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ພາກສະເໜ ີ

ໂດຍປະຕິບັດຕາມຂ ໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຈັດຕັໍ້ງ ແລະ ເຄ ື່ອນໄຫວຂອງກມົພະລະ ແລະ ສິລະ
ປະສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 837/ສສກ.ຈຕ, ລົງວັນທີ 19 ມີນາ 2012, ກົມພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ ຂຽນດ້ວຍ
ອັກສອນຫຍ ໍ້“ພປ”ເປັນກົງຈັກບ ລິຫານໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັໍ້ງຂອງກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາ, ມີພາລະບົດບາດ 
ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຄະນະພັກກະຊວງກ່ຽວກັບວຽກງານພະລະສຶກສາ, ສິລະປະສຶກສາ, ສຶກສາ
ປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຕ້ານສິື່ງເສບຕິດໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ສົື່ງເສີມການພັດທະນາຫຼັກສູດທ້ອງຖິື່ນ. ປະ 
ກອບດ້ວຍ 9 ໜ້າທີື່ ແລະ 8 ສິດ; ມີໂຄງປະກອບກົງຈັກ ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍ 5 ພະແນກຄ : 

1) ພະແນກບ ລິຫານ 
2) ພະແນກພະລະສກຶສາ ແລະ ສຶກສາປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ 
3) ພະແນກສິລະປະສຶກສາ 
4) ພະແນກຕ້ານສິື່ງເສບຕິດໃນໂຮງຮຽນ 
5) ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ 
ວຽກງານພະລະແລະສິລະປະສຶກສາມີສາຍໃຍການຈັດຕັໍ້ງແຕຂ່ັໍ້ນກະຊວງຈົນຮອດຂັໍ້ນເມ ອງ ແລະ ມ ີ 2 ວິທະຍາ 

ໄລຂຶໍ້ນກັບຊຶື່ງມີລາຍລະອຽດດັື່ງນີໍ້: 
ຂັໍ້ນກະຊວງ: ແມ່ນກົມພະລະແລະສິລະປະສຶກສາມີບກຸຄະລາກອນທັງໝົດ 28 ທ່ານ, ຍິງ 11 ທ່ານ; ປະກອບ 

ດ້ວຍ 5 ພະແນກ, ມີຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງກົມ 4 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງພະແນກ 9 ທ່ານ, ຍິງ  2 ທ່ານ, 
ມີວິຊາການທັງໝົດ 15 ທ່ານ, ຍິງ 8 ທ່ານ. 

ຂັໍ້ນແຂວງ: ແມ່ນຂະແໜງພະລະແລະສິລະປະສຶກສາ, ມີຮອງຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການແລະກິລາແຂວງເປັນ 
ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຊີໍ້ນ າແຂວງລະ 1 ທ່ານ, ມີຫົວໜ້າ, ຮອງ ແລະ ວິຊາການຂະແໜງພະລະແລະສິລະປະສຶກສາທົື່ວປະເທດ
ທັງໝົດ 68 ທ່ານ, ຍິງ 21 ທ່ານ. 

ຂັໍ້ນເມ ອງ: ແມ່ນໜ່ວຍງານພະລະແລະສິລະປະສກຶສາ, ມຮີອງຫົວໜ້າຫ້ອງການສຶກສາທິການແລະກິລາເມ ອງ 
ເປັນຜູ້ຊີໍ້ນ າເມ ອງລະ 1 ທ່ານ, ມີຫົວໜ້າ, ຮອງ ແລະ ວິຊາການໜ່ວຍງານພະລະແລະສິລະປະສຶກສາທົື່ວປະເທດ 263 
ທ່ານ, ຍິງ 80 ທ່ານ.  

ວິທະຍາໄລ 2 ແຫ່ງທີື່ຂຶໍ້ນກັບຕັໍ້ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຄ :  
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1) ວິທະຍາໄລພະລະສຶກສາມີບກຸຄະລາກອນທັງໝົດ 65 ທ່ານ, ຍິງ 31 ທ່ານ. ໃນນັໍ້ນ, ມີຄະນະອ ານວຍການ 3 ທ່ານ, 
ຍິງ 1 ທ່ານ, ຄູສອນທັງໝົດ 50 ທ່ານ, ຍິງ 19 ທ່ານ ແລະ ພະນັກງານບ ລິຫານ 12 ທ່ານ, ຍິງ 11 ທ່ານ; ມີນັກສຶກ
ສາ ພາກປົກກະຕິທັງໝົດ 628 ຄົນ, ຍິງ 66 ຄົນ ແລະ ນັກສຶກສາລະບົບຕ ື່ເນ ື່ອງ 196 ຄົນ, ຍິງ 30 ຄົນ. 

2) ວິທະຍາໄລສິລະປະສຶກສາມບີຸກຄະລາກອນທັງໝົດ 62 ທ່ານ, ຍິງ 19 ທ່ານ. ໃນນັໍ້ນ, ມຄີະນະອ ານວຍການ 3 ທ່ານ, 
ຍິງ 1 ທ່ານ, ຄູສອນທັງໝົດ 54 ທ່ານ, ຍິງ 15 ທ່ານ (ສອນສິລະປະດົນຕີ 26 ທ່ານ, ຍິງ 11 ທ່ານ, ຄູສອນສິລະ
ປະກ າ 19 ທ່ານ, ຍິງ 2 ທ່ານ ແລະ ຄູສອນວິຊາທົື່ວໄປ 9 ທ່ານ, ຍິງ 2 ທ່ານ ), ພະນັກງານບ ລິຫານ 8 ທ່ານ, ຍິງ 4 
ທ່ານ; ມີ ນັກສຶກສາພາກປົກກະຕິທັງໝົດ 466 ຄົນ, ຍິງ 386 ຄົນ ແລະ ນັກສຶກສາພາກຕ ື່ເນ ື່ອງ 86 ຄົນ, ຍິງ 63 
ຄົນ. 

 
 

ພາກທີ 1 
ຜົນສ າເລັດຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ 

ສົກປີ 2014-2015 
 

ເພ ື່ອປະຕິບັດ 2 ໃນ 5 ຫັຼກມູນການສຶກສາໃຫ້ເກີດຜົນແກ່ນກັຮຽນ, ຄະນະພັກ - ຄະນະນ າກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະ ກລິາ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສ າຄັນ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ ລົງທຶນພັດທະນາວຽກງານພະລະສຶກສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາໃນຂອບ 
ເຂດທົື່ວປະເທດໂດຍສະເພາະແມ່ນພ ໍ້ນຖານໂຄງລ່າງ, ການພດັທະນາ ແລະ ຍົກລະດັບສ້າງຄວາມເຂັໍ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພະນັກ 
ງານ-ຄູອາຈານ, ພັດທະນາຫຼັກສູດ, ປຶໍ້ມແບບຮຽນ, ຄູ່ມ ພ້ອມທັງອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການຮຽນ-ການສອນຊຶື່ງສາມາດສະຫຼຸບ 
ໄດ້ເປັນແຕ່ລະດ້ານດັື່ງນີໍ້: 
I. ແຜນງານຂະຫຍາຍໂອກາດການເຂົັ້າຮຽນ 

1. ການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດແຜນຮັບນັກຮຽນເຂົໍ້າຮຽນ: 
ໃນສົກຮຽນຜ່ານມາວິທະຍາໄລທັງ 2 ແຫ່ງແມ່ນໄດ້ຮັບການພັດທະນາດີຂຶໍ້ນໂດຍສະເພາະດ້ານພ ໍ້ນຖານໂຄງລ່າງ, 

ຫັຼກສູດ, ຄູມ່ , ເອກະສານການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊພ້ຽງພ ສາມາດສ້າງບຸກຄະລາກອນດ້ານພະລະສຶກ
ສາແລະ ສິລະປະສຶກສາອອກຮັບໃຊ້ສັງຄົມໄດ້ຫຼາຍຂຶໍ້ນເຫັນໄດ້ຈາກສະຖິຕິການຮັບນັກຮຽນເຂົໍ້າໃໝ່ແມ່ນສາມາດປະຕິບັດ
ໄດ້ຕາມແຜນການທີື່ວາງໄວ້, ດັື່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີໍ້: 
 ແຜນຮັບນັກຮຽນໃໝ່ເຂົັ້າຮຽນໃນວິທະຍາໄລພະລະສຶກສາລວມທັງໝົດ 240 ຄົນຄື: 

1) ແຜນຮັບນັກຮຽນຊັໍ້ນປະລິນຍາຕີ 40 ຄົນ, ຍິງ 5 ຄົນ, ທຽບໃສແ່ຜນການແມ່ນປະຕິບັດໄດ້ 100% ໃນນັໍ້ນເປັນ
ນັກຮຽນໃນແຜນ 16 ຄົນ. 

2) ແຜນຮັບນັກຮຽນຊັໍ້ນສູງ 200 ຄົນ, ປະຕິບັດຕົວຈິງໄດ້ 280 ຄົນ, ຍິງ 35 ຄົນ, ໃນນັໍ້ນເປັນນັກຮຽນໃນແຜນ 
112 ຄົນ, ທຽບໃສ່ແຜນການລ ື່ນຄາດໝາຍ 80 ຄົນເທົື່າກັບ 40%( ສ າລັບຕົວເລກ 80 ທຶນແມ່ນແທນໃຫ້ 80 
ທຶນຂອງລະບົບ 9+3 ທີື່ບ ື່ໄດ້ເປີດຮັບຕາມແຈ້ງການເພີື່ມເຕີມສະບັບເລກທີ 0597/ສສກ,ຜກ, ລົງວັນທີ 
12/8/2014). 

3) ສ າລັບແຜນຮັບນັກຮຽນຊັໍ້ນສູງຕ ື່ເນ ື່ອງ 150 ຄົນ ແລະ ປະລິນຍາຕີຕ ື່ເນ ື່ອງ 80 ຄົນ ກ າລັງກະກຽມຈະເປີດຮັບ
ໃນເດ ອນມິຖຸນາປີ 2015 ນີໍ້. 

ປະຈຸບັນວທິະຍາໄລພະລະສຶກສາ ມນີັກສຶກສາພາກປົກກະຕລິະບົບຊັໍ້ນສູງ 628 ຄົນ, ຍິງ 66 ຄົນ, ປະ
ລິນຍາຕີ 40 ຄົນ, ຍິງ 5 ຄົນ, ຊັໍ້ນສູງຕ ື່ເນ ື່ອງ 35 ຄົນ, ຍິງ 4 ຄົນ ແລະ ປະລິນຍາຕີຕ ື່ເນ ື່ອງ 161 ຄົນ, ຍິງ 26 ຄົນ. 
ໃນສົກຮຽນ 2014-15 ນີໍ້ຈະມີນັກສຶກສາຈົບອອກທັງໝົດ 423 ຄົນ, ຍິງ 41 ຄົນ ໃນນັໍ້ນມີຊັໍ້ນສູງ 307 ຄົນ, ຍິງ 
26 ຄົນ, ຊັໍ້ນສູງຕ ື່ເນ ື່ອງ ຈ ານວນ 35 ຄົນ,ຍິງ 4 ຄົນ ແລະ ປະລິນຍາຕີຕ ື່ເນ ື່ອງຈ ານວນ 81 ຄົນ, ຍິງ 11 ຄົນ.  

