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ລະຫວ່າງວັນທີ 31 ມັງກອນ - 1 ກຸມພາ 2019
ທີີ່ ສະຖາບັນພັດທະນາການບໍລຫ
ິ ານການສຶກສາ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ສາລະບານ
ບົດສະຫລຸບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ປະຈໍາປີ 2018 ແລະ ແຜນການ ຂອງຂະແໜງການ
ຍ່ອຍ ປະຈໍາປີ 2019 .................................................................................................. 1
I.

ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ: ........................................................................................ 1

II. ການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມ: ........................................................................................... 2
III. ການສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ: ............................................................................. 3
IV.

ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ: .................................................................................. 4

V. ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ: ....................................................................................... 4
VI.

ການສຶກສາສ້າງຄູ............................................................................................... 5

VII.

ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບ ......................................................................... 6

VIII. ການສຶກສາຊັັ້ນສູງ: ............................................................................................. 8
IX.

ກິລາ - ກາຍະກໍາ ............................................................................................... 9

X. ຂະແໜງບໍລິຫານຄຸຸ້ມຄອງ: ..................................................................................... 14
10.1 ວຽກການເມືອງແນວຄິດ ................................................................................. 14
10.2 ວຽກງານຫ້ອງການ........................................................................................ 15
10.3 ວຽກງານຈັດຕັັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ....................................................................... 16
10.4 ວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ ................................................................................ 17
10.5 ວຽກງານແຜນການ ....................................................................................... 18
10.6 ວຽກງານການເງິນ ......................................................................................... 19
10.7 ວຽກງານພົວພັນການຕ່າງປະເທດ ........................................................................ 21
10.8 ວຽກງານການພັດທະນາຄູ ແລະ ຜູຸ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ................................................. 21
10.9 ວຽກງານຫ້ອງການເລຂາຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດລາວເພືື່ອອຸຍແນສໂກ .......................... 23
10.10

ວຽກງານປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ .............................................................. 24

10.11

ວຽກງານ ICT ......................................................................................... 25

10.12

ວຽກງານການສຶກສາສົງ................................................................................ 26

10.13

ວຽກງານການສົື່ງເສີມການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ..................................................... 26

10.14

ວຽກງານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ....................................................................... 27
i

10.15

ສູນການສຶກສາເພືື່ອພັດທະນາຊຸມຊົນຂົງເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕຸ້ ............................. 28

ເອກະສານຄັດຕິດ 1: ຄໍາຖາມເຈາະຈີັ້ມ .............................................................................. 30
ເອກະສານຄັດຕິດ 2: ທິດທາງ ແລະ ວິທີການແກຸ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຂໍັ້ຄົງຄ້າງ ຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍ ........ 32
ຄໍາແນະນໍາການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປະຈໍາສົກຮຽນ 2018-2019, ມະຕິກອງ
ປະຊຸມຜູຸ້ບໍລິຫານການສຶກສາປະຈໍາປີ 2018 ແລະ ມະຕິສະພາແຫ່ງຊາດ ......................................... 36
ຄໍາແນະນໍາການຈັດຕັັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຜົນການປະເມີນກາງສະໄໝຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ
ກິລາ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ 8 (2016-2020) ................................................................................. 42
ມະຕິກອງປະຊຸມຜູຸ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທົື່ວປະເທດປະຈໍາປີ 2018 ຄັັ້ງວັນທີ 31 ມັງກອນ - 01
ກຸມພາ 2019 ທີື່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ .............................................................................. 49

ii

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ເລກທີ
/ສສກ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 07 ມັງກອນ 2019

ຂໍັ້ຕົກລົງ
ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັັ້ງຄະນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ
ກິລາທົີ່ວປະເທດ ປະຈໍາປີ 2018
-

ອີງຕາມ ດໍາລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ການເຄືື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທີ 67ນຍ, ລົງວັນທີ 03 ກຸມພາ 2017.
ອີງຕາມ ມະຕິກອງປະຊຸມຄະນນໍາບໍລິຫານລັດ ຄັັ້ງວັນທີ 28 ທັນວາ 2018.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຕົກລົງ:

ມາດຕາ 01: ແຕ່ງຕັັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຜູຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຜູຸ້ບໍລິຫານການສຶກາ ແລະ ກິລາ ທົື່ວ
ປະເທດປະຈໍາປີ 2018 ຄັັ້ງວັນທີ 31 ມັງກອນ - 01 ກຸມພາ 2019, ທີື່ສະຖາບັນພັດທະນາການ
ບໍລິຫານການສຶກສາ ດັື່ງມີລາຍລະອຽດລຸ່ມນີັ້:
1.1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ຄະນະຮັບຜິດຊອບຊີັ້ນໍາລວມປະກອບມີ 8 ທ່ານ:
ທ່ານ ນາງ ແສງເດືອນ ຫຼັ້າຈັນທະບູນ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ສສກ
ເປັນປະທານ.
ທ່ານ ຮສ.ປອ. ກອງສີ ແສງມະນີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ສສກ
ເປັນຮອງ.
ທ່ານ ບົວລານ ສິລິປັນຍາ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ສສກ
ເປັນຮອງ.
ທ່ານ ຮ.ສ. ປອ. ຄໍາຜາຍ ສີສະຫວັນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ສສກ
ເປັນຮອງ
ທ່ານ ສົມພູ ພົງສາ, ຜູຸ້ຊ່ວຍລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ສສກ
ເປັນຄະນະ
ທ່ານ ນາງ ຂັນທະລີ ສິຣິພົງພັນ, ຫົວໜ້າຫອງການ ກະຊວງ ສສກ
ເປັນຄະນະ
ທ່ານ ຄໍາພວງ ບຸນມີໄຊ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການຄະນະພັກ ກະຊວງ ສສກ
ເປັນຄະນະ
ທ່ານ ປອ. ບຸນປັນ ໄຊມຸນຕຣີ, ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ກະຊວງ ສສກ
ເປັນຄະນະ
ຄະນະຮັບຜິດຊອບເນືັ້ອໃນກອງປະຊຸມປະກອບມີ 26 ທ່ານ:
ທ່ານ ປອ. ບຸນປັນ ໄຊມຸນຕຣີ, ຫົວໜ້າກົມແຜນການ
ເປັນຫົວໜ້າ
ທ່ານ ສີທອງ ສີຂາວ, ຮອງຫົວໜ້າກົມແຜນການ
ເປັນຮອງ
ທ່ານ ປອ. ນາງ. ດາລາວອນ ກິດຕິພັນ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງ ສສກ
ເປັນຮອງ
ຫົວໜ້າຂະແໜງການຍ່ອຍ (10 ຂະແໜງການຍ່ອຍ)
ເປັນຄະນະ
ທ່ານ ມະອາລີ ວໍລະບຸດ ຜູຸ້ອໍານວຍການສູນສະຖິຕິການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ເປັນຄະນະ
ທ່ານ ນາງ ບົວວັນ ຈັນທະນົງເດດ ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ,ກົມແຜນການ
ເປັນຄະນະ
ທ່ານ ວິລະສັກ ທິບພະເນດ ຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານ, ກົມແຜນການ
ເປັນເລຂາ
ທ່ານ ພິມມະສອນ ສີສະອາດ ຫົວໜ້າພະແນກຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ກົມກວດກາ ເປັນຜູຸ້ຊ່ວຍເລຂາ
ທ່ານ ນ. ພຸດສະຫວາດ ວົງພະຈັນ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ກົມກວດກາ ເປັນຜູຸ້ຊ່ວຍເລຂາ

10. ທ່ານ ອຸດົມ ກົງແສງດາລາ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ, ກົມແຜນການ
ເປັນຜູຸ້ຊ່ວຍເລຂາ
11. ພະນັກງານວິຊາການພະແນກຄົນ
ັ້ ຄວ້າ-ສັງລວມ, ຫ້ອງການ 2 ທ່ານ
ເປັນຜູຸ້ຊ່ວຍເລຂາ
12. ພະນັກງານວິຊາການກົມແຜນການ 4 ທ່ານ
ເປັນຜູຸ້ຊ່ວຍວຽກ
13. ພະນັກງານວິຊາການກົມກວດກາ 1 ທ່ານ
ເປັນຊ່ວຍວຽກ
ຄະນະຮັ ບຜິດ ຊອບດ້າ ນເນືັ້ອ ໃນມີໜ້າ ທີື່ ສັ ງລວມເນືັ້ອ ໃນບົ ດ ສະຫຼຸບ ປະຈໍາ 6 ເດືອນ ຕົັ້ນ ສົກ
ຮຽນ 2018-2019 ແລະ ແຜນປະຈໍາ 06 ເດື ອນທ້າ ຍສົ ກ ຮຽນ 2018-2019 ໂດຍໃຫຸ້ ມີກ ານປະຊຸມ
, ປຶກ ສາຫາລື ພົ ວ ພັນ ປະສານງານກັບ ບັ ນ ດາກົມ , ສະຖາບັນ , ສຸນ ຕ່າ ງໆ ແລະ ພະແນກສຶກ ສາທິກ ານ
ແລະ ກິລ າແຂວງ ນະຄອນຫຼວ ງ ໃນທົື່ ວປະເທດ. ປະສານງານກັບ ພາກສ່ ວນທີື່ກ່ຽ ວຂ້ອ ງໃນການກະ
ກຽມບົດ ຕ່າ ງໆທີື່ ຈະສະເໜີ ຢູ່ ໃ ນກອງປະຊຸ ມ , ສະຫຼຸ ບ ລາຍງານຜົນ ສໍາ ເລັ ດ ຂອງກອງປະຊຸມ ໃຫຸ້ ຄະນະນໍາ
ກະຊວງສຶກ ສາທິ ກ ານ ແລະ ກິ ລາ ແລະ ຖອນຖອນບົ ດ ຮຽນເພືື່ ອ ລາຍງານຄະນະນໍາ ກະຊວງສຶກ ສາທິ
ການ ແລະ ກິ ລາ.
1.3. ຄະນະຮັບຜິດຊອບການບໍລິຫານ ແລະ ພິທີການປະກອບມີ 38 ທ່ານ:
1. ທ່ານ ນາງ ຂັນທະລີ ສິຣິພົງພັນ. ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງ
ເປັນຫົວໜ້າ
2. ທ່ານ ແພງມາ ໄຊຍະວົງ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງ
ເປັນຮອງ
3. ທ່ານ ວິລະວັດ ເທບພິທັກ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງ
ເປັນຮອງ
4. ທ່ານ ພົມມະແສງ ທິບພະວົງ, ຫົວໜ້າພະແນກການເງິນຫ້ອງການກະຊວງ
ເປັນຄະນະ
5. ທ່ານ ປອ. ຕຸດາວັນ ໜໍື່ເມືອງເສດ ເລຂາລັດຖະມົນມົນຕີ, ຫົວໜ້າພະແນກເລຂານຸການ ແລະ ພິທີການ
ຫ້ອງການກະຊວງ ສສກ
ເປັນຄະນະ
6. ທ່ານ ລອນພັນ ເພົັ້າດາວັນ ຮັກສາການຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານ, ຫ້ອງການກະຊວງ ສສກ ເປັນຄະນະ
7. ທ່ານ ສີສະຫວັນ ແກຸ້ວວົງສີ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານ, ຫ້ອງການກະຊວງ ສສກ
ເປັນຄະນະ
8. ພະນັກງານວິຊາການຫ້ອງການ (ພະແນກເລຂານຸການ ແລະ ພິທີການ, ພະແນກບໍລິຫານ, ພະແນກຄຸຸ້ມ
ຄອງຊັບສົມບັດ, ພະແນກກວດກາ, ພະແນກການເງິນ ແລະ ພະແນກນະໂຍບາຍ-ຍ້ອງຍໍ ກົມຈັດຕັັ້ງ ແລະ
ພະນັກງານ) 10 ທ່ານ
ເປັນຜູຸ້ຊ່ວຍວຽກ
9. ພະນັກງານຂັບລົດຈາກຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈໍານວນ 7 ທ່ານ ເປັນຜູຸ້ຊ່ວຍວຽກ
10. ບັນດາເລຂາລັດຖະມົນຕີ ແລະ ໃກຸ້ສິດຄະນະນໍາ ສສກ ຈໍານວນ 5 ທ່ານ
ເປັນຄະນະ
11. ຄະນະຮັບຜິດຊອບປຸ້ອງກັນກະຊວງສສກ 4 ທ່ານ
ເປັນຄະນະ
12. ພະນັກງານວິຊາການ ສູນໂຄສະນາຂ່າວສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2 ທ່ານ
ນັກຂ່າວ
13. ຫົວໜ້າພະແນກອາຫານ, ການໂຮງແຮມ ແລະ ວິຊາການ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ 3 ທ່ານ ເປັນຜູຸ້
ຊ່ວຍວຽກ
ຄະນະຮັບຜິດຊອບບໍລິຫານ ແລະ ພິທກ
ີ ານ ມີໜ້າທີື່ປະຊຸມປຶກສາຫາລື, ຈັດແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ,
ພົວພັນປະສານງານກັບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການກະກຽມສະຖານທີື່ຈັດກອງປະຊຸມ, ຈັດສັນງົບປະ
ມານຮັບໃຊຸ້ຕ່າງໆຂອງກອງປະຊຸມ, ລະດົມທຶນປະກອບສ່ວນໜັງສືຍ້ອງຍໍ, ຊົມເຊີຍ,ຂອງທີລ
ື່ ະນຶກ, ພິມ
ແລະ ແຈກຢາຍບັດເຊີນ ແລະ ວຽກບໍລຫ
ິ ານອືື່ນໆ, ສະຫຼຸບລາຍງານການໃຊຸ້ຈ່າຍເງິນໃນການຮັບໃຊຸ້ກອງ
ປະຊຸມໃຫຸ້ຄະນະນໍາກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຮັບຊາບ.
ມາດຕາ 02: ເປົັ້າໝາຍຜູຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະກອບດ້ວຍ
2.1. ຜູຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ປະກອບມີ 33 ທ່ານ:
1. ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີ,ຮອງລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຜູຸ້ຊ່ວຍລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 5 ທ່ານ;

2. ທ່ານ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຫົວໜ້າກົມ, ຫ້ອງການທຽບເທົື່າກົມອ້ອມຂ້າງກະຊວງຊວງ, ຜູຸ້ອໍານວຍການ
ສະຖາບັນ, ສູນອ້ອມຂ້າງກະຊວງ, ສະມາຄົມການສຶກສາພາກເອກະຊົນ, ສະພາທີື່ປຶກສາອາຊີວະສຶກສາ
ແລະ ຫ້ອງການທີື່ປຶກສາການສຶກສາຊັັ້ນສູງ 28 ທ່ານ;
2.2. ຜູຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມຈາກພາກສ່ວນອ້ອມຂ້າງກະຊວງ ປະກອບມີ 29 ທ່ານ:
1. ທ່ານ ອະທິການບໍດີມະຫາວິທະຍາໄລ 5 ແຫ່ງ 05 ທ່ານ;
2. ທ່ານ ຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງ 18 ທ່ານ;
3. ທ່ານ ຜູຸ້ອໍານວຍການໂຮງງານຜະລິດອຸປະກອນການສຶກສາ, ຜູຸ້ອໍານວຍການໂຮງພິມສຶກສາ,ຫົວໜ້າ
ຫ້ອງການສຶກສາສົງສູນກາງ 03 ທ່ານ;
4. ທ່ານ ເລຂາ ແລະ ປະທານ 3 ອົງການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນ (ແມ່ຍິງ, ກໍາມະບານ, ຊາວໜຸ່ມ) 03 ທ່ານ;
5. ພະນັກງານຂັບລົດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງ 23 ທ່ານ
2.3. ຜູຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມຈາກພະແນກການອ້ມອຂ້າງສູນກາງ ປະກອບມີ 09 ທ່ານ:
ຄະນະກໍາມະທີການວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ຫົວໜ້າກົມຄົັ້ນຄວ້າ-ສັງລວມ ສໍາ
ນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ປະທານສະພານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງການ
ເງິນ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກະຊວງແຮງງານ
ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຫົວໜ້າຫ້ອງກະ
ຊວງຖະແຫຼງຂ່າວວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ (ພາກສ່ວນລະ 01 ທ່ານ) ລວມ 09 ທ່ານ.
2.4. ບັນດາທູດການສຶກສາ ແລະ ວັດທະນະທໍາປະຈໍາຢູ່ 3 ປະເທດ ປະກອບດ້ວຍ 03 ທ່ານ:
ທີື່ປຶກສາດ້ານການສຶກສາ-ວັດທະນະທໍາ, ສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປະ
ຈໍາ ສ.ສ ຫວຽດນາມ, ສ.ປ ຈີນ, ຣາຊະອານາຈັກໄທ (ປະເທດລະ 1 ທ່ານ ) ລວມ 03 ທ່ານ.
2.5. ອາດີດການນໍາກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ປະກອບດ້ວຍ 5 ທ່ານ:
1. ທ່ານ ພິມມະສອນ ເລືອງຄໍາມາ
01 ທ່ານ
2. ທ່ານ ທອງຜິວ ບຸດສະດີ
01 ທ່ານ
3. ທ່ານ ລີຕູຸ້ ບົວປາວ
01 ທ່ານ
4. ທ່ານ ຈັນດີ ພົມມະບຸດ
01 ທ່ານ
5. ທ່ານ ຮສ. ລໍາໄມ ພິພັກຂະວົງ
01 ທ່ານ
ລວມຜູຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ 166 ທ່ານ
ມາດຕາ 03: ງົບປະມານຮັບໃຊຸ້ກອງປະຊຸມໃນຄັັ້ງນີັ້ ແມ່ນນໍາໃຊຸ້ງົບປະມານຂອງລັດຖະບານທີື່ໄດຸ້ອະນຸມັດໃຫຸ້
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ປະຈໍາປີ 2018.
ມາດຕາ 04 : ໃຫຸ້ຫ້ອງການກະຊວງ ສສກ, ບັນດາກົມ, ຫ້ອງການທຽບເທົື່າກົມ, ສະຖາບັນ, ສູນ, ພະແນກສຶກ
ສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຈົື່ງພ້ອມກັນປະຕິບັດຕາມ
ຂໍັ້ຕົກລົງ ສະບັບນີັ້ຕາມໜ້າທີື່ຂອງໃຜລາວ.
ມາດຕາ 05: ຂໍັ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ມືັ້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົັ້ນໄປ.
ລັດຖະມົນຕີ

ບ່ອນສົີ່ງ:
1. ຫ້ອງການ, ບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ ແລະ ສູນພາຍໃນກະຊວງ ພາກສ່ວນລະ 1 ສະບັບ
2. ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງ ພາກສ່ວນລະ
1 ສະບັບ
3. ຜູຸ້ກ່ຽວຜູຸ້ລະ
1 ສະບັບ
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ບົດກ່າວເປີດ ແລະ ບົດກ່າວໂອລົມ
ກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາປະຈໍາປີ 2018
ຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ຄັັ້ງວັນທີ 31 ມັງກອນ - 1 ກຸມພາ 2019
ທີີ່ ສະຖາບັນພັດທະນາການບໍລິຫານການສຶກສາ
-

ຮຽນ: ບັນດາທ່ານອາດີດການນໍາ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ທີື່ນັບຖື.
ຮຽນ ບັນດາທ່ານ ຜູຸ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ທຸກຂັັ້ນທີື່ນັບຖື ແລະ ຮັກແພງ.
ແຂກທີື່ມີກຽດ ທັງຍິງ ແລະ ຊາຍທີື່ນັບຖື.

ກ່ອນອືນ
ື່ , ຂ້າພະເຈົັ້າຕາງໜ້າໃຫຸ້ຄະນະພັກ, ຄະນະນໍາກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ປະທານກອງ
ປະຊຸມ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ມາຍັງບັນດາທ່ານຜູແ
ຸ້ ທນກອງປະຊຸມ ແລະ ແຂກທີື່ມກ
ີ ຽດທຸກທ່ານທີື່ຊັບ
ຊ້ອນເວລາອັນມີຄ່າຂອງພວກທ່ານ ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຕາມການເຊືັ້ອເຊີນ, ຊົມເຊີຍຕໍື່ຄະນະຮັບຜິດຊອບກອງ
ປະຊຸມ ພ້ອມທັງທຸກພາກສ່ວນທີກ
ື່ ່ຽວຂ້ອງ ທີື່ໄດຸ້ໃຫຸ້ຄວາມສະດວກ ແລະ ຫ້າງຫາກະກຽມ ບໍວ
ື່ ່າທາງດ້ານສະ
ຖານທີື່ ແລະ ທາງດ້ານເນືັ້ອໃນ ຈຶື່ງເຮັດໃຫຸ້ກອງປະຊຸມຜູບ
ຸ້ ໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທົື່ວປະເທດປະຈໍາປີ
2018 ໄດຸ້ໄຂຂຶັ້ນຕາມວັນເວລາທີື່ວາງໄວຸ້ໃນຄັັ້ງນີ.ັ້ (ຂໍຊົມເຊີຍ)
ບັນດາທ່ານ ຜູແ
ຸ້ ທນກອງປະຊຸມທີື່ຮັກແພງ ດັື່ງທີື່ພວກເຮົາຮັບຮູກ
ຸ້ ັນແລຸ້ວວ່າ ກອງປະຊຸມຜູບ
ຸ້ ໍລິຫານການສຶກ
ສາ ແລະ ກິລາ ເພືື່ອຕີລາຄາຜົນສໍາເລັດການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາປະຈໍາສົກຮຽນ 2017-2018 ແລະ
ສ້າງແຜນພັດທະນາປະຈໍາສົກຮຽນ 2018-2019 ແມ່ນໄດຸ້ຈັດຂຶັ້ນແລຸ້ວ ໃນທ້າຍເດືອນ ກໍລະກົດ 2018 ທີື່
ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ.
ຊຶື່ງໃນກອງປະຊຸມດັື່ງກ່າວພວກເຮົາໄດຸ້ຮັບຟັງການລາຍງານຜົນສໍາເລັດຂອງຕົວຊີບ
ັ້ ອກດ້ານ
ການສຶກສາ ລວມທັງຜົນການຈັດການຮຽນ-ການສອນໃນສົກຮຽນຜ່ານມາ. ແຕ່ເນືື່ອງຈາກວ່າ ສົກງົບປະມານ
ແລະ ສົກຮຽນ ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ. ດັື່ງນັັ້ນ, ພວກເຮົາຈຶື່ງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດຸ້ຈັດກອງປະຊຸມນີຂ
ັ້ ຶັ້ນມາອີກ ເພືື່ອຕີ
ລາຄາໂດຍລວມຂອງການພັດທະນາພາຍໃນປີ
(ຊຶື່ງອາດຈະມີການຊໍັ້າຊ້ອນກັບເນືັ້ອໃນທີໄື່ ດຸ້ລາຍງານຜ່ານມາ
ແລຸ້ວ) ແຕ່ໃນກອງປະຊຸມຄັັ້ງນີັ້ ພວກເຮົາຢາກຍົກໃຫຸ້ເຫັນຕືື່ມ ບັນຫາ ແລະ ສິື່ງທ້າທາຍ ທີເື່ ກີດຂຶນ
ັ້ ໃນປີຜ່ານມາ
ເພືື່ອມາກໍານົດມາດຕະການແກຸ້ໄຂໃຫຸ້ປະກົດເປັນຈິງ. ພິເສດ ໃນກອງປະຊຸມນີັ້ ພວກເຮົາຈະກໍານົດ ແລະ ຄົັ້ນ
ຄວ້າແຜນປະຕິບັດງານປະຈໍາປີ 2019 ຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍ ເພືື່ອໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນງົບປະມານທີື່
ໄດຸ້ຮັບອະນຸມັດ.
ກອງປະຊຸມຄັັ້ງນີັ້ ຈະດໍາເນີນໄປເປັນເວລາ 2 ວັນ ຊຶື່ງເປັນເວລາຂ້ອນຂ້າງໜ້ອຍ ແຕ່ມີຫຼາຍຢ່າງທີພ
ື່ ວກ
ເຮົາຕ້ອງໄດຸ້ປຶກສາຫາລືກັນ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນຊຶື່ງກັນ ແລະ ກັນ ເພືອ
ື່ ພ້ອມກັນຊອກຫາວິທີແກຸ້ໄຂຕໍບ
ື່ ັນຫາ
, ສາຍເຫດ ແລະ ສິື່ງທ້າທາຍທີພ
ື່ ວກເຮົາຄົັ້ນພົບໃນການຈັດຕັັ້ງແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ພວກເຮົາ
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ.
ບັນດາທ່ານ ຜູບ
ຸ້ ໍລຫ
ິ ານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ຜູແ
ຸ້ ທນກອງປະຊຸມທີນ
ື່ ັບຖື, ດັື່ງທີທ
ື່ ່ານຮູວ
ຸ້ ່າ ລັດ ຖະ
ບານໄດຸ້ຖືວຽກງານການສຶກສາເປັນໃຈການໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ,
ຖືຂະແໜງການສຶກສາ
ເປັນຂະແໜງການບູລມ
ີ ະສິດຂະແໜງການໜຶື່ງຂອງລັດຖະບານ ທີພ
ື່ ະຍາຍາມສຸມທຶນຮອນໃສ່ໃນການພັດທະນາ
ເຊັື່ນ: ໃນແຕ່ລະປີ ລັດຖະບານພະຍາຍາມເພີື່ມງົບປະມານໃສ່ ແລະ ໃຫຸ້ບູລມ
ີ ະສິດໃນການສະໜອງໂກຕ້າພະ
ນັກງານ ແລະ ຄູສອນໃຫຸ້ ເພືື່ອເຮັດແນວໃດ ໃຫຸ້ຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາຂອງເຮົາຄ່ອຍໆຫຍັບເຂົັ້າໃຫຸ້ກັບ
ພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ.
ໃນເມືື່ອລັດຖະບານເຫັນຄວາມສໍາຄັນແນວນັັ້ນ ພວກເຮົາເອງ ໃນນາມຜູບ
ຸ້ ໍລິຫານການສຶກສາ ທີື່ລັດຖະ
ບານໄດຸ້ໃຫຸ້ຄວາມໄວຸ້ເນືັ້ອເຊືື່ອໃຈ ມອບໝາຍໜ້າທີື່ໃຫຸ້ເປັນຜູຈ
ຸ້ ັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດານະໂຍ

ບາຍຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານໃຫຸ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ເຊັື່ນວ່າ: ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍການສຶກສາພາກບັງ
ຄັບ, ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເປົັ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ການສ້າງສີມແ
ື ຮງງານໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູປ
ຸ້ ະກອບການ ແລະ ອືື່ນໆ. ດັື່ງນັັ້ນ, ພວກເຮົາຕ້ອງເປັນເຈົາັ້ ການໃນການປະຕິບັດໜ້າທີື່
ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ. ຂ້າພະເຈົັ້າໝັັ້ນໃຈວ່າ ບັນຫາ ແລະ ສິື່ງທ້າທາຍ ທີເື່ ກີດຂຶັ້ນພາຍໃນຂະແໜງການ
ສຶກສາເຮົາ ບັນດາທ່ານອາດຮັບຮູແ
ຸ້ ລຸ້ວ ເຊັື່ນ: ການພັດທະນາມີຄວາມແຕກໂຕນກັນໃນແຕ່ລະທ້ອງຖິື່ນ, ຄຸນ
ນະພາບຂອງນັກຮຽນຍັງອ່ອນ (ຮຽນຈົບປະຖົມແລຸ້ວ ອ່ານໜັງສືບແ
ໍື່ ຕກ, ຄິດໄລ່ເລກ 4 ປະການຍັງບໍໄື່ ດຸ້), ນັກ
ຮຽນຄ້າງຫ້ອງ ແລະ ປະລະການຮຽນຍັງມີຫຼາຍ, ຄຸນນະພາບຂອງຄູສອນຍັງຕໍື່າ, ຄູເຫຼືອຢູບ
່ າງໂຮງຮຽນ ແລະ ບໍື່
ພຽງພໍຢບ
ູ່ າງໂຮງຮຽນ, ນັກຮຽນທີື່ຮຽນຈົບສາຍອາຊີວະບໍື່ມີວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ອືນ
ື່ ໆ.
ເພີ່ອຢາກແກູ້ໄຂບັນຫາທີເີ່ ກີດຂຶັ້ນ ຂ້າພະເຈົັ້າ ຢາກມີທິດຊີັ້ນໍາດັີ່ງນີັ້:
➢ ວຽກງານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ:
➢ ໃຫຸ້ກົມການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ/ຂະແໜງການຍ່ອຍການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ກວດກາຄືນບັນດາ
ນິຕກ
ິ ໍາທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ອັນທີື່ເຫັນວ່າບໍແ
ື່ ທດເໝາະ ຫຼື ອັນໃດທີື່ເຫັນວ່າ ຍັງມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງສ້າງຂຶັ້ນ
ມາໃໝ່ ເພືື່ອໃຫຸ້ເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍສະເພາະຢູໃ່ ນຂັັ້ນທ້ອງຖິື່ນ. (ຕົວຢ່າງ
ຜ່ານມາຂ້າພະເຈົັ້າໄດຸ້ຍິນວ່າຢູບ
່ າງທ້ອງຖິື່ນພາກສ່ວນເອກະຊົນຢາກລົງທຶນເຂົັ້າໃນການສ້າງໂຮງຮຽນ
ອະນຸບານ ແຕ່ການອະນຸມັດມີຄວາມຫຍຸຸ້ງຍາກ ແລະ ຊັກຊ້າ).
➢ ບັນດາແຂວງຢາກໃຫຸ້ເອົາໃຈໃສ່ຂະຫຍາຍຫ້ອງກຽມປະຖົມໃຫຸ້ທົື່ວເຖິງ ໂດຍສະເພາະຢູເ່ ມືອງທີື່ມີ
ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປີ ຕໍື່າກວ່າ 60%. ປະສານກັບອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ຊຸມຊົນ
ເພືື່ອຂໍການສະໜັບສະໜູນໃນການສ້າງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ສໍາລັບຫ້ອງກຽມປະຖົມ.
➢ ວຽກງານປະຖົມສຶກສາ
➢ ໃຫຸ້ຂະແໜງການຍ່ອຍປະຖົມສຶກສາ ທົບທວນຄືນນະໂຍບາຍການເລືື່ອນຂັັ້ນແບບຕໍເື່ ນືື່ອງລວມທັງ
ວິທີການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຜ່ານມາມັນຖືກຕ້ອງລະບໍ, ລະບົບນິເທດເດເປັນແນວໃດ ເໝາະສົມລະບໍ?
ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບສອດຄ່ອງແລຸ້ວລະບໍ? ຫຼັກສູດການສິດສອນເດ ຜ່ານການປະເມີນເຫັນ
ວ່າ ຫຼາຍໂພດ ແລະ ແອອັດ. ຊິມີວິທີແກຸ້ໄຂແນວໃດ ເພືື່ອເນັັ້ນໃສ່ການສິດສອນການອ່ານ, ການ
ຂຽນ ແລະ ການຄິດໄລ່ເລກພືັ້ນຖານ?
➢ ຜ່ານມາເຫັນວ່າ ຄູສອນບໍື່ເອົາໃຈໃສ່ຕກ
ໍື່ ານສິດສອນ, ໄປຊ້າ, ເລີກໄວ. ຢາກໃຫຸ້ແຂວງຊີນ
ັ້ ໍາເມືອງ
ໃຫຸ້ລົງຕິດຕາມການປະຕິບັດໜ້າທີຂ
ື່ ອງຄູ ແລະ ອໍານວຍການໂຮງຮຽນຢ່າງເປັນປະຈໍາ. ໃຫຸ້ເພີື່ມ
ການຈັດສັນງົບປະມານບໍລິຫານໃຫຸ້ເມືອງ ເພືື່ອໃຫຸ້ມງີ ົບພຽງພໍສໍາລັບການລົງເຮັດວຽກຂອງຄູສຶກສາ
ນິເທດ. ໃຫຸ້ກວດກາເບິື່ງ ເມືອງໃດທີື່ຍັງບໍທ
ື່ ັນມີຄູສຶກສານິເທດພຽງພໍ ຕ້ອງສັນຫາຄູທມ
ີື່ ປ
ີ ະສົບການ
ເພືື່ອມາຮັບໜ້າທີື່.
➢ ຂະແໜງການຍ່ອຍມັດທະຍົມ (ລວມທັງ ຕອນຕົັ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ)
➢ ໃຫຸ້ຂະແໜງການຍ່ອຍມັດທະຍົມສຶກສາທົບທວນຄືນ ບັນດານິຕກ
ິ ໍາທີື່ມີ ອັນໃດທີື່ບເໍື່ ໝາະສົມກໍ
ປັບປຸງຄືນ ຫຼື ລົບລ້າງ, ອັນໃດທີມ
ື່ ີຄວາມຈໍາເປັນທີຈ
ື່ ະຕ້ອງສ້າງຂຶັ້ນມາໃໝ່ ກໍໃຫຸ້ຮີບຮ້ອນສ້າງ
(ເຊັື່ນ: ນິຕິກໍາກ່ຽວກັບການຄັດເລືອກນັກຮຽນເຂົັ້າຮຽນຕໍມ
ື່ ັດທະຍົມຕອນປາຍ ໄດຸ້ເວົັ້າມາສອງປີ
ແລຸ້ວປັດຈຸບັນນີເັ້ ຮັດຮອດໃສແລຸ້ວ), ການອອກແບບມາດຕະຖານຫ້ອງທົດລອງເດເຮັດຮອດໃສ
ແລຸ້ວ. ການທົດລອງສອນສາຍສາມັນວິຊາຊີບເດມີຄວາມຄືບໜ້າແນວໃດ? ຊິສືບຕໍບ
ື່ ໍ? ຖ້າຈະສືບຕໍື່
ຕ້ອງມີນິຕກ
ິ ໍາຫຍັງຮອງຮັບ? ຫຼັກສູດເດເໝາະສົມແລຸ້ວລະບໍ? ບາງການປະເມີນເປີດເຜີຍວ່າ ການ

ບັນຈຸຄອ
ູ າສາສະໝັກສ່ວນໜຶື່ງແມ່ນມາຈາກຫຼັກສູດມີຫຼາຍວິຊາ ແລະ ທຸກວິຊາຕ້ອງມີຄູສອນ ເຊັື່ນ:
ວິຊາພະລະ ແລະ ສີລະປະສຶກສາ, ວິຊາວິຊາຊີບພືັ້ນຖານ. ດັື່ງນັັ້ນ ໂຮງຮຽນຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບບັນຈຸຄູ
ອາສາສະໝັກ.
➢ ບັນຫາຢູຊ
່ ັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາກໍຄື ນັກຮຽນປະລະການຮຽນຫຼາຍ ຢູ່ ມ. 1 ມ. 2 ແລະ ຢູ່ ມ. 5.
ຊຶື່ງ ຜ່ານການປະເມີນເຫັນວ່າ ນັກຮຽນປະລະການຮຽນຍ້ອນປັດໄຈທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງ
ຄົມ. ດັື່ງນັນ
ັ້ , ຢາກໃຫຸ້ແຂວງເອົາໃຈໃສ່ເຮັດວຽກກັບອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ໃກຸ້ຊິດກັບ
ຊຸມຊົນເພືື່ອຊອກຫາສາຍເຫດທີແ
ື່ ທຸ້ຈິງເປັນຫຍັງເຂົາຈິື່ງອອກໂຮງຮຽນ. ນອກນັັ້ນ, ຢາກໃຫຸ້ແຂວງ
ສົມທົບກັບເມືອງ ແລະ ໂຮງຮຽນ ເພືື່ອລະດົມເຂົາເຈົັ້າໃຫຸ້ເຂົັ້າຮຽນຄືນ ໂດຍສະເພາະ ໃນຊັັ້ນມັດ
ທະຍົມຕອນຕົັ້ນ.
➢ ຂະແໜງການຍ່ອຍການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ
➢ ໃຫຸ້ຂະແໜງການຍ່ອຍການສຶກສານອກໂຮງຮຽນທົບທວນຄືນ ພາລະບົດບາດຂອງສູນການສຶກສາງ
ນອກໂຮງຮຽນປະຈໍາພາກ (ໃນມະຕິກອງປະຊຸມຜູບ
ຸ້ ໍລິຫານການສຶກສາປະຈໍາປີ ກໍໄດຸ້ເວົັ້າເຖິງເລືື່ອງ
ນີ)ັ້ ໄດຸ້ເຮັດຮອດໃສແລຸ້ວ. ຈໍາເປັນຕ້ອງມີບໍ ຫຼື ຕ້ອງມອບໃຫຸ້ເປັນສູນຂອງແຂວງ?
➢ ໃຫຸ້ເບິື່ງຄືນລະບົບເກັບກໍາຂໍມ
ັ້ ູນ ເຮັດແນວໃດຊິໃຫຸ້ເປັນລະບົບ ແລະ ສາມາດລາຍງານສະພາໄດຸ້ໃນ
ແຕ່ລະປີ.
➢ ການຈັດການບໍາລຸງ ຢາກໃຫຸ້ເນັັ້ນໃສກຸ່ມຊົນເຜົື່າ ແລະ ເພດຍິງ.
➢ ຂະແໜງການຍ່ອຍສ້າງຄ.
➢ ໃຫຸ້ຂະແໜງການຍ່ອຍສ້າງຄູທົບທວນຄືນວິທີການຄັດເລືອກນັກຮຽນເຂົັ້າຮຽນຄູ, ໃຫຸ້ເນັັ້ນໃສ່ຄຸນ
ນະພາບ ແທນທີື່ຈະເນັັ້ນໃສ່ຮູບຮ່າງ. ໃນສະພາບທີື່ນັກຮຽນຄູທຈ
ີື່ ົບອອກໄປຍັງບໍໄື່ ດຸ້ຮັບການບັນຈຸ
ຍັງມີຫຼາຍ, ໃຫຸ້ກົມສ້າງຄູຮ່ວມກັບສູນພັດທະນາຄູ ແລະ ສະຖາບັນສ້າງຄູ ທົບທວນຄືນຍຸດທະສາດ
ໃນການສ້າງຄູ ວ່າຍັງຊິສ້າງໃນຮູບແບບເກົື່ານີັ້ບໍ ຫຼື ຈະເນັັ້ນໃສ່ການຍົກລະດັບຄູປະຈໍາການ ຫຼື ຄູອາ
ສາສະໝັກ.
➢ ຂະແໜງການຍ່ອຍ ອາຊີວະສຶກສາ
➢ ໃຫຸ້ກົມອາຊີວະສຶກສາ ສົມທົບກັບ ສະພາອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍສະເພາະ
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເພືື່ອສຶກສາເຖິງແນວໂນຸ້ມຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານ
ແຮງງານ ຈາກນັັ້ນ ກໍພັດທະນາຫຼັກສູດ ແລະ ຄູສອນໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການດັື່ງກ່າວ.
➢ ຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືກັບຜູປ
ຸ້ ະກອບການ ເພືື່ອພັດທະນາຫຼັກສູດ ແລະ ເພືື່ອຊອກບ່ອນຝຶກປະສົບ
ການໃຫຸ້ແກ່ນັກຮຽນ.
➢ ສືບຕໍປ
ື່ ັບປຸງກົດໝາຍອາຊີວະສຶກສາໃຫຸ້ສໍາເລັດ.
➢ ຂະແໜງການຍ່ອຍ ການສຶກສາຊັັ້ນສງ
➢ ໃຫຸ້ກົມການສຶກສາຊັນ
ັ້ ສູງ ສົມທົບກັບບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ ເອົາໃຈໃສ່ຍົກສູງຄຸນນະພາບການ
ສິດສອນ, ເພີື່ມທະວີການຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ການບໍລິການດ້ານວິຊາການ.
➢ ພັດທະນານິຕິກໍາທີຈ
ື່ ໍາເປັນ ເພືື່ອໃຫຸ້ກ້າວໄປສູ່ ຄວາມເປັນເອກະລາດ ແລະ ການບໍລິຫານຈັດການ
ດ້ານການເງິນດ້ວຍຕົນເອງ.
➢ ລົງທຶນເຂົາັ້ ໃນການສະໜອງສືື່ການຮຽນ-ການສອນ
ເພືື່ອໃຫຸ້ມີແຫຼື່ງຂໍັ້ມູນຮັບໃຊຸ້ການຮຽນ-ການ
ສອນ ທີຫ
ື່ ຼາກຫຼາຍ.

