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ຄໍານໍາ
ັ້
ີ່ ວງເວລາທີີ່ມີຄວາມ
ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025 ໄດັ້ຖກພັດທະນາຂຶນໃນຊ
ຫຍຸ ງັ້ ຍາກ ເນີ່ ອງຈາກການແຜີ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19. ໂລກລະບາດດັີ່ງກີ່ າວ ໄດັ້ສາັ້ ງຄວາມຫຍຸ ງັ້ ຍາກໃຫັ້
ັ້
ັ້ ັ້ ເປັນຕົນແມີ່
ນຂະບວນການໃນ
ແກີ່ ຂະບວນການໃນການສັ້າງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຄັງນີ
ການປຶກສາຫາລກັນ ແລະ ຂອບເຂດການປຶກສາຫາລ ແລະ ສະພາບການທົດຖອຍທາງດັ້ານເສດຖະກິດ ກໍີ່ໄດັ້ສາັ້ ງ
ຄວາມບໍີ່ແນີ່ ນອນກີ່ ຽວກັບລະດັບການສະໜັບສະໜູນທາງດັ້ານການເງ ິນໃຫັ້ແກີ່ ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທັງ
ຈາກລັດຖະບານ ແລະ ຄູີ່ ຮີ່ວມພັດທະນາ. ມັນຍັງໄດັ້ສາັ້ ງຄວາມຊັກຊັ້າໃນການສັ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດັ້
ິ າທາຍດັ້ານການເງ ິນດັີ່ງກີ່ າວ,
IX ແລະ ການສັ້າງຂອບງ ົບປະມານໄລຍະກາງ. ຍັ້ອນມີສີ່ ງທັ້
ສັງຄົມແຫີ່ ງຊາດຄັງທີ
ແຜນການເງ ິນສໍາລັບແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຈຶີ່ງໄດັ້ກໍານົດຢູີ່ພາຍໃຕັ້ສອງສົມມຸ ດຖານ ຄ:
ສົມມຸ ດຖານການເງ ິນຂອງສຶກສາຢູີ່ໃນລະດັບເທົີ່າເດີມ ແລະ ສົມມຸ ດຖານການຍົກສູງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ ເຊິີ່ງມີ
ຄວາມຕັ້ອງການດັ້ານງ ົບປະມານໃນລະດັບສູງ. ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໄດັ້ລະບຸ ວີ່າ ຜົນໄດັ້
ັ ງ ົບປະມານ ຕາມສົມມຸ ດຖານຍົກສູງຄຸ ນນະພາບການ
ຮັບໃດທີີ່ຈະສາມາດບັນລຸ ໄດັ້ຢີ່າງເຕັມສີ່ວນ ແມີ່ ນຕັ້ອງໄດັ້ຮບ
ສຶກສາ.
ິ ານຂອງຄະນະວິຊາການຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ໃນເດອນພະຈິກ 2019, ກອງປະຊຸມລະດັບບໍລຫ
ັ້
ິ ະສິດຈໍານວນໜຶີ່ງ ສໍາລັບໄລຍະ 2021-2025 ຊຶີ່ງລວມມີ ການສຸ ມໃສີ່ການສຶກສາຊັນປະຖົ
ມເພີ່ ອ
ໄດັ້ກໍານົດບູລມ
ັ້ ີ່ າງມີປະສິດທິພາບ
ັ້ ດທະຍົມຕອນຕົນຢ
ປັບປຸ ງການຮຽນ-ການສອນ; ການຂະຫຍາຍການສະໜອງການສຶກສາຊັນມັ
ແລະ ສອດຄີ່ອງກັບຄວາມເປັນຈິງ; ກໍານົດທັກສະ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານພາຍໃນຂະແໜງການສຶກສາ
ັ້
ຶ ສາແຂວງ, ສຶກສາເມອງ, ກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຮງຮຽນ; ແລະ ເພີ່ ອປັບປຸ ງ
ສກ
ແລະ ກິລາ; ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ີ ນ
ຶ ັ້ ແລະ ຫຸດຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນກັນ, ໂດຍສະເພາະໃນ 40 ເມອງທີີ່ດັ້ອຍ
ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນໃຫັ້ດຂ
ໂອກາດທາງດານສຶກສາ, ຕາມທີີ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດັ້ກໍານົດ.
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈະປະສານສົມທົບກັນກັບຄູີ່ ຮີ່ວມພັດທະນາ ໂດຍຜີ່ານກົນໄກການຕິດ
ຕາມຮີ່ວມກັບຄະນະວິຊາການຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ບົດລາຍງານວຽກງານຂະແໜງການປະຈໍາປີ
ັ້
ັ
ບດ
ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນຄວາມຄບໜັ້າ ຂອງການຈັດຕັງປະຕິ
ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ. ນອກຈາກນີ,ັ້ ການປະເມີນໄລຍະກາງ ແລະ ການປະເມີນຜົນສຸ ດ
ັ ການປະຕິບດ
ັ ຮີ່ວມກັນກັບຄູີ່ ຮີ່ວມພັດທະນາ.
ທັ້າຍຂອງແຜນການຍັງຈະໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ້ ີ່ າ ເອກະສານສະບັບນີຈະເປັ
ັ້ ຄວາມເຊີ່ ອໝັນວ
ນທິດທາງໃຫັ້ແກີ່ ພາກສີ່ວນຕີ່ າງໆ ແຕີ່ ສູນກາງຮອດ
ຂັ້າພະເຈົາມີ
ັ້
ັ ລຸ ໄດັ້ເປົາໝາຍໃນການ
ທັ້ອງຖິີ່ນ ລວມທັງຄູີ່ ຮີ່ວມພັດທະນາ ໃນຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ຮີ່ວມມກັນ ເພີ່ ອໃຫັ້ບນ
ັ ລຸ ໄດັ້ບນ
ັ ດາຄາດໝາຍຂອງບັນດາແຜນງານ ແລະ ກິດຈະກໍາທີີ່ກີ່ ຽວຂັ້ອງກັບ
ພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ ກໍຄໃຫັ້ບນ
ຶ ັ້ ໂດຍອີງໃສີ່ພາລະບົດບາດ,
ີ ຸ ນນະພາບທີີ່ດີຂນ
ການພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ເພີ່ ອຮັບປະກັນໃຫັ້ມຄ
ັ້
ໜັ້າທີີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຕີ່ ລະຂັນ.
ວຽງຈັນ, ວັນທີ

