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ປຸງດຂຶັ້ນເທີ່ອລະກ້າວ. ນອກຈາກນັັ້ນ ລະບົບການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແຕ່ສູນກາງຮອດ
ທ້ອງຖິີ່ນກໍໄດ້ຮັບການປັບປຸງດຂຶັ້ນ ໂດຍໄດ້ມການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັັ້ງໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ,
ການຄຸ້ມຄອງແຜນການ, ງົບປະມານ, ການຄຸ້ມຄອງຂໍມ
ັ້ ູນຂ່າວສານ ແລະ ວຽກງານຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມນ
ຜົນ ກໍໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ເປັນລະບົບດກ່ອນເກົີ່າ. ການເຂົັ້າຮ່ວມໃນວຽກງານກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ບໍີ່ວ່າຈະເປັນກິລາ
ກາຍຍະກໍາມວນຊົນ, ກິລາໃນໂຮງຮຽນ ກໍຄກິລາ-ກາຍຍະກໍາອາຊບ ກໍໄດ້ຮັບການຮ່ວມມຈາກສັງຄົມ ແລະ ຊຸມຊົນ
ຫາຍຂຶັ້ນ ອັນເຮັດໃຫ້ວຽກງານດັີ່ງກ່າວຄ່ອຍພັດທະນາດຂຶັ້ນເທີ່ອລະກ້າວ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄຽງຄູກ
່ ັບດ້ານຕັັ້ງໜ້າທີ່ກ່າວມານັັ້ນ ກໍຍັງມສິີ່ງທ້າທາຍຫາຍຢ່າງທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່
ແກ້ໄຂໃນສະເພາະໜ້າ ແລະ ຍາວນານ ເພີ່ອໃຫ້ບັນລຸໄດ້ວິໄສທັດໃນການພັດທະນາການສຶກສາ ກໍຄເປົັ້າໝາຍການ
ພັດທະນາແບບຍນຍົງ ຮອດປ 2030 ເຊັີ່ນ: ບັນຫາຄວາມແຕກໂຕນກັນໃນການພັດທະນາການສຶກສາຢູໃ່ ນແຕ່ລະ
ທ້ອງຖິີ່ນ, ບັນຫາຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາຂັັ້ນພັ້ນຖານຕໍີ່າ, ປະສິດທິພາບໃນການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີ່ມຈໍາ
ກັດຍັງຕໍີ່າ ແລະ ອີ່ນໆ.
ເພີ່ອໃຫ້ບັນລຸໄດ້ວິໄສທັດ ແລະ ເປົັ້າ ໝາຍດັີ່ງກ່າວ, ຈຸດປະສົງໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການ
ສຶກສາ ແລະ ກິລາ ສົກຮຽນ 2019-2020 ແມ່ນເພີ່ອສບຕໍີ່ຜັນຂະຫຍາຍບັນດານະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ຄາດ
ໝາຍ ແລະ ວຽກຈຸດສຸມທີ່ກໍານົດຢູ່ໃນແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປ ຄັັ້ງທ VIII (2016-2020),
ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ເພີ່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ພົບພໍັ້ໃນການປະເມນກາງສະໄໝ ຂອງພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
5 ປຄັັ້ງທ VIII (2016-2020). ເພີ່ອໃຫ້ບັນລຸໄດ້ຈຸດປະສົງສະເພາະຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ
ແລະ ກິລາ ປະຈໍາສົກຮຽນ 2019-2020, ໃນເອກະສານແຜນການສະບັບນັ້ ໄດ້ກໍານົດວຽກບູລິມະສິດຫາຍຢ່າງ
ທີ່ແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍຈະໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ພ້ອມທັງຈັດສັນງົບປະມານທີ່ມຈໍາກັດເຂົັ້າໃສ່ຢ່າງມ
ຈຸດສຸມ ເພີ່ອໃຫ້ສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມແຜນ. ຄຽງຄູ່ກັນນັັ້ນ ກໍໄດ້ມມະຕິຂອງກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ
ແລະ ກິລາ ປະຈໍາສົກຮຽນ 2018-2019 ທີ່ໄດ້ໄຂຂຶັ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທ 29-31 ກໍລະກົດ (7) 2019
ຢູ່ທີ່ ແຂວງວຽງຈັນ.
ດັີ່ງນັັ້ນ, ໃນນາມການນໍາຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຂ້າພະເຈົັ້າຈຶີ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຜູບ
້ ໍລຫ
ິ ານ
ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທຸກລະດັບແຕ່ສູນກາງງຮອດທ້ອງຖິີ່ນ ລວມທັງຜູອ
້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູສອນທຸກ
ຊັັ້ນທຸກສາຍໃນທົີ່ວປະເທດ ຈົີ່ງນໍາເອົາບັນດາຈຸດປະສົງ, ຄາດໝາຍ ແລະ ວຽກງານຈຸດສຸມ ລວມທັງມະຕິຂອງກອງ
ປະຊຸມ ທີ່ກໍານົດໃນເອກະສານແຜນການສະບັບນັ້ ເປັນບ່ອນອງໃນການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍອອກເປັນແຜນ
ກິດຈະກໍາລະອຽດ ເພີ່ອໄປຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃນຂັັ້ນຂອງຕົນໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ; ພ້ອມນັັ້ນ, ກໍໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຕິດ
ຕາມ, ກວດກາ, ປະເມນຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານຄວາມຄບໜ້າໃຫ້ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຊາບເປັນປົກ
ກະຕິໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
ລັດຖະມົນຕີ
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ຄໍາຂອບໃຈ
ກົມແຜນການ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃນນາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເນັ້ອໃນຂອງບົດສະຫຼຸບຜົນການ
ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປະຈໍາສົກຮຽນ 2018-2019 ແລະ ແຜນພັດທະ
ນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປະຈໍາສົກຮຽນ 2019-2020 ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູບ
້ ຸນຄຸນເປັນຢ່າງ
ຍິີ່ງຕໍບ
ີ່ ັນດາກົມ, ສູນ, ສະຖາບັນ, ຫ້ອງການ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫວງ, ສະຖາບັນ
ການສຶກສາຕ່າງໆ ຕະຫອດເຖິງບຸກຄົນທໄີ່ ດ້ສະໜອງຂໍັ້ມູນ ແລະ ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນທມ
ີ່ ຄຸນຄ່າເຂົັ້າໃນເນັ້ອໃນ
ຂອງເອກະສານສະບັບນັ້.
ພິເສດ, ຂໍສະແດງຄວາມຮູບ
້ ຸນຄຸນຕໍຄ
ີ່ ະນະນໍາກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ຜູແ
້ ທນກອງປະຊຸມຜູບ
້ ໍ
ລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທຸກທ່ານ ທີ່ໄດ້ປະກອບຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ຂໍັ້ສະເໜແນະນໍາທມ
ີ່ ຄວາມໝາຍ ແລະ
ເປັນປະໂຫຍດຕໍີ່ເນັ້ອໃນບົດສະຫຼຸບ ແລະ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ສະບັບນ.ັ້
ເອກະສານທີ່ມຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນສະບັບນັ້ ຈະໄດ້ນໍາອອກແຈກຢາຍ ແລະ ເຜຍແຜ່ໄດ້ ກໍຍ້ອນໄດ້ຮັບ
ການສະໜັບສະໜູນໃນການຈັດພິມຈາກສະຫາພາບເອຣົບ (European Union) ປະຈໍາ ສປປ ລາວ. ດັີ່ງນັັ້ນ, ໃນ
ນາມຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກົມແຜນການ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຂໍສະແດງ
ຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູບ
້ ຸນຄຸນຕໍສ
ີ່ ະຫາພາບເອຣົບ (EU) ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ທໃີ່ ຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນອັນລໍັ້າຄ່າໃນ
ການຈັດພິມເອກະສານສະບັບນ.ັ້
ຫົວໜ້າກົມແຜນການ
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ພາກທີ I:
ຜົນສໍາເລັດຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ
ກິລາ ປະຈໍາສົກຮຽນ 2018-2019
I.

ພາກສະເໜີ:

ໃນສົກຮຽນ 2018-2019 ເຊິີ່ງເປັນປທ 4 ຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ
ແລະ ກິລາ 5 ປ ຄັັ້ງທ VIII (2016-2020) ແລະ ເປັນປທໍາອິດທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາບັນດາຂໍແ
ັ້ ນະນໍາ ຈາກຜົນການ
ປະເມນກາງສະໄໝຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ມາສອດແຊກເພີ່ອຈະນໍາໄປຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃນປຕໍໄີ່ ປ.
ຈຸດປະສົງໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ສົກຮຽນ 2018-2019
ຍັງແມ່ນເພີ່ອສບຕໍຜ
ີ່ ັນຂະຫຍາຍບັນດານະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ວຽກຈຸດສຸມ ທີ່ກໍານົດຢູ່ໃນແຜນພັດທະນາ
ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປ ຄັັ້ງທ VIII (2016-2020) ໂດຍສະເພາະແມ່ນສບຕໍສ
ີ່ ົີ່ງເສມໃຫ້ເດັກໃນເກນ
ອາຍຸໄດ້ເຂົັ້າກຽມຄວາມພ້ອມໃນຊັັ້ນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນຢ່າງທົີ່ວເຖິງ, ສົີ່ງເສມການເຂົັ້າເຖິງການສຶກສາຂັັ້ນພັ້ນ
ຖານ, ພ້ອມທັງຮັບປະກັນໃຫ້ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດຂຶັ້ນ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບຂອງການ
ສຶກສາຫັງຊັັ້ນມັດທະຍົມໃຫ້ດຂຶັ້ນ ໂດຍເນັັ້ນໃສ່ການສ້າງສມແຮງງານ ແລະ ນັກວິຊາການ ເພີ່ອໃຫ້ສາມາດຕອບສະ
ໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ, ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການສຶກ
ສາແຕ່ສູນກາງຮອດທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ສົີ່ງເສມໃຫ້ປະຊາຊົນທຸກເພດທຸກໄວຫັນມາໃສ່ໃຈການອອກກໍາລັງກາຍເພີ່ອສຸ
ຂະພາບ ແລະ ສົີ່ງເສມໃຫ້ຜູ້ທີ່ມພອນສະຫວັນດ້ານກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ໃຫ້ກາຍເປັນນັກກິລາອາຊບ. ດັີ່ງນັັ້ນ, ໃນສົກ
ຮຽນດັີ່ງກ່າວນັ້ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈຶີ່ງໄດ້ກໍານົດ 15 ຄາດໝາຍຫັກ ແລະ 2 ຄາດໝາຍຈາກຜົນການ
ປະເມນກາງສະໄໝ ເພອ
ີ່ ຕິດຕາມເຖິງຄວາມຄບໜ້າໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ປະຈໍາສົກຮຽນ 2018-2019.

1.

ຜົນໄດຸ້ຮັບຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 15 ຄາດໝາຍຫັກ

ເຖິງວ່າ ມ 7 ຄາດໝາຍ ໃນຈໍານວນ 15 ຄາດໝາຍ ທີ່ກໍານົດໃນແຜນປະຈໍາສົກຮຽນ 2018-2019 ທີ່ບສ
ໍີ່ າ
ມາດບັນລຸໄດ້ຕາມແຜນ ແຕ່ກໍເຫັນວ່າ ມ 2 ຄາດໝາຍທີ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ສູງກວ່າຄາດໝາຍທີ່ກໍານົດ, ໃນຂະນະທີ່ມ
6 ຄາດໝາຍທີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ດຂຶັ້ນເມີ່ອທຽບໃສ່ສົກຮຽນ 2017-2018 ເຊິີ່ງໃນນັ້ມບາງຄາດໝາຍກໍີ່ໃກ້ຈະ
ບັນລຸ, ຊຶີ່ງລາຍລະອຽດມຄດັີ່ງນ:ັ້

1.1. ຄາດໝາຍທີີ່ສາມາດບັນລໄດຸ້ ມີ 2 ຄາດໝາຍດັີ່ງນີັ້:
1) ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປ ເພີ່ມຈາກ 77,1% ເປັນ 79,4% (ຄາດໝາຍ 79%); ໃນນັັ້ນມ 135 ເມອງ
ທີ່ມອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກອາຍຸ 5 ປ ສູງກວ່າ 60% (ຄາດໝາຍ 130 ເມອງ).
2) ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນສຸດທິຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ບັນລຸໄດ້ 99,1% (ຄາດໝາຍ 98,9%).

1.2. ຄາດໝາຍທີີ່ປະຕິບັດໄດຸ້ດຂ
ີ ຶັ້ນເມີ່ອທຽບໃສ່ສົກຮຽນ 2017-2018 ແຕ່ຍັງບໍສ
ີ່ າມາດບັນ
ລໄດຸ້ຕາມຄາດໝາຍທີີ່ກໍານົດ 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) ຈໍານວນເມອງທີ່ບັນລຸອັດຕາເຂົັ້າຮຽນໃໝ່ລວມ ຂັັ້ນ ປ.5 ສູງກວ່າ 95% ເພີ່ມຈາກຈໍານວນ 127 ເມອງ ເປັນ
134 ເມອງ (ຄາດໝາຍ 135 ເມອງ).
4) ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມ ຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ເພີ່ມຂຶັ້ນ ຈາກ 53,3% ເປັນ 54,8% (ຄາດໝາຍ 55%).
1

5) ນັກຮຽນທີ່ຮຽນຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນໄດ້ເຂົັ້າຮຽນຕໍໃີ່ ນສາຍອາຊວະສຶກສາເພີ່ມຂຶນ
ັ້ ຈາກ 3% ເປັນ
3,3% (ຄາດໝາຍ 4%).
6) ສົີ່ງເສມໃຫ້ມວນຊົນທຸກເພດ, ທຸກໄວ ໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມການຫັດກາຍະບໍລິຫານ, ການອອກກໍາລັງກາຍ ແລະ ການ
ຫິັ້ນກິລາ-ກາຍະກໍາ ເພີ່ມຂຶັ້ນຈາກ 22% ເປັນ 24% ຂອງພົນລະເມອງ (ຄາດໝາຍ 26%).

1.3. ຄາດໝາຍທີີ່ມີທ່າອ່ຽງທົດຖອຍ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ມີ 7 ຄາດໝາຍດັີ່ງນີັ້:
ອັດຕາປະລະການຮຽນ ຂອງນັກຮຽນ ຂັັ້ນ ປ.1 ເພີ່ມຂຶນ
ັ້ ຈາກ 5,8% ເປັນ 6,3% (ຄາດໝາຍ 5%).
ອັດຕາປະລະການຮຽນ ຂອງນັກຮຽນຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ເພີ່ມຂຶນ
ັ້ ຈາກ 4% ເປັນ 4,3% (ຄາດໝາຍ 3%).
ອັດຕາລອດເຫອຮອດ ຂັັ້ນ ປ.5 ຫຼຸດລົງຈາກ 82,2% ເປັນ 82% (ຄາດໝາຍ 84%) .
ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນຫຼຸດລົົງຈາກ 83,1% ເປັນ 82,8% (ຄາດໝາຍ 84%).
ຈໍານວນແຂວງທີ່ບັນລຸອັດຕາເຂົັ້າຮຽນໃໝ່ລວມ ຂັັ້ນ ມ.4 ຂອງນັກຮຽນຍິງສູງກວ່າ 70% ຫຼຸດລົງ ຈາກ 12
ແຂວງ ເປັນ 10 ແຂວງ (ຄາດໝາຍ 14 ແຂວງ).
6) ອັດຕາປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ເພີ່ມຂຶັ້ນຈາກ 9,2% ເປັນ 9,5% (ຄາດໝາຍ
8,5%).
7) ອັດຕາປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍເພີ່ມຂຶັ້ນຈາກ 7,1% ເປັນ 8,1% (ຄາດໝາຍ
6,5%).
1)
2)
3)
4)
5)

2.

ຜົນສໍາເລັດການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍ

2.1. ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຍັງຖເອົາການການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ເປັນບູລິມະ
ສິດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນອະນຸບານ ແລະ ຫ້ອງກຽມປະຖົມ, ອັນເຮັດໃຫ້ ໃນສົກຮຽນ 20182019 ໃນທົີ່ວປະເທດ ມໂຮງຮຽນອະນຸບານທັງໝົດ 3.432 ແຫ່ງ, ເພີ່ມຂຶັ້ນ 221 ແຫ່ງ ທຽບໃສ່ປຜ່ານມາ, ໃນນັ້
ໂຮງຮຽນລັດ ເພີ່ມຂຶັ້ນ 181 ແຫ່ງ ແລະ ເອກະຊົນເພີ່ມຂຶັ້ນ 20 ແຫ່ງ. ມນັກຮຽນເພີ່ມຂຶັ້ນຈາກ 229.892 ຄົນ ເປັນ
240.384 ຄົນ. ພ້ອມນັ້ ກໍີ່ເຮັດໃຫ້ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກ 3-5 ປ ເພີ່ມຈາກ 56,3% ເປັນ 59% ແລະ ອັດຕາ
ເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປ ເພີ່ມຈາກ 77,1% ເປັນ 79,4%. ໂດຍລວມເຫັນວ່າການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ໄດ້ຮັບການ
ປັບປຸງດຂຶັ້ນເປັນກ້າວໆມາ.

2.2. ການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມ:
ສະພາບການພັດທະນາການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມ ເມີ່ອທຽບໃສ່ຫາຍປຜ່ານມາເຫັນວ່າມທ່າອ່ຽງທີ່ດ, ທັງນກ
ັ້ ໍ
ຍ້ອນວ່າກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ຕິດຕາມການຮຽນ-ການສອນ, ປັບປຸງຫັກສູດການ
ສິດສອນຈໍານວນໜຶີ່ງ ລວມທັງໄດ້ສະໜອງປຶັ້ມແບບຮຽນ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການສິດສອນ ໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຮງ
ຮຽນປະຖົມໃນທົີ່ວປະເທດ. ດັີ່ງນັັ້ນ, ຈຶີ່ງເຮັດໃຫ້ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນສຸດທິເພີ່ມຂຶັ້ນໜ້ອຍໜຶີ່ງຈາກ 98,8% ໃນສົກ
ຮຽນ 2017-2018 ເປັນ 99,1% ໃນສົກຮຽນ 2018-2019 ແລະ ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງປະຖົມຫຼຸດລົງຈາກ 4% ເປັນ
3,8%. ຍ້ອນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທໍາມະຊາດອັນຮ້າຍແຮງໃນປຜ່ານມາ ເຮັດໃຫ້ຊວິດການເປັນຢູຂ
່ ອງ
ປະຊາຊົນພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ພັ້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານການສຶກສາຈໍານວນໜຶີ່ງຖກທໍາລາຍ. ດັີ່ງນັັ້ນ, ຈຶີ່ງເຮັດໃຫ້ໂຮງ
ຮຽນຫາຍແຫ່ງບໍສ
ີ່ າມາດດໍາເນນການຮຽນ-ການສອນໄດັທັນເວລາ. ນອກຈາກນັັ້ນ ຄອບຄົວທຖ
ີ່ ກຜົນກະທົບຈາກ
ໄພທໍາມະຊາດ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຍົກຍ້າຍບ່ອນທໍາມາຫາກິນ ອັນເຮັດໃຫ້ລູກຫານຂອງເຂົາເຈົັ້າຈໍາເປັນຕ້ອງຕິດຕາມ
ຄອບຄົວໄປ ແລ້ວກໍປະລະການຮຽນ. ນອກນັັ້ນ ກໍມປັດໄຈດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ອີ່ນໆ ຈຶີ່ງເຮັດໃຫ້ອັດຕາປະລະ
ການຮຽນຂອງນັກຮຽນມທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶັ້ນ ຈາກ 4% ເປັນ 4,3%. ເວົັ້າລວມ ຕົວຊບ
ັ້ ອກຂອງການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມ
ໃນສົກຮຽນ 2018-2019 ແມ່ນມທ່າອ່ຽງອ່ອນກວ່າປຜ່ານມາ ເຊັີ່ນ: ຈໍານວນເມອງທີ່ມອັດຕາປະລະຊັັ້ນປະຖົມ
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ສຶກສາ ຕໍີ່າກວ່າ 6% ຫຼຸດຈາກ 119 ເມອງ ເປັນ 118 ເມອງ, ຈໍານວນເມອງທມ
ີ່ ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງປະຖົມ ເພີ່ມຂຶັ້ນ
ທຽບໃສ່ປຜ່ານມາ ມ 74 ເມອງ, ໃນຂະນະທີ່ຈໍານວນເມອງ ທມ
ີ່ ອັດຕາປະລະເພີ່ມຂຶັ້ນ ມ 70 ເມອງ.

2.3. ການສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມ (ຕອນຕົັ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ)
ໃນສົກຮຽນ 2018-2019 ເຖິງວ່າ ໄດ້ມການຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນມັດທະຍົມອອກຕີ່ມຈໍານວນ 34 ແຫ່ງ ໃນ
ທົີ່ວປະເທດ ອັນເຮັດໃຫ້ມຈໍານວນໂຮງຮຽນທັງໝົດ 1.792 ແຫ່ງ, ແຕ່ເຫັນວ່າ ຈໍານວນນັກຮຽນລວມທັງມັດທະ
ຍົມຕອນຕົັ້ນ ແລະ ຕອນປາຍຫຼຸດລົງເຖິງ 11.214 ຄົນ ຖ້າທຽບໃສ່ປຜ່ານມາ, ທັງນັ້ກໍຍ້ອນອັດຕາເລີ່ອນຊັັ້ນຂອງ
ນັກຮຽນຈົບ ປ.5 ຂຶັ້ນ ມ.1 ຫຼຸດລົງຈາກ 89,7% ໃນສົກຮຽນ 2016-2017 ເປັນ 88% ໃນສົກຮຽນ 20172018 ແລະ ເປັນ 87,9% ໃນສົກຮຽນ 2018-2019. ດັີ່ງນັັ້ນ, ຈຶີ່ງເຮັດໃຫ້ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຊັນ
ັ້ ມັດທະຍົມ
ສຶກສາຕອນຕົັ້ນຫຼຸດລົງຈາກ 83,1% ເປັນ 82,8%. ໃນຂະນະດຽວກັນ ອັດຕາການປະລະການຮຽນກໍເພີ່ມຂຶັ້ນ
ຈາກ 9,2% ເປັນ 9,5% ທຽບໃສ່ປຜ່ານມາ. ສ່ວນອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຊັນ
ັ້ ມັດທະຍົມຕອນປາຍເພີ່ມຂຶັ້ນພຽງເລັກ
ນ້ອຍຈາກ 53,3% ເປັນ 54,8%, ໃນຂະນະ ທີ່ອັດຕາປະລະກໍເພີ່ມຂຶນ
ັ້ 1% ຈາກ 7,1 % ເປັນ 8,1% ທຽບໃສ່
ປຜ່ານມາ. ເຊັີ່ນດຽວກັບວຽກງານປະຖົມສຶກສາ, ການແກ້ໄຂບັນຫາການປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນຊັັ້ນມັດທະ
ຍົມສຶກສາ ແມ່ນຍັງບໍທ
ີ່ ັນໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ຈາກທຸກພາກສ່ວນທກ
ີ່ ່ຽວຂ້ອງ. ສາຍເຫດທີ່ແທ້ຈິງຂອງການປະລະ
ການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ຍັງບໍໄີ່ ດ້ຮັບການສຶກສາ ແລະ ວິໄຈຢ່າງມວິທະຍາສາດ ແລະ ເປັນລະບົບ.

2.4. ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ຖເອົາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງລະບົບການສຶກສາ
ແຫ່ງຊາດ ເພີ່ອເຮັດໜ້າທີ່ສະໜອງການຮຽນ-ການສອນບໍາລຸງຊັັ້ນປະຖົມ ໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍກຸ່ມເປົັ້າໝາຍທີ່ພາດໂອ
ກາດທາງການສຶກສາຢູ່ບັນດາແຂວງຕ່າງໆ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ກໍສະໜອງການຮຽນ-ການສອນບໍາລຸງຍົກລະດັບການສຶກ
ສາຊັັ້ນມັດທະຍົມໃຫ້ກຸ່ມເປົັ້າໝາຍທີ່ຈົບປະຖົມ ແລະ ທຽບເທົີ່າຢູ່ທີ່ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຂັັ້ນຕ່າງໆ. ໃນ
ສົກຮຽນ 2018-2019 ສາມາດປະກາດຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນບໍາລຸງທົີ່ວເມອງ ໄດ້ 23 ເມອງ ເຊິີ່ງແມ່ນຫຼຸດ
ຄາດໝາຍ 1 ເມອງ ເມີ່ອທຽບໃສ່ຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ໃຫ້ສໍາເລັດ 24 ເມອງ ແລະ ປະກາດຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນ
ຕົັ້ນບໍາລຸງທົີ່ວແຂວງ ໄດ້ 2 ແຂວງ. ຮອດປະຈຸບັນນັ້ ໃນທົີ່ວປະເທດໄດ້ສໍາເລັດການບໍາລຸງຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ
ໄປແລ້ວທັງໝົດ 133 ເມອງ.
ສ່ວນປະເດັນບັນຫາສໍາລັບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ກໍຍັງເປັນບັນຫາເກົີ່າທຍ
ີ່ ັງບໍສ
ີ່ າມາດແກ້ໄຂໄດ້ ເຊັີ່ນ:
ກຸ່ມເປົັ້າໝາຍຜູຮ
້ ຽນສ່ວນຫາຍບໍຢ
ີ່ າກຮຽນຍ້ອນຂາດແຮງງານໃນຄອບຄົວ, ການດໍາລົງຊວິດຢູກ
່ ະແຈກກະຈາຍ, ລະ
ບົບການເກັບກໍາຂໍມ
ັ້ ູນສະຖິຕກ
ິ ານສຶກສານອກໂຮງຮຽນຍັງບໍທ
ີ່ ັນຮັບປະກັນ ແລະ ຍັງບໍທ
ີ່ ັນໄດ້ວິເຄາະເພີ່ອຊອກຫາ
ບັນຫາ, ສາເຫດ ແລະ ວິທການແກ້ໄຂຕາມສະພາບຄວາມເປັນຈິງ. ການສະຫຼຸບລາຍງານໃນຂັັ້ນຕ່າງໆ ກໍຍັງຊັກຊ້າ,
ຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນບໍາລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາຊັັ້ນຕ່າງໆ ຍັງບໍທ
ີ່ ັນສູງ ແລະ ຍັງແລ່ນນໍາປະລິມານຫາຍ
ຂາດຄູສອນບໍາລຸງຊັັ້ນມັດທະຍົມຕົັ້ນສໍາລັບປະຊາຊົນໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫກ.

2.5. ການສຶກສາຄູ
ໂດຍອງໃສ່ສະພາບນັກສຶກສາຄູທຮ
ີ່ ຽນຈົບອອກໄປໃນແຕ່ລະປ ບໍໄີ່ ດ້ຮັບການບັນຈຸມຈໍານວນຫວງຫາຍ. ດັີ່ງ
ນັັ້ນ, ໃນສົກຮຽນ 2018-2019 ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈຶີ່ງໄດ້ຫຼຸດການຮັບນັກຮຽນຄູເຂົາັ້ ຮຽນໃນສະຖາ
ບັນສ້າງຄູຕ່າງໆ ປະມານ 14% ທຽບໃສ່ປຜ່ານມາ. ໃນສົກຮຽນດັີ່ງກ່າວນັ້ ມນັກຮຽນທີ່ຮຽນຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມ
ຕອນປາຍສະໝັກເຂົັ້າຮຽນຢູສ
່ ະບັນສ້າງຄູຕ່າງໆ ທົີ່ວປະເທດ ຈໍານວນທັງໝົດ 3.659 ຄົນ, ໃນນັ້ ຄູອະນຸບານ 527
ຄົນ, ຄູປະຖົມ 329 ຄົນ, ຄູມັດທະຍົມ 1.701 ຄົນ, ຄູພະລະ ແລະ ສລະປະສຶກສາ 282 ຄົນ ແລະ ນອກນັັ້ນ ຍັງ
ມນັກສຶກສາຄູສາຍສົງອກຈໍານວນໜຶີ່ງ. ການຮັບນັກສຶກສາຄູແມ່ນອງຕາມອັດຕາສ່ວນສອບເສັງ 80%; ຕົວເລກ
ແບ່ງປັນ 20%; ໃນນັັ້ນ 10% ໄດ້ຮັບເບ້ຍລ້ຽງ ໂດຍແມ່ນແຂວງເປັນຜູຄ
້ ັດເລອກ ແລະ ອກ 10% ແມ່ນວິທະຍາໄລ
ຄູເປັນຜູຄ
້ ັດເລອກໂດຍອງຕາມຜົນການສອບເສັງຄັດເລອກເຂົັ້າຮຽນ.
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ໃນສົກຮຽນດຽວກັນນັ້ ມນັກສຶກສາຄູທີ່ຮຽນຈົບອອກຈາກສະຖາບັນສ້າງຄູຕ່າງໆ ຈໍານວນ 3.124 ຄົນ,
ທຽບໃສ່ປຜ່ານມາ ຫຼຸດລົງປະມານ 46,5%. ໃນນັ້ ຄູອະນຸບານມ 466 ຄົນ, ຄູປະຖົມ 204 ຄົນ, ຄູມັດທະຍົມ
1.960 ຄົນ, ຄູພະລະ ແລະ ສລະປະສຶກສາ 372 ຄົນ ແລະ ຄູສົງອກຈໍານວນ 122 ອົງ.
ບັນຫາຄຸນນະພາບຂອງນັກຮຽນຄູທີ່ຖກນໍາສົີ່ງມາຈາກທ້ອງຖິີ່ນ ຍັງເປັນປະເດັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ ເພີ່ອໃຫ້
ໄດ້ຄທ
ູ ີ່ມຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດ ຕາມມາດຕະຖານທີ່ກາໍ ນົດ. ນອກຈາກນັັ້ນ ການປະເມນຄວາມຮູ້ ແລະ ຈັນ
ຍາບັນຂອງຄູປະຈໍາການຊັັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ ກໍຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາ ເພີ່ອແນໃສ່ປັບ
ປຸງຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນໃຫ້ດຂຶັ້ນ.

2.6. ວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ
ໂດຍສົມທົບກັບຂະແໜງການຕ່າງໆທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ພະ
ຍາຍາມສົີ່ງເສມ ແລະ ຊຸກຍູໃ້ ຫ້ ຜູທ
້ ີ່ຮຽນຈົບຈາກໂຮງຮຽນມັດທະຍົມທັງຕອນຕົັ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ ໄດ້ເຂົັ້າຮຽນໃນ
ສາຍວິຊາຊບໃຫ້ຫາຍຂຶັ້ນ ໂດຍໄດ້ສະໜອງຫັກສູດທີ່ຫາກຫາຍ ແລະ ຫາຍຮູບແບບ. ໃນສົກຮຽນ 2018-2019 ນັ້
ມຜູສ
້ ະໝັກເຂົັ້າຮຽນໃນສາຍອາຊວະສຶກສາທຸກລະບົບ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ທັງໝົດຈໍານວນ 31.835 ຄົນ
ໃນນັ້ ເຂົັ້າຮຽນໃນສະຖາບັນທີ່ຂຶັ້ນກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ມ 17.829 ຄົນ, ສະຖາບັນທີ່ຂຶັ້ນກັບຂະ
ແຫນງການອີ່ນໆ ເຊັີ່ນ: ຂະແໜງກະສິກໍາ, ການເງິນ, ສາທາລະນະສຸກ, ຖະແຫງຂ່າວ ວັດທະນາທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ
ແລະ ຍຸຕທ
ິ ໍາ ມ 6.458 ຄົນ ແລະ ເຂົັ້າຮຽນໃນສະຖາບັນພາກເອກະຊົນຈໍານວນ 7.548 ຄົນ. ດັີ່ງນັັ້ນ, ຈຶີ່ງເຮັດໃຫ້
ມນັກຮຽນທັງໝົດທີ່ກໍາລັງຮຽນຢູໃ່ ນສະຖາບັນອາຊວະສຶກສາທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນທັງໝົດ 75.466 ຄົນ,
ໃນຂະນະທີ່ ສົກຮຽນ 2017-2018 ມນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບອອກທັງໝົດ 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 ຖເປັນວຽກບູລິມະສິດ ທີ່ຜູ້ບໍລິຫານສະ
ຖານອາຊວະສຶກສາຈະຕ້ອງພິຈາລະນາ ໂດຍນໍາໃຊ້ລາຍຮັບວິຊາການ ແລະ ງົບປະມານບໍລິຫານທີ່ລັດຖະບານ
ສະໜອງໃຫ້. ນອກຈາກນັັ້ນ, ການສະໜອງ ແລະ ພັດທະນາຫັກສູດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບທ່າແຮງໃນການພັດທະນາ
ຂອງທ້ອງຖິີ່ນແມ່ນມຄວາມຈໍາເປັນ ພ້ອມທັງເພີ່ມການຮ່ວມມກັບຜູ້ປະກອບການ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນ ໃນແຕ່ລະ
ທ້ອງຖິີ່ນ.

2.7. ວຽກງານການສຶກສາຊັັ້ນສູງ
ໃນສົກຮຽນ 2018-2019 ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຍັງສບຕໍປ
ີ່ ະຕິບັດນະໂຍບາຍ ໃຫ້ທຶນການສຶກ
ສາ ແກ່ນັກຮຽນເກັີ່ງ ແລະ ຜູທ
້ ີ່ດ້ອຍໂອກາດ ໃນສັດສ່ວນ 20% ຂອງແຜນຮັບນັກສຶກສາທັງໝົດ ແລະ ອກ 80%
ແມ່ນຜ່ານການສອບເສັງຄັດເລອກ ແລະ ຈ່າຍຄ່າຮຽນດ້ວຍຕົນເອງ. ໃນສົກຮຽນ 2018-2019 ມນັກສຶກສາທີ່ເຂົັ້າ
ຮຽນໃໝ່ໃນມະຫາວິທະຍາໄລ 4 ແຫ່ງ ທີ່ຂຶັ້ນກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ອກ 1 ແຫ່ງ ທີ່ຂຶັ້ນກັບ
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ທັງໝົດ 12.258 ຄົນ, ໃນຂະນະດຽວກັນ ມນັກສຶກສາທີ່ກໍາລັງສຶກສາຢູທ
່ ັງໝົດ 39.497
ຄົນ.
ໃນສົກຮຽນ 2018-2019 ມນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບອອກຈາກບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆ ຖ້າແຍກຕາມ
ກຸ່ມການສຶກສາມດັີ່ງນັ້: 1) ກຸມ
່ ການສຶກສາ 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) ກຸ່ມກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ມ 985 ຄົນ; 9) ກຸ່ມສຸຂະພາບ ແລະ ສະຫວັດດການສັງຄົມ ມ 219
ຄົນ ແລະ 10) ກຸ່ມການບໍລິການ ມ 89 ຄົນ.
ການຍົກສູງຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນຢູ່ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆ ເປັນວຽກບູລິມະສິດ ທີ່ຜູ້ບລ
ໍ ິ
ຫານລະດັບສູງຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເພີ່ອໃຫ້ສາມາດສ້າງນັກວິຊາການທີ່ມຄວາມຮູ້ ແລະ
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ຄວາມສາມາດສູງ. ຜ່ານມາ, ບັນດາສະຖາບັນການສຶກສາຊັັ້ນສູງຕ່າງໆ ຍັງບໍີ່ໄດ້ລົງທຶນເຂົັ້າໃນການສະໜອງເຄີ່ອງທົດ
ລອງ, ຫ້ອງປະຕິບັດງານ ແລະ ປຶັ້ມແບບຮຽນຕ່າງໆ ເຂົັ້າໃນຫ້ອງສະໝຸດໃຫ້ພຽງພໍ.

2.8. ວຽກງານກິລາ - ກາຍຍະກໍາ
ຂະແໜງການຍ່ອຍກິລາ-ກາຍະກໍາ ເປັນຂະແໜງການຍ່ອຍໜຶີ່ງຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ທີ່ເຮັດ
ໜ້າທີ່ ໃນການສົີ່ງເສມການອອກກໍາລັງກາຍຂອງທົີ່ວປວງຊົນລາວ ລວມທັງເຮັດໜ້າທີ່ສົີ່ງເສມກິລາອາຊບ, ໃນສົກ
ຮຽນປຜ່ານມາ ໄດ້ຈັດຕັັ້ງຂະບວນການອອກກໍາລັງກາຍໃນວັນສໍາຄັນຕ່າງໆ ໂດຍໄດ້ສົມທົບກັບ ສະຫະພັນກິລາແຫ່ງ
ຊາດ ຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາລະດັບນາໆຊາດ, ແຂ່ງຂັນກິລາປະຈໍາປ, ຊິງຂັນຜູນ
້ ໍາ ພັກ-ລັດ ແລະ ສະຫອງວັນສໍາຄັນ
ຂອງຊາດ ຈໍານວນ 60 ຄັັ້ງ ມ 26 ປະເພດກິລາ ເຂົັ້າຮ່ວມ ແລະ ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ 2.500 ຄົນ;
ໂດຍໄດ້ສົມທົບກັບສະຫະພັນກິລາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄະນະກໍາມະການໂອແລມປິກແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ສົີ່ງນັກ
ກິລາທມຊາດລາວ ເຂົັ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນຊິງແຊ້ມນາໆຊາດ ຕາມການເຊັ້ອເຊນ ຈໍານວນ 71 ຄັັ້ງ, ມ 26 ປະເພດ
ກິລາ ຊຶີ່ງມຜູເ້ ຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ 851 ເທີ່ອຄົນ ແລະ ສາມາດຍາດໄດ້ 17 ຫຽນຄໍາ, 21 ຫຽນເງິນ ແລະ 31 ຫຽນ
ທອງ. ພິເສດແມ່ນຄະນະນັກກິລາບານເຕະຍິງ ລຸ້ນອາຍຸ 19 ປ ສາມາດຍາດໄດ້ 1 ຫຽນຄໍາ ຮ່ວມກັບປະເທດເຈົັ້າພາບ
ທີ່ປະເທດ ບັງກະລາເທດ, ຫຽນເງິນກິລາບານເຕະຍິງ ລາຍການ U-15 AFF ທປ
ີ່ ະເທດໄທເປັນເຈົັ້າພາບ ແລະ ປະ
ເພດກິລາແລ່ນ-ລານ ເຂົັ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນໃນລາຍການໄທແລນໂອເພັນ 2019 ສາມາດຍາດໄດ້ 1 ຫຽນຄໍາ ຈາກ
ລາຍການແລ່ນຂ້າມຮົັ້ວ 110 ແມັດຊາຍ, ຫຽນເງິນທມຍິງ 4x100 ແມັດ ແລະ ຫຽນທອງແລ່ນຂ້າມຮົັ້ວຍິງ 100
ແມັດ; ນັກຮຽນກິລາຂອງໂຮງຮຽນພອນສະຫວັນກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ເຂົັ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນລະດັບນາໆຊາດ 7 ຄັັ້ງ ມຈໍາ
ນວນ ນັກຮຽນກິລາເຂົັ້າຮ່ວມ 22 ນ້ອງ, ຍາດໄດ້ 3 ຫຽນເງິນ, 5 ຫຽນທອງ ລວມທັງໝົດ 8 ຫຽນ.

2.9. ວຽກງານການບໍລິຫານ - ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ
ວຽກງານການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ເປັນປັດໄຈຕັດສິນ ເພີ່ອເຮັດໃຫ້ລະບົບການ
ສຶກສາໄດ້ຮັບການປັບປຸງດຂຶັ້ນ ບໍວ
ີ່ ່າຈະເປັນການຄຸ້ມຄອງການຮຽນ-ການສອນ, ຄຸ້ມຄອງຄູສອນ ແລະ ພະນັກງານ
ຄຸ້ມຄອງການເງິນ ກໍຄຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນນະໂຍບາຍໃນການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ. ດັີ່ງ
ນັັ້ນ, ໃນສົກຮຽນຜ່ານມາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ຖເອົາການເຊີ່ອມຊຶມບັນດາມະຕິຄໍາສັີ່ງ ແລະ ນະ
ໂຍບາຍຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານໃຫ້ແກ່ຜບ
ູ້ ໍລິຫານການສຶກສາທຸກຂັັ້ນ, ໄດ້ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງບັນດານິຕກ
ິ ໍາຕ່າງໆ ເພີ່ອ
ໃຫ້ເປັນບ່ອນອງໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍດ້ານການສຶກສາ ເຊັີ່ນ: ໄດ້ສໍາເລັດການສ້າງ, ຮັບຮອງ ແລະ ປະ
ກາດໃຊ້ຄມ
ູ່ ແນະນໍາການສັບຊ້ອນ, ນໍາໃຊ້ ແລະ ສ້າງແຜນຄວາມຕ້ອງການຄູປະຈໍາປ (ສະບັບປັບປຸງຄັັ້ງທ 2) ພ້ອມ
ທັງຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຈັດຕັັ້ງໃນພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫວງ ແລະ ຫ້ອງ
ການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມອງ/ນະຄອນ ໃນທົີ່ວປະເທດ; ສໍາເລັດການສ້າງ ແລະ ຮັບຮອງການນໍາໃຊ້ປຶັ້ມຄູມ
່
ແນະນໍາວິທການຈັດສັນງົບປະມານ ໃຫ້ແກ່ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມອງ/ນະຄອນ ໃຫ້ມຄວາມເປັນເອ
ກະພາບ ແລະ ຍຸຕທ
ິ ໍາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພາກລາຍຈ່າຍບໍລຫ
ິ ານປົກກະຕິ (ພາກ 62) ແລະ ພາກດັດສົມ-ສົີ່ງເສມ
ແລະ ບໍາລຸງ (ພາກ 63). ນອກນັັ້ນ, ກໍໄດ້ປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາຊວະສຶກສາ ແລະ ນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍອກຈໍາ
ນວນໜຶີ່ງ.
ເພີ່ອສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງແຜນການ ແລະ ການເງິນ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ຍັງໄດ້ພັດທະນາລະບົບຄຸ້ມຄອງແຜນການ ແລະ ການເງິນໃຫ້ທັນສະໄໝ ໂດຍນໍາໃຊ້ລະບົບຄອມພິວເຕເຂົັ້າມາຊ່ວຍ
ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ກໍຍັງໄດ້ດັດປັບຫັກສູດຝຶກອົບຮົມການສ້າງແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ຊຶີ່ງເປັນຫັກສູດຂອງສະຖາ
ບັນນານາຊາດເພີ່ອການວາງແຜນການສຶກສາປະເທດຝຣັີ່ງ ໃຫ້ກາຍມາເປັນຫັກສູດຂອງເຮົາເອງ ໂດຍແມ່ນສະຖາບັນ
ພັດທະນາການບໍລິຫານການສຶກສາເປັນຜູ້ພັດທະນາ ເພີ່ອກະກຽມໃຫ້ແກ່ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກ
ສາແຕ່ສູນກາງຮອດທ້ອງຖິີ່ນ ໃນປຕໍີ່ໄປ.
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ພິເສດ ເພີ່ອເປັນການສ້າງພະນັກງານສບທອດ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຍັງໄດ້ຈັດສົີ່ງພະນັກງານລົງ
ຮາກຖານຢູຂ
່ ັັ້ນແຂວງ/ນະຄອນຫວງ ແລະ ບັນດາເມອງເປົັ້າໝາຍຈໍານວນໜຶີ່ງ ເພີ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍົກສູງ
ຄຸນນະພາບການສຶກສາໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫກ ຕິດພັນກັບຂະບວນການຮັກຊາດພັດທະນາ ຕາມທິດ 3 ສ້າງ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ປະເດັນບັນຫາທີ່ຍັງແກ້ໄຂບໍີ່ທັນໄດ້ຢ່າງເປັນຮູບປະທໍາ ກໍຄການປະເມນການປະຕິບັດ ໜ້າ
ທີ່ຂອງຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ລວມທັງການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຄູສອນ; ການສັບຊ້ອນຄູສອນຈາກບ່ອນທີ່ເຫອ ໄປ
ສິດສອນຢູ່ທີ່ໂຮງຮຽນທີ່ຂາດເຂນຄູກໍຍັງບໍີ່ທັນສາມາດປະຕິບັດໄດ້. ນອກນັັ້ນ, ຍັງບໍີ່ທັນມກົນໄກທີ່ຊັດເຈນ ໃນການ
ຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດານະໂຍບາຍ, ນິຕິກໍາ ແລະ ມະຕິຄໍາສັີ່ງຕ່າງໆ ລວມທັງ ການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ການຈັດສັນງົບປະມານ ລວມທັງການຄຸ້ມຄອງການໃຊ້ຈ່າຍ
ງົບປະມານຍັງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດຂຶັ້ນ ເພີ່ອໃຫ້ການນໍາໃຊ້ງົບປະມານທີ່ມຈໍາກັດ ມປະສິດທິພາບ
ຫາຍຂຶັ້ນກວ່າເກົີ່າ.

3. ຂໍັ້ມູນດ້ານການສຶກສາສັງລວມໂດຍຫຍໍັ້ໃນສົກຮຽນ 2018-2019
3.1. ຈໍານວນຫ້ອງຮຽນ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ນັກຮຽນ
ຕາຕະລາງທີ 1: ຈໍານວນຫ້ອງຮຽນ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ນັກຮຽນພາກລັດ
2017-2018

ລ
/
ດ

2018-2019

ຫ້ອງ
ຮຽນ

ໂຮງ

ຄູ

ນັກ

ຮຽນ

ສອນ

ຮຽນ

ຫ້ອງ
ຮຽນ

ໂຮງ

ຄູ

ນັກ

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
2017-2018
ລ/ດ

ຫ້ອງ
ຮຽນ

ໂຮງ
ຮຽນ

ຄູ
ສອນ

2018-2019
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. ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນໃນແຕ່ລະຊັັ້ນການສຶກສາ
ຕາຕະລາງທີ 3: ອັດຕາເຂົາັ້ ຮຽນໃນແຕ່ລະຊັັ້ນການສຶກສາ
2017-2018
ລວມ

ຍິງ

2018-2019
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

68,8

73,0

70,9

3.3. ປະສິດທິພາບພາຍໃນ
3.3.1. ຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ
ຮູບພາບທີ 1: ອັດຕາການຄ້າງຫ້ອງ ແລະ ປະລະການຮຽນຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ
4.50
4.40

4.30
4.20
4.10
4.00

3.90
3.80
3.70
3.60
3.50

2017

2018

2019

ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງ ຊັັ້ນປະຖົມ

4.10

4.00

3.85

ອັດຕາປະລະ ຊັັ້ນປະຖົມ

4.40

4.10

4.27

ເຖິງວ່າໃນສົກຮຽນ 2018-2019 ອັດຕາຄ້າງການຫ້ອງຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາຫຼຸດລົງຈາກ 4,0% ເປັນ 3,8%
ເມີ່ອທຽບໃສ່ປຜ່ານມາ, ແຕ່ເມີ່ອເບິງີ່ ໃນຂັັ້ນເມອງເຮົາຈະສັງເກດເຫັນໄດ້ວ່າມເຖິງ 74 ເມອງ ທີ່ມອັດຕາດັີ່ງກ່າວ
ເພີ່ມຂຶັ້ນ ເຊິີ່ງເພີ່ມຫາຍທີ່ສຸດແມ່ນເມອງໄຊສະຖານ, ຮອງລົງມາແມ່ນ ເມອງລ້ອງແຈ້ງ ແລະ ເມອງໄຊຈໍາພອນ
ຕາມລໍາດັບ. ເມອງທີ່ມອັດຕາຄ້າງຫ້ອງຊັັ້ນປະຖົມສູງກວ່າໝູ່ ແມ່ນເມອງນອງ ສູງເຖິງ 23,09% ຖັດລົງມາ ແມ່ນ
ເມອງໄຊສະຖານ 16,36%, ເມອງດັກຈຶງ 14,06% ແລະ ເມອງກະລຶມ 13,91%. ແຕ່ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ອັດ
ຕາປະລະຊັັ້ນປະຖົມ ພັດມທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶັ້ນຈາກ 4% ເປັນ 4,3%, ໃນຂັັ້ນເມອງ ແມ່ນເພີ່ມຂຶັ້ນເຖິງ 70 ເມອງ ເມີ່ອ
ທຽບໃສ່ປຜ່ານມາ. ອັດຕາປະລະໃນຊັັ້ນປະຖົມສູງກວ່າໝູແ
່ ມ່ນຢູ່ ເມອງເຊໂປນ 15%, ຖັດລົງມາແມ່ນ ເມອງຕະ
ໂອ້ຍ ແລະ ເມອງພນ 13,8% ແລະ 13,6% ຕາມລໍາດັບ.
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3.3.2. ຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ
ຮູບພາບທີ 2: ອັດຕາການປະລະການຮຽນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ
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3.3.3. ຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ
ຮູບພາບທີ 3: ອັດຕາການປະລະການຮຽນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ
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ໃນໄລຍະຜ່ານມາເຫັນໄດ້ວ່າອັດຕາປະລະຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ແລະ ຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ມທ່າອ່ຽງ
ເພີ່ມຂຶັ້ນ ດັີ່ງທີ່ໄດ້ສະແດງອອກໃນ (ຮູບພາບທ 2 ແລະ 3). ໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ, ອັດຕາປະລະເພີ່ມຂຶັ້ນເຖິງ
1,2% ຈາກ 8,3% ໃນສົກຮຽນ 2016-2017 ເປັນ 9,5% ໃນສົກຮຽນ 2018-2019. ສ່ວນໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມ
ຕອນປາຍ, ເຫັນໄດ້ວ່າອັດຕາປະລະເພີ່ມຂຶັ້ນຫາຍກວ່າຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ຈາກ 5,8% ເປັນ 8,1% (ເພີ່ມເຖິງ
2,3%). ບັນຫາດັີ່ງກ່າວໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່າ ເຮົາຕ້ອງໄດ້ເລັີ່ງປັບປຸງປະສິດທິພາບພາຍໃນຂອງລະບົບການສຶກ
ສາ ແລະ ການປະສານງານລະຫວ່າງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພີ່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັີ່ງກ່າວ ຢ່າງຮບດ່ວນ.
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4. ສັດສ່ວນງົບປະມານຂອງຂະແໜງການສຶກສາ
ໃນປ 2019 ງົບປະມານຂອງ ຂະແໜງສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທສ
ີ່ ະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ ແລະ ກະຊວງການເງິນ
ອະນຸມັດໃຫ້ທັງໝົດ 4.055.976,54 ລ້ານກບ ເທົີ່າກັບ 12,15% ທຽບໃສ່ລາຍຈ່າຍລັດຖະບານ ແລະ ເທົີ່າກັບ
2,45% ທຽບໃສ່ GDP. ໃນນັ້ ງົບປະມານບໍລິຫານປົກກະຕິ: 3.447.918,07 ລ້ານກບ (ລາຍຈ່າຍວິຊາການ:
95.268,65 ລ້ານກບ) ແລະ ງົບປະມານການລົງທຶນທັງໝົດ 608.058,47 ລ້ານກບ (ທຶນພາຍໃນລວມທັງໝົດ
149.448,75 ລ້ານກບ ແລະ ທຶນຕ່າງປະເທດທັງໝົດ 458.609,72 ລ້ານກບ). ໃນງົບປະມານທັງໝົດ, ສູນກາງ
ຄຸ້ມຄອງມຢູ່ 1.207.035,72 ລ້ານກບ (ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ) ແລະ
ທ້ອງຖິີ່ນຄຸ້ມຄອງແມ່ນ 2.848.840,82 ລ້ານກບ.

