໍາໃຊ ັ້ເຄ ີ່ ອງມ ປະເມນີຜນົເຫ ົີ່ ານີ ັ້ເຂົ ັ້າໃນການປະເມນີຄູໃນສະຖາບນັ

ສ ັ້າງຄູ; 

• ປັບປຸງ ແລະ ຮບັປະກນັລະບບົການພດັທະນາອາຊບີການສອນທີີ່ ມຄີວາມກ ັ້າວໜັ້າ ສໍາລບັຄູສອນຢູີ່ ສະຖາບນັ

ສ ັ້າງຄູ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ2: ອອກແບບ ແລະ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນງານການຝຶກອບົຮມົຢີ່ າງເປັນລະບບົໃຫ ັ້ແກີ່ ຄູອາຈານສອນ

ໃນສະຖາບນັສ ັ້າງຄູ 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ອອກແບບແຜນງານການຝຶກອບົຮມົໃຫ ັ້ຄູສອນໃນສະຖາບນັສ ັ້າງຄູ ໂດຍອງີໃສີ່ ຜນົໄດ ັ້ຮບັຈາກການປະເມນີ

ຜນົການປະຕບິດັໜັ້າທີີ່ ຂອງເຂາົເຈົ ັ້າ; 

• ດໍາເນນີການຝຶກອບົຮມົເພ ີ່ ອຍກົລະດບັຄວາມຮູ ັ້ຄວາມສາມາດຂອງຄູສອນໃນສະຖາບນັສ ັ້າງຄູ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ3: ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃນການເຊ ີ່ ອມໂຍງກນັລະຫວີ່ າງສະຖາບນັສ ັ້າງຄູ ແລະ ຄະນະສກຶສາສາດຂອງ

ມະຫາວທິະຍາໄລ ທີີ່ ຕັ ັ້ງຢູີ່ ແຂວງດຽວກນັ ເພ ີ່ ອສ ັ້າງໃຫ ັ້ເປັນສະຖາບນັພດັທະນາຄູ ແລະ ເພ ີ່ ອປັບປຸງການຮີ່ ວມມ ກນັ. 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ສ ັ້າງຂໍ ັ້ສະເໜກີີ່ ຽວກບັວທິກີານສ ັ້າງຕັ ັ້ງສະຖາບນັພດັທະນາຄູ ທີີ່ ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົ; 

• ຮີ່ າງນຕິກິໍາ ແລະ ລະບຽບການຕີ່ າງໆ ເພ ີ່ ອສະໜບັສະໜນູການສ ັ້າງຕັ ັ້ງສະຖາບນັພດັທະນາຄູ; 

ໂຂງເຂດຍຸດທະສາດທ ີ2: ປັບປຸງນະໂຍບາຍ, ນຕິກິາໍ ແລະ ມາດຕະຖານສໍາລບັແຜນງານການພດັທະນາຄູທີີ່ ມຄຸີນ

ນະພາບ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ 5: ມາດຖານການສອນສໍາລບັຄູກຽມປະຖມົ, ປະຖມົ ແລະ ມດັທະຍມົ ໄດ ັ້ຮບັການ

ພດັທະນາ, ອະນຸມດັ ແລະ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ (ພາກທ ີI ຜນົໄດ ັ້ຮບັ]ລະດບັສູງທ ີ2, ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ 2.3). 

ຍຸດທະສາດທ ີ 1: ພດັທະນາຂດີຄວາມສາມາດດ ັ້ານວຊິາການ ແລະ ດ ັ້ານການຄຸ ັ້ມຄອງ ເພ ີ່ ອຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ແລະ 

ຕດິຕາມມາດຕະຖານການສດິສອນ, ພ ັ້ອມທງັພຈິາລະນາເຖງິບນັຫາທີີ່ ເນັ ັ້ນໃສີ່ ການແຕີ່ ງບດົສອນຫ າຍເກນີໄປ ແທນ

ທີີ່ ຈະເນັ ັ້ນໃສີ່ ຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນ. 

ວຽກຈດຸສຸມ: 

• ທບົທວນວທິກີານປະເມນີມາດຖານການສອນທີີ່ ມໃີນປັດຈບຸນັ ແລະ ສ ັ້າງ/ທບົທວນມາດຕະຖານການສອນ

ສໍາລບັ ຄູອະນຸບານ, ປະຖມົ ແລະ ມດັທະຍມົ; 

• ສ ັ້າງຄູີ່ ມ ທີີ່ ເໝາະສມົໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັມາດຕະຖານການສອນຂອງຄູ; 
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• ຈດັຝຶກອບົຮມົໃຫ ັ້ແກີ່ ຄູ ແລະ ບຸກຄະລາກອນການສກຶສາ ທີີ່ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບຕໍີ່ ການພດັທະນາ, ການ 

ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ແລະ ການຕດິຕາມມາດຖານການສອນ; 

• ປັບປຸງ ແລະ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັນຕິກິໍາກີ່ ຽວກບັການອອກໃບຢັັ້ງຢ ນການສອນ ແລະ ການອອກໃບອະນຸຍາດ

ການສອນ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ6: ສ າເລດັການສ ັ້າງເຄ ີ່ ອງມ ການປະເມນີຜນົການປະຕບິດັໜ ັ້າທີີ່ ຂອງຄູອະ ນຸບານ, ປະຖມົ 

ແລະ ມດັທະຍມົ ໂດຍອງີໃສີ່ ມາດຕະຖານການສອນ (ພາກທ ີ I ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ2, ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ 

2.3) 

ຍຸດທະສາດທ ີ1: ສ ັ້າງເຄ ີ່ ອງມ ການປະເມນີຜນົການປະຕບິດັໜັ້າທີີ່ ຂອງຄູອະນຸບານ, ປະຖມົ ແລະ ມດັທະຍມົ ໂດຍ

ເນັ ັ້ນໃສີ່ ຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນເປັນຫ ກັ. 

ວຽກຈດຸສຸມ: 

• ຮີ່ າງເຄ ີ່ ອງມ ເພ ີ່ ອປະເມນີຜນົການເຮດັວຽກຂອງຄູ; 

• ທດົລອງນໍາໃຊ ັ້ເຄ ີ່ ອງມ ເພ ີ່ ອປະເມນີຜນົການເຮດັວຽກຂອງຄູ; 

• ພດັທະນາເຄ ີ່ ອງມ ໃຫ ັ້ສມົບູນ ແລະ ອະນຸມດັນໍາໃຊ ັ້. 

ຍຸດທະສາດທ ີ2: ເຮດັການປະເມນີຜນົການເຮດັວຽກຂອງຄູຢີ່ າງເປັນລະບບົໂດຍນໍາໃຊ ັ້ເຄ ີ່ ອງມ ທີີ່ ໄດ ັ້ພດັທະນາໃໝີ່  

ຢາກມຜີນົສໍາເລດັຢີ່ າງແທ ັ້ຈງິຂອງຍຸດທະສາດນີ ັ້ ຈະຕ ັ້ອງມກີານສະໜອງງບົປະມານໃຫັ້ສອດຄີ່ ອງກບັສມົ 

ມຸດຖານດ ັ້ານງບົປະມານ “ຍກົສູງຄຸນນະພາບການສກຶສາ” ແລະ /ຫ   ງບົປະມານການຊີ່ ວຍເຫ  ອທາງການເພ ີ່ ອການ

ພດັທະນາ ຕ ັ້ອງສຸມໃສີ່ ຍຸດທະສາດນີ ັ້. 

ວຽກຈດຸສຸມ: 

• ດໍາເນນີການຝຶກອບົຮມົການນໍາໃຊ ັ້ເຄ ີ່ ອງມ ເພ ີ່ ອປະເມນີຜນົການເຮດັວຽກຂອງຄູ; 

• ນໍາໃຊ ັ້ເຄ ີ່ ອງມ ເພ ີ່ ອປະເມນີຜນົການເຮດັວຽກຂອງຄູ; 

• ວເິຄາະຜນົການປະເມນີຂອງການເຮດັວຽກຂອງຄູ ແລະ ນໍາໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າໃນການພດັທະນາແຜນງານການຝຶກອບົ 

ຮມົຄູປະຈາໍການ; 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ 7: ສະຖານການສກຶສາຄູເປັນສູນແຫີ່ ງການພດັທະນາວຊິາຊບີຄູໃນທຸກລະດບັ ລວມທງັ

ການກໍີ່ ສ ັ້າງຄູ, ຝຶກອບົຮມົຄູປະຈາໍການ ແລະ ການອບົຮມົຄູສກຶສານເິທດ (ພາກທ ີI ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດັບັສູງທ ີ2, ຜນົ

ໄດ ັ້ຮບັລະດັບັກາງ 2.4) 

ຍຸດທະສາດທ ີ 1: ພດັທະນາ ແລະ ປະຕບິດັນະໂຍບາຍການສ ັ້າງຄູ ແລະ ການພດັທະນາຄູ32 ທີີ່ ສມົບູນແບບ ເພ ີ່ ອ

ປັບປຸງການບນັຈ,ຸ ຄຸ ັ້ມຄອງ, ການນໍາໃຊ ັ້, ການຝຶກອບົຮມົ, ການສະໜອງຄີ່ າຕອບແທນ, ການພດັທະນາດ ັ້ານວຊິາ

ຊບີຢີ່ າງຕໍີ່ ເນ ີ່ ອງ ແລະ ເງ  ີ່ອນໄຂການເຮດັວຽກຂອງຄູ. 

ວຽກຈດຸສຸມ: 

• ດໍາເນນີການສ ັ້າງແຜນທີີ່  ແລະ ການວເິຄາະຂອບນຕິກິໍາຕີ່ າງໆ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດທີີ່ ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງກບັ

ຄູສອນ; 

• ສ ັ້າງນະໂຍບາຍກີ່ ຽວກບັຄູແບບຄບົຊຸດ ໂດຍອງີໃສີ່ ຜນົໄດ ັ້ຮບັຂອງການເຮດັແຜນທີີ່  ແລະ ການວເິຄາະນະໂຍ 

ບາຍທີີ່ ກີ່ ຽວກບັຄູ ແລະ ຜນົຈາກການປຶກສາຫາລ ລະດບັຊາດທີີ່ ນໍາໃຊ ັ້ວທິກີານແບບມສີີ່ ວນຮີ່ ວມ; 
 

32 ລວມມ ີສະຖານການສກຶສາຄູ, ສູນພດັທະນາຄູຂອງແຂວງ,ສກຶສາແຂວງ,ສກຶສາເມ ອງ ແລະ ຄູສກຶສານເິທດ 
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• ດໍາເນນີຂັ ັ້ນຕອນການອະນຸມດັ ແລະ ຮບັຮອງເອາົນະໂຍບາຍ; 

• ພດັທະນາຂດີຄວາມສາມາດຂອງອງົກອນ ເພ ີ່ ອຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັນະໂຍບາຍຄູແຫີ່ ງຊາດທີີ່ ໄດ ັ້ຮບັການອະນຸ

ມດັ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ 2: ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກີ່ ສະຖານການສກຶສາຄູ ເພ ີ່ ອເປັນສູນແຫີ່ ງການພດັທະນາວຊິາຊບີຄ ູ

ແລະ ສູນແຫີ່ ງຄວາມເປັນເລດີໃນສາຂາວຊິາໃດໜຶີ່ ງ.  

ວຽກຈດຸສຸມ: 

• ພດັທະນາຂອບລະບຽບການ, ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ທີີ່ ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງກບັການສອນຂອງຄູ; 

• ສ ັ້າງແຜນຍຸດທະສາດຂອງສະຖານການສກຶສາຄູ ໃນການເປັນສູນແຫີ່ ງການພດັທະນາວຊິາຊບີຄູ; 

• ດໍາເນນີການປະເມນີຜນົພາຍໃນສະຖານການສກຶສາຄູ ໂດຍນໍາໃຊ ັ້ຂອບລະບຽບການ, ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະ

ສາດ ທີີ່ ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງກບັການສອນຂອງຄູ; 

• ພດັທະນາ ແລະ ຮບັຮອງນຕິກິໍາທີີ່ ຈາໍເປັນ ເພ ີ່ ອສະໜບັສະໜນູການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັພາລະບດົບາດຂອງ 

ສະຖານການສກຶສາຄູໃຫ ັ້ສູງຂຶ ັ້ນ. 

• ປັບປຸງເຄ ີ່ ອງມ ປະເມນີສະຖານການສກຶສາຄູ ໃນການເປັນສູນແຫີ່ ງຄວາມເປັນເລດີໃນສາຂາວຊິາໃດໜຶີ່ ງ; 

• ປັບປຸງລະບບົການຄຸ ັ້ມຄອງສະຖານການສກຶສາຄູ ແລະ ການກໍີ່ ສ ັ້າງຄູ ໃນສະຖາບນັການສກຶສາຄູແຫີ່ ງຊາດທີີ່

ສ ັ້າງຂຶ ັ້ນໃໝີ່ . 

ຍຸດທະສາດທ ີ3: ສະໜອງຊບັພະຍາກອນທີີ່ ຈາໍເປັນ ແລະ ຈດັຝຶກອບົຮມົໃຫ ັ້ແກີ່ ຄູອາຈານ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ

ການສກຶສາຄູ ເພ ີ່ ອຮອງຮບັພາລະບດົບາດຂອງສະຖານການສກຶສາຄູໃນການເປັນສູນແຫີ່ ງການພດັທະນາວຊິາຊບີຄູ. 

ວຽກຈດຸສຸມ: 

• ດໍາເນນີການຝຶກອບົຮມົໃນຫວົຂໍ ັ້ທີີ່ ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງໃຫ ັ້ແກີ່ ຄູອາຈານ ແລະ ບຸກຄະລາກອນການສກຶສາຄູ 

ໃນສະຖານການສກຶສາຄູ; 

• ສະໜອງຊບັພະຍາກອນຕີ່ າງໆທີີ່ ຈາໍເປັນ (ຊບັພະຍາກອນມະນຸດ, ສິີ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕີ່ າງໆ ແລະ 

ງບົປະມານ) ໃຫ ັ້ແກີ່ ສະຖາບນັສ ັ້າງຄູ ເພ ີ່ ອປັບປຸງລະບບົການບໍລຫິານ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການກໍີ່ ສ ັ້າງຄູ ແລະ ການ

ຮຽນ-ການສອນ; 

• ດໍາເນນີການປະເມນີສະຖານການສກຶສາຄູ ເພ ີ່ ອສງັເກດຕລີາຄາຜນົງານຂອງສະຖານການສກຶສາຄູໃນການ

ເປັນສູນແຫີ່ ງການພດັທະນາວຊິາຊບີຄູ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ 4: ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກີ່ ໂຮງຮຽນສາທດິໃນສະຖານການສກຶສາຄູ ເພ ີ່ ອເປີດໂອກາດການຝຶກ

ການສອນ ແລະ ຖອດຖອນບດົຮຽນພາຍໃນຫັ້ອງຮຽນສໍາລບັນກັສກຶສາພາຍໃນສະຖານການສກຶສາຄູ, ຄູອາຈານ, ຄູ

ຝຶກ ແລະ ຄູນເິທດ. 

ວຽກຈດຸສຸມ: 

• ກໍີ່ ສ ັ້າງອາຄານຮຽນ ແລະ ຫ ັ້ອງຮຽນໂຮງຮຽນສາທດິ; 

• ສະໜອງສິີ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ອຸປະກອນ ແລະ ສ ີ່ ການຮຽນ-ການສອນ; 

• ສ ັ້າງແຜນພດັທະນາໂຮງຮຽນສາທດິລວມທງັແຜນການຈດັສນັບຸກຄະລາກອນ ແລະ ງບົປະມານ; 

• ພດັທະນາຂດີຄວາມສາມາດຂອງຄູສອນ ແລະ ຜູ ັ້ອໍານວຍການໃນໂຮງຮຽນສາທດິ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ8: ຜູ ັ້ອ ານວຍການໂຮງຮຽນ ໄດ ັ້ຮບັການຍກົລະດບັຄວາມສາມາດໃນການປັບປຸງການຮຽນ-

ການສອນໃນໂຮງຮຽນ ສູງຂຶ ັ້ນກວີ່ າເກົີ່ າ (ພາກທ ີI ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ2, ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ 2.5) 
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ສະຖາບນັພດັທະນາການບໍລຫິານການສກຶສາ ຈະຮບັຜດິຊອບໃນການສ ັ້າງຂດີຄວາມສາມາດຂອງຜູ ັ້ອໍານວຍການ

ໂຮງຮຽນ ເພ ີ່ ອຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 7 ໜັ້າວຽກຫ ກັຂອງການເປັນຜູ ັ້ນໍາໃນໂຮງຮຽນ. ເຖງິຢີ່ າງໃດກໍີ່ ຕາມ, ກມົສ ັ້າງຄູ ແລະ 

ສະຖານການສກຶສາຄູຈະເປັນເຈົ ັ້າການໃນການຝຶກອບົຮມົຜູ ັ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ເພ ີ່ ອຮບັປະກນັຄຸນນະພາບການ

ສດິສອນພາຍໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ການນໍາພາດ ັ້ານວຊິາການ. ບນັດາກດິຈະກໍາດ ັ້ານຍຸດທະສາດ ແລະ ຄາດໝາຍ ທີີ່

ກມົສ ັ້າງຄູຈະຕ ັ້ອງປະຕບິດັເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ສໍາເລດັຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທີີ່ ກີ່ າວມາຂ ັ້າງເທງິນັ ັ້ນ ມດີັີ່ ງນີ ັ້: 

ຍຸດທະສາດທ ີ1: ພດັທະນາທກັສະຄວາມເປັນຜູ ັ້ນໍາດ ັ້ານວຊິາການຂອງຜູ ັ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ. 

ວຽກຈດຸສຸມ: 

• ສ ັ້າງມາດຕະຖານການເປັນຜູ ັ້ນໍາດ ັ້ານວຊິາການສໍາລບັຜູ ັ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ພດັທະນາຄູີ່ ມ ທີີ່ ເໝາະ

ສມົ ເພ ີ່ ອສະໜບັສະໜນູການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ; 

• ສ ັ້າງຄູີ່ ມ ຜູ ັ້ອໍານວຍການ ກີ່ ຽວກບັການປະກນັຄຸນນະພາບການສອນພາຍໃນໂຮງຮຽນ; 

• ດໍາເນນີກອງປະຊຸມກີ່ ຽວກບັການພດັທະນາຄວາມສາມາດສໍາລບັຜູ ັ້ອໍານວຍການ ກີ່ ຽວກບັຄວາມເປັນຜູ ັ້ນໍາໃນ

ການສອນ ແລະ ການບໍລຫິານວຊິາການ; 

• ດໍາເນນີການຝຶກອບົຮມົໃຫ ັ້ແກີ່ ບຸກຄະລາກອນການສກຶສາຂອງພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາແຂວງ/ນະ 

ຄອນຫ ວງ ແລະ ເມ ອງ/ນະຄອນ ໃນການປະເມນີການປະຕບິດັໜັ້າທີີ່ ຂອງຜູ ັ້ອໍານວຍການກີ່ ຽວກບັການປະ 

ກນັຄຸນນະພາບໃນໂຮງຮຽນ. 

2.3.3. ຄຸນນະພາບ ແລະ ຈາໍນວນນກັຮຽນທີີ່ ຈບົຈາກການສກຶສາຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ ແລະ ການສກຶສາຫ ງັຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ

ເຂົ ັ້າສູີ່ ຕະຫ າດແຮງງານ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕີ່ າງປະເທດສອດຄີ່ ອງກບັຄວາມຕ ັ້ອງ ການຂອງແຜນພດັທະນາ

ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫີ່ ງຊາດ ຄັ ັ້ງທ ີIX ແລະ ຫ ຸດພົ ັ້ນຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ ັ້ອຍພດັທະນາ (ພາກທ ີ

I ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ5). 

➢ ຫ ກັການ ແລະ ເຫດຜນົ 

ເບິີ່ ງພາກທ ີI ຂອງແຜນ ສໍາລບັລາຍລະອຽດຂອງຫ ກັການ ແລະ ເຫດຜນົ. ການສົີ່ ງເສມີວຊິາວທິະຍາສາດທໍາມະ

ຊາດໃນການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ ແລະ ຂະແໜງການຍີ່ ອຍສາຍສ ັ້າງຄູ ແມີ່ ນປັດໄຈສໍາຄນັສໍາລບັຜນົຜະລດິທາງດ ັ້ານຊບັພະຍາ 

ກອນມະນຸດທີີ່ ມຄຸີນນະພາບ. ການເພີີ່ ມຈາໍນວນ ແລະ ການສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງທາງດ ັ້ານຄຸນນະພາບຂອງຄູສອນສາຍ

ວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ ຈະສອດຄີ່ ອງກບັຈດຸປະສງົຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫີ່ ງຊາດ ຄັ ັ້ງທ ີIX. 

ໂຂງເຂດຍຸດທະສາດທ ີ1: ປັບປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນ 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ 1: ຈາໍນວນ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງນກັສກຶສາຄູທີີ່ ຮຽນຈບົວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ ທີີ່

ວທິະຍາໄລຄູເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ ເພ ີ່ ອເຮດັໃຫ ັ້ການຮຽນ-ການສອນ ວຊິາວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດໄດ ັ້ຮບັການປັບປຸງທີີ່ ດຂີຶ ັ້ນໃນ

ລະດບັມດັທະຍມົ. (ພາກທ ີI ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ5, ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ 5.2 ແລະ 5.3) 

ຍຸດທະສາດທ ີ1: ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຫ ກັສູດສ ັ້າງຄູວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ 

ວຽກຈດຸສຸມ: 

• ທບົທວນ ແລະ ຖອດຖອນບດົຮຽນການປະຕບິດັຫ ກັສູດສາຍວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ ແລະ ນໍາໃຊ ັ້ຜນົການ

ປະເມນີເພ ີ່ ອປັບປຸງຫູກັສູດດັີ່ ງກີ່ າວ;  
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• ດໍາເນນີການສກຶສາເພ ີ່ ອຄາດນະເນຄວາມຕ ັ້ອງການຄູ ເພ ີ່ ອຄາດຄະເນການສະໜອງຂອງຄູໃນສາຍສາມນັສກຶ

ສາ ທງັພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ; 

• ພດັທະນາ ແລະ ປັບປຸງເນ ັ້ອໃນຫ ກັສູດລາຍວຊິາຕີ່ າງໆ ໃນສາຍສ ັ້າງຄູວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ; 

ຍຸດທະສາດທ ີ 2: ເພີີ່ ມ ແລະ ຈດັບູລມິະສດິການເຂົ ັ້າຮບັການຝຶກອບົຮມົຄູໃນສະຖາບນັສ ັ້າງຄູ ໂດຍສະເພາະສາຍ

ວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ໃຫ ັ້ມທີງັຍງິ ແລະ ຊາຍ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ການສະໜອງກວມເອາົທງັພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ. 

ວຽກຈດຸສຸມ: 

• ສ ັ້າງນະໂຍບາຍທີີ່ ກໍານດົ ແລະ ຈດັບູລມິະສດິຈາໍນວນຄູທີີ່ ຈະຮບັເຂົ ັ້າຮຽນໃນສາຍວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດທີີ່

ສະຖານການສກຶສາຄູຕີ່ າງໆ; 

• ທບົທວນ ແລະ ປັບປຸງເງ  ີ່ອນໄຂໃນການຮບັການເຂົ ັ້າຮຽນໃນສາຍວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ; 

• ເພີີ່ ມ/ຂະຫຍາຍຫ ກັສູດສາຍວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ ແລະ ຫວົຂໍ ັ້ການຝຶກອບົຮມົທີີ່ ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງກບັ ການສກຶ

ສາ STEM. 

ຍຸດທະສາດທ ີ 3: ໃຫັ້ບູລມິະສດິໃນການຈດັສນັງບົປະມານສໍາລບັການສ ັ້າງສິີ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ການ

ສະໜອງອຸປະກອນໃນສາຍວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ . 

ວຽກຈດຸສຸມ: 

• ປະສານສມົທບົກບັຄູີ່ ຮີ່ ວມພດັທະນາກີ່ ຽວກບັການຈດັສນັງບົປະມານເພ ີ່ ອປັບປຸງສິີ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ 

ແລະ ອຸປະກອນວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ; 

• ກໍານດົ ແລະ ຈດັຊ ັ້ສິີ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີີ່ ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນທີີ່ ຈາໍເປັນ; 

• ຈດັບູລມິະສດິສິີ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນທີີ່ ຈາໍເປັນ ແລະ ຮບັປະກນັແຫ ີ່ ງ

ທນຶທີີ່ ຈາໍເປັນຈາກແຫ ີ່ ງອ ີ່ ນໆ; 

ຍຸດທະສາດທ ີ4: ໂຄສະນາ ແລະ ເຜຍີແຜີ່  ເພ ີ່ ອສົີ່ ງເສມີການເຂົ ັ້າຮຽນໃນສາຍວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ 

ວຽກຈດຸສຸມ: 

• ສມົທບົກບັກມົສາມນັສກຶສາ ແລະ ພາກສີ່ ວນທີີ່ ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງໃນການຊຸກຍູ ັ້ສົີ່ ງເສມີການເລ ອກຮຽນສາຍວທິະ 

ຍາສາດທໍາມະຊາດ ໃນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົສກຶສາຕອນປາຍ; 

• ສມົທບົກບັກມົສາມນັສກຶສາ ແລະ ພາກສີ່ ວນທີີ່ ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງ ໃນການສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກີ່ ຄູປະຈາໍການ 

ໃນການຈດັການຮຽນການສອນ ກີ່ ຽວກບັ ການສກຶສາ STEM ໃນຫ ກັສູດສາຍສາມນັສກຶສາ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ5: ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກີ່ ສະຖາບນັສ ັ້າງຄູ ແລະ ຄະນະສກຶສາສາດເພ ີ່ ອຍກົລະດບັສະຖາບນັສ ັ້າງ

ຄູ. 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ພຈິາລະນາການຍກົຖານະຂອງວທິະຍາໄລຄູເປັນສະຖາບນັສ ັ້າງຄູ; 

• ພຈິາລະນາການລວມເອາົສະຖາບນັສ ັ້າງຄູ ເຂົ ັ້າກນັກບັຄະນະສກຶສາສາດຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫີ່ ງຊາດ, 

ມະຫາວທິະຍາໄລຈາໍປາສກັ, ມະຫາວທິະຍາໄລສຸພານຸວງົ ແລະ ມະຫາວທິະຍາໄລສະຫວນັນະເຂດ. 
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VII. ຂະແໜງການຍີ່ ອຍອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ອບົຮມົວຊິາຊບີ 

 

ໝາຍເຫດ: ກມົອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ອມົຮມົວຊິາຊບີ, ໂດຍຜີ່ ານການປຶກສາຫາລ ກບັຄູີ່ ຮີ່ ວມພດັທະນາ ໄດ ັ້ສ ັ້າງແຜນ

ພດັທະນາອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີທີີ່ ຄບົຊຸດ ສໍາລບັປີ 2021-2025. ແຜນພດັທະນາຂະແໜງ ການ

ຍີ່ ອຍອາຊວີະສກຶສາ ຊຶີ່ ງເປັນສີ່ ວນໜຶີ່ ງຂອງແຜນ 5 ປີ ຂອງຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິານີ ັ້ ແມີ່ ນໄດ ັ້ສງັລວມຈາກ

ແຜນພດັທະນາອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີ. (ຕ ັ້ອງການລາຍລະອຽດຂອງແຜນພດັທະນາອາຊວີະສກຶ

ສາ ແລະ ອບົຮມົວຊິາຊບີ ສາມາດຕດິຕໍີ່ ໄດ ັ້ນໍາກມົອາຊວີະສກຶສາ). 

1. ພາກສະເໜ ີ

1.1. ຜນົສໍາເລດັ 

ພາກ I ຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2021-2025 (ຂໍ ັ້ທ ີ2 ແລະ 3) ໄດ ັ້ໃຫ ັ້ລາຍ

ລະອຽດກີ່ ຽວກບັຜນົສໍາເລດັຂອງອາຊວີະສກຶສາ.  

ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໂດຍລວມ ແລະ ໂດຍສະເພາະ ແຜນ

ພດັທະນາອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີ ແມີ່ ນການຈດັຕັ ັ້ງຜນັຂະຫຍາຍມະຕຄິັ ັ້ງທ ີX ຂອງພກັ ພ ັ້ອມທງັ

ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫີ່ ງຊາດ 5 ປີ ຄັ ັ້ງທ ີ VIII ຂອງລດັຖະບານ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດເພ ີ່ ອ

ຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມທຸກຍາກ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ຫ ຸດພົ ັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ ັ້ອຍພດັທະນາໃນປີ 2020 ແລະ ທດິ

ທາງກ ັ້າວໄປສູີ່ ການຫນັເປັນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທນັສະໄໝເທ ີ່ ອລະກ ັ້າວ. 

ການພດັທະນາອາຊວີະສກຶສາຢູີ່  ສປປ ລາວ ມປັີດໄຈຫ າຍຢີ່ າງສະໜບັສະໜນູ ເຊັີ່ ນ: ປະເທດມຄີວາມສະ 

ຫງບົສຸກ, ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິແມີ່ ນເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນຢີ່ າງຕໍີ່ ເນ ີ່ ອງດ ັ້ວຍອດັຕາຫ າຍກີ່ ວາ 6%, ໂຄງການພດັ

ທະນາອຸດສາຫະກໍາຂະໜາດໃຫຍີ່  ເຊັີ່ ນ: ພະລງັງານໄຟຟັ້າ, ບໍີ່ ແຮີ່ , ລດົໄຟຄວາມໄວສູງ, ທາງດີ່ ວນ, ເຂດພດັທະນາ

ເສດຖະກດິພເິສດ ແລະ ອ ີ່ ນໆ ແມີ່ ນໄດ ັ້ຮບັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຢີ່ າງຕັ ັ້ງໜ ັ້າ ແລະ ມຄີວາມຄ ບໜັ້າຢີ່ າງຕໍີ່ ເນ ີ່ ອງ. ການ

ສົີ່ ງເສມີວສິາຫະກດິຂະໜາດນ ັ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງໄດ ັ້ຮບັການເພີີ່ ມທະວຂີຶ ັ້ນ, ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະ 

ນຸດ, ການນໍາໃຊ ັ້ ແລະ ການພດັທະນາເຕກັໂນໂລຢີ ໄດ ັ້ຮບັການປະຕບິດັຢີ່ າງກວ ັ້າງຂວາງ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລີ່ າງໄດ ັ້

ຮບັການພດັທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍຕວົຢີ່ າງຕໍີ່ ເນ ີ່ ອງທງັດ ັ້ານປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ. ປັດໄຈສໍາຄນັແມີ່ ນ ພກັ 

ແລະ ລດັຖະບານ ມນີະໂຍບາຍທີີ່ ຖ ກຕ ັ້ອງເພ ີ່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ ັ້ອງການ ແລະ ກໍາລງັແຮງຂອງທັ້ອງຖິີ່ ນ ແລະ 

ໃຫ ັ້ຄວາມສໍາຄນັຕໍີ່ ການພດັທະນາວຽກງານອາຊວີະສກຶສາຢູີ່ ສະເໝ.ີ 

ປະຈບຸນັປະມານ 4% ຂອງຜູ ັ້ທີີ່ ຮຽນຈບົການສກຶສາຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ (ຊັ ັ້ນປະຖມົ ແລະ ມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນ) 

ເຂົ ັ້າຮຽນຫ ກັສູດອາຊວີະສກຶສາຂອງກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໃນລະດບັ 1, 2 ແລະ 3 (C.1, C.2, C.3) 

ແລະ ໃນຈາໍນວນດັີ່ ງກີ່ າວນີ ັ້ ປະມານ 30% ແມີ່ ນເພດຍງິ. ໂດຍສອດຄີ່ ອງກບັແຜນພດັທະນາຂອງລດັຖະບານ, 

ວຽກງານອາຊວີະສກຶສາ ໄດ ັ້ມກີານຂະຫຍາຍການບໍລກິານຢີ່ າງກວ ັ້າງຂວາງ ໃນໄລຍະແຜນ 5 ປີ 2016-2020 ໂດຍ

ຜີ່ ານການສ ັ້າງຕັ ັ້ງສູນອບົຮມົວຊິາຊບີໃນເມ ອງໃຫຍີ່ . ປັດຈບຸນັກໍາລງັດໍາເນນີການສໍາຫ ວດ ເພ ີ່ ອກໍານດົຄວາມຕ ັ້ອງ 

ການຂອງສູນອບົຮມົວຊິາຊບີໃນເມ ອງນ ັ້ອຍ ແລະ ເມ ອງທີີ່ ຢູີ່ ຫີ່ າງໄກສອກຫ ກີ ເພ ີ່ ອເພີີ່ ມການເຂົ ັ້າເຖງິສໍາລບັຜູ ັ້ທີີ່ ມາ

ຈາກກຸີ່ ມດ ັ້ອຍໂອກາດ. ຄາດວີ່ າການມຜູີ ັ້ເຂົ ັ້າຮຽນໃນສາຍອາຊວີະສກຶສາລວມທງັພາກລດັ, ເອກະຊນົ ແລະ ໂຮງ 

ຮຽນທີີ່ ຂຶ ັ້ນກບັກະຊວງອ ີ່ ນໆ ຈະກວມເຖງິປະມານ 60% ຂອງນກັຮຽນຈບົຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍໃນປີ 2020 

ໂດຍຄາດວີ່ າ ນກັຮຽນຍງິ ຈະເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນເປັນ 43%. ໂຮງຮຽນ ແລະ ວທິະຍາໄລອາຊວີະສກຶສາ ສະໜອງການຝຶກ

ອບົຮມົທີີ່ ມລີະດບັປະກາສະນຍິະບດັທີີ່ ແຕກຕີ່ າງກນັ ເພ ີ່ ອດງຶດູດຊາວໜຸີ່ ມຈາກເຂດຊນົນະບດົ ແລະ ເຂດຫີ່ າງໄກ

ສອກຫ ກີ ໃຫ ັ້ສາມາດຮຽນຮູ ັ້ ແລະ ສາມາດຫາວຽກເຮດັງານທໍາໃນເມ ອງ ຫ   ຊຸມຊນົຂອງພວກເຂາົໄດ ັ້ ຫລ  ເພ ີ່ ອຍກົ
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ລະດບັຄວາມຮູ ັ້ ແລະ ທກັສະ ເພ ີ່ ອສະໜບັສະໜນູຄອບຄວົຂອງຕນົ. ເພ ີ່ ອຊຸກຍູ ັ້ໃຫ ັ້ນກັຮຽນທີີ່ ມາຈາກເຂດຊນົນະ

ບດົ ແລະ ເຂດຫີ່ າງໄກສອກຫ ກີໄດ ັ້ເຂົ ັ້າຮຽນຫ າຍຂຶ ັ້ນ, ກມົອາຊວີະສກຶສາ ໄດ ັ້ສະໜອງຫ ກັສູດການລ ັ້ຽງສດັ, ການ

ຜະລດິພ ດພນັ ແລະ ວຊິາຊບີອ ີ່ ນໆ ໄປພ ັ້ອມໆກບັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຫ ກັສູດປະກາສະນຍິະບດັວຊິາຊບີ ລະດບັ 1, 

2 ແລະ 3. 

ເພ ີ່ ອຂະຫຍາຍການເຂົ ັ້າເຖງິອາຊວີະສກຶສາ, ແຜນງານການສະໜບັສະໜນູບດັທນຶ ແລະ ເບ ັ້ຍລ ັ້ຽງ ກໍີ່ ໄດ ັ້ຖ ກ

ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໂດຍຜີ່ ານໂຄງການຕີ່ າງໆ. ນອກຈາກນັ ັ້ນ, ການສະໜອງຫໍພກັ ກໍເປັນອກີປັດໄຈໜຶີ່ ງທີີ່ ເຮດັໃຫ ັ້ມກີານ

ເຂົ ັ້າຮຽນເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ, ໂດຍສະເພາະນກັຮຽນຍງິຈາກຊນົນະບດົ ແລະ ຊນົເຜົີ່ າ. ສິີ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຂອງສະຖານ

ອາຊວີະສກຶສາໄດ ັ້ຮບັການປັບປຸງ, ຍກົລະດບັ ແລະ ໂຄງການຕີ່ າງໆກໍໄດ ັ້ສະໜອງອຸປະກອນເພີີ່ ມເຕມີ. ດ ັ້ວຍການ

ສະໜບັສະໜນູດັີ່ ງກີ່ າວ, ການເຂົ ັ້າໂຮງຮຽນໃນສາຍອາຊວີະສກຶສາໄດ ັ້ເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນຢີ່ າງຫ ວງຫ າຍຈາກນກັຮຽນ 15.222 

ຄນົ ໃນສກົຮຽນ 2015-2016 ມາເປັນ 18.355 ຄນົໃນສກົຮຽນ 2017-2018, ແຕີ່ ວີ່ າມນັໄດ ັ້ຫ ຸດລງົເລກັໜັ້ອຍ 

ເປັນ 15.707 ຄນົ ໃນສກົຮຽນ 2019-2020 ເຊິີ່ ງມາຈາກຫ າຍສາເຫດ. 

ຕາຕະລາງ 21: ສະພາບການເຂົ ັ້າຮຽນ ໃນສາຍອາຊວີະສກຶສາ 2016-2020  

ຕວົຊີ ັ້ວດັ 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

ຈາໍນວນຄູ ແລະ ພະນກັງານທງັໝດົ 2.145 2.191 2.158 2.178 2.179 

ປະລນິຍາຕຕໍີີ່ ເນ ີ່ ອງ33  64 59 86 124 

ຊັ ັ້ນສູງ ລວມທງັຊັ ັ້ນສູງຕໍີ່ ເນ ີ່ ອງ (ຫ ກັສູດ 

12+3 ແລະ 12+2+1,5) 

 4.771 6.156 5.436 5.510 

ຊັ ັ້ນກາງ (12+2) 6.396 8.406 8.976 7.331 6.446 

ຊັ ັ້ນກາງ (9+3) 8.463 1.783 1.817 1.735 1.781 

ວຊິາຊບີລະດບັ 3 (ຫ   9+2)   622 285 130 

ວຊິາຊບີລະດບັ 2   206 279 415 

ວຊິາຊບີລະດບັ 1 343 457 499 634  1.390 

ຫ ກັສູດໄລຍະສັ ັ້ນ 20 138 20 46 110 

ລວມທງັໝດົ 15.222 15.619 18.355 15.828 15.707 

ແຫ ີ່ ງຂໍ ັ້ມູນ: ກມົອາຊວີະສກຶສາ, ສສກ (ສະເພາະຜູ ັ້ຮຽນອາຊວີະສກຶສາ ພາຍໃຕ ັ້ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ເທົີ່ ານັ ັ້ນ) 

ຕາຕະລາງ 22: ຜູ ັ້ທີີ່ ຮຽນຈບົຈາກສະຖານອາຊວີະສກຶສາ ແຕີ່ ປີ 2016-2019 

ຕວົຊີ ັ້ວດັ 

  

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

ລວມ ຍງິ ລວມ ຍງິ ລວມ ຍງິ ລວມ ຍງິ ລວມ ຍງິ 

ປະລນິຍາຕີ34 212 22 0 0 64 15 60 23 ຍງັບໍີ່ ທນັມຂໍີ ັ້ມູນ 

ຊັ ັ້ນສູງ 4.901 2.128 5.200 2.345 6.856 2.899 6.698 3.204 

ຊັ ັ້ນກາງ (12+2) 5.870 2.589 6.723 3.001 6.375 2.531 6.723 2.623 

ຊັ ັ້ນກາງ (9+3) 2.068 812 1139 434 853 253 1.028 311 

ຊັ ັ້ນຕົ ັ້ນC1, 

C2,C3 184 59 851 390 1.318 700 912 391 

ໄລຍະສັ ັ້ນ 32 28 30 22 0 0 204 134 

ລວມທງັໝດົ 13.267 5.638 13.943 6.192 15.466 6.398 15.625 6.686 

 
33 ສະເພາະຄູອາຊວີະສກຶສາ ທີີ່ ສກຶສາຢູີ່  ສູນພດັທະນາອາຊວີະສກຶສາ 
34ສະເພາະ ຄູອາຊວີະສກຶສາ ທີີ່  ສກຶສາຢູີ່  ສູນພດັທະນາອາຊວີະສກຶສາ 
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ແຫ ີ່ ງຂໍ ັ້ມູນ: ກມົອາຊວີະສກຶສາ, ສສກ (ສະເພາະສະຖານອາຊວີະສກຶສາ ທີີ່ ຂຶ ັ້ນກບັກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ເທົີ່ ານັ ັ້ນ) 

1.2. ສິີ່ ງທ ັ້າທາຍ 

ພາກ I ຂອງແຜນ 5 ປີ (ຂໍ ັ້ທ ີ2 ແລະ 3) ໃຫັ້ລາຍລະອຽດເພີີ່ ມເຕມີກີ່ ຽວກບັສິີ່ ງທ ັ້າທາຍ. ສິີ່ ງທ ັ້າທາຍທີີ່ ສໍາຄນັ

ຂອງຂະແໜງການຍີ່ ອຍອາຊວີະສກຶສາປະກອບມດີັີ່ ງນີ ັ້: 

ການພດັທະນາວຽກງານອາຊວີະສກຶສາ ຍງັປະສບົກບັຄວາມຫຍຸ ັ້ງຍາກ ແລະ ສິີ່ ງທ ັ້າທາຍຫ າຍຢີ່ າງ ເຊັີ່ ນ: ຄຸນ

ນະພາບຂອງນກັສກຶສາທີີ່ ຈບົການສກຶສາອາຊວີະສກຶສາ ບໍີ່ ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ ັ້ຢີ່ າງເຕມັສີ່ ວນກບັຄວາມຕ ັ້ອງ 

ການຂອງຜູ ັ້ໃຊ ັ້ແຮງງານ, ຄູອາຈານຂອງສະຖານອາຊວີະສກຶສາຍງັຂາດປະສບົການ ບໍີ່ ໄດ ັ້ຮບັການຝຶກອບົຮມົຢີ່ າງ

ເຕມັສີ່ ວນໃນການສົີ່ ງຄວາມຮູ ັ້ດ ັ້ານວຊິາການຕາມເນ ັ້ອໃນຫ ກັສູດໃໝີ່  ແລະ ຄວາມເຂົ ັ້າໃຈຕໍີ່ ວທິກີານນໍາໃຊ ັ້ອຸປະ 

ກອນ ແລະ ຊບັພະຍາກອນດ ັ້ານວຊິາຊບີໃໝີ່ . ນອກຈາກນັ ັ້ນ, ການປີ່ ຽນແປງຢີ່ າງໄວວາຂອງເຕກັໂນໂລຢີ ແລະ ໂຄງ

ປະ ກອບເສດຖະກດິຂອງປະເທດ ແລະ ພາກພ ັ້ນ ກໍີ່ ຈະມຜີນົກະທບົຕໍີ່ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນພດັທະນາອາຊວີະ

ສກຶສາ. ກມົອາຊວີະສກຶສາ ຈະຕ ັ້ອງມທີີ່ າກຽມພ ັ້ອມໃນການຄຸ ັ້ມຄອງການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ຍກົລະດບັ ເພ ີ່ ອຮບັປະ 

ກນັວີ່ າຄຸນນະພາບຂອງການສດິສອນ ສອດຄີ່ ອງກບັມາດຕະຖານຂອງດບັຊາດ, ພາກພ ັ້ນ ແລະ ຂອງສາກນົ, ໂດຍໄດ ັ້

ຮບັການສະໜບັສະໜນູຈາກຄູີ່ ຮີ່ ວມມ ສາກນົ. 

ສິີ່ ງທ ັ້າທາຍອກີອນັໜຶີ່ ງ ແມີ່ ນການວເິຄາະ ແລະ ສງັເຄາະຄວາມສາມາດໃນການເຮດັວຽກຂອງຜູ ັ້ທີີ່ ຮຽນຈບົ

ພ ັ້ອມທງັຄວາມເພິີ່ ງພໍໃຈຂອງຜູ ັ້ໃຊ ັ້ແຮງງານ ແລະ ນໍາໃຊ ັ້ຜນົໄດ ັ້ຮບັດັີ່ ງກີ່ າວ ໃຫ ັ້ເປັນພ ັ້ນຖານໃນການສ ັ້າງນະໂຍ

ບາຍ. ສະນັ ັ້ນ, ມນັຈາໍເປັນຕ ັ້ອງມກີານພດັທະນາຄໍາແນະນໍາສໍາລບັສະຖາບນັອາຊວີະສກຶສາ ກີ່ ຽວກບັວທິກີານດໍາ 

ເນນີການສກຶ ສາຕດິຕາມນກັຮຽນທີີ່ ຮຽນຈບົໄປຢີ່ າງມປີະສດິຕຜິນົ ແລະ ນໍາໃຊ ັ້ຜນົໄດ ັ້ຮບັຂອງການຕດິຕາມ ເປັນ

ພ ັ້ນຖານໃນການພຈິາລະນາການສ ັ້າງນະໂຍບາຍ. ເຖງິຢີ່ າງໃດກໍີ່ ຕາມ, ການຊອກຫາສະຖານທີີ່ ຝຶກງານທີີ່ ເໝາະສມົ

ສໍາລບັນກັ ຮຽນທີີ່ ຈະໄດ ັ້ຮບັປະສບົການຕວົຈງິ ແມີ່ ນເປັນສິີ່ ງທ ັ້າທາຍສີ່ ວນໜຶີ່ ງຂອງການສກຶສາຂອງພວກເຂາົ. ສະ 

ນັ ັ້ນ, ສະຖານອາຊວີະສກຶສາຄວນຮກັສາເຄ ອຂີ່ າຍທີີ່ ແໜັ້ນແຟັ້ນກບັຜູ ັ້ໃຊ ັ້ແຮງງານພາຍໃນທັ້ອງຖິີ່ ນ ເພ ີ່ ອສະໜບັສະ

ໜນູການຝຶກປະຕບິດັວຽກຕວົຈງິ. 

2. ບູລມິະສດິສໍາລບັ 2021-2025 

2.1. ຈດຸປະສງົ 

1. ສະໜອງການສກຶສາຫ ງັການສກຶສາຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານໃຫັ້ເຂັ ັ້ມແຂງ ປະກອບສີ່ ວນເຂົ ັ້າໃນການສະໜບັສະໜນູບນັ 

ດາບູລມິະສດິຂອງການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫີ່ ງຊາດ ຄັ ັ້ງທ ີIX ໂດຍແນໃສີ່ :  

1) ເພ ີ່ ອພດັທະນາລະບບົອາຊວີະສກຶສາ ໃນການສ ັ້າງກໍາລງັແຮງງານໃຫັ້ມຄີວາມຮູ ັ້ຄວາມສາມາດ, ມຄຸີນສມົ

ບດັ ສນິທໍາປະຕວິດັ ແລະ ມຄີີ່ ານຍິມົທີີ່ ຖ ກຕ ັ້ອງ, ມນໍີ ັ້າໃຈຮກັປະເທດຊາດ, ຊ ີ່ ສດັບໍລສຸິດ, ມລີະບຽບວິ

ໄນ, ມສຸີຂະພາບທາງດ ັ້ານຮີ່ າງກາຍ ແລະ ຈດິໃຈທີີ່ ດ,ີ ມຄີວາມຮກັຕໍີ່ ການຮຽນຮູ ັ້ຕະຫ ອດຊວີດິ, ມຄີີ່ ານິ

ຍມົຕໍີ່ ຮດີຄອງປະເພນອີນັດງີາມຂອງຊາດ, ຮກັຄວາມກ ັ້າວໜັ້າ ແລະ ມວີທິະຍາສາດເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ກາຍເປັນກໍາ

ລງັແຮງງານທີີ່ ມຄຸີນນະພາບ, ສອດຄີ່ ອງ ແລະ ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ ັ້ກບັຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງຕະຫ າດ

ແຮງງານ ກໍີ່ ຄ ຄວາມຮຽກຮ ັ້ອງຕ ັ້ອງການຂອງການຂະຫຍາຍຕວົທາງດ ັ້ານເສດຖະກດິຂອງຊາດ, ມຄີວາມ

ພ ັ້ອມທີີ່ ຈະຮີ່ ວມມ  ແລະ ແຂີ່ ງຂນັກບັບນັດາປະເທດໃນພາກພ ັ້ນ; 

2) ເພ ີ່ ອພດັທະນາ ແລະ ປັບປຸງຫ ກັສູດອາຊວີະສກຶສາ ໃຫ ັ້ສອດຄີ່ ອງກບັຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງການພດັ 

ທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງປະເທດ ແລະ ການເຊ ີ່ ອມໂຍງກບັພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກນົ ໂດຍສຸມໃສີ່

ຂະແໜງການທີີ່ ມຄີວາມຕ ັ້ອງການສູງ ເຊັີ່ ນ: ການກໍີ່ ສ ັ້າງ, ກະສກິໍາ, ການສ ັ້ອມແປງເຄ ີ່ ອງຈກັ, ການທີ່ ອງ 
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ທີ່ ຽວ ແລະ ການຕ ັ້ອນຮບັ, ໄຟຟັ້າ, ເຟີນເີຈ ີແລະ ລດົຍນົ. ການສກຶສາກີ່ ຽວກບັເພດສກຶສາ ກໍຄວນຈະ

ບນັຈເຸຂົ ັ້າໃນຫ ກັສູດດັີ່ ງກີ່ າວ. 

2. ການເສມີຂະຫຍາຍຜນົການຮຽນ ແລະ ຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນກນັ ໂດຍຜີ່ ານການຄຸ ັ້ມຄອງຊບັພະຍາ

ກອນທີີ່ ມຢູີີ່ ໃຫ ັ້ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົ . 

- ເພ ີ່ ອເພີີ່ ມການເຂົ ັ້າຮຽນ ແລະ ດດັສມົສດັສີ່ ວນການເຂົ ັ້າຮຽນໃນສາຍອາຊວີະສກຶສາໂດຍເອາົໃຈໃສີ່ ເພດ

ຍງິ ແລະ ກຸີ່ ມຜູ ັ້ທີີ່ ດ ັ້ອຍໂອກາດ ຫ າຍຂຶ ັ້ນ. 

2.2. ຄາດໝາຍ 

ຂໍ ັ້ມູນປີຖານ ແລະ ຄາດໝາຍຫ ກັ ແມີ່ ນໄດ ັ້ສະໜອງໃຫັ້ຢູີ່  ພາກທ ີI, ຂໍ ັ້ 8.5 (ຕາຕະລາງຕດິຕາມ ແລະ ປະ

ເມນີຜນົ). ຕວົຊີ ັ້ບອກ ແລະ ຄາດໝາຍຫ ກັສໍາລບັຂະແໜງການຍີ່ ອຍນີ ັ້ ມດີັີ່ ງນີ ັ້: 

1) ໃນໄລຍະ 5 ປີ ໃຫ ັ້ມນີກັສກຶສາຫ າຍກວີ່ າ 80.000 ຄນົ ທີີ່ ມຜີນົການຮຽນດ ີຕາມຫ ກັສູດຂະແໜງກະສກິໍາ

ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ບໍລກິານ ທີີ່ ຈບົຈາກ 25 ສະຖານອາຊວີະສກຶສາ ມຄີວາມເຊ ີ່ ອມໂຍງ ແລະ ແທດເໝາະ

ກບັຄວາມຕ ັ້ອງການ ແລະ ເປັນທີີ່ ຍອມຮບັຂອງຜູ ັ້ໃຊ ັ້ແຮງງານ;  

2) ມຫີ ກັກສູດລະດບັຕີ່ າງໆ ຢີ່ າງໜັ້ອຍ 25 ຫ ກັສູດ ໄດ ັ້ຮບັການສ ັ້າງ ແລະ ປັບປຸງ; ຄູສອນອາຊວີະສກຶສາໄດ ັ້ຮບັ

ການພດັທະນາ ແລະ ຍກົລະດບັ ທງັວຊິາຄູ ແລະ ວຊິາສະເພາະ ຢີ່ າງໜັ້ອຍ 1.500 ຄນົ; 

3) ຄຸນນະພາບຂອງວຽກງານອາຊວີະສກຶສາ ມຄີວາມເຂັ ັ້ມແຂງ ໂດຍຜີ່ ານການປະເມນີພາຍໃນ ສະຖານອາຊວີະ

ສກຶສາ ຢີ່ າງໜັ້ອຍ 15 ແຫີ່ ງ; ມກີານຮີ່ ວມມ ລະຫວີ່ າງສະຖານອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ສະຖານປະກອບການຢີ່ າງ

ໜັ້ອຍ 150 ແຫີ່ ງ; ມນີຕິກິໍາລຸີ່ ມກດົໝາຍ ຈາໍນວນ 10 ສະບບັ ໄດ ັ້ຮບັການພດັທະນາ ແລະ ສະຖານອາຊວີະ

ສກຶສາ ຢີ່ າງໜັ້ອຍ 5 ແຫີ່ ງ ໄດ ັ້ຮບັການພດັທະນາຂດີຄວາມສາມາດທາງດ ັ້ານການເງນິ ແລະ ລາຍຮບັວຊິາ

ການ. 

2.3. ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງ 

2.3.1. ຄຸນນະພາບ ແລະ ຈາໍນວນນກັຮຽນທີີ່ ຈບົຈາກການສກຶສາຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ ແລະ ຜູ ັ້ທີີ່ ຈບົການສກຶສາຫ ງັຂັ ັ້ນ

ພ ັ້ນຖານທີີ່ ເຂົ ັ້າສູີ່ ຕະຫ າດແຮງງານທງັພາຍໃນ ແລະ ຕີ່ າງປະເທດ ສອດຄີ່ ອງກບັຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງແຜນ

ພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຄັ ັ້ງທ ີ IX ແລະ ການຫ ຸດພົ ັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ ັ້ອຍພດັທະນາ 

(ພາກທ ີI, ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ5) 

➢ ຫ ກັການ ແລະ ເຫດຜນົ 

ເບິີ່ ງພາກທ ີI ຂອງແຜນ 5 ປີ ສໍາລບັເຫດຜນົລະອຽດ. ແຜນພດັທະນາອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ອບົຮມົວຊີາຊບີ 

2021-2025 ຕ ັ້ອງອງີໃສີ່ ຜນົໄດ ັ້ຮບັຂອງແຜນພດັທະນາຂອງຕນົທີີ່ ຜີ່ ານມາ, ຄາດໝາຍສູ ັ້ຊນົສໍາລບັປີ 2021-2025 

ແມີ່ ນປະຕບິດັຕາມບູລມິະສດິຂອງຕະຫ າດແຮງງານ, ຄວາມສາມາດໃນປະຈບຸນັ ແລະ ສະພາບຄວາມເປັນຈງິຂອງ

ສະຖາບນັອາຊວີະສກຶສາ, ແຜນການເງນິ ແລະ ແຜນການສະໜບັສະໜນູດ ັ້ານວຊິາການໃນປັດຈບຸນັ ແລະ ອານາ

ຄດົ. 

ໃນລະດບັທ ັ້ອງຖິີ່ ນ, ຄະນະທີີ່ ປຶກສາຂອງໂຮງຮຽນ ປະກອບດ ັ້ວຍຜູ ັ້ຕາງໜັ້າຈາກຫວົໜີ່ ວຍທຸລະກດິ ສາມາດ

ມບີດົບາດຕດັສນິໃນການສະໜບັສະໜນູການກະກຽມ ແລະ ຕດິຕາມແຜນພດັທະນາໂຮງຮຽນ ໂດຍສອດຄີ່ ອງກບັ

ແຜນພດັທະນາອາຊວີະສກຶສາລະດບັຊາດ. 



 

162 

 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ 1: ຈາໍນວນຜູ ັ້ສໍາເລດັການສກຶສາທີີ່ ຮຽນຈບົຕາມຫ ກັສູດຂະແໜງກະສກິາໍອຸດສະຫະກາໍ 

ແລະ ບໍລກິານ ຈາກສະຖານອາຊວີະສກຶສາ ທີີ່ ມຂີດີຄວາມສາມາດເໝາະສມົເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍຜນົການຮຽນທີີ່ ດີ

ຂຶ ັ້ນ (ພາກທ ີI, ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ5,ຜນົຮບັລະດບັກາງ 5.3) 

ຍຸດທະສາດ ທ ີ1: ປັບປຸງການເຂົ ັ້າເຖງິວຽກງານອາຊວີະສກຶສາ . 

ຢາກມຜີນົສໍາເລດັໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຍຸດທະສາດນີ ັ້ ຈະຕ ັ້ອງມກີານສະໜອງທນຶທີີ່ ສອດຄີ່ ອງກບັ ສມົມຸດ

ຖານດ ັ້ານງບົປະມານ “ຍກົສູງຄຸນນະພາບການສກຶສາ” ແລະ/ຫ   ງບົປະມານການຊີ່ ວຍເຫ  ອທາງການໂດຍການພດັ

ທະນາ ຕ ັ້ອງສຸມໃສີ່ ຍຸດທະສາດນີ ັ້. 

ວຽກຈດຸສຸມ: 

• ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງດ ັ້ານສິີ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ສະພາບແວດລ ັ້ອມໃຫັ້ແກີ່ ສະຖານອາຊວີະສກຶສາ/

ສູນຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີທີີ່ ມຢູີີ່ ແລ ັ້ວ ໂດຍອງີໃສີ່ ກຸີ່ ມເປົັ້າໝາຍ ແລະ ຄວາມຮຽກຮ ັ້ອງຕ ັ້ອງການຂອງຕະຫ າດ

ແຮງງານ; 

• ຍກົຖານະຂອງໂຮງຮຽນເຕກັນກິ-ວຊິາຊບີ ຂຶ ັ້ນເປັນວທິະຍາໄລເຕກັນກິ-ວຊິາຊບີ; 

• ສ ັ້າງຕັ ັ້ງໂຮງຮຽນເຕກັນກິ-ວຊິາຊບີແຫີ່ ງໃໝີ່  ຫ   ສາຂາຂອງສະຖານອາຊວີະສກຶສາຕີ່ າງໆທີີ່ ມຢູີີ່ ແລ ັ້ວໃນແຂວງ 

ເມ ອງ ແລະ ເຂດທີີ່ ມທີີ່ າແຮງ. 

ຍຸດທະສາດ ທ ີ2: ປັບປຸງຄວາມສອດຄີ່ ອງໃນການສະໜອງວຽກງານອາຊວີະສກຶສາ 

ວຽກຈດຸສຸມ: 

• ກໍານດົຄວາມຕ ັ້ອງການສະໜອງວຽກງານອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ທກັສະສມີ ; 

• ປັບປຸງຄວາມສອດຄີ່ ອງ ລະຫວີ່ າງອາຊບີ ແລະ ຕໍາແໜີ່ ງງານທີີ່ ຕ ັ້ອງການ; 

• ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງ ແລະ ຂະຫຍາຍການຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີ ແບບຄວບຄູີ່  (DCT); 

• ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງ ແລະ ຂະຫຍາຍການຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີ ແບບເນັ ັ້ນສະມດັຖະພາບ (CBT); 

• ບນັຈກຸານຮຽນວຊິາຊບີທີີ່ ສງັຄມົຕ ັ້ອງການ ເຂົ ັ້າໃນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົສກຶສາ; 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ2: ຄຸນນະພາບຂອງຄູສອນໃນທຸກລະດບັຫ ກັສູດໄດ ັ້ຮບັການປັບປຸງ (ພາກທ ີI, ຜນົໄດ ັ້ຮບັ

ລະດບັສູງທ ີ5, ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ 5.5) 

ຍຸດທະສາດ ທ ີ1: ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ຂອງການສະໜອງວຽກງານອາຊວີະສກຶສາ. 

ວຽກຈດຸສຸມ: 

• ສະໜບັສະໜນູການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຂອບວຸດທກິານສກຶສາແຫີ່ ງຊາດ; 

• ປັບປຸງ, ພດັທະນາ ແລະ ຮບັຮອງມາດຕະຖານອາຊບີ/ມາດຕະຖານສະມດັຖະພາບ; 

• ປັບປຸງເນ ັ້ ັ້ອໃນ ແລະ ຮູບແບບການຮຽນ-ການສອນ ຂອງຫ ກັສູດຕີ່ າງໆ; 

• ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຫ ກັສູດລະດບັຕີ່ າງໆ ໂດຍການນໍາໃຊ ັ້ຮູບແບບການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ເນ ັ້ອໃນທີີ່ ຫ າກ

ຫ າຍ; 

• ສະໜບັສະໜນູການແຂີ່ ງຂນັທກັສະວຊິາຊບີ; 

• ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັລະບບົປະກນັຄຸນນະພາບຂອງສະຖານອາຊວີະສກຶສາ; 

ຍຸດທະສາດ ທ ີ2: ພດັທະນາຄູອາຊວີະສກຶສາ 

ວຽກຈດຸສຸມ: 
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• ພດັທະນາແຜນ ແລະ ມາດຕະຖານສໍາລບັການພດັທະນາຄູອາຊວີະສກຶສາ; 

• ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ, ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົຫ ກັສູດການສ ັ້າງຄູອາຊວີະສກຶສາ; 

• ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ, ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົການບໍາລຸງຄູອາຊວີະສກຶສາ; 

• ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກີ່ ສະຖາບນັພດັທະນາອາຊວີະສກຶສາ; 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ 3: ຄຸນນະພາບຂອງການບໍລຫິານ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງວຽກງານອາຊວີະສກຶສາ ໄດ ັ້ຮບັການປັບປຸງ 

ໂດຍຜີ່ ານການປັບປຸງລະບຽບຫ ກັການຕີ່ າງໆ, ເພີີ່ ມການການຕດິຕາມ-ປະເມນີຜນົ ແລະ ການຮີ່ ວມມ  (ພາກທ ີ I, 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັທ ີ5,ຜນົຮບັໄລຍະກາງ 5.7) 

ຍຸດທະສາດ ທ ີ1: ສົີ່ ງເສມີການຮີ່ ວມມ  ລະຫວີ່ າງສະຖານອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ພາກທຸລະກດິທງັພາກລດັ, ເອກະຊນົ 

ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕີ່ າງປະເທດ 

ວຽກຈດຸສຸມ: 

• ສົີ່ ງເສມີການຮີ່ ວມມ ລະຫວີ່ າງສະຖານອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ສະຖານປະກອບການ; 

• ສະໜບັສະໜນູການຮີ່ ວມມ ລະຫວີ່ າງສະຖານອາຊວີະສກຶສາພາຍໃນ ແລະ ຕີ່ າງປະເທດ; 

• ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກີ່ ສະພາ ທີີ່ ປຶກສາອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ໜີ່ ວຍງານກຸີ່ ມອາຊບີ; 

• ພດັທະນາແນວຄວາມຄດິການເປັນຜູ ັ້ປະກອບກດິຈະການ; 

ຍຸດທະສາດ ທ ີ2: ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກີ່ ການຄຸ ັ້ມຄອງວຽກງານອາຊວີະສກຶສາ. 

ວຽກຈດຸສຸມ: 

• ປັບປຸງເຄ ີ່ ອງມ ການບໍລຫິານ-ຄຸ ັ້ມຄອງວຽກງານອາຊວີະສກຶສາ; 

• ປັບປຸງລະບບົການບໍລຫິານ-ຄຸ ັ້ມຄອງວຽກງານອາຊວີະສກຶສາ; 

ຍຸດທະສາດ ທ ີ3: ພດັທະນາຂດີຄວາມສາມາດດ ັ້ານການເງນິ ຂອງວຽກງານອາຊວີະສກຶສາ. 

ຢາກມຜີນົສໍາເລດັຢີ່ າງແທ ັ້ຈງິຂອງຍຸດທະສາດນີ ັ້ ຈະຕ ັ້ອງມກີານສະໜອງງບົປະມານໃຫັ້ສອດຄີ່ ອງກບັສມົ 

ມຸດຖານດ ັ້ານງບົປະມານ “ຍກົສູງຄຸນນະພາບການສກຶສາ” ແລະ /ຫ   ງບົປະມານການຊີ່ ວຍເຫ  ອທາງການເພ ີ່ ອການ

ພດັທະນາ ຕ ັ້ອງສຸມໃສີ່ ຍຸດທະສາດນີ ັ້. 

ວຽກຈດຸສຸມ: 

• ປັບປຸງລະບບົຄຸ ັ້ມຄອງການເງນິອາຊວີະສກຶສາ; 

• ສະໜບັສະໜນູການສ ັ້າງກອງທນຶພດັທະນາອາຊວີະສກຶສາ; 

• ສະໜບັສະໜນູ, ພດັທະນາກດິຈະກໍາການສ ັ້າງລາຍຮບັ. 
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VIII. ຂະແໜງການຍີ່ ອຍການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ 

1. ພາກສະເໜ ີ

1.1. ຜນົສໍາເລດັ 

ພາກ I ຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2021-2025 (ຂໍ ັ້ທ ີ2 ແລະ 3) ໄດ ັ້ໃຫ ັ້ລາຍ

ລະອຽດກີ່ ຽວກບັຜນົສໍາເລດັຂອງການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ. ຊຶີ່ ງຜນົສໍາເລດັທີີ່ ພົ ັ້ນເດນັປະກອບມ:ີ ການລງົທນຶໃສີ່ ພ ັ້ນຖານ

ໂຄງລີ່ າງຂອງມະຫາວທິະຍາໄລທງັ 4 ແຫີ່ ງ ລວມທງັນະໂຍບາຍສົີ່ ງເສມີຜູ ັ້ໃຫ ັ້ບໍລກິານພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ 

ເນ ີ່ ອງຈາກມຄີວາມຕ ັ້ອງການສູງ. ພ ັ້ອມດຽວກນັນີ ັ້, ກໍີ່ ໄດ ັ້ເອາົໃຈໃສີ່ ເຖງິການຍກົສູງຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນ 

ທງັໃນສະຖາບນັທງັພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ, ໂດຍສະເພາະໃນຫ ກັສູດທີີ່ ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງກບັ STEM. 

ນອກຈາກທກັສະດ ັ້ານວຊິາການ ແລະ ຄວາມຮູ ັ້, ນກັສກຶສາຍງັຕ ັ້ອງການທກັສະ “ທາງສງັຄມົ” ຫ   ທກັສະການ

ຖີ່ າຍທອດຄວາມຮູ ັ້ ຊຶີ່ ງນໍາໄປສູີ່ ການຈ ັ້າງງານທີີ່ ເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ ຊຶີ່ ງລວມມ:ີ ຄວາມສາມາດໃນການແກ ັ້ໄຂບນັຫາ, ຄວາມຄດິ

ສ ັ້າງສນັ, ທກັສະການພວົພນັສງັຄມົ ແລະ ຄວາມໜັ້າເຊ ີ່ ອຖ . ໄດ ັ້ພດັທະນາຫ ກັສູດໃໝີ່ ເພີີ່ ມເຕມີ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ມະຫາວິ

ທະຍາໄລສາມາດສອນທກັສະດັີ່ ງກີ່ າວ, ຊຶີ່ ງຕາມແຜນແມີ່ ນໄດ ັ້ນໍາໃຊ ັ້ ໃນປີ 2019. ພັ້ອມດຽວກນັນັ ັ້ນ ວຽກງານກດິ

ຈະການນກັສກຶສາ ກໍີ່ ແມີ່ ນບູລມິະສດິໜຶີ່ ງຂອງວຽກງານການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸ ຊຶີ່ ງມພີະນກັງານນກັ

ສກຶສາໄປຮຽນຢູີ່ ຕີ່ າງປະເທດ ທີີ່ ໄດ ັ້ຮບັການສະໜບັສະໜນູຈາກລດັຖະບານ, ຄູີ່ ຮີ່ ວມພດັທະນາ ແລະ ອງົການຈດັຕັ ັ້ງ

ສາກນົຕີ່ າງໆ. ຊບັພະຍາກອນມະນຸດເຫ ົີ່ ານີ ັ້ ໄດ ັ້ຮບັການຍກົລະດບັຄວາມຮູ ັ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ທກັສະ ດ ັ້ານວຊິາ

ສະເພາະ ເພ ີ່ ອນໍາມາພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຂອງຊາດແຕີ່ ລະໄລຍະ. ເຖງິຢີ່ າງໃດກໍີ່ ຕາມ, ມນັຍງັມຄີວາມ

ຕ ັ້ອງການໃຫັ້ນກັຮຽນໄດ ັ້ມປີະສບົການເຮດັວຽກທີີ່ ດ ີ ເຊິີ່ ງເປັນສີ່ ວນໜຶີ່ ງຂອງການສກຶສາຂອງພວກເຂາົ. ການລເິລີີ່ ມ

ລະບບົການຮບັປະກນັຄຸນນະພາບລະດບັແຜນງານເທ ີ່ ອລະກ ັ້າວ ທີີ່ ສອດຄີ່ ອງກບັມາດຕະຖານອາຊຽນ, ຈະມຜີນົກະ 

ທບົທີີ່ ພ ັ້ນຖານ ແລະ ດ ັ້ານບວກຕໍີ່ ຄຸນນະພາບຂອງການສະໜອງການສກຶສາ ພ ັ້ອມກບັໂຄງປະກອບຂອງການຮບັ 

ຮອງວຸດທກິານສກຶສາທີີ່ ໂປີ່ ງໃສ. 

