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ສຶກສາແຕ່ ຊັັ້ນອະນຸບານ ຈົນຮອດ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ປະສິດທິພາບພາຍໃນຂອງການສຶກສາ ກໍໄດ້ຮັບການປັບ
ປຸງດ ຂຶັ້ນເທ ີ່ອລະກ້າວ. ນອກຈາກນັັ້ນ ລະບົບການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແຕ່ສູນກາງຮອດ
ທ້ອງຖິີ່ນກໍໄດ້ຮັບການປັບປຸງດ ຂຶັ້ນ ໂດຍໄດ້ມ ການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັັ້ງໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ, 
ການຄຸ້ມຄອງແຜນການ, ງົບປະມານ, ການຄຸ້ມຄອງຂໍັ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ວຽກງານຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມ ນ
ຜົນ ກໍໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ເປັນລະບົບດ ກ່ອນເກົີ່າ. ການເຂົັ້າຮ່ວມໃນວຽກງານກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ບໍີ່ວ່າຈະເປັນກິລາ
ກາຍຍະກໍາມວນຊົນ, ກິລາໃນໂຮງຮຽນ ກໍຄ ກິລາ-ກາຍຍະກໍາອາຊ ບ ກໍໄດ້ຮັບການຮ່ວມມ ຈາກສັງຄົມ ແລະ ຊຸມຊົນ
ຫ າຍຂຶັ້ນ ອັນເຮັດໃຫ້ວຽກງານດັີ່ງກ່າວຄ່ອຍພັດທະນາດ ຂຶັ້ນເທ ີ່ອລະກ້າວ.  

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄຽງຄູກ່ັບດ້ານຕັັ້ງໜ້າທ ີ່ກ່າວມານັັ້ນ ກໍຍັງມ ສິີ່ງທ້າທາຍຫ າຍຢ່າງທ ີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່
ແກ້ໄຂໃນສະເພາະໜ້າ ແລະ ຍາວນານ ເພ ີ່ອໃຫ້ບັນລຸໄດ້ວິໄສທັດໃນການພັດທະນາການສຶກສາ ກໍຄ ເປົັ້າໝາຍການ
ພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ ຮອດປ  2030 ເຊັີ່ນ: ບັນຫາຄວາມແຕກໂຕນກັນໃນການພັດທະນາການສຶກສາຢູໃ່ນແຕ່ລະ
ທ້ອງຖິີ່ນ, ບັນຫາຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາຂັັ້ນພ ັ້ນຖານຕໍີ່າ, ປະສິດທິພາບໃນການນໍາໃຊຊ້ັບພະຍາກອນທ ີ່ມ ຈໍາ 
ກັດຍັງຕໍີ່າ ແລະ ອ ີ່ນໆ. 

ເພ ີ່ອໃຫ້ບັນລຸໄດ້ວິໄສທັດ ແລະ ເປົັ້າໝາຍດັີ່ງກ່າວ, ຈຸດປະສົງໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການ
ສຶກສາ ແລະ ກິລາ ສົກຮຽນ 2019-2020 ແມ່ນເພ ີ່ອສ ບຕໍີ່ຜັນຂະຫຍາຍບັນດານະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ຄາດ
ໝາຍ ແລະ ວຽກຈຸດສຸມທ ີ່ກໍານົດຢູ່ໃນແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປ  ຄັັ້ງທ  VIII (2016-2020), 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ເພ ີ່ອແກ້ໄຂບັນຫາທ ີ່ພົບພໍັ້ໃນການປະເມ ນກາງສະໄໝ ຂອງພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 
5 ປ ຄັັ້ງທ  VIII (2016-2020). ເພ ີ່ອໃຫ້ບັນລຸໄດ້ຈຸດປະສົງສະເພາະຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ 
ແລະ ກິລາ ປະຈໍາສົກຮຽນ 2019-2020, ໃນເອກະສານແຜນການສະບັບນ ັ້ ໄດ້ກໍານົດວຽກບູລິມະສິດຫ າຍຢ່າງ
ທ ີ່ແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍຈະໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ພ້ອມທັງຈັດສັນງົບປະມານທ ີ່ມ ຈໍາກັດເຂົັ້າໃສ່ຢ່າງມ 
ຈຸດສຸມ ເພ ີ່ອໃຫ້ສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມແຜນ. ຄຽງຄູ່ກັນນັັ້ນ ກໍໄດ້ມ ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ 
ແລະ ກິລາ ປະຈໍາສົກຮຽນ 2018-2019 ທ ີ່ໄດໄ້ຂຂຶັ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທ  29-31 ກໍລະກົດ (7) 2019 
ຢູ່ທ ີ່ ແຂວງວຽງຈັນ. 

ດັີ່ງນັັ້ນ, ໃນນາມການນໍາຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາ ຂ້າພະເຈົັ້າຈຶີ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຜູບໍ້ລິຫານ
ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທຸກລະດັບແຕ່ສູນກາງງຮອດທ້ອງຖິີ່ນ ລວມທັງຜູອ້ໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູສອນທຸກ
ຊັັ້ນທຸກສາຍໃນທົີ່ວປະເທດ ຈົີ່ງນໍາເອົາບັນດາຈຸດປະສົງ, ຄາດໝາຍ ແລະ ວຽກງານຈຸດສຸມ ລວມທັງມະຕິຂອງກອງ
ປະຊຸມ ທ ີ່ກໍານົດໃນເອກະສານແຜນການສະບັບນ ັ້ ເປັນບ່ອນອ ງໃນການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍອອກເປັນແຜນ
ກິດຈະກໍາລະອຽດ ເພ ີ່ອໄປຈັດຕັັ້ງປະຕບິັດໃນຂັັ້ນຂອງຕົນໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ; ພ້ອມນັັ້ນ, ກໍໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຕິດ 
ຕາມ, ກວດກາ, ປະເມ ນຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານຄວາມຄ ບໜ້າໃຫ້ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຊາບເປັນປົກ 
ກະຕໃິນແຕ່ລະໄລຍະ. 
         ລັດຖະມົນຕີ 
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ຄໍາຂອບໃຈ 

 
ກົມແຜນການ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃນນາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເນ ັ້ອໃນຂອງບົດສະຫຼຸບຜົນການ

ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລິາ ປະຈໍາສົກຮຽນ 2018-2019 ແລະ ແຜນພັດທະ
ນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປະຈໍາສົກຮຽນ 2019-2020 ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູບຸ້ນຄຸນເປັນຢ່າງ
ຍິີ່ງຕໍີ່ບັນດາກົມ, ສູນ, ສະຖາບັນ, ຫ້ອງການ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງ, ສະຖາບັນ
ການສຶກສາຕ່າງໆ ຕະຫ ອດເຖິງບຸກຄົນທ ີ່ໄດ້ສະໜອງຂໍັ້ມູນ ແລະ ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນທ ີ່ມ ຄຸນຄ່າເຂົັ້າໃນເນ ັ້ອໃນ
ຂອງເອກະສານສະບັບນ ັ້. 

ພິເສດ, ຂໍສະແດງຄວາມຮູບຸ້ນຄຸນຕໍີ່ຄະນະນໍາກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ຜູແ້ທນກອງປະຊຸມຜູບໍ້
ລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທຸກທ່ານ ທ ີ່ໄດ້ປະກອບຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ຂໍັ້ສະເໜ ແນະນໍາທ ີ່ມ ຄວາມໝາຍ ແລະ 
ເປັນປະໂຫຍດຕໍີ່ເນ ັ້ອໃນບົດສະຫຼຸບ ແລະ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ສະບັບນ ັ້. 

ເອກະສານທ ີ່ມ ຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນສະບັບນ ັ້ ຈະໄດ້ນໍາອອກແຈກຢາຍ ແລະ ເຜ ຍແຜໄ່ດ ້ກໍຍ້ອນໄດ້ຮັບ
ການສະໜັບສະໜູນໃນການຈັດພິມຈາກສະຫາພາບເອ ຣົບ (European Union) ປະຈໍາ ສປປ ລາວ. ດັີ່ງນັັ້ນ, ໃນ
ນາມຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກົມແຜນການ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຂໍສະແດງ
ຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູບຸ້ນຄຸນຕໍີ່ສະຫາພາບເອ ຣົບ (EU) ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ທ ີ່ໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນອັນລໍັ້າຄ່າໃນ
ການຈັດພິມເອກະສານສະບັບນ ັ້. 

 ຫົວໜ້າກົມແຜນການ
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ພາກທີ I: 
ຜົນສາໍເລັດຂອງການຈດັຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ 

ກິລາ ປະຈໍາສົກຮຽນ 2018-2019 
 

I. ພາກສະເໜີ: 
ໃນສົກຮຽນ 2018-2019 ເຊິີ່ງເປັນປ ທ  4 ຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ 

ແລະ ກິລາ 5 ປ  ຄັັ້ງທ  VIII (2016-2020) ແລະ ເປັນປ ທໍາອິດທ ີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາບັນດາຂໍັ້ແນະນໍາ ຈາກຜົນການ
ປະເມ ນກາງສະໄໝຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ມາສອດແຊກເພ ີ່ອຈະນໍາໄປຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃນປ ຕໍີ່ໄປ. 

ຈຸດປະສົງໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ສົກຮຽນ 2018-2019 
ຍັງແມ່ນເພ ີ່ອສ ບຕໍີ່ຜັນຂະຫຍາຍບັນດານະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ວຽກຈຸດສຸມ ທ ີ່ກໍານົດຢູ່ໃນແຜນພັດທະນາ
ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປ  ຄັັ້ງທ  VIII (2016-2020) ໂດຍສະເພາະແມ່ນສ ບຕໍີ່ສົີ່ງເສ ມໃຫ້ເດັກໃນເກນ
ອາຍຸໄດ້ເຂົັ້າກຽມຄວາມພ້ອມໃນຊັັ້ນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນຢ່າງທົີ່ວເຖິງ, ສົີ່ງເສ ມການເຂົັ້າເຖິງການສຶກສາຂັັ້ນພ ັ້ນ
ຖານ, ພ້ອມທັງຮັບປະກັນໃຫ້ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນໄດຮ້ັບການປັບປຸງໃຫ້ດ ຂຶັ້ນ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບຂອງການ
ສຶກສາຫ ັງຊັັ້ນມັດທະຍົມໃຫດ້ ຂຶັ້ນ ໂດຍເນັັ້ນໃສ່ການສ້າງສ ມ ແຮງງານ ແລະ ນັກວິຊາການ ເພ ີ່ອໃຫ້ສາມາດຕອບສະ
ໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ, ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການສຶກ
ສາແຕ່ສູນກາງຮອດທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ສົີ່ງເສ ມໃຫປ້ະຊາຊົນທຸກເພດທຸກໄວຫັນມາໃສໃ່ຈການອອກກໍາລັງກາຍເພ ີ່ອສຸ
ຂະພາບ ແລະ ສົີ່ງເສ ມໃຫຜູ້້ທ ີ່ມ ພອນສະຫວັນດ້ານກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ໃຫ້ກາຍເປັນນັກກິລາອາຊ ບ. ດັີ່ງນັັ້ນ, ໃນສົກ 
ຮຽນດັີ່ງກ່າວນ ັ້ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈຶີ່ງໄດ້ກໍານົດ 15 ຄາດໝາຍຫ ັກ ແລະ 2 ຄາດໝາຍຈາກຜົນການ
ປະເມ ນກາງສະໄໝ ເພ ີ່ອຕິດຕາມເຖິງຄວາມຄ ບໜ້າໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 
ປະຈໍາສົກຮຽນ 2018-2019. 

1. ຜົນໄດຸ້ຮັບຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 15 ຄາດໝາຍຫ ັກ  

ເຖິງວ່າ ມ  7 ຄາດໝາຍ ໃນຈໍານວນ 15 ຄາດໝາຍ ທ ີ່ກໍານົດໃນແຜນປະຈໍາສົກຮຽນ 2018-2019 ທ ີ່ບໍີ່ສາ
ມາດບັນລຸໄດ້ຕາມແຜນ ແຕ່ກໍເຫັນວ່າ ມ  2 ຄາດໝາຍທ ີ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ສູງກວ່າຄາດໝາຍທ ີ່ກໍານົດ, ໃນຂະນະທ ີ່ມ  
6 ຄາດໝາຍທ ີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ດ ຂຶັ້ນເມ ີ່ອທຽບໃສສ່ົກຮຽນ 2017-2018 ເຊິີ່ງໃນນ ັ້ມ ບາງຄາດໝາຍກໍີ່ໃກ້ຈະ 
ບັນລຸ, ຊຶີ່ງລາຍລະອຽດມ ຄ ດັີ່ງນ ັ້: 

1.1. ຄາດໝາຍທີີ່ສາມາດບັນລ ໄດຸ້ ມີ 2 ຄາດໝາຍດັີ່ງນີັ້: 
1) ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປ  ເພ ີ່ມຈາກ 77,1% ເປັນ 79,4% (ຄາດໝາຍ 79%); ໃນນັັ້ນມ  135 ເມ ອງ 

ທ ີ່ມ ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກອາຍຸ 5 ປ  ສູງກວ່າ 60% (ຄາດໝາຍ 130 ເມ ອງ). 
2) ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນສຸດທິຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ບັນລຸໄດ້ 99,1% (ຄາດໝາຍ 98,9%). 

1.2. ຄາດໝາຍທີີ່ປະຕິບັດໄດຸ້ດີຂຶັ້ນເມ ີ່ອທຽບໃສ່ສົກຮຽນ 2017-2018 ແຕ່ຍັງບໍີ່ສາມາດບັນ 

ລ ໄດຸ້ຕາມຄາດໝາຍທີີ່ກໍານົດ ມີ 6 ຄາດໝາຍດັີ່ງນີັ້: 
1) ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງຂອງນັກຮຽນ ຂັັ້ນ ປ.1 ຫຼຸດລົງຈາກ 8,8% ເປັນ 8,4% (ຄາດໝາຍ 8%). 
2) ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງຂອງນັກຮຽນຊັັ້ນປະຖົມ ຫຼຸດລົງຈາກ 4% ເປັນ 3,8% (ຄາດໝາຍ 3%). 
3) ຈໍານວນເມ ອງທ ີ່ບັນລຸອັດຕາເຂົັ້າຮຽນໃໝ່ລວມ ຂັັ້ນ ປ.5 ສູງກວ່າ 95% ເພ ີ່ມຈາກຈໍານວນ 127 ເມ ອງ ເປັນ 

134 ເມ ອງ (ຄາດໝາຍ 135 ເມ ອງ). 
4) ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມ ຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ເພ ີ່ມຂຶັ້ນ ຈາກ 53,3% ເປັນ 54,8% (ຄາດໝາຍ 55%). 



2 

 

5) ນັກຮຽນທ ີ່ຮຽນຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນໄດ້ເຂົັ້າຮຽນຕໍີ່ໃນສາຍອາຊ ວະສຶກສາເພ ີ່ມຂຶັ້ນຈາກ 3% ເປັນ 
3,3% (ຄາດໝາຍ 4%).  

6) ສົີ່ງເສ ມໃຫ້ມວນຊົນທຸກເພດ, ທຸກໄວ ໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມການຫັດກາຍະບໍລິຫານ, ການອອກກາໍລັງກາຍ ແລະ ການ
ຫ ິັ້ນກິລາ-ກາຍະກໍາ ເພ ີ່ມຂຶັ້ນຈາກ 22% ເປັນ 24% ຂອງພົນລະເມ ອງ (ຄາດໝາຍ 26%).  

1.3. ຄາດໝາຍທີີ່ມີທ່າອ່ຽງທົດຖອຍ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ມີ 7 ຄາດໝາຍດັີ່ງນີັ້: 
1) ອັດຕາປະລະການຮຽນ ຂອງນກັຮຽນ ຂັັ້ນ ປ.1 ເພ ີ່ມຂຶັ້ນຈາກ 5,8% ເປັນ 6,3% (ຄາດໝາຍ 5%). 
2) ອັດຕາປະລະການຮຽນ ຂອງນກັຮຽນຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ເພ ີ່ມຂຶັ້ນ ຈາກ 4% ເປັນ 4,3% (ຄາດໝາຍ 3%). 
3) ອັດຕາລອດເຫ  ອຮອດ ຂັັ້ນ ປ.5 ຫຼຸດລົງຈາກ 82,2% ເປັນ 82% (ຄາດໝາຍ 84%) . 
4) ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນຫຼຸດລົົງຈາກ 83,1% ເປັນ 82,8% (ຄາດໝາຍ 84%). 
5) ຈໍານວນແຂວງທ ີ່ບັນລຸອັດຕາເຂົັ້າຮຽນໃໝ່ລວມ ຂັັ້ນ ມ.4 ຂອງນັກຮຽນຍິງສູງກວ່າ 70% ຫຼຸດລົງ ຈາກ 12 

ແຂວງ ເປັນ 10 ແຂວງ (ຄາດໝາຍ 14 ແຂວງ). 
6) ອັດຕາປະລະການຮຽນຂອງນກັຮຽນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ເພ ີ່ມຂຶັ້ນຈາກ 9,2% ເປັນ 9,5% (ຄາດໝາຍ 

8,5%). 
7) ອັດຕາປະລະການຮຽນຂອງນກັຮຽນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍເພ ີ່ມຂຶັ້ນຈາກ 7,1% ເປັນ 8,1% (ຄາດໝາຍ 

6,5%). 

2. ຜົນສໍາເລັດການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍ 

2.1. ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ  
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຍັງຖ ເອົາການການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ເປັນບູລິມະ

ສິດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນອະນຸບານ ແລະ ຫ້ອງກຽມປະຖົມ, ອັນເຮັດໃຫ້ ໃນສົກຮຽນ 2018-
2019 ໃນທົີ່ວປະເທດ ມ ໂຮງຮຽນອະນຸບານທັງໝົດ 3.432 ແຫ່ງ, ເພ ີ່ມຂຶັ້ນ 221 ແຫ່ງ ທຽບໃສ່ປ ຜ່ານມາ, ໃນນ ັ້ 
ໂຮງຮຽນລັດ ເພ ີ່ມຂຶັ້ນ 181 ແຫ່ງ ແລະ ເອກະຊົນເພ ີ່ມຂຶັ້ນ 20 ແຫ່ງ. ມ ນັກຮຽນເພ ີ່ມຂຶັ້ນຈາກ 229.892 ຄົນ ເປັນ 
240.384 ຄົນ. ພ້ອມນ ັ້ ກໍີ່ເຮັດໃຫ້ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກ 3-5 ປ  ເພ ີ່ມຈາກ 56,3% ເປັນ 59% ແລະ ອັດຕາ
ເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປ  ເພ ີ່ມຈາກ 77,1% ເປັນ 79,4%. ໂດຍລວມເຫັນວ່າການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ໄດ້ຮັບການ
ປັບປຸງດ ຂຶັ້ນເປັນກ້າວໆມາ. 
2.2. ການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມ:  

ສະພາບການພັດທະນາການສກຶສາຊັັ້ນປະຖົມ ເມ ີ່ອທຽບໃສຫ່ າຍປ ຜ່ານມາເຫັນວ່າມ ທ່າອ່ຽງທ ີ່ດ , ທັງນ ັ້ກໍ
ຍ້ອນວ່າກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ເອົາໃຈໃສຊຸ່ກຍູ້ຕິດຕາມການຮຽນ-ການສອນ, ປັບປຸງຫ ັກສູດການ
ສິດສອນຈໍານວນໜຶີ່ງ ລວມທັງໄດ້ສະໜອງປຶັ້ມແບບຮຽນ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊກ້ານສິດສອນ ໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຮງ 
ຮຽນປະຖົມໃນທົີ່ວປະເທດ. ດັີ່ງນັັ້ນ, ຈຶີ່ງເຮັດໃຫ້ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນສຸດທິເພ ີ່ມຂຶັ້ນໜ້ອຍໜຶີ່ງຈາກ 98,8% ໃນສົກ 
ຮຽນ 2017-2018 ເປັນ 99,1% ໃນສົກຮຽນ 2018-2019 ແລະ ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງປະຖົມຫຼຸດລົງຈາກ 4% ເປັນ 
3,8%. ຍ້ອນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທໍາມະຊາດອັນຮ້າຍແຮງໃນປ ຜ່ານມາ ເຮັດໃຫ້ຊ ວິດການເປັນຢູຂ່ອງ
ປະຊາຊົນພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານການສຶກສາຈໍານວນໜຶີ່ງຖ ກທໍາລາຍ. ດັີ່ງນັັ້ນ, ຈຶີ່ງເຮັດໃຫ້ໂຮງ 
ຮຽນຫ າຍແຫ່ງບໍີ່ສາມາດດໍາເນ ນການຮຽນ-ການສອນໄດັທັນເວລາ. ນອກຈາກນັັ້ນ ຄອບຄົວທ ີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກ
ໄພທໍາມະຊາດ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຍົກຍ້າຍບ່ອນທໍາມາຫາກິນ ອັນເຮັດໃຫ້ລູກຫ ານຂອງເຂົາເຈົັ້າຈໍາເປັນຕ້ອງຕິດຕາມ
ຄອບຄົວໄປ ແລ້ວກໍປະລະການຮຽນ. ນອກນັັ້ນ ກໍມ ປັດໄຈດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ອ ີ່ນໆ ຈຶີ່ງເຮັດໃຫ້ອັດຕາປະລະ
ການຮຽນຂອງນັກຮຽນມ ທ່າອຽ່ງເພ ີ່ມຂຶັ້ນ ຈາກ 4% ເປັນ 4,3%. ເວົັ້າລວມ ຕົວຊ ັ້ບອກຂອງການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມ 
ໃນສົກຮຽນ 2018-2019 ແມ່ນມ ທ່າອ່ຽງອ່ອນກວ່າປ ຜ່ານມາ ເຊັີ່ນ: ຈໍານວນເມ ອງທ ີ່ມ ອັດຕາປະລະຊັັ້ນປະຖົມ
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ສຶກສາ ຕໍີ່າກວ່າ 6% ຫຼຸດຈາກ 119 ເມ ອງ ເປັນ 118 ເມ ອງ, ຈໍານວນເມ ອງທ ີ່ມ ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງປະຖົມ ເພ ີ່ມຂຶັ້ນ
ທຽບໃສປ່ ຜ່ານມາ ມ  74 ເມ ອງ, ໃນຂະນະທ ີ່ຈໍານວນເມ ອງ ທ ີ່ມ ອັດຕາປະລະເພ ີ່ມຂຶັ້ນ ມ  70 ເມ ອງ.  

2.3. ການສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມ (ຕອນຕົັ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ) 
ໃນສົກຮຽນ 2018-2019 ເຖິງວ່າ ໄດ້ມ ການຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນມັດທະຍົມອອກຕ ີ່ມຈໍານວນ 34 ແຫ່ງ ໃນ

ທົີ່ວປະເທດ ອັນເຮັດໃຫ້ມ ຈໍານວນໂຮງຮຽນທັງໝົດ 1.792 ແຫ່ງ, ແຕ່ເຫັນວ່າ ຈໍານວນນັກຮຽນລວມທັງມັດທະ
ຍົມຕອນຕົັ້ນ ແລະ ຕອນປາຍຫຼຸດລົງເຖິງ 11.214 ຄົນ ຖ້າທຽບໃສປ່ ຜ່ານມາ, ທັງນ ັ້ກໍຍ້ອນອັດຕາເລ ີ່ອນຊັັ້ນຂອງ
ນັກຮຽນຈົບ ປ.5 ຂຶັ້ນ ມ.1 ຫຼຸດລົງຈາກ 89,7% ໃນສົກຮຽນ 2016-2017 ເປັນ 88% ໃນສົກຮຽນ 2017-
2018 ແລະ ເປັນ 87,9% ໃນສົກຮຽນ 2018-2019. ດັີ່ງນັັ້ນ, ຈຶີ່ງເຮັດໃຫ້ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຊັັ້ນມັດທະຍົມ
ສຶກສາຕອນຕົັ້ນຫຼຸດລົງຈາກ 83,1% ເປັນ 82,8%. ໃນຂະນະດຽວກັນ ອັດຕາການປະລະການຮຽນກໍເພ ີ່ມຂຶັ້ນ 
ຈາກ 9,2% ເປັນ 9,5% ທຽບໃສ່ປ ຜ່ານມາ. ສ່ວນອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍເພ ີ່ມຂຶັ້ນພຽງເລັກ
ນ້ອຍຈາກ 53,3% ເປັນ 54,8%, ໃນຂະນະ ທ ີ່ອັດຕາປະລະກໍເພ ີ່ມຂຶັ້ນ 1% ຈາກ 7,1 % ເປັນ 8,1% ທຽບໃສ່
ປ ຜ່ານມາ. ເຊັີ່ນດຽວກັບວຽກງານປະຖົມສຶກສາ, ການແກ້ໄຂບັນຫາການປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນຊັັ້ນມັດທະ
ຍົມສຶກສາ ແມ່ນຍັງບໍີ່ທັນໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ຈາກທຸກພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ສາຍເຫດທ ີ່ແທ້ຈິງຂອງການປະລະ
ການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ຍັງບໍີ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາ ແລະ ວິໄຈຢາ່ງມ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເປັນລະບົບ.  

2.4. ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ 

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາ ໄດ້ຖ ເອົາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງລະບົບການສຶກສາ
ແຫ່ງຊາດ ເພ ີ່ອເຮັດໜ້າທ ີ່ສະໜອງການຮຽນ-ການສອນບໍາລຸງຊັັ້ນປະຖົມ ໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍກຸ່ມເປົັ້າໝາຍທ ີ່ພາດໂອ 
ກາດທາງການສຶກສາຢູ່ບັນດາແຂວງຕ່າງໆ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ກສໍະໜອງການຮຽນ-ການສອນບໍາລຸງຍົກລະດັບການສຶກ
ສາຊັັ້ນມັດທະຍົມໃຫ້ກຸ່ມເປົັ້າໝາຍທ ີ່ຈົບປະຖົມ ແລະ ທຽບເທົີ່າຢູ່ທ ີ່ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຂັັ້ນຕ່າງໆ. ໃນ
ສົກຮຽນ 2018-2019 ສາມາດປະກາດຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນບໍາລຸງທົີ່ວເມ ອງ ໄດ້ 23 ເມ ອງ ເຊິີ່ງແມ່ນຫຼຸດ
ຄາດໝາຍ 1 ເມ ອງ ເມ ີ່ອທຽບໃສ່ຄາດໝາຍທ ີ່ວາງໄວ້ໃຫ້ສໍາເລັດ 24 ເມ ອງ ແລະ ປະກາດຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນ
ຕົັ້ນບໍາລຸງທົີ່ວແຂວງ ໄດ້ 2 ແຂວງ. ຮອດປະຈຸບັນນ ັ້ ໃນທົີ່ວປະເທດໄດ້ສໍາເລັດການບໍາລຸງຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ
ໄປແລ້ວທັງໝົດ 133 ເມ ອງ. 

ສ່ວນປະເດັນບັນຫາສໍາລັບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ກໍຍັງເປັນບັນຫາເກົີ່າທ ີ່ຍັງບໍີ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ ເຊັີ່ນ: 
ກຸ່ມເປົັ້າໝາຍຜູຮ້ຽນສ່ວນຫ າຍບໍີ່ຢາກຮຽນຍ້ອນຂາດແຮງງານໃນຄອບຄົວ, ການດໍາລົງຊ ວິດຢູກ່ະແຈກກະຈາຍ, ລະ 
ບົບການເກັບກໍາຂໍັ້ມູນສະຖິຕິການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຍັງບໍີ່ທັນຮັບປະກັນ ແລະ ຍັງບໍີ່ທັນໄດ້ວິເຄາະເພ ີ່ອຊອກຫາ
ບັນຫາ, ສາເຫດ ແລະ ວິທ ການແກ້ໄຂຕາມສະພາບຄວາມເປນັຈິງ. ການສະຫຼຸບລາຍງານໃນຂັັ້ນຕ່າງໆ ກໍຍັງຊັກຊ້າ, 
ຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນບໍາລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາຊັັ້ນຕ່າງໆ ຍັງບໍີ່ທັນສູງ ແລະ ຍັງແລ່ນນໍາປະລິມານຫ າຍ 

ຂາດຄູສອນບໍາລຸງຊັັ້ນມັດທະຍົມຕົັ້ນສໍາລັບປະຊາຊົນໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫ  ກ.  

2.5. ການສຶກສາຄູ 
ໂດຍອ ງໃສ່ສະພາບນັກສຶກສາຄູທ ີ່ຮຽນຈົບອອກໄປໃນແຕ່ລະປ  ບໍີ່ໄດ້ຮັບການບັນຈຸມ ຈໍານວນຫ ວງຫ າຍ. ດັີ່ງ 

ນັັ້ນ, ໃນສົກຮຽນ 2018-2019 ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈຶີ່ງໄດ້ຫຼຸດການຮັບນັກຮຽນຄູເຂົັ້າຮຽນໃນສະຖາ
ບັນສ້າງຄູຕ່າງໆ ປະມານ 14% ທຽບໃສ່ປ ຜ່ານມາ. ໃນສົກຮຽນດັີ່ງກ່າວນ ັ້ ມ ນັກຮຽນທ ີ່ຮຽນຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມ
ຕອນປາຍສະໝັກເຂົັ້າຮຽນຢູສ່ະບັນສ້າງຄູຕ່າງໆ ທົີ່ວປະເທດ ຈໍານວນທັງໝົດ 3.659 ຄົນ, ໃນນ ັ້ ຄູອະນຸບານ 527 
ຄົນ, ຄູປະຖົມ 329 ຄົນ, ຄູມັດທະຍົມ 1.701 ຄົນ, ຄູພະລະ ແລະ ສ ລະປະສຶກສາ 282 ຄົນ ແລະ ນອກນັັ້ນ ຍັງ
ມ ນັກສຶກສາຄູສາຍສົງອ ກຈໍານວນໜຶີ່ງ. ການຮັບນັກສຶກສາຄູແມ່ນອ ງຕາມອັດຕາສ່ວນສອບເສັງ 80%; ຕົວເລກ
ແບ່ງປັນ 20%; ໃນນັັ້ນ 10% ໄດ້ຮັບເບຍ້ລ້ຽງ ໂດຍແມ່ນແຂວງເປັນຜູຄ້ັດເລ ອກ ແລະ ອ ກ 10% ແມ່ນວິທະຍາໄລ
ຄູເປັນຜູຄ້ັດເລ ອກໂດຍອ ງຕາມຜົນການສອບເສັງຄັດເລ ອກເຂົັ້າຮຽນ. 
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ໃນສົກຮຽນດຽວກັນນ ັ້ ມ ນັກສຶກສາຄູທ ີ່ຮຽນຈົບອອກຈາກສະຖາບັນສ້າງຄູຕ່າງໆ ຈໍານວນ 3.124 ຄົນ, 
ທຽບໃສປ່ ຜ່ານມາ ຫຼຸດລົງປະມານ 46,5%. ໃນນ ັ້ ຄູອະນຸບານມ  466 ຄົນ, ຄູປະຖົມ 204 ຄົນ, ຄູມັດທະຍົມ 
1.960 ຄົນ, ຄູພະລະ ແລະ ສ ລະປະສຶກສາ 372 ຄົນ ແລະ ຄູສົງອ ກຈໍານວນ 122 ອົງ. 

ບັນຫາຄຸນນະພາບຂອງນັກຮຽນຄູທ ີ່ຖ ກນໍາສົີ່ງມາຈາກທ້ອງຖິີ່ນ ຍັງເປັນປະເດັນທ ີ່ຈະຕ້ອງໄດປ້ັບປຸງ ເພ ີ່ອໃຫ້
ໄດ້ຄູທ ີ່ມ ຄວາມຮູ ້ແລະ ຄວາມສາມາດ ຕາມມາດຕະຖານທ ີ່ກາໍນົດ. ນອກຈາກນັັ້ນ ການປະເມ ນຄວາມຮູ ້ແລະ ຈັນ
ຍາບັນຂອງຄູປະຈໍາການຊັັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ ກໍຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາ ເພ ີ່ອແນໃສ່ປັບ 
ປຸງຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນໃຫ້ດ ຂຶັ້ນ. 
2.6. ວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ 

ໂດຍສົມທົບກັບຂະແໜງການຕ່າງໆທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ພະ 
ຍາຍາມສົີ່ງເສ ມ ແລະ ຊຸກຍູໃ້ຫ້ ຜູທ້ ີ່ຮຽນຈົບຈາກໂຮງຮຽນມັດທະຍົມທັງຕອນຕົັ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ ໄດ້ເຂົັ້າຮຽນໃນ
ສາຍວິຊາຊ ບໃຫ້ຫ າຍຂຶັ້ນ ໂດຍໄດ້ສະໜອງຫ ັກສູດທ ີ່ຫ າກຫ າຍ ແລະ ຫ າຍຮູບແບບ. ໃນສົກຮຽນ 2018-2019 ນ ັ້
ມ ຜູສ້ະໝັກເຂົັ້າຮຽນໃນສາຍອາຊ ວະສຶກສາທຸກລະບົບ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ທັງໝົດຈໍານວນ 31.835 ຄົນ
ໃນນ ັ້ ເຂົັ້າຮຽນໃນສະຖາບັນທ ີ່ຂຶັ້ນກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ມ  17.829 ຄົນ, ສະຖາບັນທ ີ່ຂຶັ້ນກັບຂະ 
ແຫນງການອ ີ່ນໆ ເຊັີ່ນ: ຂະແໜງກະສິກໍາ, ການເງິນ, ສາທາລະນະສຸກ, ຖະແຫ ງຂ່າວ ວັດທະນາທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ 
ແລະ ຍຸຕິທໍາ ມ  6.458 ຄົນ ແລະ ເຂົັ້າຮຽນໃນສະຖາບັນພາກເອກະຊົນຈໍານວນ 7.548 ຄົນ. ດັີ່ງນັັ້ນ, ຈຶີ່ງເຮັດໃຫ້
ມ ນັກຮຽນທັງໝົດທ ີ່ກໍາລັງຮຽນຢູໃ່ນສະຖາບັນອາຊ ວະສຶກສາທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນທັງໝົດ 75.466 ຄົນ, 
ໃນຂະນະທ ີ່ ສົກຮຽນ 2017-2018 ມ ນັກສກຶສາທ ີ່ຮຽນຈົບອອກທັງໝົດ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ມ  14.153 
ຄົນ, ໃນນັັ້ນ ຮຽນຈົບຂະແໜງກະສິກໍາ 1.513 ຄົນ, ຮຽນຈົບຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ຈໍານວນ 6.212 ຄົນ ແລະ 
ຂະແໜງບໍລິການ ທັງໝົດ 6.428 ຄົນ.  

ບັນຫາການລົງທຶນເຂົັ້າໃສ່ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການຮຽນ-ການສອນ ຖ ເປັນວຽກບູລິມະສິດ ທ ີ່ຜູ້ບໍລິຫານສະ 
ຖານອາຊ ວະສຶກສາຈະຕ້ອງພິຈາລະນາ ໂດຍນໍາໃຊ້ລາຍຮັບວິຊາການ ແລະ ງົບປະມານບໍລິຫານທ ີ່ລັດຖະບານ
ສະໜອງໃຫ້. ນອກຈາກນັັ້ນ, ການສະໜອງ ແລະ ພັດທະນາຫ ັກສູດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບທ່າແຮງໃນການພັດທະນາ
ຂອງທ້ອງຖິີ່ນແມ່ນມ ຄວາມຈໍາເປັນ ພ້ອມທັງເພ ີ່ມການຮ່ວມມ ກັບຜູ້ປະກອບການ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນ ໃນແຕ່ລະ
ທ້ອງຖິີ່ນ. 

2.7. ວຽກງານການສຶກສາຊັັ້ນສູງ 

ໃນສົກຮຽນ 2018-2019 ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຍັງສ ບຕໍີ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ໃຫ້ທຶນການສຶກ
ສາ ແກ່ນັກຮຽນເກັີ່ງ ແລະ ຜູທ້ ີ່ດ້ອຍໂອກາດ ໃນສັດສ່ວນ 20% ຂອງແຜນຮັບນັກສຶກສາທັງໝົດ ແລະ ອ ກ 80% 
ແມ່ນຜ່ານການສອບເສັງຄັດເລ ອກ ແລະ ຈ່າຍຄ່າຮຽນດ້ວຍຕນົເອງ. ໃນສົກຮຽນ 2018-2019 ມ ນກັສຶກສາທ ີ່ເຂົັ້າ
ຮຽນໃໝ່ໃນມະຫາວິທະຍາໄລ 4 ແຫ່ງ ທ ີ່ຂຶັ້ນກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ອ ກ 1 ແຫ່ງ ທ ີ່ຂຶັ້ນກັບ
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ທັງໝົດ 12.258 ຄົນ, ໃນຂະນະດຽວກັນ ມ ນັກສຶກສາທ ີ່ກໍາລັງສຶກສາຢູທັ່ງໝົດ 39.497
ຄົນ.  

ໃນສົກຮຽນ 2018-2019 ມ ນັກສຶກສາທ ີ່ຮຽນຈົບອອກຈາກບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆ ຖ້າແຍກຕາມ 
ກຸ່ມການສຶກສາມ ດັີ່ງນ ັ້: 1) ກຸມ່ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ມ  1.165 ຄົນ; 2) ກຸ່ມພາສາ ແລະ ມະນຸດສາດ ມ  592 
ຄົນ; 3) ກຸ່ມສັງຄົມສາດ ມ  685 ຄົນ; 4) ກຸ່ມທຸລະກິດ, ການບໍລິຫານ ແລະ ກົດໝາຍ ມ  2.601 ຄົນ; 5) ກຸ່ມ 
ເຕັກໂນໂລຊ  ແລະ ຂໍັ້ມູນຂ່າວສານ ມ  74 ຄົນ; 6) ກຸ່ມວິທະຍາສາດ ມ  480 ຄົນ; 7) ກຸ່ມວິສາວະກໍາສາດ ມ  
1.890 ຄົນ; 8) ກຸ່ມກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ມ  985 ຄົນ; 9) ກຸ່ມສຸຂະພາບ ແລະ ສະຫວັດດ ການສັງຄົມ ມ  219
ຄົນ ແລະ 10) ກຸ່ມການບໍລິການ ມ  89 ຄົນ. 

ການຍົກສູງຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນຢູ່ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆ ເປັນວຽກບູລິມະສິດ ທ ີ່ຜູ້ບລິໍ 
ຫານລະດັບສູງຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ຈະຕ້ອງໄດເ້ອົາໃຈໃສ່ເພ ີ່ອໃຫ້ສາມາດສ້າງນັກວິຊາການທ ີ່ມ ຄວາມຮູ້ ແລະ 
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ຄວາມສາມາດສູງ. ຜ່ານມາ, ບັນດາສະຖາບັນການສຶກສາຊັັ້ນສູງຕ່າງໆ ຍັງບໍີ່ໄດ້ລົງທຶນເຂົັ້າໃນການສະໜອງເຄ ີ່ອງທົດ
ລອງ, ຫ້ອງປະຕບິັດງານ ແລະ ປຶັ້ມແບບຮຽນຕ່າງໆ ເຂົັ້າໃນຫ້ອງສະໝຸດໃຫ້ພຽງພໍ. 
2.8. ວຽກງານກິລາ - ກາຍຍະກໍາ 

ຂະແໜງການຍ່ອຍກິລາ-ກາຍະກໍາ ເປັນຂະແໜງການຍ່ອຍໜຶີ່ງຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ທ ີ່ເຮັດ
ໜ້າທ ີ່ ໃນການສົີ່ງເສ ມການອອກກໍາລັງກາຍຂອງທົີ່ວປວງຊົນລາວ ລວມທັງເຮັດໜ້າທ ີ່ສົີ່ງເສ ມກິລາອາຊ ບ, ໃນສົກ 

ຮຽນປ ຜ່ານມາ ໄດ້ຈັດຕັັ້ງຂະບວນການອອກກໍາລັງກາຍໃນວນັສໍາຄັນຕ່າງໆ ໂດຍໄດ້ສົມທົບກັບ ສະຫະພັນກິລາແຫ່ງ
ຊາດ ຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາລະດັບນາໆຊາດ, ແຂ່ງຂັນກິລາປະຈໍາປ , ຊິງຂັນຜູນ້ໍາ ພັກ-ລັດ ແລະ ສະຫ ອງວັນສໍາຄັນ
ຂອງຊາດ ຈໍານວນ 60 ຄັັ້ງ ມ  26 ປະເພດກິລາ ເຂົັ້າຮ່ວມ ແລະ ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ 2.500 ຄົນ; 

ໂດຍໄດ້ສົມທົບກັບສະຫະພັນກິລາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄະນະກາໍມະການໂອແລມປິກແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ສົີ່ງນັກ
ກິລາທ ມຊາດລາວ ເຂົັ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນຊິງແຊ້ມນາໆຊາດ ຕາມການເຊ ັ້ອເຊ ນ ຈໍານວນ 71 ຄັັ້ງ, ມ  26 ປະເພດ 
ກິລາ ຊຶີ່ງມ ຜູເ້ຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ 851 ເທ ີ່ອຄນົ ແລະ ສາມາດຍາດໄດ້ 17 ຫ ຽນຄໍາ, 21 ຫ ຽນເງິນ ແລະ 31 ຫ ຽນ
ທອງ. ພິເສດແມ່ນຄະນະນັກກິລາບານເຕະຍິງ ລຸ້ນອາຍ ຸ19 ປ  ສາມາດຍາດໄດ້ 1 ຫ ຽນຄໍາ ຮ່ວມກັບປະເທດເຈົັ້າພາບ 
ທ ີ່ປະເທດ ບັງກະລາເທດ, ຫ ຽນເງິນກິລາບານເຕະຍິງ ລາຍການ U-15 AFF ທ ີ່ປະເທດໄທເປັນເຈົັ້າພາບ  ແລະ ປະ
ເພດກິລາແລ່ນ-ລານ ເຂົັ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນໃນລາຍການໄທແລນໂອເພັນ 2019 ສາມາດຍາດໄດ້ 1 ຫ ຽນຄໍາ ຈາກ
ລາຍການແລ່ນຂ້າມຮົັ້ວ 110 ແມັດຊາຍ, ຫ ຽນເງິນທ ມຍິງ 4x100 ແມັດ  ແລະ ຫ ຽນທອງແລ່ນຂ້າມຮົັ້ວຍິງ 100 
ແມັດ; ນັກຮຽນກິລາຂອງໂຮງຮຽນພອນສະຫວັນກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ເຂົັ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນລະດັບນາໆຊາດ 7 ຄັັ້ງ ມ ຈໍາ
ນວນ ນັກຮຽນກິລາເຂົັ້າຮ່ວມ 22 ນ້ອງ, ຍາດໄດ້ 3 ຫ ຽນເງິນ, 5 ຫ ຽນທອງ ລວມທັງໝົດ 8 ຫ ຽນ. 

2.9. ວຽກງານການບໍລິຫານ - ຄ ຸ້ມຄອງການສຶກສາ 

ວຽກງານການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ ແລະ ກລິາ ເປັນປັດໄຈຕັດສິນ ເພ ີ່ອເຮັດໃຫ້ລະບົບການ
ສຶກສາໄດ້ຮັບການປັບປຸງດ ຂຶັ້ນ ບໍີ່ວ່າຈະເປັນການຄຸ້ມຄອງການຮຽນ-ການສອນ, ຄຸ້ມຄອງຄູສອນ ແລະ ພະນັກງານ 
ຄຸ້ມຄອງການເງິນ ກໍຄ ຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນນະໂຍບາຍໃນການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ. ດັີ່ງ 
ນັັ້ນ, ໃນສົກຮຽນຜ່ານມາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ຖ ເອົາການເຊ ີ່ອມຊຶມບັນດາມະຕິຄໍາສັີ່ງ ແລະ ນະ
ໂຍບາຍຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານໃຫ້ແກ່ຜູບໍ້ລິຫານການສຶກສາທຸກຂັັ້ນ, ໄດ້ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງບັນດານິຕິກໍາຕ່າງໆ ເພ ີ່ອ
ໃຫ້ເປັນບ່ອນອ ງໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍດ້ານການສຶກສາ ເຊັີ່ນ: ໄດ້ສໍາເລັດການສ້າງ, ຮັບຮອງ ແລະ ປະ 
ກາດໃຊຄູ້ມ່ ແນະນໍາການສັບຊ້ອນ, ນໍາໃຊ້ ແລະ ສ້າງແຜນຄວາມຕ້ອງການຄູປະຈໍາປ  (ສະບັບປັບປຸງຄັັ້ງທ  2) ພ້ອມ
ທັງຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຈັດຕັັ້ງໃນພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງ ແລະ ຫ້ອງ 
ການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມ ອງ/ນະຄອນ ໃນທົີ່ວປະເທດ; ສໍາເລັດການສ້າງ ແລະ ຮັບຮອງການນໍາໃຊປ້ຶັ້ມຄູມ່ 
ແນະນໍາວິທ ການຈັດສັນງົບປະມານ ໃຫ້ແກ່ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມ ອງ/ນະຄອນ ໃຫ້ມ ຄວາມເປັນເອ 
ກະພາບ ແລະ ຍຸຕິທໍາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພາກລາຍຈ່າຍບໍລິຫານປົກກະຕິ (ພາກ 62) ແລະ ພາກດັດສົມ-ສົີ່ງເສ ມ 
ແລະ ບໍາລຸງ (ພາກ 63). ນອກນັັ້ນ, ກໍໄດ້ປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາຊ ວະສຶກສາ ແລະ ນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍອ ກຈໍາ
ນວນໜຶີ່ງ. 

ເພ ີ່ອສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງແຜນການ ແລະ ການເງິນ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 
ຍັງໄດ້ພັດທະນາລະບົບຄຸ້ມຄອງແຜນການ ແລະ ການເງິນໃຫ້ທັນສະໄໝ ໂດຍນໍາໃຊ້ລະບົບຄອມພິວເຕ ເຂົັ້າມາຊ່ວຍ
ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ກໍຍັງໄດ້ດັດປັບຫ ັກສູດຝຶກອົບຮົມການສ້າງແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ຊຶີ່ງເປັນຫ ັກສູດຂອງສະຖາ
ບັນນານາຊາດເພ ີ່ອການວາງແຜນການສຶກສາປະເທດຝຣັີ່ງ ໃຫ້ກາຍມາເປັນຫ ັກສູດຂອງເຮົາເອງ ໂດຍແມ່ນສະຖາບັນ
ພັດທະນາການບໍລິຫານການສຶກສາເປັນຜູ້ພັດທະນາ ເພ ີ່ອກະກຽມໃຫ້ແກ່ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກ
ສາແຕ່ສູນກາງຮອດທ້ອງຖິີ່ນ ໃນປ ຕໍີ່ໄປ. 



6 

 

ພິເສດ ເພ ີ່ອເປັນການສ້າງພະນັກງານສ ບທອດ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຍັງໄດ້ຈັດສົີ່ງພະນັກງານລົງ
ຮາກຖານຢູຂ່ັັ້ນແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງ ແລະ ບັນດາເມ ອງເປົັ້າໝາຍຈໍານວນໜຶີ່ງ ເພ ີ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍົກສູງ
ຄຸນນະພາບການສຶກສາໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫ  ກ ຕິດພັນກັບຂະບວນການຮັກຊາດພັດທະນາ ຕາມທິດ 3 ສ້າງ.  

ເຖິງຢາ່ງໃດກໍຕາມ, ປະເດັນບັນຫາທ ີ່ຍັງແກ້ໄຂບໍີ່ທັນໄດ້ຢ່າງເປັນຮູບປະທໍາ ກໍຄ ການປະເມ ນການປະຕິບັດ ໜ້າ
ທ ີ່ຂອງຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ລວມທັງການປະຕິບັດໜ້າທ ີ່ຂອງຄູສອນ; ການສັບຊ້ອນຄູສອນຈາກບ່ອນທ ີ່ເຫ  ອ ໄປ
ສິດສອນຢູ່ທ ີ່ໂຮງຮຽນທ ີ່ຂາດເຂ ນຄູກໍຍັງບໍີ່ທັນສາມາດປະຕິບັດໄດ້. ນອກນັັ້ນ, ຍັງບໍີ່ທັນມ ກົນໄກທ ີ່ຊັດເຈນ ໃນການ
ຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດານະໂຍບາຍ, ນິຕິກໍາ ແລະ ມະຕິຄໍາສັີ່ງຕ່າງໆ ລວມທັງ ການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ການຈດັສັນງົບປະມານ ລວມທັງການຄຸ້ມຄອງການໃຊ້ຈ່າຍ
ງົບປະມານຍັງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດ ຂຶັ້ນ ເພ ີ່ອໃຫ້ການນໍາໃຊ້ງົບປະມານທ ີ່ມ ຈໍາກັດ ມ ປະສິດທິພາບ
ຫ າຍຂຶັ້ນກວ່າເກົີ່າ. 

3. ຂໍັ້ມູນດ້ານການສຶກສາສັງລວມໂດຍຫຍໍັ້ໃນສົກຮຽນ 2018-2019 

3.1. ຈໍານວນຫ້ອງຮຽນ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ນັກຮຽນ 

ຕາຕະລາງທີ 1: ຈໍານວນຫ້ອງຮຽນ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ນັກຮຽນພາກລັດ 

ລ
/
ດ 

  

2017-2018 2018-2019 

ຫ້ອງ
ຮຽນ 

ໂຮງ ຄູ ນັກ ຫ້ອງ 
ຮຽນ 

ໂຮງ ຄູ ນັກ 

ຮຽນ ສອນ ຮຽນ ຮຽນ ສອນ ຮຽນ 

1 ອະນຸບານ  5.312  2.742  7.397  182.647 5.657  2.923  7.739 191.261  

2 ປະຖົມສຶກສາ  32.383  8.604  33.948  737.484  32.074  8.570  33.533  717.853  

3 ມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ  12.154  905  24.988 432.961  12.308  897 25.041 426.822  

4 ມັດທະຍົມຕອນປາຍ  5.734  36  11.789 217.909  5.840  34  11.878  211.686  

5 ມັດທະຍົມສົມບູນ    716        748      

 

ຕາຕະລາງທີ 2: ຈໍານວນຫ້ອງຮຽນ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ນັກຮຽນພາກເອກະຊົນ 

ລ/ດ  

2017-2018 2018-2019 

ຫ້ອງ 
ຮຽນ 

ໂຮງ 
ຮຽນ 

ຄູ 

ສອນ 

ນັກ 

ຮຽນ 

ຫ້ອງ 
ຮຽນ 

ໂຮງ 
ຮຽນ 

ຄູ 

ສອນ 

ນັກ 

ຮຽນ 

1 ອະນຸບານ 1.607 469 3.485 38.140 1.732 509 3.801 39.875 

2 ປະຖົມສຶກສາ 1.737 253 2.179 48.762 1.918 284 2.358 52.806 

3 ມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ 527 57 1.023 14.796 591 64 1.186 16.034 

4 ມັດທະຍົມຕອນປາຍ 191   371 5.398 197  395 5.308 

5 ມັດທະຍົມສົມບູນ   44       49     
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3.2. ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນໃນແຕລ່ະຊັັ້ນການສກຶສາ 

ຕາຕະລາງທີ 3: ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນໃນແຕລ່ະຊັັ້ນການສກຶສາ  
2017-2018 2018-2019 

 
ລວມ ຍິງ ຊາຍ ລວມ ຍິງ ຊາຍ 

ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນ ກຸ່ມ ອາຍຸ 3 - 5 ປ  (%) 56,2  56,3  56,1  59,0  59,1  58,8  
ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນ ກຸ່ມ ອາຍຸ 5 ປ  (%) 77,1  77,0  77,2  79,4  79,5  79,4  
ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນໃໝ່ສຸດທິຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ (%) 97,8  97,6  97,9  98,2  97,9  98,4  
ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນສຸດທິຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ (%) 98,8  98,6  99,0  99,1  98,8  99,3  
ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນໃໝ່ລວມຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ (%) 110,9  109,6  112,1  109,2  107,8  110,4  
ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ (%) 110,6  109,2  112,0  108,2  107,0  109,4  
ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ (%) 83,1  81,2  84,9  82,8  81,2  84,3  
ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມມັດທະຍົມຕອນປາຍ (%) 53,3  50,8  55,7  54,8  52,0  57,5  
ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຊັັ້ນມັດທະຍົມ (%) 70,0  67,9  72,1   70,9 68,8  73,0  

3.3. ປະສິດທພິາບພາຍໃນ 

3.3.1. ຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ 

ຮູບພາບທີ 1: ອັດຕາການຄ້າງຫ້ອງ ແລະ ປະລະການຮຽນຊັັ້ນປະຖົມສກຶສາ 

2017 2018 2019
ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງ ຊັັ້ນປະຖົມ 4.10 4.00 3.85
ອັດຕາປະລະ ຊັັ້ນປະຖົມ 4.40 4.10 4.27
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ເຖິງວ່າໃນສົກຮຽນ 2018-2019 ອັດຕາຄ້າງການຫ້ອງຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາຫຼຸດລົງຈາກ 4,0% ເປັນ 3,8% 
ເມ ີ່ອທຽບໃສ່ປ ຜ່ານມາ, ແຕ່ເມ ີ່ອເບິີ່ງໃນຂັັ້ນເມ ອງເຮາົຈະສັງເກດເຫັນໄດ້ວ່າມ ເຖິງ 74 ເມ ອງ ທ ີ່ມ ອັດຕາດັີ່ງກ່າວ 
ເພ ີ່ມຂຶັ້ນ ເຊິີ່ງເພ ີ່ມຫ າຍທ ີ່ສຸດແມ່ນເມ ອງໄຊສະຖານ, ຮອງລົງມາແມ່ນ ເມ ອງລ້ອງແຈ້ງ ແລະ ເມ ອງໄຊຈໍາພອນ 
ຕາມລໍາດັບ. ເມ ອງທ ີ່ມ ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງຊັັ້ນປະຖົມສູງກວ່າໝູ່ ແມ່ນເມ ອງນອງ ສູງເຖິງ 23,09% ຖັດລົງມາ ແມ່ນ 
ເມ ອງໄຊສະຖານ 16,36%, ເມ ອງດັກຈຶງ 14,06% ແລະ ເມ ອງກະລຶມ 13,91%. ແຕ່ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ອັດ 
ຕາປະລະຊັັ້ນປະຖົມ ພັດມ ທ່າອ່ຽງເພ ີ່ມຂຶັ້ນຈາກ 4% ເປັນ 4,3%, ໃນຂັັ້ນເມ ອງ ແມ່ນເພ ີ່ມຂຶັ້ນເຖິງ 70 ເມ ອງ ເມ ີ່ອ
ທຽບໃສປ່ ຜ່ານມາ. ອັດຕາປະລະໃນຊັັ້ນປະຖົມສູງກວ່າໝູ່ແມ່ນຢູ ່ ເມ ອງເຊໂປນ 15%, ຖັດລົງມາແມ່ນ ເມ ອງຕະ
ໂອ້ຍ ແລະ ເມ ອງພ ນ 13,8% ແລະ 13,6% ຕາມລາໍດັບ. 
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3.3.2. ຊັັ້ນມັດທະຍມົສກຶສາຕອນຕົັ້ນ 

ຮູບພາບທີ 2: ອັດຕາການປະລະການຮຽນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ 

 

3.3.3. ຊັັ້ນມັດທະຍມົຕອນປາຍ 

ຮູບພາບທີ 3: ອັດຕາການປະລະການຮຽນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ 

 

ໃນໄລຍະຜ່ານມາເຫັນໄດ້ວ່າອັດຕາປະລະຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ແລະ ຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ມ ທ່າອ່ຽງ 
ເພ ີ່ມຂຶັ້ນ ດັີ່ງທ ີ່ໄດ້ສະແດງອອກໃນ (ຮູບພາບທ  2 ແລະ 3). ໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ, ອັດຕາປະລະເພ ີ່ມຂຶັ້ນເຖິງ 
1,2% ຈາກ 8,3% ໃນສົກຮຽນ 2016-2017 ເປັນ 9,5% ໃນສົກຮຽນ 2018-2019. ສ່ວນໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມ 
ຕອນປາຍ, ເຫັນໄດ້ວ່າອັດຕາປະລະເພ ີ່ມຂຶັ້ນຫ າຍກວ່າຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ຈາກ 5,8% ເປັນ 8,1% (ເພ ີ່ມເຖິງ 
2,3%). ບັນຫາດັີ່ງກ່າວໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່າ ເຮົາຕ້ອງໄດ້ເລັີ່ງປັບປຸງປະສິດທິພາບພາຍໃນຂອງລະບົບການສຶກ
ສາ ແລະ ການປະສານງານລະຫວ່າງພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພ ີ່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັີ່ງກ່າວ ຢ່າງຮ ບດ່ວນ. 
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4. ສັດສ່ວນງົບປະມານຂອງຂະແໜງການສຶກສາ 

ໃນປ  2019 ງົບປະມານຂອງ ຂະແໜງສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທ ີ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ ແລະ ກະຊວງການເງິນ 
ອະນຸມັດໃຫ້ທັງໝົດ 4.055.976,54 ລ້ານກ ບ ເທົີ່າກັບ 12,15% ທຽບໃສ່ລາຍຈ່າຍລັດຖະບານ ແລະ ເທົີ່າກັບ 
2,45% ທຽບໃສ່ GDP. ໃນນ ັ້ ງົບປະມານບໍລິຫານປົກກະຕິ: 3.447.918,07 ລ້ານກ ບ (ລາຍຈ່າຍວິຊາການ: 
95.268,65 ລ້ານກ ບ) ແລະ ງົບປະມານການລົງທຶນທັງໝົດ 608.058,47 ລ້ານກ ບ (ທຶນພາຍໃນລວມທັງໝົດ 
149.448,75 ລ້ານກ ບ ແລະ ທຶນຕ່າງປະເທດທັງໝົດ 458.609,72 ລ້ານກ ບ). ໃນງົບປະມານທັງໝົດ, ສູນກາງ
ຄຸ້ມຄອງມ ຢູ່ 1.207.035,72 ລ້ານກ ບ (ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ) ແລະ 
ທ້ອງຖິີ່ນຄຸ້ມຄອງແມ່ນ 2.848.840,82 ລ້ານກ ບ. 