5. ບັນຫາ ແລະ ສາຍເຫດທີີ່ເຮັດໃຫຸ້ບໍີ່ສາມາດບັນລໄດຸ້ ຄາດໝາຍທີີ່ສະພາຮັບຮອງ
ເຖິງວ່າກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ມການກໍານົດວຽກງານຈຸດສຸມທີ່ເປັນບູລິມະສິດ ເພີ່ອຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດ ແນໃສ່ໃຫ້ບັນລຸບັນດາຄາດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍທີ່ກໍານົດໃນແຜນສໍາລັບສົກຮຽນ 2018-2019 ກໍຄ
ຄາດໝາຍທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ, ນອກນັັ້ນ ກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາປະຈໍາປ 2018 ກໍໄດ້ຮັບຮອງເອົາ
ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມ ເພີ່ອໃຫ້ເປັນທິດທາງໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ, ແຕ່ໃນພາກປະຕິບັດເຫັນວ່າ ແຕ່ລະພາກສ່ວນ
ຍັງບໍີ່ໄດ້ເປັນເຈົັ້າການ ແລະ ບໍີ່ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດຕາມເນັ້ອໃນ ແລະ ທິດຊັ້ນໍາທີ່ກໍານົດໃນມະຕິຂອງກອງປະຊຸມຜູ້
ບໍລິຫານການສຶກສາປະຈໍາປເທົີ່າທີ່ຄວນ ອັນເຮັດໃຫ້ຍັງມຫາຍບັນຫາຄົງຄ້າງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປະລະການ
ຮຽນໃນແຕ່ລະຊັັ້ນຮຽນທີ່ສູງຂຶັ້ນເມີ່ອທຽບໃສ່ປຜ່ານມາ. ຜົນຈາກການປະເມນເຄິີ່ງສະໄໝຂອງແຜນພັດທະນາຂະ
ແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປ ຄັັ້ງທ VIII ກໍີ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໜຶີ່ງໃນບັນຫາຫັກໆທີ່ຄວນໄດ້ຮັບການແກ້
ໄຂ ຢ່າງຮບດ່ວນ ກໍີ່ແມ່ນອັດຕາປະລະໃນແຕ່ລະຊັັ້ນທີ່ສູງຂຶັ້ນ ແລະ ອັດຕາເລີ່ອນຊັັ້ນ ຈາກ ປ.5 ຂຶັ້ນ ມ.1 ທີ່ຫຼຸດລົງ.
ດັີ່ງນັັ້ນ, ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາຕົວຊັ້ບອກໃນປ 2018-2019 ທີ່ຜ່ານມາ, ຈຶີ່ງມຫາຍຕົວຊບ
ັ້ ອກ ແລະ ຄາດ
ໝາຍທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນແຜນທີ່ບໍີ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ ແລະ ບາງຕົວຍັງມທ່າອ່ຽງທີ່ປະຕິບັດໄດ້ອ່ອນກວ່າເກົີ່າ ເຊິີ່ງທັງໝົດນັ້
ກໍີ່ຍອ
້ ນສາຍເຫດ ແລະ ປັດໄຈດັີ່ງນັ້:
1)
-

-

ສາຍເຫດທີີ່ເຮັດໃຫຸ້ອັດຕາການຄ້າງຫ້ອງຢູ່ຊັັ້ນປະຖົມສູງ ມີດັີ່ງນີັ້:
ຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູສອນ ຈໍານວນບໍີ່ໜ້ອຍຍັງບໍີ່ເອົາໃຈໃສ່ຕໍີ່ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ເຊັີ່ນ: ຄູມາສິດສອນ
ບໍີ່ປົກກະຕິ, ມາຊ້າ ແລະ ເລກກ່ອນໂມງ ແລະ ອີ່ນໆ;
ນິຕິກໍາກ່ຽວກັບວຽກງານນິເທດການສຶກສາໄດ້ສ້າງຂຶັ້ນມາ, ແຕ່ການລົງນິເທດບໍີ່ໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢ່າງຕໍີ່ເນີ່ອງ
ແລະ ຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນກໍີ່ບໍີ່ໄດ້ມການນິເທດພາຍໃນ;
ຢູເ່ ຂດຊົນນະບົດຍັງຂາດເຂນຄູສອນ ອັນເຮັດໃຫ້ມໂຮງຮຽນຈໍານວນບໍີ່ໜ້ອຍຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສະໜອງ ການ
ສອນຫ້ອງຄວບ ໂດຍສະເພາະການສອນຄວບຫ້ອງ ປ.1.
ການຈັດສັນງົບປະມານຍັງບໍີ່ສອດຄ່ອງກັບແຜນວຽກຈຸດສຸມ ກໍຄບູລິມະສິດໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ຂອງ
ການຮຽນ-ການສອນ ເຊັີ່ນ: ການຝຶກອົບຮົມຄູປະຈໍາການ ແລະ ການລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ການຮຽນ ແລະ ການ
ສິດສອນຂອງຄູ.
ຄູສອນຈໍານວນໜຶີ່ງບໍີ່ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດໜ້າທຂ
ີ່ ອງຕົນ, ບໍເີ່ ຮັດໜ້າທຊ
ີ່ ຸກຍູ້ ແລະ ບໍາລຸງນັກຮຽນທຮ
ີ່ ຽນອ່ອນ.
ຈາກຜົນການສໍາຫວດດັດຊະນໝາຍສັງຄົມຄັັ້ງທ II (LSIS-II 2017) ໄດ້ຊໃັ້ ຫ້ເຫັນວ່າ ການຂາດສອນຂອງ
ຄູແມ່ນເປັນບັນຫາທີ່ຮ້າຍແຮງໃນ ສປປ ລາວ ໃນທຸກໆຊັັ້ນຮຽນ ແລະ ມເດັກ ນ້ອຍຫາຍກວ່າ 80% ທີ່ຍົກ
ສາເຫດຂອງການຂາດຮຽນ ແມ່ນເປັນຍ້ອນຄູຂາດສອນ ອັນນໍາໄປສູກ
່ ານປະລະ ແລະ ຄ້າງຫ້ອງຂອງນັກ
ຮຽນ.
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- ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງຂອງນັກຮຽນປະຖົມສູງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູເ່ ມອງທຸກຍາກ, ມເດັກຊົນເຜົີ່າທີ່ບເໍີ່ ວົັ້າພາສາລາວ
ເປັນພາສາແມ່, ຊຶີ່ງເດັກດັີ່ງກ່າວບໍໄີ່ ດ້ກຽມຄວາມພ້ອມທາງດ້ານພາສາລາວ ກ່ອນເຂົັ້າຮຽນຊັັ້ນປະຖົມບວກກັບ
ຄູທີ່ສອນຢູເ່ ຂດດັີ່ງກ່າວ ຂາດທັກສະໃນການສອນເດັກຊົນເຜົີ່າ.
2)
-

3)
-

ສາຍເຫດທີີ່ພາໃຫຸ້ນັກຮຽນປະລະການຮຽນຢູ່ຊັັ້ນປະຖົມມີດັີ່ງນີັ້:
ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຄູໃນການຕິດຕາມການມາໂຮງຮຽນຂອງນັກຮຽນຍັງບໍທ
ີ່ ັນໄດ້ດ ແລະ ຂາດການປະ
ສານງານລະຫວ່າງໂຮງຮຽນ ແລະ ຜູປ
້ ົກຄອງຂອງເດັກ ໃນການຕິດຕາມນັກຮຽນຂາດຮຽນ, ຊຶີ່ງເປັນສາຍເຫດ
ໃຫ້ນັກຮຽນອອກໂຮງຮຽນ.
ການດໍາລົງຊວິດຂອງປະຊາຊົນຢູກ
່ ະແຈກກະຈາຍ, ບໍມ
ີ່ ອາຊບຄົງທ,ີ່ ຮອດລະດູການຜະລິດ ຈໍາເປັນຕ້ອງເອົາ
ລູກຫານອອກໄປອາໄສຢູໄ່ ຮ່ຢສ
ູ່ ວນນໍາເຮັດໃຫ້ຮຽນບໍຄ
ີ່ ົບຫັກສູດ ແລ້ວກໍປະລະການຮຽນ.
ຄວາມເຂົັ້າໃຈຂອງສັງຄົມຕໍີ່ກັບພັນທະຂອງພົນລະເມອງ ຕໍີ່ກັບການສຶກສາໂດຍສະເພາະການສຶກສາຂັັ້ນພັ້ນ
ຖານຍັງຈໍາກັດ.
ພໍແ
ີ່ ມ່ຜປ
ູ້ ົກຄອງຈໍານວນໜຶີ່ງບໍີ່ເອົາໃຈໃສ່ສົີ່ງລູກຫານຂອງຕົນເຂົັ້າຮຽນ, ຍິີ່ງໄປກວ່ານັັ້ນ ຍັງລະດົມໃຫ້ລູກ
ອອກໂຮງຮຽນ ດ້ວຍເຫດຜົນຕ່າງໆທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ການປະສານສົບທົບລະຫວ່າງໂຮງຮຽນ ແລະ ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັັ້ນບ້ານຍັງບໍີ່ທັນເຂັັ້ມແຂງ.
ຢູ່ຊົນນະບົດ ຜູປ
້ ົກຄອງຍັງບໍສ
ີ່ ົນໃຈຕໍກ
ີ່ ານໄປໂຮງຮຽນ ແລະ ການຮຽນຂອງລູກຫານຕົນ.
ສາຍເຫດທີີ່ເຮັດໃຫຸ້ ອັດຕາການການເຂົັ້າຮຽນລວມຕໍີ່າ ແລະ ການປະລະການຮຽນຊັັ້ນມັດ
ທະຍົມສຶກສາສູງ ມີດັີ່ງນີັ້:
ຫ້ອງຮຽນແອອັດ (ບາງບ່ອນ ຈໍານວນນັກຮຽນຕໍີ່ຫ້ອງມສູງເຖິງ 60-70 ຄົນ), ບ້ານຂອງນັກຮຽນຢູຫ
່ ່າງໄກ
ຈາກໂຮງຮຽນ ແລະ ບໍມ
ີ່ ຫໍພັກທີ່ປອດໄພເພີ່ອໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ອາໄສຢູ.່
ມນັກຮຽນຈໍານວນບໍໜ
ີ່ ້ອຍທີ່ປະລະການຮຽນ ໄປອອກແຮງງານຢູຕ
່ າມໂຮງຈັກໂຮງງານ, ສວນຢາງ ແລະ ກໍມ
ຈໍານວນບໍໜ
ີ່ ້ອຍທີ່ປະລະການຮຽນ ໄປອອກແຮງງານຢູປ
່ ະເທດເພີ່ອນບ້ານ.
ຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມຍັງບໍໃີ່ ຫ້ຄວາມຮ່ວມມໃນການສົີ່ງເສມ ແລະ ຊຸກຍູໃ້ ຫ້ລູກຫານຂອງຕົນສບຕໍຮ
ີ່ ຽນຈົນ
ຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມ.
ເນີ່ອງຈາກລັດຖະບານໄດ້ມນະໂຍບາຍຈໍາກັດຈໍານວນໂກຕາລັດຖະກອນລົງ, ໃນທາງອ້ອມແມ່ນມຜົນສະ
ທ້ອນເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນບໍຢ
ີ່ າກຮຽນ ຍ້ອນເຂົັ້າໃຈວ່າຮຽນຈົບໄປແລ້ວກໍບໄໍີ່ ດ້ເຮັດວຽກ.

ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນໃນສາຍອາຊີວະສຶກສາຍັງຕໍີ່າ:
ຄວາມຈິງຈໍານວນນັກຮຽນທີ່ເຂົັ້າຮຽນໃນສາຍອາຊວະສຶກສາແມ່ນເພີ່ມຂຶັ້ນໃນແຕ່ລະປ, ແຕ່ເນີ່ອງຈາກວ່າ ຈໍາ
ນວນນັກຮຽນທີ່ຮຽນຈົບມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ແລະ ຕອນປາຍໃນແຕ່ລະປເພີ່ມຂຶັ້ນ ຈຶີ່ງເຮັດໃຫ້ເປເຊັນນັກຮຽນ ເຂົັ້າ
ຮຽນ ທຽບໃສ່ຈໍານວນນັກຮຽນຈົບມັດທະຍົມຕໍີ່າ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ຍັງຂາດນະໂຍບາຍສົີ່ງເສມການຮ່ວມມ ລະຫວ່າງ
ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນໃນຂົງເຂດຕ່າງໆໃນການສ້າງສມແຮງງານ ແລະ ການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ ໃຫ້ຜູ້ຮຽນ
ຈົບສາຍວິຊາຊບ. ຫັກສູດການສອນສາຍວິຊາຊບຍັງບໍີ່ມຈຸດສຸມ ແລະ ບໍີ່ສອດຄ່ອງກັບທ່າແຮງ ໃນການ ພັດທະນາ
ຂອງປະເທດກໍຄຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິີ່ນ. ການລົງທຶນເຂົັ້າໃນການພັດທະນາອຸປະກອນຮັບໃຊ້ ການຮຽນ-ການສອນຢູ່
ສາຍອາຊວະສຶກສາຍັງຈໍາກັດ ເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບຂອງນັກຮຽນທີ່ຮຽນຈົບຕໍີ່າ. ດັີ່ງນັັ້ນ, ຈຶີ່ງບໍີ່ສາມາດ ຊອກວຽກເຮັດ
ງານທໍາໄດ້. ຂາດນະໂຍບາຍທາງດ້ານການເງິນ ເພີ່ອສົີ່ງເສມນັກຮຽນທີ່ຮຽນຈົບວິຊາຊບໃຫ້ສາມາດ ປະກອບການ
ດ້ວຍຕົນເອງ.
4)
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6. ແຜນວຽກບູລິມະສິດສໍາລັບປີ 2020.
6.1. ຈດປະສົງ
1. ເພີ່ອສບຕໍສ
ີ່ ົີ່ງເສມ ແລະ ຂະຫຍາຍການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນດ້ານຄຸນນະພາບ.
2. ເພອ
ີ່ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍການສຶກສາພາກບັງຄັບ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງເທີ່ອລະກ້າວ ພ້ອມທັງຮັບປະ
ກັນດ້ານຄຸນນະພາບ.
3. ເພີ່ອຍົກສູງຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາຫັງຊັັ້ນມັດທະຍົມໃຫ້ດຂຶັ້ນ ໂດຍເນັັ້ນໃສ່ການສ້າງສມແຮງງານ ແລະ
ນັກວິຊາການ ເພີ່ອໃຫ້ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ.
4. ເພີ່ອສບຕໍສ
ີ່ ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາແຕ່ສູນກາງຮອດທ້ອງຖິີ່ນ.
5. ສົີ່ງເສມໃຫ້ປະຊາຊົນທຸກເພດທຸກໄວຫັນມາໃສ່ໃຈການອອກກໍາລັງກາຍເພີ່ອສຸຂະພາບ ແລະ ສົີ່ງເສມໃຫ້ຜທ
ູ້ ີ່
ມພອນສະຫວັນດ້ານກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ໃຫ້ກາຍເປັນນັກກິລາອາຊບ.

6.2. ຄາດໝາຍຫັກ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປ ໃນຊັັ້ນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນສະເລ່ຍໃນທົີ່ວປະເທດ ໃຫ້ເພີ່ມຂຶັ້ນຈາກ
79,4% ໃຫ້ບັນລຸສູງກວ່າ 80%;
ສູຊ
້ ົນໃຫ້ມຈໍານວນເມອງທີ່ບັນລຸອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປ ສູງກວ່າ 60% ເພີ່ມຂຶັ້ນຈາກ 135 ເມອງ
ເປັນ 140 ເມອງ;
ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນສຸດທິຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໃຫ້ບັນລຸໄດ້ສູງກວ່າ 99%;
ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາຄ້າງຫ້ອງ ຂອງນັກຮຽນ ປ.1 ຈາກ 8,4% ໃຫ້ຍັງເຫອ 7%.
ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາຄ້າງຫ້ອງຂອງນັກຮຽນຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຈາກ 3,8% ໃຫ້ຍັງເຫອ 3%;
ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາປະລະການຮຽນ ຂອງນັກຮຽນ ປ.1 ຈາກ 6,3% ໃຫ້ຍັງເຫອ 5,5%;
ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຈາກ 4,3% ໃຫ້ຍັງເຫອ 3,5%;
ອັດຕາລອດເຫອຮອດ ປ.5 ໃຫ້ບັນລຸ 86%;
ເພີ່ມຈໍານວນເມອງທີ່ມອັດຕາປະລະຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຕໍີ່າກວ່າ 6% ຈາກ 118 ເມອງ ເປັນ 123 ເມອງ.
ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ໃຫ້ບັນລຸ 85%;
ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາປະລະຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ຈາກ 9,5% ໃຫ້ຍັງເຫອ 8,5%;
ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍໃຫ້ບັນລຸ 56%;
ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາປະລະຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຈາກ 8,1% ໃຫ້ຍັງເຫອ 7%;
ສົີ່ງເສມໃຫ້ນັກຮຽນທີ່ຮຽນຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ໄດ້ເຂົັ້າຮຽນຕໍໃີ່ ນສາຍອາຊວະສຶກສາໃຫ້ໄດ້ 5%
ແລະ ນັກຮຽນທີ່ຈົບມັດທະຍົມຕອນປາຍ ໃຫ້ໄດ້ສບຕໍີ່ຮຽນໃນລະບົບຕ່າງໆ ບັນລຸໄດ້ 80%;

15. ສບຕໍີ່ສົີ່ງເສມມວນຊົນທຸກເພດ, ທຸກໄວ ເຂົັ້າຮ່ວມການຫັດກາຍຍະບໍລິຫານ, ການອອກກໍາລັງກາຍ ແລະ
ການຫັ້ນກິລາເພີ່ອສຸຂະພາບ, ເຂົັ້າຮ່ວມການສ້າງຂະບວນການເຄີ່ອນໄຫວຈັດກິດຈະກໍາການແຂ່ງຂັນກິລາປະ
ຈໍາປ, ກິລາວັນບຸນປະເພນ ແລະ ກິລາວັນບຸນສໍາຄັນຕ່າງໆຂອງຊາດ-ສາກົນ ໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 26% ຂອງພົນລະ
ເມອງລາວ ໃນປ 2020.
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6.3. ວຽກຈດສມ.
1. ຈະສຸມໃສ່ຂະຫຍາຍຫ້ອງກຽມປະຖົມຢູ່ບັນດາເມອງທຸກຍາກ ແລະ ເມອງທີ່ມເດັກຊົນເຜົີ່າຫາຍ ເພີ່ອກຽມຄວາມ
ພ້ອມໃຫ້ເດັກດັີ່ງກ່າວກ່ອນເຂົັ້າຮຽນຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ.
2. ບັນດາແຂວງ ແລະ ເມອງ ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງຕັັ້ງກຸ່ມໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາ ໂດຍໃຫ້ຕິດພັນກັບການພັດທະນາ
ວິຊາຊບຄູແບບຕໍີ່ເນີ່ອງ, ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຮ່ວມກັນ (ຄູສອນ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການຮຽນການສອນ) ໂດຍເອົາການຝຶກອົບຮົມທີ່ເນັັ້ນກຸ່ມໂຮງຮຽນເປັນຫກ
ັ ;
3. ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫວງ ສົມທົບກັບຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມອງ/
ນະຄອນ ແລະ ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູສອນ ເພີ່ອດໍາເນນການສອນບໍາລຸງໃຫ້ນັກຮຽນອ່ອນ (ເສັງບໍີ່
ຜ່ານ) ເພີ່ອໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າສາມາດເລີ່ອນຂັັ້ນໄດ້;
4. ສົມທົບກັບອົງການປົກຄອງຂັັ້ນທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງ ເພີ່ອລະດົມ ແລະ ຊຸກຍູໃ້ ຫ້ນັກຮຽນສບຕໍຮ
ີ່ ຽນຈົນ
ຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ;
5. ດໍາເນນການປະເມນຄວາມຮູຄ
້ ວາມສາມາດ ແລະ ຈັນຍາບັນຂອງຄູປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ ໃນທົີ່ວປະເທດ
ພ້ອມທັງ ສຸມງົບປະມານທີ່ມໃສ່ການຍົກລະດັບໃຫ້ແກ່ຄູປະຈໍາການ ໂດຍສະເພາະຜູທ
້ ບ
ີ່ ໄໍີ່ ດ້ມາດຕະຖານ.
6. ສົມທົບກັບອົງການປົກຄອງຂັັ້ນທ້ອງຖິີ່ນ ເພີ່ອຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການປະຕິບັດໜ້າທຂ
ີ່ ອງຄູ ແລະ ອໍາ
ນວຍການໂຮງຮຽນ;
7. ສົມທົບກັບອໍານາດການປົກຄອງ ເພີ່ອປຸກລະດົມຜູປ
້ ົກຄອງໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງການສຶກສາໃຫ້ເອົາໃຈ
ໃສ່ສົີ່ງລູກມາຮຽນ ພ້ອມທັງເອົາໃຈໃສ່ໃນການສອນລູກ ແລະ ຊຸກຍູລ
້ ູກຮຽນເວລາຢູເ່ ຮອນ;
8. ລົງຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູກ
້ ານປະຕິບັດການເລີ່ອນຂັັ້ນແບບຕໍເີ່ ນີ່ອງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄູເພມເຕມ ເພີ່ອໃຫ້ຄູ
ນໍາໄປຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດ;
9. ຄົັ້ນຄວ້າຄນການເປດຫັກສູດການຮຽນ-ການສອນຂອງໂຮງຮຽນວິຊາຊບຢູບ
່ ັນດາແຂວງ ເພີ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງ
ກັບການພັດທະນາຂອງທ້ອງຖິີ່ນຕົນ;
10. ສບຕໍປ
ີ່ ະສານສົມທົບກັບຜູປ
້ ະກອບການ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆທກ
ີ່ ່ຽວຂ້ອງ ເຊັີ່ນ: ກະຊວງແຮງງານ ແລະ
ສະຫວັດດການສັງຄົມ ແລະ ກະຊວງ/ຂະແໜງການ ໃນການພັດທະນາສມແຮງງານ;
11. ລົງຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູໃ້ ຫ້ມການນິເທດເປັນປົກກະຕິ ພ້ອມທັງຍົກລະດັບໂດຍການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຄທ
ູ ີ່ມ
ຄວາມພ້ອມເພີ່ອສ້າງເປັນຄູນິເທດໃໝ່ສໍາລັບເມອງທີ່ບທ
ໍີ່ ັນມ;
12. ສົີ່ງເສມມວນຊົນທຸກເພດ-ໄວ ເຂົັ້າຮ່ວມການຫັດກາຍຍະບໍລິຫານ, ອອກກໍາລັງກາຍ, ຫນ
ິັ້ ກິລາ ແລະ ສ້າງ
ຂະບວນການເຄີ່ອນໄຫວກິດຈະກໍາຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາກາຍຍະກໍາມວນຊົນປະເພດຕ່າງໆ ປະຈໍາປ, ວັນບຸນ
ປະເພນ, ວັນບຸນສໍາຄັນຕ່າງໆຂອງຊາດ ແລະ ສາກົນ ໃຫ້ບັນລຸໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ;
13. ສບຕໍຫ
ີ່ ັນພະນັກງານລົງຮາກຖານ ເພີ່ອໄປຊ່ວຍເຫອ ແລະ ຊຸກຍູທ
້ າງດ້ານວິຊາການຢູບ
່ ັນດາເມອງ ທມ
ີ່ ຕົວຊັ້
ວັດທາງການສຶກສາຕໍີ່າ;
14. ສ້າງຂດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຜບ
ູ້ ໍລຫ
ິ ານການສຶກສາແຕ່ສູນກາງຮອດທ້ອງຖິີ່ນ ໃນຫົວຂໍຕ
ັ້ ່າງໆ ໂດຍແມ່ນສະ
ຖາບັນພັດທະນາການບໍລຫ
ິ ານການສຶກສາ ເປັນຜູ້ດໍາເນນການ;
15. ປັບປຸງລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍມ
ັ້ ູນຂ່າວສານພາຍໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
16. ເອົາວຽກງານຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນຜົນ ເປັນກົນໄກໃນການຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນນະໂຍບາຍ
ແລະ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ.
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ພາກທີ II: ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
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I.

ຂະແໜງການຍ່ອຍການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ

1.1. ສະພາບລວມ
1.1.1. ການຂະຫຍາຍໂອກາດ ແລະ ຄວາມເທົີ່າທຽມ
ໃນຊຸມປຜ່ານມາ ການຂະຫຍາຍໂອກາດໃຫ້ແກ່ເດັກໃຫ້ໄດ້ເຂົັ້າກຽມຄວາມພ້ອມ ໃນການສຶກສາກ່ອນໄວ
ຮຽນ ແມ່ນໄດ້ຮັບການພັດທະນາໃຫ້ດຂຶັ້ນເທີ່ອລະກ້າວ. ໃນສົກຮຽນ 2018-2019, ມຫ້ອງລ້ຽງເດັກ 967 ແຫ່ງ
ຖ້າທຽບໃສ່ປຜ່ານມາ ເພີ່ມຂຶັ້ນ 82 ແຫ່ງ. ໂຮງຮຽນອະນຸບານກໍີ່ເພີ່ມຂຶັ້ນ, ປະຈຸບັນມທັງໝົດ 3.432 ແຫ່ງ ທຽບໃສ່
ປຜ່ານມາ ແມ່ນເພີ່ມຂຶັ້ນເຖິງ 221 ແຫ່ງ. ເຖິງວ່າການຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນອະນຸບານຍັງບໍີ່ທັນທົີ່ວເຖິງ ໂດຍສະເພາະ
ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫກ, ແຕ່ລັດຖະບານ ກໍຄກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກໍໄດ້ມຄວາມພະຍາຍາມຂະຫຍາຍ
ຫ້ອງກຽມປະຖົມ ຢູ່ບັນດາໂຮງຮຽນມູນລະປະຖົມສຶກສາ ແລະ ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ ເຊິີ່ງໃນປະຈຸບັນມຫ້ອງ
ກຽມປະຖົມຈໍານວນ 2.346 ຫ້ອງ ທຽບໃສ່ປຜ່ານມາແມ່ນເພີ່ມຂຶັ້ນ 18 ຫ້ອງ, ເພີ່ມຂຶັ້ນຫາຍແມ່ນຢູ່ ເມອງປາກອູ
ແຂວງຫວງພະບາງ, ເມອງເລົີ່າງາມ ແຂວງສາລະວັນ ແລະ ເມອງງາ ແຂວງອຸດົມໄຊ ເຊິີ່ງເມອງເຫົີ່ານັ້ກໍີ່ລ້ວນແລ້ວແຕ່
ນອນໃນ 40 ເມອງບູລິມະສິດຂອງຂະແໜງການສຶກສາ. ຄຽງຄູ່ກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງໂຮງຮຽນອະນຸບານ ແລະ
ຫ້ອງກຽມປະຖົມແລ້ວ, ການຂະຫຍາຍກຸ່ມຫິັ້ນສູ່ເຂດທີ່ບໍີ່ມເງີ່ອນໄຂໃນການຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນອະນຸບານ ແລະ
ຫ້ອງກຽມກໍໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່, ມເດັກນ້ອຍອາຍຸ 3-5 ປ ທີ່ເຂົັ້າຮຽນໃນກຸ່ມຫິັ້ນ ເພີ່ມຂຶັ້ນຈາກ 2.777 ຄົນ ໃນ
ສົກຮຽນ 2017-18 ເປັນ 3.576 ຄົນໃນສົກຮຽນ 2018-19 ໃນທົີ່ວປະເທດ.
ຄຽງຄູກ
່ ັບການລົງທຶນຂອງພາກລັດແລ້ວ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຍັງໄດ້ມນະໂຍບາຍສົີ່ງເສມໃຫ້
ພາກເອກະຊົນ ລົງທຶນເຂົັ້າໃນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເຊິີ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນ ການເພີ່ມຂຶັ້ນຂອງໂຮງ
ລ້ຽງເດັກເຖິງ 71 ແຫ່ງ, ໂຮງຮຽນອະນຸບານ 39 ແຫ່ງ, ນັກຮຽນເພີ່ມຂຶັ້ນ 4% ເຊິີ່ງໃນປ 2019 ມນັກຮຽນໃນການ
ສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນຈໍານວນ 49.123 ຄົນ ກວມ 20,4% ຂອງຈໍານວນນັກຮຽນທັງໝົດ.
ວຽກງານສົີ່ງເສມສຸຂະພາບ, ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ໂພຊະນາການໃນສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນກໍີ່ເປັນ
ວຽກໜຶີ່ງທີ່ສໍາຄັນ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນການສະໜອງອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ, ສ້າງສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງ
ມ-ຖູແຂ້ວ ໂດຍຊຸມຊົນເປັນເຈົັ້າການ ເຊິີ່ງປະກອບດ້ວຍອ່າງລ້າງມ, ຢາຖູແຂ້ວ, ແປງຖູແຂ້ວ ແລະ ສະບູ, ສະໜອງເຄີ່ອງ
ກອງນໍັ້າ, ສ້າງຫ້ອງນໍັ້າ ແລະ ວິດຖ່າຍ ທອ
ີ່ ໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ນັກຮຽນຍິງ-ຊາຍ ແລະ ນັກຮຽນພິການ ພ້ອມ
ທັງສ້າງລະບົບນໍັ້າໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນ ເຊິີ່ງເຫັນໄດ້ວ່າໃນປ 2018 ທີ່ ຜ່ານມາໄດ້ສ້າງອ່າງລ້າງມ-ຖູແຂ້ວ ຈໍານວນ 195
ແຫ່ງ ຖ້າທຽບໃສ່ໃນປ 2017 ແມ່ນເພມ
ັ້ ຂຶັ້ນ 38 ແຫ່ງ.
ຜ່ານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຂ້າງເທິງນັັ້ນ, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກອາຍຸ 3-5 ປ ບັນລຸໄດ້
59% ແລະ ເດັກອາຍຸ 5 ປ ບັນລຸໄດ້ 79,4% ໃນສົກປ 2018-19 ເຊິີ່ງລີ່ນຄາດໝາຍທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ.
ໃນນັັ້ນ, ທັງເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍກໍີ່ມຄວາມສະເໝພາບກັນໃນການເຂົັ້າຮຽນ ເຊິີ່ງສະແດງອອກຜ່ານດັດຊະນ
ຄວາມສະເໝພາບຍິງຊາຍ ເທົີ່າກັບ 1. ເມີ່ອເບິີ່ງພິເສດ ໃນ 40 ເມອງເປົັ້າໝາຍ 3 ສ້າງນັັ້ນ ເຫັນໄດ້ວ່າ ເມີ່ອທຽບ ໃສ່
ປຜ່ານມາ ມເຖິງ 28 ເມອງທີ່ມອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປ ເພີ່ມຂຶັ້ນ ເຊິີ່ງພົັ້ນເດັີ່ນທີ່ສຸດກໍີ່ມເມອງມະຫາໄຊ
ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ເມອງ ກວັນ ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ເມອງງາ ແຂວງອຸດົມໄຊ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄຽງຄູກ
່ ັບຜົນສໍາເລັດດັີ່ງດ່າວ ກໍຍັງສັງເກດເຫັນວ່າ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການສຶກສາ
ກ່ອນໄວຮຽນຍັງຄົງມຄວາມແຕກໂຕນກັນລະຫວ່າງເມອງ ໂດຍສະເພາະຢູບ
່ ັນດາເມອງທີ່ຢູ່ໃກ້ຊາຍແດນຫວຽດນາມ
ເຂດທີ່ມຊົນເຜົີ່າສ່ວນໜ້ອຍ ແລະ ເມອງພູດອຍ ເຊິີ່ງຍັງມອັດຕາດັີ່ງກ່າວຕໍີ່າ ເປັນຕົັ້ນ ເມອງກະລຶມ ແຂວງເຊກອງ,
ເມອງບົວລະພາ ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ເມອງນອງ, ເມອງເຊໂປນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ອີ່ນໆ. ຈາກສະຖິຕໃິ ນ
ສົກຮຽນ 2018-19 ເຫັນໄດ້ວ່າ ຈໍານວນເມອງ ທີ່ມອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປ ຕໍີ່າກວ່າ 60% ຍັງເຫອ 13
ເມອງ, ຫຼຸດລົງ 9 ເມອງ ເມີ່ອທຽບໃສ່ປຜ່ານມາ (ສະແດງຢູໃ່ ນຮູບພາບທ 4 ດ້ານລຸ່ມ). ແຕ່ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຍັງ
ເຫັນວ່າ ບາງເມອງເຖິງມການຂະຫຍາຍຕົວຂອງໂຮງຮຽນອະນຸບານ ຫ ຫ້ອງກຽມ ແຕ່ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກຊໍັ້າ
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ພັດຫຼຸດລົງ ຫ ເທົີ່າເກົີ່າ ເມີ່ອທຽບກັບປຜ່ານມາ ຕົວຢ່າງ: ເມອງບາຈຽງຈະເລນສຸກ ທີ່ມຫ້ອງກຽມເພີ່ມຂຶັ້ນເຖິງ 9
ຫ້ອງ ແຕ່ອັດ ຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປ ຫຼຸດລົງເຖິງ 6%; ເມອງໂຂງ ເພີ່ມຂຶັ້ນ 3 ຫ້ອງ ແຕ່ອັດຕາຫຼຸດລົງ 4%, ເມອງ
ພູກູດ ເພີ່ມຂຶັ້ນ 2 ຫ້ອງ ແຕ່ອັດຕາຫຼຸດລົງເຖິງ 24% ແລະ ເມອງປາກອູ ເພີ່ມຂຶັ້ນເຖິງ 11 ຫ້ອງ ແຕ່ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນ
ຍັງເທົີ່າເດມ.
ຕາຕະລາງທີ 4: ການຂະຫຍາຍໂອກາດໃນການເຂົັ້າຮຽນສໍາລັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ປີ 2018
ແລະ 2019
ຕົວຊັ້ບອກ

ສົກຮຽນ

ສົກຮຽນ

2017-2018

2018-2019

ຫ້ອງລ້ຽງເດັກ

885

967

ຈໍານວນຫ້ອງຮຽນອະນຸບານ

6.919

7.389

ຈໍານວນຫ້ອງກຽມ

2.328

2.346

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%

ຈໍານວນນັກຮຽນທັງໝົດ

ຮູບພາບທີ 4 : ເມອງທີີ່ມອ
ີ ັດຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປີ ຕໍີ່າກວ່າ 60%
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53.6

54.2

56.1

57.7

59.5

59.5

1.1.2. ຄນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ
ການປັບປຸງທາງດ້ານຄຸນນະພາບໃນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນກໍີ່ເປັນອກວຽກງານໜຶີ່ງທີ່ສໍາຄັນ ຄຽງຄູກ
່ ັບການ
ຂະຫຍາຍໂອກາດໃນການເຂົັ້າຮຽນ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງຂດ
ຄວາມສາມາດທາງດ້ານການບໍລຫ
ິ ານຄຸ້ມຄອງໃຫ້ແກ່ຜບ
ູ້ ໍລິຫານ ແລະ ຄວາມຮູຄ
້ ວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ນັກວິຊາການ
ດ້ານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ. ໄດ້ມນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ໄດ້ສບຕໍທ
ີ່ ົດລອງນໍາ
ໃຊ້ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການສຶກສາສໍາລັບຊັັ້ນອະນຸບານສຶກສາ, ຫ້ອງກຽມປະຖົມ ແລະ ກຸ່ມຮຽນຜ່ານການຫິັ້ນ.
ພ້ອມດຽວກັນ ກໍີ່ມມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ດ້ານນໍັ້າ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໃນສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ
ສາມັນສຶກສາ.
ໃນສົກຮຽນ 2018-19, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ສ້າງເຄີ່ອງມຝຶກອົບຮົມຄູສອນ ແລະ ເຄີ່ອງມ
ລົງຕິດຕາມການທົດລອງຫ້ອງກຽມປະຖົມພ້ອມທັງລົງຕິດຕາມ. ພ້ອມດຽວກັນ, ກໍໄດ້ມການຖອດຖອນບົດຮຽນ
ເພີ່ອປັບປຸງທາງດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ສະໜອງປຶັ້ມຕ່າງໆ ຄ: ປັບປຸງປມ
ັ້ ໜ່ວຍການສອນທ 1-3; ປັບປຸງປມ
ັ້ ສອນ
ກຽມຄວາມພ້ອມການສອນ 10 ອາທິດ, ໄດ້ຈັດພິມຄນປມ
ັ້ ອະນຸບານປທ 1 (12 ຕົັ້ນສະບັບ) ຈໍານວນ 49.296
ຫົວ; ອະນຸບານປທ 2 (12 ຕົັ້ນສະບັບ) ຈໍານວນ 89.352 ຫົວ ແລະ ອະນຸບານປທ 3 (12 ຕົັ້ນສະບັບ) ຈໍານວນ
76.476 ຫົວ; ສະໜອງປມ
ັ້ ບັນທຶກຕ່າງໆຊັັ້ນອະນຸບານເຊັີ່ນ: ປມ
ັ້ ຕິດຕາມພັດທະນາການປະຈໍາພາກຮຽນ; ປມ
ັ້ ຮຽກ
ຊີ່ ແລະ ຕິດຕາມພັດທະນາການປະຈໍາເດອນ; ຄູມ
່ ແນະນໍາການຈັດກິດຈະກໍາການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການຕິດ
ຕາມພັດທະນາເດັກຈໍານວນ 143.678 ຫົວ; ແລະ ສະໜອງປມ
ັ້ ແບບຮຽນ-ຄູມ
່ ຄູຊັັ້ນອະນຸບານ ໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນ
ຕ່າງໆໃນຂອບເຂດທົີ່ວປະເທດ ຈໍານວນ 230.400 ຫົວ.
ໄລຍະຜ່ານມາ ເພີ່ອໃຫ້ການຈັດການຮຽນ-ການສອນມຄຸນນະພາບ ຕາມມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການສຶກສາ
ກ່ອນໄວຮຽນ; ໄດ້ມການທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງການນໍາໃຊ້ ແລະ ແຜນການລ້ຽງດູ ສໍາລັບວຽກງານລ້ຽງເດັກ; ອະ
ນຸບານ ແລະ ກຽມປະຖົມສໍາລັບເດັກ 5 ປ ໃຫ້ມຄວາມເໝາະສົມຂຶັ້ນ ເຊິີ່ງມາຮອດປ 2019; ພະນັກງານວິຊາການ
ໜ່ວຍງານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນຈໍານວນໜຶີ່ງ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ຫັກສູດ ແລະ ແຜນຈັດປະສົບ
ການຊັັ້ນອະນຸບານ ແລະ ຜູອ
້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນປະຖົມ ທີ່ມຫ້ອງກຽມຈໍານວນໜຶີ່ງ ກໍີ່ໄດ້ຮັບການເຜຍແຜ່ ແລະ
ຮັບຮູກ
້ ານນໍາໃຊ້ຫັກສູດ ແລະ ແຜນຈັດປະສົບການຫ້ອງກຽມປະຖົມ ແລະ ກຸ່ມຮຽນຜ່ານການຫິັ້ນ.
ສໍາລັບວຽກງານການສຶກສານິເທດຂອງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ພາຍຫັງທີ່ໄດ້ມການເລີ່ມຕົັ້ນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ມາແລ້ວນັັ້ນ, ເຄີ່ອງມຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູຊ
້ ່ວຍເຫອຄູນິເທດ ກໍີ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງຈົນສໍາເລັດ ພ້ອມ
ນັັ້ນ ຄູຝຶກໃນລະດັບແຂວງ ຈໍານວນ 27 ຄົນໃນ 8 ແຂວງ ກໍໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ.
ຄຽງຄູ່ກັບການລົງທຶນເຂົັ້າໃນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນຂອງພາກລັດໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບ, ຄູ່ຮ່ວມພັດ
ທະນາຫາຍໆອົງການ ກໍີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕໍີ່ວຽກງານດັີ່ງກ່າວເຊັີ່ນກັນ. ເປັນຕົັ້ນແມ່ນການສຸມໃສ່ວຽກງານກຸ່ມພັດທະ
ນາເດັກໃນຊຸມຊົນ, ການສອນຄວບເດັກອາຍຸ 3-5 ປ, ການຝຶກອົບຮົມຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັັ້ນບ້ານ, ຝຶກ
ອົບຮົມຜູ້ດູແລເດັກ, ສະໜອງອຸປະກອນ ແລະ ການຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ແລະ ເງິນອຸດໜູນໃຫ້ແກ່ຜູ້ດູແລເດັກຈໍານວນ
ໜຶີ່ງຢູ່ໃນເມອງເປົັ້າໝາຍອກດ້ວຍ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ວຽກງານລ້ຽງເດັກ-ອະນຸບານ ແມ່ນໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງໃຫ້ດຂຶັ້ນ ເຊິີ່ງຜົນ
ການປະເມນຄຸນນະພາບໃນຂອບເຂດທົີ່ວແຂວງ ເຫັນໄດ້ວ່າຄຸນນະພາບການເບິີ່ງແຍງດູແລເດັກ ແລະ ການຮຽນການສອນໃນຊັັ້ນອະນຸບານ ແມ່ນຢູໃ່ ນລະດັບທໜ
ີ່ ້າເພິີ່ງພໍໃຈ, ຄູສອນຈໍານວນໜຶີ່ງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ, ສັງຄົມ,
ຊຸມຊົນ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັັ້ງໜ້າໃນວຽກງານລ້ຽງເດັກ-ອະນຸບານ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນການສະໜອງອຸປະກອນ, ເຄີ່ອງ
ຫິັ້ນ ແລະ ຜະລິດອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນດ້ວຍຫາຍສສັນ ເຊິີ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບໃນວຽກງານດັີ່ງກ່າວ
ໄປໃນທິດທາງທີ່ດຂຶັ້ນເທີ່ອລະກ້າວ.
ແຕ່ຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາທີ່ກ່າວມານັັ້ນ, ເຫັນວ່າຍັງມບາງບັນຫາທີ່ສົີ່ງຜົນກະທົບໃຫ້ແກ່ຄຸນນະພາບຂອງ
ການຮຽນ-ການສອນຢູ່ໃນຊັັ້ນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກ່ຽວກັບຄູສອນ. ອງໃສ່ຂມ
ໍັ້ ູນຈາກບົດ
ລາຍງານ ຜົນການສໍາຫວດລັດຖະກອນຄູ ແລະ ບໍລິຫານ ສໍາລັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສຶກສາ ສົກ
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ຮຽນ 2017-18 ເຫັນໄດ້ວ່າ ມລັດຖະກອນຄູການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນທັງໝົດ 4.995 ຄົນ ໃນນັັ້ນມຈໍານວນ 422
ຄົນ (ເທົີ່າກັບ 8,45%) ທີ່ສອນບໍຖ
ີ່ ກກັບວິຊາທຮ
ີ່ ຽນຈົບມາ. ນອກຈາກນັັ້ນ ຍັງມຄູສອນທີ່ຮຽນຈົບສາຍຄູປະຖົມ
ສຶກສາ ມາສອນຫ້ອງກຽມປະຖົມສຶກສາ ໂດຍບໍໄີ່ ດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ຫັກສູດ ແລະ ແຜນຈັດປະສົບ
ການຫ້ອງກຽມປະຖົມ. ສະພາບຄູເຫອ-ບໍີ່ພໍ ກໍີ່ມໃນຊັັ້ນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນເຊັີ່ນດຽວກັນ, ໃນທົີ່ວປະເທດ ມຄູ
ທີ່ເຫອ 168 ຄົນ, ໃນຂະນະທີ່ຄູບພ
ໍີ່ ໍ ມເຖິງ 4.153 ຄົນ ແລະ ຍັງມຄູອາສາສະໝັກອກຈໍານວນ 1.965 ຄົນ ທີ່
ສອນໃນສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ເຊິີ່ງໃນນັັ້ນ ສອນຖກຕາມວິຊາທີ່ຮຽນຈົບມພຽງ 1.560 ຄົນ ເທົີ່ານັັ້ນ.
1.1.3. ການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ
ຜູບ
້ ໍລິຫານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນໄດ້ຮັບຟັງການເຜຍແຜ່ບັນດານິຕກ
ິ ໍາ ທກ
ີ່ ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາກ່ອນໄວ
ຮຽນ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ. ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່
ຄູຝຶກ ແລະ ຫັງຈາກນັັ້ນ ດໍາເນນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຄູສອນຄວບອາຍຸ ແລະ ຜູ້ອໍານວຍການໃນໂຮງຮຽນເປົັ້າ
ຫມາຍ 62 ແຫ່ງ. ຜູອ
້ ໍານວຍການຈໍານວນ 30 ທ່ານຈາກໂຮງຮຽນອະນຸບານໃນ 9 ຕົວເມອງທົີ່ວນະຄອນຫວງວຽງ
ຈັນໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ. ຜູອ
້ ໍານວຍການຈໍານວນ 40 ທ່ານຈາກໂຮງຮຽນ
ອະນຸບານໃນ 40 ເມອງ ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານ 3 ສ້າງ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງການສຶກ
ສາ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ ການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເປັນຫົວໃຈສໍາຄັນຂອງການພັດທະນາວຽກງານການສຶກສາ ກ່ອນ
ໄວຮຽນ ແຕ່ກໍຍັງເຫັນໄດ້ເຖິງບັນຫາຈໍານວນໜຶີ່ງທເີ່ ກດຂຶັ້ນຄ: ຜູບ
້ ໍລິຫານສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ສ່ວນ
ຫາຍຍັງບໍໄີ່ ດ້ຮບ
ັ ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນອໍານວຍການ ໂຮງຮຽນປະຖົມ
ທີ່ມຫ້ອງກຽມຍັງບໍເີ່ ຂົັ້າໃຈຕໍກ
ີ່ ານຄຸ້ມຄອງຫ້ອງກຽມປະຖົມ ອາດມຜົນເຮັດໃຫ້ການຊັ້ນໍາ-ນໍາພາ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິ
ບັດຫ້ອງກຽມປະຖົມບໍມ
ີ່ ປະສິດທິພາບເທົີ່າທີ່ຄວນ.

1.2. ສາຍເຫດທີີ່ພາໃຫຸ້ມີຂໍັ້ຄົງຄ້າງ
ເຖິງແມ່ນວ່າການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນຈະມທ່າອ່ຽງທີ່ດຂຶັ້ນເທີ່ອລະກ້າວ
ທັງໃນການຂະຫຍາຍໂອກາດໃນ
ການເຂົັ້າເຖິງຜ່ານຮູບແບບຕ່າງໆ ແລະ ການປັບປຸງດ້ານຄຸນນະພາບ, ແຕ່ໃນເວລາດຽວກັນ ກໍີ່ຍັງມບາງບັນຫາທີ່ຍັງຄົງ
ຄ້າງທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂ ເຊິີ່ງສາຍເຫດຂອງບັນຫາທີ່ພາໃຫ້ມຂໍຄ
ັ້ ົງຄ້າງຕ່າງໆມຄດັີ່ງນັ້:
1. ການຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນອະນຸບານສ່ວນຫາຍແມ່ນຢູໃ່ ນຕົວເມອງ ຈຶີ່ງເຮັດໃຫ້ໂອກາດການເຂົັ້າເຖິງ ການພັດ
ທະນາເດັກກ່ອນໄວຮຽນຍັງຈໍາກັດ ແລະ ຫຼຸດໂຕນກັນ ລະຫວ່າງຕົວເມອງ ແລະ ຊົນນະບົດ;
2. ຫ້ອງຮຽນອະນຸບານສ່ວນຫາຍບໍໄີ່ ດ້ມາດຖານ: ເປ່ເພ, ຊຸດໂຊມ, ຂາດເຄີ່ອງຫິັ້ນ, ຂາດອຸປະກອນການຮຽນການສອນ, ຂາດສິີ່ງດຶງດູດທັງໃນ ແລະ ນອກຫ້ອງຮຽນ;
3. ຄູສອນຈໍານວນໜຶີ່ງຍັງບໍເີ່ ຂົັ້າໃຈຫັກສູດໃໝ່ຂອງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ອກຈໍານວນໜຶີ່ງກໍບເໍີ່ ອົາ ໃຈ
ໃສ່ຕໜ
ໍີ່ ້າທີ່ ຈິີ່ງເຮັດໃຫ້ການດໍາເນນການສອນບໍໄີ່ ດ້ດເທົາີ່ ທີ່ຄວນ; ຄູສອນ ແລະ ຜູ້ດູແລເດັກຍັງບໍີ່ທັນ ເຫັນ
ຄວາມສໍາຄັນໃນການພັດທະນາຂອງເດັກ ແລະ ໂພຊະນາການຂອງເດັກເທົີ່າທີ່ຄວນ;
4. ການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານວິຊາການຍັງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ເນີ່ອງຈາກວ່າໂຮງຮຽນອະນຸບານຢູຫ
່ ່າງໄກກັນ ສ່ວນ
ຫາຍບໍມ
ີ່ ຜູອ
້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ເປັນໂຮງຮຽນອະນຸບານທີ່ຂຶັ້ນກັບປະຖົມ;
5. ຜູອ
້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນປະຖົມຈໍານວນໜຶີ່ງທີ່ມຫ້ອງອະນຸບານຕິດແປະບໍເີ່ ຂົັ້າໃຈຕໍວ
ີ່ ຽກງານການສຶກສາກ່ອນ
ໄວຮຽນ, ຂາດການຕິດຕາມຊຸກຍູກ
້ ານຮຽນ-ການສອນຂອງຄູ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາເຄອ
ີ່ ງຫັ້ນຕ່າງໆ;
6. ການຕິດຕາມກວດກາຂອງຜູບ
້ ລ
ໍ ຫ
ິ ານບາງບ່ອນໃນແຕ່ລະຂັັ້ນຍັງບໍທ
ີ່ ັນທົີ່ວເຖິງ ແລະ ບໍີ່ທັນມຈຸດສຸມຮ່ວມກັບ
ຊຸມຊົນ.
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1.3. ແຜນວຽກບູລິມະສິດສໍາລັບປີ 2020
1.3.1. ຈດປະສົງ
1. ເພອ
ີ່ ເຮັດໃຫ້ເດັກໄດ້ກຽມຄວາມພ້ອມໃນທຸກດ້ານກ່ອນເຂົັ້າຮຽນຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ແລະ ເພີ່ອຫຼຸດອັດຕາ
ການຄ້າງຫ້ອງ ແລະ ປະລະຂັນ
ັ້ ປ1;
2. ເພີ່ອຂະຫຍາຍການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາເມອງທີ່ມອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຕໍີ່າ, ການສະ
ໜອງສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ໃນການຮຽນ-ການສອນໃນຊັັ້ນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນໃຫ້ພຽງ
ພໍຂັັ້ນພັ້ນຖານ;
1.3.2.
1.
2.
3.

ຄາດໝາຍ
ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກ 3-5 ປ ໃຫ້ໄດ້ສູງກວ່າ 60%.
ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປ ໃຫ້ບັນລຸໄດ້ສູງກວ່າ 80%.
ເພີ່ມຈໍານວນເມອງທີ່ມອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປ ສູງກວ່າ 60% ຈາກ 135 ເມອງ ໃຫ້ເປັນ 140 ເມອງ.

1.3.3. ວຽກຈດສມ
1. ຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນອະນຸບານ-ຫ້ອງກຽມແຫ່ງໃໝ່ຕາມບ້ານທມເດັກໃນເກນອາຍຸເຂົັ້າຮຽນຫາຍ ໂດຍການ
ສົມທົບກັບອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ປຸກລະດົມຊຸມຊົນເປັນເຈົັ້າການໃນການປະກອບສ່ວນ ໃນການ
ກໍີ່ສ້າງໂຮງຮຽນໃນເຂດທີ່ມເງີ່ອນໄຂໂດຍສະເພາະເມອງທີ່ມອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປ ຕໍີ່າກວ່າ 60%;
2. ຂະຫຍາຍການຈັດການຮຽນ-ການສອນກຸ່ມຮຽນຜ່ານການຫນ
ິັ້ ໄປສູເ່ ຂດທີ່ມປະຊາກອນເກນອາຍຸ 3-5 ປ
ໃນບ່ອນທີ່ບມ
ໍີ່ ໂຮງຮຽນອະນຸບານ ແລະ ຫ້ອງກຽມປະຖົມ;
3. ຊຸກຍູ້ຊຸມຊົນ ແລະ ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັນ
ັ້ ບ້ານໃຫ້ມສ່ວນຮ່ວມໃນການບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງ
ສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມ;
4. ສ້າງນິຕິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ້າງໂຮງຮຽນລ້ຽງເດັກ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນຸບານຕົວແບບ (ທັງພາກລັດ
ແລະ ເອກະຊົນ);
5. ສ້າງ, ປັບປຸງການນິເທດການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ຊຸກຍູຄ
້ ູນິເທດຂັັ້ນເມອງ ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູກ
້ ານຮຽນ
-ການສອນຂອງຄູຢແ
ູ່ ຕ່ລະໂຮງຮຽນ ຢ່າງໜ້ອຍພາກຮຽນລະ 1 ຄັັ້ງ.
6. ພັດທະນາເຄີ່ອງມ ແລະ ຄູມ
່ ຕິດຕາມ, ທົດລອງນໍາໃຊ້ເຄີ່ອງມຕິດຕາມ, ວິເຄາະ ແລະ ປັບປຸງເຄີ່ອງມຕິດຕາມ,
ຮັບຮອງ ແລະ ຂໍອະນຸມັດນໍາໃຊ້ເຄີ່ອງມຕິດຕາມການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນທຸກຮູບແບບ;
7. ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ຂນ
ັັ້ ແຂວງ ແລະ ຂັັ້ນເມອງ ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ເຄີ່ອງມປະເມນມາດຕະຖານນໍັ້າ
ແລະ ສຸຂະອະນາໄມໃນສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ພ້ອມທັງຕິດຕາມການນໍາໃຊ້ເຄີ່ອງມປະເມນ
ມາດຕະຖານດ້ານນໍັ້າ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໂດຍນໍາໃຊ້ຮູບແບບ 3 ດາວ;
8. ປຸກລະດົມຊຸກຍູ້-ສົີ່ງເສມຂະບວນການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ມຄຸນນະພາບ, ສົີ່ງເສມການແຂ່ງຂັນສລະປະ
ວັນ ນະຄະດໃນໂຮງຮຽນອະນຸບານໃຫ້ເປັນຂະບວນຟົດຟັ້ນ;
9. ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ ແລະ ກະສິກໍາ ທີ່ພົວພັນກັບວຽກໂພຊະນາການ ເພີ່ອ
ເຜຍແຜ່ໃຫ້ຊຸມຊົນ ແລະ ຜູ້ດູແລເດັກ;
10. ສະໜອງອຸປະກອນ ແລະ ເຄີ່ອງຫັ້ນທີ່ເປັນສິງຈູງໃຈ ແລະ ສ້າງໂຮງຮຽນໃຫ້ເປັນສະຖານທີ່ທີ່ປອດໄພ ເພີ່ອ
ໃຫ້ຜູ້ປົກຄອງມຄວາມເຊີ່ອໝັັ້ນໃນການສົີ່ງລູກຫານໄປຮຽນ.
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II.
2.1.