ຕາຕະລາງ 23: ສມົທຽບຕວົຊີ ັ້ບອກຕີ່ າງໆ ໃນຂະແໜງການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ (ມະຫາວທິະຍາໄລພາກລດັ 4 ແຫີ່ ງ) 

ແຕີ່ ປີ 2016 ຫາ 2020 

ຕວົຊີ ັ້ບອກ 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

ຈາໍນວນນກັສກຶສາໃນມະຫາວທິະຍາໄລແຫີ່ ງຊາດ   29.138  20.542  22.310  23.144  23.376 

ສາຍວທິະຍາສາດທາໍມະຊາດ, ເຕກັໂນໂລຊ ີແລະ 
ວສິະວະກາໍສາດ 

 6.625  6.324 6.914  7.269  6.508 

ຫ ກັສູດອ ີ່ ນໆ  22.513  14.218  15.396  15.875  16.868 

ຈາໍນວນນກັສກຶສາໃນມະຫາວທິະຍາໄລຈາໍປາສກັ  3.952  4.489  4.694  4.787  5.582 

ສາຍວທິະຍາສາດທາໍມະຊາດ, ເຕກັໂນໂລຊ ີແລະ 
ວສິະວະກາໍສາດ 

 1.496  1.078  1.275  1.285  936 

ຫ ກັສູດອ ີ່ ນໆ  2.456  3.411  3.419  3.502  4.646 

ຈາໍນວນນກັສກຶສາໃນມະຫາວທິະຍາໄລສຸພານຸວງົ  2.949  4.639  5.565  5.839  3.044 

ສາຍວທິະຍາສາດທາໍມະຊາດ, ເຕກັໂນໂລຊ ີແລະ 
ວສິະວະກາໍສາດ 

 868  942  970  998  1.188 

ຫ ກັສູດອ ີ່ ນໆ  2.081  3.697  4.595  4.841  1.856 
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ຈາໍນວນນກັສກຶສາໃນມະຫາວທິະຍາໄລສະຫວນັ

ນະເຂດ 
 3.951  3.937  3.893  3.499  3.956 

ສາຍວທິະຍາສາດທາໍມະຊາດ, ເຕກັໂນໂລຊ ີແລະ 
ວສິະວະກາໍສາດ 

 897  873  939  939  1.232 

ຫ ກັສູດອ ີ່ ນໆ  3.054  3.064  2.954  2.560  2.724 

ລວມນກັສກຶສາທງັໝດົ 39.990 33.607  36.462 37.382 36.144 

ສາຍວທິະຍາສາດທາໍມະຊາດ, ເຕກັໂນໂລຊ ີແລະ 
ວສິະວະກາໍສາດ 

 9.886  9.217  10.098  10.604  9.864 

ຫ ກັສູດອ ີ່ ນໆ  30.104  24.390  26.364  26.778  26.280 

ແຫ ີ່ ງຂໍ ັ້ມູນ: ສູນສະຖຕິກິານສກຶສາ ແລະ ກລິາ, ປີ 2020 

ຕາຕະລາງ 24: ສມົທຽບຈາໍນວນນກັສກຶສາທີີ່ ຮຽນຈບົໃນແຕີ່ ລະປີ (ສໍາລບັ 4 ມະຫາວທິະຍາໄລ) ແຕີ່ ປີ 2016-

2020 

ຕວົຊີ ັ້ບອກ 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

ຈາໍນວນນກັສກຶສາໃນມະຫາວທິະຍາໄລແຫີ່ ຊາດ   6.134  6.495  6.573  6.273  5.871 

ສາຍວທິະຍາສາດທາໍມະຊາດ, ເຕກັໂນໂລຊ ີແລະ 
ວສິະວະກາໍສາດ 

 1.656  1.581  1.729  1.817  1.627 

ຫ ກັສູດອ ີ່ ນໆ(Non-STEM)  4.478  4.914  4.844  4.456  4.244 

ຈາໍນວນນກັສກຶສາໃນມະຫາວທິະຍາໄລຈາໍປາສກັ   891  1.262  1.490  1.490  1.394 

ສາຍວທິະຍາສາດທາໍມະຊາດ, ເຕກັໂນໂລຊ ີແລະ 
ວສິະວະກາໍສາດ 

 374  270  319  321  234 

ຫ ກັສູດອ ີ່ ນໆ  517  992  1.171  1.169  1.160 

ຈາໍນວນນກັສກຶສາໃນມະຫາວທິະຍາໄລສຸພານຸວງົ   679  960  920  920  782 

ສາຍວທິະຍາສາດທາໍມະຊາດ, ເຕກັໂນໂລຊ ີແລະ 
ວສິະວະກາໍສາດ 

 217  236  243  250  297 

ຫ ກັສູດອ ີ່ ນໆ  462  724  677  670  485 

ຈາໍນວນນກັສກຶສາໃນມະຫາວທິະຍາໄລ 

ສະຫວນັນະເຂດ 
 829  1.076  992  972  989 

ສາຍວທິະຍາສາດທາໍມະຊາດ, ເຕກັໂນໂລຊ ີແລະ 
ວສິະວະກາໍສາດ 

 224  218  235  263  308 

ຫ ກັສູດອ ີ່ ນໆ  605  858  757  709  681 

ຈາໍນວນນກັສກຶສາທງັໝດົ  8.533  9.793  9.975  9.655  9.036 

ສາຍວທິະຍາສາດທາໍມະຊາດ, ເຕກັໂນໂລຊ ີແລະ 
ວສິະວະກາໍສາດ 

 2.472  2.304  2.525  2.651  2.466 

ຫ ກັສູດອ ີ່ ນໆ  6.061  7.489  7.450  7.004  6.570 

ແຫ ີ່ ງຂໍ ັ້ມູນ: ສູນສະຖຕິກິານສກຶສາ ແລະ ກລິາ 

ນອກຈາກຈາໍນວນນກັສກຶສາທີີ່ ຮຽນຢູີ່ ພາຍໃນປະເທດແລ ັ້ວ, ຍງັມຈີາໍນວນກັສກຶສາຈາໍນວນບໍີ່ ໜ ັ້ອຍທີີ່ ໄປສກຶ

ສາຢູີ່ ທີີ່ ຕີ່ າງປະເທດອກີດ ັ້ວຍ (ເບິີ່ ງເອກະສານຊ ັ້ອນທັ້າຍທ ີ7) 
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1.2. ສິີ່ ງທ ັ້າທາຍຂອງວຽກງານການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ  

ພາກ I ຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2021-2025 (ຂໍ ັ້ທ ີ 2 ແລະ3) ໄດ ັ້ໃຫ ັ້ລາຍ

ລະອຽດກີ່ ຽວກບັສິີ່ ງທ ັ້າທາຍສໍາລບັການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ. ຕ ັ້ອງການໃຫັ້ນກັຮຽນທີີ່ ຈບົໃນສາຍ STEM ມປີະລະມານ

ເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ ແລະ ມຄຸີນນະພາບສູງ, ນກັຮຽນທີີ່ ຈບົຈາກໂຮງຮຽນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນ ແລະ ມດັທະຍມົຕອນປາຍ ຕ ັ້ອງ

ມທີກັສະພ ັ້ນຖານທີີ່ ດ,ີ ຕ ັ້ອງມຄູີສອນທີີ່ ມທີກັສະ ແລະ ມແີຫ ີ່ ງຮຽນຮູ ັ້ທີີ່ ເໝາະສມົ. ຄຸນນະພາບ, ຄວາມສາ ມາດ 

ແລະ ຄວາມຮູ ັ້ຂອງພະນກັງານໃນສະຖານການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງທີີ່ ຍງັມຂີດີຈາໍກດັກໍີ່ ແມີ່ ນສິີ່ ງທ ັ້າທາຍອນັໜຶີ່ ງ. ການພດັ

ທະນາລະບບົການປະກນັຄຸນນະພາບໃນລະດບັແຜນງານ ແລະ ລະດບັສະຖາບນັແມີ່ ນສິີ່ ງທ ັ້າທາຍ. ເຖງິຢີ່ າງໃດກໍີ່

ຕາມ, ມນັແມີ່ ນອງົປະກອບທີີ່ ຈາໍເປັນສໍາລບັຂະແໜງຍີ່ ອຍນີ ັ້ ເພ ີ່ ອກາຍເປັນສະມາຊກິທີີ່ ສາມາດແຂີ່ ງຂນັກບັເຄ ອ

ຂີ່ າຍມະຫາວທິະຍາໄລພາກພ ັ້ນອາຊຽນ ແລະ ເປີດໂອກາດໃຫັ້ແກີ່ ການແລກປີ່ ຽນນກັສກຶສາ. 

ນອກຈາກນີ ັ້ ວຽກງານກດິຈະການນກັສກຶສາ ກໍີ່ ຍງັມຂໍີ ັ້ຄງົຄ ັ້າງທີີ່ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຮບັການແກ ັ້ໄຂເຊັີ່ ນ: ການຄຸ ັ້ມຄອງ 

ທນຶການສກຶສາ ສໍາລບັພະນກັງານ-ນກັສກຶສາໄປຮຽນຕີ່ າງປະເທດຍງັບໍີ່ ທນັລວມສູນ, ການສ ັ້າງຊບັພະຍາກອນມະ 

ນຸດຢູີ່ ຕີ່ າງປະເທດຂອງບາງຂງົເຂດວຊິາສະເພາະ ບໍີ່ ທນັສອດຄີ່ ອງກບັແຜນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຂອງ

ຊາດແຕີ່ ລະໄລຍະ. 

2. ບູລມິະສດິ ສໍາລບັ 2021-2025 

2.1. ຈດຸປະສງົ 

1) ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ການສກຶສາໃນສາຍຊັ ັ້ນສູງມກີານຂະຫຍາຍຕວົ ແລະ ມຄຸີນນະພາບ ສາມາດປະກອບສີ່ ວນ ແລະ ສະ 

ໜບັສະໜນູບນັດາບູລມິະສດິດ ັ້ານເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫີ່ ງ

ຊາດ ຄັ ັ້ງທ ີIX. 

2) ເພ ີ່ ອສົີ່ ງເສມີ ແລະ ພດັທະນາແຜນງານທີີ່ ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງກບັເທກັໂນໂລຊ,ີ ລວມທງັແຜນງານປັນຍາປະດດິ 

Artificial Intelligence (AI) ສໍາລບັນກັສກຶສາທີີ່ ຮຽນຢູີ່ ລະດບັມະຫາວທິະຍາໄລ, ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນຜູ ັ້

ທີີ່ ເຂົ ັ້າຮຽນໃນສາຍວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ມຈີາໍນວນນກັສກຶສາໃນສາຍດັີ່ ງກີ່ າວເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ;  

3) ເພ ີ່ ອສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ສູນແຫີ່ ງຄວາມເປັນເລດີໃນມະຫາວທິະຍາໄລທງັພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ;  

4) ດໍາເນນີການສກຶສາຕດິຕາມນກັສກຶສາທີີ່ ຮຽນຈບົເປັນປັກະຕ ິ ເພ ີ່ ອສ ັ້າງຄວາມສາມາດໃຫັ້ແກີ່ ຜູ ັ້ຮຽນຈບົໄດ ັ້

ເຂົ ັ້າເຖງິຕະຫ າດແຮງງານຫ າຍຂຶ ັ້ນ;  

5) ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ຄູ-ອາຈານ, ໂດຍສະເພາະຄູ-ອາຈານສອນໃນສາຍວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ;  

6) ເພ ີ່ ອສ ັ້າງຄູີ່ ມ ສູດຄດິໄລີ່ ການໃຫັ້ທນຶນກັສກຶສາຂອງມະຫາວທິະຍາໄລ ແລະ ສ ັ້າງຂອບບູລມິະສດິໃຫ ັ້ທນຶການ

ສກຶສາແກີ່ ນກັສກຶສາເພ ີ່ ອໄປສກຶສາຕໍີ່ ໃນຕີ່ າງປະເທດ ທີີ່ ສອດຄີ່ ອງກບັການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ

ຂອງປະເທດ; 

7) ເພ ີ່ ອສະໜອງ ແລະ ສົີ່ ງເສມີການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າວທິະຍາສາດ, ການພດັທະນາເຕກັໂນໂລຢີ ແລະ ນະວດັຕະກໍາໃໝີ່  

ເພ ີ່ ອຮບັໃຊ ັ້ປະເທດຊາດ. 

2.2. ຄາດໝາຍ 

ຂໍ ັ້ມູນປີຖານ ແລະ ຄາດໝາຍຫ ກັ ແມີ່ ນໄດ ັ້ສະໜອງໃຫັ້ຢູີ່  ພາກທ ີI, ຂໍ ັ້ 8.5 (ຕາຕະລາງຕດິຕາມ ແລະ ປະ

ເມນີຜນົ). ຕວົຊີ ັ້ບອກ ແລະ ຄາດໝາຍຫ ກັສໍາລບັຂະແໜງການຍີ່ ອຍນີ ັ້ ມດີັີ່ ງນີ ັ້: 

1) ຈາໍນວນນກັຮຽນຈບົການສກຶສາກີ່ ຽວກບັວຊິາ STEM (ປະລນິຍາຕ ີ ຫ   ສູງກວີ່ າ) ຈາກມະຫາວທິະຍາໄລ

ຂອງລດັພາຍໃນປະເທດ ບນັລຸ 20.000 ຄນົ; 
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2) ດດັຊະນຄີວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍສໍາລບັຈາໍນວນນກັຮຽນ ຮຽນຈບົຈາກມະຫາວທິະຍາໄລຂອງລດັພາຍ

ໃນປະເທດ ບນັລຸສູງກວີ່ າ 0,90; 

3) ໄດ ັ້ມກີານສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ ໃນການສ ັ້າງຕັ ັ້ງສະຖາບນັເຕກັໂນໂລຢີ; 

4) ນກັສກຶສາໃນສາຍວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ເຕກັໂນໂລຊ ີ ແລະ ວສິະວະກໍາ ເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ 50% ທຽບໃສີ່ ນກັ 

ຮຽນສາຍອ ີ່ ນໆ ແລະ ຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນໄດ ັ້ຮບັການປັບປຸງ; 

5) ສູນແຫີ່ ງຄວາມເປັນເລດີທງັ 4 ແຫີ່ ງ ຢູີ່ ມະຫາວທິະຍາໄລ ໄດ ັ້ຮບັການປະເມນີ; 

6)  ທມີງານຕດິຕາມການຈ ັ້າງງານໃນແຕີ່ ລະຄະນະວຊິາ ຖ ກສ ັ້າງຕັ ັ້ງຂຶ ັ້ນ; 

7)  ການປະເມນີຄຸນນະພາບພາຍໃນດໍາເນນີປີລະຄັ ັ້ງ ແລະ ການປະເມນີຄຸນນະພາບພາຍນອກ ໄດ ັ້ດໍາເນນີທຸກໆ 

5 ປີ (ສະຖາບນັແລະ ຕາມສາຂາວຊິາ); 

8) ດໍາເນນີການທດົລອງຄວາມເປັນເຈົ ັ້າຕນົເອງທາງດ ັ້ານການເງນິຂອງສະຖານການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ ໂດຍລເິລີີ່ ມຢູີ່

ມະຫາວທິະຍາໄລແຫີ່ ງຊາດ. 

2.3. ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງ 

ໝາຍເຫດ: ສໍາລບັແຕີ່ ລະຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງ ແລະ ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ, ຈະມກີານອ ັ້າງອງີເປັນວງົເລບັ ຫ ງັຈາກ

ເນ ັ້ອໃນທີີ່ ກີ່ າວເຖງິໃນພາກທ ີI ຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ 2021-2025, ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ແຕີ່ ລະພາກ ສີ່ ວນ

ທີີ່ ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງ ນໍາໃຊ ັ້ແຜນຂອງຂະແໜງການຍີ່ ອຍເປັນແຜນການແຕີ່ ເປັນເອກະລາດ ແຕີ່ ສາມາດອ ັ້າງອງີເຖງິບນັ ດາ

ນະໂຍບາຍທີີ່ ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງ, ດັີ່ ງທີີ່ ໄດ ັ້ລະບຸໄວ ັ້ໃນພາກ I. ແຜນຂະແໜງການຍີ່ ອຍນີ ັ້ບໍີ່ ຈາໍເປັນຕ ັ້ອງແກ ັ້ໄຂທຸກໆຜນົໄດ ັ້

ຮບັລະດບັກາງຂອງຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງ. ບາງຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງ ແລະ ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງໄດ ັ້ຖ ກດດັແກ ັ້ເພ ີ່ ອ

ສະທັ້ອນໃຫັ້ເຫນັຈດຸສຸມຂອງຂະແໜງຍີ່ ອຍ. 

2.3.1. ຄຸນນະພາບ ແລະ ຈາໍນວນນກັສກຶສາ ທີີ່ ສໍາເລດັການສກຶສາໃນສາຍການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ ທີີ່ ເຂົ ັ້າສູີ່ ຕະຫ າດແຮງ

ງານທງັພາຍໃນ ແລະ ຂງົເຂດພາກພ ັ້ນ ໃຫ ັ້ສອດຄີ່ ອງກບັຄວາມຕ ັ້ອງ ການ ຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະ

ກດິ-ສງັຄມົຄັ ັ້ງທ ີ IX ແລະ ການຫ ຸດພົ ັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ ັ້ອຍພດັທະນາ (ພາກທ ີ I, ຜນົ

ໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ5) 

➢ ຫ ກັການ ແລະ ເຫດຜນົ 

ລາຍລະອຽດຂອງເຫດຜນົຕີ່ າງໆ ແມີ່ ນໄດ ັ້ກໍານດົຢູີ່ ໃນພາກທ ີ I ຂອງແຜນ 5 ປີ. ຄຽງຄູີ່ ກບັການປັບປຸງຄຸນ

ນະພາບຂອງອາຈານ, ມາດຖານການຄດັເລ ອກນກັສກຶສາເຂົ ັ້າຮຽນທງັພາຍໃນ ແລະ ຕີ່ າງປະເທດ ທີີ່ ເຂັ ັ້ມງວດກວີ່ າ

ເກົີ່ າໄດ ັ້ຖ ກຮບັຮອງ. ການສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກີ່ ມາດຖານການຄດັເລ ອກສໍາລບັຜູ ັ້ທີີ່ ເຂົ ັ້າມາໃໝີ່  ຈະເຮດັໃຫ ັ້ນກັ 

ຮຽນທີີ່ ຈບົການສກຶສາ ມທີກັສະທີີ່ ຕອບສະໜອງໄດ ັ້ຕາມຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງເສດຖະກດິທີີ່ ກໍາລງັພດັທະນາຢີ່ າງ  

ເໝາະສມົກວີ່ າເກົີ່ າ. 

ມາດຕະຖານການປະກນັຄຸນນະພາບ ທງັພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ໃນລະດບັສະຖາບນັກໍໄດ ັ້ຖ ກຮບັຮອງ. 

ທຸກໆມະຫາວທິະຍາໄລ ມຄີວາມຈາໍເປັນຕ ັ້ອງເຮດັບດົລາຍງານການປະເມນີຕນົເອງປະຈາໍປີ ແລະ ສົີ່ ງໃຫ ັ້ສູນປະກນັ

ຄຸນນະພາບການສກຶສາ ແລະ ກມົການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ ຂອງກະຊວງ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ 1: ແຜນງານປັນຍາປະດດິ (AI) ໃນ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫີ່ ງຊາດໃຫ ັ້ມຄີວາມເຂັ ັ້ມແຂງຂຶ ັ້ນ 

ຄຽງຄູີ່ ກບັ ຈາໍນວນນກັຮຽນທີີ່ ເຂົ ັ້າຮຽນເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ (ພາກທ ີ I, ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ5, ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ5 

ແລະ 10) 
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ຍຸດທະສາດທ ີ1: ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງແຜນງານປັນຍາປະດດິ ຢູີ່  ມະຫາວທິະຍາໄລແຫີ່ ງຊາດ ພ ັ້ອມທງັສ ັ້າງຂດີຄວາມ

ສາມາດໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ. 

ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ສາມາດຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຍຸດທະສາດນີ ັ້ໄດ ັ້ຢີ່ າງເຕມັສີ່ ວນ ແມີ່ ນມຄີວາມຕ ັ້ອງການງບົປະມານທີີ່ ສອດ 

ຄີ່ ອງກບັສມົມຸດຖານດ ັ້ານງບົປະມານ “ຍກົສູງຄຸນນະພາບການສກຶສາ” ແລະ/ຫ   ງບົປະມານການຊີ່ ວຍເຫ  ອຈາກ

ຕີ່ າງປະເທດ ຕ ັ້ອງສຸມໃສີ່ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຍຸດທະສາດນີ ັ້. 

ວຽກຈດຸສຸມ: 

• ຈດັກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ  ໃນການສ ັ້າງຕັ ັ້ງຄະນະກໍາມະການພດັທະນາແຜນງານປັນຍາປະດດິ ຢູີ່  ມຊ; 

• ຈດັກດິຈະກໍາການແຂີ່ ງຂນັປັນຍາປະດດິປີລະຄັ ັ້ງໃນມະຫາວທິະຍາໄລທີີ່ ມຄີວາມພ ັ້ອມ ແລະ ເຂົ ັ້າຮີ່ ວມການ

ແຂີ່ ງຂນັໃນລະດບັພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກນົ; 

• ເຜຍີແຜີ່ ຜນົງານຂອງປັນຍາປະດດິ ພ ັ້ອມປົກປັ້ອງຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງນກັສກຶສາ; 

• ສ ັ້າງສູນປັນຍາປະດດິ ພັ້ອມທງັສົີ່ ງເສມີໃຫ ັ້ຜູ ັ້ປະກອບການໄດ ັ້ມສີີ່ ວນຮີ່ ວມ ເພ ີ່ ອສ ັ້າງນະວດັຕະກໍາໃໝີ່ ໆ; 

• ປັບປຸງພ ັ້ນຖານໂຄງລີ່ າງລະບບົ ICT ແລະ ສິີ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕີ່ າງໆທີີ່ ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງ; 

• ສົີ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງຊບັສນິທາງປັນຍາ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ 2: ສິີ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ສ ີ່ ການຮຽນ-ການສອນ ສາຍວທິະຍາ ສາດທໍາມະຊາດ, 

ເຕກັໂນໂລຊ ີແລະ ວສິະວະກາໍສາດ ຢູີ່ ມະຫາວທິະຍາໄລ ໄດ ັ້ຮບັການປັບປຸງໃຫ ັ້ດຂີຶ ັ້ນ (ພາກທ ີI, ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັ

ສູງທ ີ5, ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ10) 

ຍຸດທະສາດທ ີ1: ສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ໃນການສ ັ້າງສະຖາບນັເຕກັໂນໂລຢີ. 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ໃນການສ ັ້າງສະຖາບນັເຕກັໂນໂລຢີ ໂດຍຜີ່ ານການປະສານງານກບັຄູີ່ ຮີ່ ວມພດັທະນາ; 

• ຮີ່ າງນຕິກິໍາ ແລະ ລະບຽບການສໍາລບັສະຖາບນັເຕກັໂນໂລຢີໃໝີ່ ; 

• ສ ັ້າງແຜນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັທີີ່ ມກີານກໍານດົຄີ່ າໃຊ ັ້ຈີ່ າຍເພ ີ່ ອສ ັ້າງສະຖາບນັເຕກັໂນໂລຢີ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ 2: ປັບປຸງພ ັ້ນຖານໂຄງລີ່ າງ ແລະ ສິີ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຂອງຄະນະວສິາວະກໍາສາດ ຂອງ 

ມະຫາວທິະຍາໄລແຫີ່ ງຊາດ. 

ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ສາມາດຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຍຸດທະສາດນີ ັ້ໄດ ັ້ຢີ່ າງເຕມັສີ່ ວນ, ແມີ່ ນມຄີວາມຕ ັ້ອງການດ ັ້ານງບົປະມານທີີ່

ສອດຄີ່ ອງກບັສມົມຸດຖານດ ັ້ານງບົປະມານ “ຍກົສູງຄຸນນະພາບການສກຶສາ” ແລະ/ຫ   ງບົປະມານການຊີ່ ວຍເຫ  ອ

ຈາກຕີ່ າງປະເທດ ຕ ັ້ອງສຸມໃສີ່ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຍຸດທະສາດນີ ັ້, 

ວຽກຈດຸສຸມ: 

• ດໍາເນນີການສໍາຫ ວດ ເພ ີ່ ອກໍານດົການຍກົລະດບັພ ັ້ນຖານໂຄງລີ່ າງ, ສິີ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ອຸປະກອນ 

ແລະ ການຍກົລະດບັພະນກັງານ; 

• ສ ັ້າງແຜນການປັງປຸງພ ັ້ນຖານໂຄງລີ່ າງ ແລະ ຍກົລະດບັທາງດ ັ້ານວຊິາການພະນກັງານຄູ-ອາຈານ ພາຍໃນຄະ 

ນະວສິະວະກໍາສາດ; 

• ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນການປັງປຸງພ ັ້ນຖານໂຄງລີ່ າງ ແລະ ຍກົລະດບັທາງດ ັ້ານວຊິາການພະນກັງານຄູ-ອາຈານ 

ພາຍໃນຄະນະວສິະວະກາໍສາດ; 

• ປະກອບອຸປະກອນຫັ້ອງທດົລອງຂອງສາຍວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີໃຫ ັ້ຄບົຖັ້ວນ. 
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ຍຸດທະສາດທ ີ3: ທບົທວນ ແລະ ວເິຄາະການສະໜອງຫ ກັສູດວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດໃນລະດບັມດັທະຍມົຕອນ

ປາຍ, ໂດຍມຂໍີ ັ້ສະເໜແີນະໃຫັ້ນກັຮຽນເຂົ ັ້າຮຽນໃນສາຍວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດຫ າຍຂຶ ັ້ນ, ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນເພດ

ຍງິ 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ສ ັ້າງຕັ ັ້ງທມີງານປະເມນີຄວາມຕ ັ້ອງການໃນລະດບັກະຊວງ ເພ ີ່ ອປະເມນີຄວາມຕ ັ້ອງການຕວົຈງິຂອງສິີ່ ງອໍາ 

ນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ປ ັ້ມຄູີ່ ມ ການສອນສໍາລບັວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ; 

• ຈດັຕັ ັ້ງການສອບເສງັຄດັເລ ອກລະດບັຊາດ ເພ ີ່ ອຄດັເລ ອກເອາົນກັຮຽນວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດທີີ່ ມອີດັຕາ

ສີ່ ວນເພດຍງິສູງ ໂດຍອງີໃສີ່ ນະໂຍບາຍຄວາມສະເໝພີາບລະຫວີ່ າງຍງິ - ຊາຍ; 

• ຈດັສນັງບົປະມານຂອງລດັ ລວມທງັງບົປະມານຈາກພາຍນອກໃຫັ້ພຽງພໍ ຕາມການປະເມນີຄວາມຕ ັ້ອງການ

ຕວົຈງິ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ 3: ຈາໍນວນຜູ ັ້ສໍາເລດັການສກຶສາໃນສາຍວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ເຕກັໂນໂລຊ ີ ແລະ 

ວສິະວະກາໍສາດ ໃນມະຫາວທິະຍາໄລທງັພາຍໃນ ແລະ ຕີ່ າງປະເທດ ເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ ພ ັ້ອມທງັມຜີນົການຮຽນທີີ່ ດຂີຶ ັ້ນ 

(ພາກທ ີI, ຜນົໄດ ັ້ຮບັທ ີ5, ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ10) 

ຍຸດທະສາດທ ີ1: ສູດຄດິໄລີ່ ໃນການສະໜອງທນຶໃຫັ້ແກີ່ ການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ ກວມເອາົທນຶເພີີ່ ມເຕມີສໍາລບັນກັສກຶສາ

ໃນສາຍວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ. 

ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ສາມາດຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຍຸດທະສາດນີ ັ້ໄດ ັ້ຢີ່ າງເຕມັສີ່ ວນ, ແມີ່ ມຄີວາມຕ ັ້ອການງບົປະມານດັີ່ ງທີີ່ ກໍານດົ

ຢູີ່ ໃນແຜນການເງນິຕາມຮູບແບບ “ປັບປຸງຄຸນນະພາບການສກຶສາ” ແລະ/ຫ   ງບົປະມານການຊີ່ ວຍເຫ  ອຈາກຕີ່ າງປະ 

ເທດ ຕ ັ້ອງສຸມໃສີ່ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຍຸດທະສາດນີ ັ້, 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ສ ັ້າງຄູີ່ ມ ສູດຄດິໄລີ່ ໃນການສະໜອງທນຶໃຫັ້ແກີ່ ການສກຶສາໃນສາຍວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ; 

• ສ ັ້າງຂໍ ັ້ກໍານດົ ແລະ ລະບຽບການ ໃນການຄດັເລ ອກເອາົນກັສກຶສາເຂົ ັ້າຮຽນໃນສາຍວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ4 : ສູນແຫີ່ ງຄວາມເປັນເລດີໃນບນັດາມະຫາວທິະຍາໄລພາກລດັ ແລະ ສູນບໍລກິານນກັສກຶ

ສາໄປຮຽນຕີ່ າງປະເທດ ມຄີວາມເຂັ ັ້ມແຂງຂຶ ັ້ນ ເພ ີ່ ອຮບັປະກນັຄວາມສອດຄີ່ ອງກບັຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງ ແຜນ

ພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຄັ ັ້ງທ ີIX (ພາກທ ີI, ຜນົໄດ ັ້ຮບັທ ີ5, ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ10 ແລະ 11) 

ຍຸດທະສາດທ ີ1: ດໍາເນນີການປະເມນີສູນແຫີ່ ງຄວາມເປັນເລດີທີີ່ ມຢູີີ່ ແລ ັ້ວ ແລະ ສູນທີີ່ ມທີີ່ າແຮງຈະສ ັ້າງໃໝີ່  ໃຫ ັ້ມີ

ຄວາມຮບັປະກນັ ດ ັ້ານປະສດິທພິາບ, ປະສດິທຜິນົ ແລະ ຄວາມສອດຄີ່ ອງກບັ ບູລມິະສດິທີີ່ ໄດ ັ້ກໍານດົໄວ ັ້ໃນແຜນ

ພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຄັ ັ້ງທ ີIX. 

ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ສາມາດຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຍຸດທະສາດນີ ັ້ໄດ ັ້ຢີ່ າງເຕມັສີ່ ວນ, ແມີ່ ນມຄີວາມຕ ັ້ອງການດ ັ້ານງບົປະມານທີີ່

ສອດຄີ່ ອງກບັສມົມຸດຖານດ ັ້ານງບົປະມານ “ຍກົສູງຄຸນນະພາບການສກຶສາ” ແລະ/ຫ   ງບົປະມານການຊີ່ ວຍເຫ  ອ

ຈາກຕີ່ າງປະເທດ ຕ ັ້ອງສຸມໃສີ່ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຍຸດທະສາດນີ ັ້. 

ວຽກຈດຸສຸມ: 

• ສົີ່ ງເສມີການສ ັ້າງສູນແຫີ່ ງຄວາມເປັນເລດີ ຢູີ່ ມະຫາວທິະຍາໄລ 4 ແຫີ່ ງ; 

• ສ ັ້າງສູນບໍລກິານນກັສກຶສາໄປຮຽນຕີ່ າງປະເທດ; 
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• ຕດິຕາມການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັສູນຄວາມເປັນເລດີ 4 ແຫີ່ ງ ແລະ ສູນບໍລກິານນກັສກຶສາໄປຮຽນຕີ່ າງປະເທດ 

ໃຫ ັ້ເກດີປະສດິທພິາບ, ປະສດິທຜິນົ ແລະ ຄວາມສອດຄີ່ ອງກບັບູລມິະສດິທີີ່ ໄດ ັ້ກໍານດົໄວ ັ້ໃນແຜນພດັທະນາ

ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຄັ ັ້ງທ ີIX; 

• ສະໜອງອຸປະກອນ ແລະ ປະກອບສິີ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫັ້ແກີ່ ສູນຄວາມເປັນເລດີ ໃນ 4 ມະຫາວທິະ 

ຍາໄລ; 

• ສ ັ້າງເຄ ີ່ ອງມ ການປະເມນີ ແລະ ດໍາເນນີການປະເມນີສູນຄວາມເປັນເລດີ 4 ແຫີ່ ງ; 

• ສົີ່ ງເສມີການຝຶກອບົຮມົຍກົລະດບັຄູ ແລະ ນກັສກຶສາ ວຊິາຜູ ັ້ປະກອບການໃນສະຖານການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ5: ດໍາເນນີການຕດິຕາມຜູ ັ້ສໍາເລດັການສກຶສາຈາກມະຫາວທິະຍາໄລຢີ່ າງເປັນປົກກະຕ ິແລະ 

ມປີະສດິທຜິນົ ເພ ີ່ ອລະບຸຄວາມສາມາດໃນການຈ ັ້າງງານ ແລະ ຄວາມເພິີ່ ງພໍໃຈຂອງຜູ ັ້ຈ ັ້າງງານ (ພາກທ ີI, ຜນົໄດ ັ້ຮບັ

ທ ີ5, ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ10 ແລະ 11) 

ຍຸດທະສາດທ ີ 1: ຄະນະປະສານງານດ ັ້ານວຊິາການການສກຶສາຫ ງັຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ ອອກຂໍ ັ້ແນະນໍາໃຫ ັ້ບນັດາມະຫາວິ

ທະຍາໄລ ດໍາເນນີການຕດິຕາມຜູ ັ້ສໍາເລດັການສກຶສາຢີ່ າງມປີະສດິທຜິນົ ແລະ ນໍາໃຊ ັ້ຜນົການຕດິຕາມ ເພ ີ່ ອເປັນ

ພ ັ້ນຖານໃຫັ້ແກີ່ ການພດັທະນາຫ ກັສູດ ແລະ ແຜນງານຕີ່ າງໆ. 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ສ ັ້າງຖານຂໍ ັ້ມູນ ແລະ ສ ັ້າງເຄ ີ່ ອງມ ຕດິຕາມ ຜູ ັ້ສໍາເລດັການສກຶສາແຕີ່ ລະຮຸີ່ ນເພ ີ່ ອຕດິຕາມການມວີຽກເຮດັງານ

ທໍາ; 

• ສົີ່ ງເສມີໃຫ ັ້ສະຖານການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ ຈດັກດິຈະກໍາແລກປີ່ ຽນປະສບົປະການລະຫວີ່ າງຜູ ັ້ສໍາເລດັການສກຶສາ 

ແລະ ນກັສກຶສາປີສຸດທ ັ້າຍ; 

• ຈດັກອງປະຊຸມວຊິາການໃນການສ ັ້າງ ແລະ ພດັທະນາຫລກັສູດ ເພ ີ່ ອແລກປີ່ ຽນປະສບົການກບັຜູ ັ້ມສີີ່ ວນ

ຮີ່ ວມຕີ່ າງໆ. 

ຍຸດທະສາດ 2: ສກຶສາການຕດິຕາມຂໍ ັ້ມູນຜູ ັ້ສໍາເລດັການສກຶສາປະຈາໍປີທງັພາຍໃນ ແລະ ຕີ່ ງປະເທດ ແລະ ລາຍງານ

ຜນົຕໍີ່ ກອງປະຊຸມສກຶສາປະຈາໍປີ ແລະ ໜີ່ ວຍງານວຊິາການຂະແໜງການສກຶສາ. 

ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ສາມາດຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຍຸດທະສາດນີ ັ້ໄດ ັ້ຢີ່ າງເຕມັສີ່ ວນ, ແມີ່ ນມຄີວາມຕ ັ້ອງການດ ັ້ານງບົປະມານທີີ່

ສອດຄີ່ ອງກບັສມົມຸດຖານດ ັ້ານງບົປະມານ “ຍກົສູງຄຸນນະພາບການສກຶສາ” ແລະ/ຫ   ງບົປະມານການຊີ່ ວຍເຫ  ອ

ຈາກຕີ່ າງປະເທດ ຕ ັ້ອງສຸມໃສີ່ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຍຸດທະສາດນີ ັ້, 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ກະກຽມບດົລາຍງານຂໍ ັ້ມູນຜູ ັ້ສໍາເລດັການສກຶສາປະຈາໍປີທງັພາຍໃນ ແລະ ຕີ່ າງປະເທດ ເພ ີ່ ອລາຍງານຜນົຕໍີ່

ກອງປະຊຸມສກຶສາປະຈາໍປີ ແລະ ໜີ່ ວຍງານວຊິາການຂະແໜງການສກຶສາ; 

• ຖອດຖອນບດົຮຽນກີ່ ຽວກບັການຕດິຕາມຜູ ັ້ສໍາເລດັການສກຶສາ ໃນ 4 ມະຫາວທິະຍາໄລ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ 6: ໜີ່ ວຍງານປະກນັຄຸນນະພາບຂອງມະຫາວທິະຍາໄລ ໄດ ັ້ມກີານປະເມນີສະຖາບນັຂອງ

ຕນົເອງທຸກປີ ແລະ ມກີານປະເມນີຈາກພາຍນອກທຸກໆ 5 ປີ (ພາກທ ີI, ຜນົໄດ ັ້ຮບັທ ີ5, ຜນົໄດ ັ້ຮບັະດບັກາງທ ີ11) 

ຍຸດທະສາດທ ີ 1: ໜີ່ ວຍງານປະກນັຄຸນນະພາບ ແຕີ່ ລະສະຖານການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັການປະເມນີຕນົ

ເອງຢີ່ າງມປີະສດິທພິາບ. 
 

 



 

171 

 

ວຽກຈດຸສຸມ:  

• ຈດັຕັ ັ້ງທມີງານປະກນັຄຸນນະພາບພາຍໃນຢູີ່ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫີ່ ງຊາດ ເພ ີ່ ອດໍາເນນີການປະເມນີຄຸນນະ 

ພາບການສກຶສາ ຢູີ່ ແຕີ່ ລະສະຖານການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ; 

• ກມົການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງຮີ່ ວມກບັສູນປະກນັຄຸນນະພາບການສກຶສາ ຝຶກອບົຮມົໃຫ ັ້ໜີ່ ວຍງານການປະກນັຄຸນ

ນະພາບຂອງແຕີ່ ລະສະຖານການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງໃຫ ັ້ມຄີວາມເຂັ ັ້ມແຂງ;  

• ພດັທະນາຖານຂໍ ັ້ມູນຄຸ ັ້ມຄອງການບໍລກິານວຊິາການ ເພ ີ່ ອການຄຸ ັ້ມຄອງວຽກງານວຊິາການໃນສະຖາບນັການ

ສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົ; 

• ສ ັ້າງ ແລະ ປັບປຸງຄູີ່ ມ ການກວດສອບຄຸນນະພາບ; 

• ສົີ່ ງເສມີໃຫ ັ້ມະຫາວທິະຍາໄລ ມກີານປະກນັຄຸນນະພາບຫ ກັສູດໃນລະດບັພາກພຶ ັ້ນ ຫ   ຮີ່ ວມກບັອງົ ການ

ສາກນົ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ2: ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງລະບບົປະກນັຄຸນນະພາບຂອງການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ 

ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ສາມາດຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຍຸດທະສາດນີ ັ້ໄດ ັ້ຢີ່ າງເຕມັສີ່ ວນ, ແມີ່ ນມຄີວາມຕ ັ້ອງການດ ັ້ານງບົປະມານທີີ່

ສອດຄີ່ ອງກບັສມົມຸດຖານດ ັ້ານງບົປະມານ “ຍກົສູງຄຸນນະພາບການສກຶສາ” ແລະ/ຫ   ງບົປະມານການຊີ່ ວຍເຫ  ອ

ຈາກຕີ່ າງປະເທດ ຕ ັ້ອງສຸມໃສີ່ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຍຸດທະສາດນີ ັ້. 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ສ ັ້າງຄູີ່ ມ ການປະກນັຄຸນນະພາບລະດບັຫ ກັສູດຂອງສະຖານການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ; 

• ດໍາເນນີການປະເມນີພາຍນອກຂອງສະຖາບນັການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ ແລະ ຮບັຮອງຄຸນນະພາບ; 

• ພດັທະນາມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານຂອງຫ ກັສູດ ໃນສະຖາບນັການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ; 

• ດໍາເນນີການສ ັ້າງຂດີຄວາມສາມາດໃນການພດັທະນາຄຸນນະພາບຫ ກັສູດສໍາລບັສະຖາບນັການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ; 

• ດໍາເນນີການປະເມນີຄຸນນະພາບຂອງຫ ກັສູດ ແລະ ຮບັຮອງຄຸນນະພາບ; 

• ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກີ່ ການປະກນັຄຸນນະພາບພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ, ການຮີ່ ວມມ ກບັສາກນົ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັບະດບັກາງທ ີ 7: ຄຸນນະພາບຂອງຄູສອນໃນສະຖານການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ ມຄີວາມເຂັ ັ້ມແຂງຂຶ ັ້ນ ໂດຍຜີ່ ານ

ການປະເມນີການປະຕບິດັງານ ຂອງພະນກັງານຢີ່ າງເປັນປົກກະຕ,ິ ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນ ໃນບນັດາວຊິາໃນສາຍວຊິາວິ

ທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ(ພາກທ ີI, ຜນົໄດ ັ້ຮບັທ ີ5, ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ11) 

ຍຸດທະສາດທ ີ1: ພດັທະນາ ແລະ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັມາດຕະຖານການສອນຂອງຄູສອນໃນສະຖານການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ. 

ວຽກຈດຸສຸມ:  

• ສ ັ້າງມາດຕະຖານ ແລະ ເງ  ີ່ອນໄຂສໍາລບັອາຈານສອນໃນມະຫາວທິະຍາໄລ; 

• ຍກົລະດບັວຊິາສະເພາະຄູສອນ ແລະ ແລກປີ່ ຽນບດົຮຽນດ ັ້ານວຊິາການຮີ່ ວມກບັມະຫາວທິະຍາໄລຕີ່ າງໆ

ຂອງຕີ່ າງປະເທດ; 

• ຈດັຝຶກອບົຮມົວຊິາຄູໃຫ ັ້ແກີ່ ພະນກັງານ, ຄູ-ອາຈານ ສະເພາະຜູ ັ້ທີີ່ ບໍີ່ ໄດ ັ້ຜີ່ ານຫ ກັວຊິາຄູ; 

• ສ ັ້າງ ແລະ ປັບປຸງຄູີ່ ມ ຄວາມຕ ັ້ອງການຄູ ແລະ ດໍາລດັລດັຖະກອນຄູໃຫັ້ສອດຄີ່ ອງກບັການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ; 

• ປັບປຸງ, ສ ັ້າງ ແລະ ພດັທະນາກນົໄກຄຸ ັ້ມຄອງບໍລຫິານ, ການບໍລກິານທີີ່ ດ ີແລະ ສ ັ້າງມະຫາວທິະຍາໄລໃຫັ້ທນັ

ສະໄໝ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ 2: ພດັທະນາເຄ ີ່ ອງມ  ແລະ ວທິກີານໃນການປະເມນີຜນົການປະຕບິດັໜັ້າທີີ່ ຂອງອາຈານສອນໃນ

ມະຫາວທິະຍາໄລ ພ ັ້ອມທງັນໍາໄປຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ. 
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ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ສາມາດຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຍຸດທະສາດນີ ັ້ໄດ ັ້ຢີ່ າງເຕມັສີ່ ວນ, ແມີ່ ນມຄີວາມຕ ັ້ອງການດ ັ້ານງບົປະມານທີີ່

ສອດຄີ່ ອງກບັສມົມຸດຖານດ ັ້ານງບົປະມານ “ຍກົສູງຄຸນນະພາບການສກຶສາ” ແລະ/ຫ   ງບົປະມານການຊີ່ ວຍເຫ  ອ

ຈາກຕີ່ າງປະເທດ ຕ ັ້ອງສຸມໃສີ່ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຍຸດທະສາດນີ ັ້, 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ສ ັ້າງຄູີ່ ມ ໃນການປະເມນີອາຈານສອນ ສາຍວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ ໃນສະຖານການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ; 

• ຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີຄູໃຫ ັ້ກບັອາຈານສອນວຊິາວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ 4 ມະຫາວທິະຍາໄລຂອງລດັ; 

• ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົການເຮດັວຽກ ຂອງຄູສອນໃນສະຖານການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ; 

• ສ ັ້າງ ແລະ ປັບປຸງວທິກີານປະເມນີຜນົ ເພ ີ່ ອສໍາຫ ວດລດັຖະກອນຄູ ແລະ ບໍລຫິານ ໃນແຕີ່ ລະສາຂາວຊິາ; 

• ພດັທະນາລະບບົຕດິຕາມ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງຄູອາຈານສອນຕາມລາຍວຊິາ ພາຍໃຕ ັ້ໂຄງສ ັ້າງຂອງ Laos 

University Management System (LUMS). 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ8: ການຂະຫຍາຍການສກຶສາລະດບັມະຫາວທິະຍາໄລ ໃຫ ັ້ມຄີວາມຄຸ ັ້ມຄີ່ າຫ າຍຂຶ ັ້ນ (ພາກ

ທ ີ1, ຜນົໄດ ັ້ຮບັທ ີ5, ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ12) 

ຍຸດທະສາດທ ີ1: ສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ໃນການສ ັ້າງຄວາມເປັນເຈົ ັ້າຕນົເອງທາງດ ັ້ານການເງນິຢູີ່ ມະຫາວທິະຍາໄລ. 

ວຽກຈດຸສຸມ: 

• ທດົລອງຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັນະໂຍບາຍການເປັນເຈົ ັ້າຕນົເອງທາງດ ັ້ານການເງນິ ຢູີ່  ມະຫາວທິະຍາໄລແຫີ່ ງຊາດ; 

• ຍກົລະດບັຄວາມສາມາດດ ັ້ານການສ ັ້າງແຜນການ, ແຜນງບົປະມານການເງນິໃຫ ັ້ເຂັ ັ້ມແຂງ; 

• ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງທາງດ ັ້ານການເງນິໃຫ ັ້ ບນັດາມະຫາວທິະຍາໄລ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ2: ພດັທະນານຕິກິໍາກີ່ ຽວກບັການສະໜອງການສກຶສາແບບປະສມົປະສານ (ການຮຽນທາງໄກ ແລະ 

ຮຽນກບັທີີ່ ) ແລະ ການຮຽນອອນລາຍ (ຜີ່ ານໄຊເບ ີຂອງມະຫາວທິະຍາໄລໄຊເບ ີອາຊຽນ) ເພ ີ່ ອສະໜອງຫ ກັ ສູດ

ໃນລະດບັມະຫາວທິະຍາໄລ. 

ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ສາມາດຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຍຸດທະສາດນີ ັ້ໄດ ັ້ຢີ່ າງເຕມັສີ່ ວນ, ແມີ່ ນມຄີວາມຕ ັ້ອງການດ ັ້ານງບົປະມານທີີ່

ສອດຄີ່ ອງກບັສມົມຸດຖານດ ັ້ານງບົປະມານ “ຍກົສູງຄຸນນະພາບການສກຶສາ” ແລະ/ຫ   ງບົປະມານການຊີ່ ວຍເຫ  ອ

ຈາກຕີ່ າງປະເທດ ຕ ັ້ອງສຸມໃສີ່ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຍຸດທະສາດນີ ັ້, 

ວຽກຈດຸສຸມ:  

• ສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ໃນການສະໜອງການສກຶສາແບບປະສມົ (ການຮຽນທາງໄກ ແລະ ຮຽນກບັທີີ່ ) 

ແລະ ການຮຽນທາງອອນລາຍ ເພ ີ່ ອສະໜອງຫ ກັສູດໃນລະດບັມະຫາວທິະຍາໄລ; 

• ສ ັ້າງຫ ກັສູດການຮຽນ-ການສອນແບບປະສມົ (ການຮຽນທາງໄກ ແລະ ຮຽນກບັທີີ່ ); 

• ຈດັທດົລອງການສອນຫ ກັສູດແບບການຮຽນ-ການສອນແບບປະສມົ (ການຮຽນທາງໄກ ແລະ ຮຽນກບັທີີ່ ) 

• ສ ັ້າງ ແລະ ກໍານດົລະບຽບການ, ມາດຕະຖານຫ ກັສູດການຮຽນທາງໄກ ແລະ ບໍລຫິານຄຸ ັ້ມຄອງໃນການສກຶ

ສາຊັ ັ້ນສູງ; 

• ສ ັ້າງ ແລະ ພດັທະນາລະບຽບໃນການຮຽນຫ ກັສູດທີີ່ ຜີ່ ານສ ີ່ ເອເລກັໂຕ ນກິ ຂອງສະຖານການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ. 

• ພດັທະນາລະບບົການຮຽນ-ການສອນທາງໄກ, ການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ການສ ັ້າງເຄ ອຂີ່ າຍຄອມພວິເຕ;ີ 

• ສ ັ້າງຄງັລາຍວຊິາ ແລະ ລະບບົຂໍ ັ້ມູນລາຍວຊິາ OER/MOOCS. 
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ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ9: ມນີຕິກິາໍກີ່ ຽວກບັການນາໍໃຊ ັ້ສູດຄດິໄລີ່ ການສະໜອງທນຶອງີໃສີ່ ຜນົການປະຕບິດັງານ ສໍາ

ລບັມະຫາວທິະຍາໄລທີີ່ ຕັ ັ້ງຢູີ່ ຕີ່ າງແຂວງ (ອດັຕາຄງົທີີ່ , ຕໍີ່ ຫວົນກັຮຽນ, ຕໍີ່ ສາຍວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ ແລະ ບນົ

ພ ັ້ນຖານຄວາມແຕກໂຕນ) (ພາກທ ີ1, ຜນົໄດ ັ້ຮບັທ ີ5, ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ12) 

ຍຸດທະສາດທ ີ1: ພດັທະນາ ແລະ ຈາໍລອງແບບການນໍາໃຊ ັ້ສູດຄດິໄລີ່ ການສະໜອງທນຶ ໂດຍອງີໃສີ່ ຜນົການຮຽນສໍາ

ລບັນກັສກຶສາທີີ່ ຮຽໜຢູີ່ ມະຫາວທິະຍາໄລທີີ່ ຕັ ັ້ງຢູີ່ ຕີ່ າງແຂວງ (ອດັຕາຄງົທີີ່ , ຕໍີ່ ຫວົນກັຮຽນ, ຕໍີ່ ສາຍວທິະຍາສາດທໍາ

ມະຊາດ ແລະ ບນົພ ັ້ນຖານຄວາມແຕກໂຕນ). 

ວຽກຈດຸສຸມ: 

• ສ ັ້າງນຕິກິໍາກີ່ ຽວກບັການສະໜອງທນຶໃຫັ້ແກີ່ ການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງໃນສາຍວຊິາວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ; 

• ຈດັກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ກີ່ ຽວກບັຄດິໄລີ່ ອດັຕາເບ ັ້ຍລ ັ້ຽງ ລະຫວີ່ າງນກັສກຶສາສາຍວຊິາວທິະຍາສາດທໍາມະ

ຊາດ ແລະ ສາຍອ ີ່ ນໆ; 

• ສ ັ້າງຂໍ ັ້ກໍານດົ/ລະບຽບການໃນການສອບເສງັຄດັເລ ອກລະດບັຊາດ ເອາົນກັສກຶສາໃນສາຍວທິະຍາສາດທໍາ

ມະຊາດ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ 10: ທນຶການສກຶສາໄປຮຽນຕີ່ າງປະເທດແມີ່ ນໃຫ ັ້ບູລມິະສດິໃນສາຍວຊິາທີີ່ ສອດຄີ່ ອງກບັ

ຄວາມຕ ັ້ອງການທາງດ ັ້ານການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຄັ ັ້ງທ ີIX ຂອງຊາດ (ພາກທ ີ1, ຜນົໄດ ັ້ຮບັທ ີ5, ຜນົ

ໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ10) 

ຍຸດທະສາດທ ີ1: ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າການສະໜອງທນຶໃຫັ້ນກັສກຶສາໄປຮຽນຕີ່ າງປະເທດໃນຂະແໜງວທິະຍາສາດ ແລະ ເທກັ

ໂນໂລຊ.ີ 

ວຽກຈດຸສຸມ:  

• ຈດັກອງປະຊຸມ ເພ ີ່ ອພດັທະນານຕິກິໍາການຄຸ ັ້ມຄອງນກັສກຶສາລາວ ແລະ ສະໜອງທນຶການສກຶສາໃຫ ັ້ແກີ່ ນກັ 

ສກຶສາລາວໄປຮຽນຕີ່ າງປະເທດ (ເຊັີ່ ນ: ດໍາລດັວີ່ າດ ັ້ວຍການຄຸ ັ້ມຄອງທນຶການສກຶສາ ແລະ ການສົີ່ ງນກັສກຶສາ

ໄປຮຽນຕີ່ າງປະເທດ) ແລະ ນກັສກຶສາຕີ່ າງປະເທດ ມາຮຽນຢູີ່  ສປປ ລາວ; 

• ຈດັກອງປະຊຸມ ເພ ີ່ ອພຈິາລະນາ ແລະ ປຶກສາຫາລ  ກີ່ ຽວກບັການສະໜອງທນຶໃຫັ້ນກັສກຶສາໄປຮຽນຕີ່ າງປະ 

ເທດໃນຂະແໜງວທິະຍາສາດ ແລະ ເທກັໂນໂລຊ;ີ 

• ສ ັ້າງຕັ ັ້ງກອງທນຶເພ ີ່ ອສົີ່ ງເສມີນກັສກຶສາຜູ ັ້ດ ັ້ອຍໂອກາດ, ທຸກຍາກ, ເຂດຫີ່ າງໄກສອກຫ ກີ ແລະ ເພດຍງິ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ11: ການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າວທິະຍາສາດ ໃນສະຖານການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງໄດ ັ້ຮບັການສົີ່ ງເສມີ (ພາກທ ີ1, 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັທ ີ5, ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ10) 

ຍຸດທະສາດທ ີ1: ພດັທະນາເວບັໄຊ ເພ ີ່ ອຄຸ ັ້ມຄອງ, ສົີ່ ງເສມີ ແລະ ເຜຍີແຜີ່  ວຽກງານຄົ ັ້ນຄວ ັ້າວທິະຍາສາດ ຂອງຄູ-

ອາຈານສອນ ແລະ ນກັຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ຂອງສະຖາບນັການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ ແລະ ພດັທະນາເວບັໄຊ ເພ ີ່ ອເຜຍີແຜີ່ ຂໍ ັ້ມູນວຽກ

ງານກດິຈະການນກັສກຶສາລາວໄປຮຽນຕີ່ າງປະເທດ ແລະ ນກັສກຶສາຕີ່ າງປະເທດມາຮຽນຢູີ່  ສປປ ລາວ. 

ວຽກຈດຸສຸມ:  

• ຝຶກອບົຮມົເພ ີ່ ອຍກົລະດບັ ຂດີຄວາມສາມາດໃນການຄຸ ັ້ມຄອງບໍລຫິານ ການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າວທິະຍາສາດ ໃຫ ັ້ແກີ່  

ໜີ່ ວຍງານຄຸ ັ້ມຄອງການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າວທິະຍາສາດຂັ ັ້ນກະຊວງ ແລະ ຂັ ັ້ນສະຖານການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ; 

• ຈດັຝຶກອບົຮມົການສ ັ້າງຂດີຄວາມສາມາດໃຫັ້ກບັນກັຄົ ັ້ນຄວ ັ້າວທິະຍາສາດໃນສະຖານການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ 

• ສ ັ້າງຖານຂໍ ັ້ມູນການຄຸ ັ້ມຄອງ ວຽກງານການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າວທິະຍາສາດຂອງສະຖານການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ; 
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• ສ ັ້າງຖານຂໍ ັ້ມູນນກັສກຶສາລາວໄປຮຽນຕີ່ າງປະເທດ ແລະ ນກັສກຶສາຕີ່ າງປະເທດມາຮຽນຢູີ່  ສປປ ລາວ. 

• ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງທາງດ ັ້ານການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າວທິະຍາສາດຜີ່ ານການຮີ່ ວມມ ກບັອງົກອນ ທງັພາກລດັ ແລະ ເອກ

ກະຊນົທງັພາຍໃນ ແລະ ສາກນົ; 

• ສ ັ້າງເຄ ອຂີ່ າຍການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າວທິະຍາສາດທງັພາຍໃນ ແລະ ຕີ່ າງປະເທດ (LERNET/Inter-REN); 

• ສ ັ້າງສູນກາງການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າວທິະຍາສາດ ແລະ ການບໍລກິານວຊິາການ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ2: ສ ັ້າງສູນດດັຊະນວີາລະສານລາວ (LCI) Lao Citation Index ໃຫັ້ໄດ ັ້ມາດຕະຖານສາກນົ. 

ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ສາມາດຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຍຸດທະສາດນີ ັ້ໄດ ັ້ຢີ່ າງເຕມັສີ່ ວນ, ແມີ່ ນມຄີວາມຕ ັ້ອງການດ ັ້ານງບົປະມານທີີ່

ສອດຄີ່ ອງກບັສມົມຸດຖານດ ັ້ານງບົປະມານ “ຍກົສູງຄຸນນະພາບການສກຶສາ” ແລະ/ຫ   ງບົປະມານການຊີ່ ວຍເຫ  ອ

ຈາກຕີ່ າງປະເທດ ຕ ັ້ອງສຸມໃສີ່ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຍຸດທະສາດນີ ັ້, 

ວຽກຈດຸສຸມ:  

• ສ ັ້າງຕັ ັ້ງຄະນະກໍາມະການຮບັຜດິຊອບການຄຸ ັ້ມຄອງສູນດດັຊະນວີາລະສານລາວ (LCI) Lao Citation 

Index; 

• ສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ໃນການສ ັ້າງສູນດດັຊະນວີາລະສານລາວ (LCI) Lao Citation Index; 

• ຈດັຝຶກອບົຮມົການຂຽນວາລະສານໃນຮູບແບບທີີ່  ສາກນົຍອມຮບັ; 

• ສ ັ້າງຖານຂໍ ັ້ມູນໃນການຄຸ ັ້ມຄອງວາລະສານລາວ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ12: ການສົີ່ ງເສມີຕໍາແໜີ່ ງວຊິາການຄູໃນສະຖານການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ (ພາກທ ີ1, ຜນົໄດ ັ້ຮບັທ ີ

5, ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ11) 

ຍຸດທະສາດທ ີ1: ສ ັ້າງນຕິດໍິາກີ່ ຽວກບັການສົີ່ ງເສມີຕໍາແໜງວຊິາການອາຈານສອນໃນສະຖານການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ 

ວຽກຈດຸສຸມ:  

• ເຜຍີແຜີ່ ດໍາລດັວີ່ າດ ັ້ວຍຕໍາແໜີ່ ງວຊິາການຄູໃນສະຖານການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ; 

• ສະເໜສີ ັ້າງແຜນງບົປະມານໃຫັ້ແກີ່ ອາຈານສອນທີີ່ ໄດ ັ້ຮບັຕໍາແໜີ່ ງວຊິາການຄູຢູີ່ ມະຫາວທິະຍາໄລ. 
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IX. ຂະແໜງການຍີ່ ອຍກລິາ-ກາຍຍະກາໍ 

1. ກລິາມວນຊນົ, ພະລະ ແລະ ສລີະປະສກຶສາ  

1.1. ຜນົສໍາເລດັ 

ກລິາ-ກາຍຍະກາໍມວນຊນົ, ພະລະ ແລະ ສລີະປະສກຶສາ ແມີ່ ນວຽກງານໜຶີ່ ງທີີ່ ໄດ ັ້ກໍານດົຢູີ່ ໃນຍຸດທະສາດ

ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫີ່ ງຊາດ ທີີ່ ລດັຖະບານກໍານດົໃນ

ແຕີ່ ລະປີ "ສົີ່ ງເສມີໃຫ ັ້ມວນຊນົ ທຸກເພດທຸກໄວ ເຂົ ັ້າຮີ່ ວມການຫດັກາຍຍະບໍລຫິານ, ການອອກກໍາລງັກາຍ, ການ

ຫ ິ ັ້ນກລິາ ແລະ ເຂົ ັ້າຮີ່ ວມການສ ັ້າງຂະບວນການເຄ ີ່ ອນໄຫວ ຈດັກດິຈະກໍາ ການແຂີ່ ງຂນັກລິາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊນົ 

ປະຈາໍປີ, ແຂີ່ ງຂນັກລິາວນັບຸນປະເພນ ີ ແລະ ແຂີ່ ງຂນັກລິາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊນົ ສະເຫ ມີສະຫ ອງວນັສໍາຄນັຕີ່ າງໆ

ຂອງຊາດ-ສາກນົ ແລະ ປະຕບິດັຫ ກັສູດການສກຶສາແນໃສີ່ ເຮດັໃຫ ັ້ຜູ ັ້ຮຽນມຄີວາມຮູ ັ້, ຄວາມສາມາດພ ັ້ນຖານກີ່ ຽວ

ກບັກລິາ-ກາຍະກໍາ ແລະ ສລີະປະສກຶສາ ໂດຍຜີ່ ານບດົຮຽນ, ການເຄ ີ່ ອນໄຫວກດິຈະກໍາ, ການແຂີ່ ງຂນັກລິາ-ສລີະ

ປະວນັນະຄະດ ີ ແລະ ຂະບວນການຕ ັ້ານສິີ່ ງເສບຕດິໃນໂຮງຮຽນ "ເພ ີ່ ອເຮດັໃຫ ັ້ພນົລະເມ ອງລາວ ມສຸີຂະພາບ

ເຂັ ັ້ມແຂງ ທາງດ ັ້ານຮີ່ າງກາຍ ແລະ ຈດິໃຈ, ອາລມົ, ສງັຄມົ, ມນໍີ ັ້າໃຈນກັກລິາທີີ່ ຜີ່ ອງໃສ, ສ ັ້າງສະຕຊິາດ, ຮກັສາມູນ 

ເຊ ັ້ອສລີະປະວດັທະນະທໍາອນັດງີາມຂອງທັ້ອງຖິີ່ ນ-ຂອງຊາດ ສາມາດປະກອບສີ່ ວນ ເຂົ ັ້າໃນການພດັທະນາຊບັພະ 

ຍາກອນມະນຸດ, ຍກົສູງຖານະບດົບາດຊອງຊາດ ແນີ່ ໃສີ່ ເພິີ່ ມທະວຄີວາມສາມກັຄ,ີ ສນັຕພິາບ, ການຮີ່ ວມມ ກບັບນັ 

ດາປະເທດໃນພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກນົ ເພ ີ່ ອຮບັໃຊ ັ້ພາລະກດິປົກປັກຮກັສາ ແລະ ສ ັ້າງສາພດັທະນາປະເທດຊາດ. 

1.2. ສິີ່ ງທ ັ້າທາຍ 

ວຽກງານກລິາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊນົໄດ ັ້ມກີານຂະຫຍາຍຕວົຢີ່ າງກວ ັ້າງຂວາງ, ແຕີ່ ການຂະຫຍາຍຕວົດັີ່ ງກີ່ າວ 

ຍງັບໍີ່ ທນັເຂົ ັ້າເຖງິໃນຊຸມຊນົ ແລະ ທ ັ້ອງຖິີ່ ນ, ກງົຈກັການຈດັຕັ ັ້ງໃນຂະແໜງກລິາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊນົ ຍງັບໍີ່ ທນັ

ເຂັ ັ້ມແຂງ; ມາດຕະຖານການພດັທະນາກລິາ-ກາຍຍະກາໍມວນຊນົຍງັບໍີ່ ທນັສມົບູນ, ບຸກຄະລາກອນຍງັຈາໍກດັ, ຄຸນ

ນະພາບບໍີ່ ສູງ, ການນໍາໃຊ ັ້ພ ັ້ນຖານໂຄງລີ່ າງ, ອຸປະກອນກລິາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊນົ ຍງັຈາໍກດັບໍີ່ ທນັຕອບສະໜອງໄດ ັ້

ກບັການສ ັ້າງຂະບວນການເຄ ີ່ ອນໄຫວຈດັກດິຈະກໍາກລິາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊນົ ໄດ ັ້ເທົີ່ າທຄີວນ, ການລງົທນຶໃສີ່ ໃນ

ການພດັທະນາ ກລິາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊນົ ແຕີ່ ສູນລງົຮອດທັ້ອງຖິີ່ ນ ຍງັມຈີາໍກດັ, ບໍີ່ ຕໍີ່ ເນ ີ່ ອງ ແລະ ຍງັຂາດການຈດັ

ສນັ, ແບີ່ ງງບົປະມານ ໃຫ ັ້ວຽກງານການພດັທະນາກລິາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊນົ ຢູີ່ ທ ັ້ອງຖິີ່ ນ. 

ວຽກງານພະລະ ແລະ ສລີະປະສກຶສາ ເຖງິຈະມຂີະບວນການພົ ັ້ນເດັີ່ ນ ແຕີ່ ກໍຍງັບໍີ່ ທນັເປັນຂະບວນໃຫຍີ່  

ແລະ ກວ ັ້າງຂວາງ ເນ ີ່ ອງມາຈາກງບົປະມານຮບັໃຊ ັ້ບໍີ່ ພຽງພໍ, ເຖງິວີ່ າການສ ັ້າງຄູຈະມປີະລມິານເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ ແຕີ່ ດ ັ້ານການ

ບນັຈສຸບັຊ ັ້ອນ ຄູ 2 ວຊິາດັີ່ ງກີ່ າວ ຍງັບໍີ່ ທນັໄດ ັ້ຖ ກປະຕບິດັຢີ່ າງທົີ່ ວເຖງິ ບໍີ່ ສາມາດປະຕບິດັຕວົເລກຄາດໝາຍ ໃນ

ແຜນ 5 ປີ (2016-2020) ໃນການບນັຈຄູຸພະລະສກຶສາ ແລະ ຄູສລີະປະສກຶສາ ເຂົ ັ້າໃນຊັ ັ້ນປະຖມົ. ສໍາລບັຊັ ັ້ນ 

ມດັທະຍມົ ເຖງິຈະບນັຈຄູຸເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນໃນທຸກປີ ແຕີ່ ກໍີ່ ຍງັບໍີ່ ທນັພຽງພໍຕາມຄາດໝາຍທີີ່ ວາງໄວ ັ້ ໂດຍສະເພາະ ຄູສລີະປະ

ດນົຕ ີແລະ ຄູສລີະປະກໍາ ຍງັມຄີວາມຕ ັ້ອງການຫ າຍ. 

1.3. ບູລມິະສດິ ແຕີ່ ປີ 2021-2025 

1.3.1. ຈດຸປະສງົ 
1) ສົີ່ ງເສມີມວນຊນົ ທຸກເພດທຸກໄວ ເຂົ ັ້າຮີ່ ວມການຫດັກາຍຍະບໍລຫິານ, ການອອກກໍາລງັກາຍ, ການຫ ິ ັ້ນກລິາ 

ແລະ ຊຸກຍູ ັ້ສົົີ່ ງເສມີວຽກງານພະລະ ແລະ ສລີະປະສກຶສາ; 
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2) ປັບປຸງ, ພດັທະນາວຽກງານກລິາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊນົ, ວຽກງານພະລະ ແລະ ສລີະປະສກຶສາ ຢູີ່ ພາຍໃນ

ປະເທດ ໃຫ ັ້ມຄີວາມເຂັ ັ້ມແຂງທາງດ ັ້ານປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ; 

3) ສົີ່ ງເສມີການສ ັ້າງຂະບວນການແຂີ່ ງຂນັກລິາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊນົ, ສລີະປະທງັພາຍໃນ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນ 

ປະຈາໍປີ, ກລິາປະເພນ ີແລະ ສະເຫ ມີສະຫ ອງ ວນັສໍາຄນັຕີ່ າງໆຂອງຊາດ-ສາກນົ; 

4) ສົີ່ ງເສມີຂະບວນຈດັການແຂີ່ ງຂນັກລິານກັຮຽນ, ກລິາ-ກາຍຍະກໍາຄນົພກິານ ຢູີ່ ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ເຂົ ັ້າ

ຮີ່ ວມການແຂີ່ ງຂນັກລິາຢູີ່ ຕີ່ າງປະເທດ; 

5) ຍກົລະດບັຜູ ັ້ບໍລຫິານ, ວຊິາການ, ກໍາມະການຕດັສນິ, ຄູຝຶກ, ຄູສອນ ແລະ ນກັກລິາທີີ່ ມພີອນສະຫວນັ ໄດ ັ້

ຮບັການພດັທະນາຄວາມຮູ ັ້ ຄວາມສາມາດ ແລະ ສ ັ້າງມາດຕະຖານໃຫັ້ນກັກລິາ ສາມາດເຂົ ັ້າຮີ່ ວມງານແຂີ່ ງ 

ຂນັກລິາ ໃນລະດບັສາກນົ; 

6) ຊຸກຍູ ັ້, ສົີ່ ງເສມີໃຫ ັ້ນກັຮຽນ-ນກັສກຶສາ ມຄີວາມຮູ ັ້ພ ັ້ນຖານວຽກງານປັ້ອງກນັຊາດ-ປັ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ, 

ວຽກງານຕ ັ້ານ ແລະ ສະກດັກັ ັ້ນສິີ່ ງເສບຕດິໃນໂຮງຮຽນ. 

1.3.2. ຄາດໝາຍ 

1) ມວນຊນົ ທຸກເພດ, ທຸກໄວເຂົ ັ້າຮີ່ ວມຫດັກາຍຍະບໍລຫິານ, ອອກກໍາລງັກາຍ ແລະ ຫ ິ ັ້ນກລິາ ໃຫ ັ້ເປັນປົກກະຕ ິ

ໃຫ ັ້ບນັລຸ 50%;  

2) ຍກົລະດບັຜູ ັ້ບໍລຫິານ-ຄຸ ັ້ມຄອງ, ກໍາມະການຕດັສນິ, ຄູຝຶກ ກລິາ-ກາຍຍະກາໍມວນຊນົ ຂັ ັ້ນແຂວງ/ນະຄອນ

ຫ ວງ ໃຫ ັ້ບນັລຸ 4.410 ຄນົ ໃນຈາໍນວນ 22 ປະເພດກລິາ ແລະ ໃນລະດບັສາກນົ ບນັລຸໄດ ັ້ 50 ຄນົ ໃນ

ຈາໍນວນ 10 ປະເພດກລິາ; 

3) ສົີ່ ງເສມີຄນົພກິານລາວອອກກໍາລງັກາຍ, ຫ ິ ັ້ນກລິາ ແລະ ເຂົ ັ້າຮີ່ ວມການແຂີ່ ງຂນັ ກລິາ-ກາຍຍະກໍາ ຄນົພກິານ

ໃນຂອບເຂດທົີ່ ວປະເທດ ແລະ ລະດບັພາກພ ັ້ນ-ສາກນົ ໃຫ ັ້ບນັລຸ 5% ຂອງຈາໍນວນຄນົພກິານ ໃນທົີ່ ວປະ 

ເທດ; 

4) ສ ັ້າງ ແລະ ປັບປຸງນຕິກິໍາລຸ ັ້ມກດົໝາຍວີ່ າດ ັ້ວຍກລິາ-ກາຍຍະກໍາ ຈາໍນວນ 8 ສະບບັ ແລະ ປັບປຸງ ປ ັ້ມຄູີ່ ມ ກລິາ

-ກາຍຍະກໍາມວນຊນົ ຈາໍນວນ 18 ປະເພດກລິາ; 

5) ການຈດັຕັ ັ້ງການຮຽນການສອນ ວຊິາພະລະສກຶສາ ແລະ ສລີະປະສກຶສາ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 93 % ຂອງໂຮງຮຽນສາມນັ

ສກຶສາທົີ່ ວປະເທດ; 

6) ຈດັຕັ ັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ສກຶສາວຊິາພ ັ້ນຖານປັ້ອງກນັຕວົ ໃນໂຮງຮຽນມດັທະຍມົສກຶສາຕອນປາຍ ແລະ 

ວຊິາສກຶສາປັ້ອງກນັຊາດ-ປັ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ ໃນສາຍອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ ທງັພາກ

ລດັ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 93% ແລະ ເອກະຊນົ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 35% ຂຶ ັ້ນໄປ. 

7) ປະກາດ ແລະ ຮບັຮອງໂຮງຮຽນມດັທະຍມົສກຶສາປອດຢາເສບຕດິໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 93%, ຊັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 

96%, ວທິະຍາໄລຄູ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 90% ແລະ ໂຮງຮຽນເຕກັນກິວຊິາຊບີໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 5%. 

8) ຈາໍນວນສີ່ ວນຮ ັ້ອຍ ຂອງນກັຮຽນຊັ ັ້ນຕີ່ າງໆ ໄດ ັ້ເຄ ີ່ ອນໄຫວ ແລະ ຫ ິ ັ້ນກລິາ-ກາຍຍະກໍາ:  

• ນກັຮຽນຊັ ັ້ນປະຖມົໃຫັ້ໄດ ັ້ 75%;  

• ນກັຮຽນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົສກຶສາ 85%;  

• ນກັສກຶສາໃນສາຍອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 58%. 

9) ຈດັການແຂີ່ ງຂນັກລິານກັຮຽນມດັທະຍມົສກຶສາທົີ່ ວປະເທດ ຄັ ັ້ງທ ີ7 ປີ 2022 ແລະ ຄັ ັ້ງທ ີ8 ປີ 2025; 

10) ເຂົ ັ້າຮີ່ ວມການແຂີ່ ງຂນັກລິານກັຮຽນ ແລະ ກລິາຄນົພກິານໃນລະດບັພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກນົ: 

• ສໍາລບັກລິານກັຮຽນອາຊຽນ ເຂົ ັ້າຮີ່ ວມທຸກປີທີີ່ ມກີານຈດັການແຂີ່ ງຂນັ ແລະ ເປັນເຈົ ັ້າພາບໃນການ

ຈດັການແຂີ່ ງຂນັກລິາມດັທະຍມົອາຊຽນ ຄັ ັ້ງທ ີ16 ໃນປີ 2024; 
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• ສໍາລບັກລິາຄນົພກິານ ເຂົ ັ້າຮີ່ ວມໃນລະດດັອາຊຽນ ໃຫ ັ້ບນັລຸ 10 ປະເພດກລິາ; ໃນລະດບັອາຊໃີຫ ັ້

ບນັ 6 ຄັ ັ້ງ ແລະ ໃນລະດບັ (IPC) ພາຣາແລມປິກເກມ ; 

1.3.3. ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງ 

ພນົລະເມ ອງລາວມສຸີຂະພາບແຂງແຮງດ ັ້ານຮີ່ າງກາຍ ແລະ ຈດິໃຈ, ບຸກຄະລາກອນການກລິາ, ນກັກລິາສະໝກັຫ ິ ັ້ນ 

ແລະ ນກັກລິາອາຊບີ ໄດ ັ້ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບດ ັ້ານກລິາ-ກາຍຍະກາໍ ປະກອບສີ່ ວນເຂົ ັ້າໃນການເຊດີຊູຖານະ

ບດົບາດຂອງຊາດຢູີ່ ໃນເວທສີາກນົ ສ ັ້າງຄວາມພາກພູມໃຈໃຫ ັ້ປະຊາຊນົລາວ. 

➢ ຫ ກັການ ແລະ ເຫດຜນົ 

ຍກົສູງຄຸນນະພາບທາງດ ັ້ານວຽກງານກລິາມວນຊນົ, ພະລະ ແລະ ສລີະປະສກຶສາ ໃຫ ັ້ມຂີະບວນການເຄ ີ່ ອນ 

ໄຫວຝຶກແອບ, ແຂີ່ ງຂນັ ຖ ກຕ ັ້ອງຕາມລະບຽບຫ ກັການ, ເຮດັໃຫ ັ້ເຍາົວະຊນົ, ຊາວໜຸີ່ ມ ມຄີວາມມກັໃນການອອກ

ກໍາລງັກາຍ, ຫ ິ ັ້ນກລິາ, ມສຸີຂະພາບສມົບູນແຂງແຮງ, ມຄີວາມສວີໄິລທາງດ ັ້ານຈດິໃຈ, ສະຫງວນຄວາມງາມ, ຮກັສາ

ມູນເຊ ັ້ອສລີະປະວດັທະນະທໍາອນັດງີາມຂອງທັ້ອງຖິີ່ ນ -ຂອງຊາດ ເປັນການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ຕາມ 

3 ລກັສະນະ ແລະ 5 ຫ ກັມູນ ຂອງການສກຶສາແຫີ່ ງຊາດ. 