 
 

 ແຜນຮັບນັກຮຽນໃໝ່ເຂົັ້າຮຽນໃນວິທະຍາໄລສິລະປະສຶກສາລວມທັງໝົດ 240 ຄົນຄື: 
1) ແຜນຮັບນັກຮຽນຊັໍ້ນປະລິນຍາຕີ 80 ຄົນ, ຍິງ 68 ຄົນ, ທຽບໃສ່ແຜນການແມ່ນປະຕິບັດໄດ້ 100%. 
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2) ແຜນຮັບນັກຮຽນຊັໍ້ນສູງ 80 ຄົນ, ຍິງ 58 ຄົນ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 100%. 
3) ແຜນຮັບນັກຮຽນຊັໍ້ນກາງແມ່ນ 80 ຄົນ, ຍິງ 72 ຄົນ, ທຽບໃສແ່ຜນການປະຕິບັດໄດ ້100%. 

ປະຈຸບັນວທິະຍາໄລສິລະປະສຶກສາ ມນີັກສຶກສາພາກປົກກະຕິລະບົບຊັໍ້ນກາງ 221 ຄົນ, ຍິງ 198 ຄົນ, 
ຊັໍ້ນສູງ 165 ຄົນ, ຍິງ 120 ຄົນ, ປະລິນຍາຕີ 80 ຄົນ, ຍິງ 68 ຄົນ, ຊັໍ້ນສູງຕ ື່ເນ ື່ອງ 86 ຄົນ, ຍິງ 63 ຄົນ. ໃນສົກ
ຮຽນ 2014-15 ນີໍ້ຈະມີນັກສຶກສາຈົບອອກທັງໝົດ 140 ຄົນ, ຍິງ 113 ຄົນ, ໃນນັໍ້ນມຊີັໍ້ນກາງ 57 ຄົນ, ຍິງ 51 
ຄົນ, ຊັໍ້ນສູງ 83 ຄົນ, ຍິງ 62 ຄົນ, ຊັໍ້ນສູງຕ ື່ເນ ື່ອງ 86 ຄົນ, ຍິງ 63 ຄົນ. 

2. ການພັດທະນາ ແລະ ກ ື່ສ້າງພ ໍ້ນຖານໂຄງລ່າງ ໄດ້ກ ື່ສ້າງ, ປັບປຸງ ແລະ ສ້ອມແປງພ ໍ້ນຖານວັດຖຸອາຄານສະຖານທີື່ 
ແລະ ສະໜອງອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ ເພ ື່ອຮອງຮັບການປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍວິທະຍາໄລພະລະສຶກສາ, 
ວິທະຍາໄລ ສິລະປະສຶກສາ ຄ : 
 ວິທະຍາໄລພະລະສກຶສາ: ໄດ້ສ້າງຫ ພັກພະນັກງານ, ເອົາໄຟຟ້າເຂົໍ້າ, ຕິດຕັໍ້ງລະບົບນ ໍ້າ, ສ້າງຫ້ອງນ ໍ້າລວມ 

ແລະ ສະຖານທີື່ເຝິກການທະຫານ ຢູ່ບ້ານໂພນຄ າ, ເມ ອງນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. 
 ວິທະຍາໄລສິລະປະສຶກສາ: ໄດ້ດ າເນີນການປຸກສ້າງອາຄານຮຽນໃໝ່ 4 ຊັໍ້ນ 1 ຫັຼງ. 

3. ສະພາບການຈັດຕັັ້ງການຮຽນ-ການສອນພະລະແລະສລິະປະສຶກສາຢ ່ໃນທົົ່ວປະເທດ: 
– ຄະນະນ າຂອງແຂວງ ແລະ ຜູຮ້ັບຜິດຊອບວຽກງານພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາສ່ວນຫຼາຍມີຄວາມເຂົໍ້າໃຈ 

ແລະ ເຫັນໄດ້ຄວາມໝາຍຄວາມສ າຄັນ, ຄວາມຈ າເປັນຂອງວິຊາພະລະສຶກສາ ແລະ ວິຊາສິລະປະສຶກສາ. ໄດ້
ອອກນິຕິກ າເຖິງເມ ອງ ແລະ ໂຮງຮຽນເພ ື່ອຈັດຕາຕະລາງການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ຄົບຕາມຫຼັັກສູດ. 

– ແຂວງຕ່າງໆໄດ້ພະຍາຍາມສັບຊ້ອນຄູທີື່ຈົບຈາກວິທະຍາໄລພະລະສຶກສາ, ວິທະຍາໄລສິລະປະສຶກສາ, ຄະນະ
ສຶກສາສາດ ແລະ ຄູວິຊາເລ ອກຈາກສະຖາບັນສ້າງຄູຕ່າງໆ ໂດຍເລັງໃສໂ່ຮງຮຽນຊັໍ້ນມັດທະຍົມສຶກສາທີື່ເປັນ 
ເປົໍ້າໝາຍໂຮງຮຽນຕົວແບບ. 

– ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສ່ວນຫຼາຍໄດ້ຈັດຕັໍ້ງການຮຽນ-ການສອນຕາມຫັຼກສູດທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ,້ໂຮງຮຽນໃດທີື່ຂາດ
ຄູກ ື່ໄດເ້ອົາຄູທີື່ມີພອນສະຫວັນ ຫຼ  ເອົາຄູທີື່ຈົບຈາກວິທະຍາໄລຄູໃນສາຍວິຊາເລ ອກມາສອນແທນ. ອີງຕາມຂ ໍ້
ມູນທີື່ເກັບກ າໄດ້ຈາກບັນດາແຂວງ ເຫັນວ່າຄູພະລະສຶກສາ ແລະ ຄູສິລະປະສຶກສາ ທີື່ຮຽນຈົບຈາກໂຮງຮຽນ
ກ່ຽວ ຂ້ອງມີບາງຈ ານວນທີື່ໄດ້ສອນຕົວຈິງ ແລະ ຈ ານວນໜຶື່ງແມ່ນມາຈາກຄູສາຍວິຊາເລ ອກເພ ື່ອສອນ ວິຊາ
ພະລະ ສຶກສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ , ດັື່ງມີຂ ໍ້ມູນລະອຽດລຸ່ມນີໍ້: 
1) ຄູພະລະສຶກສາທີື່ສອນຢູໃ່ນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມມທັີງໝົດ 1,200 ຄົນ, ຍິງ 216 ຄົນ ແລະ ຄູສອນຊ່ວຍ

ພະລະສຶກສາມີທັງໝົດ 574 ຄົນ, ຍິງ 95 ຄົນ(ຍັງອີກ 7 ແຂວງບ ື່ທັນລາຍງານຄູສອນຊ່ວຍ);  
2) ຄູສິລະປະດົນຕຣີມີທັງໝົດ 428 ຄົນ, ຍິງ 336 ຄົນ ແລະ ຄູສອນຊ່ວຍສິລະປະດົນຕຣີ 529 ຄົນ, ຍິງ 

401 ຄົນ(ຍັງອີກ 9 ແຂວງບ ື່ທັນລາຍງານຄູສອນຊ່ວຍ);  
3) ຄູສິລະປະກ າ 285 ຄົນ, ຍິງ 156 ຄົນ ແລະ ຄູສອນຊ່ວຍວິຊາສິລະປະກ າທັງໝົດ 422 ຄົນ, ຍິງ 217 

ຄົນ(ຍັງອີກ 9 ແຂວງບ ື່ທັນລາຍງານຄູສອນຊ່ວຍ);  
– ໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາຫລາຍແຫ່ງ ໄດ້ມີຄວາມບຸກບ ນຈັດການຮຽນ-ການສອນ ພະລະສຶກສາ ແລະ 

ສິລະປະສຶກສາ ມີການສອບເສັງປະຈ າເດ ອນ, ປະຈ າພາກຮຽນ, ຖ້າທຽບໃສ່ເມ ື່ອກ່ອນແມ່ນມີທ່າກ້າວດີຂຶໍ້ນ. 
ນອກຈາກນັໍ້ນຍັງມີການສ້າງຂະບວນການເຄ ື່ອນໄຫວນອກຫັຼກສູດເປັນຕົໍ້ນເຊັື່ນ:ການຈັດຕັໍ້ງແຂ່ງຂັນກິລາ, ສິລະ
ປະວັນນະຄະດ ີລະຫວ່າງຫ້ອງຕ ື່ຫ້ອງ, ຊັໍ້ນຕ ື່ຊັໍ້ນເພ ື່ອຄັດເລ ອກເອົານັກກິລາ ແລະ ນັກສິລະປະໄປແຂ່ງຂັນໃນ
ລະດັບເມ ອງ, ແຂວງ, ກະຊວງ, ລະດັບຊາດ, ພາກພ ໍ້ນ ແລະ ສາກົນ. 
 

4. ຂະບວນການຮຽນ-ການສອນວິຊາສກຶສາປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໃນໂຮງຮຽນ
ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ, ໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບ, ວິທະຍາໄລ-ມະຫາວິທະຍາໄລ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະ
ຊົນ. ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ ດ າເນີນການຈັດການຮຽນ-ການສອນໃນຍາມພັກພາກຮຽນທີ 1 ຫຼ  ທ້າຍພາກຮຽນທີ 2, 
ຕາມການລາຍງານຂອງ ບັນດາແຂວງ ໃນສົກຮຽນ 2013-14 ແຜນຈັດຕັໍ້ງການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ນັກຮຽນ
ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ (ຕາມການລາຍງານ 13 ແຂວງ, ບ ື່ໄດ້ລາຍງານ 5 ແຂວງຄ : ບ ື່ແກ້ວ, ຫົວພັນ, ບ ລິຄ າ
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ໄຊ, ຈ າປາສັກ, ໄຊສົມບູນ) ຕາມແຜນເຂົໍ້າຮຽນ 99,302 ຄົນ, ຍິງ 45,245 ຄົນ, ປະຕິບັດຕົວຈິງໄດ້ 66,749 
ຄົນ, ຍິງ 31,181 ຄົນ ທຽບໃສ່ແຜນການຫຼຸດຄາດໝາຍ 32.78%(ຕາມການລາຍງານ 16 ແຂວງ, ຍັງ 2 ແຂວງ
ບ ື່ໄດ້ລາຍງານຄ : ຈ າປາສັກ, ໄຊສົມບູນ), ສ່ວນນັກສຶກສາໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບ, ວິທະຍາໄລ-ມະຫາວິທະຍາ
ໄລທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຕາມແຜນເຂົໍ້າຮຽນ 7,442 ຄົນ, ປະຕິບັດຕົວຈິງໄດ້ 13,926 ຄົນ, ຍິງ 6,743 
ຄົນ, ທຽບໃສ່ແຜນ 

ແມ່ນລ ື່ນຄາດໝາຍ 87.12%. 
5. ຂະບວນການຮຽນ-ການສອນຕາມຫ ັກສ ດທ້ອງຖິົ່ນໃນຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ມາຮອດສົກຮຽນ 2014-

2015 ນີໍ້ ບັນດາແຂວງກ ື່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍຫັຼກສູດທ້ອງຖິື່ນພາຍໃນແຂວງຂອງຕົນໃຫ້ຫຼາຍຂຶໍ້ນ, ຜ່ານການ
ຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານຈາກບັນດາແຂວງໄດ້ມີໂຮງຮຽນຊັໍ້ນປະຖົມສຶກສາທີື່ໄດ້ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດເພີື່ມຂຶໍ້ນ ຈ ານວນ 
1,426 ໂຮງຮຽນ. 