5. ບັນຫາ ແລະ ສາຍເຫດທີີ່ເຮັດໃຫຸ້ບໍີ່ສາມາດບັນລ ໄດຸ້ ຄາດໝາຍທີີ່ສະພາຮັບຮອງ 

ເຖິງວ່າກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ມ ການກໍານົດວຽກງານຈຸດສຸມທ ີ່ເປັນບູລິມະສິດ ເພ ີ່ອຈັດຕັັ້ງ 
ປະຕິບັດ ແນໃສ່ໃຫ້ບັນລຸບັນດາຄາດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍທ ີ່ກໍານົດໃນແຜນສໍາລັບສົກຮຽນ 2018-2019 ກໍຄ  
ຄາດໝາຍທ ີ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ, ນອກນັັ້ນ ກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາປະຈໍາປ  2018 ກໍໄດ້ຮັບຮອງເອົາ 
ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມ ເພ ີ່ອໃຫ້ເປັນທິດທາງໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ, ແຕ່ໃນພາກປະຕິບັດເຫັນວ່າ ແຕ່ລະພາກສ່ວນ 
ຍັງບໍີ່ໄດ້ເປັນເຈົັ້າການ ແລະ ບໍີ່ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດຕາມເນ ັ້ອໃນ ແລະ ທິດຊ ັ້ນໍາທ ີ່ກໍານົດໃນມະຕິຂອງກອງປະຊຸມຜູ້
ບໍລິຫານການສຶກສາປະຈໍາປ ເທົີ່າທ ີ່ຄວນ ອັນເຮັດໃຫ້ຍັງມ ຫ າຍບັນຫາຄົງຄ້າງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປະລະການ
ຮຽນໃນແຕ່ລະຊັັ້ນຮຽນທ ີ່ສູງຂຶັ້ນເມ ີ່ອທຽບໃສ່ປ ຜ່ານມາ. ຜົນຈາກການປະເມ ນເຄິີ່ງສະໄໝຂອງແຜນພັດທະນາຂະ 
ແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປ  ຄັັ້ງທ  VIII ກໍີ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໜຶີ່ງໃນບັນຫາຫ ັກໆທ ີ່ຄວນໄດ້ຮັບການແກ້
ໄຂ ຢ່າງຮ ບດ່ວນ ກໍີ່ແມ່ນອັດຕາປະລະໃນແຕ່ລະຊັັ້ນທ ີ່ສູງຂຶັ້ນ ແລະ ອັດຕາເລ ີ່ອນຊັັ້ນ ຈາກ ປ.5 ຂຶັ້ນ ມ.1 ທ ີ່ຫຼຸດລົງ. 
ດັີ່ງນັັ້ນ, ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາຕົວຊ ັ້ບອກໃນປ  2018-2019 ທ ີ່ຜ່ານມາ, ຈຶີ່ງມ ຫ າຍຕົວຊ ັ້ບອກ ແລະ ຄາດ
ໝາຍທ ີ່ກໍານົດໄວ້ໃນແຜນທ ີ່ບໍີ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ ແລະ ບາງຕົວຍັງມ ທ່າອ່ຽງທ ີ່ປະຕິບັດໄດ້ອ່ອນກວ່າເກົີ່າ ເຊິີ່ງທັງໝົດນ ັ້ 
ກໍີ່ຍ້ອນສາຍເຫດ ແລະ ປັດໄຈດັີ່ງນ ັ້: 

1) ສາຍເຫດທີີ່ເຮັດໃຫຸ້ອັດຕາການຄ້າງຫ້ອງຢູ່ຊັັ້ນປະຖົມສູງ ມີດັີ່ງນີັ້: 
- ຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູສອນ ຈໍານວນບໍີ່ໜ້ອຍຍັງບໍີ່ເອົາໃຈໃສ່ຕໍີ່ໜ້າທ ີ່ຂອງຕົນ ເຊັີ່ນ: ຄູມາສິດສອນ 

ບໍີ່ປົກກະຕິ, ມາຊ້າ ແລະ ເລ ກກ່ອນໂມງ ແລະ ອ ີ່ນໆ; 
- ນິຕິກໍາກ່ຽວກັບວຽກງານນິເທດການສຶກສາໄດ້ສ້າງຂຶັ້ນມາ, ແຕກ່ານລົງນິເທດບໍີ່ໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢ່າງຕໍີ່ເນ ີ່ອງ 

ແລະ ຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນກໍີ່ບໍີ່ໄດ້ມ ການນິເທດພາຍໃນ; 
- ຢູເ່ຂດຊົນນະບົດຍັງຂາດເຂ ນຄູສອນ ອັນເຮັດໃຫ້ມ ໂຮງຮຽນຈໍານວນບໍີ່ໜ້ອຍຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສະໜອງ ການ

ສອນຫ້ອງຄວບ ໂດຍສະເພາະການສອນຄວບຫ້ອງ ປ.1.  
- ການຈັດສັນງົບປະມານຍັງບໍີ່ສອດຄ່ອງກັບແຜນວຽກຈຸດສຸມ ກໍຄ ບູລິມະສິດໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ຂອງ

ການຮຽນ-ການສອນ ເຊັີ່ນ: ການຝຶກອົບຮົມຄູປະຈໍາການ ແລະ ການລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ການຮຽນ ແລະ ການ
ສິດສອນຂອງຄູ. 

- ຄູສອນຈໍານວນໜຶີ່ງບໍີ່ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດໜ້າທ ີ່ຂອງຕົນ, ບໍີ່ເຮັດໜ້າທ ີ່ຊຸກຍູ ້ແລະ ບໍາລຸງນັກຮຽນທ ີ່ຮຽນອ່ອນ. 
ຈາກຜົນການສໍາຫ ວດດັດຊະນ ໝາຍສັງຄົມຄັັ້ງທ  II (LSIS-II 2017) ໄດ້ຊ ັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ການຂາດສອນຂອງ
ຄູແມ່ນເປັນບັນຫາທ ີ່ຮ້າຍແຮງໃນ ສປປ ລາວ ໃນທຸກໆຊັັ້ນຮຽນ ແລະ ມ ເດັກ ນ້ອຍຫ າຍກວ່າ 80% ທ ີ່ຍົກ
ສາເຫດຂອງການຂາດຮຽນ ແມ່ນເປັນຍ້ອນຄູຂາດສອນ ອັນນໍາໄປສູກ່ານປະລະ ແລະ ຄ້າງຫ້ອງຂອງນັກ
ຮຽນ.  
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- ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງຂອງນັກຮຽນປະຖົມສູງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູເ່ມ ອງທຸກຍາກ, ມ ເດັກຊົນເຜົີ່າທ ີ່ບໍີ່ເວົັ້າພາສາລາວ
ເປັນພາສາແມ,່ ຊຶີ່ງເດັກດັີ່ງກ່າວບໍີ່ໄດ້ກຽມຄວາມພ້ອມທາງດ້ານພາສາລາວ ກ່ອນເຂົັ້າຮຽນຊັັ້ນປະຖົມບວກກັບ
ຄູທ ີ່ສອນຢູ່ເຂດດັີ່ງກ່າວ ຂາດທັກສະໃນການສອນເດັກຊົນເຜົີ່າ.  

2) ສາຍເຫດທີີ່ພາໃຫຸ້ນັກຮຽນປະລະການຮຽນຢູ່ຊັັ້ນປະຖົມມີດັີ່ງນີັ້: 
- ການປະຕິບັດໜ້າທ ີ່ຂອງຄູໃນການຕິດຕາມການມາໂຮງຮຽນຂອງນັກຮຽນຍັງບໍີ່ທັນໄດ້ດ  ແລະ ຂາດການປະ 

ສານງານລະຫວ່າງໂຮງຮຽນ ແລະ ຜູປ້ົກຄອງຂອງເດັກ ໃນການຕິດຕາມນັກຮຽນຂາດຮຽນ, ຊຶີ່ງເປັນສາຍເຫດ
ໃຫ້ນັກຮຽນອອກໂຮງຮຽນ.  

- ການດໍາລົງຊ ວິດຂອງປະຊາຊົນຢູກ່ະແຈກກະຈາຍ, ບໍີ່ມ ອາຊ ບຄົງທ ີ່, ຮອດລະດູການຜະລິດ ຈໍາເປັນຕ້ອງເອົາ
ລູກຫ ານອອກໄປອາໄສຢູໄ່ຮ່ຢູສ່ວນນໍາເຮັດໃຫ້ຮຽນບໍີ່ຄົບຫ ັກສູດ ແລ້ວກໍປະລະການຮຽນ. 

- ຄວາມເຂົັ້າໃຈຂອງສັງຄົມຕໍີ່ກັບພັນທະຂອງພົນລະເມ ອງ ຕໍີ່ກັບການສຶກສາໂດຍສະເພາະການສຶກສາຂັັ້ນພ ັ້ນ 
ຖານຍັງຈໍາກັດ.  

- ພໍີ່ແມ່ຜູປ້ົກຄອງຈໍານວນໜຶີ່ງບໍີ່ເອົາໃຈໃສ່ສົີ່ງລູກຫ ານຂອງຕົນເຂົັ້າຮຽນ, ຍິີ່ງໄປກວ່ານັັ້ນ ຍັງລະດົມໃຫ້ລູກ
ອອກໂຮງຮຽນ ດ້ວຍເຫດຜົນຕ່າງໆທ ີ່ແຕກຕ່າງກັນ. 

- ການປະສານສົບທົບລະຫວ່າງໂຮງຮຽນ ແລະ ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັັ້ນບ້ານຍັງບໍີ່ທັນເຂັັ້ມແຂງ.  

- ຢູ່ຊົນນະບົດ ຜູປ້ົກຄອງຍັງບໍີ່ສົນໃຈຕໍີ່ການໄປໂຮງຮຽນ ແລະ ການຮຽນຂອງລູກຫ ານຕົນ.  
3) ສາຍເຫດທີີ່ເຮັດໃຫຸ້ ອັດຕາການການເຂົັ້າຮຽນລວມຕໍີ່າ ແລະ ການປະລະການຮຽນຊັັ້ນມດັ

ທະຍົມສກຶສາສູງ ມີດັີ່ງນີັ້: 
- ຫ້ອງຮຽນແອອັດ (ບາງບ່ອນ ຈໍານວນນັກຮຽນຕໍີ່ຫ້ອງມ ສູງເຖິງ 60-70 ຄົນ), ບ້ານຂອງນັກຮຽນຢູຫ່່າງໄກ

ຈາກໂຮງຮຽນ ແລະ ບໍີ່ມ ຫໍພັກທ ີ່ປອດໄພເພ ີ່ອໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ອາໄສຢູ.່ 
- ມ ນັກຮຽນຈໍານວນບໍີ່ໜ້ອຍທ ີ່ປະລະການຮຽນ ໄປອອກແຮງງານຢູຕ່າມໂຮງຈັກໂຮງງານ, ສວນຢາງ ແລະ ກໍມ 

ຈໍານວນບໍີ່ໜ້ອຍທ ີ່ປະລະການຮຽນ ໄປອອກແຮງງານຢູປ່ະເທດເພ ີ່ອນບ້ານ.  
- ຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມຍັງບໍີ່ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມ ໃນການສົີ່ງເສ ມ ແລະ ຊຸກຍູໃ້ຫ້ລູກຫ ານຂອງຕົນສ ບຕໍີ່ຮຽນຈົນ

ຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມ. 
- ເນ ີ່ອງຈາກລັດຖະບານໄດ້ມ ນະໂຍບາຍຈໍາກັດຈໍານວນໂກຕາລັດຖະກອນລົງ, ໃນທາງອ້ອມແມ່ນມ ຜົນສະ 

ທ້ອນເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນບໍີ່ຢາກຮຽນ ຍ້ອນເຂົັ້າໃຈວ່າຮຽນຈົບໄປແລ້ວກໍບໍີ່ໄດ້ເຮັດວຽກ. 

4) ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນໃນສາຍອາຊີວະສຶກສາຍັງຕໍີ່າ: 
ຄວາມຈິງຈໍານວນນັກຮຽນທ ີ່ເຂົັ້າຮຽນໃນສາຍອາຊ ວະສຶກສາແມ່ນເພ ີ່ມຂຶັ້ນໃນແຕ່ລະປ , ແຕ່ເນ ີ່ອງຈາກວ່າ ຈໍາ

ນວນນັກຮຽນທ ີ່ຮຽນຈົບມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ແລະ ຕອນປາຍໃນແຕ່ລະປ ເພ ີ່ມຂຶັ້ນ ຈຶີ່ງເຮັດໃຫ້ເປ ເຊັນນັກຮຽນ ເຂົັ້າ
ຮຽນ ທຽບໃສ່ຈໍານວນນັກຮຽນຈົບມັດທະຍົມຕໍີ່າ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ຍັງຂາດນະໂຍບາຍສົີ່ງເສ ມການຮ່ວມມ  ລະຫວ່າງ
ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນໃນຂົງເຂດຕ່າງໆໃນການສ້າງສ ມ ແຮງງານ ແລະ ການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ ໃຫ້ຜູ້ຮຽນ
ຈົບສາຍວິຊາຊ ບ. ຫ ັກສູດການສອນສາຍວິຊາຊ ບຍັງບໍີ່ມ ຈຸດສຸມ ແລະ ບໍີ່ສອດຄ່ອງກັບທ່າແຮງ ໃນການ ພັດທະນາ
ຂອງປະເທດກໍຄ ຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິີ່ນ. ການລົງທຶນເຂົັ້າໃນການພັດທະນາອຸປະກອນຮັບໃຊ້ ການຮຽນ-ການສອນຢູ່
ສາຍອາຊ ວະສຶກສາຍັງຈໍາກັດ ເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບຂອງນັກຮຽນທ ີ່ຮຽນຈົບຕໍີ່າ. ດັີ່ງນັັ້ນ, ຈຶີ່ງບໍີ່ສາມາດ ຊອກວຽກເຮັດ
ງານທໍາໄດ້. ຂາດນະໂຍບາຍທາງດ້ານການເງິນ ເພ ີ່ອສົີ່ງເສ ມນັກຮຽນທ ີ່ຮຽນຈົບວິຊາຊ ບໃຫ້ສາມາດ ປະກອບການ
ດ້ວຍຕົນເອງ. 
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6. ແຜນວຽກບູລິມະສິດສໍາລັບປີ 2020. 
6.1. ຈ ດປະສົງ 

1. ເພ ີ່ອສ ບຕໍີ່ສົີ່ງເສ ມ ແລະ ຂະຫຍາຍການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນດ້ານຄຸນນະພາບ. 
2. ເພ ີ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍການສຶກສາພາກບັງຄັບ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງເທ ີ່ອລະກ້າວ ພ້ອມທັງຮັບປະ 

ກັນດ້ານຄຸນນະພາບ. 
3. ເພ ີ່ອຍົກສູງຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາຫ ັງຊັັ້ນມັດທະຍົມໃຫ້ດ ຂຶັ້ນ ໂດຍເນັັ້ນໃສ່ການສ້າງສ ມ ແຮງງານ ແລະ 

ນັກວິຊາການ ເພ ີ່ອໃຫ້ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ. 
4. ເພ ີ່ອສ ບຕໍີ່ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາແຕສູ່ນກາງຮອດທ້ອງຖິີ່ນ. 
5. ສົີ່ງເສ ມໃຫ້ປະຊາຊົນທຸກເພດທຸກໄວຫັນມາໃສ່ໃຈການອອກກໍາລັງກາຍເພ ີ່ອສຸຂະພາບ ແລະ ສົີ່ງເສ ມໃຫ້ຜູທ້ ີ່

ມ ພອນສະຫວັນດ້ານກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ໃຫ້ກາຍເປັນນັກກິລາອາຊ ບ. 
6.2. ຄາດໝາຍຫ ັກ. 

1. ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປ  ໃນຊັັ້ນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນສະເລ່ຍໃນທົີ່ວປະເທດ ໃຫ້ເພ ີ່ມຂຶັ້ນຈາກ 
79,4% ໃຫ້ບັນລຸສູງກວ່າ 80%; 

2. ສູຊ້ົນໃຫ້ມ ຈໍານວນເມ ອງທ ີ່ບັນລຸອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປ  ສູງກວ່າ 60% ເພ ີ່ມຂຶັ້ນຈາກ 135 ເມ ອງ 
ເປັນ 140 ເມ ອງ; 

3. ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນສຸດທິຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໃຫ້ບັນລຸໄດ້ສູງກວ່າ 99%; 
4. ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາຄ້າງຫ້ອງ ຂອງນັກຮຽນ ປ.1 ຈາກ 8,4% ໃຫ້ຍັງເຫ  ອ 7%. 
5. ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາຄ້າງຫ້ອງຂອງນັກຮຽນຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຈາກ 3,8% ໃຫ້ຍັງເຫ  ອ 3%; 
6. ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາປະລະການຮຽນ ຂອງນັກຮຽນ ປ.1 ຈາກ 6,3% ໃຫ້ຍັງເຫ  ອ 5,5%; 
7. ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຈາກ 4,3% ໃຫ້ຍັງເຫ  ອ 3,5%; 
8. ອັດຕາລອດເຫ  ອຮອດ ປ.5 ໃຫ້ບັນລຸ 86%; 
9. ເພ ີ່ມຈໍານວນເມ ອງທ ີ່ມ ອັດຕາປະລະຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຕໍີ່າກວ່າ 6% ຈາກ 118 ເມ ອງ ເປັນ 123 ເມ ອງ. 
10. ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ໃຫ້ບັນລຸ 85%; 
11. ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາປະລະຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ຈາກ 9,5% ໃຫ້ຍັງເຫ  ອ 8,5%; 
12. ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍໃຫ້ບັນລຸ 56%; 
13. ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາປະລະຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຈາກ 8,1% ໃຫ້ຍັງເຫ  ອ 7%; 
14. ສົີ່ງເສ ມໃຫ້ນັກຮຽນທ ີ່ຮຽນຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ໄດ້ເຂົັ້າຮຽນຕໍີ່ໃນສາຍອາຊ ວະສຶກສາໃຫ້ໄດ້ 5% 

ແລະ ນັກຮຽນທ ີ່ຈົບມັດທະຍົມຕອນປາຍ ໃຫ້ໄດ້ສ ບຕໍີ່ຮຽນໃນລະບົບຕ່າງໆ ບັນລຸໄດ້ 80%; 
15. ສ ບຕໍີ່ສົີ່ງເສ ມມວນຊົນທຸກເພດ, ທຸກໄວ ເຂົັ້າຮ່ວມການຫັດກາຍຍະບໍລິຫານ, ການອອກກໍາລັງກາຍ ແລະ 

ການຫ  ັ້ນກິລາເພ ີ່ອສຸຂະພາບ, ເຂົັ້າຮ່ວມການສ້າງຂະບວນການເຄ ີ່ອນໄຫວຈັດກິດຈະກໍາການແຂ່ງຂັນກິລາປະ
ຈໍາປ , ກິລາວັນບຸນປະເພນ  ແລະ ກິລາວັນບຸນສໍາຄັນຕ່າງໆຂອງຊາດ-ສາກົນ ໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 26% ຂອງພົນລະ
ເມ ອງລາວ ໃນປ  2020. 
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6.3. ວຽກຈ ດສ ມ. 
1. ຈະສຸມໃສຂ່ະຫຍາຍຫ້ອງກຽມປະຖົມຢູ່ບັນດາເມ ອງທຸກຍາກ ແລະ ເມ ອງທ ີ່ມ ເດັກຊົນເຜົີ່າຫ າຍ ເພ ີ່ອກຽມຄວາມ

ພ້ອມໃຫ້ເດັກດັີ່ງກ່າວກ່ອນເຂົັ້າຮຽນຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ. 
2. ບັນດາແຂວງ ແລະ ເມ ອງ ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງຕັັ້ງກຸ່ມໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາ ໂດຍໃຫ້ຕິດພັນກັບການພັດທະນາ

ວິຊາຊ ບຄູແບບຕໍີ່ເນ ີ່ອງ, ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຮ່ວມກັນ (ຄູສອນ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊກ້ານຮຽນ-
ການສອນ) ໂດຍເອົາການຝຶກອົບຮົມທ ີ່ເນັັ້ນກຸ່ມໂຮງຮຽນເປັນຫ ັກ;  

3. ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງ ສົມທົບກັບຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມ ອງ/
ນະຄອນ ແລະ ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູສອນ ເພ ີ່ອດໍາເນ ນການສອນບໍາລຸງໃຫ້ນັກຮຽນອ່ອນ (ເສັງບໍີ່
ຜ່ານ) ເພ ີ່ອໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າສາມາດເລ ີ່ອນຂັັ້ນໄດ້; 

4. ສົມທົບກັບອົງການປົກຄອງຂັັ້ນທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງ ເພ ີ່ອລະດົມ ແລະ ຊຸກຍູໃ້ຫ້ນັກຮຽນສ ບຕໍີ່ຮຽນຈົນ
ຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ; 

5. ດໍາເນ ນການປະເມ ນຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ ແລະ ຈັນຍາບັນຂອງຄູປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ ໃນທົີ່ວປະເທດ 
ພ້ອມທັງ ສຸມງົບປະມານທ ີ່ມ ໃສ່ການຍົກລະດັບໃຫ້ແກ່ຄູປະຈໍາການ ໂດຍສະເພາະຜູທ້ ີ່ບໍີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ.  

6. ສົມທົບກັບອົງການປົກຄອງຂັັ້ນທ້ອງຖິີ່ນ ເພ ີ່ອຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການປະຕິບັດໜ້າທ ີ່ຂອງຄູ ແລະ ອໍາ 
ນວຍການໂຮງຮຽນ; 

7. ສົມທົບກັບອໍານາດການປົກຄອງ ເພ ີ່ອປຸກລະດົມຜູປ້ົກຄອງໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງການສຶກສາໃຫ້ເອົາໃຈ
ໃສ່ສົີ່ງລູກມາຮຽນ ພ້ອມທັງເອົາໃຈໃສໃ່ນການສອນລູກ ແລະ ຊຸກຍູລູ້ກຮຽນເວລາຢູເ່ຮ ອນ; 

8. ລົງຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູກ້ານປະຕິບັດການເລ ີ່ອນຂັັ້ນແບບຕໍີ່ເນ ີ່ອງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄູເພ ມເຕ ມ ເພ ີ່ອໃຫ້ຄູ
ນໍາໄປຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ; 

9. ຄົັ້ນຄວ້າຄ ນການເປ ດຫ ັກສູດການຮຽນ-ການສອນຂອງໂຮງຮຽນວິຊາຊ ບຢູບ່ັນດາແຂວງ ເພ ີ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງ
ກັບການພັດທະນາຂອງທ້ອງຖິີ່ນຕົນ; 

10. ສ ບຕໍີ່ປະສານສົມທົບກັບຜູປ້ະກອບການ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັີ່ນ: ກະຊວງແຮງງານ ແລະ 
ສະຫວັດດ ການສັງຄົມ ແລະ ກະຊວງ/ຂະແໜງການ ໃນການພັດທະນາສ ມ ແຮງງານ; 

11. ລົງຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູໃ້ຫ້ມ ການນິເທດເປັນປົກກະຕິ ພ້ອມທັງຍົກລະດັບໂດຍການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຄູທ ີ່ມ 
ຄວາມພ້ອມເພ ີ່ອສ້າງເປັນຄູນິເທດໃໝ່ສໍາລັບເມ ອງທ ີ່ບໍີ່ທັນມ ; 

12. ສົີ່ງເສ ມມວນຊົນທຸກເພດ-ໄວ ເຂົັ້າຮ່ວມການຫັດກາຍຍະບໍລິຫານ, ອອກກໍາລັງກາຍ, ຫ ິັ້ນກິລາ ແລະ ສ້າງ
ຂະບວນການເຄ ີ່ອນໄຫວກິດຈະກໍາຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາກາຍຍະກໍາມວນຊົນປະເພດຕ່າງໆ ປະຈໍາປ , ວັນບຸນ
ປະເພນ , ວັນບຸນສໍາຄັນຕ່າງໆຂອງຊາດ ແລະ ສາກົນ ໃຫ້ບັນລຸໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ; 

13. ສ ບຕໍີ່ຫັນພະນັກງານລົງຮາກຖານ ເພ ີ່ອໄປຊ່ວຍເຫ  ອ ແລະ ຊຸກຍູທ້າງດ້ານວິຊາການຢູບ່ັນດາເມ ອງ ທ ີ່ມ ຕົວຊ ັ້
ວັດທາງການສຶກສາຕໍີ່າ; 

14. ສ້າງຂ ດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຜູບໍ້ລິຫານການສຶກສາແຕ່ສູນກາງຮອດທ້ອງຖິີ່ນ ໃນຫົວຂໍັ້ຕ່າງໆ ໂດຍແມ່ນສະ
ຖາບັນພັດທະນາການບໍລ ຫິານການສຶກສາ ເປັນຜູ້ດໍາເນ ນການ; 

15. ປັບປຸງລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍັ້ມູນຂ່າວສານພາຍໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ; 
16. ເອົາວຽກງານຕິດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນ ເປັນກົນໄກໃນການຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນນະໂຍບາຍ 

ແລະ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ.  
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ພາກທ  II ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປະຈໍາສົກຮຽນ 2019-

2020 ຂອງ 10 ຂະແໜງການຍ່ອຍ  

ພາກທີ II: ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ  
ປະຈໍາສົກຮຽນ 2019-2020 ຂອງ 10 ຂະແໜງການຍ່ອຍ 
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I. ຂະແໜງການຍ່ອຍການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນ 

 

1.1. ສະພາບລວມ 

1.1.1. ການຂະຫຍາຍໂອກາດ ແລະ ຄວາມເທົີ່າທຽມ 

ໃນຊຸມປ ຜ່ານມາ ການຂະຫຍາຍໂອກາດໃຫ້ແກ່ເດັກໃຫ້ໄດ້ເຂົັ້າກຽມຄວາມພ້ອມ ໃນການສຶກສາກ່ອນໄວ
ຮຽນ ແມ່ນໄດ້ຮັບການພັດທະນາໃຫ້ດ ຂຶັ້ນເທ ີ່ອລະກ້າວ. ໃນສົກຮຽນ 2018-2019, ມ ຫອ້ງລ້ຽງເດັກ 967 ແຫ່ງ
ຖ້າທຽບໃສ່ປ ຜ່ານມາ ເພ ີ່ມຂຶັ້ນ 82 ແຫ່ງ. ໂຮງຮຽນອະນຸບານກໍີ່ເພ ີ່ມຂຶັ້ນ, ປະຈຸບັນມ ທັງໝົດ 3.432 ແຫ່ງ ທຽບໃສ່
ປ ຜ່ານມາ ແມ່ນເພ ີ່ມຂຶັ້ນເຖິງ 221 ແຫ່ງ. ເຖິງວ່າການຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນອະນຸບານຍັງບໍີ່ທັນທົີ່ວເຖິງ ໂດຍສະເພາະ
ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫ  ກ, ແຕ່ລັດຖະບານ ກໍຄ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກໍໄດ້ມ ຄວາມພະຍາຍາມຂະຫຍາຍ
ຫ້ອງກຽມປະຖົມ ຢູ່ບັນດາໂຮງຮຽນມູນລະປະຖົມສຶກສາ ແລະ ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ ເຊິີ່ງໃນປະຈຸບັນມ ຫ້ອງ
ກຽມປະຖົມຈໍານວນ 2.346 ຫ້ອງ ທຽບໃສ່ປ ຜ່ານມາແມ່ນເພ ີ່ມຂຶັ້ນ 18 ຫ້ອງ, ເພ ີ່ມຂຶັ້ນຫ າຍແມ່ນຢູ່ ເມ ອງປາກອ ູ
ແຂວງຫ ວງພະບາງ, ເມ ອງເລົີ່າງາມ ແຂວງສາລະວັນ ແລະ ເມ ອງງາ ແຂວງອຸດົມໄຊ ເຊິີ່ງເມ ອງເຫ ົີ່ານ ັ້ກໍີ່ລ້ວນແລ້ວແຕ່ 
ນອນໃນ 40 ເມ ອງບູລິມະສິດຂອງຂະແໜງການສຶກສາ. ຄຽງຄູ່ກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງໂຮງຮຽນອະນຸບານ ແລະ 
ຫ້ອງກຽມປະຖົມແລ້ວ, ການຂະຫຍາຍກຸ່ມຫ ິັ້ນສູ່ເຂດທ ີ່ບໍີ່ມ ເງ ີ່ອນໄຂໃນການຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນອະນຸບານ ແລະ 
ຫ້ອງກຽມກໍໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່, ມ ເດັກນ້ອຍອາຍຸ 3-5 ປ  ທ ີ່ເຂົັ້າຮຽນໃນກຸ່ມຫ ິັ້ນ ເພ ີ່ມຂຶັ້ນຈາກ 2.777 ຄົນ ໃນ
ສົກຮຽນ 2017-18 ເປັນ 3.576 ຄົນໃນສົກຮຽນ 2018-19 ໃນທົີ່ວປະເທດ.  

ຄຽງຄູກ່ັບການລົງທຶນຂອງພາກລັດແລ້ວ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຍັງໄດ້ມ ນະໂຍບາຍສົີ່ງເສ ມໃຫ້
ພາກເອກະຊົນ ລົງທຶນເຂົັ້າໃນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເຊິີ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນ ການເພ ີ່ມຂຶັ້ນຂອງໂຮງ
ລ້ຽງເດັກເຖິງ 71 ແຫ່ງ, ໂຮງຮຽນອະນຸບານ 39 ແຫ່ງ, ນັກຮຽນເພ ີ່ມຂຶັ້ນ 4% ເຊິີ່ງໃນປ  2019 ມ ນັກຮຽນໃນການ
ສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນຈໍານວນ 49.123 ຄົນ ກວມ 20,4% ຂອງຈໍານວນນັກຮຽນທັງໝົດ. 

ວຽກງານສົີ່ງເສ ມສຸຂະພາບ, ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ໂພຊະນາການໃນສະຖານການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນກໍີ່ເປັນ
ວຽກໜຶີ່ງທ ີ່ສໍາຄັນ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນການສະໜອງອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ, ສ້າງສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງ
ມ -ຖູແຂ້ວ ໂດຍຊຸມຊົນເປັນເຈົັ້າການ ເຊິີ່ງປະກອບດ້ວຍອ່າງລ້າງມ , ຢາຖູແຂ້ວ, ແປງຖູແຂ້ວ ແລະ ສະບູ, ສະໜອງເຄ ີ່ອງ
ກອງນໍັ້າ, ສ້າງຫ້ອງນໍັ້າ ແລະ ວິດຖ່າຍ ທ ີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ນັກຮຽນຍິງ-ຊາຍ ແລະ ນັກຮຽນພິການ ພ້ອມ
ທັງສ້າງລະບົບນໍັ້າໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນ ເຊິີ່ງເຫັນໄດ້ວ່າໃນປ  2018 ທ ີ່ ຜ່ານມາໄດ້ສ້າງອ່າງລ້າງມ -ຖູແຂ້ວ ຈໍານວນ 195 
ແຫ່ງ ຖ້າທຽບໃສ່ໃນປ  2017 ແມ່ນເພ ັ້ມຂຶັ້ນ 38 ແຫ່ງ. 

ຜ່ານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຂ້າງເທິງນັັ້ນ, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກອາຍຸ 3-5 ປ  ບັນລຸໄດ້ 
59% ແລະ ເດັກອາຍຸ 5 ປ  ບັນລຸໄດ້ 79,4% ໃນສົກປ  2018-19 ເຊິີ່ງລ ີ່ນຄາດໝາຍທ ີ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ. 
ໃນນັັ້ນ, ທັງເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍກໍີ່ມ ຄວາມສະເໝ ພາບກັນໃນການເຂົັ້າຮຽນ ເຊິີ່ງສະແດງອອກຜ່ານດັດຊະນ 
ຄວາມສະເໝ ພາບຍິງຊາຍ ເທົີ່າກັບ 1. ເມ ີ່ອເບິີ່ງພິເສດ ໃນ 40 ເມ ອງເປົັ້າໝາຍ 3 ສ້າງນັັ້ນ ເຫັນໄດ້ວ່າ ເມ ີ່ອທຽບ ໃສ່
ປ ຜ່ານມາ ມ ເຖິງ 28 ເມ ອງທ ີ່ມ ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປ  ເພ ີ່ມຂຶັ້ນ ເຊິີ່ງພົັ້ນເດັີ່ນທ ີ່ສຸດກໍີ່ມ ເມ ອງມະຫາໄຊ 
ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ເມ ອງ ກວັນ ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ເມ ອງງາ ແຂວງອຸດົມໄຊ.  

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄຽງຄູກ່ັບຜົນສໍາເລັດດັີ່ງດ່າວ ກໍຍັງສັງເກດເຫັນວ່າ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການສຶກສາ
ກ່ອນໄວຮຽນຍັງຄົງມ ຄວາມແຕກໂຕນກັນລະຫວ່າງເມ ອງ ໂດຍສະເພາະຢູບ່ັນດາເມ ອງທ ີ່ຢູ່ໃກ້ຊາຍແດນຫວຽດນາມ
ເຂດທ ີ່ມ ຊົນເຜົີ່າສ່ວນໜ້ອຍ ແລະ ເມ ອງພູດອຍ ເຊິີ່ງຍັງມ ອັດຕາດັີ່ງກ່າວຕໍີ່າ ເປັນຕົັ້ນ ເມ ອງກະລຶມ ແຂວງເຊກອງ, 
ເມ ອງບົວລະພາ ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ເມ ອງນອງ, ເມ ອງເຊໂປນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ອ ີ່ນໆ. ຈາກສະຖິຕິໃນ
ສົກຮຽນ 2018-19 ເຫັນໄດ້ວ່າ ຈໍານວນເມ ອງ ທ ີ່ມ ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປ  ຕໍີ່າກວ່າ 60% ຍັງເຫ  ອ 13 
ເມ ອງ, ຫຼຸດລົງ 9 ເມ ອງ ເມ ີ່ອທຽບໃສ່ປ ຜ່ານມາ (ສະແດງຢູໃ່ນຮູບພາບທ  4 ດ້ານລຸ່ມ). ແຕ່ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຍັງ
ເຫັນວ່າ ບາງເມ ອງເຖິງມ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງໂຮງຮຽນອະນຸບານ ຫ   ຫ້ອງກຽມ ແຕ່ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກຊໍັ້າ
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ພັດຫຼຸດລົງ ຫ   ເທົີ່າເກົີ່າ ເມ ີ່ອທຽບກັບປ ຜ່ານມາ ຕົວຢ່າງ: ເມ ອງບາຈຽງຈະເລ ນສຸກ ທ ີ່ມ ຫ້ອງກຽມເພ ີ່ມຂຶັ້ນເຖິງ 9 
ຫ້ອງ ແຕ່ອັດ ຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປ  ຫຼຸດລົງເຖິງ 6%; ເມ ອງໂຂງ ເພ ີ່ມຂຶັ້ນ 3 ຫ້ອງ ແຕ່ອັດຕາຫຼຸດລົງ 4%, ເມ ອງ
ພູກູດ ເພ ີ່ມຂຶັ້ນ 2 ຫ້ອງ ແຕ່ອັດຕາຫຼຸດລົງເຖິງ 24% ແລະ ເມ ອງປາກອູ ເພ ີ່ມຂຶັ້ນເຖິງ 11 ຫ້ອງ ແຕ່ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນ
ຍັງເທົີ່າເດ ມ. 

ຕາຕະລາງທີ 4: ການຂະຫຍາຍໂອກາດໃນການເຂົັ້າຮຽນສໍາລັບການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ ປີ 2018 
ແລະ 2019 

ຕົວຊ ັ້ບອກ ສົກຮຽນ ສົກຮຽນ 

2017-2018 2018-2019 

ຫ້ອງລ້ຽງເດັກ 885 967 

ຈໍານວນຫ້ອງຮຽນອະນຸບານ  6.919 7.389 

ຈໍານວນຫ້ອງກຽມ 2.328 2.346 

ຈໍານວນນັກຮຽນທັງໝົດ 229.892  

ຍິງ: 113.985 

240.384  

ຍິງ:  119.366 

ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກ 3-4 ປ  (%) 45% 47,8% 

ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກ 3-5 ປ  (%) 56,2% 59% 

ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປ  (%) 77,1% 79,4% 

 

ຮູບພາບທ ີ4 : ເມ ອງທີີ່ມອີັດຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປີ ຕໍີ່າກວ່າ 60% 
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1.1.2. ຄ ນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ 
ການປັບປຸງທາງດ້ານຄຸນນະພາບໃນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນກໍີ່ເປັນອ ກວຽກງານໜຶີ່ງທ ີ່ສໍາຄັນ ຄຽງຄູກ່ັບການ

ຂະຫຍາຍໂອກາດໃນການເຂົັ້າຮຽນ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ເອົາໃຈໃສສ່້າງຂ ດ
ຄວາມສາມາດທາງດ້ານການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງໃຫ້ແກ່ຜູບໍ້ລິຫານ ແລະ ຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ນັກວິຊາການ
ດ້ານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ. ໄດ້ມ ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ໄດ້ສ ບຕໍີ່ທົດລອງນໍາ
ໃຊມ້າດຕະຖານຄຸນນະພາບການສຶກສາສໍາລັບຊັັ້ນອະນຸບານສຶກສາ, ຫ້ອງກຽມປະຖົມ ແລະ ກຸ່ມຮຽນຜ່ານການຫ ິັ້ນ. 
ພ້ອມດຽວກັນ ກໍີ່ມ ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ດ້ານນໍັ້າ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໃນສະຖານການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ 
ສາມັນສຶກສາ.  

ໃນສົກຮຽນ 2018-19, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດສ້້າງເຄ ີ່ອງມ ຝຶກອົບຮົມຄູສອນ ແລະ ເຄ ີ່ອງມ 
ລົງຕິດຕາມການທົດລອງຫ້ອງກຽມປະຖົມພ້ອມທັງລົງຕິດຕາມ. ພ້ອມດຽວກັນ, ກໍໄດ້ມ ການຖອດຖອນບົດຮຽນ 
ເພ ີ່ອປັບປຸງທາງດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ສະໜອງປຶັ້ມຕ່າງໆ ຄ : ປັບປຸງປ ັ້ມໜ່ວຍການສອນທ  1-3; ປັບປຸງປ ັ້ມສອນ
ກຽມຄວາມພ້ອມການສອນ 10 ອາທິດ, ໄດ້ຈັດພິມຄ ນປ ັ້ມອະນຸບານປ ທ  1 (12 ຕົັ້ນສະບັບ) ຈໍານວນ 49.296 
ຫົວ; ອະນຸບານປ ທ  2 (12 ຕົັ້ນສະບັບ) ຈໍານວນ 89.352 ຫົວ ແລະ ອະນຸບານປ ທ  3 (12 ຕົັ້ນສະບັບ) ຈໍານວນ 
76.476 ຫົວ; ສະໜອງປ ັ້ມບັນທຶກຕ່າງໆຊັັ້ນອະນຸບານເຊັີ່ນ: ປ ັ້ມຕິດຕາມພັດທະນາການປະຈໍາພາກຮຽນ; ປ ັ້ມຮຽກ
ຊ ີ່ ແລະ ຕິດຕາມພັດທະນາການປະຈໍາເດ ອນ; ຄູມ່ ແນະນໍາການຈັດກິດຈະກໍາການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການຕິດ 
ຕາມພັດທະນາເດັກຈໍານວນ 143.678 ຫົວ; ແລະ ສະໜອງປ ັ້ມແບບຮຽນ-ຄູມ່ ຄູຊັັ້ນອະນຸບານ ໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນ
ຕ່າງໆໃນຂອບເຂດທົີ່ວປະເທດ ຈໍານວນ 230.400 ຫົວ. 

ໄລຍະຜ່ານມາ ເພ ີ່ອໃຫ້ການຈັດການຮຽນ-ການສອນມ ຄຸນນະພາບ ຕາມມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການສຶກສາ
ກ່ອນໄວຮຽນ; ໄດ້ມ ການທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງການນໍາໃຊ ້ແລະ ແຜນການລຽ້ງດູ ສໍາລັບວຽກງານລ້ຽງເດັກ; ອະ 

ນຸບານ ແລະ ກຽມປະຖົມສໍາລບັເດັກ 5 ປ  ໃຫ້ມ ຄວາມເໝາະສົມຂຶັ້ນ ເຊິີ່ງມາຮອດປ  2019; ພະນັກງານວິຊາການ
ໜ່ວຍງານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນຈໍານວນໜຶີ່ງ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ຫ ັກສູດ ແລະ ແຜນຈັດປະສົບ
ການຊັັ້ນອະນຸບານ ແລະ ຜູອ້ໍານວຍການໂຮງຮຽນປະຖົມ ທ ີ່ມ ຫ້ອງກຽມຈໍານວນໜຶີ່ງ ກໍີ່ໄດ້ຮັບການເຜ ຍແຜ່ ແລະ 
ຮັບຮູກ້ານນໍາໃຊ້ຫ ັກສູດ ແລະ ແຜນຈັດປະສົບການຫ້ອງກຽມປະຖົມ ແລະ ກຸ່ມຮຽນຜ່ານການຫ ິັ້ນ.  

ສໍາລັບວຽກງານການສຶກສານິເທດຂອງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ພາຍຫ ັງທ ີ່ໄດ້ມ ການເລ ີ່ມຕົັ້ນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ມາແລ້ວນັັ້ນ, ເຄ ີ່ອງມ ຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູຊ້່ວຍເຫ  ອຄູນິເທດ ກໍີ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງຈົນສໍາເລັດ ພ້ອມ
ນັັ້ນ ຄູຝຶກໃນລະດັບແຂວງ ຈໍານວນ 27 ຄົນໃນ 8 ແຂວງ ກໍໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ.  

ຄຽງຄູ່ກັບການລົງທຶນເຂົັ້າໃນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນຂອງພາກລັດໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບ, ຄູ່ຮ່ວມພັດ
ທະນາຫ າຍໆອົງການ ກໍີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕໍີ່ວຽກງານດັີ່ງກ່າວເຊັີ່ນກັນ. ເປັນຕົັ້ນແມ່ນການສຸມໃສ່ວຽກງານກຸ່ມພັດທະ 
ນາເດັກໃນຊຸມຊົນ, ການສອນຄວບເດັກອາຍຸ 3-5 ປ , ການຝຶກອົບຮົມຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັັ້ນບ້ານ, ຝຶກ
ອົບຮົມຜູ້ດູແລເດັກ, ສະໜອງອຸປະກອນ ແລະ ການຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ແລະ ເງິນອຸດໜູນໃຫ້ແກ່ຜູ້ດູແລເດັກຈໍານວນ
ໜຶີ່ງຢູ່ໃນເມ ອງເປົັ້າໝາຍອ ກດ້ວຍ. 

ໂດຍລວມແລ້ວ, ວຽກງານລ້ຽງເດັກ-ອະນຸບານ ແມ່ນໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງໃຫ້ດ ຂຶັ້ນ ເຊິີ່ງຜົນ
ການປະເມ ນຄຸນນະພາບໃນຂອບເຂດທົີ່ວແຂວງ ເຫັນໄດ້ວ່າຄຸນນະພາບການເບິີ່ງແຍງດູແລເດັກ ແລະ ການຮຽນ-
ການສອນໃນຊັັ້ນອະນຸບານ ແມ່ນຢູໃ່ນລະດັບທ ີ່ໜ້າເພິີ່ງພໍໃຈ, ຄູສອນຈໍານວນໜຶີ່ງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ, ສັງຄົມ,
ຊຸມຊົນ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັັ້ງໜ້າໃນວຽກງານລ້ຽງເດັກ-ອະນຸບານ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນການສະໜອງອຸປະກອນ, ເຄ ີ່ອງ
ຫ ິັ້ນ ແລະ ຜະລິດອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນດ້ວຍຫ າຍສ ສັນ ເຊິີ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບໃນວຽກງານດັີ່ງກ່າວ 
ໄປໃນທິດທາງທ ີ່ດ ຂຶັ້ນເທ ີ່ອລະກ້າວ. 

ແຕ່ຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາທ ີ່ກ່າວມານັັ້ນ, ເຫັນວ່າຍັງມ ບາງບັນຫາທ ີ່ສົີ່ງຜົນກະທົບໃຫ້ແກ່ຄຸນນະພາບຂອງ
ການຮຽນ-ການສອນຢູ່ໃນຊັັ້ນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກ່ຽວກັບຄູສອນ. ອ ງໃສຂ່ໍັ້ມູນຈາກບົດ
ລາຍງານ ຜົນການສໍາຫ ວດລັດຖະກອນຄູ ແລະ ບໍລິຫານ ສໍາລັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສຶກສາ ສົກ 



17 

 

ຮຽນ 2017-18 ເຫັນໄດ້ວ່າ ມ ລັດຖະກອນຄູການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນທັງໝົດ 4.995 ຄົນ ໃນນັັ້ນມ ຈໍານວນ 422 
ຄົນ (ເທົີ່າກັບ 8,45%) ທ ີ່ສອນບໍີ່ຖ ກກັບວິຊາທ ີ່ຮຽນຈົບມາ. ນອກຈາກນັັ້ນ ຍັງມ ຄູສອນທ ີ່ຮຽນຈົບສາຍຄູປະຖົມ
ສຶກສາ ມາສອນຫ້ອງກຽມປະຖົມສຶກສາ ໂດຍບໍີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊຫ້ ັກສູດ ແລະ ແຜນຈັດປະສົບ
ການຫ້ອງກຽມປະຖົມ. ສະພາບຄູເຫ  ອ-ບໍີ່ພໍ ກໍີ່ມ ໃນຊັັ້ນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນເຊັີ່ນດຽວກັນ, ໃນທົີ່ວປະເທດ ມ ຄູ
ທ ີ່ເຫ  ອ 168 ຄົນ, ໃນຂະນະທ ີ່ຄູບໍີ່ພໍ ມ ເຖິງ 4.153 ຄົນ ແລະ ຍັງມ ຄູອາສາສະໝັກອ ກຈໍານວນ 1.965 ຄົນ ທ ີ່
ສອນໃນສະຖານການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ ເຊິີ່ງໃນນັັ້ນ ສອນຖ ກຕາມວິຊາທ ີ່ຮຽນຈົບມ ພຽງ 1.560 ຄົນ ເທົີ່ານັັ້ນ.  
1.1.3. ການບໍລິຫານ ແລະ ຄ ຸ້ມຄອງ 

ຜູບໍ້ລິຫານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນໄດ້ຮັບຟັງການເຜ ຍແຜ່ບັນດານິຕິກໍາ ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາກ່ອນໄວ
ຮຽນ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ. ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່
ຄູຝຶກ ແລະ ຫ ັງຈາກນັັ້ນ ດໍາເນ ນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຄູສອນຄວບອາຍຸ ແລະ ຜູ້ອໍານວຍການໃນໂຮງຮຽນເປົັ້າ
ຫມາຍ 62 ແຫ່ງ. ຜູອ້ໍານວຍການຈໍານວນ 30 ທ່ານຈາກໂຮງຮຽນອະນຸບານໃນ 9 ຕົວເມ ອງທົີ່ວນະຄອນຫ ວງວຽງ
ຈັນໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງການສກຶສາ. ຜູອ້ໍານວຍການຈໍານວນ 40 ທ່ານຈາກໂຮງຮຽນ
ອະນຸບານໃນ 40 ເມ ອງ ທ ີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານ 3 ສ້າງ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງການສຶກ
ສາ. 

ເຖິງແມ່ນວ່າ ການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເປັນຫົວໃຈສໍາຄັນຂອງການພັດທະນາວຽກງານການສຶກສາ ກ່ອນ
ໄວຮຽນ ແຕ່ກໍຍັງເຫັນໄດ້ເຖິງບັນຫາຈໍານວນໜຶີ່ງທ ີ່ເກ ດຂຶັ້ນຄ : ຜູບໍ້ລິຫານສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ສ່ວນ
ຫ າຍຍັງບໍີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນອໍານວຍການ ໂຮງຮຽນປະຖົມ
ທ ີ່ມ ຫ້ອງກຽມຍັງບໍີ່ເຂົັ້າໃຈຕໍີ່ການຄຸ້ມຄອງຫ້ອງກຽມປະຖົມ ອາດມ ຜົນເຮັດໃຫ້ການຊ ັ້ນໍາ-ນໍາພາ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິ
ບັດຫ້ອງກຽມປະຖົມບໍີ່ມ ປະສິດທິພາບເທົີ່າທ ີ່ຄວນ. 

1.2. ສາຍເຫດທີີ່ພາໃຫຸ້ມີຂໍັ້ຄົງຄ້າງ 

ເຖິງແມ່ນວ່າການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນຈະມ ທ່າອ່ຽງທ ີ່ດ ຂຶັ້ນເທ ີ່ອລະກ້າວ ທັງໃນການຂະຫຍາຍໂອກາດໃນ
ການເຂົັ້າເຖິງຜ່ານຮູບແບບຕ່າງໆ ແລະ ການປັບປຸງດ້ານຄຸນນະພາບ, ແຕ່ໃນເວລາດຽວກັນ ກໍີ່ຍັງມ ບາງບັນຫາທ ີ່ຍັງຄົງ
ຄ້າງທ ີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂ ເຊິີ່ງສາຍເຫດຂອງບັນຫາທ ີ່ພາໃຫ້ມ ຂໍັ້ຄົງຄ້າງຕ່າງໆມ ຄ ດັີ່ງນ ັ້: 

1. ການຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນອະນຸບານສ່ວນຫ າຍແມ່ນຢູໃ່ນຕົວເມ ອງ ຈຶີ່ງເຮັດໃຫ້ໂອກາດການເຂົັ້າເຖິງ ການພັດ
ທະນາເດັກກ່ອນໄວຮຽນຍັງຈໍາກັດ ແລະ ຫຼຸດໂຕນກັນ ລະຫວ່າງຕົວເມ ອງ ແລະ ຊົນນະບົດ; 

2. ຫ້ອງຮຽນອະນຸບານສ່ວນຫ າຍບໍີ່ໄດ້ມາດຖານ: ເປ່ເພ, ຊຸດໂຊມ, ຂາດເຄ ີ່ອງຫ ິັ້ນ, ຂາດອຸປະກອນການຮຽນ-
ການສອນ, ຂາດສິີ່ງດຶງດູດທັງໃນ ແລະ ນອກຫ້ອງຮຽນ;  

3. ຄູສອນຈໍານວນໜຶີ່ງຍັງບໍີ່ເຂົັ້າໃຈຫ ັກສູດໃໝ່ຂອງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ອ ກຈໍານວນໜຶີ່ງກໍບໍີ່ເອົາ ໃຈ
ໃສ່ຕໍີ່ໜ້າທ ີ່ ຈິີ່ງເຮັດໃຫ້ການດໍາເນ ນການສອນບໍີ່ໄດ້ດ ເທົີ່າທ ີ່ຄວນ; ຄູສອນ ແລະ ຜູ້ດູແລເດັກຍັງບໍີ່ທັນ ເຫັນ
ຄວາມສໍາຄັນໃນການພັດທະນາຂອງເດັກ ແລະ ໂພຊະນາການຂອງເດັກເທົີ່າທ ີ່ຄວນ; 

4. ການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານວິຊາການຍັງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ເນ ີ່ອງຈາກວ່າໂຮງຮຽນອະນຸບານຢູຫ່່າງໄກກັນ ສ່ວນ
ຫ າຍບໍີ່ມ ຜູອ້ໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ເປັນໂຮງຮຽນອະນຸບານທ ີ່ຂຶັ້ນກັບປະຖົມ; 

5. ຜູອ້ໍານວຍການໂຮງຮຽນປະຖົມຈໍານວນໜຶີ່ງທ ີ່ມ ຫ້ອງອະນຸບານຕິດແປະບໍີ່ເຂົັ້າໃຈຕໍີ່ວຽກງານການສຶກສາກ່ອນ
ໄວຮຽນ, ຂາດການຕິດຕາມຊກຸຍູກ້ານຮຽນ-ການສອນຂອງຄູ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາເຄ ີ່ອງຫ  ັ້ນຕ່າງໆ; 

6. ການຕິດຕາມກວດກາຂອງຜູບໍ້ລິຫານບາງບ່ອນໃນແຕ່ລະຂັັ້ນຍັງບໍີ່ທັນທົີ່ວເຖິງ ແລະ ບໍີ່ທັນມ ຈຸດສຸມຮ່ວມກັບ
ຊຸມຊົນ. 
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1.3. ແຜນວຽກບູລິມະສິດສໍາລັບປີ 2020 

1.3.1. ຈ ດປະສົງ 

1. ເພ ີ່ອເຮັດໃຫ້ເດັກໄດ້ກຽມຄວາມພ້ອມໃນທຸກດ້ານກ່ອນເຂົັ້າຮຽນຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ແລະ ເພ ີ່ອຫຼຸດອັດຕາ
ການຄ້າງຫ້ອງ ແລະ ປະລະຂັັ້ນ ປ1; 

2. ເພ ີ່ອຂະຫຍາຍການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາເມ ອງທ ີ່ມ ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຕໍີ່າ, ການສະ 

ໜອງສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ໃນການຮຽນ-ການສອນໃນຊັັ້ນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນໃຫ້ພຽງ 
ພໍຂັັ້ນພ ັ້ນຖານ; 

1.3.2. ຄາດໝາຍ 

1. ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກ 3-5 ປ  ໃຫ້ໄດ້ສູງກວ່າ 60%. 
2. ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປ  ໃຫ້ບັນລຸໄດ້ສູງກວ່າ 80%. 
3. ເພ ີ່ມຈໍານວນເມ ອງທ ີ່ມ ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປ  ສູງກວ່າ 60% ຈາກ 135 ເມ ອງ ໃຫ້ເປັນ 140 ເມ ອງ. 

1.3.3. ວຽກຈ ດສ ມ 

1. ຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນອະນຸບານ-ຫ້ອງກຽມແຫ່ງໃໝ່ຕາມບ້ານທ ມ ເດັກໃນເກນອາຍຸເຂົັ້າຮຽນຫ າຍ ໂດຍການ 
ສົມທົບກັບອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ປຸກລະດົມຊຸມຊົນເປັນເຈົັ້າການໃນການປະກອບສ່ວນ ໃນການ
ກໍີ່ສ້າງໂຮງຮຽນໃນເຂດທ ີ່ມ ເງ ີ່ອນໄຂໂດຍສະເພາະເມ ອງທ ີ່ມ ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປ  ຕໍີ່າກວ່າ 60%; 

2. ຂະຫຍາຍການຈັດການຮຽນ-ການສອນກຸ່ມຮຽນຜ່ານການຫ ິັ້ນໄປສູເ່ຂດທ ີ່ມ ປະຊາກອນເກນອາຍຸ 3-5 ປ  
ໃນບ່ອນທ ີ່ບໍີ່ມ ໂຮງຮຽນອະນຸບານ ແລະ ຫ້ອງກຽມປະຖົມ; 

3. ຊຸກຍູ້ຊຸມຊົນ ແລະ ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັັ້ນບາ້ນໃຫ້ມ ສ່ວນຮ່ວມໃນການບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງ
ສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມ; 

4. ສ້າງນິຕິກໍາທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ້າງໂຮງຮຽນລ້ຽງເດັກ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນຸບານຕົວແບບ (ທັງພາກລັດ 
ແລະ ເອກະຊົນ); 

5. ສ້າງ, ປັບປຸງການນິເທດການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ຊຸກຍູຄູ້ນິເທດຂັັ້ນເມ ອງ ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູກ້ານຮຽນ
-ການສອນຂອງຄູຢູແ່ຕ່ລະໂຮງຮຽນ ຢ່າງໜ້ອຍພາກຮຽນລະ 1 ຄັັ້ງ. 

6. ພັດທະນາເຄ ີ່ອງມ  ແລະ ຄູມ່ ຕິດຕາມ, ທົດລອງນໍາໃຊ້ເຄ ີ່ອງມ ຕິດຕາມ, ວິເຄາະ ແລະ ປັບປຸງເຄ ີ່ອງມ ຕິດຕາມ, 
ຮັບຮອງ ແລະ ຂໍອະນຸມັດນໍາໃຊ້ເຄ ີ່ອງມ ຕິດຕາມການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນທຸກຮູບແບບ; 

7. ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັັ້ນເມ ອງ ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ເຄ ີ່ອງມ ປະເມ ນມາດຕະຖານນໍັ້າ 
ແລະ ສຸຂະອະນາໄມໃນສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ພ້ອມທັງຕິດຕາມການນໍາໃຊ້ເຄ ີ່ອງມ ປະເມ ນ
ມາດຕະຖານດ້ານນໍັ້າ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໂດຍນໍາໃຊ້ຮູບແບບ 3 ດາວ; 

8. ປຸກລະດົມຊຸກຍູ້-ສົີ່ງເສ ມຂະບວນການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ມ ຄຸນນະພາບ, ສົີ່ງເສ ມການແຂ່ງຂັນສ ລະປະ
ວັນ ນະຄະດ ໃນໂຮງຮຽນອະນຸບານໃຫ້ເປັນຂະບວນຟົດຟ ັ້ນ; 

9. ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ ແລະ ກະສິກໍາ ທ ີ່ພົວພັນກັບວຽກໂພຊະນາການ ເພ ີ່ອ 
ເຜ ຍແຜ່ໃຫ້ຊຸມຊົນ ແລະ ຜູ້ດູແລເດັກ; 

10. ສະໜອງອຸປະກອນ ແລະ ເຄ ີ່ອງຫ  ັ້ນທ ີ່ເປັນສິງຈູງໃຈ ແລະ ສ້າງໂຮງຮຽນໃຫ້ເປັນສະຖານທ ີ່ທ ີ່ປອດໄພ ເພ ີ່ອ
ໃຫ້ຜູ້ປົກຄອງມ ຄວາມເຊ ີ່ອໝັັ້ນໃນການສົີ່ງລູກຫ ານໄປຮຽນ. 
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II. ຂະແໜງການຍ່ອຍປະຖົມສຶກສາ 

 

2.1. ສະພາບລວມ 

2.1.1. ການຂະຫຍາຍໂອກາດ, ປະສິດທິພາບພາຍໃນ ແລະ ຄວາມເທົີ່າທຽມ 

ການຂະຫຍາຍໂອກາດໃນການເຂົັ້າເຖິງການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມຢ່າງທົີ່ວເຖິງ ແລະ ເທົີ່າທຽມ ຍັງສ ບຕໍີ່ເປັນບູລິ
ມະສິດຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍປະຖົມສຶກສາ.  ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ສ ບຕໍີ່ຮ່ວມມ ກັບຫ າຍພາກສ່ວນ 
ລວມທັງພາກລັດ, ເອກະຊົນ, ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ ແລະ ຄູຮ່່ວມພັດທະນາ ໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບການສຶກສາ 
ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຮງຮຽນປະຖົມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສ້າງ, ສ້ອມແປງຫ້ອງຮຽນ ເພ ີ່ອທົດແທນ
ຫ້ອງຮຽນທ ີ່ມ ສະພາບເປ່ເພ ແລະ ປັບປຸງພັດທະນາພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງໃຫ້ເປັນທ ີ່ດຶງດູດຂອງນັກຮຽນຫ າຍຂຶັ້ນ. ໃນປ  
2019, ມ ໂຮງຮຽນປະຖົມຈໍານວນ 4.529 ແຫ່ງ ທ ີ່ມ ນໍັ້າໃຊຕ້ະຫ ອດປ  ຊຶີ່ງກວມປະມານ 51% ທຽບໃສ່ຈໍານວນ
ໂຮງຮຽນປະຖົມທັງໝົດ ແລະ ມ ໂຮງຮຽນປະຖົມ 2.181 ແຫ່ງ ທ ີ່ມ ອ່າງລ້າງມ  ແລະ ນັກຮຽນມ ກິດຈະກໍາລ້າງມ 
ພ້ອມທັງຖູແຂ້ວໃນໂຮງຮຽນ ເທົີ່າກັບ 25% ທຽບໃສ່ຈໍານວນໂຮງຮຽນປະຖົມທັງໝົດ.  

ນອກນັັ້ນ ກໍໄດ້ສົມທົບກັບຊຸມຊົນ, ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັັ້ນບ້ານ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ເພ ີ່ອຊຸກຍູ້ 
ແລະ ລະດົມໃຫ້ເດັກໃນເກນອາຍຸໄດ້ເຂົັ້າເຖິງການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມຢ່າງທົີ່ວເຖິງ. ຍ້ອນແນວນັັ້ນ ຈຶີ່ງເຮັດໃຫ້ອັດຕາ
ເຂົັ້າຮຽນໃໝ່ສຸດທິ ແລະ ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນສຸດທິຊັັ້ນປະຖົມເພ ີ່ມຂຶັ້ນຈາກ 97,8% ເປັນ 98,2% ແລະ ຈາກ 98,8% 
ເປັນ 99,1% ຕາມລໍາດັບ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຊັັ້ນປະຖົມກໍີ່ຄ່ອຍໆຫຼຸດລົງ ຈາກ 110,6% 
ໃນປ  2018 ມາເປັນ 108,2% ໃນປ  2019 ນັັ້ນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການເຂົັ້າຮຽນໃນຊັັ້ນປະຖົມມ ທ່າອ່ຽງເຂົັ້າຖ ກ
ເກນອາຍຸຫ າຍຂຶັ້ນ.  

ຄຽງຄູກ່ັບການສຶກສາພາກລັດ, ການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ກໄໍດ້ປະກອບສ່ວນຫ າຍສົມຄວນເຂົັ້າໃນການພັດ
ທະນາການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມ. ໃນສົກຮຽນ 2018-2019 ສັດສ່ວນນັກຮຽນປະຖົມພາກເອກະຊົນກວມ 7% ຂອງ
ຈໍານວນນັກຮຽນທັງໝົດ, ທຽບໃສ່ປ ຜ່ານມາ ເພ ີ່ມຂຶັ້ນ 1%. 