➢ ໃຫຸ້ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ ເອົາໃຈໃສ່ຄຸຸ້ມຄອງລະບົບການເງິນ ໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການເງິນ
ຂອງລັດຖະບານ.
➢ ຂະແໜງການຍ່ອຍກິລາກາຍະກໍາ
➢ ໃຫຸ້ຂະແໜງການຍ່ອຍກິລາ - ກາຍະກໍາ ສົມທົບກັບແຂວງຊຽງຂວາງ ກວດກາຄວາມພ້ອມທຸກຢ່າງ
ໃນການກະກຽມຈັດການແຂ່ງຂັນມະຫາກໍາກິລາແຫ່ງຊາດ ຄັັ້ງທີ 11 ທີື່ແຂວງຊຽງຂວາງ ຊຶື່ງຈະຈັດ
ຂຶັ້ນໃນທ້າຍປີນີັ້.
➢ ໃຫຸ້ສືບຕໍື່ກວດກາຄືນການນໍາໃຊຸ້ ແລະ ການຄຸຸ້ມຄອງສະໜາມກິລາຕ່າງໆ.
➢ ຂະແໜງການຍ່ອຍບໍລິຫານ - ຄຸູ້ມຄອງ
➢ ບັນຫາຄູເຫຼືອ-ບໍື່ພໍ, ບັນຫາຄູອາສາສະໝັກເປັນບັນຫາທີື່ເຄັື່ງຮ້ອນ ເປັນບັນຫາທີື່ສັງຄົມຢາກຮູຸ້ຄໍາ
ຕອບ. ດັື່ງນັັ້ນ, ໃຫຸ້ກົມຈັດຕັງັ້ ແລະ ພະນັກງານ ສົມທັບກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ດໍາເນີນ
ການ ດັື່ງນີັ້:
1) ປັບປຸງຖານຂໍັ້ມູນຄຸຸ້ມຄອງລັດຖະກອນໃຫຸ້ສໍາເລັດ ແລະ ນໍາໃຊຸ້ໄດຸ້ໃນທົື່ວປະເທດ.
2) ປັບປຸງນິຕິກໍາໃນການບັນຈຸສັບຊ້ອນ ແລະ ນໍາໃຊຸ້ຄູອັນໃດທີື່ບໍື່ເໝາະສົມໃຫຸ້ສໍາເລັດ ແລະ ສາ
ມາດນໍາໃຊຸ້ໄດຸ້ໃນສົກຮຽນ 2019-2020.
3) ສ້າງມາດຕະຖານ/ເງືື່ອນໄຂ ເພືື່ອເປັນບ່ອນອີງໃສ່ການສັບຊ້ອນຄູຈາກໂຮງຮຽນທີື່ເຫຼືອໄປສິດ
ສອນຢູ່ບ່ອນບໍື່ພໍ ໂດຍເນັັ້ນໃສ່ການສັບຊ້ອນພາຍໃນເມືອງໃຫຸ້ສໍາເລັດ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊຸ້ໄດຸ້
ໃນສົກຮຽນ 2019-2020
➢ ໃຫຸ້ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງິນ ເອົາໃຈໃສ່ຈັດສັນງົບປະມານບໍລິຫານໃຫຸ້ແຕ່ລະຂະ
ແໜງການຍ່ອຍໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບບູລມ
ີ ະສິດໃນການພັດທະນາພ້ອມທັງຮັບປະກັນການປະຢັດ ໂດຍ
ອີງໃສ່ ດໍາລັດເລກທີ 09/ນຍ ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຄໍາສັື່ງແນະນໍາເລືື່ອງການປະຢັດງົບປະມານ
ເລກທີ 309/ສສກ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ຫຼີກລ້ຽງການຈັດກິດຈະກໍາຊໍັ້າຊ້ອນກັນ.
ການຂຶັ້ນແຜນງົບປະມານຕ້ອງສອດຄ່ອງກັນກັບ ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານ.
➢ ໃຫຸ້ກົມກວດກາ ເອົາໃສ່ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫຸ້ລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ເນັັ້ນໃສ່
ການຕິດຕາມປະຈໍາໄຕມາດ, ປະຈໍາ 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈໍາປີ. ຖ້າມີຄວາມຕ້ອງການ ການຊ່ວຍເຫຼືອ
ທາງດ້ານວິຊາການ ກໍໃຫຸ້ປະສານກັບບັນດາໂຄງການຕ່າງໆ ເພືື່ອຂໍການສະໜັບສະໜູນ.
ນີັ້ເປັນພຽງບາງທິດຊີັ້ນໍາທີື່ຂ້າພະເຈົັ້າຢາກແລກປ່ຽນກັບບັນດາທ່ານຜູຸ້ແທນກອງປະຊຸມ, ຊຶື່ງລະອຽດທາງ
ກົມແຜນການຈະໄດຸ້ນໍາສະເໜີ ຄໍາຖາມເຈາະຈີັ້ມຕືື່ມ ເພືື່ອໃຫຸ້ບັນດາທ່ານໄດຸ້ປະກອບຄໍາເຫັນ.
ມາຮອດນີັ້ ຂ້າພະເຂົັ້າຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍື່ບັນດາທ່ານທີື່ມາເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຕາມຄໍາເຊີນຂອງ
ພວກຂ້າພະເຈົັ້າ, ຂໍອວຍພອນໄຊແກ່ທ່ານ ຈົື່ງມີຄວາມສຸກ ແລະ ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນໜ້າທີື່ການງານ, ອວຍ
ພອນບັນດາຜູຸ້ບໍລິຫານການສຶກສາທຸກຂັັ້ນ ແລະ ຜູຸ້ແທນກອງປະຊຸມທຸກທ່ານ ຈົື່ງມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ຕັັ້ງໜ້າ
ປະຕິບັດໜ້າທີື່ຕາມການມອບໝາຍໃຫຸ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ແລະ ອວຍພອນໃຫຸ້ກອງປະຊຸມດໍາເນີນໄປດ້ວຍ
ບັນຍາກາດຟົດຟືນ
ັ້ , ມີຄວາມສະດວກທຸກປະການ ແລະ ບັນລຸໄດຸ້ຕາມຄາດໝາຍທີື່ວາງໄວຸ້.
ຂໍຂອບໃຈ

ບົດສະຫລຸບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ປະຈໍາປີ
2018
ແລະ ແຜນການ ຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍ ປະຈໍາປີ 2019
I.

ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ:

1)

ຜົນສໍາເລັດ
ໂດຍລວມການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນແມ່ນໄດຸ້ຮັບການພັດທະນາດີຂຶັ້ນ ເຫັນໄດຸ້ຈາກອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນ
ຂອງເດັກ 5 ປີ ເພີື່ມຂຶັ້ນຈາກ 74,4% ເປັນ 77,1%, ຊຶື່ງໃນນັັ້ນ ມີ 126 ເມືອງ ທີື່ມີອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກ
ອາຍຸ 5 ປີ ສູງກວ່າ 60%. ທັງນີັ້ ກໍຍ້ອນໄດຸ້ມີການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາແຜນງານ ແລະ ໜ້າວຽກຕ່າງໆ ດັື່ງນີັ້:
• ໄດຸ້ສ້າງກຸ່ມພັດທະນາເດັກໃນຊຸມຊົນສໍາລັບເດັກໃນເກນອາຍຸ 3-4 ປີ, ດໍາເນີນການສອນຄວບອາຍຸເດັກ
3-5 ປີ ແລະ ດໍາເນີນກຽມຄວາມພ້ອມໃຫຸ້ເດັກອາຍຸ 5 ປີໃນໄລຍະພັກແລຸ້ງ 10 ອາທິດ ໃນ 71 ບ້ານ.
• ໄດຸ້ຂະຫຍາຍຫ້ອງລ້ຽງເດັກ ໂດຍສະເພາະຢູ່ບັນດາຕົວເມືອງຕ່າງໆ ຊຶື່ງປັດຈຸບັນມີໂຮງຮຽນລ້ຽງເດັກ
885 ແຫ່ງ ຖ້າທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ເພີື່ມຂຶັ້ນ 79 ແຫ່ງ. ນອກນັັ້ນ, ກໍຂະຫຍາຍຫ້ອງກຽມປະຖົມ ຢູ່ບັນດາ
ໂຮງຮຽນມູນລະປະຖົມສຶກສາ ແລະ ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ.
• ພາກເອກະຊົນ ສືບຕໍື່ມີບົດບາດໃນການພັດທະນາການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ. ໃນປີ 2018 ໂຮງຮຽນ
ເອກະຊົນເພີື່ມຂຶັ້ນ 53 ແຫ່ງ.
• ໄດຸ້ປັບປຸງຫຼັກສູດ ແລະ ແຜນກຽມຄວາມພ້ອມສໍາລັບເດັກ ອາຍຸ 5 ປີໃນຍາມພັກແລຸ້ງ 10 ອາທິດ,
ປັບປຸງແຜນການລ້ຽງດູ - ສຶກສາອົບຮົມເດັກອາຍຸ 3 - 36 ເດືອນ, ປັບປຸງກອບເນືັ້ອໃນການກຽມ ຄວາມ
ພ້ອມ ສໍາລັບເດັກ 5 ປີ ຄືນໃໝ່.
• ສະໜອງຄູ່ມືແນະນໍາ ແລະ ເຄືື່ອງມື ສໍາລັບວຽກງານສຸຂະອະນາໄມໃນໂຮງຮຽນ
• ສ້າງເຄືື່ອງມືຝຶກອົບຮົມຄູສອນ ແລະ ເຄືື່ອງມືລົງຕິດຕາມການທົດລອງຫ້ອງກຽມປະຖົມ.
• ກະກຽມປັບປຸງປຶັ້ມສອນກຽມຄວາມພ້ອມດ້ານພາສາລາວ 4 ອາທິດໃຫຸ້ນັກຮຽນຊົນເຜົື່າຊັັ້ນປະຖົມປີທີ 1.
2)

ບັນຫາ ແລະ ຂໍັ້ຄົງຄ້າງ
• ການຂະຫຍາຍການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ຢູ່ຕົວເມືອງນ້ອຍ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດຍັງບໍື່ກວ້າງຂວາງ.
• ການຈັດສັນຄູການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນບໍື່ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງ.
• ຜູຸ້ບໍລິຫານສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນຍັງບໍື່ມີຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃນດ້ານການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸຸ້ມຄອງ.

3)

ວຽກງານບລີມະສິດ
ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດການຄຸຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ໃຫຸ້ແກ່ຜູຸ້ບໍລຫ
ິ ານການສຶກສາ
ແລະ ວິຊາການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ຕິດຕາມຊຸກຍູກ
ຸ້ ານຮຽນ - ການສອນທາງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.
ສືບຕໍື່ສົື່ງເສີມ ແລະ ໃຫຸ້ຄວາມສະດວກແກ່ພາກສ່ວນເອກະຊົນ ລົງທຶນເຂົັ້າໃສ່ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ.
ສະໜອງສື,ື່ ອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ, ເຄືື່ອງຫຼິັ້ນໃນໂຮງຮຽນ.
ສ້າງຄູສຶກສານິເທດ ເພືື່ອສົື່ງເສີມຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນ ໃນສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ
ທຸກຮູບແບບ.

•
•
•
•
•
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II.

ການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມ:

1)

ຜົນສໍາເລັດ:
ການພັດທະນາການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມໂດຍສະເພາະການເຂົັ້າເຖິງການສຶກສາ ລວມທັງປະສິດທິພາບພາຍ
ໃນ ໄດຸ້ຮັບການປັບປຸງຂຶັ້ນເລັກນ້ອຍ. ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນສຸດທິເພີື່ມຂຶັ້ນພຽງແຕ່ 0,1% ໃນຂະນະທີື່ອັດຕາການລອດ
ເຫຼືອຮອດ ປ.5 ເພີື່ມຂຶັ້ນ 1,1% ເທົື່ານັັ້ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກໍໄດຸ້ພະຍາຍາມ
ຈັດຕັັ້ງບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ດັື່ງນີັ້:
ໄດຸ້ປັບປຸງ, ກວດແກຸ້ປຶັ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ປ.1 ແລະ ປ. 2.
ສືບຕໍື່ສະໜອງອຸປະກອນຮັບໃຊຸ້ການຮຽນ-ການສອນ.
ອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫຸ້ຄູສຶກສານິເທດ.
ເຝິກອົບຮົມໃຫຸ້ຄູ ເພືື່ອສອນນັກຮຽນທີື່ປະລະການຮຽນໃຫຸ້ກບ
ັ ມາເຂົັ້າໂຮງຮຽນຄືນ.
ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສຸຂະອະນາໄມໃນໂຮງຮຽນຢູ່ບັນດາໂຮງຮຽນ ຮ່ວມກັນກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ.
ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຍົກລະດັບດ້ານວິຊາການໃຫຸ້ແກ່ພະນັກງານໃນດ້ານຕ່າງໆ ດ້ວຍຮູບແບບການເຂົັ້າຮ່ວມ
ປະຊຸມ, ສໍາມະນາ ແລະ ທັດສະນະສຶກສາ.
• ສໍາເລັດການສ້າງຕົັ້ນສະບັບປຶັ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ຂັັ້ນ ປ.1 ຈໍານວນ 6 ວິຊາ, 11 ຕົັ້ນສະບັບ (ພາສາ
ລາວ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ, ຄຸນສົມບັດສຶກສາ, ພະລະສຶກສາ, ສີລະປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະ
ກໍາ ແລະ ວິຊາສີລະປະດົນຕີ) ທີື່ຈະຖືກນໍາໃຊຸ້ໃນສົກຮຽນ 2019-2020. ໂດຍຮູບແບບການສອນ ເນັັ້ນ
ການປະຕິບັດຕົວຈິງ (active learning) ເພືື່ອໃຫຸ້ຜູຸ້ຮຽນໄດຸ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຮຽນ, ໄດຸ້ຄິດວິເຄາະ
, ແກຸ້ບັນຫາ, ລົງມືປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ນໍາໃຊຸ້ຄວາມຮູຸ້ເຂົັ້າໃນຊີວິດຕົວຈິງ ພ້ອມທັງອອກແບບການ
ສອນໃຫຸ້ນໍາໃຊຸ້ປຶັ້ມນິທານສໍາລັບເດັກ ແລະ ປຶັ້ມເສີມ.
• ໄດຸ້ຈັດພິມປຶັ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູວິຊາຄະນິດສາດ ຂັັ້ນ ປ. 2 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ເພືື່ອນໍາໃຊຸ້ໃນ
ສົກຮຽນ 2019-2020;
•
•
•
•
•
•

2)

ບັນຫາ ແລະ ຂໍັ້ຄົງຄ້າງ
• ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນຕໍື່າຍ້ອນ 1) ຄູຈໍານວນໜຶື່ງບໍື່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍື່ການປະຕິບັດໜ້າທີື່ຂອງ
ຕົນ, 2) ຄວາມຮູຸ້ຄວາມສາມາດຂອງຄູຍັງອ່ອນ ແລະ 3) ເນືັ້ອໃນຫຼັກສູດໃນຊັັ້ນປະຖົມມີຫຼາຍເກີນໄປ
ແລະ ຄູສ່ວນຫຼາຍບໍື່ໄດຸ້ເນັັ້ນການສອນທັກສະໃນການອ່ານ, ການຂຽນ ແລະ ການຄິດໄລ່ເລກ.
ນັກຮຽນຄ້າງຫ້ອງຍັງມີຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະຢູ່ ປ . 1 ແລະ ປ 2 ເນືື່ອງຈາກໂຮງຮຽນສ່ວນຫຼາຍ ໄດຸ້ໃຫຸ້ຄູ
ບັນຈຸໃໝ່ ຫຼື ຄູອາສາສະໝັກເປັນຜູຸ້ສອນຊັັ້ນດັື່ງກ່າວ.
•

3)
•
•
•
•
•
•

ວຽກງານບລີມະສິດ
ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນານິຕິກໍາກ່ຽວກັບການສ້າງຕັັ້ງກຸ່ມໂຮງຮຽນ ພ້ອມທັງຊີັ້ນໍາ, ຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູຸ້
ການສ້າງຕັັ້ງກຸ່ມໂຮງຮຽນຢູ່ບັນດາເມືອງຕ່າງໆ.
ສືບຕໍສ
ື່ ະໜອງອຸປະກອບຮັບໃຊຸ້ການຮຽນ-ການສອນ ພ້ອມທັງຝຶກອົບຮົມໃຫຸ້ແກ່ຄູສອນ ປ. 1 ແລະ ປ. 2
ໃນການນໍາໃຊຸ້ຫຼັກສູດໃໝ່.
ປັບປຸງຫຼັກສູດຊັັ້ນ ປ. 3 ແລະ ປ. 4.
ປັບປຸງນິຕິກໍາກ່ຽວກັບການເລືື່ອນຂັັ້ນແບບຕໍື່ເນືື່ອງ ລວມທັງການຝຶກອົບຮົມໃຫຸ້ແກ່ຄູສອນ.
ປັບປຸງນິຕິກໍາກ່ຽວກັບການສຶກສານິເທດ ພ້ອມທັງສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງວຽກງານນິເທດການສຶກສາ ໂດຍ
ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຍົກລະດັບໃຫຸ້ແກ່ຄູສຶກສານິເທດທີື່ມີ ພ້ອມທັງສ້າງໃໝ່ສໍາລັບເມືອງທີື່ບໍື່ທັນມີ.
ປະເມີນການປະຕິບັດໜ້າທີື່ຂອງອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ພ້ອມທັງສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫຸ້ແກ່ເຂົາເຈົັ້າ.
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• ສະໜອງສິື່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານສຸຂະອະນາໄມ ລວມທັງການສະໜອງນໍັ້າໃນໂຮງຮຽນ.
• ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ລົງຊຸກຍູຸ້ ເມືອງທີື່ມີອັດຕາການປະລະ ແລະ ຄ້າງ
ຫ້ອງສູງ.
• ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ/ນະຄອນ ໃຫຸ້ຖືວຽກງານນິເທດເປັນສໍາຄັນໂດຍຊຸກຍູຸ້ ພ້ອມຈັດສັນງົບ
ປະມານໃຫຸ້ແກ່ຄສ
ູ ຶກສານິເທດໄດຸ້ລົງຊຸກຍູຸ້ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອການສິດສອນຂອງຄູ ໂດຍສະເພາະຢູໂ່ ຮງຮຽນ
ທີື່ມີຜົນການຮຽນຕໍື່າ.
• ສະຖາບັນສ້າງຄູຈັດສັນຄູ ແລະ ນັກຮຽນຄູ ລົງໄປສອນຊ່ວຍຢູ່ໂຮງຮຽນທີື່ຍັງຂາດເຂີນຄູ.

III.

ການສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ:

1)

ຜົນສໍາເລັດ:
ໄດຸ້ສະໜອງປຶັ້ມແບບຮຽນໃຫຸ້ແກ່ບັນດາໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນໃນທົື່ວປະເທດ ເພືື່ອທົດແທນປຶັ້ມ
ທີື່ສູນຫາຍ ແລະ ເປ່ເພ.
ສະໜອງເຄືື່ອງທົດລອງວິທະຍາສາດໃນ 3 ວິຊາຄື: ຟິຊິກສາດ, ເຄມີສາດ ແລະ ຊີວະສາດ ໃຫຸ້ໂຮງຮຽນ
ຈໍານວນໜຶື່ງ.
ສະໜອງຫໍພັກ ແລະ ເຄືື່ອງໃຊຸ້ເຂົັ້າໃນຫໍພັກນັກຮຽນຈໍານວນໜຶື່ງ ພາຍໃຕຸ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດ
ທະນາ.
ສະໜອງອຸປະກອນການຮຽນ ແລະ ເຄືື່ອງນຸ່ງໃຫຸ້ແກ່ເດັກຍິງທີື່ທຸກຍາກ ຈໍານວນ 1,334 ຄົນ ເຊິື່ງເປັນ
ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ອົງການຣູມທູຣີດ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ.
ສະໜອງທຶນສົື່ງເສີມການເຂົັ້າຮຽນ ໃຫຸ້ແກ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ ຈໍານວນ 60 ແຫ່ງ ໃນ
30 ເມືອງ, ໃນ 15 ແຂວງ.
ສະໜອງເງິນອຸດໜູນການສຶກສາໃຫຸ້ແກ່ນັກຮຽນທຸກຍາກ, ດ້ອຍໂອກາດ ຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ
ຈໍານວນ 1,495 ທຶນ ພາຍໃຕຸ້ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ 1,000 ທຶນ ໂດຍງົບປະມານ
ຂອງລັດຖະບານ.
ຝຶກອົບຮົມໃຫຸ້ແກ່ຄູສອນໃນຫົວຂໍັ້ຕ່າງໆ ຈໍານວນໜຶື່ງ ເຊັື່ນ: ຝຶກອົບຮົມຄູສອນພາສາອັງກິດ, ຝືກອົບຮົມ
ກ່ຽວກັບວຽກງານສົື່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບວຽກງານທັກສະຊີວິດ
, ເຕັກນິກ ແລະ ການຕິດຕາມເດັກຍິງໃຫຸ້ແກ່ຜູຸ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ແລະ ອືື່ນໆ.
ສ້າງຄັງຂໍັ້ສອບ ແລະ ອອກຫົວບົດສອບເສັງຈົບຊັັ້ນ ມ.4.

•
•
•
•
•
•

•

•
2)

ບັນຫາ ແລະ ຂໍັ້ຄົງຄ້າງ
• ນັກຮຽນຈົບປະຖົມທີື່ບໍື່ສືບຕໍື່ຮຽນໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຍັງມີຫຼາຍ
• ອັດຕາການປະລະການຮຽນຍັງສູງ ໂດຍສະເພາະຢູ່ ມ.1 ແລະ ມ.2.
• ວິຊາຮຽນມີຫຼາຍ ເຮັດໃຫຸ້ບໍື່ສາມາດສະໜອງຄູໃຫຸ້ພຽງພໍ ອັນເປັນສາຍເຫດໃຫຸ້ ມີການຮັບບັນຈຸຄູອາສາ
ສະໝັກ.

3)

ວຽກງານບລີມະສິດ
• ສ້າງຄູສຶກສານິເທດຂັັ້ນເມືອງສໍາລັບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ.
• ສືບຕໍປ
ື່ ັບປຸງໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານການສຶກສາ
ລວມທັງການສະໜອງຫໍພັກໃຫຸ້ແກ່ນັກຮຽນຢູເ່ ຂດຫ່າງໄກ
ສອກຫຼີກ.
• ສືບຕໍື່ໃຫຸ້ທຶນການສຶກສາແກ່ນັກຮຽນຈາກຄອບຄົວທຸກຍາກ.
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• ປັບປຸງສືື່ການຮຽນ-ການສອນ.
• ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ລົງຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູກ
ຸ້ ານສິດສອນຂອງຄູ ແລະ ການປະຕິ
ບັດໜ້າທີື່ຂອງອໍານວຍການໂຮງຮຽນ

IV. ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ:
1)
•
•
•
•

•
2)
•
•
•
•
•
3)
•
•
•
•

V.
1)

ຜົນສໍາເລັດ:
ຈັດການສອບເສັງແຂ່ງຂັນນັກຮຽນເກັື່ງ ແລະ ຖາມ-ຕອບວິທະຍາສາດລະດັບຊາດ ສົກຮຽນ 20182019.
ຂຽນຂໍັ້ສອບເສັງນັກຮຽນເກັື່ງລະດັບຊາດວິຊາພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ ຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ
(ມ.7).
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການສອບເສັງຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ (ມ.7) ສໍາເລັດໄປດ້ວຍດີ.
ສໍາເລັດການພັດທະນາຫຼັກສູດສາຍສາມັນວິຊາຊີບສໍາລັບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍໃນ 3 ສາຂາວິຊາທີື່ຈັດ
ຕັັ້ງ ການຮຽນ - ການສອນທົດລອງຢູ່ 3 ແຂວງເຊິື່ງເປັນສົກຮຽນສຸດທ້າຍ ແລະ ຈະຈັດຕັັ້ງການປະເມີນ
ໃນ ເດືອນກຸມພາ 2019.
ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ປະເມີນສ້າງຄູສຶກສານິເທດທົດແທນ.
ບັນຫາ ແລະ ຂໍັ້ຄົງຄ້າງ
ນັກຮຽນທີື່ເຂົັ້າຮຽນຕໍື່ຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍຈໍານວນບໍື່ໜ້ອຍຮຽນອ່ອນ ອັນເປັນສາຍເຫດເຮັດໃຫຸ້ມີ
ການປະລະ ການຮຽນ.
ຄູສອນສ່ວນຫຼວງຫຼາຍບໍື່ທັນໄດຸ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊຸ້ຫຼັກສູດໃໝ່.
ຄູສອນຂາດຄວາມຮູຸ້ກ່ຽວກັບວິທີການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນແບບຕໍື່ເນືື່ອງ.
ຄູສອນວິຊາວິທະຍາສາດຈໍານວນຫຼາຍ ບໍື່ສາມາດນໍາໃຊຸ້ອຸປະກອນການທົດລອງ ຍ້ອນບໍື່ໄດຸ້ຮັບການຝຶກ
ອົບຮົມ.
ການລົງຕິດຕາມ, ຊຸກຍູຸ້ການຮຽນ-ການສອນຍັງບໍື່ປົກກະຕິ ແລະ ບໍື່ທົື່ວເຖິງ.
ວຽກງານບລີມະສິດ
ສ້າງນິຕິກໍາກ່ຽວກັບການຄັດເລືອກນັກຮຽນໄປຮຽນຕໍື່ໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ແລະ ສາມັນວິຊາຊີບ.
ຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊຸ້ເຄືື່ອງທົດລອງວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ໃຫຸ້ແກ່ຄູສອນວິຊາດັື່ງກ່າວ.
ສ້າງນິຕິກໍາກ່ຽວກັບສຶກສານິເທດສາຍສາມັນສຶກສາ.
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ສົມທົບກັບຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ/
ນະຄອນ ລົງຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູຸ້ການສິດສອນຂອງຄູ ແລະ ການປະຕິບັດໜ້າທີື່ຂອງຜູອ
ຸ້ ໍານວຍການ
ໂຮງຮຽນ.

ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ:
ຜົນສໍາເລັດ:
• ຈັດການບໍາລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາຈົບຊັັ້ນປະຖົມ ໃຫຸ້ກຸ່ມເປົັ້າໝາຍອາຍຸ 6-14 ປີ ໄດຸ້ຈໍານວນ 1,473 ຄົນ
• ຈັດການຮຽນ-ການສອນ ໃຫຸ້ກມ
ຸ່ ເປົັ້າໝາຍຊາວໝຸ່ມ ແລະ ຜູຸ້ໃຫຍ່ ອາຍຸ 15-40 ປີ ໄດຸ້ຈໍານວນ 27,591 ຄົນ.
• ຈັດການຮຽນ-ການສອນ ບໍາລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ໃຫຸ້ກຸ່ມເປົັ້າໝາຍອາຍຸ
15-30 ປີ ໄດຸ້ສໍາເລັດ ຈໍານວນ 34,303 ຄົນ.
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• ສໍາເລັດການປະກາດເປັນເມືອງຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນບໍາລຸງຈໍານວນ 25 ເມືອງ. ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ໃນ
ທົື່ວປະເທດ ໄດຸ້ຈັດຕັັ້ງພິທີປະກາດເປັນເມືອງຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນບໍາລຸງ ສໍາເລັດແລຸ້ວ 122 ເມືອງ.
• ດໍາເນີນການບໍາລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍໃຫຸ້ກັບພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ
ແລະ ປະຊາຊົນທົື່ວໄປ ທັງໝົດຈໍານວນ 4,600 ຄົນ (ມ.5 ຈໍານວນ 1,175 ຄົນ; ມ.6 ຈໍານວນ 1,350
ຄົນ; ມ.7 ຈໍານວນ 2,075 ຄົນ);
• ສົື່ງເສີມການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັັ້ນພືັ້ນຖານໃຫຸ້ແກ່ກຸ່ມເປົັ້າໝາຍ ຊຶື່ງລວມເອົາທັງຄົນພິການ ໃນທົື່ວປະ
ເທດ ເຊິື່ງມີກຸ່ມເປົັ້າໝາຍທີື່ໄດຸ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບສໍາເລັດ ຈໍານວນ 2,926 ຄົນ.
2)
•
•
•
•

3)
•
•
•
•
•

ບັນຫາ ແລະ ຂໍັ້ຄົງຄ້າງ
ການຍົກລະດັບການຮູຸ້ໜັງສືຍັງບໍື່ລົງເລິກເຖິງເປົັ້າໝາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຊົນເຜົື່າ ແລະ ເພດຍິງ.
ຂໍັ້ມູນກ່ຽວກັບກຸ່ມເປົັ້າໝາຍຍັງບໍື່ຊັດເຈນ.
ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ຍັງບໍື່ເນັັ້ນໃສ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູຸ້ຮຽນ.
ຍັງບໍື່ມີການຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູຸ້ຜູຸ້ທີື່ຮຽນຈົບລະບົບບໍາລຸງຂັັ້ນຕ່າງໆທີື່ເປັນລະບົບ ອັນເຮັດໃຫຸ້ກຸ່ມເປົັ້າ
ໝາຍຈໍານວນໜຶື່ງກືກຄືນ.
ວຽກບລີມະສິດ
ລົງເກັບກໍາຂໍມ
ັ້ ູນສະຖິຕິ ວຽກງານສຶກສານອກໂຮງຮຽນທົື່ວປະເທດ.
ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງວິຊາຊີບໃຫຸ້ຄູຝືກສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຂັັ້ນເມືອງທົື່ວປະເທດ.
ລົງຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູກ
ຸ້ ານຈັດການຮຽນ-ການສອນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ.
ສ້າງຫຼັກສູດວິຊາຊີບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ສາຂາວິຊາປູກຟັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ ພ້ອມທັງສະໜອງການ
ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ໃຫຸ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຜູຸ້ທີື່ສົນໃຈ.
ສ້າງເກນຕົວຊີວ
ັ້ ັດມາດຕະຖານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ.

VI. ການສຶກສາສ້າງຄ
1)

ຜົນສໍາເລັດ
ສໍາລັບວຽກງານການກໍື່ສ້າງຄູ ແມ່ນໄດຸ້ຫດ
ຼຸ ຜ່ອນການຮັບນັກຮຽນຄູ ແຕ່ໄດຸ້ເນັັ້ນໃສ່ການປັບປຸງຄຸນນະພາບ
ການຄັດເລືອກນັກຮຽນເຂົັ້າຮຽນ ແລະ ຄຸນນະພາບການສິດສອນ ເຊັື່ນ:
• ປັບປຸງຫຼັກສູດສ້າງຄູອະນຸບານ ແລະ ຫຼັກສູດສ້າງຄູປະຖົມທຸກລະດັບ ໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກສູດປະຖົມ
ສຶກສາ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ໂດຍສະເພາະການຫຼຸດຜ່ອນຊົື່ວໂມງສອນດ້ານທິດສະດີ, ເພີື່ມພາກປະຕິບັດໃຫຸ້
ຫຼາຍ, ຫຼຸດຜ່ອນວິຊາຮຽນ ແລະ ຂະຫຍາຍເວລາເຝິກຫັດວິຊາຊີບຄູ ຈາກ 10 ອາທິດ ເປັນ 12 ອາທິດ.
• ປັບປຸງຫຼັກສູດສ້າງຄູພະລະສຶກສາລະດັບຊັັ້ນສູງ (ລະບົບ 12+2) ແລະ ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີຕເໍື່ ນືື່ອງ ພັກ
ສິນ
ັ້ ປີຮຽນ ມາເປັນລະບົບປົກກະຕິ.
• ໄດຸ້ສະໜອງລວມທັງເຝິກອົບຮົມການນໍາໃຊຸ້ອຸປະກອນການສອນ, ເຄືື່ອງທົດລອງ ສໍາລັບວິຊາຟິຊິກສາດ,
ຊີວະສາດ, ເຄມີສາດ ແລະ ຫ້ອງຟັງສຽງ ໃນວິທະຍາໄລຄູ 08 ແຫ່ງ.
• ໄດຸ້ສົື່ງຄູສອນຈາກສະຖາບັນສ້າງຄູ ໄປຍົກລະດັບຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
• ສ້າງຕັັ້ງໂຮງຮຽນສາທິດ ລວມທັງພັດທະນາຄູມ
່ ືເຮັດວຽກຂອງໂຮງຮຽນດັື່ງກ່າວ ເພືື່ອໃຫຸ້ມຄ
ີ ວາມສະດວກ
ໃຫຸ້ແກ່ການປະສານງານ ແລະ ການລົງເຮັດວຽກການສອນຂອງ ຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາຄູ.
• ເຝິກອົບຮົມຄູເຝິກຂັັ້ນແຂວງ, ຂັັ້ນເມືອງ ແລະ ວິທະຍາໄລຄູ ໃນຂອບເຂດທົື່ວປະເທດ ກ່ຽວກັບການນໍາ
ໃຊຸ້ປຶັ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູມ
່ ືຄູ ວິຊາຄະນິດສາດ ຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາປີທີ 1.
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• ຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການບໍາລຸງຄູປະຈໍາການ ແລະ ການສ້າງເຄືອຂ່າຍພັດ
ທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍເື່ ນືອ
ື່ ງ.
• ໄດຸ້ປະເມີນຄວາມພ້ອມຂອງແຕ່ລະວິທະຍາໄລຄູ ໃນການເປີດສອນຫຼັກສູດສ້າງຄູລະດັບປະລິນຍາຕີ ແຫ່ງ
ລະ 2 ສາຍ (ສອນໄດຸ້ແຕ່ ມ.1 ຫາ ມ.7) ຈາກຄະນະປະເມີນພາຍນອກ.
• ການສ້າງຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ ແມ່ນອີງໃສ່ແຜນຄວາມຕ້ອງການຄູ ໄດຸ້ສ້າງແຜນຮັບນັກຮຽນເຂົັ້າຮຽນ
ແລະ ຈັດແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບການເປີດສອນຫຼັກສູດສ້າງຄູສາຍຕ່າງໆ ຢູວ
່ ິທະຍາໄລຄູແຕ່ລະ
ແຫ່ງ ຕາມແຜນການກໍື່ສ້າງຄູ ແລະ ຄວາມພ້ອມຂອງແຕ່ລະວິທະຍາໄລຄູ ເພືື່ອກ້າວໄປສູກ
່ ານສ້າງສູນແຫ່ງ
ການພັດທະນາ ແລະ ສູນແຫ່ງຄວາມເປັນເລີດສໍາລັບສາຍສ້າງຄູ.
2)

ບັນຫາ ແລະ ຂໍັ້ຄົງຄ້າງ
• ພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານຈໍານວນໜຶື່ງ ຍັງຂາດຄຸນສົມບັດ ແລະ ຈັນຍາບັນຄູລາວໃນບາງດ້ານ.
• ການເຂົັ້າມາຮຽນຄູຂອງນັກສຶກສາຈໍານວນໜຶື່ງແມ່ນ ທາງເລືອກສຸດທ້າຍ ຈຶື່ງເຮັດໃຫຸ້ຄຸນນະພາບຂອງການ
ສ້າງຄູຕາໍື່ .

3)

ວຽກບລີມະສິດ
ເຝິກອົບຮົມຄູບໍາລຸງປະຈໍາການສອນຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຕາມເນືັ້ອໃນຫຼັກສູດທີື່ໄດຸ້ປັບປຸງໃໝ່ (ບໍາລຸງໄລ
ຍະສັັ້ນ).
ພັດທະນາສືື່ການຮຽນ-ການສອນ ສໍາລັບວິຊາຮຽນໃນວິທະຍາໄລຄູ ແລະ ໂຮງຮຽນສາທິດ.
ທົບທວນຄືນກ່ຽວກັບວຽກງານການສ້າງສູນແຫ່ງການພັດທະນາ ແລະ ສູນແຫ່ງຄວາມເປັນເລີດ.
ປັບປຸງຖານຂໍັ້ມູນລະບົບ TEMIS.

•
•
•
•

VII. ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບ
1)

ຜົນສໍາເລັດ
ໃນປີຜ່ານມາເຫັນວ່ານັກຮຽນມີຄວາມສົນໃຈເຂົັ້າຮຽນໃນສາຍອາຊີວະສຶກສາຫຼາຍຂຶັ້ນ, ຊຶື່ງມີຈໍານວນນັກ
ຮຽນເຂົັ້າໃໝ່ໃນສາຍອາຊີວະສຶກສາ ທັງໝົດຈໍານວນ 18.355 ຄົນ, ຍິງ 7.579 ຄົນ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເພີື່ມຂຶັ້ນ
18,5%. ທັງນີັ້ ກໍຍ້ອນໄດຸ້ມີການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາແຜນງານຕ່າງໆ ດັື່ງນີັ້:
• ໄດຸ້ລົງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ແນະນໍາວິຊາຊີບກ່ຽວກັບວຽກງານອາຊີວະສຶກສາໃຫຸ້ພໍື່ແມ່ຜູຸ້ປົກຄອງ, ນັກຮຽນ
ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນໃນທົື່ວປະເທດໂດຍຜ່ານສືຕ
ື່ ່າງໆ. ໃນຂະນະດຽວກັນ ກະຊວງສຶກສາ
ທິການ ແລະ ກິລາ ກໍໄດຸ້ສະໜອງເບຸ້ຍລ້ຽງ ແລະ ນະໂຍບາຍອືື່ນໆ ໃຫຸ້ແກ່ນັກຮຽນໂດຍສະເພາະຜູຸ້ທີື່ມາ
ຈາກເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ.
• ປັບປຸງຫຼັກສູດຄູອາຊີວະສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ ໃນ 3 ສາຂາວິຊາ: ເຕັກໂນໂລຊີໄຟຟຸ້າ, ເຕັກໂນໂລຊີ
ກົນຈັກ, ວິສະວະກໍາໂຍທາ ແລະ ສ້າງຮ່າງຄູມ
່ ືຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມວິຊາການ ສໍາລັບຜູບ
ຸ້ ໍລິຫານອາຊີວະສຶກ
ສາ. ນອກນັັ້ນ, ກໍໄດຸ້ພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງຫຼັກສູດ ສາຂາວິຊາຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ຫຼັກສູດສາຂາອາຊີບຈັກກົນ
ໂຮງງານ; ຫຼັກສູດວິຊາຊ່າງສ້ອມແປງກົນຈັກຂະໜາດນ້ອຍ, ຊ່າງກໍື່ສ້າງ, ຊ່າງໄມຸ້, ປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ;
ສາຂາອາຊີບການກວດກາຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນຕັດຫຍິບ, ວິຊາຊ່າງໄຟຟຸ້າຄວບຄຸມ, ເຕັກໂນໂລຊີອຸດ
ສາຫະກໍາ, ການບໍລກ
ິ ານໂຮງແຮມ, ການປຸງແຕ່ງອາຫານ-ການບໍລິການເຄືື່ອງດືື່ມ, ແລະ ການບໍລິການ
ການເດີນທາງ-ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອືື່ນໆ.
• ຍົກລະດັບວິຊາສະເພາະໃຫຸ້ຄສ
ູ ອນຢູພ
່ າຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດດ້ວຍທຶນລັດ ພາຍໃຕຸ້ໂຄງການ
SSTVET, ໂຄງການຮ່ວມມື ທາງວິຊາການ ລາວ-ໄທ ( TICA ), ເຢຍລະມັນ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ
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ລວມທັງໝົດ 225 ຄົນ/ຍິງ 73 ຄົນ (ໃນນີັ້ ປະລິນຍາເອກ 1 ຄົນ, ປະລິນຍາໂທ 111 ຄົນ, ປະລິນຍາຕີ
98 ຄົນ ແລະ ຊັັ້ນສູງ 16 ຄົນ).
• ສົື່ງຄູໄປຝຶກອົບຮົມດ້ານວິຊາສະເພາະຢູຕ
່ ່າງປະເທດ ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນທຶນຈາກອົງການຈັດຕັັ້ງສາ
ກົນຕ່າງໆ ໄດຸ້ 664 ເທືື່ອຄົນ (ຍິງ 341 ຄົນ).
• ພັດທະນາເວບໄຊ www.tvet-laos.org ແລະ TVET Application ທີື່ສາມາດນໍາໃຊຸ້ໃນລະບົບ
Android ແລະ IOS ເພືື່ອເປັນເຄືື່ອງມືໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂໍັ້ມູນຂ່າວສານຫຼັກສູດການຮຽນ-ການ
ສອນອາຊີວະສຶກສາ.
• ມອບໂອນວິທະຍາເຂດ ຂອງວິທະຍາໄລເຕັກນິກຫຼວງພະບາງ ສາຂາເມືອງນໍັ້າບາກ ແຂວງຫຼວງພະບາງ
ໃຫຸ້ແກ່ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ສະເໜີສ້າງຕັັ້ງເປັນ ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ
ວິຊາຊີບ ແບບປະສົມ ແຂວງຫຼວງພະບາງ.
2)

ບັນຫາ ແລະ ຂໍັ້ຄົງຄ້າງ
• ພຶັ້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ຍັງບໍພ
ື່ ຽງພໍກັບການເພີື່ມຂຶັ້ນຂອງນັກຮຽນ ແລະ ຂາດຫ້ອງ
ຝຶກງານ, ຫ້ອງທົດລອງ, ຫ້ອງສະໝຸດ, ຟາມປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ ແລະ ສະໂມສອນ.
• ການຈັດຕັງັ້ ການຮຽນ-ການສອນ ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ຄຸນນະພາບຍັງຕໍື່າ, ການພັດ
ທະນາຫຼັກສູດບໍສ
ື່ ອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ, ການກໍື່ສ້າງກໍາລັງແຮງງານຂະແໜງ
ການບໍລກ
ິ ານຍັງມີຈໍານວນຫຼາຍ ແລະ ມີລັກສະນະເຫຼືອບໍື່ພ;ໍ
• ສະຖານປະກອບການຍັງບໍທ
ື່ ັນປະກອບສ່ວນ ແລະ ຮ່ວມມືຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການພັດທະນາວຽກງານ
ອາຊີວະສຶກສາ.