6. ຂະບວນການສົົ່ງເສີມການສ້າງກິດຈະກ າທັກສະຊີວິດກ່ຽວກັບຜົນຮ້າຍຂອງສິົ່ງເສບຕິດແລະຕ້ານ
ປະກົດການຫຍ ັ້ທ ັ້ 
ໃນສະພາບປະຈຸບັນນີໍ້ບັນຫາຢາເສບຕິດໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາແຫ່ງຕ່າງໆ ໄດ້ກາຍເປັນສິື່ງຫຍ ໍ້ທ ໍ້
ໃນສັງຄົມ ເນ ື່ອງຈາກມີການມົໍ້ວສຸມຂອງນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາຕາມຮ້ານກິນດ່ ື່ມ, ຮ້ານເກມ, ຮ້ານສະນຸກເກີ ແລະ 
ອ ື່ນໆ ທີື່ຢູ່ໃກ້ກັບໂຮງຮຽນ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາ ເຊິື່ງມັນໄດ້ສົື່ງຜົນສະທ້ອນຫຼາຍອັນໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ-ນັກ 
ສຶກສາເຮັດໃຫ້ເກີດມີປະກົດການຫຍ ໍ້ທ ໍ້ຕ່າງໆເກີດຂຶໍ້ນ. ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ບັນຫາດັື່ງກ່າວຫຼຸດຜ່ອນລົງ ກົມພະລະແລະສິ
ລະປະສຶກສາ ໄດ້ສົມທົບກັບບັນດາແຂວງ ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ວຽກງານຕ້ານສິື່ງເສບຕິດໃນໂຮງຮຽນຢ່າງເປັນປົກກະຕ ິ
ໂດຍໄດ້ຈັດໃຫ້ມີການເຄ ື່ອນໄຫວກິດຈະກ າໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຜົນຮ້າຍຂອງຢາເສບຕິດ ແລະ ສ ບຕ ື່ໂຄງການສ້າງໂຮງ
ຮຽນສີຂຽວປອດຢາເສບຕິດ ເຊິື່ງຂະບວນການດັື່ງກ່າວ ແມນ່ໄດ້ຮັບຜົນດີຫຼາຍສາມາດຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນປອດຢາ 
ເສບຕິດເພີື່ມຂຶໍ້ນໃນແຕ່ລະສົກຮຽນ, ເຊິື່ງໃນສົກປີ 2014-15 ນີໍ້ ມີໂຮງຮຽນມັດທະຍົມທີື່ເປັນເປົໍ້າໝາຍຈະຄົໍ້ນ
ຄວ້າຮັບຮອງເປັນໂຮງຮຽນປອດຢາເສບຕິດທັງໝົດ 1,210 ແຫ່ງ, ຄາດວ່າຈະສາມາດຮັບຮອງໄດ້ປະມານ 1,000 
ແຫ່ງ. ນອກຈາກນີໍ້ ຍັງສາມາດສ້າງເດັກອາສາສະໝັກໃນໂຮງຮຽນ ເພ ື່ອເຄ ື່ອນໄຫວກິດຈະກ າຊຸກຍູວ້ຽກງານດັື່ງກ່າວ
ເພີື່ມຂຶໍ້ນອີກທັງໝົດ 3,104 ນ້ອງ. 

 ສະຖິຕິໂຮງຮຽນປອດຢາເສບຕິດ 

             
 
  
ບັນຫາແລະສິົ່ງທາ້ທາຍ 
1) ການຄັດເລ ອກຜູ້ເຂົໍ້າມາຮຽນຄູພະລະສຶກສາ ແລະ ຄູສິລະປະສຶກສາຈ ານວນໜຶື່ງຍັງບ ື່ຖ ກກັບມາດຖານ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂ 

ທີື່ກ ານົດໄວ້, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕົວເລກແບ່ງປັນທີື່ແຂວງຈັດສົື່ງມາ. 
2) ເຖິງວ່າການສ້າງຄູພະລະສຶກສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາຈະເພີື່ມຂຶໍ້ນໃນແຕ່ລະປີ, ແຕ່ກ ື່ຍັງບ ື່ພຽງພ ກັບຄວາມຕ້ອງການ 

ຂອງສັງຄົມ, ຍັງມີໂຮງຮຽນຈ ານວນຫຼາຍໄດ້ນ າໃຊ້ຄູວິຊາອ ື່ນມາສອນຊ່ວຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊັໍ້ນປະຖົມສຶກສາຖ ວ່າ
ຍັງຂາດເຂີນຫຼາຍ. 
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3) ການຈັດການຮຽນ-ການສອນວິຊາພະລະ ແລະ ສິລະປະສກຶສາໃນໂຮງຮຽນສາມັນຍັງບ ື່ໄປຕາມເປົໍ້າໝາຍ ແລະ ຄົບ 
ຖ້ວນຕາມຫຼັກສູດ, ຍັງມີຫຼາຍໂຮງຮຽນທີື່ຖ ວ່າການຫຼິໍ້ນກິລາ ແລະ ສິລະປະວັນນະຄະດີ ເປັນການປະຕິບັດຫັຼກສູດ. 

4) ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການຮຽນ-ການສອນພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ ຍັງບ ື່ທັນຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຫຼັກສູດ. 
5) ການຮຽນ-ການສອນວິຊາສຶກສາປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຍັງບ ື່ທັນປະຕິບັດໄດ້ຄົບທຸກໂຮງຮຽນ. 
6) ຫຼາຍໂຮງຮຽນຍັງບ ື່ທັນເຂົໍ້າໃຈ ແລະ ເຫັນໄດ້ຄວາມສ າຄັນຂອງຫັຼກສູດທ້ອງຖິື່ນຢ່າງເລິກເຊິື່ງ ເຮັດໃຫ້ການຈັດການ

ຮຽນ-ການສອນຫັຼກສູດດັື່ງກ່າວຍັງບ ື່ທັນທົື່ວເຖິງທຸກເມ ອງ, ທຸກໂຮງຮຽນ. 
7) ສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງສະຖານສຶກສາຍັງມີຄວາມສ່ຽງທີື່ຈະພົວພັນກັບບັນຫາສິື່ງເສບຕິດຫຼາຍ. 
ສາເຫດທີົ່ພາໃຫ້ມີຈດຸອ່ອນ: 
1. ຜູ້ບ ລິຫານການສຶກສາບາງຂັໍ້ນ ມີບາງທ່ານຍັງບ ື່ທັນເຫັນຄວາມສ າຄັນຂອງການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ວິຊາພະລະ 

ແລະ ສິລະປະສຶກສາ, ວິຊາສຶກສາ ປກຊ-ປກສ, ຫັຼກສູດທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ການສົື່ງເສີມການຮຽນຮູຜ້ົນຮ້າຍຂອງສິື່ງເສບ
ຕິດ ຈຶື່ງເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ ຍັງບ ື່ທັນໄດ້ດີເທົື່າທີື່ຄວນ. 
 

II. ແຜນງານປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ 

2.1. ໄດ້ພັດທະນາຫຼັກສູດ, ປຶໍ້ມແບບຮຽນ ແລະ ປຶໍ້ມຄູ່ມ ໃນການຮັບໃຊ້ແກ່ການກ ື່ສ້າງຄູ ແລະ ການອົບຮົມຍົກລະດັບ 
ຄູພະລະສຶກສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ ໃນລະບົບ ແລະ ຊັໍ້ນຮຽນຕ່າງໆ ຕາມທິດປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາແຫ່ງ 
ຊາດເຊັື່ນ: 

1) ໄດ້ປັບປຸງໂຄງສ້າງຫັຼກສູດພະລະສຶກສາຕ ື່ເນ ື່ອງຊັໍ້ນສູງ ແລະ ປະລິນຍາຕີ ພ້ອມທັງປ່ຽນລະບົບຮຽນຈາກ 1 ປີເປັນ 
2 ປີ ແລະ ຊັໍ້ນປະລິນຍາຕີຈາກ 2 ປີເປັນ 3 ປີ. ໄປຄຽງຄູກ່ັນນີໍ້ກ ື່ໄດ້ປັບປຸງໂຄງສ້າງຫັຼກສູດສິລະປະສຶກສາຕ ື່
ເນ ື່ອງຊັໍ້ນສູງ ແລະ ປ່ຽນລະບົບຮຽນຈາກ 2 ປີ ເປັນ 3 ປີ. 

2) ສ າເລັດການສ້າງຫັຼກສູດ, ຂຽນລາຍວິຊາ ແລະ ເອກະສານ ຮັບໃຊ້ການສິດສອນຫັຼກສູດປະລິນຍາຕີຄູສາຍພະລະ 
ສຶກສາ ແລະ ສາຍສິລະປະສກຶສາ ເພ ື່ອສ້າງຄູສ າລັບສອນທັງມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົໍ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ ແລະ 
ໄດ້ເປີດການຮຽນ-ການສອນແລ້ວ. 

3) ໄດ້ລົງເກັບກ າຂ ໍ້ມູນ ເພ ື່ອກະກຽມຄວາມພ້ອມຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດຫັຼກສູດປະລິນຍາຕີສາຍພະລະສຶກສາ ຢູ່ວິທະຍາໄລ 
ຄູຫຼວງພະບາງ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຈ າປາສັກ. 

4) ສ າເລັດການທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງຄ ນເນ ໍ້ອໃນຫັຼກສູດ ແລະ ປຶໍ້ມຄູ່ມ ວິຊາສຶກສາປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມ 
ສະຫງົບຮ່ວມກັບກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເພ ື່ອຮັບໃຊ້ການຮຽນ-ການ 
ສອນຊັໍ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ, ໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບ, ວິທະຍາໄລ-ມະຫາວິທະຍາໄລທັງພາກລັດ 
ແລະ ເອກະຊົນ, ໂດຍໄດ້ປັບປຸງເນ ໍ້ອໃນຫັຼກສູດ ປກຊ ແລະ ເພີື່ມເຂົໍ້າໃໝ່ເນ ໍ້ອໃນຫັຼກສູດ ປກສ, ເຊິື່ງໄດ້ສ າເລັດ
ການຈັດພິມແລ້ວ 11,000 ຫົວ ແລະ ແຈກຢາຍໄປແລ້ວ 10,681 ຫົວ(ໃນນີໍ້ໄດແ້ຈກຢາຍໃຫ້ ໂຮງຮຽນມັດ
ທະຍົມສຶກສາ 3,000 ຫົວ, ໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບ 1,285 ຫົວ, ວິທະຍາໄລ-ມະຫາວິທະຍາໄລ 1,755 
ຫົວ). 

