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ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງ SDG4

 ໃນກອງປະຊຸມລະດບັໂລກວ່າດ ໍ້ວຍການພດັທະນາແບບຍນື
ຍງົ ໃນວນັທ ີ25 ກນັຍາ 2015, ບນັດາສະມາຊກິອງົການ
ສະຫະ ປະຊາຊາດ ໄດ ໍ້ຮບັຮອງເອາົວາລະການພດັທະນາແບບ
ຍນືຍງົປີ 2030 ເຊິ່ ງປະກອບມເີປົໍ້າໝາຍການພດັທະນາແບບ
ຍນືຍງົ.



 ເປົໍ້າຫມາຍທງັ 17 ນີ ໍ້ແມ່ນສ ໍ້າງມາຈາກຄວາມສ າເລດັຂອງເປົໍ້າ
ຫມາຍພດັທະນາສະຫດັສະຫວດັ MDG. ຈ ານວນ 17 ເປົໍ້າໝາຍ
ໃນການຕ ່ ສ ໍ້ກບັຄວາມທຸກຍາກ, ເຊິ່ ງບນັດາປະເທດໃນໂລກໄດ ໍ້
ໃຫ ໍ້ຄ າໜັ ໍ້ນສນັຍາວ່າຈະຕ ໍ້ອງປະ ຕີບດັພາຍໃນປີ2015,ການຈດັຕັ ໍ້ງ
ປະຕບິດັເປົໍ້າໝາຍສະຫດັສະຫວດັແຫ່ງການພດັທະນາ ເຊິ່ ງ
ສະແດງໃຫ ໍ້ເຫນັເຖງິການໃຫ ໍ້ຄວາມສ າຄນັໃນການບນັລຸເປົໍ້າໝາຍ
ແລະ ຈດຸປະສງົ. ເຖງິແມ່ນວ່າຈະມຄີວາມຄບື ໜໍ້າຫຼາຍດ ໍ້ານກ ່
ຕາມແຕ່ຄວາມທຸກຍາກຂອງໝດົທຸກຄນົກ ່ ບ ສີ ໍ້ນສຸດ.

 ເປົໍ້າໝາຍດັ່ ງກ່າວເລົ່ ານີ ໍ້ຈະເປັນຕວົຊີ ໍ້ນ າດ ໍ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ
ການສະໜອງທນຶຮອນສ າລບັ 15 ປີຂ ໍ້າງໜ ໍ້າ ເຊິ່ ງເປັນການເລີ່ ມ
ຕົ ໍ້ນປະຕບິດັຄ າໜັ ໍ້ນສນັຍາຄັ ໍ້ງປະຫວດັສາດໃນການຢຸດຕຄິວາມ
ທຸກຍາກຂອງໝດົທຸກຍາກໃນທົ່ ວໂລກຢ່າງຖາວອນ



ການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ









ວິໃສທດັ 2030
ຢ ່  ໃນ ໂຂງ ເຂດ ວດັທະນະທ າ  ແລະ ສງັຄມົ, ລດັຖະບານ 
ສປປ ລາວ  ໄດ ໍ້ ກ ານດົວ ິໄສ ທດັ ໃນ ການ ພດັທະນາ 
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແຫ່ງ ຊາດ ຮອດ ປີ 2030 ດັ່ ງ ນີ ໍ້:
“ຊບັພະຍາກອ ນມະນຸດ ໄດ ໍ້ ຮບັ ການ ພດັທະນາ ໃຫ ໍ້ ມ ີຄຸນະພາບ ໃກ ໍ້ 
ຄຽງ ກບັ ພາກ ພື ໍ້ນ  ແລະ ສາກນົ,  ເປັນ ກ າລງັຜະລດິ ທີ່  ເຂັ ໍ້ມ ແຂງ, 
ຕອບ ສະໜອງ ໄດ ໍ້ ຄວາມ ຕ ໍ້ອງ ການຂອງ ການ ພດັທະນາ 
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແຫ່ງ ຊາດ ຫຼາຍ ຂຶ ໍ້ນ, ລະດບັ ການ ສກຶສາ ທົ່ວ 
ໄປ ຂອງ ພນົລະ ເມອືງ ລາວ ຈບົ ຊັ ໍ້ນ ມດັທະຍມົ ຕອນ ປາຍ, 
ປະຊາຊນົ ໄດ ໍ້ ຮບັ ການ ບ ລກິານ ດ ໍ້ານ ສາທາລະນະ ສຸກ ທີ່  ມີ
ຄຸນະພາບ ຢ່າງ ທົ່ວ ເຖງິ  ແລະ ມ ີອາຍຸ ຍນື ສະ ເລ່ຍສ ງ ກວ່າ 75 ປີ”.




