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ຄ ານ າ 

ການທົບທວນເຄ ິ່ງສະໄໝຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ 2016-2020 ແມ່ນທັນ
ກັບເວລາທ ິ່ກໍານົດໄວ້. ເຖ ງແມ່ນວ່າໄດ້ມ ຄວາມຄືບໜ້າດ ພໍສົມຄວນໃນການທ ິ່ຈະບັນລຸຄາດໝາຍໃນປ  2020, 
ແຕ່ຄວາມບໍິ່ເທົິ່າທຽມກັນກໍຍັງຄົງມ ຢ ່ໃນທຸກລະດັບການສຶກສາ ເຊັິ່ນ: ຄວາມບໍິ່ເທົິ່າທຽມລະຫວ່າງເພດ, ຊົນ 
ເຜົິ່າ, ຄວາມທຸກຍາກ, ທ ິ່ຕັັ້ງພ ມສັນຖານ ແລະ ຄວາມພ ການ. ໃນຂະນະທ ິ່ຜົນສໍາເລັດຂອງຂະແໜງການສຶກສາ 
ກໍາລັງຫຍັບມໍິ່ເຂົັ້າກັບການບັນລຸຄາດໝາຍຕ່າງໆຂອງແຜນນັັ້ນ, ການອັດຊ່ອງຫວ່າງທາງດ້ານຄວາມແຕກໂຕນ
ກັນ ແມ່ນມ ແຕ່ຕ້ອງຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍິ່ເທົິ່າທຽມກັນຢ ່ໃນການພັດທະນາການສຶກສາເທົິ່ານັັ້ນ. ບົດລາຍງານການ
ທົບທວນເຄ ິ່ງສະໄໝ ໄດ້ໃຫ້ຂໍັ້ສະເໜ ແນະຫຼາຍອັນທ ິ່ເປັນປະໂຫຍດເພືິ່ອບັນລຸຄາດໝາຍໃນປ  2020, ແຕ່ຂໍັ້
ສະເໜ ແນະດັິ່ງກ່າວ ຕ້ອງໄດ້ນໍາໄປສ ່ການປະຕ ບັດຕົວຈ ງ, ພ້ອມກັນນັັ້ນບົດລາຍງານນ ັ້ ຍັງໄດ້ວາງກົນໄກແບບ
ກວ້າງໆໄວ້ ເພືິ່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການດໍາເນ ນການດັິ່ງກ່າວ. 

ສະພາບ ແລະ ເງືິ່ອນໄຂໃນປັດຈຸບັນໄດ້ມ ການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາ ຊຶິ່ງມ ຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍຈາກ
ເວລາທ ິ່ພວກເຮົາໄດ້ຂຽນແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ (2016-2020). ຄວາມແຕກ
ຕ່າງທ ິ່ສໍາຄັນທ ິ່ສຸດແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຂອບການເງ ນມະຫາພາກ ແລະ ຂອດຈາໍກັດທາງດ້ານງົບປະມານ. ແຜນ
ພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄວາມປ່ຽນແປງຂອງການເນັັ້ນໜັກພັດທະນາ 
ຈາກການເພ ິ່ມການຂະຫຍາຍໂອກາດ ແລະ ການມ ສ່ວນຮ່ວມ ໄປສ ່ການປັບປຸງທ້າງດ້ານຄຸນນະພາບ ຂອງການ
ຮຽນ ແລະ ການສອນ. ເຖ ງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຂອດຈໍາກັດທາງດ້ານງົບປະມານທ ິ່ມ ຢ່າງຕໍິ່ເນືິ່ອງ ໄດ້ເປັນສ ິ່ງກ ດ
ຂວາງຂອງການເພ ິ່ມຂຶັ້ນອັນຈໍາເປັນໃນການຈັດສັນງົບປະມານບໍລ ຫານ ເພືິ່ອນໍາໄປຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດແຜນງານປັບ 

ປຸງຄຸນນະພາບຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ (ESDP). 

ລັກສະນະທ ິ່ສໍາຄັນຂອງການທົບທວນເຄ ິ່ງສະໄໝ ຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ 
ແມ່ນການມ ສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຕັັ້ງໜ້າຂອງພະນັກງານ ຈາກພະແນກສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ແຂວງ, ນະຄອນ
ຫຼວງ ແລະ ຫ້ອງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາເມືອງ, ນະຄອນ ໂດຍຜ່ານບັນດາກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ຢ ່ໃນຂັັ້ນ
ທ້ອງຖ ິ່ນ, ໄປຄວບຄ ກ່ັບການສໍາພາດຜ ້ມ ສ່ວນຮ່ວມຕ່າງໆຈາກລະດັບສ ນກາງ ລວມທັງພາກລັດ ແລະ ຄ ່ຮ່ວມ
ພັດທະນາ. ຜົນໄດ້ຮັບຈາກກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືດັິ່ງກ່າວ ໄດ້ຖ່າຍທອດໄປສ ່ກອງປະຊຸມສົນທະນາພາຍໃນ
ໜ່ວຍງານວ ຊາການຂອງຂະແໜງການ (Focal Group) ໃນຂັັ້ນສ ນກາງ ເພືິ່ອສືິ່ໃຫ້ຮ ້ເຖ ງ ການພັດທະນາ 
ຂໍັ້ສະເໜ ແນະທ ິ່ແທດເໝາະໃນດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ 
ແລະ ກ ລາ. ການໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນຢ່າງເຕັມສ່ວນຂອງຄ ຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ສົິ່ງຜົນໃຫ້ມ ແນວທາງການມ 
ສ່ວນຮ່ວມສ ງ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດການທົບທວນເຄ ິ່ງສະໄໝ. 

ບາດກ້າວຕໍິ່ໄປ ແມ່ນການພັດທະນາແຜນດໍາເນ ນການເພືິ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ບັນດາຂໍັ້ສະເໜ ທ ິ່ມ ຢ ່ໃນບົດ
ລາຍງານການທົບທວນເຄ ິ່ງສະໄໝ ຂອງ ESDP. ຈຸດເລ ິ່ມຕົັ້ນຂອງຂະບວນການດັິ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ກໍານົດ 5 
ຫົວຂໍັ້ (ກະທ ້) ໃຫຍ່ທ ິ່ສໍາຄັນ ເຊ ິ່ງໄດ້ກ່າວຢ ໃ່ນບົດລາຍງານນ ັ້. ບົດລາຍງານການທົບທວນເຄ ິ່ງສະໄໝຂອງ 
ESDP 2016-2020 ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຢ່າງເປັນທາງການຈາກກອງປະຊຸມຜ ້ບໍລ ຫານຂອງໜ່ວຍວ ຊາການ
ຂອງຂະແໜງການ (Executive ESWG) ເຊ ິ່ງໄດ້ຈັດຂຶັ້ນໃນວັນທ  14 ພະຈ ກ 2018. 
  



v 

 

ຂ້າພະເຈົັ້າເຊືິ່ອໝັັ້ນວ່າ ບົດລາຍງານສະບັບນ ັ້ຈະເປັນຂໍັ້ມ ນອ້າງອ ງທ ິ່ມ ຄຸນຄ່າສໍາລັບທັງໝົດພາກລັດ ແລະ 
ຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພືິ່ອບັນລຸເປົັ້າໝາຍການພັດທະນາແຫ່ງຊາດ ແລະ ໃນການຈັດ
ຕັັ້ງປະຕ ບັດ ແຜນງານພັດທະນາຄຸນນະພາບການສຶກສາ ແລະ ບັນດາກ ດຈະກໍາ, ໂດຍອ ງໃສ່ບົດບາດ, ໜ້າທ ິ່ 
ແລະ ຄວາມຮັບຜ ດຊອບຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ. 

 

ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ວນັທີ 21 ມີນາ 2019 
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ຄ າຂອບໃຈ 

ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈຢ່າງໃຫຍຫຼ່ວງ ມາຍັງສະຖານທ ດອົດສະຕາລ , 
ສະຫະພາບເອ ຣົບ ແລະ ອົງການອຸຍນ ເຊບ ທ ິ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນທາງດ້ານວ ຊາການ ແລະ ການເງ ນ  
ຮັບໃຊໃ້ຫ້ແກ່ຂະບວນການດໍາເນ ນການທົບທວນເຄ ິ່ງສະໄໝໃນຄັັ້ງນ ັ້. ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ສະແດງ
ຄວາມຊົມເຊ ຍ ມາຍັງທັງໝົດຄ ຮ່່ວມພັດທະນາ ແລະ ພະນກັງານລັດ ໃນທຸກລະດັບ ທ ິ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັັ້ງ
ໜ້າ ແລະ ໄດ້ສະໜອງປັດໄຈນໍາເຂົັ້າທ ິ່ສໍາຄັນຫຼາຍຢ່າງ ແກ່ທ ມງານທົບທວນເຄ ິ່ງສະໄໝ ອັນເປັນການຊ່ວຍເຫືຼອ
ເຂົັ້າເຈົັ້າໃຫ້ມ ຄວາມເຂົັ້າໃຈ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງການພັດທະນາການສຶກສາຢ ໃ່ນແຕ່ລະທ້ອງຖ ິ່ນໃນທົິ່ວປະ 
ເທດດ ຂຶັ້ນ ແລະ ໃນການຮັບປະກັນຄວາມຊັດເຈນຂອງບົດລາຍງານນ ັ້. ກອງປະຊຸມລະດັບວ ຊາການຂອງໜ່ວຍ
ວ ຊາການຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ (ESWG) ແລະ ການສົນທະນາໃນກຸ່ມວ ຊາການຂອງຂະ 
ແໜງການ (Focal Group) ແມ່ນໄດ້ມ ຜ ເ້ຂົັ້າຮ່ວມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທ ິ່ມ ຄຸນຄ່າໃນການ
ຮ່າງເນືັ້ອໃນຂອງບົດທົບທວນເຄ ິ່ງສະໄໝນ ັ້. 

ການວ ເຄາະຄວາມຄືບໜ້າຂອງການພັດທະນາການສຶກສາ ແມ່ນໄດ້ຮັບການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນ
ການເຂົັ້າເຖ ງຂໍັ້ມ ນ ລວມທັງຈາກລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂໍັ້ມ ນການສຶກສາ (EMIS) ຂອງກະຊວງສຶກສາທ ການ 
ແລະ ກ ລາ ແລະ ຈາກການສາໍຫຼວດຕົວຊ ັ້ວັດຂອງສັງຄົມລາວ ໃນປ  2012 ແລະ ປ  2017. 

 

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາ 
 

  



vii 

 

List of Acronyms 
 

ACSEP Annual Costed Sector Plan 

ADB Asia Development Bank 

ADTA Advisory Technical Assistance 

ASLO Assessment of Student Learning Outcomes (instrument) 

BEGP Basic Education Girls project (ADB) 

BESDP Basic Education Sector Development Project (ADB – secondary) 

BEQUAL  Basic Education Quality and Access in Lao PDR 

CIED (1&2) Community Initiative for Educational Development (Japan) 

CLC Community Learning Centre 

CRS  Catholic Relief Services 

DEB District Education Bureau 

DER Department of External Relations 

DESB District Education and Sports Bureau 

DHE Department of Higher Education 

DIC Department of International Cooperation of MPI 

DNFE Department of Non-Formal Education 

DoF Department of Finance of MoES 

DGE Department of General Education 

DoI Department of Inspection 

DoOP Department of Organization and Personnel 

DPAE Department of Physical and Arts Education 

DoP Department of Planning and Cooperation, now called Department of 

Planning) 

DECE Department of Early Childhood Education 

DP Development Partners 

DSA Department of Student Affairs 

DTE Department of Teacher Education 

DTVET Department of Technical and Vocational Education and Training 

DFAT Department of Foreign Affairs (Australia) 

ECCD Early Childhood Care and Development 

ECD Early Childhood Development 

ECE Early Childhood Education 

ECU  Education Sector Development Coordination Unit 

EFA Education for All 

EFA-FTI Education for All Fast Track Initiative Program (AusAID, GPE, World 

Bank) 

EFA NPA Education for All National Plan of Action 

EMIS Education Management Information System 

ESDF Education Sector Development Framework 

ESDP Education Sector Development Plan  

ESSC Education and Sports Statistics Centre 

EQAC Education Quality Assurance Centre 

ESRC Education and Sports Research Centre 

ESWG Education Sector Working Group 

EU European Union 

FG Focal Group (linked to ESWG) 

GER Gross enrolment rate 

GIS Geographic Information System 

GoL Government of Lao 

GPE Global Partnership for Education (formerly FTI – Fast Track Initiative) 

HEI Higher Education Institution 

HIV/AIDs Human Immunodeficiency Virus/Auto Immune Deficiency Syndrome 
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HRD Human Resource Development 

ICT Information Communication Technology 

IEC Inclusive Education Centre 

IEDWG  Informal Education Donors Working Group 

IFEAD Institute for Education Administrators Development 

INGO International Non-Governmental Organisation 

JICA Japan International Cooperation Agency 

JSRM Joint Sector Review Mission 

KfW Kredit Anstalt fur Wiederaufbau (Germany) 

KPI Key Performance Indicator 

LABEP Lao Australia Basic Education Project 

Lao PDR Lao People’s Democratic Party 

Lao NCAW Lao National Commission for the Advancement of Women 

LCCI Lao Chamber of Commerce and Industry 

LDC Least Developed Country  

LECS (1 – 5) Lao Expenditure and Consumption Survey (5 so far) 

LFNC Lao Front for National Construction 

LSE Lower Secondary Education 

LSIS Lao Social Indicators Survey 

LWU Lao Women’s Union 

LYU Lao Youth Union 

M&E Monitoring and Evaluation 

MCH Mother and Child Health 

MDG Millennium Development Goal 

MGT Multi-grade teaching 

MoES Ministry of Education and Sports 

MoF Ministry of Finance 

MoFA Ministry of Foreign Affairs 

MOH ministry of Health 

MoHA Ministry of Home Affairs 

MoJ Ministry of Justice 

MoLSW Ministry of Labour and Social Welfare 

MPI Ministry of Planning and Investment 

MTEF Medium Term Expenditure Framework 

MTR  Mid-Term Review 

NA National Assembly 

NCAW National Commission for the Advancement of Women 

NEFAC National Education for All Commission 

NER Net Enrolment Rate 

NESRS National Education System Reform Strategy 

NGOs Non-Government Organisations 

NGPES National Growth and Poverty Eradication Strategy 

NIR Net intake rate 

NPA Not for Profit Association  

NSEDP National Socio-Economic Development Plan 

NUOL National University of Laos 

ODA Official Development Assistance 

PA Pedagogical Advisor 

PESS Provincial Education and Sports Service 

PMIS Personnel Management Information System 

PMO Prime Minister’s Office 

PRF Poverty Reduction Fund 

PRSO Poverty Reduction Support Operation 

RIES Research Institute for Educational Sciences 
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RTIM Round Table Implementation Meeting (annual) 

RTM Round Table Meeting (every 4 years) 

SBG School Block Grant 

SCI Save the Children International 

SESDP Secondary Education Sector Development Project (ADB) 

SHEP Strengthening Higher Education Project (ADB) 

SY School Year 

TA Technical Assistance 

ToRs Term of Reference 

TTC Teacher Training College 

TVET Technical and Vocational Education and Training 

UNDAF United Nations Development Assistance Framework 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

UNICEF United Nations Children’s Fund 

UPE Universal Primary Education (part of MDG 2) 

USE Upper Secondary Education 

VEDC Village Education Development Committee 

WFP World Food Program 
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ບົດສະຫຼຸບຫຍ້ໍ 

 

ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ (ESDP) 2016-2020 ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂຶັ້ນ 
ຜ່ານຂະບວນການປຶກສາຫາລື ພາຍໃຕ້ກົນໄກຂອງໜ່ວຍວ ຊາການຂອງຂະແໜງການສຶກສາ (ESWG). ຍຸດ
ທະສາດທ ິ່ເປັນບ ລ ມະສ ດ ໄດ້ຖືກກໍານົດຂຶັ້ນຜ່ານການນໍາໃຊ້ທ ດສະດ ແຫ່ງການປ່ຽນແປງ, ຈາກນັັ້ນ ຈຶິ່ງໄດ້ມ ການ
ປຶກສາຫາລືລະດັບວ ຊາການ ເພືິ່ອສ້າງແຜນກ ດຈະກໍາ ແລະ ບັນດາຄາດໝາຍ. 

ເປົື້າໝາຍລວມ ຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ມດີັິ່ງນີື້: 

“ ພາຍໃນປີ 2020 ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລິາ ຢູ່ ສປປ ລາວ ມີໂຄງສ້າງ ແລະ 
ມີຊັບພະຍາກອນທີິ່ເໝາະສົມ ເພ ິ່ອເຮດັໃຫພົ້ນລະເມ ອງລາວທຸກຄົນ ເຂົື້າເຖິງ
ການສຶກສາ ແລະ ກລິາກາຍຍະກ າທີິ່ມຄີຸນນະພາບ ເພ ິ່ອໃຫປ້ະເທດຊາດໄດ້ຮບັຜົນ
ປະໂຫຍດຈາກການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ຫຼຸດພົື້ນອອກຈາກ
ສະຖານະພາບຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ” 

ເພືິ່ອບັນລຸເປົັ້າໝາຍລວມດັິ່ງກ່າວນ ັ້ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ ໄດ້ກໍານົດ 5 
ຈຸດປະສົງ ດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ 11 ຜົນໄດ້ຮັບລະດັບສ ງ. ແຜນດັິ່ງກ່າວ ໄດ້ກວມເອົາການຄາດຄະເນຊັບພະຍາ
ກອນທາງດ້ານການເງ ນທ ິ່ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ໂດຍນໍາໃຊ້ເຄືິ່ອງມືການວາງແຜນ ເຊ ິ່ງໄດ້ແປຄາດໝາຍຂອງແຜນ 
ESDP ໄປເປັນປັດໄຈນາໍເຂົັ້າທ ິ່ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ. 

1. ຈຸດປະສົງຂອງການທົບທວນເຄິິ່ງສະໄໝ 

ຈຸດປະສົງທ ິ່ຄອບຄຸມ ຂອງການທົບທວນເຄ ິ່ງສະໄໝ ແມ່ນການຊອກຮ ້ຄວາມຄືບໜ້າຂອງກະຊວງສຶກສາ
ທ ການ ແລະ ກ ລາ ໃນການບັນລຸເປົັ້າໝາຍລວມ, ຈຸດປະສົງ, ນະໂຍບາຍ ແລະ 11 ຜົນໄດ້ຮັບລະດັບສ ງ ຂອງ
ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ (ESDP) ພາຍໃນປ  2020. 

ການທົບທວນເຄ ິ່ງສະໄໝ (MTR) ບໍິ່ໄດ້ວ ເຄາະສະພາບການຂອງຂະແໜງການໂດຍລົງເລ ກເຖ ງການ
ກວດສອບເບ ິ່ງກ ດຈະກາໍຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍ. ສ ິ່ງດັິ່ງກ່າວນ ັ້ ສາມາດເບ ິ່ງໄດ້ຢ ່ໃນບົດລາຍງານການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕ ບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ ປະຈໍາປ  ເຊ ິ່ງໄດ້ມ ການຮ່າງຂຶັ້ນໂດຍກົມແຜນການ. ການທົບ
ທວນເຄ ິ່ງສະໄໝຄວນຈະໄດ້ອ່ານຮ່ວມກັບ ບົດລາຍງານການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ 
ແລະ ກ ລາ. 

2. ເນ ື້ອໃນຂອງບົດລາຍງານ 

ບົດລາຍງານປະກອບດ້ວຍ 8 ພາກ ມຸ້ງເນັັ້ນໃສ່ວ່າ ຂະແໜງການໄດ້ມ ການບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບລະດັບສ ງ ນັັ້ນ
ຄືແນວໃດ ແລະ ຂອບເຂດທ ິ່ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດໃນປັດຈຸບັນ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການບັນລຸຜົນ
ດັິ່ງກ່າວ. ຫົວຂໍັ້ຂອງພາກໄດ້ສະແດງອອກຢ ່ລຸ່ມນ ັ້: 
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• ເປ ດຫົວເລືິ່ອງ 
• ວ ເຄາະຄວາມຄືບໜ້າທຽບໃສ່ 5 ຈຸດປະສົງນະໂຍບາຍຂອງ ESDP 

• ວ ເຄາະຄວາມຄືບໜ້າທຽບໃສ່ 11 ຜົນໄດ້ຮັບລະດັບສ ງພາຍໃນປ  2020. 
• ວ ເຄາະຄວາມຄືບໜ້າຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍທ ິ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນຜົນໄດ້ຮັບລະດັບສ ງ 
• ການເຊືິ່ອມໂຍງລະຫວ່າງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ ແລະ ຄາດໝາຍຂອງເປົັ້າໝາຍ
ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDG4). 

• ທົບທວນການເງ ນການສຶກສາ 
• ທົບທວນຂອບການຕ ດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນ ສໍາລັບ ESDP 

• ກໍານົດປະເດັນບັນຫາສໍາຄັນ, ສ ິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຂໍັ້ສະເໜ ແນະ. 
 

3. ພາບລວມກ່ຽວກັບຄວາມຄ ບໜ້າຂອງ ESDP ທາງດ້ານຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍ 

3.1 ຈຸດປະສົງດ້ານນະໂຍບາຍ 1 ໄດ້ກ ານົດວ່າ “ນັກຮຽນທຸກຄົນມ ຄວາມຮ  ້ ແລະ ຄວາມສາມາດຂັັ້ນ
ພືັ້ນຖານທ ິ່ຈໍາເປັນ ພ້ອມທັງມ ສຸຂະພາບແຂງແຮງ ເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດເຂົັ້າເຮັດວຽກຕາມຕະຫຼາດແຮງງານ ຫືຼ 
ສືບຕໍິ່ຮຽນໃນການສຶກສາຫັຼງຂັັ້ນພືັ້ນຖານ”  

➢ ຜົນສ າເລັດທີິ່ສ າຄັນໄປສູ່ຜນົສ າເລດັຂອງຈຸດປະສົງນີື້ ລວມມ:ີ 
• ຄາດໝາຍອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນ ຂອງເດັກອາຍຸ 5 ປ  ແມ່ນມ ຄວາມຄືບໜ້າດ  ແລະ ຄາດວ່າຈະບັນລຸຄາດ
ໝາຍ ESDP 80% ພາຍໃນປ  2020. 

• ອັດຕາການລອດເຫືຼອຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງດ ຂຶັ້ນ ຈາກ 78,3% ເປັນ 82,2% ດ້ວຍອັດ 
ຕາສ່ວນລອດເຫືຼອຂອງເດັກຍ ງດ ກວ່າເດັກຊາຍ. 

• ອັດຕາການຄ້າງຫ້ອງ ປ1 ໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກ 13,5% ໃນປ  2015 ເປັນ 8,8% ໃນປ  2018. 
• ຄາດໝາຍອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມ (GER) ຂອງນັກຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ແມ່ນມ ຄວາມຄືບໜ້າດ  
ແລະ ຄາດວ່າຈະບັນລຸໄດ້ 85% ຂອງ ESDP ພາຍໃນປ  2020. 

➢ ສິິ່ງທ້າທາຍຫ ັກປະກອບມດີັິ່ງນີື້: 
• ເຖ ງວ່າມ ການລົງທຶນທ ິ່ໃຫຍ່ຫຼວງໃສ່ການຂະຫຍາຍວຽກງານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ແຕ່ການເຂົັ້າເຖ ງ
ການສຶກສາຍັງມ ຄວາມບໍິ່ເທົິ່າທຽມກັນ (ແຕກໂຕນກັນ). ເດັກທ ິ່ຢ ່ໃນເມືອງ ແມ່ນກຸ່ມທ ິ່ຮັບຜົນ
ປະໂຫຍດຫຼາຍຈາກການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ກຸ່ມດ້ອຍໂອກາດ (ພາສາ, ຄວາມທຸກຍາກ) ແມ່ນໄດ້
ຮ່ວມການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ (ECE) ຢ ໃ່ນອັດຕາທ ິ່ຕໍິ່າກວ່າ. 

• ການປະເມ ນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ປ 3 ໃນປ  2017 ໄດ້ຢັັ້ງຢືນວ່າ ມ ພຽງປະມານ 1/3 ຂອງ
ຈໍານວນກຸ່ມຕົວຢ່າງ ທ ິ່ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານຂອງການຮ ໜັ້ງສື ເພືິ່ອຂຶັ້ນຫ້ອງ ປ 4 ແລະ ຕໍິ່າກວ່າ 20% 
ຂອງກຸ່ມຕົວຢ່າງ ທ ິ່ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານເພືິ່ອຂຶັ້ນຫ້ອງ ປ4 ໃນວ ຊາຄະນ ດສາດ. ນ ັ້ກໍໝາຍຄວາມວ່າ 
ເຂົາເຈົັ້າຕ້ອງໄດ້ບືນຕົວໜັກຢ ໃ່ນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ. 

• ອັດຕາຈົບຊັັ້ນປະຖົມມ ຄວາມແຕກໂຕນກັນຫຼາຍ ເມືິ່ອຄ ດໄລ່ຢ ໃ່ນລະດັບເມືອງ ແລະ ລະດັບໂຮງຮຽນ. 
ອັດຕາຈົບຊັັ້ນປະຖົມ ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຮັິ່ງມ ຂອງຄົວເຮືອນ, ເຂດຢ ່ອາໄສ ແລະ ກຸ່ມພາສາ
ຊົນເຜົິ່າ (ກຸ່ມຊາດພັນ). ຄາດໝາຍທ ິ່ກໍານົດໃຫ້ບັນລຸໄດ້  89% ແມ່ນບໍິ່ອາດສາມາດບັນລຸໄດ້ ຖ້າຫາກບໍິ່
ເລັິ່ງຄວາມພະຍາຍາມໃນການອັດຊ່ອງຫວ່າງ ຂອງການຈົບຊັັ້ນ ສໍາລັບເດັກທ ິ່ດ້ອຍໂອກາດກວ່າ. 

• ດັດສະນ ຄວາມສະເໝ ພາບທາງດ້ານເພດ (GPI) ສໍາລັບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ແມ່ນ 0,95 ເຊ ິ່ງແມ່ນ
ຢ ນ່ໍາຫັຼງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ (ECE) ແລະ ປະຖົມສຶກສາ ເຊ ິ່ງມ ຈໍານວນເດັກຍ ງ ແລະ ເດັກຊາຍ
ເກືອບເທົິ່າໆກັນ. 
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• ການສໍາຫຼວດດັດຊະນ ໝາຍສັງຄົມ (LSIS) ຂອງການປົກຄອງ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປ  2012 ແລະ ປ  
2017 ໄດ້ຢັັ້ງຢືນວ່າ ໃນຂະນະທ ິ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງລະບົບການສຶກສາ ໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍິ່ສະເໝ 
ພາບ, ແຕ່ກມໍ ຄວາມແຕກຕ່າງທ ິ່ສໍາຄັນໃນດ້ານການຂະຫຍາຍໂອກາດການເຂົັ້າຮຽນ, ອັດຕາລອດເຫືຼອ 
ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ. ຊ່ອງຫວ່າງດັິ່ງກ່າວ ກ່ອນອືິ່ນແມ່ນມາຈາກ (i) ດ້ານພ ມສັນຖານ (ii) ການສຶກສາຂອງ
ແມ,່ (iii) ພາສາ ແລະ (iv) ຄວາມຮັິ່ງມ ຂອງຄົວເຮືອນ. ການປະຕ ບັດເປົັ້າໝາຍຂອງ ESDP 2016-
2020, ຈຸດປະສົງ ແລະ ຜົນໄດຮ້ັບ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມ ການປັບຍຸດທະສາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ເພືິ່ອເລັິ່ງ
ລັດຂະບວນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍິ່ເທົິ່າທຽມ. ຫົວຂໍັ້ດັິ່ງກ່າວນ ັ້ ແມ່ນຈະໄດ້ກ່າວຜ່ານຂໍັ້ສະເໜ ແນະ ສ່ວນ
ໃຫຍຂ່ອງການປະເມ ນເຄ ິ່ງສະໄໝ (MTR). 

3.2 ຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍ 2. ມ ຈຸດປະສົງເພືິ່ອສະໜອງການສຶກສາຫັຼງຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ
ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ແຂ່ງຂັນກັບກາໍລັງແຮງງານໃນບັນດາ
ປະເທດອາຊ ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ASEAN 

➢ ຜົນສ າເລັດທີິ່ສ າຄັນ ໄປສູຜ່ົນສ າເລັດຂອງຈຸດປະສົງນີື້ ລວມມ:ີ 
• ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຂອງຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ບັນລຸໄດ້ 53,3%. ເຖ ິ່ງຢ່າງໃດກໍດ  ມັນກໍມ ຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກທ ິ່ຈະບັນລຸ ດ້ຄາດໝາຍ 60% ຂອງ ESDP ໃນປ  2020 ແລະ ຄາດໝາຍນ ັ້ ອາດຕ້ອງການ
ໃຫ້ມ ການເບ ິ່ງຄືນ. 

• ການເລືິ່ອນຈາກ ມ 4 ໄປສ ອ່າຊ ວະສຶກສາ ບັນລຸໄດ້ 3% ແລະ ຄາດວ່າຈະບັນລຸໄດ້ ຄາດໝາຍ 5% ຂອງ 
ESDP ພາຍໃນ 2020. 

• ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນສາຍອາຊ ວະສຶກສາໄດ້ເພ ິ່ມຂຶັ້ນ ຍ້ອນມ ການສະໜອງການຂະຫຍາຍຫັັຼກສ ດການ
ຮຽນທ ິ່ມ ຄວາມສອດຄ່ອງກັບຕະຫລາດແຮງງານ. 

➢ ສິິ່ງທ້າທາຍຫ ັກ ລວມມ:ີ 
• ຢ ໃ່ນລະດັບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຄວາມເທົິ່າທຽມທາງດ້ານເພດສາມາດບັນລຸໄດ້ພຽງແຕ່ 50 ເມືອງ 
ໃນ 148 ເມືອງ. 

• ການເພ ິ່ມອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນລວມ (GER) ຢ ່ໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຈະບໍິ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ ຖ້າ
ຫາກບໍິ່ແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມບໍິ່ເທົິ່າທຽມກັນ. 

• ປະມານ 19% ຂອງນັກຮຽນທ ິ່ເລືິ່ອນຂຶັ້ນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍແມ່ນບໍິ່ສາມາດສືບຕໍິ່ຮຽນຈົນຈົບຊັັ້ນ
ມັດທະຍົມຕອນປາຍໄດ້. ຜ ້ທ ິ່ບໍິ່ສາມາດຮຽນຈົບໄດ້ ແມ່ນຍ້ອນສະພາບຖານະຄອບຄົວ (ຄວາມແຕກ
ຕ່າງກັນລະຫວ່າງກຸ່ມພາສາ ແມ່ນມ ໜ້ອຍທ ິ່ສຸດ). 

• ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ຫັຼກສ ດອາຊ ວະສຶກສາມ ຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ມ ຄຸນນະພາບສ ງພຽງພໍ ເພືິ່ອໃຫ້ຜ ້
ຮຽນຈົບ ແທດເໝາະກັບຕະຫຼາດແຮງງານ. ພ້ອມນັັ້ນ, ຕ້ອງໃຫ້ສໍາເລັດການພັດທະນາຂອບວຸດທ ການ
ສຶກສາໃໝ່ ເພືິ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້ກັບແຮງງານໃນພາກພືັ້ນ. 

3.3 ຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍ 3. ໄດ້ເວົື້າວ່າ: “ບັນລຸໄດ້ຄາດໝາຍດັດຊະນ ຊັບສ ນມະນຸດເພືິ່ອໃຫ້ປະເທດ
ຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ ໂດຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນລະຫວ່າງຍ ງ-ຊາຍ, ຄົນ
ພ ການ, ຄົນທຸກຍາກ, ຊົນເຜົິ່າ ແລະ ອືິ່ນໆ”. 

➢ ຜົນສ າເລັດທີິ່ສ າຄັນ ໄປສູຜ່ົນສ າເລັດຈຸດປະສົງນີື້ ລວມມ:ີ 
• ໂດຍລວມ ໃນປ  2018, ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນລວມຊັັ້ນມັດທະຍົມ ແມ່ນ 70%, ຄາດວ່າຈະສາມາດ
ບັນລຄຸາດໝາຍ 75% ຂອງ ESDP ພາຍໃນປ  2020. 

• ໃນປ  2015 ໄດ້ມ ການວັດອັດຕາການຮ ໜັ້ງສື, ອັດຕາການຮ ໜັ້ງສືຂອງຊາວໜຸ່ມ (15-24 ປ ) ແມ່ນ 
92,4% (90,4% ສໍາລັບເພດຍ ງ) ທຽບໃສຄ່າດໝາຍ 99% ພາຍໃນປ  2020.  ສໍາລັບອັດຕາການຮ ້  
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ໜັງສືຂອງຜ ໃ້ຫຍ່ (15 ປ ຂຶັ້ນໄປ) ແມ່ນ 84% (79% ສ າລັບເພດຍ ງ) ທຽບໃສ່ຄາດໝາຍ 95% ພາຍ
ໃນປ  2020. 

➢ ສິິ່ງທ້າທາຍຫ ັກ ລວມມ:ີ 
• ຈໍານວນການເຂົັ້າຮຽນໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນໄດ້ມ ການເພ ິ່ມຂຶັ້ນ ເນືິ່ອງຈາກວ່າໃນປັດຈຸບັນ ເປັນການ
ສຶກສາພາກບັງຄັບ. ເຖ ງຢ່າງໃດກໍຕາມ ເພືິ່ອໃຫ້ບັນລຸຄາດໝາຍ ພາຍໃນປ  2020 ໂດຍລວມສໍາລັບມັດ
ທະຍົມສຶກສາ, ການເຂົັ້າຮຽນໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍກໍຕ້ອງມ ການເພ ິ່ມຂຶັ້ນເຊັິ່ນດຽວກັນ. 

• ການບັນລອຸັດຕາການຮ ້ໜັງສືໂດຍທົິ່ວໄປຈະເປັນໄປໄດ້ຍາກ ເນືິ່ອງຈາກວ່າ ມ ກຸ່ມຊົນເຜົິ່າ-ພາສາ ທ ິ່ບໍິ່ເວົັ້າ
ພາສາລາວເປັນພາສາແມ່ເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ, ດັິ່ງນັັ້ນ, ຍຸດທະສາດຫັຼກແມ່ນຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ການ
ຮັບປະກັນການຮ ້ໜັງສືໃນລະດັບສ ງ ຢ ່ໃນລະດັບປະຖົມສຶກສາ. 

3.4 ຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍ 4 ໄດ້ເວົື້າວ່າ: ຂະແໜງການມ ແຜນການ, ງົບປະມານ ແລະ ມ ການຕ ດຕາມ
ເພືິ່ອນໍາໃຊ້ແຫຼິ່ງທຶນຢ່າງມ ປະສ ດທ ພາບ. 

➢ ຜົນສ າເລັດທີິ່ສ າຄັນໄປສູ່ຜນົສ າເລດັຂອງຈຸດປະສົງນີື້ ລວມມ:ີ 
• ເປ ເຊັນຂອງຄ  ແລະ ພະນັກງານປົກຄອງທ ິ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃນແຕ່ລະປ  ແມ່ນຈະສາມາດບັນລຸຄາດ
ໝາຍ 20% ຂອງ ESDP ພາຍໃນປ  2020. ໃນນ ັ້ ລວມເອົາທັງການກໍິ່ສ້າງ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຄ 
ປະຈໍາການ. 

• ຄ ຢ ່ໃນໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັັ້ນບ້ານ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃນການຄຸ້ມ
ຄອງທ ິ່ອ ງໃສ່ໂຮງຮຽນເປັນຫັຼກ. 

• ງົບປະມານຂອງສຶກສາທ ິ່ໄດ້ຮັບຈາກງົບປະມານລັດ ລວມທັງງົບປະມານຊ່ວຍເຫືຼອທາງການເພືິ່ອການ
ພັດທະນາ (ODA) ແມ່ນ 14,02% ຖ້າບໍິ່ລວມ (ODA) ແມ່ນ 16,9% ທຽບໃສ່ຄາດໝາຍຫຼາຍກວ່າ 
17% ຂອງ ESDP ພາຍໃນປ  2020. 

➢ ສິິ່ງທ້າທາຍຫ ັກລວມມີ: 
• ຂໍັ້ຈໍາກັດທາງດ້ານງົບປະມານ ແລະ ເປ ເຊັນງົບປະມານບໍລ ຫານ ທ ິ່ໄດ້ຈັດສັນໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການສຶກສາ 
ແລະ ກ ລາ ຕໍິ່າ, ກໍຄື ຄວາມບໍິ່ດຸນດ່ຽງທາງດ້ານງົບປະມານບໍລ ຫານ ທ ິ່ໄດ້ຈັດສັນຢ ່ພາຍໃນຂະແໜງການ
ສຶກສາ ແລະ ກ ລາ (ລະຫວ່າງລະດັບສ ນກາງ ແລະ ທ້ອງຖ ິ່ນ ກໍຄືຢ ່ພາຍໃນທ້ອງຖ ິ່ນລະຫວ່າງພະແນກ
ສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຫ້ອງການສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາເມືອງ, 
ນະຄອນ) ໄດ້ສະກັດກັັ້ນການດໍາເນ ນການທ ິ່ເປັນປົກກະຕ  ຢ ່ໃນລະດັບທ້ອງຖ ິ່ນ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຢ ່
ໃນລະດັບເມືອງ. 

• ງົບປະມານເງ ນເດືອນສ ງ ອັນໄດ້ໄປກວມເອົາກ້ອນທຶນທ ິ່ຈໍາເປັນສໍາລັບແຜນງານ ແລະ ການດໍາເນ ນການ. 
• ການກວດແກ້ຂອບການໃຊ້ຈ່າຍໄລຍະກາງ ( MTEF) ສົິ່ງຜົນໃຫ້ມ ການລົດການລົງທຶນ ທ ິ່ສໍາຄັນເຊັິ່ນ: 
ການຝຶກອົບຮົມຄ  ແລະ ທຶນການສຶກສາຂອງນັກຮຽນ. 

➢ ມັນມີຄວາມຈ າເປັນຕອ້ງ: 
• ປັບປຸງຂະບວນການວາງແຜນ ແລະ ງົບປະມານ ເພືິ່ອໃຫ້ມ ຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ພ້ອມທັງມ ຫັຼກຖານອ້າງອ ງ
ຫຼາຍຂຶັ້ນ ເພືິ່ອສະເໜ ຕໍິ່ກະຊວງການເງ ນ. 

• ພັດທະນາຍຸດທະສາດ ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ມ ຄວາມສອດຄ່ອງກັບຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງນະໂຍບາຍ ແລະ ເງືິ່ອນໄຂຂອງທ້ອງຖ ິ່ນຫຼາຍຂຶັ້ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໃນລະດັບເມືອງ. 

• ກະກຽມຂອບການຕ ດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນ ເພືິ່ອໃຫ້ເປັນທ ດທາງໃນການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນ. 
3.5 ຈຸດປະສົງທີ 5 ໄດ້ເວົື້າວ່າ: ກ ລາກາຍະກໍາລາວ ຄ່ອຍເຊືິ່ອມໂຍງກັບມາດຕະຖານຂອງພາກພືັ້ນ ແລະ 

ສາກົນ. 
➢ ຜົນສ າເລັດທີິ່ສ າຄັນໄປສູ່ຜນົສ າເລດັຂອງຈຸດປະສົງນີື້ ລວມມ:ີ 
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• 22% ຂອງປະຊາກອນລາວ ໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມໃນກ ດຈະກໍາ ກ ລາ-ກາຍຍະກໍາ, ເຖ ງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຖ້າຫາກບໍິ່ໄດ້
ຮັບທຶນເພ ິ່ມເຕ ມ, ຄາດໝາຍ 30% ຂອງ ESDP ພາຍໃນປ  2020 ກໍບໍິ່ອາດຈະສາມາດບັນລຸໄດ້. 

4. ຜົນໄດ້ຮັບລະດັບສູງ: ຜົນສ າເລັດທີິ່ສ າຄັນ, ປະເດັນບນັຫາ ແລະ ຂ ື້ສະເໜີແນະ. 

ບົດສະຫຼຸບຫຍໍັ້ນ ັ້ ກວມເອົາພຽງແຕ່ຈຸດຫັຼກໆທ ິ່ພົວພັນກັບ 11 ຜົນໄດ້ຮັບລະດັບສ ງ. ລາຍລະອຽດເພ ິ່ມ
ເຕ ມແມ່ນນອນຢ ່ໃນພາກ 3, 4 ແລະ 8. ສໍາລັບຂໍັ້ສະເໜ ແນະ ດ້ານການເງ ນສະແດງອອກຢ ່ໃນພາກທ  6. 

4.1 ຜົນໄດ້ຮັບ 1: ຈ ານວນນກັຮຽນ ແຕ່ການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ ຈົນຮອດ ມ 4 ເຂົື້າເຖິງການ
ສຶກສາທີິ່ມີຄຸນນະພາບທີິ່ດີເພີິ່ມຂຶື້ນ ໂດຍເອົາໃຈໃສ່ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດພ້ອມທັງຮບັປະກັນ
ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ. 

➢ ຜົນສ າເລັດທີິ່ສ າຄັນໄປສູ່ຜນົສ າເລດັຂອງຜົນໄດຮ້ັບນີື້ ລວມມ:ີ 

• ຂະຫຍາຍໂອກາດການເຂົັ້າຮຽນຜ່ານລະບົບການສຶກສາ. ຄວາມບໍິ່ເທົິ່າທຽມ (ຄວາມແຕກໂຕນ) ທາງດ້ານ
ເພດ ໄດ້ຖືກກໍາຈັດໃຫ້ໝົດໄປໄດ້ຢ່າງມ ປະສ ດທ ພາບ ເລ ິ່ມຕັັ້ງແຕ່ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ໄປເຖ ງຊັັ້ນ
ມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ, ແຕ່ຄວາມແຕກໂຕນຍັງມ ຢ ່ໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ແລະ ການສຶກສາຊັັ້ນສ ງ, 
ເຖ ງແມ່ນວ່າມັນໄດ້ມ ການຫຼຸດລົງກໍຕາມ. 

• ການພັດທະນາເອກະສານນະໂຍບາຍ, ການກວດແກ້ຫັຼກສ ດ ແລະ ການສະໜອງຄ ່ມືການຮຽນ-ການ
ສອນ ແມ່ນໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການເພ ິ່ມອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນ ແລະ ອັດຕາການຈົບຊັັ້ນ. 

• ການປັບປຸງກົດໝາຍການສຶກສາ ໃນປ  2015 ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນກາຍເປັນ
ການສຶກສາພາກບັງຄັບ. 

• ກົມການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນໄດ້ຮັບການສ້າງຕັັ້ງຂຶັ້ນ 

• ໄດ້ມ ຮ່າງຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດໍາເນ ນງານ (2016-2020) ສໍາລັບນະໂຍບາຍການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ. 
➢ ປະເດັນບັນຫາສ າຄັນ 

• ຍັງມ ຄວາມບໍິ່ເທົິ່າທຽມກັນໃນການເຂົັ້າຮຽນ ລະຫວ່າງກຸ່ມພາສາຕ່າງໆ. ການເພ ິ່ມຂຶັ້ນຢ່າງຕໍິ່ເນືິ່ອງຂອງ
ຈໍານວນນັກຮຽນ ມນັຮຽກຮອ້ງໃຫ້ມ ຍຸດທະສາດທ ິ່ເໝາະສົມ ຕໍິ່ກັບປະຊາກອນທ ິ່ດ້ອຍໂອກາດ ເຊ ິ່ງ
ກວມເອົາຄົນທຸກ, ເດັກຢ ່ໃນຊຸມຊົນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼ ກ ແລະ ເດັກນ້ອຍຈາກກຸ່ມພາສາຕາ່ງໆ. 

➢ ຂ ື້ສະເໜີແນະດ້ານນະໂຍບາຍ: 

• ຄະນະກໍາມະການຈັດສັນຄ  ແລະ ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ງົບປະມານຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່
ພັດທະນາຍຸດທະສາດ ເພືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍິ່ເທົິ່າທຽມ (ຫຼຸດໂຕນ) ເພືິ່ອໃຫ້ເປັນເຄືິ່ອງມືໃນການບັນລຸ
ຜົນໄດ້ຮັບໂດຍລວມ ຂອງ ESDP ພາຍໃນປ  2020. 

• ມັນມ ຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ວ ເຄາະເຖ ງຜົນກະທົບຂອງເປົັ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຕໍິ່ກັບ ການ
ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ເພືິ່ອໃຫ້ການແນະນໍາ ແກ່ຜ ້ວາງນະໂຍບາຍໃນການ
ປັບປຸງຜົນຕອບແທນຂອງການລົງທຶນເພືິ່ອບັນລຸເປົັ້າໝາຍດັິ່ງກ່າວ. 

4.2 ຜົນໄດ້ຮັບ 2: ຈ ານວນນກັຮຽນປະຖົມທີີິ່ມີຄວາມສາມາດເພິິ່ງພາຕົນເອງໃນການອ່ານ, 
ການຂຽນ ແລະ ການຄ ານວນເລກເພີິ່ມຂຶື້ນ. 

➢ ຜົນສ າເລັດທີິ່ສ າຄັນ ໄປສູຜ່ົນສ າເລັດຂອງຜົນໄດ້ຮັບນີື້: 

• ຫັຼກສ ດ, ປຶັ້ມແບບຮຽນ, ປຶັ້ມຄ ່ມືຄ  ແລະ ອຸປະກອນການຮຽນ ແມ່ນຢ ່ໃນຂະບວນການກວດແກ້ຄືນໄປ 
ພ້ອມໆກັນກັບການນໍາໃຊ້ວ ທ ການສ ດສອນແບບໃໝ່. 

• ຂອບການປະເມ ນຜົນການຮຽນແຫ່ງຊາດໄດ້ມ ການພັດທະນາຂຶັ້ນ. 
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➢ ປະເດັນບັນຫາສ າຄັນ: 

• ການໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນແກ່ຄ  ຈາກຄ ສຶກສານ ເທດ ຍັງຈໍາກັດ. 
• ຄຸນນະພາບຂອງການກໍິ່ສ້າງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຄ ຍັງຕໍິ່າ. 
• ຫັຼກສ ດແອອັດເກ ນໄປ, ໂດຍສະເພາະຢ ່ຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາຂັັ້ນຕົັ້ນ. ອັນເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ການເອົາໃຈໃສ່ຕໍິ່
ການສອນທັກສະການອ່ານ, ການຂຽນ ແລະ ການຄ ດໄລ່ເລກພືັ້ນຖານ ຫຼຸດລົງ. 

• ປະເດັນບັນຫາ ພາສາໄດ້ເປັນສ ິ່ງກ ດຂວາງ ການຮຽນຮ ້ໃນບ່ອນທ ິ່ເດັກມ ພາສາແມ່ ບໍິ່ແມ່ນພາສາລາວ. 
• ຄ ບໍິ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕ ນບັດນະໂຍບາຍ ການເລືິ່ອນຂັັ້ນແບບຕໍິ່ເນືິ່ອງຢ່າງມ 
ປະສ ດທ ພາບວ່າ ແມ່ນເຮັດຄືແນວໃດ. 

➢ ຂ ື້ສະເໜີແນະດ້ານນະໂຍບາຍ 

• ນະໂຍບາຍການເລືິ່ອນຂັັ້ນແບບຕໍິ່ເນືິ່ອງ ຄວນຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງຄືນເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ 
ມ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ຢ ່ໃນເຂດຕ່າງໆທ ິ່ມ ຜົນການຮຽນຕໍິ່າ 

➢ ຂ ສະເໜີແນະອ ິ່ນໆ: 

• ສ້າງຂ ດຄວາມສາມາດ ແລະ ປັບປຸງທັກສະຂອງຄ ໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບເດັກ ຜ ້ທ ິ່ພາສາລາວ ບໍິ່ແມ່ນ
ພາສາທໍາອ ດຂອງເຂົາເຈົັ້າ. 

• ພັດທະນາຍຸດທະສາດ ແລະ ງົບປະມານ ເພືິ່ອແນໃສ່ປັບປຸງຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ໂດຍສະເພາະ ຢ ່
ໃນກຸ່ມທ ິ່ມ ຜົນການຮຽນຕໍິ່າກວ່າຄ່າສະເລ່ຍແຫ່ງຊາດ. 

4.3 ຜົນໄດ້ຮັບ 3: ຈ ານວນຄູທີິ່ມີວຸດທກິານສຶກສາ ແລະ ສະມັດຖະພາບເໝາະສົມກັບວິຊາ
ສິດສອນເພີິ່ມຂຶື້ນ ເພ ິ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ນັກຮຽນ ໃນໂຮງຮຽນແຕ່ອະນຸບານຮອດມັດທະຍມົ
ໄດ້ຮຽນຮູຕ້າມຈຸດປະສົງທີິ່ກ ານົດໄວ້ໃນຫ ັກສດູ. 

➢ ຜົນໄດ້ຮັບທີິ່ສ າຄັນໄປສູ່ຜນົສ າເລດັຂອງຜົນໄດຮ້ັບນີື້: 

• ຫັຼກສ ດກໍິ່ສ້າງຄ ໄດ້ຮັບການກວດແກ້ຄືນ ເພືິ່ອໃຫ້ມ ຄວາມສອດຄ່ອງກັບຫັຼກສ ດຂອງການສຶກສາກ່ອນໄວ
ຮຽນ, ໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນດ ຂຶັ້ນ. ໃນນ ັ້ ໄດ້ກວມເອົາເຖ ງການສ້າງ
ຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການລົງຝຶກຫັດຂອງນັກສຶກສາຄ . 

• ມາດຕະຖານສະມັດຕະພາບສາໍລັບຄ ໃນວ ທະຍາໄລຄ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງໃນປ  2015. ຊຶິ່ງມັນຈະເປັນ
ບ່ອນອ ງໃນການພັດທະນາວ ຊາຊ ບຄ ແບບຕໍິ່ເນືິ່ອງ. 

• ຂອບວຸດທ ການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຄ  ແລະ ຂອບມາດຕະຖານການສອນໃນ
ຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາດ ຂຶັ້ນ. 

• ການຝຶກອົບຮົມຄ ໃນການນໍາໃຊ້ປຶັ້ມແບບຮຽນໃຫມ່ຊັັ້ນປະຖົມ ໄດ້ມ ການເລ ິ່ມປະຕ ບັດແລ້ວ. 
• ເພືິ່ອຍົກຄຸນນະພາບຂອງນັກສຶກສາຄ ທ ິ່ເຂົັ້າຮຽນວ ຊາຊ ບຄ , ວ ທ ການນສອບເສັງຄັດເລືອກນັກຮຽນ
ແບບໃໝ່ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ. 

➢ ປະເດັນບັນຫາ: 

• ໂຮງຮຽນປະຖົມຫຼາຍແຫ່ງຍັງຂາດຄ ສອນ ໃນຂະນະທ ິ່ໂຮງຮຽນແຫ່ງອືິ່ນໆ ມ ຄ ເຫືຼອ. 
• ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຫຼາຍແຫ່ງຍັງພົບບັນຫາຂາດຄ ໃນບາງວ ຊາ ຍ້ອນແນວນັັ້ນ ຄ ຈໍານວນໜຶິ່ງຈຶິ່ງຕ້ອງໄດ້
ສອນໃນວ ຊາທ ິ່ເຂົາເຈົັ້າບໍິ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ຫືຼ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມມາໜ້ອຍດຽວ. 

➢ ຂ ື້ສະເໜີແນະ: 

• ພັດທະນາຍຸດທະສາດ ເພືິ່ອປັບປຸງການນໍາໃຊ້ຄ ໃຫ້ມ ປະສ ດທ ພາບ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຈໍານວນຄ ອາສາສະ
ໝັກເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດບັນຈຸນັກສຶກສາຄ ໃໝ່ທ ິ່ໄດ້ມາດຕະຖານ. 
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• ໃຫ້ບ ລ ມະສ ດການຈັນສັນໂຄຕ້າຮັບເອົາລັດຖະກອນຄ ໃໝ່ ແກ່ການບັນຈຸຄ ມັດທະຍົມ ແນໃສ່ຫຼຸດຜ່ອນ
ການຂາດເຂ ນຄ ໃນວ ຊາໃດໜຶິ່ງ ແລະ ບັນຈຸຄ ສໍາລັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ເພືິ່ອແນໃສ່ການຂະຫຍາຍ
ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ. 

4.4 ຜົນໄດ້ຮັບທີ 4: ໂຮງຮຽນທຸກແຫ່ງມແີຫ ິ່ງທຶນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດພຽງພ ເພ ິ່ອ
ປັບປຸງຜົນການຮຽນຂອງນກັຮຽນ. 

➢ ຜົນສ າເລັດທີິ່ສ າຄັນ ໄປສູ່ ຜົນສ າເລັດຂອງຜົນໄດ້ຮັບນີື້: 

• ບັນດາໂຮງຮຽນໄດ້ນໍາໃຊ້ເງ ນບໍລ ຫານໂຮງຮຽນ ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫືຼອໂຮງຮຽນ ທ ິ່ກະຊວງສຶກສາທ ການ 
ແລະ ກ ລາ ແລະ ຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາໄດ້ສະໜອງໃຫ້ ເພືິ່ອພັດທະນາໂຮງຮຽນຂອງເຂົັ້າເຈົັ້າ ແລະ ເພືິ່ອ
ປັບປຸງການຮຽນ-ການສອນ. 

• ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ໄດ້ນໍາໃຊ້ແຜນປະຈໍາປ  ຂອງຂະແໜງການທ ິ່ ມ ການຄ ດໄລ່ມ ນຄ່າ ເພືິ່ອ
ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງການເຊືິ່ອມໂຍງກັນລະຫວ່າງ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ 
(ESDP), ແຜນການ ແລະ ງົບປະມານຂອງທ້ອງຖ ິ່ນ. 

• ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ໄດ້ກໍານົດ 40 ເມືອງບ ລ ມະສ ດ ໂດຍອ ງໃສ່ສະພາບການພັດທະນາທາງ
ດ້ານສັງຄົມ ແລະ ຕົວຊ ັ້ບອກດ້ານການສຶກສາ. ເພືິ່ອເພ ິ່ມປະສ ດທ ພາບໃນການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຂອງ
ລັດທ ິ່ມ ຈໍາກັດ, ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ໄດ້ຊຸກຍ ໃ້ຫ້ຄ ຮ່່ວມພັດທະນາຈັດບ ລ ມະສ ດແຜນງານ
ຂອງຕົນ/ການສະໜັບສະໜ ນໂຄງການ ແລະ ລົງທຶນຢ ໃ່ນບັນດາເມືອງດັິ່ງກ່າວ. 

➢ ປະເດັນບັນຫາສ າຄັນ: 

• ຜົນຂອງການສໍາຫຼວດເຊ ິ່ງໄດ້ດໍາເນ ນການໂດຍກົມຈັດຕັັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ຂອງກະຊວງສຶກສາທ ການ 
ແລະ ກ ລາ ໄດ້ຢືນຢັນກຽ່ວກັບການນໍາໃຊ້ຄ ທ ິ່ບໍິ່ມ ປະສ ດທ ພາບ ເຊ ິ່ງນໍາໄປສ ່ການມ ຄ ເຫືຼອໃນບາງ
ທ້ອງຖ ິ່ນ ແລະ ຄ ບໍິ່ພໍໃນທ້ອງຖ ິ່ນອືິ່ນ ກໍຄືກັບການມ ຄ ອາສາສະໝັກຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ. 

• ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ໄດ້ພະຍາຍາມບໍິ່ຫຼຸດການສະໜອງເງ ນບໍລ ຫານໂຮງຮຽນ. ເຖ ງຢ່າງໃດ
ກໍຕາມ ຂອດຈໍາກັດທາງດ້ານງົບປະມານ ເຮັດໃຫ້ບໍິ່ສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດກ ດຈະກໍາທ ິ່ສໍາຄນັອືິ່ນໆ ເພືິ່ອ
ໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນແກ່ໂຮງຮຽນໄດ້ຢ່າງເຕັມທ ິ່. 

➢ ຂ ື້ສະເໜີແນະດ້ານນະໂຍບາຍ: 

• ແຜນດ້ານການເງ ນ ຂອງ ESDP ຕ້ອງກໍານົດຄວາມຮຽກຮອ້ງຕ້ອງການດ້ານການເງ ນເພ ິ່ມຕືິ່ມ ເພືິ່ອການ
ສະໜອງການຮຽນຮ່ວມ. 

➢ ຂ ື້ສະເໜີແນະອ ິ່ນໆ: 

• ກົມແຜນການ ແລະ ກົມການເງ ນຂອງກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ຕ້ອງ: 
- ກະກຽມຂໍັ້ຄວາມອະທ ບາຍທ ິ່ຮັດກຸມ ກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານງົບປະມານຂອງຂະແໜງການ

ສຶກສາ ເພືິ່ອສະເໜ ຕໍິ່ກະຊວງການເງ ນ ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ພ ຈາລະນາ
ງົບປະມານເພ ິ່ມຕືິ່ມ. 

- ດໍາເນ ນການວ ໄຈກ່ຽວກັບຜົນກະທົບ ຂອງເງ ນບໍລ ຫານໂຮງຮຽນຕໍິ່ກັບການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ 
ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ (ຜົນສໍາເລັດໃນການຮຽນ, ການຈົບຊັັ້ນ, ບົດບາດຍ ງ-ຊາຍ, ຄວາມເທົິ່າ
ທຽມ, ການປັບປຸງການເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກທ ິ່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ອືິ່ນໆ) ເພືິ່ອເປັນແນວທາງໃຫ້ແກ່ຜ ້
ກໍານົດນະໂຍບາຍໃນການປັບປງຸແກ້ໄຂການສະໜອງເງ ນດັິ່ງກ່າວ ເພືິ່ອປັບປຸງຜົນຕອບແທນຈາກການ
ລົງທຶນ. 
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- ວ ເຄາະຜົນກະທົບທາງດ້ານງົບປະມານທ ິ່ອາດຈະເກ ດຂຶັ້ນ ຈາກນະໂຍບາຍການນໍາໃຊ້ຄ  ແລ້ວນໍາສະ 
ເໜ ຕໍິ່ຄະນະກາໍມະການແຜນການ ແລະ ງົບປະມານ ພ້ອມທັງເຊືັ້ອເຊ ນເອົາຜ ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງ
ການເງ ນ ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນເຂົັ້າຮ່ວມນໍາ. 

- ໃນປ  2020 ກວດຄືນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດສ ດການຈັດສັນງົບປະມານບໍລ ຫານໃຫ້ເມືອງ ເພືິ່ອໄປ
ສືບຕໍິ່ປະຕ ບັດໃນປ  2021. 

4.5 ຜົນໄດ້ຮັບ 5: ຈ ານວນນກັຮຽນຜູທ້ີິ່ຮຽນຈົບການສກຶສາຂັື້ນພ ື້ນຖານຜູທ້ີິ່ມຄີວາມສາມາດ
ຂັື້ນພ ື້ນຖານ ແລະ ຄວາມຮູ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການເພ ິ່ອສາມາດເຂົື້າເຮັດວຽກຕາມຕະຫ າດ
ແຮງງານ ຫ   ເພ ິ່ອສ ບຕ ິ່ຮຽນໃນການສຶກສາຫ ັງພ ື້ນຖານ ເພີິ່ມຂຶື້ນ ຫ   ກາຍເປັນຜູປ້ະກອບ
ການ. 

➢ ຜົນສ າເລັດທີິ່ສ າຄັນ ໄປສຜູົນສ າເລັດໃນຜົນໄດຮ້ັບນີື້: 

• ໄດ້ມ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດຍຸດທະສາດຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ ແຕ່ 2016-
2020 ໃນການຊຸກຍ ້ໃຫ້ຜ ້ຮຽນຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນເຂົັ້າຮຽນໃນສາຍອາຊ ວະສຶກສາ. 

• ໄດ້ຊຸກຍ ້ພາກເອກະຊົນໃນການລົງທຶນໃສ່ອາຊ ວະສຶກສາ. 
• ໂມດ ນກ່ຽວກັບຜ ້ປະກອບການໄດ້ນໍາເຂົັ້າຢ ່ໃນຫັຼກສ ດຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ແລະ ອາຊ ວະສຶກ
ສາ. 

➢ ປະເດັນບັນຫາສ າຄັນ: 

• ນັກຮຽນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ແລະ ອາຊ ວະສຶກສາ ມ ຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ໄດ້ຮັບການສະໜັບ
ສະໜ ນເພ ິ່ມເຕ ມ ໂດຍສະເພາະຢ ່ໃນຂົງເຂດ “ທັກສະ” ກ່ຽວກັບ ວ ຊາຊ ບ, ມະນຸດສໍາພັນ ແລະ ທັກສະ
ກ່ຽວກັບການຖ່າຍໂອນຄວາມຮ ້ ເພືິ່ອໃຫ້ການປະຕ ບັດງານມ ປະສ ດທ ພາບ ຢ ່ໃນຕະຫຼາດແຮງງານລະດັບ
ພາກພືັ້ນ ແລະ ໃນໂລກ ເຊ ິ່ງມ ການບ ລະນາການນັບມືັ້ນັບເພ ິ່ມຂຶັ້ນ. 

• ອັດຕາຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຍັງຕໍິ່າ 
➢ ຂ ື້ສະເໜີແນະ 

• ວ ໄຈເພືິ່ອຊອກໃຫ້ເຫັນບັນດາປັດໄຈທ ິ່ພາໃຫ້ມ ອັດຕາຈົບຊັັ້ນຕໍິ່າ, ເປັນຕົັ້ນແມ່ນໃນລະດັບມັດທະຍົມສຶກ
ສາ. 

• ໃນລະດັບຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການສະໜັບສະໜ ນແກ່ເດັກທ ິ່ມາຈາກກຸ່ມ
ດ້ອຍໂອກາດເພ ິ່ມຂຶັ້ນ (ຄົນທຸກຍາກ, ຊົນເຜົິ່າ, ທ້ອງຖ ິ່ນ). ການວ ໄຈດັິ່ງກ່າວ ຕ້ອງໄດ້ກວມເອົາ: ການປະ
ເມ ນມ ນຄ່າຂອງຍຸດທະສາດທ ິ່ທ ິ່ຈະໄປແກ້ໄຂສ ິ່ງທ ິ່ທ້າທາຍ ກໍຄືການສະເໜ ຜົນປະໂຫຍດໃນການ
ພັດທະນາເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ ຈາກການປັບປຸງອັດຕາການຈົບຊັັ້ນຢ ່ໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມ
ສຶກສາ. 

• ຕ້ອງກໍານົດໃຫ້ຈະແຈ້ງ ຊ່ອງຫວ່າງດ້ານທັກສະຂອງນັກສຶກສາ ທ ິ່ຮຽນຈົບສົມທຽບກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງ
ຕ້ອງການຂອງພາກເອກະຊົນ ແລະ ມ ການນໍາໃຊ້ ເພືິ່ອເປັນພືັ້ນຖານໃນການພັດທະນາຫຼັກສຸດ ແລະ 
ໂຄງການ. 

• ເພືິ່ອປັບປຸງການເຂົັ້າເຖ ງການສຶກສາສາຍອາຊ ວະສຶກສາ, ຕ້ອງຄໍານຶິ່ງເຖ ງຄວາມຕ້ອງການພ ເສດຂອງ
ນັກຮຽນພ ການ. 

4.6 ຜົນໄດ້ຮັບ 6:  ອັດຕາການຮູ້ໜັງສ ຂອງຜູໃ້ຫຍ່ໄດ້ຮບັການປັບປຸງດຂີຶື້ນ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນ 
ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 

➢ ຜົນສ າເລັດທີິ່ສ າຄັນໄປສູ່ຜນົສ າເລດັຂອງຜົນໄດຮ້ັບນີື້: 
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• ການຮ ້ໜັງສຶຂອງຜ ້ໃຫຍ່ (ອາຍຸ 15 ປ  ຂຶັ້ນໄປ) ໄດ້ເພ ິ່ມຂຶັ້ນຈາກ 73% ໃນປ  2005 ເປັນ 84,7% ໃນ
ປ  2015, ແຕ່ອັດຕາການຮ ້ໜັງສືຢ ່ໃນກຸ່ມຊົນເຜົິ່າເຊ ິ່ງບໍິ່ແມ່ນ ລາວ-ໄຕ ແມ່ນຍັງຕໍິ່າ. ອັດຕາການຮ ້ໜັງສື 
ສໍາລັບຜ ້ທ ິ່ເວົິ່າພາສາລາວ ຫືຼ ພາສາທ້ອງຖ ິ່ນລາວ ແມ່ນ 78% ສໍາລັບເພດຊາຍ ແລະ 63% ສໍາລັບເພດ
ຍ ງ. ອັດຕາການຮ ້ໜັງສືຂອງກຸ່ມມອນ-ຂະແມ ແມ່ນ 67% ສໍາລັບເພດຊາຍ ແລະ ມ ພຽງແຕ່ 38% ສໍາ
ລັບເພດຍ ງ. ສາໍລັບກຸ່ມຕ ເບດ-ຈ ນ ແມ່ນມ ອັດຕາການຮ ້ໜັງສື ທ ິ່ຕໍິ່າກວ່າໝ ່ໝົດ ຄື 50% ສໍາລັບເພດ
ຊາຍ ແລະ 35% ສໍາລັບເພດຍ ງ. 

• ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ໂປຣແກຣມທຽບເທົິ່າສໍາລັບຊາວໜຸ່ມ ເພືິ່ອຊ່ວຍ
ເຫືືຼອ ເຂົາເຈົັ້າໃຫ້ກ້າວໄປສ ່ການຮ ້ໜັງສືໂດຍທົິ່ວໄປ. 

➢ ປະເດັນບັນຫາທີິ່ສ າຄນັ: 

• ການຮ ້ໜັງສືຂອງເພດຍ ງ ຍັງຕໍິ່າກວ່າເພດຊາຍ, ໂດຍສະເພາະຢ ່ໃນກຸ່ມທ ິ່ບໍິ່ແມ່ນລາວ-ໄຕ. 
• ຜົນການຮຽນທ ິ່ວັດໂດຍ ASLO ສໍາລັບນັກຮຽນ ປ 3 ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຕໍິ່າ ແລະ ກໍຍັງບໍິ່ທັນຮ ້ວ່າ ໄດ້ມ 
ເດັກນ້ອຍຫຼາຍປານໃດ ທ ິ່ໄດ້ປະລະການຮຽນກ່ອນຮຽນຈົບຊັັ້ນປະຖົມ ທ ິ່ຍັງມ ທັກສະຂອງການຮ ້ໜັງສື. 

➢ ຂ ື້ສະເໜີແນະ: 

• ການສະໜອງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຕ້ອງໄດ້ເນັັ້ນໄປສ ່ເຂດເປົັ້າໝາຍທ ິ່ມ ອັດຕາການຮ ້ໜັງສືຕໍິ່າທ ິ່ສຸດ 
ໂດຍສະເພາະໃນບ່ອນທ ິ່ມ ເພດຍ ງໜາແໜ້ນ ຈາກບັນດາກຸ່ມຊົນເຜົິ່າ. 

• ຕ້ອງໄດ້ດໍາເນ ນການທົດສອບຄັດກອງຜ ້ທ ິ່ໄດ້ອອກຈາກໂຮງຮຽນປະຖົມໄປແລ້ວ ເພືິ່ອໃຫ້ຮ ້ວ່າເຂົາເຈົັ້າ
ຍັງມ ທກັສະການຮ ້ໜັງສືຫືຼບໍິ່ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ ຕ້ອງໄດ້ນໍາໃຊ້ເພືິ່ອເປັນພືັ້ນຖານການຕັດສ ນໃຈໃນຕໍິ່ໜ້າ 
ຢ ່ໃນລະດັບທ້ອງຖ ິ່ນ, ແຂວງ ແລະ ລະດັບຊາດ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ. 

4.7 ຜົນໄດ້ຮັບ 7: ຄຸນນະພາບ ແລະ ຈ ານວນຜູ້ຮຽນຈົບການສຶກສາຫ ັງຂັື້ນພ ື້ນຖານ ທັງພາກ
ລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ສອດຄ່ອງກັບເປົື້າໝາຍຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ແຫ່ງຊາດ ສະໄໝທີ VIII. 

➢ ຜົນສ າເລັດທີິ່ສ າຄັນ ໄປສູຜ່ົນສ າເລັດຂອງຜົນໄດ້ຮັບນີື້: 

• ໄດ້ມ ການນໍາໃຊ້ຫັຼກສ ດໃໝ່ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຄ ເພືິ່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບ ຂອງການສະໜອງ ການສຶກ
ສາຫັຼງຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເປົັ້າໝາຍການພັດທະນາເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມ. 

• ໃນຂະນະທ ິ່ມ ການຂະຫຍາຍຫັຼກສ ດເພືິ່ອສະໜອງຄວາມຕ້ອງການນ ັ້, ກໍໄດ້ມ ຄວາມພະຍາຍາມ ເພືິ່ອ
ຮັບປະກັນໂອກາດການເຂົັ້າເຖ ງການສຶກສາຂອງເດັກຍ ງ/ແມ່ຍ ງ ແລະ ຜ ດ້້ອຍໂອກາດ. ໄດ້ມ ການໃຫ້ທຶນ
ການສຶກສາ 20% ສໍາລັບເພດຍ ງ ຢ ໃ່ນບາງຫັຼກສ ດ ທ ິ່ມ ຄວາມຕ້ອງການສ ງ ກວມເອົາອາຊ ບ “ກໍາ
ມະກອນ ຫືຼ ອາຊ ບທ ິ່ເຮັດວຽກຕາມໂຮງຈັກໂຮງງານ” ແລະ ແຜນງານການໃຫ້ບັດທຶນ (ລວມທັງມ ການ
ຈັດສັນໄວ້ສະເພາະໃຫ້ແມຍ່ ງ) ແມ່ນກໍາລັງຢ ໃ່ນການດໍາເນ ນການ. 

• ຄາດໝາຍທ ິ່ຈະເພ ິ່ມການເຂົັ້າຮຽນຢ ໃ່ນມະຫາວ ທະຍາໄລຂອງລັດ ໄດ້ມ ການຫຼຸດລົງເພືິ່ອສຸມໃສ່ການ
ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ຫຼາຍຂຶັ້ນ ແລະ ເພືິ່ອສ້າງມາດຕະຖານຕໍິ່າສຸດໃຫ້ສອດ 
ຄ່ອງກັບມາດຕະຖານຂອງ ASEAN. 

• ໄດ້ມ ການວາງແຜນການລົງທຶນ ເພືິ່ອສ້າງສ ນແຫ່ງຄວາມເປັນເລ ດດ້ານການກະເສດ, ໂລຈ ສຕ ກ 
(Logistics), ວ ສະວະກໍາ, ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການສຶກສາສ ິ່ງແວດລ້ອມ. 

• ຄ ຮ່່ວມພັດທະນາກໍໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນທຶນສໍາລັບໄປຮຽນຕໍິ່ປະລ ນຍາໂທ ແລະ ປະລ ນຍາເອກ 
ທັງຢ ພ່າຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 

➢ ສິິ່ງທ້າທ້າຍທີິ່ສ າຄັນ: 
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• ຍັງບໍິ່ທັນມ ການກະກຽມທ ິ່ພຽງພໍຢ ໃ່ນລະດັບການສຶກສາຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ແລະ ຫັຼງຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ເຊ ິ່ງໄດ້ສົິ່ງ
ຜົນໃຫ້ມ ຈໍານວນນັກຮຽນໜ້ອຍທ ິ່ມ ທັກສະ ແລະ ຄວາມຮ ເ້ພືິ່ອສືບຕໍິ່ຮຽນວ ຊາວ ທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລ
ຊ , ວ ສະວະກໍາ ແລະ ຄະນ ດສາດ (STEM) ຢ ່ໃນລະດັບການສຶກສາຊັັ້ນສ ງ. 

• ການສະໜອງໂມດ ນ, ຫັຼກສ ດ ແລະ ໂປຣແກຣມ ເພືິ່ອສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທ ິ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງຕະ 
ຫຼາດແຮງງານ ກໍບໍິ່ສາມາດກ້າວໄປທັນກັບຄວາມຕ້ອງການທ ິ່ເກ ດຂຶັ້ນໃໝ່ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ . 

➢ ຂ ື້ສະເໜີແນະ: 

• ເພ ິ່ມທະວ ການສຸມໃສ່ວ ຊາ STEM ຢ ໃ່ນລະດັບການສຶກສາຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ແລະ ຫັຼງຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ແລະ 
ຊຸກຍ ໃ້ຫ້ນັກຮຽນ ໄດ້ຮຽນລາຍວ ຊາທັກສະທ ິ່ຍັງຂາດເຂ ນ ຢ ່ໃນລະດັບການສຶກສາຊັັ້ນສ ງ. 

• ດໍາເນ ນການສຶກສາຕ ດຕາມ  ການມ ວຽກເຮັດງານທໍາຂອງນັກສຶກສາທ ິ່ຮຽນຈົບ ແລະ ຄວາມເພ ິ່ງພໍໃຈ
ຂອງຜ ຈ້້າງງານ ຢ່າງມ ປະສ ດທ ພາບ ແລະ ສະໝໍິ່າສະເໝ . 

• ເຈລະຈາກັບພາກເອກະຊົນ ເພືິ່ອຮ່ວມທຶນໃນການສໍາຫຼວດຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານຢ່າງ
ສະໝໍິ່າສະເໝ  ເຊ ິ່ງກວມເອົາພາກການຜະລ ດ ແລະ ການບໍລ ການກໍຄືອົງກອນເອກະຊົນຂະໜາດນ້ອຍ. 

4.8 ຜົນໄດ້ຮັບ 8: ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ມີໂຄງສ້າງ ແລະ ມີຊັບພະຍາກອນ ແລະ 
ມີການຕດິຕາມທີິ່ເໝາະສມົ ໂດຍນ າໃຊ້ແຜນປະຈ າປີ ຂອງຂະແໜງການ ທີິ່ມີການຄິດໄລ່
ມູນຄ່າ ແລະ ເຊ ິ່ອງໂຍງກບັແຜນພັດທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 5 ປີ (2016-2020). 

➢ ຜົນສ າເລັດທີິ່ສ າຄັນໄປສູ່ຜນົສ າເລດັຂອງຜົນໄດຮ້ັບນີື້: 

• ເພືິ່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາການສກຶສາ ແລະ ຈຸດມຸ່ງໝາຍຂອງລັດຖະບານ
ໃນການຫຼຸດຜ່ອນຈໍານວນລັດຖະກອນລົງ, ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ໄດ້ມ ການປັບໂຄງສ້າງຂອງ
ອົງກອນຂອງຕົນໃນເມືິ່ອບໍິ່ນານມານ ັ້ ດ້ວຍການແກ້ໄຂນ ຕ ກໍາຂອງບັນດາກົມທ ິ່ຂຶັ້ນກັບກະຊວງສຶກສາທ 
ການ ແລະ ກ ລາ, ພະແນກສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການສຶກສາທ ການ ແລະ 
ກ ລາເມືອງ, ນະຄອນ ແລະ ສ ນຕ່າງໆ. ນ ຕ ກໍາໃໝ່ນ ັ້ ໄດ້ຮ່າງໃໝ່/ປັບປຸງ ພາລະບົດບາດ ຄວາມຮັບຜ ດ
ຊອບ, ຂອບເຂດສ ດ, ໂຄງປະກອບ, ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ລະບອບວ ທ ເຮັດວຽກ. 

• ແຜນປະຈໍາປ ຂອງຂະແໜງການທ ິ່ມ ການຄ ດໄລ່ມ ນຄ່າ (ACSEP’s) ໄດ້ມ ການນໍາໃຊ້ເປັນເຄືິ່ອງມກືານ
ວາງແຜນເປັນປະຈໍາທຸກປ  ເພືິ່ອປະຕ ບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ 5 ປ , ແຜນປະຈໍາປ  ຂອງ
ຂະແໜງການທ ິ່ມ ການຄ ດໄລ່ມ ນຄ່າ ໄດ້ຮັບການສ້າງຂຶັ້ນຢ ໃ່ນລະດັບສ ນກາງ ແລະ ແຂວງ ໂດຍມ ການ
ທົດລອງດໍາເນ ນການຢ ໃ່ນລະດັບເມືອງ, ນະຄອນ. ເຄືິ່ອງມືດັິ່ງກ່າວໄດ້ມ ການປັບປຸງການວ ເຄາະທາງດ້ານ
ງົບປະມານ ເພືິ່ອໃຫ້ເປັນທາງເລືອກທາງດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ງົບປະມານທ ິ່ຕ້ອງການຈະຖືກນໍາມາ
ວ ເຄາະປຽບທຽບໃສ່ຂໍັ້ຈໍາກັດທາງດ້ານງົບປະມານຕົວຈ ງ ແລະ ຂໍັ້ຈໍາກັດທາງດ້ານຂ ດຄວາມສາມາດ. 

• ຄະນະກໍາມະການວາງແຜນ ແລະ ງົບປະມານ ກໍຄືຄະນະກໍາມະການຈັດສັນຄ  ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັັ້ງຂຶັ້ນເພືິ່ອ
ປັບປຸງແຫຼິ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ກໍຄືຊັບພະຍາກອນການເງ ນຂອງຂະແໜງການ, ເປັນຕົັ້ນແມ່ນຢ ໃ່ນ
ລະດັບທ້ອງຖ ິ່ນ. 

➢ ປະເດັນບັນຫາສ າຄັນ 

• ມັນມ ຄວາມຕ້ອງການໄດ້ເຮັດວຽກຫຼາຍຂຶັ້ນຢ ໃ່ນລະດັບທ້ອງຖ ິ່ນ ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການດ້ານ
ພະນັກງານ ສອດຄ່ອງກັບຂະໜາດ ແລະ ຄວາມສະຫັຼບຊັບຊ້ອນຂອງແຕ່ລະແຂວງ ແລະ ເມືອງ. 

• ການວາງແຜນຢ ຂ່ັັ້ນທ້ອງຖ ິ່ນ ບໍິ່ຄ່ອຍມ ຄວາມສອດຄ່ອງກັນກັບຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງການສຶກສາ 
ແລະ ກ ລາ. 
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• ໃນປັດຈຸບັັນນ ັ້, ແຜນປະຈໍາປ  ຂອງຂະແໜງການທ ິ່ມ ການຄ ດໄລ່ມ ນຄ່າຍັງບໍິ່ທັນໄດ້ຕັດສ ນການຈັດສັນ
ງົບປະມານໃຫ້ແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍ ແລະ ການເຊືິ່ອມໂຍງລະຫວ່າງການວາງແຜນການ ແລະ 
ງົບປະມານກໍຍັງຈໍາກັດ ຍ້ອນຂໍັ້ຈໍາກັດທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງການເງ ນແຫ່ງລັດຂອງລັດຖະບານ. 

➢ ຂ ື້ສະເໜີແນະ : 

• ຄວນພ ຈາລະນາການຂະຫຍາຍແຜນປະຈໍາປ ຂອງຂະແໜງການທ ິ່ມ ການຄ ດໄລ່ມ ນຄ່າ ລົງເຖ ງລະດັບ
ເມືອງໃນຂອບເຂດທົິ່ວປະເທດ. 

• ສຶກສາເບ ິ່ງການບັນຈຸຍຸດທະສາດການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນເຂົັ້າໃນການພັດທະນາແຜນປະຈໍາປ  ທ ິ່ມ 
ການຄ ດໄລ່ມ ນຄ່າ ແລະ ສ້າງສ ດຈັດສັນຕົວຈ ງທ ິ່ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງທ້ອງຖ ິ່ນໃຫ້ຫຼາຍ
ຂຶັ້ນ. 

• ມັນມ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ມ ການສືບຕໍິ່ສ້າງຂ ດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຄຸມ້ຄ້ອງ, ໂດຍ
ສະເພາະກ່ຽວກັບວຽກງານການວາງແຜນ ແລະ ງົບປະມານ ຢ ໃ່ນລະດັບທ້ອງຖ ິ່ນ. 

4.9 ຜົນໄດ້ຮັບ 9: ແຜນການເງິນສ າລັບແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ເນັື້ນໃສ່
ຫຼຸດຜອ່ນຄວາມແຕກໂຕນລະຫວ່າງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ຊົນເຜົິ່າ, ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ 
ທ້ອງຖິິ່ນ. 

➢ ຜົນສ າເລັດທີິ່ສ າຄັນໄປສູ່ຜນົສ າເລດັຂອງຜົນໄດຮ້ັບນີື້: 

• ໄດ້ມ ການສະໜອງທຶນການສຶກສາໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນໃນໂຮງຮຽນກ ນນອນ-ຊົນເຜົິ່າ ກໍຄືນັກຮຽນຢ ່ໃນສະ
ຖາບັນອາຊ ວະສຶກສາ ຊຶິ່ງກວມ 40% ໂດຍເນັັ້ນໃສ່ເດັກຍ ງ ແລະ ນັກຮຽນທ ິ່ມາຈາກຄອບຄວົທຸກຍາກ. 

• ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ໄດ້ຫັນທ ດການນໍາໃຊ້ເງ ນ ODA ສ່ວນໃຫຍ່ລົງໄປສ ່ເມືອງທ ິ່ດ້ອຍ
ໂອກາດ ເຊ ິ່ງໄດ້ເປັນການໃຫ້ທ ດທາງທ ິ່ດ ໃນຕອນນ ັ້ ໃນການນໍາໃຊ້ງົບປະມານບໍລ ຫານ ລົງໄປສ ລ່ະດັບ
ແຂວງ ແລະ ເມືອງ, ອັນສົິ່ງຜົນໃຫ້ຫ້ອງການສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ເມືອງ ເລ ິ່ມໄດ້ຮັບງົບປະມານ ການ
ບໍລ ຫານຫຼາຍຂຶັ້ນ ຢ ໃ່ນຕະຫຼອດໄລຍະ 5 ປ ຜ່ານມາ. 

• ໃນສະພາບຂໍັ້ຈໍາກັດຂອງຊັບພະຍາກອນທ ິ່ມ ຢ ນ່ັບມືັ້ນັບເພ ິ່ມຂຶັ້ນ, ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ໄດ້ມ 
ການດໍາເນ ນຫຼາຍໆກ ດຈະກໍາ ທ ິ່ແນໃສ່ປັບປຸງປະສ ດທ ພາບຂອງການຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງງົບປະມານ. 
ກ ດຈະກໍາເຫົຼິ່ານ ັ້ລວມມ  ແຜນການສັບຊ້ອນ ແລະ ນໍາໃຊ້ຄ , ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ການສ້າງແຜນ
ປະຈໍາປ ທ ິ່ມ ການຄ ດໄລ່ມ ນຄ່າ ຢ ໃ່ນລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖ ິ່ນ ແລະ ການພັດທະນາລະບົບ 
(ເຊັິ່ນ ການວາງແຜນ ແລະ ງົບປະມານ MIS-PBMIS) ແລະ ວ ທ ການຈັດສັນງົບປະມານຢ ໃ່ນທຸກ
ລະດັບໃຫ້ຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຍຸດທະສາດທ ິ່ເປັນບ ລ ມະສ ດ ແລະ ເງືິ່ອນໄຂຂອງທ້ອງຖ ິ່ນ (ເມືອງ). 

➢ ປະເດັນບັນຫາສ າຄັນ: 

• ເນືິ່ອງຈາກຂໍັ້ຈໍາກັດທາງດ້ານການເງ ນ, ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ ໄດ້ຮັບງົບປະມານພຽງແຕ່ 13%-
14% ຂອງລາຍຈ່າຍລັດຖະບານ ທຽບໃສ່ຄາດໝາຍ 17%. 

• ໃນປັດຈຸບັນ ຍັງມ ຄວາມບໍິ່ສົມດ ນລະຫວ່າງການຈັດສັນຮ່ວງເງ ນທ ິ່ແມ່ນເງ ນເດືອນ ແລະ ເງ ນບໍລ ຫານທ ິ່
ບໍິ່ແມ່ນເງ ນເດືອນ ເຊ ິ່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ເພືິ່ອໃຫ້ມ ເງ ນຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ຍຸດທະ
ສາດທ ິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເງ ນທ ິ່ບໍິ່ແມ່ນເງ ນເດືອນ ຢ ໃ່ນ ESDP. 

• ຢ ໃ່ນລະບົບງົບປະມານປັດຈຸບັນ ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ ຍັງມ ສ ິ່ງຈ ງໃຈທ ິ່ອ່ອນນ້ອຍ ເພືິ່ອປັບປຸງ
ປະສ ດທ ພາບຂອງການນໍາໃຊ້ຄ  ເນືິ່ອງຈາກບໍິ່ມ ການປະຢັດງົບປະມານ ເພືິ່ອຈະໄປໃຊ້ຈ່າຍເຂົັ້າໃນກ ດຈະ
ກໍາທ ິ່ຈໍາເປັນ ເພືິ່ອປັບປຸງຜົນໄດ້ຮັບຂອງ ESDP. 

➢ ຂ ື້ສະເໜີແນະດ້ານນະໂຍບາຍ: 
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• ການປະຢັດດ້ວຍການປັບປຸງປະສ ດທ ພາບ ຂອງການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ວັດຖຸ
ອຸປະກອນຕ່າງໆ ຕ້ອງໄດ້ເລັງໃສ່ຢ່າງຊັດເຈນໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນລະຫວ່າງຍ ງ-ຊາຍ, 

ຊົນເຜົິ່າ, ຄົນພ ການ, ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ພ ມສັນຖານຂອງທ້ອງຖ ິ່ນ. 
4.10 ຜົນໄດ້ຮັບ 10: ການສ້າງນະໂຍບາຍແມ່ນອີງໃສ່ຂ ື້ມູນ ແລະ ສະພາບຄວາມເປັນຈິງ. 

➢ ຜົນສ າເລັດທີິ່ສ າຄັນໄປສູ່ຜນົສ າເລດັຂອງຜົນໄດຮ້ັບນີື້: 

• ໄດ້ພັດທະນາແຜນພັດທະນາຍຸດທະສາດ ເພືິ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂໍັ້ມ ນ ຂອງການສຶກສາ 
ແລະ ກ ລາລາວ (LESMIS)  

• ໄດ້ກໍາລັງພັດທະນາລະບົບການຄຸ້ມຄອງການວາງແຜນການ ແລະ ງົບປະມານ (PBMIS) ເພືິ່ອເຊືິ່ອມ
ໂຍງຖານຂໍັ້ມ ນພະນັກງານ ແລະ ຖານຂໍັ້ມ ນເງ ນເດືອນທ ິ່ມ ໃນປັດຈຸບັນ ໄດ້ຢ່າງມ ປະສ ດທ ພາບຍ ິ່ງຂຶັ້ນ. 

➢ ປະເດັນບັນຫາສ າຄັນ: 

• ຂໍັ້ມ ນທ ິ່ມ  ໃນຖານຂໍັ້ມ ນ EMIS ເວົັ້າລວມແມ່ນຍັງບໍິ່ທັນຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງເຕັມເມັດເຕັມໜ່ວຍເຂົັ້າໃນການ
ພັດທະນານະໂຍບາຍການສຶກສາ ເນືິ່ອງຈາກມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຂົັ້າເຖ ງ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນ
ການນໍາໃຊ້ລະບົບດັິ່ງກ່າວ. ການເຂົັ້າເຖ ງ ຍັງຖືກຈໍາກັດໂດຍການບໍລ ຫານຈັດການ. ພະນັກງານຍັງຂາດ
ປະສົບການ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການວ ເຄາະວ ໄຈ. ລະບົບຂໍັ້ມ ນຂ່າວສານ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການສ້າງຄວາມ
ເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ດ ຂຶັ້ນ ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ຂໍັ້ມ ນເປັນທ ິ່ໜ້າເຊືິ່ອຖື, ສາມາດເຂົັ້າເຖ ງ, ທັນການ ແລະ ຖືກຕ້ອງ ພ້ອມ
ທັງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນສະພາບປັດຈຸບັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນຍ ິ່ງຂຶັ້ນ. 

• ກ ດຈະກໍາຂອງຄະນະປະສານງານ ແລະ ສະໜັບສະໜ ນວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ ຂອງໜ່ວຍວ ຊາ
ການຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ (ESWG Focal Group) ກຽ່ວກັບການຄົັ້ນຄວ້າຍງັຍັງບໍິ່ທັນໄດ້
ເຊືິ່ອມໂຍງຢ່າງເຈາະຈົງເຖ ງຄວາມຕ້ອງການໃນການຄົັ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍ ຂອງກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກ ລາ. 
ການຄົັ້ນຄວ້າ ໄດ້ມ ການດໍາເນ ນໂດຍຫຼາຍຄ ຮ່່ວມງານ ແລະ ໜ່ວຍງານທ ິ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແຕ່ຜົນການ
ຄົັ້ນຄວ້າບໍິ່ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະ ການສ້າງແຜນ. ນ ັ້ກໍເນືິ່ອງມາຈາກ 
ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ຍັງບໍິ່ມ ຂະບວນການ ເພືິ່ອກໍານົດການພັດທະນານະໂຍບາຍ ຫືຼ ກໍານົດ
ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການວ ໄຈໃນສ ິ່ງທ ິ່ເປັນບ ລ ມະສ ດເພືິ່ອປັບປຸງຂະແໜງການ. 

➢ ຂ ື້ສະເໜີແນະ ດ້ານນະໂຍບາຍ: 

• ຄວນພ ຈາລະນາໃນການສ້າງສາຍພົວພັນທ ິ່ແຂງແຮງ ລະຫວ່າງ ກົມແຜນການ ແລະ ໜ່ວຍງານຄົັ້ນຄວ້າ 
ລວມທັງຢ ່ໃນ ແລະ ນອກ ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ເພືິ່ອຮັບປະກັນ: 

ກ)  ໃຫ້ມ ຂະບວນການສໍາລັບກໍານດົການພັດທະນານະໂຍບາຍຂອງກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ 
ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຄົັ້ນຄວ້າ ໃນສ ິ່ງທ ິ່ເປັນບ ລ ມະສ ດ ເພືິ່ອປັບປຸງຂະແໜງການ. 

ຂ)  ຜົນຂອງການຄົັ້ນຄວ້າໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະ ການວາງແຜນ. 

➢ ຂ ື້ສະເໜີແນະອ ິ່ນໆ: 

• ພ ຈາລະນາພັດທະນາວ ທ ການ ເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດເຂົັ້າເຖ ງລະບົບ ການຄຸ້ມຄອງຂໍັ້ມ ນໄດ້ງ່າຍຂຶັ້ນ ແລະ ທັນ
ການ ເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະ ການວາງແຜນ. 

4.11 ຜົນໄດ້ຮັບ 11: ພົນລະເມ ອງລາວທຸກຄນົມີສຸຂະພາບເຂັື້ມແຂງ, ມີນັກກລິາສະໝັກຫ ິື້ນ 
ແລະ ນັກກິລາອາຊີບ ທີິ່ມຄີຸນນະພາບ ເຊ ິ່ອງໂຍງກັບນັກກລິາ-ກາຍຍະກ າ ພາກພ ື້ນ 
ແລະ ສາກົນ ແລະ ຮູ້ຮກັສາ ສີລະປະ ວັດທະນະທ າຂອງຊາດ. 

➢ ຜົນສ າເລັດທີິ່ສ າຄັນ ໄປສູຜ່ົນສ າເລັດຂອງຜົນໄດ້ຮັບນີື້: 
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• ທ ມນັກກ ລາຈາກ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມກ ລາໂອລ ມປ ກເປັນເທືິ່ອທໍາອ ດໃນປ  2016 ທ ິ່ປະເທດເບ ຼຊ ນ 
ແລະ ໃນກ ລາຊ ເກມ ຄັງທ  29 ເຊ ິ່ງແມ່ນປະເທດມາເລເຊຍ ໄດ້ເປັນເຈົັ້າພາບໃນປ  2017, ລາວເຮົາ
ສາມາດຍາດໄດ້ 2 ຫຼຽນຄໍາ, 3 ຫຼຽນເງ ນ ແລະ 21 ຫຼຽນທອງແດງ. 

• ດ້ວຍການສະໜັບສະໜ ນຂອງຄ ຮ່່ວມພັດທະນາ ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ກໍໄດ້ສົິ່ງນັກກ ລາຄົນ
ພ ການໄປຮ່ວມກ ລາໂອລ ມປ ກສໍາລັບຄົນພ ການ ທ ິ່ປະເທດອ ນໂດເນເຊຍ ໄດ້ເປັນເຈົັ້າພາບໃນປ  2018. 
ນັກກ ລາຄົນພ ການ ສາມາດຍາດໄດ້ຫຼຽນຄໍາຢ ໃ່ນກ ລາຍົກນໍັ້າໜັກ ແລະ ກ ລາລ ກບານ (Goal Ball). 

• ກ ລາ-ກາຍຍະກາໍ ໄດ້ເນັັ້ນໃສ່ການຫຼ ັ້ນກ ລາເພືິ່ອສຸຂະພາບ ຢ ໃ່ນໝ ່ນັກຮຽນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ທັງຢ ່
ໃນການແຂ່ງຂັນລະດັບຊາດ ກໍຄືໃນລະດັບພາກພືັ້ນ. 

• ໂຮງຮຽນພອນສະຫວັນການກ ລາ-ກາຍະກໍາ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັັ້ງຂຶັ້ນ ເພືິ່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນແກ່
ນັກຮຽນທ ິ່ມ ພອນສະຫວັນພ ເສດໃນດ້ານການກ ລາ. 

• ການປຸກລະດົມກ ລາມວນຊົນ ໄດ້ສົິ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ມ ຢ່າງນ້ອຍ 20% ຂອງຊຸມຊົນຢ ໃ່ນຂອບເຂດທົິ່ວ
ປະເທດ ໄດ້ມ ສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຕັັ້ງໜ້າເຂົັ້າໃນການຫຼ ັ້ນກ ລາ ແລະ ການອອກກໍາລັງກາຍເພືິ່ອສຸຂະພາບ. 

➢ ປະເດັນບັນຫາສ າຄັນ 

• ການລົງທຶນໃສ່ການພັດທະນາກ ລາ ຢ ໃ່ນລະດັບສ ນກາງ ແລະ ທ້ອງຖ ິ່ນ ຍັງຈໍາກັດ ແລະ ບໍິ່ຕໍິ່ເນືິ່ອງ. ສ ິ່ງນ ັ້ 
ໄດ້ສົິ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັັັ້ງປະຕ ບັດແຜນພັດທະນາກ ລາຂາດບັັ້ນຂາດຕອນ. 

• ຍັງບໍິ່ທັນມ ງົບປະມານທ ິ່ຈັດສັນໄວ້ສໍາລັບນັກກ ລາຄົນພ ການ ສາໍລັບປ  2019 ແລະ 2020 ເພືິ່ອເຂົັ້າຮ່ວມ
ກ ລາຄົນພ ການ. 

• ພືັ້ນຖານວັດຖຸຮັບໃຊ້ການກ ລາທ ິ່ມ ໃນປັດຈຸບັນຢ ໃ່ນທຸກລະດັບ ແມ່ນຕ້ອງການໃຫ້ມ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ 
ບໍາລຸງຮັກສາທ ິ່ດ ກວ່ານ ັ້. 

➢ ຂ ື້ສະເໜີແນະ: 

ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້ຢ ່ໃນລະດັບພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ, ການພັດທະນາກ ລາ
ລະດັບສ ງ ຄວນເລັິ່ງໃສ່ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ການສະໜັບສະໜ ນໂຮງຮຽນພອນສະຫວັນການກ ລາ. 

5. ຂອບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຂອງ ESDP 2016-2020 

➢ ຜົນສ າເລັດທີິ່ສ າຄັນໄປສູ່ຜນົສ າເລດັຂອງຜົນໄດຮ້ັບນີື້: 

• ກົມກວດກາໄດ້ມ ການການພັດທະນາຂອບການຕ ດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນ ESDP 2016-2020 
ແບບຄົບຊຸດ. ຂອບດັິ່ງກ່າວ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມ ບົດລາຍງານປະຈໍາປ  ໃນແຕ່ລະ 11 ຜົນໄດ້ຮັບ ທຽບໃສ່ຜົນ
ໄດ້ຮັບໄລຍະກາງ ແລະ ມ ແຜນດໍາເນ ນງານໄປພ້ອມໆກັບການພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການ
ທ ິ່ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ. ນອກນັັ້ນ ຂອບການຕ ດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນ ຍັງເກັບກໍາເອົາຂໍັ້ມ ນມາຈາກແຕ່
ລະຂະແໜງການຍ່ອຍກ່ຽວກບັຕົວຊ ັ້ບອກຫັຼກ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດບັນດາກ ດ
ຈະກໍາຫັຼກ. 

➢ ປະເດັນບັນຫາສ າຄັນ: 

• ໄດ້ມ ການທັບຊ້ອນກັນຫຼາຍ ລະຫວ່າງບົດລາຍງານການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດແຜນປະຈໍາປ ຂອງຂະແໜງການ
(ກະກຽມໂດຍກົມແຜນການ) ແລະ ບົດລາຍງານຂອບການຕ ດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນ ເຊ ິ່ງລາຍງານໂດຍ
ກົມກວດກາ. ນ ັ້ກໍເປັນສ ິ່ງທ ິ່ຫຼ ກລ້ຽງບໍິ່ໄດ້, ແຕ່ກົມແຜນການ ແລະ ກົມກວດກາ ຕ້ອງໄດ້ປກຶສາຫາລືວ ທ 
ການຮ່ວມກັນເພືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນການແບກຫາບ ການລາຍງານຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍ. ເຖ ງຢ່າງໃດກໍຕາມ ກໍ
ຍັງປະກົດມ ຊ່ອງຫວ່າງຢ ໃ່ນການຕ ດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນ. ກອງປະຊຸມທົບທວນຂະ ແໜງການຮ່ວມ
ກັນ (JSRM) (ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ແລະ ຄ ຮ່່ວມພັດທະນາ) ໄດ້ຢຸດສະຫງັກລົງ (ບໍິ່ມ  
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JSRM ນັບແຕ່ປ  2015 ເປັນຕົັ້ນມາ) ແລະ ຍັງບໍິ່ທັນມ ການທົບທວນຕາມຫົວຂໍັ້ (ກະທ ້) ປະຈໍາປ  
(ATR) ທ ິ່ຜະລ ດອອກ (ຍ້ອນການເຊືິ່ອມລະຫວ່າງ JSRM ແລະ ATR). 

• ຍັງບໍິ່ທັນມ ການຕ ດຕາມຜົນສໍາເລັດກ່ຽວກັບ ຈຸດປະສົງດ້ານນະໂຍບາຍ ກໍຄືຄວາມຄືບໜ້າທຽບໃສ່ຜົນໄດ້
ຮັບລະດັບສ ງ, ເຖ ງແມ່ນວ່າກົມກວດກາພວມຢ ່ໃນຂະບວນການເຮັດສ ິ່ງເຫົຼິ່ານ ັ້ກໍຕາມ ໂດຍນໍາໃຊ້ ບົດ
ລາຍງານປະຈໍາປ  ດ້ວຍຊຸດເຄືິ່ອງມື ແລະ ຄ ມ່ືແນະນໍາການຕ ດຕາມກ່ຽວກັບຜົນສໍາເລັດ. ຊຸດເຄືິ່ອງມນື ັ້ ໄດ້
ລະບຸການເຊືິ່ອມໂຍງລະຫວ່າງກ ດຈະກໍາຕ່າງໆ ແລະ ຂົງເຂດຜົນໄດ້ຮັບທ ິ່ແຕກຕ່າງກັນ ກໍຄືຄວາມລ້າຊ້າ
ໃນການຕ ດຕາມການປະຕ ບັດກ ດຈະກໍາ. 

• ເຖ ງແມ່ນວ່າບົດລາຍງານປະຈໍາປ  ກ່ຽວກັບຜົນສໍາເລັດຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ ຂອງກົມ
ແຜນການ ໄດ້ບັນຈຸພາບລວມຂອງງົບປະມານທ ິ່ອະນຸມັດຕາມພາກຂອງງົບປະມານກໍຕາມ, ແຕ່ກໍຍັງ
ຕ້ອງການ ການວ ເຄາະການນາໍໃຊ້ງົບປະມານທ ິ່ມ ປະສ ດທ ຜົນ ທຽບໃສ່ຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍຫຼາຍ
ຂຶັ້ນ. ການປະຊຸມ JSRM ທ ິ່ຜ່ານມາ ກໄໍດ້ເຄ ຍບັນຈຸສະຖານະທາງດ້ານການເງ ນຂອງຂະແໜງການ ໃນ
ນາມເປັນຫົວຂໍັ້ໜຶິ່ງ. 

➢ ຂ ື້ສະເໜີແນະ ດ້ານນະໂຍບາຍ: 

• ຄວນພ ຈາລະນາ ເບ ິ່ງຄືນລະບົບການຕ ດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນທ ິ່ມ ໃນປັດຈຸບັນ ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ຄວາມ
ຕ້ອງການ ການລາຍງານງ່າຍດາຍຂຶັ້ນ. ຕ້ອງໄດ້ມ ການເບ ິ່ງຄືນຈຸດປະສົງຂອງລະບົບການຕ ດຕາມ ແລະ 
ປະເມ ນຜົນ ESDP ເພືິ່ອກໍານົດວ່າ ລະດັບຄວາມແທດເໝາະຂອງບົດລາຍງານ ESDP ນັັ້ນຄວນເປັນ
ຄືແນວໃດ. 

• ໜ່ວຍງານວ ຊາການຂອງຂະແໜງການສຶກສາ (ESWG) ຄວນລະບຸກົນໄກທາງເລືອກໃຫ້ກັບ JSRM 

ເພືິ່ອຕ ດຕາມຜົນສໍາເລັດຂອງນະໂຍບາຍທ ິ່ມ ໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງຜົນໄດ້ຮັບລະດັບສ ງ. 
ການຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມກັນເພືິ່ອຄົັ້ນຄວ້າໃນຫົວຂໍັ້ຕ່າງໆ ໂດຍການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງພະນັກງານຂັັ້ນ
ທ້ອງຖ ິ່ນ ອາດເປັນກົນໄກທາງເລືອກອ ກອັນໜຶິ່ງ. 

• ນໍາໃຊ້ບັນດາ “ເມືອງດ້ອຍໂອກາດ” ເພືິ່ອຕ ດຕາມເບ ິ່ງຄວາມແຕກໂຕນກັນ ລະຫວ່າງເມືອງດັິ່ງກ່າວ ລວມ
ທັງທ່າອ່ຽງຂອງຊາດ. 

6. ແຜນດ້ານການເງິນ ຂອງ ESDP ສ າລັບ 2016-2020 

➢ ຜົນສ າເລັດໃນດ້ານການຮກັສາຄວາມປອດໄພທາງການເງິນ 

• ແຜນຄາດຄະເນງົບປະມານຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ ຢ ໃ່ນແຜນການເງ ນ ຂອງ ESDP ແຕ ່
2016-2020 ໄດ້ວ່າງໄວ້ 17% ຂອງງົບປະມານພາຍໃນຫັຼກ (ລາຍຈ່າຍທັງໝົດ ລົບໜ ັ້ສ ນ ແລະ 
ODA). ໄດ້ນໍາໃຊ້ວ ທ ການຄ ດໄລ່ແບບນ ັ້ ກໍເນືິ່ອງຈາກວ່າ ເພືິ່ອຫຼ ກລ່ຽງຜົນໄດ້ຮັບທ ິ່ຜ ດ ໃນການທຽບ
ສ່ວນແບ່ງ ຫືຼ ເປ ເຊັນງົບປະມານ ໃສ່ເງ ນ ODA ທ ິ່ມ ທັງໝົດ, ຊຶິ່ງເງ ນ ODA ສ່ວນໃຫຍໃ່ຊ້ຈ່າຍເຂົັ້າໃສ່
ໂຄງການໃນຂົງເຂດການຂົນສົິ່ງ ເຊັິ່ນ: ທາງລົດໄຟລາວ-ຈ ນ. 

• ເຖ ງຢ່າງໃດກຕໍາມ, ງົບປະມານແຫ່ງຊາດໂດຍລວມ ໄດ້ມ ການປັບໃຫ້ລົດລົງ ໃນປ  2016, 2017 ແລະ 
2018 ເຊ ິ່ງສົິ່ງຜົນໃຫ້ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ ບໍິ່ໄດຮ້ັບຕົວເລກງົບປະມານຫຼາຍເທົິ່າທ ິ່ວາງແຜນ
ໄວ້ໃນ ESDP, ເຖ ງວ່າຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາໄດຮ້ັບງົບປະມານພາຍໃນ 17% ທຽບໃສຂ່ອງ
ງົບປະມານພາຍໃນຫັຼກຂອງລັດຖະບານໃນສົກປ  2015-16 ແລະ ປ  2018 (ແຕ່ໃນປ ດຽວກັນັັ້ນ ຖ້າ
ທຽບໃສ່ງົບປະມານຫຼັກທັງໝົດ ໄດ້ຮັບພຽງແຕ່ 16,3% ແລະ 14,02% ຕາມລໍາດັບ). 

• ໃນປ  2017 ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ໄດ້ສ້າງຕັັ້ງຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ງົບປະມານ 
ດ້ວຍມຸມມອງເພືິ່ອເສ ມສ້າງຄວາມເຊືິ່ອມໂຍງ ລະຫວ່າງການວາງແຜນການ ແລະ ການສ້າງແຜນງົບ 
ປະມານ ເພືິ່ອການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນຢ່າງມ  ລັກສະນະຍດຸທະສາດໃຫ້ຫຼາຍຂຶັ້ນ (ແລະ ມ ຄວາມເປັນ
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ທໍາ). ພ້ອມທັງເປັນການກຽມການທ ິ່ດ  ເພືິ່ອການຂໍງົບປະມານເພ ິ່ມຂຶັ້ນຈາກກະຊວງການເງ ນ ແລະ ກະ 
ຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃນໄລຍະຂະບວນການສ້າງງົບປະມານ. 

➢ ປະເດັນບັນຫາສ າຄັນ: 

• ການປະເມ ນເຄ ິ່ງສະໄໝ ຂອງ ESDP 2016-2020 ໄດສ້ະແດງໃຫ້ເຫັນຈະແຈ້ງວ່າຂະແໜງການສຶກ
ສາ ແລະ ກ ລາ ໄດ້ຮັບງົບປະມານໜ້ອຍກວ່າທ ິ່ຕ້ອງການໃນໄລຍະແຕ່ 2016-2018. ການທົບທວນໄດ້
ສະເໜ ວ່າ ໃນຂະນະທ ິ່ມ ການເພ ິ່ມຂຶັ້ນຂອງງົບປະມານບໍລ ຫານ ແລະ ງົບປະມານການລົງທຶນເຊ ິ່ງເຫັນວ່າ 
ເປັນສ ິ່ງຈໍາເປັນເພືິ່ອໃຫ້ບັນລຸຈຸດປະສົງ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສານັັ້ນ, ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້
ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທ ິ່ມ ຈໍາກັດ ໃຫ້ມ ປະສ ດທ ພາບຫຼາຍຂຶັ້ນ. 

• ໃຫ້ເຂົັ້າໃຈວ່າ ງົບປະມານເງ ນເດືອນແມ່ນງົບປະມານທ ິ່ບໍິ່ສາມາດຕັດ ຫືຼ ເຄືິ່ອນຍ້າຍໄດ້, ແຕ່ງົບປະມານທ ິ່
ສາມາດເຄືິ່ອນເພ ິ່ມ, ຕັດ ຫືຼ ເຄືິ່ອນຍ້າຍໄດ້ ກໍມ ແຕ່ງົບປະງົບປະມານບໍລ ຫານທ ິ່ບໍິ່ແມ່ນເງ ນເດືອນ ແລະ 
ງົບປະມານການລົງທຶນ ແຕ່ ເງ ນໃນຮ່ວງນ ັ້ ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ ແມ່ນໄດ້ຮັບໜ້ອຍທ ິ່ສຸດ. 

➢ ຂ ື້ສະເໜີແນະດ້ານນະໂຍບາຍ: 

• ກົມການເງ ນ ແລະ ກົມແຜນການ ຂອງກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ຕ້ອງໄດ້ກະກຽມຮ່ວມກັນກ່ຽວ
ກັບຂໍັ້ຄວາມອະທ ບາຍທ ິ່ຊັດເຈນ ເຖ ງຄວາມຕ້ອງການງົບປະມານການສຶກສາ ເພືິ່ອດຶງຄວາມສົນໃຈຂອງ
ກະຊວງການເງ ນ ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຢ ໃ່ນເວລາການສ້າງແຜນງົບປະມານ, ພ້ອມ
ທັງສະແດງໃຫ້ເຫັນເປັນຮ ບປະທໍາ ການເຊືິ່ອມໂຍງລະຫວ່າງການສະເໜ ຂໍງົບປະມານເພ ິ່ມ ແລະ ບັນດາ
ຄາດໝາຍ ນະໂຍບາຍ ຂອງ ESDP. 

• ຄະນະກໍາມະການວາງແຜນ ແລະ ງົບປະມານ ຄວນພັດທະນາແຜນ ເພືິ່ອກ້າວໄປສ ່ຂະບວນການສ້າງງົບ
ປະມານ ໄປສ ກ່ົນໄກທ ິ່ມ ລັກສະນຍຸດທະສາດຫຼາຍຂຶັ້ນ ໂດຍມຸ່ງເນັັ້ນລົດຊ່ອງຫວ່າງຄວາມບໍິ່ສະເໝ ພາບ. 
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ພາກທີ 1: ພາກສະເໜີ  

I. ເປີດຫົວເລ ິ່ອງ 

ການທົບທວນເຄ ິ່ງສະໄໝ (MTR) ຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ (ESDP) 

2016-2020 ແມ່ນການປະຕ ບັດຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ (MOES) ແລະ ຄ ່
ຮ່ວມພັດທະນາ (DPs). ເປົັ້າໝາຍຂອງການທົບທວນ ແມ່ນເພືິ່ອສັງລວມຄວາມຄືບໜ້າ, ຜົນສໍາເລັດ ແລະ ຂໍັ້
ຄົງຄ້າງໃນການປະຕ ບັດ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ ແລະ ເພືິ່ອຊອກໃຫ້ເຫັນສ ິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ສ ິ່ງທ ິ່
ເປັນອັນກັງວົນຂອງຜ ້ທ ິ່ມ ສ່ວນຮ່ວມຫັຼກໆຂອງຂະແໜງການ. ການວ ເຄາະເຖ ງຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ສ ິ່ງທ້າທາຍ
ແມ່ນແນໃສ່ໃຫ້ມ ຄວາມເປັນເອກະພາບໃນວຽກງານບ ລ ມະສ ດຕ່າງໆ ເພືິ່ອປັບປຸງການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດແຜນ
ໄລຍະທ້າຍ ກໍຄືຕົວຊ ັ້ບອກຂອງເປົັ້າໝາຍໄລຍະຍາວ ເພືິ່ອພ ຈາລະນາ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ 
ກ ລາຄັັ້ງຕໍິ່ໄປ. ການທົບທວນນ ັ້ ຈະພ ຈາລະນາແກ້ໄຂບັນດາຂໍັ້ຈໍາກັດທ ິ່ເປັນບ ລ ມະສ ດ ຢ ່ໃນສະພາບບໍລ ບົດ ຂອງ
ມະຕ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັັ້ງທ  X ຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕ ວັດລາວ 2015 ແລະ ເປົັ້າໝາຍລວມຂອງແຜນພັດທະ
ນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ 2016-2020 ຊຶິ່ງໄດ້ກໍານົດດັິ່ງນ ັ້:  

“ ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລິາ ຢູ່ ສປປ ລາວ ມໂີຄງສ້າງ ແລະ ມີຊັບພະຍາກອນ
ທີິ່ເໝາະສົມ ເພ ິ່ອເຮັດໃຫ້ພົນລະເມ ອງລາວທຸກຄນົເຂົື້າເຖິງການສກຶສາ ແລະ ກິລາ-
ກາຍຍະກ າ ທີິ່ມີຄຸນນະພາບ ເພ ິ່ອໃຫປ້ະເທດຊາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກການ
ຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ຫຼຸດພົື້ນອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມ
ດ້ອຍພັດທະນາພາຍໃນປ ີ2020”. 

ໜ້າທ ິ່ຂອງການທົບທວນເຄ ິ່ງສະໄໝ ແມ່ນເນັັ້ນໜັກໃສ່ຄວາມຕ້ອງການທົບທວນທ ິ່ມ ຄຸນນະພາບ ແລະ 
ຄວາມໂປ່ງໄສໃນລະດັບສ ງ ເພືິ່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການກໍານົດບັນດາບ ລ ມະສ ດ ເພືິ່ອປັບປຸງການບໍລ ຫານ ແລະ ການ
ທໍາງານຂອງລະບົບການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄວາມສາມາດຂອງລະບົບໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ 
ແລະ ການປະຕ ຮ ບການສຶກສາທ ິ່ມ ຄວາມຍືນຍົງ ລວມທັງການປັບປຸງຄວາມສະເໝ ພາບໃນການສະ 
ໜອງການສຶກສາທ ິ່ມ ຄຸນນະພາບ. 

ເພືິ່ອບັນລຸເປົັ້າໝາຍລວມໃນການທົບທວນ, ກົມແຜນການ ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ໄດ້ເປັນຜ ້
ປະສານງານໃນຂະບວນການປກຶສາຫາລື ແລະ ການວ ເຄາະ ເຊ ິ່ງປະກອບມ : 

• ກອງປະຊຸມລະຫວ່າງຄະນະວ ຊາການທົບທວນເຄ ິ່ງສະໄໝ ແລະ ຜ ຕ້າງໜ້າທ ິ່ມາຈາກທຸກຂະແໜງການ
ຍ່ອຍຂອງກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ. 

• ກອງປະຊຸມທົບທວນຢ ໃ່ນແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍ ເຊ ິ່ງລວມມ ຜ ຕ້າງໜ້າຈາກບັນດາກົມທ ິ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ແລະ ຄ ຮ່່ວມພັດທະນາຕົັ້ນຕໍ. 

• ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືລະດັບທ້ອງຖ ິ່ນ ເຊ ິ່ງລວມມ ຜ ຕ້າງໜ້າຈາກພະແນກສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ
ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຫ້ອງການສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ເມືອງຫຼາຍກວ່າ 25 ແຫ່ງ ຢ ໃ່ນທົິ່ວປະ
ເທດ. 

• ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືທົບທວນເຄ ິ່ງສະໄໝ ຂອງໜ່ວຍວ ຊາການຂະແໜງການສຶກສາ (ESWG), 

ຄະນະຮັບຜ ດຊອບການປະສານງານ ແລະ ສະໜັບສະໜ ນວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ (FG). 

• ກອງປະຊຸມທົບທວນ ແລະ ຮັບຮອງຂອງໜ່ວຍວ ຊາການຂະແໜງການສຶກສາ (ESWG) ກ່ຽວກັບການ
ທົບທວນເຄ ິ່ງສະໄໝຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ 2016-2020. 
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II. ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2016-2020 

ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ ແມ່ນແຜນທ ິ່ສືບຕໍິ່ຈາກຂອບພັດທະນາຂະແໜງການ
ສຶກສາ (ESDF) 2009-2015 ແລະ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ 2011-2015. ແຜນພັດທະນາຂະ 
ແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ 2016-2020 ໄດ້ພັດທະນາຂຶັ້ນໂດຍຜ່ານຂະບວນການປຶກສາຫາລື ເຊ ິ່ງລວມເອົາ
ທັງການນໍາໃຊ້ທ ດສະດ ການປ່ຽນແປງ ແລະ ການສົນທະນາວ ຊາການຢ ່ໃນຫຼາຍກອງປະຊຸມຂອງໜ່ວຍວ ຊາການ
ຂະແໜງການສຶກສາ. ຜົນຂອງການປຶກສາຫາລືດັິ່ງກ່າວ ໄດ້ນາໍໄປສ ກ່ານກາໍນົດເປົັ້າໝາຍລວມ, ບັນດາຜົນໄດ້ຮັບ; 

ທ ດທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ; ຕົວຊ ັ້ບອກຫັຼກ ແລະ ການຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານຊັບພະຍາ
ກອນຮັບໃຊ້ໃນໄລຍະແຜນການ 5 ປ  (2016-2020). ແຜນດັິ່ງກ່າວຍັງໄດ້ກວມເອົາເນືັ້ອໃນຈຸດປະ ສົງ, ຄາດ
ໝາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ວຽກງານຈຸດສຸມຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍຢ ່ໃນໄລຍະດຽວກັນ. 

ຈຸດປະສົງຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ ແມ່ນສອດຄ່ອງ ແລະ ທັງໃຫ້ການສະໜັບ
ສະໜ ນ 5 ເປົັ້າໝາຍລວມ ແລະ ວ ໄສທັດຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປ  ຄັັ້ງທ  VIII 

(2016-2020) ແລະ ເປັນພືັ້ນຖານເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ມ ຄວາມຄືບໜ້າທ ິ່ສໍາຄັນ ກ້າວໄປສ ຜ່ົນສໍາເລັດເປົັ້າໝາຍໄລຍະ
ຍາວ ຢ ໃ່ນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ. 

1. ຈຸດປະສົງຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລິາ  2020-2016  

ຈຸດປະສົງຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ 2016-2020 ລວມມ  5 ຈຸດປະສົງດັິ່ງນ ັ້: 
1) ນັກຮຽນທຸກຄົນມ ຄວາມຮ  ້ ແລະ ຄວາມສາມາດຂັັ້ນພືັ້ນຖານທ ິ່ຈໍາເປັນ ພ້ອມທັງມ ສຸຂະພາບແຂງແຮງ 

ເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດເຂົັ້າເຮັດວຽກ ຕາມຕະຫຼາດແຮງງານ ຫືຼ ສືບຕໍິ່ຮຽນໃນການສຶກສາຫັຼງຂັັ້ນພືັ້ນຖານ. 
2) ເພືິ່ອສະໜອງການສຶກສາຫັຼງຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງການຂະ 

ຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມໃນແຕ່ລະໄລຍະ; ພ້ອມທັງສາມາດເຊືິ່ອມໂຍງ ແລະ ແຂ່ງຂັນກັບ
ກໍາລັງແຮງງານໃນບັນດາປະເທດອາຊ ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຫືຼ ASEAN. 

3) ບັນລຸຄາດໝາຍດັດຊະນ ຊັບສ ນມະນຸດ ເພືິ່ອໃຫ້ປະເທດຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດ້ອຍ
ພັດທະນາ ໂດຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນລະຫວ່າງຍ ງ-ຊາຍ, ຄົນພ ການ, ຄົນທຸກຍາກ, ຊົນເຜົິ່າ ແລະ 
ອືິ່ນໆ. 

4) ຂະແໜງການມ ແຜນການ, ງົບປະມານ ແລະ ມ ການຕ ດຕາມເພືິ່ອນໍາໃຊ້ແຫຼິ່ງທຶນຢ່າງມ ປະສ ດທ ພາບ. 
5) ກ ລາ-ກາຍຍະກາໍລາວຄ່ອຍເຊືິ່ອມໂຍງກັບມາດຕະຖານຂອງພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ. 

 

ພັນທະກ ດຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ 2016-2020 ເຊ ິ່ງໄດ້ມາຈາກທ ດສະດ 
ການປ່ຽນແປງ ໄດ້ນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການພັດທະນາພັນທະກ ດກ່ຽວກັບຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນດັິ່ງກ່າວ. ແຕ່ລະຜົນໄດ້
ຮັບແມ່ນແກ້ໄຂຂໍັ້ຈາໍກັດສະເພາະເຈາະຈົງ ແລະ ສ ິ່ງທ້າທາຍໃນການປະຕ ບັດເປົັ້າໝາຍລວມ ຂອງແຜນພັດທະ 
ນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ. ບັນດາຍຸດທະສາດ ລວມທັງຜົນໄດ້ຮັບໄລຍະກາງ ເຊ ິ່ງນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການ
ຕ ດຕາມຄວາມຄືບໜ້າ ແມ່ນໄດ້ສະໜອງໃຫ້ຢ ່ໃນແຕ່ລະຜົນໄດ້ຮັບ. ເພືິ່ອໃຫ້ບັນລຸໄດ້ຜົນສໍາເລັດ ແລະ ຄວາມ
ຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັງປະຕ ບັດຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມ 
ການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງຂະແໜງການຍ່ອຍຕ່າງໆໃນທຸກລະດັບ (ລວມທັງໜ່ວຍງານອືິ່ນໆ) ແລະ ພາກສ່ວນທ ິ່
ກ່ຽວຂ້ອງອືິ່ນໆ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງເຂົາເຈົັ້າ ກໍໄດ້ກໍານົດເຊັິ່ນດຽວກັນຢ ່ໃນແຜນດັິ່ງກ່າວ. 

ຜົນໄດ້ຮັບທີ 1: ຈໍານວນນັກຮຽນແຕ່ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ຮອດ ມ4 ເຂົັ້າເຖ ງການສຶກສາທ ິ່ມ ຄຸນນະພາບ ທ ິ່
ດ ເພ ິ່ມຂຶັ້ນ ໂດຍເອົາໃຈໃສ່ຜ ທ້ ິ່ດ້ອຍໂອກາດພ້ອມທັງຮັບປະກັນຄວາມສະເໝ ພາບຍ ງ-ຊາຍ. 
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ຜົນໄດ້ຮັບທີ 2: ຈໍານວນນັກຮຽນປະຖົມ ທ ິ່ມ ຄວາມສາມາດເພ ິ່ງພາຕົນເອງໃນການອ່ານ, ການຂຽນ ແລະ ການ
ຄໍານວນເລກເພ ິ່ມຂຶັ້ນ. 

ຜົນໄດ້ຮັບທີ 3: ຈໍານວນຄ ທ ິ່ມ ວຸດທ ການສຶກສາ ແລະ ສະມັດຖະພາບເໝາະສົມກັບວ ຊາສ ດສອນເພ ິ່ມຂຶັ້ນ ເພືິ່ອ
ຮັບປະກັນໃຫ້ນັກຮຽນໃນໂຮງຮຽນ ແຕ່ອະນຸບານຮອດມັດທະຍົມ ໄດ້ຮຽນຮ ້ຕາມຈຸດປະສງົທ ິ່
ກໍານົດໄວ້ໃນຫັຼກສ ດ. 

ຜົນໄດ້ຮັບທີ 4: ໂຮງຮຽນທຸກແຫ່ງມ ແຫຼິ່ງທຶນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດພຽງພໍເພືິ່ອປັບປຸງຜົນການຮຽນຂອງ
ນັກຮຽນ. 

ຜົນໄດ້ຮັບທີ 5: ຈໍານວນນັກຮຽນຜ ້ທ ິ່ຮຽນຈົບການສຶກສາຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ຜ ້ທ ິ່ມ ຄວາມສາມາດຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ແລະ 
ຄວາມຮ ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການເພືິ່ອສາມາດເຂົັ້າເຮັດວຽກຕາມຕະຫຼາດແຮງງານ ຫືຼ ເພືິ່ອສືບຕໍິ່
ຮຽນໃນການສຶກສາຂັັ້ນພືັ້ນຖານເພ ິ່ມຂຶັ້ນ ຫືຼ ກາຍເປັນຜ ້ປະກອບການ. 

ຜົນໄດ້ຮັບທີ 6: ອັດຕາການຮຽນຮ ໜັ້ງສືຂອງຜ ໃ້ຫຍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງດ ຂຶັ້ນ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນຄວາມສະເໝ 
ພາບຍ ງ-ຊາຍ 

ຜົນໄດ້ຮັບທ ີ7:  ຄຸນນະພາບ ແລະ ຈໍານວນຜ ້ຮຽນຈົບ ການສຶກສາຫຼັງຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ທັງພາກລັດ ແລະ 
ເອກະຊົນ ສອດຄ່ອງກັບເປົັ້າໝາຍຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດສະໄໝທ  
VIII. 

ຜົນໄດ້ຮັບທີ 8:  ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ ມ ໂຄງສ້າງ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການຕ ດຕາມ
ທ ິ່         
ເໝາະສົມ ໂດຍນໍາໃຊ້ແຜນປະຈໍາປ ຂອງຂະແໜງການທ ິ່ມ ການຄ ດໄລ່ມ ນຄ່າ ແລະ ເຊືິ່ອມໂຍງ
ກັບແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ  5 ປ . 

ຜົນໄດ້ຮັບທີ 9:  ແຜນການເງ ນສໍາລັບແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ ເນັັ້ນໃສ່ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ
ແຕກໂຕນ ລະຫວ່າງບົດບາດຍ ງ-ຊາຍ,ຊົນເຜົິ່າ, ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ທ້ອງຖ ິ່ນ. 

ຜົນໄດ້ຮັບທີ 10: ການສ້າງນະໂຍບາຍແມ່ນອ ງໃສ່ຂໍັ້ມ ນ ແລະ ສະພາບຄວາມເປັນຈ ງ. 
ຜົນໄດ້ຮັບທີ 11: ພົນລະເມອືງລາວທຸກຄົນ ມ ສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ມ ນັກກ ລາສະໝັກຫຼ ັ້ນ ແລະ ນັກກ ລາອາຊ ບ 

ທ ິ່ມ ຄຸນນະພາບເຊືິ່ອໂຍງກັບກ ລາ-ກາຍຍະກໍາພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ ແລະ ຮ ້ຮັກສາສ ລະປະ
ວັດທະນະທໍາຂອງຊາດ. 

2. ໂຄງປະກອບຂອງເອກະສານບົດລາຍງານການທົບທວນເຄິິ່ງສະໄໝ. 

ໃນພາກທ  2 ຂອງບົດທົບທວນເຄ ິ່ງສະໄໝ ແມ່ນມ ການສະເໜ ຄືນ 5 ຈຸດປະສົງທ ິ່ໄດ້ວາງອອກຢ ່ໃນແຜນ
ພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ 2016-2020. ສະພາບຄວາມຄືບໜ້າຂອງແຕ່ລະຕົວຊ ັ້ບອກໄດ້
ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ ່ບາງບ່ອນທ ິ່ເຫັນວ່າເໝາະສົມ, ຂໍັ້ມ ນລະອຽດຈໍານວນໜຶິ່ງທ ິ່ໄດ້ມາຈາກການສໍາຫຼວດຕົວຊ ັ້
ບອກດັດຊະນ ໝາຍສັງຄົມ (LSIS 2017) ແລະ ການສໍາຫຼວດ ໃນປ  2012 ກໍໄດ້ມ ການນໍາໃຊ້ເພືິ່ອປະເມ ນ
ເບ ິ່ງວ່າຜົນສໍາເລັດແມ່ນມ ຄວາມແຕກຕ່າງກັນແນວໃດຢ ່ໃນແຕ່ລະທ້ອງຖ ິ່ນ ແລະ ເດັກແຕ່ລະປະເພດ ແລະ ເບ ິ່ງ
ວ່າມັນມ ຄວາມຫຼຸດໂຕນກັນແນວໃດ ຫືຼ ມ ສ ິ່ງທ້າທາຍອືິ່ນໆ ທ ິ່ອາດມ ຜົນກະທົບຕໍິ່ຄວາມອາດສາມາດໃນການ
ບັນລຸເປົັ້າໝາຍທ ິ່ໄດ້ວາງໄວ້ໃນປ  2020. 

ໃນພາກທ  3  ສະເໜ ການທົບທວນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດບັນດາກ ດຈະກໍາທ ິ່ໄດ້ວາງອອກຢ ່ພາຍໃຕ້ແຕ່ລະຜນົໄດ້
ຮັບຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ 

ໃນພາກທ ິ່ 4 ທົບທວນແບບລົງເລ ກຢ ໃ່ນແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍທຽບໃສ່ຄາດໝາຍທ ິ່ໄດ້ວາງໄວ້ ໃນປ  2016. 
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ໃນພາກທ  5 ສະເໜ ເຖ ງຜົນໄດ້ຮັບໃນລະດັບສ ງຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ ທຽບໃສ່
ເປົັ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງທ  4. 

ໃນພາກທ  6 ສະເໜ ແຜນດ້ານການເງ ນຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ ທ ິ່ມ ການປັບປຸງ 
ອ ງໃສກ່ານປ່ຽນແປງທາງດ້ານຂໍັ້ສົມມຸດຖານຂອງແຜນເສດຖະກ ດມະຫາພາກ ທ ິ່ມ ຢ ໃ່ນປະຈຸບັນ. 

ໃນພາກທ  7 ສະເໜ ຂອບການຕ ດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນຂອງ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ. 
ໃນພາກທ  8 ສັງລວມສ ິ່ງທ້າທາຍຫັຼກ, ປະເດັນບັນຫາ, ລວມທັງຂໍັ້ສະເໜ ແນະຕ່າງໆ. 
 

3. ການປະເມີນແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລິາ ແບບອດິສະລະ ສ າລັບກອງ
ທຶນຮ່ວມສາກົນເພ ິ່ອການສຶກສາ 

 

ການພັດທະນາແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ ແຕ່ 2016-2020 ແມ່ນໄດ້ຮັບການ 

ສະໜັບ ສະໜ ນທາງດ້ານການເງ ນຈາກກອງທຶນຮ່ວມສາກົນເພືິ່ອການສຶກສາ (GPE), ລວມທັງໄດ້ຮັບການສະໜັ
ບສະໜ ນຈາກຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາຈໍານວນໜຶິ່ງຢ ່ໃນທ້ອງຖ ິ່ນ. ເງືິ່ອນໄຂການໃຫ້ທຶນຂອງ GPE ແມ່ນຕ ດພັນກັບຂໍັ້
ແນະນໍາຂອງ UNESCO ສໍາລັບການສ້າງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ ພ້ອມທັງຕ້ອງສົິ່ງບົດປະ
ເມ ນຜົນແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາແບບອ ດສະລະນ ັ້ ໃຫ້ແກ່ GPE. ໃນພາກນ ັ້ ໄດ້ສັງລວມສ ິ່ງທ ິ່ໄດ້ຄົັ້ນ
ພົບຢ ່ໃນການປະເມ ນແບບອ ດສະລະ ແລະ ສ ິ່ງທ ິ່ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ຈະປະຕ ບັດ ເພືິ່ອແກ້ໄຂ
ບັນຫາທ ິ່ໄດ້ຄົັ້ນພົບຈາກຜົນການປະເມ ນດັິ່ງກ່າວ. 

ການປະເມ ນແບບອ ດສະລະໄດ້ສຶກສາເບ ິ່ງເນືັ້ອໃນລຸ່ມນ ັ້: 
• ແຜນດັິ່ງກ່າວໄດ້ປະກອບສ່ວນຕໍິ່ຜົນສໍາເລັດທາງດ້ານເປົັ້າໝາຍຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ ຫືຼ ບໍິ່? 

• ມັນມ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຫຼາຍພຽງໃດ ທ ິ່ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນທ ິ່ວາງໄວ້ຈະສາມາດບັນລຸຜົນ? 

• ຖ້າຫາກມ ຄວາມສ່ຽງ ຈະສາມາດຫຼຸດຜ່ອນລົງໄດ້ແນວໃດ? 

• ຂະບວນການກະກຽມແຜນໄດຜ້່ານການມ ສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ມ ຄວາມໂປງ່ໃສ ຫືຼ ບໍິ່? 

➢ ຂະບວນການກະກຽມ ແຜນຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 

ຈຸດປະສົງຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ ທ ິ່ໄດ້ວາງໄວ້ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຈຸດປະ 
ສົງທ ິ່ໄດ້ບັນຈຸຢ ່ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັັ້ງທ  VIII ແລະ ຄວາມເປັນເຈົັ້າການໃນ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ ທ ິ່ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຢ ່ໃນເປົັ້າໝາຍ ແລະ 
ຈຸດປະສົງຂອງແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ ແມ່ນໄດ້ສອດແຊກຢ ່ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກ ດ-
ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັັ້ງທ  VIII. ກົມແຜນການ ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ໄດ້ເປັນເຈົັ້າການ ໃນການ
ພັດທະນາແຜນດັິ່ງກ່າວ ພາຍໃຕ້ການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ. 

ໄດ້ມ ການຈັດຕັັ້ງຄະນະຮັບຜ ດຊອບການປະສານງານ ແລະ ສະໜັບສະໜ ນວຽກງານການສຶກສາ ແລະ 
ກ ລາ ຫຼາຍຄະນະເຊັິ່ນ: ຄະນະຮັບຜ ດຊອບການປະສານງານ ແລະ ສະໜັບສະໜ ນການສຶກສາຂັັ້ນພືັ້ນຖານ, ການ
ສຶກສາຫຼັງຂັັ້ນພືັ້ນຖານ, ການເງ ນ, ແຜນການ ແລະ ການຕ ດຕາມປະເມ ນຜົນ ແລະ ຄະນະຮັບຜ ດຊອບການ
ປະສານງານ ແລະ ສະໜັບສະໜ ນການວ ໄຈ ຊຶິ່ງເປັນກົນໄກການປຶກສາຫາລືຫັຼກ ກັບບັນດາຜ ້ຮ່ວມງານອືິ່ນໆໃນ
ລະດັບຊາດ. ນອກຈາກນັັ້ນ ກໍໄດ້ມ ການຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຢ ່ໃນລະດັບພາກ ແລະ ລະດັບຊາດກັບຄ ່ຮ່ວມ
ພັດທະນາ ແລະ ຄ ່ຮ່ວມງານອືິ່ນໆ. ເນືິ່ອງຈາກມ ຂະບວນການພັດທະນາດັິ່ງກ່າວ ແຜນລະອຽດຂອງຂະແໜງການ
ຍ່ອຍຈຶິ່ງໄດ້ຮັບການຮ່າງຂຶັ້ນມາ ເຊ ິ່ງປະກອບເປັນພາກທ  II ຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ  
ລາ. ການສ້າງແຜນຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍ ກໍໄດ້ຜ່ານຂະບວນປຶກສາຫາລືເຊັິ່ນດຽວກັນ. 
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➢ ການເຂົື້າຮ່ວມຂອງຜູ້ມີສວ່ນຮ່ວມຕ່າງໆ 

ແຜນໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂຶັ້ນ ໂດຍຄະນະວ ຊາການສະເພາະຈາກກົມແຜນການຂອງກະຊວງສຶກສາທ 
ການ ແລະ ກ ລາ ເຊ ິ່ງປະກອບດ້ວຍຊ່ຽວຊານພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ວຽກງານທັງໝົດແມ່ນໄດ້ຮັບການຊ ັ້
ນໍາຈາກ ທ່ານ ລັດຖະມົນຕ  ໃນນາມປະທານໜ່ວຍງານວ ຊາການຂະແໜງການສຶກສາ (ESWG). ແຜນ
ພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ ໄດ້ກໍານົດ 11 ຜົນໄດ້ຮັບລະດັບຊາດ, ຊຶິ່ງພາຍໃຕ້ແຕ່ລະຜົນໄດ້ຮັບ 
ແມ່ນໄດ້ກໍານົດນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານຕ່າງໆເພືິ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ. ໃນຂະນະທ ິ່ຜ ້ທ ິ່ມ ສ່ວນຮ່ວມສ່ວນໃຫຍ່
ແມ່ນຢ ່ຂັັ້ນສ ນກາງ, ສ່ວນຢ ່ຂັັ້ນທ້ອງຖ ິ່ນ, ແຂວງ, ເມືອງ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ຄ ສອນ ຈະເປັນຜ ້ຮັບຜ ດຊອບຕົວຈ ງ
ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານຕ່າງໆ, ດັິ່ງນັັ້ນ ຜ ້ມ ສ່ວນຮ່ວມຢ ່ທ້ອງຖ ິ່ນ ແລະ ຄ ່ຮ່ວມ
ພັດທະນາ ຈຶິ່ງໄດ້ມ ຄວາມຕັັ້ງໃຈ ແລະ ຄວາມຮັບຜ ດຊອບສ ງ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ 
ຍຸດທະສາດຕ່າງໆ ທ ິ່ກໍານົດ. 

4. ການວິເຄາະຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 

ຂໍັ້ມ ນທ ິ່ເກັບກໍາໄດ້ ເພືິ່ອວັດຜົນສໍາເລັດຂອງເປົັ້າໝາຍສະຫັດສະວັດດ້ານການພັດທະນາ (MDG) ແລະ 
ການສຶກສາເພືິ່ອທຸກຄົນ (EFA) ແມ່ນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ ແລະ ລາຍງານຢ ່ໃນພາກກ່ອນໜ້ານ ັ້ຂອງເອກະສານແຜນ
ດັິ່ງກ່າວນ ັ້. ຂໍັ້ມ ນດັິ່ງກ່າວນ ັ້ ໄດ້ເນັັ້ນໃສ່ຜົນສໍາເລັດຂອງ MDG 2 ແລະ MDG 3 ແລະ 6 ເປົັ້າໝາຍຂອງການ
ສຶກສາເພືິ່ອທຸກຄົນ. ຂໍັ້ມ ນທ ິ່ໄດ້ຈາກຖານຂໍັ້ມ ນການສຶກສາ (EMIS) ກໍໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເຊັິ່ນດຽວກັນ ເພືິ່ອກໍານົດ
ໂຂງເຂດທ ິ່ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ. ການວ ເຄາະສໍາລັບແຜນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບຜົນສໍາເລັດ ທ ິ່ໄດ້
ກວມເອົາທຸກຂົງເຂດຫັຼກຂອງລະບົບການສຶກສາ ເຊັິ່ນ: ການເຂົັ້າເຖ ງການສຶກສາ, ຄວາມເທົິ່າທຽມ, ປະສ ດທ  
ພາບພາຍໃນ, ປະສ ດທ ພາບພາຍນອກ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ການບໍລ ຫານຄຸ້ມຄອງ ລວມທັງປັບປຸງຄວາມຊັດເຈນ
ຂອງລະບົບຂໍັ້ມ ນຂ່າວສານການສຶກສາ. ດັິ່ງນັັ້ນ ໄດ້ມ ຂໍັ້ມ ນຈາກຫຼາຍແຫຼິ່ງທ ິ່ຮັບໃຊ້ເຂົັ້າໃນການປະເມ ນ ແລະ 
ການສ້າງແຜນຢ່າງມ ປະສ ດທ ພາບ. 

ການວ ເຄາະສະພາບການສຶກສາ ບໍິ່ໄດ້ວ ເຄາະເຖ ງຄວາມບອບບາງຂອງການສຶກສາຕໍິ່ກັບສະພາບການ 

ເມືອງ, ເສດຖະກ ດ, ສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ. ແຜນພັດທະນາເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໄດ້ວາງຂອບໂລ
ຊ ກທ ິ່ບັນຈຸເອົາຂໍັ້ສົມມຸດຖານ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ ເຊ ິ່ງຍັງບໍິ່ທັນມ ຂໍັ້ສະຫຼຸບໄດ້ເທືິ່ອ. ເນືັ້ອໃນຂອງແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມ ໄດ້ກ່າວເຖ ງຄວາມສ່ຽງ ທາງດ້ານເສດຖະກ ດ, ສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ. 

 

 
 

➢ ບັນດານະໂຍບາຍທີິ່ເປັນບລູີມະສິດ 

ນະໂຍບາຍດ້ານຍຸດທະສາດຂອງແຜນ ແລະ ບ ລ ມະສ ດ ແມ່ນໄດ້ອ ງໃສ່ຫັຼກຖານ ທ ິ່ໄດ້ເກັບກໍາສັງລວມ 
ແລະ ລາຍງານຢ ່ໃນແຜນຂອງຂະແໜງການໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ 
ໄດ້ພ ຈາລະນາເຖ ງ ການຄາດຄະເນການເຕ ບໂຕຂອງປະຊາກອນ ແລະ ແຜນຈໍາລອງທາງດ້ານການເງ ນ ເຊັິ່ນ ການ
ເພ ິ່ມຂຶັ້ນຂອງງົບປະມານບໍລ ຫານທ ິ່ບໍິ່ແມ່ນເງ ນເດືອນ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງ ທ ິ່ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກ

ສະພາບແວດລ້ອມທາງດາ້ນວຽກງານການເງິນມະຫາພາກຂອງປະເທດ ໃນໄລຍະ
ເຄິິ່ງສະໄໝແມ່ນມີຂ ື້ຈ າກດັຫ າຍ ທຽບໃສ່ແຜນຄາດຄະເນ ໃນໄລຍະການສ້າງແຜນ
ພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2016-2020. 
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ຕ່າງປະເທດ ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນ ແຜນດັິ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ຮັບຮ ້ເຖ ງຄວາມຈໍາເປັນ ຕໍິ່ຄວາມເຂົັ້າໃຈເຖ ງສະພາບ
ເພືິ່ອໃຫ້ບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ. ໄດ້ມ ຂໍັ້ມ ນປ ຖານທ ິ່ແຍກຕາມເພດ, ພືັ້ນທ ິ່ 
ແລະ ໄລຍະເວລາ ທ ິ່ໜ້າເຊືິ່ອຖື ທ ິ່ເປັນບ່ອນອ ງໃນການກາໍນົດຄາດໝາຍ ແລະ ການຕ ດຕາມຄວາມຄືບໜ້າ ໃນ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດແຕ່ລະແຜນງານບ ລ ມະສ ດ. 

ແຜນການໄດ້ໃຫ້ຂໍັ້ສັງເກດວ່າຍັງບໍິ່ມ ລະບົບການຕ ດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນທ ິ່ເປັນໜຶິ່ງດຽວ ແລະ ຄວບ
ຄຸມ ທ ິ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງຂຶັ້ນຢ່າງເຕັມຮ ບແບບ ຍ້ອນຂາດເຄືິ່ອງມືການຕ ດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນ ແລະ ກົນໄກ
ໃນການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ເຊ ິ່ງຂ ດຄວາມຄວາມສາມາດໃນການຕ ດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນກໍຍັງຕໍິ່າ ລວມ
ທັງບົດບາດ ແລະ ໜ້າທ ິ່ຂອງພະນັກງານທ ິ່ຮັບຜ ດຊອບວຽກງານດັິ່ງກ່າວກໍຍັງບໍິ່ທັນຈະແຈ້ງ. ດັິ່ງນັັ້ນ, ແຜນ
ດັິ່ງກ່າວນ ັ້ ຈຶິ່ງໄດ້ກາໍນົດຂອບການຕ ດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນ ທ ິ່ໄດ້ກໍານົດຍຸດທະສາດເພືິ່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັິ່ງກ່າວ
ນ ັ້. 

 

➢ ການອອກແບບແຜນງານ ແລະ ບູລີມະສິດຂອງບັນດາຍຸດທະສາດ. 

ຜົນໄດ້ຮັບທ ິ່ໄດ້ກໍານົດຢ ່ໃນແຜນ ປະກອບມ ພາກຫັຼກການ ແລະ ເຫດຜົນສໍາລັບແຕ່ລະຜົນໄດ້ຮັບ ພ້ອມ
ທັງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນບັນດານະໂຍບາຍດ້ານຕ່າງໆ ແລະ ສ ິ່ງທ ິ່ຈະຕ້ອງຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ເພືິ່ອໃຫ້ບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບ
ດັິ່ງກ່າວ. ເຖ ງແມ່ນວ່າ ຍຸດທະສາດທ ິ່ກໍານົດແມ່ນສອດຄ່ອງກັບປະເດັນບັນຫາທ ິ່ຕ້ອງແກ້ໄຂ, ແຕ່ຍຸດທະສາດ
ດັິ່ງກ່າວນັັ້ນ ກໍຈໍາກັດຢ ່ໃນຂອບເຂດທ ິ່ລັດຖະບານເຊືິ່ອໝັັ້ນວ່າຈະສາມາດບັນລຸໄດ້ ຕາມສະພາບທ ິ່ລັດຖະບານ
ສາມາດສະໜອງຊັບພະຍາກອນໃຫ້. 

ຜົນສໍາເລັດຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດຍຸດທະສາດ ແລະ ບັນດາກ ດຈະກາໍທ ິ່ໄດ້ວາງອອກ ແມ່ນຂຶັ້ນກັບ
ຄວາມເປັນເຈົັ້າການຂອງລັດຖະບານໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດແຜນ ໂດຍຜ່ານການສະໜອງງົບປະມານທ ິ່ພຽງພໍ 
ເພືິ່ອບັນລຸບັນດາຈຸດປະສົງ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການ ລວມທັງຜ່ານຜົນສໍາເລັດໃນການສ້າງນະໂຍບາຍ 
ແລະ ເຄືິ່ອງມືທາງດ້ານນ ຕ ກໍາ ເພືິ່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນແກ່ແຜນດັິ່ງກ່າວ. 

ຍຸດທະສາດທ ິ່ກາໍນົດໃນແຜນ ແມ່ນເນັັ້ນໃສ່ເພືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບອບບາງຂອງຂອງລະບົບ ຕໍິ່ກັບປະ ເດັນ
ບັນຫາ ແລະ ສ ິ່ງທ້າທາຍທ ິ່ໄດ້ກໍານົດ. ເຖ ງວ່າ ແຜນບໍິ່ໄດ້ກໍານົດຄວາມຈໍາເປັນເຖ ງການປັບປຸງຮາກເຫງົັ້າ ແລະ 
ຂະແໜງຍ່ອຍຂອງລະບົບການສຶກສາ, ແຕ່ແຜນກໍໄດ້ກໍານົດຍຸດທະສາດທ ິ່ຈໍາເປັນເພືິ່ອການປະຕ ຮ ບທຸກໂຂງເຂດ
ຂອງລະບົບການສຶກສາ. 

 
 

ຂອບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຕົວຈິງຍັງບ ິ່ທັນໄດ້ຖ ກອອກແບບເພ ິ່ອສາມາດໃຫ້ຂ ື້ມູນ
ຄວາມຄ ບໜ້າທັນກັບກ ານົດເວລາທຽບໃສ່ຈຸດປະສງົ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງນະໂຍບາຍ. ການ
ສະໜອງຂ ື້ມູນທີິ່ລ້າຊ້າຂອງ EMIS ຍັງເປັນປະເດັນບັນຫາທີິ່ຕ້ອງແກ້ໄຂ ລວມທັງຍັງຂາດຂ ື້
ມູນທີິ່ຈ າເປນັທີິ່ຈະສະໜອງໃຫ້ແກ່ການລາຍງານຄວາມຄ ບໜ້າຂອງເປົື້າໝາຍການພັດ 
ທະນາແບບຍ ນຍົງ ທີ 4. 

ໄດ້ມີການປັບປຸງໂຄງສ້າງຂອງລະບົບການບ ລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັື້ງ
ຂອງບັນດາກົມ ແລະ ມ ີ 2 ຄະນະກ າມະການຫ ກັກ ໄດຮ້ັບການສ້າງຕັື້ງຂຶື້ນ ຄ : ຄະນະ
ກ າມະການແຜນການ ແລະ ການເງິນ ແລະ ຄະນະກ າມະການຈດັສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຄູ. 
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ບັນດາຍຸດທະສາດຢ ່ໃນແຜນຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍ ແມ່ນອ ງໃສ່ບັນດາຍຸດທະສາດທ ິ່ໄດ້ກໍານົດຢ ່
ໃນພາກ 1 ຂອງແຜນ, ແຕ່ໄດ້ກໍານົດວຽກງານຈຸດສຸມລະອຽດ ເພືິ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດໃຫ້ບັນລຸໄດ້ບັນດາຈຸດປະ ສົງ
ຕ່າງໆ ເຊັິ່ນ: ໃນຂະແໜງການຍ່ອຍສ້າງຄ  ໄດ້ກາໍນົດກ ດຈະກໍາ ແລະ ຄາດໝາຍເພືິ່ອການກໍິ່ສ້າງຄ ເພືິ່ອສ ດ ສອນ
ເດັກພ ການ ແລະ ເດັກທ ິ່ມ ຄວາມຕ້ອງການພ ເສດ. 

ໄດ້ມ ການກາໍນົດຍຸດທະສາດຕ່າງໆ ສໍາລັບແຕ່ລະຜົນໄດ້ຮັບ. ຊຶິ່ງຍຸດທະສາດເຫົຼິ່ານັັ້ນ ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ
ເຖ ງກ ດຈະກໍາທ ິ່ຈະຕ້ອງຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ເພືິ່ອໃຫ້ບັນລຸແຕ່ລະຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນ. ເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດຈັດຕັັ້ງ
ປະຕ ບັດໄດ້ ບັນດາກ ດຈະກາໍເຫົຼິ່ານັັ້ນ, ມ ຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ພັດທະນາຂອບນະໂຍບາຍ ກໍຄືນ ຕ ກໍາຕ່າງໆທ ິ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືິ່ອໃຫ້ເປັນພືັ້ນຖານໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ. ນອກນັັ້ນ ແຜນດັິ່ງກ່າວຍັງໄດ້ ເນັັ້ນໃສ່ແກ້ໄຂ
ບັນຫາຕ່າງໆ ເພືິ່ອປັບປຸງຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ. ຍຸດທະສາດດັິ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ເນັັ້ນໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ດັິ່ງ
ທ ິ່ໄດ້ລະບ ຢ ່ໃນ ພາກຫັຼກການ ແລະ ເຫດຜົນ ຂອງແຕ່ລະຜົນໄດ້ຮັບ ກໍຄືຢ ່ໃນແຜນຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ
ຍ່ອຍ. 