5) ບັນດາແຂວງຕ່າງໆ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ພັດທະນາຫຼັກສູດທ້ອງຖິື່ນພາຍໃນແຂວງຂອງຕົນໂດຍສົມ
ທົບກັບຊຸມຊົນໃນແຕ່ລະເມ ອງແຕ່ລະໂຮງຮຽນໃນການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ ພົໍ້ນເດັື່ນກ່ອນໝູ່ແມ່ນ ແຂວງສະຫວັນນະ
ເຂດ ແລະ ແຂວງບ ລິຄ າໄຊ ສາມາດຂະຫຍາຍໄດຄ້ົບທຸກເມ ອງ; ນອກນີໍ້ວິຊາການຂອງກົມຍັງໄດ້ລົງຕິດຕາມ 
ແລະ ຊ່ວຍພັດທະນາຫຼັກສູດທ້ອງຖິື່ນໄດ້ 2 ແຂວງຄ : ແຂວງຫຼວງນ ໍ້າທາ ແລະ ແຂວງໄຊສົມບູນ ແຂວງລະ 1 
ໂຮງຮຽນ. ສັງລວມແລ້ວໃນສົກປີ 2014-15 ນີໍ້ ສາມາດຂະຫຍາຍຫັຼກສູດທ້ອງຖິື່ນໄດ້ທັງໝົດ 18 ແຂວງ, ມ ີ
53 ເມ ອງ ແລະ 1,426 ໂຮງຮຽນ. 

6) ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼ ອ ຈາກຣາຊະອານາຈັກໄທ ມອບອຸປະກອນສລິະປະສຶກສາຮັບໃຊກ້ານຮຽນ-ການສອນໃນ ວິ
ທະຍາໄລສິລະປະສຶກສາ  ຈ ານວນ 179 ລາຍການມີ 2,207 ອັນລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 2,064,359 ບາດ ແລະ 
ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການຮຽນ-ການສອນໃນວິທະຍາໄລພະລະສຶກສາ ຈ ານວນ 19 ລາຍການມີ 195 ຢ່າງລວມມູນ
ຄ່າທັງໝົດ 1,824,450 ບາດ. 
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7) ໄດ້ສະໜອງອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນພະລະສຶກສາຈ ານວນໜຶື່ງ ໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນເປົໍ້າໝາຍຕົວແບບ ໃນ 8 
ແຂວງພາກເໜ ອແຂວງລະ 2 ໂຮງຮຽນ; ນອກນີໍ້ຍັງໄດ້ຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼ ອຈາກອົງການຈັດຕັໍ້ງສາກົນຕ່າງໆ
ເພ ື່ອສະໜອງອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ເຄ ື່ອນໄຫວກິດຈະກ າໃນໂຮງຮຽນສາມັນເຊັື່ນ: ໄດ້ຮັບ
ການຊ່ວຍເຫຼ ອບານເຕະຈາກບ ລິສັດເຊບໂຣເຣັກຈ ານວນ 5,430 ໜ່ວຍ ແລະ ຈາກອົງການວັນເວີດຟຸດບອນຈ າ
ນວນ 16,500 ໜ່ວຍ. 

8) ໄດ້ຮັບອະນຸມັດເງິນຮ່ວງນ ໍ້າເທີນ ຈັດຊ ໍ້ອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ວິທະຍາໄລສິລະປະສຶກສາ ຈ ານວນ 
500,000,000 ກີບ. 

9) ໄດ້ສ້າງສ ື່(CD)ການຮຽນ-ການສອນວິຊາຟ້ອນພ ໍ້ນເມ ອງໃຫ້ຄູສອນຟ້ອນໃນທົື່ວປະເທດ ມີ 10 ບົດຟ້ອນລວມ
ທັງໝົດ 1,000 ແຜ່ນ. 

10) ໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັໍ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ແລະ ຄູສອນໃນຂັໍ້ນກົມ, ວິທະຍາໄລພະລະສຶກສາ, ວິທະຍາໄລສິລະ
ປະສຶກສາ, ຂັໍ້ນແຂວງ, ຂັໍ້ນເມ ອງ ແລະ ວິທະຍາໄລຄູ ດ້ວຍການຈັດເຝິກອົບຮົມເຊັື່ນ: ເຝິກອົບຮົມໃຫ້ຄູສອນ 
ກ່ຽວກັບວິທີສິດສອນວິຊາພະລະສຶກສາແລະວິຊາສຶກສາປກຊ-ປກສ ໄດ້ 64 ຄົນ,ອົບຮົມແນະນ າການນ າໃຊ້ຫັຼກ
ສູດແລະຄູມ່ ວິຊາ ປກຊ-ປກສ ສະບັບປັບປຸງ ຈ ານວນ 47 ຄົນ, ເຝິກອົບຮົມວິທີສິດສອນວິຊາສິລະປະກ າໄດ້ 56
ຄົນ, ເຝິກອົບຮົມວິທີສິດສອນວິຊາສິລະປະດົນຕຣີໄດ້ 54 ຄົນ, ເຝິກອົບຮົມການຟ້ອນລ າວົງລາວມາດຕະ ຖານ
ໄດ້ 36 ຄົນ, ເຝິກອົບຮົມການນ າໃຊ້ແລະອະນຸລັກແຄນລາວໄດ້ 20 ຄົນ, ເຝິກອົບຮົມການນ າໃຊເ້ຄ ື່ອງດົນ ຕຣີ
ສາກົນໄດ ້ 39 ຄົນ, ເຝິກອົບຮົມການນ າໃຊ້ເຄ ື່ອງດົນຕຣີພ ໍ້ນເມ ອງໄດ້ 23 ຄົນ, ເຝິກອົບຮົມຄວາມຮູ້ພ ໍ້ນຖານ 
ກ່ຽວກັບວຽກງານຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນໄດ້ 17 ຄົນ,  ອົບຮມົການນ າໃຊ້ ICT ເຂົໍ້າໃນວຽກງານການຮຽນ-ການ 
ສອນວິທະຍາໄລພະລະ ໄດ້ 58 ຄົນ, ອົບຮົມການຈັດການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ຜູບ້ ລິຫານ ແລະ ຄູຊ່ວຍສອນພະ
ລະສຶກສາ ໄດ້ 76 ຄົນ, ເຝິກອົບຮົມການຟ້ອນ ແລະ ປະດິດບົດຟ້ອນພ ໍ້ນເມ ອງ ແລະ ສາກົນໃຫ້ຄູສອນພາຍໃນ
ວິທະຍາໄລສິລະປະສຶກສາ 19 ຄົນ. 

11) ເດັກອາສາສະໝັກຈາກ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ຮັບການເຝິກອົບຮົມກ່ຽວກັບສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ບົດບາດຂອງ 
ປ່າໄມ້ຕ ື່ກັບການປຽ່ນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ທີື່ ໂຮງຮຽນ ມສ. ສັນຕິພາບ, ມສ. ຈອມເພັດ, ມສ. ຊຽງເງິນ. 

12) ໄດ້ດ າເນີນການວິໄຈສະພາບການສ້າງ ແລະ ນ າໃຊຄູ້ສິລະປະດົນຕຣີ ແລະ ສິລະປະກ າ ທີື່ຈົບຈາກວທິະຍາໄລສິ
ລະປະສຶກສາຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກລິານະຄອນຫຼວງ. 
 

 ບັນຫາແລະສິົ່ງທາ້ທາຍ 
1) ການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດຫັຼກສູດປະລິນຍາຕີສາຍພະລະສຶກສາ ຢູ່ວິທະຍາໄລຄູຍັງບ ື່ທັນໄດຈ້ັດຕັໍ້ງປະຕິບັດມີຄວາມ    

ຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍດ້ານໂດຍສະເພາະແມ່ນບຸກຄະລາກອນ ແລະ ດ້ານວິຊາການ. 
2) ປຶໍ້ມຄູມ່  ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການຮຽນ-ການສອນພະລະ ແລະ ສິລະປະຍັງຍັງຂາດເຂີນຫຼາຍໂດຍສະເພາະໂຮງ

ຮຽນທີື່ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກ. 
3) ຄູສອນໃນໂຮງຮຽນປະຖົມແລະມັດທະຍົມຍັງບ ື່ໄດ້ຮັບການເຝິກອົບຮົມການສອນວິຊາພະລະແລະສິລະປະສກຶ

ສາຢ່າງທົື່ວເຖິງ. 
4) ການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດຫັຼກສູດສຶກສາປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໃນໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາຈ ານວນໜຶື່ງໄດ້ 

ສອນແຕ່ພາກທິດສະດີ. 
5) ການຂະຫຍາຍຫັຼກສູດທ້ອງຖິື່ນໃນຫຼາຍແຂວງຍັງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໂດຍສະເພາະແມ່ນຂາດງົບປະມານ, ຂາດວິ

ຊາການຈາກຊຸມຊົນມາຊ່ວຍ. 
ສາເຫດທີົ່ພາໃຫ້ມີຈດຸອ່ອນ 
1) ຜູ້ບ ລິຫານການສຶກສາແຕ່ລະຂັໍ້ນຈ ານວນໜຶື່ງ ຍັງບ ື່ທັນເຫັນໄດ້ຄວາມໝາຍຄວາມສ າຄັນຂອງຫັຼກສູດພະລະ ແລະ 

ສິລະປະສຶກສາ, ປກຊ-ປກສ ແລະ ຫັຼກສູດທ້ອງຖິື່ນ ຈຶື່ງເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດບ ື່ທັນໄດ້ດີເທົື່າທີື່ຄວນ. 
 

III. ແຜນງານບ ລິຫານແລະຄຸ້ມຄອງ 
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1) ໄດ້ສຶກສາອົບຮົມວຽກງານການເມ ອງ-ແນວຄິດໃຫ້ພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານ, ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາພາຍໃນກົມ 
ແລະ ວິທະຍາໄລຂຶໍ້ນກັບຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ມີການສ່ອງແສງລາຍງານປະຈ າອາທິດ, ເດ ອນ, 3 ເດ ອນ ແລະ ຈັດ
ຕັໍ້ງເຜີຍ ແຜ່ປາຖະກະຖາເນ ື່ອງໃນໂອກາດວັນສ າຄັນຕ່າງໆຂອງພັກຂອງຊາດ. 

2) ໄດ້ດ າເນີນການແຕ່ງຕັໍ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບຄົໍ້ນຄວ້າປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັໍ້ງພາຍໃນກົມ ແລະ ວິທະຍາໄລ; ໄດ້
ດ າເນີນການປະເມີນພະນັກງານເພ ື່ອສະເໜີແຕ່ງຕັໍ້ງດ າລົງຕ າແໜ່ງ ແລະ ສ້າງເປົໍ້າໝາຍພະນັກງານສ ບທອດ ແລະ 
ໄດ້ປັບປຸງ, ສັບຊ້ອນພະນັກງານໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບພາລະບົດບາດໜ້າທີື່, ສ່ວນຂັໍ້ນທ້ອງຖິື່ນກ ື່ໄດຮ້ັບການປັບປຸງ
ການ ຈັດຕັໍ້ງຂະແໜງຂັໍ້ນແຂວງ ແລະ ໜ່ວຍງານຂັໍ້ນເມ ອງ. 

3) ຢູ່ພາຍໃນກົມ ກ ື່ຄ ວິທະຍາໄລ ເວົໍ້າລວມແມ່ນໄດ້ຮັບການປັບປຸງຢ່າງຮອບດ້ານ; ລະບອບແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ 
ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ມີປະຊາທິປະໄຕຢ່າງກ້ວາງຂວາງດີຂ ໍ້ນກ່ວາເກົື່າ; ແບບແຜນການບ ລິຫານນ າພາການ ຄຸ້ມ
ຄອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງ. 