➢ ພາກສີ່ ວນຮບັຜດິຊອບ 

ຜນົສໍາເລດັຂອງ ຜນົໄດ ັ້ຮບັນີ ັ້ ແມີ່ ນໄດ ັ້ຈາກການມສີີ່ ວນຮີ່ ວມເຊິີ່ ງກນັ ແລະ ກນັລະຫວີ່ າງກມົກລິາມວນຊນົ, 

ພະລະ ແລະ ສລີະປະສກຶສາ, ພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງ, ຫັ້ອງການສກຶສາທກິານ ແລະ 

ກລິາເມ ອງ/ນະຄອນ, ບນັດາອງົການຈດັຕັ ັ້ງພາກລດັ, ສງັຄມົ ແລະ ຄູີ່ ຮີ່ ວມພດັທະນາ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ1: ໜີ່ ວຍສະໂມສອນກລິາ-ກາຍຍະກາໍ ຂັ ັ້ນບ ັ້ານ, ຂັ ັ້ນເມ ອງ ແລະ ຂັ ັ້ນແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງ, 

ສໍານກັງານອງົການ, ບໍລສິດັ, ໂຮງຈກັ-ໂຮງງານ ແລະ ການຈດັຕັ ັ້ງຕີ່ າງໆ ທງັພາກລດັ-ເອກະຊນົ ເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ ແລະ ການ

ພດັທະນາກລິາຄນົພກິານໃຫ ັ້ມປີະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ດຂີຶ ັ້ນ ທຽບເທົີ່ າກບັສາກນົ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ1: ຂະຫຍາຍການສ ັ້າງສະໂມສອນ, ສວນສາທາລະນະ ກລິາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊນົ: 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ສ ັ້າງຕັ ັ້ງສະໂມສອນກລິາ-ກາຍຍະກໍາປະເພດຕີ່ າງໆໃນຂັ ັ້ນບ ັ້ານ, ເມ ອງ, ແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງ, ບນັດາສໍານກັ

ງານ-ອງົການ, ບໍລສິດັ, ໂຮງຈກັ-ໂຮງງານ ແລະ ອງົການຈດັຕັ ັ້ງຂັ ັ້ນຕີ່ າງໆ ທງັພາກລດັ-ເອກະຊົນົ; 

• ຊຸກຍູ ັ້ການສ ັ້າງສະຖານທີີ່  ແລະ ສວນສາທາລະນະສໍາລບັອອກກໍາລງັກາຍເພ ີ່ ອສຸຂະພາບໃນຂັ ັ້ນບ ັ້ານ, ເມ ອງ, 

ແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ 2: ວຽກງານກລິາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊນົ ໄດ ັ້ຮບັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຢີ່ າງກ ັ້ວາງຂວາງ ແຕີ່ ສູນກາງ ລງົ

ຮອດທັ້ອງຖິີ່ ນ. 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ຊຸກຍູ ັ້, ສົີ່ ງເສມີ ບນັດາແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງ, ເມ ອງ, ບ ັ້ານ , ບນັດາສໍານກັງານ-ອງົການ, ບໍລສິດັ, ໂຮງຈກັ

ໂຮງງານ ແລະ ອງົການຈດັຕັ ັ້ງຂັ ັ້ນຕີ່ າງໆ ທງັພາກລດັ-ເອກະຊົນົ ຈດັການແຂີ່ ງຂນັກລິາປະຈາໍປີ, ແຂີ່ ງຂນັ ກລິາ

ປະເພນ,ີ ການແຂີ່ ງຂນັກລິາສະເຫ ມີສະຫ ອງວນັສໍາຄນັຕີ່ າງໆ ຂອງຊາດ ແລະ ສາກນົ; 
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• ສົີ່ ງເສມີບນັດາເມ ອງ, ແຂວງ ນະຄອນຫ ວງ, ບນັດາກະຊວງ, ອງົການ ເຂົ ັ້າຮີ່ ວມການແຂີ່ ງຂນັກລິາ ມດິຕະພາບ 

ກບັບນັດາແຂວງ, ເມ ອງ ຂອງບນັດາປະເທດ ທີີ່ ມຊີາຍແດນຕດິຈອດກນັ; 

• ສົີ່ ງເສມີຄນົພກິານລາວ ອອກກໍາລງັກາຍ, ຫ ິ ັ້ນກລິາ ແລະ ເຂົ ັ້າຮີ່ ວມການແຂີ່ ງຂນັ ກລິາ-ກາຍຍະກໍາຄນົພກິານ

ສາກນົ, ການແຂີ່ ງຂນັກລິາ ເພ ີ່ ອສະເຫ ມີສະຫ ອງ ວນັສໍາຄນັຕີ່ າງໆຂອງຊາດ ແລະ ປະຈາໍປີ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ3: ການບໍລຫິານ-ຄຸ ັ້ມຄອງວຽກງານກລິາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊນົໃຫັ້ມຄີວາມເຂັ ັ້ມແຂງ ແຕີ່ ສູນກາງ ລງົ

ຮອດທັ້ອງຖິີ່ ນ. 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ສ ັ້າງຂໍ ັ້ຕກົລງົວີ່ າດ ັ້ວຍມາດຕະຖານກລິາ-ກາຍຍະກາໍມວນຊນົ; 

• ສ ັ້າງຂໍ ັ້ຕກົລງົວີ່ າດ ັ້ວຍລະບຽບການຄຸ ັ້ມຄອງຫວົໜີ່ ວຍທຸລະກດິກລິາ-ກາຍຍະກາໍ ຢູີ່ ພາຍໃນປະເທດ; 

• ປັບປຸງ ຂໍ ັ້ຕກົລງົວີ່ າດ ັ້ວຍການການຄຸ ັ້ມຄອງກດິຈະກໍາກລິາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊນົ; 

• ປັບປຸງນຕິກິໍາໃຕ ັ້ກດົໝາຍ ຄ  ຄູີ່ ມ  ກດົລະບຽບ, ກະຕກິາ ກລິາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊນົ; 

• ຕດິຕາມ, ປະເມນີຜນົ ແລະ ເກບັກໍາຂໍ ັ້ມູນສະຖຕິວິຽກງານກລິາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊນົ; 

• ພດັທະນາບຸກຄະລາກອນ, ກໍາມະການຕດັສນິ, ຄູຝຶກ, ວທິະຍາສາດການກລິາ, ການແພດ ຮບັໃຊ ັ້ວຽກງານ

ກລິາ-ກາຍຍະກາໍມວນຊນົ ແລະ ວຽກງານກລິາ-ກາຍຍະກໍາຄນົພກິານ ຢູີ່ ພາຍໃນ ແລະ ຕີ່ າງປະເທດ ໃຫັ້ມຄຸີນ

ນະພາບ; 

• ຍາດແຍີ່ ງການຊີ່ ວຍເຫ  ອຈາກອງົການຈດັຕັ ັ້ງສາກນົ, ສງັຄມົເພ ີ່ ອພດັທະນາວຽກງານກລິາ-ກາຍຍະກໍາມວນ

ຊນົ; 

• ຊຸກຍູ ັ້, ສົີ່ ງເສມີ ຄະນະກໍາມະການພາຣາແລມປິກແຫີ່ ງຊາດລາວ ແລະ ບນັດາສະຫະພນັກລິາຄນົພກິານລາວ 

ໄດ ັ້ມກີານເຄ ີ່ ອນໄຫວ ຢີ່ າງເປັນປົກກະຕ.ິ 

ຍຸດທະສາດທ ີ4: ຈດັການແຂີ່ ງຂນັ ແລະ ເຂົ ັ້າຮີ່ ວມການແຂີ່ ງຂນັກລິາ-ກາຍຍະກໍາຄນົພກິານ 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ຈດັງານແຂີ່ ງຂນັກລິາຄນົພກິານທົີ່ ວປະເທດ ຄັ ັ້ງທ ີIII ປີ 2021 ແລະ ຄັ ັ້ງທ ີIV ປີ 2025; 

• ເຂົ ັ້າຮີ່ ວມງານແຂີ່ ງຂນັກລິາຄນົພກິານ ASEAN Para Games ຄັ ັ້ງທ ີX ປີ 2021 ທີີ່ ນະຄອນຫ ວງ ຮາໂນຍ 

ປະເທດຫວຽດນາມ, ASEAN Para Games ຄັ ັ້ງທ ີXI ປີ 2023 ທີີ່ ນະຄອນຫ ວງພະນມົເປັນ ປະເທດ

ກໍາປູເຈຍ ແລະ ASEAN Para Games ຄັ ັ້ງທ ີXII ປີ 2025 ທີີ່ ຊນົບູລ ີປະເທດໄທ; 

• ເຂົ ັ້າຮີ່ ວມງານແຂີ່ ງຂນັກລິາຄນົພກິານ Asian Para Games ຄັ ັ້ງທ ີXIII ປີ 2022 ທີີ່  Hangzhou ປະເທດ

ຈນີ ແລະ Asian Para Games ຄັ ັ້ງທ ີXIV ປີ 2025 ທີີ່  Nagoya ປະເທດຍິີ່ ປຸີ່ ນ; 

• ເຂົ ັ້າຮີ່ ວມງານແຂີ່ ງຂນັກລິາຄນົພກິານ Paralympic Games ຄັ ັ້ງທ ີ XVI ປີ 2021 ທີີ່ ປະເທດຍິີ່ ປຸີ່ ນ ແລະ 

Paralympic Games ຄັ ັ້ງທ ີXVII ປີ 2025 ທີີ່ ປະເທດຝຣັີ່ ງ; 

• ເຂົ ັ້າຮີ່ ວມການແຂີ່ ງຂນັກລິາຄນົພກິານໃນລະດບັຊງິແຊມທະວບີ, ຊງິແຊມໂລກ ແລະ ການແຂີ່ ງຂນັລາຍເກບັ

ຄະແນນຕີ່ າງໆ (Qualification Event) ຕາມຂໍ ັ້ກໍານດົຂອງ ຄະນະກໍາມະການພາຣາແລມປິກສາກນົ (IPC). 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ 2: ການຮຽນ-ການສອນພະລະ ແລະ ສລີະປະສກຶສາ ໄດ ັ້ຮບັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ຢີ່ າງ

ກວ ັ້າງຂວາງຂຶ ັ້ນ, ຈາໍນວນບຸກຄະລາກອນນກັວຊິາການດ ັ້ານພະລະສກຶສາ ແລະ ສລີະປະສກຶສາເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ, ມຈີາໍນວນ

ນກັຮຽນ ທີີ່ ເຂົ ັ້າຮີ່ ວມການແຂີ່ ງຂນັກລິາ, ສລີະປະພາຍໃນປະເທດ, ພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກນົຫ າຍຂຶ ັ້ນ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ1: ພດັທະນາບຸກຄະລາກອນດ ັ້ານວຊິາການພະລະສກຶສາ-ກລິາໃນສະຖານການສກຶສາ 
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ວຽກຈດຸສຸມ 

• ສ ບຕໍີ່ ສ ັ້າງ, ຍກົລະດບັ, ຝຶກທກັສະໃຫັ້ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ນກັກລິານກັຮຽນຢີ່ າງຕໍີ່ ເນ ີ່ ອງ; 

• ຈດັຝຶກອບົຮມົການເປັນຄູຝຶກກລິາແລີ່ ນ-ລານ, ກລິາບານເຕະ, ກລິາກະຕໍ ັ້, ກລິາລອຍນໍ ັ້າ, ກລິາດອກປີກໄກີ່ , 

ປັນຈກັສລິດັ ຮອງຮບັໃຫ ັ້ແກີ່ ການສົີ່ ງນກັກລິາເຂົ ັ້າຮີ່ ວມແຂີ່ ງຂນັກລິານກັຮຽນອາຊຽນ; 

• ຝຶກອບົຮມົດ ັ້ານການເປັນກໍາມະການຕດັສນິກລິາປະເພດຕີ່ າງໆ ໃຫ ັ້ຄູພະລະສກຶສາ; 

• ສົີ່ ງເສມີນກັຮຽນ, ນກັສກຶສາຜູ ັ້ມພີອນສະຫວນັທາງດ ັ້ານກລິາ-ກາຍະກໍາ ໃຫ ັ້ເຂົ ັ້າຮີ່ ວມຝຶກແອບ, ແຂີ່ ງຂນັ 

ແລະ ແລກປີ່ ຽນບດົຮຽນປະສບົປະການທງັພາຍໃນ ແລະ ຕີ່ າງປະເທດ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ2: ພດັທະນາພ ັ້ນຖານໂຄງລີ່ າງ, ສະຖານທີີ່ ຝຶກແອບ ແລະ ອຸປະກອນໃນແຂີ່ ງຂນັກລິາ-ກາຍະກາໍໃນ

ສະຖານການສກຶສາ. 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ສມົທບົກບັພາກສີ່ ວນກີ່ ຽວຂ ັ້ອງໃນການຂຶ ັ້ນແຜນປຸກສ ັ້າງ, ປັບປຸງພ ັ້ນຖານໂຄງ ແລະ ສະຖານທີີ່ ຝຶກແອບພະ 

ລະສກຶສາ-ກລິາກາຍະກໍາໃນສະຖານການສກຶສາ; 

• ຊຸກຍູ ັ້ສົີ່ ງເສມີໃຫ ັ້ສະຖານການສກຶສາ, ສ ັ້າງ ແລະ ຜະລດິອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ ຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານຕາມ

ຫ ກັສູດ; 

• ສ ັ້າງແຜນຈດັຊ ັ້ອຸປະກອນຮບັໃຊ ັ້ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ຝຶກແອບພະລະສກຶສາ-ກລິາກາຍະກໍາໃນສະ 

ຖານການສກຶສາ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ3: ຊຸກຍູ ັ້ສົີ່ ງເສມີຈດັຕັ ັ້ງສະໂມສອນກລິາ-ກາຍະກໍາໃນສະຖານການສກຶສາ. 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ຈດັງານແຂີ່ ງຂນັກລິາຢີ່ າງເປັນປົກກະຕ ິລະຫວີ່ າງໂຮງຮຽນ, ເມ ອງ ແລະ ແຂວງ; 

• ສົີ່ ງເສມີການສ ັ້າງສະໂມສອນກລິາ-ກາຍະກໍາໃນສະຖານການສກຶສາ; 

• ຝຶກອບົຮມົແນະນໍາວທິກີານວາງແຜນ ແລະ ຈດັການແຂີ່ ງຂນັກລິານກັຮຽນສາມນັສກຶສາໃນຂັ ັ້ນຕີ່ າງໆ; 

• ສ ັ້າງປຶັ້ມຄູີ່ ມ ແນະນໍາວທິກີານເປີດ-ປິດ ການແຂີ່ ງຂນັກລິານກັຮຽນສາມນັສກຶສາແຕີ່ ລະຂັ ັ້ນໃຫ ັ້ເປັນເອກະພາບ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ4: ຈດັງານມະຫາກໍາກລິານກັຮຽນມດັທະຍມົສກຶສາທົີ່ ວປະເທດ, ເຂົ ັ້າຮີ່ ວມການແຂີ່ ງຂນັ ແລະ ເປັນ

ເຈົ ັ້າພາບຈດັງານແຂີ່ ງຂນັກລິານກັຮຽນອາຊຽນ. 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ຈດັງານມະຫາກໍາກລິານກັຮຽນມດັທະຍມົສກຶສາທົີ່ ວປະເທດ ຄັ ັ້ງທ ີVII ປີ 2022 ຢູີ່ ແຂວງສາລະວນັ; 

• ເຂົ ັ້າຮີ່ ວມການແຂີ່ ງຂນັກລິານກັຮຽນອາຊຽນ ຕາມທໍາມະນນູຂອງສະພາກລິານກັຮຽນອາຊຽນປີລະ 1 ຄັ ັ້ງ. 

• ຈດັງານແຂີ່ ງຂນັກລິານກັຮຽນອາຊຽນ ຄັ ັ້ງທ ີ16 ທີີ່  ສປປ ລາວ ເປັນເຈົ ັ້າພາບ ໃນປີ 2024; 

ຍຸດທະສາດທ ີ5: ປັບປຸງ ແລະ ຍກົລະດບັການສ ັ້າງຄູພະລະສກຶສາ ແລະ ສລີະປະສກຶສາ . 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ພດັທະນາຫ ກັສູດ ແລະ ເອກະສານຮບັໃຊ ັ້ການຮຽນ-ການສອນ ໃນວທິະຍາໄລພະລະສກຶສາ ແລະ ວທິະຍາ 

ໄລສລີະປະສກຶສາ; 

• ສ ັ້າງເງ  ີ່ອນໄຂໃຫັ້ແກີ່ ການຍກົຖານະວທິະຍາໄລພະລະສກຶສາ ແລະ ວທິະຍາໄລສລີະປະສກຶສາ ເປັນສະຖາ

ບນັ; 

• ຍກົລະດບັວຊິາສະເພາະໃຫັ້ແກີ່ ຄູອາຈານສອນຢູີ່ ພາຍໃນ ແລະ ຕີ່ າງປະເທດ; 
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• ປັບປຸງປະສດິທພິາບໃນການກໍີ່ ສ ັ້າງ ແລະ ຝຶກຫດັຄູ; 

• ປະເມນີຄຸນນະພາບການກໍີ່ ສ ັ້າງຄູຂອງວທິະຍາໄລພະລະສກຶສາ ແລະ ວທິະຍາໄລສລີະປະສກຶສາ; 

• ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົການນໍາໃຊ ັ້ຄູພະລະສກຶສາ ແລະ ຄູສລີະປະສກຶສາໃນໂຮງຮຽນ ສາມນັສກຶສາ, 

ອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງທງັພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ6: ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຫ ກັສູດການຮຽນ-ການສອນພະລະສກຶສາ ແລະ ສລີະປະສກຶສາ ໃນສະຖານການ

ສກຶສາໃຫ ັ້ທົີ່ ວເຖງິ . 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ຈດັການຮຽນ-ການສອນວຊິາພະລະສກຶສາ, ວຊິາສລີະປະດນົຕ ີແລະ ວຊິາສລີະປະກໍາ ໃນສະຖານການສກຶ

ສາໃຫ ັ້ທົີ່ ວເຖງິ; 

• ສ ັ້າງສ ີ່ ການຮຽນ-ການສອນ, ຄູີ່ ມ ເສມີວຊິາສລີະປະດນົຕ ີແລະ ວຊິາສລີະປະກໍາ ຕາມຫ ກັສູດ ສາມນັສກຶສາ; 

• ຊຸກຍູ ັ້ສົີ່ ງເສມີ, ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ຄູສອນພະລະສກຶສາ ແລະ ສລີະປະສກຶສາ ໃນວທິະຍາໄລຄູ 8 ແຫີ່ ງ 

ທົີ່ ວປະເທດ; 

• ສ ັ້າງນຕິກິໍາເພ ີ່ ອຄຸ ັ້ມຄອງການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຫ ກັສູດການຮຽນ-ການສອນພະລະສກຶສາ ແລະ ສລີະປະສກຶ

ສາ; 

• ຊຸກຍູ ັ້, ສົີ່ ງເສມີ ການປະຕບິດັຫ ກັສູດທ ັ້ອງຖິີ່ ນໃນຊັ ັ້ນປະຖມົສກຶສາ ກີ່ ຽວກບັ ວຽກງານພະລະ ແລະ ສລີະ

ປະສກຶສາ; 

• ຊຸກຍູ ັ້, ກວດກາ, ຕດິຕາມ, ປະເມນີຜນົ ແລະ ຖອດຖອນບດົຮຽນໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ຫ ກັສູດພະລະ 

ສກຶສາ ແລະ ສລີະປະສກຶສາ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ 7: ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຫ ກັສູດການຮຽນ-ການສອນ ສກຶສາວຊິາພ ັ້ນຖານປັ້ອງກນັຕວົໃນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົ

ຕອນປາຍ ແລະ ວຊິາສກຶສາປັ້ອງກນັຊາດ-ປັ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ ໃນສາຍອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ. 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ປັບປຸງ ແລະ ພດັທະນາຫ ກັສູດ, ປຶັ້ມຄູີ່ ມ ຄູ, ອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ ສກຶສາວຊິາ ພ ັ້ນຖານປັ້ອງກນັ

ຕວົ ແລະ ວຊິາສກຶສາ ປັ້ອງກນັຊາດ-ປັ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ; 

• ເປີດນໍາໃຊ ັ້ສູນຝຶກ ສກຶສາປັ້ອງກນັຊາດ-ປັ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ ເພ ີ່ ອຮບັໃຊ ັ້ການຈດັການຮຽນ-ການສອນໃນ

ສາຍອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ ພາຍໃນນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ; 

• ຜນັຂະຫຍາຍມະຕຄໍິາສັີ່ ງ ແລະ ສ ັ້າງນຕິກິໍາຕີ່ າງໆກີ່ ຽວກບັວຽກງານສກຶສາປັ້ອງກນັຊາດ-ປັ້ອງກນັຄວາມສະ 

ຫງບົຮອດທັ້ອງຖິີ່ ນ; 

• ຝຶກອບົຮມົຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບວຽກງານສກຶສາປັ້ອງກນັຊາດ-ປັ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົຂັ ັ້ນສູນກາງ, ຂັ ັ້ນແຂວງ, ຂັ ັ້ນ

ເມ ອງ; 

• ຊຸກຍູ ັ້, ກວດກາ, ຕດິຕາມ, ປະເມນີຜນົ ແລະ ຖອດຖອນບດົຮຽນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ຫ ກັສູດການຮຽນ

ການສອນ ສກຶສາວຊິາພ ັ້ນຖານປັ້ອງກນັຕວົ ແລະ ວຊິາສກຶສາປັ້ອງກນັຊາດ-ປັ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ8: ຕ ັ້ານ ແລະ ສະກດັກັ ັ້ນຢາເສບຕດິ ແລະ ປະກດົການຫຍໍ ັ້ທໍ ັ້ ໃນສະຖານການສກຶສາ. 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ສົີ່ ງເສມີສະຖານການສກຶສາສ ັ້າງໂຮງຮຽນຕວົແບບປອດຢາເສບຕດິ; 

• ຜນັຂະຫຍາຍມະຕຄໍິາສັີ່ ງ ແລະ ນຕິກິໍາຕີ່ າງໆ ກີ່ ຽວກບັວຽກງານຕ ັ້ານຢາເສບຕດິໃນໂຮງຮຽນ ຮອດທັ້ອງຖິີ່ ນ; 
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• ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກີ່ ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບຂັ ັ້ນແຂວງ, ເມ ອງ ແລະ ໂຮງຮຽນ ໃນການສ ັ້າງ ໂຮງຮຽນປອດຢາ

ເສບຕດິ; 

• ຊຸກຍູ ັ້, ສົີ່ ງເສມີ, ກວດກາ, ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ ການສ ັ້າງສະຖານການສກຶສາປອດຢາເສບຕດິ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ9: ປັບປຸງການບໍລຫິານ, ການຄຸ ັ້ມຄອງວຽກງານພະລະ ແລະ ສລີະປະສກຶສາ ແລະ ພວົພນັຮີ່ ວມມ 

ພາຍໃນ ແລະ ຕີ່ າງປະເທດ. 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ຜນັຂະຫຍາຍມະຕຄໍິາສັີ່ ງ ແລະ ນຕິກິໍາຕີ່ າງໆ ກີ່ ຽວກບັວຽກພະລະສກຶສາ, ສລີະປະສກຶສາ, ສກຶສາປັ້ອງກນັ 

ຊາດ-ປັ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ, ວຽກງານຕ ັ້ານຢາເສບຕດິໃນໂຮງຮຽນ ຮອດ ທ ັ້ອງຖິີ່ ນ; 

• ສ ັ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ເຄ ີ່ ອງມ ຄຸ ັ້ມຄອງມະຫາພາກໃນການພດັທະນາວຽກງານພະລະ ແລະ ສລີະປະສກຶສາ; 

• ສ ັ້າງລະບບົຂໍ ັ້ມູນຂີ່ າວສານວຽກງານພະລະ ແລະ ສລີະປະສກຶສາ, ຈດັວາງຮູບແບບຖານຂໍ ັ້ມູນ ເພ ີ່ ອສາມາດ

ເຊ ີ່ ອມໂຍງເຂົ ັ້າກບັຂໍ ັ້ມູນຂີ່ າວສານຂອງກະຊວງ; 

• ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ບຸກຄະລາກອນພະລະສກຶສາ ແລະ ສລີະປະສກຶສາ ແຕີ່ ຂັ ັ້ນສູນກາງ ຮອດທັ້ອງຖິີ່ ນ; 

• ພວົພນັຮີ່ ວມມ ກບັ ບນັດາປະເທດເພ ີ່ ອນມດິ ແລະ ອງົການຈດັຕັ ັ້ງສາກນົເພ ີ່ ອຍາດແຍີ່ ງເອາົ ການຊີ່ ວຍເຫ  ອ

ທາງດ ັ້ານບດົຮຽນ ແລະ ທນຶມາຮບັໃຊ ັ້ການພດັທະນາວຽກງານພະລະ ແລະ ສລີະປະສກຶສາ. 

2. ກລິາລະດບັສູງ 

2.1. ຜນົສໍາເລດັ 

ພກັ-ລດັຖະບານໄດ ັ້ຖ ເອາົວຽກງານກລິາລະດບັສູງ ເປັນວຽກງານໜຶີ່ ງທີີ່ ສໍາຄນັໃນການພດັທະນາຊບັພະຍາ 

ກອນມະນຸດທາງດ ັ້ານສຸຂະພາບ ທງັຮີ່ າງກາຍ ແລະ ຈດິໃຈ ກ ັ້າວສູີ່ ການນໍາກຽດ ແລະ ຊ ີ່ ສຽງມາສູີ່ ປະເທດຊາດ, ຍກົ

ຖານະບດົບາດຂອງຊາດ ແນໃສີ່ ເພີີ່ ມທະວຄີວາມສາມກັຄ,ີ ມດິຕະພາບ, ການຮີ່ ວມມ ກບັບນັດາປະເທດຢູີ່ ພາກພ ັ້ນ 

ແລະ ສາກນົ, ຮບັໃຊ ັ້ພາລະກດິປົກປັກຮກັສາ ແລະ ສ ັ້າງສາພດັທະນາປະເທດຊາດ. 

ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັວຽກງານກລິາລະດບັສູງໄລຍະຜີ່ ານມາເຫນັວີ່ າ ມຜີນົສໍາເລດັຫ າຍດ ັ້ານເປັນຕົ ັ້ນແມີ່ ນການ

ກໍີ່ ສ ັ້າງ ແລະ ພດັທະນາບຸກຄະລາກອນດ ັ້ານການກລິາ ເຄິີ່ ງສະໄໝໄດ ັ້ ຈາໍນວນທງັໝດົ 1.729 ຄນົ; ໄດ ັ້ສໍາເລດັການ

ສ ັ້າງຫ ກັສູດພດັທະນາບຸກຄະລາກອນກລິາລະດບັຊາດ (ຄູຝຶກ ແລະ ກໍາມະການຕດັສນິ) ຈາໍນວນ 7 ປະເພດກລິາ

ປາຍແຫ ມ ແລະ ໄດ ັ້ສໍາເລດັການຈດັຝຶກອບົຮມົຄູຝຶກ ຈາໍນວນ 5 ຄັ ັ້ງ ແລະ ກໍາມະການຕດັສນິ ຈາໍນວນ 3 ຄັ ັ້ງ; 

ສໍາເລດັການສ ັ້າງຫ ກັສູດການຮຽນ-ການສອນປະເພດກລິາທີີ່ ເປັນປາຍແຫ ມຈາກ 8 ປະເພດກລິາ ເປັນ 12 ປະເພດ

ກລິາ ຢູີ່ ໂຮງຮຽນພອນສະຫວນັກລິາ-ກາຍຍະກາໍ, ມນີກັກລິາໂຮງຮຽນພອນສະຫວນັກລິາ-ກາຍຍະກໍາ ໄດ ັ້ສໍາເລດັ

ການສກຶສາຈາໍນວນ 163 ຄນົ, ຍງິ 51 ຄນົ ຊຶີ່ ງໄດ ັ້ໄປສກຶສາຕໍີ່ ຢູີ່ ຄະນະວະິທະຍາສາດການກລິາ ແລະ ຢູີ່ ຕີ່ າງປະເທດ

ຕາມວຊິາສະເພາະກລິາ ຕດິທມີຊາດ ຈາໍນວນ 97 ຄນົ ເປັນຍງິ 26 ຄນົ ສາມາດຍາດໄດ ັ້ຫ ຽນຢູີ່ ຕີ່ າງປະເທດຈາໍນວນ 

34 ຫ ຽນ . 

ໄດ ັ້ເປັນເຈົ ັ້າການກະກຽມ ແລະ ສໍາເລດັການສ ັ້າງຕັ ັ້ງໂຮງຮຽນພອນສະຫວນັກລິາ-ກາຍຍະກໍາ, ສະຖາບນັກລິາ

ກາຍຍະກໍາ, ໄດ ັ້ສມົທບົກບັກມົການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫີ່ ງຊາດ ສ ັ້າງຕັ ັ້ງຄະນະວທິະຍາສາດການກລິາ 

(ມະຫາວທິະຍາໄລແຫີ່ ງຊາດ); ສ ັ້າງ ແລະ ປັບປຸງສະຫະພນັກລິາແຫີ່ ງຊາດ ປັດຈບຸນັສະຫະພນັກລິາແຫີ່ ງຊາດລາວ ມີ

ຈາໍນວນ 43 ສະຫະພນັກລິາ; ໄດ ັ້ຊຸກຍູ ັ້ ແລະ ສົີ່ ງເສມີ ໃຫ ັ້ສະຫະພນັກລິາແຫີ່ ງຊາດທີີ່ ມເີປົັ້າໝາຍ ສ ັ້າງໃຫ ັ້ເປັນນກັ

ກລິາອາຊບີ; ສໍາເລດັການປັບປຸງກດົໝາຍກລິາ-ກາຍຍະກໍາ ສະບບັປັບປຸງ ໄດ ັ້ປະກາດນໍາໃຊ ັ້ໃນປີ 2019; ໄດ ັ້ສ ັ້າງນຕິິ

ກໍາຈາໍນວນ 4 ສະບບັ; ຍາດແຍີ່ ງເອາົການຊີ່ ວຍເຫ  ອທນຶຈາກອງົການກລິາສາກນົ ແລະ ບນັດາປະເທດໄກ ັ້ຄຽງ ເຊັີ່ ນ: 
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ໄດ ັ້ຮບັທນຶການສກຶສາໄລຍະຍາວຈາກ ສສ.ຫວຽດນາມ ແລະ ປະເທດໄທຈາໍນວນ 21 ທນຶ, ປະລນິຍາເອກ 4 ທນຶ, 

ປະລນິຍາໂທ 7 ທນຶ ແລະ ປະລນິຍາຕ ີ12 ທນຶ. ຄະນະກໍາມະການໂອແລມປິກສາກນົໄດ ັ້ໃຫ ັ້ການສະໜບັສະໜນູ

ການກະກຽມນກັກລິາເຂົ ັ້າຮີ່ ວມການແຂີ່ ງຂນັກລິາເອຊຽນເກມ ຄັ ັ້ງທ ີ18 ແລະ ໂອແລມປິກເກມປີ 2020 ຈາໍນວນ 

8 ຄນົ, ຝຶກອບົຮມົຄູຝຶກ ແລະ ກໍາມະການຕດັສນິ ຈາໍນວນ 15 ທນຶ, ຈ ັ້າງຄູຝຶກໄລຍະຍາວປີລະ 5 ທນຶ ແລະ ຈດັຝຶກ

ອບົຮມົຜູ ັ້ບໍລຫິານການກລິາ ຈາໍນວນ 15 ຄັ ັ້ງ. 

ການຮີ່ ວມມ ກບັສາກນົເພ ີ່ ອການພດັທະນາ ໂດຍໄດ ັ້ສມົທບົກບັຄະນະກໍາມະການໂອແລມປິກແຫີ່ ງຊາດ 

ແລະ ສະຫະພນັກລິາແຫີ່ ງຊາດ ສົີ່ ງນກັກລິາທມີຊາດຕາງໜັ້າເຂົ ັ້າຮີ່ ວມການແຂີ່ ງຂນັກລິາຊເີກມ, ເອຊຽນເກມ, ໂອ

ແລມັປິກເກມ ແລະ ລະດບັນາໆຊາດ ຈາໍນວນ 957 ເທ ີ່ ອຄນົ. ການເຂົ ັ້າຮີ່ ວມແຂີ່ ງຂນັງານມະຫາກໍາກລິາຊເີກມ ຄັ ັ້ງ

ທ ີ29 ແລະ ຄັ ັ້ງທ ີ30 ສາມາດຍາດໄດ ັ້ 3 ຫ ຽນຄໍາ, 8 ຫ ຽນເງນິ ແລະ 50 ຫ ຽນທອງ; ເຂົ ັ້າຮີ່ ວມງານມະຫາກໍາກລິາ

ເອຊຽນເກມ ຄັ ັ້ງທ ີ18 ທີີ່ ປະເທດອນິໂດເນເຊຍ ເປັນເຈົ ັ້າພາບສາມາດຍາດໄດ ັ້ ທງັໝດົ 2 ຫ ຽນເງນິ ແລະ 3 ຫ ຽນ

ທອງ ຈດັຢູີ່ ໃນອນັດບັທ ີ31 ໃນ 45 ປະເທດເຂົ ັ້າຮີ່ ວມ. 

ໄດ ັ້ສະເໜ ີຂໍອະນຸມດັຈາກລດັຖະບານປະຕບິດັນະໂຍບາຍປະດບັຫ ຽນໄຊ ແລະ ການຍ ັ້ອງຍໍຕໍີ່ ອງົການຈດັຕັ ັ້ງ

ພາກລດັ, ບໍລສິດັ, ຫັ້າງຮ ັ້ານ, ບຸກຄນົ ແລະ ນຕິບຸິກຄນົ ຜູ ັ້ມຜີນົງານສ ັ້າງຄຸນງາມຄວາມດ ີປະກອບສີ່ ວນເຂົ ັ້າໃນການ

ສ ັ້າງກຽດຊ ີ່ ສຽງໃຫ ັ້ແກີ່ ປະເທດຊາດ ປະກອບມ:ີ ຫ ຽນໄຊພດັທະນາຊັ ັ້ນ 1 ຈາໍນວນ 1 ໜີ່ ວຍ, ຫ ຽນກາພດັທະນາ 

ຈາໍນວນ 1 ໜີ່ ວຍ, ຫ ຽນໄຊແຮງງານຊັ ັ້ນ 2 ຈາໍນວນ 13 ໜີ່ ວຍ, ຫ ຽນໄຊແຮງງານຊັ ັ້ນ 3 ຈາໍນວນ 34 ໜີ່ ວຍ, ຫ ຽນ

ກາແຮງງານ ຈາໍນວນ 62 ໜີ່ ວຍ, ໃບຍ ັ້ອງຍໍລດັຖະບານ ຈາໍນວນ 2 ໜີ່ ວຍ ແລະ ໃບຍ ັ້ອງຍໍຂັ ັ້ນກະຊວງສກຶສາທກິານ 

ແລະ ກລິາ ຈາໍນວນ 256 ໃບ; 

2.2. ສິີ່ ງທ ັ້າທາຍ: 

 ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັວຽກງານກລິາລະດບັສູງຕາມວຽກງານຈດຸສຸມທີີ່ ເປັນບູລມິະສດິ ທີີ່ ໄດ ັ້ກໍານດົໄວ ັ້ໃນວໄິສ

ທດັຮອດປີ 2030 ຍຸດທະສາດຮອດປີ 2025 ແລະ ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 5 ປີ ຄັ ັ້ງທ ີ8 

(2016-2020), ຕລີາຄາຜນົສໍາເລດັ ໂດຍລວມແລ ັ້ວ ແຜນການ 5 ປີແມີ່ ນໄດ ັ້ຖ ກຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັເປັນສີ່ ວນໃຫີ່ ຍ 

ແລະ ມຜີນົສໍາເລດັຫ າຍດ ັ້ານ ໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນການ 5 ປີ (2016-2020) ແຕີ່ ກໍພບົອຸປະສກັ ແລະ ສິີ່ ງ

ທ ັ້າທາຍຕໍີ່ ການພດັທະນາວຽກງານກລິາລະດບັສູງ ຊຶີ່ ງສາມາດສະຫ ຸບໄດ ັ້ ດັີ່ ງລຸີ່ ມນີ ັ້  : 

1. ຍງັມນີຕິກິໍາຫ າຍອນັທີີ່ ຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສ ັ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ເພ ີ່ ອເປັນເຄ ີ່ ອງມ ໃຊ ັ້ຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ສົີ່ ງເສມີການພດັທະ 

ນາກລິາລະດບັສູງໃຫ ັ້ສາມາດຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຢີ່ າງເປັນຮູບປະທໍາ ແລະ ມຄີວາມແທດເໝາະກບັສະພາບການ

ພດັທະນາກລິາລະດບັສູງໃນປັດຈບຸນັ ແລະ ອານາຄດົ; 

2. ການພດັທະນາບຸກຄະລາກອນການກລິາ ແລະ ນກັກລິາ ຢູີ່ ໃນປະເທດເຮາົຍງັບໍີ່ ທນັເປັນລະບບົຕໍີ່ ເນ ີ່ ອງ; 

3. ການສົີ່ ງນກັກລິາເຂົ ັ້າຮີ່ ວມແຂີ່ ງຂນັກລິາໃນລະດບັສາກນົຂອງສະຫະພນັກລິາແຫີ່ ງຊາດ ໂດຍສະເພາະປະ 

ເພດກລິາປາຍແຫ ມ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ນໍາໃຊ ັ້ງບົປະມານຫ າຍ, ມຄີວາມຈາໍເປັນຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຕອບສະໜອງງບົປະມານ

ຢີ່ າງເໝາະສມົ; 

4. ການນໍາໃຊ ັ້ສະໜາມກລິາລະດບັຊາດຍງັບໍີ່ ສມົຄູີ່ ກບັການລງົທນຶ ຍ ັ້ອນວີ່ າບໍີ່ ມໜີີ່ ວຍງານຮບັຜດິຊອບສະເພາະ 

ແລະ ຂາດເຂນີດ ັ້ານງບົປະມານໃນການບູລະນະສ ັ້ອມແປງໃຫັ້ຢູີ່ ໃນສະພາບສມົບູນສາມາດນໍາໃຊ ັ້ໄດ ັ້; 

5. ການຕອບສະໜອງດ ັ້ານງບົປະມານ ໃສີ່ ແຜນຍຸດທະສາດພດັທະນາກລິາ ຍງັມຈີໍາກດັ ແລະ ບໍີ່ ພຽງພຽງຕໍີ່

ຄວາມຕ ັ້ອງການ. 

2.3. ບູລມິະສດິ ສໍາລບັປີ 2021-2025 

2.3.1. ຈດຸປະສງົ 
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1) ປັບປຸງ, ພດັທະນາຄຸນນະພາບວຽກງານກລິາກລິາລະດບັສູງ ໃຫ ັ້ມຄີວາມເຂັ ັ້ມແຂງ ສາມາດຍາດໄດ ັ້ຫ ຽນລາງ 

ວນັໃນການແຂີ່ ງຂນັກລິາ ໃນລະດບັສາກນົ ນໍາກຽດ ແລະ ຊ ີ່ ສຽງມາໃຫັ້ປະເທດຊາດ;  

2) ຍກົລະດບັຄວາມຮູ ັ້ຄວາມສາມາດຂອງ ຜູ ັ້ບໍລຫິານ, ນກັວຊິາການ, ກໍາມະການຕດັສນິ, ຄູຝຶກ, ນກັວທິະຍາ 

ສາດການກລິາ ແລະ ນກັກລິາທີີ່ ມພີອນສະຫວນັ ໄດ ັ້ຮບັການພດັທະນາຄວາມຮູ ັ້ສະເພາະດ ັ້ານ ກ ັ້າວສູີ່ ມ ອາຊບີ 

ຕາມມາດຕະຖານລະດບັສາກນົ; 

3) ພດັທະນາລະບບົບໍລກິານ-ຄຸ ັ້ມຄອງວຽກງານກລິາລະດບັສູງ ໃຫ ັ້ມຄີວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃນຂອບເຂດທົີ່ ວປະເທດ; 

4) ຊຸກຍູ ັ້, ສົີ່ ງເສມີການກໍີ່ ສ ັ້າງ, ປັບປຸງພດັທະນາພ ັ້ນຖານໂຄງລີ່ າງ, ສະໜອງອຸປະກອນກລິາ ແລະ ອຸປະກອນ

ການຮຽນ-ການສອນກລິາ; 

5) ຊຸກຍູ ັ້, ສົີ່ ງເສມີ ອງົການຈດັຕັ ັ້ງພາກລດັ, ເອກະຊນົ ແລະ ປະຊາຊນົ ໄດ ັ້ປະກອບສີ່ ວນໃນການພດັທະນາກລິາ

ລະດບັສູງ. 

2.3.2. ຄາດໝາຍ 

1) ບຸກຄະລາກອນການກລິາ ເປັນຕົ ັ້ນແມີ່ ນ ຜູ ັ້ບໍລຫິານ, ຄູຝຶກ ແລະ ກໍາມະການຕດັສນິ ຈະໄດ ັ້ຖ ກຍກົລະດບັ

ຄວາມຮູ ັ້ຄວາມສາມາດ ໄດ ັ້ຮບັໃບຢັັ້ງຢ ນ ຕາມມາດຕະຖານລະດບັຊາດ ແລະ ສາກນົ ດັີ່ ງນີ ັ້: 

1.1. ການຢັັ້ງຢ ນໃນລະດບັຊາດ: 

• ຜູ ັ້ບໍລຫິານກລິາ ຈາໍນວນ 300 ຄນົ; 

• ຄູຝຶກກລິາ ຈາໍນວນ 1.600 ຄນົ; 

• ກໍາມະການຕດັສນິກລິາ ຈາໍນວນ 1.600 ຄນົ; 

• ນກັວທິະຍາສາດການກລິາ ຈາໍນວນ 250 ຄນົ. 

1.2. ການຢັັ້ງຢ ນໃນລະດບັສາກນົ:  

• ຄູຝຶກກລິາ ຈາໍນວນ 200 ຄນົ; 

• ກໍາມະການຕດັສນິກລິາ ຈາໍນວນ 30 ຄນົ; 

2) ນກັກລິາພອນສະຫວນັ ແລະ ນກັກລິາທມີຊາດ ໄດ ັ້ຮບັການພດັທະນາຢີ່ າງເປັນລະບບົ ແລະ ຕໍີ່ ເນ ີ່ ອງ ມຂີດີ

ຄວາມສາມາດທຽບເທົີ່ າມາດຕະຖານສາກນົ: 

• ນກັກລິາພອນສະຫວນັ ຈາໍນວນ 500 ຄນົ; 

• ນກັກລິາທມີຊາດ ຈາໍນວນ 400 ຄນົ. 

3) ສປປ ລາວ ຈະຖ ກຈດັອນັດບັ ແລະ ຍາດໄດ ັ້ຫ ຽນ ໃນການເຂົ ັ້າຮີ່ ວມແຂີ່ ງຂນັກລິາໃນລະດບັສາກນົ:  

• ກລິາຊເີກມ ຈດັຢູີ່ ໃນອນັດບັທ ີ8-9 ໃນ 11 ປະເທດເຂົ ັ້າຮີ່ ວມ, ສູ ັ້ຊນົໃຫ ັ້ຍາດໄດ ັ້ 5 ຫ ຽນຄໍາ ຂຶ ັ້ນ

ໄປ; 

• ກລິາເອຊຽນເກມ ຈດັຢູີ່ ໃນອນັດບັທ ີ31 ໃນ 45 ປະເທດ ເຂົ ັ້າຮີ່ ວມ, ສູ ັ້ຊນົໃຫ ັ້ຍາດໄດ ັ້ 1 ຫ ຽນ

ຄໍາປະຫວດັສາດ; 

• ນກັກລິາລາວ ສາມາດຜີ່ ານການຄດັເລ ອກເຂົ ັ້າຮີ່ ວມການແຂີ່ ງຂນັກລິາໂອແລມປິກ 3 ປະເພດກ ິ

ລາຂຶ ັ້ນໄປ. 

4) ສ ັ້າງບນັດານຕິກິໍາລຸີ່ ມກດົໝາຍວີ່ າດ ັ້ວຍກລິາ-ກາຍຍະກໍາ ໃຫ ັ້ສໍາເລດັ ຈາໍນວນ 8 ສະບບັ; 

5) ສະຫະພນັກລິາແຫີ່ ງຊາດ 10 ສະຫະພນັ ມລີະບບົການບໍລຫິານ ທີີ່ ໄດ ັ້ມາດຕະຖານ ແລະ ສະໂມສອນກລິາ

ໃນລະດບັຕີ່ າງໆ ໄດ ັ້ຮບັການສ ັ້າງຕັ ັ້ງ ແລະ ເຄ ີ່ ອນໄຫວຕາມມາດຕະຖານທີີ່ ໄດ ັ້ກໍານດົໄວ ັ້ໃນລະບຽບການ.  
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2.3.3. ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງ  

ພນົລະເມ ອງລາວມສຸີຂະພາບແຂງແຮງດ ັ້ານຮີ່ າງກາຍ ແລະ ຈດິໃຈ, ບຸກຄະລາກອນການກລິາ, ນກັກລິາສະໝກັຫ ິ ັ້ນ 

ແລະ ນກັກລິາອາຊບີ ໄດ ັ້ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບດ ັ້ານກລິາ-ກາຍຍະກາໍ ປະກອບສີ່ ວນເຂົ ັ້າໃນການເຊດີຊູຖານະ

ບດົບາດຂອງຊາດຢູີ່ ໃນເວທສີາກນົ ສ ັ້າງຄວາມພາກພູມໃຈໃຫ ັ້ປະຊາຊນົລາວ. 

➢ ຫ ກັການ ແລະ ເຫດຜນົ 

ແຜນພດັທະນາກລິາລະດບັສູງ 5 ປີ (2021-2025) ນີ ັ້ ສ ັ້າງຂຶ ັ້ນບນົພ ັ້ນຖານແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງກະ 

ຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ກໍີ່ ຄ ລດັຖະບານ ເປັນໄປຕາມແຜນວໄິສທດັຮອດປີ 2030 ແຜນພດັທະນາຂະແໜງ 

ການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 5 ປີ ຄັ ັ້ງທ ີVIII ແຕີ່ ປີ (2016-2020) ຊຶີ່ ງຖ ເອາົການພດັທະນາບຸກຄະລາກອນດ ັ້ານການ

ກລິາເປັນບູລມິະສດິອນັດບັໜຶີ່ ງ ໂດຍສະເພາະການພດັທະນານກັກລິາ ແລະ ບຸກຄະລາກອນການກລິາ (ຜູ ັ້ບໍລຫິານ, 

ຄູຝຶກ, ກໍາມະການຕດັສນິ ແລະ ນກັວທິະຍາສາດການກລິາ) ກ ັ້າວສູີ່ ການເຂົ ັ້າຮີ່ ວມການແຂີ່ ງຂນັໃນເວທສີາກນົ ເພ ີ່ ອ

ຍາດແຍີ່ ງຫ ຽນ ນໍາກຽດ ແລະ ຊ ີ່ ສຽງມາສູີ່ ປະເທດຊາດ. 

➢ ພາກສີ່ ວນຮບັຜດິຊອບ 

ຜນົສໍາເລດັຂອງ ຜນົໄດ ັ້ຮບັນີ ັ້ ແມີ່ ນໄດ ັ້ຈາກການມສີີ່ ວນຮີ່ ວມເຊິີ່ ງກນັ ແລະ ກນັ ດັີ່ ງນີ ັ້: 

1. ອງົການຈດັຕັ ັ້ງພາກລດັ ຄ  ກມົກລິາລະດບັສູງ, ກມົກລິາມວນຊນົ ແລະ ພະລະ ແລະ ສລີະປະສກຶສາ, ພະ

ແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງ; 

2. ອງົການຈດັຕັ ັ້ງກລິາທາງສງັຄມົ ຄ  ຄະນະກໍາມະການໂອແລມປິແຫີ່ ງຊາດລາວ, ສະຫະພນັກລິາແຫີ່ ງຊາດ/

ແຂວງ ສະມາຄມົກລິາແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງ ແລະ ສະຫະພນັກລິາແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງ ແລະ ບນັດາສະ ໂມ

ສອນກລິາທີີ່ ຂຶ ັ້ນກບັສະຫະພນັກລິາຕີ່ າງ ໆ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ3: ນກັກລິາທີີ່ ມພີອນສະຫວນັ, ນກັກລິາທມີຊາດ ແລະ ນກັກລິາອາຊບີ ມສີກັກາຍະພາບ

ທຽບເທົີ່ າລະດບັມາດຕະຖານຂອງອານຸພາກພ ັ້ນ, ພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກນົ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ1: ການພດັທະນານກັກລິາ  

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ສ ັ້າງແຜນຍຸດທະສາດການພດັທະນານກັກລິາແບບຍ ນຍງົ (Sustainable Athletes Development 

Strategic Plan: SADSP); 

• ຄດັເລ ອກ ແລະ ພດັທະນານກັກລິາພອນສະຫວນັ (Talent Identification and Development); 

• ຈ ັ້າງຄູຝຶກປະຈາໍໃຫ ັ້ກບັປະເພດກລິາຫ ກັ ແລະ ກລິາປາຍແຫ ມທີີ່ ເປັນເປົັ້າໝາຍ; 

• ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໂຄງການ Sport Hero “Medalist Athletes from SEA Games road to 19th Asian 

Games”;  

• ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໂຄງການ Road to Olympic Games 2024. 

ຍຸດທະສາດທ ີ2: ການຈດັການແຂີ່ ງຂນັ ແລະ ການເຂົ ັ້າຮີ່ ວມການແຂີ່ ງຂນັ: 

ວຽກຈດຸສຸມ 
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• ຈດັການແຂີ່ ງຂນັກລິາພາຍໃນ ແລະ ເປັນເຈົ ັ້າພາບຈດັການແຂີ່ ງຂນັກລິາລະດບັອານຸພາກພ ັ້ນ, ພາກພ ັ້ນ ແລະ 

ສາກນົ; 

• ເຂົ ັ້າຮີ່ ວມການແຂີ່ ງຂນັກລິາພາຍໃນ ແລະ ເຂົ ັ້າຮີ່ ວມການແຂີ່ ງຂນັກລິາໃນລະດບັອານຸພາກພ ັ້ນ, ພາກພ ັ້ນ ແລະ 

ສາກນົ ດງັນີ ັ້: 

o ເຂົ ັ້າຮີ່ ວມການແຂີ່ ງຂນັກລິາລະດບັສາກນົໃນນາມຂອງປະເທດ SEA Games ຄັ ັ້ງທ ີXXXI ປີ 2021 

ທີີ່ ນະຄອນຮາໂນຍ ປະເທດຫວຽດນາມ, ຊເີກມຄັ ັ້ງທ ີ XXXII ປີ 2023 ທີີ່ ນະຄອນພະນມົເປັນ 

ປະເທດກໍາປູເຈຍ ແລະ ຊເີກມ ຄັ ັ້ງທີີ່  XXXIII ປີ 2025 ທີີ່ີ່  ແຂວງຊນົບູລ ີປະເທດໄທ; 

o ເຂົ ັ້າຮີ່ ວມແຂີ່ ງຂນັກລິາ Asian Games ຄັ ັ້ງທ ີXIX ປີ 2022 ທີີ່ ເມ ອງ ກວາງໂຈວ ປະເທດ ຈນີ ເປັນ

ເຈົ ັ້າພາບ; 

o ເຂົ ັ້າຮີ່ ວມແຂີ່ ງຂນັກລິາ Olympic Games ຄັ ັ້ງທີີ່  XXXIII ປີ ທີີ່ ປະເທດຝຣັີ່ ງ ປີ 2024. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ4: ຜູ ັ້ບໍລຫິານ, ຄູຝຶກ ກາໍມະການຕດັສນິ ແລະ ນກັວທິະຍາສາດການກລິາ ມຄີວາມຮູ ັ້ຄວາມ

ສາມາດ ທຽບເທົີ່ າມາດຕະຖານສາກນົ, ປົກປັກ, ບູລະນະຮກັສາ ແລະ ນາໍໃຊ ັ້ພ ັ້ນ ຖານໂຄງລີ່ າງການກລິາໃຫ ັ້ເກດີ

ປະໂຫຍດສູງສຸດ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ1: ພດັທະນາບຸກຄະລາກອນການກລິາ  

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ສ ັ້າງແຜນຍຸດທະສາດການພດັທະນາບຸກຄະລາກອນກລິາແບບຍ ນຍງົ (Sustainable Sport Human 

Recourse Development Strategic Plan: SHDSP); 

• ສ ັ້າງໂຄງການຝຶກອບົຮມົບຸກຄະລາກອນການກລິາໄລຍະສັ ັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ ຢູີ່ ທງັພາຍໃນ ແລະ 

ຕີ່ າງປະເທດ; 

• ສະໜອງທນຶການສກຶສາລະດບັປະລນິຍາໄລຍະຍາວຢູີ່ ຕີ່ າງປະເທດ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ2: ພດັທະນາພ ັ້ນຖານໂຄງລີ່ າງກາຍຍະສກຶສາ ແລະ ອຸປະກອນການກລິາ: 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ສ ັ້າງພ ັ້ນຖານໂຄງລີ່ າງ ແລະ ປະກອບສ ີ່ ການຮຽນການສອນ ໃຫັ້ກບັສະຖາບນັກລິາ-ກາຍຍະກໍາ; 

• ປັບປຸງສະໜາມກລິາທີີ່ ມແີລ ັ້ວໃຫ ັ້ເປັນສູນຝຶກຊ ັ້ອມທີີ່ ໄດ ັ້ມາດຕະຖານ; 

• ປະກອບອຸປະກອນການຝຶກຊ ັ້ອມ ແລະ ແຂີ່ ງຂນັຕາມມາດຕະຖານຂອງສະຫະພນັ ຫ   ສະມາຄມົກລິາຂອງ

ສາກນົກໍານດົ; 

• ບູລະນະ, ປົກປັກຮກັສາ ແລະ ນໍາໃຊ ັ້ສະໜາມກລິາທີີ່ ມແີລ ັ້ວໃຫ ັ້ເກດີປະໂຫຍດສູງສຸດ; 

• ສ ັ້າງຫໍມູນເຊ ັ້ອກລິາລາວໃນສູນກາງ ແລະ ທ ັ້ອງຖິີ່ ນ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ3: ພດັທະນາວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊກີານກລິາ 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ສ ັ້າງງານວໄິຈກີ່ ຽວກບັວທິະຍາສາດການກລິາໃນສາຂາຕີ່ າງໆ; 

• ປະກອບອຸປະກອນເຄ ີ່ ອງທດົສອບ ແລະ ວເິຄາະການຝຶກຊ ັ້ອມ ແລະ ການແຂີ່ ງຂນັກລິາຂອງນກັກລິາ; 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ5: ການບໍລຫິານ-ຄຸ ັ້ມຄອງວຽກງານກລິາລະດບັສູງໃນທົີ່ ວປະເທດມຄີວາມເຂັ ັ້ມແຂງ  

https://en.wikipedia.org/wiki/2021_Southeast_Asian_Games
https://en.wikipedia.org/wiki/2023_Southeast_Asian_Games
https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Southeast_Asian_Games
https://en.wikipedia.org/wiki/2022_Asian_Games
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ຍຸດທະສາດທ ີ1: ການບໍລຫິານ-ຄຸ ັ້ມຄອງວຽກງານກລິາລະດບັສູງ: 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ສ ັ້າງດໍາລດັວີ່ າດ ັ້ວຍກລິາອາຊບີ; 

• ສ ັ້າງນຕິກິໍາວີ່ າດ ັ້ວຍການຄຸ ັ້ມຄອງການຈດັການແຂີ່ ງຂນັ; 

• ສ ັ້າງລະບຽບວີ່ າດ ັ້ວຍການນໍາໃຊ ັ້ເງນິກອງທນຶກລິາ-ກາຍຍະກໍາ; 

• ສ ັ້າງນຕິກິໍາວີ່ າດ ັ້ວຍເຄ ີ່ ອງແບບກລິາ-ກາຍຍະກາໍທມີຊາດ; 

• ປັບປຸງກດົລະບຽບສະຫະພນັກລິາແຫີ່ ງຊາດ ແລະ ສະໂມສອນກລິາ; 

• ປັບປຸງຂໍ ັ້ກໍານດົວີ່ າດ ັ້ວຍການຈດັງານມະຫາກໍາກລິາແຫີ່ ງຊາດ; 

• ປະຕບິດັນະໂຍບາຍໃຫັ້ກບັຜູ ັ້ທີີ່ ສ ັ້າງຜນົງານໃນການສ ັ້າງກຽດຊ ີ່ ສຽງໃຫ ັ້ປະເທດຊາດ. 

ຍຸດທະສາດທີີ່  2: ພດັທະນາລະບບົບໍລຫິານຂອງອງົການຮບັຜດິຊອບວຽກງານກລິາລະດບັສູງ: 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ສ ັ້າງຮູບແບບການບໍລຫິານໃຫັ້ກບັອງົການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ອງົການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັວຽກງານກລິາລະດບັສູງ 

(Administrative Model for Elite Sport Organizations: AMESO); 

• ໂຄງການສ ັ້າງລະບບົຖານຂໍ ັ້ມູນກລິາລະດບັສູງ (Elite Sport Database System: ESDS); 

• ປະກອບບຸກຄະລາກອນປະຕບິດັງານປະຈາໍໃນສະຫະພນັກລິາທີີ່ ເປັນປະເພດກລິາຫ ກັ ແລະ ກລິາປາຍແຫ ມ; 

• ສະໜບັສະໜນູງບົປະມານບໍລຫິານໃຫັ້ກບັສະຫະພນັກລິາແຫີ່ ງຊາດທີີ່ ເປັນປະເພດກລິາປາຍແຫ ມ. 
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X. ຂະແໜງການຍີ່ ອຍການບໍລຫິານ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງ 

1. ພາກສະເໜ ີ

1.1. ຜນົສໍາເລດັ 

ພາກ I ຂອງ ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2021-2025 (ຂໍ ັ້ 2 ແລະ 3) ໃຫ ັ້ລາຍລະອຽດ

ກີ່ ຽວກບັຜນົສໍາເລດັຂອງວຽກງານບໍລຫິານ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການສກຶສາໃນໄລຍະຜີ່ ານມາ. ຜນົສໍາເລດັທີີ່ ພົ ັ້ນເດັີ່ ນປະ 

ກອບມ:ີ ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງນິ ໄດ ັ້ຮບັການສ ັ້າງຕັ ັ້ງຂຶ ັ້ນໃນປີ 2017 ເພ ີ່ ອສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃນ

ການເຊ ີ່ ອມໂຍງລະຫວີ່ າງການວາງແຜນ ແລະ ງບົປະມານ, ໂດຍໄດ ັ້ນໍາໃຊ ັ້ແຜນປະຈາໍປີທີີ່ ມກີານຄດິໄລີ່ ມູນຄີ່ າໃຊ ັ້ຈີ່ າຍ 

(ACSEPs) ເພ ີ່ ອຂຶ ັ້ນແຜນງບົປະມານປະຈາໍປີ ແລະ ໄດ ັ້ສ ັ້າງຖານຂໍ ັ້ມູນ ODA ໃຫັ້ມເີຂັ ັ້ມແຂງຂຶ ັ້ນ. ຄະນະກໍາມະ 

ການຈດັສນັຄູ ກໍີ່ ໄດ ັ້ຖ ກສ ັ້າງຕັ ັ້ງຂຶ ັ້ນໃນປີ 2018 ເພ ີ່ ອຍກົສູງປະສດິທພິາບຂອງການບນັຈ ຸແລະ ສບັຊ ັ້ອນຄູ. ນອກນັ ັ້ນ

, ກໍໄດ ັ້ປັບປຸງໂຄງຮີ່ າງການຈດັຕັ ັ້ງ ລວມທງັການປັບປຸງພາລະບດົບາດຂອງບນັດາຫ ັ້ອງການ, ສູນ, ສະຖາບນັ ແລະ 

ກມົຂອງກະຊວງ ແລະ ພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງ ແລະ ຫ ັ້ອງການສກຶສາທກິານ ແລະ 

ກລິາເມ ອງ/ນະຄອນ. ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໄດ ັ້ພດັທະນາຄູີ່ ມ ໃນການຝຶກອບົຮມົວຽກງານການສ ັ້າງແຜນ

ພດັທະນາການສກຶສາ ພ ັ້ອມທງັໄດ ັ້ຝຶກອບົຮມົໃຫ ັ້ແກີ່ ຜູ ັ້ບໍລຫິານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ຂັ ັ້ນກະຊວງ ແລະ ຂັ ັ້ນແຂວງ 

ແລະ ໃນຕໍີ່ ໜ ັ້າຈະຝຶກອບົຮມົໃຫ ັ້ແກີ່ ຜູ ັ້ບໍລຫິານ ແລະ ພະນກັງານແຜນການຢູີ່ ຂັ ັ້ນເມ ອງ. ຄຽງຄູີ່ ກນັນັ ັ້ນ ກໍໄດ ັ້ຝຶກ

ອບົຮມົໃຫ ັ້ຜູ ັ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄະນະພດັທະນາການສກຶສາຂັ ັ້ນບ ັ້ານ ເພ ີ່ ອສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃນການ

ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັວຽກງານການບໍລຫິານຄຸ ັ້ມຄອງທີີ່ ເນັ ັ້ນໃສີ່ ໂຮງຮຽນເປັນຫ ກັ. 

1.2. ສິີ່ ງທ ັ້າທາຍ 

ພາກ I ຂອງ ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2021-2025 (ພາກ 2 ແລະ3) ໃຫັ້ລາຍ

ລະອຽດກີ່ ຽວກບັສິີ່ ງທ ັ້າທາຍ. ບນັດາສິີ່ ງທ ັ້າທາຍຫ ກັປະກອບມ:ີ ຂໍ ັ້ຈາໍກດັທາງດ ັ້ານການເງນິຍງັເປັນບນັຫາຕໍີ່ ເນ ີ່ ອງ

ຈນົເຖງິປີ 2020 ແລະ ປີຕໍີ່ ໆໄປອກີ. ສະນັ ັ້ນ, ຂະແໜງການສກຶສາ ຈໍາເປັນຕ ັ້ອງໄດ ັ້ມກີານກໍານດົວທິກີານນໍາໃຊ ັ້

ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ງບົປະມານທີີ່ ມຈີໍາກດັຢີ່ າງມປີະສດິທພິາບຫ າຍຂຶ ັ້ນກວີ່ າເກົີ່ າ. ເຖງິຢີ່ າງໃດກໍີ່ ຕາມ ສີ່ ວນແບີ່ ງ

ງບົປະມານທີີ່ ບໍີ່ ແມີ່ ນເງນິເດ ອນຂອງລດັຖະບານໃຫັ້ແກີ່ ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ທີີ່ ມຈີາໍກດັ ແມີ່ ນເປັນສິີ່ ງ

ທ ັ້າທາຍໃນການວາງແຜນເພ ີ່ ອປັບປຸງຄຸນນະພາບການສກຶສາ ແລະ ມຄີວາມຈາໍເປັນຕ ັ້ອງໄດ ັ້ປັບປຸງຄຸນນະພາບ 

ແລະ ປະສດິທພິາບໃນການໃຊ ັ້ຈີ່ າຍງບົປະ ມານພາຍໃນຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ. 

ການແຜີ່ ລະບາດຂອງໄວຣດັ Covid-19 ໃນທັ້າຍປີ 2019 ແມີ່ ນເປັນສິີ່ ງທ ັ້າທາຍເພີີ່ ມເຕມີໃຫ ັ້ແກີ່ ຂະແໜງ 

ການສກຶສາ ແລະ ກລິາ. ຍິີ່ ງໄປກວີ່ ານັ ັ້ນ ເຮດັໃຫ ັ້ການຄາດຄະເນການເຕບີໂຕຂອງຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ

(GDP) ຫ ຸດລງົ, ລາຍໄດ ັ້ຈາກການເກບັພາສຫີ ຸດລງົ ແລະ ດັີ່ ງນັ ັ້ນງບົປະມານສໍາລບັຂະແໜງການບໍລກິານສາທາ

ລະນະ, ລວມທງັຂະແໜງການສກຶສາກໍຈະຫ ຸດລງົເຊັີ່ ນດຽວກນັ, ພັ້ອມດຽວກນັນັ ັ້ນກໍສົີ່ ງຜນົກະທບົໃນລະດບັ

ຄອບຄວົ ຊຶີ່ ງສົີ່ ງຜນົເຮດັໃຫ ັ້ລະດບັຄວາມທຸກຍາກເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ ແລະ ເປັນອຸປະສກັດ ັ້ານຄີ່ າໃຊ ັ້ຈີ່ າຍທີີ່ ຍິີ່ ງໃຫຍີ່ ຕໍີ່ ການ

ເຂົ ັ້າຮຽນຂອງນກັຮຽນ.  

2. ບູລມິະສດິສໍາລບັປີ 2021-2025 

2.1. ຈດຸປະສງົລວມ 

1) ເພ ີ່ ອຮບັປະກນັການເກບັກໍາຂໍ ັ້ມູນ ແລະ ການຄຸ ັ້ມຄອງຂໍ ັ້ມູນຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ການນໍາໃຊ ັ້ຂໍ ັ້ມູນໃຫ ັ້ມ ີ

ປະສດິທພິາບໃນການວາງແຜນ, ການຂຶ ັ້ນແຜນງບົປະມານ ແລະ ການຕດິຕາມກວດກາຢີ່ າງເປັນລະບບົ; 
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2) ເພ ີ່ ອສົີ່ ງເສມີການສກຶສາຮຽນຮີ່ ວມ, ລວມທງັການສະໜບັສະໜນູນກັຮຽນພກິານ; 

3) ຮບັປະກນັໃຫ ັ້ກງົຈກັການຈດັຕັ ັ້ງແຕີ່ ສູນກາງລງົຮອດທັ້ອງຖິີ່ ນ ມຄີວາມສອດຄີ່ ອງກບັພາລະບດົບາດ, ໜັ້າທີີ່  

ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງແຕີ່ ລະຂະແໜງການຍີ່ ອຍ; 

4) ເພ ີ່ ອປະສານສມົທບົກບັແຫ ີ່ ງເງນິຊີ່ ວຍເຫ  ອຈາກພາຍນອກ ແລະ ຮບັປະກນັຄວາມສອດຄີ່ ອງຂອງການ

ຊີ່ ວຍເຫ  ອທາງດ ັ້ານການເງນິຈາກພາຍນອກ ກບັບນັດາຂງົເຂດບູລມິະສດິຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການ

ສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2021-2025; 

5) ເພ ີ່ ອພດັທະນາ ແລະ ສະໜອງງກນົໄກການຮບັປະກນັຄຸນນະພາບທີີ່ ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ເໝາະສມົ ໃນທຸກ

ລະດບັ; 

6) ເພ ີ່ ອຮບັປະກນັໃຫ ັ້ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ມຫີ ກັຖານອ ັ້າງອງີທີີ່ ຊດັເຈນໃນການກໍານດົນະໂຍບາຍ; 

7) ເພ ີ່ ອປັບປຸງ ແລະ ພດັທະນາຄວາມຮູ ັ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສບົການກີ່ ຽວກບັການຄຸ ັ້ມຄອງການສກຶສາໃຫ ັ້

ມຄຸີນນະພາບ ສໍາລບັຜູ ັ້ບໍລຫິານການສກຶສາທຸກຄນົ. 

➢ ຈດຸປະສງົສະເພາະ 

1) ເພ ີ່ ອສ ັ້າງຄວາມກມົກີ່ ຽວຄ ນໃໝີ່ ລະຫວີ່ າງທກັສະ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງພະນກັງານກະຊວງສກຶສາທກິານ 

ແລະ ກລິາ ເພ ີ່ ອີໃຫ ັ້ໄດ ັ້ຕາມຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງວຽກງານໃນປັດຈບຸນັ ແລະ ອານາຄດົ; 

2) ເພ ີ່ ອສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກີ່  ພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາແຂວງ, ຫັ້ອງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກ ິ

ລາເມ ອງ, ກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຮງຮຽນ ເພ ີ່ ອເສມີຂະຫຍາຍປະສດິທພິາບ, ປະສດິທຜິນົ ແລະ ດ ັ້ວຍຄວາມ

ຮບັຜດິຊອບໃນໜັ້າທີີ່ ວຽກງານທີີ່ ໄດ ັ້ຮບັມອບໝາຍ; 

3) ເພ ີ່ ອປັບປຸງຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນ ແລະ ຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນ ໂດຍຜີ່ ານການຄຸ ັ້ມຄອງຊບັພະຍາ

ກອນທີີ່ ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົ ໂດຍເລັີ່ ງໃສີ່ ການປັບປຸງໃຫ ັ້ວຽກງານການສກຶສາໄດ ັ້ຮບັການພດັ

ທະນາດຂີຶ ັ້ນ. 

2.2. ຄາດໝາຍ 

1. ຢີ່ າງໜັ້ອຍໜຶີ່ ງກຸີ່ ມໂຮງຮຽນໄດ ັ້ຖ ກສ ັ້າງຕັ ັ້ງຂຶ ັ້ນໃນແຕີ່ ລະ 40 ເມ ອງທີີ່ ດ ັ້ອຍໂອກາດ; 

2. ນະໂຍບາຍດ ັ້ານການຄຸ ັ້ມຄອງທີີ່ ອງີໃສີ່ ໂຮງຮຽນເປັນຫ ກັ ທີີ່ ໄດ ັ້ກໍານດົພາລະບດົບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິ

ຊອບໃນລະດບັໂຮງຮຽນ, ກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ, ສກຶສາເມ ອງ ແລະ ສກຶສາແຂວງໄດ ັ້ຮບັການຮບັຮອງ; 

3. ສູດການຄດິໄລີ່ ການສະໜອງເງນິບໍລຫິານໂຮງຮຽນ ທີີ່ ປັບປຸງໃໝີ່  ແລະ ຄໍາແນະນໍາກີ່ ຽວກບັເງ  ີ່ອນໄຂການໃຊ ັ້

ຈີ່ າຍ ໄດ ັ້ຖ ກອະນຸມດັ; 

4. ແຜນຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັການຈດັສນັຄູທີີ່ ເປັນບູລມິະສດິ 10 ປີ ໄດ ັ້ຖ ກຮບັອະນຸມດັ; 

5. ໄດ ັ້ມກີານແຕີ່ ງຕັ ັ້ງໜີ່ ວຍງານທີີ່ ຮບັຜດິຊອບໃນການຕດິຕາມກວດກາແຜນງານນໍ ັ້າ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ. 

6. ລະບບົ EMIS, TEMIS, TVETMIS ແລະ LUMS ແມີ່ ນເຊ ີ່ ອມຕໍີ່  ແລະ ເຊ ີ່ ອມໂຍງເຂົ ັ້າກນັ. 

7. 20% ຂອງ ຜຸ ັ້ບໍລຫິານການສກຶສາທກູຂັ ັ້ນໄດ ັ້ຮບັການຝຶກອບົຮມົໃນຫວົຂໍ ັ້ຕີ່ າງໆ ທີີ່ ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງກບັການບໍລິ

ຫານ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການສກຶສາ.  