ເມືິ່ອສະຫຼຸບ ແລະ ຕ ລາຄາລວມຕໍິ່ກັບສາຍກ່ຽວພັນລະຫວ່າງປັດໄຈນໍາເຂົັ້າຂອງແຜນ ແລະ ຜົນກະທົບ
ຈາກແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ ຕະຫຼອດໄລຍະເຄ ິ່ງສະໄໝຜ່ານມາຂອງແຜນ ເຫັນວ່າ ຍັງບໍິ່ມ 
ພາກທ ິ່ລະບຸເຖ ງຂອບໂລຊ ກຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ ໃນຂະນະທ ິ່ໃນແຜນພັດທະ ນາ
ເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມຄັັ້ງທ  8 ແມ່ນໄດ້ກໍານົດຂອບດັິ່ງກ່າວ. ຍັງບໍິ່ທັນມ ຂອບການວ ເຄາະທ ິ່ກໍານົດສາຍກ່ຽວພັນ
ລະຫວ່າງປັດໃຈນໍາເຂົັ້າຂອງແຜນ ແລະ ຜົນກະທົບຈາກແຜນທ ິ່ໄດ້ຄາດຫວັງໄວ້ຢ ໃ່ນໄລຍະເຄ ິ່ງສະໄໝ. 

 

 

➢ ແຜນດ້ານການເງິນ 

ໃນແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ ຍັງໄດ້ຄາດຄະເນສ່ວນແບ່ງງົບປະມານລາຍຈ່າຍຂອງ
ສຶກສາ 17% ທຽບໃສ່ລາຍຈ່າຍຂອງລັດຖະບານ ໃນແຕ່ລະປ , ຊຶິ່ງໄດ້ເພ ິ່ມຂຶັ້ນຈາກ 14,6%. ເມືິ່ອລວມກັບ 
ODA ງົບປະມານອາດຈະບັນລຸໄດ້ 17%. ໃນຂະນະດຽວກັນ ແຜນຍັງໄດ້ຄາດວ່າອາດຈະມ ຂໍັ້ຫຍຸ້ງຍາກທາງ
ດ້ານການເງ ນ ແລະ ມ ຊ່ອງຫວ່າງທາງດ້ານການເງ ນໃນໄລຍະ 3 ປ  ຕົັ້ນຂອງແຜນ ແລະ ອາດມ ສ່ວນເກ ນໜ້ອຍ
ໜຶິ່ງ ໃນໄລຍະ 2 ປ ຕອນທ້າຍຂອງແຜນ ແຕ່ກໍຍັງບໍິ່ສາມາດໄປຖົມຂຸມຊ່ອງຫວ່າງດ້ານງົບປະມານທ ິ່ເກ ດຂຶັ້ນໃນ 
3 ປ  ຜ່ານມາ. ໄດ້ມ ການກໍານົດງົບປະມານທ ິ່ແຍກໄວ້ເປັນແຕ່ລະປະເພດ ເຊັິ່ນ ເງ ນລົງທຶນ, ເງ ນບໍລ ຫານທ ິ່ບໍິ່
ແມ່ນເງ ນເດືອນ ແລະ ເງ ນບໍລ ຫານທ ິ່ເປັນເງ ນເດືອນ. ນອກນັັ້ນ, ໄດ້ມ ການຄາດຄະເນການຫຼຸດລົງຂອງສ່ວນແບ່ງ
ເງ ນເດືອນ ປະມານ 13%, ເພ ິ່ມເງ ນບໍລ ຫານທ ິ່ບໍິ່ແມ່ນເງ ນເດືອນເພ ິ່ມຂຶັ້ນ 11% ແລະ ເງ ນລົງທຶນເພ ິ່ມຂຶັ້ນ 4%. 
ແຜນການເງ ນນ ັ້ ຍັງບໍິ່ທັນໄດ້ກວມເອົາບັນດາຍຸດທະສາດ ເພືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບອບບາງຂອງລະບົບການສຶກສາ 
ຕໍິ່ກັບ ສະພາບການເມືອງ, ສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ດັິ່ງທ ິ່ໄດ້ກໍານົດໃນເວລາບົິ່ງມະຕ ສະພາບການສຶກສາ. 

ເປົື້າໝາຍ, ຈຸດປະສົງ ແລະ 11 ຜົນໄດ້ຮັບລະດັບສູງ ໄດ້ຖ ກກ ານົດຂຶື້ນໃນນາມເປັນສ່ວນໜຶິ່ງ 
ທີິ່ເປັນພ ື້ນຖານຂອງທດິສະດີແຫ່ງການປ່ຽນແປງ ຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງ ການສຶກ
ສາ ແລະ ກິລາ 2016-2020. 
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➢ ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ 

ແຜນການໄດ້ກາໍນົດຈຸດປະສົງໄວ້ 4 ຢ່າງ ແລະ ຕົວຊ ັ້ບອກຫັຼກທ ິ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ໃນເອກະສານແຜນດັິ່ງກ່າວ
ນ ັ້ ມ ພາກໜຶິ່ງທ ິ່ກ່າວເຖ ງລະບົບການຕ ດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນ ຊຶິ່ງປະກອບມ ຕາຕະລາງ ຕົວຊ ັ້ບອກ 36 ຕົວ ທ ິ່
ຈະຕ້ອງໄດ້ຕ ດຕາມ ແລະ ປະເມ ນໃນແຕ່ລະປ . ຕົວຊ ັ້ບອກດັິ່ງກ່າວນ ັ້ ຈະຕ້ອງໄດ້ມ ການທົບທວນໃນໄລຍະ 2 
ປ ທໍາອ ດຂອງແຜນ ເພືິ່ອຈຸດປະສົງໃນການສ້າງຂອບການຕ ດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນ ທ ິ່ອ ງໃສ່ຫັຼກຖານ ພ້ອມທັງ
ພັດທະນາກຸ່ມຂອງຕົວຊ ັ້ບອກຫັຼກ. ປັດຈຸບັນນ ັ້ ໃນຂະແໜງການສຶກສາຍັງຂາດບຸກຄະລາກອນທ ິ່ມ ຄວາມຮ ້
ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກງານຕ ດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນ. 

ຂະບວນການ ແລະ ການຕ ດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນ ທ ິ່ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ຈະລາຍງານໃຫ້
ແກ່ບັນດາຜ ້ມ ສ່ວນຮ່ວມຕ່າງໆ ເພືິ່ອໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າໄດ້ມ ຄໍາເຫັນ, ຢັັ້ງຢືນ ແລະ ຮັບຮອງເອົາຜົນການປະເມ ນນັັ້ນ 
ຕ້ອງຈະແຈ້ງ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ໂປ່ງໃສ. ການຕ ດຕາມນ ັ້ຕ້ອງລວມເອົາການຕ ດຕາມການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ແລະ 
ຕ ດຕາມຜົນກະທົບທ ິ່ເກ ດຂຶັ້ນ; ການຕ ດຕາມປະສ ດທ ພາບ ແລະ ຄວາມຍຸດຕ ທໍາໃນການສະໜອງຊັບພະຍາ
ກອນຕ່າງໆ; ແລະ ການຕ ດຕາມຂະບວນການ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດວຽກງານຕ່າງໆ. 
ກົນໄກໃນການຕ ດຕາມ ແມ່ນລວມມ  ການທົບທວນຮ່ວມກັບຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ (JSRM), ບົດລາຍງານປະ ຈໍາ
ປ , ບົດລາຍງານສະເພາະຫົວຂໍັ້ໃດໜຶິ່ງ ແລະ ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດວຽກງານໃດໜຶິ່ງ. 

 
 

ຂອບການຕ ດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນ ຍັງບໍິ່ໄດ້ກວມເອົາຕົວຊ ັ້ບອກພືັ້ນຖານຂອງຂອບຜົນໄດ້ຮັບຂອງ 
GPE, ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ກໍໄດ້ມ ການກໍານົດໂຂງເຂດຫັຼກທ ິ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ຍົກລະດັບ ເພືິ່ອເຮັດ
ໃຫ້ການສະໜອງຂໍັ້ມ ນມ ຄຸນະພາບຂຶັ້ນຕືິ່ມ. ລາຍລະອຽດໄດ້ກ່າວໃນພາກທ  7. 

➢ ການພັດທະນາ ແລະ ການເງິນ ຂອງແຜນດ າເນີນງານ 

ສ່ວນແບ່ງຂອງງົບປະມານສຶກສາທຽບໃສ່ງົບປະມານຂອງລັດຖະບານ ແມນ່ຕ ິ່າຫ າຍ (ຢູ່ທີິ່
ປະມານ 14%) ເມ ິ່ອທຽບໃສ່ຄາດໝາຍທີິ່ກ ານົດໄວ ້17% ໃນແຕ່ລະປີ. ດັິ່ງນັື້ນ ຈຶິ່ງເຮັດໃຫ້
ສ່ວນແບ່ງງົບປະມານບ ລິຫານທີິ່ບ ິ່ແມນ່ເງິນເດ ອນຕ ິ່າ ໂດຍສະເພາະຢູ່ຂັື້ນທ້ອງຖິິ່ນ 
(ປະມານ 10%). ຍອ້ນແນວນັື້ນ ການປະເມີນກາງສະໄໝຄັື້ງນີື້ ຈຶິ່ງຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ
ແຜນການເງິນ ລວມທັງ ໄດ້ຫຼຸດຄາດໝາຍສູ້ຊົນ ແລະ ແຜນກິດຈະກ າຈ ານວນໜຶິ່ງລົງ.  

 

ຂອບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຍັງບ ິ່ທັນໄດ້ມກີານທົບທວນເທ ິ່ອ ແລະ ກົມກວດກາ 
ກ າລັງມີຄວາມພະຍາຍາມນ າໃຊ້ເຄ ິ່ອງມ ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນທີິ່ພັດທະນາຂຶື້ນມາ
ແລ້ວ ຊຶິ່ງເປັນເຄ ິ່ອງມ ທີິ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຂ ື້ມູນຫ າຍເກີນໄປ ເຊິິ່ງເຮັດໃຫ້ບ ິ່ສາມາດສະໜອງໄດ້
ທັນຕາມກ ານດົເວລາ. ການທົບທວນຮ່ວມກັບຄູ່ຮວ່ມພັດທະນາ (JSRM) ທີິ່ຜ່ານມາ ເຊິິ່ງ
ເຄີຍລາຍງານຕ ິ່ກອງປະຊຸມໜ່ວຍງານວິຊາການຂະແໜງການສຶກສາ (ESWG) ແມ່ນໄດຢຸ້ດ
ສະງັກລົງ ແລະ ຍັງບ ິ່ໄດ້ມກີົນໄກເພ ິ່ອມາປ່ຽນແທນ. 
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ແຜນດໍາເນ ນງານຈໍານວນໜຶິ່ງໄດ້ມ ການພັດທະນາຂຶັ້ນ, ລວມທັງນະໂຍບາຍການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ 
2011-2015, ຍຸດທະສາດການສ້າງຄ  ແລະ ແຜນດໍາເນ ນງານ, ນະໂຍບາຍສົິ່ງເສ ມອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ, 

ດໍາລັດວ່າດ້ວຍລັດຖະກອນຄ  ແລະ ແຜນແມ່ບົດກ່ຽວກັບວຽກງານອາຊ ວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວ ຊາຊ ບ ເຖ ງ
ແມ່ນວ່າ ແຜນດາໍເນ ນງານຈໍານວນໜຶິ່ງທ ິ່ມ ໃນປັດຈຸບັນ ໄດ້ໝົດອາຍຸໄປແລ້ວ ໃນປ  2015 ກໍຕາມ. 

ແຜນປະຈໍາປ ຂອງຂະແໜງການທ ິ່ມ ການຄ ດໄລ່ມ ນຄ່າ (ACSEP) ຈະຄ ດໄລ່ມ ນຄ່າ ນະໂຍບາຍການ
ສຶກສາແຫ່ງຊາດໂດຍອ ງໃສ່ຜົນຜະລ ດ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບທ ິ່ກໍານົດໄວ້ຢ ໃ່ນແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ 
ແລະ ກ ລາ ESDP, ເຖ ງແມ່ນວ່າຊັບພະຍາກອນ ຈະບໍິ່ໄດ້ຖືກກໍານົດໄວ້ຢ ່ໃນແຕ່ລະກ ດຈະກໍາ ທ ິ່ໄດ້ວາງອອກຢ ່
ໃນແຜນກຕໍາມ. ຂໍັ້ຈໍາກັດທ ິ່ໃຫຍ່ຫຼວງນັັ້ນແມ່ນອັດຕາສ່ວນການໃຊ້ຈ່າຍທ ິ່ບໍິ່ແມ່ນເງ ນເດືອນ ຢ ່ໃນງົບປະມານທ ິ່
ອະນຸມັດໃຫ້ແມ່ນຍັງຕໍິ່າ. 

ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ ຍັງບໍິ່ທັນໄດ້ຖືກຕ ດຕາມໄປດ້ວຍແຜນດາໍເນ ນລະອຽດທ ິ່
ຄວບຄຸມໄປເຖ ງທຸກຂະແໜງການ. ແຜນດໍາເນ ນງານ 3 ປ  ກໍຍັງບໍິ່ທັນມ ຕາມທ ິ່ໄດ້ວາງແຜນເອົາໄວ້ ເພືິ່ອ
ພັດທະນາແຜນການດາໍເນ ນງານ 5 ປ . 

 

➢ ຄວາມສາມາດຂອງລະບົບ 

ແຕ່ລະຂົງເຂດຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ (ESDP) ຕາມປົກກະຕ 
ແລ້ວ ຈະບັນຈຸຍຸດທະສາດທ ິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພັດທະນາພະນັກງານຂອງຕົນ, ລວມທັງພະນັກງານບໍລ ຫານ 
ແລະ ຄ . ນອກຈາກນັັ້ນ, ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທາງດ້ານທັກສະ ແລະ ໜ້າທ ິ່ຂອງພະນັກງານຢ ່ໃນລະບົບ
ການສຶກສາ ມັກຈະໄດ້ຖືກລະບຸໄວ້ຢ ່ພາກຍ່ອຍຂອງການພັດທະນາລະບຽບການ ແລະ ນະໂຍບາຍທ ິ່ໄດ້ຄາດ
ການເອົາໄວ້ສໍາລັບແຕ່ລະຂົງເຂດຜົນໄດ້ຮັບ. ສັງລວມແລ້ວ ແຜນໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນ ແລະ ໄດ້ແກ້ໄຂຂໍັ້ຈໍາກັດທາງ
ດ້ານຂ ດຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານເຊ ິ່ງຈະມ ຜົນຕໍິ່ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດແຜນ. 

➢ ການປົກຄອງ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ 

ແຜນການຍັງບໍິ່ໄດ້ບັນຈຸພາກທ ິ່ກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດການສືິ່ສານ ເພືິ່ອຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາຜ ້ມ ສ່ວນຮ່ວມຕ່າງໆ
ໄດ້ມ ຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ກ ດຈະກາໍຂອງແຜນ ລວມທັງ ບົດບາດຂອງຜ ້ມ ສ່ວນ
ຮ່ວມຕ່າງໆໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດສ ິ່ງນັັ້ນເທືິ່ອ. ເຖ ງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຂະບວນການວາງແຜນກໍໄດ້ມ ສ່ວນຮ່ວມ
ທາງດ້ານຂະບວນການຮ່ວມມ ືຂອງບັນດາແຂວງ ແລະ ບັນດາກົມທ ິ່ຢ ່ໃນຂັັ້ນສ ນກາງເພືິ່ອກາໍນົດຄາດໝາຍ ແລະ 
ງົບປະມານ. ຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາກໍໄດ້ມ ສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຕັັ້ງໜ້າຢ ່ໃນການພັດທະນາແຜນພັດທະນາຂະແໜງການ
ສຶກສາ ແລະ ກ ລາ ແລະ ຈະໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ. 

ແຜນປະຈ າປີຂອງຂະແໜງການທີິ່ມກີານຄິດໄລ່ມມີນູຄ່າ (ACSEP) ໃນປັດຈຸບັນ ໄດ້ຖ ກ
ສ້າງຂຶື້ນຢ່າງເປັນໜ້າເຊ ິ່ອຖ ຢູ່ໃນແຕລ່ະປີ ແລະ ໃນທຸກໆແຂວງ ແລະ ການທດົລອງຢູ່ໃນ
ລະດັບເມ ອງແມ່ນໄດ້ເລີິ່ມເຮັດຢູ່ໃນແຂວງຫ ວງພະບາງ. ການປະເມີນເຄິິ່ງສະໄໝຈະ
ລາຍງານການຈັດຕັື້ງປະຕບິັດແຜນຂອງແຕລ່ະຂະແໜງການຍ່ອຍ. 
 

ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍການສກຶສາຮຽນຮ່ວມບ ິ່ສາມາດຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໄດ້ ເນ ິ່ອງ
ຈາກການຂາດ ງົບປະມານສະເພາະ ແລະ ການປະຕບິັດສະເພາະທີິ່ຕ້ອງການການ
ສະຫນັບສະຫນູນດ້ານການເງິນຈາກຄູ່ຮວ່ມພັດທະນາ. 
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ຂະບວນການວາງແຜນງົບປະມານທ ິ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ຢ ່ໃນຂ້າງເທ ງ ຈະສົິ່ງຜົນເຖ ງການປ່ຽນແປງ ດ້ານການ
ອະນຸມັດຊັບພະຍາກອນ ຢ ່ພາຍໃນກະຊວງ. ຂະບວນການແມ່ນມ ການປຶກສາຫາລື, ມ ສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ມ ການ
ອອກແບບເພືິ່ອຮັບປະກັນຄວາມເປັນທໍາ, ປະສ ດທ ພາບ, ຄວາມຮັບຜ ດຊອບ ແລະ ການຄາດການ. ເຖ ງຢ່າງໃດ
ກໍຕາມ ແຜນການກໍຍັງບໍິ່ໄດ້ກາໍນົດຢ່າງສະເພາະເຈາະຈົງໄວ້ວ່າ ການຖ່າຍໂອນຈະດໍາເນ ນໄປຄືແນວໃດ ລວມທັງ
ການຈັດການໃນໄລຍະຂ້າມຜ່ານ ວ່າຈະເຮັດຄືແນວໃດ. 

 
 

ແຕ່ລະໂຮງຮຽນ, ດ້ວຍການຮ່ວມມືກັບຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັັ້ນບ້ານ (VEDC) ກໍໄດ້ມ ການປະ
ເມ ນຕົນເອງ ແລະ ສ້າງແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນປະຈໍາປ ຂອງຕົນ, ພ້ອມນັັ້ນ ກໍຍັງໄດ້ສົິ່ງບົດລາຍງານສັງລວມ
ດ້ານການເງ ນປະຈໍາໄຕມາດຂອງຕົນ (ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ) ໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍງານການເງ ນຂອງຫ້ອງການສຶກສາ
ທ ການ ແລະ ກ ລາເມືອງ. ໄດ້ມ ບົດລາຍງານການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດແຜນງານອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ. 

 

➢ ຄວາມສ່ຽງໃນການຈດັຕັື້ງປະຕິບັດ ແລະ ການຫຼຸດຜອ່ນຄວາມສ່ຽງ. 

ດັິ່ງທ ິ່ໄດ້ສະເໜ ຢ ່ຂ້າງເທ ງ, ຍັງບໍິ່ທັນມ ຍຸດທະສາດພາກໃດທ ິ່ສັງລວມການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຂອງ
ແຜນການ ເຊ ິ່ງຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມສ່ຽງທ ິ່ອາດຈະເກ ດຂຶັ້ນຢ ໃ່ນການຄຸ້ມຄອງດ້ານການເງ ນ ແລະ ບັນດາມາດຕະ 
ການທ ິ່ເໝາະສົມເພືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານການເມືອງ, ສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ ເຊ ິ່ງມ ການຕ ດພັນ
ກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດບັນດາຍຸດທະສາດ. 

ຂໍັ້ຈໍາກັດທາງດ້ານຂ ດຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ກໍໄດ້ມ ການປະເມ ນຢ ່ໃນແຜນ ແລະ ຍຸດທະ
ສາດຕ່າງໆກໍໄດມ້ ການກໍານົດອອກເພືິ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍັ້ຈໍາກັດເຫົຼິ່ານັັ້ນ. ປະສ ດທ ຜົນຂອງບັນດາ
ຍຸດທະສາດເຫົຼິ່ານ ັ້ ແມ່ນຂຶັ້ນກັບແຜນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍທ ິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້. 

 

  

ຄະນະກ າມະການວາງແຜນ ແລະ ການເງິນ ໄດ້ຖ ກສ້າງຕັື້ງຂຶື້ນໃນປີ 2017 ເພ ິ່ອປັບປຸງ
ປະສິດທພິາບໃນການອະນຸມັດຊັບພະຍາກອນທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ການເງນິ. ຄະນະກ າ
ມະການບັນຈ-ຸສັບຊ້ອນຄູກ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັື້ງຂຶື້ນ ເຊັິ່ນດຽວກນັ ເພ ິ່ອປັບປຸງປະສິດທພິາບ
ຂອງຊັບພະຍາກອນມະນດຸ. 

 

ໄດ້ສ າເລດັການຝກຶອົບຮມົກ່ຽວກັບການບ ລິຫານຄຸ້ມຄອງ ທີິ່ເນັື້ນໂຮງຮຽນເປັນຫ ັກ ໃຫແ້ກ່
ທຸກໆໂຮງຮຽນ ແລະ ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັື້ນບ້ານ, ລວມທັງໄດ້ສ າເລັດການຝຶກ
ອົບຮົມກ່ຽວກັບການນ າໃຊ້ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການສຶກສາ ສ າລັບການປະເມີນຕນົເອງ
ຂອງໂຮງຮຽນ. 

 

ການທົບທວນເຄິິ່ງສະໄໝແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລິາ 2016-2020 
ແມ່ນກ າລັງປະເມີນຂະໜາດຄວາມສ່ຽງທີິ່ມຜີນົກະທົບຕ ິ່ການຈດັຕັື້ງປະຕິບັດ. ມັນເປັນອັນ
ຈະແຈ້ງແລ້ວວ່າ ສິິ່ງທາ້ທາຍຂອງການເງນິຂັື້ນມະຫາພາກ ເຊິິ່ງໄດ້ເກີດຂຶື້ນໃນປັດຈບຸັນ
ແມ່ນບ ິ່ໄດ້ມກີານຄາດຄະເນມາກ່ອນ ໃນຊ່ວງທີິ່ມກີານຮ່າງແຜນ ແລະ ຜົນສະທ້ອນ ຂອງສິິ່ງ
ເຫ ົິ່ານີື້ ຈະມີການປະເມີນຢູ່ໃນການທົບທວນເຄິິ່ງສະໄໝ. 
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ພາກທີ 2: ຜົນສ າເລັດຂອງການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຈຸດປະສົງ, ຄາດໝາຍ ແລະ ຕົວຊີື້
ບອກຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກິລາ. (ລວມທັງຕົວຊີື້ບອກ 

ຜົນສ າເລັດຫ ັກຂອງທອ້ງຖິິ່ນ) 

ເພືິ່ອໃຫ້ບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບລວມຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ 2016-2020 (ນັກ 
ຮຽນທຸກຄົນມ ຄວາມຮ ້ຄວາມສາມາດ ຕາມ 5 ຫັຼກມ ນການສຶກສາແຫ່ງຊາດ (ຄຸນສົມບັດສຶກສາ, ປັນຍາສຶກສາ, 
ພະລະສຶກສາ, ສ ລະປະສຶກສາ ແລະ ແຮງງານສຶກສາ) ແລະ ມ ທັກສະ ລວມທັງທັກສະໃນການຮຽນຮ ້ ແລະ ທັກ
ສະໃນການເຮັດວຽກ ເພືິ່ອພັດທະນາຂ ດຄວາມສາມາດໃນການກ້າວໜ້າຂຶັ້ນ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການ
ພັດທະນາທາງດ້ານເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມ ເພືິ່ອໃຫ້ປະເທດ ສປປ ລາວ ຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດ
ດ້ອຍພັດທະນາໃນປ  2020). ແຜນພັດທະນາດັິ່ງກ່າວ ໄດ້ກາໍນົດ 5 ຈຸດປະສົງເຊ ິ່ງແຕ່ລະຈຸດປະສົງ ກໄໍດ້ກໍານົດ
ຄາດໝາຍດ້ວຍຕົວຊ ັ້ບອກຜົນສໍາເລັດຫັຼກ. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງຜົນສໍາເລັດ ທຽບໃສ່ບັນດາຄາດໝາຍໄດ້ສະແດງ
ອອກ ດັິ່ງລຸ່ມນ ັ້: 

1. ຈຸດປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍ 

1.1 ຈຸດປະສົງທ ີ 1: ນັກຮຽນທຸກຄົນມຄີວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດຂັື້ນພ ື້ນຖານທີິ່ຈ າເປນັ 
ພ້ອມທັງມີສຂຸະພາບແຂງແຮງ ເພ ິ່ອໃຫສ້າມາດເຂົື້າເຮັດວຽກຕາມຕະຫ າດແຮງງານ ຫ   
ສ ບຕ ິ່ຮຽນໃນການສກຶສາຫ ັງຂັື້ນພ ື້ນຖານ. 

ຕົວຊີື້ບອກ ແລະ ຄາດໝາຍຮອດປີ 2020 ຄວາມຄ ບໜ້າ 2018 

ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຂອງເດັກ 5 ປ  ເພ ິ່ມຂຶັ້ນ 66%ໃນປ  2015 ເປັນ 80% 77.1% (ຍ ງ = 77.0%) 

ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງ ປ 1 ຫຼຸງລົງຈາກ 13.5% ໃນປ  2015 ໃຫ້ເຫຼືອຕໍິ່າກວ່າ 5%. 8.8% (ຍ ງ = 7.8%) 

ອັດຕາປະລະ ປ 1 ຫຼຸດລົງຈາກ 8.5% ໃນປ  2015 ເຫຼືອ 5% 5.8% (ຍ ງ = 5.1%) 

ອັດຕາລອດເຫຼືອຮອດ ປ5 ເພ ິ່ມຂຶັ້ນຈາກ 78,3% ໃນປ  2015 ເປັນ 90%. 82.2% (ຍ ງ = 83.5%) 

ອັດຕາຈົບຊັັ້ນປະຖົມເພ ິ່ມຂຶັ້ນຈາກ 76% ໃນປ  2015 ເປັນ 89%. 80.4% (ຍ ງ = 82.1%) 

ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ແມ່ນດ ຂຶັ້ນກວ່າການປະເມ ນໃນປ  2009  

ອັດຕາຈົບຊັັ້ນຂອງນັກຮຽນ ຈົບ ປ 5 ຂຶັ້ນ ມ 1 ເພ ິ່ມຂຶັ້ນຈາກ 91.7% ໃນປ  2015 
ເປັນ 100%. 

88% (ຍ ງ = 86.1%) 

ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຊັັ້ນມັດທະຍົມຕົັ້ນ ເພ ິ່ມຂຶັ້ນຈາກ 78.1% ໃນປ  2015 ເປັນ
85%. 

83.1% (ຍ ງ = 81.2%) 

 

➢ ການປະເມີນ 

o ອັດຕາເຂົື້າຮຽນລວມຂອງເດັກອາຍຸ 5 ປີ  

ເຖ ງແມ່ນວ່າ ຂໍັ້ມ ນ EMIS ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຄືບໜ້າທ ິ່ດ ໃນການເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກອາຍຸ 5 ປ  ກໍ
ຕາມ, ແຕ່ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນກໍມ ຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຢ ່ໃນບັນດາເມືອງຕ່າງໆ ຊຶິ່ງມ ອັດຕາເຂົັ້າ
ຮຽນ 100% ຫືຼ ສ ງກວ່າຢ ່ໃນບາງເມືອງຈໍານວນໜ້ອຍໜຶິ່ງ ແລະ ມ ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຕໍິ່າ ຢ ່ທ ິ່ປະມານ 45% ຫາ 
65% ຢ ່ໃນຫຼາຍເມືອງ. ຜົນແຕກຕ່າງເຫົຼິ່ານ ັ້ແມ່ນຕ ດພັນກັບລັກສະນະສະເພາະຂອງເມືອງ; ບັນດາເມືອງທ ິ່ມ 
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ເປ ເຊັນຂອງປະຊາກອນຢ ່ຕໍິ່າກວ່າເສັັ້ນຂ ດຄວາມທຸກຍາກທ ິ່ເປັນທາງການ1 ສ ງ ມັກຈະມ ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຕໍິ່າ, ຄື
ກັນກັບເມືອງທ ິ່ມ ປະຊາກອນຈໍານວນຫຼາຍ ທ ິ່ອາໄສຢ ່ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼ ກ (ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ບໍິ່ມ ເສັັ້ນ 
ທາງ) ເຊ ິ່ງຄວາມແຕກຕ່າງທ ິ່ກ່ຽວກັບຄວາມທຸກຍາກນັັ້ນ ແມ່ນມ ຄວາມເດັິ່ນຊັດຫຼາຍກວ່າ. ການປ່ຽນແປງດ້ານ
ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນລວມຂອງເດັກອາຍຸ 5 ປ  ໃນລະດັບເມືອງເຊ ິ່ງໄດ້ຄ ດໄລ່ມາຈາກຂໍັ້ມ ນການເຂົັ້າຮຽນ ໃນປ  
2017 ແມ່ນປະມານ 50% ນ້ອຍກວ່າຄວາມແຕກຕ່າງໃນປ  2013 ແລະ ປະມານ 25% ຕໍິ່າກວ່າທ ິ່ມ ໃນປ  
20152. 

ການສຶກສາເບ ິ່ງຂໍັ້ມ ນລະດັບສ່ວນບຸກຄົນແຕ່ປ  2012 ແລະ ປ  2017 LSIS ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນ
ຄວາມເຫັນທ ິ່ວ່າ ຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານຄວາມມັິ່ງຄັິ່ງ ແລະ ຄວາມຫ່າງໄກສອກຫຼ ກ ມ ຜົນກະທົບຕໍິ່ການເຂົັ້າ
ຮຽນຂອງເດັກ 5 ປ 3 ເຊ ິ່ງກໍເປັນເຊັິ່ນດຽວກັນກັບກຸ່ມພາສາ. 

ສໍາລັບເດັກອາຍຸ 5 ປ  ໃນປ  2017: 

• ເດັກທ ິ່ມາຈາກຄົວເຮືອນທ ິ່ທຸກຍາກທ ິ່ສຸດ 20% ແມ່ນມ ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນ 30% ຕໍິ່າກວ່າເດກັກຸ່ມອືິ່ນໆ. 
• ເດັກທ ິ່ມາຈາກຄົວເຮືອນທ ິ່ບໍິ່ເວົັ້າພາສາລາວ ໄດ້ເຂົັ້າຮຽນປະມານ 15% ຕໍິ່າກວ່າເດັກທ ິ່ມາຈາກຄົວເຮືອນທ ິ່
ເວົັ້າພາສາລາວ. 

• ເດັກທ ິ່ມາຈາກຄົວເຮືອນທ ິ່ຢ ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼ ກ ມ ການເຂົັ້າຮຽນປະມານ 10% ຕໍິ່າກວ່າເດັກອືິ່ນໆ. 

ຄວາມແຕກຕ່າງໃນການເຂົັ້າຮຽນເຫົຼິ່ານ ັ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນສ ິ່ງທ້າທາຍທ ິ່ສໍາຄັນໃນການບັນລຸຄາດໝາຍຂອງ
ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ (ESDP) ແລະ ໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ. ໃນຂະນະ
ທ ິ່ຄວາມແຕກຕ່າງໃນການເຂົັ້າຮຽນມ ສ່ວນພົວພັນກັບກຸ່ມພາສາ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼ ກໄດ້ມ ການປັບປຸງທ ິ່ດ 
ຂຶັ້ນ ເລ ິ່ມແຕ່ປ  2012 ເປັນຕົັ້ນມາ, ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເດັກທ ິ່ທຸກຍາກທ ິ່ສຸດ ແລະ ເດັກອືິ່ນໆແມ່ນບໍິ່
ປາກົດມ 4. 

 

                                                             
1 ສໍາລັບການອ້າງອ ງທັງໝົດຕໍິ່ 20% ຂອງເມືອງທ ິ່ທຸກຍາກທ ິ່ສຸດ, ການຄ ດໄລ່ແມ່ນອ ງໃສ່ຈໍານວນຄວາມທຸກຍາກຢ່າງເປັນທາງການຕາມ
ການສໍາຫຼວດປະຊາກອນ ຂອງ ສປປລາວ ປ  2015. ໃນແຕ່ລະເມືອງ ເປ ເຊັນຂອງຈໍານວນປະຊາກອນທ ິ່ໄດ້ຈັດວ່າທຸກຍາກ ແມ່ນໄດ້ມ 
ການຄ ດໄລ ່ແລະ 20% ຂອງເມືອງທ ິ່ທຸກຍາກທ ິ່ສຸດ ແມ່ນກົງກັບ 29 ເມືອງ ( 20% ) ທ ິ່ມ ເປ ເຊັນສ ງ. 
2 ການຄ ດໄລ່ອັດຕາການຈົບຊັັ້ນປະຖົມ ແມ່ນນໍາໃຊ້ອັດຕາການລອດເຫຼືອ, ມັນມ ຮ ບແບບທ ິ່ຄ້າຍກັນ ກ່ຽວກັບຜົນສໍາເລັດ ແລະ ສ ິ່ງທ້າ
ທາຍ ເພືິ່ອບັນລຸຄາດໝາຍແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ (ESDP) ເພືິ່ອສຶກສາເບ ິ່ງອັດຕາລອດເຫຼືອ. 
3 ປັດຈຸບັນ ການເຂົັ້າຮຽນໃນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ຫຼື ສ ງກວ່ານັັ້ນ ແມ່ນລວມທັງເດັກທ ິ່ມ ອາຍຸເກືອບຮອດ 6 ປ  ຊຶິ່ງເຂົັ້າຮຽນຢ ່ ຊັັ້ນ
ປະຖົມສຶກສາແລ້ວ. 
4 ໃນການວ ເຄາະຂໍັ້ມ ນລະດັບບຸກຄົນ ຈາກ LSIS 2012 ແລະ 2017, ການປ່ຽນແປງຊ່ອຫວ່າງຄວາມແຕກໂຕນ ລະຫວ່າງກຸ່ມຕ່າງໆ 
ແມ່ນການສົມທຽບການຄາດຄະເນນໍັ້າໜັກການວັດສໍາລັບແຕ່ລະກຸ່ມ ໃນ LSIS 2012 ແລະ 2017. ຕົວຢ່າງ ຄວາມແຕກຕ່າງສໍາລັບ
ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປ  ໃນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ຂອງເດັກໃນແຕ່ລະກຸ່ມພາສາ  ໃນປ  2012 ແມ່ນ 65%ສໍາລັບກຸ່ມພາສາ 
ລາວ-ໄຕ ແລະ 33% ສໍາລັບກຸ່ມພາສາອືິ່ນໆ. ເປ ເຊັນດັິ່ງກ່າວນ ັ້ ໄດ້ໜ້ອຍລົງໃນປ  2017 ຄື ລະຫວ່າງ 76% ແລະ 58%. ຄວາມ
ແຕກຕ່າງໃນການເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປ  ຈາກຄອບຄົວທຸກ ແລະ ບໍິ່ທຸກ ແມ່ນຍັງຢ ່ໃນລະດັບເກົິ່າ ຄື ປະມານ 30% ລະຫວ່າງປ  
2012 ແລະ 2017 ຄື 58% ທຽບໃສ່ 25% ໃນປ  2012 ແລະ 75 %ທຽບໃສ່ 47% ໃນປ  2017. 
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o ການຄ້າງຫ້ອງ ປ 1 ແລະ ການປະລະການຮຽນ 

ອັດຕາການຄ້າງຫ້ອງ ປ 1 ໃນລະດັບເມືອງ ໂດຍສະເລ່ຍ ປ  2017 ແມ່ນມ ອັດຕາທ ິ່ມ ຕໍິ່າກວ່າ ປ  2013 
ນັັ້ນຫຼາຍປະມານ 10% (ປະມານ 8% ທຽບກັບ 18%). ໃນຊ່ວງເວລາດຽວກັນນ ັ້ ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອັດຕາ
ການຄ້າງຫ້ອງຂອງບັນດາເມືອງກໍໄດ້ຫຼຸດລົງປະມານເຄ ິ່ງໜຶິ່ງ5. 

ບັນດາເມືອງທ ິ່ມ ປະຊາກອນຈາໍນວນຫຼາຍ ຢ ່ໃຕ້ເສັັ້ນຂ ດຄວາມທຸກຍາກ ແມ່ນມ ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງ ປ 1 
ແລະ ອັດຕາການປະລະສ ງກວ່າເມືອງອືິ່ນໆ (ຄ້າງຫ້ອງ 12% ທຽບກັບ 7%). ອັດຕາການຄ້າງຫ້ອງ ແລະ ປະລະ 
ສໍາລັບເມືອງທ ິ່ເປັນບ ລ ມະສ ດຂອງກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ 40 ເມືອງ  ແມ່ນສ ງຫຼາຍກວ່າ ໃນ 108 
ເມືອງ, ແຕ່ຄວາມແຕກຕ່າງເຫົຼິ່ານ ັ້ ແມ່ນໄດ້ຄ່ອຍໆຫຍັບເຂົັ້າໃກ້ກັນແລ້ວ ໃນໄລຍະ 4 ປ ຜານມາ. 

 
 

o ອັດຕາການຈົບຊັື້ນປະຖົມ ແລະ ອັດຕາລອດເຫ  ອຮອດ ປ 5 

ອັດຕາການຈົບຊັັ້ນປະຖົມຕາມກະແສນັກຮຽນ6 ແມ່ນໄດ້ຮັບການປັບປຸງດ ຂຶັ້ນ ນັບແຕ່ ປ  2015 ເປັນຕົັ້ນ
ມາ, ເດັກຍ ງ ແລະ ເດັກຊາຍໄດ້ຈົບຊັັ້ນປະຖົມຢ ່ໃນອັດຕາທ ິ່ເທົິ່າທຽມກັນ, ເຖ ງຢ່າງໃດກໍຕາມ ທ່າອ່ຽງໃນການ

                                                             
5 ໂດຍນໍາໃຊ້ຄ່າສໍາມະສ ດຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງອັດຕາການຄ້າງຫ້ອງຂອງບັນດາເມືອງ ທຽບກັນ ລະຫວ່າງສອງສົກຮຽນ 

6 ການຄ ດໄລອັ່ດຕາການຈົບຊັັ້ນປະຖົມ ແມ່ນນໍາໃຊ້ອັດຕາການລອດເຫຼືອ, ມັນມ ຮ ບແບບທ ິ່ຄ້າຍກັນ ກ່ຽວກັບຜົນສໍາເລັດ ແລະ ສ ິ່ງທ້າ
ທາຍ ເພືິ່ອບັນລຸຄາດໝາຍແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ (ESDP) ເພືິ່ອສຶກສາເບ ິ່ງອັດຕາລອດເຫຼືອ. 

ຄາດໝາຍ 80% ຂອງອັດຕາການເຂົື້າຮຽນຂອງເດກັ 5 ປີ ແມ່ນອາດສາມາດບັນລຸໄດ້ ຖ້າ
ອີງໃສ່ອັດຕາການຂະຫຍາຍການບ ລກິານໃຫແ້ກ່ເດກັກ່ອນໄວຮຽນທີິ່ມຢີູ່ໃນປດັຈບຸັນ. ເຖິງ
ຢ່າງໃດກ ຕາມ, ຜົນກະທົບຈາກການລົງທຶນຢ່າງຫ ວງຫ າຍໃນການຂະຫຍາຍການສກຶສາ
ກ່ອນໄວຮຽນ ຕ ິ່ການປັບປຸງຜົນສ າເລັດຂອງການສຶກສາຊັື້ນປະຖົມໃຫ້ດີຂຶື້ນ (ອດັຕາການຄ້າງ
ຫ້ອງຫຼຸດລົງ, ອັດຕາການຈົບຊັື້ນສູງຂຶື້ນ, ຜົນການຮຽນດີຂຶື້ນ) ຈະມຂີອດຈ າກດັໃນເມ ິ່ອເດັກ
ຈ ານວນຫ າຍ ເຊິິ່ງອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນ (ເຂດດ້ອຍ
ໂອກາດ, ບ ິ່ເວົື້າພາສາລາວ) ແມ່ນມກີານປະກອບສ່ວນຢູ່ໃນລະດັບຕ ິ່າກວ່າເດັກອ ິ່ນໆ. 

 

ປະສົບການຂອງໂລກ ໄດ້ສະເໜວີ່າ ການຄ້າງຫ້ອງ ແລະ ການປະລະການຮຽນ ຢູ່ໃນຂັື້ນ 
ປ 1 ແມ່ນຕົວຊີື້ບອກທີິ່ສ າຄັນສ າລັບຜົນໄດຮ້ັບໃນຕ ິ່ໜ້າ. ໃນສະພາບຕົວຈິງ ຂອງ ສປປ 
ລາວ ເຊິິ່ງເດັກຈ ານວນຫ ວງຫ າຍເຂົື້າມາໂຮງຮຽນໂດຍຍັງບ ິ່ທັນຮູ້ພາສາທີິ່ໃຊ້ເຂົື້າໃນການ
ສອນ, ການຄ້າງຫ້ອງ ແລະ ການປະລະການຮຽນຢູໃ່ນ ຂັື້ນ ປ 1 ຈຶິ່ງເປັນຕົວຊີື້ບອກຫ ັກ 
ເຖິງປະສິດທຜິົນ ຂອງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງການອ່ານອອກ
ຂຽນໄດ້ໃນໄລຍະເລີິ່ມຕົື້ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ຕາມ ການເປີດກວ້າງທາງດ້ານນະໂຍບາຍ ການ
ປະຕບິັດການເລ ິ່ອນຂັື້ນແບບຕ ິ່ເນ ິ່ອງ ກ ເຮັດໃຫມ້ຄີວາມຫຍຸ້ງຍາກທີິ່ຈະຕຄີວາມໝາຍ
ຂອງອັດຕາການຄ້າງຫ້ອງ ວ່າເປັນຕົວຊີື້ບອກເຖງິຄວາມຄ ບໜ້າຂອງແຜນພັດທະນາ
ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລິາ ຫ  ບ ິ່ ເນ ິ່ອງຈາກວ່າອັດຕາການຄ້າຫ້ອງຫຼຸດລົງ ອາດ
ແມ່ນຍ້ອນນະໂຍບາຍການເລ ິ່ອນຂັື້ນແບບຕ ິ່ເນ ິ່ອງ ຫ   ຜົນການຮຽນດີຂຶື້ນ ຫ   ຍ້ອນທັງ
ສອງຢ່າງນັື້ນ . 
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ປັບປຸງນ ັ້ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄາດໝາຍແມ່ນຢ ່ໃນຂັັ້ນອັນຕະລາຍທ ິ່ຈະບັນລຸໄດ ເວັັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ຄວາມແຕກ
ໂຕນໄດ້ມ ການຫຼຸດລົງ. 

• ໂດຍການນໍາໃຊ້ເປ ເຊັນຂອງບຸກຄົນທ ິ່ຈັດໃນກຸ່ມທຸກຍາກ ເພືິ່ອຈັດລະດັບບັນດາເມືອງ, ເມືອງທ ິ່ທຸກ
ຍາກທ ິ່ສຸດໃນ 20% ແມ່ນມ ອັດຕາການຈົບຊັັ້ນປະຖົມ 63% ໃນປ  2017, ໃນຂະນະທ ິ່ອັດຕາຈົບ
ຊັັ້ນຢ ່ເມືອງອືິ່ນໆ ແມ່ນ 84%. 

• ຂໍັ້ມ ນ LSIS ຂອງການວ ເຄາະບຸກຄົນໃນປ  2017 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເປ ເຊັນຂອງເດັກແຕ່ 11 ຫາ 
14 ປ  ທ ິ່ອາໄສຢ ່ໃນ 20% ຂອງຄົວເຮືອນທ ິ່ທຸກຍາກທ ິ່ສຸດມ ອັດຕາການຈົບຊັັ້ນປະຖົມ 30% ຕໍິ່າ
ກວ່າ ເດັກທ ິ່ມາຈາກຄົວເຮືອນທ ິ່ບໍິ່ທຸກຍາກກວ່າ. 

• ການນໍາໃຊ້ຂໍັ້ມ ນບຸກຄົນ LSIS ໃນປ  2017, ເດັກອາຍຸ ແຕ່ 11 ຫາ 14 ປ  ຈາກຄົວເຮືອນທ ິ່ບໍິ່ເວົັ້າ
ພາສາລາວ ແມ່ນມ ອັດຕາການຈົບຊັັ້ນປະຖົມ ປະມານ 10% ຕໍິ່າກວ່າເດັກທ ິ່ມາຈາກຄົວເຮືອນທ ິ່ເວົັ້າ
ພາສາລາວ (ປະມານ 70% ທຽບກັບ 85%). 

 

o ຜົນການຮຽນ  

ໄດ້ມ ການປະເມ ນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນໃນວ ຊາພາສາລາວ ແລະ ຄະນ ດສາດຂັັ້ນ ປ 3 ໃນປ  2017. 
ຜົນຂອງການປະເມ ນໄດ້ຊ ັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າມ  ລະດັບຄວາມສາມາດຕໍິ່າ ແລະ ມ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຢ ່ໃນບັນດາແຂວງ. 

(i) ໃນວ ຊາພາສາລາວ, 34% ຂອງນັກຮຽນ ປ 3 ຖືກຈັດໄດວ້່າມ ຄວາມພ້ອມເພືິ່ອເລືິ່ອນຂຶັ້ນ ປ 4 ໄດ້, ໃນ
ຂະນະທ ິ່ອ ກ 24% ແມ່ນສາມາດເລືິ່ອນຂຶັ້ນໄດ້ຖ້າຫາກໄດ້ຮັບການສອນເສ ມເຂັັ້ມໃນໄລຍະພັກໂຮງຮຽນ. 

(ii) ໃນວ ຊາຄະນ ດສາດ, 18% ຂອງນັກຮຽນ ຖືກຈັດໄດ້ວ່າມ ຄວາມສາມາດເລືິ່ອນຂັັ້ນ ປ 4 ໄດ້ ແລະ ອ ກ 
19% ກໍສາມາດເລືິ່ອນຂຶັ້ນໄດຖ້້າຫາກວ່າ ໄດ້ຮັບການສອນເສ ມເຂັັ້ມໃນໄລຍະພັກໂຮງຮຽນ. 

(iii) ໃນ 8 ແຂວງ ມ ພຽງແຕ່ 10% ຫືຼໜ້ອຍກວ່ານັັ້ນ ນັກຮຽນ ປ 3 ຖືກຈັດໄດ້ວ່າມ ຄວາມສາມາດພຽງພໍໃນ
ວ ຊາຄະນ ດສາດ ທ ິ່ຈະເລືິ່ອນຂຶັ້ນ ຂັັ້ນ ປ4 ໄດ້. 

 

o ການເລ ິ່ອນຈາກຊັື້ນປະຖົມ ໄປສູ່ ມັດທະຍົມຕອນຕົື້ນ ແລະ ອັດຕາເຂົື້າຮຽນລວມຂອງຊັື້ນ
ມັດທະຍມົຕອນຕົື້ນ. 

ຂໍັ້ມ ນຈາກ EMIS ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ອັດຕາເລືິ່ອນຂັັ້ນ ຈາກ ປ 5 ຂຶັ້ນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ແມ່ນໄດ້
ມ ການລົດລົງ ແຕ່ປ  2015 ຈາກ 92% ໄປສ ່ 88% ໃນປ  2017-2018 ເຊ ິ່ງເດັກຍ ງມ ອັດຕາເລືິ່ອນຂັັ້ນ ໜ້ອຍ
ກວ່າເລັກນ້ອຍ (86%). ແຕ່ປ  2013 ເຖ ງ ປ  2017 ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມໂດຍສະເລ່ຍຂອງເມືອງສໍາລັບຊັັ້ນ
ມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນແມ່ນມ ປະມານ 6% - 7% ທ ິ່ເດັກຍ ງຕໍິ່າກວ່າເດັກຊາຍ. ເຖ ງຢ່າງໃດກໍດ  ການວ ເຄາະທ່າ
ອ່ຽງ ຂໍັ້ມ ນລະດັບບຸກຄົນ ໃນປ  2017 LSIS ໄດ້ຊ ັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ເປ ເຊັນສໍາລັບເດັກຍ ງ ແລະ ເດັກຊາຍ ອາຍຸ 15 
ຫາ 18 ປ  ທ ິ່ຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນແມ່ນເໝືອນກັນ, ໝາຍຄວາມວ່າ ມາຮອດດຽວນ ັ້ ເດັກຍ ງແມ່ນໄດ້ບັນລຸ

ມັນເປັນສິິ່ງສ າຄັນທີິ່ຈະຕອ້ງຮູ້ວ່າ ຄວາມບ ິ່ເທົິ່າທຽມໃນການຈົບຊັື້ນສ າລັບຊັື້ນປະຖົມສຶກສາ
ໃນປີ 2017 ແມ່ນມນີ້ອຍກວ່າຄວາມບ ິ່ເທົິ່າທຽມທີິ່ຄາດຄະເນໄວ້ໃນປີ 2012 ນັື້ນຫ າຍ. ເຖິງ
ຢ່າງໃດກ ຕາມ, ການບັນລຄຸາດໝາຍແຫ່ງຊາດ ESDP ສ າລັບຈົບຊັື້ນປະຖົມ (89%) ແມ່ນຈະ
ມຄີວາມຫຍຸ້ງຍາກຫ າຍຖາ້ຫາກບ ິ່ມກີານດ າເນີນການໃດໆ ທີິ່ສາມາດຮດັແຄບຄວາມບ ິ່ເທົິ່າ
ທຽມນີື້ໄດຢ້່າງວ່ອງໄວ. 
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ຄວາມເທົິ່າທຽມກັນກັບເດັກຊາຍຢ່າງມ ປະສ ດທ ພາບ. ເຖ ງຢ່າງໃດກໍດ  ຂໍັ້ມ ນຈາກ EMIS ຈາກປ  2017-2018 
ໄດ້ປະເມ ນດັດສະນ ຄວາມເທົິ່າທຽມທາງເພດຢ ່ໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນແມ່ນ 0,96. 

ໃນຂະນະທ ິ່ຄວາມແຕກຕ່າງທາງເພດ ໃນການເຂົັ້າຮຽນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ ແມ່ນຫາຍໄປ ແຕ່
ຄວາມແຕກຕ່າງທ ິ່ກວ້າງຂວາງກໍຍັງຄົງມ ຢ ່ໃນສ່ວນທ ິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຮັິ່ງມ ຂອງຄົວເຮືອນ. ໃນປ  2017, 
35% ຂອງເດັກອາຍຸ 13 ຫາ 16 ປ  ເຊ ິ່ງຢ ່ໃນຄົວເຮືອນທ ິ່ທຸກຍາກທ ິ່ສຸດ (ລຸ່ມ 20%) ແມ່ນໄດ້ເຂົັ້າຮຽນຢ ່ໃນ
ຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ (ຫືຼ ຕອນປາຍ), ໃນຂະນະທ ິ່ເປ ເຊັນຂອງເດັກທ ິ່ບໍິ່ຢ ່ໃນປະເພດທຸກຍາກທ ິ່ສຸດ ແມ່ນມ 
ເກືອບ 77%. ໃນຂະນະທ ິ່ຊ່ອງຫວ່າງມ ຂະໜາດໃຫຍ່ ແຕ່ມັນກໍຍັງນ້ອຍກວ່າຊ່ອງຫວ່າງ ທ ິ່ມ ໃນ ການສໍາຫຼວດ 
LSIS ປ  2012. 

ພ້ອມນັັ້ນ ກໍຍັງມ ຊ່ອງຫວ່າງຂະໜາດໃຫຍ່ ສໍາລັບການເຂົັ້າຮຽນຢ ່ໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ຖ້າແຍກ
ຕາມກຸ່ມພາສາ. ຂໍັ້ມ ນຈາກ LSIS ໄດ້ຊ ັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າເປ ເຊັນຂອງເດັກອາຍ  13 ຫາ 16 ປ ຈາກຄົວເຮືອນທ ິ່ບໍິ່ແມ່ນ
ຢ ່ກຸ່ມພາສາລາວ-ໄຕ ໄດ້ມ ການເຂົັ້າຮຽນຢ ່ໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນປະມານ 15% ຕ ິ່າກວ່າ ເດັກທ ິ່ມາຈາກ
ຄົວເຮືືອນຂອງກຸ່ມພາສາລາວ-ໄຕ. ເຊັິ່ນດຽວກັບຊ່ອງຫວ່າງໃນການເຂົັ້າຮຽນທ ິ່ພົວພັນກັບຄວາມຮັິ່ງມ ຂອງຄົວ
ເຮືອນ, ຊ່ອງຫວ່າງໃນການເຂົັ້າຮຽນລະຫວ່າງກຸ່ມພາສາແມ່ນມ ຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ ປ  2012 ນັັ້ນຫຼາຍ. ຖ້າຢາກ
ບັນລຸໄດ້ຄາດໝາຍແຫ່ງຊາດ, ຕ້ອງພະຍາຍາມຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນກັນໃຫ້ໄດ້ໄວທ ິ່ສຸດ. 

 
 

1.2 ຈຸດປະສົງທ ີ2: ເພ ິ່ອສະໜອງການສຶກສາຫ ັງຂັື້ນພ ື້ນຖານໃຫສ້ອດຄ່ອງກັບຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງການຂະ ຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກດິ-ສັງຄົມ ຂອງລາວໃນແຕລ່ະໄລຍະ 
ພ້ອມທັງສາມາດເຊ ິ່ອມໂຍງ ແລະ ແຂ່ງຂັນກັບກ າລັງແຮງງານໃນບັນດາປະເທດອາຊີ
ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຫ   ASEAN. 

 

ຕົວຊ ັ້ບອກ ແລະ ຄາດໝາຍຮອດ ປ  2020 ຄວາມຄືບໜ້າ 2018 
ສ ້ຊົນເຮັດໃຫ້ອັດຕາເລືິ່ອນຊັັ້ນຂອງນັກຮຽນຈົບຈາກມັດທະ
ຍົມຕົັ້ນຂຶັ້ນສາຍວ ຊາຊ ບໃຫ້ໄດ້ 5% ແລະ ຮຽນໃນຊັັ້ນມັດ
ທະຍົມຕອນປາຍ ໃຫ້ໄດ້ 90%.7  

ອັດຕາເລືິ່ອນຊັັ້ນຈາກ ມ 4 ຂຶັ້ນສາຍວ ຊາຊ ບໄດ້ 3% 

ອັດຕາເລືິ່ອນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕົັ້ນຮຽນຕໍິ່ມັດທະຍົມຕອນ
ປາຍ 82.5% (ຍ ງ=81.2%) 

ເພ ິ່ມອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຈາກ 
45.8% ໃນປ  2015 ໃຫ້ບັນລຸ 60% 

53,3% (ຍ ງ = 50.8%) 

                                                             
7 ຄາດວ່າອ ກ 5% ຈະອອກໄປປະກອບການ ຫຼື ຮຽນຕໍິ່ໃນສະຖາບັນການສຶກສາພາກເອກະຊົນ 

ການບັນຈມຸດັທະຍມົສຶກສາຕອນຕົື້ນເຂົື້າໃນການສຶກສາພາກບັງຄັບ ແລະ ການຂະຫຍາຍ
ຫ້ອງຮຽນ ແລະ ຄູ ພາໃຫ້ມີການຫຼຸດຜອ່ນຄວາມແຕກໂຕນ ດ້ານການເຂົື້າຮຽນມັດທະຍົມ
ສຶກສາຕອນຕົື້ນ ເລີິ່ມແຕ່ປີ 2012 ຢ່າງບ ິ່ຕ້ອງສົງໄສ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ດ ີໃນກ ລະນທີີິ່ມຫີ າຍຕວົ
ຊີື້ບອກທີິ່ກ ານດົຢູ່ໃນແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລິາ, ມັນກ ມຄີວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກທີິ່ຈະບັນລຸຕົວຊີື້ບອກລະດັບຊາດທັງໝົດໄດ້ໂດຍບ ິ່ມີການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກ
ໂຕນດ້ວຍບາດກ້າວທີິ່ເລັິ່ງໄວຂຶື້ນ. 
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ນັກຮຽນທ ິ່ຮຽນຈົບ ມ 7 ໃຫ້ໄດ້ເຂົັ້າຮຽນຕໍິ່ໃນສຖາບັນ
ອາຊ ວະສຶກສາພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນໃຫ້ໄດ້ 60%, ເຂົັ້າ
ຮຽນ ຕໍິ່ໃນສະຖາບັນການສຶກສາຊັັ້ນສ ງ8 ໃຫ້ໄດ້ 20%9 

20% ຂອງນັກຮຽນຜ ທ້ ິ່ເຂົັ້າຮຽນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ
ຕອນປາຍສືບຕໍິ່ສາຍວ ຊາການ, ໃນຂະນະທ ິ່ 60% 
ແມ່ນຮຽນສາຍອາຊ ບ ແລະ 20% ເພືິ່ອສະໜອງໃຫ້
ຕະຫຼາດແຮງງານ 

 

➢ ການປະເມີນ: 

ອັດຕາເລືິ່ອນຊັັ້ນຂຶັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ໄດ້ເພ ິ່ມຂຶັ້ນ ແລະ ຄາດໝາຍເຂົັ້າຮຽນຕໍິ່ຂອງນັກຮຽນຈົບມັດ
ທະຍົມຕອນປາຍເຂົັ້າໃນສາຍອາຊ ວະສຶກສາແມ່ນໄດ້ບັນລຸແລ້ວ, ເຖ ງແມ່ນວ່າມັນຍັງມ ຊ່ອງຫວ່າງຂ້ອນຂ້າງ
ກວ້າງ ຢ ່ໃນອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມ ຂອງຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ເມືິ່ອໄດ້ມ ການສຶກສາເບ ິ່ງຢ ່ໃນລະດັບເມືອງ. 
ຕົວຢ່າງ ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນລວມຂອງຊັັ້ນມັດທະຍົມປາຍ ໃນ 40 ເມືອງ ບ ລ ມະສ ດແມ່ນ ປະມານ 15% ຕໍິ່າ
ກວ່າເມືອງອືິ່ນໆ. ຊ່ອງຫວ່າງທ ິ່ຂ້ອນຂ້າງກວ້າງໃນປ  2017 ແມ່ນຢ ່ໃນຂະໜາດເຄ ິ່ງໜຶິ່ງຂອງຊ່ອງຫວ່າງອັດຕາ
ເຂົັ້າຮຽນລວມສໍາລັບບັນດາເມືອງບ ລ ມະສ ດໃນປ  2013. ຢ ໃ່ນໄລຍະດຽວກັນນ ັ້ ຈໍານວນເມືອງທ ິ່ມ ອັດຕາການ
ເຂົັ້າຮຽນລວມຂອງເດັກຍ ງ ເທົິ່າກັບ ຫືຼ ລືິ່ນກວ່າເດັກຊາຍແມ່ນມ ຫຼາຍກວ່າ 2 ເທົິ່າ ຈາກ 15 ເຖ ງ 31 ເມືອງ.
ເຖ ງຢ່າງໃດກໍຕາມ ເຖ ງວ່າໄດ້ມ ການປັບປຸງດ ຂຶັ້ນ ແຕ່ກໍມ ພຽງແຕ່ 20% ຂອງບັນດາເມືອງເທົິ່ານັັ້ນທ ິ່ສາມາດບັນລຸ
ຄວາມເທົິ່າທຽມທາງດ້ານເພດຢ ່ໃນອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຂອງຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ. 

LSIS ໃນປ  2017 ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການປະເມ ນເບ ິ່ງວ່າ ລັກສະນະຂອງບຸກຄົນ ແລະ ຄົວເຮືອນທ ິ່
ບໍິ່ສາມາດຄ ດໄລ່ໄດ້ໃນຂໍັ້ມ ນ EMIS ໄດ້ມ ຜົນກະທົບຕໍິ່ການເຂົັ້າຮຽນໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍຄືແນວໃດ 
ເມືິ່ອໄດ້ສຶກສາເບ ິ່ງການເຂົັ້າຮຽນໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍສໍາລັບລຸ້ນຊາວໜ່ມລະຫວ່າງອາຍຸ 18 ຫາ 
25 ປ  ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ: 

• ປະມານ 40% ຂອງລຸ້ນອາຍຸ 18 ຫາ 25 ປ  ແມ່ນໄດ້ເຂົັ້າຮຽນຢ ່ໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ. ອັດຕາ
ການເຂົັ້າຮຽນ 40% ຂອງລຸ້ນຊາວໜຸ່ມ 18 ຫາ 25 ປ  ແມ່ນສອດຄ່ອງ ຂ້ອນຂ້າງດ ກັບອັດຕາເຂົັ້າຮຽນ
ລວມຂອງຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ເຊ ິ່ງ EMIS ໄດ້ລາຍງານຢ ່ໃນຊ່ວງໄລຍະ 2013-2016. ມັນມ 
ຄວາມສໍາຄັນທ ິ່ຈະຕ້ອງຮ ້ວ່າ ການຄ ດໄລ່ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມ GER ແມ່ນກວມເອົາການເຂົັ້າຮຽນ 

ທັງໝົດຂອງນັກຮຽນ ໂດຍບໍິ່ຈໍາກັດທາງດ້ານອາຍຸ. ໃນປ  2017 ຫຼາຍກວ່າ 22% ຂອງຊາວໜຸ່ມ ອາຍຸ
ລະຫວ່າງ 19 ຫາ 21 ປ  ໄດ້ລາຍງານວ່າ ໃນປັດຈຸບັນເຂົາເຈົັ້າໄດ້ເຂົັ້າຮຽນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ. 

• ໃນຈໍານວນລຸ້ນອາຍຸແຕ່ 18 ຫາ 25 ປ  ໃນປ  2017 ເຊ ິ່ງໄດ້ເຂົັ້າຮຽນ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ມ 
ປະມານ 11.5% ທ ິ່ໄດ້ປະລະການຮຽນກ່ອນທ ິ່ເຂົາເຈົັ້າຈະໄດ້ຈົບຊັັ້ນໃນລະດັບດັິ່ງກ່າວ. ນ ັ້ກໍສອດຄ່ອງ
ກັບອັດຕາການປະລະການຮຽນປະຈໍາປ  5% ຫາ 6% ສ າລັບຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ດັິ່ງທ ິ່ 
EMIS ໄດ້ລາຍງານມາແລ້ວ. 

• ນັກຮຽນທ ິ່ມາຈາກຄົວເຮືອນທ ິ່ທຸກຍາກທ ິ່ສຸດ 20% ແມ່ນມ ປະມານເກືອບ 2 ເທົິ່າ ທ ິ່ປະລະການຮຽນ
ໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ກ່ອນທ ິ່ເຂົາເຈົັ້າຈະຈົບຊັັ້ນ (23% ປະລະການຮຽນທຽບໃສ່ 10% 
ສໍາລັບນັກຮຽນທ ິ່ບໍິ່ຢ ່ໃນຄົວເຮືອນ 20% ຂອງຄົວຮຽນທຸກຍາກ). ໃນຂະນະທ ິ່ມ ຄວາມແຕກຕ່າງຢ ່ໃນ
ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບໃນລະດັບຕໍິ່າຂອງລະບົບການສຶກສາ ເຊ ິ່ງມ ການພົວພັນເຖ ງກຸ່ມ
ພາສາ, ຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານອັດຕາການປະລະການຮຽນຢ ່ໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ໃນບັນດາ

                                                             
8 ສະຖາບັນການສຶກສາຊັັ້ນສ ງໃນທ ິ່ນ ັ້ ໝາຍເຖ ງ 4 ມະຫາວ ທະຍາໄລທ ິ່ຂຶັ້ນກັບ ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ 
9 ຄາດວ່າອ ກ 20% ຈະອອກໄປປະກອບການ ຫຼື ຮຽນຕໍິ່ໃນສະຖາບັນການສຶກສາພາກເອກະຊົນ 
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ກຸ່ມແມ່ນຂ້ອນຂ້າງນ້ອຍ. ທ້າຍສຸດແລ້ວຊາວໜຸ່ມທ ິ່ອາໄສຢ ່ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼ ກທ ິ່ເຂົັ້າຮຽນໃນຊັັ້ນ
ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍແມ່ນມ ປະມານ 2 ເທົິ່າ ທ ິ່ອາດປະລະການຮຽນກ່ອນການຈົບຊັັ້ນ ຫຼາຍກວ່າ
ຄົວເຮືອນທ ິ່ບໍິ່ໄດ້ຢ ່ໃນເຂດດັິ່ງກ່າວ (18% ທຽບໃສ່ 10%). 

ຕົວຊ ັ້ບອກການຕ ດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງ ESDP ຢ ່ໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ແມ່ນອັດຕາ
ການເຂົັ້າຮຽນລວມ - ການເຂົັ້າຮຽນໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍຫານໃຫ້ຈໍານວນປະຊາກອນໃນກຸ່ມອາຍຸມັດ
ທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ. ຕົວຊ ັ້ບອກດັິ່ງກ່າວໄດ້ວັດໃຫ້ເຫັນເຖ ງ ການປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນລະດັບຕໍິ່າຂອງ
ລະບົບການສຶກສາ ໃນການຮັກສາເດັກໃຫ້ຢ ່ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ໃຫ້ເຫັນລະດັບການຮ ້ໜັງສື ແລະ ການຄໍານວນ
ເລກທ ິ່ເຮັດໃຫ້ສາມາດເຂົັ້າຮຽນໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍໄດ້. ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມ (GER) ຍັງ
ສະທ້ອນເຖ ງການຂະຫຍາຍໂອກາດການເຂົັ້າຮຽນຢ ່ໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ລວມເຖ ງການເພ ິ່ມຈໍານວນ
ຫ້ອງຮຽນ ແລະ ຈໍານວນຄ . 

ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມບໍິ່ແມ່ນສ ິ່ງທ ິ່ຫຼ ິ່ແຫຼມຕໍິ່ການຕ ດຕາມຜົນກະທົບ ຂອງການລົງທຶນຂອງກະຊວງສຶກສາ
ທ ການ ແລະ ກ ລາ ຢ ່ໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ; ການສະໜອງການຊ່ວຍເຫືຼອທາງດ້ານການເງ ນແກ່
ນັກຮຽນທ ິ່ດ້ອຍໂອກາດ (ທຶນການສຶກສາ ແລະ ວັດຖຸອຸປະກອນປະເພດອືິ່ນໆ/ການສະໜັບສະໜຸນດ້ານການ
ເງ ນ) ແລະ ການປຸກສ້າງຫໍພັກຂອງນັກຮຽນ. ການລົງທຶນທ ິ່ສໍາຄັນນ ັ້ໄດ້ມ ຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍິ່ຄວາມສາມາດ
ຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍ ໃນການຮັກສານັກຮຽນຈົນກວ່າເຂົາເຈົັ້າຈະໄດ້ຈົບຊັັ້ນດ້ວຍຕົັ້ນທຶນທ ິ່ຕໍິ່າ ສໍາລັບເດັກທ ິ່
ດ້ອຍໂອກາດ (ລວມທັງຜ ້ຢ ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼ ກ) ແລະ ປ່ຽນການຄ ດໄລ່ຂອງເຂົາເຈົັ້າ ວ່າຄວນຈະສືບຕໍິ່ຮຽນ
ດ ກວ່າ ຫືຼ ຈະເຂົັ້າສ ່ຕະຫຼາດແຮງງານ. ອັດຕາປະລະ ແລະ ອັດຕາການຈົບຊັັ້ນ ເປັນການວັດໂດຍກົງກ່ຽວກັບການ
ລົງທຶນຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍເຫົຼິ່ານ ັ້. 

ພາກທ  3 ສະໜອງລາຍລະອຽດເພ ິ່ມເຕ ມກ່ຽວກັບ ຂອບເຂດການສຶກສາຫັຼງການສຶກສາຂັັ້ນພືັ້ນຖານທ ິ່ສອດຄ່ອງ
ກັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານເສດຖະກ ດ - ສັງຄົມ ທັງໃນປະເທດ ແລະ ພາຍໃນປະຊາຄົມເສດຖະກ ດອາຊຽນ. 

 

ການບັນລຸຄາດໝາຍຂອງ ESDP ສໍາລັບຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ແມ່ນຂຶັ້ນກັບການຮັບປະ 
ກັນໃຫ້ເດັກຈໍານວນຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະເດັກທ ິ່ດ້ອຍໂອກາດ, ໄດ້ມ ລະດັບຄວາມຮ ໜັ້ງສື ແລະ ການຄ ດໄລ່
ເລກທ ິ່ຈໍາເປັນ ເພືິ່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ. ຖ້າຫາກບໍິ່ມ ການຕອບສະ 
ໜອງທ ິ່ເລັິ່ງດ່ວນຕໍິ່ການຜະລ ດເດັກທ ິ່ສາມາດເຂົັ້າຮຽນໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍໄດ້ ກໍບໍິ່ອາດຈະສາ 
ມາດບັນລຸຄາດໝາຍນັັ້ນໄດ້. 

ຂໍັ້ຈໍາກັດດ້ານການເງ ນໃນປັດຈຸບັນ ກໍເຮັດໃຫ້ເດັກທ ິ່ເຂົັ້າຮຽນໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍບໍິ່
ສາມາດສໍາເລັດການຈົບຊັັ້ນໄດ້. ການຂະຫຍາຍ ແລະ ການປັບປຸງຄາດໝາຍດ້ານການເງ ນ ແລະ ການ
ຊ່ວຍເຫືຼອທາງດ້ານວັດຖຸ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນທ ິ່ປະລະການຮຽນໃນປັດຈຸບັນ ສາມາດຮຽນຈົບຊັັ້ນມັດທະ 
ຍົມນັັ້ນໄດ້. ການລົງທຶນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມ ການຂະຫຍາຍໂອກາດ (ຫ້ອງຮຽນ, ຄ  ແລະ ອືິ່ນໆ) ແລະ ການ
ໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນດ້ານການເງ ນ ແລະ ວັດຖຸ ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ມ ເດັກຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍຫຼາຍຂຶັ້ນ 
ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບຂະແໜງການສຶກສາອືິ່ນ ແລະ ການໃຫ້ບ ລ ມະສ ດໃນການລົງທຶນຂອງລັດຖະບານ ສປປ 
ລາວ. ໃນເມືິ່ອຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍບໍິ່ແມ່ນພາກບງັຄັບ ການຕັດສ ນໃຈການລົງທຶນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້
ມ ການສົນທະນາທ ິ່ທົິ່ວເຖ ງ ວ່າຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ມ ການສະໜັບສະໜ ນເປົັ້າໝາຍການພັດທະ
ນາເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມໃນໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວຂອງລດັຖະບານຄືແນວໃດ? 
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1.3 ຈຸດປະສົງທ ີ 3: ບັນລໄຸດຄ້າດໝາຍດັດຊະນຊີັບສນິມະນຸດ ເພ ິ່ອໃຫ້ປະເທດຫຼຸດພົື້ນອອກ
ຈາກສະຖານະພາບຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ ໂດຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນລະຫວ່າງຍິງ
ຊາຍ, ຄົນພິການ, ຄົນທຸກຍາກ, ຊົນເຜົິ່າ ແລະ ອ ິ່ນໆ. 

ຕົວຊີື້ບອກ ແລະ ຄາດໝາຍຮອດປີ 2020 ຄວາມຄ ບໜ້າ 2018 

ເພ ິ່ມອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ຈາກ 
60% ໃນປ  2015 ໃຫ້ບັນລຸ 75% 

70% (ຍ ງ = 68%) 

ອັດຕາການຮ ໜັ້ງສືຂອງປະຊາກອນກຸ່ມເປົັ້າໝາຍອາຍຸ 15-
24 ປ  ໃຫ້ບັນລຸ 99% 

92.4% (ຍ ງ 90.4%) ຜົນການສໍາຫຼວດ
ປະຊາກອນໃນປ  2015 

ອັດຕາການຮ ໜັ້ງສືຂອງປະຊາກອນກຸ່ມເປົັ້າໝາຍອາຍຸ 15 
ປ  ຂຶັ້ນໄປໃຫ້ບັນລຸ 95% 

84,7% (ຍ ງ = 79,4%) ຜົນການສໍາຫຼວດ
ປະຊາກອນໃນປ  2015 

 

➢ ການປະເມີນ: 

ໄດ້ມ ຄວາມຄືບໜ້າໃນການບັນລຸຄາດໝາຍອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມ ຂອງຊັັ້ນມັດທະຍົມດ້ວຍການບັນຈຸເອົາ
ມັດທະ ົຍມສຶກສາຕອນຕົັ້ນເປັນການສຶກສາພາກບັງຄັບ; ແຕ່ການບັນລຸຄາດໝາຍ ປ  2020 ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມ ການ
ປັບປຸງຢ ່ໃນລະດັບຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍດ ຂຶັ້ນ. ເພືິ່ອບັນລຸຄາດໝາຍລວມຂອງການຮ ້ໜັງສືຂອງຜ ້ມ 
ອາຍຸ 15 ປ  ຫືຼສ ງກວ່າ, ອັດຕາການຮ ້ໜັງສືຂອງຊາວໜຸ່ມ (15-40 ປ ) ຕ້ອງໄດ້ໝາຍ 99%. ສ ິ່ງທ້າທາຍຂອງ
ການຮ ້ໜັງສື ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນໂຄງປະກອບຂອງ ສສປ ລາວ ເຊ ິ່ງມ ຄົນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ ທ ິ່ບໍິ່ສາມາດເວົັ້າເປັນ
ພາສາທໍາອ ດຕາມພາສາທ ິ່ສອນຢ ່ໃນໂຮງຮຽນ. ອັດຕາການຮ ້ໜັງສືຂອງຂົນເຜົິ່າ ທ ິ່ບໍິ່ແມ່ນລາວ-ໄຕ ແມ່ນຕໍິ່າກວ່າ
ກຸ່ມຊົນເຜົິ່າລາວ-ໄຕ ຢ່າງນ້ອຍ 10%. ໃນກຸ່ມຈ ນ-ຕ ເບດ ແມ່ນຫຼາຍກວ່າ 30%  ທ ິ່ຕໍິ່າກວ່າ (50% ສໍາລັບຜ ້
ຊາຍ ແລະ 35% ສໍາລັບແມ່ນຍ ງ) ພາກທ  3 ຈະໃຫ້ຂໍັ້ມ ນລາຍລະອຽດເພ ິ່ມຕືິ່ມ. 

 

1.4 ຈຸດປະສົງທ ີ 4: ຂະແໜງການມແີຜນການ, ງົບປະມານ ແລະ ມີການຕິດຕາມເພ ິ່ອນ າໃຊ້
ແຫ ິ່ງທຶນຢ່າງມປີະສດິທພິາບ. 

ຕົວຊີື້ບອກ ແລະ ຄາດໝາຍຮອດປີ 2020 ຄວາມຄ ບໜ້າ 2018 

ໃນແຕ່ລະປ  20% ຂອງຜ ບໍ້ລ ຫານການສຶກສາທຸກຂັັ້ນ 
ໃຫ້ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບຜ່ານຫັຼກສ ດການບໍລ ຫານ 
ແລະ ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ 

ຜ ອ້ໍານວຍການໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ຄະນະພັດທະ
ນາການສຶກສາຂັັ້ນບ້ານ ໄດ້ຮບັການຝຶກອົບຮົມການບໍ
ລ ຫານທ ິ່ເນັັ້ນໃສ່ໂຮງຮຽນເປັນຫັຼກ 

ສ່ວນແບ່ງລາຍຈ່າຍລັດຖະບານໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການ
ສຶກສາ ແລະ ກ ລາ ບັນລຸ 17% 

14.02% 

 

➢ ການປະເມີນ: 

ການປັບປຸງແຜນການເງ ນມະຫາພາກແຫ່ງຊາດ ປ  2018 ໄດ້ສົິ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ມ ການຫຼຸດແຜນການເງ ນທ ິ່
ໄດ້ຈັດສັນໃຫ້ແກ່ການສຶກສາ. ການຫຼຸດງົບປະມານດັິ່ງກ່າວ ໃນປ  2018 ເຮັດໃຫ້ບໍິ່ສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ
ແຜນການສະໜອງການເຝ ກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ 20% ຂອງຄ ປະຈໍາການ. ການເຝ ກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນ 
ເຊ ິ່ງມ ການສະໜັບສະໜ ນການເງ ນຈາກພາຍນອກໄດ້ຈັດໃຫ້ແກ່ທຸກໂຮງຮຽນປະຖົມ (ແລະ ຄະນະພັດທະນາ
ການສຶກສາຂັັ້ນບ້ານ (VEDCs)). ຂໍັ້ຈໍາກັດທ ິ່ສໍາຄັນຢ ່ໃນການປັບປຸງຜົນສໍາເລັດຂອງຂະແໜງການ ກໍຍັງຄົງ
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ແມ່ນການຈັດສັນງົບປະມານບໍລ ຫານທ ິ່ບໍິ່ແມ່ນເງ ນເດືອນເຊ ິ່ງຍັງຕໍິ່າ ແລະ ບໍິ່ພຽງພໍກັບການປະຕ ບັດບ ລ ມະສ ດ
ຂອງ ESDP ແລະ ການຂາດຍຸດທະສາດ ແລະ ວ ທ ການປະເມ ນ ແລະ ປັບປຸງປະສ ດທ ຜົນການໃຊ້ຈ່າຍ
ງົບປະມານບໍລ ຫານ ໂດຍຜ່ານວ ທ ການທ ິ່ມ ລັກສະນະຍຸດທະສາດກວ່າໃນການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນ. 
ປະສ ດທ ພາບຂອງການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນປັດຈຸບັນຍັງຕໍິ່າ ໂດຍສະເພສະແມ່ນການຈັດສັນຄ , ຜ ້
ບໍລ ຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໃນລະດັບທ້ອງຖ ິ່ນ, ລວມທັງຄ ສຶກສານ ເທດ.10 

 

1.5 ຈຸດປະສົງທ ີ 5: ກລິາ-ກາຍຍະກ າລາວຄ່ອຍເຊ ິ່ອໂຍງກັບມາດຕະການຂອງພາກພ ື້ນ ແລະ 
ສາກົນ 

ຕົວຊີື້ບອກ ແລະ ຄາດໝາຍຮອດ ປີ 2020 ຄວາມຄ ບໜ້າໃນປີ 2018 

30% ຂອງປະຊາກອນເຂົັ້າຮ່ວມການອອກກໍາລັງກາຍ ແລະ ຫຼ ັ້ນ
ກ ລາ-ກາຍຍະກາໍ ໃນປ  2020 

22% 

➢ ການປະເມີນ 

ຄວາມຄືບໜ້າຂອງຄາດໝາຍແມ່ນຍັງຊັກຊ້າ ແລະ ອາດບໍິ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ໃນປ  2020, ເວັັ້ນເສຍແຕ່ມ 
ການສະໜອງທຶນເພ ິ່ມໃຫ້ແກ່ກ ລາມວນຊົນ. 

2. ຈຸດປະສົງທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ: ດດັຊະນທີຶນມະນດຸ (Human Capital Index) 

ໃນຫວ່າງບໍິ່ດົນມານ ັ້ ທະນາຄານໂລກໄດ້ພັດທະນາດັດຊະນ ທຶນມະນຸດ ເພືິ່ອວັດເບ ິ່ງຈໍານວນທຶນມະນຸດ 
ເຊ ິ່ງເດັກເກ ດໃນມືັ້ນ ັ້ອາດມ ຄວາມຫວັງທ ິ່ຈະບັນລຸຮອດ 18 ປ . ມັນບົິ່ງບອກເຖ ງ ປະສ ດທ ຜົນຂອງຜ ້ອອກແຮງ
ງານໃນລຸ້ນຕໍິ່ໄປ ທຽບກັບເກນມາດຕະຖານ ເພືິ່ອຈົບການສຶກສາ ແລະ ການມ ສຸຂະພາບສົມບ ນ. ດັດຊະນ ທຶນ
ມະນຸດໄດ້ພັດທະນາຂຶັ້ນເພືິ່ອຮັບໃຊ້ໃນ 157 ປະເທດ ແລະ ປະກອບດ້ວຍ 5 ຕົັ້ວຊ ັ້ບອກ: ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທ ິ່
ຈະມ ອາຍຸຢ ລ່ອດຮອດ 5 ປ , ຈໍານວນປ ທ ິ່ຄາດຫວັງໃຫ້ເດັກໄດ້ເຂົັ້າໂຮງຮຽນ, ຄະແນນການທົດສອບທ ິ່ກົມກືນ
ເປັນຕົວວັດຄຸນນະພາບການຮຽນຮ ້, ອັດຕາລອດເຫືຼອຂອງຜ ໃ້ຫຍ່ (ແຕ່ອາຍຸ 15 ປ  ມ ອາຍຸຍືນຮອດ 60 ປ ) 
ແລະ ສັດສ່ວນຂອງເດັກທ ິ່ບໍິ່ເປັນຄົນຄອດ. 

ມ  3 ປັດໄຈຂອງການສຶກສາ (ໃນທັງໝົດ 6 ປັດໄຈ) ທ ິ່ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນ ດັດຊະນ ທຶນມະນຸດ. ການ
ວ ເຄາະ ຜົນໄດ້ຮັບ ປ  2017 ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ 45% ຂອງເດັກຍ ງທ ິ່ເກ ດຢ ໃ່ນ ສປປລາວ ໃນມືັ້ນ ັ້ ຈະ
ສາມາດຈະເລ ນພັນເມືິ່ອນາງຈະເລ ນເຕ ບໂຕຂຶັ້ນ ຖ້າຫາກໄດ້ຈົບການສຶກສາ ແລະ ມ ສຸຂະພາບສົມບ ນ. ໃນປ  
2017 HCI ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນຕໍິ່າກວ່າຄ່າສະເລ່ຍຢ ່ໃນພາກພືັ້ນ ແລະ ໃນກຸ່ມລາຍຮັບດຽວກັນ ແລະ ຍັງ
ຕໍິ່າກວ່າລະດັບລາຍຮັບທ ິ່ມ ການຄາດຄະເນເອົາໄວ້. ການປັບປຸງ HCI ຮຽກຮ້ອງຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ເຖ ງການປັບປຸງ
ຜົນການຮຽນໃຫ້ດ ຂຶັ້ນ ແລະ ການເຂົັ້າຮຽນໃຫ້ຫຼາຍປ ຂຶັ້ນ. 

3. ບ ລິບົດຂອງລາວ ແລະ ຄວາມບ ິ່ເທົິ່າທຽມ (ແຕກໂຕນ) 

ໄດ້ມ  49 ກຸ່ມຊົນເຜົິ່າທ ິ່ເປັນທາງການ ເຊ ິ່ງກໍມ ຫຼາຍກຸ່ມຍ່ອຍອ ກ. 62% ຂອງປະຊາກອນແມ່ນກຸ່ມພາສາ 
ລາວ-ໄຕ ເຊ ິ່ງມ ພາສາລາວ ຫືຼ ພາສາທ້ອງຖ ິ່ນພາສາລາວ ເປັນພາສາແມ່. ອັດຕາສ່ວນດັິ່ງກ່າວ ໄດ້ມ ການລົດລົງ
ເປັນລໍາດັບ ຍ້ອນອັດຕາການຈະເລ ນພັນທ ິ່ແຕກຕ່າງ. ກົດໝາຍການສຶກສາ (2014) ໄດ້ກໍານົດວ່າ ພາສາລາວ 
                                                             
10 ແຕ່ລະຫ້ອງການສຶກສທ ການ ແລະ ກ ລາດມືອງ ໄດ້ຮັບການຈັດສັນພະນັກງານໃນຈໍານວນເທົິ່າໆກັນ, ແຕ່ໃນຕົວຈ ງ ບາງເມືອງກໍຄຸ້ມ
ຄອງເຖ ງ 340 ໂຮງຮຽນ, ໃນຂະນະທ ິ່ບາງເມືອງອາດຄຸ້ມຄອງພຽງແຕ່ 150 ໂຮງຮຽນເທົິ່ານັັ້ນ 
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ແລະ ອັກສອນລາວ ແມ່ນພາສາ ແລະ ອັກສອນທາງການທ ິ່ນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຮຽນການສອນ ຢ ່ໃນສະຖານທ ິ່
ການສຶກສາແຫ່ງຕ່າງໆ.  

ການສຶກສາພາກບັງຄັບລວມມ  5 ປ  ສໍາລັບຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ແລະ 4 ປ ສໍາລັບຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ
ຕອນຕົັ້ນ. ຂໍັ້ມ ນ LECS 511 ໄດ້ໃຫ້ຮ ້ວ່າ ຄອບຄົວໄດ້ຈ່າຍເງ ນ 500.000 ກ ບ/ປ /ເດັກ ສໍາລັບຊັັ້ນປະຖົມສຶກ
ສາ ແລະ 1.4 ລ້ານກັບສໍາລັບຊັັ້ນມັດທະຍົມ. 

ການສະໜອງການບໍລ ການ ການສຶກສາມ ລັກສະນະຂະໜາດນ້ອຍ: ຕົວຢ່າງ, ມ  8.600 ໂຮງຮຽນປະຖົມ
ຂອງລັດ ແລະ ນັກຮຽນ 740.000 ຄົນ ໃນ 148 ເມືອງ ແລະ 18 ແຂວງ, ໃນນ ັ້ ມ ພຽງແຕ່ 37 ໂຮງຮຽນທ ິ່ມ 
ນັກຮຽນເຂົັ້າຮຽນເກ ນ 500 ຄົນ ແລະ 3.500 ໂຮງຮຽນ ທ ິ່ມ ນັກຮຽນຫຼຸດ 50 ຄົນ, 1.000 ໂຮງຮຽນທ ິ່ມ ຄ 
ສອນພຽງ 1 ຄົນ ແລະ ອ ກ 1.500 ໂຮງຮຽນທ ິ່ມ ຄ ພຽງ 2 ຄົນ. ໃນຈໍານວນຄ ປະຖົມ 40.000 ຄົນ, 10% 
ແມ່ນຄ ອາສາສະໝັກ (ຈໍານວນໜຶິ່ງກໍໄດ້ເປັນອາສາສະໝັກມາແລ້ວ 5 ປ ). ດັິ່ງນັັ້ນ, ການບໍລ ການ ການສະໜັບ
ສະໜ ນການສຶກສາຈ ິ່ງຍັງບໍິ່ສະໝໍິ່າສະເໝ . ຢ ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ການສຶກສາພາກເອກະຊົນມ ຄວາມ
ເຂັັ້ມແຂງດ  ເຊັິ່ນ: 30% ຂອງຈໍານວນໂຮງຮຽນປະຖົມ ແມ່ນພາກເອກະຊົນ ແລະ ຢ ່ໃນຂະແໜງການຍ່ອຍການ
ສຶກສາຫັຼງຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ໄດ້ມ ສະຖາບັນ TVET ຂອງພາກເອກະຊົນ 73 ແຫ່ງ.12 

ບັນຫາຄວາມແຕກໂຕນຢ ່ໃນການພັດທະນາການສຶກສາ ແມ່ນຫົວຂໍັ້ທ ິ່ພົບເຫັນຢ ່ເລືັ້ອຍໆ ຢ ່ໃນບົດລາຍ
ງານການປະເມ ນກາງສະໄໝ  ເຊ ິ່ງສະແດງອອກຢ ່ລຸ່ມນ ັ້. EMIS ໄດ້ລາຍງານເຖ ງຜົນການະຕ ບັດຜ່ານບັນດາຕົວ
ຊ ັ້ບອກ ຂອງເມືອງ ເຊ ິ່ງມ ຄ່າສະເລ່ຍຂອງຜົນການປະຕ ບັດທ ິ່ຍັງຄວາມແຕກຕ່າງຢ ່ໃນທ້ອງຖ ິ່ນ. 

 
 

 

                                                             
11 ບົດລາຍງານ “ການປະລະການຮຽນໃນຊັັ້ນປະຖົມຂັັ້ນຕົັ້ນ ແລະ ຜົນການຮຽນຕໍິ່າ ຢ ່ ສປປ ລາວ” ທະນາຄານໂລກ 
12 ຂໍັ້ມ ນດັິ່ງກ່າວແມ່ນເອົາມາຈາກຖານຂໍັ້ມ ນ EMIS ສົກປ  2017-18 ທ ິ່ສ ນສະຖ ຕ ການສຶກສາ ແລະ ກ ລາໄດ້ສະໜອງໃຫ້ 
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ຕົວຢ່າງ: ອັດຕາການຈົບຊັັ້ນລຸ່ນປະຖົມ ແມ່ນສ ງກວ່າ 95% ຢ ່ເມືອງເງ ນ, ໄຊເສດຖາ, ປາກລາຍ, ຜາໄຊ
, ບໍິ່ແຕນ ແລະ ພ ຄ ນ ແຕ່ພັດຕ ິ່າກວ່າ 45% ຢ ່ໃນເມືອງ ຮົິ່ມ, ບາຈຽງຈະເລ ນສຸກ, ນອງ ແລະ ເຊໂປນ. 

ຈຸດປະສົງຫັຼກຂອງ LSIS ແມ່ນສະໜອງຂໍັ້ມ ນທ ິ່ທັນສະພາບໃນການຊ່ວຍຄັດເລືອກຂໍັ້ມ ນຕົວຊ ັ້ບອກ
ການພັດທະນາສັງຄົມຫັຼກ ເພືິ່ອສະໜັບສະໜ ນການຕ ດຕາມເປົັ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDG) ແລະ 
ການລາຍງານຄວາມບໍິ່ເທົິ່າທຽມຢ ່ໃນລະດັບ “ບຸກຄົນ” ແລະ ມ ຈຸດປະສົງ ເພືິ່ອໃຫ້ເກ ດຂໍັ້ມ ນໃນລະດັບແຂວງທ ິ່
ແຍກຍ່ອຍຕາມອາຍຸ, ບ່ອນພັກພາອາໄສ, ເພດ, ຄວາມຮັິ່ງມ  ແລະ ກຸ່ມຊົນເຜົິ່າ. ຕົວຢ່າງ ສາມາດລາຍງານກ່ຽວກັບ
ຜົນການຮຽນຂອງແມ່ຍ ງ ລາວ-ໄຕ ກ່ຽວກັບຕົວຊ ັ້ບອກໃດໜຶິ່ງ ຂອງແຕ່ລະເມືອງ. 

ການປະສົມປະສານຂໍັ້ມ ນຂອງ EMIS ແລະ LSIS ໄດ້ເຮັດໃຫ້ບົດລາຍງານ MTR ສາມາດສະໜອງ
ການວ ເຄາະລາຍລະອຽດກຽ່ວກັບຄວາມປ່ຽນແປງ/ຄວາມບໍິ່ເທົິ່າທຽມຢ ່ໃນການບັນລຸການສຶກສາ. 
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ພາກທີ 3 ການວິເຄາະການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ 11 ໜ້າວຽກຜົນໄດຮ້ບັຂອງ ESDP 

I. ສະພາບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ 

 

ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການ ແລະ ຂອບຂອງວຽກງານ. ປ  2018 ແມ່ນປ ກາງສະໄໝຂອງ
ແຜນ 5 ປ  ຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ 2016-2020 ຊຶິ່ງເປັນແຜນທ ິ່ກົມກຽວກັບແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກ ດສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັັ້ງທ  8. ເປົັ້າໝາຍລວມຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ 
ກ ລາ 2016-2020 ແມ່ນ “ພາຍໃນປິ 2020, ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຢູ່ ສປປ ລາວ ມີໂຄງ
ສ້າງ ແລະ ມິຊັບພະຍາກອນທີິ່ເໝາະສົມ ເພ ິ່ອເຮັດໃຫ້ພົນລະເມ ອງລາວທຸກຄົນເຂົື້າເຖິງການ
ສຶກສາ ແລະ ກິລາ-ກາຍຍະກ າ ທີິ່ມີຄຸນນະພາບ ເພ ິ່ອໃຫ້ປະເທດຊາດ ໄດຮ້ັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ
ການຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ຫຼຸດພົື້ນອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດ້ອຍ
ພັດທະນາ.”. ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ 2016-2020 ແມ່ນໄດ້ມາຈາກປະສົບການ ແລະ 
ບົດຮຽນທ ິ່ຖອດຖອນໄດ້ຈາກເອກະສານແຜນການຂອງຂະແໜງການທ ິ່ຜ່ານມາ 2 ສະບັບ ຄື: ຂອບພັດທະນາ
ຂະແໜງການສຶກສາ 2009-2015 ແລະ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ 2011-2015, ບວກກັບຂໍັ້ແນະນໍາ
ຈາກເປົັ້າໝາຍທ  4 ຂອງເປົັ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍຶນຍົງ. ຜົນໄດ້ຮັບລວມຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການ
ສຶກສາ ແລະ ກ ລາ 2016-2020 ທ ິ່ຕ້ອງບັນລຸໃຫ້ໄດ້ຄື  “ ໃຫ້ນັກຮຽນທຸກຄົນມ ຄວາມຮ ້ຄວາມສາມາດຕາມ 3 

ລັກສະນະ 5 ຫັຼກມ ນຂອງການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ແລະ ມ ທັກສະ ລວມທັງທັກສະໃນການຮຽນຮ ້ ແລະ ທັກສະໃນ
ການເຮັດວຽກ ເພືິ່ອພັດທະນາຕົນເອງ ແລະ ປະເທດຊາດ ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ປະເທດຫຼຸດພົັ້ນອອກສະຖານະພາບ
ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນປ  2020”. ຜົນໄດ້ຮັບຂອງເປົັ້າໝາຍເຫົຼິ່ານ ັ້ ແມ່ນນອນຢ ່ໃນຈຸດປະສົງຂອງຫ້າ
ນະໂຍບາຍ ແລະ 11 ຜົນໄດ້ຮັບ. 

ຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍ. ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ 2016-2020 ໄດ້ກ ານົດ
ເປົັ້າໝາຍລວມ, ຄວາມຄາດຫວັງຂອງຜົນໄດ້ຮັບ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ທ ດທາງດ້ານຍຸດທະສາດ ລວມທັງຄວາມ
ຕ້ອງການດ້ານຊັບພະຍາກອນສໍາລັບໄລຍະເວລາ 2016-2020, ພ້ອມທັງໄດ້ກໍານົດຈຸດປະສົງ, ຄາດໝາຍ, ຍຸດ
ທະສາດ ແລະ ກ ດຈະກໍາທ ິ່ເປັນບຸລ ມະສ ດສາໍລັບຂະແໜງການຍ່ອຍ. ຈຸດປະສົງຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງ 
ການສຶກສາ ແມ່ນເພືິ່ອສະໜອງພືັ້ນຖານສໍາລັບຄວາມກ້າວຫນ້າທ ິ່ດ  ຕໍິ່ການບັນລຸເປົັ້າຫມາຍໃນໄລຍະຍາວ ພາຍ
ໃນຂະແໜງສຶກສາ. 5 ຈຸດປະສົງຂອງ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ 2016-2020 ມ ດັິ່ງນ ັ້:  

(i) ຈຸດປະສົງ ທ ີ1 : ນກັຮຽນທຸກຄົນມ ຄວາມຮ ້ ແລະ ຄວາມສາມາດຂັັ້ນພືັ້ນຖານທ ິ່ຈໍາເປັນ ພ້ອມທັງມ 
ສຸຂະພາບແຂງແຮງ ເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດເຂົັ້າເຮັດວຽກຕາມຕະຫຼາດແຮງງານ ຫືຼ ສືບຕໍິ່ໃນການສຶກສາຫຼັງຂັັ້ນ
ພືັ້ນຖານ. 

(ii) ຈຸດປະສົງ ທີ 2 : ເພືິ່ອສະໜອງການສຶກສາຫຼັງຂັັ້ນພືັ້ນຖານໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການ ຂອງການ
ຂະຫຍາຍຕົວຂອງການພັດທະນາເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມຂອງລາວ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ແລະ ສາມາດເຊືິ່ອມ
ໂຍງ ແລະ ແຂ່ງຂັນ ກັບກໍາລັງແຮງງານພາຍໃນກັບປະເທດສະມາຊ ກອາຊຽນ. 

(iii) ຈຸດປະສົງ ທ ີ 3 : ບັນລຸເປົັ້າໝາຍດັດຊະນ ຊັບສ ນມະນຸດ ເພືິ່ອອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍ 

ພັດທະນາ ໂດຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນລະຫວ່າງຍ ຊາຍ, ຄົນພ ການ, ຄົນທຸກຍາກ, ຊນົເຜົິ່າ ແລະ 
ອືິ່ນໆ.  

(iv) ຈຸດປະສົງ ທ ີ4 : ຂະແໜງສຶກສາມ ແຜນການ, ງົບປະມານ ແລະ ມ ການຕ ດຕາມເພືິ່ອນາໍໃຊ້ແຫຼິ່ງທຶນ 

ຢ່າງມ ປະສ ດທ ພາບ 

(v) ຈຸດປະສົງ ທ ີ5 : ກ ລາ-ກາຍຍະກໍາລາວ ຄ່ອຍເຊືິ່ອມໂຍງກັບມາດຕະຖານພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ 
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ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບ: ໃນນ ັ້ມ  11 ຜົນໄດ້ຮັບ ຊຶິ່ງແຕ່ຂະແໜງການຍ່ອຍຈະຕ້ອງປະກອບສ່ວນເພືິ່ອ
ໃຫ້ສາມາດບັນລຸໄດ້ ລວມທັງການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດວຽກຂອງໃຜມັນ ຫືຼ ປະຕ ບັດຮ່ວມກັນ. ຂະແໜງການຍ່ອຍ
ປະກອບມ : (i) ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ; (ii) ປະຖົມ; (iii) ມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ; (iv) ມັດທະຍົມຕອນປາຍ; 

(v) ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ; (vi) ສ້າງຄ ; (vii) ອາຊ ວະສຶກສາ; (viii) ສຶກສາຊັັ້ນສ ງ; (ix) ຜ ້ບໍລ ຫານການ
ສຶກສາ ແລະ ຝກຶອົບຮົມ: ແລະ (x) ກ ລາ-ກາຍຍະກໍາ. ບົດລາຍງານການທົບທວນຄືນກາງສະໄໝຂອງແຜນ
ພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ 2016-20 ສໍາລັບຄະນະວ ຊາການຂະແໜງສຶກສາ (ESWG) ລວມເອົາລາຍ
ລະອຽດການປະເມ ນການປະຕ ບັດວຽກງານຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ 11 ຜົນໄດ້ຮັບ.  

 

1. ຜົນໄດ້ຮັບທີ 1: ຈ ານວນ ນັກຮຽນແຕ່ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ຈົນຮອດ ມ4 ເຂົື້າເຖິງການສຶກ
ສາທີິ່ມີຄຸນນະພາບທີິ່ດີເພີິ່ມຂຶື້ນ ໂດຍສມຸໃສ່ພິເສດຜູທ້ີິ່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມ
ສະເໜີພາບຍິງ-ຊາຍ 

➢ ຫ ັກການ ແລະ ເຫດຜົນ 

ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ໄດ້ຈັດບ ລ ມະສ ດ ອັນຈໍາເປັນເພືິ່ອການແກ້ໄຂບັນຫາສໍາຄັນຕ່າງໆ ກ່ຽວ
ກັບອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນໃນທຸກຊັັ້ນຮຽນ ພາຍໃນປ  2020. ເຖ ງວ່າອັດຕາເລືິ່ອນຊັັ້ນຈາກ ປ. 5 ຂຶັ້ນມັດທະຍົມ
ຕອນຕົັ້ນຈະສ ງແລ້ວກໍິ່ຕາມ, ແຕ່ເພືິ່ອຢາກໃຫ້ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນສ ງຂຶັ້ນ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້
ເພ ິ່ມອັດຕາຈົບຊັັ້ນປະຖົມໃຫ້ສ ງຂຶັ້ນ.  

➢ ຄວາມຄ ບໜ້າ ແລະ ຜົນສ າເລັດ 

ຕັັ້ງແຕ່ປ  2016, ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜ ນຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງພາຍໃນ ແລະ ຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ, 
ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ໄດ້ພັດທະນານະໂຍບາຍການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນຂຶັ້ນ, ໄດ້ປັບປຸງຫັຼກສ ດ ແລະ 
ສະໜອງຄ ່ມືການຮຽນ ແລະ ການສອນ, ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແຜນງານການກຽມຄວາມພ້ອມກ່ອນການເຂົັ້າ
ໂຮງຮຽນ. ແລະ ຫ້ອງກຽມປະຖົມ. ໄດ້ມ ການພັດທະນາແຜນ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ການກໍິ່ສ້າງຄ ອະນຸບານ
ລະດັບປະລ ນຍາຕ . ໄດ້ພັດທະນາມາດຕະຖານຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ. ດ້ວຍເຫດນັັ້ນ, ຈຶິ່ງ
ເຮັດໃຫ້ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກອາຍຸ 3-5 ປ ເພ ິ່ມຂຶັ້ນຈາກ 43,2% ໃນປ  2015 ມາເປັນ 56% ໃນປ  
2018. ເດັກນ້ອຍທ ິ່ຢ ່ເຂດຊົນນະບົດ ທ ິ່ມ ຖະໜົນຫົນທາງ ໄດ້ເຂົັ້າເຖ ງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນເພ ິ່ມຂຶັ້ນ
ປະມານ 75% ແຕ່ເດັກນ້ອຍທ ິ່ມາຈາກຄອບຄົວຮັິ່ງມ  ແມ່ນເຂົັ້າເຖ ງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ສຸງກວ່າ 6 ເທົິ່າ
ຕົວ ທຽບໃສ່ເດັກນ້ອຍທ ິ່ມາຈາກຄອບຄົວທຸກຍາກ. ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕ ບັດງານ (2016-2020)  
ສໍາລັບນະໂຍບາຍການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂຶັ້ນມາ ແລະ ຄາດວ່າຈະຖືກຮັບຮອງໃນເດືອນ 
ພະຈ ກ 2018 ຊຶິ່ງຫວັງວ່າມັນຈະກວມເອົາເດັກທ ິ່ດ້ອຍໂອກາດ ລວມທັງເດັກພ ການ. ນອກຈາກນັັ້ນ ຍັງມ 
ນະໂຍບາຍສໍາລັບອາຫານໃນໂຮງຮຽນ ຊຶິ່ງເປັນສ່ວໜຶິ່ງຂອງນະໂຍບາຍການປົກປ້ອງສັງຄົມ. 

ລັດຖະບານ ແລະ ຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາໄດ້ລົງທຶນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຮງ 
ຮຽນປະຖົມ. ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫືຼອຂອງຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ໄດ້ປັບປຸງທັງຫັຼກສ ດປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມຕອນ
ຕົັ້ນ ເພືິ່ອໃຫ້ມ ປະສ ດທ ພາບໃນການສອນຫຼາຍຂຶັ້ນ ແລະ ມ ຄວາມສອດຄ່ອງກັນຫຼາຍຂຶັ້ນ ຊຶິ່ງມັນຈະຊ່ວຍເພ ິ່ມ
ການເຂົັ້າຮຽນ, ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຊົນນະບົດ. ຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ການລ ເລ ິ່ມທັງໝົດ ເຫົຼິ່ານ ັ້ ແມ່ນໄດ້
ຊ່ວຍປັບປຸງການເຂົັ້າຮຽນໃຫ້ດ ຂຶັ້ນ. ເຖ ງແມ່ນວ່າ ການເຂົັ້າເຖ ງການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມໂດຍລວມສ່ວນໃຫ່ຍ 
ແມ່ນບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບແລ້ວ, ແຕ່ອັດຕາການຈົບຊັັ້ນຍັງບໍິ່ໄດ້ດ ເທົິ່າທ ິ່ຄວນ, ອັດຕາການປະລະ ແລະ ອັດຕາຄ້າງ
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ຫ້ອງຂອງ ປ 1 ແມ່ນຍັງສ ງຫຼາຍ, ມ ສ່ວນເຮັດໃຫ້ອັດຕາການຈົບຊັັ້ນຕໍິ່າ (80,4%). ນະໂຍບາຍການເລືິ່ອນຂັັ້ນ
ແບບຕໍິ່ເນືິ່ອງໄດ້ເຮັດໃຫ້ອັດຕາການຄ້າງຫ້ອງຂອງ ປ 1 ຫຼຸດລົງຈາກ 13,5% ໃນສົກປ  2014/15 ມາເປັນ 
8,8% in 2017/18 ແລະ ອັດຕາການປະລະຂອງປ 1 ໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກ 8,5% ມາເປັນ 5,8% ໃນໄລຍະເວລາ
ດຽວກັນ, ແຕ່ຕ້ອງມ ຂໍັ້ມ ນລະອຽດ ເພ ິ່ມເຕ ມ ກ່ຽວກັບວ ທ ຫຼຸດອັດຕາດັິ່ງກ່າວລົງຕືິ່ມອ ກ.  

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາສະບັບປັບປຸງ ປ  2015 ໄດ້ກາໍນົດເອົາຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນເປັນ
ການສຶກສາພາກບັງຄັບ ແລະ ກໍານົດໃຫ້ວຽກງານດັິ່ງກ່າວ ເປັນໜຶິ່ງໃນຂະແໜງການຍ່ອຍທ ິ່ເປັນບ ລ ມະສ ດ. 
(ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນຍັງບໍິ່ແມ່ນການສຶກສາພາກບັງຄັບ). ຕັັ້ງແຕ່ປ  2015, ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ 
ກ ລາ, ຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖ ິ່ນ ໄດ້ສຸມໃສ່ການພັດທະນາໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານ, ລວມທັງ 
ຫໍພັກໃນໂຮງຮຽນທ ິ່ຢ ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼ ກ, ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍສາມາດເຂົັ້າເຖ ງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນ
ຕົັ້ນໄດ້ຫຼາຍຂຶັ້ນ. ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ຍັງໄດ້ພະຍາຍາມໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ການຮຽນ ແລະ 
ການສອນ ໂດຍປັບປຸງຫັຼກສ ດ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຄ  ທັງລະດັບປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ. 

ອັດຕາການເຂົັ້າເຖ ງຂອງຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ແມ່ນເພ ິ່ມສ ງຂຶັ້ນ ແລະ ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນລວມ ໃກ້
ຈະບັນລຸເປົັ້າໝາຍທ ິ່ຕັັ້ງໄວ້ ໃນປ  2020. ອັດຕາການເລືິ່ອນຊັັ້ນຈາກປະຖົມ ຫາມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ແມ່ນຖືວ່າ
ສ ງ (88%) ແຕ່ມັນຄ່ອຍໆຫຼຸດລົງ ໃນໄລຍະ 3 ປ ທ ິ່ຜ່ານມາ ຊຶິ່ງຍັງບໍິ່ສາມາດຮ ້ໄດ້ເຖ ງເຫດຜົນ ແລະ ການເພ ິ່ມ
ການເຂົັ້າຮຽນໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເພ ິ່ມອັດຕາຈົບຊັັ້ນປະຖົມຢ່າງຈ ງຈັງ.  

ໄດ້ບັນລຸຄວາມສະເໜ ພາບບົດບາດຍ ງຊາຍ ສໍາລັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ13 ແລະ ຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ
ແມ່ນເກືອບບັນລຸ (0.98). ຄວາມສະເໜ ພາບຍ ງຊາຍ ຂອງການເຂົັ້າຮຽນໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ແມ່ນຍັງ
ສືບຕໍິ່ຊັກຊ້າ (0.95). ອ ງຕາມການສໍາຫຼວດດັດຊະນ ໝາຍສັງຄົມລາວ (LSIS 2017), ຄວາມບໍິ່ເທົິ່າທຽມໃນ
ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນ ຍັງຄົງມ ຢ ່ໃນກຸ່ມຊົນເຜົິ່າ-ພາສາ ທ ິ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຕົວຢ່າງ, ສັດສ່ວນ ເດັກນ້ອຍ ‘ບໍິ່ໄດ້ເຂົັ້າ
ໂຮງຮຽນ’ ໃນເກນອາຍຸເຂົັ້າຮຽນປະຖົມ ໃນກຸ່ມເດັກນ້ອຍຊົນເຜົິ່າ ລາວ-ໄຕ ແມ່ນ 6.1% ສົມທຽບໃສ່ LSIS  
2012 ແມ່ນ 17.3%, ແຕ່ສໍາລັບເດັກຊົນເຜົິ່າ ມອນ-ຂະແມ ແມ່ນ 17.2% ສົມທຽບໃສ່ປ  LSIS 2012 
ແມ່ນ 15.8%. ສະນັັ້ນ, ເວົັ້າໄດ້ວ່າຄວາມຄືບໜ້າແມ່ນບໍິ່ໄດ້ເກ ດຂຶັ້ນໃນທຸກກຸ່ມຊົນເຜົິ່າ-ພາສາ. ນອກຈາກນັັ້ນ, 

ໃນຂະນະທ ິ່ເດັກຍ ງຊົນເຜົິ່າລາວ-ໄຕ ທ ິ່ອອກຈາກໂຮງຮຽນ ມ ໜ້ອຍດຽວ ເມືິ່ອທຽບກັບເດັກຊາຍ, ແຕ່ເດັກຍ ງ
ຊົນເຜົິ່າ ມອນ-ຂະແມ ເກືອບ 2% ເມືິ່ອທຽບກັບເດັກຊາຍ ທ ິ່ບໍິ່ໄດ້ເຂົັ້າໂຮງຮຽນ. ສ ິ່ງນ ັ້ ແມ່ນຄວາມຄືບໜ້າ, 
ເລ ິ່ມແຕ່ປ  2012 ເຊ ິ່ງເດັກຍ ງຊົນເຜົິ່າມອນ-ຂະແມ ທ ິ່ອອກຈາກໂຮງຮຽນ ແມ່ນ 36% ທຽບກັບເດັກຊາຍ
ຊົນເຜົິ່າມອນ-ຂະແມ ທ ິ່ມ ແຕ່ 30%. ສະນັັ້ນ, ທັງຊົນເຜົິ່າ ແລະ ເພດ ແມ່ນຍັງເປັນອຸປະສັກ ສໍາລັບການມ ສ່ວນ
ຮ່ວມຢ່າງເຕັມທ ິ່ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຕືິ່ມ. 

ສ ນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໄດ້ພັດະທນາຮ ບແບບການເກັບກາໍຂໍັ້ມ ນກ່ຽວກັບຄວາມພ ການ ແລະ ມ ລະ ບົບ
ເກັບຂໍັ້ມ ນໄໂດຍຜ່ານ ພະແນກສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ແຂວງ. ນ ັ້ກໍຍັງບໍິ່ແມ່ນລະບົບທ ິ່ສາມາດພ ສ ດໄດ້ເຕັມ
ຮ ບແບບ ແລະ ມັນກໍມ ຄວາມລ້າຊ້າໄປເຖ ງ 2 ປ  ກວ່າຈະໄດ້ຮັບຂໍັ້ມ ນ. ຂໍັ້ມ ນທ ິ່ເກັບກາໍໄດ້ ຈໍາເປັນພຽງແຕ່ລວບ
ລວມເອົາຂໍັ້ມ ນກ່ຽວກັບເດັກທ ິ່ມ ຄວາມພ ການທາງດ້ານຮ່ງກາຍ (ບົກຜ່ອງທາງດ້ານການເຄືິ່ອນເໜັງ, ໄດ້ຍ ນ 
ແລະ ເບ ິ່ງເຫັນ) ເທົິ່ານັັ້ນ, ເຊ ິ່ງໜຶິ່ງໃນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແມ່ນການລະບຸຄວາມພ ການທາງດ້ານມັນສະໝອງ ແລະ 
ດ້ານພັດທະນາການ. ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ກໍາລັງພັດທະນາລະບົບເກັບກາໍຂໍັ້ມ ນ ໂດຍຮ່ວມມືກັບຄ ່
ມຮ່ວມພັດທະນາສໍາລັບເດັກພ ການຢ ່ໃນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ໂດຍນໍາໃຊ້ Washington Group Child 

                                                             
13 ເຖ ງແມ່ນວ່າ, ນ ັ້ຄວນໄດ້ຮັບການພ ຈາລະນາ ໃນສະພາບເງືິ່ອນໄຂທ ິ່ເດັກນ້ອຍຫຼາຍຄົນ ບໍິ່ໄດ້ເຂົັ້າເຖ ງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ 
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Functioning Module ແລະ ການເຝ ກອົບຮົມທ ມງານສຸຂະພາບໂຮງຮຽນ ເພືິ່ອເກັບກໍາຂໍັ້ມ ນດັິ່ງກ່າວ. ສ ິ່ງດັິ່ງ
ກ່າວນ ັ້ ໄດ້ພັດທະນາຂຶັ້ນເພືິ່ອເກັບກໍາຂໍັ້ມ ນກ່ຽວັກບເດັກທ ິ່ເປັນພ ການ ເຊ ິ່ງຢ ່ໃນ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນ. 

➢ ສິິ່ງທ້າທາຍ, ບັນຫາ ແລະ ຂັື້ນຕອນຕ ິ່ໄປ 

ມັນມ ຄວາມຈາໍເປັນໃນການປັບປຸງເພ ິ່ມເຕ ມການເຂົັ້າເຖ ງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ໂດຍສະເພາະເດັກ 
ນ້ອຍ ທ ິ່ຢ ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼ ກ ທ ິ່ບໍິ່ມ ຫົນທາງເຂົັ້າເຖ ງ ແລະ ຈໍາເປັນຕ້ອງມ ຍຸດທະສາດ ເພືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນຈໍານວນ
ເດັກຍ ງຊົນເຜົິ່າໃນເກນອາຍຸເຂົັ້າຮຽນປະຖົມ ທ ິ່ບໍິ່ໄດ້ເຂົັ້າໂຮງຮຽນ. ຄວາມສອດຄ່ອງກັນລະຫວ່າງສົກຮຽນ ແລະ 
ລະດ ການຜະລ ດ ຍັງເປັນປະເດັນ ທ ິ່ເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນຈໍານວນບໍິ່ໜ້ອຍຂາດໂຮງຮຽນ ໃນໄລຍະການປ ກ ແລະ 
ການເກັບກ່ຽວຜົນຜະລ ດ. ອັດຕາການປະລະຂອງນັກຮຽນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕົັ້ນ ແມ່ນຍັງສ ງຢ ່ (11.5% ໃນຂັັ້ນ 
ມ. 1  ແຕ່ການສະໜອງຫໍພັກທ ິ່ປອດໄພໃຫ້ແກ່ຄ ອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນຈະຊ່ວຍແກ້ໄຂ ເຖ ງແມ່ນວ່າຍັງຈໍາເປັນ
ຕ້ອງໄດ້ຕ ດຕາມເບ ິ່ງປັດໄຈອືິ່ນໆ ໄປພ້ອມ. ໃນບັນດາເມືອງທ ິ່ຕ ດຈອດກັນ ແລະ ຢ ່ເຂດແຂວງພາກໃຕ້, ອັດຕາ
ປະລະຂອງນັກຮຽນເພດຊາຍແມ່ນສ ງກວ່ານັກຮຽນເພດຍ ງ ຍ້ອນວ່າເດັກຊາຍຈໍານວນຫຼາຍ ທ ິ່ມ ອາຍຸແຕ່ 11-
14 ປ  ອອກໄປຊອກວຽກເຮັດງານທໍາ ເນືິ່ອງຈາກຄອບຄົວທຸກຍາກ. ມັນມ ຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສຶກສາຕືິ່ມ 
ກ່ຽວກັບສາຍກ່ຽວພັນກັນລະຫວ່າງການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ ເພືິ່ອໃຫ້ເຂົັ້າໃຈເຖ ງປັດໄຈທ ິ່ຕ ດ
ພັນກັບການຫຼຸດລົງຂອງອັດຕາການເລືິ່ອນຊັັ້ນຂຶັ້ນມັດທະຍົມ, ການເພ ິ່ມຂຶັ້ນຂອງການປະລະການຮຽນໃນຊັັ້ນ
ມັດທະຍົມ ມ. 1 ແລະ ມ. 2 ລວມທັງ ຄວາມບໍິ່ສະເໝ ພາບໃນການເຂົັ້າຮຽນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ. 

ມັນມ ຄວາມຈາໍເປັນທ ິ່ຕ້ອງໄດ້ເຊືິ່ອມຈອດລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂໍັ້ມ ນ ຂອງຖານຂໍັ້ມ ນຂະແໜງການສຶກສາ 
(EMIS) ກັບຊຸດຂໍັ້ມ ນອືິ່ນ ໆ, ລວມທັງ LECS V, ແລະ ການສຶກສາກ່ຽວກັບເດັກນ້ອຍທ ິ່ບໍິ່ໄດ້ເຂົັ້າຮຽນ ແລະ 
ການສໍາຫຼວດປະຊາກອນ ປ  2015 ເພືິ່ອໃຫ້ເຂົັ້າໃຈຢ່າງຖືກຕ້ອງ ກ່ຽວກັບບັນຫາທ ິ່ເດັກນ້ອຍບໍິ່ເຂົັ້າໂຮງຮຽນ. ມ 
ໂອກາດທ ິ່ຈະສົມທຽບຂໍັ້ມ ນຈາກ (EMIS) ກັບການສໍາຫຼວດປະຊາກອນໃນອານາຄົດ. ມັນມ ຄວາມຈາໍເປັນທ ິ່
ຕ້ອງທໍາຄວາມເຂົັ້າໃຈໃຫ້ດ ຂຶັ້ນ ກ່ຽວກັບຈໍານວນຂອງເດັກນ້ອຍພ ການ, ທັງຢ ່ໃນ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນ. 

ການເກັບກໍາຂໍັ້ມ ນ EMIS ຄວນເກັບກໍາເອົາຂໍັ້ມ ນເດັກທ ິ່ມ ຄວາມພ ການ ຫຼາຍກວ່າທ ິ່ຈະນໍາໃຊ້ລະບົບທ ິ່
ສ້າງຂຶັ້ນໂດຍສຸນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ເພືິ່ອເກັບກໍາຂໍັ້ມ ນດັິ່ງກ່າວ. ໝາຍຄວາມວ່າ ຕ້ອງໄດ້ມ ການເຝ ກອົບຮົມ
ພະນັກງານຂອງກະຊວງໃນທຸກລະດັບ ທ ິ່ຈະເປັນຜ ້ສະໜອງປັດໄຈນໍາເຂົັ້າໃນລະບົບເກັບກໍາຂໍັ້ມ ນ. ການຝຶກ
ອົບຮົມການນາໍໃຊ້ Washington Group Child Functioning Module ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍ
ກວ້າງອອກໄປເຖ ງພະນັກງານທ ິ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ ່ໃນກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ. ຂະບວນການທັງໝົດນ ັ້ ອາດ
ມ ການແກ່ຍາວໄປຮອດຫັຼງປ  2020. ເຖ ງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຂະບວນການນ ັ້ ຕ້ອງເລ ິ່ມກ່ອນປ  2020 ເພືິ່ອທ ິ່ຈະໃຫ້
ສາມາດບັນລຸໄດ້ໃນແຜນ ESDP ຄັັ້ງຕໍິ່ໄປ. 

2. ຜົນໄດ້ຮັບທີ 2: ຈ ານວນນັກຮຽນປະຖົມ ທີິ່ມີຄວາມສາມາດເພິິ່ງພາຕົນເອງໃນການອ່ານ, 

ການຂຽນ ແລະ ການຄ ານວນເລກເພີິ່ມຂຶື້ນ. 

➢ ຫ ັກການ ແລະ ເຫດຜົນ 

ການປະເມ ນ (EGRA ແລະ ASLO) ກ່ອນປ  2015 ຂອງ ປ 3 ແລະ ປ 5 ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ 
ທັກສະການອ່ານ ແລະ ການຄ ດໄລ່ເລກຂັັ້ນພືັ້ນຖານໃນລະດັບປະຈຸບັນແມ່ນ ບໍິ່ພຽງພໍທ ິ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍ
ຮຽນໄດ້ຢ່າງມ ຄຸນນະພາບ ໃນຂັັ້ນທ ິ່ສ ງກວ່າຂອງຊັັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ.  

➢ ຄວາມຄ ບໜ້າ ແລະ ຜົນສ າເລັດ 
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ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ໄດ້ລົງທຶນໃສ່ການປັບປຸງການວັດແທກຜົນການຮຽນ ຜ່ານການ
ພັດທະນາຂອບການປະເມ ນຜົນການຮຽນຂອງຊັັ້ນປະຖົມແຫ່ງຊາດ, ການດໍາເນ ນການປັບປຸງການປະເມ ນຜົນ
ການຮຽນຂອງນັກຮຽນ (ASLO) ປ 3 ໃນປ  2017 ແລະ ການເຂົັ້າຮ່ວມໃນໂຄງການທົດລອງຜົນການຮຽນຮ ້
ຊັັ້ນປະຖົມອາຊ ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (Southeast Asia Primary Learning Metrics) ເພືິ່ອປະເມ ນຜົນ
ການຮຽນ ປ 5 ໂດຍຈະມ ການເກັບຂໍັ້ມ ນ ໃນເດືອນມ ນາ 2019. 

ການປະເມ ນໃນປ  2017 ຂອງ ການປະເມ ນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ (ASLO) ໄດ້ລະບຸຜົນການ
ຮຽນທ ິ່ບໍິ່ພຽງພໍ ຜ່ານຕົວຢ່າງສາໍຫຼວດ 17,000 ຕົວຢ່າງ ຂອງນັກຮຽນ ປ 3 ຈາກ 148 ເມືອງໃນທົິ່ວປະເທດ 

ສໍາລັບ 2 ວ ຊາ ຄືວ ຊາເລກ ແລະ ພາສາລາວ. ຜົນການສໍາຫຼວດຕົັ້ນຕໍ ມ ດັິ່ງຕໍິ່ໄປນ ັ້: 

• ສໍາລັບພາສາລາວ, 34 ເປ ເຊັນຂອງນັກຮຽນ ປ 3 ເຫັນວ່າພ້ອມສໍາລັບການເລືິ່ອນຂັັ້ນໄປ ປ 4, ໃນຂະນະ
ທ ິ່ອ ກປະມານ 24% ອາດສາມາດເລືິ່ອນຂັັ້ນໄດ້ ຖ້າເຂົາເຈົັ້າໄດຮ້ຽນເພ ິ່ມເຕ ມໃນໄລຍະພັກແລ້ງ.  

• ສໍາລັບວ ຊາເລກ, 18 ເປ ເຊັນຂອງນັກຮຽນແມ່ນມ ຄຸນສົມບັດເໝາະສົມ ໃນການເລືິ່ອນຂຶັ້ນ ປ 4, ແລະ 
ອ ກ 19% ອາດສາມາດເລືິ່ອນຂັັ້ນໄດ້ ຖ້າເຂົາເຈົັ້າ ໄດ້ຮຽນເພ ິ່ມເຕ ມ ໃນໄລຍະພັກແລ້ງ 

• ໃນແປດແຂວງ, ມ ພຽງແຕ່ 10 ເປ ເຊັນ ຫືຼ ຕໍາ ິ່ກວ່ານັັ້ນ ຂອງນັກຮຽນຊັັ້ນ ປ 3 ທັງໜົດທ ິ່ມ ຄຸນສົມບັດ
ພຽງພໍ ໃນວ ຊາເລກ ທ ິ່ຈະສາມາດຂຶັ້ນ ປ 4 ໄດ້. 

 

ໃນປັດຈຸບັນ ສະຖາບັນຄົັ້ນຄວ້າວ ທະຍາສາດການສຶກສາແຫງ່ຊາດ ພວມດໍາເນ ນການວ ເຄາະປັດໄຈທ ິ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບລະດັບຜົນການຮຽນທ ິ່ແຕກຕ່າງກັນ, ລວມທັງເພດ, ຊົນເຜົິ່າ, ຄວາມພ ການ, ທ້ອງຖ ິ່ນ, ພາສາທ ິ່ນໍາໃຂຊ້ຢ ່ໃນ
ເຮືອນ, ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ລັກສະນະຂອງໂຮງຮຽນ, ຄ  ແລະ ນັກຮຽນ. ໂດຍຮ່ວມກັບຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ, 
ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ໄດ້ທົບທວນຄືນຫັຼກສຸດຊັັ້ນປະຖົມ ໂດຍເອົາໃຈໃສ່ເປັນພ ເສດເຖ ງພາສາລາວ 
ແລະ ຄະນ ດສາດ. ການພັດທະນາພາສາເວົັ້າໄດ້ເປັນພືັ້ນຖານໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາການຮຽນຮ ້ໜັງສື. ຫັຼກສ ດ
ພາສາລາວຂັັ້ນ ປ 1 ເຊ ິ່ງແອອັດເກ ນໄປ ກໍໄດ້ມ ການລົດລົງ. ຄ ່ມືຄ ກໍໄດ້ມ ການປັບປຸງໃຫດ ຂຶັ້ນ ເພືິ່ອໃຫ້ການສະໜັ
ບສະໜ ນແກ່ຄ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດກ ດຈະກໍາດ້ວຍການແນະນໍາເຕັກນ ກ, ກ ດຈະກາໍ, ວ ທ ການປະເມ ນຜົນ 
ແລະ ບົດສອນຕົັ້ນແບບຫຼາຍອັນ. 
 

ການປັບປຸງຫັຼກສ ດວ ຊາຄະນ ດສາດ ແມ່ນອ ງໃສ່ ຄວາມຊັດເຈນຂອງຂອບເຂດ ແລະ ລໍາດັບຂອງເນືັ້ອຫາ; 
ນໍາໃຊ້ວ ທ ການສອນ ຕາມລໍາດັບການພັດທະນາຂອງນັກຮຽນ; ເສ ມສ້າງທັກສະການຄົັ້ນຄ ດທາງດ້ານຄະນ ດສາດ 
ແລະ ການຄົັ້ນຄ ດທ ິ່ມ ໂລຊ ກ; ການນາໍໃຊ້ບົດຝຶກຫັດ ເພືິ່ອພັດທະນາທັກສະການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງນັກຮຽນ; 

ການນໍາໃຊ້ຮຸບພາບ/ຕາຕະລາງ ໃຫ້ມ ປະສ ດທ ພາບ ແລະ ອຸປະກອນທ ິ່ເປັນເຄ ິ່ງຮ ບປະທໍາຢ ່ໃນປືັ້ມແບບຮຽນ.  
ປືັ້ມແບບຮຽນວ ຊາຄະນ ດສາດໃໝ່ ຂອງ ປ 1 ແລະ ປຶັ້ມຄ ່ມຄື  ແມ່ນໄດ້ນໍາໃຊ້ໃນ ສົກປ  2018-2019. 

ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດຫັຼກສ ດໃໝ່ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມ ການຝຶກອົບຮົມຄ ປະຖົມ ແລະ ການສະໜັບສະໜ ນ
ຈາກຄ ສຶກສານ ເທດ ຂອງຫ້ອງການສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາເມືອງ.  ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ
, ກະຊວງສືກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ວາງແຜນທ ິ່ຈະເພ ິ່ມງົບປະມານໃນການປະຕ ບັດງານ ໃຫ້ແກ່ຫ້ອງການສຶກສາ
ທ ການ ແລະ ກ ລາເມືອງ ເພືິ່ອໃຫ້ຄ ສຶກສານ ເທດສາມາດລົງໄປຊຸກຍ ້ການສ ດສອນຢ ່ໂຮງຮຽນປະຖົມແຫ່ງຕ່າງໆ 
ໄດ້ຫຼາຍຂຶັ້ນ, ແລະ ໃຫ້ໂອກາດແກ່ຄ ສຶກສານ ເທດ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ເພືິ່ອຍົກລະດັບທັກສະ ແລະ ເພືິ່ອເຮັດ
ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອຂອງເຂົາເຈົັ້າ ມ ປະສ ດທ ພາບ. 



42 

 

ສ ນປະກັນຄຸນະພາບການສຶກສາ ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວກັນກັບ ສວສ ເພືິ່ອພັດທະນາມາດຕະຖານການຮຽນຮ ້
ໜັງສື ແລະ ການຄ ດໄລ່ເລກ ແລະ ເຮັດການທົດລອງຢ ່ໂຮງຮຽນຈໍານວນໜຶິ່ງ. ນອກນັັ້ນມາດຕະຖານຄຸນະພາບ
ການສຶກສາສໍາລັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ກໍໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂຶັ້ນມາ.  

ເລ ິ່ມແຕ່ປ  2012 ເປັນຕົັ້ນມາ ວ ທະຍາໄລຄ  ກໍໄດ້ບັນລຸໂມດ ນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ທ ິ່ໄດ້ມ ການພັດທະ
ນາ ຮ່ວມກັບຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາເຂົັ້າໃນຫັຼກສ ດສ້າງຄ . ເຖ ງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄ ທ ິ່ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານແລ້ວ ກໍຍັງ
ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທ ິ່ຈະນໍາໄປສ ່ການປະຕ ບັດຕົວຈ ງ ຍ້ອນພວກເຂົາເຈົັ້າຍັງມ ຄວາມຕ້ອງການເຝ ກອົບຮົມຕືິ່ມ
ກ່ຽວກັບການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທ ິ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງຜ ້ຮຽນຮ ້, ລວມທັງຜ ້ພ ການປະເພດຕ່າງໆ. 

➢ ສິິ່ງທ້າທາຍ, ບັນຫາ ແລະ ຂັື້ນຕອນຕ ິ່ໄປ 

ສ ິ່ງທ້າທາຍລວມມ : (i) ການຊ່ວຍເຫືຼອຄ  ທ ິ່ຈໍາກັດຈາກຄ ສຶກສານ ເທດ, ຫ້ອງການສຶກສາທ ການ ແລະ 
ກ ລາເມືອງ, ແລະ ພະແນກສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາແຂວງ; (ii) ການກໍິ່ສ້າງ ແລະ ການບໍາລຸງຄ  ທ ິ່ບໍິ່ໄດ້ຄຸນນະ
ພາບ ແລະ ເພາະເຫດນັັ້ນ, ຄ ຈຶິ່ງບໍິ່ໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງພຽງພໍ ໃນການຝຶກປະຕ ບັດທັກສະການສອນ ແລະ 
ຄວາມຮ ້ດ້ານເນືັ້ອໃນທ ິ່ເໝາະສົມ; (iii) ຫັຼກສ ດທ ິ່ມ ເນືັ້ອໃນຫຼາຍເກ ນໄປ, ໂດຍສະເພາະໃນຊັັ້ນປະຖົມຕົັ້ນໆ, 

ເປັນຜົນໃຫ້ບໍິ່ໄດ້ເນັັ້ນໃສ່ທັກສະການອ່ານ, ການຂຽນ ແລະ ທັກສະການຄ ດໄລ່ ເທົິ່າທ ິ່ຄວນ; (iv) ບັນຫາທາງ
ດ້ານພາສາ ສາໍລັບເດັກນ້ອຍຜ ້ທ ິ່ພາສາລາວ ບໍິ່ແມ່ນພາສາແມ່; ແລະ ການຂາດຮຽນເລືັ້ອຍໆ. (v)  ຫັຼກສ ດ ແລະ 
ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການຮຽນ-ການສອນ ຍັງບໍິ່ໄດ້ລວມເອົາເນືັ້ອໃນ ແລະ ທັກສະສາໍລັບການສ ດສອນເດັກທ ິ່ມ 
ຄວາມຕ້ອງການພ ເສດ ຫືຼ ເດັກພ ການ. ຊຶິ່ງ ສ ິ່ງທ້າທາຍ ສອງຢ່າງສຸດທ້າຍນ ັ້ ກາໍລັງດໍາເນ ນການແກ້ໄຂ. ເພືິ່ອຢາກ
ແກ້ໄຂບັນຫາທ  ຂໍັ້ທ ໜຶິ່ງນັັ້ນ ມັນມ ຄວາມຈາໍເປັນຕ້ອງໄດ້ເພ ິ່ມງົບປະມານບໍລ ຫານໃຫ້ເມືອງຫຼາຍຂຶັ້ນ  ລວມທັງ
ຕ້ອງໄດ້ຍົກລະດັບໃຫ້ຄ ສຶກສານ ເທດ. 

ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ງົບປະມານ ຄວນເບ ິ່ງຄືນສ ດທ ິ່ມ ໃນປັດຈຸບັນສໍາລັບພະນັກງານ ສຶກ
ສາທ ການ ແລະ ກ ລາເມືອງ ແລະ ງົບປະມານບໍລ ຫານເພືິ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຄ ສຶກສານ ເທດໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບ 

ສະໜ ນແກ່ໂຮງຮຽນຢ່າງມ ຄວາມເທົິ່າທຽມຫຼາຍຂຶັ້ນ. ຫັຼກສ ດກໍິ່ສ້າງ ແລະ ເຝ ກອົບຮົມຄ  ຄວນແກ້ໄຂສ ິ່ງທ້າທາຍ
ອັນເນືິ່ອງມາຈາກການໃຊ້ການສອນແບບເດ ມ ແລະ ໃນອານາຄົດ ຕ້ອງນໍາໃຊ້ໂອກາດ ທ ິ່ກະຊວງສຶກສາທ ການ 
ແລະ ກ ລາ ແລະ ຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາຈະໄດ້ກວດແກ້ຫັຼກສ ດຫ້ອງກຽມປະຖົມ ແລະ ປະຖົມ ເຊ ິ່ງຈະໄດ້ມ ການນໍາ
ໃຊ້ວ ທ ການຮຽນຮ ້ແບບຕັັ້ງໜ້າ ເຊ ິ່ງຈະເປັນປະໂຫຍດແກ່ຜ ້ຮຽນຮ ້ທຸກຄົນ, ລວມທັງຜ ້ຮຽນຮ ທ ິ່ພ ການ. 

3. ຜົນໄດ້ຮັບທີ 3: ຈ ານວນຄ ູທີິ່ມີວດຸທິການສຶກສາ ແລະ ສະມັດຖະພາບເໝາະສົມກັບວິຊາທີິ່ 
ສິດສອນເພີິ່ມຂຶື້ນ ເພ ິ່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນດີຂຶື້ນ ໃນທຸກໆວຊິາ ຕາມຫ ັກສູດ
ແຫ່ງຊາດ ນັບຕັື້ງແຕ່ການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ ຫາຊັື້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍມົສຶກສາ.  

➢ ຫ ັກການ ແລະ ເຫດຜົນ 

ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ໄດ້ກາໍນົດບຸລ ມະສ ດທ ິ່ຈາໍເປັນໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງຜົນການ
ຮຽນ ໂດຍມ ການປັບປຸງວ ທ ການສ ດສອນໃນທຸກໆຫັຼກສ ດ, ແຕ່ຍັງມ ບາງບັນຫາ ທ ິ່ຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂ ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້
ສ ິ່ງດັິ່ງກ່າວມານັັ້ນເກ ດຂຶັ້ນຈ ງ.  

➢ ຄວາມຄ ບໜ້າ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ  

ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ຍັງສືບຕໍິ່ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຊຸມຊົນ ເພືິ່ອເຂົັ້າເຖ ງການ
ສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ແຕ່ມ ຂໍັ້ຈໍາກັດໃນການຂະຫຍາຍການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ເນືິ່ອງຈາກກະຊວງພາຍໃນໄດ້
ຫຼຸດຈໍານວນຕໍາແໜ່ງງານຂອງພາກລັດລົງ ລວມທັງງົບປະມານລົງທຶນ ກໍໄດ້ຮັບອະນຸມັດໜ້ອຍລົງ.  
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ຫັຼກສ ດສ້າງຄ  ໄດ້ຖືກປັບປຸງຄືນ ເພືິ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັນຫຼາຍຂຶັ້ນ ກັບບັນດາຫັຼກສ ດການສຶກສາກ່ອນໄວ
ຮຽນ, ປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ, ລວມທັງສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ໃຫ້ການຝືກຫັດສອນຂອງນັກຮຽນຄ  
ດ້ວຍການເພ ິ່ມເວລາຝຶກປະຕ ບັດທັກສະວ ຊາຄ  ແລະ ຄວາມຮ ້ກ່ຽວກັບເນືັ້ອໃນທ ິ່ຈະສອນ. ສືບຕໍິ່ສ້າງຄວາມ
ເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຄ ອາຈານຢ ່ວ ທະຍາໄລຄ  ເພືິ່ອຍົກລະດັບທັກສະວ ຊາຄ  ແລະ ຄວາມຮ ກ້່ຽວກັບເນືັ້ອໃນທ ິ່ຈະ
ສອນ. ເພືິ່ອເສ ມຂະຫຍາຍກ ດຈະກໍາເຫົຼິ່ານ ັ້ ໃຫ້ແກ່ຄ ອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນ ຢ ່ວ ທະຍາໄລຄ , ກະຊວງສຶກສາທ 
ການ ແລະ ກ ລາ ໄດ້ສ້າງຕັັ້ງ ແລະ ການນາໍໃຊ້ໂຮງຮຽນສາທ ດຂອງວ ທະຍາໄລຄ ໃຫ້ມ ປະສ ດທ ພາບ, ດ້ວຍການ
ຮ່ວມມືກັບເຄືອຂ່າຍໂຮງຮຽນທ ິ່ມ ຢ ່. ສືບຕໍິ່ບໍາລຸງຄ ປະຈໍາການ ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນພາສາອັງກ ດ, ເລກ ແລະ ວ ທະຍາສາດ. ກົມສ້າງຄ , ກົມສາມັນສຶກສາ ແລະ ສວສ ໄດ້ສະ ໜອງ
ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຄ ປະຈໍາການຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ ໃນການນໍາໃຊ້ປຶັ້ມແບບຮຽນໃໝ່ 
ແລະ ຝຶກອົບຮົມຄ ສຶກສານ ເທດ ໃນການສ ດສອນແບບເອົານັກຮຽນເປັນໃຈກາງ. ກົມສ້າງຄ  ໄດ້ພັດທະນາຂອບ
ວຸດທ ການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ສໍາລັບການພັດທະນາຄ  ແລະ ເປັນຂອບມາດຖານຂອງການສ ດສອນໃນຊັັ້ນປະຖົມ. 

ໃນປ  2017 ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ໄດ້ເຮັດການສຶກສາເຖ ງຄວາມຮ ້ດ້ານຄະນ ດສາດ ແລະ 
ທັກສະຂອງນັກຮຽນຄ ປະຖົມ ເພືິ່ອສົມທຽບກັນລະຫວ່າງ ກ່ອນ ແລະ ຫັຼງການປັບປຸງຫັຼກສ ດສະຖາບັນສ້າງຄ . 
ຜົນການສຶກສາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທັກສະ ແລະ ຄວາມຮ ້ດ້ານຄະນ ດສາດ ຂອງນັກຮຽນຄ ປະຖົມແມ່ນຕໍິ່າ. 

ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ກາໍລັງພັດທະນາຂະບວນການສໍາລັບການບາໍລຸງຄ  ແລະ ການສະໜັບ
ສະໜ ນທ ິ່ດ ຂຶັ້ນ, ສຸມໃສ່ຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ຄຸນນະພາບໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດກ ດຈະກໍາບາໍລຸງຄ  ຜ່ານການ
ສ້າງທັກສະ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງຄ  ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫືຼອຂອງຄ ອາຈານຈາກວ ທະຍາໄລຄ . ພະນັກງານຂອງ
ຫ້ອງການສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາເມືອງ, ພະແນກສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາແຂວງ ລວມທັງບັນດາຄ ສຶກສາ
ນ ເທດ, ຄ ອາຈານຈາກວ ທະຍາໄລຄ , ແລະ ຄ  ປ 1 ທັງໝົດ ຈະໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ສາໍລັບຫັຼກສ ດຄະນ ດສາດ
ໃໝ່ (ສໍາເລັດໃນເດືອນຕຸລາ 2018). ການບໍາລຸງຄ ສາໍລັບຄ  ປ 1, ຜ ້ອໍານວຍການ ແລະ ຄ ສຶກສານ ເທດ ກ່ຽວ
ກັບຫັຼກສ ດໃໝ່ຂອງວ ຊາຕ່າງໆທ ິ່ຍັງເຫືຼອລວມທັງພາສາລາວ, ຈະເລ ິ່ມຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດໃນເດືອນ ກໍລະກົດ 
2019.  

➢ ສິິ່ງທ້າທາຍ, ບັນຫາ ແລະ ຂັື້ນຕອນຕ ິ່ໄປ 

ໂຮງຮຽນປະຖົມຫຼາຍແຫ່ງມ ຄ ບໍິ່ພຽງພໍ, ໃນຂະນະທ ິ່ໂຮງຮຽນແຫ່ງອືິ່ນໆ ແມ່ນມ ຄ ຫຼາຍກວ່າຄວາມ
ຕ້ອງການ ແລະ ນ ັ້ແມ່ນບັນຫາຂອງການສັບຊ້ອນຄ  ທ ິ່ເກ ດຂຶັ້ນຕໍິ່ເນືິ່ອງເປັນເວລາຫຼາຍປ ແລ້ວ, ເປັນບັນຫາທ ິ່ທາງ
ຂັັ້ນແຂວງພະຍາຍາມແກ້ໄຂ ດ້ວຍການໃຊ້ຄ ອາສາສະໝັກ. ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຫຼາຍແຫ່ງ ປະເຊ ນບັນຫາ
ຂາດແຄນຄຸ ໃນບາງວ ຊາ ແລະ ດ້ວຍເຫດນັັ້ນ, ຄ ຈໍານວນໜຶິ່ງ ຕ້ອງໄດ້ສອນວ ຊາທ ິ່ພວກເຂົາເຈົັ້າ ເຄ ຍໄດ້ຝຶກມາ 
ແຕ່ບໍິ່ພຽງພໍ, ຫືຼ ໂຮງຮຽນອາດບັນຈຸເອົາຄ ອາສາສະໝັກ ເພືິ່ອສອນວ ຊາເຫົຼິ່ານັັ້ນ. ຕໍິ່ໄປຄ ມັດທະຍົມທ ິ່ຈົບໃໝ່ທັງ
ໝົດ ຈະສາມາດສອນໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍສອງວ ຊາ. ແຕ່ສ ິ່ງທ້າທາຍຫັຼກ ແມ່ນການພັດທະນາຍຸດທະສາດ ໃນການ
ປັບປຸງການສັບຊ້ອນຄ  ໃຫ້ມ ປະສ ດທ ພາບ ແລະ ຫຼຸດຈໍານວນຂອງຄ ອາສາສະໝັກ ເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດບັນຈຸເອົານັກ
ສຶກສາຈົບໃໝ່ ທ ິ່ມ ຄຸນນະພາບ ແລະ ໃນເວລາດຽວກັນກໍິ່ບໍິ່ໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນການເຂົັ້າເຖ ງ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການ
ສຶກສາ. ບ ລ ມະສ ດສາໍລັບການນໍາໃຊ້ໂກຕ້າລັດຖະກອນ ແມ່ນການບັນຈຸຄ ມັດທະຍົມສາຍຄ ຄະນ ດສາດ, ວ ທະ
ຍາສາດ ແລະ ໄອທ . 

ຄ ທ ິ່ສອນໃນໂຮງຮຽນພ ເສດ 2 ແຫ່ງທ ິ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຫຼວງພະບາງ (ສໍາລັບຜ ້ຮຽນທ ິ່ພ ການ
ທາງຫ  ແລະ ທາງຕາ) ໄດ້ຮັບການເຝ ກອົບຮົມໃນການນໍາໃຊ້ອັກສອນເບວ ແລະ ພາສາມື. ນ ັ້ກໍິ່ແມ່ນໂມດ ນທາງ
ເລືອກໜຶິ່ງທ ິ່ການກໍສ້າງຄ  ແລະ ການເຝ ກອົບຮົມຄ ສາມາດເຮັດໄດ້. ໃນຂັັ້ນຕອນຕໍິ່ໄປກໍິ່ຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ການ
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ກໍິ່ສ້າງຄ  ແລະ ການເຝ ກອົບຮົມຄ  ສາມາດພັດທະນາທັກສະການນໍາໃຊ້ອັກສອນເບ ຼວ ແລະ ພາສາມື. ໂຮງຮຽນ
ພ ເສດທັງສອງແຫ່ງອາດກາຍເປັນ “ສ ນເຝ ກອົບຮົມ” ແລະ ເປັນບ່ອນທ ິ່ການກໍິ່ສ້າງຄ ໃນຕໍິ່ໜ້າໄດ້ມ ການລົງເຝ ກ
ຫັດສອນໃນຖານະຜ ້ເຝ ກງານເລ ິ່ມຕົັ້ນ. ນັກຮຽນສ້າງຄ ທ ິ່ມ ຄວາມສົນໃຈອາດສາມາດຮຽນອັກສອນເບ ຼວ ແລະ 
ພາສາມືໃນຖານະຜ ້ຝຶກງານ. ນ ັ້ກໍຍັງມ ຄວາມໝາຍອ ກວ່າ ເດັກທ ິ່ມ ຄວາມບົກຜ່ອງທາງດ້ານມັນສະໝອງ ແລະ 
ຄວາມພ ການທາງດ້ານພັດທະນາການ, ຕົວຢ່າງເດັກໂອຕ ສຕ ກ ແລະ ADHD ກໍຍັງຈະສືບຕໍ ິ່ເປັນຜ ້ດ້ອຍໂອກາດ. 

ເຖ ງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຄຸນນະພາບຂອງການສອນຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມ ການປັບປຸງ ໂດຍຜ່ານຫັຼກສ ດການກໍິ່ສ້າງ
ຄ ທ ິ່ດ  ແລະ ການສະໜອງການເຝ ກອົບຮົມທ ິ່ກວ້າງຂວາງ. ໂຮງຮຽນສາທ ດຂອງວ ທະຍາໄລຄ  ຕ້ອງເປັນບ່ອນສະ
ໜອງແບບຢ່າງຂອງການປະຕ ບັດການສ ດສອນທ ິ່ດ  ລວມທັງເຮັດໃຫ້ທຸກຫ້ອງຮຽນການເປັນຫ້ອງຮຽນຮ່ວມ. 

ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມ ການພັດທະນາລະບົບຄວາມຮັບຜ ດຊອບ ແລະ ນໍາໄປຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ເພືິ່ອປັບປຸງ
ຄ ປະຈໍາຫ້ອງໃຫ້ມ ຄວາມາ ັບຜ ຊອບຕໍິ່ຜົນການຮຽນ, ທັງຕໍິ່ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັັ້ນບ້ານ ແລະ ຕໍິ່ສຶກສາ
ເມືອງ. 

ຊຸມຊົນໃນເຂດຫ່າງໄກ ແລະ ຊົນເຜົິ່າ ບ່ອນທ ິ່ມ ຄ ອາສາສະໝັກ ຕ້ອງໄດ້ວາງເປົັ້າໝາຍຮັບເອົານັກຮຽນຄ 
ໂດຍມ ສັນຍາຜ ກພັນວ່າ ພາຍຫັຼງຮຽນຈົບເຂົາເຈົັ້າຈະກັບຄືນທ້ອງຖ ິ່ນຂອງຕົນ. ສ ິ່ງນ ັ້ ຈະນໍາໄປສ ້ເຮັດໃຫ້ຜ ້ຮຽນ
ຖືກສອນດ້ວຍຄ ທ ິ່ເຂົັ້າໃຈວັດທະນະທໍາ ແລະ ເວົັ້າພາສາເຂົັ້າເຈົັ້າ, ຈຶິ່ງຈະເປັນການປັບປຸງຜົນການຮຽນ. ນ ັ້ເປັນ
ບັນຫາໄລຍະຍາວ. 

4. ຜົນໄດ້ຮັບທີ 4: ໂຮງຮຽນທຸກແຫ່ງມແີຫ ິ່ງທຶນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີິ່ພຽງພ  ເພ ິ່ອ
ປັບປຸງຜົນການຮຽນຂອງນກັຮຽນ. 

➢ ຫ ັກການ ແລະ ເຫດຜົນ 

ໃນສະພາບທ ິ່ມ ຄວາມຈາໍກັດທາງດ້ານງົບປະມານ ແລະ ເພືິ່ອປັບປຸງຜົນການຮຽນໃຫ້ໄດ້ດ , ມັນມ ຄວາມ
ຈໍາເປັນ ໃນການສະໜອງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ແກ່ທຸກໂຮງຮຽນ ຢ່າງເທົິ່າທຽມກັນ 
ແລະ ເປັນທໍາ. (ລາຍລະອຽດເບ ິ່ງເນືັ້ອໃນຂອງຜົນຮັບທ  2 ຂ້າງເທ ງ). 