ຮູບພາບທີ 5: ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນສ ດທິຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາໃນລະດັບແຂວງ ແລະ ທົີ່ວປະເທດໃນປີ 
2019 

ອັດຕາເຂົ ົ້ າຮຽນສຸດທິ ຊັົ້ ນປະຖົມສໍ າລັບແຕ່ລະແຂວງ

15 ເຊກອງ 95.8    
18 ໄຊສົມບູນ 96.7    
3 ຫຼວງນ ້ຳທຳ 97.2    

17 ອັດຕະປື 97.6    
2 ຜ້ົງສຳລີ 97.6    

16 ຈ ຳປຳສັກ 98.4    
4 ອຸດົມໄຊ 98.8    
7 ຫົວພັນ 98.8    
5 ບ ໍ່ແກ້ວ 98.8    

13 ສະຫວັນນະເຂດ 98.9    
14 ສຳລະວັນ 98.9    
11 ບ ລິຄ ຳໄຊ 99.0    

ລວມທົໍ່ວປະເທດ 99.1    
9 ຊຽງຂວຳງ 99.2    

10 ວຽງຈັນ 99.3    
6 ຫຼວງພະບຳງ 99.3    
8 ໄຊຍະບູລີ 99.6    

12 ຄ ຳມ່ວນ 100.2   
1 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 101.4   
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ເຖິງວ່າໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກໍຄ ທຸກພາກສ່ວນໄດ້ເອົາໃຈໃສຂ່ະຫຍາຍໂອ 

ກາດໃຫ້ເດັກທຸກຄົນໄດ້ເຂົັ້າຮຽນໃນຊັັ້ນປະຖົມຢ່າງທົີ່ວເຖິງ ແລະ ຖ ກຕາມເກນອາຍຸກໍຕາມ, ແຕ່ການທ ີ່ຈະຮັກສາ
ນັກຮຽນໃຫ້ຢູໃ່ນລະບົບການສກຶສາຢ່າງມ ຄຸນນະພາບ ແລະ ຈົບຊັັ້ນປະຖົມ ແມ່ນຍັງເຮັດບໍີ່ທັນໄດ້ດ ເທົີ່າທ ີ່ຄວນ. 
ບັນຫາດັີ່ງກ່າວໄດ້ສະແດງອອກຜ່ານ ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງ ແລະ ອັດຕາປະລະທ ີ່ເພ ີ່ມຂຶັ້ນໃນບາງຂັັ້ນຮຽນ ແລະ ບາງເມ ອງ 
ເຊິີ່ງເປັນສາເຫດໃຫ້ອັດຕາລອດເຫ  ອຮອດ ຂັັ້ນ ປ.5 ໃນຊັັ້ນປະຖົມຫຼຸດລົງ. 

ເຖິງວ່າອັດຕາຄ້າງຫ້ອງໃນຊັັ້ນປະຖົມ ຫຼຸດລົງ 0,2% (ຈາກ 4% ມາເປັນ 3,8%) ແຕ່ເຫັນວ່າ ມ ເຖິງ 74 
ເມ ອງທ ີ່ມ ອັດຕາດັີ່ງກ່າວເພ ີ່ມຂຶັ້ນ ເມ ີ່ອທຽບໃສ່ປ ຜ່ານມາ. ໃນສົກຮຽນ 2018-2019, ເມ ອງທ ີ່ມ ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງ 
ສູງທ ີ່ສຸດແມ່ນເມ ອງນອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ (23,1%), ຖັດມາແມ່ນ ເມ ອງໄຊສະຖານ ແຂວງໄຊຍະບູລ  
(16,4%), ເມ ອງດັກຈຶງ (14,1%) ແລະ ເມ ອງກະລຶມ ແຂວງເຊກອງ (13,9%). ແຕ່ທ ີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງທ ີ່ສຸດ ແມ່ນ
ການຄ້າງຫ້ອງ ຢູ່ໃນຂັັ້ນ ປ.1, ໃນ 74 ເມ ອງທ ີ່ມ ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງໃນຊັັ້ນປະຖົມເພ ີ່ມຂຶັ້ນນັັ້ນ ມ ເຖິງ 56 ເມ ອງ ທ ີ່ອັດ
ຕາຄ້າງຫ້ອງເພ ີ່ມຂຶັ້ນຢູ່ໃນຂັັ້ນ ປ.1 ເຊິີ່ງເພ ີ່ມຂຶັ້ນຫ າຍທ ີ່ສຸດແມ່ນຢູ່ ເມ ອງໄຊສະຖານ ແຂວງ ໄຊຍະບູລ  ແລະ ເມ ອງ
ລ້ອງແຈ້ງ ແຂວງໄຊສົມບູນ. ໃນທົີ່ວປະເທດ ເມ ອງທ ີ່ມ ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງຂັັ້ນ ປ.1 ສູງກວ່າ 14% ມ  20 ເມ ອງຫຼຸດ
ລົງ 1 ເມ ອງເມ ີ່ອທຽບໃສ່ປ ຜ່ານມາ. ໃນ 20 ເມ ອງນັັ້ນ, ເມ ອງທ ີ່ມ ອັດຕາດັີ່ງກ່າວສູງທ ີ່ສຸດແມ່ນ ເມ ອງນອງ, ຖັດມາ
ແມ່ນ ເມ ອງດາກຈຶງ, ເມ ອງກະລຶມ ແລະ ເມ ອງສະໜາມໄຊ ເຊິີ່ງເມ ອງເຫ ົີ່ານ ັ້ມ ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງສູງກວ່າ 25%. ແຕ່
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນບັນດາເມ ອງເຫ ົີ່ານ ັ້ກໍມ ເມ ອງຈໍານວນໜຶີ່ງທ ີ່ປະຕິບັດໄດ້ດ ຂຶັ້ນ ແລະ ມ ອັດຕາດັີ່ງກ່າວ ຫຼຸດລົງ. 
ໃນນັັ້ນ, ເມ ອງກະລຶມ ເປັນເມ ອງທ ີ່ມ ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງຂັັ້ນ ປ.1 ຫຼຸດລົງ ເຖິງ 17,6% (ຈາກ 46,7% ເຫ  ອ 
29,12%).  

ຮູບພາບທີ 6: ເມ ອງທີີ່ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງຂັັ້ນ ປ.1 ສູງກວ່າ 14% 

 

ໜຶີ່ງໃນຕົວຊ ັ້ບອກຂອງກະແສນັກຮຽນ ກໍຄ ອັດຕາການປະລະການຮຽນ. ໃນສົກຮຽນ 2018-2019, ອັດຕາ
ປະລະການຮຽນຢູຊ່ັັ້ນປະຖົມສກຶສາແມ່ນເພ ີ່ມຂຶັ້ນຈາກ 4% ເປັນ 4,3% ເຊິີ່ງໃນທົີ່ວປະເທດ ມ ເຖິງ 70 ເມ ອງ ທ ີ່
ມ ອັດຕາດັີ່ງກ່າວເພ ີ່ມຂຶັ້ນ ແລະ ມ ເຖິງ 30 ເມ ອງ ທ ີ່ມ ອັດຕາດັີ່ງກ່າວສູງກວ່າ 6%. ການປະລະການຮຽນຢູຊ່ັັ້ນ
ປະຖົມນັັ້ນ, ສ່ວນໃຫຍແ່ມ່ນຢູ່ໃນຂັັ້ນ ປ.1. ເມ ອງທ ີ່ມ ອັດຕາປະລະ ປ.1 ສູງກວ່າໝູ່ແມ່ນ ເມ ອງບົວລະພາ ແຂວງ
ຄໍາມ່ວນ ສູງເຖິງ 23,9%, ເມ ອງເຊໂປນ, ເມ ອງພະລານໄຊ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ສູງເຖິງ 21,7% ແລະ 18,9% 
ຕາມລໍາດັບ. ທຽບໃສ່ປ ຜ່ານມາແມ່ນມ ເຖິງ 77 ເມ ອງ ທ ີ່ມ ອັດຕາປະລະ ປ.1 ເພ ີ່ມຂຶັ້ນ ແລະ ເພ ີ່ມຫ າຍ ທ ີ່ສຸດແມ່ນ
ຢູ ່ເມ ອງບົວລະພາ (ເພ ີ່ມຂຶັ້ນຈາກ 4,9% ເປັນ 23,9%), ຖັດລົງມາມ  ເມ ອງກະລຶມ ແລະ ເມ ອງອາດສະພັງທອງ 
ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ທ ີ່ເພ ີ່ມຈາກ 2,4% ເປັນ 12,9% ແລະ 2,2% ເປັນ 10,5% ຕາມລໍາດັບ. ກໍລະນ ຂອງ 
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ເມ ອງກະລຶມ ແມ່ນກໍລະນ ທ ີ່ຄວນມ ການສຶກສາເປັນພິເສດ ເນ ີ່ອງຈາກວ່າໃນສົກຮຽນ ຜ່ານມາອັດຕາຄ້າງຫ້ອງ ປ.1 
ໄດ້ຫຼຸດລົງເຖິງ 17,6% ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນ ອັດຕາປະລະໃນຂັັ້ນດັີ່ງກ່າວ ພັດເພ ີ່ມຂຶັ້ນ ເຖິງ 11%, ນັັ້ນສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນວ່າ ໃນສົກຮຽນຜ່ານມາ ເດັກນ້ອຍທ ີ່ເລ ອກປະລະການຮຽນມ ເພ ີ່ມຂຶັ້ນ ແທນທ ີ່ພວກເຂາົຈະກັບຄ ນມາຄ້າງ
ຫ້ອງ ປ.1 ຄ ນ. 

ບັນຫາຕ່າງໆທ ີ່ກ່າວມານັັ້ນ ເປັນຜົນກະທົບຕໍີ່ກັບປະສິດທິພາບພາຍໃນຂອງລະບົບການສຶກສາ. ການປະລະ 
ແລະ ການຄ້າງຫ້ອງທ ີ່ສູງ ເຮັດໃຫ້ອັດຕາລອດເຫ  ອຮອດ ປ.5 ໃນສົກຮຽນ 2018-2019 ຫຼຸດລົງ ຈາກ 82,2% 
ເປັນ 82% ເມ ີ່ອທຽບໃສ່ສົກຮຽນຜ່ານມາ. ຈາກຜົນການວິເຄາະຕາມກະແສຮຸ່ນນັກຮຽນ (Cohort Analysis) ໃນ
ສົກຮຽນ 2018-19 ເຫັນວ່າຖ້າປະສິດທິພາບພາຍໃນຂອງລະບົບການສຶກສາຍັງເປັນແບບນ ັ້ຕໍີ່ໄປ, ນັກຮຽນ 1.000 
ຄົນໃດທ ີ່ເຂົັ້າຮຽນຈະລອດເຫ  ອໄປຮອດ ຂັັ້ນ ປ.5 ຢູ່ປະມານ 826 ຄົນ ແລະ ຈົບຊັັ້ນປະຖົມ 798 ຄົນ (ພາຍໃຕ້
ສົມມຸດຖານວ່າອະນຸຍາດໃຫ້ຄ້າງຫ້ອງໄດ້ 2 ປ ). ນັັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ 202 ຄົນ ທ ີ່ເຮົາລົງທຶນໄປຈະບໍີ່ຈົບ ການສຶກ
ສາຊັັ້ນປະຖົມພາຍໃນ 5 ຫ   7 ປ  ແລະ ແທນທ ີ່ເດັກນ້ອຍຄົນໜຶີ່ງຈະໃຊ້ເວລາພຽງ 5 ປ  ໃນການຈົບ ຊັັ້ນປະຖົມ ແຕ່
ພັດຕ້ອງໃຊ້ເວລາ 5,2 ປ  ຕໍີ່ 1 ຄົນ ຢ່າງໜ້ອຍເພ ີ່ອໃຫ້ຈົບຊັັ້ນ. ຖ້າເປັນແບບນັັ້ນ, ລັດຖະບານຈະຕ້ອງ ໄດ້ລົງທຶນໃສ່
ເດັກນ້ອຍຄົນໜຶີ່ງເພ ີ່ອໃຫ້ຈົບຊັັ້ນ 1,18 ເທ ີ່ອ ແທນທ ີ່ຈະແມ່ນ 1 ເທ ີ່ອ ຂອງມູນຄ່າຫົວໜ່ວຍຕໍີ່ນັກຮຽນ ໜຶີ່ງຄົນ. 
ໃນກໍລະນ ນ ັ້ ຈະຖ ວ່າເປັນການສ ັ້ນເປ ອງງົບປະມານລັດຖະບານຫ າຍຂຶັ້ນ. 

ດັີ່ງນັັ້ນແລ້ວ, ເພ ີ່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັີ່ງກ່າວ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ລວມທັງພະແນກສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາ ແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງ ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊ ັ້ນໍາຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມ ອງ/ນະຄອນ ໃຫ້ເພ ີ່ມ
ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດໂດຍສະເພາະບັນດາເມ ອງທ ີ່ມ ບັນຫາທ ີ່ກ່າວມານັັ້ນ ເພ ີ່ອໃຫ້ການຊຸກຍູ້ ແລະ ຊ່ວຍເຫ  ອ
ຢ່າງໃກ້ຊິດໃນການປະຕິບັດໜ້າທ ີ່ຂອງຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູສອນຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. 

ຮູບພາບທີ 7: ເມ ອງທີີ່ອັດຕາປະລະ ປ.1 ສູງກວ່າ 6% (30 ເມ ອງ)  
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ຕາຕະລາງທີ 5 : ຕົວຊີັ້ບອກຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ 

ຕົວຊີັ້ບອກ 
ສົກຮຽນ  ສົກຮຽນ ສົກຮຽນ 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

ຈໍານວນຫ້ອງຮຽນ (ຫ້ອງ) 34.305 34.120 33.991 

ຈໍານວນນັກຮຽນທັງໝົດ (ຄົນ) 808.705 786.246 770.683 

ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນໃໝ່ສຸດທິ (%) 97,6 97,8 98,1 

ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນສຸດທິ (%) 98,7 98,8 99,0 

ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນໃໝ່ລວມ (%) 111,3 110,9 109,1 

ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມ (%) 113,2 110,6 108,2 

ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງ ປ 1 (%) 9,2 8,8 8,4 

ອັດຕາປະລະ ປ 1 (%) 6,9 5,8 6,3 

ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງ (%) 4,1 4,0 3,8 

ອັດຕາປະລະ (%) 4,4 4,0 4,3 

ອັດຕາລອດເຫ  ອ (%) 81,1 82,2 82,0 

ອັດຕາສ່ວນການເຂົັ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນ 

ເອກະຊົນທຽບໃສ່ນັກຮຽນທັງໝົດ (%)  
5,7 6 7 

2.1.2. ຄ ນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ 

➢ ດ້ານການປັບປ ງຫ ັກສູດ  

ເພ ີ່ອເປັນການປັບປຸງຄຸນນະພາບໃນຊັັ້ນປະຖົມໃຫ້ດ ຂຶັ້ນ, ໃນປ  2019 ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້
ປັບປຸງຫ ັກສູດ, ຄູມ່ ຄູ, ປຶັ້ມແບບຮຽນ, ສ ີ່ການຮຽນອ ີ່ນໆ ສາໍລັບທຸກວິຊາ. ສໍາເລັດການປັບປຸງ, ກວດແກ້ປຶັ້ມແບບ 
ຮຽນ ແລະ ຄູມ່ ຄູ ປ.1 ຈໍານວນ 6 ວິຊາຄ ນໃໝ່ (ບໍີ່ນັບວິຊາ ຄະນິດສາດ), ສໍາເລັດການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ຮຽບຮຽງປຶັ້ມ
ແບບຮຽນ ແລະ ຄູມ່ ຄູສໍາລັບຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາປ ທ  2 (ພາຍໃຕ້ແຜນງານ BEQUAL). ລົງຕິດຕາມ ແລະ ປະເມ ນ
ຜົນການທົດລອງປຶັ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູມ່ ຄູ ປ.2 ຢູ່ 25 ໂຮງຮຽນເປົັ້າໝາຍໃນແຂວງຫ ວງນໍັ້າທາ, ນະຄອນຫ ວງວຽງ
ຈັນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງສາລະວັນ. ສໍາເລັດການຂຽນປຶັ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູມ່ ຄູຄະນິດສາດ ປ.2 
ເພ ີ່ອກະກຽມຈັດພິມແຈກຢາຍທົີ່ວປະເທດ (ຈໍານວນ 2 ຕົັ້ນສະບັບ). ຈັດພິມຄ ນປຶັ້ມແບບຮຽນພາສາລາວ, ຄະນດິ 
ສາດ, ຄຸນສົມບັດ, ໂລກອ້ອມຕົວ ແລະ ພາສາອັງກິດ ປ.3-ປ.5 ລວມທັງໝົດ 476.689 ຫົວ, ຈັດພິມປຶັ້ມ
ແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມ ຄູວິຊາຄະນິດສາດ ປ.1 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ຈໍານວນ 202.700 ຫົວ. ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ, ກໍີ່ໄດ້
ມ ການຝຶກອົບຮົມຄູສຶກສານິເທດ ເພ ີ່ອສະໜັບສະໜູນການສອນຫ ັກສູດໃໝ່. ໄດ້ປັບປຸງມາດຕະຖານຄຸນນະພາບ
ການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມຈາກ 6 ຂົງເຂດ 42 ຕົວຊ ັ້ວັດ ແລະ 210 ເງ ີ່ອນໄຂ ມາເປັນມາດຕະຖານຂັັ້ນພ ັ້ນຖານຂອງ
ການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມ ຊຶີ່ງປະກອບມ ສອງພາກຄ : ພາກທ ໜຶີ່ງ ກ່ຽວຂ້ອງກັບປັດໄຈການສະໜອງອຸປະກອນຮັບໃຊ້
ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ພາກທ ສອງ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນ, ການສິດສອນຂອງຄູ ແລະ 
ການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນໃນການພັດທະນາການສຶກສາ.  

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄຽງຄູກ່ັບການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງຫ ັກສູດໃໝ່ນັັ້ນ, ຍັງສັງເກດເຫັນວ່າ ການປັບປຸງ
ຫ ັກສູດບໍີ່ໄດ້ອ ງໃສ່ຜົນການປະເມ ນນັກຮຽນຕົວຈິງ ມາເປັນບ່ອນອ ງໃນການປັບປຸງ ເພ ີ່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບຄວາມ
ສາມາດທ ີ່ຄວນຮັບຮູໃ້ນແຕ່ລະຂັັ້ນຮຽນໄດ້ເທົີ່າທ ີ່ຄວນ. ສະນັັ້ນ, ການປັບປຸງຫ ັກສູດ, ປຶັ້ມແບບຮຽນ, ການປັບປຸງ
ການສ້າງຄູ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຄູປະຈໍາການ ຄວນອ ງໃສ່ຜົນການປະເມ ນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນມາເປັນບ່ອນ
ອ ງ ເພ ີ່ອເຮັດໃຫ້ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນດ ຂຶັ້ນ.  
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➢ ດ້ານຄູສອນ 

ຄູສອນເປັນປັດໄຈນໍາເຂົັ້າຫ ັກ ທ ີ່ຕັດສິນດ້ານຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນ. ດັີ່ງນັັ້ນ, ກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາ ຈຶີ່ງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ບັນຈຸ ແລະ ສັບຊ້ອນຄູສອນຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຮງຮຽນໃນຂອບເຂດທົີ່ວ
ປະເທດ. ໃນສົກຮຽນ 2018-19 ທົີ່ວປະເທດມ ຄູສອນຊັັ້ນປະຖົມພາກລັດທັງໝົດຈໍານວນ 33.533 ຄົນ ໃນນັັ້ນ
ເປັນຄູສອນປະຈໍາ 20.683 ຄນົ, ຄູສັນຍາຈ້າງ ແລະ ອາສາສະໝັກ ຈໍານວນ 3.718 ຄົນ, ຜູບໍ້ລິຫານໃນໂຮງຮຽນ
ທ ີ່ໄດ້ສິດສອນຈໍານວນ 9.132 ຄົນ. ດັີ່ງນັັ້ນ, ເຮັດໃຫ້ອັດຕາສ່ວນນັກຮຽນຕໍີ່ຄູມ ພຽງແຕ່ 21 ຄົນ ຕໍີ່ຄູ 1 ຄົນ, ແຕ່
ຖ້າບໍີ່ໄລ່ຄູອາສາສະໝັກ ແລະ ຜູອ້ໍານວຍການໂຮງຮຽນທ ີ່ບໍີ່ໄດ້ສອນຈະເຮັດໃຫ້ອັດຕາສ່ວນນັກຮຽນຕໍີ່ຄູ 24 ຄົນຕໍີ່ຄູ 
1 ຄົນ. ເມ ີ່ອສົມທຽບບັນດາເມ ອງໃນທົີ່ວປະເທດ ເຫັນວ່າ ອັດຕາສ່ວນນັກຮຽນຕໍີ່ຄູ ຕໍີ່າສຸດແມ່ນນັກຮຽນ 12 ຄົນຕໍີ່
ຄູ 1 ຄົນ ຢູ່ເມ ອງ ແກ້ວອຸດົມ ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ສູງສຸດຢູ່ເມ ອງຕຸ້ມລານ ແຂວງສາລະວັນ ໃນອັດຕານັກຮຽນ 33 
ຄົນຕໍີ່ຄູ 1 ຄົນ. ແຕ່ກໍບໍີ່ໝາຍຄວາມວ່າມ ຄູພຽງພໍກັບຄວາມຕອ້ງການແລ້ວ ເພາະວ່າຍັງມ ຫ້ອງຮຽນຈໍານວນ 9.187 
ຫ້ອງ ທ ີ່ຍັງມ ການສອນຫ້ອງຄວບ. 

ເພ ີ່ອໃຫ້ການນໍາໃຊ້ຫ ັກສູດໃໝ່ໃນຂັັ້ນ ປ.1 ໄດ້ຮັບຜົນທ ີ່ດ , ໄດ້ມ ການຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກຫ ກັ ຈໍານວນ 59 
ທ່ານ ແລະ ຄູຝຶກຂັັ້ນແຂວງ ຈໍານວນ 567 ທ່ານເພ ີ່ອຈະໄປຝຶກໃຫ້ຜູອ້ໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູສຶກສານິເທດ 
ໃນການນໍາໃຊ້ປຶັ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູມ່ ຄູ ຂັັ້ນ ປ.1 ທົີ່ວປະເທດ. ໄດ້ປັບປຸງຄູມ່ ຍົກລະດັບຄູສຶກສານິເທດ ເພ ີ່ອຈະ
ຍົກລະດັບຄູສຶກສານິເທດທົີ່ວປະເທດ ແລະ ສ້າງຄູຝຶກຄູສຶກສານິເທດຂັັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັັ້ນແຂວງ ຈໍານວນ 22 ທ່ານ 
ພ້ອມທັງໄດ້ທົດລອງນໍາໃຊ້ຄູມ່ ຝຶກອົບຮົມຄູສຶກສານິເທດ ສໍາເລັດແລ້ວ 28 ທ່ານ ໃນ 3 ແຂວງ ຄ  ສະຫວັນນະເຂດ
ວຽງຈັນ ແລະ ສາລະວັນ. 

ການເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ການປະຕິບັດໜ້າທ ີ່ຂອງຄູແມ່ນເປັນປັດໄຈຫ ັກໃນການພັດທະນາທາງດ້ານຄຸນນະພາບ 
ຂອງການສຶກສາ. ໃນບາງທ້ອງຖິີ່ນຍັງເຫັນວ່າຄູສອນຈໍານວນໜຶີ່ງຍັງແຕ່ງບົດສອນບໍີ່ຄົບຖ້ວນ, ການຜະລິດ ແລະ ນໍາ
ໃຊ້ສ ີ່ເຂົັ້າໃນການຮຽນ-ການສອນມ ໜ້ອຍ, ຂາດສອນ ແລະ ຂາດການຕິດຕາມເອົາໃຈໃສ່ ການຮຽນຂອງນັກຮຽນ 
ເຊິີ່ງເປັນສາຍເຫດໃຫ້ ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ໃນບາງວິຊາບໍີ່ໄດ້ຕາມມາດຖານ.  

➢ ດ້ານຜົນການຮຽນຂອງນກັຮຽນ 

ໄດ້ມ ການປະເມ ນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ໂດຍການດໍາເນ ນສໍາຫ ວດຜົນສໍາເລັດການຮຽນຮູ້ວຊິາຄະນິດ
ສາດ ໂດຍການສຸ່ມຕົວຢ່າງເອາົນັກຮຽນຂັັ້ນ ປ.3 ຈໍານວນ 17.000 ຄົນໃນທົີ່ວປະເທດ. ໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມ ໃນການວັດ
ຜົນການຮຽນຮູ້ຂອງນັກຮຽນ ປ.5 ຂອງຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາອາຊຽນໃນອາຊ ຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ (SEAPLM), ສໍາ
ເລັດການທົດລອງເຄ ີ່ອງມ ປະເມ ນຜົນກັບນັກຮຽນ ປ.5 ຈໍານວນ 4.500 ຄົນ ໂດຍອ ງໃສ່ເນ ັ້ອໃນ ທັງໝົດໃນຫ ັກ 
ສູດຂອງອາຊຽນ ເຊິີ່ງໄດ້ດັດປັບໃຫ້ເຂົັ້າກັບສະພາບການຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ຜົນການຮຽນຮູ້
ຂອງນັກຮຽນ ປ.5 ທົີ່ວພາກພ ັ້ນ, ວິຊາທ ີ່ຈະນໍາໄປທົດສອບມ ວິຊາພາສາລາວ, ຄະນິດສາດ ແລະ ການເປັນພົນລະ 
ເມ ອງຂອງໂລກ.  

ຈາກການປະເມ ນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນໃນວິຊາພາສາລາວ ແລະ ຄະນິດສາດ ຂັັ້ນ ປ.3 ເຫັນວ່າ ນັກ 
ຮຽນຍັງມ ລະດັບຄວາມສາມາດຕໍີ່າ ແລະ ມ ຄວາມຫ າກຫ າຍຢູ່ບັນດາແຂວງ ເຊິີ່ງຜົນການປະເມ ນມ ຄ ດັີ່ງນ ັ້: ວິຊາພາ 
ສາລາວ ມ ພຽງນັກຮຽນຈໍານວນ 34% ທ ີ່ຈັດໄດ້ວ່າມ ຄວາມພ້ອມເພ ີ່ອເລ ີ່ອນຂຶັ້ນ ປ.4 ໄດ້ ແລະ ວິຊາຄະນິດສາດ ມ 
ນັກຮຽນ ຈໍານວນ 18% ຖ ກຈັດໄດ້ວ່າມ ຄວາມພ້ອມເພ ີ່ອເລ ີ່ອນຂຶັ້ນ ປ.4 ໄດ້. 

ໃນການລົງທົດລອງທົດສອບຄວາມຮູ້ພ ັ້ນຖານນັກຮຽນຂັັ້ນ ປ.3, ປ.4 ແລະ ປ.5 ໃນ 5 ແຂວງເປົັ້າໝາຍ 
ຂອງສູນປະກັນຄຸນນະພາບສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໃນການລົງທົດສອບຄັັ້ງທ  1 ເຊິີ່ງມ ນັກຮຽນ 894 ຄົນ ຈາກ 30 
ໂຮງຮຽນ 7 ເມ ອງ ໃນແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ອຸດົມໄຊ ເຫັນວ່າ ນັກຮຽນ ປ.3 ມ ເຖິງ 69% ທ ີ່ສາມາດອ່ານໄດ້ພຽງ
ແຕ່ ຕົວອັກສອນເທົີ່ານັັ້ນ, ສ່ວນ ປ.4 ແມ່ນ 59% ແລະ ປ.5 ຍັງມ ເຖິງ 36% ແລະ ໃນຈໍານວນດຽວກັນ, ສັດສ່ວນ 
ທ ີ່ສາມາດອ່ານບົດເລ ີ່ີ່ອງສັັ້ນໄດ້ ໃນຂັັ້ນ ປ.3 ມ  13%, ປ.4 ມ  20% ແລະ ປ.5 ມ  39%. ໃນຄັັ້ງທ  2 ໄດ້ດໍາເນ ນ 
ການທົດສອບກັບນັກຮຽນ 1.050 ຄົນ ໃນ 36 ໂຮງຮຽນ 6 ເມ ອງ ຢູ່ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ແຂວງຫ ວງພະບາງ 
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ແລະ ແຂວງຈໍາປາສັກ, ຜົນການປະເມ ນເຫັນໄດ້ວ່າ ນັກຮຽນ ປ.3 ມ ເຖິງ 40% ທ ີ່ສາມາດອ່ານໄດ້ພຽງແຕ່ຕົວ
ອັກສອນເທົີ່ານັັ້ນ, ສ່ວນ ປ.4 ແມ່ນ 16% ແລະ ປ.5 ຍັງມ ເຖິງ 9% ແລະ ໃນຈໍານວນດຽວກັນ, ສັດສ່ວນທ ີ່ສາມາດ
ອ່ານບົດເລ ີ່ີ່ອງສັັ້ນໄດ້ ໃນຂັັ້ນ ປ.3 ມ  38%, ປ.4 ມ  60% ແລະ ປ.5 ມ  70%.  

ຈາກຜົນການປະເມ ນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນທັງໝົດນັັ້ນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທັກສະຂອງນັກຮຽນປະ 

ຖົມຕອນຕົັ້ນ ດ້ານການອ່ານ, ການຂຽນພາສາລາວ ແລະ ການຄິດໄລ່ເລກຂັັ້ນພຶັ້ນຖານ ຍັງບໍີ່ໄດ້ດ  (ຍັງອ່ອນ) ທ ີ່ຈະ
ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າສາມາດຮຽນໄດ້ຢ່າງມ ຄຸນນະພາບໃນຂັັ້ນທ ີ່ສູງກວ່າຂອງຊັັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມຕົັ້ນ. 

2.1.3. ວຽກບໍລິຫານ ແລະ ການຄ ຸ້ມຄອງ 
ໃນສົກປ  2019, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ປັບປງຸນິຕິກໍາ, ຂໍັ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານນໍັ້າ ແລະ 

ສຸຂະອະນາໄມໃນໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາ, ຄູ່ມ ໃນການເຄ ີ່ອນໄຫວ ກຸ່ມໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາ ແລະ ຄູ່ມ ດໍາເນ ນ 
ວຽກງານສົີ່ງເສ ມສຂຸະພາບໃນໂຮງຮຽນ ເພ ີ່ອນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຝຶກອົບຮົມໃຫແ້ກ່ຜູອ້ໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູ
ໃນທົີ່ວປະເທດ. ພ້ອມກັນນັັ້ນ, ເພ ີ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນ ມ ປະສິດທິພາບຍິີ່ງຂຶັ້ນ, ໃນປ  2019 ລັດ
ຖະບານໄດ້ເພ ີ່ມມູນຄ່າຫົວໜ່ວຍເງິນບໍລິຫານໂຮງຮຽນຊັັ້ນປະຖົມຈາກ 50.000 ກ ບເປັນ 70.000 ກ ບຕໍີ່ຄົນຕໍີ່ປ , 
ພິເສດ ສໍາລັບໂຮງຮຽນທ ີ່ຢູບ່ັນດາເມ ອງທ ີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ  ອຂອງໂຄງການ GPE II ແມ່ນໄດ້ຮັບງົບປະມານເພ ີ່ມ
ຕ ີ່ມ 30.000 ກ ບ ຕໍີ່ຄົນ ລວມເປັນ 100.000 ກ ບຕໍີ່ຄົນຕໍີ່ປິ. 

ເຖິງແມ່ນວ່າໂດຍລວມ, ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງໃນແຕ່ລະຂັັ້ນຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດ ຂຶັ້ນໃນເທ ີ່ອລະກ້າວ, 
ແຕ່ກໍີ່ຍັງມ ບາງບັນຫາທ ີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງຕ ີ່ມ ເຊັີ່ນ: ການຕິດຕາມການປະຕິບັດໜ້າທ ີ່ຂອງຄູສຶກສານິເທດ ແລະ 
ຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ, ການປະສານງານລະຫວາ່ງໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນ ລວມໄປເຖິງການຈັດຕັັ້ງກຸ່ມໂຮງຮຽນ
ກໍີ່ຍັງບໍີ່ທັນໄດ້ດ ເທົີ່າທ ີ່ຄວນ.  

2.2. ສາຍເຫດທີີ່ພາໃຫຸ້ມີຂໍັ້ຄົງຄ້າງ 

❖ ສາຍເຫດໃນການຄ້າງຫ້ອງ 
1. ການຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນອະນຸບານ ແລະ ຫ້ອງກຽມປະຖົມໄປຫາກຸ່ມບ້ານຍັງມ ຈໍາກັດ ເດັກຈຶີ່ງບໍີ່ໄດ້ຜ່ານ 

ການກຽມຄວາມພ້ອມກ່ອນເຂົັ້າຮຽນຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ; 
2. ຄູສອນຈໍານວນໜຶີ່ງບໍີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການສິດສອນ, ບໍີ່ໄດ້ມ ການວາງແຜນການສອນ, ບໍີ່ແຕ່ງບົດສອນ, ບໍີ່

ຜະລິດ ແລະ ບໍີ່ນໍາໃຊ້ສ ີ່ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ຄູສອນຈໍານວນໜຶີ່ງທ ີ່ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫ  ກ ປະລະ 
ຊົີ່ວໂມງສອນ; 

3. ການບໍາລຸງນັກຮຽນອ່ອນຍັງເຮັດບໍີ່ທັນໄດ້ດ  ແລະ ບໍີ່ຕໍີ່ເນ ີ່ອງໃນບາງໂຮງຮຽນຍັງບໍີ່ໄດ້ມ ການຕິດຕາມນັກ 
ຮຽນອ່ອນ; 

4. ການເລ ີ່ອນຂັັ້ນແບບຕໍີ່ເນ ີ່ອງຍັງບໍີ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢ່າງທົີ່ວເຖິງ; 
5. ຜູ້ປົກຄອງຈໍານວນໜຶີ່ງບໍີ່ເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການສຶກສາ ບໍີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສອນລູກ ແລະ ຊຸກຍູ ້

ລູກຮຽນເວລາຢູ່ເຮ ອນ; 
6. ເຂດຊົນນະບົດຍັງຂາດເຂ ນຄູສອນ ອັນເຮັດໃຫ້ມ ໂຮງຮຽນຈໍານວນບໍີ່ໜ້ອຍຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສະໜອງ ການ

ສອນຫ້ອງຄວບ ໂດຍສະເພາະການສອນຄວບຫ້ອງ ປ.1 ແລະ ຄູທ ີ່ສອນຫ້ອງຄວບຍັງຂາດທັກສະ ການ
ສອນຫ້ອງຄວບ; 

7. ການລົງເຄ ີ່ອນໄຫວ, ຊ່ວຍເຫ  ອ, ແນະນໍາຄູສອນໃນຂັັ້ນໂຮງຮຽນຂອງຄູສຶກສານິເທດຂັັ້ນເມ ອງບໍີ່ທົີ່ວເຖິງ 
ແລະ ບໍີ່ຕໍີ່ເນ ີ່ອງ ຍ້ອນງົບປະມານມ ຈໍາກັດ ແລະ ຜູ້ອໍານວຍການບາງໂຮງຮຽນກໍີ່ບໍີ່ໄດ້ມ ການນິເທດພາຍໃນ; 

8. ຕົວຊ ັ້ບອກໃນການປະເມ ນຄູບໍີ່ໄດ້ເນັັ້ນໃສ່ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນເປັນຫ ັກ. 
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❖ ສາເຫດໃນການປະລະ 

1. ການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານໂຮງຮຽນ ຂອງຜູອ້ໍານວຍໂຮງຮຽນຫ າຍແຫ່ງບໍີ່ທັນໄດ້ດ ເທົີ່າທ ີ່ຄວນ ເຮັດໃຫ້ສະພາບ
ແວດລ້ອມໂຮງຮຽນບໍີ່ເປັນສິີ່ງດຶງດູດໃຫ້ເດັກຢາກມາໂຮງຮຽນ; 

2. ບາງນິຕິກໍາມ ລັກສະນະເຄັີ່ງຄັດເກ ນໄປ ເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນທ ີ່ຂາດກາຍກໍານົດ ບໍີ່ສາມາດເຂົັ້າຮຽນຕໍີ່ໄດ້; 
3. ຍ້ອນໂຮງຮຽນຕັັ້ງຫ່າງໄກຈາກບ້ານ, ເດັກບໍີ່ສາມາດຍ່າງໄດ້ທຸກມ ັ້ ແລະ ມ ຄວາມສ່ຽງໃນການຍ່າງໄປໂຮງ 

ຮຽນຕາມລໍາພັງ; 
4. ການດໍາລົງຊ ວິດຂອງປະຊາຊົນ ຍັງຢູກ່ະແຈກກະຈາຍ, ບໍີ່ມ ອາຊ ບຄົງທ ີ່, ຮອດລະດູການຜະລິດ ຈໍາເປັນ

ຕ້ອງເອົາລູກຫ ານອອກໄປອາໄສຢູໄ່ຮ່ຢູສ່ວນນໍາເຮັດໃຫ້ຮຽນບໍີ່ທັນໝູ່ ແລ້ວກໍປະລະການຮຽນ. 
5. ການໂຮມບ້ານນ້ອຍເປັນບ້ານໃຫຍ່ແຕ່ເຂດທໍາການຜະລິດຢູໄ່ກ ເຮັດໃຫ້ພໍີ່ແມ່ຈໍາເປັນເອົາລູກໄປທໍາການຜະ

ລິດນໍາ ແລະ ນອກຈາກນ ັ້ຜູອ້ໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູສອນບໍີ່ໄດ້ປະສານສົມທົບກັບ ຜູ້ປົກຄອງເດັກທ ີ່
ຂາດຮຽນ. 

6. ຍ້ອນນັກຮຽນຈໍານວນໜຶີ່ງບໍີ່ໄດ້ຜ່ານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ເມ ີ່ອຮຽນບໍີ່ໄດ້ຈຶີ່ງອອກໂຮງຮຽນ; 
7. ຍ້ອນວ່າຄອບຄົວມ ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຂາດເຂ ນດ້ານເສດຖະກິດ ເຊັີ່ນ: ຂາດອາຫານ ແລະ ເຄ ີ່ອງນຸ່ງຫົີ່ມ; 

2.3. ແຜນວຽກບູລິມະສິດສໍາລັບປີ 2020 

2.3.1. ຈ ດປະສົງ 

ເພ ີ່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນ - ການສອນ ພາສາລາວ ແລະ ຄະນິດສາດ ໃຫ້ດ ຂຶັ້ນພ້ອມທັງຫຼຸດຜ່ອນອັດ 

ຕາປະລະ ແລະ ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງ. 
2.3.2. ຄາດໝາຍ 

1. ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນໃໝ່ສຸດທິຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 99%. 
2. ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນສຸດທິຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາໃຫ້ບັນລຸໄດ້ສູງກວ່າ 99%. 
3. ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາຄ້າງຫ້ອງ ຂອງນັກຮຽນ ປ.1 ໃຫ້ຍັງເຫ  ອ 7%. 
4. ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາປະລະການຮຽນ ຂອງນັກຮຽນ ປ.1 ໃຫ້ຍັງເຫ  ອ 5,5%. 
5. ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາຄ້າງຫ້ອງຂອງນັກຮຽນຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໃຫ້ຍັງເຫ  ອ 3%. 
6. ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໃຫ້ຍັງເຫ  ອ 3,5%. 
7. ອັດຕາລອດເຫ  ອຮອດ ປ.5 ໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 86%. 
8. ເພ ີ່ມຈໍານວນເມ ອງທ ີ່ມ ອັດຕາປະລະຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຕໍີ່າກວ່າ 6% ຈາກ 118 ເມ ອງ ເປັນ 123 ເມ ອງ. 

2.3.3. ວຽກຈ ດສ ມ 

1. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຂະແໜງການຍ່ອຍປະຖົມ ແລະ ປັບປຸງລະບົບກຸ່ມ 
ໂຮງຮຽນຄ ນໃໝ່; 

2. ສົມທົບກັບອໍານາດການປົກຄອງເພ ີ່ອປຸກລະດົມຜູປ້ົກຄອງໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງການສຶກສາ ແລະ ເອົາ 
ໃຈໃສ່ສົີ່ງລູກມາຮຽນ ພ້ອມທັງເອົາໃຈໃສໃ່ນການສອນລູກ ແລະ ຊຸກຍູລູ້ກຮຽນເວລາຢູເ່ຮ ອນ; 

3. ສົມທົບກັບອົງການປົກຄອງຂັັ້ນທ້ອງຖິີ່ນ ເພ ີ່ອຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການປະຕິບັດໜ້າທ ີ່ຂອງຄູ ແລະ ອໍາ 
ນວຍການໂຮງຮຽນ ພ້ອມທັງລົງຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ຄສູອນ ແລະ ຜູອ້ໍານວຍການໂດຍສະເພາະຢູໂ່ຮງ 
ຮຽນທ ີ່ມ ຜົນການຮຽນຕໍີ່າ ແລະ ແນະນໍາໃຫ້ຄູສອນເນັັ້ນໃສ່ການສອນທັກສະການອ່ານ, ການຂຽນ ແລະ 
ຄິດໄລ່ເລກພ ັ້ນຖານ ເປັນຫ ັກ; 

4. ລົງຕິດຕາມການຮຽນ-ການສອນ, ການປະຕິບັດຫ ັກສູດ ແລະ ການປະເມ ນຕໍາແໜ່ງວິຊາການຄູ, ດໍາເນ ນ
ການປະເມ ນຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ ແລະ ຈັນຍາບັນຂອງຄູປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມໃນທົີ່ວປະເທດ ພ້ອມ
ທັງສຸມງົບປະມານທ ີ່ມ ໃສ່ການຍົກລະດັບໃຫ້ແກ່ຄູປະຈໍາການໂດຍສະເພາະຜູ້ທ ີ່ບໍີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ; 
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5. ກວດກາຄ ນຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນໃນການດໍາເນ ນການສິດສອນຫ້ອງຄວບ ໂດຍສະເພາະ
ບັນດາໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ ແລະ ຕິດຕາມຊຸກຍູກ້ານສອນຫ້ອງຄວບ ເພ ີ່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ  ອແກ່ຄູ
ສອນດັີ່ງກ່າວ ແລະ ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຄູສອນທ ີ່ບໍີ່ໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ; 

6. ລົງຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູຜູ້້ອາໍນວຍການໂຮງຮຽນໃຫ້ປະຕິບັດການນິເທດພາຍໃນ ພ້ອມທັງງຊຸກຍູ້ຄປູະຕິບັດ
ການເລ ີ່ອນຂັັ້ນແບບຕໍີ່ເນ ີ່ອງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄູເພ ີ່ມເຕ ມ ເພ ີ່ອໃຫ້ຄູນໍາໄປຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ; 

7. ລົງຊຸກຍູກ້ານປະຕິບັດໜ້າທ ີ່ຂອງຄູ ແລະ ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ໃນການປະສານສົມກັບຜູປ້ົກຄອງເດັກ
ເພ ີ່ອຕິດຕາມ ແລະ ສົີ່ງຂ່າວໃຫ້ຜູປ້ົກຄອງເດັກ ຕໍີ່ກັັບເດັກທ ີ່ມ ຄວາມສ່ຽງກ້າວໄປສູກ່ານອອກໂຮງຮຽນ; 

8. ສ ບຕໍີ່ດໍາເນ ນການວິເຄາະຂໍັ້ມູນການປະເມ ນຜົນສໍາເລັດການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາປ ທ  5 
ຂອງບັນດາປະເທດໃນອາຊ ຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ (SEA-PLM); 

9. ດໍາເນ ນການປະເມ ນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາປ ທ  5 ໃນຂອບເຂດທົີ່ວປະເທດ. 
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III. ຂະແໜງການຍ່ອຍມດັທະຍົມສກຶສາຕອນຕົັ້ນ 

 

3.1. ສະພາບລວມ 

3.1.1. ການຂະຫຍາຍໂອກາດ, ປະສິດທິພາບພາຍໃນ ແລະ ຄວາມເທົີ່າທຽມ 

ຂະແໜງການຍ່ອຍມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ ກໍເປັນຂະແໜງການຍ່ອຍໃຫຍ່ອັນດັບທ ສອງ ຖັດຈາກຂະ
ແໜງການຍ່ອຍປະຖົມສຶກສາ ເຊິີ່ງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ຮ່ວມມ ກັບບັນດາພາກສ່ວນຕ່າງໆ ລວມ
ທັງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ປັບປຸງໂຄງລ່າງພ ັ້ນຖານຂອງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຈໍານວນໜຶີ່ງ, ສະໜອງງົບປະມານໃນ
ການສ້ອມ ແປງຫໍພັກ, ຫ້ອງນໍັ້າ ແລະ ລະບົບນໍັ້າໃຊ້ໃນໂຮງຮຽນ. ຄຽງຄູ່ກັນນັັ້ນ ກໍໄດ້ສະໜອງເງິນເບ້ຍລ້ຽງໃຫ້
ແກ່ນັກຮຽນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນທ ີ່ທຸກຍາກ, ດ້ອຍໂອກາດ, ເດັກຍິງຊົນເຜົີ່າຈໍານວນ 2.000 ຄົນ 
(ນັກຮຽນ ມ.1 ແລະ ມ.2) ໃນຈໍານວນ 30 ເມ ອງທຸກຍາກ ເພ ີ່ອສົີ່ງເສ ມໃຫ້ເດັກນ້ອຍທ ີ່ຈົບປະຖົມ ໄດ້ມ ໂອ 
ກາດສ ບຕໍີ່ຮຽນໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນຕໍີ່ໄປ. 

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນສົກຮຽນ 2018-2029 ເຫັນວ່າອັດຕາເລ ີ່ອນຊັັ້ນຈາກ ປ.5 ຂຶັ້ນ ມ.1 ມ ທ່າອ່ຽງຫຼຸດ
ລົງ, ທຽບໃສ່ປ  2016-2017 ແມ່ນຫຼຸດລົງເກ ອບ 2%. ໃນທົີ່ວປະເທດ ມ ນັກຮຽນ 17.455 ຄົນ ເທົີ່າກັບ 12% 
ຂອງນັກຮຽນທ ີ່ເສັງຈົບ ປ.5 ແລ້ວໃນສົກຮຽນ 2017-2018 ແຕ່ບໍີ່ໄປສ ບຕໍີ່ຮຽນຂັັ້ນ ມ.1 ໃນສົກຮຽນ 2018-
2019. ເມ ີ່ອສົມທຽບລະດັບແຂວງ, ແຂວງຜົັ້ງສາລ ແມ່ນມ ອັດຕາເລ ີ່ອນຊັັ້ນຕໍີ່າກວ່າໝູ່ ຄ  ມ ພຽງແຕ່ 76,4% ແລະ 
ຖັດມາແມ່ນແຂວງສາລະວັນ ຊຶີ່ງມ ພຽງແຕ່ 77,8%. ແຕ່ເມ ີ່ອສັງເກດລົງເລິກລະດັບເມ ອງ ເຫັນໄດ້ວ່າມ ຄວາມ 
ແຕກໂຕນກັນຫ າຍ ແລະ ອັດຕາເລ ີ່ອນຊັັ້ນຫຼຸດລົງຫ າຍທ ີ່ສຸດແມ່ນຢູ່ ເມ ອງສະໝ້ວຍ ແຂວງສາລະວັນ ເຊິີ່ງຫຼຸດລົງເຖິງ 
21,5% (ຈາກ 90,8% ໃນປ  2018 ເປັນ 69,3% ໃນປ  2019), ຖັດມາແມ່ນເມ ອງກະລຶມ ແຂວງເຊກອງ ຈາກ 
78,4% ເປັນ 67,7%, ເມ ອງໃໝ່ ແຂວງຜົັ້ງສາລ  ຈາກ 68,9% ເປັນ 58,7% ແລະ ເມ ອງນອງ ແຂວງ ສະຫວັນ
ນະເຂດ ຈາກ 79,8% ເປັນ 70,6%.  

ເນ ີ່ອງຈາກການເລ ີ່ອນຊັັ້ນທ ີ່ຫຼຸດລົງ, ຈິີ່ງເປັນສາເຫດໜຶີ່ງທ ີ່ເຮັດໃຫ້ຈໍານວນນັກຮຽນທັງໝົດຫຼຸດລົງ ເຊິີ່ງທຽບ 
ໃສ່ປ ຜ່ານມາແມ່ນຫຼຸດລົງເຖິງ 4.901 ຄົນ ອັນເຮັດໃຫ້ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນຫຼຸດລົງ ເຊັີ່ນ
ດຽວກັນຈາກ 83,1% ເປັນ 82,8% ທຽບກັບປ ຜ່ານ ຊຶີ່ງຕໍີ່າກວ່າໝູ່ແມ່ນຢູແ່ຂວງ ຈໍາປາສັກ, ສາລະວັນ ແລະ ສະ
ຫວັນນະເຂດ ຄ  ຢູ່ທ ີ່ 67.5 %, 68,4% ແລະ 69,2% ຕາມລໍາດັບ (ເບິີ່ງຮູບພາບທ  8). ຍິີ່ງໄປກວ່ານັັ້ນ ອັດຕາ
ເຂົັ້າຮຽນດັີ່ງກ່າວມ ຄວາມແຕກໂຕນກັນແຕ່ລະເມ ອງ ຄ  ສູງສຸດ 111,7% ຢູ່ເມ ອງແປກ ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ຕໍີ່າ
ສຸດ 41,3% ຢູ່ເມ ອງນອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ໃນນ ັ້ ມ  29 ເມ ອງ ທ ີ່ມ ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຕໍີ່າກວ່າ 70% 
(ເບິີ່ງຮູບພາບທ  9).  
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ຮູບພາບທີ 8: ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນໃນທົີ່ວປະເທດ 

ອັດຕາເຂົ ົ້ າຮຽນລວມຊັົ້ ນມັດທະຍົມຕອນຕົົ້ ນໃນທ່ົວປະເທດ

ຈ ຳປຳສັກ 67.5    
ສຳລະວັນ 68.4    
ສະຫວັນນະເຂດ 69.2    
ອັດຕະປື 77.4    
ຜ້ົງສຳລີ 78.0    
ຄ ຳມ່ວນ 79.5    
ເຊກອງ 80.1    
ທົໍ່ວປະເທດ 82.8    
ຫຼວງພະບຳງ 84.1    
ຫຼວງນ ້ຳທຳ 84.2    
ບ ໍ່ແກ້ວ 86.1    
ບ ລິຄ ຳໄຊ 86.4    
ໄຊຍະບູລີ 87.7    
ອຸດົມໄຊ 89.3    
ວຽງຈັນ 91.8    
ຫົວພັນ 96.1    
ຊຽງຂວຳງ 97.7    
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 98.4    
ໄຊສົມບູນ 100.0   

67.5 68.4 69.2 

77.4 78.0 79.5 80.1 
82.8 84.1 84.2 86.1 86.4 87.7 89.3 91.8 

96.1 97.7 98.4 100.0 
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ຮູບພາບທີ 9: ຈໍານວນເມ ອງທີີ່ມີອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນຕໍີ່າກວ່າ 70% 

41.3 42.0 42.7 

48.7 
50.2 

52.6 

58.3 58.5 59.0 59.5 60.8 
63.2 63.5 64.2 64.7 64.9 65.2 65.2 65.8 66.2 66.3 66.4 66.4 66.5 66.6 66.7 67.2 68.3 69.3 
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ຕາຕະລາງທ ີ6: ຕົວຊີັ້ບອກຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ 
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ຕົວຊີັ້ບອກ 
ສົກຮຽນ ສົກຮຽນ ສົກຮຽນ 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

ຈໍານວນຫ້ອງຮຽນ (ຫ້ອງ) 12.428 12.681 12.903 

ຈໍານວນນັກຮຽນທັງໝົດ (ຄົນ) 452.532 447.757 442.856 

ອັດຕາເລ ີ່ອນຊັັ້ນຂອງນັກຮຽນຈົບ ປ. 5 ຂຶັ້ນ
ມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ (%) 

89,7 88,0 87,9 

ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມໃໝ່ ມ. 4 (ອັດຕາຈົບຊັັ້ນ
ມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ (%)) 

72,6 71,8 72,4 

ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນສຸດທິ (%) 62,9 65,1 67,2 

ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມ (%) 82,9 83,1 82,8 

ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງ (%) 1,1 1,1 1,2 

ອັດຕາການປະລະ (%) 8,3 9,2 9,5 

 

ຈາກຕາຕະລາງທ ີ່ສະແດງຢູຂ່້າງເຖິງ ເຫັນໄດ້ວ່າອັດຕາຄ້າງຫ້ອງ ແລະ ອັດຕາປະລະໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນ
ຕົັ້ນກໍີ່ມ ທ່າອ່ຽງເພ ີ່ມຂຶັ້ນ ເຊິີ່ງມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງປະສິດທິພາບພາຍໃນຂອງການຄຸ້ມຄອງການສຶກສາທ ີ່ມ ບັນຫາ. 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປະລະ ເຊິີ່ງໃນປ  2019 ໃນທົີ່ວປະເທດ, ມ ເຖິງ 94 ເມ ອງທ ີ່ມ ອັດຕາປະລະຊັັ້ນ ມ.ຕົັ້ນ ສູງ
ກວ່າ 8,5% (ຄາດໝາຍແຫ່ງຊາດຂອງສະພາ ໃນປ  2019) ເຊິີ່ງໃນນັັ້ນ ເມ ອງທ ີ່ມ ອັດຕາປະລະສູງ 5 ອັນດັບ ລ້ວນ
ແຕ່ແມ່ນຈາກແຂວງພາກໃຕ້ຄ : ເມ ອງຈໍາປາສັກ (21,5%), ເມ ອງສະໝ້ວຍ ແຂວງສາລະວັນ (20,9%), ເມ ອງ
ສານໄຊ ແຂວງອັດຕະປ  (19,5%), ເມ ອງຕະໂອ້ຍ ແຂວງສາລະວັນ ແລະ ເມ ອງສຸຂຸມາ ແຂວງຈໍາປາສັກ (19% 
ແລະ 18,5%) ຕາມລໍາດັບ. ເສັັ້ນສະແດງລຸ່ມນ ັ້ ແມ່ນ 20 ເມ ອງທ ີ່ມ ອັດຕາປະລະ ຊັັ້ນ ມ.ຕົັ້ນ ສູງກວ່າ 15% ເພ ີ່ມ
ຂຶັ້ນ 4 ເມ ອງເມ  ີ່ອທຽບໃສ່ປ ຜ່ານມາ ແລະ ໃນນັັ້ນ ມ ເຖິງ 16 ເມ ອງທ ີ່ນອນໃນ 40 ເມ ອງ 3 ສ້າງ ທ ີ່ເປັນບູລິມະສິດ
ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ. 

ການຫຼຸດລົງຂອງນັກຮຽນເລ ີ່ອນຊັັ້ນ ຈາກ ປ.5 ຂຶັ້ນ ມ.1 ແລະ ການປະລະທ ີ່ເພ ີ່ມຂຶັ້ນ ໄດ້ສົີ່ງຜົນກະທົບຕໍີ່ກັບ 
ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນໃໝ່ລວມໃນຂັັ້ນ ມ.4 ເຊັີ່ນດຽວກັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເພດຍິງ ຊຶີ່ງໃນປ ຜ່ານມາສາມາດບັນລຸ 12 
ແຂວງທ ີ່ມ ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນໃໝ່ຂອງນັກຮຽນຍິງ ຂັັ້ນ ມ.4 ສູງກວ່າ 70%, ແຕ່ມາຮອດປ  2019, ເຫ  ອພຽງ 10 
ແຂວງທ ີ່ບັນລຸອັດຕາດັີ່ງກ່າວ (ແຂວງຫ ວງພະບາງ ແລະ ແຂວງເຊກອງ ຫຼຸດ 70% ໃນປ  2019). ໃນຂະນະດຽວ
ກັນ, ເຫັນວ່າເມ ີ່ອທຽບໃສ່ປ ຜ່ານມາ ມ  10 ແຂວງທ ີ່ມ ອັດຕາດັີ່ງກ່າວຫຼຸດລົງ (ແຂວງວຽງຈັນ, ອຸດົມໄຊ, ບໍລິຄໍາໄຊ, 
ບໍີ່ແກ້ວ, ຫ ວງນໍັ້າທາ, ເຊກອງ, ຫ ວງພະບາງ, ຄໍາມ່ວນ, ຈໍາປາສັກ ແລະ ຜົັ້ງສາລ ) ເຊິີ່ງລາຍລະອຽດຕ່າງໆສະແດງຢູ່
ໃນຮູບພາບ 11 ລຸ່ມນ ັ້: 
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ຮູບພາບທີ 10: ຈໍານວນເມ ອງທີີ່ມອີັດຕາປະລະການຮຽນຊັັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົັ້ນ ສູງກວ່າ 15 % 

 

 

ຮູບພາບທີ 11: ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມໃໝ່ ຂັັ້ນ ມ.4 ຂອງນັກຮຽນຍິງ (ອັດຕາຈົບຊັັ້ນມັດທະຍມົ
ຕອນຕົັ້ນ) 
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3.1.2. ຄ ນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ 
ໃນສົກຮຽນ 2018-2019 ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ເອົາໃຈໃສປ່ັບປຸງຂະບວນການຮຽນ-ການ

ສອນໃຫ້ມ ຄຸນນະພາບດ ຂຶັ້ນດ້ວຍການຝຶກອົບຮົມວຽກງານການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ວຽກວິຊາການອ ີ່ນໆທ ີ່ປິີ່ນອ້ອມ
ໃຫ້ແກ່ຂັັ້ນແຂວງ, ຂັັ້ນເມ ອງ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູສອນ. ນອກຈາກນັັ້ນ ຍັງໄດ້ຮ່ວມກັບພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ 
ກິລາ ແຂວງ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມ ອງ, ຄູຮ່່ວມພັດທະນາຕ່າງໆ ເອົາໃຈໃສຊຸ່ກຍູຕ້ິດຕາມການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕບິັດການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ຄົບຕາມຫ ັກສູດແຫ່ງຊາດ ແລະ ໄປຕາມສາມລກັສະນະຫ້າຫ ັກມູນຂອງການສຶກ
ສາທ ີ່ກໍານົດໄວ້.  

ຄູສອນ ແມ່ນປັດໄຈນໍາເຂົັ້າທ ີ່ສໍາຄັນໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບພາຍໃນຂອງການສຶກສາ. 
ໃນສົກປ  2018-19 ໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາພາກລັດ ມ ຈໍານວນຄູທັງໝົດ 36.919 ຄົນ, ເພ ີ່ມຂຶັ້ນ 142 ຄົນ 
ທຽບໃສປ່ ຜ່ານມາ, ຄູສອນປະຈໍາ 27.233 ຄົນ ຫຼຸດລົງ 90 ຄົນ ແຕ່ມ ຄູອາສາ ແລະ ຄູຮັບຈ້າງເຖິງ 6.000 ຄົນ. 
ຈາກສະພາບຕົວຈິງທ ີ່ເກ ດຂຶັ້ນ ເຫັນວ່າໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ ຍັງມ ລັກສະນະຄູເຫ  ອບໍີ່ພໍ, ໂຮງຮຽນຫ າຍ
ແຫ່ງຂາດຄູສອນວິຊາພຶັ້ນຖານວິຊາຊ ບ, ກິລາ, ສ ລະປະ ແລະ ໄອຊ ທ , ພ້ອມດຽວກັນ ຄູບາງຄົນກໍສອນຫ າຍຕໍາລາ 
ຫ   ສອນບໍີ່ຖ ກກັບວິຊາສະເພາະ ອັນເປັນເຫດໃຫ້ ຄູອາສາສະໝັກ ແລະ ຄູສັນຍາຈ້າງເພ ີ່ມຂຶັ້ນ. 

ຈາກຜົນການສອບເສັງນັກຮຽນເກັີ່ງ ຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ ລະຫວ່າງສົກຮຽນ 2017-18 ແລະ 
2018-19 ເຫັນໄດ້ວ່າ ນັກຮຽນເກັີ່ງຊັັ້ນ ມ.ຕົັ້ນ ສົກຮຽນ 2018-19 ມ ຄະແນນສູງສຸດໃນວິຊາຄະນິດສາດ (9,25) 
ແລະ ວິຊາພາສາລາວເຫັນວ່າເພ ີ່ມຂຶັ້ນທຽບໃສສ່ົກຮຽນ 2017-18 ສ່ວນວິຊາອ ີ່ນໆແມ່ນຫຼຸດລົງ. ສໍາລັບວິຊາ
ຄະນິດສາດ ມ.ຕົັ້ນ ບໍີ່ມ ນັກຮຽນເກັີ່ງລະດັບຊາດ ອັນດັບທ  2  ແລະ 3 ຍ້ອນວ່າຄະແນນບໍີ່ເຖິງເກນທ ີ່ກໍານົດ. ຜົນການ
ສອບເສັງນັກຮຽນເກັີ່ງຂ້າງເທິງນິັ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄຸນນະພາບການສຶກສາຍັງຂ້ອນຂ້າງຕໍີ່າ ແລະ ມ ລັກສະນະຫຼຸດ
ໂຕນກັນ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຜົນການສອບເສັງນ ັ້ຍັງບໍີ່ທັນສາມາດຢັັ້ງຢ ນໄດ້ເຖິງຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາໂດຍ
ລວມໃນທົີ່ວປະເທດໄດ້.  