2 ພະຈິກ 2020
ລັດຖະມົນຕີ

iv

ຄໍາຂອບໃຈ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈຢີ່າງຈິງໃຈມາຍັງທຸກພາກສີ່ວນ ພາຍໃນ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ/ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ພະນັກງານຈາກ
ັ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູີ່ຮີ່ວມພັດທະນາທີີ່ໃຫັ້ການຊີ່ວຍ
ຫັ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມອງ ແລະ ຜູ ອ
ເຫອດັ້ານວິຊາການ ແລະ ຄໍາຄິດເຫັນທີີ່ມີຄຸນຄີ່າ ແລະ ຄໍາແນະນໍາຕີ່ າງໆ ທີີ່ໄດັ້ສະໜອງໃຫັ້ແກີ່ ການພັດທະນາແຜນ
ພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025.
ພິເສດ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກໍຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງສະຖານທູດອົດສະຕາລີ,
ົ ແລະ ອົງການຢູນເິ ຊບປະຈໍາ ສປປ ລາວ ທີີ່ໄດັ້ໃຫັ້ການຊີ່ວຍເຫອທາງດັ້ານວິຊາການ ແລະ ການ
ສະຫາພາບເອີຣບ
ສະໜັບສະໜູນດັ້ານການເງ ິນ ເພີ່ ອຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ໃນການພັດທະນາແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກ
ສາ ແລະ ກິລາ (2021-2025).
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
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ັ້ IX (2021-2025)
ພາກທີ I: ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຄັງທີ
1.

ພາກສະເໜີ

1.1

ັ້
ັ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2016ບົດຮຽນທີີ່ຖອດຖອນໄດັ້ຈາກການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
2020