➢ ຄວາມຄ ບໜ້າ ແລະ ຜົນສ າເລັດ 

ມ ກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍຫຼາຍອັນ ວ່າດ້ວຍການສະໜອງອຸປະກອນ, ງົບປະມານ ແລະ ຊັບພະຍາ
ກອນມະນຸດ ໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນ. ດໍາລັດ 177 ກ ານົດຫັຼກການໃນການນໍາໃຊ້ຄ  ໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນ ໃນລະດັບ
ຕ່າງໆ ແລະ ດາໍລັດ 306 ລະບຸຈໍານວນເງ ນບໍລ ຫານໂຮງຮຽນຕໍິ່ນັກຮຽນ ຂອງແຕ່ລະໂຮງຮຽນທ ິ່ມ ຈໍານວນນັກ 
ຮຽນທ ິ່ແຕກຕ່າງກັນ. ກະຊວງສືກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ໄດ້ອ ງໃສ່ຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໃນການປັບປຸງພືັ້ນຖານໂຄງ
ລ່າງຂອງໂຮງຮຽນ, ລວມທັງຫໍພັກ ສໍາລັບໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ເນືິ່ອງຈາກວ່າຂະແໜງສືກສາໄດ້ງົບປະ ມານການ
ລົງທຶນພາຍໃນ ຕໍິ່າກວ່າ 7%. ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ໄດ້ສຸມງົບປະມານ ODA ໃຫ້ເຂດດ້ອຍໂອກາດ 
ເພືິ່ອສະໜອງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ.  

ກົມຈັດຕັັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ໄດ້ເຮັດການສາໍຫຼວດຄ  ໃນປ  2017 ເພືິ່ອລະບຸ ໃຫ້ເຫັນຈໍານວນໂຮງຮຽນ
ທ ິ່ຍັງຂາດຄ  ຫືຼ ມ ຄ ຫຼາຍເກ ນຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ເພືິ່ອຫາຈໍານວນຄ ອາສາສະໝັກ. ການສໍາຫຼວດຊ ັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ 
ມ ຄ ຫຼາຍເກ ນຄວາມຕ້ອງການປະມານ 8.600 ຄົນ, ໃນຂະນະທ ິ່ ໂຮງຮຽນທ ິ່ຂາດຄ  ຍັງຕ້ອງການຄ ເພ ິ່ມປະມານ 
19.600 ຄົນ. ມ ຄ ອາສາສະໝັກຢ ່ໃນໂຮງຮຽນແຫ່ງຕ່າງໆ ປະມານ 12.300 ຄົນ ແຕ່ຈໍານວນໂກຕ້າລັດຖະ
ກອນຫຼຸດລົງ ຊຶິ່ງໃນປ  2018 ກະຊວງພາຍໃນໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ ສສກ ຈໍານວນທັງໝົດ 1.850 ໂກຕ້າ.  
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ໄດ້ສະໜອງເງ ນບໍລ ຫານໂຮງຮຽນໃຫ້ຢ່າງທົິ່ວເຖ ງໃນທົິ່ວປະເທດ, ເຖ ງແມ່ນວ່າຍັງສືບຕໍິ່ມ ບັນຫາໃນການ
ຈັດສົິ່ງງົບປະມານໃຫ້ທັນເວລາ, ໂດຍສະເພາະໃນໂຮງຮຽນທ ິ່ຢ ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼ ກ ທ ິ່ບໍິ່ມ ຫົນທາງເຂົັ້າເຖ ງ. 
ໂຮງຮຽນປະຖົມ ໄດ້ຮັບເງ ນ 70.000 ກ ບ ຕໍິ່ ນັກຮຽນ ຕໍິ່ປ  ແລະ 50.000 ກ ບ ຕໍິ່ ນັກຮຽນ ຕໍິ່ປ  ສໍາລັບການ
ສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ. ກະຊວງສືກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ໄດ້ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄະນະ
ພັດທະນາການສຶກສາຂັັ້ນບ້ານ ໃນການນໍາໃຊ້ທຶນດັິ່ງກ່າວໃຫ້ດ ຂຶັ້ນ ເພືິ່ອຊ່ວຍປັບປຸງແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນ 
ເພືິ່ອຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຂອງການຮຽນ ແລະ ການສອນ. ເຖ ງແມ່ນວ່າພາບລວມຂອງເສດຖະກ ດ ແລະ  
ງົບປະມານບໍິ່ຄ່ອງຕົວປານໃດ, ກະຊວງການເງ ນກໍິ່ຍັງຮັບປະກັນການສະໜອງງົບປະມານບໍລ ຫານໂຮງຮຽນ 
ໂດຍຈະບໍິ່ມ ການຕັດໃດໆຢ ່ໃນອານະຄົດ. 

ກະຊວງສືກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ໄດ້ນໍາສະເໜ  ແຜນປະຈາໍປ ຂອງຂະແໜງການ ທ ິ່ມ ການຄ ດໄລ່ມ ນຄ່າ
(ACSEP) ເພືິ່ອສ້າງຄວາມເຊືິ່ອມໂຍງລະຫວ່າງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ ແລະ 
ແຜນການ ແລະ ແຜນງົບປະມານຂອງແຂວງ. ໃນປ  2018, ແຜນປະຈໍາປ ຂອງຂະແໜງການທ ິ່ມ ການຄ ດໄລ່ມ ນ
ຄ່າ (ACSEP) ຊ່ວຍໃຫ້ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ວ ເຄາະງົບປະມານທ ິ່ບໍິ່ເງ ນເດືອນ ຂອງແຂວງຕ່າງໆ 
ແລະ ລະບຸການຂາດດ ນທ ິ່ສໍາຄັນ ໃນການຈັດສັນງົບປະມານລະຫວ່າງແຂວງ ແລະ ເມືອງ. ນ ັ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ມັນມ ຂອບເຂດສໍາລັບນະໂຍບາຍການຈັດສັນງົບປະມານທ ິ່ມ ປະສ ດທ ພາບ ແລະ ຄວາມເປັນທໍາ
ຫຼາຍຂຶັ້ນ ເພືິ່ອຊ່ວຍໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດແຜນພັດທະນາຂະແໜງສຶກສາ ແລະ ກ ລາ, ຊຶິ່ງໃນທາງກົງກັນຂ້າມ 
ການປະຕ ບັດໃນປະຈຸບັນ ແມ່ນຍັງເຮັດໃຫ້ຄວາມບໍິ່ສົມດຸນນ ັ້ ຍັງເກ ດຂຶັ້ນຢ່າງຕໍິ່ເນືິ່ອງ. 

➢ ສິິ່ງທ້າທາຍ, ບັນຫາ ແລະ ຂັື້ນຕອນຕ ິ່ໄປ 

ການຂາດແຄນງົບປະມານ ເພືິ່ອຈັດສັນໃຫ້ຂະແໜງການສຶກສາ ຕາມສ່ວນແບ່ງຂອງງົບປະມານຂອງລັດ 
ໃນສອງສາມປ ທ ິ່ຜ່ານມາ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ລັດຖະບານຕ້ອງໄດ້ຈັດບ ລ ມະສ ດຄືນ ໃນ
ການລົງທຶນໃສ່ຂະແໜງສຶກສາ ເພືິ່ອໃຫ້ໝັັ້ນໃຈວ່າຈະນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທ ິ່ມ ຈໍາກັດ ເຂົັ້າໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ
ທ ິ່ສໍາຄັນທ ິ່ສຸດ. ດັິ່ງນັັ້ນ, ມັນມ ຄວາມສໍາຄັນທ ິ່ຕ້ອງ (1) ເສ ມສ້າງການເຊືິ່ອມໂຍງລະຫວ່າງການວາງແຜນ ແລະ 
ງົບປະມານ ເພືິ່ອໃຫ້ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນມ ຍຸດທະສາດຫຼາຍຂຶັ້ນ, (2) ເພ ິ່ມງົບປະມານບໍລ ຫານໃຫ້ແກ່
ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ແລະ ຈັດສັນຢ່າງຍຸຕ ທໍາ, ເພ ິ່ມການຈັດສັນງົບປະມານ ສໍາລັບກ ດຈະກໍາທ ິ່ສຸມໃສ່ ການປັບປຸງ
ຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາ, ເຊັິ່ນການຊ່ວຍເຫືຼອທາງດ້ານວ ຊາຄ  ແລະ ການຕ ດຕາມໂຮງ ຮຽນ, ແລະ (3) ສ້າງ
ຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ຫັນເປັນທັນສະໄໝ ຂ ດຄວາມສາມາດໃນການວາງແຜນ ແລະ ສ້າງແຜນງົບປະມານ ແລະ 
ຄວາມສາມາດທາງດ້ານບັນຊ ຂອງຜ ້ບໍລ ຫານການສຶກສາ ແລະ (4) ຈັດສັນງົບປະມານສ າລັບການປະເມ ນຜົນ
ການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາ. 

ເຖ ງແມ່ນວ່າການສໍາຫຼວດຄ  ໄດ້ສໍາເລັດແລ້ວ, ແຕ່ຍຸດທະສາດເພືິ່ອຈະແກ້ໄຂບັນຫາທ ິ່ໄດ້ຄົັ້ນພົບໃນການ
ສໍາຫຼວດດັິ່ງກ່າວ ແມ່ນຍັງບໍິ່ທັນໄດ້ຖືກພັດທະນາຂຶັ້ນມາ. ຍຸດທະສາດທ ິ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫານັັ້ນ ຄວນໃຫ້ຢ ່ໃນຂອບ
ເຂດຂອງຂໍັ້ຈໍາກັດໃນການບັນຈຸລັດຖະກອນໃໝ່ ທ ິ່ກະຊວງພາຍໃນໄດ້ກໍານົດ. 

ໂຮງຮຽນຫຼາຍໆແຫ່ງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຮງຮຽນນ້ອຍທ ິ່ຢ ່ຫ່າງໄກສອກຫຼ ກ, ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນ
ການປະຕ ບັດຕາມກອບມາດຕະຖານການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ເນືິ່ອງຈາກຂາດຄ  ແລະ ຂາດການຊ່ວຍເຫືຼອທາງການ
ເງ ນເພ ິ່ມເຕ ມຈາກຊຸມຊົມ ເນືິ່ອງຈາກຄວາມທຸກຍາກ. ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ໄດ້ເຮັດການປະຕ ຮ ບທ ິ່
ສໍາຄັນ ເພືິ່ອປັບປຸງການນາໍໃຊ້ຄ ໃຫ້ມ ປະສ ດທ ພາບ, ຊຶິ່ງຮຽກຮ້ອງການສະໜອງຊັບພະຍາກອນທ ິ່ສໍາຄັນ.  

ເຖ ງຈະມ ຄວາມພະຍາຍາມທັງໝົດເຫົຼິ່ານ ັ້ກໍຕາມ, ແຕ່ບັນດາອຸປະສັກທາງດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ ໃນການ
ສົິ່ງລ ກຫຼານໄປຮຽນ ສໍາລັບຄອບຄົວທ ິ່ຢ ່ຫ່າງໄກສອກຫຼ ກແມ່ນຍັງມ ຢ ່ ໂດຍສະເພາະລາຍຈ່າຍທ ິ່ສໍາຄັນ ທ ິ່ພົວພັນ
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ກັບການເຂົັ້າຮຽນ. ຢ ່ບາງທ້ອງຖ ິ່ນ ຍັງມ ຂໍັ້ຈໍາກັດທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ ແລະ ສັງຄົມ ສໍາລັບເດັກທ ິ່ມ ຄວາມ
ຕ້ອງການພ ເສດ ແລະ ເດັກພ ການ. ລັດຖະບານໄດ້ເລ ິ່ມແກ້ໄຂບັນຫານ ັ້ ດ້ວຍການສະໜອງເງ ນສະໜັບສະໜ ນ
ສໍາລັບຜ ້ດ້ອຍໂອກາດ, ຊຶິ່ງໄດ້ອະທ ບາຍລາຍລະອຽດໄວ້ໃນ ຜົນໄດ້ຮັບທ  9. ເຖ ງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຕ້ອງໄດ້ເຮັດ
ຫຼາຍຢ່າງເພືິ່ອເປັນການສະໜັບໜ ນແກ່ເດັກພ ການໃຫ້ໄດ້ເຂົັ້າເຖ ງການສຶກສາ. 

 

5. ຜົນໄດ້ຮັບທີ 5: ຈ ານວນນັກຮຽນທີິ່ຈົບການສຶກສາຂັື້ນພ ື້ນຖານ ທີິ່ມທີັກສະຂັື້ນພ ື້ນຖານ 

ແລະ ຄວາມຮູ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ເພ ິ່ອສາມາດເຂົື້າເຮັດວຽກ ໃນຕະຫ າດແຮງງານ ຫ   
ສ ບຕ ິ່ຮຽນໃນການສກຶສາຫ ັງຂັື້ນພ ື້ນຖານ ຫ   ກາຍເປັນຜູ້ປະກອບການ. 

➢ ຫ ັກການ ແລະ ເຫດຜົນ 

ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ໄດ້ກໍານົດຄວາມຈໍາເປັນເພືິ່ອແກ້ໄຂບັນຫາກ່ຽວກັບຄວາມຮ ້ ແລະ ທັກ
ສະທ ິ່ບໍິ່ພຽງພໍ ຂອງນັກຮຽນທ ິ່ຈົບມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນໃຫ້ໄດ້ ໃນປ  2020. ສ ິ່ງນ ັ້ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມ ການປັບປຸງທັງ
ທາງດ້ານປະລ ມານ (ເພ ິ່ມອັດຕາການຈົບຊັັ້ນຂອງຊັັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ) ແລະ ທາງດ້ານຄຸນ
ນະພາບ (ຮັບປະກັນໃຫ້ນັກຮຽນກໍາແໜ້ນທັກສະທ ິ່ເປັນພືັ້ນຖານ ຫືຼ ທັກສະທາງສັງຄົມ) ທ ິ່ຄາດຫວັງໄວ້ເພືິ່ອສະ
ໜອງໃຫ້ແກ່ການສຶກສາຂັັ້ນພືັ້ນຖານ. ເປັນທ ິ່ຮັບຮ ້ກັນວ່າທັກສະ ແລະ ຜົນການຮຽນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການ
ອ່ານ, ການຂຽນ ແລະ ການຄ ດໄລ່ເລກ ແລະ ທັກສະທາງສັງຄົມ ຂອງຫັຼກສ ດປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ 
ຍັງບໍິ່ທັນສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ໃນປະຈຸບັນ. 

➢ ຄວາມຄ ບໜ້າ ແລະ ຜົນສ າເລັດ 

ການວ ເຄາະຂໍັ້ມ ນຈາກ LECS 5 ໃນການສໍາຫຼວດ ປ  2015 ແລະ ແຫຼິ່ງຂໍັ້ມ ນອືິ່ນໆ ໄດ້ຢັັ້ງຢືນວ່າອັດຕາ
ສ່ວນ ຊາວໜຸ່ມໄດ້ຮຽນຈົບຊັັ້ນປະຖົມ ແລະ ຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນຫຼາຍຂຶັ້ນ. ຕົວຢ່າງຊຸດຂໍັ້ມ ນສໍາຫຼວດໄດ້ໃຫ້
ຮ ້ວ່າ ຢ ່ໃນ 10 ລຸ່ນນັກຮຽນ, ອັດຕາຊັັ້ນປະຖົມ ໄດ້ເພ ິ່ມຂຶັ້ນຈາກປະມານ 75% ມາເປັນສ ງກວ່າ 80% ແລະ 
ອັດຕາການຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົນໄດ້ເພ ິ່ມຈາກປະມານ 43% ມາເປັນປະມານ 50%. ຂໍັ້ມ ນ EMIS ໄດ້
ຢັັ້ງຢືນວ່າຈາກປ ຮຽນ 2009/10 (ໄດ້ເພ ິ່ມ ມ. 4 ເຂົັ້າໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມ) ຫາປ ຮຽນ 2016/17, ຈໍານວນ
ນັກຮຽນທ ິ່ຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນໄດ້ເພ ິ່ມຂຶັ້ນ 1.5 ເທົິ່າ14. 

ນອກຈາກການປັບປຸງທາງດ້ານປະລ ມານແລ້ວ ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ຍັງໄດ້ສືບຕໍິ່ລົງທຶນໃນ
ການປັບປຸງຄຸນນະພາບເພືິ່ອສົິ່ງເສ ມຜົນການຮຽນຮ ດ ຂຶັ້ນ, ລວມທັງການສົິ່ງເສ ມການປັບປຸງໃນການກໍາແໜ້ນ 
“ທັກສະທາງສັງຄົມ” (ເຊັິ່ນ: ການຄ ດວ ເຄາະ, ການແກ້ໄຂບັນຫາ, ຄວາມຄ ດສ້າງສັນ ແລະ ການສືິ່ສານ) ເຊ ິ່ງມ 
ຄວາມຕ້ອງການຢ ່ໃນເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມທ ິ່ທັນສະໄໝ. ໂດຍສືບຕໍິ່ການນາໍໃຊ້ຫັຼກສ ດຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນທ ິ່
ເຂັັ້ເມແຂງ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຄ ຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນໃນຂອບເຂດທົິ່ວປະເທດ (ເຊ ິ່ງໄດ້ສໍາເລັດໃນ
ລະຫວ່າງ ປ ຮຽນ 2010/11 ຫາປ ຮຽນ 2013/14), ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ກໍໄດ້ເລ ິ່ມຂະບວນການ
ປະຕ ຮ ບຫັຼກສ ດຊັັ້ນະຖົມ. ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ໄດ້ສໍາເລັດການນໍາໃຊ້ຫັຼກສ ດສ້າງຄ ມັດທະຍົມ
ລະດັບປະລ ນຍາຕ  (STEP) ເຊ ິ່ງໄດ້ສ້າງພືັ້ນຖານທ ິ່ແຂງແຮງໃຫ້ແກ່ຄ ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ ແລະ ຕອນ
ປາຍ ແລະ ໄດ້ມ ການເນັັ້ນຫຼາຍຂຶັ້ນກ່າວກັບທັກສະທາງສັງຄົມ. ສຸດທ້າຍ, ໃນລະດັບໂຮງຮຽນ, ກະຊວງສຶກສາ 
ທ ການ ແລະ ກ ລາ ກໍຍັງໄດ້ສືບຕໍິ່ລົງທຶນໃນການຂະຫຍາຍພືັ້ນຖານວັດຖຸຂອງຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ເພືິ່ອ
ປັບປຸງການຂະຫຍາຍການເຂົັ້າເຖ ງ ກໍຄືຄຸນນະພາບ, ນັບຕັັ້ງແຕ່ການປຸກສ້າງຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ຫ້ອງສະໝຸດ ຢ ່
                                                             
14 ໂດຍອ ງໃສ່ຂໍັ້ມ ນຈາກ EMIS ໃນສົກຮຽນ 2009/10 ມ ນັກຮຽນ ມ 4 ຈໍານວນ 66.178 ຄົນ ເພ ິ່ມຂຶັ້ນເປັນ 98.958 ຄົນ ໃນ
ສົກຮຽນ 2016/17. 
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ໃນໂຮງຮຽນທ ິ່ຖືກຄັດເລືອກ ໄປເຖ ງການໃຫ້ເງ ນບໍລ ຫານໂຮງຮຽນໃນທົິ່ວປະເທດ ເພືິ່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນ
ການປັບປຸງສ ິ່ງແວດລ້ອມໃນການຮ ້. 

ໜຶິ່ງໃນຍຸດທະສາດຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງສຶກສາ 2016-2020 ເພືິ່ອຊຸກຍ ້ໃຫ້ຜ ້ທ ິ່ຮຽນຈົບຊັັ້ນ
ມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ເຂົັ້າຮຽນໃນສາຍອາຊ ວະສຶກສາ ແລະ ຕັັ້ງແຕ່ປ  2015, ອັດຕາເລືິ່ອນຊັັ້ນຈາກຊັັ້ນມັດທະ
ຍົມຕອນຕົັ້ນ ໄປມັດທະຍົມຕອນປາຍ ແມ່ນຫຼຸດລົງຈາກ 93% ມາເປັນ 78% ໃນປ  2018: ໃນປະຈຸບັນ 20% 
ຂອງນັກຮຽນ ທ ິ່ລົງທະບຽນເຂົັ້າຮຽນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ໄດ້ເຂົັ້າໄປຮຽນຕາມສາຍວ ຊາການ, 60% ລົງ
ທະບຽນເຂົັ້າຮຽນອາຊ ວະສຶກສາ ແລະ ອ ກ 20% ແມ່ນເຂົັ້າສ ່ຕະຫຼາດແຮງງານ. ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ 
ກ ລາ ຍັງມ ເປົັ້າໝາຍໃນການເພ ິ່ມການເຂົັ້າຮຽນອາຊ ວະສຶກສາ ໂດຍຜ່ານການປັບປຸງສ ິ່ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກ
ໃນການຮຽນ ແລະ ການສອນ ໃນສະຖາບັນຕ່າງໆ, ສະໜອງຫັຼກສ ດໃບຢັັ້ງຢືນ ລະດັບ 1, 2 ແລະ 3 ຫືຼ C 1, 
2 ແລະ 3 ສໍາລັບນັກຮຽນມັດທະຍົມທ ິ່ປະລະຈາກໂຮງຮຽນ ຫືຼ/ແລະ ຜ ້ທ ິ່ບໍິ່ຕ້ອງການຮຽນຫັຼກສ ດ 2-3 ປ  ແລະ 
ຊຸກຍ ້ໃຫ້ພາກເອກະຊົນລົງທຶນໃສ່ອາຊ ວະສຶກສາ. ຕົວຢ່າງລວມມ ການຈັດການຝຶກອົບຮົມຮ່ວມກັນລະຫວ່າງວ 
ທະຍາໄລອາຊ ວະ ແລະ ບໍລ ສັດໄຟຟ້າ/ບໍິ່ແຮ່.  

➢ ສິິ່ງທ້າທາຍ, ບັນຫາ ແລະ ຂັື້ນຕອນຕ ິ່ໄປ 

ໃນຂະນະທ ິ່ອັດຕາການຈົບຊັັ້ນປະຖົມ ມ ສ ງກວ່າ 80%, ອັດຕາການຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕົັ້ນ ໄດ້ພຽງແຕ່
ປະມານ 50% (ເນືິ່ອງຈາກອັດຕານເລືິ່ອນຊັັ້ນປະຖົມຕໍາ ແລະ ການປະລະໃນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນສ ງ) ແລະ 
ອັດຕາການຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍຕາມກະແສນັກຮຽນ ແມ່ນຕໍາ ິ່ກວ່າ 30%. ຈ ານວນນັກຮຽນ ມ. 4 ທ ິ່
ປະລະການຮຽນລະຫວ່າງປ  2016/17 ແລະ 2017/18 ແມ່ນມ ໜ້ອຍ. ດັິ່ງນັັ້ນ, ມັນມ ຄວາມຈໍາເປັນທ ິ່ຕ້ອງ
ເພ ິ່ມອັດຕາເລືິ່ອນຊັັ້ນຂຶັ້ນມັດທະຍົມ ແລະ ອັດຕາການຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ແລະ ມັດທະຍົມຕອນປາຍ 
ໃຫ້ຫຼາຍຂຶັ້ນ. ພາກເອກະຊົນສືບຕໍິ່ລາຍງານວ່າຜ ້ທ ິ່ຈົບຫັຼງການສຶກສາຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ຜ ້ທ ິ່ເຂົັ້າໃນຕະຫຼາດແຮງງານ ບໍິ່
ມ ທັກສະການແກ້ໄຂບັນຫາ, ການຄ ດວ ເຄາະ ທ ິ່ພຽງພໍ ແລະ ຂາດທັກສະວ ຊາຊ ບ ເຊັິ່ນທັກສະທາງດ້ານກົນຈັກ 
ຫືຼ ທັກສະທ ິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການທ່ອງທ່ຽວ. ການຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຂອງຜ ້ທ ິ່ຮຽນຈົບຫັຼງການສຶກສາຂັັ້ນ
ພືັ້ນຖານ ແມ່ນຮຽກຮ້ອງການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ໃນການສ້າງ “ທັກສະ ແລະ ຄວາມຮ ້ພືັ້ນຖານ” ຢ ່ຊັັ້ນປະຖົມ 
ແລະ ຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ. ມັນມ ຄວາມຈໍາເປັນໃນການປັບປຸງທັກສະຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ໄວໝຸ່ມ ໃຫ້ມ ທັກສະໃນ
ການເຮັດວຽກໃນຍຸກເສດຖະກ ດ ແລະ ສັງຄົມທ ິ່ທັນສະໄໝ ໃນກຸ່ມນັກຮຽນທ ິ່ຈົບການສຶກສາ ເພືິ່ອຊ່ວຍໃນ
ການຫັນເສດຖະກ ດ ທ ິ່ອ ງໃສ່ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ໄປສ ່ຂະແໜງອຸດສະຫະກາໍ ແລະ ການບໍລ ການທ ິ່ທັນ
ສະໄໝ ແຕ່ຄວນມ ການກໍານົດຄວາມສາມາດຂັັ້ນຕາໍ ິ່ໄວ້ ເພືິ່ອເປັນເງືິ່ອນໄຂເບືັ້ອງຕົັ້ນສໍາລັບການເຂົັ້າສ ່ສາຍ
ອາຊ ວະສຶກສາ. 

ມ ຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອມ ການຄວາມພະຍາຍາມເພ ິ່ມເຕ ມ ເພືິ່ອສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ຊັັ້ນປະຖົມ ແລະ 
ມັດທະຍົມຕນຕົັ້ນ ໃນການສະໜອງທັກສະ ແລະ ຄວາມຮ ້ພືັ້ນຖານທ ິ່ຈໍາເປັນໃນຕະຫຼາດແຮງງານ. ນ ັ້ກໍອາດເປັນ
ຈ ງ ໂດຍສະເພາະ ຢ່າງຍ ິ່ງໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ເຊ ິ່ງໃນປັດຈຸບັນ ມ ສັດສ່ວນເປັນຜ ້ເຂົັ້າສ ່ຕະຫຼາດແຮງງານ
ໃນຂະແໜງທ ິ່ບໍິ່ແມ່ນພາກກະເສດສາດ ຫຼາຍທ ິ່ສຸດ (ເຊັິ່ນ ອຸດສະຫະກາໍ ແລະ ການບໍລ ການ)15. ຢ ່ຫຼາຍໆ
ໂຮງຮຽນ, ຄ ສອນໄດ້ປະສົບຂໍັ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການສອນຫັຼກສ ດຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນປັບປຸງໃໝ່. ມັນມ 
ຄວາມສໍາຄັນເປັນຢ່າງຍ ິ່ງໃນການປະຕ ບັດຫັຼກສ ດຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນໃໝ່ຢ່າງມ ປະສ ດທ ພາບ ແລະ 
                                                             
15 ການວ ໄຈຂອງກະຊວງສຶກສາ/ທະນາຄານພັດທະນາອາຊ  ໂດຍນໍາໃຊ້ຂໍັ້ມ ນສໍາຫຼວດ ປ  2015 ໄດ້ຊ ັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ເກືອບ 25%ຂອງ
ແຮງງານທ ິ່ເຂົັ້າໄປສ ນຂະແໜງການທ ິ່ບໍິ່ແມ່ນກະສ ກໍາ ແມ່ນບາງສ່ວນກໍຈົມມັດທະຍົມຕົັ້ນ ແລະ ບາງສ່ວນກໍບໍິ່ຈົບ ແຕ່ຫຼັງຈາກນັັ້ນກໍບໍິ່ໄດ້
ຮັບການຝຶກອົບຮົມຕືິ່ມອ ກ. ຜ ້ທ ິ່ຈົບ ມ ປາຍ ແມ່ນເປັນອັນດັບ 2 (ຫຼາຍກວ່າຜ ້ທ ິ່ຈົບ ອາຊ ວະ ແລະ ມະຫາວ ທະຍາໄລ) ຄື ກວມ
ປະມານ 23% ຂອງແຮງງານທ ິ່ເຂົັ້າສ ່ຂະແໜງການທ ິ່ບໍິ່ແມ່ນກະສ ກໍາ. 
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ສໍາເລັດຫັຼກສ ດປະຖົມສຶກສາໃໝ່ທ ິ່ກໍາລັງຈະມາເຖ ງໄດ້ຢ່າງສົມບ ນ ເພືິ່ອຮັບປະກັນວ່າຜ ້ຈົບການສຶກສາຂັັ້ນ
ພືັ້ນຖານ ໄດ້ກາໍແໜ້ນທັກສະທາງສັງຄົມຕ່າງໆທ ິ່ຈໍາເປັນໃຫ້ແກ່ວຽກງານອຸດສາກະກາໍ (ເຊັິ່ນ: ທັກສະການຄ ດ
ວ ເຄາະ ແລະ ທັກສະ STEM ຢ ່ໃນວຽກງານການຜະລ ດ) ແລະ ວຽກງານໃນຂະແໜງບໍລ ຫານ (ເຊັິ່ນ: ທັກ
ສະການສືິ່ສານທ ິ່ຈໍາເປັນຢ ່ໃນໂຮງແຮມ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ). 

6. ຜົນໄດ້ຮັບທີ 6: ອັດຕາການຮູ້ໜັງສ ຂອງຜູ້ໃຫ່ຍໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂຶື້ນ ແລະ ຮັບປະກັນ
ດັດຊະນີຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 

➢ ຫ ັກການ ແລະ ເຫດຜົນ 

ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ໄດ້ກໍານົດບ ລ ມະສ ດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາສໍາຄັນ ທ ິ່ຖ່ວງດຶງການບັນລຸ
ເປົັ້າໝາຍຂອງຊາດ ໃນການປັບປຸງດັດຊະນ ຊັບສ ນມະນຸດ ທ ິ່ກ່ຽວພັນກັບການຮ ້ໜັງສື. ຈໍານວນປະຊາກອນທ ິ່ຮ ້
ໜັງສື ແມ່ນປັດໄຈຈໍາເປັນໃນການຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ໃນປ  2020. 

➢ ຄວາມຄ ບໜ້າ ແລະ ຜົນສ າເລັດ 

ການຮ ້ໜັງສືຂອງຜ ້ໃຫ່ຍ ແມ່ນເປັນສ່ວນໜຶິ່ງຂອງການສໍາຫຼວດປະຊາກອນ, ແຕ່ຜົນແມ່ນອ ງໃສ່ການລາຍ
ງານຂອງບຸກຄົນ (self-reports). ອ ງຕາມຜົນສໍາຫຼວດປະຊາກອນ, ການຮ ້ໜັງສືຂອງຜ ໃ້ຫ່ຍ (15+ ປ ) ໄດ້
ເພ ິ່ມຈາກ 73% ໃນປ  2005 ມາເປັນ 84.7% ໃນປ  2015. ຂໍັ້ມ ນຜົນສໍາຫຼວດປະຊາກອນ ໄດ້ຊ ັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ
ອັດຕາການຮ ້ໜັງສືໃນກຸ່ມຊົນເຜົິ່າ, ນອກຈາກກຸ່ມລາວ-ໄຕແລ້ວ ອັດຕາການຮ ້ໜັງສືແມ່ນຕໍິ່າ ແລະ ຕໍິ່າກວ່າໝ ່
ແມ່ນຢ ່ໃນກຸ່ມ ທ ຈ ນ-ຕ ເບດ. ບົດລາຍງານ LSIS ວັດແທກການຮ ້ໜັງສື16. ໃນກຸ່ມຄົນທ ິ່ມ ອາຍຸ 15-24 ປ ,  
ຂໍັ້ມ ນ LSIS ໄດ້ຊ ັ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມຄືບໜ້າຂອງອັດຕາການຮ ໜັ້ງສືຂອງທັງຜ ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍ ງ ແຕ່ ຄວາມແຕກ
ຕ່າງລະຫວ່າງຜ ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍັງມ ການປ່ຽນພຽງແຕ່ໜ້ອຍດຽວ. 

 

 15-24 ປ  
 ຊາຍ ຍ ງ 
2013 77% 69% 

2017 85% 77% 

 

ມັນຍັງມ ຄວາມແຕກຕ່ິ່າງທ ິ່ສໍາຄັນຂອງອັດຕາການຮ ້ໜັງສື ໃນກຸ່ມຊົນເຜົິ່າ-ພາສາ ທ ິ່ແຕກຕ່າງກັນ, ດັິ່ງທ ິ່
ສະແດງໃນຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນ ັ້. ມັນເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າການຮ ້ໝັງສືຂອງແມ່ຍ ງຍັງຢ ຕ່າມຫັຼງຜ ້ຊາຍ, ໂດຍ
ສະເພາະໃນກຸ່ມຊົນເຜົິ່າທ ິ່ບໍິ່ແມ່ນກຸ່ມ ລາວ-ໄຕ. 

LSIS 2017 15-49 ປ  
 ຊາຍ ຍ ງ 
ສປປ ລາວ 78% 63% 

ລາວ-ໄຕ 78% 63% 

                                                             
16 ການຮ ້ໜັງສືແມ່ນໝາຍເຖ ງຄວາມສາມາດໃນການອ່ານປະໂຫຍດສັັ້ນໆ ທ ິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດໍາລົງຊ ວ ດປະຈໍາວັນ ຫຼື ຜ ້ທ ິ່ຮຽນຢ ່ຊັັ້ນ
ມັດທະຍົມ ຫຼື ສ ງກວ່ານັັ້ນ. ໃນການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ການປະເມ ນການຮ ້ໜັງສື ມ ແຕ່ຖາມຜ ້ເຂົັ້າຮ່ວມວ່າ “ເຈົັ້າຮ ້ອ່ານຮ ້ຂຽນແລະ 
ເຂົັ້າໃຈບໍ?” ເທົິ່ານັັ້ນ. 
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ມອນ-ຂະແມ 67% 38% 

ມົັ້ງ-ລ ມຽນ 71% 40% 

ທ ເບດ-ຈ ນ 50& 35% 

 

ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດຫັຼກສ ດທຽບເທົິ່າສໍາລັບໄວໜຸ່ມ ເພືິ່ອລືບລ້າງການ
ກືກໜັງສ  (ເດັນກນ້ອຍທ ິ່ບໍິ່ໄດ້ເຂົັ້າໂຮງຮຽນ ອາຍຸລະຫວ່າງ 6 ຫາ 14 ປ  ແລະ ຢ ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼ ກ) ແລະ 
ສືບຕໍິ່ສະໜອງການສຶກສາໃຫ້ກັບກຸ່ມບ ລ ມະສ ດພ ເສດ ສາໍລັບກຸ່ມຊົນເຜົິ່າທ ິ່ອາໄສຢ ່ເຂດພ ດອຍ, ກຸ່ມດ້ອຍ
ໂອກາດ, ແມ່ຍ ງ ແລະ ຄົນພ ການ. ເປົັ້າໝາຍແຫ່ງຊາດສໍາລັບອັດຕາການຮ ້ໝັງສືແມ່ນ 95% ພາຍໃນປ  2020, 
ແຕ່ເຖ ງແມ່ນວ່າຈະມ ຄວາມຄືບໜ້າ, ແຕ່ມັນບໍິ່ໜ້າຈະບັນລຸໄດ້ ເນືິ່ອງຈາກການປະລະ ຢ່າງຕໍິ່ເນືິ່ອງໃນຊ່ວງປ  
ທໍາອ ດຂອງປະຖົມ ແລະ ຜົນການຮຽນພາສາລາວທ ິ່ບໍິ່ໄດ້ດ  ດັິ່ງທ ິ່ໄດ້ລາຍງານໃນການປະເມ ນຜົນການຮຽນຫວ່າງ
ມໍິ່ໆມານ ັ້.  

➢ ສິິ່ງທ້າທາຍ, ບັນຫາ ແລະ ຂັື້ນຕອນຕ ິ່ໄປ 

ມັນມ ຂໍັ້ຈໍາກັດຫຼາຍຢ່າງໃນການປັບປຸງການຮ ້ໜັງສື, ໜຶິ່ງໃນຕົວຊ ັ້ບອກຂອງດັດສະນ ຊັບສ ນມະນຸດ 
(HAI): ຈຸດອ່ອນ ແລະ ຂາດການສົມທຽບຂອງຂໍັ້ມ ນສໍາຫຼວດການຮ ້ໜັງສື; ຄວາມຊັກຊ້າ ໃນການເຜ ຍແຜ່ 
ແລະ ຄວາມພ້ອມໃຊ້ງານຂອງຂໍັ້ມ ນ; ການຂາດແຄນແຫຼິ່ງການຮຽນຮ ້ ທ ິ່ເໝາະສົມສໍາລັບຜ ໃ້ຫ່ຍ, ໂດຍສະເພາະ
ຜ ້ທ ິ່ມາຈາກກຸ່ມຊົນເຜົິ່າທ ິ່ອາໄສຢ ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼ ກ; ແລະ ຂາດການເຊືິ່ອມໂຍງຂອງຫັຼກສ ດການຮ ້ໜັງສື ເຂົັ້າ
ໃນວ ທ ການຮຽນຮ ້ຕະຫຼອດຊ ວ ດ. 

ຂາດຂໍັ້ມ ນກ່ຽກັບຜົນສໍາເລັດການຮຽນຂອງຜ ້ຮຽນທ ິ່ມ ຄວາມເປັນພ ການ ຍ້ອນການເກັບກໍາຂໍັ້ມ ນ EMIS 

ບໍິ່ໄດ້ກວມເອົາຂໍັ້ມ ນແຍກຍ່ອຍກ່ຽວກັບຄວາມເປັນພ ການ. 

7. ຜົນໄດ້ຮັບທີ 7: ຄຸນນະພາບ ແລະ ຈ ານວນຂອງຜູ້ທີິ່ຈົບການສຶກສາຫ ັງຂັື້ນພ ື້ນຖານ ທັງພາກ
ລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ແຫ່ງຊາດ ສະໄໝທີ 8 

➢ ຫ ັກການ ແລະ ເຫດຜົນ 

ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ໄດ້ກາໍນົດບ ລ ມະສ ດຄວາມຕ້ອງການໃນການແກ້ໄຂບັນຫາສໍາຄັນ ທ ິ່ສົິ່ງ
ຜົນກະທົບຕໍິ່ກັບຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການສຶກສາຫັຼງຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ພາຍໃນປ  2020 ເພືິ່ອຊ່ວຍ
ສະໜັບສະໜ ນແຜນພັດທະນາເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັັ້ງທ  8 ໃຫ້ດ ຂຶັ້ນກວ່າເກົິ່າ. ກະຊວງສຶກສາທ ການ 
ແລະ ກ ລາ ໄດ້ໃຫ້ບ ລ ມະສ ດກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການແກ້ໄຂຂໍັ້ກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມບໍິ່ພຽງພໍທາງດ້ານຄວາມຮ  
ແລະ ທັກສະເຊ ິ່ງນັກຮຽນຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍໄດ້ຮັບພາຍໃນປ  2020. ໄດ້ມ ຄວາມເຫັນດ ເປັນເອກະ
ພາບນໍາກັນວ່າ ທັກສະທ ິ່ໄດ້ຮັບ ແລະ ຜົນຂອງການຮຽຮ ້ອືິ່ນໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຮ ້ໜັງສື ແລະ ການ
ຄໍານວນເລກຂອງຫັຼກສ ດຊັັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມຕອນຍຕົັ້ນຍັງບໍິ່ທັນຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານໃນປະຈຸບັນ ແລະ ຍັງມ ນັກຮຽນຈົບມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນຂຶັ້ນຮຽນຕໍິ່ມັດທະຍົມ
ຕອນປາຍຫຼາຍເກ ນໄປ ແລະ ຍັງມ ໜ້ອຍເກ ນໄປທ ິ່ເຂົັ້າຮຽນຕໍິ່ຫັຼກສ ດອາຊ ວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວ ຊາຊ ບ 
(TVET). 

ຈໍານວນນັກຮຽນຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍສ່ວນຫຼາຍມັກສືບຕໍິ່ຮຽນການສຶກສາຊັັ້ນສ ງ ໂດຍສະເພາະ
ໃນມະຫາວ ທະຍາໄລ, ແຕ່ກໍມ ບ່ອນຮຽນທ ິ່ຈໍາກັດ. 
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➢ ຄວາມຄ ບໜ້າ ແລະ ຜົນສ າເລັດ 

ຂໍັ້ມ ນ EMIS ໄດ້ຢັັ້ງຢືນວ່າ ໃນໄລຍະປ ຮຽນ 2010-2011 (ເປັນປ ທ ິ່ໄດ້ເພ ິ່ມ ມ 7 ເຂົັ້າໃນຊັັ້ນ
ມັດທະຍົມຕອນປາຍ) ຫາປ ຮຽນ 2017-2018 ຈໍານວນນັກຮຽນ ມ. ຕົັ້ນ ເລືິ່ນອຂຶັ້ນ ມ ປາຍ ໄດ້ເພ ິ່ມຂຶັ້ນ 1.6 
ເທົິ່າ17. ໃນຂະນະທ ິ່ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ໄດ້ຂະຫຍາຍການເຂົັ້າເຖ ງ TVET ແລະ ການສຶກສາຊັັ້ນ
ສ ງຫຼາຍຂຶັ້ນ.  

ນອກຈາກມ ການປັບປຸງທາງດ້ານປະລ ມານແລ້ວ ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ກໍໄດ້ປັບປຸງຄຸນນະພາບ 
ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງກັບຕະຫຼາດແຮງງານ. ຕົວຢ່າງ ໃນສົກຮຽນ 2016-2017 ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜ ນ
ຂອງໂຄງການ SESDP, ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ກໍໄດ້ສໍາເລັດໃນການປັບປຸງ ແລະ ປະຕ ບັດຫັຼກສ ດ
ຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍໃໝ່ ເຊ ິ່ງໄດ້ເນັັ້ນໃສ່ການຮຽນຮ ້ແບບຕັັ້ງໜ້າຫຼາຍຂຶັ້ນ ທ ິ່ເປັນການສົິ່ງເສ ມທັກສະທາງ
ສັງຄົມ. 

ໃນປະຈຸບັນ ໄດ້ມ ສະຖານການສຶກສາ TVET 23 ແຫ່ງ ທ ິ່ຢ ່ພາຍໃຕ້ການຊ ັ້ນໍາໂດຍກົງຂອງກະຊງວສຶກ
ສາທ ການ ແລະ ກ ລາ, ມ ວ ທະຍາໄລອາຊ ວະສຶກສາພາກເອກະຊົນ 73 ແຫ່ງ ແລະ ມ ສະຖານການສຶກສາອາຊ ວະ
ສຶກສາຫຼາຍກວ່າ 10 ແຫ່ງ ທ ິ່ໄດ້ດໍາເນ ນການໂດຍກະຊວງອືິ່ນໆ. ນັກຮຽນທ ິ່ເຂົັ້າຮຽນໃໝ່ຂອງສະຖານອາຊ ວະ
ສຶກສາ ໄດ້ເພ ິ່ມຂຶັ້ນໃນແຕ່ລະປ  ເລ ິ່ມແຕ່ປ  2015 ແລະ ມ ໂມດ ນກ່ຽວກັບການເປັນຜ ້ປະກອບການ ເຊ ິ່ງໄດ້ນາໍ
ເຂົັ້າຢ ່ໃນຫັຼກສ ດຂອງຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ແລະ ອາຊ ວະສຶກສາ, ແຕ່ວ ທ ການດັິ່ງກ່າວນ ັ້ ຍັງມ ຂໍັ້ຈໍາກັດ ຍ້ອນ
ການຂາດທຶນຮອນສໍາລັບຜ ້ຮຽນຈົບທ ິ່ຈະສືບຕໍິ່ໄປຈັດຕັັ້ງປະຕບັດຕົວຈ ງ. ຄ ສອນສ່ວນໃຫຍ່ ບໍິ່ເຄ ຍຖືກເປັນລຸກ
ຈ້າງໃນທຸລະກ ດມາກ່ອນ, ດັິ່ງນັັ້ນ, ການສ ດສອນຈຶິ່ງເປັນພຽງທ ດສະດ ເຖ ງແມ່ນວ່າການຝຶກງານດ້ານທຸລະກ ດໄດ້
ຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດກໍຕາມ. ການຮັບນັກຮຽນເຂົັ້າຮຽນມະຫາວ ທທະຍາໄລຂອງລັດ ໄດ້ມ ການຫຼຸດລົງ ເພືິ່ອ
ໃຫ້ສາມາດເນັັ້ນໃສ່ຄຸນນະພາບຂອງຜ ້ເຂົັ້າຮຽນໃຫ້ຫຼາຍຂຶັ້ນ. ດ້ວຍການສະໜັບສະໜ ນຈາກຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ 
ຫັຼກສ ດໃໝ່ໃນຂົງເຂດ ເຊັິ່ນ: ການທ່ອງທ່ຽວ, ການຈັດການໂຮງແຮມ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມໄດ້ຖືກນາໍມາໃຊ້ 
ໂດຍ ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ເພືິ່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການສະໜອງການສຶກສາຫັຼງຂັັ້ນພືັ້ນຖານໃຫ້
ສອດຄ່ອງກັບເປົັ້າໝາຍພັດທະນາເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມ. ສ.ປ ຈ ນ ກໍາລັງໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນການສ້າງຕັັ້ງ
ສະຖານອາຊ ວະສຶກສາໃຫມ່ ເຊ ິ່ງເນັັ້ນໃສ່ຄວາມຕ້ອງການດ້ານທັກສະໃນການລ ການເສັັ້ນທາງລົດໄຟ, ທັງໃນ
ໄລຍະກ່ອນ ແລະ ຫັຼງການກໍິ່ສ້າງ ລວມທັງການບໍລ ການທ ິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດການ ແລະ ລະບົບການເດ ນຂອງ
ເສັັ້ນທາງລົດໄຟ. 

ຂະແໜງກະສ ກໍາຍັງສືບຕໍິ່ມ ບົດບາດໃນການຈ້າງງານ ໃນ ສປປ ລາວ ເຖ ງແມ່ນວ່າຂະແໜງດັິ່ງກ່າວຈະມ 
ຄວາມຊັກຊ້າໃນການປ່ຽນຈາກຂະແໜງທ ິ່ມ ຜົນຜະລ ດຕໍິ່າ ເຊ ິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ສຸມໃສ່ການບໍລ ໂພກພາຍໃນໄປສ ່  
ຂະແໜງກະສ ກໍາອຸດສະກະກໍາທ ິ່ມ ຜົນຜະລ ດສ ງ ທ ິ່ໃຊ້ເທັກໂນໂລຢ ທ ິ່ທັນສະໄໝ ແລະ ມ ການເຮັດກະສ ກໍາທ ິ່ທັນ
ສະໄໝຫຼາຍຂຶັ້ນ. ການແປຮ ບກະສ ກໍາ ແລະ ປຸງແຕ່ງອາຫານ ຈະສະໜອງທ່າແຮງໃນດ້ານອາຊ ບຕ່າງໆ ເຖ ງແມ່ນ
ວ່າ ສ່ວນໃຫຍ່ຈະແມ່ນທຸລະກ ດຂະໜາດນ້ອຍກໍຕາມ. ຂະແໜງກໍິ່ສ້າງ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວກໍແມານອ ກຂະແໜງການ
ໜຶິ່ງທ ິ່ສາມາດສະໜອງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ໄດ້ ເຖ ງແມ່ນວ່າຂະແໜງນ ັ້ຈະຂະຫຍາຍຕົວຊ້າກໍຕາມ. ພ້ອມດຽວກັນ
ນັັ້ນ ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການບໍລ ການໃນປະຈຸບັນໄດ້ກວມເອົາສ່ວນແບ່ງຂອງ GDP ສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ  
ມ ການເຕ ບໂຕໄວຂຶັ້ນ. ສ ິ່ງນ ັ້ເຮັດໃຫ້ເປັນເລືິ່ອງສໍາຄັນຢ່າງຍ ິ່ງທ ິ່ການສຶກສາສາຍສາມັນ ຈະຕ້ອງປະກອບທັກສະທາງ
ສັງຄົມທ ິ່ຕ້ອງການໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມ ທ ິ່ຈະເຂົັ້າໄປເຮັດວຽກໃນຂະແໜງການທ ິ່ບໍິ່ແມ່ນຂະແໜງກະສ ກໍາ. 

                                                             
17 ໂດຍອ ງໃສ່ຂໍັ້ມ ນຈາກ EMIS ໃນສົກຮຽນ 2010/11 ມ ນັກຮຽນ ມ 7 ຈໍານວນ 42.097 ຄົນ ເພ ິ່ມຂຶັ້ນເປັນ 67.495 ຄົນ ໃນ
ສົກຮຽນ 2017/18. 
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ສປປ ລາວ ຍັງປະເຊ ນໜັກກັບການຂາດເຂ ນທັກສະທ ິ່ສໍາຄັນຢ ່ໃນສາຂາເຕັກນ ກຕ່າງໆ ລວມມ ການກໍິ່ສ້າງ
, ການເຮັດເຟ ນ ເຈ  ແມ່ນຍັງຕ ິ່າຫຼາຍ. ໃນຂະນະທ ິ່ການເຂົັ້າຮຽນໃນສາຂາວ ຊາທຸລະກ ດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໄດ້
ມ ການເພ ິ່ມຂຶັ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຢ ່ໃນສະຖານອາຊ ວະສຶກສາ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ. 

ການເຂົັ້າຮຽນຂອງແມ່ຍ ງຢ ່ໃນວ ທະຍາໄລອາຊ ວະສຶກສາພາກລັດ ໄດ້ເພ ິ່ມຂຶັ້ນເຊ ິ່ງກວມເອົາ 43% ຂອງຜ ້
ເຂົັ້າຮຽນທັງໝົດ ໃນສົກປ  2016-17 ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ກໍຢ ່ໃນຫັຼກສ ດຕັດຫຍ ບ, ການບໍລ ຫານທຸລະກ ດທົິ່ວໄປ 
ແລະ ການໂຮງແຮມ. ດ້ວຍການສະໜັບສະໜ ນຈາກຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ກໍາລັງ
ແກ້ໄຂສ ິ່ງກ ດຂວາງຂອງການເຂົັ້າຮຽນຂອງເພດຍ ງໃນສາຂາທ ິ່ເອ ັ້ນວ່າ ພະນັກງານຫ້ອງການ. 

ໂຄຕ້າ 20% ຂອງຜ ້ເຂົັ້າຮຽນເພດຍ ງຢ ່ໃນຫັຼກສ ດທ ິ່ບໍິ່ເປັນລັກສະນະປະເພນ ເຊັິ່ນ: ການກໍິ່ສ້າງ, ການ
ເຮັດເຟ ນ ເຈ , ການສ້ອມແປງກົນຈັກ ແລະ ລົດຍົນ ແມ່ນໄດ້ເລ ິ່ມຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ. ເຖ ງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການເຂົັ້າ
ຮຽນຂອງເພດຍ ງຢ ່ໃນຫັຼກສ ດດັິ່ງກ່າວ ກໍຍັງຢ ່ຕໍິ່າກວ່າ 10%. ເພືິ່ອດຶງດ ດໄວໜຸ່ມທ ິ່ຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ
ໄດ້ເຂົັ້າຮຽນໃນອາຊ ວະສຶກສາ, ຮ ບແບບການສະໜອງບັດທຶນ ແລະ ການໃຫ້ເບ້ຍລ້ຽງ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕ ບັດຢ ່ໃນຫຼາຍໂຄງການ (ເປົັ້າໝາຍ 40% ສໍາລັບເພດຍ ງ). ນອກນັັ້ນ ກໍໄດ້ມ ການສະໜອງຫໍພັກເພືິ່ອດຶງດ ດ
ນັກຮຽນທ ິ່ມາຈາດເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼ ກ ແລະ ທຸກຍາກໄດ້ເຂົັ້າຮຽນໃນສາຍອາຊ ວະສຶກສາ ເຊ ິ່ງ 50% ແມ່ນ
ຮັກສາໄວ້ໃຫ້ແມ່ຍ ງ. 

ມ ສະຖາບັນການສຶກສາຊັັ້ນສ ງ 80 ແຫ່ງ, ໃນນັັ້ນ ລວມ ສະຖາບັນການສຶກສາຊັັ້ນສ ງພາກລັດ 21 ແຫ່ງ 
(ໃນທົິ່ວທຸກຂະແໜງ) ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາພາກເອກະຊົນ 50 ແຫ່ງ ທ ິ່ໄດ້ສະໜອງຫັຼກສ ດລະດັບຊັັ້ນສ ງ
, ປະລ ນຍາຕ , ປະລ ນຍາໂທ ແລະ ປະລ ນຍາເອກ. ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ມຸ້ງໝັັ້ນທ ິ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນ
ຈໍານວນນັກຮຽນເຂົັ້າຮຽນຢ ່ໃນ 4 ມະຫາວ ທະຍາໄລຂອງລັດ ແນໃສ່ (1) ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການຮຽນ 
ແລະ ການສອນ ເພືິ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານອາຊຽນ, (2) ດ ນດ່ຽງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງ
ແຮງງານ ເນືິ່ອງຈາກວ່າປະເທດມ ຄວາມຕ້ອງການແຮງງານທ ິ່ມ ສ ມື ແລະ ເຕັກນ ກຫຼາຍກວ່າຜ ້ຮຽນຈົບທາງດ້ານ
ວ ຊາການ. ດ້ວຍການສະໜັບສະໜ ນຈາກ (ESQAC),  ສ ນປະກັນຄຸນນະພາບ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັັ້ງຂຶັ້ນຢ ່ໃນແຕ່
ລະມະຫາວ ທະຍາໄລຂອງລັດ ລົງໄປເຖ ງລະດັບຄະນະວ ຊາ. ໄດ້ມ ການໂຄສະນາເຜ ຍແຜ່ຢ ່ໃນລະດັບມັດທະຍົມ
ເພືິ່ອຊຸກຍ ້ໃຫ້ນັກຮຽນ ຮຽນວ ຊາວ ທະຍາສາດ, ເທັກໂນໂລຊ , ວ ສະວະກໍາ ແລະ ຄະນ ດສາດ (STEM). 

ເພືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນທັກສະທ ິ່ບໍິ່ຕົງກັນ ແລະ ກ້າວທັນການປ່ຽນແປງຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ກະຊວງສຶກສາທ 
ການ ແລະ ກ ລາ ແລະ ຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນດ້ານກາເງ ນໃນການສ້າງຕັັ້ງສ ນແຫ່ງຄວາມ
ເປັນເລ ດທ ິ່ສອດຄ່ອງກັບທ່າແຮງດ້ານວ ຊາການແຕ່ລະມະຫາວ ທະຍໄາລ. ມະຫາວ ທະຍາໄລຈໍາປາສັກຈະເນັັ້ນ
ໃສ່ກະສ ກໍາ, ສະຫວັນະເຂດແມ່ນກ່ຽວກັບໂລຊ ສຕ ກ ແລະ ວ ສະວະກໍາໂຍທາ, ຫຼວງພະບາງແມ່ນກ່ຽວກັບ
ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ມະຫາວ ທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແມ່ນກ່ຽວກັບວ ສະວະກາໍ ແລະ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ. ໄປຄຽງຄ ກ່ັນ
ນ ັ້ ກະຊວງບສຶກສາທ ານ ແລະ ກ ລາ ຮ່ວມກັບຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາກໍໄດ້ຈັດສັນງົບປະມານເພືິ່ອໃຫ້ການສະໜັບ 

ສະໜ ນແ ິ່ກພະນັກງານຂອງມະຫາວ ທະຍາໄລ ໄປສືບຕໍິ່ຮຽນລະດັບປະລ ນຍາໂທ ແລະ ປະລ ນຍາເອກ  
ຢ ່ຕ່າງປະເທດ, ພ້ອມຍັງເຊືັ້ອເຊ ນເອົາອາຈານຈາກຕ່າງປະເທດເພືິ່ອມາຊ່ວຍມະຫາວ ທະຍາໄລໃນການພັດທະນາ
ຫັຼກສ ດ, ໂຄງການສອນ ແລະ ວ ທ ສອນໃຫ້ສາມາດທຽບທັນມາດຕະຖານຂອງພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ. 

ເພືິ່ອປັບປຸງຂ ດຄວາມສາມາດໃນການຄົັ້ນຄວ້າວ ທະຍາສາດຂອງທ້ອງຖ ິ່ນ, ມ ໂຄງການຢ່ຽມຢາມ ໄດ້ຮັບ
ການສ້າງຕັັ້ງຂຶັ້ນເພືິ່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນທຶນການສຶກສາປະລ ນຍາໂທ ແລະ ປະລ ນຍາເອກເພືິ່ອໄປສຶກສາຢ ່
ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 

ໄດ້ມ ໂຮງຮຽນເຕັກນ ກ ແລະ ວ ຊາຊ ບສອງແຫ່ງທ ິ່ແຍກກັນຢ ່ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງຫຼວງພະບາງເຊ ິ່ງ
ຮັບໃຊ້ສະເພາະຄົນພ ການ ແລະ ໂຮງຮຽນເຕັກນ ກ ແລະ ວ ຊາຊ ບແຍກອອກຕ່າງຫາກ ເຊ ິ່ງໄດ້ສ້າງຢ ່ແຂວງ
ສະຫວັນນະເຂດ. ເຖ ງແມ່ນວ່າ ມັນຈະຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນທ ິ່ມ ຄວາມພ ການຈໍານວນໜ້ອຍ
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ໃນການເຂົັ້າເຖ ງຫັຼກສ ດການອົບຮົມວ ຊາຊ ບ, ໃນໄລຍະຍາວມັນກໍອາດຈະເປັນການດ ທ ິ່ທຸກໂຮງຮຽນເຕັກນ ກ
ວ ຊາຊ ບຢ ່ໃນ ສປປ ລາວ ສາມາດສະໜອງຫັຼກສ ດອົບຮົມວ ຊາຊ ບໃຫ້ແກ່ຄົນພ ການໄດ້. 
 

➢ ສິິ່ງທ້າທາຍ, ບັນຫາ ແລະ ຂັື້ນຕອນຕ ິ່ໄປ 

ການວ ເຄາະຕະຫຼາດແຮງງານໃນປ  201818 ເຊ ິ່ງໄດ້ດໍາເນ ນຮ່ວມກັນລະຫວ່າງກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ 
ກ ລາ ແລະ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດ ການສັງຄົມ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຂາດແຄນແຮງງານ ແມ່ນໜຶິ່ງ
ໃນຂໍັ້ຈໍາກັດຫັຼກໃນການພັດທະນາຂອງພາກເອກະຊົນໃນ ສປປ ລາວ. ການຂາດແຄນເຫົຼິ່ານ ັ້ ກ່ຽວ ຂ້ອງກັບການ
ຂາດແຮງງານທ ິ່ມ ທັກສະ ແລະ ບໍິ່ມ ທັກສະ, ເນືິ່ອງຈາກການສະໜອງການສຶກສາທ ິ່ມ ຄຸນະພາບຕໍິ່າຂອງວ ທະຍາໄລ 
ແລະ ໂຮງຮຽນອາຊ ວະຂອງລັດ; ລະດັບຜະລ ດຕະພາບຕໍິ່າ; ຄ່າແຮງງານຕໍິ່າ; ການເຄືິ່ອນຍ້າຍແຮງງານໄປປະເທດ
ໄທ ແລະ ບັນຫາທ ິ່ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຈາກເສດຖະກ ດກະສ ກໍາ ໄປເປັນເສດຖະກ ດອຸດສາຫະກໍາ. ຄ  ແລະ 
ໂຮງຮຽນຫຼາຍແຫ່ງຍັງມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການສອນຫັຼກສ ດຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍປັບ ປຸງໃໝ່ໄດ້ໄດ້ຢ່າງມ 
ປະສ ດທ ພາບ (ເນັັ້ນການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃສ່ທັກສະທາງສັງຄົມ) ແລະ ຍັງຂາດການໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ 

ທ ິ່ເໝາະສົມ, ຫ້ອງທົດລອງ, ອຸປະກອນ ແລະ ແຫຼິ່ງການຮຽນການສອນ ເພືິ່ອສອນທັກສະ STEM. ສ ິ່ງນ ັ້ໄດ້ມ 
ຜົນກະທົບຕໍິ່ຕະຫຼາດແຮງງານ ຍ້ອນນັກຮຽນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍມ ສ່ວນແບ່ງທ ິ່ໃຫຍ່ລະດັບສອງ (ຮອງຈາກ
ນັກຮຽນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ) ໃນຂະນະທ ິ່ນັກສຶກສາຈົບຈາກມະຫາວ ທະຍາໄລ 75% ໄດ້ມ ວຽກເຮັດງານທໍາ
, ແຕ່ນັກສຶກສາທ ິ່ຈົບສາຂາ STEM ບໍິ່ພຽງພໍ. ໜຶິ່ງໃນຜົນດັິ່ງກ່າວນ ັ້ ກໍຄືຂະແໜງວ ສະວະກາໍ ແລະ ບໍິ່ແຮ່ ໄດ້ຈ້າງ
ຜ ຄ້ົນທ ິ່ມ ຄຸນວຸດທ ທ ິ່ໄດ້ຮັບມາຈາກປະເທດອືິ່ນຫຼາຍຂຶັ້ນ. ພາກເອກະຊົນສຸມໃສ່ສາຂາທ ິ່ບໍິ່ແມ່ນ STEM ຫຼາຍ
ກວ່າ ເນືິ່ອງຈາກເຂົາເຈົັ້າບໍິ່ສາມາດລົງທຶນໃສ່ຂະແໜງການດັິ່ງກ່າວ. ຄຸນນະພາບຂອງວ ທະຍາໄລເອກະຊົນ ແມ່ນຍັງ
ບໍິ່ໄດ້ດ  ທ ິ່ຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເປ ດຫັຼກສ ດປະລ ນຍາຕ  ຫືຼ ສ ງກວ່າ. 

ເພືິ່ອປັບປຸງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກ ດສັງຄົມ ສະໄໝທ  8, ມັນບໍິ່
ພຽງພໍທ ິ່ຈະປັບປຸງແຕ່ການສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ, ອາຊ ວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊັັ້ນສ ງເທົິ່ານັັ້ນ, ແຕ່
ຍັງຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງຂ ດຄວາມສາມາດ ແລະ ທັກສະພືັ້ນຖານ ໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍ ເລ ິ່ມຈາກການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ 
ໄປຫາຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ແລະ ຍັງຕ້ອງກໍານົດການສະໜັບສະໜ ນໃຫ້ແກ່ຜ ້ທ ິ່ພ ການນໍາອ ກ. ການຂາດການ
ສໍາຫຼວດຕະຫຼາດແຮງງານ ແລະ ການຕ ດຕາມນັກຮຽນທ ິ່ຮຽນຈົບ ຢ່າງເປັນປະຈໍາ ເປັນອຸປະສັກໃນການສ້າງ
ຄວາມສອດຄ່ອງກັນ. ຄວາມສາມາດໃນການກໍານົດຄວາມຕ້ອງການແຮງງານ, ທັງໃນປະຈຸບັນ ແລະ ການຄາດ
ຄະເນໃນອະນາຄົດຂອງພາກເອກະຊົນຍັງຈາໍກັດ. ມັນມ ຄວາມຈໍາເປັນທ ິ່ຕ້ອງກາໍນົດໃຫ້ດ ຂຶັ້ນວ່າແມ່ນຫຍັງທ ິ່ 
‘ສອດຄ່ອງ’ ກັບເປົັ້າໝາຍຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ  ລາ ຕ້ອງ
ໄດ້ພັດທະນາແຜນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໂດຍລວມ ສໍາລັບຂະແໜງສຶກສາ. ການເພ ິ່ມການມ ສ່ວນ
ຮ່ວມຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ບໍລ ການ ຕໍິ່ GDP ໃຫ້ຫຼາຍຂຶັ້ນ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງຄຸນນະພາບ 

ຂອງຜ ້ທ ິ່ຮຽນຈົບຈາກຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ, ວ ທະຍາໄລ ແລະ ມະຫາວ ທະຍາໄລຕ່າງໆ. ກົມການສຶກສາຊັັ້ນ
ສ ງ ກໍາລັງພະຍາຍາມເພືິ່ອສ້າງການເຊືິ່ອມໂຍງທ ິ່ເຂັັ້ມແຂງ ກັບຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ເພືິ່ອປັບປຸງຄວາມສອດຄ່ອງ
ກັນກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມ ສະໄໝທ  8. 

ແຂວງໄຊສົມບ ນໄດ້ຮັບການສ້າງຕັັ້ງຂຶັ້ນໃໝ່ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມ ໂຮງຮຽນເຕັກນ ກ ແລະ ອົບຮົມວ ຊາຊ ບເຊ ິ່ງ
ຫັຼກສ ດ C1 ຈະໄດ້ເລ ິ່ມຕົັ້ນຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ. 
 

                                                             
18 ການວ ເຄາະຕະຫຼາດແຮງງານ - ຢ ່ ສປປ ລາວ: ການສຶກສາເອກະສານ ແລະ ການວ ເຄາະເຊ ງຄຸນະພາບ, GIZ, 2018. 
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8. ຜົນໄດ້ຮັບທ ີ8: ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ມໂີຄງສ້າງ, ມີຊັບພະຍາກອນ ແລະ ມກີານ
ຕິດຕາມກວດການທີິ່ເໝາະສົມ ໂດຍການນ າໃຊ້ ແຜນປະຈ າປີຂອງຂະແໜງການທີິ່ມກີານ
ຄິດໄລ່ມູນຄ່າ (ACSEP) ຊຶິ່ງເຊ ິ່ອມໂຍງ ກັບ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກລິາ (ESDP)  
2016-20 

➢ ຫ ັກການ ແລະ ເຫດຜົນ 

ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ໄດ້ໃຫ້ບ ລ ມະສ ດຕໍິ່ກັບຄວາມຈໍາເປັນໃນການແກ້ບັນຫາກ່ຽວກັບ ວຽກ
ງານແຜນການ, ການເງ ນ ແລະ ການຕ ດຕາມປະເມ ນຜົນ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ ພາຍໃນ 2020. 

➢ ຄວາມຄ ບໜ້າ ແລະ ຜົນສ າເລັດ 

ເພືິ່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃນການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ເປົັ້າໝາຍຂອງລັດຖະບານ ເພືິ່ອ
ຫຼຸດຜ່ອນຈໍານວນພະນັກງານລັດ, ໃນມໍິ່ໆນ ັ້ ທາງກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ໄດ້ມ ການປັບປຸງໂຄງຮ່າງການ
ຈັດຕັັ້ງຂອງກະຊວງ ໂດຍການທົບທວນຄືນພາລະບົດບາດ ຂອງບັນດາພະແນກ ແລະ ສ ນ ພ້ອມທັງ ພະແນກ
ສຶກສາທ ການການທ ການ ແລະ ກ ລາແຂວງ (PESS) ແລະ ຫ້ອງການສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາເມືອງ 
(DESB). ພາລາບົດບາດໃໝ່ນ ັ້ ໄດ້ກາໍນົດໜ້າທ ິ່, ຄວາມຮັບຜ ດຊອບ, ຂອບເຂດສ ດ, ໂຄງສ້າງ, ບຸກຄະລາກອນ 
ແລະ ວ ທ ການເຮັດວຽກ. ພະແນກສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາແຂວງຈໍາເປັນຕ້ອງມ ການເຮັດວຽກຫຼາຍຂຶັ້ນ ເພືິ່ອໃຫ້
ສອດຄ່ອງກັບການຈັດສັນບຸກຄະລາກອນເຂົັ້າເຮັດວຽກຕົວຈ ງໃຫ້ດ ຂຶັ້ນ ເນືິ່ອງຈາກຈໍານວນໂຮງຮຽນມ ຄວາມ
ແຕກຕ່າງກັນ ໃນແຕ່ລະເມືອງ. ແຕ່ເຖ ງຢ່າງໃດກໍິ່ຕາມ, ການລຸດຈໍານວນໂກຕ້າລັດຖະກອນຈາກກະຊວງພາຍໃນ 
ເຮັດໃຫ້ຍາກທ ິ່ຈະເພ ິ່ມພະນັກງານທ ິ່ຕ້ອງການໃຫ້ແກ່ພະແນກສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການ
ສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາເມືອງ.  

ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ໄດ້ນາໍສະເໜ  ແຜນປະຈໍາປ ຂອງຂະແໜງການທ ິ່ມ ການຄ ດໄລ່ມ ນຄ່າ 
(ACSEP), ເຄືິ່ອງມືວາງແຜນ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດແຜນ 5 ປ  ESDP ໃຫ້ເປັນປະຈໍາປ . ACSEPs, ຊຶືິ່ງ
ໄດ້ສ້າງຂຶັ້ນໃນຂັັ້ນສ ນກາງ ແລະ ທ້ອງຖ ິ່ນ, ຊືິ່ງໄດ້ມ ການທົດລອງຢ ່ຂັັ້ນເມືອງ, ໄດ້ປັບປຸງການວ ເຄາະລາຍຈ່າຍ 
ແລະ ງົບປະມານ, ໄດ້ມ ການວ ເຄາະທາງເລືອກທາງດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທ ິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕໍິ່ກັບ
ງົບປະມານຕົວຈ ງ ແລະ ຂໍັ້ຈໍາກັດດ້ານຂ ດຄວາມສາມາດ. ACSEPs, ຊຶິ່ງສອດຄ່ອງກັບຂະບວນການການວາງ
ແຜນງົບປະມານປະຈາໍປ , ມ ຈຸດປະສົງໃນການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນທ ິ່ມ ຄຸນນະພາບຫຼາຍຂຶັ້ນ. ເຖ ງແນວໃດກໍ
ຕາມ ຂໍັ້ຈໍາກັດດ້ານງົບປະມານ ໃນດ້ານການລວບລວມຂໍັ້ມ ນການເງ ນ ຜ່ານການຄວບຄຸມລາຍຈ່າຍ, ເຊັິ່ນດຽວ
ກັບ ການຈັດສັນງົບປະມານຄົງທ ິ່ ແລະ ງົບປະມານບໍລ ຫານເພືິ່ອໃຊ້ຈ່າຍໃນພ ດເງ ນເດືອນ, ສ້າງຄວາມຍາກ
ລໍາບາກໃນການເພ ິ່ມງົບໃສ່ກ ດຈະກໍາທ ິ່ບໍິ່ແມ່ນເງ ນເດືອນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຍົກລະດັບຄຸນນະພາບການ
ສຶກສາ. ສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ໄດ້ແຕ່ງຕັັ້ງຄະນະກໍາມະການວາງແຜນ ແລະ ງົບປະມານ ແລະ ຄະນະ
ກໍາມະການຈັດສັນຄ  ເພືິ່ອປັບປຸງທັງການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການເງ ນ ຂອງຂະແໜງການ, ໂດຍ
ສະເພາະໃນຂັັ້ນແຂວງ. ມ ຫຼາຍອັນທ ິ່ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດ ເພືິ່ອຮັບປະກັນວ່າຄະນະກໍາມະການວາງແຜນ ແລະ 
ງົບປະມານ ກາຍເປັນຮ ບແບບເພືິ່ອວາງແຜນງົບປະມານການສຶກສາ. 

ໃນເວລາດຽວກັນ ພະນັກງານບໍລ ຫານໃນຂັັ້ນທ້ອງຖ ິ່ນ ຕ້ອງການການເສ ມສ້າງຂ ດຄວາມສາມາດເພ ັ້ມ
ເຕ ມ ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ການນໍາໃຊ້ເງ ນສະໜັບສະໜ ນດ້ານບໍລ ຫານໄດ້ດ ຂຶັ້ນ. ໂດຍການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກຄ ່ຮ່ວມ
ພັດທະນາ ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ໄດ້ຝຶອົບຮົມບັນດາຜ ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຕາງໜ້າຄະນະ
ພັດທະນາການສຶກສາຂັັ້ນບ້ານ ເພືິ່ອເສ ມສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃນກາຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດການຄຸ້ມຄອງບໍລ ຫນໂດຍ



54 

 

ອ ງໃສ່ໂຮງຮຽນເປັນຫັຼກ. ນອກນັັ້ນ ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ  ຍັງເພ ິ່ມຄວາມພະຍາຍາມທ ິ່ຈະຝຶກ
ອົບຮົມຜ ້ບໍລ ຫານດ້ານການສຶກສາ ໃນລະດັບສ ນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ. 

ດັິ່ງທ ິ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນຜົນໄດ້ຮັບທ  3, ປະສ ດທ ພາບໃນການນໍາໃຊ້ຄ ແມ່ນຄ້ອນຂ້າງອ່ອນ ແລະ ຄະນະກາໍ
ມະການຈັດສັນຄ ແມ່ນມ ໜ້າທ ິ່ກໍານົດຍຸດທະສາດ ເພືິ່ອ ພັດທະນາສ ິ່ງນ ັ້ ໃຫ້ມ ປະສ ດທ ພາບ. ດ້ວຍຄວາມ
ຊ່ວຍເຫືຼອຈາກຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ກາໍລັງພັດທະນາ ລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍັ້ມ ນການ
ວາງແຜນ ແລະ ງົບປະມານ (PBMIS) ເຊ ິ່ງຈະດຶງຂໍັ້ມ ນຈາກຖານຂໍັ້ມ ນຂອງລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍັ້ມ ນບຸກຄະລາ
ກອນ ແລະ ລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍັ້ມ ນດ້ານເງ ນເດືອນ ເພືິ່ອປັບປຸງການວາງແຜນ ແລະ ການຕ ດຕາມກວດກາຂອງ 
ຂະແໜງການ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ພະນັກງານບໍລ ຫານໃນຂັັ້ນແຂວງຕ້ອງການ ການເສ ມສ້າງຂ ດຄວາມສາມາດ
ເພ ິ່ມເຕ ມ ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ການນໍາໃຊ້ເງ ນສະໜັບສະໜ ນດ້ານບໍລ ຫານໄດ້ດ ຂຶັ້ນ.  

ດັິ່ງທ ິ່ໄດ້ກ່າວໄປແລ້ວໃນພາກລຸ່ມນ ັ້, ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ 
(ESDP) ແມ່ນໄດ້ຮັບການຕ ດຕາມ ໂດຍອ ງໃສ່ ຕົວຊ ັ້ບອກຜົນການປະຕ ບັດງານຫັຼກ (KPIs) 34 ຕົວຊ ັ້ວັດ 
ຈາກທຸກຂະແໜງການຍ່ອຍ, ແຕ່ກໍິ່ບໍິ່ມ  KPI ເພືິ່ອ ຕ ດຕາມການປະຕ ບັດງານໃນຂັັ້ນທ້ອງຖ ິ່ນ. ເຖ ງຢ່າງ ໃດກໍິ່
ຕາມ, ດ້ວຍການຮ່ວມມືຂອງບັນດາຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ທາງກົມກວດກາ ຈະປັບປຸງ ຕາຕະລາງ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງ
ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ຜ່ານການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ກັບ ຂອບປະເມ ນຜົນງານຂອງຂະແໜງການ.  

➢ ສິິ່ງທ້າທ້າຍ  ,ບັນຫາ ແລະ ຂັື້ນຕອນຕ ິ່ໄປ 

ຂໍັ້ຈໍາກັດທາງດ້ານງົບປະມານທ ິ່ມ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຈະຍັງຄົງມ ຢ ່ຢ່າງໜ້ອຍຈົນຮອດປ  2020, ດັິ່ງນັັ້ນ  
ຂະແໜງການສຶກສາ ຈໍາເປັນຕ້ອງກໍານົດວ ທ ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການເງ ນຂອງຕົນ ຢ່າງມ 
ປະສ ດທ ພາບຫຼາຍຂຶັ້ນ. ປະຈຸບັນນ ັ້ ຍັງມ ຄວາມບໍິ່ສົມດຸນໃນການສະໜອງງົບປະມານເງ ນເດືອນ ແລະ ທ ິ່ບໍິ່ແມ່ນ
ເງ ນເດືອນ ເຊ ິ່ງຫຼາຍກວ່າ 90 ເປ ເຊັນຂອງ ງົບປະມານທ ິ່ສະໜອງໃຫ້ຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ແມ່ນຖືກຈັດສັນໃຫ້
ກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທ ິ່ເປັນເງ ນເດືອນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທ ິ່ຕ ດພັນກັບຄ່າຈ້າງ, ເນືິ່ອງຈາກວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນທົິ່ວຂະແໜງ 
ການມ ກາານຫຼຸດລົງໃນສ່ວນແບ່ງຂອງຄ່າຈ້າງ ຈາກ 69 ເປ ເຊັນ ໃນປ  2015 ມາເປັນ 62 ເປ ເຊັນ ໃນປ  2018, 
ເຊ ິ່ງຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການພັດທະນາຄຸນນະພາບການສຶກສານັັ້ນເພ ິ່ມຂຶັ້ນ.  

ເຖ ງແມ່ນວ່າຈະມ ແນວໂນ້ມໃນທາງບວກ, ແຕ່ກໍິ່ຍັງມ ຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ 
ປະສ ດທ ພາບໃນການໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການສຶກສາ, ລວມມ : (i) ການປັບປຸງປະສ ດທ ພາບໃນການນໍາໃຊ້ຄ ອາຈານ; 

(ii) ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ໃນການເຊືິ່ອມໂຍງ ລະຫວ່າງ ການວາງແຜນ ແລະ ການວາງງົບປະມາານ ໂດຍ
ຜ່ານ ການດາໍເນ ນງານຂອງຄະນະກໍາມະການດ້ານການວາງແຜນ ແລະ ງົບປະມານ (ພ້ອມການນາໍສະເໜ  
ACSEPs ທາງການ ແລະ ຮ່າງງົບປະມານປະຈໍ າປ ) ; (iii) ການປັບປຸງການເກັບກໍາຂໍັ້ມ ນດ້ານການເງ ນ ເພືິ່ອ
ປັບປຸງຮັບຜ ດຊອບ ແລະ ການວ ເຄາະ; ແລະ (iv) ສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງພະນັກງານບໍລ ຫານ, ໂດຍ
ສະເພາະໃນຂັັ້ນທ້ອງຖ ິ່ນ.  

ປະຈຸບັນທາງກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ກໍາລັງ ກະກຽມ ຫັຼກສ ດການຝຶກອົບຮົມ ການວາງແຜນ 
ແລະ ການບໍລ ຫານການສຶກສາ ອ ງຕາມ ຫັຼກສ ດ ຂອງສະຖາບັນສາກົນເພືິ່ອການວາງແຜນການສຶກສາ (IIEP) 
ການວາງແຜນຂະແໜງສຶກສາ (ESP). ແຜນຝຶກອົບຮົມນ ັ້ ແມ່ນມ ເປົັ້າໝາຍຢ ່ຂັັ້ນສ ນກາງ, ຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັັ້ນ
ເມືອງ, ຈະຖືກຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດໃນປ  2019 ແລະ 2020. ນອກຈາກນັັ້ນ, ຍັງຕ້ອງມ ການປັບປຸງຄວາມສະ  
ເໝ ພາບທາງດ້ານບົດບາດຍ ງ-ຊາຍ ລະຫວ່າງ ພະນັກງານບໍລ ຫານ ເນືິ່ອງຈາກມ ພະນັກງານຍ ງຈໍານວນເລັກໜ້ອຍ
ທ ິ່ມ ຕໍາແໜ່ງສ ງ ໃນລະດັບ PESS, DESB ແລະ ຜ ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ. ຄ ພ ການຄວນໄດ້ຮັບການບັນຈຸ 
ເພືິ່ອເປັນແບບຢ່າງທ ິ່ດ ເຊ ິ່ງໝາຍເຖ ງການນໍາເອົາເປົັ້າໝາຍຜ ້ມ ຄວາມເປັນພ ການມາເຝ ກອົບຮົມໃຫ້ເປັນຄ . 
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9. ຜົນໄດ້ຮັບທີ 9: ແຜນການເງິນສ າລັບແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກລິາ ແມ່ນເນັື້ນ 

ໜັກ ໃສ່ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນລະຫວ່າງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ຊົນເຜົິ່າ, ຄວາມທຸກ
ຍາກ ແລະ ທອ້ງຖິິ່ນ  

➢ ຫ ັກການ ແລະ ເຫດຜົນ  

ແຜນການເງ ນ ສໍາລັບ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ 2011-15 ແມ່ນແຜນທ ິ່ເລັິ່ງໃສ່ “ຜ ້ທຸກ
ຍາກ” ແລະ ໄດ້ກໍານົດເອົາເມືອງທ ິ່ດ້ອຍໂອກາດທາງດ້ານການສຶກສາທ ິ່ສຸດທັງໝົດ 56 ເມືອງ ໃຫ້ເປັນເມືອງ 
ບ ລ ມະສ ດ ແຕ່ມ ຜົນສາໍເລັດເລັກໜ້ອຍໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ ຕາມແນວທາງຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກ
ຍາກ. ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ໄດ້ວາງບ ລ ມະສ  ດຄວາມຄ້ອງການ ເພືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ ໃນ
ການເຂົັ້າເຖ ງການສຶກສາທ ິ່ມ ຄຸນນະພາບ ເນືິ່ອງຈາກຫຼາຍປັດໄຈ ເຊັິ່ນ: ບົດບາດຍ ງ-ຊາຍ, ຊົນເຜົິ່າ, ຄວາມພ ການ
, ທ ິ່ຕັັ້ງພ ມສັນຖານ ແລະ ອືິ່ນໆ.  

➢ ຄວາມຄ ບໜ້າ ແລະ ຜົນສ າເລັດ 

ໃນໄລຍະເວລາສອງປ ຜ່ານມາ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ມ ສ່ວນແບ່ງໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການສຶກສາ 
17 ເປ ເຊັນຂອງລາຍຈ່າຍຂອງລັດຖະບານທັງໝົດ. ເຖ ງຢ່າງໃດກໍິ່ຕາມ, ເນືິ່ອງຈາກຂໍັ້ຈໍາກັດທາງດ້ານງົບປະມານ, 

ຂະແໜງການສຶກສາ ໄດ້ຮັບການຈັດສັນງົບປະມານພຽງແຕ່ 13 ຫາ 14 ເປ ເຊັນ ຂອງລາຍຈ່າຍຂອງລັດຖະບານ. 
ໃນຕົວຈ ງ, ຈໍານວນງົບປະມານທ ິ່ຂະແໜງການສຶກສາໄດ້ຮັບ ແມ່ນເພ ິ່ມຂຶັ້ນລະດັບປານກາງ, ຈາກ 4.013 ຕືັ້ກ ບ 
ໃນປ  2016 ຫາ 4.142 ຕືັ້ກ ບ ໃນປ  2018, ລວມທັງ ທຶນຊ່ວຍເຫືຼອທາງການເພືິ່ອການພັດທະນາ (ODA). 

ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ໄດ້ ສຸມການສະໜອງທຶນຊ່ວຍເຫືຼອທາງການເພືິ່ອການພັດທະນາ (ODA)  
ໄປສ ່ບັນດາເມືອງທ ິ່ດ້ອຍໂອກາດໂດຍກົງ ແລະ ປັດຈຸບັນນ ັ້ ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ໄດ້ພະຍາຍາມ 

ສະໜອງງົບປະມານດ້ານບໍລ ຫານທ ິ່ບໍິ່ແມ່ນເງ ນເດືອນ ໃຫ້ແກ່ຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງຫຼາຍຂຶັ້ນ, ດັິ່ງນັັ້ນ ຫ້ອງການ
ສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາເມືອງ ຈະເລ ິ່ມໄດ້ຮັບງົບປະມານດ້ານບໍລ ຫານທ ິ່ບໍິ່ແມ່ນເງ ນເດືອນເພ ິ່ມຂຶັ້ນ ແຕ່ປ  
2019 ເປັນຕົັ້ນໄປ. 

ການສະໜອງທຶນການສຶກສາໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ ທ ິ່ ໂຮງຮຽນກ ນນອນຊົນເຜົິ່າ ແມ່ນໜຶິ່ງໃນຍຸດທະສາດ ໃນ
ການຫຼຸດຄວາມທຸກຍາກ. ນອກນັັ້ນທາງກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ຍັງໄດ້ສະໜອງທຶນການສຶກສາ ໃຫ້ແກ່ 
ນັກສຶກສາໃນສະຖາບັນ TVET ສ ງເຖ ງ 40% ໂດຍເນັັ້ນໜັກໃສ່ເດັກຍ ງ ແລະ ນັກຮຽນທ ິ່ມາຈາກຄອບຄົວທຸກ
ຍາກ. ວ່າງບໍິ່ດົນມານ ັ້, ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ໄດ້ອອກດໍາລັດວ່າດ້ວຍ ການສະໜອງເງ ນສະໜັບ 

ສະໜ ນໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນທຸກຍາກ. ໃນປ  2018, ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ໄດ້ ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ດາໍລັດນ ັ້ 
ໂດຍການສະໜອງເງ ນສະໜັບສະໜ ນ ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນມັດທະຍົມ ປະມານ 2.000 ຄົນ (150.000 ກ ບ ຕໍິ່ 
ເດືອນ). ນັກຮຽນທ ິ່ມ ຄວາມພ ການ ກໍິ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນທາງການເງ ນຈາກລັດຖະບານເຊັິ່ນດຽວກັນ, 
ເຊ ິ່ງໃນປັດຈຸບັນນ ັ້ ໄດ້ມ ການຄຸ້ມຄອງສ ນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແລະ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນໍາໃຊ້ຢ ່ໃນໂຮງຮຽນ
ພ ເສດ 2 ແຫ່ງ. ໂຄງການອາຫານໂລກ (WFP) ກໍໄດ້ສະໜອງອາຫານປະຈໍາວັນ 3 ຄາບໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ
ຈໍານວນ 178 ຄົນຢ ່ໃນ 2 ໂຮງຮຽນດັິ່ງກ່າວ. 

ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການສົິ່ງເສ ມອາຫານກາງວັນ ໂດຍຜ່ານວ ທ ການຫຼາຍຂະແໜງການ ໄດ້ຮັບ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ໂດຍຜ່ານໂຄງການສົິ່ງເສ ມອາຫານກາງວັນແຫ່ງຊາດ ເຊ ິ່ງກວມເອົານັກຮຽນປະມານ 
28.300 ຄົນ ຢ ່ໃນ 310 ໂຮງຮຽນ. ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2018  ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ເຊັນການມອບຮັບແຜນ
ອາຫານກາງວັນ ເຊ ິ່ງຢ ່ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜ ດຊອບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການເງ ນຂອງ WFP ທ ິ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອ
ໂຮງຮຽນ ເຊ ິ່ງຈະໄດ້ມອບໂອນໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ແລະ ຊຸມຊົນແຕ່ເດືອນ ມ ຖຸນາ 2019-2021 (515 
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ໂຮງຮຽນ ໃນ 2019 ແລະ 940 ໂຮງຮຽນ ໃນປ  2021). ລັດຖະບານ ຈະໃຫ້ເງ ນ 100.000 ກ ບຕໍິ່ຄົນຕໍິ່ປ  
ສໍາລັບອາຫານກາງວັນຂອງໂຮງຮຽນ. ການວ ເຄາະຜົນປະໂຫຍດຕົັ້ນທຶນໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຫັນຜົນການຕອບແທນຂອງ
ການລົງທຶນຢ ່ພາຍໃນ 5 ປ  ສາໍລັບການໃຊ້ຈ່າຍ 1 ດອນລາສະຫະລັດ ກັບ 6 ດອນລາສະຫະລັດ ແລະ ເດັກທ ິ່
ໄດ້ຮັບອາຫານກາງວັນໄດ້ມາເຂົັ້າຮຽນເພ ິ່ມຂຶັ້ນ ໜຶິ່ງປ . 

➢ ສິິ່ງທ້າທ້າຍ,ບັນຫາ ແລະ ຂັື້ນຕອນຕ ິ່ໄປ. 

ງົບປະມານສາໍລັບການບໍາລຸງຄ  ແລະ ການຊ່ວຍເຫືຼອວ ຊາຄ  ໃຫ້ແກ່ຄ ທ ິ່ຢ ່ໂຮງຮຽນທ ິ່ມ ຜົນການຮຽນຕໍິ່າ
ແມ່ນຫຼຸດລົງ ແລະ ບໍິ່ມ ງົບປະມານສະໜັບສະໜ ນໃນການສ້າງເປັນຫ້ອງຮຽນຮ່ວມ. ງົບປະມານສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ
ເງ ນເດືອນ ແລະ ເງ ນອຸດໜ ນ ສ່ວນງົບປະມານທ ິ່ບໍິ່ແມ່ນເງ ນເດືອນແມ່ນ ແມ່ນກວມເອົາປະມານ 11% ຢ ່ໃນ
ລະດັບທ້ອງຖ ິ່ນ. 

ໃນຕົັ້ນປ  2018, ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ໄດ້ວ ເຄາະ ຜົນກະທົບທ ິ່ເປັນໄປໄດ້ຈາກການປັບປຸງ
ງົບປະມານມະຫາພາກ ທ ິ່ຮັບຮອງໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດໃນເດືອນພະຈ ກ 2017 ຕໍິ່ກັບງົບປະມານຂອງສຶກສາ 
ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກົມກອງຢ ສ່ ນກາງ ແລະ PESSs ຕ້ອງເພືິ່ອພ ຈາລະນາຄືນ ບັນດາເປົັ້າໝາຍ ແລະ ບ ລ ມະສ ດ
ຂອງແຜນໃຊ້ຈ່າຍ ເພືິ່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບງົບປະມານທ ິ່ມ ຈໍາກັດ. ໄດ້ມ ກາໍນົດບ ລ ມະສ ດໃຫ້ກ ດຈະກໍາທ ິ່ກາໍລັງ
ປະຕ ບັດ ແລະ “ປົກປ້ອງ” ແຜນວຽກທ ິ່ຈໍາເປັນ ເຊັິ່ນ ເງ ນບໍລ ຫານໂຮງຮຽນ ແລະ ການພ ມປຶັ້ມແບບຮຽນເພືິ່ອ
ທົດແທນ ເນືິ່ອງຈາກວ່າໄດ້ໂຈະການຂຶັ້ັ້ນເງ ນເດືອນຂອງລັດຖະກອນ, ຊືຶິ່ງໄດ້ມ ການວາງແຜນໄວ້ແລ້ວ. ເວັັ້ນແຕ່
ວ່າລັດຖະບານໄດ້ກໍານົດບ ລ ມະສ ດລະດັບສ ງ ກ່ຽວກັບການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຂະແໜງສຶກສາ, ນະໂຍບາຍລວມກ່ຽວ
ກັບການລວມງົບປະມານ ແລະ ການຄວບຄ ມການໃຊ້ຈ່າຍ, ສົິ່ງຜົນກະທົບກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດງົບປະມານ, 

ຊຶິ່ງອາດນໍາໄປສ ກ່ານຫຼຸດຜ່ອນ ຫືຼ ຍົກເລ ກແຜນງົບປະມານ ໃນການຍົກລະດັບຄຸນນະພາບການສຶກສາ, ເຊັິ່ນ 
ການບໍາລຸງຄ , ການຕ ດຕາມ ແລະ ຊ່ວຍເຫືຼອຂອງຄ ສຶກສານ ເທດ, ການສະໜອງອຸປະກອນ, ທຶນການສຶກສາ 
ແລະ ເງ ນສະໜັບສະໜ ນ, ການລົງທຶນໃສ່ໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານຂອງໂຮງຮຽນ WASH, ແລະ ສ ິ່ງເຫົຼິ່ານ ັ້ ແມ່ນໄດ້ມ 
ການປຶກສາຫາລື ໃນລາຍລະອຽດໃນກອງປະຊຸມທົບທວນກາງສະໄໝ ESWG ESDP. 

ດັິ່ງທ ິ່ໄດ້ລາຍງານໃນຜົນໄດ້ຮັບທ  1, ຍັງມ ຄວາມແຕກໂຕນກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການເຂົັ້າຮຽນຂອງແມ່ຍ ງ
ຊົນເຜົິ່າໃນກຸ່ມຜ ້ດ້ອຍໂອກາດໃນທຸກຂັັ້ນ. ການຈັດສັນເງ ນບໍລ ຫານທ ິ່ບໍິ່ແມ່ນເງ ນເດືອນເຂົັ້າໃສ່ການປັບປຸງການ
ສຶກສາ ແມ່ນແຕກຕ່າງໃນແຕ່ລະແຂວງ ແລະ ແຕ່ລະເມືອງ, ແລະ ບໍິ່ໄດ້ເຊືິ່ອມໂຍງກັບຄວາມແຕກໂຕນກັນໃນ
ການເຂົັ້າຮຽນ ແລະ ໃນຂະຍະດຽວກັນການຈັດສັນເງ ນເດືອນກໍບໍິ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້, ຍ ິ່ງໄປກວ່ານັັ້ນ ຈໍານວນ
ຄ ອາສາສະໝັກກໍມ ຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍທ ິ່ລໍຖ້າຕໍາແໜ່ງ. ເຖ ງຢ່າງໃດກໍິ່ຕາມ, ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ 
ແລະ PESSs ກໍາລັງທົດສອບ ສ ດການຈັດສັນເງ ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນຂັັ້ນເມືອງ ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດສັນງົບປະມານ
ການບໍລ ຫານມ ຄວາມເທົິ່າທຽມກັນຫຼາຍຂຶັ້ນ.  

ໃນຊຸມຊົນໃນເຂດຫ່າງໄກ ແລະ ຊົນເຜົິ່າບ່ອນທ ິ່ມ ຄ ອາສາສະໝັກ ຄວນມ ເປົັ້າໝາຍຮັບເອົານັກຮຽນຄ 
ພາຍຫັຼງຮຽນຈົບແລ້ວໄດ້ກັບຄືນຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົັ້າ. ນ ັ້ຈະສົິ່ງຜົນໃຫ້ຜ ້ຮຽນໄດ້ຖືກສອນໂດຍຄ ທ ິ່ເຂົັ້າໃຈ
ວັດທະນະທໍາ ແລະ ເວົັ້າພາສາ ເຊ ິ່ງຈະເປັນການປັບປຸງຜົນຂອງການຮຽນຮ ້. 

ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ມ ຄວາມຢືດຢຸ່ນທ ິ່ຈໍາກັດ ໃນການໃຊ້ງົບປະມານເງ ນເດືອນ ແລະ 
ເງືິ່ອນໄຂທ ິ່ມ  ໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ ກໍິ່ຄືການປັບປຸງປະສ ດທ ພາບໃນການນາໍໃຊ້ຄ . ເຖ ງຢ່າງໃດກໍິ່
ຕາມ, ອ ງຕາມສະພາບເງືິ່ອນໄຂຂອງລາວ, ການຍ້າຍຄ ຈາກບ່ອນໜຶິ່ງ ໄປຫາອ ກບ່ອນໜຶິ່ງແມ່ນຖືເປັນເລືິ່ອງຍາກ. 
ຍຸດທະສາດທ ິ່ມ ທ່າແຮງອ ກອັນໜຶິ່ງ ທ ິ່ນໍາໃຊ້ແຜນການເງ ນ ເພືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ ແມ່ນການທົບທວນ
ສ ດຄ ດໄລ່ການສະໜອງງົບປະງານເງ ນບໍລ ຫານໃຫ້ໂຮງຮຽນ ເພືິ່ອສະໜອງທຶນຊ່ວຍເຫືຼອໃຫ້ຫຼາຍກວ່າ ແກ່ພືັ້ນທ ິ່
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ທ ິ່ມ ຄວາມແຕກໂຕນກັນສ ງ. ທັງຄະນະກາໍມະການຈັດສັນຄ  ແລະ ຄະນະກໍາມະການການວາງແຜນ ແລະ ງົບ
ປະມານ ຈະກວດສອບຄໍາແນະນໍາຈາກການປະເມ ນຂອງ ESWG ໃນບົດລາຍງານການທົບທວນການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕ ບັດແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ 2016-2020 ໄລຍະກາງ ເພືິ່ອກໍາຍົດຍຸດທະສາດທ ິ່ຊັດເຈນ ເພືິ່ອ
ນໍາໃຊ້ການຈັດສັນບຸກຄະລາກອນ ແລະ ການເງ ນ ເພືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນກັນ. ອາດມ ການພ ຈາລະນາ
ການນໍາໃຊ້ສ ດຄ ດໄລ່ ເພືິ່ອສະໜອງເງ ນບໍລ ຫານໂຮງຮຽນ ແລະ ການຈັດສັນງົບປະມານດ້ານການບໍລ ຫານໃຫ້
ແກ່ເມືອງ ເພືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ, ໂດຍສະເພາະເມືອງ ແລະ ໂຮງຮຽນທ ິ່ມ ປະຊາ ກອນທ ິ່ດ້ອຍໂອກາດ
ຢ ່. ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ກໍຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ການສະໜອງເງ ນທັນກັບເວລາ.  

10. ຜົນໄດ້ຮັບທີ 10: ການພັດທະນານະໂຍບາຍ ແມ່ນອງີໃສ່ຂ ື້ມູນ ແລະ ສະພາບຄວາມເປັນຈິງ 

➢ ຫ ັກການ ແລະ ເຫດຜົນ : 

ຂໍັ້ຈໍາກັດທາງດ້ານການເງ ນໃນໄລຍະ 2016-2020 ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມ ການຈັດສັນແຫຼິ່ງຊັບພະຍາກອນ
ວັດຖຸ ແລະ ມະນຸດໃຫ້ມ ປະສ ດທ ພາບ. ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ໄດ້ໃຫ້ບ ລ ມະສ ດແກ່ຄວາມຕ້ອງການ
ໃນການສ້າງຂ ດຄວາມເຂັັ້ມແຂງທາງດ້ານການນໍາໃຊ້ຫັຼກຖານ ໃນການພັດທະນານະໂຍາຍ ແລະ ການຕັດສ ນໃຈ 
ເພືິ່ອຮັບປະກັນການນາໍໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທ ິ່ມ ຢ່  ຢ່າງຈໍາກັດຂອງຂະແໜງການຢ່າງມ ປະສ ດທ ພາບ. 

ຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ຜົນສ າເລັດ: 

ຫັຼກຖານທ ິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແມ່ນມາຈາກລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍັ້ມ ນຂ່າວສານ (MIS) ທ ິ່ມ ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ 
ທັນເວລາ ແລະ ໄດ້ມາຈາກການສຶກສາການຄົັ້ນຄ້ວາທ ິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊ ິ່ງສາມາດກາໍນົດແຜນປະຕ ບັດງານເພືິ່ອປັບ 
ປຸງການປະຕ ບັດງານຂອງຂະແໜງການ. ນອກນັັ້ນ, ຫັຼກຖານອ້າງອ ງຕ້ອງໄດ້ມາຈາກ ການຕ ດຕາມກວດກາ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດທ ິ່ມ ໃນປະຈຸບັນຢ່າງມ ປະສ ດທ ພາບ. 

ດ້ວຍການສະໜັບສະໜ ນຈາກບັນດາຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ໄດ້ພັດທະນາ
ແຜນພັດທະນາຍຸດທະສາດລວມ ເພືິ່ອຈັດຕັັ້ງລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍັ້ມ ນດ້ານການສຶກສາ ແລະ ກ ລາລາວ (Lao 

Education and Sports Management Information System). ລະບົບທ ິ່ສະເໜ ນ ັ້ ຈະພັັດທະນາ
ລະບົບການຄຸ້ມຄອງ ທ ິ່ມ ປະສ ດທ ພາບ ໂດຍຜ່ານລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍັ້ມ ນດ້ານການສຶກສາ ແລະ ກ ລາລາວ 
(LESMIS) ແບບປະສົມປະສານລະຫວ່າງຂັັ້ນສ ນກາງ, ແຂວງ, ເມືອງ, ແລະ ລະບົບບໍລ ຫານຂອງໂຮງຮຽນ. 
ໃນຍຸດທະສາດໄດ້ລະບຸເຖ ງຄວາມຕ້ອງການ ສໍາລັບການເກັບກໍາຂໍັ້ມ ນສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ຂໍັ້ມ ນສະຖ ຕ   
ເພືິ່ອເຊືິ່ອມໂຍງ ແລະ ຮວບຮວມເຂົັ້າກັນຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະ ເພືິ່ອລວມເອົາຂໍັ້ມ ນທາງດ້ານກ ລາເຂົັ້າໃນລະບົບ. 
ຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ ກໍິ່ຍັງຊ່ວຍເຫືຼອກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ (ກົມແຜນການ ແລະ ກົມການເງ ນ) ເພືິ່ອ
ພັດທະນາລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍັ້ມ ນການວາງແຜນ ແລະ ງົບປະມານ (ລາຍລະອຽດຂອງ PBMIS ແມ່ນຢ ່ໃນຜົນໄດ້
ຮັບທ  8) ເພືິ່ອ ໃຫ້ເຊືິ່ອມຕໍິ່ກັບຖານຂໍັ້ມ ນກ່ຽວກັບ ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ເງ ນເດືອນທ ິ່ມ ຢ ່ໃຫ້ດ ຂຶັ້ນ. 

ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ໄດ້ມ ການກວດແກ້ນະໂຍບາຍການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ (2011-2015) 
ນະໂຍບາຍທ ິ່ໄດ້ກວດແກ້ ພວມຢ ່ໃນຂະບວນການຂອງການໄດ້ຮັບອະນຸມັດ. ນ ັ້ແມ່ນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນ
ດໍາເນ ນງານທ ິ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມ ຊັບພະຍາກອນທ ິ່ເໝາະສົມ ເພືິ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດ . 

ທັງກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ແລະ ຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ດໍາເນ ນການສຶກສາການຄົັ້ນຄ້ວາໃນ 

ຂະແໜງການຍ່ອຍ. ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ໄດ້ຈັດສັນທຶນຄົັ້ນຄວ້າວ ທະຍາສາດ ໂດຍຜ່ານໂຄງການ
ໃດໜຶິ່ງເພືິ່ອຍົກສ ງຄວາມສາມາດໃນການຄົັ້ນຄວ້າຂອງມະຫາວ ທະຍາໄລ ເຊ ິ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມ ກົນໄກທ ິ່ຄົບຊຸດ 
ເພືິ່ອອະນຸມັດ ແລະ ຮັບຮອງເອົາການສະເໜ ການຄົັ້ນຄວ້າວ ທະຍາສາດໃດໜຶິ່ງ. ແຕ່ເຖ ງຢ່າງໃດກໍິ່ຕາມ, ກະຊວງ
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ຍັງບໍິ່ມ ກົນໄກທ ິ່ມ ປະສ ດທ ພາບທ ິ່ຈະນໍາໃຊ້ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການຄົັ້ນຄ້ວາ ເພືິ່ອນໍາໄປພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະ 
ການວາງແຜນ. ຄະນະປະສານງານ ແລະ ສະໜັບສະໜ ນວ ຊາການ (Research Focal Group) ແມ່ນເປັນ
ສ່ວນໜຶິ່ງຂອງກົນໄກຂອງໜ່ວຍງານວ ຊາການຂະແໜງການສຶກສາ (ESWG), ແຕ່ເປັນກຸ່ມປະສານງານທ ິ່ແຍກ
ອອກຕ່າງຫາກ ແທນທ ິ່ຈະເປັນການປະສານງານ ກັບບັນດາກຸ່ມປະສານງານອືິ່ນໆ ແລະ ບັນດາຜ ້ທ ິ່ ິ່ມ ສ ດໃນການ
ຕັດສ ນໃຈດ້ານນະໂຍບາຍລະດັບສ ງ. ເຫັນວ່າມ ການຄົັ້ນຄວ້າທ ິ່ໜ້ອຍທ ິ່ສຸດ ກ່ຽວກັບການເອົາຜ ້ທ ິ່ມ ຄວາມເປັນ
ພ ການເຂົັ້າມາຮຽນຮ່ວມ. ດັິ່ງນັັ້ນ, ຈຶິ່ງມ ຫັຼກຖານອ້າງອ ງໜ້ອຍທ ິ່ສຸດວ່າ ໃນສະພາບເງ ືອນໄຂຂອງລາວ ຄວນຈະ
ເຮັດຄືແນວໃດ.  

ໃນແຜນຂອງຂະແໜງການທ ິ່ຜ່ານມາ (2011-15) ໄດ້ມ ຊຸດ ການທົບທວນ, ຕ ດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນ
ຮ່ວມກັບຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດແຜນພັກທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ (Joint 

Sector Review Missions (JSRM)) (ພາຍໃຕ້ ESWG) ໄດ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ເພືິ່ອ ຕ ດຕາມ
ຄວາມຄືບໜ້າ ກ່ຽວກັບນະໂນບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ການເງ ນ. ວ ທ ການນ ບໍິ່ໄດ້ຖືກພ ຈາລະນາວ່າ ຄຸ້ມຄ່າ ຫືຼ 
ມ ປະສ ດທ ພາບ, ແຕ່ກໍິ່ຍັງບໍິ່ທັນມ  ກົນໄກມາປ່ຽນແທນ ເຊ ິ່ງສາມາດຮວມເຂົັ້າກັນໄດ້ໃນແຜນພັດທະນາຂະແໜງ 
ການ ປ  2016-20. ດ້ວຍເຫດຜົນດັິ່ງກ່າວ, ບັນດາສ ິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຂໍັ້ແນະນາໍຕ່າງໆ ຈຶິ່ງບໍິ່ໄດ້ຖືກນໍາມາຕ ດຕາມ 
ແລະ ປັບປຸງຢ່າງເປັນລະບົບ. JSRM ໄດ້ຖືກກໍານົດວ່າເປັນກົນໄກທ ິ່ບໍິ່ມ ປະສ ດທ ພາຍ ແລະ ບໍິ່ກຸ້ມຄ່າ, ແຕ່ວ່າ
ຍັງບໍິ່ມ ກົນໄກອືິ່ນມາປ່ຽນແທນ ໃນແຜນ 2016-2020. 

➢ ສິິ່ງທ້າທ້າຍ  ,ບັນຫາ ແລະ ຂັື້ນຕອນຕ ິ່ໄປ 

ສ ິ່ງທ້າທ້າຍ ສໍາລັບລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂໍັ້ມ ນທ ິ່ໄດ້ຖືກປັບປຸງແລ້ວ ລວມມ : ການເກັບກາໍຂໍັ້ມ ນ, ການ
ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍັ້ມ ນ, ການວ ເຄາະຂໍັ້ມ ນ ແລະ ການເຜ ຍແຜ່ຂໍັ້ມ ນຢ່າງມ ປະສ ດທ ຜົນ. ສ ິ່ງທ້າ
ທ້າຍຫັຼກ ແມ່ນການເຮັດໃຫ້ຜ ້ຄົັ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍໄດ້ຮັບຂໍັ້ມ ນອ້າງອ ງຢ່າງຖ່ວງທັນກັບເວລາ ເພືິ່ອນໍາໃຊ້ຂໍັ້ມ ນ
ເຫົຼິ່ານ ັ້ໃນການວາງແຜນ. ບາງຂະແໜງການຍ່ອຍ ຕ້ອງການຂໍັ້ມ ນ ແຕ່ບໍິ່ມ ໃນລະບົບ EMIS ແລະ ມ ຄວາມ
ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ວ ໄຈຂໍັ້ມ ນຈາກ EMIS. ລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍັ້ມ ນພະນັກງານ (PMIS) ລວມເອົາ ຂໍັ້ມ ນລາຍ
ລະອຽດກ່ຽວກັບພະນັກງານທັງໝົດໃນຂະແໜງການສຶກສາ, ເຖ ງແມ່ນວ່າມັນຈະບໍິ່ໄດ້ລວມເອົາຂໍັ້ມ ນຂອງຄ 
ອາສາສະໝັກ. ການປັບປຸງລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍັ້ມ ນພະນັກງານ (PMIS) ແມ່ນມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ເນືິ່ອງຈາກ 
ພະນັກງານແຂວງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເດ ນທາງມານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພືິ່ອປັບປຸງຂໍັ້ມ ນ ແລະ ມ ທຶນທ ິ່ຈໍາກັດ 
ສໍາລັບການປັບປຸງຕາມປົກກະຕ  ຫືຼ ເລືັ້ອຍໆ. ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ໄດ້ທົດລອງວ ທ ການນ ັ້ ໃນ
ລະດັບທ້ອງຖ ິ່ນ ເຊ ິ່ງພະນັກງານສາມາດປັບປຸງຂໍັ້ມ ນຂອງ (PMIS) ຈາກຂັັ້ນແຂວງໄດ້ເລ ຍ. ການສະໜັບ  
ສະໜ ນເພ ິ່ມເຕ ມຈາກຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາອາດຈໍາເປັນ ເພືິ່ອສະໜັບສະໜ ນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດວ ທ ການດັິ່ງກ່າວ
ໃນທົິ່ວທຸກແຂວງ. ມັນມ ຄວາມຈໍາເປັນທ ິ່ຈະຕ້ອງສ້າງກົນໄກໃນການຮວບຮວມ ແລະ ວ ເຄາະຂໍັ້ມ ນຈາກຫຼາກ
ຫຼາຍແຫຼິ່ງ ກ່ຽວກັບການສຶກສາ ແລະ ການຈ້າງງານໃຫ້ຄົບຖ້ວນຫຼາຍຂຶັ້ນ, ແລະ ສັງເຄາະຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ  
ຕ ຄວາມໝາຍ ສໍາລັບນັກພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ຜ ້ທ ິ່ບໍິ່ແມ່ນຊ່ຽວຊານສາມາດເຂົັ້າເຖ ງໄດ້.  

ລັດຖະບານຈໍາເປັນຕ້ອງມ ກົນໄກທ ິ່ສາມາດຕ ດຕາມ, ກວດກາການປະຕ ບັດງານ ຂອງຂະແໜງການທ ິ່ດ 
ຂຶັ້ນ, ໂດຍສະເພາະໃນລະດັບນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ ເພືິ່ອຊ່ວຍໃຫ້ລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາຄ ່ຮ່ວມ
ພັດທະນາ ສາມາດຮ່ວມກັນປະເມ ນຄວາມຄືບໜ້າ ເພືິ່ອທົບທວນຄືນເປົັ້າໝາຍຂອງປ  2020. ຂອບປະເມ ນ
ຜົນງານຂອງຂະແໜງການທ ິ່ມ ປະສ ດທ ພາບ ແມ່ນຈໍາເປັນຕ້ອງມ ການຕ ດຕາມ ການປະຕ ບັດນະໂຍຍບາຍ ແລະ 
ຍຸດທະສາດຂອງສ ນກາງ ໃນຂັັ້ນທ້ອງຖ ິ່ນ. ການເກັບຂ້ໍມ ນຂອງສ ນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ກ່ຽວກັບຜ ້ຮຽນທ ິ່
ພ ການ ໃນການສາໍຫຼວດໂຮງຮຽນປະຈາໍປ ແມ່ນຍັງບໍິ່ທັນເໝາະສົມ, ເຄືິ່ອງມືທ ິ່ໄດ້ຮັບການດັດແປງຈໍານວນໜຶິ່ງ 
ຕ້ອງໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ເພືິ່ອແຊກຊ້ອນເຂົັ້າໃນລະບົບ EMIS.   
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11. ຜົນໄດ້ຮັບ ທີ 11: ພົນລະເມ ອງລາວທຸກຄົນ ມສີຸຂະພາບເຂັື້ມແຂງ, ມີນັກກລິາສະໜັກຫ ິື້ນ 
ແລະ ນັກກລິາມ ອາຊີບ ທີີິ່ມີຄຸນນະພາບ ເຊ ິ່ອມໂຍງກັບກິລາ-ກາຍຍະກ າພາກພ ື້ນ ແລະ 
ສາກົນ ແລະ ຮູ້ຮັກສາສີລະປະ ແລະ ວັດທະນະທ າຂອງຊາດ 

➢ ຫ ັກການ ແລະ ເຫດຜົນ : 

ນັບຕັັ້ງແຕ່ໄດ້ມ ການຮວມຕົວເຂົັ້າກັນ ລະຫວ່າງ ຄະນະກາໍມະການກ ລາແຫ່ງຊາດ ແລະ ກະຊວງສຶກສາ ທ 
ການ, ຂະແໜງການຈຶິ່ງມ ໜ້າທ ິ່ຮັບຜ ດຊອບ ໃນການສົິ່ງເສ ມປັບປຸງສຸຂະພາບທາງດ້ານກາຍຍະພາບຂອງ
ພົນລະເມືອງ ໂດຍຜ່ານການອອກກໍາລັງກາຍ ແລະ ເພ ິ່ມຄວາມສາມາດທາງດ້ານການແຂ່ງຂັນຂອງນັກກ ລາລາວ, 

ໂດຍສະເພາະໃນການແຂ່ງຂັນລະດັບພາກພືັ້ນ.  

➢ ຜົນສ າເລັດ ແລະ ຄວາມຄ ບໜ້າ 

ກ ລາ-ກາຍຍະກໍາສາຍສ ງ: ສ ປ ປ ລາວ ໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນໂອແລມປ ກ ເປັນຄັັ້ງທໍາອ ດໃນປ  2016 
ທ ິ່ປະເທດບຣາຊ ນ ແລະ ເຂົັ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກ ລາຊ ເກມຄັັ້ງທ  29, ທ ິ່ຈັດຂຶັ້ນທ ິ່ປະເທດ ມາເລເຊຍໃນປ  
2017, ຍາດໄດ້ 2 ຫຼຽນຄໍາ, 3 ຫຼຽນເງ ນ ແລະ 21 ຫຼຽນທອງແດງ. ສະມາຄົມນັກກ ລາແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຂວງ 
ໄດ້ມ ການຈັດການແຂ່ງຂັນກ ລາປະຈໍາປ  ແລະ ໄດ້ຈັດການແຂ່ງຂັນກ ລາເຕະບານ ອ ງຕາມແນວທາງຂອງ ສະຫະ
ພັນ FIFA. ການຝຶກອົບຮົມ ສໍາລັບ ນັກກ ລາ, ຄ ຝຶກ ແລະ ກໍາມະການຕັດສ ນ ໃນລະດັບຕ່າງໆກໍິ່ຍັງສືບຕໍິ່.  

ກ ລາ-ກາຍຍະກໍາໃນໂຮງຮຽນ: ການກ ລາ-ກາຍຍະກາໍ ໄດ້ເນັັ້ນໜັກໃສ່ການສົິ່ງເສ ມການສ້າງຈ ດວ ດຍານ
ໃນການຫຼ ັ້ນກ ລາໃຫ້ກັບນັກຮຽນມັດທະຍົມ ໃນການແຂ່ງຂັນກ ລາລະດັບປະເທດ ເຊັິ່ນດຽວກັບການແຂ່ງຂັນ
ກ ລາລະດັບພາກພືັ້ນ ແລະ ການແຂ່ງຂັນງານມະຫາກາໍກ ລາແຫ່ງຊາດຄັັ້ງທ  6 ທ ິ່ຈັດຂຶັ້ນ ທ ິ່ແຂວງ ບໍລ ຄໍາໄຊ ໃນ 
ເດືອນ ກຸມພາ ປ  2017. ມ ນັກກ ລາ ແລະ ຄ ຝຶກ ຫຼາຍກວ່າ 250 ຄົນ ທ ິ່ເຂົັ້າແຂ່ງຂັນ ໃນ ກ ລາ 12 ປະເພດ 
ແລະ ມ ທັງໝົດ 426 ຫຼຽນ. ໃນການແຂ່ງຂັນລະດັບພາກພືັ້ນ, ນັກຮຽນລາວ ໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມ ງານມະຫາກໍາກ ລາ
ມະຫາໄລອາຊຽນ ຄັັ້ງທ  8 ທ ິ່ ຈັງຫວັດຊຽງໃໝ່, ປະເທດໄທ ແຕ່ວັນທ  21 ຫາ 29 ເດືອນ ກໍລະກົດ ປ  2016, 
ເຊ ິ່ງພວກເຂົາສາມາດຍາດໄດ້ 1 ຫຼຽນເງ ນ ແລະ 7 ຫຼຽນທອງແດງ. ໃນການແຂ່ງຂັນກ ລາໂຮງຮຽນອາຊຽນ ຄັັ້ງ
ທ  9 ທ ິ່ຈັດຂຶັ້ນທ ິ່ ປະເທດ ສ ງກະໂປ ໃນປ  2017, ນັກຮຽນລາວ ສາມາດຍາດໄດ້ 2 ຫຼຽນທອງແດງ.  

ກ ລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນ: ໃນປ  2016, ທ ມກ ລາ-ກາຍຍະກໍາລາວ ຮ່ວມກັບ ທ ມກ ລາ-ກາຍຍະກໍາຂອງ
ແຂວງບໍິ່ແກ້ວ ໄດ້ສໍາເລັດການເຂົັ້າຮ່ວມ ການແຂ່ງຂັນກ ລາ ທ ິ່ຈັງຫວັດ ຊຽງໃໝ່, ປະເທດໄທ, ເຊ ິ່ງສາມາດຍາດ
ໄດ້ 3 ຫຼຽນເງ ນ ແລະ 2 ຫຼຽນທອງແດງ ແລະ ການປັບປຸງພາບຫັຼກຂອງ ທ ມກ ລາ-ກາຍຍະກໍາຂອງຄົນພ ການ
ລາວ.  

➢ ສິິ່ງທ້າທ້າຍ  ,ບັນຫາ ແລະ ບາດກ້າວຕ ິ່ໄປ  

ການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງ ນັກກ ລາ, ຄ ຝຶກ, ຜ ້ຕັດສ ນ ແມ່ນຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບ ມາດຕະຖານລະດັບ
ພາກພືັ້ນ. ສ ິ່ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານກ ລາທ ິ່ມ ຢ ່ໃນທົິ່ວທຸກຂັັ້ນ ຈໍາເປັນຕ້ອງມ ການບໍລ ຫານ ແລະ 
ບໍາລຸງຮັກສາໃຫ້ດ ຂຶັ້ນ. ການລົງທຶນໃສ່ການພັດທະນາທາງດ້ານກ ລາ ໃນຂັັ້ນສ ນກາງ ແລະ ທ້ອງຖ ິ່ນ ແມ່ນມ 
ຈໍາກັດ ແລະ ບໍິ່ຕໍິ່ເນືິ່ອງ ສົິ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ມ ການກ ດຂວາງ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດຂອງແຜນພັດທະນາກ ລາ. ຍັງບໍິ່ມ 
ງົບປະມານສາໍລັບນັກກ ລາຄົນພ ການ ທ ິ່ຈະໄປແຂ່ງຂັນໃນປ  2019 ແລະ 2020.  
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➢ ສິິ່ງທ້າທ້າຍ ໃນການບັນລຜຸົນໄດ້ຮັບຂອງ ESDP 2016-20 

ໃນການສໍາຫຼວດດັດຊະນ ໝາຍສັງຄົມຂອງລາວ LSIS (ປ  2012 ແລະ 2017) ທ ິ່ຜ່ານມາໄດ້ຢືນຢັນເຖ ງ
ຄວາມແຕກໂຕນກັນໃນການເຂົັ້າເຖ ງການສຶກສາ, ການລອດເຫືຼອ ແລະ ຜົນການຮຽນ. ສ່ວນໃຫຍແ່ມ່ນແບ່ງຕາມ 
(i) ທ ິ່ຕັັ້ງພ ມສັນຖານ (ຕົວເມືອງ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫລ ກທ ິ່ສາມາດເຂົັ້າເຖ ງໄດ້ຍາກ), (ii) ການ
ສຶກສາຂອງແມ່, (iii) ພາສາ (ຜ ທ້ ິ່ເວົັ້າພາສາ ລາວ-ໄຕ ເປັນພາສາແມ)່ ແລະ (iv) ຄວາມຮັິ່ງມ ຂອງຄອບຄົວ 
(ເດັກນ້ອຍຈາກກຸ່ມທ ິ່ມ ຄວາມອຸດົມສົມບ ນກວ່າຜ ທ້ ິ່ຢ ໃ່ນກຸ່ມທ ິ່ທຸກຍາກ). ໃນງົບປະມານປະຈຸບັນ ແລະ 
ງົບປະມານທ ິ່ຄາດການຈົນຮອດປ  2020, ບ ລ ມະສ ດສໍາລບັຂະແຫນງການສຶກສາແມ່ນ(i) ຮວບຮວມ ແລະ 
ວ ເຄາະຂໍັ້ມ ນກ່ຽວກັບການສກຶສາ (ຕົວຢ່າງ, ການວ ເຄາຂໍັ້ມ ນການລົງທະບຽນ, ການອອກໂຮງຮຽນ, ແລະອືິ່ນໆ) 
ແລະ ການເຊືິ່ອມໂຍງລະຫວ່າງ ການສຶກສາ ແລະ ການຈ້າງງານ ແລະ ຂະແຫນງການພັດທະນາເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມ
ອືິ່ນໆ ເພືິ່ອນໍາໃຊ້ໃນການວາງແຜນອ ງຕາມຫັຼກຖານຕົວຈ ງ; (ii) ປັບປຸງປະສ ດທ ພາບຂອງການວາງຈັດສັນ ແລະ 
ນໍາໃຊຄ້ ; ແລະ (iii) ພັດທະນາຍຸດທະສາດ ເພືິ່ອຈັດສັນງົບປະມານທ ິ່ບໍິ່ແມ່ນຄ່າຈ້າງຢ່າງມ ບ ລ ມະສ ດ ເພືິ່ອແກ້ໄຂ
ບັນຫາທ ິ່ສໍາຄັນ.  
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ພາກທີ 4:  
ການວເິຄາະການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສກຶສາໃນລະດັບ

ຂະແໜງການຍ່ອຍ 

 

ໄຂຫົວເລ ິ່ອງ 
ສາຍພົວພັນຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍ ກັບຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບລວມ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບໄລຍະກາງ ທ ິ່ໄດ້ລະບຸ

ໃນພາກທ  1 ຂອງແຜນການພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ.  
ແຜນວາດລຸ່ມນ ັ້ສັງລວມໃຫ້ເຫັນວ່າ ຂະແໜງການຍ່ອຍຕ່າງໆປະກອບສ່ວນຄືແນວໃດຕໍິ່ກັບຜົນໄດ້ຮັບ

ຂອງຂະແໜງການ ຊຶິ່ງພົວພັນກັບຜົນສໍາເລັດໃນການບັນລຸຄາດໝາຍລວມຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການ
ສຶກສາ ແລະ ກ ລາ. ພາກນ ັ້ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນບັນດາຈຸດປະສົງ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ກ ດຈະກໍາທ ິ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້
ຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍຊຶິ່ງໄດ້ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ຜົນສໍາເລັດລວມ. 

ການທົບທວນໄລຍະກາງຂອງແຜນການພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ 
 

 
 

                  
                                     ຂະແໜງການຍ່ອຍ 

                        ຍຸດທະສາດ ແລະ ບັນດາກິດຈະກ າຫ ັກ 

                                                  ການສະໜັບສະໜູນຂອງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ 
 

    ຂະແໜງການຍ່ອຍ 

                                                     ຍຸດທະສາດ ແລະ ບັນດາກິດຈະກ າຫ ັກ 

                                                                                 ການສະໜັບສະໜູນຂອງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ 
 

    ຂະແໜງການຍ່ອຍ 

                                                  ຍຸດທະສາດ ແລະ ບັນດາກິດຈະກ າຫ ັກ 

                                                                                 ການສະໜັບສະໜູນຂອງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ 
 

ການບ ລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 
                                                   ຍຸດທະສາດ ແລະ ບັນດາກິດຈະກ າຫ ັກ 

                                                                                 ການສະໜັບສະໜູນຂອງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ 
 

                                ສະຖາບັນການສຶກສາອ ິ່ນໆ 

ຍຸດທະສາດ ແລະ ບັນດາກິດຈະກ າຫ ັກ 

ການສະໜັບສະໜູນຂອງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ 
              

 

 

 

 

ຜົນໄດ້ຮັບ 

ຂອງ 
ແຜນພັດທະນາ 
ຂະແໜງການ 

ສຶກສາ ແລະ ກິລາ 

ການບັນລຸຜົນສໍາເລັດຂອງ              ແຜນ
ພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ຂຶັ້ນກັບການ
ປະກອບສ່ວນຂອງ ກົມຕ່າງໆທ ິ່ມ ໜ້າທ ິ່

ຮັບຜ ດຊອບ 

 

ໃນການທົບທວນກາງສະໄໝ, ທກຸການປ່ຽນທາງ
ດ້ານຍຸດທະສາດ, ກ ດຈະກາໍ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ
ຕ່າງໆ ລ້ວນແຕ່ມ ຄວາມຈໍາເປັນ ເພືິ່ິ່ອປະກອບສ່ວນ
ຢ່າງເຕັມທ ິ່ເຂົັ້າໃນຜົນສໍາເລັດຂອງແຜນພັດທະນາ 
ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ 
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ເນືັ້ອໃນຂອງພາກນ ັ້ໄດ້ອ ງໃສ່ຂໍັ້ມ ນຕ່າງໆ ທ ິ່ເກັບກໍາໄດ້ໃນໄລຍະການສົນທະນາແລກປ່ຽນຄໍາເຫັນກັບ
ພະນັກງານຈາກກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ແລະ ບັນດາຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ. ຂໍັ້ສະເໜ ແນະທ ິ່ເປັນບ ລ ມະ
ສ ດໃນພາກນ ັ້ໄດ້ອ ງໃສ່ການວ ເຄາະຄວາມຕ້ອງການຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍ, ຊຶິ່ງມ ຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍ
ຢ່າງທ ິ່ຄ້າຍຄືກັນສໍາລັບທຸກຂະແໜງການຍ່ອຍ. ບັນດາບ ລ  ມາສ ດດັິ່ງກ່າວ ກໍຈະຖືກນໍາໄປວ ເຄາະໃນຂັັ້ນຕໍິ່ໄປ 
ເພືິ່ອສ້າງເປັນປະເດັນທ ິ່ເດັິ່ນ, ຜົນການຄົັ້ນພົບ ແລະ ຂໍັ້ສະເໜ ແນະໃນພາກທ  8.  

➢ ວິທີວິທະຍາສ າລັບການເກັບກ າຂ ື້ມູນ 

• ການທົບທວນເອກະສານ 

• ກອງປະຊຸມໃນລະດັບສ ນກາງ ຊຶິ່ງລວມມ ບັນທ່ານຫົວໜ້າກົມ, ຮອງຫົວໜ້າກົມ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າກົມ
ແຜນການ ພ້ອມກັບຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ພະນັກງານວ ຊາການຈາກແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍ  

• ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຂຶັ້ນໃນລະດັບສ ນກາງ ແລະ ໃນລະດັບແຂວງ 

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມ ແລະ ກອງປະຊຸມເຊ ງປະຕ ບັດການຕ່າງໆ ແມ່ນເພືິ່ອເກັບກໍາຂໍັ້ມ ນທ ິ່ພົວພັນ
ກັບການບັນລຸບັນດາຜົນສໍາເລັດ, ຍຸດທະສາດ, ຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົັ້າໝາຍ ຕາມທ ິ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນແຜນການພັດ
ທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ ປ  2016 – 2020; ບັນດາສ ິ່ງທ້າທາຍທ ິ່ກ ດຂວາງຜົນສໍາເລັດ ແລະ ຂໍັ້
ສະເໜ ແນະ ຊຶິ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງການປະຕ ບັດງານໃນໄລຍະສັັ້ນ ແນໃສ່ສໍາເລັດບັນດາກ ດຈະກໍາຕົັ້ນຕໍພາຍໃນປ  
2020. 

ການສໍາພາດ ແລະ ກອງປະຊຸມເຊ ງປະຕ ບັດການຕ່າງໆ ໄດ້ຖືກຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ໂດຍລ ເລ ິ່ມຈາກການ
ແລກປ່ຽນຂໍັ້ມ ນຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບຜົນສໍາເລັດ, ຫັຼງຈາກນັັ້ນ ກໍລົງເລ ກກ່ຽວກັບບັນດາແຜນງານຕ່າງໆ ທ ິ່ຈັດຕັັ້ງ
ປະຕ ບັດ ຈົນເກ ດມ ຜົນສໍາເລັດຕ່າງໆ ແລະ ແກ້ໄຂ/ຜ່ານຜ່າ ສ ິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ ແລະ ສຸດທ້າຍກໍໃຫ້ຄໍາສະເໜ ແນະ 
ທ ິ່ເປັນບ ລ ມາສ ດສໍາລັບການພັດທະນາ ແລະ/ຫືຼ ການປະຕ ບັດງານຮອດປ  2020. ບັນດາກອງປະຊຸມເຊ ງປະຕ 
ບັດການໃນລະດັບແຂວງ ກໄໍດ້ຮຽກຮ້ອງຜ ້ເຂົັ້າຮ່ວມໃຫ້ເພ ິ່ມຂໍັ້ສະເໜ ແນະທ ິ່ເປັນບ ລ ມາສ ດຮອດປ  2025. 
ກອງປະຊຸມຢ່າງເປັນທາງການໃນລະດັບສ ນກາງ ໄດ້ລວມເອົາຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ຂະແໜງການຍ່ອຍຕ່າງໆ  
ສະເໜ ຍຸດທະສາດ, ການປະຕ ບັດງານ ແລະ ເປົັ້າໝາຍຂອງຕົນສໍາລັບ ໄລຍະຕໍິ່ໄປຂອງແຜນການພັດທະນາ 
ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ.  

ໃນແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ, ຜົນໄດ້ຮັບລວມ, ຈຸດປະສົງຂອງບັນດາຂະແໜງ 
ການຍ່ອຍ ແລະ ກ ດຈະກໍາຕ່າງໆທ ິ່ກໍານົດ ແມ່ນ ເພືິ່ອແກ້ໄຂ 3 ຍຸດທະສາດຫັຼກຄື : ການເຂົັ້າເຖ ງການສຶກສາ 
ແລະ ຄວາມເທົິ່າທຽມ; ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ; ການວາງແຜນ ແລະ ການບໍລ ຫານຄຸ້ມຄອງ. ເຖ ງ
ຢ່າງໃດກໍດ , ພາກນ ັ້ ກໍຈະຖືກຈັດແບ່ງ ໂດຍປ ິ່ນອ້ອມ 3 ຍຸດທະສາດດັິ່ງກ່າວໃນບັນດາຂະແໜງການຍ່ອຍດັິ່ງລຸ່ມ
ນ ັ້:  

➢ ການສຶກສາຂັື້ນພ ື້ນຖານລວມມ:ີ 

❖ ການສຶກສາເດັກກ່ອນໄວຮຽນ  

❖ ການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມ 

❖ ການສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ 

❖ ການສຶກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນ 

➢ ການສຶກສາຫ ັງການສຶກສາຂັື້ນພ ື້ນຖານລວມມີ: 
❖ ການສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ 

❖ ການສ້າງຄ  
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❖ ການສຶກສາວ ຊາຊ ບ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ 

❖ ການສຶກສາຊັັ້ນສ ງ 
 

1. ການສກຶສາຂັື້ນພ ື້ນຖານ 

ພາກສ່ວນຂອງການສຶກສາຂັັ້ນພືັ້ນຖານລວມມ  ການສຶກສາເດັກກ່ອນໄວຮຽນ, ການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມ, 

ການສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ແລະ ການສຶກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນ.  

ໂດຍສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ການພັດທະນາກົດລະບຽບທ ິ່ເຊືິ່ອມໂຍງກັບຜົນໄດ້ຮັບ ທ  1 ທ ິ່ຄາດ
ຫວັງໄວ້ຢ ່ໃນ ESDP, ພາລະບົດບາດໜ້າທ ິ່ ຂອງກົມຕ່າງໆໄດ້ມ ການປັບປຸງຄືນໃນປ  2016, ໂດຍໃຫ້ສອດ 
ຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ການພັດທະນາລະບຽບການຕ່າງໆທ ິ່ເຊືິ່ອມໂຍງກັບຜົນໄດ້ຮັບລວມທ  1 ທ ິ່ຄາດຫວັງ
ໄວ້ໃນແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ. ດ້ວຍເຫດນັັ້ນ ຈຶິ່ງໄດ້ປັບປຸງກົມອະນຸບານ ແລະ ປະຖົມ 
ເພືິ່ອສ້າງເປັນກົມໃໝ່ ຄືກົມການສຶກສາເດັກກ່ອນໄວຮຽນ, ແລະ ໄດ້ແຍກສ ນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມອອກເປັນ
ສ ນໜຶິ່ງທ ິ່ເອກະລາດ ລາຍງານໂດຍກົງຫາຮອງລັດຖະມັນຕ . ໄດ້ມ ການສ້າງຕັັ້ງກົມໃໝ່ ຄືກົມສາມັນສຶກສາ ຊຶິ່ງ
ລວມເອົາບັນດາຂະແໜງການຍ່ອຍຄື ຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ, ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາ
ຕອນປາຍ.  

1.1 ການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ 

ຈຸດປະສົງລວມຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍການສຶກສາເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ທ ິ່ມ ໃນແຜນພັດທະນາຂະແໜງ 
ການສຶກສາ 2016-2020 ມ ດັິ່ງນ ັ້: 

“ເພືິ່ອສະໜອງໂອກາດໃຫ້ເດັກໄດ້ຮຽນພາສາລາວ ແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມໃນການຮຽນຢ ່ຊັັ້ນປະຖົມ 
ແນໃສ່ຫຼຸດຜ່ອນການປະລະ ແລະ ການຄ້າງຫ້ອງຢ ່ຊັັ້ນປະຖົມ”. 

ຂະແໜງການຍ່ອຍນ ັ້ມ  5 ຍຸດທະສາດເພືິ່ອບັນລຸໃຫ້ໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງທ ິ່ວາງໄວ້. 

➢ ຍຸດທະສາດທີ 1: ສະໜັບສະໜ ນການຂະຫຍາຍການເຂົັ້າເຖ ງການສຶກສາໄປສ ່ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ 
ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼ ກ ແລະ ສ້າງສະພາບການທ ິ່ເອືັ້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ເດັກ, ເດັກຍ ງ, ກຸ່ມຊົນເຜົິ່າທ ິ່ທຸກ 
ແລະ ບໍິ່ມ ຄວາມສະດວກ, ແລະ ເດັກທ ິ່ບົກຜ່ອງ ເພືິ່ອໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າໄດ້ຮັບການເບ ິ່ງແຍງທ ິ່ດ  ແລະ ມ ຄວາມ
ພ້ອມໃນການເຂົັ້າໂຮງຮຽນ. 

➢ ຍຸດທະສາດທີ 2: ຍົກຄຸນນະພາບຂອງການບໍລ ການດ້ານການສຶກສາເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ເພືິ່ອໃຫ້ບັນລຸ
ຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ໃຫ້ພຽງພໍ. 

➢ ຍຸດທະສາດທີ 3: ສົິ່ງເສ ມສຸຂະພາບ, ການອະນາໄມ ແລະ ໂພຊະນາການໃນສະຖານທ ິ່ຂອງການສຶກ
ສາເດັກກ່ອນໄວຮຽນ.  

➢ ຍຸດທະສາດທີ 4: ພັດທະນາມາດຕະຖານ ແລະ ການປະກັນຄຸນນະພາບຂອງການສກຶສາກ່ອນໄວ
ຮຽນ.  

➢ ຍຸດທະສາດທີ 5: ຍົກສ ງດ້ານຄວາມສາມາດໃນການບໍລ ຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ
ຢ ່ສ ນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ.  

 

ຄວາມໝາຍຂອງສ ານວນ/ຄ າສັບ:  

ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ໂດຍທົິ່ວໄປແລ້ວກວມເອົາເດັກທ ິ່ກໍານົດໃນກຸ່ມອາຍຸ: 
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- 3 ຫາ 4 ປ ທ ິ່ຢ ່ໃນໄວກຸ່ມຫຼ ັ້ນ ຫືຼ ອະນຸບານ. 

- ເດັກອາຍຸ 4-5 ປ  ທ ິ່ໄດ້ເຂົັ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນອະນຸບານ ຫືຼ ຫ້ອງກຽມໃນໂຮງຮຽນປະຖົມ. 
- ເດັກອາຍຸ 5 ປ  ທ ິ່ຄາດວ່າເຂົັ້າຮຽນຫ້ອງກຽມໃນໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ/ຫຼື ແຜນງານການກຽມຄວາມ
ພ້ອມ 

1.1.1 ຜົນສ າເລັດໂດຍລວມ ທຽບໃສ່ຍຸດທະສາດທີິ່ໄດວ້າງແຜນໄວ້ 
➢ ການເຂົື້າເຖິງການສຶກສາ ແລະ ຄວາມເທົິ່າທຽມ:  

ໃນປ  2018 ຍັງມ ຄວາມແຕກໂຕນກັນຫຼາຍ ສໍາລັບອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຂອງເດັກອາຍຸ 5 ປ  ເມືິ່ອຄ ດໄລ່
ໃນລະດັບເມືອງ. ຄວາມແຕກໂຕນຢ ່ໃນລະດັບເມືອງສາມາດນໍາໄປສ ່ ຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານໂອກາດໃນການເຂົັ້າ
ຮຽນຢ ່ໃນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ (ECE) (ຫ້ອງຮຽນ, ຄ  ແລະ ອືິ່ນໆ) ແລະ ເປັນເງືິ່ອນໄຂພືັ້ນຖານທ ິ່ເປັນ
ອຸປະສັກອືິ່ນໆຕໍິ່ການເຂົັ້າຮຽນ: ທ ິ່ຕັັ້ງພ ມສາດ, ຊົນເຜົິ່າ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກ. 

ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຂະຫຍາຍໂອກາດການເຂົັ້າເຖ ງ ECE ເລ ິ່ມແຕ່ປ  2013 ເຮັດໃຫ້ສາມາດ
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອັດຕາການເຂັົັ້າຮຽນລວມຂອງເດັກອາຍຸ 5 ປ  ຢ ່ໃນລະດັບເມືອງລົງເຖ ງເຄ ິ່ງໜຶິ່ງ. 
ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນຢ ່ໃນລະດັບເມືອງ ແມ່ນມ ຜົນສືບເນືິ່ອງມາຈາກການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂດນ
ພືັ້ນຖານທ ິ່ມ ຜົນມາຈາກຄວາມຮັິ່ງມ ຂອງຄົວເຮືອນ, ກຸ່ມພາສາ-ຊົນເຜົິ່າ ແລະ ທ ິ່ຕັັ້ງພ ມສັນຖານ. ຄວາມແຕກ
ໂຕນຢ ່ໃນອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກທ ິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກຸ່ມພາສາ-ຊົນເຜົິ່າ ແລະ ທ ິ່ຕັັ້ງພ ມສັນຖານ (ຫ່າງໄກ
ສອກຫຼ ກ) ໄດ້ຫຼຸດລົງປະມານເຄ ິ່ງໜຶິ່ງ ເລ ິ່ມແຕ່ປ  2013 ໃນຂະນະທ ິ່ການຫຼຸດລົງໃນຄວາມແຕກຕ່າງທ ິ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບຄວາມຮັິ່ງມ ຂອງຄົວເຮືອນແມ່ນນ້ອຍກວ່າຫຼາຍ (LSIS 2017). ເຖ ງຈະມ ຄວາມແຕກໂຕນກັນຫຼາຍທາງ
ດ້ານຄວາມຮັິ່ງມ , ດ້ານພາສາແມ່ ແລະ ທ ິ່ຕັັ້ງທາງດ້ານພ ມສາດ, ແຕ່ດັດຊະນ ຄວາມສະເໝ ພາບຍ ງ-ຊາຍ ໄດ້
ສະແດງໃຫ້ເຫັນໂດຍລວມວ່າ, ໃນລະຫວ່າງປ  2012 ແລະ ປ  2018, ຈໍານວນເດັກຍ ງ ແລະ ເດັກຊາຍມ  ຈໍາ
ນວນເທົິ່າທຽມກັນ (ເບ ິ່ງຕາຕະລາງ KPI ໃນພາກທ  1). ມາຮອດໄລຍະກາງຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການ
ສຶກສາ, 49.6% ຂອງເດັກທ ິ່ເຂົັ້າຮຽນເປັນເດັກຍ ງ ຊຶິ່ງການວາງເປົັ້າໝາຍສໍາລັບປ  2020 ແມ່ນ 50%.  

ເພືິ່ອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການ, ກ ດຈະກໍາຕົັ້ນຕໍ ເພືິ່ອສໍາເລັດຕາມຍຸດທະສາດທ  1 ແມ່ນການ
ກໍິ່ສ້າງ ແລະ ການສ້ອມແປງອາຄານຂອງໂຮງຮຽນ ໃນເຂດທ ິ່ການບໍລ ການບໍິ່ໄດ້ດ ເທົິ່າທ ິ່ຄວນ. ໄດ້ມ ການສັງເກດ
ເຫັນວ່າ ນັບແຕ່ມ ຄວາມກ້າວໜ້າອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນຂົງເຂດການພັດທະນາທາງເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມ, ຈໍານວນ
ເມືອງເປົັ້າໝາຍ (ເມືອງທ ິ່ຫຍຸ້ງຍາກ) ໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກ 56 ເມືອງໃນປ  2012 ເປັນ 40 ເມືອງໃນປ  2016. ການ
ກໍິ່ສ້າງໄດ້ສໍາເລັດສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຜ່ານການລົງທຶນຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຂອງທະນາຄານໂລກໃນໂຄງການການ
ສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ. ໂຄງການດັິ່ງກ່າວໄດ້ຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການໃນເຂດເປົັ້າໝາຍຂອງບ້ານ 270 
ແຫ່ງໃນ 14 ເມືອງ ຂອງ 5 ແຂວງຢ ່ເຂດຫ່າງໄກ.  

ກ ດຈະກໍາຂອງໂຄງການລວມມ  ການໂຄສະນາປຸກລະດົມຊຸມຊົນ ຊຶິ່ງໄດ້ເນັັ້ນໃສ່ລະດົມເພືິ່ອສົິ່ງເສ ມການ
ເຂົັ້າເຖ ງການສຶກສາ: ສະໜອງທຶນໃຫ້ 73 ກຸ່ມຊຸມຊົນເພືິ່ອການພັດທະນາເດັກ ຊຶິ່ງບັນດາກຸ່ມດັິ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງຕັັ້ງ
ໂຮງຮຽນອະນຸບານຂຶັ້ນໃໝ່ 1.825 ແຫ່ງ; ກໍິ່ສ້າງຫ້ອງກຽມໃໝ່ຢ ່ໂຮງຮຽນປະຖົມ 250 ແຫ່ງ ຊຶິ່ງໄດ້ສ້າງບ່ອນ
ຮຽນໃໝ່ໃຫ້ເດັກໄດ້ 6.250 ບ່ອນ ແລະ ຍັງໄດ້ສະໜອງສະຖານທ ິ່ໃຫ້ກຸ່ມເດັກຫຼ ັ້ນໃນ 23 ບ້ານຂອງ 10 ເມືອງ
ຢ ່ໃນ 4 ແຂວງເປົັ້າໝາຍຂອງໂຄງການ. ພາຍໃນປ  2020 ຈະມ ການສ້າງບ່ອນຮຽນໃໝ່ອ ກ ຈໍານວນ 7.500 
ບ່ອນ ໂດຍມ ການປຸກສ້າງຫ້ອງຮຽນຕືິ່ມອ ກ 300 ຫ້ອງໃນທຸກແຂວງເປົັ້າໝາຍ.  

ນອກນັັ້ນ ໂຄງການຍັງສະໜັບສະໜ ນທຶນສະໜອງອາຫານຢ ່ໂຮງຮຽນ, ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມດ້ານ
ໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມຂັັ້ນພືັ້ນຖານໃນ 301 ບ້ານຂອງ 10 ເມືອງ ໃນ 5 ແຂວງເປົັ້າໝາຍ: ໂດຍ
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ປະສານຮ່ວມມືກັບສ ນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ຈາກກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ຜ່ານໂຄງການສະໜອງ
ອາຫານສໍາລັບໂຮງຮຽນຊຶິ່ງໄດ້ສະໜອງອາຫານໃຫ້ເດັກ 3 ຄາບຕໍິ່ມືັ້ໃນເຂດກຸ່ມຊົນເຜົິ່າທ ິ່ຢ ່ເຂດຫ່າງໄກ. 

ນອກຈາກແຜນກງານແຫ່ງຊາດສໍາລັບອາຫານກາງເວັນຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ບັນດາອົງກອນເຊັິ່ນ ອົງການ
ອາຫານໂລກ (WFP) ແລະ ອົງການບນເທົາທຸກ ກາໂຕລ ກ (CRS) ກໍໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນເດັກໃນເຂດ
ຊົນນະບົດຫ່າງໄກຢ ່ໃນ 56 ເມືອງທ ິ່ດ້ອຍການສຶກສາໃຫ້ໄດ້ຮັບອາຫານກາງເວັນ. ຂໍັ້ມ ນການຕ ດຕາມ ໄດ້
ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການມາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກທ ິ່ໄດ້ຮັບອາຫານກາງເວັນເພ ິ່ມຂຶັ້ນ. ອ ງຕາມການຕົກລົງກັັບ 
MOES ໃນປ  2019 WFP ຈະໄດ້ມອບ-ຮັບໂຮງຮຽນ 515 ແຫ່ງ ແລະ ໃນປ  2021 ອ ກ 940 ແຫ່ງ ໃຫ້
ແກ່ລັດຖະບານລາວ ແລະ ຊຸມຊົນເປັນຜ ້ຮັບຜ ດຊອບແຜນງານອາຫານທ່ຽງຂອງໂຮງຮຽນຂອງ WFP ແມ່ນ
ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ເຊ ິ່ງກວມເອົາການລົງທຶນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງທັງຂອງກະຊວງສຶກສາທ ການ 
ແລະ ກ ລາ ແລະ ຊຸມຊົນໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດກ ດຈະກໍາອາຫານກາງເວັນຂອງໂຮງຮຽນໃຫ້ເປັນຂອງຕົນເອງຢ ່
ໃນຕໍິ່ໜ້າ. ມ ປະມານ 25% ຂອງເດັກນ້ອຍລາວໃນຫ້ອງກຽມປະຖົມ ແລະ ປະຖົມໄດ້ຮັບອາຫານກາງເວັນເປັນ
ປະຈໍາວັນ. 

➢ ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ 
ການວາງແຜນກ ດຈະກໍາຕ່າງໆ ເພືິ່ອບັນລຸຕາມຍຸດທະສາດທ  2 ໄດ້ເນັັ້ນໃສ່ການປັບປຸງຍົກຄຸນນະພາບ

ຂອງການດະປລ ແລະ ການສອນເດັກໃຫ້ດ ຂຶັ້ນ. ເພືິ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນການ, ໄດ້ມ ການປັບປຸງຫັຼກສ ດຄືນ 
ໃໝ່ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ ແລະ ໃກ້ຄຽງກັບຫັຼກສ ດຂອງຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ; ໄດ້ມ ການພັດທະນາເອກະສານ ແລະ ຄ ່ມື
ຄ  ເພືິ່ອສະໜັບສະໜ ນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດຫັຼກສ ດທ ິ່ໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ໄດ້ມ ການກຽມການບໍລ ການທ ິ່ໄດ້ມາດຕະ
ຖານ.  

ໄດ້ມ ການວັດຜົນການຮຽນຮ ້ຂອງເດັກ ໂດຍນໍາໃຊ້ບົດສອບປະຈໍາອາທ ດ ແລະ ໄດ້ມ ການບັນທຶກຜົນການ
ຮຽນເຂົັ້າໃນປຶັ້ມບັນທຶກການຮຽນຂອງນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນ. ເອກະສານຄ ່ມືທ ິ່ຜ່ານການອະນຸມັດນັັ້ນ ໄດລ້ວມ
ເອົາລະບົບການບັນທຶກຄ . ຂໍັ້ມ ນຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບພັດທະນາການຂອງເດັກ ດ້ານທັກສະໃນການຈັບບາຍ, ສຸຂະ
ພາບດ້ານຮ່າງກາຍ, ການເຂົັ້າຮ່ວມທາງສັງຄົມ, ຄວາມເຂັັ້ມແຂງດ້ານຈ ດຕະສາດຂອງເດັກກໍໄດ້ນໍາມາເຜ ຍແຜ່ໃຫ້
ຜ ້ປົກຄອງ ແລະ ຫ້ອງການສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາເມືອງຊາບ – ຊຶິ່ງເປັນສ່ວນໜຶິ່ງຂອງການຕ ດຕາມ. ປຶັ້ມ
ບັນທຶກກໄໍດ້ສົິ່ງໃຫ້ຜ ້ປົກຄອງນັກຮຽນເຊັນຮັບຮ ໃ້ນແຕ່ລະເດືອນ. 