3.1.3. ວຽກບໍລິຫານ ແລະ ການຄ ຸ້ມຄອງ 
ເພ ີ່ອເປັນການຂະຫຍາຍໂອກາດ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບໃນການສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ, ລັດຖະ

ບານ ກໍຄ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ລົງທຶນເຂົັ້າໃສ່ວຽກງານມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນຫ າຍສົມຄວນ. ໄດ້ສະ
ໜອງປຶັ້ມແບບຮຽນ, ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການຮຽນ-ການສອນ ເປັນມູນຄ່າກວ່າ 6 ຕ ັ້ກ ບ ແລະ ສະໜອງເງິນ ອຸດໜູນ
ການສຶກສາໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນທຸກຍາກ, ດ້ອຍໂອກາດຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ ມ.1 ແລະ ມ.2 ດ້ວຍທຶນ ຂອງ
ລັດຖະບານຈໍານວນ 2.000 ຄົນ, ຈໍານວນເງິນ ລວມມູນຄ່າ 1,6 ຕ ັ້ກ ບ. ນອກຈາກນ ັ້ ລັດຖະບານກໍີ່ໄດ້ມ ການ 
ຈັດການສອບເສັງແຂ່ງຂັນນັກຮຽນເກັີ່ງຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ (ມ.4) ເພ ີ່ອເປັນການກະຕຸ້ນໃຫ້ນັກຮຽນເອົາ
ໃຈໃສໃ່ນການຮໍີ່າຮຽນອ ກດ້ວຍ. 

 ແຕ່ໃນເວລາດຽວກັນ, ການບໍລິຫານ ຄຸ້ມຄອງໃນບາງວຽກງານຍັງມ ລັກສະນະບໍີ່ທົີ່ວເຖິງ ແລະ ເລິກເຊິີ່ງເທົີ່າ
ທ ີ່ຄວນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເຜ ຍແຜ່ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ບັນດານິຕິກໍາຕ່າງໆ ເຮັດໃຫ້ບັນດານິຕກິໍາ
ເຫ ົີ່ານັັ້ນບໍີ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມ ປະສິດທິພາບ. 

3.2. ສາຍເຫດທີີ່ພາໃຫຸ້ມີຂໍັ້ຄົງຄ້າງ 

ໂດຍລວມແລ້ວ, ເຫັນໄດ້ວ່າ ການສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນມ ລັກສະນະທົດຖອຍ, ການເລ ີ່ອນຊັັ້ນຈາກ
ປະຖົມຫຼຸດລົງ, ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຫຼຸດລົງ ແຕ່ ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງ ແລະ ອັດຕາປະລະພັດເພ ີ່ມຂຶັ້ນ. ບັນດາສາຍເຫດ
ທ ີ່ພາໃຫ້ເກ ດບັນຫາດັີ່ງກ່າວມ ຄ ດັີ່ງນ ັ້: 

1. ໂຮງຮຽນຕັັ້ງຢູ່ໄກບ້ານ, ການຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຍັງບໍີ່ທັນທົີ່ວເຖິງທຸກກຸ່ມບ້ານ, ບໍີ່ມ ຫໍພັກ, ສະ 
ພາບແວດລ້ອມຂອງໂຮງຮຽນຈໍານວນຫ າຍຍັງບໍີ່ເໝາະສົມ, ຂາດສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ, ໂຮງຮຽນ 
ຫ າຍແຫ່ງບໍີ່ມ ລະບົບນໍັ້າສະອາດ ແລະ ວິດຖ່າຍພຽງພໍ ແລະ ບໍີ່ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານ. 
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2. ຜູ້ບລິໍຫານໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນຫ າຍແຫ່ງ ບໍີ່ມ ບົດຮຽນໃນການບໍລິຫານ ແລະ ຄູມ້ຄອງໂຮງຮຽນ, 
ເຖິງວ່າໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານໂຮງຮຽນແລ້ວກໍຕາມ ແລະ ຜູບໍ້ລິຫານໂຮງຮຽນຈໍານວນ
ໜຶີ່ງຍັງບໍີ່ທັນເອົາໃຈໃສ່ໃນການປະຕິບັດໜ້າທ ີ່ວຽກງານຕາມພາລະໜ້າທ ີ່ ທ ີ່ຂັັ້ນເທິງມອບໝາຍໃຫ້. 

3. ຄູບໍີ່ພຽງພໍໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫ  ກ, ຄູສອນຜູໜຶ້ີ່ງໄດ້ສອນຫ າຍຕໍາລາ, ຄູແຕ່ງບົດສອນບໍີ່ຄົບ ແລະ ກໍີ່ບໍີ່ແມ່ນ
ວິ ຊາທ ີ່ຮຽນຈົບ, ໂຮງຮຽນຫ າຍແຫ່ງຍັງໃຊ້ຄູອາສາມາສອນຊ່ວຍ. 

4. ການດໍາລົງຊ ວິດຂອງປະຊາຊົນຢູເ່ຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫ  ກຈໍານວນຫ ວງຫ າຍ ແມ່ນທຸກຍາກຂາດເຂ ນ
ທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂົັ້າກິນ, ທ ີ່ຢູອ່າໃສຢູຫ່່າງໄກຈາກໂຮງຮຽນ.  

5. ຄູສອນວິຊາວິທະຍາສາດຈໍານວນຫ າຍບໍີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ອຸປະກອນການທົດລອງ ເນ ີ່ອງຈາກບໍີ່ມ ຫ້ອງທົດລອງ 
ແລະ ບໍີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ. 

6. ການລົງຕິດຕາມ, ຊຸກຍູກ້ານຮຽນ-ການສອນ ຂອງຂະແໜງການທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັີ່ນ: ນິເທດຂັັ້ນແຂວງ ແລະ 
ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມ ອງ ຍັງບໍີ່ປົກກະຕິ ແລະ ບໍີ່ທົີ່ວເຖິງ. 

7. ຊາວໜຸ່ມທ ີ່ຮຽນໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມ ແມ່ນເປັນໄວອອກແຮງງານ. ດັີ່ງນັັ້ນ, ມ ນັກຮຽນຈໍານວນບໍີ່ໜ້ອຍທ ີ່ປະ 

ລະການຮຽນໄປອອກແຮງງານຢູຕ່າມໂຮງຈັກໂຮງງານ, ສວນຢາງ ແລະ ກໍມ ຈໍານວນບໍີ່ໜ້ອຍທ ີ່ປະລະການ
ຮຽນ ໄປອອກແຮງງານຢູປ່ະເທດເພ ີ່ອນບ້ານ.  

3.3. ແຜນວຽກບູລິມະສິດສໍາລັບປີ 2020 
3.3.1. ຈ ດປະສົງ 

1. ຮັບປະກັນໃຫ້ນັກຮຽນທຸກຄົນໄດ້ສ ບຕໍີ່ຮຽນຈົນຈົບຫ ັກສູດຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ຢ່າງມ ຄຸນນະພາບ. 
2. ຮັບປະກັນໃຫ້ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນທຸກແຫ່ງ ໄດ້ຮັບການສິດສອນຄົບທຸກວິຊາທ ີ່ກໍານົດໃນຫ ັກສູດ

ພ້ອມທັງຮັບປະກັນດ້ານຄຸນນະພາບ. 
3. ເພ ີ່ອໃຫ້ນັກຮຽນທ ີ່ຮຽນຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ ໄດ້ມ ຄວາມຮູພ້ ັ້ນຖານດ້ານວິທະຍາສາດເພ ີ່ອກະ 

ກຽມເຂົັ້າຮຽນຕໍີ່ຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ຄຽງຄູກ່ັບການສ້າງທັກສະພ ັ້ນຖານດ້ານວິຊາຊ ບ ແລະ ທັກ
ສະການແກໄ້ຂບັນຫາເຂົັ້າໃນການດໍາລົງຊິວິດປະຈໍາວັນ. 

3.3.2. ຄາດໝາຍ 

1. ເພ ີ່ມອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນໃຫ້ໄດ້ 85%; 
2. ເພ ີ່ມອັດຕາເລ ີ່ອນຊັັ້ນຂອງນັກຮຽນຈົບ ປ.5 ຂຶັ້ນ ມ.1 ໃຫ້ໄດ້ 89%; 
3. ອັດຕາປະລະການຮຽນຂອງນກັຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ໃຫ້ຍັງເຫ  ອ 8,5%; 

3.3.3. ວຽກຈ ດສ ມ 

1. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາກ່ຽວກບັການຄຸ້ມຄອງຂະແໜງການຍ່ອຍມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ; 
2. ຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນໃຫ້ເປັນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນ ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫ  ກບ່ອນ

ທ ີ່ມ ເງ ີ່ອນໄຂ ແລະ ປັບປຸງພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ພ້ອມທັງສະໜອງຫໍພັກໃຫ້ເຂດຈຸດສຸມ ທ ີ່ມ ໂຮງຮຽນມັດທະ
ຍົມຕອນຕົັ້ນ ທ ີ່ຢູຫ່່າງໄກສອກຫ  ກ; 

3. ດັດສົມຈໍານວນນັກຮຽນທ ີ່ຮຽນຈົບມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ ທ ີ່ມ ພອນສະຫວັນດ້ານວິຊາຊ ບໃຫ້ໄປຮຽນ
ຕໍີ່ໃນສາຍອາຊ ວະສຶກສາ; 

4. ລະດົມ ແລະ ສົີ່ງເສ ມໃຫ້ເດັກຍິງ, ເດັກຊົນເຜົີ່າ ແລະ ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດໃຫ້ໄດ້ເຂົັ້າເຖິງການສຶກສາຫ າຍຂຶັ້ນ 
ສ້າງເງ ີ່ອນໄຂໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າມ ໂອກາດຮຽນຈົບໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ເຊິີ່ງເປັນເງ ີ່ອນໄຂສາມາດເຂົັ້າຮຽນຕໍີ່
ວິຊາຊ ບໃຫ້ຫ າຍກວ່າເກົີ່າ; 

5. ສ້າງຄູສຶກສານິເທດຂັັ້ນເມ ອງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບການນິເທດພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກໂຮງຮຽນໃຫ້ເຂັັ້ມ 
ແຂງ; 
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6. ລົງຕິດຕາມການຮຽນ-ການສອນ, ການປະຕິບັດຫ ັກສູດ ແລະ ການປະເມ ນຕໍາແໜ່ງວິຊາການຄູ ໃນຊັັ້ນມັດ 
ທະຍົມຕອນຕົັ້ນ; 

7. ລົງຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມການສາ້ງຕັັ້ງສູນກຸ່ມໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ທົີ່ວແຂວງ ເພ ີ່ອເອົາໃຈໃສຊ່ ັ້ນໍາວຽກງານວິ 
ຊາການໃຫ້ດໍາເນ ນໄປເປັນປົກກະຕິ, ລົງປະເມ ນການຮຽນ-ການສອນຂອງຄູ ໃນບ່ອນມ ເງ ີ່ອນໄຂ ແລະ 
ຂອບເຂດທ ີ່ຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫ  ກ; 

8. ປະສານສົມທົບກັບອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ເພ ີ່ອຊ່ວຍລະດົມແນວຄວາມຄິດຂອງຜູປ້ົກຄອງໃນການ
ຊຸກຍູລູ້ກເຂົັ້າຮຽນ ແລະ ບໍີ່ປະລະການຮຽນ; 

9. ມ ມາດຕະການບັງຄັບຕໍີ່ກັບເຈົັ້າຂອງໂຮງຈັກໂຮງງານ ແລະ ຜູ້ປະກອບການເພ ີ່ອບໍີ່ໃຫ້ຮັບນັກຮຽນຜູທ້ ີ່ຍັງບໍີ່
ທັນມ ໃບປະກາຊະນ ຍະບັດຈົບມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ເຂົັ້າເຮັດວຽກ ແລະ ສົມທົບກັບອໍານາດການປົກຄອງ
ບໍີ່ອະນຸຍາດເຮັດໜັງສ ຜ່ານແດນໃຫ້ນັກຮຽນທ ີ່ບໍີ່ທັນຈົບມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນໄປເຮັດວຽກ; 

10. ຊ ັ້ນໍາການຈັດຕັັ້ງສອບເສັງນັກຮຽນເກັີ່ງ ແລະ ສອບເສັງຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ; 
11. ສ ບຕໍີ່ດໍາເນ ນການປະເມ ນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປ ທ  4. 
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IV. ຂະແໜງການຍ່ອຍມດັທະຍົມສກຶສາຕອນປາຍ 
 

4.1. ສະພາບລວມ 

4.1.1. ການຂະຫຍາຍໂອກາດ, ປະສິດທິພາບພາຍໃນ ແລະ ຄວາມເທົີ່າທຽມ 

ການສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ມ ຈຸດປະສົງເພ ີ່ອຍົກລະດັບ ແລະ ຂະຫຍາຍເນ ັ້ອໃນບົດຮຽນທ ີ່ຮຽນມາ
ໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ຍັງໄດ້ລົງເລິກບາງວິຊາ ເພ ີ່ອພັດທະນາຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ ແລະ 
ພອນສະຫວັນຂອງຜູຮ້ຽນ ສໍາລັບຮຽນຕໍີ່ສາຍອາຊ ວະສຶກສາ, ການສຶກສາຊັັ້ນສູງ ແລະ ການປະກອບອາຊ ບ. ໃນປ  
2018-2019, ອັດຕາເລ ີ່ອນຊັັ້ນຈາກ ມ.4 ຂຶັ້ນ ມ.5 ໃນທົີ່ວປະເທດແມ່ນ 84,9% ຫຼຸດລົງ 2,2% ແລະ ອັດຕາ
ເລ ີ່ອນຊັັ້ນ ຈາກ ມ.4 ເຂົັ້າສາຍອາຊ ວະສຶກສາ ແມ່ນ 3,3% ເພ ີ່ມຂຶັ້ນ 0,3% ເມ ີ່ອທຽບໃສປ່ ຜ່ານມາ, ໃນຂະນະທ ີ່ 
ອັດຕາຮຽນລວມໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ເພ ີ່ມຈາກ 53,3% ເປັນ 54,8% ເຊິີ່ງຄາດໝາຍທ ີ່ກໍານົດໄວ້ແມ່ນ 
55%. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ອດັຕາເຂົັ້າຮຽນສຸດທິຊັັ້ນດັີ່ງກ່າວບັນລຸພຽງແຕ່ 38,2%, ໝາຍຄວາມວ່າ ໃນຈໍານວນ
ພົນລະເມ ອງ 15-17 ປ , ມ ພຽງ 38,2% ທ ີ່ເຂົັ້າຮຽນຖ ກເກນອາຍຸໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມປາຍ. ເມ ີ່ອສົມທຽບລະຫວ່າງ
ເພດ ຍັງເຫັນວ່າບໍີ່ທັນມ ຄວາມສະເໝ ພາບເທົີ່າທ ີ່ຄວນ ສະແດງອອກຜ່ານດັດຊະນ ຄວາມສະເໝ ພາບຍິງ-ຊາຍ ມ ພຽງ 
0,9 ນັັ້ນ ໝາຍຄວາມວ່າ ເດັກຊາຍ 10 ຄົນໃດເຂົັ້າຮຽນ ຈະມ ເດັກຍິງພຽງ 9 ຄົນທ ີ່ໄດ້ເຂົັ້າຮຽນ. 

ນອກຈາກການເພ ີ່ມຂຶັ້ນໃນອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມສາຍສາມັນສຶກສາຕອນປາຍແລ້ວ ກົມສາ 
ມັນສຶກສາ ຍັງໄດ້ທົດລອງກ່ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ຫ້ອງຮຽນສາມັນວິຊາຊ ບຢູ່ໂຮງຮຽນກິນນອນ 
ຊົນເຜົີ່າ ນັບແຕຊ່ັັ້ນ ມ.5 - ມ.7 ໃນ 3 ແຂວງຄ : ແຂວງອຸດົມໄຊ ວິຊາ ການກໍີ່ສ້າງ, ໄຊຍະບູລ  ວຊິາກະສິກໍາ (ປູກຝັງ
ລ້ຽງສັດ) ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ ວິຊາການໄຟຟ້າ ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນງົບປະມານຂອງລັດຖະບານ. ທັງນ ັ້ເພ ີ່ອ 
ແນໃສສ່້າງ ແລະ ພັດທະນາທັກສະກ່ຽວກັບສ ມ ໃຫແ້ກ່ນກັຮຽນທ ີ່ເປັນຊົນເຜົີ່າພາຍຫ ັງທ ີ່ຮຽນຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມ
ສຶກສາຕອນປາຍແລ້ວແມ່ນສາມາດໄດ້ຮັບປະກາສະນ ຍະບັດຈົບສາມັນສຶກສາ ແລະ ຈົບວິຊາຊ ບຂັັ້ນພ ັ້ນຖານ ເພ ີ່ອ
ຮັບປະກັນໃຫ້ນັກຮຽນທ ີ່ເປັນຊົນເຜົີ່າ ທ ີ່ບໍີ່ມ ຄວາມສາມາດໄປຮຽນຕໍີ່ໃນລະດັບທ ີ່ສູງກວ່າ ໃຫ້ສາມາດຊອກວຽກເຮັດ
ງານທໍາເພ ີ່ອສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວຂອງຕົນໃນຂັັ້ນພ ັ້ນຖານໄດ້. 

ຕາຕະລາງທີ 7: ຕົວຊີັ້ບອກຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ 

ຕົວຊີັ້ບອກ 
ສົກຮຽນ ສົກຮຽນ 

2017-2018 2018-2019 

ຈໍານວນຫ້ອງຮຽນ (ຫ້ອງ) 5.925 6.037 

ຈໍານວນນັກຮຽນທັງໝົດ (ຄົນ) 223.307 216.994 

ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມໃໝ່ ມ.7 (ອັດຕາຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນ
ປາຍ (%)) 

44,9 52,0  

ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນສຸດທິ (%) 36,9 38,1 

ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມ (%) 53,3 54,8 

ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງ (%) 0,7 0,6 

ອັດຕາການປະລະ (%) 7,1 8,1 
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ຮູບພາບທີ 12: ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ 
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ເຖິງແມ່ນວ່າ ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຈະມ ທ່າອ່ຽງເພ ີ່ມຂຶັ້ນໃນທາງທ ີ່ດ ເມ ີ່ອທຽບໃສປ່ ຜ່ານມາ ແຕ່ເຫັນວ່າທາງດ້ານ
ປະສິດທິພາບພາຍໃນຂອງການສຶກສາ ແມ່ນຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໃນບາງຈຸດ. ໃນສົກຮຽນ 2018-19, ເຖິງ
ແມ່ນວ່າອັດຕາຄ້າງຫ້ອງໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກ 0,7% ມາເປັນ 0,6% ແຕ່ເຫັນວ່າ ມ ເຖິງ 67 ເມ ອງໃນທົີ່ວປະເທດທ ີ່ມ 
ອັດຕາດັີ່ງກ່າວເພ ີ່ມຂຶັ້ນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ໃນສົກປ  2018-19 ອັດຕາປະລະຊັັ້ນ ມ.ປາຍ ພັດເພ ີ່ມຂຶັ້ນ ຈາກ 
7,1% ເປັນ 8,1% ເຊິີ່ງໃນທົີ່ວປະເທດ ມ ເຖິງ 92 ເມ ອງທ ີ່ມ ອັດຕາດັີ່ງກ່າວເພ ີ່ມຂຶັ້ນ ແລະ ເມ ອງທ ີ່ເພ ີ່ມຂຶັ້ນຫ າຍ
ກວ່າໝູ່ແມ່ນ ເມ ອງໄຊຈໍາພອນ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ຈາກ 8,5% ເປັນ 17,1%, ຖັດມາແມ່ນ ເມ ອງປາກທາ ແຂວງບໍີ່
ແກ້ວ ຈາກ 4,2% ເປັນ 11,8% ແລະ ເມ ອງໂພນທອງ ແຂວງຫ ວງພະບາງ ຈາກ 11,9% ເປັນ 19,2% ທັງຍັງ
ເປັນເມ ອງທ ີ່ມ ອັດຕາປະລະສູງທ ີ່ສຸດໃນປ  2019. ໂດຍລວມແລ້ວ, ໃນທົີ່ວປະເທດມ ເຖິງ 114 ເມ ອງ ທ ີ່ມ ອັດຕາ
ປະລະຊັັ້ນ ມ.ປາຍ ສູງກວ່າ 6,5% ເຊິີ່ງເປັນຄາດໝາຍທ ີ່ສະພາຮັບຮອງໃນປ  2019. ດັີ່ງນັັ້ນ, ເຮົາເຫັນໄດ້ວ່າ ກະ 
ຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຍັງຕ້ອງໄດ້ສົມທົບກັບທຸກພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພ ີ່ອກະຕຸກຊຸກຍູ້ ແລະ ແກ້ໄຂ
ບັນຫາການປະລະໃນຊັັ້ນ ມ.ປາຍໃຫ້ຫຼຸດລົງໃນແຕ່ລະເຂດ. 

4.1.2. ຄ ນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ 

ເພ ີ່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນ   -  ການສອນໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 
ໂດຍຮ່ວມກັບພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງໄດ້ເອົາໃຈໃສຊຸ່ກຍູຕ້ິດຕາມຂະບວນການປະຕິບັດຫ ັກສູດ, 
ການຮຽນ-ການສອນ, ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມ ນຄູທ ີ່ໄດ້ຮັບຕໍາແໜ່ງວິຊາການຄູ (ຄູປະສົບການ), ລົງກວດກາ 
ແລະ ປະເມ ນຕໍາແໜ່ງວິຊາການຄຊູັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຂັັ້ນແຂວງ, ການສອບເສັງນັກຮຽນເກັີ່ງ, ການສອບເສັງຈົບ
ຊັັ້ນ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການນິເທດພາຍໃນຢ່າງເປັນລະບົບ ເຊິີ່ງມ ລາຍລະອຽດໃນດ້ານຕ່າງໆຄ 
ດັີ່ງນ ັ້:  
➢ ດ້ານການປັບປ ງຫ ັກສູດ 

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາໄດ້ພັດທະນາຫ ັກສູດ ແລະ ສະໜອງປຶັ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູມ່ ຄູໃຫ້ແກ່ບັນ 
ດາໂຮງຮຽນໃນທົີ່ວປະເທດ. ພັດທະນາຫ ັກສູດກ່ຽວກັບການທົດລອງການສອນຫ້ອງສາມັນວິຊາຊ ບໃນ 3 ສາຂາວິ 
ຊາ: ໄຟຟ້າ, ກະສິກໍາ ແລະ ກໍີ່ສ້າງທ ີ່ແຂວງອຸດົມໄຊ, ໄຊຍະບູລ  ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ, ສະໜອງອຸປະກອນສ ລະປະ
ດົນຕ ພ ັ້ນເມ ອງຈໍານວນໜຶີ່ງ ແລະ ສະໜອງອຸປະກອນປະກອບການສອນວິຊາເລຂາຄະນິດ ໂຮງຮຽນລະ 5 ຊຸດ ທົີ່ວ
ປະເທດລວມທັງໝົດຈໍານວນ 1.000 ຊຸດ. ຫ ັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ປກຊ-ປກສ ຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນ
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ປາຍໄດ້ຖ ກປັບປຸງ ພ້ອມທັງໄດ້ປ່ຽນຊ ີ່ວຊິາຮຽນໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍມາເປັນ “ສຶກສາວິຊາພ ັ້ນຖານ
ປ້ອງກັນຕົວ”. ພັດທະນາຄູ່ມ ເສ ມກ່ຽວກັບການສອນພະລະ ແລະ ສ ລະປະສຶກສາໃນໂຮງຮຽນສາມັນ. ພັດທະນາ
ຫ ັກສູດປຶັ້ມແບບຮຽນ ແລະ  ຄູ່ມ ຄູສໍາລັບຫ້ອງຮຽນສາຍສາມັນວິຊາຊ ບ ຂັັ້ນ ມ.7 ໂດຍສົມທົບກັບກົມອາຊ ວະສຶກ
ສາ, ສະຖາບັນພັດທະນາອາຊ ວະສຶກສາ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນ 3 ແຂວງທົດລອງ. ສະໜອງອຸປະ 
ກອນ ແລະ ເຄ ີ່ອງມ ໃນການນໍາໃຊ້ເຄ ີ່ອງທົດລອງວິທະຍາສາດໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນເປົັ້າໝາຍທ ີ່ສ້າງເປັນ ໂຮງຮຽນຕົວ
ແບບຈໍານວນ 5 ແຫ່ງ, ສະໜອງກະດານຂຽວມາດຕະຖານສາກົນສໍາລັບຊັັ້ນມັດທະຍົມ ຈໍານວນ 1.000 ແຜ່ນໃຫ້
ແກ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມໃນຂອບເຂດທົີ່ວປະເທດ.  

➢ ດ້ານຄູສອນ 

ໄດ້ມ ການກວດກາ ແລະ ຮບັຮອງຕໍາແໜ່ງວິຊາການຄູຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາໃນແຂວງຫົວພັນ ແລະ ນະ 

ຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ມ ທັງໝົດ 2 ຄົນ ເປັນຍິງ 2 ຄົນ ໃນວິຊາຊ ວະສາດ ແລະ ພູມສາດ. ເພ ີ່ອເປັນການຊຸກຍູ້ ແລະ 
ຊ່ວຍເຫ  ອຄູສອນຈໍານວນໜຶີ່ງໃນການປັບປຸງ ການຮຽນ-ການສອນ ວຽກງານນິເທດກໍີ່ຖ ເປັນຫົວໃຈສໍາຄັນໜຶີ່ງ ເຊິີ່ງ
ຜ່ານມາ ຄູຈໍານວນ 114 ຄົນ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມເພ ີ່ອສ້າງເປັນຄູສຶກສານເິທດທົດແທນໃນແຂວງຫົວພັນ, ຊຽງ
ຂວາງ, ອຸດົມໄຊ, ວຽງຈັນ, ຄໍາມ່ວນ, ນະຄອນຫ ວງ, ສະຫັວນນະເຂດ, ຈໍາປາສັກ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປ . ພ້ອມ
ດຽວກັນ, ຄູສອນຈໍານວນ 263 ຄົນທ ີ່ສອນວິຊາຟ ຊິກສາດ, ເຄມ ສາດ ແລະ ຊ ວະສາດໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມການ
ຈັດການຮຽນ-ການສອນ ວິຊາວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດໃນຫ້ອງທົດລອງ ເພ ີ່ອໃຫ້ຄູສອນມ ຄວາມສາມາດ ແລະ ທັກ
ສະທັງໃນດ້ານທິດສະດ  ແລະ ປະຕບິັດຕົວຈິງ. 

ຄຽງຄູກ່ັບການເພ ີ່ມຂຶັ້ນຂອງນັກຮຽນໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ແມ່ນມ ຄວາມຈໍາເປັນທ ີ່ຕ້ອງໄດຂ້ະ 

ຫຍາຍຫ້ອງຮຽນ  ແລະ ໂຮງຮຽນສໍາລັບນັກຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍຂຶັ້ນໃນບາງເຂດ, ບາງແຂວງທ ີ່ເຫັນວ່າ 
ເໝາະສົມ ເພ ີ່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຮຽນ-ການສອນຂອງຄູ ແລະ ນັກຮຽນ, ເພ ີ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແອອັດ
ຂອງນັກຮຽນ ແລະ ເພ ີ່ອຮັບປະກັນການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ມ ຄຸນນະພາບ. ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຕ້ອງ
ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ບັນຈຸ ແລະ ສັບຊ້ອນຄູ ຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຮງຮຽນໃນຂອບເຂດທົີ່ວປະເທດ. ພ້ອມ
ດຽວກັນ, ສໍາລັບໂຮງຮຽນສາມັນທ ີ່ມ ການສອນຫ້ອງຮຽນສາມັນວິຊາຊ ບໃນໂຮງຮຽນກິນນອນຊົນເຜົີ່າໃນ 3 ແຂວງ
ທ ີ່ໄດ້ທົດລອງສອນວິຊາຊ ບພ ັ້ນຖານໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ເຫັນວ່າຍັງຂາດເຂ ນຄູທ ີ່ຮຽນຈົບກ່ຽວກັບ 
ວຽກງານອາຊ ວະສຶກສາ (ວິຊາຊ ບ). ດັີ່ງນັັ້ນ ຈິີ່ງມ ຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດປ້ະກອບ  ແລະ ບັນຈຸຄູທ ີ່ຈະສອນຫ້ອງຮຽນ
ສາມັນວິຊາຊ ບນ ັ້ໃຫ້ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ. 
➢ ດ້ານຜົນການຮຽນຂອງນກັຮຽນ 

ການສອບເສັງແຂ່ງຂັນນັກຮຽນເກັີ່ງລະດັບຊາດ ຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ (ມ.7) ມ  4 ວິຊາ ຄ : ພາສາ
ລາວ-ວັນນະຄະດ , ວິຊາຄະນິດສາດ, ວິຊາຟ ຊິກສາດ ແລະ ວິຊາເຄມ ສາດ. ຜົນການສອບເສັງນັກຮຽນເກັີ່ງ ປະຈໍາ 
ສົກຮຽນ 2018-19 ເຫັນວ່າ: ຂັັ້ນ ມ.7 ຄະແນນ ວຊິາພາສາລາວ-ວັນນະຄະດ , ວິຊາຟ ຊິກສາດ ແລະ ວິຊາເຄມ ສາດ 
ເພ ີ່ມຂຶັ້ນ ຖ້າທຽບໃສ່ ສົກຮຽນ 2017-18, ສ່ວນຄະແນນວຊິາຄະນິດສາ ແມ່ນເທົີ່າເກົີ່າ. ຜ່ານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ການສອບເສັງແຂ່ງຂັນນັກຮຽນເກັີ່ງເຫັນໄດ້ວ່າ: ນັກຮຽນເກັີ່ງລະດັບຊາດ ມ ການກະຈາຍຢູແ່ຕ່ລະແຂວງ ເຊິີ່ງໃນນັັ້ນ
ມ ທັງເພດຍິງ, ຊົນເຜົີ່າ, ຈາກຕົວເມ ອງ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫ  ກ ເຊິີ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການພັດທະນາ ຄຸນນະ
ພາບການສຶກສາ ໄດ້ມ ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງທົີ່ວເຖິງໃນຂອບເຂດທົີ່ວປະເທດ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງການສອນດ ຮຽນ
ເກັີ່ງໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃນທົີ່ວປະເທດ. 
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4.1.3. ວຽກບໍລິຫານ ແລະ ຄ ຸ້ມຄອງ 
ໃນຂັັ້ນສູນກາງແມ່ນໄດສ້ໍາເລັດການພັດທະນາຖານ ຂໍັ້ມູນນັກຮຽນຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ (ມ.7); 

ສໍາເລັດການປັບປຸງລະບົບຖານຂໍັ້ມູນໃນການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານມັດທະຍົມສຶກສາ; ເພ ີ່ມ
ການຮ່ວມມ ກັບພາກລັດ, ຄູ່ຮວ່ມພັດທະນາ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງຕ່າງໆທາງສັງຄົມ ເພ ີ່ອສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານໃຫ້ມ ປະສິດທິຜົນ ແລະ ຄວາມຍ ນຍົງ ແລະ ອອກແບບ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດ
ພິມຮ່າງປະກາດສະນິຍະບັດມດັທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ.  

ເຖິງວ່າທ ີ່ຜ່ານມາໄດ້ມ ການກະຕຸກຊຸກຍູໃ້ຫ້ແຕ່ລະໂຮງຮຽນ ເອົາໃຈໃສ່ເພ ີ່ມຕ ີ່ມໃນການບໍລິຫານ, ຄຸ້ມຄອງ
ໂຮງຮຽນ ແຕ່ກໍຍັງເຫັນວ່າ ໃນບາງໂຮງຮຽນ ຜູ້ອໍານວຍການບໍີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ, ຜູອ້ໍານວຍການຈໍານວນໜຶີ່ງທ ີ່
ຜ່ານການຝຶກແລ້ວ ແຕ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບກໍຍັງບໍີ່ສູງ, ການສ້າງແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນ ຂາດການປະສານງານກັບ
ຊຸມຊົນ ແລະ ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັັ້ນບ້ານ ແລະ ຍັງຂາດຄວາມເປັນເຈົັ້າການໃນການພັດທະນາ ແລະ ປົກ
ປັກຮັກສາໂຮງຮຽນ.  

4.2. ສາຍເຫດທີີ່ພາໃຫຸ້ມີຂໍັ້ຄົງຄ້າງ 

1. ໂຮງຮຽນເປເ່ພ, ບໍີ່ໄດ້ມາດຖານ ແລະ ບໍີ່ມ ຫໍພັກໃຫ້ນັກຮຽນອາໄສ; 
2. ການຊຸກຍູ-້ສົີ່ງເສ ມສ້າງຂອງຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາຕໍີ່ກັບການຄົັ້ນຄ້ວາຕໍາແໜ່ງຄູວິຊາການ ຂອງຊັັ້ນມັດທະຍົມ 

ຍັງບໍີ່ທັນໄດ້ດ ; 
3. ຄູສອນໃນບາງວິຊາບໍີ່ພຽງພໍກັບການຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນ, ຫ້ອງຮຽນ ເຊັີ່ນ: ວິຊາຟ ຊິກສາດ ແລະ ເຄມ ສາດ, ວິ 

ຊາພະລະ ແລະ ສ ລະປະສຶກສາ, ວິຊາພ ັ້ນຖານວິຊາຊ ບ, ເຕັກໂນໂລຊ ຂໍັ້ມູນຂ່າວສານ (ICT), ເຮັດໃຫ້ຄູບາງ
ຄົນສອນບໍີ່ຖ ກຕາມວິຊາສະເພາະ ແລະ ຖ ກຕາມວຸດທິ; 

4. ໂຮງຮຽນຫ າຍແຫ່ງຍັງຂາດຫ້ອງຄອມພິວເຕ , ຫ້ອງທົດລອງ, ຫ້ອງຮຽນພາສາຕ່າງປະເທດ, ຫ້ອງສະໝຸດ 
ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້; 

5. ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ການພັດທະນາທັກສະດ້ານການສິດສອນ, ການສົີ່ງຄວາມຮູຂ້ອງຄູຈໍານວນໜຶີ່ງຍັງບໍີ່
ທັນສູງ; 

6. ວິທ ການສິດສອນຂອງຄູຈໍານວນໜຶີ່ງມ ລັກສະນະຕາຍຕົວ, ບໍີ່ປະດິດສ້າງ, ບໍີ່ສົີ່ງເສ ມໃຫ້ຜູ້ຮຽນມ ຄວາມຕັັ້ງໃຈ
ຕໍີ່ການຮຽນ. ການຕ ລາຄາຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນຍັງເຮັດແບບລວມໆ, ຄູສ່ວນຫ າຍຍັງບໍີ່ທັນເອົາວຽກ
ບ້ານໃຫ້ນັກຮຽນ, ຄູສອນບາງຄົນໃຫ້ວຽກບ້ານແຕ່ບໍີ່ກວດກາ ແລະ ນໍາພານັກຮຽນແກ້ບົດຝກຶຫັດໃນຫ້ອງ; 

7. ຄູບໍີ່ໄດ້ມ ການຕິດຕາມນັກຮຽນເປັນປົກກະຕິໂດຍສະເພາະຜູ້ຂາດຮຽນ; 
8. ນັກຮຽນຍັງບໍີ່ມ ຄວາມກະຕ ລ ລົັ້ນເອົາໃຈໃສ່ຕໍີ່ການຮຽນ ແລະ ການແຂ່ງຂັນໃນການຮຽນ; 
9. ການປະສານງານລະຫວ່າງຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູສອນຍັງບໍີ່ທັນປະຕິບັດໄດ້ດ ; 
10. ຜູບໍ້ລິຫານໂຮງຮຽນຫ າຍແຫ່ງ ຍັງບໍີ່ທັນປະຕິບັດໜ້າທ ີ່ໃນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງເທົີ່າທ ີ່ຄວນ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ 

ການພັດທະນາການຮຽນ-ການສອນ, ການບໍລິຫານໂຮງຮຽນໃຫ້ມ ຄຸນນະພາບຕາມ 3 ລັກສະນະ ແລະ 5 ຫ ັກ
ມູນ; 

11. ການບໍລິຫານການພັດທະນາການສຶກສາ ຍັງບໍີ່ປະຕິບັດຕາມນິຕິກໍາທ ີ່ກໍານົດໄວ້ ຫ   ບາງນິຕິກໍາຍັງບໍີ່ທັນຮັດກຸມ. 

4.3. ແຜນວຽກບູລິມະສິດສໍາລັບປີ 2020 

4.3.1. ຈ ດປະສົງ 
- ເພ ີ່ອສ້າງໂອກາດໃຫ້ນັກຮຽນ, ຊາວໜຸ່ມມ ຄວາມຮູດ້້ານວິຊາຊ ບເພ ີ່ອກຽມພ້ອມເຂົັ້າສູ່ຕະຫ າດແຮງງານ, ມ 

ຄຸນສົມບັດ, ມ ຄວາມຮູເ້ພ ີ່ອເຂົັ້າສູ່ຕະຫ າດແຮງງານ ແລະ ປະກອບການ ພ້ອມທັງສ ບຕໍີ່ຮຽນໃນສາຍ ວິຊາ
ຊ ບ ແລະ ການສຶກສາຊັັ້ນສູງ. 
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4.3.2. ຄາດໝາຍ 
- ເພ ີ່ມອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍໃຫ້ໄດ້ 56 %. 
- ອັດຕາປະລະຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍໃຫ້ຫຼຸດລົງຈາກ 8,1% ໃຫ້ຍັງເຫ  ອ 7%. 

4.3.3. ວຽກຈ ດສ ມ 
1. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາກ່ຽວກບັການຄຸ້ມຄອງຂະແໜງການຍ່ອຍມັດທະຍົມຕອນປາຍ; 
2. ຈັດຕັັ້ງການປະຖົມນິເທດກ່ຽວກັບວຽກງານອາຊ ວະສຶກສາ ໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນສາມັນທົີ່ວປະເທດ ເພ ີ່ອໃຫ້

ນັກຮຽນໄດ້ມ ຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກັບວຽກງານດັີ່ງກ່າວ ແລະ ຢາກຮຽນໃນສາຍວິຊາຊ ບໃຫ້ຫ າຍຂຶັ້ນ; 
3. ລົງຕິດຕາມການຮຽນ-ການສອນ, ການປະຕິບັດຫ ັກສູດ ແລະ ການປະເມ ນຕໍາແໜ່ງວິຊາການຄູ ໃນຊັັ້ນ

ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ; 
4. ສົີ່ງເສ ມການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນເອກະຊົນ ແລະ ຊມຸຊົນເຂົັ້າໃນການປະກອບສ່ວນດ້ານທຶນຮອນ, 

ປະກອບ-ສ່ວນດ້ານການຄຸ້ມຄອງຊ່ວຍເຫ  ອໂຮງຮຽນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ; 
5. ສົີ່ງເສ ມການເຊ ີ່ອມໂຍງກັນລະຫວ່າງການສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ, ຊຸມຊົນ, ຜູ້ປະກອບການ ແລະ 

ສະຖາບັນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການລົງຝຶກປະຕິບັດຕົວຈິງ; 
6. ສ້າງຄູມ່ ແນະນໍາສາຍວິຊາຊ ບໂດຍສົມທົບກັບຜູ້ປະກອບການ ແລະ ໂຮງຈັກໂຮງງານ ສໍາລັບນັກຮຽນທ ີ່ກໍາ

ລັງຈະຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ເພ ີ່ອໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າຮູ້ຈັກສາຍວິຊາຮຽນທ ີ່ຈະໄປຮຽນຕໍີ່ໃນການສຶກ
ສາສາຍອາຊ ວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊັັ້ນສູງ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ດ້ານການປະກອບອາຊ ບ ຫ ັງຈາກຮຽນ
ຈົບມັດທະຍົມຕອນປາຍ; 

7. ພັດທະນາຫ ັກສູດວິຊາຊ ບໃຫ້ເໝາະສົມກັບທ່າແຮງ ແລະ ອາຊ ບໃນຊຸມຊົນທ້ອງຖິີ່ນ ເພ ີ່ອປະກອບເຂົັ້າໃນ
ການຮຽນ-ການສອນ ວຊິາຊ ບຂັັ້ນພຶັ້ນຖານ; 

8. ສັບຊ້ອນຄູສອນໃຫ້ໄດ້ສອນຖ ກຕາມວິຊາສະເພາະທ ີ່ຮຽນມາຄົົບທຸກວຊິາຕາມຫ ັກສູດ; 

9. ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ຄູປະຈໍາການ ມ ຄວາມສາມາດເຮັດການສຶກສານເິທດພາຍໃນໂຮງຮຽນດ້ວຍຕົນເອງ
ຢ່າງມ ຄນຸນະພາບ; 

10. ຂະແໜງສາມັນ ແລະ ສູນນິເທດຂັັ້ນແຂວງ ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ການສິດສອນ ຊ່ວຍໂຮງຮຽນ ມັດທະຍົມ
ປາຍຢູ່ເມ ອງທ ີ່ມ ອັດຕາປະລະສູງໂດຍສະເພາະ ເມ ອງໂພນທອງ ແຂວງຫ ວງພະບາງ, ເມ ອງໃໝ່ ແຂວງຜົັ້ງ
ສາລ  ແລະ ເມ ອງປາກແບ່ງ ແຂວງອຸດົມໄຊ; 

11. ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຜູບໍ້ລິຫານໂຮງຮຽນກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ການຮຽນ-ການສອນວິຊາ
ຊ ບໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ; 

12. ຊຸກຍູໃ້ຫ້ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມແຕ່ລະແຫ່ງຕ້ອງໃຫ້ມ ການຈັດການຮຽນ-ການສອນວິຊາພະລະ ແລະ ສ ລະ
ປະສຶກສາ ຕາມທ ີ່ໄດ້ກໍານົດໄວໃ້ນຫ ັກສູດ. 

  



39 

 

 
V. ຂະແໜງການຍ່ອຍການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ 

 

5.1. ສະພາບລວມ 

5.1.1. ການຂະຫຍາຍໂອກາດ ແລະ ຄວາມເທົີ່າທຽມ 

ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ເປັນອ ກລະບົບການສຶກສາໜຶີ່ງຄຽງຄູກ່ັບການສຶກສາສາຍສາມັນ ທ ີ່ມ ຈຸດປະສົງ 
ເພ ີ່ອບໍາລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ ໃຫ້ກັບກຸ່ມເປົັ້າໝາຍ ທ ີ່ຕົກຫ ົີ່ນຈາກໂຮງຮຽນສາມັນ, 
ຜູທ້ ີ່ກ ກໜັງສ ຄ ນ ແລະ ຜູ້ທ ີ່ບໍີ່ມ ໂອກາດຮຽນໜັງສ ເລ ຍໃຫ້ໄດ້ເຂົັ້າຮຽນຄ ນ. ຜ່ານການສັງລວມ ແລະ ຕ ລາຄາຜົນສາໍ 
ເລັດ ຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການສຶກສາຕໍີ່ເນ ີ່ອງ ໃນສົກປ ນ ັ້ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ດັີ່ງນ ັ້: 
5.1.1.1. ວຽກງານການສຶກສາຕໍີ່ເນ ີ່ອງ  

1) ສໍາເລັດການເກັບກໍາຂໍັ້ມູນ ແລະ ຈັດຕັັ້ງບໍາລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາຈົບຊັັ້ນປະຖົມ ໃຫ້ກຸ່ມເປົັ້າໝາຍອາຍຸ 
6-14 ປ  ທ ີ່ບໍີ່ມ ໂອກາດ ແລະ ພາດໂອກາດທາງການສຶກສາຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫ  ກ ແລະ ເຂດບໍີ່ມ ໂຮງຮຽນ 
ຢູ ່12 ແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງ; ຊຶີ່ງມ ຜູ້ຮຽນ ຈໍານວນ 1.765 ຄົນ, ຍິງ 830 ຄົນ; 

2) ສໍາເລັດການເກັບກໍາຂໍັ້ມູນກຸ່ມເປົັ້າໝາຍທ ີ່ເປັນຊາວໝຸ່ມ ແລະ ຜູໃ້ຫຍ່ ອາຍຸ 15-40 ປ  ທ ີ່ກ ກໜັງສ ຄ ນ, ຜູ້
ຕົກຫ ົີ່ນຈາກໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຜູທ້ ີ່ພາດໂອກາດທາງການສຶກສາ ແລະ ພ້ອມຈັດຕັັ້ງການຮຽນ-ການສອນ
ບໍາລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາຈບົຊັັ້ນປະຖົມ ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມເປົັ້າໝາຍດັີ່ງກ່າວໃນທົີ່ວປະເທດ ເຊິີ່ງມ ຜູຮ້ຽນຈົບ 
ຈໍານວນ 5.924 ຄົນ, ຍິງ 3.029 ຄົນ, ທຽບໃສຄ່າດໝາຍທ ີ່ວາງໄວ້ 8.000 ຄົນ ແມ່ນປະຕິບັດໄດ້ພຽງ
ແຕ່ 74,05%; 

3) ສໍາເລັດການບໍາລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ຈັດການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ກັບກຸ່ມເປົັ້າ
ໝາຍຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຜູໃ້ຫຍ່ອາຍຸ 15-30 ປ  ທ ີ່ຕົກຫ ົີ່ນຈາກສາຍສາມັນ ແລະ ຜູທ້ ີ່ພາດໂອກາດທາງການ
ສຶກສາ ໄດ້ ຈໍານວນ 30.065 ຄົນ, ຍິງ 14.362 ຄົນ; ທຽບໃສຄ່າດໝາຍທ ີ່ວາງໄວ້ 60.000 ຄົນ ແມ່ນ
ປະຕິບັດພຽງແຕ່ 50,1% ເທົີ່ານັັ້ນ; 

4) ສໍາເລັດການປະກາດຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນບໍາລຸງທົີ່ວເມ ອງ ໄດ້ 23 ເມ ອງ ທຽບໃສ່ຄາດໝາຍທ ີ່ວາງ
ໄວ້ໃຫ້ສໍາເລັດ 24 ເມ ອງ ເຊິີ່ງແມ່ນຫຼຸດຄາດໝາຍ 1 ເມ ອງ ແລະ ປະກາດຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນບໍາ
ລຸງທົີ່ວ ແຂວງ ໄດ້ 2 ແຂວງ (ແຂວງຫ ວງນໍັ້າທາ ອັນດັບທ  6 ແລະ ແຂວງສາລະວັນ ອັນດັບທ  7). ມາ
ຮອດປັດຈຸບັນ, ການປະກາດເປັນເມ ອງຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນບໍາລຸງ ໃນທົີ່ວປະເທດ ສໍາເລັດໄປແລ້ວ 
ຈໍາ ນວນ 133 ເມ ອງ (ຍັງອ ກ 15 ເມ ອງ ກໍາລັງດໍາເນ ນການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ກະກຽມປະ
ເມ ນການຮຽນ-ການສອນບໍາລຸງ); 

5) ບໍາລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ໃຫ້ກັບພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕໍາຫ ວດ ແລະ ປະຊາ
ຊົນທົີ່ວໄປ ຢູ ່16 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ; ໂດຍມ ສະຖານການຮຽນ-ການສອນ ຈໍານວນ 58 
ແຫ່ງ, ມ ນັກຮຽນມາສະໜັກເຂົັ້າຮຽນຕົັ້ນປ  ທັງໝົດຈໍານວນ 4.602 ຄົນ/ຍິງ 1.412 ຄົນ; ມາຮອດທ້າຍ
ສົກຮຽນ ສໍາລັບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍບໍາລຸງ (ມ.7) ມ ຜູຮ້ຽນ ຈໍານວນ 2.336 ຄົນ/ຍິງ 685 ຄົນ ແລະ 
ມ ຜູ້ເສັງຈົບຈໍານວນ 2.144 ຄົນ/ຍິງ 622 ຄົນ. 
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5.1.1.2. ວຽກງານການສົີ່ງເສີມວິຊາຊີບຂັັ້ນພ ັ້ນຖານ 

ໃນສົກຮຽນ 2018-19 ນ ັ້ ຍັງສ ບຕໍີ່ເອົາໃຈໃສ່ສົີ່ງເສ ມຝຶກອົບຮົມວິຊາຊ ບຂັັ້ນພ ັ້ນຖານ ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມເປົັ້າໝາຍ 
ຊຶີ່ງໄດ້ລວມເອົາທັງຄົນພິການ. ໃນທົີ່ວປະເທດມ ກຸ່ມເປົັ້າໝາຍທ ີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊ ບສໍາເລັດ ຈໍານວນ 
4.305 ຄົນ ເປັນຍິງ 2.088 ຄົນ ເຊິີ່ງເຫັນວ່າເພດຍິງກໍີ່ໄດ້ຮັບໂອກາດເທົີ່າທຽມກັນກັບເພດຊາຍ; ທຽບໃສ່ຄາດ
ໝາຍທ ີ່ວາງໄວ້ 4.000 ຄົນ ແມ່ນສາມາດບັນລຸໄດ້ເກ ນຄາດໝາຍ ເຖິງ 107 % ຂອງຄາດໝາຍລວມ. 

ສໍາລັບສາຂາວິຊາຊ ບທ ີ່ມ ຜູເ້ຂົັ້າຮັບການຝຶກອົບຮົມຫ າຍກວ່າໝູ່ແມ່ນວຊິາຊ ບສາຂາປຸງແຕ່ງອາຫານ ມ  1.554 
ຄົນ ຍິງ 973 ຄົນ, ວິຊາຊ ບສາຂາປູກຝັງ ມ  697 ຄົນ, ຍິງ 132 ຄົນ ແລະ ວິຊາຊ ບສາຂາຕັດຫຍິບ ມ  483 ຄົນ, 
ຍິງ 259 ຄົນ ເຊິີ່ງອາດມ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າ ສາເຫດທ ີ່ມ ຜູ້ເຂົັ້າຮັບການຝຶກອົບຮົມຫ າຍກວ່າໝູ່ ແມ່ນຍ້ອນວ່າ ພວກ
ເຮົາມ ຄວາມພ້ອມທາງດ້ານພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ, ອຸປະກອນ, ຄູຝຶກ ແລະ ແຫ ີ່ງທ ນ ໃນການສະໜັບສະໜູນວິຊາຊ ບ
ດັີ່ງກ່າວນ ັ້. ອ ກສາເຫດໜຶີ່ງ ກໍີ່ອາດຈະແມ່ນຍ້ອນສອງວິຊາຊ ບດັີ່ງກ່າວນ ັ້ ເປັນວິຊາຊ ບທ ີ່ຕິດພັນກັບການດໍາລົງຊ  ວິດ
ປະຈໍາວັນຕົວຈິງ ຂອງປະຊາຊົນລາວເຮົາ ແລະ ເປັນສາຂາວິຊາຊ ບທ ີ່ຄົນລາວເຮົາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກຸ່ມເປົັ້າໝາຍທ ີ່
ດໍາລົງຊ ວິດຕິດພັນກັບການທໍາມາຫາລ້ຽງຊ ບປະຈໍາວັນ. 

5.1.2. ການປັບປ ງຄ ນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ 

ການພັດທະນາວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ບໍີ່ພຽງແຕ່ຂະຫຍາຍໂອກາດ ແລະ ສົີ່ງເສ ມໃຫ້ກຸ່ມ ເປົັ້າ
ໝາຍໄດ້ເຂົັ້າຮຽນຄ ນເທົີ່ານັັ້ນ ແຕ່ຍັງໄດ້ມ ການປັບປຸງທາງດ້ານຄຸນນະພາບພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ຂອງການຮຽນ-ການ
ສອນ, ສ້າງຂ ດຄວາມສາມາດໃຫ້ກັບບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຄູສອນສໍາລັບການສອນຜູໃ້ຫຍ່ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວ
ກັບທັກສະວິຊາຊ ບສະເພາະ; ພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງຫ ັກສູດ ລຶບລ້າງຄວາມບໍີ່ຮູໜັ້ງສ ; ບໍາລຸງຍົກລະດັບຊັັ້ນປະຖົມ, 
ບໍາລຸງຍົກລະດັບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕົັ້ນ ແລະ ມັດທະຍົມປາຍ ເພ ີ່ອໃຫ້ມ ຄຸນນະພາບໃກ້ຄຽງກບັການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ 
ເທ ີ່ອລະກ້າວ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບແວດລ້ອມຕົວຈິງໃນປະຈຸບັນ; ພັດທະນາສ ີ່ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ 
ປັບປຸງວິທ ການສິດສອນ ເພ ີ່ອໃຫ້ຮັບປະກັນທາງດ້ານປະສິດທິພາບ ແລະ ໃຫ້ຍັບເຂົັ້າໃກ້ກັບຄຸນນະພາບຂອງການ
ຮຽນ-ການສອຂອງໃນໂຮງຮຽນ. ພ້ອມກັນນັັ້ນ, ກໍີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງດ້ານຄຸນນະພາບຂອງການຝຶກອົບຮົມ ວິຊາ
ຊ ບຂັັ້ນພ ັ້ນຖານ ເພ ີ່ອແນໃສ່ເຂົັ້າກັບສະພາບການດໍາລົງຊ ວິດຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສາມາດເຊ ີ່ອມໂຍງກັບ
ວຽກງານວິຊາຊ ບອາຊ ວະສຶກສາ. 

5.1.3. ວຽກງານບໍລິຫານ ແລະ ຄ ຸ້ມຄອງ 

ວຽກງານການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງກໍີ່ເປັນອ ກວຽກໜຶີ່ງທ ີ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ຄຽງຄູກ່ັບແຜນງານຂະ 
ຫຍາຍໂອກາດ ແລະ ການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນການພັດທະນາພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ, ການປັບປຸງບັນດານິຕິ
ກໍາ ແລະ ລະບຽບການທ ີ່ກຽ່ວຂ້ອງ ລວມເຖິງການລົງເຜ ຍແຜ່ວິທ ການບໍລິຫານ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານ
ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ. ໃນປ  2018-19, ສາມາດສ້າງຕັັ້ງສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຂັັ້ນເມ ອງເພ ີ່ມໄດ້ 7 
ແຫ່ງ ແລະ ສ້າງສູນຂັັ້ນແຂວງເປັນສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຕົວແບບໄດ້ 1 ແຫ່ງຄ : ແຂວງຊຽງຂວາງ. ສະນັັ້ນ, 
ໃນປະຈຸບັນມ ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນປະຈໍາພາກ 3 ແຫ່ງ, ຂັັ້ນແຂວງ 17 ແຫ່ງ, ຂັັ້ນເມ ອງ 36 ແຫ່ງ ແລະ 
ສູນການຮຽນຮູຊຸ້ມຊົນ 342 ແຫ່ງ. 

ໃນປະຈຸບັນ, ການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ຂອງຂະແໜງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແມ່ນນໍາໃຊ້ຄູອາສາສະ
ໝັກທ ີ່ເປັນລັດຖະກອນຄູເປັນຕົັ້ນຕໍ ແຕ່ກໍີ່ຍັງມ ຈໍານວນໜຶີ່ງທ ີ່ຍັງບໍີ່ທັນໄດ້ເປັນລັດຖະກອນຄູ; ສໍາລັບຄູສອນບໍາລງຸ
ຍົກລະດັບການສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ ແມ່ນນໍາໃຊຄູ້ທ ີ່ສອນມັດທະຍົມໃນໂຮງຮຽນ ທ ີ່ຢູ່
ໃກ້ສະຖານທ ີ່ການຈັດການຮຽນ-ການສອນນັັ້ນເປັນຜູ້ສອນ, ສໍາລັບສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ທ ີ່ຫັນຈາກໂຮງ 
ຮຽນບໍາລຸງແຂວງໃນເມ ີ່ອກ່ອນນັັ້ນ ມ ຄູສອນປະຈໍາປົກກະຕິ ເຊິີ່ງລວມທັງຄູສອນວິຊາຊ ບຂັັ້ນພ ັ້ນຖານ. ໃນສົກຮຽນ 
2018-19 ມ ພະນັກງານ ແລະ ລັດຖະກອນຄູ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ທັງໝົດ 11.754 ຄົນ, ຍິງ 5.875 ຄົນ; 
ໃນຈໍານວນດັີ່ງກ່າວມ ຄູສອນບໍາລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມ ຈໍານວນ 2.657 ຄົນ, ຍິງ 112 ຄົນ; ຄູສອນບໍາ
ລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາຊັັ້ນມດັທະຍົມຕອນຕົັ້ນບໍາລຸງ ຈໍານວນ 8.504 ຄົນ, ຍິງ 5.403 ຄົນ;  ແລະ ຄູສອນບໍາ
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ລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາຊັັ້ນມດັທະຍົມຕອນປາຍບໍາລຸງ ຈໍານວນ 528 ຄົນ, ຍິງ 320 ຄົນ; ຄູວິຊາຊ ບຂັັ້ນພ ັ້ນ ຖານ 
65 ຄົນ, ຍິງ 40 ຄົນ. 

ນອກຈາກນັັ້ນ ສໍາລັບການພັດທະນານິຕິກໍາ ກໍີ່ໄດ້ສ ບຕໍີ່ປັບປງຸຮ່າງດໍາລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕ ວ່າດ້ວຍ ການ
ຮຽນຮູ້ຕະຫ ອດຊ ວິດ ເຊິີ່ງສະເໜ ເຂົັ້າຜ່ານໃນກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ປະຈໍາເດ ອນກໍລະກດົ 2019; ໄດ້ມ ການ 
ອະນຸມັດ ແລະ ເຜ ຍແຜ່ຂໍັ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕ ວ່າດ້ວຍການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊ ບຂັັ້ນພ ັ້ນຖານນອກໂຮງຮຽນ ໃຫ້
ກັບພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງ ແລະ ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນໃນທຸກຂັັ້ນ. ທ ີ່ສໍາ
ຄັນທ ີ່ສຸດແມ່ນໄດ້ປັບປຸງຂໍັ້ຕົກລົງລັດຖະມົນຕ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ການເຄ ີ່ອນໄຫວຂອງສູນ ການສຶກສາ ນອກ
ໂຮງຮຽນຂັັ້ນພາກ, ສູນແຂວງ, ສູນເມ ອງ ແລະ ສູນຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ. 

5.2. ສາຍເຫດທີີ່ພາໃຫຸ້ມີຂໍັ້ຄົງຄ້າງ 

ຜ່ານການຕ ລາຄາຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດປ ຜ່ານມາ ເຫັນວ່າຄຽງຄູ່ກັບຜົນສໍາເລັດທ ີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນ ັ້ ວຽກ
ງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ກໍີ່ຍັງມ ບາງຂໍັ້ຄົງຄ້າງທ ີ່ຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ຊອກຫາວິທ ແກ້ໄຂໃນສົກຮຽນຕໍີ່ໄປ ຄ ດັີ່ງນ ັ້: 

1. ກຸ່ມເປົັ້າໝາຍຜູຮ້ຽນສ່ວນຫ າຍບໍີ່ຢາກຮຽນຍ້ອນຊ ວິດການເປັນຢູ່ຝ ດເຄ ອງ, ຂາດແຮງງານໃນຄອບຄົວ, ຢູກ່ະ
ແຈກກະຈາຍ, ເປົັ້າໝາຍຮຽນມ ຈໍານວນເພ ີ່ມຂຶັ້ນຢ່າງຫ ວງຫ າຍໃນແຕ່ລະປ  ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊັັ້ນມັດທະ
ຍົມສຶກສາ ຍ້ອນອັດຕາການປະລະການຮຽນໃນຊັັ້ນມັດທະຍມົມ ສູງໃນແຕ່ລະປ . 

2. ລະບົບການເກັບກໍາຂໍັ້ມູນສະຖິຕິການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຍັງບໍີ່ທັນເຊ ີ່ອມເຂົັ້າກັບລະບົບການເກັບກໍາຂໍັ້ມູນ 
ຂອງກະຊວງ ແລະ ຍັງບໍີ່ທັນໄດ້ວິເຄາະເພ ີ່ອຊອກຫາບັນຫາ, ສາເຫດ  ແລະ ວິທ ການແກ້ໄຂທ ີ່ມ ຫ າຍຮູບແບບ
ສົມເຫດສົມຜົນຕາມສະພາບຄວາມເປັນຈິງ. 