ຄຽງຄ ່ ກບັວໄິສທດັຮອດປີ 2030 ທີ່ ກ່າວມາຂ ໍ້າງເທງິນີ ໍ້, 

ລດັຖະບານຍງັໄດ ໍ້ກ ານດົທດິທາງລວມຂອງຍຸດທະສາດການ
ພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຮອດປີ 2025, ຊຶ່ ງໜຶ່ ງໃນນັ ໍ້ນ 
ລດັຖະບານໄດ ໍ້ຖເືອາົການພດັທະນາວດັທະນະທ າ-ສງັຄມົເປັນ
ບຸລມິະສດິສ ງສຸດຂອງຍຸດທະສາດການພດັທະນາ ໂດຍສຸມໃສ່ຍກົ
ລະດບັຄຸນະພາບຊວີດິການເປັນຢ ່ ຂອງປະຊາຊນົໃຫ ໍ້ດຂີຶ ໍ້ນເທື່ ອລະ
ກ ໍ້າວ, ແກ ໍ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ, ພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ, 
ວດັທະນະ ທ າ, ພດັທະນາສມີແືຮງງານທາງດ ໍ້ານປະລມິານ ແລະ
ຄຸນະພາບໃຫ ໍ້ໄດ ໍ້ຫຼາຍຂຶ ໍ້ນ. 




ບນົພື ໍ້ນຖານວໄິສທດັ ແລະ ຍຸດທະສາດທີ່ ລດັຖະບານກ ານດົ 

ແລະ ເພື່ ອປັບປຸງຄຸນະພາບໃນການພດັທະນາຊບັພະຍກາກອນມະນດຸໃນ 
ສປປ ລາວ ໃຫ ໍ້ເຊື່ ອມໂຍງກບັບນັດາປະເທດໃນພາກພື ໍ້ນ. ກະຊວງສກຶ
ສາທກິານ ແລະ ກລິາ ຈ ຶ່ ງກ ານດົວໄິສທດັດັ່ ງນີ ໍ້:

“ຮອດປີ 2030 ໃຫ ໍ້ພນົລະເມອືງລາວທຸກຄນົໄດ ໍ້ຮບັການສກຶສາທີ່ມຄຸີນ
ນະພາບຢ່າງສະເໝພີາບ ແລະ ເທົ່ າທຽມກນັເພື່ອໃຫ ໍ້ເຂາົເຈ ົ ໍ້າໄດ ໍ້ພດັທະນາ
ຕນົເອງກາຍເປັນພນົລະເມອືງດຂີອງຊາດ,ມຄຸີນສມົບດັ,ມສຸີຂະພາບ
ເຂັ ໍ້ມແຂງ, ມຄີວາມຮ ໍ້ຄວາມສາມາດສ ງ, ມຄີວາມເປັນມອືາຊບີເພື່ອ
ພດັທະນາປະເທດຊາດໃຫ ໍ້ສວີໄິລຍນືຍງົ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງ, ແຂ່ງຂນັກບັ
ພາກພື ໍ້ນ ແລະ ສາກນົໄດ ໍ້.”



ແຜນພດັທະ ນາຂະ ແໜງ ການສກຶ ສາ 2016-2020
ລດັ ຖະບານເຮາົໄດ ໍ້ຖເືອາົ ການພດັທະນານານສກຶສາ  ແລະ ກລິາ 

ກ ຄກືານພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ເປັນຂ ກຸນແຈສ າຄນັ ໃນ
ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ເພື່ ອນ າເອາົປະ ເທດ ຊາດ 
ຫຼຸດ ພົ ໍ້ນ ອອກ ຈາກ ສະ ຖະພາບ ຄວາມ ດ ໍ້ອຍ ພດັທະນາ  ໃນ ປີ 2020
ແລະ ຄ່ອຍໆ ກ ໍ້າວ ໄປ ສ ່ ປະ ເທດ ອຸດສາຫະກ າ  ແລະ ທນັ ສະ ໄໝ. ແຜນ 
ພດັທະນາ ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແຫ່ງຊາດ ຄັ ໍ້ງ ທີ 8 ກ ່ ຄືມະຕິກອງ ປະຊຸມ 
ໃຫຍ່ສ ນກາງພກັ ຄັ ໍ້ງທ9ີ ໄດ ໍ້ເນັ ໍ້ນ ໃຫ ໍ້ເຫນັ ບດົບາດ ສ າຄນັ ຂອງວຽກງານ 
ສກຶສາ ແລະ ກລິາ



ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ຮຽກຮ ໍ້ອງ ໃຫ ໍ້ມີການສ ໍ້າງຄວາມ ເຂັ ໍ້ມ
ແຂງໃຫ ໍ້ແກ່ ຊບັພະຍາກອນ ມະນຸດ ໂດຍສະ ເພາະ ແມ່ນປັບປຸງ ທກັສະ ແລະ
ຄວາມ ສາມາດ ຂອງກ າລງັແຮງງານ, ສົ່ ງ ເສມີໃຫ ໍ້ເຂາົ ເຈ ົ ໍ້າມີລະບຽບວໄິນ, ມີ
ຄວາມ ອດົທນົ; ເພີ່ ມຈ ານວນນກັ ຊ່ຽວຊານ ແລະຜ ໍ້ຊ ານານງານ; ປັບປຸງ ຂດີ
ຄວາມ ສາມາດ ທາງດ ໍ້ານ ເຕກັນກິ ແລະວຊິາ ຊບີໃຫ ໍ້ແກ່ ພະນກັງານ ຂອງລດັ, 
ພາກສ່ວນເອກະ ຊນົ ແລະບນັດາຜ ໍ້ປະກອບການ ເພື່ ອໃຫ ໍ້ສາມາດແຂ່ງຂນັໄດ ໍ້
ພາຍໃນປະຊາ ຄມົເສດຖະກດິ ອາຊຽນ ແລະ ໃນໂລກ.

ສະ ເພາະ ຂອງ ”ກມົການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ”





ຍຸດທະສາດ
1. ຍຸດທະສາດ 1:  ສົ່ ງ ເສມີ ການສກຶສານອກໂຮງຮຽນໄປ ສ ່  ເຂດ ຫ່າງ ໄກ ສອກ ຫຼກີ, 

ສ ໍ້າງ  ເງ ື່ອນ ໄຂ ໃຫ ໍ້ ແກ່ ກຸ່ມ ເປົໍ້າໝາຍ ຜຸ່ທີ່  ດ ໍ້ອຍ ໂອກາດ, ຜ ່ ທຸກ ຍາກ, ເພດ ຍງິ, ຊນົ 
ເຜົ່ າ , ຜ ໍ້ ພກິານໄດ ໍ້ ຮບັ ການ ສກຶສາທີ່  ມ ີຄວາມ ສະ ເໝ ີພາບ     ແລະ  ເທົ່ າທຽມ  

2. ຍຸດທະສາດ 2: ປັບປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນ - ການສອນສ າລບັການສກຶສາ
ນອກໂຮງຮຽນ

3. ຍຸດທະສາດ 3: ສົ່ ງເສມີການບ າລຸງຍກົລະດບັການສກຶສາ ຢ່າງຕ ່ ເນື່ ອງ 
4. ຍຸດທະສາດ 4: ສົ່ ງເສມີການຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີຂັ ໍ້ນພື ໍ້ນຖານຄວບຄ ່ ກບັການ

ຮຽນຮ ໍ້ໜງັສ ືແລະ ບ າລຸງຍກົລະດບັການສກຶສາ
5. ຍຸດທະສາດ 5 :ພດັທະນາ ສ ນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ເປັນສ ນແຫ່ງການ

ຮຽນຮ ໍ້ ແລະ ສົ່ ງເສມີ ໃຫ ໍ້ທຸກຄນົ ໄດ ໍ້ຮຽນຮ ໍ້ຕະຫຼອດຊວີດິ.
6. ຍຸດທະສາດ 6: ສົ່ ງເສມີການສກຶສາຕາມອດັຕະຍາໄສ ແລະ ການຮຽນທາງໄກ
7. ຍຸດທະສາດ 7: ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ການບ ລຫິານ - ຄຸ ໍ້ມຄອງການສກຶສານອກ

ໂຮງຮຽນ



ຂອບໃຈ



 ຈະເຮດັ ແນວໃດເພື່ ອໃຫ ໍ້ຄນົ (ທງັຜ ໍ້ປົກຄອງແລະເດກັ) ໃນ 
ຊນົ ນະບດົ ໄດ ໍ້ເຂົ ໍ້າ ໃຈຄວາມສ າ ຄນັຂອງການ ສກຶສາ ຕ ່ ກບັອະ 
ນາ ຄດົ? ບ່ອນ ຮອງຮບັ?
 ໂດຍ ສະ ເພາະ ແມ່ນເດກັ/ຊາວໝຸ່ມ ທີ່ ແຂວງ ຕດິ ຊາຍແດນ ທີ່ ພາກນັ 
ໄປ ເຮດັ ວຽກ ຢ ່ ປະ ເທດໃກ ໍ້ຄຽງ? ກ ສນ ຈະ ເຮດັ ໃຫ ໍ້ໃດ?