ໃນການປັບປຸງເພືິ່ອຍົກຄຸນນະພາບໃຫ້ດ ຂຶັ້ນນັັ້ນ, ອົງການຊ່ວຍເຫືຼອເດັກສາກົນ (Save the Children 
INternational) ແລະ ອົງການແພ ຼນ ສາກົນ (Plan International) ໄດ້ດໍາເນ ນໂຄງການທ ິ່ໄດ້ຮັບຜົນສໍາ
ເລັດສ ງສົມຄວນ ນັັ້ນຄືໂຄງການ ກຽມຄວາມພ້ອມ 10 ອາທ ດ ໃນການເຂົັ້າຮຽນ. ໂຄງການການສຶກສາເດັກ
ກ່ອນໄວຮຽນຂອງທະນາຄານໂລກໄດ້ສະໜັບສະໜ ນທຶນສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມຜ ້ເບ ິ່ງແຍງດ ແລເດັກໃນ 23 
ບ້ານຂອງ 10 ເມືອງໃນ 4 ແຂວງ ແລະ ໄດ້ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄ  ກ່ຽວກັບການດ ແລເດັກ ທ ິ່ມ ຫຼາຍສໍິ່າອາຍຸຢ ່ຫ້ອງ
ກຽມຢ ່ໂຮງຮຽນປະຖົມ 62 ແຫ່ງໃນ 9 ເມືອງ ຂອງ 4 ແຂວງເປົັ້າໝາຍດຽວກັນ. ໄດ້ມ ການພັດທະນາຄ ມ່ືການ
ຝຶກອົບຮົມຄ ກ່ຽວກັບການສອນເດັກທ ິ່ມ ສໍິ່າອາຍຸຕ່າງກັນ, ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ກຸ່ມດ ແລເດັກຂອງຊຸມຊົນ ເພືິ່ອ
ພັດທະນາການຂອງເດັກ, ອາຫານສໍາລັບໂຮງຮຽນ, ແລະ ການໂຄສະນາເຜ ຍແຜ່ເພືິ່ອລະດົມຄວາມຕືິ່ນຕົວຂອງ
ຊຸມຊົນ. ບັນດາຄ ່ມືດັິ່ງກ່າວ ສາມາດນໍາມາພ ມເພ ິ່ມສໍາລັບບ່ອນທ ິ່ຕ້ອງການ ເພືິ່ອເປັນການຜັນຂະຫຍາຍກ ດຈະ
ກໍາເຫົຼິ່ານັັ້ນ. ນອກຈາກນັັ້ນ ຍັງມ ການສະໜອງເອກະສານການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຮຽນ ແລະ ການສອນ, 

ອົງການຢ ນ ເຊັບ (UNICEF) ກໍໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນຜ ້ດ ແລເດັກເພືິ່ອໃຫ້ການບໍລ ການຢ ່ໂຮງຮຽນອະນຸ
ບານໃນບາງເມືອງເປົັ້າໝາຍ.  
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ຜົນສໍາເລັດຂອງຍຸດທະສາດທ  4 ແມ່ນກໍາລັງດໍາເນ ນຢ ່. ຂອບໂຄງຮ່າງລວມວຽກງານຂອງພາກສ່ວນ
ຕ ດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນໄດ້ຖືກຮັບຮອງອະນຸມັດໃນປ  2016 ແລະ ໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດໃນປ  2017. ມັນ
ກວມເອົາພາກໜຶິ່ງກ່ຽວກັບການຕ ດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນຂອງກ ດຈະກໍາການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ແຕ່ຍັງບໍິ່
ທັນໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ. ໄດ້ມ ການເລ ິ່ມພັດທະນາຊຸດບໍລ ການມາດຕະຖານຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາກ່ອນໄວ
ຮຽນໃນປ  2017 ແລະ ປັດຈຸບັນກໍກໍາລັງພັດທະນາຢ ່. 

➢ ການບ ລິຫານຄຸ້ມຄອງ 
ກ ດຈະກໍາຫັຼກ ໃນການສ້າງຂ ດຄວາມສາມາດຂອງຜ ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ໃນການບໍລ ຫານຄຸ້ມຄອງ

ຫ້ອງກຽມປະຖົມ ແມ່ນການຜັນຂະຫຍາຍລະບົບການບໍລ ຫານຄຸ້ມຄອງທ ິ່ເນັັ້ນໂຮງຮຽນເປັນຫັຼກໃນທົິ່ວປະ
ເທດ. ພະນັກງານຈາກພະແນກສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາແຂວງ, ຫ້ອງການສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາເມືອງ ແລະ 
ຜ ້ອໍານວຍການຈາກໂຮງຮຽນທ ິ່ມ ຫ້ອງກຽມປະຖົມ ແລະ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນທຸກແຫ່ງໄດ້ຮັບການຝຶກ
ອົບຮົມກ່ຽວກັບການບໍລ ຫານຄຸ້ມຄອງ. ແຜນງານໄດ້ລວມເອົາຂໍັ້ແນະນໍາກ່ຽວກັບວ ທ ການເຮັດວຽກຂອງຄະນະ
ກໍາມະການພັດທະນາການສຶກສາຂັັ້ນບ້ານ (ຄພສບ) ເພືິ່ອສ້າງຫັຼກຖານພືັ້ນຖານສໍາລັບການພັດທະນາແຜນການ
ປະຈໍາປ  ຊຶິ່ງມ ການພົວພັນກັບຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານງົບປະມານ. 

➢ ການວິເຄາະຜົນສ າເລັດໂດຍລວມຂອງການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ 

ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການສຶກສາເດັກກ່ອນໄວຮຽນໂດຍລວມມ ການເພ ິ່ມຂຶັ້ນ. ຂໍັ້ມ ນຈາກລະບົບການຄຸ້ມ
ຄອງຂໍັ້ມ ນຂ່າວສານດ້ານການສຶກສາ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ຮ ້ວ່າ ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນໃໝ່ຂອງເດັກໃນກຸ່ມອາຍຸ 3-5 ປ  
ໄດ້ເພ ິ່ມຂຶັ້ນຈາກ 43% ໃນປ  2015 ເປັນ 56% ໃນໄລຍະກາງຂອງແຜນພັດທະນາ ຊຶິ່ງໄດ້ລືິ່ນຄາດໝາຍ ລວມ
ທ ິ່ໄດ້ຄາດຄະເນໄວ້ 55% ໃນປ  2020. ເຊັິ່ນດຽວກັນ, ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນໃໝ່ຂອງເດັກອາຍຸ 5 ປ  ກໍໄດ້ເພ ິ່ມ
ຂຶັ້ນຈາກ 66% ໃນປ  2015 ເປັນ 77.1% ຊຶິ່ງໝາຍຄວາມວ່າອັດຕາດັິ່ງກ່າວໃກ້ຈະບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທ ິ່ໄດ້
ວາງໄວ້ຄື 80% ໃນປ  2020.  

ຕົວເລກສະຖ ຕ ຕ່າງໆທ ິ່ກ່າວມາຂ້າງເທ ງ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການກ້າວສ ກ່ານເຂົັ້າເຖ ງການສຶກສາກ່ອນໄວ
ຮຽນແບບບັງຄັບ ເປັນໄປໃນທາງບວກ, ເຖ ງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການເຂົັ້າຮຽນໃໝ່ຢ ່ໂຮງຮຽນອະນຸບານ ແລະ ຫ້ອງ
ກຽມປະຖົມສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢ ່ເຂດຕົວເມືອງ ຊຶິ່ງເປັນເຂດທ ິ່ມ ຄົນເຕົັ້າໂຮມຫຼາຍ. ການເຂົັ້າຮຽນຢ ່ເຂດຊົນນະບົດ
, ເຂດຫ່າງໄກ ແລະ ເຂດທ ິ່ຫຍຸ້ງຍາກ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນທຶນຈາກໂຄງການ ການສຶກສາ
ເດັກກ່ອນໄວຮຽນຂອງທະນາຄານໂລກ, ຈາກອົງການຢ ນ ເຊັບ ແລະ ຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາອືິ່ນໆ. ຜ ້ປົກ ຄອງຢ ່ເຂດ
ຫຍຸ້ງຍາກ ສ່ວນຫຼາຍບໍິ່ມ ຄ່ານ ຍົມໃນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ໃນຫຼາຍກໍລະນ  ໂອກາດກໍບໍິ່ເອືັ້ອອໍານວຍ 
ຍ້ອນປະຊາຊົນມ ການເຄືິ່ອນຍ້າຍ, ຍ້ອນວຽກງານທ ິ່ຕ້ອງໄປຕາມລະດ ການຂອງເຂົາເຈົັ້າ.  

ກົມການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນໄດ້ຖືກສ້າງຕັັ້ງຂຶັ້ນໃໝ່ຢ່າງເປັນທາງການ, ໂດຍມ ການເນັັ້ນໃສ່ຢ່າງຈະແຈ້ງ 
ໃນການສໍາເລັດກ ດຈະກໍາຕ່າງໆ ທ ິ່ໄດ້ກໍານົດໃນແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ. ຂະແໜງການ
ຍ່ອຍນ ັ້ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນຈາກຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງທ ິ່ບໍິ່ຂຶັ້ນກັບລັດຖະບານ, ລວມທັງ
ເງ ນບໍລ ຫານໂຮງຮຽນຈາກລັດຖະບານ, ການຝຶກອົບຮົມຄ ປະຈໍາການ ແລະ ການສ້າງຄ . ສັງລວມແລ້ວເຫັນວ່າ 
ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດໃນການບັນລຸຍຸດທະສາດ ແລະ ກ ດຈະກໍາຕ່າງໆຕາມທ ິ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ໄດ້ຫຼາຍສົມຄວນ. 
ການຂະຫຍາຍການເຂົັ້າເຖ ງການສຶກສາຢ ່ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼ ກ ໄດ້ມ ການເພ ິ່ມຂຶັ້ນ ໂດຍ
ຜ່ານການກໍິ່ສ້າງຫ້ອງກຽມໃນໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ກໍິ່ສ້າງສະຖານທ ິ່ ທ ິ່ເອືັ້ອອໍານວຍແກ່ກຸ່ມຫຼ ັ້ນຢ ່ເຂດຫ່າງໄກ
ສອກຫຼ ກ.  
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ສ ິ່ງທ ິ່ໃໝ່ ແມ່ນຈະມ ການພັດທະນາແຜນງານກຽມຄວາມພ້ອມໃນການອ່ານຂອງ GPE ໃນອ ກ 2 ປ ທ ິ່
ຍັງເຫືຼອຂອງໂຄງການ GPE II ເພືິ່ອສະໜັບສະໜ ນການອ່ານພາສາລາວສໍາລັບເດັກອາຍຸ 5 ປ  ທ ິ່ເຂົັ້າຮຽນຫ້ອງ
ກຽມຢ ່ໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ຢ ່ໂຮງຮຽນອະນຸບານໃນ 127 ຊຸມຊົນຢ ່ພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ. ບັນດາຊຸມ
ຊົນດັິ່ງກ່າວ ເປັນສ່ວນໜຶິ່ງໃນໂຄງການການສຶກສາເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ສະໜັບສະໜ ນທຶນໂດຍທະນາຄານໂລກ 
ຊຶິ່ງໄດ້ຊ່ວຍກຸ່ມພັດທະນາເດັກໃນຊຸມຊົນທ ິ່ເນັັ້ນການຫຼ ັ້ນມ່ວນ, ການສອນເດັກໃນເກນອາຍຸທ ິ່ຕ່າງກັນ ຄືເດັກໃນ
ກຸ່ມອາຍຸ 3-5 ປ  ແລະ ການໂຄສະນາເຜ ຍແຜ່ສ້າງຄວາມຕືິ່ນຕົວຂອງຊຸມຊົນໃນການພັດທະນາເດັກແຕ່ຍັງເຍົາ
ໄວ.  

ໄດ້ມ ການສົິ່ງເສ ມສຸຂະພາບ, ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ການໂພຊະນາການ ໂດຍຜ່ານໂຄງການສະໜອງ
ອາຫານໃຫ້ໂຮງຮຽນ ແລະ ມ ການສະໜັບສະໜ ນຍົກຄຸນນະພາບຂອງການຮຽນ-ການສອນ ໂດຍນໍາໃຊ້ຫັຼກສ ດ
ສະບັບປັບປຸງໃໝ່, ການຝຶກອົບຮົມຄ  ແລະ ການສະໜອງຄ ມ່ືຄ  ແລະ ອຸປະກອງການຮຽນ-ການສອນຕ່າງໆ. ໄດ້
ມ ການສ້າງຂ ດຄວາມສາມາດຂອງຜ ້ອໍານວຍການຢ ່ໂຮງຮຽນປະຖົມ ທ ິ່ມ ຫ້ອງກຽມປະຖົມ ກ່ຽວກັບການບໍລ  
ຫານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ໂດຍຜ່ານການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການບໍລ ຫານຄຸ້ມຄອງໃນລະດັບໂຮງຮຽນ. ປະເດັນ
ເຫົຼິ່ານ ັ້ ໄດ້ຖືກລວມເຂົັ້າກັບແຜນງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ ໂດຍບໍິ່ຄໍານຶງເຖ ງວ່າຈະຖືກຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດໂດຍ
ລັດຖະບານ ຫືຼ ຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ. ອາຫານກາງເວັນໃນໂຮງຮຽນຍັງກວມເອົາສືິ່ສານການປ່ຽນແປງພຶດຕ ກໍາທາງ
ສັງຄົມກ່ຽວກັບອາຫານການກ ນ ແລະ ການເຮັດກະສ ກາໍຢ ່ໃນໂຮງຮຽນ. 

ລັດຖະບານລາວໄດ້ມ ຄວາມມຸ່ງໝັັ້ນທ ິ່ຈະແຈ້ງ ໃນການຂະຫຍາຍການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ຫຼຸດ 
ຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນກັນ ແລະ ໃນທົດສະວັດທ ິ່ຜ່ານມາ ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາກໍໄດ້ພັດທະນາຫຼາຍ
ຮ ບແບບເພ ິ່ມໃນການສອນເດັກກ່ອນໄວຮຽນ. ການຮ່ວມມືດັິ່ງກ່າວໄດ້ລວມເອົາການຝຶກອົບຮົມຄ ປະຈໍາການ 
ແລະ ການສ້າງຄ , ແລະ ການພັດທະນາອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນຕ່າງໆ. ເຖ ງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຍັງມ ສ ິ່ງທ້າ
ທາຍຈໍານວນໜຶິ່ງທ ິ່ຈະຕ້ອງຜ່ານຜ່າ ກ່ອນທ ິ່ຂະແໜງການຍ່ອຍນ ັ້ຈະສາມາດບັນລຸຕາມຜົນສໍາເລັດທ ິ່ຄາດຄະເນ
ໄວ້ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈ ງ. ສ ິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆສາມາດສັງລວມດັິ່ງລຸ່ມນ ັ້:  

1.1.2 ສິິ່ງທ້າທາຍໃນການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນ ເພ ິ່ອບັນລຕຸາມຜົນສ າເລດັທີິ່ຄາດຄະເນໄວ ້

ເຖ ງຈະມ ການເພ ິ່ມຂຶັ້ນໃນການປະກອບສ່ວນຂອງເດັກ ຊຶິ່ງກວມຢ່າງຕໍິ່າ 20% ຂອງຈໍານວນຄົວເຮືອນກໍ
ຕາມ, ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍການເຂົັ້າຮຽນຢ ່ໂຮງຮຽນອະນຸບານ ແລະ ຫ້ອງກຽມໃນໂຮງຮຽນປະຖົມຍັງຄົງມ ແຕ່ຢ ່ເຂດ
ຕົວເມືອງ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດທ ິ່ມ ຫົນທາງດ ໆໄປຮອດໄປເຖ ງ. ເຖ ງແມ່ນວ່າມ ຜົນສໍາເລັດໃນດັດຊະນ ຄວາມ
ສະເໝ ພາບຍ ງ-ຊາຍກໍຕາມ ແຕ່ມັນແມ່ນການວັດຈາກຈໍານວນຕົວຈ ງຂອງເດັກທ ິ່ເຂົັ້າຮຽນໃໝ່ໃນປັດຈຸບັນ.  
ສະນັັ້ນ, ຄວາມບໍິ່ສະເໝ ພາບລະຫວ່າງຍ ງ-ຊາຍ ແລະ ຄວາມບໍິ່ສະເໝ ພາບໃນການເຂົັ້າເຖ ງການສຶກສາຍັງຄົງມ ຢ ່. 
ດັິ່ງນັັ້ນ ຈຶິ່ງມ ຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ສືບຕໍິ່ສົິ່ງເສ ມປັບປຸງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນໃຫ້ດ ຂຶັ້ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢ ່
ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼ ກ, ເຂດຫຍຸ້ງຍາກ, ເຂດທ ິ່ຖະໜົນຫົນທາງຍັງບໍິ່ໄປຮອດໄປເຖ ງ. 

ໄດ້ມ ການປັບປຸງຫັຼກສ ດຄືນໃໝ່ ເພືິ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງ ແລະ ໃກ້ຄຽງກັບຫັຼກສ ດຊັັ້ນປະຖົມ; ປຶັ້ມຄ ່ມືຄ ກໍໄດ້
ຮັບການພັດທະນາ ເພືິ່ອສະໜັບສະໜ ນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດຫັຼກສ ດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ແລະ ມ ການກະກຽມ
ການບໍລ ການທ ິ່ມ ມາດຕະຖານ. ການປະສານຮ່ວມມືກັນບັນດາຄ ຮ່ວມພັດທະນາ ໃນການພັດທະນາຕົວແບບ
ການໃຫ້ການບໍລ ການຈໍານວນໜຶິ່ງນັັ້ນ ເປັນພຽງການແກ້ໄຂບັນຫາຊົິ່ວຄາວ/ໃນສະເພາະໜ້າ ເພືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ
ແຕກໂຕນກັນ. ເຖ ງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຍັງມ ຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ມ ການຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກຮ ບແບບຊົິ່ວຄາວ
ດັິ່ງກ່າວ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ການແກ້ໄຂທ ິ່ແທດເໝາະເພືິ່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.  
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1.1.3 ບູລີມະສິດເພ ິ່ອສະໜັບສະໜູນຂະແໜງການຍ່ອຍການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ຮອດປີ 
2020 

1) ຈັດບ ລ ມະສ ດຈໍານວນຊຸມຊົນທ ິ່ຫຍຸ້ງຍາກ ທ ິ່ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນແກ່ເຂົາເຈົັ້າ ໂດຍແນໃສ່ການ
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນກັນ, 

2) ເພ ິ່ມທະວ ການສະໜອງຮ ບແບບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນທ ິ່ອ ງໃສ່ຊຸມຊົນ ໃນເຂດທ ິ່ບໍິ່ມ ໂຮງຮຽນອະນ ຸ
ບານທ ິ່ເປັນລະບົບ ແລະ ໃນເຂດທ ິ່ຍັງຕ້ອງໃຊ້ເວລາອ ກດົົນ ທ ິ່າະສາມາດສະໜອງໂຮງຮຽນອະນຸບານທ ິ່
ເປັນລະບົບໄດ້.  

3) ເຊືິ່ອມສານການປະຕ ບັດການສະໜອງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນທ ິ່ອ ງໃສ່ຊຸມຊົນ ເຂົັ້າໃນລະບົບປົກກະຕ 
ເທົິ່າທ ິ່ເຮັດໄດ້ ແລະ ບ່ອນທ ິ່ມ ເງືິ່ອນໄຂ. 

4) ເຊືິ່ອມໂຍງການສະໜອງຮ ບແບບທ ິ່ອ ງໃສ່ຊຸມຊົນ ເຂົັ້າໃນແຜນປະຕ ບັດງານຂແງທົິ່ວຂະແໜງການ.  
5) ເພ ິ່ມໂກຕ້າຂອງຄ ສອນຫ້ອງກຽມປະຖົົມຢ ່ເຂດຫຍຸ້ງຍາກ, 
6) ຊຸກຍ ້ຊຸມຊົນໃຫ້ສ້າງຕັັ້ງກຸ່ມຫຼ ັ້ນເອງ ໃນບ່ອນທ ິ່ການສະໜອງຫ້ອງກຽມປະຖົມມ ຈໍາກັດ. 

1.2 ການສຶກສາຊັື້ນປະຖົມ 

ຈຸດປະສົງລວມຂອງຂະແໜງຍ່ອຍການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມ ທ ິ່ລະບຸໃນແຜນການພັດທະນາຂະແໜງການ
ສຶກສາ 2016–2020 ມ ຄື: 

“1) ເພືິ່ອຮັບປະກັນວ່າເດັກໃນໄວເຂົັ້າໂຮງຮຽນທຸກຄົນ ໄດ້ເຂົັ້າເຖ ງການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມ ແລະ ສໍາເລັດ
ການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມ: 2) ເພືິ່ອຮັບປະກັນວ່າເດັກທ ິ່ຈົບຊັັ້ນປະຖົມມ ຄວາມຮ ,້ ຄວາມສາມາດອ່ານອອກ, ຂຽນ
ພາສາລາວໄດ້ ແລະ ສາມາດຄ ດໄລ່ເລກຂັັ້ນພືັ້ນຖານໄດ້ໃນລະດັບດ ; ແລະ 3) ປັບປຸງການບໍລ ຫານແລະ ຄຸ້ມຄອງ
ໃນລະດັບໂຮງຮຽນໃຫ້ດ ຂຶັ້ນ”. 
 

ຂະແໜງການຍ່ອຍມ  5 ຍຸດທະສາດເພືິ່ອບັນລ ຈຸດປະສົງ. 
➢ ຍຸດທະສາດທີ 1: ສະໜັບສະໜ ນໃຫ້ເດັກທຸກຄົນໄດ້ເຂົັ້າໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບ ນດ້ວຍຄຸນນະພາບ, 
ໂດຍ ບໍິ່ມ ການຈໍາແນກຍ ງ-ຊາຍ, ບໍິ່ມ ການຈໍາແນກດ້ານຊົນເຜົິ່າ, ຄວາມບົກຜ່ອງ ແລະ ກຸ່ມທ ິ່ຫຍຸ້ງຍາກ ມ 
ບັນຫາດ້ານເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມ. 

➢ ຍຸດທະສາດທີ 2: ຍົກຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນສໍາລັບການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມ  

➢ ຍຸດທະສາດທີ 3: ເພ ິ່ມທະວ ປະສ ດທ ຜົນຂອງການບໍລ ຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນ ໂດຍອ ງຕາມ
ມາດຕະຖານການປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ. 

➢ ຍຸດທະສາດທີ 4: ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃນການເປັນເຈົັ້າການ ແລະ ການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງຄະນະກໍາ
ມະການພັດທະນາການສກຶສາຂັັ້ນບ້ານ ແລະ ຂອງຊຸມຊົນໃນການພັດທະນາໂຮງຮຽນ ໂດຍໂດຍອ ງຕາມ
ມາດຕະຖານການປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາໃນຊັັ້ນປະຖມົ.  

➢ ຍຸດທະສາດທີ 5: ສະໜັບສະໜ ນແຜນງານກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ, ການອະນາໄມ, ແລະ ໂພຊະນາການ
ໃນໂຮງຮຽນ.  

 

ຄວາມໝາຍຂອງສ ານວນ/ຄ າສັບ:  

ການບໍລ ການການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມ ໂດຍທົິ່ວໄປແລ້ວລວມເອົາເດັກໃນເກນອາຍຸ 6 ຫາ 10 ປ , ແຕ່ກໍຍັງ
ມ ເດັກທ ິ່ເກ ນເກນອາຍຸທ ິ່ເຂົັ້າຮຽນໃນຊັັ້ນປະຖົມໃນບາງເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼ ກ. ການເຂົັ້າຮຽນຊັັ້ນປະຖົມແມ່ນ
ການສຶກສາແບບບັງຄັບ. 
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1.2.1 ຜົນສ າເລັດໂດຍລວມ ທຽບໃສ່ຍຸດທະສາດທີິ່ໄດວ້າງແຜນໄວ້ 
➢ ການເຂົື້າເຖິງການສຶກສາ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບ:  

ເພືິ່ອປະກອບສ່ວນໃນການບັນລຸຍຸດທະສາດທ  1, ໄດ້ມ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດແຜນງານປຸກສ້າງໂຮງຮຽນ 
ແລະ ຫ້ອງຮຽນ ແລະ ສ້ອມແປງໂຮງຮຽນໃນເຂດທ ິ່ຫຍຸ້ງຍາກ. ຈໍານວນຫ້ອງຮຽນໄດ້ເພ ິ່ມຂຶັ້ນ ແລະ ອາຄານ
ໂຮງຮຽນທ ິ່ປຸກສ້າງໃໝ່ກໍມ ການສະໜອງສ ິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານນໍັ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ພ້ອມ
ທັງມ ທາງເຂົັ້າເຖ ງຫ້ອງຮຽນສໍາລັບຜ ້ໃຊ້ລໍັ້ເລືິ່ອນ. ແຜນງານບ ຄວາ (BEQUAL), ອົງການໄຈກາ (JICA) ແລະ 
ອັງການທ ິ່ບໍິ່ຂຶັ້ນກັບລັດຖະບານຈໍານວນໜຶິ່ງກໍໄດ້ມ ການປະກອບສ່ວນຢ່າງຫ້າວຫັນເຂົັ້າໃນການກໍິ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ
ຫ້ອງກຽມປະຖົມ. 

ໄດ້ມ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດກ ດຈະກໍາຈໍານວນໜຶິ່ງ ເພືິ່ອໃຫ້ບັນລຸຕາມຍຸດທະສາດທ  5. ສ ນການສຶກສາ
ຮຽນຮ່ວມໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊ ດກັບອົງການອາຫານໂລກ, ອົງການບັນເທົາທຸກຄາໂຕລ ກ (CRS), 

ທະນາຄານໂລກ ແລະ ໂຄງການ (GPE) ແລະ ອົງການອືິ່ນໃນການສະໜັບສະໜ ນທຶນ ເພືິ່ອສະໜອງອາຫານ
ໃຫ້ໂຮງຮຽນ ຄຽງຄ ກ່ັບການສະໜອງການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບໂພຊະນາການ ແລະ ການອະນາໄມຂັັ້ນພືັ້ນຖານ. 
ແຜນງານອາຫານສໍາລັບໂຮງຮຽນຂອງກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ໄດ້ສະໜອງເຂົັ້າ 3 ຄາບຕໍິ່ມືັ້ໃຫ້ເດັກກຸ່ມ
ຊົນເຜົິ່າໃນບັນດາເຂດຫຍຸ້ງຍາກ. ແຜນງານ/ໂຄງການອາຫານສໍາລັບໂຮງຮຽນໄດ້ຝຶກອົບຮົມຊຸມຊົນທ້ອງຖ ິ່ນ 

ໃຫ້ປຸງແຕ່ງອາຫານຢ່າງສະອາດ, ອາຫານທ ິ່ໃຫ້ທາດບໍາລຸງ ແລະ ເຂົາເຈົັ້າຍັງໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາ
ແບບຍືນຍົງ ໂດຍຊຸກຍ ໃ້ຫ້ຊຸມຊົນສ້າງສວນຄົວເພືິ່ອປ ກຜັກເອງ. ການເພ ິ່ມທະວ ທາງສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາ
ການ ໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນການເພ ິ່ມທະວ ຜົນສໍາເລັດດ້ານການຮຽນຮ ້ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາປະລະ ແລະ ຂໍັ້ມ ນ
ຈາກກອງປະຊຸມຂັັ້ນແຂວງ ໄດ້ໃຫ້ຮ ້ເຖ ງການເພ ິ່ມຂຶັ້ນຂອງອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນ ແລະ ການຫຼຸດລົງຂອງອັດຕາ
ການປະລະ ຍ້ອນສຸຂະພາບທັງຂອງນັກຮຽນ ແລະ ທັງຂອງຄ ດ ຂຶັ້ນ. ການປະເມ ນຜົນໄດ້ຊ ັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ແຜນງານ
ດັິ່ງກ່າວໄດ້ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ນັກຮຽໜຈົບຊັັ້ນປະຖົມເພ ິ່ມຂຶັ້ນ ຈາກ 60% ເປັນ 80%19. 

ໃນນາມເປັນສ່ວນໜຶິ່ງຂອງການມອບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງແຜນງານ, WFP ໄດ້ປະເມ ນຊຸມຊົນທ ິ່
ສະໜັບສະໜ ນ WFP ແລະ MoES ທັງໝົດ ໂດຍຜ່ານເຄືິ່ອງມືປະເມ ນຄວາມເຂັັ້ມແຂງຂອງຊຸມຊົນ ເຊ ິ່ງ 
WFP ໄດ້ອອກແບບກ ດຈະກໍາທ ິ່ກໍານົດເປົັ້າໝາຍ ເພືິ່ອສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການບໍລ ການ ແລະ ການ
ນໍາໄປປະຕ ບັດໃນຊຸມຊົນ. ມ ປະມານ 1.800 ຊຸມຊົນ ທ ິ່ໄດ້ຮັບການປະເມ ນ, ເຊ ິ່ງນໍາໄປສ ່ການອອກແບບ 3 
ຊຸດຂອງການສະໜັບສະໜ ນ, ຕົວຢ່າງ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃນການເຂົັ້າເຖ ງນໍັ້າຢ ່ໃນໂຮງຮຽນ, ປຸກລະດົມຊຸມ
ຊົນໃນການສົິ່ງເດັກໄປໂຮງຮຽນ, ການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັັ້ນບ້ານ ແລະ ອືິ່ນໆ. 

➢ ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ 
ຂະແໜງການຍ່ອຍປະຖົມສຶກສາໄດ້ປະສານສົບທົບກັບຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາຈໍານວນໜຶິ່ງ ແລະ ກົມຕ່າງໆ

ຈາກກະຊວງອືິ່ນໆ ເພືິ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດຍຸດທະສາດທ  2. ບ ລ ມາສ ດຫັຼກ ແມ່ນໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເດັກທຸກຄົນສາມາດ
ອ່ານໄດ້ ແລະ ຄ ດໄລ່ເລກຂັັ້ນພືັ້ນຖານໄດ້ຢ່າງໜັກແໜ້ນ ເພືິ່ອສາມາດສືບຕໍິ່ຮຽນຢ ່ຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນຢ່າງ
ເທົິ່າທຽມກັນ. ການສອນພາສາລາວໃຫ້ເດັກຊົນເຜົິ່າແມ່ນບ ລ ມະສ ດຕົັ້ນຕໍຂອງກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ.  

ບັນດາຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງທ ິ່ບໍິ່ຂຶັ້ນກັບລັດຖະບານໄດ້ສະໜັບສະໜ ນໃນການເຂົັ້າມາ
ຊ່ວຍ ເພືິ່ອເພ ິ່ມສະມັດຖະພາບໃນ 2 ວ ຊາຫັຼກດັິ່ງກ່າວ. ອົງການ JICA ໄດ້ຮ່ວມເຮັດວຽກກັບພະນັກງານຂອງ
ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ໃນການພັດທະນາແຜນງານ ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ການສອນຄະນ ດສາດດ ຂຶັ້ນ.  

                                                             
19 USDA Mc-Govern Dole FY 14End-Line Evaluation, WFP draft report, 2018. 
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ໃນເດືອນສ ງຫາ ປ  2018 ຄ ສອນຂັັ້ນ ປ1 ທຸກຄົນໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການສອນຫັຼກສ ດຄະນ ດສາດ
ສະບັບໃໝ່ ຊຶິ່ງໄດ້ລ ເລ ິ່ມຜັນຂະຫຍາຍໃນຕົັ້ນສົກຮຽນ 2018/19.  

ແຜນງານບ ຄວາ/BEQUAL (ແຜນງານປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົັ້າຮຽນສໍາລັບການ
ສຶກສາຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ຢ ່ ສປປ ລາວ) ຊຶິ່ງແມ່ນແຜນງານທ ິ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນດ້ານການເງ ນຈາກ ລັດຖະບານ
ອົດສະຕຣາລ  ແລະ ສະຫາພາບເອ ຣົບ ແມ່ນສະໜັບສະໜ ນການປັບປຸງຫັຼກສ ດ ທັງຂອງຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ແລະ 
ທັງຫັຼກສ ດສ້າງຄ ປະຖົມ, ປຶັ້ມແບບຮຽນ, ຄ ່ມືຄ  ແລະ ສືິ່ການຮຽນອືິ່ນໆ ເພືິ່ອປັບປຸງວ ຊາຄ ໃຫ້ດ ຂຶັ້ນ, ສໍາລັບທຸກ
ວ ຊາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສອນພາສາລາວຂອງທັງ 5 ຂັັ້ນຮຽນ. ແຜນງານໄດ້ຮ່ວມມືກັບອົງການ 
UNICEF, ແຜນງານຍັງຈະຝຶກອົບຮົມຄ ສຶກສານ ເທດ ເພືິ່ອສະໜັບສະໜ ນການສອນຫັຼກສ ດ  ໃໝ່. ຫັຼກສ ດ
ສ້າງຄ ປະຖົມສະບັບໃໝ່ກໍຈະໄດ້ນໍາໄປສອນທົດລອງ ໃນວ ທະຍາໄລຄ  2 ແຫ່ງ ແລະ ຈະມ ການຝຶກອົບຮົມຄ  
ປະຈໍາການໃນທົິ່ວປະເທດ ເພືິ່ອສະໜັບສະໜ ນການສອນຫັຼກສ ດໃໝ່. ຈະມ ການຈັດຕັັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຫັຼກສ ດ
ຂັັ້ນ ປ 1 ສະບັບໃໝ່ໃນສົກຮຽນ 2019/20. ຕະຫຼອດສົກຮຽນ 2018/19, ຈະມ ການຝຶກອົບຮົມຄ ຝຶກຫັຼກ 
ເພືິ່ອກະກຽມຄ ທຸກຄົນໃນທົິ່ວປະເທດສອນຫັຼກສ ດໃໝ່.  

ໄດ້ມ ການສ້າງຊຸດເອກະສານກ່ຽວກັບມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ແລະ ໃນ
ໄລຍະຜ່ານມາ ພະນັກງານໃນໂຮງຮຽນກໄໍດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ຊຸດເອກະສານດັິ່ງກ່າວ. ແຕ່
ເຖ ງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຊຸດມາດຕະຖານນ ັ້ ຍັງບໍິ່ໄດ້ຖືກຍອມຮັບຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເພາະມ ລາຍລະອຽດຫຼາຍໂພດ 
ແລະ ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາຫຼາຍໃນການດາໍເນ ນການປະເມ ນໂດຍໃຊ້ມາດຕະຖານດັິ່ງກ່າວ. ໃນຊຸດເອກະສານ
ດັິ່ງກ່າວ ລວມມ ທັງໝົດ 6 ຂົງເຂດ ແລະ 42 ຕົວຊ ັ້ວັດ ແລະ 210 ເງືິ່ອນໄຂ. ໃນໄລຍະມໍິ່ໆມານ ັ້ ສ ນປະກັນຄຸນ
ນະພາບຂອງຂະແໜງການສຶກສາໄດ້ພັດທະນາມາດຕະຖານອ ກຊຸດໃໝ່ ຊຶິ່ງໄດ້ຫຼຸດຈໍານວນຕົວຊ ັ້ວັດລົງ, ເພືິ່ອໃຫ້
ສອດຄ່ອງກັບຄ ່ມແືນະນໍາກ່ຽວກັບການບໍລ ຫານຄຸ້ມຄອງທ ິ່ອ ງໃສ່ໂຮງຮຽນເປັນຫັຼກ. ເມືິ່ອສໍາເລັດແລ້ວ ມັນກໍຈະ
ເປັນຂອບລວມທ ິ່ໜັກແໜ້ນ ເພືິ່ອສະໜັບສະໜ ນການປັບປຸງຄຸນນະພາບໃຫ້ດ ຂຶັ້ນກວ່າເກົິ່າ. 

ແຜນງານບ ຄວາ (BEQUAL) ໄດ້ສະໜັບສະໜ ນສະຖາບັນຄົັ້ນຄວ້າວ ທະຍາສາດການສຶກສາ ໃນການ
ດໍາເນ ນການສໍາຫຼວດສຸມຕົວຢ່າງຈໍານວນໜຶິ່ງໃນທົິ່ວປະເທດ (ນັກຮຽນຂັັ້ນ ປ3 ຈ ານວນ 17,000 ຄົນ) ກ່ຽວ
ກັບຜົນສໍາເລັດດ້ານການຮຽນຮ ້ດ້ານການຮ ້ໜັງສື ແລະ ຄະນ ດສາດໃນ ປ  2017. ໂດຍການສະໜັບສະໜ ນຈາກ
ອົງການຢ ນ ເຊັບ (UNICEF), ໃນໄລຍະຕົັ້ນປ  2019, ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາຈະເຂົັ້ິ່າຮ່ວມໃນການ
ວັດຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ປ 5 ຂອງຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາອາຊຽນໃນອາຊ ຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ (SEAPLM), 
ໂດຍການທົດລອງເຄືິ່ອງມືປະເມ ນຜົນກັບນັກຮຽນ ປ 5 4,500 ຄົນ. ເຄືິ່ອງມືນ ັ້ ໄດ້ອ ງໃສ່ເນືັ້ອໃນທັງໝົດໃນ
ຫັຼກສ ດຂອງອາຊຽນ, ໂດຍມ ການດັດປັບ ໃຫ້ເຂົັ້າກັບສະພາບການຂອງລາວ ແລະ ແນໃສ່ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຜົນ
ການຮຽນຮ ້ຂອງນັກຮຽນ ປ5 ໃນທົິ່ວພາກພືັ້ນ. ວ ຊາທ ິ່ຈະນໍາໄປທົດສອບມ ວ ຊາພາສາລາວ, ຄະນ ດສາດ ແລະ 
ການເປັນພົນລະເມືອງຂອງໂລກ. ຖ້າລັດຖະບານຈະຕັດສ ນໃຈທ ິ່ຈະໄປຕາມຫັຼກສ ດຂອງພາກພືັ້ນໃນຕໍິ່ໜ້າ, ຂັັ້ນ 
ປ5 ໃນປັດຈຸບັນອາດຕ້ອງໄດ້ປັບຄືນໃໝ່ໃຫ້ເຂົັ້າກັນ. ອາດຈະໄດ້ເຊືິ່ອມໂຍງເອົາຍຸດທະສາດ ແລະ ນະໂຍບາຍ 

ໃໝ່ເຂົັ້າໃນແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາປ  2021 – 2025. 

ການປັບປຸງເອກະສານກ່ຽວກັບມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເລ ິ່ມໃນປ  
2017 ແລະດັິ່ງໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທ ງ, ພາຍຫັຼງສໍາເລັດແລ້ວ, ມັນກໍຈະກາຍເປັນຂອບໂຄງຮ່າງລວມທ ິ່ໜັກແໜ້ນ 
ເພືິ່ອສະໜັບສະໜ ນການປັບປຸງຄຸນນະພາບໃຫ້ດ ຂຶັ້ນໃນອານາຄົດ.  
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➢ ການບ ລິຫານຄຸ້ມຄອງ 
ກ ດຈະກໍາຕົັ້ນຕໍ ເພືິ່ອສ້າງຂ ດຄວາມສາມາດຂອງຜ ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນກ່ຽວກັບການບໍລ ຫານຄຸ້ມຄອງ

ໂຮງຮຽນຂອງເຂົາເຈົັ້າ ແມ່ນການຜັນຂະຫຍາຍລະບົບການບໍລ ຫານຄຸ້ມຄອງໃນລະດັບໂຮງຮຽນໃນຂອບເຂດ
ທົິ່ວປະເທດ. ພະນັກງານຈາກພະແນກສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາແຂວງ, ຫ້ອງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາເມືອງ ແລະ 
ຜ ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນຈາກຂັັ້ນອະນຸບານ ຈົນຮອດຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວ
ກັບການບໍລ ຫານຄຸ້ມຄອງທ ິ່ອ ງໃສ່ໂຮງຮຽນເປັນຫັຼກ. ແຜນງານໄດ້ກວມເອົາການຊຸກຍ ້ຊ່ວຍເຫືຼອຄ  ແລະ ຜ ້ອໍາ
ນວຍການໂຮງຮຽນ ຈາກ ຫ້ອງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາເມືອງ ແລະ ຈະເຮັດວຽກຢ່າງມ ປະສ ດທ ພາບ ກັບຄະນະ
ກໍາມະການການສຶກສາຂັັ້ນບ້ານພາຍໃຕ້ການຊ ັ້ນໍາ ແລະ ຊ ັ້ນໍາອໍານວຍການໂຮງຮຽນໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ
ຄະນະກໍາມະການການສຶກສາຂັັ້ນບ້ານໃຫ້ມ ປະສ ດທ ພາບ ເພືິ່ອສ້າງແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນປະຈໍາປ  ໂດຍອ ງໃສ່
ງົບປະມານທ ິ່ມ . ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນຈາກບັນດາຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ 
ກ ລາ ໄດ້ເພ ິ່ມງົບປະມານຊ່ວຍດ້ານວ ຊາການ ສໍາລັບຫ້ອງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາເມືອງ ເພືິ່ອໃຫ້ຄ ສຶກສານ ເທດ 
ໄປຕ ດຕາມ ແລະ ຊຸກຍ ້ໂຮງຮຽນໃຫ້ຫຼາຍຂຶັ້ນກວ່າເກົິ່າ. ໂຄງການ GPE II ກໍໄດ້ສະໜອງງົບປະມານບໍລ ຫານ
ໂຮງຮຽນເພ ິ່ມເຕ ມ ຈາກທ ິ່ກະຊວງການເງ ນໃນການສະໜອງໃຫ້ ເສໍາລັບໂຮງຮຽນໃນບັນດາເມືອງເປົັ້າໝາຍຂອງ
ໂຄງການ ຊຶິ່ງຈະຊວຍໃຫ້ການສ້າງແຜນການປະຈໍາປ ທ ຈະແຈ້ງ ແລະ ສາມາດ ປະເມ ນຜົນໄດ້.  

➢ ການວິເຄາະຜົນສ າເລັດໂດຍລວມຂອງການສຶກສາຊັື້ນປະຖົມ 

ຕົວເລກສະຖ ຕ  ຈາກລະບົບການບໍລ ຫານຄຸ້ມຄອງຂໍັ້ມ ນຂ່າວສານການສຶກສາ (EMIS) ສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ວ່າຂະແໜງການຍ່ອຍປະຖົມສຶກສາ ແມ່ນພັດທະນາໄປຕາມເປົັ້າໝາຍ ແລະ ບາງຕົວຊ ັ້ບອກ ກໍປະຕ ບັດໄດ້ລືິ່ນ
ຄາດໝາຍທ ິ່ໄດ້ຄາດຄະເນຮອດປ  2020 ກ່ຽວກັບການເຂົັ້າຮຽນ ແລະ ອັດຕາການຈົບຊັັ້ນ, ເຖ ງວ່າ ສະພາບ
ຄວາມແຕກໂຕນກັນຍັງມ ຢ ່ ໂດຍສະເພາະໃນກຸ່ມຄົນທຸກ. ມ ຫຼາຍກ ດຈະກໍາທ ິ່ໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ເພືິ່ອສົິ່ງເສ ມ
ການເຂົັ້າຮຽນ ອັນເຮັດໃຫ້ ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນສຸດທ ສາມາດບັນລຸໄດ້ 98%, ດັດສະນ ຄວາມສະເໝ ພາບຍ ງ-ຊາຍກໍ
ເກືອບບັນລຸໄດ້, ເຖ ງແມ່ນວ່າຈໍານວນນັກຮຽນຢ ່ນອກໂຮງຮຽນ ແມ່ນຍັງບໍິ່ມ ຄວາມຊັດເຈນ ໂດຍອ ງໃສ່ ການ
ຄາດຄະເນ ຢ ່ໃນບົດວ ໄຈຂອງ ອົງການຢ ນ ເຊັບ ແລະ ທະນາຄານໂລກ. 

ໂດຍລວມແລ້ວ ຄວາມຕ້ອງການໃນການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມໄດ້ເພ ິ່ມຂຶັ້ນ. ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນໃໝ່ສຸດທ ໄດ້
ເພ ິ່ມຂຶັ້ນຈາກ 98.5% ໃນປ  2015 ເປັນ 98.8% ໃນປ  2018 ແລະ ເກືອບບັນລ ໄດ້ຄາດໝາຍ 99% ພາຍ
ໃນປ  2020. ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນໃໝ່ສຸດທ ກໍໄດ້ເພ ິ່ມຂຶັ້ນຈາກ 97.2% ໃນປ  2015 ເປັນ 97.8% ໃນປ  2018 
ຊຶິ່ງບໍິ່ໄກຈາກຄາດໝາຍ 99% ພາຍໃນປ  2020. ອັດຕາການລອດເຫືຼອໄດ້ເພ ິ່ມຂຶັ້ນຈາກ 78,3% ໃນປ  2015 
ເປັນ 82.2%. ເພືິ່ອໃຫ້ບັນລຸໄດ້ ຄາດໝາຍ 90% ພາຍໃນປ  2020,ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ຕ້ອງໄດ້
ແກ້ໄຂບັນການປະລະ ແລະ ຄ້າງຫ້ອງຂອງນັກຮຽນຢ່າງຈ ງຈັງ. ອັດຕາການຮຽນຈົບຊັັ້ນຕາມກະແສນັກຮຽນໄດ້
ເພ ິ່ມຂຶັ້ນຈາກ 76% ໃນປ  2015 ເປັນ 79% ໃນປ  2018 ທຽບໃສ່ເປົັ້ັ້າໝາຍທ ິ່ວາງໄວ້ພາຍໃນປ  2020 ແມ່ນ 
89%. ອັດຕາການຄ້າງຫ້ອງໃນຂັັ້ນຮຽນ ປ1 ໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງຈະແຈ້ງຈາກ 13.5% ໃນປ  2015 ເປັນ 8,8% 
ໃນປ  2018, ຊຶິ່ງໄດ້ສໍາເລັດໜ້ອຍກວ່າຄາດໝາຍ 5% ທ ິ່ໄດ້ຄາດຄະເນໄວ້ສໍາລັບປ  2020. ອັດຕາການຄ້າງຫ້ອງ
ທັງໝົດໃນຊັັ້ນປະຖົມໃນປ  2018 ແມ່ນ 4% ທຽບໃສ່ຄາດໝາຍພາຍໃນປ  2020 ແມ່ນ 2%. ອັດຕາ 
ການຕົກຫົຼິ່ນກໄໍດ້ບັນລຸຄາດໝາຍທ ິ່ວາງໄວ້ສໍາລັບປ  2020 ໂດຍມ ການຫຼຸດລົງຈາກ 5,2% ໃນປ  2015 ເປັນ 
4% ໃນປ  2018. 

ຄາດໝາຍທາງດ້ານປະລ ມານແມ່ນສາມາດບັນລຸໄດ້. ຍັງມ ອ ກ 2 ຂົງເຂດທ ິ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນປັດຈຸບັນ ນັັ້ນ
ຄື: 

1. ຍົກຄຸນນະພາບການສອນ, ການຮຽນ ແລະ ຜົນການຮຽນຮ ້ຂອງນັກຮຽນໃຫ້ສ ງຂຶັ້ນ,  
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2. ເພ ິ່ມທະວ ການເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກຈາກຄອບຄົວທ ິ່ຫຍຸ້ງຍາກ. 
 

ບັນດາຕາຕະລາງລຸ່ມນ ັ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖ ງຜົນກະທົບຈາກຄວາມທຸກຍາກ, ຊົນເຜົິ່າ ແລະ ທ ິ່ຕັັ້ງທາງພ ມ
ສາດ ທ ິ່ມ ຕໍິ່ຜົນສໍາເລັດດ້ານການຮຽນຮ ້ຂອງເດັກ. 

% ຂອງເ ັດກອາຍຸ 6-11 ປ  ທ ິ່ກໍາລັງຮຽໜຢ ່ໃນຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ 
2012 2017 

ທຸກທ ິ່ສຸດ 
20% 

ບໍິ່ທຸກ ຄວາມແຕກ
ໂຕນ 

ທຸກທ ິ່ສຸດ 
20% 

ບໍິ່ທຸກ ຄວາມແຕກ
ໂຕນ 

76% 91% 15% 83% 96% 13% 

2012 2017 

ເຂດຫ່າງໄກ
ສອກຫຼ ກ 

ຕົວເມືອງ ແລະ 
ຊົນນະບົດ 

ຄວາມແຕກ
ໂຕນ 

ເຂດຫ່າງໄກ
ສອກຫຼ ກ 

ຕົວເມືອງ ແລະ  
ຊົນນະບົດ 

ຄວາມແຕກ
ໂຕນ 

75% 88% 13% 87% 92% 5% 

2012 2017 

ບໍິ່ແມ່ນເຜົິ່າລາວ ເຜົິ່າລາວ ຄວາມແຕກ
ໂຕນ 

ບໍິ່ແມ່ນເຜົິ່າລາວ ເຜົິ່າລາວ ຄວາມແຕກ
ໂຕນ 

80% 94% 14% 88% 95% 7% 

ການສໍາຫຼວດດັດຊະນ ໝາຍສັງຄົມ (LSIS) 2012, 2017 

 

% ຂອງເດັກ 11-14 ປ  ທ ິ່ຮຽນຈົບປະຖົມ 

2012 2017 

ຍ ງ ຊາຍ ຄວາມແຕກ
ໂຕນ 

ຍ ງ ຊາຍ ຄວາມແຕກ
ໂຕນ 

76% 82% 6% 82% 85% 3% 

2012 2017 

ທຸກທ ິ່ສຸດ 
20% 

ບໍິ່ທຸກ ຄວາມແຕກ
ໂຕນ 

ທຸກທ ິ່ສຸດ 

20% 

ບໍິ່ທຸກ ຄວາມແຕກ
ໂຕນ 

68% 83% 15% 70% 89% 19% 

2012 2017 

ເຂດຫ່າງໄກ
ສອກຫຼ ກ 

ຕົວເມືອງ ແລະ 
ຊົນນະບົດ 

ຄວາມແຕກ
ໂຕນ 

ເຂດຫ່າງໄກ
ສອກຫຼ ກ 

ຕົວເມືອງ ແລະ 
ຊົນນະບົດ 

ຄວາມແຕກ
ໂຕນ 

67% 81% 14% 76% 85% 9% 

2012 2017 

ບໍິ່ແມ່ນເຜົິ່າລາວ ເຜົິ່າລາວ ຄວາມແຕກ
ໂຕນ 

ບໍິ່ແມ່ນເຜົິ່າລາວ ເຜົິ່າລາວ ຄວາມແຕກ
ໂຕນ 

77% 82% 5% 81% 87% 6% 

ການສໍາຫຼວດດັດຊະນ ໝາຍສັງຄົມ (LSIS) 2012, 2017 
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1.2.2 ສິິ່ງທ້າທາຍໃນການສກຶສາຊັື້ນປະຖົມເພ ິ່ອບັນລຸຜົນສ າເລັດດ້ານການຮຽນຮູ້ຕາມທີິ່ໄດ້
ຄາດຄະເນໄວ ້

ບ ລ ມະສ ດຕົັ້ນຕໍສໍາລັບຂະແໜງການຍ່ອຍນ ັ້ ແມ່ນເພືິ່ອຮັບປະກັນວ່າຜ ້ທ ິ່ຮຽນຈົບຊັັ້ນປະຖົມທຸກຄົນຕ້ອງ
ສາມາດອ່ານອອກຂຽນໄດ້ ແລະ ຄ ດໄລ່ເລກຂັັ້ນພືັ້ນຖານໄດ້, ຊຶິ່ງເປັນສ ິ່ງທ ິ່ທ້າທາຍ ຍ້ອນປະຊາກອນລາວ 

ປະກອບດ້ວຍ 49 ຊົນເຜົິ່າທ ິ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຫຼາຍກຸ່ມຊົນເຜົິ່າບໍິ່ໄດ້ໃຊ້ພາສາລາວເປັນພາສາແມ່. ການປະເມ ນຜົນ
ຄວາມສາມາດດ້ານພາສາລາວ ແລະ ຄະນ ດສາດໃນຂັັ້ນ ປ3 (ASLO, 2017) ໄດ້ຄົັ້ນພົບວ່າຜົນການຮຽນໂດຍ
ລວມ ບໍິ່ແທດເໝາະກັບລະດັບຄວາມສາມາດຕາມທ ິ່ກໍານົດໄວ້ ເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດຮຽນຕໍິ່ໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ
ຕອນຕົັ້ນໄດ້. ການແກ້ໄຂບັນຫາໂດຍພືັ້ນຖານ ລວມມ ການປັບປຸງຫັຼກສ ດ ແລະ ປຶັ້ມແບບຮຽນ, ການປັບປຸງການ
ສ້າງຄ  ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຄ ປະຈໍາການ ຊຶິ່ງຄາດວ່າຈະຊ່ວຍແກ້ບາງບັນຫາພາຍໃນ 5 ປ  ທ ິ່ຈະມາເຖ ງນ ັ້.  
ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ຄວນພ ຈາລະນາ ການພັດທະນາຍຸດທະສາດສໍາລັບການແກ້ໄຂບັນຫາທ ິ່ຍືນຍົງ
ໃນຕໍິ່ໜ້າ, ໂດຍອ ງໃສ່ບົດຮຽນທ ິ່ຖອດຖອນໄດ້ຈາກກ ດຈະກໍາທ ິ່ກໍາລັງດໍາເນ ນຢ ່ ຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ ກະຊວງສຶກ
ສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ແລະ ຄ ຮ່່ວມພັດທະນາ. 

ແຜນງານກໍິ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງໂຮງຮຽນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຈໍານວນອາຄານຮຽນ ແລະ ຫ້ອງຮຽນເພ ິ່ມຂຶັ້ນ. 
ເຖ ງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ດັິ່ງທ ິ່ໄດ້ກ່າວໃນພາກການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ບັນດາເມືອງເປົັ້າໝາຍສ່ວນຫຼາຍມ ທ່າອ່ຽງຢ ່
ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼ ກ ໂດຍມ ເສັັ້ນທາງເຂົັ້າເຖ ງດ ສົມຄວນ. ໃນໄລຍະກອງປະຊຸມປຶກສາ
ຫາລືໃນລະດັບແຂວງ ແລະ ເມືອງ ຂໍັ້ສະເໜ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນການກໍິ່ສ້າງໂຮງຮຽນເພ ິ່ມ, ແຕ່ບໍິ່ມ ຫັຼກຖານຢັັ້ງຢືນ
ວ່າມ ຈໍານວນເດັກຈັກຄົນໃນບ້ານ ຫືຼ ໃນຊຸມຊົນທ ິ່ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຂົັ້າເຖ ງໂຮງຮຽນປະຖົມ.  
ສະພາບ ທ ິ່ບໍິ່ມ ເສັັ້ນທາງໄປເຖ ງຫຼາຍເຂດໃນທົິ່ວປະເທດ ເຮັດໃຫ້ການກໍິ່ສ້າງໂຮງຮຽນຍ ິ່ງຫຍຸ້ງຍາກ. ອຸປະກອນ
ເກືອບວ່າບໍິ່ມ , ການຂົນສົິ່ງກໍແພງ ແລະ ເສັັ້ນທາງສ່ວນຫຼາຍບໍິ່ສາມາດທຽວໄດ້ໃນບາງໄລຍະຂອງປ . ຍັງມ ບັນຫາ
ຈໍານວນເດັກໃນເຂດຫ່າງໄກບໍິ່ພຽງພໍເພືິ່ອຈະສາມາດສະໜອງການປຸກສ້າງໂຮງຮຽນ ແລະ ສະໜອງຄ . ສ ິ່ງດັິ່ງ
ກ່າວນ ັ້ ໄດ້ນໍາໄປສ ່ຄວາມແຕກໂຕນກັນໃນອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນ ລະຫວ່າງກຸ່ມຊົນເຜົິ່າຕ່າງໆທ ິ່ໃຊ້ພາສາຕ່າງກັນ 
ແລະ ຕ້ອງການໃຫ້ມ ຍຸດທະສາດ ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ຈໍານວນເດັກຍ ງຊົນເຜົິ່າທ ິ່ບໍິ່ໄດ້ເຂົັ້າຮຽນໃນຊັັ້ນປະຖົມຫຼຸດລົງ.  

ດັິ່ງນັັ້ນ, ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ ພັດທະນາຍຸດທະສາດທ ິ່ມ ທາງອອກຫຼາຍດ້ານ ເພືິ່ອຮັບປະກັນວ່າເດັກທຸກຄົນ 

ສາມາດເຂົັ້າເຖ ງການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມ ຊຶິ່ງອາດລວມມ ຄື:  

• ປຸກລະດົມຊຸມຊົນໃຫ້ຊ່ວຍກັນສະໜອງການຂົນສົິ່ງ ແລະ ການປ້ອງກັນຕາມເສັັ້ນທາງໄປໂຮງຮຽນ 

• ປັບປຸງລະບົບກຸ່ມໂຮງຮຽນໃຫ້ດ ຂຶັ້ນ ແລະ ກໍິ່ສ້າງຫໍພັກໃນກຸ່ມໂຮງຮຽນດັິ່ງກ່າວ 

 

ສ ິ່ງທ້າທາຍຕົັ້ນຕໍອືິ່ນໆ ແມ່ນເນືິ່ອງມາຈາກຄວາມຈໍາກັດດ້ານງົບປະມານ ລວມທັງຂໍັ້ຈໍາກັດທາງດ້ານຈໍາ
ນວນຄ ສຶກສານ ເທດສຶກສາ ແລະ ພະນັກງານຫ້ອງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາເມືອງ ເພືິ່ອລົງໄປແນະນໍາຄ  ແລະ 
ຕ ດຕາມການປະຕ ບັດງານຂອງໂຮງຮຽນ, ລວມທັງສະພາບຂາດຄ ໃນເຂດທ ິ່ມ ຄວາມຕ້ອງການສ ງ.  

1.2.3 ບູລີມະສິດເພ ິ່ອສະໜັບສະໜູນການສຶກສາຊັື້ນປະຖມົພາຍໃນປີ 2020 

1) ເນັັ້ນໃສ່ເອກະສານສໍາລັບການສອນພາສາລາວ ແລະ ຄະນ ດສາດ 

2) ກະກຽມຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດຫັຼກສ ດພາສາລາວຂັັ້ນ ປ 1 ສະບັບໃໝ່ໃນປ  2019/20 

3) ເພ ິ່ມທະວ ການສະໜັບສະໜ ນຊ່ວຍເຫືຼອບັນດາເມືອງທ ິ່ທຸກຍາກ ຊຶິ່ງປະຕ ບັດງານຍັງບໍິ່ທັນໄດ້ດ  ແລະ ວັດ
ຜົນຄວາມກ້າວໜ້າຂອງເຂົາເຈົັ້າ ໂດຍທຽບໃສ່ຕົວຊ ັ້ວັດສະເພາະໃນການປະຕ ບັດງານ ເພືິ່ອໃຫ້ເປັນຕົວ
ແບບໃນການປັບປຸງການປະຕ ບັວຽກງານຂອງເມືອງທຸກອືິ່ນໆໃຫ້ດ ຂຶັ້ນ. 
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4) ເພ ິ່ມໂຄຕາຄ ປະຖົມໃນເຂດທ ິ່ຫຍຸ້ງຍາກ 

5) ຮັບປະກັນວ່າໂຮງຮຽນທຸກແຫ່ງຈະໄດ້ຮັບງົບປະມານບໍລ ຫານ ໂດຍຜ່ານບັນຊ ເງ ນຝາກທາງທະນາຄານ 

6) ໃຫ້ເຊືິ່ອມໂຍງທຶນສະໜັບສະໜ ນຈາກຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາເຂົັ້າໃນແຜນງົບປະມານປະຈໍາປ . 
7) ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ກຸ່ມໂຮງຮຽນ ແລະ ລະບົບສຶກສານ ເທດ.  

 

1.3 ການສຶກສາຊັື້ນມດັທະຍມົຕອນຕົື້ນ 

ຈຸດປະສົງລວມຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍການສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ທ ິ່ສະແດງອອກໃນແຜນພັດ 
ທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ປ  2016 – 2020 ມ ຄື: 1) ເພືິ່ອຊຸກຍ ້ຜ ້ທ ິ່ຮຽນຈົບຊັັ້ນປະຖົມໃຫ້ສືບຕໍິ່ຮຽນຈົນຈົບ
ຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ; ແລະ 2) ເພືິ່ອຮັບປະກັນວ່າຜ ້ຮຽນຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນທຸກຄົນມ ຄວາມຮ ້ດ້ານ
ວ ທະຍາສາດ ເພືິ່ອຮຽນຕໍິ່ໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ; ແລະ ມ ຄວາມຮ ້ດ້ານວ ຊາຊ ບພືັ້ນຖານ ແລະ ທັກສະ
ຕ່າງໆດ້ານປັນຍາສໍາລັບການດໍາລົງຊ ວ ດປະຈໍາວັນຂອງຕົນ. 

ຂະແໜງການຍ່ອຍນ ັ້ມ  3 ຍຸດທະສາດ ເພືິ່ອບັນລຸບັນດາຈຸດປະສົງທ ິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້. 
➢ ຍຸດທະສາດທີ 1: ເພືິ່ອສະໜັບສະໜ ນຜ ້ທ ິ່ຮຽນຈົບຊັັ້ນປະຖົມທຸກຄົນໃຫ້ຮຽນຕໍິ່ຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກ
ສາຕອນຕົັ້ນ.  

➢ ຍຸດທະສາດທີ 2: ປັບປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ.  

➢ ຍຸດທະສາດທີ 3: ປັບປຸງປະສ ດທ ຜົນຂອງການບໍລ ຫານຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນໃຫ້ດ ຂືຶັ້ນ.  

 

ຄວາມໝາຍຂອງສ ານວນ/ຄ າສັບ:  

ການສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ໂດຍປົກກະຕ ແລ້ວ ແມ່ນລວມເອົາເດັກໃນກຸ່ມອາຍຸ 11 – 14 ປ , 
ແຕ່ກໍມ ບາງຕົວຢ່າງຂອງຜ ້ເຂົັ້າຮຽນທ ິ່ກາຍເກນອາຍຸຢ ່ບາງເຂດຫ່າງໄກ. ການເຂົັ້າຮຽນໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ
ຕອນຕົັ້ນໄດ້ກາຍເປັນການເຂົັ້າຮຽນພາກບັງຄັບໃນປ  2015, ໂດຍມ ການກໍານົດວ່າເດັກທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ຮຽນສໍາ
ເລັດການສຶກສາຂັັ້ນພືັ້ນຖານຢ່າງໜ້ອຍພາຍໃນ 9 ປ . ຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນມ  4 ຂັັ້ນຮຽນ. 

1.3.1 ຜົນສ າເລັດໂດຍລວມ ທຽບໃສ່ຍຸດທະສາດທີິ່ໄດວ້າງແຜນໄວ້ 
➢ ການເຂົື້າເຖິງການສຶກສາ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບ:  

ເພືິ່ອຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການແຕກໂຕນກັນດ້ານບົດບາດຍ ງ-ຊາຍ, ລວມທັງການຊຸກຍ ້ນັກຮຽນຈາກກຸ່ມ
ຊົນເຜົິ່າ ແລະ ຜ ້ທ ິ່ມ ຄວາມບົກຜ່ອງໄດ້ເຂົັ້າເຖ ງການສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມ, ໄດ້ມ ການເພ ິ່ມຈໍານວນຫ້ອງຮຽນຂຶັ້ນ 
ແລະ ມ ການປຸກສ້າງອາຄານໃໝ່ໃນໂຮງຮຽນ ຊຶິ່ງລວມມ ຫ້ອງນໍັ້າ ແລະ ທາງເຂົັ້າເຖ ງຫ້ອງຮຽນສໍາລັບຜ ້ໃຊ້ 

ລໍັ້ເລືິ່ອນ. ໄດ້ມ ການປຸກສ້າງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນໃໝ່ 30 ແຫ່ງ ພ້ອມດ້ວຍຫໍພັກ ແລະ ພືັ້ນຖານໂຄງ
ລ່າງທ ິ່ສະໜອງນໍັ້າສະອາດ, ໂດຍການສະໜັບສະໜ ນຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊ  ຜ່ານໂຄງການພັດທະນາ
ຂະແໜງການຍ່ອຍມັດທະຍົມສຶກສາ (SESDP). ມ ການລາຍງານຈາກກອງປະຊຸມໃນລະດັບແຂວງ ທ ິ່ຢັັ້ງຢືນ
ວ່າ ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນໄດ້ເພ ິ່ມຂຶັ້ນ ແລະ ອັດຕາການປະລະຫຼຸດລົງ, ເນືິ່ອງຈາກວ່າໄດ້ມ ການປຸກສ້າງຫໍພັກໃຫ້
ນັກຮຽນ ແລະ ຄ ໃນເຂດຫຍຸ້ງຍາກ. 

ຍັງມ ອ ກໜຶິ່ງຍຸດທະສາດຕົັ້ນຕ ໍທ ິ່ເອືັ້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການເຂົັ້າຮຽນໃນເຂດທຸກຍາກ ແລະ ເຂດຫຍຸ້ງຍາກ 
ແມ່ນການໃຫ້ທຶນການສຶກສາ ແລະ ເງ ນຊຸກຍ ້. ມ ນັກຮຽນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ ຈໍານວນ 1.740 ຄົນ
ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາ ໂດຍການສະໜັບສະໜ ນທຶນຈາກໂຄງການ SESDP ແລະ ໃນປ  2018 ລັດຖະບານກໍ
ໄດ້ໃຫ້ເງ ນຊຸກຍ ້ແກ່ນັກຮຽນ 1.000 ທ ດ້ອຍໂອກາດ ເພືິ່ອຊ່ວຍເຂົາເຈົັ້າໃຫ້ຮຽນຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນ
ຕົັ້ນ. 80% ຂອງເງ ນຊຸກຍ ້ຈາກລັດຖະບານ ແມ່ນເອົາໃຫ້ນັກຮຽນຊົນເຜົິ່າ, ຊຶິ່ງໃນນ ັ້ 50% ເປັນນັກຮຽນຍ ງ. 
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ການສົິ່ງເສ ມດ້ານໂພຊະນາການ, ສຸຂະພາບ ແລະ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລ ນພັນຢ ່ຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ
ຕອນຕົັ້ນ ກໍແມ່ນກ ດຈະກໍາຕົັ້ນຕໍໜຶິ່ງທ ິ່ໄດ້ວາງໃນແຜນ ຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການຍ່ອຍມັດທະຍົມ 

ສຶກສາພາຍໃຕ້ຍຸດທະສາດທ  1. ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາໄດ້ຊ ັ້ນໍາຢ່າງໃກ້ຊ ດສ ນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ, 

ໂຄງການອາຫານໂລກ, ອົງການ CRS ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງອືິ່ນໆໃນການສະໜັບສະໜ ນທຶນສະໜອງອາຫານ
ໃຫ້ໂຮງຮຽນ ຄຽງຄ ກ່ັບການຝຶກອົບຮົມດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ດ້ານການອະນາໄມຂັັ້ນພືັ້ນຖານ. ອົງການ 
CRS ຍັງໄດ້ຝຶກອົົບຮົມຄ ໃນການຊອກຫາ ແລະ ຊ່ວຍເຫືຼອນັກຮຽນທ ິ່ມ ບັນຫາທາງດ້ານສາຍຕາ, ດ້ານການຟັງ 
ຫືຼ ມ ບັນຫາດ້ານຄວາມຮັບຮ ້. ເຂົາເຈົັ້າຈະສະໜອງເຄືິ່ອງປັບການຟັງ ແລະ ແວ່ນຕາໃຫ້ໃນກໍລະນ ທ ິ່ຕ້ອງການ. 

➢ ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ 
ໄດ້ມ ການຮັບຮອງເອົາຫັຼກສ ດສ້າງຄ ສະບັບໃໝ່ໃນປ  2016 ຊຶິ່ງໄດ້ຊ່ວຍຄ ໃນການສອນແຕ່ຂັັ້ນ ມ 1 ຫາ 

ມ 7. ສ ິ່ງດັິ່ງກ່າວໄດ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາການຂາດຄ , ໂດຍສະເພາະຢ ່ເຂດຫ່ງໄກ. ເຖ ງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຍັງມ 
ການລາຍງານກ່ຽວກັບການຂາດຄ ສອນວ ຊາສ ລະປະ, ພະລະສຶກສາ, ວ ທະຍາສາດ, ຄະນ ດສາດ, ພາສາອັງກ ດ 
ແລະ ເທັກໂນໂລຊ ຂໍັ້ມ ນຂ່າວສານ ແລະ ການສືິ່ສານ (ICT). 

ໂຄງການພັດທະນາຂະແໜງການຍ່ອຍມັດທະຍົມສຶກສາ (SESDP) ສະໜັບສະໜ ນທຶນໂດຍ
ທະນາຄານພັດທະນາອາຊ  ໄດ້ລົງທຶນໃສ່ການພັດທະນາຫັຼກສ ດ ເພືິ່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ
ໃຫ້ດ ຂຶັ້ນ. ເຂົາເຈົັ້າຍັງສະໜັບສະໜ ນການພັດທະນາປຶັ້ມແບບຮຽນໃໝ່. ຫັຼກສ ດໃໝ່ລວມເອົາການສຶກສາວ ຊາ
ຊ ບຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ ເພືິ່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຜ ທ້ ິ່ຮຽນຈົບມ ທັກສະພືັ້ນຖານພຽງພໍ ເພືິ່ອມ ວຽກເຮັດ
ງານທໍາໄດ້. ໂຄງການ SESDP ຍັງໄດ້ສະໜັບສະໜ ນການແຈກຢາຍສືິ່ການຮຽນ, ຄອມພ ວເຕ  ແລະ ອຸປະ-
ກອນໃສ່ຫ້ອງທົດລອງ. ໄດ້ມ ການພັດທະນາມາດຕະຖານຄຸນນະພາບແຫ່ງຊາດສະບັບໃໝ່ ຊຶິ່ງຈະໄດ້ນໍາໃຊ້ໃນປ  
2020. ສະຖາບັນຄົັ້ນຄວ້າວ ທະຍາສາດການສຶກສາ ໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມການກະກຽມໂມດ ນ ສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມ
ໄລຍະສັັ້ນ ກ່ຽວກັບການປະເມ ນຜົນນັກຮຽນ ແລະ ຜະລ ດອຸປະກອນ.  

➢ ການວາງແຜນ ແລະ ການບ ລິຫານຄຸ້ມຄອງ 
ມ ກ ດຈະກໍາຕົັ້ນຕໍ ໃນການສ້າງຂ ດຄວາມສາມາດໃນການບໍລ ຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ເຊ ິ່ງເປັນການ 

ຜັນຂະ ຫຍາຍການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດລະບົບການບໍລ ຫານຄຸ້ມຄອງທ ິ່ອ ງໃສ່ໂຮງຮຽນເປັນຫັຼກໃນທົິ່ວປະເທດ. ຄ 
ຝຶກຫັຼກ 110 ຄົນ, ຜ ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ 8.712 ຄົນ, ຄະນະກໍາມະການການສຶກສາຂັັ້ນບ້ານ 17.423 ຄົນ 
ແລະ ພະນັກງານຈາກພະແນກສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາແຂວງ ແລະ ຈາກຫ້ອງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາເມືອງ 
592 ຄົນ ແຕ່ຊັັ້ນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ຈົນຮອດຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ
ການບໍລ ຫານຄຸ້ມຄອງທ ິ່ອ ງໃສ່ໂຮງຮຽນເປັນຫັຼກ ໃນໄລຍະປ  2017/18. ແຜນງານໄດ້ບັນຈຸເອົາການແນະນໍາວ່າ
ຄວນຮ່ວມເຮັດວຽກກັບຄະນະກໍາມະການການສຶກສາຂັັ້ນບ້ານແນວໃດໃຫ້ມ ປະສ ດທ ພາບ ເພືິ່ອພັດທະນາ
ແຜນການປະຈໍາປ ທ ິ່ເນັັ້ນຫັຼກຖານ ໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານງົບປະມານ ແລະ ລວມທັງ 
ພາລະບົດບາດອັນໜັກແໜ້ນຂອງຫ້ອງການສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາເມືອງ ແລະ ຂອງຄ ສຶກສານ ເທດໃນການ
ຊ່ວຍເຫືຼອຄ ສອນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ. ໃນສົກຮຽນ 2017/18, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ 100 
ແຫ່ງ ໄດ້ຂຶັ້ນແຜນຂອງໂຮງຮຽນຢ່າງປະສ ດທ ພາບ ໂດຍອ ງໃສ່ຫັຼກການຂອງການບໍລ ຫານຄຸ້ມຄອງທ ິ່ອ ງໃສ່ 
ໂຮງຮຽນເປັນຫັຼກ.  

➢ ການວິເຄາະຜົນສ າເລັດໂດຍລວມຂອງການສກຶສາຊັື້ນມັດທະຍົມຕອນຕົື້ນ 

ຂະແໜງການຍ່ອຍແມ່ນຢ ໃ່ນໄລຍະຂອງການປ່ຽນແປງ. ການເຂົັ້ິ່າຮຽນໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນໄດ້
ເພ ິ່ມຂຶັ້ນໃນໄລຍະປະຕ ບັດໂຄງການ ESDP. ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນລວມໄດ້ເພ ິ່ມຂຶັ້ນຈາກ 78% ໃນປ  2015 
ເປັນ 83.1% ໃນປ  2018 ຊຶິ່ງຄາດວ່າຈະບັນລຸຄາດໝາຍ 85% ໃນປ  2020. ເຖ ງວ່າມ ກົດໝາຍໃໝ່ທ ິ່ກໍານົດ
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ການສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນເປັນການສຶກສາພາກບັງຄັບ, ຊຶິ່ງໝາຍຄວາມວ່ານັກຮຽນສ່ວຍໃຫຍ່ທ ິ່ຮຽນຕໍິ່
ໃນລະດັບມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ອາດມ ຄວາມຄາດຫວັງທ ິ່ຕ່າງຈາກນັກຮຽນທ ິ່ເລືອກຮຽນຕໍິ່ເອງ. ອັດຕາການ 

ປະລະໄດ້ເພ ິ່ມຂຶັ້ນຈາກ 7.7% 2015 ເປັນ 9.1% ໃນປ  2018 ແລະ ຈະບໍິ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ຄາດໝາຍ 2% 
ພາຍໃນປ  2020. ສະນັັ້ນ ຈຶິ່ງມ ຄວາມຕ້ອງການໃນການຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊ ດກັບບັນດາຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ  
ທ ິ່ສາມາດສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃນຫັຼກສ ດຂອງການສຶກສາວ ຊາຊ ບ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ ເພືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນການຕົກ
ຫົຼິ່ນ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າຜ ທ້ ິ່ຮຽນຈົບມ  ຄວາມຮ ້ ແລະ ທັກສະພຽງພໍ ເພືິ່ອຫາວຽກເຮັດງານທໍາທ ິ່ແທດ  
ເໝາະໄດ້ ຫືຼ ເພືິ່ອສ້າງທຸລະກ ດຂະໜາດນ້ອຍຂອງຕົນເອງ. 

ຜ ້ທ ິ່ຮຽນຈົບຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາບາງຄົນ ບໍິ່ສາມາດສືບຕໍິ່ຮຽນໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນໄດ້, ຍ້ອນບໍິ່ມ  
ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຢ ່ທ້ອງຖ ິ່ນ. ສະນັັ້ນ, ເຂົາເຈົັ້າກໍຈະຮຽນຕໍິ່ໃນລະບົບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຊຶິ່ງເຮັດໃຫ້
ອັດຕາການຮຽນຕໍິ່ິ່ຈາກ ປ5 ຫາ ມ1 ຫຼຸດລົງຈາກ 91.7% ໃນປ  2015 ເປັນ 88% ໃນປ  2018. ເຖ ງຢ່າງໃດ
ກໍຕາມ, ເພືິ່ອກໍາໄດ້ພາບລວມຂອງການສຶກສາ, ມັນຈຶິ່ງມ ຄວາມຈໍາເປັນທ ິ່ຈະຕ້ອງຊອກຫາອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນ
ໃນສາຍການສຶກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນ ຂອງນັກຮຽນຈົບ ປ 5, ຊຶິ່ງອັດຕາດ່ັງກ່າວຍັງບໍິ່ທັນສາມາດເກັບກໍາໄດ້.  

ດັດຊະນ ຄວາມສະເໝ ພາບຍ ງ-ຊາຍສໍາລັບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນແມ່ນ 0.95 ຊຶິ່ງຕໍິ່າກວ່າດັດຊະນ 
ຄວາມສະເໝ ພາບຍ ງ-ຊາຍໃນຊັັ້ນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ. ເມືິ່ອທຽບໃສ່ຈໍານວນເດັກ
ຍ ງທ ິ່ຍັງບໍິ່ສາມາດເຂົັ້າຮຽນ, ດັດຊະນ ດັິ່ງກ່າວກໍຍ ິ່ງຕໍິ່າ. ຍັງມ ຄວາມຕ້ອງການສ ງກ່ຽວກັບການເຂົັ້າເຖ ງຫ້ອງນໍັ້າ
ສະອາດ, ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາແກ່ເດັກຍ ງ ແລະ ການລະດົມຊຸກຍ ້ຊຸມຊົນໃຫ້ເຂົັ້າໃຈເຖ ງຜົນປະໂຫຍດທາງສັງຄົມ
ໃນການໃຫ້ການສຶກສາແກ່ເດັກຍ ງ, ເພືິ່ອເພ ິ່ມການເຂົັ້າຮຽນຂອງຜ ້ຍ ງ. 

ສະພາບການຂາດເຂ ນຫ້ອງສະໝຸດ/ເອກະສານເພືິ່ອອ່ານ ແລະ ຫ້ອງສະເພາະສໍາລັບວ ຊາວ ທະຍາສາດ 
ແລະ ການຮຽນເທັກໂນໂລຊ ພືັ້ນຖານ ກໍຍັງໜັກໜ່ວງ ຊຶິ່ງຖ້າສົບທົບໃສ່ກັບການຂາດຄ ໃນຂົງເຂດດັິ່ງກ່າວ ຍ ິ່ງມ 
ຄວາມຈໍາກັດໃນການປັບປຸງຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນໃຫ້ດ ຂຶັ້ນ. ບາງໂຮງຮຽນກໍໄດ້ນໍາໃຊ້ຫ້ອງຮຽນຫ້ອງ ໜຶິ່ງ 
ເຮັດເປັນຫ້ອງອຸປະກອນ/ຫ້ອງອ່ານ ຊຶິ່ງເປັນພືັ້ນຖານໃຫ້ທັງ 3 ຂົງເຂດວ ຊາ ແຕ່ຍັງມ ຄວາມຕ້ອງການສ ງ ທ ິ່ຈະ
ຕ້ອງມ ແຜນງົບປະມານຢ່າງຈະແຈ້ງ ເພືິ່ອສະໜອງບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນຕົັ້ນຕໍ ເພືິ່ອຮັບປະກັນ
ໃຫ້ຜົນການຮຽນຮ ້ຂອງນັກຮຽນທ ິ່ມ ຄຸນນະພາບສ ງ. ລັດຖະບານມ ຄວາມມຸ່ງໝັັ້ນທ ິ່ຈະສະໜອງຄອມພ ວເຕ ໃຫ້
ທຸກໂຮງຮຽນພາຍໃນປ  2020. 

ບໍິ່ມ ລະບົບກຸ່ມໂຮງຮຽນໃນລະດັບມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ ຊຶິ່ງເປັນການຈໍາກັດການປະຕ ບັດທ ິ່ດ  ແລະ 
ຈໍາກັດການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນຮ່ວມກັນ. ມັນເຖ ງເວລາທ ິ່ທາງຂະແໜງການຍ່ອຍຕ້ອງການ ການຮ່ວມມືຢ່າງ
ກວ້າງຂວາງກັບຊຸມຊົນ ແລະ ສ້າງຕັັ້ງການປະສານງານໃໝ່, ມັນອາດຈະຕ້ອງພ ຈາລະນາການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ
ເປັນກຸ່ມໂຮງຮຽນ.  

ໃນຂໍັ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕ ກ່ຽວກັບການເລືິ່ອນຊັັ້ນແບບຕໍິ່ເນືິ່ອງ ກໍໄດ້ລະບຸວ່າ ໃຫ້ໂຮງຮຽນທຸກແຫ່ງ
ສະໜອງການສອນບໍາລຸງສໍາລັບເດັກທ ິ່ຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫືຼອເພ ິ່ມເຕ ມ. ເຖ ງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຍັງມ ຄ ຫຼາຍຄົນທ ິ່
ບໍິ່ມ ທັກສະ ແລະ ຄວາມຮ ້ໃນການສະໜອງຫ້ອງຮຽນບໍາລຸງໄດ້. ສະນັັ້ນ, ພະແນກສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ
ແຂວງຕ້ອງແບ່ງງົບປະມານໃຫ້ພະນັກງານຫ້ອງການສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາປະຈໍາເມືອງ ແລະ ຄ ສຶກສານ ເທດ 
ໃນການລົງໃຫ້ຄໍາແນະນໍາການສອນບໍາລຸງຜ່ານລະບົບໂຮງຮຽນເຄືອຄ່າຍ ຊຶິ່ງອາດຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການ
ປະລະໄດ້. 

ບັນດາກ ດຈະກໍາທ ິ່ພົວພັນກັບການວາງແຜນ ແລະ ການບໍລ ຫານຄຸ້ມຄອງໃນໂຄງການ ESDP ລວມເອົາ
ການນໍາສະເໜ ໜຶິ່ງ ຊຶິ່ງເນັັ້ນວ່າ ຕ້ອງໄດ້ນໍາໃຊ້ເທກໂນໂລຊ ຂໍັ້ມ ນຂ່າວສານ ແລະ ການສືິ່ສານ ຫືຼ ICT ເພືິ່ອເພ ິ່ມ



77 

 

ທະວ ການບໍລ ຫານຄຸ້ມຄອງຂອງໂຮງຮຽນ ຊຶິ່ງເປັນກ ດຈະກໍາທ ິ່ຄາດຫວັງສ ງສົມຄວນ. ກ່ອນອືິ່ນໝົດ ຕ້ອງຂຶັ້ນ
ແຜນສ້າງຖານຂໍັ້ມ ນສໍາລັບຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍໃນລະດັບສ ນກາງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານໃນ
ລະດັບທ້ອງຖ ິ່ນ ເນືິ່ອງຈາກວ່າສ່ວນຫຼາຍເຂົາເຈົັ້າບໍິ່ມ ທັກສະໃນການນໍາໃຊ້ ICT ຢ່າງມ ປະສ ດທ ພາບໃນວຽກ 

ວ ຊາການ/ອາຊ ບຂອງຕົນ.  

1.3.2 ບູລີມະສິດໃນການສະໜັບສະໜູນການສກຶສາຊັື້ນມດັທະຍົມຕອນຕົື້ນ ພາຍໃນປີ 2020 

1) ຊອກຫາການຮ່ວມມືໃນທຸກລະດັບ ເພືິ່ອສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງວຽກງານວ ຊາຊ ບ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ
ກ່ຽວກັບຫັຼກສ ດ. 

2) ພ ຈາລະນາເຖ ງການສ້າງຕັັ້ງກຸ່ມໂຮງຮຽນຂອງຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ.  
3) ຮັບປະກັນວ່າທຸກລະດັບ ເຂົັ້າໃຈຂອບໂຄງຮ່າງລວມຂອງການຕ ດຕາມ - ປະເມ ນຜົນ ແລະ ນໍາໃຊ້ມັນ
ເປັນບ່ອນອ ງໃນການລາຍງານ. 

 

1.4 ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ  

ຈຸດປະສົງລວມຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຄືດັິ່ງສະແດງໄວ້ໃນແຜນພັດທະນາ 
ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ 2016-2020 ມ ຄືດັິ່ງນ ັ້: 

- ເພືິ່ອສ້າງໂອກາດໃຫ້ເດັກທ ິ່ຢ ່ນອກໂຮງຮຽນ ແລະ ເດັກທ ິ່ປະລະໄດ້ຮັບການສກຶສາ ແລະ ຮຽນຈົບຊັັ້ນ 

ປະຖົມສຶກສາ ແລະ ສືບຕໍິ່ການຮຽນຂອງເຂົາເຈົັ້າໃນລະດັບຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ. 

ຂະແໜງການຍ່ອຍ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນມ  7 ຍຸດທະສາດເພືິ່ອບັນລຸຈຸດປະສົງ  
➢ ຍຸດທະສາດທີ 1: ຂະຫຍາຍການສຶກສານອກໂຮງຮຽນສ ເ່ຂດຫ່າງໄກ ແລະ ເຂດສອກຫຼ ກເພືິ່ອ 

ສະໜອງການສຶກສາໃຫ້ກຸ່ມຜ ທ້ ິ່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຜ ້ທຸກຍາກ, ເພດຍ ງ ແລະ ຊົນເຜົິ່າຢ່າງສະເໝ ພາບ 
ແລະ ເທົິ່າທຽມກັນ.  

➢ ຍຸດທະສາດທີ 2: ປັບປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນໃນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ.  
➢ ຍຸດທະສາດທີ 3: ສົິ່ງເສ ມການສືບຕໍິ່ຍົກລະດັບການສຶກສາ.  
➢ ຍຸດທະສາດທີ 4: ສະໜອງທັກສະອາຊ ວະສຶກສາຂັັ້ນພືັ້ນຖານໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ, ຈາກນັັ້ນ, ເຂົາເຈົັ້າກ ໍ

ສາມາດນໍາໃຊ້ທັກສະເຫົຼິ່ານັັ້ນເພືິ່ອປັບປຸງເງືິ່ອນໄຂການດໍາລົງຊ ວ ດຂອງເຂົາເຈົັ້າ.  
➢ ຍຸດທະສາດທີ 5: ພັດທະນາສ ນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນເພືິ່ອໃຫ້ກາຍເປັນສ ນແຫ່ງການຮຽນຮ ້ ແລະ 
ຊຸກຍ ທຸ້ກຄົນໃຫ້ສືບຕໍິ່ການຮຽນຮ ຕ້ະຫຼອດຊ ວ ດ.  

➢ ຍຸດທະສາດທີ 6: ສົິ່ງເສ ມ ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນການຮຽນຢ່າງເປັນເອກະລາດ ແລະ ສົິ່ງເສ ມ
ການຮຽນທາງໄກ.  

➢ ຍຸດທະສາດທີ 7: ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການຄຸມ້ຄອງບໍລ ຫານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ. 

ຄ າສັບ/ສ ານວນ: ການສກຶສານອກໂຮງຮຽນແມ່ນການຮຽນຮ່ວມກັບຜ ພ້ ການ ແລະ ໂດຍທົິ່ວໄປແລ້ວ 

ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນແມນ່ໃຫ້ໂອກາດການສຶກສາແກກຸ່ມ່ຄົນດັິ່ງຕໍິ່ໄປນ ັ້ :  

• ເດັກທ ິ່ຢ ່ນອກໂຮງຮຽນ ແລະ ເດັກປະລະ ອາຍຸແຕ່ 6-14 ປ  ຜ ້ທ ິ່ບໍິ່ໄດ້ເຂົັ້າເຖ ງການສຶກສາຕາມລະບົບ
ການສຶກສາໃນເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼ ກ ແລະ ເຂດທ ິ່ດ້ອຍໂອກາດ.  

• ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຜ ້ໃຫຍ່ທ ິ່ດ້ອຍໂອກາດ ອາຍຸແຕ່ 15-45 ປ .  
• ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຜ ້ໃຫຍ່ ອາຍຸແຕ່ 15-35 ປ  ຜ ທ້ ິ່ຮຽນບໍິ່ຈົບມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ.  
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• ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຜ ້ໃຫຍ່ທ ິ່ດ້ອຍໂອກາດອາຍຸແຕ່ 16 ປ  ແລະ ຫຼາຍກວ່ານັັ້ນ.  

ຫັຼກສ ດປະຖົມ, ມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ ແມ່ນຫັຼກສ ດທ ິ່ທຽບເທົິ່າກັບລະບົບຫັຼກສ ດປົກກະຕ . 
 

1.4.1 ຜົນສ າເລັດໂດຍລວມຕ ິ່ກັບແຜນຍຸດທະສາດທີິ່ວາງໄວ້ 
➢ ການເຂົື້າເຖິງ ແລະ ຄວາມສະເໝພີາບ: 

ໜຶິ່ງໃນເງືິ່ອນໄຂທ ິ່ຈະອອກຈາກປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແມ່ນອັດຕາການຮ ້ໜັງສື. ການເພ ິ່ມອັດຕາ ການ
ຮ ້ໜັງສືແມ່ນບຸລ ມະສ ດທ ິ່ສາໍຄັນສໍາລັບກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ດ້ວຍການສຸມໃສ່ຄວາມສາມາດທາງ
ດ້ານພາສາລາວໃນຊັັ້ນປະຖົມຕອນຕົັ້ນ. ແຕ່ວ່າອັດຕາການຮ ້ໜັງສືຂອງປະຊາກອນໂດຍລວມແມ່ນຍັງຈໍາກັດຢ ່.  
ລະບົບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນທ ິ່ມ ປະສ ດທ ຜົນສາມາດຊ່ວຍເພ ິ່ມອັດຕາການຮ ້ໜັງສືໃຫ້ດ ຂຶັ້ນ ແລະ ກົມການ
ສຶກສານອກໂຮງຮຽນຈະຂະຫຍາຍວ ທ ການດາໍເນ ນງານແບບນ ັ້ຈາກ 10 ແຂວງໃນປ  2015 ເພືິ່ອຂະຫຍາຍ
ໂອກາດການເຂົັ້າເຖ ງການສຶກສາ ຢ ່ໝົດທຸກແຂວງໃນທົິ່ວປະເທດພາຍໃນ ປ  2020.  

ເພືິ່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນການການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ການນາໍໃຊ້ຊັບພະຍາ
ກອນຢ່າງມ ປະສ ດທ ພາບ, ສ ນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນແມ່ນກໍາລັງຮ່ວມມືກັນ ເພືິ່ອແລກປ່ຽນອຸປະກອນ ແລະ 
ພະນັກງານໃນໜຶິ່ງສ ນໃນທຸກ 5 ບ້ານ. ທັງໝົດນ ັ້ກໍແມ່ນນໍາໄປສ ່ການຕັດສ ນໃຈເພືິ່ອສ້າງສ ນການສຶກສານອກ
ໂຮງຮຽນກໍຄືສ ນການຮຽນຮ ້ຊຸມຊົນ. ໃນໄລຍະປະຕ ບັດແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ ຈົນ
ຮອດປັດຈຸບັນ ຊຸມຊົນໄດ້ສ້າງ 4 ສ ນໃໝ່ຂຶັ້ນ ແລະ ກໍມ ແຜນທ ິ່ຈະສ້າງສ ນການຮຽນຮ ້ຊຸມຊົນຕືິ່ມອ ກ 9 ແຫ່ງ
ພາຍໃນປ  2020. ໃນແຜນໄລຍະຍາວໃນຕໍິ່ໜ້າ ຢ່າງນ້ອຍຕ້ອງມ  ໜຶິ່ງສ ນການຮຽນຮ ້ຊຸມຊົນໃນ 17 ພືັ້ນທ ິ່ໃນ
ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດພຸມມ ປະເທດຫ່າງໄກສອກຫຼ ກ. ສ ນຮຽນຮ ້ຊຸມຊົນເຫົຼິ່ານ ັ້ຈະຖືກສ້າງຂຶັ້ນໃນ 3 ຮ ບ
ແບບຕໍິ່ປ . ການສະເໜ ລະບົບຂອງສ ນຮຽນຮ ້ຊຸມຊົນສາໍລັບຮ ບແບບການດໍາເນ ນການສອນໃນລະບົບການສຶກສາ
ນອກໂຮງຮຽນໄດ້ຖືກນາໍສະເໜ ຕໍິ່ກະຊວງສຶກສາໃນປ  2017 ແລະ ກ າລັງລໍຖ້າການອະນຸມັດ. 

ການສໍາຫຼວດໃນທາງເລ ກ (2016–18) ເພືິ່ອກໍານົດຄວາມຕ້ອງການດ້ານອາຊ ວະສຶກສາ ແລະ ຄວາມ
ຕ້ອງການດ້ານການຝຶກອົບຮົມສໍາລັບນັກຮຽນທ ິ່ມ ຄວາມພ ການ ແມ່ນກໍາລັງສະຫຼຸບສັງລວມ. ຜົນໄດຮ້ັບຈາກການ
ສໍາຫຼວດນ ັ້ຈະຊ່ວຍແນະນໍາໃນການພັດທະນາຍຸດທະສາດ ແລະ ການປະຕ ບັດສໍາລັບແຜນພັດທະນາຂະແໜງການ
ສຶກສາ ແລະ ກ ລາ ໃນຄັັ້ງຕໍິ່ໄປ.  

ການທົບທວນຫັຼກສ ດ ສໍາລັບຫັຼກສ ດຝຶກອົບຮົມອາຊ ວະສຶກສາຂັັ້ນພືັ້ນຖານເພືິ່ອກວມເອົາຊາວໜຸ່ມທ ິ່ຢ ່
ນອກໂຮງຮຽນໃຫ້ເຂົັ້າເຖ ງຕະຫຼາດແຮງງານ ຊຶິ່ງຫວ່າງບໍິ່ດົນມານ ັ້ໄດ້ຖືກຮັບຮ ້ຢ່າງເປັນທາງການວ່າເປັນພາກ 
ສ່ວນນຶິ່ງຂອງການສະໜອງການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບອາຊ ວະສຶກສາ. ຫັຼກສ ດນ ັ້ ຕ ດພັນກັບການຂະຫຍາຍທ ິ່
ກວມເອົາເຂດບໍລ ການ, ຊຶິ່ງມ ຄວາມຄາດຫວັງ ເພືິ່ອຜັກດັນການເຂົັ້າຮ່ວມຂອງຊາວໜຸ່ມໃຫ້ເພ ິ່ມຂຶັ້ນຈາກ 3.000 
ຄົນໃນປ  2018 ເພືິ່ອໃຫ້ບັນລຸໄດ້ຄາດໝາຍປະມານ 20.000 ຄົນພາຍໃນປ  2020.  

➢ ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ  
ໄດ້ສໍາເລັດການສ້າງມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນສະບັບໃໝ່ໃນປ  2017 ແລະ ໃນ

ປັດຈຸບັນນ ັ້ກໍາລັງລໍຖ້າການອະນຸມັດຢ່າງເປັນທາງການຈາກກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ. ໃນເວລາດຽວກັນ
ນັັ້ນ ກໍໄດ້ມ ການເຜ ຍແຜ່ກ່ຽວກັບມາດຕະຖານດັິ່ງກ່າວ ແລະ ໃນປ  2018 ສ ນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນທ ິ່
ແຂວງວຽງຈັນ ບັນລຸໄດ້ 35 ມາດຕະຖານຢ່າງສໍາເລັດຜົນ. ສ ນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນທ ິ່ແຂວງສະຫວັນນະ
ເຂດ ແລະ ຈໍາປາສັກແມ່ນດໍາເນ ນໄປຖືກລວງແລ້ວໃນການບັນລຸຢ່າງເຕັມສ່ວນຂອງມາດຕະຖານດັິ່ງກ່າວພາຍ
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ໃນປ  2020, ແລະ ສ ນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນແຫ່ງອຶິ່ນໆແມ່ນກໍາລັງດໍາເນ ນງານເພືິ່ອກ້າວໄປສ ່ການບັນລຸ
ມາດຕະຖານດັິ່ງກ່າວ.  

ຫັຼກສ ດໄດ້ຖືກຍົກລະດັບເພືິ່ອໃຫ້ມ ຄວາມກົມກຽວ ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາເສດຖະກ ດ
ສັງຄົມ ແລະ ກົມທ ິ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊ ດກັບທ ມງານການສຶກສາຄ  ເພືິ່ອສະໜອງຫັຼກສ ດສໍາລັບ
ການຍົກລະດັບ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄ ອາຈານໃນຊ່ວງເວລາພັກແລ້ງເພືິ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດຫັຼກສ ດສະບັບທົບ
ທວນແລ້ວ. ທັກສະໃໝ່ໆປະກອບດ້ວຍການການທ່ອງທ່ຽວ, ການຕ້ອນຮັບແຂກ, ການໂຮງແຮມ ແລະ ການປຸງ
ແຕ່ງອາຫານ. ເພືິ່ອດໍາເນ ນການຝຶກອົບຮົມທັກສະໃໝ່ໆນ ັ້, ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ມ ຫັຼກສ ດກ່ຽວກັບ
ການສ້າງຂ ດຄວາມສາມາດ ຊຶິ່ງກອງປະຊຸມຕ່າງໆແມ່ນມ ຢ ໃ່ນແຜນປະຈາໍປ ແລ້ວ, ນັບທັງການໄປທັດສະນະ 
ສຶກສາ ເພືິ່ອໃຫ້ພະນັກງານໄດ້ຮັບຮ ້ສ ິ່ງໃໝ່ກ່ຽວກັບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນທ ິ່ກຽ່ວຂ້ອງກັບການພັດທະນາ.  

ແຜນການເພ ິ່ມການເຂົັ້າເຖ ງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ໂດຍຜ່ານການຮຽນແບບທາງໄກ ແມ່ນຍັງບໍິ່ຊັດ
ເຈນ. ລະບຽບຫັຼກການກ່ຽວກັບການຮຽນທາງໄກໄດ້ຖືກກະກຽມຂຶັ້ນເພືິ່ອການສຶກສາຊັັ້ນສ ງ, ແຕ່ວ່າລະບຽບ
ຫັຼກການຂອງຮ ບແບບການຮຽນທາງໄກສາໍລັບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສ້າງຄະນະກໍາມະການ
ແຫ່ງຊາດເພືິ່ອການຮຽນຮ ້ຕະຫຼອດຊ ວ ດຂຶັ້ນ ຊຶິ່ງຄະນະກາໍມະການດັິ່ງກ່າວຍັງບໍິ່ທັນໄດ້ສ້າງຂຶັ້ນຢ່າງເປັນທາງການ
ເທືິ່ອ.  

ເຖ ງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ກ ດຈະກໍາຕ່າງໆສໍາລັບການຮຽນຮ ້ຕະຫຼອດຊ ວ ດກໍາລັງຖືກຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ. ແນວ
ຄວາມຄ ດນ ັ້ແມ່ນອົງການດ ວ ວ  (DVV) ຊຶິ່ງແມ່ນອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນຕັັ້ງຢ ປ່ະເທດເຢັຍລະມັນ ເປັນຜ ້ໃຫ້ການ
ສະໜັບສະໜ ນ, ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນນ ັ້ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການສຶກສາຜ ້ໃຫຍ່. ໃນປ  2017, ພະນັກງານການ
ສຶກສານອກໂຮງຮຽນໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃນຫັຼກການພືັ້ນຖານ ແລະ ວ ທ ການສອນເພືິ່ອສອນຫັຼກສ ດການ
ຮຽນຮ ້ຕະຫຼອດຊ ວ ດຈໍານວນ 35 ຄົນ. ໃນປ  2018, ພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 70 ຄົນ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ 
ແລະ ອ ກ 100 ກວ່າຄົນຈະໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມພາຍໃນປ  2020. ເມືິ່ອສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມກົມທ ິ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ຈະຊ່ວຍກະກຽມຂໍັ້ຕົກລົງໃນການສ້າງຕັັ້ງຄະນະກາໍມະການແຫ່ງຊາດ ເພືິ່ອການຮຽນຮ ້ຕະຫຼອດຊ ວ ດ 
ຊຶິ່ງຈະປະກອບດ້ວຍແຜນປະຕ ບັດໃນແຜນ 5 ປ  ຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ ໃນໄລຍະ
ຕໍິ່ໄປ.  

➢ ການຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານ  
ການຂະຫຍາຍການບໍລ ການມ ຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງມ ຈາໍນວນພະນັກງານເພ ິ່ມເຕ ມ. ພາຍໃຕ້ລະບົບການ

ໃຫ້ໂຄຕາໃນປັດຈຸບັນ, ການບັນຈຸພະນັກງານໃໝ່ແມ່ນຍັງມ ຄວາມຈໍາກັດຫຼາຍ. ເພາະສະນັັ້ນ, ແຜນຂອງກົມທ ິ່
ຈະຢືມພະນັກງານຈາກຈາກລະບົບປົກກະຕ  ແລະ/ຫືຼ ຢືມພະນັກງານມາຈາກກະຊວງອຶິ່ນໆ ໃນບ່ອນທ ິ່ເປັນໄປ
ໄດ້ເພືິ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມ ພະນັກງານພຽງພໍໃນແຕ່ລະທ້ອງຖ ິ່ນ. ເພືິ່ອບຸລະນາການຂໍັ້ມ ນກ່ຽວກັບການສຶກສານອກ
ໂຮງຮຽນໃຫ້ເຂົັ້າກັບລະບົບຂໍັ້ມ ນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ, ຊຶິ່ງປັດຈຸບັນນ ັ້ກາໍລັງຖືກພັດທະນາຢ ່ໂດຍໄດ້
ຮັບການສະໜັບສະໜ ນຈາກອົງການອຸຍນ ເຊັບ, ອຸຍເນດສະໂກ ແລະ ສ. ເກົາຫຼ  ຊຶິ່ງມ ແຜນ ໃຫ້ສາມາດຈັດຕັັ້ງ
ປະຕ ບັດໄດ້ຢ່າງສົມບ ນແບບ ພາຍໃນປ  2020. 

➢ ການວເິຄາະຜົນໄດ້ຮັບໂດຍລວມຂອງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ  
ຂະແໜງການຍ່ອຍ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ກໍາລັງຢ ່ໃນໄລຍະການປັບປ່ຽນ/ປ່ຽນແປງ ແລະ ໄລຍະ

ຂະຫຍາຍຕົວທ ິ່ມ ຄວາມໝາຍສໍາຄັນຫຼາຍ. ໃນໄລຍະນ ັ້ແມ່ນຍັງມ ຄວາມກົດດັນເພືິ່ອປັບປຸງອັດຕາການຮ ້ໜັງສື
ໃນຂອບເຂດທົິ່ວປະເທດ ນັບທັງການເພ ິ່ມຂຶັ້ນທາງດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງຫັຼກສ ດ ເພືິ່ອ
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ຮັບປະກັນໄດ້ວ່ານັກຮຽນຈົບຈາກການສຶກສານອກໂຮງຮຽນເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮ ້ ແລະ ທັກສະເພືິ່ອຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງການເຕ ບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກ ດ.  

ການສະໜອງຫັຼກສ ດການຮ ້ໜັງສືສໍາລັບຜ ້ໃຫຍ່ ແລະ ຊາວໜຸ່ມທ ິ່ບໍິ່ຮ ້ໜັງສື (ລະດັບ 1) ແມ່ນດໍາເນ ນໄປ
ຖືກລວງແລ້ວເພືິ່ອບັນລຸຄາດໝາຍ. ໃນປ  2018 ມ ຜ ້ຮຽນເກືອບ 20.000 ຄົນ ທຽບກັບຄາດໝາຍໃຫ້ໄດ້
ປະມານ 30.000 ຄົນສໍາລັບປ  2020. ເຖ ງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການສະໜອງຫັຼກສ ດການຮ ໜັ້ງສືສໍາລັບເດັກບໍິ່ໄດ້
ເຂົັ້າໂຮງຮຽນອາຍຸແຕ່ 6-14 ປ  ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼ ກໃຫ້ບັນລຸໄດ້ໂດຍປະມານ 5.000 
ຄົນໃນປ  2018 ທຽບໃສ່ຄາດໝາຍໃຫ້ໄດ້ເຂົັ້າຮຽນປະມານ 15.000 ຄົນ ພາຍໃນປ  2020. ສ ິ່ງທ ິ່ກ່າວມານ ັ້ 
ອາດຈະພໍພຽງໃນການເປັນພາກສ່ວນນຶິ່ງເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ການເຂົັ້າເຖ ງໂຮງຮຽນປະຖົມແບບທາງການທ ິ່ດ .  

ຜົນສໍາເລັດຂອງຄາດໝາຍດ້ວຍຕົວມັນເອງແລ້ວບໍິ່ສາມາດແກ້ບັນຫາໄດ້. ຊົນເຜົິ່າ ແລະ ບົດບາດຍ ງຊາຍ
ຊຶິ່ງທັງສອງອັນນ ັ້ຍັງແມ່ນປັດໄຈທ ິ່ສໍາຄັນ. ມັນມ ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງການຮ ້ໜັງສືທ ິ່ເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ
ລະຫວ່າງກຸ່ມຊົນເຜົິ່າ ຄືທ ິ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນພາກທ  3 ຂອງຜົນໄດ້ຮັບລວມ ແລະ ການຮ ໜັ້ງສືຂອງແມ່ຍ ງແມ່ນ
ຍັງຕໍິ່າກວ່າຜ ຊ້າຍຫຼາຍ, ໂດຍສະເພາະໃນກຸ່ມພາສາທ ິ່ບໍິ່ແມ່ນກຸ່ມລາວ-ໄຕ.  

ຄໍາສັິ່ງແນະນໍາຂອງກົດໝາຍການສຶກສາສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ຕໍິ່ການສຶກສາມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນແມ່ນການ
ສຶກສາພາກບັງຄັບ ແລະ ມ ຜົນຕໍິ່ຂະແໜງການຍ່ອຍ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນເຊັິ່ນດຽວກັນ, ໃນກົດໝາຍ
ສະບັບນ ັ້, ມັນມ ຄາດໝາຍເພືິ່ອສະໜອງຫັຼກສ ດທຽບເທົິ່າກັບລະດັບມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນໃຫ້ແກ່ຜ ້ທ ິ່ມ 
ອາຍຸແຕ່ 15-35 ປ  ໃນຂອບເຂດທົິ່ວປະເທດ. ດັິ່ງນັັ້ນ, ທຸກໆແຂວງສາມາດປະກາດຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ
ຕອນຕົັ້ນພາຍໃນປ  2020. ເພືິ່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນຄໍາສັິ່ງແນະນໍານ ັ້, ມ ແຜນ/ໂຄງການຫຼາຍໆໂຄງການໃນ
ລະດັບເມືອງຊຶິ່ງເລ ັ້ມຈາກ 40 ໂຄງການໃນປ  2018 ເຖ ງ 148 ໂຄງການພາຍໃນ 2020.  

ການເພ ິ່ມບົດບາດໜ້າທ ິ່ ທ ິ່ສໍາຄັນຂອງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຂຶັ້ນ ແມ່ນກາໍລັງຖືກຮັບຮ ໂ້ດຍຜ່ານການ
ແຊກຊ້ອນຫຼາຍໆວຽກວ ຊາການຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍນ ັ້ ເຂົັ້າໃນລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂໍັ້ມ ນການສຶກສາ
(EMIS).ໃນປັດຈຸບັນນ ັ້,ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຍັງເກັບຮັກສາຂໍັ້ມ ນຂອງຕົນເອງ, ລະບົບຂໍັ້ມ ນຂອງ 
ຂະ  ແໜງການສຶກສາ ເປັນລະບົບຂໍັ້ມ ນແຫ່ງຊາດ, ຂໍັ້ມ ນທ ິ່ຈະຕືິ່ມເຂົັ້າໃນລະບົບໄດ້ ກໍຕໍິ່ເມືິ່ອມ ຫັຼກຖານເປັນທ ິ່
ຍອມຮັບ ເພາະຂໍັ້ມ ນຈະຖືກນໍາໃຊ້ເປັນພືັ້ນຖານເຂົັ້າໃນການວາງແຜນ ແລະ ທາງດ້ານການເງ ນ. ການນໍາສະເໜ  
ຂໍັ້ມ ນຂອງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ເຂົັ້າໃນລະບົບຂໍັ້ມ ນຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແມ່ນໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບ 

ສະໜ ນຈາກລັດຖະບານ ສ. ເກົາຫຼ  ແລະ ດ້ວຍການສະໜັບສະໜ ນເພ ິ່ມເຕ ມຈາກອ ຍເນດສະໂກ ແລະ ອຸຍນ 
ເຊັບ. ໃນການປ້ອນຂໍັ້ມ ນເຂົັ້າໃນລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ມັນຍັງມ ສ ິ່ງທ້າທາຍສໍາຄັນທ ິ່ຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂ. 

1.4.2 ສິິ່ງທ້າທາຍຂອງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນເພ ິ່ອບັນລຜຸົນໄດ້ຮັບທີິ່ຄາດຫວັງໄວ້ 

ສ ິ່ງທ້າທາຍທ ິ່ສໍາຄັນຂອງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນໃນປັດຈຸບັນນ ັ້ ແມ່ນວ່າການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຍັງ
ບໍິ່ທັນບັນຈຸເຂົັ້າໃນຂອບນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ. ນ ັ້ກໍໝາຍຄວາມວ່າ ເຖ ງວ່າກົດໝາຍໄດ້ຮັບຮ ້ຫັຼກສ ດທຽບເທົິ່າ
ຂອງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນແມ່ນທຽບເທົິ່າກັບລະບົບປົກກະຕ  ແຕ່ກໍຍັງບໍິ່ທັນສາມາດທຽບໂອນໄດ້. ຕົວຢ່າງ. 
ນັກຮຽນຈົບຈາກຫັຼກສ ດທຽບເທົິ່າມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນຂອງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ບໍິ່ສາມາດລົງທະບຽນເຂົັ້າ
ຮຽນໃນມັດທະຍົມຕອນປານລະບົບປົກກະຕ ໄດ້. ກໍເຊັິ່ນດຽວກັບຫັຼກສ ດຂອງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຍັງບໍິ່
ທັນໄດ້ຖືກບັນຈຸເຂົັ້າໃນຂອບໂຄງສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ຍັງບໍິ່ທັນໄດ້ຖືກພ ຈາລະນາເພືິ່ອເອົາເຂົັ້າໃນລະບົບຂໍັ້ມ ນ
ການສຶກສາ, ນັກຮຽນທ ິ່ຮຽນໃນຫັຼກສ ດທຽບເທົິ່າບໍິ່ສາມາດສະໝັກເອົາທຶນການສຶກສາໄດ້. ໃນປັດຈຸບັນ, 

ສະພາບບັນຫານ ັ້ກໍາລັງຖືກນໍາມາພ ຈາລະນາໂດຍຜ່ານການທົບທວນຄືນຕໍິ່ກັບຂອບໂຄງສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ 
ການປະເມ ນ ແຕ່ມັນຈາໍເປັນຕ້ອງໄດ້ຮ ບຮ້ອນດໍາເນ ນການ.  
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ການສ້າງຕັັ້ງສ ນຮຽນຮ ້ຊຸມຊົນ ແມ່ນວ ທ ທາງທ ິ່ມ ປະສ ດທ ພາບໃນການຊຸກຍ ້ສະມາຊ ກຊຸມຊົນທຸກເພດ
ໄວ ເພືິ່ອຍົກລະດັບການສຶກສາຂອງເຂົາເຈົັ້າ. ໃນປັດຈຸບັນນ ັ້, ມ ສ ນຮຽນຮ ້ຊຸມຊົນແບບຖາວອນຢ ່ 71 ແຫ່ງໃນ
ຂະນະທ ິ່ 269 ແຫ່ງ ຍັງແມ່ນສ ນແບບຊົິ່ວຄາວ, ບໍິ່ເປັນທາງການ ຊຶິ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນຈາກຊຸມຊົນຂອງ
ເຂົາເຈົັ້າເອງ ຫືຼ ຈາກການສະໜັບສະໜ ນຂອງຜ ້ໃຫ້ທຶນສາກົນ. ສ ນເຫົຼິ່ານ ັ້ແມ່ນໃຫ້ບໍລ ການໂດຍອ ງໃສ່ຄວາມ
ຕ້ອງການ ແຕ່ວ່າຊັບພະຍາກອນຮັບໃຊ້ແມ່ນຊຸດໂຊມ. ການອະນຸມັດສໍາລັບລະບົບການສ້າງສ ນຮຽນຮ ້ຊຸມຊົນທ ິ່
ສະເໜ ເຖ ງກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ໃນ ປ  2017 ຍັງບໍິ່ທັນໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ເລັິ່ງໃຫ້
ໄດ້ອະນຸມັດໄວຂຶັ້ນ.  

ການປັບປຸງໃນຄຸນນະພາບ, ຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ການເພ ິ່ມຂຶັ້ນໃນປະລ ມານຂອງທຸກຫັຼກສ ດທ ິ່ການ
ສຶກສານອກໂຮງຮຽນໄດ້ໃຫ້ການບໍລ ການ ມ ຄວາມໝາຍວ່າຂະແໜງການຍ່ອຍການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຕ້ອງ
ເພ ິ່ມຄວາມເປັນເອກະລາດໃນດ້ານຄຸນນະພາບການສອນສ ງ ແລະ ຜົນສໍາເລັດທາງດ້ານການຮຽນຂອງນັກຮຽນ
ສ ງ. ລະບຽບຫັຼກການກ່ຽວກັບສ ິ່ງຈ ງໃຈສໍາລັບຄ ອາຈານສອນໃນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ໃນຂະນະນ ັ້ໄດ້ກາຍ
ເປັນບຸລ ມະສ ດອ ກອັນນຶິ່ງ. 

1.4.3 ບູລິີມະສິດເພ ິ່ອໃຫກ້ານສະໜັບສະໜູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນພາຍໃນປີ 2020. 

1) ບັນຈຸຂະແໜງການຍ່ອຍການສຶກສານອກໂຮງຮຽນເຂົັ້າໃນຂອບໂຄງສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ເຂົັ້າໃນລະບົບ
ຂໍັ້ມ ນຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ. 

2) ສ້າງ/ປະກອບລະບຽບຫັຼກການກ່ຽວກັບສ ິ່ງຈ ງໃຈສໍາລັບຄ ສອນໃນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ. 

3) ຊອກຫາຄ ຮ່່ວມງານໃນທຸກລະດັບເພືິ່ອສົິ່ງເສ ມການສຶກສາອາຊ ວະສຶກສາ ແລະ ຮ ບການຕ່າງໆຂອງຫັຼກ
ສ ດການຝຶກອົບຮົມ. 

4) ຮັບປະກັນວ່າທຸກລະດັບມ ຄວາມເຂົັ້າໃຈຕໍິ່ຂອບໂຄງສ້າງການຕ ດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນອັນໃໝ່ ແລະ 
ນໍາໃຊ້ໂຄງສ້າງດັິ່ງກ່າວເປັນພືັ້ນຖານໃນການລາຍງານ. 

 

2. ການສກຶສາຫ ັງພ ື້ນຖານ 

ພາກການສຶກສາຫຼັງພືັ້ນຖານ ລວມເອົາຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ, ອາຊ ວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວ ຊາ
ຊ ບ (TVET), ການສຶກສາຄ  (TE) ແລະ ການສຶກສາຊັັ້ນສ ງ (HE). 
 

2.1. ຊັື້ນມັດທະຍມົສກຶສາຕອນປາຍ 

ຈຸດປະສົງລວມຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ທ ິ່ໄດ້ສະແດງອອກຢ ໃ່ນແຜນ
ພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ 2016-2020 ມ ດັິ່ງນ ັ້: 

“ເພືິ່ອສ້າງໂອກາດໃຫ້ນັກຮຽນ, ຊາວໜຸ່ມມ ຄວາມຮ ້ດ້ານວ ຊາຊ ບ ເພືິ່ອກຽມຄວາມພ້ອມເຂົັ້າສ ່ຕະຫຼາດແຮງ
ງານ ພ້ອມທັງສືບຕໍິ່ຮຽນໃນສາຍວ ຊາຊ ບ ແລະ ການສຶກສາຊັັ້ນສ ງ”. 
 

ຂະແໜງການຍ່ອຍມັດທະຍົມຕອນປາຍ ມ  2 ຍຸດທະສາດ ເພືິ່ອບັນລຸຈຸດປະສົງ ຄືື: 
ຍຸດທະສາດທີ 1: ສົິ່ງເສ ມໃຫ້ນັກຮຽນທ ິ່ຮຽນຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນທ ິ່ມ ຄຸນນະພາບ  
ໄດ້ເຂົັ້າຮຽນຕໍິ່ໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ. 
ຍຸດທະສາດທີ 2: ສົິ່ງເສ ມການຮຽນການສອນວ ຊາຊ ບຂັັ້ນພືັ້ນຖານຢ ່ໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນ
ປາຍ. 
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ອະທິບາຍສັບ: ການບໍລ ການຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ຕາມປົກກະຕ ແລ້ວ ແມ່ນກວມເອົາເດັກອາຍຸ 15-
17 ປ  ທ ິ່ຮຽນຢ ່ໃນຂັັ້ນ ມ 5, ມ 6 ແລະ ມ 7. ການເຂົັ້າຮຽນວນລະດັບມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍບໍິ່ແມ່ນພາກ
ບັງຄັບ ແລະ ການເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກທ ິ່ເກ ນເກນອາຍຸນັັ້ນແມ່ນມ ໜ້ອຍ. 
 

2.1.1 ຜົນສ າເລັດໂດຍລວມ ທຽບໃສ່ຍຸດທະສາດທີິ່ວາງເອາົໄວ້. 

➢ ການເຂົື້າເຖິງ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບ 

ໃນປັດຈຸບັນ ມ ນັກຮຽນປະມານ 20% ທ ິ່ຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ໄດ້ຮຽນຕໍິ່ຕາມສາຍວ ຊາ
ການທາງການສຶກສາ, ໃນຂະນະທ ິ່ ອ ກ 60% ໄດ້ເຂົັ້າຮຽນໃນສາຍອາຊ ວະສຶກສາ. ອ ກ 20% ແມ່ນເຂົັ້າສ ່ຕະຫຼາດ
ແຮງງານ. ໜຶິ່ງໃນກ ດຈະກໍາຫຼັກທ ິ່ວາງເແຜນໄວ້ໃນ ESDP ຢ ່ໃນຍຸດທະສາດທ ິ່ 1 ແມ່ນການຍົກຄຸນນະພາບຂອງ
ຜົນການຮຽນຂອງຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ. ເພືິ່ອຈັດຕ້ັັ້ງປະຕ ບັດກ ດຈະກໍາເພືິ່ອຍົກສ ງຄຸນນະພາບດັິ່ງກ່າວ, 
ຄະນະກໍາມະການຂັັ້ນສ ນກາງ ໄດ້ມ ການພັດທະນາມາຕະເກນ ເພືິ່ອຄັດເລືອກນັກຮຽນຜ ້ທ ິ່ຈະຮຽນຕໍິ່ຕາມລາຍ
ວ ຊາຊ ບ (TVET) ແລະ ຜ ້ທ ິ່ຈະຮຽນຕໍິ່ຕາມສາຍວ ຊາການທາງການສຶກສາ. ການພັດທະນາເກນດັິ່ງກ່າວໄດ້ເລ ິ່ມ
ໃນປ  2017, ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈ ງ ວ ທ ດັິ່ງກ່າວນ ັ້ຢ ່ໃນໄລຍະການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ປຶກສາຫາລືກັນຢ ່. ນ ັ້ກໍສອດຄ່ອງ
ກັບຈຸດປະສົງຂອງ ESDP ທ ິ່ຈະດ ່ນດ່ຽງອັດຕາສ່ວນຂອງຜ ້ຈົບມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ ເຊ ິ່ງຈະເຂົັ້າຮຽນຕໍິ່ຢ ່
ໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ແລະ ໂຮງຮຽນວ ຊາຊ ບ. ນ ັ້ຈະເປັນການປັບປຸງໂອກາດຂອງນັກຮຽນໃນ
ການສືບຕໍິ່ຮຽນ ອ ງຕາມຄວາມຖະໜັດ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົັ້າ, ຍົກຄຸນນະພາບຜົນສໍາເລັດຂອງນັກຮຽນ
ຕາມສາຍວ ຊາການທາງການສກຶສາ ແລະ ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການປະລະການຮຽນ. 

ເພືິ່ອຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນທາງດ້ານບົດບາດຍ ງ-ຊາຍ ແລະ ເພືິ່ອຊຸກຍ ້ນັກຮຽນທ ິ່ມາຈາກກຸ່ມ
ຊົນເຜົິ່າ ແລະ ກຸ່ມຄົນພ ການ, ໄດ້ມ ການເພ ິ່ມຈໍານວນຫ້ອງຮຽນ ແລະ ກໍິ່ສ້າງອາຄານໂຮງຮຽນໃໝ່ ທ ິ່ປະກອບດ້ວຍ
ສ ິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານນໍັ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ (WASH) ແລະ ການເຂົັ້າເຖ ງຂອງຜ ້ທ ິ່ໃຊ້ 
ລໍັ້ເລືິ່ອນ. ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ຈໍານວນ 15 ແຫ່ງ ພ້ອມດ້ວຍຫໍພັກ ແລະ ຫ້ອງນໍັ້າ ໄດ້ຮັບການ
ກໍິ່ສ້າງ ຜ່ານໂຄງການພັດທະນາຂະແໜງການຍ່ອຍຊັັ້ນມັດທະຍົມ (SESDP) ສະໜັບສະໜ ນໂດຍທະນາຄານ
ພັດທະນາອາຊ  (ADB). ຍຸດທະສາດອ ກອັນໜຶິ່ງ ທ ິ່ສົິ່ງເສ ມໃຫ່ເດັກຈາກຄອບຄົວທຸກຍາກ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດ 
ໄດ້ເຂົັ້າເຖ ງການສຶກສາ ຄື ການສະໜອງທຶນການສຶກສາ ແລະ ເບ້ຍລ້ຽງ. ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ໄດ້ສະ
ໜອງເບ້ຍລ້ຽງ ທ ິ່ອ ງໃສ່ຄວາມຈໍາເປັນໃຫ້ນັກຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ຈໍານວນ 1,200 ຄົນ. ລັດຖະບານ
ໂດຍຜ່ານສ ນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ໄດ້ໃຫ້ທຶນການສຶກສາ 200,000 ກ ບ ຕໍິ່ເດືອນ ເພ ິ່ມຈາກການລົງທະບຽນທ ິ່
ບໍິ່ໄດ້ເສຍຄ່າທໍານຽມ ແກ່ນັກຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ທ ິ່ຮຽນເກັິ່ງ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດ ຈໍານວຍນຫຼາຍ
ກວ່າ 1,200 ຄົນ. ສ ນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ຍັງໄດ້ຊໍາລະຄາ່ທໍານຽມໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນພ ການທ ິ່ໄດ້ຈົບການສຶກສາ
ຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ແລະ ເຂົັ້າຮຽນຕໍິ່ຢ ່ໃນສ ນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ. 

➢ ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ. 

ບ ລ ມະສ ດທ ິ່ສໍາຄັນຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍໃນໃນຍະການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ESDP ສະບັບປະຈຸບັນແມ່ນ
ການປັບປຸງຫັຼກສ ດ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານເພືິ່ອຕອບສະໜອງການປ່ຽນແປງທ ິ່ວ່ອງໄວຂອງການສຶກສາ 
ແລະ ທັກສະທ ິ່ສາມາດຖ່າຍໂອນໄດ້ ຂອງການພັດທະນາເສດຖ ກ ດແຫ່ງຊາດ. ຂະແໜງການຍ່ອຍອາຊ ວະສຶກສາ 
ໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມຢ ່ໃນການກະກຽມຫັຼກສ ດໃໝ່ ແລະ ຢ ່ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດກ ດຈະກໍາຕ່າງໆ ທ ິ່ສະໜັບສະໜ ນ
ໂດຍລັດຖະບານ. ມ ໂຮງຮຽນແຫ່ງໜຶິ່ງຢ ່ແຕ່ລະແຂວງ ຢ ່ໃນ 3 ແຂວງ ກໍາລັງທົດລອງຫັຼກສຸດທ ິ່ໃຫ້ໂອກາດແກ່
ນັກຮຽນທ ິ່ຈົບມັດທະຍົມຕອນປາຍ ໄດ້ຮັບທັງໃບປະກາສະນ ຍະບັດມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ແລະ  



83 

 

ໃບປະກາສະນ ຍະບັດລະດັບ 3 ອາຊ ວະສຶກສາໄປພ້ອມໆກນັ. ຫັຼກສ ດວ ຊາຊ ບ ທ ິ່ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ລວມມ  ການ
ກໍິ່ສ້າງ, ວ ສະວະກໍາໄຟຟ້າ ແລະ ກະສ ກໍາ. 

ໂຄງການ SESDP ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນແກ່ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ໃນການຜັນ
ຂະຫຍາຍຫັຼກສ ດໃໝ່ຂອງຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ແລະ (ກ່ອນໜ້ານ ັ້ແມ່ນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນ
ຕົັ້ນ), ລວມທັງການສະໜອງປຶັ້ມແບບຮຽນໃໝ່, ປຶັ້ມຄືິ່ມືຄ  ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຄ ຢ ່ໃນຂອບເຂດທົິ່ວປະເທດ: 
ນັກຮຽນຮຸ່ນທໍາອ ດຂອງການນໍາໃຊ້ຫັຼກສ ດ ມ7 ໃໝ່ ຂອງກະຊວງສຶກສາທ າກນ ແລະ ກ ລາ ໄດ້ສໍາເລັດໃນ
ສົກຮຽນ 2016-2017. ຕໍິ່ຈາກນັັ້ນ ໂຄງການ SESDP ກໍໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນການພັດທະນາຫຼັກສ ດສ້າງ
ຄ ມັດທະຍົມດັບປະລ ນຍາຕ  ເພືິ່ອປັບປຸງການກໍິ່ສ້າງຄ ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ ໃນດ້ານການ
ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງທັກສະການສອນ ແລະ ຄວາມຮ ້ໃນລາຍວ ຊາ. ໂຄງການ SESDP ຍັງໄດ້ສະໜອງຫ້ອງທົດ
ລອງວ ທະຍາສາດ ແລະ ອຸປະກອນ, ຊັບພະຍາກອນຂອງຫ້ອງສະໝຸດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນອືິ່ນໆໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນ
ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ( ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ). ໂຄງການ SESDP ຍັງໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບ 

ສະໜ ນການຍົກລະດັບຂອງຄ ໃຫ້ມ ລະດັບປະລ ນຍາຕ  ເພືິ່ອສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງດ້ານທັກສະການສອນ ແລະ 
ຄວາມຮ ້ໃນລາຍວ ຊາ. 

ໂດຍຮ່ວມກັບຄ ຮ່່ວມພັດທະນາ, ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ທຶນໃນການເຂົັ້າເຖ ງ ICT. ຕົວຢ່າງ ພາກ
ປະຕ ບັດທ ິ່ດ  ແລະ ເປັນແມ່ແບບແກ່ຜ ້ອືິ່ນ ແມ່ນ ກະຊວງສກຶສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ໄດ້ສະໜອງທຶນປຸກສ້າງຫ້ອງ
ຄອມພ ວເຕ  ແລະ ຫ້ອງທົດລອງວ ທະຍາສາດຢ ່ໃນໂຮງຮຽນໜຶິ່ງແຫ່ງ ພາຍໃນ 11 ແຂວງ ແລະ ລັດຖະບານກໍຍັງ
ໄດ້ສະໜອງຄອມພ ວເຕ ຈໍານວນ 35 ເຄືິ່ອງ ຕໍິ່ໂຮງຮຽນ. ໄດ້ມ ແຜນທ ິ່ຈະປະກອບຄອມພ ວເຕ ໃຫ້ແກ່ 
ທຸກໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍສໍາລັບຄ  ແລະ ນັກຮຽນ ໄດ້ນໍາໃຊ້ພາຍໃນປ  2020, ແຕກ່ໍຍັງຢ ່ໃນຂັັ້ນ
ດໍາເນ ນການຢ ່. 

➢ ການບ ລິຫານການ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 

ຍັງບໍິ່ມ ຍຸດທະສາດທ ິ່ແຍກອອກຕ່າງຫາກ ຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງວຽກງານວາງແຜນ 
ແລະ ຄຸ້ມຄອງຢ ່ໃນຂະແໜງການຍ່ອຍຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ຂອງ ESDP, ແຕ່ມັນໄດ້ລະບຸວ ທ ການ
ແກ້ໄຂຜ່ານກ ດຈະກໍາທ  5 ຢ ່ໃນຍຸດທະສາດ ສໍາລັບຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ. ແຜນກ ດຈະກໍາ ເພືິ່ອ 
“ສ້າງຄວາມເຂັັ້ແຂງດ້ານການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ແກ່ຜ ້ບໍລຫານ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງການຮຽນ-ການສອນວ ຊາຊ ບ”. 
ໜຶິ່ງໃນຜົນສາໍເລັດທ ິ່ສໍາຄັນຢ ໃ່ນໄລຍະການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ESDP ນັັ້ນແມ່ນ ການພັດທະນາຖານຂໍັ້ມ ນຂອງຊັັ້ນ
ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ. ຖານຂໍັ້ມ ນດັິ່ງກ່າວ ແມ່ນພວມຢ ່ໃນຂັັ້ນຕອນຂອງການພັດທະນາ ແລະ ຂໍັ້ມ ນຈາກ
ພະແນກສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາເມືອງ/ນະຄອນ ກໍຍັງບໍິ່ສະໝໍິ່າ
ສະເໝ , ແຕ່ໃນປະຈຸບັນ ກໍໄດ້ມ ການນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການບັນທຶກຜົນຂອງການສອບເສັງ. 
 ການທົດລອງນໍາເອົາວ ຊາຊ ບໃຫ້ເປັນສ່ວນໜຶິ່ງຂອງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ໄດ້ເຮັດໃຫ້
ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍຫຼາຍແຫ່ງ ໄດ້ມ ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຫຼາຍຂຶັ້ນກັບພາກສ່ວນອາຊ ວະສຶກ
ສາ. ໂຮງຮຽນທ ິ່ຕັັ້ງຢ ່ໃກ້ກັບສ ວ ຊາຊ ບສາມາດແລກດປ່ຽນຊບັພະຍາກອນ ແລະ ວ ຊາການທ ິ່ມ ນໍາກັນ. ນ ັ້ໄດ້ເປັນ
ການປັບປຸງປະສ ດທ ພາບຂອງການບໍລ ຫານ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການເຂົົັ້າເຖ ງເພ ິ່ມຂຶັ້ນ ກໍຄືການຍົກຄຸນນະພາບຂອງການ
ຮຽນ-ການສອນຂອງບັນດານັກຮຽນ. 

➢ ການວິເຄາະໂດຍລວມຜົນໄດ້ຮັບຂອງຊັື້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ 

ໄດ້ມ ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການຍ່ອຍມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ໃນຊວງໄລຍະ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ESDP ທັງໃນດ້ານວ ຊາການ ແລະ ດ້ານວ ຊາຊ ບ. ສ ິ່ງນ ັ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນເພ ິ່ມ
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ຂຶັ້ນ, ເຊ ິ່ງສະແດງອອກຢ ່ໃນອັດຕາເລືິ່ອນຊັັ້ນຈາກມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນສ ່ມັດທະຍົມຕອນປາຍ ແມ່ນມ  92% ໃນປ  
2018 ທຽບໃສ່ຄາດໝາຍ 90% ໃນປ  2020 . 
 ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຂອງຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍກໍໄດ້ເພ ິ່ມຂຶັ້ນຈາກ 45% ໃນປ  2015 ເປັນ 53,3% 
ໃນປ  2018. 
 ການປຸກສ້າງໂຮງຮຽນ ແລະ ຫໍພັກໃໝ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການເພ ິ່ມການເຂົັ້າເຖ ງ; ການຍົກລະດັບ
ຂອງຄ  ແລະ ການສະໜອງຊັບພະຍາກອນ ໄດ້ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ການພັດທະນາຫຼກັສ ດໃໝ່ ທ ິ່ໄດ້ອອກ
ແບບໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມ ໄດ້ເປັນການເພ ິ່ມຂົງເຂດຫັຼກຂອງຄວາມ
ສອດຄ່ອງໃຫ້ແກ່ການສະໜອງ. ເຖ ງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຖ ງວ່າຈະມ ຄວາມຄືບໜ້າ, ແຕ່ການຂາດແຄນດ້ານພືັ້ນຖານ
ວັດຖຸ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ກໍຍັງເປັນການຈໍາກັດຄຸນນະພາບຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ. ມັນຕ້ອງໃຊ້
ເວລາດົນສົມຄວນ ເພືິ່ອໃຫ້ອົງປະກອບເຫົຼິ່ານ ັ້ ມ ໄດ້ຢ່າງສົມບ ນຢ ່ໃນທຸກໆໂຮງຮຽນ. 
 

2.1.2 ສິິ່ງທ້າທາຍຂອງຊັື້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ເພ ິ່ອບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບທີິ່ຄາດຫວັງໄວ້ 

 ການທ ິ່ຈະບັນລໄຸດ້ຍຸດທະສາດ, ຈຸດປະສົງ ແລະ ກ ດຈະກາໍທ ິ່ວາງໄວ້ໃນແຜນ ແມ່ນຂຶັ້ນກັບການສະໜອງ
ງົບປະມານເພ ິ່ມເຕ ມ ເພືິ່ອປັບປຸງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ, ບັນຈພຸະນັກງານທ ິ່ມ ຄຸນນະພາບສ ງ ແລະ ຜ ້ຊໍານາມງານ ເພືິ່ອ
ສອນວ ຊາຄະນ ດສາດ ແລະ ວ ທະຍາສາດ, ໄອທ  ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດກໍຄືການສະໜອງຫ້ອງອ່ານ, ຫ້ອງສະ 
ໝຸດສາໍລັບການຄົັ້ນຄວ້າຂອງຄ  ແລະ ນັກຮຽນ. ສ ິ່ງທ້າທາຍໄລຍະຍາວນ ັ້ ກາໍລັງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ. ເຖ ງຢ່າງໃດກໍ
ຕາມ ຂະແໜງການຍ່ອຍມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ຍັງມ ຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນທາງ
ດ້ານການເງ ນເພ ິ່ມຂຶັ້ນ ແລະ ມ ແຜນການດໍາເນ ການຕາມເປົັ້າໝາຍຢ່າງລະມັດລະວັງ ເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດສ້າງກໍາລັງແຮງ
ງານທ ິ່ມ ຄວາມຮ ້ຄວາມສາມາດ ທາງດ້ານທັກສະໃນການຖ່າຍໂອນຄວາມຮ ້, ທັກສະໃນການຄົັ້ນຄ ດວ ເຄາະ ແລະ 
ທັກສະດ້ານນະວັດຕະກໍາໃໝ່ ເຊ ິ່ງມ ຄວາມຕ້ອງການເພືິ່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມ
ໃນຕໍິ່ໜ້າ. 
 

2.1.3 ວຽກບູລີມະສິດ ເພ ິ່ອສະໜັບສະໜູນຜົນສ າເລັດຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍມັດທະຍົມສກຶ
ສາຕອນປາຍ ພາຍໃນປີ 2020. 

1) ປັບປຸງອັດຕາການຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນ ເພືິ່ອ
ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ແລະ ການສຶກສາໃນລະດັບມະຫາວ ທະຍາໄລ. 

2) ກະກຽມ ແຜນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ພືັ້ນຖານວັດຖຸທ ມ ການຄ ດໄລ່ມ ນຄ່າ ຢ່າງຈະແຈ້ງ 
ພ້ອມທັງກໍານົດວາລະຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດຢ່າງໜັກແໜ້ນ ແລະ ໂປ່ງໄສ. 

3) ທຸກລະດັບຕ້ອງເຮັດວຽກຢ ່ໃກ້ຊ ດກັບຜ ້ຈ້າງງານໃນລະດັບທ້ອງຖ ິ່ນ ເພືິ່ອສ້າງໂອກາດທາງດ້ານປະສົບ
ການພາກປະຕ ບັດຕົວຈ ງຂອງວຽກ ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນຕາມສາຍວ ຊາການ ຫືຼ ວ ຊາຊ ບ. 

4) ໃນລະດັບຊາດ ຕ້ອງໄດ້ສ້າງຂໍັ້ແນະນໍາດ້ານອາຊ ບທ ິ່ຊັດເຈນ ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ແລະ 
ຕອນປາຍ. 

5) ໃນລະດັບສ ນກາງ ຕ້ອງໄດ້ອອກບົດແນະນໍາໃຫ້ໂຮງຮຽນ ແລະ ຫ້ອງການສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາເມືອງ/
ນະຄອນ ເພືິ່ອດໍາເນ ນການສຶກສາຕ ດຕາມນັກຮຽນ ຢ່າງມ ປະສ ດທ ພາບ ເພືິ່ອນໍາໃຊ້ຜົນການຕ ດຕາມ
ດັິ່ງກ່າວ ເຂົັ້າໃນການຕັດສ ນໃຈໃນຂັັ້ນຕໍິ່ໄປ. 

6) ຮັບປະກັນໃຫ້ທຸກລະດັບ ໄດ້ເຂົັ້າໃຈ ຂອບການຕ ດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນໃໝ່ ແລະ ນໍາໃຊ້ເພືິ່ອເປັນ
ພືັ້ນຖານໃຫ້ແກ່ການລາຍງານ. 
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2.2. ການສກຶສາຄ ູ

ຈຸດປະສົງລວມຂອງແຜນການສ້າງຄ  ດັິ່ງທ ິ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ 
2016-2020 ແມ່ນ: 

“ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນວຽກງານການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ ໃນການຝຶກອົບຮົມຄ ປະຈໍາການ 
ແລະ ຄ ກ່ອນປະຈໍາການ, ເພືິ່ອເປັນການສ້າງຄວາມພ້ອມໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ ແລະ ຄ  ຢ ່ໃນໂຮງຮຽນສາມັນ ເພືິ່ອ
ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃນການຮຽນຮ ຂ້ອງນັກຮຽນ ພາຍໃຕ້ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ຫັຼກສ ດທ ິ່ແຕກ
ຕ່າງກັນ”. 

 

ເພືິ່ອບັນລຸຈຸດປະສົງດັິ່ງກ່າວ ຂະແໜງການຍ່ອຍດັິ່ງກ່າວຕ້ອງໄດ້ບັນລຸ 5 ຍຸດທະສາດຕໍິ່ໄປນ ັ້: 

➢ ຍຸດທະສາດ 1: ຍົກຄຸນນະພາບຂອງຫັຼກສ ດສ້າງຄ ໃຫ້ສ ງຂຶັ້ນ ແລະ ໃຫ້ມ ຄວາມສອດຄ່ອງກັບກັບຫັຼກສ ດ
ສາຍສາມັນ. 

➢ ຍຸດທະສາດ 2: ຍົກຄຸນນະພາບການສອນໃນສະຖາບັນສ້າງຄ ໃຫ້ສ ງຂຶັ້ນ. 
➢ ຍຸດທະສາດ 3: ສະໜອງການບໍາລຸງຄ ໃຫ້ເປັນລະບົບ ເພືິ່ອພັດທະນາວ ຊາຊ ບຄ ແບບຕໍິ່ເນືິ່ອງ. 
➢ ຍຸດທະສາດ 4: ເສ ມສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ວຽກງານປະກັນຄຸນນະພາບພາຍໃນ ກ່ຽວກັບ
ມາດຕະຖານຂອງຜ ຮ້ຽນ ແລະ ປັບປຸງການບໍລ ຫານຄຸ້ມຄອງໃນສະຖາບັນສ້າງຄ . 

➢ ຍຸດທະສາດ 5: ວາງແຜນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງດ້ານຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງຄ  ໃຫ້ມ ການປະສານ
ຢ່າງກົມກຽວ ພ້ອມທັງຄັດເລືອກເອົານັກຮຽນທ ິ່ໄດ້ມາດຕະຖານມາເຂົັ້າຮຽນຢ ໃ່ນສາຍສ້າງຄ . 

 

ຄ າສັບ: ປົກກະຕ ແລ້ວ ນັກຮຽນຄ ແມ່ນຜ ້ທ ິ່ຮຽນຈົບຈາກມັດທະຍົມຕອນປາຍ, ເຊ ິ່ງເປັນຜ ້ທ ິ່ມ ຄວາມຕ້ອງການ
ຢາກເປັນຄ ສອນຢ ່ໃນລະດັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ຫືຼ ຊັັ້ນປະຖົມ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການສອບເສັງຄັດເລືອກເຂົັ້າ
ຮຽນຢ ່ໃນວ ທະຍາໄລຄ . ກົມສ້າງຄ ມ ຄວາມຮັບຜ ດຊອບໂດຍກົງ ຕໍິ່ວ ທະຍາໄລຄ ທັງໝົດ 08 ແຫ່ງ. ຜ ້ທ ິ່ຜ່ານການ
ສອບເສັງເຂົັ້າຮຽນເປັນຄ ຊັັ້ນມັດທະຍົມຢ ່ໃນວ ທະຍາໄລສ້າງຄ  ຫືຼ ຄະນະສຶກສາສາດຂອງມະຫາວ ທະຍາໄລແຫ່ງ
ຊາດ ແມ່ນຈະຜ່ານການຝຶກສອນໃນລະດັບມັດທະຍົມສຶກສາ. ໃນ ສປປ ລາວ ມ ໂຮງຮຽນສ້າງຄ ທັງໝົດ 08 ແຫ່ງ 
ແລະ ນອກນ ັ້ ຍັງມ ນັກຮຽນທ ິ່ສືບຕໍິ່ຮຽນໂດຍບໍິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອາຊ ບ. ນັບແຕ່ປ  2016, ຜ ້ທ ິ່ຮຽນຈົບຈາກ
ວ ທະຍາໄລສ້າງຄ  ແມ່ນໄດ້ຮຽນຜ່ານ 2 ວ ຊາຫັຼກ ຈຶິ່ງຈະສາມາດສອນຢ ່ໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ຫືຼ ຕອນປາຍ
ໄດ້. ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ກໍານົດຈໍານວນໂຄຕ້າຮັບເອົານັກຮຽນຄ  ເຂົັ້າຮຽນປະຈໍາປ , ພ້ອມດຽວກັນ 
ວ ທະຍາໄລສ້າງຄ  ກໍມ ນະໂຍບາຍຮັບເອົານັກຮຽນຜ ້ທ ິ່ສາມາດຈ່າຍຄ່າຮຽນດ້ວຍທຶນສ່ວນຕົວ ເພືິ່ອເຂົັ້າຮຽນໃນ
ສາຍສ້າງຄ ດັິ່ງກ່າວ. 
2.2.1 ຜົນສ າເລັດໂດຍລວມທຽບໃສ່ບັນດາແຜນຍຸດທະສາດ  

➢ ຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ການເຂົື້າເຖິງ:  

ຄົນລາວທຸກຄົນ ໂດຍບໍິ່ຈໍາແນກຊົນເຜົິ່າ, ເພດ ຫືຼ ຄວາມພ ການ ແມ່ນມ ສ ດເທົິ່າທຽມກັນໃນການເຂົັ້າຮຽນ
ໃນສາຍສ້າງ. ເພືິ່ອເປັນການຊຸກຍ ້ໃຫ້ຜ ້ທ ິ່ຢ ່ໃນເມືອງຫ່າງໄກສອກຫຼ ກໄດ້ມ ໂອກາດໄດ້ເຂົັ້າຮຽນເປັນຄ , ຫັຼກສ ດ 
9+3 ສໍາລັບການກໍິ່ສ້າງຄ ກ່ອນປະຈໍາການ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂຶັ້ນ. ສ ິ່ງດັິ່ງກ່າວນ ັ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນຜ ້ທ ິ່
ຮຽນຈົບຈາກຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນຢ ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດ ໄດ້ເຂົັ້າຮຽນຕໍິ່ໃນໄລຍະ 3 ປ , 
ແລະ 02 ປ  ສ າລັບຜ ້ທ ິ່ຮຽນຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ. ການເລືອກຮຽນແມ່ນມ ເງືອນໄຂ ເຊ ິ່ງຂຶັ້ນຢ ່ກັບການ
ຕົກລົງເຫັນດ ຂອງຜ ້ຮຽນ/ນັກຮຽນຄ  ທ ິ່ຈະຕ້ອງໄດ້ກັບໄປສອນຢ ່ໃນບ້ານຂອງພວກເຂົາເອງ ພາຍຫັຼງທ ິ່ໄດ້ສໍາເລັດ
ການຝຶກອົບຮົມແລ້ວ. ນ ັ້ແມ່ນຍຸດທະສາດສໍາຄັນເພືິ່ອຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດຄ  ໂດຍສະເພາະບັນດາເມືອງ
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ທ ິ່ດ້ອຍໂອກາດ. ແຜນງານ BEQUAL ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນໃນການຮັບສະໝັກນັກຮຽນຄ ຈາໍນວນ 360 
ຄົນ ທ ິ່ເປັນຊົນເຜົິ່າມາຈາກກຸ່ມເປົັ້າໝາຍບ້ານທ ິ່ດ້ອຍໂອກາດ ໃຫ້ມາຮຽນຢ ໃ່ນວ ທະຍາໄລຄ  03 ແຫ່ງ ແລະ ໄດ້
ບັນຈຸນັກຮຽນທ ິ່ຈົບລຸ້ນທໍາອ ດແລ້ວ (ຈໍານວນ 212 ຜ ້ທ ິ່ຮຽນຈົບໃໝ່) ໃນເດືອນກັນຍາ ປ  2018. 

ເພືິ່ອຂະຫຍາຍການເຂົັ້າເຖ ງການສຶກສາຂອງນັກຮຽນຄ ຫ້ອງກຽມປະຖົມ, ວ ທະຍາໄລຄ ທັງໝົດຈໍານວນ 
8 ແຫ່ງ ມ ແຜນຈະສະໜອງການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄ ຫ້ອງກຽມປະຖົມ ໃນປ  2020. ໃນປະຈຸບັນ ມ ພຽງແຕ່
ວ ທະຍາໄລຄ  4 ແຫ່ງ ທ ິ່ສາມາດສະໜອງການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຄ ສອນຫ້ອງກຽມປະຖົມ. ພ້ອມດຽວກັນ,  

ທຶນການສຶກສາແມ່ນມ ໃຫ້ສໍາລັບນັກຮຽນຜ ້ທ ິ່ດ້ອຍໂອກາດ ສະເລ່ຍປະມານ 20% ຂອງຈາໍນວນນັກຮຽນຄ ຕາມ
ໂຄຕາ.  

➢ ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ. 

ໄດ້ມ ການຈັດຕັັ້ງການສອບເສັງຮ ບແບບໃໝ່ເພືິ່ອຄັດເລືອກເອົານັກຮຽນທ ິ່ມາຮຽນໃນສາຍສ້າງຄ  ເພືິ່ອຍົກ
ລະດັບຄຸນນະພາບຂອງຜ ້ເຂົັ້າຮັບການຝຶກອົບຮົມ/ນັກຮຽນຄ ໃຫ້ສ ງຂຶັ້ນສ ່ລະດັບວ ຊາຊ ບ. ອ ງຕາມແຜນສໍາລັບປ  
2020, 80% ຂອງຈໍານວນນັກຮຽນທ ິ່ຈະເຂົັ້າຮຽນໃນສາຍສ້າງຄ  ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການຄັດເລືອກໂດຍອ ງໃສ່
ຜົນຂອງການສອບເສັງ ແລະ ຄາດໝາຍຈໍານວນຜ ້ເຂົັ້າຮຽນໃນສາຍສ້າງຄ  ຈະຫຼຸດລົງຈາກ 21.373 ຄົນ (ໃນປ  
2017) ມາເປັນ 16.000 ຄົນໃນປ  2020. 

ໃບບົດລາຍງານຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາໃນໄລຍະຜ່ານມາໄດ້ລະບຸວ່າ ຜ ້ທ ິ່
ຮຽນຈົບສ້າງຄ  ປຕ່ບໍິ່ໄດ້ຜ່ານການຝຶກງານ ກໍສາມາກເປັນຄ ໄດ້, ເຊ ິ່ງປັດຈຸບັນນ ັ້ ແມ່ນເປັນໄປບໍິ່ໄດ້. ການລົງຝຶກ
ງານເປັນອົງປະກອບໜຶິ່ງຂອງຫັຼກສ ດສ້າງຄ  ທ ິ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງມາແລ້ວ ແລະ ນັກຮຽນຄ ທຸກຄົນຈະຕ້ອງໄດ້
ຜ່ານການລົງຝຶກຫັດ ຈຶິ່ງຈະສາມາດຮຽນຈົບໄດ້. ແຜນງານ BEQUAL ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນວຽກງານ
ດັິ່ງກ່າວ ເພືິ່ອເປັນການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງວຽກງານການສ້າງຄ ປະຖົມ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນການລົງຝຶກງານ. ພ້ອມດຽວກັນນ ັ້, ວ ທະຍາໄລຄ ແຕ່ລະແຫ່ງກໍມ ໂຮງຮຽນສາທ ດ ເພືິ່ອເປັນບ່ອນຮອງຮັບ
ການລົງຝຶກງານຂອງນັກຮຽນຄ ດັິ່ງກ່າວ. 

ນອກຈາກນ ັ້, ກໍຈໍາເປັນຕ້ອງມ ການປັບປຸງຄວາມສອດຄ່ອງດ້ານຫັຼກສ ດສ້າງຄ  ໃຫ້ມ ຄວາມແທດເໝາະກັບ
ຫັຼກສ ດການສຶກສາຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ແລະ ຫັຼກສ ດມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍແບບໃໝ່ທ ິ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂຶັ້ນ
ໃນໄລຍະ 5 ປ ຜ່ານມາ. ສະພາທ ິ່ປຶກສາ ແລະ ຄະນະຮັບຜ ດຊອບດ້ານວ ຊາການໃນການປັບປຸງຫັຼກສ ດໄດ້ຮັບ
ການສ້າງຕັັ້ງຂຶັ້ນໃນເດືອນ ສ ງຫາ 2018 ໂດຍການສະໜັບສະໜ ນຈາກຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ. ພ້ອມດຽວກັນນ ັ້, 
ແຜນງານ BEQUAL ກໍໄດ້ຊຸກຍ ້ການປັບປຸງຫັຼກສ ດສ້າງຄ ສໍາລັບຊັັ້ນປະຖົມອ ກດ້ວຍ. ຫັຼກສ ດໃໝ່ນ ັ້ ມ ແຜນ
ຈະຖືກນໍາໃຊ້ພາຍໃນປ  2020. 