4) ໄດ້ຄົໍ້ນຄວ້າສະເໜີຂ ອະນຸມັດນ າໃຊ້ຄູມ່ ວິທີເຮັດວຽກຂອງວິທະຍາໄລພະລະສຶກສາແລະວິທະຍາໄລສິລະປະສຶກສາ. 
5) ໄດ້ຄົໍ້ນຄ້ວາປະຕິບັດນະໂຍບາຍຢູ່ພາຍໃນ ດ້ວຍການປະກອບສ່ວນຂອງພະນັກງານ ເພ ື່ອນະໂຍບາຍເຈັບເປັນ; 

ເກີດລູກ; ວັນແມ່ຍີງ; ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃນການສົງເຄາະຊ່ວຍເຫຼ ອ ແລະ ວັນສ າຄັນ
ຕ່າງໆ. 

6) ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃຫ້ນ າໃຊ້ນິຕິກ່ຽວກັບວຽກງານພະລະແລະສລິະປະສຶກສາຈ ານວນ 2 ສະບັບຄ : ຂ ໍ້ຕົກລົງວ່າ
ດ້ວຍລະບຽບການແຂ່ງຂັນກລິານັກຮຽນສາມັນສຶກສາ ແລະ ຄ າສັື່ງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດຫັຼກສູດວິຊາພະ
ລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ. 

7) ໄດ້ສ າເລັດການຄົໍ້ນຄວ້າສ້າງວິໄສທັດການພັດທະນາວຽກງານພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ ຮອດປີ 2030, ຍຸດ
ທະສາດຮອດປີ 2025 ແລະ ແຜນພັດທະນາ 5 ປີ ( 2016-2020 ). 

8) ໄດ້ປັບປຸງຄະນະຮັບຜິດຊອບຮັບຮອງໂຮງຮຽນປອດຢາເສບຕິດ ແຕ່ຂັໍ້ນສູນກາງຮອດຂັໍ້ນໂຮງຮຽນ; ໃນຂັໍ້ນແຂວງ 
ສ າເລັດແລ້ວ 16 ແຂວງ, ສ່ວນຂັໍ້ນເມ ອງ ແລະ ໂຮງຮຽນກ າລັງດ າເນີນການ. 

9) ພະນັກງານວິຊາການຂອງກົມ ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບທິດສະດີການເມ ອງ-ການປົກຄອງ ຈ ານວນ 2 ທ່ານ ແລະ 
ໄດ້ຮັບການອົບຮົມວຽກງານວຊິາການທາງດ້ານວຽກງານຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານ 2 ທ່ານ. 

10) ຜູ້ບ ລິຫານ ປະເພດ 5,6 ແລະ 7 ຂອງວິທະຍາໄລພະລະສຶກສາ ໄດ້ຮັບການເຝິກອົບຮົມທັກສະດ້ານການບ ລິ
ຫານ ຈ ານວນ 23 ທ່ານ, ຍິງ 4 ທ່ານ; ໄດ້ຮັບການອົບຮົມວິທີສິດສອນຂອງຄູທີື່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຄົໍ້ນຄວ້າ
ປັບປຸງ ກົດລະບຽບຂອງວິທະຍາໄລ ຈ ານວນ 52 ທ່ານ, ຍິງ 23 ທ່ານ;  

11) ພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານວິທະຍາໄລພະລະສຶກສາ ໄດ້ໄປແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານວິຊາການຮ່ວມກັບວິທະຍາໄລຄ ູ
ປາກເຊ ຈ ານວນ 12 ທ່ານ, ຍິງ 3 ທ່ານ. 

12) ພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານວິທະຍາໄລສິລະປະສຶກສາ ໄດ້ຮັບການອົບຮົມບ າລຸງວິຊາຊີບຄູໄລຍະສັໍ້ນ 120 ຊົື່ວໂມງ 
ຈ ານວນ 52 ທ່ານ, ຍິງ 14 ທ່ານ. 

13) ສ າເລັດການຈັດຕັໍ້ງພິທີຍ້ອງຍ ໂຮງຮຽນປອດຢາເສບຕິດ 3 ສົກຮຽນຕິດຕ ື່ກັນ (2011-14) ໃນຂອບເຂດທົື່ວປະ 
ເທດ ຈ ານວນ 241 ແຫ່ງ ແລະ ພິທີປະດັບຫຼຽນໄຊແຮງງານ, ຫຼຽນກາແຮງງານ, ໃບຍ້ອງຍ ລັດຖະບານ ແລະ 
ໃບຍ້ອງຍ ລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ແກ່ຄະນະຮັບຜິດຊອບ, ໃນນັໍ້ນມີຜູຮ້ັບຜິດຊອບໄດຮ້ັບຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັໍ້ນ II ປະ
ເພດບຸກຄົນ 6 ທ່ານ, ຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັໍ້ນ III ປະເພດບຸກຄົນ 9 ທ່ານ ປະເພດກົມກອງ 248 ກົມກອງ, ຫຼຽນ
ກາແຮງງານ ປະເພດບຸກຄົນ 26 ທ່ານ, ຍ້ອງຍ ຂັໍ້ນລັດຖະບານ ປະເພດບຸກຄົນ 28 ທ່ານ ກົມກອງ 33 ກົມກອງ 
ແລະ ຍ້ອງຍ ຂັໍ້ນລັດຖະມົນຕີ ປະເພດບຸກຄົນ 65 ທ່ານ. 

14) ສ າເລັດການປະກາດ ແລະ ຮບັຮອງ ໂຮງຮຽນປອດຢາເສບຕິດ ປະຈ າສົກຮຽນ 2013-2014 ຈ ານວນ 819 
ແຫ່ງ. 

15) ໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກຄະນະກ າມະການແຫ່ງຊາດເພ ື່ອກວດກາ ແລະ ຄອບຄຸມຢາເສບຕິດກ່ຽວກັບການຂ ຍ້ອງຍ 
ຂັໍ້ນລັດຖະບານ (ຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັໍ້ນ III) ໃຫ້ແກ່ກົມກອງລວມໝູ່ທີື່ໄດ້ປະກອບສ່ວນຮັບຮອງໂຮງຮຽນປອດ
ຢາເສບຕິດ(2012-2015) ຈ ານວນ 307 ກົມກອງ. 

16) ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກລັດຖະບານໃຫ້ສະໝັກເຂົໍ້າເປັນສະມາຊິກກິລານັກຮຽນອາຊຽນ. 
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17) ໄດ້ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມ ກັບບັນດາປະເທດເພ ື່ອນມິດ ແລະ ອົງການຈັດຕັໍ້ງສາກົນ ເພ ື່ອຍາດແຍ່ງເອົາການຊ່ວຍ 
ເຫຼ ອທາງດ້ານບດົຮຽນ ແລະ ທຶນຮອນມາຮັບໃຊ້ການພັດທະນາວຽກງານພະລະສກຶສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ
ເຊັື່ນ: 
- ຮ່ວມມືກັບ ສສ.ຫວຽດນາມ ເພືົ່ອແລກປ່ຽນທາງດ້ານວຊິາການເຊັົ່ນ: 

1. ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼ ອຈາກມະຫາວິທະຍາໄລພະລະສຶກສາ ຮ່າໂນ່ຍ ສສ.ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄູສອນຈ າ
ນວນ 2 ທ່ານ ມາສອນຊ່ວຍລະບົບປະລິນຍາຕີຕ ື່ເນ ື່ອງຢູ່ວິທະຍາໄລພະລະສຶກສາ ໃນວິຊາບ ລິຫານພະ
ລະສຶກສາ-ກລິາໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ວິຊາກາຍຍະກ າການສະແດງ. 

2. ຄະນະນ າ ແລະ ວິຊາການຂອງວທິະຍາໄລສິລະປະສຶກສາ ໄດໄ້ປທັດສະນະສຶກສາ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດ 
ຮຽນດ້ານວິຊາການທີື່ ມະຫາວິທະຍາໄລສິລະປະ ຮ່າໂນ່ຍ ສສ.ຫວຽດນາມ. 

- ຮ່ວມມືກັບໄທ ໃນໂຄງການພັດທະນາວທິະຍາໄລພະລະສຶກສາ ແລະ ວິທະຍາໄລສິລະປະ
ສຶກສາ( Tica ໄລຍະ 2 ) ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ ືອດ້ານການຍົກລະດັບໃຫ້ຄ -ອາຈານ ແລະ ອຸ
ປະກອນຮັບໃຊ້ການຮຽນການສອນໃນ 2 ວິທະຍາໄລເຊັົ່ນ: 
1. ໄດ້ສະຫຼຸບລາຍງານຜົນສ າເລັດການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຮ່ວມມລືາວ-ໄທ ແລະ ນ າ

ສົົ່ງແຜນພັດທະນາບຸກຄະລາກອນໃນໂຄງການຮ່ວມມືລາວ-ໄທ ໄລຍະ 2. 
2. ຄະນະນ າ ແລະ ວິຊາການຂອງກົມ, ວິທະຍາໄລສິລະປະສຶກສາ ໄດ້ໄປແລກປ່ຽນບົດຮຽນທີື່ ວິທະຍາໄລ

ນາຕະສິນຮ້ອຍເອັດ ປະເທດໄທ. 
3. ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼ ອດ້ານອຸປະກອນສລິະປະສຶກສາ ຈ ານວນ 179 ລາຍການມີ 2,207 ອັນລວມມູນ

ຄ່າທັງໝົດ 2,064,359 ບາດ ແລະ ອຸປະກອນພະລະສຶກສາ ຈ ານວນ 19 ລາຍການມີ 195 ຢ່າງລວມ
ມູນຄ່າທັງໝົດ 1,824,450 ບາດ. 

- ຮ່ວມມກືັບອົງການ NGOs ເຊັົ່ນ: 
1) ສ າເລັດການຂ ອະນຸມັດ ແລະ ຈັດຕັໍ້ງພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົໍ້າໃຈຮ່ວມກັບ ອົງການນ ໍ້າໃຈນັກກິລາ ໃນ 

ໂຄງການຮຽນຮູ້ເລ ື່ອງລະເບີດບ ື່ທັນແຕກໂດຍຜ່ານກິລາບານເຕະໃນໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາ ໄລຍະ 2 ໃນ 
ແຂວງຊຽງຂວາງມູນຄ່າ 200,000$. 

2) ຮ່ວມກັບອົງການນ ໍ້າໃຈນັກກິລາສ້າງຄວາມເຂັໍ້ມແຂງໃຫ້ວິຊາການຂັໍ້ນກົມ ແລະ ຂັໍ້ນແຂວງໆຊຽງຂວາງເຊັື່ນ:  
- ເຝິກອົບຮົມຄວາມຮູກ້່ຽວກັບລະເບີດບ ື່ທັນແຕກໂດຍຜ່ານກອງເຊຍ(cheer leading) ຈ ານວນ 26 ຄົນ. 
- ອົບຮົມຄູເຝິກບານເຕະຍິງລະດັບ D Licence ຈ ານວນ 40 ຄົນ. 