3)

ວຽກບລີມະສິດ
ຕິດຕາມການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການສ້າງຕັັ້ງວິທະຍາໄລເຕັກນິກການລົດໄຟ ມິດຕະພາບ ລາວ-ຈີນ.
ສືບຕໍື່ຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດໂຄງການປັບປຸງ ແລະ ກໍື່ສ້າງໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານຢູບ
່ ັນດາວິທະຍາໄລ ແລະ ໂຮງຮຽນ
ເຕັກນິກວິຊາຊີບຕ່າງໆ ພາຍໃຕຸ້ການສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການຕ່າງໆ.
ຮ່ວມມືກັບສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດ, ບັນດາກຸ່ມອາຊີບ, ສະຖານປະກອບການ, ກົມ
ພັດທະນາສີມືແຮງງານກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເພືື່ອພັດທະນາມາດຖານອາຊີບ,
ພັດທະນາຫຼັກສູດ ແລະ ສືື່ການຮຽນ-ການສອນ.
ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງຫຼັກສູດໃໝ່ໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາຊີວະສຶກສາ.
ສ້າງຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມຈໍານວນໜຶື່ງເຊັື່ນ: ຫຼັກສູດການເລີື່ມຕົັ້ນທຸລະກິດຂອງທ່ານ, ຫຼັກສູດການຂຽນ
ແຜນທຸລະກິດ. ຫຼັກສູດທຸລະກິດສໍາລັບຄູສອນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ແລະ ຫຼັກສູດວິຊາການປະກອບກິດ
ຈະການ.
ສ້າງລະບົບ Lao Youthwork Platform ເພືື່ອຮັບໃຊຸ້ການແນະນໍາ ແລະ ການປະກອບອາຊີບໃຫຸ້ແກ່
ຊາວໜຸ່ມລາວ.
ປັບປຸງໂຄງປະກອບການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ຂອງ ຫ້ອງການປະຈໍາສະພາທີື່ປຶກສາ ແລະ ພັດ
ທະນາສີມືແຮງງານ, ໜ່ວຍງານກຸ່ມອາຊີບ ແລະ ສູນພັດທະນາຜູຸ້ປະກອບກິດຈະການ ລາວ-ອິນເດຍ.
ປັບປຸງຄູ່ມືວ່າດ້ວຍການແນະນໍາວິຊາຊີບ ວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ຕິດຕາມ
ນັກຮຽນຈົບຈາກສາຍອາຊີວະສຶກສາ.
ປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາຊີວະສຶກສາ ເພືື່ອສະເໜີຕໍື່ລັດຖະບານເຂົັ້າຜ່ານສະພາແຫ່ງຊາດໃນຕົັ້ນປີ 2019.

•
•
•

•
•

•
•
•
•
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• ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາຊີວະສຶກສາ ເພືື່ອເປັນເຄືື່ອງມືໃນການຄຸຸ້ມຄອງວຽກງານ
ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ.
• ສ້າງພາລະບົດບາດ, ສິດໜ້າທີື່ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງເຄືື່ອນໄຫວ ຂອງສະພາທີປ
ື່ ຶກສາຂັັ້ນແຂວງ, ໜ່ວຍງານ
ກຸ່ມອາຊີບ.

VIII. ການສຶກສາຊັັ້ນສງ:
1)

ຜົນສໍາເລັດ
ໃນປີ 2018 ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຍັງປະຕິບດ
ັ ນະໂຍບາຍການໃຫຸ້ທຶນການສຶກສາແກ່ນັກ
ຮຽນເກັື່ງ ແລະ ຜູທ
ຸ້ ດ
ີື່ ້ອຍໂອກາດ ໃນຊັດສ່ວນ 20% ຂອງແຜນຮັບນັກສຶກສາທັງໝົດ ແລະ ອີກ 80% ແມ່ນ
ຜ່ານການສອບເສັງຄັດເລືອກ ແລະ ຈ່າຍຄ່າຮຽນດ້ວຍຕົນເອງ. ຊຶື່ງມີນັກສຶກສາເຂົັ້າຮຽນໃໝ່ທັງໝົດ 11.674
ຄົນ ຢູ່ໃນ 4 ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ມີຈໍານວນນັກຮຽນທັງໝົດ 36.447 ຄົນ.
ຄຽງຄູກ
່ ັບການຂະຫຍາຍໂອກາດ ແລະ ຄວາມເທົື່າທຽມກັນ ຍັງໄດຸ້ມີການພັດທະນາຫຼັກສູດ, ການຄົັ້ນ
ຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ການບໍລິການວິຊາການ, ການປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ພັດທະນານິຕກ
ິ ໍາຈໍານວນໜຶື່ງ.
ໄດຸ້ລົງປະເມີນວິທະຍາໄລຂອງການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ທີຂ
ື່ ໍຍົກຂຶັ້ນເປັນສະຖາບັນການສຶກສາຊັັ້ນສູງ ຈໍານວນ
07 ແຫ່ງ ແລະ ວິທະຍາໄລທີື່ຜ່ານມາດຖານຍົກຂຶັ້ນເປັນສະຖາບັນ ມີ 02 ແຫ່ງ ຄື: ວິທະຍາໄລຣັຕະນະບໍລິຫານ
ທຸລະກິດ ແລະ ວິທະຍາໄລແສງສະຫວັນບໍລິຫານທຸລະກິດ ໃຫຸ້ເປັນສະຖາບັນທົດລອງໂດຍມີການຈັດຕັງັ້ ການ
ຮຽນ-ການສອນ ໃນລະດັບປະລິນຍາຕີໃນສາຍວິຊາທີື່ສະເໜີມາໃນໄລຍະສ 2 ປີ, ແລຸ້ວໃຫຸ້ດໍາເນີນການປະເມີນ
ເພືື່ອຮັບປະກັນໃຫຸ້ໄດຸ້ຄຸນນະພາບຕາມມາດຕະຖານຂອງການສຶກສາຊັນ
ັ້ ສູງແຫ່ງຊາດ, ລາຍງານຕໍື່ສະພາການສຶກ
ສາຊັນ
ັ້ ສູງແຫ່ງຊາດ ເພືື່ອພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງຢ່າງເປັນທາງການ. ນໍາໃຊຸ້ ICT ໂດຍນໍາໃຊຸ້ຊ໋ອບແວ
Moodle Based E-learning ເຂົັ້າໃນການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ຄຸຸ້ມຄອງຂໍມ
ັ້ ູນ
ຂ່າວສານການສຶກສາຢູບ
່ ັນດາມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆ.
2)

ບັນຫາ ແລະ ຂໍັ້ຄົງຄ້າງ
• ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນຂອງສະຖາບັນການສຶກສາຊັັ້ນສູງ ຍັງບໍື່ທັນມີຄຸນນະພາບ
ຍ້ອນຂາດແຫຼື່ງຂໍັ້ມູນທີື່ຈໍາເປັນ, ການສິດສອນຂອງຄູຈໍານວນໜຶື່ງ ຍັງນໍາໃຊຸ້ຮູບແບບເດີມ. ຜູຸ້ທີື່ມີຄວາມຮູຸ້
ຄວາມສາມາດ ທີື່ຮຽນຈົບລະດັບສູງມາສ່ວນໃຫຍ່ບໍື່ໄດຸ້ສິດສອນ ຍ້ອນໄດຸ້ຮັບຕໍາແໜ່ງບໍລິຫານ.
• ການເຜີຍແຜ່ນໍາໃຊຸ້ຜົນການຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຍັງບໍື່ທັນກວ້າງຂວາງ ຍັງບໍື່ມີຜົນໄດຸ້ຮັບຢ່າງຈະແຈຸ້ງ ໃຫຸ້
ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.
• ອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນຍັງບໍື່ທັນຕອບສະໜອງໄດຸ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ.

3)

ວຽກບລີມະສິດ.
ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາ ແລະ ມາດຕະຖານຕ່າງໆ ເພືື່ອຄຸຸ້ມຄອງສະຖານການສຶກສາຊັັ້ນສູງ.
ຊຸກຍູຸ້ ແລະ ສົື່ງເສີື່ມ ໃຫຸ້ສະຖານການສຶກສາຊັັ້ນສູງສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຫຼັກສູດໃຫຸ້ໄປຕາມມາດຖານ
ຫຼັກສູດແຫ່ງຊາດ, ໂດຍປັບປຸງດ້ານເນືັ້ອໃນຫຼັກສູດໃຫຸ້ຫລຸດອັດຕາສ່ວນພາກທິດສະດີ ແລະ ເພີື່ມອັດຕາ
ສ່ວນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ, ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນຕ້ອງໃຫຸ້ໄປຕາມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ
ຂອງປະເທດ;
ຄົັ້ນຄວ້າຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍ ແລະ ຮັບຮອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາຊັັ້ນສູງ.
ສົື່ງເສີມການຮຽນ-ການສອນ, ການທົດລອງ, ການຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ຂອງສະຖາບັນການສຶກສາຊັັ້ນສູງ.

•
•

•
•
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• ຊຸກຍູສ
ຸ້ ົື່ງເສີມການນໍາໃຊຸ້ ICT ໂດຍນໍາໃຊຸ້ຊ໋ອບແວ Moodle Based E-learning ເຂົັ້າໃນການຮຽນການສອນ ແລະ ການຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ຄຸຸ້ມຄອງຂໍມ
ັ້ ູນຂ່າວສານການສຶກສາຢູ່ 04 ມະຫາວິທະຍາໄລ.
• ສ້າງ, ປັບປຸງ ແລະ ຄຸຸ້ມຄອງລະບົບຂໍັ້ມູນຂ່າວສານສະຖິຕິ ຂອງສະຖານການສຶກສາຊັັ້ນສູງ.
• ສືບຕໍື່ປະຕິບັດແຜນການຮ່ວມມື ສອງຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ການ
ຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ບັນດາສະຖາບັນການສຶກສາຊັັ້ນສູງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
• ສະໜອງການບໍລກ
ິ ານສ້າງສູນຄວາມເປັນເລີດ (Center of Exellence) ທີື່ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງ
ຊາດ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລຈໍາປາສັກ.
➢ ວຽກງານກິດຈະການນັກສຶກສາ
1) ຜົນສໍາເລັດ
• ສໍາເລັດການຈັດສົື່ງພະນັກງານ-ນັກສຶກສາ ທີື່ໄດຸ້ຮັບທຶນການສຶກສາຂອງປະເທດຕ່າງໆ ລວມທັງໝົດ
6.163 ຄົນ/ຍິງ 2.402 ຄົນ.
• ສໍາເລັດການຮັບພະນັກງານ-ນັກສຶກສາທີື່ຮຽນຈົບມາຈາກຕ່າງປະເທດຈໍານວນ 2.045 ຄົນ/ຍິງ 714 ຄົນ.
• ສເປີດສູນບໍລິການນັກສຶກສາ ເພືື່ອໃຫຸ້ສັງຄົມມາໃຊຸ້ບໍລິການ.
• ສໍາເລັດການເຊັນບົດບັນທຶກຮ່ວມກັບກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ກ່ຽວກັບລະບົບການ
ຊອກວຽກເຮັດງານທໍາຂອງນັກສຶກສາທີື່ຮຽນຈົບມາ.
2)

ບັນຫາ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍ
• ການປະຕິບັດທຶນການສຶກສາຂອງ ສປ ຈີນ ຍັງມີຫຼາຍພາກສ່ວນປະຕິບັດ ໂດຍສະເພາະພາກສ່ວນເອກະຊົນ.
• ນັກສຶກສາທີື່ໄປຮຽນຈີນ ອາຍຸບໍື່ເຖິງ 18 ປີ ຕ້ອງມີຜູຸ້ຄໍັ້າປະກັນຢູ່ທາງຝ່າຍຈີນ ພ້ອມເອກະສານຄົບຊຸດ.

3)

ວຽກບລີມະສິດ
• ສົມທົບກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເພືື່ອຄົັ້ນຄວ້າຄັດເລືອກ ເອົາພະນັກງານ-ນັກ
ສຶກສາ ໄປຮຽນຕໍຢ
ື່ ູ່ຕ່າງປະເທດຕາມແຫຼື່ງທຶນຕ່າງໆ;
• ປະສານຮ່ວມມືກັບກົມພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ ຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີ
ການສັງຄົມ ເພືື່ອເແນະນໍາໃຫຸ້ນັກສຶກສາທີື່ຈະຮຽນຈົບມາຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ພາຍໃນປະເທດ ເພືື່ອນໍາ
ໃຊຸ້ລະບົບການຊອກວຽກເຮັດງານທໍາ;
• ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງແກຸ້ໄຂບັນຫາຂອງນັກສຶກສາລາວທີໄື່ ປຮຽນຢູ່ ສປ ຈີນ.

IX. ກິລາ - ກາຍະກໍາ
9.1 ກິລາມວນຊົນ
1) ຜົນສໍາເລັດ
• ສ້າງຂະບວນການຈັດກິດຈະກໍາການແຂ່ງຂັນກິລາເພືື່ອສຸຂະພາບ ເພືື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສໍາຄັນຕ່າງໆ
ຂອງຊາດ ຂອງສາກົນ ມີມວນຊົນເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ 244,965 ຄົນ, ຍິງ: 122,017 ຄົນ.
• ຄົັ້ນຄວ້າຟືັ້ນຟູ, ອານຸລັກ, ປົກປັກຮັກສາປະເພດກິລາພືັ້ນເມືອງ, ກິລາສັດ ຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົື່າ
ລວມທັງໝົດ 49 ປະເພດກິລາ ໃນນັັ້ນ ມີປະເພດກິລາສັດ ຈໍານວນ 07 ປະເພດກິລາ ຄື: 1) ກິລາໄກ່ຕີ
ໄກ່, 2) ງົວຊົນງົວ, 3) ຄວາຍຊົນຄວາຍ, 4) ກິລາແຂ່ງມ້າ, 5) ກິລາແຂ່ງຊ້າງ, 6) ກິລາແບຸ້ຊົນແບຸ້, 7)
ກິລາປາກັດ.
• ປັບປຸງປຶັ້ມຄູມ
່ ືກົດລະບຽບ ກະຕິກາການແຂ່ງຂັນ ກິລາ-ກາຍຍະກໍາພືັ້ນເມືອງ 20 ປະເພດກິລາ ໃນນັັ້ນ ມີ
ກິລາສັດ ຈໍານວນ 02 ປະເພດກິລາ ຄື: ກິລາໄກ່ຕໄີ ກ່, ກິລາງົວຊົນງົວ.
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• ສ້າງຂະບວນການຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາ-ກາຍຍະກໍາພືັ້ນເມືອງ, ກິລາສັດປະຈໍາປີ ວັນບຸນປະເພນີ ແລະ ວັນ
ສໍາຄັນຕ່າງໆຂອງຊາດ-ສາກົນ ຂອງບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ມີທັງໜົດ 25 ຄັັ້ງ, ມີຈໍານວນ 11 ປະ
ເພດກິລາຄື: 1) ກິລາເຮືອຊ່ວງ, 2) ກິລາດຶງເຊືອກ, 3) ກິລາກະຕໍຫ
ັ້ ວາຍ, 4) ກິລາມວຍລາວ, 5) ກິລາ
ໝາກຂ່າງ 6) ກິລາໜ້າເກັກ, 7) ກິລາໝາກແລຸ້ 8) ກິລາຍິງທະນູພືັ້ນເມືອງ, 9) ກິລາຕີມວຍກາງນໍັ້າ, 10)
ກິລາຂີມ
ື່ ້າສວຍງາມ, 11) ກິລາງົວຊົນງົວ ແລະ ມີຈໍານວນ ຄະນະນໍາ, ກໍາມະການຕັດສິນ, ຄູຝຶກ ແລະ
ນັກກິລາ ເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ 113,617 ຄົນ, 34,085 ຄົນ
• ຈັດການແຂ່ງຂັນ ກິລາຍົກນໍັ້າໜັກຄົນພິການ, ກິລາແລ່ນ-ລານຄົນພິການ, ກິລາລອຍນໍັ້າຄົນພິການ ແລະ
ກິລາໂກນບອນ ລະດັບແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ໃນທົື່ວປະເທດ ປະຈໍາປີ 2018 ມີຈໍານວນກໍາມະການຕັດ
ສິນ, ຄູຝຶກ, ຜູຊ
ຸ້ ່ວຍຄູຝຶກ, ແພດ ແລະ ນັກກິລາເຂົັ້າຮ່ວມ ຈໍານວນລວມທັງໝົດ 810 ຄົນ, ຍິງ 240
ຄົນ;
• ສ້າງຂະບວນການຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາຄົນພິການ ຂັັ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ໃນທົື່ວປະເທດ ປະຈໍາປີ
2018 ມີພາກສ່ວນເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ 18 ພາກສ່ວນ, ມີ 11 ປະເພດກິລາຄື: 1) ກິລາແລ່ນ-ລານ, 2)
ກິລາລອຍນນໍາັ້ , 3) ກິລາຍົກນໍັ້າໜັກ, 4) ກິລາດອກປີໄກ່, 5) ກິລາປິື່ງປ່ອງ, 6) ກິລາ ໂລນບອນ, 7)
ກິລາໂກນບອນ, 8) ກິລາບານເຕະ ຄົນພິການຕາ, 9) ກິລາບານບ້ວງລໍເັ້ ລືື່ອນ, 10) ກິລາທັກຄິວບາເລ
(TUK KYU VOLLEY SPORTS), 11) ກິລາຈານບິນ, ມີຄະນະນໍາ, ກໍາມະການຕັດສິນ, ຄູຝຶກ,
ຜູຊ
ຸ້ ່ວຍຄູຝຶກ, ແພດ ແລະ ນັກກິລາ ເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ 81,155 ຄົນ, ຍິງ 40,577 ຄົນ.
• ກະກຽມ ຈັດງານແຂ່ງຂັນກິລາຄົນພິການ ທົື່ວປະເທດ (NATIONAL PARA GAMES) ຄັັ້ງທີ III
ປີ 2019 ທີື່ເມືອງແປກ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ເປັນເຈົັ້າພາບ, ມີ 09 ປະເພດກິລາ ຄື: 1) ກິລາແລ່ນ-ລານຄົນ
ພິການ; 2) ກິລາລອຍນໍັ້າ ຄົນພິການ; 3) ກິລາຍົກນໍັ້າໜັກ ຄົນພິການ; 4) ກິລາໂລນບອນ (ກິລາເປຕັງ);
5) ກິລາໂກນບານ ຄົນພິການ; 6) ກິລາບານເຕະ ພິການຕາ 05 ຄົນ; 7) ກິລາບານບ້ວງລໍເັ້ ລືື່ອນ ຄົນ
ພິການ; 8) ກິລາຈານບິນ ຄົນພິການ; 9) ກິລາຕີປິື່ງປ່ອງ (TUK KYU VOLLEY SPORTS) ຄົນ
ພິການ.
• ເຂົັ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາ ລຸ່ມແມ່ນໍັ້າຂອງ ຄັັ້ງທີ 11 ທີື່ ປະເທດ ໄທ ສາມາດຍາດໄດຸ້ອັນດັບທີ 02;
• ເຂົັ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາພືັ້ນເມືອງ ໂຍນໝາກຄອນສາມແຈ ມີ 03 ປະເທດຄື: ລາວ, ສສ ຫວຽດນາມ
ແລະ ສປ ຈີນ ສາມາດຍາດໄດຸ້ອັນດັບທີ 02;
• ເຂົັ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ ກິລາວ່າວພືັ້ນເມືອງນາໆຊາດ ຄັັ້ງທີ 31 ທີື່ ປະເທດໄທ ສາມາດຍາດໄດຸ້ອັນດັບ 01
ຂອງກຸ່ມທີື່ 05 ມີ 35 ປະເທດເຂົັ້າຮ່ວມ;
• ເຂົັ້າຮ່ວມງານແຂ່ງຂັນກິລາເຮືອມັງກອນພືັ້ນເມືອງ ປະເພນີ ຄັງັ້ ທີ 11 ທີື່ ນະຄອນນານນິງ, ສປຈີນ
• ເຂົັ້າຮ່ວມງານແຂ່ງຂັນກິລາ ວ່າວນາໆຊາດ ຈີນ-ອາຊຽນ (CHAINA-ASEAN INTERNETIONAL
KITE) ທີື່ ສປ ຈີນ
• ເຂົັ້າຮ່ວມງານແຂ່ງຂັນກິລາບານບ້ວງລໍເັ້ ລືື່ອນ (ຊາຍ-ຍິງ) ລະດັບອາຊຽນ ປະຈໍາປີ 2018 ທີື່ບາງກອກ,
ປະເທດໄທ (Thailand), ທີມຍິງ ສາມາດຍາດໄດຸ້ອັນດັບທີ 04 ແລະ ທີມຊາຍ ສາມາດຍາດໄດຸ້ອັນດັບ
ທີ 06.
• ເຂົັ້າຮ່ວມງານແຂ່ງຂັນກິລາຄົນພິການ ລະດັບເອເຊຍພາຣາເກມ ຄັັ້ງທີ XII, 2018 ທີື່ ກຸງຈາກະຕາ ປະ
ເທດອິນໂດເນເຊຍ (Asia PARA Game), ໄດຸ້ສົື່ງ 04 ປະເພດກິລາຄື: ກິລາຍົກນໍັ້າໜັກຄົນພິການ,
ກິລາແລ່ນ-ລານຄົນພິການ, ກິາລອຍນໍັ້າຄົນພິການ ແລະ ກິລາໂກນບານ,
• ເຂົັ້າຮ່ວມງານແຂ່ງຂັນກິລາບານເຕະ ຊາວໜຸ່ມຄົນພິການຕາ 05 ຄົນ ລະດັບທີມຊາດຢູປ
່ ະເທດຢີປ
ື່ ຸ່ນ, ສາ
ມາດຍາດໄດຸ້ອັນດັບທີ 02;
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• ເຂົັ້າຮ່ວມງານແຂ່ງຂັນກິລາບານເຕະພິການຕາ 05 ຄົນ ລະດັບສາກົນ ( Blind Football
International Tournement INDIA 2018 ) ທີປ
ື່ ະເທດອິນເດຍ ສາມາດຍາດໄດຸ້ອັນດັບທີ 02;
• ເຂົັ້າຮ່ວມງານແຂ່ງຂັນກິລາ ອະກິເດັນ (PARA EKIDEN) ຢູທ
່ ີື່ປະເທດຍີປ
ື່ ຸ່ນ ສາມາດຍາດໄດຸ້ອນ
ັ ດັບທີ
06;
• ເຂົັ້າຮ່ວມງານແຂ່ງຂັນກິລາຍົກນໍັ້າໜັກ ຄົນພິການ (ຊາຍ) ຊິງແຊຸ້ມໂລກ ປະຈໍາປີ 2018 ທີື່ ເມືອງ ຄິຕະ
ຄິວຊູ, ແຂວງ ຟູກູໂອກະ ປະເທດຍີປ
ື່ ນ
ຸ່ ຍາດໄດຸ້ອັນດັບທີ 04 ຂອງໂລກ.
2)

ບັນຫາ ແລະ ຂໍັ້ຄົງຄ້າງ
• ການເກັບກໍາຂໍັ້ມູນ-ສະຖິຕິ ວຽກງານກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນ ຢູຂ
່ ັັ້ນທ້ອງຖິື່ນຍັງຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບໍທ
ື່ ັນໄດຸ້
ດີເທົື່າທີື່ຄວນ.
• ການຊ່ວຍເຫຼືອ, ການປະກອບສ່ວນຂອງ ບໍລິສັດ, ຫ້າງຮ້ານ ແລະ ຂອງຊຸມຊົນ, ສັງຄົມ ຍັງມີຂອບເຂດ
ຈໍາກັດ.
• ການສະໜອງງົບປະມານການ ຂອງຂະແໜງກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນ ຂັນ
ັ້ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ແລະ
ຂັັ້ນເມືອງ/ເທດສະບານ/ນະຄອນ ຍັງຈໍາກັດ.

3)

ວຽກບລີມະສິດ
ສ້າງຂະບວນເຄືື່ອນໄຫວຈັດກິດຈະກໍາການແຂ່ງຂັນກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນ, ປະຈໍາປີ, ວັນບຸນປະເພນີ,
ວັນບຸນສໍາຄັນຕ່າງໆຂອງຊາດ-ສາກົນ.
ຝຶກອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງວຽກງານຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ຂໍມ
ັ້ ູນ-ສະຖິຕ,ິ ແຜນການວຽກງານ
ກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນ ຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັັ້ນເມືອງ.
ຝຶກອົບຮົມຄວາມຮູພ
ຸ້ ືັ້ນຖານການຫຼິັ້ນກິລາຄົນພິການ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນພິການຂັັ້ນເມືອງ/
ບ້ານ ແລະ ຜູປ
ຸ້ ົກຄອງ
ຝຶກອົບຮົມກໍາມະການຕັດສິນ, ຄູຝຶກກິລາ-ກາຍຍະກໍາພືັ້ນເມືອງ, ກິລາສັດ ຂັັ້ນເມືອງ.
ຝຶກອົບຮົມຜູບ
ຸ້ ໍລຫ
ິ ານ, ວິຊາການ, ກໍາມະການຕັດສິນ, ຄູຝຶກ, ແພດກາຍຍະບໍາບັດ ແລະ ນັກກິລາຄົນພິ
ການ ລະດັບຂັັ້ນພືັ້ນຖານ, ລະດັບກາງ.
ຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາຄົນພິການ ຄັດເລືອກນັກກິລາທີມຊາດ.
ເຂົັ້າຮ່ວມງານແຂ່ງຂັນກິລາອາຊຽນພາລາເກມ ຄັັ້ງທີ X ປີ 2019 ທີື່ປະເທດຟີລິບປິນ.
ເຂົັ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນຄັດເລືອກນັກກິລາຄົນພິການ 04 ປະເພດກິລາ ເພືື່ອກະກຽມເຂົັ້າຮ່ວມການແຂ່ງ
ຂັນກິລາພາລາແລມປິກເກມ ປີ 2020 ທີໂື່ ຕກຽວປະເທດຍີປ
ື່ ຸ່ນ.
ກິລາລະດັບສງ
ຜົນສໍາເລັດ
ການກະກຽມປັບປຸງສູນຝຶກກິລາແຫ່ງຊາດ (ສີເກີດ) ເປັນສະຖານບັນກິລາ-ກາຍຍະກໍາ: ສໍາເລັດສ້າງບົດວິ
ພາກ ປັດຈຸບັນລໍຖ້າການອະນຸມັດຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.
ພັດທະນານັກກິລາ ເພືື່ອເຂົັ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນນັບມືັ້ນັບຫຼາຍຂຶັ້ນ ໂດຍເລັງໃສ່ສ້າງນັກກິລາທີື່ເປັນປາຍ
ແຫຼມໃຫຸ້ໄດຸ້ທັງປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ: ສາມາດສ້າງໄດຸ້ນັກກິລາຈໍານວນທັງໝົດ 845 ຄົນ.
ໄດຸ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຕໍຄ
ື່ ຝ
ູ ຶກ, ນັກກິລາ ແລະ ບໍລສ
ິ ັດ ຫ້າງຮ້ານ, ບຸກຄົນ ແລະ ນິຕບ
ິ ຸກຄົນ ທີື່ມີຜົນງານ
ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການພັດທະນາວຽກງານກິລາ-ກາຍະກໍາ ໂດຍໄດຸ້ປະດັບຫຼຽນໄຊ ແລະ ມອບ
ໃບຍ້ອງຍໍໃຫຸ້.

•
•
•
•
•
•
•
•
9.2
1)
•
•
•

11

• ເຂົັ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນງານມະຫາກໍາກິລາຊີເກມ ຄັັ້ງທີ 29 ຢູ່ປະເທດມາເລເຊຍ ເປັນເຈົັ້າພາບ ສາມາດຍາດໄດຸ້
2 ຫຼຽນຄໍາ, 3 ຫຼຽນເງິນ ແລະ 21 ຫຼຽນທອງ ຈັດຢູ່ອັນດັບທີ 9 ໃນ 11 ປະເທດ;
• ເຂົັ້າຮ່ວມງານມະຫາກໍາກິລາເອຊຽນເກມ ຄັັ້ງທີ 18 ທີື່ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ເປັນເຈົັ້າພາບສາມາດຍາດໄດຸ້
ທັງໝົດ 5 ຫຼຽນ ຄື : ຫຼຽນເງິນ 2 ຫຼຽນ 3 ຫຼຽນທອງ ຈັດຢູ່ໃນອັນດັບທີ 31 ໃນ 45 ປະເທດເຂົັ້າຮ່ວມ.
• ໄດຸ້ສົມທົບກັບສະຫະພັນກິລາແຫ່ງຊາດ ສົື່ງຄະນະນໍາຄູຝຶກ ແລະ ນັກກິລາປະເພດຕ່າງໆ ເຂົັ້າຮ່ວມກາແຂ່ງ
ຂັນຊິງແຊຸ້ມລະດັບອານຸພາກພືັ້ນ, ພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ ຕາມການເຊືັ້ອເຊີນຂອງສະຫະພັນກິລາສາກົນ
(ເປຕັງ, ເທຄວັນໂດ, ໂວວີນາມ, ເຮືອຊ່ວງ, ຢູໂດ, ເພາະກາຍ, ມວຍປໍັ້າ) ສາມາດຍາດໄດຸ້ຫຼຽນທັງໝົດ
ຈໍານວນ 47 ຫຼຽນ ຄື : ຫຼຽນຄໍາ 12 ຫຼຽນ, ຫຼຽນເງິນ 13 ຫຼຽນ, ຫຼຽນທອງ 22 ຫຼຽນ.
2)
•

•

•

•

3)
•
•
•
•
•

ບັນຫາ ແລະ ຂໍັ້ຄົງຄ້າງ
ການພັດທະນານັກກິລາ, ຄູຝຶກ, ກໍາມະການຕັດສິນ, ຜູບ
ຸ້ ໍລິຫານການກິລາ ແລະ ນັກຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ
ຍັງບໍເື່ ປັນລະບົນຕໍື່ເນືື່ອງ, ການສະໜອງງົບປະມານກະກຽມຝຶກແອບ, ສົື່ງນັກກິລາໄປແຂ່ງຂັນທົດສອບຢູ່
ຕ່າງປະເທດ ແລະ ເຂົັ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ ຍັງບໍທ
ື່ ັນພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ;
ກົດໝາຍກິລາ-ກາຍຍະກໍາສະບັບປັດຈຸບັນ ຍັງບໍື່ທັນສອດຄ່ອງກັບສະພາບປັດຈຸບັນ ເຮັດໃຫຸ້ການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດຕົວຈິງມີອຸປະສັກ ເຊັື່ນ: ການກໍານົດພາລະບົດບາດໜ້າທີຂ
ື່ ອງອົງການຈັດຕັັ້ງ ທີື່ຮັບຜິດຊອບວຽກ
ງານກິລາ-ກາຍຍະກໍາຍັງຊໍັ້າຊ້ອນກັນ, ການກໍານົດຂໍຫ
ັ້ ້າມ ແລະ ການປະຕິບັດລະບຽບວິໃນຕໍຜ
ື່ ກ
ູຸ້ ະທໍາຜິດ
ຍັງມີລັກສະນະລວມໆ.
ການຕອບສະໜອງງົບປະມານທາງດ້ານການເງິນໃຫຸ້ກັບສະຫະພັນກິລາແຫ່ງຊາດ ເພືື່ອຮັບໃຊຸ້ເຂົັ້າໃນວຽກ
ງານບໍລິຫານ, ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄືື່ອນໄຫວຂອງສະຫະພັນມີຈໍານວນຈໍາກັດ ເປັນອຸປະສັກ
ເຮັດໃຫຸ້ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕາມພາລະບົດບາດສິດໜ້າທີກ
ື່ ານເຄືື່ອນໄຫວຂອງສະຫະພັນກິລາບໍໄື່ ດຸ້ດີ.
ການນໍາໃຊຸ້ສະໜາມກິລາລະດັບຊາດຍັງບໍສ
ື່ ົມຄູກ
່ ັບການລົງທຶນ
ຍ້ອນວ່າບໍມ
ື່ ີໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບສະ
ເພາະ ແລະ ຂາດເຂີນດ້ານງົບປະມານໃນການບູລະນະຊ້ອມແປງໃຫຸ້ຢໃູ່ ນສະພາບສົມບູນສາມາດນໍາໃຊຸ້ໄດຸ້.
ວຽກບລີມະສິດ
ຝືກອົບຮົມຜູຸ້ຄວບຄຸມຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາລະດັບຊາດ, ກໍາມະການຕັດສິນກິລາ ແລະ ຝືກອົບຮົມ ແລະ
ສອບເສັງ ກໍາມະການຕັດສິນລະດັບສາກົນ.
ຈັດຝືກອົບຮົມສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຄູຝືກລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບສາກົນ.
ເຂົັ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາຊີເກມຄັັ້ງທີ 30 ທີື່ປະເທດຟີລີປິນ.
ປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກິລາ-ກາຍຍະກໍາ.
ສ້າງດໍາລັດກອງທຶນພັດທະນາກິລາ-ກາຍຍະກໍາ.

9.3 ກິລາໃນໂຮງຮຽນ
1) ຜົນສໍາເລັດ
• ສໍາເລັດເຂົັ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນກິລານັກຮຽນອາຊຽນຄັັ້ງທີ 10 ທີປ
ື່ ະເທດມາເລເຊຍ, ມີ 4 ປະເພດກິລາ ຄື:
ແລ່ນ-ລານ, ລອຍນໍັ້າ, ກະຕໍ,ັ້ ດອກປີກໄກ່, ຜົນການເຂົັ້າຮ່ວມສາມາດຍາດໄດຸ້ 3 ຫຼຽນທອງ, ຈັດຢູອ
່ ັນ
ດັບທີ 8 ໃນ 10 ປະເທດເຂົັ້າຮ່ວມ.
• ການສ້າງຂະບວນການຈັດກິດຈະກໍາການແຂ່ງຂັນພະລະສຶກສາ-ກິລາ ແລະ ສີລະປະວັນນະຄະດີ, ສີລະ
ປະກໍາ ພາຍໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງໆ ມີການແຂ່ງຂັນປະຈໍາປີ ເວົັ້າລວມທົື່ວປະເທດ
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ໄດຸ້ສໍາເລັດການແຂ່ງຂັນ 100% ແລະ ຂໍື່ານັບຮັບຕ້ອນວັນສໍາຄັນຕ່າງໆຂອງຊາດ ຢ່າງມີບັນຍາກາດຟົດຟືັ້ນ
ມ່ວນຊືນ
ື່ .
• ຈັດການແຂ່ງຂັນສີລະປະ-ວັນນະຄະດີ, ສີລະປະກໍາ 9 ຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສ້າງຂະບວນການ
ຕ້ອນຮັບປີທ່ອງທ່ຽວລາວ 2018 ແລະ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄູແຫ່ງຊາດ ຄົບຮອບ 24 ປີ ແລະ ເພືື່ອກຽມ
ພ້ອມຄົັ້ນຄວ້າສ້າງໂຄງການ ເພືື່ອນໍາສະເໜີຈັດການແຂ່ງຂັນສີລະປະທົື່ວປະເທດຄືກັນກັບກິລານັກຮຽນ
ມັດທະຍົມທົື່ວປະເທດ.
• ໄດຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນກິລາດອກປີກໄກ່ມິດຕະພາບລະຫວ່າງບັນດາສະຖານທູດຕ່າງປະເທດ ທີື່ປະຈໍາຢູ່
ສປປ ລາວ ຕາມການເຊີນຂອງສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດອາເມລິກາ ປະຈໍາລາວ ສາມາດ
ຍາດໄດຸ້ຂັນຊະນະເລີດປະເພດຄູຊ
່ າຍມາຄອງ.
2) ບັນຫາ ແລະ ຂໍັ້ຄົງຄ້າງ
• ມີຂໍັ້ຈໍາກັດດ້ານງົບປະມານ ເຮັດໃຫຸ້ບໍື່ສາມາດຈັດການແຂ່ງຂັນກິລານັກຮຽນມັດທະຍົມໄດຸ້ຕາມກໍານົດ.
3)

ວຽກບລີມະສິດ
• ກອງປະຊຸມກະກຽມງານກິລານັກຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາທົື່ວປະເທດຄັັ້ງທີ 7 ທີແ
ື່ ຂວງ ສາລະວັນ
• ເຂົັ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລານັກຮຽນອາຊຽນຄັງັ້ ທີ 11 ທີື່ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ

9.4
1)
•
•

ວຽກງານຄະນະກໍາມະການໂອແລມປິກ (ຄອລ)
ຜົນສໍາເລັດ
ຈັດຝຶກອົບຮົມຜູບ
ຸ້ ໍລິຫານກິລາຂັັ້ນທ້ອງຖິື່ນໂດຍກອງທຶນໂອແລມປິກສາກົນ
ຈັດກິດຈະກໍາກິລາການສະເໜີມສະຫຼອງວັນໂອແລມສາກົນ ຄົບຮອບ 124 ປີ ແລະ ວັນໂອແລມປິກລາວ
ຄົບຮອບ 40 ປີ ແລະ ຈັດການແຂ່ງຂັນເຕັັ້ນເຊຍລິດດີັ້ງ ມີຈໍານວນພົນເຂົັ້າຮ່ວມ 7990 ຄົນ, ເປັນຍິງ
5171ຄົນ;
• ນໍາພານັກກິລາເຂົັ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນກິລາລະດັບພາກພືັ້ນ ແລະ ອະນຸພາກພືັ້ນ ເຊັນ
ື່ : ຊາວໜຸ່ມໂອແລມປິກ,
ກິລານັກຮຽນອາຊຽນ, ເອຊຽນເກມ.
• ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຕາມໂຄງການຂອງໂອແລມປິກສາກົນ ເຊັນ
ື່ : ກອງປະຊຸມກິລາອາຊຽນເກມ, ໂອແລ
ມປິກທີໂື່ ຕກຽວ 2020; ກອງປະຊຸມລັດມົນຖະມົນຕີຊເີ ກມ; ກອງປະຊຸມສໍາມະນາວຽກງານການຕະ
ຫຼາດ; ກອງປະຊຸມ SEAGF Office; ກອງປະຊຸມທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການເງິນ.
• ນໍາພາ-ສົື່ງພະນັກງານວິຊາໄປແລກບົດຮຽນ ແລະ ເຂົັ້າຮ່ວມສໍາມະນາກ່ຽວວຽກງານໂອແລມປິກຢູປ
່ ະເທດ
ມາເລເຊຍ, ສິງກະໂປ, ບູໄນ, ອິນໂດເນເຊຍ, ອາເຈນຕີນາ ແລະ ປະເທດອືື່ນໆ.

2)

ບັນຫາ ແລະ ຂໍັ້ຄົງຄ້າງ
• ຄະນະນໍາຂັັ້ນທ້ອງຖິື່ນ, ຂັັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັັ້ນແຂວງ ຍັງບໍື່ທັນເຂົັ້າໃຈໃນວຽກງານການພັດທະນາກິລາ-ກາຍ
ຍະກໍາ;
• ສະຫະພັນກິລາແຫ່ງຊາດ ບາງສະຫະພັນໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງຍັງບໍື່ທັນສົມບູນ ຂາດຄວາມຊໍານານໃນການ
ບໍລິຫານ, ບໍື່ມີພະນັກງານປະຈໍາ ແລະ ພະນັກງານຍັງຂາດຄວາມຮູຸ້ຕ່າງປະເທດ, ການຍາດແຍ່ງເອົາທຶນ
ຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສາກົນເພືື່ອມາພັດທະນາກິລາ-ກາຍຍະກໍາຍັງບໍື່ໄດຸ້ເທົື່າທີື່ຄວນ.

3)

ວຽກບລີມະສິດ
• ຍົກລະດັບການຈັດຕັັ້ງຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານໃຫຸ້ສະຫະພັນກິລາແຫ່ງຊາດ 38 ສະຫະພັນ.
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• ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການພົວພັນຮ່ວມມື ໃນການພັດທະນາລະບຽບຫຼັກການຂອງວຽກງານກິລາໂອແລມ
ປິກໃຫຸ້ຂັັ້ນທ້ອງຖິື່ນ.

• ຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກັບໂຄງການສົື່ງເສີມກິລາ ສູ່ໂອແລມປິກໃຫຸ້ແກ່ຜູຸ້
ບໍລິຫານກິລາ.

X.

ຂະແໜງບໍລິຫານຄຸມ
ູ້ ຄອງ:

10.1 ວຽກການເມອງແນວຄິດ
1) ຜົນສໍາເລັດ
• ຈັດຕັັ້ງເຊືື່ອມຊຶມມະຕິ, ເອກະສານຂອງພັກ-ລັດ ໃຫຸ້ພະນັກງານອ້ອມຂ້າງກະຊວງ ແລະ ມະຫາ ວິທະຍາ
ໄລແຫ່ງຊາດ 6 ຄັັ້ງ, ມີຜເູຸ້ ຂົັ້າຮ່ວມຈໍານວນ 1.800 ກວ່າຄົນ;
• ຈັດປາຖາກະຖາເນືື່ອງໃນໂອກາດວັນສໍາຄັນຕ່າງໆຂອງຊາດ, ຂອງພັກໃຫຸ້ພະນັກງານອ້ອມຂ້າງກະຊວງ
ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 6 ຄັັ້ງ, ມີຜູຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມຈໍານວນ 1.900 ກວ່າຄົນ;
• ປະເມີນໜ່ວຍພັກເຂັັ້ມແຂງ-ຮູຸ້ນໍາພາຮອບດ້ານ ຈໍານວນ 124 ໜ່ວຍ;
• ຈັດຝຶກອົບຮົມທິດສະດີການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງ 45 ຊຸດທີ IX ຈໍານວນ 56 ຄົນ;
• ສໍາເລັດການປັບປຸງເອກະສານຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ການກໍື່ສ້າງໜ່ວຍພັກປອດໃສ ເຂັັ້ມແຂງໜັກແໜຸ້ນ, ວຽກງານ
ສີບ
ື່ ຸກທະລຸ, ສາມລັກສະນະ, ຫ້າຫຼັກມູນຂອງຂະແໜງສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງຫ້ອງ
ການຄະນະພັກ;
• ຜູຸ້ບໍລິຫານຂັັ້ນກະຊວງໄດຸ້ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູກ
ຸ້ ິດຈະກໍາພັກສິັ້ນປີຮຽນຂັັ້ນເມືອງໃນທົື່ວປະເທດ, ຕິດພັນກັບ
ຂະບວນການຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາໄປຕາມທິດ 3 ສ້າງ.
2)

ບັນຫາ ແລະ ຂໍັ້ຄົງຄ້າງ
• ການນໍາພາຈັດຕັັ້ງເຊືື່ອມຊຶມມະຕິ, ຄໍາສັື່ງ, ກົດໝາຍ, ນິຕກ
ິ ໍາຕ່າງໆ ແລະ ການນໍາພາສຶກສາອົບຮົມການ
ເມືອງແນວຄິດບາງບ່ອນຍັງບໍທ
ື່ ັນໄດຸ້ເຮັດຢ່າງເລິກເຊິື່ງກວ້າງຂວາງ ແລະ ທົື່ວເຖິງ;
• ການຄົັ້ນຄວ້າຊອກຮູຸ້ຮໍື່າຮຽນມະຕິ, ຄໍາສັື່ງ, ກົດໝາຍ, ນິຕິກາໍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ຂອງສະມາຊິກ
ພັກ, ພະນັກງານ ຈໍານວນໜຶື່ງຍັງບໍື່ທັນໜັກແໜຸ້ນເລິກເຊິື່ງ, ຍິື່ງໄປກວ່ານັັ້ນ ຍັງມີຈໍານວນໜຶື່ງລະເມີດກົດ
ໝາຍລັດຖະກອນ ແລະ ອືື່ນໆ.

3)

ວຽກບລີມະສິດ
ຈັດຕັັ້ງເຊືື່ອມຊືມ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ມະຕິ, ຄໍາສັື່ງ, ກົດໝາຍ, ນິຕກ
ິ ໍາ
ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງພັກ-ລັດວາງອອກ ໃຫຸ້ແກ່ພັກນັກງານ, ສະມາຊິກພັກໃຫຸ້ທົື່ວເຖິງ ແລະ
ເລິກເຊິື່ງ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເຂົັ້າໃນວຽກງານຕົວຈິງຢ່າງແທດເຖິງ;
ສືບຕໍື່ນໍາພາສຶກສາອົບຮົມການເມືອງແນວຄິດໃຫຸ້ສະມາຊິກພັກພະນັກງານໃຫຸ້ເລິກເຊິື່ງ ແລະ ເປັນປົກກະ
ຕິຕໍື່ເນືື່ອງ;
ກະກຽມ ແລະ ຈັດຕັັ້ງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ 3 ຂັັ້ນຂອງຄະນະພັກຂັັ້ນຕ່າງໆ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນ
3 ຂັັ້ນ ທີື່ຂຶັ້ນກັບອົງຄະນະພັກກະຊວງ ແລະ ອົງຄະນະພັກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ;
ຈັດຕັັ້ງກອງປະຊຸມສະຫຼຸບບັັ້ນແຂ່ງຂັນ 3 ດີ 4 ບຸກ 5 ເປັນເຈົັ້າ ຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນກະຊວງສຶກ
ສາ ທິການ ແລະ ກິລາ.

•

•
•
•
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10.2 ວຽກງານຫ້ອງການ
1) ຜົນສໍາເລັດ
• ປັບປຸງລະບົບການຄຸຸ້ມຄອງເອກະສານ ແລະ ການບໍລິການຜ່ານປະຕູດຽວ ໂດຍໄດຸ້ຈັດຝຶກອົບຮົມວຽກ
ງານຂາເຂົັ້າ-ຂາອອກໃຫຸ້ວິຊາການຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆ.
• ສ້າງຮ່າງມາດຕະຖານ 3 ສ້າງ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ສ້າງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ເປັນຫົວໜ່ວຍຍຸດທະສາດ, ສ້າງຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ/ນະຄອນ
ເປັນຫົວ ໜ່ວຍເຂັັ້ມແຂງຮອບດ້ານ ແລະ ສ້າງສະຖານການສຶກສາ ໃຫຸ້ເປັນຫົວໜ່ວຍພັດທະນາ;
• ເປັນໃຈກາງໃນການຄົັ້ນຄວ້າ-ສັງລວມ, ການວິເຄາະວິໄຈບັນຫາ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດານິຕກ
ິ ໍາຂອງ
ລັດຖະບານ ແລະ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ພ້ອມທັງຕິດຕາມກວດກາການຜັນຂະຫຍາຍບັນ
ດານິຕກ
ິ ໍາຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຂອງຂະແໜງສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
• ເປັນໃຈກາງສັງລວມຄໍາສະເໜີ ແລະ ຄໍາຄິດເຫັນຕ່າງໆໂດຍຜ່ານໂທລະສັບສາຍດ່ວນ 1520 ກະຊວງ
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
• ເຮັດໜ້າທີື່ປະສານງານ ເພືື່ອແກຸ້ໄຂສະພາບໄພພິບັດໃນທົື່ວປະເທດ.
• ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ດໍາເນີນການແກຸ້ໄຂຂໍັ້ຂັດແຍ່ງທີື່ດິນທີື່ຂຶັ້ນກັບການຄຸຸ້ມຄອງຂອງສໍານັກກະ
ຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.
• ໄດຸ້ກວດກາການຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ການເຊົື່າສໍາປະທານທີື່ດິນລັດ ຂອງສະຫະພັນກິລາປະເພດຕ່າງໆ ຈໍານວນ
10 ແຫ່ງ ແລະ ສໍາເລັດການລົງສໍາຫຼວດ-ວັດແທກທີດ
ື່ ິນລັດ ເພືື່ອກຽມກໍື່ສ້າງວິທະຍາໄລການລົດໄຟ ແລະ
ກໍື່ສ້າງຄະນະວິທະຍາສາດການກິລາ ຈໍານວນ 18 ເຮັກຕາ ຢູສ
່ ະໜາມກິລາແຫ່ງຊາດ ຫລັກ 16.
2)
•
•
•
•

3)
•
•
•
•

•

ບັນຫາ ແລະ ຂໍັ້ຄົງຄ້າງ
ການບໍລິຫານຈັດການ, ການປະສານງານໃນບາງວຽກຍັງຊັກຊ້າ, ການບູລະນະສ້ອມແປງ, ການຕອບສະ
ໜອງສິື່ງເອືັ້ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫຸ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆໃນບາງວຽກຍັງຊັກຊ້າ;
ການຕອບສະໜອງຫ້ອງເຮັດວຽກຂອງບັນດາກົມຕ່າງໆ ຍັງບໍທ
ື່ ັນພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ, ຍ້ອນມີການ
ເພີື່ມຂຶັ້ນຂອງກົງຈັກການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ຈໍານວນພະນັກງານກໍື່ໄດຸ້ມີຈໍານວນເພີື່ມຂຶັ້ນ;
ການຕອບສະໜອງພາຫະນະຮັບໃຊຸ້ໄປວຽກທາງລັດຖະການພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງແຂວງຍັງບໍພ
ື່ ຽງພໍເພາະ
ວ່າຈໍານວນພາຫະນະຍັງມີຈໍານວນໜ້ອຍ, ເກົື່າແກ່ຊຸດໂຊມ ແລະ ມີການສ້ອມແປງເລືອ
ັ້ ຍໆ;
ການແກຸ້ໄຂຂໍຂ
ັ້ ັດແຍ່ງກ່ຽວກັບທີື່ດິນຍັງຊັກຊ້າຍ້ອນວ່າເປັນວຽກລະອຽດອ່ອນ ແລະ ໄດຸ້ຕດ
ິ ພັນກັບຫຼາຍ
ພາກສ່ວນ.
ວຽກບລີມະສິດ
ສືບຕໍແ
ື່ ກຸ້ໄຂຂໍຂ
ັ້ ັດແຍງທີື່ດິນ ທີື່ຂຶັ້ນກັບການຄຸຸ້ມຄອງຂອງສໍານັກກະຊວງ;
ສັງລວມ, ຄົັ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບປະເພດພາຫະນະ ທີຂ
ື່ ຶັ້ນກັບການຄຸຸ້ມຄອງຂອງສໍານັກະຊວງສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາ ເພືື່ອສະເໜີຂັັ້ນເທິງພິຈາລະນາ ໃນການຈັດສັນໃນການຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊຸ້ຄືນໃໝ່;
ຈັດຕັັ້ງໄປຖອດຖອນບົດຮຽນວຽກງານຄຸຸ້ມຄອງບໍລຫ
ິ ານຫ້ອງການ ທີື່ ປະເທດມຽນມ້າ;
ຈັດກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບບົດຮຽນການບໍລິຫານເອກະສານ ແລະ ການຄຸຸ້ມຄອງຫ້ອງ
ການ, ວຽກງານຄຸຸ້ມຄອງໄພພິບດ
ັ ແລະ ດິນຟຸ້າອາກາດ ວຽກງານຄົັ້ນຄວ້າ-ສັງລວມ ແລະ ວຽກງານປະຊາ
ສໍາພັນປະຈໍາປີ;
ຈັດກອງປະຊຸມສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫຸ້ກົງຈັດຕັັ້ງຄະນະກໍາມາທິການ ເພືື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ,
ແມ່ ແລະ ເດັກ ຂັັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ(ຊຸດໃໝ່);
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• ຈັດຕັງັ້ ໄປຖອນຖອດບົດຮຽນວຽກງານຄວາມກ້າວໜ້າແມ່ຍິງ, ແມ່ ແລະ ເດັກ ທີື່ ສປ ຈີນ ຂອງຄະນະກໍາ
ມະທິການເພືື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ແມ່ ແລະ ເດັກ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;
• ສ້າງສືໂື່ ຄສະນາຄວາມສະເໝີພາບ ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຢຸດໃຊຸ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍແ
ື່ ມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ແລະ
ສ້າງຂະບວນການວັນສາກົນຢຸດໃຊຸ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍແ
ື່ ມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ;
• ຈັດກອງປະຊຸມເຄິື່ງສະໄໝຂອງແຜນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເພືື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ວຽກງານ
ແມ່ ແລະ ເດັກ ໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ III ( 2016-2020 ) ຂອງຄະນະກໍາມາ
ທິການ ເພືື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກຂັັ້ນກະຊວງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ.
10.3 ວຽກງານຈັດຕັັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ
1) ຜົນສໍາເລັດ
• ສໍາເລັດການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັັ້ງຂັັ້ນກະຊວງ, ຂັັ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງ. ເທດສະບານ, ນະ
ຄອນ, ໂຄງປະກອບການຈັດຕັັ້ງຂັັ້ນກະຊວງ ປະກອບມີ 25 ພາກສ່ວນ: 4 ຫ້ອງການ, 15 ກົມ, 2 ສະ
ຖາບັນ, 3 ສູນເອກະລາດ, ແລະ 1 ຫ້ອງການທຽບເທົື່າສູນ,
• ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັັ້ງຂັັ້ນແຂວງ ໂດຍໄດຸ້ປັບປຸງ ຈາກ 12 ຂະແໜງ ເປັນ 13 ຂະແໜງ ໂດຍໄດຸ້ແຍກ
ຂະແໜງບໍລິຫານເປັນ 2 ຂະແໜງຄື: ຂະແໜງບໍລິຫານ ແລະ ຂະແໜງການເງິນ. ຫຼຸດຈໍານວນບຸກຄະລາ
ກອນລົງຈາກ 66-67 ຕໍາແໜ່ງ ເປັນ 61-62 ຕໍາແໜ່ງ, ຂັັ້ນເມືອງ ໄດຸ້ປັບປຸງຈາກ 9 ໜ່ວຍງານມາເປັນ
10 ໜ່ວຍງານ ໂດຍໄດຸ້ແຍກໜ່ວຍງານສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ການສຶກສາຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ເປັນ 2 ໜ່ວຍ
ງານຄື: ໜ່ວຍງານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ໜ່ວຍງານສຶກສາພາກບັງຄັບ, ໄດຸ້ເພີມ
ື່ ບຸກຄະລາກອນ
ຂັນ
ັ້ ເມືອງຈາກ 39-40 ຕໍາແໜ່ງ ເປັນ 44-45 ຕໍາແໜ່ງ
• ໄດຸ້ມີແຜນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ ແລະ ນິຕກ
ິ ໍາໃຕຸ້ກດ
ົ ໝາຍ ຈໍານວນທັງໝົດ 162 ສະບັບ ແລະ
ໄດຸ້ສໍາເລັດ ຈໍານວນ 60 ສະບັບ.
• ໄດຸ້ປັບປຸງຄູມ
່ ືແນະນໍາໃນການບັນຈຸ, ສັບຊ້ອນ ແລະ ການສ້າງແຜນຄວາມຕ້ອງການຄູ ຊຶື່ງໄດຸ້ຖືກຮັບຮອງ
ຢ່າງເປັນທາງການແລຸ້ວໃນທ້າຍປີ 2018.
• ສໍາເລັດການລົງສໍາຫຼວດເກັບກໍາຂໍມ
ັ້ ູນລັດຖະກອນຄູ (ສໍາລັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສຶກ
ສາ) ແລະ ລັດຖະກອນບໍລຫ
ິ ານ ຈໍານວນ 17 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ, 148 ເມືອງ, 12,356 ໂຮງ
ຮຽນ, ໄດຸ້ລາຍງານຕໍກ
ື່ ອງປະຊຸມລັດຖະບານ ແລະ ກອງປະຊຸມຜູບ
ຸ້ ໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາທົື່ວປະ
ເທດ ປີ 2018.
2)

ບັນຫາ ແລະ ຂໍັ້ຄົງຄ້າງ
• ໃນໄລຍະຜ່ານມາການສ້າງແຜນກໍານົດພະນັກງານນໍາພາ-ຄຸຸ້ມຄອງ ຍັງບໍື່ທັນເປັນລະບົບຕໍເື່ ນືື່ອງ, ການສ້າງ
ພະນັກງານໃນຂະບວນການຕົວຈິງຍັງບໍໄື່ ດຸ້ເຮັດຢ່າງຕັັ້ງໜ້າ;
• ການຈັດວາງຄູ ແລະ ບຸກຄະລາກອນການສຶກສາ ເຂົັ້າໃສ່ແຕ່ລະຕໍາແໜ່ງງານ ບາງພາກສ່ວນຍັງບໍທ
ື່ ັນສອດ
ຄ່ອງກັບວິຊາສະເພາະ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງຂອງວຽກງານ ເຮັດໃຫຸ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນມີ
ລັກສະນະ ເຫຼືອ-ບໍື່ພໍ;
• ການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາຂອງບັນດາ ຫ້ອງການ, ກົມສະຖາບັນ ແລະ ສູນມີລັກສະນະຊັກຊ້າແກ່ຍາວ
, ບໍທ
ື່ ັນກັບສະພາບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງວຽກງານ ໂດຍສະເພາະນິຕກ
ິ ໍາໃຕຸ້ກົດໝາຍ ເຫັນວ່າຍັງ
ຫຼາຍນິຕກ
ິ ໍາ ບໍທ
ື່ ັນສໍາເລັດຕາມກໍານົດເວລາ;
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• ຈໍານວນຕົວເລກ (ໂກຕ້າ) ໃນແຕ່ລະປີມຈ
ີ ໍາກັດ, ຄູອາສາສະໝັກມີຈໍານວນຫຼາຍ ເຮັດໃຫຸ້ການບັນຈຸລັດ
ຖະກອນໃໝ່ພົບຄວາມຫຍຸຸ້ງຍາກ ມີຫາງສຽງຈົື່ມວ່າຂອງສັງຄົມ, ພ້ອມນັັ້ນ ການຮັບ-ບັນຈຸລັດຖະກອນ
ໃໝ່ຍງັ ຊັກຊ້າບໍທ
ື່ ັນກັບການເປີດສົກຮຽນໃນແຕ່ລະປີ;
3)
•
•
•
•
•
•
•
•

ວຽກບລີມະສິດ
ສືບຕໍສ
ື່ ້າງແຜນກໍານົດພະນັກງານນໍາພາ-ຄຸຸ້ມຄອງ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃຫຸ້ສໍາເລັດພາຍໃນ
ປີ 2018, ທາບທາມ ແລະ ປະເມີນພະນັນກງານທີື່ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງບໍລິຫານປະເພດຕ່າງໆ;
ສືບຕໍປ
ື່ ບ
ັ ປຸງກົງຈັກການຈັດຕັັ້ງພາລະບົດບາດຂອງບັນດາ ມະຫາວິທະຍາໄລ, ວິທະຍາໄລ ເເລະ ພາກສ່ວນ
ອ້ອມຂ້າງກະຊວງ ໃຫຸ້ສໍາເລັດ;
ສືບຕໍື່ ປັບປຸງຄູມ
່ ືວິທີເຮັດວຽກຂອງບັນດາຫ້ອງການ, ກົມ, ສະຖາບັນ, ສູນ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ
ກິ ລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ນະຄອນ, ເທດສະບານ;
ສືບຕໍຊ
ື່ ຸກຍູໃຸ້ ຫຸ້ບັນດາຫ້ອງການ, ກົມ, ສະຖາບັນ, ສູນ, ພາກສ່ວນອ້ອມຂ້າງກະຊວງ, ພະແນກສຶກສາທິ
ການ ແລະ ກິລາແຂວງ-ນະຄອນຫຼວງ ສ້າງແຜນກໍານົດພະນັກງານນໍາພາ-ຄຸມ
ຸ້ ຄອງ;
ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ປັບປຸງຄັງຂໍສ
ັ້ ອບເສັງເຂົັ້າເປັນລັດຖະກອນຄູ ເພືື່ອກະກຽມການສອບເສັງບັນຈຸລັດຖະກອນ
ຄູ ແລະ ບໍລຫ
ິ ານ ໃນສົກປີ 2018-2019;
ສືບຕໍື່ ຄົັ້ນຄວ້າຊອກວິທີທາງແກຸ້ໄຂບັນຫາ ຄູເຫຼືອບໍ-ື່ ພໍ, ຄູອາສາສະໝັກ
ຄົັ້ນຄວ້າສ້າງຮ່າງແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຂອງແໜງການສຶກສາ ແລະ ແລະ ກິ
ລາໃຫຸ້ສໍາເລັດ;
ສ້າງແຜນຈັດກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 03 ຂໍແ
ັ້ ຂ່ງຂັນຂອງຂະແໜງ
ການສຶກສາແລະກິລາ; ຄັດເລືອກຜົນງານດີເດັື່ນຂອງພະແນກສຶກສາທິການແລະກິລາແຂວງ, ນະຄອນ
ຫຼວງ ແລະ ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງເພືື່ອປະກາດເອົາທຸງໄຊຊະນະເລີດ ແລະ ສືບຕໍຄ
ື່ ົັ້ນ
ຄວ້າເປົັ້າໝາຍຜູທ
ຸ້ ີື່ຈະໄດຸ້ຮັບນາມມະຍົດຄູ;

10.4 ວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ
1) ຜົນສໍາເລັດ
• ໄດຸ້ສ້າງນິຕກ
ິ ໍາທີື່ຕິດພັນກັບວຽກງານກວດກາພັກ ເຊັື່ນ: ຂໍກ
ັ້ າໍ ນົດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ການເຄືື່ອນ
ໄຫວຂອງຄະນະກວດກາພັກກະຊວງ, ຂໍກ
ັ້ ໍານົດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ການເຄືື່ອນໄຫວຂອງຄະນະ
ກວດກາ ຄະນະພັກຮາກຖານ, ແລະ ຂໍັ້ກໍານົດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ການເຄືື່ອນໄຫວ ຂອງຜູຮ
ຸ້ ັບຜິດ
ຊອບວຽກງານກວດກາໜ່ວຍພັກ.
• ກວດສອບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານ ປະຈໍາປີ 2017 ຢູທ
່ ວ
ີື່ ິທະຍາໄລ ແລະ ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ
ວິຊາຊີບຕ່າງໆຈໍານວນໜຶື່ງ.
• ໄດຸ້ຮັບແກຸ້ໄຂຄໍາຮ້ອງຟຸ້ອງ ແລະ ຄໍາສະເໜີຕ່າງໆ ຈໍານວນໜຶື່ງ, ຊຶື່ງເນືັ້ອໃນຄໍາຮ້ອງທີພ
ື່ ົັ້ນເດັື່ນສ່ວນຫຼາຍ
ແມ່ນຂໍັ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານທີື່ດິນ, ການປະຕິບັດໜ້າທີື່ຂອງພະນັກງານ, ການຮັບເຂົັ້າເປັນລັດຖະກອນໃໝ່,
ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກຂອງຜູຸ້ບໍລິຫານ, ການສໍໂັ້ ກງເງິນຂອງລັດ ແລະ ລວມໝູ່;
• ສໍາເລັດສ້າງເຄືື່ອງມືຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ
ແລະ ກິລາປະກອບດ້ວຍ:
- (ຮ່າງ) ຂອບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາຂະແໜງການຍ່ອຍ 5 ປີ
2016-2020;
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- (ຮ່າງ) ບົດລາຍງານຜົນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາຂະແໜງການ
ຍ່ອຍປະຈໍາປີ;
- (ຮ່າງ) ຊຸດເຄືື່ອງມືຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນຕາມຕົວຊີັ້ບອກຂະແໜງການຍ່ອຍ ປະຈໍາປີ;
- (ຮ່າງ) ບົດລາຍງານຜົນຂອງການຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປະຈໍາປີ 2018
ປະຈໍາໄຕມາດ.
2) ບັນຫາ ແລະ ຂໍັ້ຄົງຄ້າງ
• ລະບົບການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນຍັງບໍື່ທັນເປັນລະບົບຄົບຊຸດ, ກົງຈັກການຕິດຕາມກວດກາ
ໄດຸ້ສ້າງຕັງັ້ ຂຶັ້ນຢູ່ແຕ່ລະຂັັ້ນ, ແຕ່ຢມ
ູ່ ະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາ ສ່ວນຫຼາຍບໍທ
ື່ ັນໄດຸ້ຮັບ
ການສ້າງຕັັ້ງ, ບ່ອນທີມ
ື່ ີແລຸ້ວແຕ່ການສັບຊ້ອນຈັດວາງພະນັກງານໃສ່ຕໍາແໜ່ງງານຕ່າງໆບໍທ
ື່ ັນພຽງພໍ;
• ເຄືື່ອງມືຮັບໃຊຸ້ການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ມີບາງດ້ານ ຍັງບໍທ
ື່ ັນສອດຄ່ອງ ແລະ ຮັດກຸມ;
• ການຈັດຕັັ້ງກວດກາຢູບ
່ າງຂັັ້ນ, ບາງບ່ອນ ຍັງບໍທ
ື່ ັນໄດຸ້ເຄືື່ອນໄຫວຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ບໍໄື່ ດຸ້ດໍາເນີນ
ການກວດກາແຕ່ຫົວທີ ແລະ ບໍື່ໄດຸ້ເຮັດເປັນປົກກະຕິ, ເກີດມີບັນຫາແລຸ້ວຈຶື່ງໄປກວດກາ;
3)
•

•
•
•

ວຽກບລີມະສິດ
ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງເຄືື່ອງມື, ຄູ່ມືກວດກາລັດ, ນິຕິກໍາຮັບໃຊຸ້ວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ
ໃນຂະແໜງການຍ່ອຍບໍລິຫານ ແລະ ຄຸຸ້ມຄອງການສຶກສາ, ກວດກສອບພາຍໃນ, ກວດກາການລົງທຶນ
ຂອງລັດແຕ່ຫົວທີ, ເຄືື່ອງມືບລ
ໍ ິຫານ-ຄຸຸ້ມຄອງວຽກງານກວດກາ.
ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງກ່ຽວກັບວຽກງານຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນໃຫຸ້ຜູຸ້ບໍລິຫານ ແລະ ພະນັກ
ງານກວດກາ ແຕ່ລະຂັັ້ນ.
ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດນິຕກ
ິ ໍາ ກ່ຽວກັບວຽກງານສະກັດກັັ້ນ ແລະ ແກຸ້ໄຂປະກົດການຫຍໍທ
ັ້ ໍັ້ຕ່າງໆ
ໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ.
ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປະຈໍາປີ.

10.5 ວຽກງານແຜນການ
1) ຜົນສໍາເລັດ
• ສໍາເລັດການປະເມີນກາງສະໄໝຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII
(2016-2020);
• ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫຸ້ແກ່ວິຊາການແຜນການຂັັ້ນແຂວງ ໃນການກໍານົດຄາດໝາຍສູຊ
ຸ້ ົນປະຈໍາປີ ເພືື່ອ
ລາຍງານຕໍສ
ື່ ະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນຂັັ້ນແຂວງ.
• ສ້າງແຜນແບ່ງປັນ ແລະ ສັບຊ້ອນພະນັກງານ-ນັກສຶກສາເຂົັ້າຮຽນຕໍພ
ື່ າຍໃນປະເທດຂອງສາຍສ້າງຄູ, ອາ
ຊີວະສຶກສາ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສໍາລັບສົກປີ 2018-2019;
• ສ້າງແບບຈໍາລອງການພະຍາກອນຕະຫຼາດແຮງງານຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍການຮ່ວມມື ກັບກະຊວງແຮງ
ງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ສະຖາບັນຄົັ້ນຄ້ວາເສດຖະກິດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ
ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ;
• ປັບປຸງແຜນທີື່ການສຶກສາໃນຂອບເຂດທົື່ວປະເທດ ແລະ ຄູ່ມືການນໍາໃຊຸ້;
• ການກວດແກຸ້ຮ່າງແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບຂໍັ້ມນ
ູ ຂ່າວສານຄຸຸ້ມຄອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
(LESMIS);
• ຈັດກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸຸ້ມຄອງແຜນງານ/ໂຄງການ ທີື່ນໍາໃຊຸ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ
ທາງການເພືື່ອການພັດທະນາ ປະຈໍາປີ 2018;
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2)
•
•
•

•

3)
•
•
•
•
•
•

ບັນຫາ ແລະ ຂໍັ້ຄົງຄ້າງ
ຂີດຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານສະຖິຕິຢູ່ຂັັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັັ້ນໂຮງຮຽນຍັງຈໍາກັດ ເຮັດໃຫຸ້ຄວາມຊັດ
ເຈນຂອງຂໍັ້ມູນມີໜ້ອຍ;
ການສະຫຼຸບ-ລາຍງານວຽກງານການຄຸຸ້ມຄອງແຜນງານ ແລະ ໂຄງການການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພືື່ອການ
ພັດທະນາຍັງມີການຊໍັ້າຊ້ອນ, ບໍື່ທັນສະຫຼຸບໄດຸ້ຕົວເລກດ້ານການຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງຊັດເຈນ;
ການດໍາເນີນການແຕ່ງຕັັ້ງບຸກຄະລາກອນຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼັງຈາກມີການການປັບປຸງກົງຈັກຄະ
ນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດເພືື່ອການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ (ຄຊພຊ), ກໍາມະການພັດທະນາ
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ກອງເລຂາ ຄຊພຊ ຄືນໃໝ່ ໃຊຸ້ເວລາດົນ ແລະ ຍັງມີບາງພາກສ່ວນ ບໍື່ທັນ
ສົື່ງເອກະສານແຕ່ງຕັັ້ງ ໃຫຸ້ກັບກອງເລຂາ ຄຊພຊ;
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນແບ່ງປັນສັບຊ້ອນນັກຮຽນ-ພະນັກງານຮຽນຕໍື່ພາຍໃນປະເທດໃນແຕ່ລະປີ ຍັງບໍື່
ທັນຄ່ອງຕົວ ເຊັື່ນ: ການປະສານງານສາຍຕັັ້ງ ແລະ ສາຍຂວາງ, ມີການປັບປ່ຽນວິຊາຮຽນຫຼັງຈາກສັບຊ້ອນ
, ນໍາສົື່ງນັກຮຽນ-ພະນັກງານ ບໍື່ໄປຕາມວິຊາຮຽນທີື່ແບ່ງປັນໄວຸ້;
ວຽກບລີມະສິດ
ເຜີຍແຜ່ຜົນການປະເມີນກາງສະໄໝ ຂອງແຜນພັດທະນາການສຶກສາ 5 ປີ 2016-2020 ພ້ອມທັງສ້າງ
ຄວາມເຂັັ້ມແຂງວຽກງານແຜນການ ໃຫຸ້ແກ່ພະນັກງານແຜນການຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັັ້ນເມືອງ.
ສ້າງແຜນແບ່ງປັນ ແລະ ສັບຊ້ອນພະນັກງານ-ນັກສຶກສາເຂົັ້າຮຽນຕໍພ
ື່ າຍໃນປະເທດຂອງສາຍສ້າງຄູ, ອາ
ຊີວະສຶກສາ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສໍາລັບສົກປີ 2019-2020;
ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງວຽກງານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຄຸຸ້ມຄອງແຜນການລົງທຶນຂອງລັດຂອງຂະ
ແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດເພືື່ອການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຄັັ້ງທີ VII ປະຈໍາ
ປີ 2019;
ຈັດພິມແຜນທີື່ການສຶກສາ ແລະ ຄູ່ມືນໍາໃຊຸ້ພ້ອມທັງແຈກຢາຍ-ເຜີຍແຜ່.
ປັບປຸງລະບົບການຄຸຸ້ມຄອງໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດ ໂດຍການສ້າງຖານຂໍັ້ມູນ.

10.6 ວຽກງານການເງິນ
1) ຜົນສໍາເລັດ
• ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ນໍາໃຊຸ້ໂປຼແກມການສ້າງບັນຊີເງິນເດືອນໃຫຸ້ທຸກພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ
, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ນະຄອນ ທົື່ວປະເທດໄດຸ້ສໍາເລັດ. ພ້ອມ
ດຽວກັນນັັ້ນ, ທຸກຫົວໜ່ວຍງົບປະມານທີື່ຂຶັ້ນກັບສູນກາງ ສາມາດສ້າງບັນຊີ ເງິນເດືອນປະຈໍາງວດ 3 ແລະ
ງວດ 4 ຜ່ານລະບົບໂປຼແກມ ບັນຊີເງິນເດືອນດັື່ງກ່າວໄດຸ້ສໍາເລັດ;
• ສໍາເລັດການສ້າງ ແລະ ຮັບຮອງການນໍາໃຊຸ້ປຶັ້ມຄູ່ມືແນະນໍາວິທີການຈັດສັນງົບປະມານຂອງ ພະແນກສຶກ
ສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ສໍາລັບພາກລາຍຈ່າຍບໍລິຫານປົກກະຕິ (ພາກ 62) ແລະ
ພາກດັດສົມ ສົື່ງເສີມ ແລະ ບໍາລຸງ ໃຫຸ້ຫ້ອງການສຶກສາທິການແລະກິລາເມືອງ, ນະຄອນໃຫຸ້ມີຄວາມເປັນ
ເອກະພາບ ແລະ ຍຸຕິທໍາ;
• ສໍາເລັດການຄົັ້ນຄວ້າ ອອກແບບລາຍລະອຽດ ລະບົບຖານຂໍັ້ມູນ ໃນການວາງແຜນງົບປະມານ ໃຫຸ້ມີ
ຄວາມສອດຄ່ອງກັບການສ້າງແຜນການ ໃນລະບົບໂປຼແກຼມສໍາເລັດຮູບອັນດຽວກັນ (PBMIS);
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2)
•

•

•

•

•

3)
•

•

•

•

•

ບັນຫາ ແລະ ຂໍັ້ຄົງຄ້າງ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດງົບປະມານຍັງມີຄວາມຊັກຊ້າ ບໍທ
ື່ ັນຕາມກໍານົດເວລາໃນແຕ່ລະງວດ ໂດຍສະເພາະ
ການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ ແລະ ເງິນນໍັ້າມັນນະໂຍບາຍບຸກຄົນ. (ຊຶື່ງມີສາເຫດໃນຕົວ ແລະ ນອກຕົວ ເຊັື່ນ:
ການສ້າງບັນຊີເງິນເດືອນມີຄວາມຊັກຊ້າບໍທ
ື່ ັນຕາມກໍານົດເວລາ ແລະ ການເບີກຈ່າຍເງິນຕົວຈິງຢູຂ
່ ັັ້ນ
ທ້ອງຖິື່ນ ບາງເມືອງຍັງບໍທ
ື່ ັນຕາມກໍານົດ);
ການສະຫຼຸບລາຍງານຕາມປະຕິທິນ ງົບປະມານຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃນການໃຊຸ້ ຈ່າຍງົບ
ປະມານເປັນແຕ່ລະງວດ, 6 ເດືອນ, 9 ເດືອນ ແລະ ປະຈໍາປີ (ປິດສະຫຼຸບບັນຊີງົບປະມານ ປະຈໍາປີ) ເພືື່ອ
ຕີລາລາຜົນໄດຸ້ຮັບໃນການນໍາໃຊຸ້ງົບປະມານໄລຍະທ້າຍປີ ສ່ວນຫຼາຍຍັງບໍໄື່ ດຸ້ດີ;
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດດ້ານການບັນຊີແຫ່ງລັດ ໂດຍລວມແມ່ນຍັງບໍທ
ື່ ັນສໍາເລັດ ໃນການສ້າງປຶັ້ມບັນຊີ ທີື່
ຜ່ານການຈົດທະບຽນປຶັ້ມຈາກກົມບັນຊີ ຫຼື ພະແນກການເງິນຢູຂ
່ ັັ້ນທ້ອງຖິື່ນ. ສ່ວນຫຼາຍຍັງບັນທຶກຕິດ
ຕາມການໃຊຸ້ຈ່າຍຕາມສາລະບານງົບປະມານບັນຊີອັນດຽວກັນ ໃສ່ໃນຄອມພິວເຕີ (ໂດຍໃຊຸ້ໂປຼແກມ
ເອກແຊວ) ຊຶື່ງຍັງບໍື່ທັນບັນລຸຕາມເປົັ້າໝາຍທີໄື່ ດຸ້ກໍານົດໄວຸ້;
ການຄຸຸ້ມຄອງບັນຊີຊັບສິນຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ ຍັງບໍື່ທັນເປັນລະບົບ ຂາດການຕິດຕາມລາຍງານລວມສູນ
ຂໍມ
ັ້ ູນສົື່ງໃຫຸ້ກົມການເງິນ ເພືື່ອສັງລວມລາຍງານກະຊວງການເງິນຕາມລະບຽບການທີື່ໄດຸ້ກໍານົດ. ສະເໜີ
ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງອອກໃບຕາດິນລັດ ຫຼື ໃບມອບກໍາມະສິດນໍາໃຊຸ້ຂອງສະຖານການສຶກສາ ຍັງຊັກຊ້າ;
ຄວາມເປັນເຈົາັ້ ການຂອງພະນັກງານຮັບຜິດຊອບວຽກງານການເງິນ-ການບັນຊີ ຈໍານວນໜຶື່ງ ຍັງບໍທ
ື່ ັນສູງ,
ການຄຸຸ້ມຄອງງົບປະມານການເງິນ ການປະຕິບັດວິໄນທາງດ້ານການເງິນຍັງບໍທ
ື່ ັນເຂັັ້ມງວດເທົື່າທີຄ
ື່ ວນ.
ວຽກບລີມະສິດ
ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຈະໄດຸ້ຈັດສັນງົບປະມານ ໃນພາກລາຍຈ່າຍ
ບໍລິຫານປົກກະຕິ ແລະ ພາກດັດສົມ ສົື່ງເສີມ ແລະ ບໍາລຸງ ໃຫຸ້ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງ
, ນະຄອນ ຕາມການຮັບຮອງປະກາດນໍາໃຊຸ້ປຶັ້ມຄູ່ມືແນະນໍາການຈັດສັນງົບປະມານດັື່ງກ່າວ;
ສ້າງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ການທົດລອງນໍາໃຊຸ້ໂປຼແກຼມສໍາເລັດຮູບ ການຄຸຸ້ມຄອງລະບົບຖານຂໍັ້ມູນໃນ ການ
ສ້າງແຜນງົບປະມານ(PBMIS) ໃຫຸ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍງົບປະມານຂັັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ ສາມາດຂຶັ້ນ
ແຜນງົບປະມານ ແລະ ສັງລວມໄດຸ້ທົື່ວປະເທດ;
ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫຸ້ແກ່ພະນັກງານທີື່ຮັບຜິດຊອບ ວຽກງານງົບປະມານ, ການເງິນ-ການບັນຊີ ແຫ່ງ
ລັດ, ວຽກງານຄຸຸ້ມຄອງຊັບສິນ-ວັດສະດຸ, ການຈັດຊືັ້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ, ການກໍື່ສ້າງ-ສ້ອມແປງ
ໃນທຸກຂັັ້ນຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງບັນດານິຕິກໍາຕ່າງໆ ເປັນຕົັ້ນ: ປຶັ້ມຄູ່ມືການປະກອບເອກະສານ, ການບັນຊີແຫ່ງລັດ,
ການຄຸຸ້ມຄອງຊັບສິນ, ການປົກປັກຮັກສາອາຄານສະຖານທີກ
ື່ ານສຶກສາ ແລະ ນິຕິກາໍ ອືື່ນໆຜັນຂະຫຍາຍ
ມາເປັນ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃຫຸ້ໄດຸ້ຮັບຮອງຢ່າງເປັນທາງການ;
ຕິດຕາມ ຊຸກຍູຸ້ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດງົບປະມານປະຈໍາປີ 2019 ແຕ່ລະໄລຍະໃຫຸ້ໄປຕາມແຜນງວດ ທີື່ໄດຸ້
ຮັບການອະນຸມັດຈາກກະຊວງການເງິນ ແລະ ການສົື່ງບົດສະຫຼຸບລາຍງານໂດຍແຍກໃຫຸ້ຕາມຂະແໜງ
ການຍ່ອຍ ແລະ ສາລະບານງົບປະມານ ຕາມກໍານົດເວລາທີື່ໄດຸ້ລະບຸໄວຸ້ໃນປະຕິທິນງົບປະມານ.
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10.7 ວຽກງານພົວພັນການຕ່າງປະເທດ
1) ຜົນສໍາເລັດ
• ສໍາເລັດການເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈດ້ານການສຶກສາກັບ 13 ປະເທດ ມີ: ສິງກະໂປ, ສສ ຫວຽດ
ນາມ, ສ. ເກົາຫຼີ, ມົງໂກລີ, ອິນໂດເນເຊຍ, ກໍາປູເຈຍ, ໄທ, ມຽນມາ, ບູໄນ, ມາເລເຊຍ, ຈີນ, ຍີື່ປຸ່ນ ແລະ
ກູບາ;
• ສສ ຫວຽດນາມໃຫຸ້ທຶນການສຶກສາ 1,271 ທຶນ, ສປ ຈີນ ໃຫຸ້ທຶນການສຶກສາ 350 ທຶນ, ສສ.
ຫວຽດນາມໃຫຸ້ການຊ່ວຍເຫລືອລ້າ 12 ໂຄງການ, ຍີື່ປຸນ ໃຫຸ້ໂຄງການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມໃນ
ໂຮງຮຽນຂອງ 4 ແຂວງ ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕຸ້ ແລະ ໃຫຸ້ທຶນການສຶກສາ JDS,
• ໄດຸ້ເຊັນສັນຍາກາຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການກັບມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ສະຖາບັນຂອງຫລາຍປະເທດ ຊຶື່ງ
ລວມມີ 245 ສະບັບ, ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນທີບ
ື່ ໍື່ສັງກັດລັດຖະບານໄດຸ້ເຂົັ້າມາຊ່ວຍເຫລືອຂະແໜງການ
ສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທັງໝົດ 45 ອົງການ ແລະ 49 ໂຄງການ.
2) ບັນຫາ ແລະ ຂໍັ້ຄົງຄ້າງ
• ການປະສານງານກັບພາກສ່ວນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງໆ ຍັງມີຄວາມຫຍຸຸ້ງຍາກ ດັື່ງນັັ້ນ
ເຮັດໃຫຸ້ການລາຍງານ ແລະ ເກັບກໍາຂໍັ້ມູນ ເພືື່ອນໍາສະເໜີ ແລະ ລາຍງານຕໍື່ກອງປະຊຸມສາກົນ ເຫັນວ່າພົບ
ຄວາມຫຍຸຸ້ງຍາກຍ້ອນຂໍັ້ມູນບໍື່ຄົບຖ້ວນ;
3) ວຽກບລີມະສິດ
• ປັບປຸງ ແລະ ສັບຊ້ອນ ບຸກພະລາກອນພາຍໃນກົມໃຫຸ້ແທດເໝາະກັບແຕ່ລະພາລະບົດບາດຂອງໜ້າວຽກ
ຄືນໃໝ່ ແລະ ຂໍບຸກຄະລາກອນຕືື່ມ ໃຫຸ້ພຽງພໍກັບ ພະລະບົດບາດໜ້າທີື່ຂອງກົມ;
• ຈັດກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ວຽກງານການຕ່າງປະເທດ ເພືື່ອຊອກສ່ອງທາງວິທີການປັບປຸງວຽກງານຄູຸ້ມຄອງ
ການເປັນເສນາທິການ ແລະ ແກຸ້ໄຂ ຂອດປະສານງານກັບບັນດາແຂວງ, ກົມ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນໃນຂະ
ແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
• ສໍາເລັດການເຊັນສັນຍາຮ່ວມມືລະຫວ່າງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສປປ ລາວ ກັບກະຊວງສຶກສາ
ແລະ ກໍື່ສ້າງ ສສ. ຫວຽດນາມ. ກຽມເຊັນສັນຍາກັບ ກະຊວງສຶກສາ ສປ. ຈີນ ແລະ ສຶກສາແຂວງຢູນ
ນານ ແລະ ກັບບັນດາປະເທດຕ່າງໆທີື່ໄດຸ້ຂຶັ້ນແຜນໄວຸ້ແລຸ້ວຈະສຶບຕໍື່ຈັດຕັັ້ງກອງປະຊຸມປະຈໍາປີຂອງວຽກ
ງານສອງຝ່າຍ, ຫລາຍຝ່າຍ ແລະ ວຽກງານສົນທິສັນຍາ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນທີື່ບໍື່ສັງກັດລັດຖະ
ບານ.
10.8 ວຽກງານການພັດທະນາຄ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ
1) ຜົນສໍາເລັດ
• ສ້າງແຜນພັດທະນາ ສພບ 5 ປີ (2016 - 2020) ໂດຍໄດຸ້ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດນໍາໃຊຸ້ ໃນວັນທີ
26 ເມສາ 2018;
• ທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງຫຼັກສູດ 3 ເດືອນ, ຫຼັກສູດ 3 ອາທິດ ແລະ ໄດຸ້ທົດລອງຝຶກອົບຮົມໃຫຸ້ແກ່ຜູຸ້ອໍາ
ນວຍການໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ຜູຸ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນອະນຸບານ ຈໍານວນໜຶື່ງ.
• ຝຶກອົບຮົມການບໍລິຫານການສຶກສາ (7 ຫົວຂໍັ້) ໃຫຸ້ 4 ຫົວໜ້າຂະແໜງຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາແຂວງ ຄື: ຂະແໜງອາຊີວະສຶກສາ, ພະລະ-ສີລະປະ, ກິລາມວນຊົນ ແລະ ກິລາລະດັບສູງ ຈໍານວນ
122 ທ່ານ.
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• ໄດຸ້ສ້າງຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມ, ຈັດຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກຂັັ້ນສູນກາງ, ຄູຝຶກຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ໄດຸ້ຈັດຕັັ້ງການຝຶກ
ອົບຮົມໃນຫົວຂໍັ້ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງດ້ານການບໍລິຫານການສຶກສາ ໃຫຸ້ຜູຸ້ບໍລິຫານການສຶກສາຂັັ້ນເມືອງ
ຈາກ 148 ເມືອງ ເມືອງລະ 6 ຄົນ ລວມ 888 ທ່ານ;
• ໄດຸ້ພັດທະນາຫຼັກສູດການວາງແຜນຂະແໜງການສຶກສາ ສໍາລັບຜູຸ້ບໍລິຫານການສຶກສາຂັັ້ນກະຊວງ, ແຂວງ
ແລະ ເມືອງ ພ້ອມທັງໄດຸ້ສໍາເລັດແຜນການສອນ ແລະ ສືື່ການສອນຝຶກອົບຮົມ.
• ໄດຸ້ສໍາເລັດການສຶກສາຄວາມຕ້ອງການຝຶກອົບຮົມ ຂອງຄະນະພະແນກ, ຂອງກົມ ແລະ ຄະນະອໍານວຍ
ການວິທະຍາໄລ ເພືື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການພັດທະນຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມໃນຂັັ້ນຕໍື່ໄປ;
2)
•