ຂະແໜງການຍ່ອຍປະຖົມສຶກສາ

ສະພາບລວມ

2.1.1. ການຂະຫຍາຍໂອກາດ, ປະສິດທິພາບພາຍໃນ ແລະ ຄວາມເທົີ່າທຽມ
ການຂະຫຍາຍໂອກາດໃນການເຂົັ້າເຖິງການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມຢ່າງທົີ່ວເຖິງ ແລະ ເທົີ່າທຽມ ຍັງສບຕໍເີ່ ປັນບູລິ
ມະສິດຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍປະຖົມສຶກສາ. ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ສບຕໍຮ
ີ່ ່ວມມກັບຫາຍພາກສ່ວນ
ລວມທັງພາກລັດ, ເອກະຊົນ, ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ ແລະ ຄູຮ
່ ່ວມພັດທະນາ ໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບການສຶກສາ
ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຮງຮຽນປະຖົມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສ້າງ, ສ້ອມແປງຫ້ອງຮຽນ ເພີ່ອທົດແທນ
ຫ້ອງຮຽນທມ
ີ່ ສະພາບເປ່ເພ ແລະ ປັບປຸງພັດທະນາພັ້ນຖານໂຄງລ່າງໃຫ້ເປັນທີ່ດຶງດູດຂອງນັກຮຽນຫາຍຂຶັ້ນ. ໃນປ
2019, ມໂຮງຮຽນປະຖົມຈໍານວນ 4.529 ແຫ່ງ ທມ
ີ່ ນໍັ້າໃຊ້ຕະຫອດປ ຊຶີ່ງກວມປະມານ 51% ທຽບໃສ່ຈໍານວນ
ໂຮງຮຽນປະຖົມທັງໝົດ ແລະ ມໂຮງຮຽນປະຖົມ 2.181 ແຫ່ງ ທມ
ີ່ ອ່າງລ້າງມ ແລະ ນັກຮຽນມກິດຈະກໍາລ້າງມ
ພ້ອມທັງຖູແຂ້ວໃນໂຮງຮຽນ ເທົີ່າກັບ 25% ທຽບໃສ່ຈໍານວນໂຮງຮຽນປະຖົມທັງໝົດ.
ນອກນັັ້ນ ກໍໄດ້ສົມທົບກັບຊຸມຊົນ, ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັັ້ນບ້ານ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ເພີ່ອຊຸກຍູ້
ແລະ ລະດົມໃຫ້ເດັກໃນເກນອາຍຸໄດ້ເຂົັ້າເຖິງການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມຢ່າງທົີ່ວເຖິງ. ຍ້ອນແນວນັັ້ນ ຈຶີ່ງເຮັດໃຫ້ອັດຕາ
ເຂົັ້າຮຽນໃໝ່ສຸດທິ ແລະ ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນສຸດທິຊັັ້ນປະຖົມເພີ່ມຂຶັ້ນຈາກ 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 ການເຂົັ້າຮຽນໃນຊັັ້ນປະຖົມມທ່າອ່ຽງເຂົັ້າຖກ
ເກນອາຍຸຫາຍຂຶັ້ນ.
ຄຽງຄູກ
່ ັບການສຶກສາພາກລັດ, ການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ກໍໄດ້ປະກອບສ່ວນຫາຍສົມຄວນເຂົັ້າໃນການພັດ
ທະນາການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມ. ໃນສົກຮຽນ 2018-2019 ສັດສ່ວນນັກຮຽນປະຖົມພາກເອກະຊົນກວມ 7% ຂອງ
ຈໍານວນນັກຮຽນທັງໝົດ, ທຽບໃສ່ປຜ່ານມາ ເພີ່ມຂຶັ້ນ 1%.
ຮູບພາບທີ 5: ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນສດທິຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາໃນລະດັບແຂວງ ແລະ ທົີ່ວປະເທດໃນປີ
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99.6

ເຖິງວ່າໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກໍຄທຸກພາກສ່ວນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຂະຫຍາຍໂອ
ກາດໃຫ້ເດັກທຸກຄົນໄດ້ເຂົັ້າຮຽນໃນຊັັ້ນປະຖົມຢ່າງທົີ່ວເຖິງ ແລະ ຖກຕາມເກນອາຍຸກໍຕາມ, ແຕ່ການທຈ
ີ່ ະຮັກສາ
ນັກຮຽນໃຫ້ຢໃູ່ ນລະບົບການສຶກສາຢ່າງມຄຸນນະພາບ ແລະ ຈົບຊັັ້ນປະຖົມ ແມ່ນຍັງເຮັດບໍທ
ີ່ ັນໄດ້ດເທົີ່າທີ່ຄວນ.
ບັນຫາດັີ່ງກ່າວໄດ້ສະແດງອອກຜ່ານ ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງ ແລະ ອັດຕາປະລະທີ່ເພີ່ມຂຶັ້ນໃນບາງຂັັ້ນຮຽນ ແລະ ບາງເມອງ
ເຊິີ່ງເປັນສາເຫດໃຫ້ອັດຕາລອດເຫອຮອດ ຂັັ້ນ ປ.5 ໃນຊັັ້ນປະຖົມຫຼຸດລົງ.
ເຖິງວ່າອັດຕາຄ້າງຫ້ອງໃນຊັັ້ນປະຖົມ ຫຼຸດລົງ 0,2% (ຈາກ 4% ມາເປັນ 3,8%) ແຕ່ເຫັນວ່າ ມເຖິງ 74
ເມອງທີ່ມອັດຕາດັີ່ງກ່າວເພີ່ມຂຶັ້ນ ເມີ່ອທຽບໃສ່ປຜ່ານມາ. ໃນສົກຮຽນ 2018-2019, ເມອງທີ່ມອັດຕາຄ້າງຫ້ອງ
ສູງທີ່ສຸດແມ່ນເມອງນອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ (23,1%), ຖັດມາແມ່ນ ເມອງໄຊສະຖານ ແຂວງໄຊຍະບູລ
(16,4%), ເມອງດັກຈຶງ (14,1%) ແລະ ເມອງກະລຶມ ແຂວງເຊກອງ (13,9%). ແຕ່ທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງທີ່ສຸດ ແມ່ນ
ການຄ້າງຫ້ອງ ຢູ່ໃນຂັັ້ນ ປ.1, ໃນ 74 ເມອງທີ່ມອັດຕາຄ້າງຫ້ອງໃນຊັັ້ນປະຖົມເພີ່ມຂຶັ້ນນັັ້ນ ມເຖິງ 56 ເມອງ ທີ່ອັດ
ຕາຄ້າງຫ້ອງເພີ່ມຂຶັ້ນຢູ່ໃນຂັັ້ນ ປ.1 ເຊິີ່ງເພີ່ມຂຶັ້ນຫາຍທີ່ສຸດແມ່ນຢູ່ ເມອງໄຊສະຖານ ແຂວງ ໄຊຍະບູລ ແລະ ເມອງ
ລ້ອງແຈ້ງ ແຂວງໄຊສົມບູນ. ໃນທົີ່ວປະເທດ ເມອງທີ່ມອັດຕາຄ້າງຫ້ອງຂັັ້ນ ປ.1 ສູງກວ່າ 14% ມ 20 ເມອງຫຼຸດ
ລົງ 1 ເມອງເມີ່ອທຽບໃສ່ປຜ່ານມາ. ໃນ 20 ເມອງນັັ້ນ, ເມອງທີ່ມອັດຕາດັີ່ງກ່າວສູງທີ່ສຸດແມ່ນ ເມອງນອງ, ຖັດມາ
ແມ່ນ ເມອງດາກຈຶງ, ເມອງກະລຶມ ແລະ ເມອງສະໜາມໄຊ ເຊິີ່ງເມອງເຫົີ່ານັ້ມອັດຕາຄ້າງຫ້ອງສູງກວ່າ 25%. ແຕ່
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນບັນດາເມອງເຫົີ່ານັ້ກໍມເມອງຈໍານວນໜຶີ່ງທີ່ປະຕິບັດໄດ້ດຂຶັ້ນ ແລະ ມອັດຕາດັີ່ງກ່າວ ຫຼຸດລົງ.
ໃນນັັ້ນ, ເມອງກະລຶມ ເປັນເມອງທີ່ມອັດຕາຄ້າງຫ້ອງຂັັ້ນ ປ.1 ຫຼຸດລົງ ເຖິງ 17,6% (ຈາກ 46,7% ເຫອ
29,12%).
ຮູບພາບທີ 6: ເມອງທີອ
ີ່ ັດຕາຄ້າງຫ້ອງຂັັ້ນ ປ.1 ສູງກວ່າ 14%

ໜຶງີ່ ໃນຕົວຊບ
ັ້ ອກຂອງກະແສນັກຮຽນ ກໍຄອັດຕາການປະລະການຮຽນ. ໃນສົກຮຽນ 2018-2019, ອັດຕາ
ປະລະການຮຽນຢູຊ
່ ັັ້ນປະຖົມສຶກສາແມ່ນເພີ່ມຂຶັ້ນຈາກ 4% ເປັນ 4,3% ເຊິີ່ງໃນທົີ່ວປະເທດ ມເຖິງ 70 ເມອງ ທີ່
ມອັດຕາດັີ່ງກ່າວເພີ່ມຂຶັ້ນ ແລະ ມເຖິງ 30 ເມອງ ທີ່ມອັດຕາດັີ່ງກ່າວສູງກວ່າ 6%. ການປະລະການຮຽນຢູຊ
່ ັັ້ນ
ປະຖົມນັັ້ນ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ໃນຂັັ້ນ ປ.1. ເມອງທມ
ີ່ ອັດຕາປະລະ ປ.1 ສູງກວ່າໝູ່ແມ່ນ ເມອງບົວລະພາ ແຂວງ
ຄໍາມ່ວນ ສູງເຖິງ 23,9%, ເມອງເຊໂປນ, ເມອງພະລານໄຊ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ສູງເຖິງ 21,7% ແລະ 18,9%
ຕາມລໍາດັບ. ທຽບໃສ່ປຜ່ານມາແມ່ນມເຖິງ 77 ເມອງ ທີ່ມອັດຕາປະລະ ປ.1 ເພີ່ມຂຶັ້ນ ແລະ ເພີ່ມຫາຍ ທສ
ີ່ ຸດແມ່ນ
ຢູ່ ເມອງບົວລະພາ (ເພີ່ມຂຶັ້ນຈາກ 4,9% ເປັນ 23,9%), ຖັດລົງມາມ ເມອງກະລຶມ ແລະ ເມອງອາດສະພັງທອງ
ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ທີ່ເພີ່ມຈາກ 2,4% ເປັນ 12,9% ແລະ 2,2% ເປັນ 10,5% ຕາມລໍາດັບ. ກໍລະນຂອງ
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ເມອງກະລຶມ ແມ່ນກໍລະນທຄ
ີ່ ວນມການສຶກສາເປັນພິເສດ ເນີ່ອງຈາກວ່າໃນສົກຮຽນ ຜ່ານມາອັດຕາຄ້າງຫ້ອງ ປ.1
ໄດ້ຫຼຸດລົງເຖິງ 17,6% ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນ ອັດຕາປະລະໃນຂັັ້ນດັີ່ງກ່າວ ພັດເພີ່ມຂຶັ້ນ ເຖິງ 11%, ນັັ້ນສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນວ່າ ໃນສົກຮຽນຜ່ານມາ ເດັກນ້ອຍທີ່ເລອກປະລະການຮຽນມເພີ່ມຂຶັ້ນ ແທນທີ່ພວກເຂົາຈະກັບຄນມາຄ້າງ
ຫ້ອງ ປ.1 ຄນ.
ບັນຫາຕ່າງໆທີ່ກ່າວມານັັ້ນ ເປັນຜົນກະທົບຕໍີ່ກັບປະສິດທິພາບພາຍໃນຂອງລະບົບການສຶກສາ. ການປະລະ
ແລະ ການຄ້າງຫ້ອງທີ່ສູງ ເຮັດໃຫ້ອັດຕາລອດເຫອຮອດ ປ.5 ໃນສົກຮຽນ 2018-2019 ຫຼຸດລົງ ຈາກ 82,2%
ເປັນ 82% ເມີ່ອທຽບໃສ່ສົກຮຽນຜ່ານມາ. ຈາກຜົນການວິເຄາະຕາມກະແສຮຸ່ນນັກຮຽນ (Cohort Analysis) ໃນ
ສົກຮຽນ 2018-19 ເຫັນວ່າຖ້າປະສິດທິພາບພາຍໃນຂອງລະບົບການສຶກສາຍັງເປັນແບບນັ້ຕໍີ່ໄປ, ນັກຮຽນ 1.000
ຄົນໃດທີ່ເຂົັ້າຮຽນຈະລອດເຫອໄປຮອດ ຂັັ້ນ ປ.5 ຢູ່ປະມານ 826 ຄົນ ແລະ ຈົບຊັັ້ນປະຖົມ 798 ຄົນ (ພາຍໃຕ້
ສົມມຸດຖານວ່າອະນຸຍາດໃຫ້ຄ້າງຫ້ອງໄດ້ 2 ປ). ນັັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ 202 ຄົນ ທີ່ເຮົາລົງທຶນໄປຈະບໍີ່ຈົບ ການສຶກ
ສາຊັັ້ນປະຖົມພາຍໃນ 5 ຫ 7 ປ ແລະ ແທນທີ່ເດັກນ້ອຍຄົນໜຶີ່ງຈະໃຊ້ເວລາພຽງ 5 ປ ໃນການຈົບ ຊັັ້ນປະຖົມ ແຕ່
ພັດຕ້ອງໃຊ້ເວລາ 5,2 ປ ຕໍີ່ 1 ຄົນ ຢ່າງໜ້ອຍເພີ່ອໃຫ້ຈົບຊັັ້ນ. ຖ້າເປັນແບບນັັ້ນ, ລັດຖະບານຈະຕ້ອງ ໄດ້ລົງທຶນໃສ່
ເດັກນ້ອຍຄົນໜຶີ່ງເພີ່ອໃຫ້ຈົບຊັັ້ນ 1,18 ເທີ່ອ ແທນທີ່ຈະແມ່ນ 1 ເທີ່ອ ຂອງມູນຄ່າຫົວໜ່ວຍຕໍີ່ນັກຮຽນ ໜຶີ່ງຄົນ.
ໃນກໍລະນນັ້ ຈະຖວ່າເປັນການສັ້ນເປອງງົບປະມານລັດຖະບານຫາຍຂຶັ້ນ.
ດັີ່ງນັັ້ນແລ້ວ, ເພີ່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັີ່ງກ່າວ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ລວມທັງພະແນກສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາ ແຂວງ/ນະຄອນຫວງ ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊັ້ນໍາຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມອງ/ນະຄອນ ໃຫ້ເພີ່ມ
ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດໂດຍສະເພາະບັນດາເມອງທີ່ມບັນຫາທີ່ກ່າວມານັັ້ນ ເພີ່ອໃຫ້ການຊຸກຍູ້ ແລະ ຊ່ວຍເຫອ
ຢ່າງໃກ້ຊິດໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູສອນຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
ຮູບພາບທີ 7: ເມອງທີອ
ີ່ ັດຕາປະລະ ປ.1 ສູງກວ່າ 6% (30 ເມອງ)
ເຊໂປນ
ຕະໂອຸ້ຍ
ພີນ
ບົວລະພາ
ນອງ
ພະລານໄຊ
ປາກແບ່ງ
ກະລຶມ
ທ່າປາງທອງ
ຊົນນະບູລີ
ເມິງ
ໄຊເສດຖາ
ວຽງພູຄາ
ຍົມມະລາດ
ສາລະວັນ
ບາຈຽງຈະເລີນສກ
ທ່າແຕງ
ສໍາພັນ
ສານໄຊ
ໝີ່ນ
ພູວົງ
ຜາອດົມ
ວາປີ
ສະໜາມໄຊ
ອາດສະພັງທອງ
ເຟອງ
ລະມາມ
ສຂມາ
ໂພນທອງ
ດັກຈຶງ
-

2.0

4.0

6.0
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8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

ຕາຕະລາງທີ 5 : ຕົວຊີບ
ັ້ ອກຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ
ຕົວຊີັ້ບອກ

ສົກຮຽນ

ສົກຮຽນ

ສົກຮຽນ

2016-2017

2017-2018

2018-2019

34.305

34.120

33.991

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

81,1

82,2

82,0

5,7

6

7

ຈໍານວນຫ້ອງຮຽນ (ຫ້ອງ)
ຈໍານວນນັກຮຽນທັງໝົດ (ຄົນ)

ອັດຕາລອດເຫອ (%)
ອັດຕາສ່ວນການເຂົັ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນ
ເອກະຊົນທຽບໃສ່ນກ
ັ ຮຽນທັງໝົດ (%)

2.1.2. ຄນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ
➢ ດ້ານການປັບປງຫັກສູດ
ເພີ່ອເປັນການປັບປຸງຄຸນນະພາບໃນຊັັ້ນປະຖົມໃຫ້ດຂຶັ້ນ, ໃນປ 2019 ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້
ປັບປຸງຫັກສູດ, ຄູມ
່ ຄູ, ປຶັ້ມແບບຮຽນ, ສກ
ີ່ ານຮຽນອີ່ນໆ ສໍາລັບທຸກວິຊາ. ສໍາເລັດການປັບປຸງ, ກວດແກ້ປຶັ້ມແບບ
ຮຽນ ແລະ ຄູມ
່ ຄູ ປ.1 ຈໍານວນ 6 ວິຊາຄນໃໝ່ (ບໍນ
ີ່ ັບວິຊາ ຄະນິດສາດ), ສໍາເລັດການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ຮຽບຮຽງປຶັ້ມ
ແບບຮຽນ ແລະ ຄູມ
່ ຄູສໍາລັບຊັນ
ັ້ ປະຖົມສຶກສາປທ 2 (ພາຍໃຕ້ແຜນງານ BEQUAL). ລົງຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນ
ຜົນການທົດລອງປຶັ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູມ
່ ຄູ ປ.2 ຢູ່ 25 ໂຮງຮຽນເປົັ້າໝາຍໃນແຂວງຫວງນໍັ້າທາ, ນະຄອນຫວງວຽງ
ຈັນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງສາລະວັນ. ສໍາເລັດການຂຽນປຶັ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູມ
່ ຄູຄະນິດສາດ ປ.2
ເພອ
ີ່ ກະກຽມຈັດພິມແຈກຢາຍທົີ່ວປະເທດ (ຈໍານວນ 2 ຕົັ້ນສະບັບ). ຈັດພິມຄນປຶັ້ມແບບຮຽນພາສາລາວ, ຄະນິດ
ສາດ, ຄຸນສົມບັດ, ໂລກອ້ອມຕົວ ແລະ ພາສາອັງກິດ ປ.3-ປ.5 ລວມທັງໝົດ 476.689 ຫົວ, ຈັດພິມປຶັ້ມ
ແບບຮຽນ ແລະ ຄູມ
່ ຄູວິຊາຄະນິດສາດ ປ.1 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ຈໍານວນ 202.700 ຫົວ. ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ, ກໍີ່ໄດ້
ມການຝຶກອົບຮົມຄູສຶກສານິເທດ ເພີ່ອສະໜັບສະໜູນການສອນຫັກສູດໃໝ່. ໄດ້ປັບປຸງມາດຕະຖານຄຸນນະພາບ
ການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມຈາກ 6 ຂົງເຂດ 42 ຕົວຊວ
ັ້ ັດ ແລະ 210 ເງີ່ອນໄຂ ມາເປັນມາດຕະຖານຂັັ້ນພັ້ນຖານຂອງ
ການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມ ຊຶີ່ງປະກອບມສອງພາກຄ: ພາກທໜຶີ່ງ ກ່ຽວຂ້ອງກັບປັດໄຈການສະໜອງອຸປະກອນຮັບໃຊ້
ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ພາກທສອງ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນ, ການສິດສອນຂອງຄູ ແລະ
ການມສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນໃນການພັດທະນາການສຶກສາ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄຽງຄູກ
່ ັບການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງຫັກສູດໃໝ່ນັັ້ນ, ຍັງສັງເກດເຫັນວ່າ ການປັບປຸງ
ຫັກສູດບໍໄີ່ ດ້ອງໃສ່ຜົນການປະເມນນັກຮຽນຕົວຈິງ ມາເປັນບ່ອນອງໃນການປັບປຸງ ເພີ່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບຄວາມ
ສາມາດທຄ
ີ່ ວນຮັບຮູໃ້ ນແຕ່ລະຂັັ້ນຮຽນໄດ້ເທົີ່າທີ່ຄວນ. ສະນັັ້ນ, ການປັບປຸງຫັກສູດ, ປຶັ້ມແບບຮຽນ, ການປັບປຸງ
ການສ້າງຄູ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຄູປະຈໍາການ ຄວນອງໃສ່ຜົນການປະເມນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນມາເປັນບ່ອນ
ອງ ເພີ່ອເຮັດໃຫ້ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນດຂຶັ້ນ.
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➢ ດ້ານຄູສອນ
ຄູສອນເປັນປັດໄຈນໍາເຂົັ້າຫັກ ທີ່ຕັດສິນດ້ານຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນ. ດັີ່ງນັັ້ນ, ກະຊວງສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາ ຈຶີ່ງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ບັນຈຸ ແລະ ສັບຊ້ອນຄູສອນຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຮງຮຽນໃນຂອບເຂດທົີ່ວ
ປະເທດ. ໃນສົກຮຽນ 2018-19 ທົີ່ວປະເທດມຄູສອນຊັັ້ນປະຖົມພາກລັດທັງໝົດຈໍານວນ 33.533 ຄົນ ໃນນັັ້ນ
ເປັນຄູສອນປະຈໍາ 20.683 ຄົນ, ຄູສັນຍາຈ້າງ ແລະ ອາສາສະໝັກ ຈໍານວນ 3.718 ຄົນ, ຜູບ
້ ໍລິຫານໃນໂຮງຮຽນ
ທີ່ໄດ້ສິດສອນຈໍານວນ 9.132 ຄົນ. ດັີ່ງນັັ້ນ, ເຮັດໃຫ້ອັດຕາສ່ວນນັກຮຽນຕໍຄ
ີ່ ູມພຽງແຕ່ 21 ຄົນ ຕໍຄ
ີ່ ູ 1 ຄົນ, ແຕ່
ຖ້າບໍໄີ່ ລ່ຄູອາສາສະໝັກ ແລະ ຜູອ
້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນທີ່ບໄໍີ່ ດ້ສອນຈະເຮັດໃຫ້ອັດຕາສ່ວນນັກຮຽນຕໍຄ
ີ່ ູ 24 ຄົນຕໍຄ
ີ່ ູ
1 ຄົນ. ເມີ່ອສົມທຽບບັນດາເມອງໃນທົີ່ວປະເທດ ເຫັນວ່າ ອັດຕາສ່ວນນັກຮຽນຕໍຄ
ີ່ ູ ຕໍີ່າສຸດແມ່ນນັກຮຽນ 12 ຄົນຕໍີ່
ຄູ 1 ຄົນ ຢູ່ເມອງ ແກ້ວອຸດົມ ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ສູງສຸດຢູ່ເມອງຕຸ້ມລານ ແຂວງສາລະວັນ ໃນອັດຕານັກຮຽນ 33
ຄົນຕໍຄ
ີ່ ູ 1 ຄົນ. ແຕ່ກໍບໝ
ໍີ່ າຍຄວາມວ່າມຄູພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການແລ້ວ ເພາະວ່າຍັງມຫ້ອງຮຽນຈໍານວນ 9.187
ຫ້ອງ ທີ່ຍັງມການສອນຫ້ອງຄວບ.
ເພີ່ອໃຫ້ການນໍາໃຊ້ຫັກສູດໃໝ່ໃນຂັັ້ນ ປ.1 ໄດ້ຮັບຜົນທດ
ີ່ , ໄດ້ມການຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກຫກ
ັ ຈໍານວນ 59
ທ່ານ ແລະ ຄູຝຶກຂັັ້ນແຂວງ ຈໍານວນ 567 ທ່ານເພີ່ອຈະໄປຝຶກໃຫ້ຜອ
ູ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູສຶກສານິເທດ
ໃນການນໍາໃຊ້ປຶັ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູມ
່ ຄູ ຂັັ້ນ ປ.1 ທົີ່ວປະເທດ. ໄດ້ປັບປຸງຄູມ
່ ຍົກລະດັບຄູສຶກສານິເທດ ເພີ່ອຈະ
ຍົກລະດັບຄູສຶກສານິເທດທົີ່ວປະເທດ ແລະ ສ້າງຄູຝຶກຄູສຶກສານິເທດຂັັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັັ້ນແຂວງ ຈໍານວນ 22 ທ່ານ
ພ້ອມທັງໄດ້ທົດລອງນໍາໃຊ້ຄມ
ູ່ ຝຶກອົບຮົມຄູສຶກສານິເທດ ສໍາເລັດແລ້ວ 28 ທ່ານ ໃນ 3 ແຂວງ ຄ ສະຫວັນນະເຂດ
ວຽງຈັນ ແລະ ສາລະວັນ.
ການເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຄູແມ່ນເປັນປັດໄຈຫັກໃນການພັດທະນາທາງດ້ານຄຸນນະພາບ
ຂອງການສຶກສາ. ໃນບາງທ້ອງຖິີ່ນຍັງເຫັນວ່າຄູສອນຈໍານວນໜຶີ່ງຍັງແຕ່ງບົດສອນບໍີ່ຄົບຖ້ວນ, ການຜະລິດ ແລະ ນໍາ
ໃຊ້ສີ່ເຂົັ້າໃນການຮຽນ-ການສອນມໜ້ອຍ, ຂາດສອນ ແລະ ຂາດການຕິດຕາມເອົາໃຈໃສ່ ການຮຽນຂອງນັກຮຽນ
ເຊິີ່ງເປັນສາຍເຫດໃຫ້ ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ໃນບາງວິຊາບໍີ່ໄດ້ຕາມມາດຖານ.
➢ ດ້ານຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ
ໄດ້ມການປະເມນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ໂດຍການດໍາເນນສໍາຫວດຜົນສໍາເລັດການຮຽນຮູ້ວຊ
ິ າຄະນິດ
ສາດ ໂດຍການສຸ່ມຕົວຢ່າງເອົານັກຮຽນຂັັ້ນ ປ.3 ຈໍານວນ 17.000 ຄົນໃນທົີ່ວປະເທດ. ໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມ ໃນການວັດ
ຜົນການຮຽນຮູ້ຂອງນັກຮຽນ ປ.5 ຂອງຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາອາຊຽນໃນອາຊຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ (SEAPLM), ສໍາ
ເລັດການທົດລອງເຄີ່ອງມປະເມນຜົນກັບນັກຮຽນ ປ.5 ຈໍານວນ 4.500 ຄົນ ໂດຍອງໃສ່ເນັ້ອໃນ ທັງໝົດໃນຫັກ
ສູດຂອງອາຊຽນ ເຊິີ່ງໄດ້ດັດປັບໃຫ້ເຂົັ້າກັບສະພາບການຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ຜົນການຮຽນຮູ້
ຂອງນັກຮຽນ ປ.5 ທົີ່ວພາກພັ້ນ, ວິຊາທີ່ຈະນໍາໄປທົດສອບມວິຊາພາສາລາວ, ຄະນິດສາດ ແລະ ການເປັນພົນລະ
ເມອງຂອງໂລກ.
ຈາກການປະເມນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນໃນວິຊາພາສາລາວ ແລະ ຄະນິດສາດ ຂັັ້ນ ປ.3 ເຫັນວ່າ ນັກ
ຮຽນຍັງມລະດັບຄວາມສາມາດຕໍີ່າ ແລະ ມຄວາມຫາກຫາຍຢູ່ບັນດາແຂວງ ເຊິີ່ງຜົນການປະເມນມຄດັີ່ງນັ້: ວິຊາພາ
ສາລາວ ມພຽງນັກຮຽນຈໍານວນ 34% ທີ່ຈັດໄດ້ວ່າມຄວາມພ້ອມເພີ່ອເລີ່ອນຂຶັ້ນ ປ.4 ໄດ້ ແລະ ວິຊາຄະນິດສາດ ມ
ນັກຮຽນ ຈໍານວນ 18% ຖກຈັດໄດ້ວ່າມຄວາມພ້ອມເພີ່ອເລີ່ອນຂຶັ້ນ ປ.4 ໄດ້.
ໃນການລົງທົດລອງທົດສອບຄວາມຮູ້ພັ້ນຖານນັກຮຽນຂັັ້ນ ປ.3, ປ.4 ແລະ ປ.5 ໃນ 5 ແຂວງເປົັ້າໝາຍ
ຂອງສູນປະກັນຄຸນນະພາບສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໃນການລົງທົດສອບຄັັ້ງທ 1 ເຊິີ່ງມນັກຮຽນ 894 ຄົນ ຈາກ 30
ໂຮງຮຽນ 7 ເມອງ ໃນແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ອຸດົມໄຊ ເຫັນວ່າ ນັກຮຽນ ປ.3 ມເຖິງ 69% ທີ່ສາມາດອ່ານໄດ້ພຽງ
ແຕ່ ຕົວອັກສອນເທົີ່ານັັ້ນ, ສ່ວນ ປ.4 ແມ່ນ 59% ແລະ ປ.5 ຍັງມເຖິງ 36% ແລະ ໃນຈໍານວນດຽວກັນ, ສັດສ່ວນ
ທີ່ສາມາດອ່ານບົດເລີ່ອງສັັ້ນໄດ້ ໃນຂັັ້ນ ປ.3 ມ 13%, ປ.4 ມ 20% ແລະ ປ.5 ມ 39%. ໃນຄັັ້ງທ 2 ໄດ້ດໍາເນນ
ການທົດສອບກັບນັກຮຽນ 1.050 ຄົນ ໃນ 36 ໂຮງຮຽນ 6 ເມອງ ຢູ່ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ແຂວງຫວງພະບາງ
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ແລະ ແຂວງຈໍາປາສັກ, ຜົນການປະເມນເຫັນໄດ້ວ່າ ນັກຮຽນ ປ.3 ມເຖິງ 40% ທີ່ສາມາດອ່ານໄດ້ພຽງແຕ່ຕົວ
ອັກສອນເທົີ່ານັັ້ນ, ສ່ວນ ປ.4 ແມ່ນ 16% ແລະ ປ.5 ຍັງມເຖິງ 9% ແລະ ໃນຈໍານວນດຽວກັນ, ສັດສ່ວນທີ່ສາມາດ
ອ່ານບົດເລີ່ອງສັັ້ນໄດ້ ໃນຂັັ້ນ ປ.3 ມ 38%, ປ.4 ມ 60% ແລະ ປ.5 ມ 70%.
ຈາກຜົນການປະເມນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນທັງໝົດນັັ້ນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທັກສະຂອງນັກຮຽນປະ
ຖົມຕອນຕົັ້ນ ດ້ານການອ່ານ, ການຂຽນພາສາລາວ ແລະ ການຄິດໄລ່ເລກຂັັ້ນພຶັ້ນຖານ ຍັງບໍໄີ່ ດ້ດ (ຍັງອ່ອນ) ທີ່ຈະ
ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າສາມາດຮຽນໄດ້ຢ່າງມຄຸນນະພາບໃນຂັັ້ນທີ່ສູງກວ່າຂອງຊັັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມຕົັ້ນ.
2.1.3. ວຽກບໍລິຫານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ
ໃນສົກປ 2019, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ປັບປຸງນິຕິກໍາ, ຂໍັ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານນໍັ້າ ແລະ
ສຸຂະອະນາໄມໃນໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາ, ຄູ່ມໃນການເຄີ່ອນໄຫວ ກຸ່ມໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາ ແລະ ຄູ່ມດໍາເນນ
ວຽກງານສົີ່ງເສມສຸຂະພາບໃນໂຮງຮຽນ ເພີ່ອນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຜອ
ູ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູ
ໃນທົີ່ວປະເທດ. ພ້ອມກັນນັັ້ນ, ເພີ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນ ມປະສິດທິພາບຍິີ່ງຂຶັ້ນ, ໃນປ 2019 ລັດ
ຖະບານໄດ້ເພີ່ມມູນຄ່າຫົວໜ່ວຍເງິນບໍລຫ
ິ ານໂຮງຮຽນຊັັ້ນປະຖົມຈາກ 50.000 ກບເປັນ 70.000 ກບຕໍຄ
ີ່ ົນຕໍປ
ີ່ ,
ພິເສດ ສໍາລັບໂຮງຮຽນທີ່ຢບ
ູ່ ັນດາເມອງທໄີ່ ດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫອຂອງໂຄງການ GPE II ແມ່ນໄດ້ຮັບງົບປະມານເພີ່ມ
ຕີ່ມ 30.000 ກບ ຕໍຄ
ີ່ ົນ ລວມເປັນ 100.000 ກບຕໍຄ
ີ່ ົນຕໍປ
ີ່ ິ.
ເຖິງແມ່ນວ່າໂດຍລວມ, ການບໍລຫ
ິ ານຄຸ້ມຄອງໃນແຕ່ລະຂັນ
ັ້ ຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດຂຶັ້ນໃນເທີ່ອລະກ້າວ,
ແຕ່ກໍີ່ຍັງມບາງບັນຫາທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງຕີ່ມ ເຊັີ່ນ: ການຕິດຕາມການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຄູສຶກສານິເທດ ແລະ
ຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ, ການປະສານງານລະຫວ່າງໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນ ລວມໄປເຖິງການຈັດຕັັ້ງກຸ່ມໂຮງຮຽນ
ກໍີ່ຍັງບໍີ່ທັນໄດ້ດເທົີ່າທີ່ຄວນ.

2.2.

ສາຍເຫດທີີ່ພາໃຫຸ້ມີຂໍັ້ຄົງຄ້າງ

❖ ສາຍເຫດໃນການຄ້າງຫ້ອງ
1. ການຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນອະນຸບານ ແລະ ຫ້ອງກຽມປະຖົມໄປຫາກຸ່ມບ້ານຍັງມຈໍາກັດ ເດັກຈຶີ່ງບໍີ່ໄດ້ຜ່ານ
ການກຽມຄວາມພ້ອມກ່ອນເຂົັ້າຮຽນຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ;
2. ຄູສອນຈໍານວນໜຶີ່ງບໍີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການສິດສອນ, ບໍີ່ໄດ້ມການວາງແຜນການສອນ, ບໍີ່ແຕ່ງບົດສອນ, ບໍີ່
ຜະລິດ ແລະ ບໍີ່ນໍາໃຊ້ສກ
ີ່ ານຮຽນ-ການສອນ ແລະ ຄູສອນຈໍານວນໜຶີ່ງທີ່ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫກ ປະລະ
ຊົີ່ວໂມງສອນ;
3. ການບໍາລຸງນັກຮຽນອ່ອນຍັງເຮັດບໍີ່ທັນໄດ້ດ ແລະ ບໍີ່ຕໍີ່ເນີ່ອງໃນບາງໂຮງຮຽນຍັງບໍີ່ໄດ້ມການຕິດຕາມນັກ
ຮຽນອ່ອນ;
4. ການເລີ່ອນຂັັ້ນແບບຕໍີ່ເນີ່ອງຍັງບໍີ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢ່າງທົີ່ວເຖິງ;
5. ຜູ້ປົກຄອງຈໍານວນໜຶີ່ງບໍີ່ເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການສຶກສາ ບໍີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສອນລູກ ແລະ ຊຸກຍູ້
ລູກຮຽນເວລາຢູ່ເຮອນ;
6. ເຂດຊົນນະບົດຍັງຂາດເຂນຄູສອນ ອັນເຮັດໃຫ້ມໂຮງຮຽນຈໍານວນບໍີ່ໜ້ອຍຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສະໜອງ ການ
ສອນຫ້ອງຄວບ ໂດຍສະເພາະການສອນຄວບຫ້ອງ ປ.1 ແລະ ຄູທີ່ສອນຫ້ອງຄວບຍັງຂາດທັກສະ ການ
ສອນຫ້ອງຄວບ;
7. ການລົງເຄີ່ອນໄຫວ, ຊ່ວຍເຫອ, ແນະນໍາຄູສອນໃນຂັັ້ນໂຮງຮຽນຂອງຄູສຶກສານິເທດຂັັ້ນເມອງບໍີ່ທົີ່ວເຖິງ
ແລະ ບໍຕ
ີ່ ໍີ່ເນີ່ອງ ຍ້ອນງົບປະມານມຈໍາກັດ ແລະ ຜູ້ອໍານວຍການບາງໂຮງຮຽນກໍີ່ບໍີ່ໄດ້ມການນິເທດພາຍໃນ;
8. ຕົວຊັ້ບອກໃນການປະເມນຄູບໍີ່ໄດ້ເນັັ້ນໃສ່ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນເປັນຫັກ.
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❖ ສາເຫດໃນການປະລະ
1. ການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານໂຮງຮຽນ ຂອງຜູອ
້ ໍານວຍໂຮງຮຽນຫາຍແຫ່ງບໍທ
ີ່ ັນໄດ້ດເທົີ່າທີ່ຄວນ ເຮັດໃຫ້ສະພາບ
ແວດລ້ອມໂຮງຮຽນບໍເີ່ ປັນສິີ່ງດຶງດູດໃຫ້ເດັກຢາກມາໂຮງຮຽນ;
2. ບາງນິຕິກໍາມລັກສະນະເຄັີ່ງຄັດເກນໄປ ເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນທີ່ຂາດກາຍກໍານົດ ບໍີ່ສາມາດເຂົັ້າຮຽນຕໍີ່ໄດ້;
3. ຍ້ອນໂຮງຮຽນຕັັ້ງຫ່າງໄກຈາກບ້ານ, ເດັກບໍສ
ີ່ າມາດຍ່າງໄດ້ທຸກມັ້ ແລະ ມຄວາມສ່ຽງໃນການຍ່າງໄປໂຮງ
ຮຽນຕາມລໍາພັງ;
4. ການດໍາລົງຊວິດຂອງປະຊາຊົນ ຍັງຢູກ
່ ະແຈກກະຈາຍ, ບໍມ
ີ່ ອາຊບຄົງທີ່, ຮອດລະດູການຜະລິດ ຈໍາເປັນ
ຕ້ອງເອົາລູກຫານອອກໄປອາໄສຢູໄ່ ຮ່ຢສ
ູ່ ວນນໍາເຮັດໃຫ້ຮຽນບໍທ
ີ່ ັນໝູ່ ແລ້ວກໍປະລະການຮຽນ.
5. ການໂຮມບ້ານນ້ອຍເປັນບ້ານໃຫຍ່ແຕ່ເຂດທໍາການຜະລິດຢູໄ່ ກ ເຮັດໃຫ້ພແ
ໍີ່ ມ່ຈໍາເປັນເອົາລູກໄປທໍາການຜະ
ລິດນໍາ ແລະ ນອກຈາກນຜ
ັ້ ອ
ູ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູສອນບໍໄີ່ ດ້ປະສານສົມທົບກັບ ຜູ້ປົກຄອງເດັກທີ່
ຂາດຮຽນ.
6. ຍ້ອນນັກຮຽນຈໍານວນໜຶີ່ງບໍໄີ່ ດ້ຜ່ານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ເມີ່ອຮຽນບໍໄີ່ ດ້ຈຶີ່ງອອກໂຮງຮຽນ;
7. ຍ້ອນວ່າຄອບຄົວມຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຂາດເຂນດ້ານເສດຖະກິດ ເຊັີ່ນ: ຂາດອາຫານ ແລະ ເຄີ່ອງນຸ່ງຫົີ່ມ;

2.3.

ແຜນວຽກບູລິມະສິດສໍາລັບປີ 2020

2.3.1. ຈດປະສົງ
ເພີ່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນ - ການສອນ ພາສາລາວ ແລະ ຄະນິດສາດ ໃຫ້ດຂຶັ້ນພ້ອມທັງຫຼຸດຜ່ອນອັດ
ຕາປະລະ ແລະ ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງ.
2.3.2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ຄາດໝາຍ
ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນໃໝ່ສຸດທິຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 99%.
ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນສຸດທິຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາໃຫ້ບັນລຸໄດ້ສູງກວ່າ 99%.
ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາຄ້າງຫ້ອງ ຂອງນັກຮຽນ ປ.1 ໃຫ້ຍັງເຫອ 7%.
ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາປະລະການຮຽນ ຂອງນັກຮຽນ ປ.1 ໃຫ້ຍັງເຫອ 5,5%.
ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາຄ້າງຫ້ອງຂອງນັກຮຽນຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໃຫ້ຍັງເຫອ 3%.
ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໃຫ້ຍັງເຫອ 3,5%.
ອັດຕາລອດເຫອຮອດ ປ.5 ໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 86%.
ເພີ່ມຈໍານວນເມອງທີ່ມອັດຕາປະລະຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຕໍີ່າກວ່າ 6% ຈາກ 118 ເມອງ ເປັນ 123 ເມອງ.

2.3.3. ວຽກຈດສມ
1. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຂະແໜງການຍ່ອຍປະຖົມ ແລະ ປັບປຸງລະບົບກຸ່ມ
ໂຮງຮຽນຄນໃໝ່;
2. ສົມທົບກັບອໍານາດການປົກຄອງເພີ່ອປຸກລະດົມຜູປ
້ ົກຄອງໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງການສຶກສາ ແລະ ເອົາ
ໃຈໃສ່ສົີ່ງລູກມາຮຽນ ພ້ອມທັງເອົາໃຈໃສ່ໃນການສອນລູກ ແລະ ຊຸກຍູລ
້ ູກຮຽນເວລາຢູເ່ ຮອນ;
3. ສົມທົບກັບອົງການປົກຄອງຂັັ້ນທ້ອງຖິີ່ນ ເພີ່ອຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການປະຕິບັດໜ້າທຂ
ີ່ ອງຄູ ແລະ ອໍາ
ນວຍການໂຮງຮຽນ ພ້ອມທັງລົງຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ຄສ
ູ ອນ ແລະ ຜູອ
້ ໍານວຍການໂດຍສະເພາະຢູໂ່ ຮງ
ຮຽນທີ່ມຜົນການຮຽນຕໍີ່າ ແລະ ແນະນໍາໃຫ້ຄູສອນເນັັ້ນໃສ່ການສອນທັກສະການອ່ານ, ການຂຽນ ແລະ
ຄິດໄລ່ເລກພັ້ນຖານ ເປັນຫັກ;
4. ລົງຕິດຕາມການຮຽນ-ການສອນ, ການປະຕິບັດຫັກສູດ ແລະ ການປະເມນຕໍາແໜ່ງວິຊາການຄູ, ດໍາເນນ
ການປະເມນຄວາມຮູຄ
້ ວາມສາມາດ ແລະ ຈັນຍາບັນຂອງຄູປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມໃນທົີ່ວປະເທດ ພ້ອມ
ທັງສຸມງົບປະມານທີ່ມໃສ່ການຍົກລະດັບໃຫ້ແກ່ຄູປະຈໍາການໂດຍສະເພາະຜູ້ທບ
ີ່ ໄໍີ່ ດ້ມາດຕະຖານ;
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5. ກວດກາຄນຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນໃນການດໍາເນນການສິດສອນຫ້ອງຄວບ ໂດຍສະເພາະ
ບັນດາໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ ແລະ ຕິດຕາມຊຸກຍູກ
້ ານສອນຫ້ອງຄວບ ເພີ່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫອແກ່ຄູ
ສອນດັີ່ງກ່າວ ແລະ ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຄູສອນທີ່ບໄໍີ່ ດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ;
6. ລົງຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູຜ
້ ູ້ອາໍ ນວຍການໂຮງຮຽນໃຫ້ປະຕິບັດການນິເທດພາຍໃນ ພ້ອມທັງງຊຸກຍູ້ຄປ
ູ ະຕິບັດ
ການເລີ່ອນຂັັ້ນແບບຕໍເີ່ ນີ່ອງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄເູ ພມ
ີ່ ເຕມ ເພີ່ອໃຫ້ຄນ
ູ ໍາໄປຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ;
7. ລົງຊຸກຍູກ
້ ານປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຄູ ແລະ ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ໃນການປະສານສົມກັບຜູປ
້ ົກຄອງເດັກ
ເພີ່ອຕິດຕາມ ແລະ ສົີ່ງຂ່າວໃຫ້ຜປ
ູ້ ົກຄອງເດັກ ຕໍກ
ີ່ ັບເດັກທມ
ີ່ ຄວາມສ່ຽງກ້າວໄປສູກ
່ ານອອກໂຮງຮຽນ;
8. ສບຕໍີ່ດໍາເນນການວິເຄາະຂໍັ້ມູນການປະເມນຜົນສໍາເລັດການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາປທ 5
ຂອງບັນດາປະເທດໃນອາຊຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ (SEA-PLM);
9. ດໍາເນນການປະເມນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາປທ 5 ໃນຂອບເຂດທົີ່ວປະເທດ.
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III. ຂະແໜງການຍ່ອຍມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ
3.1.

ສະພາບລວມ

3.1.1. ການຂະຫຍາຍໂອກາດ, ປະສິດທິພາບພາຍໃນ ແລະ ຄວາມເທົີ່າທຽມ
ຂະແໜງການຍ່ອຍມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ ກໍເປັນຂະແໜງການຍ່ອຍໃຫຍ່ອັນດັບທສອງ ຖັດຈາກຂະ
ແໜງການຍ່ອຍປະຖົມສຶກສາ ເຊິີ່ງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ຮ່ວມມກັບບັນດາພາກສ່ວນຕ່າງໆ ລວມ
ທັງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ປັບປຸງໂຄງລ່າງພັ້ນຖານຂອງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຈໍານວນໜຶີ່ງ, ສະໜອງງົບປະມານໃນ
ການສ້ອມ ແປງຫໍພັກ, ຫ້ອງນໍັ້າ ແລະ ລະບົບນໍັ້າໃຊ້ໃນໂຮງຮຽນ. ຄຽງຄູ່ກັນນັັ້ນ ກໍໄດ້ສະໜອງເງິນເບ້ຍລ້ຽງໃຫ້
ແກ່ນັກຮຽນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນທີ່ທຸກຍາກ, ດ້ອຍໂອກາດ, ເດັກຍິງຊົນເຜົີ່າຈໍານວນ 2.000 ຄົນ
(ນັກຮຽນ ມ.1 ແລະ ມ.2) ໃນຈໍານວນ 30 ເມອງທຸກຍາກ ເພີ່ອສົີ່ງເສມໃຫ້ເດັກນ້ອຍທີ່ຈົບປະຖົມ ໄດ້ມໂອ
ກາດສບຕໍີ່ຮຽນໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນຕໍີ່ໄປ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນສົກຮຽນ 2018-2029 ເຫັນວ່າອັດຕາເລີ່ອນຊັັ້ນຈາກ ປ.5 ຂຶັ້ນ ມ.1 ມທ່າອ່ຽງຫຼຸດ
ລົງ, ທຽບໃສ່ປ 2016-2017 ແມ່ນຫຼຸດລົງເກອບ 2%. ໃນທົີ່ວປະເທດ ມນັກຮຽນ 17.455 ຄົນ ເທົີ່າກັບ 12%
ຂອງນັກຮຽນທີ່ເສັງຈົບ ປ.5 ແລ້ວໃນສົກຮຽນ 2017-2018 ແຕ່ບໍີ່ໄປສບຕໍີ່ຮຽນຂັັ້ນ ມ.1 ໃນສົກຮຽນ 20182019. ເມີ່ອສົມທຽບລະດັບແຂວງ, ແຂວງຜົັ້ງສາລແມ່ນມອັດຕາເລີ່ອນຊັັ້ນຕໍີ່າກວ່າໝູ່ ຄ ມພຽງແຕ່ 76,4% ແລະ
ຖັດມາແມ່ນແຂວງສາລະວັນ ຊຶີ່ງມພຽງແຕ່ 77,8%. ແຕ່ເມີ່ອສັງເກດລົງເລິກລະດັບເມອງ ເຫັນໄດ້ວ່າມຄວາມ
ແຕກໂຕນກັນຫາຍ ແລະ ອັດຕາເລີ່ອນຊັັ້ນຫຼຸດລົງຫາຍທີ່ສຸດແມ່ນຢູ່ ເມອງສະໝ້ວຍ ແຂວງສາລະວັນ ເຊິີ່ງຫຼຸດລົງເຖິງ
21,5% (ຈາກ 90,8% ໃນປ 2018 ເປັນ 69,3% ໃນປ 2019), ຖັດມາແມ່ນເມອງກະລຶມ ແຂວງເຊກອງ ຈາກ
78,4% ເປັນ 67,7%, ເມອງໃໝ່ ແຂວງຜົັ້ງສາລ ຈາກ 68,9% ເປັນ 58,7% ແລະ ເມອງນອງ ແຂວງ ສະຫວັນ
ນະເຂດ ຈາກ 79,8% ເປັນ 70,6%.
ເນີ່ອງຈາກການເລີ່ອນຊັັ້ນທີ່ຫຼຸດລົງ, ຈິີ່ງເປັນສາເຫດໜຶີ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຈໍານວນນັກຮຽນທັງໝົດຫຼຸດລົງ ເຊິີ່ງທຽບ
ໃສ່ປຜ່ານມາແມ່ນຫຼຸດລົງເຖິງ 4.901 ຄົນ ອັນເຮັດໃຫ້ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນຫຼຸດລົງ ເຊັີ່ນ
ດຽວກັນຈາກ 83,1% ເປັນ 82,8% ທຽບກັບປຜ່ານ ຊຶີ່ງຕໍີ່າກວ່າໝູແ
່ ມ່ນຢູແ
່ ຂວງ ຈໍາປາສັກ, ສາລະວັນ ແລະ ສະ
ຫວັນນະເຂດ ຄ ຢູ່ທີ່ 67.5 %, 68,4% ແລະ 69,2% ຕາມລໍາດັບ (ເບິີ່ງຮູບພາບທ 8). ຍິີ່ງໄປກວ່ານັັ້ນ ອັດຕາ
ເຂົັ້າຮຽນດັີ່ງກ່າວມຄວາມແຕກໂຕນກັນແຕ່ລະເມອງ ຄ ສູງສຸດ 111,7% ຢູ່ເມອງແປກ ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ຕໍີ່າ
ສຸດ 41,3% ຢູ່ເມອງນອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ໃນນັ້ ມ 29 ເມອງ ທີ່ມອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຕໍີ່າກວ່າ 70%
(ເບິີ່ງຮູບພາບທ 9).
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ຮູບພາບທີ 8: ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນໃນທົີ່ວປະເທດ
ອັດຕາເຂ
ົ ົ້ າຮຽນລວມຊັົ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົົ້ນໃນທ່ົ ວປະເທດ
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ຮູບພາບທີ 9: ຈໍານວນເມອງທີີ່ມີອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນຕໍີ່າກວ່າ 70%
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ຕາຕະລາງທີ 6: ຕົວຊີບ
ັ້ ອກຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ
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68.3 69.3

ຕົວຊີັ້ບອກ

ສົກຮຽນ

ສົກຮຽນ

ສົກຮຽນ

2016-2017

2017-2018

2018-2019

ຈໍານວນຫ້ອງຮຽນ (ຫ້ອງ)

12.428

12.681

12.903

452.532

447.757

442.856

ອັດຕາເລີ່ອນຊັັ້ນຂອງນັກຮຽນຈົບ 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

ຈໍານວນນັກຮຽນທັງໝົດ (ຄົນ)

ຈາກຕາຕະລາງທີ່ສະແດງຢູຂ
່ ້າງເຖິງ ເຫັນໄດ້ວ່າອັດຕາຄ້າງຫ້ອງ ແລະ ອັດຕາປະລະໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນ
ຕົນ
ັ້ ກໍີ່ມທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶັ້ນ ເຊິີ່ງມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງປະສິດທິພາບພາຍໃນຂອງການຄຸ້ມຄອງການສຶກສາທມ
ີ່ ບັນຫາ.
ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປະລະ ເຊິງີ່ ໃນປ 2019 ໃນທົີ່ວປະເທດ, ມເຖິງ 94 ເມອງທີ່ມອັດຕາປະລະຊັັ້ນ ມ.ຕົັ້ນ ສູງ
ກວ່າ 8,5% (ຄາດໝາຍແຫ່ງຊາດຂອງສະພາ ໃນປ 2019) ເຊິີ່ງໃນນັັ້ນ ເມອງທມ
ີ່ ອັດຕາປະລະສູງ 5 ອັນດັບ ລ້ວນ
ແຕ່ແມ່ນຈາກແຂວງພາກໃຕ້ຄ: ເມອງຈໍາປາສັກ (21,5%), ເມອງສະໝ້ວຍ ແຂວງສາລະວັນ (20,9%), ເມອງ
ສານໄຊ ແຂວງອັດຕະປ (19,5%), ເມອງຕະໂອ້ຍ ແຂວງສາລະວັນ ແລະ ເມອງສຸຂຸມາ ແຂວງຈໍາປາສັກ (19%
ແລະ 18,5%) ຕາມລໍາດັບ. ເສັັ້ນສະແດງລຸ່ມນັ້ ແມ່ນ 20 ເມອງທມ
ີ່ ອັດຕາປະລະ ຊັັ້ນ ມ.ຕົັ້ນ ສູງກວ່າ 15% ເພີ່ມ
ຂຶັ້ນ 4 ເມອງເມີ່ອທຽບໃສ່ປຜ່ານມາ ແລະ ໃນນັນ
ັ້ ມເຖິງ 16 ເມອງທນ
ີ່ ອນໃນ 40 ເມອງ 3 ສ້າງ ທເີ່ ປັນບູລມ
ິ ະສິດ
ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ.
ການຫຼຸດລົງຂອງນັກຮຽນເລີ່ອນຊັັ້ນ ຈາກ ປ.5 ຂຶັ້ນ ມ.1 ແລະ ການປະລະທີ່ເພີ່ມຂຶັ້ນ ໄດ້ສົີ່ງຜົນກະທົບຕໍກ
ີ່ ັບ
ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນໃໝ່ລວມໃນຂັັ້ນ ມ.4 ເຊັີ່ນດຽວກັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເພດຍິງ ຊຶີ່ງໃນປຜ່ານມາສາມາດບັນລຸ 12
ແຂວງທີ່ມອັດຕາເຂົັ້າຮຽນໃໝ່ຂອງນັກຮຽນຍິງ ຂັັ້ນ ມ.4 ສູງກວ່າ 70%, ແຕ່ມາຮອດປ 2019, ເຫອພຽງ 10
ແຂວງທີ່ບັນລຸອັດຕາດັີ່ງກ່າວ (ແຂວງຫວງພະບາງ ແລະ ແຂວງເຊກອງ ຫຼຸດ 70% ໃນປ 2019). ໃນຂະນະດຽວ
ກັນ, ເຫັນວ່າເມີ່ອທຽບໃສ່ປຜ່ານມາ ມ 10 ແຂວງທມ
ີ່ ອັດຕາດັີ່ງກ່າວຫຼຸດລົງ (ແຂວງວຽງຈັນ, ອຸດົມໄຊ, ບໍລິຄໍາໄຊ,
ບໍີ່ແກ້ວ, ຫວງນໍັ້າທາ, ເຊກອງ, ຫວງພະບາງ, ຄໍາມ່ວນ, ຈໍາປາສັກ ແລະ ຜົັ້ງສາລ) ເຊິີ່ງລາຍລະອຽດຕ່າງໆສະແດງຢູ່
ໃນຮູບພາບ 11 ລຸ່ມນ:ັ້
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ຮູບພາບທີ 10: ຈໍານວນເມອງທີີ່ມອ
ີ ັດຕາປະລະການຮຽນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ສູງກວ່າ 15 %

ຮູບພາບທີ 11: ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມໃໝ່ ຂັັ້ນ ມ.4 ຂອງນັກຮຽນຍິງ (ອັດຕາຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມ
ຕອນຕົນ
ັ້ )
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3.1.2. ຄນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ
ໃນສົກຮຽນ 2018-2019 ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງຂະບວນການຮຽນ-ການ
ສອນໃຫ້ມຄຸນນະພາບດຂຶັ້ນດ້ວຍການຝຶກອົບຮົມວຽກງານການບໍລຫ
ິ ານຄຸ້ມຄອງ, ວຽກວິຊາການອີ່ນໆທປ
ີ່ ິີ່ນອ້ອມ
ໃຫ້ແກ່ຂັັ້ນແຂວງ, ຂັັ້ນເມອງ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູສອນ. ນອກຈາກນັັ້ນ ຍັງໄດ້ຮ່ວມກັບພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາ ແຂວງ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມອງ, ຄູຮ
່ ່ວມພັດທະນາຕ່າງໆ ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູຕ
້ ິດຕາມການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ຄົບຕາມຫັກສູດແຫ່ງຊາດ ແລະ ໄປຕາມສາມລັກສະນະຫ້າຫັກມູນຂອງການສຶກ
ສາທກ
ີ່ ໍານົດໄວ້.
ຄູສອນ ແມ່ນປັດໄຈນໍາເຂົັ້າທີ່ສໍາຄັນໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບພາຍໃນຂອງການສຶກສາ.
ໃນສົກປ 2018-19 ໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາພາກລັດ ມຈໍານວນຄູທັງໝົດ 36.919 ຄົນ, ເພີ່ມຂຶັ້ນ 142 ຄົນ
ທຽບໃສ່ປຜ່ານມາ, ຄູສອນປະຈໍາ 27.233 ຄົນ ຫຼຸດລົງ 90 ຄົນ ແຕ່ມຄູອາສາ ແລະ ຄູຮັບຈ້າງເຖິງ 6.000 ຄົນ.
ຈາກສະພາບຕົວຈິງທີ່ເກດຂຶັ້ນ ເຫັນວ່າໃນຊັນ
ັ້ ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ ຍັງມລັກສະນະຄູເຫອບໍພ
ີ່ ໍ, ໂຮງຮຽນຫາຍ
ແຫ່ງຂາດຄູສອນວິຊາພຶັ້ນຖານວິຊາຊບ, ກິລາ, ສລະປະ ແລະ ໄອຊທ, ພ້ອມດຽວກັນ ຄູບາງຄົນກໍສອນຫາຍຕໍາລາ
ຫ ສອນບໍຖ
ີ່ ກກັບວິຊາສະເພາະ ອັນເປັນເຫດໃຫ້ ຄູອາສາສະໝັກ ແລະ ຄູສັນຍາຈ້າງເພີ່ມຂຶັ້ນ.
ຈາກຜົນການສອບເສັງນັກຮຽນເກັີ່ງ ຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ ລະຫວ່າງສົກຮຽນ 2017-18 ແລະ
2018-19 ເຫັນໄດ້ວ່າ ນັກຮຽນເກັີ່ງຊັັ້ນ ມ.ຕົັ້ນ ສົກຮຽນ 2018-19 ມຄະແນນສູງສຸດໃນວິຊາຄະນິດສາດ (9,25)
ແລະ ວິຊາພາສາລາວເຫັນວ່າເພີ່ມຂຶັ້ນທຽບໃສ່ສົກຮຽນ 2017-18 ສ່ວນວິຊາອີ່ນໆແມ່ນຫຼຸດລົງ. ສໍາລັບວິຊາ
ຄະນິດສາດ ມ.ຕົັ້ນ ບໍມ
ີ່ ນັກຮຽນເກັີ່ງລະດັບຊາດ ອັນດັບທ 2 ແລະ 3 ຍ້ອນວ່າຄະແນນບໍເີ່ ຖິງເກນທກ
ີ່ ໍານົດ. ຜົນການ
ສອບເສັງນັກຮຽນເກັີ່ງຂ້າງເທິງນິັ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄຸນນະພາບການສຶກສາຍັງຂ້ອນຂ້າງຕໍີ່າ ແລະ ມລັກສະນະຫຼຸດ
ໂຕນກັນ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຜົນການສອບເສັງນັ້ຍັງບໍີ່ທັນສາມາດຢັັ້ງຢນໄດ້ເຖິງຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາໂດຍ
ລວມໃນທົີ່ວປະເທດໄດ້.
3.1.3. ວຽກບໍລິຫານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ
ເພີ່ອເປັນການຂະຫຍາຍໂອກາດ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບໃນການສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ, ລັດຖະ
ບານ ກໍຄກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ລົງທຶນເຂົັ້າໃສ່ວຽກງານມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນຫາຍສົມຄວນ. ໄດ້ສະ
ໜອງປຶັ້ມແບບຮຽນ, ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການຮຽນ-ການສອນ ເປັນມູນຄ່າກວ່າ 6 ຕັ້ກບ ແລະ ສະໜອງເງິນ ອຸດໜູນ
ການສຶກສາໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນທຸກຍາກ, ດ້ອຍໂອກາດຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ ມ.1 ແລະ ມ.2 ດ້ວຍທຶນ ຂອງ
ລັດຖະບານຈໍານວນ 2.000 ຄົນ, ຈໍານວນເງິນ ລວມມູນຄ່າ 1,6 ຕກ
ັ້ ບ. ນອກຈາກນັ້ ລັດຖະບານກໍີ່ໄດ້ມການ
ຈັດການສອບເສັງແຂ່ງຂັນນັກຮຽນເກັີ່ງຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ (ມ.4) ເພອ
ີ່ ເປັນການກະຕຸ້ນໃຫ້ນັກຮຽນເອົາ
ໃຈໃສ່ໃນການຮໍີ່າຮຽນອກດ້ວຍ.
ແຕ່ໃນເວລາດຽວກັນ, ການບໍລຫ
ິ ານ ຄຸ້ມຄອງໃນບາງວຽກງານຍັງມລັກສະນະບໍທ
ີ່ ົີ່ວເຖິງ ແລະ ເລິກເຊິີ່ງເທົີ່າ
ທີ່ຄວນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເຜຍແຜ່ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ບັນດານິຕກ
ິ ໍາຕ່າງໆ ເຮັດໃຫ້ບັນດານິຕກ
ິ ໍາ
ເຫົີ່ານັັ້ນບໍໄີ່ ດ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມປະສິດທິພາບ.