2.3. ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງ 

ໝາຍເຫດ: ສໍາລບັແຕີ່ ລະຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງ ແລະ ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ, ຈະມກີານອ ັ້າງອງີເປັນວງົເລບັ ຫ ງັຈາກ

ສໍານວນທີີ່ ກີ່ າວເຖງິພາກທ ີ I ຂອງ ແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2021-2025, ຊຶີ່ ງຈະເຮດັໃຫ ັ້ຜູ ັ້ອີ່ ານ

ສາມາດ ນໍາໃຊ ັ້ແຜນຂອງ ຂະແໜງການຍີ່ ອຍເປັນແຜນສະເພາະ ແຕີ່ ສາມາດອ ັ້າງອງີເຖງິນະໂຍບາຍທີີ່ ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງ ດັີ່ ງທີີ່
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ໄດ ັ້ລະບຸໄວ ັ້ໃນພາກທ ີ I ຂອງແຜນ. ແຜນພດັທະນາຂອງຂະແໜງການຍີ່ ອຍ ບໍີ່ ຈາໍເປັນຕ ັ້ອງແກ ັ້ໄຂທຸກໆຜນົໄດ ັ້ຮບັ

ລະດບັກາງຂອງຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງ. ບາງຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງ ແລະ ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ ໄດ ັ້ຖ ກດດັແກ ັ້ເພ ີ່ ອ

ສະແດງໃຫັ້ເຫນັຈດຸສຸມຂອງຂະແໜງຍີ່ ອຍ 

2.3.1. ຈາໍນວນນກັຮຽນທີີ່ ຈບົຈາກອະນຸບານຈນົຮອດມດັທະຍມົຕອນປາຍ ລວມທງັການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ 

ເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ ພ ັ້ອມທງັມຜີນົໄດ ັ້ຮບັດ ັ້ານການຮຽນຮູ ັ້ທີີ່ ດຂີ ຶ ັ້ນ, ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນການຮູ ັ້ໜງັສ  ແລະ ທກັສະການ

ຄດິໄລີ່ ເລກ, ທກັສະ ສດັຕະວດັທ ີ21 ໂດຍສຸມໃສີ່ ເປັນພ ິເສດຕໍີ່ ຜູ ັ້ດ ັ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຄວາມສະເໝພີາບ

ລະຫວີ່ າງຍງິ-ຊາຍ 

➢ ຫ ກັການ ແລະ ເຫດຜນົ 

ພາກທ ີ I ໄດ ັ້ລະບຸເຖງິລາຍລະອຽດຂອງຫ ກັການ ແລະ ເຫດຜນົ. ການປະເມນີຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນ

ວີ່ າງມໍີ່ ໆນີ ັ້ຢູີ່ ຊັ ັ້ນປະຖມົ 3 ແລະ ມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນ (ມ.4) ໄດ ັ້ສະແດງໃຫັ້ເຫນັວີ່ າລະດບັຄວາມສາມາດ ໃນການຮູ ັ້ 

ໜງັສ  ແລະ ການຄດິໄລີ່ ເລກ ໃນປະຈບຸນັບໍີ່ ພຽງພໍທີີ່ ຈະສະໜບັສະໜນູການຮຽນຮູ ັ້ທີີ່ ມຄຸີນນະພາບໃນລະດບັສູງ. 

➢ ພາກສີ່ ວນຮບັຜດິຊອບ 

ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງນິ, ຄະນະກໍາມະການຈດັສນັຄູ, ກມົການສກຶສາກອີ່ ນໄວຮຽນ, ກມົ

ສາມນັ, ແລະ ສູນການສກຶສາຮຽນຮີ່ ວມ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ 1: ອດັຕາການເຂົ ັ້າຮຽນ ແລະ ອດັຕາການເລ ີ່ ອນຂັ ັ້ນເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນໃນທຸກລະດບັ ເຮດັໃຫ ັ້ອດັຕາ

ການຈບົຊັ ັ້ນເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ (ພາກທ ີI ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ1, ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ1.3) 

ຍຸດທະສາດທ ີ1: ສ ັ້າງກງົຈກັການຄຸ ັ້ມຄອງຂຶ ັ້ນ ເພ ີ່ ອເຮດັໜັ້າທີີ່ ໃນການຈດັບູລມິະສດິ ແລະ ຂະຫຍາຍເປົັ້າໝາຍຂອງ

ການສກຶສາຫ ັ້ອງກຽມປະຖມົ 1 ປີ ເພ ີ່ ອເຮດັໃຫ ັ້ການເຂົ ັ້າເຖງິການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນຫ າຍຂຶ ັ້ນ ໂດຍສະເພາະໃນ

ເຂດທີີ່ ດ ັ້ອຍໂອກາດ. 

ຢາກມຜີນົສໍາເລດັອນັເຕມັສີ່ ວນຂອງຍຸດທະສາດນີ ັ້ ຈະຕ ັ້ອງມກີານສະໜອງທນຶທີີ່ ສອດຄີ່ ອງກບັສມົມຸດຖານ

ງບົປະມານ “ຍກົສູງຄຸນນະພາບການສກຶສາ” ແລະ / ຫ   ງບົປະມານ ODA ສຸມໃສີ່ ສະເພາະຍຸດທະສາດນີ ັ້.  

ວຽກຈດຸສຸມ: 

• ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງນິ ໂດຍໄດ ັ້ຮບັການສະໜບັສະໜນູທາງດ ັ້ານວຊິາການຈາກ ກມົ

ການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ແລະ ຄະນະກໍາມະການຈດັສນັຄູ ຮບັຜດິຊອບໃນການຈດັບນັດາບູລມິະສດິສໍາລບັ

ການຂະຫຍາຍການສກຶສາຫ ັ້ອງກຽມປະຖມົ 1 ປີ (ຫ   ການສະໜອງການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນໃນຮູບແບບ 

ອ ີ່ ນໆ); 

• ອອກນຕິກິໍາທີີ່ ມອບໜັ້າທີີ່ ໃຫ ັ້ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງນິ ໃນລະດບັຊາດ ແລະ ລະດບັ

ທ ັ້ອງຖິີ່ ນ ໃນການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ກໍານດົການຂະຫຍາຍການສກຶສາຫ ັ້ອງກຽມປະຖມົ; 

• ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງນິ ໂດຍໄດ ັ້ຮບັການສະໜບັສະໜນູ ທາງດ ັ້ານວຊິາການຈາກກມົ

ການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ໃຫ ັ້ຄໍາແນະນໍາກີ່ ຽວກບັວທິກີານຈດັລໍາດບັຄວາມສໍາຄນັ ໃນການຂະຫຍາຍຫັ້ອງ

ກຽມປະຖມົ ໃນ 40 ເມ ອງທີີ່ ດ ັ້ອຍໂອກາດ. 
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ຍຸດທະສາດທ ີ 2: ດໍາເນນີການທບົທວນນະໂຍບາຍ ການຂະຫຍາຍການເຂົ ັ້າເຖງິການສກຶສາຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕົ ັ້ນ 

ລວມທງັໂຄງສ ັ້າງການສກຶສາສາຍສາມນັ 5+4+3 ທີີ່ ມໃີນປະຈບຸນັ. 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ສ ັ້າງຕັ ັ້ງຄະນະສະເພາະກດິຂັ ັ້ນກມົ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທີ່ ານລດັຖະມນົຕກີະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ 

ກລິາ ເພ ີ່ ອຈດັຕັ ັ້ງ ແລະ ປະເມນີໂຄງປະກອບລະບບົການສກຶສາສາຍສາມນັ 5+4+3 ໃນປະຈບຸນັ; 

• ກໍານດົວທິກີານທີີ່ ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ມປີະສດິທຜິນົສູງສຸດ ເພ ີ່ ອເຮດັໃຫ ັ້ການຂະຫຍາຍການສກຶສາຊັ ັ້ນ

ມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນມຄີວາມຍ ນຍງົທາງດ ັ້ານການເງນິ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ3: ທບົທວນ ແລະ ອະນຸມດັ ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ການສະໜອງອາຫານ

ໃຫັ້ໂຮງຮຽນອະນຸບານ ແລະ ປະຖມົສກຶສາສກຶສາ ທີີ່ ມຄີວາມຍ ນຍງົ (ແຜນຊບັພະນາກອນມະນຸດ ແລະ ແຜນການ

ເງນິ). 

ວຽກຈດຸສຸມ: 

• ສ ັ້າງຕັ ັ້ງໜີ່ ວຍງານທບົທວນແຜນຍຸດທະສາດການສະໜອງອາຫານ ທີີ່ ປະກອບດ ັ້ວຍ ຄະນະກໍາມະການແຜນ 

ການ ແລະ ການເງນິ, ສູນການສກຶສາຮຽນຮີ່ ວມ ແລະ ກມົສາມນັສກຶສາ ເພ ີ່ ອຈດັຕັ ັ້ງ ແລະ ປະເມນີແຜນຍຸດ

ທະສາດດ ັ້ານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ແຜນປະຕບິດັງານ ເພ ີ່ ອກໍານດົວທິກີານທີີ່ ຍ ນຍງົ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ 4: ທບົທວນ ແລະ ຮບັຮອງເອາົແຜນການແກ ັ້ໄຂໄພພບິດັໃນຂະແໜງການສກຶສາ ໂດຍຄໍານງຶເຖງິ

ການປີ່ ຽນແປງຂອງດນິຟັ້າອາກາດ. 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ຫັ້ອງການກະຊວງຈະແຕີ່ ງຕັ ັ້ງຄະນະຮບັຜດິຊອບ ເຊິີ່ ງປະກອບມກີມົວຊິາການທີີ່ ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ີ່ ອວເິຄາະເຖງິ

ການກະກຽມຕອບໂຕ ັ້ກບັໄພພບິດັພາຍໃນຂະແໜງການ ແລະ ພດັທະນາແຜນການຕອບໂຕ ັ້ຂອງຂະແໜງ 

ການ ເພ ີ່ ອທບົທວນ ແລະ ຮບັຮອງ. 

• ຈດັຝຶກອບົຮມົໃຫ ັ້ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໃນຂອບເຂດທົີ່ ວປະເທດໃນການສໍາຫ ວດ, ລາຍງານສະ 

ພາບການເຝົັ້າລະວງັສະພາບໄພພບິດັ. 

• ສ ັ້າງຖານຂໍ ັ້ມູນໃນການຕດິຕາມສະພາບໄພພບິດັໃນຂອບເຂດທົີ່ ວປະເທດໂດຍການນໍາໃຊ ັ້ຂໍ ັ້ມູນທາງດ ັ້ານພູມ

ສນັຖານ (GIS). 

ຍຸດທະສາດທ ີ5: ທບົທວນ ແລະ ອະນຸມດັນະໂຍບາຍການຖ ພາຂອງນກັຮຽນ. 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ພດັທະນານະໂຍບາຍກີ່ ຽວກບັການອະນຸຍາດໃຫັ້ນກັຮຽນທີີ່ ຖ ພາ ແລະ ຫ ງັການເກດີລູກ ໄດ ັ້ສາມາດສ ບຕໍີ່

ຮຽນຢີ່ າງເປັນທາງການ 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ2 : ຫ ຸດຜີ່ ອນຊີ່ ອງຫວີ່ າງໃນການພດັທະນາການສກຶສາ ລະຫວີ່ າງເຂດທີີ່ ດ ັ້ອຍໂອກາດ ແລະ 

ບໍີ່ ດ ັ້ອຍໂອກາດ ໂດຍຜີ່ ານການສ ັ້າງກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ. (ພາກທ ີI ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ1, ຜນົຮບັລະດບັກາງ 1.5) 

ຍຸດທະສາດທ ີ1: ກາໍນດົພາລະບດົບາດ ແລະ ສ ັ້າງນຕິກິໍາ ສໍາລບັການບໍລຫິານກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ  

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ກມົສາມນັ ແລະ ກມົສ ັ້າງຄູກໍານດົວທິກີານທີີ່ ມປີະສດິທຜິນົທາງຄີ່ າໃຊ ັ້ຈີ່ າຍ (ຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການ

ເງນິ ແລະ ການນໍາໃຊ ັ້ ICT) ໃນການສ ັ້າງຕັ ັ້ງ ແລະ ນໍາໃຊ ັ້ກຸີ່ ມໂຮງຮຽນເພ ີ່ ອຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນກນັ; 
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• ກໍານດົຄວາມສໍາພນັ (ໃໝີ່  ແລະ ປີ່ ຽນແປງ) ພາລະບດົບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ ລະຫວີ່ າງການບໍລຫິານ

ໃນກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ ແລະ ສກຶສາເມ ອງ ລວມທງັນຕິກິໍາທີີ່ ຈາໍເປັນອ ີ່ ນໆ; 

• ສ ັ້າງ ແລະ ການຮບັຮອງເອາົການກໍານດົໜັ້າວຽກ, ການຈດັສນັຕໍາແໜີ່ ງງານບໍລຫິານ ຂອງກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ 

• ທບົທວນລະບບົການສະໜບັສະໜນູຄູໃນປະຈບຸນັ ສໍາລບັກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ2: ສ ັ້າງຕັ ັ້ງລະບບົການບໍລຫິານກຸີ່ ມໂຮງຮຽນພາຍໃນ 40 ເມ ອງ ພ ັ້ອມທງັໃຫ ັ້ບູລມິະສດິໃນການຈດັ

ສນັຊບັພະຍາກອນໃຫັ້ແກີ່ ບນັດາເມ ອງເຫ ົີ່ ານີ ັ້. 

ຢາກມຜີນົສໍາເລດັອນັເຕມັສີ່ ວນຂອງຍຸດທະສາດນີ ັ້ ຈະຕ ັ້ອງມກີານສະໜອງທນຶທີີ່ ສອດຄີ່ ອງກບັສມົມຸດຖານ

ງບົປະມານ “ຍກົສູງຄຸນນະພາບການສກຶສາ” ແລະ / ຫ   ງບົປະມານ ODA ສຸມໃສີ່ ສະເພາະຍຸດທະສາດນີ ັ້.  

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ກໍານດົການຈດັສນັງບົປະມານ ເພ ີ່ ອສະໜບັສະໜນູການສ ັ້າງຕັ ັ້ງກຸີ່ ມໂຮງຮຽນໃນເມ ອງບູລມິະສດິ; 

• ຄະນະກໍາມະການຈດັສນັຄູ ສ ັ້າງແຜນການເພ ີ່ ອຮບັປະກນັໃຫ ັ້ ເມ ອງດັີ່ ງກີ່ າວໄດ ັ້ຮບັບູລມິະສດິໃນການຈດັສນັ

ຕໍາແໜີ່ ງລດັຖະກອນໃໝີ່  ແລະ ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງນິ ຮບັປະກນັໃຫ ັ້ງບົປະມານບໍລ ິ

ຫານ ໃຫ ັ້ບູລມິະສດິແກີ່ ບນັດາເມ ອງດຽວກນັນີ ັ້; 

• ທບົທວນສູດສໍາລບັງບົປະມານບໍລຫິານສໍາລບັເມ ອງ ແລະ ເງນິບໍລຫິານໂຮງຮຽນ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ເມ ອງທີີ່ ດ ັ້ອຍໂອ 

ກາດນີ ັ້ ໄດ ັ້ຮບັສີ່ ວນແບີ່ ງງບົປະມານຫ າຍຂຶ ັ້ນ. 

2.3.2. ທຸກໂຮງຮຽນມຊີບັພະຍາກອນທາງດ ັ້ານການເງນິ ແລະ ຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ເພ ີ່ ອເຮດັວຽກຢີ່ າງມປີະ

ສດິທຜິນົ, ຄຽງຄູີ່ ກບັຄວາມສາມາດໃນການຄຸ ັ້ມຄອງໂຮງຮຽນ ເພ ີ່ ອເຮດັໃຫ ັ້ຜນົໄດ ັ້ຮບັການຮຽນຂອງ

ນກັຮຽນດຂີຶ ັ້ນ. (ພາກທ ີI ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ3) 

➢ ຫ ກັການ ແລະ ເຫດຜນົ 

ພາກທ ີI ໄດ ັ້ລາຍງານລະອຽດກີ່ ຽວກບັຫ ກັການ ແລະ ມເີຫດຜນົຕີ່ າງໆ. ມຄີວາມຈາໍເປັນຕ ັ້ອງມລີະບບົການ

ວາງແຜນ, ການຈດັສນັຊບັພະຍາກອນ, ການຕດິຕາມ ແລະ ການປະເມນີຜນົທີີ່ ດ ີ ເພ ີ່ ອຮບັປະກນັວີ່ າໂຮງຮຽນທຸກ

ແຫີ່ ງມຊີບັພະຍາກອນຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ ແລະ ຄວາມສາມາດທີີ່ ຈາໍເປັນ ເພ ີ່ ອສະໜອງການບໍລກິານດ ັ້ານການສກຶສາທີີ່ ມີ

ຄຸນນະພາບ. ມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາ ຕ ັ້ອງເຊ ີ່ ອມໂຍງເຂົ ັ້າໃນລະບບົການບໍລຫິານ ແລະ 

ຄຸ ັ້ມຄອງລະດບັຊາດ ແລະ ລະດບັທ ັ້ອງຖິີ່ ນ ທີີ່ ນໍາໃຊ ັ້ເພ ີ່ ອເປັນທດິທາງໃນການຈດັສນັຊບັພະຍາກອນ. ການສະໜບັ

ສະໜນູຢີ່ າງຕໍີ່ ເນ ີ່ ອງ ໃນການສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກີ່ ລະບບົການຄຸ ັ້ມຄອງທີີ່ ອງີໃສີ່ ໂຮງຮຽນເປັນຫ ກັ ຈະຊີ່ ວຍໃນ

ການເສມີສ ັ້າງຄວາມສາມາດໃນການວາງແຜນ ແລະ ການລາຍງານ ແລະ ລະບບົຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນລະດບັໂຮງ

ຮຽນ. 

➢ ພາກສີ່ ວນຮບັຜດິຊອບປະກອບມ:ີ 

ກມົແຜນການ, ກມົການເງນິ, ກມົຈດັຕັ ັ້ງ ແລະ ພະນກັງານ, ກົມົການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ, ກມົສາມນັສກຶສາ

ກມົສ ັ້າງຄູ, ສະຖາບນັຄົ ັ້ນຄວ ັ້າວທິພຍາສາດການສກຶສາ, ສູນປະກນັຄຸນນະພາບ, ສະຖາບນັພດັທະນາການບໍລຫິານ

ການສກຶສາ ແລະ ກມົກວດກາ. 

ການພດັທະນາມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາ, ຄູູີ່ ມ  ແນະນໍາການນໍາໃຊ ັ້, ການທດົລອງ ແລະ 

ການນໍີ່ າໃຊ ັ້ ແມີ່ ນມລີາຍລະອຽດໃນແຜນການຂອງຂະແໜງການຍີ່ ອຍຕີ່ າງໆ ຄ : ການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ, ປະຖມົ 
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ແລະ ມດັທະຍມົສກຶສາ. ສູນປະກນັຄຸນນະພາບການສກຶສາ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບໃນການເຮດັວຽກກບັບນັດາກມົ

ຕີ່ າງໆ ເພ ີ່ ອພດັທະນາມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາ. ບູລມິະສດິມດີັີ່ ງນີ ັ້: 

ຍຸດທະສາດທ ີ1: ພດັທະນາ ແລະ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ລະບບົມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາ ສໍາລບັ

ການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ແລະ ມດັທະຍມົສກຶສາ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ 2 : ຂະບວນການປະເມນີຕນົເອງ ແລະ ການວາງແຜນພດັທະນາໂຮງຮຽນແບບຍ ນຍງົ 

(ໂດຍນາໍໃຊ ັ້ FQS) ໄດ ັ້ຖ ກພດັທະນາຂຶ ັ້ນ ເພ ີ່ ອເປັນບີ່ ອນອງີແກີ່ ການວາງແຜນຂັ ັ້ນເມ ອງ ແລະ ການກາໍນດົເປົັ້າໝາຍ

ການສະໜບັສະໜນູ, ລວມທງັການຈດັສນັຄູ ແລະ ອຸປະກອນຮບັໃຊ ັ້ການຮຽນ (ພາກທ ີI, ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ

3, ຜນົຮບັລະດບັກາງທ ີ3.2). 

ຍຸດທະສາດທ ີ 1: ລະບບົກງົຈກັການຈດັຕັ ັ້ງທງັລະດບັສູນກາງ ແລະ ລະດບັທ ັ້ອງຖິີ່ ນມຄີວາມສອດຄີ່ ອງກນັ ເພ ີ່ ອ

ສະໜບັສະໜນູການຈດັລໍາດບັຄວາມສໍາຄນັ ເພ ີ່ ອບນັລຸມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານຂອງຄຸນນະພາບການສກຶສາ ໃນສະ 

ຖານການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ, ປະຖມົ ແລະ ມດັທະຍມົສກຶສາ. 

ວຽກຈດຸສຸມ: 

• ປັບປຸງ ສດິ ແລະ ໜັ້າທີີ່  ຂອງພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງ ແລະ ຫ ັ້ອງການສກຶສາ

ທກິານ ແລະ ກລິາເມ ອງ/ນະຄອນ ແລະ ຂອງພະນກັງານ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ກວມເອາົການເຮດັໜັ້າທີີ່ ໃນການລາຍງານ

ຜນົການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາ ແລະ ລະບບົການຈດັບູລມິະສດິ

ໃນການຈດັສນັຊບັພະຍາກອນ; 

• ພາຍໃຕ ັ້ການຊີ ັ້ນໍາ ຂອງຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງນິ, ພດັທະນາ ແລະ ເຜຍີແຜີ່  ຂັ ັ້ນຕອນ ແລະ 

ຂໍ ັ້ແນະນໍາໃນການສະໜບັສະໜນູບນັກາກມົ/ຫ ັ້ອງການຂັ ັ້ນກະຊວງ, ພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ

ແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງ ແລະ ຫ ັ້ອງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາເມ ອງ/ນະຄອນ ໃນການຈດັສນັຊບັພະຍາ

ກອນໃຫັ້ແກີ່ ໂຮງຮຽນ ທີີ່ ບໍີ່ ສາມາດບນັລຸມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາ ໄດ ັ້ຢີ່ າງມປີະສດິຕິ

ພາບຫ າຍຂຶ ັ້ນ. 

• ພດັທະນາເຄ ີ່ ອງມ ການປະເມນີຜນົ ແລະ ການຢັັ້ງຢ ນມາດຕະຖານຂອງມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານຄຸນນະພາບ

ການສກຶສາ ສໍາລບັພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງ ແລະ ຫ ັ້ອງການສກຶສາທກິານ 

ແລະ ກລິາເມ ອງ/ນະຄອນ; 

• ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ ຖານຂໍ ັ້ມູນ LESMIS ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ສາມາດລາຍງານຜນົການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ມາດຕະ

ຖານຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາ; 

• ເກບັກໍາຂໍ ັ້ມູນປີຖານ ແລະ ພດັທະນາຕວົຊີ ັ້ວດັ ແລະ ຄາດໝາຍ ເພ ີ່ ອສະແດງໃຫັ້ເຫນັເຖງິຊບັພະຍາກອນທີີ່ ມີ

ໃນລະດບັໂຮງຮຽນ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ເປັນຂໍ ັ້ມູນເພີີ່ ມເຕມີ ສໍາລບັຄາດໝາຍລະດບັຊາດ ໃນການບນັລຸມາດຕະຖານ

ຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ3: ເງນິບໍລຫິານໂຮງຮຽນ (ສູດຄດິໄລີ່  ແລະ ລາຍການໃຊ ັ້ຈີ່ າຍທີີ່ ເໝາະສມົ) ແມີ່ ນຕອບສະ

ໜອງຕໍີ່ ຄວາມຕ ັ້ອງການໃນລະດບັໂຮງຮຽນ ເພ ີ່ ອຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນ ແລະ ຕດິພນັກບັ FQS. (ພາກທ ີI, ຜນົ

ໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ3, ຜນົຮບັລະດບັກາງທ ີ3.3) 

ຍຸດທະສາດທ ີ 1: ທບົທວນ ແລະ ປັບປຸງ ນະໂຍບາຍ, ສູດການຄດິໄລີ່  ແລະ ລາຍການໃຊ ັ້ຈີ່ າຍ ຂອງເງນິບໍລຫິານ

ໂຮງຮຽນ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ສອດຄີ່ ອງກບັນະໂຍບາຍຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2021-2025. 
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ຢາກມຜີນົສໍາເລດັອນັເຕມັສີ່ ວນຂອງຍຸດທະສາດນີ ັ້ ຈະຕ ັ້ອງມກີານສະໜອງທນຶທີີ່ ສອດຄີ່ ອງກບັສມົມຸດຖານ

ງບົປະມານ “ຍກົສູງຄຸນນະພາບການສກຶສາ” ແລະ / ຫ   ງບົປະມານ ODA ສຸມໃສີ່ ສະເພາະຍຸດທະສາດນີ ັ້.  

ວຽກຈດຸສຸມ: 

• ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງນິຈະທບົທວນນະໂຍບາຍ, ສູດຄດິໄລີ່  ແລະ ລາຍການຈີ່ າຍທີີ່ ເໝາະ

ສມົຂອງເງນິບໍລຫິານໂຮງຮຽນ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ສອດຄີ່ ອງກບັບູລມິະສດິດ ັ້ານນະໂຍບາຍຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງ 

ການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2021-2025; 

• ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງນິຈະທບົທວນ ແລະ ໃຫ ັ້ຄໍາແນະນໍາສໍາລບັການທບົທວນສູດຄດິ 

ໄລີ່  ແລະ ລາຍການໃຊ ັ້ຈີ່ າຍທີີ່ ເໝາະສມົ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ຕອບສະໜອງກບັຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງໂຮງຮຽນຢີ່ າງມປີະ 

ສດິທຜິນົສູງ; 

• ພດັທະນາຄໍາແນະນໍາ ແລະ ລະບຽບການໃຊ ັ້ຈີ່ າຍເງນິບໍລຫິານໂຮງຮຽນ ສໍາລບັໂຮງຮຽນ ແລະ ຫ ັ້ອງການສກຶ

ສາທກິານ ແລະ ກລິາເມ ອງ/ນະຄອນ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ສອດຄີ່ ອງກບັ ນະໂນຍາຍການໃຊ ັ້ຈີ່ າຍເງນິບໍລຫິານໂຮງຮຽນ

ສະບບັປັບປຸງໃໝີ່ ; 

• ຮບັຮອງ ແລະ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັນະໂນຍາຍການໃຊ ັ້ຈີ່ າຍເງນິບໍລຫິານໂຮງຮຽນສະບບັປັບປຸງໃໝີ່ ;  

ຍຸດທະສາດທ ີ 2: ທບົທວນລະບບົການຈີ່ າຍເງນິບໍລຫິານໂຮງຮຽນທີີ່ ນໍາໃຊ ັ້ໃນປະຈບຸນັ ເພ ີ່ ອເຮດັໃຫ ັ້ການຈີ່ າຍເງນິ

ທນັເວລາ, ປັບປຸງວທິກີານຢັັ້ງຢ ນການຈດັສົີ່ ງເງນິ ແລະ ປະສດິທພິາບໃນການມາຮບັເອາົເງນິ ສໍາລບັໂຮງຮຽນນ ັ້ອຍ 

ແລະ ໂຮງຮຽນທີີ່ ຢູີ່ ເຂດຫີ່ າງໄກສອກຫ ກີ. 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ທບົທວນນະໂຍບາຍການເບກີຈີ່ າຍເງນິບໍລຫິານໂຮງຮຽນທີີ່ ນໍາໃຊ ັ້ຢູີ່ ປັດຈບຸນັນີ ັ້ ລວມທງັການໂອນເງນິສອງ

ຄັ ັ້ງຕໍີ່ ປີ ສໍາລບັໂຮງຮຽນນ ັ້ອຍ ແລະ ຢູີ່ ຫີ່ າງໄກສອກຫ ກີ; 

• ສະເໜນີະໂຍບາຍການເບກີຈີ່ າຍທີີ່ ມປີະສດິທພິາບຫ າຍຂຶ ັ້ນ, ລວມທງັການຕດິຕາມກວດກາ, ເພ ີ່ ອຂໍອະນຸມດັ

ຈາກກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ແລະ ກະຊວງການເງນິ; 

• ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງນິ ກວດກາລາຍລະອຽດບນັຊທີະນາຄານຂອງຜູ ັ້ທີີ່ ໄດ ັ້ຮບັເງນິບໍ 

ຫານໂຮງຮຽນ; 

• ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ແລະ ກະຊວງການເງນິ ຈະພບົປະກນັເພ ີ່ ອປຶກສາຫາລ ກີ່ ຽວກບັວທິກີານ

ເພ ີ່ ອປັບປຸງຄວາມໄວຂອງການຈດັສົີ່ ງເງນິບໍລຫິານໂຮງຮຽນ ແລະ ປະສດິທພິາບຂອງການມຮຖອນເອາົເງນິ

ບໍລຫິານດັີ່ ງກີ່ າວ ສໍາລບັໂຮງຮຽນຂະໜາດນ ັ້ອຍ ແລະ / ຫ   ໂຮງຮຽນຢູີ່ ເຂດຫີ່ າງໄກສອກຫ ກີ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ 4: ການຈດັສນັຄູສອນແມີ່ ນຕອບສະໜອງຕໍີ່ ຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງດບັໂຮງຮຽນ ເພ ີ່ ອຫ ຸດ-

ຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນ ແລະ ສອດຄີ່ ອງ ມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາ. (ພາກທ ີ I, ຜນົໄດ ັ້ຮບັ

ລະດບັສູງທ ີ3, ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ3.4) 

ຍຸດທະສາດທ ີ 1: ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກີ່ ວຽກງານການບໍລຫິານ ແລະ ກງົຈກັການຈດັຕັ ັ້ງທີີ່ ເຮດັໜັ້າທີີ່ ໃນການ

ຈດັສນັ ແລະ ສບັຊ ັ້ອນຄູ ເພ ີ່ ອເຮດັໃຫ ັ້ການຈດັສນັຄູມຄີວາມຍຸດຕທໍິາ ແລະ ເທົີ່ າທຽມກນັ. 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ຄະນະກໍາມະການຈດັສນັຄູ ພດັທະນາຂອບນຕິກິໍາ ເພ ີ່ ອສະໜບັສະໜນູການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຄູີ່ ມ ການຈດັສນັ

ຄູປະຖມົສະບບັປັບປຸງໃໝີ່ ; 
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• ດໍາເນນີວເິຄາະວທິກີານຈດັສນັຄູໃນທຸກລະດບັ ແລະ ໃຫ ັ້ຂໍ ັ້ສະເໜແີນະ ໂດຍອງີໃສີ່ ຕວົເລກພະນກັງານທີີ່

ຄາດວີ່ າຈະໄດ ັ້ຮບັ ໃຫ ັ້ແກີ່ ຄະນະກໍາມະການຈດັສນັຄູ ເພ ີ່ ອທບົທວນ ແລະ ອະນຸມດັ; 

• ຄະນະກໍາມະການຈດັສນັຄູ ຈະພຈິາລະນາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ໃນການສະໜອງເງນິອຸດໜນູໃຫີ່ ແກີ່ ຄູທີີ່ ຍ ັ້າຍ

ຖິີ່ ນຖານ ເພ ີ່ ອໄປສດິສອນ; 

• ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງນິ ຈະຊີ ັ້ນໍາ ແລະ ຕດິຕາມການພດັທະນາແຜນບູລມິະສດິການຈດັ

ສນັຄູ 10 ປີ ເພ ີ່ ອຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນ. 

• ໃນການທບົທວນໃນໄລຍະກາງ, ຄະນະກໍາມະການຈດັສນັຄູ ຈະທບົທວນຄ ນສູດການຈດັສນັຄູ ແລະ ບດົ

ແນະນໍາ ເພ ີ່ ອປະເມນີຄວາມສອດຄີ່ ອງໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຕວົຈງິ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ 2: ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງແກີ່ ລະບບົຖານຂໍ ັ້ມູນຄຸ ັ້ມຄອງການຈດັສນັຄູ ແລະ ສບັຊ ັ້ອນຄູຄ ນໃໝີ່  ເພ ີ່ ອ

ສະໜບັສະໜນູການສະໜອງຄູໃຫ ັ້ມຄີວາມເທົີ່ າທຽມກນັ. 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ພດັທະນາຖານຂໍ ັ້ມູນ PMIS ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ເຊ ີ່ ອມຈອດກບັລະບບົອ ີ່ ນ ແລະ ສາມາດຕດິຕາມການຈດັສນັຄູ; 

• ພດັທະນາ ແລະ ອະນຸມດັນໍາໃຊ ັ້ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ປ ັ້ມຄູີ່ ມ  ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ຄໍາແນະນໍາແກີ່ ສກຶສາເມ ອຶງໃນການຈດັຕັ ັ້ງ

ປະຕບິດັແຜນການແບີ່ ງປັນຄູໃຫ ັ້ເທົີ່ າທຽມກນັ, ຮບັປະກນັໃຫ ັ້ໂຮງຮຽນທຸກແຫີ່ ງມຈີາໍນວນຄູກວມ 80% 

ຂຶ ັ້ນໄປ ທຽບໃສີ່ ມາດຕະຖານໃນການບນັຈຄູຸ (ອງີຕາມຄູີ່ ມ ແນະນໍາໃນການຈດັສນັຄູສະບບັປັບປຸງໃໝີ່ ); 

• ພດັທະນາ ແລະ ອະນຸມດັນໍາໃຊ ັ້ລະບບົການປະເມນີຄວາມສອດຄີ່ ອງໃນການຈດັສນັຄູ ໂດຍອງີໃສີ່ ຄູີ່ ມ  ແນະ

ນໍາໃນການຈດັສນັຄູສະບບັປັບປຸງໃໝີ່ . 

• ທບົທວນ ແລະ ທດົລອງຍຸດທະສາດການຈດັສນັຄູຄ ນໃໝີ່  ແລະ ການສະໜອງສິີ່ ງຈງູໃຈ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ສາມາດປະ

ເມນີຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ ໃນເວລາມກີານທບົທວນໃນໄລຍະກາງ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ 3: ກາໍນດົເສັ ັ້ນທາງວຊິາຊບີຄູ ລວມທງັຄູສກຶສານເິທດ ເພ ີ່ ອກະຕຸ ັ້ນ ແລະ ສ ັ້າງສິີ່ ງຈງູໃຈໃຫັ້ພວກ

ດັີ່ ງກີ່ າວນີ ັ້. 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ຄະນະກໍາມະການຈດັສນັຄູ ຈະພຈິາລະນາຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ໃນການກໍານດົເສັ ັ້ນທາງວຊິາຊບີຄູ ແລະ ຂອບ

ພດັທະນາວຊິາຊບີ ສໍາລບັອາຊບີການສອນ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ 5: ປ ັ້ມແບບຮຽນ ແລະ ປ ັ້ມຄູີ່ ມ  ຄູ ແມີ່ ນຕອບສະໜອງກບັຄວາມຕ ັ້ອງການໃນລະດບັ

ໂຮງຮຽນເພ ີ່ ອຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນ ແລະ ສອດຄີ່ ອງກບັກບັມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພ ັ້ນ ຖານຂອງຄຸນນະພາບການ

ສກຶສາ (ພາກທ ີI, ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ3, ຜນົຮບັລະດບັກາງ 3.5). 

ຍຸດທະສາດທ ີ 1: ທບົທວນ ແລະ ປັບປຸງແຜນງບົປະມານສໍາລບັການພມິປຶັ້ມແບບຮຽນທດົແທນ ເພ ີ່ ອຮບັປະກນັ

ການສະໜອງທີີ່ ຍ ນຍງົ. 

ຢາກບນັລຸໄດ ັ້ຜນົສໍາເລດັອນັເຕມັສີ່ ວນຂອງຍຸດທະສາດນີ ັ້ ຈະຕ ັ້ອງມກີານສະໜອງທນຶທີີ່ ສອດຄີ່ ອງກບັສມົ 

ມຸດຖານການເງນິ “ຍກົສູງຄຸນນະພາບການສກຶສາ” ແລະ/ຫ   ງບົປະມານ ODA ຈະຕ ັ້ອງສຸມໃສີ່ ເປົັ້າໝາຍຜນົໄດ ັ້ຮບັ

ໄລຍະກາງນີ ັ້. 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ວເິຄາະອດັຕາການສູນເສຍປ ັ້ມຕໍາລາຮຽນໃນປະຈບຸນັໃນທຸກໆວຊິາ ແລະ ທຸກລະດບັ; 

• ທບົທວນນະໂຍບາຍການພມິປຶັ້ມທດົແທນຄ ນໃນປະຈບຸນັ ເພ ີ່ ອຮບັປະກນັໃຫ ັ້ພຽງພໍໃນທຸກວຊິາ; 
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• ກໍານດົງບົປະມານທີີ່ ຈາໍເປັນເພ ີ່ ອຮກັສາການສະໜອງປ ັ້ມຕໍາລາຮຽນ ຕາມນະໂຍບາຍການສະໜອງປ ັ້ມຕໍາລາ

ຮຽນທີີ່ ມ.ີ 

• ແຈກຢາຍປຶັ້ມແບບຮຽນໃຫັ້ສໍາເລດັກີ່ ອນເປີດສກົຮຽນ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ2: ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກີ່ ການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ການແຈກຢາຍປຶັ້ມທງັໃນຂັ ັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ ັ້ນ

ເມ ອງ ເພ ີ່ ອປັບປຸງປະສດິທພິາບ ແລະ ຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນກນັ, ລວມທງັພດັທະນາຖານຂໍ ັ້ມູນຄຸ ັ້ມຄອງປຶັ້ມ. 

ວຽກຈດຸສຸມ: 

• ທບົທວນລະບບົການແຈກຢາຍປຶັ້ມ, ລະບບົບນັຊສີາງ ແລະ ລະບບົການເກບັມ ັ້ຽນ ເພ ີ່ ອປັບປຸງລະບບົການ

ຈດັສົີ່ ງປຶັ້ມແບບຮຽນຈາກສາງສູນກາງໄປຫາໂຮງຮຽນ; 

• ພດັທະນາ ແລະ ເຜຍີແຜີ່ ວທິກີານຈດັບູລມິະສດິ ແລະ ຂະບວນການໃນການແຈກຢາຍປຶັ້ມ ສໍາລບັຂັ ັ້ນສູນ

ກາງ ແລະ ຂັ ັ້ນເມ ອງ ລວມທງັເຄ ອຂີ່ າຍການແຈກຢາຍປຶັ້ມ ເພ ີ່ ອຮບັປະກນັໃຫ ັ້ໂຮງຮຽນທຸກແຫີ່ ງບນັລຸການ

ສະໜອງປຶັ້ມໃຫ ັ້ນກັຮຽນຢີ່ າງໜັ້ອຍ 80% ຂອງນະໂຍບາຍການຈດັສນັປ ັ້ມຕໍາລາຮຽນໃຫັ້ແກນກັຮຽນ; 

• ສ ັ້າງ ແລະ ເຜຍີແຜີ່  ຄໍາແນະນໍາສໍາລບັ ຫ ັ້ອງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາເມ ອງ ກີ່ ຽວກບັວທິກີານເກບັຮກັສາ

ປ ັ້ມຕໍາລາທີີ່ ປອດໄພ, ການຄຸ ັ້ມຄອງບນັຊສີາງ ແລະ ການແຈກຢາຍປ ັ້ມແບບຮຽນທີີ່ ມຄີວາມເທົີ່ າທຽມ ແລະ 

ມປີະສດິທພິາບ; 

• ສ ັ້າງ ແລະ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນບູລມິະສດິ ໃນການສະໜອງສາງເກບັມ ັ້ຽນ ແລະ ຕູ ັ້ໃສີ່ ປຶັ້ມສໍາລບັເມ ອງ ແລະ 

ໂຮງຮຽນ; 

• ຈດັກອງປະຊຸມສ ັ້າງຂດີຄວາມສາມາດໃຫັ້ແກີ່ ຜູ ັ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູ ກີ່ ຽວກບັການຄຸ ັ້ມຄອງແລະ 

ການນໍາໃຊ ັ້ປ ັ້ມຕໍາລາຮຽນ, ລວມທງັການເກບັມ ັ້ຽນເອກະສານທີີ່ ປອດໄພໃນລະດບັໂຮງຮຽນ ແລະ ເມ ອງ 

ເພ ີ່ ອຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມສີ່ ຽງຈາກຜນົເສຍຫາຍ, ແລະ ການເບິີ່ ງແຍງປຶັ້ມແບບຮຽນໂດຍນກັຮຽນ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ 3: ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກີ່ ລະບບົຂໍ ັ້ມູນທີີ່ ນໍາໃຊ ັ້ໃນປະຈບຸນັ ເພ ີ່ ອສະໜບັສະໜນູການສັີ່ ງປຶັ້ມ

ແບບຮຽນ, ການຈດັລໍາດບັຄວາມສໍາຄນັ ແລະ ການແຈກຢາຍ. 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ດໍາເນນີການທບົທວນປຽບທຽບກີ່ ຽວກບັປະສດິທພິາບຂອງ ຖານຂໍ ັ້ມູນຄຸ ັ້ມຄອງປຶັ້ມ (TMIS) ແລະ ປະສດິ 

ທພິາບຂອງການນໍາໃຊ ັ້ຖານຂໍ ັ້ມູນ EMIS ເພ ີ່ ອເປັນພ ັ້ນຖານໃນການປະເມນີຄວາມຕ ັ້ອງການປຶັ້ມເພີີ່ ມເຕມີ

ໃນລະດບັໂຮງຮຽນ ແລະ ເມ ອງ; 

• ກໍານດົພາລະບດົບາດໃນການຄຸ ັ້ມຄອງຂໍ ັ້ມູນປຶັ້ມໃນລະດບັເມ ອງໃຫ ັ້ມຄີວາມຈະແຈ ັ້ງ; 

• ຝຶກອບົຮມົໃນການວເິຄາະພ ັ້ນຖານຂອງຂໍ ັ້ມູນປຶັ້ມຈາກຖານຂໍ ັ້ມູນ EMIS; 

• ໃຫັ້ບູລມິະສດິໃນການປັ້ອນຂໍ ັ້ມູນການເຂົ ັ້າຮຽນຈາກການເກບັກໍາຂໍ ັ້ມູນປະຈາໍປີ ໃຫ ັ້ຖ ກຕ ັ້ອງຊດັເຈນ ເພ ີ່ ອ

ເປັນບີ່ ອນອງີໃນການສະໜອງປຶັ້ມຕໍາລາຮຽນທດົແທນໃນແຕີ່ ລະປີ; 

• ການຈດັສນັປ ັ້ມຕໍາລາຮຽນໃຫັ້ໂຮງຮຽນ ແລະ ເມ ອງ ເພ ີ່ ອທດົແທນອນັເສຍຫາຍ ຕ ັ້ອງລວມເອາົການຄາດ

ຄະເນການສູນເສຍໄວ ັ້ລີ່ ວງໜັ້າ ເນ ີ່ ອງຈາກວີ່ າການສະໜອງຂໍ ັ້ມູນດັີ່ ງກີ່ າວອາດຊກັຊ ັ້າ ແລະ ການແຈກຢາຍ

ຊກັຊ ັ້າ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ 6: ໂຮງຮຽນທຸກແຫີ່ ງແມີ່ ນໄດ ັ້ຮບັການສະໜບັສະໜນູ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ບນັລຸໄດ ັ້ມາດຖານຕໍີ່ າສຸດ 

ສໍາລບັສິີ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ ັ້ານສຸຂະອະນາໄມ. (ພາກທ ີI, ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະ ດບັສູງທ ີ3, ຜນົຮບັລະດບັກາງທ ີ

3.6). 
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ຍຸດທະສາດທ ີ1: ສ ັ້າງຕັ ັ້ງອງົກອນ ແລະ ລະບບົການຄຸ ັ້ມຄອງທີີ່ ຈາໍເປັນ ເພ ີ່ ອຕດິຕາມກວດກາການສະໜອງນໍ ັ້າ ແລະ 

ສຸຂະອນາໄມ ໃນທົີ່ ວປະເທດແຕີ່ ຊັ ັ້ນອະນຸບານຈນົຮອດຊັ ັ້ນມດັທະຍມົສກຶສາ 

ຢາກບນັລຸໄດ ັ້ຜນົສໍາເລດັອນັເຕມັສີ່ ວນຂອງຍຸດທະສາດນີ ັ້ ຈະຕ ັ້ອງມກີານສະໜອງທນຶທີີ່ ສອດຄີ່ ອງກບັສມົ 

ມຸດຖານດ ັ້ານງບົປະມານ “ຍກົສູງຄຸນນະພາບການສກຶສາ” ແລະ / ຫ   ງບົປະມານ ODA ຈະຕ ັ້ອງສຸມໃສີ່ ເປົັ້າໝາຍ

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງນີ ັ້. 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ຈະທບົທວນຄ ນຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ໃນການນໍາໃຊ ັ້ວທິກີານ ຂອງແຜນງານ 

ນໍ ັ້າ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມໃນຂອບເຂດທົີ່ ວປະເທດ ເພ ີ່ ອແນໃສີ່ ຮບັປະກນັວີ່ າໂຮງຮຽນທຸກແຫີ່ ງບນັລຸໄດ ັ້ຢີ່ າງ

ໜັ້ອຍມາດຕະຖານລະດບັ 1 ດາວ; 

• ອອກຂໍ ັ້ຕກົລງົຂອງຂອງລດັຖະມນົຕ ີ ເພ ີ່ ອແຕີ່ ງຕັ ັ້ງອງົກອນທີີ່ ຮບັຜດິຊອບໃນການຕດິຕາມກວດກາແຜນ

ງານນໍ ັ້າ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ພັ້ອມດຽວກນັນັ ັ້ນ ພາລະບດົບາດຂອງພາກສີ່ ວນດັີ່ ງກີ່ າວ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຮບັການປັບ 

ປຸງໃຫ ັ້ສອດຄີ່ ອງກບັວຽກທີີ່ ໄດ ັ້ມອບໝາຍ. 

• ພດັທະນາ ແລະ ເຜຍີແຜີ່  ຂັ ັ້ນຕອນ ແລະ ແນວທາງໃນການສະໜບັສະໜນູບນັດາກມົຂັ ັ້ນສູນກາງ, ພະແນກ

ສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາແຂວງ, ຫ ັ້ອງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາເມ ອງ ແລະ ໂຮງຮຽນ ໃນການຈດັສນັ

ຊບັພະຍາກອນໃຫັ້ແກີ່ ໂຮງຮຽນທີີ່ ມປີະສດິທຜິນົສູງຂຶ ັ້ນ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ພວກເຂາົສາມາດສະໜອງຫັ້ອງນໍ ັ້າ, ອີ່ າງລ ັ້າງ

ມ  ແລະ ອ ີ່ ນໆ ສອດຄີ່ ອງກບັມດັຕະຖານຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານຂອງຄຸນນະພາບການສກຶສາ.  

2.3.3. ຄຸນນະພາບ ແລະ ຈາໍນວນນກັຮຽນທີີ່ ຮຽນຈບົ ທີີ່ ເຂົ ັ້າສູີ່ ຕະຫ າດແຮງງານທງັພາຍໃນ ແລະ ຕີ່ າງປະເທດ 

ສອດຄີ່ ອງກບັຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຄັ ັ້ງທ ີ IX ແລະ ຫ ຸດພົ ັ້ນອອກຈາກ

ສະຖານະພາບປະເທດດ ັ້ອຍພດັທະນາ (ພາກທ ີI, ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ5) 

➢ ຫ ກັການ ແລະ ເຫດຜນົ 

ພາກທ ີI ໄດ ັ້ໃຫ ັ້ລາຍລະອຽດກີ່ ຽວກບັຫ ກັການ ແລະ ເຫດຜນົຕີ່ າງໆ. ເພ ີ່ ອປັບປຸງຄວາມສອດຄີ່ ອງກບັຄວາມ

ຕ ັ້ອງການຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫີ່ ງຊາດຄັ ັ້ງທ ີIX, ມນັຈາໍເປັນຕ ັ້ອງປັບປຸງຄວາມຮູ ັ້ ແລະ ທກັສະ

ພ ັ້ນຖານຂອງເດກັນ ັ້ອຍຈາກການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນຂຶ ັ້ນໄປ ແລະ ຍງັກໍານດົການສະໜບັສະໜນູທີີ່ ຈາໍເປັນສໍາລບັ

ຄນົພກິານ. 

ຜນົຮບັລະດບັກາງທ ີ 1: ຈາໍນວນນກັຮຽນ ແລະ ຄຸນນະນະພາບຂອງຜູ ັ້ທີີ່ ຮຽນຈບົໃນຫ ກັສູດ ທີີ່ ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງກບັກະສິ

ກາໍ ແລະ ອຸດສາຫະກາໍ ໃນສະຖານອາຊວີະສກຶສາ ເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ ໂດຍຜີ່ ານການປັບປຸງ ສິີ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ຄູ

ສອນ ແລະ ສ ີ່ ການຮຽນ-ການສອນຕີ່ າງໆ (ພາກທ ີI, ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ5, ຜນົຮບັໄລຍະກາງ 5.3)  

ຍຸດທະສາດທ ີ 1: ຊຸກຍູ ັ້ການສະໜອງຫ ກັສູດອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ຊຸກຍູ ັ້ໃຫ ັ້ນກັຮຽນເຂົ ັ້າຮຽນໃນຂະແໜງ 

ເສດຖະກດິທີີ່ ເປັນບູລມິະສດິ 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ທບົທວນ ແລະ ປັບປຸງສູດການສະໜອງທນຶການສກຶສາໃຫ ັ້ແກີ່ ນກັຮຽນທີີ່ ເຂົ ັ້າຮຽນສາຍກະສກິໍາ ແລະ ອຸດສາ

ຫະກໍາ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ 2: ນຕິກິາໍກີ່ ຽວກບັການສະໜອງທນຶການສກຶສາແກີ່ ນກັຮຽນ ໂດຍອງີໃສີ່ ຜນົການຮຽນຂອງ

ນກັຮຽນທີີ່ ຮຽນຢູີ່ ມະຫາວທິະຍາໄລທີີ່ ຕັ ັ້ງຢູີ່ ຕີ່ າງແຂວງ ໄດ ັ້ຖ ກເຜຍີແຜີ່  (ອດັຕາເອ ກະພາບ, ຕໍີ່ ນກັຮຽນ, ສໍາລບັສກຶ
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ສາສາຍວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ອງີໃສີ່ ຄວາມດ ັ້ອນໂອກາດ). (ພາກທ ີI ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງທ ີ5, ຜນົຮບັລະດບັ

ກາງທ ີ5.12) 

ຍຸດທະສາດທ ີ 1: ຊຸກຍູ ັ້ການສະໜອງຫ ກັສູດມະຫາວທິະຍາໄລ ແລະ ຊຸກຍູ ັ້ໃຫ ັ້ນກັຮຽນເຂົ ັ້າຮຽນໃນຂະແໜງ 

ເສດຖະກດິທີີ່ ເປັນບູລມິະສດິ ແລະ ນກັສກຶສາຈາກເຂດຫີ່ າງໄກສອກຫ ກີ. 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ທບົທວນຄ ນທາງເລ ອກໃນການໃຫັ້ທນຶການສກຶສາແກີ່ ນກັສກຶສາທີີ່ ຮຽນຢູີ່ ມະຫາວທິະຍາໄລຂອງທີີ່ ຕັ ັ້ງຢູີ່ ຕີ່ າງ

ແຂວງ ເພ ີ່ ອສອດຄີ່ ອງກບັນະໂຍບາຍທີີ່ ສໍາຄນັຂອງຂະແໜງການ, ລວມທງັທນຶເພີີ່ ມເຕມີສໍາລບັນກັສກຶສາທີີ່

ຮຽນສາຍກະສກິໍາ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ, ແລະ ນກັສກຶສາຈາດເຂດທີີ່ ດ ັ້ອຍໂອກາດ; 

• ໃຫັ້ຂໍ ັ້ສະເໜແີນະ ແລະ ກໍານດົຄີ່ າໃຊ ັ້ຈີ່ າຍທີີ່ ເໝາະສມົ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ການນໍາພຈິາລະນາ. 

2.3.4. ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ໄດ ັ້ຮບັການຈດັຕັ ັ້ງ, ຄຸ ັ້ມຄອງ, ການກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົໃນທຸກລະດບັຢີ່ າງເ

ໝາະສມົ ເພ ີ່ ອຍກົສູງປະສດິທພິາບຂອງຂະແໜງການ (ພາກທ ີI, ຜນົໄດ ັ້ຮບັທ ີ6) 

➢ ຫ ກັການ ແລະ ເຫດຜນົ 

ພາກທ ີ I ໄດ ັ້ໃຫ ັ້ລາຍລະອຽດສໍາລບັເຫດຜນົຕີ່ າງໆ. ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ນໍາໃຊ ັ້ຊບັພະ 

ຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການເງນິທີີ່ ຈາໍກດັຂອງຕນົຢີ່ າງມປີະສດິທພິາບຫ າຍຂຶ ັ້ນ ໂດຍຜີ່ ານການປັບປຸງປະສດິທພິາບໃນ

ການຈດັສນັງບົປະມານພາຍໃນຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ, ໂດຍຜີ່ ານການພດັທະນາຂອບບູລມິະສດິການຈດັ

ສນັງບົປະມານ. ການປະສານສມົທບົຢີ່ າງໃກ ັ້ຊດິກບັຄູີ່ ຮີ່ ວມພດັທະນາໃນໄລຍະການອອກແບບໂຄງການໃໝີ່  ແມີ່ ນ

ມຄີວາມຈາໍເປັນເພ ີ່ ອຮບັປະກນັວີ່ າການເງນິຈາກພາຍນອກແມີ່ ນເໝາະສມົ ແລະ ບໍີ່ ນໍາໄປສູີ່ ການໃຊ ັ້ຈີ່ າຍເງນິບໍລຫິານ

ທີີ່ ບໍີ່ ຍ ນຍງົ. 

➢ ພາກສີ່ ວນຮບັຜດິຊອບ 

ກມົແຜນການ, ກມົການເງນິ, ກມົຈດັຕັ ັ້ງ ແລະ ພະນກັງານ ແລະ ການກວດກາ, 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ1: ໂຄງປະກອບການຈດັຕັ ັ້ງຂັ ັ້ນກະຊວງ, ຂັ ັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ ັ້ນເມ ອງ ມຄີວາມເຂັ ັ້ມແຂງ ເພ ີ່ ອ

ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ 

ກລິາ ໃຫ ັ້ມປີະສດິຕພິາບ, ລວມທງັການຈດັຕັ ັ້ງນະໂຍບາຍການບໍລຫິານທີີ່ ອງີໃສີ່ ໂຮງຮຽນເປັນຫ ກັ ແລະ ບດົບາດ

ຂອງ ຄພສບ ຕ ັ້ອງມຄີວາມເຂັ ັ້ມແຂງ (ພາກທ ີI ຜນົໄດ ັ້ຮບັທ ີ6, ຜນົຮບັລະດບັກາງ 6.1) 

ຍຸດທະສາດທ ີ 1: ທບົທວນຄ ນພາລະບດົບາດຂອງບນັດາກມົຂັ ັ້ນສູນກາງ, ຂອງແຂວງ, ເມ ອງ ແລະ ກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ 

(ເບິີ່ ງແຜນຍຸດທະສາດ 3 ຂ ັ້າງລຸີ່ ມນີ ັ້) ເພ ີ່ ອຮບັປະກນັປະສດິທພິາບ, ຄວາມສມົບູນ ແລະ ຄບົຖັ້ວນ, ລວມທງັຄວາມ

ຮບັຜດິຊອບວຽກງານການຄຸ ັ້ມຄອງທີີ່ ອງີໃສີ່ ໂຮງຮຽນເປັນຫ ກັ. 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ທບົທວນ, ປັບປຸງ ແລະ ຮບັຮອງເອາົສດິ ແລະ ໜັ້າທີີ່ ຮບັຜດິຊອບ ລວມທງັການປະຕຮູິບດ ັ້ານການຄຸ ັ້ມຄອງ 

ວຽກງານການຄຸ ັ້ມຄອງທີີ່ ອງີໃສີ່ ໂຮງຮຽນເປັນຫ ກັ ແລະ ການຄຸ ັ້ມຄອງແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 

ສໍາລບັແຕີ່ ລະພາກສີ່ ວນຢູີ່ ຂັ ັ້ນສູນກາງ, ຂັ ັ້ນທ ັ້ອງຖິີ່ ນ, ຂັ ັ້ນກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຮງຮຽນ ໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕ ິ

ບດັວຽກງານຂະແໜງການຍີ່ ອຍທີີ່ ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງຕນົ; 
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• ພດັທະນາ ແລະ ອະນຸມດັແຜນການດໍາເນນີງານທີີ່ ເປັນບູລມິະສດິເປັນແຕີ່ ລະໄລຍະ ແລະ ແຜນງບົປະມານ

ສໍາລບັການສ ັ້າງຕັ ັ້ງລະບບົກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ; 

• ເຜຍີແຜີ່ ບນັດາຂໍ ັ້ກໍານດົ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບທີີ່ ໄດ ັ້ຮບັການອະນຸມດັໃໝີ່  ສໍາລບັບນັດາກມົຂັ ັ້ນສູນກາງ, 

ຂັ ັ້ນທ ັ້ອງຖິີ່ ນ, ກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຮງຮຽນ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ 2: ທບົທວນຄ ນພາລະບດົບາດຂອງພະນກັງານ ແລະ ການຈດັສນັພະນກັງານໃຫັ້ບນັດາກມົຂັ ັ້ນສູນ

ກາງ, ພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາແຂວງ, ຫ ັ້ອງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາເມ ອງ ແລະ ໂຮງຮຽນຕາມພາລະ

ບດົບາດທີີ່ ໄດ ັ້ມກີານປັບປຸງ; 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ພດັທະນາ ແລະ ຮບັຮອງຕໍາແໜີ່ ງງານ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງແຕີ່ ລະຕໍາແໜີ່ ງງານໃນທຸກລະດບັ, ສໍາລບັແຕີ່

ລະຂະແໜງການຍີ່ ອຍ, ລວມທງັຜູ ັ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ສອດຄີ່ ອງກບັພາລະບດົບາດ ແລະ ຄວາມ

ຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົ; 

• ດໍາເນນີການວເິຄາະສະພາບຂອງການສະໜອງພະນກັງານໃຫັ້ພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາແຂວງ ແລະ 

ຫ ັ້ອງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາເມ ອງ ທີີ່ ມໃີນປະຈບຸນັ ໃນທົີ່ ວປະເທດ; 

• ກວດກາ, ປັບປຸງຄ ນ ການຈດັສນັພະນກັງານໃຫັ້ບນັດາກມົຕີ່ າງໆ, ພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາແຂວງ 

ແລະ ຫ ັ້ອງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາເມ ອງ ໃຫ ັ້ສອດຄີ່ ອງກບັພາລະໜັ້າທີີ່  ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບທີີ່

ແຕກຕີ່ າງ, ສະທັ້ອນໃຫັ້ເຫນັເຖງິຄວາມແຕກຕີ່ າງຂອງບໍລມິາດຂອງວຽກ, ປະຊາກອນພາຍໃນແຂວງ/ເມ ອງ 

ແລະ ຈາໍນວນໂຮງຮຽນທີີ່ ມໃີນແຕີ່ ລະແຂວງ, ແຕີ່ ລະເມ ອງ; 

• ດໍາເນນີການເຜຍີແຜີ່ ຕໍາແໜີ່ ງງານ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງແຕີ່ ລະຕໍາແໜີ່ ງງານ ສໍາລບັບນັດາກມົຂັ ັ້ນສູນກາງ, 

ຂັ ັ້ນທ ັ້ອງຖິີ່ ນ, ກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຮງຮຽນ 

ຍຸດທະສາດທ ີ3: ສ ັ້າງຕັ ັ້ງອງົກອນທີີ່ ຮບັຜດິຊອບວຽກງານການຄຸ ັ້ມຄອງທີີ່ ອງີໃສີ່ ໂຮງຮຽນເປັນຫ ກັຢູີ່ ທຸກລະດບັ 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ສ ັ້າງ ແລະ ອອກ ດໍາລດັ ກີ່ ຽວກບັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັວຽກງານການຄຸ ັ້ມຄອງທີີ່ ອງີໃສີ່ ໂຮງຮຽນເປັນຫ ກັ ໂດຍ

ກໍານດົພາລະບດົບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນທຸກລະດບັເຊັີ່ ນ: ຫ ັ້ອງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາເມ ອງ 

ແລະ ຄພສບ ລວມທງັການນໍາໃຊ ັ້ມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານຂອງຄຸນນະພາບການສກຶສາ ເພ ີ່ ອເປັນບີ່ ອນອງີ

ໃຫ ັ້ແກີ່ ການວາງແຜນ ແລະ ການຈດັລໍາດບັຄວາມສໍາຄນັໃນຂັ ັ້ນເມ ອງ; 

• ພດັທະນາ, ຮບັຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ ັ້ນຕິກິໍາທີີ່ ຮບັຮູ ັ້ກີ່ ຽວກບັ ການບນັຈ ຸຄພສບ ເຂົ ັ້າເປັນໜີ່ ວຍງານບໍລຫິານ

ໜຶີ່ ງຂອງຂະແໜງການສກຶສາ; 

• ຮີ່ າງ ແລະ ຮບັຮອງເອາົນຕິກິໍາທີີ່ ຮບັຮູ ັ້ກີ່ ຽວກບັລກັສະນະທີີ່ ກີ່ ຽວພນັກບັຫ າຍພາກສີ່ ວນຂອງການຄຸ ັ້ມຄອງທີີ່

ອງີໃສີ່ ໂຮງຮຽນເປັນຫ ກັ, ໂດຍສະເພາະໃນຂັ ັ້ນເມ ອງ ເພ ີ່ ອສະໜບັສະໜນູການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ດໍາລດັດັີ່ ງກີ່ າວ

ຂ ັ້າງເທງິ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ4: ປັບປຸງການມສີີ່ ວນຮີ່ ວມຂອງຊຸມຊນົໃນຂັ ັ້ນຕອນການຄຸ ັ້ມຄອງໂຮງຮຽນ 

ວຽກຈດຸສຸມ: 

• ປັບປຸງໜັ້າວຽກຂອງ ຄະນະພດັທະນາການສກຶສາຂັ ັ້ນບ ັ້ານ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ປະກອບມໜີ ັ້າວຽກການສະໜບັສະໜນູ

ອໍານວຍການໂຮງຮຽນໃນການພດັທະນາ ແລະ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນພດັທະນາໂຮງຮຽນ ໂດຍອງີໃສີ່ ຜນົ

ການປະເມນີມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານຂອງຄຸນນະພາບການສກຶສາ. 
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ຍຸດທະສາດທ ີ 5: ທບົທວນຄ ນການສະໜອງງບົປະມານ ແລະ ການຈດັສນັຊບັພະຍາກອນໃຫັ້ແກີ່ ສກຶສາແຂວງ 

ແລະ ສກຶສາເມ ອງໃຫ ັ້ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ຄວາມຍຸດຕທໍິາຫ າຍຂຶ ັ້ນ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ຕອບສະໜອງກບັໜັ້າວຽກຕວົຈງິ, 

ການບໍລກິານ ແລະ ການສະໜບັສະໜນູໃຫັ້ແກີ່ ບນັດາໂຮງຮຽນເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ບນັລຸມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານຂອງຄຸນ 

ນະພາບການສກຶສາ. 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ດໍາເນນີການວເິຄາະສະພາບຂອງການຈດັສນັງບົປະມານໃຫັ້ພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາແຂວງ ແລະ 

ຫ ັ້ອງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາເມ ອງ ໃນປະຈບຸນັ ແລະ ຄວາມຕ ັ້ອງການງບົປະມານບໍລຫິານ, ໂດຍສະ 

ເພາະ ກີ່ ຽວກບັບດົບາດຂອງພວກເຂາົໃນການສະໜບັສະໜນູໂຮງຮຽນ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ບນັລຸມາດຕະຖານຂັ ັ້ນພ ັ້ນ 

ຖານຂອງຄຸນນະພາບການສກຶສາ; 

• ພດັທະນາທາງເລ ອກສໍາລບັສູດການຄດິໄລີ່ ການສະໜອງເງນິໃຫ ັ້ແກີ່  ພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາແຂວງ 

ແລະ ຫ ັ້ອງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາເມ ອງ ເພ ີ່ ອນໍາສະເໜ ີແລະ ພຈິາລະນາ ໃນເວລາມກີານທບົທວນ

ໄລຍະກາງຂອງແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ2: ແຜນຍຸດທະສາດການພດັທະນາຄູ ແລະ ບຸກຄະລາກອນຂອງຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ 

ກລິາ ໄດ ັ້ຖ ກຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ, ລວມທງັພະນກັງານຂອງສກຶສາແຂວງ ແລະ ສກຶສາເມ ອງ ໄດ ັ້ຮບັການຈດັສນັຕາມ

ຄວາມຕ ັ້ອງການ ແລະ ໄດ ັ້ຮບັການສະໜອງການສ ັ້າງຄວາມສາມາດທີີ່ ເໝາະສມົ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ສາມາດຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ

ພາລະບດົບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງພວກເຂາົຢີ່ າງພຽງພໍ, ຕາມທີີ່ ໄດ ັ້ກາໍນດົໂດຍລາຍລະອຽດຂອງວຽກ 

ແລະ ວຽກວຊິາສະເພາະ. (ພາກທ ີI ຜນົໄດ ັ້ຮບັທ ີ6, ຜນົຮບັລະດບັກາງ 6.2) 

ຍຸດທະສາດທ ີ1: ແຜນຍຸດທະສາດການພດັທະນາຄູ ແລະ ບຸກຄະລາກອນຂອງຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໄດ ັ້

ຖ ກຮບັອະນຸມດັ, ເຜຍີແຜີ່  ແລະ ນໍາໃຊ ັ້ ເພ ີ່ ອເປັນບີ່ ອນອງີໃຫ ັ້ຄະນະກໍາມະການຈດັສນັຄູ ແລະ ເປັນບີ່ ອນອງີໃນການ

ຂດີຄວາມສາມາດໃຫັ້ແກີ່ ທົີ່ ວຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ. 