ໂດຍອີງຕາມຜົນການທົບທວນກາງສະໄໝຂອງແຜນພດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2016ັ້ VIII, ໃນຂະແໜງການ
2020, ການທົບທວນກາງສະໄໝຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫີ່ ງຊາດຄັງທີ
ົ ັ້ ບບັນຫາ ແລະ ສິີ່ງທັ້າທາຍທີີ່ສໍາຄັນຫາຍຢີ່າງ, ລວມທັງຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງ
ສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໄດັ້ຄນພົ
ພະຍາດ COVID-19 ກໍໄດັ້ນໍາສະເໜີໃຫັ້ເຫັນໃນຂໍທີ 3.2 ລຸີ່ ມນີ.ັ້
ຍັ້ອນງ ົບປະມານສໍາລັບຂະແໜງການສຶກສາມີຈາໍ ກັດ, ດັີ່ງນັນັ້ ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຈະປະເຊີນກັບ
ີ່
ັ ການຊີ່ວຍເຫອດັ້ານການເງ ິນຈາກຜູ ັ້
ສິີ່ງທັ້າທາຍໃນການສບຕໍີ່ສະໜອງງ ົບປະມານໃຫັ້ແກີ່ ບັນດາກິດຈະກໍາ ທີີ່ໄດັ້ຮບ
1
ັ້
ຶ ໃນເວລາໂຄງການສິນສຸ ດ ແລະ ມີຄວາມຈໍາເປັນຕັ້ອງໄດັ້ຈດ
ັ ບູລມ
ິ ະສິດທາງດັ້ານງ ົບປະມານຂອງຕົນ. ຜົນ
ໃຫັ້ທນ
ກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຕໍີ່ການເກັບລາຍຮັບຂອງລັດຖະບານໃນປີ 2020 ແລະ ອາດມີ
ິ ານທີີ່ບໍີ່ແມີ່ ນເງ ິນເດອນ
ຜົນກະທົບໃນອີກສອງຫາສາມປີຂາັ້ ງໜັ້າ ແລະ ຍິີ່ງຈະເຮັດໃຫັ້ການຈັດສັນງ ົບປະມານບໍລຫ
ັ້ ີ່ ກິດຈະກໍາຕີ່ າງໆ ຍິີ່ງມີຄວາມຫຍຸ ງັ້ ຍາກ. ບູລມ
ິ ະສິດຫກ
ັ ໃນການພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ເຂົາໃສ
ັ້ ນກີ່ ຽວກັບ
ັ ການສຶກສາ (ໂດຍແຍກຕາມເພດ, ເຜົີ່າ
ແມີ່ ນເພີ່ ອ (i) ສັງລວມ ແລະ ເຮັດການວິໄຈຢີ່າງເລິກເຊິີ່ງເຖິງຂໍມູ
ັ້
ັ້ ນລະອຽດກີ່ ຽວກັບການເຂົາຮຽນ,
ການປະລະການຮຽນ, ການເລີ່ ອນຂັນ
ແລະ ຄວາມພິການ), ວິໄຈທີີ່ແຍກຂໍມູ
ັ້
ັ້
ັ້ ງັ ສ ແລະ ການຄິດໄລີ່ເລກ; (ii) ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ານຄຸ ນນະພາບ ເຊັີ່ນ: ການຮູ ໜ
ເລີ່ ອນຊັນັ້ ແລະ ຕົວຊີບອກດັ້
ແກີ່ ສາຍກີ່ ຽວພັນລະຫວີ່າງການສຶກສາ, ການມີວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ດັ້ານອີ່ ນໆທາງດັ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເພີ່ ອ
ັ້ ນ ແລະ ຫກ
ັ ຖານດັີ່ງກີ່ າວ; (iii) ປັບປຸ ງປະສິດທິພາບການບັນຈຸ ແລະ ການນໍາ
ນໍາໄປສູີ່ ການວາງແຜນໂດຍອີງໃສີ່ຂໍມູ
ິ ະສິດໃນ
ິ ານທີີ່ບໍີ່ແມີ່ ນເງ ິນເດອນ ເພີ່ ອໃຫັ້ບູລມ
ໃຊັ້ຄ;ູ ແລະ (iv) ພັດທະນາຍຸ ດທະສາດການຈັດສັນງ ົບປະມານບໍລຫ
ັ້ ຕີ່າງໆ ດັີ່ງທີີ່ໄດັ້ກໍານົດໃນຂໍ ັ້ 3.3 ຂອງເອກະສານແຜນການນີ.ັ້
ການແກໄັ້ ຂບັນດາສິີ່ງທັ້າທາຍຕົນຕໍ
ັ້ VIII ກໍານົດບາງບູລມ
ິ ະສິດ
ການທົບທວນກາງສະໄໝ ຂອງແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຄັງທີ
ສະເພາະສໍາລັບໄລຍະ 2018-2020 ດັີ່ງນີ:ັ້
•