•

•

•

3)
•

•

•
•

ບັນຫາ ແລະ ຂໍັ້ຄົງຄ້າງ
ພາລະບົດບາດໃໝ່ ຂອງ ສພບ ແມ່ນໃຫຍ່ຫຼວງ ແລະ ກວ້າງຂວາງກວ່າເມືື່ອກ່ອນ ແຕ່ຂີດຄວາມສາມາດ
ຂອງຄູຝຶກຮຸ່ນໜຸ່ມ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ ທີື່ຊໍານານງານຂອງ ສພບ ຍັງຈໍາກັດ, ຍັງອາໄສຄູຝຶກຈາກ
ພາຍນອກ ແລະ ຄູຝຶກຮຸ່ນອາວຸໂສໃກຸ້ບໍານານ ເປັນຕົນ
ັ້ ຕໍ;
ການຝຶກອົບຮົມຜູຸ້ບໍລຫ
ິ ານການສຶກສາ ຍັງເຮັດກະແຈກກະຈາຍ ອີງຕາມເງືື່ອນໄຂຂອງແຕ່ລະຂະແໜງ
ການຍ່ອຍ ຍັງບໍທ
ື່ ັນມອບໝາຍໃຫຸ້ ສພບ ຮັບຜິດຊອບຢ່າງຂາດຕົວ ຕາມທິດຊີນ
ັ້ ໍາຂອງຄະນະນໍາກະຊວງ
ຈຶື່ງເປັນການຍາກຕໍື່ການວາງແຜນພັດທະນາຜູບ
ຸ້ ໍລິຫານການສຶກສາ ຢ່າງລວມສູນ ແລະ ມີລັກສະນະບຸກ
ຄົນຮັບຜິດຊອບ;
ການສ້າງ ແລະ ພັດທະນານິຕກ
ິ ໍາຮ່ວມກັບ ກົມທີກ
ື່ ່ຽວຂ້ອງຍັງຊັກຊ້າ ເຊັື່ນ: ຄູມ
່ ວ
ື ິທີເຮັດວຽກຂອງ ສພບ,
ມາດຕະຖານເງືື່ອນໄຂຂອງຜູບ
ຸ້ ໍລິຫານການສຶກສາແຕ່ລະລະດັບ, ມາດຕະຖານເງືື່ອນໄຂຂອງຄູຝຶກມືອາຊີບ
, ມາດຕະຖານເງືອ
ື່ ນໄຂຄັດເລືອກຜູທ
ຸ້ ີື່ຈະເຂົັ້າຮັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ມາດຕະຖານ ແລະ ເຄືື່ອງມືປະ
ເມີນຜູບ
ຸ້ ໍລຫ
ິ ານການສຶກສາ;
ການຝຶກອົບຮົມຜູຸ້ບໍລຫ
ິ ານການສຶກສາ ຂັັ້ນຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຂອງຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ເມືອງ, ຜູບ
ຸ້ ໍລຫ
ິ ານສະຖານການສຶກສາຫຼັງສາມັນສຶກສາ ແລະ ພະນັກງານນໍາພາ-ຄຸຸ້ມຄອງຂັັ້ນກະຊວງ
ແມ່ນບໍໄື່ ດຸ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ເນືື່ອງຈາກງົບປະມານມີຈໍາກັດ.
ວຽກບລີມະສິດ
ສືບຕໍື່ປັບປຸງ: ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກຂອງ ສພບ ຕາມພາລະບົດບາດໃໝ່, ມາດຕະຖານເງືື່ອນໄຂຂອງຜູຸ້
ບໍລິຫານການສຶກສາແຕ່ລະລະດັບ, ມາດຕະຖານເງືື່ອນໄຂຂອງຄູຝຶກມືອາຊີບ, ມາດຕະຖານເງືື່ອນໄຂຄັດ
ເລືອກຜູຸ້ທີື່ຈະເຂົັ້າຮັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ມາດຕະຖານ ແລະ ເຄືື່ອງມືປະເມີນຜູຸ້ບໍລິຫານການສຶກສາ
ຝຶກອົບຮົມການວາງແຜນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາໃຫຸ້ແກ່ຜບ
ູຸ້ ໍລິຫານຂັັ້ນກະຊວງຈໍານວນ 52 ຄົນ,
ຂັັ້ນແຂວງຈໍານວນ 36 ຄົນ, ແລະ ຂັັ້ນເມືອງ ຈໍານວນ 296 ຄົນ ໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງໂຄງການອີຢູ;
ຜູອ
ຸ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນອະນຸບານທົື່ວປະເທດຫຼັກສູດ 3 ອາທິດ ຈໍານວນ 150 ຄົນ; ຜູອ
ຸ້ ໍານວຍການໂຮງ
ຮຽນປະຖົມທີື່ກໍາລັງດໍາລົງຕໍາແໜ່ງຕາມຫຼັກສູດ SBM ຈໍານວນ 150 ຄົນ; ຄະນະກົມທີື່ຮັບຕໍາແໜ່ງໃໝ່
, ຜູອ
ຸ້ ໍານວຍການວິທະຍາໄລຄູ, ສະຖາບັນ, ວິທະຍາໄລ ແລະ ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ; ຄູຝຶກ ແລະ ຜູຸ້ຈັດ ການ
ການຝຶກອົບຮົມສໍາລັບສູນພັດທະນາຄູ ແລະ ຜູຸ້ບລ
ໍ ິຫານການສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມບໍາລຸງທິດສະດີການ
ເມືອງ 45 ວັນ;
ພັດທະນາຫຼັກສູດສ້າງຄູມັດທະຍົມຂອງ 15 ສາຂາ ແລະ ພັດທະນາສືື່ການສອນໃຫຸ້ຫຼາກຫຼາຍ;
ປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຝຶກອົບຮົມຂອງຜູຸ້ບລ
ໍ ຫ
ິ ານຂັນ
ັ້ ກົມ, ຂອງຄູມັດທະຍົມສຶກສາ, ຂອງຄູສອນສາຍ
ສັງຄົມຢູ່ວທ
ິ ະຍາໄລຄູ 8 ແຫ່ງ, ຂອງຄູນເິ ທດປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມທົື່ວປະເທດ, ສຶກສາ-ວິໄຈນະໂຍ
ບາຍເພີື່ມເງິນອາຊີບຄູມີຜົນກະທົບຕໍື່ຄຸນນະພາບການສຶກສາ, ຮູບແບບການສອນຂອງຄູປະຖົມ ແລະ ມັດ
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ທະຍົມໃນທົື່ວປະເທດ, ທ່າອ່ຽງຂອງໂຮງຮຽນອະນຸບານ ແລະ ສາມັນສຶກສາ ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນໃນ
ຕົວເມືອງເທດສະບານ ແລະ ເຂດຊານເມືອງ;
• ເຊັນສັນຍາການຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 3 ປີ (2019-2021) ລະຫວ່າງ ສພບ ກັບ
SEAMEO RETRAC, ການຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫຸ້ແກ່ຫົວໜ້າໂຮງຮຽນຕົວແບບ ຫຼື ດີເດັື່ນຂອງແຂວງ
ຮ່ວມກັບ SEAMEO INNOTECH; ສືບຕໍື່ການພົວພັນຮ່ວມມືກັບ NIEM ກັບບັນດາໂຄງການ, ອົງ
ການຈັດຕັັ້ງທີື່ບໍື່ຂຶັ້ນກັບລັດຖະບານ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆ;
• ຕິດຕາມ-ຊຸກຍູຸ້ຊ່ວຍເຫຼືອຜູຸ້ບໍລິຫານການສຶກສາທີື່ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ ໃນປີ 2018 ແລະ ຕິດຕາມ-ປະ
ເມີນຜົນການປະຕິບັດໜ້າທີື່ຂອງຜູຸ້ບໍລິຫານການສຶກສາຂັັ້ນເມືອງ 148 ເມືອງ ທີື່ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມໃນ
ປີ 2017, ປະເມີນຜົນກະທົບໃນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍນິຕິກໍາການຄຸຸ້ມຄອງຄູ ແລະ ຜູຸ້ບໍລິຫານການ
ສຶກສາຕໍາແໜ່ງ ປະເພດ 4 ແລະ 5 ຂອງແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ສະຖານການສຶກສາ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ;
• ເກັບກໍາຂໍັ້ມູນ ຢູພ
່ າຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບປະຫວັດມູນເຊືັ້ອການສຶກສາ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມ
ຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການຂຽນປະຫວັດ ແລະ ສ້າງຫໍມູນເຊືັ້ອການສຶກສາ.
10.9 ວຽກງານຫ້ອງການເລຂາຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດລາວເພີ່ອອຸຍແນສໂກ
1) ຜົນສໍາເລັດ
• ຈັດຕັັ້ງການເຜີຍແຜ່ເນືັ້ອໃນ ແລະ ວິທີການສອດແຊກການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ ຊຶື່ງນອນຢູ່ໃນເປົັ້າໝາຍ
4.7 ຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງເຂົັ້າໃນການຮຽນ-ການສອນໃຫຸ້ແກ່ຜູຸ້ອໍານວຍການ ແລະ ຄູສອນ;
• ສົມທົບກັບກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດຖະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວສົື່ງເອກະສານເພີື່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບການ
ສະເໜີເອົາລໍາວົງລາວ 8 ທ່າ ເຂົັ້າໃນບັນຊີມໍລະດົກໂລກທາງດ້ານວັດທະນະທໍາທີື່ບໍື່ເປັນວັດຖຸ ໃຫຸ້ແກ່ສູນ
ມໍລະດົກໂລກ;
• ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານ ແລະ ຮັບຮອງແຜນແມ່ບົດເພືື່ອສະເໜີທົື່ງໄຫຫີນ ເປັນແຫຼື່ງມໍລະດົກໂລກທາງວັດ
ທະນະທໍາ ແຫ່ງທີ 3 ຂອງ ສປປລາວ ເຊິື່ງ ຄາດວ່າຈະຖືກຮັບຮອງ ໃນປີ 2019 ນີ;ັ້
• ເຜີຍແຜ່ສົນທິສັນຍາຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບມໍລະດົກວັດທະນະທໍາໃຫຸ້ແກ່ໂຮງຮຽນເຄືອຂ່າຍເພືື່ອຄວາມເຂົັ້າໃຈ
ລະຫວ່າງຊາດ ASPnet ແລະ ຝຶກອົບຮົມຊາວໜຸ່ມໃນຫົວຂໍັ້ “ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວໜຸ່ມ ໃນການ
ປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກໂລກ ແລະ ມໍລະດົກແຫ່ງຊາດ”.
2)

ບັນຫາ ແລະ ຂໍັ້ຄົງຄ້າງ
• ກົນໄກໃນການປະສານງານກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆຍັງບໍທ
ື່ ັນຄ່ອງຕົວ ເຮັດໃຫຸ້ການສັງລວມຂໍັ້ມູນ ແລະ ບົດ
ລາຍງານຕ່າງໆຊັກຊ້າ;
• ບັນດາກະຊວງຕ່າງໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງວິຊາສະເພາະຂອງອຸຍແນສໂກ ຍັງບໍເື່ ຫັນຄວາມສໍາຄັນເທົື່າ
ທີື່ຄວນໃນການຂຶັ້ນແຜນງົບປະມານ ເພືື່ອເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລະດັບພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ ທີື່ອົງການ
ອຸຍແນສໂກຈັດຂຶັ້ນໃນທຸກໆປີ.

3)

ວຽກບລີມະສິດ
• ຄົັ້ນຄວ້າປັບປຸງພາລະບົດບາດ ແລະ ການກໍານົດຕໍາແໜ່ງງານຂອງຫ້ອງການ ຄລອ;
• ປັບປຸງຮ່າງຂໍຕ
ັ້ ົກລົງແຕ່ງຕັັ້ງອະນຸກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດລາວ ເພືື່ອອຸຍແນສໂກຝ່າຍສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ
ທໍາມະຊາດ, ວັດທະນະທໍາ, ຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ວິທະຍາສາດສັງຄົມ.
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10.10 ວຽກງານປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ
1) ຜົນສໍາເລັດ
• ໄດຸ້ສໍາເລັດຮ່າງມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການສຶກສາຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ສໍາລັບຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ເຊິື່ງລວມມີ:
ພາກທີ 1 ເປັນມາດຕະຖານ ແລະ ຕົວຊີວ
ັ້ ັດກ່ຽວກັບປັດໄຈນໍາເຂົັ້າ, ພາກທີ 2 ເປັນມາດຕະຖານ ແລະ
ຕົວຊີວ
ັ້ ັດ ເພືື່ອໃຫຸ້ໂຮງຮຽນປະເມີນຕົນເອງ (ສະບັບງ່າຍດາຍ) ແລະ ພາກທີ 3 ເປັນມາດຕະຖານອ່ານ
ອອກ, ຂຽນໄດຸ້ ແລະ ຄິດໄລ່ເປັນ;
• ໄດຸ້ຮ່ວມມືກັບກົມຄຸຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກໍື່ສ້າງ ສສ.ຫວຽດນາມ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ
ໃຫຸ້ແກ່ພະນັກງານວິຊາການ ສູນປະກັນຄຸນນະພາບ, ສະຖາບັນຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ, ກົມສາ
ມັນສຶກສາ, ກົມສ້າງຄູ ແລະ ຄູອາຈານຈໍານວນໜຶື່ງກ່ຽວກັບ ການປະເມີນນັກຮຽນແບບສາກົນ (PISA)
ເພືື່ອກະກຽມການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢູ່ ສປປ.ລາວ ໃນປີ 2024;
• ໄດຸ້ສໍາເລັດມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືນໍາໃຊຸ້; ພ້ອມທັງໄດຸ້ລົງເຜີຍແຜ່
ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ທັງ 3 ພາກ: ພາກເໜືອ, ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕຸ້.
2)

ບັນຫາ ແລະ ຂໍັ້ຄົງຄ້າງ
• ວຽກງານປະກັນຄຸນນະພາບ ຮຽກຮ້ອງໃຫຸ້ມີນິຕກ
ິ ໍາຄົບຊຸດ ແລະ ຄວາມເຂົັ້າໃຈອັນໜັກແໜຸ້ນ. ສະນັັ້ນ
ຈຶື່ງຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊຸ້ເວລາ ໃນການພັດທະນານິຕກ
ິ ໍາ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫຸ້ບຸກຄະລາກອນນັບຕັັ້ງ
ແຕ່ຂັັ້ນສູນກາງຮອດທ້ອງຖິື່ນ;
• ການດໍາເນີນການປະເມີນນັກຮຽນແບບສາກົນ (PISA) ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງໄດຸ້ກະກຽມຄວາມພ້ອມ ທາງ
ດ້ານບຸກຄະລາກອນ, ການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ງົບປະມານ; ຖ້າວ່າພາກສ່ວນທີກ
ື່ ່ຽວຂ້ອງ ບໍເື່ ຂົັ້າໃຈເປັນເອກະ
ພາບກັນ ກໍື່ເຮັດສໍາເລັດໄດຸ້ຍາກ.

3)

ວຽກບລີມະສິດ
• ສະເໜີອະນຸມັດບັນດານິຕກ
ິ ໍາທີື່ໄດຸ້ຮ່າງສໍາເລັດ ເຊັື່ນ:
- ດໍາລັດວ່າດ້ວຍຂອບວຸດທິການສຶກສາແຫ່ງຊາດ.
- ຄໍາແນະນໍາຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດດໍາລັດວ່າດ້ວຍຂອບວຸດທິການສຶກສາແຫ່ງຊາດ.
- ຂໍຕ
ັ້ ົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການປະກັນຄຸນນະພາບອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊັັ້ນສູງ.
- ຂໍຕ
ັ້ ົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ-ສາມັນສຶກສາ.
- ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຄຸນນະພາບຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ສໍາລັບຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ.
• ສືບຕໍື່ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫຸ້ບຸກຄະລາກອນ ໃນຂົງເຂດປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ ນັບຕັັ້ງແຕ່ຂັັ້ນ
ສູນກາງຮອດທ້ອງຖິື່ນ ໂດຍເນັັ້ນໜັກການປະຕິບັດໜ້າທີື່ຕົວຈິງ ເຮັດແນວໃດ ໃຫຸ້ສະຖານການສຶກສາໃນ
ຊັັ້ນຕ່າງໆ ມີລະບົບການປະກັນຄຸນນະພາບພາຍໃນຂອງຕົນທີື່ເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ກົນໄກການປະກັນຄຸນ
ນະພາບໃນຂັັ້ນທ້ອງຖິື່ນ ມີປະສິດທິຜົນຢ່າງເປັນຮູບປະທໍາ;
• ສືບຕໍຮ
ື່ ່ວມມືກັບ ສສ.ຫວຽດນາມ ໃນການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫຸ້ບຸກຄະລາກອນໃນວຽກງານປະກັນ
ຄຸນນະພາບການສຶກສາ ໂດຍລົງເລິກ: 1) ການປະເມີນນັກຮຽນແບບສາກົນ (PISA), 2) ການປະກັນ
ຄຸນນະພາບສາຍສາມັນສຶກສາ;
• ຮ່ວມມືກັບກອງເລຂາອາຊຽນ ແລະ ຄະນະກໍາມະການຂອບວຸດທິອາຊຽນ ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະ
ການຂອບວຸດທິອາຊຽນ ຄັັ້ງທີ 6 ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 21-23 ພຶດສະພາ 2019 ເພືື່ອ
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ສົື່ງເສີມຄວາມຕືື່ນຕົວ ແລະ ຄວາມເຂົັ້າໃຈຂອງສະຖານການສຶກສາ ໃນການຍົກລະດັບມາດຕະຖານ ໃຫຸ້
ທຽບທັນກັບມາດຕະຖານຂອງລະດັບພາກພືັ້ນ;
ດໍາເນີນໂຄງການຮ່ວມມືກັບສໍານັກງານການສຶກສາສາກົນຂອງອົງການອຸຍແນສໂກປາຣີ ເພືື່ອປະເມີນ ແລະ
ວິເຄາະ ລະບົບການສຶກສາສາຍສາມັນສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ຕາມຂອບມາດຕະຖານ
ສາກົນ ເພືື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງລະບົບການສຶກສາ ໃນອະນາຄົດ.
10.11 ວຽກງານ ICT
1) ຜົນສໍາເລັດ
• ຂະຫຍາຍລະບົບເຄືອຂ່າຍຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ເພືື່ອໃຫຸ້ເຊືື່ອມຈອດກັນໃນທົື່ວປະເທດ
(ພາຍໃນ ແລະ ອ້ອມຂ້າງສໍານັກກະຊວງ 9 ຈຸດ, ສູນໄອຊີທີ 18 ແຂວງ, ໂຮງຮຽນອ້ອມຂ້າງ 26 ແຫ່ງ
ແລະ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ແຂວງ 18 ແຂວງ ທົື່ວປະເທດ);
• ສໍາເລັດໂຄງການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດການສຶກສາທາງໄກສໍາລັບ ສປປ ລາວ ສະໜັບສະໜູນໂດຍອົງການ
ກອຍກ້າ ສ. ເກົາຫຼີ,
• ສໍາເລັດການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການປັບປຸງລະບົບການຮຽນ-ການສອນ ແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ໂດຍທຶນ
ລັດຖະບານກູຸ້ຢືມຈາກປະເທດໂອຕຣິສ, ໄລຍະເວລາໂຄງການ 18 ເດືອນ;
• ສໍາເລັດໂຄງການພັດທະນາການສຶກສາໂດຍນໍາໃຊຸ້ນະວັດຕະກໍາໄອຊີທີ ເພືື່ອສົື່ງເສີມການອ່ານພາສາລາວ,
ການຂຽນ, ການຟັງ ແລະ ການຮຽນຮູຸ້ຂ່າວສານອືື່ນໆ ໂດຍການຮ່ວມມືກັບອົງການ Aide Et Action
Laos ຢູ່ 5 ໂຮງຮຽນ ໃນ 3 ເມືືອງຂອງແຂວງວຽງຈັນ.
2)

ບັນຫາ ແລະ ຂໍັ້ຄົງຂ້າງ
• ການນໍາໃຊຸ້ລະບົບອີເມວຂອງຂະແໜງການທີື່ພັດທະນາຂຶັ້ນມານັັ້ນ ຍັງບໍື່ກວ້າງຂວາງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ
ເທົື່າທີື່ຄວນ, ຈໍານວນຜູຸ້ຊົມໃຊຸ້ຕົວຈິງຍັງມີໜ້ອຍ;
• ການເຜີຍແຜ່ຂມ
ໍັ້ ູນຂ່າວສານທີື່ເປັນປະໂຫຍດທາງເວບໄຊຸ້ຂອງຂະແໜງການທີພ
ື່ ັດທະນາຂຶັ້ນ ຍັງບໍທ
ື່ ັນມີ
ປະສິດທິຜົນເທົື່າທີື່ຄວນ, ບັນດານິຕກ
ິ ໍາທີເື່ ອົາລົງໃນເວບໄຊ ໃຫຸ້ຜຊ
ູຸ້ ົມໃຊຸ້ໄດຸ້ຮັບຮູຸ້ຍັງບໍຫ
ື່ ຼາຍ;
• ຂາດງົບປະມານໃນການບໍາລຸງຮັກສາພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງໄອຊີທີທັງຂັັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ ໂດຍສະເພາະ
ງົບປະມານສ້ອມແປງ-ປ່ຽນຖ່າຍອຸປະກອນໄອຊີທີ ທີື່ຈໍາເປັນ.

3)

ວຽກບລລິມະສິດ
ສືບຕໍື່ນໍາສະເໜີ ແລະ ກະກຽມຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສຶກສາທາງໄກ ໂດຍທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງ ສປ
ຈີນ;
ສືບຕໍື່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດພ້ອມທັງຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ລະບົບການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການຄຸຸ້ມ
ຄອງບໍລິຫານໂຮງຮຽນແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ທີື່ພັດທະນາພາຍໃຕຸ້ໂຄງການປັບປຸງລະບົບການຮຽນ-ການ
ສອນ ແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ທຶນກູຸ້ຢືມບໍື່ມີດອກເບຸ້ຍ ຈາກປະເທດໂອຕຣິສ ໃຫຸ້ສໍາເລັດ ແລະ ມີປະສິດທິ
ຜົນ;
ສືບຕໍື່ສະເໜີໂຄງການ ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດການສຶກສາທາງໄກສໍາລັບ ສປປ ລາວ ສະໜັບສະໜູນໂດຍ
ອົງການ ກອຍກ້າ ສ.ເກົາຫຼ;ີ
ສືບຕໍສ
ື່ ຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດຸ້ໃນການຂະຫຍາຍໂຄງການສຶກສາ ໂດຍນໍາໃຊຸ້ນະວັດຕະກໍາໄອຊີທເີ ພືື່ອສົື່ງ
ເສີມການອ່ານພາສາລາວ, ການຂຽນ, ການຟັງ ແລະ ການຮຽນຮູຂ
ຸ້ ່າວສານອືື່ນໆ ໂດຍການຮ່ວມມືກັບອົງ
ການ Aide Et Action Laos;

•
•

•
•
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• ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງສ້າງແຜນເພືື່ອຂະຫຍາຍຫ້ອງຄອມພິວເຕີັ້ໃຫຸ້ແກ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ;
• ສືບຕໍື່ພັດທະນານິຕິກໍາທີື່ຈໍາເປັນສໍາລັບການພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊຸ້ໄອຊີທີ ສໍາລັບການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ໃຫຸ້ສໍາເລັດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາໄອຊີທີ ສໍາລັບການສຶກສາ
ແລະ ກິລາ.
10.12 ວຽກງານການສຶກສາສົງ
1) ຜົນສໍາເລັດ
• ສໍາເລັດການລົງຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຮັບອະນຸມັດບັນພະຊິດຄູ ແລະ ບໍລິຫານ ສັງກັດຢູ່ພະແນກສຶກ
ສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ວິທະຍາໄລຄູສົງ ຈໍານວນ 271 ອົງ, ບັນພະຊິດຄູ 224
ອົງ ແລະ ບັນພະຊິດບໍລິຫານ 47 ອົງ, ໄດຸ້ຮັບນິດຈະພັດ 70 % ໃນງວດ I ແລະ ງວດ II ປີ2019;
• ໄດຸ້ຂະຫຍາຍ ແລະ ກໍື່ສ້າງອາຄານຮຽນດັື່ງນີັ້:
- ຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນ ມ.ຕົັ້ນສົງ ຢູເ່ ມືອງປາກຊ່ອງ ແຂວງຈໍາປາສັກ ແລະ ເມືອງຫົງສາ ແຂວງໄຊຍະບູລີ;
- ສໍາເລັດການປຸກອາຄານຮຽນວິທະຍາໄລສຸທໍາມະນິມິດ, ໂຮງຮຽນ ມ.ສ ສົງ ດົງໂດກ, ໂຮງຮຽນ ມ.ຕົັ້ນ
ສົງ ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ໂຮງຮຽນ ມ.ສ ສົງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ;
- ສໍາເລັດການສ້າງຮ່າງຊີວະປະຫວັດສໍາລັບບັນພະຊິດຄູ ແລະ ບໍລິຫານ.
2) ບັນຫາ ແລະ ຂໍັ້ຄົງຄ້າງ
• ໂຄງຮ່າງຫຼັກສູດຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາສົງຕອນຕົັ້ນຍັງບໍື່ທັນສໍາເລັດ;
• ງົບປະມານສໍາລັບການຂຽນ, ການພິມ, ກວດແກຸ້ ແລະ ຮຽບຮຽງວິຊາທາງພຸດທະສາສະໜາ ຍັງບໍື່ພຽງພໍ;
• ໂຄງຮ່າງຫຼັກສູດສາຍປະຣິຍັດຕິທໍາຕອນຕົັ້ນ ແລະ ຕອນປາຍຍັງບໍື່ທັນໄດຸ້ຮັບການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດ;
• ການອອກປະກາສະນີຍະບັດຈົບຊັັ້ນ ມັດທະຍົມສຶກສາສົງຕອນຕົັ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ ຍັງບໍື່ໄດຸ້ປະຕິບັດ
ຕາມດໍາລັດວ່າດ້ວຍການສຶກສາສົງ;
3)
•
•
•
•
•

ວຽກບລີມະສິດ
ສືບຕໍຕ
ື່ ິດຕາມໂຄງຮ່າງຫຼັກສູດຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາສົງຕອນຕົັ້ນ ທີື່ກົມກ່ຽວຂ້ອງກໍາລັງຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ພິ
ຈາລະນາ ເພືື່ອໃຫຸ້ໄດຸ້ນໍາໃຊຸ້ໃນປີ 2019;
ຄົັ້ນຄວ້າຮ່າງຫຼັກສູດສາຍປະຣິຍັດຕິທໍາຕອນຕົັ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ ເພືື່ອນໍາໃຊຸ້ເຂົັ້າໃນໂຮງຮຽນພຣະປະຣິ
ຍັດຕິທໍາ;
ສືບຕໍື່ຮ່າງນິຕິກໍາລຸ່ມດໍາລັດວ່າດ້ວຍສຶກສາສົງ ເພືື່ອເປັນເຄືື່ອງມືຮັບໃຊຸ້ການເຄືື່ອງໄຫວວຽກງານສຶກສາສົງ;
ສືບຕໍື່ປະສານສົມທົບກັບກົມສາມັນສຶກສາ ເພືື່ອໃຫຸ້ກໍາມາທິການສຶກສາສົງເປັນຜູຸ້ອອກປະກາສະນີຍະບັດ
ຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາສົງຕອນຕົັ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ ຕາມດໍາລັດວ່າດ້ວຍສຶກສາສົງ;
ສືບຕໍື່ສະເໜີບັນຈຸບັນພະຊິດຄູ ແລະ ບໍລິຫານທີື່ຍັງຕົກຄ້າງ 29 ອົງ ໃຫຸ້ໄດຸ້ຮັບນິດຈະພັດ 70 % ໃຫຸ້ສໍາ
ເລັດໃນປີ 2019 ແລະ ໃຫຸ້ໄດຸ້ຮັບນິດຈະພັດ ໃນງວດ I ປີ 2020.

10.13 ວຽກງານການສົີ່ງເສີມການສຶກສາພາກເອກະຊົນ
1) ຜົນສໍາເລັດ
• ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບໂພສະນາການອາຫານໃຫຸ້ແກ່ໂຮງຮຽນພາກເອກະຊົນ.
• ລົງເກັບກໍາຂໍັ້ມູນການເກັບຄ່າຮຽນ ແລະ ຄ່າບໍລິການຢູ່ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ 4 ແຂວງ ຄື: ນະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈັນ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ, ລົງເກັບກໍາຂໍັ້ມູນນະໂຍບາຍຕ່າງໆ
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•
•

•

•

2)
•

•

3)
•
•
•
•

ຂອງພາກເອກະຊົນທີື່ມີຕໍື່ຄູ 3 ແຂວງ ຄື: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງຄໍາມ່ວນ ແລະ ແຂວງ ສະຫວັນ
ນະເຂດ;
ຕິດຕາມ, ກວດກາ ການຄຸຸ້ມຄອງ, ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ການຮຽນ-ການສອນ ໂຮງຮຽນພາກເອກະຊົນ 2
ແຂວງ ຄື: ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ແລະ ແຂວງຈໍາປາສັກ;
ຮ່ວມກັບຄະນະບໍລິຫານງານສະມາຄົມການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ລົງປັບປຸງວຽກງານສະມາຄົມຢູ່ນະຄອນ
ຫຼວງວຽງຈັນ ມີ 4 ຕົວເມືອງຄື: ເມືອງໄຊເສດຖາ, ເມືອງໄຊທານີ, ເມືອງ ນາຊາຍທອງ ແລະ ເມືອງ ຫາດ
ຊາຍຟອງ;
ໄປທັດສະນະສຶກສາ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນຮ່ວມກັບໂຮງຮຽນລຽວໂຕວ໌ ຢູ່ໂຮງຮຽນສາມັນ ແລະ
ວິທະຍາໄລອາຊີວະສຶກສາ ເມືອງຫຼິວໂຈ ແລະ ເມືອງໜານຈິງ ຢູ່ແຂວງກວາງຊີ ສປ.ຈີນ ເພືື່ອສຶກສາຄວາມ
ເປັນໄປໄດຸ້ ໃນການລົງທຶນສ້າງຕັັ້ງວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບດັື່ງກ່າວຂຶັ້ນ;
ກອງປະຊຸມການພົວພັນຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ສາມະຄົມການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ສປປ ລາວ ແລະ ສະມາ
ຄົມການສຶກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນພາກເອກພະຊົນ ປະເທດໄທ ຄັັ້ງທີ 1 ທີື່ພັດທະຍາ ເພືື່ອສືບຕໍຜ
ື່ ັນຂະ
ຫຍາຍເນືັ້ຶອໃນຂອງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈທີື່ສອງຝ່າຍໄດຸ້ຕົກລົງກັນ ໃນປີ 2017.
ບັນຫາ ແລະ ຂໍັ້ຄົງຄ້າງ
ການມອບໂອນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ, ການພົວພັນ ແລະ ປະສານງານໄປຕາມໜ້າທີື່ ທີື່ໄດຸ້ກໍານົດ
ໄວຸ້ໃນຂໍັ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການເຄືື່ອນໄຫວຂອງຫ້ອງການສົື່ງເສີມການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ທີື່ກ່ຽວພັນກັບ
ບັນດາກົມວິຊາການຫຼັກ ແລະ ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຍັງບໍື່ທັນເຮັດໄດຸ້ດີເທົື່າທີື່ຄວນ;
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບົດບັນທຶກ ກອງປະຊຸມສະພາທີື່ປຶກສາການສຶກສາພາກເອກະຊົນປະຈໍາປີ ໃນແຕ່ລະ
ຄັັ້ງຍັງບໍື່ທັນມີກົນໄກນໍາໄປແກຸ້ໄຂບັນຫາໄດຸ້ດີເທົື່າທີື່ຄວນ.
ວຽກບລີມະສິດ
ຝຶກອົບຮົມວິທີສິດສອນແບບໃໝ່ໃຫຸ້ຄູສອນໂຮງຮຽນສາມັນພາກເອກະຊົນ;
ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບໂພສະນາການອາຫານໃຫຸ້ແກ່ໂຮງຮຽນປະຖົມພາກເອກະຊົນ;
ສ້າງນິຕິກໍາໂຮງຮຽນພາກເອກະຊົນ;
ສືບຕໍື່ລົງຕິດຕາມ, ກວດກາປະເມີນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນຢູ່ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ.