3.2. ສາຍເຫດທີພ
ີ່ າໃຫຸ້ມີຂໍັ້ຄົງຄ້າງ
ໂດຍລວມແລ້ວ, ເຫັນໄດ້ວ່າ ການສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນມລັກສະນະທົດຖອຍ, ການເລີ່ອນຊັັ້ນຈາກ
ປະຖົມຫຼຸດລົງ, ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຫຼຸດລົງ ແຕ່ ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງ ແລະ ອັດຕາປະລະພັດເພີ່ມຂຶັ້ນ. ບັນດາສາຍເຫດ
ທີ່ພາໃຫ້ເກດບັນຫາດັີ່ງກ່າວມຄດັີ່ງນັ້:
1. ໂຮງຮຽນຕັງັ້ ຢູ່ໄກບ້ານ, ການຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຍັງບໍີ່ທັນທົີ່ວເຖິງທຸກກຸ່ມບ້ານ, ບໍມ
ີ່ ຫໍພັກ, ສະ
ພາບແວດລ້ອມຂອງໂຮງຮຽນຈໍານວນຫາຍຍັງບໍີ່ເໝາະສົມ, ຂາດສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ, ໂຮງຮຽນ
ຫາຍແຫ່ງບໍີ່ມລະບົບນໍັ້າສະອາດ ແລະ ວິດຖ່າຍພຽງພໍ ແລະ ບໍີ່ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານ.
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2. ຜູ້ບລ
ໍ ິຫານໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນຫາຍແຫ່ງ ບໍມ
ີ່ ບົດຮຽນໃນການບໍລິຫານ ແລະ ຄູມ
້ ຄອງໂຮງຮຽນ,
ເຖິງວ່າໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານໂຮງຮຽນແລ້ວກໍຕາມ ແລະ ຜູບ
້ ໍລິຫານໂຮງຮຽນຈໍານວນ
ໜຶີ່ງຍັງບໍທ
ີ່ ັນເອົາໃຈໃສ່ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຕາມພາລະໜ້າທີ່ ທີ່ຂັັ້ນເທິງມອບໝາຍໃຫ້.
3. ຄູບພ
ໍີ່ ຽງພໍໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫກ, ຄູສອນຜູໜ
້ ຶີ່ງໄດ້ສອນຫາຍຕໍາລາ, ຄູແຕ່ງບົດສອນບໍຄ
ີ່ ົບ ແລະ ກໍີ່ບແ
ໍີ່ ມ່ນ
ວິ ຊາທີ່ຮຽນຈົບ, ໂຮງຮຽນຫາຍແຫ່ງຍັງໃຊ້ຄູອາສາມາສອນຊ່ວຍ.
4. ການດໍາລົງຊວິດຂອງປະຊາຊົນຢູເ່ ຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫກຈໍານວນຫວງຫາຍ ແມ່ນທຸກຍາກຂາດເຂນ
ທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂົັ້າກິນ, ທຢ
ີ່ ອ
ູ່ າໃສຢູຫ
່ ່າງໄກຈາກໂຮງຮຽນ.
5. ຄູສອນວິຊາວິທະຍາສາດຈໍານວນຫາຍບໍີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ອຸປະກອນການທົດລອງ ເນີ່ອງຈາກບໍມ
ີ່ ຫ້ອງທົດລອງ
ແລະ ບໍໄີ່ ດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ.
6. ການລົງຕິດຕາມ, ຊຸກຍູກ
້ ານຮຽນ-ການສອນ ຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັີ່ນ: ນິເທດຂັັ້ນແຂວງ ແລະ
ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມອງ ຍັງບໍປ
ີ່ ົກກະຕິ ແລະ ບໍທ
ີ່ ົີ່ວເຖິງ.
7. ຊາວໜຸ່ມທີ່ຮຽນໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມ ແມ່ນເປັນໄວອອກແຮງງານ. ດັີ່ງນັັ້ນ, ມນັກຮຽນຈໍານວນບໍໜ
ີ່ ້ອຍທປ
ີ່ ະ
ລະການຮຽນໄປອອກແຮງງານຢູຕ
່ າມໂຮງຈັກໂຮງງານ, ສວນຢາງ ແລະ ກໍມຈໍານວນບໍໜ
ີ່ ້ອຍທປ
ີ່ ະລະການ
ຮຽນ ໄປອອກແຮງງານຢູປ
່ ະເທດເພີ່ອນບ້ານ.

3.3. ແຜນວຽກບູລິມະສິດສໍາລັບປີ 2020
3.3.1. ຈດປະສົງ
1. ຮັບປະກັນໃຫ້ນັກຮຽນທຸກຄົນໄດ້ສບຕໍຮ
ີ່ ຽນຈົນຈົບຫັກສູດຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ຢ່າງມຄຸນນະພາບ.
2. ຮັບປະກັນໃຫ້ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນທຸກແຫ່ງ ໄດ້ຮັບການສິດສອນຄົບທຸກວິຊາທີ່ກໍານົດໃນຫັກສູດ
ພ້ອມທັງຮັບປະກັນດ້ານຄຸນນະພາບ.
3. ເພີ່ອໃຫ້ນັກຮຽນທີ່ຮຽນຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ ໄດ້ມຄວາມຮູພ
້ ັ້ນຖານດ້ານວິທະຍາສາດເພີ່ອກະ
ກຽມເຂົັ້າຮຽນຕໍຊ
ີ່ ັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ຄຽງຄູກ
່ ັບການສ້າງທັກສະພັ້ນຖານດ້ານວິຊາຊບ ແລະ ທັກ
ສະການແກ້ໄຂບັນຫາເຂົັ້າໃນການດໍາລົງຊິວິດປະຈໍາວັນ.
3.3.2.
1.
2.
3.

ຄາດໝາຍ
ເພີ່ມອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນໃຫ້ໄດ້ 85%;
ເພີ່ມອັດຕາເລີ່ອນຊັັ້ນຂອງນັກຮຽນຈົບ ປ.5 ຂຶັ້ນ ມ.1 ໃຫ້ໄດ້ 89%;
ອັດຕາປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ໃຫ້ຍັງເຫອ 8,5%;

3.3.3. ວຽກຈດສມ
1. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຂະແໜງການຍ່ອຍມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ;
2. ຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນໃຫ້ເປັນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນ ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫກບ່ອນ
ທມ
ີ່ ເງີ່ອນໄຂ ແລະ ປັບປຸງພັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ພ້ອມທັງສະໜອງຫໍພັກໃຫ້ເຂດຈຸດສຸມ ທີ່ມໂຮງຮຽນມັດທະ
ຍົມຕອນຕົັ້ນ ທີ່ຢຫ
ູ່ ່າງໄກສອກຫກ;
3. ດັດສົມຈໍານວນນັກຮຽນທີ່ຮຽນຈົບມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ ທີ່ມພອນສະຫວັນດ້ານວິຊາຊບໃຫ້ໄປຮຽນ
ຕໍໃີ່ ນສາຍອາຊວະສຶກສາ;
4. ລະດົມ ແລະ ສົີ່ງເສມໃຫ້ເດັກຍິງ, ເດັກຊົນເຜົີ່າ ແລະ ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດໃຫ້ໄດ້ເຂົັ້າເຖິງການສຶກສາຫາຍຂຶັ້ນ
ສ້າງເງີ່ອນໄຂໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າມໂອກາດຮຽນຈົບໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ເຊິີ່ງເປັນເງີ່ອນໄຂສາມາດເຂົັ້າຮຽນຕໍີ່
ວິຊາຊບໃຫ້ຫາຍກວ່າເກົີ່າ;
5. ສ້າງຄູສຶກສານິເທດຂັັ້ນເມອງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບການນິເທດພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກໂຮງຮຽນໃຫ້ເຂັັ້ມ
ແຂງ;
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6. ລົງຕິດຕາມການຮຽນ-ການສອນ, ການປະຕິບັດຫັກສູດ ແລະ ການປະເມນຕໍາແໜ່ງວິຊາການຄູ ໃນຊັັ້ນມັດ
ທະຍົມຕອນຕົັ້ນ;
7. ລົງຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມການສ້າງຕັັ້ງສູນກຸ່ມໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ທົີ່ວແຂວງ ເພີ່ອເອົາໃຈໃສ່ຊັ້ນໍາວຽກງານວິ
ຊາການໃຫ້ດໍາເນນໄປເປັນປົກກະຕິ, ລົງປະເມນການຮຽນ-ການສອນຂອງຄູ ໃນບ່ອນມເງີ່ອນໄຂ ແລະ
ຂອບເຂດທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫກ;
8. ປະສານສົມທົບກັບອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ເພີ່ອຊ່ວຍລະດົມແນວຄວາມຄິດຂອງຜູປ
້ ົກຄອງໃນການ
ຊຸກຍູລ
້ ູກເຂົັ້າຮຽນ ແລະ ບໍີ່ປະລະການຮຽນ;
9. ມມາດຕະການບັງຄັບຕໍກ
ີ່ ັບເຈົັ້າຂອງໂຮງຈັກໂຮງງານ ແລະ ຜູ້ປະກອບການເພີ່ອບໍໃີ່ ຫ້ຮັບນັກຮຽນຜູທ
້ ີ່ຍັງບໍີ່
ທັນມໃບປະກາຊະນຍະບັດຈົບມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ເຂົັ້າເຮັດວຽກ ແລະ ສົມທົບກັບອໍານາດການປົກຄອງ
ບໍອ
ີ່ ະນຸຍາດເຮັດໜັງສຜ່ານແດນໃຫ້ນັກຮຽນທີ່ບທ
ໍີ່ ັນຈົບມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນໄປເຮັດວຽກ;
10. ຊັ້ນໍາການຈັດຕັັ້ງສອບເສັງນັກຮຽນເກັີ່ງ ແລະ ສອບເສັງຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ;
11. ສບຕໍີ່ດໍາເນນການປະເມນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປທ 4.
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IV. ຂະແໜງການຍ່ອຍມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ
4.1.

ສະພາບລວມ

4.1.1. ການຂະຫຍາຍໂອກາດ, ປະສິດທິພາບພາຍໃນ ແລະ ຄວາມເທົີ່າທຽມ
ການສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ມຈຸດປະສົງເພີ່ອຍົກລະດັບ ແລະ ຂະຫຍາຍເນັ້ອໃນບົດຮຽນທຮ
ີ່ ຽນມາ
ໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ຍັງໄດ້ລົງເລິກບາງວິຊາ ເພີ່ອພັດທະນາຄວາມຮູຄ
້ ວາມສາມາດ ແລະ
ພອນສະຫວັນຂອງຜູຮ
້ ຽນ ສໍາລັບຮຽນຕໍສ
ີ່ າຍອາຊວະສຶກສາ, ການສຶກສາຊັັ້ນສູງ ແລະ ການປະກອບອາຊບ. ໃນປ
2018-2019, ອັດຕາເລີ່ອນຊັັ້ນຈາກ ມ.4 ຂຶັ້ນ ມ.5 ໃນທົີ່ວປະເທດແມ່ນ 84,9% ຫຼຸດລົງ 2,2% ແລະ ອັດຕາ
ເລີ່ອນຊັັ້ນ ຈາກ ມ.4 ເຂົັ້າສາຍອາຊວະສຶກສາ ແມ່ນ 3,3% ເພີ່ມຂຶັ້ນ 0,3% ເມີ່ອທຽບໃສ່ປຜ່ານມາ, ໃນຂະນະທີ່
ອັດຕາຮຽນລວມໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ເພີ່ມຈາກ 53,3% ເປັນ 54,8% ເຊິີ່ງຄາດໝາຍທີ່ກໍານົດໄວ້ແມ່ນ
55%. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນສຸດທິຊັັ້ນດັີ່ງກ່າວບັນລຸພຽງແຕ່ 38,2%, ໝາຍຄວາມວ່າ ໃນຈໍານວນ
ພົນລະເມອງ 15-17 ປ, ມພຽງ 38,2% ທເີ່ ຂົັ້າຮຽນຖກເກນອາຍຸໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມປາຍ. ເມີ່ອສົມທຽບລະຫວ່າງ
ເພດ ຍັງເຫັນວ່າບໍທ
ີ່ ັນມຄວາມສະເໝພາບເທົີ່າທຄ
ີ່ ວນ ສະແດງອອກຜ່ານດັດຊະນຄວາມສະເໝພາບຍິງ-ຊາຍ ມພຽງ
0,9 ນັັ້ນ ໝາຍຄວາມວ່າ ເດັກຊາຍ 10 ຄົນໃດເຂົັ້າຮຽນ ຈະມເດັກຍິງພຽງ 9 ຄົນທໄີ່ ດ້ເຂົັ້າຮຽນ.
ນອກຈາກການເພີ່ມຂຶັ້ນໃນອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມໃນຊັນ
ັ້ ມັດທະຍົມສາຍສາມັນສຶກສາຕອນປາຍແລ້ວ ກົມສາ
ມັນສຶກສາ ຍັງໄດ້ທົດລອງກ່ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ຫ້ອງຮຽນສາມັນວິຊາຊບຢູ່ໂຮງຮຽນກິນນອນ
ຊົນເຜົີ່າ ນັບແຕ່ຊັັ້ນ ມ.5 - ມ.7 ໃນ 3 ແຂວງຄ: ແຂວງອຸດົມໄຊ ວິຊາ ການກໍີ່ສ້າງ, ໄຊຍະບູລ ວິຊາກະສິກໍາ (ປູກຝັງ
ລ້ຽງສັດ) ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ ວິຊາການໄຟຟ້າ ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນງົບປະມານຂອງລັດຖະບານ. ທັງນັ້ເພອ
ີ່
ແນໃສ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາທັກສະກ່ຽວກັບສມໃຫ້ແກ່ນກ
ັ ຮຽນທີ່ເປັນຊົນເຜົີ່າພາຍຫັງທີ່ຮຽນຈົບຊັນ
ັ້ ມັດທະຍົມ
ສຶກສາຕອນປາຍແລ້ວແມ່ນສາມາດໄດ້ຮັບປະກາສະນຍະບັດຈົບສາມັນສຶກສາ ແລະ ຈົບວິຊາຊບຂັນ
ັ້ ພັ້ນຖານ ເພີ່ອ
ຮັບປະກັນໃຫ້ນັກຮຽນທີ່ເປັນຊົນເຜົີ່າ ທີ່ບໍີ່ມຄວາມສາມາດໄປຮຽນຕໍີ່ໃນລະດັບທີ່ສູງກວ່າ ໃຫ້ສາມາດຊອກວຽກເຮັດ
ງານທໍາເພີ່ອສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວຂອງຕົນໃນຂັນ
ັ້ ພັ້ນຖານໄດ້.
ຕາຕະລາງທີ 7: ຕົວຊີັ້ບອກຊັນ
ັ້ ມັດທະຍົມຕອນປາຍ
ຕົວຊີບ
ັ້ ອກ
ຈໍານວນຫ້ອງຮຽນ (ຫ້ອງ)

ສົກຮຽນ

ສົກຮຽນ

2017-2018

2018-2019

5.925

6.037

223.307

216.994

44,9

52,0

ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນສຸດທິ (%)

36,9

38,1

ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມ (%)

53,3

54,8

ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງ (%)

0,7

0,6

ອັດຕາການປະລະ (%)

7,1

8,1

ຈໍານວນນັກຮຽນທັງໝົດ (ຄົນ)
ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມໃໝ່ ມ.7 (ອັດຕາຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນ
ປາຍ (%))
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ຮູບພາບທີ 12: ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ
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ເຖິງແມ່ນວ່າ ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຈະມທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶັ້ນໃນທາງທີ່ດເມີ່ອທຽບໃສ່ປຜ່ານມາ ແຕ່ເຫັນວ່າທາງດ້ານ
ປະສິດທິພາບພາຍໃນຂອງການສຶກສາ ແມ່ນຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໃນບາງຈຸດ. ໃນສົກຮຽນ 2018-19, ເຖິງ
ແມ່ນວ່າອັດຕາຄ້າງຫ້ອງໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກ 0,7% ມາເປັນ 0,6% ແຕ່ເຫັນວ່າ ມເຖິງ 67 ເມອງໃນທົີ່ວປະເທດທີ່ມ
ອັດຕາດັີ່ງກ່າວເພີ່ມຂຶັ້ນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ໃນສົກປ 2018-19 ອັດຕາປະລະຊັັ້ນ ມ.ປາຍ ພັດເພີ່ມຂຶັ້ນ ຈາກ
7,1% ເປັນ 8,1% ເຊິີ່ງໃນທົີ່ວປະເທດ ມເຖິງ 92 ເມອງທີ່ມອັດຕາດັີ່ງກ່າວເພີ່ມຂຶັ້ນ ແລະ ເມອງທເີ່ ພີ່ມຂຶັ້ນຫາຍ
ກວ່າໝູ່ແມ່ນ ເມອງໄຊຈໍາພອນ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ຈາກ 8,5% ເປັນ 17,1%, ຖັດມາແມ່ນ ເມອງປາກທາ ແຂວງບໍີ່
ແກ້ວ ຈາກ 4,2% ເປັນ 11,8% ແລະ ເມອງໂພນທອງ ແຂວງຫວງພະບາງ ຈາກ 11,9% ເປັນ 19,2% ທັງຍັງ
ເປັນເມອງທີ່ມອັດຕາປະລະສູງທີ່ສຸດໃນປ 2019. ໂດຍລວມແລ້ວ, ໃນທົີ່ວປະເທດມເຖິງ 114 ເມອງ ທີ່ມອັດຕາ
ປະລະຊັັ້ນ ມ.ປາຍ ສູງກວ່າ 6,5% ເຊິີ່ງເປັນຄາດໝາຍທສ
ີ່ ະພາຮັບຮອງໃນປ 2019. ດັີ່ງນັນ
ັ້ , ເຮົາເຫັນໄດ້ວ່າ ກະ
ຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຍັງຕ້ອງໄດ້ສົມທົບກັບທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພີ່ອກະຕຸກຊຸກຍູ້ ແລະ ແກ້ໄຂ
ບັນຫາການປະລະໃນຊັັ້ນ ມ.ປາຍໃຫ້ຫຼຸດລົງໃນແຕ່ລະເຂດ.
4.1.2. ຄນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ
ເພີ່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນ - ການສອນໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ໂດຍຮ່ວມກັບພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູຕ
້ ິດຕາມຂະບວນການປະຕິບັດຫັກສູດ,
ການຮຽນ-ການສອນ, ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນຄູທີ່ໄດ້ຮັບຕໍາແໜ່ງວິຊາການຄູ (ຄູປະສົບການ), ລົງກວດກາ
ແລະ ປະເມນຕໍາແໜ່ງວິຊາການຄູຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຂັັ້ນແຂວງ, ການສອບເສັງນັກຮຽນເກັີ່ງ, ການສອບເສັງຈົບ
ຊັັ້ນ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການນິເທດພາຍໃນຢ່າງເປັນລະບົບ ເຊິີ່ງມລາຍລະອຽດໃນດ້ານຕ່າງໆຄ
ດັີ່ງນ:ັ້
➢ ດ້ານການປັບປງຫັກສູດ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາໄດ້ພັດທະນາຫັກສູດ ແລະ ສະໜອງປຶັ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູມ
່ ຄູໃຫ້ແກ່ບັນ
ດາໂຮງຮຽນໃນທົີ່ວປະເທດ. ພັດທະນາຫັກສູດກ່ຽວກັບການທົດລອງການສອນຫ້ອງສາມັນວິຊາຊບໃນ 3 ສາຂາວິ
ຊາ: ໄຟຟ້າ, ກະສິກໍາ ແລະ ກໍສ
ີ່ ້າງທີ່ແຂວງອຸດົມໄຊ, ໄຊຍະບູລ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ, ສະໜອງອຸປະກອນສລະປະ
ດົນຕພັ້ນເມອງຈໍານວນໜຶີ່ງ ແລະ ສະໜອງອຸປະກອນປະກອບການສອນວິຊາເລຂາຄະນິດ ໂຮງຮຽນລະ 5 ຊຸດ ທົີ່ວ
ປະເທດລວມທັງໝົດຈໍານວນ 1.000 ຊຸດ. ຫັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ປກຊ-ປກສ ຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນ
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ປາຍໄດ້ຖກປັບປຸງ ພ້ອມທັງໄດ້ປ່ຽນຊີ່ວຊ
ິ າຮຽນໃນຊັນ
ັ້ ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍມາເປັນ “ສຶກສາວິຊາພັ້ນຖານ
ປ້ອງກັນຕົວ”. ພັດທະນາຄູ່ມເສມກ່ຽວກັບການສອນພະລະ ແລະ ສລະປະສຶກສາໃນໂຮງຮຽນສາມັນ. ພັດທະນາ
ຫັກສູດປຶັ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມຄູສໍາລັບຫ້ອງຮຽນສາຍສາມັນວິຊາຊບ ຂັັ້ນ ມ.7 ໂດຍສົມທົບກັບກົມອາຊວະສຶກ
ສາ, ສະຖາບັນພັດທະນາອາຊວະສຶກສາ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນ 3 ແຂວງທົດລອງ. ສະໜອງອຸປະ
ກອນ ແລະ ເຄີ່ອງມໃນການນໍາໃຊ້ເຄີ່ອງທົດລອງວິທະຍາສາດໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນເປົັ້າໝາຍທີ່ສ້າງເປັນ ໂຮງຮຽນຕົວ
ແບບຈໍານວນ 5 ແຫ່ງ, ສະໜອງກະດານຂຽວມາດຕະຖານສາກົນສໍາລັບຊັັ້ນມັດທະຍົມ ຈໍານວນ 1.000 ແຜ່ນໃຫ້
ແກ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມໃນຂອບເຂດທົີ່ວປະເທດ.
➢ ດ້ານຄູສອນ
ໄດ້ມການກວດກາ ແລະ ຮັບຮອງຕໍາແໜ່ງວິຊາການຄູຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາໃນແຂວງຫົວພັນ ແລະ ນະ
ຄອນຫວງວຽງຈັນ ມທັງໝົດ 2 ຄົນ ເປັນຍິງ 2 ຄົນ ໃນວິຊາຊວະສາດ ແລະ ພູມສາດ. ເພີ່ອເປັນການຊຸກຍູ້ ແລະ
ຊ່ວຍເຫອຄູສອນຈໍານວນໜຶີ່ງໃນການປັບປຸງ ການຮຽນ-ການສອນ ວຽກງານນິເທດກໍີ່ຖເປັນຫົວໃຈສໍາຄັນໜຶີ່ງ ເຊິີ່ງ
ຜ່ານມາ ຄູຈໍານວນ 114 ຄົນ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມເພີ່ອສ້າງເປັນຄູສຶກສານິເທດທົດແທນໃນແຂວງຫົວພັນ, ຊຽງ
ຂວາງ, ອຸດົມໄຊ, ວຽງຈັນ, ຄໍາມ່ວນ, ນະຄອນຫວງ, ສະຫັວນນະເຂດ, ຈໍາປາສັກ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປ. ພ້ອມ
ດຽວກັນ, ຄູສອນຈໍານວນ 263 ຄົນທີ່ສອນວິຊາຟຊິກສາດ, ເຄມສາດ ແລະ ຊວະສາດໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມການ
ຈັດການຮຽນ-ການສອນ ວິຊາວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດໃນຫ້ອງທົດລອງ ເພີ່ອໃຫ້ຄູສອນມຄວາມສາມາດ ແລະ ທັກ
ສະທັງໃນດ້ານທິດສະດ ແລະ ປະຕິບັດຕົວຈິງ.
ຄຽງຄູກ
່ ັບການເພີ່ມຂຶັ້ນຂອງນັກຮຽນໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ແມ່ນມຄວາມຈໍາເປັນທຕ
ີ່ ້ອງໄດ້ຂະ
ຫຍາຍຫ້ອງຮຽນ ແລະ ໂຮງຮຽນສໍາລັບນັກຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍຂຶັ້ນໃນບາງເຂດ, ບາງແຂວງທີ່ເຫັນວ່າ
ເໝາະສົມ ເພີ່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຮຽນ-ການສອນຂອງຄູ ແລະ ນັກຮຽນ, ເພີ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແອອັດ
ຂອງນັກຮຽນ ແລະ ເພີ່ອຮັບປະກັນການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ມຄຸນນະພາບ. ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຕ້ອງ
ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ບັນຈຸ ແລະ ສັບຊ້ອນຄູ ຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຮງຮຽນໃນຂອບເຂດທົີ່ວປະເທດ. ພ້ອມ
ດຽວກັນ, ສໍາລັບໂຮງຮຽນສາມັນທີ່ມການສອນຫ້ອງຮຽນສາມັນວິຊາຊບໃນໂຮງຮຽນກິນນອນຊົນເຜົີ່າໃນ 3 ແຂວງ
ທີ່ໄດ້ທົດລອງສອນວິຊາຊບພັ້ນຖານໃນຊັນ
ັ້ ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ເຫັນວ່າຍັງຂາດເຂນຄູທີ່ຮຽນຈົບກ່ຽວກັບ
ວຽກງານອາຊວະສຶກສາ (ວິຊາຊບ). ດັີ່ງນັັ້ນ ຈິີ່ງມຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ປະກອບ ແລະ ບັນຈຸຄູທີ່ຈະສອນຫ້ອງຮຽນ
ສາມັນວິຊາຊບນັ້ໃຫ້ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ.
➢ ດ້ານຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ
ການສອບເສັງແຂ່ງຂັນນັກຮຽນເກັີ່ງລະດັບຊາດ ຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ (ມ.7) ມ 4 ວິຊາ ຄ: ພາສາ
ລາວ-ວັນນະຄະດ, ວິຊາຄະນິດສາດ, ວິຊາຟຊິກສາດ ແລະ ວິຊາເຄມສາດ. ຜົນການສອບເສັງນັກຮຽນເກັີ່ງ ປະຈໍາ
ສົກຮຽນ 2018-19 ເຫັນວ່າ: ຂັັ້ນ ມ.7 ຄະແນນ ວິຊາພາສາລາວ-ວັນນະຄະດ, ວິຊາຟຊິກສາດ ແລະ ວິຊາເຄມສາດ
ເພີ່ມຂຶັ້ນ ຖ້າທຽບໃສ່ ສົກຮຽນ 2017-18, ສ່ວນຄະແນນວິຊາຄະນິດສາ ແມ່ນເທົີ່າເກົີ່າ. ຜ່ານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ການສອບເສັງແຂ່ງຂັນນັກຮຽນເກັີ່ງເຫັນໄດ້ວ່າ: ນັກຮຽນເກັີ່ງລະດັບຊາດ ມການກະຈາຍຢູແ
່ ຕ່ລະແຂວງ ເຊິີ່ງໃນນັັ້ນ
ມທັງເພດຍິງ, ຊົນເຜົີ່າ, ຈາກຕົວເມອງ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫກ ເຊິີ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການພັດທະນາ ຄຸນນະ
ພາບການສຶກສາ ໄດ້ມການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງທົີ່ວເຖິງໃນຂອບເຂດທົີ່ວປະເທດ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງການສອນດຮຽນ
ເກັີ່ງໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃນທົີ່ວປະເທດ.
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4.1.3. ວຽກບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ
ໃນຂັັ້ນສູນກາງແມ່ນໄດ້ສໍາເລັດການພັດທະນາຖານ ຂໍັ້ມູນນັກຮຽນຈົບຊັນ
ັ້ ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ (ມ.7);
ສໍາເລັດການປັບປຸງລະບົບຖານຂໍັ້ມູນໃນການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານມັດທະຍົມສຶກສາ; ເພີ່ມ
ການຮ່ວມມກັບພາກລັດ, ຄູ່ຮວ
່ ມພັດທະນາ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງຕ່າງໆທາງສັງຄົມ ເພີ່ອສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານໃຫ້ມປະສິດທິຜົນ ແລະ ຄວາມຍນຍົງ ແລະ ອອກແບບ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດ
ພິມຮ່າງປະກາດສະນິຍະບັດມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ.
ເຖິງວ່າທີ່ຜ່ານມາໄດ້ມການກະຕຸກຊຸກຍູໃ້ ຫ້ແຕ່ລະໂຮງຮຽນ ເອົາໃຈໃສ່ເພີ່ມຕີ່ມໃນການບໍລິຫານ, ຄຸ້ມຄອງ
ໂຮງຮຽນ ແຕ່ກໍຍັງເຫັນວ່າ ໃນບາງໂຮງຮຽນ ຜູ້ອໍານວຍການບໍໄີ່ ດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ, ຜູອ
້ ໍານວຍການຈໍານວນໜຶີ່ງທີ່
ຜ່ານການຝຶກແລ້ວ ແຕ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບກໍຍັງບໍສ
ີ່ ູງ, ການສ້າງແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນ ຂາດການປະສານງານກັບ
ຊຸມຊົນ ແລະ ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັັ້ນບ້ານ ແລະ ຍັງຂາດຄວາມເປັນເຈົັ້າການໃນການພັດທະນາ ແລະ ປົກ
ປັກຮັກສາໂຮງຮຽນ.

4.2. ສາຍເຫດທີີ່ພາໃຫຸ້ມີຂໍັ້ຄົງຄ້າງ
1. ໂຮງຮຽນເປ່ເພ, ບໍີ່ໄດ້ມາດຖານ ແລະ ບໍມ
ີ່ ຫໍພັກໃຫ້ນັກຮຽນອາໄສ;
2. ການຊຸກຍູ-້ ສົີ່ງເສມສ້າງຂອງຜູ້ບລ
ໍ ຫ
ິ ານການສຶກສາຕໍກ
ີ່ ັບການຄົັ້ນຄ້ວາຕໍາແໜ່ງຄູວິຊາການ ຂອງຊັັ້ນມັດທະຍົມ
ຍັງບໍທ
ີ່ ັນໄດ້ດ;
3. ຄູສອນໃນບາງວິຊາບໍພ
ີ່ ຽງພໍກັບການຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນ, ຫ້ອງຮຽນ ເຊັີ່ນ: ວິຊາຟຊິກສາດ ແລະ ເຄມສາດ, ວິ
ຊາພະລະ ແລະ ສລະປະສຶກສາ, ວິຊາພັ້ນຖານວິຊາຊບ, ເຕັກໂນໂລຊຂໍັ້ມູນຂ່າວສານ (ICT), ເຮັດໃຫ້ຄບ
ູ າງ
ຄົນສອນບໍີ່ຖກຕາມວິຊາສະເພາະ ແລະ ຖກຕາມວຸດທິ;
4. ໂຮງຮຽນຫາຍແຫ່ງຍັງຂາດຫ້ອງຄອມພິວເຕ, ຫ້ອງທົດລອງ, ຫ້ອງຮຽນພາສາຕ່າງປະເທດ, ຫ້ອງສະໝຸດ
ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້;
5. ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ການພັດທະນາທັກສະດ້ານການສິດສອນ, ການສົີ່ງຄວາມຮູຂ
້ ອງຄູຈໍານວນໜຶີ່ງຍັງບໍີ່
ທັນສູງ;
6. ວິທການສິດສອນຂອງຄູຈໍານວນໜຶີ່ງມລັກສະນະຕາຍຕົວ, ບໍປ
ີ່ ະດິດສ້າງ, ບໍສ
ີ່ ົີ່ງເສມໃຫ້ຜູ້ຮຽນມຄວາມຕັັ້ງໃຈ
ຕໍກ
ີ່ ານຮຽນ. ການຕລາຄາຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນຍັງເຮັດແບບລວມໆ, ຄູສ່ວນຫາຍຍັງບໍທ
ີ່ ັນເອົາວຽກ
ບ້ານໃຫ້ນັກຮຽນ, ຄູສອນບາງຄົນໃຫ້ວຽກບ້ານແຕ່ບກ
ໍີ່ ວດກາ ແລະ ນໍາພານັກຮຽນແກ້ບົດຝຶກຫັດໃນຫ້ອງ;
7. ຄູບໍີ່ໄດ້ມການຕິດຕາມນັກຮຽນເປັນປົກກະຕິໂດຍສະເພາະຜູ້ຂາດຮຽນ;
8. ນັກຮຽນຍັງບໍີ່ມຄວາມກະຕລລົນ
ັ້ ເອົາໃຈໃສ່ຕໍີ່ການຮຽນ ແລະ ການແຂ່ງຂັນໃນການຮຽນ;
9. ການປະສານງານລະຫວ່າງຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູສອນຍັງບໍີ່ທັນປະຕິບັດໄດ້ດ;
10. ຜູບ
້ ໍລິຫານໂຮງຮຽນຫາຍແຫ່ງ ຍັງບໍທ
ີ່ ັນປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງເທົີ່າທີ່ຄວນ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ
ການພັດທະນາການຮຽນ-ການສອນ, ການບໍລິຫານໂຮງຮຽນໃຫ້ມຄຸນນະພາບຕາມ 3 ລັກສະນະ ແລະ 5 ຫັກ
ມູນ;
11. ການບໍລິຫານການພັດທະນາການສຶກສາ ຍັງບໍີ່ປະຕິບັດຕາມນິຕິກໍາທີ່ກໍານົດໄວ້ ຫ ບາງນິຕິກໍາຍັງບໍີ່ທັນຮັດກຸມ.

4.3.

ແຜນວຽກບູລິມະສິດສໍາລັບປີ 2020

4.3.1. ຈດປະສົງ
- ເພອ
ີ່ ສ້າງໂອກາດໃຫ້ນັກຮຽນ, ຊາວໜຸ່ມມຄວາມຮູດ
້ ້ານວິຊາຊບເພີ່ອກຽມພ້ອມເຂົັ້າສູ່ຕະຫາດແຮງງານ, ມ
ຄຸນສົມບັດ, ມຄວາມຮູເ້ ພີ່ອເຂົັ້າສູ່ຕະຫາດແຮງງານ ແລະ ປະກອບການ ພ້ອມທັງສບຕໍີ່ຮຽນໃນສາຍ ວິຊາ
ຊບ ແລະ ການສຶກສາຊັັ້ນສູງ.
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4.3.2. ຄາດໝາຍ
- ເພີ່ມອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍໃຫ້ໄດ້ 56 %.
- ອັດຕາປະລະຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍໃຫ້ຫຼຸດລົງຈາກ 8,1% ໃຫ້ຍັງເຫອ 7%.
4.3.3. ວຽກຈດສມ
1. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຂະແໜງການຍ່ອຍມັດທະຍົມຕອນປາຍ;
2. ຈັດຕັັ້ງການປະຖົມນິເທດກ່ຽວກັບວຽກງານອາຊວະສຶກສາ ໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນສາມັນທົີ່ວປະເທດ ເພີ່ອໃຫ້
ນັກຮຽນໄດ້ມຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກັບວຽກງານດັີ່ງກ່າວ ແລະ ຢາກຮຽນໃນສາຍວິຊາຊບໃຫ້ຫາຍຂຶັ້ນ;
3. ລົງຕິດຕາມການຮຽນ-ການສອນ, ການປະຕິບັດຫັກສູດ ແລະ ການປະເມນຕໍາແໜ່ງວິຊາການຄູ ໃນຊັັ້ນ
ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ;
4. ສົີ່ງເສມການມສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນເອກະຊົນ ແລະ ຊຸມຊົນເຂົັ້າໃນການປະກອບສ່ວນດ້ານທຶນຮອນ,
ປະກອບ-ສ່ວນດ້ານການຄຸ້ມຄອງຊ່ວຍເຫອໂຮງຮຽນຊັນ
ັ້ ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ;
5. ສົີ່ງເສມການເຊີ່ອມໂຍງກັນລະຫວ່າງການສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ, ຊຸມຊົນ, ຜູ້ປະກອບການ ແລະ
ສະຖາບັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການລົງຝຶກປະຕິບັດຕົວຈິງ;
6. ສ້າງຄູມ
່ ແນະນໍາສາຍວິຊາຊບໂດຍສົມທົບກັບຜູ້ປະກອບການ ແລະ ໂຮງຈັກໂຮງງານ ສໍາລັບນັກຮຽນທີ່ກໍາ
ລັງຈະຈົບຊັນ
ັ້ ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ເພີ່ອໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າຮູ້ຈັກສາຍວິຊາຮຽນທີ່ຈະໄປຮຽນຕໍີ່ໃນການສຶກ
ສາສາຍອາຊວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊັັ້ນສູງ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ດ້ານການປະກອບອາຊບ ຫັງຈາກຮຽນ
ຈົບມັດທະຍົມຕອນປາຍ;
7. ພັດທະນາຫັກສູດວິຊາຊບໃຫ້ເໝາະສົມກັບທ່າແຮງ ແລະ ອາຊບໃນຊຸມຊົນທ້ອງຖິີ່ນ ເພີ່ອປະກອບເຂົັ້າໃນ
ການຮຽນ-ການສອນ ວິຊາຊບຂັນ
ັ້ ພຶັ້ນຖານ;
8. ສັບຊ້ອນຄູສອນໃຫ້ໄດ້ສອນຖກຕາມວິຊາສະເພາະທີ່ຮຽນມາຄົົບທຸກວິຊາຕາມຫັກສູດ;
9. ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ຄູປະຈໍາການ ມຄວາມສາມາດເຮັດການສຶກສານິເທດພາຍໃນໂຮງຮຽນດ້ວຍຕົນເອງ
ຢ່າງມຄຸນນະພາບ;
10. ຂະແໜງສາມັນ ແລະ ສູນນິເທດຂັນ
ັ້ ແຂວງ ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ການສິດສອນ ຊ່ວຍໂຮງຮຽນ ມັດທະຍົມ
ປາຍຢູ່ເມອງທີ່ມອັດຕາປະລະສູງໂດຍສະເພາະ ເມອງໂພນທອງ ແຂວງຫວງພະບາງ, ເມອງໃໝ່ ແຂວງຜົັ້ງ
ສາລ ແລະ ເມອງປາກແບ່ງ ແຂວງອຸດົມໄຊ;
11. ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຜບ
ູ້ ໍລິຫານໂຮງຮຽນກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ການຮຽນ-ການສອນວິຊາ
ຊບໃນຊັນ
ັ້ ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ;
12. ຊຸກຍູໃ້ ຫ້ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມແຕ່ລະແຫ່ງຕ້ອງໃຫ້ມການຈັດການຮຽນ-ການສອນວິຊາພະລະ ແລະ ສລະ
ປະສຶກສາ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຫັກສູດ.
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V.
5.1.

ຂະແໜງການຍ່ອຍການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ

ສະພາບລວມ

5.1.1. ການຂະຫຍາຍໂອກາດ ແລະ ຄວາມເທົີ່າທຽມ
ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ເປັນອກລະບົບການສຶກສາໜຶີ່ງຄຽງຄູກ
່ ັບການສຶກສາສາຍສາມັນ ທີ່ມຈຸດປະສົງ
ເພີ່ອບໍາລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ ໃຫ້ກັບກຸ່ມເປົັ້າໝາຍ ທີ່ຕົກຫົີ່ນຈາກໂຮງຮຽນສາມັນ,
ຜູທ
້ ກ
ີ່ ກໜັງສຄນ ແລະ ຜູ້ທີ່ບໍີ່ມໂອກາດຮຽນໜັງສເລຍໃຫ້ໄດ້ເຂົັ້າຮຽນຄນ. ຜ່ານການສັງລວມ ແລະ ຕລາຄາຜົນສໍາ
ເລັດ ຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການສຶກສາຕໍເີ່ ນີ່ອງ ໃນສົກປນັ້ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ດັີ່ງນ:ັ້
5.1.1.1. ວຽກງານການສຶກສາຕໍີ່ເນອ
ີ່ ງ
1) ສໍາເລັດການເກັບກໍາຂໍມ
ັ້ ູນ ແລະ ຈັດຕັງັ້ ບໍາລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາຈົບຊັັ້ນປະຖົມ ໃຫ້ກຸ່ມເປົັ້າໝາຍອາຍຸ
6-14 ປ ທີ່ບໍີ່ມໂອກາດ ແລະ ພາດໂອກາດທາງການສຶກສາຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫກ ແລະ ເຂດບໍີ່ມໂຮງຮຽນ
ຢູ່ 12 ແຂວງ/ນະຄອນຫວງ; ຊຶີ່ງມຜູ້ຮຽນ ຈໍານວນ 1.765 ຄົນ, ຍິງ 830 ຄົນ;
2) ສໍາເລັດການເກັບກໍາຂໍມ
ັ້ ູນກຸ່ມເປົັ້າໝາຍທເີ່ ປັນຊາວໝຸ່ມ ແລະ ຜູໃ້ ຫຍ່ ອາຍຸ 15-40 ປ ທກ
ີ່ ກໜັງສຄນ, ຜູ້
ຕົກຫົີ່ນຈາກໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຜູທ
້ ພ
ີ່ າດໂອກາດທາງການສຶກສາ ແລະ ພ້ອມຈັດຕັັ້ງການຮຽນ-ການສອນ
ບໍາລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາຈົບຊັັ້ນປະຖົມ ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມເປົັ້າໝາຍດັີ່ງກ່າວໃນທົີ່ວປະເທດ ເຊິີ່ງມຜູຮ
້ ຽນຈົບ
ຈໍານວນ 5.924 ຄົນ, ຍິງ 3.029 ຄົນ, ທຽບໃສ່ຄາດໝາຍທວ
ີ່ າງໄວ້ 8.000 ຄົນ ແມ່ນປະຕິບັດໄດ້ພຽງ
ແຕ່ 74,05%;
3) ສໍາເລັດການບໍາລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ຈັດການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ກັບກຸ່ມເປົັ້າ
ໝາຍຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຜູໃ້ ຫຍ່ອາຍຸ 15-30 ປ ທີ່ຕົກຫົີ່ນຈາກສາຍສາມັນ ແລະ ຜູທ
້ ພ
ີ່ າດໂອກາດທາງການ
ສຶກສາ ໄດ້ ຈໍານວນ 30.065 ຄົນ, ຍິງ 14.362 ຄົນ; ທຽບໃສ່ຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ 60.000 ຄົນ ແມ່ນ
ປະຕິບັດພຽງແຕ່ 50,1% ເທົີ່ານັັ້ນ;
4) ສໍາເລັດການປະກາດຈົບຊັນ
ັ້ ມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນບໍາລຸງທົີ່ວເມອງ ໄດ້ 23 ເມອງ ທຽບໃສ່ຄາດໝາຍທີ່ວາງ
ໄວ້ໃຫ້ສໍາເລັດ 24 ເມອງ ເຊິີ່ງແມ່ນຫຼຸດຄາດໝາຍ 1 ເມອງ ແລະ ປະກາດຈົບຊັນ
ັ້ ມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນບໍາ
ລຸງທົີ່ວ ແຂວງ ໄດ້ 2 ແຂວງ (ແຂວງຫວງນໍັ້າທາ ອັນດັບທ 6 ແລະ ແຂວງສາລະວັນ ອັນດັບທ 7). ມາ
ຮອດປັດຈຸບັນ, ການປະກາດເປັນເມອງຈົບຊັນ
ັ້ ມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນບໍາລຸງ ໃນທົີ່ວປະເທດ ສໍາເລັດໄປແລ້ວ
ຈໍາ ນວນ 133 ເມອງ (ຍັງອກ 15 ເມອງ ກໍາລັງດໍາເນນການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ກະກຽມປະ
ເມນການຮຽນ-ການສອນບໍາລຸງ);
5) ບໍາລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາຊັນ
ັ້ ມັດທະຍົມຕອນປາຍ ໃຫ້ກັບພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕໍາຫວດ ແລະ ປະຊາ
ຊົນທົີ່ວໄປ ຢູ່ 16 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ; ໂດຍມສະຖານການຮຽນ-ການສອນ ຈໍານວນ 58
ແຫ່ງ, ມນັກຮຽນມາສະໜັກເຂົັ້າຮຽນຕົັ້ນປ ທັງໝົດຈໍານວນ 4.602 ຄົນ/ຍິງ 1.412 ຄົນ; ມາຮອດທ້າຍ
ສົກຮຽນ ສໍາລັບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍບໍາລຸງ (ມ.7) ມຜູຮ
້ ຽນ ຈໍານວນ 2.336 ຄົນ/ຍິງ 685 ຄົນ ແລະ
ມຜູ້ເສັງຈົບຈໍານວນ 2.144 ຄົນ/ຍິງ 622 ຄົນ.
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5.1.1.2. ວຽກງານການສົີ່ງເສີມວິຊາຊີບຂັັ້ນພັ້ນຖານ
ໃນສົກຮຽນ 2018-19 ນັ້ ຍັງສບຕໍີ່ເອົາໃຈໃສ່ສົີ່ງເສມຝຶກອົບຮົມວິຊາຊບຂັັ້ນພັ້ນຖານ ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມເປົັ້າໝາຍ
ຊຶີ່ງໄດ້ລວມເອົາທັງຄົນພິການ. ໃນທົີ່ວປະເທດມກຸ່ມເປົັ້າໝາຍທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊບສໍາເລັດ ຈໍານວນ
4.305 ຄົນ ເປັນຍິງ 2.088 ຄົນ ເຊິີ່ງເຫັນວ່າເພດຍິງກໍີ່ໄດ້ຮັບໂອກາດເທົີ່າທຽມກັນກັບເພດຊາຍ; ທຽບໃສ່ຄາດ
ໝາຍທີ່ວາງໄວ້ 4.000 ຄົນ ແມ່ນສາມາດບັນລຸໄດ້ເກນຄາດໝາຍ ເຖິງ 107 % ຂອງຄາດໝາຍລວມ.
ສໍາລັບສາຂາວິຊາຊບທີ່ມຜູເ້ ຂົັ້າຮັບການຝຶກອົບຮົມຫາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນວິຊາຊບສາຂາປຸງແຕ່ງອາຫານ ມ 1.554
ຄົນ ຍິງ 973 ຄົນ, ວິຊາຊບສາຂາປູກຝັງ ມ 697 ຄົນ, ຍິງ 132 ຄົນ ແລະ ວິຊາຊບສາຂາຕັດຫຍິບ ມ 483 ຄົນ,
ຍິງ 259 ຄົນ ເຊິີ່ງອາດມຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າ ສາເຫດທີ່ມຜູ້ເຂົັ້າຮັບການຝຶກອົບຮົມຫາຍກວ່າໝູ່ ແມ່ນຍ້ອນວ່າ ພວກ
ເຮົາມຄວາມພ້ອມທາງດ້ານພັ້ນຖານໂຄງລ່າງ, ອຸປະກອນ, ຄູຝຶກ ແລະ ແຫີ່ງທນ ໃນການສະໜັບສະໜູນວິຊາຊບ
ດັງີ່ ກ່າວນັ້. ອກສາເຫດໜຶີ່ງ ກໍີ່ອາດຈະແມ່ນຍ້ອນສອງວິຊາຊບດັີ່ງກ່າວນັ້ ເປັນວິຊາຊບທີ່ຕິດພັນກັບການດໍາລົງຊ ວິດ
ປະຈໍາວັນຕົວຈິງ ຂອງປະຊາຊົນລາວເຮົາ ແລະ ເປັນສາຂາວິຊາຊບທຄ
ີ່ ົນລາວເຮົາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກຸ່ມເປົັ້າໝາຍທີ່
ດໍາລົງຊວິດຕິດພັນກັບການທໍາມາຫາລ້ຽງຊບປະຈໍາວັນ.
5.1.2. ການປັບປງຄນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ
ການພັດທະນາວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ບໍີ່ພຽງແຕ່ຂະຫຍາຍໂອກາດ ແລະ ສົີ່ງເສມໃຫ້ກຸ່ມ ເປົັ້າ
ໝາຍໄດ້ເຂົັ້າຮຽນຄນເທົີ່ານັັ້ນ ແຕ່ຍັງໄດ້ມການປັບປຸງທາງດ້ານຄຸນນະພາບພັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ຂອງການຮຽນ-ການ
ສອນ, ສ້າງຂດຄວາມສາມາດໃຫ້ກັບບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຄູສອນສໍາລັບການສອນຜູໃ້ ຫຍ່ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວ
ກັບທັກສະວິຊາຊບສະເພາະ; ພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງຫັກສູດ ລຶບລ້າງຄວາມບໍຮ
ີ່ ໜ
ູ້ ັງສ; ບໍາລຸງຍົກລະດັບຊັັ້ນປະຖົມ,
ບໍາລຸງຍົກລະດັບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕົັ້ນ ແລະ ມັດທະຍົມປາຍ ເພີ່ອໃຫ້ມຄຸນນະພາບໃກ້ຄຽງກັບການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ
ເທີ່ອລະກ້າວ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບແວດລ້ອມຕົວຈິງໃນປະຈຸບັນ; ພັດທະນາສີ່ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ
ປັບປຸງວິທການສິດສອນ ເພີ່ອໃຫ້ຮັບປະກັນທາງດ້ານປະສິດທິພາບ ແລະ ໃຫ້ຍັບເຂົັ້າໃກ້ກັບຄຸນນະພາບຂອງການ
ຮຽນ-ການສອຂອງໃນໂຮງຮຽນ. ພ້ອມກັນນັັ້ນ, ກໍີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງດ້ານຄຸນນະພາບຂອງການຝຶກອົບຮົມ ວິຊາ
ຊບຂັັ້ນພັ້ນຖານ ເພີ່ອແນໃສ່ເຂົັ້າກັບສະພາບການດໍາລົງຊວິດຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສາມາດເຊີ່ອມໂຍງກັບ
ວຽກງານວິຊາຊບອາຊວະສຶກສາ.
5.1.3. ວຽກງານບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ
ວຽກງານການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງກໍີ່ເປັນອກວຽກໜຶີ່ງທີ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ຄຽງຄູກ
່ ັບແຜນງານຂະ
ຫຍາຍໂອກາດ ແລະ ການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນການພັດທະນາພັ້ນຖານໂຄງລ່າງ, ການປັບປຸງບັນດານິຕິ
ກໍາ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກຽ່ ວຂ້ອງ ລວມເຖິງການລົງເຜຍແຜ່ວິທການບໍລຫ
ິ ານ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານ
ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ. ໃນປ 2018-19, ສາມາດສ້າງຕັັ້ງສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຂັັ້ນເມອງເພີ່ມໄດ້ 7
ແຫ່ງ ແລະ ສ້າງສູນຂັັ້ນແຂວງເປັນສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຕົວແບບໄດ້ 1 ແຫ່ງຄ: ແຂວງຊຽງຂວາງ. ສະນັັ້ນ,
ໃນປະຈຸບັນມສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນປະຈໍາພາກ 3 ແຫ່ງ, ຂັັ້ນແຂວງ 17 ແຫ່ງ, ຂັັ້ນເມອງ 36 ແຫ່ງ ແລະ
ສູນການຮຽນຮູຊ
້ ຸມຊົນ 342 ແຫ່ງ.
ໃນປະຈຸບັນ, ການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ຂອງຂະແໜງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແມ່ນນໍາໃຊ້ຄູອາສາສະ
ໝັກທີ່ເປັນລັດຖະກອນຄູເປັນຕົັ້ນຕໍ ແຕ່ກໍີ່ຍັງມຈໍານວນໜຶີ່ງທີ່ຍັງບໍທ
ີ່ ັນໄດ້ເປັນລັດຖະກອນຄູ; ສໍາລັບຄູສອນບໍາລຸງ
ຍົກລະດັບການສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ ແມ່ນນໍາໃຊ້ຄູທີ່ສອນມັດທະຍົມໃນໂຮງຮຽນ ທີ່ຢູ່
ໃກ້ສະຖານທີ່ການຈັດການຮຽນ-ການສອນນັັ້ນເປັນຜູ້ສອນ, ສໍາລັບສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ທີ່ຫັນຈາກໂຮງ
ຮຽນບໍາລຸງແຂວງໃນເມີ່ອກ່ອນນັັ້ນ ມຄູສອນປະຈໍາປົກກະຕິ ເຊິີ່ງລວມທັງຄູສອນວິຊາຊບຂັັ້ນພັ້ນຖານ. ໃນສົກຮຽນ
2018-19 ມພະນັກງານ ແລະ ລັດຖະກອນຄູ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ທັງໝົດ 11.754 ຄົນ, ຍິງ 5.875 ຄົນ;
ໃນຈໍານວນດັີ່ງກ່າວມຄູສອນບໍາລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມ ຈໍານວນ 2.657 ຄົນ, ຍິງ 112 ຄົນ; ຄູສອນບໍາ
ລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນບໍາລຸງ ຈໍານວນ 8.504 ຄົນ, ຍິງ 5.403 ຄົນ; ແລະ ຄູສອນບໍາ
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ລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍບໍາລຸງ ຈໍານວນ 528 ຄົນ, ຍິງ 320 ຄົນ; ຄູວິຊາຊບຂັັ້ນພັ້ນ ຖານ
65 ຄົນ, ຍິງ 40 ຄົນ.
ນອກຈາກນັັ້ນ ສໍາລັບການພັດທະນານິຕິກໍາ ກໍີ່ໄດ້ສບຕໍີ່ປັບປຸງຮ່າງດໍາລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕວ່າດ້ວຍ ການ
ຮຽນຮູ້ຕະຫອດຊວິດ ເຊິີ່ງສະເໜເຂົັ້າຜ່ານໃນກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ປະຈໍາເດອນກໍລະກົດ 2019; ໄດ້ມການ
ອະນຸມັດ ແລະ ເຜຍແຜ່ຂໍັ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕວ່າດ້ວຍການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊບຂັັ້ນພັ້ນຖານນອກໂຮງຮຽນ ໃຫ້
ກັບພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫວງ ແລະ ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນໃນທຸກຂັັ້ນ. ທີ່ສໍາ
ຄັນທີ່ສຸດແມ່ນໄດ້ປັບປຸງຂໍັ້ຕົກລົງລັດຖະມົນຕວ່າດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ການເຄີ່ອນໄຫວຂອງສູນ ການສຶກສາ ນອກ
ໂຮງຮຽນຂັັ້ນພາກ, ສູນແຂວງ, ສູນເມອງ ແລະ ສູນຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ.