ເພືິ່ອເປັນການພັດທະນາດ້ານວ ຊາຊ ບແບບຕໍິ່ເນືິ່ອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເປ ດໂອກາດໃນການ ພັດທະ 
ນາທັກສະດ້ານວ ຊາການ ແລະ ການບໍລ ຫານຄຸ້ມຄອງໃຫ້ແກ່ຜ ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ, ພະແນກສຶກສາທ ການ ແລະ 
ກ ລາແຂວງ ກໍໄດ້ມ ການວ ເຄາະຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຝຶກອົບຮົມຄ ປະຈໍາການ. ສ່ວນຜົນໄດ້ຮັບຈາກການ
ວ ເຄາະດັິ່ງກ່າວແມ່ນກໍາລັງຢ ່ໃນຂັັ້ນຕອນການປຶກສາຫາລື ໂດຍສະເພາະແມ່ນກ່ຽວກັບຂົງເຂດວຽກບ ລ ມະສ ດ
ຕ່າງໆ. 

➢ ການບ ລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 

ປະຈຸບັນ, ຂະແໜງການຍ່ອຍສ້າງຄ  ກາໍລັງຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດວຽກງານການວາງແຜນ ແລະ ບໍລ ຫານຄຸ້ມຄອງ 
ໂດຍສຸມໃສ່ການພັດທະນາຫັຼກສ ດສໍາລັບສ້າງຄ ໃໝ່. ກອງປະຊຸມລະດັບຂະແໜງການຍ່ອຍໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ
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ວ່າ ມ ຄວາມເປັນເອກະພາບກັນໂດຍລວມ, ແຕ່ກໍຍັງມ ຂໍັ້ຂັດແຍ້ງກັນຢ ່ບາງຈຸດ ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບແນວ
ຄວາມຄ ດທ ິ່ວ່າ: ຄວນຈະເອົາຫຍັງເຂົັ້າໄປໃສ່ໃນຫັຼກສ ດດັິ່ງກ່າວນ ັ້ແດ່?. ວ ທະຍາໄລຄ ທັງ 4 ແຫ່ງມ ເປົັ້າ ໝາຍຈະ
ເຮັດການທົດລອງການນໍາໃຊ້ຫັຼກສ ດ/ວ ຊາໃໝ່ພາຍໃນປ  2020. ແຕ່ເຖ ງຢ່າງໃດກໍິ່ຕາມ, ກໍມ ການເຫັນດ ເປັນ
ເອກະພາບກັນວ່າ ເນືັ້ອໃນຫັຼກສ ດໃໝ່ສະບັບນ ັ້ຕ້ອງໃຫ້ແທດເໝາະກັບຫັຼກສ ດຂອງການສຶກສາຂັັ້ນພືັ້ນຖານ 
ແລະ ການສຶກສາຫັຼງພືັ້ນຖານ ແລະ ບັນຫາສໍາຄັນທ ິ່ສຸດແມ່ນຄຸນນະພາບດ້ານການສອນຂອງຄ . 

➢ ການວິເຄາະຜົນໄດ້ຮັບຂອງການສຶກສາຄູໂດຍລວມ 

ຂະແໜງການຍ່ອຍສ້າງຄ ແມ່ນກໍາລັງຢ ່ໃນຊ່ວງເວລາການປ່ຽນແປງທ ິ່ສໍາຄັນ. ເພືິ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການ
ປັບປຸງຄຸນນະພາບ, ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ພ້ອມດ້ວຍຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ຮ່ວມມກືັນລ ເລ ິ່ມ 

ໂຄງການຕ່າງໆ ເພືິ່ອຍົກລະດັບມາດຕະຖານຂອງຄ . ເຊ ິ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ວ ທະຍາໄລຄ ຈະຕ້ອງໄດ້ຍົກລະດັບ
ມາດຕະຖານໃຫ້ທຽບເທົິ່າກັບລະດັບມະຫາວ ທະຍາໄລ ເພືິ່ອທ ິ່ຈະສາມາດສະໜອງການສຶກສາໃນລະດັບປະລ ນ 
ຍາໃຫ້ການສ້າງຄ ກ່ອນປະຈາໍການ. ເຊ ິ່ງໃນປະຈຸບັນ ມ ວ ທະຍາໄລຄ ຈໍານວນ 08 ແຫ່ງທ ິ່ຢ ່ພາຍໃຕ້ການຊ ັ້ນໍາຂອງ
ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ, ໃນຈໍານວນດັິ່ງກ່າວນ ັ້, ມ  03 ແຫ່ງທ ິ່ໄດ້ຮັບຮອງໃຫ້ເປັນສ ນແຫ່ງການ 

ພັດທະນາ ແຕ່ກໍຍັງຢ ່ໃນໄລຍະທໍາອ ດ. 

ນອກຈາກນ ັ້, ຍັງມ ສ ິ່ງທ ິ່ບົິ່ງບອກ ແລະ ສະທ້ອນເຖ ງຄຸນນະພາບຂອງຄ ສອນ ໃນສະຖາບັນສ້າງຄ ໃນປະຈຸ
ບັນ. ໃນປ  2018, 58% ຂອງຄ ຢ ່ສະຖາບັນສ້າງຄ ແມ່ນໄດ້ປະລ ນຍາຕ  ເຊ ິ່ງທຽບໃສ່ຄາດໝາຍປ  2020 ແມ່ນ 
51%. ຄ ທ ິ່ໄດ້ລະດັບປະລ ນຍາໂທແມ່ນ 26% ທຽບໃສ່ຄາດໝາຍໃນປ  2020 ແມ່ນ 37%, ແລະ ຄ ທ ິ່ມ 
ລະດັບປະລ ນຍາເອກແມ່ນມ  1% ທຽບໃສ່ຄາດໝາຍໃນປ  2020 ແມ່ນ 4%. ມາດຕະຖານດັິ່ງກ່າວນ ັ້ ໄດ້ຖືກ
ຮັບຮອງໃນປ  2015. ມັນຈະເປັນສ່ວນໜຶິ່ງໃນການຊ່ວຍແນະນໍາກ່ຽວກັບການພັດທະນາວ ຊາຊ ບແບບຕໍິ່ເນືິ່ອງ 
ເພືິ່ອປັບປຸງທັກສະໃນພາກປະຕ ບັດ ໂດຍເນັັ້ນໃສ່ຄວາມສອດຄ່ອງ. ກົມສ້າງຄ ໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊ ດກັບສະຖາ
ບັນພັດທະນາການບໍລ ຫານການສຶກສາ ໃນການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຄ ເຝ ກຢ ໃ່ນລະດັບກຸ່ມໂຮງຮຽນ 
ຮ່ວມກັບຄ ຝຶກຫັຼກແຫຼິ່ງ ແລະ ຄ ສຶກສານ ເທດ ເຊ ິ່ງເປັນຜ ້ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອສະໜັບສະໜ ນໃນການຝຶກອົບ 
ຮົມຄ ປະຈໍາການ, ໂດຍສະເພາະໃນຂົງເຂດວ ຊາທ ິ່ຍັງຂາດຄ  ເຊັິ່ນ: ວ ຊາເລກ, ວ ທະຍາສາດ ແລະ ການສອນຫ້ອງ
ຄວບ. ນອກຈາກນ ັ້, ກໍຍັງມ ການຮ່ວມມືດ້ານວ ຊາການກັບສະຖາບັນການສຶກສາຂອງປະເທດອ້ອມຂ້າງເຊັິ່ນ: ວ 
ທະຍາໄລຄ ຢ ່ປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ປະເທດໄທ. ເຄືອຂ່າຍການຮ່ວມມືດັິ່ງກ່າວ ເປັນສ ິ່ງອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກໃຫ້ແກ່ການຈັດທັດສະນະສຶກສາ ແລະ ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນເຊ ິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ເຊ ິ່ງກໍິ່ໃຫ້ເກ ດ
ປະໂຫຍດຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໂດຍສະເພາະໃນການຂະຫຍາຍມຸມມອງແນວຄວາມຄ ດ ແລະ ສົິ່ງເສ ມການປະຕ ບັດ
ວຽກງານໃຫ້ດ ຂຶັ້ນກວ່າເກົິ່າ ອ ງໃສ່ບົດຮຽນທ ິ່ຖອດຖອນໄດ້ຈາກການຝຶກອົບຮົມຕາມບໍລ ບົດຂອງອາຊຽນ. 

 

2.2.2 ສິິ່ງທ້າທາຍຂອງການສຶກສາຄູເພ ິ່ອໃຫ້ບັນລຸຄາດໝາຍຜົນໄດ້ຮັບ 

ສ ິ່ງທ້າທາຍອັນຮ ບດ່ວນທ ິ່ສຸດ ຄືການເຮັດໃຫ້ຫັຼກສ ດໃໝ່ສາໍລັບສ້າງຄ ສໍາເລັດສົມບ ນໂດຍໄວ ແລະ ໃຫ້
ສາມາດຮັບຮອງນາໍໃຊ້ພາຍໃນປ  2020. ເຖ ງຢ່າງໃດກໍິ່ຕາມ, ສ ິ່ງທ້າທາຍສໍາຄັນຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍສ້າງຄ 
ແມ່ນການຜະລ ດບັນດ ດຄ ທ ິ່ມ ທັກສະ ແລະ ຄວາມຮ ້ຄວາມສາມາດດ້ານການສອນທ ິ່ມ ປະສ ດທ ພາບ ເພືິ່ອປັບປຸງ
ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ແລະ ການປະຕ ບັດໜ້າທ ິ່ຂອງໂຮງຮຽນ. ສ ິ່ງທ້າທາຍອ ກອັນໜຶິ່ງ ແມ່ນການສະໜອງ
ໂກຕ້າ ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫືຼອທ ິ່ບໍິ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ, ແຕ່ໂດຍພືັ້ນຖານແລ້ວ ການສະໜອງການຮຽນ-ການ
ສອນທ ິ່ດ ແມ່ນປະເດັນສໍາຄັນ. ເຊ ິ່ງຂັັ້ນຕອນທ ິ່ເປັນຮ ບປະທໍາແມ່ນ ການຍົກລະດັບມາດຕະຖານການສ້າງຄ ໃຫ້
ສ ງຂຶັ້ນ ໂດຍເລ ິ່ມຈາກການຄັດເລືອກເອົາຜ ້ເຂົັ້າຮຽນຄ  ຕະຫຼອດຈົນເຖ ງການສຶກສາຕໍິ່ໃນລະດັບສ ງຂຶັ້ນໄປ ໂດຍ
ສະເພາະສາໍລັບຄ ຜ ້ທ ິ່ເປັນຄ ຝຶກ ເຊັິ່ນດຽວກັນກັບການສ້າງສ ນແຫ່ງຄວາມເປັນເລ ດຂອງສະຖາບັນສ້າງຄ . ບັນດາ
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ນະວັດຕະກໍາທັງໝົດເຫົຼິ່ານ ັ້ຈະຊ່ວຍຍົກລະດັບຄຸນນະພາບໂດຍລວມທັງໝົດຂອງການບໍລ ການ ແລະ ນໍາໄປສ ່
ຜົນໄດ້ຮັບທ ິ່ດ . 

ເພືິ່ອຮັກສາມາດຕະຖານນ ັ້ໄວ້ ຈໍາເປັນຕ້ອງມ ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງດ້ານການປະກັນຄຸນນະພາບ ທັງໃນ
ລະດັບແຜນງານ ແລະ ລະດັບສະຖາບັນ ເພືິ່ອຮັບປະກັນວ່າການສະໜອງວຽກງານການສຶກສາຄ ໄດ້ຮັບການ
ພ ຈາລະນາຮັບຮອງຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະ ສາມາດເຊືິ່ອມໂຍງກັບລະບົບການສຶກສາໃນລະດັບພາກພືັ້ນ ແລະ ສາ
ກົນ ເຊ ິ່ງສາມາດຖອດຖອນບົດຮຽນໄດ້ຈາກ ບັນດາມະຫາວ ທະຍາໄລທ ິ່ໄດ້ມ ການພັດທະນາລະບົບປະກັນຄຸນ
ນະພາບ. 

ເຖ ງຢ່າງໃດກໍິ່ຕາມ, ມາດຕະຖານສະມັດຖະພາບການສ້າງຄ  ທ ິ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງໃນປ  2015 ແມ່ນຍັງ
ບໍິ່ທັນສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານຂອງອາຊຽນ. ການຍົກລະດັບມາດຕະຖານໃຫ້ມ ຄວາມສອດຄ່ອງກັບມາດຕະ
ຖານຂອງລະດັບອາຊຽນ ຈະຊ່ວຍເພ ິ່ມຜົນໄດ້ຮັບທາງດ້ານຄຸນນະພາບຂອງນັກສຶກສາຄ ທ ິ່ຮຽນຈົບ. 

2.2.3 ໜ້າວຽກບູລີມະສິດເພ ິ່ອສະໜັບສະໜູນຂະແໜງການຍ່ອຍການສກຶສາຄູ ໃຫ້ສາມາດ
ບັນລຸໄດ້ ໃນປີ 2020  
ໃນກອງປະຊຸມຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍສ້າງຄ  ກ່ຽວກັບການປະເມ ນກາງສະໄໝ, ຈຸດປະສົງແມ່ນເພືິ່ອ

ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດກ ດຈະກໍາ ອ ງຕາມແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກ
ສາ ແລະ ກ ລາ 2016-2020 ແລະ ພ ຈາລະນາວຽກບ ລ ມະສ ດຫັຼກໃນບາດກ້າວຕໍິ່ໄປ. ເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດບັນລຸໄດ້
ບັນດາເປົັ້າໝາຍຍຸດທະສາດພາຍໃນປ  2020 ຫຼາຍວຽກບ ລ ມະສ ດກໍິ່ໄດ້ຖືກຍົກສະເໜ ຂຶັ້ນ ເຊ ິ່ງມ ດັິ່ງຕໍິ່ໄປນ ັ້: 

1) ສ້າງຕັັ້ງຄະນະຊ ັ້ນໍາດ້ານວ ຊາການ ເພືິ່ອພັດທະນາ, ທົດລອງ ແລະ ປະເມ ນຜົນແຜນງານການລົງຝຶກຫັດໃໝ່
ຢ ່ໃນໂຮງຮຽນສາທ ດ ແລະ ບໍິ່ແມ່ນໂຮງຮຽນສາທ ດ. 

2) ດ ນດ່ຽງການຮັບນັກຮຽນຄ ເຂົັ້າໃໝ່ ແລະ ໂຄຕາບັນຈຸຄ  ເພືິ່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຄ  ໃນແຕ່ລະວ 
ຊາ ແລະ ໃນແຕ່ລະປ . 

3) ພັດທະນາການເຝ ກອົບຮົມຄ ທ ິ່ອ ງໃສ່ໂຮງຮຽນເປັນຫັຼກ ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ລະບົບກຸ່ມໂຮງຮຽນ ເຊ ິ່ງໃຫ້ ການ
ສະໜັບສະໜ ນ ໂດຍພະນັກງານ ຈາກພະແນກສກຶສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ແລະ 
ຫ້ອງການສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາເມືອງ ເພືິ່ອສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ທາງດ້ານຄວາມຮ ້ ແລະ ທັກສະ ກ່ຽວ
ກັບພາສາລາວສໍາລັບຄ ຊົນເຜົິ່າ, ການສອນອ່ານ, ຄະນ ດສາດ ແລະ ວ ທະຍາສາດ, ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ 
ລະ ວ ທ ການສອນຫ້ອງຄວບ. 

4) ພັດທະນາເຄືິ່ອຂ່າຍວ ຊາຊ ບ ລະຫວ່າງຄ  ແລະ ໂຮງຮຽນ ທ ິ່ຢ ່ໃກ້ກັນ ເພືິ່ອເຮັດວຽກຮ່ວມກນັໃນຖານເພືິ່ອນ
ຮ່ວມງານ ເພືິ່ອປັບປຸງການຮຽນ-ການສອນດ້ວຍການແລກປ່ຽນຄວາມຄ ດຄວາມເຫັນ ແລະ ພາກປະຕ ບັດ
ທ ິ່ດ ຮ່ວມກັນ. 

5) ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງດ້ານສະມັດຖະພາບຂອງຄ ໃນວ ທະຍາໄລຄ  ເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດເຮັດວຽກກັບຄ ຝຶກຫຼັກ 
ແຫຼິ່ງ ແລະ ຄ ສຶກສານ ເທດ ຢ ່ໃນລະດັບໂຮງຮຽນ ເພືິ່ອລາຍງານໃຫ້ຜ ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄ ໃນ
ການປັບປຸງຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ. 

6) ພັດທະນາລະບົບການປະກັນຄນຸນະພາບລະດັບແຜນງານ ໂດຍມ ການຮ່ວມມືກັບພາກສ່ວນທ ິ່ກ່ຽວຂ້ອງ, 
ມ ການປະສານງານກັບຂອບວຽກຂອງສ ນປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ກົມກວດກາ, ພ້ອມທັງຝຶກອົບຮົມຜ ້
ບໍລ ຫານການສຶກສາຂອງວ ທະຍາໄລຄ  ກ່ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ. 

7) ພັດທະນາແຜນດໍາເນ ນງານການພັດທະນາຄ  ແລະ ການນໍາໃຊ້ຄ ສໍາລັບປ  2019-2020 ພອ້ມທັງຍຸດທະ
ສາດການພັດທະນາຄ  ແລະ ການໍາໃຊ້ຄ  2020-2025. 
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2.3. ອາຊີວະສກຶສາ ແລະ ການຝກຶອົບຮມົວິຊາຊບີ  
ອ ງຕາມແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ 2016-2020, ຈຸດປະສົງລວມຂອງຂະແໜງ 

ການຍ່ອຍອາຊ ວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວ ຊາຊ ບ ມ ດັິ່ງຕໍິ່ໄປນ ັ້: 

- ສົິ່ງເສ ມໃຫ້ນັກຮຽນທ ິ່ຮຽນຈົບຈາກສາຍສາມັນ ມາເຂົັ້າຮຽນໃນສາຍອາຊ ວະສຶກສາຫຼາຍຂຶັ້ນ. 
- ຮັບປະກັນໃຫ້ນັກຮຽນທ ິ່ຮຽນຈົບຈາກສາຍອາຊ ວະສຶກສາທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນມ ຄວາມຮ ້ ຄວາມ
ສາມາດ ໃຫ້ເປັນທ ິ່ຍອມຮັບຂອງສັງຄົມ ແລະ ຜ ້ຈ້າງງານ. 

 

ເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດບັນລຸຈຸດປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍດັິ່ງກ່າວ, ຂະແໜງການຍ່ອຍມ  8 ຍຸດທະສາດທ ິ່ຈະຕ້ອງ
ໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ຄື: 

➢ ຍຸດທະສາດ 1: ກໍິ່ສ້າງ, ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງວຽກງານອາຊ ວະສຶກສາ. 
➢ ຍຸດທະສາດ 2: ສົິ່ງເສ ມສັງຄົມ ແລະ ພາກສ່ວນທຸລະກ ດ ໃຫ້ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການພັດທະນາ
ອາຊ ວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮມົວ ຊາຊ ບ. 

➢ ຍຸດທະສາດ 3: ປັບປຸງຮ ບແບບອາຊ ວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວ ຊາຊ ບ. 
➢ ຍຸດທະສາດ 4: ກໍິ່ສ້າງ, ບໍາລຸງ, ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນອາຊ ວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວ ຊາຊ ບ. 
➢ ຍຸດທະສາດ 5: ປັບປຸງຄຸນນະພາບວຽກງານອາຊ ວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວ ຊາຊ ບ. 
➢ ຍຸດທະສາດ 6: ພັດທະນາຂໍັ້ມ ນ-ຂ່າວສານອາຊ ວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວ ຊາຊ ບ. 
➢ ຍຸດທະສາດ 7: ປັບປຸງກົງຈັກການຄຸ້ມຄອງສາຍອາຊ ວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວ ຊາຊ ບ. 
➢ ຍຸດທະສາດ 8: ສ້າງນະໂຍບາຍ, ເຄືິ່ອງມືຄຸ້ມຄອງອາຊ ວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວ ຊາຊ ບ. 

 

ຄ າສັບ: ອາຊ ວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວ ຊາຊ ບ ໄດ້ນໍາໃຊ້ເພືິ່ອ ອະທ ບາຍກ່ຽວກັບການສະໜອງທັກສະ ແລະ 
ຄວາມຮ ້ດ້ານວ ຊາຊ ບໃຫ້ນັກຮຽນ ເຊ ິ່ງຢ່າງໜອ້ຍຕ້ອງໄດ້ຮຽນຈົບລະດັບການສຶກສາຂັັ້ນພືັ້ນຖານ. 
 

2.3.1. ຜົນສ າເລັດໂດຍລວມ ທຽບໃສ່ແຜນຍຸດທະສາດ  
➢ ຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ການເຂົື້າເຖິງ: 

ປະຈຸບັນ ມ ປະມານ 3% ຂອງນັກສຶກສາທ ິ່ຮຽນຈົບການສຶກສາຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ມາເຂົັ້າຮຽນໃນຫັຼກສ ດ
ອາຊ ວະສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມວ ຊາຊ ບ (TVET) ແລະ ໃນນັັ້ນ 30% ແມ່ນເພດຍ ງ. ຄຽງຄ ່ກັບແຜນພັດ
ທະນາຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ, ຂະແໜງການຍ່ອຍອາຊ ວະສຶກສາ ໄດ້ຂະຫຍາຍການບໍລ ການໃຫ້
ກວ້າງຂວາງອອກຕືິ່ມ ຢ ່ໃນໄລຍະການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ 2016-
2020 ໂດຍຜ່ານການສ້າງຕັັ້ງສ ນຝຶກອົບຮົມວ ຊາຊ ບໃນເຂດຕົວເມືອງໃຫຍ່ ເຊ ິ່ງໃນປັດຈຸບັນ ແມ່ນກໍາລັງຢ ່ໃນ
ຂັັ້ນຕອນການດໍາເນ ນການສໍາຫຼວດ ເພືິ່ອກໍານົດຄວາມຕ້ອງການຂອງສ ນຝຶກອົບຮົມວ ຊາຊ ບໃນເຂດຕົວເມືອງ
ນ້ອຍ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫລ ກ ເພືິ່ອຂະຫຍາຍການເຂົັ້າເຖ ງຂອງຜ ້ທ ິ່ມາຈາກກຸ່ມທ ິ່ດ້ອຍໂອກາດ. ໂຮງຮຽນ
ເຕັກນ ກວ ຊາຊ ບ ກໍາລັງຈະຖືກສ້າງຕັັ້ງຂຶັ້ນຢ ່ແຂວງສ້າງຕັັ້ງໃໝ່ ຄື ແຂວງໄຊສົມບ ນ. ຄາດວ່າ ໃນປ  2020 ອັດຕາ
ການເຂົັ້າຮຽນຂອງນັກສຶກສາທ ິ່ຈົບຈາກການສຶກສາຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ຈະມາເຂົັ້າຮຽນໃນສາຍອາຊ ວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກ
ອົບຮົມວ ຊາຊ ບ ຈະເພ ິ່ມຂຶັ້ນເຜປນ 60%, ເຊ ິ່ງໃນນັັ້ນ 40% ຈະເປັນເພດຍ ງ. ເພືິ່ອເປັນການເປ ດໂອກາດໃຫ້
ນັກຮຽນຜ ້ທ ິ່ຢ ໃ່ນເຂດຊົນນະບົດ ຫ່າງໄກສອກຫຼ ກ ໄດ້ມ ໂອກາດເຂົັ້າເຖ ງການສຶກສາ, ກໍິ່ໄດ້ມ ການສະເໜ ເພ ິ່ມ
ບາງວ ຊາຮຽນທ ິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ພືັ້ນຖານການດໍາລົງຊ ວ ດຂອງປະຊາຊົນເຂົັ້າໄປໃນຫັຼກສ ດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ: 
ວ ຊາກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ, ການປ ກພືດ ແລະ ຫົວຂໍັ້ອືິ່ນໆທ ິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫລັກສ ດ C1 ແລະ C2. 
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ເພືິ່ອຂະຫຍາຍການເຂົັ້າເຖ  ງອາຊ ວະສຶກສາ, ລະບົບການສະໜອງເບ້ຍລ້ຽງ ແລະ ບັດທຶນການສຶກສາ ກໍໄດ້
ມ ການນໍາໃຊ້ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດໂດຍຜ່ານຫຼາຍໆໂຄງການ. ນອກນັັ້ນ, ການສະໜອງຫໍພັກກໍຍັງແມ່ນເງືິ່ອນໄຂ
ໜຶິ່ງທ ິ່ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການເພ ິ່ມອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນ ໂດຍນະເພາະ ແມ່ນນັກຮຽນຍ ງ ທ ິ່ມາຈາກຊຸມຊົນ
ຊົນນະບົດ ແລະ ຊົນເຜົິ່າ. ພືັ້ນຖານວັດຖຸຂອງອາຊ ວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວ ຊາຊ ບ ກໍໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບດ 
ຂຶັ້ນ ແລະ ອຸປະກອນຫຼາຍຢ່າງກໍໄດ້ມ ການສະໜອງຫຼາຍຂຶັ້ນ ຜ່ານບັນດາໂຄງການຕ່າງໆ. ດ້ວຍການສະໜັບ 

ສະໜ ນດັິ່ງກ່າວນ ັ້ ການເຂົັ້າຮຽນໃນອາຊ ວະສຶກສາຈຶິ່ງໄດ້ມ ການເພ ິ່ມຂຶັ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. 

➢ ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ. 

ຂະແໜງການຍ່ອຍອາຊ ວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວ ຊາຊ ບ ໄດ້ມ ການຖອດຖອນບົດຮຽນໃນການປັບປຸງ
ເນືັ້ອໃນຫັຼກສ ດ ເພືິ່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ແລະ ສະພາບການປ່ຽນແປງຂອງຕະຫຼາດແຮງ
ງານ. ພ້ອມດຽວກັນນ ັ້, ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງຂອງວຽກງານອາຊ ວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວ ຊາຊ ບ 
(STVET) ແລະ ຄ ່ຮ່ວມງານທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຈໍານວນຫຼາຍກວ່າ 50 ພາກສ່ວນ ໄດ້ໃຫ້ການ
ສະຫນັບສະຫນ ນວຽກງານດັິ່ງກ່າວ ໃການປ່ຽນແປງຈາກການສຶກສາທຸລະກ ດແບບດັັ້ງເດ ມ ປັບໄປສ ່ຫັຼກສ ດການ
ສຶກສາທ ິ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງນາຍຈ້າງ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກ ດ. ວ ທ ການສອນ ໄດ້ມ 
ການປ່ຽນແປງເປັນກ້າວໆ ມາຈາກທ ດສະດ ໄປສ ່ການປະຕ ບັດດ້ວຍມື ເພືິ່ອເສ ມກໍາລັງແຮງດ້ານທັກສະ ແລະ ຄຸ້ນ
ເຄ ຍກ່ຽວກັບອຸປະກອນ. ມາດຕະຖານ ແລະ ຫັຼກສ ດເຊ ິ່ງມ ຫຼາຍກວ່າ 20 ອາຊ ບ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂຶັ້ນ ແລະ 
ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ. 

ຍ້ອນໄດ້ມ ການຮ່ວມມືແບບພ ເສດກັບປະເທດມາເລເຊຍ, ສ ງກະໂປ, ລຸກຊາໍບວກ ແລະ ສະວ ດເຊ ແລນ 
ຈຶິ່ງໄດ້ມ ການພັດທະນາຫັຼກສ ດດ້ານການປຸງແຕ່ງອາຫານ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບໍລ ຫານໂຮງແຮມ ເຊ ິ່ງ
ປະກອບມ ຫັຼກສ ດກ່ຽວກັບແມ່ບ້ານ, ການບໍລ ການ ແລະ ການຕ້ອນຮັບແຂກ. ມ ຫຼາຍໆຫລັກສ ດ ເປັນຫັຼກສ ດທ ິ່
ບໍິ່ຕ້ອງໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ນັກຮຽນກໍິ່ຈະມ ໂອກາດໄດ້ຮັບການຝຶກງານທັງຢ ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ
ປະເທດ. 

ນອກຈາກນັັ້ນ, ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ຍັງເປັນສະມາຊ ກຂອງສະພາຝຶກອົບຮົມວ ຊາຊ ບແຫ່ງ
ຊາດ (NTC) ເຊ ິ່ງມ ລັດຖະມົນຕ ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ເປັນປະທານຂອງສະພາດັິ່ງກ່າວ ມ  3 ຝ່າຍ 
ເຊ ິ່ງເປັນສະມາຊ ກທ ິ່ບໍິ່ປະຈໍາ ເພືິ່ອໃຫ້ການແນະນໍາທາງດ້ານການຝຶກອົບຮົມວ ຊາຊ ບ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານການ
ພັດທະນາທັກສະ. ຄະນະຮັບຜ ດຊອບການພັດທະນາຫັຼກສ ດອາຊ ວະສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມວ ຊາຊ ບ 
ແລະ ສະມາຊ ກສະພາດັິ່ງກ່າວ ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພືິ່ອຮັບປະກັນວ່າການຝຶກອົບຮົມດ້ານວ ຊາຊ ບ ສາມາດ
ຕອບສະຫນອງຕາມມາດຕະຖານ ຫືຼ ຄວາມຕ້ອງການຂອງນາຍຈ້າງ. ສະມາຊ ກສະພາຝຶກອົບຮົມວ ຊາຊ ບແຫ່ງ
ຊາດ ໄດ້ມ ສ່ວນຮ່ວມຢ ໃ່ນຄະນະຊ ັ້ນໍາອາຊ ວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວ ຊາຊ ບ, ພ້ອມທັງເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
ລະດັບວ ຊາການເພືິ່ອຮັບປະກັນຫັຼກສ ດການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ມ ຄວາມທັນສະພາບ ແລະ ສອດຄ່ອງ. ຢ ່ໃນ
ຊຸມປ ມໍິ່ໆມານ ັ້ ກໍໄດ້ມ ການກວດແກ້ຄືນ ຂອບຂອງກົດລະບຽບທ ິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ NTC ແລະ ກຸ່ມວ ຊາການດ້ານ
ການຄ້າ; ໃນປັດຈຸບັນຫ້ອງການຄະນະປະຈໍາຂອງ NTC ກໍພວມຢ ່ໃນຂະບວນການທ ິ່ມ ການປັບປຸງການຈັດຕັັ້ງ
ຄືນໃໝ່. ມັນມ ຄວາມຕ້ອງການ ການສະໜັບສະໜ ນຢ່າງຕໍິ່ເນືິ່ອງ ເພືິ່ອໃຫ້ບັນລຸຄວາມສາມາດທ ິ່ຕ້ອງການ ແລະ 
ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ການປະສານງານທ ິ່ມ ປະສ ດທ ພາບ ລະຫວ່າງນາຍຈ້າງ ແລະ TVET. 

ກົມອາຊ ວະສຶກສາ ໄດ້ລ ເລ ິ່ມຂະບວນການປະກັນຄຸນນະພາບເຊ ິ່ງມ ຈຸດປະສົງເພືິ່ອປັບປຸງຜົນສໍາເລັດຂອງ
ສ ນຝຶກອົບຮົມວ ຊາຊ ບ, ແຕ່ລະບົບກໍຍັງຂາດກົນໄກໃນການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ (ເຊ ິ່ງມ ຜົນຕໍິ່ຄວາມເຊືິ່ອໝັັ້ນ
ໃນລໍາບັດຕໍິ່ໄປ) ຂອງມາດຕະຖານອາຊ ວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວ ຊາຊ ບ. 
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➢ ການບ ລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ  

ຫັຼກສ ດໃໝ່ສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານກ່ຽວກັບການບໍລ ຫານຄຸ້ມຄອງຫັຼກສ ດໃໝ່ ແມ່ນໄດ້
ສໍາເລັດໃນປ  2017. ບັນດາຜ ້ບໍລ ຫານ ແລະ ຄ ອາຈານ ແມ່ນກາໍລັງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຢ ່ທ ິ່ສະຖາບັນ
ພັດທະນາອາຊ ວະສຶກສາ ໂດຍການສະໜັບສະໜ ນທຶນ ແລະ ອຸປະກອນຈາກທະນາຄານພັດທະນາປະເທດເຢຍ
ລະມັນ (KFW) ແລະ ຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາຈາກປະເທດລຸກຊາໍບວກ ແລະ ສະວ ດເຊ ແລນ. 

➢ ການວິເຄາະຜົນໄດ້ຮັບໂດຍລວມຂອງວຽກງານອາຊວີະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮມົວິຊາຊີບ 

ຂະແໜງການຍ່ອຍອາຊ ວະສຶກສາ ໄດ້ເນັັ້ນໜັກໃສ່ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການສຶກສາດ້ານທຸລະກ ດ 
ແລະ ແຜນງານອືິ່ນໆທ ິ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ການປັບປ່ຽນໄປສ ່ຫັຼກສ ດວ ຊາຊ ບ/ເຕັກນ ກສ ງກວ່າ ອາດຈະໝາຍເຖ ງວ່າ  
ຄ ອາຈານຈໍານວນຫຼາຍຄົນ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຄືນ ຫືຼ ຍົກລະດັບການສຶກສາຂຶັ້ນຕືິ່ມຢ ່ໃນສະຖາບັນ
ພັດທະນາອາຊ ວະສຶກສາ, ເຊ ິ່ງການຝຶກອົບຮົມຄືນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານເຫົຼິ່ານັັ້ນກໍິ່ຖືວ່າບໍິ່ແມ່ນເລືັ້ອງງ່າຍໃນການ
ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ. ຫືຼອາດຈະຕ້ອງໄດ້ມ ການຮັບເອົາພະນັກງານໃໝ່ທ ິ່ມ ປະສົບການໃນດ້ານອຸດສາຫະກາໍເຂົັ້າມາ
ເສ ມໃສ່ ເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດນໍາໃຊ້ຢ່າງແທດເໝາະກັບຫັຼກສ ດໃໝ່ດັິ່ງກ່າວ. ເນືິ່ອງຈາກບຸກຄົນເຫົຼິ່ານັັ້ນອາດມ ທັກສະ
ເຕັກນ ກ ແລະ ຄວາມຮ ,້ ແຕ່ກໍອາດຍັງບໍິ່ທັນມ ປະສົບການດ້ານການສອນກໄໍດ້. ເຖ ງຢ່າງໃດກໍິ່ຕາມ,   
ຂະແໜງການຍ່ອຍນ ັ້ ຈະຕ້ອງມ ການຕ ດຕາມການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດຂອງຄ ຢ່າງໃກ້ຊ ດຢ ່ໃນຊຸມປ ຕໍິ່ໜ້ານ ັ້ ເພືິ່ອໃຫ້
ສາມາດປະເມ ນໄດ້ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງດັິ່ງກ່າວ ທຽບໃສ່ຮ ບແບບການປະກອບພະນັກງານ
ແບບດັິ່ງເດ ມ. 

ການເຂົັ້າເຖ ງອາຊ ວະສຶກສາ ແລະ ອົມຮົມວ ຊາຊ ບໄດ້ຮັບການປັງປຸງໃຫ້ດ ຂຶັ້ນ ໂດຍຜ່ານການຂະຫຍາຍ
ສ ນຝຶກອົບຮົມວ ຊາຊ ບຢ ່ໃນລະດັບເມືອງ, ການນໍາໃຊ້ຫັຼກສ ດໃໝ່ທ ິ່ມ ຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ການປັບປຸງ
ຂະບວນການຄັດເລືອກຜ ້ຮຽນເຂົັ້າໄປຮຽນໃນລະດັບການສຶກສາຊັັ້ນສ ງ, ອັນສົິ່ງຜົນໃຫ້ມ ການເພ ິ່ມຂຶັ້ນຂອງ
ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນ. ຈາກບັນຫາດັິ່ງກ່າວນ ັ້ ອາດມ ຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ມ ການພ ຈາລະນາປັບປ່ຽນຕົວເລກ
ຄາດໝາຍອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນສໍາລັບປ  2020. ຈ ານວນນັກສຶກສາທ ິ່ມາຮຽນໃນລະດັບ  C 1 ແລະ C 2 ໃນ
ປ  2017 ແມ່ນເກ ນຄາດໝາຍສໍາລັບປ  2020, ເຊ ິ່ງມ ຈໍານວນທັງໝົດ 2.918 ຄົນ ທຽບໃສ່ຕົວເລກຄາດ    
ໝາຍໃນປ  2020 ແມ່ນ 2.400 ຄົນ. ດັິ່ງນັັ້ນ, ຕົວເລກຄາດໝາຍຈຶິ່ງເພ ິ່ມຂຶັ້ນເປັນ 4.000 ຄົນ. ການສະໜອງ
ຫັຼກສ ດ C1 ແລະ C2 ແມ່ນຂຶັ້ນກັບການສະໜອງທຶນຂອງຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງແຜນງານ
ດັິ່ງກ່າວແມ່ນຍັງບໍິ່ມ ຄວາມຊັດເຈນ. ຜ ້ທ ິ່ຮຽນຈົບຫັຼກສ ດ 9+3 ໃໝ່ຈະໄດ້ຮັບການພ ຈາລະນາວ່ານັກວ ຊາການ
ທ ິ່ມ ທັກສະຄົບຖ້ວນ. ຖືໄດ້ວ່າຫຼັກສ ດການຮຽນ-ການສອນໃໝ່ນ ັ້ແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມນ ຍົມຫຼາຍ ແລະ ຄາດໝາຍ
ຜ ້ເຂົັ້າຮຽນໃນປ  2020 ກໍິ່ໄດ້ເພ ິ່ມຂຶັ້ນຈາກ 5.000 ໄປເປັນ 7.000 ຄົນ. ໃນປ  2017 ມ ນັກສຶກສາຫຼາຍກວ່າ 
15.000 ຄົນ ທ ິ່ເຂົັ້າຮຽນໃນລະບົບ 12+2 ນັກເຕັກນ ກທ ິ່ມ ທັກສະ ແລະ ລະບົບ 12+3 ຫັຼກສ ດ
ປະກາສະນ ຍະບັດຊັັ້ນສ ງ, ນ ັ້ແມ່ນເກືອບເກ ນຄາດໝາຍ 16.000 ຄົນ ໃນປ  2020. ສະນັັ້ນ, ປະຈຸບັນ ຕົວເລກ
ຄາດໝາຍການເຂົັ້າຮຽນໃນຫັຼກສ ດເຫົຼິ່ານ ັ້ແມ່ນ 18.000 ຄົນ.  

ການສະໜອງທຶນການສຶກສາສໍາລັບນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາຜ ້ທຸກຍາກ ຊຶິ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາແມ່ນໄດ້ຖືກຈັດ
ຕັັ້ງປະຕ ບັດໂດຍຜ່ານໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງວຽກງານອາຊ ວະສຶກສາ ແລະ ອົມຮົມວ ຊາຊ ບ  
ທ ິ່ສະໜັບສະໜ ນໂດຍທະນາຄານພັດທະນາອາຊ , ແຕ່ປັດຈຸບັນນ ັ້ ແມ່ນເປັນສ່ວນໜຶິ່ງຂອງຍຸດທະສາດຄວາມຍືນ
ຍົງຂອງວຽກງານອາຊ ວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວ ຊາຊ ບ ທ ິ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນຈາກລັດຖະບານ.  
ເຖ ງຢ່າງໃດກໍຕາມ ເບ້ຍລ້ຽງຂອງຊາວໜຸ່ມທ ິ່ດ້ອຍໂອກາດ ຕາມຫັຼກສ ດ C1 ແລະ C2 ໂດຍຜ່ານໂຄງການ GIZ, 

VELA ແມ່ນຍັງໄດ້ຮັບການສະໜອງທຶນທັງໝົດຈາກຜ ້ໃຫ້ທຶນ. ການນໍາໃຊ້ນະໂຍບາຍຫັຼກສ ດທຽບເທົິ່າ ເຊ ິ່ງໄດ້
ໄຂປະຕ ໃຫ້ແກ່ຜ ້ຮຽນຈົບ C1 ແລະ C2 ໄດ້ຮັບໃບປະກາສະນ ຍະບັດທຽບເທົິ່າມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ເພ ິ່ມເຕ ມ
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ຈາກໃບປະກາສະນ ຍະບັດເຕັກນ ກ ໄດ້ເປັນບາດກ້າວທ ິ່ສໍາຄັນຢ ່ໃນຄວາມພະຍາຍາມທ ິ່ຈະປັບປຸງການເຊືິ່ອມເຂົັ້າ
ໄປໄດ້ຂອງລະບົບ TVET. 

2.3.2. ສິິ່ງທ້າທາຍຂອງອາຊີວະສກຶສາ ແລະ ອົມຮົມວິຊາຊີບ ເພ ິ່ອບັນລຸຄາດໝາຍຜນົໄດ້ຮັບ 

ສ ິ່ງທ້າທາຍຕົັ້ນຕໍໃນຊຸມປ ຕໍິ່ໄປນ ັ້ ແມ່ນການຮັບປະກັນວ່າຄ ຢ ່ໃນສາຍອາຊ ວະສຶກສາ ແລະ ອົມຮົມວ ຊາ
ຊ ບ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຢ່າງເຕັມສ່ວນ ໃນການຖ່າຍທອດເນືັ້ອໃນຫັຼກສ ດໃໝ່ ພ້ອມທັງມ ຄວາມເຂົັ້າໃຈ 

ຢ່າງເລ ກເຊ ິ່ງກ່ຽວກັບວ ທ ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ຫືຼ ອຸປະກອນໃໝ່. 

ກົມອາຊ ວະສຶກສາ ແລະ ອົມຮົມວ ຊາຊ ບ ຕ້ອງໄດ້ມ ການຄຸ້ມຄອງຢ່າງເຂັັ້ມງວດໃນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ 
ຍົກລະດັບໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ/ຄ  ເພືິ່ອຮັບປະກັນດ້ານຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ມ ຄວາມສອດຄ່ອງ
ກັບມາດຕະຖານໃນລະດັບຊາດ, ພາກພືັ້ນ ແລະ ລະດັບສາກົນ ໃນບ່ອນທ ິ່ສາມາດໄປໄດ້ ໂດຍການສະໜັບສະ
ໜ ນຈາກບັນດາຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ. 

ສ ິ່ງທ້າທາຍທ ິ່ສໍາຄັນອ ກອັນໜຶິ່ງແມ່ນການວັດການຈ້າງງານນັກສຶກສາທ ິ່ຮຽນຈົບ ຕະຫຼອດເຖ ງຄວາມເພ ິ່ງ
ພໍໃຈຂອງນາຍຈ້າງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຜົນຂອງການວ ເຄາະວ ໄຈດັິ່ງກ່າວ ເພືິ່ອມາເປັນພືັ້ນຖານໃນການຕັດສ ນໃຈ. 
ມັນມ ຄວາມຈາໍເປັນໃນການພັດທະນາຄ ່ມືແນະນໍາ ສໍາລັບສ ນອາຊ ວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວ ຊາຊ ບວ່າຄວນ
ຈະມ ດໍາເນ ນການສຶກສາຕ ດຕາມຜ ້ຮຽນຈົບຢ່າງມ ປະສ ດທ ພາບຄືແນວໃດ ແລະ ນໍາໃຊ້ຜົນດັິ່ງກ່າວນັັ້ນມາເປັນ
ບ່ອນອ ງໃຫ້ແກ່ການຕັດສ ນໃຈ. ສ ິ່ງທ້າທາຍອ ກອັນໜຶິ່ງແມ່ນການຊອກຫາສະຖານທ ິ່ຝຶກງານໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ 
ເພືິ່ອເກັບກ່ຽວປະສົບການໃນການເຮັດວຽກເຊ ິ່ງກໍເປັນສ່ວນໜຶິ່ງຂອງການສຶກສາເຂົາເຈົັ້າ. ສ ນອາຊ ວະສຶກສາ 
ແລະ ອົບຮົມວ ຊາຊ ບ ຄວນຈະຮັກສາສາຍສໍາພັນຮ່ວມກັບ ນາຍຈ້າງເພືິ່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນການລົງຝຶກງານ
ຂອງນັກສຶກສາ. 

2.3.3. ວຽກບູລີມະສິດເພ ິ່ອສະໜັບສະໜູນວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ
ໃນປີ 2020 

1) ຂັັ້ນສ ນກາງ, ຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັັ້ນເມືອງ ຕ ດຕາມການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດວຽກຂອງພະນັກງານຢ່າງໃກ້ຊ ດ 
ແລະ ນໍາໃຊ້ຜົນຂອງການປະເມ ນມາເປັນພືັ້ນຖານ ໃນການປັບປຸງແຜນພັດທະນາຖັນແຖວພະນັກງານ. 

2) ທຸກລະດັບຕ້ອງເຂົັ້າມາມ ສ່ວນຮ່ວມຢ່າງໃກ້ຊ ດກັບນາຍຈ້າງໃນທ້ອງຖ ິ່ນ ເພືິ່ອສ້າງໂອກາດໃຫ້ແກ່ການລົງ
ຝຶກງານຂອງນັກສຶກສາ. 

3) ຂັັ້ນສ ນກາງອອກເອກະສານແນະນໍາກ່ຽວກັບ ວ ທ ການດໍາເນ ນການສຶກສາຕ ດຕາມຜ ້ຮຽນຈົບຢ່າງມ 
ປະສ ດທ ພາບ ສໍາລັບສ ນອາຊ ວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວ ຊາຊ ບ ແລະ ນໍາໃຊ້ຜົນດັິ່ງກ່າວ ມາເປັນບ່ອນ
ອ ງພືັ້ນຖານໃນການປັບປຸງນະໂຍບາຍໃນອະນາຄົດ. 

4) ໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນ ສ ນ TVET ໂດຍສະເພາະໃຫ້ແກ່ຄ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດຫັຼກສ ດທ ິ່ໄດ້ຮັບ
ການພັດທະນາຂຶັ້ນໃນມໍິ່ໆມານ ັ້ ກະກຽມຫັຼກສ ດໃໝ່ໃນຂົງເຂດຊ່າງໄມ້/ການສ້າງເຟ ນ ເຈ , ການໂຮງແຮມ, 
ການກໍິ່ສ້າງ, ວ ສະວະກາໍໄຟຟ້າ, ວ ສະວະກໍາກົນຈັກ ແລະ ກະສ ກໍາ ໃຫ້ສາມາດນໍາໃຊ້ໃນໄລຍະປ  2021-
2025. ຮັບປະກັນໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທ ິ່ກ່ຽວຂ້ອງມ ຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກັບຂອບການຕ ດຕາມປະເມ ນ
ຜົນໃໝ່ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ເປັນພືັ້ນຖານໃນການເຮັດບົດລາຍງານ. 
 

2.4.  ການສກຶສາຊັື້ນສູງ  

ຈຸດປະສົງລວມຂອງວຽກງານການສຶກສາຊັັ້ນສ ງ ດັິ່ງທ ິ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ 
ແລະ ກ ລາ 2016-2020 ມ ຄືດັິ່ງນ ັ້: 
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- ສົິ່ງເສ ມການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດທ ິ່ມ ຄຸນນະພາບ, ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງການ
ພັດທະນາເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມ, ສາມາດແຂ່ງຂັນ ແລະ ເຊືິ່ອມໂຍງກັບພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ. 

- ສະໜອງການຄົັ້ນຄວ້າວ ທະຍາສາດ, ການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊ  ແລະ ນະວັດຕະກໍາໃຫ້ແກ່ປະເທດ
ຊາດ. 

- ປັບປຸງລະບົບການປົກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາຊັັ້ນສ ງ. 

ມ  6 ຍຸດທະສາດ ເພືິ່ອໃຫ້ບັນລຸຈຸດປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍດັິ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນ ັ້: 

➢ ຍຸດທະສາດ 1: ພັດທະນາການສຶກສາຊັັ້ນສ ງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ
ແຮງງານ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ. 

➢ ຍຸດທະສາດ 2: ປັບປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນ 

➢ ຍຸດທະສາດ 3: ສະໜັບສະໜ ນການຄົັ້ນຄວ້າວ ທະຍາສາດ, ການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊ  ແລະ ການ
ບໍລ ການດ້ານວ ຊາການ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການໃນການພັດທະນາເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມ. 

➢ ຍຸດທະສາດ 4: ປັບປຸງລະບົບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາຊັັ້ນສ ງ. 
➢ ຍຸດທະສາດ 5: ປັບປຸງການປົກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາຊັັ້ນສ ງ. 
➢ ຍຸດທະສາດ 6: ເສ ມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 

 

ຄ າສັບ:  ການສຶກສາຊັັ້ນສ ງໝາຍເຖ ງຫັຼກສ ດທ ິ່ສະໜອງໃຫ້ນັກສຶກສາທ ິ່ຮຽນຈົບຈາກລະດັບມັດທະຍົມຕອນ
ປາຍ.  
 

2.4.1. ຜົນສ າເລັດໂດຍລວມ ທຽບໃສ່ແຜນຍຸດທະສາດຂອງການສຶກສາຊັື້ນສູງ  

➢ ຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ການເຂົື້າເຖິງ  

ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ 2016-2020 ໄດ້ວາງເປົັ້າໝາຍໄວ້ວ່າ 20% ຂອງນັກ
ສຶກສາໃນລະບົບການສຶກສາຊັັ້ນສ ງຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາ, ເຊ ິ່ງຕົວເລກຄາດໝາຍດັິ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ບັນລຸ
ແລ້ວໃນປ  2017. ທຶນການສຶກສາ ແລະ ເບ້ຍລ້ຽງສໍາລັບນັກສຶກສາແມ່ນໄດ້ສະໜອງໃຫ້ໂດຍລັດຖະບານ ຜ່ານ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດຂອງສ ນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ, ໃນປ  2018 ສະຖາບັນລາວ-ອົດສະຕາລ  ໄດ້ສະໜອງທຶນ
ການສຶກສາຈໍານວນ 15 ທຶນໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາທ ິ່ມ ຄວາມພ ການ ໃຫ້ມາຮຽນຢ ່ມະຫາວ ທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ 
ອ ກ 8 ທຶນ ຢ ່ຫຼວງພະບາງ. ສ່ວນເງືິ່ອນໄຂໃນການໄດ້ຮັບທຶນດັິ່ງກ່າວ ແມ່ນຈະພ ຈາລະນາຈາກສະພາບຄວາມ
ຈໍາເປັນຂອງຜ ້ທ ິ່ຈະຮັບທຶນເປັນຫັຼກ. 

ໃນປ  2017 ຈໍານວນນັກສຶກສາທ ິ່ເຂົັ້າຮຽນໃນມະຫາວ ທະຍາໄລຂອງລັດ ແລະ ສະຖາບັນພາກເອກະ
ຊົນ ແມ່ນ 79.785 ຄົນ, ໃນນັັ້ນ ຈໍານວນນັກສຶກສາໃນສະຖາບັນຂອງລັດກວມເອົາ 52.555 ຄົນ (ຍ ງ 
25.492 ຄົນ ເທົິ່າກັບ 48,5%) ຈໍານວນນັກສຶກສາຢ ່ຕ່າງປະເທດມ  2.886 ຄົນ (ຍ ງ 1.072 ຄົນ) ແລະ 
ຈໍານວນນັກສຶກສາທ ິ່ຮຽໜຈົບມ  1.599 ຄົນ (ຍ ງ 503 ຄົນ).ໃນປະຈຸບັນ ມ ຄ ສອນຢ ່ມະຫາວ ທະຍໄລຂອງລັດ
ມ  5.720 ຄົນ (ຍ ງ 2.571 ຄົນ). 

 

ຕາຕະລາງລຸ່ມນ ັ້ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຄືບໜ້າໃນການປະຕ ບັດຄາດໝາຍຂອງ ESDP ໃນປ  2020. 
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ຕົວຊີື້ບອກ ສະຖານະ 2018  ຄາດໝາຍ 
2020 

ສິິ່ງທ້າທາຍ 

ຈໍານວນນັກສຶກສາທັງໝົດໃນ
ການສຶກສາຊັັ້ນສ ງ 
 

 

79.758 

 

 

 

200.000 

 

 

 

ກໍາລັງສືບຕໍິ່ດໍາເນ ນ
ການ ແລະ ມ ຄວາມ
ຕ້ອງການໃຫ້ລວມເອົາ
ຈໍານວນນັກສຶກສາຢ ່
ຕ່າງປະເທດເຂົັ້ານໍາ 

ຈໍານວນນັກສຶກສາ (ໃນ 5 
ມະຫາວ ທະຍາໄລເທົິ່ານັັ້ນ) 

32.388 (ຍ ງ 14.609) 45.000 ກໍາລັງສືບຕໍິ່ດໍາເນ ນ
ການ 

ອັດຕາສ່ວນຂອງເພດຍ ງຢ ່ໃນ
ການສຶກສາຊັັ້ນສ ງ 

45% 45% ບັນລຸແລ້ວ 

ຫຼັກສ ດທ ິ່ນໍາໃຊ້ພາສາອັງກ ດ
ເປັນພາສາສອນ 

ມ  4 ຫຼັກສ ດໃໝ່ (ມ.ຊ, 

ມຂ) ແລະ ຮ່ວມມກືັບ
ຫຼັກສ ດສາກົນ FBT 

5 ຫຼັກສ ດ ກໍາລັງສືບຕໍິ່ດໍາເນ ນ
ການ 

ເປ ເຊັນຂອງນັກສຶກສາທ ິ່ຮຽນ
ຈົບຈາການສຶກສາຊັັ້ນສ ງທ ິ່ມ 
ວຽກເຮັດງານທໍາ 

75% 58% ຄາດຄະເນ 

 

ການສ້າງຕັັ້ງມະຫາວ ທະຍາໄລ
ເຕັກໂນໂລຊ  

ສໍາເລັດການສຶກສາຄວາມ
ສາມາດເປັນໄປໄດ້ໃນການ
ສ້າງຄັັ້ງ ແລະ ໄດ້ລາຍງານໃຫ້
ລັດຖະມົນຕ ກະຊວງສຶກສາ 
ທ ການ ແລະ ກ ລາ 
 

1 ສະຖາບັນ 
 

ສ້າງຕັັ້ງ
ມະຫາວ ທະຍາໄລ 
FBT ເຕັກໂນໂລຊ , 
ປະຈຸບັນກໍາລັງ
ກະກຽມເພືິ່ອສົິ່ງເສ ມ
ຄວາມສາມາດຂອງ
ຄະນະວ ສະວະກໍາ
ສາດຢ ່
ມະຫາວ ທະຍາໄລ
ແຫ່ງຊາດ 

ສ້າງຕັັ້ງມະຫາວ ທະຍາໄລເອກະ
ຊົນ 

 

ມະຫາວ ທະຍາໄລຊ ໂຈວຂອງ
ຈ ນ 

 

1 ການລົງທຶນຂອງ
ຕ່າງປະເທດ ທ ິ່
ສົິ່ງເສ ມການເຂົັ້າຮ່ວມ
ຂອງພາກເອກະຊົນ 
ແມ່ນໄດ້ພ ຈາລະນາ
ຮ່ວມກັນ. 

ຍົກລະດັບມາດຕະຖານຈອງຄ 
ສອນສໍາລັບແຕ່ລະຫຼັກສ ດຕາມ
ອັດຕາສ່ວນ ແລະ ບັນຫາລາຍ
ວ ຊາສາຍພ ເສດ  

ຍັງບໍິ່ສໍາເລັດໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ 1:6:3 ສືບຕໍິ່ຍົກລະດັບຂອງຄ 
ໃນແຕ່ລະຫຼັກສ ດ 

ແຕ່ລະສະຖາບັນຕ້ອງມ ການ
ປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະ  
ແໜງການປະເມ ນພາຍໃນ 
ແລະ ພາຍນອກ  

ມ  55 ຜົນຂອງການປະເມ ນ
ພາຍໃນ ແລະ 24 ຜົນຂອງ
ການປະເມ ນພາຍນອກ 

 ກໍາລັງສືບຕໍິ່ດໍາເນ ນ
ການ 
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ດໍາລັດ • ປັບປຸງດໍາລັດຂອງການ
ສຶກສາຊັັ້ນສ ງ ເລກທ  
177. 

• ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ 

• ດໍາລັດວ່າດ້ວຍສະພາການ
ສຶກສາຊັັ້ນສ ງແຫ່ງຊາດ 

• ດໍາລັດວ່າດ້ວຍສະຖາບັນ 

• ດໍາລັດວ່າດ້ວຍຕໍາແໜ່ງ
ວ ຊາການ  

ຕ້ອງມ ການ
ພັດທະນາ 10 
ລະບຽບການ
ພາຍໃຕ້ດໍາລັດ
ການສຶກສາຊັັ້ນ
ສ ງ ເລກທ  177 

ກໍາລັງສືບຕໍິ່ດໍາເນ ນ
ການ 

ມ ການພ ມບົດຄົັ້ນຄວ້າ
ວ ທະຍາສາດທັງຢ ່ພາຍໃນ 
ລແະ ຕ່າງປະເທດ 

ຫຼາຍກວ່າ 8 ຫົວຂໍັ້ 80 ຫົວຂໍັ້ ບັນລຸແລ້ວ 

 

ໂດຍສອດຄ່ອງກັບບັນດາກ ດຈະກໍາຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ ໃນການ 

ຂະຫຍາຍໂອກາດການເຂົັ້າເຖ ງ, ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງແມ່ນໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂຶັ້ນ ໂດຍ
ການສະໜັບສະໜ ນຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊ , ເພືິ່ອສ້າງຕັັ້ງສ ນແຫ່ງຄວາມເປັນເລ ດສາຂາດ້ານກະສ ກໍາຢ ່
ນະ ຄອນຈໍາປາສັກ, ສາຂາສ ິ່ງແວດລ້ອມຢ ່ມະຫາວ ທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ສາຂາການຂົນສົິ່ງຢ ່ສະຫວັນນະເຂດ 
ແລະ ສາຂາວ ສະວະກາໍ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວຢ ່ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ພາຍໃນປ  2021. ພ້ອມນ ັ້, ມະຫາວ ທະຍາໄລ
ແຫ່ງຊາດກໍິ່ໄດ້ຖືກສະເໜ ໃຫ້ເປັນສ ນແຫ່ງຄວາມເປັນເລ ດໃນສາຂາວ ສະວະກໍາສາດ ເຊ ິ່ງສະໜັບສະໜ ນໂດຍອົງ 
ການ JICA. ໃນໂຄງການທ ິ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນຈາກ ADB ໃນຈໍານວນ 28,8 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ມ  
14 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແມ່ນຮັບໃຊ້ການກໍິ່ສ້າງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ຢ ່ມະຫາວ ທະຍາໄລຈໍາປາສັກ. ການສຶກສາ
ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສ້າງຕັັ້ງມະຫາວ ທະຍາໄລເຕັກໂນໂລຊ ໄດ້ສໍາເລັດໄປແລ້ວ. 

➢ ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ  

ອ ງຕາມແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ, ປະຈຸບັນ ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ 
ກໍາລັງສຸມໃສ່ການປັບປຸງຄຸນນະພາບດ້ານການຮຽນ-ການສອນຢ ່ໃນທຸກລະດັບ. ຕະຫຼອດໄລຍະຂອງການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕ ບັດແຜນພັດທະນາດັິ່ງກ່າວ, ຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນທະນາຄານພັດທະນາອາຊ  ກໍິ່ໄດ້ໃຫ້ການ
ສະໜັບສະໜ ນແຜນງານການຝຶກອົບຮົມຄ ປະຈໍາການກ່ຽວກັບວ ທ ການສອນ, ການຍົກລະດັບຄວາມຮ ້ຄວາມ
ສາມາດ ແລະ ການສ້າງໂອກາດໃນການເຂົັ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຢ ່ຕ່າງປະເທດ ເພືິ່ອເປັນການຍົກລະດັບດ້ານວ ຊາ
ການໃຫ້ພະນັກງານ ຈາກປະລ ນຍາຕ ໄປເປັນປະລ ນຍາໂທ ແລະ ຈາກປະລ ນຍາໂທໄປສ ລ່ະດັບປະລ ນຍາເອກ. 
ແຜນງານດັິ່ງກ່າວໄດ້ເປ ດໂອກາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທຸກຄົນຢ ່ໃນທັງໝົດ 4 ສ ນແຫ່ງຄວາມເປັນເລ ດ ເຊ ິ່ງການ
ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ 2 ໄລຍະ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊ . ມ ພະນັກງານ
ຈໍານວນ 142 ຄົນ ທ ິ່ໄດ້ສໍາເລັດການຍົກລະດັບຈາກປະລ ນຍາຕ ໄປເປັນປະລ ນຍາໂທ ຜ່ານການສຶກສາຢ ່ພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍມ ພະນັກງານອ ກຈາໍນວນ 33 ຄົນ ທ ິ່ຈະສໍາເລັດການສຶກສາໃນລະດັບ
ປະລ ນຍາໂທຈາກມະຫາວ ທະຍາໄລຕ່າງປະເທດ. ໃນໄລຍະທໍາອ ດ, ມ ພະນັກງານຈໍານວນ 26 ຄົນ ໄດ້ຮັບການ
ສະໜັບສະໜ ນການຍົກລະດັບການສຶກສາຈາກປະລ ນຍາໂທ ເປັນລະດັບປະລ ນຍາເອກ ແລະ ມ ພະນັກງານອ ກ
ຈໍານວນ 20 ຄົນ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບໃຫ້ເປັນປະລ ນຍາເອກຢ ່ໃນໄລຍະທ ສອງ.  ຜ ້ທ ິ່ຈົບປະລ ນຍາເອກ
ທັງໝົດແມ່ນຈົບມາຈາກມະຫາວ ທະຍາໄລຢ ່ຕ່າງປະເທດ. 

ໄປຄຽງຄ ່ກັບການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງຄ , ການຄັດເລືອກເອົານັກຮຽນໃໝ່ກໍິ່ໄດ້ມ ການປະຕ ບັດຢ່າງ
ເຂັັ້ມງວດ. ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃນການການຄັດເລືອກນັກຮຽນໃໝ່ ຈະມ ສ່ວນຊ່ວຍໃຫ້ການຜະລ ດ 
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ນັກສຶກສາທ ິ່ມ ຄວາມຮ ້ ແລະ ທັກສະ ທ ິ່ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາ
ເສດຖະກ ດ. ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ, ເພືິ່ອເປັນການຍົກລະດັບການເຂົັ້າຮຽນ ກົມການສຶກສາຊັັ້ນສ ງໄດ້ປັບປຸງ
ເອກະສານຄາໍແນະນໍາກ່ຽວກັບວ ທ ການເລືອກສາຍຮຽນ. ເພືິ່ອໃຫ້ນັກສຶກສາສາມາດເລືອກສາຍຮຽນໄດ້ຕາມ
ຄວາມສົນໃຈ, ຄວາມສາມາດ ແລະ ສອດຄ່ອງຄວາມຮ ້ພືັ້ນຖານທ ິ່ພວກເຂົາເຈົັ້າໄດ້ຮຽນມາ. ກົມການສຶກສາຊັັ້ນ
ສ ງ ຍັງໄດ້ສະໜອງຫັຼກສ ດການຮຽນ-ການສອນໃນ 3 ໝວດວ ຊາ ຄື: 

1) ວ ທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ  
2) ວ ທະຍາສາດສັງຄົມ 

3) ການປະສົມກັນລະຫວ່າງ ວ ທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊ  ແລະ ວ ທະຍາສາດສັງຄົມ 

 

ຈາກການປັບປຸງແບບແຜນການຮຽນ-ການສອນດັິ່ງກ່າວ, ຂອບວຸດທ ການສຶກສາໃໝ່ແມ່ນກໍາລັງຢ ່ໃນຂັັ້ນ
ຕອນຂອງການພັດທະນາ ເຊ ິ່ງຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບການອະນຸມັດນໍາໃຊ້ກ່ອນປ  2020. 

ອົງປະກອບໜຶິ່ງ ຂອງໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງແກ່ການສຶກສາຊັັ້ນສ ງ ເຊ ິ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນ
ຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊ  ແມ່ນການສົິ່ງເສ ມການຄົັ້ນຄວ້າວ ໄຈ. ການຄົັ້ນຄວ້າວ ໄຈ ຖືເປັນບັນຫາສໍາຄັນອັນ
ໜຶິ່ງໃນການພັດທະນາການສຶກສາຊັັ້ນສ ງ. ມະຫາວ ທະຍາໄລທັງໝົດ ຈໍານວນ 5 ແຫ່ງ ກໍິ່ມ ພະແນກຄົັ້ນຄວ້າວ ໄຈ. 
ແຕ່ຈໍານວນເອກະສານຂອງການຄົັ້ນຄວ້າວ ໄຈທ ິ່ໄດ້ພ ມອອກແມ່ນມ ຈໍາກັດຫຼາຍ. ລັດຖະບານ ໄດ້ມ ການສະໜັບ
ສະໜ ນງົບປະມານ ເພືິ່ອສົິ່ງເສ ມໃຫ້ມ ການແຂ່ງຂັນດ້ານການຄົັ້ນຄວ້າວ ໄຈ, ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ເພ ິ່ມການສະເໜ ທຶນ ຈາກ
ພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ ເພືິ່ອມາຮັບໃຊ້ການຄົັ້ນຄວ້າວ ໄຈ. ປະຈຸບັນ, ກົມການສຶກສາຊັັ້ນສ ງຮ່ວມກັບທະ ນາຄານ
ພັດທະນາອາຊ  ກໍາລັງກະກຽມເອກະສານ ເພືິ່ອເຊ ນນັກຄົັ້ນຄວ້າວ ໄຈ ໃຫ້ມາຢ້ຽມຢາມ, ແລກປ່ຽນ ແລະ ຍົກ
ລະດັບຄວາມຮ ຄ້ວາມສາມາດໃນການຄົັ້ນຄວ້າວ ໄຈ ໃຫ້ກັບນັກວ ຊາການຢ ໃ່ນ 4 ມະຫາວ ທະຍາໄລທ ິ່ຂຶັ້ນກັບ
ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ, ເພືິ່ອຍົກລະດັບທັກສະການຄົັ້ນຄວ້າວ ໄຈ ແລະ ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານກະກຽມ
ວາລະສານ ແລະ ຫົວຂໍັ້ຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການຈັດພ ມຢ ່ໃນພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ. 

ມາດຕະຖານການປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ ທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ໃນລະດັບສະຖາບັນແມ່ນ
ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງແລ້ວ. ມະຫາວ ທະຍາໄລທັງໝົດຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສໍາເລັດ ກ່ຽວກັບການປະເມ ນຕົນເອງ ແລະ 
ສົິ່ງບົດລາຍງານດັິ່ງກ່າວໃຫ້ສ ນປະກັນຄຸນນະພາບ. ໃນໄລຍະ ປ  2015 ຫາ ປ  2016, ການປະເມ ນຜົນພາຍ
ນອກ ໄດ້ດໍາເນ ນຢ ່ໃນ 7 ຄະນະວ ຊາຂອງມະຫາວ ທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ໃນປ  2017/2018 ການປະເມ ນ
ຜົນພາຍໃນກໍໄດ້ດໍາເນ ນຢ ່ໃນ 6 ຄະນະວ ຊາຂອງມະຫາວ ທະຍາໄລສຸພານຸວົງ ຫຼວງພະບາງ. 

ມະຫາວ ທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ກໍເປັນສະມາຊ ກຂອງເຄືອຂ່າຍມະຫາວ ທະຍາໄລອາຊຽນ (AUN) ເຊ ິ່ງ
ກໍໄດ້ມ ຄ ່ມືແນະນໍາ ແລະ ຊຸດມາດຕະຖານການປະກັນຄຸນນະພາບສໍາລັບແຕ່ລະລະດັບຫັຼກສ ດ. ການສຶກ
ຕ ດຕາມນັກສຶກສາ ແລະ ການສໍາຫຼວດຜ ້ຈ້າງງານ ກໍໄດ້ມ ການດໍາເນ ນຢ ່ໃນລະດັບຊາດ. ການສຶກສາຕາມກໍໄດ້
ສຶກສາທ່າອ່ຽງຂອງການມ ວຽກເຮັດງານທໍາຂອງນັກສຶກສາທ ິ່ຮຽນຈົບຈາກຫຼາຍໆຄະນະວ ຊາ ແລະ ມະຫາວ ທະ 
ຍາໄລ. ໃນຂະນະທ ິ່ ການສໍາຫຼວດຜ ້ຈ້າງງານໄດ້ສຶກສາເຖ ງຄວາມເພ ິ່ງພໍໃຈຂອງຜ ້ຈ້າງງານຢ ່ໃນຫຼາຍໆອຸດສະຫະ
ກໍາ ທ ິ່ມ ຕໍິ່ລ ກຈ້າງຂອງເຂົາເຈົັ້າ. ຜົນທ ິ່ໄດ້ຈາກການສຶກສາທັງສອງຢ່າງແມ່ນ ມ ລັກສະນະສ້າງສັນຫຼາຍ ແລະ ໄດ້
ນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການປັບປຸງການຮຽນ-ການສອນຢ ່ໃນສະຖາບັນການສຶກສາຊັັ້ນສ ງ. 

➢ ການບ ລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ  

ທະນາຄານພັດທະນາອາຊ  ໄດ້ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫືຼອໃນການພັດທະນາລະບົບການຄຸ້ມຄອງບໍລ ຫານຂອງ 
ມະຫາວ ທະຍາໄລຢ ໃ່ນປະເທດລາວ (Lao University Management System) ເຊ ິ່ງຈະມ ການ 
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ສະໜອງຂໍັ້ມ ນດ້ານສະຖ ຕ ການສຶກສາເຂົັ້າໃນວຽກງານການສຶກສາຊັັ້ນສ ງ. ລະບົບດັິ່ງກ່າວແມ່ນກໍາລັງໄດ້ຮັບການ
ທົດລອງນໍາໃຊ້ ໂດຍຜ ້ລົງທະບຽນສະໝັກສອບເສັງຜ່ານລະບົບອອນລາຍ.  

ຄວາມເປັນເອກະລາດມະຫາວ ທະຍາໄລ ແມ່ນກໍາລັງຢ ໃ່ນການພ ຈາລະນາຄົັ້ນຄວ້າ, ແຕ່ການທົບທວນ
ລະບົບການເງ ນຂອງມະຫາວ ທະຍາໄລ ແມ່ນຍັງບໍິ່ໄດ້ດໍາເນ ນເທືິ່ອ ແລະ ກົນໄກໃນການສະໜອງງົບປະມານ ໃຫ້
ແກ່ມະຫາວ ທະຍາໄລ ຂອງກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ແມ່ນຍັງບໍິ່ມ ການປ່ຽນແປງ. ມະຫາວ ທະຍາໄລ 

ທ ິ່ຂຶັ້ນກັບກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນທຶນຊ່ວຍເຫືຼອຈາກລັດຖະບານ. 
ມະ ຫາວ ທະຍາໄລແຫ່ງຊາດແມ່ນໄດ້ຮັບງົບປະມານໂດຍກົງຈາກ ກະຊວງການເງ ນ, ສ່ວນມະຫາວ ທະຍາໄລທ ິ່ຢ ່
ຕ່າງແຂວງ ແມ່ນໄດ້ຮັບງົບປະມານໂດຍຜ່ານພະແນກສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາແຂວງ. ສ່ວນທຶນຊ່ວຍເຫືຼອຂອງ
ໂຄງການຕ່າງໆ ແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ມະຫາວ ທະຍາໄລຕ່າງໆອາດຈະສະ  
ເໜ ສ້າງລາຍຮັບຂອງຕົນເອງໄດ້ ໂດຍອ ງໃສ່ແຜນທ ິ່ໄດ້ຮັບການເຫັນດ . 

➢ ການວິເຄາະຜົນໄດ້ຮັບໂດຍລວມຂອງວຽກງານການສຶກສາຊັື້ນສູງ  
ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານການສຶກສາຊັັ້ນສ ງແມ່ນມ ຫຼາຍ ທັງລະດັບອາຊ ວະສຶກສາ ແລະ ລະດັບມະຫາວ 

ທະຍາໄລ. ໃນປ  2017-2018 ປະມານ 40% ຂອງນັກຮຽນທ ິ່ຈົບຈາກມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ແມ່ນສະ
ໝັກເຂົັ້າຮຽນຢ ່ໃນມະຫາວ ທະຍາໄລ ແລະ ອ ກ 60% ແມ່ນໄປສຶກສາຕໍິ່ໃນສາຍອາຊ ວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບ 
ຮົມວ ຊາຊ ບ. ປະມານ 54% ຂອງນັກຮຽນທ ິ່ໄປຮຽນຕໍິ່ລະດັບມະຫາວ ທະຍາໄລແມ່ນເປັນເພດຍ ງ. ໃນປ  
2017/2018 ຈໍານວນນັກສຶກສາໃໝ່ ບັນລຸໄດ້ 11.674 ຄົນ ທຽບໃສ່ຄາດໝາຍໃນປ  2020 ຈ ານວນ 
12.500 ຄົນ. ໃນປ  2017-2018 ໄດ້ມ ນັກສຶກສາທັງໝົດ ຈໍານວນ 36.447 ຄົນ ທ ິ່ໄດ້ເຂົັ້າຮຽນຢ ໃ່ນ 4 
ມະຫາວ ທະຍາໄລ ທ ິ່ຂຶັ້ນກັບກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ. ໝາຍຄວາມວ່າ ກົມການສຶກສາຊັັ້ນສ ງແມ່ນ
ກໍາລັງທ ິ່ຈະບັນລຸ ຄາດໝາຍ 45.000 ຄົນ ໃນປ  2020. ແຕ່ເຖ ງຢ່າງໃດກໍິ່ຕາມ, ຖ້າອ ງໃສ່ເງືິ່ອນໄຂໃນການຄັດ
ເລືອກນັກສຶກສາໃໝ່ ເພືິ່ອປັບປຸງບັນຫາດ້ານຄຸນນະພາບຂອງນັກສຶກສາ, ຕົວເລກຂອງນັກສຶກສາອາດຈະມ ການ
ຫຼຸດລົງ. ຈາກບັນຫາດັິ່ງກ່າວ, ການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ອາດຈະສົິ່ງຜົນກະທົບຕໍິ່ຄາດໝາຍໂດຍລວມສໍາລັບການ
ສະໝັກເຂົັ້າຮຽນຂອງນັກສຶກສາ ບໍິ່ສະເພາະແຕ່ມະຫາວ ທະຍາໄລຂອງພາກລັດເອງ ແຕ່ໝາຍເຖ ງພາກເອກະຊົນ
ກໍິ່ເຊັິ່ນດຽວກັນ. ນັບແຕ່ປ  2013 ເປັນຕົັ້ນມາ ວ ທະຍາໄລພາກເອກະຊົນແມ່ນບໍິ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເປ ດສອນ
ຫັຼກສ ດປະລ ນຍາຕ  ຫືຼ ປະລ ນຍາໂທ ເນືິ່ອງຈາກມາດຕະຖານຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາຍັງຕໍິ່າ ແຕ່ເຂົາເຈົັ້າຍັງ
ສາມາດສືບຕໍິ່ສະໜອງການສຶກສາລະດັບຊັັ້ນສ ງໄດ້ຕາມປົກກະຕ  ເຊ ິ່ງບໍິ່ແມ່ນຫັຼກສ ດໃນລະດັບປະ ລ ນຍາຕ  ແຕ່
ໄດ້ຮັບຮອງເປັນໃບປະກາສະນ ຍະບັດຊັັ້ນສ ງ. ສະນັັ້ນ, ອາດຈະມ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າ ນັກສຶກສາຜ ້ໃດທ ິ່ບໍິ່ຜ່ານ
ເກນການຄັດເລືອກເພືິ່ອເຂົັ້າຮຽນຢ ່ໃນມະຫາວ ທະຍາໄລພາກລັດ ກໍິ່ອາດຈະຕັດສ ນໃຈເລືອກຮຽນຢ ສ່ະຖາບັນ
ການສຶກສາພາກເອກະຊົນແທນ ແລະ ອາດຈະນາໍໄປສ ກ່ານເພ ິ່ມຂຶັ້ນທ ິ່ສໍາຄັນຂອງຕົວເລກການສະ ໝັກເຂົັ້າຮຽນ
ໂດຍລວມໃນປ  2020. 

ມະຫາວ ທະຍາໄລພາກລັດທັງ 5 ແຫ່ງ ແມ່ນຢ ່ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜ ດຊອບຂອງກົມການສຶກສາຊັັ້ນສ ງ ໃນ
ນັັ້ນ 4 ແຫ່ງແມ່ນ ຢ ່ພາຍໃຕ້ການຊ ັ້ນໍາຂອງກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ. (ສ່ວນມະຫາວ ທະຍາໄລທ  5 
ແມ່ນມະຫາວ ທະຍາໄລວ ທະຍາສາດສຸຂະພາບ). ມະຫາວ ທະຍາໄລທັງ 4 ແຫ່ງ ແມ່ນສະໜອງຫັຼກສ ດການຮຽນ
-ການສອນກ່ຽວກັບ: ບໍລ ຫານທຸລະກ ດ, ທະນາຄານ, ບໍລ ຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອືິ່ນໆ. ເຊ ິ່ງຫັຼກສ ດດັິ່ງກ່າວແມ່ນ
ມ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານຊັບພະຍາກອນວັດຖຸພຽງເລັກນ້ອຍ. ແຕ່ເຖ ງຢ່າງໃດກໍິ່ຕາມ, ຂະແໜງການຍ່ອຍທ ິ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ກໍຍັງໄດ້ຮັບຄວາມກົດດັນຕໍິ່ການສ້າງນັກສຶກສາທ ິ່ຮຽນຈົບໃຫ້ມ ຄວາມຮ ້ ແລະ ທັກສະເຕັກນ ກ ເພືິ່ອ
ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ເຊ ິ່ງທັກສະຫັຼກໆທ ິ່ສໍາຄັນ
ແມ່ນລວມມ  4 ດ້ານດ້ວຍກັນ ຄື: ດ້ານວ ທະຍາສາດ, ດ້ານເຕັກໂນໂລຊ , ດ້ານວ ສະວະກໍາສາດ ແລະ ດ້ານ
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ຄະນ ດສາດ (STEM: Science, Technology, Engineering and Mathematics). ການສອນ
ກ່ຽວກັບທັກສະດັິ່ງກ່າວເຫົຼິ່ານ ັ້ ແມ່ນມ ຄວາມຕ້ອງການໃນການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທ ິ່ມ ລາຄາແພງ ກໍຄືພະ ນັກ
ງານສ ດສອນທ ິ່ມ ຄວາມຮ ້ ແລະ ຄຸນນະພາບລະດັບສ ງ. ນອກນັັ້ນ, ນັກສຶກສາທ ິ່ມາເຂົັ້າຮຽນໃນສາຍການສຶກສາ
ຊັັ້ນສ ງ ບໍິ່ໄດ້ມ ພືັ້ນຖານການສຶກສາກ່ຽວກັບວ ຊາດັິ່ງກ່າວ ເນືິ່ອງຈາກພວກເຂົາບໍິ່ເຄ ຍໄດ້ຮຽນຢ ່ໃນຊັັ້ນປະຖົມ ຫືຼ 
ມັດທະຍົມມາກ່ອນ. ການຂາດທັກສະພືັ້ນຖານເພືິ່ອກຽມຄວາມພ້ອມສໍາລັບການສຶກສາຊັັ້ນສ ງ ໃນລາຍວ ຊາ 
STEM ແມ່ນກາໍລັງໄດ້ຮັບການພ ຈາລະນາເຂົັ້າໃນການພັດທະນາຫັຼກສ ດໃໝ່ ໂດຍສຸມໃສ່ການປັບ ປຸງການຮຽນ
-ການສອນວ ຊາຄະນ ດສາດຢ ໃ່ນຊັັ້ນປະຖົມ, ແຕ່ວ່າການຂາດແຄນຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ຊັບພະຍາກອນອືິ່ນໆ 

ສໍາລັບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ແລະ ຕອນປາຍນັັ້ນ ແມ່ນຍັງຖືເປັນບັນຫາຢ ່, ເຊ ິ່ງອາດ   ໝາຍຄວາມວ່າ ຈໍານວນ
ນັກສຶກສາທ ິ່ມາຮຽນໃນສາຍວ ທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊ , ວ ສະວະກໍາສາດ ແລະ ຄະນ ດສາດ ຫືຼ STEM ທ ິ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາຊັັ້ນສ ງແມ່ນມ ຄວາມຈໍາກັດ.  

ນອກເໜືອຈາກທັກສະດ້ານເຕັກນ ກ ແລະ ຄວາມຮ ້ແລ້ວ, ນັກສຶກສາຈໍາເປັນຕ້ອງມ ທັກສະ “ທາງສັງຄົມ” 
ຫືຼ ທັກສະໃນການຖ່າຍໂອນຄວາມຮ ້ໄດ້ ເພືິ່ອເພ ິ່ມໂອກາດໃນຫາວຽກເຮັດງານທໍາໄດ້ ເຊ ິ່ງລວມມ : ຄວາມ
ສາມາດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ, ຄວາມຄ ດສ້າງສັນ, ການສ້າງບຸກຄະລ ກທ ິ່ດ  ແລະ ຄວາມໜ້າເຊືິ່ອງຖືເປັນຕົັ້ນ. 
ຫັຼກສ ດທ ິ່ເພ ິ່ມເຕ ມໃໝ່ນ ັ້ ຈະເປັນປະໂຫຍດໃນການຈັດການຮຽນ-ການສອນກ່ຽວຂ້ອງກັບທັກສະດັິ່ງກ່າວ ໃນ
ລະດັບມະຫາວ ທະຍາໄລ, ເຊ ິ່ງການພັດທະນາຫັຼກສ ດດັິ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນຈາກທະນາຄານ
ພັດທະນາອາຊ  ແລະ ຄາດວ່າຈະໄດ້ນໍາໃຊ້ພາຍໃນປ  2019. ເຖ ງຢ່າງໃດກໍິ່ຕາມ, ອົງປະກອບສໍາຄັນອ ກອັນໜຶິ່ງ
ຢ ່ໃນການສຶກສາຊັັ້ນສ ງແມ່ນບັນດານັກສຶກສາເຫົຼິ່ານັັ້ນ ຍັງມ ຄວາມຕ້ອງການໃນການລົງຝຶກງານ ເພືິ່ອເກັບກ່ຽວ
ປະສົບການໃນການເຮັດວຽກ.  

ການນໍາໃຊ້ລະບົບປະກັນຄຸນນະພາບໃນລະດັບຫັຼກສ ດຈະເປັນພືັ້ນຖານ ແລະ ຈະມ ຜົນກະທົບໃນທາງ
ບວກ ຕໍິ່ການສະໜອງຄຸນນະພາບ ຖ້າຫາກມ ການຕ ດຕາມໄປດ້ວຍໂຄງສ້າງການຮັບຮອງທ ິ່ໂປ່ງໄສ. ບັນດາ
ມະຫາວ ທະຍາໄລຕ່າງໆ ກໍິ່ໄດ້ສົິ່ງບົດລາຍງານປະຈໍາປ  ກ່ຽວກັບການປະເມ ນຕົນເອງ ມາໃຫ້ສ ນປະກັນຄຸນນະ
ພາບການສຶກສາ, ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ. ພ້ອມດຽວກັນນ ັ້, ພາຍໃນປ  2020 ກົມການສຶກສາຊັັ້ນສ ງ
ກໍິ່ມ ແຜນສ້າງຕັັ້ງໜ່ວຍງານປະກັນຄຸນນະພາບຢ ່ໃນລະດັບມະຫາວ ທະຍາໄລ, ເຊ ິ່ງຖືໄດ້ວ່າເປັນການເລ ິ່ມຕົັ້ນຈາກ
ການປະກັນຄຸນນະພາບຢ ່ໃນລະດັບສະຖາບັນ. ເວົັ້າລວມແລ້ວ, ໂຄງສ້າງທັງໝົດຄວນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະ
ຖານຂອງອາຊຽນ ເພືິ່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເຄືອຂ່າຍໃນລະດັບພາກພືັ້ນ ແລະ ໃຫ້
ຄວາມສະດວກແຫ່ການເຄືິ່ອນຍ້າຍຂອງນັກສຶກສາມະຫາວ ທະຍາໄລ. ມະຫາວ ທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເປັນສະມາ
ຊ ກເຄືອຂ່າຍມະຫາວ ທະຍາໄລອາຊຽນ ເຊ ິ່ງກໍາລັງພັດທະນາມາດຕະຖານການປະກັນຄຸນນະພາບໃນລະດັບ
ຫັຼກສ ດ. 

2.4.2. ສິິ່ງທ້າທາຍຂອງວຽກງານການສຶກສາຊັື້ນສູງ ເພ ິ່ອຕອບສະໜອງຄາດໝາຍຜົນໄດ້ຮັບ 

ນັກສຶກສາທ ິ່ຮຽນຈົບທ ິ່ມ ຄຸນນະພາບສ ງໃນດ້ານວ ທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊ , ວ ສະວະກໍາສາດ ແລະ  
ຄະ ນ ດສາດ ແມ່ນມ ຄວາມສໍາຄັນ ໃນການຂັບເຄືິ່ອນການພັດທະນາດ້ານເສດຖະກ ດຂອງຊາດໃນອະນາຄົດ.  
ຜົນສໍາ ເລັດດັິ່ງກ່າວແມ່ນຂຶັ້ນຢ ກ່ັບຄວາມສາມາດໃນການເຂົັ້າເຖ ງທັກສະທ ິ່ເປັນພືັ້ນຖານ ຢ່າງນ້ອຍກໍິ່ຢ ໃ່ນລະດັບ
ການສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ, ຄ ສອນທ ິ່ມ ທັກສະ ແລະ ຊັບພະຍາກອນການຮຽນທ ິ່ເໝາະ
ສົມ. ເຖ ງແມ່ນວ່າ ຈະມ ຄວາມຄືບໜ້າຕະຫຼອດໄລຍະຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດແຜນພັດທະນາຂະແໜງການ 

ສຶກສາ ແລະ ກ ລາ ໃນໄລຍະຜ່ານມາຈົນເຖ ງປະຈຸບັນ, ແຕ່ການສະໜອງຊັບພະຍາການດາ້ນວັດຖະ ແລະ ຊັບ
ພະຍາກອນມະນຸດທ ິ່ມ ຄຸນນະພາບ ຍັງຖືເປັນສ ິ່ງທ້າທາຍທ ິ່ສໍາຄັນສໍາລັບຂະແໜງການຍ່ອຍການສຶກສາຊັັ້ນສ ງ, 



99 

 

ເຊ ິ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮ່ວມມືກັບບັນດາຄ ຮ່່ວມພັດທະນາ ແລະ ຜ ປ້ະກອບການດ້ານທຸລະກ ດ ຫືຼ ນາຍຈ້າງຢ່າງ
ໃກ້ຊ ດ ເພືິ່ອສືບ ຕໍິ່ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດບັນດາໜ້າວຽກທ ິ່ມ ຄວາມຄືບໜ້າແລ້ວໃຫ້ສໍາເລັດຕາມເປົັ້າໝາຍທ ິ່ວາງໄວ້. 

ຄຸນນະພາບ, ທັກສະ ແລະ ຄວາມຮ ້ ຂອງພະນັກງານທ ິ່ເຮັດວຽກຢ ່ໃນສາຍການສຶກສາຊັັ້ນສ ງກໍິ່ຖືເປັນສ ິ່ງ
ທ້າທາຍທ ິ່ສໍາຄັນເຊັິ່ນດຽວກັນ. ຄ ອາຈານທ ິ່ມ ຢ ່ຈໍານວນຫຼາຍ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຄືນກ່ຽວກັບ
ວ ທ ການສອນໂດຍນໍາໃຊ້ທັກສະໃໝ່ໆ ແລະ ພະນັກງານວ ຊາການທ ິ່ມ ຄວາມຮ ້ເຕັດນ ກໃໝ່ ຈາກພາກອຸດສາ
ຫະກໍາ ກໍມ ຄວາມຕ້ອງການ ເພືິ່ອມາຊ່ວຍສອນໃນລາຍວ ຊາໃໝ່ໆ. ພະນັກງານວ ຊາການເຫົຼິ່ານ ັ້ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການ
ຝຶກອົບຮົມດ້ານວ ທ ການສອນກ່ອນທ ິ່ຈະເລ ິ່ມສອນ ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາຍັງບໍິ່ມ ປະສົບການໃນການສອນ. ສະນັັ້ນ, 

ພະນັກງານທັງສອງກຸ່ມນ ັ້ ຈາໍເປັນຕ້ອງໄດ້ມ ການຕ ດຕາມປະເມ ນຜົນຢ່າງໃກ້ຊ ດ ເພືິ່ອຮັບປະກັນວ່າ ການປະຕ 
ບັດການສອນຂອງພວກເຂົາສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານດ້ານວ ຊາຊ ບ ແລະ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ນັກສຶກສາ ມ ຜົນ
ການຮຽນທ ິ່ດ ຕາມມາດຕະຖານທ ິ່ກໍານົດໄວ້. 

ການພັດທະນາລະບົບປະກັນຄຸນນະພາບໃນລະດັບຫັຼກສ ດ ແລະ ໃນລະດັບສະຖາບັນ ແມ່ນຍັງເປັນສ ິ່ງ
ທ້າທາຍ. ແຕ່ເຖ ງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນເປັນພືັ້ນຖານສໍາຄັນອັນໜຶິ່ງສໍາລັບຂະແໜງການຍ່ອຍການສຶກສາຊັນສ ງ ໃນ
ການແຂ່ງຂັນກັບບັນດາປະເທດສະມາຊ ກໃນເຄືອຂ່າຍມະຫາວ ທະຍາໄລໃນພາກພືັ້ນອາຊຽນ ແລະ ພ້ອມທັງເປັນ
ການຂະຫຍາຍໂອກາດໃຫ້ນັກສຶກສາ ສາມາດສືບຕໍິ່ສຶກສາໃນຕ່າງປະເທດ. 

ສ ິ່ງທ້າທາຍອ ກຢ່າງໜຶິ່ງສໍາລັບຂະແໜງການຍ່ອຍການສຶກສາຊັນສ ງ ແມ່ນການພັດທະນາເຄືອຂ່າຍໃນ
ລະດັບພາກພືັ້ນ ແລະສາກົນ ທ ິ່ມ ຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ມ ຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ ລວມທັງພາກມະຫາວ ທະຍາ 
ໄລ ແລະ ພາກອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ. ໃນຂະນະທ ິ່ກົມການສຶກສາຊັັ້ນສ ງເປັນສະມາຊ ກຂອງ APQN ຈຶິ່ງຄວນ
ຊອກຫາທຸກໂອກາດ ໃນການເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ສໍາມະນາ ໃນລະດັບສາກົນຢ ຕ່່າງປະເທດ ເພືິ່ອເກັບ
ກ່ຽວປະສົບການ, ສ້າງສາຍສໍາພັນ ແລະ ເຄືອຂ່າຍກັບບັນດາປະເທດສະມາຊ ກນໍາກັນໃຫ້ມ ປະສ ດທ ພາບ. 

2.4.3. ໜ້າວຽກບູລີມະສິດເພ ິ່ອສະໜັບສະໜູນການສຶກສາຊັື້ນສູງໃຫ້ບັນລຸເປົື້າໝາຍໃນປີ 
2020 

1) ຕ້ອງສໍາເລັດ ແລະ ເລ ິ່ມຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດຫັຼກສ ດເພ ິ່ມເຕ ມກ່ຽວກັບທັກສະເພືິ່ອຍົກສ ງການມ ວຽກເຮັດງານ
ທໍາ. 

2) ກະກຽມຄ ່ມືແນະນໍາ, ນ ຕ ກໍາ ແລະ ຂໍັ້ຕົກລົງທ ິ່ຈໍາເປັນ ກ່ຽວກັບການສ້າງຫັຼກສ ດວ ຊາຮຽນໃໝ່, ການ
ປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ການຮັບຮອງການຈົບຊັັ້ນ. 

3) ຊອກຫາວ ທ ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງຢ່າງຕັັ້ງໜ້າໃນການສ້າງເຄືອຂ່າຍກັບລະດັບພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ. 
4) ກະກຽມລາຍລະອຽດເງືິ່ອນໄຂຮັບໃຊ້ແກ່ການຕ ດຕາມການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດວຽກງານຂອງຄ  ໃນການນໍາ
ໃຊ້ຫັຼກສ ດໃໝ່. 

5) ຊຸກຍ ້ໃຫ້ມະຫາວ ທະຍາໄລພາກເອກະຊົນ ບັນລຸໄດ້ຕາມມາດຕະຖານຄຸນນະພາບທ ິ່ຈໍາເປັນ ເພືິ່ອໃຫ້
ສາມາດເປ ດສອນຫັຼກສ ດລະດັບປະລ ນຍາໄດ້. 

6) ກະກຽມຄ ່ມືແນະນໍາກຽ່ວກັບການສຶກສາຕ ດຕາມຜ ້ຮຽນຈົບ ແລະ ນໍາໃຊ້ຜົນຈາກການສຶກສາດັິ່ງກ່າວມາ
ເປັນພືັ້ນຖານໃນການກໍານົດນະໂຍບາຍ. 

7) ສ້າງຕັັ້ງສ ນແຫ່ງຄວາມເປັນເລ ດສໍາລັບກະສ ກໍາຢ ່ມະຫາວ ທະຍາໄລຈໍາປາສັກ, ສ ິ່ງແວດລ້ອມຢ ມ່ະຫາວ 
ທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ, ວ ສະວະກໍາຂົນສົິ່ງຢ ມ່ະຫາວ ທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ
ການທ່ອງທ່ຽວຢ ່ມະຫາວ ທະຍາໄລສຸພານຸວົງ ພາຍໃນປ  2021. 

8) ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຄະນະວ ສະວະກໍາ ຂອງມະຫາວ ທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການກະກຽມ
ສ້າງຕັັ້ງມະຫາວ ທະຍາໄລ ເຕັກໂນໂລຊ . 
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9) ສ້າງ 5 ຫັຼກສ ດໃຫມ່ທ ິ່ມ ການນໍາໃຊ້ພາສາອັງກ ດເປັນພາຫະໃນການສອນ (ໃນປັດຈຸບັນໄດ້ມ  4 ຫັຼກສ ດ
ດັິ່ງກ່າວແລ້ວ) 

10) ສືບຕໍິ່ຍົກລະດັບພະນັກງານເພືິ່ອບັນລຸອັດຕາສ່ວນ 1:6:3 (ປະລ ນຍາຕ , ປະລ ນຍາໂທ, ປະລ ນຍາເອກ) 
11) ສືບຕໍິ່ການສຶກສາຕ ດຕາມຜ ້ຮຽນຈົບຢ ່ໃນການສຶກສາ ັຊ້ນສ ງ ເພືິ່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຂໍັ້ມ ນ ການໄດ້ມ ວຽກເຮັດ
ງານທໍາຂອງເຂົາເຈົັ້າ ແລະ ນໍາໃຊ້ຜົນດັິ່ງກ່າວເພືິ່ອປັບປຸງການຮຽນການສອນ ແລະ ຮັບປະກນັໃຫ້ 85% 
ຂອງຜ ້ຮຽນຈົບໄດ້ມ ວຽກເຮັດງານທໍາພາຍຫັຼງຮຽນຈົບ. 

12) ຮັບປະກັນໃຫ້ໜ່ວຍປະກັນຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາຊັັ້ນສ ງ ສາມາດດໍາເນ ນການປະເມ ນຜົນຕົນເອງ
ຢ່າງສະໝໍິ່າສະເໝ  ຢ່າງນ້ອຍ 1 ຄັັ້ງ ຕໍິ່ປ  ແລະ ດໍາເນ ນການປະເມ ນຜົນພາຍນອກ 1 ຄັັ້ງໃນ ທຸກໆ 5 ປ . 

 

➢ ທຶນການສຶກສາ 

ຄໍາສັບ: ທຶນການສຶກສາທ ິ່ກ່າວຢ ່ໃນພາກນ ັ້ ໝາຍເຖ ງການສະໜັບສະໜ ນດ້ານການເງ ນຈາກລັດຖະບານ ໃຫ້ແກ່
ນັກຮຽນ ແລະ ພະນັກງານ ເພືິ່ອໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າ ສາມາສືບຕໍິ່ຮຽນໃນລະດັບການສຶກສາຊັັ້ນສ ງ. ສ ິ່ງນ ັ້ ໄດ້ກວມເອົາ
ນັກຮຽນທ ິ່ເລືິ່ອນຈາກມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍໄປສ ່ມະລັບມະຫາວ ທະຍາໄລ ເປັນສ່ວນໃຫຍ່. 

• ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ: 

ຄວາມຮັບຜ ດຊອບກ່ຽວກັບທຶນການສຶກສາຢ ່ໃນຂະແໜງການສຶກສາພາກລັດ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນລົງໃສ່ 
ໃນ 3 ຂະແໜງການຍ່ອຍຕົັ້ນຕໍ. ສ ນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມຄຸ້ມຄອງທຶນການສຶກສາສໍາລັບນັກຮຽນທ ິ່ພ ການ. 

  2015 2016 

ວິຊາຮຽນ ພາຍໃນ
ປະເທດ 

ຕ່າງ 
ປະເທດ 

ລວມ % ພາຍໃນ
ປະເທດ 

ຕ່າງ 
ປະເທດ 

ລວມ % 

ການສຶກສາ ແລະ ສ້າງຄ   6.696 353 7.049 14% 6.330 157 6.487 12% 

ສ ລະປະສາດ ແລະມະນຸດ
ສາດ 

5.870 118 5.988 12% 6.657 111 6.768 13% 

ສັງຄົມສາດ, ຂ້ມ ນຂ່າວສານ 
ແລະ ການສືິ່ສາຮມວນຊົນ 

874 434 1.308 3% 691 378 1.069 2% 

ບໍລ ຫານ, ການຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ກົດໝາຍ 

10.720 1.134 11.854 24% 11.468 1.185 12.653 23% 

ສ ທະຍາສາດທໍາມະຊາດ,
ຄະນ ດສາດ ແລະ ສ ຖ ຕ  

1.494 136 1.630 3% 1.605 128 1.733 3% 

ໄອຊ ທ  ICT 2.384 318 2.702 5% 2.818 218 3.036 6% 

ການຜະລ ດ ແລະ ການກໍິ່ສ້າງ 
ແລະ ການກໍິ່ສ້າງ, ວ ສາວະ
ກໍາ/ເທັກໂນໂລຊ  

10.652 507 11.159 22% 12.617 584 13.201 24% 

ກະສ ກໍາ, ປ່າໄມ້, ການປະມົງ 
ແລະ ສັດຄະສະແພກ 

3.885 104 3.989 8% 4,728 97 4.825 9% 

ສຸຂະພາບ ແລະ ສະຫວັດດ 
ການ 

1.743 579 2.322 5% 1.713 330 2.043 4% 

ການບໍລ ການ 1.895 51 1.946 4% 2.207 34 2.241 4% 

  46.213 3,734 49.947 100% 50.834 3.222 54.056 100% 
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ລັດຖະບານໄດ້ສະໜອງທຶນການສຶກສາຈໍານວນໜ້ອຍໜຶິ່ງໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນທ ິ່ພ ການ, ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ ແມ່ນໄດ້
ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫືຼອຈາກຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ. ທຶນການສຶກສາເຫົຼິ່ານ ັ້ແມ່ນໄດ້ສະເໜ ຢ ່ໃນພາກຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍ
ຫັຼງການສຶກສາຂັັ້ນພືັ້ນຖານຢ ່ຂ້າງເທ ງ20. 

ຕາຕະລາງຂ້າງເທ ງ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນອັດຕາສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນຜ ້ໄດ້ຮັບທຶນຕ່າງປະເທດທ ິ່ສຶກສາກ່ຽວກັບ
ການຄຸ້ມຄອງ, ການປົກຄອງ ແລະ ກົດໝາຍ ທຽບໃສ່ຜ ້ທ ິ່ສຶກສາໃນສາຂາວ ຊາ STEM. 

ກົມອາຊ ວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວ ຊາຊ ບ ໄດ້ສົິ່ງນັກຮຽນຈໍານວນໜ້ອຍໜຶິ່ງເພືິ່ອສຶກສາຕົັ້ນຕໍດ້ານວ ສະວະ 
ກໍາສາດ, ກະສ ກໍາ ແລະ ກົນຈັກ ຢ ່ໃນສ ນຝຶກອົບຮົມທ ິ່ປະເທດຈ ນ. ທຶນການສຶກສາເຫົຼິ່ານ ັ້ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອ
ຈາກລັກດຖະບານ ສ. ປ ຈ ນ. ກົມກ ດຈະການນັກສຶກສາ ເປັນຜ ້ຄຸ້ມຄອງທຶນການສຶກສາສໍາລັບນັກຮຽນ ທ ິ່ສືບຕໍິ່
ຮຽນຢ ່ໃນລະດັບມະຫາວ ທະຍາໄລທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຊ ິ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນ ຈາກລັດຖະ 
ບານ. 

ມ ປະມານ 20% ຂອງນັກສຶກສາທ ິ່ເຂົັ້າຮຽນມະຫາວ ທະຍາໄລ ໄດ້ຮັບທຶນຈາກລັດຖະບານ ຢ ່ໃນແຕ່ລະ
ປ  ໂດຍສອດຄ່ອງກັບການເພ ິ່ມຂຶັ້ນຂອງການເຂົັ້າຮຽນ. ໃນໄລຍະຜ່ານມານ ັ້ ລັດຖະບານ ຍັງໄດ້ເພ ິ່ມຈໍານວນເງ ນ
ທຶນການສຶກສາຂຶັ້ນເຊ ິ່ງໃນປັດຈຸບັນ ໄດ້ກວມເອົາທຸກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ລວມທັງຄ່າທໍານຽມ, ພັກເຊົາ, ກ ນຢ  ່ ແລະ 
ເອກະສານ. ຫັຼກສ ດຂອງມະຫາວ ທະຍາໄລ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ 4 ປ , ແຕ່ທຶນການສຶກສາຂອງແຕ່ລະຄົນແມ່ນຄ ດໄລ່
ໄວ້ໃຫ້ 5 ປ  ເພືິ່ອສືບຕໍິ່ຈ່າຍໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນທ ິ່ເສັງຕົກ 1 ປ  (ເຊ ິ່ງເປັນເຫດຜົນທ ິ່ຍອມຮັບໄດ້) ໃນຕະຫຼອດຫັຼກສ ດ
ການຮຽນ.  

ການຄັດເລືອກຜ ້ທ ິ່ມ ສ ດໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາ ແມ່ນໄດ້ດໍາເນ ນໃຫ້ແຕ່ລະແຂວງ ເປັນລາຍວ ຊາຢ ່ໃນແຕ່
ລະປ . ນັກຮຽນປະກອບແບບຟອມ ແລ້ວສົິ່ງໃຫ້ພະແນກສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ. ຄະນະ
ກໍາມະການເຊ ິ່ງຕາມປົກກະຕ  ປະກອບດ້ວຍພະແນກສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາແຂວງ, ອໍານາດການປົກຄອງ
ທ້ອງຖ ິ່ນ ແລະ ຜ ອ້ໍານວຍການໂຮງຮຽນ ເປັນຜ ້ຄັດເລືອກນັກຮຽນ ເຊ ິ່ງໂດຍລວມແມ່ນອ ງໃສ່ຄວາມທຸກຍາກ, ມ 
ຜົນງານດ  ແລະ ມ ບົດລາຍງານຈາກໂຮງຮຽນກ່ຽວກັບຄວາມເໝາະສົມທົິ່ວໄປຂອງນັກຮຽນ ໃນການສືບຕໍິ່ໃນ
ລະດັບສຶກສາຊັັ້ນສ ງ. ຜ ້ສະໝັກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເລືອກເອົາວ ຊາເລືອກທ  1  ແລະ ວ ຊາເລືອກທ  2  ແລະ ຖ້າຫາກໄດ້
ຖືກຄັດເລອືກ ບ ລ ມະສ ດແມ່ນເຂົາເຈົັ້າຈະຖືກສົິ່ງໄປຮຽນຢ ່ໃນມະຫາວ ທະຍາໄລທ ິ່ໃກ້ທ ິ່ສຸດ ກັບເຮືອນຂອງ
ເຂົາເຈົັ້າ. 

ໃນສົກຮຽນ 2018-19 ມ ນັກສຶກສາເຂົັ້າໃໝ່ຢ ່ໃນການສຶກສາຊັັ້ນສ ງຈໍານວນ 12.132 ຄົນ ໃນຈໍານວນ
ດັິ່ງກ່າວໄດ້ກວມເອົາທັງພະນັກງານ ທ ິ່ມ ຄວາມປາດຖະໜາທ ິ່ຈະຍົກລະກັບວຸດທ ການສຶກສາຂອງຕົນ ໂດຍອາດ
ຈ່າຍຄ່າຮຽນດ້ວຍຕົນເອງ ຫືຼ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເລືອຈາກຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ. ມ ຈໍານວນນັກສຶກສາທ ິ່ຮຽນຈົບຈາກ
ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍໄດ້ເຂົັ້າສຶກສາຈໍານວນ 9.451 ຄົນ,ໃນນ  20% ແມ່ນລັດຖະບານເປັນຜ ້ຈັດສັນທຶນ
ການສຶກສາໃຫ.້ 

• ສິິ່ງທ້າທາຍ 

ເຖ ງວ່າການສະໜອງທຶນການສຶກສາແມ່ນໄດ້ເພ ິ່ມຂຶັ້ນໂດຍສອດຄ່ອງກັບການເຂົັ້າຮຽນ, ສ ິ່ງທ້າທາຍຫັຼກ 
ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມບໍິ່ປ່ຽນແປງທາງດ້ານວ ຊາຮຽນຂອງນັກຮຽນ. ໃນເວລາທ ິ່ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ 
ກ ລາ ກໍາລັງຫັນໄປສ ່ການສະໜອງຫັຼກສ ດທ ິ່ເນັັ້ນທາງວ ທະຍາສາດ, ເທັກໂນໂລຢ , ວ ສະວະກໍາສາດ ແລະ 
                                                             
20 ຕາຕະລາງນ ັ້ບໍິ່ກວມເອົາຜ ້ທ ິ່ໄດ້ຮັບທຶນໄປຮຽນກຽມ 1 ປ  
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ຄະນ ດສາດ (STEM–Based Courses) ນັກສຶກສາສ່ວນໃຫຍ່ກໍຍັງມ ການສະເໜ ທຶນການສຶກາເພືິ່ອຮຽນໃນ
ຫັຼກສ ດບໍລ ຫານທຸລະກ ດ ແລະ ການທະນາຄານ. 

ຫ້ອງການໃຫ້ທຶນການສຶກສາຢ ໃ່ນລະດັບສ ນກາງ ກໍຍັງມ ໂອກາດໃນປ ທ ິ່ຈະມາເຖ ງ ໃນການໃຫ້ນໍັ້າໜັກ
ການຈັດສັນທຶນການສຶກສາ ໃຫ້ນັກສຶກສາທ ິ່ຈະເຂົັ້າຮຽນໃນຫັຼກສ ດ (STEM–Based). ເຖ ງຢ່າງໃດກຕໍາມ, 

ເພືິ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການສະໜອງທຶນການສຶກສາ ທ ິ່ອ ງໃສ່ (STEM–Based) ເພ ິ່ມຂຶັ້ນ ມັນມ ຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງ
ໄດ້ກະກຽມນັກຮຽນຢ ໃ່ນລະດບັການສຶກສາຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຄະນ ດສາດ. ໃນຊ່ວງທ ິ່ຜ່ານມາ ກໍ
ເຫັນວ່າ ນັກຮຽນມ ຄວາມສາມາດພຽງພໍໃນການຄໍານວນຄະນ ດສາດຂັັ້ນພືັ້ນຖານໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຊັດເຈນ, 

ເຖ ງຢ່າງໃດກຕໍາມ, ເພືິ່ອໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດບັນລຸລະດັບຂອງຫັຼກສ ດ STEM, ມ ຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າ
ເຂົັ້າໃຈຄວາມສໍານຶກກ່ຽວກັບຈາໍນວນ ເລ ິ່ມແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ ເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດກໍາໄດ້ຄວາມສໍານຶກພືັ້ນ ຖານທາງ
ດ້ານຄະນ ດສາດ ເຊັິ່ນ: ເລກເສດສ່ວນ, ເລກເສດ, ເປ ເຊັນ ແລະ ເລຂາຄະນ ດ, ເຊ ິ່ງແມ່ນຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ
ຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ຂອງວ ສະວະກໍາສາດ, ເທັກໂນໂລຢ , ແລະ ວ ທະຍາສາດ ສໍາລັບທຸກປະເພດ. 

• ບູລີມະສິດໃນປີ 2020. 

ບ ລ ມະສ ດຕົນຕໍໃນປ  2020 ແມ່ນການພ ຈາລະນາວ່າ ການສະໜອງທຶນການສຶກສາ ຈະປະກອບສ່ວນຢ ່
ໃນການປ່ຽນແປງທາງດ້ານວ ຊາຮຽນຂອງນັກຮຽນຄືແນວໃດ ເພືິ່ອໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າອອກຫ່າງຈາກວຽກ“ ພະນັກງານ
ຫ້ອງການ”. ໃນປັດຈຸບັນຕໍາແໜ່ງເຫົຼິ່ານ ັ້ ກໍາລັງມ ການມາສະໝັກ ແລະ ແຂ່ງຂັນກັນສ ງ, ໃນຂະນະທ ິ່ມ ການ
ຂາດແຄນທັກສະທ ິ່ອ ງໃສ່ (STEM–Based) ຢ ໃ່ນລະດັບຊາດ. 

3. ກລິາ-ກາຍຍະກ າ 
ຄ າສັບ: ‘ກ ລາ-ກາຍຍະກໍາ ’ ໝາຍເຖ ງ 12 ປະເພດກ ລາ ແລະ ພະລະສຶກສາ ແລະ ສ ລະປະສຶກສາ ທ ິ່ຢ ພ່າຍໃຕ້
ການຊ ັ້ນໍາຂອງກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ .ນອກຈາກປະເພດກ ລາທ ິ່ທັນສະໄໝ ແລ້ວກໍຍັງມ ປະເພດກ ລາ
ພືັ້ນເມືອງຂອງ ລາວ ອ ກ. 
 

3.1. ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ  
ກ ລາມວນຊົນ ຫືຼ ທ ິ່ເອ ັ້ນວ່າ ‘ກ ລາເພືິ່ອທຸກຄົນ’, ມ ເປົັ້າໝາຍສໍາລັບປ  2020 ໃນການສົິ່ງເສ ມໃຫ້ປະຊາ

ກອນຢ່າງໜ້ອຍ 30% ໃຫ້ໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມໃນກ ດຈະກໍາການອອກກໍາລັງກາຍ ແລະ ຫຼ ັ້ນກ ລາ ຢ່າງເປັນປົກກະຕ . 
ຕະຫຼອດໄລຍະການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ ໃນໄລຍະຜ່ານມາຈົນເຖ ງປ  
2018 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄວາມສົນໃຈໃນກ ດຈະກາໍດັິ່ງກ່າວໄດ້ພ ິ່ມຂຶັ້ນຫຼາຍ, ມ ປະຊາກອນ 22% ໄດ້ເຂົັ້າ
ຮ່ວມກ ດຈະກໍາດັິ່ງກ່າວຢ່າງຈ ງຈັງ, ເຖ ງແມ່ນວ່າຈະບໍິ່ມ ງົບປະມານສະໜັບສະໜ ນໃນການຈັດຊືັ້ອຸປະກອນສະໜ
ອງໃຫ້ ຕັັ້ງແຕ່ປ  2016-2017. ສະນັັ້ນ, ຈຶິ່ງມ ແນວໂນ້ມວ່າຂະແໜງການກ ລານ ັ້ຈະສາມາດບັນລຸເປົັ້າໝາຍຕາມ
ຂອບເວລາທ ິ່ກໍານົດ. 

ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ມ ວ ທະຍາໄລສໍາລັບຝຶກອົບຮົມຄ ພະລະສຶກສາ ແລະ ຄ ສ ລະປະສຶກສາ. 
ກົມພະລະ ແລະ ສ ລະປະສຶກສາ ມ ເປົັ້າໝາຍລວມຄື ການສະໜອງຄ ພະລະສຶກສາ ແລະ ຄ ສ ລະປະ ໃຫ້ໄດ້ 
90% ຂອງໂຮງຮຽນພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ເຊັິ່ນດຽວກັນກັບສະຖາບັນການສຶກສາຊັັ້ນສ ງໃນທົິ່ວປະ
ເທດ. ໃນປ  2018,  60% ຂອງຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ, 75% ຂອງຊັັ້ນມັດທະຍົມ (ຕອນປາຍ ແລະ ຕອນຕົັ້ນ) 
ແລະ 92% ຂອງສະຖາບັນການສຶກສາຊັັ້ນສ ງ ໄດ້ຮັບການສ ດສອນວ ຊາພະລະ ແລະ ສ ລະປະສຶກສາ. ສະນັັ້ນ 

ກົມພະລະ ແລະ ສ ລະປະສຶກສາ ຈຶິ່ງມ ຄວາມໝັັ້ນໃຈວ່າຈະສາມາດບັນລຸຄາດໝາຍ 90% ຕາມທ ິ່ກໍານົດ. 



103 

 

ເພືິ່ອເປັນການຍົກລະດັບກ ລາລາວຂຶັ້ນສ ່ລະດັບພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ, ນັກແຂ່ງຂັນໄດ້ຮັບການສະໜັບ
ສະໜ ນຈາກຄະນະຄ ຝຶກທ ິ່ມ ປະສົບການ. ຄະນະຄ ຝຶກນັກກ ລາດັິ່ງກ່າວແມ່ນມາຈາກອົງການຈັດຕັັ້ງຕ່າງໆ ລວມ
ເຂົັ້າກັນເປັນສ່ວນໜຶິ່ງໜຶິ່ງຂອງສະຫະພັນກ ລາແຫ່ງຊາດ. ບັນດາຄ ຝຶກນັກກ ລາແມ່ນມ ປະຈໍາຢ ່ຂັັ້ນທ້ອງຖ ິ່ນ, ຂັັ້ນ
ແຂວງ ແລະ ລະດັບຊາດ, ເຊ ິ່ງໄດ້ລະບຸຢ່າງຊັດເຈນໃນແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ ກ່ຽວກັບ
ແຜນຄວາມຕ້ອງການຈາໍນວນຄ ຝຶກຢ ່ແຕ່ລະຂັັ້ນ ເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດບັນດາກ ດຈະກໍາໃຫ້ໄດ້ດ ເທົິ່າທ ິ່
ຄວນ, ເຖ ງວ່າຄາດໝາຍເຫົຼິ່ານ ັ້ເບ ິ່ງຄືວ່າມ ຄວາມຄືບໜ້າດ ພໍສົມຄວນ ຍ້ອນວ່າຈາໍນວນຄ ຝຶກແມ່ນຖືກສະໜອງ
ຕາມໂກຕ້າຂອງລັດຖະບານ. ປະຈຸບັນ ທົິ່ວປະເທດມ ຄ ຝຶກລະດັບມືອາຊ ບ ຈໍານວນ 252 ຄົນ, ຄາດຄະເນວ່າ
ຈະມ ການເພ ິ່ມຂຶັ້ນອ ກໃນໄລຍະປ  2018-2020 ແຕ່ກໍອາດຈະບໍິ່ບັນລຸເປົັ້າໝາຍທ ິ່ວາງໄວ້. 

ການແຂ່ງຂັນກ ລາໃນລະດັບທ້ອງຖ ິ່ນ ລວມທັງປະເພດກ ລາພືັ້ນເມືອງຂອງລາວ ແມ່ນໄດ້ຖືກຈັດຂຶັ້ນຢ່າງ
ເປັນປົກກະຕ ໃນທົິ່ວປະເທດ, ທັງໃນລັກສະນະເປັນທາງການ ແລະ ບໍິ່ເປັນທາງການ. ເຖ ງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການ
ແຂ່ງຂັນລະດັບຊາດທ ິ່ສໍາຄັນທ ິ່ສຸດແມ່ນ ການແຂ່ງຂັນກ ລາແຫ່ງຊາດຂອງບັນດານັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ທ ິ່ໄດ້ຈັດ
ຂຶັ້ນໃນທຸກໆ 3 ປ . 

ເພືິ່ອເພ ິ່ມຂ ດຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນລະດັບປະເທດ, ໄດ້ມ ການສົິ່ງເສ ມໃຫ້ນັກຮຽນໃນຊັັ້ນມັດ
ທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ ຜ ້ທ ິ່ມ ຄວາມສາມາດໂດດເດັິ່ນດ້ານກ ລາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນ 12 ປະເພດ
ກ ລາ, ຈະໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາໃຫ້ມາຮຽນຢ ່ໂຮງຮຽນພອນສະຫວັນກ ລາກາຍຍະກໍາ ເຊ ິ່ງທຶນດັິ່ງກ່າວແມ່ນ
ລວມມ ຄ່າທ ິ່ພັກ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຮຽນ ແລະ ຄ່າທໍານຽມບໍລ ຫານຕ່າງໆ. ເຊ ິ່ງໃນປ  2018 ໄດ້ມ ນັກຮຽນ/ນັກ
ກ ລາ ປະມານ 160 ຄົນໄດ້ລົງທະບຽນເຂົັ້າຮຽນ. 

ການແຂ່ງຂັນກ ລານັກຮຽນອາຊຽນ ຖືເປັນລາຍການແຂ່ງຂັນທ ິ່ສໍາຄັນຂອງລະດັບພາກພືັ້ນ ແລະ ສປປ 
ລາວ ກໍິ່ເປັນປະເທດຄ ່ແຂ່ງໃນການແຂ່ງຂັນກ ລາຄົນພ ການອາຊຽນ (ASEAN Para-games) ເຊ ິ່ງໄດ້ຈັດຂຶັ້ນ
ໃນທຸກໆ 02 ປ . ນັກກ ລາພ ການແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການແຂ່ງຂັນກ ລາພ ເສດ ທ ິ່ຈັດຂຶັ້ນສໍາລັບ
ນັກຮຽນທ ິ່ມ ຄວາມພ ການ, ເຊ ິ່ງໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນໂດຍອົງການທ ິ່ບໍິ່ຂຶັ້ນກັບລັດຖະບານ ເພືິ່ອການພັດທະນາ
ຄົນພ ການອາຊຽນຂອງປະເທດຍ ິ່ປຸ່ນ (ADDP). ພ້ອມດຽວກັນນ ັ້, ຍັງມ ຄະນະກາໍມະການກ ລາໂອແລມປ ກ
ແຫ່ງຊາດທ ິ່ມ ບົດບາດ ແລະ ໄດ້ສົິ່ງນັກກ ລາທ ມຊາດໄປແຂ່ງຂັນລະດັບໂອແລມປ ກ ແລະ ພາລາແລມປ ກ ຢ່າງ
ເປັນປົກກະຕ . 

3.2. ສິິ່ງທ້າທາຍ 

ເຖ ງແມ່ນວ່າການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດກ ດຈະກໍາຕ່າງໆຈະມ ຄວາມຄືບໜ້າຫຼາຍ, ແຕ່ກໍິ່ຍັງມ ສ ິ່ງທ້າທາຍສໍາຄັນ 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນຫາການຊອກຫາແຫຼິ່ງທຶນສະໜັບສະໜ ນ ເພືິ່ອໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຈັດຊືັ້ອຸປະກອນ, ຄ  ແລະ 
ຜ ້ຝຶກສອນ ທັງໃນສ່ວນຂອງພະລະສຶກສາ ແລະ ສ ລະປະສຶກສາ. ເນືິ່ອງຈາກລະບົບໂກຕ້າມ ຄວາມຈໍາກັດໃນ
ການສະໜອງພະນັກງານ ຈຶິ່ງມ ຄວາມຈໍາເປັນໃນການຈັດສັນງົບປະມານສະເພາະໃຫ້ແກ່ກ ລາກາຍຍະກາໍ ແລະ 
ສ ລະປະສຶກສາ ໃຫ້ມ ຄວາມເໝາະສົມຢ ່ໃນງົບປະມານແຫ່ງຊາດ. 

ສໍາລັບການແຂ່ງຂັນໃນລະດັບທ້ອງຖ ິ່ນແມ່ນມ ກໍາມະການຜ ຕ້ັດສ ນພຽງພໍ, ແຕ່ກໍາມະການຕັດສ ນທ ິ່ໄດ້
ຕາມມາດຕະຖານໃນລະດັບພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ ຍັງຖືວ່າມ ຈໍານວນຈໍາກັດຫຼາຍ. ການປະກອບສ່ວນສົິ່ງຜ ້
ຕັດສ ນໄປຮ່ວມກ ລາໃນຕ່າງປະເທດ ແລະ ໃນລະດັບພາກພືັ້ນ ແມ່ນຖືເປັນຕົວຊ ັ້ວັດທ ິ່ສາໍຄັນ ຕໍິ່ການຮັບຮ ້ໃນ
ລະດັບພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ. ດັິ່ງນັັ້ນ, ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເພ ິ່ມຈໍານວນກາໍມະການຜ ້ຕັດສ ນດັິ່ງກ່າວ ເພືິ່ອຊ່ວຍ
ໃນການຍົກລະດັບການຈັດອັນດັບການກ ລາໃຫ້ກັບປະເທດ. 
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3.3. ໜ້າວຽກບູລີມະສິດສ າລັບປີ 2020 

1) ສົິ່ງເສ ມກ ລາບານເຕະ ແລະ ກ ລາປ້ອງກັນໂຕ ໃຫ້ເປັນປະເພດກ ລາລະດັບອາຊ ບ  
2) ສືບຕໍິ່ສົິ່ງເສ ມໃຫ້ກ ລາມວຍລາວ ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້ໃນລະດັບພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ 

3) ສ ຊ້ົນເພ ິ່ມຈໍານວນຄ ສອນພະລະສຶກສາ ແລະ ສ ລະປະສກຶສາ, ຄ ຝຶກນັກກ ລາລະດັບມອືາຊ ບ ໃຫ້ໄດ້ຕາມ
ຄາດໝາຍທ ິ່ກໍານົດສໍາລັບປ  2020 ຕາມແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ. 

4) ສ ຊ້ົນເພ ິ່ມຈໍານວນປະເພກກ ລາ ຈາກ 12 ປະເພດ ມາເປັນ 15 ປະເພດກ ລາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະເພດ
ກ ລາກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນໂຕ. 

5) ສ ຊ້ົນຍົກລະດັບການຈັດອັນດັບປະເທດ ໃນການແຂ່ງຂັນລະດັບ SEA Games ໃຫ້ຢ ໃ່ນອັນດັບທ  8 
ຫືຼ 9 ຈາກບັນດາ 11 ປະເທດເຂົັ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນ. 
 

4. ການບ ລິຫານຄຸ້ມຄອງ  
➢ ຈຸດປະສົງໂດຍລວມ  
1. ຮັບປະກັນການເກັບກໍາ ແລະ ບໍລ ຫານຄຸ້ມຄອງຂໍັ້ມ ນລະດັບໂຮງຮຽນ ແລະ ນໍາໃຊ້ຢ່າງມ ປະສ ດທ ພາບ
ເຂົັ້າໃນການວາງແຜນ, ຈັດສັນງົບປະມານ ແລະ ລະບົບການຕ ດຕາມ, ເພືິ່ອຮັບປະກັນປະສ ດທ ຜົນໃນ
ການນໍາໃຊ້ງົບປະມານທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ. 

2. ຮັບປະກັນດ້ານໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງໃນລະດັບສ ນກາງ ຈົນເຖ ງທ້ອງຖ ິ່ນ ໃຫ້ມ ຄວາມສອດຄ່ອງກັບພາລະ
ບົດບາດ, ນ ຕ ກໍາ ແລະ ຄວາມຮັບຜ ດຊອບຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ. 

3. ຮັບປະກັນວ່າຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ ມ ຫັຼກຖານຢັັ້ງຢືນທ ິ່ຈະແຈ້ງໃນການກໍານົດນະໂຍບາຍ. 
4. ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຄວາມຮ ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສບົການ ກ່ຽວກັບການບໍລ ຫານຄຸ້ມຄອງການ
ສຶກສາທ ິ່ມ ຄຸນນະພາບ ໃຫ້ແກ່ຜ ້ບໍລ ຫານການສຶກສາໃນທຸກລະດັບ. 

 

ມ  8 ຍຸດທະສາດ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ເພືິ່ອໃຫ້ບັນລຸຈຸດປະສົງໃນການພັດທະນາການບໍລ ຫານ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ: 

➢ ຍຸດທະສາດ 1: ປັບປຸງ ແລະ ວາງລະບົບແຜນການ ແລະ ກໍານົດງົບປະມານ ໃຫ້ມ ປະສ ດທ ຜົນໃນການ
ນໍາໃຊ້. 

➢ ຍຸດທະສາດ 2: ປັບປຸງລະບົບການບໍລ ຫານຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ ໂດຍການນໍາໃຊ້ລະບົບ ICT ໃຫ້
ສອດຄ່ອງກັບບໍລ ບົດຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ. 

➢ ຍຸດທະສາດ 3: ປັບປຸງລະບົບການບໍລ ຫານຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ຄ  ແລະ ພະນັກງານຂະແໜງການສຶກສາ
ຢ ່ທຸກລະດັບ. 

➢ ຍຸດທະສາດ 4: ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ວຽກງານການກວດກາ, ຕ ດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນ, ການ
ປະກັນຄຸນນະພາບ ສໍາລັບຂະແໜງການສຶກສາ. 

➢ ຍຸດທະສາດ 5: ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງການບໍລ ຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ
ແຜນງານການເງ ນພາຍນອກ. 

➢ ຍຸດທະສາດ 6: ດໍາເນ ນການສຶກສາ, ຄົັ້ນຄວ້າວ ໄຈ ກ່ຽວກບັບັນຫາທ ິ່ກ່ຽວພັນກັບການສຶກສາ. 
➢ ຍຸດທະສາດ 7: ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຍົກລະດັບ ໃຫ້ແກ່ຜ ້ບໍລ ຫານ
ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ ໃຫ້ເປັນລະດັບມືອາຊ ບ. 

➢ ຍຸດທະສາດ 8: ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງວຽກງານການເຜ ຍແຜ່ຂໍັ້ມ ນຂ່າວສານດ້ານການສຶກສາ 
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ຄ າສັບ: ການບໍລ ຫານຄຸ້ມຄອງ ໝາຍເຖ ງໂຄງສ້າງການບໍລ ຫານລະດັບສ ງເຊ ິ່ງມ ກົມ ແລະ ສ ນຢ ່ຂັັ້ນສ ນກາງ ,  
ພະແນກສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາເມືອງຢ ່ຂັັ້ນທ້ອງຖ ິ່ນ. 
 

4.1. ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດທຽບໃສ່ແຜນຍດຸທະສາດ  
ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ງົບປະມານ ໄດ້ຖືກສ້າງຕັັ້ງຂຶັ້ນ ເພືິ່ອສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ກັບວຽກ

ງານແຜນການ ແລະ ງົບປະມານ. ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ໄດ້ນາໍໃຊ້ແຜນປະຈາໍປ ທ ິ່ມ ການຄ ດໄລ່ມ ນ
ຄ່າຂອງຂະແໜງການ (ACSEPs), ເຊ ິ່ງເປັນເຄືິ່ອງມືໃນການວາງແຜນປະຈໍາປ  ທ ິ່ໃຊ້ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ
ແຜນພັດທະນາຂະແໜງ ການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ 5 ປ . ຖານຂໍັ້ມ ນ ODA ແມ່ນກາໍລັງໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ 
ຍົກລະດັບ ເພືິ່ອສະໜອງຂໍັ້ມ ນທ ິ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ທັງສອງພາກສ່ວນຄື: ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ/ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ. ນອກຈາກນ ັ້, ຄະນະຮັບຜ ດຊອບການຈັດສັນຄ  ກໍິ່ໄດ້ຖືກ
ສ້າງຕັັ້ງຂຶັ້ນ ເພືິ່ອປັບປຸງປະສ ດທ ພາບຂອງການບັນຈຸ ແລະ ນໍາໃຊ້ຄ , ກົມກວດກາຂອງ ກະຊວງສຶກສາທ ການ 
ແລະ ກ ລາ ກາໍລັງພັດທະນາຂອບວຽກຕ ດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນຂອງຂະແໜງການສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ 
ເພືິ່ອປັບປຸງການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດວຽກຂອງຂະແໜງການ. 

ເພືິ່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການດ້ານການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງລັດ
ຖະບານ ໃນການຫຼຸດຜ່ອນຈໍານວນພະນັກງານລັດຖະກອນ, ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ 
ໄດ້ປັບໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງຂອງຕົນດ້ວຍການທົວທວນຄືນນ ຕ ກໍາກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດຂອງບັນດາກົມ ແລະ 
ສ ນ ທ ິ່ຂຶັ້ນກັບກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ຕະຫຼອດເຖ ງລະດັບພະແນກສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາແຂວງ 
ແລະ ຫ້ອງການສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາເມືອງ. ນ ຕ ກາໍດັິ່ງກ່າວໄດ້ກໍານົດພາລະບົດບາດ, ຄວາມຮັບຜ ດຊອບ, 

ຂອບເຂດສ ດ ແລະ ໜ້າທ ິ່, ໂຄງຮ່າງ, ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ວ ທ ການເຮັດວຽກ, ເຖ ງແມ່ນວ່າຈະມ ຄວາມ
ຕ້ອງການວຽກເພ ິ່ມຂຶັ້ນຢ ່ໃນລະດັບທ້ອງຖ ິ່ນ ເພືິ່ອໃຫ້ມ ຄວາມສອດຄ່ອງຫຼາຍຂຶັ້ນລະຫວ່າງຈໍານວນບຸກຄະລາ
ກອນທ ິ່ມ ໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ຂອງຈໍານວນບຸກຄະລາກອນທ ິ່ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ເນືິ່ອງມາຈາກວ່າມ ຈໍານວນ
ໂຮງຮຽນທ ິ່ແຕກຕ່າງກັນຢ ່ໃນບັນດາເມືອງ. 

ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ໄດ້ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຜ ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄະນະພັດທະນາ
ການສຶກສາຂັັ້ນບ້ານ ເພືິ່ອສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດການບໍລ ຫານຄຸ້ມຄອງທ ິ່ເນັັ້ນໃສ່ໂຮງຮຽນ
ເປັນຫັຼກ. ປະຈຸບັນ, ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ກາໍລັງກະກຽມໂຄງການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການວາງ
ແຜນການສຶກສາ ແລະ ບໍລ ຫານຄຸ້ມຄອງ ໂດຍອ ງໃສ່ຫັຼກສ ດ ການວາງແຜນການສຶກສາ (ESP) ຂອງສະຖາບັນ
ສາກົນເພືິ່ອການວາງແຜນການສຶກສາ (IIEP). ການຝຶກອົບຮົມແມ່ນມ ເປົັ້າໝາຍແນໃສ່ຜ ບໍ້ລ ຫານການສຶກສາຢ ່
ຂັັ້ນສ ນກາງ, ຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັັ້ນເມືອງ, ເຊ ິ່ງຈະຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດພາຍໃນປ  2019 ແລະ 2020. ເວບໄຊຂອງ
ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ທັນສະພາບ ແລະ ໃນປະຈຸບັນກໍໄດ້ປະກອບມ ຂໍັ້ມ ນທ ິ່
ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບການສຶກສາ ເຊ ິ່ງໄດ້ມ ການປັບປຸງໃຫ້ທັນສະພາບຢ ່ເລືັ້ອຍໆ. 

 

4.2. ສິິ່ງທ້າທາຍເພ ິ່ອບັນລຸຄາດໝາຍຜົນໄດ້ຮັບ  
ຂໍັ້ຈໍາກັດທາງດ້ານການເງ ນ ຍັງຈະເປັນບັນຫາຕໍິ່ເນືິ່ອງ ຢ່າງໜ້ອຍໄປຈົນເຖ ງປ  2020, ສະນັັ້ນ ຂະແໜງ 

ການສຶກສາຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ມ ການກໍານົດວ ທ ການນໍາໃຊ້ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ການເງ ນຢ່າງມ ປະສ ດທ ພາບຫຼາຍ
ຂຶັ້ນກວ່າເກົິ່າ. ເຖ ງຢ່າງໃດກໍິ່ຕາມ, ໂກຕ້າທ ິ່ໄດ້ຮັບຫຼຸດລົງຈາກກະຊວງພາຍໃນ ກໍເຮັດໃຫ້ມ ຄວາມຫຍຸ້ງ ຍາກໃນ
ການເພ ິ່ມຈໍານວນພະນັກງານໃຫ້ກັບພະແນກສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການສຶກສາທ ການ ແລະ 
ກ ລາເມືອງ ຕາມທ ິ່ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ. ນອກຈາກນ ັ້, ສ່ວນແບ່ງງົບປະມານທ ິ່ບໍິ່ແມ່ນເງ ນເດືອນຂອງລັດຖະບານ
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ໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການສຶກສາທ ິ່ມ ຈໍາກັດ ເຮັດໃຫ້ເກ ດມ ຂໍັ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການວາງແຜນທ ິ່ມ ປະສ ດທ ພາບ ເພືິ່ອ
ປັບປຸງຄຸນນະພາບ. 

ມ ຄວາມຈໍາເປັນໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສ ດທ ພາບໃນການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານເຂົັ້າໃນວຽກ
ງານການສຶກສາ, ເຊ ິ່ງລວມມ : (1) ປັບປຸງການນໍາໃຊ້ຄ ໃຫ້ມ ປະສ ດທ ພາບ, (2) ເພ ິ່ມທະວ ການເຊືິ່ອມໂຍງ
ລະຫວ່າງການວາງແຜນ ແລະ ງົບປະມານ ໂດຍຜ່ານການປະຕ ບັດງານຢ່າງເຕັມສ່ວນຂອງຄະນະກໍາມະການ
ແຜນການ ແລະ ງົບປະມານ (ພ້ອມທັງການນໍາສະເໜ ຢ່າງເປັນທາງການກ່ຽວກັບ ACSEPs ແລະ ຮ່າງ
ງົບປະມານປະຈໍາປ ), (3) ປັບປຸງວຽກງານການເກັບກາໍຂໍັ້ມ ນດ້ານການເງ ນ ເພືິ່ອຍົກສ ງຄວາມຮັບຜ ດຊອບ ແລະ 
ການວ ເຄາະ, ແລະ (4) ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານບໍລ ຫານ ໂດຍສະເພາະໃນທ້ອງຖ ິ່ນ. 

4.3. ໜ້າວຽກບູລີມະສິດເພ ິ່ອຊກຸຍູ້ວຽກງານການວາງແຜນ ແລະ ບ ລິຫານຄຸ້ມຄອງ ເພ ິ່ອບັນລຸ
ເປົື້າໝາຍ 2020  

1) ເອົາໃຈໃສ່ເກັບກໍາຂໍັ້ມ ນຈາກແຫຼິ່ງຂໍັ້ມ ນທັງໝົດ ແລະ ໃຫ້ມ ການແລກປ່ຽນແບ່ງປັນຂໍັ້ມ ນລະຫວ່າງກົມຢ ່
ຂັັ້ນສ ນກາງ, ຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັັ້ນເມືອງຢ່າງເປັນປົກກະຕ  ເພືິ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຂໍັ້ມ ນມ ການໄຫຼວຽນຢ່າງ
ອ ດສະຫຼະ. 

2) ຈັດການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຫົວໜ້າພະແນກ ເພືິ່ອເສ ມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດໃນການວ ເຄາະ ເພືິ່ອ
ປັບປຸງຄວາມຮ ້ຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກັບລະບົບຂໍັ້ມ ນການຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ (EMIS Data) ແລະ  
ຂໍັ້ມ ນອືິ່ນໆທ ິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືິ່ອເປັນພືັ້ນຖານໃນການວາງແຜນ ແລະ ກໍານົດນະໂຍບາຍ. 

3) ຮ່ວມເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊ ດກັບຜ ້ບໍລ ຫານລະດັບສ ງຈາກກົມກວດກາ (ລວມທັງວຽກງານຕ ດຕາມ ແລະ 
ປະເມ ນຜົນ), ແຜນການ ແລະ ການເງ ນ ເພືິ່ອສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງການເຊືິ່ອມໂຍງລະຫວ່າງວຽກງານ
ແຜນການ ແລະ ງົບປະມານ. 

4) ພັດທະນາຍຸດທະສາດເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ເງືິ່ອນໄຂຂອງທ້ອງຖ ິ່ນ. 

 

5. ການປະກັນຄຸນນະພາບ 

 

ຄ າສັບ: ການປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາຢ ່ໃນບໍລ ບົດນ ັ້ ແມ່ນອ ງໃສ່ການພັດທະນາ, ການຕ ດຕາມ, ການປະ
ເມ ນຜົນ ແລະ ການກວດແກ້ມາດຕະຖານ ແລະ ຕົວຊ ັ້ວັດການສຶກສາຢ ່ໃນຂະແໜງການສຶກສາ ທັງພາກລັດ ເອກະ
ຊົນ. 

5.1. ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ 

ສ ນປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ (ESQA) ແມ່ນຢ ່ພາບໃຕ້ການຊ ັ້ນໍາໂດຍກົງຈາກ ທ່ານ ລັດຖະມົນຕ .  
ສ ນດັິ່ງກ່າວມ ໜ້າທ ິ່ ແລະ ມ ຄວາມຮັບຜ ດຊອບກ່ຽວກັບການປະກັນຄຸນນະພາບຂອງການສກຶສາໃນທຸກດ້ານ ແລະ 
ທຸກລະດັບການສຶກສາ, ກວມເອົາການພັດທະນາ, ການຕ ດຕາມ ແລະ ການກວດແກ້ ມາດຈະຖານ ແລະ ຕົວຊ ັ້ວັດ
ການສຶກສາຢ ໃ່ນຂະແໜງການສຶກສາທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ. ນອກນັັ້ນ ສ ນປະກັນຄຸນະພາບການສຶກສາ ຍັງ
ເຮັດໜ້າທ ິ່ເພືິ່ອຮັບປະກັນວ່າມາດຕະຖານພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ ຖືກບັນຈຸເຂົັ້າໃນການພັດທະນາ ມາດຕະຖານ
ຄຸນະພາບ ສໍາລັບທຸກໆກະຊວງທ ິ່ສະໜອງຫັຼກສ ດການສຶກສາ. 

ໜຶິ່ງໃນບັນດາພືັ້ນຖານສໍາລັບການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ຄໍຄືຄວາມຈະແຈ້ງ, ຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ສາມາດ
ວັດແທກ ຂອງມາດຕະຖານຄຸນນະພາບ ແລະ ຕົວຊ ັ້ບອກຂອງມາດຕະຖານດັິ່ງກ່າວ. ແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍ 
ພາຍໃນກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ແມ່ນໄດ້ມ ຊຸດມາດຕະຖານຄຸນະພາບການສຶກສາຂອງຕົນ ທ ິ່ໄດ້ມ ພັດ
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ທະນາຮ່ວມກັນກັບ ESQAC. ຂະແໜງການຍ່ອຍຫັຼງຂັັ້ນພືັ້ນຖານໄດ້ກະກຽມບົດລາຍງານການປະເມ ນຜົນຕົນ
ເອງ ເຊ ິ່ງໄດ້ສົິ່ງໃຫ້ຫ້ອງການປະກັນຄຸນະພາບ ຂອງ ESQAC. ເຖ ງຢ່າງໃດກຕໍາມ ຄໍາເຫັນຈາກກອງປະຊຸມຂອງ
ຂະແໜງການຍ່ອຍຢ ໃ່ນຂັັ້ນສ ນກາງໄດ້ຊ ັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ມາດຕະຖານ ແລະ ຕົວຊ ັ້ບອກຢ ່ໃນຊັັ້ນປະຖົມ ແລະ ຊັັ້ນ
ມັດທະຍົມສຶກສາ ແມ່ນຍັງສັບສົນ ເພືິ່ອໃຫ້ມ ການຕ ດຕາມໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ. ຍັງມ ຫັຼກຖານພຽງເລັກນ້ອຍທ ິ່ຍົກ 

ໃຫ້ເຫັນວ່າ ມາດຕະຖານ ແລະ ຕົວຊ ັ້ບອກ ໄດ້ມ ຄວາມເຂົັ້າໃຈ ຢ່າງເຕັມສ່ວນ ຫືຼ ມ ການຕ ດຕາມຢ ໃ່ນລະດັບທ້ອງ
ຖ ິ່ນ. 

ການປັບປຸງຄຸນນະພາບແມ່ນເປົັ້າໝາຍຫັຼກຂອງກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ,ດັິ່ງນັັ້ນ ຈຶິ່ງນໍາໄປສ ແ່ຜນ
ງານການກວດແກ້ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການສຶກສາ. ມາດຕະຖານສໍາລັບເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ການສຶກສາ
ນອກໂຮງຮຽນ ໄດ້ມ ການກະກຽມໃນຊ່ວງໄລຍະການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ESDP ສະບັບປັດຈຸບັນ ແລະ ໄດ້ນໍາສະ  
ເໜ ເພືືິ່ອຮັບຮອງ. ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບ ແລະ ຕົວຊ ັ້ບອກສໍາລັບຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ເຊ ິ່ງໄດ້ຮ່າງຂຶັ້ນໃນປ  2013 
ໄດ້ກວມເອົາຂໍັ້ມ ນເຊ ິ່ງຖືກລາຍງານໂດຍ EMIS. ດັິ່ງນັັ້ນ, ຕົວຊ ັ້ບອກ ທ ິ່ມ ໃນ EMIS ແມ່ນໄດ້ເອົາອອກຈາກ
ມາດຕະຖານຄຸນະພາບການສກຶສາຊັັ້ນປະຖົມ ແລະ ໄປເພ ິ່ມເຂົັ້າໃສໃ່ນບົດລາຍງານຂອງ EMIS. ດັິ່ງນັັ້ນ
ມາດຕະຖານຄຸນະພາບກາສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມ ຈຶິ່ງບັນຈຸເອົາແຕ່ຕົວຊ ັ້ບອກທ ິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສະໜອງວ ຊາການ 
ການສຶກສາເທົິ່ານັັ້ນ. ຕົວຊ ັ້ບອກດັິ່ງກ່າວນ ັ້ ກໍາລັງດໍາເນ ນການກວດແກ້ເພືິ່ອໃຫ້ມ ຄວາມຊັດເຈນຂຶັ້ນ. 

ມາດຕະຖານທ ິ່ໄດ້ກວດແກ້ແລວ້ນັັ້ນ ໄດ້ຖືກນໍາສະເໜ ເພືິ່ອຮັບຮອງ ແລະ ຈະໄດ້ນໍາໄປສົນທະນາ ພ້ອມກັນ
ກັບມາດຕະຖານໃໝ່ຂອງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຢ ່ໃນກອງປະຊຸມຄະນະນໍາ
ຂອງກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ທ ິ່ໄດ້ຈັດຂຶັ້ນໃນກາງເດືອນພະຈ ກ ປ  2018. ມາດຕະຖານສໍາລັບ
ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ ແລະ ຕອນປາຍກໍໄດ້ບັນຈຸຕົວຊ ັ້ບອກທ ິ່ມ ໃນ EMIS ເຊັິ່ນດຽວກັນ. ສ ິ່ງເຫົຼິ່ານ ັ້ ຈະໄດ້
ຮັບການກວດແກ້ອ ກຄັັ້ງໜຶິ່ງ ພາຍຫັຼງໄດ້ຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກການກວດແກ້ມາດຕະຖານຂອງຊັັ້ນປະຖົມສຶກ
ສາ ແລະ ມາດຕະຖານຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາໄດ້ຖືກຮັບຮອງໄປແລ້ວ. ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບຂອງ TVET ແລະ 
ການສຶກສາຊັັ້ນສ ງແມ່ນຢ ໃ່ນລະດັບສະຖາບັນ ແລະ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງໃນປ  2016. ທັງສອງຂະແໜງການຍ່ອຍນ ັ້ 
ແມ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສົິ່ງບົດລາຍງານການປະເມ ນຕົນເອງໄປໃຫ້ຫ້ອງການ QA ຂອງ ESQAC. ເຖ ງຢ່າງໃດກໍຕາມ 
ກໍຍັງຄົງມ ຄວາມຕ້ອງການປັບປຸງຄຸນນະພາບດ້ວຍການດໍາເນ ນການປະກັນຄຸນນະພາບພາຍນອກ. 

ທ ມງານວະຊາການອາວຸໂສທ ິ່ຖືກຄັດເລືອກ ໂດຍຜ່ານເກນທ ິ່ເຂັັ້ມງວດຈາກມະຫາວ ທະຍາໄລ ແລະ ວ 
ທະຍາໄລອາຊ ວະສຶກສາໃນທົິ່ວປະເທດ ໄດ້ຖືກຮັບການຝຶກອົບຮົມຈາກເຄືອຂ່າຍຄຸນນະພາບອາຊ ປາຊ ຟ ກ 
(APQN) ທ ິ່ຢ ປ່ະເທດຟ ລ ບປ ນ ເພືິ່ອສ້າງເປັນຜ ປ້ະເມ ນພາຍນອກຫັຼກແຫຼິ່ງ. ການປະເມ ນພາຍນອກຂອງວ ທະ
ຍາໄລອາຊ ວະສຶກສາໃນລະດັບສະຖາບັນ ຈະໄດ້ເລ ິ່ມໃນສົກຮຽນ 2018-2019. ມັນເປັນທ ິ່ຄາດວ່າ ວ ທະຍາໄລ
ອາຊ ວະສຶກສາ ຈະຕອບສະໜອງຕໍິ່ການປະເມ ນ ດ້ວຍການສະແດງອອກເຖ ງຄວາມສອດຄ່ອງຂອງມາດຕະຖານ 
ແລະ ລ ເລ ິ່ມການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງທັງໝົດສະຖາບັນ. ເມືິ່ອໃດຫາກກົນໄກຄຸນນະພາບ ໃນລະດັບສະຖາບັນ
ຫັຼກໄດ້ວາງອອກແລ້ວ, ວ ທະຍາໄລ ກໍເລ ິ່ມກະກຽມການປະກນັຄຸນນະພາບໃນລະດັບຫັຼກສ ດ ແລະ ສ ິ່ງດັິ່ງກາວນ ັ້ 
ກໍຈະເປັນການປັບປຸງການສະໜອງທາງດ້ານຄຸນນະພາບ. 

ມາດຕະຖານຄຸນະພາບໃນລະດັບສະຖາບັນ ແມ່ນໄດ້ຖືກຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດແລ້ວຢ ່ 4 ມະຫາວ ທະຍາໄລ ທ ິ່
ຂຶັ້ນກັບກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ, ແຕ່ມັນອາດໃຊ້ເວລາດົນສົມຄວນສໍາລັບການປະເມ ນພາຍນອກສໍາລັບ
ມະຫາວ ທະບາໄລ. ຂອບການປະເມ ນຄຸນະພາບແຫ່ງຊາດ ແມ່ນກໍາລັງດໍາເນ ນການພັດທະນາ ແລະ ການປະເມ ນ
ພາຍນອກສໍາລັບມະຫາວ ທະຍາໄລ ຄາດວ່າຈະໄດ້ຖືກຈັດຕັງປະຕ ບັດ ພາຍໃນ 2-3 ປ  ຂ້າງໜ້າ. 

ກ່ຽວກັບມາດຕະຖານປະກັນຄນຸນະພາບລະດັບຫັຼກສ ດ ຢ ໃ່ນລະດັບມະຫາວ ທະຍາໄລ, ມະຫາວ ທະຍາໄລ
ແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ໄປຕາມຄ ມ່ແືນະນໍາຂອງ AUN ກ່ຽວກັບການປະກັນຄຸນນະພາບລະດບັຫັຼກສ ດ ແລະ ການ
ຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານວ ຊາການ ຂອງສາກົນກໄໍດ້ເລ ິ່ມເຮັດວຽກໃນປ  2017/2018  ເພືິ່ອຊ່ວຍ 3 ມະຫາວ ທະຍາໄລຂອງ
ລັດ ໃນການກະກຽມມາະຕະຖານປະກັນຄຸນນະພາບລະດັບຫັຼກສ ດ. ການປະຕ ບັດທ ິ່ສອດຄ່ອງກ່ຽວກັບມາດຕະ



108 

 

ຖານການປະເມ ນລະດັບສະຖາບັນ ໂດຍມ ການປະມ ນຈາກພາຍນອກ ຈະເຮັດໃຫ້ສະຖານບັນພາກເອກະຊົນ ຍົກ
ຖານະຂອງຕົນຂຶັ້ນ ແລະ ໃນບາງກໍລະນ  ກຈໍະເປັນການໃຫ້ສ ດຄືນແກ່ເຂົາເຈົັ້າ ໃນການຈັດການຮຽນການສອນ ໃນ
ລະດັບປະລ ນຍາ. ໃນທາງກັບກັນ ກໍຈະເປັນການເພ ິ່ມການຂະຫຍາຍໂອກາດ ກໍຄືຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມ
ສອດຄ່ອງຢ ໃ່ນການສຶກສາຊັັ້ນສ ງ ແລະ ກຈໍະເປັນການປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ກໍາລັງແຮງງານທ ິ່ມ ການສຶກສາດ ຂຶັ້ນ. 
ເຖ ງຢ່າງໃດກຕໍາມ, ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງດ້ານມາດຕະຖານຄຸນນະພາບແມ່ນກໍາລັງເປັນສ ິ່ງທ້າທາຍທ ິ່ສຸດ. 
 