ຢາກບນັລຸໄດ ັ້ຜນົສໍາເລດັອນັເຕມັສີ່ ວນຂອງຍຸດທະສາດນີ ັ້ຈະຕ ັ້ອງມກີານສະໜອງງບົປະມານທີີ່ ສອດຄີ່ ອງກບັ

ສມົມຸດຖານດ ັ້ານງບົປະມານ “ຍກົສູງຄຸນນະພາບການສກຶສາ” ແລະ / ຫ   ງບົປະມານ ODA ຕ ັ້ອງສຸມໃສີ່ ຜນົໄດ ັ້ຮບັ

ລະດບັກາງນີ ັ້. 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ຮີ່ າງຂອບນຕິກິໍາສໍາລບັ ແຜນຍຸດທະສາດການພດັທະນາຄູ ແລະ ບຸກຄະລາກອນຂອງຂະແໜງການສກຶສາ 

ແລະ ກລິາ ເພ ີ່ ອນໍາໃຊ ັ້ເປັນພ ັ້ນຖານໃນການສ ັ້າງຂດີຄວາມສາມາດຂອງພະນກັງານທຸກຄນົ; 

• ສະຖາບນັພດັທະນາການບໍລຫິານການສກຶສາ (ສພບ) ໂດຍການປຶກສາຫາລ ກບັພາກສີ່ ວນກີ່ ຽວຂ ັ້ອງຕີ່ າງໆ 

ສ ັ້າງແຜນການສ ັ້າງຂດີຄວາມສາມາດໃຫັ້ແກີ່ ພະນກັງານ ແລະ ຜູ ັ້ບໍລຫິານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໃນທົີ່ ວຂະ 

ແໜງການ; 

• ຫັ້ອງການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ເຮດັການສກຶສາ ແລະ ທບົທວນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຍຸດທະສາດ

ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດທີີ່ ມໃີນປັດຈບຸນັ ແລະ ສ ັ້າງແຜນປະຕບິດັງານການພດັທະນາຊບັພະ ຍາ

ກອນມະນຸດ (2021-2025) ພ ັ້ອມທງັເຜຍີແຜີ່  ແລະ ສ ັ້າງຂດີຄວາມສາມາດໃຫັ້ແກີ່ ພາກສີ່ ວນຕີ່ າງໆ ໃນການ

ສ ັ້າງແຜນພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ2: ພດັທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ ັ້ຄໍາແນະນໍາ ສໍາລບັການຈດັສນັພະນກັງານໃຫັ້ແກີ່ ສກຶສາແຂວງ ແລະ ສກຶ

ສາເມ ອງ ໂດຍອງີໃສີ່ ປະລມິານຂອງວຽກຕວົຈງິ. 
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ວຽກຈດຸສຸມ 

• ວເິຄາະສະພາບການສະໜອງພະນກັງານໃຫັ້ແກີ່ ສກຶສາແຂວງ ແລະ ສກຶສາເມ ອງໃນປັດຈບຸນັ; 

• ຮີ່ າງບດົແນະນໍາໃນການຈດັສນັພະນກັງານ ໃຫ ັ້ແກີ່ ສກຶສາແຂວງ ແລະ ສກຶສາເມ ອງ ຢີ່ າງມຄີວາມຍຸດຕທໍິາ; 

• ຮີ່ າງ ແລະ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຍຸດທະສາດທີີ່ ເປັນບູລມິະສດິ ໃນການຈດັສນັພະນກັງານເປັນແຕີ່ ລະໄລຍະຕາມ

ຄວາມຈາໍເປັນ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ3: ຮບັປະກນັໃຫ ັ້ພະນກັງານທີີ່ ມຢູີີ່ ແລ ັ້ວ ແລະ ພະນກັງານທີີ່ ມກີານຈດັສນັຄ ນໃໝີ່  ມຄີວາມສາມາດ

ທີີ່ ຈາໍເປັນໃນການປະຕບິດັໜັ້າທີີ່ ຂອງພວກເຂາົ. 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ພດັທະນາຂອບການປະເມນີຄວາມຕ ັ້ອງການດ ັ້ານການຝຶກອບົຮມົທີີ່ ມບູີລມິະສດິ ສໍາລບັພະນກັງານ ແລະ ຜູ ັ້

ບໍລຫິານການສກຶສາ ທຸກລະດບັ; 

• ດໍາເນນີການປະເມນີຄວາມຕ ັ້ອງການດ ັ້ານການຝຶກອບົຮມົທີີ່ ມບູີລມິະສດິ ສໍາລບັພະນກັງານທຸກຄນົ, ໂດຍອງີ 

ໃສີ່ ຍຸດທະສາດການພດັທະນາຊຍັພະນາກອນມະນຸດ; 

• ອອກຄໍາແນະນໍາຂອງລດັຖະມນົຕ ີ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ມກີານຈດັສນັເວລາໃນກອງປະຊຸມປະຈາໍເດ ອນ ລະຫວີ່ າງຜູ ັ້ອໍາ 

ນວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ສກຶສາເມ ອງ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ມວີາລະໃນການສ ັ້າງຂດີຄວາມອາດສາມາດໃຫັ້ແກີ່ ຜູ ັ້ອໍາ 

ນວຍການ; 

• ສະຖາບນັພດັທະນາການບໍລຫິານການສກຶສາ ພດັທະນາຄູີ່ ມ ການຮຽນດ ັ້ວຍຕນົເອງ ແລະ ແບບຝ ກອບົຮມົທີີ່

ສາມາດນໍາໃຊ ັ້ໂດຍພະນກັງານຫັ້ອງ ການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ເມ ອງ ເຊິີ່ ງເປັນສີ່ ວນໜຶີ່ ງຂອງການປະຊຸມ

ປະຈາໍເດ ອນຂອງພວກເຂາົກບັຜູ ັ້ອໍາ ນວຍການໂຮງຮຽນ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ 3: ຄະນະກາໍມະການປະຕບິດັງານຂອງກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ (ຄະນະກາໍມະ

ການຈດັສນັຄູ ແລະ ກະນະກາໍມະການແຜນການ ແລະ ການເງນິ) ໃນລະດບັສູນກາງ ແລະ ລະດບັທ ັ້ອງຖິີ່ ນ ມຄີວາມ

ເຂັ ັ້ມແຂງຂຶ ັ້ນ ໃນການນ າໃຊ ັ້ຫ ກັຖານຈາກແຜນປະຈາໍປີທີີ່ ມກີານຄດິໄລີ່ ຄີ່ າໃຊ ັ້ຈີ່ າຍ ACSEPs, ຜນົການປະເມນີຜນົ

ການຮຽນ ແລະ ຖານຂໍ ັ້ມູນ EMIS ເພ ີ່ ອເປັນບີ່ ອນອງີໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັທຸກນະ ໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ

ຂອງ ແຜນ 5 ປີ. (ພາກທ ີ1 ຜນົໄດ ັ້ຮບັທ ີ6, ຜນົຮບັລະດບັກາງ 6.3) 

ຍຸດທະສາດທ ີ1 : ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກີ່ ການຈດັສນັ ແລະ ການນໍາໃຊ ັ້ຄູ 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ທບົທວນ ແລະ ປັບປຸງ ສດິ ແລະ ໜັ້າທີີ່ ຂອງຄະນະກໍາມະການຈດັສນັຄູ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ມໜີ ັ້າທີີ່ ໃນການກໍານດົ

ນະໂຍບາຍ ເພ ີ່ ອປັບປຸງປະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົຂອງການຈດັສນັຄູ; 

• ຄະນະກໍາມະການຈດັສນັຄູ ໃຫ ັ້ຄໍາແນະນໍາໃນການສ ັ້າງຕັ ັ້ງ ຄະນະກໍາມະການຈດັສນັຄູ ຂັ ັ້ນທ ັ້ອງຖິີ່ ນ ເພ ີ່ ອຂໍ

ອະນຸມດັຈາກລດັຖະມນົຕ.ີ 

ຍຸດທະສາດທ ີ2: ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກີ່ ວຽກງານແຜນການ ແລະ ການເງນິ 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ທບົທວນ ແລະ ປັບປຸງໜັ້າທີີ່  ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງ ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງນິ ໃຫັ້

ມຄີວາມເຂັ ັ້ມແຂງ ແລະ ສອດຄີ່ ອງກນັ ເພ ີ່ ອຮບັປະກນັໃຫ ັ້ມກີານປະສານງານທີີ່ ດ;ີ 

• ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງນິ ພດັທະນາ ແລະ ທບົທວນ ຂໍ ັ້ແນະນໍາໃນການສ ັ້າງຕັ ັ້ງຄະນະກໍາ

ມະການແຜນການ ແລະ ການເງນິຂັ ັ້ນທ ັ້ອງຖິີ່ ນ ເພ ີ່ ອຂໍອະນຸມດັຈາກລດັຖະມນົຕ;ີ 
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• ອອກດໍາລດັ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງນິ ມອໍີານາດໃນການກວດກາບດົລາຍງານ

ການຈດັສນັງບົປະມານປະຈາໍປີ ຂັ ັ້ນເມ ອງ ທຸກໆເມ ອງ ເພ ີ່ ອແຈ ັ້ງໃຫ ັ້ລດັຖະມນົຕຊີາບກີ່ ຽວກບັການປະຕບິດັ

ຕາມຄູີ່ ມ ກາາຈດັສນັງບົປະມານໃຫັ້ເມ ອງ ທີີ່ ສູນກາງໄດ ັ້ພດັທະນາຂຶ ັ້ນ 

• ນໍາໃຊ ັ້ຖານຂໍ ັ້ມູນ PBMIS ເພ ີ່ ອສ ັ້າງແຜນງບົປະມານໃຫັ້ທນັເວລາ ແລະ ສ ັ້າງບດົລາຍງານການປະຕບິດັງບົ 

ປະມານໃຫັ້ທນັເວລາ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງນິ ທບົທວນ ແລະ ປຶກສາຫາລ ກີ່ ຽວ

ກບັບູລມິະສດິດ ັ້ານງບົປະມານ; 

• ສ ັ້າງຄູີ່ ມ  ແລະ ຄໍາແນະນໍາ ເພ ີ່ ອຮບັປະກນັວີ່ າແຜນງບົປະມານຂອງແຕີ່ ລະພາກສີ່ ວນ ສອດຄີ່ ອງກບັຄໍາແນະ 

ນໍາ ຂອງຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງນິ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ3: ລະບບົຂໍ ັ້ມູນຂີ່ າວສານ ມຄີວາມສອດຄີ່ ອງ ແລະ ກມົກຽວກນັ ເພ ີ່ ອສະໜບັສະໜນູເຮດັໃຫ ັ້ວຽກ

ງານການຕດິຕາມການປະຕບິດັງານຂອງຂະແໜງການທີີ່ ມປີະສດິທພິາບຫ າຍຂຶ ັ້ນ 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນຍຸດທະສາດການພດັທະນາລະບບົຄຸ ັ້ມຄອງຂໍ ັ້ມູນຂີ່ າວສານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ຂອງ 

ສປປ ລາວ (LESMIS) ໂດຍເລີີ່ ມຈາກການປັບປຸງລະບບົທີີ່ ມຢູີີ່ ແລ ັ້ວ (ລະບບົ EMIS ແລະ ລະບບົອ ີ່ ນໆ); 

• ສູນສະຖຕິກິານສກຶສາ ແລະ ກລິາ ແຍກການລາຍງານຂໍ ັ້ມູນການສກຶສາໃນເມ ອງທີີ່ ດ ັ້ອຍໂອກາດ (40 ເມ ອງ) 

ແລະ ເມ ອງທີີ່ ບໍີ່ ດ ັ້ອຍໂອກາດໃນແຕີ່ ລະປີ ແລະ ລາຍງານແນວໂນ ັ້ມໃນການຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນກນັ; 

• ສູນສະຖຕິ ິສ ັ້າງຮີ່ າງບດົລາຍງານສະຖຕິ ິໃຫ ັ້ແກີ່ ພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາແຂວງ ແລະ ຫ ັ້ອງການສກຶ

ສາທກິານ ແລະ ກລິາເມ ອງ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ພາກສີ່ ວນດັີ່ ງກີ່ າວ ສາມາດລາຍງານກີ່ ຽວກບັການຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກ

ໂຕນກນັ ໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຕວົຊີ ັ້ບອກຕີ່ າງໆ; 

ຍຸດທະສາດທ ີ4: ພດັທະນາ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງ ຄງັຜນົການປະເມນີຜນົການຮຽນ ແລະ ຄງັຂໍ ັ້ສອບທີີ່ ເປັນມາດຕະຖານ. 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ສ ັ້າງຄງັຂໍ ັ້ສອບສໍາລບັສາມນັສກຶສາ ພ ັ້ອມທງັມກີານບໍລຫິານທີີ່ ດ ີ ເພ ີ່ ອສະໜບັສະໜູນການປະເມນີຜນົການ

ຮຽນຂອງນກັຮຽນໃຫັ້ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ມມີາດຕະຖານຫ າຍຂຶ ັ້ນ; 

• ພດັທະນາກນົໄກການຄຸ ັ້ມຄອງຄງັຂໍ ັ້ສອບ ເພ ີ່ ອຮບັໃຊ ັ້ຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນສາມນັສກຶສາ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ5: ສ ັ້າງເຄ ອຂີ່ າຍການປະເມນີຜນົການສກຶສາ ແລະ ການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າວໄິຈ 

ຢາກບນັລຸໄດ ັ້ຜນົສໍາເລດັອນັເຕມັສີ່ ວນຂອງຍຸດທະສາດນີ ັ້ ຈະຕ ັ້ອງມກີານສະໜອງງບົປະມານທີີ່ ສອດຄີ່ ອງ

ກບັສມົມຸດຖານດ ັ້ານງບົປະມານ “ຍກົສູງຄຸນນະພາບການສກຶສາ” ແລະ / ຫ   ງບົປະມານ ODA ຕ ັ້ອງສຸມໃສີ່ ຜນົໄດ ັ້

ຮບັລະດບັກາງນີ ັ້. 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ສ ັ້າງຕັ ັ້ງຄະນະກໍາມະການວຊິາການ ການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ວໄິຈ ລວມທງັມກີານກໍານດົພາລະບດົບາດ ແລະ ສ ັ້າງ

ຂອບນກິໍາຕີ່ າງໆທີີ່ ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງ; 

• ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກີ່ ວຽກງານການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ, ວໄິຈ ແລະ ການປະເມນີຜນົການສກຶສາ; 

• ສ ັ້າງແຜນການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າປະຈາໍປີ ໂດຍໃຫັ້ສອດຄີ່ ອງກບັການພດັທະນານະໂຍບາຍຕດິພນັກບັ ແຜນພດັທະນາ

ການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2021-2025; 

• ດໍາເນນີການຄົ ັ້ນຄ ັ້ວາ ແລະ ວໄິຈ ໃນຫວົຂໍ ັ້ທີີ່ ເປັນບູລມິະສດິ ໂດຍການຮີ່ ວມມ ກບັສະຖາບນັການສກຶສາຕີ່ າງໆ 

ແລະ ຄູີ່ ຮີ່ ວມພດັທະນາ; 
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• ສ ັ້າງແຜນປະຕບິດັງານທີີ່ ມຄີີ່ າໃຊ ັ້ຈີ່ າຍ ເພ ີ່ ອສ ັ້າງຄວາມສາມາດຂອງພະນກັງານຂອງສູນຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ປະເມນີ

ການສກຶສາ ແລະ ເພ ີ່ ອສ ັ້າງເຄ ອຂີ່ າຍການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ປະເມນີຜນົການສກຶສາ; 

• ຝຶກອບົຮມົໃຫ ັ້ແກີ່ ພະນກັງານຂອງສູນຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ປະເມນີຜນົການສກຶສາ ກີ່ ຽວກບັວທິກີານສກຶສາຄົ ັ້ນ 

ຄວ ັ້າ, ການວເິຄາະຂໍ ັ້ມູນດ ັ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລມິານ ໂດຍໃຊ ັ້ໂປແກ ມຄອມພວິເຕ.ີ 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ 4: ຂອບການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົສໍາລບັແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 

2021-2025 ຖ ກຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັເປັນແຕີ່ ລະປີ. (ພາກທ ີI ຜນົໄດ ັ້ຮບັທ ີ6, ຜນົຮບັລະດບັກາງ 6.4) 

ຍຸດທະສາດທ ີ1: ສ ັ້າງລະບບົການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ ແລະ ຂະບວນການລາຍງານທີີ່ ເໝາະສມົ ແລະ ເປັນ

ໄປໄດ ັ້ ໂດຍແນໃສີ່ ຈດຸປະສງົດ ັ້ານນະໂຍບາຍຂອງ ແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໃນທຸກລະດບັ. 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ນໍາສະເໜບີດົລາຍງານຄວາມຄ ບໜັ້າຜນົການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2021-

2025 ຕໍີ່ ກອງປະຊຸມໜີ່ ວຍງານວຊິາການຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກອງປະຊຸມປະຈາໍປີຂອງກະຊວງສກຶສາ 

ທກິານ ແລະ ກລິາ, ໂດຍອງີໃສີ່ ຂອບຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົຂອງແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ; 

• ເຊ ີ່ ອມສານຕວົຊີ ັ້ບອກຈາກ ລະບບົ LESMIS ແລະ PBMIS ເຂົ ັ້າໃນໂຄງສ ັ້າງຂອງການລາຍງານການຕດິ 

ຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ; 

• ຂອບການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ ແລະ ບດົລາຍງານການຕດິຕາມ ຈະຖ ກປັບປຸງຕ ີ່ ມໃນໄລຍະການປະ

ເມນີກາງສະໄໝ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ 2: ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃນການເຊ ີ່ ອມໂຍງລະຫວີ່ າງການປະເມນີຜນົການປະຕບິດັຂອງຕດິຕາມ 

ແລະ ປະເມນີຜນົ ແລະ ການວາງແຜນ ແລະ ການຈດັລຽງບູລມິະສດິໃນທຸກກດິຈະກໍາທີີ່ ສໍາຄນັ: 

• ເຜຍີແຜີ່ ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ 2021-2025 ໃຫັ້ທຸກລະດບັຂອງຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ 

ກລິາຍກົໃຫ ັ້ເຫນັເນ ັ້ອໃນທີີ່ ເປັນບູລມິະສດິ ແລະ ເປົັ້າໝາຍທີີ່ ຈະແຈ ັ້ງເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ທ ັ້ອງຖິີ່ ນນໍາໄປສ ັ້າງເປັນແຜນ

ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ; 

• ກໍານດົໂຄງສ ັ້າງ ແລະ ຂັ ັ້ນຕອນ ເພ ີ່ ອຮບັປະກນັຜນົໄດ ັ້ຮບັຂອງການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົໄດ ັ້

ຖ ກນໍາໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າໃນການວາງແຜນ ແລະ ຈດັລຽງບູລມິະສດິກດິຈະກໍາໃນແຕີ່ ລະຂັ ັ້ນຄຸ ັ້ມຄອງ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ3: ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກີ່ ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ, ການກວດກາ ແລະ ການກວດສອບ

ພາຍໃນ. 

ຢາກບນັລຸໄດ ັ້ຜນົສໍາເລດັອນັເຕມັສີ່ ວນຂອງຍຸດທະສາດນີ ັ້ຈະຕ ັ້ອງມກີານສະໜອງງບົປະມານທີີ່ ສອດຄີ່ ອງກບັ

ສມົມຸດຖານດ ັ້ານງບົປະມານ “ຍກົສູງຄຸນນະພາບການສກຶສາ” ແລະ / ຫ   ງບົປະມານ ODA ຕ ັ້ອງສຸມໃສີ່ ຜນົໄດ ັ້ຮບັ

ລະດບັກາງນີ ັ້. 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ທວົທວນ ແລະ ພດັທະນາການຕດິຕາມ, ການກວດກາ, ການປະເມນີຜນົ ແລະ ການກວດສອບພາຍໃນທີີ່ ມີ

ຄຸນນະພາບ ຢີ່ າງເປັນລະບບົ ແລະ ຄບົຖັ້ວນ ແລະ ທຸກຂັ ັ້ນການຄຸ ັ້ມຄອງຕ ັ້ອງໄດ ັ້ດໍາເນນີການຢີ່ າງເປັນປົກກະ 

ຕ ິແລະ ມປີະສດິທຜິນົ; 

• ສະໜອງຊບັພະຍາກອນທີີ່ ພຽງພໍລວມທງັ ICT ແລະ ເຄ ີ່ ອງມ ສ ີ່ ສານທີີ່ ທນັສະໄໝ ໃນການຄຸ ັ້ມຄອງ, ກວດ 

ກາປະເມນີຜນົ ແລະ ກວດສອບພາຍໃນ; 
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• ການຍກົສູງຄວາມຮບັຮູ ັ້ກີ່ ຽວກບັວຽກງານຕດິຕາມ, ປະເມນີຜນົ, ການກວດກາ ແລະ ການກວດສອບພາຍໃນ 

ໃຫ ັ້ທຸກພາກສີ່ ວນ ໂດຍສະເພາະຊຸມຊນົ ແລະ ອງົການຈດັຕັ ັ້ງສງັຄມົ; 

• ສ ັ້າງຂດີຄວາມສາມາດ ໃຫ ັ້ແກີ່ ພະນກັງານທີີ່ ເຮດັວຽກກີ່ ຽວກບັການຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົ ໃນ

ທຸກລະດບັ; 

• ສ ັ້າງຂດີຄວາມອາດສາມາດໃຫັ້ແກີ່ ພະນກັງານຂອງກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ກີ່ ຽວກບັການຄຸ ັ້ມຄອງທີີ່

ອງີໃສີ່ ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ແລະ ການວາງແຜນທີີ່ ອງີໃສີ່ ຫ ກັຖານ ລວມທງັການນໍາໃຊ ັ້ຜນົຂອງການຕດິຕາມ ແລະ ປະ

ເມນີຜນົ, ຂໍ ັ້ມູນຈາກ LEMIS ແລະ ແຫ ີ່ ງຂໍ ັ້ມູນອ ີ່ ນໆ; 

• ກໍານດົ ແລະ ຈດັຫາສິີ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີີ່ ຈາໍເປັນໃນການຕດິຕາມ, ກວດກາ, ປະເມນີຜນົ ແລະ ກວດ

ສອບພາຍ ໃນທຸກລະດບັ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ 4: ທບົທວນຄ ນວທິກີານນໍາໃຊ ັ້ຂໍ ັ້ມູນປະຊາກອນຈາກຖານຂໍ ັ້ມູນ EMIS ກບັຂໍ ັ້ມູນການຄາດຄະເນ

ປະຊາກອນຂອງສູນສະຖຕິແິຫີ່ ງຊາດ ແລະ ການສໍາຫ ວດອ ີ່ ນໆ ເຊັີ່ ນ LSIS. 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ສ ັ້າງຕັ ັ້ງຄະນະກໍາມະການເພ ີ່ ອເຮດັວຽກຮີ່ ວມກບັສູນສະຖຕິແິຫີ່ ງຊາດ ເພ ີ່ ອທບົທວນຄວາມແຕກຕີ່ າງຂອງ 

ວທິກີານໃນການເກບັກໍາຂໍ ັ້ມູນປະຊາກອນ ແລະ ກວດກາ ວີ່ າເປັນຫຍງັຈຶີ່ ງໄດ ັ້ຮບັຜນົຕີ່ າງກນັ. 

• ສະເໜໃີຫ ັ້ລດັຖະມນົຕພີຈິາລະນາເຖງິການຫນັປີ່ ຽນໄປນໍາໃຊ ັ້ຂໍ ັ້ມູນປະຊາກອນ ຈາກສູນສະຖຕິແິຫີ່ ງຊາດ 

ແລະ ວທິກີານຄຸ ັ້ມຄອງຜນົກະທບົຂອງການປີ່ ຽນແປງຂອງຕວົຊີ ັ້ບອກຫ ກັທີີ່ ຕດິພນັກບັຂໍ ັ້ມູນປະຊາກອນ, ທງັ

ໃນປີທີີ່ ຜີ່ ານມາ ແລະ ໃນອານາຄດົ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ5: ການກະກຽມຕອບໂຕ ັ້ສຸກເສນີ ແລະ ການຕ ັ້ານທານກບັໄພພບິດັຂອງລະບບົການສກຶສາ 

ມຄີວາມເຂັ ັ້ມແຂງ (ພາກທ ີI) 

ຍຸດທະສາດທ ີ1: ທບົທວນ ແລະ ປັບປຸງແຜນການແກ ັ້ໄຂເຫດການສຸກເສນີຂອງຂະແໜງການສກຶສາ. 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ທບົທວນຄ ນແຜນການແກ ັ້ໄຂເຫດການສຸກເສນີຂອງຂະແໜງການສກຶສາ ໂດຍອງີໃສີ່ ບດົຮຽນທີີ່ ຖອດຖອນ

ໄດ ັ້ຈາກການຄຸ ັ້ມຄອງໄພພບິດັ (Covid-19) ແລະ ໄພນໍ ັ້າຖັ້ວມປີ 2018 ແລະ 2019; 

ຍຸດທະສາດທ ີ2: ປະສານງານກນັຢີ່ າງໃກ ັ້ຊດິໃນການກະກຽມຕອບໂຕ ັ້ຕໍີ່ ເຫດສຸກເສນີລະຫວີ່ າງກະຊວງ, ແຂວງ, 

ເມ ອງ ແລະ ໂຮງຮຽນ. 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ຝຶກອບົຮມົພະນກັງານຂັ ັ້ນແຂວງ, ເມ ອງ ແລະ ສູນກາງກີ່ ຽວກບັ ການກະກຽມຕອບໂຕ ັ້ຕໍີ່ ເຫດສຸກເສນີ; 

• ຝ ກອບົຮມົຄູ ແລະ ສກຶສານເິທດ ກີ່ ຽວກບັການກະກຽມຕອບໂຕ ັ້ຕໍີ່ ເຫດສຸກເສນີ ໂດບຮີ່ ວມມ ກບັກຸີ່ ມໂຮງ 

ຮຽນ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ3: ນໍາໃຊ ັ້ເຄ ີ່ ອງມ ຕດິຕາມກວດກາອອນລາຍ (online) ສໍາລບັການຕອບໂຕ ັ້ສຸກເສນີ ໂດຍບນັຈເຸຂົ ັ້າ

ໃນຖານ LESMIS. 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ພດັທະນາເຄ ີ່ ອງມ ຕດິຕາມກວດກາ; 

• ເຊ ີ່ ອມໂຍງເຄ ີ່ ອງມ ຕດິຕາມກວດກາ ກບັ LESMIS. 



 

204 

 

2.3.5. ຄວາມແຕກໂຕນກນັຫ ຸດລງົ ໂດຍຜີ່ ານແຜນການເງນິຂອງແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ທີີ່ ຕອບສະ

ໜອງໂດຍກງົຕໍີ່ ເປົັ້າໝາຍຜນົໄດ ັ້ຮບັ, ພ ັ້ອມທງັພຈິາລະນາສະພາບການຂອງຂໍ ັ້ຈາໍກດັດ ັ້ານຊບັພະຍາກອນ 

ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ. (ພາກທ ີI, ຜນົໄດ ັ້ຮບັທ ີ7) 

➢ ຫ ກັການ ແລະ ເຫດຜນົ 

ພາກທ ີ I ໄດ ັ້ໃຫ ັ້ລາຍລະອຽດກີ່ ຽວກບັຫ ກັການ ແລະ ເຫດຜນົຕີ່ າງໆ. ງບົປະມານຂອງຂະແໜງການສກຶສາ 

ແລະ ກລິາ ສີ່ ວນໃຫຍີ່ ແມີ່ ນເປັນເງນິເດ ອນ ແລະ ເງນິອຸດໜນູ. ຖັ້າຢາກໃຫັ້ແຜນງານການຍກົສູງຄຸນນະພາບການສກຶ

ສາ ໄດ ັ້ຖ ກຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ, ການເພີີ່ ມງບົປະມານໃຫັ້ແກີ່ ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ແມີ່ ນສິີ່ ງທີີ່ ຈາໍເປັນ. ເຖງິ

ຢີ່ າງໃດກໍີ່ ຕາມ, ສິີ່ ງທ ັ້າທາຍໃນການຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນກນັໃນການພດັທະນາການສກຶສາ ກໍຄ ສີ່ ວນແບີ່ ງງບົ

ປະ ມານບໍລຫິານທີີ່ ບໍີ່ ແມີ່ ນເງນິເດ ອນ ທຽບໃສີ່ ງບົປະມານທງັໝດົຂອງຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ແມີ່ ນມ ີ

ໜັ້ອຍ, ໂດຍສະເພາະໃນລະດບັເມ ອງ. ການເພີີ່ ມການຈດັສນັງບົປະມານບໍລຫິານໃຫັ້ແກີ່ ບນັດາເມ ອງ ແມີ່ ນເປັນບູລິ

ມະສດິ ຖັ້າຢາກແກ ັ້ໄຂບນັຫາຄວາມແຕກໂຕນກນັ. ດັີ່ ງນັ ັ້ນ, ມຄີວາມຈາໍເປັນຕ ັ້ອງມກີານເພີີ່ ມງບົປະມານບໍລຫິານທີີ່

ບໍີ່ ແມີ່ ນເງນິເດ ອນ ໃຫ ັ້ແກີ່ ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ. 

➢ ພາກສີ່ ວນຮບັຜດິຊອບ 

ກມົແຜນການ ແລະ ກມົການເງນິ ໂດຍສະເພາະຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງນິ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ1: ແຜນການການເງນິຂອງ ແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ປະ ກອບມນີະໂຍບາຍ

ການໃຊ ັ້ຈີ່ າຍຢີ່ າງຊດັເຈນ ເພ ີ່ ອເປັນທດິທາງໃຫ ັ້ແກີ່ ຂະບວນການພດັທະນາ ແລະ ປັບປຸງງບົປະມານປະຈາໍປີຂອງສູນ

ກາງ ແລະ ທ ັ້ອງຖິີ່ ນ ແລະ ສະທ ັ້ອນໃຫ ັ້ເຫນັເຖງິຄວາມຈາໍເປັນໃນການແກ ັ້ໄຂຄວາມແຕກໂຕນກນັ ແລະ ການປັບປຸງ

ຜນົການຮຽນ (ພາກທ ີI, ຜນົໄດ ັ້ຮບັທ ີ7, ຜນົຮບັລະດບັກາງ 7.1) 

ຍຸດທະສາດທ ີ1: ພດັທະນາຍຸດທະສາດດ ັ້ານການເງນິທີີ່ ມເີປົັ້າໝາຍ ເພ ີ່ ອຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນກນັທາງດ ັ້ານຜນົ

ໄດ ັ້ຮບັດ ັ້ານການສກຶສາ. 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ດໍາເນນີການປະເມນີຍຸດທະສາດດ ັ້ານການເງນິທີີ່ ມເີປົັ້າໝາຍ, ບນັດານຕິກິໍາທີີ່ ມຢູີີ່ ແລ ັ້ວ ແລະ ກນົໄກການເບກີ

ຈີ່ າຍເງນິ ແລະ ການລາຍງານ ແລະ ການໃຊ ັ້ຈີ່ າຍທີີ່ ເໝາະສມົ ທີີ່ ອາດຈະຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນກນັຂອງ

ການສກຶສາ; 

• ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງນິ ທບົທວນການປະເມນີ ແລະ ໃຫ ັ້ຂໍ ັ້ແນະນໍາ ໃນເວລາດໍາເນນີການ

ປະເມນີກາງສະໄໝ ເພ ີ່ ອປັບປຸງນະໂຍບາຍດ ັ້ານການໃຊ ັ້ຈີ່ າຍຂອງ ແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 

ເພ ີ່ ອຮບັປະກນັວີ່ າບູລມິະສດິດ ັ້ານການໃຊ ັ້ຈີ່ າຍ ສາມາດແກ ັ້ໄຂຄວາມແຕກໂຕນກນັໄດ ັ້ເທ ີ່ ອລະກ ັ້າວ; 

• ແຜນງບົປະມານປະຈາໍປີຂອງຂະແໜງການຍີ່ ອຍ ຕ ັ້ອງສຸມໃສີ່ ກດິຈະກໍາທີີ່ ເປັນບູລມິະສດິ ແລະ ມປີະສດິທິ

ຜນົສູງ ທີີ່ ໄດ ັ້ກໍານດົໄວ ັ້ໃນແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ແລະ ແຜນປະຈປີໍທີີ່ ມກີານຄດິໄລີ່ ມູນຄີ່ າ; 

• ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງນິ ກວດກາເບິີ່ ງແຜນງບົປະມານປະຈາໍປີຂອງຂະແໜງຍີ່ ອຍ ເພ ີ່ ອ

ຮບັປະກນັຄວາມສອດຄີ່ ອງກບັບູລມິະສດິຂອງ ແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ແລະ ໃຫ ັ້ຄໍາຄດິເຫນັ

ຕໍີ່ ຂະແໜງການຍີ່ ອຍ ແລະ ການນໍາຂອງກະຊວງ; 
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• ຄະນະປະສານງານດ ັ້ານການບໍລຫິານ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງ (FG 4) ສະເໜຕໍີີ່ ໜີ່ ວຍງານວຊິາການຂະແໜງການສກຶ

ສາ ກີ່ ຽວກບັວທິກີານທີີ່ ເໝາະສມົ ກີ່ ຽວກບັກດິຈະກໍາ/ແຜນງານທີີ່ ເປັນບູລມິະສດິ ແລະ ມປີະສດິທຜິນົສູງ ສໍາ

ລບັເມ ອງທີີ່ ດ ັ້ອຍໂອກາດ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ2: ແຜນການການເງນິຂອງ ແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ແລະ ແຜນປະຈປີໍທີີ່ ມກີານຄດິໄລີ່

ຄີ່ າໃຊ ັ້ຈີ່ າຍ (ACSEP) ແມີ່ ນສອດຄີ່ ອງກບັບູລມິະສດິຂອງແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ. 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງນິ ໃຫັ້ຄໍາແນະນໍາກີ່ ຽວກບັຍຸດທະສາດໃນການພດັທະນາແຜນການ

ການເງນິ ແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ, ແຜນປະຈປີໍທີີ່ ມກີານຄດິໄລີ່ ມູນຄີ່ າ ແລະ ແຜນງບົປະມານ

ປະຈາໍປີ; 

• ກມົແຜນການ ແລະ ກມົການເງນິ ພດັທະນາແຜນງບົປະມານປະຈາໍປີ ໂດຍອງີໃສີ່ ແຜນການເງນິຂອງແຜນ

ພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ; 

• ແຜນປະຈປີໍທີີ່ ມກີານຄດິໄລີ່ ມູນຄີ່ າ ທີີ່ ສງັລວມແຜນເອາົແຜນຂອງສູນກາງ ແລະ ທ ັ້ອງຖິີ່ ນ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ນໍາສະເໜີ

ຕໍີ່ ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງນິ ເພ ີ່ ອຮບັຮອງຢີ່ າງເປັນທາງການ, ກີ່ ອນການເລີີ່ ມຕົ ັ້ນການສ ັ້າງ

ແຜນງບົປະມານປະຈາໍປີ; 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ2: ແຜນການການເງນິຂອງ ແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ທີີ່ ໄດ ັ້ຮບັການປັບປຸງກາງ

ສະໄໝ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຮບັການທບົທວນ ແລະ ຮບັຮອງຈາກໜີ່ ວຍງານວຊິາການຂະ ແໜງການສກຶສາ (ພາກທ ີI ຜນົໄດ ັ້

ຮບັລະດບັສູງທ ີ7, ຜນົຮບັລະດບັກາງ 7.2) 

ຍຸດທະສາດ 1: ແຜນການການເງນິຂອງແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຮບັການປັບປຸງຄ ນໃນການ

ທບົທວນກາງສະໄໝຂອງແຜນ. 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ສ ັ້າງແຜນປະຕບິດັງານຂອງໜີ່ ວຍງານວຊິາການຂະແໜງການສກຶສາ ໂດຍໃຫັ້ປະກອບມກີານທບົທວນ ແລະ 

ຮບັຮອງເອາົຄວາມສອດຄີ່ ອງຂອງແຜນງບົປະມານປະຈາໍປີກບັແຜນການການເງນິ ຂອງແຜນພດັທະນາການ

ສກຶສາ ແລະ ກລິາ ແລະ ໃຫ ັ້ຄໍາແນະນໍາໃນການປັບປຸງແຜນການເງນິໄລຍະກາງ; 

• ກອງເລຂາຂອງໜີ່ ວຍງານວຊິາການຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ຮຽກປະຊຸມພ ັ້ອມກາໍນດົວາລະປະຊຸມ 

ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງນິ ໄດ ັ້ລາຍງານແຜນການເງນິຂອງແຜນພດັທະນາການສກຶ

ສາ ແລະ ກລິາ ທີີ່ ໄດ ັ້ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຕວົຈງິໃນແຕີ່ ລະປີ; 

• ຜນົການການທບົທວນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນການການເງນິ ຂອງແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 

ປະຈາໍປີ ຕ ັ້ອງນໍາສະເໜປີີລະຄັ ັ້ງ ທີີ່ ກອງປະຊຸມໜີ່ ວຍງານວຊິາການຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ເພ ີ່ ອການ

ຮບັຮອງ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ 3: ບນັດາຄູີ່ ຮີ່ ວມພດັທະນາໃຫ ັ້ການສະໜບັສະໜນູດ ັ້ານການເງນິທີີ່ ເໝາະສມົກບັເປົັ້າໝາຍບູ

ລມິະສດິຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສ ກຶສາ ແລະ ກລິາ ແລະ ການສະເໜແີຜນງານໃໝີ່  ຕ ັ້ອງຮບັປະກນັຄວາມ

ຍ ນຍງົ ເຊິີ່ ງຄາດວີ່ າກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ຈະສາມາດຮບັມ ໄດ ັ້ຫ ງັຈາກໂຄງການສໍາເລດັ. (ພາກທ ີI, ຜນົ

ໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງ 7, ຜນົຮບັລະດບັກາງ 7.3) 

ຍຸດທະສາດທ ີ1: ພະແນກຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງການຂອງກມົແຜນການເກບັກໍາ ແລະ ປັບປຸງຂໍ ັ້ມູນ ODA ໃຫັ້ຄບົຖັ້ວນ 
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ວຽກຈດຸສຸມ 

• ປັບປຸງລະບບົຖານຂໍ ັ້ມູນ ODA ແລະ ສ ັ້າງຄູີ່ ມ ການນໍາໃຊ ັ້ ພ ັ້ອມສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກີ່ ພາກສີ່ ວນຕີ່ າງໆ

ໃນການນໍາໃຊ ັ້ຖານຂໍ ັ້ມູນດັີ່ ງກີ່ າວ; 

• ສງັລວມບນັດາໂຄງການ ແລະ ແຜນງານຂອງຄູີ່ ຮີ່ ວມພດັທະນາເຂົ ັ້າໃນບດົລາຍງານປະຈາໍປີ ແລະ ບດົລາຍ

ງານກາງສະໄໝ. 

ຍຸດທະສາດທ ີ 2: ແຜນງານຂອງບນັດາຄູີ່ ຮີ່ ວມພດັທະນາ ຕ ັ້ອງຄໍານງຶເຖງິງບົປະມານບໍລຫີານທີີ່ ຕດິພນັກບັໂຄງການ

ລງົທນຶທີີ່ ຈະເກດີຂຶ ັ້ນ ແລະ ແຜນງານດັີ່ ງກີ່ າວຕ ັ້ອງໃຫ ັ້ສອດຄີ່ ອງກບັບູລມິະສດິລະດບັຊາດ ທີີ່ ໄດ ັ້ກໍານດົຢູີ່ ໃນແຜນ

ພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ຫ   ສະໜບັສະໜນູເມ ອງດ ັ້ອຍໂອກາດຂອງ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ 

ກລິາ. 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ແລະ ຄູີ່ ຮີ່ ວມພດັທະນາຮບັປະກນັວີ່ າງບົປະມານບໍລຫິານທີີ່ ຈະເກດີຂຶ ັ້ນ

ຈາກການລງົທນຶໃນອະນາຄດົ ໄດ ັ້ຖ ກກໍານດົ ແລະ ນໍາມາສນົທະນາ ຊຶີ່ ງເປັນສີ່ ວນໜຶີ່ ງຂອງຂະບວນການປະ

ເມນີໂຄງການການລງົທນຶ; 

• ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ແຈ ັ້ງບນັຊລີາຍຊ ີ່ ເມ ອງທີີ່ ດ ັ້ອຍໂອກາດໂອກາດ (ຖັ້າມກີານປີ່ ຽນແປງ) ໃຫ ັ້

ແກີ່ ຄູີ່ ຮີ່ ວມພດັທະນາ, ເພ ີ່ ອເປັນບີ່ ອນອງີໃນການຂຽນແຜນງານການຊີ່ ວຍເຫ  ອ. 

ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງທ ີ 4: ໄດ ັ້ມກີານລະດມົຊບັພະຍາກອນຢີ່ າງກວ ັ້າງຂວາງ ໂດຍຜີ່ ານການຮີ່ ວມມ ຈາກສາກນົ 

ລວມທງັຈາກອງົການ ການກຸສນົອ ີ່ ນໆ 

ຍຸດທະສາດທ ີ1: ກມົພວົພນັການຕີ່ າງປະເທດ ເຮດັໜັ້າທີີ່ ນການພວົພນັກບັບນັດາຜູ ັ້ໃຫ ັ້ທນຶຕີ່ າງໆ ລວມທງັອງົ ການ 

ການກຸສນົຕີ່ າງໆ. 

ວຽກຈດຸສຸມ 

• ຊອກຫາລາຍຊ ີ່ ຂອງອງົກອນໃໝີ່ ທີີ່ ຄາດວີ່ າຈະໃຫັ້ການສະໜບັສະໜນູທາງດ ັ້ານການເງນິ; 

• ປະສານງານ ແລະ ພວົພນັກບັແຫ ີ່ ງທນຶໃໝີ່  ທີີ່ ມທີີ່ າແຮງ.
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ເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍທ ີ1: ຕ ັ້ອງໂສ ັ້ຂອງຜນົໄດ ັ້ຮບັ 
ເອກະສາ ນຊອ້ນທ ້າ ຍທີ  ຕ່ອງໂສຂ້ອງຜົນໄດຮ້ັບ

ຍຸດທະສາດ (ເບ ່ ງໜ ້ າ ອ ່ ນ ) ຜົນໄດຮ້ັບລະດັບກາ ງ ຜົນໄດຮ້ັບລະດັບສູງ  ດາ້ ນການສຶກສາ ເ ປົ້າໝ າຍລວມ
6 ຍຸດທະສາດ 1 .1  ຫ ກັສູດສະບບັປັບປຸງໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕ ບດັໃນທຸກຊັນ້ຮຽນ
7 ຍຸດທະສາດ 1 .2 ການວດັຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນ ປ3, ປ5, ມ4 ແລະ ມ6 ໄດຮ້ບັການປັບປຸງ

21  ຍຸດທະສາດ
1 .3: ອດັຕາການເຂົາ້ຮຽນໃໝ່ ແລະ ອດັຕາການເລ ່ ອນຂັນ້ໃນທຸກລະດບັເພີ່ ມຂ ນ້ ແນໃ ສ່ເຮດັໃຫອ້ດັຕາການຈບົ
ຊັນ້ເພີ່ ມຂຶນ້

2 ຍຸດທະສາດ 1 .4: ສົ່ ງເສມີການຂະຫຍາຍຫອ້ງຝຶກອບົຮມົອາຊວີະເພ ່ ອພດັທະນາທກັສະໃຫແ້ກ່ນກັຮຽນເພ ່ ອຈບົຊັນ້ ມ.ປາຍ

9 ຍຸດທະສາດ
1 .5: ຫ ຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ ທາງດາ້ນຊບັພະຍາກອນ ລະຫວ່າງ ເຂດທີ່ ດອ້ຍໂອກາດ  ແລະ ເຂດທີ່ ມ ີ

ໂອກາດດກີວ່າໂດຍຜ່ານການສາ້ງຕັງ້ກຸ່ມໂຮງຮຽນ

4 ຍຸດທະສາດ 2.1 : ຄູສອນມຄີວາມເຂັມ້ແຂງຂຶນ້ ໂດຍຜ່ານການຊ່ວຍເຫ  ອຈາກວ ຊາການກຸ່ມໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູສກຶສານ ເທດ.

7 ຍຸດທະສາດ
2.2: ຫ ກັສູດສາ້ງຄູ ແລະ ຫ ກັສູດຝຶກອບົຮມົຄູໃນແຕ່ລະຊັນ້ ໄດຮ້ບັການປັບປຸງ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕ ບດັ ເພ ່ ອໃຫ ້

ສອດຄ່ອງກບັຫ ກັສູດການຮຽນ-ການສອນໃໝ່ ແລະ ມາດຖານການສ ດສອນ.

5 ຍຸດທະສາດ
2.3: ລະບບົການປະເມນີຜນົການປະຕ ບດັໜາ້ທີ່ ຂອງຄູ ພອ້ມດວ້ຍເຄ ່ ອງມ ການປະເມນີຜນົໄດຮ້ບັການປັບປຸງ, 
ໂດຍຕ ດພນັກບັມາດຕະຖານການສ ດສອນ, ພອ້ມທງັໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕ ບດັເພ ່ ອກ ານດົຄວາມຕອ້ງການທີ່

ເປັນບູລ ມະສ ດ.

8 ຍຸດທະສາດ
2.4: ສະຖາບນັສາ້ງຄູ ໄດຖ້ ກຍກົລະດບັໃຫເ້ປັນສູນກາງໃນການພດັທະນາວ ຊາຊບີຄູສອນທງັກ່ອນ ແລະ ຫ ງັ
ປະຈ າການ (ແຕ່ອະນຸບານຮອດຊັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາ) ພອ້ມທງັເປັນສູນກາງໃນການຝຶກອບົຮມົຄູສກຶສານ ເທດ.

4 ຍຸດທະສາດ
2.5: ຂດີຄວາມສາມາດຂອງຜູອ້ ານວຍການໂຮງຮຽນ ມຄີວາມເຂັມ້ແຂງຂຶນ້ ເພ ່ ອໃຫສ້າມາດປັບປຸງການຈດັຕັງ້
ການຮຽນ-ການສອນໃນໂຮງຮຽນຂອງເຂາົເຈ ົາ້.

4 ຍຸດທະສາດ
3.1 : ມາດຕະຖານຄຸນະພາບຂັນ້ພ ນ້ຖານ ສ າລບັການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນ ເປັນພ ນ້ຖານໃຫແ້ກ່ການປະເມນີຕນົ
ເອງ ແລະ ການວາງແຜນພດັທະນາໂຮງຮຽນ.

1 0 ຍຸດທະສາດ
3.2: ມຂີະບວນການປະເມນີຕນົເອງ ແລະ ການວາງແຜນພດັທະນາໂຮງຮຽນແບບຍ ນຍງົ (ທີ່ ນ າໃຊ ້FQS) 

ເພ ່ ອເປັນບ່ອນອງີໃນການວາງແຜນຂັນ້ເມ ອງ ແລະ ການກ ານດົເປົາ້ໝາຍການສະໜບັສະໜນູ.

3 ຍຸດທະສາດ 3.3 ເງ  ນບ ລ ຫານໂຮງຮຽນ ສອດຄ່ອງກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງໂຮງຮຽນຫ າຍຂຶນ້ ເພ ່ ອຫ ຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ

6 ຍຸດທະສາດ 3.4 ການຈດັສນັຄູ ສອດຄ່ອງຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງໂຮງຮຽນຫ າຍຂຶນ້ ເພ ່ ອຫ ຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ

6 ຍຸດທະສາດ
3.5 ການສະໜອງປຶມ້ແບບຮຽນ ສອດຄ່ອງຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງໂຮງຮຽນຫ າຍຂຶນ້ ເພ ່ ອຫ ຸດຜ່ອນຄວາມ
ແຕກໂຕນ.

2 ຍຸດທະສາດ
3.6 ທຸກໂຮງຮຽນຕອ້ງໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູເພ ່ ອໃຫມ້ສີ ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກດາ້ນສຸຂະອະນາໄມໃນ
ລະດບັພ ນ້ຖານ.

1  ຍຸດທະສາດ
4.1 : ອດັຕາການຮູໜ້ງັສ  ສ າລບັໄວໝຸ່ມ ແລະ ຜູໃ້ຫຍ່ ເພີ່ ມຂ ນ້ (1 5-40 ປີ) ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ
ໃນການຮູໜ້ງັສ  ສ າລບັ ເພດ, ເຜົ່ າ, ຖານະດາ້ນເສດຖະກ ດ ແລະ ທີ່ ຕັງ້ພູມສນັຖານ

1  ຍຸດທະສາດ
4.2: ໄດມ້ກີານຕ ດຕາມຫ ກັສູດການຮຽນ-ການສອນລບົລາ້ງຄວາມບ ່ ຮູໜ້ງັສ  ຂອງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ
ໂດຍການສຸ່ມເອາົກຸ່ມຕວົຢ່າງ ເພ ່ ອປະເມນີຜນົກະທບົກ່ຽວກບັການຮູໜ້ງັສ ຂອງໄວໜຸ່ມ.

2 ຍຸດທະສາດ
4.3: ໂຄງປະກອບຂອງສູນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການພດັທະນາສູນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ
 ສູນການຮຽນຮູຊຸ້ມຊນົ ຈະຊ່ວຍເຮດັໃຫອ້ດັຕາການຮູໜ້ງັສ  ຂອງໄວໜຸ່ມ ແລະ ຜູໃ້ຫຍ່ ເພີ່ ມຂ ນ້.

5 ຍຸດທະສາດ
5.1 : ຄຸນນະພາບຂອງການຮຽນ-ການສອນ ໃນຊັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາຕອນປາຍ ໄດຮ້ບັການປັບປຸງ ເພ ່ ອ
ສອດຄ່ອງກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫລາດແຮງງານ ແລະ ການສກຶສາຊັນ້ສູງ

4 ຍຸດທະສາດ
5.2: ນກັຮຽນທີ່ ຈບົຈາກສະຖາບນັສາ້ງຄູ ແລະ ຄະນະສກຶສາສາດ ສາຍວ ຊາວ ທະຍາສາດທ າມະຊາດ ເພີ່ ມຂຶນ້
ທງັທາງດາ້ນຈ ານວນ ແລະ ຄຸນນະພາບ ແນໃ ສ່ເພ ່ ອປັບປຸງການຮຽນ-ການສອນວ ທະຍາສາດທ າມະຊາດໃນຊັນ້
ມດັທະຍມົ.

ູູ2 ຍຸດທະສາດ
5.3: ນກັຮຽນທີ່ ຮຽນຈບົຫ ກັສູດກະສ ກ າ ແລະ ອຸດສະຫະກ າ ຢູ່ສາຍອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ການຝຶກອບົຮມົວ ຊາ
ຊ ບ ເພີ່ ມຂ ນ້ ທາງດາ້ນຈ ານວນ ແລະ ຄຸນນະພາບ

1  ຍຸດທະສາດ
5.4: ຫ ກັສູດການຮຽນໃນສາຍອາຊວີະສກຶສາ ໄດຮ້ບັການປັບປຸງເພ ່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັຄວາມຕອ້ງການທີ່ ກ ານດົ
ໃນແຜນພດັທະນາເສດຖະກ ດ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ຄັງ້ທ ີ9

1  ຍຸດທະສາດ 5.5: ຄຸນນະພາບຂອງຫ ກັສູດອາຊວີະສກຶສາໄດຮ້ບັການປັບປຸງ.
1  ຍຸດທະສາດ 5.6: ຄຸນນະພາບຂອງຄູສອນໃນສະຖາບນັອາຊວີະສກຶສາໄດຮ້ບັການປັບປຸງດຂີຶນ້.

1  ຍຸດທະສາດ
5.7: ການຮ່ວມມ  ລະຫວ່າງ ອງົການຈດັຕັງ້ຂອງລດັ, ເອກະຊນົ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ ສ າລບັວຽກງານ
ອາຊວີະສກຶສາ ມຄີວາມເຂັມ້ແຂງຂຶນ້

1  ຍຸດທະສາດ 5.8: ລະບບົການບ ລ ຫານ ແລະ ຄຸມ້ຄອງອາຊວີະສກຶສາ ມຄີວາມເຂັມ້ແຂງ.

3 ຍຸດທະສາດ
5.9: ຂອບວຸດທ ການສກຶສາແຫ່ງຊາດ ໄດກ້ວມເອາົວຸດທ ການສກຶສາໃນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ 
ອາຊວີະສກຶສາ ພອ້ມທງັສອດຄ່ອງກບັຂອບວຸດທ ຂອງ ອາຊຽນ.

8 ຍຸດທະສາດ
5.1 0: ການຮຽນ-ການສອນຢູ່ລະດບັມະຫາວ ທະຍາໄລ ແລະ ການຄົນ້ຄວາ້ວ ທະຍາສາດໃນຂງົເຂດບູລ ມະສ ດ
ຂອງແຜນ 9, ລວມທງັ ສາຍວ ທະຍາສາດທ າມະຊາດ, ວ ສາວະກ າ ແລະ ເທກັໂນໂລຊ ີໄດຮ້ບັການປັບປຸງໃຫ ້
ເຂັມ້ແຂງຂຶນ້.

7 ຍຸດທະສາດ 5.1 1 : ມະຫາວ ທະຍາໄລ ແລະ ໜ່ວຍງານປະກນັຄຸນະພາບ ຕອ້ງໄດມ້ກີານປະເມນີຕນົເອງປະຈ າປີ

4 ຍຸດທະສາດ
5.1 2: ມນີ ຕ ກ າກ່ຽວກບັວ ທກີານຄ ດໄລ່ການສະໜອງທນຶ ໃຫແ້ກ່ນກັສກຶສາ ຢູ່ມະຫາວ ທະຍາໄລຂອງແຂວງ 
ໂດຍອງີໃ ສ່ຜນົການຮຽນ

6 ຍຸດທະສາດ
6.1 : ໂຄງຮ່າງການຈດັຕັງ້ຂອງກະຊວງສກຶສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ໃນຂັນ້ສູນກາງ, ຂັນ້ແຂວງ ແລະ ຂັນ້ເມ  ອງ ໄດ ້

ຮບັການປັບປຸງໃຫດ້ຂີຶນ້ ລວມທງັການບນັຈ ຸວຽກງານການບ ລ ຫານທີ່ ອງີໃສ່ໂຮງຮຽນເປັນຫ ກັເຂົາ້ໃນໂຄງຮ່າງ
ການຈດັຕັງ້ ແລະ ພາລະບດົບາດຂອງ ຄພສບ

3 ຍຸດທະສາດ

6.2: ຍຸດທະສາດການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດຂອງຂະແໜງການສກຶສາ ໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕ ບດັ, 

ລວມທງັການຈດັສນັບຸກຄະລາກອນຂອງຫອ້ງການສກຶສາ ແລະ ກ ລາເມ ອງ ແລະ ພະແນກສກຶສາທ ການ ແລະ 
ກ ລາແຂວງ ແມ່ນອງີຕາມຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງທີ່ ເໝາະສມົ ແລະ ພຽງພ ໃນການປະຕ ບດັ
ພາລະບດົບາດ ແລະ ໜາ້ທີ່  ຕາມທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນໜາ້ວຽກ ແລະ ຕ າແໜ່ງງານ

5 ຍຸດທະສາດ
6.3: ຄະນະກ າມະການຈດັສນັຄູ ແລະ ຄະນະກ າມະການແຜນການ ແລະ ການເງ  ນ ມຄີວາມເຂັມ້ແຂງໂດຍນ າ
ໃຊຂ້ ມູ້ນອາ້ງອງີຈາກ ແຜນງບົປະມານທີ່ ມກີານຄ ດໄ ລ່ມູນຄ່າປະຈ າປີ (ASCEP) ແລະ LESMIS.

3 ຍຸດທະສາດ
6.4: ຂອບຕ ດຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ ການຈດັຕັງ້ປະຕ ບດັແຜນພັດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກ ລາ 
2021 -2025 ໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕ ບດັໃນແຕ່ລະປີ

3 ຍຸດທະສາດ
6.5: ການກະກຽມການຕອບໂຕສຸ້ກເສນີ ແລະ ການຮບັມ ກບັໄພພ ບດັ ຂອງລະບບົການສກຶສາ ມຄີວາມ
ເຂັມ້ແຂງ

2 ຍຸດທະສາດ

7.1 : ແຜນການການເງ  ນຂອງ ແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກ ລາ ປະກອບມນີະໂຍບາຍການໃຊຈ່້າຍຢ່າງຊດັ
ເຈນ ເພ ່ ອເປັນທ ດທາງໃຫແ້ກ່ຂະບວນການພດັທະນາ ແລະ ປັບປຸງງບົປະມານປະຈ າປີຂອງສູນກາງ ແລະ 
ທອ້ງຖ ່ ນ ແລະ ສະທອ້ນໃຫເ້ຫນັເຖ ງຄວາມຈ າເປັນໃນການແກໄ້ຂຄວາມແຕກໂຕນກນັ ແລະ ການປັບປຸງຜນົ
ການຮຽນ

1  ຍຸດທະສາດ
7.2: ໜ່ວຍງານວ ຊາການຂະແໜງການ ແລະ ກ ລາ ສກຶສາທບົທວນ ແລະ ຮບັຮອງແຜນງບົປະມານກາງສະໄໝ
ຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກ ລາ.

2 ຍຸດທະສາດ
7.3: ການຄາດຄະເນການສະໜບັສະໜນູດາ້ນການເງ  ນຂອງຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາສອດຄ່ອງກບັເປົາ້ໝາຍບູລ ມະສ ດ
ຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກ ລາ ແລະ ແຜນການຊ່ວຍເຫ  ອໃໝ່ ຕອ້ງຮບັປະກນັວ່າກະຊວງ
ສກຶສາຈະສາມາດສ ບຕ ່ ຈດັຕັງ້ປະຕ ບດັໄດ ້ເພ ່ ອຄວາມຍ ນຍງົ

1  ຍຸດທະສາດ
7.4: ໄດມ້ກີານລະດມົຊບັພະຍາກອນຢ່າງກວາ້ງຂວາງ ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມ ຈາກສາກນົ ລວມທງັຈາກອງົການ 
ການກຸສນົອ ່ ນໆ

4  ຍຸດທະສາດ

8.1 : ໜ່ວຍສະໂມສອນກ ລາ-ກາຍຍະກ າ ຂັນ້ບາ້ນ, ສະໂມສອນກ ລາ-ກາຍຍະກ າຂັນ້ເມ  ອງ, ສະໂມສອນກ ລາ-
ກາຍຍະກ າ ຂັນ້ແຂວງ-ນະຄອນຫ ວງ, ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງມວນຊນົ, ສງັຄມົໃນຂະບວນການເຄ ່ ອນໄຫວ
ກ ລາ-ກາຍຍະກ າ ເພີ່ ມຂຶນ້ ໃນຂັນ້ແຂວງ-ນະຄອນຫ ວງ, ເມ ອງ, ບາ້ນ ແລະ ສ ານກັງານ ອງົການ ບ ລ ສດັ, ໂຮງ
ຈກັ-ໂຮງງານ ແລະ ການຈດັຕັງ້ຕ່າງໆ ທງັພາກລດັ-ເອກະຊນົ ແລະ ການພດັທະນາກ ລາຄນົພ ການໃຫມ້ປີະລ ມານ
ເພີ່ ມຂ ນ້, ມຄຸີນນະພາບ ທຽບເທົ່ າກບັສາກນົ.

9 ຍຸດທະສາດ
8.2: ການຮຽນ-ການສອນ ພະລະສກຶສາ ແລະ ສ ລະປະສກຶສາ ໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕ ບດັ ຢ່າງກວາ້ງຂວາງຂຶນ້,

 ຈ ານວນບຸກຄະລາກອນນກັວ ຊາການດາ້ນພະລະສກຶສາ ແລະ ສ ລະປະສກຶສາເພີ່ ມຂຶນ້, ມຈີ ານວນນກັຮຽນ ທີ່

ເຂົາ້ຮ່ວມການແຂ່ງຂນັກ ລາ, ສ ລະປະພາຍໃນປະເທດ, ພາກພ ນ້ ແລະ ສາກນົຫ າຍຂຶນ້.

2 ຍຸດທະສາດ
8.3: ນກັກ ລາທີ່ ມພີອນສະຫວນັ, ນກັກ ລາທມີຊາດ ແລະ ນກັກ ລາອາຊບີ ມສີກັກາຍະພາບທຽບເທົ່ າລະດບັ
ມາດຕະຖານຂອງອານຸພາກພ ນ້, ພາກພ ນ້ ແລະ ສາກນົ

3  ຍຸດທະສາດ
8.4: ຜູບ້ ລ ຫານ, ຄູຝຶກ ກ າມະການຕດັສ ນ ແລະ ນກັວ ທະຍາສາດການກ ລາ ມຄີວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ ທຽບ
ເທົ່ າມາດຕະຖານສາກນົ

2 ຍຸດທະສາດ 8.5:  ການບ ລ ຫານ-ຄຸມ້ຄອງວຽກງານກ ລາລະດບັສູງໃນທົ່ ວປະເທດມຄີວາມເຂັມ້ແຂງ

ຜນົໄດຮ້ບັລະດບັສູງ 1 : ຈ ານວນນກັຮຽນທີ່ ຈບົຈາກ 
ອະນຸບານຈນົຮອດ ມດັທະຍມົຕອນປາຍ ລວມທງັການສກຶ
ສານອກໂຮງຮຽນເພີ່ ມຂຶນ້ ພອ້ມທງັມຜີນົໄດຮ້ບັດາ້ນການ
ຮຽນຮູທ້ີ່ ດຂີ  ນ້, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຮູໜ້ງັສ  ແລະ ທກັ
ສະການຄ ດໄລ່ເລກ, ທກັສະສດັຕະວດັທ ີ21   ໂດຍສຸມໃ ສ່
ເປັນພ ເສດຕ ່ ຜູດ້ອ້ຍໂອກາດ ແລະ ຄວາມສະເໝພີາບ
ລະຫວ່າງຍ ງ-ຊາຍ

ຜນົໄດຮ້ບັລະດບັສູງ 2: ຈ ານວນຄູ ແລະ ຜູອ້ ານວຍ
ການໂຮງຮຽນ ທີ່ ມຄີວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ ສອດຄ່ອງ
ກບັມາດຕະຖານການສ ດສອນໂດຍມກີານປະເມນີ
ການປະຕ ບດັວຽກງານຢ່າງເປັນປົກກະຕ 

ຜນົໄດຮ້ບັລະດບັສູງ 3: ໂຮງຮຽນທຸກແຫ່ງ ມີ
ຊບັພະຍາກອນທາງດາ້ນການເງ  ນ ແລະ 
ຊບັພະຍາກອນມະນຸດພຽງພ      ເພ ່ ອໃຫສ້າມາດເຮດັ
ວຽກໄດຢ່້າງມປີະສ ດທ ຜນົ, ພອ້ມທງັຂດີຄວາມ
ສາມາດໃນການຄຸມ້ຄອງ ເພ ່ ອຊ່ວຍປັບປຸງໃຫຜ້ນົການ
ຮຽນຂອງນກັຮຽນດຂີຶນ້

ຜນົໄດຮ້ບັລະດບັສູງ 4: ອດັຕາການຮູໜ້ງັສ ໃນກຸ່ມຜູ ້
ໃຫຍ່ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ເພີ່ ມຂ ນ້ ພອ້ມທງັຫ ຸດຜ່ອນ
ຄວາມແຕກໂຕນກນັລະຫວ່າງເພດ, ເຜົ່ າ, ຖານະດາ້ນ
ເສດຖະກ ດ ແລະ ທີ່ ຕັງ້ພູມສນັຖານ

ພາຍໃນປີ 2025 ຂະແໜງການສກຶສາ 
ແລະ ກ ລາ ຢູ່ ສປປລາວ ມໂີຄງສາ້ງ ແລະ 
ມຊີບັພະຍາກອນທີ່ ເໝາະສມົເພ ່ ອເຮດັໃຫ ້
ພນົລະເມ ອງລາວທຸກຄນົ ເຂົາ້ເຖ ງການສກຶ
ສາ ແລະ ກ ລາ-ກາຍຍະກ າ ທີ່ ມຄຸີນນະພາບ
 ເພ ່ ອໃຫປ້ະເທດຊາດໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ
ຈາກການຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນເສດຖະກ ດ
 ແລະ ຫ ຸດພົນ້ອອກຈາກສະຖານະພາບ
ຄວາມດອ້ຍພດັທະນາ ແລະ ຊຸກຍູເ້ພ ່ ອ
ບນັລຸການຈດັຕັງ້ປະຕ ບດັເປົາ້ໝາຍການ
ພດັທະນາແບບຍ ນຍງົ ທ ີ4

ຜນົໄດຮ້ບັລະດບັສູງ 8: ພນົລະເມ ອງລາວມສຸີຂະພາບ
ແຂງແຮງດາ້ນຮ່າງກາຍ ແລະ ຈ ດໃຈ, ບຸກຄະລາກອນ
ການກ ລາ, ນກັກ ລາສະໝກັຫ  ນ້ ແລະ ນກັກ ລາອາຊບີ 
ໄດມ້າດຕະຖານຄຸນນະພາບດາ້ນກ ລາ-ກາຍຍະກ າ 
ປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການເຊດີຊູຖານະບດົບາດຂອງ
ຊາດຢູ່ໃນເວທສີາກນົ ສາ້ງຄວາມພາກພູມໃຈໃຫ ້
ປະຊາຊນົລາວ

ຜນົໄດຮ້ບັລະດບັສູງ 6: ຂະແໜງການສກຶສາໄດມ້ີ
ການຈດັຕັງ້, ການຄຸມ້ຄອງ, ການຈດັສນັຊບັພະຍາກອນ
, ການຕ ດຕາມ ແລະ ການປະເມນີຜນົ ຢູ່ແຕ່ລະຂັນ້
ຢ່າງເໝາະສມົ ເພ ່ ອປັບປຸງການປະຕ ບດັໜາ້ທີ່ ຂອງ
ຂະແໜງການຢ່າງມປີະສ ດທ ພາບ ແລະ ປະສ ດທ ຜນົສູງ

ຜນົໄດຮ້ບັລະດບັສູງ 7: ຄວາມແຕກໂຕນຫ ຸດລງົ 
ເນ ່ ອງຈາກມແີຜນການເງ  ນ ທີ່ ສະໜບັສະໜນູບນັດາ
ຄາດໝາຍຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ກ ານດົໃນແຜນພດັທະນາຂະແ
ໜງການສກຶສາ ແລະ ກ ລາ

ຜນົໄດຮ້ບັລະດບັສູງ 5: ຄຸນນະພາບ ແລະ ຈ ານວນ
ນກັຮຽນທີ່ ອອກຈາກການສກຶສາຂັນ້ພ ນ້ຖານ (ທງັຜູ ້
ຈບົຊັນ້ ແລະ ບ ່ ຈບົຊັນ້) ແລະ ຜູທ້ີ່ ຈບົການສກຶສາຫ ງັ
ຂັນ້ພ ນ້ຖານທີ່ ເຂົາ້ສູ່ຕະຫ າດແຮງງານທງັພາຍໃນ ແລະ
 ຕ່າງປະເທດ ສອດຄ່ອງກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງແຜນ
ພດັທະນາເສດຖະກ ດ-ສງັຄມົຄັງ້ທ ີIX
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ຍຸດທ ະສາ ດ ຜົນໄດຮ້ັບລະດັບກາ ງ ຜົນໄດຮ້ັບລະດັບສູງ  ດາ້ ນກາ ນສຶກສາ

1.1.1
ທບົທວນຄ ນຈ ານວນວ ຊາຮຽນ ແລະ ຊົ່ ວໂມງຮຽນ ໃນຂັນ້ ປ1  ແລະ ປ2 ໃນ

 ຊັນ້ປະຖມົສກຶສາ.

1.1.2

ປັບປຸງ ແລະ ທບົທວນຫ ກັສູດປະຖມົສກຶສາ ເພ ່ ອຮບັປະກນັໃຫເ້ນ ອ້ໃນ

ແທດເໝາະກບັການຮຽນຮ່ວມ ແລະ ສະພາບຂອງປະເທດ (ປະຖມົ ແລະ ມ.

ຕົນ້)

1.1.3 ປັບປຸງໄລຍະເວລາໃນການຮຽນພາຍໃນຫອ້ງຮຽນ ຂອງນກັຮຽນ (ປະຖມົ)

1.1.4 ນ າໃ ຊຫ້ ກັສູດໃ ໝ່ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ (ມ.ຕົນ້)

1.1.5
ຮບັປະກນັຄວາມຕ ່ ເນ ່ ອງກນັລະຫວ່າງຫ ກັສູດການຮຽນຂອງ ປ.5 ແລະ ມ.1  

(ມ.ຕົນ້)

1.1.6
ເນັນ້ໃສ່ການປະເມນີຜນົການຮຽນຢ່າງຕ ່ ເນ ່ ອງໃນຫອ້ງຮຽນຢູ່ໃນຊັນ້ປະຖມົ 

ແລະ ນ າສະເໜຢູ່ີໃນໂຮງຮຽນມດັທະຍມົຕອນຕົນ້ໃນ ທົ່ ວປະເທດ

1.2.1
ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ໃຫແ້ກ່ລະບບົການສອບເສງັຊັນ້ປະຖມົ ຂັນ້ ປ5 ແລະ ມ4

 ເພ ່ ອໃຫຂ້ະບວນການສອບເສງັໄດມ້າດຕະຖານ ແລະ ສາມາດສມົທຽບໄດ ້

1.2.2 ສາ້ງມາດຕະຖານການປະເມນີການຮຽນຮູຂ້ອງນກັຮຽນ ປ3, ປ5 ແລະ ມ4

1.2.3

ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ຄູໃຫມ້ຄີວາມສາມາດໃນການປະເມນີຜນົການຮຽນ

ຂອງນກັຮຽນ ໂດຍນ າໃ ຊຮູ້ບແບບການປະເມນີປະຈ າໃນຫອ້ງຮຽນ ແລະ ໃນ
ຕອນທາ້ຍຂອງການຮຽນ (ປະຖມົ)

1.2.4
ສະໜອງປ ມ້ຄູ່ມ  ຄູ ແນໃ ສ່ເພ ່ ອສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ວຽກງານການປະ

ເມນີຜນົການຮຽນ (ມ.ຕົນ້)

1.2.5 ສາ້ງແຜນເພ ່ ອຕ ດຕາມຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນ ມ6

1.2.6
ພດັທະນາ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕ ບດັ ແຜນການປະສານງານສ າລບັການຝຶກອບົຮມົ

ຄູປະຈ າການໃນລະດບັຊາດ ສ າລບັການຈດັຕັງ້ປະຕ ບດັຫ ກັສູດໃໝ່

1.2.7
ປັບປຸງລະບບົການສະໜບັສະໜນູ ແລະ ຊ່ວຍເຫ  ອ ຄູສອນຫອ້ງຄວບ ເພ ່ ອຍກົ

ລະດບັການຮຽນ-ການສອນໃນຫອ້ງຄວບໃຫດ້ຂີຶນ້

1.3.1
ກ ານດົເປົາ້ໝາຍຂະຫຍາຍການກຽມຄວາມພອ້ມກ່ອນເຂົາ້ຮຽນ ຊັນ້ປະຖມົ 

ຢ່າງໜອ້ຍ 1  ປີ ເພ ່ ອການປັບປຸງຄຸນນະພາບໃຫດ້ຂີຶນ້ ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ກີ

1.3.2
ຂະຫຍາຍຂອບເຂດການທດົລອງນ າໃຊວ້ ທກີານສອນໃໝ່ໆ (ອາດຈ າເປັນຕອ້ງ

ໄດມ້ກີານວ ໄຈເພີ່ ມເຕມີ) ສ າລບັເດກັ 3-5 ປີ ເຊັ່ ນການສອນຄວບອາຍຸ

1.3.3
ສົ່ ງເສມີບຸກຄນົ, ນ ຕ ບຸກຄນົ, ອງົການຈດັຕັງ້ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 

ລງົທນຶເຂົາ້ໃນການພດັທະນາວຽກງານການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນ

1.3.4
ສາ້ງຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານ ການສົ່ ງເສມີອາຫານໃນໂຮງຮຽນ ໃນ

ຊັນ້ການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນ ທີ່ ເປັນກຸ່ມເປົາ້ໝາຍໃຫມ້ຄີວາມຍ ນຍງົ

1.3.5
ຂະຫຍາຍແຜນງານ ແລະ ສະໜອງສ ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກທາງດາ້ນສຸຂະ

ອະນາໄມ ໃນທຸກຊັນ້ການສກຶສາ

1.3.6

ຂະຫຍາຍແຜນງານ ບດົບາດຍ ງຊາຍ, ເພດສກຶສາ, ທກັສະຊວີ ດ, ໂພຊະນາການ

, ການປອ້ງກນັໄພພ ບດັ, ຄວາມສ່ຽງກ່ຽວກບັລະເບ ດບ ່ ທນັແຕກໃຫແ້ກ່
ໂຮງຮຽນປະຖມົ.

1.3.7
ປັບປຸງສະພາບແວດລອ້ມຂອງໂຮງຮຽນໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັມາດຕະຖານຂັນ້

ພ ນ້ຖານຂອງຄຸນນະພາບການສກຶສາ

1.3.8

ຈດັຕັງ້ປະຕ ບດັນະໂຍບາຍການເລ ່ ອນຂັນ້ແບບຕ ່ ເນ ່ ອງໃຫມ້ຄຸີນະພາບ ລວມໄປ

ເຖ ງການບ າລຸງນກັຮຽນອ່ອນຢ່າງເໝາະສມົ ແລະ ການປະເມນີຜນົການຮຽນ
ຂອງນກັຮຽນຢ່າງເປັນປົກກະຕ ໃນລະຫວ່າງການຮຽນ

1.3.9
ສົ່ ງເສມີການອ່ານ ໂດຍໃຫມ້ກີານສະໜອງປຶມ້ອ່ານທີ່ ແທດເໝາະກບັອາຍຸຂອງ

ເດກັ ແລະ ໃຫມ້ກີານໂຄສະນາ

1.3.10
ທບົທວນວ ທກີານການຂະຫຍາຍການເຂົາ້ເຖ ງຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນຕົນ້, ລວມ

ທງັໂຄງປະກອບ 5 +  4 +  3 ທີ່ ມໃີນປະຈບຸນັ

1.3.11
ປັບປຸງການບ ລ ການການສກຶສາຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນຕົນ້ ໃນປະຈບຸນັຢູ່ໃນທຸກໆ

ໂຮງຮຽນ

1.3.12
ສາ້ງແຜນປະຕ ບດັງານ ເພ ່ ອໃຫກ້ານຂະຫຍາຍການສກຶສາຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນ

ປາຍທີ່ ມປີະສ ດທ ພາບ, ປະສ ດທ ຜນົ ແລະ ມຄີວາມຍ ນຍງົ (ມ.ປາຍ)

1.3.13
ສະໜອງເບຍ້ລຽ້ງໃຫນ້ກັຮຽນທຸກຍາກ ໃນໂຮງຮຽນຫ່າງໄກສອກຫ ກີ ເພ ່ ອ

ປັບປຸງອດັຕາເຂົາ້ຮຽນ (ມ.ຕົນ້)

1.3.14
ສົ່ ງເສມີໃຫນ້ກັຮຽນຈບົຊັນ້ ມ.ຕົນ້ ທີ່ ມຜີນົການຮຽນດ ີສ ບຕ ່ ຮຽນໃນຊັນ້

ມດັທະຍມົປາຍ (ມ.ປາຍ)

1.3.15
ປະຕ ບດັນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ເພ ່ ອຫ ຸດອດັຕາການປະລະການຮຽນໃນຊັນ້

ມດັທະຍມົຕອນປາຍ (ມ.ປາຍ)

1.3.16
ສາ້ງຂອບຄຸນວຸດທ  ທີ່ ເຊ ່ ອມໂຍງກບັຄຸນວຸດທ ການສກຶສາໃນໂຮງຮຽນ ແລະ 

ນອກໂຮງຮຽນ (ມ.ຕົນ້)

1.3.17 ຂະຫຍາຍການສກຶສານອກໂຮງຮຽນໄປສູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ກີ

1.3.18 ສົ່ ງເສມີການຮຽນຮູຕ້ະຫ ອດຊ ວ ດ ສ າລບັໝດົທຸກຄນົ.

1.3.19
ພດັທະນາຫ ກັສູດການຝຶກອບົຮມົໄລຍະສັນ້ ແລະ ປັບປ່ຽນໄດ ້ທີ່ ມເີນ ອ້ໃນ

ເນັນ້ໃສ່ການຮູໜ້ງັສ  ແລະ ການສາ້ງທກັສະອາຊບີ ສ າລບັທອ້ງຖ ່ ນ

1.3.20
ທບົທວນ, ຮບັຮອງ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕ ບດັແຜນການແກໄ້ຂໄພພ ບດັໃນຂະແໜ

ງການສກຶສາ.