5.2. ສາຍເຫດທີີ່ພາໃຫຸ້ມີຂໍັ້ຄົງຄ້າງ
ຜ່ານການຕລາຄາຜົນການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດປຜ່ານມາ ເຫັນວ່າຄຽງຄູ່ກັບຜົນສໍາເລັດທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ ວຽກ
ງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ກໍີ່ຍັງມບາງຂໍັ້ຄົງຄ້າງທີ່ຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ຊອກຫາວິທແກ້ໄຂໃນສົກຮຽນຕໍີ່ໄປ ຄດັີ່ງນັ້:
1. ກຸ່ມເປົັ້າໝາຍຜູຮ
້ ຽນສ່ວນຫາຍບໍຢ
ີ່ າກຮຽນຍ້ອນຊວິດການເປັນຢູ່ຝດເຄອງ, ຂາດແຮງງານໃນຄອບຄົວ, ຢູກ
່ ະ
ແຈກກະຈາຍ, ເປົັ້າໝາຍຮຽນມຈໍານວນເພີ່ມຂຶັ້ນຢ່າງຫວງຫາຍໃນແຕ່ລະປ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊັນ
ັ້ ມັດທະ
ຍົມສຶກສາ ຍ້ອນອັດຕາການປະລະການຮຽນໃນຊັນ
ັ້ ມັດທະຍົມມສູງໃນແຕ່ລະປ.
2. ລະບົບການເກັບກໍາຂໍມ
ັ້ ູນສະຖິຕິການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຍັງບໍີ່ທັນເຊີ່ອມເຂົັ້າກັບລະບົບການເກັບກໍາຂໍັ້ມູນ
ຂອງກະຊວງ ແລະ ຍັງບໍທ
ີ່ ັນໄດ້ວເິ ຄາະເພີ່ອຊອກຫາບັນຫາ, ສາເຫດ ແລະ ວິທການແກ້ໄຂທີ່ມຫາຍຮູບແບບ
ສົມເຫດສົມຜົນຕາມສະພາບຄວາມເປັນຈິງ.
3. ລະບົບການສະຫຼຸບລາຍງານວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນປະຈໍາພາກຮຽນ ປະຈໍາປຈາກໜ່ວຍງານຂອງ
ເມອງ, ຈາກສູນການສຶກສາຂັນ
ັ້ ຕ່າງໆກໍີ່ຍັງຊັກຊ້າ ບໍີ່ຖກຕາມເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້; ບາງບ່ອນພາຍຫັງຈັດຕັງັ້ ພິທ
ປະກາດຈົບຊັນ
ັ້ ປະຖົມບໍາລຸງ ແລະ ຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນບໍາລຸງທົີ່ວເມອງໄປແລ້ວ ແມ່ນຢຸດສະງັກ ບໍີ່ສບຕໍີ່
ເກັບກໍາຂໍັ້ມູນສະຖິຕກ
ິ ຸ່ມເປົັ້າໝາຍ ແລະ ບໍຈ
ີ່ ັດຕັງັ້ ການຮຽນ-ການສອນເລຍ ຈິີ່ງເປັນສາເຫດໃຫ້ເກດມກຸ່ມ
ເປົັ້າໝາຍກກໜັງສ ແລະ ຮຽນບໍີ່ຈົບຫາຍຂຶັ້ນ.
4. ຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນບໍາລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາຊັັ້ນຕ່າງໆຍັງບໍທ
ີ່ ນ
ັ ສູງ ແລະ ຍັງແລ່ນນໍາປະລິ
ມານຫາຍ, ຂາດຄູສອນບໍາລຸງຊັັ້ນມັດທະຍົມຕົັ້ນສໍາລັບປະຊາຊົນໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫກໄກສອກຫກ.
5. ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຂັັ້ນຕ່າງໆ ສ່ວນຫາຍຍັງບໍທ
ີ່ ັນໄດ້ວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັັ້ງດໍາເນນວຽກງານການ
ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ກຸ່ມເປົັ້າໝາຍຕາມໜ້າທີ່ຂອງຕົນເທົີ່າທີ່ຄວນ, ສາເຫດຍ້ອນບໍີ່ມຄູຝຶກ, ບໍີ່ມອຸປະກອນ ແລະ
ຂາດງົບປະມານ.
6.

ການຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ປະເມນຄຸນນະພາບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ການຕິດຕາມການຮຽນ-ການສອນ

7.

ບໍາລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາຕົວຈິງ, ການຕິດຕາມຜົນຂອງການປະຕິບັດ ພາຍຫັງຝຶກອົບຮົມວິຊາຊບໄປແລ້ວ
ບໍີ່ໄດ້ຮັບການປະເມນ.
ບາງສູນຍັງບໍມ
ີ່ ຄວາມພ້ອມໃນການຈັດການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊບ, ບາງສາຂາວິຊາຊບກໍີ່ຍັງມຈໍາກັດ ແລະ ຄູຝກ
ຶ
ວິຊາຊບຈໍານວນໜຶີ່ງກໍີ່ຍັງບໍີ່ມຄວາມຊໍານິຊໍານານເທົີ່າທີ່ຄວນ;
ກຸ່ມເປົັ້າໝາຍສ່ວນຫາຍບໍໄີ່ ດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊບຂັັ້ນພັ້ນຖານ, ຮຽນແລ້ວບໍີ່ສາມາດນໍາໄປໃຊ້ໃຫ້ເກດ

8.

ຜົນປະໂຫຍດໃນຊວິດການເປັນຢູໄ່ ດ້ເທົີ່າທີ່ຄວນ.
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5.3.

ແຜນວຽກບູລິມະສິດ ສໍາລັບປີ 2020

5.3.1. ຈດປະສົງ
1. ສ້າງໂອກາດໃຫ້ປະຊາຊົນກຸ່ມເປົັ້າໝາຍ ອາຍຸ 6-14 ປ ແລະ 15-40 ປ ທີ່ບໍີ່ທັນຈົບຊັັ້ນປະຖົມ ແລະ 1530 ປ ທີ່ບໍີ່ຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ຍ້ອນບໍີ່ມໂອກາດ ແລະ ພາດໂອກາດໃນການສຶກສາ ໃຫ້ໄດ້ຮັບ ການ
ສຶກສາຢ່າງເທົີ່າທຽມກັນ, ທົີ່ວເຖິງ ແລະ ມຄຸນນະພາບ ເພີ່ອສໍາເລັດການສຶກສາພາກບັງຄັບ ແລະ ສົີ່ງເສມ
ການຮຽນຮູ້ຕະຫອດຊວິດ;
2. ສບຕໍີ່ປັບປຸງຄຸນນະພາບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຕາມມາດຕະຖານຄຸນນະພາບ ສໍາລັບການສຶກສາ ນອກ
ໂຮງຮຽນ;
3. ສົີ່ງເສມໃຫ້ກຸ່ມເປົັ້າໝາຍໂດຍສະເພາະແມ່ນບ້ານສາມສ້າງໄດ້ຝກ
ຶ ອົບຮົມວິຊາຊບຂັັ້ນພັ້ນຖານ ແລະ ທັກສະ
ຊວິດ ເພີ່ອຍົກສູງຄຸນນະພາບຊວິດຂອງເຂົາເຈົັ້າໃຫ້ດຂຶັ້ນ.
5.3.2. ຄາດໝາຍ
1. ສົີ່ງເສມໃຫ້ເດັກນ້ອຍກຸ່ມເປົັ້າໝາຍອາຍຸ 6-14 ປ ໃຫ້ຮຽນຈົບຊັັ້ນປະຖົມບໍາລຸງ ໃຫ້ໄດ້ 3.000 ຄົນ;
2. ສົີ່ງເສມໃຫ້ຊາວໜຸມ
່ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ກຸ່ມເປົັ້າໝາຍອາຍຸ 15-40 ປ ໃຫ້ຮຽນຈົບຊັັ້ນປະຖົມບໍາລຸງໃຫ້ໄດ້
8.000 ຄົນ;
3. ສົີ່ງເສມໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ ກຸ່ມເປົັ້າໝາຍ ອາຍຸ 15-35 ປ ໃຫ້ຮຽນຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນໃຫ້
ໄດ້ 60.000 ຄົນ;
4. ສໍາເລັດການບໍາລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນທົີ່ວເມອງ ໃຫ້ໄດ້ 15 ເມອງ;
5. ສບຕໍີ່ຈັດການຮຽນ ການສອນ-ບໍາລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍໃຫ້ໄດ້ 3.000 ຄົນ;
6. ສຶບຕໍຝ
ີ່ ຶກອົບຮົມວິຊາຊບຂັັ້ນພັ້ນຖານໃຫ້ປະຊາຊົນໃນກຸ່ມເປົັ້າໝາຍທີ່ສົນໃຈ ແລະ ເຂດທີ່ມເງີ່ອນໄຂໃຫ້
ໄດ້ 4.000 ຄົນ;
7. ຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກວິທການສອນ, ການເປັນຄູຝຶກວິຊາຊບ ແລະ ຍົກລະດັບທັກສະວິຊາຊບ ໃຫ້ຄູຝຶກສູນ
ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຂັັ້ນເມອງ ໃນຂອບເຂດທົີ່ວປະເທດ ໃຫ້ໄດ້ 30 ຄົນ;
8. ສຶບຕໍີ່ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊບຂັັ້ນພັ້ນຖານ ໃຫ້ປະຊາຊົນບ້ານສາມສ້າງ ໃຫ້ໄດ້ 70 ຄົນ;
9. ສ້າງສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຂັັ້ນແຂວງ ໃຫ້ໄດ້ 1 ແຫ່ງ (ແຂວງໄຊສົມບູນ).
5.3.3. ວຽກຈດສມ
1. ສບຕໍວ
ີ່ ຽກງານການສຶກສາຕໍີ່ເນອ
ີ່ ງໃຫ້ແກ່ກຸ່ມເປົັ້າໝາຍອາຍຸ 6-14 ປ ທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ພາດໂອກາດ
ທາງການສຶກສາ ແລະ ກຸ່ມເປົັ້າໝາຍອາຍຸ 15-40 ປ ທີ່ບໍີ່ຮຽນຈົບຊັັ້ນປະຖົມບໍາລຸງ ແລ້ວຈັດຕັັ້ງການຮຽນການສອນ ໃຫ້ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້;
2. ສບຕໍປ
ີ່ ັບປຸງລະບົບການເກັບກໍາຂໍມ
ັ້ ູນ ແລະ ລະບົບການລາຍງານ ຂອງສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນປະຈໍາ
ພາກ, ແຂວງ, ເມອງ ແລະ ສູນການຮຽນຮູຊ
້ ຸມຊົນ ເພີ່ອເຮັດໃຫ້ຂມ
ໍັ້ ູນ ແລະ ການລາຍງານມຄວາມເຊີ່ອຖ,
ຖກຕ້ອງກັບຕົວຈິງຫາຍກວ່າເກົີ່າ ແລະ ສາມາດສະໜອງຂໍມ
ັ້ ູນ ໃຫ້ກົມໄດ້ທັນເວລາ;
3. ຊຸກຍູ້, ສົີ່ງເສມຂະບວນການບໍາລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມ ໂດຍຖຄຸນນະພາບເປັນຕົັ້ນຕໍ
ແລະ ພ້ອມຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ສໍາເລັດຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້;
4. ສົີ່ງເສມ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມ ໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊບພາກເອກະຊົນ ຈັດຝຶກອົບຮົມວິຊາຊບໃຫ້ກຸ່ມເປົັ້າ
ໝາຍທີ່ຢໃູ່ ນເຂດຕົວເມອງ;
5.

ຊຸກຍູ,້ ຕິດຕາມ ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມວິຊາຊບຢູ່ຂັັ້ນບ້ານ ຢູ່ບ້ານຈຸດສຸມ 3 ສ້າງ ໂດຍການໃຫ້ໂອກາດ ແລະ ຄັດ

6.

ເລຶອກເອົາປະຊາຊົນຢູ່ກັບບ້ານ ຜູ້ທີ່ມຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ສົນໃຈຮຽນຮູ້;
ພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງຫັກສູດວິຊາຊບບາງສາຂາ ພ້ອມທັງສ້າງປັ້ມແບບຮຽນໃຫ້ສໍາເລັດ ແລະ ເຜຍແຜ່
ການນໍາໃຊ້ໃຫ້ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນທົີ່ວປະເທດ;
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7.
8.
9.

ສ້າງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ເຕັກນິກວິທການສອນ, ການເປັນຄູຝຶກວິຊາຊບ ແລະ ຍົກລະດັບທັກສະວິຊາຊບ
ໃຫ້ກັບສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ປະຈໍາພາກ, ຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັັ້ນເມອງ;
ປັບປຸງຮ່າງດໍາລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕ ວ່າດ້ວຍການຮຽນຕະຫອດຊວິດ ແລະ ຮ່າງນິຕິກໍາອີ່ນໆໃຫ້ສໍາເລັດ;
ປັບປຸງໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ ການເຄີ່ອນໄຫວຂອງສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແຕ່ລະ
ຂັັ້ນ ເພີ່ອໃຫ້ມຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງ.
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VI. ຂະແໜງການຍ່ອຍສ້າງຄູ
6.1.

ສະພາບລວມ

6.1.1. ການຂະຫຍາຍໂອກາດ ແລະ ການເຂົັ້າເຖິງ
ໂດຍອງໃສ່ສະພາບນັກສຶກສາຄູທີ່ຮຽນຈົບອອກໄປໃນແຕ່ລະປ ບໍີ່ໄດ້ຮັບການບັນຈຸມຈໍານວນຫວງຫາຍ. ດັີ່ງ
ນັັ້ນ, ໃນສົກຮຽນ 2018-2019 ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈຶີ່ງໄດ້ຫດ
ຼຸ ການຮັບນັກຮຽນຄູເຂົັ້າຮຽນ ໃນສະ
ຖາບັນສ້າງຄູຕ່າງໆປະມານ 14% ທຽບໃສ່ປຜ່ານມາ. ໃນສົກຮຽນດັີ່ງກ່າວນັ້ ມນັກຮຽນທີ່ຮຽນຈົບ ຊັັ້ນມັດທະຍົມ
ຕອນປາຍ ສະໝັກເຂົັ້າຮຽນຢູ່ສະບັນສ້າງຄູຕ່າງໆ ທົີ່ວປະເທດ ຈໍານວນທັງໝົດ 3.659 ຄົນ, ໃນນັ້ ຄູອະນຸບານ 527
ຄົນ, ຄູປະຖົມ 329 ຄົນ, ຄູມດ
ັ ທະຍົມ 1.701 ຄົນ, ຄູພະລະ ແລະ ສລະປະສຶກສາ 282 ຄົນ ແລະ ຍັງມນັກສຶກ
ສາຄູສາຍສົງອກຈໍານວນໜຶີ່ງ. ການຮັບນັກສຶກສາຄູແມ່ນອງຕາມອັດຕາສ່ວນສອບເສັງ 80% ຕົວເລກແບ່ງປັນ
20%, ໃນນັັ້ນ 10% ໄດ້ຮັບເບັັ້ຍລ້ຽງໂດຍແມ່ນແຂວງເປັນຜູ້ຄັດເລອກ ແລະ ອກ 10% ແມ່ນ ວິທະຍາໄລຄູເປັນ
ຜູ້ເລອກໂດຍອງຕາມຜົນການສອບເສັງຄັດເລອກເຂົັ້າຮຽນ.
ໃນສົກຮຽນດຽວກັນນັ້ ມນັກສຶກສາຄູທີ່ຮຽນຈົບອອກຈາກສະຖາບັນສ້າງຄູຕ່າງໆ ຈໍານວນ 3.124 ຄົນ,
ທຽບໃສ່ປຜ່ານມາ ຫຼຸດລົງປະມານ 46,5%. ໃນນ,ັ້ ຄູອະນຸບານມ 466 ຄົນ, ຄູປະຖົມ 204 ຄົນ, ຄູມັດທະຍົມ
1.960 ຄົນ, ຄູພະລະ ແລະ ສລະປະສຶກສາ 372 ຄົນ ແລະ ຄູສົງອກຈໍານວນ 122 ອົງ.
ລາຍລະອຽດຈໍານວນນັກຮຽນແຕ່ລະຊັັ້ນແຕ່ລະສາຍມດັີ່ງນ:ັ້
❖ ສາຍຄູອະນບານ:

- ມຈໍານວນນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາທັງໝົດ 1.789 ຄົນ, ຍິງ 1.788 ຄົນ, ທຽບໃສ່ປຜ່ານມາຫຼຸດ 28,47%.
ມນັກຮຽນເຂົັ້າໃໝ່ທັງໝົດ 527 ຄົນ, ຍິງ 527 ຄົນ. ນັກຮຽນປ ສຸດທ້າຍ ຈໍານວນ 466 ຄົນ ແລະ ຄູ
ອະນຸບານຮຽນຕໍີ່ເນີ່ອງຈໍານວນທັງໝົດ 128 ຄົນ, ຍິງ 128 ຄົນ.
❖ ສາຍຄູປະຖົມ:

- ມຈໍານວນນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາສາຍຄູປະຖົມຢູ່ວິທະຍາໄລຄູ 8 ແຫ່ງ ມຈໍານວນທັງໝົດ 1.364 ຄົນ, ຍິງ
870 ຄົນ, ທຽບໃສ່ປຜ່ານມາແມ່ນຫຼຸດ 9,91%. ມນັກຮຽນເຂົັ້າໃໝ່ 329 ຄົນ, ຍິງ 301 ຄົນ. ມນັກສຶກ
ສາປສຸດທ້າຍຈໍານວນ 204 ຄົນ, ຍິງ 120 ຄົນ ແລະ ນັກຮຽນຄູປະຖົມຮຽນຕໍີ່ເນີ່ອງ 169 ຄົນ, ຍິງ 55
ຄົນ.
❖ ສາຍຄູມັດທະຍົມ:

- ຈໍານວນນັກຮຽນຄູສາຍຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາທີ່ຮຽນຢູຄ
່ ະນະສຶກສາສາດ 4 ແຫ່ງ ແລະ ວິທະຍາໄລຄູຕ່າງໆ
ມ ຈໍາ ນວນທັງໝົດ 7.001 ຄົນ , ທຽບໃສ່ ປຜ່າ ນມາແມ່ນ ຫຼຸດ 14,61%. ມ ນັກ ຮຽນເຂົັ້າ ໃໝ່ ທັງ ໝົດ
1.701 ຄົນ ທຽບໃສ່ປຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 19,71%. ຈໍານວນນັກຮຽນຄູປສຸດທ້າຍ ຈໍານວນ 1.960 ຄົນ.
❖ ສາຍຄູພະລະສຶກສາ ແລະ ສີລະປະສຶກສາ:

- ຈໍານວນນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາຄູພະລະສຶກສາ ມທັງໝົດ 450 ຄົນ, ມ ນັກຮຽນເຂົັ້າໃໝ່ 134 ຄົນ ແລະ
ນັກຮຽນປສຸດທ້າຍຈໍານວນ 126 ຄົນ. ນອກນັ້, ຍັງມນັກສຶກສາຄູພະລະສຶກສາຊັັ້ນສູງ ຮຽນຢູ່ວິທະຍາໄລ
ຄູ ປາກເຊ ຊຸດທ 2 ມນັກສຶກສາ 26 ຄົນ ແລະ ວິທະຍາໄລຄູຄັງໄຂ ຊຸດທ 1 ມນັກສຶກສາ 27 ຄົນ.

- ນັກຮຽນຄູສລະປະສຶກສາ ມນັກສຶກສາທັງໝົດ 435 ຄົນ, ມນັກຮຽນເຂົັ້າໃໝ່ 154 ຄົນ ແລະ ນັກສຶກສາ
ປສຸດທ້າຍ 147 ຄົນ.
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ເຖິງວ່າສະພາບການຮັບນັກຮຽນຄູເຂົັ້າໃໝ່ ແລະ ນັກຮຽນຄູທຮ
ີ່ ຽນຈົບອອກໄປຈະຫຼຸດລົງ ທຽບໃສ່ປຜ່ານ
ມາ, ແຕ່ຈໍານວນນັກຮຽນທີ່ຮຽນຈົບອອກໄປ ແມ່ນຍັງບໍີ່ໄດ້ຮັບການບັນຈຸເປັນລັດຖະກອນຄູ ຈໍານວນໂຄຕ້າມຈໍາກັດ
ອັນເນີ່ອງມາຈາກຈໍານວນນັກຮຽນຄູທີ່ຈົບອອກໄປ ແຕ່ບໍີ່ໄດ້ຮັບການບັນຈຸຍັງມຫາຍ.
6.1.2. ຄນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ
6.1.2.1. ການປັບປງຫັກສູດ ແລະ ການສະໜອງອປະກອນຮັບໃຊຸ້ການຮຽນ-ການສອນ
1. ສໍາເລັດການພັດທະນາຫັກສູດສາຍສ້າງຄູປະຖົມລະດັບອະນຸປະລິນຍາ
ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຂອງ
ແຜນງານ BEQUAL.
2. ສໍາເລັດການປັບປຸງຫັກສູດສ້າງຄູມັດທະຍົມ ລະດັບປະລິນຍາຕ 15 ສາຂາວິຊາ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນ
ຂອງໂຄງການ SESDP.
3. ສໍາເລັດການປັບປຸງໂຄງຮ່າງຫັກສູດສ້າງຄູມັດທະຍົມລະບົບຕໍເີ່ ນີ່ອງ ລະດັບປະລິນຍາຕ ຈໍານວນ 05 ສາ
ຂາວິຊາ ຄ: ຄະນິດສາດ, ພາສາລາວ, ຊວະສາດ, ເຄມສາດ ແລະ ພາສາອັງກິດ.
4. ສໍາເລັດການປັບປຸງຫັກສູດສ້າງຄູອະນຸບານ ແລະ ຄູປະຖົມ ລະບົບຕໍເີ່ ນີ່ອງ ລະດັບປະລິນຍາຕ.
5. ສໍາເລັດການປັບປຸງຫັກສູດສ້າງຄູອະນຸບານລະດັບປະລິນຍາຕ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຂອງ UNESCO
Bangkok.
6. ສໍາເລັດການພັດທະນາມາດຕະຖານການສອນຄູຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ.
7. ສ້າງທັກສະໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາຄູກ່ຽວກັບການຜະລິດອຸປະກອນສກ
ີ່ ານຮຽນ - ການສອນ ຈາກວັດຖຸທີ່ຫາ
ໄດ້ງ່າຍໆ.
6.1.2.2. ການຍົກສູງຄນນະພາບການສອນຂອງຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູໃຫຸ້ສູງຂຶັ້ນ
1. ຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການຮຽນການສອນລະດັບປະລິນຍາຕ ແລະ ການວິໄຈໃນຫ້ອງຮຽນໃນ
ສະຖານບັນສ້າງຄູ.
2. ຄົັ້ນຄວ້າການຂໍຕໍາແໜ່ງອາຈານ ແລະ ຜູຊ
້ ່ວຍອາຈານໃຫ້ຄູສອນໃນວິທະຍາໄລຄູ ແລະ ວິທະຍາໄລສົງ.
3. ສະຖານການສ້າງຄູທຸກແຫ່ງ ນໍາພາ ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາຄູ ປສຸດທ້າຍ ລົງຝຶກຫັດວິຊາຊບຄູໃນເຂດບໍລິ
ການຂອງຕົນ ພ້ອມທັງຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບວຽກງານດັີ່ງກ່າວ.
4. ຄູ-ອາຈານໃນວິທະຍາໄລຄູທຸກແຫ່ງ ເຮັດການວິໄຈທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວ
ກັບວຽກງານດັີ່ງກ່າວ.
5. ເສມສ້າງຄວາມສາມາດໃນການນໍາໃຊ້ຫ້ອງຟັງສຽງ, ໄອຊທ ແລະ ພາສາອັງກິດໃຫ້ຄູ-ອາຈານໃນວິທະຍາ
ໄລຄູ ແລະ ໂຮງຮຽນສາທິດ.
6. ເສມສ້າງທັກສະການສອນພາສາລາວ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ຄະນິດສາດ ໂດຍເນັັ້ນຜູ້ຮຽນເປັນໃຈກາງໃຫ້
ແກ່ຄູ-ອາຈານໃນວິທະຍາໄລຄູ.
6.1.2.3. ການສະໜອງການບໍາລງຄູໃຫຸ້ເປັນລະບົບ ເພີ່ອພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍີ່ເນອ
ີ່ ງ, ປັບປງ
ເຄອຂ່າຍ ການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູໃຫຸ້ໜັກແໜຸ້ນ.
1. ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມແນະນໍາການນໍາໃຊ້ປຶັ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມຄູ ວິຊາຄະນິດສາດຂັັ້ນປະຖົມປທ 1
ແລະ 2 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ໃຫ້ແກ່ຄູຝຶກຂັັ້ນແຂວງ, ຂັັ້ນເມອງ, 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 ຄະນິດສາດໃຫ້ແກ່ຄູທີ່ສອນ
ໃນຫັກສູດສ້າງຄູປະຖົມ ແລະ ຄູຊັັ້ນປະຖົມ ຈໍານວນ 35 ຄົນ ຮ່ວມກັບສູນ SEAMEO RECSAM.
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3.

4.

5.

6.
7.

ຄູຝຶກຫັກແຫີ່ງ ຈໍານວນ 60 ຄົນ ແລະ ຄູຝຶກປະຈໍາແຂວງ ຈໍານວນ 611 ຄົນ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວ
ກັບການນໍາໃຊ້ຫັກສູດຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຂັັ້ນ ປ.1 ແລະ ຍົກລະດັບການເປັນຄູສຶກສານິເທດຂັັ້ນກະຊວງຈໍາ
ນວນ 24 ຄົນ ແລະ ຂັັ້ນເມອງ 6 ເມອງ ຈໍານວນ 28 ຄົນ ຮ່ວມກັບກົມສາມັນສຶກສາ ໂດຍການສະໜັບ
ສະໜູນຂອງອົງການ UNICEF.
ພັດທະນາຄູ່ມ ວິທການສອນ ທີ່ຄໍານຶງເຖິງຄວາມສະເໝພາບລະຫວ່າງ ຍິງ-ຊາຍ ໃນການສອນວິຊາວິທະ
ຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊ, ວິສະວະກໍາ ແລະ ຄະນິດສາດ ຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ (STEM) ແລະ ປັບປຸງ
ເຄີ່ອງມເກັບກໍາຂໍມ
ັ້ ູນການສຶກສາຄູ ແລະ ການບໍາລຸງຄູປະຈໍາການຮ່ວມກັບອົງການ UNESCO.
ເສມສ້າງຄວາມສາມາດໃນການນໍາໃຊ້ຫ້ອງທົດລອງວິທະຍາສາດ ໃຫ້ແກ່ຄູສອນມັດທະຍົມໃນເທດສະ
ບານນະຄອນຫວງພະບາງ, ແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ການສອນພາສາລາວ ມ.4 ແລະ ມ.7 ໃຫ້ຄສ
ູ ອນມັດ
ທະຍົມ ໃນແຂວງໄຊຍະບູລ.
ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງດ້ານການຈັດ ການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ຄູສອນຊັັ້ນມັດທະຍົມໃນເມອງໂຂງ ແຂວງ
ຈໍາປາສັກ ແລະ ແຂວງສາລະວັນ.
ເສມສ້າງທັກສະການວິໄຈສຸຂະພາບຂອງໄວໜຸ່ມ ໃຫ້ແກ່ຄູສອນສາຍຄູອະນຸບານ-ປະຖົມ.

6.1.2.4. ການສ້າງຄວາມເຂັມ
ັ້ ແຂງໃຫຸ້ແກ່ການປະກັນຄນນະພາບພາຍໃນ ແລະ ປັບປງການບໍລິ
ຫານຈັດການໃນສະຖານການສ້າງຄູ.
1. ສໍາເລັດການລົງກວດກາຄຸນນະພາບພາຍໃນສະຖານການສ້າງຄູ 10 ແຫ່ງ ປະຈໍາປ 2018.
2. ວິທະຍາໄລຄູ 8 ແຫ່ງໄດ້ຜ່ານການປະເມນພາຍນອກ ຈາກສູນປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ ແລະ ໄດ້ຮັບ
ໃບຮັບຮອງຄຸນນະພາບສະຖານການສຶກສາ.
3. ຖອດຖອນບົດຮຽນວຽກງານການບໍລິຫານ-ການຈັດຕັັ້ງ ລະຫວ່າງວິທະຍາໄລຄູດ້ວຍກັນ ແລະ ສະຖານ
ການສຶກສາອ້ອມຂ້າງ.
4. ປະເມນຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາສະເພາະ ແລະ ທັກສະການສອນຂອງຄູ-ອາຈານ ໂດຍຜ່ານການສໍາຫວດຄວາມ
ພໍໃຈຂອງນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ເພີ່ອຊອກຫາບັນຫາ ແລະ ວິທແກ້ໄຂ.
5. ວິທະຍາໄລຄູ 6 ແຫ່ງ ລວມທັງວິທະຍາໄລພະລະສຶກສາ ແລະ ວິທະຍາໄລສລະປະສຶກສາ ໄດ້ປະກາດ
ເປັນວິທະຍາໄລປອດຢາເສບຕິດ ໃນສົກຮຽນ 2018-19.

6.2.

ປະເດັນບັນຫາ ແລະ ສີີ່ງທ້າທາຍ

1. ນັກຮຽນທີ່ມາຕາມຕົວເລກແບ່ງປັນຈາກແຂວງ ຍັງບໍີ່ໄດ້ຕາມເງີ່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະຖານການຄັດເລອກ
ໂດຍສະເພາະຄວາມຮູ້ພັ້ນຖານຂອງນັກຮຽນຍັງຕໍີ່າ.
2. ການພັດທະນາຄວາມຮູ້ທາງດ້ານໄອຊທ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດຂອງຄູ-ອາຈານຈໍານວນໜຶີ່ງຍັງມຂດຈໍາກັດ.
3. ຄວາມສາມາດໃນການຊຸກຍູ້ ສົີ່ງເສມ ຄູ-ອາຈານ ຍົກລະດັບວຸດທິດ້ານວິຊາສະເພາະ ທັງພາຍໃນ ແລະ
ຕ່າງປະເທດ ຍັງມຂດຈໍາກັດ.
4. ການສ້າງຂດຄວາມສາມາດຂອງຄູໃນວິທະຍາໄລຄູ ໃນການໃຫ້ການບໍລິການດ້ານວິຊາການແກ່ຊຸມຊົນໃນ
ເຂດບໍລິການ ຍັງມຂໍັ້ຈໍາກັດ.
5. ຮູບແບບ ແລະ ໄລຍະເວລາການລົງຝຶກຫັດວິຊາຊບຄູ ຍັງບໍີ່ເປັນເອກະພາບໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ.
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6.3.

ແຜນວຽກບູລິມະສິດສໍາລັບປີ 2020

6.3.1 ຈດປະສົງລວມ
1. ເພອ
ີ່ ປັບປຸງ ການສ້າງຄູໃຫ້ມຄຸນນະພາບ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ນັກສຶກສາຄູ ທີ່ຮຽນຈົບໃຫ້ໄດ້ຕາມສະມັດຖະ
ພາບທີ່ວາງໄວ້.
2. ເພີ່ອຮັບປະກັນການສະໜອງຄູໃຫ້ພຽງພໍ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຕົວຈິງ.
3. ເພີ່ອປັບປຸງວົງຈອນການເຄີ່ອນໄຫວການພັດທະນາວິຊາຊບຄູແບບຕໍີ່ເນີ່ອງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
6.3.2 ຈດປະສົງສະເພາະ
1. ເພອ
ີ່ ຍົກລະດັບຫັກສູດສ້າງຄູໃຫ້ມຄຸນນະພາບ ແລະ ໃຫ້ມຄວາມສອດຄ່ອງກົມກຽວກັບຫັກສູດການສຶກ
ສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສຶກສາ.
2. ເພີ່ອປັບປຸງມາດຕະຖານການສອນຂອງຄູຢູ່ໃນສະຖານການສ້າງຄູ, ປັບປຸງພັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສິີ່ງແວດ
ລ້ອມການຮຽນຮູ້ໃນສະຖານການສ້າງຄູ.
3. ເພີ່ອເຮັດໃຫ້ລະບົບການເຝິກອົບຮົມຄູປະຈໍາການມຄຸນນະພາບ ແລະ ມປະສິດທິພາບສູງຂຶັ້ນ.
4. ເພີ່ອຮັບປະກັນການຕອບສະໜອງຄູໃຫ້ບັນລຸໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄູຢູ່ໃນເຂດຫ່າງ
ໄກສອກຫກ ພ້ອມທັງຄັດເລອກນັກຮຽນຄູເຂົັ້າຮຽນຄູໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ເງີ່ອນໄຂທີ່ກໍານົດໄວ້.
6.3.3 ຄາດໝາຍ
1. ແຜນຮັບນັກຮຽນເຂົັ້າຮຽນສາຍສ້າງຄູໃນສົກ 2019-2020 ແມ່ນອງໃສ່ທິດຊັ້ນໍາຂອງຄະນະນໍາກະຊວງ
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂດຍໃຫ້ການສອບເສັງຄັດເລອກເອົາໃນຈໍານວນ 2.685 ຄົນ, ຊຶີ່ງ 20% ແມ່ນ
ໄດ້ຮັບເບ້ຍລ້ຽງ, ໃນນັັ້ນ 10% ມອບໃຫ້ພະແນກ ສຶກສາທິການ ແລະ ແຂວງ/ນະຄອນຫວງ ຄັດເລອກ
ແລະ ອກ 10% ມອບໃຫ້ວິທະຍາໄລຄູຄັດເລອກຕາມເງີ່ອນໄຂ ທີ່ລະບຸໄວ້.
2. ຈັດຕັັ້ງການຝຶກອົບຮົມຄູປະຈໍາການໃນການນໍາໃຊ້ຫັກສູດປະຖົມສຶກສາ ໃຫ້ໄດ້ 40% ຂອງຈໍານວນຄູທັງ
ໝົດທົີ່ວປະເທດ ແລະ ສ້າງຄູສຶກສານິເທດຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໃຫ້ໄດ້ 50%.
3. ຍົກຖານະວິທະຍາໄລຄູໃຫ້ເປັນສະຖາບັນການສຶກສາຄູ ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ແຫ່ງ.
ວຽກຈດສມ
ສບຕໍພ
ີ່ ັດທະນາ ຄູມ
່ ຄວາມຮູທ
້ ້ອງຖິີ່ນ ແຊກຊ້ອນເຂົັ້າໃນຫັກສູດແຕ່ລະລາຍວິຊາ.
ສບຕໍປ
ີ່ ັບປຸງໂຄງຮ່າງຫກ
ັ ສູດ ແລະ ພັດທະນາເນັ້ອໃນໂມດູນລາຍວິຊາສາຍຄູປະຖົມລະດັບອະນຸປະລິນຍາ.
ປັບປຸງໂຄງຮ່າງຫັກສູດລາຍວິຊາ (course outline) ສ້າງຄູມັດທະຍົມ ລະດັບປະລິນຍາຕ 15 ສາຂາວິຊາ
ແລະ ໂຄງຮ່າງຫັກສູດລາຍວິຊາ ສ້າງຄູມັດທະຍົມລະບົບຕໍເີ່ ນີ່ອງ ລະດັບປະລິນຍາຕ ຈໍານວນ 05 ສາຂາວິ
ຊາ ຄ: ຄະນິດສາດ, ພາສາລາວ, ຊວະສາດ, ເຄມສາດ ແລະ ພາສາອັງກິດ.
4. ສບຕໍີ່ແລກປ່ຽນບົດຮຽນທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕັັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າ
ໃຈລະຫວ່າງວິທະຍາໄລຄູດ້ວຍກັນ, ວິທະຍາໄລກັບມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
5. ສ້າງແຜນຍົກລະດັບຄູສອນໃນສາຍສາມັນທີ່ສອນບໍຖ
ີ່ ກວຸດທິ ແລະ ບໍຖ
ີ່ ກວິຊາສະເພາະດ້ວຍຫາຍຮູບແບບ.
6. ສບຕໍດ
ີ່ ໍາເນນການພັດທະນາຄູມ
່ ວິທເຮັດວຽກຂອງໂຮງຮຽນອະນຸບານ ແລະ ປະຖົມສາທິດ.
7. ລົງຕິດຕາມ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນການນໍາໃຊ້ຫ້ອງທົດລອງສາຍຄູເຄມສາດ, ຊວະສາດ, ຟິຊິກສາດ
ແລະ ຫ້ອງຟັງສຽງໃນວິທະຍາໄລຄູ.
8. ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ຮັບຮອງຕໍາແໝ່ງວິຊາການຄູ ປະຈໍາສົກຮຽນ 2019-2020.
9. ສບຕໍຕ
ີ່ ິດຕາມການປັບປຸງເຄອຂ່າຍການຮ່ວມມລະຫວ່າງບັນດາສະຖານການສ້າງຄູ ແລະ ການພັດທະນາວິ
ຊາຊບແບບຕໍເີ່ ນີ່ອງ ໃນຮູບແບບການສຶກສາການສອນ (Lesson Study) ຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ ວິທະຍາໄລ
ຄູ, ໂຮງຮຽນປະຖົມສາທິດ ແລະ ໂຮງຮຽນປະຖົມໃນເຄອຂ່າຍ.
10. ສບຕໍປ
ີ່ ັບປຸງນິຕິກໍາກ່ຽວກັບລະບົບການບໍາລຸງຄູປະຈໍາການ ເພີ່ອສົີ່ງເສມການພັດທະນາວິຊາຊບແບບຕໍີ່ເນີ່ອງ.

6.3.4
1.
2.
3.
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11. ສບຕໍຍ
ີ່ ົກລະດັບຄູ ທາງດ້ານການນໍາໃຊ້ ໄອຊທ ແລະ ພາສາອັງກິດ ເຂົັ້າໃນການຮຽນການສອນ.
12. ລົງຕິດຕາມ-ກວດກາ ການປະກັນຄຸນນະພາບພາຍໃນສະຖານການສ້າງຄູ 10 ແຫ່ງ ປະຈໍາປ 2019.
13. ຈັດຝຶກອົບຮົມຄູປະຈໍາການ ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ຫັກສູດຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາສະບັບປັບປຸງໃໝ່ວິຊາຄະນິດ
ສາດ ຂັັ້ນ ປ.2 ແລະ ວິຊາອີ່ນໆ ຂັັ້ນ ປ.1 ຮ່ວມກັບອົງການ JICA ແລະ ແຜນງານ BEQUAL.
14. ຈັດຝຶກອົບຮົມຍົກລະດັບຄູສຶກສານິເທດຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໃຫ້ແກ່ຄູສຶກສານິເທດຂັນ
ັ້ ແຂວງ 9 ແຂວງ, ວິ
ທະຍາໄລຄູ 8 ແຫ່ງ ແລະ ຂັັ້ນເມອງ 16 ເມອງ ຮ່ວມກັບກົມສາມັນສຶກສາ, ອົງການ UNICEF ແລະ
ບັນດາພາກສ່ວນທກ
ີ່ ່ຽວຂ້ອງ.
15. ຈັດຝຶກອົບຮົມເພີ່ອສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບຄູສຶກສານິເທດຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໃຫ້ແກ່ຄູສຶກສານິເທດ ຂັັ້ນ
ແຂວງ 9 ແຂວງ, ຂັັ້ນເມອງ 76 ເມອງ ແລະ ວິທະຍາໄລຄູ 8 ແຫ່ງ ຈໍານວນ 316 ຄົນ ຮ່ວມກັບ ກົມ
ສາມັນ, ອົງການ UNICEF ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
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VII. ຂະແໜງການຍ່ອຍ ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ
7.1

ສະພາບລວມ

7.1.1 ວຽກງານຂະຫຍາຍໂອກາດ ແລະ ຄວາມເທົີ່າທຽມ
ໂດຍສົມທົບກັບຂະແໜງການຕ່າງໆທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ພະຍາ
ຍາມສົີ່ງເສມ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ ຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບຈາກໂຮງຮຽນມັດທະຍົມທັງຕອນຕົັ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ ໄດ້ເຂົັ້າຮຽນໃນສາຍ
ວິຊາຊບໃຫ້ຫາຍຂຶັ້ນ ໂດຍໄດ້ສະໜອງຫັກສູດທີ່ຫາກຫາຍ ແລະ ຫາຍຮູບແບບ. ໃນສົກຮຽນ 2018-2019 ນມ
ັ້ ຜູ້
ສະໝັກເຂົັ້າຮຽນໃນສາຍອາຊວະສຶກສາທຸກລະບົບ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ທັງໝົດຈໍານວນ 30.843 ຄົນໃນນັ້
ເຂົັ້າຮຽນໃນສະຖາບັນທີ່ຂຶັ້ນກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ມ 16.837 ຄົນ, ສະຖາບັນທີ່ຂຶັ້ນກັບຂະແໜງການ
ອີ່ນໆ ເຊັີ່ນ: ຂະແໜງກະສິກໍາ, ການເງິນ, ສາທາລະນະສຸກ, ຖະແຫງຂ່າວ, ວັດທະນາທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຍຸດ
ຕິທໍາ ມ 6.458 ຄົນ ແລະ ເຂົັ້າຮຽນໃນສະຖາບັນພາກເອກະຊົນຈໍານວນ 7.548 ຄົນ. ດັີ່ງນັັ້ນ, ຈຶີ່ງເຮັດໃຫ້ມນັກຮຽນ
ທັງໝົດ ທີ່ກໍາລັງຮຽນຢູໃ່ ນສະຖາບັນອາຊວະສຶກສາທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນທັງໝົດ 75.466 ຄົນ.
ສົກຮຽນ 2018-2019 ມສະຖານອາຊວະສຶກສາທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ທີ່ຂຶັ້ນກັບກະຊວງສຶກສາທິ
ການ ແລະ ກິລາຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານວິຊາການ ມທັງໝົດ 90 ແຫ່ງ, ມນັກສຶກສາທັງໜົດ 57.278 ຄົນ, ຍິງ 26.255
ຄົນ ແລະ ມພະນັກງານ-ຄູອາຈານ ທັງໜົດ 4.526 ຄົນ, ຍິງ 1.615 ຄົນ, ໃນນັັ້ນ ສະຖານອາຊວະສຶກສາພາກລັດ
ທີ່ຂຶັ້ນກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂດຍກົງ ມທັງໝົດ 23 ແຫ່ງ, ມຈໍານວນນັກສຶກທັງໜົດ 35.611 ຄົນ,
ຍິງ 14.519 ຄົນ, ພະນັກງານ-ຄູອາຈານ ທັງໜົດ 2.294 ຄົນ ແລະ ຍິງ 854 ຄົນ ແລະ ສະຖານອາຊວະສຶກສາ
ພາກເອກະຊົນມ 67 ແຫ່ງ, ມນັກສຶກສາທັງໝົດ 21.667 ຄົນ, ຍິງ 11.736 ຄົນ, ມພະນັກງານ-ຄູອາຈານທັງໝົດ
2.232 ຄົນ, ຍິງ 761 ຄົນ, ສະຖານອາຊວະສຶກສາພາກເອກະຊົນ ສ່ວນຫາຍແມ່ນຈັດຕັັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ໃນ
ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ, ພາສາຕ່າງປະເທດ ແລະ ໄອທ. ໃນສົກຮຽນ 2017-2018 ມນັກສຶກສາທຮ
ີ່ ຽນຈົບໃນສະ
ຖາບັນອາຊວະສຶກສາ ຈໍານວນ 14.153 ຄົນ.
ຈໍານວນນັກຮຽນເຂົັ້າໃໝ່ໃນສາຍອາຊວະສຶກສາ ສົກຮຽນ 2018-2019 ມທັງໝົດຈໍານວນ 16.837 ຄົນ
ທຽບໃສ່ແຜນຮັບປະຕິບັດໄດ້ 77% ແລະ ທຽບໃສ່ສົກຮຽນ 2017-2018 ຜ່ານມາໄດ້ 10%.
ຕາຕະລາງທີ 8: ຈໍານວນນັກຮຽນທັງໝົດທາງພາກລັດ ທີີ່ຂຶັ້ນກັບກະຊວງສຶກສາທິການ 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

ຄູອາຊວະສຶກສາ

311

0,87%

35.611

100%

ລວມທັງໝົດ
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ຕາຕະລາງທີ 9: ຈໍານວນນັກຮຽນພາກເອກະຊົນທັງໝົດ ທີີ່ຂຶັ້ນກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາ
ລ/ດ
ຂະແໜງການ
ຈໍານວນນັກຮຽນທັງໝົດ
ຄິດໄລ່ເປັນເປີເຊັນ
ກະສິກໍາ
0
0
1
2

ອຸດສາຫະກໍາ

2.921

13,48%

3

ບໍລິການ

18.746

86,52%

ລວມທັງໝົດ

21.667

100%

7.1.2 ຄນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ
7.1.2.1 ການພັດທະນາຫກ
ັ ສູດ, ປັບປງຮູບແບບອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ປັບປງຫັກສູດ
1. ສໍາເລັດການພັດທະນາມາດຕະຖານອາຊບໃໝ່ ແລະ ຫັກສູດແບບເນັັ້ນສະມັດຖະພາບ ຈໍານວນ 9 ສາຂາ
ອາຊບ ເນັັ້ນໃສ່ລະດັບ 1 ແລະ 2 ຮ່ວມກັບສະຖາບັນພັດທະນາອາຊວະສຶກສາ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ
SSTVET ໃນ 5 ສາຂາອາຊບ (ສັດຕະວະແພດ, ກະສິກໍາສະອາດ, ໄອຊທ, ແປຮູບອາຫານ ແລະ ສ້ອມ
ແປງລົດຍົນ);
2. ສໍາເລັດການປັບປຸງຫັກສູດຄູອາຊວະສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕ ໃນ 3 ສາຂາວິຊາ: ເຕັກໂນໂລຊໄຟຟ້າ,
ເຕັກໂນໂລຊກົນຈັກ ແລະ ວິສະວະກໍາໂຍທາ ແລະ ສໍາເລັດການສ້າງຮ່າງຄູມ
່ ຫັກສູດຝຶກອົບຮົມວິຊາການ
ສໍາລັບຜູບ
້ ໍລິຫານອາຊວະສຶກສາ;
3. ສໍາເລັດການປັບປຸງຫັກສູດຄູອາຊວະສຶກສາລະດັບຊັັ້ນສູງ ໃນ 3 ສາຂາວິຊາ: ກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ບໍລິ
ຫານທຸລະກິດ ແລະ ສໍາເລັດການອະນຸມັດ ນໍາໃຊ້ຫັກສູດ ທີ່ພັດທະນາຂຶັ້ນໃໝ່ ຈໍານວນ 13 ສາຂາວິຊາ
ແລະ ຫັກສູດສະບັບປັບປຸງ ຈໍານວນ 6 ສາຂາວິຊາ;
4. ສໍາເລັດການທົດທວນ ແລະ ປັບປຸງລະບຽບການວ່າດ້ວຍການສ້າງມາດຕະຖານອາຊບການຮຽນ-ການ
ສອນແບບຄວບຄູ່ ແລະ ສໍາເລັດການຈັດກອງປະຊຸມລະດົມແນວຄວາມຄິດການສ້າງຫັກສູດລາຍວິຊາ
ແລະ ວິຊາປະກອບການກິດຈະການ.
7.1.2.2 ສົີ່ງເສີມເອກະຊົນ ແລະ ພາກສ່ວນທລະກິດປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການພັດທະນາອາຊີວະ
ສຶກສາ
1. ສໍາເລັດການອະນຸມັດຮັບຮອງເອົາໂຄງການສະໜັບສະໜູນອາຊວະສຶກສາໃນ ສປປ ລາວ ໄລຍະທ 2
(VELA-2).
2. ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດເທນຫນບູນພາວເວ ຈໍາກັດ ໃນຫົວຂໍັ້ການຈົດກ່າຍບັນຊຄົວ
ເຮອນ ໃນການຈັດສັນຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນໃນການສ້າງເຂີ່ອນໄຟຟ້າໃນ 4 ບ້ານ.
7.1.2.3 ກໍີ່ສ້າງ-ບໍາລງຄູ ແລະ ພັດທະນາບກຄະລາກອນອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ
1. ຄູຈາໍ ນວນ 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 ປະກັນຄນນະພາບ ຂອງວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ
1. ສໍາເລັດການສຶກສາຄວາມຕ້ອງການໃນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຈັດບູລິມະສິດຕາມຄວາມຕ້ອງການພັດທະ ນາ
ຫັກສູດຂອງສະຖານອາຊວະສຶກສາທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນໃນຂອບເຂດທົີ່ວປະເທດ ປະຈໍາປ 2019.
2. ສໍາເລັດການຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ ການຮຽນ-ການສອນ ໃນສະຖານອາຊວະສຶກສາ ທົີ່ວປະເທດ ສົກຮຽນ
2018-2019.
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3. ສໍາເລັດການລົງຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມນຜົນ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບດ
ັ ໂຄງການ ຮ່ວມມດ້ານວິຊາການ
ລາວ-ໄທ (TICA) ໄລຍະທ I ຢູວ
່ ິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊບຫວງພະບາງ, ວິທະຍາໄລເຕັກນິກແຂວງ
ວຽງຈັນ, ວິທະຍາໄລເຕັກນິກກະສິກໍາດົງຄໍາຊ້າງ ແລະ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊບ ສະຫວັນນະເຂດ;
7.1.3 ການບໍລິຫານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ
1. ສໍາເລັດການລົງສໍາຫວດ ແລະ ວິໄຈຄວາມຕ້ອງການ ການກໍີ່ສາ້ ງ-ບໍາລຸງຄູ ແລະ ບຸກຄະລາກອນອາຊວະສຶກ
ສາທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນຮ່ວມກັບສະຖາບັນອາຊວະສຶກສາ.
2. ສໍາເລັດ ການຮ່າງປມ
ັ້ ຄູມ
່ ແນະນໍາວິຊາຊບ ແລະ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານອາຊບ ສໍາລັບສາຍອາຊວະສຶກສາ ແລະ
ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊບ ແລະ ສໍາເລັດການສ້າງຄູຝຶກວຽກງານດັີ່ງກ່າວໄດ້ 15 ທ່ານ, ປັບປຸງຮ່າງຂໍຕ
ັ້ ົກລົງວ່າດ້ວຍ
ການຄຸ້ມຄອງສະຖິຕິ - ຂໍມ
ັ້ ູນຂ່າວສານ;
3. ສໍາເລັດການປັບປຸງເຄີ່ອງມ 4 ຊຸດແບບສອບຖາມຄ: 1) ແບບສອບຖາມການເກັບກໍາຂໍັ້ມູນນັກສຶກສາກ່ອນ
ຮຽນຈົບ, 2) ແບບສອບຖາມເກັບກໍາຂໍັ້ມູນນັກສຶກສາຮຽນຈົບ (ແບບລົງເກັບກໍາຂໍັ້ມູນ), 3) ແບບສອບ
ຖາມເກັບກໍາຂໍັ້ມູນນັກສຶກສາຮຽນຈົບແບບອອນລາຍ (Google forms), 4) ແບບສອບຖາມຄວາມຄິດ
ເຫັນຂອງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ (ຜູ້ປະກອບການ);
4. ສໍາເລັດການວາງແຜນ ແລະ ພັດທະນາເວບໄຊໂຄສະນາທາງສສ
ີ່ ັງຄົມອອນລາຍ ແລະ ການເສມສ້າງໂອ
ກາດໃຫ້ແກ່ຊ່າວໜຸ່ມໃນລາວ (Lao Youthwork platform) ພາຍໃຕ້ກອບບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈລະ
ຫວ່າງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກັບບໍລິສັດ Microsoft ເຊິີ່ງໄດ້ສົມທົບຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂດຍໂຄງ
ການ SSTVET ໄລຍະ 2.
5. ສໍາເລັດການຮັບຮອງເອົາ ຮ່າງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາຊວະສຶກສາ (ສະປັບປັບປຸງ) ທີ່ ສະພາແຫ່ງຊາດ.
6. ສໍາລັບການສ້າງຕັັ້ງ, ແຕ່ງຕັັ້ງຄະນະປະທານ ແລະ ສະມາຊິກສະພາທປ
ີ່ ຶກສາອາຊວະສຶກສາ ແລະ ພັດທະນາ
ສມແຮງງານລະດັບຂັັ້ນແຂວງ ຢູແ
່ ຂວງຫວງພະບາງ ແລະ ແຂວງຈໍາປາສັກ.
7. ສໍາເລັດຮ່າງຍຸດທະສາດການສົີ່ງເສມວຽກງານອາຊວະສຶກສາ ( TVET Promotion Strategy )

7.2
1.

ບັນຫາ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍ
ພຶັ້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງສະຖານອາຊວະສຶກສາຍັງບໍພ
ີ່ ຽງພໍກັບການເພີ່ມຂຶັ້ນຂອງນັກຮຽນ ແລະ ຈໍານວນໜຶີ່ງ
ຍັງບໍໄີ່ ດ້ຮັບການປັບປຸງ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ: ຫ້ອງຝຶກງານ, ຫ້ອງທົດລອງ, ຫ້ອງສະໝຸດ, ຟາມປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ

2.

3.
4.
5.
6.
7.

ແລະ ສະໂມສອນ;
ການຈັດຕັງັ້ ການຮຽນ-ການສອນ ອາຊວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊບ ຄຸນນະພາບຍັງຕໍີ່າ, ການພັດທະ
ນາຫັກສູດບໍີ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫາດແຮງງານ. ການກໍີ່ສ້າງກໍາລັງແຮງງານຂະແໜງການ
ບໍລິການຍັງມຈໍານວນຫາຍ ແລະ ມລັກສະນະເຫອບໍພ
ີ່ ໍ;
ອຸປະກອນເຕັກນິກ ແລະ ສກ
ີ່ ານສອນຍັງບໍທ
ີ່ ັນສະໄໝ ແລະ ບໍພ
ີ່ ຽງພໍກັບການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານວິທະ
ຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ;
ຜູບ
້ ລ
ໍ ິຫານ, ພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານຈໍານວນໜຶີ່ງ ຍັງຂາດຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດໃນການບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງ
ແລະ ຍັງຂາດປະສົບການ;
ສະຖານປະກອບການຍັງບໍທ
ີ່ ັນປະກອບສ່ວນ ແລະ ຮ່ວມມຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການພັດທະນາວຽກງານອາ
ຊວະສຶກສາ;
ບັນດານິຕກ
ິ ໍາລຸ່ມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາຊວະສຶກສາ ຍັງບໍໄີ່ ດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາໃຫ້ທັນກັບສະ
ພາບຕົວຈິງ;
ການປັບປຸງລະບົບຂໍມ
ັ້ ູນ-ຂ່າວສານອາຊວະສຶກສາ ຍັງບໍທ
ີ່ ັນສົມບູນ ແລະ ນໍາໃຊ້ໄດ້ຢ່າງທົີ່ວເຖິງ.
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7.3

ແຜນວຽກບູລິມະສິດ ສໍາລັບປີ 2020

7.3.1 ຈດປະສົງ
1. ສົີ່ງເສມໃຫ້ນັກຮຽນຈົບມັດທະຍົມຕົັ້ນ ແລະ ມັດທະຍົມປາຍເຂົັ້າຮຽນສາຍອາຊວະສຶກສາໃຫ້ຫາຍຂຶັ້ນ;
2. ປັບປຸງຫັກສູດອາຊວະສຶກສາທີ່ມຢູ່ ແລະ ສ້າງຫັກສູດໃໝ່ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການ ຂອງຕະຫາດ
ແຮງງານ ແລະ ໃຫ້ໃກ້ຄຽງກັບພາກພັ້ນ ແລະ ສາກົນ.
3. ເພີ່ມການເຂົັ້າຮຽນລວມ ແລະ ປັບປຸງການເຂົັ້າເຖິງການຮຽນສາຍອາຊວະສຶກສາໃຫ້ເທົີ່າທຽມກັນ ສໍາລັບນັກ
ຮຽນຍິງ, ຊົນເຜົີ່າ ແລະ ຜູດ
້ ້ອຍໂອກາດຈາກເຂດຫ່າງໄກສອກຫກ ດ້ວຍການໃຫ້ທຶນການສຶກສາ;
4. ຂະຫຍາຍການເຂົັ້າຮຽນໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ເຂົັ້າຮຽນໃນສາຍອາຊວະສຶກສາ ໃນຮູບແບບການຮຽນແບບຄວບຄູ່
ແລະ ການຮຽນແບບປະສົມ ໃນ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນ ສໍາລັບຜູທ
້ ຮ
ີ່ ຽນບໍຈ
ີ່ ົບມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນດ້ວຍການ
ໃຫ້ທຶນການສຶກສາ;
5. ຊຸກຍູ,້ ສົີ່ງເສມສະຖານປະກອບການ ໃຫ້ມສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາມາດຖານອາຊບ, ພັດທະນາຫັກ
ສູດສກ
ີ່ ານຮຽນ-ການສອນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊບ.
6. ຊຸກຍູສ
້ ົີ່ງເສມໃຫ້ພາກເອກະຊົນ ແລະ ສັງຄົມ ປະກອບສ່ວນໃນວຽກງານອາຊວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິ
ຊາຊບ ໃຫ້ນັບມັ້ນັບຫາຍຂຶັ້ນ.
7.3.2 ຄາດໝາຍ

- ສູຊ
້ ົນໃຫ້ມນັກຮຽນທີ່ຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕົັ້ນໄດ້ເຂົັ້າຮຽນໃນສາຍວິຊາຊບກວມເອົາ 5% ແລະ ນັກຮຽນທີ່
ຮຽນຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມປາຍ ໄດ້ເຂົັ້າຮຽນສາຍອາຊວະສຶກສາກວມເອົາ 60%.
7.3.3 ວຽກຈດສມ
1. ກໍີ່ສ້າງ, ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍຄວາມອາດສາມາດຂອງສະຖານອາຊວະສຶກສາ ຈັດຕັັ້ງປະຕິປັດການກໍີ່ສ້າງ
ໂຮງຊ່າງ, ອາຄານຮຽນ, ຫໍພັກ, ຕະຂ່າຍໄຟຟ້າ, ນໍັ້າປະປາ ແລະ ຮົັ້ວ ເພີ່ອຂະຫຍາຍວິທະຍາເຂດໃໝ່ຂອງ
ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກລາວ-ເຢຍລະມັນ ທີ່ບ້ານ ຊຽງດາ ແລະ ສະໜອງການປະກອບອຸປະກອນເຕັກນິກ, ສີ່
ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ເຟນເຈໃຫ້ແກ່ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊບແຂວງຄໍາມ່ວນ, ສັບພະວິຊາ,
ແຂວງສະຫັວນນະເຂດ, ມິດຕະພາບວຽງຈັນ-ຮ່າໂນ້ຍ, ປາກປ່າສັກ, ແຂວງວຽງຈັນ, ແຂວງຈໍາປາສັກ, ວິ
ທະຍາໄລເຕັກນິກກະສິກໍາດົງຄໍາຊ້າງ.
2. ສົີ່ງເສມສັງຄົມ ແລະ ພາກສ່ວນທຸລະກິດ ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການພັດທະນາອາຊວະສຶກສາ ແລະ ເລອກ
ເອົາຜູ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນສາຍວິຊາຊບໃດໜຶີ່ງ ເພີ່ອເປັນຕົວແບບໂຄສະນາແນະແນວວິຊາຊບ.
3. ປັບປຸງຮູບແບບຫັກສູດອາຊວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊບ.
4. ກໍີ່ສ້າງ, ບໍາລຸງຄູ ແລະ ພັດທະນາບຸກຄາລາກອນອາຊວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊບ.
5. ປະກັນຄຸນນະພາບວຽກງານອາຊວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊບ.
6. ພັດທະນາລະບົບຂໍັ້ມູນ - ຂ່າວສານອາຊວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊບ.
7. ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງອາຊວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊບ ແລະ ສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ເຄີ່ອງມຄຸ້ມຄອງ
ອາຊວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊບ.
8. ສບຕໍີ່ການຮ່ວມມດ້ານວິຊາການກັບບັນດາອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນຕ່າງໆ.
9. ສບຕໍີ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການ ແລະ ແຜນງານການຊ່ວຍເຫອຕ່າງໆ ຈາກຕ່າງປະເທດ.
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VIII. ຂະແໜງກາຍ່ອຍການສຶກສາຊັນ
ັ້ ສູງ
8.1.