3) ຮ່ວມກັບ ອົງການຊາຍຟັນລາວ ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດໂຄງການສົື່ງເສີມວຽກງານພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ ໃນ 
ໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາສ າລັບເດັກນ້ອຍລາວ, ໂດຍມີຈຸດທົດລອງຢູ່ 2 ເມ ອງຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຄ  : 
ເມ ອງໄຊທານີ ແລະ ເມ ອງປາກງ ື່ມ. ໄດ້ສະໜອງພ ໍ້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານສະຖານທີື່ເຝິກແອບ ແລະ ສ້າງ
ຄວາມເຂັໍ້ມແຂງໃຫ້ແກຄູ່ສອນເຊັື່ນ: 
- ພວມດ າເນີນການກະກຽມສ້າງສະຖານທີື່ປະຕິບັດກິດຈະກ າພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ

ເປົໍ້າໝາຍທົດລອງຂອງໂຄງການ 5 ແຫ່ງ. 
- ສ້າງຄູເຝິກຂັໍ້ນກະຊວງກ່ຽວກັບການຮຽນ-ການສອນແບບປະຕິບັດການ ແລະ ເຊ ື່ອມສານເຂົໍ້າໃນວິຊາ 

ພະລະສຶກສາ ແລະ ວິຊາສິລະປະສຶກສາ ໄດ ້10 ຄົນ, ຍິງ 3 ຄົນ.  
- ອົບຮົມໃຫ້ຄູສອນໃນໂຮງຮຽນເປົໍ້າໝາຍຂອງໂຄງການ 5 ແຫ່ງ ໄດ້ຈ ານວນ 72 ຄົນ, ຍິງ 44 ຄົນ. 

4) ຮ່ວມກັບສູນອົບຮົມຮ່ວມພັດທະນາໃນການສ້າງໂຮງຮຽນເຂັໍ້ມແຂງປອດຢາເສບຕິດ ແລະ ວຽກງານເດັກອາ
ສາ ພາຍໃຕ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼ ອຈ ານວນ 319,550,000 ກີບ. 

5) ຮ່ວມກັບ ອົງການ EDF-Lao ຈັດສ າມະນາແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບວຽກງານສິລະປະສຶກສາ ໂດຍການ
ເປັນວິທະຍາກອນຂອງທ່ານ ສຈ.ດຣ. ຄາຊຸຣິໂກະ ຮີບີໂນະ ຈາກປະເທດຍີື່ປຸ່ນ. 

6) ຄະນະນ າຂອງກົມ 1 ທ່ານ ໄດ້ເຂົໍ້າຮ່ວມໂຄງການທັດສະນະສຶກສາຊາວໜຸ່ມກິລາ ປະຈ າປີ 2014 ທີື່
ປະເທດ ຍີື່ປຸ່ນ. 
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- ຮ່ວມກັບ ສະຫະພັນກລິາໝາກເສິກອາຊີ ນ າເອົາການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບກິລາໝາກເສິກເຂົໍ້າໃນໂຮງຮຽນສາມັນ 
ສຶກສາ. 

18) ໄດ້ຊຸກຍູ້ສົື່ງເສີມຂະບວນການເຄ ື່ອນໄຫວກິດຈະກ າຕ່າງໆເຊັື່ນ: 
1) ນັກຮຽນຈາກແຂວງຊຽງຂວາງຈ ານວນ 6 ຄົນ ແລະ ຄູເຝິກ 01 ຄົນ ໄດ້ເຂົໍ້າຮ່ວມງານມະໂຫລານບານເຕະ 

ໂລກທີື່ປະເທດບຣາຊິວ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຂອງອົງການນ ໍ້າໃຈນັກກລິາ. 
2) ນັກສຶກສາວິທະຍາໄລສິລະປະສຶກສາ ຈ ານວນ 46 ຄົນ ໄດ້ປະກອບສ່ວນສະແດງສິລະປະຮັບໃຊ້ໃນງານ 

ລ້ຽງກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີສຶກສາອາຊຽນ ແລະ ເຂົໍ້າຮ່ວມສະແດງຮັບໃຊ້ງານລ້ຽງກອງປະຊຸມຊີເມວ. 
3) ໄດ້ຮ່ວມກັບບ ລິສັດເບຍລາວ (ຜະລິດຕະພັນເປັບຊີ) ຈັດການແຂ່ງຂັນປະກວດຮ້ອງເພງ (Pepsi Singing 

Contest 2015) ຊີງຂັນລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາ. 
4) ພະນັກງານກົມຈ ານວນ 13 ທ່ານ ໄດ້ສ າເລັດການປະກອບສ່ວນເຂົໍ້າເປັນກ າມະການ, ອະນຸກ າມະການຝ່າຍ 

ຕ່າງໆໃນງານມະຫາກ າກິລາແຫ່ງຊາດຄັໍ້ງທີ 10 ທີື່ແຂວງອຸດົມໄຊ. ພ້ອມນີໍ້ພະນັກງານຂອງຂະແໜງຢູໃ່ນແຕ່
ລະແຂວງກ ື່ໄດປ້ະກອບສ່ວນນ າພານັກກິລາຂອງແຂວງຕົນເຂົໍ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນໃນງານດັື່ງກ່າວ. 

5) ໄດ້ສ້າງຂະບວນການອອກແຮງງານ, ຈັດຕັໍ້ງປ້ອງກັນເວນຍາມ, ແຂ່ງຂັນກິລາມິດຕະພາບ, ແລ່ນ-ຍ່າງເພ ື່ອສຸ
ຂະພາບ ແລະ ແຂ່ງຂັນສິລະປະວັນນະຄະດີ, ແຕ້ມຮູບ ເພ ື່ອສະເຫີຼມສະຫຼອງໃນວັນສ າຄັນຕ່າງໆຂອງພັກ
ຂອງຊາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂ ື່ານັບຮັບຕ້ອນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັໍ້ງທີ VIII ຂອງອົງຄະນະພັກກະຊວງສຶກສາ
ທິການ ແລະ ກິລາ. 

6) ບັນດາແຂວງຕ່າງໆ ກ ື່ໄດ້ຈັດຕັໍ້ງເຄ ື່ອນໄຫວຂະບວນການແຂ່ງຂັນກິລາ ແລະ ສິລະປະວັນນະຄະດີ ຢ່າງຕ ື່
ເນ ື່ອງ ແລະ ເປັນຂະບວນຟົດຟ ໍ້ນຕາມເງ ື່ອນໄຂຂອງແຕ່ລະແຂວງ. 
 

ບັນຫາແລະສິົ່ງທາ້ທາຍ 
1) ການປະກອບບຸກຄະລາກອນຂອງຂະແໜງ ແລະ ໜ່ວຍງານພະລະແລະສິລະປະສກຶສາບາງແຂວງ, ບາງເມ ອງ ຍັງບ ື່ 

ສອດຄ່ອງທາງດ້ານວິຊາການ, ມີການສັບຊ້ອນຍົກຍ້າຍປັບປ່ຽນເລ ໍ້ອຍໆ ເຮັດໃຫ້ການບ ລິຫານຈັດການດ້ານວິຊາ
ການ ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ບ ື່ຕ ື່ເນ ື່ອງ. 

2) ຜູ້ບ ລິຫານການສຶກສາຂັໍ້ນແຂວງ, ຂັໍ້ນເມ ອງຈ ານວນໜຶື່ງຍັງບ ື່ທັນເຂົໍ້າໃຈເຖິງພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີື່, ຄວາມຮັບຜິດ 
ຊອບຂອງຕົນຕ ື່ວຽກງານພະລະສຶກສາແລະສິລະປະສຶກສາ, ຍັງຖ ວ່າ ວຽກງານພະລະສກຶສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ 
ເປັນກິດຈະກ ານອກຫັຼກສູດ; 

3) ການຜັນຂະຫຍາຍມະຕິຄ າສັື່ງກ່ຽວກັບການເພີື່ມທະວີການສະກັດກັໍ້ນ ແລະ ຕ້ານສິື່ງເສບຕິດໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ແກ ້
ໄຂປະກົດການຫຍ ໍ້ທ ໍ້ໃນສັງຄົມຈາກແຂວງຫາເມ ອງ ແລະ ຈາກເມ ອງຫາໂຮງຮຽນ ຍັງບ ື່ທັນໄດ້ປະຕິບັດຢ່າງທົື່ວເຖິງ.  

4) ການບັນຈສຸັບຊ້ອນຄູພະລະແລະສິລະປະສຶກສາທີື່ຮຽນຈົບຈາກວິທະຍາໄລພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາໃຫ້ແກ່ໂຮງ 
ຮຽນຕ່າງໆໃນແຕ່ລະແຂວງຍັງພົບບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກ, ເນ ື່ອງມາຈາກການສອບເສັງຮັບລັດຖະກອນໃໝ່ແມ່ນສອບເສັງ 
ວິຊາລວມ ເພ ື່ອບັນຈຸ ແລະ ບ ື່ມີຕົວເລກສະເພາະ. 

5) ການເກັບກ າຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິກຽ່ວກັບການສັບຊ້ອນ, ນ າໃຊ້ຄູພະລະແລະສິລະປະສກຶສາໃນຂັໍ້ນແຂວງຍັງບ ື່ທັນລະ
ອຽດ. 

6) ວຽກງານພະລະແລະສິລະປະສກຶສາໃນໂຮງຮຽນສາມັນ ຍັງບ ື່ໄດ້ຮັບການຕິດຕາມຊຸກຍູຢ້່າງເປັນປົກກະຕິ. 
7) ການປະສານສົມທົບລະຫວ່າງ ຄູສຶກສານິເທດຂັໍ້ນແຂວງ, ຂັໍ້ນເມ ອງດ້ານພະລະສຶກສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ ກັບ 

ຂະແໜງ ແລະ ໜ່ວຍງານພະລະແລະສິລະປະສຶກສາ ຍັງບ ື່ກົມກຽວກັນ. 
8) ບັນດາກິດຈະກ າທີື່ຂຶໍ້ນແຜນໄວບ້ ື່ໄດ້ຮັບງົບປະມານສະໜອງໃຫ້ຕາມແຜນທີື່ຂຶໍ້ນໄວ້. 

ສາເຫດທີົ່ພາໃຫ້ມີຈດຸອ່ອນ 
1) ຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົໍ້າໃຈຂອງຜູ້ບ ລິຫານການສຶກສາແຕ່ລະຂັໍ້ນ ກ່ຽວກັບວຽກງານພະລະແລະສິລະປະສຶກສາຍັງບ ື່ 

ທັນເລິກເຊິື່ງ. 
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2) ກົນໄກການປະສານງານລະຫວາ່ງສາຍຕັໍ້ງສາຍຂວາງໃນການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດວຽກງານພະລະແລະສິລະປະສຶກສາຍັງບ ື່
ທັນໄດ້ດີເທົື່າທີື່ຄວນ ແລະ ບ ື່ທັນກົມກຽວກັນ. 

3) ຂົງເຂດວຽກງານພະລະແລະສິລະປະສຶກສາ ຍັງບ ື່ມີລະບົບການນິເທດຂອງຂະແໜງການ ແລະ ໜ່ວຍງານສະເພາະ. 
 