3. ລະບົບການສະຫຼຸບລາຍງານວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນປະຈໍາພາກຮຽນ ປະຈໍາປ ຈາກໜ່ວຍງານຂອງ
ເມ ອງ, ຈາກສູນການສຶກສາຂັັ້ນຕ່າງໆກໍີ່ຍັງຊັກຊ້າ ບໍີ່ຖ ກຕາມເວລາທ ີ່ກໍານົດໄວ້; ບາງບ່ອນພາຍຫ ັງຈັດຕັັ້ງພິທ 
ປະກາດຈົບຊັັ້ນປະຖົມບໍາລຸງ ແລະ ຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນບໍາລຸງທົີ່ວເມ ອງໄປແລ້ວ ແມ່ນຢຸດສະງັກ ບໍີ່ສ ບຕໍີ່
ເກັບກໍາຂໍັ້ມູນສະຖິຕິກຸ່ມເປົັ້າໝາຍ  ແລະ ບໍີ່ຈັດຕັັ້ງການຮຽນ-ການສອນເລ ຍ ຈິີ່ງເປັນສາເຫດໃຫ້ເກ ດມ ກຸ່ມ
ເປົັ້າໝາຍກ ກໜັງສ  ແລະ ຮຽນບໍີ່ຈົບຫ າຍຂຶັ້ນ. 

4. ຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນບໍາລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາຊັັ້ນຕ່າງໆຍັງບໍີ່ທັນສູງ ແລະ ຍັງແລນ່ນໍາປະລິ
ມານຫ າຍ, ຂາດຄູສອນບໍາລຸງຊັັ້ນມັດທະຍົມຕົັ້ນສໍາລັບປະຊາຊົນໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫ  ກໄກສອກຫ  ກ. 

5. ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຂັັ້ນຕ່າງໆ ສ່ວນຫ າຍຍັງບໍີ່ທັນໄດວ້າງແຜນ  ແລະ ຈັດຕັັ້ງດໍາເນ ນວຽກງານການ
ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ກຸ່ມເປົັ້າໝາຍຕາມໜ້າທ ີ່ຂອງຕົນເທົີ່າທ ີ່ຄວນ, ສາເຫດຍ້ອນບໍີ່ມ ຄູຝຶກ, ບໍີ່ມ ອຸປະກອນ ແລະ 
ຂາດງົບປະມານ. 

6. ການຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ ້ແລະ ປະເມ ນຄຸນນະພາບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ການຕິດຕາມການຮຽນ-ການສອນ
ບໍາລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາຕວົຈິງ, ການຕິດຕາມຜົນຂອງການປະຕິບັດ ພາຍຫ ັງຝຶກອົບຮົມວິຊາຊ ບໄປແລ້ວ 
ບໍີ່ໄດ້ຮັບການປະເມ ນ. 

7. ບາງສູນຍັງບໍີ່ມ ຄວາມພ້ອມໃນການຈັດການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊ ບ, ບາງສາຂາວິຊາຊ ບກໍີ່ຍັງມ ຈໍາກັດ ແລະ ຄູຝກຶ 
ວິຊາຊ ບຈໍານວນໜຶີ່ງກໍີ່ຍັງບໍີ່ມ ຄວາມຊໍານິຊໍານານເທົີ່າທ ີ່ຄວນ; 

8. ກຸ່ມເປົັ້າໝາຍສ່ວນຫ າຍບໍີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊ ບຂັັ້ນພ ັ້ນຖານ, ຮຽນແລ້ວບໍີ່ສາມາດນໍາໄປໃຊ້ໃຫ້ເກ ດ
ຜົນປະໂຫຍດໃນຊ ວິດການເປັນຢູໄ່ດ້ເທົີ່າທ ີ່ຄວນ. 
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5.3. ແຜນວຽກບູລິມະສິດ ສໍາລັບປີ 2020 
5.3.1. ຈ ດປະສົງ 

1. ສ້າງໂອກາດໃຫ້ປະຊາຊົນກຸ່ມເປົັ້າໝາຍ ອາຍຸ 6-14 ປ  ແລະ 15-40 ປ  ທ ີ່ບໍີ່ທັນຈົບຊັັ້ນປະຖົມ ແລະ 15-
30 ປ  ທ ີ່ບໍີ່ຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ຍ້ອນບໍີ່ມ ໂອກາດ ແລະ ພາດໂອກາດໃນການສຶກສາ ໃຫ້ໄດ້ຮັບ ການ
ສຶກສາຢ່າງເທົີ່າທຽມກັນ, ທົີ່ວເຖິງ ແລະ ມ ຄຸນນະພາບ ເພ ີ່ອສໍາເລັດການສຶກສາພາກບັງຄັບ ແລະ ສົີ່ງເສ ມ
ການຮຽນຮູ້ຕະຫ ອດຊ ວິດ; 

2. ສ ບຕໍີ່ປັບປຸງຄຸນນະພາບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຕາມມາດຕະຖານຄຸນນະພາບ ສໍາລັບການສຶກສາ ນອກ
ໂຮງຮຽນ; 

3. ສົີ່ງເສ ມໃຫ້ກຸ່ມເປົັ້າໝາຍໂດຍສະເພາະແມ່ນບ້ານສາມສ້າງໄດ້ຝກຶອົບຮົມວິຊາຊ ບຂັັ້ນພ ັ້ນຖານ ແລະ ທັກສະ 
ຊ ວິດ ເພ ີ່ອຍົກສູງຄຸນນະພາບຊ ວິດຂອງເຂົາເຈົັ້າໃຫ້ດ ຂຶັ້ນ. 

5.3.2. ຄາດໝາຍ  

1. ສົີ່ງເສ ມໃຫ້ເດັກນ້ອຍກຸ່ມເປົັ້າໝາຍອາຍຸ 6-14 ປ  ໃຫ້ຮຽນຈົບຊັັ້ນປະຖົມບໍາລຸງ ໃຫ້ໄດ້ 3.000 ຄົນ; 
2. ສົີ່ງເສ ມໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ກຸ່ມເປົັ້າໝາຍອາຍຸ 15-40 ປ  ໃຫ້ຮຽນຈົບຊັັ້ນປະຖົມບໍາລຸງໃຫ້ໄດ້ 

8.000 ຄົນ; 
3. ສົີ່ງເສ ມໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ ່ກຸ່ມເປົັ້າໝາຍ ອາຍຸ 15-35 ປ  ໃຫ້ຮຽນຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນໃຫ້

ໄດ້ 60.000 ຄົນ; 

4. ສໍາເລັດການບໍາລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນທົີ່ວເມ ອງ ໃຫ້ໄດ້ 15 ເມ ອງ; 
5. ສ ບຕໍີ່ຈັດການຮຽນ  -ການສອນ  ບໍາລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍໃຫ້ໄດ້ 3.000 ຄົນ; 
6. ສຶບຕໍີ່ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊ ບຂັັ້ນພ ັ້ນຖານໃຫປ້ະຊາຊົນໃນກຸ່ມເປົັ້າໝາຍທ ີ່ສົນໃຈ ແລະ ເຂດທ ີ່ມ ເງ ີ່ອນໄຂໃຫ້

ໄດ້ 4.000 ຄົນ; 
7. ຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກວິທ ການສອນ, ການເປັນຄູຝຶກວິຊາຊ ບ ແລະ ຍົກລະດັບທັກສະວິຊາຊ ບ ໃຫ້ຄູຝຶກສູນ

ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຂັັ້ນເມ ອງ ໃນຂອບເຂດທົີ່ວປະເທດ ໃຫ້ໄດ້ 30 ຄົນ; 
8. ສຶບຕໍີ່ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊ ບຂັັ້ນພ ັ້ນຖານ ໃຫ້ປະຊາຊົນບ້ານສາມສ້າງ ໃຫ້ໄດ້ 70 ຄົນ; 
9. ສ້າງສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຂັັ້ນແຂວງ ໃຫ້ໄດ້ 1 ແຫ່ງ (ແຂວງໄຊສົມບູນ). 

5.3.3. ວຽກຈ ດສ ມ 

1. ສ ບຕໍີ່ວຽກງານການສຶກສາຕໍີ່ເນ ີ່ອງໃຫ້ແກ່ກຸ່ມເປົັ້າໝາຍອາຍຸ 6-14 ປ  ທ ີ່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ພາດໂອກາດ 
ທາງການສຶກສາ ແລະ ກຸ່ມເປົັ້າໝາຍອາຍຸ 15-40 ປ  ທ ີ່ບໍີ່ຮຽນຈົບຊັັ້ນປະຖົມບໍາລຸງ ແລ້ວຈັດຕັັ້ງການຮຽນ-
ການສອນ ໃຫ້ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍທ ີ່ວາງໄວ້; 

2. ສ ບຕໍີ່ປັບປຸງລະບົບການເກັບກໍາຂໍັ້ມູນ ແລະ ລະບົບການລາຍງານ ຂອງສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນປະຈໍາ
ພາກ, ແຂວງ, ເມ ອງ ແລະ ສູນການຮຽນຮູຊຸ້ມຊົນ ເພ ີ່ອເຮັດໃຫ້ຂໍັ້ມູນ ແລະ  ການລາຍງານມ ຄວາມເຊ ີ່ອຖ , 
ຖ ກຕ້ອງກັບຕົວຈິງຫ າຍກວ່າເກົີ່າ ແລະ ສາມາດສະໜອງຂໍັ້ມູນ ໃຫ້ກົມໄດ້ທັນເວລາ; 

3. ຊຸກຍູ້, ສົີ່ງເສ ມຂະບວນການບໍາລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາຈບົຊັັ້ນມັດທະຍົມ ໂດຍຖ ຄຸນນະພາບເປັນຕົັ້ນຕໍ 
ແລະ ພ້ອມຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ສໍາເລັດຕາມຄາດໝາຍທ ີ່ວາງໄວ້; 

4. ສົີ່ງເສ ມ, ຊຸກຍູ ້ແລະ ຕິດຕາມ ໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊ ບພາກເອກະຊົນ ຈັດຝຶກອົບຮົມວຊິາຊ ບໃຫ້ກຸ່ມເປົັ້າ
ໝາຍທ ີ່ຢູໃ່ນເຂດຕົວເມ ອງ;  

5. ຊຸກຍູ,້ ຕິດຕາມ ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມວິຊາຊ ບຢູ່ຂັັ້ນບ້ານ ຢູ່ບ້ານຈຸດສຸມ 3 ສ້າງ ໂດຍການໃຫ້ໂອກາດ ແລະ ຄັດ
ເລຶອກເອົາປະຊາຊົນຢູ່ກັບບ້ານ ຜູ້ທ ີ່ມ ຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ສົນໃຈຮຽນຮູ້; 

6. ພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງຫ ັກສູດວິຊາຊ ບບາງສາຂາ ພ້ອມທັງສ້າງປ ັ້ມແບບຮຽນໃຫ້ສໍາເລັດ ແລະ ເຜ ຍແຜ່
ການນໍາໃຊ້ໃຫ້ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນທົີ່ວປະເທດ; 
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7. ສ້າງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ເຕັກນິກວິທ ການສອນ, ການເປັນຄູຝຶກວິຊາຊ ບ ແລະ ຍົກລະດັບທັກສະວິຊາຊ ບ 
ໃຫ້ກັບສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ປະຈໍາພາກ, ຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັັ້ນເມ ອງ; 

8. ປັບປຸງຮ່າງດໍາລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕ  ວ່າດ້ວຍການຮຽນຕະຫ ອດຊ ວິດ ແລະ ຮ່າງນິຕິກໍາອ ີ່ນໆໃຫ້ສໍາເລັດ; 
9. ປັບປຸງໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ ການເຄ ີ່ອນໄຫວຂອງສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແຕ່ລະ

ຂັັ້ນ ເພ ີ່ອໃຫ້ມ ຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງ. 
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VI. ຂະແໜງການຍ່ອຍສ້າງຄູ 

 

6.1. ສະພາບລວມ 

6.1.1. ການຂະຫຍາຍໂອກາດ ແລະ ການເຂົັ້າເຖິງ 
ໂດຍອ ງໃສ່ສະພາບນັກສຶກສາຄູທ ີ່ຮຽນຈົບອອກໄປໃນແຕ່ລະປ  ບໍີ່ໄດ້ຮັບການບັນຈຸມ ຈໍານວນຫ ວງຫ າຍ. ດັີ່ງ 

ນັັ້ນ, ໃນສົກຮຽນ 2018-2019 ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈຶີ່ງໄດ້ຫຼຸດການຮັບນັກຮຽນຄູເຂົັ້າຮຽນ ໃນສະ
ຖາບັນສ້າງຄູຕ່າງໆປະມານ 14% ທຽບໃສ່ປ ຜ່ານມາ. ໃນສົກຮຽນດັີ່ງກ່າວນ ັ້ ມ ນັກຮຽນທ ີ່ຮຽນຈົບ ຊັັ້ນມັດທະຍົມ
ຕອນປາຍ ສະໝັກເຂົັ້າຮຽນຢູ່ສະບັນສ້າງຄູຕ່າງໆ ທົີ່ວປະເທດ ຈໍານວນທັງໝົດ 3.659 ຄົນ, ໃນນ ັ້ ຄູອະນຸບານ 527 

ຄົນ, ຄູປະຖົມ 329 ຄົນ, ຄູມດັທະຍົມ 1.701 ຄົນ, ຄູພະລະ ແລະ ສ ລະປະສຶກສາ 282 ຄົນ ແລະ ຍັງມ ນັກສຶກ
ສາຄູສາຍສົງອ ກຈໍານວນໜຶີ່ງ. ການຮັບນັກສຶກສາຄູແມ່ນອ ງຕາມອັດຕາສ່ວນສອບເສັງ 80% ຕົວເລກແບ່ງປັນ 
20%, ໃນນັັ້ນ 10% ໄດ້ຮັບເບັັ້ຍລ້ຽງໂດຍແມ່ນແຂວງເປັນຜູ້ຄັດເລ ອກ  ແລະ ອ ກ 10% ແມ່ນ ວິທະຍາໄລຄູເປັນ
ຜູ້ເລ ອກໂດຍອ ງຕາມຜົນການສອບເສັງຄັດເລ ອກເຂົັ້າຮຽນ. 

ໃນສົກຮຽນດຽວກັນນ ັ້ ມ ນັກສຶກສາຄູທ ີ່ຮຽນຈົບອອກຈາກສະຖາບັນສ້າງຄູຕ່າງໆ ຈໍານວນ 3.124 ຄົນ,

ທຽບໃສປ່ ຜ່ານມາ ຫຼຸດລົງປະມານ 46,5%. ໃນນ ັ້, ຄູອະນຸບານມ  466 ຄົນ, ຄູປະຖົມ 204 ຄົນ, ຄູມັດທະຍົມ 
1.960 ຄົນ, ຄູພະລະ ແລະ ສ ລະປະສຶກສາ 372 ຄົນ ແລະ ຄູສົງອ ກຈໍານວນ 122 ອົງ. 

ລາຍລະອຽດຈໍານວນນັກຮຽນແຕ່ລະຊັັ້ນແຕ່ລະສາຍມ ດັີ່ງນ ັ້: 

❖ ສາຍຄູອະນ ບານ: 

- ມ ຈໍານວນນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາທັງໝົດ 1.789 ຄົນ, ຍິງ 1.788 ຄົນ, ທຽບໃສ່ປ ຜ່ານມາຫຼຸດ 28,47%. 
ມ ນັກຮຽນເຂົັ້າໃໝ່ທັງໝົດ 527 ຄົນ, ຍິງ 527 ຄົນ. ນັກຮຽນປ ສຸດທ້າຍ ຈໍານວນ 466 ຄົນ ແລະ ຄູ
ອະນຸບານຮຽນຕໍີ່ເນ ີ່ອງຈໍານວນທັງໝົດ 128 ຄົນ, ຍິງ 128 ຄົນ.  

❖ ສາຍຄູປະຖົມ:  

- ມ ຈໍານວນນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາສາຍຄູປະຖົມຢູ່ວິທະຍາໄລຄູ 8 ແຫ່ງ ມ ຈໍານວນທັງໝົດ 1.364 ຄົນ, ຍິງ 
870 ຄົນ, ທຽບໃສ່ປ ຜ່ານມາແມ່ນຫຼຸດ 9,91%. ມ ນັກຮຽນເຂົັ້າໃໝ່ 329 ຄົນ, ຍິງ 301 ຄົນ. ມ ນັກສຶກ
ສາປ ສຸດທ້າຍຈໍານວນ 204 ຄົນ, ຍິງ 120 ຄົນ ແລະ ນັກຮຽນຄູປະຖົມຮຽນຕໍີ່ເນ ີ່ອງ 169 ຄົນ, ຍິງ 55 
ຄົນ.  

❖ ສາຍຄູມັດທະຍົມ: 

- ຈໍານວນນັກຮຽນຄູສາຍຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາທ ີ່ຮຽນຢູຄ່ະນະສຶກສາສາດ 4 ແຫ່ງ ແລະ ວິທະຍາໄລຄູຕ່າງໆ 
ມ ຈໍານວນທັງໝົດ 7.001 ຄົນ, ທຽບໃສ່ປ ຜ່ານມາແມ່ນຫຼຸດ 14,61%. ມ ນັກຮຽນເຂົັ້າໃໝ່ທັງໝົດ 
1.701 ຄົນ ທຽບໃສ່ປ ຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 19,71%. ຈໍານວນນັກຮຽນຄູປ ສຸດທ້າຍ ຈໍານວນ 1.960 ຄົນ. 

❖ ສາຍຄູພະລະສຶກສາ ແລະ ສີລະປະສຶກສາ: 

- ຈໍານວນນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາຄູພະລະສຶກສາ ມ ທັງໝົດ 450 ຄົນ, ມ ນັກຮຽນເຂົັ້າໃໝ່ 134 ຄົນ ແລະ 
ນັກຮຽນປ ສຸດທ້າຍຈໍານວນ 126 ຄົນ. ນອກນ ັ້, ຍັງມ ນັກສຶກສາຄູພະລະສຶກສາຊັັ້ນສູງ ຮຽນຢູ່ວິທະຍາໄລ
ຄູ ປາກເຊ ຊຸດທ  2 ມ ນັກສຶກສາ 26 ຄົນ ແລະ ວິທະຍາໄລຄູຄັງໄຂ ຊຸດທ  1 ມ ນັກສຶກສາ 27 ຄົນ. 

- ນັກຮຽນຄູສ ລະປະສຶກສາ ມ ນັກສຶກສາທັງໝົດ 435 ຄົນ, ມ ນັກຮຽນເຂົັ້າໃໝ່ 154 ຄົນ ແລະ ນັກສຶກສາ
ປ ສຸດທ້າຍ 147 ຄົນ. 
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ເຖິງວ່າສະພາບການຮັບນັກຮຽນຄູເຂົັ້າໃໝ່ ແລະ ນັກຮຽນຄູທ ີ່ຮຽນຈົບອອກໄປຈະຫຼຸດລົງ ທຽບໃສ່ປ ຜ່ານ
ມາ, ແຕ່ຈໍານວນນັກຮຽນທ ີ່ຮຽນຈົບອອກໄປ ແມ່ນຍັງບໍີ່ໄດ້ຮັບການບັນຈຸເປັນລັດຖະກອນຄູ ຈໍານວນໂຄຕ້າມ ຈໍາກັດ 
ອັນເນ ີ່ອງມາຈາກຈໍານວນນັກຮຽນຄູທ ີ່ຈົບອອກໄປ ແຕ່ບໍີ່ໄດ້ຮັບການບັນຈຸຍັງມ ຫ າຍ. 

6.1.2. ຄ ນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ 
6.1.2.1. ການປັບປ ງຫ ັກສູດ ແລະ ການສະໜອງອ ປະກອນຮບັໃຊຸ້ການຮຽນ-ການສອນ  

1. ສໍາເລັດການພັດທະນາຫ ັກສູດສາຍສ້າງຄູປະຖົມລະດັບອະນຸປະລິນຍາ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຂອງ
ແຜນງານ BEQUAL. 

2. ສໍາເລັດການປັບປຸງຫ ັກສູດສ້າງຄູມັດທະຍົມ ລະດັບປະລິນຍາຕ  15 ສາຂາວິຊາ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນ
ຂອງໂຄງການ SESDP. 

3. ສໍາເລັດການປັບປຸງໂຄງຮ່າງຫ ັກສູດສ້າງຄູມັດທະຍົມລະບົບຕໍີ່ເນ ີ່ອງ ລະດັບປະລິນຍາຕ  ຈໍານວນ 05 ສາ 
ຂາວິຊາ ຄ : ຄະນິດສາດ, ພາສາລາວ, ຊ ວະສາດ, ເຄມ ສາດ ແລະ ພາສາອັງກິດ. 

4. ສໍາເລັດການປັບປຸງຫ ັກສູດສ້າງຄູອະນຸບານ ແລະ ຄູປະຖົມ ລະບົບຕໍີ່ເນ ີ່ອງ ລະດັບປະລິນຍາຕ . 
5. ສໍາເລັດການປັບປຸງຫ ັກສູດສ້າງຄູອະນຸບານລະດັບປະລິນຍາຕ  ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຂອງ UNESCO 

Bangkok. 

6. ສໍາເລັດການພັດທະນາມາດຕະຖານການສອນຄູຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ. 
7. ສ້າງທັກສະໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາຄູກ່ຽວກັບການຜະລິດອຸປະກອນສ ີ່ການຮຽນ - ການສອນ ຈາກວັດຖຸທ ີ່ຫາ

ໄດ້ງ່າຍໆ. 

6.1.2.2. ການຍົກສູງຄ ນນະພາບການສອນຂອງຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູໃຫຸ້ສູງຂຶັ້ນ 

1. ຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການຮຽນການສອນລະດັບປະລນິຍາຕ  ແລະ ການວິໄຈໃນຫ້ອງຮຽນໃນ
ສະຖານບັນສ້າງຄູ. 

2. ຄົັ້ນຄວ້າການຂໍຕໍາແໜ່ງອາຈານ ແລະ ຜູຊ້່ວຍອາຈານໃຫ້ຄູສອນໃນວິທະຍາໄລຄູ ແລະ ວິທະຍາໄລສົງ. 
3. ສະຖານການສ້າງຄູທຸກແຫ່ງ ນໍາພາ ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາຄູ ປ ສຸດທ້າຍ ລົງຝຶກຫັດວິຊາຊ ບຄູໃນເຂດບໍລິ

ການຂອງຕົນ ພ້ອມທັງຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບວຽກງານດັີ່ງກ່າວ. 
4. ຄູ-ອາຈານໃນວິທະຍາໄລຄູທຸກແຫ່ງ ເຮັດການວິໄຈທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວ

ກັບວຽກງານດັີ່ງກ່າວ. 
5. ເສ ມສ້າງຄວາມສາມາດໃນການນໍາໃຊ້ຫ້ອງຟັງສຽງ, ໄອຊ ທ  ແລະ ພາສາອັງກິດໃຫ້ຄູ-ອາຈານໃນວິທະຍາ

ໄລຄູ ແລະ ໂຮງຮຽນສາທິດ. 
6. ເສ ມສ້າງທັກສະການສອນພາສາລາວ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ຄະນິດສາດ ໂດຍເນັັ້ນຜູ້ຮຽນເປັນໃຈກາງໃຫ້

ແກ່ຄູ-ອາຈານໃນວິທະຍາໄລຄູ. 

6.1.2.3. ການສະໜອງການບໍາລ ງຄູໃຫຸ້ເປັນລະບົບ ເພ ີ່ອພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍີ່ເນ ີ່ອງ, ປັບປ ງ
ເຄ ອຂ່າຍ ການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູໃຫຸ້ໜັກແໜຸ້ນ. 

1. ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມແນະນໍາການນໍາໃຊ້ປຶັ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມ ຄູ ວິຊາຄະນິດສາດຂັັ້ນປະຖົມປ ທ  1 
ແລະ 2 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ໃຫ້ແກ່ຄູຝຶກຂັັ້ນແຂວງ, ຂັັ້ນເມ ອງ, ວິທະຍາໄລຄູຈໍານວນ 242 ຄົນ ແລະ ຄູ
ສອນຂັັ້ນ ປ.1 ໃນທົີ່ວປະເທດ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຈໍານວນ 10.245 ຄົນ (ພາກລັດ 9.730 
ຄົນ, ເອກະຊົນ 515 ຄົນ) ແລະ ຄູສອນຂັັ້ນ ປ.2 ໃນ 4 ແຂວງເປົັ້າໝາຍຂອງ ອົງການ JICA ທັງພາກ
ລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຈໍານວນ 3.139 ຄົນ (ພາກລັດ 2.756 ຄົນ, ເອກະຊົນ 383 ຄົນ). 

2. ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃນການຈັດການຮຽນ-ການສອນວິຊາວິທະຍາສາດ ແລະ ຄະນິດສາດໃຫ້ແກ່ຄູທ ີ່ສອນ
ໃນຫ ັກສູດສ້າງຄູປະຖົມ ແລະ ຄູຊັັ້ນປະຖົມ ຈໍານວນ 35 ຄົນ ຮ່ວມກັບສູນ SEAMEO RECSAM. 
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3. ຄູຝຶກຫ ັກແຫ ີ່ງ ຈໍານວນ 60 ຄົນ ແລະ ຄູຝຶກປະຈໍາແຂວງ ຈໍານວນ 611 ຄົນ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວ
ກັບການນໍາໃຊ້ຫ ັກສູດຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຂັັ້ນ ປ.1 ແລະ ຍົກລະດັບການເປັນຄູສຶກສານິເທດຂັັ້ນກະຊວງຈໍາ
ນວນ 24 ຄົນ ແລະ ຂັັ້ນເມ ອງ 6 ເມ ອງ ຈໍານວນ 28 ຄົນ ຮ່ວມກັບກົມສາມັນສຶກສາ ໂດຍການສະໜັບ
ສະໜູນຂອງອົງການ UNICEF. 

4. ພັດທະນາຄູ່ມ  ວິທ ການສອນ ທ ີ່ຄໍານຶງເຖິງຄວາມສະເໝ ພາບລະຫວ່າງ ຍິງ-ຊາຍ ໃນການສອນວິຊາວິທະ
ຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊ , ວິສະວະກໍາ ແລະ ຄະນິດສາດ ຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ (STEM) ແລະ ປັບປຸງ
ເຄ ີ່ອງມ ເກັບກໍາຂໍັ້ມູນການສຶກສາຄູ ແລະ ການບໍາລຸງຄູປະຈໍາການຮ່ວມກັບອົງການ UNESCO. 

5. ເສ ມສ້າງຄວາມສາມາດໃນການນໍາໃຊຫ້້ອງທົດລອງວິທະຍາສາດ ໃຫ້ແກ່ຄູສອນມັດທະຍົມໃນເທດສະ 
ບານນະຄອນຫ ວງພະບາງ, ແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ການສອນພາສາລາວ ມ.4 ແລະ ມ.7 ໃຫ້ຄູສອນມັດ
ທະຍົມ ໃນແຂວງໄຊຍະບູລ . 

6. ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງດ້ານການຈັດ ການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ຄູສອນຊັັ້ນມັດທະຍົມໃນເມ ອງໂຂງ ແຂວງ
ຈໍາປາສັກ ແລະ ແຂວງສາລະວັນ. 

7. ເສ ມສ້າງທັກສະການວິໄຈສຸຂະພາບຂອງໄວໜຸ່ມ ໃຫ້ແກ່ຄູສອນສາຍຄູອະນຸບານ-ປະຖົມ. 

6.1.2.4. ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫຸ້ແກ່ການປະກັນຄ ນນະພາບພາຍໃນ ແລະ ປັບປ ງການບໍລິ
ຫານຈັດການໃນສະຖານການສ້າງຄູ. 

1. ສໍາເລັດການລົງກວດກາຄຸນນະພາບພາຍໃນສະຖານການສ້າງຄູ 10 ແຫ່ງ ປະຈໍາປ  2018. 
2. ວິທະຍາໄລຄູ 8 ແຫ່ງໄດ້ຜ່ານການປະເມ ນພາຍນອກ ຈາກສູນປະກັນຄຸນນະພາບການສກຶສາ ແລະ ໄດ້ຮັບ

ໃບຮັບຮອງຄຸນນະພາບສະຖານການສຶກສາ. 
3. ຖອດຖອນບົດຮຽນວຽກງານການບໍລິຫານ-ການຈັດຕັັ້ງ ລະຫວ່າງວິທະຍາໄລຄູດ້ວຍກັນ ແລະ ສະຖານ 

ການສຶກສາອ້ອມຂ້າງ. 
4. ປະເມ ນຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາສະເພາະ ແລະ ທັກສະການສອນຂອງຄູ-ອາຈານ ໂດຍຜ່ານການສໍາຫ ວດຄວາມ

ພໍໃຈຂອງນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ເພ ີ່ອຊອກຫາບັນຫາ ແລະ ວິທ ແກ້ໄຂ. 
5. ວິທະຍາໄລຄູ 6 ແຫ່ງ ລວມທັງວິທະຍາໄລພະລະສຶກສາ ແລະ ວິທະຍາໄລສ ລະປະສຶກສາ ໄດ້ປະກາດ

ເປັນວິທະຍາໄລປອດຢາເສບຕິດ ໃນສົກຮຽນ 2018-19. 

6.2. ປະເດັນບັນຫາ ແລະ ສີີ່ງທ້າທາຍ 

1. ນັກຮຽນທ ີ່ມາຕາມຕົວເລກແບ່ງປັນຈາກແຂວງ ຍັງບໍີ່ໄດ້ຕາມເງ ີ່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະຖານການຄັດເລ ອກ 
ໂດຍສະເພາະຄວາມຮູ້ພ ັ້ນຖານຂອງນັກຮຽນຍັງຕໍີ່າ. 

2. ການພັດທະນາຄວາມຮູ້ທາງດ້ານໄອຊ ທ  ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດຂອງຄູ-ອາຈານຈໍານວນໜຶີ່ງຍັງມ ຂ ດຈໍາກັດ. 
3. ຄວາມສາມາດໃນການຊຸກຍູ້ ສົີ່ງເສ ມ ຄູ-ອາຈານ ຍົກລະດັບວຸດທິດ້ານວິຊາສະເພາະ ທັງພາຍໃນ ແລະ 

ຕ່າງປະເທດ ຍັງມ ຂ ດຈໍາກັດ. 
4. ການສ້າງຂ ດຄວາມສາມາດຂອງຄູໃນວິທະຍາໄລຄູ ໃນການໃຫ້ການບໍລິການດ້ານວິຊາການແກ່ຊຸມຊົນໃນ

ເຂດບໍລິການ ຍັງມ ຂໍັ້ຈໍາກັດ. 
5. ຮູບແບບ ແລະ ໄລຍະເວລາການລົງຝຶກຫັດວິຊາຊ ບຄູ ຍັງບໍີ່ເປັນເອກະພາບໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ. 
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6.3. ແຜນວຽກບູລິມະສິດສໍາລັບປີ 2020 

6.3.1 ຈ ດປະສົງລວມ 

1. ເພ ີ່ອປັບປຸງ ການສ້າງຄູໃຫ້ມ ຄຸນນະພາບ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ນັກສຶກສາຄູ ທ ີ່ຮຽນຈົບໃຫ້ໄດ້ຕາມສະມັດຖະ 
ພາບທ ີ່ວາງໄວ້. 

2. ເພ ີ່ອຮັບປະກັນການສະໜອງຄູໃຫ້ພຽງພໍ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຕວົຈິງ. 
3. ເພ ີ່ອປັບປຸງວົງຈອນການເຄ ີ່ອນໄຫວການພັດທະນາວິຊາຊ ບຄູແບບຕໍີ່ເນ ີ່ອງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. 

6.3.2 ຈ ດປະສົງສະເພາະ 

1. ເພ ີ່ອຍົກລະດັບຫ ັກສູດສ້າງຄູໃຫ້ມ ຄຸນນະພາບ ແລະ ໃຫ້ມ ຄວາມສອດຄ່ອງກົມກຽວກັບຫ ັກສູດການສຶກ
ສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສຶກສາ. 

2. ເພ ີ່ອປັບປຸງມາດຕະຖານການສອນຂອງຄູຢູ່ໃນສະຖານການສ້າງຄູ, ປັບປຸງພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສິີ່ງແວດ
ລ້ອມການຮຽນຮູ້ໃນສະຖານການສ້າງຄ.ູ  

3. ເພ ີ່ອເຮັດໃຫ້ລະບົບການເຝິກອົບຮົມຄູປະຈໍາການມ ຄຸນນະພາບ ແລະ ມ ປະສິດທິພາບສູງຂຶັ້ນ. 
4. ເພ ີ່ອຮັບປະກັນການຕອບສະໜອງຄູໃຫ້ບັນລຸໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄູຢູ່ໃນເຂດຫ່າງ

ໄກສອກຫ  ກ ພ້ອມທັງຄັດເລ ອກນັກຮຽນຄູເຂົັ້າຮຽນຄູໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ເງ ີ່ອນໄຂທ ີ່ກໍານົດໄວ.້ 
6.3.3 ຄາດໝາຍ 

1. ແຜນຮັບນກັຮຽນເຂົັ້າຮຽນສາຍສ້າງຄູໃນສົກ 2019-2020 ແມ່ນອ ງໃສ່ທິດຊ ັ້ນໍາຂອງຄະນະນໍາກະຊວງ 
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂດຍໃຫ້ການສອບເສັງຄັດເລ ອກເອົາໃນຈໍານວນ 2.685 ຄົນ, ຊຶີ່ງ 20% ແມ່ນ
ໄດ້ຮັບເບ້ຍລ້ຽງ, ໃນນັັ້ນ 10% ມອບໃຫ້ພະແນກ ສຶກສາທິການ ແລະ ແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງ ຄັດເລ ອກ 
ແລະ ອ ກ 10% ມອບໃຫ້ວິທະຍາໄລຄູຄັດເລ ອກຕາມເງ ີ່ອນໄຂ ທ ີ່ລະບຸໄວ້. 

2. ຈັດຕັັ້ງການຝຶກອົບຮົມຄູປະຈໍາການໃນການນໍາໃຊ້ຫ ັກສູດປະຖົມສຶກສາ ໃຫ້ໄດ້ 40% ຂອງຈໍານວນຄູທັງ 
ໝົດທົີ່ວປະເທດ ແລະ ສ້າງຄູສຶກສານິເທດຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໃຫ້ໄດ້ 50%. 

3. ຍົກຖານະວິທະຍາໄລຄູໃຫ້ເປັນສະຖາບັນການສຶກສາຄູ ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ແຫ່ງ.  
6.3.4 ວຽກຈ ດສ ມ 

1. ສ ບຕໍີ່ພັດທະນາ ຄູມ່ ຄວາມຮູທ້້ອງຖິີ່ນ ແຊກຊ້ອນເຂົັ້າໃນຫ ັກສູດແຕ່ລະລາຍວິຊາ. 
2. ສ ບຕໍີ່ປັບປຸງໂຄງຮ່າງຫ ກັສູດ ແລະ ພັດທະນາເນ ັ້ອໃນໂມດູນລາຍວິຊາສາຍຄູປະຖົມລະດັບອະນຸປະລິນຍາ. 
3. ປັບປຸງໂຄງຮ່າງຫ ັກສູດລາຍວິຊາ (course outline) ສ້າງຄູມັດທະຍົມ ລະດັບປະລິນຍາຕ  15 ສາຂາວິຊາ 

ແລະ ໂຄງຮ່າງຫ ັກສູດລາຍວິຊາ ສ້າງຄູມັດທະຍົມລະບົບຕໍີ່ເນ ີ່ອງ ລະດັບປະລິນຍາຕ  ຈໍານວນ 05 ສາຂາວິ 

ຊາ ຄ : ຄະນິດສາດ, ພາສາລາວ, ຊ ວະສາດ, ເຄມ ສາດ ແລະ ພາສາອັງກິດ. 
4. ສ ບຕໍີ່ແລກປ່ຽນບົດຮຽນທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕັັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າ 

ໃຈລະຫວ່າງວິທະຍາໄລຄູດ້ວຍກັນ, ວິທະຍາໄລກັບມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 
5. ສ້າງແຜນຍົກລະດັບຄູສອນໃນສາຍສາມັນທ ີ່ສອນບໍີ່ຖ ກວຸດທິ ແລະ ບໍີ່ຖ ກວິຊາສະເພາະດ້ວຍຫ າຍຮູບແບບ. 
6. ສ ບຕໍີ່ດໍາເນ ນການພັດທະນາຄູມ່ ວິທ ເຮັດວຽກຂອງໂຮງຮຽນອະນຸບານ ແລະ ປະຖົມສາທິດ. 
7. ລົງຕິດຕາມ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນການນໍາໃຊຫ້້ອງທົດລອງສາຍຄູເຄມ ສາດ, ຊ ວະສາດ, ຟິຊິກສາດ 

ແລະ ຫ້ອງຟັງສຽງໃນວິທະຍາໄລຄູ. 
8. ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ຮັບຮອງຕໍາແໝ່ງວິຊາການຄູ ປະຈໍາສົກຮຽນ 2019-2020. 
9. ສ ບຕໍີ່ຕິດຕາມການປັບປຸງເຄ ອຂ່າຍການຮ່ວມມ ລະຫວ່າງບັນດາສະຖານການສ້າງຄູ ແລະ ການພັດທະນາວິ 

ຊາຊ ບແບບຕໍີ່ເນ ີ່ອງ ໃນຮູບແບບການສຶກສາການສອນ (Lesson Study) ຮ່ວມກັນລະຫວາ່ງ ວິທະຍາໄລ
ຄູ, ໂຮງຮຽນປະຖົມສາທິດ ແລະ ໂຮງຮຽນປະຖົມໃນເຄ ອຂ່າຍ. 

10. ສ ບຕໍີ່ປັບປຸງນິຕິກໍາກ່ຽວກັບລະບົບການບໍາລຸງຄູປະຈໍາການ ເພ ີ່ອສົີ່ງເສ ມການພັດທະນາວິຊາຊ ບແບບຕໍີ່ເນ ີ່ອງ.  
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11. ສ ບຕໍີ່ຍົກລະດັບຄູ ທາງດ້ານການນໍາໃຊ ້ໄອຊ ທ  ແລະ ພາສາອັງກິດ ເຂົັ້າໃນການຮຽນການສອນ. 
12. ລົງຕິດຕາມ-ກວດກາ ການປະກັນຄຸນນະພາບພາຍໃນສະຖານການສ້າງຄູ 10 ແຫ່ງ ປະຈໍາປ  2019. 
13. ຈັດຝຶກອົບຮົມຄູປະຈໍາການ ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ຫ ັກສດູຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາສະບັບປັບປຸງໃໝ່ວິຊາຄະນິດ

ສາດ ຂັັ້ນ ປ.2 ແລະ ວິຊາອ ີ່ນໆ ຂັັ້ນ ປ.1 ຮ່ວມກັບອົງການ JICA ແລະ ແຜນງານ BEQUAL. 
14. ຈັດຝຶກອົບຮົມຍົກລະດັບຄູສຶກສານິເທດຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໃຫ້ແກ່ຄູສຶກສານິເທດຂັັ້ນແຂວງ 9 ແຂວງ, ວິ

ທະຍາໄລຄູ 8 ແຫ່ງ ແລະ ຂັັ້ນເມ ອງ 16 ເມ ອງ ຮ່ວມກັບກົມສາມັນສຶກສາ, ອົງການ UNICEF ແລະ 
ບັນດາພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

15. ຈັດຝຶກອົບຮົມເພ ີ່ອສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບຄູສຶກສານິເທດຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໃຫ້ແກ່ຄູສຶກສານິເທດ ຂັັ້ນ
ແຂວງ 9 ແຂວງ, ຂັັ້ນເມ ອງ 76 ເມ ອງ ແລະ ວິທະຍາໄລຄູ 8 ແຫ່ງ ຈໍານວນ 316 ຄົນ ຮ່ວມກັບ ກົມ
ສາມັນ, ອົງການ UNICEF ແລະ ພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 
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VII. ຂະແໜງການຍ່ອຍ ອາຊີວະສກຶສາ ແລະ ຝກຶອົບຮມົວິຊາຊີບ 

7.1 ສະພາບລວມ 

7.1.1 ວຽກງານຂະຫຍາຍໂອກາດ ແລະ ຄວາມເທົີ່າທຽມ 

ໂດຍສົມທົບກັບຂະແໜງການຕ່າງໆທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດພ້ະຍາ
ຍາມສົີ່ງເສ ມ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ ຜູ້ທ ີ່ຮຽນຈົບຈາກໂຮງຮຽນມັດທະຍົມທັງຕອນຕົັ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ ໄດເ້ຂົັ້າຮຽນໃນສາຍ
ວິຊາຊ ບໃຫ້ຫ າຍຂຶັ້ນ ໂດຍໄດ້ສະໜອງຫ ັກສູດທ ີ່ຫ າກຫ າຍ ແລະ ຫ າຍຮູບແບບ. ໃນສົກຮຽນ 2018-2019 ນ ັ້ມ ຜູ້
ສະໝັກເຂົັ້າຮຽນໃນສາຍອາຊ ວະສຶກສາທຸກລະບົບ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ທັງໝົດຈໍານວນ 30.843 ຄົນໃນນ ັ້ 
ເຂົັ້າຮຽນໃນສະຖາບັນທ ີ່ຂຶັ້ນກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ມ  16.837 ຄົນ, ສະຖາບັນທ ີ່ຂຶັ້ນກັບຂະແໜງການ
ອ ີ່ນໆ ເຊັີ່ນ: ຂະແໜງກະສິກໍາ, ການເງິນ, ສາທາລະນະສຸກ, ຖະແຫ ງຂ່າວ, ວັດທະນາທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຍຸດ
ຕິທໍາ ມ  6.458 ຄົນ ແລະ ເຂົັ້າຮຽນໃນສະຖາບັນພາກເອກະຊົນຈໍານວນ 7.548 ຄົນ. ດັີ່ງນັັ້ນ, ຈຶີ່ງເຮັດໃຫ້ມ ນັກຮຽນ
ທັງໝົດ ທ ີ່ກໍາລັງຮຽນຢູໃ່ນສະຖາບັນອາຊ ວະສຶກສາທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນທັງໝົດ 75.466 ຄົນ. 

ສົກຮຽນ 2018-2019 ມ ສະຖານອາຊ ວະສຶກສາທັງພາກລດັ ແລະ ເອກະຊົນ ທ ີ່ຂຶັ້ນກັບກະຊວງສຶກສາທິ
ການ ແລະ ກິລາຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານວິຊາການ ມ ທັງໝົດ 90 ແຫ່ງ, ມ ນັກສຶກສາທັງໜົດ 57.278 ຄົນ, ຍິງ 26.255 
ຄົນ ແລະ ມ ພະນັກງານ-ຄູອາຈານ ທັງໜົດ 4.526 ຄົນ, ຍິງ 1.615 ຄົນ, ໃນນັັ້ນ ສະຖານອາຊ ວະສຶກສາພາກລດັ 
ທ ີ່ຂຶັ້ນກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂດຍກົງ ມ ທັງໝົດ 23 ແຫ່ງ, ມ ຈໍານວນນັກສຶກທັງໜົດ 35.611 ຄົນ, 
ຍິງ 14.519 ຄົນ, ພະນັກງານ-ຄູອາຈານ ທັງໜົດ 2.294 ຄົນ ແລະ ຍິງ 854 ຄົນ ແລະ ສະຖານອາຊ ວະສຶກສາ 
ພາກເອກະຊົນມ  67 ແຫ່ງ, ມ ນັກສຶກສາທັງໝົດ 21.667 ຄົນ, ຍິງ 11.736 ຄົນ, ມ ພະນັກງານ-ຄູອາຈານທັງໝົດ 
2.232 ຄົນ, ຍິງ 761 ຄົນ, ສະຖານອາຊ ວະສຶກສາພາກເອກະຊົນ ສ່ວນຫ າຍແມ່ນຈັດຕັັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ໃນ
ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ, ພາສາຕ່າງປະເທດ ແລະ ໄອທ . ໃນສົກຮຽນ 2017-2018 ມ ນັກສຶກສາທ ີ່ຮຽນຈົບໃນສະ
ຖາບັນອາຊ ວະສຶກສາ ຈໍານວນ 14.153 ຄົນ. 

ຈໍານວນນັກຮຽນເຂົັ້າໃໝ່ໃນສາຍອາຊ ວະສຶກສາ ສົກຮຽນ 2018-2019 ມ ທັງໝົດຈໍານວນ 16.837 ຄົນ
ທຽບໃສແ່ຜນຮັບປະຕິບັດໄດ້ 77% ແລະ ທຽບໃສສ່ົກຮຽນ 2017-2018 ຜ່ານມາໄດ້ 10%. 

ຕາຕະລາງທີ 8: ຈໍານວນນັກຮຽນທັງໝົດທາງພາກລັດ ທີີ່ຂຶັ້ນກັບກະຊວງສກຶສາທິການ ແລະ 
ກິລາ 

ລ/ດ ຂະແໜງການ ຈໍານວນນັກຮຽນທັງໝົດ ຄິດໄລ່ເປັນເປີເຊັນ 

1 ກະສິກໍາ 3.047 8,56% 

2 ອຸດສາຫະກໍາ 19.709 52,35% 

3 ບໍລິການ 12.544 35,23% 

4 ຄູອາຊ ວະສຶກສາ 311 0,87% 

ລວມທັງໝດົ 35.611 100% 
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ຕາຕະລາງທີ 9: ຈໍານວນນັກຮຽນພາກເອກະຊົນທງັໝົດ ທີີ່ຂຶັ້ນກັບກະຊວງສກຶສາທິການ ແລະ 
ກິລາ 

ລ/ດ ຂະແໜງການ ຈໍານວນນັກຮຽນທັງໝົດ ຄິດໄລ່ເປັນເປີເຊັນ 

1 ກະສິກໍາ 0 0 

2 ອຸດສາຫະກໍາ 2.921 13,48% 

3 ບໍລິການ 18.746 86,52% 

ລວມທັງໝດົ 21.667 100% 

7.1.2 ຄ ນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ 

7.1.2.1 ການພັດທະນາຫ ກັສູດ, ປັບປ ງຮູບແບບອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ປັບປ ງຫ ັກສູດ 

1. ສໍາເລັດການພັດທະນາມາດຕະຖານອາຊ ບໃໝ່ ແລະ ຫ ັກສູດແບບເນັັ້ນສະມັດຖະພາບ ຈໍານວນ 9 ສາຂາ
ອາຊ ບ ເນັັ້ນໃສ່ລະດັບ 1 ແລະ 2 ຮ່ວມກັບສະຖາບັນພັດທະນາອາຊ ວະສຶກສາ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ 
SSTVET ໃນ 5 ສາຂາອາຊ ບ (ສັດຕະວະແພດ, ກະສິກໍາສະອາດ, ໄອຊ ທ , ແປຮູບອາຫານ ແລະ ສ້ອມ 
ແປງລົດຍົນ); 

2. ສໍາເລັດການປັບປຸງຫ ັກສູດຄູອາຊ ວະສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕ  ໃນ 3 ສາຂາວິຊາ: ເຕັກໂນໂລຊ ໄຟຟ້າ, 
ເຕັກໂນໂລຊ ກົນຈັກ ແລະ ວິສະວະກໍາໂຍທາ ແລະ ສໍາເລັດການສ້າງຮ່າງຄູມ່ ຫ ັກສູດຝຶກອົບຮົມວິຊາການ
ສໍາລັບຜູບໍ້ລິຫານອາຊ ວະສຶກສາ; 

3. ສໍາເລັດການປັບປຸງຫ ັກສູດຄອູາຊ ວະສຶກສາລະດັບຊັັ້ນສູງ ໃນ 3 ສາຂາວິຊາ: ກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ບໍລິ
ຫານທລຸະກິດ ແລະ ສໍາເລັດການອະນຸມັດ ນໍາໃຊຫ້ ັກສູດ ທ ີ່ພັດທະນາຂຶັ້ນໃໝ່ ຈໍານວນ 13 ສາຂາວິຊາ 
ແລະ ຫ ັກສູດສະບັບປັບປຸງ ຈໍານວນ 6 ສາຂາວິຊາ; 

4. ສໍາເລັດການທົດທວນ ແລະ ປັບປຸງລະບຽບການວ່າດ້ວຍການສ້າງມາດຕະຖານອາຊ ບການຮຽນ-ການ
ສອນແບບຄວບຄູ ່ ແລະ ສໍາເລັດການຈັດກອງປະຊຸມລະດົມແນວຄວາມຄິດການສ້າງຫ ັກສູດລາຍວິຊາ 
ແລະ ວິຊາປະກອບການກິດຈະການ. 

7.1.2.2 ສົີ່ງເສີມເອກະຊົນ ແລະ ພາກສ່ວນທ ລະກິດປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການພັດທະນາອາຊີວະ
ສຶກສາ 

1. ສໍາເລັດການອະນຸມັດຮັບຮອງເອົາໂຄງການສະໜັບສະໜູນອາຊ ວະສຶກສາໃນ ສປປ ລາວ ໄລຍະທ  2 
(VELA-2). 

2. ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດເທ ນຫ ນບູນພາວເວ  ຈໍາກັດ ໃນຫົວຂໍັ້ການຈົດກາ່ຍບັນຊ ຄົວ
ເຮ ອນ ໃນການຈັດສັນຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນໃນການສ້າງເຂ ີ່ອນໄຟຟ້າໃນ 4 ບ້ານ. 

7.1.2.3 ກໍີ່ສ້າງ-ບໍາລ ງຄູ ແລະ ພັດທະນາບ ກຄະລາກອນອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ 

1. ຄູຈໍານວນ 117 ຄົນ ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບດ້ານວິຊາສະເພາະຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍການ ສະ
ໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການ SSTVET ລະດັບປະລິນຍາຕ  22 ທ່ານ ແລະ ລະດັບປະລິນຍາໂທ 95 ທ່ານ. 

2. ຄູຈໍານວນ 352 ຄົນໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມດ້ານວິຊຄູໃນຫົວຂໍັ້ການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ໂດຍເອົາ 
ນັກຮຽນເປັນໃຈກາງ. 

7.1.2.4 ປະກັນຄ ນນະພາບ ຂອງວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ 

1. ສໍາເລັດການສຶກສາຄວາມຕ້ອງການໃນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຈັດບູລິມະສິດຕາມຄວາມຕ້ອງການພັດທະ ນາ
ຫ ັກສູດຂອງສະຖານອາຊ ວະສຶກສາທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນໃນຂອບເຂດທົີ່ວປະເທດ ປະຈໍາປ  2019.  

2. ສໍາເລັດການຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ ການຮຽນ-ການສອນ ໃນສະຖານອາຊ ວະສຶກສາ ທົີ່ວປະເທດ ສົກຮຽນ 
2018-2019. 
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3. ສໍາເລັດການລົງຕິດຕາມ, ກວດກາ  ແລະ ປະເມ ນຜົນ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຮ່ວມມ ດ້ານວຊິາການ 
ລາວ-ໄທ (TICA) ໄລຍະທ  I ຢູວິ່ທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊ ບຫ ວງພະບາງ, ວິທະຍາໄລເຕັກນິກແຂວງ
ວຽງຈັນ, ວິທະຍາໄລເຕັກນິກກະສິກໍາດົງຄໍາຊ້າງ ແລະ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊ ບ ສະຫວັນນະເຂດ; 

7.1.3 ການບໍລິຫານ ແລະ ການຄ ຸ້ມຄອງ 

1. ສໍາເລັດການລົງສໍາຫ ວດ ແລະ ວິໄຈຄວາມຕ້ອງການ ການກໍີ່ສາ້ງ-ບໍາລຸງຄູ ແລະ ບຸກຄະລາກອນອາຊ ວະສຶກ
ສາທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນຮ່ວມກັບສະຖາບັນອາຊ ວະສຶກສາ. 

2. ສໍາເລັດ  ການຮ່າງປ ັ້ມຄູມ່ ແນະນໍາວິຊາຊ ບ ແລະ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານອາຊ ບ ສໍາລັບສາຍອາຊ ວະສຶກສາ ແລະ 
ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊ ບ ແລະ ສໍາເລັດການສ້າງຄູຝຶກວຽກງານດັີ່ງກ່າວໄດ້ 15 ທ່ານ, ປັບປຸງຮ່າງຂໍັ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ
ການຄຸ້ມຄອງສະຖິຕ ິ- ຂໍັ້ມູນຂ່າວສານ; 

3. ສໍາເລັດການປັບປຸງເຄ ີ່ອງມ  4 ຊຸດແບບສອບຖາມຄ : 1) ແບບສອບຖາມການເກັບກໍາຂໍັ້ມູນນັກສຶກສາກ່ອນ
ຮຽນຈົບ, 2) ແບບສອບຖາມເກັບກໍາຂໍັ້ມູນນັກສຶກສາຮຽນຈບົ (ແບບລົງເກັບກໍາຂໍັ້ມູນ), 3) ແບບສອບ
ຖາມເກັບກໍາຂໍັ້ມູນນັກສຶກສາຮຽນຈົບແບບອອນລາຍ (Google forms), 4) ແບບສອບຖາມຄວາມຄິດ
ເຫັນຂອງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ (ຜູ້ປະກອບການ); 

4. ສໍາເລັດການວາງແຜນ ແລະ ພັດທະນາເວບໄຊໂຄສະນາທາງສ ີ່ສັງຄົມອອນລາຍ  ແລະ ການເສ ມສ້າງໂອ 

ກາດໃຫ້ແກ່ຊ່າວໜຸ່ມໃນລາວ (Lao Youthwork platform) ພາຍໃຕ້ກອບບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈລະ 
ຫວ່າງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກັບບໍລິສັດ Microsoft ເຊິີ່ງໄດ້ສົມທົບຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂດຍໂຄງ 
ການ SSTVET ໄລຍະ 2. 

5. ສໍາເລັດການຮັບຮອງເອົາ ຮ່າງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາຊ ວະສຶກສາ (ສະປັບປັບປຸງ) ທ ີ່ ສະພາແຫ່ງຊາດ. 
6. ສໍາລັບການສ້າງຕັັ້ງ, ແຕ່ງຕັັ້ງຄະນະປະທານ ແລະ ສະມາຊິກສະພາທ ີ່ປຶກສາອາຊ ວະສຶກສາ ແລະ ພັດທະນາ

ສ ມ ແຮງງານລະດັບຂັັ້ນແຂວງ ຢູແ່ຂວງຫ ວງພະບາງ ແລະ ແຂວງຈໍາປາສັກ. 
7. ສໍາເລັດຮ່າງຍຸດທະສາດການສົີ່ງເສ ມວຽກງານອາຊ ວະສຶກສາ ( TVET Promotion Strategy ) 

7.2 ບັນຫາ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍ 

1. ພຶັ້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງສະຖານອາຊ ວະສຶກສາຍັງບໍີ່ພຽງພໍກັບການເພ ີ່ມຂຶັ້ນຂອງນັກຮຽນ ແລະ ຈໍານວນໜຶີ່ງ
ຍັງບໍີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ: ຫ້ອງຝຶກງານ, ຫ້ອງທົດລອງ, ຫ້ອງສະໝຸດ, ຟາມປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ 
ແລະ ສະໂມສອນ; 

2. ການຈັດຕັັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ອາຊ ວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອບົຮົມວິຊາຊ ບ ຄຸນນະພາບຍັງຕໍີ່າ, ການພັດທະ
ນາຫ ັກສູດບໍີ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານ. ການກໍີ່ສ້າງກໍາລັງແຮງງານຂະແໜງການ
ບໍລິການຍັງມ ຈໍານວນຫ າຍ ແລະ ມ ລັກສະນະເຫ  ອບໍີ່ພໍ; 

3. ອຸປະກອນເຕັກນິກ ແລະ ສ ີ່ການສອນຍັງບໍີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ບໍີ່ພຽງພໍກັບການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານວິທະ
ຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ ; 

4. ຜູບໍ້ລິຫານ, ພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານຈໍານວນໜຶີ່ງ ຍັງຂາດຄວາມຮູ ້ຄວາມສາມາດໃນການບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ຍັງຂາດປະສົບການ;  

5. ສະຖານປະກອບການຍັງບໍີ່ທັນປະກອບສ່ວນ ແລະ ຮ່ວມມ ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການພັດທະນາວຽກງານອາ
ຊ ວະສຶກສາ; 

6. ບັນດານິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາຊ ວະສຶກສາ ຍັງບໍີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາໃຫ້ທັນກັບສະ
ພາບຕົວຈິງ; 

7. ການປັບປຸງລະບົບຂໍັ້ມູນ-ຂ່າວສານອາຊ ວະສຶກສາ ຍັງບໍີ່ທັນສົມບູນ ແລະ ນໍາໃຊ້ໄດ້ຢ່າງທົີ່ວເຖິງ. 
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7.3 ແຜນວຽກບູລິມະສິດ ສໍາລັບປີ 2020 

7.3.1 ຈ ດປະສົງ 

1. ສົີ່ງເສ ມໃຫ້ນັກຮຽນຈົບມັດທະຍົມຕົັ້ນ ແລະ ມັດທະຍົມປາຍເຂົັ້າຮຽນສາຍອາຊ ວະສຶກສາໃຫ້ຫ າຍຂຶັ້ນ; 
2. ປັບປຸງຫ ັກສູດອາຊ ວະສຶກສາທ ີ່ມ ຢູ່ ແລະ ສ້າງຫ ັກສູດໃໝ່ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການ ຂອງຕະຫ າດ 

ແຮງງານ ແລະ ໃຫ້ໃກ້ຄຽງກັບພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກົນ. 
3. ເພ ີ່ມການເຂົັ້າຮຽນລວມ ແລະ ປັບປຸງການເຂົັ້າເຖິງການຮຽນສາຍອາຊ ວະສຶກສາໃຫ້ເທົີ່າທຽມກັນ ສໍາລັບນັກ

ຮຽນຍິງ, ຊົນເຜົີ່າ ແລະ ຜູດ້້ອຍໂອກາດຈາກເຂດຫ່າງໄກສອກຫ  ກ ດ້ວຍການໃຫ້ທຶນການສຶກສາ; 
4. ຂະຫຍາຍການເຂົັ້າຮຽນໃຫ້ນັກຮຽນໄດເ້ຂົັ້າຮຽນໃນສາຍອາຊ ວະສຶກສາ ໃນຮູບແບບການຮຽນແບບຄວບຄູ່ 

ແລະ ການຮຽນແບບປະສົມ ໃນ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນ ສໍາລັບຜູທ້ ີ່ຮຽນບໍີ່ຈົບມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນດ້ວຍການ
ໃຫ້ທຶນການສຶກສາ; 

5. ຊຸກຍູ,້ ສົີ່ງເສ ມສະຖານປະກອບການ ໃຫ້ມ ສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາມາດຖານອາຊ ບ, ພັດທະນາຫ ັກ 
ສູດສ ີ່ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊ ບ. 

6. ຊຸກຍູສ້ົີ່ງເສ ມໃຫ້ພາກເອກະຊົນ ແລະ ສັງຄົມ ປະກອບສ່ວນໃນວຽກງານອາຊ ວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິ
ຊາຊ ບ ໃຫ້ນັບມ ັ້ນັບຫ າຍຂຶັ້ນ. 

7.3.2 ຄາດໝາຍ 

- ສູຊ້ົນໃຫ້ມ ນັກຮຽນທ ີ່ຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕົັ້ນໄດ້ເຂົັ້າຮຽນໃນສາຍວິຊາຊ ບກວມເອົາ 5% ແລະ ນັກຮຽນທ ີ່
ຮຽນຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມປາຍ ໄດ້ເຂົັ້າຮຽນສາຍອາຊ ວະສຶກສາກວມເອົາ 60%. 

7.3.3 ວຽກຈ ດສ ມ 

1. ກໍີ່ສ້າງ, ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍຄວາມອາດສາມາດຂອງສະຖານອາຊ ວະສຶກສາ ຈັດຕັັ້ງປະຕິປັດການກໍີ່ສ້າງ 
ໂຮງຊ່າງ, ອາຄານຮຽນ, ຫໍພັກ, ຕະຂ່າຍໄຟຟ້າ, ນໍັ້າປະປາ ແລະ ຮົັ້ວ ເພ ີ່ອຂະຫຍາຍວິທະຍາເຂດໃໝ່ຂອງ
ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກລາວ-ເຢຍລະມັນ ທ ີ່ບ້ານ ຊຽງດາ ແລະ ສະໜອງການປະກອບອຸປະກອນເຕັກນິກ, ສ ີ່
ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ເຟ ນ ເຈ ໃຫ້ແກ່ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊ ບແຂວງຄໍາມ່ວນ, ສັບພະວິຊາ, 
ແຂວງສະຫັວນນະເຂດ, ມິດຕະພາບວຽງຈັນ-ຮ່າໂນ້ຍ, ປາກປ່າສັກ, ແຂວງວຽງຈັນ, ແຂວງຈໍາປາສັກ, ວິ
ທະຍາໄລເຕັກນິກກະສິກໍາດົງຄໍາຊ້າງ. 