ສະພາບລວມ

8.1.1. ວຽກງານຂະຫຍາຍໂອກາດ ແລະ ຄວາມເທົີ່າທຽມ
ໃນສົກຮຽນ 2018-2019 ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຍັງສບຕໍີ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ໃຫ້ທຶນການສຶກ
ສາແກ່ນັກຮຽນເກັີ່ງ ແລະ ຜູ້ທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ໃນສັດສ່ວນ 20% ຂອງແຜນຮັບນັກສຶກສາທັງໝົດ ແລະ ອກ 80%
ແມ່ນຜ່ານການສອບເສັງຄັດເລອກ ແລະ ຈ່າຍຄ່າຮຽນດ້ວຍຕົນເອງ. ໃນສົກຮຽນ 2018-2019 ມນັກສຶກສາ ທີ່ເຂົັ້າ
ຮຽນໃໝ່ໃນມະຫາວິທະຍາໄລ 4 ແຫ່ງ ທີ່ຂຶັ້ນກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ອກ 1 ແຫ່ງ ທີ່ຂຶັ້ນກັບ
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ທັງໝົດ 12.258 ຄົນ, ໃນຂະນະດຽວກັນ ມນັກສຶກສາ ທີ່ກໍາລັງສຶກສາຢູ່ທັງໝົດ 39.497
ຄົນ.
ໃນຈໍານວນນັກສຶກສາທີ່ເຂົັ້າຮຽນໃໝ່ນັ້ ຖ້າແຍກຕາມກຸ່ມວິຊາຮຽນທີ່ອົງການຢູແນສໂກກໍານົດ ມລາຍລະ
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 ຂໍມ
ັ້ ູນຂ່າວສານ 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 ສະຫວັດດການສັງຄົມ ມ 592 ຄົນ
ແລະ 10) ກຸ່ມການບໍລກ
ິ ານ ມ 111 ຄົນ. ໃນຂະນະທີ່ນັກສຶກສາທຮ
ີ່ ຽນຈົບອອກໃນສົກຮຽນ 2018-2019 ຖ້າ
ແຍກຕາມກຸ່ມການສຶກສາມດັີ່ງນ:ັ້ 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 ກົດໝາຍ ມ 2.601 ຄົນ;
5) ກຸ່ມ ເທັກໂນໂລຊ ແລະ ຂໍັ້ມູນຂ່າວສານ ມ 74 ຄົນ; 6) ກຸ່ມວິທະຍາສາດ ມ 480 ຄົນ; 7) ກຸ່ມ ວິສາວະກໍາ
ສາດ ມ 1.890 ຄົນ; 8) ກຸ່ມກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ມ 985 ຄົນ; 9) ກຸ່ມ ສຸຂະພາບ ແລະ ສະຫວັດການສັງຄົມ ມ
219 ຄົນ ແລະ 10) ກຸ່ມການບໍລິການ ມ 89 ຄົນ.
8.1.2. ຄນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ
ຄຽງຄູກ
່ ັບການຂະຫຍາຍໂອກາດ ແລະ ຄວາມເທົີ່າທຽມກັນ ໄດ້ມການພັດທະນາຫັກສູດ, ສົີ່ງເສມການຄົັ້ນ
ຄວ້າວິທະຍາສາດ, ການບໍລິການວິຊາການໃຫ້ແກ່ສັງຄົນ ເຮັດວຽກງານການປະກັນຄຸນນະພາບ, ໄດ້ສ້າງຂອບຂອບ
ວຸດທິການສຶກສາຊັັ້ນສູງ ແຫ່ງຊາດ, ການບັນຈຸ ແລະ ການພັດທະນາຄູ ຊຶີ່ງມບາງຜົນສໍາເລັດ ທີ່ພົັ້ນເດັີ່ນເຊັີ່ນ: ສໍາເລັດ
ການນໍາໃຊ້ 45 ຫັກສູດ ຊຶີ່ງເປັນຫັກສູດສ້າງໃໝ່ 38 ຫັກສູດ (ອະນຸປະລິນຍາ 12 ຫັກສູດ, ປະລິນຍາຕ 19 ຫັກສູດ
ຊ່ຽວຊານສອງ 1 ຫັກສູດ, ປະລິນຍາໂທ 5 ຫັກສູດ ແລະ ປະລິນຍາເອກ 1 ຫັກສູດ) ແລະ ຫັກສູດປັບປຸງ 7 ຫັກສູດ
( ອະນຸປະລິນຍາ 2 ຫັກສູດ, ປະລິນຍາຕ 3 ຫັກສູດ, ລົງເລິກຂະແໜງ 1 ຫັກສູດ, ແລະ ປະລິນຍາໂທ 1 ຫັກສູດ).
ນອກນັັ້ນ ກໍໄດ້ຕພິມບົດຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດລົງວາລະສານ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ປະຈໍາປ 2018, ລົງວາລະ
ສານພາຍໃນຈໍານວນ 65 ບົດ, ວາລະສານຕ່າງປະເທດ ຈໍານວນ 4 ບົດ.
8.1.3. ການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ
1. ສໍາເລັດການສ້າງ (ຮ່າງ) ກົດໝາຍການສຶກສາຊັັ້ນສູງ ບົນພັ້ນຖານການຍົກດໍາລັດການສຶກສາຊັນ
ັ້ ສູງ.
2. ສໍາເລັດການສ້າງລະບຽບການໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນ ການຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດໃຫ້ພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານ
ເພີ່ອເຮັດການຄົັ້ນຄວ້າ ພາຍໃຕ້ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ວຽກງານການສຶກສາຊັັ້ນສູງໄລຍະສອງ
(SSHEP).
3. ສໍາເລັດການເຈລະຈາ ແລະ ເຊັນສັນຍາກັບມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງປະເທດ ເພີ່ອຈັດສົີ່ງພະນັງານ, ຄູ-ອາຈານ
ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ (ສປປ.ລາວ) ໄປຍົກລະດັບໃນຫັກສູດປະລິນຍາໂທ ແລະ ແລະ ຫັກສູດ ປະລິນຍາ
ເອກ.
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4. ໄດ້ມການຮ່ວມມກັບບັນດາອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນຕ່າງໆ ແລະ ບັນດາມຫາວິທະຍາໄລໃນພາກພັ້ນ ແລະ ສາ
ກົນ ໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ.
5. ສໍາເລັດການຂໍອະນຸມັດ ຕໍາແໜ່ງວິຊາການຄູສອນ ຂັັ້ນອາຈານ 56 ທ່ານ, ຜູຊ
້ ່ວຍ ອາຈານ 48 ທ່ານ ໃຫ້ແກ່
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.
6. ສໍາເລັດລາຍງານດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍຕໍາແໜ່ງວິຊາການຄູສອນ ຢູ່ ສະຖາບັນການສຶກສາຊັັ້ນສູງ (ສະບັບປັບປຸງ);
7. ສໍາເລັດຈັດກອງປະຊຸມປັບປຸງເນັ້ອໃນຂໍຕ
ັ້ ົກລົງ ວ່າດ້ວຍຂອບວຸດທິການສຶກສາ ແຫ່ງຊາດ.

8.2.
1.
2.
3.

ປະເດັນບັນຫາ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍ.
ການປະຕິບັດຫັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ຂອງສະຖາບັນການສຶກສາຊັັ້ນສູງ ບໍີ່ທັນມຄຸນນະພາບດ ຍ້ອນ
ຍັງປັບປຸງມາດຕະຖານຫັກສູດແຫ່ງຊາດໃໝ່;
ທິດທາງການສົີ່ງເສມໃຫ້ສະຖາບັນການສຶກສາຊັັ້ນສູງສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງດ້ານການເງິນ ແລະ ການເປັນເຈົັ້າ
ຕົນເອງ (Autonomous) ບໍີ່ທັນຊັດເຈນເທີ່ອ;
ການເຜຍແຜ່ ແລະ ນໍາໃຊ້ຜົນການຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຍັງບໍີ່ທັນກວ້າງຂວາງ ຍັງບໍີ່ມຜົນໄດ້ຮັບຢ່າງຈະແຈ້ງ
ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ;

4.
5.

8.3.

ການບັນຈຸ, ສັບຊ້ອນພະນັກງານບໍທ
ີ່ ັນສອດຄ່ອງ ແລະ ຖກຕ້ອງຕາມວິຊາສະເພາະທີ່ໄດ້ຮຽນມາ;
ການຄົັ້ນຄວ້າການທຽບວຸດທິການສຶກສາ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະການຮຽນທາງໄກ.

ແຜນວຽກບູລິມະສິດ ສໍາລັບປີ 2020.

8.3.1. ຈດປະສົງ:
ສບຕໍີ່ພັດທະນາຂະແໜງການຍ່ອຍການສຶກສາຊັັ້ນສູງ ໃຫ້ໄປຕາມແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ
ກິລາ 5 ປ (2016-2020).
8.3.2. ຄາດໝາຍ:
1. ສູຊ
້ ົນໃຫ້ມຈໍານວນນັກຮຽນທີ່ຮຽນຈົບຈາກຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ໄດ້ເຂົັ້າສຶກສາຕໍໃີ່ ນສະຖາບັນການ
ສຶກສາຊັັ້ນສູງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ໄດ້ 20% ທຽບໃສ່ຜທ
ູ້ ຮ
ີ່ ຽນຈົບທັງໝົດ ໃນປ 2020,
ໃນນັັ້ນໃຫ້ມແມ່ຍິງກວມ 45%;
2. ສ້າງຫັກສູດວິຊາສະເພາະທີ່ສອນເປັນພາສາຕ່າງປະເທດໃຫ້ໄດ້ 5 ຫັກສູດ;
3. ຍົກລະດັບພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານ ໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນທວ
ີ່ າງໄວ້ (1:6:3);
4. ສະຖານການສຶກສາຊັັ້ນສູງທຸກແຫ່ງ ຕ້ອງມການປະເມນຕົນເອງຢ່າງໜ້ອຍໜຶີ່ງຄັັ້ງ ຕໍີ່ປ;
5. ມຜົນງານການຄົນ
ັ້ ຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ໄດ້ຮັບການຕພິມລົງໃນວາລະສານ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະ
ເທດເພີ່ມຂຶັ້ນ.
6. ການຄົັ້ນຄວ້າການທຽບວຸດທິການສຶກສາພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະການຮຽນທາງໄກ.
7. ປັບປຸງມາດຕະຖານຫັກສູດແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ໄດ້ນໍາໃຊ້ໃໝ່ໃນປ 2020;
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8.3.3.
1.
2.
3.
4.

ວຽກງານຈດສມ:
ສບຕໍີ່ຊັ້ນໍາການກໍີ່ສ້າງພັ້ນຖານໂຄງລ່າງຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ.
ກວດກາຄນສາເຫດການເຂົັ້າຮຽນຂອງນັກສຶກສາທຮ
ີ່ ຽນພາຍໃນຫຼຸດລົງ.
ພັດທະນາການສຶກສາຊັັ້ນສູງ ໃຫ້ມສ່ວນຮ່ວມ ລະຫວ່າງພາກ ລັດ ແລະ ເອກະຊົນ
ສບຕໍຝ
ີ່ ຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງການບໍລິຫານລັດ ຢູ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຂອງລັດ.

5. ສບຕໍສ
ີ່ ງົີ່ ເສມການຈັດສົີ່ງພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານ ໄປຍົກລະດັບປະລິນຍາໂທ, ປະລິນຍາເອກ ຢູພ
່ າຍໃນ
ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
6. ປັບປຸງຫັກສູດໃຫ້ມຄຸນນະພາບທົີ່ວສະຖານການສຶກສາຊັັ້ນສູງ, ເນັັ້ນໜັກການສ້າງຫັກສູດທີ່ເປັນທ່າແຮງ,
ສ້າງຫັກສູດໃໝ່ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາຜູປ
້ ະກອບການ ແລະ ສ້າງສູນຄວາມເປັນເລດ,
7. ປັບປຸງເນັ້ອໃນຂໍັ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍຂອບວຸດທິການສຶກສາແຫ່ງຊາດ (ຮ່ວມກັບສູນປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກ
ສາ).
8. ສບຕໍີ່ ການຮ່ວມມກັບອົງການຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
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IX. ຂະແໜງການຍ່ອຍກິລາ-ກາຍະກໍາ
9.1

ສະພາບລວມ:

9.1.1 ກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນ :
ໃນປຜ່ານມາ ຂະແໜງການຍ່ອຍກິລາ-ກາຍະກໍາ ໂດຍສະເພາະວຽກງານກິລາກາຍະກໍາມວນຊົນ ໄດ້ຖເອົາ
ການສ້າງນິຕກ
ິ ໍາເປັນວຽກໜຶີ່ງທີ່ສໍາຄັນ ເພີ່ອເປັນບ່ອນອງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາວຽກງານກິລາມວນຊົນ. ດັີ່ງນັັ້ນ, ໃນ
ສົກຮຽນຜ່ານມາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍເພີ່ອຄຸ້ມຄອງກິລາກາຍຍະກໍາມວນຊົນໄດ້ທັງໝົດ 5 ສະບັບ ມດັີ່ງນ:ັ້ 1) ຄໍາແນະນໍາການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຫັດກາຍຍະບໍລິຫານ
ອອກກໍາລັງກາຍ, ຫິັ້ນກິລາ ແລະ ແຂ່ງ ຂັນກິລາເພີ່ອສຸຂະພາບ; 2) ຂໍຕ
ັ້ ົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງການສະເຫມສະ
ຫອງ ວັນກິລາ-ກາຍຍະກໍາແຫ່ງຊາດ, 3) ຂໍຕ
ັ້ ົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດງານແຂ່ງຂັນກິລາຄົນພິການ ທົີ່ວປະເທດ, 4) ຂໍັ້
ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ກິດຈະກໍາ ກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນ ແລະ 5) ຄູມ
່ ກົດລະບຽບກະຕິກາ ກິລາ-ກາຍ
ຍະກໍາມວນຊົນ.
ຄຽງຄູ່ກັບການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງບັນດານິຕກ
ິ ໍາຕ່າງໆ, ຍັງໄດ້ສງົີ່ ເສມມວນຊົນທຸກເພດ ທຸຸກໄວເຂົັ້າຮ່ວມການ
ຫັດກາຍຍະບໍລິຫານ, ອອກກໍາລັງກາຍ, ຫັ້ນກິລາ ແລະ ສ້າງຂະບວນການເຄີ່ອນໄຫວ ຈັດກິດຈະກໍາຈັດການແຂ່ງ
ຂັນກິລາກາຍຍະກໍາມວນຊົນ ປະເພດຕ່າງໆ ປະຈໍາປ, ວັນບຸນປະເພນ, ວັນບຸນສໍາຄັນຕ່າງໆຂອງຊາດ ແລະ ສາກົນ
ຊຶີ່ງມມວນຊົນເຂົັ້າຮ່ວມຈໍານວນ 134.794 ຄົນ, ຍິງ 29.556 ເພີ່ມຂຶັ້ນ 2% (ກາງສະໄໝ ສົກຮຽນ 2018-2019)
ເທົີ່າກັບ 24% ຂອງພົນລະເມອງ ປ 2019. ນອກນັັ້ນ, ກໍຍັງໄດ້ສົີ່ງເສມການສ້າງຕັັ້ງສະໂມສອນເຄີ່ອນໄຫວກິລາກາຍຍະກໍາມວນຊົນໃນຂັັ້ນບ້ານ, ກຸ່ມບ້ານ ແລະ ເມອງ.
ເພີ່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານກິລາມວນຊົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກງານກິລາສໍາລັບຄົນພິການ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ
ແລະ ພັດທະນາດຂຶັ້ນ, ພາກສ່ວນດັີ່ງກ່າວຍັງໄດ້ມການຮ່ວມມກັບ ຄະນະກໍາມະການພາຣາແລມປິກສາກົນ (IPC)
ແລະ ບັນດາປະເທດເພີ່ອນມິດຕ່າງໆ ທັງໃນພາກພັ້ນ ແລະ ສາກົນ ໃນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຝຶກຊ້ອມນັກກິລາປະ
ເພດຕ່າງໆ. ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການຮ່ວມມດັີ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ສາມາດນໍາສົີ່ງນັກກິລາສໍາລັບຄົນພິການເຂົັ້າ
ຮ່ວມລາຍການແຂ່ງຂັນຕ່າງໆ ຕາມການເຊນ ແລະ ພັນທະ ເຊັີ່ນ: ໄດ້ ສົີ່ງນັກກິລາແລ່ນ-ລານຄົນພິການທມຊາດລາວ
ເຂົັ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນ ກິລາແລ່ນ-ລານ ຄົນພິການລະດັບໂລກ ປ 2019 (World Para Athletic Grand Prix
Beijing 2019) ທີ່ປັກກິີ່ງ ສປ ຈນ; ເຂົັ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນ ກິລາລອຍນໍັ້າຄົນພິການ ລະດັບໂລກ ປ 2019
(Singapore World Para Swimming World Series 2019) ທີ່ປະເທດສິງກະໂປ; ແລະ ເຂົັ້າຮ່ວມແຂ່ງ ຂັນ
ກິລາລົດຖບຄົນພິການ ລະດັບທະວບອາຊ ປະຈໍາປ 2019 ( 2019 Asian Road Cycling Championships
2019 ) ທີ່ປະເທດ Uzbe kistan.
9.1.2 ກິລາ-ກາຍຍະກໍາໃນໂຮງຮຽນ :
ເພີ່ອເປັນການສົີ່ງເສມໃຫ້ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ມຄວາມຮັກມັກກິລາ ແລະ ເພີ່ອເປັັນການຊອກຫານັກກິລາ
ຮຸ່ນສບທອດ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຍັງໄດ້ມການຈັດການແຂ່ງຂັນກິລານັກຮຽນ ລະຫວ່າງເມອງຕໍເີ່ ມອງ ແລະ ແຂວງ
ຕໍແ
ີ່ ຂວງ, ລວມທັງໄດ້ຄັດເລອກ ແລະ ຝຶກຊ້ອມນັກຮຽນຜູທ
້ ີ່ມພອນສະຫວັນ ເພີ່ອເຂົັ້າຮ່ວມລາຍການ ແຂ່ງຂັນ
ຕ່າງໆ ເຊັີ່ນ: ໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນກິລານັກຮຽນອາຊຽນ ຄັັ້ງທ 10 ທີ່ປະເທດມາເລເຊຍ, ຊຶີ່ງສາມາດຍາດໄດ້ 3 ຫຽນ
ທອງ ຈັດຢູອ
່ ັນດັບທ 8 ຂອງ 10 ປະເທດເຂົັ້າຮ່ວມ.
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9.1.3 ກິລາລະດັບສູງ :
ເພີ່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານກິລາລະດັບສູງ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາດຂຶັ້ນເພີ່ອລະກ້າວເພີ່ອໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນ ແລະ
ທຽບທັນກັບກິລາຂອງພາກພັ້ນ ແລະ ສາກົນໄດ້, ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງພັ້ນຖານໂຄງ
ລ່າງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສະໜາມກິລາປະເພດຕ່າງໆ ໃຫ້ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ເປັນປົກກະຕິ ເຊັີ່ນ: ໄດ້ປັບປຸງ ແລະ
ສ້ອມ ແປງເດີ່ນກິລາໃນຮົີ່ມສະໜາມກິລາແຫ່ງຊາດ ( ຫັກ 16 ) ຄ : ສະລອຍນໍັ້າ, ລະບົບໄຟຟ້າ, ນໍັ້າປະປາ, ປະຕູ,
ປ່ອງຢ້ຽມ ແລະ ສະຖານທີ່ກາງແຈ້ງໃຫ້ມຄວາມສະອາດງາມຕາ; ໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ສ້ອມແປງອາຄານສະຖານທີ່ ສູນ
ຝຶກກິລາແຫ່ງຊາດ ( ສເກດ ) ແລະ ໂຮງຮຽນພອນສະຫວັນກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ຄ: ອາຄານຮຽນ, ຫ້ອງຮຽນ, ຫໍພັກ, ຫ້ອງ
ອາຫານ ແລະ ສະໜາມຝຶກຊ້ອມກິລາໃນຮົີ່ມ ແລະ ສະຖານທກ
ີ່ າງແຈ້ງໃຫ້ມຄວາມສະອາດງາມຕາ; ແລະ ໄດ້ສົມ
ທົບກັບສະຫະພັນກິລາ ເບສບອນແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສ້າງສະໜາມກິລາເບສບອນ ຢູ່ທີ່ສະ
ໜາມກິລາແຫ່ງຊາດ (ຫັກ16, ໂດຍທຶນການຊ່ວຍເຫອລ້າທະນາຄານດຈປ ສ.ເກົາຫ.
ນອກຈາກການປັບປຸງພັ້ນຖານໂຄງລ່າງແລ້ວ, ໃນປຜ່ານມາ ຍັງໄດ້ອະນຸມັດສ້າງຕັັ້ງສະຫະພັນກິລາແຫ່ງຊາດ
ໃໝ່ ແລະ ປັບປຸງ ຄນຈໍານວນ 43 ສະຫະພັນ ຄ:

- ສະຫະພັນກິລາແຫ່ງຊາດ ທີ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັັ້ງໃໝ່ ມຈໍານວນ 3 ສະຫະພັນຄ : 1) ສະຫະພັນກິລາຄິກບອກຊິງ
(Kick Boxing) ແຫ່ງຊາດ , 2) ສະຫະພັນກິລາອສະປອດແຫ່ງຊາດ ແລະ 3) ສະຫະພັນກິລາເບສບອນ ແຫ່ງ
ຊາດ.

- ສະຫະພັນກິລາແຫ່ງຊາດທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃໝ່ ມຈໍານວນ 5 ສະຫະພັນຄ: 1) ສະຫະພັນກິລາຍົກນໍັ້າໜັກ
ແຫ່ງຊາດ, 2) ສະຫະພັນກິລາເທຄວັນໂດແຫ່ງຊາດ, 3) ສະຫະພັນກິລາກະຕໍັ້ແຫ່ງຊາດ, 4) ສະຫະພັນກິລາ
ມວຍລາວແຫ່ງຊາດ ແລະ 5) ສະຫະພັນກິລາກາຣາເຕໂດແຫ່ງຊາດ.
ຄຽງຄູ່ກັບການປັບປຸງໂຄງລ່າງພັ້ນຖານ ແລະ ປັບປຸງສະຫະພັນກິລາຕ່າງໆແລ້ວ, ຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ກໍີ່ສ້າງຄູຝຶກ
ກໍາມະການຕັດສິນອກດ້ວຍ ເຊັີ່ນ: ໄດ້ຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກກິລາບານເຕະ ແຕ່ລະ ລະດັບດັີ່ງນັ້ :
-

ລະດັບ C ຂອງ AFC 1 ຄັັ້ງ ມຜູເ້ ຂົັ້າຮ່ວມ 25 ທ່ານ ເປັນຍິງ 2 ທ່ານ;

-

ລະດັບ A ຂອງ AFC 1 ຄັັ້ງ ມຜູເ້ ຂົັ້າຮ່ວມ 24 ທ່ານ ເປັນຍິງ 2 ທ່ານ;

-

ລະດັບ D ຂັັ້ນພັ້ນຖານ 8 ແຂວງພາກເໜອ ມຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ 240 ຄົນ;

-

ໄດ້ຝຶກອົບຮົມກໍາມະການຕັດສິນບານເຕະ ຂັັ້ນແຂວງ 8 ແຂວງພາກເໜອ ມຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ 240 ຄົນ.

ສ່ວນຜົນການຈັດການແຂ່ງຂັນ ແລະ ເຂົັ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດມີດັີ່ງນີັ້:
1) ໄດ້ສົມທົບກັບສະຫະພັນກິລາແຫ່ງຊາດ ຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາລະດັບນາໆຊາດ, ແຂ່ງຂັນກິລາປະຈໍາປ, ຊິງຂັນ
ຜູນ
້ ໍາ ພັກ-ລັດ ແລະ ສະຫອງວັນສໍາຄັນຂອງຊາດ ຈໍານວນ 60 ຄັັ້ງ ມ 26 ປະເພດກິລາຄ : ກິລາມວຍສາກົນ,
ເປຕັງ, ລັກບ,ັ້ ລົດຖບ, ເຮອຊ່ວງປະເພນ, ແລ່ນ-ລານ, ດອກປກໄກ່, ມວຍລາວ, ມວຍປໍັ້າ, ຍິງປນ, ລົດໃຫຍ່
ເບສບອນ, ບານເຕະ, ເທຄວັນໂດ, ລົດຖບ, ຢູໂດ, ວູຊູ, ກ໋ອຟ, ປິີ່ງປ່ອງ, ອສະປອດ, ເທັນນິດ, ກາຣາເຕໂດ,
ລອຍນໍັ້າ, ກະຕໍ,ັ້ ບານສົີ່ງ ແລະ ເພາະກາຍ ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ 2.500 ຄົນ;
2) ນັກຮຽນຂອງໂຮງຮຽນພອນສະຫວັນກິລາ-ກາຍຍະກໍາເຂົັ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນພາຍໃນປະເທດ ຈໍານວນ 7 ຄັັ້ງ
ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ 142 ເທີ່ອຄົນ, ສາມາດຍາດໄດ້ 59 ຫຽນຄໍາ, 49 ຫຽນເງິນ ແລະ 45 ຫຽນທອງ.
3) ໄດ້ສົມທົບກັບສະຫະພັນກິລາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄະນະກໍາມະການໂອແລມປິກແຫ່ງຊາດລາວ ສົີ່ງຄະນະນໍາ, ຄູຝຶກ
ກໍາມະການຕັດສິນ ແລະ ນັກກິລາທມຊາດລາວ ເຂົັ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນຊິງແຊ້ມນາໆຊາດ ຕາມການເຊັ້ອເຊນ ຈໍາ
ນວນ 71 ຄັັ້ງ, ມ 26 ປະເພດກິລາ ມຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ 851 ເທີ່ອຄົນ ສາມາດຍາດໄດ້ 17 ຫຽນຄໍາ, 21
ຫຽນເງິນ ແລະ 31 ຫຽນທອງ. ພິເສດແມ່ນ ຄະນະນັກກິລາບານເຕະຍິງ ລຸ້ນອາຍຸ 19 ປ ສາມາດຍາດໄດ້ 1
ຫຽນຄໍາ ຮວ່ມກັບປະເທດເຈົັ້າພາບ ທປ
ີ່ ະເທດບັງກາລາເດດ, ຫຽນເງິນກິລາບານເຕະຍິງ ລາຍການ U-15
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AFF ທີ່ປະເທດໄທເປັນເຈົັ້າພາບ ແລະ ປະເພດກິລາແລ່ນ-ລານ ເຂົັ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນໃນລາຍການໄທແລນ
ໂອເພັນ 2019 ສາມາດຍາດໄດ້ 1 ຫຽນຄໍາ ຈາກລາຍການແລ່ນຂ້າມຮົັ້ວ 110 ແມັດຊາຍ, ຫຽນເງິນທມຍິງ
4x100 ແມັດ ແລະ ຫຽນທອງແລ່ນຂ້າມຮົັ້ວຍິງ 100 ແມັດ,
4) ນັກຮຽນກິລາຂອງ ໂຮງຮຽນພອນສະຫວັນກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ເຂົັ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນລະດັບນາໆຊາດ 7 ຄັັ້ງ ມຈໍານວນ
ນັກຮຽນກິລາເຂົັ້າຮ່ວມ 22 ນ້ອງ, ຍາດໄດ້ 3 ຫຽນເງິນ, 5 ຫຽນທອງ.
9.1.4 ວຽກງານກິລາໂອແລມປິກ :
1) ວຽກກິດຈະກໍາຂອງຫ້ອງການເລຂາທິການຄະນະກໍາມະການໂອແລມປິກແຫ່ງຊາດລາວ:
1 ໄດ້ເຜຍແຜ່ຜັນຂະຫຍາຍເນັ້ອໃນຈິດໃຈ ແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ແຕ່ນຮ
ັ້ ອດ
ປ 2020 ຜູ້ບໍລຫ
ິ ານ ແລະ ວິຊາການກິລາ-ກາຍຍະກໍາຂັັ້ນທ້ອງຖິີ່ນໃຫ້ບັນດາແຂວງ ແລະ ເມອງໃນ
ຂອບເຂດທົີ່ວປະເທດ.
2 ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ຜບ
ູ້ ລ
ໍ ິຫານ, ວຽກງານຄຸ້ມຄອງກິລາບັນດາແຂວງ, ເມອງ ແລະ ບັນດາສະຫະ
ພັນກິລາແຫ່ງຊາດ ໃນທົີ່ວປະເທດ.
3 ສໍາເລັດໃນການ ຈັດຝຶກອົບຮົມຫັກການ ໃນການພົວພັນວຽກງານກິລາ-ກາຍຍະກໍາລະດັບພາກພັ້ນ,
ອານຸພາກພັ້ນ ແລະ ສາກົນ ໃຫ້ແກ່ຜບ
ູ້ ໍລິຫານ ແລະ ວິຊາການ ຢູ່ຂັັ້ນທ້ອງຖິີ່ນບັນດາເມອງ ຂອງແຂວງ
ສາລະວັນ, ເຊກອງ, ຈໍາປາສັກ ແລະ ອັດຕະປ ມຈໍານວນພົນເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ 42 ຄົນ, ຍິງ 12 ຄົນ;
4 ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການ ຜູຮ
້ ັບຜິດຊອບວຽກງານກິລາ-ກາຍຍະກໍາຂັັ້ນທ້ອງຖິີ່ນ.
2) ວຽກກິດຈະກໍາເຄີ່ອນໄຫວຮ່ວມມກັບຕ່າງປະເທດ :
1 ຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນຈາກກົມໃຫຍ່ກິລາ, ມະຫາວິມະຍາໄລກິລາໂຮ່ຈມິີ່ນ, ຄະນະກໍາມະການ ໂອ
ແລມປິກ ສສ ຫວຽດນາມ, ໄທ, ມາເລເຊຍ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ ທີ່ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ແລກປ່ຽນ
ບົດຮຽນກ່ຽວກັບການພັດທະນາກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ມ 11 ຄັັ້ງ;
2

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

3) ວຽກງານຄະນະກໍາມະການໂອແລມປິກ (ຄອລ)
1 ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານກິລາຂອງແຕ່ລະສະຫະພັນໂຄງການໂອແລມປິກສາກົນ ສົກຮຽນ
2017-2018 ( ປະເພດໂອແລມປິກໄດ້ 10 ຄັັ້ງ ).
2 ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານງານສະຫະພັນກິລາແຫ່ງຊາດສົກຮຽນ 2018 ມຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມທັງໜົດ
255 ທ່ານ, ຍິງ 90 ທ່ານ;
3 ສ້າງຄວາມເຂັັ້ນແຂງໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານກິລາຂອງແຕ່ລະສະຫະພັນໂຄງການໂອແລມປິກສາກົນໃນປ 2018
ມຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມທັງໜົດ 367 ທ່ານ, ຍິງ 100 ທ່ານ;
4

ຊ່ວຍພັດທະນານັກກິລາຈໍານວນໜຶີ່ງກຽມເຂົັ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນຕ່າງປະເທດປະກອບມ :


5

6

ຊຸກຍູ້ການຝຶກແອບກຽມໂອແລມປິກເກມ 2020 ປະກອບມນັກກິລາແລ່ນ-ລານ 2 ຄົນ, ລອຍນໍັ້າ

2 ຄົນ ແລະ ຢູໂດ 1 ຄົນ;
 ຊຸກຍູ້ການຝຶກແອບກຽມເຂົັ້າຮ່ວມ Youth Olympic Games ປະກອບມນັກກິລາແລ່ນ-ລານ 2
ຄົນ, ລອຍນໍັ້າ 1 ຄົນ ແລະ ດອກປກໄກ່ 1 ຄົນ;
ຊ່ວຍທຶນຝຶກແອບໃຫ້ນັກກິລາເຂົັ້າຮ່ວມເອຊຽນເກມ ຄັັ້ງທ 18 ທີ່ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ປະກອບມ 8
ປະເພດກິລາ, ລວມທັງໝົດ 28 ຄົນ, ມກິລາແລ່ນ-ລານ, ຢູໂດ, ເທຄວັນໂດ, ກະຕໍ,ັ້ ປັນຈັກສລັດ, ວູ
ຊູ, ກາຣາເຕໂດ ແລະ ລົດຖບ;
ຄະນະກໍາມະການໂອແລມປິກແຫ່ງຊາດ ໄດ້ສົມທົບກັບກົມວິຊາການກິລາ ໃນການຕິດຕາມການຝຶກ
ແອບນັກກິລາ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກໂອແລມປິກສາກົນ (OS) ຈໍານວນ 5 ທຶນ. ທີ່ຈະເຂົັ້າຮ່ວມໂອແລມ
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ປິກໂຕກຽວ 4 ທຶນ, ກຽມເຂົັ້າຮ່ວມງານໂອແລມປິກຊາວໜຸ່ມ ແລະ 28 ທຶນ ຝຶກແອບກຽມ ເຂົັ້າຮ່ວມ
ເອຊຽນເກມ;

9.2

ບັນຫາ ແລະ ສິງີ່ ທ້າທາຍ :

9.2.1 ກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນ :
1) ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາກິລາກາຍຍະກໍາມວນຊົນ ຍັງບໍີ່ທັນບຸກທະລຸໄດ້ຕາມຄາດໝາຍຕົວຊັ້
ບອກທລ
ີ່ ັດຖະບານໄດ້ວາງໄວ້, ຍັງບໍີ່ທັນໄດ້ເຂົັ້າສູລ
່ ວງເລິກຕົວຈິງຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໂດຍສະເພາະການລົງ
ຕິດຕາມ ຊຸກຍູ້, ແລະ ເກັບກໍາຂໍມ
ັ້ ູນຍັງບໍີ່ທັນໄດ້ມຖານຂໍມ
ັ້ ູນທເີ່ ປັນມາດຕະຖານ ເພີ່ອເຊີ່ອມຕໍີ່ໃຫ້ເຂົັ້າກັບ
ຖານຂໍັ້ມູນຂອງສູນສະຖິຕິ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.
2) ການເກັບກໍາຂໍມ
ັ້ ູນ-ສະຖິຕິວຽກງານກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນ ຢູຂ
່ ັັ້ນທ້ອງຖິີ່ນຍັງຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບໍີ່ທັນໄດ້ດ
ເທົີ່າທີ່ຄວນ.
3)
4)

ວຽກງານກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນ ຢູເ່ ຂດຫ່າງໄກສອກຫກ ຍັງຂາດດ້ານນິຕິກໍາ, ດ້ານອຸປະກອນຮັບໃຊ້ໃນ
ການເຄີ່ອນໄຫວກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນ.
ການຊ່ວຍເຫອ, ການປະກອບສ່ວນຂອງບໍລິສັດ, ຫ້າງຮ້ານ ແລະ ຂອງຊຸມຊົນ, ສັງຄົມ ຍັງມຂອບເຂດຈໍາ
ກັດ. ການສະໜອງງົບປະມານຂອງຂະແໜງກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນຂັັ້ນແຂວງ, ຂັັ້ນນະຄອນຫວງ ແລະ
ໜ່ວຍງານກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ຂັັ້ນເມອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ຍັງຈໍາກັດ ບໍໄີ່ ປຕາມແຜນຍຸດທະສາດກິລາ
ກາຍຍະກໍາ ແລະ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປ ຄັັ້ງທ VIII (2016-2020) ທີ່ລັດຖະບານ
ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້.

9.2.2 ກິລາ-ກາຍຍະກໍາໃນໂຮງຮຽນ :
1) ບັນຫາທີ່ພົບໃນການກະກຽມຈັດການແຂ່ງຂັນ ກິລານັກຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາທົີ່ວປະເທດເຫັນວ່າ ມ
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານງົບປະມານຫາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນງົບປະມານການກໍີ່ສ້າງສະໜາມເປດ-ປິດ ບໍີ່
ສາມາດຕອບສະໜອງໃຫ້ບໍລິສັດທີ່ຮັບເໝົາກໍີ່ສ້າງໄດ້ ເຮັດໃຫ້ການດໍາເນນການກໍີ່ສ້າງບໍີ່ຕໍີ່ເນີ່ອງ.
2) ບັນຫາທີ່ພົບໃນການເຂົັ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນກິລານັກຮຽນອາຊຽນ ດ້ານການກະກຽມເຂົັ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນມໄລຍະ
ສັັ້ນ, ການເກັບຕົວນັກກິລາເຂົັ້າສູນໃຊ້ເວລາພຽງ 1-2 ເດອນເທົີ່ານັັ້ນ, ນັກກິລາສ່ວນຫາຍແມ່ນນັກກິລາໜ້າ
ໃໝ່ຂາດປະສົບການ ສ່ວນຫາຍເຂົັ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນໄດ້ພຽງຄັັ້ງດຽວ ຍ້ອນວ່າອາຍຸກາຍເກນ, ການຕອບສະ
ໜອງດ້ານງົບປະມານພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຊັກຊ້າບໍີ່ທ່ວງທັນກັບການຄັດເລອກ ແລະ ການເກັບຕົວຝຶກ
ຊ້ອມຂອງນັກກິລາ.
3) ການຈັດງານແຂ່ງຂັນກິລາ ຢູ່ບາງທ້ອງຖິີ່ນຍັງບໍີ່ທັນເປັນຂະບວນໃຫຍ່ ແລະ ກວ້າງຂວາງ ເນີ່ອງຈາກງົບປະ
ມານຮັບໃຊ້ບພ
ໍີ່ ຽງພໍ, ບໍສ
ີ່ າມາດຄັດເລອກ ແລະ ຕລາຄາໄດ້ພອນສະຫວັນທແ
ີ່ ທ້ຈິງຂອງນັກຮຽນຄ: ຜູໜ
້ ຶີ່ງ
ຕ້ອງຫິັ້ນກິລາ ຫ ສລະປະໄດ້ປະເພດລະໜຶີ່ງຢ່າງ.
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9.2.3 ກິລາລະດັບສູງ :
1) ການຄຸ້ມຄອງສະໜາມກິລາລະດັບຊາດ ຍັງບໍີ່ມປະສິດທິຜົນເທົີ່າທີ່ຄວນ, ຍ້ອນຍັງຂາດບັນດານິຕິກໍາຄຸ້ມຄອງ
ແລະ ໜ່ວຍງານສະເພາະທີ່ຈະຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ;
2) ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດນິຕິກາໍ ທີ່ມແລ້ວ ຍັງບໍີ່ທັນເຂັັ້ມງວດ, ເຮັດໃຫ້ການເຄີ່ອນໄຫວກິລາພົບຂໍັ້ຍຸ້ງຍາກ ແລະ ເກດ
ປັນຫາຫາຍດ້ານ;
3) ຂາດເຂນງົບປະມານຮັບໃຊ້ບັນດາກິດຈະກໍາທີ່ກໍານົດໄວ້ ໃນວຽກງານຈຸດສຸມ 5 ປ (2016-2020);
4) ງົບປະມານຮັບໃຊ້ການກໍີ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງຫໍພັກ, ຫ້ອງຮຽນ, ສະໜາມກິລາໃນຮົີ່ມ ແລະ ກາງແຈ້ງ ແລະ
ເງິນຮັບໃຊ້ບໍລຫ
ິ ານຂອງບັນດາສະຫະພັນກິລາແຫ່ງຊາດ ຍັງມຈໍານວນຈໍາກັດ.
9.2.4 ວຽກງານກິລາໂອແລມປິກ :
1) ຜ່ານການເຜຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກິລາ-ກາຍຍະກໍາ (ສະບັບປັບປຸງ), ຍຸດທະສາດການພັດທະນາກິລາ
ກາຍຍະກໍາຮອດປ 2020 ຜູເ້ ຂົັ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົັ້າໃຈ ແຕ່ມຂໍຈ
ັ້ ໍາກັດໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ເນີ່ອງ
ຈາກວ່າ ຄາດໝາຍ ແລະ ຕົວຊວ
ັ້ ັດບາງອັນແມ່ນສູງເກນໄປ;
2) ຄະນະນໍາຂັັ້ນທ້ອງຖິີ່ນ, ຂັັ້ນເມອງ ແລະ ຂັັ້ນແຂວງ ຍັງບໍີ່ທັນເຂົັ້າໃຈໃນວຽກງານການພັດທະນາກິລາກາຍ
ຍະກໍາເທົີ່າທີ່ຄວນ;
3) ສະຫະພັນກິລາແຫ່ງຊາດບາງສະຫະພັນ ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງຍັງບໍີ່ທັນສົມບູນ, ຂາດຄວາມຊໍານານ ໃນການ
ບໍລິຫານ, ຂາດພະນັກງານປະຈໍາການ ແລະ ພະນັກງານຍັງຂາດຄວາມຮູ້ທາງດ້ານພາສາຕ່າງປະເທດ, ການ
ຍາດແຍ່ງເອົາທຶນຊ່ວຍເຫອຈາກສາກົນເພີ່ອມາພັດທະນາກິລາ-ກາຍຍະກໍາຍັງບໍີ່ໄດ້ເທົີ່າທີ່ຄວນ.

9.3

ແຜນວຽກບູລິມະສິດ ສໍາລັບປີ 2020:

9.3.1 ກິລາ-ກາຍຍະກໍາມົນຊົນ :
1) ສບຕໍສ
ີ່ ົີ່ງເສມມວນຊົນທຸກເພດ-ໄວ ເຂົັ້າຮ່ວມການຫັດກາຍຍະບໍລິຫານ, ອອກກໍາລັງກາຍ, ຫັ້ນກິລາ ແລະ
ສ້າງຂະບວນການ ເຄີ່ອນໄຫວກິດຈະກໍາ ຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາກາຍຍະກໍາມວນຊົນປະເພດຕ່າງໆ ປະຈໍາປ,
ວັນບຸນປະເພນ, ວັນບຸນສໍາຄັນຕ່າງໆຂອງຊາດ ແລະ ສາກົນ ໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 26% ຂອງພົນລະເມອງລາວໃນ
ຂອບເຂດທົີ່ວປະເທດ.
2) ສບຕໍສ
ີ່ ົີ່ງເສມການສ້າງຕັັ້ງສະໂມສອນເຄີ່ອນໄຫວກິລາກາຍຍະກໍາມວນຊົນ ໃນຂັັ້ນບ້ານ, ກຸ່ມບ້ານ, ເມອງ
ໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 24% ໃນທົີ່ວປະເທດ;
3) ສບຕໍີ່ສົີ່ງເສມໃຫ້ຄອບຄົວຫັດກາຍຍະບໍລິຫານ, ອອກກໍາລັງກາຍ, ຫັ້ນກິລາກາຍຍະກໍາໃຫ້ ບັນລຸໄດ້ 8%
ຂອງຄອບຄົວໃນທົີ່ວປະເທດ;
4) ສບຕໍີ່ສົີ່ງເສມຄົນພິການໃຫ້ອອກມາ ຫັດກາຍຍະບໍລິຫານ, ອອກກໍາລັງກາຍ, ຫັ້ນກິລາ ແລະ ເຂົັ້າຂະບວນ
ການເຄີ່ອນໄຫວກິດຈະກໍາຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາກາຍຍະກໍາຄົນພິການທົວປະເທດໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 8% ຂອງ
ຄົນພິການໃນທົີ່ວປະເທດ;
5) ສບຕໍີ່ ບໍາລຸງ ຍົກລະດັບຜູ້ບລ
ໍ ິຫານ, ຄູຝຶກ, ກໍາມະການຕັດສິນ, ແພດ ແລະ ນັກກິລາພາຍໃນປະເທດ ແລະ
ຕ່າງປະເທດ ຈໍານວນ 10 ປະເພດກິລາ.
6) ສບຕໍີ່ ພົວພັນຮ່ວມມກັບ ຄະນະກໍາມະການພາຣາແລມປິກ ປະເທດ ອັງກິດ (England) ຊ່ວຍເຫອ ຄູຝຶກ
ຜູ້ຊ່ວຍຄູຝຶກ ແລະ ນັກກິລາຄົນພິການ ເຂົັ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນ ກິລາລອຍນໍັ້າຄົນພິການ ຄັດເລອກ (Qualifie)
ທີ່ປະເທດອັງກິດ;
7) ສບຕໍີ່ ການພົວພັນຮ່ວມມກັບ ມູນລະນິທິ ເຊວຊ ເອັຟຊ (CHELSEA FC) ຈາກປະເທດອັງກິດ ແລະ
ສະ ຖານທູດອັງກິດ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫອທາງດ້ານ ຄູຝຶກກິລາບານເຕະຄົນພິການ, ອຸປະ
ກອນຈໍານວນໜຶີ່ງ ພ້ອມທັງງົບປະມານ ໃນການປັບປຸງກໍີ່ສ້າງພັ້ນຖານໂຄງລ່າງ;
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8) ສບຕໍີ່ ພົວພັນຮ່ວມມກັບ ເມອງ ອເຊະ (ISE) ແຂວງ ມິເອະ (MIE) ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ (Japan) ກ່ຽວກັບພິທ
ລົງນາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ (MOU) ການເຂົັ້າສູນຝຶກຊ້ອມ ກິລາແລ່ນ-ລານ ຄົນພິການ ສົກຮຽນ
2019-2020 ທີ່ປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ;
9) ສບຕໍີ່ ພົວພັນຮ່ວມມກັບ ບ້ານ ອຕາເຕະ (Iitate) ແຂວງ ໂຊມະ (Soma) ປະເທດຍປ
ີ່ ຸ່ນ (japan) ກ່ຽວ
ກັບພິທລົງນາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາັ້ ໃຈ (MOU) ການເຂົັ້າສູນຝຶກຊ້ອມ ກິລາລອຍນໍັ້າ ຄົນພິການ ສົກ
ຮຽນ 2019-2020 ທີ່ປະເທດ ຍປ
ີ່ ຸ່ນ;
10) ສບຕໍີ່ ພົວພັນຮ່ວມມກັບ ເບບປຸ (Beppu) ແຂວງ ໂອອິຕະ (Oita) ປະເທດຍປ
ີ່ ຸ່ນ (Japan) ກ່ຽວກັບພິທ
ລົງນາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ (MOU) ການເຂົັ້າສູນຝຶກຊ້ອມ ກິລາຍົກນໍັ້າໜັກຄົນພິການ ສົກຮຽນ
2019-2020 ທີ່ປະເທດ ຍປ
ີ່ ຸ່ນ;
11) ສບຕໍີ່ ພົວພັນຮ່ວມມລະຫວ່າງ ກົມກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກັບສະ
ຖານທູດຍປ
ີ່ ຸ່ນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫອດ້ານອຸປະກອນກິລາຍົກນໍັ້າໜັກກິລາຄົນພິການ; ກິລາ
ບານເຕະຄົນພິການ ແລະ ກິລາໂກນບານ ສົກຮຽນ 2019-2020.
9.3.2 ກິລາ-ກາຍຍະກໍາໃນໂຮງຮຽນ :
1) ສບຕໍີ່ສົມທົບກັບພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງສາລະວັນ ກະກຽມງານມະຫາກໍາກິລານັກຮຽນ
ມັດທະຍົມສຶກສາທົີ່ວປະເທດ ຄັັ້ງທ 7.
2) ເຂົັ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນກິລານັກຮຽນອາຊຽນ ຄັັ້ງທ 11 ທີ່ ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ໃນໄລຍະວັນທ 17-25
ກໍລະກົດ 2019 ແລະ ສບຕໍກ
ີ່ ະກຽມເຂົັ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນກິລານັກຮຽນອາຊຽນຄັັ້ງທ 12 ທີ່ປະເທດຟິລິບປິນ
ໃນປ 2020.
3) ຄົັ້ນຄວ້າຂຽນໂຄງການກະກຽມສະເໜຮັບເປັນເຈົັ້າພາບກິລານັກຮຽນອາຊຽນ ຄັັ້ງທ 16 ປ 2024.
4) ຊຸກຍູ້ສົີ່ງເສມ ບັນດາແຂວງສ້າງຂະບວນການເຄີ່ອນໄຫວກິດຈະກໍາແຂ່ງຂັນພະລະສຶກສາ-ກິລາໃນໂຮງຮຽນ
ໃນລະດັບຕ່າງໆທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
5) ສົີ່ງເສມການສ້າງສະໂມສອນກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ໃນໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.
6) ລົງສໍາຫວດ ແລະ ເກັບກໍາສະຖິຕິສະໜາມກິລາໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາທົີ່ວປະເທດ.
7) ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງດ້ານການເປັນຄູຝຶກ ແລະ ເປັນກໍາມະການຕັດສິນໃຫ້ຄູພະລະສຶກສາ.
8) ຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາ ແລະ ແລກປ່ຽນສລະປະວັນນະຄະດ ນັກຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາມິດຕະພາບ 5
ແຂວງພາກເໜອ ແລະ ແຂວງດຽນບຽນ ສສ.ຫວຽດນາມ ໂດຍແຂວງບໍີ່ແກ້ວເປັນເຈົັ້າພາບ.
9) ສະເໜໂຄງການ, ກິດຈະກໍາກ່ຽວກັບການພັດທະນາວຽກງານພະລະສຶກສາ-ກິລາໃນໂຮງຮຽນ ຕາມການ
ຮ່ວມມກັບ 4 ປະເທດຄ : ໄທ, ກຸຍບາ, ບຣູໄນ ແລະ ຮົງກາລ.
9.3.3 ກິລາລະດັບສູງ :
1) ການປັບປຸງສູນຝຶກກິລາແຫ່ງຊາດ ຂຶັ້ນເປັນສະຖາບັນກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍກິລາກາຍຍະກໍາ ສະບັບປັບປຸງ ເພີ່ອເປັນບ່ອນກໍີ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນການກິລາ, ທັງເປັນບ່ອນ
ຄົັ້ນຄວ້າວິໄຈ ແລະ ເປັນສູນຝຶກຊ້ອມນັກກິລາ;
2) ຊຸກຍູໃ້ ຫ້ບັນດາສະຫະພັນກິລາແຫ່ງຊາດ ເປັນເຈົັ້າການດ້ານວິຊາການໃນການກໍີ່ສາ້ ງ ແລະ ພັດທະນາບຸກ
ຄະລາກອນການກິລາ ຕາມແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ແຕ່ນເັ້ ຖິງປ 2020 ໂດຍຮັບ
ການຊນ
ັ້ ໍາຈາກກົມວິຊາການ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;
3) ການສ້າງ ແລະ ພັດທະນານັກກິລາ ຕ້ອງໃຫ້ມຈຸດສຸມເປັນລະບົບຕໍເີ່ ນີ່ອງ ໂດຍມອບໃຫ້ບັນດາສະຫະພັນກິ
ລາແຫ່ງຊາດ, ໂຮງຮຽນພອນສະຫວັນກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ແລະ ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຫວງ ທີ່ມເງີ່ອນໄຂ
ແລະ ມທ່າແຮງເປັນຜູຊ
້ ່ວຍສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ;
4) ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງເງີ່ອນໄຂ ແລະ ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຄູຝຶກກິລາ ເພີ່ອປະກອບອາຊບທຍ
ີ່ ນຍົງ;
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5) ສະໜອງສິີ່ງຈູງໃຈທີ່ເໝາະສົມໃຫ້ແກ່ນັກກິລາ ທີ່ມຜົນງານດເດັີ່ນ ແລະ ສ້າງກຽດຊສ
ີ່ ຽງໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ;
6) ສົມທົບກັບຄະນະກໍາມະການໂອແລມປິກແຫ່ງຊາດລາວ ເພີ່ມທະວການພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມກັບຕ່າງປະ
ເທດດ້ານວຽກງານກິລາລະດັບສູງ ເພີ່ອຍາດແຍ່ງເອົາທຶນການຊ່ວຍເຫອ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນງົບປະມານຂອງ
ລັດຖະບານ;
7) ສົມທົບກັບຫ້ອງການ, ບັນດາກົມວິຊາການ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສະເໜການປັບປຸງ ແລະ ສ້ອມ
ແປງສະໜາມກິລາເຈົັ້າອານຸວົງ;
8) ສົມທົບກັບບັນດາກົມວິຊາການ ແລະ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງບໍແ
ີ່ ກ້ວ ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ພິຈາ
ລະນາ ການສ້າງສະໜາມກິລາແຂວງບໍແ
ີ່ ກ້ວ;
9) ສບຕໍີ່ປະສານສົມທົບກັບເຈົັ້າພາບ ແຂວງຊຽງຂວາງ ກະກຽມຈັດງານມະຫາກໍາກິລາແຫ່ງຊາດ ຄັັ້ງທ XI ຕົັ້ນ
ປ 2020;
10) ສ້າງນິຕກ
ິ ໍາກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງວຽກງານກິລາລະດັບສູງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ສະໜາມກິລາລະດັບຊາດ ຄ:
ປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກິລາ-ກາຍະກໍາ, ດໍາລັດວ່າດ້ວຍກອງທຶນກິລາ-ກາຍຍະກໍາ, ດໍາລັດວ່າດ້ວຍກິລາອາ
ຊບ, ຂໍຕ
ັ້ ົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕ ວ່າດ້ວຍເຄີ່ອງແບບກິລາ-ກາຍຍະກໍາ, ຂໍຕ
ັ້ ົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕ ວ່າດ້ວຍ
ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງການຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາລະດັບຊາດ ແລະ ຂໍັ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕ ວ່າດ້ວຍລະ
ບຽບການຄຸ້ມຄອງສະໜາມກິລາລະດັບຊາດ.
9.3.4 ວຽກງານກິລາໂອແລມປິກ:
➢ ຄາດໝາຍ :
1) ສ້າງຜູ້ບໍລິຫານກິລາກາຍຍະກໍາຂັັ້ນແຂວງ, ຂັັ້ນເມອງ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງໆ ໃຫ້ເອົາໃຈຢ່າງເລິກ
ເຊິີ່ງ ຕໍີ່ຄຸນຄ່າການພັດທະນາວຽກງານກິລາກາຍຍະກໍາ;
2) ຍົກລະດັບ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂົັ້າໃຈໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິຫານສະຫະພັນກິລາແຫ່ງຊາດ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນຮູ້ຈັກ ກ່ຽວ
ກັບກົນໄກ, ລະບຽບການບໍລຫ
ິ ານສະຫະພັນກິລາ;
3) ເກັບກໍາໃຫ້ໄດ້ຂໍັ້ມູນໃນເຜຍແຜ່ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການພັດທະນາກິລາກາຍຍະກໍາ ຂັັ້ນ
ແຂວງ, ຂັັ້ນເມອງ ແລະ ສະຖານບັນການສຶກສາ ເພີ່ອເປັນບ່ອນອງໃນການຄົັ້ນຄວ້າແຜນພັດທະນາ ກິລາກາຍຍະກໍາ 2030 ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກິລາກາຍຍະກໍາ;
4) ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານພາຍໃນກົມກອງກ່ຽວກັບການພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມ
ກັບບັນດາປະເທດອາຊຽນ ແລະ ສາກົນ ພ້ອມທັງເພີ່ມທະວຄວາມຮັບຮູ້ຕໍີ່ກັບຄຸນຄ່າ ຂອງໂອແລມປິກ ຕໍີ່
ກັບການພັດທະນາກິລາ-ກາຍຍະກໍາ.
5) ສ້າງນິຕິກໍາກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງສານຕ້ອງຫ້າມໃນກິລາ-ກາຍຍະກໍາ.
➢ ວຽກຈດສມ :
1)
2)
3)
4)

ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ຜບ
ູ້ ໍລິຫານກິລາ-ກາຍຍະກໍາລະດັບທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ສະຫະພັນກິລາແຫ່ງຊາດສູ່ ໂອ
ແລມປິກ;
ຍົກລະດັບຄູຝຶກ, ກໍາມະການຕັດສິນ ແລະ ນັກກິລາເພີ່ອກະກຽມເຂົັ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາໂອແລມປິກ
ໃນລະດັບພາກພັ້ນ, ອານຸພາກພັ້ນ ແລະ ສາກົນ;
ສົມທົບກັບບັນດາກົມວິຊາການ, ສະຫະພັນກິລາແຫ່ງຊາດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການຂອງໂອແລມປິກ
ໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ແລະ ມປະສິດທິຜົນ;
ສົມທົບກັບກົມແຜນການ, ບັນດາກົມວິຊາການ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພີ່ອຄົັ້ນຄວ້າຊອກຫາແຫີ່ງທຶນ
ພັດທະນາກິລາສູ່ໂອແລມປິກ ໂດຍຜ່ານໂດຍຜ່ານຂະແໜງການຍ່ອຍກິລາກາຍຍະກໍາ ແລະ ຄູຮ
່ ່ວມພັດທະ
ນາ;
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5)
6)
7)
8)

ສບຕໍຄ
ີ່ ົັ້ນຄວ້າປັບປຸງນິຕກ
ິ ໍາ, ລະບຽບກະຕິກາການແຂ່ງຂັນກິລາໂອແລມປິກ ເພີ່ອຍົກລະດັບຄວາມສາມາດ
ໃຫ້ແກ່ສະຫະພັນກິລາໂອແລມປິກ;
ເພີ່ມທະວຮ່ວມມ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນການພັດທະນາກິລາສູ່ໂອແລມປິກກັບບັນດາປະເທດ ເພີ່ອນ
ມິດ ແລະ ສາກົນ;
ສົມທົບກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງປັບປຸງບັນດານິຕກ
ິ ໍາທີ່ເປັນການຈໍາກັດ ແລະ ກດຂວາງການພັດທະ
ນາກິລາລາວ ເວົັ້າລວມ ເວົັ້າສະເພາະ ກິລາສູໂ່ ອແລມປິກ;
ສົມທົບພາກສ່ວນຕ່າງໆເພີ່ອຄົັ້ນຄວ້າ, ວິໄຈປະເມນການພັດທະນາກິລາລາວສູ່ໂອແລມປິກ ເພີ່ອບັນລຸຄາດ
ໝາຍທກ
ີ່ ໍານົດໄວ້ໃນຍຸດທະສາດການພັດທະນາກິລາລາວ ເຖິງປ 2020.