ພາກທີ 2 
ແຜນພັດທະນາວຽກງານພະລະ ແລະສິລະປະສຶກສາ  

ສົກຮຽນ 2015 – 2016 
 

ອີງຕາມ: ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ 5 ປີຄັໍ້ງທີື່ VIII (2016-2020) ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. 
ອີງຕາມ: ຍຸດທະສາດຂອງກົມພະລະແລະສິລະປະສກຶສາ ຮອດປີ 2025 ແລະ ແຜນການ 5 ປີ 2016-2020. 
ອີງຕາມ: ແຜນຍຸດທະສາດກິລາ-ກາຍະກ າ ແຕ່ນີໍ້ຮອດປີ 2020. 
ອີງໃສ:່ ການສະຫຼຸບ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນວຽກງານພະລະແລະສິລະປະສກຶສາ ປະຈ າສກົປີ 2014-2015. 
 

ກ.  ຈຸດປະສົງລວມ : 
ສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງຮອບດ້ານ ເປັນພົນລະເມ ອງດີ, ມີຄຸນສົມບັດສິນທ າປະຕິ 

ວັດ, ມີການສຶກສາ, ມີວິຊາຊີບ, ມີຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ມີຄວາມກະຕ ລ ລົໍ້ນຕ ື່ການ 
ພັດທະນາຕົນເອງ ກ ື່ຄ ການພັດທະນາປະເທດຊາດ.  

ສ້າງຄົນໃຫ້ມີສຸຂະພາບພະລານາໄມສົມບູນ, ພັດທະນາທາງດ້ານຮາ່ງກາຍ, ຈິດໃຈ, ອາລົມ, ສັງຄົມ, ສະຕິປັນຍາ, 
ມີສູນທະລ,ີ ຮູ້ສະຫງວນຄວາມງາມ ແລະ ຮູ້ຮັກສາມູນເຊ ໍ້ອວັດທະນະທ າອັນດີງາມຂອງທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ຂອງຊາດ. 

 

ຂ.  ຈຸດປະສົງສະເພາະ: 
1) ພັດທະນາລະບົບການບ ລິຫານຄຸ້ມຄອງທີື່ມີຄຸນນະພາບໂດຍນ າໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີທີື່ທັນສະໄໝ. 
2) ສ້າງຄູພະລະສຶກສາ ແລະ ຄູສິລະປະສຶກສາ ໃຫ້ສາມາດເປັນຄູສອນ, ຄູເຝິກ, ເປັນກ າມະການຕັດສິນ ແລະ ເປັນ 

ຜູ້ຈັດການແຂ່ງຂັນທີື່ມີຄຸນນະພາບ ເພ ື່ອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນໄລຍະໃໝ່. 
3) ຊຸກຍູ້ສົື່ງເສີມການປະຕິບັດຫັຼກສູດພະລະສຶກສາ, ສິລະປະສກຶສາ, ສຶກສາປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, 

ວຽກງານຕ້ານຢາເສບຕິດແລະ ການພັດທະນາຫຼັກສູດທ້ອງຖິື່ນໃຫ້ມີຄຸນນະພາບແລະ ມີບົດບາດໃນສັງຄົມສູງຂຶໍ້ນ. 
4) ສະໜອງອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການຮຽນ-ການສອນໃນວິທະຍາໄລ 2 ແຫ່ງ ແລະ ໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາໃນຂັໍ້ນພ ໍ້ນ 

ຖານ. 
5) ນ າສະເໜີຂັໍ້ນເທິງເພ ື່ອສະໜອງອາຄານສະຖານທີື່, ສິື່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ ວຽກ 

ງານພະລະສຶກສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ. 
ຄ.  ຄາດໝາຍຕົັ້ນຕ  : 

1) ຮັບນັກຮຽນເຂົໍ້າຮຽນຄູພະລະສຶກສາຊັໍ້ນສູງ ໃຫ້ໄດ້ 200 ຄນົ, ຊັໍ້ນສູງຕ ື່ເນ ື່ອງ 150 ຄົນ, ປະລິນຍາຕີ 50 ຄົນ 
ແລະ ປະລິນຍາຕີຕ ື່ເນ ື່ອງ 80 ຄົນ. 

2) ຮັບນັກຮຽນເຂົໍ້າຮຽນຄູສິລະປະສຶກສາຊັໍ້ນກາງ ໃຫ້ໄດ້ 100 ຄົນ, ຊັໍ້ນສູງ 100 ຄົນ ແລະ ປະລິນຍາຕີ ໃຫ້ໄດ ້
100 ຄົນ.  

3) ໃຫ້ບັນດາໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ, ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ, ວິທະຍາໄລ-ມະຫາວິທະຍາໄລ ໄດ ້
ນ າໃຊ້ຫັຼກສູດ ແລະ ປຶໍ້ມຄູ່ມ ວິຊາສຶກສາປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ(ສະບັບປັບປຸງ). 

4) ສະໜອງຄູພະລະສຶກສາ ແລະ ຄູສິລະປະສຶກສາໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນປະຖົມ, ມັດທະຍົມ, ສະຖາບັນການສຶກສາ 
ໂດຍຂັໍ້ນພ ໍ້ນຖານ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ. 

5) ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາເນ ໍ້ອໃນຫັຼກສູດ, ຕ າລາຮຽນ, ຮູບແບບການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ສ ື່ການສອນໃນ
ວິທະຍາ ໄລ 2 ແຫ່ງ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງ. 

6) ຜູ້ບ ລິຫານຂັໍ້ນແຂວງ, ຂັໍ້ນເມ ອງ, ຂັໍ້ນໂຮງຮຽນໃນຂອບເຂດທົື່ວປະເທດ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຝິກອົບຮົມກ່ຽວກັບ 
ການບ ລິຫານ-ຈັດການວຽກງານພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ. 
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7) ສົມທົບກັບພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ປະກາດໂຮງຮຽນຊັໍ້ນມັດທະຍົມສຶກສາໃຫ້ເປັນໂຮງຮຽນ 
ປອດຢາເສບຕິດໃນສົກຮຽນ 2015-16 ຢ່າງໜ້ອຍໃຫ້ໄດ້ 1,000 ແຫ່ງ. 

8) ສ ບຕ ື່ຊ່ວຍບັນດາເມ ອງ ພັດທະນາຫລັກສູດທ້ອງຖິື່ນຊັໍ້ນປະຖົມສຶກສາ ໂດຍສ້າງເປັນໂຮງຮຽນຕົວແບບຢ່າງໜ້ອຍ 
ໃຫ້ໄດ້ 3 ເມ ອງຂຶໍ້ນໄປຂອງແຕ່ລະແຂວງໃນຂອບເຂດທົື່ວປະເທດ. 

9) ປັບປຸງການຈັດຕັໍ້ງຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ບັນຈຸສັບຊ້ອນບຸກຄະລາກອນປະກອບເຂົໍ້າໃນຕ າແໜ່ງງານໃຫ້ຖ ກ 
ກັບລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ. 

ງ.  ວຽກງານຈຸດສມຸ ແລະ ກິດຈະກ າ: 
ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ສາມາດບັນລຸໄດ້ຈຸດປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍທີື່ກ ານົດໄວ້ມີບັນດາວຽກຈຸດສຸມ ແລະ ກິດຈະກ າທີື່ຕ້ອງ 

ໄດ້ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດໃນແຕ່ລະໄລຍະດັື່ງນີໍ້: 
1. ແຜນງານຂະຫຍາຍໂອກາດ 

1) ກ ານົດມາດຖານ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂການຮັບນັກຮຽນເຂົໍ້າຮຽນໃນວິທະຍາໄລພະລະສຶກສາ ແລະ ວິທະຍາໄລສິລະປະ 
ສຶກສາ. 

2) ຮັບນັກຮຽນເຂົໍ້າຮຽນໃນວິທະຍາໄລພະລະສຶກສາ ແລະ ວິທະຍາໄລສິລະປະສຶກສາ ຕາມແຜນແບ່ງປັນຂອງ 
ກະຊວງ ສຶກສາທິການແລະກິລາ ແລະ ສອບເສັງຄັດເລ ອກຕາມມາດຖານ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂທີື່ກ ານົດໄວ້. 

3) ສ້າງອາຄານໄອຊີທີ 3 ຊັໍ້ນ 1 ຫັຼງໃນວິທະຍາໄລພະລະສຶກສາ(ເຂດທົື່ງປົື່ງ) ແລະ ສ ບຕ ື່ກະກຽມສ້າງສູນຝຶກ ປກຊ-
ປກສ ແລະ ສ້າງສະໂມສອນອະເນກປະສົງ ຢູ່ເຂດບ້ານໂພນຄ າ ເມ ອງນາຊາຍທອງ. 

4) ສ ບຕ ື່ການກ ື່ສ້າງອາຄານຮຽນໃໝ່ ໃນນັໍ້ນມີຫ້ອງສະໝຸດ, ຫ້ອງໄອທີ, ຫ້ອງຮຽນດົນຕຼີ, ຫ້ອງມູນເຊ ໍ້ອ, ຫ້ອງນ ໍ້າ) 
ຂອງວິທະຍາໄລສິລະປະສຶກສາ. 

5) ຈັດການຮຽນ-ການສອນວິຊາພະລະສຶກສາ, ສິລະປະສກຶສາ, ປກຊ-ປກສ ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກ
ສາ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນໃຫ້ທົື່ວເຖິງ. 
 
 
 
 

 

2. ແຜນງານປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄອ່ງ 
1) ຄົໍ້ນຄວ້າສ້າງຫັຼກສູດວິຊາພະລະສຶກສາໃນສາຍອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ. 
2) ກະກຽມສ້າງຫັຼກສູດຄູພະລະສຶກສາກລິາສະເພາະດ້ານ ເພ ື່ອສະໜອງນັກກິລາທີມຊາດໄດ້ສ ບຕ ື່ລະດັບການສຶກສາ

ຕິດພັນກັບພອນສະຫວັນ ແລະ ຜົນງານຂອງຕົນເອງ. 
3) ທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງຫັຼກສູດການສ້າງຄູສິລະປະສຶກສາ ລະດັບປະລິນຍາຕີ(12+4) ທີື່ສອນໄດ ້ມ1 - ມ7. 
4) ສ້າງເອກະສານການຮຽນ-ການສອນ ລະບົບ 12+4 ປີທີ 2. 
5) ພັດທະນາ, ປັບປຸງປ ໍ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມ ຮັບໃຊກ້ານຮຽນ-ການສອນພະລະສຶກສາໃນວິທະຍາໄລພະລະສຶກສາ 

ແລະ ວິທະຍາໄລຄູ. 
6) ພັດທະນາປຶໍ້ມແບບຮຽນ, ສ ື່ການຮຽນ-ການສອນຮັບໃຊ້ການຈັດການຮຽນ-ການສອນສິລະປະດົນຕຣີ ແລະ ສິ

ລະປະກ າໃນຊັໍ້ນປະຖົມສຶກສາ. 
7) ປັບປຸງປຶໍ້ມຄູ່ມ ການຮຽນ-ການສອນວິຊາພະລະສຶກສາ(ບານສົື່ງ, ບານເຕະ, ບານບ້ວງ, ກະຕ ໍ້, ແລ່ນ-ລານ, ແບບ 

ຫິຼໍ້ນ, ລະບຽບຮູບແຖວ, ຫັຼກການ-ວິທີສິດສອນວິຊາພະລະສຶກສາ, ຄູມ່ ພິທີເປີດ-ປິດງານກິລານັກຮຽນ ແລະ 
ການບີບນວດກິລາເພ ື່ອສຸຂະພາບ). 