1.3.21
ທບົທວນ ແລະ ອະນຸມດັນະໂຍບາຍການແຕ່ງານໄວ ຫ   ການຖ ພາຂອງນກັຮຽນ 

ເພ ່ ອໃຫກ້ບັເຂົາ້ຮຽນຄ ນ

1.4.1

ສະໜອງການຝຶກອບົຮມົສາມນັວ ຊາຊບີ ຢູ່ໂຮງຮຽນກ ນນອນຊນົເຜົ່ າ ໂດຍນ າ

ໃຊສ້ ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກຂອງອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ຝຶກອບົຮມົວ ຊາຊບີທີ
ມຢູ່ີ

1.4.2 ຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນຫ ກັສູດສາມນັວ ຊາຊບີ ໄປສູ່ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົສມົບູນ

1.5.1

ສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດໃ້ນການສາ້ງຕັງ້ ແລະ ສະໜອງຊບັພະຍາກອນ ຢ່າງຕ ່

ເນ ່ ອງ ໃຫກຸ່້ມໂຮງຮຽນປະຖມົ ແລະ ມດັທະຍມົ ໂດຍໃຫບູ້ລ ມະສ ດແກ່ 40 

ເມ ອງບູລ ມະສ ດ

1.5.2

ສະໜອງຄູ ແລະ ສ ່ ງຈງູໃ ຈທີ່ ຈ າເປັນຕ່າງໆໃຫແ້ກ່ນກັຮຽນ ແລະ ຄູສອນໃນ

ໂຮງຮຽນປະຖມົທີ່ ຢູ່ຊນົນະບດົ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫ ກີ

1.5.3

ຈດັລ າດບັຄວາມສ າຄນັໃນການປັບປຸງການບ ລ ການການສກຶສາຊັນ້ມດັທະຍມົ

ຕອນຕົນ້ໃ ນເຂດທີ່ ດອ້ຍໂອກາດ

1.5.4

ສາ້ງນ ຕ ກ າ ກ່ຽວກບັການຈດັຕັງ້ປະຕ ບດັກຸ່ມໂຮງຮຽນ ລວມທງັ ຕ ກ າສ າລບັ

ການບ ລ ຫານກຸ່ມໂຮງຮຽນ ປະຖມົ ແລະ ມດັທະຍມົ

1.5.5

ສາ້ງຕັງ້ລະບບົການບ ລ ຫານກຸ່ມໂຮງຮຽນພາຍໃນ 40 ເມ ອງ ພອ້ມທງັໃຫບູ້ລ 

ມະສ ດໃນການຈດັສນັຊບັພະຍາກອນໃຫແ້ກ່ບນັດາເມ ອງເຫ ົ່ ານີ ້

1.5.6

ສະໜອງທນຶການສກຶສາໃຫນ້ກັຮຽນມດັທະຍມົປາຍທີ່ ມາຈາກເຂດຫ່າງໄກ

ສອກຫ ກີ ພອ້ມທງັສະໜອງສ ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກທີ່ ຈ າເປັນໃຫແ້ກ່
ໂຮງຮຽນຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ກີ ໂດຍສະເພາະ ຢູ່ 40 ເມ ອງບູລ ມະສ ດ

1.5.7 ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງວຽກງານນ ເທດ

1.5.8

ສາ້ງ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕ ບດັຍຸດທະສາດ ໃນການຫ ຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນໃນ

ການສະໜອງຄູໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ກີ

1.5.9

ພດັທະນາ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕ ບດັ ແຜນງານ “ປັບປຸງຄຸນະພາບ” ຄະນ ດສາດ 

ແລະ ການຮູໜ້ງັສ  ໃນ 40 ເມ ອງບຸລ ມະສ ດ

ຜນົໄດຮ້ບັລະດບັສູງ 1 : ຈ ານວນນກັຮຽນທີ່ ຈບົ
ຈາກ ອະນຸບານຈນົຮອດ ມດັທະຍມົຕອນປາຍ 
ລວມທງັການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ເພີ່ ມຂຶນ້ 
ພອ້ມທງັມຜີນົໄດຮ້ບັດາ້ນການຮຽນຮູທ້ີ່ ດຂີ  ນ້, 

ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຮູໜ້ງັສ  ແລະ ທກັສະ 
ການຄ ດໄລ່ເລກ, ທກັສະຕະວດັທ ີ21   ໂດຍສຸມ
ໃສ່ເປັນພ ເສດຕ ່ ຜູດ້ອ້ຍໂອກາດ ແລະ ຄວາມ
ສະເໝພີາບລະຫວ່າງຍ ງ-ຊາຍ

1 .2 ການວດັຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນ
 ປ3, ປ5, ມ4 ແລະ ມ6 ໄດຮ້ບັການ
ປັບປຸງ

1 .3: ອດັຕາການເຂົາ້ຮຽນໃໝ່ ແລະ 
ອດັຕາການເລ ່ ອນຂັນ້ໃນທຸກລະດບັເພີ່ ມ
ຂ ນ້ ແນໃ ສ່ເຮດັໃຫອ້ດັຕາການຈບົຊັນ້
ເພີ່ ມຂຶນ້

1 .4: ສົ່ ງເສມີການຂະຫຍາຍຫອ້ງຝຶກ
ອບົຮມົອາຊວີະເພ ່ ອພດັທະນາທກັສະ
ໃຫແ້ກ່ນກັຮຽນເພ ່ ອຈບົຊັນ້ ມ.ປາຍ

1 .5: ຫ ຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ ທາງ
ດາ້ນຊບັພະຍາກອນ ລະຫວ່າງ ເຂດທີ່

ດອ້ຍໂອກາດ  ແລະ ເຂດທີ່ ມໂີອກາດ
ດກີວ່າໂດຍຜ່ານການສາ້ງຕັງ້ກຸ່ມໂຮງຮຽນ

1 .1 : ຫ ກັສູດສະບບັປັບປຸງໄດຮ້ບັ
ການຈດັຕັງ້ປະຕ ບດັໃນທຸກຊັນ້ຮຽນ
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ຍຸດທ ະສາ ດ ຜົນໄດຮ້ັບລະດັບກາ ງ
2.1.1 ສາ້ງກຸ່ມໂຮງຮຽນເພ ່ ອໃຫເ້ປັນສູນກາງໃນການພດັທະນາຄູອາຊບີຢ່າງຕ ່ ເນ ່ ອງ ແລະ ແລກປ່ຽນບດົຮຽນ

2.1.2 ສາ້ງແຜນງານຝຶກອບົຮມົຄູຢ່າງມເີປົາ້ໝາຍ

2.1.3 ທບົທວນ ແລະ ປັບປຸງຫ ກັສູດຝຶກອບົຮມົຄູກ່ອນປະຈ າການ ແລະ ຄູປະຈ າການ ໂດຍການນ າໃຊຫ້ ກັສູດໃ ໝ່

2.1.4 ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ສູນພດັທະນາຄູຂັນ້ແຂວງ ເພ ່ ອສະໜອງການຝຶກອບົຮມົໃຫແ້ກ່ຄູປະຈ າການ

2.2.1
ປະສານສມົທບົຢ່າງມປີະສ ດທ ພາບ ໃນການພດັທະນາຫ ກັສູດສາ້ງຄູ ແລະ ຝຶກອບົຮມົຄູປະຈ າການໃນທຸກຊັນ້ຮຽນ 

ເພ ່ ອຮບັປະກນັຄວາມສອດຄ່ອງກບັຫ ກັສູດການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ມາດຕະຖານການສອນ.

2.2.2 ກ ານດົວ ທກີານໃດໜຶ່ ງຢ່າງເປັນລະບບົ ທີ່ ກ່ຽວກບັການພດັທະນາວ ຊາຊບີຄູ

2.2.3 ຄູສກຶສານ ເທດສະໜອງການຝຶກອບົຮມົ ເພ ່ ອຫ ຸດຜ່ອນຄວາມ ແຕກໂຕນ ທາງດາ້ນຜນົການຮຽນໃນທຸກຊັນ້ຮຽນ

2.2.4 ເສມີຂະຫຍາຍການຝຶກອບົຮມົຄູໃນລະດບັຊາດ ເພ ່ ອການຈດັຕັງ້ປະຕ ບດັຫ ກັສູດປະຖມົສກຶສາໃໝ່

2.2.5 ປັບປຸງການສ ດສອນ ແລະ ການຮຽນໃນຫອ້ງຄວບ ຜ່ານການປັບປຸງທກັສະການສອນຂອງຄູ

2.2.6
ສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ້ໃນການແຍກ ການສກຶສາຊັນ້ມ .ປາຍ ອອກເປັນສອງສາຍ: ວ ທະຍາສາດທ າມະຊາດ ແລະ 

ວ ທະຍາສາດສງັຄມົ (ມ.ປາຍ)

2.2.7
ປັບປຸງຄຸນະພາບການຮຽນ-ການສອນ ເພ ່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານແລະ ການສກຶສາຊັນ້

ສູງ (ມ.ປາຍ)

2.3.1
ພດັທະນາມາດຕະຖານການສອນຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນປາຍ ທີ່ ເໝາະສມົກບັສະພາບການຂອງລາວ , ເຊ ່ ງສາມາດນ າໃຊ ້

ເປັນພ ນ້ຖານໃນການປະເມນີຜນົການສອນຂອງຄູ, ລວມທງັຈນັຍາບນັຂອງຄູ

2.3.2

ກ ານດົໂຄງສາ້ງ ແລະ ຂັນ້ຕອນການຈດັຕັງ້ປະຕ ບດັໃນລະດບັອງົກອນ ເພ ່ ອດ າເນນີການປະເມນີຜນົການປະຕ ບດັໜາ້

ທີ່ ຂອງຄູ ແລະ ຜູອ້ ານວຍການໃຫເ້ປັນລະບບົ,  ໂດຍການຫ ຸດຜ່ອນການເນັນ້ໃສ່ແຕ່ການແຕ່ງບດົສອນ ແຕ່ໃຫເ້ນັນ້ໜ
ູັກໃ ສ່ຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນຫ າຍຂຶນ້.

2.3.3
ສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດໃຫແ້ກ່ຜູອ້ ານວຍການໂຮງຮຽນກ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງທີ່ ອງີໃສ່ໂຮງຮຽນເປັນຫ ກັ /ມາດຕະຖານ

ຂັນ້ພ ນ້ຖານຂອງຄຸນະພາບ ເພ ່ ອປັບປຸງຜນົການຮຽນ - ການສອນ

2.3.4
ພດັທະນາ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕ ບດັລະບບົການປະເມນີຄູ ແລະ ຜູອ້ ານວຍການໂຮງຮຽນ ໃນທົ່ ວປະເທດ , ໂດຍເນັນ້ໃສ່ 7

   ໜາ້ວຽກຂອງຜູບ້ ລ ຫານ

2.3.5
ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ສກຶສາເມ ອງ ໃນການສະໜບັສະໜນູ ໃຫຜູ້ອ້ ານວຍການໂຮງຮຽນໃນແຕ່ລະກຸ່ມ ມາ

ສນົທະນາແລກປ່ຽນບດົຮຽນໃນກອງປະຊຸມປະຈ າເດ ອນທີ່ ຫອ້ງການສກຶສາ ແລະ ກ ລາເມ ອງ

2.4.1
ທບົທວນ ແລະ ປັບປຸງໂຄງສາ້ງການສະໜບັສະໜນູດາ້ນການນ ເທດຈາກກຸ່ມໂຮງຮຽນ ແລະ ຫອ້ງການສກຶສາທ ການ 

ແລະ ກ ລາເມ ອງ, ທງັພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ
2.4.2 ພດັທະນາ ແລະ ນ າໃ ຊມ້າດຖານການປະເມນີການສອນຢ່າງເປັນປົກກະຕ ສ າລບັຄູໃນສະຖາບນັສາ້ງຄູ

2.4.3
ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃນການເຊ ່ ອມໂຍງລະຫວ່າງ ວ ທະຍາໄລຄູ ແລະ ຄະນະສກຶສາສາດຂອງມະຫາວ ທະຍາໄລ ທີ່ ຕັງ້ຢູ່

ໃນເທດສະບານແຂວງດຽວກນັ ເພ ່ ອໃຫກ້າຍເປັນສະຖາບນັພດັທະນາຄູ ແລະ ເພ ່ ອປັບປຸງການເຮດັວຽກຮ່ວມກນັ .

2.4.4 ອອກແບບ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕ ບດັໂຄງການຝຶກອບົຮມົຢ່າງເປັນລະບບົໃຫແ້ກ່ຄູສອນ

2.4.5 ພດັທະນາ ແລະ ປະຕ ບດັນະໂຍບາຍການສາ້ງຄູ ແລະ ການພດັທະນາວ ຊາຊບີ

2.4.6
ກ ານດົ, ຮບັຮອງ ແລະ ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູດາ້ນຊບັພະຍາກອນ ເອາົວ ທະຍາໄລຄູເປັນສູນແຫ່ງການພດັທະນາ

ວ ຊາຊບີ

2.4.7
ສະໜອງຊບັພະຍາກອນທີ່ ຈ າເປັນ ແລະ ຈດັຝຶກອບົຮມົໃຫແ້ກ່ຄູອາຈານ ແລະ ບຸກຄະລາກອນການສກຶສາຄູ ເພ ່ ອຮອງ

ຮບັພາລະບດົບາດຂອງສະຖານການສກຶສາຄູໃນການເປັນສູນແຫ່ງການພດັທະນາວ ຊາຊບີຄູ

2.4.8
ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ໂຮງຮຽນສາທ ດໃນວ ທະຍາໄລຄູ ເພ ່ ອເປີດໂອກາດການຝຶກການສອນ ແລະ ຖອດຖອນ

ບດົຮຽນພາຍໃນຫອ້ງຮຽນ ສ າລບັນກັສກຶສາພາຍໃນວ ທະຍາໄລຄູ , ຄູສອນ, ຄູຝຶກ ແລະ ຄູນ ເທດ

2.5.1 ພດັທະນາມາດຕະຖານສ າລບັຜູອ້ ານວຍການ

2.5.2 ພດັທະນາ ແລະ ປະຕ ບດັທກັສະຄວາມເປັນຜູນ້ າດາ້ນວ ຊາການຂອງຜູອ້ ານວຍການ

2.5.3
ສາ້ຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ ຂນັສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖ ່ ນ ລວມທງັ ຜູອ້ ານວຍການໂຮງຮຽນ ໃຫມ້ຄີວາມສາມາດໃນ

ການຄຸມ້ຄອງໂຮງຮຽນ.

2.5.4

ສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ຕ ດຕາມ ຢ່າງເປັນປະຈ າ ກ່ຽວກບັການພດັທະນາຄວາມສາມາດຂອງຄູ ແລະ ຜູອ້ ານວຍການ , 

ການປະຕ ບດັຕວົຈ ງ ແລະ ສະພາບແວດລອ້ມໃນການເຮດັວຽກຂອງພວກເຂາົ ເພ ່ ອສນົທະນານະໂຍບາຍ ແລະ ວາງ
ແຜນ.

ຜົນໄດຮ້ັບລະດັບສູງ  ດາ້ ນກາ ນສຶກສາ

2.4: ສະຖາບນັສາ້ງຄູ ໄດຖ້ ກຍກົ
ລະດບັໃຫເ້ປັນສູນກາງໃນການ
ພດັທະນາວ ຊາຊບີຄູສອນທງັກ່ອນ 
ແລະ ຫ ງັປະຈ າການ (ແຕ່ອະນຸບານ
ຮອດຊັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາ) ພອ້ມທງັ
ເປັນສູນກາງໃນການຝຶກອບົຮມົຄູສກຶ
ສານ ເທດ.

2.5: ຂດີຄວາມສາມາດຂອງຜູອ້ ານວຍ
ການໂຮງຮຽນ ມຄີວາມເຂັມ້ແຂງຂຶນ້ 
ເພ ່ ອໃຫສ້າມາດປັບປຸງການຈດັຕັງ້ການ
ຮຽນ-ການສອນໃນໂຮງຮຽນຂອງ
ເຂາົເຈ ົາ້.

ຜນົໄດຮ້ບັລະດບັສູງ 2: ຈ ານວນຄູ ແລະ
 ຜູອ້ ານວຍການໂຮງຮຽນ ທີ່ ມຄີວາມຮູ ້
ຄວາມສາມາດ ສອດຄ່ອງກບັ
ມາດຕະຖານການສ ດສອນໂດຍມກີານ
ປະເມນີການປະຕ ບດັວຽກງານຢ່າງເປັນ
ປົກກະຕ 

2.1 : ຄູສອນມຄີວາມເຂັມ້ແຂງຂຶນ້ 
ໂດຍຜ່ານການຊ່ວຍເຫ  ອຈາກວ ຊາການ
ກຸ່ມໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູສກຶສານ ເທດ.

2.2: ຫ ກັສູດສາ້ງຄູ ແລະ ຫ ກັສູດຝຶກ
ອບົຮມົຄູໃນແຕ່ລະຊັນ້ ໄດຮ້ບັການ
ປັບປຸງ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕ ບດັ ເພ ່ ອໃຫ ້
ສອດຄ່ອງກບັຫ ກັສູດການຮຽນ-ການ
ສອນໃໝ່ ແລະ ມາດຖານການ
ສ ດສອນ.

2.3: ລະບບົການປະເມນີຜນົການ
ປະຕ ບດັໜາ້ທີ່ ຂອງຄູ ພອ້ມດວ້ຍ
ເຄ ່ ອງມ ການປະເມນີຜນົໄດຮ້ບັການ
ປັບປຸງ, ໂດຍຕ ດພນັກບັມາດຕະຖານ
ການສ ດສອນ, ພອ້ມທງັໄດຮ້ບັ
ການຈດັຕັງ້ປະຕ ບດັເພ ່ ອກ ານດົຄວາມ
ຕອ້ງການທີ່ ເປັນບູລ ມະສ ດ.
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ຍຸດທ ະສາ ດ ຜົນໄດຮ້ັບລະດັບກາ ງ

3.1.1 ພດັທະນາ ແລະ ເຜຍີແຜ່ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບຂັນ້ພ ນ້ຖານສ າລບັໂຮງຮຽນ ເພ ່ ອສາ້ງໃຫເ້ປັນລະບບົໃນການປະເມນີຂັນ້ໂຮງຮຽນແບບຍ ນຍງົ

3.1.2 ສາ້ງແຜນປະຕ ບດັງານ ການນ າໃຊມ້າດຕະຖານຄຸນນະພາບຂັນ້ພ ນ້ຖານ ເພ ່ ອການວາງແຜນຢູ່ໃນຂັນ້ເມ ອງ

3.1.3 ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ໜ່ວຍງານປະກນັຄຸນນະພາບ, ກວດກາ ແລະ ຕ ດຕາມ-ປະ ເມນີຜນົ ຢູ່ໃນຂັນ້ເມ ອງ;

3.1.4
ປະເມນີມາດຕະຖານຄຸນນະພາບຂັນ້ພ ນ້ຖານສ າລບັການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນເພ ່ ອໃຫກ້ານພດັທະນາການສກຶສາຂັນ້ເມ  ອງເຮດັໜາ້ທີ່ ຫ ຸດຜ່ອນ

ຄວາມແຕກໂຕນພາຍໃນເມ ອງ.

3.2.1 ພດັທະນາຂອບມາດຕະຖານຂັນ້ພ ນ້ຖານດາ້ນຄຸນນະພາບການສກຶສາສ າລບັການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນ

3.2.2 ຈດັຕັງ້ປະຕ ບດັ ມາດຕະຖານຂັນ້ພ ນ້ຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາ ສ າລບັການສກຶສາຊັນ້ປະຖມົ

3.2.3 ຮບັຮອງ ແລະ ນ າໃ ຊ ້ແຜນປະຕ ບດັງານ ເພ ່ ອສະໜບັສະໜນູບຸລ ມະສ ດ ແລະ ຂະບວນການວາງແຜນຂອງເມ ອງ ເພ ່ ອຫ ຸດຜ່ອນຄວາມແຕກຕ່າງ

3.2.4 ສະໜບັສະໜນູການຈດັຕັງ້ປະຕ ບດັນະໂຍບາຍການຄຸມ້ຄອງທີ່ ອງີໃສ່ໂຮງຮຽນເປັນຫ ກັ

3.2.5 ພດັທະນາ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕ ບດັ ມາດຕະຖານຂັນ້ພ ນ້ຖານຄຸນນະພາບການສກຶສາ ສ າລບັການສກຶສາຊັນ້ມດັທະຍມົ

3.2.6 ພດັທະນາແຜນປະຕ ບດັງານສ າລບັການນ າໃຊຂ້ ມູ້ນຈາກ ມາດຕະຖານຂັນ້ພຶນ້ຖານຄຸນະພາບການສກຶສາ ຂອງມດັທະຍມົໃນລະດບັເມ ອງ

3.2.7 ສະໜບັສະໜນູຂະບວນການສາ້ງແຜນການ ແລະ ກ ານດົບູລ ມະສ ດຂອງເມ ອງ ແນໃ ສ່ເພ ່ ອປັບປຸງຄວາມແຕກໂຕນກນັ

3.2.8 ສະໜບັສະໜນູການຈດັຕັງ້ປະຕ ບດັນະໂຍບາຍການຄຸມ້ຄອງທີ່ ອງີໃສ່ໂຮງຮຽນເປັນຫ ກັ

3.2.9

ພດັທະນາ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕ ບດັລະບບົການປະເມນີລະດບັໂຮງຮຽນແບບຍ ນຍງົ ແລະ ງ່າຍດາຍ ສ າລບັ ມາດຕະຖານຂັນ້ພຶນ້ຖານຄຸນະພາບ

ການສກຶສາ ຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນຕົນ້  ທີ່ ສົ່ ງເສມີການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົ ແລະ ເປັນບ່ອນອງີໃຫແ້ກ່ຂັນ້ຕອນການກ ານດົບຸລ ມະສ ດ ແລະ
 ການສາ້ງແຜນການຂອງເມ ອງ ເພ ່ ອຫ ຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ ແລະ ລວມທງັກນົໄກການຮບັປະກນັຄຸນນະພາບ

3.2.10
ລະບບົກງົຈກັການຈດັຕັງ້ ທງັລະດບັຊາດ ແລະ ລະດບັທອ້ງຖ ່ ນມຄີວາມສອດຄ່ອງກນັ ເພ ່ ອສະໜບັ ສະໜນູການຈດັລ າດບັຄວາມສ າຄນັເພ ່ ອ

ບນັລຸມາດຕະຖານຂັນ້ພ ນ້ຖານຂອງຄຸນະພາບການສກຶສາ ໃນຊັນ້ການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນ , ປະຖມົ ແລະ ມດັທະຍມົສກຶສາ.

3.3.1 ຮບັປະກນັໃຫເ້ງ  ນບ ລ ຫານໂຮງຮຽນຕອບສະໜອງກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງແຕ່ລະໂຮງຮຽນ

3.3.2
ທບົທວນ ແລະ ປັບປຸງ ນະໂຍບາຍ, ສູດການຄ ດໄລ່ ແລະ ລາຍການໃຊຈ່້າຍ ຂອງເງ  ນບ ລ ຫານໂຮງຮຽນ ເພ ່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັນະໂຍບາຍ

ຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກ ລາ 2021 -25

3.3.3
ທບົທວນລະບບົການຈ່າຍເງ  ນບ ລ ຫານໂຮງຮຽນທີ່ ນ າໃ ຊໃ້ນປະຈບຸນັ ເພ ່ ອເຮດັໃຫກ້ານຈ່າຍເງ  ນທນັເວລາ , ປັບປຸງວ ທກີານຢັງ້ຢ ນການຈດັສົ່ ງເງ  ນ

 ແລະ ປະສ ດທ ພາບໃນການມາຮບັເອາົເງ  ນ ສ າ ລບັໂຮງຮຽນນອ້ຍ ແລະໂຮງຮຽນທີ່ ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ກີ .

3.4.1 ຫ ຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນໃນການສະໜອງຄູສອນໃຫແ້ຕ່ລະໂຮງຮຽນ

3.4.2
ທບົທວນຄ ນທີ່ ຕັງ້ຂອງໂຮງຮຽນພາກລດັ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຮງຮຽນປະຖມົ ເພ ່ ອສກຶສາປະສ ດທ ຜນົໃນການຈດັສນັຄູ ຖາ້ມກີານໂຮມ

ໂຮງຮຽນຂະໜາດນອ້ຍທີ່ ຢູ່ໃກຄ້ຽງກນັເຂົາ້ກນັ
3.4.3 ຈດັຕັງ້ປຕ ບດັຄູ່ມ  ໃນການຈດັສນັຄູໃໝ່ ເພ ່ ອຮບັປະກນັໃຫແ້ຕ່ລະໂຮງຮຽນມຄູີກວມ 80% ຂອງມາດຕະຖານການຈດັສນັຄູໃນຂັນ້ເມ ອງ

3.4.4 ຫ ຸດຜ່ອນການຂາດສູນຂອງຄູ

3.4.5 ສາ້ງຄູສອນອາຊບີ ລວມໄປເຖ ງ ຄູສກຶສານ ເທດ

3.4.6
ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງແກ່ລະບບົຂ ມູ້ນຂ່າວສານ ແລະ ການປະຕ ບດັງານ ທີ່ ຄຸມ້ຄອງການຈດັສນັຄູແລະ ສບັຊອ້ນຄູຄ ນໃໝ່ ເພ ່ ອສະໜບັສະໜນູ

ການສະໜອງຄູໃຫມ້ຄີວາມເທົ່ າທຽມກນັ

3.5.1 ຫ ຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນໃນການສະໜອງ ແລະ ຈດັສນັປ ມ້ແບບຮຽນ ແລະ ປ ມ້ຄູ່ມ  ຄູ ໃຫແ້ກ່ໂຮງຮຽນປະຖມົຕ່າງໆ

3.5.2
ພດັທະນາ ແລະຈດັຕັງ້ປະຕ ບດັຍຸດທະສາດບຸລ ມະສ ດເພ ່ ອຮບັປະກນັໃຫທຸ້ກໆໂຮງຮຽນບນັລຸໄດຢ່້າງໜອ້ຍ 80% ຂອງນະໂຍບາຍ

ການແຈກຢາຍປ ມ້ຕ າລາຮຽນ ແລະ ປ ມ້ຄູ່ມ  ຄູ
3.5.3 ກ ານດົວ ທກີານທີ່ ມປີະສ ດທ ພາບທີ່ ສຸດ ໃນການຕ ດຕາມກວດກາປ ມ້ແບບຮຽນທີ່ ມ ີ (ໃນລະບບົTMIS ຫ   ພດັທະນາລະບບົ EMIS)

3.5.4 ທບົທວນ ແລະ ປັບປຸງແຜນງບົປະມານສ າລບັການພ ມປຶມ້ແບບຮຽນເພີ່ ມເຕມີ ເພ ່ ອຮບັປະກນັການສະໜອງທີ່ ຍ  ນຍງົ

3.5.5
ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການແຈກຢາຍປຶມ້ທງັໃນຂັນ້ສູນກາງ ແລະ ຂັນ້ເມ  ອງ ເພ ່ ອປັບປຸງປະສ ດທ ພາບ ແລະ 

ຫ ຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນກນັ, ລວມທງັພດັທະນາຖານຂ ມູ້ນຄຸມ້ຄອງປຶມ້.

3.5.6
ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ລະບບົຂ ມູ້ນທີ່ ນ າໃ ຊໃ້ນປະຈບຸນັ ເພ ່ ອສະໜບັສະໜນູການສັ່ ງປຶມ້ແບບຮຽນ, ການຈດັລ າດບັຄວາມສ າຄນັ ແລະ 

ການແຈກຢາຍ.

3.6.1 ສ ບຕ ່ ສະໜອງ ແລະ ຂະຫຍາຍແຜນງານານສຸຂະອະນາໄມໃນໂຮງຮຽນ

3.6.2
ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ໃຫແ້ກ່ ລະບບົອງົກອນ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງທີ່ ຈ າເປັນ ເພ ່ ອຕ ດຕາມກວດກາການສະໜອງນ າ້ ແລະ ສຸຂະອນາໄມ ໃນທົ່ ວ

ປະເທດແຕ່ຊັນ້ອະນຸບານຈນົຮອດຊັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາ

ຜົນໄດຮ້ັບລະດັບສູງ  ດາ້ ນກາ ນສຶກສາ

3.4: ການຈດັສນັຄູ ສອດຄ່ອງຕາມຄວາມ
ຕອ້ງການຂອງໂຮງຮຽນຫ າຍຂຶນ້ ເພ ່ ອ
ຫ ຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ

3.5: ການສະໜອງປຶມ້ແບບຮຽນ 
ສອດຄ່ອງຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງ
ໂຮງຮຽນຫ າຍຂຶນ້ ເພ ່ ອຫ ຸດຜ່ອນຄວາມແຕກ
ໂຕນ.

3.6: ທຸກໂຮງຮຽນຕອ້ງໄດຮ້ບັການສະໜບັ
ສະໜນູເພ ່ ອໃຫມ້ສີ ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ
ດາ້ນສຸຂະອະນາໄມໃນລະດບັພ ນ້ຖານ.

ຜນົໄດຮ້ບັລະດບັສູງ 3: ໂຮງຮຽນທຸກ
ແຫ່ງ ມຊີບັພະຍາກອນທາງດາ້ນການເງ  ນ
 ແລະ ຊບັພະຍາກອນມະນຸດພຽງພ      
ເພ ່ ອໃຫສ້າມາດເຮດັວຽກໄດຢ່້າງມປີະ
ສ ດທ ຜນົ, ພອ້ມທງັຂດີຄວາມສາມາດ
ໃນການຄຸມ້ຄອງ ເພ ່ ອຊ່ວຍປັບປຸງໃຫ ້
ຜນົການຮຽນຂອງນກັຮຽນດຂີຶນ້

3.1 : ມາດຕະຖານຄຸນະພາບຂັນ້ພ ນ້ຖານ ສ າ
ລບັການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ 
ມດັທະຍມົສກຶສາ ໄດຮ້ບັການພດັທະນາ, 
ທດົລອງ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕ ບດັພາຍໃຕຂ້ອບ
ທີ່ ກ ານດົມາດຕະຖານຂັນ້ພ ນ້ຖານຂອງທຸກ
ຊັນ້ການສກຶສາຢູ່ໃນລະດບັໂຮງຮຽນ ແລະ 
ເປັນພ ນ້ຖານໃຫແ້ກ່ການປະເມນີຕນົເອງແລະ
 ການວາງແຜນພດັທະນາໂຮງຮຽນ

3.3: ເງ  ນບ ລ ຫານໂຮງຮຽນ ສອດຄ່ອງກບັ
ຄວາມຕອ້ງການຂອງໂຮງຮຽນຫ າຍຂຶນ້ ເພ ່ ອ
ຫ ຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ

3.2: ມຂີະບວນການປະເມນີຕນົເອງ ແລະ 
ການວາງແຜນພດັທະນາໂຮງຮຽນແບບຍ ນຍງົ
 (ທີ່ ນ າໃຊ ້FQS) ເພ ່ ອເປັນບ່ອນອງີໃນການ
ວາງແຜນຂັນ້ເມ ອງ ແລະ ການກ ານດົເປົາ້ໝ
າຍການສະໜບັສະໜນູ.
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ຍຸດທ ະສາ ດ ຜົນໄດຮ້ັບລະດັບກາ ງ

4.1.1
ຊຸກຍູ ້ແລະ ສົ່ ງເສມີການຮຽນ-ການສອນລບົລາ້ງຄວາມບ ່ ຮູໜ້ງັສ  ສ າລບັ ປະຊາກອນ
ໃນເກນອາຍຸ 1 5-40 ປີ ໃຫຫ້ າຍຂ ນ້.

4.1 : ອດັຕາການຮູໜ້ງັສ  ສ າລບັ
ໄວໝຸ່ມ ແລະ ຜູໃ້ຫຍ່ ເພີ່ ມຂ ນ້ 
(1 5-40 ປີ) ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນ
ຄວາມແຕກໂຕນໃນການຮູໜ້ງັສ  
ສ າລບັ ເພດ, ເຜົ່ າ, ຖານະດາ້ນ
ເສດຖະກ ດ ແລະ ທີ່ ຕັງ້ພູມສນັຖານ

4.2.1
ພດັທະນາກນົໄກການປະເມນີ ສ າລບັການຮຽນຮູໜ້ງັສ  ແລະ ການບ າລຸງຍກົລະດບັ
ການສກຶສາ

4.2: ໄດມ້ກີານຕ ດຕາມຫ ກັສູດ
ການຮຽນ-ການສອນລບົລາ້ງ
ຄວາມບ ່ ຮູໜ້ງັສ  ຂອງການສກຶສາ
ນອກໂຮງຮຽນໂດຍການສຸ່ມເອາົ
ກຸ່ມຕວົຢ່າງ ເພ ່ ອປະເມນີຜນົ
ກະທບົກ່ຽວກບັການຮູໜ້ງັສ ຂອງ
ໄວໜຸ່ມ.

4.3.1
ປັບປຸງໂຄງສາ້ງຂອງການສູນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ສູນການຮຽນຮູຊຸ້ມຊນົ 
ໃຫມ້ຄຸີນນະພາບ ແລະ ເໝາະສມົກບັສະພາບຕວົຈ ງຂອງທອ້ງຖ ່ ນ .

4.3.2
ພດັທະນາສູນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນໃຫມ້ຄຸີນນະພາບ ແລະ ກາຍເປັນສູນແຫ່ງ
ການຮຽນຮູ ້ເພ ່ ອທຸກຄນົ.

4.3: ໂຄງປະກອບຂອງສູນການ
ສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການ
ພດັທະນາສູນການສກຶສານອກ
ໂຮງຮຽນ ແລະ ສູນການຮຽນຮູ ້
ຊຸມຊນົ ໄດຮ້ບັການປັບປຸງ ເພ ່ ອ
ຊ່ວຍເຮດັໃຫອ້ດັຕາການຮູໜ້ງັສ  
ຂອງໄວໜຸ່ມ ແລະ ຜູໃ້ຫຍ່ ເພີ່ ມ
ຂ ນ້.

ຜນົໄດຮ້ບັລະດບັສູງ 4: ອດັຕາການ
ຮູໜ້ງັສ ໃນກຸ່ມຜູໃ້ຫຍ່ ແລະ ໄວໜຸ່ມ
ເພີ່ ມຂຶນ້ພອ້ມທງັຫ ຸດຜ່ອນຄວາມ
ແຕກໂຕນກນັ ລະຫວ່າງເພດ, ເຜົ່ າ, 
ຖານະດາ້ນເສດຖະກ ດ ແລະ ທີ່ ຕັງ້
ພູມສນັຖານ.

ຜົນໄດຮ້ັບລະດັບສູງ  ດາ້ ນກາ ນສຶກສາ
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ຍຸດທ ະສາ ດ ຜົນໄດຮ້ັບລະດັບກາ ງ
5.1.1 ຍກົລະດບັຄູ ທີ່ ບ ່ ໄດມ້າດຖານ ແລະ ຄູປະຈ າການ ທີ່ ບ ່ ເຄຍີໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົ.

5.1.2 ນ າໃຊໄ້ອຊທີ ີເຂົາ້ໃນການຮຽນ-ການສອນ.

5.1.3 ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງດາ້ນການ ນ ເທດພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ.

5.1.4
ສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດໃ້ນການພດັທະນາໂຮງຮຽນມດັທະຍມົຕອນປາຍອອກເປັນສອງສາຍ: ວ ທະຍາສາດທ າມະ
ຊາດ ແລະ ວ ທະຍາສາດສງັຄມົ, ໂດຍໃຫເ້ລີ່ ມຈາການສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດໃ້ນບາງເມ ອງກ່ອນ

5.1.5 ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົສມົບູນ ເພ ່ ອສາ້ງເງ  ່ອນໄຂໃຫກ້າຍເປັນໂຮງຮຽນຕວົແບບ.

5.2.1 ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃນການຈດັຕັງ້ປະຕ ບດັຫ ກັສູດວ ທະຍາສາດທ າມະຊາດໃນການສາ້ງຄູກ່ອນປະຈ າການ

5.2.2
ຂະຫຍາຍ ແລະ ຈດັບູລ ມະສ ດການເຂົາ້ຮບັການຝຶກອບົຮມົຄູໃນສະຖາບນັສາ້ງຄູ ໂດຍສະເພາະສາຍວ ທະຍາສາດທ າ
ມະຊາດ

5.2.3
ໃຫບູ້ລ ມະສ ດໃນການຈດັສນັງບົປະມານໃຫແ້ກ່ບນັດາໂຄງການສາ້ງສ ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນສາຍວ ທະຍາສາດ
ທ າມະຊາດ ແລະ ການສະໜອງອຸປະກອນ

5.2.4 ໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ເພ ່ ອສົ່ ງເສມີສາຍວ ທະຍາສາດທ າມະຊາດ ແລະ ວ ຊາຄະນ ດສາດ

5.3.1 ປັບປຸງການເຂົາ້ເຖ ງວຽກງານອາຊວີະສກຶສາ 

5.3.2 ຊຸກຍູກ້ານສະໜອງຫ ກັສູດອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ຊຸກຍູໃ້ຫນ້ກັຮຽນເຂົາ້ຮຽນໃນຂະແໜງ ເສດຖະກ ດທີ່ ເປັນບຸລ ມະສ ດ

5.4.1 ປັບປຸງຄວາມສອດຄ່ອງໃນການສະໜອງ ວຽກງານອາຊວີະສກຶສາ ໂດຍໃຫສ້ມົທບົກບັພາກເອກະຊນົ

5.4: ຫ ກັສູດການຮຽນໃນສາຍອາຊວີະສກຶສາ ໄດຮ້ບັ
ການປັບປຸງເພ ່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັຄວາມຕອ້ງການທີ່ ກ າ
ນດົໃນແຜນພດັທະນາເສດຖະກ ດ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ຄັງ້
ທ ີ9

5.5.1 ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ຂອງການສະໜອງ ວຽກງານອາຊວີະສກຶສາ
5.5: ຄຸນະພາບຂອງຫ ກັສູດອາຊວີະສກຶສາໄດຮ້ບັການ
ປັບປຸງ

5.6.1 ພດັທະນາຄູອາຊວີະສກຶສາ
5.6: ຄຸນະພາບຂອງຄູສອນໃນສະຖາບນັອາຊວີະສກຶສາ
ໄດຮ້ບັການປັບປຸງດຂີຶນ້

5.8.1
ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ການຄຸມ້ຄອງວຽກງານອາຊວີະສກຶສາ, ລວມໄປເຖ ງຂດີຄວາມສາມາດດາ້ນການເງ  ນຂອງ
ຂະແໜງການຍ່ອຍ

5.8: ລະບບົການບ ລ ຫານ ແລະ ຄຸມ້ຄອງອາຊວີະສກຶສາ
 ມຄີວາມເຂັມ້ແຂງ

5.9.1 ພດັທະນາກນົໄກ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ເຂົາ້ໃນຂອບວຸດທ ການສກຶສາແຫ່ງຊາດ. 

5.9.2 ສາ້ງໂຄງການ ແລະ ພດັທະນາຮູບແບບ ເພ ່ ອການສົ່ ງເສມີວ ຊາຊບີຂັນ້ພ ນ້ຖານ

5.9.3
ທບົທວນຄ ນ ແລະ ປັບປຸງ ນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ, ມາດຕະຖານ ວ ຊາຊບີ ແລະ ທກັສະອາຊບີ ຕາມສະພາບ
ເງ  ່ອນໄຂ ເພ ່ ອຮບັປະກນັວ່າຂອບວຸດທ ການສກຶສາແຫ່ງຊາດ ສອດຄ່ອງກບັ ຂອບວຸດທ ການສກຶສາຂອງອາຊຽນ.

5.10.1 ສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດໃ້ນການສາ້ງສະຖາບນັເຕກັໂນໂລຊີ

5.10.2 ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງແຜນງານປັນຍາປະດ ດ ຢູ່ ມຊ ພອ້ມທງັສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດໃນການຈດັຕັງ້ປະຕ ບດັ
5.10.3 ປັບປຸງພ ນ້ຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສ ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກຂອງ ຄວສ, ມະຫາວ ທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

5.10.4
ທບົທວນ ແລະ ວ ເຄາະການສະໜອງຫ ກັວ ທະຍາສາດທ າມະຊາດໃນລະດບັມດັທະຍມົຕອນປາຍ, ໂດຍມຂີ ສ້ະເໜີ

ແນະໃຫນ້ກັຮຽນເຂົາ້ຮຽນໃນສາຍວ ທະຍາສາດທ າມະຊາດຫ ່ ຍຂຶນ້, ໂດຍສະເພາະໃນເພດຍ ງ

5.10.5
ໃຫມ້ສູີດ ຄ ດ-ໄລ່ ໃນ ການ ສະ-ໜອງ ທນຶ ໃຫແ້ກ່ການສກຶສາຊັນ້ສູງ ກວມເອາົ ທນຶເພີ່ ມເຕມີສ າລບັນກັສກຶສາໃນສາຍ
ວ ທະຍາສາດທ າມະຊາດ, ເຕກັໂນໂລຊ ີແລະ ວ ສະວະກ າສາດ

5.10.6

ດ າເນນີການປະເມນີສູນແຫ່ງຄວາມເປັນເລດີທີ່ ມຢູ່ີແລວ້ ແລະ ສູນທີ່ ມທ່ີາແຮງຈະສາ້ງໃໝ່ ໃຫມ້ຄີວາມຮບັປະກນັ 
ດາ້ນປະສ ດທ ພາບ, ປະສ ດທ ຜນົ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງກບັ ບູລ ມະສ ດທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນແຜນພດັທະນາ
ເສດຖະກ ດ-ສງັຄມົຄັງ້ທ ີIX

5.10.7 ຄົນ້ຄວາ້ການສະໜອງທນຶໃຫນ້ກັສກຶສາໄປຮຽນຕ່າງປະເທດໃນຂະແໜງວ ທະຍາສາດ ແລະ ເທກັໂນໂລຊີ

5.10.8
ພດັທະນາເວບັໄຊ ເພ ່ ອສົ່ ງເສມີວຽກງານຄົນ້ຄວາ້ວ ທະຍາສາດ ຂອງອາຈານສອນ ແລະ ນກັຄົນ້ຄວາ້ ຂອງສະຖາບນັ
ການສກຶສາຊັນ້ສູງ

5.11.1 ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງລະບບົປະກນັຄະນພາບຂອງການສກຶສາຊັນ້ສູງ

5.11.2
ດ າເນນີການຕ ດຕາມຜູສ້ າເລດັການສກຶສາຢ່າງມປີະສ ດທ ຜນົ ແລະ ນ າໃຊຜ້ນົການຕ ດຕາມ ເພ ່ ອເປັນພ ນ້ຖານໃຫແ້ກ່
ການພດັທະນາຫ ກັສູດ ແລະ ແຜນງານຕ່າງໆ

5.11.3
ຈດັຕັງ້ສກຶສາການຕ ດຕາມຂ ມ້ນູຜູສ້ າເລດັການສກຶສາປະຈ າປີ ແລະ ລາຍງານຜນົຕ ່ ກອງປະຊຸມສກຶສາປະຈ າປີ ແລະ ໜ
ູ່ວຍງານວ ຊາການຂະແໜງການສກຶສາ

5.11.4
ໜ່ວຍງານປະກນັຄຸນນະພາບ ແຕ່ລະສະຖານການສກຶສາຊັນ້ສູງ ຈດັຕັງ້ປະຕ ບດັການປະເມນີຕນົເອງຢ່າງມີ

ປະສ ດທ ພາບ.

5.11.5 ພດັທະນາ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕ ບດັມາດຕະຖານການສອນຂອງຄູສອນໃນສະຖານການສກຶສາຊັນ້ສູງ

5.11.6
ພດັທະນາເຄ ່ ອງມ  ແລະ ວ ທກີານ ໃນການປະເມນີຜນົການປະຕ ບດັໜາ້ທີ່ ຂອງອາຈານສອນໃນມະຫາວ ທະຍາໄລ 
ພອ້ມທງັນ າໄປຈດັຕັງ້ປະຕ ບດັ

5.11.7 ສາ້ງນ ຕ ດ າກ່ຽວກບັການສົ່ ງເສມີຕ າແໜງວ ຊາການອາຈານສອນໃນສະຖານການສກຶສາຊັນ້ສູງ

5.12.1 ສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດໃ້ນການສາ້ງຄວາມເປັນເຈົາ້ຕນົເອງທາງດາ້ນການເງ  ນຢູ່ມະຫາວ ທະຍາໄລ

5.12.2
ພດັທະນານ ຕ ການກ່ຽວກບັການສະໜອງການສກຶສາແບບປະສມົ (ການຮຽນທາງໄກ ແລະ ຮຽນກບັທີ່ ) ແລະ ການ
ຮຽນອອນລາຍ

5.12.3
ພດັທະນາ ແລະ ຈ າລອງແບບການນ າໃຊສູ້ດຄ ດໄລ່ການສະໜອງທນຶ ໂດຍອງີໃ ສ່ຜນົການຮຽນສ າລບັນກັສກຶສາໃນ
ມະຫາວ ທະຍາໄລແຂວງ

5.12.4
ຊຸກຍູກ້ານສະໜອງຫ ກັສູດມະຫາວ ທະຍາໄລ ແລະ ຊຸກຍູໃ້ຫນ້ກັຮຽນເຂົາ້ຮຽນໃນຂະແໜງ ເສດຖະກ ດທີ່ ເປັນ
ບຸລ ມະສ ດ ແລະ ນກັສກຶສາຈາກເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ກີ.

ຜົນໄດຮ້ັບລະດັບສູງ  ດາ້ ນກາ ນສຶກສາ

ສົ່ ງເສມີການຮ່ວມມ  ລະຫວ່າງສະຖານອາຊວີະສກຶສາ  ແລະ ພາກທຸລະກ ດ ທງັພາກລດັ, ເອກະຊນົ ທງັພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພ ່ ອສົ່ ງເສມີໂອກາດໃນການເຮດັວຽກໃຫຫ້ າຍຂຶນ້

5.7.1

ຜນົໄດຮ້ບັລະດບັສູງ 5: ຄຸນນະພາບ 
ແລະ ຈ ານວນນກັຮຽນທີ່ ຈບົຈາກການ
ສກຶສາຂັນ້ພ ນ້ຖານ ແລະ ຜູທ້ີ່ ຈບົການ
ສກຶສາຫ ງັຂັນ້ພ ນ້ຖານທີ່ ເຂົາ້ສູ່ຕະຫ າດ
ແຮງງານທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 
ສອດຄ່ອງກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງແຜນ
ພດັທະນາເສດຖະກ ດ-ສງັຄມົຄັງ້ທ ີIX 

ແລະ ການຫ ຸດພົນ້ອອກຈາກສະຖານະ
ພາບປະເທດດອ້ຍພດັທະນາ

5.1 :ຄຸນນະພາບຂອງການຮຽນ-ການສອນ ໃນຊັນ້
ມດັທະຍມົສກຶສາຕອນປາຍ ໄດຮ້ບັການປັບປຸງ ເພ ່ ອ
ສອດຄ່ອງກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫລາດແຮງງານ 
ແລະ ການສກຶສາຊັນ້ສູງ ລວມທງັໂຮງຮຽນຕວົແບບ

5.2: ຈ ານວນ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງນກັຮຽນທີ່ ຈບົ
ຈາກສະຖາບນັສາ້ງຄູ ແລະ ຄະນະສກຶສາສາດ ສາຍວ ຊາ
ວ ທະຍາສາດທ າມະຊາດ ໄດຮ້ບັການປັບປຸງດຂີ ນ້ ແນໃ ສ່
ເພ ່ ອປັບປຸງການຮຽນ-ການສອນວ ທະຍາສາດທ ມະຊາດ
ໃນຊັນ້ມດັທະຍມົ

5.3: ຈ ານວນນກັຮຽນທີ່ ຮຽນຈບົຫ ກັສູດກະສ ກ າ, ການ
ບ ລ ການ ແລະ ອຸດສະຫະກ າ ຢູ່ສາຍອາຊວີະສກຶສາ ແລະ
 ການຝຶກອບົຮມົວ ຊາຊ ບ ເພີ່ ມຂ ນ້ ໂດຍ ຜ່ານການ
ປັບປຸງສ ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ, ຄູສອນ ແລະ 
ອຸປະກອນຮບັໃຊກ້ານຮຽນ-ການສອນ

5.9: ຂອບວຸດທ ການສກຶສາແຫ່ງຊາດ ໄດກ້ວມເອາົ
ວຸດທ ການສກຶສາໃນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ 
ອາຊວີະສກຶສາ ພອ້ມທງັສອດຄ່ອງກບັຂອບວຸດທ ຂອງ 
ອາຊຽນ.

5.7: ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງດາ້ນການຮ່ວມມ ສ າລບັວຽກ
ງານອາຊວີະສກຶສາ ໃນລະດບັຊາດ ແລະ ລະດບັ
ທອ້ງຖ ່ ນກບັອງົການຈດັຕັງ້ຂອງລດັ, ເອກະຊນົ ແລະ 
ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ.

5.1 1 : ມະຫາວ ທະຍາໄລ ແລະ ໜ່ວຍງານປະກນັ
ຄຸນະພາບ ຕອ້ງໄດມ້ກີານປະເມນີຕນົເອງປະຈ າປີ ພອ້ມ
ທງັມກີານປະເມນີພາຍນອກ ທຸກ ໆ 5 ປີ.

5.1 2: ມນີ ຕ ກ າກ່ຽວກບັວ ທກີານຄ ດໄລ່ການສະໜອງ
ທນຶ ໃຫແ້ກ່ນກັສກຶສາ ຢູ່ມະຫາວ ທະຍາໄລຂອງແຂວງ 
ໂດຍອງີໃ ສ່ຜນົການຮຽນ.

5.1 0: ການຮຽນ-ການສອນຢູ່ລະດບັມະຫາວ ທະຍາໄລ
 ແລະ ການຄົນ້ຄວາ້ວ ທະຍາສາດໃນໂຂງເຂດບູລ ມະສ ດ
ຂອງແຜນ 9, ລວມທງັ ສາຍວ ທະຍາສາດທ າມະຊາດ, 

ວ ສາວະກ າ ແລະ ເທກັໂນໂລຊ ີໄດຮ້ບັການປັບປຸງໃຫ ້
ເຂັມ້ແຂງຂຶນ້.
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ຍຸດທ ະສາ ດ ຜົນໄດຮ້ັບລະດັບກາ ງ ຜົນໄດຮ້ັບລະດັບສູງ  ດາ້ ນກາ ນສຶກສາ

6.1.1

ທບົທວນຄ ນພາລະບດົບາດຂອງບນັດາກມົຂັນ້ສູນກາງ, ຂອງແຂວງ, ເມ ອງ ແລະ ກຸ່ມໂຮງຮຽນ  
ເພ ່ ອຮບັປະກນັປະສ ດທ ພາບ, ຄວາມສມົບູນ ແລະ ຄບົຖວ້ນ, ລວມທງັຄວາມຮບັຜ ດຊອບວຽກ
ງານການຄຸມ້ຄອງທີ່ ອງໃສໂຮງຮຽນເປັນຫ ກັ

6.1.2

ທບົທວນຄ ນພາລະບດົບາດຂອງພະນກັງານ ແລະ ການຈດັສນັພະນກັງານໃຫບ້ນັດາກມົຂັນ້ສູນ
ກາງ, ພະແນກສກຶສາທ ການ ແລະ ກ ລາແຂວງ, ຫອ້ງການສກຶສາທ ການ ແລະ ກ ລາເມ ອງ ແລະ 
ໂຮງຮຽນຕາມພາລະບດົບາດທີ່ໄດມ້ກີານປັບປຸງ

6.1.3 ສາ້ງຕັງ້ອງົກອນທີ່ ຮບັຜ ດຊອບວຽກງານການຄຸມ້ຄອງທີ່ ອງີໃສ່ໂຮງຮຽນເປັນຫ ກັຢູ່ທຸກຂັນ້

6.1.4
ປັບປຸງການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົໃນຂັນ້ຕອນການຄຸມ້ຄອງໂຮງຮຽນ

6.1.5

ທບົທວນຄ ນການສະໜອງງບົປະມານ ແລະ ການຈດັສນັຊບັພະຍາກອນ ໃຫແ້ກ່ສກຶສາແຂວງ 
ແລະ ສກຶສາເມ ອງ ໃຫມ້ປີະສ ດທ ພາບ ເພ ່ ອສະໜບັສະໜນູໃຫແ້ກ່ການບນັລຸມາດຕະຖານຄຸນ
ນະພາບຂັນ້ພ ນ້ຖານ

6.1.6
ພດັທະນາລະບບົສະຖ ຕ ຂ ມູ້ນຂ່າວສານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ໃຫມ້ປີະສ ດທ ພາບ ແລະ ປະ
ສ ດທ ຜນົສູງ

6.1.7
ສາ້ງ ຄວາມ ເຂັມ້ ແຂງໃຫ ້ກບັ ບຸກ ຄະ ລາ ກອນ ໃນ ການ ນ າ ໃຊ ້ຂ  ້ມູນ ສະ ຖ  ຕ   ເພ ່ ອ ເປັນ ບ່ອນ ອ ງໃຫ ້ແກ່
 ການ ຕ ດ ຕາມ ແລະ ປະ ເມນີ ຜນົການຈດັຕັງ້ປະຕ ບດັຍຸດທະສາດ.

6.1.8
ເຊ ່ ອມໂຍງລະບບົການຕ ດຕາມ-ປະເມນີຜນົ ວຽກງານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ເຂົາ້ໃນລະບບົ
ການລາຍງານສະຖ ຕ ຂ ມູ້ນຂ່າວສານແບບອ ເລກັໂຕນ ກ ປະຈ າປີ (EMIS)

6.2.1

ຍຸດທະສາດການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ໄດຖ້ ກຮບັອະນຸມດັ, ເຜຍີແຜ່ ແລະ ນ າໃຊ ້
ເພ ່ ອເປັນບ່ອນອງີໃຫຄ້ະນະກ າມະການຈດັສນັຄູ ແລະ ເປັນຍ່ອນອງີໃນການຂດີຄວາມສາມາດ
ໃຫແ້ກ່ທົ່ ວຂະແໜງການສກຶສາ.

6.2.2
ພດັທະນາ ແລະ ນ າໃຊຄ້ າແນະນ າ ສ າລບັການຈດັສນັພະນກັງານໃຫແ້ກ່ສກຶສາແຂວງ ແລະ ສກຶ
ສາເມ ອງ ໂດຍອງີໃ ສ່ປະລ ມານຂອງວຽກຕວົຈ ງ.

6.2.3

6.3.1 ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ອງົກອນໃນການຈດັສນັ ແລະ ການນ າໃຊຄູ້

6.3.2
ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ວຽກງານແຜນການ ແລະ ການເງ  ນ ໃນລະດບັປະຕ ບດັ ແລະ ລະດບັ
ອງົກອນ

6.3.3
ລະບບົຂ ມູ້ນຂ່າວສານ ແລະ ຜນົການວ ໄຈມຄີວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ກມົກຽວກນັ ເພ ່ ອສະໜບັສະ
 ໜນູເຮດັໃຫວ້ຽກງານການຕ ດຕາມການປະຕ ບດັງານຂອງຂະແໜງການທີ່ ມປີະສ ດຕ ພາບຫ າຍຂ ນ້

6.3.4
ພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ ທະນາຄານຜນົການປະເມນີຜນົການຮຽນ ແລະ ທະນາຄານຂ ສ້ອບທີ່

ເປັນມາດຕະຖານ

6.3.5
ສາ້ງເຄ ອຂ່າຍການປະເມນີຜນົການສກຶສາ ແລະ ການຄົນ້ຄວາ້ວ ໄຈ ແລະ ຈດັຕັງ້ຄະນະກ າມະ
ການການຄົນ້ຄວາ້ວ ໄຈກ່ຽວກບັຈນັຍາບນັ

6.4.1
ສາ້ງລະບບົ M&E ຂະແໜງການທີ່ ເໝາະສມົ ແລະ ເປັນໄປໄດ ້ແລະ ການລາຍງານແຕ່ລະຄັງ້
ແມ່ນແນໃ ສ່ຈດຸປະສງົດາ້ນນະໂຍບາຍຂອງ ແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກ ລາ ໃນທຸກລະດບັ

6.4.2
ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃນການເຊ ່ ອມໂຍງລະຫວ່າງການປະເມນີຜນົການປະຕ ບດັ M&E ແລະ 
ການວາງແຜນ ແລະ ການຈດັລຽງບູລ ມະສ ດໃນທຸກລະດບັ

6.4.3
ທບົທວນຄ ນວ ທກີານນ າໃຊຂ້ ມູ້ນປະຊາກອນຈາກຖານຂ ມູ້ນ EMIS ກບັຂ ມູ້ນການຄາດຄະເນ
ປະຊາກອນຂອງສູນສະຖ ຕ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ການສ າຫ ວດອ ່ ນໆ ເຊັ່ ນ LSIS

6.4.4
ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ການຕ ດຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ, ການກວດກາ ແລະ ການກວດສອບ
ພາຍໃນ

6.5.1
ທບົທວນ ແລະ ປັບປຸງແຜນງານຕອບໂຕແ້ກໄ້ຂເຫດການສຸກເສນີໃນຂະແໜງການສກຶສາ, 
ໂດຍຄ ານງຶເຖ ງການປ່ຽນແປງຂອງດ ນຟາ້ອາກາດ

6.5.2

ບນັຈແຸຜນງານການຕອບໂຕແ້ກໄ້ຂເຫດການສຸກເສນີໃນຂະແໜງການສກຶສາການເຂົາ້ໃນແຜນ
ຂອງ ກະຊວງ, ແຂວງ, ເມ ອງ ແລະ ໂຮງຮຽນ

6.5.3
ພດັທະນາເຄ ່ ອງມ ຕ ດຕາມກວດກາ online ສ າລບັການຕອບໂຕສຸ້ກເສນີໃນລະບບົ  LESMIS

ຮບັປະກນັໃຫພ້ະນກັງານທີ່ ມຢູ່ີແລວ້ ແລະ ພະນກັງານທີ່ ມກີານຈດັສນັຄ ນໃໝ່ ມຄີວາມສາມາດ
ທີ່ ຈ າເປັນໃນການປະຕ ບດັໜາ້ທີ່ ຂອງພວກເຂາົ

ຜນົໄດຮ້ບັລະດບັສູງ 6: ຂະແໜງການ
ສກຶສາ ໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້, ຄຸມ້ຄອງ, 
ການກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົໃນທຸກ
ລະດບັຢ່າງ      ເໝາະສມົ ເພ ່ ອຍກົສູງ
ປະສ ດທ ພາບຂອງຂະແໜງການ

6.1 : ໂຄງປະກອບການຈດັຕັງ້ຂັນ້
ກະຊວງ, ຂັນ້ແຂວງ ແລະ ຂັນ້ເມ  ອງ
 ມຄີວາມເຂັມ້ແຂງ ເພ ່ ອອ ານວຍ
ຄວາມສະດວກໃນການຈດັຕັງ້
ປະຕ ບດັນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະ
ສາດຂອງແຜນພດັທະນາການສກຶສາ
 ແລະ ກ ລາ ໃຫມ້ປີະສ ດຕ ພາບ, 

ລວມທງັການຈດັຕັງ້ນະໂຍບາຍການ
ບ ລ ຫານທີ່ ອງີໃ ສ່ໂຮງຮຽນເປັນຫ ກັ 
ແລະ ບດົບາດຂອງ ຄພສບ ໃນຂັນ້
ໂຮງຮຽນ ຕອ້ງມຄີວາມເຂັມ້ແຂງ

6.2: ຍຸດທະສາດການພດັທະນາ
ຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ຂອງຂະແໜ
ງການສກຶສາໄດຖ້ ກຈດັຕັງ້ປະຕ ບດັ,

 ລວມທງັພະນກັງານຂອງສກຶສາ
ແຂວງ ແລະ ສກຶສາເມ ອງໄດຮ້ບັ
ການຈດັສນັ ຕາມຄວາມຕອ້ງການ 
ແລະ ໄດຮ້ບັການສະໜອງການສາ້ງ
ຄວາມສາມາດທີ່ ເໝາະສມົ ເພ ່ ອໃຫ ້
ສາມາດຈດັຕັງ້ປະຕ ບດັພາລະ
ບດົບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜ ດຊອບ
ຂອງພວກເຂາົຢ່າງພຽງພ , ຕາມທີ່ ໄດ ້
ກ ານດົໂດຍລາຍລະອຽດຂອງວຽກ  
ແລະ ວຽກວ ຊາສະເພາະ

6.3: ຄະນະກ າມະການປະຕ ບດັ
ງານຂອງ ສສກ  (ຄະນະກ າມະການ
ຈດັສນັຄູ ແລະ ກະນະກ າມະການ
ແຜນການ ແລະ ການເງ  ນ) ໃນ
ລະດບັສູນກາງ ແລະ ລະດບັ
ທອ້ງຖ ່ ນ  ມຄີວາມເຂັມ້ແຂງຂ ນ້ໃນ
ການນ າໃຊຫ້ ກັຖານຈາກ 
ASCEPs ແລະ LESMIS 

(ລວມທງັ PMIS, FMIS ແລະ 
EMIS). ການປະເມນີຜນົການ
ຮຽນແລະ ຖານຂ ມ້ນູ EMIS ເພ ່ ອ
ເປັນບ່ອນອງີໃນການຈດັຕັງ້
ປະຕ ບດັທຸກນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດ
ທະສາດຂອງ ແຜນ 5 ປີ

6.5: ການກະກຽມສຸກເສນີຂອງ
ລະບບົການສກຶສາຕ ່ ໄພພ ບດັມີ
ຄວາມເຂັມ້ແຂງຂ ນ້

6.4: ຂອບການຕ ດຕາມ ແລະ ປະ
ເມນີຜນົສ າລບັແຜນພດັທະນາການ
ສກຶສາ ແລະ ກ ລາ 2021 -25 ຖ ກ
ຈດັຕັງ້ປະຕ ບດັເປັນແຕ່ລະປີ
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ຍຸດທ ະສາ ດ ຜົນໄດຮ້ັບລະດັບກາ ງ ຜົນໄດຮ້ັບລະດັບສູງ  ດາ້ ນກາ ນສຶກສາ

7.1.1
ພດັທະນາຍຸດທະສາດດາ້ນການເງ  ນທີ່ ມເີປົາ້ໝາຍ ເພ ່ ອຫ ຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນກນັທາງດາ້ນຜນົໄດ ້

ຮບັດາ້ນການສກຶສາ

7.1.2
ແຜນການການເງ  ນຂອງ ແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກ ລາ ແລະ ແຜນປະຈ ປີທີ່ ມກີານຄ ດໄ ລ່
ມູນຄ່າ (ACSEP) ແມ່ນສອດຄ່ອງກບັບູລ ມະສ ດຂອງ ແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກ ລາ.

7.2.1
ປັບປຸງຄ ນ ແຜນການເງ  ນຂອງ ແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກ ລາ ໃນການທບົທວນກາງສະໄໝ
ຂອງແຜນ.

7.2: ແຜນການການເງ  ນຂອງ ແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກ ລາ ທີ່ ໄດ ້

ຮບັການປັບປຸງກາງສະໄໝ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການທບົທວນ ແລະ ຮບັຮອງຈາກໜ
ູ່ວຍງານວ ຊາການຂະແໜງການສກຶສາ

7.3.1 ເກບັກ າຂ ມູ້ນ ODA ໃຫຄ້ບົຖວ້ນ ແລະ ປັບປຸງຢ່າງເປັນປະຈ າ

7.3.2
ແຜນງານຂອງບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ຕອ້ງຄ ານງຶເຖ ງງບົປະມານບ ລຫີານທີ່ ຕ ດພນັກບັໂຄງການ
ລງົທນຶ ທີ່ ຈະເກດີຂຶນ້ ແລະ ແຜນງານດັ່ ງກ່າວຕອ້ງໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັບຸລ ມະສ ດລະດບັຊາດ

7.4.1

7.1 : ແຜນການການເງ  ນຂອງ ແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກ ລາ 
ປະກອບມນີະໂຍບາຍການໃຊຈ່້າຍຢ່າງຊດັເຈນ ເພ ່ ອເປັນທ ດທາງໃຫແ້ກ່
ຂະບວນການພດັທະນາ ແລະ ປັບປຸງງບົປະມານປະຈ າປີຂອງສູນກາງ ແລະ 
ທອ້ງຖ ່ ນ ແລະສະທອ້ນໃຫເ້ຫນັເຖ ງຄວາມຈ າເປັນໃນການແກໄ້ຂຄວາມແຕກ
ໂຕນກນັ ແລະ ການປັບປຸງຜນົການຮຽນ

7.3: ບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາໃຫກ້ານສະໜບັສະໜູນດາ້ນການເງ  ນທີ່ ເໝາະ
ສມົກບັເປົາ້ ໝາຍ ບູລ ມະສ ດຂອງແຜນ ESSDP ແລະ ການສະເໜແີຜນ
ງານໃໝ່ ຕອ້ງຮບັປະກນັຄວາມຍ ນຍງົ ເຊ ່ ງຄາດວ່າກະຊວງສກຶສາທ ການ ແລະ
 ກ ລາ ຈະສາມາດຮບັມ ໄດຫ້ ງັຈາກໂຄງການສ າ ເລດັ

7.4:ໄດມ້ກີານລະດມົທນຶຈາກອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົຕ່າງໆ ລວມທງັ ລວມທງັ
ອງົການ ການກຸສນົອ ່ ນ

ກມົພວົພນັຕ່າງປະເທດເຮດັໜາ້ທີ່ ໃນການລະດມົທນຶຈາກອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົຕ່າງໆ ນອກເໜ ອຈາກ
ບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາທີ່ ມຢູ່ີແລວ້.

ຜນົໄດຮ້ບັລະດບັສູງ 7: ຄວາມແຕກ
ໂຕນກນັຫ ຸດລງົໂດຍຜ່ານແຜນການເງ  ນ
ຂອງແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ 

ກ ລາ
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ຍຸດທ ະສາ ດ ຜົນໄດຮ້ັບລະດັບກາ ງ

8.1.1 ຂະຫຍາຍການສາ້ງສະໂມສອນ, ສວນສາທາລະນະ ກ ລາ-ກາຍຍະກ າມວນຊນົ

8.1.2
ວຽກງານກ ລາ-ກາຍຍະກ າມວນຊນົ ໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕ ບດັຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແຕ່ສູນກາງ ລງົຮອດ
ທອ້ງຖ ່ ນ

8.1.3
ການບ ລ ຫານ-ຄຸມ້ຄອງວຽກງານກ ລາ-ກາຍຍະກ າມວນຊນົໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງ ແຕ່ສູນກາງ ລງົ
ຮອດທອ້ງຖ ່ ນ

8.1.4 ຈດັການແຂ່ງຂນັ ແລະ ເຂົາ້ຮ່ວມການແຂ່ງຂນັກ ລາ-ກາຍຍະກ າຄນົພ ການ

8.2.1 ພດັທະນາບຸກຄະລາກອນດາ້ນວ ຊາການພະລະສກຶສາ-ກ ລາໃນສະຖານການສກຶສາ

8.2.2
ພດັທະນາພ ນ້ຖານໂຄງລ່າງ, ສະຖານທີ່ ຝຶກແອບ ແລະ ອຸປະກອນໃນແຂ່ງຂນັກ ລາ-ກາຍະກ າໃນ
ສະຖານການສກຶສາ

8.2.3 ຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີຈດັຕັງ້ສະໂມສອນກ ລາ-ກາຍະກ າ ໃນສະຖານການສກຶສາ

8.2.4
ຈດັງານມະຫາກ າກ ລານກັຮຽນມດັທະຍມົສກຶສາທົ່ ວປະເທດ, ເຂົາ້ຮ່ວມການແຂ່ງຂນັ ແລະ ເປັນ
ເຈົາ້ພາບຈດັງານແຂ່ງຂນັກ ລານກັຮຽນອາຊຽນ

8.2.5 ປັບປຸງ ແລະ ຍກົລະດບັການສາ້ງຄູພະລະສກຶສາ ແລະ ສ ລະປະສກຶສາ

8.2.6
ຈດັຕັງ້ປະຕ ບດັຫ ກັສູດການຮຽນ-ການສອນພະລະສກຶສາ ແລະ ສ ລະປະສກຶສາ ໃນສະຖານການສກຶ
ສາໃຫທ້ົ່ ວເຖ ງ

8.2.7

ຈດັຕັງ້ປະຕ ບດັຫ ກັສູດການຮຽນ-ການສອນ ສກຶສາວ ຊາພ ນ້ຖານປອ້ງກນັຕວົໃນຊັນ້ມດັທະຍມົ 
ຕອນປາຍ ແລະ ວ ຊາສກຶສາປອ້ງກນັຊາດ-ປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົ ໃນສາຍອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ການ
ສກຶສາຊັນ້ສູງ

8.2.8 ຕາ້ນ ແລະ ສະກດັກັນ້ຢາເສບຕ ດ ແລະ ປະກດົການຫຍ ທ້  ້ໃນສະຖານການສກຶສາ.

8.2.9
ປັບປຸງການບ ລ ຫານ, ການຄຸມ້ຄອງວຽກງານພະລະ ແລະ ສ ລະປະສກຶສາ ແລະ ພວົພນັຮ່ວມມ ພາຍ
ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

8.3.1 ການພດັທະນານກັກ ລາ

8.3.2 ການຈດັການແຂ່ງຂນັ ແລະ ການເຂົາ້ຮ່ວມການແຂ່ງຂນັ:

8.4.1 ພດັທະນາບຸກຄະລາກອນການກ ລາ

8.4.2 ພດັທະນາພ ນ້ຖານໂຄງລ່າງກາຍະສກຶສາ ແລະ ອຸປະກອນການກ ລາ

8.4.3 ພດັທະນາວ ທະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊກີານກ ລາ

8.5.1 ການບ ລ ຫານ-ຄຸມ້ຄອງວຽກງານກ ລາລະດບັສູງ

8.5.2 ພດັທະນາລະບບົບ ລ ຫານຂອງອງົການຮບັຜ ດຊອບວຽກງານກ ລາລະດບັສູງ

ຜົນໄດຮ້ັບລະດັບສູງ  ດາ້ ນກາ ນສຶກສາ

8.1 : ໜ່ວຍສະໂມສອນກ ລາ-ກາຍຍະກ າ ຂັນ້ບາ້ນ, ສະໂມສອນກ ລາ-
ກາຍຍະກ າຂັນ້ເມ  ອງ, ສະໂມສອນກ ລາ-ກາຍຍະກ າ ຂັນ້ແຂວງ-ນະຄອນຫ ວງ
, ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງມວນຊນົ, ສງັຄມົໃນຂະບວນການເຄ ່ ອນໄຫວກ ລາ-
ກາຍຍະກ າ ເພີ່ ມຂຶນ້ ໃນຂັນ້ແຂວງ-ນະຄອນຫ ວງ, ເມ ອງ, ບາ້ນ ແລະ 
ສ ານກັງານ ອງົການ ບ ລ ສດັ, ໂຮງຈກັ-ໂຮງງານ ແລະ ການຈດັຕັງ້ຕ່າງໆ ທງັ
ພາກລດັ-ເອກະຊນົ ແລະ ການພດັທະນາກ ລາຄນົພ ການໃຫມ້ປີະລ ມານເພີ່ ມ
ຂ ນ້, ມຄຸີນນະພາບ ທຽບເທົ່ າກບັສາກນົ.

8.3: ນກັກ ລາທີ່ ມພີອນສະຫວນັ, ນກັກ ລາທມີຊາດ ແລະ ນກັກ ລາອາຊບີ ມີ

ສກັກາຍະພາບທຽບເທົ່ າລະດບັມາດຕະຖານຂອງອະນຸພາກພ ນ້, ພາກພ ນ້ 
ແລະ ສາກນົ

8.4: ຜູບ້ ລ ຫານ, ຄູຝຶກ ກ າມະການຕດັສ ນ ແລະ ນກັວ ທະຍາສາດການກ ລາ
 ມຄີວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ ທຽບເທົ່ າມາດຕະຖານສາກນົ

8.2: ການຮຽນ-ການສອນ ພະລະສກຶສາ ແລະ ສ ລະປະສກຶສາ ໄດຮ້ບັ
ການຈດັຕັງ້ປະຕ ບດັ ຢ່າງກວາ້ງຂວາງຂຶນ້, ຈ ານວນບຸກຄະລາກອນ
ນກັວ ຊາການດາ້ນພະລະສກຶສາ ແລະ ສ ລະປະສກຶສາເພີ່ ມຂຶນ້, ມຈີ ານວນ
ນກັຮຽນ ທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມການແຂ່ງຂນັກ ລາ, ສ ລະປະພາຍໃນປະເທດ, ພາກພ ນ້ 
ແລະ ສາກນົຫ າຍຂຶນ້.

8.5: ການບ ລ ຫານ-ຄຸມ້ຄອງວຽກງານກ ລາລະດບັສູງໃນທົ່ ວປະເທດມຄີວາມ
ເຂັມ້ແຂງ

ຜນົໄດຮ້ບັລະດບັສູງ 8: ພນົລະເມ ອງ
ລາວມສຸີຂະພາບແຂງແຮງດາ້ນຮ່າງກາຍ 
ແລະ ຈ ດໃຈ, ບຸກຄະລາກອນການກ ລາ,
 ນກັກ ລາສະໝກັຫ  ນ້ ແລະ ນກັກ ລາ

ອາຊບີ ໄດມ້າດຕະຖານຄຸນນະພາບດາ້ນ
ກ ລາ-ກາຍຍະກ າ ປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນ
ການເຊດີຊູຖານະບດົບາດຂອງຊາດຢູ່ໃນ
ເວທສີາກນົ ສາ້ງຄວາມພາກພູມໃຈໃຫ ້

ປະຊາຊນົລາວ
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ເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍທ ີ2: ຂະບວນການປຶກສາຫາລ ໃນການສ ັ້າງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 

2021-2025. 

ຜູ ັ້ເຂົ ັ້າຮີ່ ວມ ວນັເວລາ ຈດຸປະສງົ 

ບນັດາກມົຕີ່ າງໆໃນກະຊວງສກຶສາທິ

ການ ແລະ ກລິາ  
 23/08/2019 

ສນົທະນາກີ່ ຽວກບັ ໂຄງຮີ່ າງ ແລະ ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງຂອງແຜນ

ພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 5 ປີ ຄັ ັ້ງທ ີIX (2021-

2025) ຮີ່ ວມກບັຄະນະກມົຈາກບນັດາກມົຕີ່ າງໆ ໃນກະຊວງສກຶ

ສາທກິານ ແລະ ກລິາ. 

ກອງປະຊຸມ ກຸີ່ ມຄູີ່ ຮີ່ ວມພັດທະນາຂະ 

ແໜງການສກຶສາ 
 30/08/2019 

ສນົທະນາກີ່ ຽວກບັ ໂຄງຮີ່ າງ ແລະ ຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັສູງຂອງແຜນ

ພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 5 ປີ ຄັ ັ້ງທ ີIX ຮີ່ ວມກບັຄູີ່ ຮີ່ ວມ

ພດັທະນາ. 

ບນັດາກມົຕີ່ າງໆໃນກະຊວງ ສສກ  23/09/2019 
ສນົທະນາກີ່ ຽວກບັ ໂຄງສ ັ້າງ ໃນພາກທ ີ II: ແຜນພດັທະນາຂອງ

ຂະແໜງການຍີ່ ອຍ 2021-2025  

ກມົການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ, ກມົສາ 

ມນັສກຶສາ, ກມົອາຊວີະສກຶສາ, ກມົ

ການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ, ກມົການ

ສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ, ກມົສ ັ້າງຄູ ແລະ ສະພາ

ອາຊວີະສກຶສາ. 