9) ເພມ
ີ່ ທະວໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດພັນທະຂອງອົງການຄວບຄຸມການນໍາໃຊ້ສານຕ້ອງຫ້າມໂລກ (WADA)
10) ປັບປຸງນິຕິກໍາວ່າດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ການເຄີ່ອນໄຫວຂອງຫ້ອງການປະສານງານ ຕ້ານສານຕ້ອງຫ້າມໃນ
ກິລາ ແລະ ສະເໜຄົັ້ນຄ້ວາດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສານຕ້ອງຫ້າມ ໃນກິລາກາຍຍະກໍາ.
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X. ຂະແໜງການຍ່ອຍການບໍລຫ
ິ ານ ແລະ ຄມ
ຸ້ ຄອງການສຶກສາ
10.1 ວຽກງານຈັດຕັັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ
10.1.1 ຜົນສໍາເລັດ
1) ໄດ້ປັບປຸງລະບົບການເກັບກໍາຂໍມ
ັ້ ູນລັດຖະກອນຂອງຂະແໜງການສຶກສາ, ຊຶີ່ງສາມາດສັງລວມໄດ້ດັີ່ງນັ້ :
▪ ຈໍານວນລັດຖະກອນທັງໝົດ: 86.865 ຄົນ, ຍິງ 44.601 ຄົນ;
- ຂັັ້ນສູນກາງ: 6.993 ຄົນ, ຍິງ 3.014 ຄົນ;
- ຂັນ
ັ້ ແຂວງ: 6.538 ຄົນ, ຍິງ 3.204 ຄົນ;
- ຂັນ
ັ້ ເມອງ: 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 ໄດ້ຮັບຕົວເລກລັດຖະກອນຄູ-ບໍລິຫານ ທັງໝົດຈໍານວນ 936
ຕົວເລກ, ໃນຂະນະທີ່ມພະນັກງານ-ລັດຖະກອນອອກໃນຮູບການຕ່າງໆ 1.368 ຄົນ.
2) ໄດ້ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງບັນດານິຕກ
ິ ໍາລຸ່ມກົດໝາຍ ທີ່ໄດ້ຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ ຈໍານວນ 18 ສະບັບ ແລະ
ໄດ້ຄົັ້ນຄວ້າປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ນິຕກ
ິ ໍາ ໃຕ້ກົດໝາຍຫາຍກວ່າ 30 ສະບັບ.
3) ສໍາເລັດການຮ່າງແຜນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໂດຍພັ້ນຖານ.
4) ໄດ້ຈັດສົີ່ງພະນັກງານລົງຮາກຖານຢູຂ
່ ັັ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫວງ ໃນທົີ່ວປະເທດ ແລະ 40 ເມອງເປົັ້າໝາຍ
ເພີ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງຍົກສູງຄຸນນະພາບການສຶກສາໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫກ ຕິດພັນກັບຂະບວນການ
ຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາຕາມທິດ 3 ສ້າງ.
10.1.2 ບັນຫາ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍ
1) ການຈັດວາງຄູ ແລະ ບຸກຄະລາກອນການສຶກສາ ເຂົັ້າໃສ່ແຕ່ລະຕໍາແໜ່ງງານ ບາງພາກສ່ວນຍັງບໍີ່ທັນສອດ
ຄ່ອງກັບວິຊາສະເພາະ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງຂອງວຽກງານ ເຮັດໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ມລັກ
ສະນະເຫອ-ບໍີ່ພໍ.
2) ການສ້າງແຜນກໍານົດພະນັກງານນໍາພາ-ຄຸ້ມຄອງຍັງບໍທ
ີ່ ັນເປັນລະບົບຕໍີ່ເນອ
ີ່ ງ, ການສ້າງພະນັກງານໃນຂະ
ບວນການຕົວຈິງຍັງບໍີ່ໄດ້ເຮັດຢ່າງຕັັ້ງໜ້າ.
3) ຈໍານວນຕົວເລກ (ໂກຕ້າ) ມຈໍາກັດ, ຄູອາສາສະໝັກມຈໍານວນຫາຍ ເຮັດໃຫ້ການບັນຈຸລັດຖະກອນໃໝ່
ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ມຫາງສຽງຈົີ່ມວ່າຂອງສັງຄົມ ພ້ອມນັັ້ນການຮັບ-ບັນຈຸລັດຖະກອນໃໝ່ ຍັງຊັກຊ້າບໍີ່
ທັນກັບການໄຂສົກຮຽນໃນແຕ່ລະປ;
4) ການສັບຊ້ອນ, ຈັດສັນຄູຈາກບ່ອນທເີ່ ຫອໄປໃສ່ບ່ອນທີ່ບພ
ໍີ່ ຽງພໍ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາຄູອາສາສະໝັກ
ຍັງມຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໂດຍສະເພາະຄູການສຶກສາກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ຄູສາມັນ ຍ້ອນປັດໄຈຫາຍຢ່າງ
ທີ່ຕິດພັນກັບຄອບຄົວ.
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10.1.3 ແຜນວຽກບູລິມະສິດ ສໍາລັບປີ 2020
1) ສບຕໍຕ
ີ່ ິດຕາມຊຸກຍູແ
້ ຜນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ ແລະ ນິຕກ
ິ ໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ແຕ່ນຫ
ັ້ າປ 2020 ມຈໍາ
ນວນ 93 ສະບັບ;
2) ຈັດຕັັ້ງເຜຍແຜ່ ບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ນິຕກ
ິ ໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;
3) ສບຕໍປ
ີ່ ັບປຸງດໍາລັດວ່າດ້ວຍລັດຖະກອນຄູ, ເລກທ 177/ລບ; ຄໍາສັີ່ງແນະນໍາກ່ຽວກັບການແບ່ງຂັັ້ນຄຸ້ມຄອງ
ການສຶກສາ-ກິລາ, ເລກທ 1500/ສສກ; ຄູມ
່ ວິທເຮັດວຽກຂອງຫ້ອງການ, ກົມ, ສະຖາບັນ ແລະ ສູນ; ພາ
ລະບົດບາດ ແລະ ກົງຈັກການຈັດຕັັ້ງຂອງບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ 4 ແຫ່ງ ແລະ ພາກສ່ວນອ້ອມຂ້າງກະ
ຊວງ;
4) ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງກ່ຽວກັບວຽກງານການສ້າງນິຕກ
ິ າໍ , ການກໍານົດຕໍາແໜ່ງງານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຖານຂໍັ້
ມູນ PMIS ໃຫ້ພາກສ່ວນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ;
5) ປັບປຸງເຄີ່ອງມ ແລະ ລົງປະເມນຜູອ
້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນ ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສຶກສາ,
6) ລົງສັບຊ້ອນ ແລະ ຈັດສັນຄູເຫອ, ຄູບພ
ໍີ່ ໍ ແລະ ເກັບກໍາຂໍມ
ັ້ ູນຄູອາສາສະໝັກ (ຕາມ 3 ກໍລະນ) ໃນກູມ
ຸ່
ໂຮງຮຽນ 40 ເມອງເປົັ້າໝາຍ ທີ່ລົງກໍີ່ສ້າງຮາກຖານ;
10.2 ວຽກງານການພັດທະນາຜູບ
ຸ້ ໍລິຫານການສຶກສາ
10.2.1 ຜົນສໍາເລັດ
1) ສໍາເລັດປັບປຸງຫັກສູດຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນປະຖົມ 3 ເດອນ, ຫັກສູດ 3 ອາທິດ.
2) ໄດ້ສ້າງຄູ່ມ ການຝຶກອົບຮົມ, ຈັດຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກຂັັ້ນສູນກາງ, ຄູຝຶກຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ໄດ້ຈັດຕັັ້ງການຝຶກ
ອົບຮົມ ໃນຫົວຂໍັ້ “ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງດ້ານການບໍລິຫານການສຶກສາ” ໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາຂັັ້ນເມ ອງ
ຈາກ 148 ເມອງ, ເມອງລະ 6 ຄົນ ລວມ 888 ຄົນ;
3) ໄດ້ພັດທະນາຫັກສູດການວາງແຜນຂະແໜງການສຶກສາ ສໍາລັບຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາຂັັ້ນກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ
ເມອງ ພ້ອມທັງໄດ້ສໍາເລັດແຜນການສອນ ແລະ ສີ່ການສອນຝຶກອົບຮົມ.
4) ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ທາງດ້ານການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຈາກສູນກາງ ເພີ່ອລົງຮາກຖານ 3 ສ້າງ.
5) ຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ ກ່ຽວກັບພາວະຄວາມເປັນຜູ້ນໍາ ແລະ ການບໍລິຫານໂຮງຮຽນ ຈໍານວນ 32 ທ່ານ ແລະ ຝຶກ
ອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິຫານໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕົວແບບ
ກ່ຽວກັບພາວະຄວາມເປັນຜູ້ນໍາທາງດ້ານວິຊາການ
(ການສິດສອນ) ຈໍານວນ 31 ທ່ານ.
6) ໄດ້ສໍາເລັດການແຕ່ງຕັັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບຂຽນປະຫວັດການສຶກສາ ແລະ ແຕ່ລະກຸ່ມໄດ້ເລີ່ມຂຽນ.
10.2.2 ບັນຫາ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍ
ຂດຄວາມສາມາດຂອງວິຊາການ ແລະ ຄູຝຶກ ພາຍໃນສະຖາບັນພັດທະນາການບໍລິຫານການສຶກສາ ຍັງຈໍາກັດ
ແລະ ນັກວິຊາການມຄວາມຮູຄ
້ ວາມສາມາດບໍພ
ີ່ ຽງພໍ, ດັີ່ງນັັ້ນ ຈຶີ່ງເຮັດໃຫ້ ສະຖາບັນດັີ່ງກ່າວຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້
ຄູຝຶກຈາກພາກສ່ວນອີ່ນມາຊ່ວຍ ອັນເຮັດໃຫ້ ຂາດຄວາມຍນຍົງ.
10.2.3 ແຜນວຽກບູລິມະສິດ ສໍາລັບປີ 2020
1) ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິຫານອາຊວະສຶກສາໃນທົີ່ວປະເທດ ຮ່ວມກັບໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່
ວຽກງານອະຊວະສຶກສາໃນໄລຍະສອງ.
2) ຮ່ວມມກັບສູນ ຊເມວ ຣແທກ (SEAMEO RETRAC) ສສ ຫວຽດນາມ ໃນການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ໃຫ້
ແກ່ຄູຝຶກ ສະຖາບັນພັດທະນາການບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ຄົັ້ນຄວ້າເຊັນສັນຍາຮ່ວມມກັບ ສູນຊແມລອິນ
ໂນເຕັກ ( SEAMEO INNOTECH).
3) ຮ່ວມມກັບສະຖາບັນສິງກະໂປ ໃນດ້ານການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງທາງດ້ານການບໍລິຫານການສຶກສາ ໃຫ້ແກ່ສະ
ຖາບັນພັດທະນາການບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ໃນຂັັ້ນໂຮງຮຽນ.
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4) ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວການນໍາໃຊ້ເຄີ່ອງມການລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ພະນັກງານສຶກສາທິການ ແລະກິລາເມອງ 88 ເມອງ.
5) ລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມຊ່ວຍເຫອໃຫ້ແກ່ຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ສຶກສາເມອງ.
6) ປະເມນຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນ.
7) ສບຕໍີ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຝຶກອົບຮົມຜູ້ບໍລິຫານສະຖານການສຶກສາ
ໃຫ້ບັນລຸຕາມເປົັ້າໝາຍໃນແຜນພັດທະນາ
ການສຶກສາ 5 ປ ຄັັ້ງທ VIII.
8) ຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍັ້ ການສ້າງແຜນຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ໃຫ້ແກ່ຜບ
ູ້ ໍລຫ
ິ ານການສຶກສາ ແລະ ພະນັກງານແຜນ
ການຂັັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານງົບປະມານ ແລະ ວິຊາການຈາກສະຫະພາບ
ເອຣົບ.
9) ສບຕໍີ່ການຂຽນປະຫວັດການສຶກສາໃຫ້ສໍາເລັດ.
10.3 ວຽກງານສະຖິຕິ ແລະ ແຜນການ
10.3.1 ຜົນສໍາເລັດ
1) ພັດທະນາຖານຂໍັ້ມູນຄຸ້ມຄອງແຜນການ ແລະ ການເງິນ ແນ່ໃສ່ເພີ່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດສັນງົບປະມານ
ສອດຄ່ອງກັບຍຸດທະສາດໃນການພັດທະນາການສຶກສາ.
2) ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາຕົວຊັ້ບອກສໍາລັບເປົັ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍນຍົງສໍາລັບຂະແໜງການສຶກສາ.
3) ສໍາເລັດການປະເມນກາງສະໄໝ ຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຄັັ້ງທ VIII
(2016-2020).
4) ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ກະກຽມສ້າງຖານຂໍັ້ມູນຄຸ້ມຄອງໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນ ການຊ່ວຍເຫອທາງການ ເພີ່ອການ
ພັດທະນາ (ODA) ໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ.
5) ຮ່ວມກັບບັນດາແຂວງ ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ວິໄຈຂໍັ້ມູນດ້ານການສຶກສາ ລວມທັງວິເຄາະສະພາບການສຶກສາ ເພີ່ອ
ກໍານົດທິດທາງໃນການແກ້ໄຂໃນຕໍີ່ໜ້າ.
6) ຮ່ວມກັບສະຖາບັນພັດທະນາການບໍລິຫານການສຶກສາ ພັດທະນາຫັກສູດຝຶກອົບຮົມການສ້າງແຜນພັດທະ
ນາການສຶກສາ ພ້ອມທັງໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ຄູຝຶກຂອງ ສະຖາບັນພັດທະນາການບໍ
ລິຫານການສຶກສາ.
7) ສໍາເລັດການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບຂໍັ້ມູນຂ່າວສານຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແຕ່
ປ 2018-2022 (ລະບົບ LESMIS).
8) ປັບປຸງຂໍັ້ມູນແຜນທີ່ການສຶກສາສົກຮຽນ 2017-2018, ພ້ອມທັງດໍາເນນການຈັດພິມ ແລະ ແຈກຢາຍໃຫ້
ພາກສ່ວນຕ່າງໆນັບແຕ່ຂັັ້ນກະຊວງຫາຂັັ້ນເມອງ;
10.3.2 ບັນຫາ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍ
1) ພະນັກງານທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານແຜນການ ທັງຂັັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ຍັງມຄວາມຮູຈ
້ ໍາກັດກ່ຽວກັບ
ກ່ຽວກັບວຽກງານການສ້າງແຜນພັດທະນາການສຶກສາ, ຍິີ່ງໄປກວ່ານັັ້ນ ຢູ່ຂັັ້ນເມອງ ແລະ ຂັັ້ນແຂວງ ການ
ຍົກຍ້າຍ ແລະ ສັບຊ້ອນພະນັກງານໄປຢູພ
່ າກສ່ວນອີ່ນ ອັນເປັນສາຍເຫດເຮັດໃຫ້ວຽກງານແຜນການບໍຕ
ີ່ ໍີ່
ເນອ
ີ່ ງ.
2) ຂອດປະສານງານລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ຍັງບໍທ
ີ່ ັນເຮັດໄດ້ດໂດຍສະເພາະການສົີ່ງຂໍມ
ັ້ ູນ, ບົດສະ
ຫຼຸບ ແລະ ແຜນ ຍັງຊັກຊ້າ ບໍີ່ທັນຕາມກໍານົດ.
3) ການສະຫຼຸບ-ລາຍງານວຽກງານການຄຸ້ມຄອງແຜນງານ ແລະ ໂຄງການການຊ່ວຍເຫອທາງການເພອ
ີ່ ການພັດທະນາ
ຍັງມການຊໍັ້າຊ້ອນ, ບໍທ
ີ່ ັນສະຫຼຸບໄດ້ຕົວເລກດ້ານການຊ່ວຍເຫອຢ່າງຊັດເຈນ.
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10.3.3 ແຜນວຽກບູລິມະສິດ ສໍາລັບປີ 2020
1) ສ້າງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປ ຄັັ້ງທ IX ( 2021-2025 );
2) ສບຕໍສ
ີ່ ້າງຄວາມເຂັມແຂງວຽກງານສະຖິຕິ ແລະ ແຜນການໃຫ້ແກ່ວິຊາການ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານຂັັ້ນທ້ອງຖິີ່ນ;
3) ສບຕໍປ
ີ່ ັບປຸງລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍມ
ັ້ ູນສະຖິຕກ
ິ ານສຶກສາ ແລະ ກິລາ.
4) ສບຕໍີ່ຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໃນການພັດທະນາເຄີ່ອງມໃນການສ້າງແຜນການ ແລະ ແຜນງົບປະມານ ຂອງ
ຂະແໜງການສຶກສາ.
5) ສບຕໍີ່ຮ່ວມເຮັດວຽກກັບ ຄະນະກໍາມະການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂັັ້ນກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົີ່າ
ກະຊວງ ແລະ ຂັັ້ນແຂວງ/ນະຄອນຫວງ ໃນການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ.
6) ກະກຽມການທົບທວນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ ຂອງການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດແຫ່ງຊາດ
ຮອດປ 2025.
10.4 ວຽກງານການເງິນ
10.4.1 ຜົນສໍາເລັດ
1) ຈັດຕັັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ ສະບັບເລກທ 057/ຄບສພ ລົງວັນທ 19/12/2018 ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານ
ສູນກາງພັກ, ປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປ 2019 ຕາມຄໍາແນະນໍາ ຂອງກະຊວງການເງິນສະ
ບັບເລກທ 4000/ກງ, ເລກທ 0018/ກງ ແລະ 0016/ກງ ລົງວັນທ 03 ມັງກອນ 2019 ຢ່າງເຂັັ້ມງວດ
ບົນພັ້ນຖານການຈັດບູລິມະສິດໜ້າວຽກໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຂອງແຕ່
ລະຂະແໜງການຍ່ອຍ;
2) ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດນິຕກ
ິ ໍາ ຮັບຮອງການນໍາໃຊ້ປຶັ້ມຄູມ
່ ແນະນໍາວິທການຈັດສັນງົບປະມານ
ຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ/ນະຄອນຫວງ ສໍາລັບພາກລາຍຈ່າຍບໍລິຫານປົກກະຕິ (ພາກ
62) ແລະ ພາກດັດສົມສົີ່ງເສມ ແລະ ບໍາລຸງ (ພາກ 63) ໃຫ້ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມອງ/
ນະຄອນ ໃຫ້ມຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ຍຸດຕິທໍາ;
3) ຝຶກອົບຮົມລະບົບໂປຣແກມເງິນບໍລິຫານສະຖານການສຶກສາ ໃຫ້ພະນັກງານການເງິນແຂວງ/ນະຄອນຫວງ
ຂັັ້ນເມອງ/ນະຄອນ ໃນຂອບເຂດທົີ່ວປະເທດ.
10.4.2 ບັນຫາ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍ
1) ການປະຕິບັດວິໄນທາງດ້ານແຜນການ-ການເງິນຍັງບໍີ່ທັນເຂັັ້ມງວດເທົີ່າທີ່ຄວນ, ການສົີ່ງແຜນງົບປະມານປະ
ຈໍາປ ແລະ ແຜນດັດແກ້ 6 ເດອນທ້າຍປ ຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍງົບປະມານທີ່ຂຶັ້ນກັບສູນກາງ ແລະ ພະແນກ
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ/ນະຄອນຫວງ ມບາງພາກສ່ວນຊັກຊ້າ;
2) ການສ້າງບັນຊເງິນເດອນປະຈໍາແຕ່ລະງວດ ເຫັນວ່າມບາງພາກສ່ວນຍັງມຄວາມຊັກຊ້າຕາມກໍານົດໃນປະຕິ
ທິນງົບປະມານ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຈຶີ່ງເຮັດໃຫ້ການອະນຸມັດ ແລະ ການເບກຈ່າຍເງິນ
ເດອນຊັກຊ້າ ບໍີ່ທັນຕາມກໍານົດເວລາ.
10.4.3 ແຜນວຽກບູລິມະສິດ ສໍາລັບປີ 2020
1) ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາ, ຄໍາສັີ່ງ, ຄໍາແນະນໍາຕ່າງໆ ແລະ ສ້າງລະບຽບການກ່ຽວກັບວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ
ງົບປະມານ, ການກວດກາການເງິນ, ການບັນຊ, ການຄຸ້ມຄອງ-ນໍາໃຊ້ຊັບສິນ, ການປະມູນຈັດຊັ້-ຈັດຈ້າງ ດ້ວຍ
ທຶນຂອງລັດ ແລະ ການກໍີ່ສ້າງສ້ອມແປງ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
2) ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງຂໍັ້ແນະນໍາ ໃນການຈັດສັນງົບປະມານບໍລິຫານປົກກະຕິໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງໆ
ເພີ່ອເຮັດໃຫ້ການສະໜອງງົບປະມານດັີ່ງກ່າວໃຫ້ແຕ່ລະສະຖາບັນການສຶກສາ ມຄວາມຍຸດຕິທໍາ.
3) ສ້າງນໍຕກ
ິ ໍາເພີ່ອກໍານົດເງີ່ອນໄຂ ແລະ ກົນໄກໃນການຈັດສັນງົບປະມານບໍລຫ
ິ ານໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການຍ່ອຍ
ຕ່າງໆ ທັງຂັັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັັ້ນທ້ອງຖິີ່ນ.
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4) ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ໃຫ້ພະນັກງານຂັັ້ນທ້ອງຖິີ່ນດ້ານວຽກການເງິນ, ການກວດກາການເງິນ, ການບັນຊ, ການ
ຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ຊັບສິນ, ການປະມູນຈັດຊັ້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ແລະ ການກໍີ່ສ້າງສ້ອມແປງ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ
ຕາມ ກົດໝາຍ, ລະບຽບການຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ກໍານົດຢ່າງເປັນລະບົບຕໍີ່ເນີ່ອງ;
5) ສ້າງເຄີ່ອງມທົດລອງຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນຜົນ ການຈັດປະຕິບັດງົບປະມານ;
6) ສະໜອງຂໍັ້ມູນດ້ານການໃຊ້ຈ່າຍຕົວຈິງ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃຫ້ຖກຕ້ອງຄົບຖ້ວນຕາມກົດ
ຫມາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້;
10.5 ວຽກງານຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ
10.5.1 ຜົນສໍາເລັດ
1) ສໍາເລັດການລົງຕິດຕາມ ກວດກາການປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ໜ້າທຂ
ີ່ ອງຜູບ
້ ໍລຫ
ິ ານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ແລະ ຜູ້ເຮັດວຽກງານກວດກາ ປະເມນຜົນ ແລະ ປະກັນຄຸນນະພາບຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັັ້ນເມອງ.
2) ສໍາເລັດສ້າງ, ລົງທົດລອງ ແລະ ປັບປຸງເຄີ່ອງມຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນຜົນ ຕາມຕົວຊັ້ບອກສໍາລັບຂະແໜງ
ການຍ່ອຍອາຊວະສຶກສຶກສາ, ການສຶກສາຊັັ້ນສູງ, ສ້າງຄູ ແລະ ກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ທີ່ອງໃສ່ນະໂຍບາຍ, ຍຸດ
ທະສາດ ແລະ ວຽກຈຸດສຸມ 5 ປ ຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ.
3) ສໍາເລັດການກວດກາການຈັດຕັງັ້ ພັກ ແລະ ສະມາຊິກພັກທີ່ຂຶັ້ນກັບອົງຄະນະພັກກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ຈໍານວນ 15 ໜ່ວຍ ຜົນການປະເມນໜ່ວຍພັກສາມາດຈັດປະເພດດຫາຍ ມ 11 ໜ່ວຍ, ໜ່ວຍພັກປະເພດ
ດ 4 ໜ່ວຍ, ໜ່ວຍພັກປະເພດປານກາງ ແລະ ປະເພດອ່ອນບໍີ່ມ; ສະມາຊິກພັກທີ່ຖກປະເມນທັງໝົດ 224
ສະຫາຍ ປະເພດດຫາຍ 194 ສະຫາຍ ແລະ ປະເພດດ 30 ສະຫາຍ.
4) ສໍາເລັດລົງກວດສອບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານຢູວ
່ ິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊບ 8 ແຫ່ງ, ດໍາເນນ
ການກວດກາຕາມຄໍາສັີ່ງ ຈໍານວນ 5 ກໍລະນ, ຕິດຕາມກວດກາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດເລີ່ມແຕ່ຫົວທ ຈໍາ
ນວນ 17 ໂຄງການ ໃນນັ້ ມການກວດກາປົກກະຕິ 6 ໂຄງການ, ກວດກາຕາມຄໍາສັີ່ງ ໂຄງການໄພພິບັດ
ແຂວງຈໍາປາສັກ ແລະ ອັດຕະປ ຈໍານວນ 7 ໂຄງການ ແລະ ກວດກາຕາມຄໍາສັີ່ງໂຄງການຟນ
ັ້ ຟູໄພພິບັດ ສຸກ
ເສນເມອງສະໜາມໄຊແຂວງອັດຕະປ ຈໍານວນ 4 ໂຄງການ.
5) ແກ້ໄຂຜົນການກວດສອບຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດສໍາລັບ 15 ພາກສ່ວນ ໃນສົກປ 2013-2014,
2014-2015 ແລະ 2015-2016 ຈາກທັງໝົດ 87 ບັນຫາ ສໍາເລັດແກ້ໄຂ ຈໍານວນ 51 ບັນຫາ; ກໍາລັງດໍາ
ເນນ ການປັບປຸງແກ້ໄຂຈໍານວນ 26 ບັນຫາ, ການປະເມນຜົນໂຄງການ ຈໍານວນ 33 ໂຄງການ ແລະ ຍັງບໍີ່ທັນ
ໄດ້ປັບປຸງແກ້ໄຂຈໍານວນ 10 ບັນຫາ.
10.5.2 ບັນຫາ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍ
1) ການຊັ້ນໍານໍາພາຕໍີ່ວຽກງານຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມນຜົນຂອງຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ-ກິລາ ຢູ່ແຕ່ລະ
ຂັັ້ນຄຸ້ມຄອງ ຍັງເຮັດບໍີ່ທັນໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ເລິກເຊິີ່ງ.
2) ຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກງານກວດກາ-ປະເມນຜົນມຈໍາກັດ, ຜົນການກວດກາ
ຍັງມລັກສະນະລວມໆ.
3) ລະບອບ, ລະບຽບ ແລະ ກົນໄກໃນການເຄີ່ອນໄຫວວຽກງານຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມນຜົນ ຍັງບໍີ່
ທັນຮັດກຸມ, ການຕິດຕາມນະໂຍບາຍຍຸດທະສາດ ວຽກຈຸດສຸມປະຈໍາ 5 ປ, ປະຈໍາປ, ໄຕມາດ ຢູແ
່ ຕ່ລະຂັັ້ນ
ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ-ກິລາຍັງບໍທ
ີ່ ັນເປັນລະບົບຄົບຊຸດ.
4) ລະບົບການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມນຜົນຍັງບໍີ່ທັນເປັນລະບົບຄົບຊຸດ, ກົງຈັກການຕິດຕາມກວດກາ
ໄດ້ສ້າງຕັງັ້ ຂຶັ້ນຢູ່ແຕ່ລະຂັັ້ນ, ແຕ່ຢມ
ູ່ ະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາ ສ່ວນຫາຍບໍທ
ີ່ ັນໄດ້ຮັບ
ການສ້າງຕັັ້ງ, ບ່ອນທີ່ມແລ້ວແຕ່ການສັບຊ້ອນຈັດວາງພະນັກງານໃສ່ຕໍາແໜ່ງງານຕ່າງໆບໍີ່ທັນພຽງພໍ.
5) ຂດຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານກວດກາແຕ່ລະຂັັ້ນ ສ່ວນໃຫຍ່ຍັງຈໍາກັດ ທັງຮຽນທັງເຮັດ ຕົວ
ຈິງຍັງບໍີ່ທັນເປັນມອາຊບ ແລະ ຍັງບໍີ່ທັນພຽງພໍກັບຕາມຕໍາແໜ່ງງານ ແລະ ໜ້າວຽກຕົວຈິງ.
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6) ຜູບ
້ ລ
ໍ ິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ພະນັກງານຄູອາຈານ ຈໍານວນໜຶີ່ງ ບໍທ
ີ່ ັນເຂົັ້າໃຈ ແລະ ບໍເີ່ ຫັນຄວາມສໍາ
ຄັນຂອງວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມນຜົນ, ຍັງຖວ່າວຽກງານຕິດຕາມກວດກາເປັນໜ້າທີ່ຂອງ
ຄະນະກວດກາ, ຍັງຢ້ານການກວດກາ.
7) ການຈັດຕັັ້ງກວດກາຢູບ
່ າງຂັັ້ນ, ບາງບ່ອນຍັງບໍີ່ທັນໄດ້ເຄີ່ອນໄຫວຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ບໍໄີ່ ດ້ດໍາເນນ
ການກວດກາ ເລີ່ມແຕ່ຫົວທ ແລະ ບໍເີ່ ຮັດເປັນປົກກະຕິ, ເກດມບັນຫາແລ້ວຈຶີ່ງໄປກວດກາ.
10.5.3 ແຜນວຽກບູລິມະສິດ ສໍາລັບປີ 2020
1) ກໍານົດພາລະບົດບາດ, ຕໍາແໜ່ງວຽກຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນຜົນໃນສະຖານການສຶກສາປັບປຸງ, ສ້າງເຄີ່ອງມ
ຄູມ
່ ກວດກາລັດ ແລະ ນິຕກ
ິ າໍ ຮັບໃຊ້ວຽກງານຕິດຕາກວດກາ ແລະ ປະເມນຜົນ ຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍບໍ
ລິຫານຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ, ກວດກາພາຍໃນ, ກວດກາການລົງທຶນຂອງລັດແຕ່ຫົວທ.
2) ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ຂດຄວາມສາມາດ ກ່ຽວກັບວຽກຕິດຕາມກວດກາ ໃຫ້ແກ່ຜບ
ູ້ ລ
ໍ ຫ
ິ ານ ແລະ ພະ
ນັກງານກວດກາແຕ່ລະຂັັ້ນ.
3) ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນ ຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ປະຈໍາປ.
4) ເຜຍແຜ່ນິຕກ
ິ ໍາກ່ຽວກັບວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມນຜົນ, ວຽກຕ້ານການສໍລ
ັ້ າດບັງຫວງ ພ້ອມ
ທັ ຕິດຕາມການການປະຕິບັດນິຕກ
ິ ໍາດັີ່ງກ່າວ ພາຍໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ.
5) ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ຂອງຄະນະພັກ, ສະມາຊິກພັກທີ່ຂຶັ້ນກັບອົງຄະນະພັກ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈໍານວນ 11 ເປົັ້າໝາຍ.
6) ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ ໃນການຄຸ້ມຄອງລັດ ຕໍີ່ກັບວຽກງານສຶກສາ ແລະ
ກິລາ ຂອງຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຈໍານວນ 9 ແຂວງ ແລະ 18 ເມອງ.
7) ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ກວດສອບ ການປະຕິບັດລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານ ທີ່ຂຶັ້ນກັບກະຊວງສຶກສາທິ
ການ ແລະ ກິລາ.
8) ຄົັ້ນຄວ້າແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງ-ຄໍາສະເໜ ໂດຍສະເພາະອັນທີ່ຍັງບໍີ່ທັນໄດ້ແກ້ໄຂຢ່າງຂາດຕົວ ເຊັີ່ນ: ບັນຫາຄໍາຮ້ອງ
ຢູ່ວິທະຍາໄລສົງອົງຕັ້, ໂຮງຮຽນວິຊາຊບແບບປະສົມແຂວງບໍີ່ແກ້ວ, ຄະນະອັກສອນສາດ (ມຊ), ຫ້ອງ
ການການເງິນຂັັ້ນສອງ (ຫ້ອງການກະຊວງ), ວິທະຍາໄລວິຊາຊບແຂວງວຽງຈັນ, ສັບພະວິຊາ, ແລະ ບັນຫາ
ເງິນເສຍຢູ່ວິທະຍາໄລຄູສາລະວັນ, ວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ.
9) ປັບປຸງນິຕິກໍາຕ່າງໆ ເພີ່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມນຜົນ ພ້ອມກັບການສ້າງ ຄວາມ
ເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານດັີ່ງກ່າວ.
10) ຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັັ້ນປະກົດການຫຍໍັ້ທໍັ້ທາງສັງຄົມທີ່ເກດຂຶັ້ນໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ.
11) ນໍາເອົາວຽກງານຕ້ານການສໍັ້ລາດ-ບັງຫວງເຂົັ້າໃນຫັກສູດສາຍອາຊວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊັັ້ນສູງ ທັງ
ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.
12) ຮັບແຈ້ງຊັບສິນ ແລະ ລາຍຮັບຂອງພະນັກງານ - ລັດຖະກອນອ້ອມຂ້າງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.
10.6 ວຽກງານພົວພັນຕ່າງປະເທດ
10.6.1 ຜົນສໍາເລັດ
1) ສໍາເລັດການເປັນເຈົັ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມເຈົັ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ການສຶກສາຂັັ້ນພັ້ນຖານພາກພັ້ນຊແມວ ຄັັ້ງທ 7
ສໍາລັບ 11 ປະເທດສະມາຊິກອົງການລັດຖະມົນຕສຶກສາອາຊຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້.
2) ສໍາເລັດການເຊັນສັນຍາຮ່ວມມສອງຝ່າຍລະຫວ່າງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກັບ 11 ພາກສວ່ນ ຄ:
ກະຊວງສຶກສາສິງກະໂປ, ວິທະຍາໄລວິຊາອາຊບເມອງຫວໂຈ ສປ ຈນ, ສະຖາບັນກິລາ ພະລະສຶກສາ ແລະ
ສລະປະແຫ່ງ 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, ເມອງນາກາຊາກິ ແລະ ເມອງອເຊະຂອງປະເທດຍີ່
ປຸ່ນເພີ່ອເອົານັກກິລາເຂົັ້າຝຶກຊ້ອມກະກຽມແຂ່ງຂັນ Olympic 2020.
3) ສໍາເລັດການເຊັນສັນຍາຮ່ວມມໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ກັບອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ ທີ່ບຂ
ໍີ່ ຶັ້ນກັບ
ລັດຖະບານ ມຈໍານວນ 14 ອົງການ ເພີ່ອປະຕິບັດ 17 ໂຄງການ.
4) ສໍາເລັດການເຊັນສັນຍາຮ່ວມມປະຈໍາປ 2019 ລະຫວ່າງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກັບກະຊວງ
ສຶກສາ ແລະ ກໍີ່ສ້າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສບຕໍີ່ປະຕິບັດເນັ້ອໃນສັນຍາຢ່າງຕໍີ່ເນອ
ີ່ ງ.
5) ນໍາສົີ່ງນັກສຶກສາເຂົັ້າຮ່ວມໂຄງການແລກປ່ຽນໃນກອບການຮ່ວມມຕ່າງໆກັບແຕ່ລະປະເທດ ລວມທັງໜົດ
65 ຄົນ (ໂຄງການ JENESY ຍິີ່ປຸ່ນ 43 ຄົນ; ອາຊຽນ-ຈນ 2 ຄົນ; ແລະ ນັກສຶກສາລາວ 20 ຄົນເຂົັ້າ
ຮ່ວມໂຄງການແລກປ່ຽນຊາວໜຸ່ມ ທີ່ ປະເທດມາເລເຊຍ).
➢ ວຽກງານການສຶກສາເພີ່ອພັດທະນາຊມຊົນຂົງເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕຸ້ (SEAMEO CED)
1) ສໍາເລັດພິທເປດສູນການສຶກສາເພີ່ອພັດທະນາຊຸມຊົນຂົງເຂດອາຊຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແລະ ຈັດກອງປະ
ຊຸມຄະນະຜູບ
້ ລ
ໍ ິຫານງານສູນ ຄັັ້ງທ 1.
2) ສໍາເລັດປະຕິບັດໂຄງການຄົັ້ນຄວ້າລະດັບພາກພັ້ນ ໃນຫົວຂໍັ້ “ການຮຽນຮູຕ
້ ະຫອດຊວິດ ສໍາລັບກຸ່ມຊົນເຜົີ່າ
ໃນບັນດາປະເທດລຸ່ມແມ່ນໍັ້າຂອງ” ຢູເ່ ມອງໂພນໄຊ, ແຂວງຫວງພະບາງ ໂດຍລົງເລິກກ່ຽວກັບການຍົກລະ
ດັບການຮຽນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊບຂອງຊຸມຊົນ ກຸ່ມຊົນເຜົີ່າຕ່າງໆ.
3) ປະຊຸມປຶກສາຫາລກ່ຽວກັບໂຄງການພັດທະນາໂຮງຮຽນ ທຕ
ີ່ ັັ້ງຢູເ່ ຂດຊາຍແດນປະເທດສະມາຊິກຊແມວ
ລະຫວ່າງສູນຊແມວຕ່າງໆ ແລະ 9 ໂຮງຮຽນຢູ່ເຂດຊາຍແດນຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໂຮງຮຽນຊາຍແດນ
ຈັງຫວັດໜອງຄາຍ ລາຊະອານາຈັກໄທ.
10.6.2 ບັນຫາ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍ
1) ການເຊັນສັນຍາສອງຝ່າຍ, ຫາຍຝ່າຍ ຫ ກັບອົງການຈັດຕັງັ້ ສາກົນ, ເມີ່ອເຊັນແລ້ວຍັງຂາດການແຕ່ງຕັງັ້ ຄະ
ນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດສັນຍາໃນລະດັບຕ່າງກັນ;
2) ການປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງປະເທດຕາມລະບົບຜ່ານປະຕູດຽວຍັງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ເນີ່ອງຈາກບາງກົມ
ສະຖາບັນການສຶກສາ ຈໍານວນໜຶີ່ງ ຍັງດໍາເນນເອກະສານບໍໄີ່ ປຕາມລະບົບຜ່ານປະຕູດຽວ.
3) ຂອດປະສານງານ ແລະ ລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ ຂອງບັນດາເອກະສານຍັງກະແຈກກະຈາຍເຮັດໃຫ້ເອກະ
ສານບໍທ
ີ່ ັນຕາມເວລາກໍານົດໄວ.
4) ການເຜຍແຜ່ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງສູນຍັງບໍີ່ທັນກວ້າງຂວາງເທົີ່າທີ່ຄວນຈຶີ່ງເຮັດໃຫ້ ຫາຍພາກສ່ວນ
ພາຍໃນຂະແຫນງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຍັງບໍເີ່ ຂົັ້າໃຈກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງສູນຊແມວ ຊອດ.
5) ການປະຕິບັດວຽກງານຂອງສູນຍັງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເນີ່ອງຈາກວ່າພະນັກງານຂອງສູນ ຊແມວ ຊອດ ຍັງບໍີ່
ຄົບຕາມຕໍາແໜ່ງງານ ແລະ ງົບປະມານເຄີ່ອນໄຫວກິດຈະກໍາຂອງສູນຍັງຈໍາກັດ.
➢ ວຽກງານການສຶກສາເພີ່ອພັດທະນາຊມຊົນຂົງເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕຸ້
1) ສໍາເລັດພິທເປດສູນການສຶກສາເພີ່ອພັດທະນາຊຸມຊົນຂົງເຂດອາຊຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມ
ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານງານສູນ;
2) ສໍາເລັດການຈັດກອງປະຊຸມສາກົນໃນຫົວຂໍັ້ການສຶກສາຢູ່ຊຸມຊົນຊົນນະບົດຂອງປະເທດຂົງເຂດແມ່ນໍັ້າຂອງ
ຄັັ້ງວັນທ 24-28 ກັນຍາ 2018.
3) ສໍາເລັດການຈັດຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍັ້ “ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງດ້ານເຕັກໂນໂລຊຂໍັ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ພະນັກງານ;
4) ສໍາເລັດປະຕິບັດໂຄງການຄົັ້ນຄວ້າລະດັບພາກພັ້ນ ໃນຫົວຂໍັ້ “ການຮຽນຮູຕ
້ ະຫລອດຊວິດ ສໍາລັບກຸ່ມຊົນເຜົີ່າ
ໃນບັນດາປະເທດລຸ່ມແມ່ນໍັ້າຂອງ” ຢູ່ເມອງໂພນໄຊ, ແຂວງຫວງພະບາງ ໂດຍລົງເລິກກ່ຽວກັບການຍົກລະ
ດັບການຮຽນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊ ບຂອງຊຸມຊົນ ກຸ່ມຊົນເຜົີ່າຕ່າງໆ ໃນໄລຍະເດ ອນ 11/20183/2019.
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5) ສໍາເລັດການຈັດກອງປະຊຸມສາກົນເພອ
ີ່ ວາງແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນທີ່ຕັັ້ງຢູ່ເຂດຊາຍແດນ ລະຫວ່າງ ປະເທດ
ສະມາຊິກຊແມວໃນຫົວຂໍັ້ “ແກ້ໄຂອຸປະສັກເພີ່ອຮ່ວມກັນພັດທະນາ” ໃນຄັັ້ງວັນທ 1-4 ເມສາ 2019 ທີ່ນະ
ຄອນຫວງວຽງຈັນ
10.6.3 ແຜນວຽກບູລິມະສິດ ສໍາລັບປີ 2020
1) ສ ບຕໍີ່ການຄົັ້ ນຄວ້າການເຊັນ ສັນຍາຮ່ວມມ ສອງຝ່າຍ ລະຫວ່າງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກັບ
ກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາ ກັບບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ໃນປ 2020.
2) ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ເຈົັ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສສຶກສາອາຊຽນ ແລະ ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕກິລາອາຊຽນ ໃນ
ເດອນ ຕຸລາ 2019 ທີ່ປະເທດ ຟລິບປິນ ແລະ ກອງປະຊຸມ ລັດຖະມົນຕສຶກສາອາຊຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້
ຄັັ້ງທ 50 ທີ່ ປະເທດມາເລເຊຍ.
3) ເປັນ ເຈົັ້າ ພາບຈັດ ກອງປະຊຸມ ກິ ລາອາຊຽນ ASEAN Sport SEA Forum ໃນຕົັ້ນ ປ 2020 ທີ່ແ ຂວງ
ຫວງພະບາງ.
4) ປັບປຸງ, ຄົັ້ນຄ້ວາ, ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ການເຊັນສັນຍາກັບຕ່າງປະເທດ ທີ່ໄດ້ສະເໜມາໃຫ້ເຂົັ້າສູ່ກົນໄກ ລະບົບ
ປະຕູດຽວເພີ່ອໃຫ້ມທ່າແຮງ ແລະ ສະດວກຕໍີ່ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາສັນຍາຕ່າງໆ ດ້ານການສຶກສາ
ແລະ ກິລາ ສາມາດດຶງດູດໃຫ້ມການຮ່ວມມຫາຍຂຶັ້ນ.
➢ ວຽກງານການສຶກສາເພີ່ອພັດທະນາຊມຊົນຂົງເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕຸ້
1) ສະຫຼຸບ-ລາຍງານຜົນຂອງກອງປະຊຸມສາກົນ ເພີ່ອວາງແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນທີ່ຕັັ້ງຢູ່ເຂດຊາຍແດນລະ
ຫວ່າງປະເທດສະມາຊິກຊແມວໃນຫົວຂໍັ້ “ແກ້ໄຂອຸປະສັກເພີ່ອຮ່ວມກັນພັດທະນາ” ໃຫ້ສໍາເລັດ;
2) ສະຫຼຸບ-ລາຍງານ ຜົນຂອງການເກັບກໍາຂໍມ
ັ້ ູນຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຮງຮຽນ, ຜູອ
້ ໍານວຍການ, ຄູສອນ, ຄະ
ນະພັດທະນາການສຶກສາຂັັ້ນບ້ານ, ແລະ ຊຸມຊົນຂອງໂຮງຮຽນເຂດຊາຍແດນປະເທດ ສະມາຊິກຊແມວ;
3) ສົມທົບກັບສູນຊແມວຕ່າງໆ ແລະ ພາກສ່ວນທກ
ີ່ ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນປະເທດ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາເສມ
ສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ໂຮງຮຽນຢູເ່ ຂດຊາຍແດນ (ຄູ ແລະນັກຮຽນ) ທາງດ້ານການສິດສອນ ແລະ ການ
ຮຽນພາກປະຕິບັດຕົວຈງ ກ່ຽວກັບວິທະຍາສາດ ແລະ ຊຸມຊົນໂຮງຮຽນ (ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັັ້ນ
ບ້ານ) ໃນການຊັ້ນໍາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນຜົນ ການພັດທະນາການສຶກສາຂອງໂຮງຮຽນ;
4) ຮ່ວມມກັບສູນ ຊແມວ INNOTECH ລິເລີ່ມໂຄງການ “ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃນການຮ່ວມມລະຫວ່າງ
ໂຮງຮຽນ ແລະ ຊູມຊົນສໍາລັບພັດທະນາຄຸນນະພາບການສຶກສາ ແລະການຮຽນຮູຕ
້ ະຫອດຊວິດ ຢູອ
່ າຊ
ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້”.
5) ສບຕໍປ
ີ່ ະສານງານ ແລະ ເຊັນສັນຍາຮ່ວມມກັບຄູຮ
່ ່ວມພັດທະນາໃນຂົງເຂດພາກພັ້ນ ແລະ ສາກົນ ເປັນຕົັ້ນ
ແມ່ນ ສູນຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ຝຶກອົບຮົມການສຶກສາຢູເ່ ຂດຊົນນະບົດຂອງອົງການຢູແນສໂກ ຢູ່ ສປ ຈນ.
6) ກະກຽມກອງປະຊຸມຜູບ
້ ລ
ໍ ິຫານສູນຊແມວຊອດ ຄັັ້ງທ 2 ແລະ ກອງປະຊຸມສາກົນໃນຫົວຂໍັ້ “ການພັດທະ
ນາການສຶກສາຂອງຊຸມຊົນຢູຂ
່ ົງເຂດອາຊຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້” ທີ່ແຂວງຫວງພະບາງ ໃນທ້າຍເດອນສິງຫາ
2019.
10.7 ວຽກງານ ICT
10.7.1 ຜົນສໍາເລັດ
1) ສໍາເລັດການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນຂະຫຍາຍລະບົບເຄອຂ່າຍຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປ 2018
ເພີ່ອເຊີ່ອມຈອດອາຄານອ້ອມຂ້າງສໍານັກກະຊວງ 9 ຈຸດ, ສູນໄອຊທ 18 ແຂວງ, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ
ອ້ອມຂ້າງ 26 ແຫ່ງ ແລະ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ/ນະຄອນຫວງ 18 ແຫ່ງ;
2) ສໍາເລັດການສະໜອງພັ້ນຖານໂຄງລ່າງໄອຊທ ໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ລະບົບຖານຂໍມ
ັ້ ູນ ສໍາລັບການ
ຄຸ້ມຄອງບໍລຫ
ິ ານການສຶກສາ ແລະ ກິິລາ ເຊັີ່ນ: ລະບົບຖານຂໍມ
ັ້ ູນໂຮງຮຽນ Lao EMIS, ລະບົບຖານຂໍມ
ັ້ ູນ
ບຸກຄະລາກອນ PMIS, ລະບົບຖານຂໍມ
ັ້ ູນເງິນເດອນ WMIS, ລະບົບຖານຂໍັ້ມູນຄຸ້ມຄອງ ການນໍາໃຊ້ເງິນ
ບໍລິຫານໂຮງຮຽນ SBGWBS, ລະບົບຖານຂໍັ້ມູນຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ ແລະ ອີ່ນໆ.
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3) ສໍາເລັດການສ້າງຂດຄວາມສາມາດການສຶກສາທາງໄກສໍາລັບ ສປປ ລາວ ໂດຍມພະນັກງານວິຊາການ, ຄູຝຶກ
ແລະ ຄູສອນ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຈໍານວນ 150 ຄົນ ແລະ ມວດໂອສກ
ີ່ ານຮຽນ-ການສອນ ແບບເອເລັກ
ໂຕນິກ 6 ວິຊາຫັກ (ຄະນິດສາດ, ຟິຊິກສາດ, ເຄມສາດ, ຊວະສາດ, ພາສາອັງກິດ ແລະ ໄອຊທ) ຈໍານວນ
40 ບົດ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາໂດຍພັ້ນຖານສໍາເລັດ 90%;
4) ສໍາເລັດການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການປັບປຸງລະບົບ ການຮຽນ-ການສອນແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ໂດຍທຶນລັດ
ຖະບານກູ້ຢມຈາກປະເທດ ໂອຕຣສ, ໄລຍະເວລາໂຄງການ 18 ເດອນ.
5) ສໍາເລັດໂຄງການພັດທະນາການສຶກສາໂດຍນໍາໃຊ້ນະວັດຕະກໍາໄອຊທ ເພີ່ອສົີ່ງເສມການອ່ານພາສາລາວ,
ການຂຽນ, ການຟັງ ແລະ ການຮຽນຮູຂ
້ ່າວສານອີ່ນໆ ໂດຍການຮ່ວມມກັບອົງການ Aide et Action Laos
ຢູ່ 5 ໂຮງຮຽນ ໃນ 3 ເມອງຂອງແຂວງວຽງຈັນ.
10.7.2 ບັນຫາ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍ:
1) ການເຜຍແຜ່ຂໍັ້ມູນຂ່າວສານທີ່ເປັນປະໂຫຍດທາງເວັບໄຊຂອງຂະແໜງການທີ່ພັດທະນາຂຶັ້ນ ຍັງບໍີ່ທັນມປະສິດ
ທິຜົນເທົີ່າທີ່ຄວນ, ບັນດານິຕິກໍາທີ່ເອົາລົງໃນເວັບໄຊ ໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ໄດ້ຮັບຮູ້ຍັງບໍີ່ກວ້າງຂວາງ ເທົີ່າທີ່ຄວນ;
2) ການນໍາໃຊ້ລະບົບອເມວຂອງຂະແໜງການ ທີ່ພັດທະນາຂຶັ້ນມານັັ້ນ ຍັງບໍີ່ກວ້າງຂວາງ ແລະ ບໍີ່ມປະສິດທິຜົນ
ເທົີ່າທີ່ຄວນ, ຈໍານວນຜູ້ຊົມໃຊ້ຕົວຈິງຍັງມໜ້ອຍ;
3) ຂາດງົບປະມານໃນການບໍາລຸງຮັກສາພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງໄອຊ ທ ທັງຂັັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ໂດຍສະເພາະ
ງົບປະມານສ້ອມແປງ-ປ່ຽນຖ່າຍອຸປະກອນໄອຊທທີ່ຈໍາເປັນ.
4) ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົີ່ງເສມການນໍາໃຊ້ສູນ ICT ໃນຂອບເຂດທົີ່ວປະເທດຍັງເຮັດບໍີ່ທັນໄດ້ດເທົີ່າທີ່ຄວນ.
10.7.3 ແຜນວຽກບູລິມະສິດ ສໍາລັບປີ 2020
1) ສ້າງທັກສະ ແລະ ຄວາມຮູ້ພັ້ນຖານ ທາງດ້ານໄອຊທ ໃຫ້ແກ່ຄູສອນ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ສ້າງ
ວິຊາການໄອຊທຂອງຂະແໜງການທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນໃຫ້ເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານໄອຊທ.
2) ບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ຂະຫຍາຍພັ້ນຖານໂຄງລ່າງໄອຊທສໍາລັບການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃຫ້ທົີ່ວເຖິງ ແຕ່ສູນກາງ
ຮອດທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ໃນສະຖາບັນການສຶກສາ ທຸກຊັັ້ນທຸກສາຍ ເທີ່ອລະກ້າວ;
3) ສບຕໍີ່ນໍາສະເໜ ແລະ ກະກຽມຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສຶກສາທາງໄກໂດຍທຶນຊ່ວຍເຫອລ້າຂອງ ສປ ຈນ;
4) ສບຕໍີ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ພ້ອມທັງຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນຜົນ ລະບົບການຮຽນການສອນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ
ບໍລິຫານໂຮງຮຽນ ແບບເອເລັກໂຕນິກ ທີ່ພັດທະນາພາຍໃຕ້ໂຄງການປັບປຸງລະບົບການຮຽນ-ການສອນ
ແບບເອເລັກໂຕນິກ ທຶນກູ້ຢມບໍີ່ມດອກເບ້ຍ ຈາກປະເທດໂອຕິດ ໃຫ້ສໍາເລັດ ແລະ ມປະສິດທິຜົນ;
5) ສບຕໍີ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາການສຶກສາ ໂດຍນໍາໃຊ້ນະວັດຕະກໍາໄອຊທເພີ່ອສົີ່ງເສມ ການ
ອ່ານພາສາລາວ, ການຂຽນ, ການຟັງ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຂ່າວສານອີ່ນໆ ໄລຍະທ 2 ໂດຍການຮ່ວມມ ກັບ
ອົງການ Aide et Action Laos.
10.8 ວຽກງານຫ້ອງການເລຂາຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດລາວເພີ່ອອຍແນສໂກ
10.8.1 ຜົນສໍາເລັດ
1) ສົມທົບກັບກະຊວງຖະແຫງຂ່າວ, ວັດຖະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວນໍາສະເໜທົີ່ງໄຫຫນ ເຂົັ້າເປັນມໍລະດົກ
ໂລກ ຊຶີ່ງຖກຮັບຮອງໃຫ້ເປັນມໍລະດົກໂລກ ຢ່າງເປັນທາງການໃນກອງປະຊຸມ ຄະນະກໍາມະການມໍລະດົກ
ໂລກຄັັ້ງທ 43 ທີ່ນະຄອນຫວງບາກູ, ສາທາລະນະລັດ ອາແຊກໃບຊານ.
2) ຈັດຕັັ້ງເຜຍແຜ່ເນັ້ອໃນ ແລະ ວິທການສອດແຊກການສຶກສາພົນລະເມອງໂລກເຂົັ້າໃນການຮຽນ-ການສອນ
ໃຫ້ ແກ່ຜອ
ູ້ ໍານວຍການ ແລະ ຄູສອນ ຊຶີ່ງນອນຢູໃ່ ນຈຸດສຸມ 4.7 ຂອງເປົັ້າໝາຍ SDGs 2 ຄັັ້ງ.
3) ຝຶກອົບຮົມການເຊີ່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຂົັ້າໃນທຸກຂະແໜງການວຽກງານ ສໍາລັບ 8 ແຂວງພາກໃຕ້
ແລະ 7 ແຂວງພາກເໜອ ສົມທົບກັບສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ;