10.14 ວຽກງານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ
1) ຜົນສໍາເລັດ
• ສໍາເລັດການປັບປຸງຮ່າງຍຸດທະສາດ ແລະ ຂອບແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ 2018-2025 ການເລັື່ງລັດ
ພັດທະນາການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໃນລະບົບການສຶກສາ;
• ໄດຸ້ສ້າງຄູເຝິກວຽກງານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ໃຫຸ້ຄະນະເຄືອຂ່າຍການສຶກສາຮຽນຮ່ວມຂັນ
ັ້ ສູນກາງ, ຂັັ້ນ
ແຂວງ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາ ຈໍານວນ 58 ທ່ານ ຍິງ 19 ຊາຍ 39 ທ່ານ;
• ສໍໍາເລັດກໍື່ສ້າງໂຮງຮຽນສຶກສາພິເສດ ຢູ່ທນ
ີື່ ະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ;
• ສໍາເລັດການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງວຽກງານໂພຊະນາການ ແລະ ການຄໍັ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ທີື່ມີສ່ວນ
ຮ່ວມຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ ໃຫຸ້ເມືອງເປົັ້າໝາຍ 28 ເມືອງ 7 ແຂວງ, ນອກຈາກນີັ້ ຍັງໄດຸ້ສ້າງຂີດຄວາມ
ສາມາດໃຫຸ້ຂັັ້ນໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນ ຂອງ 3 ແຂວງ (ແຂວງຫຼວງນນໍັ້າທາ, ອຸດົມໄຊ ແລະ ສາລະວັນ).
2)

ບັນຫາ ແລະ ຂໍັ້ຄົງຄ້າງ
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• ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການຮຽນ-ການສອນສໍາລັບຜູຸ້ຮຽນທີື່ເປັນຄົນພິການເປັນວຽກໃໝ່ ຄູຂາດປະສົບການ
ແລະ ຄວາມຮູຸ້ໃນດ້ານນີັ້, ຜູຸ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູສອນ ຈໍານວນຫຼາຍບໍື່ໄດຸ້ຮັບການເຝິກອົບຮົມ
ວຽກງານການການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແລະ ວຽກງານການສຶກາພິເສດ,
• ຄວາມເຂົັ້າໃຈຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງ, ພະນັກງານ ແລະ ສັງຄົມຕໍື່ວຽກງານການສຶກສາສໍາໍ ລັບຜູຸ້ຮຽນທີື່ເປັນຄົນ
ພິການຍັງບໍື່ເລິກເຊິື່ງ.
3)

ວຽກບລີມະສິດ
• ປັບປຸງນິຕິກໍາ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ: ເຊັື່ນ:
- ຍຸດທະສາດ ແລະ ຂອບແຜນປະຕິບັດງານ 2018-2025 ວ່າດ້ວຍການເລັື່ງລັດພັດທະນາການສຶກສາ
ຮຽນຮ່ວມ ໃນລະບົບການສຶກສາ;
- ຫຼັກການບໍລິຫານ-ຄຸຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນສຶກສາພິເສດ;
- ແຜນປະຕິບັດງານການສຶກສາສໍາລັບຜູຸ້ຮຽນທີື່ເປັນຄົນພິການ;
- ແຜນຍຸດທະສາດ ແຜນງານສົື່ງເສີມອາຫານໃນໂຮງຮຽນ 2019-2025.
• ຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອ ເພືື່ອສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫຸ້ແກ່ ວຽກງານການບໍລິຫານ ແລະ ການສິດສອນຢູ່
ໂຮງຮຽນພິເສດ
• ເລີື່ມຈັດຕັງັ້ ການຮຽນ-ການສອນ ຢູ່ໂຮງຮຽນພິເສດໜອງໜ້ຽວ

10.15 ສນການສຶກສາເພີ່ອພັດທະນາຊຸມຊົນຂົງເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕູ້
1) ຜົນສໍາເລັດ
• ສໍາເລັດພິທີເປີດສູນການສຶກສາເພືື່ອພັດທະນາຊຸມຊົນຂົງເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕຸ້ ແລະ ຈັດກອງ
ປະຊຸມຜູຸ້ບໍລິຫານສູນຊີແມວຊີດີອີ ຄັັ້ງທີ I ທີື່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ;
• ສໍາເລັດຈັດກອງປະຊຸມສາກົນໃນຫົວຂໍ:ັ້ ການສຶກສາຢູຊ
່ ຸມຊົນ ຊົນນະບົດຂອງປະເທດແມ່ນໍັ້າຂອງ ທີນ
ື່ ະ
ຄອນຫຼວງວຽງຈັນ;
• ສໍາເລັດກອງປະຊຸມສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດຸ້ໃນການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫຸ້ໂຮງຮຽນທີື່ຕັັ້ງຢູ່ຊາຍແດນ
ປະເທດສະມາຊິກຊີແມວທີື່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ;
2)

ບັນຫາ ແລະ ຂໍັ້ຄົງຄ້າງ
• ຊັບພະຍາກອນມະນຸດບໍື່ພຽງພໍ ແລະ ບໍື່ທັນຄົບຕາມພາລະບົດບາດຂອງສູນ;
• ຫຼາຍພາກສ່ວນຍັງບໍື່ທັນຮູພ
ຸ້ າລະບົດບາດຂອງສູນຊີແມວ, ເປັນສາຍເຫດໃຫຸ້ການເຄືື່ອນໄຫວວຽກງານ, ການ
ປະສານງານຍັງມີຄວາມຫຍຸຸ້ງຍາກ;

3)

ວຽກບລີມະສິດ
ບັນຈຸພະນັກງານຂອງສູນຕາມພາລະບົດບາດ;
ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫຸ້ແກ່ພະນັກງານພາຍໃນສູນຊີແມວ ຊີອີດີ;
ວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາການສຶກສາຢູ່ໂຮງຮຽນໃກຸ້ຊາຍແດນປະເທດສະມາຊິກ
ຊີແມວ;
ເຮັດການຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາທາງດ້ານວິຊາການຮ່ວມກັບອົງການຈັດຕັັ້ງ
ຕ່າງໆທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ, ກ່ຽວກັບການສຶກສາຢູ່ຊຸມຊົນ ຊົນນະບົດ ແລະ ກຸ່ມເຜົື່າ;

•
•
•
•
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• ສູຸ້ຊົນໃຫຸ້ການບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການແກ່ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ເພືື່ອໃຫຸ້ສູນມີງົບປະມານ
ມາແກຸ້ໄຂຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍວຽກງານບໍລິຫານ.
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ເອກະສານຄັດຕິດ 1: ຄໍາຖາມເຈາະຈີມ
ັ້
1.

ວຽກງານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ: ການພັດທະນາຍັງມີຄວາມແຕກໂຕນກັນ ຢ່ແຕ່ລະ
ທ້ອງຖິີ່ນ.
➢ ຢາກໃຫຸ້ ເມືອງທີື່ມີອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປີ ຕໍື່າກວ່າ 60% ສູງຂຶັ້ນ; ພະແນກສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາແຂວງ ຈະມີມາດຕະການແນວໃດໃນການສະໜອງຄູ? ການສະໜອງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ
ເພືື່ອໃຫຸ້ສາມາດຂະຫຍາຍການຮຽນ-ການສອນໄດຸ້?
➢ ກົມການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ/ຂະແໜງການຍ່ອຍການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ຕ້ອງມີນະໂບາຍ ຫຼື ນິຕິ
ກໍາຫຍັງເພີື່ມເຕີມບໍ ເພືື່ອເຮັດໃຫຸ້ການສະໜອງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນມີຄຸນນະພາບ?

2.

ວຽກງານປະຖົມສຶກສາ: ຜ່ານການປະເມີນເຫັນວ່າ ຄຸນນະພາບການຮຽນຊັນ
ັ້ ປະຖົມຍັງ
ຕໍີ່າ (ນັກຮຽນຈົບປະຖົມອ່ານບໍອ
ີ່ ອກຂຽນບໍໄີ່ ດູ້), ນັກຮຽນຄ້າງຫ້ອງ ແລະ ປະລະການຮຽນ
ຍັງມີສງ.
➢ ຂະແໜງການຍ່ອຍປະຖົມໃນນາມຜູຊ
ຸ້ ນ
ີັ້ ໍາມະຫາພາກ ຈະມີມາດຕະການເພືື່ອຊ່ວຍເຫຼືອແຂວງ, ເມືອງ
ແລະ ໂຮງຮຽນແນວໃດ ເພືື່ອແກຸ້ໄຂບັນຫາຄຸນນະພາບການຮຽນຕໍື່າ, ນັກຮຽນປະລະ ແລະ ຄ້າງຫ້ອງ
ຫຼາຍ? ນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕກ
ິ ໍາທີື່ມພ
ີ ຽງພໍ ແລະ ເໝາະສົມລະບໍ?
➢ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ຈະເຮັດແນວໃດ ເພືື່ອເຮັດໃຫຸ້ຄູ ແລະ ອໍານວຍການໂຮງ
ຮຽນເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດໜ້າທີື່ຂອງຕົນ ເພືື່ອປັບປຸງຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນໃຫຸ້ດຂ
ີ ຶັ້ນ?
➢ ບັນຫານັກຮຽນຄ້າງຫ້ອງ ສາຍເຫດມາຈາກໃສແທຸ້? ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ມີແຜນຊິແກຸ້
ໄຂແນວໃດ ເພືື່ອໃຫຸ້ປະກົດເປັນຈິງ?

3.

ຂະແໜງການຍ່ອຍມັດທະຍົມ (ລວມທັງ ຕອນຕົັ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ): ການປະລະການ
ຮຽນຢ່ຊັັ້ນມັດທະຍົມຍັງມີຫຼາຍ ແລະ ຍັງບໍີ່ຄສອນພຽງພໍຕາມຫຼັກສດທີີ່ກໍານົດ ອັນເຮັດ
ໃຫູ້ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດູ້ຮັບບັນຈຸຄອາສາສະໝັກ.
➢ ຂະແໜງການຍ່ອຍມັດທະຍົມສຶກສາຈະມີນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາຫຍັງ ເພືື່ອແກຸ້ໄຂບັນຫາດັື່ງກ່າວ?
➢ ໜຶື່ງໃນສາດເຫດທີື່ເຮັດໃຫຸ້ໂຮງຮຽນຕ້ອງຮັບບັນຈຸຄູອາສາສະໝັກ ຍ້ອນລັດຖະບານບໍສ
ື່ າມາດຮັບບັນ
ຈຸຄສ
ູ ອນວິຊາພະລະ - ສີລະປະສຶກສາ ແລະ ວິຊາວິຊາຊີບພືັ້ນຖານ. ດັື່ງນັັ້ນ, ວິຊາທີື່ກ່າວມານີັ້ ເອົາເປັນ
ວິຊາເລືອກໄດຸ້ບໍ? ຫຼື ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເປັນຫຼັກສູດທ້ອງຖິື່ນ?
➢ ບັນຫານັກຮຽນປະລະການຮຽນ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ຈະມີວິທີການແນວໃດ
ເພືື່ອຂົນຂວາຍໃຫຸ້ເຂົາເຈົັ້າເຂົັ້າມາຮຽນຄືນ? ຫຼື ລະດົມໃຫຸ້ເຂົາເຈົັ້າຮຽນຕໍຈ
ື່ ົນຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມ?

4.

ຂະແໜງການຍ່ອຍການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ
➢ ຂະແໜງການຍ່ອຍການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຈະເຮັດແນວໃດເພືື່ອບໍື່ໃຫຸ້ສູນການສຶກສາງນອກໂຮງ
ຮຽນປະຈໍາພາກ ເຮັດວຽກຊໍັ້າຊ້ອນກັນກັບ ສູນຂອງແຂວງ ຫຼື ເຮັດວຽກຕາມພາລະບົດບາດທີໄື່ ດຸ້ຮັບ
ການມອບໝາຍ ?
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5.

ຂະແໜງການຍ່ອຍສ້າງຄ.
➢ ໃນສະພາບທີື່ນັກຮຽນຄູທີື່ຈົບອອກໄປ ຍັງບໍື່ໄດຸ້ຮັບການບັນຈຸຍັງມີຫຼາຍ ແລະ ອາສາສະໝັກຍັງມີ
ຫຼາຍ, ກົມສ້າງຄູ ຈະມີຍຸດທະສາດແກຸ້ໄຂບັນຫາດັື່ງກ່າວນີັ້ແນວໃດ?
➢ ໃຫຸ້ຫຼຸດຜ່ອນການຮັບນັກຮຽນຄູ ແຕ່ຫັນໄປສູ່ການຍົກລະດັບຄູປະຈໍາການ ໂດຍສະເພາະຄູທີື່ສອນບໍື່
ຖືກວິຊາ ຫຼື ເອົາຄູອາສາສະໝັກມາຝຶກອົບຮົມເພີື່ມເຕີມ. ບັນດາທ່ານຄິດວ່າເໝາະສົມບໍ? ໃຜຈະ
ເປັນຜູຸ້ຮັບຜິດຊອບ?

6.

ຂະແໜງການຍ່ອຍ ອາຊີວະສຶກສາ
➢ ປັດຈຸບັນນີັ້ເຫັນວ່າ ຈໍານວນນັກຮຽນສະໝັກເຂົັ້າຮຽນໃນສາຍອາຊີວະສຶກສາຫຼາຍຂຶັ້ນ ແຕ່ບໍື່ສາມາດ
ຮັບໄດຸ້ ຍ້ອນປັດໄຈຫຼາຍຢ່າງ, ກົມອາຊີວະສຶກສາ ມີແຜນຈະຮັບມືກັບບັນຫານີັ້ແນວໃດ?
➢ ນັກຮຽນທີື່ຮຽນໃນສະຖາບັນອາຊີວະສຶກສາຕ່າງໆ ຍັງບໍມ
ື່ ບ
ີ ່ອນຝຶກງານທີື່ເໝາະສົມ, ກົມອາຊີວະສຶກ
ສາ ກໍຄສ
ື ະພາອາຊີວະສຶກສາ ຈະມີທິດທາງແກຸ້ໄຂ ແນວໃດ?

7.

ຂະແໜງການຍ່ອຍ ການສຶກສາຊັັ້ນສງ
➢ ຢາກຍົກສູງຄຸນນະພາບການສິດສອນ ແລະ ການບໍລິການດ້ານວິຊາການ ຈະເຮັດແນວໃດ?.
➢ ເພືື່ອຢາກໃຫຸ້ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ ມີຄວາມເຂັັ້ມແຂງທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ການບໍລິຫານຄຸຸ້ມ
ຄອງ ຄວນເຮັດແນວໃດ? ຕ້ອງມີນິຕິກໍາຫຍັງເພືື່ອຮັບຮອງ?

8.

ຂະແໜງການຍ່ອຍກິລາກາຍະກໍາ
➢ ເພືື່ອຢາກໃຫຸ້ສ້າງໄດຸ້ນັກກິລາທີື່ມີພອນສະຫວັນ ແລະ ມັກຮັກໃນອາຊີບ ຄວນເຮັດແນວໃດ?
➢ ຢາກໃຫຸ້ການນໍາໃຊຸ້ ແລະ ການຄຸຸ້ມຄອງສະໜາມກິລາ ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ຄວນມີ
ມາດຕະການແນວໃດ?

9.

ຂະແໜງການຍ່ອຍບໍລິຫານ
➢ ໂດຍອີງໃສ່ຄູ່ມືແນະນໍາໃນການບັນຈຸ ແລະ ສັບຊ້ອນຄູສະບັບປັບປຸງໃໝ່, ແຂວງສາມາດຈັດຕັັ້ງປະ
ຕິບັດໄດຸ້ບໍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສັບຊ້ອນພາຍໃນເມືອງ? ຕ້ອງມີນິນິກໍາຫຍັງເພີື່ມເຕີມບໍ?
➢ ຢາກໃຫຸ້ການໃຊຸ້ຈ່າຍງົບປະມານມີປະສິດທິພາບ ຈະເຮັດແນວໃດ? ຈະເລີື່ມຈາກໃສ? ແຜນຈະເປັນ
ຜູຸ້ຮັບຜິດຊອບ?
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ເອກະສານຄັດຕິດ 2: ທິດທາງ ແລະ ວິທີການແກູ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຂໍັ້ຄົງຄ້າງ ຂອງແຕ່
ລະຂະແໜງການຍ່ອຍ
1.
ວຽກງານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ:
➢ ບັນຫາ: ການພັດທະນາຍັງມີຄວາມແຕກໂຕນກັນ ຢແ
່ ຕ່ລະທ້ອງຖິີ່ນ.
➢ ວິທີແກູ້ໄຂ
1) ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ສົມທົບກັບສຶກສາເມືອງ ໂດຍສະເພາະເມືອງທີື່ມີອັດຕາເຂົັ້າ
ຮຽນຂອງເດັກ 3-5 ປີ ແລະ ເດັກ 5 ປີ ຕໍື່າ ຂະຫຍາຍຫ້ອງກຽມປະຖົມ ດ້ວຍຮູບແບບຕ່າງໆ ຕາມ
ຫຼັກການທີື່ມີ (ເຊັື່ນ: ສອນຄວບ 3-5 ປີ), ຂະຫຍາຍສູນພັດທະນາເດັກໃນຊຸມຊົນ ແລະ ສະໜອງ
ຫຼັກສູດ 10 ອາທິດໃນຍາມພັກແລຸ້ງ.
2) ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ສົມທົບກັບອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ຊຸມຊົນ ເພືື່ອຂໍການ
ສະໜັບສະໜູນດ້ານພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ
3) ກົມການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ສົມທົບກົມສ້າງຄູ ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫຸ້ຄູປະຖົມ (ຄູທີື່ເຫຼືອ) ກ່ຽວກັບ
ການສອນຫ້ອງກຽມປະຖົມ ເພືື່ອໃຫຸ້ພາກສ່ວນດັື່ງກ່າວ ໄປສອນຫ້ອງກຽມ.
4) ມາດຕະການ/ວິທີການອືື່ນອີກ ທີື່ທ່ານຄິດວ່າຈະສາມາດແກຸ້ໄຂບັນຫາທີື່ກ່າວມາໄດຸ້ ມີຫຍັງແນ່?
2.
ວຽກງານປະຖົມສຶກສາ:
➢ ຜ່ານການປະເມີນເຫັນວ່າ ຄຸນນະພາບການຮຽນຊັັ້ນປະຖົມຍັງຕໍີ່າ (ນັກຮຽນຈົບປະຖົມ
ອ່ານບໍີ່ອອກຂຽນບໍີ່ໄດູ້), ນັກຮຽນຄ້າງຫ້ອງ ແລະ ປະລະການຮຽນຍັງມີສງ.
➢ ວິທີແກູ້ໄຂ:
1) ຂະແໜງການຍ່ອຍປະຖົມສຶກສາ ປັບປຸງຄືນນິຕກ
ິ ໍາກ່ຽວກັບການເລືື່ອນຂັັ້ນແບບຕໍເື່ ນືື່ອງ ພ້ອງທັງ
ເຜີຍແຜ່ ແລະ ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການນໍາໃຊຸ້ ໃຫຸ້ແກ່ອໍານວຍການ ແລະ ຄູສອນ.
2) ຂະແໜງການຍ່ອຍ ສົມທົບກັບ ສວສ ປັບປຸງຄືນຫຼັກສູດການສອນ ໂດຍເພີື່ມຈໍານວນຊົື່ວໂມງຮຽນ
ພາສາລາວ ແລະ ຄະນິດສາດ ໃຫຸ້ຫຼາຍຂຶັ້ນ.
3) ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ສົມທົບກັບຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ປະ
ເມີນຄວາມອາດສາມາດຂອງອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູສອນເພືື່ອກໍານົດມາດຕະການຊ່ວຍເຫຼືອ
ແລະ ແກຸ້ໄຂທີື່ເໝາະສົມ.
4) ກົມຈັດຕັງ ແລະ ພະນັກງານ ອອກນິຕິກໍາທີື່ຈໍາເປັນ ເພືື່ອໃຫຸ້ເປັນບ່ອນອີງໃນການສັບຊ້ອນຄູຈາກ
ໂຮງຮຽນທີື່ມີຄູເຫຼືອ ເພືື່ອໄປສອນປະຈໍາຢູ່ໂຮງຮຽນທີື່ຄູບໍື່ພໍ.
5) ໃຫຸ້ແຕ່ລະເມືອງສ້າງຕັັ້ງກຸ່ມໂຮງຮຽນປະຖົມ ລວມທັງແຕ່ງຕັັ້ງວິທະຍາກອນປະຈໍາກຸ່ມ ເພືື່ອເຮັດ
ໜ້າທີື່ໃນການຝຶກອົບຮົມໃຫຸ້ຄູ ແລະ ຕິດຕາມຊຸກຍູຸ້ການສິດສອນຂອງຄູ.
6) ມາດຕະການ/ວິທີການອືື່ນອີກ ທີື່ທ່ານຄິດວ່າ ຈະສາມາດແກຸ້ໄຂບັນຫາທີື່ກ່າວມາໄດຸ້ ມີຫຍັງແນ່?
3.
ຂະແໜງການຍ່ອຍມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ
➢ ບັນຫາ: ການປະລະການຮຽນຢ່ຊັັ້ນມັດທະຍົມຍັງມີຫຼາຍ ແລະ ຍັງບໍີ່ມີຄສອນພຽງພໍຕາມ
ຫຼັກສດທີກ
ີ່ ໍານົດ ອັນເຮັດໃຫູ້ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດູ້ຮັບບັນຈຸຄອາສາສະໝັກ.
➢ ວິທີແກູ້ໄຂ:
1) ສ້າງຕັັ້ງກຸ່ມໂຮງຮຽມັດທະຍົມ ເພືື່ອໃຫຸ້ສາມາດນໍາໃຊຸ້ຊັບພະຍາກອນຮ່ວມກັນ ລວມທັງການນໍາໃຊຸ້
ຄູຮ່ວມກັນ.
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2) ຂົນຂວາຍແຫຼື່ງທຶນ ເພືື່ອປຸກຫໍພັກໃຫຸ້ແກ່ນັກຮຽນ ທີື່ມາຈາກເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ.
3) ມາດຕະການ/ວິທີການອືື່ນອີກ ທີື່ທ່ານຄິດວ່າ ຈະສາມາດແກຸ້ໄຂບັນຫາທີື່ກ່າວມາໄດຸ້ ມີຫຍັງແນ່?
4.
ຂະແໜງການຍ່ອຍມັດທະຍົມຕອນປາຍ
➢ ບັນຫາ: ການປະລະການຮຽນຢ່ຊັັ້ນມັດທະຍົມຍັງມີຫຼາຍ ແລະ ຄບໍີ່ສາມາດນໍາໃຊູ້ເຄີ່ອງ
ທົດລອງວິທະຍາສາດໄດູ້.
➢ ວິທີແກູ້ໄຂ:
1) ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສົມທົບກັບຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ແລະ
ຜູຸ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ລົງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ ແລະ ພໍື່ແມ່ນັກຮຽນ ເພືື່ອສ້າງແຜນຮັບເອົາ
ນັກຮຽນທີື່ປະລະການຮຽນເຂົັ້າຮຽນຄືນ.
2) ຂົນຂວາຍແຫຼື່ງທຶນ ເພືື່ອປຸກຫໍພັກໃຫຸ້ແກ່ນັກຮຽນ ທີື່ມາຈາກເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ.
3) ມາດຕະການ/ວິທີການອືື່ນອີກ ທີື່ທ່ານຄິດວ່າ ຈະສາມາດແກຸ້ໄຂບັນຫາທີື່ກ່າວມາໄດຸ້ ມີຫຍັງແນ່?
5.
ຂະແໜງການຍ່ອຍການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ
➢ ບັນຫາ: ອີງຕາມການສໍາຫຼວດ ຍັງມີຄວາມແຕກໂຕນກັນໃນການຮູ້ໜັງສ ລະຫວ່າງເພດ,
ເຜົີ່າ ແລະ ກຸ່ມພາສາ. ການປະຕິບັດໜ້າທີີ່ຂອງສນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຕ່າງໆ ຍັງບໍີ່
ໄດູ້ດີ
➢ ວິທີແກູ້ໄຂ:
1) ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ທົບທວນຄືນພາລະບົດບາດ ຂອງສູນການສຶກສາງນອກໂຮງຮຽນ
ຕ່າງໆ ເພືື່ອໃຫຸ້ເຮັດໜ້າທີື່ ຕາມພາລະບົດບາດທີື່ໄດຸ້ຮັບການມອບໝາຍ.
2) ພັດທະນາລະບົບເກັບກໍາຂໍັ້ມູນສໍາລັບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ
3) ມາດຕະການ/ວິທີການອືື່ນອີກ ທີື່ທ່ານຄິດວ່າ ຈະສາມາດແກຸ້ໄຂບັນຫາທີື່ກ່າວມາໄດຸ້ ມີຫຍັງແນ່?
6.
ຂະແໜງການຍ່ອຍສ້າງຄ.
➢ ບັນຫາ: ໃນສະພາບທີີ່ນັກຮຽນຄທີີ່ຈົບອອກໄປ ຍັງບໍໄີ່ ດູ້ຮັບການບັນຈຸຍັງມີຫຼາຍ ແລະ ອາ
ສາສະໝັກຍັງມີຫຼາຍ. ຄຸນນະພາບຂອງຄຍັງຕໍີ່າ ເນີ່ອງຈາກຜທ
ູ້ ີີ່ສະໝັກເຂົັ້າຮຽນຄ ເປັນຜູ້
ທີີ່ມຜ
ີ ົນການຮຽນອ່ອນ.
➢ ວິທີແກູ້ໄຂ:
1) ໃຫຸ້ຫຼຸດຜ່ອນການຮັບນັກຮຽນຄູ ແຕ່ຫັນໄປສູ່ການຍົກລະດັບຄູປະຈໍາການ ໂດຍສະເພາະຄູທີື່ສອນບໍື່
ຖືກວິຊາ ແລະ ຄູທີື່ຍັງບໍື່ໄດຸ້ມາດຖານ (ອີງໃສ່ຜົນການປະເມີນ).
2) ສ້າງຫຼັກສູດກຽມເຂົັ້າຮຽນສ້າງຄູ (1 ປີ) ໃຫຸ້ແກ່ຜູຸ້ທີື່ສອບເສັງຜ່ານເຂົັ້າສ້າງຄູ ເພືື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູຸ້
ພືັ້ນຖານທາງດ້ານພາສາລາວ ແລະ ວິທະຍາສາດ ໃຫຸ້ພວກກ່ຽວ?
3) ຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັັ້ນ ຫຼື ໄລຍະຍາວ ໃນຫົວຂໍັ້ຕ່າງໆ ໃຫຸ້ແກ່ຄູອາສາສະໝັກ?
4) ມາດຕະການ/ວິທີການອືື່ນອີກ ທີື່ທ່ານຄິດວ່າ ຈະສາມາດແກຸ້ໄຂບັນຫາທີື່ກ່າວມາໄດຸ້ ມີຫຍັງແນ່?
7.
ຂະແໜງການຍ່ອຍ ອາຊີວະສຶກສາ
➢ ບັນຫາ: 1) ນັກຮຽນອາຊີວະສຶກສາ ບໍມ
ີ່ ີບ່ອນຝຶກປະສົບການທີີ່ເໝາະສົມກັບວິຊາທີີ່ຮຽນ
ມາ ເຮັດໃຫູ້ຄຸນນະພາບຂອງຜຮ
ູ້ ຽນຈົບຕໍີ່າ. 2) ຂາດຂໍມ
ັ້ ນທີເີ່ ປັນບ່ອນອີງໃນການສ້າງກໍາ
ລັງແຮງງານ. 3) ນັກຮຽນທີີ່ຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕົັ້ນສະໝັກເຂົັ້າຮຽນສາຍອາຊີວະສຶກສາມີ
ໜ້ອຍ.
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➢ ວິທີແກູ້ໄຂ:
1) ກົມອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ສະພາອາຊີວະສຶກສາ ລວມທັງສະຖານອາຊີວະສຶກສາຕ່າງໆ ຄົັ້ນຄວ້າ
ຊອກຫາຄູຮ
່ ່ວມງານ (ຜູປ
ຸ້ ະກອບການ) ເພືື່ອພັດທະນາ ຄຸນນະພາບການຮຽນ - ການສອນ?
2) ປະສານກັບກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພືື່ອສຶກສາ
ເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ.
3) ຂະຫຍາຍຫຼັກສູດ 9+3 ໃຫຸ້ຫຼາກຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະຢູ່ໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບຂອງແຂວງ.
4) ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ສູນພັດທະນາສີມືແຮງານ ເພືື່ອສະໜອງ
ການຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັັ້ນ ໃຫຸ້ແກ່ນັກຮຽນທີື່ບໄໍື່ ປຮຽນຕໍື່ ໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ແລະ ນັກ
ຮຽນທີື່ປະລະການຮຽນ.
5) ມາດຕະການ/ວິທີການອືື່ນອີກ ທີື່ທ່ານຄິດວ່າ ຈະສາມາດແກຸ້ໄຂບັນຫາທີື່ກ່າວມາໄດຸ້ ມີຫຍັງແນ່?
8.
ຂະແໜງການຍ່ອຍ ການສຶກສາຊັັ້ນສງ
➢ ບັນຫາ: ຄ່ານິຍົມຂອງນັກສຶກສາ ທີີ່ໄປສຶກສາຢຕ
່ ່າງປະເທດດ້ວຍຮບແບບຕ່າງໆ ມີຫຼາຍ
ເຮັດໃຫູ້ບໍີ່ສາມາດຄຸມ
ູ້ ຄອງໄດູ້. ການລົງທຶນເຂົັ້າໃສ່ການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ການຮຽນ-ການ
ສອນໃນມະຫາວິທະຍາໄລຍັງຕໍີ່າ.
➢ ວິທີແກູ້ໄຂ:
1) ທົບທວນຄືນນະໂຍບາຍ ແລະ ເງືື່ອນໄຂໃນການເປີດຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ.
2) ພັດທະນານິຕິກໍາທີື່ຈໍາເປັນ ເພືື່ອໃຫຸ້ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ ມີຄວາມເຂັັ້ມແຂງທາງດ້ານວິຊາການ
ແລະ ການບໍລິຫານຄຸຸ້ມຄອງ?
3) ມາດຕະການ/ວິທີການອືື່ນອີກ ທີື່ທ່ານຄິດວ່າ ຈະສາມາດແກຸ້ໄຂບັນຫາທີື່ກ່າວມາໄດຸ້ ມີຫຍັງແນ່?
9.
ຂະແໜງການຍ່ອຍກິລາກາຍະກໍາ
➢ ບັນຫາ: ການສ້າງນັກກິລາອາຊີບ ໂດຍສະເພາະຜທ
ູ້ ມ
ີີ່ ີພອນສະຫວັນ ແລະ ມັກຮັກໃນອາ
ຊີບຍັງບໍເີ່ ປັນລະບົບ. ການນໍາໃຊູ້ ແລະ ການຄຸູ້ມຄອງສະໜາມກິລາ ມີປະສິດທິພາບ ແລະ
ປະສິດທິຜົນ.
➢ ວິທີແກູ້ໄຂ:
1) ໃຊຸ້ເວທີການແຂ່ງຂັນລາຍການຕ່າງໆ ເປັນບ່ອນຄັດເລືອກນັກກິລາທີື່ມີພອນສະຫວັນ.
2) ສະໜອງສິື່ງຈູງໃຈທີື່ເໝາະສົມໃຫຸ້ແກ່ນັກກິລາ ໂດຍຫຼຸດຜ່ອນ ການໃຊຸ້ຈ່າຍບໍລິຫານທີື່ບໍື່ຈໍາເປັນ.
3) ສະໜາມກິລາຈໍານວນໜຶື່ງຄວນມອບໃຫຸ້ ສະຖານການສຶກສາ ເປັນຜູຸ້ຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊຸ້?
4) ມາດຕະການ/ວິທີການອືື່ນອີກ ທີື່ທ່ານຄິດວ່າ ຈະສາມາດແກຸ້ໄຂບັນຫາທີື່ກ່າວມາໄດຸ້ ມີຫຍັງແນ່?
10. ຂະແໜງການຍ່ອຍບໍລິຫານ
➢ ບັນຫາ: 1) ການຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊູ້ບຸກຄະລາກອນລວມທັງບຸກຄະລາກອນບໍລິຫານ
ແລະ ຄສອນ ຍັງບໍີ່ມີປະສິດທິພາບ. 2) ການສ້າງພະນັກງານສບທອດປ່ໜຍແທນຍັງບໍີ່ຕໍີ່
ເນີ່ອງ ແລະ ເປັນລະບົບ. 3) ການນໍາໃຊູ້ງົບປະມານຍັງບໍີ່ມີປະສິດທິພາບ. 4) ລະບົບການ
ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນຂອງຂະແໜງ ການຍັງບໍີ່ເຂັັ້ມແຂງ.
➢ ວິທີແກູ້ໄຂ:
1) ກົມຈັດຕັັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ທົບທວນຄືນຕໍາແໜ່ງງານຂອງພະນັກງານພາຍໃນກະຊວງ ແລະ ສະ
ຖານການສຶກສາຕ່າງໆ
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2) ໂດຍອີງໃສ່ຄູ່ມືແນະນໍາໃນການບັນຈຸ ແລະ ສັບຊ້ອນຄູສະບັບປັບປຸງໃໝ່, ກົມຈັດຕັັ້ງ ແລະ ພະນັກ
ງານ ອອກນິຕກ
ິ ໍາທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມທັງຝຶກອົບຮົມໃຫຸ້ເມືອງ ແລະ ແຂວງ ເພືື່ອໃຫຸ້ສາມາດຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດໄດຸ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສັບຊ້ອນຄູເຫຼືອ-ບໍພ
ື່ ໍ ພາຍໃນເມືອງ.
3) ຄະນະກໍາມະການແຜນການ-ການເງິນຂອງກະຊວງເຮັດໜ້າທີື່ໃນການຄົັ້ນຄວ້າ, ຈັດສັນງົບປະມານ
ບໍລິຫານໃຫຸ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນ ໂດຍໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບບູລະມະສິດຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍ ພ້ອມທັງ
ໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບດໍາລັດຂອງລັດຖະບານ ວ່າດ້ວຍການປະຢັດການໃຊຸ້ຈ່າຍງົບປະມານບໍລິຫານຂອງ
ລັດ.
4) ກົມກວດກາ ເຮັດໜ້າທີື່ໃນການຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກບູລມ
ີ ະສິດ ແລະ
ຍຸດທະສາດໃນການພັດທະນາຕ່າງໆ.
5) ໃຫຸ້ຫ້ອງການກະຊວງ ຈັດສັນງົບປະມານບໍລິຫານ (ພາກ 63) ໃຫຸ້ແກ່ແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍ
ເພືື່ອໃຫຸ້ແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍ ໄປຈັດສັນໃຫຸ້ກົມທີື່ຂຶັ້ນກັບ.
6) ມາດຕະການ/ວິທີການອືື່ນອີກ ທີື່ທ່ານຄິດວ່າ ຈະສາມາດແກຸ້ໄຂບັນຫາທີື່ກ່າວມາໄດຸ້ ມີຫຍັງແນ່?

35

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ເລກທີ
/ສສກ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 21 ກຸມພາ 2019

ຄໍາແນະນໍາ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປະຈໍາສົກຮຽນ 2018-2019,
ມະຕິກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາປະຈໍາປີ 2018 ແລະ ມະຕິສະພາແຫ່ງຊາດ
–
–
–

ອີງຕາມ ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 099/ສພຊ ແລະ ສະບັບເລກທີ 100/ສພຊ.
ລົງວັນທີ 28/11/2018.
ອີງຕາມ ດໍາລັດຂອງລັດຖະບານວ່າດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມແຫ່ງ
ຊາດ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ 2019. ສະບັບເລກທີ 560/ນຍ, ລົງວັນທີ 31 ທັນວາ 2018.
ອີງຕາມ ມະຕິກອງປະຊຸມຜູບ
ຸ້ ໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທົື່ວປະເທດປະຈໍາປີ 2018. ສະບັບເລກທີ
1043/ສສກ, ລົງວັນທີ 27 ສິງຫາ 2018.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ອອກຄໍາແນະນໍາດັີ່ງນີ:ັ້

I. ຈຸດປະສົງ:
1) ເພືື່ອສືບຕໍື່ສົື່ງເສີມ ແລະ ຂະຫຍາຍການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນໃຫຸ້ກວ້າງຂວາງ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນດ້ານຄຸນ
ນະພາບ.
2) ເພືື່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍການສຶກສາພາກບັງຄັບໃຫຸ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງເທືື່ອລະກ້າວພ້ອມທັງຮັບປະ
ກັນດ້ານຄຸນນະພາບ.
3) ເພືື່ອຍົກສູງຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາຫຼັງຊັັ້ນມັດທະຍົມໃຫຸ້ດີຂຶັ້ນໂດຍເນັັ້ນໃສ່ການສ້າງສີມືແຮງງານ ແລະ
ນັກວິຊາການ ເພືື່ອໃຫຸ້ສາມາດຕອບສະໜອງໄດຸ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ.
4) ເພືື່ອສືບຕໍື່ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫຸ້ແກ່ລະບົບການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸຸ້ມຄອງການສຶກສາແຕ່ສູນກາງຮອດທ້ອງ
ຖິື່ນ.
5) ສົື່ງເສີມໃຫຸ້ປະຊາຊົນທຸກເພດທຸກໄວຫັນມາໃສ່ໃຈການອອກກໍາລັງກາຍເພືື່ອສຸຂະພາບ ແລະ ສົື່ງເສີມໃຫຸ້ຜູຸ້
ທີື່ມີພອນສະຫວັນດ້ານກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ໃຫຸ້ກາຍເປັນນັກກິລາອາຊີບ.

II. ຄາດໝາຍສຊ
ູ້ ົນ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດຸ້ກໍານົດ 15 ຄາດໝາຍຫຼັກ ສໍາລັບແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກ
ສາ ແລະ ກິລາ ສົກຮຽນ 2018-2019 ເພືື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫຸ້ແກ່ການຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູຸ້ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ
ຊຶື່ງມີລາຍລະອຽດລຸ່ມນີັ້:
1) ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປີ ໃນຊັັ້ນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນສະເລ່ຍໃນທົື່ວປະເທດ ໃຫຸ້ເພີື່ມຈາກ
77,1% ໃຫຸ້ບັນລຸໄດຸ້ 79%.
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-

ສູຊ
ຸ້ ົນໃຫຸ້ຈໍານວນເມືອງທີື່ບັນລຸອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປີ ສູງກວ່າ 60% ເພີື່ມຈາກ 126 ເມືອງ ເປັນ
130 ເມືອງ.
2) ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນສຸດທິຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໃຫຸ້ເພີື່ມຈາກ 98,8% ເປັນ 98,9%.
3) ອັດຕາປະລະການຮຽນ ຂອງນັກຮຽນ ປ.1 ໃຫຸ້ຫຼຸດລົງຈາກ 5,8% ເປັນ 5%.
4) ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງຂອງນັກຮຽນ ປ.1 ໃຫຸ້ຫຼຸດລົງຈາກ 8,8% ເປັນ 8%.
5) ຈໍານວນເມືອງທີື່ບັນລຸອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມໃໝ່ ປ. 5 ສູງກວ່າ 95% ໃຫຸ້ເພີື່ມຂຶັ້ນຈາກ 127 ເມືອງເປັນ
135 ເມືອງ.
6) ອັດຕາປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໃຫຸ້ຫຼຸດລົງຈາກ 4% ເປັນ 3%.
7) ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງຂອງນັກຮຽນຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາໃຫຸ້ຫຼຸດລົງຈາກ 4% ເປັນ 3%.
8) ອັດຕາລອດເຫຼືອຮອດ ປ.5 ໃຫຸ້ເພີື່ມຈາກ 82,2% ເປັນ 84%.
9) ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ໃຫຸ້ເພີື່ມຈາກ 83,1% ເປັນ 84%.
10) ໃຫຸ້ມີຈໍານວນແຂວງທີື່ບັນລຸອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມໃໝ່ຂັັ້ນ ມ. 4 ຂອງນັກຮຽນຍິງສູງກວ່າ 70% ເພີື່ມຈາກ
12 ແຂວງເປັນ 14 ແຂວງ.
11) ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມ ຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍໃຫຸ້ເພີື່ມຈາກ 53,3% ເປັນ 55%.
12) ອັດຕາການປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນໃຫຸ້ຫຼຸດລົງຈາກ 9,2% ເປັນ 8,5%.
13) ອັດຕາການປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍໃຫຸ້ຫຼຸດລົງຈາກ 7,0% ເປັນ 6,5%.
14) ສ້າງເງືື່ອນໄຂເພືື່ອສົື່ງເສີມໃຫຸ້ນັກຮຽນທີື່ຮຽນຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນໄດຸ້ເຂົັ້າຮຽນຕໍື່ໃນສາຍອາຊີວະສຶກ
ສາໃຫຸ້ເພີື່ມຈາກ 3% ເປັນ 4% ແລະ ສ່ວນທີື່ເຫຼືອໃຫຸ້ສືບຕໍື່ຮຽນໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ.
- ນັກຮຽນທີື່ຮຽນຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍໃຫຸ້ໄດຸ້ຮຽນຕໍື່ໃນລະດັບຕ່າງໆເພີມ
ື່ ຂຶັ້ນຈາກ 76% ເປັນ 80%,
ສ່ວນທີື່ເຫຼືອແມ່ນປະກອບອາຊີບອິດສະຫຼະ.
15) ສົື່ງເສີມມວນຊົນທຸກເພດ, ທຸກໄວເຂົັ້າຮ່ວມການຫັດກາຍະບໍລິຫານ, ການອອກກໍາລັງກາຍ ແລະ ການຫຼິັ້ນ
ກິລາເພືື່ອສຸຂະພາບ, ເຂົັ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາປະຈໍາປີ, ກິລາວັນບຸນປະເພນີ ແລະ ກິລາວັນບຸນຄັນຕ່າງໆ
ຂອງຊາດ ແລະ ສາກົນເພີື່ມຈາກ 22% ເປັນ 26% ຂອງພົນລະເມືອງລາວ.
ນອກນັັ້ນຍັງມີຄາດໝາຍສະເພາະສໍາລັບຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ອີກ 1 ຄາດໝາຍຄື:
– ຈໍານວນເມືອງທີື່ມີອັດຕາປະລະຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາຕໍື່າກວ່າ 6% ໃຫຸ້ເພີື່ມຂຶັ້ນຈາກ 119 ເມືອງ ເປັນ 125
ເມືອງ.