8) ແນະນ າການນ າໃຊ້ປຶໍ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູມ່ ຄູວິຊາພະລະສຶກສາ. 
9) ວິໄຈ ແລະ ປະເມີນຫັຼກສູດການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ໃນວິທະຍາໄລພະລະສຶກສາ ແລະ ວິທະຍາໄລສິລະປະ 

ສຶກສາ. 
10) ຈັດກອງປະຊຸມດ້ານວິຊາການວຽກງານສຶກສາປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໃນຂອບເຂດທົື່ວປະເທດ. 



Annual Report 2014-2015& Annual Plan 2015-2016 DPAE [chantha]/11 

11) ໄປຖອດຖອນບົດຮຽນໃນການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດການຮຽນ-ການສອນວິຊາສຶກສາ ປກຊ-ປກສ ແລະ ຫັຼກສູດ
ພະລະ ສຶກສາ ສາຍອາຊີວະສກຶສາ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ທີື່ ສສ.ຫວຽດນາມ. 

12) ຕອບສະໜອງອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນວິຊາພະລະສກຶສາ ແລະ ວິຊາສິລະປະກ າ ຕາມຫັຼກສູດສາມັນ   
ສຶກສາໃນຂອບເຂດທົື່ວປະເທດແຂວງລະ 5 ໂຮງຮຽນເປົໍ້າໝາຍ. 

13) ເຝິກອົບຮົມວິທີສິດສອນ ວິຊາສິລະປະສຶກສາ ໃຫ້ຄູສອນໃນທົື່ວປະເທດ. 
14) ເຝິກອົບຮົມທັກສະວິຊາສິລະປະສຶກສາໃຫ້ຄູສອນໃນໂຮງຮຽນເປົໍ້າໝາຍຕົວແບບ. 
15) ເຝິກອົບຮົມວິທີສິດສອນພະລະສຶກສາ ແລະ ວິທີການສ້າງໂຮງຮຽນຕົວແບບດ້ານພະລະສຶກສາໃຫ້ຄູສອນພະລະ

ສຶກສາ. 
16) ເຝິກອົບຮົມໃຫ້ຄູສອນພະລະສຶກສາ ກ່ຽວກັບການສ້າງ ແລະ ຜະລິດສ ື່ການຮຽນ-ການສອນພະລະສຶກສາໂດຍ

ໃຊ້ໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີ ແລະ ວັດຖຸໃນທ້ອງຖິື່ນມາໝູນໃຊ້. 
17) ເຝິກອົບຮົມພາສາອັງກິດໃຫ້ພະນັກງານ ແລະ ຄູສອນໃນວິທະຍາໄລພະລະສຶກສາ. 
18) ເຝິກອົບຮົມການນ າໃຊ້ເຄ ື່ອງດົນຕຣີພ ໍ້ນເມ ອງ ແລະ ສາກົນ ໃຫ້ຄູສອນພາຍໃນວິທະຍາໄລສິລະປະສຶກສາ. 
19) ເຝິກອົບຮົມການແຕ້ມ ແລະ ວິຈານຮູບພາບໃຫ້ຄູສອນວິທະຍາໄລສິລະປະສຶກສາ. 
20) ເຝິກອົບຮົມການອ່ານໂນດໂຊນແຟ. 

 

3. ແຜນງານບ ລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 
1) ສ ບຕ ື່ສຶກສາອົບຮົມວຽກງານການເມ ອງ-ແນວຄິດໃຫ້ພະນັກງານພາຍໃນກົມ ແລະ ວິທະຍາໄລຂຶໍ້ນກັບໃຫ້ເປັນ 

ປົກກະຕິ ແລະ ຈັດຕັໍ້ງເຜີຍແຜ່ເຊ ື່ອມຊຶມເອກະສານເນ ື່ອງໃນໂອກາດວັນສ າຄັນຕ່າງໆຂອງພັກຂອງຊາດ. 
2) ສ ບຕ ື່ຄົໍ້ນຄວ້າປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັໍ້ງພາຍໃນກົມ, ວິທະຍາໄລ ແລະ ສະເໜີແຕ່ງຕັໍ້ງພະນັກງານດ າລົງຕ າແໜ່ງ 

ປະເພດຕ່າງໆ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບພາລະບົດບາດ. 
3) ປັບປຸງລະບົບຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ລະບອບວິທີເຮັດວຽກຂອງກົມ, ວິທະຍາໄລຂຶໍ້ນກບັ, ຂະແໜງ ແລະ 

ໜ່ວຍງານພະລະສຶກສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ ໃນຂັໍ້ນແຂວງ ແລະ ເມ ອງໃຫ້ເຂັໍ້ມແຂງ. 
4) ສ້າງແຜນຍົກລະດັບ ແລະ ທັດສະນະສຶກສາແລກປ່ຽນທາງດ້ານວິຊາການ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານພາຍໃນກົມທັງພາຍ 

ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 
5) ປະເມີນຜົນການນ າໃຊ້ຄູ່ມ ວິທີເຮັດວຽກຂອງກົມ ເພ ື່ອປັບປຸງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 
6) ຄົໍ້ນຄ້ວາສ້າງນິຕິກ າ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ເພ ື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານພະລະແລະສິລະລະສຶກສາ. 
7) ຄົໍ້ນຄວ້າ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກ າຂອງວທິະຍາໄລສິລະປະສຶກສາ. 
8) ສະເໜີບັນຈຄູຸພະລະສຶກສາ ແລະ ຄູສິລະປະສຶກສາໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາ. 
9) ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຕີລາຄາວຽກງານຮອບດ້ານພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ ປະຈ າປີ 2016. 
10) ຈັດກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການສ້າງໂຮງຮຽນຕົວແບບປອດຢາເສບຕິດ. 
11) ສ້າງເຄ ື່ອງມ ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນວຽກງານພະລະສຶກສາ, ສິລະປະສຶກສາ ແລະ ສຶກສາ ປກຊ-ປກສ ໃນ 

ໂຮງຮຽນອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ເຕັກນິກວິຊາຊີບ. 
12) ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນວຽກງານພະລະແລະສິລະປະສກຶສາ, ວຽກງານສຶກສາປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມ

ສະຫງົບ ແລະ ວຽກງານຕ້ານສິື່ງເສບຕິດໃນໂຮງຮຽນໃນຂອບເຂດທົື່ວປະເທດ. 
13) ລົງຊຸກຍູ້ການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດການຮຽນ-ການສອນ ວິຊາພະລະສຶກສາ ໃນໂຮງຮຽນເປົໍ້າໝາຍຕົວແບບດ້ານພະລະ 

ສຶກສາ 34 ແຫ່ງໃນຂອບເຂດທົື່ວປະເທດ. 
14) ລົງຕິດຕາມການຮຽນ-ການສອນຫັຼກສູດທ້ອງຖິື່ນ ໃນຂອບເຂດທົື່ວປະເທດ. 
15) ເກັບກ າຂ ໍ້ມູນ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຮຽນ-ການສອນວິຊາສິລະປະສຶກສາ ຢູ່ໂຮງຮຽນສາມັນ 8 ແຂວງ

ພາກເໜ ອ. 
16) ຈັດຊ ໍ້ໂລ້, ຂອບຫຼຽນໄຊ ແລະ ໃບຍ້ອງຍ  ມອບໃຫ້ໂຮງຮຽນ ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຮງຮຽນປອດຢາເສບ

ຕິດ. 
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17) ລົງຮັບຮອງໂຮງຮຽນປອດຢາເສບຕິດ 3 ສົກຮຽນຕິດຕ ື່ກັນ(2012-2015) ທົື່ວປະເທດຈ ານວນ 319 
ໂຮງຮຽນ. 

18) ຄົໍ້ນຄວ້າ ແລະ ຮັບຮອງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາເປັນໂຮງຮຽນປອດຢາເສບຕິດ ສົກຮຽນ 2015-2016. 
19) ກະກຽມຄວາມພ້ອມດ້ານຕ່າງໆ ເພ ື່ອຈັດງານມະຫາກ າກລິານັກຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາທົື່ວປະເທດ ຄັໍ້ງທີ VI ທີື່

ແຂວງບ ລິຄ າໄຊ. 
20)  ເຂົໍ້າຮ່ວມງານແຂ່ງຂັນກິລານັກຮຽນສາມັນອາຊຽນ ຄັໍ້ງທີ VII ທີື່ປະເທດ ສິງກະໂປ. 
21) ໄປທັດສະນະສຶກສາ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນຢູວິ່ທະຍາໄລນາຕະສິນຮ້ອຍເອັດ. 
22) ກອງປະຊຸມຄູພັກສິໍ້ນປີຮຽນພາຍໃນວິທະຍາໄລພະລະສຶກສາ ແລະ ວິທະຍາໄລສິລະປະສຶກສາ. 
23) ຊຸກຍູ້ສົື່ງເສີມຂະບວນການເຄ ື່ອນໄຫວກິລາ, ສິລະປະວັນນະຄະດີ ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນເພ ື່ອຂ ື່ານັບຮັບ 

ຕ້ອນວັນສ າຄັນຂອງຊາດ, ເພ ື່ອສ້າງບັນຍາກາດຟົດຟ ໍ້ນມ່ວນຊ ື່ນໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ເພ ື່ອສົື່ງເສີມສຸຂະພາບ ແລະ 
ພະລານາໄມຂອງໄວໜຸ່ມນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ. 

24) ສົື່ງເສີມໃຫ້ມີການສ້າງສະຖານທີື່ຝຶກແອບ, ແຂ່ງຂັນ ແລະ ອຸປະກອນການຮັບໃຊ້ໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານ ເພ ື່ອ 
ຮັບໃຊ້ການຈັດການຮຽນ-ການສອນພະລະສຶກສາ, ສິລະປະສຶກສາ ແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວກດິຈະກ າເສີມຫຼັກສູດ 
ໃນໂຮງຮຽນແຫ່ງຕ່າງໆ, ເປັນຕົໍ້ນແມ່ນໂຮງຮຽນເປົໍ້າໝາຍຕົວແບບດ້ານພະລະສຶກສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ພາກທີ 3 
ມາດຕະການໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 

 

1) ເຜີຍແຜ່ເນ ໍ້ອໃນແຜນການໃຫ້ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານພະລະແລະສິລະປະສຶກສາແຕ່ລະຂັໍ້ນໄດ້ຮັບຮູ ້ ແລະ ເຂົໍ້າໃຈ 
ຢ່າງເລິກເຊິື່ງ ແລ້ວນ າໄປຜັນຂະຫຍາຍເປັນແຜນການ, ແຜນງານປະຈ າເດ ອນ, ພາກຮຽນ ແລະ ສົກຮຽນ ເພ ື່ອ ຈັດ
ຕັໍ້ງປະຕິບັດໃຫ້ເກີດຜົນ. 

2) ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້, ປະເມີນຜົນການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດແຜນການແຕ່ລະໄລຍະ. 
3) ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ, ວາງແຜນພັດທະນາ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ຂັໍ້ນເທິງຂອງຕົນຮັບຊາບ.  

 

 
ຫົວໜ້າກົມ 

 
 