ັ້ ນຈາກການວິໄຈ
ັ້ ນອີ່ ນໆ ລວມທັງຂໍມູ
ັ້ ນດັ້ານສະຖິຕຕ
ິ ອ
ັ້ ງກົມກຽວກັນກັບຂໍມູ
ເດັກທີີ່ຢູີ່ນອກໂຮງຮຽນ: ຂໍມູ
ເດັກນອກໂຮງຮຽນຂອງສາກົນ2 (ປີ 2017) ແລະ ການສໍາຫວດປະຊາກອນປີ 2015 ການສໍາຫວດດັດຊະນີ
ັ້ ນກີ່ ຽວກັບ
ໍ ັ້ ນທີີ່ຊັດເຈນກີ່ ຽວກັບເດັກຢູີ່ນອກໂຮງຮຽນ. ຍັງຂາດຂໍມູ
ໝາຍສັງຄົມ ປີ 2017, ເພີ່ ອໃຫັ້ໄດັ້ຂມູ
ິ ານສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຄວນນໍາໃຊັ້ຄໍາຖາມຈາກ
ເດັກນັ້ອຍພິການ ທັງຢູີ່ໃນ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນ. ສູນສະຖິຕກ
ັ້ ນກີ່ ຽວກັບເດັກພິການ.
“Washington Group Child Functioning Questions” ເພີ່ ອເກັບກໍາຂໍມູ
ັ້ ອງ ພັ້ອມໆກັນກັບການຍົກລະດັບ
ິ ານຢູີ່ຂັນເມ
ມີຄວາມຈໍາເປັນຕັ້ອງເພີີ່ມງ ົບປະມານບໍລຫ
ີ ນ.
ຶ ັ້
ຶ ສານິເທດ ເພີ່ ອຊີ່ວຍເຫອບັນດາຄູສອນ ເພີ່ ອແນໃສີ່ປັບປຸ ງການສອນຂອງຄູໃຫັ້ດຂ
ຄູສກ

•

ຜົນການຮຽນ:

•

ັ ຍຸ ດທະສາດ ເພີ່ ອປັ ບປຸ ງປະສິດທິພາບການສັບຊັ້ອນ ແລະ ນໍາໃຊັ້ຄູ, ຫຸ ດຈໍາ
ມີຄວາມຈໍາເປັນໃນການປະຕິບດ
ິ ະສິດໃນການບັນຈຸ
ົ ໃໝີ່ທີີ່ມີຄຸນນະພາບ. ບູລມ
ນວນຄູອາສາສະໝັກ ເພີ່ ອໃຫັ້ສາມາດມີການສັບຊັ້ອນຄູຈບ

ິ ານໂຮງຮຽນ ແລະ ອາຫານໃນໂຮງຮຽນ
ເຊັີ່ນ: ການເພີີ່ມງ ົບປະມານໃສີ່ ເງ ິນບໍລຫ

1

ການວິໄຈສະພາບເດັກນັ້ອຍຢູີ່ນອກໂຮງຮຽນຢູີ່ 9 ປະເທດໃນ ອາຊຽນ, UNESCO ປີ 2017

2

1

ັ ທະຍົມທີີ່ມີຄວາມຊໍານານງານ ໃນວິຊາຄະນິດສາດ, ວິທະຍາສາດ
ລັດຖະກອນໃໝີ່ ແມີ່ ນການບັນຈຸຄູມດ
ແລະ ວິຊາໄອທີ.
•

ການຈັດສັນງ ົບປະມານທີີ່ບໍີ່ພຽງພໍ: ໃຫັ້ແກີ່ ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃນຊີ່ ຸ ມປີຜີ່ານມາ ມີຄວາມຈໍາເປັນ
ັ້ ພັ້ອມດຽວກັນນັນັ້ ຂະແໜງການສຶກ
ັ ງ ົບປະມານເພີີ່ມຂຶນ.
ຕັ້ອງໄດັ້ປັບປຸ ງ ແລະ ມີຄວາມຈໍາເປັນຕັ້ອງໄດັ້ຮບ
ັ ລຽງບູລມ
ິ ະສິດຂອງແຜນງານຕີ່ າງໆ ເພີ່ ອຮັບປະກັນວີ່າຊັບ ພະຍາ ກອນທີີ່ມີຈາໍ ກັດ
ສາ ແລະ ກິລາ ຕັ້ອງໄດັ້ຈດ
ັ້
ິ ະສິດທີີ່ຈໍາເປັນ
ັ້ໄຂບັນດາຄວາມຕັ້ອງການທີີ່ຈໍາເປັນແທັ້. ສັງລວມແລັ້ວ ບັນດາບູລມ
ໄດັ້ຖກນໍາໃຊັ້ເຂົາແກ
ັ້
ານຄວາມກີ່ ຽວພັນລະຫວີ່າງແຜນການ ແລະ ງ ົບປະມານ, (ຂ) ເພີີ່ມເງ ິນ
ແມີ່ ນເພີ່ ອ (ກ) ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງດັ້
ັ້ ອງ ແລະ ຈັດສັນງ ົບປະມານໃຫັ້ເທົີ່າທຽມກັນ ໂດຍເພີີ່ມງ ົບປະມານ
ັ້
ິ ານໃຫັ້ແກີ່ ຂັນແຂວງ
ບໍລຫ
ແລະ ຂັນເມ
ັ້
ັ້
ສໍາລັບວຽກງານນິເທດ ແລະ ການຕິດຕາມຂັນໂຮງຮຽນ
ແລະ ຫັນການວາງ
ແລະ (ຄ) ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງ
ແຜນເປັນທັນສະໄໝ, ຄວາມສາມາດການຈັດສັນງ ົບປະມານ ແລະ ຄວາມສາມາດທາງດັ້ານການບັນຊີ ຂອງ
ໍ ອ
ັ້ ງໄດັ້ຮບ
ັ ການ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ປະສິດທິພາບໃນການນໍາໃຊັ້ຄູກຕ
ີ ນ.
ຶ ັ້
ປັບປຸ ງໃຫັ້ດຂ