III. ວຽກຈຸດສຸມ
ເພືື່ອໃຫຸ້ບັນລຸໄດຸ້ຈຸດປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍທີື່ກໍານົດ, ໃນສົກຮຽນ 2018-2019 ກະຊວງສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາ ຈະໄດຸ້ເອົາໃຈໃສ່ບັນດາວຽກງານຈຸດສຸມດັື່ງນີັ້:
1) ຂະຫຍາຍວຽກງານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນທີມ
ື່ ີຄຸນນະພາບໃຫຸ້ກວ້າງຂວາງ ແລະ ທົື່ວເຖິງໂດຍເນັັ້ນໃສ່
ການສະໜອງໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານ, ອຸປະກອນຮັບໃຊຸ້ການຮຽນ - ການສອນ, ຄູສອນ ແລະ ຜູຸ້ດູແລເດັກໃຫຸ້
ໂຮງຮຽນອະນຸບານ ແລະ ຫ້ອງກຽມປະຖົມ.
2) ປະຕິບັດການເລືື່ອນຂັັ້ນແບບຕໍື່ເນືື່ອງ, ການປັບປຸງລະບົບນິເທດການສຶກສາ ແລະ ການສ້າງກຸມ
່ ໂຮງຮຽນ
ຄືນໃໝ່, ພ້ອມທັງເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມການປະຕິບັດຫຼັກສູດ ແລະ ການມາປະຕິບັດການສິດສອນຂອງຄູ.
3) ປະເມີນຄວາມຮູຸ້ ລວມທັງການປະຕິບັດໜ້າທີື່ຂອງຄູໃນແຕ່ລະຊັັ້ນ ລະສາຍ.
4) ສືບຕໍສ
ື່ ະໜອງຫໍພັກນັກຮຽນ ແລະ ຄູສອນໃຫຸ້ບັນດາໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ໂດຍສະເພາະຢູ່ເຂດ
ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແລະ ເຂດຈຸດສຸມພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ.
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5) ປັບປຸງລະບົບການຄຸຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນໃຫຸ້ດີກວ່າເກົື່າ ໂດຍເນັັ້ນໃສ່ການປະເມີນການປະຕິບັດໜ້າທີື່ຂອງຜູອ
ຸ້ ໍາ
ນວຍການໂຮງຮຽນ.
6) ຂະຫຍາຍຄວາມອາດສາມາດໃນການສະໜອງການສຶກສາສາຍອາຊີວະສຶກສາໃຫຸ້ກວ້າງຂວາງ ແລະ ຫຼາຍ
ຮູບແບບໂດຍການປະສານສົມທົບກັບຫຼາຍພາກສ່ວນ.
7) ສືບຕໍປ
ື່ ັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັັ້ງລວມທັງສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງແກ່ລະບົບການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸຸ້ມຄອງແຕ່ສູນ
ກາງຮອດທ້ອງຖິື່ນ.
8) ສືບຕໍື່ພັດທະນາລະບົບການສ້າງແຜນການ ແລະ ແຜນງົບປະມານ ໃຫຸ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັນກວ່າເກົື່າ.
9) ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງລະບົບຖານຂໍັ້ມູນການຄຸມ
ຸ້ ຄອງລັດຖະກອນຄູ ແລະ ຂໍມ
ັ້ ູນຂ່າວສານການສຶກສາໃຫຸ້
ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຖືກຕ້ອງຊັດເຈນກວ່າເກົື່າ.
10) ປັບປຸງນິຕກ
ິ ໍາ ແລະ ຄູ່ມືສໍາລັບການບັນຈຸ ແລະ ນໍາໃຊຸ້ຄູ, ມີການຊັບຊ້ອນ ແລະ ແຈກຢາຍຄູຄືນໃໝ່ເພືື່ອ
ຮັບປະກັນໃຫຸ້ທຸກໂຮງຮຽນມີຄູສອນພຽງພໍ, ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫຸ້ການນໍາໃຊຸ້ຄູມປ
ີ ະສິດທິ
ພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນດີຂຶັ້ນກວ່າເກົື່າ.
11) ປັບປຸງລະບົບ ແລະ ກົນໄກການຈັດສັນງົບປະມານບໍລິຫານປົກກະຕິໃຫຸ້ແກ່ບັນດາເມືອງໃຫຸ້ເຂັັ້ມແຂງກວ່າ
ເກົື່າ. ໂດຍສະເພາະການຈັດການຝຶກອົບຮົມຄູ ແລະ ຜູຸ້ບໍລິຫານການສຶກສາໃນຍາມພັກສົກຮຽນ.
12) ສືບຕໍື່ປັບປຸງລະບົບການບັນຈຸ ແລະ ສັບຊ້ອນຄູເພືື່ອຮັບປະກັນໃຫຸ້ຈໍານວນໂຮງຮຽນທີື່ມີຄູເຫຼືອ-ບໍື່ພໍຄ່ອຍໆ
ຫຼຸດລົງເທືື່ອລະກ້າວລວມທັງຄູອາສາສະໝັກ.
13)ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍົກສູງຄຸນນະພາບການສຶກສາຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ຕາມທິດສາມສ້າງຂອງ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂດຍການຫັນເອົາພະນັກງານລົງໄປກໍື່ສ້າງຢູ່ຮາກຖານ ຢູ່ 40 ເມືອງ.
14) ອອກນິຕິກໍາໃນການສ້າງຂະບວນການອອກກໍາລັງກາຍເພືື່ອສຸຂະພາບພ້ອມທັງໂຄສະນາແຈກຢາຍຄູ່ມືການ
ຫັດກາຍຍະກໍາຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ແລະ ສືບຕໍເື່ ຂົັ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາໃນລາຍການຕ່າງໆໃນລະດັບພາກພືັ້ນ
ແລະ ສາກົນ.
15) ຕິດຕາມ, ກວດກາການນໍາໃຊຸ້ງົບປະມານຢູ່ໃນແຕ່ລະຂັັ້ນນັບແຕ່ຂັັ້ນໂຮງຮຽນ-ສະຖາບັນການສຶກສາ, ຫ້ອງ
ການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ແລະ ບັນດາໂຄງການຕ່າງໆ
ຢູ່ທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນເລີື່ມແຕ່ຫົວທີ.
16) ເອົາໃຈໃສ່ແກຸ້ໄຂຕໍື່ຜົນການກວດສອບໃນໄລຍະຜ່ານມາກໍຄືປັດຈຸບັນທີື່ເກີດຂຶັ້ນໂດຍການປະສານສົມທົບທັງ
ສາຍຕັັ້ງ ແລະ ສາຍຂວາງໃຫຸ້ກົມກຽວກັນ

IV. ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການຕິດຕາມກວດ
1. ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ:
1) ໃຫຸ້ຂະແໜງການຍ່ອຍການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນຮ່ວມກັບພາກສ່ວນທີກ
ື່ ່ຽວຂ້ອງທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ
ເອົາໃຈໃສ່ຂະຫຍາຍການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນໃຫຸ້ກວ້າງຂວາງ ໂດຍເນັັ້ນໃສ່ການຂະຫຍາຍຫ້ອງກຽມປະ
ຖົມ. ຮ່ວມມືກັບຄູຮ
່ ່ວມພັດທະນາໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບການບໍລິການ ແລະ ການສະໜອງການສຶກ
ສາກ່ອນໄວຮຽນ. ສົື່ງເສີມໃຫຸ້ພາກສ່ວນເອກະຊົນລົງທຶນເຂົັ້າໃນວຽກງານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ໂດຍ
ໃຫຸ້ຄວາມສະດວກໃນການດໍາເນີນການທາງດ້ານເອກະສານຕ່າງໆ.
- ໃຫຸ້ບັນດາພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ສຸມໃສ່ຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນອະນຸບານ
ແລະ ຫ້ອງກຽມປະຖົມຢູ່ບັນດາເມືອງ ທີື່ມີອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປີ ຫລຸດກວ່າ 60%.
2) ໃຫຸ້ຂະແໜງການຍ່ອຍປະຖົມສຶກສາທົບທວນຄືນບັນດານະໂບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາທີື່ຕິດພັນກັບວຽກງານປະ
ຖົມສຶກສາ ລວມທັງຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ເພືື່ອຮັບປະກັນໃຫຸ້ແກ່ການສະໜອງການສຶກສາທີື່ມີຄຸນ
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ນະພາບ. ປັບປຸງຄືນນະໂຍບາຍການເລືື່ອນຂັັ້ນແບບຕໍື່ເນືື່ອງພ້ອມທັງຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູຸ້ການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດໃຫຸ້ຖືກຕາມຫຼັກການ. ໃຫຸ້ເອົາໃຈໃສ່ຊີັ້ນໍາບັນດາພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/
ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ/ນະຄອນ ໃນການສ້າງຕັັ້ງກຸ່ມໂຮງຮຽນ
ປະຖົມສຶກສາ ໂດຍໃຫຸ້ຕິດພັນກັບການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍື່ເນືື່ອງໂດຍເອົາການຝຶກອົບຮົມທີື່ເນັັ້ນ
ກຸ່ມໂຮງຮຽນເປັນຫຼັກ. ນອກນັັ້ນ, ໃຫຸ້ຄົັ້ນຄວ້າບັນຈຸ ແລະ ສັບຊ້ອນຄູສອນພາສາອັງກິດ ໄປປະຈໍາຢູ່ກຸ່ມ
ໂຮງຮຽນ ເພືື່ອຮັບປະກັນໃຫຸ້ນັກຮຽນປະຖົມ ເລີື່ມແຕ່ ປ. 3 ຂຶັ້ນໄປໄດຸ້ຮຽນພາສາອັງກິດຢ່າງທົື່ວເຖິງ.
- ໃຫຸ້ບັນດາພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ຊີັ້ນໍາບັນດາຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາເມືອງ/ນະຄອນ ກວດກາຄືນຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນ ໃນການດໍາເນີນການສິດສອນຫ້ອງ
ຄວບ ໂດຍສະເພາະບັນດາໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ.
3) ໃຫຸ້ຂະແໜງການຍ່ອຍມັດທະຍົມສຶກສາທັງຕອນຕົັ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ ສົມທົບກັບ ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ
ທົບທວນຄືນບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາທີື່ຕິດພັນກັບວຽກງານມັດທະຍົມສຶກສາເພືື່ອຮັບປະກັນໃຫຸ້
ແກ່ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການສຶກສາພາກບັງຄັບຮອດມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ. ກວດກາຄືນຫຼັກສູດການຮຽນການສອນ ລວມທັງການສິດສອນຢູ່ແຕ່ລະໂຮງຮຽນ ເພືື່ອຮັບປະກັນໃຫຸ້ທຸກໆວິຊາຫຼັກ ໄດຸ້ຮັບການ
ສິດສອນຢ່າງຄົບຖ້ວນ.
4) ໃຫຸ້ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ສົມທົບກັບຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ເມືອງ/ນະຄອນ, ອໍານາດການປົກຄອງຂັັ້ນທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ໂຮງຮຽນບ່ອນທີື່ມີນັກຮຽນປະລະການຮຽນ
ຫຼາຍ ເພືື່ອຊອກຫາສາຍເຫດຂອງການປະລະການຮຽນ ພ້ອມທັງລະດົມໃຫຸ້ພວກກ່ຽວກັບເຂົັ້າມາຮຽນ
ຄືນ.
5) ໃຫຸ້ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ສົມທົບກັບຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາເມືອງ/ນະຄອນ ແລະ ອໍານວຍການໂຮງຮຽນບ່ອນທີື່ມີນັກຮຽນຄ້າງຫ້ອງຫຼາຍ ເພືື່ອຊອກຫາ
ສາຍເຫດຂອງການຄ້າງຫ້ອງ ພ້ອມທັງຊອກມາດຕະການແກຸ້ໄຂໃຫຸ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ
6) ໃຫຸ້ຂະແໜງການຍ່ອຍການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ທົບທວນຄືນລະບົບການຄຸຸ້ມຄອງສູນການສຶກສານອກ
ໂຮງຮຽນປະຈໍາພາກ. ການຈັດການຮຽນ-ການສອນບໍາລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາໃຫຸ້ຊາວໜຸມ
່ ແລະ
ປະຊາຊົນ ແມ່ນໃຫຸ້ແນໃສ່ເພດຍິງ ແລະ ຊົນເຜົື່າຜູຸ້ທີື່ດ້ອຍໂອການຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ. ການສະໜອງ
ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບພືັ້ນຖານໃຫຸ້ແນໃສ່ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ທີື່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ທ້ອງຖິື່ນ.
7) ໃຫຸ້ສະຖາບັນຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງດໍາເນີນການປະເມີນຜົນ
ການຮຽນຂອງນັກຮຽນຊັັ້ນປະຖົມຂັັ້ນ ປ. 5 ແລະ ມັດທະຍົມຕົັ້ນ ຂັັ້ນ ມ. 4 ໂດຍອີງໃສ່ຂອບປະເມີນ
ຜົນທີື່ໄດຸ້ຮັບຮອງແລຸ້ວ.
8) ໃຫຸ້ຂະແໜງການຍ່ອຍສ້າງຄູສົມທົບກັບບັນດາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ເມືອງ/ນະຄອນ ດໍາເນີນການ
ປະເມີນຄວາມຮູຸ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ຈັນຍາບັນຂອງຄູປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມໃນທົື່ວປະເທດ. ພ້ອມດຽວ
ກັນນັັ້ນ ໃຫຸ້ສົມທົບກັບບັນດາສະຖາບັນສ້າງຄູ ແລະ ສູນພັດທະນາຄູ ເອົາໃຈໃສ່ການຍົກລະດັບໃຫຸ້ແກ່ຄູ
ປະຈໍາການ ໂດຍສະເພາະຜູຸ້ທີື່ບໍື່ໄດຸ້ມາດຕະຖານ. ການກໍື່ສ້າງຄູໃຫຸ້ສຸມໃສ່ການກໍື່ສ້າງຄູໃນສາຂາທີື່ມີຄວາມ
ຕ້ອງການຕົວຈິງຢູ່ທ້ອງຖິື່ນ. ນອກນັັ້ນ, ໃຫຸ້ກົມສ້າງຄູສົມທົບກັບສະຖາບັນພັດທະນາການບໍລິຫານການ
ສຶກສາ ທົບທວນຄືນລະບົບການສ້າງຄູສຶກສານິເທດ.
9) ໃຫຸ້ຂະແໜງການຍ່ອຍສ້າງຄູ ເປັນເຈົັ້າການສົມທັບກັບພາສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຄົັ້ນຄວ້າວິທີການ ເພືື່ອຝຶກ
ອົບຮົມ ແລະ ຍົກລະດັບຄູສອນຢູ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມເພືື່ອໃຫຸ້ສາມາດສອນໄດຸ້ວິຊາທີື່ໃກຸ້ຄຽງກັບວິຊາທີື່
ຮຽນມາ ເພືື່ອຫຼີກລ້ຽງການຮັບບັນຈຸຄູອາສາສະໝັກ.
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10) ໃຫຸ້ຂະແໜງການຍ່ອຍອາຊີວະສຶກສາ ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ສືບຕໍື່ຂະຫຍາຍຄວາມອາດສາ
ມາດໃນການສະໜອງການສຶກສາສາຍອາຊີວະສຶກສາໃຫຸ້ກວ້າງຂວາງ ແລະ ຫຼາຍຮູບແບບ; ເພີື່ມການ
ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ແນະນໍາວິຊາຊີບໃຫຸ້ກວ້າງຂວາງ ຢູບ
່ ັນດາໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ, ມັດທະຍົມຕອນ
ປາຍ; ສືບຕໍື່ເປີດສອນຫຼາກຫຼາຍຫຼັກສູດວິຊາຊີບທັງໄລຍະສັັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ.
11) ໃຫຸ້ຂະແໜງການຍ່ອຍການສຶກສາຊັັ້ນສູງສົມທົບກັບມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆ ເພີື່ມທະວີການຄຸຸ້ມຄອງການ
ປະຕິບັດຫຼັກສູດຂອງສະຖາບັນການສຶກສາຊັັ້ນສູງໃຫຸ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງການພັດທະນາ-ເສດຖະກິດສັງຄົມ. ສົື່ງເສີມການຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການໃນ
ລະດັບຊາດ, ລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລໃຫຸ້ກວມເຖິງຫຼາຍຂົງເຂດໃນສັງຄົມ.
12)ໃຫຸ້ຂະແໜງການຍ່ອຍກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາປະເພດຕ່າງໆ ເພືື່ອຂໍານັບຮັບຕ້ອນວັນ
ສໍາຄັນຕ່າງໆຂອງຊາດ ພ້ອມທັງໃຫຸ້ຄັດເລືອກໄດຸ້ນັກກິລາທີື່ມີພອນສະຫວັນອັນພົັ້ນເດັື່ນ ເພືື່ອສືບຕໍື່ສ້າງ
ເປັນນັກກິລາສືບທອດ ແລະ ອາຊີບ.
13)ໃຫຸ້ກົມຈັດຕັັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງຄືນ ບັນດານິຕິກໍາກ່ຽວກັບການບັນຈຸ ແລະ ສັບ
ຊ້ອນຄູ, ການເລືື່ອນຂັັ້ນ/ເລືື່ອນຊັັ້ນຂອງຄູ, ການປະຕິບັດໜ້າທີື່ຂອງອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ລວມທັງການ
ປະຕິບັດໜ້າທີື່ຂອງຄູສຶກສານິເທດ. ພ້ອມດຽວກັນນັນໃຫຸ້ສົມທົບກັບບັນດາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ແລະ
ເມືອງ/ນະຄອນ ດໍາເນີນການສັບຊ້ອນຄູຄືນໃໝ່ ຈາກບ່ອນເຫຼືອໄປສອນຊ່ວຍຢູ່ບ່ອນທີື່ຂາດເຂີນຄູ ໂດຍ
ເນັັ້ນໃສ່ການສັບຊ້ອນພາຍໃນເມືອງ.
14)ໃຫຸ້ກົມຈັດຕັັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ສົມທົບກັບສະຖາບັນພັດທະນາການບໍລິຫານ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ ດໍາເນີນການປະເມີນຜູຸ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທຸກຂັັ້ນ.
15)ໃຫຸ້ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ສະຖາບັນສ້າງຄູ ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ຈັດສົື່ງພະນັກງານຄູ ແລະ ນັກຮຽນຄູ ໄປ
ສອນຊ່ວຍໂຮງຮຽນທີື່ຍັງຂາດເຂີນຄູ (ລວມທັງສະຖານການສຶກສາພາກເອກະຊົນທີື່ມີຄວາມຕ້ອງ ການ).
16)ໃຫຸ້ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງິນ ຈັດສັນງົບປະມານໃຫຸ້ແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍໃຫຸ້
ສອດຄ່ອງກັບແຜນບູລມ
ີ ະສິດ, ຖືກຕ້ອງຕາມນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການປະຢັດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາ ກໍື່ຄືຂອງລັດຖະບານ. ຫຼີກລ້ຽງການຂຶັ້ນແຜນກິດຈະກໍາແບບຊໍັ້າຊ້ອນ.
17) ໃຫຸ້ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ໂດຍພາຍໃຕຸ້ການຊີັ້ນໍາຂອງຄະນະກໍາມະການ
ແຜນການ ແລະ ການເງິນ ຈັດສັນງົບປະມານບໍລິຫານ ໃຫຸ້ແກ່ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ/
ນະຄອນ ໂດຍອີງໃສ່ຂໍັ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການກໍານົດມູນຄ່າຫົວໜ່ວຍການຈັດສັນງົບປະມານບໍລິຫານໃຫຸ້
ເມືອງ.
2.

ການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ
1) ໃຫຸ້ພາກສ່ວນຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍ ເປັນຜູຸ້ຕິດຕາມການຈັດຕັັ້ງປະຕິ
ບັດແຜນຂອງຕົນ ແລຸ້ວລາຍງານໃຫຸ້ແກ່ກົມກວດກາ ໃນທຸກໆ ສາມເດືອນ.
2) ໃຫຸ້ກົມກວດກາ ຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູຸ້ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍ ພ້ອມທັງ
ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໃຫຸ້ແກ່ການນໍາກະຊວງ ໃນທຸກໆ ສາມເດືອນ.
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3) ໃຫຸ້ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ສົມທົບກັບບັນດາຫ້ອງການສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາເມືອງ/ນະຄອນຫຼວງ ດໍາເນີນການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການປະຕິບັດໜ້າທີື່ຂອງຄູ ແລະ
ອໍານວຍການໂຮງຮຽນຢ່າງເປັນປະຈໍາ.
ເມືື່ອແຕ່ລະພາກສ່ວນໄດຸ້ຮັບຄໍາແນະນໍາສະບັບນີັ້ແລຸ້ວຈົື່ງພ້ອມກັນເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຂັັ້ມ
ງວດ ແລະ ໃຫຸ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງ.
ລັດຖະມົນຕີ

ເອກະສານຄັດຕິດ:
1. ດໍາລັດຂອງລັດຖະບານວ່າດ້ວຍການຈັດຕັັ້ິງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນ
ງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ 2019, ສະບັບເລກທີ 560/ນຍ ລົງວັນທີ 31 ທັນວາ 2018.
2. ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 099/ສພຊ ແລະ ເລກທີ 100/ສພຊ, ລົງວັນທີ 28 ພະຈິກ
2018.
3. ມະຕິກອງປະຊຸມຜູຸ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທົື່ວປະເທດ ປະຈໍາປີ 2018ສະບັບເລກທີ 1043/ສສກ,ລົງວັນ
ທີ 27 ສິງຫາ 2018
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກິລາ

ເລກທີ
/ສສກ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ
ກຸມພາ 2019

ຄໍາແນະນໍາ
ການຈັດຕັັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຜົນການປະເມີນກາງສະໄໝ
ຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປີ ຄັງັ້ ທີ 8 (2016-2020)
- ອີງຕາມ ບົດແນະນໍາການປະເມີນກາງສະໄໝ ແລະ ສະຫຼຸບຂາດຕົວການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII (2016-2020) ແລະ ການກະກຽມສ້າງແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ IX (2021-2025), ສະບັບເລກທີ 1174/ກຜທ.ກຜ2, ລົງວັນທີ
22 ພຶດສະພາ 2018
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ອອກຄໍາແນະນໍາດັີ່ງນີ:ັ້
I. ຈຸດປະສົງຂອງບົດແນະນໍາ:
1) ເພືື່ອໃຫຸ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນເຫັນໄດຸ້ພາບລວມໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ
ແລະ ກິລາ ໃນໄລຍະ 2 ປີເຄິື່ງຜ່ານມາ.
2) ເພືື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍຜົນສໍາເລັດລວມທັງກໍານົດມາດຕະການເພືື່ອ
ແກຸ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ສິື່ງທ້າທາຍທີື່ມີ ເພືື່ອໃຫຸ້ບັນລຸໄດຸ້ຕາມແຜນທີື່ກໍານົດ ຮອດປີ 2020.
3) ເພືື່ອເປັນບ່ອນອີງໃສ່ ການສ້າງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຄັັ້ງທີ 9 (2021-2025)
II. ຜົນສໍາເລັດໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນໃນໄລຍະ 2 ປີ ເຄີິີ່ງຜ່ານມາ.
2.1 ຜົນສໍາເລັດດ້ານຕົວຊີັ້ບອກ ແລະ ຄາດໝາຍ
1) ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຂອງເດັກອາຍຸ 5 ປີເພີື່ມຈາກ 66% ໃນປີ 2015 ເປັນ 77,1% ໃນປີ 2018. ຄາດ
ວ່າຈະສາມາດບັນລຸໄດຸ້ຕາມຄາດໝາຍ 80% ໃນປີ 2020.
2) ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນສຸດທິຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາເພີື່ມຈາກ 98,5% ໃນປີ 2015 ເປັນ 98,8% ໃນປີ 2018
(ຄາດໝາຍ 99%).
3) ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງ ປ.1 ຫຼຸດຈາກ 13,5% ໃນປີ 2015 ເປັນ 8,8% ໃນປີ 2018, ຊຶື່ງຍັງມີຄວາມຕ້ອງການ
ທາງດ້ານງົບປະມານເພືື່ອມາຝຶກອົບຮົມຄູ ແລະ ຕິດຕາມຊຸກຍູຸ້ການສິດສອນຂອງຄູ ເພືື່ອໃຫຸ້ມາດບັນລຸໄດຸ້
ຄາດໝາຍ 5% ໃນປີ 2020.
4) ອັດຕາປະລະ ປ.1 ຫຼຸດຈາກ 8,5% ໃນປີ 2015 ເປັນ 5,8% ໃນປີ 2018. ຄາດວ່າຈະສາມາດບັນລຸໄດຸ້
ຄາດໝາຍ 5% ໃນປີ 2020.
5) ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງຂອງນັກຮຽນຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຫຼຸດລົງຈາກ 5,8% ເປັນ 4,0% (ຄາດໝາຍ 2%).
6) ອັດຕາປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາຫຼຸດລົງຈາກ 5,2% ເປັນ4,0% (ຄາດໝາຍ 2%)
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7) ອັດຕາຫຼອດເຫຼືອຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາເພີື່ມຈາກ 78,3% ໃນປີ 2015 ເປັນ 82,2% ໃນປີ 2018. (ຄາດ
ວ່າຈະບໍື່ສາມາດບັນລຸໄດຸ້ຄາດໝາຍ 90% ໃນປີ 2020).
8) ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນເພີື່ມຈາກ 78,1% ໃນປີ 2015 ເປັນ 83,1% ໃນປີ
2018. ຄາດວ່າຈະສາມາດບັນລຸໄດຸ້ຄາດໝາຍ 85% ໃນປີ 2020.
9) ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍເພີື່ມຈາກ 45,8% ໃນປີ 2015 ເປັນ 53,3% ໃນປີ
2018. ເນືື່ອງຈາກການປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ມີແນວໂນຸ້ມເພີື່ມຂຶັ້ນໃນ 23 ປີຜ່ານມາ, ດັື່ງນັັ້ນ ຍັງມີຄວາມທ້າທາຍທີື່ຈະບັນລຸຄາດໝາຍ 60% ໃນປີ 2020.
10) ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາເພີື່ມຈາກ 60% ໃນປີ 2015 ບັນລຸໄດຸ້ 70% ໃນປີ 2018
(ຄາດໝາຍ 75% ໃນປີ 2020).
11) ອັດຕາເລືື່ອນຊັັ້ນຂອງນັກຮຽນຈົບຈາກມັດທະຍົມຕົັ້ນຂຶັ້ນສາຍວິຊາຊີບປະຕິບັດໄດຸ້ 3% (ຄາດໝາຍ5%)
ແລະ ນັກຮຽນທີື່ຮຽນຈົບ ມ 7 ໃຫຸ້ໄດຸ້ເຂົັ້າຮຽນຕໍື່ໃນລະດັບຕ່າງໆ ບັນລຸ 76% (ຄາດໝາຍ80%).
12) ສ່ວນແບ່ງລາຍຈ່າຍລັດຖະບານໃຫຸ້ແກ່ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ບັນລຸໄດຸ້ 14,02% (ຄາດໝາຍ
17% ຂຶັ້ນໄປ).
13) ມວນຊົນທຸກເພດ, ທຸກໄວໃນສັງຄົມເຂົັ້າຮ່ວມການອອກກໍາລັງກາຍ ແລະ ການຫຼິັ້ນກິລາ-ກາຍຍະກໍາປົກ
ກະຕິບັນລຸໄດຸ້ 22% ຂອງປະຊາກອນ (ຄາດໝາຍ 30% ໃນປີ 2020).
2.2 ຜົນສໍາເລັດຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍ
1) ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ: ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ລວມທັງ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ອົງການ
ປົກຄອງຂັັ້ນທ້ອງຖິື່ນ ໄດຸ້ສຸມໃສ່ການຂະຫຍາຍຫ້ອງກຽມປະຖົມ, ປັບປຸງຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ, ສະ
ໜອງອຸປະກອນຮັບໃຊຸ້ການສິດສອນ ແລະ ການຂະຫຍາຍພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງໂຮງຮຽນອະນຸບານຈໍານວນໜຶື່ງ.
ເຮັດໃຫຸ້ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກ 3-5 ປີ ເພີື່ມຂຶັ້ນຈາກ 43,2% ໃນປີ 2015 ເປັນ 57,2% ໃນປີ 2018;
ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປີ ເພີື່ມຈາກ 66% ເປັນ 77,1% ແລະ ຈໍານວນນັກຮຽນໃນຊັັ້ນການສຶກສາກ່ອນ
ໄວຮຽນທັງໝົດເພີື່ມຈາກ 175.492 ຄົນ ເປັນ 229.892 ຄົນ. ເວົັ້າລວມ ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ໄດຸ້ຮັບ
ການພັດທະນາເປັນທີື່ໜ້າເພິື່ງພໍໃຈ.
2) ປະຖົມສຶກສາ: ໃນໄລຍະ 2 ປີເຄິື່ງຜ່ານມາ ການເຂົັ້າເຖິງການສຶກສາຂອງເດັກໃນເກນອາຍຸເຂົັ້າຮຽນ ຊັັ້ນປະ
ຖົມສຶກສາ ແມ່ນໄດຸ້ຮັບການປັບປຸງດີຂຶັ້ນຄື: ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນໃໝ່ສຸດທິ (ປ. 1) ເພີື່ມຈາກ 97,2% ໃນປີ 2015
ເປັນ 97,8% ໃນປີ 2018 ແລະ ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນສຸດທິຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາເພີື່ມຈາກ 98,5% ເປັນ 98,8%.
ອັດຕາການປະລະ ແລະ ຄ້າງຫ້ອງຂອງນັກຮຽນ ກໍື່ມີລັກສະນະຫຼຸດລົງໃນແຕ່ລະປີ, ແຕ່ເນືື່ອງຈາກວ່າຂະແໜງ
ການຍ່ອຍປະຖົມສຶກສາ ເປັນຂະແໜງການຍ່ອຍທີື່ໃຫຍ່ໃນລະບົບການສຶກສາຄື: ໃນປີ 2018 ມີໂຮງຮຽນຈໍາ
ນວນ 8.858 ແຫ່ງ ໃນທົື່ວປະເທດກວມປະມານ 64% ຂອງຈໍານວນໂຮງຮຽນ ໃນລະບົບສາມັນສຶກສາທັງ
ໝົດ. ດັື່ງນັັ້ນ,ຈຶື່ງເຮັດໃຫຸ້ການພັດທະນາວຽກງານປະຖົມສຶກສາ ຍັງມີສິື່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງເຊັື່ນ: ການສະໜອງ
ພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງບໍື່ທົື່ວເຖິງ, ການສະໜອງຄູສອນຍັງບໍື່ມີຄວາມເທົື່າທຽມ ແລະ ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ.
3) ມັດທະຍົມສຶກສາ: ມາຮອດປີ 2018 ທົື່ວປະເທດມີໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຈໍານວນທັງໝົດ 1.758 ແຫ່ງ ເພີື່ມ
ຂຶັ້ນ 107 ແຫ່ງທຽບໃສ່ປີ 2015; ມີຈໍານວນນັກຮຽນທັງໝົດ 671.064 ຄົນ ເພີື່ມຂຶັ້ນ 43.388 ຄົນ ທຽບ
ໃສ່ປີ 2015. ເພືື່ອເຮັດໃຫຸ້ສາມາດຮອງຮັບໄດຸ້ກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ,
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ລວມທັງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ອົງການປົກຄອງຂັັ້ນທ້ອງຖິື່ນ ໄດຸ້ສຸມໃສ່
ການສະໜອງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງໃຫຸ້ແກ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕ່າງໆໃນທົື່ວປະເທດ ພິເສດໄດຸ້ສະໜອງຫໍພັກຄູ
ແລະ ນັກຮຽນຈໍານວນໜຶື່ງໃຫຸ້ແກ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ເຮັດໃຫຸ້ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນ
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ລວມ ໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນເພີື່ມຂຶັ້ນຈາກ 78,1% ໃນປີ 2015 ເປັນ 83,1% ໃນປີ 2018 ແລະ
ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນ ລວມຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍເພີື່ມຈາກ 45,8% ເປັນ 53,3%. ບັນຫາທີື່ເຮັດໃຫຸ້ການສຶກ
ສາຊັັ້ນມັດທະຍົມຍັງມີສິື່ງທ້າທາຍຄື: ການປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນໃນຊັັ້ນດັື່ງກ່າວຍັງມີສູງ ໂດຍສະເພາະ
ຢູ່ຂັັ້ນ ມ. 1, ມ. 2 ແລະ ມ. 5.
4) ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ: ຫຼັງຈາກໄດຸ້ປະກາດຈົບຊັນ
ັ້ ປະຖົມສຶກສາທົື່ວປະເທດ ໃນປີ 2015, ກະຊວງສຶກ
ສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດຸ້ສືບຕໍື່ສະໜອງການບໍາລຸງການສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນໃຫຸ້ແກ່ກຸ່ມເປົັ້າໝາຍ ຊຶື່ງ
ມາຮອດປີ 2018 ທົື່ວປະເທດສາມາດ ປະກາດຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນໄດຸ້ ຈໍານວນ 117 ເມືອງ ເພີື່ມຂຶັ້ນ
75 ເມືອງ ທຽບໃສ່ປີ 2015. ອັດຕາການຮູຸ້ໜັງສືໃຫຸ້ປະຊາຊົນກຸ່ມເປົັ້າໝາຍອາຍຸ 15-24 ປີບັນລຸໄດຸ້
92,4% ແລະ ອັດຕາການຮູຸ້ໜັງສືໃຫຸ້ປະຊາຊົນກຸ່ມເປົັ້າໝາຍອາຍຸ 15 ປີຂຶັ້ນໄປ ບັນລຸໄດຸ້ 84,7% (ອີງໃສ່
ຜົນການສໍາຫລວດປະຊາກອນ ປີ 2015).
5) ການສຶກສາຄ: ເນືື່ອງຈາກວ່າແຕ່ລະປີມີນັກຮຽນຄູທີື່ຈົບອອກໄປບໍື່ໄດຸ້ຮັບບັນຈຸ ຍັງມີຫຼາຍ, ດັື່ງນັັ້ນ ກະຊວງສຶກ
ສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈຶື່ງຫຼຸດຜ່ອນການສ້າງນັກຮຽນຄູລົງທຽບໃສ່ປີຜ່ານໆມາ ແຕ່ໄດຸ້ເນັັ້ນໃນການຍົກສູງຄຸນ
ນະພາບການກໍື່ສ້າງຄູລວມທັງເອົາໃຈໃສ່ການຝຶກອົບຮົມຄູໄລຍະປະຈໍາການເຊັື່ນ: ໄດຸ້ຈັດຕັັ້ງບໍາລຸງຍົກລະດັບ
ວຸດທິການສຶກສາໃຫຸ້ແກ່ຄູອະນຸບານ, ຄູປະຖົມ ແລະ ຄູມັດທະຍົມ ດ້ວຍຫຼາຍຮູບການ, ມີທັງລະບົບຕໍື່ເນືື່ອງ
ໃນໄລຍະພັກສິນ
ັ້ ປີຮຽນ ແລະ ລະບົບຕໍື່ເນືື່ອງປົກກະຕິ. ພິເສດ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດຸ້ສໍາເລັດ
ການຮ່າງມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການສອນຂອງຄູ ເພືື່ອເປັນເຄືື່ອງມືທີື່ສໍາຄັນ ໃນການຈັດອັນດັບມາດຕະຖານ
ຄຸນນະພາບການສອນຂອງຄູຂັັ້ນຕໍື່ໄປ.
6) ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບ: ເພືື່ອໃຫຸ້ສາມາດຕອບສະໜອງໄດຸ້ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດ
ແຮງງານເທືື່ອລະກ້າວ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດຸ້ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງ
ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໄດຸ້ປັບປຸງການສະໜອງຫຼັກສູດອາຊີວະສຶກສາໃຫຸ້ຫຼາຍຂຶັ້ນ ລວມທັງປັບປຸງຄຸນນະ
ພາບການສິດສອນ. ເຖິງການກໍື່ສ້າງກໍາລັງແຮງງານ ແລະ ສີມືແຮງງານ ຍັງບໍື່ສາມາດຕອບສະໜອງໄດຸ້ກັບ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູຸ້ປະກອບການ ທັງທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບກໍື່ຕາມ, ແຕ່ສັງເກດວ່າ ໃນ
ສົກຮຽນ 2017-2018 ນີັ້ ຜູຸ້ສະໝັກເຂົັ້າຮຽນໃນສາຍອາຊີວະສຶກສາແມ່ນເພີື່ມຂຶັ້ນທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ. ແລະ
ໃນສົກຮຽນ 2017-2018 ມີນັກຮຽນນັກສຶກສາທີື່ກໍາລັງຮຽນຢູ່ສະຖານອາຊີວະສຶກສາທັງພາກລັດ ແລະ
ເອກະຊົນທັງໝົດຈໍານວນປະມານ 73 ພັນກວ່າຄົນ.
7) ການສຶກສາຊັັ້ນສງ: ການສຶກສາລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລ ກໍື່ໄດຸ້ຮັບການປັບປຸງດີຂຶັ້ນເທືື່ອລະກ້າວທັງທາງ
ດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ. ໄດຸ້ມີການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຫຼັກສູດ ເພືື່ອໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມ
ຕ້ອງການໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. ພ້ອມກັນນັັ້ນກໍື່ໄດຸ້ມີການບໍາລຸງ ແລະ ຍົກລະດັບໃຫຸ້ແກ່
ອາຈານສອນ, ສົື່ງເສີມການບໍລິການດ້ານວິຊາການ ແລະ ການຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຫຼາຍຂຶັ້ນ.
8) ກິລາ-ກາຍະກໍາ
- ໄດຸ້ສ້າງຂະບວນການເຄືື່ອນໄຫວກິລາ-ກາຍະກໍາໃນຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ແລະ ໃນອົງການຈັດຕັັ້ງ
ຕ່າງໆ ຢ່າງເປັນຂະບວນ.
- ໄດຸ້ສ້າງຂະບວນການເຄືື່ອນໄຫວກິລາ - ກາຍະກໍາໃນວັນສໍາຄັນຕ່າງໆ.
- ໄດຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາ ລາຍການຕ່າງໆ ທັງໃນພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ.
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9) ການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸູ້ມຄອງການສຶກສາ
-

-

ໄດຸ້ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັັ້ງຂັັ້ນກະຊວງ ໂດຍໄດຸ້ສ້າງຕັັ້ງກົມການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນຂຶັ້ນມາໃໝ່, ນອກ
ນັັ້ນໄດຸ້ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັັ້ງພາລະບົດບາດຂອງຫ້ອງການ, ກົມ, ສະຖາບັນ, ສູນ, ພະແນກສຶກສາທິ
ການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ/ນະຄອນ.
ໄດຸ້ ປັບປຸງລະບົບຖານຂໍມ
ັ້ ູນຄຸຸ້ມຄອງລັດຖະກອນຂອງຂະແໜງການສຶກສາ (PMIS).
ໄດຸ້ສ້າງຕັັ້ງຄະນະກໍາມະການວາງແຜນ ແລະ ການເງິນຂຶັ້ນ ເພືື່ອເຮັດໜ້າທີື່ໃນການຄົັ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍທາງ
ດ້ານການເງິນ ລວມທັງຄົັ້ນຄວ້າກົນໄກໃນການຈັດສັນງົບປະມານໃຫຸ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນ. ພິເສດ ກະຊວງສຶກ
ສາທິການ ແລະ ກິລາ ກໍາລັງພັດທະນາລະບົບຄຸຸ້ມຄອງຂໍັ້ມູນແຜນການ ແລະ ງົບປະມານ PBMIS
(Planning and Budgeting Management Information System).