2. ສົີ່ງເສ ມສັງຄົມ ແລະ ພາກສ່ວນທຸລະກິດ ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການພັດທະນາອາຊ ວະສຶກສາ ແລະ ເລ ອກ
ເອົາຜູ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນສາຍວິຊາຊ ບໃດໜຶີ່ງ ເພ ີ່ອເປັນຕົວແບບໂຄສະນາແນະແນວວິຊາຊ ບ. 

3. ປັບປຸງຮູບແບບຫ ັກສູດອາຊ ວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊ ບ. 
4. ກໍີ່ສ້າງ, ບໍາລຸງຄ ູແລະ ພັດທະນາບຸກຄາລາກອນອາຊ ວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊ ບ. 
5. ປະກັນຄຸນນະພາບວຽກງານອາຊ ວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊ ບ. 
6. ພັດທະນາລະບົບຂໍັ້ມູນ - ຂ່າວສານອາຊ ວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊ ບ. 
7. ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງອາຊ ວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊ ບ ແລະ ສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ເຄ ີ່ອງມ ຄຸ້ມຄອງ

ອາຊ ວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮມົວິຊາຊ ບ. 
8. ສ ບຕໍີ່ການຮ່ວມມ ດ້ານວິຊາການກັບບັນດາອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນຕ່າງໆ. 
9. ສ ບຕໍີ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການ ແລະ ແຜນງານການຊ່ວຍເຫ  ອຕ່າງໆ ຈາກຕ່າງປະເທດ. 
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VIII. ຂະແໜງກາຍ່ອຍການສຶກສາຊັັ້ນສງູ 
 

8.1. ສະພາບລວມ 

8.1.1. ວຽກງານຂະຫຍາຍໂອກາດ ແລະ ຄວາມເທົີ່າທຽມ 

ໃນສົກຮຽນ 2018-2019 ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຍັງສ ບຕໍີ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ໃຫ້ທຶນການສຶກ
ສາແກ່ນັກຮຽນເກັີ່ງ ແລະ ຜູ້ທ ີ່ດ້ອຍໂອກາດ ໃນສັດສ່ວນ 20% ຂອງແຜນຮັບນັກສຶກສາທັງໝົດ ແລະ ອ ກ 80% 
ແມ່ນຜ່ານການສອບເສັງຄັດເລ ອກ ແລະ ຈ່າຍຄ່າຮຽນດ້ວຍຕົນເອງ. ໃນສົກຮຽນ 2018-2019 ມ ນັກສຶກສາ ທ ີ່ເຂົັ້າ
ຮຽນໃໝ່ໃນມະຫາວິທະຍາໄລ 4 ແຫ່ງ ທ ີ່ຂຶັ້ນກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ອ ກ 1 ແຫ່ງ ທ ີ່ຂຶັ້ນກັບ
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ທັງໝົດ 12.258 ຄົນ, ໃນຂະນະດຽວກັນ ມ ນັກສຶກສາ ທ ີ່ກໍາລັງສຶກສາຢູ່ທັງໝົດ 39.497 
ຄົນ.  

ໃນຈໍານວນນັກສຶກສາທ ີ່ເຂົັ້າຮຽນໃໝ່ນ ັ້ ຖ້າແຍກຕາມກຸ່ມວິຊາຮຽນທ ີ່ອົງການຢູແນສໂກກໍານົດ ມ ລາຍລະ 
ອຽດດັີ່ງນ ັ້: 1) ກຸ່ມການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ມ  1.126 ຄົນ; 2) ກຸ່ມພາສາ ແລະ ມະນຸດສາດ ມ  1.050 ຄົນ; 3) 
ກຸ່ມ ສັງຄົມສາດ ມ  768 ຄົນ; 4) ກຸ່ມທຸລະກິດ, ການບໍລິຫານ ແລະ ກົດໝາຍ ມ  3.570 ຄົນ; 5) ກຸ່ມ ເທັກໂນ
ໂລຊ  ແລະ ຂໍັ້ມູນຂ່າວສານ ມ  118 ຄົນ; 6) ກຸ່ມວິທະຍາສາດ ມ  593 ຄົນ; 7) ກຸ່ມ ວິສາວະກໍາສາດ ມ  2.653 
ຄົນ; 8) ກຸ່ມກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ມ  1.677 ຄົນ; 9) ກຸ່ມ ສຸຂະພາບ ແລະ ສະຫວັດດ ການສັງຄົມ ມ  592 ຄນົ 
ແລະ 10) ກຸ່ມການບໍລິການ ມ  111 ຄົນ. ໃນຂະນະທ ີ່ນັກສຶກສາທ ີ່ຮຽນຈົບອອກໃນສົກຮຽນ 2018-2019 ຖ້າ
ແຍກຕາມກຸ່ມການສຶກສາມ ດັີ່ງນ ັ້: 1) ກຸ່ມການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ມ  1.165 ຄົນ; 2) ກຸ່ມພາສາ ແລະ ມະນຸດສາດ 
ມ  592 ຄົນ; 3) ກຸ່ມ ສັງຄົມສາດ ມ  685 ຄົນ; 4) ກຸ່ມທຸລະກິດ, ການບໍລິຫານ ແລະ ກດົໝາຍ ມ  2.601 ຄນົ; 
5) ກຸ່ມ ເທັກໂນໂລຊ  ແລະ ຂໍັ້ມູນຂ່າວສານ ມ  74 ຄົນ; 6) ກຸ່ມວິທະຍາສາດ ມ  480 ຄົນ; 7) ກຸ່ມ ວິສາວະກາໍ
ສາດ ມ  1.890 ຄົນ; 8) ກຸ່ມກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ມ  985 ຄົນ; 9) ກຸ່ມ ສຸຂະພາບ ແລະ ສະຫວດັ ການສັງຄົມ ມ  
219 ຄົນ ແລະ 10) ກຸ່ມການບໍລິການ ມ  89 ຄົນ. 

8.1.2. ຄ ນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ 
ຄຽງຄູກ່ັບການຂະຫຍາຍໂອກາດ ແລະ ຄວາມເທົີ່າທຽມກັນ ໄດ້ມ ການພັດທະນາຫ ັກສູດ, ສົີ່ງເສ ມການຄົັ້ນ 

ຄວ້າວິທະຍາສາດ, ການບໍລິການວິຊາການໃຫ້ແກ່ສັງຄົນ ເຮັດວຽກງານການປະກັນຄຸນນະພາບ, ໄດ້ສ້າງຂອບຂອບ
ວຸດທິການສຶກສາຊັັ້ນສູງ ແຫ່ງຊາດ, ການບັນຈຸ ແລະ ການພດັທະນາຄູ ຊຶີ່ງມ ບາງຜົນສໍາເລັດ ທ ີ່ພົັ້ນເດັີ່ນເຊັີ່ນ: ສໍາເລັດ
ການນໍາໃຊ້ 45 ຫ ັກສູດ ຊຶີ່ງເປັນຫ ັກສູດສ້າງໃໝ່ 38 ຫ ັກສູດ (ອະນຸປະລິນຍາ 12 ຫ ັກສູດ, ປະລິນຍາຕ  19 ຫ ັກສູດ
ຊ່ຽວຊານສອງ 1 ຫ ັກສູດ, ປະລິນຍາໂທ 5 ຫ ັກສູດ ແລະ ປະລິນຍາເອກ 1 ຫ ັກສູດ) ແລະ ຫ ັກສູດປັບປຸງ 7 ຫ ັກສູດ 
( ອະນຸປະລິນຍາ 2 ຫ ັກສູດ, ປະລິນຍາຕ  3 ຫ ັກສູດ, ລົງເລິກຂະແໜງ 1 ຫ ັກສູດ, ແລະ ປະລິນຍາໂທ 1 ຫ ັກສູດ). 
ນອກນັັ້ນ ກໍໄດ້ຕ ພິມບົດຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດລົງວາລະສານ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ປະຈໍາປ  2018, ລົງວາລະ
ສານພາຍໃນຈໍານວນ 65 ບົດ, ວາລະສານຕ່າງປະເທດ ຈໍານວນ 4 ບົດ. 

8.1.3. ການບໍລິຫານ ແລະ ຄ ຸ້ມຄອງ 
1. ສໍາເລັດການສ້າງ (ຮ່າງ) ກົດໝາຍການສຶກສາຊັັ້ນສູງ ບົນພ ັ້ນຖານການຍົກດໍາລັດການສກຶສາຊັັ້ນສູງ. 
2. ສໍາເລັດການສ້າງລະບຽບການໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນ ການຄົັ້ນຄວ້າວທິະຍາສາດໃຫ້ພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານ 

ເພ ີ່ອເຮັດການຄົັ້ນຄວ້າ ພາຍໃຕ້ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ວຽກງານການສຶກສາຊັັ້ນສູງໄລຍະສອງ 
(SSHEP). 

3. ສໍາເລັດການເຈລະຈາ ແລະ ເຊັນສັນຍາກັບມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງປະເທດ ເພ ີ່ອຈັດສົີ່ງພະນັງານ, ຄູ-ອາຈານ 
ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ (ສປປ.ລາວ) ໄປຍົກລະດັບໃນຫ ັກສູດປະລິນຍາໂທ ແລະ ແລະ ຫ ັກສູດ ປະລິນຍາ
ເອກ. 
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4. ໄດ້ມ ການຮ່ວມມ ກັບບັນດາອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນຕ່າງໆ ແລະ ບັນດາມຫາວິທະຍາໄລໃນພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາ
ກົນ ໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ.  

5. ສໍາເລັດການຂໍອະນຸມັດ ຕໍາແໜ່ງວິຊາການຄູສອນ ຂັັ້ນອາຈານ 56 ທ່ານ, ຜູຊ້່ວຍ ອາຈານ 48 ທ່ານ ໃຫ້ແກ່
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. 

6. ສໍາເລັດລາຍງານດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍຕໍາແໜ່ງວິຊາການຄູສອນ ຢູ ່ສະຖາບັນການສຶກສາຊັັ້ນສູງ (ສະບັບປັບປຸງ); 
7. ສໍາເລັດຈັດກອງປະຊຸມປັບປຸງເນ ັ້ອໃນຂໍັ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍຂອບວຸດທິການສຶກສາ ແຫ່ງຊາດ. 

8.2. ປະເດັນບັນຫາ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍ. 
1. ການປະຕິບັດຫ ັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ຂອງສະຖາບັນການສຶກສາຊັັ້ນສູງ ບໍີ່ທັນມ ຄຸນນະພາບດ  ຍ້ອນ

ຍັງປັບປຸງມາດຕະຖານຫ ັກສູດແຫ່ງຊາດໃໝ່; 
2. ທິດທາງການສົີ່ງເສ ມໃຫ້ສະຖາບັນການສຶກສາຊັັ້ນສູງສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງດ້ານການເງິນ ແລະ ການເປັນເຈົັ້າ 

ຕົນເອງ (Autonomous) ບໍີ່ທັນຊັດເຈນເທ ີ່ອ; 
3. ການເຜ ຍແຜ່  ແລະ ນໍາໃຊ້ຜົນການຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຍັງບໍີ່ທັັນກວ້າງຂວາງ ຍັງບໍີ່ມ ຜົນໄດ້ຮັບຢ່າງຈະແຈ້ງ

ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ; 
4. ການບັນຈຸ, ສັບຊ້ອນພະນັກງານບໍີ່ທັນສອດຄ່ອງ  ແລະ ຖ ກຕ້ອງຕາມວິຊາສະເພາະທ ີ່ໄດ້ຮຽນມາ; 
5. ການຄົັ້ນຄວ້າການທຽບວຸດທິການສຶກສາ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະການຮຽນທາງໄກ. 

8.3. ແຜນວຽກບູລິມະສິດ ສໍາລັບປີ 2020.  

8.3.1. ຈ ດປະສົງ: 

ສ ບຕໍີ່ພັດທະນາຂະແໜງການຍ່ອຍການສຶກສາຊັັ້ນສູງ ໃຫ້ໄປຕາມແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ 
ກິລາ 5 ປ  (2016-2020).  

8.3.2. ຄາດໝາຍ:  
1. ສູຊ້ົນໃຫ້ມ ຈໍານວນນັກຮຽນທ ີ່ຮຽນຈົບຈາກຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ໄດ້ເຂົັ້າສຶກສາຕໍີ່ໃນສະຖາບັນການ

ສຶກສາຊັັ້ນສູງທັງພາຍໃນ  ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ໄດ້ 20% ທຽບໃສ່ຜູທ້ ີ່ຮຽນຈົບທັງໝົດ ໃນປ  2020, 
ໃນນັັ້ນໃຫ້ມ ແມ່ຍິງກວມ 45%; 

2. ສ້າງຫ ັກສູດວິຊາສະເພາະທ ີ່ສອນເປັນພາສາຕ່າງປະເທດໃຫ້ໄດ້ 5 ຫ ັກສູດ; 
3. ຍົກລະດັບພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານ ໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນທ ີ່ວາງໄວ້ (1:6:3); 
4. ສະຖານການສຶກສາຊັັ້ນສູງທຸກແຫ່ງ ຕ້ອງມ ການປະເມ ນຕົນເອງຢ່າງໜ້ອຍໜຶີ່ງຄັັ້ງ ຕໍີ່ປ ; 
5. ມ ຜົນງານການຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ  ແລະ ໄດ້ຮັບການຕ ພິມລົງໃນວາລະສານ ທັງພາຍໃນ  ແລະ ຕ່າງປະ

ເທດເພ ີ່ມຂຶັ້ນ. 
6. ການຄົັ້ນຄວ້າການທຽບວຸດທິການສຶກສາພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະການຮຽນທາງໄກ. 
7. ປັບປຸງມາດຕະຖານຫ ັກສູດແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ໄດ້ນໍາໃຊ້ໃໝ່ໃນປ  2020; 
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8.3.3. ວຽກງານຈ ດສ ມ: 

1. ສ ບຕໍີ່ຊ ັ້ນໍາການກໍີ່ສ້າງພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ. 
2. ກວດກາຄ ນສາເຫດການເຂົັ້າຮຽນຂອງນັກສຶກສາທ ີ່ຮຽນພາຍໃນຫຼຸດລົງ. 
3. ພັດທະນາການສຶກສາຊັັ້ນສູງ ໃຫ້ມ ສ່ວນຮ່ວມ ລະຫວ່າງພາກ ລັດ ແລະ ເອກະຊົນ  

4. ສ ບຕໍີ່ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງການບໍລິຫານລັດ ຢູ ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ຂອງລັດ. 
5. ສ ບຕໍີ່ສົີ່ງເສ ມການຈັດສົີ່ງພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານ ໄປຍົກລະດັບປະລິນຍາໂທ, ປະລິນຍາເອກ ຢູພ່າຍໃນ 

ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 
6. ປັບປຸງຫ ັກສູດໃຫ້ມ ຄຸນນະພາບທົີ່ວສະຖານການສຶກສາຊັັ້ນສູງ, ເນັັ້ນໜັກການສ້າງຫ ັກສູດທ ີ່ເປັນທ່າແຮງ, 

ສ້າງຫ ັກສູດໃໝ່ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາຜູປ້ະກອບການ ແລະ ສ້າງສູນຄວາມເປັນເລ ດ, 
7. ປັບປຸງເນ ັ້ອໃນຂໍັ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍຂອບວຸດທິການສຶກສາແຫ່ງຊາດ (ຮ່ວມກັບສູນປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກ

ສາ). 
8. ສ ບຕໍີ່ ການຮ່ວມມ ກັບອົງການຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 
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IX. ຂະແໜງການຍ່ອຍກລິາ-ກາຍະກໍາ 

 

9.1 ສະພາບລວມ: 
9.1.1 ກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນ : 

ໃນປ ຜ່ານມາ ຂະແໜງການຍ່ອຍກິລາ-ກາຍະກໍາ ໂດຍສະເພາະວຽກງານກິລາກາຍະກໍາມວນຊົນ ໄດ້ຖ ເອົາ
ການສ້າງນິຕິກໍາເປັນວຽກໜຶີ່ງທ ີ່ສໍາຄັນ ເພ ີ່ອເປັນບ່ອນອ ງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາວຽກງານກິລາມວນຊົນ. ດັີ່ງນັັ້ນ, ໃນ
ສົກຮຽນຜ່ານມາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍເພ ີ່ອຄຸ້ມຄອງກິລາ-
ກາຍຍະກໍາມວນຊົນໄດ້ທັງໝົດ 5 ສະບັບ ມ ດັີ່ງນ ັ້: 1) ຄໍາແນະນໍາການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຫັດກາຍຍະບໍລິຫານ
ອອກກໍາລັງກາຍ, ຫ ິັ້ນກິລາ ແລະ ແຂ່ງ ຂັນກິລາເພ ີ່ອສຸຂະພາບ; 2) ຂໍັ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງການສະເຫ  ມສະ 
ຫ ອງ ວັນກິລາ-ກາຍຍະກໍາແຫ່ງຊາດ, 3) ຂໍັ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດງານແຂ່ງຂັນກິລາຄົນພິການ ທົີ່ວປະເທດ, 4) ຂໍັ້
ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ກິດຈະກໍາ ກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນ ແລະ 5) ຄູມ່  ກົດລະບຽບກະຕິກາ ກິລາ-ກາຍ 
ຍະກໍາມວນຊົນ. 

ຄຽງຄູ່ກັບການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງບັນດານິຕິກໍາຕ່າງໆ, ຍັງໄດ້ສົີ່ງເສ ມມວນຊົນທຸກເພດ ທຸຸກໄວເຂົັ້າຮ່ວມການ
ຫັດກາຍຍະບໍລິຫານ, ອອກກໍາລັງກາຍ, ຫ  ັ້ນກິລາ ແລະ ສ້າງຂະບວນການເຄ ີ່ອນໄຫວ ຈັດກິດຈະກໍາຈັດການແຂ່ງ 
ຂັນກລິາກາຍຍະກາໍມວນຊົນ ປະເພດຕ່າງໆ ປະຈໍາປ , ວັນບຸນປະເພນ , ວັນບຸນສໍາຄັນຕ່າງໆຂອງຊາດ ແລະ ສາກົນ 
ຊຶີ່ງມ ມວນຊົນເຂົັ້າຮ່ວມຈໍານວນ 134.794 ຄົນ, ຍິງ 29.556 ເພ ີ່ມຂຶັ້ນ 2% (ກາງສະໄໝ ສົກຮຽນ 2018-2019) 
ເທົີ່າກັບ 24% ຂອງພົນລະເມ ອງ ປ  2019. ນອກນັັ້ນ, ກໍຍັງໄດ້ສົີ່ງເສ ມການສ້າງຕັັ້ງສະໂມສອນເຄ ີ່ອນໄຫວກິລາ-
ກາຍຍະກໍາມວນຊົນໃນຂັັ້ນບ້ານ, ກຸ່ມບ້ານ ແລະ ເມ ອງ.  

ເພ ີ່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານກິລາມວນຊົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກງານກິລາສໍາລັບຄົນພິການ ໄດຮ້ັບການປັບປຸງ 
ແລະ ພັດທະນາດ ຂຶັ້ນ, ພາກສວ່ນດັີ່ງກ່າວຍັງໄດ້ມ ການຮ່ວມມ ກັບ ຄະນະກໍາມະການພາຣາແລມປິກສາກົນ (IPC) 

ແລະ ບັນດາປະເທດເພ ີ່ອນມິດຕ່າງໆ ທັງໃນພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກົນ ໃນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຝຶກຊ້ອມນັກກິລາປະ 
ເພດຕ່າງໆ. ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການຮ່ວມມ ດັີ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ສາມາດນໍາສົີ່ງນັກກິລາສໍາລັບຄົນພິການເຂົັ້າ
ຮ່ວມລາຍການແຂ່ງຂັນຕ່າງໆ ຕາມການເຊ ນ ແລະ ພັນທະ ເຊັີ່ນ: ໄດ້ ສົີ່ງນັກກິລາແລ່ນ-ລານຄົນພິການທ ມຊາດລາວ 
ເຂົັ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນ ກິລາແລ່ນ-ລານ ຄົນພິການລະດັບໂລກ ປ  2019 (World Para Athletic Grand Prix 

Beijing 2019) ທ ີ່ປັກກິີ່ງ ສປ ຈ ນ; ເຂົັ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນ ກິລາລອຍນໍັ້າຄົນພິການ ລະດັບໂລກ ປ  2019 
(Singapore World Para Swimming World Series 2019) ທ ີ່ປະເທດສິງກະໂປ; ແລະ ເຂົັ້າຮ່ວມແຂ່ງ ຂັນ
ກິລາລົດຖ ບຄົນພິການ ລະດັບທະວ ບອາຊ  ປະຈໍາປ  2019 ( 2019 Asian Road Cycling Championships 

2019 ) ທ ີ່ປະເທດ Uzbe kistan. 

9.1.2 ກິລາ-ກາຍຍະກໍາໃນໂຮງຮຽນ : 
ເພ ີ່ອເປັນການສົີ່ງເສ ມໃຫ້ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ມ ຄວາມຮັກມກັກິລາ ແລະ ເພ ີ່ອເປັັນການຊອກຫານັກກິລາ 

ຮຸ່ນສ ບທອດ ພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງຍັງໄດ້ມ ການຈັດການແຂ່ງຂັນກິລານັກຮຽນ ລະຫວ່າງເມ ອງຕໍີ່ເມ ອງ ແລະ ແຂວງ
ຕໍີ່ແຂວງ, ລວມທັງໄດ້ຄັດເລ ອກ ແລະ ຝຶກຊ້ອມນັກຮຽນຜູທ້ ີ່ມ ພອນສະຫວັນ ເພ ີ່ອເຂົັ້າຮ່ວມລາຍການ ແຂ່ງຂັນ
ຕ່າງໆ ເຊັີ່ນ: ໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນກິລານັກຮຽນອາຊຽນ ຄັັ້ງທ  10 ທ ີ່ປະເທດມາເລເຊຍ, ຊຶີ່ງສາມາດຍາດໄດ້ 3 ຫ ຽນ
ທອງ ຈັດຢູອ່ັນດັບທ  8 ຂອງ 10 ປະເທດເຂົັ້າຮ່ວມ. 
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9.1.3 ກິລາລະດັບສູງ :  
ເພ ີ່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານກິລາລະດັບສູງ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາດ ຂຶັ້ນເພ ີ່ອລະກ້າວເພ ີ່ອໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນ ແລະ 

ທຽບທັນກັບກິລາຂອງພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກົນໄດ້, ພາກສ່ວນຕ່າງໆທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສປ່ັບປຸງພ ັ້ນຖານໂຄງ
ລ່າງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສະໜາມກິລາປະເພດຕ່າງໆ ໃຫ້ສາມາດໃຊງ້ານໄດ້ເປັນປົກກະຕິ ເຊັີ່ນ: ໄດ້ປັບປຸງ ແລະ 
ສ້ອມ ແປງເດ ີ່ນກິລາໃນຮົີ່ມສະໜາມກິລາແຫ່ງຊາດ ( ຫ ັກ 16 ) ຄ  : ສະລອຍນໍັ້າ, ລະບົບໄຟຟ້າ, ນໍັ້າປະປາ, ປະຕູ, 
ປ່ອງຢ້ຽມ ແລະ ສະຖານທ ີ່ກາງແຈ້ງໃຫ້ມ ຄວາມສະອາດງາມຕາ; ໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ສ້ອມແປງອາຄານສະຖານທ ີ່ ສູນ
ຝຶກກິລາແຫ່ງຊາດ ( ສ ເກ ດ ) ແລະ ໂຮງຮຽນພອນສະຫວັນກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ຄ : ອາຄານຮຽນ, ຫ້ອງຮຽນ, ຫໍພັກ, ຫ້ອງ
ອາຫານ ແລະ ສະໜາມຝຶກຊ້ອມກິລາໃນຮົີ່ມ ແລະ ສະຖານທ ີ່ກາງແຈ້ງໃຫ້ມ ຄວາມສະອາດງາມຕາ; ແລະ ໄດ້ສົມ 
ທົບກັບສະຫະພັນກິລາ ເບສບອນແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສ້າງສະໜາມກິລາເບສບອນ ຢູທ່ ີ່ສະ 
ໜາມກິລາແຫ່ງຊາດ (ຫ ັກ16, ໂດຍທຶນການຊ່ວຍເຫ  ອລ້າທະນາຄານດ ຈ ປ  ສ.ເກົາຫ  . 

ນອກຈາກການປັບປຸງພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງແລ້ວ, ໃນປ ຜ່ານມາ ຍັງໄດ້ອະນຸມັດສ້າງຕັັ້ງສະຫະພັນກິລາແຫ່ງຊາດ
ໃໝ່ ແລະ ປັບປຸງ ຄ ນຈໍານວນ 43 ສະຫະພັນ ຄ :  

- ສະຫະພັນກິລາແຫ່ງຊາດ ທ ີ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັັ້ງໃໝ່ ມ ຈໍານວນ 3 ສະຫະພັນຄ  : 1) ສະຫະພັນກິລາຄິກບອກຊິງ 
(Kick Boxing) ແຫ່ງຊາດ , 2) ສະຫະພັນກິລາອ ສະປອດແຫ່ງຊາດ ແລະ 3) ສະຫະພັນກິລາເບສບອນ ແຫ່ງ
ຊາດ. 

- ສະຫະພັນກິລາແຫ່ງຊາດທ ີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃໝ່ ມ ຈໍານວນ 5 ສະຫະພັນຄ : 1) ສະຫະພັນກິລາຍົກນໍັ້າໜັກ 
ແຫ່ງຊາດ, 2) ສະຫະພັນກິລາເທຄວັນໂດແຫ່ງຊາດ, 3) ສະຫະພັນກິລາກະຕໍັ້ແຫ່ງຊາດ, 4) ສະຫະພັນກິລາ 
ມວຍລາວແຫ່ງຊາດ ແລະ 5) ສະຫະພັນກິລາກາຣາເຕໂດແຫ່ງຊາດ. 

ຄຽງຄູ່ກັບການປັບປຸງໂຄງລ່າງພ ັ້ນຖານ ແລະ ປັບປຸງສະຫະພັນກິລາຕ່າງໆແລ້ວ, ຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ກໍີ່ສ້າງຄູຝຶກ
ກໍາມະການຕັດສິນອ ກດ້ວຍ ເຊັີ່ນ: ໄດ້ຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກກິລາບານເຕະ ແຕ່ລະ ລະດັບດັີ່ງນ ັ້ : 

- ລະດັບ C ຂອງ AFC 1 ຄັັ້ງ ມ ຜູເ້ຂົັ້າຮ່ວມ 25 ທ່ານ ເປັນຍິງ 2 ທ່ານ; 
- ລະດັບ A ຂອງ AFC 1 ຄັັ້ງ ມ ຜູເ້ຂົັ້າຮ່ວມ 24 ທ່ານ ເປັນຍິງ 2 ທ່ານ; 
- ລະດັບ D ຂັັ້ນພ ັ້ນຖານ 8 ແຂວງພາກເໜ ອ ມ ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ 240 ຄົນ; 
- ໄດ້ຝຶກອົບຮົມກໍາມະການຕັດສນິບານເຕະ ຂັັ້ນແຂວງ 8 ແຂວງພາກເໜ ອ ມ ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ 240 ຄົນ. 

ສ່ວນຜົນການຈັດການແຂງ່ຂັນ ແລະ ເຂົັ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດມີດັີ່ງນີັ້:  
1) ໄດສ້ົມທົບກັບສະຫະພັນກິລາແຫ່ງຊາດ ຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາລະດັບນາໆຊາດ, ແຂ່ງຂັນກິລາປະຈໍາປ , ຊິງຂັນ

ຜູນ້ໍາ ພັກ-ລັດ ແລະ ສະຫ ອງວັນສໍາຄັນຂອງຊາດ ຈໍານວນ 60 ຄັັ້ງ ມ  26 ປະເພດກິລາຄ  : ກິລາມວຍສາກົນ, 
ເປຕັງ, ລັກບ ັ້, ລົດຖ ບ, ເຮ ອຊ່ວງປະເພນ , ແລ່ນ-ລານ, ດອກປ ກໄກ່, ມວຍລາວ, ມວຍປໍັ້າ, ຍິງປ ນ, ລົດໃຫຍ່
ເບສບອນ, ບານເຕະ, ເທຄວັນໂດ, ລົດຖ ບ, ຢູໂດ, ວູຊູ, ກ໋ອຟ, ປິີ່ງປ່ອງ, ອ ສະປອດ, ເທັນນິດ, ກາຣາເຕໂດ, 
ລອຍນໍັ້າ, ກະຕໍັ້, ບານສົີ່ງ ແລະ ເພາະກາຍ ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ 2.500 ຄົນ; 

2) ນັກຮຽນຂອງໂຮງຮຽນພອນສະຫວັນກິລາ-ກາຍຍະກາໍເຂົັ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນພາຍໃນປະເທດ ຈໍານວນ 7 ຄັັ້ງ
ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ 142 ເທ ີ່ອຄົນ, ສາມາດຍາດໄດ້ 59 ຫ ຽນຄໍາ, 49 ຫ ຽນເງິນ ແລະ 45 ຫ ຽນທອງ. 

3) ໄດສ້ົມທົບກັບສະຫະພັນກິລາແຫ່ງຊາດ  ແລະ ຄະນະກໍາມະການໂອແລມປິກແຫ່ງຊາດລາວ ສົີ່ງຄະນະນໍາ, ຄູຝຶກ
ກໍາມະການຕັດສິນ ແລະ ນັກກິລາທ ມຊາດລາວ ເຂົັ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນຊິງແຊ້ມນາໆຊາດ ຕາມການເຊ ັ້ອເຊ ນ ຈໍາ
ນວນ 71 ຄັັ້ງ, ມ  26 ປະເພດກິລາ ມ ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ 851 ເທ ີ່ອຄົນ ສາມາດຍາດໄດ້ 17 ຫ ຽນຄໍາ, 21 
ຫ ຽນເງິນ ແລະ 31 ຫ ຽນທອງ. ພິເສດແມ່ນ ຄະນະນັກກິລາບານເຕະຍິງ ລຸ້ນອາຍຸ 19 ປ  ສາມາດຍາດໄດ້ 1 
ຫ ຽນຄໍາ ຮວ່ມກັບປະເທດເຈົັ້າພາບ ທ ີ່ປະເທດບັງກາລາເດດ, ຫ ຽນເງິນກິລາບານເຕະຍິງ ລາຍການ U-15 
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AFF ທ ີ່ປະເທດໄທເປັນເຈົັ້າພາບ ແລະ ປະເພດກິລາແລ່ນ-ລານ ເຂົັ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນໃນລາຍການໄທແລນ
ໂອເພັນ 2019 ສາມາດຍາດໄດ້ 1 ຫ ຽນຄໍາ ຈາກລາຍການແລ່ນຂ້າມຮົັ້ວ 110 ແມັດຊາຍ, ຫ ຽນເງິນທ ມຍິງ 
4x100 ແມັດ  ແລະ ຫ ຽນທອງແລ່ນຂ້າມຮົັ້ວຍິງ 100 ແມັດ,  

4) ນັກຮຽນກິລາຂອງ ໂຮງຮຽນພອນສະຫວັນກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ເຂົັ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນລະດັບນາໆຊາດ 7 ຄັັ້ງ ມ ຈໍານວນ
ນັກຮຽນກິລາເຂົັ້າຮ່ວມ 22 ນ້ອງ, ຍາດໄດ້ 3 ຫ ຽນເງິນ, 5 ຫ ຽນທອງ. 

9.1.4 ວຽກງານກິລາໂອແລມປິກ : 
1) ວຽກກິດຈະກໍາຂອງຫ້ອງການເລຂາທກິານຄະນະກາໍມະການໂອແລມປກິແຫງ່ຊາດລາວ: 

1 ໄດ້ເຜ ຍແຜ່ຜັນຂະຫຍາຍເນ ັ້ອໃນຈິດໃຈ ແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ແຕ່ນ ັ້ຮອດ
ປ  2020 ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ວິຊາການກິລາ-ກາຍຍະກໍາຂັັ້ນທ້ອງຖິີ່ນໃຫ້ບັນດາແຂວງ ແລະ ເມ ອງໃນ
ຂອບເຂດທົີ່ວປະເທດ. 

2 ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ຜູບໍ້ລິຫານ, ວຽກງານຄຸ້ມຄອງກິລາບນັດາແຂວງ, ເມ ອງ ແລະ ບັນດາສະຫະ
ພັນກິລາແຫ່ງຊາດ ໃນທົີ່ວປະເທດ. 

3 ສໍາເລັດໃນການ ຈັດຝຶກອົບຮົມຫ ັກການ ໃນການພົວພັນວຽກງານກິລາ-ກາຍຍະກໍາລະດບັພາກພ ັ້ນ, 
ອານຸພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກົນ ໃຫ້ແກ່ຜູບໍ້ລິຫານ ແລະ ວິຊາການ ຢູ່ຂັັ້ນທ້ອງຖິີ່ນບັນດາເມ ອງ ຂອງແຂວງ 
ສາລະວັນ, ເຊກອງ, ຈໍາປາສັກ ແລະ ອັດຕະປ  ມ ຈໍານວນພົນເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ 42 ຄົນ, ຍິງ 12 ຄົນ; 

4 ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການ ຜູຮ້ັບຜິດຊອບວຽກງານກິລາ-ກາຍຍະກໍາຂັັ້ນທ້ອງຖິີ່ນ. 
2) ວຽກກິດຈະກໍາເຄ ີ່ອນໄຫວຮ່ວມມ ກັບຕ່າງປະເທດ : 

1 ຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນຈາກກມົໃຫຍ່ກິລາ, ມະຫາວິມະຍາໄລກິລາໂຮ່ຈ ມິີ່ນ, ຄະນະກໍາມະການ ໂອ
ແລມປິກ ສສ ຫວຽດນາມ, ໄທ, ມາເລເຊຍ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ ທ ີ່ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ແລກປ່ຽນ
ບົດຮຽນກ່ຽວກັບການພັດທະນາກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ມ  11 ຄັັ້ງ; 

2 ຄະນະຫ້ອງການ ແລະ ວິຊາການ ໄດ້ໄປເຄ ີ່ອນໄຫວແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ຢູ່ປະເທດມາເລເຊຍ, ໄທ, ອິນ
ໂດເນເຊຍ, ສສ ຫວຽດນາມ ( ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ດາໜັງ, ບູໄນ ແລະ ມຽນມາ ມ  15 ຄັັ້ງ) 

3) ວຽກງານຄະນະກໍາມະການໂອແລມປິກ (ຄອລ) 

1 ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານກິລາຂອງແຕ່ລະສະຫະພັນໂຄງການໂອແລມປິກສາກົນສົກຮຽນ 
2017-2018 ( ປະເພດໂອແລມປິກໄດ້ 10 ຄັັ້ງ ). 

2 ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານງານສະຫະພັນກິລາແຫ່ງຊາດສົກຮຽນ 2018 ມ ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມທັງໜົດ 
255 ທ່ານ, ຍິງ 90 ທ່ານ; 

3 ສ້າງຄວາມເຂັັ້ນແຂງໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານກິລາຂອງແຕ່ລະສະຫະພັນໂຄງການໂອແລມປິກສາກົນໃນປ  2018 
ມ ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມທັງໜົດ 367 ທ່ານ, ຍິງ 100 ທ່ານ; 

4 ຊ່ວຍພັດທະນານັກກິລາຈໍານວນໜຶີ່ງກຽມເຂົັ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນຕ່າງປະເທດປະກອບມ  : 
 ຊຸກຍູ້ການຝຶກແອບກຽມໂອແລມປິກເກມ 2020 ປະກອບມ ນັກກິລາແລ່ນ-ລານ 2 ຄົນ, ລອຍນໍັ້າ 

2 ຄົນ ແລະ ຢູໂດ 1 ຄົນ; 
 ຊຸກຍູ້ການຝຶກແອບກຽມເຂົັ້າຮ່ວມ Youth Olympic Games ປະກອບມ ນັກກິລາແລ່ນ-ລານ 2 

ຄົນ, ລອຍນໍັ້າ 1 ຄົນ ແລະ ດອກປ ກໄກ່ 1 ຄົນ; 
5 ຊ່ວຍທຶນຝຶກແອບໃຫ້ນັກກິລາເຂົັ້າຮ່ວມເອຊຽນເກມ ຄັັ້ງທ  18 ທ ີ່ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ປະກອບມ  8 

ປະເພດກິລາ, ລວມທັງໝົດ 28 ຄົນ, ມ ກິລາແລ່ນ-ລານ, ຢູໂດ, ເທຄວັນໂດ, ກະຕໍັ້, ປັນຈັກສ ລັດ, ວູ
ຊູ, ກາຣາເຕໂດ ແລະ ລົດຖ ບ; 

6 ຄະນະກໍາມະການໂອແລມປິກແຫ່ງຊາດ ໄດ້ສົມທົບກັບກົມວິຊາການກິລາ ໃນການຕິດຕາມການຝຶກ 
ແອບນັກກິລາ ທ ີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກໂອແລມປິກສາກົນ (OS) ຈໍານວນ 5 ທຶນ. ທ ີ່ຈະເຂົັ້າຮ່ວມໂອແລມ 
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ປິກໂຕກຽວ 4 ທຶນ, ກຽມເຂົັ້າຮ່ວມງານໂອແລມປິກຊາວໜຸ່ມ ແລະ 28 ທຶນ ຝຶກແອບກຽມ ເຂົັ້າຮ່ວມ
ເອຊຽນເກມ; 

9.2 ບັນຫາ  ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍ : 
9.2.1 ກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນ : 

1) ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາກິລາກາຍຍະກໍາມວນຊນົ ຍັງບໍີ່ທັນບຸກທະລຸໄດ້ຕາມຄາດໝາຍຕົວຊ ັ້
ບອກທ ີ່ລັດຖະບານໄດ້ວາງໄວ້, ຍັງບໍີ່ທັນໄດ້ເຂົັ້າສູລ່ວງເລິກຕົວຈິງຢ່າງກວາ້ງຂວາງ ໂດຍສະເພາະການລົງ
ຕິດຕາມ ຊຸກຍູ້,  ແລະ ເກັບກໍາຂໍັ້ມູນຍັງບໍີ່ທັນໄດ້ມ ຖານຂໍັ້ມູນທ ີ່ເປັນມາດຕະຖານ ເພ ີ່ອເຊ ີ່ອມຕໍີ່ໃຫ້ເຂົັ້າກັບ 
ຖານຂໍັ້ມູນຂອງສູນສະຖິຕິ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. 

2) ການເກັບກໍາຂໍັ້ມູນ-ສະຖິຕິວຽກງານກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊນົ ຢູຂ່ັັ້ນທ້ອງຖິີ່ນຍັງຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບໍີ່ທັນໄດ້ດ 
ເທົີ່າທ ີ່ຄວນ. 

3) ວຽກງານກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນ ຢູເ່ຂດຫ່າງໄກສອກຫ  ກ ຍັງຂາດດ້ານນິຕິກໍາ, ດ້ານອຸປະກອນຮັບໃຊ້ໃນ
ການເຄ ີ່ອນໄຫວກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນ.  

4) ການຊ່ວຍເຫ  ອ, ການປະກອບສ່ວນຂອງບໍລິສັດ, ຫ້າງຮ້ານ ແລະ ຂອງຊຸມຊົນ, ສັງຄົມ ຍັງມ ຂອບເຂດຈໍາ
ກັດ. ການສະໜອງງົບປະມານຂອງຂະແໜງກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນຂັັ້ນແຂວງ, ຂັັ້ນນະຄອນຫ ວງ ແລະ 
ໜ່ວຍງານກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ຂັັ້ນເມ ອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ຍັງຈໍາກັດ ບໍີ່ໄປຕາມແຜນຍຸດທະສາດກິລາ
ກາຍຍະກໍາ ແລະ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປ  ຄັັ້ງທ  VIII (2016-2020) ທ ີ່ລັດຖະບານ 
ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້. 

9.2.2 ກິລາ-ກາຍຍະກໍາໃນໂຮງຮຽນ : 
1) ບັນຫາທ ີ່ພົບໃນການກະກຽມຈດັການແຂ່ງຂັນ ກິລານັກຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາທົີ່ວປະເທດເຫັນວ່າ ມ 

ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານງົບປະມານຫ າຍ ໂດຍສະເພາະແມນ່ງົບປະມານການກໍີ່ສ້າງສະໜາມເປ ດ-ປິດ ບໍີ່
ສາມາດຕອບສະໜອງໃຫ້ບໍລິສັດທ ີ່ຮັບເໝົາກໍີ່ສ້າງໄດ້ ເຮັດໃຫ້ການດໍາເນ ນການກໍີ່ສ້າງບໍີ່ຕໍີ່ເນ ີ່ອງ. 

2) ບັນຫາທ ີ່ພົບໃນການເຂົັ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນກິລານັກຮຽນອາຊຽນ ດ້ານການກະກຽມເຂົັ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນມ ໄລຍະ
ສັັ້ນ, ການເກັບຕົວນັກກິລາເຂົັ້າສູນໃຊ້ເວລາພຽງ 1-2 ເດ ອນເທົີ່ານັັ້ນ, ນັກກິລາສ່ວນຫ າຍແມ່ນນັກກິລາໜ້າ 
ໃໝ່ຂາດປະສົບການ ສ່ວນຫ າຍເຂົັ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນໄດ້ພຽງຄັັ້ງດຽວ ຍ້ອນວ່າອາຍຸກາຍເກນ, ການຕອບສະ
ໜອງດ້ານງົບປະມານພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຊັກຊ້າບໍີ່ທ່ວງທັນກັບການຄັດເລ ອກ ແລະ ການເກັບຕົວຝຶກ
ຊ້ອມຂອງນັກກິລາ. 

3) ການຈັດງານແຂ່ງຂັນກິລາ ຢູ່ບາງທ້ອງຖິີ່ນຍັງບໍີ່ທັນເປັນຂະບວນໃຫຍ່ ແລະ ກວ້າງຂວາງ ເນ ີ່ອງຈາກງົບປະ 
ມານຮັບໃຊ້ບໍີ່ພຽງພໍ, ບໍີ່ສາມາດຄັດເລ ອກ ແລະ ຕ ລາຄາໄດ້ພອນສະຫວັນທ ີ່ແທ້ຈິງຂອງນັກຮຽນຄ : ຜູໜຶ້ີ່ງ
ຕ້ອງຫ ິັ້ນກິລາ ຫ   ສ ລະປະໄດ້ປະເພດລະໜຶີ່ງຢ່າງ. 
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9.2.3 ກິລາລະດັບສູງ : 
1) ການຄຸ້ມຄອງສະໜາມກິລາລະດັບຊາດ ຍັງບໍີ່ມ ປະສິດທິຜົນເທົີ່າທ ີ່ຄວນ, ຍ້ອນຍັງຂາດບັນດານິຕິກໍາຄຸ້ມຄອງ 

ແລະ ໜ່ວຍງານສະເພາະທ ີ່ຈະຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ; 
2) ການຈດັຕັັ້ງປະຕິບັດນິຕິກາໍທ ີ່ມ ແລ້ວ ຍັງບໍີ່ທັນເຂັັ້ມງວດ, ເຮັດໃຫ້ການເຄ ີ່ອນໄຫວກິລາພບົຂໍັ້ຍຸ້ງຍາກ ແລະ ເກ ດ

ປັນຫາຫ າຍດ້ານ; 
3) ຂາດເຂ ນງົບປະມານຮັບໃຊ້ບັນດາກິດຈະກໍາທ ີ່ກໍານົດໄວ້ ໃນວຽກງານຈຸດສຸມ 5 ປ  (2016-2020);  
4) ງົບປະມານຮັບໃຊ້ການກໍີ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງຫໍພັກ, ຫ້ອງຮຽນ, ສະໜາມກິລາໃນຮົີ່ມ ແລະ ກາງແຈ້ງ ແລະ 

ເງິນຮັບໃຊ້ບໍລິຫານຂອງບັນດາສະຫະພັນກິລາແຫ່ງຊາດ ຍັງມ ຈໍານວນຈໍາກັດ. 

9.2.4 ວຽກງານກິລາໂອແລມປິກ : 
1) ຜ່ານການເຜ ຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກິລາ-ກາຍຍະກໍາ (ສະບັບປັບປຸງ), ຍຸດທະສາດການພັດທະນາກິລາ

ກາຍຍະກໍາຮອດປ  2020 ຜູເ້ຂົັ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົັ້າໃຈ ແຕ່ມ ຂໍັ້ຈໍາກັດໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ເນ ີ່ອງ
ຈາກວ່າ ຄາດໝາຍ ແລະ ຕົວຊ ັ້ວັດບາງອັນແມ່ນສູງເກ ນໄປ; 

2) ຄະນະນໍາຂັັ້ນທ້ອງຖິີ່ນ, ຂັັ້ນເມ ອງ ແລະ ຂັັ້ນແຂວງ ຍັງບໍີ່ທັນເຂົັ້າໃຈໃນວຽກງານການພັດທະນາກິລາກາຍ 
ຍະກໍາເທົີ່າທ ີ່ຄວນ; 

3) ສະຫະພັນກິລາແຫ່ງຊາດບາງສະຫະພັນ ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງຍັງບໍີ່ທັນສົມບູນ, ຂາດຄວາມຊໍານານ ໃນການ
ບໍລິຫານ, ຂາດພະນັກງານປະຈໍາການ ແລະ ພະນັກງານຍັງຂາດຄວາມຮູ້ທາງດ້ານພາສາຕ່າງປະເທດ, ການ
ຍາດແຍ່ງເອົາທຶນຊ່ວຍເຫ  ອຈາກສາກົນເພ ີ່ອມາພັດທະນາກິລາ-ກາຍຍະກໍາຍັງບໍີ່ໄດ້ເທົີ່າທ ີ່ຄວນ. 

9.3 ແຜນວຽກບູລິມະສິດ ສໍາລັບປີ 2020: 
9.3.1 ກິລາ-ກາຍຍະກໍາມນົຊົນ : 

1) ສ ບຕໍີ່ສົີ່ງເສ ມມວນຊົນທຸກເພດ-ໄວ ເຂົັ້າຮ່ວມການຫັດກາຍຍະບໍລິຫານ, ອອກກໍາລັງກາຍ, ຫ  ັ້ນກິລາ ແລະ 
ສ້າງຂະບວນການ ເຄ ີ່ອນໄຫວກິດຈະກໍາ ຈັດການແຂ່ງຂັນກລິາກາຍຍະກໍາມວນຊົນປະເພດຕ່າງໆ ປະຈໍາປ , 
ວັນບຸນປະເພນ , ວັນບຸນສໍາຄັນຕ່າງໆຂອງຊາດ  ແລະ ສາກົນ ໃຫ້ບັນລໄຸດ້ 26% ຂອງພົນລະເມ ອງລາວໃນ 
ຂອບເຂດທົີ່ວປະເທດ. 

2) ສ ບຕໍີ່ສົີ່ງເສ ມການສ້າງຕັັ້ງສະໂມສອນເຄ ີ່ອນໄຫວກິລາກາຍຍະກໍາມວນຊົນ ໃນຂັັ້ນບ້ານ, ກຸ່ມບ້ານ, ເມ ອງ
ໃຫ້ບັນລໄຸດ້ 24% ໃນທົີ່ວປະເທດ; 

3) ສ ບຕໍີ່ສົີ່ງເສ ມໃຫ້ຄອບຄົວຫັດກາຍຍະບໍລິຫານ, ອອກກໍາລັງກາຍ, ຫ  ັ້ນກິລາກາຍຍະກາໍໃຫ້ ບັນລຸໄດ້ 8% 
ຂອງຄອບຄົວໃນທົີ່ວປະເທດ; 

4) ສ ບຕໍີ່ສົີ່ງເສ ມຄົນພກິານໃຫ້ອອກມາ ຫັດກາຍຍະບໍລິຫານ, ອອກກໍາລັງກາຍ, ຫ  ັ້ນກິລາ  ແລະ ເຂົັ້າຂະບວນ
ການເຄ ີ່ອນໄຫວກິດຈະກໍາຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາກາຍຍະກໍາຄນົພກິານທົວປະເທດໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 8% ຂອງ
ຄົນພກິານໃນທົີ່ວປະເທດ;  

5) ສ ບຕໍີ່ ບໍາລຸງ ຍົກລະດັບຜູ້ບໍລິຫານ, ຄູຝຶກ, ກໍາມະການຕັດສິນ, ແພດ  ແລະ ນັກກິລາພາຍໃນປະເທດ  ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ ຈໍານວນ 10 ປະເພດກິລາ.  

6) ສ ບຕໍີ່ ພົວພັນຮ່ວມມ ກັບ ຄະນະກໍາມະການພາຣາແລມປກິ ປະເທດ ອັງກິດ (England) ຊ່ວຍເຫ  ອ ຄູຝຶກ
ຜູ້ຊ່ວຍຄູຝຶກ ແລະ ນັກກິລາຄົນພິການ ເຂົັ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນ ກິລາລອຍນໍັ້າຄົນພິການ ຄັດເລ ອກ (Qualifie) 

ທ ີ່ປະເທດອັງກິດ; 
7) ສ ບຕໍີ່ ການພົວພັນຮ່ວມມ ກັບ ມູນລະນິທິ ເຊວຊ  ເອັຟຊ  (CHELSEA FC) ຈາກປະເທດອັງກິດ ແລະ 

ສະ ຖານທູດອັງກິດ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ  ອທາງດ້ານ ຄູຝຶກກິລາບານເຕະຄົນພິການ, ອຸປະ 
ກອນຈໍານວນໜຶີ່ງ ພ້ອມທັງງົບປະມານ ໃນການປັບປຸງກໍີ່ສ້າງພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ; 
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8) ສ ບຕໍີ່ ພົວພັນຮ່ວມມ ກັບ ເມ ອງ ອ ເຊະ (ISE) ແຂວງ ມິເອະ (MIE) ປະເທດຍ ີ່ປຸ່ນ (Japan) ກ່ຽວກັບພິທ 
ລົງນາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ (MOU) ການເຂົັ້າສູນຝຶກຊ້ອມ ກິລາແລ່ນ-ລານ ຄົນພິການ ສົກຮຽນ 
2019-2020 ທ ີ່ປະເທດ ຍ ີ່ປຸ່ນ; 

9) ສ ບຕໍີ່ ພົວພັນຮ່ວມມ ກັບ ບ້ານ ອ ຕາເຕະ (Iitate) ແຂວງ ໂຊມະ (Soma) ປະເທດຍ ີ່ປຸ່ນ (japan) ກ່ຽວ
ກັບພິທ ລົງນາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ (MOU) ການເຂົັ້າສູນຝຶກຊ້ອມ ກິລາລອຍນໍັ້າ ຄົນພິການ ສົກ
ຮຽນ 2019-2020 ທ ີ່ປະເທດ ຍ ີ່ປຸ່ນ; 

10) ສ ບຕໍີ່ ພົວພັນຮ່ວມມ ກັບ ເບບປຸ (Beppu) ແຂວງ ໂອອິຕະ (Oita) ປະເທດຍ ີ່ປຸ່ນ (Japan) ກ່ຽວກັບພິທ 
ລົງນາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ (MOU) ການເຂົັ້າສູນຝຶກຊ້ອມ ກິລາຍົກນໍັ້າໜັກຄົນພິການ ສົກຮຽນ 
2019-2020 ທ ີ່ປະເທດ ຍ ີ່ປຸ່ນ; 

11) ສ ບຕໍີ່ ພົວພັນຮ່ວມມ ລະຫວ່າງ ກົມກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊນົ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກັບສະ 
ຖານທູດຍ ີ່ປຸ່ນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫ  ອດ້ານອຸປະກອນກິລາຍົກນໍັ້າໜັກກິລາຄົນພິການ; ກິລາ
ບານເຕະຄົນພິການ ແລະ ກິລາໂກນບານ ສົກຮຽນ 2019-2020. 

9.3.2 ກິລາ-ກາຍຍະກໍາໃນໂຮງຮຽນ : 
1) ສ ບຕໍີ່ສົມທົບກັບພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງສາລະວັນ ກະກຽມງານມະຫາກໍາກິລານັກຮຽນ 

ມັດທະຍົມສຶກສາທົີ່ວປະເທດ ຄັັ້ງທ  7.  
2) ເຂົັ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນກິລານັກຮຽນອາຊຽນ ຄັັ້ງທ  11 ທ ີ່ ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ໃນໄລຍະວັນທ  17-25 

ກໍລະກົດ 2019 ແລະ ສ ບຕໍີ່ກະກຽມເຂົັ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນກິລານກັຮຽນອາຊຽນຄັັ້ງທ  12 ທ ີ່ປະເທດຟິລິບປິນ 
ໃນປ  2020. 

3) ຄົັ້ນຄວ້າຂຽນໂຄງການກະກຽມສະເໜ ຮັບເປັນເຈົັ້າພາບກິລານັກຮຽນອາຊຽນ ຄັັ້ງທ  16 ປ  2024. 
4) ຊຸກຍູ້ສົີ່ງເສ ມ ບັນດາແຂວງສ້າງຂະບວນການເຄ ີ່ອນໄຫວກິດຈະກໍາແຂ່ງຂັນພະລະສຶກສາ-ກິລາໃນໂຮງຮຽນ 

ໃນລະດັບຕ່າງໆທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.  
5) ສົີ່ງເສ ມການສ້າງສະໂມສອນກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ໃນໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.  
6) ລົງສໍາຫ ວດ ແລະ ເກັບກໍາສະຖິຕິສະໜາມກິລາໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາທົີ່ວປະເທດ. 
7) ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງດ້ານການເປັນຄູຝຶກ ແລະ ເປັນກໍາມະການຕັດສິນໃຫ້ຄູພະລະສຶກສາ. 
8) ຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາ ແລະ ແລກປ່ຽນສ ລະປະວັນນະຄະດ  ນັກຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາມດິຕະພາບ 5 

ແຂວງພາກເໜ ອ ແລະ ແຂວງດຽນບຽນ ສສ.ຫວຽດນາມ ໂດຍແຂວງບໍີ່ແກ້ວເປັນເຈົັ້າພາບ. 
9) ສະເໜ ໂຄງການ, ກິດຈະກໍາກ່ຽວກັບການພັດທະນາວຽກງານພະລະສຶກສາ-ກິລາໃນໂຮງຮຽນ ຕາມການ 

ຮ່ວມມ ກັບ 4 ປະເທດຄ  : ໄທ, ກຸຍບາ, ບຣູໄນ ແລະ ຮົງກາລ . 

9.3.3 ກິລາລະດັບສູງ : 
1) ການປັບປຸງສູນຝຶກກິລາແຫ່ງຊາດ ຂຶັ້ນເປັນສະຖາບັນກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ທ ີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກດົໝາຍກິລາ-

ກາຍຍະກໍາ ສະບັບປັບປຸງ ເພ ີ່ອເປັນບ່ອນກໍີ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນການກິລາ, ທັງເປັນບ່ອນ
ຄົັ້ນຄວ້າວິໄຈ ແລະ ເປັນສູນຝຶກຊ້ອມນັກກິລາ; 

2) ຊຸກຍູໃ້ຫ້ບັນດາສະຫະພັນກິລາແຫ່ງຊາດ ເປັນເຈົັ້າການດ້ານວິຊາການໃນການກໍີ່ສາ້ງ ແລະ ພັດທະນາບກຸ
ຄະລາກອນການກິລາ ຕາມແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາກລິາ-ກາຍຍະກໍາ ແຕ່ນ ັ້ເຖິງປ  2020 ໂດຍຮັບ
ການຊ ັ້ນໍາຈາກກົມວິຊາການ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ; 

3) ການສ້າງ ແລະ ພັດທະນານັກກິລາ ຕ້ອງໃຫ້ມ ຈຸດສຸມເປັນລະບົບຕໍີ່ເນ ີ່ອງ ໂດຍມອບໃຫ້ບັນດາສະຫະພັນກ ິ
ລາແຫ່ງຊາດ, ໂຮງຮຽນພອນສະຫວັນກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ແລະ ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງ ທ ີ່ມ ເງ ີ່ອນໄຂ 
ແລະ ມ ທ່າແຮງເປັນຜູຊ້່ວຍສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ; 

4) ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງເງ ີ່ອນໄຂ ແລະ ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຄູຝຶກກິລາ ເພ ີ່ອປະກອບອາຊ ບທ ີ່ຍ ນຍົງ; 
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5) ສະໜອງສິີ່ງຈູງໃຈທ ີ່ເໝາະສົມໃຫ້ແກ່ນັກກິລາ ທ ີ່ມ ຜົນງານດ ເດັີ່ນ ແລະ ສ້າງກຽດຊ ີ່ສຽງໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ; 
6) ສົມທົບກັບຄະນະກໍາມະການໂອແລມປິກແຫ່ງຊາດລາວ ເພ ີ່ມທະວ ການພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມ ກັບຕ່າງປະ 

ເທດດ້ານວຽກງານກິລາລະດັບສູງ ເພ ີ່ອຍາດແຍ່ງເອົາທຶນການຊ່ວຍເຫ  ອ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນງົບປະມານຂອງ
ລັດຖະບານ; 

7) ສົມທົບກັບຫ້ອງການ, ບັນດາກົມວິຊາການ  ແລະ ພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງສະເໜ ການປັບປຸງ  ແລະ ສ້ອມ
ແປງສະໜາມກິລາເຈົັ້າອານຸວົງ; 

8) ສົມທົບກັບບັນດາກົມວິຊາການ ແລະ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງບໍີ່ແກ້ວ ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ພິຈາ 
ລະນາ ການສ້າງສະໜາມກິລາແຂວງບໍີ່ແກ້ວ; 

9) ສ ບຕໍີ່ປະສານສົມທົບກັບເຈົັ້າພາບ ແຂວງຊຽງຂວາງ ກະກຽມຈັດງານມະຫາກໍາກິລາແຫ່ງຊາດ ຄັັ້ງທ  XI ຕົັ້ນ
ປ  2020; 

10) ສ້າງນິຕິກໍາກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງວຽກງານກິລາລະດັບສູງ ແລະ ການນໍາໃຊສ້ະໜາມກິລາລະດັບຊາດ ຄ : 
ປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກິລາ-ກາຍະກໍາ, ດໍາລັດວ່າດ້ວຍກອງທຶນກິລາ-ກາຍຍະກໍາ, ດໍາລັດວ່າດ້ວຍກລິາອາ 
ຊ ບ, ຂໍັ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕ  ວ່າດ້ວຍເຄ ີ່ອງແບບກິລາ-ກາຍຍະກໍາ, ຂໍັ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕ  ວ່າດ້ວຍ
ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງການຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາລະດັບຊາດ ແລະ ຂໍັ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕ  ວ່າດ້ວຍລະ 
ບຽບການຄຸ້ມຄອງສະໜາມກິລາລະດັບຊາດ. 

9.3.4 ວຽກງານກິລາໂອແລມປິກ: 
➢ ຄາດໝາຍ : 

1) ສ້າງຜູ້ບໍລິຫານກິລາກາຍຍະກໍາຂັັ້ນແຂວງ, ຂັັ້ນເມ ອງ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງໆ ໃຫ້ເອົາໃຈຢ່າງເລກິ 
ເຊິີ່ງ ຕໍີ່ຄຸນຄ່າການພັດທະນາວຽກງານກິລາກາຍຍະກໍາ; 

2) ຍົກລະດັບ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂົັ້າໃຈໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິຫານສະຫະພັນກິລາແຫ່ງຊາດ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນຮູ້ຈັກ ກ່ຽວ
ກັບກົນໄກ, ລະບຽບການບໍລຫິານສະຫະພັນກິລາ; 

3) ເກັບກໍາໃຫ້ໄດ້ຂໍັ້ມູນໃນເຜ ຍແຜ່ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການພັດທະນາກິລາກາຍຍະກໍາ ຂັັ້ນ
ແຂວງ, ຂັັ້ນເມ ອງ ແລະ ສະຖານບັນການສຶກສາ ເພ ີ່ອເປັນບ່ອນອ ງໃນການຄົັ້ນຄວ້າແຜນພັດທະນາ ກິລາ-
ກາຍຍະກໍາ 2030 ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກິລາກາຍຍະກໍາ; 

4) ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານພາຍໃນກມົກອງກ່ຽວກັບການພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມ  
ກັບບັນດາປະເທດອາຊຽນ ແລະ ສາກົນ ພ້ອມທັງເພ ີ່ມທະວ ຄວາມຮັບຮູ້ຕໍີ່ກັບຄຸນຄ່າ ຂອງໂອແລມປິກ ຕໍີ່
ກັບການພັດທະນາກິລາ-ກາຍຍະກໍາ. 