•

ັ້
ັ້ ນຖານ:
ຈໍານວນ ແລະ ຄຸ ນນະພາບຂອງນັກຮຽນຈົບການສຶກສາຂັນພ
ມີຄວາມຈໍາເປັນຕັ້ອງໄດັ້ເພີີ່ມອັດຕາ
ັ້ ແລະ ມັດທະຍົມປາຍ. ຢາກປັບ ປຸ ງຄຸ ນ
ັ້ ດທະຍົມຕົນ
ັ້
ນມັ
ການເລີ່ ອນຊັນັ້ ແລະ ອັດຕາການຈົບຊັນໃນຊັ
ັ້
ັ້ ນຖານໃຫັ້
ໄດັ້ດີ ແມີ່ ນມີຄວາມຈໍາ ເປັນຕັ້ອງໄດັ້
ນະພາບນັກສຶກສາ ທີີ່ຮຽນຈົບການສຶກສາຫງັ ການສຶກສາຂັນພ
ີ່ ໄດັ້ຮຽນມາແຕີ່ ຊັນປະຖົ
ັ້
ັ້ ພັ້ອມທັງ
ັ້
ັ້ ນພ
ັ ັ້ ນຖານທີ
ມ ແລະ ມັດທະຍົມຕົນ
ປັບປຸ ງທັກສະ ແລະ ຄວາມຮູ ຂ
ັ ໃນວຽກງານຂອງເຂົາເຈົາັ້
ໃນເງີ່ ອນໄຂ
ເພີ່ ອນໍາໄປປະຕິບດ
ປະກອບທັກສະທີີ່ຈໍາເປັນໃຫັ້ແກີ່ ຊາວໜຸີ່ ມ
ັ້ ີ່ າສຸ ດ ຊຶີ່ງລວມມີທກ
ັ ສະ ການ
ເສດຖະກິດທີີ່ມີຄວາມທັນສະໄໝ ແລະ ຫາກຫາຍ. ບັນດາຄວາມສາມາດຂັນຕໍ
ັ້
ັ້ ງັ ສ ແລະ ທັກສະດັ້ານຄະນິດສາດ ຄວນຈະໄດັ້ຖກກໍານົດໄວັ້ເປັນເງີ່ ອນໄຂ ເພີ່ ອເຂົາຮຽນໃນສາຍອາຊີ
ວະ
ຮູ ໜ
ັ ສູດສາຍອາຊີວະສຶກສາ ຄວນເປີດໂອກາດໃຫັ້ທຸກຄົນໄດັ້ເຂົາັ້
ສຶກສາ ແລະ ຝຶ ກອົບຮົມວິຊາຊີບ. ບັນດາຫດ
ັ ຜົນປະໂຫຍດຈາກຫກ
ັ ສູດດັີ່ງກີ່ າວ ໂດຍບໍີ່ຈໍາແນກເພດ, ເຜົີ່າ ແລະ ຄວາມພິການ.
ຮີ່ວມຮຽນ ແລະ ໄດັ້ຮບ

•

ັ້
ີ ນ
ຶ ັ້ ຈຶີ່ງສາມາດເຮັດໃຫັ້ອດ
ັ້ ງັ ສ: ຕັ້ອງປັ ບປຸ ງຄຸ ນນະພາບຂອງການສຶກສາຊັນປະຖົ
ັ ຕາ
ການຮູ ໜ
ມສຶກສາໃຫັ້ດຂ
ັ້ ດັີ່ງນັນ,
ັ້ ການສະໜອງຫກ
ັ້ ີ່ ມຂຶນ.
ັ້ ດທະຍົມຕົນເພີ
ັ ສູ ດການສຶກສານອກໂຮງຮຽນທີີ່ມີເປົັ້າໝາຍ
ການຈົບຊັນມັ
ັ້ ງັ ສຂອງໄວໜຸີ່ ມ ແລະ ສໍາລັບສບຕໍີ່ການສຶກສາ ແມີ່ ນ
ັ ສູດທຽບເທົີ່າສໍາລັບການຮູ ໜ
ແມີ່ ນມີຄວາມສໍາຄັນ. ຫກ
ັ້
ີ ນ.
ຶ ັ້
ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍໃຫັ້ດຂ
ຈໍາເປັນຕັ້ອງໄດັ້ປັບປຸ ງໃຫັ້ເຂັມແຂງ