ກນັຍາ-ພະຈກິ 2019 
ສນົທະນາກບັແຕີ່ ລະພາກສີ່ ວນ ກີ່ ຽວກບັ ຮີ່ າງແຜນຂອງຂະແໜງ 

ການຍີ່ ອຍ  

ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ແລະ 

ຄູີ່ ຮີ່ ວມພດັທະນາ 
 05/11/2019 

ສນົທະນາກີ່ ຽວກບັ ແຜນຂະແໜງການຍີ່ ອຍ ຂອງບນັດາກມົທີີ່

ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງກບັການສກຶສາຫ ງັຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ  

6 ແຂວງ (ສກຂ), 12 ເມ ອງ (ສກມ) 

ແລະ ຜູ ັ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນປະຖມົ 

ແລະ ມດັທະຍມົ 24 ທີ່ ານ ພ ັ້ອມທງັ 

ນກັຮຽນ 20 ຄນົ 

 7-8/11/2019 ປຶກສາຫາລ ໃນຂັ ັ້ນທ ັ້ອງຖິີ່ ນກບັ 6 ແຂວງ ທີີ່ ແຂວງຫ ວງພະບາງ  

4 ແຂວງ (ສກຂ), 8 ເມ ອງ (ສກມ), 

ແລະ ຜູ ັ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນປະຖມົ 

ແລະ ມດັທະຍມົ 16 ທີ່ ານ 

 11-12/11/2019 
ປຶກສາຫາລ ໃນຂັ ັ້ນທ ັ້ອງຖິີ່ ນກບັ 4 ແຂວງພາກໃຕ ັ້ ທີີ່ ແຂວງຈາໍປາ

ສກັ  

ບນັດາພາກສີ່ ວນຕີ່ າງໆ ໃນຂະແໜງ 

ການຍີ່ ອຍ ບໍລຫິານ-ຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຄູີ່

ຮີ່ ວມພດັທະນາ  

 19/11/2019 

ປຶກສາຫາລ  ກບັແຕີ່ ລະພາກສີ່ ວນ ໃນກຸີ່ ມບໍລຫິານ-ຄຸ ັ້ມຄອງ ເພ ີ່ ອ

ສນົທະນາກີ່ ຽວກບັ ຮີ່ າງແຜນຂະແໜງການຍີ່ ອຍ ບໍລຫິານ-ຄຸ ັ້ມ

ຄອງ  

ກມົສາມນັສກຶສາ  20/11/2019 
ສນົທະນາກີ່ ຽວກບັ ແຜນຂອງຂະແໜງການຍີ່ ອຍການສກຶສາຊັ ັ້ນ

ປະຖມົ, ມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນ ແລະ ມດັທະຍມົຕອນປາຍ  

ກອງປະຊຸມລະດບັຜູ ັ້ລຫິານ ຂອງໜີ່ ວຍ

ງານວຊິາການຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ 

ກລິາ  

 21/11/2019 
ປຶກສາຫາລ  ກີ່ ຽວກບັ ນະໂຍບາຍທີີ່ ເປັນບູລມິະສດິ ສໍາລບັ ແຜນ 5 

ປີ ຄັ ັ້ງທ ີ9  

ຜູ ັ້ຮບັຜດິຊອບວຽກແຜນການ ແລະ 

ວຽກການເງນິ ຈາກພະແນກສກຶສາທິ

ການ ແລະ ກລິາແຂວງ ແລະ ພະນກັ 

ງານຈາກກມົແຜນການ  

 22-24/01/2020 
ການກະກຽມສັ້າງແຜນປະຈາໍປີທີີ່ ມກີານຄດິໄລີ່ ຄີ່ າໃຊ ັ້ຈີ່ າຍ (ແຜນ

ຄາດຄະເນ ACSEP) ສໍາລບັ ແຜນ 5 ປີ ຄັ ັ້ງທ ີ9 

ຜູ ັ້ຕາງໜັ້າຈາກອງົການ ອຸຍແນສັໂກບາງ 

ກອກ, ຄະນະສກຶສາສາດ (ມຊ), 

JICA, BEQUAL, ກມົສ ັ້າງຄູ, ກມົ

ແຜນການ 

11/02/2020 ສນົທະນາກີ່ ຽວກບັ ແຜນຂອງຂະແໜງການຍີ່ ອຍການສກຶສາຄູ  
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ໜີ່ ວຍງານວຊິາການຂະແໜງການຍີ່ ອຍ

ທ ີ1 
15/03/2020 

ສນົທະນາກີ່ ຽວກບັ ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ 5 ປີ 

2021-2025 ແລະ ແຜນຂອງຂະແໜງການຍີ່ ອຍການສກຶສາ 

ກີ່ ອນໄວຮຽນ  

ຄະນະຮບັຜດິຊອບເນ ັ້ອໃນແຜນ 5 ປີ 

ຄັ ັ້ງທ ີ9 2021-2025 
19/05/2020 ສນົທະນາກີ່ ຽວກບັ ແຜນຂອງທຸກຂະແໜງການຍີ່ ອຍ ສະບບັຮີ່ າງ  

ໜີ່ ວຍງານວຊິາການຂະແໜງການຍີ່ ອຍ

ທ ີ 4 (FG4) ລງົເລກິວຽກການສກຶສາ

ຮຽນຮີ່ ວມ 

 24/06/2020 
ສນົທະນາກີ່ ຽວກບັ ໜັ້າວຽກທີີ່ ຕດິພນັກບັການສກຶສາຮຽນຮີ່ ວມ 

ໃນແຜນ 5 ປີ ຄັ ັ້ງທ ີ9 2021-2025 

ໜີ່ ວຍງານວຊິາການຂະແໜງການຍີ່ ອຍ

ທ ີ4 
 26/06/2020 

ສນົທະນາກີ່ ຽວກບັ ແຜນຂອງຂະແໜງການຍີ່ ອຍ ບໍລຫິານ-ຄຸ ັ້ມ

ຄອງ, ງບົປະມານ ແລະ ຂອບຕດິຕາມ-ປະເມນີຜນົ ຂອງແຜນ 5 

ປີ ຄັ ັ້ງທ ີ9 2021-2025  

ບນັດາກມົຕີ່ າງໆໃນກະຊວງ ສສກ  15-16/07/2020 
ສນົທະນາກີ່ ຽວກບັ ແຜນຂອງຂະແໜງການຍີ່ ອຍ ແລະ ພາກທ ີ I 

ຂອງ ແຜນ 5 ປີ ຄັ ັ້ງທ ີ9 2021-2025 

4 ແຂວງ (ສກຂ), 8 ເມ ອງ (ສກມ) 

ແລະ ຜູ ັ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນປະຖມົ 

ແລະ ມດັທະຍມົ 16 ທີ່ ານ 

 3-4/08/2020 ປຶກສາຫາລ ໃນຂັ ັ້ນທ ັ້ອງຖິີ່ ນກບັ 4 ແຂວງ ທີີ່ ແຂວງອຸດມົໄຊ 

ຜູ ັ້ຕາງໜັ້າຈາກບນັດາພາກສີ່ ວນຕີ່ າງໆ

ໃນ ສສກ  
 06/08/2020 ປຶກສາຫາລ ກບັທຸກພາກສີ່ ວນ ໃນ ສສກ  

ກອງປະຊຸມກຸີ່ ມ ຄູີ່ ຮີ່ ວມພດັທະນາຂະ ແ

ໜງການສກຶສາ 
 07/08/2020 ປຶກສາຫາລ  ໃນກຸີ່ ມຄູີ່ ຮີ່ ວມພດັທະນາ 

ຄະນະໜີ່ ວຍງານລະດບັວຊິາການ ຂອງ

ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ  
 11/08/2020 

ປຶກສາຫາລ  ກີ່ ຽວກບັ ພາກທ ີI ແລະ ພາກທ ີII ຂອງແຜນ 5 ປີ 

ຄັ ັ້ງທ ີ IX 2021-2025 ສະບບັຮີ່ າງ ລວມທງັຄໍາຕອບຕໍີ່ ບດົລາຍ

ງານການປະເມນີເອກະລາດ ຮີ່ ວມກບັ ຄະນະໜີ່ ວຍງານລະດບັ

ວຊິາການ ຂອງຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 

4 ແຂວງ (ສກຂ), 8 ເມ ອງ (ສກມ) 

ແລະ ຜູ ັ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນປະຖມົ 

ແລະ ມດັທະຍມົ 16 ທີ່ ານ 

 13-14/08/2020 
ປຶກສາຫາລ ໃນຂັ ັ້ນທ ັ້ອງຖິີ່ ນກບັ 4 ແຂວງ ທີີ່ ແຂວງສະຫວນັນະ

ເຂດ 

ກອງປະຊຸມລະດບັຜູ ັ້ລຫິານ ຂອງໜີ່ ວຍ

ງານວຊິາການຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ 

ກລິາ  

 18/08/2020 

ຮບັຮອງ ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ 5 ປີ ຄັ ັ້ງທ ີ 9 

(2021-2025) ລວມທງັ ຄໍາຕອບຕໍີ່ ບດົລາຍງານການປະເມນີ

ເອກະລາດ ໂດຍຄະນະໜີ່ ວຍງານລະດບັວຊິາການຂອງຂະແໜງ 

ການສກຶສາ ແລະ ກລິາ  

ກອງປະຊຸມຜູ ັ້ບໍລຫິານການສກຶສາ ແລະ 

ກລິາ ປະຈາໍສກົຮຽນ 2019-20  
 27-28/08/2020 

ຮບັຮອງ ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ 5 ປີ ຄັ ັ້ງທ ີ 9 

(2021-2025) ສະບບັສຸດທ ັ້າຍ ລວມທງັ ຄໍາຕອບຕໍີ່ ບດົລາຍງານ

ການປະເມນີເອກະລາດ ໂດຍຜູ ັ້ເຂົ ັ້າຮີ່ ວມຈາກກອງປະຊຸມຜູ ັ້ບໍລ ິ

ຫານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ປະຈາໍສກົຮຽນ 2019-20 
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ເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍທ ີ3: ລາຍຊ ີ່  40 ເມ ອງບູລມິະສດິ 

ລໍາດບັ ແຂວງ ເມ ອງ 

 1 ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ  1. ເມ ອງ ສງັທອງ  

 2 ຜົ ັ້ງສາລ ີ 2. ເມ ອງ Samphan 

 3 ຫ ວງນໍ ັ້າທາ 3. ເມ ອງ ລອງ 

 4 ບໍີ່ ແກ ັ້ວ 4. ເມ ອງ ເມງິ  

 5 ອຸດມົໄຊ 

5. ເມ ອງ ງາ  

6. ເມ ອງ ຮຸນ 

7. ເມ ອງ ປາກແບີ່ ງ  

 6 ຫ ວງພະບາງ  
8. ເມ ອງ ໂພນທອງ 

9. ເມ ອງ ປາກອູ 

 7 ໄຊຍະບູລ ີ 10. ເມ ອງ ໄຊສະຖານ 

 8 ຊຽງຂວາງ  11. ເມ ອງ ໜອງແຮດ 

 9 ຫວົພນັ 

12. ເມ ອງ ກວນັ 

13. ເມ ອງ ຫວົເມ ອງ 

14. ເມ ອງ ຊໍາໃຕ ັ້ 

 10 ແຂວງວຽງຈນັ 15. ເມ ອງ ເຟ ອງ 

 11 ບໍລຄໍິາໄຊ 16. ເມ ອງ ໄຊຈາໍພອນ  

 12 ຄໍາມີ່ ວນ 

17. ເມ ອງ ນາກາຍ 

18. ເມ ອງ ບວົລະພາ 

19. ເມ ອງ ມະຫາໄຊ 

20. ເມ ອງ ຍມົມະລາດ 

21. ເມ ອງ ໄຊບວົທອງ 

 13 ສະຫວນັນະເຂດ 

22. ເມ ອງ ເຊໂປນ 

23. ເມ ອງ ພນີ 

24. ເມ ອງ ຊນົບູລ ີ 

25. ເມ ອງ ພະລານໄຊ 

26. ເມ ອງ ນອງ 

 14 ຈາໍປາສກັ 

27. ເມ ອງ ບາຈຽງຈະເລນີສຸກ 

28. ເມ ອງໂຂງ 

29. ເມ ອງ ສຸຂຸມາ 

30. ເມ ອງ ມູນລະປະໂມກ 

 15 ສາລະວນັ 

31. ເມ ອງ ເລົີ່ າງາມ 

32. ເມ ອງ ຕະໂອ ັ້ຍ 

33. ເມ ອງ ລະຄອນເພງັ 

 16 ເຊກອງ 34. ເມ ອງ ດາກຈງຶ 
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35. ເມ ອງ ລະມາມ 

36. ເມ ອງ ກະລມຶ 

 17 ອດັຕະປ  

37. ເມ ອງ ພູວງົ  

38. ເມ ອງ ສານໄຊ 

39. ເມ ອງ ໄຊເຊດຖາ 

 18 ໄຊສມົບູນ 40. ເມ ອງ ລ ັ້ອງແຈ ັ້ງ 

  



 

220 

 

ເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍທ ີ4: ຮູບສະແດງການສມົທຽບບາງຕວົຊີ ັ້ບອກຂອງ 40 ເມ ອງ 

ປະຖມົສກຶສາ 

 

ແຫ ີ່ ງຂໍ ັ້ມູນ: ສູນະຖຕິກິານສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
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ມດັທະຍມົສກຶສາ 

  

ແຫ ີ່ ງຂໍ ັ້ມູນ: ສູນະຖຕິກິານສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
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ເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍທ ີ5: ການບໍລຫິານຄວາມສີ່ ຽງ 

ຄວາມສີ່ ຽງ / ສະພາບການ 
ຄວາມເປັນ

ໄປໄດ ັ້ 
ຜນົກະທບົ ການຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມສີ່ ຽງ 

ດ ັ້ານການເງນິ    

ຂາດການສະໜອງງບົປະມານບໍລຫິານ ແລະ ງບົ 

ປະມານລົງທນຶຂອງລັດຖະບານ ຢີ່ າງພຽງພໍໃນ

ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງ 

ການສກຶສາ ແລະ ກລິາ, ແຜນພດັທະນາຂະແໜງ 

ການສຶກສາ ແລະ ກລິາ ໄດ ັ້ຍກົໃຫ ັ້ເຫນັຄວາມ

ຈາໍເປັນໃນການສ ບຕໍີ່ ສະໜບັສະໜນູ ງບົປະມານ

ບໍລຫິານ ແລະ ງບົປະມານລງົທນຶຢີ່ າງພຽງພໍຈາກ

ຄູີ່ ຮີ່ ວມພດັທະນາ ແລະ ພາກສີ່ ວນທີີ່ ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງ

ກບັຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ເພ ີ່ ອຈດັຕັ ັ້ງ

ປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ 

ແລະ ກລິາ 2021-2025 ແລະ ສອດຄີ່ ອງກບັຄໍາ

ໝັ ັ້ນສນັຍາຂອງລັດຖະບານ ໃນການສະ ໜອງ 

17% ຂອງລາຍຈີ່ າຍຂອງລັດຖະບານ ເຂົ ັ້າໃນ

ຂະແໜງການດັີ່ ງກີ່ າວ ທີີ່ ກໍາລງັເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນເທ ີ່ ອລະ

ກ ັ້າວ 

ສູງຫ າຍ ສູງ 

ນະໂຍບາຍການໃຊ ັ້ຈີ່ າຍຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງ 

ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໄດ ັ້ຖ ກປັບປຸງ ເພ ີ່ ອເປັນ

ເຄ ີ່ ອງມ ໃນການສະໜບັສະໜູນ ໃຫ ັ້ແກີ່ ກະຊວງສກຶ

ສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໃນການຮັບປະກນັການຈດັ

ສນັງບົປະມານຂອງລດັ ສໍາລບັຂະແໜງການສກຶສາ 

ໂດຍໃຫ ັ້ສອດ ຄີ່ ອງກບັບູລມິະສດິ ແຜນພດັທະນາ

ເສດ ຖະກດິ-ສງັຄມົແຫີ່ ງຊາດ ພາຍໃຕ ັ້ຂໍ ັ້ຈໍາກດັດ ັ້ານ

ງບົ ປະມານ, ເຊິີ່ ງທັງໝົດກໍແມີ່ ນເພ ີ່ ອຮັບປະກັນ

ຄວາມຍ ນຍງົຂອງການພດັທະນາລະບບົການສກຶສາ 

ຂາດການສະໜອງງບົປະມານບໍລຫິານ ແລະ ງບົ 

ປະມານລງົທນຶ ໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນພດັ 

ທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ຢີ່ າງພຽງ 

ພໍ ແມີ່ ນແຕີ່ ໃນກໍລະນີ “steady state” (ການ 

ຈໍາລອງສະຖານະການດັ້ານງບົປະມານ ໃນກໍລະ 

ນ ີທີີ່ ບໍີ່ ມກີານປີ່ ຽນແປງຈາກສະພາບການສກຶສາ

ໃນປະຈບຸນັ) ກໍລະນ ີ“steady state” ສະ ແດງ

ໃຫ ັ້ເຫນັ ຄວາມຕັ້ອງການທາງດ ັ້ານງບົປະ ມານ

ທີີ່ ຈາໍເປັນ ເພ ີ່ ອຮກັສາລະບບົການສກຶສາໃຫ ັ້ຢູີ່ ໃນ

ສະພາບທີີ່ ເປັນຢູີ່ ຄ ປະຈບຸນັ ໂດຍບໍີ່ ມກີານປັບປຸງ 

ຫ   ປີ່ ຽນແປງໃດໆ. ດັີ່ ງນັ ັ້ນ ຈຸດປະສົງຂອງການ

ຈໍາລອງແມີ່ ນເພ ີ່ ອສະໜອງເຄ ີ່ ອງມ  ໃນການກໍາ

ນົດຄວາມຕັ້ອງການດ ັ້ານການເງນິຂັ ັ້ນຕໍີ່ າ ເພ ີ່ ອ

ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນ. 
 

ສູງ ສູງຫ າຍ 

ໃນສະພາບທີີ່ ມກີານສະເໜີ ໃຫ ັ້ມກີານຫ ຸດການຈດັ

ສນັງບົປະມານໃຫ ັ້ຕໍີ່ າກວີ່ າລະດບັນີ ັ້, ນະໂຍບາຍການ

ໃຊ ັ້ຈີ່ າຍ ຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ 

ແລະ ກລິາ ຈະເປັນພ ັ້ນຖານໃນການກໍານດົວີ່ າການບໍ 

ລກິານຂອງຂະແໜງການສກຶສາໃດ ທີີ່ ຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຮບັ 

”ການປົກປັ້ອງ” ແລະ ການບໍລິການຂອງຂະແໜງ 

ການສຶກສາໃດທີີ່ ຈະຕ ັ້ອງຖ ກຕັດ. ການນໍາສະເໜີ

ຢີ່ າງຈະແຈ ັ້ງ ວີ່ າໜັ້າວຽກໃດທີີ່ ຈໍາເປັນຈະຕ ັ້ອງຖ ກ

ຕດັ ຫ   ຖ ກຫ ຸດງບົປະມານລງົ ຈະເປັນເຄ ີ່ ອງມ ສະໜບັ

ສະໜູນຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍທີີ່ ສໍາຄັນ ເພ ີ່ ອນໍາສະເໜີຕໍີ່ ຂັ ັ້ນ

ເທງິ.  

ງບົປະມານຂະແໜງການຂອງລັດ ບໍີ່ ໄດ ັ້ຖ ກຈດັ

ສນັ ໃຫ ັ້ສອດຄີ່ ອງ ກບັບູລມິະສດິ ຂອງແຜນຂະ 

ແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ບູລິມະສິດ

ດ ັ້ານນະໂຍບາຍຕໍີ່ ການສກຶສາຊັ ັ້ນປະຖມົ ອາດຈະ

ບໍີ່ ເປັນໄປຕາມແຜນໃນລະດບັທ ັ້ອງຖິີ່ ນ. ຂະແໜງ 

ການສຶກສາ ບໍີ່ ສາມາດຕັດສິນຊີ ັ້ຂາດກີ່ ຽວກັບ

ການຈດັສນັງບົປະມານຂອງຕນົ. ບ ັ້ວງເງນິ ເດ ອນ 

ແລະ ເງນິອຸດໜູນຂອງພະນກັງານລດັຖະ ກອນ

ແມີ່ ນຖ ກກໍານົດຈາກພາກນອກ. ການຮັບເອົາ

ພະນັກງານລັດຖະກອນ ແມີ່ ນໄດ ັ້ຖ ກຈໍາກັດ 

ສູງ ສູງ 

ຄະນະກໍາມະການແຜນການ-ການເງນິ ແລະ ຄະນະ

ກໍາມະການຈດັສັນຄູ ໄດ ັ້ຮັບການຍກົສູງພາລະບົດ 

ບາດ. ນະໂຍບາຍການໃຊ ັ້ຈີ່ າຍຂອງແຜນຂະແໜງ 

ການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໄດ ັ້ຮບັການປັບປຸງ ເພ ີ່ ອຊີ ັ້ນໍາ 

ແລະ ໃຫ ັ້ບູລມິະສດິແກີ່ ດ ັ້ານທີີ່ ຈໍາເປັນສໍາລບັງບົປະ 

ມານທີີ່ ມຢູີີ່  ໃຫ ັ້ແກີ່ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ. 

ນະໂຍບາຍການໃຊ ັ້ຈີ່ າຍໄດ ັ້ຖ ກພດັທະນາ ແລະ ນໍາ

ສະເໜີ ເປັນລໍາດັບຂັ ັ້ນບູລິມະສິດ ເພ ີ່ ອສະໜັບສະ 

ໜູນການເພີີ່ ມງບົປະມານ ຂອງບູລມິະສດິຂອງແຜນ
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ແລະ ການຫ ຸດພະນກັງານທີີ່ ມຢູີີ່ ແລ ັ້ວ ແມີ່ ນເປັນ

ໄປໄດ ັ້ຍາກ. ການຈດັສັນງບົປະມານບັ້ວງອ ີ່ ນໆ 

(ເຊັີ່ ນເງນິບໍລຫິານຂອງໂຮງຮຽນ) ແມີ່ ນຖ ກຮດັ 

ກຸມດ ັ້ວຍລະບຽບ, ມາດຕະການ ແລະ ລະບຽບ

ການໃຊ ັ້ທນຶ ເຊິີ່ ງຖ ັ້າບໍີ່ ປະຕບິດັຕາມຫ ກັການເຫ ົີ່ າ

ນີ ັ້ ມນັອາດສົີ່ ງຜົນກະທບົທາງລບົໃນຕໍີ່ ໜ ັ້າໂດຍ

ການຫ ຸດຊບັພະຍາກອນຕີ່ າງໆລງົ. 
 

ຂະແໜງການ ໂດຍອີງໃສີ່ ງບົປະມານຕາມຂອບງບົ 

ປະມານຕາມທີີ່ ໄດ ັ້ວາງໄວ ັ້. 

ພາຍໃຕ ັ້ເງ  ີ່ອນໄຂທີີ່ ມຄີວາມເປັນໄປໄດ ັ້ທີີ່ ງບົປະມານ

ຂອງຂະແໜງການຈະຕໍີ່ າກີ່ ວາການຈໍາລອງສະຖານະ

ການດັ້ານງບົປະມານ ໃນກໍລະນທີີີ່ ບໍີ່ ມກີານປີ່ ຽນແປງ

ຈາກສະພາບການສກຶສາໃນປະຈບຸນັ (Steady state 

scenario), ນະໂຍບາຍການໃຊ ັ້ຈີ່ າຍດຽວກນັຈະຖ ກ

ນໍາໃຊ ັ້ ເພ ີ່ ອຈດັລໍາດັບບູລິມະສິດ ແລະ ກໍານົດວີ່ າ 

ບີ່ ອນທີີ່ ມຄີວາມຈໍາເປັນຕ ັ້ອງຕັດງບົປະ ມານ. ໃນ

ລະດບັການຄດິໄລີ່ ງບົປະມານ, ພາຍໃຕ ັ້ແຜນຂະແໜ

ງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2021-2025 ຈະສ ບຕໍີ່ ສ ັ້າງ

ຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫ ັ້ແກີ່ ລະບົບ ACSEP ແລະ 

PBMIS ແລະ ປະສົບການກີ່ ຽວກບັຂະບວນການ

ທາງດ ັ້ານງບົປະມານທີີ່ ຜີ່ ານມາຈະຊີ່ ວຍໃນການ

ຮັບປະກັນການຈດັສັນງບົປະມານ ໃນບ ັ້ວງຕີ່ າງໆ 

ແລະ ການປັບປຸງງບົປະມານໃຫ ັ້ມີຄວາມຊັດເຈນ 

ສອດຄີ່ ອງກບັບູລິມະສິດໃນຂັ ັ້ນສູນກາງ ແລະ ສະ 

ພາບເງ  ີ່ອນໄຂສະເພາະຂອງທ ັ້ອງຖິີ່ ນ. 

ແຜນງານການສະໜບັສະໜູນຈາກພາຍນອກ ບໍີ່

ສອດຄີ່ ອງກບັບູລິມະສິດ ຂອງແຜນພັດທະນາ

ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລິາ. ຜີ່ ານກອງປະ 

ຊຸມ ESWG, ບັນດາຄູີ່ ຮີ່ ວມພັດທະນາໄດ ັ້ສະ 

ແດງໃຫ ັ້ເຫນັຄວາມຕັ ັ້ງໃຈ ທີີ່ ຈະວາງແນວທາງ

ສະໜັບສະໜູນ ໃຫ ັ້ສອດຄີ່ ອງກັບບູລິມະສິດ 

ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງການ. ໝາຍ

ຄວາມວີ່ າບັນດາຄູີ່ ຮີ່ ວມພັດທະນາ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຮັບ 

ຜິດຊອບຮີ່ ວມກບັພາກສີ່ ວນ ຫ   ອງົກອນທີີ່ ຕົນ

ເຮັດວຽກຮີ່ ວມ ແລະ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສະໜັບສະໜູນ

ຕາມບູລິມະສິດແຫີ່ ງຊາດ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ສອດຄີ່ ອງ

ຕາມບູລິມະສິດ ແລະ ແຜນຂອງອົງກອນຂອງ

ຕົນ. ເຖິງຢີ່ າງໃດກໍຕາມ ກໍີ່ ມຄີວາມເປັນໄປໄດ ັ້

ທີີ່ ບູລມິະສດິຂອງຂະແໜງ ການອາດຈະຖ ກປັບ

ປີ່ ຽນໄປ. 
 

ຕໍີ່ າ ປານກາງ ແຜນຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາໄດ ັ້ຖ ກພດັທະ 

ນາໂດຍຜີ່ ານຂະບວນການທີີ່ ຍາວນານ ແລະ ເລກິເຊິີ່ ງ 

ຜີ່ ານການປຶກສາຫາລ  ກບັບັນດາຄູີ່ ຮີ່ ວມພັດທະນາ 

ເຊິີ່ ງສະທ ັ້ອນ ແລະ ລວບລວມເອາົຂໍ ັ້ຈາໍກດັຕີ່ າງໆ ໃນ

ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໃນຂອບວຽກ. ກອງປະຊຸມລະ 

ດັບບໍລິຫານ ESWG ໃນເດ ອນພະຈກິ 2019 ໄດ ັ້

ຮບັຄວາມເປັນເອກະພາບກີ່ ຽວກບັບູລມິະສດິ ຂອງ

ຂະແໜງການໃນໄລຍະ 2021-2025. ນອກຈາກ

ນັ ັ້ນ, ການສ ບຕໍີ່ ແຜນຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 

ສະແດງ ໃຫ ັ້ເຫນັເຖງິຄວາມຈໍາເປັນຂອງຄູີ່ ຮີ່ ວມພດັ 

ທະນາ ແລະ ພາກສີ່ ວນທີີ່ ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ີ່ ອສະໜບັສະ

ໜູນດ ັ້ານການເງນິ ໃຫ ັ້ສອດຄີ່ ອງກບັບັນດາບູລິມະ

ສດິຂອງແຜນຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ທີີ່ ໄດ ັ້

ລະບຸໄວ ັ້ໃນນະໂຍບາຍການໃຊ ັ້ຈີ່ າຍ ເຊິີ່ ງກະຊວງສກຶ

ສາທກິານ ແລະ ກລິາ ຈະຊີ່ ວຍມຄໍີາເຫນັວີ່ າຄວນ

ວາງບູລມິະສດິເຂົ ັ້າໃນເມ ອງດ ັ້ອຍໂອກາດ ຫ   ຄວນ

ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໃນທົີ່ ວປະເທດ. 

ງບົປະມານບໍລິຫານຕົ ັ້ນຕໍທີີ່ ສູງ ຈາກການຊີ່ ວຍ 

ເຫ  ອພາຍນອກ ສາມາດຊີ່ ວຍໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະ 

ຕິບັດແຜນງານ ທີີ່ ເປັນບູລິມະສິດໃນປະຈຸບັນ 

ແລະ ອະນາຄດົພາຍໃນຂະແໜງການ. ດັີ່ ງທີີ່ ໄດ ັ້

ຮບັຮູ ັ້ ແລະ ປະເມນີການແລັ້ວວີ່ າ ການສະໜັບ

ສະໜນູດ ັ້ານການເງນິ ແລະ ແຜນງານຕີ່ າງໆ ຂອງ

ຄູີ່ ຮີ່ ວມພດັທະນາ ແມີ່ ນມຄີວາມຈໍາເປັນຢີ່ າງຍິີ່ ງ 

ໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ແຜນຂະແໜງການສກຶ

ສາ ແລະ ກລິາ. ເຖິງຢີ່ າງໃດກໍຕາມ, ເນ ີ່ ອງຈາກ

ຂະ ແໜງການມຂໍີ ັ້ຈໍາກດັຫ າຍ ທາງດ ັ້ານການເງນິ 

ປານກາງ ສູງ 

ເພ ີ່ ອຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມສີ່ ຽງບັນຫາດັີ່ ງກີ່ າວ, ແຜນພດັ 

ທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ  2021-

2025  ຕັ້ອງຮັບປະກັນວີ່ າ ພາລະບົດບາດ ຂອງ 

ESWG ໄດ ັ້ຮບັການປັບປຸງຄ ນໃໝີ່  ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ຮບັປະ 

ກນັວີ່ າທຸກໆໂຄງການ ຂອງຄູີ່ ຮີ່ ວມພດັທະນາໃໝີ່  ມີ

ການພຈິາລະນາ ແລະ ລະບຸຄວາມຮບັຜິດຊອບຢີ່ າງ

ຈະແຈ ັ້ງກີ່ ຽວກບັ ງບົປະມານ ທງັຜີ່ ານແຜນງານລົງ 

ທນຶ ແລະ ການພດັທະນາອ ີ່ ນໆ ກີ່ ອນທີີ່ ຈະລງົນາມ

ໃນບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ. 
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ແມີ່ ນແຕີ່ ບນັດາໂຄງການທີີ່ ມປີະໂຫຍດ ກໍີ່ ອາດ

ຈະເກນີຂອບເຂດ ຂອງງບົປະມານຂອງຂະແໜງ 

ການ. ດ ັ້ວຍເຫດນີ ັ້, ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ 

ກລິາ ອາດຈະຈາໍເປັນຕ ັ້ອງໄດ ັ້ເລ ອກທີີ່ ຈະຢຸດບາງ

ແຜນງານທີີ່ ປະສບົຜົນສໍາເລດັໃນໄລຍະຜີ່ ານມາ 

ຫ   ອາດສະໜອງງບົປະມານພຽງແຕີ່ ໃຫ ັ້ຮັກສາ

ລະດບັທີີ່ ເຮດັໃຫ ັ້ມປີະສດິທພິາບເທົີ່ າເດມີ ແລະ/

ຫ   ດຶງເອົາຊັບພະຍາກອນຈາກດແຜນງານທີີ່ ໄດ ັ້

ຮບັບູລມິະສດິຫ າຍກວີ່ າມາໃສີ່ . 

ການປະເມນີຜນົການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ    

ການປະເມີນຜົນຂອງຂະແໜງການ ແລະ 

ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນງານບໍີ່ ໄດ ັ້ຖ ກແຈ ັ້ງໃຫ ັ້ຮູ ັ້

ຢີ່ າງເຕມັສີ່ ວນ ຕາມການຈດັສນັຊບັພະຍາກອນ

ທີີ່ ສະໜອງໃຫ ັ້. 

ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ 

ກິ ລາກີ່ ອນໜັ້ານີ ັ້ ໄດ ັ້ລວມເອົາຂອບການເງນິ

ໂດຍ ລວມ ທີີ່ ສະໜອງບນັດາແຜນງານບູລິມະ

ສິດຕີ່ າງ ໆ ແລະ ບັນດາຄາດໝາຍສໍາຄັນທີີ່ ຈະ

ຕ ັ້ອງບນັລຸ ພາຍໃຕ ັ້ການສມົມຸດຖານທີີ່ ວີ່ າ ໄດ ັ້ມີ

ການສະໜອງຊັບພະຍາກອນທີີ່ ຄົບຖັ້ວນ ເຊິີ່ ງ

ມນັເປັນການກະທບົການປະເມນີຜົນການເຮດັ

ວຽກຢີ່ າງມປີະສດິທຜິນົ. 

ປານກາງ  ປານກາງ ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 

2021-2025 ໄດ ັ້ປະກອບມີ ຂອບການເງນິໂດຍ 

ລວມ, ແຜນງານບູລມິະສດິ ແລະ ຄາດໝາຍຕີ່ າງໆທີີ່

ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງ, ນອກນັ ັ້ນ ແມີ່ ນໄດ ັ້ມກີານເພີີ່ ມເຕີມ ຂໍ ັ້

ມູນຄວາມຕັ້ອງການດ ັ້ານງບົປະມານ 'ງບົປະມານຢູີ່

ໃນລະດັບເທົີ່ າເດີມ' (Steady state budget) ທີີ່ ມີ

ຈດຸປະສງົ ເພ ີ່ ອສະແດງໃຫ ັ້ເຫນັງບົປະມານພ ັ້ນຖານ

ທີີ່ ຕ ັ້ອງການ ເພ ີ່ ອຮກັສາລະດບັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ

ຂອງຂະແໜງການໃນລະດັບປັດຈຸບັນ ແລະ ແຜນ

ດັີ່ ງກີ່ າວຍງັສະໜອງຂໍ ັ້ມູນ 'ປີຖານ' ເພ ີ່ ອຈະໃຫ ັ້ຮູ ັ້ປະ

ເມນີລະດບັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຢີ່ າງມປີະສດິທຜິນົທີີ່

ສອດຄີ່ ອງຕາມລະດບັການສະໜອງທນຶ. 

ການທບົທວນຜນົໄດ ັ້ຮບັລະດບັກາງ ຈະຖ ກນໍາ

ໃຊ ັ້ເພ ີ່ ອສະແດງເຖິງຄວາມຄ ບໜັ້າ ແລະ ຄາດໝາຍ 

ໂດຍອີງໃສີ່ ງບົປະມານປະຈໍາປີ ແລະ ການສະໜັບ

ສະໜນູຈາກພາຍນອກ. 

ໃນຂໍ ັ້ມູນປີຖານ ຂອງແບບຈໍາລອງດ ັ້ານງບົ 

ປະມານ “ງບົປະມານຢູີ່ ໃນລະດັບເທົີ່ າ ເດີມ” 

(Steady state) ບໍີ່ ໄດ ັ້ສະທ ັ້ອນໃຫ ັ້ເຫນັເຖງິການ

ຈໍາລອງເຫດການ ທີີ່ ບໍີ່ ມກີານປີ່ ຽນແປງໄດ ັ້ຢີ່ າງ

ຖ ກຕ ັ້ອງ. 

ໂດຍລວມແລັ້ວ, ໃນການປີ່ ຽນແປງຜນົການ 

ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໃນຂະແໜງການສກຶສາ ແມີ່ ນໃຊ ັ້

ເວລາດນົກວີ່ າຈະປະກດົຜົນໃຫ ັ້ເຫນັ ຜີ່ ານຕວົຊີ ັ້

ບອກຜົນສໍາເລດັຕີ່ າງໆ. ຄຸນນະພາບຂອງການບໍ 

ລິການການສຶກສາ ທີີ່ ຫ ຸດລົງຈະຄົງຢູີ່ ເປັນເວລາ

ຫ າຍປີ ກີ່ ອນຈະສົີ່ ງໃຫ ັ້ນກັຮຽນເລີີ່ ມມກີານປະ 

ລະການຮຽນ ຫ   ຜນົການສອບເສງັເລີີ່ ມອີ່ ອນລງົ

ຢີ່ າງເປັນທສີງັເກດ. 

ໃນຕວົຂະແໜງການເອງ ຈະບໍີ່ ຢູີ່ ໃນສະພາບ

ຄງົທີີ່ ຕາມສະພາບການເງນິທີີ່ ບໍີ່ ປີ່ ຽນແປງ. ອດັຕາ

ການເລ ີ່ ອນຂັ ັ້ນຂອງນັກຮຽນ ແລະ ການປີ່ ຽນ 

ແປງດ ັ້ານປະຊາກອນໃນປະຈຸບັນ ສະແດງໃຫ ັ້

ເຫນັວີ່ າ ເຖິງແມີ່ ນວີ່ າທຸກຢີ່ າງຈະຍງັຄົງຢູີ່ ຄ ເກົີ່ າ 

ສູງ ສູງ ເພ ີ່ ອຮກັສາລະດບັໃຫ ັ້ດທີີີ່ ສຸດ ເທົີ່ າທີີ່ ຈະເປັນໄປ

ໄດ ັ້, ງບົປະມານຂອງລດັ “ທີີ່ ບໍີ່ ໄດ ັ້ມກີານປີ່ ຽນແປງ” 

ນັ ັ້ນ ຖ ກພດັທະນາຂຶ ັ້ນມາບນົພ ັ້ນຖານພຽງແຕີ່ ຮກັສາ

ສະຖານະພາບໃນປະຈບຸັນເທົີ່ ານັ ັ້ນ. ບນັດາອາຄານ

ຕີ່ າງໆໄດ ັ້ຮັບການບໍາລຸງຮັກສາ, ປ ັ້ມແບບຮຽນຖ ກ

ຈດັພມິທດົແທນຕາມອາຍຸການໃຊ ັ້ງານສະເລີ່ ຍ ແລະ 

ອ ີ່ ນໆ. ສະນັ ັ້ນ ສມົມຸດຖານກີ່ ຽວກບັອດັຕາການຊໍາ 

ລະເງນິຈຶີ່ ງຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຄດິໄລີ່ . 

ດັີ່ ງນັ ັ້ນ, ການຈາໍລອງຄວາມຕັ້ອງການດ ັ້ານງບົປະ 

ມານໂດຍອີງໃສີ່ ຈໍານວນນກັຮຽນ (ຕວົຢີ່ າງ: ສໍາລບັ

ການຈດັສນັຄູ, ເງນິບໍລຫິານໂຮງຮຽນ ແລະ ປ ັ້ມແບບ 

ຮຽນ) ແມີ່ ນໄດ ັ້ຖ ກນໍາໃຊ ັ້. ເຖງິຢີ່ າງໃດກໍີ່ ຕາມ, ມນັ

ຍງັບໍີ່ ທນັສາມາດຕອບສະໜອງ ການປີ່ ຽນແປງພາຍ

ໃນລະບົບ - ໂຮງຮຽນທີີ່ ມຕີົວເລກຫ ຸດລົງອາດຈະ

ຕ ັ້ອງປີ່ ຽນໄປຮຽນຫ ັ້ອງຄວບ ເຊິີ່ ງໃນຕວົຈງິຍງັຂາດ

ການຝຶກອບົຮມົໃຫ ັ້ຄູທີີ່ ສອນຫ ັ້ອງຄວບ (ເຊິີ່ ງເປັນກໍ 

ລະນພີາຍໃຕ ັ້ສະຖານະການງບົປະມານຂອງລດັ ທີີ່ ບໍີ່

ໄດ ັ້ມກີານປີ່ ຽນແປງ) ຈະເຮັດໃຫ ັ້ມທີີ່ າອີ່ ຽງຫ ຸດລົງ

ທາງດ ັ້ານຄຸນນະພາບ. ເນ ີ່ ອງຈາກວີ່ ານີ ັ້ແມີ່ ນຄັ ັ້ງທໍາອດິ
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ຈໍານວນນກັຮຽນ ໃນແຕີ່ ລະຂະແໜງການຍີ່ ອຍ

ອາດຈະມກີານປີ່ ຽນແປງ. 

ຄວາມຈງິແລ ັ້ວ ແມີ່ ນຍງັບໍີ່ ມຄີວາມແນີ່ ນອນ

ວີ່ າ ລະດບັການສະໜອງຊບັພະຍາກອນໃນປະຈຸ

ບັນ (ຈໍານວນອາຄານ, ຈໍານວນຄູ ແລະອ ີ່ ນໆ) 

ຕາມງບົປະມານຂອງລດັທີີ່ ບໍີ່ ໄດ ັ້ມກີານປີ່ ຽນແປງ 

ຈະມພີຽງພໍ ເພ ີ່ ອຮກັສາລະດບັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕ ິ

ບດັໃນປະຈບຸນັ. ສິີ່ ງທ ັ້າທາຍຫ ກັທີີ່ ຄງົຄ ັ້າງເປັນເວ 

ລາດນົນານ ແມີ່ ນການສະໜອງທນຶທີີ່ ບໍີ່ ທນັພຽງ 

ພໍຕໍີ່ ຂະແໜງການ ເພ ີ່ ອກະຕຸ ັ້ນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕິ 

ບດັ. ຜນົໄດ ັ້ຮບັຈາກງບົປະມານຂອງລດັ ທີີ່ ບໍີ່ ໄດ ັ້

ມກີານປີ່ ຽນແປງ ອາດມພີຽງພໍແຕີ່ ສໍາລບັການຮບັ 

ປະກນັການຫ ຸດລງົຢີ່ າງຕໍີ່ ເນ ີ່ ອງ ໃນກນຈດັຕັ ັ້ງປະ 

ຕບິດັ. 

ທີີ່ ວທິກີານນີ ັ້ໄດ ັ້ຖ ກພດັທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ ັ້ ສະນັ ັ້ນ 

ການຫ ຸດຜີ່ ອນຕົ ັ້ນຕໍ ແມີ່ ນຈະເຫນັຜີ່ ານປະສບົການ 

ແລະ ການທບົທວນໃນການປະເມນີກາງສະໄໝ. 

ໄດ ັ້ມກີານປຶກສາຫາລ  ທາງດ ັ້ານວຊິາການຫ າຍ

ຄັ ັ້ງ ເພ ີ່ ອເປັນບີ່ ອນອງີໃນການຈາໍລອງທາງດ ັ້ານງບົປະ 

ມານຂອງລດັທີີ່ ບໍີ່ ມກີານປີ່ ຽນແປງ ໃຫ ັ້ມຄີວາມຊັດ

ເຈນຂຶ ັ້ນ ຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ຂະບວນການຂອງ

ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 

2016-2020, ເປັນຕົ ັ້ນແມີ່ ນ ຈໍານວນມ ັ້ລງົຕດິຕາມ

ຂອງຄູສກຶສານເິທດໃຫ ັ້ຫ າຍຂຶ ັ້ນຈາກປະຈບຸນັ ຫ   ອງົ

ປະກອບຂອງມາດຖານຄຸນນະພາບຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ ເຊິີ່ ງ

ຖ ເປັນພ ັ້ນຖານທີີ່ ຈາໍເປັນເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ໂຮງຮຽນໄດ ັ້ດໍາເນນີ

ໄປຢີ່ າງມປີະສດິທພິາບ. ເຖງິຢີ່ າງໃດກໍຕາມ, ພາຍໃຕ ັ້

ສະພາບການທີີ່ ເປັນຢູີ່ ໃນປະຈຸບັນ ແມີ່ ນແຕີ່ ຄວາມ

ຕັ້ອງການຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ ຕາມແບບຈໍາລອງທາງດ ັ້ານ

ງບົປະມານຂອງລັດທີີ່ ບໍີ່ ມກີານປີ່ ຽນແປງ ກໍຍງັເປັນ

ໄປໄດ ັ້ຍາກທີີ່ ຈະບັນລຸ. ດັີ່ ງນັ ັ້ນ, ການຈໍາລອງທາງ

ດ ັ້ານງບົປະມານຂອງລດັທີີ່ ບໍີ່ ມກີານປີ່ ຽນແປງ ແມີ່ ນ

ໄດ ັ້ອີງໃສີ່ ງບົປະມານທີີ່ ຈໍາເປັນຕ ັ້ອງມ ີເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ຢີ່ າງ 

ໜັ້ອຍທຸກໂຮງຮຽນ ສາມາດດໍາເນນີໄປໄດ ັ້ໃນລະດບັ

ພ ັ້ນຖານທີີ່ ສຸດ.  

ໃນປະຈຸບັນ ຖ ວີ່ າ ການຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມສີ່ ຽງ 

ຂ ັ້ອນຂ ັ້າງຈາໍກດັ, ແຕີ່ ກໍອາດມໂີອກາດໃນການແກ ັ້ໄຂ 

ເຊິີ່ ງຂຶ ັ້ນກບັຜົນທີີ່ ຈະເກີດຂຶ ັ້ນ ໃນຊີ່ ວງປະເມນີກາງ

ສະໄໝ. ທາງທີີ່ ດທີີີ່ ສຸດໃນຂະນະນີ ັ້ ແມີ່ ນ ນໍາສະເໜ ີ

ແບບຈໍາລອງທາງດ ັ້ານງບົປະມານຂອງລັດ ທີີ່ ບໍີ່ ມີ

ການປີ່ ຽນແປງ ສໍາລບັແຜນພດັທະນາຂະແໜງການ

ສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2021-2025 ນີ ັ້ກີ່ ອນເພ ີ່ ອເປັນ

ການສ ັ້າງພ ັ້ນຖານ ຈາກນັ ັ້ນ ຈິີ່ ງປັບປຸງໃຫ ັ້ດີຂຶ ັ້ນເທ ີ່ ອ

ລະກ ັ້າວໃນອະນາຄົດ. ນອກຈາກນັ ັ້ນ, ມນັຍັງປະ 

ກອບໄປດັ້ວຍບູລິມະສິດຫ າຍໆຂໍ ັ້ ທີີ່ ອາດຊີ່ ວຍໃຫ ັ້

ເຫນັມຸມມອງທີີ່ ຈະແຈ ັ້ງຂຶ ັ້ນ ທີີ່ ກີ່ ຽວກບັແບບຈໍາລອງ

ທາງດ ັ້ານງບົປະມານຂອງລດັທີີ່ ບໍີ່ ມກີານປີ່ ຽນແປງ.  

ຕົວຢີ່ າງ: ການຮັບປະກນັວີ່ າ ທຸກໂຮງຮຽນໄດ ັ້

ຮບັການສະໜອງດ ັ້ານຕີ່ າງໆໃນຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້

ສາມາດເຮັດໜັ້າທີີ່  ແລະ ມຄີວາມຮັບຜິດຊອບໃນ

ການດໍາເນນີງານ ຜີ່ ານການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັມາດຖານ

ຄຸນນະພາບຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ ເພ ີ່ ອການວາງແຜນທີີ່ ສໍາຄນັ

, ການຈດັສນັຊບັພະຍາກອນຕີ່ າງໆ ແລະ ເພ ີ່ ອເປັນ

ເຄ ີ່ ອງມ ໃນການຕິດຕາມ ສໍາລັບການໃຫ ັ້ບໍລິການ. 

ໃນອະນາຄດົ ມນັອາດເປັນພ ັ້ນຖານທີີ່ ດໃີນການປະ

ເມນີຄວາມຕັ້ອງການທາງດ ັ້ານຊບັພະຍາກອນຕີ່ າງໆ 

ຂັ ັ້ນຕໍີ່ າສຸດ ເພ ີ່ ອຮັບປະກນັ ບໍີ່ ໃຫ ັ້ປະສິດທພິາບໃນ

ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຫ ຸດລງົ. 

ການມສີີ່ ວນຮີ່ ວມຂອງຂັ ັ້ນທ ັ້ອງຖິີ່ ນ    
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ບູລະມະສິດໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດ 

ທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2021-

2025 ຢູີ່ ໃນລະດບັຊາດ, ລະດບັທ ັ້ອງຖິີ່ ນ ແລະ 

ຂະແໜງການຍີ່ ອຍ ແມີ່ ນມຄີວາມແຕກຕີ່ າງກນັ.  

ກດົໝາຍວີ່ າດ ັ້ວຍງບົປະມານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ 

ແລະ ຫ ກັການການແບີ່ ງຂັ ັ້ນຄຸ ັ້ມຄອງ ໄດ ັ້ຈໍາກດັ

ຂອບເຂດຂອງຂັ ັ້ນສູນກາງ ໃນການແນະນໍາໃຫ ັ້ 

ຂັ ັ້ນທ ັ້ອງຖິີ່ ນຕ ັ້ອງຈດັສນັງບົປະມານ ໄປຕາມນະ 

ໂຍບາຍທີີ່ ເປັນບູລມິະສດິຂອງຂະແໜງການ. 
 

ຕໍີ່ າ-ປານ

ກາງ 
ປານກາງ 

ໃນໄລຍະຂອງການສ ັ້າງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການ

ສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025, ໄດ ັ້ມີການຈດັ

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ກນັຫ າຍຄັ ັ້ງ ຢີ່ າງກວ ັ້າງຂວາງ 

ຮີ່ ວມກບັ ຂັ ັ້ນທ ັ້ອງຖິີ່ ນ ແລະ ຜູ ັ້ມສີີ່ ວນຮີ່ ວມອ ີ່ ນໆ 

ຈາກທຸກຂະແໜງການຍີ່ ອຍ. ນອກນັ ັ້ນ ກໍຍງັໄດ ັ້ມີ

ການນໍາສະເໜ ີແລະ ສນົທະນາໃນກອງປະຊຸມໂຕະ 

ມນົ ກີ່ ຽວກບັບູລມິະສດິ ແລະ ບນັດາຍຸດທະສາດທີີ່

ສໍາຄນັຕີ່ າງໆ ພ ັ້ອມທງັທດິທາງໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕິ 

ບດັ.  

ໃນຂະບວນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ, ພາຍໃຕ ັ້ແຜນ

ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2021-2025 ຈະ

ສ ບຕໍີ່ ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫ ັ້ແກີ່ ລະບົບ ACSEP 

ແລະ PBMIS ແລະ ປະສບົການກີ່ ຽວກບັຂະບວນ

ການທາງດ ັ້ານງບົປະມານທີີ່ ຜີ່ ານມາ ຈະຊີ່ ວຍໃນການ

ຮັບປະກັນການຈດັສັນງບົປະມານ ໃນບ ັ້ວງຕີ່ າງໆ 

ແລະ ການປັບປຸງງບົປະມານໃຫ ັ້ມີຄວາມຊັດເຈນ 

ສອດຄີ່ ອງກບັບູລິມະສິດໃນຂັ ັ້ນສູນກາງ ແລະ ສະ 

ພາບເງ  ີ່ ອນໄຂສະເພາະຂອງທ ັ້ອງຖິີ່ ນ. ນອກນັ ັ້ນ, 

ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 

2021-2025 ຍງັສຸມໃສີ່ ສະໜອງຂອບວຽກທີີ່ ຊັດ

ເຈນ ເພ ີ່ ອຊີ່ ວຍເຫ  ອ ແລະ ຊີ ັ້ນໍາບນັດາຫ ັ້ອງການໃນ

ທ ັ້ອງຖິີ່ ນ ແລະ ໂຮງຮຽນ ໃນການຈດັສນັຊບັພະຍາ 

ກອນຕີ່ າງໆ ຜີ່ ານການລເິລີີ່ ມການນໍາໃຊ ັ້ມາດຖານຄຸນ

ນະ ພາບຂັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ, ຫ ກັການຈດັສນັ-ຊບັຊ ັ້ອນຄູ, 

ຫ ກັ ການຈດັສນັປຶັ້ມແບບຮຽນ ແລະ ອ ີ່ ນໆ. ຂອບ

ວຽກເຫ ົີ່ ານີ ັ້ ແມີ່ ນຈະສະໜອງໃຫ ັ້ມຄີວາມຊັດເຈນ

ຂຶ ັ້ນ ຄຽງຄູີ່ ກນັກບັວທິກີານຈດັສນັງບົປະມານ ເພ ີ່ ອ

ຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນໃນຂັ ັ້ນທ ັ້ອງຖິີ່ ນ.  

ໂດຍລວມແລັ້ວ ບັນດາມາດຕະການເຫ ົີ່ ານີ ັ້ 

ຄວນຮບັປະກນັຄວາມສອດຄີ່ ອງຫ າຍຂຶ ັ້ນ ລະຫວີ່ າງ 

ນະ ໂຍບາຍ ແລະ ທດິຊີ ັ້ນໍາຢູີ່ ໃນຂັ ັ້ນສູນກາງ ແລະ 

ຄວາມຕັ້ອງການໃນຂັ ັ້ນທ ັ້ອງຖິີ່ ນ.  

ການວາງບູລມິະສດິ ໃນການຈດັສນັຄູຢີ່ າງມປີະ 

ສດິທພິາບ ຢູີ່ ໃນຂັ ັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ ັ້ນທ ັ້ອງຖິີ່ ນ 

ແມີ່ ນມຄີວາມແຕກຕີ່ າງກນັ ແລະ ການຈດັສນັຄູ

ຢີ່ າງເທົີ່ າທຽມໃນທົີ່ ວລະບບົ ກໍເປັນບູລມິະສດິທີີ່

ສໍາຄັນ. ເຖິງຢີ່ າງໃດກໍຕາມ, ຄວາມກົດດັນສາ 

ມາດເກີດຂຶ ັ້ນໄດ ັ້ ລະຫວີ່ າງການຈດັວາງບູລມິະ

ສດິໃນການສະໜອງຄູ ລະຫວີ່ າງສູນກາງ ແລະ 

ທ ັ້ອງຖິີ່ ນ. ເມ ອງທີີ່ ຈດັສັນຄູໄປຫາໂຮງຮຽນທີີ່

ຂາດຄູ ໃນເຂດຫີ່ າງໄກສອກຫ ີກ ອາດປະເຊີນ

ກັບອຸປະສັກໃນການຮັກສາຄູໄວ ັ້ ຫ າຍກວີ່ າ 

ເມ ອງທີີ່ ຈດັສັນຄູໄປເຂດຕົວເມ ອງ ຫ   ເຄິີ່ ງຕົວ

ເມ ອງ. ຄວາມກດົດນັທາງການເມ ອງ ຫ   ສງັຄມົ

 

ປານກາງ 
 

ສູງ 

ຄໍາເຫນັຈາກກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ກບັຂັ ັ້ນທ ັ້ອງຖິີ່ ນ 

ໃນໄລຍະກະກຽມແຜນພດັທະນາຂະແໜງ ການສກຶ

ສາ ແລະ ກລິາ 2021-2025 ນັ ັ້ນ ສະແດງໃຫ ັ້ເຫນັ

ວີ່ າ ຂັ ັ້ນທ ັ້ອງຖິີ່ ນເອງ ຕ ັ້ອງການໃຫ ັ້ມກີານພດັທະນາ 

ແລະ ນໍາໃຊ ັ້ນຕິກິໍາ ແລະ ຫ ກັການຕີ່ າງໆທີີ່ ຈະແຈ ັ້ງ 

ແລະ ເຄັີ່ ງຄດັ ໃນການຈດັສນັຄູ. ພ ັ້ອມດຽວກນັ, ກໍ

ຍງັຕ ັ້ອງການໃຫ ັ້ເລີີ່ ມປະຕບິດັຫ ກັການການຈດັສນັຄູ

ຊັ ັ້ນປະຖົມໃນທົີ່ ວປະເທດ, ພາລະບດົບາດຂອງຄະ 

ນະກໍາມະການການຈດັສັນຄູທີີ່ ເຂັ ັ້ມແຂງ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້

ສາມາດ ສ ັ້າງຫ ກັການທີີ່ ຈະແຈ ັ້ງ ແລະ ເຄັີ່ ງຄດັ ໃນ

ການຈດັສັນຄູ, ນອກນັ ັ້ນ ແມີ່ ນໃຫ ັ້ວາງຄາດໝາຍ

ລະດບັຊາດວີ່ າ ທຸກໂຮງຮຽນຈະໄດ ັ້ຮບັການສະໜອງ

ຄູ ຢີ່ າງໜັ້ອຍ 80% ຂອງຈໍານວນຄູທີີ່ ຕ ັ້ອງການໃນ
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ໃນຂັ ັ້ນທ ັ້ອງຖິີ່ ນ ອາດບິດເບ ອນຮູບແບບຂອງ

ການກໍານດົການຈດັສນັຄູ.  
 

ໂຮງຮຽນ. ຄາດໝາຍດັີ່ ງກີ່ າວນີ ັ້ ຈະໄດ ັ້ລະບຸໄວ ັ້ ຢູີ່ ໃນ

ຂອບບູລມິະສດິ ຂອງ ຄະນະກໍາມະການການຈດັສນັ

ຄູ ເພ ີ່ ອຮບັປະກນັວີ່ າ ບນັດາໂຮງຮຽນທີີ່ ຂາດຄູຫ າຍ 

ແລະ ໂຮງຮຽນນ ັ້ອຍ ຈະໄດ ັ້ຮັບບູລິມະສິດ ຫ າຍ

ກວີ່ າ ໂຮງຮຽນທີີ່ ມສີດັສີ່ ວນຄູສູງກວີ່ າ.  

ການຈດັສນັຄູ ທີີ່ ຂາດປະສດິທຜິນົໃນຊັ ັ້ນປະຖມົ

ສກຶສາ ເປັນເຫດໃຫ ັ້ການຈດັສນັຄູໃນຊັ ັ້ນປະຖມົ 

ຂາດຄວາມເປັນທໍາ. ການສກຶສາໃນຊັ ັ້ນປະຖົມ 

ໃນ ສປປ ລາວ ແມີ່ ນມລີກັສະນະປະກອບດັ້ວຍ

ໂຮງຮຽນຂະໜາດນ ັ້ອຍເປັນສີ່ ວນໃຫຍີ່ ສີ່ ວນໜຶີ່ ງ 

ແມີ່ ນມາຈາກນະໂຍບາຍວີ່ າ ທຸກບ ັ້ານຕ ັ້ອງມໂີຮງ 

ຮຽນປະຖມົ 1 ແຫີ່ ງ ເຊິີ່ ງນັ ັ້ນເປັນເຫດຜນົໜຶີ່ ງ ທີີ່

ເຮດັໃຫ ັ້ຄວາມຕັ້ອງການຄູສອນໃນຊັ ັ້ນດັີ່ ງກີ່ າວມີ

ສູງ. ການວເິຄາະ ການຈດັສນັຄູ ສະແດງໃຫ ັ້ເຫນັ

ວີ່ າ ເຖິງສີ່ ວນໃຫຍີ່ ແມີ່ ນນໍາໃຊ ັ້ການສິດສອນ

ຫ ັ້ອງຄວບ (ເຊິີ່ ງການຝຶກອບົຮມົຄູມໜີ ັ້ອຍຫ າຍ) 

ແລະ ອັດຕາສີ່ ວນນກັຮຽນຕໍີ່ ຫ ັ້ອງຮຽນເທົີ່ າກບັ 

50, ອັດຕາສີ່ ວນນັກຮຽນຕໍີ່ ຄູ ໃນລະດັບຊາດ 

ເທົີ່ າກບັ 25 ແມີ່ ນຖ ວີ່ າ ພຽງພໍກບັຄວາມຕັ້ອງ 

ການ.  
 

ສູງ 
ປານກາງ -

ສູງ 

ການໂຮມໂຮງຮຽນນ ັ້ອຍທີີ່ ຢູີ່ ໃກ ັ້ຄຽງກນັ ຈະຊີ່ ວຍ

ໃຫ ັ້ສາມາດຫ ຸດຜີ່ ອນການສອນຫ ັ້ອງຄວບ, ປັບປຸງ

ບນັຫາການຂາດຄູຂຶ ັ້ນສອນ ແລະ ຊີ່ ວຍໃຫ ັ້ການຈດັ

ສນັຄູມປີະສດິທພິາບ ແລະ ເທົີ່ າທຽມກນັຂຶ ັ້ນ. ເຖິງ

ຢີ່ າງໃດກໍຕາມ, ການໂຮມບັນດາໂຮງຮຽນເຂົ ັ້າກັນ 

ອາດມຄີວາມຫຍຸ ັ້ງຍາກ ແລະ ການປະຕບິດັດັີ່ ງກີ່ າວ

ອາດເກີດມີການຕໍີ່ ຕ ັ້ານຈາກຊຸມຊົນ ຫ   ຜູ ັ້ມີສີ່ ວນ

ຮີ່ ວມອ ີ່ ນໆ.  

ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ຮບັ

ຮູ ັ້ວີ່ າ ມນັມຄີວາມຈໍາເປັນຕ ັ້ອງໄດ ັ້ມກີານທບົທວນ 

ຄ ນຈດຸດໃີນການໂຮມໂຮງຮຽນເຂົ ັ້າກນັ ເຊິີ່ ງຫ ກັຖານ

ຕີ່ າງໆ ແມີ່ ນຈະໄດ ັ້ຈາກການວິເຄາະ ຄວາມສອດ 

ຄີ່ ອງທາງດ ັ້ານບຸກຄະລາກອນໃນຂັ ັ້ນໂຮງຮຽນ ແລະ 

ແຜນທີີ່  GPS ແລະ ມນັຈະຊີ່ ວຍໃຫ ັ້ການວິເຄາະ 

ແລະ ຂໍ ັ້ສະເໜຕີີ່ າງໆ ໄດ ັ້ຮບັການແຈ ັ້ງໃຫ ັ້ຮູ ັ້ຈາກຂັ ັ້ນ

ທ ັ້ອງຖິີ່ ນ. ໃນເມ ີ່ ອມກີານແນະນໍາ ໃຫ ັ້ມກີານໂຮມ

ໂຮງຮຽນເຂົ ັ້າກນັນັ ັ້ນ ເຄ ີ່ ອງມ ໃນການສະໜບັສະໜູ

ນ ຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຮບັການພດັທະນາຂຶ ັ້ນ ແລະ ເຜີຍແຜີ່  

ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ຫ ັ້ອງການສຶກສາທກິານ ແລະ ກລິາເມ ອງ, 

ໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊນົ ເຂົ ັ້າໃຈຂະບວນການ ແລະ 

ຜົນໄດ ັ້ຮັບ. ຄຽງຄູີ່ ກັນນັ ັ້ນ, ວິທີການສະໜອງ ຄີ່ າ

ຕອບແທນ ໃນຂະບວນການໂຮມໂຮງຮຽນ, 

ເປັນຕົ ັ້ນແມີ່ ນ ເພີີ່ ມບູລມິະສດິໃຫ ັ້ແກີ່ ຄູທີີ່ ຖ ກຈດັສນັ

ໄປໃໝີ່  ຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຮັບການພິຈາລະນາ ແລະ 

ພດັທະນາຂຶ ັ້ນ. ພ ັ້ອມດຽວກນັ, ຄາດວີ່ າຫ ກັການສໍາ

ຄນັອນັໜຶີ່ ງ ເຊັີ່ ນ ການຮກັສາຄູໃຫ ັ້ຢູີ່ ໃນເມ ອງນັ ັ້ນໆ 

ກໍຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຄໍານງຶເຖງິເຊັີ່ ນກນັ.  

ການປີ່ ຽນແປງລະບບົໃຫ ັ້ກວ ັ້າງຂຶ ັ້ນ    

ການເຂົ ັ້າເຖິງການສຶກສາ ຊັ ັ້ນມັດທະຍົມ

ຕອນຕົ ັ້ນພາກບງັຄບັ ຍງັບໍີ່ ທນັມຄີວາມເທົີ່ າທຽມ.  

ໂຄງສ ັ້າງ ແລະ ວທິກີານໃນປັດຈບຸນັ ທີີ່ ໃຊ ັ້

ໃນການສຶກສາຊັ ັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ ັ້ນ ຖ ກ

ອອກແບບມາ ເພ ີ່ ອຮອງຮບັກຸີ່ ມປະຊາກອນຂະ

ໜາດນ ັ້ອຍ ແທນທີີ່ ຈະເປັນການໃຫ ັ້ບໍລກິານຢີ່ າງ

ທົີ່ ວເຖິງ. ດັີ່ ງນັ ັ້ນແລ ັ້ວ ການຕັດສິນນະໂຍບາຍ 

ໃນການຂະຫຍາຍ ການເຂົ ັ້າເຖິງການສກຶສາຊັ ັ້ນ

ມັດ ທະຍົມຕອນຕົ ັ້ນຢີ່ າງທົີ່ ວເຖິງ ແລະ ເທົີ່ າ

ທຽມ ແມີ່ ນເປັນທີີ່ ຕ ັ້ອງການສູງ. ແຕີ່ ເຖງິຢີ່ າງໃດ

ກໍຕາມ, ພາຍໃຕ ັ້ສະພາບໃນປັດຈບຸນັ, ໂຄງສ ັ້າງ 

ແລະ ວທິກີານທີີ່ ມຢູີີ່  ຈະບໍີ່ ສາມາດສະໜອງການ

ປານກາງ ສູງຫ າຍ 

ຕັ້ອງໄດ ັ້ມກີານທບົທວນຄ ນໃຫ ັ້ເຂົ ັ້າໃຈຕໍີ່ ກບັຈໍາ

ນວນປີຮຽນ, ຈາໍນວນວຊິາຮຽນ ແລະ ຮູບແບບການ

ສະ ໜອງການສກຶສາ ຢູີ່ ໃນແຕີ່ ລະຊັ ັ້ນຮຽນ ຈະຕ ັ້ອງ

ມີຄວາມສອດຄີ່ ອງກົມກຽວກັນໃນທຸກດັ້ານ ເພ ີ່ ອ

ສກຶສາ ແລະ ໃຫ ັ້ຂໍ ັ້ສະເໜແີນະ ໃນການທບົທວນຄ ນ

ໂຄງສ ັ້າງລະບົບການສຶກສາ ທີີ່ ຈະຮັບປະກັນການ

ຮຽນຊັ ັ້ນມດັທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ ັ້ນ ຢີ່ າງທົີ່ ວເຖິງ 

ພາຍໃຕ ັ້ເງ  ີ່ ອນໄຂທາງດ ັ້ານການເງນິ ທີີ່ ເປັນໄປໄດ ັ້ 

ແລະ ມຄີວາມເທົີ່ າທຽມ. 

ໃນການທບົທວນຄ ນ ແລະ ປັບລະບບົຕີ່ າງໆທີີ່

ກີ່ າວມານັ ັ້ນ ອາດເຮດັໃຫ ັ້ເກດີມກີານຕໍີ່ ຕ ັ້ານຈໍານວນ

ໜຶີ່ ງຢີ່ າງຫ ກີລີ່ ຽງບໍີ່ ໄດ ັ້ ເຊິີ່ ງນັ ັ້ນອາດເປັນເຫດໃຫ ັ້ການ
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ສຶກສາຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນໄດ ັ້ຢີ່ າງທົີ່ ວເຖິງ 

ແລະ ເທົີ່ າທຽມ.  

ຜົນການຮຽນຂອງນກັຮຽນ ໃນຊັ ັ້ນປະຖົມ 

ໃນປັດຈບຸນັ ສະແດງໃຫ ັ້ເຫນັວີ່ າ 5 ຂັ ັ້ນຮຽນໃນ

ຊັ ັ້ນປະຖົມ ແມີ່ ນບໍີ່ ພຽງພໍໃນການປູພ ັ້ນຖານ 

ແລະ ກຽມຄວາມພັ້ອມເພ ີ່ ອເຂົ ັ້າສູີ່ ຊັ ັ້ນມດັທະຍມົ

ຕອນຕົ ັ້ນ. 4 ຂັ ັ້ນຮຽນ ໃນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນ

ຕົ ັ້ນເອງກໍີ່ ຂ ັ້ອນຂ ັ້າງມຄີີ່ າໃຊ ັ້ຈີ່ າຍທີີ່ ສູງ ເນ ີ່ ອງຈາກ

ໄລຍະເວລາທີີ່ ຍາວ ແລະ ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງ

ວຊິາຮຽນ. ໃນໄລຍະຜີ່ ານມາ ເຫນັໄດ ັ້ວີ່ າ ການ

ສູນເສຍນກັຮຽນໃນລະບົບທີີ່  ບໍີ່ ມພີ ັ້ນຖານໃນ

ການຮຽນຮູ ັ້ ແມີ່ ນມເີພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ ເຫນັໄດ ັ້ຈາກການ

ປະລະຂອງນກັຮຽນທີີ່ ສູງຂຶ ັ້ນ.  

ຜົນກະທົບທີີ່ ແນມເຫັນໄດ ັ້ ຂອງການຮັກສາ

ລະບບົທີີ່ ມໃີນປັດຈບຸນັ ຈະເຮດັໃຫ ັ້ເກດີຢຸດການ

ຂະຫຍາຍການສຶກສາຊັ ັ້ນມດັທະຍົມຕອນຕົ ັ້ນ 

ໄປສູີ່ ເຂດຊົນນະບົດ ຫ   ເຂດຫີ່ າງໄກສອກຫ ີກ 

ເຊິີ່ ງນັ ັ້ນຖ ເປັນມາດຖານສໍາຄັນ ເມ ີ່ ອທຽບກັບ

ເຂດໃນເມ ອງ ຫ   ຊານເມ ອງ. ສະຫ ຸບແລ ັ້ວ, ສິີ່ ງນີ ັ້

ຈະສົີ່ ງຜົນໃຫ ັ້ລະບົບຖ ກຈໍ າກັດ ຢູີ່ ໃນເຂດ

ຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດຫີ່ າງໄກສອກຫ ີກ ໂດຍ

ອາດໄດ ັ້ຮບັຄຸນນະພາບຂອງການບໍລກິານທີີ່ ດ ັ້ອຍ

ກວີ່ າ ຫ   ອາດບໍີ່ ມເີລຍີ.  

ທບົທວນຄ ນຢຸດສະງກັ ຫ   ຂາດການຕໍີ່ ເນ ີ່ ອງ. ພ ັ້ອມ

ດຽວກັນ, ງບົປະມານທີີ່ ຈະຊີ່ ວຍສະໜັບສະໜູນ

ການປີ່ ຽນແປງດັີ່ ງກີ່ າວກໍີ່ ອາດບໍີ່ ມພີຽງພໍ.  

ເພ ີ່ ອເປັນການຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມສີ່ ຽງດັີ່ ງກີ່ າວ, ໃນຂະ 

ບວນການ ການສ ັ້າງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶ

ສາ ແລະ ກລິາ 2021-2025 ແມີ່ ນໄດ ັ້ມກີານປຶກສາ

ຫາລ ກບັບັນດາຄູີ່ ຮີ່ ວມພັດທະນາ ແລະ ພາກສີ່ ວນ

ຕີ່ າງໆທີີ່ ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເພ ີ່ ອເປັນການສະໜບັສະໜູນຂະ 

ແໜງການ ໃຫ ັ້ສາມາດບນັລຸການສກຶສາຊັ ັ້ນມດັທະ 

ຍມົຕອນຕົ ັ້ນຢີ່ າງທົີ່ ວເຖງິ ແລະ ເທີ່ າົທຽມ. 

ໃນກໍລະນທີີີ່  ການປັບປຸງໂຄງຮີ່ າງຄ ນບໍີ່ ສາມາດ

ຈັດຕັ ັ້ງປະຕິບັດໄດ ັ້ ຕາມການສະເໜີນັ ັ້ນ, ມັນມີ

ຄວາມຈໍາເປັນ ຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຊອກຫາວິທີທາງອ ີ່ ນທີີ່

ເປັນໄປໄດ ັ້ ໃນການສະໜອງການສກຶສາຊັ ັ້ນມດັທະ 

ຍມົຕອນຕົ ັ້ນ ຢີ່ າງທົີ່ ວເຖງິ ແລະ ເທົີ່ າທຽມ.  
 

ຄວາມອາດສາມາດໃນການຮບັມ  ຂອງກະຊວງ

ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຍັງບໍີ່ ທັນພຽງພໍ ໃນ

ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິັດໂດຍພ ັ້ນຖານວທິີການໃໝີ່

ນີ ັ້35. 
 