2.3 ສິີ່ງທ້າທາຍ
ຄຽງຄູ່ກັບບັນດາຜົນສໍາເລັດທີື່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັັ້ນ ເຖິງວ່າ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ລວມທັງພະ
ແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ/ນະຄອນ ໄດຸ້
ພະຍາຍາມປັບປຸງການເຂົັ້າເຖິງການສຶກສາຢ່າງທົື່ວເຖິງ ແລະ ລົງທຶນເຂົັ້າໃສ່ການປັບປຸງໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານການສຶກສາ
ແລະ ກິລາ ລວມທັງການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ລະບົບການບໍລິຫານຄຸຸ້ມຄອງການສຶກສາ ແຕ່ສູນກາງຮອດ
ທ້ອງຖິື່ນກໍື່ຕາມ ແຕ່ຍັງເຫັນວ່າຍັງມີຫຼາຍສິື່ງທ້າທາຍ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາຍຸດທະສາດ ແລະ ຄາດໝາຍ
ຕ່າງໆ ອັນເນືື່ອງມາຈາກ ຫຼາຍສາຍເຫດທີື່ແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະທ້ອງຖິື່ນເຊັື່ນ:
1) ການພັດທະນາການສຶກສາຍັງມີຄວາມແຕກໂຕນກັນຫຼາຍ. ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈະຕ້ອງມີ
ວິທີການເພືື່ອຈັດສັນຄູ ແລະ ງົບປະມານ ເພືື່ອແນໃສ່ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນກັນເຊັື່ນ: ກໍານົດວິທີການ
ຄິດໄລ່ ເພືື່ອຈັດສັນງົບປະມານບໍລິຫານ ໃຫຸ້ແກ່ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ແຕ່ສູນກາງຮອດທ້ອງຖິື່ນ.
2) ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນປະຖົມອ່ອນກ່ອນມາດຕະຖານ, ດັື່ງນັັ້ນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ຕ້ອງວິໄຈໃຫຸ້ເຫັນເຖິງປັດໄຈທີື່ເຮັດໃຫຸ້ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນອ່ອນກ່ອນມາດຕະຖານ.
3) ການຈັດສັນ ແລະ ນໍາໃຊຸ້ຄູຍັງບໍື່ມີປະສິດທິພາບ, ດັື່ງນັັ້ນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຕ້ອງກໍານົດຍຸດ
ທະສາດເພືື່ອແກຸ້ໄຂບັນຫາດັື່ງກ່າວ ທັງໄລຍະສັັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ.
4) ອັດຕາການເລືື່ອນຊັັ້ນແຕ່ປະຖົມຫາມັດທະຍົມຕົັ້ນຍັງອ່ອນກ່ອນມາດຕະຖານ ແລະ ມີຄວາມແຕກໂຕນ
ກັນ, ຕ້ອງສຶກສາເຖິງສາຍເຫດຂອງບັນຫາດັື່ງກ່າວ ລວມທັງສາຍເຫດທີື່ພາໃຫຸ້ນັກຮຽນປະລະການຮຽນໃນ
ຊັັ້ນມັດທະຍົມ.
5) ການສ້າງກໍາລັງແຮງງານຍັງບໍື່ທັນສອດຄ່ອງ ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດ ທາງ
ດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ, ດັື່ງນັັ້ນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຕ້ອງໄດຸ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ
ພາກເອະຊົນ ແລະ ນໍາໃຊຸ້ແຫຼື່ງຂໍັ້ມູນທີື່ມີ ເພືື່ອປະເມີນເຖິງແນວໂນຸ້ມຂອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ
ແຮງງານໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ສຶກສາເຖິງຊ່ອງຫວ່າງທາງດ້ານຂໍັ້ມູນ.
2.4 ມາດຕະການແກູ້ໄຂ ແລະ ແຜນວຽກບລີມະສິດ ຮອດປີ 2020
2.4.1 ຄາດໝາຍສູ້ຊົນ
1) ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຂອງເດັກອາຍຸ 5 ປີເພີື່ມຈາກ 77,1% ໃນປີ 2018 ໃຫຸ້ບັນລຸ 80% ໃນປີ 2020.
ໃນນີັ້ ໃຫຸ້ມີ 135 ເມືອງທີື່ມີອັດຕາເຂົັ້າຮຽນດັື່ງກ່າວ ສູງກວ່າ 60%.
2) ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນສຸດທິຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໃຫຸ້ເພີື່ມຈາກ 98,8% ໃນປີ 2018 ເປັນ 99% ໃນປີ 2020.
3) ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງ ປ.1 ຫຼຸດຈາກ 8,8% ໃນປີ 2018 ເປັນ 5% ໃນປີ 2020.
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4) ອັດຕາປະລະ ປ.1 ຫຼຸດຈາກ 5,8% ໃນປີ 2018 ເປັນ 5% ໃນປີ 2020.
5) ຈໍານວນເມືອງທີື່ມີອັດຕາຄ້າຫ້ອງ ປ 1 ຕໍື່າກວ່າ 14% ໃຫຸ້ເພີື່ມຂຶັ້ນຈາກ 127 ເມືອງ ໃນປີ 2018 ເປັນ
138 ເມືອງ.
6) ຈໍານວນເມືອງທີື່ມີອັດຕາປະລະຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາຕໍື່າກວ່າ 6% ໃຫຸ້ເພີື່ມຂຶັ້ນຈາກ 119 ເມືອງເປັນ 130
ເມືອງ.
7) ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາຈາກ 4% ໃຫຸ້ຍັງເຫຼືອ 2%.
8) ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາຄ້າງຫ້ອງຂອງນັກຮຽນຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາຈາກ 4% ໃຫຸ້ຍັງເຫຼືອ 2%.
9) ອັດຕາຫຼອດເຫຼືອຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ເພີື່ມຈາກ 82,2% ໃນປີ 2018 ເປັນ 86% ໃນປີ 2020.
10) ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນເພີື່ມຈາກ 83,1% ໃນປີ 2018 ໃຫຸ້ບັນລຸຄາດໝາຍ 85%
ໃນປີ 2020.
11) ສູຊ
ຸ້ ົນໃຫຸ້ມີແຂວງ ທີື່ບັນລຸອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມໃໝ່ຂັັ້ນ ມ. 4 ຂອງນັກຮຽນຍິງ ສູງກວ່າ 70% ຈາກ 14
ແຂວງ ເປັນ 16 ແຂວງ.
12) ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມ ຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍໃຫຸ້ບັນລຸ 56% ໃນປີ 2020.
13) ອັດຕາການປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນໃຫຸ້ຫຼຸດລົງຈາກ 9,2% ໃນປີ 2018
ເປັນ 8% ໃນປີ 2020.
14) ອັດຕາການປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍໃຫຸ້ຫຼຸດລົງຈາກ 7% ໃນປີ 2018
ເປັນ 6% ໃນປີ 2020.
15) ສົື່ງເສີມໃຫຸ້ນັກຮຽນທີື່ຮຽນຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນໄດຸ້ເຂົັ້າຮຽນຕໍໃື່ ນສາຍອາຊີວະສຶກສາໃຫຸ້ໄດຸ້ 5%,
ສ່ວນທີື່ເຫຼືອໃຫຸ້ເຂົັ້າຮຽນຕໍໃື່ ນຊັນມັດທະຍົມຕອນປາຍ.
16) ນັກຮຽນທີື່ຮຽນຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ໄດຸ້ຮຽນຕໍໃື່ ນລະດັບຕ່າງໆ ກວມ 80% ຂອງຈໍານວນນັກ
ຮຽນດັື່ງກ່າວ.
17) ສືບຕໍື່ສົື່ງເສີມມວນຊົນທຸກເພດ, ທຸກໄວເຂົັ້າຮ່ວມການຫັດກາຍະບໍລິຫານ, ການອອກກໍາລັງກາຍ ແລະ
ການຫຼິັ້ນກິລາເພືື່ອສຸຂະພາບ, ເຂົັ້າຮ່ວມການສ້າງຂະບວນການເຄືື່ອນໄຫວຈັດກິດຈະກໍາ ການແຂ່ງຂັນ
ກິລາປະຈໍາປີ, ກິລາວັນບຸນປະເພນີ ແລະ ກິລາວັນບຸນສໍາຄັນຕ່າງໆຂອງຊາດ-ສາກົນ ໃຫຸ້ບັນລຸໄດຸ້ 30%
ຂອງພົນລະເມືອງລາວ ໃນປີ 2019.
2.4.2 ວຽກບລີມະສິດ ຮອດປີ 2020
1)

2)

3)

ທັງສອງຄະນະກໍາມະການຄື: ຄະນະກໍາມະການບັນຈຸ ແລະ ສັບຊ້ອນຄູ ແລະ ຄະນະກໍາມະການແຜນການ
ການເງິນ ຕ້ອງໄດຸ້ຮ່ວມກັນພັດທະນາຍຸດທະສາດ ໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນກັນ ໃນການ
ພັດທະນາການສຶກສາລະຫວ່າງ ເພດ, ເຜົື່າ, ກຸ່ມພາສາ, ຊົນນະບົດ ແລະ ຕົວເມືອງ ແລະ ລະຫວ່າງກຸ່ມຄົນ
ທຸກ ແລະ ຮັື່ງມີ ເພືື່ອແນໃສ່ໃຫຸ້ບັນລຸດຜົນໄດຸ້ຮັບລວມຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ
ກິລາ 2016-2020.
ຕ້ອງໄດຸ້ມີການວິໄຈເຖິງຜົນກະທົບຂອງນໍາໃຊຸ້ເງິນບໍລິຫານໂຮງຮຽນ ຕໍື່ການປັບປຸງຄຸນນະພາບການສຶກສາ
ແລະ ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ເພືື່ອເປັນເປັນທິດທາງໃຫຸ້ແກ່ການນໍາໃນການປັບປຸງ ຜົນໄດຸ້ຮັບຈາກການ
ລົງທຶນໃສ່ການສະໜອງເງິນບໍລິຫານໂຮງຮຽນ.
ນະໂຍບາຍການເລືື່ອນຂັັ້ນແບບຕໍື່ເນືື່ອງ ຕ້ອງໄດຸ້ຮັບການປັບປຸງເພືື່ອໃຫຸ້ສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄດຸ້ຢ່າງ
ຖືກຕ້ອງ ໂດຍສະເພາະຢູ່ບ່ອນທີື່ນັກຮຽນມີຜົນການຮຽນອ່ອນກ່ອນມາດຕະຖານ.
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4)
5)
6)

7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

15)
16)
17)

18)

19)
20)

ຕ້ອງໄດຸ້ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫຸ້ແກ່ຄູສອນ ລວມທັງຕ້ອງມີງົບປະມານ ເພືື່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການສອນເພີື່ມ
ໃຫຸ້ແກ່ນັກຮຽນອ່ອນ.
ຕ້ອງມີຍຸດທະສາດທີື່ເໝາະສົມ ແລະ ມີງົບປະມານ ເພືື່ອຮັບໃຊຸ້ການປັບປຸງຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ.
ພັດທະນາຍຸດທະສາດໃນການປັບປຸງປະສິດທິພາບໃນການນໍາໃຊຸ້ຄູ ລວມທັງຍຸດທະສາດເພືື່ອຫຼຸດຜ່ອນ
ຈໍານວນຄູອາສາສະໝັກລົງ ເພືື່ອໃຫຸ້ສາມາດຮັບບັນຈຸຄູທີື່ໄດຸ້ມາດຕະຖານ ທີື່ຮຽນຈົບອອກມາໃໝ່ພ້ອມທັງ
ສ້າງຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານສໍາລັບການສັບຊ້ອນ ແລະ ນໍາໃຊຸ້ຄູ.
ການຮັບບັນຈຸຄູໃໝ່ ໃຫຸ້ເນັັ້ນໃສ່ການບັນຈູຄູຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ແລະ ຄູອະນຸບານ.
ຄະນະກໍາມະການຈັດສັນຄູ ຕ້ອງໄດຸ້ສຶກສາຢ່າງລະອຽດ ເຖິງສະພາບການຂາດເຂີນຄູເພືື່ອເຮັດໃຫຸ້ການ
ບັນຈຸຄູໃນອານາຄົດໃຫຸ້ຖືກກັບວິຊາທີື່ຕ້ອງການ ແລະ ໂຮງຮຽນທີື່ຂາດເຂີນຄູ.
ແຜນການເງິນຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຕ້ອງໄດຸ້ກໍານົດຄວາມຕ້ອງການເພີື່ມ
ເຕີມ ສໍາລັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ.
ຕ້ອງໄດຸ້ມີການສຶກສາ ແລະ ວິໄຈເຖິງສາຍເຫດທີື່ພາໃຫຸ້ອັດຕາການຈົບຊັັ້ນຂອງນັກຮຽນອ່ອນກ່ອນ
ມາດຕະຖານ ໂດຍສະເພາະຢູ່ຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ.
ຕ້ອງມີການວິໄຈ ຫຼື ຕ້ອງມີກົນໄກເພືື່ອໃຫຸ້ສາມາດຮູຸ້ໄດຸ້ເຖິງຊ່ອງຫວ່າງທາງດ້ານທັກສະຂອງຜູຸ້ຮຽນຈົບ
ແລະ ທັກສະທີື່ຜູຸ້ປະກອບການຕ້ອງການ.
ຕ້ອງໄດຸ້ມີການກໍານົດຄວາມຕ້ອງການສະເພາະສໍາລັບນັກຮຽນພິການ ເພືື່ອໃຫຸ້ເຂົາເຈົັ້າໄດຸ້ເຂົັ້າເຖິງ ການສຶກ
ສາ ສາຍອາຊີວະສຶກສາ.
ການຈັດການບໍາລຸງ ແລະ ຍົກລະດັບການຮູຸ້ໜັງສື ຄວນເນັັ້ນໃສ່ພືັ້ນທີື່ ທີື່ມີອັດຕາການຮູຸ້ໜັງສື ອ່ອນກ່ອນ
ມາດຕະຖານ ໂດຍສະເພາະ ຊົນເຜົື່າ ແລະ ເພດຍິງ.
ຕ້ອງມີການໂຄສະນາເພືື່ອສົື່ງເສີມນັກຮຽນເຂົັ້າຮຽນໃນສາຍວິຊາ ຮູບແບບການສົື່ງເສີມວິທະຍາສາດ, ເຕັກ
ໂນໂລຊີວິສະວະກໍາ ແລະ ຄະນິດສາດ (Science, Technology, Engineering and
Mathematics ) ຫຼາຍຂຶັ້ນ.
ຕ້ອງພັດທະນາຍຸດທະສາດໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບພາກເອະຊົນ ແລະ ນໍາໃຊຸ້ແຫຼື່ງຂໍັ້ມູນທີື່ມີ ເພືື່ອປະ
ເມີນເຖິງແນວໂນຸ້ມ ຂອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫຸ້ແກ່ພະນັກງານວິຊາການ ລວມທັງຜູຸ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ໂດຍສະເພາະຢູ່ຂັັ້ ນ
ທ້ອງຖິື່ນ.
ປັບປຸງປະສິດທິພາບໃນການນໍາໃຊຸ້ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ປະສິດທິພາບໃນການຈັດສັນງົບປະມານ
ເພືື່ອໃຫຸ້ມີຊັບພະຍາກອນພຽງພໍ ໄປແກຸ້ໄຂບັນຫາຄວາມແຕກໂຕນກັນບໍື່ວ່າຈະເປັນ ທາງດ້ານບົດບາດຍິງ
ຊາຍ, ຊົນເຜົື່າ, ຄົນພິການ, ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ເຂດພືັ້ນທີື່.
ຕ້ອງມີຍຸດທະສາດ ເພືື່ອເຮັດໃຫຸ້ນັກວິໄຈຕ່າງໆ ໄດຸ້ຮັບຮູຸ້ເຖິງບູລມ
ີ ະສິດໃນການພັດທະນານະໂຍບາຍຂອງ
ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ລວມທັງ ໄດຸ້ນໍາໃຊຸ້ ບັນດາລະບົບຂໍັ້ມູນຂ່າວສານທີື່ມີ ແລະ ຜົນການ
ວິໄຈ ເຂົັ້າໃນການພັດທະນາແຜນນະໂຍບາຍ.
ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫຸ້ແກ່ “ສູນວິໄຈນະໂຍບາຍການສຶກສາ” ທີື່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ.
ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫຸ້ແກ່ໂຮງຮຽນພອນສະຫວັນກິລາ.
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III. ມາດຕະການໃນການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ
1. ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ:
1) ໃຫຸ້ກົມແຜນການສົມທົບກັບກົມກວດກາ ແລະ ກົມວິຊາການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຮ່ວມ
ກັນກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາກ່ຽວກັບບັນຫາ ແລະ ປະເດັນທີື່ກ່າວມານັັ້ນ ເພືື່ອກໍານົດແນວທາງ ແລະ ວິທີການ
ແກຸ້ໄຂ.
2) ໃຫຸ້ກົມແຜນການເປັນເຈົັ້າການ ສົມທົບກັບກົມກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາສ້າງແຜນປະຕິບັດງານ
ລະອຽດສໍາລັບແຕ່ລະຫົວຂໍັ້ໃຫຸ້ສໍາເລັດ ພາຍໃນກາງປີ 2019.
3) ໃຫຸ້ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູຸ້ ບັນດາເມືອງ/
ນະຄອນ ທີື່ມີອັດຕາເຂົັ້າຮຽນອ່ອນກ່ອນມາດຕະຖານ, ອັດຕາການປະລະ ແລະ ຄ້າງຫ້ອງຂອງນັກຮຽນສູງ
ເພືື່ອເຮັດໃຫຸ້ຕົວຊີັ້ບອກລວມຂອງແຂວງໄດຸ້ຮັບການປັບປຸງດີຂຶັ້ນ.
4) ໃຫຸ້ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ເອົາໃຈໃສ່ຊີັ້ນໍາບັນດາເມືອງ/ນະຄອນ ເພືື່ອລົງ
ຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູຸ້ການສິດສອນຂອງຄູ ລວມທັງການສັບຊ້ອນຄູເພືື່ອຮັບປະກັນໃຫຸ້ທຸກໂຮງຮຽນມີຄູສອນ
ພຽງພໍແນໃສ່ປັບປຸງຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນໃຫຸ້ດີຂຶັ້ນ.
2. ການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ
1) ກົມກວດກາ ສົມທົບກັບເຄືອຂ່າຍການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ດໍາເນີນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນ
ຄວາມຄືບໜ້າຂອງວຽກງານ ເພືື່ອລາຍງານໃນກອງປະຊຸມປະຈໍາ 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈໍາປີ.
2) ກົມກວດກາ ຕິດຕາມຄວມຄືບໜ້າ ຂອງແຜນປະຕິບັດງານຕ່າງໆທີື່ມີ ເພືື່ອລາຍງານຕໍື່ກອງປະຊຸມຄະນະວິຊາ
ການ ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃນແຕ່ລະປີ.
ເມືື່ອແຕ່ລະພາກສ່ວນໄດຸ້ຮັບຄໍາແນະນໍາສະບັບນີແ
ັ້ ລຸ້ວຈົື່ງພ້ອມກັນເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຂັັ້ມງວດ
ແລະ ໃຫຸ້ມີປະສິດທິພາບປະສິດທິຜົນສູງ.
ລັດຖະມົນຕີ

48

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ເລກທີ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ

/ສສກ
ກຸມພາ 2019

ມະຕິ
ກອງປະຊຸມຜູ້ບລ
ໍ ິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທົີ່ວປະເທດ
ປະຈໍາປີ 2018 ຄັັ້ງວັນທີ 31 ມັງກອນ - 01 ກຸມພາ 2019 ທີນ
ີ່ ະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ກອງປະຊຸມຜູຸ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທົື່ວປະເທດ ປະຈໍາປີ 2018 ໄດຸ້ຈັດຂຶັ້ນໃນວັນທີ 31
ມັງກອນ - 1 ກຸມພາ 2019, ທີື່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພາຍໃຕຸ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ແລະ
ບັນດາທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ມີຜູຸ້ແທນເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທັງໝົດ 105
ທ່ານ, ຍິງ 22 ທ່ານ.
ກອງປະຊຸມໄດຸ້ຮັບຟັງ ບົດລາຍງານຜົນສໍາເລັດການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດວຽກງານຂອງແຕ່ລະ
ຂະແໜງການຍ່ອຍ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ປະຈ າ ປີ 2018 ພ້ອມທັງສະເໜີວິທີການແກຸ້ໄຂ
ບັນຫາ ສໍາລັບປີ 2019. ນອກຈາກນັັ້ນ, ໃນກອງປະຊຸມຍັງໄດຸ້ຮັບຟັງການລາຍງານກ່ຽວກັບສະພາບການເງິນ
ແລະ ແຜນການສັບຊ້ອນ ແລະ ນໍາໃຊຸ້ຄູຄືນໃໝ່ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ.
ຜ່ານການຮັບຟັງ, ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນຢ່າງເປີດກວ້າງຕໍື່ບົດລາຍງານຕ່າງໆ, ກອງປະຊຸມເຫັນດີ
ເປັນເອກະພາບຕົກລົງ ແລະ ຮັບຮອງເອົາເປັນມະຕິຂອງກອງປະຊຸມຜູຸ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາທົື່ວ
ປະເທດປະຈໍາປີ 2018 ເພືື່ອໃຫຸ້ບ່ອນອີງ ແລະ ທິດທາງໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ, ດັື່ງມີລາຍລະອຽດລຸ່ມນີັ້:
1. ຮັບຮອງເອົາບົດສະຫຼຸບຜົນສໍາເລັດໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຈໍາປີ 2018 ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານປະ
ຈໍາປີ 2019 ຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍ. ພ້ອມທັງມອບໃຫຸ້ແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍໄປພັດທະນາ
ແຜນປະຕິບັດງານຂອງຕົນ ໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບງົບປະມານທີື່ໄດຸ້ຮັບອະນຸມັດ.
2. ຮັບຮອງເອົາວິທີການ ແລະ ມາດຕະການແກຸ້ໄຂບັນຫາ ສໍາລັບແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍດັື່ງມີລາຍລະອຽດ
ລຸ່ມນີັ້:
➢ ວຽກງານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ:
1) ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ສົມທົບກັບຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ໂດຍ
ສະເພາະເມືອງທີື່ມີອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກ 3-5 ປີ ແລະ ເດັກ 5 ປີ ຕໍື່າຂະຫຍາຍຫ້ອງກຽມປະຖົມ
ດ້ວຍຮູບແບບຕ່າງໆ ຕາມຫຼັກການທີື່ມີເຊັື່ນ: ສອນຄວບອາຍຸ 3-5 ປີ, ຂະຫຍາຍກຸ່ມພັດທະນາເດັກໃນ
ຊຸມຊົນແລະ ຮູບແບບອືື່ນໆທີື່ເໝາະສົມ;
2) ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ/ນະຄອນ ສົມທົບກັບອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ຊຸມ
ຊົນ ເພືື່ອຂໍການປະກອບສ່ວນທຶນກໍື່ສ້າງໂຮງລ້ຽງເດັກ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນຸບານ, ຫ້ອງກຽມປະຖົມ
ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ດູແລເດັກ ແລະ ຄູຕາມເງືື່ອນໄຂຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິື່ນ;
3) ກົມການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນສົມທົບກັບກົມສ້າງຄູ ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫຸ້ຄູປະຖົມ (ກໍລະນີທີື່ມີຄູທີື່ເຫຼືອ)
ກ່ຽວກັບການສອນຫ້ອງກຽມປະຖົມ ເພືື່ອໃຫຸ້ພວກກ່ຽວໄປສອນຫ້ອງກຽມປະຖົມ;
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4) ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງຕ້ອງໄດຸ້ຂຶັ້ນແຜນຢ່າງມີຈຸດສຸມເພືື່ອປັບປຸງໂຮງຝາກເດັກຢູ່ເທດ
ສະບານເມືອງໃຫຸ້ກາຍເປັນໂຮງຮຽນຕົວແບບຂັັ້ນເມືອງໃນອານາຄົດ.
➢ ວຽກງານປະຖົມສຶກສາ:
1) ຂະແໜງການຍ່ອຍປະຖົມສຶກສາ ຕ້ອງປັບປຸງຄືນນິຕິກໍາກ່ຽວກັບການເລືື່ອນຂັັ້ນແບບຕໍື່ເນືື່ອງ ພ້ອມທັງ
ຝຶກອົບຮົມໃຫຸ້ແກ່ຜູຸ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູສອນ;
2) ກົມສ້າງຄູສົມທົບກັບມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ກົມສາມັນດໍາເນີນການວິໄຈເຖິງສາເຫດທີື່
ພາໃຫຸ້ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນປະຖົມວິຊາພາສາລາວ ແລະ ຄະນິດສາດ ອ່ອນກວ່າມາດຕະຖານ;
3) ກົມຈັດຕັັ້ງ ແລະ ພະນັກງານອອກນິຕິກໍາກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະເມີນຜູອ
ຸ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນປະຖົມ
ເພືື່ອກໍານົດວິທີການຍ້ອງຍໍຕໍື່ຜູຸ້ທີື່ມີຜົນງານດີເດັື່ນ ແລະ ວາງມາດຕະການແກຸ້ໄຂຕໍື່ຜູຸ້ທີື່ເມີນເສີຍຕໍື່ການ
ປະຕິບັດໜ້າທີື່;
4) ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ສົມທົບກັບຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ເມືອງ/ນະຄອນ ປະເມີນຄວາມອາດສາມາດຂອງຄູສອນ ເພືື່ອກໍານົດມາດຕະການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ແກຸ້
ໄຂທີື່ເໝາະສົມ;
5) ກົມສ້າງຄູ ສົມທົບກັບສະຖາບັນພັດທະນາການບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ວິທະຍາໄລຄູ ຄົັ້ນຄວ້າ
ຈັດການຝຶກອົບຮົມໃຫຸ້ແກ່ຄູປະຈໍາການ. ລວມທັງການອົບຮົມຄູ ແລະ ຜູຸ້ບໍລິຫານການສຶກສາໃນຍາມ
ພັກສົກຮຽນ;
6) ສ້າງຄູສຶກສານິເທດຢູ່ແຕ່ລະເມືອງໃຫຸ້ພຽງພໍຕາມທີື່ກໍານົດໄວຸ້ໃນນິຕິກໍາ. ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນໃຫຸ້ຄູສຶກສາ
ນິເທດເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູຸ້ການສິດສອນຂອງຄູ ໂດຍສະເພາະຢູ່ໂຮງຮຽນທີື່ມີຜົນການ
ຮຽນຕໍື່າ;
7) ໃຫຸ້ແຕ່ລະເມືອງສ້າງຕັັ້ງກຸ່ມໂຮງຮຽນປະຖົມ ລວມທັງແຕ່ງຕັັ້ງວິທະຍາກອນປະຈໍາກຸ່ມ ເພືື່ອເຮັດໜ້າທີື່
ໃນການຝຶກອົບຮົມໃຫຸ້ຄູ ແລະ ຕິດຕາມຊຸກຍູຸ້ການສິດສອນຂອງຄູ. ຢູ່ໃນບັນດາໂຮງຮຽນທີື່ຂຶັ້ນກັບກຸ່ມ
ຂອງຕົນເອງ.
➢ ຂະແໜງການຍ່ອຍມັດທະຍົມສຶກສາ (ທັງຕອນຕົັ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ)
1) ຄົັ້ນຄວ້າການສ້າງຕັັ້ງກຸ່ມໂຮງຮຽມັດທະຍົມເພືື່ອໃຫຸ້ສາມາດນໍາໃຊຸ້ຊັບພະຍາກອນຮ່ວມກັນລວມທັງ
ການນໍາໃຊຸ້ຄູເພືື່ອຊ່ວຍເຫຼືອກັນ
2) ຂົນຂວາຍແຫຼື່ງທຶນ ເພືື່ອປຸກຫໍພັກໃຫຸ້ແກ່ນັກຮຽນ ທີື່ມາຈາກເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ;
3) ສົມທົບກັບກົມສ້າງຄູ, ວິທະຍາໄລຄູ, ສູນພັດທະນາຄູ ແລະ ສະຖາບັນພັດທະນາການບໍລິຫານການສຶກ
ສາ ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫຸ້ແກ່ຄູປະຈໍາການ. ລວມທັງການອົບຮົມຄູ ແລະ ຜູຸ້ບໍລິຫານຫານສຶກສາໃນຍາມພັກ
ສົກຮຽນ.
4) ໃຫຸ້ວິທະຍາໄລຄູ ດໍາເນີນການສຶກສາ ແລະ ສໍາຫຼວດເຖິງສາເຫດທີື່ພາໃຫຸ້ນັກຮຽນປະລະການຮຽນ;
5) ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫຸ້ໂຮງຮຽນຕົວແບບທີື່ມີເພືື່ອໃຫຸ້ສາມາດເປັນບ່ອນຝຶກອົບຮົມໃຫຸ້ແກ່ຄູ ແລະ ຜູຸ້
ບໍລິຫານຂອງໂຮງຮຽນແຫ່ງອືື່ນໆ.
6) ສ້າງນິຕິກໍາກ່ຽວກັບການຄັດເລືອກນັກຮຽນໄປຮຽນຕໍື່ໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ.
➢ ຂະແໜງການຍ່ອຍການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ
1) ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ທົບທວນຄືນພາລະບົດບາດ ຂອງສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນປະ
ເພດຕ່າງໆ;
2) ສົມທົບກັບສູນສະຖິຕິການສຶກສາ ແລະ ກິລາພັດທະນາລະບົບເກັບກໍາຂໍັ້ມູນສໍາລັບການສຶກສານອກ
ໂຮງຮຽນ;
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3) ພະແນກສຶກສາ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ຮ່ວມກັບຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ/
ນະຄອນ ເພືື່ອສືບຕໍື່ເກັບກໍາຂໍມ
ັ້ ູນກຸ່ມເປົັ້າໝາຍທີື່ຮຽນບໍື່ຈົບຊັັ້ນປະຖົມບໍາລຸງ ແລະ ຊັັ້ນມັດທະຍົມ
ຕອນຕົັ້ນບໍາລຸງແລຸ້ວຈັດຕັັ້ງການຮຽນ-ການສອນຢ່າງຕໍເື່ ນືື່ອງ.
ຂະແໜງການຍ່ອຍການສຶກສາຄ
1) ໃຫຸ້ຫຼຸດຜ່ອນການຮັບນັກຮຽນຄູ ແຕ່ຫັນໄປສູ່ການຍົກລະດັບຄູປະຈໍາການ ໂດຍສະເພາະຄູທີື່ສອນບໍື່
ຖືກວິຊາ ແລະ ຄູທີື່ຍັງບໍື່ໄດຸ້ມາດຕະຖານ;
2) ກົມສ້າງຄູສົມທົບກັບສະຖາບັນພັດທະນາການບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ສະຖາບັນສ້າງຄູ ດໍາເນີນການ
ຝຶກອົບຮົມໃຫຸ້ແກ່ຄູປະຈໍາການ ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະພັກສິັ້ນປີຮຽນລວມທັງຜູຸ້ບໍລິຫານການສຶກສາ;
3) ກົມສ້າງຄູສົມທົບກັບທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເກັບກໍາຂໍັ້ມູນຄວາມຕ້ອງການຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັັ້ນ ຫຼື
ໄລຍະຍາວ ໃຫຸ້ແກ່ຄູອາສາສະໝັກ;
4) ກົມສ້າງຄູສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງປັບປຸງ/ສັງລວມນະໂຍບາຍການພັດທະນາຄູ ແລະ ສ້າງແຜນ
ປະຕິບັດງານຂະແໜງການຍ່ອຍການສຶກສາ 2019-2020 ແລະ 2020-2025.
5) ຊຸກຍູຸ້ໃຫຸ້ມີຫົວຂໍັ້ການຄົັ້ນຄວ້າເພືື່ອຂໍທຶນນໍາສະພາວິທະຍາສາດ ແລະ ພາກສ່ວນອືື່ນໆ.
ຂະແໜງການຍ່ອຍອາຊີວະສຶກສາ
1) ສະຖາບັນອາຊີວະສຶກສາສືບຕໍື່ຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືກັບຜູຸ້ປະກອບການເພືື່ອຈັດການຮຽນ-ການ
ສອນ; ການຝຶກອົບຮົມຕົວຈິງໃຫຸ້ແກ່ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາຂອງຕົນ
2) ກົມອາຊີວະສຶກສາ ປະສານງານກັບກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ພາກສ່ວນທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງອືື່ນໆ ເພືື່ອສຶກສາເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ແລະ ຮ່ວມກັນຈັດຕັັ້ງຝຶກ
ອົບຮົມໄລຍະສັັ້ນໃຫຸ້ແກ່ເປົັ້າໝາຍຕ່າງໆ.
3) ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ສົມທົບກັບຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະກິລາ
ເມືອງ/ນະຄອນເພືື່ອ ເອົາໃຈໃສ່ແນະນໍາວິຊາຊີບໃຫຸ້ແກ່ນັກຮຽນມັດທະຍົມ ພ້ອມທັງເອົາໃຈໃສ່ຄຸຸ້ມ
ຄອງໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບທີື່ຂຶັ້ນກັບການຄຸຸ້ມຄອງຂອງຕົນ;
4) ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ເພືື່ອສະໜອງການຝຶກອົບຮົມພືັ້ນຖານວິຊາຊີບໃຫຸ້
ແກ່ນັກຮຽນບໍາລຸງລະດັບມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ.
5) ຊຸກຍູຸ້ໃຫຸ້ມີການຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ/ເຕັກໂນໂລຊີໃຫຸ້ຫຼາກຫຼາຍ.
ຂະແໜງການຍ່ອຍ ການສຶກສາຊັັ້ນສງ
1) ທົບທວນຄືນນະໂຍບາຍ ແລະ ເງືື່ອນໄຂໃນການເປີດຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ;
2) ພັດທະນານິຕິກໍາທີື່ຈໍາເປັນ ເພືື່ອໃຫຸ້ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ ມີຄວາມເຂັັ້ມແຂງທາງດ້ານວິຊາການ
ແລະ ການບໍລິຫານຄຸຸ້ມຄອງ;
3) ໃຫຸ້ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ ຈັດສັນງົບປະມານລາຍຮັບວິຊາການ ຂອງຕົນເຂົັ້າໃສ່ການສະໜອງອຸປະ
ກອນການຮຽນ-ການສອນ, ອຸປະກອນທົດລອງ ແລະ ປຶັ້ມຫ້ອງສະໝຸດ, ການຝຶກອົບຮົມວິຊາການ
ເປັນບູລມ
ີ ະສິດ.
4) ຊຸກຍູຸ້ໃຫຸ້ມີຫຼາກຫຼາຍຫົວຂໍັ້ການຄົັ້ນຄວ້າໃນລະດັບຕ່າງໆເພືື່ອສະເໜີຂໍທຶນຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຢູ່ພາຍ
ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
ຂະແໜງການຍ່ອຍກິລາ - ກາຍະກໍາ
1) ສຸມໃສ່ການລົງທຶນວຽກງານພາລະສຶກສາ-ກິລາໃນໂຮງຮຽນເພືື່ອຄັດເລືອກນັກກິລາຜູທ
ຸ້ ີື່ມີພອນສະ
ຫວັນ;
2) ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງເງືື່ອນໄຂ ແລະ ສີື່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫຸ້ແກ່ຄູຝຶກກິລາເພືື່ອປະກອບອາຊີບທີຍ
ື່ ືນ
ຍົງ;
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3) ເພີື່ມທະວີການພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດດ້ານວຽກງານກິລາ-ກາຍຍະກໍາເພືື່ອຍາດແຍ່ງເອົາ
ທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນງົບປະມານຂອງລັດຖະບານ;
4) ສະໜອງສິື່ງຈູງໃຈທີື່ເໝາະສົມໃຫຸ້ແກ່ນັກກິລາ ໂດຍຫຼຸດຜ່ອນການໃຊຸ້ຈ່າຍບໍລິຫານທີື່ບໍື່ຈໍາເປັນ;
5) ສ້າງນິຕິກໍາກ່ຽວກັບການຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊຸ້ສະໜາມກິລາຕ່າງໆ ໃຫຸ້ມີຄວາມຮັດກຸມແນໃສ່ການນໍາ
ໃຊຸ້ໃຫຸ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງສຸດ;
6) ມອບໃຫຸ້ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງສາລະວັນ ນໍາສະເໜີການນໍາແຂວງພິຈາລະນາຄວາມ
ອາດສາມາດເປັນໄປໄດຸ້ໃນການເປັນເຈົັ້າພາບກິລານັກຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາທົື່ວປະເທດໃນປີ 2020
ເພືື່ອນໍາສະເໜີຕໍື່ຂັັ້ນເທິງ.
ຂະແໜງການຍ່ອຍບໍລິຫານ - ຄຸູ້ມຄອງ
1) ກົມຈັດຕັັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ທົບທວນຄືນຕໍາແໜ່ງງານຂອງພະນັກງານພາຍໃນກະຊວງ ແລະ ສະຖານ
ການສຶກສາຕ່າງໆ;
2) ກົມຈັດຕັັ້ງ ແລະ ພະນັກງານອອກນິຕິກໍາໃນການສັບຊ້ອນຄູຈາກໂຮງຮຽນທີື່ມີຄູເຫຼືອ ເພືື່ອໄປສອນຢູ່
ໂຮງ ຮຽນທີື່ຄູບໍື່ພໍ;
3) ກົມຈັດຕັັ້ງ ແລະ ພະນັກງານອອກນິຕກ
ິ ໍາກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະເມີນຜູອ
ຸ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນປະຖົມ
ເພືື່ອກໍານົດວິທີການຍ້ອງຍໍຕຜ
ໍື່ ູຸ້ທີື່ມີຜົນງານດີເດັື່ນ ແລະ ວາງມາດຕະການແກຸ້ໄຂຕໍຜ
ື່ ທ
ູຸ້ ເີື່ ມີນເສີຍຕໍກ
ື່ ານ
ປະຕິບັດໜ້າທີື່;
4) ໂດຍອີງໃສ່ຄູ່ມືແນະນໍາໃນການບັນຈຸ ແລະ ສັບຊ້ອນຄູສະບັບປັບປຸງໃໝ່, ກົມຈັດຕັັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ
ອອກນິຕິກໍາທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມທັງເຜີຍແຜ່ ແລະ ຝຶກອົບຮົມໃຫຸ້ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ເພືື່ອໃຫຸ້ສາມາດ
ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄດຸ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສັບຊ້ອນຄູເຫຼືອ- ຄູບໍື່ພໍ ພາຍໃນເມືອງ;
5) ຄະນະກໍາມະການແຜນການ-ການເງິນຂອງກະຊວງເຮັດໜ້າທີື່ໃນການຄົັ້ນຄວ້າ, ຈັດສັນງົບປະມານບໍລິ
ຫານໃຫຸ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນ ໂດຍໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບບູລມ
ີ ະສິດຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍ ແລະໃຫຸ້ແຕ່ລະ
ຂະ ແໜງການຍ່ອຍຈັດສັນງົບປະມານພາກ 63 ຮ່ວມກັບກົມທີື່ຂຶັ້ນກັບຂະແໜງການຍ່ອຍພ້ອມທັງ
ໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບດໍາລັດຂອງລັດຖະບານວ່າດ້ວຍການປະຢັດການໃຊຸ້ຈ່າຍງົບປະມານບໍລິຫານຂອງ
ລັດ;
6) ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ຈັດສັນງົບປະມານໃຫຸ້ແກ່ຫ້ອງການສຶກສາທິ
ການ ແລະ ກິລາເມືອງ/ນະຄອນ ໂດຍອີງໃສ່ຄູ່ມືແນະນໍາກ່ຽວກັບການຈັດສັນງົບປະມານບໍລິຫານໃຫຸ້
ແກ່ຫ້ອງ ການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ທີື່ໄດຸ້ຮັບຮອງໃນທ້າຍປີ 2018;
7) ສະຖາບັນພັດທະນາການບໍລິຫານການສຶກສາສົມທົບກັບກົມແຜນການ ແລະ ກົມວິຊາການ-ກົມບໍລິ
ຫານອືື່ນໆ ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫຸ້ແກ່ພະນັກງານຜູຸ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນໃນ
ຫົວຂໍັ້ “ການວາງແຜນການສຶກສາ” ແລະ ວຽກງານບໍລິຫານອືື່ນໆ;
8) ຜູຸ້ບໍລິຫານການສຶກສາທຸກຂັັ້ນ ຕ້ອງໄດຸ້ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມ ແລະ ປະຕິບັດຕາມປະຕິທິນ ສົື່ງແຜນ
ຄວາມຕ້ອງການຄູ, ປະຕິທິນສົື່ງແຜນງົບປະມານ, ວິໄນແຜນການ, ວິໄນການເງິນຢ່າງເຂັັ້ມງວດ;
9) ກົມກວດກາ ສົມທົບກັບເຄືອຂ່າຍຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ແລະ ກົມແຜນການຕິດຕາມ ແລະ ປະ
ເມີນຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກບູລມ
ີ ະສິດຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍພ້ອມທັງ
ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໃຫຸ້ແກ່ຄະນະນໍາທຸກໆ 3 ເດືອນ;
10) ກົມແຜນການ ສົມທົບກັບກົມກວດກາເປັນເຈົັ້າການສ້າງແຜນປະຕິບັດງານເພືື່ອແກຸ້ໄຂ 5 ປະເດັນບັນຫາທີື່
ຄົັ້ນພົບໃນການປະເມີນກາງສະໄໝຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ (2016-2020).
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11) ກອງປະຊຸມຕົກລົງເຫັນດີ ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການ ປະຈໍາສົກຮຽນ 2018-2019 ໃນລະຫວ່າງເດືອນ
ກໍລະກົດ 2019, ສ່ວນກອງປະຊຸມຜູຸ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປະຈໍາປີ 2019 ຈະໄດຸ້ຈັດຂຶັ້ນໃນ
ລະຫວ່າງເດືອນ ມັງກອນ ປີ 2020 ຢູ່ທີື່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ກອງປະຊຸມໄດຸ້ປິດລົງໃນເວລາ 12:00 ໂມງ ຂອງວັນທີ 1 ກຸມພາ 2019 ໂດຍໃຫຸ້ກຽດກ່າວປິດ ໂດຍທ່ານ
ນາງ ແສງເດືອນ ຫຼັ້າຈັນທະບູນ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.

ລັດຖະມົນຕີ
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