•

ຄວາມສອດຄີ່ອງກັນ ລະຫວີ່າງການສຶກສາ ກັບ ຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງແຜນພັດທະນາເສດ ຖະກິດ-ສັງຄົມ
ັ້ VIII ໄດັ້ລະບຸ ວີ່າ ລະບົບ
ແຫີ່ງຊາດ: ການປະເມີນກາງສະໄໝຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຄັງທີ
ັ້ ງການສຶກສາໃນທຸກລະດັບ. ຊຸມຊົນ, ພໍີ່ແມີ່ ຜູປ
ັ້ ົກຄອງ
ການສຶກສາຕັ້ອງຮັບປະກັນໃຫັ້ເດັກພິການໄດັ້ເຂົາເຖິ
ັ ການສຶກສາຂອງເດັກພິການ ແລະ ຄູ
ແລະ ບຸ ກຄະລາກອນທາງການສຶກສາ ຍັງບໍີ່ຮັບຮູ ເັ້ ຖິງສິດໃນການໄດັ້ຮບ
ັ້
ີ ວີ່າເກົີ່າ. ການປັບປຸ ງ
ັ ການຝຶກອົບຮົມ ເພີ່ ອໃຫັ້ເຂົາໃຈກີ່
ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮີ່ວມໃຫັ້ດກ
ສອນ ຕັ້ອງໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ້ ດທະຍົມຕອນ
ັ້
ກສາ ກີ່ ອນໄວຮຽນ ເຖິງຊັນມັ
ກ ນັບແຕີ່ ຊັນການສຶ
ຄວາມສາມາດ ແລະ ທັກສະພນຖານຂອງເດັ
ັ້ ແມີ່ ນຄວາມຈໍາເປັນຫາຍ ເນີ່ ອງຈາກວີ່າ ປັ ດຈຸບນ
ັ້ າສາລາວ ແລະ ທັກສະ
ັ ນີ ັ້ ເຫັນໄດັ້ວີ່າທັກສາການຮຽນຮູ ພ
ຕົນ
ົ ກະທົບຕໍີ່ປະສິດທິພາບໃນການສະໜອງການ
ດັ້ານຄະນິດສາດຂອງນັກຮຽນ ແມີ່ ນຍັງອີ່ອນຫາຍ ຊຶີ່ງຈະມີຜນ
ັ້ ງ. ການສໍາຫວດຕະຫາດແຮງງານ ແລະ ການສຶກສາ
ສຶກສາລະດັບອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊັນສູ
ຕິດຕາມນັກຮຽນທີີ່ຮຽນຈົບຢີ່າງເປັນປົກກະຕິ ແມີ່ ນມີຄວາມຈໍາເປັັນ. ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ມີ
ຄວາມຈໍາເປັນຕັ້ອງໄດັ້ສາັ້ ງແຜນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດສໍາລັບຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິ ລາ ເພີ່ ອ
ັ້
ັ້
ັ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ບດ
ດຕັງປະຕິ
ປະກອບສີ່ວນເຂົາໃນການຈັ
2

ແນີ່ ໃສີ່ໃຫັ້ເສດຖະກິດມີການ

ີ ານປະກອບ ສີ່ວນ
ເຕີບໂຕທີີ່ຍນຍົງ ແລະ ກວມລວມ, ທຸກຄົນສາມາດຊອກວຽກເຮັດງານທໍາໄດັ້. ຢາກໃຫັ້ມກ
ິ ານຕໍີ່ຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຂອງປະ ເທດ ມີ
ຢີ່າງກວັ້າງຂວາງຂອງຂະແໜງອຸ ດສະຫະກໍາ ແລະ ການບໍລກ
ັ ຮຽນທີີ່ຮຽນຈົບຈາກໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ, ວິທະຍາໄລ ແລະ ມະ ຫາວິ
ຄວາມຈໍາເປັ ນຕັ້ອງໃຫັ້ນກ
ທະຍາໄລມີຄຸນນະພາບທີີ່ດີ.
•