ສູງ ສູງ 

ແຜນງານຕີ່ າງໆທີີ່  ໄດ ັ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງ

ການເງນິຈາກພາຍນອກ ໂດຍການນໍາໃຊ ັ້ຮູບແບບວ ິ

ທກີານໃໝີ່  ເຊັີ່ ນ: LESMIS, ໂປຣແກຣມ GIS ສໍາ

ລບັການຕອບໂຕ ັ້ໄພພບິດັ ແລະ ການຮຽນທາງໄກ, 

ລວມເຖິງການສະໜບັສະໜູນທີີ່ ພຽງພໍ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ພະ 

ນກັງານທີີ່ ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງ ພາຍໃນກະຊວງສກຶສາທກິານ 

ແລະ ກລິາ ມເີວລາເພີີ່ ມຕ ີ່ ມໃນການທໍາຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ 

ແລະ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັວທິກີານໃໝີ່ ນີ ັ້ ພ ັ້ອມທງັ ການ

ຈີ່ າຍເງນິເດ ອນໃຫ ັ້ແກີ່ ພະນກັງານພາຍນອກ ໃນຂັ ັ້ນ

ທ ັ້ອງຖິີ່ ນ ໃນໄລຍະສັ ັ້ນ ຫ   ໄລຍະກາງ.  

ພາຍນອກ    

ຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ ເປັນອຸປະສັກ

ກດີຂວາງ ຕໍີ່ ຄວາມຄ ບໜັ້າຂອງຂະແໜງການ. 

ຂະແໜງການສຶກສາ, ນກັຮຽນ ແລະ ຊຸມ

ຊົນທີີ່ ໃຫ ັ້ບໍລິການການສຶກສາ ແມີ່ ນ ມີຄວາມ

ສີ່ ຽງຕໍີ່ ຜນົກະທບົຂອງໄພພບິດັ ໂດຍສະເພາະຜນົ

ກະທບົຈາກໄພນໍ ັ້າຖ ັ້ວມທີີ່ ເກດີຂຶ ັ້ນໃນແຕີ່ ລະປີ. 

ໄພນໍ ັ້າຖ ັ້ວມ ສາມາດທໍາລາຍຊບັພະຍາກອນຕີ່ າງ 

ໆພາຍໃນໂຮງຮຽນ ເປັນຕົ ັ້ນແມີ່ ນ ປຶັ້ມແບບຮຽນ

 

ປານກາງ 

 

ສູ ງ  ( ບ າ ງ

ກໍລະນ)ີ 

ໄພພິບັດຕີ່ າງໆທີີ່ ເກີດຂຶ ັ້ນໂດຍບໍີ່ ຄາດຄິດ ໄດ ັ້ການ

ເປັນສິີ່ ງທ ັ້າທາຍທີີ່ ໜກັໜີ່ ວງ ໃຫ ັ້ແກີ່ ການພດັທະນາ

ວທິກີານ ແລະ ລະບບົຕີ່ າງໆໃນການຫ ຸດຜີ່ ອນຄວາມ

ສີ່ ຽງ, ສະນັ ັ້ນ ມນັຈໍາເປັນຕ ັ້ອງໄດ ັ້ມີການທົບທວນ 

ຄ ນຢີ່ າງກວ ັ້າງຂວາງ ເຖິງວິທີການທີີ່ ຈະຊີ່ ວຍຫ ຸດ 

ຜີ່ ອນຄວາມສີ່ ຽງດັີ່ ງກີ່ າວ. ໝາຍຄວາມວີ່ າ, ມນັມີ

ຄວາມຈໍາເປັນ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສ ັ້າງພ ັ້ນຖານສໍາຄັນຂອງລະ 

ບບົຕອບໂຕ ັ້ກບັໄພພບິດັ ຜີ່ ານລະບບົຂໍ ັ້ມູນຂີ່ າວສານ

 
35 ຕວົຢີ່ າງຜີ່ ານມາໃຫ ັ້ເຫນັ ແມີ່ ນມ ີ ໂຄງການ BEQUAL ສະໜບັສະໜູນການສ ັ້າງລະບບົ ອເີມວ ໃນ ສສກ ໂດຍນໍາໃຊ ັ້ Microsoft 

Exchange ແລະ ການນໍາໃຊ ັ້ ICT ໃນທົີ່ ວທຸກແຂວງ ໃນໂຄງການ ICT  
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ເຟີນເິຈ ີລວມໄປເຖງິພ ັ້ນຖານໂຄງລີ່ າງອ ີ່ ນໆ. ມນັ

ມຄີວາມເປັນໄປໄດ ັ້ ທີີ່ ການປີ່ ຽນແປງຂອງດນິຟັ້າ

ອາກາດ, ການຂະຫຍາຍເຂ ີ່ ອນໄຟຟັ້າ ແລະ ການ

ຕດັໄມ ັ້ທໍາລາຍປີ່ າ ໃນ ສປປ ລາວ ສົີ່ ງຜນົກະທບົ

ໃຫ ັ້ໄພນໍ ັ້າຖ ັ້ວມ ມຄີວາມຮຸນແຮງຂຶ ັ້ນເລ ັ້ອຍໆ. 

ພ ັ້ອມດຽວກນັ, ຄວາມບໍີ່ ໝັ ັ້ນຄງົທາງດ ັ້ານສະບຽງ

ອາຫານ ທີີ່ ເກດີຈາກສະພາບການປີ່ ຽນແປງຂອງ

ດິນຟັ້າອາກາດ ຫ   ສະພາບແວດລັ້ອມ ຍງັເປັນ

ອຸປະສກັທີີ່ ຊດັເຈນຕໍີ່ ນກັຮຽນ ແລະ ຊຸມຊນົ.  

ໃນຊີ່ ວງຜີ່ ານມານີ ັ້ ຍງັເຫນັໄດ ັ້ອີກວີ່ າ ໂລກ 

ລະບາດ ຫ   ພະຍາດທີີ່ ເກີດຂຶ ັ້ນ (ເຊັີ່ ນ Covid-

19) ຍງັເປັນໄພຄຸກຄາມອັນໃຫຍີ່ ຫ ວງ ໃຫ ັ້ແກີ່

ສັງຄົມ ແລະ ລະບົບເສດຖະກດິ ພາຍໃຕ ັ້ການ

ບໍລກິານຂອງລດັ. 

ນອກຈາກນີ ັ້, ການລະບາດຂອງພະຍາດ Covid-

19 ໄເຮັດໃຫ ັ້ມີການເອົາໃຈໃສີ່ ຫ າຍຂຶ ັ້ນຕໍີ່ ກັບ

ຄວາມຈໍາເປັນໃນການຮບັປະກນັການສະໜອງ

ສະພາບແວດລັ້ອມທີີ່ ປອດໄພ ໃນທຸກໂຮງຮຽນ 

ເຊັີ່ ນ: ການສະໜອງຫ ັ້ອງນໍ ັ້າ, ອີ່ າງລ ັ້າງມ  ແລະ 

ນໍ ັ້າດ ີ່ ມສະອາດໃນໂຮງຮຽນ. ຖັ້າຫາກວີ່ າແຜນ

ຮບັມ ສຸກເສີນກບັໄພພບິດັ ສໍາລບັຂະແໜງການ

ສກຶສາ ແມີ່ ນການກວມເອາົມາດຕະການປັ້ອງກນັ

ໄພພິບັດ ເຊັີ່ ນດຽວກັບ ມາດຕະການຕອບໂຕ ັ້

ແບບຮບີດີ່ ວນນັ ັ້ນ, ເຮາົກສໍາມາດຄາດການໄດ ັ້ວີ່ າ 

ຈະມຍຸີດທະສາດທີີ່ ສໍາຄນັນີ ັ້ກວມລວມຢູີ່ ນໍາ. 

ທີີ່ ເຂັ ັ້ມແຂງ ເພ ີ່ ອໃຫ ັ້ສາມາດລະບຸທີີ່ ຕັ ັ້ງ, ຄວາມຮັ້າຍ

ແຮງ ແລະ ຜົນກະທບົຂອງໄພພິບດັ, ພັ້ອມທງັ ຖັ້າ

ເປັນໄປໄດ ັ້ ໃຫ ັ້ມກີານເຕ ອນໄພລີ່ ວງໜັ້າ, ວທິກີານ

ປັ້ອງກນັ ແລະ ມາດຕະການຕອບໂຕ ັ້ ກບັໄພພິບັດ 

ນັ ັ້ນໆ.  

ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໄດ ັ້ໃຫ ັ້ຄໍາໝັ ັ້

ນສັນ ຍາ ໃນການກະກຽມງບົປະມານສຸກເສີນໃນ

ການຮັບມ ກັບໄພພິບັດຕໍີ່ ຂະແໜງການ ເຊິີ່ ງນີ ັ້ໄດ ັ້

ລວມເອົາໂປຣແກຣມ GIS ສໍາລັບການຕິດຕາມ 

ແລະ ວາງແຜນກຽມຄວາມພັ້ອມ ເພ ີ່ ອຕອບໂຕ ັ້ກບັ

ໄພພບິດັ ໂດຍໃຫ ັ້ເຊ ີ່ ອມໂຍງກບັລະບບົ LESMIS 

ໃໝີ່ .  

ຄວາມຮູ ັ້ໃນຂັ ັ້ນທ ັ້ອງຖິີ່ ນ ໃນການພດັທະນາຫ ກັ 

ການ ແລະ ຂະບວນການຕີ່ າງໆໃນການຕອບໂຕ ັ້ກບັ

ໄພພບິດັທີີ່ ເປັນໄປຕາມມາດຖານແຫີ່ ງຊາດ ແຕີ່ ໃນ

ຂະນະດຽວກນັ ໃຫ ັ້ສາມາດປັບປີ່ ຽນໄດ ັ້ໄປຕາມສະ 

ພາບຂອງແຕີ່ ລະທ ັ້ອງຖິີ່ ນ ແມີ່ ນເປັນສິີ່ ງສໍາຄນັທີີ່ ຈະ

ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ພັດທະນາຂຶ ັ້ນ ແລະ ນໍາໃຊ ັ້ໃນທັີ່ ວປະເທດ 

ທງັຂັ ັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ ັ້ອງຖິີ່ ນ.  

ບັ້ວງງບົປະມານສຸກເສນີ ທີີ່ ສາມາດລະດມົເພ ີ່ ອ

ຕອບໂຕ ັ້ກບັໄພພິບັດ ແມີ່ ນເປັນສິີ່ ງທ ັ້າທາຍສໍາລັບ

ຂະແໜງການສກຶສາ ເນ ີ່ ອງຈາກງບົປະມານໃນປະຈຸ

ບນັແມີ່ ນມຈີໍາກດັ ແລະ ມທີີ່ າອີ່ ຽງວີ່ າງບົປະມານທີີ່

ຕ ັ້ອງການຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ອີງໃສີ່ ຈາກພາຍນອກ. ແຜນ

ຕອບໂຕ ັ້ໄພພບິດັສຸກເສນີ ຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ລະບຸຂງົເຂດທີີ່

ເປັນທີ່ າແຮງທງັໃນລະດບັຊາດ ແລະ ທ ັ້ອງຖິີ່ ນ ເຖງິ

ແຫ ີ່ ງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນ

ຕີ່ າງໆ. ໃນບີ່ ອນທີີ່ ເປັນໄປໄດ ັ້ ແມີ່ ນຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ມີ

ການທບົທວນຄ ນ ຄວາມອາດສາມາດໃນການສັ້າງ

ລະບົບຄັງສິນຄ ັ້າ (ທາງເລ ອກໜຶີ່ ງແມີ່ ນຮັກສາປຶັ້ມ

ແບບຮຽນຢູີ່ ຂັ ັ້ນເມ ອງ ແລະ ວທິນີັ ັ້ນ ແມີ່ ນສາມາດ

ປະສານກບັ TAC ໃນການພດັທະນາຫ ກັການຕີ່ າງໆ 

ໃນການຈດັບູລິມະສິດ ໃນການສະໜອງປຶັ້ມແບບ 

ຮຽນ) . 
 

 COVID-19 

ປານກາງ ປານກາງ 

ການລະບາດຂອງພະຍາດ Covid-19 ທີີ່ ມໃີນປະຈຸ

ບັນ ໄດ ັ້ເຮັດໃຫ ັ້ມີການເອົາໃຈໃສີ່ ຫ າຍຂຶ ັ້ນຕໍີ່ ກັບ

ຄວາມຈໍາເປັນ ໃນການຮບັປະກນັການສະໜອງສະ 

ພາບແວດລັ້ອມທີີ່ ປອດໄພ ໃນທຸກໂຮງຮຽນ ເຊັີ່ ນ: 

ການສະໜອງຫ ັ້ອງນໍ ັ້າ, ອີ່ າງລ ັ້າງມ  ແລະ ນໍ ັ້າດ ີ່ ມສະ 

ອາດໃນໂຮງຮຽນ. ຖັ້າຫາກວີ່ າແຜນຮັບມ ສຸກເສີນ

ກບັໄພພບິດັ ສໍາລບັຂະແໜງການສກຶສາ ແມີ່ ນການ

ກວມເອາົມາດຕະການປັ້ອງກນັໄພພບິັດ ເຊັີ່ ນດຽວ

ກບັ ມາດຕະການຕອບໂຕ ັ້ແບບຮບີດີ່ ວນນັ ັ້ນ, ເຮາົກໍ
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ສາມາດຄາດການໄດ ັ້ວີ່ າ ຈະມຍຸີດທະສາດທີີ່ ສໍາຄນັນີ ັ້

ກວມລວມຢູີ່ ນໍາ. 

ຂອບເຂດຂອງແຜນ    

ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ 

ກລິາ 2021-2025 ແມີ່ ນເປັນແຜນທີີ່ ລກັສະນະ

ສູງເກນີຄວາມເປັນຈງິ ໂດຍສະເພາະໃນແງີ່ຂອງ

ການປະຕຮູິບ ການບໍລຫິານ-ຄຸ ັ້ມຄອງ. 

ດັີ່ ງທີີ່ ຮບັຮູ ັ້ກນັວີ່ າ ແຜນພດັທະນາຂະແໜງ 

ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025 ໂດຍ 

ລວມ ແມີ່ ນມລີກັສະນະໄກຄວາມເປັນຈງິ, ແຜນ

ດັີ່ ງກີ່ າວ ໄດ ັ້ຖ ກອອກແບບມາໃນທາງປະຕບິດັ. 

ໃນຂະນະທີີ່ ແຕີ່ ລະນະໂຍບາຍ ຫ   ການຂະຫຍາຍ

ການບໍລກິານການສກຶສາ ອາດສາມາດຈດັຕັ ັ້ງປະ 

ຕບິດັໄດ ັ້ດ ັ້ວຍຕວົຂອງມນັເອງ, ຮູບແບບນະໂຍ 

ບາຍລວມ ອາດຈະຍ ດແຫ ີ່ ງທນຶທີີ່ ສະໜອງໃຫ ັ້

ຂະແໜງການ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃນການ

ປະຕຮູິບຢູີ່ ພາຍໃນຂະແໜງການເອງ. ໃນແງີ່ຂອງ

ງບົປະມານ, ໃນແບບຈໍາລອງທາງດ ັ້ານງບົປະ 

ມານທີີ່ ເນັ ັ້ນໃສີ່ ປັບປຸງຄຸນນະພາບການສກຶສານັ ັ້ນ, 

ຄວາມຕັ້ອງການດ ັ້ານງບົປະມານ ແມີ່ ນມສູີງກວີ່ າ 

ທີີ່ ຂະແໜງການໄດ ັ້ຮບັໃນປັດຈບຸນັ, ແຕີ່ ເມ ີ່ ອເບິີ່ ງ

ສັດສີ່ ວນ ທຽບໃສີ່ ລາຍຈີ່ າຍຂອງລັດຖະບານ

ແລັ້ວ ແມີ່ ນບໍີ່ ຖ ວີ່ າຕ ັ້ອງການສູງເກນີໄປ ໂດຍສະ 

ເພາະຢີ່ າງຍິີ່ ງ ເມ ີ່ ອມີການສະໜັບສະໜູນເພີີ່ ມ

ຕ ີ່ ມຈາກຄູີ່ ຮີ່ ວມພດັທະນາ. ຂງົເຂດດຽວທີີ່ ເປັນ

ວີ່ າມີຄວາມສີ່ ຽງສູງ ແມີ່ ນກີ່ ຽວພັນກັບການ

ບໍລຫິານ-ຄຸ ັ້ມຄອງ ເຊິີ່ ງຖ ວີ່ າຍງັຍາກທີີ່ ຈະບັນລຸ

ໄດ ັ້.  

ເປັນເວລາຫ າຍປີ ທີີ່ ຂະແໜງການໄດ ັ້ຮບັງບົ 

ປະມານທີີ່ ຈໍາກດັ ແລະ ກໍີ່ ມທີີ່ າອີ່ ຽງວີ່ າຈະຮ ັ້າຍ

ແຮງຂຶ ັ້ນເນ ີ່ ອງຈາກຜນົກະທບົຂອງ Covid-19. 

ງບົປະມານບໍລຫິານປົກກະຕ ິບໍີ່ ມທີີ່ າອີ່ ຽງວີ່ າຈະ

ເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນໄດ ັ້ຕາມຄວາມຕັ້ອງການ ເພ ີ່ ອຮບັໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າ

ໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບ, ພ ັ້ອມດຽວກັນ 

ຄວາມບໍີ່ ໝັ ັ້ນຄງົທາງດ ັ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ 

ຄວາມທຸກຍາກ ພັດມທີີ່ າອີ່ ຽງເພີີ່ ມຂຶ ັ້ນ ເຊິີ່ ງສົີ່ ງ

ຜນົກະທບົທາງລບົ ໃນການສະໜອງການສກຶສາ

ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຊນົນະບດົ ແລະ ເຂດຫີ່ າງ

ໄກສອກຫ ກີ.  

ທຸກການປະຕຮູິບ ລະບບົການບໍລຫິານ-ຄຸ ັ້ມ

ຄອງ ທີີ່ ລະບຸໄວ ັ້ໃນແຜນພັດທະນາຂະແໜງ 

ການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 2021-2025 ຈະບໍີ່ ສາ 

ມາດບັນລຸໄດ ັ້. ການປະຕິຮູບພາຍໃນລະບົບ 

ແມີ່ ນໂດຍລວມແລັ້ວ ມຄີວາມທ ັ້າທາຍສູງກວີ່ າ 

ການບນັລຸການຂະຫຍາຍການບໍລກິານ ການສກຶ

ສູງຫ າຍ 

ສາມາດ

ປຶກສາກນັ

ໄດ ັ້ຕ ີ່ ມ 

ການຈດັສນັຊບັພະຍາກອນ ຢີ່ າງມປີະສດິທພິາບ 

ແລະ ເທົີ່ າທຽມນັ ັ້ນ ຈໍາເປັນຕ ັ້ອງມີວິທີການ ແລະ 

ຫ ກັການຄຸ ັ້ມຄອງທີີ່ ມປີະສດິທພິາບ ພາຍໃຕ ັ້ລະບບົ

ຂໍ ັ້ມູນຂີ່ າວສານທີີ່ ເຊ ີ່ ອຖ ໄດ ັ້. ມຫີ າຍຂງົເຂດທີີ່ ຂະແ

ໜງ ການສຶກສາ ສາມາດປັບປຸງ ແລະ ສ ັ້າງຄວາມ

ເຂັ ັ້ມ ແຂງໃນການບໍລຫິານ-ຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ແຜນພດັ

ທະ ນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-

2025 ມີຂອບເຂດຈໍາກັດ ໃນການສຸມໃສີ່ ບັນດາ

ຂງົເຂດດັີ່ ງ ກີ່ າວ. ດັີ່ ງນັ ັ້ນ ການປັບປຸງສີ່ ວນໃຫຍີ່ ອາດ

ໃຫ ັ້ເນັ ັ້ນໃສີ່ ການປັບປຸງທາງດ ັ້ານຄວາມເທົີ່ າທຽມ 

ແລະ ປະສດິ ທພິາບໃນການຈດັສນັຊບັພະຍາກອນ

ຕີ່ າງໆ.  

ບາງຄູຮີ່ ວມງານພາຍນອກ, ອາດດ ັ້ວຍບູລິມະ

ສດິຂອງອງົການຈດັຕັ ັ້ງຂອງຕນົ, ຕ ັ້ອງການທີີ່ ຈະສະ

ໜບັສະໜູນການປະຕຮູິບການບໍລຫິານ-ຄຸ ັ້ມຄອງ ທີີ່

ງບົ ປະມານລດັອາດບໍີ່ ພຽງພໍໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ. 

ເວົ ັ້າລວມແລັ້ວ, ອາດແມີ່ ນຄວາມຈງິທີີ່ ແຜນພດັ 

ທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-

2025 ໄດ ັ້ລະບຸກີ່ ຽວກັບການປະຕິຮູບ ຫ າຍເກີນ

ໄປ. ຈາກປະສົບການຜີ່ ານມາ ສະແດງໃຫ ັ້ເຫນັວີ່ າ 

ບາງການປະຕິຮູບອາດຖ ກຍຸດຕິ ໃນຂະນະທີີ່ ບາງ

ການປະ ຕຮູິບສາມາດດໍາເນນີໄປໄດ ັ້. ແຕີ່ ທີີ່ ສໍາຄນັທີີ່

ສຸດໃນການນໍາສະເໜບີນັດາການປະຕຮູິບທີີ່ ເປັນບູລິ

ມະສິດເຫ ົີ່ ານີ ັ້ ແມີ່ ນມນັມຄີວາມເປັນໄປໄດ ັ້ທີີ່  ບາງ

ການປະຕຮູິບອາດດໍາເນນີໄປຕໍີ່  ແລະ ບາງການປະຕິ

ຮູບອາດສະໜັບສະໜູນໃຫ ັ້ມກີານປັບປຸງ ໃຫ ັ້ເກີດ

ຄວາມເທົີ່ າທຽມ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ພາຍໃຕ ັ້

ຊບັພະຍາກອນທີີ່ ມຢູີີ່ . ສະຫ ຸບແລ ັ້ວ, ຖັ້າການກໍານດົ

ການປະຕຮູິບໃດໜຶີ່ ງທີີ່ ໄກເກີນຈງິ ຊີ່ ວຍໃຫ ັ້ເກີດມີ

ການປະຕຮູິບອີກຢີ່ າງໜຶີ່ ງດໍາເນນີໄປໄດ ັ້ ມນັກໍີ່ ອາດ

ຄຸ ັ້ມຄີ່ າທີີ່ ຈະສີ່ ຽງ.  
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ສາ ຫ   ການປັບປີ່ ຽນຫ ກັສູດການຮຽນ. ໃນການ

ປະຕຮູິບລະບບົ, ມນັມຄີວາມຈໍາເປັນຕ ັ້ອງໄດ ັ້ເຈ 

ລະຈາ ແລະ ຕກົລງົເປັນເອກະພາບກບັຫ າຍໆກະ 

ຊວງ ແລະ ອົງການຈດັຕັ ັ້ງລດັທີີ່ ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງ ເຊິີ່ ງ

ນັ ັ້ນອາດເປັນອຸປະສກັອນັໃຫຍີ່ ຫ ວງໃນປະຕບິດັ. 

ການປະຕຮູິບບາງຂໍ ັ້ ອາດຕ ັ້ອງຢຸດໄປດ ັ້ວຍເຫດ 

ຜົນບາງປະການ ແຕີ່ ໃນອີກດ ັ້ານໜຶີ່ ງ ມນັອາດ

ເປັນຈດຸເລີີ່ ມຕົ ັ້ນທີີ່ ດ ີໃນການດໍາເນນີການປະຕິ

ຮູບຂໍ ັ້ອ ີ່ ນໆ. ບາງການປະຕຮູິບ ອາດມອຸີປະສັກ

ໜັ້ອຍກວີ່ າຂໍ ັ້ອ ີ່ ນໆ ແລະ ບາງຂໍ ັ້ອາດສາມາດດງຶ

ດູດການສະໜບັສະໜູນຈາກອງົການຈດັຕັ ັ້ງອ ີ່ ນໆ

ຂອງລັດຖະບານ ເຊິີ່ ງອາດເປັນເຫດຜົນໃຫ ັ້ສາ 

ມາດລະດມົທນຶຢີ່ າງພຽງພໍໃນການຫນັປີ່ ຽນໄປສູີ່

ລະບົບໃໝີ່  (ຕົວຢີ່ າງ: ການປະຕິຮູບກີ່ ຽວກັບ 

ການລາຍງານການໃຊ ັ້ຈີ່ າຍທີີ່ ຊດັເຈນ ອາດໄດ ັ້ຮບັ

ການສະໜບັສະໜນູທີີ່ ດ ີຈາກອງົການກວດສອບ

ແຫີ່ ງລດັ ເປັນຕົ ັ້ນ)  
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ເອກະສານຊ ັ້ອນທ ັ້າຍທ ີ6: ການຄາດຄະເນຈາໍນວນນກັຮຽນ ແລະ ງບົປະມານທີີ່ ຕ ັ້ອງການ36 

1. ແຜນຂະແໜງການຍີ່ ອຍ ການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ 

ຕາຕະລາງ 1: ຄາດຄະເນຈາໍນວນນກັຮຽນໃນຊັ ັ້ນການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ  

 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 

ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນຂອງເດກັ 5 ປີ (%) 83,3 84,0 84,7 85,3 86,0 

ຈາໍນວນນກັຮຽນທງັໝດົ (3-5 ປີ) 240.437 248.315 256.370 264.607 273.029 

ຈາໍນວນຄູສອນ ແລະ ພະນກັງານ 

ທງັໝດົ (ສະເພາະພາກລດັ) 
8.273 8.513 8.757 9.005 9.257 

ຈາໍນວນຄູສອນ ແລະ ພະນກັງານທີີ່ ຕ ັ້ອງການ

ບນັຈໃຸໝີ່  (ສະເພາະພາກລດັ) 
437 447 457 467 252 

ຈາໍນວນຫັ້ອງຮຽນທງັໝດົ(ສະເພາະພາກລດັ) 8.608 8.897 9.192 9.495 9.804 

ຈາໍນວນຫັ້ອງຮຽນທີີ່ ຕ ັ້ອງການສ ັ້າງໃໝີ່  

(ສະເພາະພາກລດັ) 
282 289 295 303 310  

ຈາໍນວນຫັ້ອງຮຽນທີີ່ ຕ ັ້ອງການສ ັ້າງທດົແທນ 

(ສະເພາະພາກລດັ) 
86 89 92 95 98 

ຕາຕະລາງ 2: ຄາດຄະເນງບົປະມານສໍາລບັການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ (ລັ້ານກບີ) 

ການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ 2021 2022 2023 2024 2025 

ງບົປະມານບໍລຫິານປົກກະຕ ິ 328.444 341.027 353.982 367.319 381.048 

ງບົປະມານເງນິເດ ອນ 300.800 312.617 324.793 337.337 350.259 

ງບົອຸດໜນູ ແລະ ນະໂຍບາຍຕີ່ າງໆ 6.618 6.810 7.005 7.204 7.406 

ງບົອຸດໜນູນໍ ັ້າມນັ 6.013 6.187 6.364 6.545 6.728 

ງບົບໍລຫິານໂຮງຮຽນ 9.629 9.910 10.197 10.488 10.785 

ງບົສໍາລບັຝຶກອບົຮມົຄູ 2.068 2.128 2.189 2.251 2.314 

ມູນຄີ່ າອາຫານໃນໂຮງຮຽນ (ງບົລດັ) 1.595 1.595 1.595 1.595 1.595 

ງບົສໍາລບັປຶັ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູີ່ ມ ຄູ 1.722 1.779 1.838 1.899 1.961 

ງບົປະມານລງົທນຶ 71.101 72.658 74.249 75.876 77.538 

ມູນຄີ່ າກໍີ່ ສ ັ້າງໃໝີ່  42.290 43.297 44.325 45.375 46.448 

ມູນຄີ່ າການກໍີ່ ສ ັ້າງທດົແທນ 12.912 13.345 13.788 14.242 14.706 

ມູນຄີ່ າສ ັ້ອມແປງ ແລະ ບໍາລຸງຮກັສາ 3.443 3.559 3.677 3.798 3.922 

ມູນຄີ່ າການສະໜອງສິີ່ ງອໍານວຍຄວາມ

ສະດວກ ທາງດ ັ້ານສຸຂະອານາໄມ 
42 42 42 42 42 

ມູນຄີ່ າການສ ັ້າງທດົແທນສິີ່ ງອໍານວຍ

ຄວາມສະດວກ ທາງດ ັ້ານສຸຂະອານາໄມ 
1.841 1.842 1.844 1.845 1.847 

ມູນຄີ່ າອາຫານໃນໂຮງຮຽນ (ງບົພາຍ

ນອກ) 
10.574 10.574 10.574 10.574 10.574 

 
36 ຕາມແບບຈາໍລອງຄວາມຕັ້ອງການດ ັ້ານງບົປະມານໃນກໍລະນ ີ“ໄດ ັ້ຮບັງບົປະມານໃນລະດບັເທົີ່ າເດມີ” (Steady state) 
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ລວມທງັໝດົ 399.546 413.685 428.231 443.195 458.586 

ຕາຕະລາງ 3: ຄາດຄະເນງບົປະມານຈາກພາຍນອກ (ລັ້ານກບີ) 

 2021 2022 2023 2024 2025 

ການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ 50.638 48.855 48.969 43.036 43.036 

2. ແຜນຂະແໜງການຍີ່ ອຍ ການສກຶສາຊັ ັ້ນປະຖມົ 

ຕາຕະລາງ 4: ຄາດຄະເນຈາໍນວນນກັຮຽນໃນການສກຶສາຊັ ັ້ນປະຖມົ  

 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 

ອດັຕາຄ ັ້າງຫ ັ້ອງ ປ.1 (%) 5,8 5,2 4,6 4,0  3,4 

ອດັຕາຄ ັ້າງຫ ັ້ອງຊັ ັ້ນປະຖມົ (%) 2,8 2,5 2,2  1,8  1,5 

ອດັຕາປະລະ ປ.1 (%) 5,7 5,1 4,5 3,8 3,2 

ອດັຕາປະລະຊັ ັ້ນປະຖມົ (%) 3,9 3,4 3,0 2,5 2,1 

ຈາໍນວນນກັຮຽນທງັໝດົ (ລດັ ແລະ ເອກະ

ຊນົ) 
758.971 763.251 771.376 79.595 790.765 

ຄູສອນ ແລະ ພະນກັງານທງັໝດົ (ພາກລດັ) 29.813 30.013 30.365 30.722 31.195 

ຈາໍນວນຫັ້ອງຮຽນທງັໝດົ (ພາກລດັ) 36.293 36.250 36.389 36.532 36.810 

ຈາໍນວນຫັ້ອງຮຽນທີີ່ ຕ ັ້ອງການໃໝີ່  (ພາກ

ລດັ) 
0 0 139 142 278 

ຈາໍນວນຫັ້ອງຮຽນທີີ່ ຕ ັ້ອງການສ ັ້າງທດົແທນ 

(ພາກລດັ) 
363 362 364 365 368 

ຕາຕະລາງ 5: ຄາດຄະເນງບົປະມານສໍາລບັການສກຶສາຊັ ັ້ນປະຖມົ (ລັ້ານກບີ) 

ການສກຶສາຊັ ັ້ນປະຖມົ 2021 2022 2023 2024 2025 

ງບົປະມານບໍລຫິານປົກກະຕ ິ  845.531  864.192  887.874  916.112  945.385 

ງບົປະມານເງນິເດ ອນ  724.519  739.115  759.558  780.502  806.217 

ງບົອຸດໜນູ ແລະ ນະໂຍບາຍຕີ່ າງໆ  15.941  16.101  16.383  16.668  17.046 

ງບົອຸດໜນູນໍ ັ້າມນັ  15.329  15.483  15.754  16.028  16.392 

ງບົເບ ັ້ຍລ ັ້ຽງ  1.350  2.700  4.050  5.400  6.750 

ງບົບໍລຫິານໂຮງຮຽນ  49.268  49.594  50.172  50.756  51.534 

ເງນິສອບເສງັ  7.642  7.659  7.892  7.962  8.175 

ງບົສໍາລບັຝຶກອບົຮມົຄູ  7.453  7.503  7.591  7.680  7.799 

ເງນິຊ ັ້ປຶັ້ມທດົແທນ  14.999 17.007  17.445  22.087  22.442 

ມູນຄີ່ າອາຫານໃນໂຮງຮຽນ (ງບົລດັ)  9.030  9.030  9.030  9.030  9.030 

ງບົປະມານລງົທນຶ  202.988  202.896  208.988  158.629  179.564 

ມູນຄີ່ າກໍີ່ ສ ັ້າງໃໝີ່   0  0  20.909  21.368  41.752 

ມູນຄີ່ າການກໍີ່ ສ ັ້າງທດົແທນ  54.439  54.375  54.584  54.798  55.215 

ມູນຄີ່ າສ ັ້ອມແປງ ແລະ ບໍາລຸງຮກັສາ  14.517  14.500  14.556  14.613  14.724 
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ມູນຄີ່ າການກໍີ່ ສ ັ້າງໂຮງຮຽນສໍາລບັ

ເດກັພກິານ 
 2.000  2.000  2.000  2.000  2.000 

ມູນຄີ່ າການສະໜອງສິີ່ ງອໍານວຍ

ຄວາມສະດວກ ທາງດ ັ້ານສຸຂະອານາ

ໄມ 

 662  662  662  662  662 

ມູນຄີ່ າການສ ັ້າງທດົແທນສິີ່ ງອໍານວຍ

ຄວາມສະດວກ ທາງດ ັ້ານສຸຂະອານາ

ໄມ 

 5.273  5.295  5.317  5.339  5.361 

ງບົພມິປຶັ້ມໃໝີ່  (ຫ ກັສູດໃໝີ່  ໂດຍ 
Bequal/Jica) 

 14.073  13.691  13.153  0  0 

ງບົຝຶກອບົຮມົຄູ (ຫ ກັສູດໃໝີ່ )  52.173  52.523  37.957  0  0 

ມູນຄີ່ າອາຫານໃນໂຮງຮຽນ (ງບົພາຍ

ນອກ) 
 59.850  59.850  59.850  59.850  59.850 

ລວມທງັໝດົ 1.048.518 1.067.088 1.096.862 1.074.742 1.124.949 

 

ຕາຕະລາງ 6: ຄາດຄະເນງບົປະມານຈາກພາຍນອກ (ລັ້ານກບີ) 

 2021 2022 2023 2024 2025 

ການສກຶສາຊັ ັ້ນປະຖມົ   84.669  164.527  171.606  171.901  171.901 

3. ແຜນຂະແໜງການຍີ່ ອຍ ການສກຶສາຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນ 

ຕາຕະລາງ 7: ຄາດຄະເນຈາໍນວນນກັຮຽນໃນການສກຶສາຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນ 

 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 

ອດັຕາເລ ີ່ ອນຊັ ັ້ນຂຶ ັ້ນ ມ.1 ທຽບໃສີ່

ນກັຮຽນຈບົ ປ.5 (%) 
 89,4  90,8  92,2  93,6  95 

ຈາໍນວນນກັຮຽນທງັໝດົ (ພາກລດັ)  403.506  396.959  396.727  405.683  418.126 

ຈາໍນວນນກັຮຽນທງັໝດົ (ພາກລດັ 

ແລະ ເອກະຊນົ) 
 420.644  414.171  414.281  423.994  437.371 

ຄູສອນ ແລະ ພະນກັງານທງັໝດົ 

(ພາກລດັ) 
20.670 20.340 20.334 20.799 21.442 

ຈາໍນວນຫັ້ອງຮຽນທງັໝດົ (ພາກ

ລດັ) 
 17.286  17.068   17.121  17.573  18.179 

ຈາໍນວນຫັ້ອງຮຽນທີີ່ ຕ ັ້ອງການໃໝີ່  

(ພາກລດັ) 
 0  0  53  452  606 

ຈາໍນວນຫັ້ອງຮຽນທີີ່ ຕ ັ້ອງການສ ັ້າງ

ທດົແທນ (ພາກລດັ) 
 176  173  171  171  176 

ຕາຕະລາງ 8: ຄາດຄະເນງບົປະມານສໍາລບັການສກຶສາຊັ ັ້ນມ.ຕົ ັ້ນ (ລັ້ານກບີ).  

ການສກຶສາຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນ 2021 2022 2023 2024 2025 

ງບົປະມານບໍລຫິານປົກກະຕ ິ  860.974  856.120  863.340  890.783  926.434 
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ງບົປະມານເງນິເດ ອນ  772.435  767.711  775.149  800.794  833.838 

ງບົອຸດໜນູ ແລະ ນະໂຍບາຍຕີ່ າງໆ  16.536  16.272  16.267  16.639  17.154 

ງບົອຸດໜນູນໍ ັ້າມນັ  14.425  14.159  14.154  14.528  15.047 

ງບົບໍລຫິານໂຮງຮຽນ  28.245  27.787  27.771  28.398  29.269 

ງບົເບ ັ້ຍລ ັ້ຽງ  4.050  5.400  5.400  5.400  5.400 

ງບົສອບເສງັ  5.292  5.148  4.994  4.999  5.097 

ງບົສໍາລບັຝຶກອບົຮມົຄູ  5.167  5.085  5.083  5.200  5.361 

ງບົຊ ັ້ປຶັ້ມທດົແທນ  14.823  14.557  14.522  14.826  15.270 

ງບົປະມານລງົທນຶ  106.151  105.314  118.075  219.502  260.315 

ມູນຄີ່ າກໍີ່ ສ ັ້າງໃໝີ່   0  0  13.285  112.879  151.622 

ມູນຄີ່ າກໍີ່ ສ ັ້າງຫໍພກັ  27.000  27.000  27.000  27.000  27.000 

ມູນຄີ່ າການກໍີ່ ສ ັ້າງທດົແທນ  43.965  43.215  42.671  42.804  43.932 

ມູນຄີ່ າສ ັ້ອມແປງ ແລະ ບໍາລຸງຮກັສາ  6.914  6.827  6.849  7.029  7.272 

ມູນຄີ່ າກໍີ່ ສ ັ້າງຫ ັ້ອງທດົລອງ  27.000  27.000  27.000  27.000  27.000 

ມູນຄີ່ າການສະໜອງສິີ່ ງອໍານວຍຄວາມ

ສະດວກ ທາງດ ັ້ານສຸຂະອານາໄມ 
 0  0  0  0  0 

ມູນຄີ່ າການສ ັ້າງທດົແທນສິີ່ ງອໍານວຍ

ຄວາມສະດວກ ທາງດ ັ້ານສຸຂະອານາ

ໄມ 

 1.271  1.271  1.271  1.271  1.271 

ງບົພມິປຶັ້ມໃໝີ່  (ຫ ກັສູດໃໝີ່ )  0  0  0   1.519  2.218 

ລວມທງັໝດົ 967.124 961.434 981.415 1.110.284 1.186.749 

ຕາຕະລາງ 9: ຄາດຄະເນງບົປະມານຈາກພາຍນອກ (ລວມທງັ ມ.ຕົ ັ້ນ ແລະ ມ.ປາຍ) (ລັ້ານກບີ)  

  2021  2022  2023  2024  2025 

ຊັ ັ້ນມດັທະຍມົ  53.444  45.330  45.330  45.330  45.330 

4. ແຜນຂະແໜງການຍີ່ ອຍ ການສກຶສາຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍ 

ຕາຕະລາງທ ີ10: ຄາດຄະເນຈາໍນວນນກັຮຽນໃນການສກຶສາຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍ  

 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 

ອດັຕາເລ ີ່ ອນຊັ ັ້ນຂຶ ັ້ນ ມ.5 ທຽບໃສີ່ ນກັຮຽນ

ຈບົ ມ.4 (%) 
 87,7  88,3  88,8  89,4  90 

ຈາໍນວນນກັຮຽນທງັໝດົ (ພາກລດັ)  194.525  196.417  199.178  199.118  98.822 

ຈາໍນວນນກັຮຽນທງັໝດົ (ພາກລດັ ແລະ 

ເອກະຊນົ) 
 200.106  202.162  205.115  205.165 204.971 

ຄູສອນ ແລະ ພະນກັງານທງັໝດົ (ພາກລດັ) 9.476 9.572 9.709 9.710  9.699 

ຈາໍນວນຄູສອນທີີ່ ຕ ັ້ອງການບນັຈໃຸໝີ່   0  301  345  211  200 

ຈາໍນວນຫັ້ອງຮຽນທງັໝດົ (ພາກລດັ) 11.818  11.324  10.926  10.417  9.941 

ຈາໍນວນຫັ້ອງຮຽນທີີ່ ຕ ັ້ອງການສ ັ້າງທດົແທນ 

(ພາກລດັ) 
 128  118  113  109  104 
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ຕາຕະລາງ 11: ຄາດຄະເນງບົປະມານສໍາລບັການສກຶສາຊັ ັ້ນ ມ.ປາຍ (ລ ັ້ານກບີ) 

ການສກຶສາຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນ

ປາຍ 
 2021  2022  2023  2024  2025 

ງບົປະມານບໍລຫິານປົກກະຕ ິ  344.445  351.309  360.268  363.613  366.363 

ງບົປະມານເງນິເດ ອນ  306.663  313.330  321.718  324.951  327.767 

ງບົອຸດໜນູ ແລະ ນະໂຍບາຍ

ຕີ່ າງໆ 
 6.565  6.641  6.752  6.752  6.743 

ງບົອຸດໜນູນໍ ັ້າມນັ  6.608 6.684  6.795  6.796  6.787 

ງບົບໍລຫິານໂຮງຮຽນ  13.617  13.749  13.942  13.938  13.918 

ງບົເບ ັ້ຍລ ັ້ຽງ 0 0 0 0 0 

ງບົສອບເສງັ  3.528  3.415  3.536  3.652  3.628 

ງບົສໍາລບັຝຶກອບົຮມົຄູ  2.052  2.075  2.110  2.110  2.107 

ງບົຊ ັ້ປຶັ້ມທດົແທນ  5.414  5.414  5.414  5.414  5.414 

ງບົຊ ັ້ຄອມພວິເຕ ີ 0 0 0 0 0 

ງບົປະມານລງົທນຶ  91.230  88.273  86.840  85.685  84.209 

ມູນຄີ່ າກໍີ່ ສ ັ້າງໃໝີ່  0 0 0 0 0 

ມູນຄີ່ າກໍີ່ ສ ັ້າງຫໍພກັ  27.000  27.000  27.000  27.000  27.000 

ມູນຄີ່ າການກໍີ່ ສ ັ້າງທດົແທນ  32.095  29.545  28.311  27.315  26.042 

ມູນຄີ່ າສ ັ້ອມແປງ ແລະ ບໍາລຸງ

ຮກັສາ 
 5.135  4.727  4.530  4.370  4.167 

ມູນຄີ່ າກໍີ່ ສ ັ້າງຫ ັ້ອງທດົລອງ  27.000  27.000  27.000  27.000  27.000 

ລວມທງັໝດົ  435.676  439.582  447.108  449.298  450.572 

 

ຕາຕະລາງ 12: ຄາດຄະເນງບົປະມານຈາກພາຍນອກ (ລວມທງັ ມ.ຕົ ັ້ນ ແລະ ມ.ປາຍ) (ລັ້ານກບີ)  

 2021 2022 2023 2024 2025 

ມດັທະຍມົສກຶສາ 53.444 45.330 45.330 45.330 45.330 

5. ແຜນຂະແໜງການຍີ່ ອຍ ການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ 

ຕາຕະລາງ 13: ຄາດຄະເນຈາໍນວນນກັຮຽນໃນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ 

 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 

ຈາໍນວນນກັຮຽນ ໃນຫ ກັສູດລບຶລ ັ້າງ

ຄວາມບໍີ່ ຮູ ັ້ໜງັສ  
 4.000  4.000  4.000  4.000  4.000 

ຈາໍນວນນກັຮຽນ ໃນຫ ກັສູດຊັ ັ້ນ

ປະຖມົບໍາລຸງ 6-14 ປີ 

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

ຈາໍນວນນກັຮຽນ ໃນຫ ກັສູດລະດບັ

ປະຖມົສກຶສາບໍາລຸງ 15-40 ປີ 

4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 

ຈາໍນວນນກັຮຽນ ໃນຫ ກັສູດບໍາລຸງຍກົ

ລະດບັຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົັ້ນ  
 28.000  28.000  28.000  28.000  28.000 
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ຈາໍນວນນກັຮຽນ ໃນຫ ກັສູດບໍາລຸງຍກົ

ລະດບັຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍ 
 8.000  8.000  8.000  8.000  8.000 

ຈາໍນວນສູນການຮຽນຮູ ັ້ຊຸມຊນົທີີ່

ຕ ັ້ອງການໃໝີ່  
 1  1  1  1  1 

ຕາຕະລາງ 14: ຄາດຄະເນງບົປະມານສໍາລບັການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ (ລ ັ້ານກບີ)  

ການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ 2021 2022 2023 2024 2025 

ງບົປະມານບໍລຫິານປົກກະຕ ິ  32.002  32.973  33.964  34.973  36.002 

ງບົປະມານເງນິເດ ອນ  21.210  22.136  23.079  24.038  25.014 

ງບົອຸດໜນູຄູອາສາ  6.000  6.000  6.000  6.000  6.000 

ງບົຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີ  850   850  850  850  850 

ງບົຝຶກອບົຮມົຄູ  0  0  0  0  0 

ງບົບໍລຫິານ  2.000  2.000  2.000  2.000  2.000 

ງບົບໍລຫິານໂຮງຮຽນ (ສະເພາະບໍາລຸງ 

ມ.ປາຍ) 
 1.200  1.200  1.200  1.200  1.200 

ງບົພມິປຶັ້ມໃໝີ່   530  562  596  632  670 

ງບົຊ ັ້ປຶັ້ມທດົແທນ  212  225  239  253  268 

ງບົປະມານລງົທນຶ  1.904  1.912  1.920  1.928  1.936 

ມູນຄີ່ າກໍີ່ ສ ັ້າງໃໝີ່   300  300  300  300  300 

ມູນຄີ່ າສ ັ້ອມແປງ ແລະ ບໍາລຸງຮກັສາ  1.604  1.612  1.620  1.628  1.636 

ລວມທງັໝດົ  33.906  34.885  35.884  36.901  37.938 

ຕາຕະລາງ 15: ຄາດຄະເນງບົປະມານຈາກພາຍນອກ (ການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ) (ລັ້ານກບີ) 

 2021 2022 2023 2024 2025 

ການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ  1.404  1.404  1.404  1.404  1.404 

6. ແຜນຂະແໜງການຍີ່ ອຍ ການສກຶສາສ ັ້າງຄູ 

ຕາຕະລາງ 16: ຄາດຄະເນຈາໍນວນນກັຮຽນໃນການສກຶສາສ ັ້າງຄູ 

  2020-21  2021-22  2022-23  2023-24  2024-25 

ຈາໍນວນນກັສກຶສາຄູໃໝີ່  ທີີ່ ໄດ ັ້

ຮບັເບ ັ້ຍລ ັ້ຽງ (ຕາມໂຄຕັ້າ) 
 507  530  0  0  0 

ຈາໍນວນນກັສກຶສາຄູໃໝີ່  ທີີ່ ບໍີ່ ໄດ ັ້

ຮບັເບ ັ້ຍລ ັ້ຽງ (ບໍີ່ ໄດ ັ້ໂຄຕ ັ້າ) 
 2.026  2.121  2.852  2.883  2.944 

ຈາໍນວນນກັສກຶສາຄູໃໝີ່ ທງັໝດົ  2.533  2.651  2.852 2.883  2.944 

ຈາໍນວນນກັສກຶສາຄູອະນຸບານ  534  606  647  687  728 

ຈາໍນວນນກັສກຶສາຄູປະຖມົ  563  664  753  797  841 

ຈາໍນວນນກັສກຶສາຄູມດັທະຍມົ  1.617  1.412  1.401  1.294  1.186 

ຈາໍນວນນກັສກຶສາຄູພະລະ  174  152  151  139  127 

ຈາໍນວນນກັສກຶສາຄູສລີະປະ  192  168  166  153  141 
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ລວມນກັສກຶສາຄູທງັໝດົ  5.651  5.683  5.970  5.953  5.967 

ຕາຕະລາງ 17: ຄາດຄະເນງບົປະມານສໍາລບັການສກຶສາສ ັ້າງຄູ (ລ ັ້ານກບີ)  

ການສກຶສາສ ັ້າງຄູ 2021 2022 2023 2024 2025 

ງບົປະມານບໍລຫິານປົກກະຕ ິ  102.991 106.275 109.707 113.239  101.511 

ງບົປະມານເງນິເດ ອນ  66.096  68.580  70.308  72.288  59.904 

ງບົອຸດໜນູ ແລະ ນະໂຍບາຍຕີ່ າງໆ  955  966  976  992  929 

ງບົອຸດໜນູອ ີ່ ນໆ  4.776  4.830  4.881  4.962  4.992 

ງບົລງົຝຶກຫດັ  2.993  3.075  3.216  3.276  3.399 

ງບົອຸດໜນູນໍ ັ້າມນັ  1.242  1.256 1.269  1.290  1.208 

ງບົຝຶກອບົຮມົຄູ  459  476  488  502  512 

ງບົຝຶກອບົຮມົຄູປະຈາໍການ (ຝຶກປົກກະຕ)ິ  13.430  13.308  13.360  13.542  13.809 

ງບົບໍລຫິານ  2.993  3.075  3.216  3.276  3.399 

ງບົເບ ັ້ຍລ ັ້ຽງ  5.987  6.149  6.433  6.551  6.798 

ງບົວໄິຈ  360  360  360  360  360 

ງບົຊ ັ້ປຶັ້ມເຂົ ັ້າຫ ັ້ອງສະໝຸດ  1.200  1.200  1.200  1.200  1.200 

ງບົຊ ັ້ອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ  2.500  3.000  4.000  5.000  5.000 

ງບົປະມານລງົທນຶ  74.765  97.727  77.173  10.628  17.104 

ມູນຄີ່ າສ ັ້ອມແປງ ແລະ ບໍາລຸງຮກັສາ  192  204  216  228  304 

ມູນຄີ່ າກໍີ່ ສ ັ້າງຫ ັ້ອງທດົລອງ  8.000  2.000  2.000  2.000 2.000 

ມູນຄີ່ າກໍີ່ ສ ັ້າງຫ ັ້ອງປະຕບິດັຕວົຈງິ  3.200  3.200  3.200  3.200  3.200 

ມູນຄີ່ າສ ັ້າງຫໍພກັ  3.200  28.800  28.800  3.200  9.600 

ງບົຝຶກອບົຮມົຄູປະຈາໍການ (ຫ ກັສູດໃໝີ່ )  52.173  52.523  37.957  0  0 

ມູນຄີ່ າກໍີ່ ສ ັ້າງໂຄງການພເິສດ (ເຊັີ່ ນ: ໂຮງຮຽນ

ເດກັພກິານ) 
 8.000  11.000  5.000  2.000  2.000 

ລວມທງັໝດົ  177.757 204.003 186.880 123.867 118.615 

ຕາຕະລາງ 18: ຄາດຄະເນງບົປະມານຈາກພາຍນອກ (ການສກຶສາຄູ) (ລັ້ານກບີ) 

 2021 2022 2023 2024 2025 

ການສກຶສາຄູ  80.429  84.622  84.111  66.111  24.486 
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7. ແຜນຂະແໜງການຍີ່ ອຍ ອາຊວີະສກຶສາ 

ຕາຕະລາງ 19: ຄາດຄະເນຈາໍນວນນກັຮຽນໃນ ອາຊວີະສກຶສາ 

ຫ ດັສູດ ລວມ 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 

ປະລນິຍາຕີ37 500 90 90 100 100 120 

ຊັ ັ້ນສູງ (12+2+1.5) 15.700 3.100 3.130 3.150 3.150 3.170 

ຊັ ັ້ນກາງ (9+3+2) 4.300 800 820 850 900 930 

ຊັ ັ້ນກາງ (12+3) 18.800 3.680 3.700 3.750 3.800 3.870 

ຊັ ັ້ນກາງ (12+2) 40.000 7.850 7.950 8.000 8.050 8.150 

ຊັ ັ້ນກາງ (9+3) 16.780 3.100 3.250 3.350 3.450 3.630 

C3 (9+2)38  1.600  280 300 320 340 360 

C3 1.000 150 180 200 220 250 

C2 1.300 210 250 270 280 290 

C1 3.550 690 700 710 720 730 

ລວມທງັໝດົ 103.53 19.950 20.370 20.700 21.010 21.500 

ຕາຕະລາງ 20: ຄາດຄະເນງບົປະມານສໍາລບັ ອາຊວີະສກຶສາ (ລ ັ້ານກບີ)  

ອາຊວີະສກຶສາ 2021 2022 2023 2024 2025 

ງບົປະມານບໍລຫິານປົກກະຕ ິ  219.503  220.296  221.096  221.905  227.473 

ງບົປະມານເງນິເດ ອນ  79.265  80.057  80.858  81.667  82.483 

ງບົອຸດໜນູ ແລະ ນະໂຍບາຍຕີ່ າງໆ  1.308  1.308  1.308  1.308  1.200 

ງບົອຸດໜນູອ ີ່ ນໆ  6.540  6.540  6.540  6.540  6.540 

ງບົອຸດໜນູນໍ ັ້າມນັ  1.700  1.700  1.700  1.700  1.560 

ງບົບໍລຫິານ  48.000  48.000  48.000  48.000  48.000 

ງບົເບ ັ້ຍລ ັ້ຽງ  72.000  72.000  72.000  72.000  72.000 

ງບົລງົຝຶກຫດັ  8.100  8.100  8.100  8.100  8.100 

ງບົຊ ັ້ອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ  800  800  800  800  4.500 

ງບົຊ ັ້ຄອມພວິເຕ ີ  700  700  700  700  2.000 

ງບົຝຶກອບົຮມົຄູ  1.090  1.090  1.090  1.090  1.090 

ງບົປະມານລງົທນຶ  26.300  29.516  23.212  23.100  23.100 

ມູນຄີ່ າກໍີ່ ສ ັ້າງໃໝີ່   3.000  3.000  3.000  3.000  3.000 

ມູນຄີ່ າສ ັ້ອມແປງ ແລະ ບໍາລຸງຮກັສາ  900  916  1.012  900  900 

ມູນຄີ່ າກໍີ່ ສ ັ້າງຫ ັ້ອງປະຕບິດັຕວົຈງິ  12.800  12.800  9.600  9.600  9.600 

ມູນຄີ່ າກໍີ່ ສ ັ້າງຫໍພກັ  9.600  12.800  9.600  9.600  9.600 

ລວມທງັໝດົ 245.803 249.812 244.308 245.005 250.573 

 
37 ສໍາລບັສ ັ້າງຄູອາຊວີະ ໃນສະຖາບນັພດັທະນາອາຊວີະສກຶສາ  
38 ລວມທງັຫ ກັສູດສາມນັວຊິາຊບີ ໃນ 11 ໂຮງຮຽນກນິນອນຊນົເຜົີ່ າ ທີີ່ ຈະເປີດເລີີ່ ມແຕີ່ ສກົຮຽນ 2020-2021 ເປັນຕົ ັ້ນໄປ. 
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ຕາຕະລາງ 21: ຄາດຄະເນງບົປະມານຈາກພາຍນອກ (ອາຊວີະສກຶສາ) (ລັ້ານກບີ) 

 2021 2022 2023 2024 2025 

ອາຊວີະສກຶສາ  63.396  78.264  71.460  71.460  71.460 

 

8. ແຜນຂະແໜງການຍີ່ ອຍ ການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ 

ຕາຕະລາງ 22: ຄາດຄະເນຈາໍນວນນກັຮຽນເຂົ ັ້າໃໝີ່  ໃນ 4 ມະຫາວທິະຍາໄລ 

  ຄາດຄະເນຈາໍນວນນກັຮຽນເຂົ ັ້າໃໝີ່ ໃນ 4 ມະຫາວທິະຍາໄລ 

 
ກຸີ່ ມວຊິາຮຽນຕາມການຈດັປະເພດ

ຂອງ ອງົການອຸຍແນສັໂກ 
2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 

I ການສກຶສາ  1.200  1.535  1.725  1.765  1.760 

II ມະນຸດສາດ ແລະ ສລີະປະສາດ  1.447  1.407  1.412  1.472  1.492 

III 
ວທິະຍາສາດສງັຄມົ. ນກັຂີ່ າວ ແລະ 

ຂໍ ັ້ມູນຂີ່ າວສານ 
 740  768  746  758  750 

IV 
ການບໍລຫິານທຸລະກດິ ແລະ ກດົໝ

າຍ 
 2.980  3.070  3.255  3.325  3.360 

V 
ວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ. ຄະນດິສາດ 

ແລະ ສະຖຕິ ິ
 810  810  810  810  865 

VI ຂໍ ັ້ມູນຂີ່ າວສານ ແລະ ການສ ີ່ ສານ  160  240  240  240  275 

VII 
ວສິະວະກໍາ. ການຜະລດິ ແລະ ການ

ກໍີ່ ສ ັ້າງ 
 3.226  3.505   3.818  4.121  4.405 

VIII 
ກະສກິໍາ. ປີ່ າໄມ ັ້. ການປະມງົ ແລະ 

ສດັຕະວະແພດ 
 1.657  1.757  1.790  1.952  1.952 

IX ສຸຂະພາບ ແລະ ສະຫວດັດກີານ - - - - - 

X ການບໍລກິານ  359  359  359  359  359 

  12.579 13.451 14.155 14.802 15.218 

ຕາຕະລາງ 23: ຄາດຄະເນງບົປະມານສໍາລບັ ການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ  )ລ ັ້ານກບີ (  

ການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ 2021 2022 2023 2024 2025 

ງບົປະມານບໍລຫິານປົກກະຕ ິ  151.542  152.549  157.111  160.577  163.590 

ງບົປະມານເງນິເດ ອນ  69.193  69.885  70.584  71.290  72.003 

ງບົອຸດໜນູ ແລະ ນະໂຍບາຍຕີ່ າງໆ  1.151  1.151  1.151  1.151  1.151 

ງບົອຸດໜນູອ ີ່ ນໆ  9.595  9.595  9.595  9.595  9.595 

ງບົອຸດໜນູນໍ ັ້າມນັ  4.375  4.375  4.414  4.414  4.414 

ງບົຝຶກອບົຮມົຄູ  960  960  960  960  960 

ງບົບໍລຫິານ  28.050  28.201  30.030  31.350  32.450 

ງບົເບ ັ້ຍລ ັ້ຽງ  30.600  30.764  32.760  34.200  35.400 

ງບົວໄິຈ  3.000  3.000  3.000  3.000  3.000 

ງບົຊ ັ້ອຸປະກອນ  2.027  2.027  2.027  2.027  2.027 
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ງບົຊ ັ້ປຶັ້ມເຂົ ັ້າຫ ັ້ອງສະໝຸດ  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000 

ງບົຊ ັ້ອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ 

ລວມທງັ ຄອມພວິເຕ ີ  1.590  1.590  1.590  1.590  1.590 

ງບົປະມານລງົທນຶ  15.062  83.512  83.512  83.512  86.712 

ມູນຄີ່ າກໍີ່ ສ ັ້າງໃໝີ່   6.750  40.000  40.000  40.000  40.000 

ມູນຄີ່ າສ ັ້ອມແປງ ແລະ ບໍາລຸງຮກັສາ  312  312  312  312  312 

ມູນຄີ່ າກໍີ່ ສ ັ້າງຫ ັ້ອງທດົລອງ  0  3.200  3.200  3.200  6.400 

ໂຄງການລງົທນຶພເິສດ  8.000  40.000  40.000  40.000  40.000 

ລວມທງັໝດົ  166.604  236.061  240.623  244.089  250.302 

ຕາຕະລາງ 24: ຄາດຄະເນງບົປະມານຈາກພາຍນອກ (ການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ) (ລັ້ານກບີ) 

 2021 2022 2023 2024 2025 

ການສກຶສາຊັ ັ້ນສູງ  81.900  99.900  63.900  28.800  50.063 

9. ແຜນຂະແໜງການຍີ່ ອຍ ກລິາ-ກາຍະກາໍ 

ຕາຕະລາງ 25: ຄາດຄະເນງບົປະມານສໍາລບັຂະແໜງການຍີ່ ອຍກລິາ-ກາຍະກໍາ (ລ ັ້ານກບີ) 

ກລິາ-ກາຍະກໍາ 2021 2022 2023 2024 2025 

ງບົປະມານບໍລຫິານປົກກະຕ ິ  60.800  76.400  47.300  123.400  76.000 

ງບົພດັທະນານກັກລິາ  3.200  3.200  3.200  3.200  3.200 

ງບົພດັທະນາກໍາມະການ ແລະ ຄູຝຶກ  2.500  2.500  2.500  2.500  2.500 

ງບົບໍລຫິານ  5.000  5.000  5.000  5.000  5.000 

ງບົຈດັຊ ັ້ອຸປະກອນ  5.000  5.000  5.000  5.000  5.000 

ງບົການແຂີ່ ງຂນັກລິານກັຮຽນ  3.000  29.200  4.400  88.000  28.000 

ງບົການແຂີ່ ງຂນັກລິາພເິສດອ ີ່ ນໆ  42.100  31.500  27.200  19.700  32.300 

ງບົປະມານລງົທນຶ  2.000  2.000  2.000  2.000  2.000 

ການກໍີ່ ສ ັ້າງສູນກລິາຕີ່ າງໆ  2.000  2.000  2.000  2.000  2.000 

ລວມທງັໝດົ  62.800  78.400  49.300  125.400  78.000 

10. ແຜນຂະແໜງການຍີ່ ອຍ ບໍລຫິານ-ຄຸ ັ້ມຄອງ 

ຕາຕະລາງ 26: ຄາດຄະເນງບົປະມານສໍາລບັຂະແໜງການຍີ່ ອຍ ບໍລຫິານ-ຄຸ ັ້ມຄອງ (ລ ັ້ານກບີ) 

ບໍລຫິານ-ຄຸ ັ້ມຄອງ 2021 2022 2023 2024 2025 

ງບົປະມານບໍລຫິານປົກກະຕ ິ  639.102  646.014  653.930  662.686  668.611 

ງບົປະມານເງນິເດ ອນ  305.000  310.335  315.782  321.417  324.631 

ງບົອຸດໜນູ ແລະ ນະໂຍບາຍຕີ່ າງໆ  5.281  5.373  5.468  5.565  5.621 

ງບົອຸດໜນູອ ີ່ ນໆ  125.093  125.631  126.921  128.740  130.868 

ງບົອຸດໜນູນໍ ັ້າມນັ  6.271  6.317  6.364  6.414  6.414 
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ງບົບໍລຫິານ  86.280  86.920  87.570  88.250  88.250 

ງບົລງົເກບັກໍາຂໍ ັ້ມູນ EMIS  4.000  4.000  4.000  4.000  4.000 

ງບົລງົຕດິຕາມຂອງຄູສກຶສານເິທດ  13.149  13.149  13.149  13.149  13.149 

ງບົລງົຕດິຕາມຂອງພະນກັງານ  830  830  830  830  830 

ງບົຊ ັ້ໃໝີ່   9.290  9.290  9.290  9.290  9.290 

ງບົຝຶກອບົຮມົຜູ ັ້ບໍລຫິານ  20.849  20.938  21.154  21.457  21.811 

ງບົໃນການສັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງແກີ່

ລະບບົ 
 25.000  25.000  25.000  25.000  25.000 

ເບ ັ້ຍລ ັ້ຽງນກັຮຽນ  27.435  27.606  27.777  27.949  28.123 

ມູນຄີ່ າອາຫານໃນໂຮງຮຽນ (ງບົລດັ)  10.625  10.625  10.625  10.625  10.625 

ງບົປະມານລງົທນຶ  212.667  194.754  193.924  193.924  193.924 

ງບົບໍາລຸງຮກັສາ ແລະ ສ ັ້ອມແປງ

ຫ ັ້ອງການ 
 7.500  7.500  7.500  7.500  7.500 

ງບົສ ັ້າງອາຄານໃນສໍານກັກະຊວງ 0 0 0 0 0 

ງບົສ ັ້າງ ສພບ 0 0 0 0 0 

ງບົ ODA ແລະ ຊີ່ ຽວຊານ39  134.744  116.831  116.000  116.000  116.000 

ມູນຄີ່ າອາຫານໃນໂຮງຮຽນ (ງບົ DPs)  70.424  70.424  70.424  70.424  70.424 

ລວມທງັໝດົ  851.769  840.768  847.854  856.609  862.535 

 

ຕາຕະລາງ 27: ຄາດຄະເນງບົປະມານຈາກພາຍນອກ (ບໍລຫິານ-ຄຸ ັ້ມຄອງ) (ລັ້ານກບີ) 

  2021  2022  2023  2024  2025 

ບໍລຫິານ-ຄຸ ັ້ມຄອງ  46.682  45.883  44.983  38.983  22.108 

ເບ ັ້ຍລ ັ້ຽງ  10.983  10.473  10.473  10.473  10.473 

ອ ີ່ ນໆ 171  4.896  4.896  4.896  4.896 

 

 
39 ໝາຍເຫດ: ງບົ ODA ແລະ ຊີ່ ຽວຊານ ແມີ່ ນຕ ັ້ອງໄດ ັ້ນບັເຂົ ັ້າໃນແຜນຄວາມຕ ັ້ອງການງບົປະມານຂອງ ESSDP costs ເພ ີ່ອໃຫ ັ້ສາ-
ມາດຄດິໄລີ່ ຊີ່ ອງຫວີ່ າງດ ັ້ານງບົປະມານ ເຊິີ່ ງໄດ ັ້ຄາດຄະເນໄວ ັ້ປະມານ 20% ຂອງ ແຜນ ODA ແລະ ນບັເຂົ ັ້າໃນຄາດຄະເນງບົປະມານຂະແ
ໜງ ການຍີ່ ອຍບລໍຫິານຄຸ ັ້ມຄອງ  
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ເ ອ ກ ະ ສ າ ນ ຊ ັ້ ອ ນ ທ ັ້ າ ຍ ທີ  7 :  ສ ະ ຖິ ຕິ ນັ ກ ສຶ ກ ສ າ  ໄ ປ ຮ ຽ ນ ຕໍີ່ ຕີ່ າ ງ ປ ະ ເ ທ ດ  ໃ ນ ໄ ລ ຍ ະ  05 ປີ  (2016-2020) ຕ າ ມ ຂົ ງ ເ ຂ ດ ວິ ຊ າ ຮ ຽ ນ .   

ຂງົເຂດວຊິາຮຽນ 
2016 2017 2018 2019 2020 ລວມ 5 ປີ 

ລ ຍ ລ ຍ ລ ຍ ລ ຍ ລ ຍ ລ ຍ 

BF00 ຄວາມຮູ ັ້ທົີ່ ວໄປ (ກຽມພາສາເປັນສີ່ ວນ

ໃຫຍີ່ ) 
1.820 794 2.261 997 2.008 1.035 1.733 971 219 96 8.041 3.893 

BF01 ການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 157 61 304 108 277 116 306 129 18 9 1.062 423 

BF02 ສລີະປະ ແລະ ມະນຸດສາດ 111 48 290 107 234 110 234 124 28 14 897 403 

BF03 ວທິະຍາສາດສງັຄມົ, ຂໍ ັ້ມູນຂີ່ າວສານ 

ແລະ ໜງັສ ພມິ 
378 115 357 116 325 108 371 120 25 9 1.456 468 

BF04 ບໍລຫິານທຸລະກດິ, ກດົໝາຍ ແລະ 

ພວົພນັຕີ່ າງປະເທດ 
1.185 494 1.047 416 1.174 589 1.127 562 148 60 4.681 2.121 

BF05 ວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ຄະນດິສາດ 

ແລະ ສະຖຕິ ິ
128 37 177 59 178 68 143 72 14 5 640 241 

BF06 ເຕກັໂນໂລຊຂໍີ ັ້ມູນຂີ່ າວສານ ແລະ ການ

ສ ີ່ ສານ 
218 47 274 71 412 126 410 130 33 11 1.347 385 

BF07 ວສິະວະກໍາ, ການຜະລດິ ແລະ ການ

ກໍີ່ ສ ັ້າງ 
584 178 481 111 1.170 367 509 109 39 7 2.783 772 

BF08 ກະສກິໍາ, ປີ່ າໄມ ັ້, ການປະມງົ ແລະ 

ສດັຕະວະແພດ 
97 23 85 18 131 58 129 38 5 0 447 137 

BF09 ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ສະຫວດັດກີານ 330 177 798 360 1.074 696 1.049 729 100 69 3.351 2.031 

BF10 ການບໍລກິານ 34 18 89 38 145 80 248 132 75 37 591 305 

ລວມທຸກຂງົເຂດ 5.042 1.992 6.163 2.401 7.128 3.353 6.259 3.116 704 317 25.296 11.179 

ໝາຍເຫດ: ຕວົເລກສະຖຕິນິກັສກຶສາທີີ່ ໄປຮຽນ ສະເພາະປີ 2020 ແມີ່ ນເປັນຈາໍນວນຕວົເລກຈງິຂອງຜູ ັ້ທີີ່ ມາປະກອບຟອມສະເໜໄີປຮຽນ ແລະ ຈບົກບັມາຈາກຕີ່ າງປະເທດ ໄລຍະ 05 ຕົ ັ້ນປີ 2020 ( ວນັທ ີ01 

ມງັກອນ ເຖງິ 31 ພດຶສະພາ) 

ແຫ ີ່ ງຂໍ ັ້ມູນ: ກມົກດິຈະການນກັສກຶສາ 
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ສະຖຕິນິກັສກຶສາ ກບັມາຈາກຕີ່ າງປະເທດ (ຈບົ ແລະ ບໍີ່ ຈບົ) ໃນໄລຍະ 05 ປີ (2016-2020) ຕາມຂງົເຂດວຊິາຮຽນ 

 

ຂງົເຂດວຊິາຮຽນ 

2016 2017 2018 2019 2020 ລວມ 

ລວມ ຈບົ ບໍີ່ ຈບົ ລວມ ຈບົ ບໍີ່ ຈບົ ລວມ ຈບົ ບໍີ່ ຈບົ ລວມ ຈບົ ບໍີ່ ຈບົ 
ລວ

ມ 
ຈບົ ບໍີ່ ຈບົ ລວມ ຈບົ ບໍີ່ ຈບົ 

BF01 ການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 209 208 1 228 223 5 133 131 2 248 245 3 34 34 0 852 841 11 

BF02 ສລີະປະ ແລະ ມະນຸດສາດ 132 129 3 118 117 1 54 54 0 104 101 3 15 13 2 423 414 9 

BF03 ວທິະຍາສາດສງັຄມົ, ຂໍ ັ້ມູນ

ຂີ່ າວສານ ແລະ ໜງັສ ພມິ 
363 360 3 414 410 4  1.746 174 2 224 223 1 55 54 1 1.232 1.221 11 

BF04 ບລໍຫິານທຸລະກດິ, ກດົໝາຍ 

ແລະ ພວົພນັຕີ່ າງປະເທດ 
690 687 3 557 554 3 493 493 0 1.070 1.062 8 

25

5 
252 3 3.065 3.048 17 

BF05 ວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ, 

ຄະນດິສາດ ແລະ ສະຖຕິ ິ
149 142 7 129 127 2 83 83 0 213 208 5 22 22 0 596 582 14 

BF06 ເຕກັໂນໂລຊຂີໍ ັ້ມູນຂີ່ າວສານ 

ແລະ ການສ ີ່ ສານ 
55 53 2 62 62 0 75 75 0 239 235 4 27 27 0 458 452 6 

BF07 ວສິະວະກໍາ, ການຜະລດິ 

ແລະ ການກໍີ່ ສ ັ້າງ 
143 136 7 155 150 5 117 113 4 292 287 5 49 47 2 756 733 23 

BF08 ກະສກິໍາ, ປີ່ າໄມ ັ້, ການປະມງົ 

ແລະ ສດັຕະວະແພດ 
56 54 2 65 61 4 37 37 0 114 111 3 14 13 1 286 276 10 

BF09 ສາທາລະນະສຸກ ແລະ 

ສະຫວດັດກີານ 
209 207 2 296 296 0 238 238 0 392 390 2 61 61 0 1.196 1.192 4 

BF10 ການບລໍກິານ 15 15 0 22 21 1 23 21 2 25 25 0 15 1 0 86 83 3 

ລວມທຸກຂງົເຂດ 2.021 1.991 30 2.046 2.021 25 1.429 1.419 10 2.921 
2.88

7 
34 

54

7 
524 9 8.950 8.842 108 

ໝາຍເຫດ: ຕວົເລກສະຖຕິນິກັສກຶສາທີີ່  ຈບົກບັມາ ສະເພາະປີ 2020 ແມີ່ ນເປັນຈາໍນວນຕວົເລກຈງິຂອງຜູ ັ້ທີີ່ ມາປະກອບຟອມສະເໜໄີປຮຽນ ແລະ ຈບົກບັມາຈາກຕີ່ າງປະເທດ ໄລຍະ 05 ຕົ ັ້ນປີ 

2020 ( ວນັທ ີ01 ມງັກອນ ເຖງິ 31 ພດຶສະພາ) 

ແຫ ີ່ ງຂໍ ັ້ມູນ: ກມົກດິຈະການນກັສກຶສາ 
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