5.2. ສິິ່ງທ້າທາຍ 

ການສ້າງມາດຕະຖານຄຸນນະພາບສໍາລັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ, ໄປ
ພ້ອມກັບການທົວທວນຄືນມາດຕະຖານຄຸນະພາບການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມ ການພັດທະນາຂອບ
ການປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ຂອບວຸດທ ການສຶກສາໃໝ່. ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການສຶກ
ສາ ຈະບໍິ່ມ ປະສ ດທ ພາບ ຖ້າບໍິ່ມ ຂອບວຸດທ ດັິ່ງກ່າວ, ແຕ່ມັນກໍຕ້ອງໃຊ້ເວລາ. ມັນມ ຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ມ ການ
ທົບທວນມາດຕະຖານຢ່າງຕໍິ່ເນືິ່ອງ ແລະ ກໍຕ້ອງມ ການທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງໃຫ້ດ ຂຶັ້ນໄປເລືັ້ັ້ອຍໆ.  

ການເຜ ຍແຜ່ມາດຕະຖານໃໝ່, ຂອບ ແລະ ນະໂຍບາຍຢ ໃ່ນລະດັບທ້ອງຖ ິ່ນແມ່ນຄວາມຈໍາເປັນຖ້າຫາກ
ມາດຕະຖານຕ້ອງມ ຜົນກະທົບທ ິ່ຄາດຫວັງໄວ້ຕໍິ່ພວກເຂົາ. ເຖ ງຢ່າງໃດກຕໍາມ, ຄວາມເຂົັ້າໃຈໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕ 
ບັດ, ລວມທັງຄວາມໝາຍຂອງບາງມາດຕະຖານ ບາງເທືິ່ອກໍິ່ຍັງຈໍາກັດຢ ໃ່ນລະດັບທ້ອງຖ ິ່ນ. ມັນມ ຄວາມຈໍາເປັນ
ຕ້ອງໃຫ້ພະແນກສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຫ້ອງການສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ເມືອງ/
ນະຄອນ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຕໍິ່ການບັນລຸມາດຕະຖານຄຸນນະພາບ ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນໂຮງຮຽນໄປ
ນໍາ. 

ຢ ໃ່ນລະດັບການສຶກສາຊັັ້ນສ ງ, ວ ທະຍາໄລເຕັກນ ກວ ຊາຊ ບ ແລະ ມະຫາວ ທະຍາໄລ ກໍລ້ວນແຕ່ມ    
ໜ່ວຍງານປະກັນຄຸນນະພາບຂອງໃຜມັນ ທ ິ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສົິ່ງບົດລາຍງານປະເມ ນຕົນເອງປະຈໍາປ  ໂດຍສອດຄ້ອງ
ກັບມາດຕະຖານຄຸນນະພາບໃຫ້ແກ່ຫ້ອງການປະກັນຄຸນນະພາບ ຂອງ ESQAC. ເຖ ງຢ່າງໃດກຕໍາມ, ບາງຄັັ້ງກໍ
ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທ ິ່ຈະຊຸກຍ ໜ່້ວຍງານດັິ່ງກ່າວຕອບສະໜອງໄດ້. ມັນມ ຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ມ ການອອກຂໍັ້ຕົງລົງ 
ເພືິ່ອຮັບປະກັນຢ ໃ່ນລະດັບທ້ອງຖ ິ່ນ ໄດ້ມ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດຕາມມາດຕະຖານນັັ້ນ.  

ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍຕໍິ່ກັບມາດຕະຖານປະກັນຄຸນນະພາບທ ິ່ຈະແຈ້ງ ພ້ອມ
ດ້ວຍຕົວຊ ັ້ບອກທ ິ່ສາມາດວັດແທກໄດ້ ແມ່ນກົນໄກໜຶິ່ງທ ິ່ມ ອໍານາດໃນການປັບປຸງການສະໜອງຄຸນນະພາບຢ ໃ່ນ
ທຸກລະດັບ. ມັນມ ຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ມ ການຮັບປະກັນວ່າ ມ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ພືັ້ນຖານວັດຖຸທ ິ່ພຽງພໍ 
ຮັບໃຊໃ້ຫ້ແກ່ການຕ ດຕາມ ແລະ ປະເມ  ນຜົນລະບົບ ແລະ ນໍາໃຊ້ຜົນເຫົຼິ່ານັັ້ນເປັນພືັ້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຕັດສ ນໃຈ
ໃນອານາຄົດ. 
 

5.3. ບູລີມະສິດ ສ າລັບປີ 2020 

1. ໃຫ້ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງກ່ຽວກບັຂອບປະກັນຄຸນນະພາບແຫ່ງຊາດ ແລະ ຂອບວຸດທ ການສຶກສາແຫ່ງ
ຊາດ. 

2. ໃຫ້ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງກ່ຽວກບັມາດຕະຖານໃໝ່ຂອງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ການສຶກສານອກ
ໂຮງຮຽນ ກໍຄືມາດຕະຖານການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມສະບັບປັບປຸງໃໝ່. 

3. ຮ່າງຂໍັ້ຕົກລົງເພືິ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ທ້ອງຖ ິ່ນໄດ້ປະຕ ບັດຕາມມາດຕະຖານຄຸນນະພາບຂອງ
ມະຫາວ ທະຍາໄລ ແລະ ສະຖາບັນອາຊ ວະສຶກສາ ລວມທັງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນການສົິ່ງບົດ
ລາຍງານການປະເມ ນຜົນຕົນເອງປະຈໍາປ . 
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4. ເຜ ຍແຜ່ຂໍັ້ຕົກລົງໃໝ່ ແລະ ຂໍັ້ມ ນກ່ຽວກັບມາດຕະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ການສຶກສານອກ
ໂຮງຮຽນ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ. 

5. ສ້າງຂ ດຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານທ ິ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການປະກັນຄຸນະພາບຢ ່ໃນທຸກລະດັບ. 
6. ຮ່າງມາດຕະຖານລະດັບຫັຼກສ ດຢ ່ໃນ 4 ມະຫາວ ທະຍາໄລ ໂດຍເນັັ້ນໃສ່ຫັຼກສ ດເສດຖະສາດ ແລະການ
ບໍລ ຫານທຸລະກ ດ. 
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ພາກທີ 5: ເປົື້າໝາຍການພັດທະຍາແບບຍ ນຍງົ (SDG4) ແລະ ການເຊ ິ່ອມໂຍງ
ກັບ ESDP 2016-2020 

ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍສະຫະປະຊາຊາດຄັັ້ງທ  70 ໄດ້ຮັບຮອງເອົາວາລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຮອດປ  
2030. ວາລະດັິ່ງກ່າວນ ັ້ໄດ້ອອກແບບດ້ວຍ ການມ ສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຕັັ້ງໜ້າຂອງອົງການ UNESCO. ການສຶກ
ສາ ແມ່ນຫົວຂໍັ້ຫັຼກ ຂອງວາລະຮອດປ  2030, ຊຶິ່ງລວມເອົາເປົັ້າໝາຍສະເພາະການສືກສາ ແລະ ເປົັ້າໝາຍທ ິ່ກ່ຽວ
ພັນກັບການສືກສາ ເຖ ງ 7 ເປົັ້າໝາຍ ໃນທັງໝົດ 17 ເປົັ້າໝາຍຂອງເປົັ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 
(SDG). SDG 4 ແມ່ນມ ເປົັ້າໝາຍເພືິ່ອ “ຮັບປະກັນການມ ສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການສືກສາທ ິ່ມ ຄຸນນະພາບເທົິ່າ
ທຽມ ແລະ ສົິ່ງເສ ມໂອກາດໃນການຮຽນຮ ້ຕະຫຼອດຊ ວ ດ” ພາຍໃນປ  2030. ມ ສ ບເປົັ້າໝາຍ ເພືິ່ອເປັນທ ດທາງ
ໃຫ້ປະເທດຕ່າງໆ ໃນການປ່ຽນແປງໄປສ ກ່ານສຶກສາແບບຍືນຍົງ. 

ຜົນໄດ້ຮັບຂອງ ESDP 2016-2020 ສ່ວນໃຫ່ຍ ແມ່ນມ ສ່ວນກ່ຽວພັນຢ່າງໃກ້ຊ ດກັບຕົວຊ ັ້ບອກຂອງ 
SDG 4; ຜົນໄດ້ຮັບຂອງ ESDP ແລະ ຕົວຊ ັ້ບອກຂອງ SDG 4 ໄດ້ເນັັ້ນໃສ່ການປັບປຸງຄວາມເທົິ່າທຽມ ແລະ 
ຄຸນນະພາບຂອງລະບົບການສຶກສາໃນທຸກຊັັ້ນ. ໃນບົດທ  5 ແຕ່ລະຕົວຊ ັ້ບອກຂອງ SDG 4 ສາມາດວັດແທກ
ໄດ້, ມ ການອະທ ບາຍສາຍພົວພັນຂອງມັນກັບເປົັ້າໝາຍລວມຂອງ ESDP 2016-2010. 

ຕົວຊ ັ້ບອກລວມຂອງສາກົນ ແລະ ຕົວຊ ັ້ບອກສໍາລັບແຕ່ລະຫົວຂໍັ້ສະເພາະຂອງການສຶກສາ ໄດ້ຖືກອອກ
ແບບເພືິ່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການຕ ດຕາມ ຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງບັນດາເປົັ້າໝາຍຕ່າງໆ. ບັນດາປະເທດ
ຕ່າງໆຈະຖືກຊຸກຍ ້ໃຫ້ລາຍງານທັງຕົວຊ ັ້ບອກລວມຂອງສາກົນ ແລະ ຕົວຊ ັ້ບອກສະເພາະຂອງການສຶກສາ. ແຕ່
ລະປະເທດຈະພ ຈາລະນາວ່າຈະສາມາດເກັບກາໍຂໍັ້ມ ນທັງໝົດທ ິ່ຕ້ອງການສໍາລັບແຕ່ລະຕົວຊ ັ້ບອກ ແລະ ລາຍງານ
ຕາມການຮ້ອງຂໍໄດ້ຫືຼບໍິ່. ແຕ່ລະປະເທດອາດເລືອກເອົາຈາກລາຍການຕົວຊ ັ້ບອກສະເພາະ ທ ິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ 

ນະໂຍບາຍ. ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນຕ່າງໆ ຈະສືບຕໍິ່ເກັບຂໍັ້ມ ນຈາກປະເທດຕ່າງໆ ເພືິ່ອສົມທຽບລະຫວ່າງປະເທດ 
ແລະ ລາຍງານກ່ຽວກັບທ ດທາງ. ມ ທັງໝົດ 43 ຕົວຊ ັ້ບອກສໍາລັບເປົັ້າໝາຍ SDG4. ຕາຕະລາງດ້ານລຸ່ມ 
ສະແດງຜົນໄດ້ຮັບ ESDP ລະດັບສ ງ ຕໍິ່ກັບຕົວຊ ັ້ບອກລວມສາກົນ SDG4. 

 

ການສົມທຽບລະຫວ່າງຜົນໄດ້ຮັບລະດັບສ ງ ESDP ກັບຕົວຊ ັ້ບອກຂອງ SDG4 

 

ຜົນໄດ້ຮັບລະດັບສູງຂອງ ESDP 2016-20  ເປົື້າໝາຍ SDG 4 ສາກນົ 

ຜົນໄດ້ຮັບທ  1: ຈໍານວນ ນັກຮຽນແຕ່ການສຶກ
ສາກ່ອນໄວຮຽນ ຈົນຮອດ ມ4 ເຂົັ້າເຖ ງການສຶກສາທ ິ່
ມ ຄຸນນະພາບທ ິ່ດ ເພ ິ່ມຂຶັ້ນ ໂດຍສຸມໃສ່ພ ເສດຜ ້ທ ິ່
ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມສະເໜ ພາບຍ ງ-
ຊາຍ 

 

 

4.1: ພາຍໃນປ  2030, ຮັບປະກັນວ່າເດັກນ້ອຍຍ ງ ແລະ 
ຊາຍທັງໝົດ ສໍາເລັດການສຶກສາຂັັ້ນປະຖົມ ແລະ 
ມັດທະຍົມ ໂດຍບໍິ່ເສຍຄ່າ, ມ ຄວາມເທົິ່າທຽມກັນ ແລະ 
ມ ຄຸນນະພາບນໍາໄປສ ່ໝາກຜົນຂອງການຮຽນຮ ້ ທ ິ່ມ ປະ
ສ ດທ ຜົນ ແລະ ເໝາະສົມ. 

 4.2.2 ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນ ຢ ່ບ່ອນທ ິ່ຈັດການຮຽນ-ການ
ສອນ (ໜຶິ່ງປ ກ່ອນເຂົັ້າຮຽນຊັນປະຖົມ), ແຍກຕາມເພດ 
4.3.1 ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນຂອງໄວໝຸ່ມ ແລະ ຜ ໃ້ຫ່ຍ ໃນ
ການສຶກສາພາກປົກກະຕ  ແລະ ນອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການ
ຝຶກອົບຮົມ ໃນໄລຍະ 12 ເດືອນຜ່ານມາ, ແຍກຕາມເພດ 
4.5.1 ດັດສະນ ຄວາມສະເໝ ພາບ (ຍ ງ/ຊາຍ, ຊົນນະບົດ/

ຕົວເມືອງ, ຄົວເຮືອນທ ິ່ທຸກຍາກ/ຮັິ່ງມ  ແລະ ອືິ່ນໆ, ເຊັິ່ນ
ສະຖານະພາບຄວາມພ ການ, ຄົນຊົນເຜົິ່າ ແລະ ຜ ທ້ ິ່ໄດ້ຮັບ
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ຜົນກະທົບຈາກການຂັດແຍ່ງ, ຕາມຂໍັ້ມ ນທ ິ່ມ ) ສໍາລັບຕົວ
ຊ ັ້ບອກການສຶກສາທັງໝົດໃນລາຍການນ ັ້ ທ ິ່ສາມາດຖືກ
ແຍກໄດ້  

ຜົນໄດ້ຮັບທ  2: ຈໍານວນນັກຮຽນປະຖົມ ທ ິ່ມ ຄວາມ
ສາມາດເພ ິ່ງພາຕົນເອງໃນການອ່ານ, ການຂຽນ ແລະ 
ການຄໍານວນເລກເພ ິ່ມຂຶັ້ນ 

4.2.1: ສັດສ່ວນເດັກລຸ່ມ 5 ປ  ທ ິ່ມ ສຸຂະພາບດ , ມ 
ພັດທະນາການທາງການຮຽນຮ  ້ແລະ ຮ່າງກາຍຕາມເກນ, 
ແຍກຕາມເພດ. 

4.1.1 ສັດສ່ວນເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໝຸ່ມ (ກ) ໃນ ປ2 ຫຼ ື
3; (ຂ) ຈົນຈົບຊັັ້ນປະຖົມ; ແລະ (ຄ) ຈົນຈົບຊັັ້ນ
ມັດທະຍົມຕົັ້ນ ແລະ ຢ່າງນ້ອຍມ ທັກສະໃນການ (i) ການ
ອ່ານ ແລະ (ii) ເລກ ໃນລະດັບດ , ແຍກຕາມເພດ 

ຜົນໄດ້ຮັບທ  3: ຈໍານວນຄ  ທ ິ່ມ ວຸດທ ການສຶກສາ 
ແລະ ສະມັດຖະພາບເໝາະສົມກັບວ ຊາທ ິ່ ສ ດສອນ
ເພ ິ່ມຂຶັ້ນ ເພືິ່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນດ 
ຂຶັ້ນ ໃນທຸກໆວ ຊາ ຕາມຫຼັກສ ດແຫ່ງຊາດ ນັບຕັັ້ງແຕ່
ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ຫາຊັັ້ນປະຖົມ ແລະ 
ມັດທະຍົມສຶກສາ 

4.c.1 ສັດສ່ວນຂອງຄ ໃນ: (ກ) ການສຶກສາກ່ອນໄວ
ຮຽນ; (ຂ) ຊັັ້ນປະຖົມ; (ຄ) ຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ; 

ແລະ (ງ) ຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ທ ິ່ຢ່າງໜ້ອຍໄດ້ຈົບ
ຫຼັກສ ດສ້າງຄ  ຫຼ ືໄດ້ຮັບການບໍາລຸງຄ  ໃນການສອນໃນລະ
ດັບທ ິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມຂໍັ້ກໍານົດຂອງປະເທດນັັ້ນ, ແຍກຕາມ
ເພດ 

ຜົນໄດ້ຮັບທ  4: ໂຮງຮຽນທກຸແຫ່ງມ ແຫຼິ່ງທຶນ ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດທ ິ່ພຽງພໍ ເພືິ່ອປັບປຸງຜົນການ
ຮຽນຂອງນັກຮຽນ. 

4.a.1 ສັດສ່ວນຂອງໂຮງຮຽນທ ິ່ເຂົັ້າເຖ ງ: (ກ) ໄຟຟ້າ; 
(ຂ) ອ ນເຕ ເນັດ ສໍາລັບຈຸດປະສົງການສອນນ ເທດ;    (ຄ) 

ຄອມພ ວເຕ  ສໍາລັບຈຸດປະສົງການສອນນ ເທດ; (ງ) 
ພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ ສໍາລັບນັກຮຽນທ ິ່
ມ ຄວາມພ ການ; (ຈ) ນໍັ້າດືິ່ມ; (ສ) ຫ້ອງນໍັ້າສະເພາະຍ ງ-
ຊາຍ; ແລະ (ຊ) ບ່ອນລ້າງມພືືັ້ນຖານ (ຕາມນ ຍາມຂອງ
ຕົວຊ ັ້ວັດຂອງໂຄງການ WASH)  

ຜົນໄດ້ຮັບທ  5: ຈໍານວນນັກຮຽນທ ິ່ຈົບການ ສຶກສາ
ຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ທ ິ່ມ ທກັສະຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ແລະ ຄວາມຮ ້
ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ເພືິ່ອສາມາດເຂົັ້າເຮັດວຽກ ໃນ
ຕະຫຼາດແຮງງານ ຫຼ ື ສືບຕໍິ່ຮຽນໃນການສຶກສາຫຼັງຂັັ້ນ
ພືັ້ນຖານ ຫຼ ືກາຍເປັນຜ ້ປະກອບການ 

4.4.1 ສັດສ່ວນຂອງໄວໝຸ່ມ/ຜ ໃ້ຫ່ຍ ທ ິ່ມ ທກັສະ ICT, 

ຕາມປະເພດຂອງທັກສະ. 
4.4.3 ອັດຕາການບັນລຸການສຶກສາ (educational 

attainment rates) ຂອງໄວໝຸ່ມ/ຜ ໃ້ຫ່ຍ ຕາມກຸມ່
ອາຍຸ, ສະຖານະພາບຂອງເສດຖະກ ດ, ລະດັບການສຶກສາ 
ແລະ ການປະຖມົນ ເທດກຽ່ວກັບຫຼກັສ ດ 

(programme orientation) 

 

ຜົນໄດ້ຮັບທ  6: ອັດຕາການຮ ໜັ້ງສືຂອງ ຜ ້ໃຫ່ຍໄດ້
ຮັບການປັບປຸງດ ຂຶັ້ນ ແລະ ຮັບປະ ກັນດັດຊະນ ຄວາມ
ສະເໝ ພາບຍ ງ-ຊາຍ 

4.6.1 ສັດສ່ວນຂອງປະຊາກອນໃນກຸ່ມອາຍຸ ທ ິ່ຢ່າງໜ້ອຍ
ມ ລະດັບທ ິ່ແນ່ນອນ ໃນດ້ານ (ກ) ອ່ານອອກຂຽນໄດ້ 

ແລະ (ຂ) ທັກສະການຄ ດໄລ່ເລກພືັ້ນຖານ, ແຍກຕາມ
ເພດ 

ຜົນໄດ້ຮັບທ  7: ຄຸນນະພາບ ແລະ ຈໍານວນຂອງຜ ້ທ ິ່
ຈົບ ການສຶກສາຫຼັງຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ທັງພາກລັດ ແລະ 
ເອກະຊົນ ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມແຫງ່ຊາດ ສະໄໝທ  8 

4.4.1: ສັດສ່ວນຂອງໄວໝຸ່ມ/ຜ ໃ້ຫ່ຍ ທ ິ່ມ ທັກສະ ICT, 

ຕາມປະເພດຂອງທັກສະ. 
4.7.1 ກ່ຽວພັນກັບ (i) ການສຶກສາຂອງພົນລະເມືອງ
ໂລກ ແລະ (ii) ການສຶກສາເພືິ່ອການພັດທະນາແບບຍືນ
ຍົງ, ລວມທັງຄວາມສະເໝ ພາບບົດບາດຍ ງ-ຊາຍ ແລະ 
ສ ດທ ມະນຸດ, ແມ່ນຖກືຜັນຂະຫຍາຍໃນທຸກໆລະດັບໃນ: 
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(ກ) ນະໂຍບາຍການສຶກສາແຫ່ງຊາດ; (ຂ) ຫຼັກສ ດ; (ຄ) 
ສ້າງຄ ; ແລະ (ງ) ການປະເມ ນນັກຮຽນ 

ຜົນໄດ້ຮັບທ  8: ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ ມ 
ໂຄງສ້າງ, ມ ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ມ ການຕ ດຕາມ
ກວດການທ ິ່ເໝາະສົມ ໂດຍການນໍາໃຊ້ ແຜນປະຈໍາປ 
ຂອງຂະແໜງການທ ິ່ມ ການຄ ດໄລ່ມ ນຄ່າ (ACSP) 

ເຊ ິ່ງ ເຊືິ່ອມໂຍງ ກັບ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ 
ກ ລາ (ESDP) ຂອງ 2016-20 

 

ຜົນໄດ້ຮັບທ  9: ແຜນການເງ ນ ສໍາລັບ ແຜນພັດທະນາ
ການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ ແມ່ນເນັັ້ນໜັກໃສ່ການ
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນລະຫວ່າງບົດບາດຍ ງ-ຊາຍ, 

ຊົນເຜົິ່າ, ຄວາມທກຸຍາກ ແລະ ທອ້ງຖ ິ່ນ  

4.1: ພາຍໃນປ  2030, ຮັບປະກັນວ່າເດັກນ້ອຍຍ ງ ແລະ 
ຊາຍທັງໝົດສໍາເລັດການສຶກສາຂັັ້ນປະຖົມ ແລະ 
ມັດທະຍົມ ໂດຍບໍິ່ເສຍຄ່າ, ມ ຄວາມເທົິ່າທຽມກັນ ແລະ 
ມ ຄຸນນະພາບນໍາໄປສ ່ໝາກຜົນຂອງການຮຽນຮ ້ ທ ິ່ມ ປະ
ສ ດທ ຜົນ ແລະ ເໝາະສົມ 

4.3.1 ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນຂອງໄວໝຸ່ມ ແລະ ຜ ໃ້ຫ່ຍ ໃນ
ການສຶກສາພາກປົກກະຕ  ແລະ ນອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການ
ຝຶກອົບຮົມ ໃນໄລຍະ 12 ເດືອນຜ່ານມາ, ແຍກຕາມເພດ 
4.b.1 ຈໍານວນທຶນການສຶກສາ ເພືິ່ອຊ່ວຍພັດທະນາ
ພະນັກງານ ແຍກຕາມຂະແໜງການ ແລະ ປະເພດຂອງ
ການຮຽນ. 

ຜົນໄດ້ຮັບທ  10: ການພັດທະນານະໂຍບາຍ ແມ່ນ
ອ ງໃສ່ຂໍັ້ມ ນ ແລະ ສະພາບຄວາມເປັນຈ ງ 

ບໍິ່ມ  SDG ທ ິ່ສອດຄ່ອງກັນ. 

ຜົນໄດ້ຮັບ ທ  11: ພົນລະເມືອງລາວທຸກຄົນ ມ 
ສຸຂະພາບເຂັັ້ມແຂງ, ມ ນັກກ ລາສະໜັກຫຼ ັ້ນ ແລະ ນັກ
ກ ລາມືອາຊ ບ ທ  ິ່ມ ຄຸນນະພາບ ເຊືິ່ອມໂຍງກັບກ ລາ-
ກາຍຍະກໍາພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ ແລະ ຮ ້ຮັກສາສ ລະ
ປະ ແລະ ວັດທະນະທໍາຂອງຊາດ 

ບໍິ່ມ  SDG ທ ິ່ສອດຄ່ອງກັນ. 

 

ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ກໍາລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ UNESCO ແລະ ຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເພືິ່ອ
ລະບຸຕົວຊ ັ້ບອກທ ິ່ເປັນໄປໄດ້ ສໍາລັບເປົັ້າໝາຍ SDG4. ປະຈຸບັນນ ັ້, EMIS ສາມາດສະໜອງຂໍັ້ມ ນ 4 ຕົວຊ ັ້ວັດ
ຂອງ SDG4 ແລະ 6 ຕົວຊ ັ້ວັດຈາກ LSIS. ສຸນສະຖ ສຶກສາ ແລະ ກ ລາ ວາງແຜນປັບປຸງການຮ່ວມມືພາຍໃນ
ຂະແໜງການ ແລະ ກັບຂະແໜງການອືິ່ນໆ (ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນສາທາລະນະສຸກ) ເພືິ່ອເພ ິ່ມຈໍານວນຂອງຕົວຊ ັ້
ວັດ ໃຫ້ສາມາດລາຍງານ SDG4 ໄດ້ຈະແຈ້ງຂຶັ້ນ. ດ້ານລຸ່ມນ ັ້ ອະທ ບາຍຄວາມຄືບໜ້າປະຈຸບັນ ໂດຍນໍາໃຊ້ຕົວ
ຊ ັ້ວັດທ ິ່ມ . 

ຄວາມຄ ບໜ້າໃນປະຈຸບັນ ຕ ິ່ກັບເປົື້າໝາຍຂອງ SDG 

ເປົື້າໝາຍທ ີ 4.1: ພາຍໃນປ  2030, ຮັບປະກັນວ່າເດັກນ້ອຍຍ ງ ແລະ ຊາຍທັງໝົດສໍາເລັດການສຶກສາຂັັ້ນ
ປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ ໂດຍບໍິ່ເສຍຄ່າ, ມ ຄວາມເທົິ່າທຽມກັນ ແລະ ມ ຄຸນນະພາບນໍາໄປສ ່ໝາກຜົນຂອງການ
ຮຽນຮ  ້ທ ິ່ມ ປະສ ດທ ຜົນ ແລະ ເໝາະສົມ 

 

4.1.1 ສັດສ່ວນເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໝຸ່ມ (ກ) ໃນ ປ 2 ຫືຼ ປ 3; (ຂ) ຈົນຈົບຊັັ້ນປະຖົມ; ແລະ (ຄ) ຈົນຈົບຊັັ້ນ
ມັດທະຍົມຕົັ້ນ ແລະ ຢ່າງນ້ອຍມ ທັກສະໃນການ (i) ການອ່ານ ແລະ (ii) ເລກ ໃນລະດັບດ , ແຍກຕາມເພດ 
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ສັດສ່ວນຂອງນັກຮຽນທ ິ່ບໍິ່ໄດ້ເຂົັ້າໂຮງຮຽນ (ສົມທຽບກັບເກນອາຍຸ) ແມ່ນ 20% ສໍາລັບຊັັ້ນປະຖົມ, 
40% ສໍາລັບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ແລະ 60% ສໍາລັບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ, ໃນແຕ່ລະຊັັ້ນ ມ ຈໍານວນ
ນັກຮຽນອາຍຸເກ ນ (17% ສໍາລັບຊັັ້ນປະຖົມ ແລະ 20% ສໍາລັບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ). ອັດຕາຈົບຊັັ້ນ
ປະຖົມແມ່ນ 80,4%, ມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ 54% ແລະ ມັດທະຍົມຕອນປາຍ 31%. 

ໂດຍອ ງຕາມຂໍັ້ມ ນອ້າງອ ງ ປ  2017 ການປະເມ ນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ປ 3 ສໍາລັບພາສາລາວ ແລະ 
ຄະນ ດສາດ ເຫັນວ່າຄຸນນະພາບຂອງການຮຽນບໍິ່ພຽງພໍ (ເບ ິ່ງບົດທ  3). ຜົນຊ ັ້ບອກວ່າລະດັບຄວາມສາມາດ 

(proficiency) ຍັງຄ່ອນຂ້າງຕໍິ່າທັງເດັກຍ ງ ແລະ ເດັກຊາຍ, ຊຶິ່ງມ ຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະແຂວງ. 

ເປົື້າໝາຍທ ີ4.2: ພາຍໃນປ  2030, ຮັບປະກັນວ່າເດັກຍ ງ ແລະ ເດັກຊາຍທັງໝົດສາມາດເຂົັ້າເຖ ງພັດທະນາ
ການໃນໄວເດັກທ ິ່ມ ຄຸນນະພາບ, ໄດ້ຮັບການດ ແລ ແລະ ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າມ ຄວາມ
ພ້ອມສໍາລັບການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມ. 

4.2.1 ສັດສ່ວນເດັກລຸ່ມ 5 ປ  ທ ິ່ມ ສຸຂະພາບດ , ມ ພັດທະນາການທາງການຮຽນຮ ້ ແລະ ຮ່າງກາຍຕາມເກນ, ແຍກ
ຕາມເພດ. 

 

ເດັກນ້ອຍໃນ ສປປ ລາວ ທ ິ່ “ເປັນໄປຕາມຄາດໝາຍ” 3 ໃນ 4 ກຸ່ມຂອງດັດຊະນ ພັດທະນາການຂອງເດັກນ້ອຍ 

ຂອງ UNICEF ແມ່ນມ ເປ ເຊັນສ ງຫຼາຍ (90%) ແລະ ມ ລະດັບຄວາມບໍິ່ສະ ເໜ ພາບລະຫວ່າງຍ ງ-ຊາຍ, ທ ິ່ຕັັ້ງ
, ຄວາມຮັິ່ງມ  ແລະ ກຸ່ມຊົນເຜົິ່າ-ພາສາ ໃນລະດັບຕໍາ ິ່. ເຖ ງແນວໃດກໍິ່ຕາມ, ມ ພຽງແຕ່ 25% ຂອງເດັນ້ອຍເທົິ່າ
ນັັ້ນ ທ ິ່ຖືກພ ຈາລະນາວ່າປະຕ ບັດໄດ້ຕາມຕົວດັດສະນ ຂອງກຸ່ມທ  4, ການຮ ໜັ້ງສື/ການຄ ດໄລ່ເລກ, ຊຶິ່ງມ ຄວາມ
ບໍິ່ເທົິ່າທຽມແຕກໂຕນກັນຫຼາຍ ໃນຂອບເຂດພາກພືັ້ນ, ຄວາມຮັິ່ງມື, ຄົວເຮືອນທ ິ່ຢ ເ່ຂດຫ່າງໄກສອກຫຼ ກ ແລະ 
ລະດັບການສຶກສາຂອງແມ່.  

 

ໃນປ  2017, ການດໍາເນ ນການສໍາຫຼວດດັດຊະນ ໝາຍທາງສັງຄົມລາວ, ໄດ້ມ ການນໍາໃຊ້ດັດຊະນ ການ
ພັດທະນາຂອງເດັກນ້ອຍຂອງ UNICEF/MICS ກັບເດັກນ້ອຍໃນເກນອາຍຸ 3-4 ປ  (ໃນການສໍາຫຼວດ LSIS 

2012 ແມ່ນຍັງບໍິ່ມ ). ໂດຍລວມແລ້ວ, ດັດຊະນ  ECD ສໍາລັບລາວແມ່ນ 89.1. ເປ ເຊັນຂອງເດັກ ນ້ອຍທ ິ່ມ 
ອາຍຸ 3-4 ປ  ທ ິ່ປະຕ ບັດໄດ້ໃນການພັດທະນາທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ການພັດທະນາທາງດ້ານອາລົມທາງສັງຄົມ 
ແລະ ການຮຽນຮ ້ ຢ ່ລະຫວ່າງປະມານ 90 ຫາ 99 ເປ ເຊັນ. ໂດຍລວມແລ້ວມັນມ ຄວາມແຕກຕ່າງລະ ດັບປານ
ກາງ ຂອງເປ ເຊັນຂອງເດັກນ້ອຍທ ິ່ສາມາດປະຕ ບັດໄດ້ ຕາມກຸ່ມດັດຊະນ ເຫົຼິ່ານ ັ້ ຊຶິ່ງກ່ຽວພັນກັບພືັ້ນທ ິ່ທາງພ ມ
ສາດ, ຄວາມຮັິ່ງມ , ເພດ, ກຸ່ມຊົນເຜົິ່າ-ພາສາ, ລະດັບການສຶກສາຂອງແມ່ ແລະ ກ່ຽວພັນກັບວ່າເດັກ ນ້ອຍໄດ້
ເຂົັ້າຮຽນຫັຼກສ ດ ECE ຫືຼບໍິ່. 

ໃນກຸ່ມດັດຊະນ ອືິ່ນໆ ເຊັິ່ນການຮ ້ໜັງສື/ການຄ ດໄລ່ເລກ, ມ ພຽງປະມານ 25 ເປ ເຊັນຂອງເດັກນ້ອຍ ທ ິ່ມ 
ອາຍຸ 3-4 ປ  ທ ິ່ຖືກພ ຈາລະນາວ່າຜ່ານມາດຖານ. ມັນມ ຄວາມແຕກຕ່າງທ ິ່ສໍາຄັນໃນກຸ່ມຂອງເດັກນ້ອຍ. ໃນ
ຂະນະທ ິ່ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເພດແມ່ນມ ໜ້ອຍດຽວ, ແຕ່ເຂດທ ິ່ຢ ່ອາໃສ ແມ່ນມ ເປ ເຊັນແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ
ລະຫວ່າງເດັກນ້ອຍ ທ ິ່ມ ອາຍຸ 3-4 ປ  ໃນດ້ານການຮ ້ໜັງສື/ການຄ ດໄລ່ເລກ. ເປ ເຊັນຂອງເດັກນ້ອຍທ ິ່ຮ ້ໜັງສື/
ຄ ດໄລ່ເລກ ທ ິ່ຢ ່ແຂວງຕ່າງໆ (ໂດຍສະເພາະແຂວງພາກໃຕ້) ແມ່ນມ ອັດຕາໜ້ອຍກວ່າເຄ ິ່ງໜຶິ່ງຂອງເດັກນ້ອຍໃນ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ເດັກນ້ອຍທ ິ່ມາຈາກກຸ່ມ ທ ິ່ບໍິ່ແມ່ນຊົນເຜົິ່າລາວ ແມ່ນມ ພຽງເຄ ິ່ງໜຶິ່ງທ ິ່ອາດຈະປະຕ ບັດ
ໄດ້ ໃນການພັດທະນາດ້ານການ ຮ ້ໜັງສື/ການຄ ດໄລ່ເລກ. ເດັກນ້ອຍທ ິ່ມາຈາກຄອບຄົວທ ິ່ບໍິ່ແມ່ນກຸ່ມຊົນເຜົິ່າ
ລາວ ແມ່ນມ ພຽງແຕ່ ເຄ ິ່ງໜຶິ່ງທ ິ່ອາດຈະເປັນໄປຕາມຄາດໝາຍຂອງການພັດທະນາທັກສະ ການຮ ້ໜັງສື/ການ
ຄ ດໄລ່ເລກ ຊຶິ່ງກຸ່ມລຸ່ນອາຍຸຂອງເຂົາເຈົັ້າ ທ ິ່ມາຈາກຄອບຄົວກຸ່ມຊົນເຜົິ່າລາວ-ໄຕ ແລະ ເດັກ ນ້ອຍ ປະມານ 40 
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ເປ ເຊັນ ທ ິ່ມາຈາກຄອບຄົວຮັິ່ງມ  ແມ່ນປະມານໜຶິ່ງສ່ວນສ ິ່ ຫາ ໜຶິ່ງສ່ວນຫ້າ ທ ິ່ອາດເປັນໄປຕາມຄາດໝາຍສາໍລັບ
ການພັດທະນາທັກສະການຮ ໜັ້ງສື/ການຄ ດໄລ່ເລກ ແລະ ກຸ່ມເດັກນ້ອຍທ ິ່ມາຈາກຄອບ ຄົວທ ິ່ຮັິ່ງມ ທ ິ່ສຸດ ກວມ
ເອົາ 20 ເປ ເຊັນ.  

ບໍິ່ເປັນທ ິ່ໜ້າປະຫຼາດໃຈ ທ ິ່ເດັກນ້ອຍທ ິ່ມ ແມ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາດ  ມ ອັດຕາການຮ ້ໜັງສື/ການຄ ດໄລ່ເລກ
ສ ງ. ເດັກນ້ອຍ ທ ິ່ມ ແມ່ຈົບການສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຫືຼ ສ ງກວ່າ ແມ່ນມ ອັດຕາສ ງກວ່າສາມເທົິ່າ ເມືິ່ອ
ສົມທຽບກັບເດັກ ນ້ອຍທ ິ່ມ ແມ່ຈົບການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມ ຫືຼ ຕໍິ່າກວ່າ. 50 ເປ ເຊັນຂອງເດັກນ້ອຍ ທ ິ່ເຂົັ້າຮຽນ
ຫັຼກສ ດການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແມ່ນເຫັນວ່າມ ການຮ ້ໜັງສື/ການຄ ດໄລ່ເລກ ເປັນໄປຕາມຄາດໝາຍ, ແລະ ມ 
ເດັກນ້ອຍ 12 ເປ ເຊັນທ ິ່ບໍິ່ໄດ້ເຂົັ້າຮຽນ ຫັຼກສ ດການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ທ ິ່ເປັນໄປຕາມຄາດໝາຍ. 

4.2.2 ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນ ຢ ບ່່ອນທ ິ່ຈັດການຮຽນ-ການສອນ (ໜຶິ່ງປ ກ່ອນເກນອາຍຸເຂົັ້າຮຽນຊັນປະຖົມ), 

ແຍກຕາມເພດ. 

ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມ GER ຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸ 5 ປ  ແມ່ນ 77.1% ແລະ ມ ຄວາມສະເໝ ພາບເກືອບ
ເທົິ່າກັນ. ເຖ ງແນວໃດກໍິ່ຕາມ, ຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານຄວາມຮັິ່ງມ , ທ້ອງຖ ິ່ນ, ກຸ່ມຊົນເຜົິ່າ ແລະ ເມືອງ 
ແມ່ນເຮັດໃຫ້ມ ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອັດຕາເຂົັ້າຮຽນ ຢ່າງຈະແຈ້ງ. 
 

ສ ນສະຖ ຕ ສຶກສາ ແລະ ກ ລາ, ກະຊວງ ສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ໄດ້ຄ ດໄລ່ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມ ຂອງ
ເດັກນ້ອຍອາຍຸ 5 ປ  ຈາກຂໍັ້ມ ນການລົງທະບຽນ ແລະ ການຄາດຄະເນປະຊາກອນ. ໃນປ  2018, ອັດຕາເຂົັ້າ
ຮຽນລວມຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸ 5 ປ  ແມ່ນ 77,1% ແລະ ເກືອບບັນລຸອັດຕາຄວາມສະເໝ ພາບ. ອັດຕາການເຂົັ້າ
ຮຽນມ ຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຈະແຈ້ງໃນ 148 ເມືອງ ໃນທົິ່ວປະເທດ, ຊຶິ່ງເມືອງທ ິ່ມ ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມ ຕໍິ່າ
ກວ່າ 65% ກວມເອົາ 25% ແລະ ເມືອງທ ິ່ມ ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມ ສ ງກວ່າ 88% ແມ່ນກວມເອົາ 25% 

(2017). ຄວາມແຕກຕ່າງກັນແຍກຕາມເມືອງຕ່າງໆ ແມ່ນມ ຫຼາຍ, ໃນປ  2017 ຄວາມແຕກຕ່າງນ ັ້ ແມ່ນ
ປະມານເຄ ິ່ງໜຶິ່ງຂອງການຄາດຄະເນອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸ 5 ປ  ໃນປ  2013 ຊຶິ່ງຊ ັ້ບອກ
ວ່າການລົງທຶນຂອງ ກະຊວງ ສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ແມ່ນໄດ້ປັບປຸງຄວາມສະເໜ ພາບຂອງໂອກາດໃນການ
ເຂົັ້າຮຽນ ຫັຼກສ ດການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ21. 

ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອັດຕາເຂົັ້າຮຽນໃນລະດັບເມືອງ ແມ່ນເນືິ່ອງມາຈາກຄວາມແຕກຕ່າງໃນການສະ 
ໜອງໂອກາດ ສໍາລັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ (ຫັຼກສ ດ, ເຄືິ່ອງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຄ ອາຈານ) ແລະ 
ເປັນພືັ້ນຖານຂອງຄວາມທ້າທາຍທ ິ່ຄອບຄົວ ແລະ ເດັກນ້ອຍປະເຊ ນຢ ່ ທ ິ່ສາມາດສົິ່ງຜົນກະທົບຕໍິ່ການມ ສ່ວນ
ຮ່ວມ. ຂໍັ້ມ ນໃນລະດັບບຸກຄົນ ຈາກການສໍາຫຼວດ LSIS 2017 ໄດ້ເນັັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖ ງຊ່ອງຫວ່າງທ ິ່ສໍາຄັນ ທ ິ່
ເກ ດຈາກຄວາມທ້າທາຍເຫົຼິ່ານ ັ້. ເດັກນ້ອຍອາຍຸ 5 ປ  ທ ິ່ມາຈາກຄອບຄົວທຸກຍາກ (ຕໍິ່າກວ່າ 20%) ແມ່ນໜ້ອຍ
ກວ່າ 30% ທ ິ່ເຂົັ້າຮຽນໃນ ECE ຫືຼ ປ 122 ເມືິ່ອທຽບກັບໝ ່ລຸ່ນດຽວກັນ ທ ິ່ມ ລະດັບຄວາມທຸກຍາກໜ້ອຍ
ກວ່າ. ປະມານ 15% ຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸ 5 ປ  ຈາກກຸ່ມທ ິ່ບໍິ່ແມ່ນຊົນເຜົິ່າລາວ ທ ິ່ໄດ້ລົງທະບຽນຮຽນ ECE ຫືຼ 

ປ 1 ທຽບກັບເດັກນ້ອຍ ຈາກກຸ່ມລາວ-ໄຕ. ຊ່ອງຫວ່າງທ ິ່ກ່ຽວພັນກັບກຸ່ມຊົນເຜົິ່າ ແລະ ຄົວເຮືອນທ ິ່ຢ ່ເຂດຫ່າງ
ໄກສອກຫຼ ກ ແມ່ນນ້ອຍລົງ ຕັັ້ງແຕ່ປ  2012, ຊ່ອງຫວ່າງທ ິ່ກ່ຽວພັນກັບຄວາມຮັິ່ງມ  ແມ່ນຍັງສ ງຢ ່. 

                                                             
21 ຄ່າສໍາປະສ ດການປ່ຽນແປງ  GER ສໍາລັບເດັກນ້ອຍ 5 ປ  ສໍາລັບລະດັບເມືອງ ແມ່ນ ປະມານ 50 ເປ ເຊັນ ໜ້ອຍກວ່າໃນປ   2013. 

22 ປໍ 1 ແມ່ນຖືກລວມເຂົັ້າ ເພືິ່ອເກັບຂໍັ້ມ ນຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸ 5 ປ  ທ ິ່ໄດ້ລົງທະບຽນເຂົັ້າຮຽນໃນຊັັ້ນປະຖົມ. 
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ເປົື້າໝາຍທ ີ4.3: ພາຍໃນປ  2030, ຮັບປະກັນໃຫ້ແມ່ຍ ງ ແລະ ຜ ້ຊາບມ ຄວາມເທົິ່າທຽມກັນໃນການເຂົັ້າເຖ ງ
ການສຶກສາ ດ້ານວ ຊາການ, ວ ຊາຊ ບ ແລະ ຊັັ້ນສ ງ, ລວມທັງມະຫາວ ທະຍາໄລ ທ ິ່ມ ຄຸນນະພາບ ແລະ ບໍິ່ເສຍຄ່າ
ແພງ.  
4.3.1  ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນຂອງໄວໝຸ່ມ ແລະ ຜ ໃ້ຫ່ຍ ໃນການສຶກສາພາກປົກກະຕ  ແລະ ນອກໂຮງຮຽນ ແລະ 
ການຝຶກອົບຮົມ ໃນໄລຍະ 12 ເດືອນຜ່ານມາ, ແຍກຕາມເພດ  

ຕົວຊ ັ້ວັດສໍາລັບເປົັ້າໝາຍນ ັ້ ແມ່ນກໍາລັງຖືກພັດທະນາ 
 

ເປົື້າໝາຍທ ີ4.4: ພາຍໃນປ  2030, ເພ ິ່ມຈໍານວນຊາວໝຸ່ມ ແລະ ຜ ້ໃຫ່ຍທ ິ່ມ ທັກສະທ ິ່ເໝາະສົມ ໃຫ້ຫຼາຍຂຶັ້ນ 

ລວມທັງທັກສະດ້ານວ ຊາການ ແລະ ວ ຊາຊ ບ ສໍາລັບການເຮັດວຽກທ ິ່ມ ຄຸນຄ່າ ແລະ ການເປັນຜ ້ປະກອບການ. 

4.4.1 ສັດສ່ວນຂອງໄວໝຸ່ມ/ຜ ້ໃຫ່ຍ ທ ິ່ມ ທັກສະ ICT, ຕາມປະເພດຂອງທັກສະ. 
ຕົວຊ ັ້ວັດສໍາລັບເປົັ້າໝາຍນ ັ້ ແມ່ນກໍາລັງຖືກພັດທະນາ 

 

ເປົື້າໝາຍທ ີ4.5: ພາຍໃນປ  2030, ລົບລ້າງຄວາມບໍິ່ສະເໝ ພາບລະຫວ່າງຍ ງ-ຊາຍ ໃນການສຶກສາ ແລະ 
ຮັບປະກັນຄວາມເທົິ່າທຽມກັນ ໃນການເຂົັ້າເຖ ງການສຶກສາທຸກລະດັບ ແລະ ການຝຶກອບົຮົມວ ຊາຊ ບສໍາລັບຜ ້
ດ້ອຍໂອກາດ, ລວມທັງຄົນພ ການ, ຄົນຊົນເຜົິ່າ ແລະ ເດັກນ້ອຍທ ິ່ມ ຄວາມສ່ຽງ. 
4.5.1 ດັດສະນ ຄວາມສະເໝ ພາບ (ຍ ງ/ຊາຍ, ຊົນນະບົດ/ຕົວເມືອງ, ຄົວເຮືອນທ ິ່ ທຸກຍາກ/ຮັິ່ງມ  ແລະ ອືິ່ນໆ, 
ເຊັິ່ນສະຖານະພາບຄວາມພ ການ, ຄົນຊົນເຜົິ່າ ແລະ ຜ ້ທ ິ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຂັດແຍ່ງ, ຕາມຂໍັ້ມ ນທ ິ່ມ ) 
ສໍາລັບຕົວຊ ັ້ວັດການສຶກສາທັງໝົດໃນລາຍການນ ັ້ ທ ິ່ສາມາດຖືກແຍກໄດ້  
 

ແຫຼິ່ງຂໍັ້ມ ນຂອງກະຊວງ ສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ (ໂດຍຫັຼກແມ່ນ EMIS) ແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ເປັນປະຈໍາ 
ເພືິ່ອປະເມ ນຄວາມເປັນທໍາລະຫວ່າງ ຍ ງ-ຊາຍ ໃນທົິ່ວລະບົບ. ນອກຈາກນັັ້ນ ກໍິ່ແມ່ນເພືິ່ອປະເມ ນຄວາມສະເໝ 
ພາບບົດບາດຍ ງ-ຊາຍ ໃນການເຂົັ້າຮຽນ (ການລົງທະບຽນ), ລະບົບແມ່ນມ ຄວາມສາມາດໃນການຄ ດໄລ່ຕົວຊ ັ້
ບອກພືັ້ນຖານຂອງຜົນໄດ້ຮັບຕ່າງໆ (ການຈົບຊັັ້ນ, ລອດເຫືຼອ, ເລືິ່ອນຂັັ້ນ, ປະລະ, ຄ້າງຫ້ອງ)ສໍາລັບຂະແໜງການ
ຍ່ອຍ (ແລະ ໃນບາງກໍລະນ , ຊັັ້ນຮຽນຕ່າງໆ) ແຍກຕາມເພດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ (ແຂວງ/ເມືອງ). 

ການສໍາຫຼວດໂຮງຮຽນ (EMIS) ບໍິ່ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ມ ການສໍາຫຼວດກ່ຽວກັບຄວາມແຕກຕ່າງຂອງການ
ເຂົັ້າຮຽນ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຕ່າງໆ ທ ິ່ກ່ຽວພັນກັບຄຸນລັກສະນະທ ິ່ສໍາຄັນເຊັິ່ນ ຄວາມຮັິ່ງມ , ລະດັບຄວາມຫ່າງໄກ 

ແລະ ກຸ່ມຊົນເຜົິ່າ. ໃນກໍລະນ  ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນມ ການສໍາຫຼວດດັດຊະນ ໝາຍທາງສັງຄົມ ສອງຄັັ້ງ (Lao 

PDR Social Indicator Survey – LSIS) - ໃນປ  2012 ແລະ 2017 - ທ ິ່ສະໝອງຂໍັ້ມ ນລະອຽດ 

ກ່ຽວກັບຄວາມແຕກຕ່າງໃນສາຍພົວພັນຂອງການເຂົັ້າຮຽນ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຕ່າງໆ. 

➢ ດັດຊະນີຄວາມຍຸຕິທ າ ຕາມຂະແໜງການຍ່ອຍ: 

• ການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ 

• ຄວາມສະເໜ ພາບບົດບາດຍ ງ-ຊາຍ ໃນອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມ ຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸ 5 ປ  
• ຄວາມບໍິ່ເທົິ່າທຽມທ ິ່ມ ຫຼາຍ ໃນການເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸ 5 ປ  ຕາມຄວາມຮັິ່ງມ ຂອງຄົວເຮືອນ    
(ຄວາມທຸກຍາກ 20% ໄດ້ເຂົັ້າຮຽນ ຕໍິ່າກວ່າ ເດັກຈາກຄອບຄົວຮັິ່ງມ  30%) 

• ຄວາມບໍິ່ສະເໜ ພາບໃນການເຂົັ້າຮຽນ - ແຕ່ນ້ອຍກວ່າຄວາມບໍິ່ເທົິ່າທຽມທາງດ້ານ ຄວາມຮັິ່ງມ  - ກ່ຽວພັນ
ກັບຄວາມຫ່າງໄກຂອງທ ິ່ຢ ່ອາໄສ ແລະ ກຸ່ມຊົນເຜົິ່າ-ພາສາ 
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ບໍິ່ວ່າຈະເປັນການວັດແທກໂດຍນໍາໃຊ້ຂໍັ້ມ ນ EMIS (GER) ຫືຼ ຂໍັ້ມ ນໃນລະດັບບຸກຄົນ ຂອງການສໍາ
ຫຼວດ LSIS ປ  2017, ການເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກອາຍຸ 5 ປ  ໃນ ECE ແມ່ນມ ຄວາມສາໍຄັນສໍາລັບຄວາມເທົິ່າ
ທຽມລະຫວ່າງຍ ງ-ຊາຍ. ມັນມ ຄວາມແຕກຕ່າງທ ິ່ສໍາຄັນຂອງການມ ສ່ວນຮ່ວມໃນ ECE ໃນທົິ່ວພາກພືັ້ນ ຊຶິ່ງ
ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນລວມສໍາລັບເດັກນ້ອຍອາຍຸ 5 ປ  ໃນບາງເມືອງແມ່ນເກືອບຮອດ 100% ໃນຂະນະທ ິ່ບ່ອນ
ອືິ່ນໆ ແມ່ນມ ຕົວເລກ 20% ຕໍິ່າກວ່າ. ຄວາມແຕກຕ່າງໃນລະດັບເມືອງໄດ້ຫຼຸດລົງນັບຕັັ້ງແຕ່ປ  2013. 

ການວ ເຄາະໂດຍນໍາໃຊ້ຂໍັ້ມ ນລະດັບບຸກຄົນ (LSIS 2017) ຊ ັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າມ ຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ ໃນ
ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກທ ິ່ມ ອາຍຸ 5 ປ  ແຍກຕາມຄວາມຮັິ່ງມ ; ຊຶິ່ງເດັກນ້ອຍທ ິ່ຢ ່ໃນຄອບຄົວທຸກຍາກ 
ປະມານ 30% ທ ິ່ຖືກລາຍງານວ່າໄດ້ເຂົັ້າຮຽນ. ເດັກນ້ອຍທ ິ່ມາຈາກຄອບຄົວ ທ ິ່ຫົວໜ້າຄອບຄົວເປັນຄົນກຸ່ມ
ຊົນເຜົິ່າ ລາວ-ໄຕ ແມ່ນມ  15% ທ ິ່ກໍາລັງເຂົັ້າຮຽນ. 

• ການສຶກສາຊັື້ນປະຖົມ: 

• ຄວາມສະເໝ ພາບຍ ງຊາຍ ຂອງ GER ຊັັ້ນປະຖົມໃນທົິ່ວປະເທດ (ບາງພືັ້ນທ ິ່ GPIs ຕໍິ່າກວ່າ 0.95) 
• ດັດສະນ ຄວາມສະເໝ ພາບຍ ງຊາຍ 1.04 ອັດຕາຈົບຊັັ້ນປະຖົມແຫ່ງຊາດ ທ ິ່ມ ຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ່າງ
ຈະແຈ້ງ ຕາມເມືອງຕ່າງໆ 

• ຄວາມບໍິ່ສະເໝ ພາບມ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການຈົບຊັັ້ນປະຖົມ ສໍາລັບເດັກນ້ອຍທ ິ່ທຸກຍາກທ ິ່ສຸດ (ລຸ່ມຄອບຄົວ
ຮັິ່ງມ ) ໃນປ  2017.  

• ຄວາມບໍິ່ສະເໝ ພາບມ ໜ້ອຍກວ່າ ໃນການຈົບຊັັ້ນປະຖົມສໍາລັບເດັກນ້ອຍ ທ ິ່ມາຈາກເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼ ກ 
ແລະ ເດັກນ້ອຍທ ິ່ບໍິ່ແມ່ນກຸ່ມຊົນເຜົິ່າ ລາວ-ໄຕ 

 

ໃນທົິ່ວປະເທດ, ຄວາມສະເໜ ພາບຍ ງ-ຊາຍ ສໍາລັບອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຂອງຊັັ້ນປະຖົມ ແມ່ນໃກ້ຮອດ 
1.0. ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມສະເໝ ພາບ ແມ່ນໄດ້ຖືກນໍາສະເໝ  ໃນການຄ ດໄລ່ຂັັ້ນເມືອງ, ເຖ ງແມ່ນ
ວ່າຄວາມແຕກຕ່າງໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຕັັ້ງແຕ່ປ  2013. ຂໍັ້ມ ນລະດັບບຸກຄົນ (LSIS 2017) ຢືນຢັນວ່າ 
ເດັກຍ ງ ແລະ ເດັກຊາຍ ໃນເກນອາຍຸປະຖົມ ແມ່ນມ ໂອກາດໄດ້ຮັບການສຶກສາ ໃນລະດັບຊັັ້ນປະຖົມເກືອບເທົິ່າ
ທຽມກັນ.  

ອັດຕາການຈົບຊັັ້ນປະຖົມໃນທົິ່ວປະເທດ ໃນປ  2017 ສ າລັບເດັກຍ ງແມ່ນສ ງກວ່າເດັກຊາຍ (ທັງປ  
2013 ແລະ 2015). ອັດຕາການຈົບຊັັ້ນປະຖົມ ຄ ດໄລ່ໃນລະດັບເມືອງ ແມ່ນມ ຄວາມແຕກຕ່າງກັນປະມານ 
44% ຫາເກືອບ 100%, ຊຶິ່ງ 25% ຂອງເມືອງມ ອັດຕາຕາໍ ິ່ກວ່າ 75%.  

ຂໍັ້ມ ນລະດັບບຸກຄົນຈາກ  LISIS 2017 ຊ ັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າມ ຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍໃນອັດຕາຈົບຊັັ້ນ
ປະຖົມ ທ ິ່ກ່ຽວພັນກັບຄວາມຮັິ່ງມ . ເປ ເຊັນຂອງເດັກນ້ອຍທ ິ່ມ ອາຍຸ 11-14 ປ  ທ ິ່ມາຈາກຄອບຄົວທຸກຍາກທ ິ່
ສຸດປະມານ 20% ຈົບການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມ ປະມານ 60%, ແລະ ເດັກທ ິ່ມາຈາກຄອບຄົວອືິ່ນໆ ຈົບການສຶກ
ສາຊັັ້ນປະຖົມ ປະມານ 90%. ເປ ເຊັນຂອງເດັກນ້ອຍທ ິ່ຢ ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼ ກ ແລະ ເດັກນ້ອຍທ ິ່ບໍິ່ແມ່ນກຸ່ມ
ຊົນເຜົິ່າລາວ-ໄຕ ແມ່ນຈົບຊັັ້ນປະຖົມ ເປັນເປ ເຊັນທ ິ່ໜ້ອຍກວ່າ ເດັກນ້ອຍທ ິ່ຢ ່ເຂດທ ິ່ບໍິ່ຫ່າງໄກ ແລະ ແມ່ນກຸ່ມ
ຊົນເຜົິ່າລາວ-ໄຕ. ຄວາມແຕກຕ່າງເຫົຼິ່ານ ັ້ ແມ່ນໜ້ອຍກວ່າເຄ ິ່ງໜຶິ່ງຂອງຈໍານວນຄວາມແຕກຕ່າງ ຕາມຄວາມຮັິ່ງ
ມ . 
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• ການສຶກສາຊັື້ນມດັທະຍມົຕອນຕົື້ນ: 

• ດັດຊະນ ຄວາມສະເໜ ພາບຍ ງ-ຊາຍຂອງອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ແມ່ນ 0.95 (ໃນປ  
2013 ແມ່ນ 0.91 ກ່ອນທ ິ່ຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ຈະເປັນການສຶກສາພາກບັງຄັບ) 

• ມ ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງ ດັດຊະນ ຄວາມສະເໜ ພາບຍ ງ-ຊາຍຂອງອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມ ຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນ
ຕົັ້ນ ທ ິ່ສໍາຄັນແຍກຕາມເມືອງ (ປະມານ 1/3 ຂອງເມືອງລຸ່ມ 0.90 ແລະ ປະມານ 1/3 ຂອງເມືອງ ທ ິ່ຫຼາຍ
ກວ່າ 1.0) 

• ເປ ເຊັນຂອງເດັກນ້ອຍທ ິ່ມ ອາຍຸຢ ໃ່ນເກນເຂົັ້າຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ແມ່ນມ ຈໍານວນຕໍິ່າກວ່າຫຼາຍ ສໍາລັບ
ຄອບຄົວທຸກຍາກ (ລຸ່ມ 20%) 

• ເດັກນ້ອຍທ ິ່ມາຈາກຄອບຄົວທ ິ່ບໍິ່ແມ່ນກຸ່ມຊົນເຜົິ່າລາວ-ໄຕ ຫືຼ ຢ ເ່ຂດຫ່າງໄກສອກຫຼ ກ ແມ່ນມ ການ
ລົງທະບຽນເຂົັ້າຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ຕໍາ ິ່ກວ່າ. 

  

ຄວາມບໍິ່ສະເໝ ພາບລະຫວ່າງຍ ງ-ຊາຍ ໃນການເຂົັ້າຮຽນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕົັ້ນ ແມ່ນວັດແທກໂດຍ GER 

ແຫ່ງຊາດ ຊຶິ່ງໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາ ດ້ວຍການກໍານົດໃຫ້ການສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມຕົັ້ນ ກາຍເປັນການສຶກສາພາກ
ບັງຄັບ. ຄວາມແຕກຕ່າງອືິ່ນໆບໍິ່ໄດ້ປ ດລົງຢ່າງໄວວາ. ການນາໍໃຊ້ຂໍັ້ມ ນລະດັບບຸກຄົນຂອງ LSIS ຊ ັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ 
ຈໍານວນຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸ 13 ຫາ 16 ປ  ລົງທະບຽນເຂົັ້າຮຽນ ໃນ ມ.1 ຫືຼ ສ ງກວ່າ ແມ່ນມ  34%, ຊຶິ່ງຕົວ
ເລກ ຂອງເດັກນ້ອຍທ ິ່ບໍິ່ໄດ້ທຸກຍາກ ແມ່ນ 75%. ມັນຍັງມ ຄວາມບໍິ່ເທົິ່າທຽມໃນການເຂົັ້າຮຽນລະຫວ່າງກຸ່ມ
ຊົນເຜົິ່າພາສາ ແລະ ຄວາມບໍິ່ສະເໝ ພາຍ ທ ິ່ກ່ຽວຂອ້ງກັບທ ິ່ຢ ່ອາໃສທ ິ່ຢ ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼ ກ-ແຕ່ຄວາມບໍິ່ 
ສະເໝ ພາບເຫົຼິ່ານັັ້ນ ແມ່ນມ ຄວາມແຕກຕ່າງໜ້ອຍກວ່າຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານຄວາມຮັິ່ງມ . 

• ການສຶກສາຊັື້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍ:  
• ດັດຊະນ ຄວາມສະເໝ ພາບບົດບາດຍ ງ-ຊາຍ ສໍາລັບອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນລວມໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ 
ແມ່ນ 0.91 (ມ ການພັດທະນາຈາກ 0.83 ໃນປ  2013)  

• ຄວາມປ່ຽນແປງທ ິ່ສໍາຄັນ ຂອງດັດຊະນ ຄວາມຄວາມສະເໝ ພາບບົດບາດຍ ງ-ຊາຍ ໃນອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມ 
(GER) ແບ່ງຕາມເມືອງ (ປະມານ 20 ເປ ເຊັນຂອງເມືອງແມ່ນຕໍິ່າກວ່າ 0.75 ແລະ ປະມານ 20 ເປ ເຊັນ 
ຂອງເມືອງ ແມ່ນ 1.0 ຫືຼ ສ ງກວ່າ)  

• ໄວໜຸ່ມຈາກຄົວເຮືອນທ ິ່ທຸກຍາກທ ິ່ສຸດທ ິ່ກວມເອົາ 20% ແມ່ນມ ແນວໂນ້ມໜ້ອຍທ ິ່ຈະໄດ້ເຂົັ້າຮຽນໃນ
ລະດັບມັດທະຍົມຕອນປາຍ (45% ສ າລັບເດັກນ້ອຍທ ິ່ບໍິ່ໄດ້ມາຈາກຄົວເຮືອນທຸກຍາກ ແລະ 10 
ເປ ເຊັນ ສໍາລັບເດັກນ້ອຍທ ິ່ມາຈາກຄົວເຮືອນທ ິ່ທຸກຍາກທ ິ່ສຸດ) 

• ໄວໜຸ່ມທ ິ່ອາໄສໃນຄົວເຮືອນທ ິ່ຢ ຫ່່າງໄກສອກຫຼ ກແມ່ນມ ພຽງປະມານເຄ ິ່ງໜຶິ່ງທ ິ່ມ ແນວໂນ້ມທ ິ່ເຂົັ້າໃນ
ການສຶກສາລະດັບມັດທະຍົມຕອນປາຍ ໜ້ອຍກວ່າເດັກນ້ອຍທ ິ່ບໍິ່ໄດ້ອາໄສໃນຄົວເຮືອນທ ິ່ຫ່າງໄກຊອກ
ຫຼ ກ (ເດັກນ້ອຍທ ິ່ບໍິ່ໄດ້ອາໄສໃນຄົວເຮືອນທ ິ່ຫ່າງໄກສອກຫຼ ກມ  43 ເປ ເຊັນ ເມືິ່ອທຽບກັບ ເດັກນ້ອຍທ ິ່
ອາໄສຢ ຄ່ົວເຮືອນທ ິ່ຢ ່ຫ່າງໄກສອກຫຼ ກແມ່ນ 18 ເປ ເຊັນ) 

 

ຄວາມສະເໝ ພາບບົດບາດຍ ງ-ຊາຍ ໃນອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມໃນລະດັບມັດທະຍົມຕອນປາຍແມ່ນເພ ິ່ມ
ຂຶັ້ນຈາກ 0.83 ໃນປ  2013 ເປັນ 0.91 ໃນປ  2017. ຄວາມສະເໝ ພາບບົດບາດຍ ງ-ຊາຍໃນອັດຕາການເຂົັ້ິ່າ
ຮຽນລວມແມ່ນມ ຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນແຕ່ລະເມືອງ - ບາງເມືອງ, ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນລວມ 
ຂອງເດັກຍ ງມ ພຽງແຕ່ເຄ ິ່ງຫນຶິ່ງຂອງອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນລວມຂອງເດັກຊາຍເທົິ່ານັັ້ນ. ການນໍາໃຊ້ລະບົບບຸກ ຄົນ
ຈາກການສໍາຫຼວດ LSIS ປ  2017 ເພືິ່ອສາໍຫຼວດການເຂົັ້າຮຽນໃນລະດັບມັດທະຍົມຕອນປາຍສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ວ່າ ມັນມ ຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການເຂົັ້າຮ່ວມຂອງນັກຮຽນໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ອ ງຕາມ
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ລະດັບຄວາມຮັິ່ງມ ຂອງຄົວເຮືອນ; ເຊ ິ່ງໃນເດັກນ້ອຍທ ິ່ອາໄສຢ ່ໃນຄອບຄົວທຸກຍາກທ ິ່ກວມເອົາ 20%, ມ ພຽງ
ແຕ່ 10% ທ ິ່ສາມາດຮຽນໃນການສຶກສາລະດັບນ ັ້, ເມືິ່ອທຽບກັບອັດຕາຂອງເດັກນ້ອຍທ ິ່ອາໄສໃນຄົວເຮືອນທ ິ່ບໍິ່
ຖືກຈັດປະເພດວ່າທຸກຍາກແມ່ນມ  47%. ເດັກນ້ອຍທ ິ່ອາໄສໃນຄົວເຮືອນທ ິ່ຖືກຈັດປະເພດວ່າຢ ່ເຂດຫ່າງໄກ
ສອກຫຼ ກ, ກໍິ່ມ ແນວໂນ້ມທ ິ່ຈະໄດ້ມ ສ່ວນຮ່ວມໃນການສຶກສາລະດັບມັດທະຍົມຕອນປາຍເຊັິ່ນກັນ, ເຊ ິ່ງມ ພຽງ 
18% ເມືິ່ອທຽບກັບນັກຮຽນທ ິ່ບໍິ່ໄດ້ອາໄສຢ ່ໃນຄົວເຮືອນທ ິ່ຖືກຈັດປະເພດວ່າເປັນຄອບຄົວທ ິ່ຢ ່ເຂດຫ່າງໄກ
ສອກຫຼ ກ ເຊ ິ່ງກວມເອົາ 43%. 

• ການສຶກສາຊັື້ນສູງ 

ອັດຕາການລົງທະບຽນເຂົັ້າຮຽນໃນລະດັບມະຫາວ ທະຍາໄລ/ວ ທະຍາໄລ ຂອງນັກຮຽນເພດຍ ງແມ່ນ
ກວມເອົາ 54%, ເຖ ງແມ່ນວ່າ ສັດສ່ວນຂອງນັກຮຽນຍ ງທ ິ່ເຂົັ້າຮຽນໃນຫັຼກສ ດ STEM ຈະຫນ້ອຍກວ່າ.  
ສະຖານະການທ ິ່ຄ້າຍຄືກັນນ ັ້ ກໍິ່ເກ ດຂຶັ້ນໃນຂະແໜງອະຊ ວະສືກສາເຊັິ່ນກັນ, ເຊ ິ່ງຈໍານວນຂອງນັກຮຽນຍ ງລົງ
ທະ ບຽນເຂົັ້າຮຽນໃນອະຊ ວະສືກສາເອກະຊົນກໍິ່ກໍາລັງເພ ິ່ມຂຶັ້ນ, ເຊ ິ່ງມ ນັກຮຽນຍ ງກວມ 43% ຂອງຈໍານວນ
ນັກ ຮຽນທ ິ່ເຂົັ້າຮຽນທັງໝົດ ໃນສົກຮຽນປ  2016-2017, ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໃນສາຂາວ ຊາ, ເຊັິ່ນ: ຕັດຫຍ ບ, 

ບໍລ ຫານທຸລະກ ດຂັັ້ນພືັ້ນຖານ, ແລະ ການບໍລ ການ. ປະຈຸບັນ, ດ້ວຍຄວາມຮ່ວມມືຂອງຄ ຮ່່ວມພັດທະນາ, ທາງ
ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ກໍາລັງແກ້ໄຂອຸປະສັກໃນການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍ ງ ໃນການປະກອບອາ 
ຊ ບໃນກຸ່ມອາຊ ບທ ິ່ເອ ັ້ນວ່າ “ອາຊ ບທ ິ່ບໍິ່ໄດ້ເຮັດວຽກຢ ່ຫ້ອງການ - ອາຊ ບໃຊ້ແຮງງານ”, ເຊ ິ່ງມ ໂກຕ້າ 20% ໃຫ້
ສໍາລັບແມ່ຍ ງທ ິ່ເຂົັ້າຮຽນໃນຫັຼກສ ດ ທ ິ່ຄອບຄຸມເອົາທັກສະທ ິ່ເປັນບ ລ ມະສ ດ (ກໍິ່ສ້າງ, ການເຮັດເຟ ນ ເຈ , ແລະ 
ການຊ້ອມແປງລົດ ແລະ ເຄືິ່ອງຈັກ) 

 

• ການບ ລິຫານຄຸ້ມຄອງ  

ຄວາມບໍິ່ສະເໝ ພາບບົດບາດຍ ງ-ຊາຍ ຍັງມ ຢ ່ໃນລະດັບຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລ ຫານ. ເຖ ງແມ່ນວ່າຈໍານວນ
ຂອງແມ່ຍ ງໃນຕໍາແໜ່ງບໍລ ຫານ ຢ ່ຂັັ້ນສ ນກາງ ຢ ່ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ຈະເພ ິ່ມຂຶັ້ນ, ແຕ່ຢ ່ຂັັ້ນພະແນກ
ສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາເມືອງ ແມ່ນມ ແມ່ຍ ງທ ິ່ເປັນຜ ບ້ໍລ ຫານ
ອາວຸໂສຈໍານວນນ້ອຍດຽວ. ໃນລະດັບປະຖົມ, 55% ຂອງຄ ປະຖົມແມ່ນແມ່ຍ ງ ແຕ່ມ ພຽງ 19% ເທົິ່ານັັ້ນ ທ ິ່
ເປັນຜ ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ.  

 

ເປົື້າໝາຍທ ີ 4.6: ພາຍໃນປ  2030, ຮັບປະກັນວ່າຊາວໝຸ່ມທັງໝົດ ແລະ ຜ ້ໃຫ່ຍຈໍານວນຫຼາຍ ທັງຜ ້ຊາຍ 

ແລະ ແມ່ຍ ງ ຮ ້ໜັງສື ແລະ ການຄ ດໄລ່ເລກ. 

4.6.1 ສັດສ່ວນຂອງປະຊາກອນໃນກຸ່ມອາຍ ຸທ ິ່ມ ຢ່າງໜ້ອຍມ ລະດັບທ ິ່ແນ່ນອນ ໃນດ້ານ (ກ) ອ່ານອອກຂຽນໄດ ້

ແລະ (ຂ) ທັກສະການຄ ດໄລ່ເລກພືັ້ນຖານ, ແຍກຕາມເພດ  

  ສ ນສະຖ ຕ ຂອງ ສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ໄດ້ລາຍງານອັດຕາການຮ ໜັ້ງສື, ໂດຍອ ງຕາມຂໍັ້ມ ນສໍາຫຼວດ 

LSIS 2017 ໃນກຸ່ມອາຍຸ 15-25 ປ  ແມ່ນ 85% ສໍາລັບເພດຊາຍ ແລະ 77% ສໍາລັບເພດຍ ງ. ລາຍລະອຽດ
ກ່ຽວກັບຄວາມບໍິ່ເທົິ່າທຽມແມນ່ໄດ້ອະທ ບາຍໄວ້ໃນ ບົດທ  3. 

 

ເປົື້າໝາຍທ ີ 4.7: ພາຍໃນປ  2030, ຮັບປະກັນວ່ານັກຮຽນທັງໝົດມ ຄວາມຮ ້ ແລະ ທັກສະທ ິ່ຈໍາເປັນ ເພືິ່ອ
ສົິ່ງເສ ມການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ໃນນັັ້ນ ລວມທັງຜ່ານການສຶກສາເພືິ່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ການ
ດໍາລົງຊ ວ ດແບບຍືນຍົງ, ສ ດທ ມະນຸດ, ຄວາມສະເໝ ພາບລະຫວ່າງຍ ງ-ຊາຍ, ການສົິ່ງເສ ມວັດທະນະທໍາ ແຫ່ງ
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ສັນຕ ພາບ ແລະ ການບໍິ່ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ການເປັນພົນລະເມືອງດ ຂອງໂລກ ແລະ ການຊືິ່ນຊົມຄວາມຫຼາກຫຼາຍ
ທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ ກໍິ່ຄືການປະກອບສ່ວນຂອງວັດທະນະທໍາ ເຂົັ້າໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. 
4.7.1 ກຽ່ວພັນກັບ (i) ການສຶກສາຂອງພົນລະເມືອງໂລກ ແລະ (ii) ການສຶກສາເພືິ່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
, ລວມທັງຄວາມສະເໝ ພາບບົດບາດຍ ງ-ຊາຍ ແລະ ສ ດທ ມະນຸດ, ແມ່ນຖືກຜັນຂະຫຍາຍໃນທຸກໆລະດັບໃນ: 

(ກ) ນະໂຍບາຍການສຶກສາແຫ່ງຊາດ; (ຂ) ຫັຼກສ ດ; (ຄ) ສ້າງຄ ; ແລະ (ງ) ການປະເມ ນນັກຮຽນ  

 

ຕົວຊ ັ້ວັດສໍາລັບເປົັ້າໝາຍນ ັ້ກໍາລັງຖືກພັດທະນາ. ໃນປ  2019, ສປປ ລາວ ຈະເຂົັ້າຮ່ວມໃນການສະໜັບ 

ສະໜ ນການປະເມ ນພາກພືັ້ນ (SEAPLM) ໃນ 6 ປະເທດ) ຂອງ ປ 5 ທ ິ່ຈະລວມເອົາການປະເມ ນພົນລະເມືອງ
ສາກົນພ້ອມ. ມັນຈະສະໜອງຂໍັ້ມ ນພືັ້ນຖານການປະເມ ນໃນບາງປະເທດຂອງອາຊ ຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້. 

 

ເປົື້າໝາຍທ ີ 4a: ຍົກລະດັບສະຖານທ ິ່ການສຶກສາ ທ ິ່ຄໍານຶງເຖ ງຄວາມຕ້ອງການຂອງເດັກນອ້ຍ, ຄົນພ ການ, 

ບັນຫາເພດຍ ງ-ຊາຍ ແລະ ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມຂອງການຮໍາ ິ່ຮຽນໃຫ້ປອດໄພ, ບໍິ່ມ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ທົິ່ວ
ເຖ ງກັນ ແລະ ມ ປະສ ດທ ຜົນ ສໍາລັບໝົດທຸກຄົນ. 

4.a.1 ສັດສ່ວນຂອງໂຮງຮຽນທ ິ່ເຂົັ້າເຖ ງ: (ກ) ໄຟຟ້າ; (ຂ) ອ ນເຕ ເນັດ ສໍາລັບຈຸດປະສົງການສອນນ ເທດ; (ຄ) 

ຄອມພ ວເຕ  ສໍາລັບຈຸດປະສົງການສອນນ ເທດ; (ງ) ພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ ສໍາລັບນັກຮຽນທ ິ່ມ 
ຄວາມພ ການ; (ຈ) ນໍັ້າດືິ່ມ; (ສ) ຫ້ອງນໍັ້າສະເພາະຍ ງ-ຊາຍ; ແລະ (ຊ) ບ່ອນລ້າງມືພືັ້ນຖານ (ຕາມນ ຍາມຂອງຕົວ
ຊ ັ້ວັດຂອງໂຄງການ WASH) 

 

ຕົວຊ ັ້ບອກສໍາລັບເປົັ້າໝາຍນ ັ້ກໍາລັງຖືກພັດທະນາ.  
 

ເປົື້າໝາຍທ ີ4b: ພາຍໃນປ  2020, ເພ ິ່ມຈໍານວນທຶນການສຶກສາໃນທົິ່ວໂລກໃຫ້ຫຼາຍຂຶັ້ນ ສໍາລັບປະເທດກໍາລັງ
ພັດທະນາ, ໂດຍສະເພາະປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ, ປະເທດເກາະດອນນ້ອຍກໍາລັງພັດທະນາ ແລະ ບັນດາປະເທດ
ໃນອາຟຣ ກາ, ສໍາລັບການເຂົັ້າຮຽນການສຶກສາຊັັ້ນສ ງ, ລວມທັງການຝຶກອົບຮົມວ ຊາຊ ບ ແລະ ຫັຼກສ ດດ້ານເຕັກ
ໂນໂລຊ ຂໍັ້ມ ນຂ່າວສານ ແລະ ການສືິ່ສານ, ວ ຊາເຕັກນ ກ, ວ ສະວະກໍາ ແລະ ວ ທະຍາສາດ ຢ ່ໃນບັນດາປະເທດ
ພັດທະນາແລ້ວ ແລະ ປະເທດກໍາລັງພັດທະນາອືິ່ນໆ. 

 

4.b.1 ຈໍານວນທຶນການສຶກສາ ເພືິ່ອຊ່ວຍພັດທະນາພະນັກງານ ແຍກຕາມຂະແໜງການ ແລະ ປະເພດຂອງການ
ຮຽນ. 

ໃນປ  2011, ມືທຶນທັງໝົດ 1,800 ທຶນ (555 ແມ່ຍ ງ) ຜ່ານການສະໜັບສະໜ ນຂອງ ODA. ຊຶິ່ງໃນ
ນັັ້ນ, ມ ລະດັບປະລ ນຍາຕ  666 ທຶນ, ປະລ ນຍາໂທ 519 ທຶນ ແລະ ປະລ ນຍາເອກ 75 ທຶນ. ໃນປ  2017, ມ 
ທຶນການສຶກສາສໍາລັບ ປະລ ນຍາຕ  1,700 ທຶນ, ປະລ ນຍາໂທ 1,000 ທຶນ ແລະ ປະລ ນຍາເອກ 97 ທຶນ ແລະ 
ທຶນການສຶກສາສໍາລັບການກຽມແມ່ນ 2,300 ທຶນ. 
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ຕາຕະລາງດ້ານລຸ່ມນ ັ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນທ່າອ່ຽງຂອງທຶນການສຶກສາຕ່າງປະເທດ ຕາມສາຂາຮຽນ. ເຖ ງ
ແມ່ນວ່າຈໍານວນທຶນການສຶກສາຕ່າງປະເທດ ຈະມ ຫຼາຍສຸດໃນປ  20158, ແຕ່ມັນໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງຕໍິ່ເນືິ່ອງ. 

 

ເປົື້າໝາຍ 4c: ເພ ິ່ມທະວ ການສະໝອງຈໍານວນຄ ອາຈານທ ິ່ມ ຄຸນນະພາບໃຫ້ຫຼາຍຂຶັ້ນ ລວມທັງຜ່ານການຮ່ວມ
ມືສາກົນ ສໍາລັບການຝຶກອົບຮມົຄ ຢ ່ໃນປະເທດກໍາລັງພັດທະນາ ໂດຍສະເພາະປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ 
ປະເທດເກາະດອນນ້ອຍກໄລັງພັດທະນາ. 
4.c.1 ຈໍານວນຂອງຄ ໃນ: (ກ) ຊັັ້ນກຽມປະຖົມ, (ຂ) ຊັັ້ນປະຖົມ, (ຄ) ຊັັ້ນມັດທະຍົມຕົັ້ນ; ແລະ (ງ)ຊັັ້ນ
ມັດທະຍົມປາຍ ທ ິ່ຢ່າງໝ້ອຍໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມທ ິ່ຈໍາເປັນ (ເຊັິ່ນ ຝຶກອົບຮົມການສ ດສອນ) ທັງລະບົບສ້າງຄ  
ຫືຼ ບໍາລຸງຄ  ເພືິ່ອສອນໃນລະດັບທ ິ່ສອດຄ່ອງກັບປະເທດນັັ້ນໆ, ຕາມເພດ. 

 

ຫວ່າງມໍິ່ໆມານ ັ້, ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ໄດ້ມ ການປະຕ ຮ ບຫັຼກສ ດສ້າງຄ  ເພືິ່ອສ້າງຄວາມ
ເຂັັ້ມແຂງທັງເນືັ້ອໃນ ແລະ ຄວາມຮ ້ດ້ານການສ ດສອນ. ມາດຖານຕໍິ່າສຸດໃນການເຂົັ້າຮຽນສ້າງຄ ແມ່ນຕ້ອງຈົບຊັັ້ນ
ມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຊຶິ່ງທ ິ່ຜ່ານມາມາດຖານຕໍິ່າສຸດແມ່ນໃຫ້ຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕົັ້ນເທົິ່ານັັ້ນ. ກະຊວງສຶກສາທ ການ 
ແລະ ກ ລາ ໄດ້ຍົກລະດັບຫັຼກສ ດສໍາລັບຄ  ທ ິ່ຕ້ອງການຍົກລະດັບຄຸນວຸດທ  ແລະ ແຜນໃນຕໍິ່ໜ້າແມ່ນກໍານົດ
ມາດຖານຄ ຕ້ອງໄດ້ຄຸນວຸດທ ລະດັບປະລ ນຍາຕ . 
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ພາກທີ 6: ບົດທົບທວນການເງນິຂອງສກຶສາ 

I. ພາກສະເໜ ີ

ໃນແຜນ 5 ປ  2011-2015, ກະຊວງສຶກສທ ການ ແລະ ກ ລາ ໄດ້ເນັັ້ນໃສ່ການຂະຫຍາຍໂອກາດການ
ເຂົັ້າເຖ ງການສຶກສາ ໂດຍໄດ້ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການສຶກສາ ແລະ ການເຂົັ້າຮຽນໃນຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ, ແຕ່ວ່າໃນ
ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ 2016-2020 ໄດ້ເນັັ້ນໃສ່ການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການຮຽນ
-ການສອນ, ການຂະຫຍາຍການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ມັດທະຍົມສຶກສາ ແລະ ອາຊ ວະສຶກສາ ແລະ ອົບ ຮົມ
ວ ຊາຊ ບ. ດັິ່ງນັັ້ນ ຢ ່ໃນແຜນການເງ ນ ແຕ່ 2016-2020 ແມ່ນໄດ້ຄ ດໄລ່ເອົາງົບປະມານທ ິ່ຕ້ອງການລົງທຶນເຂົັ້າ
ໃນຂະແໜງການຍ່ອຍດັິ່ງກ່າວນ ັ້ ລວມທັງເພ ິ່ມງົບປະມານບໍລ ຫານປົກະຕ ຂຶັ້ນຕືິ່ມ. 

ເຖ ງຢ່າງໃດກໍຕາມ ແຜນດັິ່ງກ່າວແມ່ນບໍິ່ໄດ້ຖືກຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ຍ້ອນຂໍັ້ຈໍາກັດທາງດ້ານການເງ ນຂອງລັດ
ຖະບານ. ດັິ່ງນັັ້ນ ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ ທັງສ ນກາງ ແລະ ທ້ອງຖ ິ່ນ ຈຶິ່ງບໍິ່ສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ບັນດາ
ແຜນງານທ ິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ເຊັິ່ນ ການອົບຮົມຄ ປະຈໍາການ ແລະ ການລົງຕ ດຕາມ ແລະ ຊຸກຍ ້ຂອງຄ ສຶກສານ ເທດ 
ຊຶິ່ງເປັນປັດໄຈຕັດສ ນໃນການປັບປຸງຄຸນະພາບການສຶກສາ. ໃນຂະນະທ ິ່ແຜນງານຈໍານວນໜຶິ່ງ ຍັງສືບຕໍິ່ຈັດຕັັ້ງ
ປະຕ ບັດ ເຊັິ່ນ ການສະໜອງເງ ນບໍລ ຫານໂຮງຮຽນ, ການຈັດພ ມປຶັ້ມແບບຮຽນເພືິ່ອທົດແທນ, ແຕ່ວ່າ ຕົວເລກ
ການສະໜອງທຶນການສຶກສາແກ່ນັກຮຽນຈາກຄອບຄົວທ ິ່ທຸກຍາກຍັງມ ຈາໍກັດ. ງົບປະມານລົງທຶນທັງພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດ ມ ລັກສະນະລົດຖອຍລົງໃນຊຸມປ ຜ່ານມາ. 

ແຜນລາຍຈ່າຍລັດຖະບານ ໃນປ  2019 ແລະ 2020 ມ ທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ ດັິ່ງທ ິ່ໄດ້ກາໍນົດໃນ ຂອບການເງ ນ
ມະຫາພາກໄລຍະກາງ (MTFF), ແລະ ແນ່ນອນ ງົບປະມານສໍາລັບຂະແໜງການສຶກສາກໍແມ່ນຫຼຸດຈາກທ ິ່ໄດ້
ກໍານົດໃນແຜນເບືັ້ອງຕົັ້ນ ດັິ່ງທ ິ່ໄດ້ຫັນໃນໄລຍະ 2016-2018. ດັິ່ງນັັ້ນ ບັນດານະໂຍບາຍ, ຄາດໝາຍ ແລະ 
ແຜນງານທ ິ່ຕ ດພັນກັບການປັບປຸງຄຸນະພາບການສຶກສາ ຈຶິ່ງມ ຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ມ ການທົບທວນຄືນ. 

ໃນໄລຍະທ ິ່ສະພາບການເງ ນມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ມ ຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງ
ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລ ຫານງົບປະມານໃຫ້ມ ປະສ ດທ ພາບ. ປັດຈຸບັນນ ັ້ ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ 
ກ ລາ ກາໍລັງຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດແຜນງານທ ິ່ສໍາຄັນຈໍານວນໜຶິ່ງ ເຊັິ່ນ: ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການເຊືິ່ອມໂຍງກັນ
ລະຫວ່າງແຜນການ ແລະ ງົບປະມານ (ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນມ ລັກສະນະຍຸດທະສາດ),  
ປັບປຸງປະສ ດທ ພາບໃນການນາໍໃຊ້ຄ  ແລະ ພັດທະນາຄ ່ມື ແລະ ສ ດຄ ດໄລ່ສາໍລັບການຈັດສັນງົບປະມານບໍລ 
ຫານໃຫ້ແກ່ທ້ອງຖ ິ່ນ ເພືິ່ອໃຫ້ມ ຄວາມຍຸດຕ ທໍາ. 

1.1. ທົບທວນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດງົບປະມານ ໄລຍະຜ່ານມາ (2016-2018) 

➢ ການປັບປຸງຂອບການເງິນມະຫາພາກ ແລະ ຂ ື້ຈ າກັດດ້ານງົບປະມານ 

ການຄາດຄະເນການເງ ນມະຫາພາກຂອງລັດຖະບານ ທ ິ່ໄດ້ກາໍນົດໃນຂອບການເງ ນມະຫາພາກໄລຍະກາງ 
ແມ່ນກວມແຕ່ປ  2016-2025. ຊຶິ່ງເອກະສານດັິ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຮັບຮອງໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດໃນປ  2015 ແລະ 
ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ກໍໄດ້ອ ງໃສ່ຂອບການເງ ນດັິ່ງກ່າວນ ັ້ໃນການຄາດຄະເນງົບປະມານສາໍລັບແຜນ
ພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ 2016-2020. ເຖ ງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຂອບການເງ ນດັິ່ງກ່າວນ ັ້ ແມ່ນໄດ້ມ ການ
ປັບປຸງໃນແຕ່ລະປ  ໃນເວລາຂຶັ້ນແຜນງົບປະມານ ເພືິ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການເງ ນໃນແຕ່ລະປ . ຂອບການ
ເງ ນມະຫາພາກສະບັບຫຼັ້າສຸດ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງໃນ ເດືອນພະຈ ກ 2017 ຊຶິ່ງຈະເປັນພືັ້ນຖານໃຫ້ແກ່ການປະເມ ນ
ກາງສະໄໝຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ. ຂອບການເງ ນສະບັບຫຼັ້າສຸດນ ັ້ ໄດ້ລວມເອົາຂໍັ້
ມ ນງົບປະມານຕົວຈ ງ 2015-2016, ງົບປະມານປ  2017 ແລະ ຄາດຄະເນແຕ່ປ  2018 ຮອດປ  2025. 
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ໃນສະພາບທ ິ່ເສດຖະກ ດມ ການຂະຫຍາຍຕົວຊັກຊ້າ, ລັດຖະບານໄດ້ພະຍາຍາມທົບທວນ ການຄາດ
ຄະເນການເງ ນມະຫາພາກ ຊຶິ່ງສ ິ່ງທ ິ່ໄດ້ປັບປຸງມ ດັິ່ງນ ັ້: 

- ຍອດຜະລ ດຕະພັນລວມພາຍໃນ ຫືຼ GDP ໃຫ້ຢ ໃ່ນລະດັບ 745.4 ພັນຕືັ້ ກ ບ ໃນໄລຍະ 5 ປ . ໃນ
ແຜນເບືັ້ອງຕົັ້ນແມ່ນ 769.0 ພັນ ຕືັ້ ກ ບ. 

- ຄາດຄະເນລາຍຮັບ ຢ ທ່ ິ່ 137 ພັນຕືັ້ ກ ບ ໃນໄລຍະ 5 ປ . ແຜນເບືັ້ອງຕົັ້ນ ແມ່ນ 149.6 ພັນຕືັ້ ກ ບ. 
- ຄາດຄະເນລາຍຈ່າຍ ຢ ທ່ ິ່ 165 ພັນຕືັ້ ກ ບ ໃນໄລຍະ 5 ປ . ແຜນເບືັ້ອງຕົັ້ນແມ່ນ 167.8 ພັນຕືັ້ກ ບ. 
- ຂາດດ ນທາງດ້ານການເງ ນ ຢ ໃ່ນລະດັບ 3.8% ຂອງ GDP ໃນໄລຍະ 5 ປ . ແຜນເບືັ້ອງຕົັ້ນ 2.9% 

ການໃຊ້ຈ່າຍໃນໄລຍະຊຸມປ ເບືັ້ອງຕົັ້ນ ຂອງຂອບການເງ ນມະຫາພາກສະບັບປັບປຸງ 2016-2025 
ສັງເກດມ ດັິ່ງນ ັ້: 

- ເພ ິ່ມລາຍຈ່າຍເງ ນເດືອນຂຶັ້ນໃນປ  2017, ໃນຂະນະທ ິ່ໄດ້ພະຍາຍາມຫຼຸດຜ່ອນຈໍານວນລັດຖະກອນລົງ. 
- ເພ ິ່ມການຊໍາລະໜ ັ້ສ ນຂອງລັດຖະບານ ໃນປ  2017 ແລະ 2018. 
- ເພ ິ່ມງົບປະມານລົງທຶນ ເລ ິ່ມແຕ່ປ  2017 ຍ້ອນມ ໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ ່ຄື ໂຄງການທາງລົດໄຟລາວ-
ຈ ນ ຊຶິ່ງນໍາໃຊ້ເງ ນຈາກທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 

- ຫຼຸດງົບປະມານບໍລ ຫານລົງ (ພາກທ ິ່ 62, 63 ແລະ 66) 
 

ເນືິ່ອງຈາກມ ການເພ ິ່ມລາຍຈ່າຍເງ ນເດືອນ ຈຶິ່ງເຮັດໃຫ້ງົບປະມານບໍລ ຫານທ ິ່ບໍິ່ແມ່ນເງ ນເດືອນຫຼຸດລົງ 
ແລະ ຍ້ອນມ ການລົງທຶນໃສ່ໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ໃນຂະແໜງການຂົນສົິ່ງ ຈຶິ່ງເຮັດໃຫ້ງົບປະມານລົງທຶນໃສ່
ຂະແໜງສັງຄົມຖືກຈາໍກັດລົງ, ດັິ່ງນັັ້ນ ຂະແໜງສຶກສາຈຶິ່ງໄດ້ຮັບງົບປະມານ ຫຼຸດຈາກແຜນຄາດຄະເນທ ິ່ກໍານົດໃນ
ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ 2016-2020 ໂດຍສະເພາະງົບປະມານບໍລ ຫານທ ິ່ບໍິ່ແມ່ນ
ເງ ນເດືອນ ແລະ ງົບປະມານລົງທຶນ. 

➢ ສະພາບການຈັດຕັື້ງປະຕບິັດງົບປະມານຂອງສຶກສາມາຮອດປັດຈຸບັນ 

ເຖ ງວ່າສ່ວນແບ່ງງົບປະມານຂອງສຶກສາ ໝາຍເຖ ງສ່ວນແບ່ງທ ິ່ທຽບໃສ່ງົບປະມານຫັຼກ (ລາຍຈ່າຍທັງໝົ
ດ ລວມທັງ ODA ແຕ່ບໍິ່ລວມລາຍຈ່າຍໜ ັ້ສ ນ), ແຕ່ໃນແຜນການເງ ນ 5 ປ  ຂອງສຶກສາ 2016-2020 ໄດ້ຕັັ້ງ
ຄາດໝາຍຢ ່ທ ິ່ 17% ຂອງລາຍຈ່າຍພາຍໃນ (ລາຍຈ່າຍທັງໝົດ ແຕ່ບໍິ່ລວມລາຍຈ່າຍໜ ັ້ສ ນ ແລະ ODA). ໄດ້
ນໍາໃຊ້ວ ທ ການຄ ດໄລແບບນ ັ້ ກໍຍ້ອນວ່າຢາກຫຼ ກລຽງຜົນກະທົບຈາກ ງົບປະມານລວມຂອງ ODA ທ ິ່ໃຊ້ຈ່າຍ
ເຂົັ້າໃນໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ ເຊັິ່ນໂຄງການທາງລົດໄຟ.  

ລັດຖະບານໄດ້ພະຍາຍາມຫຼຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍແຫ່ງຊາດລົງ ໃນໄລຍະປ  2016, 2017 ແລະ 2018.  
ດັິ່ງນັັ້ນ ຈຶິ່ງເຮັດໃຫ້ຂະແໜງການສຶກສາໄດ້ຮັບງົບປະມານໜ້ອຍກວ່າທ ິ່ໄດ້ກໍານົດໃນແຜນ 5 ປ , ໃນຂະນະທ ິ່ຖ້າ
ທຽບໃສ່ງົບປະມານພາຍໃນຂອງລັດ ແມ່ນສ ງກວ່າ 17% ໃນປ  2015-2016 ແລະ ປ  2018 ປະມານ 17% 
(ແຕ່ຖ້າທຽບໃສ່ງົບປະມານທັງໝົດ ໄດ້ພຽງແຕ່ 16,3%, ແລະ 14% ໃນປ ດຽວກັນນັັ້ນ). ຕາຕະລາງທ  1 ແລະ 
2 ຂ້າງລຸ່ມນ ັ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນສ່ວນແບ່ງງົບປະມານ, ຈໍານວນງົບປະມານ ແລະ ຊ່ອງຫວ່າງດ້ານງົບປະມານ. 
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ຕາຕະລາງ 1: ສ່ວນແບ່ງງົບປະມານຂອງສຶກສາ ທຽບໃສ່ງົບປະມານລັດຖະບານ 

ງົບປະມານທີິ່ຮັບອະນມຸັດ 2015/16 2017 2018 

ງົບປະມານສຶກສາທຽບໃສ່ ລາຍຈ່າຍຕົວຈ ງ (ລວມ ODA) 16.3% 13.4% 14.0% 

ງົບປະມານສຶກສາທຽບໃສ່ ລາຍຈ່າຍພາຍໃນຕົວຈ ງ (ບໍິ່ລວມ 
ODA) 17.9% 16.0% 16.9% 

 

ຕາຕະລາງ 2a - ງົບປະມານຂອງສຶກສາ (ການຄາດຄະເນໃນ ESDP ທຽບໃສ່ ງົບປະມານທີິ່ໄດ້ຮັບ
ອະນຸມັດ) 

ຫົວໜ່ວຍ ລ້ານ ກີບ 2015/16 2017 2018 

ການຄາດຄະເນໃນ ESDP  4,416,806  4,898,126   4,969,860  

ງົບປະມານທ ິ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຕົວຈ ງ  4,023,548   4,037,489  4,142,987  

ຊ່ອງຫວ່າງ -393,258 -860,637 -826,873 

 

ຕາຕະລາງ 2b - ງົບປະມານຂອງສຶກສາ (ການຄາດຄະເນໃນ ESDP ທຽບໃສ່ ງົບປະມານທີິ່ໄດ້ຮັບ
ອະນຸມັດ) 

ຫົວໜ່ວຍ ລ້ານ USD 2015/16 2017 2018 

ການຄາດຄະເນໃນ ESDP 519.6 576.3 584.7 

ງົບປະມານທ ິ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຕົວຈ ງ 473.4 475.0 487.4 

ຊ່ອງຫວ່າງ -46 -101 -97 

 

ໃນປ  2017 ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງງົບປະມານຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ຊຶິ່ງເພ ິ່ມຂຶັ້ນພຽງເລັກ  
ໜ້ອຍ ທຽບໃສ່ປ  2015-2016, ແຕ່ຖ້າມາຄ ດໄລ່ເປັນສ່ວນແບ່ງທຽບໃສ່ງົບປະມານທັງໝົດຂອງລັດຖະບານ 
ແມ່ນຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຄື ຈາກ 16,3% ເປັນ 13,4% ອັນເນືິ່ອງມາຈາກ ໃນປ  2017 ງົບປະມານຂອງ
ລັດຖະບານແມ່ນໄດ້ລວມເອົາງົບປະມານລົງທຶນໃນການສ້າງທາງລົດໄຟ. ອັນເຮັດໃຫ້ຂະແໜງການສຶກສາມ ຊ່ອງ
ຫວ່າງທາງດ້ານງົບປະມານ ທຽບໃສ່ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ 5 ປ  ເປັນເຫດໃຫ້ມ ຫຼາຍ
ແຜນງານທ ິ່ກໍານົດໃນແຜນ ແຕ່ບໍິ່ໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ.ລະອຽກເບ ິ່ງ 2.3 ຂ້າງລຸ່ມນ ັ້. 

➢ ສ່ວນປະກອບຂອງງົບປະມານຂອງສຶກສາ 

ສັດສ່ວນງົບປະມານ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງຊັດເຈນໃນສ່ວນແບ່ງງົບປະມານແຕ່ລະ 
ປະເພດ: ງົບປະມານເງ ນເດືອນ, ງົບປະມານບໍລ ຫາທ ິ່ບໍິ່ແມ່ນເງ ນເດືອນ ແລະ ງົບປະມານລົງທຶນ. ດັິ່ງທ ິ່ເຫັນໃນ
ຕາຕະລາງ 3 ຂ້າງລຸ່ມນ ັ້ ຂະແໜງການສຶກສາໄດ້ຮັບສ່ວນແບ່ງງົບປະມານເງ ນເດືອນ ກວມ 24% ຂອງງົບ 
ປະມານເງ ນເດືອນທັງໝົດຂອງລັດຖະບານ, ໃນຂະນະທ ິ່ສ່ວນແບ່ງງົບປະມານບໍລ ຫານທ ິ່ບໍິ່ແມ່ນເງ ນເດືອນ ໄດ້
ຮັບປະມານ 12% ທຽບໃສ່ງົບປະມານພາກດຽວກັນຂອງລັດຖະບານ, ສ່ວນງົບປະມານລົງທຶນ ກວມພຽງແຕ່
ປະມານ 6% ເທົິ່ານັັ້ນ. 
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ຕາຕະລາງ 3: ສ່ວນແບ່ງງົບປະມານສຶກສາ ທຽບໃສງົ່ບປະມານຂອງລັດຖະບານໃນແຕລ່ະພາກ
ງົບປະມານ 

 

ພາກລາຍຈ່າຍງົບປະມານ (ງົບປະມານຂອງສຶກສາ ທຽບໃສ່ 
ງົບປະມົນທັງໝົດຂອງລັດຖະບານ) 

2015/16 2017 2018 

ງົບປະມານເງ ນເດືອນ (ພາກ 60) 25.4% 23.8% 24.0% 

ງົບປະມານເງ ນອຸດໜ ນ (ພາກ 61) 19.6% 17.6% 16.3% 

ງົບປະມານບໍລ ຫານປົກະຕ  (ພາກ 62) 11.4% 11.9% 11.2% 

ງົບປະມານເງ ນດັດສົມ ແລະສົິ່ງເສ ມ (ພາກ 63) 8.9% 9.5% 13.9% 

ງົບປະມານລົງທຶນ (ພາກ 67) 11.1% 5.6% 5.9% 

ງົບປະມານລົງທຶນພາຍໃນ 6.5% 3.1% 2.9% 

ງົບປະມານ ODA ທຽບໃສ່ ODA ທົງໝົດ 10.7% 6.3% 6.4% 

 

ເມືິ່ອຄໍານຶງເຖ ງໂຄງສ້າງຂອງກົງຈັກການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ການປະຕ ບັດໜ້າທ ິ່ຕ່າງໆ (ມ ຈໍານວນລັດຖະກອນ
ຫຼາຍທ ິ່ສຸດ) ແລະ ຈໍານວນຊັບສ ນຕ່າງກໍມ ຫຼາຍ (ຕຶກອາຄານຫ້ອງການ ແລະ ໂຮງຮຽນ), ດັິ່ງນັັ້ນ ຂະແໜງການ
ສຶກສາ ແລະ ກ ລາ ຈຶິ່ງມ ຊ່ອງຫວ່າງທາງດ້ານງົບປະມານຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະງົບປະມານບໍລ ຫານ ແລະ ງົບປະມານ
ລົງທຶນ. ຊ່ອງຫວ່າງດ້ານການເງ ນ ແຕ່ປ  2016-2018 ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ ່ຕາຕະລາງທ  2 ຂ້າງເທ ງ, ຊຶິ່ງເຮັດ
ໃຫ້ບໍິ່ສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດຫຼາຍແຜນງານທ ິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປັບປຸງຄຸນະພາບການສຶກສາ, ຊຶິ່ງປະກອບດ້ວຍ
ແຜນງານດັິ່ງນ ັ້: 

- ແຜນງານການຝຶກອົບຮົມຄ ປະຈໍາການ: ໃນແຜນ 5 ປ  ໄດ້ກໍານົດວ່າ ທຸກໆ 3-5 ປ  ຄ ທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ຮັບ
ການຍົກລະດັບ. ແຕ່ແຜນງານນ ັ້ບໍິ່ໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດຕາມແຜນ. 

- ການສະໜອງທຶນການສຶກສາແກ່ນັກຮຽນມັດທະຍົມຈາກຄອບຄົວທຸກຍາກ: ຊຶິ່ງໄດ້ກໍານດົຄາດໝາຍ 
2%, ແຕ່ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດຕົວຈ ງໄດ້ພຽງແຕ່ 0,25% (ປະມານ 1.000 ຄົນ) ຊຶິ່ງເລ ິ່ມປະຕ ບັດໃນປ  
2018. 

- ການລົງຕ ດຕາມ ແລະ ຊຸກຍ ຂ້ອງຄ ສຶກສານ ເທດ: ໃນແຜນ 5 ປ  ໄດ້ກໍານົດວ່າ ຄ ສຶກສານ ເທດ ຕ້ອງໄດ້
ລົງຕ ດຕາມ ແລະ ຊຸກຍ ທຸ້ກໆໂຮງຮຽນ ປ ລະ 4 ຄັັ້ງ. ຊຶິ່ງກ ດຈະກໍານ ັ້ ແມ່ນມ ຄວາມສໍາຄັນຢ່າງຍ ິ່ງ ເນືິ່ອງ
ຈາກວ່າ ບໍິ່ມ ງົບປະມານສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມຄ ປະຈໍາການ. ແຕ່ເນືິ່ອງຈາກວ່າ ງົບປະມານບໍລ ຫານທ ິ່
ສຶກສາເມືອງໄດ້ຮັບມ ຈໍາກັດ ຈຶິ່ງເຮັດໃຫ້ບໍິ່ສາມາດລົງຕ ດຕາມຊຸກຍ ໂ້ຮງຮຽນໄດ້ ໂດຍສະເພາະໂຮງຮຽນ
ທ ິ່ຢ ເ່ຂດຫ່າງໄກສອກຫຼ ກ. 

- ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການຮຽນ-ການສອນ (ຄອມພ ວເຕ  ແລະ ອຸປະກອນທົດລອງ): ງົບປະມານສໍາລັບຈັດ
ຊືັ້ອຸບປະກອນແມ່ນມ ໜ້ອຍທ ິ່ສຸດ ອັນເປັນສ ິ່ງທ້າທາຍໃນການລົງທຶນເຂົັ້າໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບການ
ສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມ. 

- ການກໍິ່ສ້າງຫ້ອງຮຽນ ແລະ ຫໍພັກ: ຊຶິ່ງເປັນປັດໄຈໃນການຂະຫຍາຍໂອກາດການເຂົັ້າເຖ ງການສຶກສາຊັັ້ນ
ມັດທະຍົມ ແລະ ສະໜອງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ. ຜ່ານມາໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດພຽງບາງສ່ວນເທົິ່ານັັ້ນ. 

- ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຮງຮຽນ ທາງດ້ານສຸຂະອະນາໄມ: ງົບປະມານສໍາລັບກ ດຈະກໍານ ັ້ ແມ່ນມ 
ໜ້ອຍ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນການສະໜັບສະໜ ນຈາກຄ ຮ່່ວມພັດທະນາ. ສັດສ່ວນໂຮງຮຽນປະຖົມທ ິ່ມ  ສ ິ່ງ
ອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານສຸຂະອະນາໄມ ໃນຊ່ວງແຕ່ ປ  2015-2018 ຢ ທ່ ິ່ 64%, ອັນເນືິ່ອງມາຈາກ
ຂາດງົບປະມານສໍາລັບປັງປຸງສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຮງຮຽນ. ຕົວເລກນ ັ້ ອາດຈະຕໍິ່າກວ່ານ ັ້ອ ກ ຫ ັງຈາກ
ທ ິ່ໂຮງຮຽນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍັ້າຖ້ວມໃນປ  2018 ນ ັ້. 
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ດັິ່ງທ ິ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຮ ບພາບທ  1 ຂ້າງລຸ່ມນ ັ້, ເງ ນເດືອນ (ພາກ 60) ກວມ 75% ຂອງງົບປະມານ
ບໍລ ຫານ (ງົບປະມານ 2018). ໃນພາກ 61 ແລະ 62 (ເງ ນອຸດໜ ນ ແລະ ເງ ນບໍລ ຫານປົກະຕ ) ສ່ວນໃຫຍ່
ແມ່ນເງ ນອຸດໜ ນຄອບຄົວ ແລະ ເງ ນນໍັ້າມັນ ຂອງພະນັກງານລວມທັງຄ ສອນ. ສ່ວນງົບປະມານ ທ ິ່ຈະເປັນອັນ
ຕັດສ ນໃນການພັດທະນາແມ່ນມ ຈໍາກັດ ໂດຍສະເພາະງົບປະມານພາກ 63 (ປັບປຸງຄຸນນະພາບການສຶກສາ) 
ແລະ ງົບປະມານລົງທຶນຂອງລັດ (ພາກ 67). 

ຮູບພາບທີ 1: ສ່ວນປະກອບຂອງງົບປະມານຂອງສຶກສາ 

 

➢ ສະພາບການເງິນ ຂອງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິິ່ນ 

ໃນໄລຍະ 2-3 ປ ຜ່ານມານ ັ້ ຈະເຫັນໄດ້ວ່າ 32% ຂອງງົບປະມານຂອງສຶກສາ ແມ່ນຈັດຕັງປະຕ ບັດຢ ່ຂັັ້ນ
ສ ນກາງ (ລວມມ  ສໍານັກກະຊວງ ແລະ 35 ຫົວໜ່ວຍງົບປະມານທ ິ່ຂຶັ້ນກັບກະຊວງ ແລະ ມະຫາວ ທະຍາໄລ
ແຫ່ງຊາດ), ແລະ ອ ກ 68% ແມ່ນຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດຢ ່ຂັັ້ນທ້ອງຖ ິ່ນ. ປະມານ 84% ຂອງງົບປະມານທ ິ່ຈັດຕັັ້ງ 
ປະຕ ບັດຢ ່ຂັັ້ນທ້ອງຖ ິ່ນ ແມ່ນເປັນງົບປະມານເງ ນເດືອນ (ພາກທ  60),ໃນຂະນະທ ິ່ຢ ່ຂັັ້ນສ ນກາງ ມ ພຽງແຕ່ປະ 
ມານ 13%. ສ່ວນງົບປະມານລົງທຶນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສ ນກາງຄຸ້ມຄອງ ຊຶິ່ງກວມປະມານ 83% (ໃນນ ັ້ ລວມທັງ 
ODA ຊຶິ່ງກວມ 99%). ງົບປະມານລົງທຶນ ທ ິ່ເປັນງົບປະມານທ ິ່ທ້ອງຖ ິ່ນຄຸ້ມຄອງໂດຍກົງ ກວມພຽງແຕ່ 17% 
ເທົິ່ານັັ້ນ (ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນງົບປະມານລົງທຶນພາຍໃນ). 
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ຈາກການວ ໄຈງົບປະມານບໍລ ຫານທ ິ່ບໍິ່ແມ່ນເງ ນເດືອນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖ ງຄວາມບໍິ່ກໍັ້າເກ ິ່ງໃນການ
ຈັດສັນງົບປະມານ. ດັິ່ງທ ິ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຮ ບພາບ ຂ້າງລຸ່ມນ ັ້ ງົບປະມານບໍລ ຫານປົກະຕ  (ພາກ 62) ສ່ວນ
ໃຫຍ່ ແມ່ນຢ ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງສ ນກາງ ໂດຍສະເພາະເງ ນບໍລ ຫານໂຮງຮຽນ ແລະ ງົບປະມານບໍລ ຫານ
ປົກະຕ ຂອງ 35 ຫົວໜ່ວຍງົບປະມານ. ໃນຂະນະທ ິ່ຢ ່ຂັັ້ນທ້ອງຖ ິ່ນ ມ ງົບປະມານບໍລ ຫານປົກະຕ  (ພາກ 62) ທ ິ່
ຈັດສັນໃຫ້ແກ່ 18 ແຂວງ, 148 ເມືອງ ແລະ 3 ມະຫາວ ທະຍາໄລ ກວມພຽງແຕ່ ປະມານ 36% ຂອງງົບປະ 
ມານບໍລ ຫານທັງໝົດຂອງສຶກສາ. 

ຮູບພາບທີ 2: ການຈັດສນັງົບປະມານພາກ 62 ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ໃນປີ 2017 

 
 

ສໍາລັບງົບປະມານພາກ 63 (ງົບປະມານເພືິ່ອຮັບໃຊ້ການປັບປຸງຄຸນະພາບການສຶກສາ) ອ ງຕາມຂໍັ້ມ ນໃນປ  
2017 ທ້ອງຖ ິ່ນຄຸ້ມຄອງ ມ ພຽງແຕ່ປະມານ 19% ເທົິ່ານັັ້ນ, ສ່ວນທ ິ່ເຫືຼອແມ່ນຄຸ້ມຄອງຢ ຂ່ັັ້ນສ ນກາງ. ດັິ່ງທ ິ່ໄດ້
ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຮ ບພາບຂ້າງລຸ່ມນ ັ້, ງົບປະມານສ່ວນໃຫຍ່ຂອງງົບປະມານພາກ 63 ແມ່ນໃຊ້ຈ່າຍເຂົັ້າໃນ
ການພ ມປຶັ້ມແບບຮຽນ ຊຶິ່ງແມ່ນສ ນກາງເປັນຜ ້ຄຸ້ມຄອງ. ສ່ວນ ສຶກສາແຂວງ ໄດ້ຮັບພຽງແຕ່ 16% ແລະ ສຶກສາ
ເມືອງ ໄດ້ຮັບພຽງແຕ່ 3% ເທົິ່ານັັ້ນ ຊຶິ່ງບໍິ່ພຽງພໍໃນການປະຕ ບັດໜ້າທ ິ່ຕາມພາລະບົດບາດຂອງເຂົາເຈົັ້າ  
ໂດຍສະເພາະແມ່ນການລົງຕ ດຕາມ ແລະ ຊຸ້ຍ ້ໂຮງຮຽນ ຂອງຄ ສຶກສານ ເທດ. 

  

ບັນດາກົມພາຍ
ໃນ ກະຊວງ

2%

35 ຫົວໜ່ວຍ
ງົບປະມານ

19%

18 ແຂວງ/
ນະຄອນຫຼວງ

36%
4 ມະຫາວ ທະຍາໄລ

13%

ເງ ນບໍລ ຫານ
ໂຮງຮຽນ
30%
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ຮູບພາບທີ 3: ການຈັດສນັງົບປະມານພາກ 63 ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ໃນປີ 2017 

 

 
 

ສະຫຼຸບລວມແລ້ວ ເຫັນວ່າ ຂໍັ້ຈໍາກັດທາງດ້ານງົບປະມານ ບວກກັບສັດສ່ວນງົບປະມານບໍລ ຫານປົກະຕ ທ ິ່
ຈັດສັນໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການສຶກສາຕໍິ່າ ລວມທັງການຈັດສັນງົບປະມານບໍລ ຫານທ ິ່ບໍິ່ສົມດ ນກັນພາຍໃນ 

ຂະແໜງການສຶກສາເອງ (ລະຫວ່າງສ ນກາງ ແລະ ທ້ອງຖ ິ່ນ, ແລະ ພາຍໃນທ້ອງຖ ິ່ນເອງລະຫວ່າງແຂວງ ແລະ 
ເມືອງ) ແມ່ນເປັນສ ິ່ງກ ດຂວາງທ ິ່ເຮັດໃຫ້ຫ້ອງການສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາເມືອງ ບໍິ່ສາມາດປະຕ ບັດວຽກງານ
ຕາມພາລະບົດບາດຂອງເຂົາເຈົັ້າ. ໂດຍນໍາໃຊ້ແຜນທ ິ່ມ ການຄ ດໄລ່ມ ນຄ່າ ສໍາລັບປ  2019 (ACSEPs 2019), 
ທ ິ່ໄດ້ນໍາສະເໜ ໃນຕົັ້ນປ  2018, ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການດ້ານງົບປະມານພາກ 63 ປະມານ 30 ຕືັ້ກ ບ  
(ປະມານ 3.5 ລ້ານໂດລາ) ເພ ິ່ມໃຫ້ແກ່ບັນດາເມືອງໃນທົິ່ວປະເທດ ເພືິ່ອໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າສາມາດປະຕ ບັດ  
ໜ້າທ່ ິ່ຕາມຄວາມຮັບຜ ດຊອບ. ຊຶິ່ງຖ້າໄດ້ຕາມທ ິ່ຄາດຄະເນນ ັ້ ຈະເຮັດໃຫ້ສ່ວນແບ່ງງົບປະມານພາກ 63 ນ ັ້ ເພ ິ່ມ
ຂຶັ້ນພຽງແຕ່ປະມານ 2% ເທົິ່ານັັ້ນ ທຽບໃສ່ງົບປະມານພາກດຽວກັນຂອງລັດຖະບານ. ດັິ່ງນັັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ 

ງົບປະມານພາກ 63 ຂອງເມືອງເພ ິ່ມຂຶັ້ນປະມານ 5 ເທົິ່າ ຄື ຈາກ ສະເລ່ຍເມືອງລະປະມານ 57 ລ້ານກ ບ ເປັນ 
ປະມານເມືອງລະ 250 ລ້ານກ ບ. 

  

ບັນດາກົມພາຍໃນ 
ກະຊວງ
18%

35 ຫົວໜ່ວຍ
ງົບປະມານ

12%

18 ແຂວງ/
ນະຄອນຫຼວງ

16%

148 ເມືອງ
3%

4 
ມະຫາວ ທະຍາໄລ

11%

ປຶັ້ມແບບຮຽນ
40%
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1.2. ແຜນການເງິນສ າລັບປີ 2019-2020. 

➢ ຂອບການເງິນມະຫາພາກຂອງລັດຖະບານ ສ າລັບປີ 2019 ຫາ 2020 

ເນືິ່ອງຈາກວ່າການຈັດພ ມຂອບການເງ ນມະຫາພາກໄລຍະກາງສະບັບປັບປຸງ (MTFF) ມ ຄວາມຫຼັ້າຊ້າ 
ຊຶິ່ງຕາມແຜນແມ່ນຈະໃຫ້ສໍາເລັດພາຍໃນເດືອນ ພະຈ ກ 2018 ນ ັ້, ດັິ່ງນັັ້ນ ການປະເມ ນເຖ ງແຜນການເງ ນການ
ກາງສະໄໝຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ 5 ປ  ແມ່ນໄດ້ອ ງໃສ່ຂອບການເງ ນສະບັບປັບປຸງ
ໃນເດືອນພະຈ ກ ປ  2017. ຄາດວ່າຂອງການເງ ນມະຫາພາກ ສໍາລັບປ  2019 ແລະ ປ  2020 ຈະມ ແນວໂນ້ມ
ຫຼຸດລົງເນືິ່ອງຈາກວ່າ ການເກັບລາຍຮັບຂອງລັດຖະບານບໍິ່ໄດ້ຕາມແຜນ. ໃນພາກນ ັ້ ຈະນໍາໃຊ້ຢ ່ 2 ກໍລະນ :  
ກໍລະນ ທ  1 ແມ່ນອ ງໃສ່ຂອບການເງ ນມະຫາພາກ 2017 ແລະ ກໍລະນ ທ  2 ແມ່ນອ ງໃສ່ການຄາດຄະເນການ
ເງ ນມະຫາພາກທ ິ່ມ ການດັດປັບຫຼຸດລົງ23. ທັງ 2 ກໍລະນ ນ ັ້ ແມ່ນມ ຄວາມບອບບາງ ແລະ ມ ຄວາມສ່ຽງຕໍິ່ 
ເສດຖະກ ດ, ສັງຄົມ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ ດັິ່ງທ ິ່ໄດ້ອະທ ບາຍໃນຂ້າງລຸ່ມນ ັ້: 

 

ຄວາມບອບບາງທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ສິິ່ງແວດລອ້ມ ຂອງປະເທດເປັນ
ແນວໃດ 

 

ໃນຂະນະທ ິ່ ເສດຖະກ ດໂດຍລວມ ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນເປັນໄປໃນທາງບວກ ແຕ່ປະເທດກຍໍັງ
ຄົງມ ຄວມບອບບາງຈາກການກະທົບ ທັງຈາກພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ .ໃນບັນດາການທົບທ ິ່ອາດມາຈາກ
ພາຍນອກ ເຊ ິ່ງສົມຄວນໄດ້ຍົກຂຶັ້ນນັັ້ນແມ່ນ ການແຂງຕົວຂຶັ້ນຢ່າງຕໍິ່ເນືິ່ອງຂອງເງ ນດອນລາສະຫະລັດ (ເຊ ິ່ງ
ມ ການເຊືິ່ອມໂຍງກັບການເພ ິ່ມຂຶັ້ນຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍສະຫະລັດ), ການຂະຫຍາຍຕົວຊາ້ທາງດ້ານເສດ
ຖະກ ດຂອງຈ ນ ແລະ ຄວາມບໍິ່ແນ່ນອນທາງດ້ານການຄ້າໂລກ .ເສດຖະກ ດຂອງປະເທດອາດມ ຄວາມອ່ອນ
ໄຫວເປັນພ ເສດ ຈາການຂະຫຍາຍຕົວຊ້າຂອງເສດຖະກ ດຈ ນ, ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ ທັງທາງດ້ານການສົິ່ງ
ອອກ ແລະ ການລົງທຶນໂດຍກົງ (FDI). ບັນດາຄວາມສ່ຽງ ທ ິ່ອາດເກ ດຂຶັ້ນມາຈາກພາຍໃນ ເຊ ິ່ງສາມາດຍົກ
ຂຶັ້ນໄດ້ນັັ້ນ ແມ່ນການຂາດດ ນງົບປະມານ ແລະ ໜ ັ້ສາທາລະນະສ ງ, ລະບົບທະນາຄານທ ິ່ຂຶັ້ນກັບເງ ນດອນລາ
ສ ງ, ຂະແໜງການພາຍນອກອອ່ນແອ ແລະ ການຄັງອ່ອນແອ, ປະຊາກອນທ ິ່ເພ ິ່ງພາການກະເສດສ ງ, ການ
ອ່ອນໄຫວຕໍິ່ສະພາບດ ນຟ້າອາກາດທ ິ່ຮ້າຍແຮງ ເຊ ິ່ງສະແດງອອກໃນຜົນເສຍຫາຍຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຈາກນໍັ້າ
ຖ້ວມໃນປ  2018.  ຄວາມສາມາດຂອງປະເທດໃນການປະເຊ ນໜ້າກັບຄວາມສ່ຽງດັິ່ງກ່າວ ແມ່ນຂຶັ້ນກັບ
ຄວາມຄືບໜ້າໃນຂົງເຂດດັິ່ງຕໍິ່ໄປນ ັ້ :ຄວາມຄ່ອຍໆໝັັ້ນທ່ຽງທາງດ້ານການເງ ນ ໂດຍຜ່ານການປັບປຸງລາຍຮັບ
ທາງດ້ານງົບປະມານ ແລະ ການເຂັັ້ມງວດທາງດ້ານລາຍຈ່າຍ, ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງການກວດກາທະນາ
ຄານ, ການສະສົມຄັງເງ ນລະຫວ່າງຊາດ, ການມ ເສດຖະກ ດທ ິ່ຫຼາກຫຼາຍ ໂດຍຜ່ານການປັບປຸງເງືິ່ອນໄຂການ
ລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນ, ການພັດທະນາພືັ້ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຊັບສ ນມະນຸດ (ສຸຂະພາບ ແລະ ການ
ສຶກສາ). 

ການຈັດຫາເງ ນທຶນການພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ ແມ່ນອ ງໃສ່ຄວາມສາມາດຕົັ້ນຕໍ
ທາງດ້ານການຄັງຂອງ ສປປ ລາວ, ເນືິ່ອງມາຈາກງົບປະມານສ່ວນໃຫຍຂ່ອງການສຶກສານັັ້ນ ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບການຈ່າຍບໍລ ຫານທົິ່ວໄປ ເຊ ິ່ງເພືິ່ອໃຫ້ມ ຄວາມຍືນຍົງ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນການເງ ນ
ຈາກລາຍຮັບພາຍໃນປະເທດ. ດັິ່ງນັັ້ນ ການເງ ນຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ ຈຶິ່ງມ ຄວາມອ່ອນໄຫວ

                                                             
23 ການດັດປັບນ ັ້ປະກອບດ້ວຍການຫຼຸດຄາດຄະເນລາຍຈ່າຍຫຼັກ ທ ິ່ໄໄດ້ກໍານົດໃນ MTFF 2017 ລົງ 4%, ການຄາດເນ 
ODA ກໍຖືກຫັກອອກຄືກັນ. 
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ເປັນພ ເສດຕໍິ່ການຕົກຕໍິ່າຂອງລາຍໄດ້ຈາກພາສ ອາກອນ ເຊ ິ່ງເຫັນໄດ້ຈາກ  3 ປ ທໍາອ ດ ຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕ 
ບັດ ESDP 2016-2020.  

➢ ແຜນປັບປຸງດ້ານການເງິນສ າລັບແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2019-2020. 

ສໍາລັບປ  2019 ແລະ ປ  2020 ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ໄດ້ປັບປຸງຄາດໝາຍ ແລະ ແຜນງົບ
ປະມານ ເພືິ່ອໃຫ້ມັນສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈ ງທາງດ້ານການເງ ນ ດັິ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນ ັ້: 

- ການຝຶກອົບຮົມຄ ປະຈໍາການ: ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ (ESDP) ຍັງສືບຕໍິ່ສະເໜ ແຜນ
ຝຶກອົບຮົມຄ ປະຈໍາການ ໄລຍະ 10 ວັນ ໃຫ້ແກ່ຄ ແຕ່ລະຄົນ ໃນທຸກໆ 3 ປ . ຊຶິ່ງກ ດຈະກໍານ ັ້ ໄດ້ມ ການ
ຄາດຄະເນສໍາລັບປ  2019 ແລະ ປ  2020, ແຕ່ບໍິ່ໄດ້ກໍານົດຄາດໝາຍສໍາລັບຄ ສອນໃນການສຶກສາກ່ອນ
ໄວຮຽນ, ສ່ວນຄ ປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ ແມ່ນໄດ້ຄາດຄະເນ ປະມານ 1% - 2% ໃນແຕ່ລະປ  ໃຫ້
ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ. 

- ການສະໜອງທຶນການສຶກສາໃຫ້ນັກຮຽນມັດທະຍົມ ຜ ທ້ ິ່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຈາກຄອບຄົວທຸກຍາກ: 
ໄດ້ປັບປຸງຄາດໝາຍເປັນ 0,5%ໃນປ  2019 ແລະ 1% ໃນປ  2020. ຊຶິ່ງໃນແຜນເບືັ້ອງຕົັ້ນແມ່ນ 2% 
ໃນແຕ່ລະປ . 

- ການລົງຕ ດຕາມ ແລະ ຊຸກຍ ຂ້ອງຄ ສຶກສານ ເທດ: ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາຍັງສືບຕໍິ່ຮັກສາແຜນ
ງານດັິ່ງກ່າວນ ັ້ໄວ້ໃນແຜນ ເພືິ່ອທົດແທນການຝຶກອົບຮົມຄ ປະຈໍາການ ທ ິ່ບໍິ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ. 

- ການຈັດຊ ັ້ອຸປະກອນ (ຄອມພ ວເຕ , ອຸປະກອນຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ອືິ່ນໆ ): ງົບປະງານສໍາລັບກ ດຈະກໍາ
ນ ັ້ ໄດ້ຄາດຄະເນຫຼຸດລົງເລກໜ້ອຍ ໃນປ  2019 ແລະ ປ  2020. 

- ການກໍິ່ສ້າງຫ້ອງຮຽນ ແລະ ຫໍພັກນັກຮຽນ: ໄດ້ຫຼຸດຄາດໝາຍຈໍານວນໂຄງການກໍິ່ສ້າງລົງ. 
- ຄາດໝາຍ WASH ສໍາລັບ ໂຮງຮຽນອະນຸບານ ຫຼຸດຄາດໝາຍຈາກ 100% ເປັນ 90%ໃນປ  2020 
ແລະ 70% ສ າລັບໂຮງຮຽນປະຖົມ ແຜນເບືັ້ອງຕົັ້ນແມ່ນ 85% ແລະ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ຍັງຮັກສາ
ຄາດໝາຍ 100%. 

- ອັດຕານັກຮຽນຕໍິ່ຄ  ແລະ ນັກຮຽນຕໍິ່ຫ້ອງ ສໍາລັບຊັັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ ແມ່ນຮັກສາໄວ້ຄົງເດ ມ
ແຕ່ປ  2018-2020, ການຮັບຮອງເອົານະໂຍບາຍການຈັດສັນຄ ຄືນໃໝ່ ຍັງລ້າຊ້າ. 

- ແຜນງານປັບສະຖານອາຊ ວະສຶກສາ ຍັງຮັກສາໄວ້ຄືເກົິ່າ ເນືິ່ອງຈາກວ່າແຜນງານສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ຮັບ
ການສະໜັບສະໜ ນດ້ານການເງ ນຈາກພາຍນອກ, ແຕ່ການເຂົັ້າຮຽນກໍຍັງຕໍິ່າກວ່າຄາດໝາຍໃນເບືັ້ອງຕົັ້ນ
ເຊ ິ່ງໄດ້ພຽງແຕ ່24.000 ຄົນ ແທ່ນທ ິ່ຈະແມ່ນ 52.000 ຄົນ. 

- ໂຄຕ້າຮັບເອົານັກຮຽນຄ ໃໝ່ຢ ່ໃນວ ທະຍາໄລຄ  ໄດ້ຫຼຸດຈາກ 1.200 ຄົນ ຈາກແຜນເບືັ້ອງຕົັ້ນໄປເປັນ 
476 ຄົນໃນປ  2019 ແລະ 2020. 

- ງົບປະມານການສຶກສາຊັັ້ນສ ງສໍາລັບອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການຄົັ້ນຄວ້າວ ທະຍາສາດໄດ້
ຫຼຸດລົງຫຼາຍພໍສົມຄວນ. 

- ໃນດ້ານກ ລາ-ກາຍະກາໍ: ບໍິ່ໄດມ້ ການສືບຕໍິ່ຈັດສັນງົບປະມານໃຫ້ສໍາລັບເກມການແຂ່ງຂັນພ ເສດຕາມທ ິ່
ວາງແຜນໄວ້ປ  2019 ແລະ 2020 ຕາມການສະເໜ ໃຫ້ຮ ້ຂອງກະຊວງການເງ ນ. 

- ຕາມການຕົກລົງເຫັນດ ຂອງລັດຖະບານ ທຶນອາຫານກາງເວັນສໍາລັບໂຮງຮຽນ (310 ໂຮງຮຽນ ແລະ 
515 ໂຮງຮຽນ ຈາກ WFP), ໂຮງຮຽນຈະໄດ້ຮັບ 100.000 ກ ບຕໍິ່ນັກຮຽນ ສໍາລບັທຶນອາຫານ
ກາງເວັນ (ຕໍິ່າກວ່າ 1 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດຕໍິ່ປ ) 
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ໂດຍອ ງໃສ່ການປັບປຸງບາງຄາດໝາຍ ແລະ ແຜນງານຕ່າງໆ ລວມທັງຄາດຄະເນການເພ ິ່ນຂຶັ້ນຂອງ
ເງ ນເດືອນ ປະມານ 3%, ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານການເງ ນ ສໍາລັບປ  2019 ແລະ 2020 ມ ດັິ່ງນ ັ້: 

ຕາຕະລາງ 4: ງົບປະມານສະບັບປັບປຸງຂອງ ESDP ສ າລັບປີ 2019 ແລະ 2020 

 2016 

(ງົບປະມານ) 

2017 

(ງົບປະມານ)  

2018 

(ງົບປະມານ)  

2019  

(ຄາດຄະເນ) 

2020  

(ຄາດຄະເນ)  

ລວມ 4,023,543.00 4,037,475.00 4,142,505.00 4,372,709 4,658,297 

ພາກ 60 2,326,776.43 2,498,478.00 2,546,524.00 2,643,635 2,779,782 

ພາກ 61 296,689.98 298,726.00 309,712.00 311,262 317,931 

ພາກ 62 313,710.59 333,269.00 325,687.00 396,016 416,283 

ພາກ 63 149,299.00 149,532.00 208,454.00 219,258 225,531 

ພາກ 66 9,327.00  0 30,490 30,490 

ພາກ 67 927,740.00 757,470.00 752,128 772,048 888,280 

  

ຢ ່ໃນແຜນການເງ ນສະບັບຕົັ້ນຂອງ ESDP, ໄດ້ຄາດຄະເນງົບປະມານຂອງສຶກສາ ຈໍາກັດຢ ່ທ ິ່ປະມານ 
17% ທຽບໃສ່ງົບປະມານພາຍໃນຫັຼກຂອງລັດຖະບານ (ຕາຕະລາງ 5). ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເງ ນຂອງ 
ESDP (ອ ງໃສ່ ຄາດໝາຍ,ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານຕ່າງໆ) ແມ່ນສ ງກວ່າທ ິ່ກາໍນົດ. ເຖ ງແມ່ນວ່າ ໄດ້ລວມ
ເອົາງົບປະມານ ODA ເຂົັ້າໃນງົບປະມານຂອງສຶກສາແລ້ວ, ແຕ່ກໍຍັງມ ຊ່ອງຫວ່າງດ້ານການເງ ນຢ ່, ມາຮອດທ້າຍ
ປ  2018 ມ ຊ່ອງຫວ່າງການເງ ນລວມກັນແລ້ວ ປະມານ 1.071 ຕືັ້ກ ບ ຫືຼ ປະມານ 126 ລ້ານ ໂດລາ. ດັິ່ງທ ິ່
ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຕາຕະລາງທ  6 ຂ້າງລຸ້ມ, ຊ່ອງຫວ່າງຕົວຈ ງ ຮອດທ້າຍປ  2018 ແມ່ນມ ຫຼາຍກວ່າທ ິ່ຄາດຄ ດ 
ຄື ປະມານ 2.578 ຕືັ້ກ ບ ຫືຼ ປະມານ 303 ລ້ານ ໂດລາ24. 

  

                                                             
24 ອ ງໃສ່ ODA ທັງໝົດ, ຮອດທ້າຍປ  2018 ຊ່ອງຫວ່າງຈະມ ປະມານ 256 ລ້ານ ໂດລາ. 
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ຕາຕະລາງ 5: ແຜນຄາດຄະເນການເງິນເບ ື້ອງຕົື້ນຂອງ ESDP 2016-2020 

ການຄາດຄະເນງົບປະມານ (ລ້ານກ ບ) 

  2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂັັ້ນຕົັ້ນຂອງລັດຖະບານ 

(ບໍິ່ລວມ ODA) 
19,777,000 21,989,000 24,655,000 27,603,000 30,866,000 

ການຈັດສັນສ່ວນແບ່ງສໍາລັບ 

ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ (%) 

(ບໍິ່ລວມ ODA) 

17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 

ການຈັດສັນສ່ວນແບ່ງສໍາລັບ 

ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ 
(ບໍິ່ລວມ ODA) 

3,383,825 3,738,130 4,191,350 4,692,510 5,247,220 

ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເງ ນ 4,416,806 4,898,126 4,969,860 5,322,760 5,517,092 

ຊ່ອງວ່າງດ້ານການເງ ນ/ງົບປະມານ
ສ່ວນເກ ນ (ບໍິ່ລວມ ODA) 

-1,032,981 -1,159,996 -778,510 -630,250 -269,872 

ງົບທ ິ່ ODA ໄດ້ຈັດສັນແກ່ 
ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ 

656,000 619,000 625,000 705,000 625,000 

ຊ່ອງວ່າງດ້ານການເງ ນ/ງົບປະມານ
ສ່ວນເກ ນ (ລວມ ODA) 

-376,981 -540,996 -153,510 74,750 355,128 

ຊ່ອງວ່າງດ້ານການເງ ນ/ງົບປະມານ
ສ່ວນເກ ນ (ສະສົມໃນແຕ່ລະປ  ) 

-376,981 -917,977 -1,071,487 -966,737 -641,609 

 

ການຄາດຄະເນງົບປະມານທ ິ່ປັບປຸງໃໝ່ ທັງສອງກໍລະນ  ຂ້າງລຸ່ມນ ັ້ ແມ່ນອ ງໃສ່ສ່ວນແບ່ງ 17% ທຽບໃສ່
ງົບປະມານພາຍໃນຫັຼກຂອງລັດຖະບານ ຕາມທ ິ່ໄດ້ກໍານົດໃນແຜນເບືັ້ອງຕົັ້ນຂອງແຜນ 5 ປ  ດັິ່ງທ ິ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້
ເຫັນໃນຈຕາຕະລາງທ  5 ຂ້າງເທ ງ. ສ່ວນແຜນການເງ ນສໍາລັບປ  2019 ແລະ 2020 ຍ ິ່ງໜ້ອຍກວ່າແຜນການ
ເງ ນຕົັ້ນສະບັບ. 

ຕາຕະລາງ 6: ແຜນປັບປຸງການເງິນຂອງ ESDP (ກ ລະນີທີ 1) 

ຄາດຄະເນງົບປະມານ (ລ້ານກ ບ) - ກໍລະນ ທ  1 ແມ່ນອ ງໃສ່ MTFF 2017 

 2016 2017 2018 2019 2020  

ລາຍຈ່າຍຕົວຈ ງຂອງລັດຖະບານ 
(primary expenditure) 
(ບໍິ່ລວມ ODA) 

19,149,000 22,043,000 21,500,000 24,100,000 26,400,000  

ສ່ວນແບ່ງງົບປະມານຂອງສຶກສາ 
(%) 

17.9% 16.0% 16.9% 17.0% 17.0%  

ງົບປະມານຂອງສຶກສາ (ບໍິ່ລວມ
ODA) 

3,418,190 3,526,620 3,625,060 4,097,000 4,488,000  

ງົບປະມານທ ິ່ຕ້ອງການ 4,416,806 4,898,126 4,969,860 4,372,709 4,658,297  

ຊ່ອງຫວ່າງ/ສ່ວນເກ ນງົບປະມານ 

(ບໍິ່ລວມ ODA) 
-998,616 -1,371,506 -1,344,800 -275,709 -170,297  

ຄາດຄະເນ ODA ຂອງສຶກສາ 596,417 510,085 517,039 500,000 500,000  

ງົບປະມານສຸດທ ຂອງ ODA (ລົບ 

30%: TA, ຄາ ິ່ບໍລ ຫານໂຄງການ 417,492 357,060 361,927 350,000 350,000  
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ແລະ ງົບປະມານອືິ່ນໆ ທ ິ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດໂຄງການ ) 

ຊ່ອງຫວ່າງ/ສ່ວນເກ ນງົບປະມານ 

(ລວມ ODA) 
-581,124 -1,014,447 -982,873 74,291 179,703  

ຊ່ອງຫວ່າງງົບປະມານ (ສະສົມ) -581,124 -1,595,571 -2,578,443 -2,504,152 -2,324,449  

 

ໃນກໍລະນ ທ  1 (ຕາຕະລາງ 6) ໃນໄລຍະ 3 ປ ຜ່ານມາ ແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖ ງງົບປະມານທ ິ່ໄດ້ຮັບຕົວ
ຈ ງ ທຽບໃສ່ ແຜນຕົັ້ສະບັບ ຂອງ ESDP. ແຕ່ວ່າໃນແຜນດັິ່ງກ່າວນ ັ້ ບໍິ່ໄດ້ລວມເອົາທຶນຂອງໂຄງການຊ່ວຍເຫືຼອ
ຈາກຕ່າງປະເທດ25. ດັິ່ງນັັ້ນ ຮອດທ້າຍປ  2018 ຊ່ອງຫວ່າງດ້ານການເງ ນຈຶິ່ງສ ງ ແລະ ລວມຢ ທ່ ິ່ປະມານ 2.578 
ຕືັ້ນກ ບ ຫືຼ ປະມານ 306 ລ້ານ ໂດລາ.  

ອ ງໃສ່ການສົມມຸດຖານ ແລະ ງົບປະມານທ ິ່ມ , ຄາດວ່າຊ່ອງຫວ່າງດ້ານການເງ ນ ສໍາລັບປ  2019 ແລະ 
2020ແມ່ນອາດມ ຫຼາຍກວ່າທ ິ່ ແຜນງົບປະມານ ODA ຈະມາຖົມຂຸມໄດ້. ເຖ ງຢ່າງໃດ ການຄາດຄະເນທ ິ່ກໍານົດ
ໃນກໍລະນ ທ  1 ອາດຈະໄດ້ປັບປຸງໃຫ້ຫຼຸດລົງ ດັິ່ງທ ິ່ໄດ້ແນະນໍາໃນກໍລະນ ທ  2 (ເບ ິ່ງຕາຕະລາງລຸ່ມນ ັ້) 

ໃນ 2 ທາງເລືອກ ທ ິ່ກ່າວມານ ັ້, ຄວາມຕ້ອງການດ້ານງົບປະມານຂອງຂະແໜງການສຶກສາ  ແມ່ນຍັງຄືເກົິ່າ
, ແຕ່ຂໍັ້ຈໍາກັດທາງດ້ານງົບປະມານໄດ້ປັບປຸງໃຫ້ຫຼຸດລົງ. ຄາດໝາຍສ່ວນແບ່ງງົບປະມານ ແມ່ນຍັງຮັກສາ 17% 
ຄືເກົິ່າ, ແຕ່ ຕົວເລກລວມງົບປະມານແມ່ນຕໍິ່າກວ່າໃນກໍລະນ ທ  1 ແລະ ການຄາດຄະເນງົບປະມານຂອງສຶກສາ 
ແມ່ນອ ງໃສ່ສົມມຸດຖານໃນກລໍະນ ທ  1. ໃນເມືິ່ອລວມຍອດຄາດຄະເນການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກຕ່າງປະເທດເຂົັ້າໃສ່ 
ຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ໃນປ  2020 ຈະມ ງົບປະມານສ່ວນເກ ນເລັກນ້ອຍ., ດັິ່ງນັັ້ນ ອາດຈະມ ງົບປະມານເພືິ່ອຕືິ່ມຊ່ອງ
ຫວ່າງໃຫ້ແກ່ແຜນງານປັບປຸງຄຸນະພາບ ດັິ່ງທ ິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຕອນຕົັ້ນຂອງເອກະສານນ ັ້. 

  

                                                             
25 ການດັດປັບນ ັ້ ໄດ້ສ່ອງແສງເຖ ງຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເງ ນສໍາລັບແຜນ ESDP ຊຶິ່ງຄາດວ່າ ODA ຈະສະໜອງໃຫ້ໄດ້, ໂດຍໄດ້ 
ຫຼຸດຄາດຄາດຄະເນ ODA ລົງ 30%.  
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ຕາຕະລາງ 6: ແຜນປັບປຸງການເງິນຂອງ ESDP (ກ ລະນີທີ 2) 

ຄາດຄະເນງົບປະມານ  (ລ້ານ ກ ບ) - ກໍລະນ  2 
  2016 2017 2018 2019 2020 

ລາຍຈ່າຍຕົວຈ ງຂອງລັດຖະບານ 
(primary expenditure) 
(ບໍິ່ລວມ ODA) 

    

19,149,000  

    

22,043,000  

    

21,500,000  

    

22,783,000  

    

25,027,000  

ສ່ວນແບ່ງງົບປະມານຂອງສຶກສາ 
(%) 

17.9% 16.0% 16.9% 17.0% 17.0% 

ງົບປະມານຂອງສຶກສາ (ບໍິ່ລວມ
ODA) 

3,418,190 3,526,620 3,625,060 3,873,110 4,254,590 

ງົບປະມານທ ິ່ຕ້ອງການ 4,416,806 4,898,126 4,969,860 4,372,709 4,658,297 

ຊ່ອງຫວ່າງ/ສ່ວນເກ ນງົບປະມານ 

(ບໍິ່ລວມ ODA) 
-998,616 -1,371,506 -1,344,800 -499,599 -403,707 

ຄາດຄະເນ ODA ຂອງສຶກສາ 596,417 510,085 517,039 550,000 550,000 

ງົບປະມານສຸດທ ຂອງ ODA (ລົບ 

30%: TA, ຄາ ິ່ບໍລ ຫານໂຄງການ 
ແລະ ງົບປະມານອືິ່ນໆ ທ ິ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດໂຄງການ ) 

417,492 357,060 361,927 385,000 385,000 

ຊ່ອງຫວ່າງ/ສ່ວນເກ ນງົບປະມານ 

(ລວມ ODA) 
-581,124 -1,014,447 -982,873 -114,599 -18,707 

ຊ່ອງຫວ່າງງົບປະມານ (ສະສົມ) -581,124 -1,595,571 -2,578,443 -2,693,042 -2,711,749 
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II. ສະຫຼຸບ ແລະ ຂ ື້ແນະນ າ 

ໃນການປະເມ ນກາງສະໄໝຂອງ ESDP 2016-2020 ໃນຄັັ້ງນ ັ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນວ່າ  
ຂະແໜງການສຶກສາໄດ້ຮັບງົບປະມານຕໍິ່າກວ່າທ ິ່ຕ້ອງການໃນໄລຍະ 2016-2018. ຜົນການປະເມ ນຍັງໄດ ້

ສະເໜ ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຖ້າມ ການເພ ິ່ມງົບປະມານບໍລ ຫານປົກະຕ  ແລະ ງົບປະມານລົງທຶນຂຶັ້ນ, ຂະແໜງການສຶກສາ 
ຈະສາມາດບັນລຸໄດ້ບັນດາຈຸດປະສົິ່ງຕ່າງໆຂອງແຜນ ລວມທັງຈະສາມາດປັບປຸງຄຸນະພາບຂອງການສຶກສາໄດ້, 
ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນ ຂະແໜງການສຶກສາເອງ ກໍຕ້ອງປັບປຸງລະບົບການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານ ແລະ ນໍາໃຊ້ງົບ
ປະມານທ ິ່ມ ໃຫ້ເກ ດປະໂຫຍດສ ງສຸດ. 

ໃນປ  2017 ສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ໄດ້ສ້າງຕັັ້ງຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງ ນ ເພືິ່ອຈຸດ
ປະສົງເຮັດໃຫ້ວຽກງານແຜນການ ແລະ ງົບປະມານມ ຄວາມສອດຄ່ອງກັນຫຼາຍຂຶັ້ນ ໂດຍສະເພາະເພືິ່ອໃຫ້ການ
ຈັດສັນງົບປະມານມ ລັກສະນະຍຸດທະສາດຫຼາຍຂຶັ້ນ, ນອກຈາກນັັ້ນ ກໍເພືິ່ອເຮັດການກະກຽມທ ິ່ມ ເຫດຜົນທ ິ່ດ  
ເພືິ່ອສະເໜ ຂໍເພ ິ່ມງົບປະມານຈາກກະຊວງການເງ ນ ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. ສອງຄໍາຖາມ
ຫັຼກນ ັ້ແມ່ນຈຸດໃຈກາງຂອງຂໍັ້ແນະນໍາຂອງການຜະເມ ນກາງສະໄໝຂອງ ESDP. 

2.1. ຮັບປະກັນໃຫ້ການຈັດສັນສ່ວນແບ່ງງົບປະມານຂອງສຶກສາໃຫ້ມີຄວາມຍຸດຕິທ າ 

ການຄໍັ້າປະກັນໃຫ້ສ່ວນແບ່ງງົບປະມານມ ຄວາມຍຸດຕ ທໍາ ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະບວນການໃນການຈັດ
ສັນງົບປະມານແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ແຕ່ລະຂະແໜງການໃນທົິ່ວປະເທດ. ຢ ່ລາວເຮົາ ຂະບວນການດັິ່ງກ່າວນ ັ້ ແມ່ນ 

ອ ງໃສ່ທ ດທາງທ ິ່ກໍານົດໃນ NSEDP, ຊຶິ່ງໄດ້ກໍານົດບ ລ ມະສ ດໃນການພັດທະນາປະເທດໄລຍະ 5 ປ . ເຖ ງ
ຢ່າງໃດກໍຕາມ ໃນແຜນ NSEDP ພັດບໍິ່ໄດ້ກໍານົດບ ລ ມະສ ດໃນການຈັດສັນງົບປະມານ,ດັິ່ງນັັ້ນ ກະຊວງການ
ເງ ນ (ສໍາລັບງົບປະມານບໍລ ຫານປົກະຕ ) ແລະ ກະຊວງແຜນການ (ສາໍລັບງົບປະມານລົງທຶນ) ຈຶິ່ງມ ທາງເລືອກ
ໃນການຈັດສັນງົບປະມານດັິ່ງກ່າວນ ັ້ ໃຫ້ຂະແໜງການຕ່າງໆ ໄດ້ຕາມທ ິ່ເຄຍປະຕ ບັດມາ ໃນທ່າມກາງທ ິ່ມ  
ຂໍັ້ຈໍາກັດດ້ານງົບປະມານ. 