ການໃຊັ້ຈີ່າຍຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ3: ຄຸ ນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງການໃຊັ້ຈີ່າຍງ ົບ
ັ ການປັບປຸ ງໃຫັ້ດຂ
ີ ນ
ຶ ັ້ ຊຶີ່ງລວມມີ:
ປະມານຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ມີຄວາມຈໍາເປັ ນຕັ້ອງໄດັ້ຮບ
ີ່ ອມໂຍງກັນລະ ຫວີ່າງການ
ັ້
(ກ) ປັບປຸ ງປະສິດທິພາບຂອງການນໍາໃຊັ້ຄູ; (ຂ) ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃນການເຊ
ັ້ ົບປະມານ; ແລະ (ຄ) ການສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງດັ້
ັ້
ານຂອດປະສານງານລະຫວີ່າງສູນ
ວາງແຜນ ແລະ ການຂຶນງ
ັ້ າກັດທາງດັ້ານການເງ ິນຍັງຈະມີຢີ່ ູຈົນເຖິງປີ
ັ້ ນດັ້ານການເງ ິນ. ຂໍຈໍ
ກາງ ແລະ ທັ້ອງຖິີ່ນກີ່ ຽວກັບການເກັບກໍາຂໍມູ
ັ້ ຂະແໜງການສຶກສາຕັ້ອງໄດັ້ຕດ
ັ ສິນໃຈກໍານົດວິທກ
ີ ານໃນການນໍາໃຊັ້ຊບ
ັ ພະ ຍາກອນມະນຸດ
2020. ດັີ່ງນັນ,
ົ , ໃນຂະນະທີີ່ຄວາມແຕກໂຕນກໍສາມາດຫຸດຜີ່ອນໄດັ້. ຄວາມສະເ
ແລະ ການເງ ິນຂອງຕົນຢີ່າງມີປະສິດທິຜນ
ິ ານ ກໍມຄ
ີ ວາມຈໍາເປັນຕັ້ອງໄດັ້ຮບ
ັ ການປັບປຸ ງ ເພາະ ວີ່າຈໍານວນແມີ່ ໝີພາບທາງເພດໃນກຸີ່ ມພະນັກງານບໍລຫ
ັ້
ກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ, ຫັ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິຍິງທີີ່ມີຕໍາແໜີ່ງສູງມີຈາໍ ກັດຢູີ່ຂັນພະແນກສຶ
ລາ ເມອງ ແລະ ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ.

•

ິ ະສິດແມີ່ ນຮັກສາການສະໜອງງ ົບປະມານໃຫັ້ພຽງພໍແກີ່ ບັນດາແຜນງານທີີ່ກໍາລັງ
ບູລມ
ັ້
ິ ານໂຮງຮຽນ ແລະ ການຜະລິດປຶມແບບຮຽນທົ
ດແທນ. ກະຊວງສຶກສາທິການ
ດໍາເນີນການຢູີ່ ເຊັີ່ນ: ເງ ິນບໍລຫ
ັ້
ິ ານ. ແຕີ່ ຖັ້າຢາກຫຸ ດຜີ່ອນຄວາມ
ໍ ັ້ າກັດໃນການປັບປີ່ຽນເປົາໝາຍການນໍ
າໃຊັ້ງ ົບປະມານບໍລຫ
ແລະ ກິລາ ມີຂຈໍ
ການເງ ິນສຶກສາ:

ແຕກໂຕນກັນໄດັ້ ແມີ່ ນຕັ້ອງປັບປຸ ງປະສິດທິພາບຂອງການສັບຊັ້ອນ ແລະ ນໍາໃຊັ້ຄູ. ເຖິງຢີ່າງໃດກໍຕາມ, ການ
ຍົກຍັ້າຍຄູຈາກບີ່ອນໜຶີ່ງໄປອີກບີ່ອນໜຶີ່ງມີຄວາມຫຍຸ ງັ້ ຍາກຫາຍ ໃນເງີ່ ອນໄຂຂອງປະເທດເຮົາ. ຄະນະກໍາະການຈັດສັນຄູ ແລະ ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງ ິນ ທັງສອງຄະນະຈະສຶກສາເບິີ່ງບັນດາ
ັ້
ແນະຈາກການທົບທວນເຄິີ່ງສະໄໝແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2016-2020 ເພີ່ ອ
ຂໍສະເໜີ
ັ ພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນດັ້ານການເງ ິນເພີ່ ອຫຸ ດຜີ່ອນ
ກໍານົດບັນດາຍຸ ດທະສາດການນໍາໃຊັ້ຊບ

ິ ານໂຮງຮຽນທີີ່ແຕກຕີ່ າງກັນ, ການຈັດສັນງ ົບ
ຄວາມແຕກໂຕນ. ອາດຈະພິຈາລະນາເບິີ່ງການນໍາໃຊັ້ເງ ິນບໍລຫ
ິ ານໃຫັ້ແກີ່ ເມອງ, ແລະ /ຫ ເງ ິນຊີ່ວຍເຫອດັ້ານບໍລຫ
ິ ານໃຫັ້ແກີ່ ເມອງ
ປະມານ ໂດຍອີງໃສີ່ສູດຄິດໄລີ່ເງ ິນບໍລຫ
ຄວນເລັີ່ງໃສີ່ໂຮງຮຽນດັ້ອຍໂອກາດ ໂດຍຜີ່ານການນໍາໃຊັ້ສູດຄິດໄລີ່ງ ົບປະມານ ທີີ່ໄດັ້ກໍານົດເພີ່ ອຫຸ ດຜີ່ອນ
ຄວາມແຕກໂຕນກັນ.