5) ສ້າງນິຕິກໍາກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງສານຕ້ອງຫ້າມໃນກິລາ-ກາຍຍະກໍາ. 

➢ ວຽກຈ ດສ ມ : 
1) ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ຜູບ້ໍລິຫານກິລາ-ກາຍຍະກໍາລະດັບທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ສະຫະພັນກິລາແຫ່ງຊາດສູ່ ໂອ

ແລມປິກ; 
2) ຍົກລະດັບຄູຝຶກ, ກໍາມະການຕັດສິນ ແລະ ນັກກິລາເພ ີ່ອກະກຽມເຂົັ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກລິາໂອແລມປິກ 

ໃນລະດັບພາກພ ັ້ນ, ອານຸພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກົນ; 
3) ສົມທົບກັບບັນດາກົມວິຊາການ, ສະຫະພັນກິລາແຫ່ງຊາດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການຂອງໂອແລມປິກ

ໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ແລະ ມ ປະສິດທິຜົນ; 
4) ສົມທົບກັບກົມແຜນການ, ບັນດາກົມວິຊາການ ແລະ ພາກສວ່ນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພ ີ່ອຄົັ້ນຄວ້າຊອກຫາແຫ ີ່ງທຶນ

ພັດທະນາກິລາສູ່ໂອແລມປິກ ໂດຍຜ່ານໂດຍຜ່ານຂະແໜງການຍ່ອຍກິລາກາຍຍະກໍາ ແລະ ຄູຮ່່ວມພັດທະ 
ນາ; 



63 

 

5) ສ ບຕໍີ່ຄົັ້ນຄວ້າປັບປຸງນິຕິກໍາ, ລະບຽບກະຕກິາການແຂ່ງຂັນກລິາໂອແລມປິກ ເພ ີ່ອຍົກລະດັບຄວາມສາມາດ
ໃຫ້ແກ່ສະຫະພັນກິລາໂອແລມປິກ; 

6) ເພ ີ່ມທະວ ຮ່ວມມ  ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນການພັດທະນາກິລາສູ່ໂອແລມປິກກັບບັນດາປະເທດ ເພ ີ່ອນ
ມິດ ແລະ ສາກົນ; 

7) ສົມທົບກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງປັບປຸງບັນດານິຕິກໍາທ ີ່ເປັນການຈໍາກັດ ແລະ ກ ດຂວາງການພັດທະ
ນາກິລາລາວ ເວົັ້າລວມ ເວົັ້າສະເພາະ ກິລາສູໂ່ອແລມປິກ; 

8) ສົມທົບພາກສ່ວນຕ່າງໆເພ ີ່ອຄົັ້ນຄວ້າ, ວິໄຈປະເມ ນການພັດທະນາກິລາລາວສູ່ໂອແລມປິກ ເພ ີ່ອບັນລຄຸາດ
ໝາຍທ ີ່ກໍານົດໄວ້ໃນຍຸດທະສາດການພັດທະນາກິລາລາວ ເຖິງປ  2020. 

9) ເພ ີ່ມທະວ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັັດພັນທະຂອງອົງການຄວບຄຸມການນໍາໃຊ້ສານຕ້ອງຫ້າມໂລກ (WADA) 
10) ປັບປຸງນິຕິກໍາວ່າດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ການເຄ ີ່ອນໄຫວຂອງຫ້ອງການປະສານງານ ຕ້ານສານຕ້ອງຫ້າມໃນ

ກິລາ ແລະ ສະເໜ ຄົັ້ນຄ້ວາດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສານຕ້ອງຫ້າມ ໃນກິລາກາຍຍະກໍາ. 
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X. ຂະແໜງການຍ່ອຍການບໍລຫິານ ແລະ ຄ ຸ້ມຄອງການສຶກສາ 

 

10.1 ວຽກງານຈັດຕັັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ 

10.1.1 ຜົນສໍາເລັດ 

1) ໄດ້ປັບປຸງລະບົບການເກັບກໍາຂໍັ້ມູນລັດຖະກອນຂອງຂະແໜງການສຶກສາ, ຊຶີ່ງສາມາດສັງລວມໄດ້ດັີ່ງນ ັ້ : 
▪ ຈໍານວນລັດຖະກອນທັງໝົດ: 86.865 ຄົນ, ຍິງ 44.601 ຄົນ; 

- ຂັັ້ນສູນກາງ: 6.993 ຄົນ, ຍິງ 3.014 ຄົນ; 
- ຂັັ້ນແຂວງ: 6.538 ຄົນ, ຍິງ 3.204 ຄົນ; 
- ຂັັ້ນເມ ອງ: 73.334 ຄົນ, ຍິງ 38.383 ຄົນ; 

▪ ຈໍານວນລັດຖະກອນບໍລິຫານທັງໝົດ 9.108 ຄົນ, ຍິງ 3.325 ຄົນ; 
▪ ຈໍານວນລັດຖະກອນຄູທັງໝົດ 77.757 ຄົນ, ຍິງ 41.276 ຄົນ; 
▪ ຈໍານວນຄູອາສາສະໝັກ 12.495 ຄົນ (ສະເພາະຄູສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາຍສາມັນ); 

ສໍາລັັບປ  2019 ຂະແໜງສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໄດ້ຮັບຕົວເລກລັດຖະກອນຄ-ູບໍລິຫານ ທັງໝົດຈໍານວນ 936 
ຕົວເລກ, ໃນຂະນະທ ີ່ມ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນອອກໃນຮູບການຕ່າງໆ 1.368 ຄົນ. 

2) ໄດ້ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງບັນດານິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍ ທ ີ່ໄດ້ຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ ຈໍານວນ 18 ສະບັບ ແລະ 
ໄດ້ຄົັ້ນຄວ້າປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ໃຕ້ກົດໝາຍຫ າຍກວ່າ 30 ສະບັບ. 

3) ສໍາເລັດການຮ່າງແຜນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໂດຍພ ັ້ນຖານ. 
4) ໄດ້ຈັດສົີ່ງພະນັກງານລົງຮາກຖານຢູຂ່ັັ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງ ໃນທົີ່ວປະເທດ ແລະ 40 ເມ ອງເປົັ້າໝາຍ 

ເພ ີ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງຍົກສູງຄຸນນະພາບການສຶກສາໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫ  ກ ຕິດພັນກັບຂະບວນການ
ຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາຕາມທິດ 3 ສ້າງ.  

10.1.2 ບັນຫາ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍ 

1) ການຈັດວາງຄູ ແລະ ບຸກຄະລາກອນການສຶກສາ ເຂົັ້າໃສແ່ຕລ່ະຕໍາແໜ່ງງານ ບາງພາກສ່ວນຍັງບໍີ່ທັນສອດ 
ຄ່ອງກັບວຊິາສະເພາະ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງຂອງວຽກງານ ເຮັດໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ມ ລັກ
ສະນະເຫ  ອ-ບໍີ່ພໍ. 

2) ການສ້າງແຜນກໍານົດພະນັກງານນໍາພາ-ຄຸ້ມຄອງຍັງບໍີ່ທັນເປັນລະບົບຕໍີ່ເນ ີ່ອງ, ການສ້າງພະນັກງານໃນຂະ 
ບວນການຕົວຈິງຍັງບໍີ່ໄດ້ເຮັດຢ່າງຕັັ້ງໜ້າ. 

3) ຈໍານວນຕົວເລກ (ໂກຕ້າ) ມ ຈໍາກັດ, ຄູອາສາສະໝັກມ ຈໍານວນຫ າຍ ເຮັດໃຫ້ການບັນຈຸລັດຖະກອນໃໝ່ 
ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ມ ຫາງສຽງຈົີ່ມວ່າຂອງສັງຄົມ ພ້ອມນັັ້ນການຮັບ-ບັນຈລຸັດຖະກອນໃໝ່ ຍັງຊັກຊ້າບໍີ່
ທັນກັບການໄຂສົກຮຽນໃນແຕລ່ະປ ; 

4) ການສັບຊ້ອນ, ຈັດສັນຄູຈາກບ່ອນທ ີ່ເຫ  ອໄປໃສ່ບ່ອນທ ີ່ບໍີ່ພຽງພໍ ແລະ ການແກໄ້ຂບັນຫາຄູອາສາສະໝັກ 
ຍັງມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໂດຍສະເພາະຄູການສຶກສາກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ຄູສາມັນ ຍ້ອນປັດໄຈຫ າຍຢ່າງ
ທ ີ່ຕິດພັນກັບຄອບຄົວ. 
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10.1.3 ແຜນວຽກບູລິມະສິດ ສໍາລັບປີ 2020 

1) ສ ບຕໍີ່ຕິດຕາມຊຸກຍູແ້ຜນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ແຕ່ນ ັ້ຫາປ  2020 ມ ຈໍາ
ນວນ 93 ສະບັບ; 

2) ຈັດຕັັ້ງເຜ ຍແຜ່ ບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ; 
3) ສ ບຕໍີ່ປັບປຸງດໍາລັດວ່າດ້ວຍລັດຖະກອນຄູ, ເລກທ  177/ລບ; ຄໍາສັີ່ງແນະນໍາກ່ຽວກັບການແບ່ງຂັັ້ນຄຸ້ມຄອງ 

ການສຶກສາ-ກິລາ, ເລກທ  1500/ສສກ; ຄູມ່ ວິທ ເຮັດວຽກຂອງຫ້ອງການ, ກົມ, ສະຖາບັນ ແລະ ສູນ; ພາ 
ລະບົດບາດ ແລະ ກົງຈັກການຈັດຕັັ້ງຂອງບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ 4 ແຫ່ງ ແລະ ພາກສ່ວນອ້ອມຂ້າງກະ 
ຊວງ; 

4) ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງກ່ຽວກັບວຽກງານການສ້າງນິຕິກາໍ, ການກາໍນົດຕໍາແໜ່ງງານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຖານຂໍັ້
ມູນ PMIS ໃຫ້ພາກສ່ວນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ; 

5) ປັບປຸງເຄ ີ່ອງມ  ແລະ ລົງປະເມ ນຜູອ້ໍານວຍການໂຮງຮຽນ ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສຶກສາ, 
6) ລົງສັບຊ້ອນ ແລະ ຈັດສັນຄູເຫ  ອ, ຄູບໍີ່ພໍ ແລະ ເກັບກໍາຂໍັ້ມູນຄູອາສາສະໝັກ (ຕາມ 3 ກໍລະນ ) ໃນກູຸມ່

ໂຮງຮຽນ 40 ເມ ອງເປົັ້າໝາຍ ທ ີ່ລົງກໍີ່ສ້າງຮາກຖານ; 

10.2 ວຽກງານການພັດທະນາຜູຸ້ບໍລິຫານການສຶກສາ 

10.2.1 ຜົນສໍາເລັດ 

1) ສໍາເລັດປັບປຸງຫ ັກສູດຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນປະຖົມ 3 ເດ ອນ, ຫ ັກສູດ 3 ອາທິດ. 
2) ໄດ້ສ້າງຄູ່ມ ການຝຶກອົບຮົມ, ຈັດຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກຂັັ້ນສູນກາງ, ຄູຝຶກຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ໄດ້ຈັດຕັັ້ງການຝຶກ

ອົບຮົມ ໃນຫົວຂໍັ້ “ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງດ້ານການບໍລິຫານການສຶກສາ” ໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາຂັັ້ນເມ ອງ 
ຈາກ 148 ເມ ອງ, ເມ ອງລະ 6 ຄົນ ລວມ 888 ຄົນ;  

3) ໄດ້ພັດທະນາຫ ັກສູດການວາງແຜນຂະແໜງການສຶກສາ ສໍາລັບຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາຂັັ້ນກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ 
ເມ ອງ ພ້ອມທັງໄດ້ສໍາເລັດແຜນການສອນ ແລະ ສ ີ່ການສອນຝຶກອົບຮົມ. 

4) ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ທາງດ້ານການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຈາກສູນກາງ ເພ ີ່ອລົງຮາກຖານ 3 ສ້າງ. 
5) ຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ ກ່ຽວກັບພາວະຄວາມເປັນຜູ້ນໍາ ແລະ ການບໍລິຫານໂຮງຮຽນ ຈໍານວນ 32 ທ່ານ ແລະ ຝຶກ

ອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິຫານໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕົວແບບ ກ່ຽວກັບພາວະຄວາມເປັນຜູ້ນໍາທາງດ້ານວິຊາການ 
(ການສິດສອນ) ຈໍານວນ 31 ທ່ານ. 

6) ໄດສ້ໍາເລັດການແຕ່ງຕັັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບຂຽນປະຫວັດການສຶກສາ ແລະ ແຕ່ລະກຸ່ມໄດ້ເລ ີ່ມຂຽນ. 

10.2.2 ບັນຫາ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍ 

ຂ ດຄວາມສາມາດຂອງວຊິາການ ແລະ ຄູຝຶກ ພາຍໃນສະຖາບັນພັດທະນາການບໍລິຫານການສຶກສາ ຍັງຈໍາກັດ 
ແລະ ນັກວິຊາການມ ຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດບໍີ່ພຽງພໍ, ດັີ່ງນັັ້ນ ຈຶີ່ງເຮັດໃຫ້ ສະຖາບັນດັີ່ງກ່າວຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້
ຄູຝຶກຈາກພາກສ່ວນອ ີ່ນມາຊ່ວຍ ອັນເຮັດໃຫ້ ຂາດຄວາມຍ ນຍົງ. 

10.2.3 ແຜນວຽກບູລິມະສິດ ສໍາລັບປີ 2020 

1) ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິຫານອາຊ ວະສຶກສາໃນທົີ່ວປະເທດ ຮ່ວມກັບໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່
ວຽກງານອະຊ ວະສຶກສາໃນໄລຍະສອງ. 

2) ຮ່ວມມ ກັບສູນ ຊ ເມວ ຣ ແທກ (SEAMEO RETRAC) ສສ ຫວຽດນາມ ໃນການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ໃຫ້
ແກ່ຄູຝຶກ ສະຖາບັນພັດທະນາການບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ຄົັ້ນຄວ້າເຊັນສັນຍາຮ່ວມມ ກັບ ສູນຊ ແມລອິນ
ໂນເຕັກ ( SEAMEO INNOTECH). 

3) ຮ່ວມມ ກັບສະຖາບັນສິງກະໂປ ໃນດ້ານການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງທາງດ້ານການບໍລິຫານການສຶກສາ ໃຫ້ແກ່ສະ
ຖາບັນພັດທະນາການບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ໃນຂັັ້ນໂຮງຮຽນ.  
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4) ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວການນໍາໃຊ້ເຄ ີ່ອງມ ການລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ພະນັກງານສຶກສາທິການ ແລະກິລາເມ ອງ 88 ເມ ອງ.  
5) ລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມຊ່ວຍເຫ  ອໃຫ້ແກ່ຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ສຶກສາເມ ອງ.  
6) ປະເມ ນຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນ.  

7) ສ ບຕໍີ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຝຶກອົບຮົມຜູ້ບໍລິຫານສະຖານການສຶກສາ ໃຫ້ບັນລຸຕາມເປົັ້າໝາຍໃນແຜນພັດທະນາ 
ການສຶກສາ 5 ປ  ຄັັ້ງທ  VIII. 

8) ຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍັ້ ການສ້າງແຜນຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ໃຫ້ແກ່ຜູບໍ້ລິຫານການສຶກສາ ແລະ ພະນັກງານແຜນ
ການຂັັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານງົບປະມານ ແລະ ວິຊາການຈາກສະຫະພາບ
ເອ ຣົບ. 

9) ສ ບຕໍີ່ການຂຽນປະຫວັດການສຶກສາໃຫ້ສໍາເລັດ. 

10.3 ວຽກງານສະຖິຕິ ແລະ ແຜນການ 
10.3.1 ຜົນສໍາເລັດ 

1) ພັດທະນາຖານຂໍັ້ມູນຄຸ້ມຄອງແຜນການ ແລະ ການເງິນ ແນ່ໃສ່ເພ ີ່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດສັນງົບປະມານ 
ສອດຄ່ອງກັບຍຸດທະສາດໃນການພັດທະນາການສຶກສາ. 

2) ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາຕົວຊ ັ້ບອກສໍາລັບເປົັ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງສໍາລັບຂະແໜງການສຶກສາ. 
3) ສໍາເລັດການປະເມ ນກາງສະໄໝ ຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຄັັ້ງທ  VIII 

(2016-2020). 
4) ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ກະກຽມສ້າງຖານຂໍັ້ມູນຄຸ້ມຄອງໂຄງການທ ີ່ໄດ້ຮັບທຶນ ການຊ່ວຍເຫ  ອທາງການ ເພ ີ່ອການ

ພັດທະນາ (ODA) ໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ. 
5) ຮ່ວມກັບບັນດາແຂວງ ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ວິໄຈຂໍັ້ມູນດ້ານການສຶກສາ ລວມທັງວິເຄາະສະພາບການສຶກສາ ເພ ີ່ອ

ກໍານົດທິດທາງໃນການແກ້ໄຂໃນຕໍີ່ໜ້າ. 
6) ຮ່ວມກັບສະຖາບັນພັດທະນາການບໍລິຫານການສຶກສາ ພັດທະນາຫ ັກສູດຝຶກອົບຮົມການສ້າງແຜນພັດທະ

ນາການສຶກສາ ພ້ອມທັງໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ຄູຝຶກຂອງ ສະຖາບັນພັດທະນາການບໍ
ລິຫານການສຶກສາ.  

7) ສໍາເລັດການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບຂໍັ້ມູນຂ່າວສານຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແຕ່
ປ  2018-2022 (ລະບົບ LESMIS). 

8) ປັບປຸງຂໍັ້ມູນແຜນທ ີ່ການສຶກສາສົກຮຽນ 2017-2018, ພ້ອມທັງດໍາເນ ນການຈັດພິມ ແລະ ແຈກຢາຍໃຫ້
ພາກສ່ວນຕ່າງໆນັບແຕ່ຂັັ້ນກະຊວງຫາຂັັ້ນເມ ອງ;  

10.3.2 ບັນຫາ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍ 

1) ພະນັກງານທ ີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານແຜນການ ທັງຂັັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ຍັງມ ຄວາມຮູຈ້ໍາກັດກ່ຽວກັບ
ກ່ຽວກັບວຽກງານການສ້າງແຜນພັດທະນາການສຶກສາ, ຍິີ່ງໄປກວ່ານັັ້ນ ຢູຂ່ັັ້ນເມ ອງ ແລະ ຂັັ້ນແຂວງ ການ
ຍົກຍ້າຍ ແລະ ສັບຊ້ອນພະນັກງານໄປຢູພ່າກສ່ວນອ ີ່ນ ອັນເປັນສາຍເຫດເຮັດໃຫ້ວຽກງານແຜນການບໍີ່ຕໍີ່
ເນ ີ່ອງ. 

2) ຂອດປະສານງານລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ຍັງບໍີ່ທັນເຮັດໄດ້ດ ໂດຍສະເພາະການສົີ່ງຂໍັ້ມູນ, ບົດສະ 
ຫຼຸບ ແລະ ແຜນ ຍັງຊັກຊ້າ ບໍີ່ທັນຕາມກໍານົດ. 

3) ການສະຫຼຸບ-ລາຍງານວຽກງານການຄຸ້ມຄອງແຜນງານ ແລະ ໂຄງການການຊ່ວຍເຫ  ອທາງການເພ ີ່ອການພັດທະນາ
ຍັງມ ການຊໍັ້າຊ້ອນ, ບໍີ່ທັນສະຫຼຸບໄດຕ້ົວເລກດ້ານການຊ່ວຍເຫ  ອຢ່າງຊັດເຈນ. 
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10.3.3 ແຜນວຽກບູລິມະສິດ ສໍາລັບປີ 2020  
1) ສ້າງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປ  ຄັັ້ງທ  IX ( 2021-2025 ); 
2) ສ ບຕໍີ່ສ້າງຄວາມເຂັມແຂງວຽກງານສະຖິຕິ ແລະ ແຜນການໃຫ້ແກ່ວິຊາການ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານຂັັ້ນທ້ອງຖິີ່ນ; 
3) ສ ບຕໍີ່ປັບປຸງລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍັ້ມູນສະຖິຕິການສຶກສາ ແລະ ກິລາ. 
4) ສ ບຕໍີ່ຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໃນການພັດທະນາເຄ ີ່ອງມ ໃນການສ້າງແຜນການ ແລະ ແຜນງົບປະມານ ຂອງ

ຂະແໜງການສຶກສາ. 
5) ສ ບຕໍີ່ຮ່ວມເຮັດວຽກກັບ ຄະນະກໍາມະການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂັັ້ນກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົີ່າ 

ກະຊວງ ແລະ ຂັັ້ນແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງ ໃນການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ. 
6) ກະກຽມການທົບທວນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ ຂອງການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດແຫ່ງຊາດ 

ຮອດປ  2025. 

10.4 ວຽກງານການເງິນ 
10.4.1 ຜົນສໍາເລັດ 

1) ຈັດຕັັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ ສະບັບເລກທ  057/ຄບສພ ລົງວັນທ  19/12/2018 ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານ
ສູນກາງພັກ, ປະຕບິັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປ  2019 ຕາມຄໍາແນະນາໍ ຂອງກະຊວງການເງິນສະ 
ບັບເລກທ  4000/ກງ, ເລກທ  0018/ກງ ແລະ 0016/ກງ ລົງວັນທ  03 ມັງກອນ 2019 ຢ່າງເຂັັ້ມງວດ 
ບົນພ ັ້ນຖານການຈັດບລິູມະສິດໜ້າວຽກໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຂອງແຕ່
ລະຂະແໜງການຍ່ອຍ; 

2) ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດນິຕິກໍາ ຮັບຮອງການນໍາໃຊປ້ຶັ້ມຄູມ່ ແນະນໍາວິທ ການຈັດສັນງົບປະມານ
ຂອງພະແນກສຶກສາທກິານ ແລະ ກິລາ ແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງ ສໍາລັບພາກລາຍຈ່າຍບໍລິຫານປົກກະຕິ (ພາກ 
62) ແລະ ພາກດັດສົມສົີ່ງເສ ມ ແລະ ບໍາລຸງ (ພາກ 63) ໃຫ້ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມ ອງ/
ນະຄອນ ໃຫ້ມ ຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ຍຸດຕິທໍາ; 

3) ຝຶກອົບຮົມລະບົບໂປຣແກມເງິນບໍລິຫານສະຖານການສຶກສາ ໃຫ້ພະນັກງານການເງິນແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງ
ຂັັ້ນເມ ອງ/ນະຄອນ ໃນຂອບເຂດທົີ່ວປະເທດ.  

10.4.2 ບັນຫາ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍ 

1) ການປະຕິບັດວິໄນທາງດ້ານແຜນການ-ການເງິນຍັງບໍີ່ທັນເຂັັ້ມງວດເທົີ່າທ ີ່ຄວນ, ການສົີ່ງແຜນງົບປະມານປະ 
ຈໍາປ  ແລະ ແຜນດັດແກ້ 6 ເດ ອນທ້າຍປ  ຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍງົບປະມານທ ີ່ຂຶັ້ນກັບສູນກາງ ແລະ ພະແນກ
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງ ມ ບາງພາກສ່ວນຊັກຊ້າ; 

2) ການສ້າງບັນຊ ເງິນເດ ອນປະຈໍາແຕ່ລະງວດ ເຫັນວ່າມ ບາງພາກສ່ວນຍັງມ ຄວາມຊັກຊ້າຕາມກໍານົດໃນປະຕ ິ
ທິນງົບປະມານ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຈຶີ່ງເຮັດໃຫ້ການອະນຸມັດ ແລະ ການເບ ກຈ່າຍເງິນ 
ເດ ອນຊັກຊ້າ ບໍີ່ທັນຕາມກໍານົດເວລາ. 

10.4.3 ແຜນວຽກບູລິມະສິດ ສໍາລັບປີ 2020 

1) ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາ, ຄໍາສັີ່ງ, ຄໍາແນະນໍາຕ່າງໆ ແລະ ສ້າງລະບຽບການກ່ຽວກັບວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ 
ງົບປະມານ, ການກວດກາການເງິນ, ການບັນຊ , ການຄຸ້ມຄອງ-ນໍາໃຊ້ຊັບສິນ, ການປະມູນຈັດຊ ັ້-ຈັດຈ້າງ ດ້ວຍ
ທຶນຂອງລັດ ແລະ ການກໍີ່ສ້າງສ້ອມແປງ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ; 

2) ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງຂໍັ້ແນະນໍາ ໃນການຈັດສັນງົບປະມານບໍລິຫານປົກກະຕິໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງໆ
ເພ ີ່ອເຮັດໃຫ້ການສະໜອງງົບປະມານດັີ່ງກ່າວໃຫ້ແຕ່ລະສະຖາບັນການສຶກສາ ມ ຄວາມຍຸດຕິທໍາ. 

3) ສ້າງນໍຕິກໍາເພ ີ່ອກໍານົດເງ ີ່ອນໄຂ ແລະ ກົນໄກໃນການຈັດສັນງົບປະມານບໍລິຫານໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການຍ່ອຍ
ຕ່າງໆ ທັງຂັັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັັ້ນທ້ອງຖິີ່ນ. 
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4) ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ໃຫ້ພະນັກງານຂັັ້ນທ້ອງຖິີ່ນດ້ານວຽກການເງິນ, ການກວດກາການເງິນ, ການບັນຊ , ການ
ຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ຊັບສິນ, ການປະມູນຈັດຊ ັ້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ແລະ ການກໍີ່ສ້າງສ້ອມແປງ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ
ຕາມ ກົດໝາຍ, ລະບຽບການຕ່າງໆ ທ ີ່ໄດ້ກໍານົດຢ່າງເປັນລະບົບຕໍີ່ເນ ີ່ອງ; 

5) ສ້າງເຄ ີ່ອງມ ທົດລອງຕິດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນ ການຈັດປະຕິບັດງົບປະມານ;  
6) ສະໜອງຂໍັ້ມູນດ້ານການໃຊ້ຈ່າຍຕົວຈິງ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃຫ້ຖ ກຕ້ອງຄົບຖ້ວນຕາມກົດ 

ຫມາຍ ແລະ ລະບຽບການທ ີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້; 

10.5 ວຽກງານຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ 
10.5.1 ຜົນສໍາເລັດ 

1) ສໍາເລັດການລົງຕິດຕາມ ກວດກາການປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ໜ້າທ ີ່ຂອງຜູບໍ້ລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 
ແລະ ຜູ້ເຮັດວຽກງານກວດກາ ປະເມ ນຜົນ ແລະ ປະກັນຄຸນນະພາບຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັັ້ນເມ ອງ.  

2) ສໍາເລັດສ້າງ, ລົງທົດລອງ ແລະ ປັບປຸງເຄ ີ່ອງມ ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນ ຕາມຕົວຊ ັ້ບອກສໍາລັບຂະແໜງ 
ການຍ່ອຍອາຊ ວະສຶກສຶກສາ, ການສຶກສາຊັັ້ນສູງ, ສ້າງຄູ ແລະ ກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ທ ີ່ອ ງໃສນ່ະໂຍບາຍ, ຍຸດ
ທະສາດ ແລະ ວຽກຈຸດສຸມ 5 ປ  ຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ. 

3) ສໍາເລັດການກວດກາການຈັດຕັັ້ງພັກ ແລະ ສະມາຊິກພັກທ ີ່ຂຶັ້ນກັບອົງຄະນະພັກກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາ 
ຈໍານວນ 15 ໜ່ວຍ ຜົນການປະເມ ນໜ່ວຍພັກສາມາດຈັດປະເພດດ ຫ າຍ ມ  11 ໜ່ວຍ, ໜ່ວຍພັກປະເພດ 
ດ  4 ໜ່ວຍ, ໜ່ວຍພັກປະເພດປານກາງ ແລະ ປະເພດອ່ອນບໍີ່ມ ; ສະມາຊິກພັກທ ີ່ຖ ກປະເມ ນທັງໝົດ 224 
ສະຫາຍ ປະເພດດ ຫ າຍ 194 ສະຫາຍ ແລະ ປະເພດດ  30 ສະຫາຍ. 

4) ສໍາເລັດລົງກວດສອບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານຢູວິ່ທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊ ບ 8 ແຫ່ງ, ດໍາເນ ນ 
ການກວດກາຕາມຄໍາສັີ່ງ ຈໍານວນ 5 ກໍລະນ , ຕິດຕາມກວດກາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດເລ ີ່ມແຕ່ຫົວທ  ຈໍາ
ນວນ 17 ໂຄງການ ໃນນ ັ້ ມ ການກວດກາປກົກະຕິ 6 ໂຄງການ, ກວດກາຕາມຄໍາສັີ່ງ ໂຄງການໄພພິບັດ 
ແຂວງຈໍາປາສັກ ແລະ ອັດຕະປ  ຈໍານວນ 7 ໂຄງການ ແລະ ກວດກາຕາມຄໍາສັີ່ງໂຄງການຟ ັ້ນຟູໄພພິບັດ ສຸກ
ເສ ນເມ ອງສະໜາມໄຊແຂວງອັດຕະປ  ຈໍານວນ 4 ໂຄງການ.  

5) ແກ້ໄຂຜົນການກວດສອບຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດສໍາລັບ 15 ພາກສ່ວນ ໃນສົກປ  2013-2014, 
2014-2015 ແລະ 2015-2016 ຈາກທັງໝົດ 87 ບັນຫາ ສໍາເລັດແກ້ໄຂ ຈໍານວນ 51 ບັນຫາ; ກໍາລັງດໍາ
ເນ ນ ການປັບປຸງແກ້ໄຂຈໍານວນ 26 ບັນຫາ, ການປະເມ ນຜົນໂຄງການ ຈໍານວນ 33 ໂຄງການ ແລະ ຍັງບໍີ່ທັນ
ໄດ້ປັບປຸງແກ້ໄຂຈໍານວນ 10 ບັນຫາ.  

10.5.2 ບັນຫາ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍ 

1) ການຊ ັ້ນໍານໍາພາຕໍີ່ວຽກງານຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມ ນຜົນຂອງຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ-ກິລາ ຢູ່ແຕ່ລະ
ຂັັ້ນຄຸ້ມຄອງ ຍັງເຮັດບໍີ່ທັນໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ເລິກເຊິີ່ງ. 

2) ຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານທ ີ່ເຮັດວຽກງານກວດກາ-ປະເມ ນຜົນມ ຈໍາກັດ, ຜົນການກວດກາ 
ຍັງມ ລັກສະນະລວມໆ. 

3) ລະບອບ, ລະບຽບ ແລະ ກົນໄກໃນການເຄ ີ່ອນໄຫວວຽກງານຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມ ນຜົນ ຍັງບໍີ່
ທັນຮັດກຸມ, ການຕິດຕາມນະໂຍບາຍຍຸດທະສາດ ວຽກຈຸດສຸມປະຈໍາ 5 ປ , ປະຈໍາປ , ໄຕມາດ ຢູແ່ຕ່ລະຂັັ້ນ
ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ-ກິລາຍັງບໍີ່ທັນເປັນລະບົບຄົບຊຸດ. 

4) ລະບົບການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມ ນຜົນຍັງບໍີ່ທັນເປັນລະບົບຄົບຊຸດ, ກົງຈັກການຕິດຕາມກວດກາ
ໄດ້ສ້າງຕັັ້ງຂຶັ້ນຢູ່ແຕ່ລະຂັັ້ນ, ແຕ່ຢູມ່ະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາ ສ່ວນຫ າຍບໍີ່ທັນໄດ້ຮັບ
ການສ້າງຕັັ້ງ, ບ່ອນທ ີ່ມ ແລ້ວແຕ່ການສັບຊ້ອນຈັດວາງພະນັກງານໃສ່ຕໍາແໜ່ງງານຕ່າງໆບໍີ່ທັນພຽງພໍ. 

5) ຂ ດຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານກວດກາແຕ່ລະຂັັ້ນ ສ່ວນໃຫຍ່ຍັງຈໍາກັດ ທັງຮຽນທັງເຮັດ ຕົວ
ຈິງຍັງບໍີ່ທັນເປັນມ ອາຊ ບ ແລະ ຍັງບໍີ່ທັນພຽງພໍກັບຕາມຕໍາແໜ່ງງານ ແລະ ໜ້າວຽກຕົວຈິງ. 
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6) ຜູບໍ້ລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກລິາ, ພະນັກງານຄູອາຈານ ຈໍານວນໜຶີ່ງ ບໍີ່ທັນເຂົັ້າໃຈ ແລະ ບໍີ່ເຫັນຄວາມສໍາ 
ຄັນຂອງວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມ ນຜົນ, ຍັງຖ ວ່າວຽກງານຕິດຕາມກວດກາເປັນໜ້າທ ີ່ຂອງ
ຄະນະກວດກາ, ຍັງຢ້ານການກວດກາ. 

7) ການຈັດຕັັ້ງກວດກາຢູບ່າງຂັັ້ນ, ບາງບ່ອນຍັງບໍີ່ທັນໄດ້ເຄ ີ່ອນໄຫວຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ບໍີ່ໄດ້ດໍາເນ ນ
ການກວດກາ ເລ ີ່ມແຕ່ຫົວທ  ແລະ ບໍີ່ເຮັດເປັນປົກກະຕິ, ເກ ດມ ບັນຫາແລ້ວຈຶີ່ງໄປກວດກາ. 

10.5.3 ແຜນວຽກບູລິມະສິດ ສໍາລັບປີ 2020 

1) ກໍານົດພາລະບົດບາດ, ຕໍາແໜ່ງວຽກຕິດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນໃນສະຖານການສຶກສາປັບປງຸ, ສ້າງເຄ ີ່ອງມ 
ຄູມ່ ກວດກາລັດ ແລະ ນິຕິກາໍຮັບໃຊວ້ຽກງານຕິດຕາກວດກາ ແລະ ປະເມ ນຜົນ ຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍບໍ
ລິຫານຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ, ກວດກາພາຍໃນ, ກວດກາການລົງທຶນຂອງລັດແຕ່ຫົວທ . 

2) ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ຂ ດຄວາມສາມາດ ກ່ຽວກັບວຽກຕິດຕາມກວດກາ ໃຫ້ແກ່ຜູບໍ້ລິຫານ ແລະ ພະ
ນັກງານກວດກາແຕ່ລະຂັັ້ນ. 

3) ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມ ນ ຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ປະຈໍາປ . 
4) ເຜ ຍແຜນິ່ຕິກໍາກ່ຽວກັບວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມ ນຜົນ, ວຽກຕ້ານການສໍັ້ລາດບັງຫ ວງ ພ້ອມ

ທັ ຕິດຕາມການການປະຕິບັດນິຕິກໍາດັີ່ງກ່າວ ພາຍໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ. 
5) ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ໜ້າທ ີ່ຂອງຄະນະພັກ, ສະມາຊກິພັກທ ີ່ຂຶັ້ນກບັອົງຄະນະພັກ 

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາ ຈໍານວນ 11 ເປົັ້າໝາຍ. 
6) ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ໜ້າທ ີ່ ໃນການຄຸ້ມຄອງລັດ ຕໍີ່ກັບວຽກງານສຶກສາ ແລະ 

ກິລາ ຂອງຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຈໍານວນ 9 ແຂວງ ແລະ 18 ເມ ອງ. 
7) ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ກວດສອບ ການປະຕິບັດລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານ ທ ີ່ຂຶັ້ນກັບກະຊວງສຶກສາທິ

ການ ແລະ ກິລາ. 
8) ຄົັ້ນຄວ້າແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງ-ຄໍາສະເໜ  ໂດຍສະເພາະອັນທ ີ່ຍັງບໍີ່ທັນໄດ້ແກ້ໄຂຢ່າງຂາດຕົວ ເຊັີ່ນ: ບັນຫາຄໍາຮ້ອງ

ຢູ່ວິທະຍາໄລສົງອົງຕ ັ້, ໂຮງຮຽນວິຊາຊ ບແບບປະສົມແຂວງບໍີ່ແກ້ວ, ຄະນະອັກສອນສາດ (ມຊ), ຫ້ອງ 
ການການເງິນຂັັ້ນສອງ (ຫ້ອງການກະຊວງ), ວິທະຍາໄລວິຊາຊ ບແຂວງວຽງຈັນ, ສັບພະວິຊາ, ແລະ ບັນຫາ
ເງິນເສຍຢູ່ວິທະຍາໄລຄູສາລະວັນ, ວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ. 

9) ປັບປຸງນິຕິກໍາຕ່າງໆ ເພ ີ່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມ ນຜົນ ພ້ອມກັບການສ້າງ ຄວາມ
ເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທ ີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານດັີ່ງກ່າວ. 

10) ຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັັ້ນປະກົດການຫຍໍັ້ທໍັ້ທາງສັງຄົມທ ີ່ເກ ດຂຶັ້ນໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ. 
11) ນໍາເອົາວຽກງານຕ້ານການສໍັ້ລາດ-ບັງຫ ວງເຂົັ້າໃນຫ ັກສູດສາຍອາຊ ວະສຶກສາ ແລະ ການສກຶສາຊັັ້ນສູງ ທັງ

ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ. 
12) ຮັບແຈ້ງຊັບສິນ ແລະ ລາຍຮັບຂອງພະນັກງານ - ລັດຖະກອນອ້ອມຂ້າງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. 

10.6 ວຽກງານພົວພັນຕ່າງປະເທດ 
10.6.1 ຜົນສໍາເລັດ 

1) ສໍາເລັດການເປັນເຈົັ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມເຈົັ້າໜ້າທ ີ່ອາວຸໂສ ການສຶກສາຂັັ້ນພ ັ້ນຖານພາກພ ັ້ນຊ ແມວ ຄັັ້ງທ  7 
ສໍາລັບ 11 ປະເທດສະມາຊິກອົງການລັດຖະມົນຕ ສຶກສາອາຊ ຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້. 

2) ສໍາເລັດການເຊັນສັນຍາຮ່ວມມ ສອງຝ່າຍລະຫວ່າງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກັບ 11 ພາກສວ່ນ ຄ : 
ກະຊວງສຶກສາສິງກະໂປ, ວິທະຍາໄລວິຊາອາຊ ບເມ ອງຫ  ວໂຈ ສປ ຈ ນ, ສະຖາບັນກິລາ ພະລະສຶກສາ ແລະ 
ສ ລະປະແຫ່ງ ສ. ກູບາ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນມະນຸດຮົງກາລ , ກະຊວງສຶກສາທິການ ຊາວໜຸ່ມ ແລະ 
ກິລາ ປະເທດ ກໍາປູເຈຍ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ປະເທດໄທ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ບຣູໄນ 
ແລະ ສະຖາບັນພັດທະນາສິນ ປະເທດໄທ, ສະຖານທູດອັງກິດປະຈໍາລາວ, ພະແນກສຶກສາແຂວງຢຸນນານ, 
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ມະຫາວິທທະຍາໄລພາສາ ແລະ ວັດທະນະທໍາປັກກິີ່ງ, ເມ ອງນາກາຊາກິ ແລະ ເມ ອງອ ເຊະຂອງປະເທດຍ ີ່ 
ປຸ່ນເພ ີ່ອເອົານັກກິລາເຂົັ້າຝຶກຊ້ອມກະກຽມແຂ່ງຂັນ Olympic 2020. 

3) ສໍາເລັດການເຊັນສັນຍາຮ່ວມມ ໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ກັບອົງການຈັດຕັັ້ງສາກນົ ທ ີ່ບໍີ່ຂຶັ້ນກັບ 
ລັດຖະບານ ມ ຈໍານວນ 14 ອົງການ ເພ ີ່ອປະຕິບັດ 17 ໂຄງການ. 

4) ສໍາເລັດການເຊັນສັນຍາຮ່ວມມ ປະຈໍາປ  2019 ລະຫວ່າງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກັບກະຊວງ 
ສຶກສາ ແລະ ກໍີ່ສ້າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສ ບຕໍີ່ປະຕິບັດເນ ັ້ອໃນສັນຍາຢ່າງຕໍີ່ເນ ີ່ອງ. 

5) ນໍາສົີ່ງນັກສຶກສາເຂົັ້າຮ່ວມໂຄງການແລກປ່ຽນໃນກອບການຮວ່ມມ ຕ່າງໆກັບແຕ່ລະປະເທດ ລວມທັງໜົດ 
65 ຄົນ (ໂຄງການ JENESY ຍິີ່ປຸ່ນ 43 ຄົນ; ອາຊຽນ-ຈ ນ 2 ຄົນ; ແລະ ນັກສກຶສາລາວ 20 ຄົນເຂົັ້າ
ຮ່ວມໂຄງການແລກປ່ຽນຊາວໜຸ່ມ ທ ີ່ ປະເທດມາເລເຊຍ). 

➢ ວຽກງານການສຶກສາເພ ີ່ອພັດທະນາຊ ມຊົນຂົງເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕຸ້ (SEAMEO CED)  
1) ສໍາເລັດພິທ ເປ ດສູນການສຶກສາເພ ີ່ອພັດທະນາຊຸມຊົນຂົງເຂດອາຊ ຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແລະ ຈັດກອງປະ 

ຊຸມຄະນະຜູບໍ້ລິຫານງານສູນ ຄັັ້ງທ  1. 
2) ສໍາເລັດປະຕິບັດໂຄງການຄົັ້ນຄວ້າລະດັບພາກພ ັ້ນ ໃນຫົວຂໍັ້ “ການຮຽນຮູຕ້ະຫ ອດຊ ວິດ ສໍາລັບກຸ່ມຊົນເຜົີ່າ

ໃນບັນດາປະເທດລຸ່ມແມ່ນໍັ້າຂອງ” ຢູເ່ມ ອງໂພນໄຊ, ແຂວງຫ ວງພະບາງ ໂດຍລົງເລິກກ່ຽວກັບການຍົກລະ
ດັບການຮຽນ ແລະ ການຝຶກອບົຮົມວິຊາຊ ບຂອງຊຸມຊົນ ກຸ່ມຊົນເຜົີ່າຕ່າງໆ. 

3) ປະຊຸມປຶກສາຫາລ ກ່ຽວກັບໂຄງການພັດທະນາໂຮງຮຽນ ທ ີ່ຕັັ້ງຢູເ່ຂດຊາຍແດນປະເທດສະມາຊິກຊ ແມວ 
ລະຫວ່າງສູນຊ ແມວຕ່າງໆ ແລະ 9 ໂຮງຮຽນຢູ່ເຂດຊາຍແດນຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໂຮງຮຽນຊາຍແດນ
ຈັງຫວັດໜອງຄາຍ ລາຊະອານາຈັກໄທ. 

10.6.2 ບັນຫາ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍ 

1) ການເຊັນສັນຍາສອງຝ່າຍ, ຫ າຍຝ່າຍ ຫ   ກັບອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ, ເມ ີ່ອເຊັນແລ້ວຍັງຂາດການແຕ່ງຕັັ້ງຄະ
ນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງການຈດັຕັັ້ງປະຕິບັດສັນຍາໃນລະດັບຕ່າງກັນ;  

2) ການປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງປະເທດຕາມລະບົບຜ່ານປະຕູດຽວຍັງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ເນ ີ່ອງຈາກບາງກົມ
ສະຖາບັນການສຶກສາ ຈໍານວນໜຶີ່ງ ຍັງດໍາເນ ນເອກະສານບໍີ່ໄປຕາມລະບົບຜ່ານປະຕູດຽວ. 

3) ຂອດປະສານງານ ແລະ ລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ ຂອງບັນດາເອກະສານຍັງກະແຈກກະຈາຍເຮັດໃຫ້ເອກະ
ສານບໍີ່ທັນຕາມເວລາກໍານົດໄວ. 

4) ການເຜ ຍແຜ່ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທ ີ່ຂອງສູນຍັງບໍີ່ທັນກວ້າງຂວາງເທົີ່າທ ີ່ຄວນຈຶີ່ງເຮັດໃຫ້ຫ າຍພາກສ່ວນ
ພາຍໃນຂະແຫນງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຍັງບໍີ່ເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງສູນຊ ແມວ ຊ ອ ດ .  

5) ການປະຕິບັດວຽກງານຂອງສູນຍັງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເນ ີ່ອງຈາກວ່າພະນັກງານຂອງສູນ ຊ ແມວ ຊ ອ ດ  ຍັງບໍີ່
ຄົບຕາມຕໍາແໜ່ງງານ ແລະ ງົບປະມານເຄ ີ່ອນໄຫວກິດຈະກໍາຂອງສູນຍັງຈໍາກັດ. 

➢ ວຽກງານການສຶກສາເພ ີ່ອພັດທະນາຊ ມຊົນຂົງເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕຸ້ 
1) ສໍາເລັດພິທ ເປ ດສູນການສຶກສາເພ ີ່ອພັດທະນາຊຸມຊົນຂົງເຂດອາຊ ຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມ

ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານງານສູນ; 
2) ສໍາເລັດການຈັດກອງປະຊຸມສາກົນໃນຫົວຂໍັ້ການສຶກສາຢູ່ຊຸມຊົນຊົນນະບົດຂອງປະເທດຂົງເຂດແມ່ນໍັ້າຂອງ

ຄັັ້ງວັນທ  24-28 ກັນຍາ 2018. 
3) ສໍາເລັດການຈັດຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍັ້ “ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງດ້ານເຕັກໂນໂລຊ ຂໍັ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ພະນັກງານ; 
4) ສໍາເລັດປະຕິບັດໂຄງການຄົັ້ນຄວ້າລະດັບພາກພ ັ້ນ ໃນຫົວຂໍັ້ “ການຮຽນຮູຕ້ະຫລອດຊ ວິດ ສໍາລັບກຸ່ມຊົນເຜົີ່າ

ໃນບັນດາປະເທດລຸ່ມແມ່ນໍັ້າຂອງ” ຢູ່ເມ ອງໂພນໄຊ, ແຂວງຫ ວງພະບາງ ໂດຍລົງເລິກກ່ຽວກັບການຍົກລະ
ດັບການຮຽນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊ ບຂອງຊຸມຊົນ ກຸ່ມຊົນເຜົີ່າຕ່າງໆ ໃນໄລຍະເດ ອນ 11/2018-
3/2019.  
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5) ສໍາເລັດການຈັດກອງປະຊຸມສາກົນເພ ີ່ອວາງແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນທ ີ່ຕັັ້ງຢູ່ເຂດຊາຍແດນ ລະຫວ່າງ ປະເທດ
ສະມາຊິກຊ ແມວໃນຫົວຂໍັ້ “ແກ້ໄຂອຸປະສັກເພ ີ່ອຮ່ວມກັນພັດທະນາ” ໃນຄັັ້ງວັນທ  1-4 ເມສາ 2019 ທ ີ່ນະ 
ຄອນຫ ວງວຽງຈັນ 

10.6.3 ແຜນວຽກບູລິມະສິດ ສໍາລັບປີ 2020 

1) ສ ບຕໍີ່ການຄົັ້ັ້ນຄວ້າການເຊັນສັນຍາຮ່ວມມ ສອງຝ່າຍ ລະຫວ່າງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກັບ 
ກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາ ກັບບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ໃນປ  2020. 

2) ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ເຈົັ້າໜ້າທ ີ່ອາວຸໂສສຶກສາອາຊຽນ ແລະ ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕ ກິລາອາຊຽນ ໃນ
ເດ ອນ ຕຸລາ 2019 ທ ີ່ປະເທດ ຟ ລິບປິນ ແລະ ກອງປະຊຸມ ລັດຖະມົນຕ ສຶກສາອາຊ ຕາເວັນອອກສຽ່ງໃຕ້
ຄັັ້ງທ  50 ທ ີ່ ປະເທດມາເລເຊຍ. 

3) ເປັນເຈົັ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມກິລາອາຊຽນ ASEAN Sport SEA Forum ໃນຕົັ້ນປ  2020 ທ ີ່ແຂວງ 
ຫ ວງພະບາງ. 

4) ປັບປຸງ, ຄົັ້ນຄ້ວາ, ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ການເຊັນສັນຍາກັບຕ່າງປະເທດ ທ ີ່ໄດ້ສະເໜ ມາໃຫ້ເຂົັ້າສູ່ກົນໄກ ລະບົບ
ປະຕູດຽວເພ ີ່ອໃຫ້ມ ທ່າແຮງ ແລະ ສະດວກຕໍີ່ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາສັນຍາຕ່າງໆ ດ້ານການສຶກສາ 
ແລະ ກິລາ ສາມາດດຶງດູດໃຫ້ມ ການຮ່ວມມ ຫ າຍຂຶັ້ນ. 

➢ ວຽກງານການສຶກສາເພ ີ່ອພັດທະນາຊ ມຊົນຂົງເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕຸ້ 
1) ສະຫຼຸບ-ລາຍງານຜົນຂອງກອງປະຊຸມສາກົນ ເພ ີ່ອວາງແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນທ ີ່ຕັັ້ງຢູ່ເຂດຊາຍແດນລະ 

ຫວ່າງປະເທດສະມາຊິກຊ ແມວໃນຫົວຂໍັ້ “ແກ້ໄຂອຸປະສັກເພ ີ່ອຮ່ວມກັນພັດທະນາ” ໃຫ້ສໍາເລັດ; 
2) ສະຫຼຸບ-ລາຍງານ ຜົນຂອງການເກັບກໍາຂໍັ້ມູນຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຮງຮຽນ, ຜູອ້ໍານວຍການ, ຄູສອນ, ຄະ 

ນະພັດທະນາການສຶກສາຂັັ້ນບາ້ນ, ແລະ ຊຸມຊົນຂອງໂຮງຮຽນເຂດຊາຍແດນປະເທດ ສະມາຊິກຊ ແມວ;  
3) ສົມທົບກັບສູນຊ ແມວຕ່າງໆ ແລະ ພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນປະເທດ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາເສ ມ

ສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ໂຮງຮຽນຢູເ່ຂດຊາຍແດນ (ຄູ ແລະນັກຮຽນ) ທາງດ້ານການສິດສອນ ແລະ ການ
ຮຽນພາກປະຕບິັດຕົວຈ ງ ກ່ຽວກັບວິທະຍາສາດ ແລະ ຊຸມຊົນໂຮງຮຽນ (ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັັ້ນ
ບ້ານ) ໃນການຊ ັ້ນໍາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນ ການພັດທະນາການສຶກສາຂອງໂຮງຮຽນ; 

4) ຮ່ວມມ ກັບສູນ ຊ ແມວ INNOTECH ລິເລ ີ່ມໂຄງການ “ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃນການຮ່ວມມ ລະຫວ່າງ
ໂຮງຮຽນ ແລະ ຊູມຊົນສໍາລັບພັດທະນາຄຸນນະພາບການສຶກສາ ແລະການຮຽນຮູຕ້ະຫ ອດຊ ວິດ ຢູອ່າຊ 
ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້”. 

5) ສ ບຕໍີ່ປະສານງານ ແລະ ເຊັນສັນຍາຮ່ວມມ ກັບຄູຮ່່ວມພັດທະນາໃນຂົງເຂດພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກົນ ເປັນຕົັ້ນ
ແມ່ນ ສູນຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ຝຶກອົບຮົມການສຶກສາຢູເ່ຂດຊົນນະບົດຂອງອົງການຢູແນສໂກ ຢູ ່ສປ ຈ ນ. 

6) ກະກຽມກອງປະຊຸມຜູບໍ້ລິຫານສູນຊ ແມວຊ ອ ດ  ຄັັ້ງທ  2 ແລະ ກອງປະຊຸມສາກົນໃນຫົວຂໍັ້ “ການພັດທະ 
ນາການສຶກສາຂອງຊຸມຊົນຢູຂ່ົງເຂດອາຊ ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້” ທ ີ່ແຂວງຫ ວງພະບາງ ໃນທ້າຍເດ ອນສິງຫາ 
2019. 

10.7 ວຽກງານ ICT 

10.7.1 ຜົນສໍາເລັດ 

1) ສໍາເລັດການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນຂະຫຍາຍລະບົບເຄ ອຂ່າຍຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປ  2018 
ເພ ີ່ອເຊ ີ່ອມຈອດອາຄານອ້ອມຂ້າງສໍານັກກະຊວງ 9 ຈຸດ, ສູນໄອຊ ທ  18 ແຂວງ, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ 
ອ້ອມຂ້າງ 26 ແຫ່ງ ແລະ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງ 18 ແຫ່ງ; 

2) ສໍາເລັດການສະໜອງພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງໄອຊ ທ  ໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊລ້ະບົບຖານຂໍັ້ມູນ ສໍາລັບການ 
ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິິລາ ເຊັີ່ນ: ລະບົບຖານຂໍັ້ມູນໂຮງຮຽນ Lao EMIS, ລະບົບຖານຂໍັ້ມູນ
ບຸກຄະລາກອນ PMIS, ລະບບົຖານຂໍັ້ມູນເງິນເດ ອນ WMIS, ລະບົບຖານຂໍັ້ມູນຄຸ້ມຄອງ ການນໍາໃຊ້ເງິນ
ບໍລິຫານໂຮງຮຽນ SBGWBS, ລະບົບຖານຂໍັ້ມູນຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ ແລະ ອ ີ່ນໆ. 
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3) ສໍາເລັດການສ້າງຂ ດຄວາມສາມາດການສຶກສາທາງໄກສາໍລັບ ສປປ ລາວ ໂດຍມ ພະນັກງານວິຊາການ, ຄູຝຶກ 
ແລະ ຄູສອນ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຈໍານວນ 150 ຄົນ ແລະ ມ ວ ດ ໂອສ ີ່ການຮຽນ-ການສອນ ແບບເອເລັກ
ໂຕນິກ 6 ວິຊາຫ ັກ (ຄະນິດສາດ, ຟິຊິກສາດ, ເຄມ ສາດ, ຊ ວະສາດ, ພາສາອັງກິດ ແລະ ໄອຊ ທ ) ຈໍານວນ 
40 ບົດ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາໂດຍພ ັ້ນຖານສໍາເລັດ 90%; 

4) ສໍາເລັດການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການປັບປຸງລະບົບ ການຮຽນ-ການສອນແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ໂດຍທຶນລັດ
ຖະບານກູ້ຢ ມຈາກປະເທດ ໂອຕຣ ສ, ໄລຍະເວລາໂຄງການ 18 ເດ ອນ.  

5) ສໍາເລັດໂຄງການພັດທະນາການສຶກສາໂດຍນໍາໃຊ້ນະວັດຕະກໍາໄອຊ ທ  ເພ ີ່ອສົີ່ງເສ ມການອ່ານພາສາລາວ, 

ການຂຽນ, ການຟັງ ແລະ ການຮຽນຮູຂ້່າວສານອ ີ່ນໆ ໂດຍການຮ່ວມມ ກັບອົງການ Aide et Action Laos 

ຢູ ່5 ໂຮງຮຽນ ໃນ 3 ເມ ອງຂອງແຂວງວຽງຈັນ. 
10.7.2 ບັນຫາ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍ: 

1) ການເຜ ຍແຜ່ຂໍັ້ມູນຂ່າວສານທ ີ່ເປັນປະໂຫຍດທາງເວັບໄຊຂອງຂະແໜງການທ ີ່ພັດທະນາຂຶັ້ນ ຍັງບໍີ່ທັນມ ປະສິດ 
ທິຜົນເທົີ່າທ ີ່ຄວນ, ບັນດານິຕິກໍາທ ີ່ເອົາລົງໃນເວັບໄຊ ໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ໄດ້ຮັບຮູ້ຍັງບໍີ່ກວ້າງຂວາງ ເທົີ່າທ ີ່ຄວນ; 

2) ການນໍາໃຊ້ລະບົບອ ເມວຂອງຂະແໜງການ ທ ີ່ພັດທະນາຂຶັ້ນມານັັ້ນ ຍັງບໍີ່ກວ້າງຂວາງ ແລະ ບໍີ່ມ ປະສິດທິຜົນ 
ເທົີ່າທ ີ່ຄວນ, ຈໍານວນຜູ້ຊົມໃຊ້ຕົວຈິງຍັງມ ໜ້ອຍ; 

3) ຂາດງົບປະມານໃນການບໍາລຸງຮັກສາພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງໄອຊ ທ  ທັງຂັັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ໂດຍສະເພາະ 
ງົບປະມານສ້ອມແປງ-ປ່ຽນຖ່າຍອຸປະກອນໄອຊ ທ ທ ີ່ຈໍາເປັນ. 

4) ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົີ່ງເສ ມການນໍາໃຊ້ສູນ ICT ໃນຂອບເຂດທົີ່ວປະເທດຍັງເຮັດບໍີ່ທັນໄດ້ດ ເທົີ່າທ ີ່ຄວນ. 
10.7.3 ແຜນວຽກບູລິມະສິດ ສໍາລັບປີ 2020 

1) ສ້າງທັກສະ ແລະ ຄວາມຮູ້ພ ັ້ນຖານ ທາງດ້ານໄອຊ ທ  ໃຫ້ແກ່ຄູສອນ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ສ້າງ
ວິຊາການໄອຊ ທ ຂອງຂະແໜງການທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນໃຫ້ເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານໄອຊ ທ . 

2) ບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ຂະຫຍາຍພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງໄອຊ ທ ສໍາລັບການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃຫ້ທົີ່ວເຖິງ ແຕ່ສູນກາງ 
ຮອດທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ໃນສະຖາບັນການສຶກສາ ທຸກຊັັ້ນທຸກສາຍ ເທ ີ່ອລະກ້າວ; 

3) ສ ບຕໍີ່ນໍາສະເໜ  ແລະ ກະກຽມຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສຶກສາທາງໄກໂດຍທຶນຊ່ວຍເຫ  ອລ້າຂອງ ສປ ຈ ນ; 
4) ສ ບຕໍີ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ພ້ອມທັງຕິດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນ ລະບົບການຮຽນການສອນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ 

ບໍລິຫານໂຮງຮຽນ ແບບເອເລັກໂຕ ນິກ ທ ີ່ພັດທະນາພາຍໃຕ້ໂຄງການປັບປຸງລະບົບການຮຽນ-ການສອນ 
ແບບເອເລັກໂຕ ນິກ ທຶນກູ້ຢ ມບໍີ່ມ ດອກເບ້ຍ ຈາກປະເທດໂອຕ ິດ ໃຫ້ສໍາເລັດ ແລະ ມ ປະສິດທິຜົນ; 

5) ສ ບຕໍີ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາການສຶກສາ ໂດຍນໍາໃຊ້ນະວັດຕະກໍາໄອຊ ທ ເພ ີ່ອສົີ່ງເສ ມ ການ 
ອ່ານພາສາລາວ, ການຂຽນ, ການຟັງ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຂ່າວສານອ ີ່ນໆ ໄລຍະທ  2 ໂດຍການຮ່ວມມ  ກັບ
ອົງການ Aide et Action Laos. 

10.8 ວຽກງານຫ້ອງການເລຂາຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດລາວເພ ີ່ອອ ຍແນສໂກ 
10.8.1 ຜົນສໍາເລັດ 

1) ສົມທົບກັບກະຊວງຖະແຫ ງຂ່າວ, ວັດຖະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວນໍາສະເໜ ທົີ່ງໄຫຫ ນ ເຂົັ້າເປັນມໍລະດົກ
ໂລກ ຊຶີ່ງຖ ກຮັບຮອງໃຫ້ເປັນມໍລະດົກໂລກ ຢ່າງເປັນທາງການໃນກອງປະຊຸມ ຄະນະກໍາມະການມໍລະດກົ
ໂລກຄັັ້ງທ  43 ທ ີ່ນະຄອນຫ ວງບາກູ, ສາທາລະນະລັດ ອາແຊກໃບຊານ. 