72

4) ສໍາເລັດການແປເອກະສານ ບົດລາຍງານການຕິດຕາມການສຶກສາໂລກ 2019 (GEMR 2019) ຂອງອົງ
ການອຸຍ ແນສໂກ.
10.8.2 ບັນຫາ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍ
1) ຍ້ອນຫາຍພາກສ່ວນຍັງບໍທ
ີ່ ັນເຂົັ້າໃຈ ແລະ ກໍາໄດ້ພາລະບົດບາດຂອງ ຫ້ອງການເລຂາຄະນະກໍາມາທິການ
ແຫ່ງຊາດລາວເພີ່ອອຸຍແນສໂກ ຈຶີ່ງເຮັດໃຫ້ການປະສານງານກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ ບາງຄັັ້ງກໍຍັງມຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ຊັກຊ້າ;
2) ກົນໄກໃນການຕິດຕາມເອົາບົດລາຍງານກັບບັນດາພະນັກງານຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ທາງຫ້ອງການຫ້ອງ
ການເລຂາຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດລາວເພີ່ອອຸຍແນສໂກ ໄດ້ນໍາສົີ່ງໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຫ ຝຶກອົບຮົມ
ໃນລະດັບພາກພັ້ນ ແລະ ສາກົນ ຍັງບໍທ
ີ່ ັນຄ່ອງຕົວ ເຮັດໃຫ້ບໍີ່ສາມາດສັງລວມຂໍມ
ັ້ ູນ ແລະ ເນັ້ອໃນຂອງແຕ່
ລະກອງປະຊຸມ ເພີ່ອລາຍງານໃຫ້ຂັັ້ນເທິງຊາບ;
3) ບັນດາກະຊວງຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງວິຊາສະເພາະຂອງອຸຍແນສໂກ ຍັງບໍເີ່ ຫັນຄວາມສໍາຄັນເທົີ່າທີ່
ຄວນ ໃນການຂຶັ້ນແຜນງົບປະມານ ເພີ່ອເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລະດັບພາກພັ້ນ ແລະ ສາກົນ ທີ່ອົງການອຸຍ
ແນສໂກຈັດຂຶັ້ນໃນທຸກໆປ.
10.8.3 ແຜນວຽກບູລິມະສິດ ສໍາລັບປີ 2020
1) ສບຕໍີ່ສົມທົບກັບກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດເກົາຫເພີ່ອອຸຍແນສ ໂກ
ປ້ອງກັນໂຄງການ UNESCO National Commission Partnership Programme for Sustainable
Development Goal 4, ແຕ່ 2020-2024 ໃນວົງເງິນໜຶີ່ງລ້ານໂດລາສະຫະລັດ;
2) ສບຕໍປ
ີ່ ະສານງານກັບກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພີ່ອສະເໜລໍາວົງລາວ ແລະ ລາຍນາກ ເຂົັ້າເປັນມໍລະດົກໂລກ;
10.9 ວຽກງານສາມສ້າງ
10.9.1 ຜົນສໍາເລັດ
1) ສ້າງນິຕິກໍາວ່າດ້ວຍການຫັນເອົາພະນັກງານລົງກໍີ່ສ້າງຮາກຖານ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
2) ສ້າງນິຕິກໍາວ່າດ້ວຍການຊັບຊ້ອນພະນັກງານລົງກໍີ່ສ້າງຮາກຖານຢູ່ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ,
ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມອງ ແລະ ກຸ່ມໂຮງຮຽນ ໃນ 40 ເມອງເປົັ້າໝາຍ ຂອງໂຄງການ ຍົກ
ສູງຄຸນນະພາບການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫກ;
3) ສໍາເລັດການຈັດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ນໍາສົີ່ງພະນັກງານລົງກໍີ່ສ້າງຮາກຖານຢູ່ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ແຂວງ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມອງ ແລະ ກຸມ
່ ໂຮງຮຽນໃນ 40 ເມອງເປົັ້າໝາຍ ທັງໝົດມ
138 ສະຫາຍ;
4) ສໍາເລັດການສ້າງ ແລະ ເຜຍແຜ່ມາດຕະຖານ 3 ສ້າງຂງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານ,
ພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານສອນຢູ່ບັນດາແຂວງ, ເມອງ ແລະ ກຸ່ມໂຮງຮຽນຈໍານວນໜຶີ່ງໃນເມອງເປົັ້າໝາຍ
ຂອງໂຄງການ;
5) ສະໜອງອຸປະກອນຮັບໃຊ້ວຽກບໍລິຫານໃຫ້ແກ່ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃນ 40 ເມອງເປົັ້າໝາຍ
ຂອງໂຄງການ;
6) ບັນດາຫ້ອງການ, ກົມ, ສະຖາບັນ ແລະ ສູນ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມພະນັກງານລົງກໍສ
ີ່ ້າງຮາກຖານ
ແລະ ຊ່ວຍເຫອທາງດ້ານວິຊາການ;
7) ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫວງ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມອງ ແລະ ອໍາ
ນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນໄດ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກພາຫະນະ, ທີ່ພັກ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ ຊວິດ
ປະຈໍາວັນ ທີ່ຈໍາເປັນຈໍານວນໜຶີ່ງ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຊຸກຍູ້ຕິດຕາມພະນັກງານລົງກໍີ່ສ້າງຮາກຖານ;

73

8) ຈັດກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານລົງກໍີ່ສ້າງຮາກຖານ 6 ເດອນຕົັ້ນປ 2019 ເພີ່ອ
ສະຫຼຸບຕລາຄາການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການຫັນເອົາພະນັກງານລົງ
ກໍີ່ສ້າງຮາກຖານ.
10.9.2 ສິີ່ງທ້າທາຍ
1) ຄຽງຄູກ
່ ັບຜົນສໍາເລັດເຫັນໄດ້ວ່າຍັງມບາງບັນຫາຄ: ການເຜຍແຜ່ ແລະ ການຜັນຂະຫຍາຍມາດຕະຖານ 3
ສ້າງຍັງບໍທ
ີ່ ັນທົີ່ວເຖິງ ເນີ່ອງຈາກວ່າບາງແຂວງບໍີ່ໄດ້ກໍານົດວຽກງານ 3 ສ້າງ ເຂົັ້າໃນຂອບພັດທະນາການສຶກ
ສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ຍັງບໍທ
ີ່ ັນເຂົັ້າໃຈເລິກເຊິີ່ງກ່ຽວກັບມາດຕະຖານ 3 ສ້າງ ແລະ ງົບປະມານໃນການຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຊຸກຍູຕ
້ ິດຕາມກໍຍັງມຈໍາກັດ.
2) ພະນັກງານລົງກໍີ່ສ້າງຮາກຖານມຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຈໍານວນໜຶີ່ງມປະສົບການຈໍາກັດ
ກ່ຽວກັບການວາງແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ຈໍານວນໜຶີ່ງຍັງຕ້ອງໄດ້ສຶກສາຮຽນຮູ້ນໍາທ້ອງຖິີ່ນ
ເນີ່ອງຈາກວ່າເປັນວຽກໃໝ່, ບວກກັບອຸປະກອນຮັບໃຊ້ທີ່ຈໍາເປັນ ແລະ ງົບປະມານຍັງຈໍາກັດ ຈຶີ່ງເຮັດໃຫ້
ການປະຕິບັດບາງວຽກງານພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ;
3) ໃນບາງເມອງສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ, ບ່ອນຢູ່ພັກເຊົາ ແລະ ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆຍັງມຄວາມຫຍຸ້ງ
ຍາກ ແລະ ຍັງບໍີ່ທັນຕອບສະໜອງຕາມຄວາມເໝາະສົມ;
10.9.3 ແຜນວຽກບູລີມະສິດ ສໍາລັບປີ 2020
1) ສບຕໍີ່ສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍົກສູງຄຸນນະພາບການສຶກສາ ແລະ
ກິລາ ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫກ ໃນ 40 ເມອງເປົັ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານ 3 ສ້າງ;
2) ສະຫຼູບການຫັນເອົາພະນັກງານລົງກໍີ່ສ້າງຮາກຖານ ໄລຍະ 09 ເດອນ ແລະ 02 ປ ແລະ ກະກຽມຄັດເລອກ
ບຸກຄະລາກອນທີ່ຈະລົງໄປກໍີ່ສາ້ ງຮາກຖານຊຸດທ II ແລະ ບັນດາຫ້ອງການ, ກົມ, ສະຖາບັນ, ພະແນກສຶກ
ສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ຄອນຫວງ ແລະ ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມອງ ສບຕໍີ່ລົງຊຸກຍູ້
ຕິດຕາມພະນັກງານລົງກໍີ່ສ້າງຮາກຖານຊຸດທ II ພ້ອມທັງຊ່ວຍຊັ້ນໍາ-ນໍາພາການຈັດຕັັ້ງ ປະຕິບັດໂຄງການ
ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
3) ສບຕໍີ່ເຜຍແຜ່ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານ 3 ສ້າງຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາໃຫ້ທົີ່ວເຖິງ;
4) ສ້າງເຄີ່ອງມ ເພີ່ອລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານ 3 ສ້າງໃນຂັັ້ນແຂວງ,
ເມອງ ແລະ ກຸ່ມໂຮງຮຽນ;
5) ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ 3 ສ້າງຂອງຂະແໜງສຶກສາ ແລະ ກິລາປະຈໍາປ;
6) ສະຫຼຸບຜົນການຫັນລົງກໍີ່ສ້າງຮາກຖານໄລຍະ 09 ເດອນ ໂດຍໃຫ້ມການປະເມນຜົນ ແລະ ການຍ້ອງຍໍ
ພະນັກງານພັ້ນຖານ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ເຂົັ້າຮ່ວມໃນການປະຕິບັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆ;
7) ຈັດກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານລົງກໍີ່ສ້າງຮາກຖານ 6 ເດອນຕົັ້ນປ ແລະ 6 ເດອນ
ທ້າຍປ 2020 ເພີ່ອສະຫຼຸບຕລາຄາການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບການ
ຫັນເອົາພະນັກງານລົງກໍີ່ສ້າງຮາກຖານ;
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XI. ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ
11.1. ຜົນສໍາເລັດ
ເພີ່ອສົີ່ງເສມເດັກກຸ່ມດ້ອຍໂອກາດ ໃຫ້ໄດ້ເຂົັ້າເຖິງການສຶກສາຕາມຈຸດປະສົງ, ເປົັ້າໝາຍ ແລະ ຄາດໝາຍທີ່
ວາງໄວ້ໃນແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ 5 ປ ຄັັ້ງທ VIII (2016-2020) ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໄດ້ມຜົນ
ສໍາເລັດບາງວຽກທີ່ພົັ້ນເດັີ່ນດັງີ່ ນັ້: ໃນສົກຮຽນ 2018-2019 ວຽກງານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ-ການສຶກສາພິເສດ
ແລະ ການສຶກສາຊົນເຜົີ່າ ມນັກຮຽນພິການເບົາໄດ້ເຂົັ້າຮຽນຮ່ວມໃນໂຮງຮຽນທົີ່ວໄປນັບມັ້ນັບຫາຍຂຶັ້ນ ແລະ ນັກ
ຮຽນພິການໜັກ (ຫູໜວກ-ປາກກກ) ແລະ ເດັກພິການທາງດ້ານການເບີ່ງເຫັນ (ຕາບອດສະນິດ) ໄດ້ເຂົັ້າຮຽນໃນ
ໂຮງຮຽນສຶກສາພິເສດທັງສອງແຫ່ງເພີ່ມຂຶັ້ນ. ເພີ່ອເປັນການຂະຫຍາຍໂອກາດໃຫ້ເດັກພິການໜັກ ໄດ້ເຂົັ້າຮຽນເພີ່ມ
ຂຶັ້ນ. ໃນສົກຮຽນ 2018-2019 ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ແບ່ງປັນໂຄຕ້າໂດຍການສະໜອງເບ້ຍລ້ຽງ
ໃຫ້ແຕ່ລະແຂວງສໍາລັບນັກຮຽນພິການໜັກ ເພີ່ອສົີ່ງນັກຮຽນພິການໜັກເຂົັ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນສຶກສາພິເສດທັງສອງ
ແຫ່ງ, ໄດ້ສໍາເລັດໂຄງການປຸກສ້າງໂຮງຮຽນສຶກສາພິເສດ ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ ຊຶີ່ງໃນພາກຮຽນ II ສົກຮຽນ
2018-2019 ໂຮງຮຽນດັີ່ງກ່າວ ສາມາດຈັດການຮຽນ-ການສອນຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. ໃນສົກຮຽນ 2018-2019 ມ
ຈໍານວນນັກຮຽນພິການໜັກໄດ້ເຂົັ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນສຶກສາພິເສດ ຈໍານວນ 169 ຄົນ, ຍິງ 75 ຄົນ. ນອກຈາກນັັ້ນ,
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົີ່ງເສມໃຫ້ຄະນະເຄອຂ່າຍການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ຂັັ້ນກະຊວງ,
ມະຫາວິທະຍາໄລ, ວິທະຍາໄລຄູ, ຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັັ້ນເມອງ ຮ່ວມມກັບກະຊວງອ້ອມຂ້າງ, ບັນດາສະມາຄົມຄົນ
ພິການປະເພດຕ່າງໆ, ມູນນິທິ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການສຶກສາສໍາລັບຄົນພິການໃນວຽກ
ງານໂຄ ສະນາເຜຍແຜ່, ພັດທະນານິຕກ
ິ ໍາ, ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ຈັດກອງປະຊຸມສ້າງ
ຂດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຜູ້ບລ
ໍ ິຫານ, ຄູສອນໃນໂຮງຮຽນສຶກສາພິເສດ ແລະ ໂຮງຮຽນທົີ່ວໄປທີ່ມນັກຮຽນພິການ
ເຂົັ້າໄປຮຽນຮ່ວມໃນທົີ່ວປະເທດ.
ວຽກງານການສຶກສາຊົນເຜົີ່າ : ໃນສົກຮຽນ 2018-2019 ມໂຮງຮຽນສາມັນກິນນອນຊົນເຜົີ່າທັງໝົດ 23
ແຫ່ງ, ຂຶັ້ນກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 02 ແຫ່ງ, ຂຶັ້ນກັບແຂວງ 15 ແຫ່ງ ແລະ ຂຶັ້ນກັບເມອງ 06 ແຫ່ງ,
ໃນນັັ້ນ ມນັກຮຽນທັງໝົດ 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-ອວມຽນ ລວມ
1.485 ຄົນ, ຍິງ 529 ຄົນ, ຊາຍ 956 ຄົນ ແລະ ໝວດຈນ-ຕິເບດ ລວມ 951 ຄົນ, ຍິງ 413 ຄົນ, ຊາຍ 538 ຄົນ
ນອກຈາກນັັ້ນ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບກັບການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານໂຮງຮຽນສາມັນກິນນອນ
ຊົນເຜົີ່າທົີ່ວປະເທດ ເພີ່ອສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ຜບ
ູ້ ໍລິຫານ ແລະ ຄູສອນ ພ້ອມທັງວາງແຜນໃນສົກຮຽນຕໍໄີ່ ປ.
ຕາຕະລາງທີ 10: ນັກຮຽນໃນໂຮງຮຽນສາມັນກິນນອນຊົນເຜົີ່າທົວ
ີ່ ປະເທດທີໄີ່ ປຕໍີ່ວິຊາຊີບ ໃນ
ສົກຮຽນ 2018-2019
ລ/ດ

ຊັັ້ນຮຽນ

ລວມ

ຍິງ

ຊາຍ

ຊັັ້ນຕົັ້ນ

45

20

25

ຊັັ້ນກາງ

22

6

16

3

ຊັັ້ນສູງ

0

0

0

1

ຊັັ້ນຕົັ້ນ

0

0

0

2

ຊັັ້ນກາງ

31

11

20

ຊັັ້ນສູງ

36

19

17

4

ປະລິນຍາຕ

127

51

76

5

ອີ່ນໆ

0

0

0

261

107

154

1
2

3

I.

II.

ລວມ

75

ວຽກງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ: ໃນເດອນ ພຶດສະພາ 2019 ສໍາເລັດການມອບໂອນວຽກງານອາຫານໃນໂຮງ
ຮຽນ ໃນນັັ້ນໄດ້ແຕ່ງຕັງັ້ ຄະນະຮັບຜິດຊອບມອບໂອນ ນັບແຕ່ຂນ
ັັ້ ສູນກາງຮອດທ້ອງຖິີ່ນ, ສໍາເລັດ ແລະ ກໍາລັງພັດທະ
ນາ ນິຕິກໍາ ຮັບຮອງວຽກງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນເປັນຕົັ້ນ : ຄໍາສັີ່ງແນະນໍາການຟັ້ນຟູກະສິກໍາໃນສະຖານການສຶກສາ,
ດໍາລັດວ່າດ້ວຍງົບປະມານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ, ຄູມ
່ ການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດວຽກງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ການ
ສ້າງຄວາມເຂັມ
ັ້ ແຂງໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນທຸກຂັັ້ນ. ໃນສົກຮຽນ 2018-2019 ນັກ
ຮຽນລ້ຽງເດັກ, ອະນຸບານ ແລະ ປະຖົມ ໄດ້ກິນອາຫານທ່ຽງ ທັງໝົດ 105.607 ຄົນ.

11.2. ບັນຫາ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍ
1) ພະນັກງານທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ-ການສຶກສາພິເສດ ແລະ ການສຶກສາຊົນເຜົີ່າ ຍັງ
ຂາດຄວາມສາມາດ ແລະ ມຂດຈໍາກັດທາງດ້ານວິຊາການສະເພາະດ້ານ.
2) ຜູບ
້ ໍລຫ
ິ ານ, ພະນັກງານວິຊາການ, ຄູສອນ ແລະ ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັັ້ນບ້ານ ຍັງຂາດຄວາມຮູ,້
ຄວາມເຂົັ້າໃຈ ແລະ ຈໍາກັດ ກ່ຽວກັບວຽກງານການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ແລະ ວິທການຈັດການຮຽນ-ການ
ສອນແບບຮຽນຮ່ວມ ແລະ ການສຶກສາພິເສດ.
3) ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນພາຍໃຕ້ງົບປະມານຂອງລັດ ຍັງມຄວາມສ່ຽງ ແລະ
ທ້າທາຍ ຕໍປ
ີ່ ະຕິທິນການສຶກສາ ແລະ ການປະກອບສ່ວນເຂົັ້າກິນຂອງຊຸມຊົນໃຫ້ໂຮງຮຽນ.
4) ການໂຄສະນາຂ່າວສານກ່ຽວກັບວຽກງານດັີ່ງກ່າວຍັງບໍມ
ີ່ ຄວາມຍນຍົງ ອງໃສ່ແຕ່ງົບຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ
ເຂດຫ່າງໄກສອກຫກກໍີ່ບທ
ໍີ່ ົີ່ວເຖິງ.

11.3. ແຜນວຽກບູລມ
ິ ະສິດ ສໍາລັບປີ 2020
1) ສບຕໍີ່ປັບປຸງ ແລະ ຂໍອະນຸມັດຮັບຮອງຍຸດທະສາດ ແລະ ຂອບແຜນປະຕິບັດງານ 2018-2025 ວ່າດ້ວຍ
ການເລັີ່ງລັດພັດທະນາການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ໃນລະບົບການສຶກສາ.
2) ສບຕໍີ່ປັບປຸງ ແລະ ຂໍອະນຸມັດຮັບຮອງຫັກການບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນສຶກສາພິເສດ.
3) ສບຕໍີ່ປັບປຸງ ແລະ ຂໍອະນຸມັດຮັບຮອງແຜນຍຸດທະສາດແຜນງານສົີ່ງເສມອາຫານໃນໂຮງຮຽນ 2019-2025.
4) ສບຕໍປ
ີ່ ັບປຸງ ແລະ ຂໍອະນຸມັດຮັບຮອງ ແຜນປະຕິບັດງານການສຶກສາສໍາລັບຜູ້ຮຽນທີ່ເປັນຄົນພິການ, ຫັກ
ການບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນສຶກສາພິເສດ;
5) ສບຕໍີ່ໂຄສະນາເຜຍແຜ່ ແລະ ສ້າງຂດຄວາມສາມາດດ້ານການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ ແລະ ວິທການຈັດຕັັ້ງ ການ
ຮຽນ-ການສອນ ກ່ຽວກັບວຽກງານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ, ການສຶກສາພິເສດ ແລະ ການສຶກສາຊົນເຜົີ່າ ໃຫ້
ພະນັກງານທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ລວມທັງທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
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ພາກທີ III
ການເງິນຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
I.

ສະພາບການເງິນສໍາລັບຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປີ 2019

ໃນປ 2019 ງົບປະມານຂອງຂະແໜງສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ ແລະ ກະຊວງການເງິນ
ອະນຸມັດໃຫ້ທັງໝົດ 4.055.976,54 ລ້ານກບ ເທົີ່າກັບ 12,15% ທຽບໃສ່ລາຍຈ່າຍລັດຖະບານ ແລະ ເທົີ່າກັບ
2,45% ທຽບໃສ່ GDP. ໃນນັ້ ງົບປະມານ ບໍລິຫານປົກກະຕິ: 3.447.918,07 ລ້ານກບ (ລາຍຈ່າຍວິຊາການ:
95.268,65 ລ້ານກບ) ແລະ ງົບປະມານການລົງທຶນທັງໝົດ 608.058,47 ລ້ານກບ (ທຶນພາຍໃນລວມທັງໝົດ
149.448,75 ລ້ານກບ ແລະ ທຶນຕ່າງປະເທດທັງໝົດ 458.609,72 ລ້ານກບ). ໃນງົບປະມານທັງໝົດ, ສູນກາງ
ຄຸ້ມຄອງມຢູ່ 1.207.035,72 ລ້ານກບ (ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ) ແລະ
ທ້ອງຖິີ່ນຄຸ້ມຄອງແມ່ນ 2.848.840,82 ລ້ານກບ.
ຖ້າສົມທຽບໃສ່ລາຍຈ່າຍງົບປະມານແຕ່ລະພາກຂອງລັດຖະບານຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ງົບປະມານເງິນເດອນ (ພາກ
60) ກວມປະມານ 23,6%; ເງິນອຸດໜູນ (ພາກ 61) ກວມ 16,8%; ເງິນບໍລິຫານປົກກະຕິ (ພາກ 62) ກວມ
11,7%; ເງິນດັດສົມ-ສົີ່ງເສມ (ພາກ 63) ກວມ 5,2%; ເງິນລົງທຶນພາຍໃນ (ພາກ 67) ກວມ 5,8% ແລະ ເງິນ
ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ (ODA) ກວມ 6,4% ທຽບໃສ່ລາຍຈ່າຍໃນພາກດຽວກັນຂອງລັດຖະບານ.

II.

ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເງິນສໍາລັບປີ 2020

ອງໃສ່ແຜນວຽກບູລິມະສິດ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໃນແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປະຈໍາສົກຮຽນ 20182019, ໃນປງົບປະມານ 2020 ທົີ່ວຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ມຄວາມຕ້ອງການງົບປະມານທັງໝົດ
5.218,15 ຕກ
ັ້ ບ, ຊຶີ່ງມລາຍລະອຽດດັີ່ງນັ້:
ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານປົກກະຕິ
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ເງິນເດອນ ແລະ ນະໂຍບາຍ (ພາກ 60)
ເງິນນະໂຍບາຍ ແລະ ເງິນເບ້ຍລ້ຽງ (ພາກ 61)
ເງິນບໍລິຫານປົກກະຕິ (ພາກ 62)
ເງິນລາຍຈ່າຍດັດສົມ, ສົີ່ງເສມ ແລະ ບໍາລຸງ (ພາກ 63)
ຊັ້ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ຮັບໃຊ້ບໍລິຫານ (ພາກ 66)
ລາຍຈ່າຍລົງທຶນຂອງລັດ ແລະ ODA (ພາກ 67)
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=

5.218,15 ຕັ້ກີບ.

=
=
=
=
=
=

2.869,93 ຕກ
ັ້ ບ.
388,94 ຕັ້ກບ.
531,53 ຕັ້ກບ.
592,30 ຕັ້ກບ.
35,45 ຕັ້ກບ.
800,00 ຕັ້ກບ

ພາກທີ IV
ກົນໄກການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ, ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ
I. ມາດຕະການໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
1) ໃຫ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນ/ແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍ ນໍາເອົາວຽກງານຈຸດສຸມນັ້ໄປຜັນຂະຫຍາຍເປັນແຜນ ປະຕິບັດ
ງານລະອຽດໂດຍກໍານົດກິດຈະກໍາ, ຜົນໄດ້ຮັບ, ໄລຍະຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ, ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ງົບປະມານຮັບໃຊ້.
2) ໃຫ້ແຕ່ລະກົມ/ຂະແໜງການຍ່ອຍ ຈັດກອງປະຊຸມພາຍໃນທຸກໆເດອນ ແລະ ທຸກໆສາມເດອນ ເພີ່ອຕິດຕາມ
ຄວາມຄບໜ້າໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນກິດຈະກໍາຂອງຕົນ.
3) ໃຫ້ບັນດາບັນດາກົມ/ຂະແໜງການຍ່ອຍ ເອົາໃຈໃສ່ຊັ້ນໍາພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເພີ່ອແນະນໍາ
ບັນດາເມອງ ແລະ ໂຮງຮຽນໃນການຫັນເອົາກິດຈະກໍາໄປຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ.
4) ໃຫ້ບັນດາບັນດາກົມ/ຂະແໜງການຍ່ອຍ ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມະຕິຂອງກອງປະຊຸມຜູບ
້ ໍລິຫານ ການສຶກ
ສາ ແລະ ກິລາ ປະຈໍາປ 2019 ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ.
5) ໃຫ້ກົມແຜນການ ແລະ ກົມກວດກາ ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມະຕິສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ແລະ ຄາດໝາຍສູ້ຊົນຂອງແຕ່ລະແຂວງ ໂດຍອງໃສ່ມະຕິສະພາປະຊາຊົນຂັັ້ນແຂວງ.

II. ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນ
1) ໃຫ້ສູນສະຖິຕິການສຶກສາ ແລະ ກິລາ (ກົມແຜນການ) ຮບຮ້ອນສັງລວມ ແລະ ວິເຄາະສະຖິຕິຂໍັ້ມູນການສຶກ
ສາ ສໍາລັບສົກຮຽນ 2019-2020 ໃຫ້ສໍາເລັດກ່ອນ ເດອນມັງກອນ 2020 ໃຫ້ເປັນບ່ອນອງໃນການສ້າງແຜນ
ສົກຮຽນ 2020-2021 ແລະ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາຄັັ້ງທ IX (2021-2025).
2) ໃຫ້ກົມກວດກາ ຮ່ວມກັບເຄອຂ່າຍຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນຜົນ ຕິດຕາມຄວາມຄບໜ້າໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ວຽກຈຸດສຸມ ແລະ ແຜນກິດຈະກໍາຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍ ທຸກໆ 3 ເດອນ ແລະ 6 ເດອນ ເພີ່ອລາຍ
ງານໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມຄະນະນໍາບໍລິຫານລັດ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.
3) ໃຫ້ແຕ່ລະໂຮງຮຽນສະຫຼຸບ, ຕລາຄາຜົນສໍາເລັດ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຈໍາປ ແລ້ວ
ລາຍງານໃຫ້ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມອງ.
4) ໃຫ້ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມອງ ສັງລວມຜົນສໍາເລັດ ແລະ ບັນຫາ ແລ້ວລາຍງານໃຫ້ພະແນກ ສຶກ
ສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫວງ.
5) ໃຫ້ກົມແຜນການ ກະກຽມລາຍງານຜົນສໍາເລັດໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມະຕິສະພາແຫ່ງຊາດ, ມະຕິກອງປະ
ຊຸມຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາປະຈໍາປ 2019 ກໍຄແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາປະ
ຈໍາສົກຮຽນ 2019-2020 ເພີ່ອລາຍງານຢູ່ກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປະຈໍາປ 2020 ເຊິີ່ງ
ຈະຈັດຂຶັ້ນ ໃນເດອນກໍລະກົດ 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
ກອງປະຊຸມຜູ້ບລ
ໍ ິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທົົ່ວປະເທດ ປະຈໍາສົກຮຽນ
2018-2019
-

ອີງຕາມ ດໍາລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທີ 67/ນຍ, ລົງວັນທີ 3 ກຸມພາ 2017.

-

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

-

ອີງຕາມ ມະຕິກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປະຈໍາສົກຮຽນ 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 ທີື່ກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ 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, ອັດຕາການຄ້າງຫ້ອງຍັງສງ
ແລະ ອັດຕາການປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນມີລັກສະນະເພີື່ມຂຶັ້ນ. ສ່ວນການສຶກສາຊັັ້ນມັດທະ
ຍົມ ບໍື່ໄດູ້ຮັບການພັດທະນາດີເທົື່າທີື່ຄວນ, ການເລື່ອນຊັນ
ັ້ ຈາກປະຖົມສຶກສາ ຫາ ຊັນ
ັ້ ມັດທະຍົມສຶກ
ສາຕອນຕົັ້ນມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ ພ້ອມດຽວກັນ ອັດຕາປະລະການຮຽນເພີື່ມຂຶັ້ນ ທັງມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ
ແລະ ຕອນປາຍ. ໃນສົກຮຽນ 2018-2019 ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາຄາດໝາຍຈໍານວນ 15
ຄາດໝາຍຫຼັກ ເຫັນວ່າ ມີພຽງແຕ່ 2 ຄາດໝາຍທີື່ສາມາດບັນລຸໄດູ້ຕາມແຜນ, ມີ 6 ຄາດໝາຍ ທີື່ສາ
ມາດປະຕິບັດໄດູ້ດີຂຶັ້ນເມື່ອທຽບໃສ່ສົກຮຽນ 2017-2018 ເຊິື່ງໃນນີັ້ມບ
ີ າງຄາດໝາຍກໍື່ໃກູ້ຈະບັນລຸ
ແລະ ມີ 7 ຄາດໝາຍທີື່ບໍື່ສາມາດບັນລຸໄດູ້ທັງຍັງບໍື່ມີຄວາມຄບໜ້າ. ກອງປະຊຸມເຫັນດີຮັບຮອງເອົາ
ຄາດໝາຍສູ້ຊົນສໍາລັບສົກຮຽນ 2019-2020 ຊຶື່ງມີທັງໝົດ 17 ຄາດໝາຍ.
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2. ກອງປະຊຸມເຫັນດີຮັບຮອງເອົາມາດຕະການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເພື່ອໃຫູ້ບັນລຸໄດູ້ຄາດໝາຍຂອງແຕ່ລະ
ຂະແໜງການຍ່ອຍດັື່ງນີັ້:
➢ ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ

1) ບັນດາເມອງທີື່ຍັງມີອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປີ ຕໍື່າກວ່າ 60% ໃຫູ້ສົມທົບກັບອົງການ
ປົກຄອງຂັັ້ນເມອງ ແລະ ຂັັ້ນບ້ານ ເພື່ອຂະຫຍາຍຫ້ອງກຽມປະຖົມ ຢ່ບັນດາໂຮງຮຽນປະຖົມ ສົມ
ບນ ທີື່ບໍື່ທັນມີຫ້ອງກຽມປະຖົມ;
2) ແຕ່ລະເມອງ ໃຫູ້ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົື່ງເສີມພໍື່ແມ່ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງເດັກນ້ອຍ, ຊຸມຊົນ ແລະ ຄະນະພັດ
ທະນາການສຶກສາຂັັ້ນບ້ານ ເປັນເຈົັ້າການໃນການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ການພັດທະນາ
ການຮຽນຮູ້ຂອງເດັກ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ.
➢ ປະຖົມສຶກສາ
1) ກົົມສາມັນສຶກສາ ສ້າງຄ່ມແນະນໍາການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກຸມ
່ ໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາ ລວມທັງແຜນ
ພັດທະນາກຸ່ມໂຮງຮຽນຕົວແບບ;
2) ກົມສາມັນສຶກສາ ອອກຂໍັ້ແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊູ້ແຜນທີື່ ເພື່ອຈັດກຸ່ມໂຮງຮຽນ, ພ້ອມດຽວ
ກັນນັັ້ນ ໃຫູ້ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມອງ/ນະຄອນ ສ້າງແຜນທີື່ກຸ່ມໂຮງຮຽນໃຫູ້ສໍາ
ເລັດ;
3) ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມອງ/ນະຄອນ ສ້າງຕັັ້ງກຸ່ມໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາ ພ້ອມທັງ
ໃຫູ້ດໍາເນີນໄປຕາມພາລະບົດບາດທີື່ກໍານົດໂດຍໃຫູ້ຕິດພັນກັບການພັດທະນາວິຊາຊີບຄແບບຕໍື່
ເນື່ອງ ໂດຍເອົາການຝຶກອົບຮົມທີື່ເນັັ້ນກຸ່ມໂຮງຮຽນເປັນຫຼັກ;
4) ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ເມອງ/ນະຄອນ ລົງສົມທົບກັບອົງການປົກຄອງຂັັ້ນບ້ານ ແລະ ຂັັ້ນເມອງ ເພື່ອລະດົມ ໃຫູ້ນັກຮຽນ
ທີື່ມີຄວາມສ່ຽງຈະອອກໂຮງຮຽນ ໃຫູ້ສບຕໍື່ເຂົັ້າຮຽນຈົນຈົບການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມ;
5) ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ສົມທົບກັບຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາເມອງ/ນະຄອນ ຊີັ້ນໍາອໍານວຍການໂຮງຮຽນໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ນິຕິກໍາຄຸູ້ມຄອງໂຮງຮຽນ
ຢ່າງເໝາະສົມ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຄ້າງຫ້ອງ ແລະ ປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນ;
6) ເພື່ອຍົກສງທັກສະໃນການອ່ານ, ການຂຽນພາສາລາວ ແລະ ການຄິດໄລ່ເລກພັ້ນຖານຂອງນັກຮຽນ
ຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ, ດັື່ງນັັ້ນ ມອບໃຫູ້ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ອອກຂໍັ້ແນະນໍາ ໃຫູ້
ຄສອນ ຂັັ້ນ ປ.1 - ປ.3 ເພື່ອເຮັດໃຫູ້ຄສອນ ໄດູ້ເນັັ້ນໃສ່ການສອນການອ່ານ, ການຂຽນພາສາລາວ
ແລະ ການຄິດໄລ່ເລກພັ້ນຖານເປັນຕົັ້ນຕໍ ຕາມຫຼັກສດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ໂດຍໃຫູ້ໄດູ້ເລີື່ມ ໃນ
ສົກຮຽນ 2019-2020;
7) ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມອງ/ນະຄອນ ລົງຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫູ້ໂຮງຮຽນປະຖົມ
ໃນຂອບເຂດຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຈັດການບໍາລຸງໃຫູ້ນັກຮຽນທີື່ຮຽນອ່ອນ ໃນຍາມພັກຮຽນ ກ່ອນ
ເປີດສົກຮຽນໃໝ່ ພ້ອມທັງໃຫູ້ຈັດຕັັ້ງສອບເສັງທຽບລະດັບໃຫູ້ພວກກ່ຽວ ເພື່ອໃຫູ້ສາມາດເລື່ອນ
ຂຶັ້ນຮຽນໃນຂັັ້ນຖັດໄປ;

2

8) ສນປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ ສບຕໍື່ສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຕິດຕາມຄຸນນະພາບ ການ
ສຶກສາ ຕາມມາດຕະຖານອ່ານອອກຂຽນໄດູ້ ແລະ ຄິດໄລ່ເປັນ ພ້ອມທັງສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ວຽກ
ງານປະກັນຄຸນນະພາບໃຫູ້ແກ່ທ້ອງຖິື່ນ.
9) ສະຖາບັນຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ດໍາເນີນການປະເມີນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນປະຖົມ
ປີທີ 5.
➢ ມັດທະຍົມສຶກສາ (ຕອນຕົົ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ)
1) ກົມສາມັນສຶກສາ ສບຕໍື່ສ້າງນິຕິກໍາກ່ຽວກັບການສ້າງຕັັ້ງກຸ່ມໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ພ້ອມດ້ວຍ ສ້າງຄ
ມແນະນໍາການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ;
2) ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ເມອງ/ນະຄອນ ລົງສົມທົບກັບອົງການປົກຄອງຂັັ້ນບ້ານ ແລະ ຂັັ້ນເມອງ ເພື່ອລະດົມ ໃຫູ້ນັກຮຽນ
ທີື່ມີຄວາມສ່ຽງຈະອອກໂຮງຮຽນ ໃຫູ້ສບຕໍື່ເຂົັ້າຮຽນຈົນຈົບການສຶກສາພາກບັງຄັບ;
3) ກົມສາມັນສຶກສາ ສົມທົບກັບກົມອາຊີວະສຶກສາ ຄົັ້ນຄວ້າຄວາມເປັນໄປໄດູ້ເພື່ອຂະຫຍາຍ ຫຼັກສດ
ສາມັນວິຊາຊີບ ຢ່ບັນດາໂຮງຮຽນຊົນເຜົື່າຕ່າງໆ ບ່ອນທີື່ມີເງື່ອນໄຂ.
4) ສະຖາບັນຄົັ້ນຄົັ້ນວິທະຍາສາດການສຶກສາ ສົມທົບກັບຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສນການພັກ ແລະ
ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງປັບປຸງລັກສດການເມອງ ( ສຶກສາພົນລະເມອງ) ໃນທຸກຊັັ້ນ ແລະ ທຸກສາຍ.
➢ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ
1) ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ເມອງ/ນະຄອນ ເກັບກໍາຂໍັ້ມນກຸ່ມເປົັ້າໝາຍການສຶກສານອກໂຮງຮຽນທີື່ຍັງບໍື່ຈົບການສຶກສາ ພາກ
ບັງຄັບແລູ້ວຈັດຕັັ້ງການຮຽນ-ການສອນ;
2) ສນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັັ້ນເມອງ ສົມທົບກັບສະຖາບັນອາຊີວະສຶກສາ ພາຍ
ໃນແຂວງ ເພື່ອຈັດຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັັ້ນພັ້ນຖານໃຫູ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຜູ້ທີື່ສົນໃຈອື່ນໆ ໂດຍນໍາ
ໃຊູ້ກຸ່ມໂຮງຮຽນ, ສນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ສະຖານທີື່ອື່ນໆ ທີື່ເໝາະສົມ ເປັນບ່ອນຝຶກ
ອົບຮົມ.
➢ ການສຶກສາຄ
1) ກົມສ້າງຄ ສົມທົບກັບ ກົມສາມັນສຶກສາ ແລະ ກົມຈັດຕັັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ປັບປຸງນິຕິກໍາກ່ຽວກັບ
ການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ການການເຄື່ອນໄຫວຂອງສຶກສານິເທດຂັັ້ນແຂວງ, ຂັັ້ນເມອງ ແລະ ກຸ່ມໂຮງຮຽນ
ພ້ອມທັງກໍໍໍານົດຈໍານວນຄສຶກສານິເທດຂອງແຕ່ລະຂັັ້ນໃຫູ້ເໝາະສົມ;
2) ກົມສ້າງຄ ຄົັ້ນຄວ້າເປົັ້າໝາຍຄປະຈໍາການ ທີື່ບໍື່ໄດູ້ມາດຕະຖານ ເພື່ອຍົກລະດັບໃຫູ້ພວກກ່ຽວ ໃນ
ຮບແບບຕ່າງໆ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນດ້ານຄຸນນະພາບ. ພ້ອມນີັ້, ກໍື່ໃຫູ້ ສະຖາ
ບັນສ້າງຄ ອົບຮົມຄຍາມພັກແລູ້ງໃຫູ້ເປັນລະບົບ ໂດຍຮັບໃຊູ້ໃຫູ້ແກ່ການນໍາໃຊູ້ຫຼັກສດໃໝ່ ໃນ
ສາຍສາມັນສຶກສາ;
3) ກົມສ້າງຄ ສົມທົບກັບກົມຈັດຕັັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ແລະ ບັນດາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ເມອງ/
ນະຄອນ ດໍາເນີນການປະເມີນຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ຈັນຍາບັນຂອງຄປະຖົມ ແລະ ມັດທະ
ຍົມໃນທົື່ວປະເທດ ເພື່ອກໍານົດມາດຕະການແກູ້ໄຂອັນຮີບດ່ວນ.
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➢ ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບ

1) ກົມອາຊີວະສຶກສາ ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ສບຕໍື່ຂະຫຍາຍຄວາມອາດສາມາດ ໃນການສະ
ໜອງການສຶກສາສາຍອາຊີວະສຶກສາ ໃຫູ້ກວ້າງຂວາງ ແລະ ຫຼາຍຮບແບບ; ເພີື່ມການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່
ແນະນໍາວິຊາຊີບ ໃຫູ້ກວ້າງຂວາງຢ່ບັນດາໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ, ມັດທະຍົມຕອນ ປາຍ, ສບຕໍື່
ປັບປຸງຫຼັກສດໃຫູ້ແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການ ຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ເປີດ
ສອນຫຼາກຫຼາຍຫຼັກສດວິຊາຊີບທັງໄລຍະສັັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ.
2) ກົມອາຊີວະສຶກສາ ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາຊີວະສຶກສາສະບັບປັບປຸງ, ປັບປຸງນິຕິກໍາ ໃຕູ້ກົດ
ໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາວ່າດ້ວຍການສ້າງ ແລະ ຄຸູ້ມຄອງກອງທຶນພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ.
➢ ການສຶກສາຊັົ້ນສງ

1) ກົມການສຶກສາຊັັ້ນສງ ສົມທົບກັບມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆ ເພີື່ມທະວີການຄຸູ້ມຄອງການ ພັດທະນາ
ແລະ ປະຕິບັດຫຼັກສດຂອງສະຖາບັນການສຶກສາຊັັ້ນສງໃຫູ້ມຄ
ີ ຸນນະພາບ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມ
ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງການພັດທະນາ - ເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ຕາມທ່າອ່ຽງຂອງພາກພັ້ນ ແລະ
ສາກົນ. ສົື່ງເສີມ ການຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລກ
ິ ານວິຊາການໃນລະດັບຊາດ, ລະດັບມະ
ຫາວິທະຍາໄລ ໃຫູ້ກວມເຖິງຫຼາຍຂົງເຂດໃນສັງຄົມ;
2) ສະຖານການສຶກສາຊັັ້ນສງຕ່າງໆ ສບຕໍື່ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ປັບປຸງຄວາມສາມາດຂອງຕົນເອງ ເພື່ອກ້າວ
ໄປເຖິງຄວາມເປັນເຈົັ້າຕົນເອງທາງດ້ານເງິນ ແລະ ວິຊາການ;
3) ກົມການສຶກສາຊັັ້ນສງ ສບຕໍຄ
ື່ ົັ້ນຄວ້າ, ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງບັນດານິຕິກໍາ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ
ໃນການດໍາເນີນເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວິຊາການຂອງສະຖານການສຶກສາຊັັ້ນສງ.
➢ ກິລາ-ກາຍະກໍາ

1) ກົມກິລາລະດັບສງ ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ອອກນິຕິກໍາກ່ຽວກັບການຄຸມ
ູ້ ຄອງສະໜາມ
ກິລາ ລະດັບຊາດຂັັ້ນສນກາງ ແລະ ແຂວງ ແລະ ສບຕໍື່ສ້າງຕັັ້ງກອງທຶນກິລາ-ກາຍະກໍາ ໃຫູ້ສໍາເລັດ;
2) ກົມກິລາມວນຊົນ ສບຕໍື່ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບວຽກງານກິລາມວນຊົນ ໃຫູ້ລົງເຖິງຮາກຖານ
ແລະ ບັນດາກຸ່ມເປົັ້າໝາຍຕ່າງໆ ເພື່ອບັນລຸເປົັ້າໝາຍຕົວເລກທີື່ໄດູ້ວາງອອກ;
3) ກົມພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ ເພີື່ມທະວີເອົາໃຈໃສ່ ຈັດຕັັ້ງການຮຽນ - ການສອນ ວິຊາວິຊາ
ພະລະສຶກສາ ຕາມຫຼັກສດ ແລະ ຈັດໃຫູ້ມີການແຂ່ງຂັນກິລາໃນໂຮງຮຽນ, ພັດທະນາກິລານອກ
ໂມງຮຽນ ໃຫູ້ມີຂະບວນກວ້າງຂວາງຫຼາຍຂັ້ນ ເພື່ອຫັນນັກຮຽນ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ ອອກຈາກປະກົດ
ການຫຍໍັ້ທໍັ້ ແລະ ສີື່ງເສບຕິດ;
4) ຫ້ອງການເລຂາທິການຄະນະກໍາມະການໂອລິມປິກແຫ່ງຊາດ ສົມທົບກັບສະຫະພັນກິລາ ເພີື່ມ
ທະວີການຄຸູ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມແນວຄິດໃຫູ້ຄຝຶກ, ກໍາມະການຕັດ
ສິນ ແລະ ນັກກິລາ ໃນການຫ້າມໃຊູ້ສານກະຕຸູ້ນ, ສີື່ງເສບຕິດ ແລະ ການລົັ້ມບານອື່ນໆ ທີີື່ລະເມີດ
ລະບຽບກົດໝາຍ.
5) ມອບໃຫູ້ກົມກິລາລະດັບສງ ແລະ ກົມກິລາມວນຊົນ ສົມທົບກັບແຂວງຊຽງຂວາງ ຈັດການແຂ່ງ
ຂັນມະຫາກໍາກິລາແຫ່ງຊາດຄັັ້ງທີ 11 ແລະ ກິລາຄົນພິການ ທີື່ແຂວງຊຽງຂວາງ ໃຫູ້ມີເນັ້ອໃນ, ທັງ
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ໃຫູ້ຄັດເລອກໄດູ້ນັກກິລາທີື່ມີພອນສະຫວັນອັນພົັ້ນເດັື່ນ ເພື່ອສບຕໍື່ສ້າງເປັນນັກກິລາອາ 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
ການປະເມີນຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາທຸກຂັັ້ນ ລວມທັງຄສອນ. ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ໃຫູ້
ສ້າງນິຕິກໍາໃນການຄຸູ້ມຄອງຄ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານສະຖານການສຶກສາ;
2) ກົມຈັດຕັັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ສ້າງນິຕິກໍາເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫູ້ແກ່ແຂວງ ແລະ ເມອງ ໃນການສັບ
ຊ້ອນ, ຈັດສັນຄເຫຼອບໍື່ພໍ ແລະ ແກູ້ໄຂບັນຫາຄອາສາສະໝັກ ໂດຍໃນເບັ້ອງຕົັ້ນໃຫູ້ສຸມໃສ່ ເມອງ
ເປົັ້າໝາຍຂອງໂຄງການຍົກສງຄຸນນະພາບການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃນ 40 ເມອງ ຢ່ເຂດຫ່າງໄກ
ສອກຫຼີກ ແລະ ເມອງທີື່ມີເງື່ອນໄຂ ໂດຍຖເອົາຂອບເຂດ ກຸ່ມໂຮງຮຽນເປັນຫຼັກ ໃນການຈັດສັນຄ
ເຫຼອບໍື່ພໍ ແລະ ແກູ້ໄຂບັນຫາຄອາສາສະໝັກ;
3) ກົມການເງິນ ສົມທົບກັບພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ຄົັ້ນຄວ້າຈັດສັນ
ງົບປະມານພາກ 62 ແລະ ພາກ 63 ໃຫູ້ແກ່ເມອງ ໂດຍອີງໃສ່ຄ່ມແນະນໍາ ທີື່ໄດູ້ຮັບຮອງໃນປີ
2018. ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ໃຫູ້ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມອງ ຈັດສັນງົບປະມານ ເຂົັ້າ
ໃສ່ວຽກງານນິເທດການສຶກສາ ເປັນບລິມະສິດທີໜຶື່ງ;
4) ກົມການເງິນ ຄົັ້ນຄວ້າຈັດສັນງົບປະມານສ່ວນກາງ ໃຫູ້ແກ່ເມອງ ແລະ ກຸ່ມໂຮງຮຽນຕົວແບບ ໃນ
40 ເມອງເປົັ້າໝາຍຂອງໂຄງການຍົກສງຄຸນນະພາບການສຶກສາຢ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ;
5) ໃຫູ້ສໍາເລັດການຄົັ້ນຄວ້າ ຮຽບຮຽງ ປະຫວັດສາດ ການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ໃນປີ 2020;
6) ສະຖາບັນພັດທະນາຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ສົມທົບກັບກົມແຜນການ ຈັດຝຶກອົບຮົມ
ຫຼັກສດການວາງແຜນການສຶກສາ ໃຫູ້ແກ່ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາຂັັ້ນສນກາງ, ຂັັ້ນແຂວງ
ແລະ ຂັັ້ນເມອງ; ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ, ໃຫູ້ສົມທົບກັບກົມກ່ຽວຂ້ອງຄົັ້ນຄວ້າສ້າງຫຼັກສດ ການຝຶກ
ອົບຮົມວຽກງານການເງິນ, ວຽກງານຈັດຕັັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ, ວຽກງານກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມປະ
ເມີນຜົນການສຶກສາ ແລະ ຫົວຂໍັ້ອື່ນໆ ທີື່ຈໍາເປັນ;
7) ໃຫູ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນ ສບຕໍື່ຊຸກຍູ້ ສົື່ງເສີມ ການພົວພັນຮ່ວມມ ກັບຕ່າງປະເທດ ໃນຮບການຕ່າງໆ
ເພື່ອຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼອ ໃນການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ; ມອບໃຫູ້ກົມພົວພັນ
ຕ່າງປະເທດ ຈັດຕັັ້ງຖອດຖອນບົດຮຽນ ເພື່ອສົື່ງເສີມ ດ້ານທີື່ມີຜົນສໍາເລັດຜ່ານມາ ແລະ ປັບປຸງແກູ້
ໄຂ ດ້ານທີື່ເຫັນວ່າ ຍັງເຮັດບໍື່ທັນເຮັດໄດູ້ດີເທົື່າທີື່ຄວນ;
8) ຫ້ອງການກະຊວງ ສົມທົບກັບກົມຈັດຕັັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ແລະ ຫ້ອງການ ຄະນະພັກກະຊວງ
ສບຕໍື່ຄົັ້ນຄວ້າເປົັ້າໝາຍພະນັກງານສບທອດ ເພື່ອລົງໄປກໍື່ສ້າງຢ່ຮາກຖານໃນຊຸດຕໍື່ໄປ;
9) ກົມກວດກາ ສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊູ້ເຄື່ອງມຕິດຕາມ ແລະ ປະ
ເມີນຜົນໃຫູ້ເປັນລະບົບ, ຄົບຊຸດ, ທັນສະໄໝ ແຕ່ສນກາງຮອດທ້ອງຖິື່ນ.
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10) ກົມກິດຈະການນັກສຶກສາ ຄົັ້ນຄວ້າສ້າງນິຕິກໍາຄຸູ້ມຄອງທຶນການສຶກສາ ແລະ ການໂຄສະນາເຜີຍ
ແຜ່ ທຶນການສຶກສາໄປຮຽນທີື່ຕ່າງປະເທດ ໃຫູ້ແກ່ນັກຮຽນຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ແລະ ກຸ່ມ
ເປົັ້າໝາຍອື່ນໆ ຕາມເປົັ້າໝາຍຂອງຜູ້ໃຫູ້ທຶນ;
11) ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ສົມທົບກັບບັນດາຫ້ອງການສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາເມອງ/ນະຄອນ ດໍາເນີນການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການປະຕິບັດໜ້າທີຂ
ື່ ອງຄ ແລະ
ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ຢ່າງເປັນປະຈໍາ.
12) ກົມແຜນການ ສົມທົບກັບບັນດາພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ກໍານົດ
ຄາດໝາຍສູ້ຊົນ ແລະ ວຽກຈຸດສຸມຂອງແຂວງ ໃຫູ້ສອດຄ່ອງກັບບລິມະສິດ ຂອງກະຊວງ ສຶກສາທິ
ການ ແລະ ກິລາ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ, ພ້ອມທັງຕິດຕາມ ແລະ
ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃຫູ້ໄດູ້ຮັບຜົນສໍາເລັດຕາມລະດັບຄາດໝາຍ;
13) ມອບໃຫູ້ຫ້ອງການກະຊວງ, ກົມແຜນການ ແລະ ຂະແໜງການຍ່ອຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ລົງເຜີຍແຜ່
ແລະ ເຊື່ອມຊຶມມະຕິກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທົື່ວປະເທດ ປະຈໍາສົກຮຽນ
2018-2019 ນີັ້ ໃຫູ້ແກ່ແຂວງ ແລະ ສະຖານການສຶກສາທີື່ຂຶັ້ນກັບ, ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ມອບໃຫູ້
ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ສບຕໍື່ລົງເຜີຍແຜ່ໃຫູ້ແກ່ເມອງ ແລະ ເມອງ
ສບຕໍື່ເຜີຍແຜ່ໃຫູ້ໂຮງຮຽນ ຢ່າງທົື່ວເຖິງ ແລະ ນໍາໄປຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເປັນຮບປະທໍາ ແລະ ໄດູ້
ຮັບຜົນດີ;
14) ກົມກວດກາ ສົມທົບກັບກົມແຜນການເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ ການ ຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມດັື່ງກ່າວ ພ້ອມລາຍງານໃຫູ້ແກ່ການນໍາກະຊວງໃນທຸກໆ 3 ເດອນ.
ກອງປະຊຸມໄດູ້ຮັບກຽດກ່າວປິດ ໂດຍ ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃນ
ເວລາ 16:00 ໂມງ ຂອງວັນທີ 31 ກໍລະກົດ 2019.
ລັດຖະມົນຕີ
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