ເນືິ່ອງຈາກວ່າ ງົບປະມານພາກເງ ນເດືອນ ເປັນພາກທ ິ່ບໍິ່ສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້ຕາມໃຈ: ດັິ່ງນັັ້ນ ຊ່ອງຫວ່າງທ ິ່
ມ  ກໍຄື ການຈັດສັນງົບປະມານບໍລ ຫານປັກະຕ  ແລະ ງົບປະມານລົງທຶນ, ຊຶິ່ງເປັນພາກງົບປະມານທ ິ່ຂະແໜງ 
ການສຶກສາ ໄດ້ຮັບໜ້ອຍກວ່າຄວາມຕ້ອງການ ດັິ່ງທ ິ່ໄດ້ລະບຸຢ ່ ຂໍັ້ທ  2.3 ຂ້າງເທ ງ. ເປັນທ ິ່ຮັບຮ ້ກັນວ່າ 
ລັດຖະບານມ ຄວາມຕ້ອງການລົງທຶນເຂົັ້າໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງຕົນ ເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດ 

ບັນລຸໄດ້ຈຸດປະສົງໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດ26, ດັິ່ງນັັ້ນ ຄວນມ ທ ດທາງທ ິ່ຊັດເຈນ ເພືິ່ອຮັບປະກັນໃຫ້  
ກະຊວງການເງ ນ ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເພືິ່ອງົບປະມານບໍລ ຫານປັກະຕ  ແລະ ງົບປະມານ
ລົງທຶນຂອງລັດໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການທ ິ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ເຖ ງຢ່າງໃດກໍຕາມ ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ລວມທັງ
ພະແນກສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ແຂວງ ມ ຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ມ ການສ້າງແຜນງົບປະມານທ ິ່ມ ລັກສະນະຍຸດ
ທະສາດ ແລະ ຊັດເຈນ ໃນເວລາສ້າງແຜນງົບປະມານ. ດັິ່ງນັັ້ນ ສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍິ່ 
ປັບປຸງລະບົບການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານຂອງຕົນຢ່າງຈ ງຈັງ ລວມທັງເຮັດໃຫ້ຂະບວນການສ້າງແຜນການ ແລະ 
ແຜນງົບປະມານມ ຄວາມສອດຄ່ອງກັນຫຼາຍຂຶັ້ນ ໂດຍນາໍໃຊ້ເຄືິ່ອງມ ໃນການວ່າງແຜນການທ ິ່ມ ການຄ ດໄລ່ມ ນຄ່າ 
(ACSEPs) ແລະ ຄະນະກາໍມະການແຜນການ ແລະ ການເງ ນ ກໍຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກຕາມພາລະບົດບາດຢ່າງຈ ງ
ຈັງ. 

                                                             
26 ຄວາມເປັເອກະພາບດັິ່ງກ່າວ ແມ່ນມ ຄວາມເຫັນດ ກັນລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ (NSEDP), ສະພາແຫ່ງຊາດ, ລວມທັງຄ ່ຮ່ວມ
ພັດທະນາ ແລະ IMF 
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ຂ ື້ແນະນ າ: ກົມແຜນການ ແລະ ກມົການເງ ນ ຂອງ ສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ຕ້ອງໄດ້ມ ການກະກຽມແຜນຮ່ວມ
ກັນຢ່າງໃກ້ຊ ດ ລວມທັງເອກະສານຄໍາຊ ັ້ແຈງຕ່າງໆ ເພືິ່ອສະເໜ ຕໍິ່ກະຊວງການເງ ນ ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ 
ການລົງທຶນ ໃນເວລາປ້ອງກັນງົບປະມານ, ເພືິ່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນໄດ້ການເຊືິ່ອມໂຍງກັນລະຫວ່າງງົບປະມານທ ິ່
ຕ້ອງການ ແລະ ຄາດໝາຍສ ຊ້ົນຂອງ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງ ESDP. ເອກະສານຄໍາຊ ັ້ແຈງນ ັ້ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຫັນ
ດ  ແລະ ຢັັ້ງຢືນຈາກຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງ ນ. ຕົວຢ່າງ ໃນເນືັ້ອໃນຂອງເອກະສານຄວນສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນ ຄວາມຕ້ອງການງົບປະມານເພ ິ່ມຂຶັ້ນຂອງເມືອງ (ງົບພາກ 63) ເພືິ່ອໃຫ້ຄ ສຶກສານ ເທດໄດ້ລົງຊຸກຍ ້
ໂຮງຮຽນ ແລະ ງົບປະມານລົງທຶນເພ ິ່ມເຕ ມ ເພືິ່ອກໍິ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງໂຮງຮຽນ. 

2.2. ສຶບຕ ິ່ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງແຜນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງງົບປະມານໃຫ້ດີຂຶື້ນ  

ໃນຂະນະທ ິ່ມ ຄວາມຈາໍເປັນ ເພືິ່ອໃຫ້ການຈັດສັນງົບປະມານໃຫ້ຂະແໜງການສຶກສາມ ຄວາມຍຸດຕ ທໍາ, 
ພາຍໃນຂະແໜງການສຶກສາເອງກໍມ ຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຈັດສັນງົບປະມານທ ິ່ມ  ໃຫ້ມ ປະສ ດທ ພາບ (ມ ລັກ
ສະນະຍຸດທະສາດ ແລະ ມ ຄວາມເປັນທໍາ). ເຖ ງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຂະບວນການສ້າງແຜນງົບປະມານ ຍັງສັງເກດ
ເຫັນວ່າເປັນການສ້າງແຜນແບບລັກສະການເພ ິ່ມຂຶັ້ນ ແຕ່ບໍິ່ແມ່ນລັກສະນະຍຸດທະສາດ. 

ຂ ື້ແນະນ າ: ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ກົມການເງ ນ ຕ້ອງໄດ້ມ ແຜນໃນການສ້າງແຜນງົບປະມານໃຫ້ມ 
ລັກສະນະຍຸດທະສາດ ແນໃສ່ການລົດຊ່ອງຫວ່າງຄວາມແຕກໂຕນກັນ. 

ເຖ ງແມ່ນວ່າ ກະຊວງການເງ ນພະຍາຍາມນໍາສະເໜ ຂອບການໃຊ້ຈ່າຍໄລຍະກາງ (MTEF) ແລະ ແຈ້ງ
ເພດານງົບປະມານໃຫ້ແຕ່ລະຂະແໜງການໃນໄລຍະຕົັ້ນໆ ຂອງຂະບວນການສ້າງແຜນງົບປະມານ ແຕ່ວ່າ
ຂະບວນການນ ັ້ ອາດຈະໄດ້ໃຊ້ເວລາເພືິ່ອມ ການປັບປຸງ. ປັດຈຸບັນນ ັ້ ສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ແລະ ສກຂ ຕ້ອງ
ໄດ້ນໍາໃຊ້ເຄືິ່ອງມໃືນການວາງແຜນທ ິ່ມ ຢ ່ໃນປັດຈຸບັນນ ັ້ ໃຫ້ເກ ດປະໂຫຍດສ ງສຸດ: ACSEP, ຊຶິ່ງຈະສາມາດ
ປັບປຸງຄຸນະພາບໃນການວາງແຜນ, ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງ ນ ຊຶິ່ງ ສ້າງຂຶັ້ນມາເພືິ່ອເຮັດໜ້າທ ິ່
ໃຫ້ວຽກງານແຜນການ ແລະ ການເງ ນມ ການສອດຄ່ອງກັນຫຼາຍຂຶັ້ນ. ຊຶິ່ງຈະເປັນຈຸດເລ ິ່ມຕົັ້ນໃຫ້ແກ່ການປຶກສາ
ຫາລືກ່ຽວກັບງົບປະມານທ ິ່ມ ລັກສະນະຍຸດທະສາດ, ແລະ ສ້າງສ ດໃນການຈັດສັນງົບປະມານ ເພືິ່ອເປັນບ່ອນອ ງ
ໃນການຈັດສັນງົບປະມານໃຫ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນໃຫ້ມ ຄວາມຍຸດຕ ທໍາຫຼາຍຂຶັ້ນ ລະຫວ່າງສ ນກາງ ແລະ ທ້ອງຖ ິ່ນ 
ແລະ ລະຫວ່າງແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ໂຮງຮຽນ. 

ແຜນ ACSEPs ແມ່ນໄດ້ມ ການປັບປຸງໃນແຕ່ລະປ  ທັງລະດັບສ ນກາງ ແລະ ລະດັບແຂວງ, ນອກນັັ້ນ 
ຍັງໄດ້ຂະຫຍາຍລົງສ ່ຂັັ້ນເມືອງ27. ເພືິ່ອຄາດໝາຍ ແລະ ບ ລ ມະສ ດຂອງຕົນ ຕາມສະພາບທ ິ່ງົບປະມານມ ຈໍາກັດ, 

ACSEP ຈະສະໜອງຂໍັ້ມ ນກ່ຽວກັບ ຄວາມຕ້ອງການ, ຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ຄວາມບໍິ່ສົມດ ນໃນການຈັດສັນງົບປະ
ມານ. ຕົວຢ່າງ ໃນແຜນ ACSEPs 2019, ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການຈັດສັນງົບປະມານ ພາກ 62 ແລະ 63 
ໃຫ້ແກ່ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ແມ່ນບໍິ່ມ ຄວາມສົມດ ນກັນ. (ເບ ິ່ງ ຂໍັ້ 2.4 ຂ້າງເທ ງ). 

ການວ ໄຈນ ັ້ ໄດ້ນາໍໃຊ້ເພືິ່ອພັດທະນາສ ດການຈັດສັນງົບປະມານ ທ ິ່ແຂວງຈະນໍາໃຊ້ ເພືິ່ອຈັດສັນ
ງົບປະມານບໍລ ຫານ (Chapters 62 and 63) ໃຫ້ເມືອງ ໃຫ້ມ ຄວາມຍຸດຕ ທໍາຫຼາຍຂຶັ້ນ. ສ ດການຄ ດໄລ່ການ
ຈັດສັນງົບປະມານໃຫ້ເມືອງ ຈະຖືນໍາໃຊ້ໃນປ  2019. ນອກຈາກນັັ້ນ ສ ດດັິ່ງກ່າວ ຈະຖືກນໍາໃຊ້ ເພືິ່ອວ ໄຈຄວາມ
ແຕກໂຕນທາງດ້ານງົບປະມານ ລະຫວ່າງເມືອງ ກໍຄືຢ ່ພາຍໃນເມືອງ ແລະ ກໍານົດບ ລ ມະສ ດໃນການໃຊ້ຈ່າຍ 
ເພືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນກັນ. 

                                                             
27 ໃນເດືອນ ມັງກອນ/ກຸມພາ 2018, ACSEPs ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ ່ທຸກເມືອງ ໃນ 4 ແຂວງ: ຫຼວງພະບາງ, ຈໍາປາສັກ, ສະຫວັນນະເຂດ 
ແລະ ຄໍາມ່ວນ 
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ຂ ື້ແນະນ າ:  ການນໍາໃຊ້ສ ດຄ ດໄລດັິ່ງກ່າວ ຕ້ອງໄດ້ມ ການທົບທວນຕືິ່ມອ ກໃນປ  2020 ເພືິ່ອວ່າອາດຈະມ ຕົວຊ ັ້
ບອກອືິ່ນອ ກ ບັນຈຸເຂົັ້າໃສ່ ເພືິ່ອເປັນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນກັນ. ໃນເວລາດຽວກັນນ ັ້ ກະຊວງການເງ ນ  
ກໍກໍາລັງພ ຈາລະນານໍາເອົາສ ດການຈັດສັນງົບປະມານບໍລ ຫານປົກະຕ ໃຫ້ ແກ່ບັນດາແຂວງຕ່າງໆ28. ໃນສ ດດັິ່ງກ່າວ
ປະກອບມ  3 ອົງປະກອບຄື: ສໍາລັບຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ, ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ຂະແໜງການອືິ່ນໆ 
ທັງໝົດ. 

ນອກຈາກປະເດັນຄວາມສະເໝ ພາບແລ້ວ, ການຈັດສັນງົບປະມານໃຫ້ມ ປະສ ດທ ພາບ ແມ່ນໝາຍເຖ ງ
ການດຸ່ນດ່ຽງລະຫວ່າງງົບປະມານເງ ນເດືອນ ແລະ ງົບປະມານທ ິ່ບໍິ່ແມ່ນເງ ນເດືອນ ໂດຍສະເພາະງົບປະມານທ ິ່ບໍິ່
ແມ່ນເງ ນເດືອນ ທ ິ່ສົິ່ງກະທົບໂດຍກົງຕໍິ່ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ. ປັດໄຈນໍາເຂົັ້າຫັຼກຂອງການສຶກສາ ກໍຄື ຄ 
ສອນ, ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການຮຽນ-ການສອນ, ພ ືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ທຶນການສຶກສາ. ທາງເລືອກທ ມ ສໍາລັບຜ ້
ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ ກ່ຽວກັບສ່ວນປະກອບຂອງການປະສົມປະສານລະຫວ່າງປັດໄຈນໍາເຂົັ້າທ ິ່ຕ້ອງການເພືິ່ອຈະ
ເປັນຫົວຂໍັ້ໃນການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ສົນທະນາທ ິ່ເປັນລະບົບ ແລະ ກົນໄກທ ິ່ຕ້ອງມ ເພືິ່ອຖ່າຍໂອນຄໍາຕອບໃຫ້ແກ່
ນະໂຍບາຍງົບປະມານ. ອັນນາໍຫັຼງແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບ 2 ຄະນະກ າມະການທ ິ່ໄດກ້ສ້າງຕັັ້ງຂຶັ້ນເມືິ່ອບໍິ່ດົນມານ ັ້:
ຄະນະກໍາມະການ ແຜນການ ແລະ ການເງ ນ ແລະ ຄະນະກາໍມະການຈັດສັນຄ . 

ປະເດັນບັນຫາທ ິ່ສໍາຄັນ ກໍຄື ຈະເຮັດແນວໃດໃຫ້ສ່ວນແບ່ງງົບປະມານທ ິ່ເປັນເງ ນເດືອນມ ຄວາມພໍດ  ຫືຼ 
ຫຼຸດລົງເທືິ່ອລະໜ້ອຍ ເຊັິ່ນ ເງ ນເດືອນຄ ສອນ ໃນຈໍານວນງົບປະມານຂອງສຶກສາທັງໝົດ. ໃນໄລຍະ ຊຸມປ ທໍາອ ດ
ຂອງແຜນ 5 ປ  2011-2015 ລັດຖະບານໄດ້ໃຫ້ບ ລ ມະສ ດໃນການຮັບບັນຈຸຄ ໃໝ່ ແລະ ເພ ິ່ມເງ ນເດືອນໃຫ້
ແກ່ລັດຖະກອນ. ຈາກນັັ້ນ ເລ ິ່ມແຕ່ປ  2014 ເປັນຕົັ້ນມາ ລັດຖະບານຕຈຶິ່ງໄດ້ຈໍາກັດຈາໍນວນລັດຖະກອນລົງ  
ແຕ່ວ່າຍັງສືບຕໍິ່ເພ ິ່ມເງ ນເດືອນ. ຜົນຕາມມາກໍຄື ສ່ວນແບ່ງງົບປະມານເງ ນເດືອນ ທຽບໃສ່ງົບປະມານບໍລ ຫານທັງ
ໝົດ ແມ່ນເພ ິ່ມຂຶັ້ນຈາກ 68%ໃນປ  2015 ເປັນ 75% ໃນປ  2018, ອັນເຮັດໃຫ້ງົບປະມານບໍລ ຫານທ ິ່ບໍິ່ແມ່ນ
ເງ ນເດືອນຍ ິ່ງໜ້ອຍລົງ. ການປັບປຸງປະສ ດທ ພາບໃນການນາໍໃຊ້ຄ  ແມ່ນມ ຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ສໍາຄັນ ຊຶິ່ງປັດຈຸ
ບັນນ ັ້ ສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ກໍາລັງ ພ ຈາລະນາເຖ ງທາງເລືອກດ້ານນະໂຍບາຍ ເພືິ່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັິ່ງກ່າວນ ັ້. 
ຜົນກະທົບທາງດ້ານງົບປະມານທ ິ່ອາດເກ ດຂຶັ້ນ ຖ້າມ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດນະໂນຍາຍຕ່າງໆ ທ ິ່ຈະກໍານົດຂຶັ້ນ ຕ້ອງ
ໄດ້ຮັບການວ ໄຈຢ່າງຖ ິ່ຖ້ວນ. ຕ້ອງໃຫ້ກະຊວງການເງ ນ ໄດ້ມ ສ່ວນຮ່ວມໃນການປຶກສາຫາລື ເພາະວ່າ ໃນອານາ
ຄົດ ຖ້າຫາກມ ງົບປະມານເຫືຼອ ຍ້ອນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດນະໂຍບາຍນ ັ້ ຈະເຮັດໃຫ້ກະຊວງການເງ ນ ເອົາເງ ນ
ດັິ່ງກ່າວນ ັ້ ໄປເພ ິ່ມໃຫ້ງົບປະມານບໍລ ຫານທ ິ່ບໍິ່ແມ່ນເງ ນເດືອນຂອງສຶກສາ ໂດຍສະເພາະ ພາກທ  63. 

ສະຫຼຸບແລ້ວ ມັນມ ຄວາມຈໍາເປັນທ ິ່ ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ຕ້ອງສະແດງໃຫ້ ກະຊວງການເງ ນ 
ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເຫັນເຖ ງ ຄວາມຕັັ້ງໃຈ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການປັບປຸງປະສ ດທ 
ພາບໃນການຈັດສັນງົບປະມານບໍລ ຫານປົກະຕ ພານໃນຂະແໜງການສຶກສາ. ເພືິ່ອບັນລຸໄດ້ຈຸດປະສົງດັິ່ງກ່າວ, 

ແນະນໍາໃຫ້ເຊ ນຜ ້ຕາງໜ້າຈາກ ສອງກະຊວງດັິ່ງກ່າວ ມາເຂົັ້າຮ່ວມປະຊຸມ ນາໍຄະນະກາໍມະການແຜນການ ແລະ 
ການເງ ນ, ລວມທັງບັນຈຸວາລະການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດທາງດ້ານງົບປະມານ ໂດຍສະເພາະໃນເວລາ
ການສ້າງແຜນ ACSEP ແລະ ການກະກຽມແຜນງົບປະມານປະຈໍາປ . 

2.3. ສັງລວມຂ ື້ແນະນ າຕ່າງໆ 

- ໃນກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງ ນ ຄວນບັນຈຸວາລະການນໍາສະເໜ ແຜນ 
ACSEP ໃຫ້ເປັນປົກະຕ  (ໃນລະຫວ່າງເດືອນ ກຸມພາ ຫືຼ ມ ນາ), ລວມທັງຮອບວຽນງົບປະມານ, ຂອບ
ງົບປະມານມະຫາພາກໄລຍະກາງ (MTFF) ແລະ ແຜນງົບປະມານເບືັ້ອງຕົັ້ນ. ນອກຈາກນັັ້ນ ກໍຕ້ອງໄດ້
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ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ ບ ລ ມະສ ດ (ເຊັິ່ນວ່າ ແຜນງານທ ິ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນກັນ) . ພ້ອມດຽວກັນ
ນັັ້ນ ກໍຕ້ອງເຊ ນ ກະຊວງການເງ ນ ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນເຂົັ້າຮ່ວມນໍາ. 

- ກົມແຜນການ ແລະ ກັມການເງ ນ ຂອງ ສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ຕ້ອງໄດ້ມ ການກະກຽມແຜນຮ່ວມກັນ
ຢ່າງໃກ້ຊ ດ ລວມທັງເອກະສານຄໍາຊ ັ້ແຈງຕ່າງໆ ເພືິ່ອສະເໜ ຕໍິ່ກະຊວງການເງ ນ ແລະ ກະຊວງແຜນການ 
ແລະ ການລົງທຶນ ໃນເວລາປ້ອງກັນງົບປະມານ, ເພືິ່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນໄດ້ການເຊືິ່ອມໂຍງກັນລະຫວ່າງງົບ
ປະມານທ ິ່ຕ້ອງການ ແລະ ຄາດໝາຍສ ຊ້ົນຂອງ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງ ESDP. ເອກະສານຄໍາຊ ັ້ແຈງນ ັ້ 
ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຫັນດ  ແລະ ຢັັ້ງຢືນຈາກຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງ ນ. ຕົວຢ່າງ ໃນເນືັ້ອໃນ
ຂອງເອກະສານຄວນສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຄວາມຕ້ອງການງົບປະມານເພ ິ່ມຂຶັ້ນຂອງເມືອງ (ງົບພາກ 63) ເພືິ່ອ
ໃຫ້ຄ ສຶກສານ ເທດໄດ້ລົງຊຸກຍ ້ໂຮງຮຽນ ແລະ ງົບປະມານລົງທຶນເພ ິ່ມເຕ ມ ເພືິ່ອກໍິ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງໂຮງ
ຮຽນ. 

- ຕ້ອງໄດ້ມ ການວ ໄຈເຖ ງ ຜົນກະທົບທາງດ້ານງົບປະມານທ ິ່ອາດເກ ດຂຶັ້ນ ຖ້າມ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດນະໂຍ
ຍາຍໃນການສັບຊ້ອນຄ  ແລະ ຕ້ອງນໍາສະເໜ ໃຫ້ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງ ນຮັບຊາບ ລວມ
ທັງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ກະຊວງການເງ ນ 

- ພ ຈາລະນາ ເຖ ງເວລາໃນການຂະຫຍາຍການນໍາໃຊ້ ACSEP ລົງໄປສ ເ່ມືອງໃນທົິ່ວປະເທດ. ຊຶິ່ງອາດຈະ
ລວມເຂົ ົັ້າກັນໃນການ ນໍາໃຊ້ຖານຂໍັ້ມ ນ PBMIS. 

- ຕ້ອງໄດ້ມ ກາທົບທວນເຖ ງ ຜົນຂອງການນໍາໃຊ້ ສ ດການຈັນສົນງົບປະມານບໍລ ຫານໃຫ້ແກ່ເມືອງ ໃນປ  
2020 ເພືິ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດໃນປ  2021. 
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ພາກທີ 7: ຂອບການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມນີຜົນ ສ າລັບ ESDP 2020-2016  

I. ຂອບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ESDP ທີິ່ໄດ້ນ າສະເໜີ 

ESDP 2016-2020 ໄດ້ວາງຂອບການຕ ດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນ ສໍາລັບ ESDP ເຊ ິ່ງໄດ້ມ ການ
ດໍາເນ ນການຢ ່ໃນຫຼາຍລະດັບ ແລະ ນໍາໃຊ້ເພືິ່ອຫຼາຍຈຸດປະສົງ. ມັນກວມເອົາການຕ ດຕາມເບ ິ່ງຜົນສໍາເລັດ ແລະ 
ຜົນກະທົບ, ການຕ ດຕາມເບ ິ່ງການສະໜອງຊັບພະຍາກອນທ ິ່ມ ປະສ ດທ ພາບ ແລະ ຄວາມເປັນທໍາ, ການ
ຕ ດຕາມຂະບວນການ ແລະ ການປະຕ ບັດຕາມກົດລະບຽບ. ກົມກວດກາ (DOI) ມ ໜ້າທ ິ່ຮັບຜ ດຊອບໃນການ
ຄຸ້ມຄອງ ຂອບການຕ ດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນ. ຕສະຖານະຂອງອົງປະກອບຫັຼກຂອງຂອບການຕ ດ າມ ແລະ ປະ
ເມ ນຜົນມ ເ ັ ິ່ງນ ັ້: 

ລະດັບ ເຄ ິ່ອງມ  ອົງກອນ ອົງກອນສະໜັບ
ສະໜູນ 

ສະຖານະ 

ບົດລາຍງານຄວາມຄ ບໜ້າ 
ຈຸດປະສົງ ,
ນະໂຍບາຍ ແລະ 
ຜົນໄດ້ຮັບ 

ກອງປະຊຸມທົບ
ທວນຂອງຂະແໜງ 
ການຮ່ວມ 
(JSRM) 

ກົມກວດກາ /ກມົ
ແຜນການ 

ຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ 
ແລະ ຂະແໜງການ
ຍ່ອຍ 

ໄດ້ຍົກເລ ກແລ້ວ 

ຕົວຊ ັ້ບອກ
ຜົນສໍາເລັດຫຼັກຂອງ
ຂະແໜງການ 

ບົດລາຍງານ
ຜົນສໍາເລັດຂອງ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ 
ປະຈໍາປ  ຂອງຂະແໜ
ງການ (ASPR) 

ກົມແຜນການ ຂະແໜງການຍ່ອຍ ມ ບົດລາຍງານ
ປົກກະຕ ຜະລ ດ
ອອກອ ງໃສ່ 10 
ຂະແໜງການຍ່ອຍ 

ຫົວຂໍັ້ ບົດທົບທວນປະຈໍາປ 
ຕາມຫົວຂໍັ້ (ATR) 

 ກມົກວດກາ ຂະແໜງການຍ່ອຍ
ທ ິ່ໄດ້ຄັດເລືອກ 

ບໍິ່ໄດ້ຜະລ ດອອກ
ເທືິ່ອ 

ບົດລາຍງານ
ຜົນສໍາເລັດຂອງ
ເມືອງ 

ການລົງຕ ດຕາມ
ຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນ 

ຫ້ອງການສຶກສາທ 
ການ ແລະ ກ ລາ
ເມືອງ )ສກມ(  

 ມ ງົບປະມານຈໍາກັດ
ເພືິ່ອລົງຢ້ຽມຢາມ
ໂຮງຮຽນ 

ບົດລາຍງານ
ຜົນສໍາເລັດຂອງ
ໂຮງຮຽນ 

ການສໍາຫຼວດ
ໂຮງຮຽນ 

ສກມ ສ ນສະຖ ຕ  ມ ການເກັບກໍາສັງ
ລວມປະຈໍາປ  ປົກ
ກະຕ  

ບົດລາຍງານຜົນສໍາ-
ເລັດຂອງໂຮງຮຽນ 

ມາດຕະຖານຄຸນນະ
ພາບຂອງການສຶກສາ 
(ການປະເມ ນຕົນເອງ
ຂອງໂຮງຮຽນ) 

ຄະນະພັດທະນາ
ການສຶກສາຂັັ້ນບ້ານ 

ສກມ ມ ການທົດລອງຈັດ
ຕັັ້ງປະຕ ບັດ ແຕ່ຍັງບໍິ່
ມ ກົນໄກສະຖາບັນ
ເພືິ່ອຮວບຮວມ 
ແລະ ວ ເຄາະຜົນ 

ໂຄງສ້າງຂອງການສະໜັບສະໜູນ 

ມາດຕະຖານຄຸນ
ນະພາບການສຶກສາ 
(P-EQS) 

ຕົວຊ ັ້ບອກ
ມາດຕະຖານຄຸນ
ນະພາບການສຶກສາ 

ກົມກວດກາ ແລະ 
ສ ນປະກັນຄຸນນພາບ 

ສກມ ມ ການປະເມ ນຕົນ
ເອງຂອງໂຮງຮຽນ ,
ແຕ່ຍັງບໍິ່ມ ການ
ຕ ດຕາມປົກກະຕ  

ການສໍາຫຼວດປະຈໍາປ  
ຂອງ ໂຮງຮຽນ 

ການສໍາຫຼວດ ສ ນສະຖ ຕ  ສກມ ໄດ້ມ ການເກັບກໍາຂໍັ້
ມ ນປະຈໍາປ  ແຕ່ບົດ
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ລາຍງານຫຼັງການສຶກ
ສາໃນໂຮງຮຽນຍັງ
ຈໍາກັດ 

ລະບົບຂໍັ້ມ ນ
ຂ່າວສານກ່ຽວກັບ
ການຄຸ້ມຄອງ
ພະນັກງານ 
(PMIS) 

ຖານຂໍັ້ມ ນ ກົມຈັດຕັັ້ງ ແລະ 
ພະນັກງານ 

ພະແນກສຶກສາທ 
ການ ແລະ ກ ລາ
ແຂວງ )ສກຂ(  

ມ ການປັບປຸງໃຫ້ທັນ
ສະພາບຢ່າງບໍິ່ສະໝໍິ່າ
ສະເໝ  

ລະບົບການຄຸ້ມຄອງ
ການເງ ນ WMIS 

(FMIS) 

ຖານຂໍັ້ມ ນ ກົມການເງ ນ ສກຂ /ສກມ  ກໍາລັງພັດທະນາ 

ນອກຈາກການສະໜັບສະໜ ນໂຄງສ້າງຂ້າງເທ ງຂອງກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ແລ້ວ, ດ້ວຍການ
ສະໜັບສະໜ ນຈາກຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຍັງມ ການພັດທະນາລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂໍັ້ມ ນແຜນການ ແລະ 
ງົບປະມານ (PBMIS) ຕືິ່ມອ ກ. ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂໍັ້ມ ນແຜນການ ແລະ ງົບປະມານ ຈະເຮັດໃຫ້ກົມການ
ເງ ນໃນຂັັ້ນສ ນກາງສາມາດຕ ດຕາມລາຍຈ່າຍໄດ້ດ ຂຶັ້ນ ເນືິ່ອງຈາກວ່າປັດຈຸບັນນ ັ້ ລາຍຈ່າຍແມ່ນໄດ້ມ ການຄຸ້ມຄອງ 
ໂດຍນໍາໃຊ້ຟາຍ EXCEL ທ ິ່ແຍກເປັນຫຼາຍໆຟາຍ. 

ຂອບການຕ ດຕາມປະເມ ນຜົນແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ ໄດ້ກາໍນົດໃຫ້ມ  36 ຕົວຊ ັ້
ບອກຜົນສໍາເລັດຫັຼກ ເຊ ິ່ງໄດ້ແຜ່ກະຈາຍ ຢ ່ໃນ 8 ຂະແໜງການຍ່ອຍ ແລະ ຂໍັ້ມ ນທັງໝົດນ ັ້ ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້
ຢ່າງສະໝໍິ່າສະເໝ . ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ (ESDP) ຍັງໃຫ້ຮ ້ວ່າ ການກໍານົດແນວທາງ
ການຕ ດຕາມ ແລະ ຕົວຊ ັ້ບອກຜົນສໍາເລັດຫັຼກ (KPI) ສໍາລັບການພັດທະນາຂະແໜງການ ແມ່ນອົງປະກອບຫັຼກ
ຂອງຂະບວນການຕ ດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນ ເພືິ່ອໃຫ້ການຕັດສ ນໃຈໃນການປັບປຸງມາດຕະການ ແລະ ກົນໄກ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ. ແນະນໍາໃຫ້ກົມກວດກາ ແລະ ກົມແຜນການທົບທວນຄືນບັນຊ ຕົວຊ ັ້ບອກຫັຼກ ເຊັິ່ນ ໃນ
ພາກທ  2 ໄດ້ສະຫຼຸບວ່າ ອັດຕາການຈົບຊັັ້ນ ອາດເປັນຕົວຊ ັ້ບອກທ ິ່ດ ກວ່າ ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນລວມ ໃນຊັັ້ນ
ມັດທະຍົມ.  ການລະບຸຕົວຊ ັ້ບອກຜົນສໍາເລັດຫັຼກ ສໍາລັບແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ 
2016-2020 ຈະຊ່ວຍໃຫ້ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ຈັດບ ລ ມະສ ດ ຂົງເຂດທ ິ່ສໍາຄັນ ໃນການສຸມໃສ່
ເພືິ່ອພັດທະນາການສຶກສາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜົນຜະລ ດຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍ. ພາກທ ິ່ 5 ໄດ້ຊ ັ້ບອກ
ວ່າ ຂະແໜງການສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ຍັງຂາດຂໍັ້ມ ນເພືິ່ອລາຍງານຕົວຊ ັ້ວັດ SDG4  ຫຼາຍໆອັນ ແລະ ຕ້ອງ
ມ ການເຮັດວຽກເພ ິ່ມຂຶັ້ນ ເພືິ່ອກໍານົດວ່າຈະປັບປຸງການລາຍງານ ທຽບໃສ່ SDG4   ສ ິ່ງເຫົຼັ້ິ່ານ ັ້ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການ
ພັດທະນາ ແລະ ບັນຈຸຢ ່ໃນແຜນການ 5 ປ ຄັັ້ງຕໍິ່ໄປ 2021-2025. ຕ້ອງໃຫ້ຮ ້ນໍາກັນອ ກວ່າມັນມ ຄວາມຈໍາເປັນ
ທ ິ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ຂົງເຂດທ ິ່ເປັນບັນຫາ, ບັນດາບ ລ ມະສ ດ ແລະ ຈຸດກັງວົນທ ິ່ສໍາຄັນ: ເຊັິ່ນດຽວກັນ ຖ້າເວົັ້າໄປ
ເຖ ງຂະແໜງການຍ່ອຍ ກໍຄວນຈະມ ທ ດທາງນະໂຍບາຍພ ເສດ ແລະ ອາດຄາດຄ ດບໍິ່ເຖ ງ ເຊ ິ່ງອາດຕ້ອງການໃຫ້
ມ ການຕ ດຕາມເປັນພ ເສດ. ການຕ ດຕາມ ຕົວຊ ັ້ບອກຈະຊ່ວຍໃນການເຕືອນລ່ວງ ໜ້າ ສໍາລັບສະຖານະການທ ິ່
ອາດບໍິ່ສາມາດຄາດຄ ດໄດ້. 

➢ ການປະເມີນອິດສະລະຂອງ (GPE) ໃນປີ 2015. 

 ການປະເມ ນອ ດສະລະ ຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ ໄດ້ມ ດາໍເນ ນເພືິ່ອຮັບໃຊ້
ໃຫ້ແກ່ກອງທຶນຮ່ວມມືສາກົນເພືິ່ອການສຶກສາ (GPE). ການປະເມ ນດັິ່ງກ່າວ ໄດ້ໃຫ້ຂໍັ້ສັງເກດຫຼາຍຢ່າງຕໍິ່ກັບ
ຂອບຕ ດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນ ເຊ ິ່ງລວມມ : 
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• ມັນຍັງບໍິ່ມ ລະບົບການຕ ດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນແບບດ່ຽວ ແລະ ຄວບຄຸມ ເຊ ິ່ງໄດ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງຂຶັ້ນ
ຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະ ຄວາມສາມາດທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນປັດຈຸບັນ ກຍໍັງບໍິ່ພຽງພໍ ເພືິ່ອຈັດຕັັ້ງ
ປະຕ ບັດ ການຈັດການກຽ່ວກບັການຕ ດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນ. ລະບົບການຕ ດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນ
ເຊ ິ່ງໄດ້ນໍາສະເໜ ຈະຢ ໃ່ນຊ່ວງທ້າຍຂອງການທົບທວນນ ັ້ ແລະ ຢ ໃ່ນທ້າຍປ ທ ສອງ ຄວນຈະມ ຕົວຊ ັ້ບອກ
ປະສ ດທ ພາບ ແລະ ມ ຂໍັ້ມ ນທ ິ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເຊືິ່ອຖືໄດ້ ເພືິ່ອຕ ດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງຜົນສໍາເລັດທາງ
ດ້ານປັດໄຈນໍາເຂົັ້າ, ຜົນຜະລ ດ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບທ ິ່ລະບຸໄວ້ຢ ໃ່ນຜົນຂອງຂອບ. 

• ຂອບການຕ ດຕາມ ແລະ ເມ ນຜົນ ຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ ຍັງບໍິ່ໄດ້ກວມເອົາ
ການຕ ດຕາມຍຸດທະສາດ ທ ິ່ສະເພາະເຈາະຈົງ ເພືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງລະບົບການສຶກສາກ່ຽວກັບ
ຜົນກະທົບທາງດ້ານການເມືອງ, ສັງຄົມ ແລະ ສ ິ່ງແວດລ້ອມ. 
 

➢ ຂອບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນໃນປັດຈຸບັນສ າລັບແຜນພັດທະນາຂະແໜງການ ສຶກ
ສາ ແລະ ກິລາ 

ກົມກວດກາໄດ້ພັດທະນາຂອບຕ ດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ 
ກ ລາ ແບບຄົບຊຸດ ສໍາລັບແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ 2016-202029. ຂອບດັິ່ງກ່າວ
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມ ບົດລາຍງານປະຈໍາປ  ສໍາລັບແຕ່ລະຜົນໄດ້ຮັບລະດັບສ ງ 11 ຂໍັ້ ທຽບໃສ່ຜົນໄດ້ຮັບລະດັບກາງ, 
ແຜນດໍາເນ ນງານ ລວມທັງນະໂຍບາຍ ແລະ ນ ຕ ກາໍທ ິ່ຈໍາເປັນຕ່າງໆ. ນອກຈາກນັັ້ນ ຂອບການຕ ດຕາມ ແລະ  
ປະເມ ນຜົນ ຍັງສັງລວມຂໍັ້ມ ນທ ິ່ມາຈາກແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍ ຊຶິ່ງມ ຫຼາຍກວ່າຕົວຊ ັ້ບອກຫັຼກ 36 ຕົວອ ກ
ດ້ວຍ. ຕົວຢ່າງ ໃນຂອບຕ ດຕາມປະເມ ນຜົນຕ້ອງການຂໍັ້ມ ນສໍາລັບ 12 ຕົວຊ ັ້ບອກທ ິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເດັກໄວຮຽນ 
ເມືິ່ອທຽບໃສ່ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ ກໍານົດພຽງແຕ່ 5 ຕົວຊ ັ້ບອກຫັຼກ. ຂອບຕ ດຕາມ 
ແລະ ປະເມ ນຜົນ ຍັງຊອກຫາຂໍັ້ມ ນກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງແຕ່ລະກ ດຈະກາໍຫັຼກ ພາຍໃຕ້ແຕ່ລະຍຸດທະ
ສາດ. ຕົວຢ່າງ ມ  18 ກ ດຈະກໍາຍ່ອຍ ທ ິ່ຕ້ອງໄດ້ມ ການຕ ດຕາມສໍາລັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ. ວ ທ ການ 

ດັິ່ງກ່າວນ ັ້ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມ ການກໍານົດຂໍັ້ມ ນຫຼາຍຢ່າງສໍາລັບແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍ ແລະ ການສັງລວມຂໍັ້ມ ນທ ິ່
ສໍາຄັນຈໍານວນຫຼາຍ ໂດຍກົມກວດກາ. ການຫຼຸດຜ່ອນຈາໍນວນຂໍັ້ມ ນທ ິ່ຕ້ອງການ ຈາກແຕ່ລະຂະແໜງ ການຍ່ອຍ 
ອາດເຮັດໃຫ້ຂະແໜງການຍ່ອຍສາມາດສົິ່ງບົດລາຍງານປະຈາໍໄຕມາດທັນຕາມກໍານົດເວລາ ແລະ ສະດວກຂຶັ້ນ 
ແລະ ເພືິ່ອວ ເຄາະການເຊືິ່ອມໂຍງໃນລະກັບກ ດຈະກາໍ ແລະ ການບັນຈລຸຜົນໄດ້ຮັບລະດັບສຸງ ແລະ ຜົນສາໍເລັດ
ຂອງນະໂຍບາຍ. 

ຍັງມ ການທັບຊ້ອນກັນລະຫວ່າງການລາຍງານຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດແຜນປະຈໍາປ ຂອງຂະແໜງການ
(ໂດຍກົມແຜນການ) ແລະ ການລາຍງານຕາມຂອບຕ ດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນຂອງກົມກວດກາ. ເຖ ງຢ່າງໃດກໍ
ຕາມ ຍັງມ ຊ່ອງຫວ່າງຢ ່ໃນການຕ ດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນ: ກອງປະຊຸມທົບທວນຮ່ວມກັນຂອງຂະແໜງ ການ 
(JSRM) ລະຫວ່າງກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ແລະ ຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາແມ່ນໄດ້ຖືກຍົກເລ ກ (ບໍິ່ມ  
JSRM ນັບແຕ່ປ  2015 ເປັນຕົັ້ນມາ) ແລະ ບໍິ່ມ ການທົບທວນປະຈໍາປ ຕາມຫົວຂໍັ້ (ATR) ທ ິ່ໄດ້ຜະລ ດອອກ 
(ເນືິ່ອງມາຈາກການພົວພັນລະຫວ່າງ JSRM ແລະ ATR). ດັິ່ງນັັ້ນ ຈຶິ່ງບໍິ່ໄດ້ມ ການຕ ດຕາມຜົນສໍາເລັດຂອງ 
ຈຸດປະສົງທາງດ້ານນະໂຍບາຍ ລວມທັງຄວາມຄືບໜ້າທຽບໃສ່ຜົນໄດ້ຮັບລະດັບສ ງ 11 ຂໍັ້.  ເຖ ງແມ່ນວ່າ ກົມ
ກວດກາ ແມ່ນຢ ່ໃນຂະບວນການນໍາໃຊ້ເຄືິ່ອງມືຕ ດຕາມຜົນສໍາເລັດ ແລະ ຄ ່ມືແນະນໍາກ່ຽວກັບບົດລາຍງານ
ປະຈໍາປ ກໍຕາມ, ຊຸດເຄືິ່ອງມືນ ັ້ໄດ້ລະບຸການເຊືິ່ອມໂຍງລະຫວ່າງບັນດາກ ດຈະກໍາ ແລະ ຂົງເຂດຜົນໄດ້ຮັບຕ່າງໆ 

                                                             
29 ຂອບຕ ດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນສໍາລັບ ESDP 2016-2020, ກົມກວດກາ ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ, ເດືອນ ມ ຖຸນາ 
2016  
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ແລະ ຍັງໄດ້ຕ ດຕາມຄວາມລ້າຊ້າໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດກ ດຈະກໍາ. ຂະແໜງການຍ່ອຍມ ແນວໂນ້ມທ ິ່ຈະເນັັ້ນ
ໃສ່ແຜນຂອງຕົນເອງ (ພາກ II ຂອງ ESDP 2016-2020) ຫຼາຍກວ່າດ້ານຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍ ແລະ 
ຜົນໄດ້ຮັບລະດັບສ ງຂອງພາກ I ຂອງ ESDP. ເຖ ງແມ່ນວ່າ ບົດລາຍງານການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດແຜນການປະຈໍາ
ປ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ຂອງກົມແຜນການ (APMR) ໄດ້ກວມເອົາພາບລວມຂອງ
ງົບປະມານທ ິ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຢ ່ໃນແຕ່ລະພາກກໍຕາມ, ແຕ່ຍັງມ ຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ມ ການວ ເຄາະກ່ຽວ
ກັບປະສ ດທ ພາບໃນການນໍາໃຊ້ງົບປະມານ ທຽບໃສ່ຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍ. JSRM ໃນໄລຍະຜ່ານມາແມ່ນ
ໄດ້ກວມເອົາການລາຍງານສະຖານະພາບທາງດ້ານການເງ ນຂອງຂະແໜງການ ເປັນຫົວຂໍັ້ໜຶິ່ງຢ ່ເລືັ້ອຍໆ. 

II. ຂ ື້ສະເໜີແນະ 

ມ ຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ວ ເຄາະເຖ ງຄວາມທັບຊ້ອນກັນ ລະຫວ່າງການລາຍງານຈາກບົດລາຍງານຜົນ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດແຜນປະຈາໍປ ຂອງຂະແໜງການ (ໂດຍກົມແຜນການ) ແລະ ການລາຍງານຕາມຂອບ
ຕ ດຕາມປະເມ ນຜົນ (ໂດຍກົມກວດກາ) ເພືິ່ອໃຫ້ຂະບວນການຂອງການລາຍງານທັງສອງ ເຂົັ້າເປັນຂະບວນ
ການດຽວກັນ ແລະ ປັບປຸງການສະໜັບສະໜ ນຊຶິ່ງກັນ ແລະ ກັນຂອງທັງສອງບົດລານງານດັິ່ງກ່າວ. ຂອບການ
ຕ ດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ ຂອງກົມກວດກາ ຄວນຈະໃຫ້
ຄວາມສໍາຄັນໃນການລາຍງານໃນລະດັບນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ. 

ພະນັກງານເຄືິ່ອຂ່າຍຂອງການຕ ດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນ ຄວນໄດ້ນໍາໃຊ້ຊຸດເຄືິ່ອງມື APMR ເພືິ່ອເກັບ
ກໍາຂໍັ້ມ ນທ ິ່ສໍາຄັນຈາກຂະແໜງການຍ່ອຍ ເພືິ່ອປັບປຸງການສັງລວມ ແລະ ວ ເຄາະຂໍັ້ມ ນທຽບໃສ່ຈຸດປະສົງຂອງ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບລະດັບສ ງ. 

ໃນຂະນະທ ິ່ວ ທ ການ JSRM ກ່ອນໜ້ານ ັ້ ບໍິ່ໄດ້ຖືກພ ຈາລະນາວ່າມ ການຄຸ້ມຄ່າ, ໜ່ວຍວ ຊາການຂອງ
ຂະແໜງການສຶກສາ ຄວນຈະມ ການກາໍນົດກົນໄກທາງເລືອກອືິ່ນ ເພືິ່ອຕ ດຕາມເບ ິ່ງຜົນສາໍເລັດຂອງນະໂຍບາຍ 
ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງຜົນໄດ້ຮັບລະດັບສ ງ. ຜົນຂອງການທົບທວນເຄ ິ່ງສະໄໝນ ັ້ຈະສະໜອງຂໍັ້ມ ນພືັ້ນຖານ
ເພືິ່ອຕ ດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນດັິ່ງກ່າວ. 

ການມ ກົນໄກອືິ່ນ ເພືິ່ອທົດແທນ JSRM ຈະຊ່ວຍໃຫ້ກົມກວດກາ ກໍານົດໄດ້ຫົວຂໍັ້ທ ິ່ສໍາຄັນເພືິ່ອວ ເຄາະ
ລົງເລ ກ ແລະ ຊຶິ່ງຖືເປັນສ່ວນໜຶິ່ງຂອງການທົບທວນຫົວຂໍັ້ສະເພາະປະຈໍາປ  (ATR) (ດັິ່ງທ ິ່ນັກປະເມ ນອ ດ
ສະລະໄດ້ໃຫ້ຂໍັ້ແນະນໍາວ່າ ຫົວຂໍັ້ທ ິ່ເລັິ່ງດ່ວນຄວນຈະຕ້ອງແກ້ໄຂປະເດັນທ ິ່ເປັນຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງ 
ປະຕ ບັດ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ). ກົນໄກທົດແທນນ ັ້ຄວນຈະສຶກສາເບ ິ່ງການຈັດສັນ 
ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານ, ໂດຍສະເພາະໃນສ ິ່ງທ ິ່ພົວພັນກັບຂໍັ້ສະເໜ ແນະອືິ່ນໆ ທ ິ່ຢ ່ໃນບົດລາຍງານນ ັ້ ກ່ຽວ
ກັບການຈັດສັນງົບປະມານ ເພືິ່ອບ ລ ມະສ ດໃນການລົດຊ່ອງຫວ່າງ ໃນການພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ.  
ຫົວຂໍັ້ອືິ່ນໆ ອາດກວມເອົາຜົນກະທົບຂອງການນໍາໃຊ້ເງ ນບໍລ ຫານໂຮງຮຽນ ແລະ ການນໍາໃຊ້ງົບປະມານບໍລ ຫານ
ຂອງຫ້ອງການສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາເມືອງ. 

ການຕິດຕາມຄວາມຄ ບໜ້າ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລິາ ດ້ວຍການນ າໃຊ້
ຕົວຊີື້ບອກຂອງທອ້ງຖິິ່ນ 

➢ ຕົວຊີື້ບອກໃນລະດັບເມ ອງ ແລະ ປັດໄຈພ ື້ນຖານທີິ່ສົິ່ງຜົນກະທົບ 

ຂອບການຕ ດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນ ແບບຄົບຊຸດ ຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ 
ຄວນເຮັດໃຫ້ຜ ້ບໍລ ຫານ ສາມາດຕ ດຕາມ ແລະ ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ໃຫ້ຂໍັ້ແນະນໍາສໍາລັບການປັບປຸງ
ຍຸດທະສາດ ແລະ ວ ທ ການທ ິ່ເຫັນວ່າມ ຄວາມຈໍາເປັນເພືິ່ອບັນລຸເປົັ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງແຜນພັດທະນາ
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ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ 2016-2020. ອົງປະກອບທ ິ່ສໍາຄັນຂອງຂອບຕ ດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນແບບ
ຄົບຊຸດ ແມ່ນຕົວຊ ັ້ບອກຜົນສາໍເລັດ. 

ເອກະສານຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ 2016-2020 ມ ຕົວຊ ັ້ບອກຜົນສໍາເລັດຢ ່ 
ສອງກຸ່ມ. ແຕ່ລະຈຸດປະສົງຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ ແມ່ນຕ ດພັນກັບຕົວຊ ັ້ບອກ, 

ປົກກະຕ ແມ່ນມ ສາມ-ຫ້າ ຕົວຊ ັ້ບອກ. ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ ບັນຈຸ 36 ຕົວຊ ັ້ບອກ
ຫັຼກ ຢ ່ໃນຕາຕະລາງ, ຈັດເປັນແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍ ເຊ ິ່ງໄດ້ນໍາສະເໜ  ຢ ່ໃນຕາຕະລາງຂອງຕົວຊ ັ້ບອກຫັຼກ 
(KPI). ລັກສະນະທົິ່ວໄປຂອງຕົວຊ ັ້ບອກຕາມ 5 ຈຸດປະສົງຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ 
ແລະ ຕາຕະລາງຂອງ KPI ແມ່ນຕົວຊ ັ້ບອກລະດັບຊາດ. ໃນຂະນະທ ິ່ຕົວຊ ັ້ບອກລະດັບຊາດ ສາມາດສະໜອງ
ການວັດຜົນສາໍເລັດຂອງລະບົບ, ແຕ່ມັນກໍບໍິ່ໄດ້ໃຫ້ຂໍັ້ມ ນທາງເລ ກແກ່ຜ ້ບໍລ ຫານວ່າເປັນແນວໃດ (ຫືຼເປັນຫຍັງ) 
ຜົນຈຶິ່ງມ ຄວາມແຕກຕ່າງສໍາລັບກຸ່ມເດັກທ ິ່ຕ່າງກັນ ແລະ ຂໍັ້ມ ນທ ິ່ຈໍາເປັນສໍາລັບທົບທວນເບ ິ່ງຍຸດທະສາດ ແລະ 
ວ ທ ການເພືິ່ອບັນລຸເປົັ້າໝາຍໂດຍລວມຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ. ການໃຊ້ຕົວຊ ັ້ບອກລະດັບຊາດແຕ່
ຢ່າງດຽວກໍຍັງບໍິ່ສອດຄ່ອງກັບເປົັ້າໝາຍໂດຍລວມຂອງ ESDP ເຊ ິ່ງໄດ້ສະແດງອອກຢ ່ໃນເນືັ້ອໃນຂອງຫຼາຍຜົນ
ໄດ້ຮັບຂອງ ESDP ໃນການປັບປຸງ ຄວາມເປັນທໍາ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍິ່ເທົິ່າທຽມກັນ. 

ຢ ່ໃນພາກທ ິ່ 2 ການບັນລຸຈຸດປະສົງ ຂອງ ESDP, ຄວາມຄືບໜ້າຂອງ ESDP ທຽບໃສ່ 5 ຈຸດປະສົງ
ແມ່ນໄດ້ຮັບການປະເມ ນໂດຍນໍາໃຊ້ການຄ ດໄລ່ຕົວຊ ັ້ບອກທ ິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈາກຂໍັ້ມ ນ EMIS ໃນລະດັບທ້ອງຖ ິ່ນ 
(ລະດັບເມືອງ), ນອກນັັ້ນ ກໍນໍາໃຊ້ຂໍັ້ມ ນລະດັບບຸກຄົນຈາກການສໍາຫຼວດຄົວເຮືອນໃນຫວ່າງບໍິ່ດົນມານ ັ້, ການ
ສໍາຫຼວດດັດຊະນ ໝາຍດ້ານສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ (ໃນປ  2012 ແລະ 2017), ການຄ ດໄລ່ໃນລະດັບເມືອງ
ຈາກຂໍັ້ມ ນ EMIS ກ່ຽວກັບຕົວຊ ັ້ບອກພືັ້ນຖານເຊັິ່ນ ອັດຕາສ່ວນເຂົັ້າຮຽນລວມ (GER), ອັດຕາເສັງຈົບຊັັ້ນ, 

ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງ ແລະ ປະລະການຮຽນແມ່ນໄດ້ມ ຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນລະດັບສ ງຢ ່ໃນແຕ່ລະເມືອງ30. ຄວາມ
ແຕກຕ່າງຂອງຕົວຊ ັ້ບອກລະດັບເມືອງເຫົຼິ່ານ ັ້ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນສ່ວນປະສົມຂອງຄວາມແຕກຕ່າງໃນດ້ານໂອກາດ
ທາງການສຶກສາ31 ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານຄຸນລັກສະນະຂອງປະຊາກອນ ເດັກທ ິ່ອາໄສຢ ໃ່ນເມືອງ32. ດ້ວຍ
ການມ ຂໍັ້ມ ນກ່ຽວກັບການສໍາຫຼວດບຸກຄົນໃນຫວ່າງບໍິ່ດົນມານ ັ້ (LSIS) , ທ ມງານທົບທວນສາມາດເພ ິ່ມເຕ ມ
ການວ ເຄາະຄວາມປ່ຽນແປງຢ ໃ່ນລະດັບເມືອງ ກັບຂໍັ້ມ ນລະດັບບຸກຄົນ ທ ິ່ໃຫ້ການວັດໂດຍກົງ ເຖ ງສ ິ່ງທ້າທາຍ
ພືັ້ນຖານ ເພືິ່ອໃຫ້ບັນລຸເປົັ້າໝາຍ ESDP ແລະ ເປົັ້າໝາຍລວມ ເພືິ່ອສົິ່ງເສ ມການຂະຫຍາຍໂອກາດທ ິ່ເປັນທໍາໄປ
ສ ່ຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາ. 

ວ ທ ການປະເມ ນແບບປະສົມປະສານການນ ັ້ (EMIS ແລະ LSIS) ໄດ້ສະໜອງຊຸດສ ິ່ງຄົັ້ນພົບເຊ ິ່ງນໍາໃຊ້
ຢ ່ໃນແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍ (ເບ ິ່ງພາກທ  2 ແລະ ພາກທ  4). ໂດຍທົິ່ວໄປແລ້ວ ຈະເຫັນວ່າເດັກທ ິ່ມາຈາກ
ຄົວເຮືອນທ ິ່ທຸກຍາກແມ່ນມ ອັດຕາຫຼຸດ, ບາງເທືິ່ອກໍຫຼຸດກວ່າກັນຫຼາຍ ໃນການໄດ້ເຂົັ້າຮຽນ ຫືຼ ຈົບຊັັ້ນ (ອັດຕາ
ລອດເຫືຼອ, ອັດຕາຈົບຊັັ້ນ, ອັດຕາເລືິ່ອນຂັັ້ນ) ໃນລະດັບຕ່າງໆຂອງລະບົບການສຶກສາ. ມັນຍັງມ ຄວາມແຕກຕ່າງ
ອ ກຢ ່ໃນການເຂົັ້າຮຽນ ແລະ ການຈົບຊັັ້ນ ທ ິ່ພົວພັນເຖ ງຄົວເຮືອນທ ິ່ຢ ່ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼ ກ33 ແລະ ຄົວ
ເຮືອນບ່ອນທ ິ່ຫົວໜ້າຄົວເຮືອນບໍິ່ແມ່ນຢ ່ໃນກຸ່ມລາວ-ໄຕ. ໃນຂະນະທ ິ່ ບໍິ່ແມ່ນເລືິ່ອງແປກ ທ ິ່ຜົນການປະເມ ນ 

                                                             
30 ດັິ່ງທ ິ່ໄດ້ສະເໜ ໃນພາກທ  2 ລະດັບຄວາມແຕກຕ່າງຢ ່ໃນບັນດາເມືອງ ເຖ ງແມ່ນວ່າຈະມ ໃຫຍ່ຫຼວງ ໃນປ  2017 ແຕ່ກໍິ່ໄດ້ຮັດແຄບເຂົັ້າໃນຊ ິ່ວງ  
2013-2017.  

31 ຄວາມແຕກຕ່າງຢ ່ໃນລະດັບຂອງການສະໜອງໂຮງຮຽນ, ຫ້ອງຮຽນ,ຄ , ອຸປະກອນ ແລະ ອືິ່ນໆ  
32 ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງເດັກທ ິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມທຸກຍາກ,ລະດັບການສຶກສາຂອງພໍິ່ແມ່ເດັກ, ພາສາປາກເວົັ້າ, ຄວາມຫ່າງໄກຂອງ
ເຮືອນເດັກ ຈາກໂຮງຮຍນ ແລະ ອືິ່ນໆ. 
33 ກໍານົດໄວ້ຢ ່ໃນວ ທ ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງລາວ ເປັນຊົນນະບົດທ ິ່ບໍິ່ມ ຫົນທາງ 
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ໄດ້ຢັັ້ງຢືນວ່າ ຄວາມທຸກຍາກ, ການຢ ່ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼ ກ ແລະ ກຸ່ມຊາດພັນມ ຜົນກະທົບຕໍິ່ການເຂົັ້າຮຽນ 
ແລະ ຜົນການຮຽນຈະມ ຜົນກະທົບຕໍິ່ການປະຕ ບັດຍຸດທະສາດຂອງອົງກອນ ເພືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍິ່ເທົິ່າທຽມ, 

ການປັບປຸງຜົນໄດ້ຮັບລວມ ແລະ ການບັນລຸເປົັ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງ ESDP. 

➢ ທາງເລ ອກເພ ິ່ອປັບປຸງການຕິດຕາມ ESDP ໂດຍນ າໃຊ້ຕົວຊີື້ບອກຂອງທ້ອງຖິິ່ນ 

ໜຶິ່ງໃນຍຸດທະສາດເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ການວາງແຜນການສຶກສາ ແລະ ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນສາມາດຕອບ
ສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍິ່ເທົິ່າທຽມນັັ້ນ ແມ່ນການກວມເອົາຕົວຊ ັ້
ບອກຂອງທ້ອງຖ ິ່ນ (ຂັັ້ນເມືອງ) ໃຫ້ເປັນສ່ວນໜຶິ່ງຂອງຍຸດທະສາດການຕ ດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນ. ໃນການ
ເລືອກທ ິ່ຈະສໍາຫຼວດການໃຊ້ຕົວຊ ັ້ບອກຂອງທ້ອງຖ ິ່ນ ມ ຂໍັ້ສັນນ ຖານວ່າ ການດຶງດ ດຄວາມສົນໃຈໄປສ ກ່ານລົດ
ຄວາມບໍິ່ເທົິ່າທຽມ ຈະມ ຜົນກະທົບຕໍິ່ການຕັດສ ນໃຈ ແລະ ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນ. ຖ້າຫາກບໍິ່ມ ຄວາມ
ພະຍາຍາມເພ ິ່ມເຕ ມ ເພືິ່ອສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ການວ ເຄາະໃນລະດັບທ້ອງຖ ິ່ນ ແລະ ການຕັດສ ນໃຈ (ລະດັບ
ເມືອງ) ແລະ ເພືິ່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການວາງແຜນລະດັບສ ນກາງ ແລະ ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນ 
ເພືິ່ອແກ້ໄຂຄວາມບໍິ່ເທົິ່າທຽມ, ການຕ ດຕາມຕົວຊ ັ້ບອກລະດັບທອງຖ ິ່ນ ກໍິ່ຈະເປັນພຽງບົດເຝ ກຫັດໃນການ
ປັບປຸງຕົວຊ ັ້ບອກຂອງເມືອງຢ່າງຕໍິ່ເນືິ່ອງ ເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດບັນລຸໄດ້ ໂດຍຜ່ານແນວໂນ້ມລະດັບຊາດຫຼາຍກວ່າຜົນ
ທ ິ່ໄດ້ມາຈາກການກະທໍາທ ິ່ມ ການກໍານົດເປົັ້າໝາຍ. 
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ສ້າງຕົວຊີື້ບອກລະດັບທ້ອງຖິິ່ນໃຫ້ເປັນເກນວດັແທກ (Threshold) ແລະ ຕດິຕາມເບິິ່ງຈ ານວນ
ເມ ອງທີິ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ເກນດັິ່ງກ່າວ. 

ພາຍໃຕ້ທາງເລືອກນ ັ້ ຜົນໄດ້ຮັບທ ິ່ເປັນບ ລ ມະສ ດ ຄວນໄດ້ຖືກວັດໂດຍການຕັັ້ງເກນວັດແທກ ສໍາລັບຕົວ
ຊ ັ້ບອກ (ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມ, ອັດຕາຈົບຊັັ້ນ ແລະ ອືິ່ນໆ) ລວມທັງຄາດໝາຍຈໍານວນເມືອງທ ິ່ຈະຕ້ອງບັນລຸ
ລະດັບເກນນັັ້ນໆ. (ຕົວຢ່າງ: ມ  128 ເມືອງທ ິ່ເດັກອາຍຸ 5 ປ  ສາມາດບັນລຸການເຂົັ້າຮຽນໄດ້ສ ງກວ່າ 60% ໃນ
ຮ ບແບບຕ່າງໆຂອງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ຫືຼ 142 ເມືອງ ທ ິ່ສາມາດບັນລຸອັດຕາການຈົບຊັັ້ນປະຖົມສ ງກວ່າ 
95%). ເຖ ງແມ່ນວ່າທາງເລືອກນ ັ້ ເບ ິ່ງຄືວ່າງ່າຍດາຍ, ແຕ່ມັນຕ້ອງໄດ້ມ ການວ ເຄາະ ວ ໄຈຄັກແນ່ເພືິ່ອກໍານົດເກນ
ວັດແທກນ ັ້. ຖ້າເກນທ ິ່ວາງອອກຫາກຕໍິ່າເກ ນໄປ, ຈໍານວນເມືອງທ ິ່ຕ້ອງການເພືິ່ອໃຫ້ບັນລຸໄດ້ຕາມ ອາດເປັນໄປ
ໄດ້ ໂດຍອ ງໃສ່ແນວໂນ້ມລະດັບຊາດເທົິ່ານັນ, ແຕ່ມັນບໍິ່ຕອບສະໜອງຕໍິ່ຄວາມບໍິ່ເທົິ່າທຽມທ ິ່ແທ້ຈ ງ. ຖ້າເກນທ ິ່
ວາງອອກ ຫາກສ ງເກ ນໄປ ຫຼາຍເມືອງກໍິ່ຈະບໍິ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ ແລະ ຈະສ້າງແຮງຈ ງໃຈໃນການສຸມໃສ່ບັນດາ
ເມືອງທ ິ່ໃກ້ຈະບັນລຸເກນແລ້ວ (ງ່າຍທ ິ່ຈະປັບປຸງເພືິ່ອໃຫ້ບັນລຸເກນ) ຫຼາຍກວ່າທ ິ່ຈະສຸມໃສ່ເມືອງທ ິ່ມ ຄວາມທ້າ
ທາຍຫຼາຍທ ິ່ສຸດ. ຂໍັ້ຈໍາກັດອ ກປະການໜຶິ່ງຂອງວ ທ ການນ ັ້ ກຄືໍແຕ່ລະຕົວຊ ັ້ບອກຂອງເມືອງ ບ່ອນທ ິ່ມ ຄວາມສ່ຽງ
ຕໍິ່ການບໍິ່ບັນລຸເກນຂອງທ້ອງຖ ິ່ນ ອາດຈະເປັນເມືອງອືິ່ນອ ກກໍເປັນໄດ້.  ນ ັ້ຈະເປັນການສ້າງພາວະສັບສົນທາງໂລ
ຊ ກ ເພືິ່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນເປົັ້າໝາຍທາງດ້ານເຕັກນ ກ, ການສະໜັບສະໜ ນທາງດ້ານອຸປະກອນ ແລະ 
ການເງ ນ. 

ຂ ື້ດີ ຂ ື້ເສຍ 

ງ່າຍໃນການວັດຜົນ ແລະ 
ການຕ ດຕາມ. ການຄໍານວນ 
EMIS ປະຈໍາປ  ແລະ ການ
ນັບຈໍານວນເມືອງທ ິ່ບັນລຸ
ຄາດໝາຍຂອງເກນສໍາລັບ
ຕົວຊ ັ້ບອກທ ິ່ມ ຄວາມສົນ
ໃຈ. 

ມັນມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການສ້າງເກນທ ິ່ເໝາະສົມ. ຖ້າວ່າຈຸດປະສົງ
ແມ່ນເພືິ່ອປັບປຸງຈຸດສຸມ ໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍິ່ເທົິ່າທຽມ ແລະ  
ຄາດໝາຍທ ິ່ອາດສາມາດບັນລຸໄດ້ ໂດຍບໍິ່ໃຫ້ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພ ເສດ
ແມ່ນຈະບໍິ່ເກ ດຜົນຕາມທ ິ່ຕັັ້ງໃຈໄວ້. ມັນສາມາດວັດຜົນໄດ້ແຕ່ກບໍໍິ່ໄດ້ສ້າງ
ແຮງຈຸງໃຈເພືິ່ອແກ້ໄຂຄວາມບໍິ່ເທົິ່າທຽມ. ບັນດາເມືອງອາດສາມາດບັນລຸ
ຕາມເປົັ້າໝາຍໄດ້ ໃນຂະນະທ ິ່ຍັງມ ການປັບປຸງບັນດາອັດຕາຕ່າງໆ ທ ິ່ຍັງຕໍິ່າ
ກວ່າລະດັບແນວໂນ້ມຂອງທົິ່ວປະເທດ ອັນເຮັດໃຫ້ຄວາມບໍິ່ເທົິ່າທຽມກັນ
ມ ສ ງຂຶັ້ນຕືິ່ມ. ຕົວຊ ັ້ບອກແຕ່ລະຕົວ ອາດສົິ່ງຜົນໃຫ້ເກ ດມ ກຸ່ມເມືອງທ ິ່
ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປກໍເປັນໄດ້ ທ ິ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມ ການເອົາໃສ່ໃຈເປນັ
ພ ເສດເພືິ່ອໃຫ້ບັນລເຸກນວັດແທກ. ຊຶິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ການກໍານົດເປົັ້າໝາຍ
ການສະໜັບສະໜ ນທາງດ້ານວ ຊາການ ແລະ ການບໍລ ຫານ ມ ຄວາມ 

ສະຫັຼບຊັບຊ້ອນຍ ິ່ງຂຶັ້ນ. 

 

ການຕິດຕາມເບິິ່ງການປັບປຸງຕົວຊີື້ບອກໃນບັນດາເມ ອງບູລມີະສິດ ຂອງກະຊວງສຶກສາທກິານ 
ແລະ ກິ ລາ (ຫ  ໃນກຸມ່ນ້ອຍ) ທຽບໃສ່ເມ ອງອ ິ່ນໆ. 

ໃນການດາໍເນ ນການວ ເຄາະຕົວຊ ັ້ບອກທ ິ່ຄໍານວນໄດ້ຈາກ EMIS, ທ ມງານໄດ້ສຶກສາເບ ິ່ງວ່າ ຕົວຊ ັ້ບອກ
ຂອງເມືອງ ໄດ້ປ່ຽນໄປຕາມຄ ນລັກສະນະຂອງເມືອງຄືແນວໃດ. ໂດຍທົິ່ວໄປແລ້ວ ບັນດາເມືອງທ ິ່ມ ຈໍານວນຄົນ
ທຸກຍາກທ ິ່ສ ງກວ່າ ແລະ/ຫືຼ ມ ຈໍານວນເປ ເຊັນຄົນທ ິ່ອາໄສຢ ່ໃນເຂດທ ິ່ບໍິ່ມ ຫົນທາງ34 ມ ຕົວຊ ັ້ບອກຕໍິ່າໃນການເຂົັ້າ
ຮຽນ (ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມ, ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນສຸດທ ) ແລະ ການຈົບຊັັ້ນ (ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງ, ອັດຕາປະລະ, ອັດຕາ
                                                             
34 ນໍາໃຊ້ຕາຕະລາງຜົນການສໍາຫຼວດລະດັບເມືອງ ສປປ ລາວ ປ  2015 
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ຈົບຊັັ້ນ) ເຊ ິ່ງຕໍິ່າກວ່າເມືອງທ ິ່ບໍິ່ທຸກ ແລະ ບໍິ່ຢ ່ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼ ກ. ໃນການສຶກສາເບ ິ່ງແນວໂນ້ມຂອງຕົວຊ ັ້
ບອກ ເຫັນວ່າ ເກືອບທຸກໆເມືອງແມ່ນໄດ້ມ ການປັບປຸງດ ຂຶັ້ນ ຈາກ 2013 ຫາ 2017, ແຕ່ຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງ
ເມືອງທ ິ່ທຸກ ແລະ ບໍິ່ທຸກ ແລະ ເມືອງທ ິ່ຢ ່ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼ ກ ແລະ ບໍິ່ຢ ່ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼ ກ ແມ່ນຍັງ
ຄົງມ ເຫືຼອຢ ່35. 

ພວກເຮົາຍັງໄດ້ສຶກສາເບ ິ່ງແນວໂນ້ມສໍາລັບ 40 ເມືອງທ ິ່ຖືກກໍານົດເປັນເມືອງບ ລ ມະສ ດຂອງກະຊວງ
ສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ, ຮ ບແບບກໍມ ລັກສະນະຄ້າຍໆກັນ ມັນມ ຊ່ອງຫວ່າງໃນຕົວຊ ັ້ບອກກ່ຽວກັບການເຂົັ້າ
ຮຽນ ແລະ ການຈົບຊັັ້ນລະຫວ່າງເມືອງທ ິ່ເປັນບ ລ ມະສ ດ ແລະ 108 ເມືອງອືິ່ນໃນປ  201336. ໃນປ  2017 
ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງ 40 ເມືອງບ ລ ມະສ ດ ແມ່ນມ ຕົວຊ ັ້ບອກທ ິ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງດ ຂຶັ້ນ ແຕ່ວ່າຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງ
ບັນດາເມືອງທ ິ່ເປັນບ ລ ມະສ ດ ແລະ ເມືອງອືິ່ນໆຍັງຄົງມ ຢ ່. 

ການຕ ດຕາມຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງກຸ່ມເມືອງທ ິ່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ເມືອງອືິ່ນໆ ແມ່ນຍຸດທະສາດໜຶິ່ງ ທ ິ່ມ 
ປະສ ດທ ພາບ ເພືິ່ອບັນລຸການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍິ່ເທົິ່າທຽມເຂົັ້າໃນການຕ ດຕາມ ESDP. ການສຸມໃສ່ກຸ່ມເມືອງ
ໃດໜຶິ່ງສະເພາະ ຍັງເປັນການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການສະໜອງການສະໜັບສະໜ ນດ້ານເຕັກນ ກ ແລະ 
ການເງ ນທ ິ່ຈໍາເປັນ ເພືິ່ອສ້າງຂ ດຄວາມສາມາດໃນການແກ້ໄຂຄວາມບໍິ່ເທົິ່າທຽມໃນກຸ່ມເມືອງໃດໜຶິ່ງທ ິ່ສາມາດ
ຈັດການ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໄດ້. 

ຢ ່ລຸ່ມນ ັ້ແມ່ນຕົວຢ່າງຂອງຕົວຊ ັ້ບອກໂດຍນໍາໃຊ້ຂອບດັິ່ງກ່າວນ ັ້ ໃນການຕ ດຕາມຄວາມຄືບໜ້າລະດັບ
ຊາດ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍິ່ເທົິ່າທຽມ. ໃນຂະນະທ ິ່ກະຊວງສຶກສາທ ກາ ແລະ ກ ລາ ໄດ້ກໍານົດກຸ່ມເມືອງທ ິ່
ເປັນບ ລ ມະສ ດ ທ ິ່ຈະຕ ດຕາມການປ່ຽນແປງໃນຄວາມບໍິ່ເທົິ່າທຽມ, ຈາໍນວນຫຼາຍເຖ ງ 40 ເມືອງ ອາດເຮັດ
ໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນທາງດ້ານເຕັກນ ກ, ວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ/ຫືຼ ການເງ ນໃຫ້ແກ່ບັນດາເມືອງທ ິ່ມ 
ຜົນສໍາເລັດຕໍິ່າ ກໍອາດເຮັດໃຫ້ການແກ້ໄຂບັນຫາເປັນໄປໄດ້ຍາກ. ຕົວຢ່າງສາໍນວນ “ເມືອງທ ິ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບ 
ສະໜ ນພ ເສດ” ແມ່ນໃຊ້ສາໍລັບກຸ່ມເມືອງບ ລ ມະສ ດຂະໜາດນ້ອຍໆ (10-20 ເມືອງ) ທ ິ່ສາມາດໃຫ້ການ 

ຊ່ວຍເຫືຼອ ໄດ້ຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ. 

ຕົວຢ່າງ: 

➢ ການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ: 

ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມ 85% ສາໍລັບເດັກອາຍຸ 5 ປ  ພາຍໃນປ  2025 ແລະ ມ ການຫຼຸດລົງ 2% ໃນຄວາມ
ແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຂອງເມືອງທ ິ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນພ ເສດ ແລະ ເມືອງ ອືິ່ນໆ ຢ ່ໃນ
ແຕ່ລະປ  ແຕ່ 2019-2025. 

➢ ການຈົບຊັື້ນປະຖົມ 

ອັດຕາເສັງຈົບຊັັ້ນ 95% ພາຍໃນປ  2025 ແລະ ມ ການຫຼຸດລົງ 2% ໃນຊ່ອງຫວ່າງຂອງອັດຕາຈົບຊັັ້ນ
ລະຫວ່າງເມືອງທ ິ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນພ ເສດ ແລະ ເມືອງອືິ່ນໆ ຢ ່ໃນແຕ່ລະປ  ແຕ່ 2019-2025. 

                                                             
35 ໃນຂະນະທ ິ່ໄດ້ມ ການດໍາເນ ການວ ເຄາະ ທ ມງານໄດ້ຮັບຮ ້ວ່າຄຸນລັກສະນະຂອງເມືອງທ ິ່ຍັງບໍິ່ທັນໄດ້ ”ເຂດຫ່າງໄກ“ ຫຼື ”ທຸກຍາກ” 

ອນເຂດຫ່າງໄກຊັດເຈນ ເນືິ່ອງຈາກວ່າແມ່ນແຕ່ຢ ່ໃນເມືອງທ ິ່ມ ຈໍານວນຄົນທຸກຍາກມ ເປ ເຊັນສ ງ ຫຼື ຈໍານວນຄົນທ ິ່ອາໄສໃນຄົວເຮື
ສອກຫຼ ກມ ເປ ເຊັນສ ງ ຈໍານວນຄົນສ່ວນຫຼາຍທ ິ່ຢ ່ໃນເມືອງແມ່ນບໍິ່ໄດ້ມ ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ບໍິ່ໄດ້ອາໄສຢ ່ໃນຄົວເຮືອນເຂດຫ່າງໄກ
ສອກຫ ຼ  ກ 

36 ໃນປ  2013 , 40 ເມືອງ ຍັງບໍິ່ທັນໄດ້ຖືກກໍານົດເປັນເມືອງ “ບ ລ ມະສ ດ. ການນໍາໃຊ້ຂໍັ້ມ ນຜົນສໍາເລັດຈາກປ  2013 ແລະ 2017  
ພຽງແຕ່ເພືິ່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖ ງການປ່ຽນແປງຂອງບັນດາເມືອງທ ິ່ດ້ອຍໂອກາດ ກັບບັນດາເມືອງອືິ່ນໆ ໃນໄລຍະເວລາດັິ່ງກ່າວ.  
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➢ ມັດທະຍມົຕອນປາຍ: 

ຄວາມເທົິ່າທຽມຂອງເພດໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ແມ່ນ 1.0 ພາຍໃນປ  2025 ແລະ ຊ່ອງ
ຫວ່າງດັດສະນ ຄວາມເທົິ່າທຽມຂອງເພດລະຫວ່າງເມືອງທ ິ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນພ ເສດ ແລະ ເມືອງອືິ່ນໆ 
ໄດ້ຫຼຸດລົງ 0.3 ໃນແຕ່ລະປ  ແຕ່ 2019-2025. 

 

ຂ ື້ດີ ຂ ື້ເສຍ 

ການນໍາໃຊ້ການປ່ຽນແປງຂອງຊ່ອງຫວ່າງຕົວຊ ັ້ບອກລະຫວ່າງກຸ່ມເມືອງທ ິ່
ດ້ອຍໂອກາດຈໍານວນໃດໜຶິ່ງສະເພາະ ແລະ ເມືອງອືິ່ນໆ (ແນວໂນ້ມແຫ່ງ
ຊາດ) ເຮັດໃຫ້ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ແລະ ຄ ຮ່່ວມພັດທະນາ 
ສາມາດສຸມການສະໜັບສະໜ ນດ້ານເຕັກນ ກ ແລະ ດ້ານການເງ ນເພືິ່ອກໍານົດ 
ແລະ ແກ້ໄຂສາຍເຫດພືັ້ນຖານຂອງຜົນທ ິ່ຕໍິ່າຢ ່ໃນກຸ່ມເມືອງໃດໜຶິ່ງທ ິ່ສາມາດ
ຈັດການໄດ້. 
ຕົວຊ ັ້ບອກ ແລະ ຊ່ອງຫວ່າງ ແມ່ນສາມາດຄ ດໄລ່ໄດ້ ໂດຍອ ງໃສ່ຂໍັ້ມ ນຈາກ 
EMIS. 

ອາດມ ການຂັດແຍ່ງຫຼາຍຂຶັ້ນ 
ເນືິ່ອງຈາກການສະໜັບສະ 
ໜ ນ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍິ່
ເທົິ່າທຽມ ຈະເນັັ້ນໃສ່ເມືອງ
ຈໍານວນໜຶິ່ງເທົິ່ານັັ້ນ (ໃນ
ໄລຍະສັັ້ນ). 

➢ ຂ ື້ສະເໜີແນະ 

ນໍາໃຊ້ຈໍານວນເມືອງຢ ່ໃນຈາໍນວນທ ິ່ສາມາດຄຸ້ມຄອງໄດ້ ເປັນເມືອງ “ການສະໜັບສະໜ ນພ ເສດ” ຫືຼ 
ເມືອງທ ິ່ “ດ້ອຍໂອກາດ” ເພືິ່ອຕ ດຕາມການອັດຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງເມືອງເຫົຼິ່ານັັ້ນ ແລະ ແນວໂນ້ມແຫ່ງຊາດອາດ
ຈະເປັນທາງເລືອກທ ິ່ດ  ຖ້າຫາກມ ເປົັ້າໝາຍທ ິ່ຈະບັນຈຸຕົວຊ ັ້ບອກຂອງທ້ອງຖ ິ່ນເຂົັ້າໃນການຕ ດຕາມ ຂອງ 
ESDP ແລະ ເພືິ່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການພັດທະນາແຜນການ ແລະ ງົບປະມານທ ິ່ດ  ເພືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມບໍິ່ເທົິ່າທຽມ. ໃນການນາໍໃຊ້ວ ທ ການນ ັ້ ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ແລະ ຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ ສາມາດ
ປະເມ ນໄດ້ວ່າ ການສະໜັບສະໜ ນຂອງເຂົາເຈົັ້າ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເມືອງທ ິ່ມ ຜົນສໍາເລັດຕໍິ່າ ສາມາດປັບປຸງຜົນສໍາລັບ 
ໃນຈັງຫວະທ ິ່ສ ງກວ່າແນວໂນ້ມໂດຍລວມຢ ່ໃນລະບົບ ແລະ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍິ່ເທົິ່າທຽມ ໄດ້ຫືຼບໍິ່ ໃນ
ຂະນະທ ິ່ຜົນໂດຍລວມສືບຕໍິ່ມ ການປັບປຸງດ ຂຶັ້ນ. 
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ພາກທີ 8: ສິິ່ງທາ້ທາຍຫ ັກ ແລະ ຂ ື້ສະເໜແີນະ 

I. ພາກສະເໜີ  
ໃນໄລຍະປ ຕົັ້ນຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ-ກ ລາ 2016-2020, ການສຶກສາ ໄດ້ມ ການ

ຂະຫຍາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນທຸກໆຂະແໜງການຍ່ອຍ ການເຂົັ້າຮຽນໃນລະດັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ 
ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນໄດມ້ ການເພ ິ່ມຂືຶັ້ນ ເພາະວ່າຂະແໜງການຍ່ອຍເຫົຼິ່ານ ັ້ໄດ້ມ ການຂະຫຍາຍອອກໄປ
ເພືິ່ອຕອບສະໜອງ ເປົັ້າໝາຍທາງດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ເປັນຂະແໜງການຍ່ອຍທ ິ່ຍັງບໍິ່ບັນລຸຄວາມຕ້ອງການ
ດ້ານການສຶກສາເທືິ່ອ. ໃນຂະນະທ ິ່ການເຂົັ້າຮຽໜໄດ້ມ ການເຕ ບໂຕຂືຶັ້ນໃນທຸກລະດັບ ແຕ່ວ່າມັນກໍຍັງມ  ຄວາມ
ແຕກໂຕນກັນຢ ່, ບາງຄັັ້ງກໍມ ຄວາມແຕກໂຕນກັນຫຼາຍ ໃນການເຂົັ້າຮຽນ ແລະ ຜົນການຮຽນ ຊຶິ່ງຕ ດພັນກັບເພດ
, ຄວາມຮັິ່ງມ ຂອງຄອບຄົວ, ກຸ່ມພາສາຊົນເຜົິ່າ ແລະ ທ ິ່ຕັັ້ງພ ມສາດ. ຂະແໜງການຍ່ອຍເຫົຼິ່ານ ັ້ກໍາລັງສືບຕໍິ່ຈັດຕັັ້ງ
ປະຕ ບັດບັນດາກ ດຈະກາໍຕ່າງໆເພືິ່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງຫັຼກສ ດ ແລະ ອຸປະກອນການ
ຮຽນຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍນ ັ້. 

ຂໍັ້ຈໍາກັດທ ິ່ສໍາຄັນເພືິ່ອປັບປຸງການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດຂອງຂະແໜງການ ຍັງແມ່ນການຈັດສັນງົບປະມານ
ບໍລ ຫານທ ິ່ບໍິ່ແມ່ນເງ ນເດືອນຍັງຕໍິ່າ ແລະ ບໍິ່ພຽງພໍໃນການປະຕ ບັດບັນດາບຸລ ມະສ ດຂອງແຜນພັດທະນາຂະ    
ແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ ແລະ ການທ ິ່ບໍິ່ມ ຍຸດທະສາດ ແລະ ວ ທ ການເພືິ່ອປະເມ ນ ແລະ ປັບປຸງປະສ ດທ 
ພາບໃນການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານບໍລ ຫານທ ິ່ບໍິ່ແມ່ນເງ ນເດືອນ ດ້ວຍວ ທ ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນທ ິ່ມ 
ລັກສະນະຍຸດທະສາດ. ຂໍັ້ຈໍາກັດດ້ານງົບປະມານທ ິ່ບໍິ່ແມ່ນເງ ນເດ ືອນ, ສ່ວນໜຶິ່ງແມ່ນມາຈາກ ການນໍາໃຊ້ຄ ບໍິ່ມ 
ປະສ ດທ ພາບ, ມ ຄ ເຫືຼອຫຼາຍໃນບາງໂຮງຮຽນ ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນໂຮງຮຽນຈາໍນວນນຶິ່ງພັດຂາດແຄນຄ ທ ິ່ມ 
ຄຸນນະພາບ. ຍັງມ ຄ ອາສາສະໝັກຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ຍັງບໍິ່ມ ລະບົບທ ິ່ຈະແຈ້ງໃນການເອົາຄ ອາສາສະໝັກ
ເຫົຼິ່ານ ັ້ເຂົັ້າໃນລະບົບໄດ້.  

ການບັນລຸເປົັ້າໝາຍຂອງລັດຖະບານໃນການຂະຫຍາຍໂອກາດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຊ່ອງຫວ່າງຂອງຄວາມ
ແຕກໂຕນ ຍັງແມ່ນສ ິ່ງທ້າທາຍທ ິ່ຕ້ອງໄດ້ພັດທະນາໂອກາດ ສໍາລັບການສຶກສາຫັຼງຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ
ຄວາມຕ້ອງການພັດທະນາເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດ ຄືການຫັນເສດຖະກ ດທ ິ່ຂຶັ້ນກັບຊັບພະຍາກອນທໍາ
ມະຊາດ ກ້າວໄປສ ່ເສດຖະກ ດບໍລ ການ ແລະ ການຜະລ ດ. ລະດັບຂອງຜົນສໍາເລັດທາງດ້ານການຮຽນ ໃນລະດັບ
ຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາແມ່ນຍັງຕໍິ່າ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນການເພ ິ່ມອັດຕາເລືິ່ອນຂັັ້ນຈາກປະຖົມສຶກສາໄປສ ່ມັດ
ທະຍົມສຶກສາ.  

 

ຫົວຂໍັ້ທ  1 ຂອງພາກນ ັ້ ໄດ້ລະບຸສ ິ່ງທ້າທາຍຫັຼກທ ິ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ບັນລຸໄດ້ຜົນໄດ້ຮັບທ ິ່
ກ່ຽວຂ້ອງ. ສ ິ່ງທ້າທາຍເຫົຼິ່ານ ັ້ ໄດ້ມ ການຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນ ທາງດ້ານໄລຍະເວລາທ ິ່ຄວນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ. 
ສ ິ່ງທ້າທາຍອືິ່ນໆ ໄດ້ໄວ້ຢ ່ໃນສ່ວນທ ິ່ II ຂອງພາກນ ັ້ ແມ່ນເປັນສ ິ່ງທ້າທາຍທ ິ່ຕໍິ່ເນືິ່ອງມາ ແລະ ບໍິ່ໄດ້ຮັບການຈັດ
ລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນໃນໄລຍະເວລາ. 
 

ໝາຍເຫດ: ປະເດັນບັນຫາຫຼັກ, ສ ິ່ງທ້າຍທາຍ ແລະ ຂໍັ້ສະເໜ ແນະ ທ ິ່ໄດ້ນໍາສະເໜ ຢ ່ໃນພາກນ ັ້ ບໍິ່ຈໍາເປັນຕ້ອງແກ້
ໄຂ ທຸກໆບ ລ ມະສ ດ ທ ິ່ລະບຸໄວ້ຢ ່ໃນຂະແໜງການຍ່ອຍທ ິ່ 4 ເນືິ່ອງຈາກບ ລ ມະສ ດອືິ່ນໆ ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ບັນຫາການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍໂດຍສະເພາະ.  

II. ປະເດັນບັນຫາທີິ່ສ າຄນັ, ສິິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຂ ື້ສະເໜີແນະຕ່າງໆ 
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ຜົນໄດ້ຮັບທີ 1: ຈ ານວນນັກຮຽນເລີື້ມແຕ່ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນຈົນໄປເຖງິຊັື້ນມັດທະຍມົສຶກ
ສາຕອນຕົື້ນ ມ. 4 ເພີິ່ມຂຶື້ນ ໂດຍສຸມໃສສ່ະເພາະກຸມ່ຜູ້ດ້ອຍ ໂອກາດ ແລະ ຮັບປະກັນທາງດ້ານ
ຄວາມສະເໝີພາບຍິງຊາຍ. 
 

ປະເດັນບັນຫາຫ ັກ: ຈາໍນວນຜ ລ້ົງທະບຽນເຂົັ້າຮຽນໃນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນແມນ່ສືບຕໍິ່ຢ ໃ່ນທ່າແຮງທ ິ່
ເປັນທາງບວກ, ແຕ່ສໍາລັບຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ ຍັງຕ້ອງມ ຍຸດທະສາດເພືິ່ອຈັດ
ບຸລ ມະສ ດຕໍິ່ກັບປະຊາກອນຜ ດ້ອຍໂອກາດ (ຂຶັ້ນກັບສະພາບເງືອ່ນໄຂຂອງທ້ອງຖ ິ່ນ, ກຸ່ມດ້ອຍໂອກາດລວມມ : ຜ ້
ທຸກຍາກ, ກຸ່ມພາສາຊົນເຜົິ່າ ແລະ ເດັກນ້ອຍໃນຊຸມຊົນຫ່າງໄກສອກຫຼ ກ). ຢາກເຮັດໄດ້ແນວນ ັ້ ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້
ມ ການສ້າງຂ ດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ ສກຂ/ສກມ ເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດກໍານົດໄດ້ປະຊາກອນຜ ້ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ 
ສາມາດຈັດສັນຊັບພະຍາກອນທ ິ່ມ ໄດ້ຢ່າງມ ປະສ ດທ ພາບ (ຊັບພະຍາກອນທ ິ່ມ  ແລະ ເພ ິ່ມເຕ ມ) ເພືິ່ອປບັປຸງ
ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນ, ອັດຕາການຈົບຊັັ້ນ ແລະ ອັດຕາການເລືິ່ອນຂັັ້ນ. ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດທ ິ່ເປັນໄປໄດ້ປະກອບ
ດ້ວຍ: ການບັນຈ  ແລະ ການສັບຊ້ອນຄ ສອນຄືນໃໝ່, ປັບປຸງ/ປ່ຽນແປງຮ ບແບບການສະໜອງເງ ນບໍລ ຫານໃຫ້
ໂຮງຮຽນ ແລະ ປັບປຸງການຕອບສະໜອງງົບປະມານ ໃຫ້ແກ່ສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາເມອືງ ໃຫ້ເຂົັ້າກັບສະພາບ
ເງືິ່ອນໄຂຂອງທ້ອງຖ ິ່ນ ແລະ ບ ລ ມະສ ດໃນການປັບປຸງຜົນໄດ້ຮັບ.  
 

ຂ ື້ສະເໜີແນະ: (ກ່ອນ 2020) ທັງຄະນະກໍາມະການຈັດສັນຄ  ແລະ ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ງົບ
ປະມານ ຄວນເນັັ້ນໃສ່ການສ້າງຍຸດທະສາດເພືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ ເພາະມັນແມ່ນເຄືິ່ອງມືໃນການ ບັນລຸ
ຜົນໄດ້ຮັບລວມຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ-ກ ລາ 2016-2020 (ໃນບາງກໍລະນ , ຄາດ 

ໝາຍຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ-ກ ລາ ສໍາລັບແຕ່ລະຈຸດປະສົງນັັ້ນ ຈະບໍິ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ ຖ້າວ່າ
ເຮົາຍັງບໍິ່ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນກັນ). ພາກໃຕ້ຂອບນະໂຍບາຍດັິ່ງກ່າວນ ັ້ ມັນຈະຊ່ວຍຜັກດັນໃຫ້
ຄະນະກໍາມະການທ ິ່ກ່າວມາຂ້າງເທ ງນັັ້ນ ໄດ້ພ ຈາລະນາກ່ຽວກັບການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການ
ເງ ນ ໃຫ້ຫຼາຍຂຶັ້ນ ເພືິ່ອແກ້ໄຂຄວາມແຕກໂຕນ ຫຼາຍກວ່າການເພ ິ່ມຂຶັ້ນແບບທົິ່ວໆໄປ. ຍຸດທະສາດນ ັ້ ຄວນ
ປະກອບດ້ວຍແຜນການເພືິ່ອປັບປ່ຽນວ ທ ການທ ິ່ເຮັດໃນປັດຈຸບັນ ໄປສ ້ິ່ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນທາງດ້ານການເງ ນ ເພືິ່ອໄປແກ້ໄຂ ແລະ ສະໜັບສະໜ ນເຂດທ ິ່ດ້ອຍໂອກາດ (ຖ້າສືບຕໍິ່ນໍາໃຊ້ວ ທ 
ການທ ິ່ໃຊ້ຢ ່ໃນປັດຈຸບັນຈະບໍິ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ຄາດໝາຍລວມ ໃນປ  2020). 

 

ປະເດັນບັນຫາຫ ັກ: ກະຊວງການເງ ນສະໜອງງົບປະມານໂດຍຜ່ານການໃຫ້ເງ ນບໍລ ຫານໂຮງຮຽນ (SBG) 
ເພືິ່ອສະໜັບສະໜ ນການປັບປຸງຄຸນນະພາບໃນລະດັບໂຮງຮຽນ ໂດຍອ ງໃສ່ແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນ. ສໍາລັບ
ໂຮງຮຽນອະນຸບານ ແລະ ປະຖົມສຶກສາໄດ້ມອບໝາຍໜ້າວຽກໃຫ້ແກ່ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັັ້ນບ້ານ ສ້າງ
ແຜນ ໂດຍອ ງໃສ່ຂໍັ້ແນະນໍາທ ິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ .ສະເລ່ຍໂຮງຮຽນປະຖົມແຫ່ງໜຶິ່ງ )ທ ິ່ມ ນັກຮຽນ 88 ຄົນ( ໄດ້ຮັບເງ ນ
ປະມານ  6.2 ລ້ານກ ບ ຕໍິ່ປ , ແຕ່ວ່າຈໍານວນລວມທັງໝົດ ທ ິ່ຂະແໜງການຍ່ອຍປະຖົມສຶກສາໄດ້ຮັບ ແມ່ນ  55 ຕືັ້
ກ ບຕໍິ່ປ .  

ອ ງໃສ່ນ ຕ ກໍາທ ິ່ມ ໃນປັດຈຸບັນ ຄາດວ່ານັກຮຽນທຸກຄົນໄດ້ຮັບຈໍານວນເງ ນບໍລ ຫານໂຮງຮຽນເທົິ່າກັນ ແລະ 
ການອະນຸມັດງົບປະມານບໍລ ຫານໂຮງຮຽນແມ່ນໃຫ້ເທົິ່າກັນໝົດທຸກໂຮງຮຽນໃນທົິ່ວປະເທດ. ຜົນຈາກການປະ
ເມ ນຂອງ ASLO ຕໍິ່ກັບລະດັບຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ປ. 3 ໃນປ  2017 ບໍິ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນຕອບ
ແທນຈາກການລົງທຶນນ ັ້ເລ ຍ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງເງ ນບໍລ ຫານໂຮງຮຽນ ຕໍິ່ກັບຜົນໄດ້ຮັບປະເພດອຶິ່ນໆ ເຊັິ່ນ: 
ການຈົບຊັັ້ນກໍຍັງບໍິ່ທັນໄດ້ຖືກປະເມ ນເທືິ່ອ. 
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ຂ ື້ສະເໜແີນະ: (ກອ່ນ 2020) ການວ ເຄາະຜົນກະທົບຂອງເງ ນບໍລ ຫານໂຮງຮຽນຕໍິ່ກັບການປັບປຸງຄຸນນະພາບ 
ແລະ ຜົນສໍາເລັດທາງດ້ານການຮຽນຂອງນັກຮຽນ (ຜົນສໍາເລັດທາງດ້ານການຮຽນ, ການຈົບຊັັ້ນ, ຄວາມສະເໜ 
ພາບຍ ງຊາຍ, ການປັບປຸງການເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກນ້ອຍຜ ດ້້ອຍໂອກາດ ແລະ ອຶິ່ນໆ) ແມ່ນມ ຄວາມຈໍາເປັນເພືິ່ອເປັນ
ທ ດນໍາໃຫ້ແກ່ຜ ສ້້າງນະໂຍບາຍໃນການປັບປຸງຜົນຕອບແທນ ຂອງການລົງທຶນເຂົັ້າໃນການສະໜອງເງ ນບໍລ ຫານ
ໂຮງຮຽນ. ການວ ເຄາະນ ັ້ຈະຜັກດັນໃຫ້ຜ ຕ້ັດສ ນໃຈ ກໍານົດການນໍາໃຊ້ເງ ນຊ່ວຍເຫືຼອນ ັ້ໄດ້ຢ່າງມ ປະສ ດທ ພາບສ ງ
ສຸດ, ແລະ ພ ຈາລະນາວ່າ ຖ້າມ ການປ່ຽນແປງ/ປັບປ່ຽນສ ດໃນການຈັດສັນ ກໍມ ຄວາມຫວັງວ່າຈະເຮັດໄດ້ດ ກວ່າ
ເກົິ່າ ແລະ ມ ຄວາມເທົິ່າທຽມກັນຫຼາຍຂຶັ້ນກວ່າເກົິ່າ.  
 

ຜົນໄດ້ຮັບທ ີ2: ຈ ານວນນກັຮຽນໃນໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາ ທີິ່ມຄີວາມສາມາດເພິິ່ງພາຕົນເອງໄດ້
ໃນການອ່ານການຂຽນ ແລະ ການຄ ານວນເລກເພີິ່ມຂຶື້ນ 

 

ປະເດັນບັນຫາຫ ັກ: ນະໂຍບາຍໃໝ່ກ່ຽວກັບການເລືິ່ອນຂັັ້ນແບບຕໍິ່ເນືິ່ອງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄ ສອນຕ້ອງມ ການ
ສອນເພ ິ່ມຢ ໃ່ນຫ້ອງຮຽນ,  ແຕ່ເກືອບໝົດທຸກເມືອງ ແລະ ແຂວງກໍໄດ້ເຫັນດ ນໍາວ່າ ຍ້ອນຂາດເຂ ນງົບປະມານ,  
ຄ ສອນບໍິ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການສອນເພ ິ່ມ ແລະ ບໍິ່ສາມາດຂໍເບ ກເງ ນຄືນໄດ້ ສໍາລັບການສອນເພ ິ່ມ
ຂອງເຂົາເຈົັ້າໃນຍາມພັກແລ້ງ. ຄ ສອນບໍິ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຈໍາແນກນກັຮຽນທ ິ່ມ ບັນຫາດ້ານ
ສາຍຕາ  ,ການໄດ້ຍ ນ ຫືຼ ຜ ້ມ ຄວາມບົກຜ່ອງດ້ານ ການຮັບຮ ້. ຜົນໄດຮ້ັບຈາກການປະເມ ນ ASLO ປ  2017 ຂອງ
ນັກຮຽນຂັັ້ນປ  .3 ຊ ັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜົນສໍາເລັດທາງການຮຽນຍັງຕໍິ່າໃນວ ຊາຄະນ ດສາດ ແລະ ພາສາລາວ ແລະ ອັດຕາ
ຄ້າງຫ້ອງຂອງນັກຮຽນຂັັ້ນ ປ 1 ຍັງສ ງໃນບາງເຂດ ( >10% ໃນ 40 ເມືອງໃນປ  2017 -20 18). ການວ ເຄາະ
ຂໍັ້ມ ນສໍາຫຼວດສໍາລັບຊັັ້ນມັດທະຍົມແມ່ນພວມກໍາລັງດໍາເນ ນການຢ ່ ແລະ ພາຍຫັຼງສໍາເລັດແລ້ວ ກໍອາດສາມາດ
ລະບຸໄດ້ເຖ ງປັດໄຈທ ິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜົນການຮຽນທ ິ່ມ ຫຼາຍລະດັບ. 
 

ຂ ື້ສະເໜີແນະ: (ກ່ອນປີ 2020) ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການເລືິ່ອນຂັັ້ນແບບຕໍິ່ເນືິ່ອງຄວນໄດ້ການປັບປຸງ ເພືິ່ອໃຫ້
ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ ໃນທຸກໂຮງຮຽນ ບ່ອນທ ິ່ມ ຜົນການຮຽນຍັງຕໍິ່າ. ການປັບປຸງດັິ່ງກ່າວ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມ ການ
ປະກອບສ່ວນຈາກທ້ອງຖ ິ່ນ ເພືິ່ອກໍານົດໂຄງສ້າງການສະໜັບສະໜ ນເພ ິ່ມເຕ ມ ລວມທັງການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຈາກ
ນັກຄົັ້ນຄວ້າວ ໄຈ (ຈາກພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ຂອງກະຊວງສຶກສາທ ການ). 
 

ປະເດັນບັນຫາຫ ັກ: ຫັຼກສ ດປະຖົມສຶກສາສະບັບໃໝ່ທ ິ່ມ ການປັບປ່ຽນເນືັ້ອໃນ ແລະ ວ ທ ການສອນຂອງວ ຊາ 
ຄະນ ດສາດ ແລະ ພາສາລາວ ໄດ້ເລ ັ້ມການປະຕ ບັດແລ້ວ. ການຝຶກອົບຮົມສໍາລັບການປະຕ ບັດຫັຼກສ ດໃໝ່
ກໍາລັງຝືກໃຫ້ຄ ສອນທຸກຄົນ (ຄະນ ດສາດສໍາລັບຂັັ້ນ ປ 1 ເລ ັ້ມສອນ ໃນປ  2018 ແລະ ພາສາລາວຈະເລ ັ້ມໃນປ  
2019 ແລະ ຕໍິ່ມາກໍແມ່ນວ ຊາໃນຂັັ້ນອຶິ່ນໆ) 
 

ຂ ື້ສະເໜີແນະ: ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ຄວນສ້າງກົນໄກເພືິ່ອຕ ດຕາມຢ່າງໃກ້ຊ ດ ຜົນສໍາເລັດຂອງ
ຫັຼກສ ດປະຖົມສະບັບໃໝ່, ຈັດບຸລ ມະສ ດຜົນກະທົບຂອງຫັຼກສ ດຄະນ ດສາດ ແລະ ພາສາລາວສະບັບໃໝ່. 
 

ປະເດັນບັນຫາຫ ັກ: ມັນມ ຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຢ ່ໃນຜົນການຮຽນ ໃນຂອບເຂດທົິ່ວປະເທດ, ໂດຍ
ສະເພາະໃນບາງກຸ່ມຊົນເຜົິ່າ ແລະ ໃນກຸ່ມເດັກນ້ອຍທ ິ່ມ ຄວາມພ ການ. 
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ຂ ື້ສະເໜີແນະ: (ກອ່ນ 2020) ຕ້ອງມ ຍຸດທະສາດ ແລະ ການຈັດສັນງົບປະມານ ເພືິ່ອປັບປຸງຜົນການຮຽນ
ຂອງກຸ່ມຄົນທ ິ່ມ ຜົນການຮຽນຕໍິ່າກວ່າຄ່າສະເລັິ່ຽແຫ່ງຊາດ. ງົບປະມານຄວນປະກອບມ ການສະໜັບສະໜ ນຂ ດ
ຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ ສກຂ ແລະ ສກມ ເພືິ່ອໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າມ ຄວາມສາມາດຊອກຫາວ ທ ການແກ້ໄຂໄດ້. 
 

ຜົນໄດ້ຮັບທີ 3: ຈ ານວນຄທູີິ່ມີວຸດທິການສຶກສາ ແລະ ສະມັດຖະພາບເໝາະສົມກັບວິຊາສອນ
ເພີິ່ມຂຶື້ນເພ ິ່ອຊ່ວຍ ໃຫ້ຜົນການ ຮຽນດີຂຶື້ນໃນທກຸວິຊາຕາມຫ ັກສູດແຫ່ງຊາດແຕ່ການສກຶ
ສາກ່ອນໄວຮຽນຈົນຮອດຊັື້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍມົສຶກສາ. 
 

ປະເດັນບັນຫາຫ ັກ: ຄືດັິ່ງທ ິ່ໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນພາກທ  6 , ຂໍັ້ຈາໍກັດທາງດ້ານງົບປະມານ ໃນປ  2017 ໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ການລົງທຶນໃສ່ການຝຶກອົບຮົມຄ ປະຈໍາການທ ິ່ໄດ້ວາງໄວ້ໃນ ESDP ຕ້ອງໄດ້ລົັ້ມເລ ກໄປ. ງົບປະມານບໍລ 
ຫານ ທ ິ່ມ ໃນປັດຈຸບັນໃນຂັັ້ນເມືອງ ແມ່ນບໍິ່ພຽງພໍສໍາລັບການລົງຕ ດຕາມຊຸກຍ ້ວ ທ ການສອນທ ິ່ຈໍາເປັນ ແລະ ການ
ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັັ້ນບ້ານກໍມ ຈໍາກັດ ເພືິ່ອໃຫ້ເຂົັ້າໃຈບົດບາດໜ້າທ ິ່ຂອງ
ຕົນ ໃນການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອຄ ສອນ ຊຶິ່ງແມ່ນພະນັກງານຈາກຫ້ອງການສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາເມືອງ ເປັນຜ ້
ຈັດການຝຶກອົບຮົມໃຫ້. (ຫັຼກສ ດສ້າງຄ ແມ່ນກໍາລັງທົບທວນ). 
 

ຂ ື້ສະເໜີແນະ: (ກ່ອນປ  2020) ກົມສາ້ງຄ ຄວນເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊ ດຮ່ວມກັບກົມຈັດຕັັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ 
ແລະ ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ງົບປະມານ ເພືິ່ອກະກຽມແຜນງົບປະມານການລົງທຶນ (ຄ ດໄລ່ລາຄາ, ຜົນ
ປະໂຫຍດທ ິ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບ, ທາງເລືອກໃນການດໍາເນ ນການ) ເພືິ່ອເພ ິ່ມເງ ນບໍລ ຫານໃຫ້ແກ່ຫ້ອງການສຶກສາທ 
ການ ແລະ ກ ລາເມືອງ ໃຫ້ຫຼາຍຂຶັ້ນ ເພືິ່ອສືບຕໍິ່ຊຸກຍ ້ການສະໜັບສະໜ ນແກ່ຄ ສອນທ ິ່ມ ຢ ່ 
 

ປະເດັນບັນຫາຫ ັກ: ໃນລະດັບມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ, ຍັງຂາດຄ ສອນທ ິ່ມ ຄວາມສາມາດ ແລະ ຊໍານານ
ໃນວ ຊາວ  ທະຍາສາດ, ເທັກໂນໂລຊ , ວ ສະວະກໍາ ແລະ ຄະນ ດສາດ (STEM). ຄວາມຕ້ອງການຈໍານວນຄ ສອນ
ໃນລາຍວ ຊາ ວ ທະຍາສາດ  ,ເທັກໂນໂລຊ  ,ວ ສະວະກໍາ ແລະ ຄະນ ດສາດ  ທ ິ່ເພ ິ່ມຂຶັ້ນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມ ການປັບປຸງ
ດ້ານການຮຽນຄະນ ດສາດໃນໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາ ແລະ ສືບຕໍິ່ໂຄສະນາເຜ ຍແຜ່ກ່ຽວກັບຄວາມສໍາຄັນຂອງ
ການຮຽນລາຍວ ຊາ STEM ທ ິ່ກ່າວມານ ັ້ໃນລະດັບຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ.  
 

ຂ ໍ໊ສະເໜີແນະ: (ESDP 2021-2025) ນອກຈາກຂໍັ້ສະເໜ ແນະທ ິ່ກ່າວມາໃນຕອນຕົັ້ນກ່ຽວກັບການເພ ິ່ມ
ເງ ນບໍລ ຫານໃຫ້ແກ່ຫ້ອງການສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາເມືອງ ເພືິ່ອສະໜັບສະໜ ນຊ່ວຍເຫືຼອຄ ສອນແລ້ວ, 
ພະນັກງານຫ້ອງການສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາເມືອງ ໂດຍສະເພາະຄ ສຶກສານ ເທດຕ້ອງເຂົັ້າໃຈຄວາມສໍາຄັນຂອງ
ວ ຊາ ວ ທະຍາສາດ, ເທັກໂນໂລຊ , ວ ສະວະກໍາ ແລະ ຄະນ ດສາດ (STEM). ໃນຫັຼກສ ດຍົກລະດັບໃຫ້ແກ່ຄ ສຶກ
ສານ ເທດໃດກໍຕາມ ຄວນເອົາໃຈໃສ່ສ້າງຂ ດຄວາມສາມາດໃຫ້ຄ ສຶກສານ ເທດ ເພືິ່ອຊ່ວຍຄ ໃນການສອນວ ຊາ
ຄະນ ດສາດໃນວ ທ ທາງທ ິ່ໜ້າສົນໃຈ. 
 

ປະເດັນບັນຫາ: ຢ ່ໃນທຸກລະດັບ, ຄ ສອນບໍິ່ມ ຄວາມຮ ້ ແລະ ທັກສະທ ິ່ພຽງພໍເພືິ່ອສອນຫ້ອງຮຽນຮ່ວມ. 
 

ຂ ື້ສະເໜີແນະ: (ກ່ອນປ  2020) ການກໍິ່ສ້າງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຄ ປະຈໍາການຢ ່ໃນທຸກລະດບັ ຄວນກວມເອົາວ ທ 
ການສອນໃນຫ້ອງຮຽນຮ່ວມ. 
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ປະເດັນບັນຫາ: ວ ທ ການປະເມ ນໂຮງຮຽນ ແລະ ການປະເມ ນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນໃນຫ້ອງ ຍັງອ່ອນ 
ແລະ ເຮັດບໍິ່ເປັນປົກກະຕ , ນັບທັງການສອບເສັງຈົບຊັັ້ນ ປ. 5. 
 

ຂ ື້ສະເໜີແນະ: (ກ່ອນປ  2020) ການສ້າງແຜນປະເມ ນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ໂດຍອ ງໃສ່ຂອບການປະ
ເມ ນຜົນແຫ່ງຊາດ ທ ິ່ກໍາລັງພັດທະນາຢ ່, ຄວນມ ການປະສານສົມທົບຢ່າງໃກ້ຊ ດກັບຄ ່ຮ່ວມງານຈາກລະດັບ
ທ້ອງຖ ິ່ນ. 
 

ຜົນໄດ້ຮັບທ ີ4: ໂຮງຮຽນທຸກແຫ່ງມແີຫ ິ່ງທ ນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດພຽງພ ເພ ິ່ອປັບປຸງ
ການຮຽນຂອງນກັຮຽນ. 

 

ປະເດັນບັນຫາຫ ັກ:  ສັດສ່ວນຂອງງົບປະມານຂອງຂະແໜງການສຶກສາສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເງ ນເດືອນ ແລະ ເງ ນ
ອຸດໜ ນ (ໃນລະດັບທ້ອງຖ ິ່ນ ແມ່ນ 89%) ສົິ່ງຜົນໃຫ້ມ ການຂາດງົບປະມານ ເພືິ່ອມາສະໜັບສະໜ ນການປັບປຸງ
ຜົນການຮຽນ. ໃນປັດຈຸບັນ ການຈັດສັນຄ ສອນຍັງບໍິ່ມ ປະສ ດທ ພາບເທືິ່ອ ແລະ ຍັງມ ຄ ອາສາສະໝັກເປັນຈໍານວນ
ຫຼວງຫຼາຍ. 
 

ຂ ື້ສະເໜີແນະ (ກ່ອນປ  2020) ກົມການເງ ນ ແລະ ກົມແຜນການ ຂອງກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາຄວນ
ກະກຽມຮ່ວມກັນໃນການຂຽນບົດອະທ ບາຍໃຫ້ຄວາມຈະຈ່າງແຈ້ງ/ກະທັດຮັດ ຕໍິ່ກັບຄວາມຕ້ອງການງົບປະມານ
ຂອງສຶກສາ ເພືິ່ອໃຫ້ກະຊວງການເງ ນ ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນໄດ້ເອົາໃຈໃສໃ່ນເວລາຈັດສັນ 

ງົບປະມານ, ບົດຊ ັ້ແຈງ/ອະທ ບາຍຄວາມຕ້ອງການດ້ານງົບປະມານ ຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນການເຊືິ່ອມໂຍງລະຫວ່າງ
ຄວາມຕ້ອງການງົບປະມານເພ ິ່ມເຕ ມ ແລະ ບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ຄາດໝາຍໃນແຜນພັດທະນາຂອງຂະແໜງ 
ການຢ່າງເປັນຮຸບປະທໍາ. ບົດຊ ັ້ແຈງ/ອະທ ບາຍຕ້ອງໄດ້ຖືກຮັບຮອງຢ່າງເປັນທາງການຈາກຄະນະກໍາມະການ 
ແຜນການ ແລະ ງົບປະມານ. ບົດຊ ັ້ແຈງ/ອະທ ບາຍນ ັ້ ຄວນກວມເອົາຄວາມຕ້ອງການ ງົບປະມານພາກ 63 ຂອງ 
ຫ້ອງການສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາເມືອງ ເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດມ ງົບປະມານຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດໂຄງການການສະໜັບ 

ສະໜ ນວ ທ ການສອນ ຊຶິ່ງປັດຈຸບັນນ ັ້ຍັງກໍາລັງທົບທວນຄືນຢ  ່ ຫືຼ ຄວາມຕ້ອງການງົບປະມານເພ ິ່ມເຕ ມເພືິ່ອ 

ສ້ອມແປງໂຮງຮຽນທ ິ່ເປ່ເພຈາກໄພນໍັ້າຖ້ວມ. ບົດອະທ ບາຍຄວນມ ການຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນ ຈາກ
ຄວາມຕ້ອງການງົບປະມານເພ ິ່ມເຕ ມ ສໍາລັບຫ້ອງການສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາເມືອງ ໃນການບໍລ ຫານ ແລະ ຄຸມ້
ຄອງວຽກຂອງເຂົາເຈົັ້າ. 

• ວ ເຄາະຜົນກະທົບທາງດ້ານງົບປະມານຕໍິ່ກັບທາງເລືອກນະໂຍບາຍການຈັດສັນຄ ໃຫ້ມ ຄວາມເຫມາະສົມ 
ແລະ ນໍາສະເໜ ໃນກອງປະຊ ມຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ງົບປະມານ ໂດຍເຊ ນກະຊວງການ
ເງ ນ ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເຂົັ້າຮ່ວມນໍາ. 

• ທົບທວນສ ດຈັດສັນງົບປະມານ ໃນປ  2020 ເພືິ່ອນ າໄປຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດໃນປ  2021. 
 

ປະເດັນບັນຫາຫ ັກ: ການຈດັຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການເງ ນ ໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນຍັງບໍິ່ໄດ້ຄໍານຶງເຖ ງຄວາມ
ຕ້ອງການຊັບພະຍາກອນເພ ິ່ມເຕ ມ ສໍາລັບຫ້ອງຮຽນຮ່ວມ ຕົວຢ່າງ ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອແກ່ເດັກພ ການ. 
ມັນເປັນການໃຊ້ຈ່າຍທ ິ່ບໍິ່ມ ປະສ ດທ ພາບ ໃນການກໍິ່ສ້າງ ແລະ ປະກອບພະນັກງານ ໃຫ້ແກ່ “ໂຮງຮຽນພ ເສດ” 
ເພ ິ່ມຕືິ່ມ, ເພາະສະນັັ້ນ ຕ້ອງສຸມທຸກຄວາມພະຍາຍາມເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ທຸກຫ້ອງຮຽນການເປັນຫ້ອງຮຽນຮ່ວມໄດ້, 
ໂດຍສະເພາະສໍາລັບເດັກທ ິ່ມ ຄວາມຕ້ອງການພ ເສດ ແລະ ເດັກພ ການ. 
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ຂ ື້ສະເໜແີນະ: (ESDP 2021-2025) ແຜນງົບປະມານຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ຄວນລະບຸ
ຄວາມຕ້ອງການງົບປະມານເພ ິ່ມເຕ ມເພືິ່ອສ້າງຫ້ອງຮຽນໃຫ້ເປັນຫ້ອງຮຽນຮ່ວມ. 
 

 

ປະເດັນບັນຫາ: ຫຼາຍໂຮງຮຽນຍັງຈະສືບຕໍິ່ມ ການຂາດຄ ທ ິ່ຮ້າຍແຮງ ໃນຂະນະທ ິ່ມ ໂຮງຮຽນຫຼາຍແຫ່ງ ຊໍັ້າພັດມ 
ຄ ເຫືຼອ. ບັນຫານ ັ້ ໄດ້ລະບຸໄວ້ເທືິ່ອທໍາອ ດໃນປ  2013,37 ແຕ່ກຍໍັງບໍິ່ມ ຍຸດທະສາດເພືິ່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັິ່ງກ່າວ, ເຖ ງ
ແມ່ນວ່າໄດ້ມ ການສໍາຫຼວດຄ ກຕໍາມ. 
 

ຂ ື້ສະເໜີແນະ: (ກ່ອນປ  2020) ໂດຍການຮ່ວມມືກັບລະກັບທ້ອງຖ ິ່ນ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນ, ຄະນະ
ກໍາມະການຈັດສັນຄ  ຄວນກວດກາເບ ິ່ງການຈັດສັນຕໍາແໜ່ງງານລັດຖະກອນໃນອານາຄົດ ຄວນເລັງໃສ່ບ່ອນທ ິ່ມ 
ຕໍາແໜ່ງຫວ່າງຢ ່ໃນໂຮງຮຽນທ ິ່ມ ການຂາດຄ ທ ິ່ສຸດ. 
 

ຜົນໄດ້ຮັບທີ 5: ຈ ານວນນັກຮຽນຜູທ້ີິ່ຈົບການສຶກສາຂັື້ນພ ື້ນຖານ ຜູ້ທີິ່ມີຄວາມສາມາດຂັື້ນ
ພ ື້ນຖານ ແລະ ຄວາມຮູຕ້າມຄວາມຕອ້ງການເພ ິ່ອສາມາດເຂົື້າເຮັດວຽກໃນຕະຫ າດແຮງງານ ຫ   
ສ ບຕ ິ່ຮຽນໃນການສກຶສາຫ ັງຂັື້ນພ ື້ນຖານເພີິ່ມຂຶື້ນ ຫ   ກາຍເປັນຜູ້ປະກອບການ. 
 

ປະເດັນບັນຫາ: ໃນຂະນະທ ິ່ອັດຕາຈົບຊັັ້ນປະຖົມບັນລຸໄດ້ກາຍ 80%, ອັດຕາຈົບຊັັ້ນມດັທະຍົມຕອນຕົັ້ນຕາມ
ກະແສນັກຮຽນ ມ ພຽງແຕ່ປະມານ 50% (ຍ້ອນອັດຕາເລືິ່ອນຂັັ້ນຈາກຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາຂຶັ້ນມັດທະຍົມຕົັ້ນຕໍິ່າ 
ແລະ ການປະລະໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນເອງຍັງສ ງ) ແລະ ອັດຕາຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍຕາມກະແສ
ນັກຮຽນແມ່ນນ້ອຍກວ່າ 30%. ແຜນງານການສະໜອງເງ ນເບ້ຍລ້ຽງທ ິ່ອ ງໃສຄ່ວາມຈໍາເປັນສໍາລັບຊາວໜຸ່ມ ແລະ 
ແມ່ຍ ງ ທ ິ່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ການສະໜອງຫໍພັກ (ສະເພາະຊາຍໜຸ່ມຊົນເຜົິ່າທ ິ່ມາຈາກເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼ ກ) 
ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນກະທົບໃນທາງບວກ ແລະ ມ ຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ມ ການຂະຫຍາຍອອກຕືິ່ມເທົິ່າທ ິ່
ຊັບພະຍາກອນອໍານວຍໃຫ້. 
 

ຂ ື້ສະເໜແີນະ: (ກ່ອນປ  2020) ມ ຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ສືບຕໍິ່ເຮັດການຄົັ້ນຄວ້າວ ໄຈຕືິ່ມ ເພືິ່ອຈໍາແນກໃຫ້ໄດ້
ປັດໄຈທ ິ່ເຮັດໃຫ້ອັດຕາການຈົບຊັັ້ນຕໍິ່າ ໂດຍສະເພາະໃນລະດັບຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ. ມັນມ ຄວາມຕ້ອງການໃຫ້
ເອົາໃຈໃສ່ຫຼາຍຂຶັ້ນໃນລະດັບຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ ເພືິ່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອນັກຮຽນ
ທ ິ່ມາຈາກກຸ່ມດ້ອຍໂອກາດ (ຄວາມທຸກຍາກ, ຊົນເຜົິ່າ, ສະພາບທ້ອງຖ ິ່ນ) ໂດຍການສະໜອງດ້ານງົບປະມານການ
ເງ ນ. ການຄົັ້ນຄວ້າວ ໄຈດັິ່ງກ່າວ ຄວນກວມເອົາ ການຄາດຄະເນທ ິ່ສົມເຫດສົມຜົນ ໃນການຄ ດໄລ່ມ ນຄ່າໃນ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດຍຸດທະສາດເພືິ່ອແກ້ໄຂສ ິ່ງທ້າທາຍເລົິ່ານ ັ້ ກໍຄືການຍົກໃຫ້ເຫັນຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານການ
ພັດທະນາເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມ ທ ິ່ລາວເຮົາຈະໄດ້ຮັບ ຈາກການປັບປຸງອັດຕາການຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ. 
 

ປະເດັນບັນຫາຫ ັກ:  ພາກເອກະຊົນສືບຕໍິ່ລາຍງານວ່າ ນັກຮຽນທ ິ່ຮຽນຈົບການສຶກສາຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ທ ິ່ເຂົັ້າສ ່
ກໍາລັງແຮງງານ ຍັງຂາດທັກສະ ທັງທັກສະການແກ້ບັນຫາ, ທັກສະການຄົັ້ນຄ ດວ ເຄາະ ແລະ ຍັງຂາດທັກສະທາງ
ດ້ານອາຊ ວະສຶກສາ ເຊັິ່ນ: ທັກສະທາງດ້ານກົນຈັກ ຫືຼ ທັກສະທ ິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການທ່ອງທ່ຽວ, ເຖ ງແມ່ນວ່າ ຄວາມ
ຕ້ອງການດ້ານແຮງງານໃນອານາຄົດຂອງ ພາກເອກະຊົນ ຕ້ອງໄດ້ມ ການປັບປຸງໃຫ້ດ ຂຶັ້ນ.  
 

                                                             
37 ບົດລາຍງານການປະເມ ນກາງສະໄໝ ຂອງ ESDP 2011-2015, ສສກ 2013 
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ຂ ື້ສະເໜແີນະ: (ກ່ອນປ  2020) ການຂາດຂໍັ້ມ ນກ່ຽວກບັຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ (ແລະ ການ
ວ ເຄາະ) ເປັນອຸປະສັກທ ິ່ສໍາຄັນຢ່າງໜຶິ່ງໃນການພັດທະນາການສຶກສາຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ເພືິ່ອກະກຽມຊາວໜຸ່ມໃນການ
ເຂົັ້າສ ່ການມ ວຽກເຮັດງານທໍາໃນ ສປປ ລາວ. ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ຕ້ອງໄດ້ນໍາໜ້າຂະບວນການ
ພັດທະນາຍຸດທະສາດໃນໄລຍະ (2 ຫາ 5 ປ ) ກ່ຽວກັບການປະເມ ນຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານທັກສະດ້ານວ ຊາ
ການ ແລະ ທັກສະທາງດ້ານສັງຄົມ (Soft and Hard Skills) ແລະ ຄຸນລັກສະນະແບບກວ້າງໆ. ຂະບວນການ
ດັິ່ງກ່າວ ອາດກວມເອົາແຜນທ ິ່ຂອງແຫຼິ່ງຂໍັ້ມ ນທ ິ່ມ ຢ ່ຂອງລັດຖະບານ (ສ ນສະຖ ຕ  ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ 
ຫ້ອງການຕ່າງໆ ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດ ການສັງຄົມ, 
ກະຊວງການເງ ນ, ແລະ ສະຖາບັນ ອາຊ ວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊັັ້ນສ ງ) ລວມທັງບົດລາຍງານ ແລະ ຂໍັ້ມ ນ
ຕ່າງໆທ ິ່ມ ຈາກພາກສ່ວນທຸລະກ ດ. ແຜນທ ິ່ຂອງແຫຼິ່ງຂໍັ້ມ ນອາດຕ ດຕາມໄປດ້ວຍການສະໜັບສະໜ ນເຕັກນ ກ 
ເພືິ່ອພັດທະນາວ ທ ການຮັບໃຊ້ການວ ເຄາະ ເພືິ່ອສະໜອງທ ດທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ບ ລ ມະສ ດສໍາລັບການ
ພັດທະນາຫຼັກສ ດ. 
 

ປະເດັນບັນຫາຫ ັກ/ບັນຫາສ າຄັນ: ນອກຈາກຄວາມຈໍາເປັນໃນການສົິ່ງເສ ມການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມ ແລະ 
ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ ເປັນການສຶກສາໂດຍທົິ່ວໄປ (ໃນປັດຈຸບັນ ເປັນການສຶກສາພາກບັງຄັບ), ມັນມ 
ຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງເພ ິ່ມການລົງທຶນເຂົັ້າໃສ່ການປັບປຸງຄຸນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງການສຶກສາຂັັ້ນ
ພືັ້ນຖານ ເພືິ່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ້ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ ເຮົາ.  
  

ຂ ື້ສະເໜແີນະ: ອາດກວມເອົາແຜນຂອງການປະຕ ຮ ບຫັຼກສ ດຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາທ ິ່ມ ແລ້ວ ກໍຄືຄວາມພະຍາຍາມ
ສືບຕໍິ່ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດຫັຼກສ ດ ຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນທ ິ່ໄດ້ຮັບການປະຕ ຮ ບຜ່ານມານ ັ້ ຢ່າງມ ປະສ ດທ ພາບດ ຂຶັ້ນ. 
ທັງສອງຢ່າງນັັ້ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມ ການສ້າງຂ ດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຄ  ໃນການນໍາໃຊ້ວ ທ ການຮຽນຮ ້ແບບຕັັ້ງໜ້າ 
ເພືິ່ອສ້າງທັກສະທາງສັງງຄົມ “Soft Skills” (ຕົວຢ່າງ ການນໍາໃຊ້ຄວາມຮ ້ໃນການອ່ານອອກຂຽນໄດ້ ແລະ 
ຄະນ ດສາດ, ຄວາມຄ ດສ້າງສນັ, ການແກໄ້ຂບັນຫາ, ການສືິ່ສານ ແລະ ທັກສະກ່ຽວກັບ STEM) ທ ິ່ມ ຄວາມ
ຕ້ອງການຢ ່ໃນຍຸກເສດຖະກ ດສັງຄົມທ ິ່ຈະເລ ນ. ສ ິ່ງເຫົຼິ່ານ ັ້ ຮຽກຮ້ອງໃກ້ມ ການຂະຫຍາຍການລົງທຶນ ຢ ່ຕະຫຼອດ
ເວລາໃນດ້ານວັດຖຸອຸປະກອນຂອງໂຮງຮຽນ ດ້ວຍສ ິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທ ິ່ແທດເໝາະ (ເຊັິ່ນ: ຫ້ອງທົດລອງ 
ແລະ ຫ້ອງສະໝຸດ) ແລະ ຊັບພະຍາກອນຮັບໃຊ້ການຮຽນການສອນທ ິ່ຕ້ອງການ ເພືິ່ອໃຫ້ໄດ້ມາເຊ ິ່ງທັກສະທາງ
ສັງຄົມ. ສຸດທ້າຍແລ້ວ ການປະຕ ຮ ບຫັຼກສ ດ ແລະ ວ ທ ການສອນ ຕ້ອງໄປຄຽງຄ ່ກັບການປະຕ ຮ ບທາງດ້ານການ
ປະເມ ນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ໂດຍປ່ຽນຈາກການສຸມໃສ່ຄວາມຈືິ່ຈໍາ ໄປສ ່ການມ ທັກສະທາງສັງຄົມ. ທັງ 3 
ເສົາຫຼັກ (ເນືັ້ອໃນຫັຼກສ ດ, ວ ທ ການສອນ ແລະ ການປະເມ ນຜົນ) ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມ ຄວາມພະຍາຍາມທ ິ່ຍືນຍົງ ແລະ 
ມ ການປະສານງານຕະຫຼອດໃນຊ່ວງໄລຍະກາງ. 
 

ຜົນໄດ້ຮັບທີ 6: ອັດຕາການຮູ້ໜັງສ ຂອງຜູໃ້ຫຍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງດຂີຶື້ນ ແລະ ຮັບປະກັນດັດຊະນີ
ຄວາມສະເໝີພາບຍິງຊາຍ. 
 

ປະເດັນບັນຫາຫ ັກ: ໃນຂະນະທ ິ່ອັດຕາການຮ ໜັ້ງສືຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຜ ໃ້ຫຍ່ໄດ້ປັບປຸງຂຶັ້ນ ແຕ່ວ່າມັນກຍໍັງ
ມ ຄວາມແຕກໂຕນ ລະຫວ່າງກຸ່ມຄົນຍາກ ແລະ ຄົນຮັິ່ງມ , ລະຫວ່າງຊົນເຜົິ່າຕ່າງໆ ແລະ ຊົນະບົດ ແລະ ຕົວ
ເມືອງ. 
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ຂ ື້ສະເໜແີນະ: (ESDP 2021-2025) ການສະໜອງຫັຼກສ ດການລົບລ້າງຄວາມບໍິ່ຮ ້ໜັງສື ໃນການສຶກສາ
ນອກໂຮງຮຽນ ຄວນເລັງໃສ່ພືັ້ນທ ິ່ເປົັ້າໝາຍ ບ່ອນທ ິ່ອັດຕາການຮ ໜັ້ງສືຍັງຕໍິ່າຫຼາຍທ ິ່ສຸດ ໂດຍສະເພາະແມຍ່ ງທ ິ່ມາ
ຈາກກຸ່ມພາສາ ຈ ນ-ທ ເບດ. 
 

ປະເດັນບັນຫາຫ ັກ: ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ຈາກການປະເມ ນ ຂັັ້ນ ປ. 3 ຂອງ ASLO ຍັງຂ້ອນຂ້າງຕໍິ່າ 
ແລະ ຍັງບໍິ່ທັນຮ ້ວ່າ ນັກຮຽນທ ິ່ປະລະການຮຽນກ່ອນຈະຈົບຊັັ້ນປະຖົມ ຍັງມ ຈໍານວນຫຼາຍປານໃດທ ິ່ຍັງສາມາດ
ອ່ານອອກຂຽໜໄດ້. 
 

ຂ ື້ສະເໜແີນະ: (ESDP 2021-2025) ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ຄວນພ ຈາລະນາສ້າງບົດກວດສອບ 
ແລະ ດໍາເນ ນການກວດສອບ ນັກຮຽນທ ິ່ຈົບຈາກໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາ ເພືິ່ອສຶກສາວ່າເຂົາເຈົັ້າຍັງສາມາດອ່ານ
ອອກຂຽນໄດ້ຢ ່ຫືຼບໍິ່? 
 

ຜົນໄດ້ຮັບທີ 7: ຄຸນນະພາບ ແລະ ຈ ານວນຂອງຜູ້ທີິ່ຮຽນຈົບການສກຶສາຫ ັງຂັື້ນພ ື້ນຖານ ທັງ
ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ແຫ່ງຊາດສະໄໝທີ 8.  
 

ປະເດັນບັນຫາຫ ັກ: ໃນຂະນະທ ິ່ມ ນັກຮຽນຈົບຈາກການສຶກສາຫຼັງຂັັ້ນພືັ້ນຖານຈໍານວນບໍິ່ໜ້ອຍ ສາມາດຊອກ
ວຽກເຮົດງານທໍາໄດ້, ແຕ່ນັກຮຽນທ ິ່ຈົບຈາກສາຍ ວ ທະຍາສາດ, ເທັກໂນໂລຊ , ວ ສະວະກໍາ ແລະ ຄະນ ດສາດ
(STEM) ພັດຍັງບໍິ່ມ ພຽງພໍ. ສະຖາບັນພາກເອກະຊົນ ໄດ້ສມຸໃສ່ແຕ່ວ ຊາທ ິ່ບໍິ່ແມ່ນ ວ ທະຍາສາດ, ເທັກໂນໂລຊ , 
ວ ສະວະກໍາ ແລະ ຄະນ ດສາດ (STEM) ເພາະວ່າເຂົາເຈົັ້າບໍິ່ສາມາດລົງທຶນໃສ່ອຸປະກອນທ ິ່ຈໍາເປັນເພືິ່ອສະໜັບສະ
ໜ ນການສອນໃນກຸ່ມວ ຊາທ ິ່ກ່າວມານ ັ້ໄດ້. ຢາກເພ ິ່ມການປະກອບສ່ວນຂອງ ຂະແໜງອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການບໍ
ລ ການ ໃຫ້ກັບຍອດຜະລ ດຕະພັນລວມ (GDP) ມ ຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງນັກຮຽນທ ິ່ຮຽນ
ຈົບຈາກມັດທະຍົມຕອນປາຍ, ວ ທະຍາໄລ ແລະ ມະຫາວ ທະຍາໄລເຊັິ່ນດຽວກັນ.  
 

ຂ ື້ສະເໜແີນະ: (ESDP 2021-2025) ການໂຄສະນາເຜ ຍແຜ່ໃຫ້ກວ້າງຂວາງເພືິ່ອຊຸກຍ ໃ້ຫ້ນັກຮຽນເຂົັ້າ
ຮຽນ ແລະ ມ ຄວາມສົນໃຈໃນວ ຊາ ວ ທະຍາສາດ, ເທັກໂນໂລຊ , ວ ສະວະກໍາ ແລະ ຄະນ ດສາດ (STEM) ແມ່ນ
ສ ິ່ງຈໍາເປັນ. ເຖ ງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນກໍມ ຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ມ ການປັບປຸງການສອນວ ຊາວ ທະຍາສາດ ແລະ 
ຄະນ ດສາດໃນລະດັບປະຖົມສຶກສາ ແລະ ມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ, ລວມທັງເພືິ່ອຍົກສ ງຄວາມສົນໃຈຂອງນັກຮຽນ 
ແລະ ການຮັບປະກັນພືັ້ນຖານທ ິ່ໜັກແໜ້ນສໍາລັບສືບຕໍິ່ການຮໍິ່າຮຽນໃນວ ຊາ (STEM). ນອກຈາກນ ັ້ ມັນຍັງມ 
ຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງດ້ານ (STEM) ຢ ່ໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ, ພ້ອມທັງສະໜອງ
ພືັ້ນຖານທັກສະດ້ານສັງຄົມ ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນທ ິ່ຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ທ ິ່ເຂົັ້າເຮັດວຽກໂດຍກົງຢ ່ໃນ
ຂະແໜງການຈ້າງງານທ ິ່ທັນສະໄໝ. ການລົງທຶນ ແລະ ການໂຄສະນາເຜ ຍແຜ່ລັກສະນະນ ັ້ ອາດມ ຄວາມຍືນຍົງ
ກວ່າ ການພັດທະນານ ຕ ກາໍກ່ຽວກັບມາດຖານ ແລະ ເງືິ່ອນໄຂ ສໍາລັບນັກຮຽນທ ິ່ຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ 
ທ ິ່ຮຈະສືບຕໍິ່ຮຽນມນລະດັບຕ່າງໆ. 
 

ປະເດັນບັນຫາຫ ັກ: ຍັງຂາດການສໍາຫຼວດຕະຫຼາດແຮງງານ ແລະ ການສຶກສາຕ ດຕາມນັກຮຽນທ ິ່ຮຽນຈົບໄດ້
ຢ່າງສະໝໍິ່າສະເໝ  ແລະ ທັນການ ເພືິ່ອແຈ້ງໃຫ້ທັງນັກຮຽນ ແລະ ຜ ບໍ້ລ ຫານການສຶກສາຫັຼງຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ໄດ້ຮ ້ກ່ຽວ
ກັບຫັຼກສ ດທ ິ່ເປ ດສອນໃນລະດັບຕ່າງໆ. ການສໍາຫຼວດເຫົຼິ່ານ ັ້ ມັກຈະສຸມໃສ່ແຕ່ອົງກອນໃຫຍ່ໆທ ິ່ຕັັ້ງຢ ່ໃນຂົງເຂດ
ຕົວເມືອງໃຫຍ່ເທົິ່ານັັ້ນ. 
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ຂ ື້ສະເໜແີນະ: (ກ່ອນປ  2020) ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ຄວນສືບຕໍິ່ຮ່ວມມກືັບອົງກອນອືິ່ນໆ (ສ ນ
ສະຖ ຕ ແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດ ການສັງຄົມ ແລະ ອືິ່ນໆ) ເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດນໍາໃຊ້ຂໍັ້ມ ນທ ິ່ມ 
ຢ່າງເຕັມສ່ວນ ລວມທັງການເກັບກໍາຂໍັ້ມ ນຢ່າງເປັນປົກກະຕ  ແລະ ເຈລະຈາຕໍິ່ລອງກັບພາກເອກະຊົນເພືິ່ອເຮັດການ
ສໍາຫຼວດກ່ຽວກັບຕະຫຼາດແຮງງານຮ່ວມກັນ ເພືິ່ອໃຫ້ເຫັນໄດ້ຄວາມຕ້ອງການແຮງງານ ບໍິ່ສະເພາະແຕ່ໃນຂະແໜງ
ອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ບໍລ ການເທົິ່ານັັ້ນ ແຕ່ຍັງລວມໄປເຖ ງບໍລ ສັດຂະໜາດນ້ອຍໃນຂະແໜງປຸງແຕ່ງກະສ ກໍາອ ກ
ດ້ວຍ. 
 

ປະເດັນບັນຫາ: ຫັຼກສ ດທ ິ່ມ ໃນສະຖາບັນອາຊ ວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວ ຊາຊ ບ ຍັງບໍິ່ໄດ້ກວມເອົາການສອນ
ຮຽນຮ່ວມ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຂົັ້າເຖ ງກໍຍາກ, ສ ິ່ງດັິ່ງກ່າວນ ັ້ ເປັນການກ ດຂວາງຜ ້ຮຽນາທ ິ່ເປັນຄົນ
ພ ການໃນການເຂົັ້າເຖ ງຫັຼກສ ດວ ຊາຊ ບທ ິ່ສະໜອງໂດຍ TVET. 

 

ຂ ື້ສະເໜີແນະ: (ESDP 2021-2025) ຄວນໄດ້ລະບຸຄວາມຕ້ອງການພ ເສດຂອງນັກຮຽນທ ິ່ເປັນຄົນພ ການ 
ເພືິ່ອປັບປຸງການເຂົັ້າເຖ ງຫັຼກສ ດ TVET. 

 

ຜົນໄດ້ຮັບທ ີ8: ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາມີໂຄງສ້າງ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການ
ຕິດຕາມທີິ່ເໝາະສມົ ໂດຍການນ າໃຊ້ແຜນປະຈ າປີຂອງຂະແໜງການທີິ່ມີການຄິດໄລມູ່ນຄ່າ 
ແລະ ເຊ ິ່ອມໂຍງກັບແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ 2016-2020.  
 

ປະເດັນບັນຫາ/ບັນຫາທີິ່ສ າຄັນ: ແຜນການປະຈໍາປ ຂອງຂະແໜງການທ ິ່ມ ການຄ ດໄລມ ນຄ່າ ACSEP ມ 
ສັກກະຍະພາບໃນການປັບປຸງປະສ ດທ ພາບຂອງການລົງທຶນ, ແຕ່ສ ິ່ງເຫົຼິ່ານ ັ້ກໍຍັງບໍິ່ປາກົດໃຫ້ເຫັນເທືິ່ອ. 
 

ຂ ື້ສະເໜແີນະ: (ກອ່ນປີ 2020) ຕ້ອງໄດ້ເພ ິ່ມການສະເໜ  ACSEPs ຢ່າງເປັນລະບົບເຂົັ້າໃນວາລະກອງ
ປະຊຸມຂອງຄະນະກໍາມະການວາງແຜນ ແລະ ງົບປະມານ (ໃນເດືອນກຸມພາ ແລະ ມ ນາ) ກໍຄື ໃນຮອບວຽນການ
ຂຶັ້ນແຜນງົບປະມານ, ການຄາດຄະເນການເງ ນມະຫາພາກໄລຍະກາງໃຫມ່ (MTEFF) ແລະ ຮ່າງງົບະມານປະຈໍາ
ປ  ເພືິ່ອແລກປ່ຽນຄໍາຄ ດຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບບ ລ ມະສ ດ (ເຊັິ່ນ ຈະສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນໄດ້ແນວໃດ). 
ເຊືັ້ອເຊ ນຜ ້ຕ່າງໜ້າກະຊວງການເງ ນ ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນເຂົັ້າຮ່ວມນໍາ. ຄວນພ ຈາລະນາ ເຖ ງ
ການຂະຫຍາຍ ACSEPs ລົງໄປສ ່ລະດັບເມືອງ ໃນຂອບເຂດທົິ່ວປະເທດ. ສ ິ່ງເຫົຼິ່ານ ັ້ອາດເຮັດໄປພ້ອມດຽວກັນ
ກັບການເປ ດຕົວຂອງ PBMIS ທ ິ່ກໍາລັງຈະສໍາເລັດໃນມໍິ່ໆນ ັ້. 
 

ປະເດັນບັນຫາຫ ັກ: ບົດລາຍງານການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດແຜນການປະຈໍາປ  ໄດ້ໃຫ້ຂໍັ້ມ ນທ ິ່ຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບສ ິ່ງທ ິ່
ເກ ດຂຶັ້ນໃນປ ຜ່ານມາ ແລະ ຍັງໄດ້ບັນຈຸວຽກງານບ ລ ມະສ ດສາໍລັບປ ຕໍິ່ໄປ. ເຖ ງຢ່າງໃດກຕາມ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ຈະ
ເຫັນວ່າ ກ ດຈະກໍາທ ິ່ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດຕົວຈ ງ ຍັງບໍິ່ໄປຕາມແຜນກ ດຈະກໍາທ ິ່ໄດ້ກາໍນົດໄວ້ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງ 
ການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ. ປະກົດການດັິ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ຂາດການເຊືິ່ອມໂຍງກັນລະຫວ່າງກ ດຈະກໍາທ ິ່ຈັດຕັັ້ງ
ປະຕ ບັດໃນປຕ່ລະປ  ກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງວັດຖຸປະສົງ ດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ການບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບລະດັບສ ງ 
ຂອງ ESDP. 
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ຂ ື້ສະເໜີແນະ: (ກ່ອນປ  2020) ຄວນມ ການປັບປຸງໂຄງຮ່າງບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງແຜນ ຂອງແຕ່ລະ
ຂະແໜງການຍ່ອຍ ເພືິ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບ
ຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບລະດັບສຸງ. 
 

ປະເດັນບັນຫາຫ ັກ: ESDP ແລະ ແຜນການເງ ນຂອງ ESDP ຍັງບໍິ່ທັນໄດ້ຄາໍນຶງເຖ ງຄວາມບອບບາງຂອງລາວ
ເຮົາ ຕໍິ່ໄພພ ບັດທໍາມະຊາດ (ເຊັິ່ນ ຜົນກະທົບຂອງໃຕ້ຝ ່ນເກດສະໜາ ໃນປ  2009 ແລະ ໄພພ ບັດໃນລະດ ຝົນ ປ  
2018)  
 

ຂ ື້ສະເໜີແນະ: (ESDP 2021-2025) ໃນແຜນການເງ ນຂອງ ESDP 2016-2020 ສະບັບປັບປຸງ ແລະ 
ແຜນການເງ ນສໍາລັບປ  2021-2025 ຄວນຈັດສັນຮ່ວງການເງ ນຂອງຂະແໜງການ ເພືິ່ອໄວ້ຕອບໂຕ້ກັບໄພພ ບັດ 
ທ ິ່ອາດເກ ດຂຶັ້ນ. 
 

ຜົນໄດ້ຮັບທ ີ9: ແຜນການເງິນສ າລັບແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ເນັື້ນໃສ່ຫຼຸດຜອ່ນ
ຄວາມແຕກໂຕນລະຫວ່າງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ຊົນເຜົິ່າ, ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ທ້ອງຖິິ່ນ 

 

ປະເດັນບັນຫາຫ ັກ: ປະຈຸບັນມ ຄວາມບໍິ່ສົມດຸນລະຫວ່າງງົບປະມານບໍລ ຫານທ ິ່ບໍິ່ແມ່ນເງ ນເດືອນ ແລະ 
ງົບປະມານເງ ນເດືອນ, ຊຶິ່ງຢ ່ຂັັ້ນທ້ອງຖ ິ່ນ 90% ຂອງງົບປະມານ ແມ່ນເງ ນເດືອນ ແລະ ເງ ນອຸດໜ ນ (ເຖ ງແມ່ນ
ວ່າທົິ່ວຂະແໜງການແມ່ນມ ການຫຼຸດຜ່ອນສ່ວນແບ່ງຂອງຄ່າຈ້າງຢ່າງຕໍິ່ເນືິ່ອງ ຊຶິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດເພ ິ່ມການລົງທຶນ
ຂຶັ້ນໄດ້ສ່ວນໃດສ່ວນໜຶິ່ງ ໃສ່ການປັບປ ງຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາ). ໃນລະບົບງົບປະມານປັດຈຸບັນ, ຍັງບໍິ່ມ ສ ິ່ງ
ຈ ງໃຈທ ິ່ເໝາະສົມເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ ປັບປຸງປະສ ດທ ພາບໃນການຈັດສັນຄ , ເນືິ່ອງຈາກ
ວ່າ ງົບປະມານທ ິ່ອາດປະຢັດໄດ້ຈາກການປັບປຸງການນໍາໃຊ້ຄ  ແມ່ນບໍິ່ສາມາດໄປໃຊ້ຈ່າຍເຂົັ້າໃນວຽກງານອືິ່ນ ເພືິ່ອ
ປັບປຸງຜົນໄດ້ຮັບຂອງ ESDP. 

 

ຂ ື້ສະເໜີແນະ: (ESDP 2021-2025) ຄວນມ ກົນໄກເພືິ່ອສ້າງສ ິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ກະຊວງສຶກ
ສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ສາມາດປະຢັດງົບປະມານຈາກການຈດັສັນຄ  ເພືິ່ອນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການລົງທຶນ, ການໃຊ້ຈ່າຍທ ິ່
ບໍິ່ແມ່ນເງ ນເດືອນ ຢ ່ໃນແຜນງານ ແລະ ຍຸດທະສາດເພືິ່ອປັບປຸງຜົນໄດ້ຮັບຂອງ ESDP ເພືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກ
ໂຕນທາງດ້ານຜົນໄດ້ຮັບ ໂດຍສະເພາະລະຫວ່າງບົດບາດຍ ງຊາຍ, ຊົນເຜົິ່າ, ຄວາມພ ການ, ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ 
ທ້ອງຖ ິ່ນ. (ລະບົບການວາງແຜນ ແລະ ງົບປະມານ ຕ້ອງຊ່ວຍສະໜັບສະໜ ນເປົັ້າໝາຍລວມຂອງ ESDP ທ ິ່ມ 
ການເຊືິ່ອມໂຍງຢ່າງຈະແຈ້ງລະຫວ່າງຂໍັ້ສະເໜ ແນະສໍາລັບຜົນໄດ້ຮັບທ  9 ແລະ ທ  10 ແລະ ຂໍັ້ສະເໜ ແນະສໍາລັບ
ຜົນໄດ້ຮັບ ອືິ່ນໆຂອງ ESDP). 
 

ປະເດັນບັນຫາຫ ັກ: ການຮັບປະກັນໃຫ້ຂະບວນການຈັດສັນສ່ວນແບ່ງງົບປະມານແຫ່ງຊາດໃຫ້ມ ຄວາມ
ເປັນທໍາ ໃຫ້ຂະແໜງການຕ່າງໆ. ຢ ່ໃນສປປ ລາວ ຂະບວນການດັິ່ງກ່າວ ແມ່ນອ ງໃສ່ NSEDP ເຊ ິ່ງໄດ້ຈັດບ ລ ມະ
ສ ດຂອງປະເທດພາຍໃນໄລຍະເວລາ 5 ປ . ເຖ ງຢ່າງໃດກໍຕາມ NSEDP ກໍບໍິ່ໄດ້ໃຫ້ການຊ ັ້ແຈງທ ິ່ເຂັັ້ມງວດໃນ
ການຈັດງົບປະມານໄປຕາມບ ລ ມະສ ດຕ່າງໆ. ດັິ່ງນັັ້ນ, ກະຊວງການເງ ນ (ສໍາລັບງົບປະມານບໍລ ຫານປົກກະຕ ) 
ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (ສໍາລງັົບປະມານບການລົງທຶນ) ໄດ້ກໍານົດບາງທ ດຊ ັ້ນໍາ ໃນການຈັດ
ສັນຊັບພະຍາກອນໃຫ້ຂະແໜງການຕ່າງໆ ໃນສະພາບງົບປະມານທ ິ່ຈໍາກັດ. 
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ຂ ື້ສະເໜີແນະ: (ກ່ອນ 2020) ກົມແຜນການ ແລະ ກົມການເງ ນ ກະຊວງຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ຄວນ
ມ ການກະກຽມຄໍາຊ ັ້ແຈງ/ອະທ ບາຍທ ິ່ຊັດເຈນກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການງົບປະມານສຶກສາ ເພືິ່ອສ້າງຄວາມສົນໃຈ
ໃຫ້ແກ່ກະຊວງການເງ ນ ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຢ ່ໃນຂະບວນການຮ່າງງົບປະມານ, ສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນໄດ້ຢ່າງເປັນຮ ບປະທໍາ ການເຊືິ່ອມໂຍງລະຫວ່າງການສະເໜ ຂໍງົບປະມານເພ ິ່ມ ແລະ ເປົັ້າໝາຍ ແລະ 
ຈຸດປະສົງຂອງ ESDP. ບົດຊ ັ້ແຈງດັິ່ງກ່າວ ຄວນໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຢ່າງເປັນທາງການ ຈາກຄະນະກໍາມະການ
ແຜນການ ແລະ ງົບປະມານ. ຕົວຢ່າງ ມັນອາດກວມເອົາການສະເໜ ເພ ິ່ມເງ ນພາກ 63 ຂອງຫ້ອງການສຶກສາທ 
ການ ແລະ ກ ລາເມືອງ ເພືິ່ອສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດແຜນງານສະໜັບສະໜ ນຄ ສຶກ
ສານ ເທດ ເຊ ິ່ງປັດຈຸບັນກໍາລັງຢ ່ໃນການກວດແກ້ ຫືຼ ຄວາມຕ້ອງການງົບປະມານການລົງທຶນເພ ິ່ມສໍາລັບການ
ສ້ອມແປງໂຮງຮຽນທ ິ່ຖືກນໍັ້າຖ້ວມ. 
 