2) ຈັດຕັັ້ງເຜ ຍແຜ່ເນ ັ້ອໃນ ແລະ ວິທ ການສອດແຊກການສຶກສາພນົລະເມ ອງໂລກເຂົັ້າໃນການຮຽນ-ການສອນ 
ໃຫ້ ແກ່ຜູອ້ໍານວຍການ ແລະ ຄູສອນ ຊຶີ່ງນອນຢູໃ່ນຈຸດສຸມ 4.7 ຂອງເປົັ້າໝາຍ SDGs 2 ຄັັ້ງ. 

3) ຝຶກອົບຮົມການເຊ ີ່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຂົັ້າໃນທຸກຂະແໜງການວຽກງານ ສໍາລັບ 8 ແຂວງພາກໃຕ ້
ແລະ 7 ແຂວງພາກເໜ ອ ສົມທົບກັບສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ; 
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4) ສໍາເລັດການແປເອກະສານ ບົດລາຍງານການຕິດຕາມການສຶກສາໂລກ 2019 (GEMR 2019) ຂອງອົງ 
ການອຸຍ ແນສໂກ. 

10.8.2 ບັນຫາ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍ 

1) ຍ້ອນຫ າຍພາກສ່ວນຍັງບໍີ່ທັນເຂົັ້າໃຈ ແລະ ກໍາໄດ້ພາລະບົດບາດຂອງ ຫ້ອງການເລຂາຄະນະກໍາມາທິການ 
ແຫ່ງຊາດລາວເພ ີ່ອອຸຍແນສໂກ ຈຶີ່ງເຮັດໃຫ້ການປະສານງານກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ ບາງຄັັ້ງກໍຍັງມ ຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ຊັກຊ້າ; 

2) ກົນໄກໃນການຕິດຕາມເອົາບົດລາຍງານກັບບັນດາພະນັກງານຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທ ີ່ທາງຫ້ອງການຫ້ອງ 
ການເລຂາຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດລາວເພ ີ່ອອຸຍແນສໂກ ໄດ້ນໍາສົີ່ງໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຫ   ຝຶກອົບຮົມ
ໃນລະດັບພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກນົ ຍັງບໍີ່ທັນຄ່ອງຕົວ ເຮັດໃຫ້ບໍີ່ສາມາດສັງລວມຂໍັ້ມູນ ແລະ ເນ ັ້ອໃນຂອງແຕ່
ລະກອງປະຊຸມ ເພ ີ່ອລາຍງານໃຫ້ຂັັ້ນເທິງຊາບ; 

3) ບັນດາກະຊວງຕ່າງໆ ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງວິຊາສະເພາະຂອງອຸຍແນສໂກ ຍັງບໍີ່ເຫັນຄວາມສໍາຄັນເທົີ່າທ ີ່
ຄວນ ໃນການຂຶັ້ນແຜນງົບປະມານ ເພ ີ່ອເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລະດັບພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກນົ ທ ີ່ອົງການອຸຍ
ແນສໂກຈັດຂຶັ້ນໃນທຸກໆປ . 

10.8.3 ແຜນວຽກບູລິມະສິດ ສໍາລັບປີ 2020 

1) ສ ບຕໍີ່ສົມທົບກັບກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ຄະນະກາໍມາທິການແຫ່ງຊາດເກົາຫ  ເພ ີ່ອອຸຍແນສ ໂກ
ປ້ອງກັນໂຄງການ UNESCO National Commission Partnership Programme for Sustainable 

Development Goal 4, ແຕ່ 2020-2024 ໃນວົງເງິນໜຶີ່ງລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; 
2) ສ ບຕໍີ່ປະສານງານກັບກະຊວງທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພ ີ່ອສະເໜ ລໍາວົງລາວ ແລະ ລາຍນາກ ເຂົັ້າເປັນມໍລະດົກໂລກ; 

10.9 ວຽກງານສາມສ້າງ 

10.9.1 ຜົນສໍາເລັດ 

1) ສ້າງນິຕິກໍາວ່າດ້ວຍການຫັນເອົາພະນັກງານລົງກໍີ່ສ້າງຮາກຖານ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ; 
2) ສ້າງນິຕິກໍາວ່າດ້ວຍການຊັບຊ້ອນພະນັກງານລົງກໍີ່ສ້າງຮາກຖານຢູ່ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, 

ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມ ອງ ແລະ ກຸ່ມໂຮງຮຽນ ໃນ 40 ເມ ອງເປົັ້າໝາຍ ຂອງໂຄງການ ຍົກ
ສູງຄຸນນະພາບການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫ  ກ; 

3) ສໍາເລັດການຈັດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ນໍາສົີ່ງພະນັກງານລົງກໍີ່ສ້າງຮາກຖານຢູ່ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ແຂວງ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມ ອງ  ແລະ ກຸມ່ໂຮງຮຽນໃນ 40 ເມ ອງເປົັ້າໝາຍ ທັງໝົດມ  
138  ສະຫາຍ; 

4) ສໍາເລັດການສ້າງ ແລະ ເຜ ຍແຜ່ມາດຕະຖານ 3 ສ້າງຂງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານ, 
ພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານສອນຢູ່ບັນດາແຂວງ, ເມ ອງ ແລະ ກຸ່ມໂຮງຮຽນຈໍານວນໜຶີ່ງໃນເມ ອງເປົັ້າໝາຍ 
ຂອງໂຄງການ; 

5) ສະໜອງອຸປະກອນຮັບໃຊ້ວຽກບໍລິຫານໃຫ້ແກ່ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃນ 40 ເມ ອງເປົັ້າໝາຍ 
ຂອງໂຄງການ; 

6) ບັນດາຫ້ອງການ, ກົມ, ສະຖາບັນ ແລະ ສູນ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມພະນັກງານລົງກໍີ່ສ້າງຮາກຖານ 

ແລະ ຊ່ວຍເຫ  ອທາງດ້ານວິຊາການ; 
7) ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະກລິາແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມ ອງ ແລະ ອໍາ

ນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນໄດ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກພາຫະນະ, ທ ີ່ພັກ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ ຊ ວິດ
ປະຈໍາວັນ ທ ີ່ຈໍາເປັນຈໍານວນໜຶີ່ງ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຊຸກຍູ້ຕິດຕາມພະນັກງານລົງກໍີ່ສ້າງຮາກຖານ; 
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8) ຈັດກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານລົງກໍີ່ີ່ສ້າງຮາກຖານ 6 ເດ ອນຕົັ້ນປ  2019 ເພ ີ່ອ
ສະຫຼຸບຕ ລາຄາການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການຫັນເອົາພະນັກງານລົງ
ກໍີ່ີ່ສ້າງຮາກຖານ.  

10.9.2 ສິີ່ງທ້າທາຍ 

1) ຄຽງຄູກ່ັບຜົນສໍາເລັດເຫັນໄດ້ວ່າຍັງມ ບາງບັນຫາຄ : ການເຜ ຍແຜ ່ແລະ ການຜັນຂະຫຍາຍມາດຕະຖານ 3
ສ້າງຍັງບໍີ່ທັນທົີ່ວເຖິງ ເນ ີ່ອງຈາກວ່າບາງແຂວງບໍີ່ໄດ້ກໍານົດວຽກງານ 3 ສ້າງ ເຂົັ້າໃນຂອບພັດທະນາການສຶກ
ສາ ແລະ ກິລາ  ແລະ ຍັງບໍີ່ທັນເຂົັ້າໃຈເລິກເຊິີ່ງກ່ຽວກັບມາດຕະຖານ 3 ສ້າງ ແລະ ງົບປະມານໃນການຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຊຸກຍູຕ້ິດຕາມກໍຍັງມ ຈໍາກັດ. 

2) ພະນັກງານລົງກໍີ່ສ້າງຮາກຖານມ ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທ ີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຈໍານວນໜຶີ່ງມ ປະສົບການຈໍາກັດ 
ກ່ຽວກັບການວາງແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ຈໍານວນໜຶີ່ງຍັງຕ້ອງໄດ້ສຶກສາຮຽນຮູ້ນໍາທ້ອງຖິີ່ນ 
ເນ ີ່ອງຈາກວ່າເປັນວຽກໃໝ່, ບວກກັບອຸປະກອນຮັບໃຊ້ທ ີ່ຈໍາເປັນ ແລະ ງົບປະມານຍັງຈໍາກດັ ຈຶີ່ງເຮັດໃຫ້ 
ການປະຕິບັດບາງວຽກງານພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ; 

3) ໃນບາງເມ ອງສະຖານທ ີ່ເຮັດວຽກ, ບ່ອນຢູ່ພັກເຊົາ ແລະ ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆຍັງມ ຄວາມຫຍຸ້ງ 
ຍາກ ແລະ ຍັງບໍີ່ທັນຕອບສະໜອງຕາມຄວາມເໝາະສົມ; 

10.9.3 ແຜນວຽກບູລີມະສິດ ສໍາລັບປີ 2020 

1) ສ ບຕໍີ່ສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍົກສູງຄຸນນະພາບການສຶກສາ ແລະ 

ກິລາ ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫ  ກ ໃນ 40 ເມ ອງເປົັ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ທ ີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານ 3 ສ້າງ; 
2) ສະຫຼູບການຫັນເອົາພະນັກງານລົງກໍີ່ສ້າງຮາກຖານ ໄລຍະ 09 ເດ ອນ ແລະ  02 ປ  ແລະ ກະກຽມຄັດເລ ອກ 

ບຸກຄະລາກອນທ ີ່ຈະລົງໄປກໍີ່ສາ້ງຮາກຖານຊຸດທ  II ແລະ ບັນດາຫ້ອງການ, ກົມ, ສະຖາບັນ, ພະແນກສຶກ
ສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ຄອນຫ ວງ ແລະ ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມ ອງ ສ ບຕໍີ່ລົງຊຸກຍູ້
ຕິດຕາມພະນັກງານລົງກໍີ່ສ້າງຮາກຖານຊຸດທ  II ພ້ອມທັງຊ່ວຍຊ ັ້ນໍາ-ນໍາພາການຈັດຕັັ້ງ ປະຕິບັດໂຄງການ
ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ; 

3) ສ ບຕໍີ່ເຜ ຍແຜ່ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານ 3 ສ້າງຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາໃຫ້ທົີ່ວເຖິງ; 
4) ສ້າງເຄ ີ່ອງມ  ເພ ີ່ອລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມ ນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານ 3 ສ້າງໃນຂັັ້ນແຂວງ, 

ເມ ອງ ແລະ ກຸ່ມໂຮງຮຽນ; 
5) ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ 3 ສ້າງຂອງຂະແໜງສຶກສາ ແລະ ກິລາປະຈໍາປ ; 
6) ສະຫຼຸບຜົນການຫັນລົງກໍີ່ສ້າງຮາກຖານໄລຍະ 09 ເດ ອນ ໂດຍໃຫ້ມ ການປະເມ ນຜົນ ແລະ ການຍ້ອງຍໍ 

ພະນັກງານພ ັ້ນຖານ ແລະ ພາກສ່ວນທ ີ່ເຂົັ້າຮ່ວມໃນການປະຕິບັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆ;  
7) ຈັດກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານລົງກໍີ່ີ່ສ້າງຮາກຖານ 6 ເດ ອນຕົັ້ນປ  ແລະ 6 ເດ ອນ

ທ້າຍປ  2020 ເພ ີ່ອສະຫຼຸບຕ ລາຄາການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບການ
ຫັນເອົາພະນັກງານລົງກໍີ່ີ່ສ້າງຮາກຖານ; 
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XI.  ການສກຶສາຮຽນຮ່ວມ 

11.1. ຜົນສໍາເລັດ 

ເພ ີ່ອສົີ່ງເສ ມເດັກກຸ່ມດ້ອຍໂອກາດ ໃຫ້ໄດ້ເຂົັ້າເຖິງການສຶກສາຕາມຈຸດປະສົງ, ເປົັ້າໝາຍ ແລະ ຄາດໝາຍທ ີ່
ວາງໄວ້ໃນແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ 5 ປ  ຄັັ້ງທ  VIII (2016-2020) ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໄດ້ມ ຜົນ
ສໍາເລັດບາງວຽກທ ີ່ພົັ້ນເດັີ່ນດັີ່ງນ ັ້: ໃນສົກຮຽນ 2018-2019 ວຽກງານການສກຶສາຮຽນຮ່ວມ-ການສຶກສາພິເສດ 
ແລະ ການສຶກສາຊົນເຜົີ່າ ມ ນກັຮຽນພິການເບົາໄດ້ເຂົັ້າຮຽນຮວ່ມໃນໂຮງຮຽນທົີ່ວໄປນັບມ ັ້ນັບຫ າຍຂຶັ້ນ ແລະ ນັກ
ຮຽນພິການໜັກ (ຫູໜວກ-ປາກກ ກ) ແລະ ເດັກພິການທາງດ້ານການເບ ີ່ງເຫັນ (ຕາບອດສະນິດ) ໄດ້ເຂົັ້າຮຽນໃນ
ໂຮງຮຽນສຶກສາພິເສດທັງສອງແຫ່ງເພ ີ່ມຂ ຶັ້ນ. ເພ ີ່ອເປັນການຂະຫຍາຍໂອກາດໃຫ້ເດັກພິການໜັກ ໄດ້ເຂົັ້າຮຽນເພ ີ່ມ
ຂຶັ້ນ. ໃນສົກຮຽນ 2018-2019 ກະຊວງສຶກສາທກິານ ແລະ ກິລາ ໄດ້ແບ່ງປັນໂຄຕ້າໂດຍການສະໜອງເບ້ຍລ້ຽງ
ໃຫ້ແຕ່ລະແຂວງສໍາລັບນັກຮຽນພິການໜັກ ເພ ີ່ອສົີ່ງນັກຮຽນພິການໜັກເຂົັ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນສຶກສາພິເສດທັງສອງ
ແຫ່ງ, ໄດ້ສໍາເລັດໂຄງການປຸກສ້າງໂຮງຮຽນສຶກສາພິເສດ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ຊຶີ່ງໃນພາກຮຽນ II ສົກຮຽນ 
2018-2019 ໂຮງຮຽນດັີ່ງກ່າວ ສາມາດຈັດການຮຽນ-ການສອນຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. ໃນສົກຮຽນ 2018-2019 ມ 
ຈໍານວນນັກຮຽນພິການໜັກໄດເ້ຂົັ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນສຶກສາພເິສດ ຈໍານວນ 169 ຄົນ, ຍິງ 75 ຄົນ. ນອກຈາກນັັ້ນ, 
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ຊຸກຍູ ້ ແລະ ສົີ່ງເສ ມໃຫຄ້ະນະເຄ ອຂ່າຍການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ຂັັ້ນກະຊວງ, 
ມະຫາວິທະຍາໄລ, ວິທະຍາໄລຄູ, ຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັັ້ນເມ ອງ ຮ່ວມມ ກັບກະຊວງອ້ອມຂ້າງ, ບັນດາສະມາຄົມຄົນ
ພິການປະເພດຕ່າງໆ, ມູນນິທິ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນທ ີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການສຶກສາສາໍລັບຄົນພກິານໃນວຽກ
ງານໂຄ ສະນາເຜ ຍແຜ່, ພັດທະນານິຕິກໍາ, ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ຈັດກອງປະຊຸມສ້າງ
ຂ ດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຜູ້ບລິໍຫານ, ຄູສອນໃນໂຮງຮຽນສຶກສາພິເສດ ແລະ ໂຮງຮຽນທົີ່ວໄປທ ີ່ມ ນັກຮຽນພິການ
ເຂົັ້າໄປຮຽນຮ່ວມໃນທົີ່ວປະເທດ. 

 ວຽກງານການສຶກສາຊົນເຜົີ່າ : ໃນສົກຮຽນ 2018-2019 ມ ໂຮງຮຽນສາມັນກິນນອນຊົນເຜົີ່າທັງໝົດ 23 
ແຫ່ງ, ຂຶັ້ນກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 02 ແຫ່ງ, ຂຶັ້ນກັບແຂວງ 15 ແຫ່ງ ແລະ ຂຶັ້ນກັບເມ ອງ 06 ແຫ່ງ,
ໃນນັັ້ນ ມ ນັກຮຽນທັງໝົດ 8.874 ຄົນ, ຍິງ 3.987 ຄົນ ໃນນັັ້ນຈະເຫັນໄດ້ຄວາມແຕກໂຕນລະຫວ່າງການເຂົັ້າຮຽນ
ຂອງນັກຮຽນຊົນເຜົີ່າໃນແຕ່ລະໝວດພາສາ ເຊັີ່ນ : ໝວດພາສາລາວ-ໄຕ ລວມ 1.555 ຄົນ ຍິງ 834 ຄົນ ຊາຍ 721 

ຄົນ, ໝວດພາສາມອນ-ຂະແມ ລວມ 4.990 ຄົນ ຍິງ 2.318, ຊາຍ 2.672 ຄົນ, ໝວດພາສາມົັ້ງ-ອ ວມຽນ ລວມ 
1.485 ຄົນ, ຍິງ 529 ຄົນ, ຊາຍ 956 ຄົນ ແລະ ໝວດຈ ນ-ຕິເບດ ລວມ 951 ຄົນ, ຍິງ 413 ຄົນ, ຊາຍ 538 ຄົນ 

ນອກຈາກນັັ້ນ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບກັບການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານໂຮງຮຽນສາມັນກິນນອນ
ຊົນເຜົີ່າທົີ່ວປະເທດ ເພ ີ່ອສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ຜູບໍ້ລິຫານ ແລະ ຄູສອນ ພ້ອມທັງວາງແຜນໃນສົກຮຽນຕໍີ່ໄປ. 
ຕາຕະລາງທີ 10: ນັກຮຽນໃນໂຮງຮຽນສາມັນກນິນອນຊົນເຜົີ່າທົີ່ວປະເທດທີີ່ໄປຕໍີ່ວິຊາຊີບ ໃນ

ສົກຮຽນ 2018-2019 

ລ/ດ   ຊັັ້ນຮຽນ ລວມ ຍິງ ຊາຍ 

1 

I. 

ຊັັ້ນຕົັ້ນ 45 20 25 

2 ຊັັ້ນກາງ 22 6 16 

3 ຊັັ້ນສູງ 0 0 0 

1 

II. 

ຊັັ້ນຕົັ້ນ 0 0 0 

2 ຊັັ້ນກາງ 31 11 20 

3 ຊັັ້ນສູງ 36 19 17 

4 ປະລິນຍາຕ  127 51 76 

5 ອ ີ່ນໆ 0 0 0 

    ລວມ 261 107 154 
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ວຽກງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ: ໃນເດ ອນ ພຶດສະພາ 2019  ສໍາເລັດການມອບໂອນວຽກງານອາຫານໃນໂຮງ
ຮຽນ ໃນນັັ້ນໄດ້ແຕ່ງຕັັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບມອບໂອນ ນັບແຕ່ຂັັ້ນສູນກາງຮອດທ້ອງຖິີ່ນ, ສໍາເລັດ ແລະ ກໍາລັງພັດທະ
ນາ ນິຕິກໍາ ຮັບຮອງວຽກງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນເປັນຕົັ້ນ : ຄໍາສັີ່ງແນະນໍາການຟ ັ້ນຟກູະສກິໍາໃນສະຖານການສຶກສາ, 
ດໍາລັດວ່າດ້ວຍງົບປະມານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ, ຄູມ່ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ການ
ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນທຸກຂັັ້ນ. ໃນສົກຮຽນ 2018-2019 ນັກ
ຮຽນລ້ຽງເດັກ, ອະນຸບານ ແລະ ປະຖົມ ໄດ້ກິນອາຫານທ່ຽງ ທັງໝົດ 105.607 ຄົນ.  

11.2. ບັນຫາ ແລະ ສິີ່ງທາ້ທາຍ 

1) ພະນັກງານທ ີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ-ການສຶກສາພິເສດ ແລະ ການສຶກສາຊົນເຜົີ່າ ຍັງ
ຂາດຄວາມສາມາດ ແລະ ມ ຂ ດຈໍາກັດທາງດ້ານວິຊາການສະເພາະດ້ານ. 

2) ຜູບໍ້ລິຫານ, ພະນັກງານວິຊາການ, ຄູສອນ ແລະ ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັັ້ນບ້ານ ຍັງຂາດຄວາມຮູ,້ 
ຄວາມເຂົັ້າໃຈ ແລະ ຈໍາກັດ ກ່ຽວກັບວຽກງານການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ແລະ ວິທ ການຈັດການຮຽນ-ການ
ສອນແບບຮຽນຮ່ວມ ແລະ ການສຶກສາພິເສດ. 

3) ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນພາຍໃຕ້ງົບປະມານຂອງລັດ ຍັງມ ຄວາມສ່ຽງ ແລະ 
ທ້າທາຍ ຕໍີ່ປະຕິທິນການສຶກສາ ແລະ ການປະກອບສ່ວນເຂົັ້າກິນຂອງຊຸມຊົນໃຫ້ໂຮງຮຽນ. 

4) ການໂຄສະນາຂ່າວສານກ່ຽວກບັວຽກງານດັີ່ງກ່າວຍັງບໍີ່ມ ຄວາມຍ ນຍົງ ອ ງໃສ່ແຕ່ງົບຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ 
ເຂດຫ່າງໄກສອກຫ  ກກໍີ່ບໍີ່ທົີ່ວເຖິງ. 

11.3. ແຜນວຽກບູລມິະສິດ ສໍາລບັປີ 2020 

1) ສ ບຕໍີ່ປັບປຸງ ແລະ ຂໍອະນຸມັດຮັບຮອງຍຸດທະສາດ ແລະ ຂອບແຜນປະຕິບັດງານ 2018-2025 ວ່າດ້ວຍ
ການເລັີ່ງລັດພັດທະນາການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ໃນລະບົບການສຶກສາ. 

2) ສ ບຕໍີ່ປັບປຸງ ແລະ ຂໍອະນຸມັດຮັບຮອງຫ ັກການບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນສຶກສາພິເສດ. 
3) ສ ບຕໍີ່ປັບປຸງ ແລະ ຂໍອະນຸມັດຮັບຮອງແຜນຍຸດທະສາດແຜນງານສົີ່ງເສ ມອາຫານໃນໂຮງຮຽນ 2019-2025. 
4) ສ ບຕໍີ່ປັບປຸງ ແລະ ຂໍອະນຸມັດຮັບຮອງ ແຜນປະຕິບັດງານການສຶກສາສໍາລັບຜູ້ຮຽນທ ີ່ເປັນຄົນພິການ, ຫ ັກ 

ການບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນສຶກສາພິເສດ; 
5) ສ ບຕໍີ່ໂຄສະນາເຜ ຍແຜ່ ແລະ ສ້າງຂ ດຄວາມສາມາດດ້ານການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ ແລະ ວິທ ການຈັດຕັັ້ງ ການ

ຮຽນ-ການສອນ ກ່ຽວກັບວຽກງານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ, ການສຶກສາພິເສດ ແລະ ການສຶກສາຊົນເຜົີ່າ ໃຫ້
ພະນັກງານທ ີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ລວມທັງທຸກພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 
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ພາກທີ III 
 ການເງິນຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 

 

I. ສະພາບການເງນິສໍາລບັຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກິລາ ປີ 2019 

ໃນປ  2019 ງົບປະມານຂອງຂະແໜງສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທ ີ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ ແລະ ກະຊວງການເງິນ 
ອະນຸມັດໃຫ້ທັງໝົດ 4.055.976,54 ລ້ານກ ບ ເທົີ່າກັບ 12,15% ທຽບໃສ່ລາຍຈ່າຍລັດຖະບານ ແລະ ເທົີ່າກັບ 
2,45% ທຽບໃສ່ GDP. ໃນນ ັ້ ງົບປະມານ ບໍລິຫານປົກກະຕິ: 3.447.918,07 ລ້ານກ ບ (ລາຍຈ່າຍວິຊາການ: 
95.268,65 ລ້ານກ ບ) ແລະ ງົບປະມານການລົງທຶນທັງໝົດ 608.058,47 ລ້ານກ ບ (ທຶນພາຍໃນລວມທັງໝົດ 
149.448,75 ລ້ານກ ບ ແລະ ທຶນຕ່າງປະເທດທັງໝົດ 458.609,72 ລ້ານກ ບ). ໃນງົບປະມານທັງໝົດ, ສູນກາງ
ຄຸ້ມຄອງມ ຢູ່ 1.207.035,72 ລ້ານກ ບ (ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ) ແລະ 
ທ້ອງຖິີ່ນຄຸ້ມຄອງແມ່ນ 2.848.840,82 ລ້ານກ ບ. 

ຖ້າສົມທຽບໃສ່ລາຍຈ່າຍງົບປະມານແຕ່ລະພາກຂອງລັດຖະບານຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ງົບປະມານເງິນເດ ອນ (ພາກ 
60) ກວມປະມານ 23,6%; ເງິນອຸດໜູນ (ພາກ 61) ກວມ 16,8%; ເງິນບໍລິຫານປົກກະຕິ (ພາກ 62) ກວມ 
11,7%; ເງິນດັດສົມ-ສົີ່ງເສ ມ (ພາກ 63) ກວມ 5,2%; ເງິນລົງທຶນພາຍໃນ (ພາກ 67) ກວມ 5,8% ແລະ ເງິນ
ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ (ODA) ກວມ 6,4% ທຽບໃສ່ລາຍຈ່າຍໃນພາກດຽວກັນຂອງລັດຖະບານ. 

II. ຄວາມຕອ້ງການດ້ານການເງິນສໍາລັບປ ີ2020 

ອ ງໃສ່ແຜນວຽກບູລິມະສິດ ທ ີ່ໄດ້ກໍານົດໃນແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປະຈໍາສກົຮຽນ 2018-
2019, ໃນປ ງົບປະມານ 2020 ທົີ່ວຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ມ ຄວາມຕ້ອງການງົບປະມານທັງໝົດ 
5.218,15 ຕ ັ້ກ ບ, ຊຶີ່ງມ ລາຍລະອຽດດັີ່ງນ ັ້: 

ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານປົກກະຕິ     =  5.218,15 ຕ ັ້ກີບ. 

▪ ເງິນເດ ອນ ແລະ ນະໂຍບາຍ (ພາກ 60)    = 2.869,93 ຕ ັ້ກ ບ. 
▪ ເງິນນະໂຍບາຍ ແລະ ເງິນເບ້ຍລ້ຽງ (ພາກ 61)    = 388,94 ຕ ັ້ກ ບ. 
▪ ເງິນບໍລິຫານປົກກະຕິ (ພາກ 62)    = 531,53 ຕ ັ້ກ ບ. 
▪ ເງິນລາຍຈ່າຍດັດສົມ, ສົີ່ງເສ ມ ແລະ ບໍາລຸງ (ພາກ 63)  =  592,30 ຕ ັ້ກ ບ. 
▪ ຊ ັ້ຊັບສົມບັດຄົງທ ີ່ຮັບໃຊ້ບໍລິຫານ (ພາກ 66)    = 35,45 ຕ ັ້ກ ບ. 
▪ ລາຍຈ່າຍລົງທຶນຂອງລັດ ແລະ ODA (ພາກ 67)   =  800,00 ຕ ັ້ກ ບ 
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ພາກທີ IV 

ກົນໄກການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ, ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ 
 

I. ມາດຕະການໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 

1) ໃຫ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນ/ແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍ ນໍາເອົາວຽກງານຈຸດສຸມນ ັ້ໄປຜັນຂະຫຍາຍເປັນແຜນ ປະຕິບັດ
ງານລະອຽດໂດຍກໍານົດກິດຈະກໍາ, ຜົນໄດ້ຮັບ, ໄລຍະຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ, ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ງົບປະມານຮັບໃຊ້. 

2) ໃຫ້ແຕ່ລະກົມ/ຂະແໜງການຍອ່ຍ ຈັດກອງປະຊຸມພາຍໃນທຸກໆເດ ອນ ແລະ ທຸກໆສາມເດ ອນ ເພ ີ່ອຕິດຕາມ 
ຄວາມຄ ບໜ້າໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນກິດຈະກໍາຂອງຕົນ. 

3) ໃຫ້ບັນດາບັນດາກົມ/ຂະແໜງການຍ່ອຍ ເອົາໃຈໃສ່ຊ ັ້ນໍາພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາ ເພ ີ່ອແນະນໍາ 
ບັນດາເມ ອງ ແລະ ໂຮງຮຽນໃນການຫັນເອົາກິດຈະກໍາໄປຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ. 

4) ໃຫ້ບັນດາບັນດາກົມ/ຂະແໜງການຍ່ອຍ ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມະຕິຂອງກອງປະຊຸມຜູບ້ໍລິຫານ ການສຶກ
ສາ ແລະ ກິລາ ປະຈໍາປ  2019 ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ. 

5) ໃຫ້ກົມແຜນການ ແລະ ກົມກວດກາ ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມະຕິສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ແລະ ຄາດໝາຍສູ້ຊົນຂອງແຕ່ລະແຂວງ ໂດຍອ ງໃສ່ມະຕິສະພາປະຊາຊົນຂັັ້ນແຂວງ. 

II. ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີ 

1) ໃຫ້ສູນສະຖິຕິການສຶກສາ ແລະ ກິລາ (ກົມແຜນການ) ຮ ບຮ້ອນສັງລວມ ແລະ ວິເຄາະສະຖິຕິຂໍັ້ມູນການສຶກ
ສາ ສໍາລັບສົກຮຽນ 2019-2020 ໃຫ້ສໍາເລັດກ່ອນ ເດ ອນມັງກອນ 2020 ໃຫ້ເປັນບ່ອນອ ງໃນການສ້າງແຜນ 
ສົກຮຽນ 2020-2021 ແລະ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາຄັັ້ງທ  IX (2021-2025). 

2) ໃຫ້ກົມກວດກາ ຮ່ວມກັບເຄ ອຂ່າຍຕິດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜນົ ຕິດຕາມຄວາມຄ ບໜ້າໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 
ວຽກຈຸດສຸມ ແລະ ແຜນກິດຈະກໍາຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍ ທຸກໆ 3 ເດ ອນ ແລະ 6 ເດ ອນ ເພ ີ່ອລາຍ
ງານໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມຄະນະນໍາບໍລິຫານລັດ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. 

3) ໃຫ້ແຕ່ລະໂຮງຮຽນສະຫຼຸບ, ຕ ລາຄາຜົນສໍາເລັດ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຈໍາປ  ແລ້ວ
ລາຍງານໃຫ້ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມ ອງ. 

4) ໃຫ້ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມ ອງ ສັງລວມຜົນສໍາເລັດ ແລະ ບັນຫາ ແລ້ວລາຍງານໃຫ້ພະແນກ ສຶກ
ສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫ ວງ. 

5) ໃຫ້ກົມແຜນການ ກະກຽມລາຍງານຜົນສໍາເລັດໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມະຕິສະພາແຫ່ງຊາດ, ມະຕິກອງປະ 
ຊຸມຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາປະຈໍາປ  2019 ກໍຄ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາປະ
ຈໍາສົກຮຽນ 2019-2020 ເພ ີ່ອລາຍງານຢູ່ກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປະຈໍາປ  2020 ເຊິີ່ງ
ຈະຈັດຂຶັ້ນ ໃນເດ ອນກໍລະກົດ ປ  2020. 
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 
  

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ       ເລກທີ  4259   /ສສກ 
 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 26 ສິງຫາ 2019  

ມະຕິ 
ກອງປະຊມຸຜ ູ້ບລໍິຫານການສກຶສາ ແລະ ກິລາ ທົົ່ວປະເທດ ປະຈໍາສົກຮຽນ  

2018-2019 
- ອີງຕາມ ດໍາລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ເຄ ື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ 

ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທີ 67/ນຍ, ລົງວັນທີ 3 ກຸມພາ 2017. 
- ອີງຕາມ ຂໍັ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຜ ູ້ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜ ູ້ບໍລິຫານ 

ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປະຈໍາສົກຮຽນ 2018-2019, ສະບັບເລກທີ 2412/ສສກ, ລົງວັນທີ 16 
ມີຖຸນາ 2019. 

- ອີງຕາມ ມະຕິກອງປະຊຸມຜ ູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປະຈໍາສກົຮຽນ 2017-2018 ສະບັບ
ເລກທີ 1043/ສສກ, ລົງວັນທີ 27 ສິງຫາ 2018. 

ຜ່ານການຄົັ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາ ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນຢ່າງເລິກເຊິື່ງ ຕໍື່ບົດລາຍງານການຈັດຕັັ້ງ ປະ 
ຕິບັດແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປະຈໍາສົກຮຽນ 2018-2019 ແລະ ທິດທາງ 
ແຜນການປະຈໍາສົກຮຽນ 2019-2020 ທີື່ກອງປະຊຸມຜ ູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທົື່ວປະເທດ 
ປະຈໍາສົກຮຽນ 2018-2019 ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 29-31 ກໍລະກົດ 2019 ທີື່ແຂວງວຽງຈັນ ກອງປະຊຸມ
ໄດູ້ຕົກລົງເຫັນດີຮັບເອົາມະຕິຂອງກອງປະຊຸມດັື່ງນີັ້: 
1. ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕໍື່ບົດລາຍງານ ຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 

ປະຈໍາສົກຮຽນ 2018-2019, ຊຶື່ງເຫັນວ່າ ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ມີການຂະຫຍາຍຕົວ ເປັນທີື່  
ໜ້າເພິື່ງພໍໃຈ, ໃນຂະນະທີື່ການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມມີລັກສະນະທົດຖອຍ, ອັດຕາການຄ້າງຫ້ອງຍັງສ ງ 
ແລະ ອັດຕາການປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນມີລັກສະນະເພີື່ມຂຶັ້ນ. ສ່ວນການສກຶສາຊັັ້ນມັດທະ 
ຍົມ ບໍື່ໄດູ້ຮັບການພັດທະນາດີເທົື່າທີື່ຄວນ, ການເລ ື່ອນຊັັ້ນຈາກປະຖົມສຶກສາ ຫາ ຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກ
ສາຕອນຕົັ້ນມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ ພ້ອມດຽວກັນ ອັດຕາປະລະການຮຽນເພີື່ມຂຶັ້ນ ທັງມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ 
ແລະ ຕອນປາຍ. ໃນສົກຮຽນ 2018-2019 ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາຄາດໝາຍຈໍານວນ 15 
ຄາດໝາຍຫຼັກ ເຫັນວ່າ ມີພຽງແຕ່ 2 ຄາດໝາຍທີື່ສາມາດບັນລຸໄດູ້ຕາມແຜນ, ມີ 6 ຄາດໝາຍ  ທີື່ສາ 
ມາດປະຕິບັດໄດູ້ດີຂຶັ້ນເມ ື່ອທຽບໃສສ່ົກຮຽນ 2017-2018 ເຊິື່ງໃນນີັ້ມີບາງຄາດໝາຍກໍື່ໃກູ້ຈະບັນລ ຸ
ແລະ ມີ 7 ຄາດໝາຍທີື່ບໍື່ສາມາດບັນລຸໄດູ້ທັງຍັງບໍື່ມີຄວາມຄ ບໜ້າ. ກອງປະຊຸມເຫັນດີຮັບຮອງເອົາ
ຄາດໝາຍສ ູ້ຊົນສໍາລັບສົກຮຽນ 2019-2020 ຊຶື່ງມີທັງໝົດ 17 ຄາດໝາຍ. 
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2. ກອງປະຊຸມເຫັນດີຮັບຮອງເອົາມາດຕະການຈັດຕັັ້ງປະຕບິັດເພ ື່ອໃຫູ້ບັນລຸໄດູ້ຄາດໝາຍຂອງແຕລ່ະ
ຂະແໜງການຍ່ອຍດັື່ງນີັ້: 

➢ ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ 
1) ບັນດາເມ ອງທີື່ຍັງມີອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປີ ຕໍື່າກວ່າ 60% ໃຫູ້ສົມທົບກັບອົງການ 

ປົກຄອງຂັັ້ນເມ ອງ ແລະ ຂັັ້ນບ້ານ ເພ ື່ອຂະຫຍາຍຫ້ອງກຽມປະຖົມ ຢ ່ບັນດາໂຮງຮຽນປະຖົມ ສົມ 
ບ ນ ທີື່ບໍື່ທັນມີຫ້ອງກຽມປະຖົມ; 

2) ແຕ່ລະເມ ອງ ໃຫູ້ຊຸກຍ ູ້ ແລະ ສົື່ງເສີມພໍື່ແມ່ ແລະ ຜ ູ້ປົກຄອງເດັກນ້ອຍ, ຊຸມຊົນ ແລະ ຄະນະພັດ
ທະນາການສຶກສາຂັັ້ນບ້ານ ເປັນເຈົັ້າການໃນການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ການພັດທະນາ 
ການຮຽນຮ ູ້ຂອງເດັກ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ. 

➢ ປະຖົມສຶກສາ 
1) ກົົມສາມັນສຶກສາ ສ້າງຄ ່ມ ແນະນໍາການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກຸມ່ໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາ ລວມທັງແຜນ

ພັດທະນາກຸ່ມໂຮງຮຽນຕົວແບບ; 
2) ກົມສາມັນສຶກສາ ອອກຂໍັ້ແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊູ້ແຜນທີື່ ເພ ື່ອຈັດກຸ່ມໂຮງຮຽນ, ພ້ອມດຽວ

ກັນນັັ້ນ ໃຫູ້ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມ ອງ/ນະຄອນ ສ້າງແຜນທີື່ກຸ່ມໂຮງຮຽນໃຫູ້ສໍາ
ເລັດ; 

3) ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມ ອງ/ນະຄອນ ສ້າງຕັັ້ງກຸ່ມໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາ ພ້ອມທັງ
ໃຫູ້ດໍາເນີນໄປຕາມພາລະບົດບາດທີື່ກໍານົດໂດຍໃຫູ້ຕິດພນັກັບການພັດທະນາວິຊາຊີບຄ ແບບຕໍື່
ເນ ື່ອງ ໂດຍເອົາການຝຶກອົບຮົມທີື່ເນັັ້ນກຸ່ມໂຮງຮຽນເປັນຫຼັກ; 

4) ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ເມ ອງ/ນະຄອນ ລົງສົມທົບກັບອົງການປົກຄອງຂັັ້ນບ້ານ ແລະ ຂັັ້ນເມ ອງ ເພ ື່ອລະດົມ ໃຫູ້ນັກຮຽນ
ທີື່ມີຄວາມສ່ຽງຈະອອກໂຮງຮຽນ ໃຫູ້ສ ບຕໍື່ເຂົັ້າຮຽນຈົນຈົບການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມ; 

5) ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ສົມທົບກັບຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ 
ກິລາເມ ອງ/ນະຄອນ ຊີັ້ນໍາອໍານວຍການໂຮງຮຽນໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ນິຕິກໍາຄຸູ້ມຄອງໂຮງຮຽນ 
ຢ່າງເໝາະສົມ ເພ ື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຄ້າງຫ້ອງ ແລະ ປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນ; 

6) ເພ ື່ອຍົກສ ງທັກສະໃນການອາ່ນ, ການຂຽນພາສາລາວ ແລະ ການຄິດໄລ່ເລກພ ັ້ນຖານຂອງນັກຮຽນ 
ຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ, ດັື່ງນັັ້ນ ມອບໃຫູ້ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ອອກຂໍັ້ແນະນໍາ ໃຫູ້
ຄ ສອນ ຂັັ້ນ ປ.1 - ປ.3 ເພ ື່ອເຮັດໃຫູ້ຄ ສອນ ໄດູ້ເນັັ້ນໃສ່ການສອນການອ່ານ, ການຂຽນພາສາລາວ 
ແລະ ການຄິດໄລ່ເລກພ ັ້ນຖານເປັນຕົັ້ນຕໍ ຕາມຫຼັກສ ດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ໂດຍໃຫູ້ໄດູ້ເລີື່ມ ໃນ
ສົກຮຽນ 2019-2020; 

7) ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມ ອງ/ນະຄອນ ລົງຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍ ູ້ໃຫູ້ໂຮງຮຽນປະຖົມ 
ໃນຂອບເຂດຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຈັດການບໍາລຸງໃຫູ້ນັກຮຽນທີື່ຮຽນອ່ອນ ໃນຍາມພັກຮຽນ ກ່ອນ
ເປີດສົກຮຽນໃໝ່ ພ້ອມທັງໃຫູ້ຈັດຕັັ້ງສອບເສັງທຽບລະດັບໃຫູ້ພວກກ່ຽວ ເພ ື່ອໃຫູ້ສາມາດເລ ື່ອນ
ຂຶັ້ນຮຽນໃນຂັັ້ນຖັດໄປ; 
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8) ສ ນປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ ສ ບຕໍື່ສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຕິດຕາມຄຸນນະພາບ ການ
ສຶກສາ ຕາມມາດຕະຖານອ່ານອອກຂຽນໄດູ້ ແລະ ຄິດໄລ່ເປັນ  ພ້ອມທັງສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ວຽກ
ງານປະກັນຄຸນນະພາບໃຫູ້ແກ່ທ້ອງຖິື່ນ. 

9) ສະຖາບັນຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ດາໍເນີນການປະເມີນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນປະຖົມ
ປີທີ 5. 

➢ ມັດທະຍົມສຶກສາ (ຕອນຕົົ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ) 
1) ກົມສາມັນສຶກສາ ສ ບຕໍື່ສ້າງນິຕິກໍາກ່ຽວກັບການສ້າງຕັັ້ງກຸ່ມໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ພ້ອມດ້ວຍ ສ້າງຄ 

ມ ແນະນໍາການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ; 
2) ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ເມ ອງ/ນະຄອນ ລົງສົມທົບກັບອົງການປົກຄອງຂັັ້ນບ້ານ ແລະ ຂັັ້ນເມ ອງ ເພ ື່ອລະດົມ ໃຫູ້ນັກຮຽນ
ທີື່ມີຄວາມສ່ຽງຈະອອກໂຮງຮຽນ ໃຫູ້ສ ບຕໍື່ເຂົັ້າຮຽນຈົນຈົບການສຶກສາພາກບັງຄັບ; 

3) ກົມສາມັນສຶກສາ ສົມທົບກັບກົມອາຊີວະສຶກສາ ຄົັ້ນຄວາ້ຄວາມເປັນໄປໄດູ້ເພ ື່ອຂະຫຍາຍ ຫຼັກສ ດ
ສາມັນວິຊາຊີບ ຢ ່ບັນດາໂຮງຮຽນຊົນເຜົື່າຕ່າງໆ ບ່ອນທີື່ມີເງ ື່ອນໄຂ. 

4) ສະຖາບັນຄົັ້ນຄົັ້ນວິທະຍາສາດການສຶກສາ ສົມທົບກັບຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສ ນການພັກ ແລະ 
ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງປັບປຸງລັກສ ດການເມ ອງ ( ສຶກສາພົນລະເມ ອງ) ໃນທຸກຊັັ້ນ ແລະ ທຸກສາຍ. 

➢ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ 
1) ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ເມ ອງ/ນະຄອນ ເກັບກໍາຂໍັ້ມ ນກຸ່ມເປົັ້າໝາຍການສຶກສານອກໂຮງຮຽນທີື່ຍັງບໍື່ຈົບການສຶກສາ ພາກ
ບັງຄັບແລູ້ວຈັດຕັັ້ງການຮຽນ-ການສອນ; 

2) ສ ນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັັ້ນເມ ອງ ສົມທົບກັບສະຖາບັນອາຊີວະສຶກສາ ພາຍ
ໃນແຂວງ ເພ ື່ອຈັດຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັັ້ນພ ັ້ນຖານໃຫູ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຜ ູ້ທີື່ສົນໃຈອ ື່ນໆ ໂດຍນໍາ
ໃຊູ້ກຸ່ມໂຮງຮຽນ, ສ ນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ສະຖານທີື່ອ ື່ນໆ ທີື່ເໝາະສົມ ເປັນບ່ອນຝຶກ
ອົບຮົມ. 

➢ ການສຶກສາຄ  
1) ກົມສ້າງຄ  ສົມທົບກັບ ກົມສາມັນສຶກສາ ແລະ ກົມຈັດຕັັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ປັບປຸງນິຕິກໍາກ່ຽວກັບ 

ການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ການການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງສຶກສານິເທດຂັັ້ນແຂວງ, ຂັັ້ນເມ ອງ ແລະ ກຸ່ມໂຮງຮຽນ 
ພ້ອມທັງກໍໍໍານົດຈໍານວນຄ ສຶກສານິເທດຂອງແຕ່ລະຂັັ້ນໃຫູ້ເໝາະສົມ; 

2) ກົມສ້າງຄ  ຄົັ້ນຄວ້າເປົັ້າໝາຍຄ ປະຈໍາການ ທີື່ບໍື່ໄດູ້ມາດຕະຖານ ເພ ື່ອຍົກລະດັບໃຫູ້ພວກກ່ຽວ ໃນ
ຮ ບແບບຕ່າງໆ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນດ້ານຄຸນນະພາບ. ພ້ອມນີັ້, ກໍື່ໃຫູ້ ສະຖາ
ບັນສ້າງຄ  ອົບຮົມຄ ຍາມພັກແລູ້ງໃຫູ້ເປັນລະບົບ ໂດຍຮັບໃຊູ້ໃຫູ້ແກ່ການນໍາໃຊູ້ຫຼັກສ ດໃໝ່ ໃນ
ສາຍສາມັນສຶກສາ; 

3) ກົມສ້າງຄ  ສົມທົບກັບກົມຈັດຕັັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ແລະ ບັນດາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ເມ ອງ/
ນະຄອນ ດໍາເນີນການປະເມີນຄວາມຮ ູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ຈັນຍາບັນຂອງຄ ປະຖົມ ແລະ ມັດທະ 
ຍົມໃນທົື່ວປະເທດ ເພ ື່ອກໍານົດມາດຕະການແກູ້ໄຂອັນຮີບດ່ວນ. 
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➢ ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບ 
1) ກົມອາຊີວະສຶກສາ ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ສ ບຕໍື່ຂະຫຍາຍຄວາມອາດສາມາດ ໃນການສະ

ໜອງການສຶກສາສາຍອາຊີວະສຶກສາ ໃຫູ້ກວ້າງຂວາງ ແລະ ຫຼາຍຮ ບແບບ; ເພີື່ມການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່
ແນະນໍາວິຊາຊີບ ໃຫູ້ກວ້າງຂວາງຢ ່ບັນດາໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ, ມັດທະຍົມຕອນ ປາຍ, ສ ບຕໍື່
ປັບປຸງຫຼັກສ ດໃຫູ້ແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການ ຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ເປີດ
ສອນຫຼາກຫຼາຍຫຼັກສ ດວິຊາຊີບທັງໄລຍະສັັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ. 

2) ກົມອາຊີວະສຶກສາ ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາຊີວະສກຶສາສະບັບປັບປຸງ, ປັບປຸງນິຕິກໍາ ໃຕູ້ກົດ
ໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາວ່າດ້ວຍການສ້າງ ແລະ ຄຸູ້ມຄອງກອງທຶນພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ. 

➢ ການສຶກສາຊັົ້ນສ ງ 

1) ກົມການສຶກສາຊັັ້ນສ ງ ສົມທົບກັບມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆ ເພີື່ມທະວີການຄຸູ້ມຄອງການ ພັດທະນາ 
ແລະ ປະຕິບັດຫຼັກສ ດຂອງສະຖາບັນການສຶກສາຊັັ້ນສ ງໃຫູ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມ
ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງການພັດທະນາ - ເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ຕາມທ່າອ່ຽງຂອງພາກພ ັ້ນ ແລະ 
ສາກົນ. ສົື່ງເສີມ ການຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລກິານວິຊາການໃນລະດັບຊາດ, ລະດັບມະ 
ຫາວິທະຍາໄລ ໃຫູ້ກວມເຖິງຫຼາຍຂົງເຂດໃນສັງຄົມ; 

2) ສະຖານການສຶກສາຊັັ້ນສ ງຕາ່ງໆ ສ ບຕໍື່ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ປບັປຸງຄວາມສາມາດຂອງຕົນເອງ ເພ ື່ອກ້າວ
ໄປເຖິງຄວາມເປັນເຈົັ້າຕົນເອງທາງດ້ານເງິນ ແລະ ວິຊາການ; 

3) ກົມການສຶກສາຊັັ້ນສ ງ ສ ບຕໍື່ຄົັ້ນຄວ້າ, ປັບປຸງ ແລະ ສາ້ງບັນດານິຕິກໍາ ເພ ື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ 
ໃນການດໍາເນີນເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານວິຊາການຂອງສະຖານການສຶກສາຊັັ້ນສ ງ. 

➢ ກິລາ-ກາຍະກໍາ 

1) ກົມກິລາລະດັບສ ງ ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ອອກນິຕິກໍາກ່ຽວກັບການຄຸູ້ມຄອງສະໜາມ
ກິລາ ລະດັບຊາດຂັັ້ນສ ນກາງ ແລະ ແຂວງ ແລະ ສ ບຕໍື່ສ້າງຕັັ້ງກອງທຶນກິລາ-ກາຍະກໍາ ໃຫູ້ສໍາເລັດ; 

2) ກົມກິລາມວນຊົນ ສ ບຕໍື່ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜກ່່ຽວກັບວຽກງານກິລາມວນຊົນ ໃຫູ້ລົງເຖິງຮາກຖານ 
ແລະ ບັນດາກຸ່ມເປົັ້າໝາຍຕ່າງໆ ເພ ື່ອບັນລຸເປົັ້າໝາຍຕົວເລກທີື່ໄດູ້ວາງອອກ; 

3) ກົມພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ ເພີື່ມທະວີເອົາໃຈໃສ່ ຈັດຕັັ້ງການຮຽນ - ການສອນ ວິຊາວິຊາ
ພະລະສຶກສາ ຕາມຫຼັກສ ດ ແລະ ຈັດໃຫູ້ມີການແຂ່ງຂັນກິລາໃນໂຮງຮຽນ, ພັດທະນາກິລານອກ
ໂມງຮຽນ ໃຫູ້ມີຂະບວນກວ້າງຂວາງຫຼາຍຂ ັ້ນ ເພ ື່ອຫັນນັກຮຽນ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ ອອກຈາກປະກົດ
ການຫຍໍັ້ທໍັ້ ແລະ ສີື່ງເສບຕິດ; 

4) ຫ້ອງການເລຂາທກິານຄະນະກໍາມະການໂອລິມປິກແຫ່ງຊາດ ສົມທົບກັບສະຫະພັນກິລາ ເພີື່ມ
ທະວີການຄຸູ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມແນວຄິດໃຫູ້ຄ ຝຶກ, ກໍາມະການຕັດ 
ສິນ ແລະ ນັກກິລາ ໃນການຫ້າມໃຊູ້ສານກະຕຸູ້ນ, ສີື່ງເສບຕິດ ແລະ ການລົັ້ມບານອ ື່ນໆ ທີີື່ລະເມີດ
ລະບຽບກົດໝາຍ. 

5) ມອບໃຫູ້ກົມກິລາລະດັບສ ງ ແລະ ກົມກິລາມວນຊົນ ສົມທົບກັບແຂວງຊຽງຂວາງ ຈັດການແຂ່ງ 
ຂັນມະຫາກໍາກິລາແຫ່ງຊາດຄັັ້ງທີ 11 ແລະ ກິລາຄົນພິການ ທີື່ແຂວງຊຽງຂວາງ ໃຫູ້ມີເນ ັ້ອໃນ, ທັງ
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ໃຫູ້ຄັດເລ ອກໄດູ້ນັກກິລາທີື່ມີພອນສະຫວັນອັນພົັ້ນເດັື່ນ ເພ ື່ອສ ບຕໍື່ສ້າງເປັນນັກກິລາອາ ຊີບ. ນອກ
ນັັ້ນ, ກໍໃຫູ້ຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ. ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການ
ຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາລະດັບຊາດ ແລະ ການຈັດການແຂ່ງຂັນລາຍການຕ່າງໆ ແລູ້ວ ໃຫູ້ຈັດກອງ
ປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ກໍານົດທິດທາງ ແລະ ວິທີການຈັດການແຂ່ງຂັນຄັັ້ງຕໍື່ໄປ. 

➢ ການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸູ້ມຄອງ 
1) ກົມຈັດຕັັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ສົມທົບກັບທຸກພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ປັບປຸງນິຕິກໍາ ແລະ ດໍາເນີນ

ການປະເມີນຜ ູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາທຸກຂັັ້ນ ລວມທັງຄ ສອນ. ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ໃຫູ້
ສ້າງນິຕິກໍາໃນການຄຸູ້ມຄອງຄ  ແລະ ຜ ູ້ບໍລິຫານສະຖານການສຶກສາ; 

2) ກົມຈັດຕັັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ສ້າງນິຕິກໍາເພ ື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫູ້ແກ່ແຂວງ ແລະ ເມ ອງ ໃນການສັບ
ຊ້ອນ, ຈັດສັນຄ ເຫຼ ອບໍື່ພໍ ແລະ ແກູ້ໄຂບັນຫາຄ ອາສາສະໝັກ ໂດຍໃນເບ ັ້ອງຕົັ້ນໃຫູ້ສຸມໃສ່ ເມ ອງ
ເປົັ້າໝາຍຂອງໂຄງການຍົກສ ງຄຸນນະພາບການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃນ 40 ເມ ອງ ຢ ່ເຂດຫ່າງໄກ
ສອກຫຼີກ ແລະ ເມ ອງທີື່ມີເງ ື່ອນໄຂ ໂດຍຖ ເອົາຂອບເຂດ ກຸ່ມໂຮງຮຽນເປັນຫຼັກ ໃນການຈັດສັນຄ 
ເຫຼ ອບໍື່ພໍ ແລະ ແກູ້ໄຂບັນຫາຄ ອາສາສະໝັກ; 

3) ກົມການເງິນ ສົມທົບກັບພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ຄົັ້ນຄວ້າຈັດສັນ 
ງົບປະມານພາກ 62 ແລະ ພາກ 63 ໃຫູ້ແກ່ເມ ອງ ໂດຍອີງໃສ່ຄ ່ມ ແນະນໍາ ທີື່ໄດູ້ຮັບຮອງໃນປີ 
2018. ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ໃຫູ້ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມ ອງ ຈັດສັນງົບປະມານ ເຂົັ້າ
ໃສ່ວຽກງານນິເທດການສຶກສາ ເປັນບ ລິມະສິດທີໜຶື່ງ; 

4) ກົມການເງິນ ຄົັ້ນຄວ້າຈັດສນັງົບປະມານສ່ວນກາງ ໃຫູ້ແກ່ເມ ອງ ແລະ ກຸ່ມໂຮງຮຽນຕົວແບບ ໃນ 
40 ເມ ອງເປົັ້າໝາຍຂອງໂຄງການຍົກສ ງຄຸນນະພາບການສຶກສາຢ ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ; 

5) ໃຫູ້ສໍາເລັດການຄົັ້ນຄວ້າ ຮຽບຮຽງ ປະຫວັດສາດ ການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ໃນປີ 2020; 
6) ສະຖາບັນພັດທະນາຜ ູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ສມົທົບກັບກົມແຜນການ  ຈັດຝຶກອົບຮົມ 

ຫຼັກສ ດການວາງແຜນການສຶກສາ ໃຫູ້ແກ່ຜ ູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາຂັັ້ນສ ນກາງ, ຂັັ້ນແຂວງ 
ແລະ ຂັັ້ນເມ ອງ; ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ, ໃຫູ້ສົມທົບກັບກົມກ່ຽວຂ້ອງຄົັ້ນຄວ້າສ້າງຫຼັກສ ດ ການຝຶກ
ອົບຮົມວຽກງານການເງິນ, ວຽກງານຈັດຕັັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ, ວຽກງານກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມປະ
ເມີນຜົນການສຶກສາ ແລະ ຫົວຂໍັ້ອ ື່ນໆ ທີື່ຈໍາເປັນ; 

7) ໃຫູ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນ ສ ບຕໍື່ຊຸກຍ ູ້ ສົື່ງເສີມ ການພົວພັນຮ່ວມມ  ກັບຕ່າງປະເທດ ໃນຮ ບການຕ່າງໆ 
ເພ ື່ອຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼ ອ ໃນການພັດທະນາການສກຶສາ ແລະ ກິລາ; ມອບໃຫູ້ກົມພົວພັນ
ຕ່າງປະເທດ ຈັດຕັັ້ງຖອດຖອນບົດຮຽນ ເພ ື່ອສົື່ງເສີມ ດ້ານທີື່ມີຜົນສໍາເລັດຜ່ານມາ ແລະ ປັບປຸງແກູ້
ໄຂ ດ້ານທີື່ເຫັນວ່າ ຍັງເຮັດບໍື່ທັນເຮັດໄດູ້ດີເທົື່າທີື່ຄວນ; 

8) ຫ້ອງການກະຊວງ ສົມທົບກັບກົມຈັດຕັັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ແລະ ຫ້ອງການ ຄະນະພັກກະຊວງ 
ສ ບຕໍື່ຄົັ້ນຄວ້າເປົັ້າໝາຍພະນກັງານສ ບທອດ ເພ ື່ອລົງໄປກໍື່ສ້າງຢ ່ຮາກຖານໃນຊຸດຕໍື່ໄປ; 

9) ກົມກວດກາ ສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊູ້ເຄ ື່ອງມ ຕິດຕາມ ແລະ ປະ
ເມີນຜົນໃຫູ້ເປັນລະບົບ, ຄົບຊຸດ, ທັນສະໄໝ ແຕ່ສ ນກາງຮອດທ້ອງຖິື່ນ.  
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10) ກົມກິດຈະການນັກສຶກສາ ຄົັ້ນຄວ້າສ້າງນິຕິກໍາຄຸູ້ມຄອງທຶນການສຶກສາ ແລະ ການໂຄສະນາເຜີຍ
ແຜ່ ທຶນການສຶກສາໄປຮຽນທີື່ຕ່າງປະເທດ ໃຫູ້ແກ່ນັກຮຽນຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ແລະ ກຸ່ມ
ເປົັ້າໝາຍອ ື່ນໆ ຕາມເປົັ້າໝາຍຂອງຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນ; 

11) ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ສົມທົບກັບບັນດາຫ້ອງການສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາເມ ອງ/ນະຄອນ ດໍາເນີນການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການປະຕິບັດໜາ້ທີື່ຂອງຄ  ແລະ 
ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ຢ່າງເປັນປະຈໍາ. 

12) ກົມແຜນການ ສົມທົບກັບບັນດາພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ກໍານົດ
ຄາດໝາຍສ ູ້ຊົນ ແລະ ວຽກຈຸດສຸມຂອງແຂວງ ໃຫູ້ສອດຄ່ອງກັບບ ລິມະສິດ ຂອງກະຊວງ ສຶກສາທິ
ການ ແລະ ກິລາ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ,  ພ້ອມທັງຕິດຕາມ ແລະ 
ຊຸກຍ ູ້ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃຫູ້ໄດູ້ຮັບຜົນສໍາເລັດຕາມລະດັບຄາດໝາຍ; 

13) ມອບໃຫູ້ຫ້ອງການກະຊວງ,  ກົມແຜນການ ແລະ ຂະແໜງການຍ່ອຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ລົງເຜີຍແຜ່ 
ແລະ  ເຊ ື່ອມຊຶມມະຕິກອງປະຊຸມຜ ູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທົື່ວປະເທດ ປະຈໍາສົກຮຽນ 
2018-2019 ນີັ້ ໃຫູ້ແກ່ແຂວງ ແລະ ສະຖານການສຶກສາທີື່ຂຶັ້ນກັບ, ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ມອບໃຫູ້
ພະແນກສຶກສາທກິານ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ສ ບຕໍື່ລົງເຜີຍແຜ່ໃຫູ້ແກ່ເມ ອງ ແລະ ເມ ອງ
ສ ບຕໍື່ເຜີຍແຜ່ໃຫູ້ໂຮງຮຽນ ຢ່າງທົື່ວເຖິງ  ແລະ ນໍາໄປຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເປັນຮ ບປະທໍາ ແລະ ໄດູ້
ຮັບຜົນດີ; 

14) ກົມກວດກາ ສົມທົບກັບກົມແຜນການເປັນຜ ູ້ຮັບຜິດຊອບຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຊກຸຍ ູ້ ການ ຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມດັື່ງກ່າວ ພ້ອມລາຍງານໃຫູ້ແກ່ການນໍາກະຊວງໃນທຸກໆ 3 ເດ ອນ. 
 
ກອງປະຊຸມໄດູ້ຮັບກຽດກ່າວປິດ ໂດຍ ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທກິານ ແລະ ກິລາ ໃນ

ເວລາ 16:00 ໂມງ ຂອງວັນທີ 31 ກໍລະກົດ 2019. 
 

ລັດຖະມົນຕີ 
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