 

ຜົນໄດ້ຮັບທ ີ10: ການສ້າງນະໂຍບາຍ ແມນ່ອີງໃສ່ຂ ື້ມູນ ແລະ ສະພາບຄວາມເປັນຈິງ 

 

ປະເດັນບັນຫາຫ ັກ: ໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ ໄດ້ມ ຫຼາຍລະບົບການຄຸມ້ຄອງຂໍັ້ມ ນຂ່າວສານ 
(MIS), ແຕກ່ານນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະ ການວາງແຜນຍັງມ ຂໍັ້ຈໍາກັດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢ ່
ໃນຂະ    ແໜງການຍ່ອຍ. ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ຍັງມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການປັບປຸງຂໍັ້ມ ນພະນັກ
ງານ (PMIS) ແລະ ຂໍັ້ມ ນການເງ ນ (WMIS) ໃຫ້ທັນສະພາບການ. ລະບົບ EMIS ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ 
ແລະ ກ ລາ ໄດ້ສັງລວມເອົາຫຼາຍໆຕົວຊ ັ້ວັດ, ແຕ່ຍັງສັງເກດເຫັນວ່າ ຂໍັ້ມ ນຈໍານວນໜຶິ່ງ ຍັງບໍິ່ສອດຄ່ອງກັນ  
ລະຫວ່າງ ຂໍັ້ມ ນຈາກ EMIS ແລະ ຂໍັ້ມ ນທ ິ່ເກັບໂດຍ LSIS, ຂໍັ້ມ ນຈາກການສໍາຫຼວດປະຊາກອນ ແລະ ການ 

ຄົັ້ນຄວ້າຂອງສາກົນກ່ຽວເດັກຢ ່ນອກໂຮງຮຽນ. 
ມ ສ ນຄົັ້ນຄວ້າວ ໄຈການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ ທ ິ່ຂຶັ້ນກັບສະຖາບນັຄົັ້ນຄວ້າວ ທະຍາສາດການສຶກສາ ຊຶິ່ງເຮັດ

ໜ້າທ ິ່ໃນການວ ໄຈ ແລະ ປະສານງານການຄົັ້ນຄວ້າວ ໄຈ ຢ ່ໃນຂະແໜງການສຶກສາ. ໃນຂະນະທ ິ່ການສຶກສາ
ຄົັ້ນຄວ້າຫຼາຍຢ່າງໄດ້ການດໍາເນ ນໂດຍລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ແຕ່ການນໍາໃຊ້ຜົນຂອງ
ການຄົັ້ນຄວ້າວ ໄຈ ແມ່ນຍັງຈໍາກັດ ເພືິ່ອຊ່ວຍໃນການພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະ ການວາງແຜນ. 
 

ຂ ື້ສະເໜີແນະ: (ກ່ອນປ  2020) ຕ້ອງມ ຍຸດທະສາດທ ິ່ຊ່ວຍໃຫ້ການນໍາໃຊ້ຂໍັ້ມ ນຂອງ MIS ດ ຂຶັ້ນ ເພືິ່ອຊ່ວຍໃນ
ການພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະ ການວາງແຜນ. ຄວນພ ຈາລະນາສ້າງຕັັ້ງພະແນກວ ເຄາະນະໂຍບາຍ ເຊ ິ່ງອາດເປັນ
ສ່ວນໜຶິ່ງຂອງກົມແຜນການ ຫືຼ ຕ ດພັນຢ ກ່ັບຄະນະກໍາມະການວາງແຜນ ແລະ ງົບປະມານ. ພະແນກດັິ່ງກ່າວຕ້ອງ
ໄດ້ສຶກສາເບ ິ່ງຜົນຂອງການຄົັ້ນຄວ້າວ ໄຈ ເພືິ່ອຮວບຮວມ ແລະ ວ ເຄາະຄວາມຮ ້ທ ິ່ມ ຢ ່ ໃນຫຼາຍເອກະສານການ
ຄົັ້ນຄວ້າດັິ່ງກ່າວ ແລະ ດໍາເນ ນການວ ເຄາະທ່າອ່ຽງ ອ ງໃສ່ຂໍັ້ມ ນຈາກ EMIS ແລະ ບົດສໍາຫຼວດອືິ່ນໆ ເຊັິ່ນ LSIS 

ເພືິ່ອຊ່ວຍໃນການພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະ ການວາງແຜນ. 
ການນໍາໃຊ້ ຖານຂໍັ້ມ ນແຜນການ ແລະ ງົບປະມານ (PBMIS) ທ ິ່ກໍາລັງພັດທະນາໃນປະຈຸບັນ ແມ່ນເປັນ

ການພັດທະນາທ ິ່ດ , ແຕ່ຂໍັ້ຈາໍກັດແມ່ນ ບໍິ່ໄດ້ລວມເອົາຄ ອາສາສະໝັກເຂົັ້າໃນ PMIS. ການມ ຂໍັ້ມ ນລະອຽດກ່ຽວ
ກັບການສັບຊ້ອນຄ ອາສາສະໝັກ ແມ່ນເປັນສ ິ່ງທ ິ່ມ ຄວາມຈໍາເປັນ ເພາະຈະເປັນບ່ອນອ ງ ໃນການວາງແຜນໃນ
ອານາຄົດ. 

ສ ນສະຖ ຕ ແຫ່ງຊາດ ຕ້ອງການໃຫ້ຂະແໜງການອືິ່ນໆ ນາໍໃຊ້ສະຖ ຕ ປະຊາກອນທ ິ່ເປັນທາງການເພືິ່ອ
ຄ ດໄລ່ຕົວຊ ັ້ບອກທ ິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປະຊາກອນ (ຕົວຢ່າງ, ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນ ແລະ ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນໃໝ່). ຕ້ອງມ ຍຸດ
ທະສາດ ເພືິ່ອຮັບປະກັນຂໍັ້ມ ນໃຫ້ສາມາດເຂົັ້າກັນໄດ້ ເຊັິ່ນ ການປ່ຽນຈາກລະບົບປະຈ ບັນ ທ ິ່ຄ ເກັບຂໍັ້ມ ນ
ປະຊາກອນ ໄປສ ່ການນາໍໃຊ້ຂໍັ້ມ ນຈາກສ ນສະຖ ຕ ແຫ່ງຊາດ (NSB Data). 
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ປະເດັນບັນຫາຫ ັກ: ມ ຫຼາຍວຽກທ ິ່ໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດແລ້ວ ໃນການກະກຽມລະບົບການຕ ດຕາມ ແລະ ປະ
ເມ ນຜົນແບບກວ້າງຂວາງ. ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການຕ ດຕາມດັິ່ງກ່າວ ຈະເປັນຂໍັ້ມ ນທ ິ່ຈະແຈ້ງຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ຂະບວນ
ການລາຍງານ ແລະ ການວາງແຜນ. ເຖ ງແມ່ນວ່າພະນັກງານຂະແໜງການຍ່ອຍຢ ່ຂັັ້ນສ ນກາງ, ທ້ອງຖ ິ່ນ ແລະ 
ເມືອງ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ໃນການນໍາໃຊ້ລະບົບໃໝ່ ແລະ ໄດ້ມ ການກໍານົດເຄືິ່ອຂ່າຍ M&E ຈະແຈ້ງແລ້ວ, ແຕ່
ມ ຂໍັ້ມ ນອ້າງອ ງພຽງເລັກນ້ອຍ ເຄືິ່ອງມືດັິ່ງກ່າວໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ ຢ່າງມ ປະສ ດທ ພາບ. 

 

ຂ ື້ສະເໜີແນະ: (ກ່ອນປ  2020) ຄວນພ ຈາລະນາ ການທົບທວນລະບົບ M&E ທ ິ່ມ ໃນປັດຈຸບັນ ເພືິ່ອລຸດຜ່ອນ
ຄວາມສັບສົນໃນການລາຍງານ, ໂດຍສະເພາະຂໍັ້ມ ນທ ິ່ລາຍງານເປັນໄຕມາດ. ຄວນດໍາເນ ນການທົບທວນຈຸດປະສົງ
ຂອງລະບົບ ESDP M&E ເພືິ່ອກໍານົດລະດັບທ ິ່ເໝາະສົມໃນການລາຍງານ ESDP: ຈະລາຍງານພຽງແຕ່ລະດັບ
ນະໂຍບາຍ, ຈຸ ດປະສົງ, ຜົນໄດຮ້ັບ ຫືຼ ຮອດຂັັ້ນກ ດຈະກໍາພ້ອມ? 

 

ຜົນໄດ້ຮັບທ ີ11: ມີຈ ານວນນັກກິລາສະໝກັຫ ິື້ນ ແລະ ນັກກິລາອາຊີບ ທີິ່ມີຄນຸນະພາບເຊ ິ່ອມໂຍງ
ກັບກິລາ-ກາຍຍະກ າພາກພ ື້ນ ແລະ ສາກົນ ແລະ ຮູຮ້ັກສາສລີະປະວັດທະນະທ າຂອງຊາດ 

 

ປະເດັນບັນຫາຫ ັກ: ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ການມ ສ່ວນຮ່ວມໃນກ ລາ-ກາຍຍະກາໍ ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍິ່ເນືິ່ອງ 
ຕະຫຼອດໄລຍະຂອງ ESDP. ໄດ້ມ ການສະໜອງອຸປະກອນໃຫ້ ກ ລາມວນຊົນ, ໂຮງຮຽນໄດ້ມ ຄ ກ ລາເພ ິ່ມຂືັ້ຶັ້ນ 
ເຊັິ່ນດຽວກັບຄ ສ ລະປະ ແລະ ໄດ້ເປັນຕົວແທນຂອງປະເທດໃນການເຂົັ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນຢ ່ພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ. 

 

ຂ ື້ສະເໜີແນະ: (ESDP 2021-2025) ການຂະຫຍາຍຄວາມສົນໃຈ ແລະ ການມ ສ່ວນຮ່ວມໂດຍລວມ 
ແມ່ນຍັງບໍິ່ທົິ່ວເຖ ງ ເຂດດ້ອຍໂອກາດຢ ພ່າຍໃນປະເທດ. ແນະນໍາໃຫ້ມ ລະບົບໂກຕ້າ ແລະ ງົບປະມານເພືິ່ອ 

ສະໜອງເຄືິ່ອງກ ລາ ແລະ ສ ລະປະ ໃຫ້ຄວບຄຸມທົິ່ວພືັ້ນທ ິ່ ທ ິ່ດ້ອຍໂອກາດຢ ່ໃນປັດຈຸບັນ. 

 

I. ຂອບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນຂອງ ESDP 2016-20 

 

ປະເດັນບັນຫາຫ ັກ: ມ ການຊໍັ້າຊ້ອນກັນລະຫວ່າງການລາຍງານ ຈາກບົດລາຍງານການປະຕ ບັດງານຂອງ 
ຂະແໜງການປະຈໍາປ  (ຂອງກົມແຜນການ)  ແລະ ການລາຍງາານຂອບການຕ ດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນ (ຂອງກົມ
ກວດກາ). ເຖ ງແນວໃດກໍິ່ຕາມ, ມັນມ ຊ່ອງຫວ່າງທ ິ່ໜ້າເປັນຫ່ວງຢ ໃ່ນການຕ ດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນ: ໄດ້ມ ການ
ຢຸດເຊົາການຕ ດຕາມການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດຂອງຂະແໜງການ ຮ່ວມກັບຄ ຮ່່ວມພັດທະນາ (JSRM) ແລະ ບໍິ່ໄດ້
ເຮັດບົດລາຍງານທົບທວນຕາມຫົວຂໍັ້ປະຈໍາປ .  ສະນັັ້ນ, ມັນຈຶິ່ງບໍິ່ໄດ້ມ ການຕ ດຕາມຜົນສໍາເລັດຂອງບັນດາ 
ຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າທຽບໃສ່ 11 ຜົນໄດ້ຮັບລະດັບສ ງ. ນອກນັັ້ນ, ຍັງຂາດການຕ ດຕາມ
ທ ິ່ເປັນລະບົບຂອງການຈັດສັນງົບປະມານ ແລະ ການໃຊຈ້່າຍ.  ການຕ ດຕາມການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດຂອງ 
ຂະແໜງການຮ່ວມກັບຄ ຮ່່ວມພັດທະນາ (JSRM) ທ ິ່ຜ່ານມາ ໄດ້ລວມເອົາຫົວຂໍັ້, ສະຖານະພາບດ້ານການເງ ນ
ຂອງຂະແໜງການ. 
 

ຂ ື້ສະເໜີແນະ: (ກ່ອນປ  2020) ຄວນດໍາເນ ນການວ ເຄາະຄວາມຊໍັ້າຊ້ອນກັນ ຂອງການລາຍງານການປະຕ ບັດ
ງານຂອງຂະແໜງການປະຈໍາປ  (ຂອງກົມແຜນການ) ແລະ ການລາຍງາານຂອບການຕ ດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນ 
(ຂອງກົມກວດກາ)  ເພືິ່ອປັບປຸງ ທັງຂັັ້ນຕອນຂອງການລາຍງານ ແລະ ປັບປຸງຄວາມສອດຄ່ອງຂອງທັງສອງບົດ
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ລາຍງານດັິ່ງກ່າວ .ຂອບການຕ ດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນສໍາລັບແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ຂອງກມົກວດ
ກາ ຄວນກໍານົດບ ລ ມະສ ດລາຍງານໃນລະດັບນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ. 

ພະນັກງານເຄືອຂ່າຍ M&E ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຊຸດເຄືິ່ອງມື APMR ເພືິ່ອເກັບກໍາຂໍັ້ມ ນທ ິ່ສໍາຄັນຈາກຂະແໜງການ
ຍ່ອຍເພືິ່ອປັບປຸງການສັງລວມ ແລະ ການວ ເຄາະຂໍັ້ມ ນທຽບໃສ່ຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບລະດັບ
ສ ງ. 

ເນືິ່ອງຈາກວ ທ ການ JSRM ທ ິ່ຜ່ານມາ ແມ່ນຖືກພ ຈາລະນາວ່າບໍິ່ຄຸ້ມຄ່າ, ESWG ຄວນລະບຸກົນໄກອືິ່ນ 
ເພືິ່ອຕ ດຕາມຄວາມສໍາເລັດຂອງນະໂຍບາຍ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າ ໃນປະຈຸບັນ ຂອງຜົນໄດ້ຮັບລະດັບສ ງ. ຜົນ
ຂອງການທົບທວນກາງສະໄໝ ຈະເປັນພືັ້ນຖານສໍາລັບການຕ ດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນໃນອະນາຄົດ. 

ກົນໄກທ ິ່ຈະປ່ຽນແທນ JSRM ຄວນຊ່ວຍໃຫ້ກົມກວດກາໃນການລະບຸຫົວຂໍັ້ທ ິ່ສໍາຄັນ ສໍາລັບການ
ວ ເຄາະໃນລວງເລ ກ ທ ິ່ເປັນສ່ວນໜຶິ່ງຂອງບົດລາຍງານທົບທວນຕາມຫົວຂໍັ້ປະຈາໍປ  (ດັິ່ງທ ິ່ຜ ້ປະເມ ນເອກະລາດ
ໄດ້ແນະນາໍ, ຫົວຂໍັ້ທ ິ່ຈະນາໍມາປະເມ ນ ຄວນແມ່ນຫົວຂໍັ້ທ ິ່ກ່ຽວກັບແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ
ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ). ກົນໄກປ່ຽນແທນນ ັ້ ຄວນສຶກສາເບ ິ່ງ ການຈັດສັນງົບປະມານ ແລະ ການ
ໃຊ້ຈ່າຍ ຢ່າງເປັນປົກກະຕ , ໂດຍອ ງໃສ່ຂໍັ້ແນະນາໍອືິ່ນໆ ຂອງບົດລາຍງານສະບັບນ ັ້ ກ່ຽວກັບການຈັດບ ລ ມະສ ດ
ໃນການຈັດສັນງົບປະມານ ເພືິ່ອຫຼຸດຊ່ອງຫວ່າງຄວາມແຕກໂຕນ ຂອງຂະແໜງການ. ຫົວຂໍັ້ອືິ່ນໆ ສາມາດກວມ
ເອົາຜົນກະທົບຂອງເງ ນບໍລ ຫານໂຮງຮຽນ ແລະ ວ ທ ການທ ິ່ຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາເມືອງ ນໍາ
ໃຊ້ງົບປະມານດັິ່ງກ່າວ. 

ປະເດັນບັນຫາຫ ັກ: ລັກສະນະທ ິ່ຄ້າຍຄືກັນ ຂອງຕົວຊ ັ້ບອກຂອງ  5 ຈຸດປະສົງຂອງ ESDP ແລະ ຕາຕະລາງ 
KPI ແມ່ນເປັນຕົວຊ ັ້ບອກລະດັບຊາດ .ເຖ ງແມ່ນວ່າຕົວຊ ັ້ບອກລະດັບຊາດ ສາມາດສະໝອງການວັດແທກ
ຜົນສໍາເລັດຂອງລະບົບ, ແຕ່ມັນກບໍໍິ່ໄດ້ໃຫ້ຂໍັ້ມ ນໃນລວງເລ ກໃຫ້ແກ່ຜ ບໍ້ລ ຫານ ວ່າເປັນຫຍັງ (ຫືຼ ສາຍເຫດໃດ ) 
ທ ິ່ຜົນອາດອອກມາຕ່າງກັນຂອງກຸ່ມເດັກນ້ອຍທ ິ່ແຕກຕ່າງກັນ; ຂໍັ້ມ ນທ ິ່ຈໍາເປັນເພືິ່ອທົບທວນຄືນຍຸດທະສາດ ແລະ 
ວ ທ ການ ເພືິ່ອໃຫ້ບັນລຸເປົັ້າໝາຍລວມຂອງ ESDP 2016-2020.  ການນໍາໃຊ້ສະເພາະຕວົຊ ັ້ບອກລະດັບຊາດ 
ແມ່ນຍັງບໍິ່ສອດຄ່ອງກັບເປົັ້າໝາຍລວມຂອງ ESDP - ດັິ່ງທ ິ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນຜົນໄດ້ຮັບຂອງ ESDP - ການປັບປຸງ
ຄວາມເປັນທໍາ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ. 
 

ຂ ື້ສະເໜີແນະ: (ESDP 2021-2025) ການນໍາໃຊ້ຈາໍນວນກຸ່ມເມືອງ “ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອພ ເສດ” ຫືຼ     
 “ດ້ອຍໂອກາດ” ແລະ ການຕ ດຕາມການຫຼຸດຊ່ອງຫວ່າງ ລະຫວ່າງບັນດາເມືອງເຫົຼິ່ານັັ້ນ ແລະ ແນວໂນ້ມຂອງ
ຊາດ ອາດເປັນທາງເລືອກທ ິ່ດ ກວ່າ ຖ້າຫາກລວມເອົາຕົວຊ ັ້ບອກຂອງທ້ອງຖ ິ່ນ ເຂົັ້າໃນການຕ ດຕາມ ຂອງ ESDP 

ເພືິ່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການພັດທະນາ ການປັບປຸງການວາງແຜນ ແລະ ການຂຶັ້ນງົບປະມານ ເພືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມແຕກໂຕນ. ໃນການນໍາໃຊ້ວ ທ ການດັິ່ງກ່າວ, ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ແລະ ຄ ຮ່່ວມພັດທະນາ 
ສາມາດປະເມ ນໄດ້ວ່າ ການຊວ່ຍເຫືຼອຂອງພວກເຂົາໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ເມືອງທ ມ ຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດບໍິ່ໄດ້ດ  ສາມາດ
ປັບປຸງຜົນໄດ້ຮັບໃນລະດັບທ ິ່ສ ງກວ່າແນວໂນ້ມໂດຍລວມ ຢ ໃ່ນລະບົບ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ  

ໃນຂະນະທ ິ່ຜົນໄດ້ຮັບລວມຍັງສືບຕໍິ່ມ ການປັບປຸງ. 
 

III. ບັນຫາ, ສິິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຂ ື້ສະເໜີແນະອ ິ່ນໆ (ESDP 2021-2025). 
 

ຜົນໄດ້ຮັບທີ 1: ຈໍານວນນັກຮຽນແຕ່ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ຈົນຮອດ ມ 4 ເຂົັ້າເຖ ງການສຶກສາ ທ ິ່ມ ຄຸນ
ນະພາບທ ິ່ດ  ເພ ິ່ມຂຶັ້ນ ໂດຍສຸມໃສ່ພ ເສດຜ ້ທ ິ່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມສະເໜ ພາບຍ ງ-ຊາຍ 
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ສິິ່ງທ້າທາຍ: ໃນທົິ່ວຂະແໜງສຶກສາ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມ ການສ້າງໂຮງຮຽນເພ ິ່ມເຕ ມ ຊຶິ່ງເປັນຄວາມຕ້ອງການອັນ
ດຽວກັນ ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມຢ ຂ່ັັ້ນສ ນກາງ, ກໍຄືກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ຢ ໃ່ນຂັັ້ນແຂວງ, ຂັັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັັ້ນ
ສ ນກາງ. ເຖ ງຢ່າງໃດກໍິ່ຕາມ, ບໍິ່ມ ຫຼັກຖານໃດທ ິ່ຈະຊ່ວຍບອກວ່າມ ເດັກນ້ອຍຈັກຄົນໃນບ້ານ ຫືຼ ຊຸມຊົນໃດໜຶິ່ງ ທ ິ່
ບໍິ່ສາມາດເຂົັ້າເຖ ງໂຮງຮຽນໄດ້ ແລະ ເບ ິ່ງຄືວ່າຜ ້ບໍລ ຫານລະດັບສ ນກາງ ແລະ ທ້ອງຖ ິ່ນ ບໍິ່ມ ຂໍັ້ມ ນທ ິ່ຈະແຈ້ງ ເພືິ່ອ
ຈະເປັນຂໍັ້ມ ນພືັ້ນຖານ ເພືິ່ອຊ່ວຍໃນການຕັດສ ນໃຈ ແລະ ມ ເປົັ້າໝາຍທ ິ່ຈະແຈ້ງ ເພືິ່ອຂໍງົບປະມານ. ຂໍັ້ມ ນລະອຽດ
ຈາກກອງປະຊຸມຂັັ້ນແຂວງ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖ ງການເຂົັ້າໂຮງຮຽນເພ ິ່ມຂຶັ້ນ ແລະ ອັດຕາປະລະຫຼຸດລົງ ເນືິ່ອງຈາກ
ໄດ້ສ້າງຫໍພັກສໍາລັບນັກຮຽນ ແລະ ຄ ອາຈານ ໃນເຂດດ້ອຍໂອກາດ. 

 

ຂ ື້ສະເໜີແນະ: ຜ ້ບໍລ ຫານຂະແໜງການຍ່ອຍ ຢ ່ຂັັ້ນສ ນກາງ ຄວນເຮັດວຽກຢາ ິ່ງໃກ້ຊ ດຫຼາຍຂຶັ້ນກັບພະແນກ 
ສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາແຂວງ ເພືິ່ອເອົາຂໍັ້ມ ນທ ິ່ຈະແຈ້ງ ກ່ຽວກັບຊ່ອງຫວ່າງໃນການສະໜອງ, ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ມ ຂໍັ້
ມ ນທ ິ່ໜັກແໜ້ນ ເພືິ່ອເຮັດແຜນປະຈໍາປ  ແລະ ແຜນລາຍຈ່າຍສໍາລັບການກໍິ່ສ້າງ ແລະ ທຸກຄົນສາມາດເຂົັ້າໃຈແຜນ
ດັິ່ງກ່າວ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ຄວນສືບຕໍິ່ພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ລະບົບກຸ່ມໂຮງຮຽນ
ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເພືິ່ອກໍານົດເປົັ້າໝາຍການລົງທຶນທ ິ່ອ ງໃສ່ຫັຼກຖານໃນຊຸມຊົນທ ິ່ດ້ອຍໂອກາດ. 

ບາງຄັັ້ງ ມັນກໍເປັນໄປບໍິ່ໄດ້ ທ ິ່ຈະສ້າງໂຮງຮຽນຢ ່ເຂດທ ິ່ມ ເດັກນ້ອຍພຽງໜ້ອຍດຽວ. ດັິ່ງນັັ້ນ, ຕ້ອງ
ໄດ້ລວມເອົາຍຸດທະສາດອືິ່ນ ເພືິ່ອຮັບປະກັນວ່າ ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນໄດ້ເຂົັ້າເຖ ງໂຮງຮຽນປະຖົມ ເຊັິ່ນ: 

➢ ປຸກລະດົມຊຸມຊົນເພືິ່ອມ ສ່ວນຮ່ວມໃນການຂົນສົິ່ງ ແລະ ການປ້ອງກັນ ໃນລະຫວ່າງເດ ນທາງໄປ
ໂຮງຮຽນ 

➢ ປັບປຸງລະບົບກຸ່ມໂຮງຮຽນ ເພືິ່ອນໍາໃຊ້ຄ ໃຫ້ເກ ດປະໂຫຍດສ ງສຸດ 

➢ ສ້າງຫໍພັກ ຢ ່ໃນໂຮງຮຽນ 

➢ ຝຶກອົບຮົມຊຸມຊົນໃຫ້ມ ຄວາມເຂົັ້າໃຈທ ິ່ດ ຂຶັ້ນກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງການສຶກສາ 
 

ສິິ່ງທ້າທາຍ: ມັນມ ຄວາມຈ າເປັນທ ິ່ຕ້ອງເພ ິ່ມຄວາມເປັນເຈົັ້າການ ແລະ ການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ແລະ 
ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັັ້ນບ້ານ. ມັນມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນຊຸມຊົນທ ິ່ທຸກຍາກ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດ ບ່ອນທ ິ່
ການມ ສ່ວນຮ່ວມ ຜ່ານມາ ແມ່ນອ ງໃສ່ຈໍານວນເງ ນທ ິ່ໃຫ້ໂຮງຮຽນ. 

 

ຂ ື້ສະເໜີແນະ: ຂະຫຍາຍຄວາມເປັນເຈົັ້າການ ຜ່ານການສ້າງຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການເພ ິ່ມຄຸນນະພາບ.  ນ ັ້
ສາມາດຊ່ວຍໄດ້ ຖ້າຫ້ອງການສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາເມືອງ, ພະແນກສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາແຂວງ ແລະ ສ ນ
ກາງ ຊຸກຍ ໂ້ຮງຮຽນ ໃນການເຜ ຍແຜ່ຜົນການຮຽນຂອງເຂົາເຈົັ້າ, ສົມທຽບ ກັບໂຮງຮຽນທ ິ່ຄ້າຍຄືກັນ ຢ ໃ່ນເມືອງ 
ຕ່າງໆ ແລະ ເຜ ຍແຜ່ໃຫ້ຊຸມຊົນໄດ້ຮັບຮ ້ .  

• ການສະໜອງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງສະໝໍິ່າສະເໝ  ຕະຫຼອດໄລຍະຂອງ 
ESDP ແລະ ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນ ໄດ້ເພ ິ່ມສ ງຂຶັ້ນໃນແຕ່ລະປ . ເຖ ງຢ ິ່າງໃດກໍິ່ຕາມ, ເພືິ່ອຮັບປະກັນການ
ຄວບຄຸມ ແບບທົິ່ວເຖ ງ ມັນມ ຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງແກ້ໄຂຄວາມແຕກໂຕນ ທ ິ່ເກ ດຈາກທ ິ່ຕັັ້ງທາງພ ມ
ສັນຖານ ແລະ ກຸ່ມຊົນເຜົິ່າ. ມັນສາມາດບັນລຸໄດ້ຫຼາຍ ຖ້າພໍິ່ແມ່ ແລະ ຊຸມຊົນ ຫາກໄດ້ຮັບຮ ຄ້ວາມສໍາຄັນ
ຂອງການສຶກສາໃນໄລຍະຕົັ້ນຂອງເດັກ ແລະ ສ້າງກຸ່ມຫຼ ັ້ນດ້ວຍຕົນເອງ. ດັິ່ງນັັ້ນ, ແນະນໍາໃຫ້ເພ ິ່ມຂອບ
ເຂດຂອງກ ດຈະກໍາ ປ ກຈ ດສໍານຶກຂອງຊຸມຊົນໃຫ້ເຖ ງພືັ້ນທ ິ່ ທ ິ່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຫ່າງໄກທ ິ່ສຸດ, ຊຶິ່ງຈະ
ສົິ່ງຜົນໃຫ້ຄວາມ ແຕກໂຕນຫຼຸດລົງ ພາຍໃນປ  2025. 

• ການຫຼຸດອັດຕາປະລະ ແມ່ນບັນຫາສໍາຄັນຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ. ໃນປ  2017/18 
ອັດຕາປະລະ ແມ່ນ 9.2% ທຽບໃສ່ເປົັ້າໝາຍປ  2020 ເຊ ິ່ງຕ້ອງຫຼຸດອັດຕາປະລະລົງຈາກ 7% ມາເປັນ 
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2%. ນ ັ້ອາດແມ່ນ ໝຶິ່ງໃນເຫດຜົນ ທ ິ່ການປະລະເພ ິ່ມຂຶັ້ນ ຍ້ອນກົດໝາຍໃໝ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ນັກຮຽນ
ຕ້ອງຈົບການສຶກສາຂັັ້ນພືັ້ນຖານ. ນັກຮຽນຜ ທ້ ິ່ເຄ ຍຢຸດເຊົາການຮຽນຂອງເຂົາເຈົັ້າ ໃນຕອນທ້າຍຂອງຊັັ້ນ
ປະຖົມ ອາດບໍິ່ຢາກ ຫືຼ ບໍິ່ສາມາດຮຽນຕໍິ່ຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນເຕັມສ ິ່ປ . ມັນບໍິ່ມ ຂໍັ້ມ ນເພືິ່ອວັດແທກວ່າ
ມ ຈໍານວນຫຼາຍປານໃດທ ິ່ປະລະຈາກການສກຶສາສາມັນ, ແລ້ວໄປເຂົັ້າຮຽນຢ ໃ່ນຫັຼກສ ດການສຶກສານອກ
ໂຮງຮຽນ ຫືຼ ຫັຼກສ ດ TVET. ແນະນໍາໃຫ້ບັນທຶກການປ່ຽນແປງດັິ່ງກ່າວ ແລະ ນໍາໃຊ້ເປັນພືັ້ນຖານເພືິ່ອ
ເຂົັ້າໃຈກະແສຂອງນັກຮຽນໄດຈ້ະແຈ້ງຫຼາຍຂຶັ້ນ ກໍຄືການນໍາໃຊ້ຂໍັ້ມ ນດັັ້ງກ່າວເພືິ່ອຊ່ວຍໃນການຕັດສ ນ
ບັນຫາໃນຕໍິ່ໜ້າ ໃນປ  2025. 
 

ຜົນໄດ້ຮັບທີ 2: ຈໍານວນນັກຮຽນປະຖົມ ທ ິ່ມ ຄວາມສາມາດເພ ິ່ງພາຕົນເອງໃນການອ່ານ, ການຂຽນ ແລະ ການ
ຄໍານວນເລກເພ ິ່ມຂຶັ້ນ. 

ສິິ່ງທ້າທາຍ: ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການເລືິ່ອນຂັັ້ນແບບຕໍິ່ເນືິ່ອງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄ ຕ້ອງໄດ້ສອນຊ້ອມເພ ິ່ມ ແຕ່ຫ້ອງ
ການເມືອງ ແລະ ແຂວງສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນເຫັນດ ວ່າ, ຍ້ອນຂາດງົບປະມານ, ຄ ບໍິ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ
ການສອນເພ ິ່ມ,ລວມທັງພວກເຂົັ້າເຈົັ້າກໍຍັງບໍິ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອບົຮົມໃນການລະບຸເດັກນ້ອຍທ ິ່ມ ຄວາມບົກຜ່ອງ
ທາງການເບ ິ່ງເຫັນ, ໄດ້ຍ ນ ຫືຼ ຄວາມຮັບຮ .້ 
 

ຂ ື້ສະເໜີແນະ: 

• ສກມ ແລະ ສກຂ ເພ ິ່ມຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການຊ່ວຍເຫືຼອຄ  ໃນການສອນເພ ິ່ມໃຫ້ມ ປະສ ດທ ພາບ. 

• ຂັັ້ນສ ນກາງ ແລະ ແຂວງເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊ ດກັບຫ້ອງການສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາເມືອງ ແລະ 
NGOs ເພືິ່ອສະໜອງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ແນະນໍາຄ ໃນການລະບຸເດັກນ້ອຍທ ິ່ມ ຄວາມບົກຜ່ອງທາງ
ການເບ ິ່ງເຫັນ, ໄດ້ຍ ນ ຫືຼ ຄວາມຮັບຮ ້. ອົງການ CRS ແມ່ນໄດ້ສຸມໃສ່ໃນດ້ານນ ັ້ ຢ່າງຕັັ້ງໜ້າ. 

• ການຮຽນພາສາລາວ ແລະ ຄະນ ດສາດ ແມ່ນບັນຫາຫຼັກສໍາລັບຂະແໜງການຍ່ອຍປະຖົມສຶືກສາ. ມ ອົງ
ການຈັດຕັັ້ງຕ່າງໆ ທ ິ່ຊ່ວຍສະໝັບສະໝ ນວ ທ ການທ ິ່ຫຼາກຫຼາຍໃນການປັບປຸງສະຖານະການ ແລະ 
ຫັຼກສ ດໃໝ່ຈະຖືກນໍາໃຊ້ໃນປ  2019/20. ASLO ຈະດາໍເນ ນການທົດສອບຄັັ້ງທ ສອງ ໃນປ  2023 
ແລະ ໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ກົມ ສາມນັສຶກສາ, ດ້ວຍການປະສານສມົທົບກັບຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຮັບປະກັນໃຫ້
ທຸກໂຮງຮຽນ, ສກມ ແລະ ສກຂ ຮັບຮ ້ວ່າຈະມ ການທົດສອບ ແລະ ຕັັ້ງເປົັ້າໃສ່ນັກຮຽນ ປ. 1, ປ 3 
ແລະ ປ 5  ຜ ທ້ ິ່ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມຕ້ອງການ ຂອງການທົດສອບ ໃນປ  2022. 

• ບໍິ່ມ ຫັຼກສ ດທ ິ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ໃນການທຽບໂອນລະຫວ່າງການສຶກສາສາມັນ ແລະ ການສຶກສາ 
ນອກໂຮງຮຽນ. ນ ັ້ກໍໝາຍຄວາມວ່າ, ຕົວຢ່າງ ນັກຮຽນຜ ້ທ ິ່ຈົບທຽບເທົິ່າຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ບໍິ່
ສາມາດເຂົັ້າຮຽນໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍໃນລະບົບທົິ່ວໄປໄດ້ ຖ້າບໍິ່ມ ຫຼັກສ ດທຽບເທົິ່າຊັັ້ນ
ມັດທະຍົມຕອນປາຍ. ນ ັ້ຍັງໝາຍເຖ ງວ່າ ຂໍັ້ມ ນຂອງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ບໍິ່ໄດ້ຖືກກວມເອົາໄວ້ໃນ
ລະບົບ EMIS. ກົດຫມາຍທ ິ່ຜ່ານ ໃນປ  2015 ກໍານົດໄລຍະເວລາຂອງການສຶກສາພາກບັງຄັບ ຈາກ
ປະຖົມ ຈົນຮອດຈົບມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ. ນ ັ້ເຮັດໃຫ້ມ ເດັກນ້ອຍຈົບການສຶກສາຂັັ້ນພືັ້ນຖານເພ ິ່ມຫຼາຍ
ຂຶັ້ນ. ເຖ ງຢ່າງໃດກໍິ່ຕາມ, ນັກຮຽນທ ິ່ບໍິ່ໄດ້ຢ ່ໃກ້ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ອາດເຂົັ້າໄປຢ ່ໃນລະບົບ 
ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ເມືິ່ອເຂົັ້າໃນລະບົບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນແລ້ວ ມັນອາດເປັນໄປບໍິ່
ໄດ້ສໍາລັບເຂົາເຈົັ້າ ທ ິ່ຈະກັບເຂົັ້າລະບົບປົກກະຕ , ໂດຍສະເພາະແມ່ນລະດັບ ມະຫາວ ທະຍາໄລ. ເພືິ່ອແກ້
ໄຂບັນຫານ ັ້, ໄດ້ມ ການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຂອບວຸດທ ການສຶກສາ ແລະ ຂອບນະໂຍບາຍ. ແນະນໍາໃຫ້
ເລັິ່ງການດໍາເນ ນການໃຫ້ສໍາເລັດ ແລະ ຮັບຮອງເອົາຂອບດັິ່ງກ່າວ ຊຶິ່ງຈະລວມເອົາການຮັບຮອງການທຽບ
ໂອນຈາກການສຶກສາພາກປກົກະຕ  ແລະ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ພາຍໃນປ  2019 ແລະ ລວມເອົາ 
ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ເຂົັ້າໃນລະບົບ EMIS ພາຍໃນປ  2020. 
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ຜົນໄດ້ຮັບທີ 3: ຈໍານວນຄ  ທ ິ່ມ ວຸດທ ການສຶກສາ ແລະ ສະມັດຖະພາບເໝາະສົມກັບວ ຊາທ ິ່ ສ ດສອນເພ ິ່ມຂຶັ້ນ 

ເພືິ່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນດ ຂຶັ້ນ ໃນທຸກໆວ ຊາ ຕາມຫັຼກສ ດແຫ່ງຊາດ ນັບຕັັ້ງແຕ ່
ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ຫາຊັັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາ. 

 

ສິິ່ງທ້າທາຍ: ແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອທາງວ ຊາການຈາກບັນດາກົມ, ພະແນກ ຫືຼ ໜ່ວຍ
ງານຕ່າງໆ ທ ິ່ມ ທັກສະສະເພາະ ເຊັິ່ນ ການພັດທະນາຫັຼກສ ດ, ການຝຶກອົບຮົມຄ , ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການສຶກ
ສາ, ການຄົັ້ນຄວ້າວ ໄຈການສກຶສາ ແລະ ອືິ່ນໆ .ໃນທາງທ ດສະດ , ນ ັ້ແມ່ນການນໍາໃຊ້ທັກສະ ສະເພາະຢ່າງມ  
ປະສ ດທ ພາບ, ຊຶິ່ງສາມາດຊ່ວຍສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຂະແໜງການຍ່ອຍ.  ເຖ ງຢ່າງໃດກໍິ່ຕາມ 

ໃນຕົວຈ ງເຫັນວ່າໃນລະດັບກົມ ການຊ່ວຍເຫືຼອແມ່ນຖືເປັນໜ້າວຽກທ ິ່ແຍກອອກຕ່າງຫາກຂອງຂະແໜງການ
ຍ່ອຍ ແທນທ ິ່ຈະສ່ວນໜຶິ່ງຂອງການພັດທະນາແບບບ ລະນາການ. 
 

ຂ ື້ສະເໜີແນະ: ຄະນະນາໍຂອງກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ຄວນພ ຈາລະນາ ການສົິ່ງເສ ມຜົນປະໂຫຍດ ທ ິ່
ໄດ້ຈາກລະບົບໃນປະຈຸບັນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃນການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍ ກໍຄືຄວາມ
ເປັນເຈົັ້າການຢ ໃ່ນຂັັ້ນສ ນກາງ. 
 

ສິິ່ງທ້າທາຍ: ຄຸນນະພາບຂອງການຮຽນ ແລະ ການສອນ ຢ ໃ່ນຂັັ້ນການສຶກສາຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ແລະ ຫັຼງຂັັ້ນພືັ້ນຖານ
ເຫັນວ່າຢ ໃ່ນລະດັບຕໍິ່າ. ສ່ວນໜືິ່ງກໍຍ້ອນ ເພາະຄຸນນະພາບຂອງການສ ດສອນ ໃນສະຖາບັນສ້າງຄ  ແລະ ວ ທະຍາ
ໄລຄ  ຍັງຈໍາກັດ .ໄດ້ວາງແຜນການຍົກລະດັບຄຸນວຸດທ ຂອງຄ ໃນສະຖາບັນສ້າງຄ  ແຕ່ພຽງແຕ່ສ ິ່ງນ ັ້ຢ່າງດຽວ ກໍອາດ
ບໍິ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ .ຄໍາເຫັນຈາກກອງປະຊຸມແຂວງ ແລະ ເມືອງ ໄດ້ມ ຄວາມກັງວົນວ່າ ເຖ ງວ່າຄ  ແລະ 
ອໍານວຍການໂຮງຮຽນໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກໍຕາມ, ແຕ່ການປະຕ ບັດໜ້າທ ິ່ຄວາມຮັບຜ ດຊອບຂອງເຂົາເຈົັ້າ 
ຈໍານວນໜຶິ່ງ ແມ່ນຍັງບໍິ່ເຕັມສາວນ .ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ໄດ້ຕັັ້ງມາດຕະຖານຄຸນນະພາບ ແລະ ລະ
ບົບການຕ ດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຢ່າງຄົບຊຸດ .ຊຸດມາດຖານຂອງຜ ອ້ໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແມ່ນໄດ້ຮັບການພັດທະ
ນາຂຶັ້ນ .ເຖ ງຢ່າງໃດກໍິ່ຕາມ, ການນໍາໃຊ້ເຄືິ່ອງມທື ິ່ມ ຢ  ່ ກໍຍັງຈໍາກັດ ໃນຂະນະທ ິ່ຄວາມຈ ງແລ້ວ ພວກເຂົາອາດມ  
ປະໂຫຍດຢ່າງໃຫ່ຍຫຼວງ ໃນການເກັບກໍາຂໍັ້ມ ນ ທ ິ່ພາໃຫ້ເຫັນຈຸດອ່ອນໃນການສະໜອງການບໍລ ການ. 
 

ຂ ື້ສະເໜີແນະ: 

➢ ແນະນໍາໃຫ້ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ຈັດບ ລ ມະສ ດ ໃນການນໍາໃຊ້ເຄືິ່ອງມື M&E ທ ິ່ມ  ແລະ 
ມາດຖານການບໍລ ການ ແລະ ນໍາໃຊ້ລະບົບພືັ້ນຖານຂອງການປະຕ ບັດວ ໄນ ແລະ ການຍ້ອງຍໍ, ສໍາລັບ
ພະນັກງານພະແນກສກຶສາທ ການ ແລະ ກ ລາແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາເມືອງ ທ ິ່
ສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັບໂຮງຮຽນໃຫ້ມ ປະສ ດທ ພາບສ ງຂຶັ້ນ ເພືິ່ອຊ່ວຍຍົກລະດັບຄຸນນະພາບ ແລະ 
ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານ ແລະ ປັບປຸງຄວາມຮັບຮ ້ຕໍິ່ໜ້າທ ິ່ ຄວາມຮັບຜ ດຊອບດ້ານວ ຊາຊ ບ. 

➢ ເປັນທ ິ່ຍອມຮັບໃນທົິ່ວກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ວ່າ ຄຸນນະພາບຂອງການສ ດສອນແມ່ນຢ ໃ່ນ
ລະດັບຕໍິ່າ, ສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນເນືິ່ອງມາຈາກຄຸນນະພາບຂອງການສ້າງຄ . ແຜນການຍົກລະດັບຄຸນວຸດທ 
ການສຶກສາແບບຍືນຍົງໃຫ້ແກຄ່ ທ ິ່ສອນຢ ສ່້າງຄ  ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນຈາກຄ ຮ່່ວມພັດທະນາ, ແລະ 
ທັກສະ ແລະ ຄວາມຮ ຂ້ອງຄ ໃນສະຖາບັນສ້າງຄ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ. ເຖ ງຢ່າງໃດກໍິ່ຕາມ, ການພັດທະນາ
ຫັຼກສ ດໃໝ່ໄດ້ກວມເອົາ ທັກສະ STEM ເພ ິ່ມຂຶັ້ນ. ພືັ້ນຖານທັກສະຂອງ STEM ແມ່ນເລ ິ່ມຈາກຊັັ້ັ້ນ
ຕົັ້ນໆ ຂອງການສຶກສາ. ແນະນາໍໃຫ້ຫັຼກສ ດສ້າງຄ  ເບ ິ່ງຈຸດສຸມຄືນ ໃນການສົິ່ງເສ ມການສອນພືັ້ນຖານທັກ
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ສະ STEM ຢ່າງນ້ອຍຢ ຊ່ັັ້ນປະຖົມ ແລະ ພັດທະນາເຄືິ່ອຂ່າຍພາກພືັ້ນ ເພືິ່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນທ ິ່ດ ນໍາ
ກັນພາຍໃນປ  2025. 

➢ ແນະນໍາໃຫ້ມ ການນໍາໃຊ້ໂຮງຮຽນສາທ ດທ ິ່ຂຶັ້ນກັບວ ທະຍາໄລຄ  ເພືິ່ອທົດລອງຮ ບແບບນະວັດຕະກໍາຂອງ
ການຮຽນການສອນ. 
 

ສິິ່ງທ້າທາຍ: ໂຮງຮຽນປະຖົມແຫ່ງຕ່າງໆ ຈັດການສອບເສັງຈົບຊັັ້ນ ປ. 5 ດ້ວຍຕົນເອງ, ເນືິ່ອງຈາກບໍິ່ມ ການ
ຮັບຮອງການສອບເສັງ ປ.5 ແຫ່ງຊາດ, ບໍິ່ມ ລະດັບມາດຖານດ້ານທັກສະ ແລະ ຄວາມຮ ້ ເພືິ່ອເປັນມາດຖານ ໃນ
ການເຂົັ້າ ມ.1. ນ ັ້ໝາຍວ່າ ຜົນການຮຽນ ບໍິ່ສາມາດວັດແທກ ແລະ ສົມທຽບໄດ້, ເພືິ່ອລະບ ຈຸດດ  ແລະ ຈຸດອ່ອນ
ໃນການສະໜອງການສຶກສາຢ ໃ່ນຂັັ້ນທ້ອງຖ ິ່ນ. 

 

ຂ ື້ສະເໜີແນະ: ຂັັ້ນສ ນກາງຄວນພັດທະນາການບົດທົດສອບທ ິ່ອ ງໃສ່ສະມັດຖະພາບຢ ່ໃນຂັັ້ນ ປ. 5 ເພືິ່ອ
ວັດແທກຜົນການຮຽນຢ ຊ່ັັ້ນປະຖົມ ແລະ ເພືິ່ອຮັບປະກັນວາ່ໄດ້ມ ການປະກອບທັກສະ ແລະ ຄວາມຮ ້ທ ິ່ສໍາຄັນ 
ກ່ອນເລືິ່ອນໄປລະດັບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ. 

ຜົນໄດ້ຮັບທີ 4: ໂຮງຮຽນທຸກແຫ່ງມ ແຫຼິ່ງທຶນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດທ ິ່ພຽງພໍ ເພືິ່ອປັບປຸງຜົນການຮຽນ
ຂອງນັກຮຽນ. 

ເບ ິ່ງພາກທ  I 
 

ຜົນໄດ້ຮັບທີ 5: ຈ ານວນນກັຮຽນທ ິ່ຈົບການສຶກສາຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ທ ິ່ມ ທັກສະຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ແລະ ຄວາມຮ ້ ຕາມ
ຄວາມຕ້ອງການ ເພືິ່ອສາມາດເຂົັ້າເຮັດວຽກ ໃນຕະຫຼາດແຮງງານ ຫືຼ ສືບຕໍິ່ຮຽນໃນການສຶກສາ
ຫັຼງຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ຫືຼ ກາຍເປັນຜ ້ປະກອບການ. 

ຈຸດປະສົງຫັຼກຂອງຂະແໜງການສຶກສາຊັັ້ນສ ງໃນ ESDP ແມ່ນການຜະລ ດບັນດ ດທ ິ່ມ ຄຸນນະພາບສ ງ 
ເພືິ່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃນການພັດທະນາເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມ. ການສະໜັບສະໜ ນຈາກຄ ່ຮ່ວມ
ພັດທະນາໄດ້ນໍາໄປສ ່ການປັບປຸງທ ິ່ສໍາຄັນ ຂອງການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຢ ່ໃນ 4 ມະຫາວ ທະຍາໄລ 
ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜ ດຊອບຂອງ ສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ກໍຄືການຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍ ກັບພາກພືັ້ນ ແລະ 
ສາກົນ. ເຖ ງແນວໃດກໍິ່ຕາມ, ມັນມ ຂໍັ້ຈໍາກັດໃນການພັດທະນາການການຄົັ້ນຄວ້າ. ເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບ
ໂຄງການຄົັ້ນຄວ້າຂອງພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ, ມະຫາວ ທະຍາໄລຕ້ອງບໍິ່ພຽງແຕ່ສາມາດ ກະກຽມບົດສະເຫນ ດ້ານ
ວ ຊາການ, ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ສະແດງຄຸນນະພາຍຂອງມະຫາວ ທະຍາໄລຂອງຕົນ ຜ່ານການ ເຜ ຍແຜ່ບົດຕ່າງໆໃນທາງ
ອອນລາຍ ກໍຄືການລົງວາລະສານວ ຊາການ. ແນະນໍາໃຫ້ພະນັກງານຂອງຄະນະຄົັ້ນຄວ້າ ຂອງມະຫາວ ທະຍາໄລ 
ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊ ດກັບອາຈານຮັບເຊ ນໄລຍະສັັ້ນ ທ ິ່ມາຊ່ວຍພວກເຂົາ ແລະ ວາງແຜນເປົັ້າໝາຍ ຂອງບົດທ ິ່ຈະ
ພ ມເຜ ຍແຜ່ ແລະ ບົດສະເໜ ການຄົັ້ນຄວ້າທ ິ່ຈະສໍາເລັດໃນປ  2025. 

 

ຜົນໄດ້ຮັບທີ 6: ອັດຕາການຮ ້ໜັງສືຂອງຜ ້ໃຫ່ຍໄດ້ຮັບການປັບປຸງດ ຂຶັ້ນ ແລະ ຮັບປະກັນດັດຊະນ  ຄວາມສະ  
ເໝ ພາບຍ ງ-ຊາຍ 

ເບ ິ່ງພາກທ  I 
 

ຜົນໄດ້ຮັບທີ 7: ຄຸນນະພາບ ແລະ ຈໍານວນຂອງຜ ້ທ ິ່ຈົບການສຶກສາຫຼັງຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະ
ຊົນ ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ສະໄໝທ  
8 
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ເປົັ້າໝາຍຫັຼກຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍມັດທະຍົມຕອນປາຍ ໃນ ESDP, ແມ່ນເພືິ່ອໃຫ້ນັກຮຽນມ ທັກ
ສະທາງສັງຄົມ (ເຊັິ່ນທັກສະ STEM, ການຄ ດວ ເຄາະ, ການແກ້ບັນຫາ, ການສືິ່ສານ ແລະ ອືິ່ນໆ) ທ ິ່ມ ຄວາມ
ຕ້ອງການຈາກຂະແໜງຜ ້ຈ້າງງານທ ິ່ທັນສະໄໝ. 

ສິິ່ງທ້າທາຍ: ເພືິ່ອສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃນການພັດທະນາເສດຖະກ ດ ມັນມ ຄວາມຈໍາເປັນທ ິ່
ລະບົບການສຶກສາຕ້ອງສ້າງບັນດ ດ ຜ ້ທ ິ່ມ ທັກສະຢ່າງໜ້ອຍ ຕ້ອງມ ທັກສະພືັ້ນຖານໃນສາຍວ ທະຍາສາດ, ເຕັກ
ໂນໂລຊ , ວ ສະວະກໍາ ແລະ ຄະນ ດສາດ. ທັກສະພືັ້ນຖານໃນຂອບເຂດນ ັ້ ຄວນໄດ້ຖືກສອນໃນທຸກໆຊັັ້ນ ນັບແຕ່
ຊັັ້ນປະຖົມຂຶັ້ນມາ. ເຖ ງແນວໃດກໍິ່ຕາມ, ມັດທະຍົມຕອນປາຍ ແມ່ນຮ ບແບບຫັຼກສໍາລັບຮັດແໜ້ນຄວາມຮ ້ ແລະ 
ການກະກຽມນັກຮຽນ ໃນການສືບຕໍິ່ການສຶກສາບໍິ່ວ່າຈະຜ່ານເສັັ້ນທາງມະຫາວ ທະຍາໄລ ຫືຼ ອາຊ ວະສຶກສາ ຫືຼ 
ເຂົັ້າສ ່ຕະຫຼາດແຮງງານໂດຍກົງ. ມັນມ ຄວາມຂາດແຄນຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ສ ິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ
ຕ່າງໆ ທ ິ່ຊ່ວຍໃນການນໍາໃຊ້ຕົວຈ ງຂອງວ ຊາວ ທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊ , ວ ສະວະກໍາ ແລະ ຄະນ ດສາດ. ຫຼາຍໆ
ໂຮງຮຽນ ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບວ ທະຍາໄລອາຊ ວະສຶກສາໃນທ້ອງຖ ິ່ນຂອງຕົນບ່ອນທ ິ່ໃກ້ຄຽງ ເພືິ່ອນໍາໃຊ້
ອຸປະກອນຮ່ວມກັນ. ແນະນາໍໃຫ້ມ ການສືບຕໍິ່ຊຸກຍ ້ການລົງທຶນຈາກພາກລັດ, ເອກະຊົນ, ອຸດສະຫະກໍາ ແລະ 
ແຫຼິ່ງທຶນຕ່າງປະເທດ, ເພືິ່ອຊ່ວຍສະໜອງອຸປະກອນ ເພືິ່ອແກ້ໄຂສ ິ່ງທ້າທາຍໃນການພັດທະນາເສດຖະກ ດ-

ສັງຄົມ. 

ຂ ື້ສະເໜີແນະ: ຂະແໜງການຍ່ອຍອາຊ ວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວ ຊາຊ ບ ແມ່ນກໍາລັງຢ ່ໃນການປ່ຽນແປງອັນ
ຍ ິ່ງໃຫ່ຍໃນການສະໜອງ ເພືິ່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃນການເຕ ບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກ ດຢ ່ໃນ ສປປ 
ລາວ, ມັນມ ຄວາມຈາໍເປັນໃນທຸກລະດັບ ເພືິ່ອຊ່ວຍຮັກສາການພັດທະນາໃຫ້ສະໝໍິ່າສະເໝ  ເພືິ່ອຮັບປະກັນການ
ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບຜ ້ຈ້າງງານ ໃນການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາ
ເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມໃຫ້ທັນການ ແລະ ເພືິ່ອອໍານວຍ ຄວາມສະດວກໃນການເຄືິ່ອນຍ້າຍແຮງງານທ ິ່ມ ທັກສະ  
ໃນຂອບເຂດອາຊຽນ. ເພືິ່ອຊ່ວຍນັກຮຽນໃນການເຄືິ່ອນຍ້າຍ, ແນະນໍາໃຫ້ຂະແໜງການຍ່ອຍອາຊ ວະສຶກສາ 
ແລະ ອົບຮົມວ ຊາຊ ບ ສືບຕໍິ່ພັດທະນາເຄືອຂ່າຍທ ິ່ເຂັັ້ມແຂງກັບພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ
ອັນດ  ແລະ ເລ ິ່ມຄົັ້ນຄວ້ານໍາໃຊ້ຫັຼກສ ດວ ຊາຊ ບທ ິ່ໄດ້ຮັບຮອງຮ່ວມກັນ (mutual accreditation) ພາຍໃນ 
ປ  2025.  

ຜົນໄດ້ຮັບທີ 8: ຂະແໜງການສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ມ ໂຄງສ້າງ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການຕ ດຕາມ  
ທ ິ່ເໝາະສົມ ໂດຍການນໍາໃຊ້ແຜນປະຈໍາປ  ຂອງຂະແໜງການທ ິ່ມ ການຄ ດໄລ່ມ ນຄ່າ ແລະ ເຊືິ່ອມໂຍງກັບແຜນ
ພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ 2016-20 

 

ສິິ່ງທ້າທາຍ: ແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍໃນ ESDP 2016 -2020 ໄດ້ວາງຈຸດປະສົງໂດຍລວມ, ຍຸດທະສາດ 
ແລະ ແຜນດໍາເນ ນງານຂອງຕົນໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນ ແນໃສ່ໃຫ້ບັນລຸຈຸດປະສົງດັິ່ງກ່າວ .ຂະແໜງການຍ່ອຍທັງໝົດ ໄດ້
ຕັັ້ງເປົັ້າໝາຍ ທ ິ່ສາມາດວັດແທກໄດ້ .ເຖ ງແນວໃດກໍິ່ຕາມ, ຫຼາຍກ ດຈະກໍາ ເພືິ່ອບັນລຸຍຸດທະສາດ ແລະ ເປົັ້າໝາຍ 
ແມ່ນບໍິ່ງ່າຍໃນການວັດແທກ. ດັິ່ງນັັ້ນ, ມັນຈຶິ່ງມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ສໍາລັບຂະແໜງການຍ່ອຍໃນການວັດແທກ 
ແລະ ປະເມ ນການປະຕ ບັດວຽກງານຂອງເຂົາເຈົັ້າ. 
 

ຂ ື້ສະເໜີແນະ: ການປຽ່ນໄປສ ່ການອ ງໃສ່ຜົນໄດ້ຮັບ ທ ິ່ມ ຕົວຊ ັ້ວັດຜົນການປະຕ ບັດງານທ ິ່ສາມາດວັດແທກໄດ້ 
ຈະເພ ິ່ມປະສ ດທ ພາບໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລ ຫານ, ການວາງແຜນ, ການຕ ດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນ ຂອງຂະ 
ແໜງການຍ່ອຍ. 
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ສິິ່ງທ້າທາຍ: ບົດລາຍງານການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດປະຈໍາປ  ໄດ້ໃຫ້ຂໍັ້ມ ນທ ິ່ຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບສ ິ່ງທ ິ່ໄດ້ເກ ດຂືັ້ືັ້ນໃນປ ທ ິ່
ຜ່ານມາ ແລະ ລວມທັງບັນດາບ ລ ມະສ ດຕ່າງໆ ໃນປ ຕໍິ່ໄປ. ເຖ ງແນວໃດກໍິ່ຕາມ, ໃນຫຼາຍໆກລໍະນ , ການເຊືິ່ອມ
ໂຍງລະຫວ່າງການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດຕົວຈ ງ ແລະ ກ ດຈະກໍາທ ິ່ມ ຢ ໃ່ນແຜນ ESDP ກຍໍັງບໍິ່ຊັດເຈນ. ນ ັ້ອາດເປັນ
ຍ້ອນຂາດການເຊືິ່ອມຕໍິ່ລະຫວ່າງກ ດຈະກໍາຕ່າງໆ ທ ິ່ໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດຢ ່ພາຍໃນປ  ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າໄປສ ່ການ
ບັນລຸເປົັ້າໝາຍຂອງ ESDP. 
  

ຂ ື້ສະເໜີແນະ: ບົດລາຍງານການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດປະຈໍາປ ອາດໃຫ້ຂໍັ້ມ ນໄດ້ຫຼາຍຂຶັ້ນ ຖ້າວ່າແຕ່ລະຂະແໜງການ
ຍ່ອຍ ລາຍງານຜົນງານປະຈໍາປ ຂອງຕົນຢ ່ໃນຂອບຂອງແຜນ 5 ປ . ວ ທ ການທ ິ່ອ ງໃສ່ຜົນໄດ້ຮັບ ທັງຂອງແຜນ 5 ປ  
ແລະ ແຜນ ປະຈໍາປ  ອາດເພ ິ່ມປະສ ດທ ຜົນ ໃຫ້ແກ່ການວາງແຜນ ແລະ ການລາຍງານ. ດັິ່ງນັັ້ນ, ແນະນໍາໃຫ້ຊຸກຍ ້
ຂະແໜງການຍ່ອຍໃນການກະກຽມບົດລາຍງານຂອງແຜນ 5 ປ  ແລະ ບົດລາຍງານປະຈໍາປ  ທ ິ່ອ ງໃສ່ຜົນໄດ້ຮັບ 
ກວມເອົາຜົນສໍາເລັດ ຕາມຕົວຊ ັ້ວັດໃນແຜນ 5 ປ . 
 

ຜົນໄດ້ຮັບທີ 9: ແຜນການເງ ນສໍາລັບແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ ເນັັ້ນໃສ່ຫຼຸດຜ່ອນ ຄວາມແຕກໂຕນ
ລະຫວ່າງບົດບາດຍ ງ-ຊາຍ, ຊົນເຜົິ່າ, ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ທ້ອງຖ ິ່ນ 

ເບິິ່ງພາກທີ I 
 

ຜົນໄດ້ຮັບທີ 10: ການສ້າງນະໂຍບາຍ ແມ່ນອ ງໃສ່ຫັຼກຖານຂໍັ້ມ ນ ແລະ ສະພາບຄວາມເປັນຈ ງ 
 

ສິິ່ງທ້າທາຍ: ສ ນສະຖ ຕ ການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ ແມ່ນແຫຼິ່ງຂໍັ້ມ ນທ ິ່ສໍາຄັນໃນການວັດແທກຜົນການປະຕ ບັດ
ວຽກງານຂອງຂະແໜງການ. ຂໍັ້ມ ນສັງລວມ ສາມາດເບ ິ່ງໄດ້ໃນຖານຂໍັ້ມ ນ Lao EDU- Info ແລະ ໃນລະດັບໃດ
ໜືຶິ່ງ ມັນກໍສາມາດໃຫ້ຂໍັ້ມ ນຜົນໄດ້ຮັບຂອງຂະແໜງການ ທ ິ່ສາມາດໃຊ້ເພືິ່ອວາງແຜນຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍ. ເຖ ງ
ແນວໃດກໍິ່ຕາມ ຂະແໜງການຍ່ອຍຍັງເຫັນວ່າຂໍັ້ມ ນ ແມ່ນເອົາໄວ້ໃຊ້ສະເພາະ EMIS ເທົິ່ານັັ້ນ. ນ ັ້ຈໍາກັດລະດັບ
ການເຂົັ້າເຖ ງ ຂໍັ້ມ ນຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍ ແລະ ສາມາດນໍາໄປສ ່ ການວາງແຜນ ແລະ ຄວາມເປັນເຈົັ້າການ ທ ິ່
ກະແຈກກະຈາຍ. 

 

ຂ ື້ສະເໜີແນະ: ການວາງແຜນ ແລະ ການລາຍງານຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍ ອາດຈະມ ປະສ ດທ ພາບຫຼາຍຂຶັ້ນ ຖ້າ
ຂະແໜງການຍ່ອຍເລ ິ່ມນໍາໃຊ້ຂໍັ້ມ ນ EMIS ເປັນຕົວຊ່ວຍໃນການຕັດສ ນບັນຫາ ແລະ ໃນຂະບວນການວາງ
ແຜນ. ແນະນໍາໃຫ້ ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຂັັ້ນສ ນກາງ ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ EDU-Info ແລະ ໃຫ້ຂໍັ້ມ ນ EMIS ສາມາດ
ເຂົັ້າເຖ ງໄດ້ງ່າຍຂຶັ້ນ. 

 

ສິິ່ງທ້າທາຍ: ໄດ້ສໍາເລັດຫຼາຍວຽກງານໃນການກະກຽມ ການຮັບຮອງຂັັ້ນກະຊວງ - ລະບົບການຕ ດຕາມ ແລະ 
ປະເມ ນຜົນແບບກວ້າງ. ຜົນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງຢ ່ໃນຂະບວນການລາຍງານ ແລະ ວາງແຜນ. 

ພະນັກງານຂະແໜງການຍ່ອຍທັງໝົດ ໃນຂັັ້ນສ ນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ໃນການນໍາໃຊ້
ລະບົບໃໝ່ ແລະ ມ ການກໍານົດເຄືອຂ່າຍ M&E ຢ່າງຈະແຈ້ງ. ເຖ ງແນວໃດກໍິ່ຕາມ, ຍັງບໍິ່ມ ຂໍັ້ມ ນທ ິ່ຊ ັ້ບອກເຖ ງ
ການນໍາໃຊ້ເຄືິ່ອງືທ ິ່ມ ຢ ່ ຢ່າງມ ມ ປະສ ດທ ພາບ. 

 

ຂ ື້ສະເໜີແນະ: ສະມາຊ ກຂອງເຄືິ່ອຂ່າຍ M&E ຄວນໄດ້ຮັບການຊຸກຍ ້ ໃຫ້ນໍາໃຊ້ເຄືິ່ອງມືຢ່າງມ ປະສ ດທ ພາບ 
ເພືິ່ອສາມາດນໍາໃຊ້ຜົນການປະເມ ນ ເປັນພືັ້ນຖານໃຫ້ແກ່ການວາງແຜນ ໃນທຸກຂັັ້ນ. 
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ຜົນໄດ້ຮັບທີ 11: ມ ຈໍານວນນັກກ ລາສະໝັກຫຼ ັ້ນ ແລະ ນັກກ ລາອາຊ ບ ທ ິ່ມ ຄຸນນະພາບເຊືິ່ອມໂຍງກັບ ກ ລາ-
ກາຍຍະກໍາພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ ແລະ ຮ ້ຮັກສາສ ລະປະວັດທະນະທໍາຂອງຊາດ 

 

ສິິ່ງທ້າທາຍ: ການລົງທຶນໃສ່ການພັດທທະນາກ ລາ-ກາຍຍະກໍາ ຢ ່ໃນລະດັບສ ນກາງ ແລະ ທ້ອງຖ ິ່ນມ ຈາໍກັດ 
ແລະ ບໍິ່ຕໍິ່ເນືິ່ອງ. ນ ັ້ ໄດ້ສົິ່ງຜົນໃຫ້ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ແຜນພັດທະນາກ ລາ-ກາຍຍະກາໍຂາດບັັ້ນຂາດຕອນ. ຍັງບໍິ່ມ 
ງົບປະມານທ ິ່ໄດ້ຈັດສັນໄວ້ໃຫ້ແກ່ນັກລາຄົນພ ການ ເພືິ່ອຮັບໃຊ້ການແຂ່ງຂັນກ ລາສໍາລັບຄົນພ ການຢ ່ໃນປ  2019 
ແລະ 2020. ພືັ້ນຖານວັດຖຸໂຄງລ່າງຂອງກ ລາ-ກາຍຍະກໍາທ ິ່ມ ຢ ່ໃນປັດຈຸບັນ ໃນທຸກລະດັບ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມ ການ
ບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທ ິ່ດ ຂຶັ້ນກວ່າເກົິ່າ. 
 

ຂ ື້ສະເໜີແນະ: ໃນສະພາບທ ິ່ມ ຂໍັ້ຈໍາກັດທາງດ້ານການເງ ນ ເພືິ່ອໃຫ້ ສປປ ລາວ ຄົງຮັກສາໄວ້ການແຂ່ງຂັັ້ນຢ ່ໃນ
ລະດັບພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ, ການສຸມໃສ່ການພັດທະນາການກ ລາລະດັບສ ງ ຄວນເນັັ້ນການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ 
ແລະ ການສະໜັບສະໜ ນໂຮງຮຽນພອນສະຫວັນການກ ລາ. 
 

ບາດກ້າວຕ ິ່ໄປ: ປ່ຽນຈາກຂໍັ້ສະເໜ ແນະໄປສ ່ການປະຕ ບັດຕົວຈ ງ 
 

ຜົນຂອງການສົງທະນາຢ ່ໃນກອງປະຊຸມລະດັບວ ຊາການຂອງໜ່ວຍວ ຊາການຂອງຂະແໜງການສຶກສາ 
(ESWG) ຕໍິ່ຮ່າງບົດລາຍງານການປະເມ ນກາງສະໄໝ ໄດ້ເນັັ້ນໃສ່ຄວາມສໍາຄັນໃນການນໍາເອົາຂໍັ້ສະເໜ ແນະ  
ໄປສ ່ການປະຕ ບັດຕົວຈ ງ ມ ຫຼາຍຫົວຂໍັ້ ແລະ ຫຼາຍຄໍາຖານທ ິ່ໄດ້ພົບພໍັ້ເລືັ້ອຍໆ ຢ ່ໃນການທົບທວນກາງສະໄໝ: 

1) ມ ຜົນສໍາເລັດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແຕ່ຄວາມແຕກໂຕນກໍຍັງຄົງມ ຢ ່. ຈະຈັດສັນຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການ
ເງ ນແນວໃດ ເພືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ, ລວມທັງການປ່ຽນແປງສ ດໃນການຈັດສັນງົບປະມານການ
ບໍລ ຫານຢ ່ໃນທຸກລະດັບ. 

2) ຜົນການຮຽນຕໍິ່າ ຢ ່ໃນລະດັບປະຖົມສຶກສາ ຊຶິ່ງມັນຈະມ ຜົນກະທົບຕໍິ່ໆໄປ. ມ ປັດໄຈອັນໃດ ທ ິ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້
ມ ຜົນການຮຽນທ ິ່ແຕກຕ່າງກັນ? 

3) ການຈັດສັນ ແລະ ການສໍາໃຊຄ້ ຍັງບໍິ່ມ ປະສ ດທ ພາບ. ຄວນມ ຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວຄືແນວໃດ? 
4) ການເຊືິ່ອມຕໍິ່ລະຫວ່າງການຈົບຊັັ້ນປະຖົມ ແລະ ການເຂົັ້າຮຽນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ. ເປັນຫຍັງອັດຕາ
ການເລືິ່ອນຊັັ້ນຈາກປະຖົມໄປສ ່ມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນຈຶິ່ງຫຼຸດລົງ ແລະ ເປັນຫຍັງອັດຕາການປະລະຢ ່ໃນຂັັ້ນ
ຕົັ້ນຂອງມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນຈ້ິ່ງເພ່ ມຂຶັ້ນ? 

5) ການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກເອກະຊົນ ແລະ ການນໍາໃຊ້ແຫຼິ່ງຂໍັ້ມ ນທ ິ່ມ ຢ ່ໃນປັດຈຸບັນ ເພືິ່ອປະເມ ນແນວ
ໂນ້ມ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ຍັງມ ຂໍັ້ມ ນໃດທ ິ່ຍັງຂາດຫາຍໄປ? 

ການນໍາເອົາຂໍັ້ສະເໜ ແນະໄປສ ່ການປະຕ ບັດຕົວຈ ງ ແມ່ນກວມເອົາຫຼາຍຂະແໜງການຍ່ອຍ ແລະ ລວມເອົາ
ປະເດັນບັນຫາທ ິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫຼາຍພາກສ່ວນ ເຊັິ່ນ: ບົດບາດຍ ງ-ຊາຍ, ຊົນເຜົິ່າ, ຄວາມທຸກຍາກ, ທ ິ່ຕັັ້ງພ ມສາດ 
ແລະ ຜ ້ຮຽນທ ິ່ພ ການ. ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ແລະ ຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຕ້ອງໄດ້ກໍານົດກົນໄກທ ິ່ແທດ   
ເໝາະເພືິ່ອ: 

• ຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມກັນກ່ຽວກັບຫົວຂໍັ້ໃດໜຶິ່ງ ເພືິ່ອແກ້ໄຂບັນຫາເຫົຼິ່ານັັ້ນ ແລະ ກໍານົດແຜນດໍາເນ ນ
ງານສະເພາະ ເພືິ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດ ກ່ອນປ  2020. ກອງປະຊຸມດັິ່ງກ່າວ ຕ້ອງໄດ້ເລ ິ່ມຂຶັ້ນ ພາຍໃນ 2 

ເດືອນ ຫັຼງມ ການຮັບຮອງບົດລາຍງານ MTR ຢ່າງເປັນທາງການ ຈາກກອງປະຊຸມຜ ້ບໍລ ຫານລະດັບ
ສ ງຂອງ ESWG . 

• ຈັດພ ມແຜນດໍາເນ ນງານຕາມຫົວຂໍັ້ກ່ອນການສ ັ້ນສຸດໄຕມາດທ  1 ຂອງ ປ  2019. 
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• ຕ ດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງແຜນດໍາເນ ນງານຕາມຫົວຂໍັ້ ແລະ ບົດລາຍງານໃຫ້ແກ່ ESWG ໃນ
ເດືອນພະຈ ກ 2019 ແລະ ໃນກາງປ  2020. 

ກົນໄກທ ິ່ໄດລະບຸຄວນແມ່ນກອງປະຊຸມຮ່ວມກັນ ຕາມຫົວຂໍັ້ທ ິ່ສາມາດສຸມໃສ່ບັນຫາຍຸດທະສາດ ແລະ 
ນະໂຍບາຍໃນລະດັບສ ງ ຫຼາຍກວ່າໃນລະດັບກ ດຈະກາໍ ແລະ ຄວນມ ພະນັກງານທ້ອງຖ ິ່ນທ ິ່ໄດ້ຜ່ານການຄັດ
ເລືອກເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຮ່ວມຕາມຫົວຂໍັ້ ຕາມຄວາມຕ້ອງການ. ບົດບັນທຶກການສົນທະນາຢ ່ໃນກອງປະຊຸມ
ຮ່ວມ ຄວນໄດ້ແຈກຢາຍໄປໃຫ້ສະມາຊ ກທຸກຄົນຂອງ ESWG ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຄວນໄດ້ຮັບການສົນທະນາຢ ່ໃນ
ກອງປະຊຸມ ESWG ລະດັບວ ຊາການ. 
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ເອກະສານຄັດຕິດທີ 1:  ລາຍຊ ິ່ບຸກຄົນທີິ່ໄດ້ປຶກສາຫາລ  
ທ ມງານການປະເມ ນກາງສະໄໝຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ ຂໍສະແດງຄວາມ

ຂອບໃຈຢ່າງຈ ງໃຈຈາກພະນັກງານຈາກ ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ທ ິ່ໄດ້ສະຫຼະເວລາ ແລະ ໃຫ້ຂໍັ້ມ ນສະ
ໜັບສະໜ ນໃນການຂຽນບົດລາຍງານນ ັ້. ນອກຈາກບຸກຄົນທ ິ່ມ ລາຍຊືິ່ນຂ້າງລຸ່ມນ ັ້, ທ ມງານ ປະເມ ນ ຍັງໄດ້ ພົບ
ປະກັບພະນັກງານໃນຂັັ້ນທ້ອງຖ ິ່ນອ ກດ້ວຍ ໃນເວລາຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືໃນລະດັບທ້ອງຖ ິ່ນ ລວມທັງ 
ພະນັກງານຜ ້ທ ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຂອງຄະນະປະສານງານ ແລະ ສະໜັສະໜ ນວ ຊາການຕ່າງໆ ທ ິ່ຈັດຂຶັ້ນຢ ່
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. 
 

ຊ ິ່ ແລະ ນາມສະກມຸ ຕ າແໜ່ງ ບ່ອນປະຈ າການ 

ທ່ານ ສ ສະນະ ບຸບຜາ ຫົວໜ້າກົມ ກົມກວດກາ 
ທ່ານ ນາງ ບຸນໂຮມ ຈັນທະສັກ ຮອງຫົວໜ້າກົມ ກົມກວດກາ 
ທ່ານ ປອ ພັນ ຈໍາປາທອງ ຮອງອໍານວຍການ ສວສ 

ທ່ນ ຄໍາພັນ ຄໍາອ່ອນ ຮອງຫົວໜ້າກົມ ກົມສ້າງຄ  
ທ່ານ ນາງ ດາລາ ຄ່ຽມທໍາມະຄຸນ ຮອງຫົວໜ້າກົມ ສ ນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ 

ທ່ານ ນາງ ຄໍາປະເສ ດ ກ ດຕ ຍະວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມ ກົມແຜນການ 

ທ່ານ ວັນນະເລກ ເຫືຼັ້ອງ ຮອງຫົວໜ້າກົມ ກົມອາຊ ວະສຶກສາ  
ທ່ານ ສຈ. ດຣ. ຄໍາລືຊາ ນວນສະຫວັນ ຫົວໜ້າກົມ ກົມກ ດຈະການນັກສຶກສາ 
ທ່ານ ປອ ນາງ ສ ສຸກ ວົງວ ຈ ດ ຫົວໜ້າກົມ ກົມສາມັນ 

ທ່ານ ສ ທັດ ອຸໄທທານ  ຫົວໜ໊າພະແນກ ກົມສາມັນ 

ທ່ານ ນາງ ແກ້ວມະນ ວັນ ພ ມມະຫາໄຊ ຮອງຫົວໜ້າກົມ ກົມສາມັນ 

ທ່ານ ນາງ ພ ລານ  ພ ດສະໄໝ ຮອງຫົວໜ້າກົມ ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ 

ທ່ານ ພ ດສອນສ ນ ປ ນສ ວັດ ຫົວໜ້າພະແນກ ກົມການສຶກສາຊັັ້ນສ ງ 
ທ່ານ ສົມພ  ພົງສາ ຜ ້ຊ່ວຍລັດຖະມົນຕ  ຫ້ອງການຄະນະກໍາມະການ

ໂອແລັມປ ກແຫ່ງຊາດລາວ 

ທ່ານ ນາງ ພ ເຂົາຄໍາ ສຸວັນ ຮອງຫົວໜ້າກົມ ສ ນປະກັນຄຸນະພາບການສຶກສາ  
ທ່ານ ນາງ ແກ້ວຕາ ວຽງສະຫວັນ ຮອງຫົວໜ໊າພະແນກ ສ ນປະກັນຄຸນະພາບການສຶກສາ 
ທ່ານ ດາລາສັກ ຣາດຊະວົງ ຮອງອໍານວຍການ ສະຖາບັນພັດທະນາການບໍລ ຫານ

ການສຶກສາ 
ທ່ານ ປອ. ສາຍຂອງ ສາຍນະສ ນ ຫົວໜ້າກົມ ກົມການສຶກສາຊັັ້ນສ ງ 
ທ່ານ ກາດໍາ ວົງເດືອນ ຫົວໜ໊າພະແນກ ສວສ 

ທ່ານ ບາໂລ ສ ບຸນເຮືອງ ຮອງຫົວໜ໊າພະແນກ ສວສ 

ທ່ານ ພ ມມະສອນ ສ ສະອາດ ຫົວໜ້າພະແນກ ກົມກວດກາ 
ທ່ານ ນາງ ພຸດສະຫວາດ ວົງພະຈັນ ວ ຊາການ ກົມກວດກາ 
ທ່ານ ໄຊນະເດດ ຊົງມ ໄຊ ຫົວໜ້າພະແນກ ກົມສາມັນ 

ທ່ານ ຄໍາຟອງ ສົມມາລາ ຫົວໜ້າພະແນກ ກົມແຜນການ 

ທ່ານ ພ ຊ ດໄຊ ສຸລ ນທອນ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ກົມແຜນການ 

ທ່ານ ປອ. ມ ທອງ ສຸວັນວ ໄຊ ຫົວໜ້າກົມ ກົມການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ 

ທ່ານ ຍາງ ບຸນເພັງ ວຽງສົມບັດ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ກົມການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ 
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ທ່ານ ນາງສົມພອນ ວ ໄລສົມ ຫົວໜ້າພະແນກ ກົມສາມັນ 

ທ່ານ ສົມລ ດ ວ ລ ວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມ ກົມອາຊ ວະສຶກສາ 
ທ່ານ ຈັນດ  ພົມມະບຸດ ທ ິ່ປຶກສາ  

Ms. Katie Smith Second Secretary Australian Embassy 

ທ່ານ ນາງ ຈ ນດາວັນ ວົງສາລ  Program manager -

Education 

EEAS-Vientiane 

Ms. Takaho Fukami Chief of Education UNICEF 

Ms. Sylvia Bitter  Team Leader BEQUAL 
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ເອກະສານຄັດຕິດທີ 2:  ການປະເມີນຄວາມແຕກໂຕນໃນການເຂົື້າເຖິງການສຶກສາ ແລະ ຜົນ
ການຮຽນຂອງນັກຮຽນ 

ຜົນການທົບທວນໄລຍະກາງ ESDP 2016-2020 ໄດ້ໃຫ້ຮ ້ວ່າ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງຕົວຊ ັ້ວັດລະດັບຊາດ 
ດ້ານການຂະຫຍາຍໂອກາດ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການຮຽນ ເບ ິ່ງທົິ່ວໄປແລ້ວແມ່ນເປັນໄປໃນທາງບວກ ເຊ ິ່ງເປັນ
ການສະແດງເຖ ງຄວາມມຸ່ງໝັັ້ນຂອງລັດຖະບານໃນການຂະຫຍາຍໂອກາດ ແລະ ປັບປຸງຄນນະພາບຂອງການສຶກ
ສາຢ ່ໃນທົິ່ວລະບົບ. ໃນຂະນະທ ິ່ ມ ຫຼາຍຄາດໝາຍໃນລະດັບຊາດ ທ ິ່ຈະສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມແຜນ, ແຕ່ຖ້າມາປະ
ເມ ນຄາດໝາຍດັິ່ງກ່າວຢ ່ໃນລະດັບທ້ອງຖ ິ່ນ ຈະເຫັນວ່າຍັງມ ຄວາມແຕກໂຕນກັນຫຼາຍ. ສ ິ່ງທ້າທາຍໃນການເຊືິ່ອມ
ໂຍງຍຸດທະສາດຂອງ ESDP ແລະ ການລົງທຶນທ ິ່ມ ປະສ ດທ ພາບ ເພືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້
ເຫັນຢ ່ໃນຫຼາຍໆຂໍັ້ສະເໜ ແນະຂອງຜົນການທົບທວນກາງສະໄໝ (MTR). 

ການສຸມໃສ່ຄວາມແຕກໂຕນແມ່ນຖືກຕ້ອງທັງທາງດ້ານຫັຼກການ ແລະ ທັງພາກຕົວຕ ງ. ການຫຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມແຕກໂຕນ ແລະ ການປບັປຸງຄວາມເທົິ່າທຽມກັນ ແມ່ນໄດ້ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນໃນເປົັ້າໝາຍລວມ, ຈຸດປະສົງ
ດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ບັນດາ 11 ຜົນໄດ້ຮັບຂອງ ESDP ຮອດປ  2020. ຈຸດສຸມດັິ່ງກ່າວນ ັ້ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບ
ຄວາມມຸ່ງໝັັ້ນຂອງລັດຖະບານ ໃນການເຮັດໃຫ້ SDG4 ປະກົດຜົນເປັນຈ ງ ກໍຄືບ ລ ມະສ ດ ໃນການພັດທະນາ
ຂອງຕົນ ເຊ ິ່ງສະແດງອອກຢ ່ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ (NSEDP). 

ສໍາລັບຄາດໝາຍຈໍານວນໜຶິ່ງຂອງຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍຂອງ ESDP, ການເອົາໃຈໃສຫຼ່າຍຂຶັ້ນຕໍິ່ກັບ
ຄວາມແຕກໂຕນ ແລະ ຄວາມບໍິ່ສະໝ ພາບມ ບົດບາດສໍາຄັນຫຼາຍຕໍິ່ການບັນລຸເປົັ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ. ຕົວຢ່າງ: ອັດຕາ
ເຂົັ້າຮຽນ 80% ຂອງເດັກ 5 ປ  ຂອງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແມ່ນມ ແນວໂນ້ມທ ິ່ຈະບັນລຸໄດ້ພາຍໃນປ  2020. 
ແຕ່ເຖ ງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເດັກທ ິ່ໄດ້ເຂົັ້າຮຽນນ້ອຍທ ິ່ສຸດກໍແມ່ນເດັກໃນກຸ່ມອາຍຸດຽວກັນ (ຜ ດ້້ອຍໂອກາດ, ຜ ບ້ໍິ່ເວົັ້າ
ພາສາລາວ) ທ ິ່ຄວນຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍທ ິ່ສຸດຈາກການໄດ້ຮັບການສຶກສາມາແຕ່ຕົັ້ນໆ. ຕົວຢ່າງອືິ່ນອ ກ
ນັັ້ນ ກໍແມ່ນອັດຕາການຈົບຊັັ້ນປະຖົມ. ຄາດໝາຍການຈົບຊັັ້ນປະຖົມທ ິ່ສ ງ (89%) ກໍອາດຈະເປັນການຍາກທ ິ່ຈະ
ບັນລຸໄດ້ ຖ້າຫາກກຸ່ມເດັກສ່ວນໃຫຍທ່ ິ່ມ ຄວາມດ້ອຍໂອກາດ ມ ອັດຕາຈົບຊັັ້ນທ ິ່ຕໍິ່າກວ່າ. 

ຜ ້ທ ິ່ມ ສ່ວນຮ່ວມໃນການສຶກສາ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຕໍິ່ຄວາມແຕກໂຕນກັນ ກ່ອນການພັດທະນາ ESDP 
2016-2020 ແລະ ກໍໄດ້ມ ການສົນທະນາວ່າຈະເອົາການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ ເຂົັ້າໃນການຕ ດຕາມ ແລະ 
ປະເມ ນຜົນ ຂອງ ESDP ໄດ້ຄືແນວໃດ. ການວັດແທກຄວາມແຕກໂຕນຢ ່ໃນຂະແໜງການທ ິ່ສາມາດເຂົັ້າເຖ ງໄດ້
ຫຼາຍກວ່າໝ ່ ກໍແມ່ນຜົນໄດ້ຮັບທ ິ່ປະເມ ນໄດ້ ຢ ່ໃນລະດັບເມືອງ. ການຄ ດໄລຢ່ ່ໃນລະດັບເມືອງ ໄດ້ສະແດງໃຫ້
ເຫັນຂໍັ້ມ ນກ່ຽວກັບການຂະຫຍາຍໂອກາດ ແລະ ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນຢ ່ໃນແຕ່ລະເມືອງ ຢ ່ໃນທົິ່ວປະເທດ 
ແລະ ຂໍັ້ມ ນດັິ່ງກ່າວນ ັ້ ຈະມ ການປ່ຽນແປງເປັນແຕ່ລະໄລຍະຄືແນວໃດ ຫັຼງຈາກມ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ ບັດບັນດາ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ການລົງທຶນໃສ່ການສຶກສາ. 

ຕົວຊ ັ້ບອກລະດັບເມືອງ ອາດມ ຜົນປະໂຫຍດ ເພືິ່ອສ້າງຄວາມສົນໃຈໃຫ້ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ 
ແລະ ຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໃນການລົງທຶນ ເພືິ່ອປັບປຸງຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ. 
ເຖ ງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຕົວຊ ັ້ບອກດັິ່ງກ່າວ ບໍິ່ສາມາດໃຫ້ຂໍັ້ມ ນກ່ຽວກັບສາເຫດພືັ້ນຖານທ ິ່ເຮັດໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບຕໍິ່າ. ຊຶິ່ງຂໍັ້
ມ ນດັິ່ງກ່າວ ແມ່ນມ ຄວາມສໍາຄັນ ສໍາລັບການພັດທະນາ/ທົບທວນຄືນບັນດາຍຸດທະສາດ ແລະ ວ ທ ການ ເຊັິ່ນ 
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມ ການສ້າງຂ ດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຜ ້ບໍລ ຫານຂັັ້ນເມືອງ ແລະ ແຂວງ ແລະ ສະໜອງຊັບພະຍາກອນ 
ແລະ ເຄືິ່ອງມື ໃຫ້ແກ່ເຂົັ້າເຈົັ້າ ເພືິ່ອພັດທະນາແຜນດໍາເນ ນງານ. 

ມ ຂໍັ້ຈໍາກັດຢ ່ 3 ປະການ ທ ິ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຈົດຈໍາ ຢ ່ໃນການຕ ດຕາມຜົນໄດ້ຮັບຢ ່ໃນລະດັບເມືອງ ເພືິ່ອຕ ດຕາມ
ການຫຼຸຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ. ຂໍັ້ຈໍາກັດທ ໜຶິ່ງ, ການຄ ດໄລ່ຕົວຊ ັ້ວັດຢ ່ໃນລະດັບເມືອງຢ ່ໃນປ ໃດໜຶິ່ງອາດຈະມ 
ຄວາມຜ ດພາດ (ການເຂົັ້າຂໍັ້ມ ນ, ການສັງລວມ ແລະ ອືິ່ນໆ). ດັິ່ງນັັ້ນ, ຕ້ອງໄດ້ມ ຄວາມລະມັດລະວັງໃນເວລາຕ 
ຄວາມໝາຍຄ່າໃດໜຶິ່ງໃນແຕ່ລະປ ຂອງເມືອງ. ຂໍັ້ຈໍາກັດທ ສອງ, ຂໍັ້ມ ນ EMIS ບໍິ່ແມ່ນຂໍັ້ມ ນທ ິ່ກ່ຽວກັບນັກຮຽນ, 
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ແຕ່ເປັນຂໍັ້ມ ນທ ິ່ກ່ຽວກັບໂຮງຮຽນ. ຍັງບໍິ່ມ ຂໍັ້ມ ນນັກຮຽນລະດັບທຸກຄົນ ທ ິ່ໄດ້ເອົາເຂົັ້າໃນຖານຂໍັ້ມ ນທ ິ່ກ່ຽວກັບ
ໂຮງຮຽນ. ຄຸນລັກສະນະສະເພາະບຸກຄົນ ແມ່ນຖືກເກັບກໍາໄວ້ລວມກັນ - ຕົວຢ່າງ ອາຍຸ ຫືຼ ຊົນເຜົິ່າ ຂອງເດກັ 
ແມ່ນຖືກເກັບກໍາໄວ້ໃນສໍິ່າອາຍໃຸດໜຶິ່ງ ຫືຼ ຊົນເຜົິ່າໃດໜຶິ່ງຂອງເດັກຢ ່ໃນຂັັ້ນຮຽນຢ ່ໃນໂຮງຮຽນ. ຈາກຂໍັ້ມ ນ 
EMIS ພວກເຮົາບໍິ່ສາມາດຮ ້ໄດ້ວ່າ ຕົວຢ່າງ ແມ່ນເດັກອາຍຸ 10 ປ ບໍທ ິ່ປະລະການຮຽນ ຫືຼ ແມ່ນເດັກອາຍຸ 6 ປ , 
ເດັກເວົັ້າພາສາລາວບໍ ຫືຼ ເວົັ້າພາສາອືິ່ນ  ທ ິ່ອາໄສຢ ່ໄກຈາກໂຮງຮຽນ ຫືຼ ຢ ່ໃກ້ໂຮງຮຽນ. 

ສະຫຼຸບລວມແລ້ວ, ບັນດາປັດໄຈ ທ ິ່ສົິ່ງຜົນກະທົບໃຫ້ນັກຮຽນສືບຕໍິ່ຮຽນຢ ່ໃນໂຮງຮຽນ ຫືຼ ຜົນໄດ້
ຮັບອືິ່ນໆ ແມ່ນບໍິ່ມ ໃນໃນລະບົບຂໍັ້ມ ນການສຶກສາ. ເງ ືິ່ອນໄຂດ້ານເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມຂອງເດັກ ແມ່ນມ ຜົນ
ສະທ້ອນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຕໍິ່ການຈົບຊັັ້ນ ແລະ ຜົນການຮຽນຂອງເຂົັ້າເຈົັ້າ. ໃນຂະນະທ ິ່ຂໍັ້ມ ນຈາກແຫຼິ່ງອືິ່ນໆລະດັບ
ຊາດ ສາມາດນໍາໃຊ້ເພືິ່ອກໍານົດລັກສະນະຂອງເມືອງວ່າ ເມືອງທຸກ ຫືຼ ເມືອງຢ ່ຫ່າງໄກ ຫືຼ ເມືອງດ້ອຍໂອກາດ, ແຕ່
ນັກຮຽນສ່ວນໃຫຍ່ທ ິ່ອາໄສຢ ່ໃນເມືອງເຫົຼິ່ານັັ້ນ ແມ່ນບໍິ່ທຸກ, ບໍິ່ຢ ່ຫ່າງໄກ ຫືຼ ບໍິ່ດ້ອຍໂອກາດ. 

ເອກະສານຄັດຕ ດຂອງ MTR ນ ັ້ ໄດ້ໃຫ້ການປະເມ ນເຖ ງລາຍລະອຽດຂອງຄວາມແຕກຕ່າງໃນຜົນໄດ້ຮັບ
ຂອງບັນດາເມືອງ ແລະ ສາຍເຫດທ ິ່ເປັນພືັ້ນຖານຈໍານວນໜຶິ່ງ. ແຫຼິ່ງຂໍັ້ມ ນທ ິ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ເພືິ່ອການປະເມ ນ ແມ່ນໄດ້
ມາຈາກ EMIS ໂດຍໄດ້ນໍາໃຊ້ LaoEduinfo. LaoEduinfo ບໍິ່ໄດ້ສັງລວມຂໍັ້ມ ນສໍາລັບການສຶກສາຫັຼງ
ມັດທະຍົມສຶກສາ, ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຫືຼ TVET. ຂໍັ້ມ ນກ່ຽວກັບການສກຶສາໄດ້ຮບັເພ ິ່ມເຕ ມຈາກການ
ວ ເຄາະຂໍັ້ມ ນລະດັບບຸກຄົນ ຈາກການສໍາຫຼວດດັດຊະນ ໝາຍສັງຄົມລາວ ໃນປ  2012 ແລະ 2017. ການສໍາ
ຫຼວດທ ິ່ອ ງໃສ່ປະຊາກອນນ ັ້ ໄດ້ໃຫ້ໂອກາດໃນການສໍາຫຼວດຜົນກະທົບຂອງລັກສະນະຈໍາເພາະບຸກຄົນຂອງເດັກຢ ່
ໃນຜົນໄດ້ຮັບຂອງການສຶກສາ. 

➢ ການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ 

ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ 
ກ ລາ ຈະສາມາດບັນລຸໄດ້ຄາດ
ໝາຍແຫ່ງຊາດຂອງອັດຕາເຂົັ້າ
ຮຽນລວມ 80% ຂອງເດັກ
ອາຍຸ 5 ປ . ຮ ບພາບທ ິ່ 1 ໄດ້ 
ສະເໜ ໃຫ້ເຫັນ ການແຈກຢາຍ
ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຂອງເດັກ 

ໃນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ 
ຂອງບັນດາເມືອງຕ່າງໆ ໃນປ  
2013, 2015 ແລະ 2017. 
ໃນແຕ່ລະປ  ຮ ບພາບໄດ້ນໍາສະ 
ເໜ ໃຫ້ເຫັນເຖ ງ ລະດັບຂອງ
ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນ ຈາກເມືອງທ ິ່ຕໍິ່າ
ສຸດ ໄປສ ່ ສ ງສຸດ ກໍຄື “50% 
ຂອງບັນດາເມືອງ”. 50%
ດັິ່ງກ່າວນ ັ້ ແມ່ນ ລະດັບຂອງ 
ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນ ທ ິ່ບົິ່ງບອກເຖ ງ 
½ ຂອງຈໍາຮນວນເມືອງ. ຮ ບພາບທ  1 ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ລະຫວ່າງປ  2013 ແລະ ປ  2015 ລະດັບຂອງ
ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນ ແມ່ນໄດ້ຫຼຸດລົງ ແລະ GER ທ ິ່ຢ ່ໃນລະດັບກາງ 50% ຂອງເມືອງ ໄດ້ຍ້າຍສ ງຂຶັ້ນ. ຮ ບພາບ
ດັິ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຫັນວ່າ ໃນຂະນະທ ິ່ພາບລວມ ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນແມ່ນໄດ້ຮັບການປັບປຸງດ ຂຶັ້ນ, ແຕ່ລະດັບ

Figure 1:GER 5 years of age (EMIS/EduInfo) 



172 

 

ຂອງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເມືອງນ ັ້ ຫາເມືອງອືິ່ນ ໄດ້ຫຼຸດລົງພຽງເລັກນ້ອຍເທົິ່ານັັ້ນ, ນ ັ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ 
ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນແມ່ນຊ້າກວາ່ການເພ ິ່ມຂຶັ້ນໂດຍລວມຂອງອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນ. 

ແຜນທີ 1 ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການແຈກຢາຍຂອງການເຂົັ້າຮຽນໃນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນຢ ່ໃນ ສປປ 
ລາວ ໃນປ  2017. ເພືິ່ອປັນຄວາມຮ ້ໃຫ້ແກ່ຜ ້ທ ິ່ມ ສ່ວນຮ່ວມ ການແຈກຢາຍນ ັ້ມ ແນວໂນ້ມຢືນຢັນຄວາມຮັບຮ ້ວ່າ 
ບັນດາເມືອງຢ ່ທາງພາກໃຕ້ ທ ິ່ຢ ນ່ອກເຂດທ ິ່ມ ປະຊາກອນແໜ້າໜາແລ້ວ ແມ່ນມ ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນ
ປະກອບສ່ວນຕໍິ່າທ ິ່ສຸດ. 

ດັິ່ງທ ິ່ໄດ້ກ່າວມາແລ້ວ, ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນຢ ເ່ມືອງ ແມ່ນຜົນໄດ້ຮັບມາຈາກ ທັງການສະໜອງສະຖານທ ິ່
ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ (ສ ນ, ໂຮງຮຽນ, ກຸ່ມພັດທະນາເດັກໃນຊຸມຊົນ) ແລະ ປະເພດຂອງຄວາມດ້ອຍໂອກາດ
ທ ິ່ແຕກຕ່າງກັນ ເຊ ິ່ງເດັກ ແລະ ຄອບຄົວ ໄດ້ມ ການກະເຊ ນໜ້າ. ບັນດາເມືອງທຸກ ເຊ ິ່ງກໍານົດດ້ວຍເປ ເຊັນຂອງຄົນ
ທຸກທ ິ່ອາໄສຢ ່ໃນເມືອງ38 ແມ່ນມ ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນໃນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນຕໍິ່າກວ່າເມືອງທ ິ່ບໍິ່ທຸກ. ສ ິ່ງດຽວ
ກັນນ ັ້ ແມ່ນສາມາດນໍາໄປໃຊກ້ັບຄວາມແຕກຕ່າງທ ິ່ກ່ຽວກັບຄວາມຫ່າງໄກສອກຫຼ ກຂອງເມືອງ (ເປ ເຊັນຂອງຄົວ
ເຮືອນໃນເຂດຊົນນະບົດທ ິ່ບໍິ່ມ ເສັັ້ນທາງ)39. ຕົວຊ ັ້ວັດລະດັບເມືອງກ່ຽວກັບການເຂົັ້!ຮຽນໃນການສຶກສາກ່ອນໄວ
ຮຽນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມ ເມືອງໃດທ ິ່ມ ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຕໍິ່າ (ຫືຼສ ງ), ແຕ່ຖ້າຢາກຮ ້ເຖ ງສາເຫດທ ິ່ພາໃຫ ັ້ມ 
ອັດຕາຕໍິ່າ ແລະ ຍຸດທະສາດທ ິ່ມ  ເໝາະສົມຫືຼບໍິ່ ຕໍິ່ການປັບປຸງການເຂົັ້າຮຽນນັັ້ນ, ແມ່ນຂຶັ້ນກັບການວ ເຄາະຂອງ
ຫ້ອງການສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາເມືອງ. 

 

                                                             
38 ການຄະດໄລ່ຈໍານວນຄົນທຸກໃນເມືອງ, ອ ງໃສ່ການສໍາຫຼວດປະຊາກອນ ປ  2015 
39 ອ ງໃສ່ການສໍາຫຼວດປະຊາກອນ ປ  2015 
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Map 1: 5-year GER in ECE (2017) (EMIS/EduInfo) 

 

ແຜນທີິ່ 2 ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປ່ຽນແປງຂອງອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນໃນການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນລະຫວ່າງປ  
2015 ແລະ ປ  2017 ເຊ ິ່ງສາມາດວັດແທກໄດ້ຕາມການປ່ຽນແປງຂອງ ເປ ເຊັນ. ຕົວຢ່າງ: ການປັບປຸງຈາກ GER 

30% ໄປຫາ 40% ແມ່ນມ ການປຸງດ ຂຶັ້ນໄດ້ 33% (40%/30%-1=33%).  ຮ ບແບບການປ່ຽນແປງຂອງ
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ອັດຕາໄດ້ຢັັ້ງຢືນວ່າ ການລົງທຶນຂອງ MoES (ແລະ ຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ) ໄດ້ມ ຜົນກະທົບໃນທາງບວກຕໍິ່ຫຼາຍໆ
ເມືອງ ທ ິ່ຈະບັນລຸຢ ່ໃນແຜນທ  1 ເຊ ິ່ງເປັນເມືອງທ ິ່ມ ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຕໍິ່າ. ເປັນທ ິ່ໜ້າສົນໃຈ ທ ິ່ຈະເຫັນວ່າ ບາງເມືອງ
ຢ ່ໃນເຂດເມືອງຫຼວງ ອັດຕາເຕ ບໃຫຍ່ຍັງສືບຕໍິ່ວ່ອງໄວ ເຖ ງແມ່ນວ່າການເຂົັ້າຮຽນຈະມ ລະດັບສ ງແລ້ວກໍຕາມ 
ແລະ ເຫັນວ່າ ບາງເມືອງທ ິ່ມ ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນລວມຂອງເດັກ 5 ປ ຕໍິ່າ ກໍຍັງສືບຕໍິ່ຊັກຊ້າ ໃນການຮັບການປັບປຸງ 
ເລ ິ່ມແຕ່ປ  2015 (ສົມທຽບແຜນທ ິ່ 1 ແລະ ແຜນທ  2). 
 

 

Map 2: % Change in 5-year GER in ECE 2015-2017 (EMIS/EduInfo) 
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ແຜນທີິ່ 3 ໄດ້ນໍາສະເໜ ການຄາດຄະເນຈໍານວນເດັກອາຍຸ 5 ປ  ຢ ່ໃນເມືອງທ ິ່ບໍິ່ມ ການເຂົັ້າຮຽນຢ ່ໃນ ECE ເຊ ິ່ງໄດ້
ມ ການຄໍານວນບົນພືັ້ນຖານການລາຍງານການລົງທະບຽນ ແລະ ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກອາຍຸ 5 ປ  ທ ິ່ໄດ້ລາຍງານ 
ໃນ EMIS. ພາບນ ັ້ ໄດ້ຊ ັ້ໃຫ້ເຫັນເຖ ງບັນດາເມືອງທ ິ່ພະຍາຍາມຂະຫຍາຍ ECE ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ວ ທ ການທ ິ່ຫຼາກ
ຫຼາຍ (ໂຮງລ້ຽງເດັກ, ຫ້ອງກຽມປະຖົມ, ສ ນການຮຽນຮ ຊຸ້ມຊົນ) ອາດມ ຜົນກະທົບກວ້າງທ ິ່ສຸດຕໍິ່ການປັບປຸງ
ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນ. ໂດຍທົິ່ວໄປແລ້ວ, ບັນດາເມືອງຢ ່ທາງພາກໃຕ້ ເຊ ິ່ງມ ອັດຕາການເຂົັ້!ຮຽນຕໍິ່າ ກໍຍັງມ ປະກຊາ
ກອນຂ້ອນຂ້າງຫຼາຍ ແລະ ມ ຈໍານວນເດັກອາຍຸ 5 ປ  ຫຼາຍທ ິ່ສຸດ ທ ິ່ຍັງບໍິ່ໄດ້ເຂົັ້າຮຽນໃນ ECE ໃນປ  2017. 
 

➢ ການສຶກສາຊັື້ນປະຖົມ 

Map 3: Estimated number of children 5 years of age not participating in ECE (2017) 

(EMIS/EduInfo) 
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ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນສຸດທ ຊັັ້ນປະຖົມ (NER) ແມ່ນປະມານ 98% ພ້ອມທັງມ ຄວາມເທົິ່າທຽມທາງດ້ານເພດ. 
ໃນ ESDP 2020 ໄດ້ບັນຈເຸອົາຄາດໝາຍຈໍານວນໜຶິ່ງສໍາລັບການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມ ເຊ ິ່ງລວມມ  ອັດຕາການຄ້າງ
ຫ້ອງ ແລະ ການປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ປ.1, ອັດຕາລອດເຫືຼອຮອດ ປ 5 ແລະ ອັດຕາການຈົບຊັັ້ນຕາມ
ກະແສນັກຮຽນ. 

ການເຮັດໃຫ້ອັດຕາການຄ້າງຫ້ອງ ແລະ ປະລະການຮຽນ ປ1 ຕໍິ່າ ແມ່ນເປັນສ ິ່ງສໍາຄັນ ເພືິ່ອສົິ່ງເສ ມຄວາມ
ສະເໝ ພາບ ແລະ ປັບປຸງປະສ ດທ ພາບໂດຍລວມຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ ລາ (ສ ນເສຍຊັບພະຍາກອນ
ທ ິ່ມ ຄຸນຄ່າຈາກການຄ້າງຫ້ອງ ແລະ ປະລະການຮຽນໜ້ອຍລງົ). ເຖ ງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນະໂຍບາຍເລືິ່ອນຂັັ້ນແບບຕໍິ່
ເນືິ່ອງ (ລວມທັງການລົງທຶນເຂົັ້າໃນການ
ສອນເພ ິ່ມ) ອາດເຮັດໃຫ້ການສົມທຽບການ
ຄ້າງຫ້ອງ ແລະ ປະລະການຮຽນຂັັ້ນ ປ1 ມ 
ຜົນປະໂຫຍດໜ້ອຍລົງ ໃນຖານະທ ິ່ເປັນຕົວ
ຊ ັ້ວັດຂອງຄວາມຄືບໜ້າ ຫືຼ ຂອງຄວາມແຕກ
ໂຕນ. ການຄ້າງຫ້ອງ ແລະ ການປະລະ ຢ ່ໃນ
ຂັັ້ນຮຽນໃດໜຶິ່ງໄດ້ສະທ້ອນຢ ່ໃນການຄາດ
ຄະເນອັດຕາການຈົບຊັັ້ນຕາມລຸນ້ກະແສ
ນັກຮຽນ. ອັດຕາການຈົບຊັັ້ນຕາມລຸ້ນກະແສ
ນັກຮຽນ ສະແດງເຖ ງເປ ເຊັນຂອງເດັກ ຂັັ້ນ 
ປ1 ທ ິ່ອາດຈະຈົບການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມ ຖ້າ
ຫາກທ່າອ່ຽງຂອງການຄ້າງຫ້ອງ ແລະ ປະລະ
ການຮຽນທ ິ່ມ ໃນປັດຈຸບັນບໍິ່ມ ການ
ປ່ຽນແປງ. ໃນປ  2018 ກະຊວງສຶກສາທ 
ການ ແລະ ກ ລາ ໄດ້ຄາດຄະເນອັດຕາຈົບຊັັ້ນ
ປະຖົມ 80.4% (ສໍາລັບເດັກຍ ງແມ່ນສ ງ
ກວ່າເລັກນ້ອຍ). 

 

ການນໍາໃຊ້ອັດຕາຈົບຊັັ້ນປະຖົມໃນລະດັບເມືອງໃນປ  2017 ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຫັນວ່າ ການປ່ຽນແປງຂອງ
ອັດຕາຈົບຊັັ້ນແມ່ນມ ຄວາມສໍາຄັນ. ລະດັບການປ່ຽນແປງນັັ້ນດ ຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ການວາງແຜນທ ິ່ໃຊ້ຄ່າ (ຈຸດ) ຈະ
ສາມາດບົິ່ງບອກເຖ ງບັນດາເມືອງທ ິ່ມ ການປ່ຽນແປງທ ິ່ຜ ດຜົກະຕ . 

ຮ ບແບບຂອງຄວາມຄືບໜ້າ ແມ່ນຄ້າຍຄ ຮ ບແບບທ ິ່ໄດ້ສັງເກດອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນໃນການສຶກສາກ່ອນໄວ
ຮຽນ - ອັດຕາປັບປຸງດ ຂຶັ້ນ ແລະ ການຫຼຸດລົງເລັກໜ້ອຍ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ. ດັິ່ງທ ິ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນພາກທ  2 ຂອງ
ການທົບທວນກາງສະໄໝຂອງ ESDP 2016-2020, ໃນຂະນະທ ິ່ອັດຕາການຈົບຊັັ້ນປະຖົມໂດຍລວມໄດ້ມ ການ
ປັບປຸງດ ຂຶັ້ນ ແລະ ການປ່ຽນແປງໄດ້ຫຼຸດລົງ, ມັນກໍຈະເປັນການຍາກທ ິ່ຈະບັນລຸເປົັ້າໝາຍລະດັບຊາດ 89% ໂດຍ
ບໍິ່ມ ຄວາມພະຍາຍາມທ ິ່ຈະກໍານົດເປົັ້າໝາຍເພືິ່ອປັບປຸງບັນດາເມືອງທ ິ່ມ ຜົນສໍາເລັດຕໍິ່າ. 
 

ແຜນທີິ່ 4 ອັດຕາຈົບຊັັ້ນຕາມລຸ້ນກະແສນັກຮຽນໃນຊັັ້ນປະຖົມລະດັບເມືອງໃນປ  2017. ພາບສ ຈາງໆ ບົິ່ງບອກ
ເຖ ງບັນດາເມືອງທ ິ່ມ ອັດຕາການຈົບຊັັ້ນປະຖົມຕໍິ່າ. ບັນດາເມືອງທ ິ່ມ ອັດຕາຕໍິ່າສຸດແມ່ນ ມ ໜາແໜ້ນຢ ່ທາງພາກໃຕ້ 
ແລະ ຕາມຊາຍແດນຕ ດກັບ ສ.ສ ຫວຽດນາມ. ຈໍານວນເມືອງເຫົຼິ່ານ ັ້ ມ ອັດຕາຈົບຊັັ້ນປະຖົມຕໍິ່າກວ່າ 45% 

 

 
 

Year

Lowest 

Rate

Highest 

Rate

2017 43% 74% to 89% 100%

2015 23% 70% to 85% 99%

2013 19% 61% to 86% 98%

Middle 50% of 

Distr icts

Figure 2: Primary cohort completion rates 

(EMIS/EduInfo) 
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Map 4: Primary cohort completion rate (2017) (EMIS/EduInfo) 
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ແຜນທີິ່ 5 ໄດ້ສະເໜ ເຖ ງການປັບປຸງອັດຕາການຈົບຊັັ້ນປະຖົມໃນລະຫວ່າງປ  2013 ແລະ 2017. ເຊັິ່ງດຽວກັບ
ກໍລະນ ທ ິ່ມ ການປັບປຸງອັດຕາຂອງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ນ ັ້ແມ່ນເປ ເຊັນການປັບປຸງ. ສ ຈາງ ບົິ່ງບອກເຖ ງການ
ປັບປຸງນ້ອຍກວ່າສ ເຂັັ້ມ. ຮ ບແບບຂອງການປັບປຸງທ ິ່ສະແດງຢ ່ໃນແຜນທ ິ່ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າ ເມືອງຈໍານວນໜຶິ່ງທ ິ່
ມ ອັດຕາຈົບຊັັ້ນຕໍິ່າສຸດ (ແຜນທ ິ່ 4) ກໍມ ການປັບປຸງທ ິ່ນ້ອຍສຸດ ເຊັິ່ນດຽວກັນໃນລະຫວ່າງ 2013-2017 
(ເປັນຕົັ້ນແມ່ນບັນດາເມືອງຢ ່ທາງພາກໃຕ້ລຽບຕາມຊາຍແດນຕ ດກັບຫວຽດນາມ). ສໍາລັບຕົວຊ ັ້ບອກທັງໝົດ, 
ຜົນກະທົບໃນລະດັບຕໍິ່າ (ຫືຼ ສ ງ) ຕໍິ່ລະບົບການສຶກສາແມ່ນຍັງຂຶັ້ນກັບຂະໜາດຂອງປະຊາກອນ. ເມືອງທ ິ່ມ 
ປະຊາກອນໜ້ອຍ ແລະ ອັດຕາຈົບຊັັ້ນຕໍິ່າ ອາດມ ຜົນກະທົບໃນທາງລົບຕໍິ່ເດັກ (ເດັກທ ິ່ບໍິ່ຈົບຊັັ້ນປະຖົມ) ນ້ອຍ
ກວ່າເມືອງໃຫຍ່ ເຊ ິ່ງມ ອັດຕາຈົບຊັັ້ນສ ງກວ່າ, ແຕ່ກໍຍັງບໍິ່ເໝາະສົມ. 

Map 5: % Change in primary completion rate 2015-2017 (EMIS/EduInfo) 
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ຮູບແຜນທີິ່ 6: ໄດ້ສະເໜ ພາບຂອງຜົນກະທົບຂອງອັດຕາຈົບຊັັ້ນປະຖົມຕໍິ່າ. ອັດຕາຈົບຊັັ້ນຕາມລຸ້ນກະແສ
ນັກຮຽນ (ທ ິ່ຄໍານວນໂດຍສ ນສະຖ ຕ ການສຶກສາ) ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຫັນວ່າມ ນັກຮຽນ ປ 1 ໃນປັດຈຸບັນຈໍານວນເທົິ່າໃດ 
ທ ິ່ຄາດຫວັງວ່າຈະຈົບຊັັ້ນປະຖົມ ຖ້າບໍິ່ມ ການປ່ຽນແປງລະດບັການຄ້າງຫ້ອງ ແລະ ປະລະທ ິ່ມ ຢ ່ໃນປັດຈຸບັນ. ຢ ່
ໃນແຜນທ ິ່ 6 ອັດຕາການຈົບຊັັ້ນໄດ້ນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຄາດຄະເນຈໍານວນເດັກໃນຂັັ້ນ ປ 1 ປ  2017 ທ ິ່ຄາດຫວັງ
ວ່າຈະບໍິ່ຈົບຊັັ້ນປະຖົມ ຖ້າອ ງຕາມລະດັບຂອງການຄ້າງຫ້ອງ ແລະ ປະລະທ ິ່ມ ໃນປັດຈຸບັນ. ຈໍານວນເດັກທ ິ່ສ່ຽງຕໍິ່
ການຈົບການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມ ແມ່ນສຸມຢ ່ໃນປະມານ 20 ເມືອງ ທ ິ່ມ ອັດຕາຈົບຊັັ້ນຂ້ອນຂ້າງຕໍິ່າ ແລະ ມ 
ປະຊາກອນຂ້ອນຂ້າງຫຼາຍ. 

 

Map 6: Estimated number of children in grade 1 likely to drop out of primary (EMIS/EduInfo) 
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➢ ມັດທະຍມົສຶກສາຕອນຕົື້ນ 

ຂະບວນການນໍາເອົາມັດທະຍົມ
ສຶກສາຕອນຕົັ້ນເຂົັ້າເປັນການສຶກສາ
ພາກບັງຄັບ ໄດ້ເລ ິ່ມຈາກການ
ກວດແກ້ກົດໝາຍການສຶກສາໃນປ  
2015. ການເຂົັ້າຮຽນຊັັ້ນມັດທະຍົມ
ສຶກສາ ໃນປ  2017 ໄດ້ສ ງກວ່າກ່ອນ
ການປ່ຽນແປງກົດໝາຍ (2013) 
20% - ມ ນັກຮຽນເພ ິ່ມຂຶັ້ນເກືອບ 
70.000 ຄົນ. ອັດຕາການເຂົັ້າ
ຮຽນລວມຂອງຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນ
ຕົັ້ນ ເພ ິ່ມຈາກ 69% ໃນປ  2013 
ເປັນ 83% ໃນປ  2018. 
 

 

 

 

 

 

 
ການນໍາເອົາມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ ເປັນການສຶກສາພາກບັງຄັບໄດ້ສົິ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງ

ການເຂົັ້າຮຽນລະຫວ່າງບັນດາເມືອງຮັດແຄບເຂົັ້າ ເມືິ່ອທຽບໃສ່ປ  2015. (ນໍາໃຊ້ 50% ຂອງບັນດາເມືອງເປັນຕົວ
ຊ ັ້ວັດ). ໃນຂະນະທ ິ່ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງບັນດາເມືອງເລ ິ່ມນ້ອຍລົງ ເລ ິ່ມແຕ່ປ  2013 ແຕ່ມັນກໍຍັງໄກກັນຢ .່ 
 

ຮູບແຜນທີິ່ 7: ໄດ້ສະເໜ ການຄາດຄະເນອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຂອງຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາເປັນແຕ່ລະເມືອງ. 
ເຫັນວ່າຍັງມ ຄວາມແຕກຕ່າງ ຢ ່ໃນການເຂົັ້າຮຽນໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ ລະຫວ່າງພາກເໜືອ, ກາງ 
ແລະ ພາກໃຕ້ ຂອງປະເທດ. 
 

 

 

Figure 3: Lower secondary GER (EMIS/EduInfo) 
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ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ມ ຄວາມກັງວົນຕໍິ່ກັບລະດັບຂອງການປະລະຂອງນັກຮຽນໃນຊັັ້ນ
ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ. ເຖ ງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການປະລະທ ິ່ຄໍານວນໃນແຕ່ລະປ  ອາດສ ງກວ່າຈໍານວນຂອງ
ປະຊາກອນໜຸ່ມທ ິ່ບໍິ່ສາມາດຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ ຍ້ອນວ່າມັນບໍິ່ແມ່ນເລືິ່ອງແປກສໍາລັບເດັກນ້ອຍຈະ
ກັບເຂົັ້າໄປຮຽນໃນປ ຕໍິ່ໄປ ຫັຼງຈາກທ ິ່ໄດ້ຖືກບັນທຶກວ່າເປັນ "ນັກຮຽນປະລະ" ໃນປ ທ ິ່ຜ່ານມາ. ການຄາດຄະເນທ ິ່
ຊັດເຈນກ່ຽວກັບການປະລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນໍາໃຊ້ຂໍັ້ມ ນໃນລະດັບບຸກຄົນ (ເບ ິ່ງຮ ບດ້ານລຸ່ມ, “ອັດຕາຈົບຊັັ້ນ
ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ”). 

Map 7: Lower secondary GER (2017) (EMIS/EduInfo) 
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ຢ ່ໃນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຂອງ ສປປ ລາວ, ການຂະຫຍາຍໂອກາດ ແລະ ຜົນ
ການຮຽນ ແມ່ນມ ຄວາມເທົິ່າທຽມກັນລະຫວ່າງເດັກຍ ງ ແລະ ເດັກຊາຍ. ເລ ິ່ມຕົັ້ນແຕ່ລະດັບມັດທະຍົມສຶກສາ
ຕອນຕົັ້ນ, ຮ ດຄອງປະເພນ ໄດ້ເລ ິ່ມມ ຜົນກະທົບເພ ິ່ມຂຶັ້ນຕໍິ່ການເຂົາຮຽນຂອງເດັກຍ ງ ແລະ ແມ່ຍ ງ. ແຜນທ  8 ໄດ້
ສະແດງໃຫ້ເຫັນດັດຊະນ ຄວາມເທົິ່າທຽມທາງດ້ານເພດ (GPI) ສໍາລັບມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນໃນປ  2017. 
ປະມານ 20% ຂອງບັນດາເມືອງມ ອັດຕາຄວາມສະເໝ ພາບ 0.8 ຫືຼ ຕໍິ່າກວ່າ. ແຜນທ ິ່ 8 ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ
ສ ິ່ງທ້າທາຍຕໍິ່ການເຂົັ້!ຮຽນຂອງເດັກຍ ງຢ ່ໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນມັກຈະຢ ່ເຂດພືັ້ໜທ ິ່ພ ມສາດດຽວກັນ 
(ກຸ່ມຂອງບັນດາເມືອງ). ສ ິ່ງນ ັ້ ສະແກງໃຫ້ເຫັນວ່າມ ບັນຫາໃນການເຂົັ້າເຖ ງ (ບໍິ່ມ ໂອກາດພຽງພໍ) ຫືຼ ປັດໄຈທາງ
ວັດທະນະທໍາຢ ່ໃນປະເພດຂອງຊຸມຊົນ ເຊ ິ່ງຢ ່ໃນເຂດພ ມສາດດັິ່ງກ່າວ. 

Map 8: Lower secondary GPI (2017) (EMIS/EduInfo) 
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➢ ມັດທະຍມົສຶກສາຕອນປາຍ 

ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນ
ໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນ
ປາຍມ ຄວາມແຕກຕ່າງກັນໄປ
ໃນແຕ່ລະເມືອງ. ເຊັິ່ນດຽວ
ກັນກັບຕົວຊ ັ້ວັດອືິ່ນໆ ຄວາມ
ແຕກຕ່າງເຫົຼິ່ານ ັ້ມ ຜົນມາຈາກ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງແຕ່ລະ
ບຸກຄົນ ແລະ ການສະໜອງ 
(ການເຂົັ້າເຖ ງ) ສະຖານທ ິ່
ຮຽນສໍາລັບມັດທະຍົມສຶກສາ
ທ ິ່ມ ຢ ່. ການວ ເຄາະໃນລາຍ
ລະອຽດເພ ິ່ມເຕ ິ່ມພ້ອມດ້ວຍ
ຂໍັ້ມ ນແຍກຍ່ອຍຢ ່ໃນລະດັບ
ບ້ານ ແມ່ນມ ຄວາມຈໍາເປັນ
ເພືິ່ອປະເມ ນເບ ິ່ງຜົນກະທົບ
ຂອງສະຖານທ ິ່ໂຮງຮຽນ
ມັດທະຍົມທ ິ່ມ ຢ ່  

 

 
 

Year

Lowest 

Rate

Highest 

Rate

2017 10% 35% to 63% 117%

2015 7% 27% to 57% 127%

Middle 50% of 

Distr icts

Figure 4: Upper secondary GER (EMIS/EduInfo) 



184 

 

ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ໃນປ  2017 ໄດ້ສະເໜ ຢ ່ໃນຮ ບແຜນທ  9 
 

 

 

 

 

 

  

Map 9: Upper secondary GER (2017) (EMIS/EduInfo) 
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ຮູບແຜນທີິ່ 10 ໄດ້ສະເໜ ດັດຊະນ ຄວາມເທົິ່າທຽມດ້ານເພດ (GPI)  ຂອງແຕ່ລະເມືອງ ສໍາລັບຊັັ້ນມັດທະຍົມ
ສຶກສາຕອນປາຍ ໃນປ  2017. ໃນຂະນະທ ິ່ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນຢ ່ໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ແມ່ນຕໍິ່າ
ກວ່າຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ, ແຕ່ຄວາມເທົິ່າທຽມທາງດ້ານເພດພັດດ ກວ່າ. ສ ິ່ງນ ັ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ 
ບົດບາດຍ ງ-ຊາຍ ມ ຜົນກະທົບດ້ານການເຂົັ້າຮຽນຢ ່ໃນມັດທະຍົມສຶກສາ ໜ້ອຍກວ່າເງ ືິ່ອນໄຂທາງດ້ານ

Map 10: Upper secondary GPI (2017) (EMIS/EduInfo) 
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ເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມອືິ່ນໆ ຫືຼ ຄວາມແຕກຕ່າງຢ ່ໃນການສະໜອງໂອກາດການເຂົັ້າເຖ ງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາ
ຕອນປາຍ. 

• ຄຸນລັກສະນະຂອງບຸກຄນົ/ຄົວເຮ ອນ ແລະ ການເຂົື້າຮຽນ ແລະ ຜົນໄດຮ້ັບຂອງການສຶກສາ 

ປັດໄຈຫຼາຍໆຢ່າງຂອງບຸກຄົນ ແລະ ຄົວເຮືອນສົິ່ງຜົນສະທ້ອນຢ ່ໃນການເຂົັ້າຮຽນຢ່  ໃນການສຶກສາ ແລະ 
ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການສຶກສາ. ການສໍາຫຼວດດັດຊະນ ໝາຍສັງຄົມລາວ (2012 ແລະ 2017) ໄດ້ໃຫ້ຂໍັ້ມ ນກ່ຽວກັບ
ເດັກເປັນບຸກຄົນ ເຊ ິ່ງສາມາດນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການປະເມ ນຄວາມສໍາຄັນທ ິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງປັດໄຈດັິ່ງກ່າວ. ຢ ່ໃນ
ເອກະສານຄັດຕ ດນ ັ້ ພວກເຮົາໄດ້ເລືອກສຸມໃສ່ກຸ່ມປັດໄຈທ ິ່ຈໍາກັດ ເຊ ິ່ງເປັນປັດໄຈທ ິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການວາງແຜນ 
ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງ ສປປ ລາວ: ກຸ່ມພາສາຊົນເຜົິ່າ, ຄວາມຮັິ່ງມ ຂອງຄົວເຮືອນ ແລະ ຄວາມຫ່າງໄກຂອງຄົວ
ເຮືອນ. ຄຸນຄ່າເຫົຼິ່ານ ັ້ໄດ້ຖືກກໍານົດໂດຍສ ນສະຖ ຕ ແຫ່ງຊາດລາວ. 

ໃນສ່ວນອືິ່ນໆຂອງການທົບທວນກາງສະໄໝ, ອັດຕາສ່ວນທ ິ່ງ່າຍດາຍ ຫືຼ ຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານອັດຕາ
ສ່ວນ ເຊັິ່ນ: ຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນ ຫືຼ ອັດຕາການຈົບຊັັ້ນ ແມ່ນໄດ້ມ ການນໍາສະ    ເໜ ໃຫ້
ເຫັນ (ທຸກຕໍິ່ກັບບໍິ່ທຸກ, ເວົັ້າພາສາລາວໄຕ ຕໍິ່ກັບ ເວົັ້າພາສາອືິ່ນ ...). ເຖ ງແມ່ນວ່າຄວາມແຕກຕ່າງດັິ່ງກ່າວ ໄດ້ໃຫ້
ຂໍັ້ມ ນໃນທາງເລ ກ ແກ່ຜ ້ບໍລ ຫານ ແລະ ຜ ້ວາງແຜນ, ແຕກ່ໍຍັງບໍິ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖ ງຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງ
ຄວາມແຕກປະເພດຕ່າງໆ ຕົວຢ່າງ: ບາງກຸ່ມພາສາຊົນເຜົິ່າ ອາດມ ທ່າອ່ຽງອາໄສຢ ່ເຂດທ ິ່ຫ່າງໄກສອກຫຼ ກ. ດັິ່ງນັັ້ນ, 
ເມືິ່ອສົມທຽບອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນ ໃສ່ກຸ່ມອືິ່ນໆ, ສ່ວນໜຶິ່ງຂອງສ ິ່ງທ ິ່ພວກເຮົາສັງເກດ ກໍຄືຄວາມແຕກຕ່າງເຊ ິ່ງ
ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງກຸ່ມພາສາຊົນເຜົິ່າ (ຊາດພັນ) ທ ິ່ມ ຄວາມແຕກຕ່າງ ອັນເນືິ່ອງມາຈາດຄົວເຮືອນທ ິ່ຢ ່ຫ່າງ
ໄກປະປົນຢ ່. 

ຢ ່ໃນພາກນ ັ້ ພວກເຮົາໄດ້ນໍາໃຊ້ວ ທ ສະຖ ຕ  ເຊ ິ່ງໄດ້ຄາດຄະເນຜົນທ ິ່ເປັນໜຶິ່ງດຽວຂອງປັດໄຈເຫົຼິ່ານ ັ້ ຕໍິ່ກັບ
ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການສຶກສາ. ດັິ່ງນັັ້ນ, ຕົວຢ່າງ ເມືອງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເດັກທ ິ່ມາຈາກຄົວເຮືອນທ ິ່ເວົັ້າພາສາ
ລາວ ແລະ ເດັກທ ິ່ມາຈາກຄົວເຮືອນ ພາສາ-ຊົນເຜົິ່າ ໄດ້ຖືກນໍາສະເໜ ຄວາມແຕກຕ່າງນ ັ້ ໄດ້ມ ການຄາດຄະເນໂດຍ
ປາສະຈາກຜົນສະທ້ອນຈາກຄວາມແຕກຕ່າງອືິ່ນ ເຊ ິ່ງອາດກ່ຽວຂ້ອງກັບການອາໄສຢ ່ໃນຄົວເຮືອນທ ິ່ບໍິ່ເວົັ້າພາສາ
ລາວ ເຊັິ່ນ ເປັນຄົນທຸກ ຫືຼ ອາໄສຢ ໃນເຂດທ ິ່ຫ່າງໄກສອກຫຼ ກກວ່າ. 

• ການມີສວ່ນຮ່ວມຂອງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ 

ເດັກອາຍຸ 3-5 ປ  ຈາກຄົວເຮືອນທ ິ່ບໍິ່ເວົັ້າພາສາ
ລາວ ມ ໂອາດເຂົັ້າເຖ ງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ໜ້ອຍ
ກວ່າເດັກທ ິ່ຄ້າຍຄືກັນຈາກຄົວເຮືອນທ ິ່ເວົັ້າພາສາລາວ. 
ໃນປ  2012 ເດັກທ ິ່ບໍິ່ເວົັ້າພາສາລາວ ແມ່ນມ ໂອກາດ
ເຄ ິ່ງໜຶິ່ງໃນການເຂົັ້າເຖ ງ ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ 
ທຽບໃສ່ເດັກທ ິ່ມາຈາກຄົວເຮືອນທ ິ່ເວົັ້າພາສາລາວ. ໃນ
ຂະນະທ ິ່ຄວາມແຕກຕ່າງໃນປ  2017 ຍັງກວ້າງຢ ່ ແຕ່
ກໍຍັງໜ້ອຍກວ່າຄວາມແຕກຕ່າງໃນປ  2012. 

ເດັກທ ິ່ທຸກທ ິ່ສຸດແມ່ນມ ໂອກາດເຂົັ້າເຖ ງການສຶກ
ສາກ່ອນໄວຮຽນນ້ອຍກວ່າ ເດັກທ ິ່ຢ ່ໃນກຸ່ມຄົວເຮືອນທ ິ່ບໍິ່ທຸກ. ໃນປ  2017 ຄວາມແຕກຕ່າງນ ັ້ກໍຍັງກວ້າງຢ ່. ໃນ

2012 2017

Lao speaking Household 38% 49%

Non-Lao speaking Household 15% 30%

Non Poor 38% 49%

Poor (bottom 20%) 15% 26%

Non Remote 38%

Remote 22%

Probability that a child 3 to 5 years of age attends 

ECE
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ປ  2012 ເດັກທ ິ່ມາຈາກຄົວເຮືອນທ ິ່ຢ ່ຫ່າງໄກ ໄດ້ເຂົັ້າຮຽນໃນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນຕໍິ່າກວ່າ. ການຂະຫຍາຍ
ລະບົບໃນປ  2017 ໄດ້ມ ຜົນໃຫ້ການຫ່າງໄກສອກຫຼ ກບໍິ່ມ ຄວາມສໍາຄັນທາງດ້ານການຄາດຄະເນສະຖ ຕ ຢ ່ໃນການ
ເຂົັ້າຮຽນໃນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນອ ກຕໍິ່ໄປ. 

• ການຈົບຊັື້ນປະຖົມ: 

       ໃນປ  2012 ໂອກາດທ ິ່ເດັກອາຍຸ
ລະຫວ່າງ 11 ຫາ 15 ປ  ຮຽນຈົບຊັັ້ນປະຖົມ 
ມ ພຽງແຕ່ 50% ເທົິ່ານັັ້ນ. ຄວາມອາດ
ສາມາດຈະເປັນໄດ້ສໍາລັບເດັກທ ິ່ມາຈາກຄົວ
ເຮືອນທ ິ່ບໍິ່ເວົັ້າພາສາລາວມ ພຽງແຕ່ ປະມານ
ເຄ ິ່ງໜຶິ່ງ ຂອງຄວາມອາດສາມາດຈະເປັນໄປ
ໄດ້ຂອງເດັກທ ິ່ມາຈາກຄົວເຮືອນທ ິ່ເວົັ້າພາສາ
ລາວ. 

ການຂະຫຍາຍໂອກາດສໍາລັບຊັັ້ນປະຖົມ ໄດ້
ປ່ຽນສະພາບຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນລຫວ່າງ ປ  
2012 ແລະ ປ  2017. ໃນປ  2017 ເດັກທ ິ່
ບໍິ່ທຸກ (ບໍິ່ຢ ່ລຸ່ມ 20%) ແມ່ນມ ຄວາມເປັນໄປ
ໄດ້ 90% ທ ິ່ຈະຈົບຊັັ້ນປະຖົມ ແລະ ຄວາມ
ເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບເດັກທ ິ່ບໍິ່ທຸກຍາກທ ິ່ຄ້າຍຄື
ກັນ ເຊ ິ່ງມາຈາກກຸ່ມພາສາ-ຊົນເຜົິ່າ (ຊາດພັນ) 
ອືິ່ນແມ່ນເກືອບເທົິ່າໆກັນ. 

ໃນຂະນະທ ິ່ຜົນກະທົບກ່ຽວກບັການຢ ່ໃນຄົວ
ເຮືອນຫ່າງໄກສອກຫຼ ກ ໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງ
ຫຼວງຫຼາຍ ຍ້ອນມ ການຂະຫຍາຍລະບົບ
(ເກືອບຈະບໍິ່ມ ຜົນກະທົບ ໃນປ  2017), 
ເດັກທ ິ່ທຸກຍາກທ ິ່ສຸດຍັງມ ໂອກາດຮຽນຈົບຊັັ້ນ
ປະຖົມສຶກສາ ນ້ອຍກວ່າເດັກທ ິ່ບໍິ່ທຸກຍາກ. 

 

 

 

2012 2017

Lao speaking Household 50% 90%

Non-Lao speaking Household 29% 84%

Non Poor 50% 90%

Poor (bottom 20%) 22% 72%

Non Remote 50% 90%

Remote 39% 89%

Probability that a child 11-15 years of age has 

completed primary education
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• ການມີສວ່ນຮ່ວມໃນຊັື້ນມດັທະຍົມ
ສຶກສາຕອນຕົື້ນ: 

ການຂະຫຍາຍ ແລະ ການນໍາເອົາການສຶກສາ
ຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນເຂົັ້າໃນການສຶກ
ສາພາກບັງຄັບ ໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ
ທ ິ່ເຊືິ່ອມໂຍງຫາກຸ່ມພາສາ-ຊົນເຜົິ່າ ແລະ ທ ິ່ຕັັ້ງ
ຫ່າງໄກສອກຫຼ ກ. 

ເຖ ງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເດັກທ ິ່ທຸກຍາກມ ພຽງແຕ່
ເຄ ິ່ງໜຶິ່ງເທົິ່ານັັ້ນທ ິ່ໜ້າຈະໄດ້ເຂົັ້າຮຽນ
ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ ນ້ອຍກວ່າເດັກທ ິ່
ບໍິ່ຢ ່ໃນຄົວເຮືອນທ ິ່ທຸກທ ິ່ສຸດ 20%. 

 

 

 

 

• ການຈົບຊັື້ນມດັທະຍົມສຶກສາຕອນ
ຕົື້ນ: 

ການຂະຫຍາຍຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ 
ແລະ ການນໍາເອົາຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນ
ຕົັ້ນເຂົັ້າໃນການສຶກສາພາກບັງຄັບ ມ ຜົນ
ກະທົບທ ິ່ ຄ້າຍຄືກັນກ່ຽວກັບການຄາດຄະເນ
ການທ ິ່ບຸກຄົນທ ິ່ຫນຸ່ມໄດ້ສໍາເລັດໃນລະດັບ
ການ. 

ຄວາມແຕກຕ່າງທ ິ່ກ່ຽວຂ້ອງກບັກຸ່ມະາສາ 
ແລະ ຄວາມຫ່າງໄກສອກຫຼ ກ ແມ່ນຫຼຸດລົງ
ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃນຂະນະທ ິ່ ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນ
ໂດຍລວມແມ່ນເພ ິ່ມຂຶັ້ນ. ເດັກທຸກຍາກ ຍັງໜ້
ອຍກວ່າ ½ ທຽບໃສ່ເດັກທ ິ່ບໍິ່ທຸກຍາກ ທ ິ່ຈະ
ຮຽນຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ. 

 

 

 

 

2012 2017

Lao speaking Household 51% 60%

Non-Lao speaking Household 41% 60%

Non Poor 51% 60%

Poor (bottom 20%) 22% 33%

Non Remote 50%

Remote 33%

Probability that a child 12 to 16 years of age is 

enroled in lower secondary education

2012 2017

Lao speaking Household 44% 67%

Non-Lao speaking Household 21% 57%

Non Poor 44% 67%

Poor (bottom 20%) 9% 31%

Non Remote 44% 67%

Remote 18% 60%

Probability that a youth 16 to 20 years of age has 

completed lower secondary education
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• ການເຂົື້າຮຽນໃນຊັື້ນມັດທະຍົມ
ສຶກສາຕອນປາຍ: 

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທ ິ່ຊາວໜຸ່ມອາຍຸລະຫວ່າງ 
16 ຫາ 22 ປ  ຈາກຄົວເຮືອນທ ິ່ເວົັ້າພາສາ
ລາວໄດ້ເຂົັ້າຮຽນ ຫືຼ ຈົບ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຂັັ້ນ
ຮຽນ ໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍແມ່ນ 
54%. ຄວາມອາດສາມາດເປັນໄປໄດ້ທ ິ່ຊາວ
ໜຸ່ມຈາກຄົວເຮືອນທ ິ່ບໍິ່ເວົັ້າພາສາລາວໄດ້ເຂົັ້າ
ຮຽນໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ແມ່ນ
ປະມານ 38%. ຊາວໜຸ່ມທ ິ່ມາຈາກຄົວເຮືອນ
ທຸກຍາກແມ່ນນ້ອຍກວ່າເຄ ິ່ງ ໜຶິ່ງ ທ ິ່ໜ້າຈະ
ເປັນໄປໄດ້ເຂົັ້າຮຽນ ຢ່າງໜ້ອຍໜຶິ່ງຂັັ້ນຮຽນ 
ຂອງຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ. 

• ການຈົບຊັື້ນມດັທະຍົມສຶກສາຕອນ
ປາຍ:  

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໂດຍລວມທ ິ່ຊາວໜຸ່ມທ ິ່ເຂົັ້າ
ຮຽນໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມ ແລະ ສາມາດຮຽນ
ຈົບແມ່ນປະມານ 83%. ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທ ິ່
ຊາວໜຸ່ມຈາກຄອບຄົວທ ິ່ເວົັ້າພາສາລາວໄດ້
ເຂົັ້າຮຽນ ແລະ ຮຽນຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ 
ແມ່ນປະມານ 85%. ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທ ິ່
ຊາວໜຸ່ມຈາກຄອບຄົວທ ິ່ບໍິ່ເວົັ້າພາສາລາວໄດ້
ເຂົັ້າຮຽນ ແລະ ຮຽນຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ
ແມ່ນປະມານ 78%. 

ຊາວໜຸ່ມທ ິ່ທຸກຍາກທ ິ່ໜ້າຈະຮຽນຈົບ (ເປັນ
ໄປໄດ້ 71%) ແຕ່ກໍມ ຄວາມສໍາຄັນທ ິ່ຕ້ອງ
ໄດ້ຈົດຈໍາໄວ້ວ່າປະມານ 20% ຂອງຊາວໜຸ່ມ
ທຸກເທົິ່ານັັ້ນ ທ ິ່ສາມາດເຂົັ້າຮຽນໃນຊັັ້ນ
ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ. 

ການຢ ່ໃນຄົວເຮືອນຫ່າງໄກສອກຫຼ ກບໍິ່ໄດ້ມ 
ຜົນກະທົບທາງດ້ານສະຖ ຕ ທ ິ່ສໍາຄັນ40 ວ່າ 
ຊາວໜຸ່ມທ ິ່ໄດ້ເຂົັ້າຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາ
ຕອນປາຍໄດ້ຮຽນຈົບລະດັບດັິ່ງກ່າວ. ເດັກ

 

 

 

2017

Lao speaking Household 54%

Non-Lao speaking Household 38%

Non Poor 54%

Poor (bottom 20%) 20%

Non Remote 54%

Remote 40%

Probability that a youth 16 to 22 years of age 

attended upper secondary education

2017

Lao speaking Household 85%

Non-Lao speaking Household 78%

Non Poor 85%

Poor (bottom 20%) 71%

Non Remote

Remote

Probability that a youth 20 to 24  years of age who 

entered upper secondary has completed the level
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ຈາກຄອບຄົວທ ິ່ຢ ່ຫ່າງໄກສອກຫຼ ກ ທ ິ່ມ 
ໂອກາດພຽງພໍໃນການໄດ້ເຂົັ້າຮຽນມັດທະຍົມ
ສຶກສາຕອນປາຍ ແມ່ນໜ້າຈະມ 
ຊັບພະຍາກອນການເງ ນ ເພືິ່ອໄປຢ ່ໃກ້ກັບ
ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ (ຫືຼໄດ້
ຮັບການສະໜັບສະໜ ນຈາກລັດຖະບານໃນ
ການປຸກສ້າງຫໍພັກ) 

 

ສັງລວມ: ນະໂຍບາຍ ແລະ ການວາງແຜນເພ ິ່ອແກໄ້ຂຄວາມບ ິ່ເທົິ່າທຽມ. 
 

 ການທົບທວນເຄ ິ່ງສະໄໝຂອງ ESDP 2016-2020 ໄດ້ເນັັ້ນໜັກຄວາມສໍາຄັນໃນການແກໄ້ຂຄວາມບໍິ່
ເທົິ່າທຽມກັນ ຢ ່ໃນການເຂົັ້າຮຽນ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບໃນການບັນລຸເປົັ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງແຜນ. ເຖ ງແມ່ນມ
ວ່າຈະມ ການລົງທຶນໃນການຂະຫຍາຍໂອກາດການເຂົັ້າເຖ ງ ແລະ ການປັບປຸງຄຸນນະພາບ, ຄວາມແຕກໂຕນກໍຍັງ
ເຫັນແຈ້ງຢ ່ໃນທຸກລະດັບຂອງລະບົບ. ຄວາມແຕກໂຕນຕ່າງໆຈໍານວນໜຶິ່ງ ບໍິ່ສາມາດແກ້ໄຂຢ່າງມ ປະສ ດທ ພາບ
ໄດ້ ດ້ວຍການຂະຫຍາຍໂອກາດທ ິ່ພວມດໍາເນ ນການຢ ່ໃນປັດຈຸບັນ, ແຕ່ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມ ວ ທ ການທ ິ່ລົງເລ ກເປົັ້າ
ໝາຍຫຼາຍຂຶັ້ນ, ເນັັ້ນໃສ່ສາຍເຫດທ ິ່ເປັນພືັ້ນຖານ ແລະ ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນເພືິ່ອສະ  ໜັບສະໜ ນວ ທ ການ
ດັິ່ງກ່າວ. 

ເອກະສານຄັດຕ ດນ ັ້ ໄດ້ໃຫ້ຕົວຢ່າງວ່າ ລະບົບຂໍັ້ມ ນທ ິ່ມ ໃນປັດຈຸບັນ ສາມາດໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນ
ການວ ເຄາະພືັ້ນຖານເພືິ່ອກໍານົດຍຸດທະສາດໃນການແກ້ໄຂຄວາມແຕກໂຕນໂດຍສະເພາະ ແລະ ຕ ດຕາມຄວາມ
ຄືບໜ້າ. ເອກະສານຄັດຕ ດແມ່ນພຽງແຕ່ເປັນຕົວຢ່າງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄວນຈະມ ຄວາມເຂົັ້າໃຈຕໍິ່ສ ິ່ງທ້າທາຍພືັ້ນຖານດ 
ຂຶັ້ນຄືແນວໃດ, ເປັນໄປໄດ້ຫຼາຍກວ່ານັັ້ນກໍແມ່ນ ການນໍາໃຊ້ແຫຼິ່ງຂໍັ້ມ ນອືິ່ນໆ ເຊັິ່ນ: ຂໍັ້ມ ນບຸກຄົນຈາກການສໍາຫຼວດ
ໂຮງຮຽນ (EMIS) ແລະ ຂໍັ້ມ ນການເງ ນ (GFIS/FMIS). ລັດຖະບານ ແລະ ຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາຕ້ອງສໍາຫຼວດວ່າຈະ
ນໍາໃຊ້ແຫຼິ່ງຂໍັ້ມ ນແນວໃດ ໃນການພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະ ການຕອບສະໜອງການປະຕ ບັດຕໍິ່ຂໍັ້ສະເໜ ແນະ 
ຂອງການທົບທວນເຄ ິ່ງສະໄໝ ESDP ແລະ ESWG. 
 

  

                                                             
40 ບໍິ່ມ ຄວາມແຕກຕ່າງທ ິ່ເປັນເອກະລາດ ໃນການຮຽນຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມ ລະຫວ່າງຊາວໜຸ່ມຈາກຄອບຄົວທ ິ່ຢ ່ຫ່າງໄກສອກຫຼ ກ ແລະ 
ຄອບຄົວທ ິ່ບໍິ່ຢ ່ຫ່າງໄກສອກຫຼ ກ ຊຶິ່ງບໍິ່ໄດ້ອະທ ບາຍດ້ວຍຄວາມແຕກຕ່າງ ສໍາລັບຄອບຄົວທຸກຍາກ ແລະ ຄອບຄົວໍົນເຜົິ່າ. 
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ເອກະສານຄັດຕິດທີ 3: ຕົວຊີື້ບອກຜົນສ າເລັດຫ ັກສ າລັບ ESDP 2016-2020  

 

 KPI (ມາດຕະຖານສະເພາະຕ້ອງການໃຫ້
ມ ການຕ ດຕາມ) 

ບັນລຸໄດ ້ໃນປ  
2016 

ບັນລຸໄດໃ້ນປ  
2017 

ບັນລຸໄດ້ໃນປ  
2018 

ທ ິ່ສະເໜ ສໍາລັບ 
2020 

1 ເພ ິ່ມການເຂົັ້າເຖ ງການບໍລ ການການສຶກສາທ ິ່ມ ຄຸນນະພາບ ດ້ວຍຄວາມເທົິ່າທຽມ  

1.1 
ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປ  ໃນຮ ບ
ແບບຕ່າງໆຂອງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ 

70,9% 74,4% 77,1% 80% 

1.2 

ຈໍານວນເມືອງທ ິ່ມ ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກ
ອາຍຸ 5 ປ ສ ງກວ່າ 60% ໃນທຸກຮ ບແບບ
ຂອງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ 

N/A 116 126 135 

1.3 ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນສຸດທ ຊັັ້ນປະຖົມ 98.8% 98.7% 98.8% 99% 

1.4 ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນໃໝ໋ສຸດທ ຊັັ້ນປະຖົມ 97.9% 97.6% 97.7% 98% 

1.5 

ຈໍານວນເມືອງທ ບັນລຸອັດຕາການຈົບຊັັ້ນ
ປະຖົມສ ງກວ່າ 95% (ອັດຕາການເຂົັ້າ
ຮຽນລວມໃໝ່ ປ 5) 

N/A 134 127 140 

1.6 
ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ
ຕອນຕົັ້ນ 

82.2% 82.9% 83.1% 85% 

1.7 
ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ
ຕອນປາຍ 

47.8% 51.4% 53.3% 56% 

1.8 

ຈໍານວນແຂວງທ ບັນລຸອັດຕາຈົບຊັັ້ນ
ມັດທະຍົມຕົັ້ນ (ອັດຕາການເຂົັ້າ
ຮຽນລວມໃໝ່ ມ. 4) ສໍາລັບເດັກຍ ງ ສ ງ
ກວ່າ 70%. 

N/A 10 12 16 

2 ປະສ ດທ ພາບພາຍໃນ/ຄຸນນະພາບ 

2.1 ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງຊັັ້ນປະຖົມ 4.8% 4.1% 4.0% 2% 

2.2 ອັດຕາປະລະຊັັ້ນປະຖົມ 4.7% 4.4% 4.1% 2% 

2.3 ອັດຕາລອດເຫຼືອຊັັ້ນປະຖົມ 79.6% 81.1% 82.2% 86% 

2.4 ອັດຕາປະລະຊັັ້ນມັດທະຍົມຕົັ້ນ 8.0% 8.3% 9.2% 8% 

2.5 ອັດຕາປະລະຊັັ້ນມັດທະຍົມປາຍ 5.4% 5.8% 7.0% 6% 

2.6 
ຈໍານວນເມືອງທ ິ່ອັດຕາການຄ້າງຫ້ອງຊັັ້ນ
ປະຖົມຕໍິ່າກວ່າ 7% 

117 126 130 138 

2.7 
ຈໍານວນເມືອງທ ິ່ມ ອັດຕາປະລະຊັັ້ນປະຖົມ
ຕໍິ່າກວ່າ 6% 

111 115 119 130 
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3 ມາດຕະຖານການບໍລ ການໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃນລະດັບໂຮງຮຽນ  

3.1 
ຈໍານວນເມືອງທ ິ່ການຈັດສັນຄ ປະຖົມເຊ ິ່ງມ  
R2>0.8 ຕາມມາດຕະຖານທ ິ່ກໍານົດ 

N/A N/A 44 60 

3.2 
ເປ ເຊັນຂອງໂຮງຮຽນປະຖົມທ ິ່ມ ນໍາໃຊ້
ຕະຫຼອດປ  

  46.7% 52% 

4 ພາວະຜ ້ນໍາທ ິ່ມ ປະສ ດທ ພາບສ ງຂຶັ້ນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການບໍລ ການການສຶກສາ 

4.1 

ເປ ເຊັນຂອງງົບປະມານບໍລ ຫານແຫ່ງຊາດ ທ ິ່
ໄດ້ຈັດສັນໃຫ້ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ 
ກ ລາ 

20,50% 19,78% 20,06%  

4.2 

ເປ ເຊັນຂອງງົບປະມານບໍລ ຫານແຫ່ງຊາດ 
ລວມທັງ ODA ທ ິ່ໄດ້ຈັດສັນໃຫ້ກະຊວງສຶກ
ສາທ ການ ແລະ ກ ລາ 

16.3% 13.4% 14.02%  

4.3 

ເປ ເຊັນຂອງງົບປະມານບໍລ ຫານແຫ່ງຊາດ 
ບໍິ່ລວມ ODA ທ ິ່ໄດ້ຈັດສັນໃຫ້ກະຊວງສຶກ
ສາທ ການ ແລະ ກ ລາ 

17.9% 16.0% 16.9%  

4.4 
ເປ ເຊັນງົບປະມານທ ິ່ບໍິ່ແມ່ນຄ່າຈ້າງຢ ່ໃນ
ງົບປະມານສຶກສາ 

19% 19% 20%  
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