•

ັ້ ນຢີ່າງເຕັມສີ່ວນ
ັ ຖານ: ມີຄວາມຈໍາເປັນຕັ້ອງສັ້າງກົນໄກເພີ່ ອສັງລວມ ແລະ ວິໄຈຂໍມູ
ນະໂຍບາຍອີງໃສີ່ຫກ
ກວີ່າເກົີ່າຈາກແຫີ່ ງຕີ່ າງໆກີ່ ຽວກັບການສຶກສາ ແລະ ການຈ ັ້າງງານ ພັ້ອມທັງສັງລວມຜົນການວິໄຈຕີ່ າງໆໃຫັ້
ັ້ ງຜົນການວິໄຈດັີ່ງກີ່ າວ. ຢາກເຮັດ
ັ້ າັ້ ງນະໂຍບາຍ ພັ້ອມທັງໃຫັ້ພາກສີ່ວນອີ່ ນໆທີີ່ກີ່ ຽວຂັ້ອງ ໄດັ້ເຂົາເຖິ
ແກີ່ ຜູ ສ
ັ້
ິ ກ
ິ ໍາໃນການສະໜັບສະໜູນວຽກງານ
ັ ກົນໄກດັີ່ງກີ່ າວໄດັ້, ຕັ້ອງມີນຕ
ບດ
ໃຫັ້ທຸກໆແຂວງ ສາມາດຈັດຕັງປະຕິ
ດັີ່ງກີ່ າວ.

ັ ແຜນການພັດທະນາຂອງຂະແໜງການຢີ່າງມີປະສິດທິຜນ
ົ
ເພີ່ ອຢາກຕິດຕາມການປະຕິບດ

ໂດຍ

ົ ໄກໃຫັ້ລດ
ັ ຖະບານ ແລະ ຄູີ່ ຮີ່ວມພັດທະນາ
ສະເພາະໃນລະດັບນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸ ດທະສາດ ຕັ້ອງມີກນ
ັ ການປັບປຸ ງຂອງ ປີ 2020. ຂອບ
ສາມາດປະເມີນຄວາມຄບໜັ້າຂອງແຜນ ໂດຍອີງໃສີ່ຄາດໝາຍທີີ່ໄດັ້ຮບ
ົ ຕັ້ອງໄດັ້ກວມເອົາການຕິດຕາມ ການປະຕິ
ັ ງານຂອງຂະແໜງການທີີ່ມີປະສິດທິຜນ
ປະເມີນຜົນການປະຕິບດ
ບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸ ດທະສາດທີີ່ສູນກາງວາງອອກ ຢູີ່ໃນລະດັບທັ້ອງຖິີ່ນ.
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ັ້
ັ້
ິ ັ້ ນ
ົ ເປັ
ັ ດາຂໍສະເໜີ
ແນະເຫີ່ ານີ
າໃຊັ້ບນ
ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025 ໄດັ້ສາັ້ ງຂຶນໂດຍນໍ
ັ້ ເຖິງຢີ່າງໃດກໍຕາມ, ສິີ່ງທັ້າທາຍທີີ່ຈະບໍີ່ສາມາດເຮັດໃຫັ້ບນ
ັ ລຸ ໄດັ້ຈດ
ຸ ປະສົງດັ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ 8 ຜົນ
ຈຸດເລີີ່ມຕົນ.
ີ່
ີ່
ັ ລວມທີກໍານົດໃນແຜນ ແມີ່ ນການສະໜອງງ ົບປະມານທີບໍີ່ພຽງພໍໃຫັ້ແກີ່ ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ.
ໄດັ້ຮບ
ົ ນໃຫັ້ການການ
ັ ໃນໄລຍະຜີ່ານມາແມີ່ ນຕໍີ່າຫາຍ ແລະ ຍັ້ອນເຫດຜົນດັີ່ງກີ່ າວ ຈຶີ່ງໄດັ້ສີ່ ງຜົ
ລະດັບງ ົບປະມານທີີ່ໄດັ້ຮບ
ພັດທະນາການສຶກສາໃນຫາຍຂົງເຂດ ມີຄວາມທົດຖອຍ. ຍັ້ອນຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງ COVID-19, ຈຶີ່ງ
ັ້ 6 ຈິີ່ງກໍານົດ
ັ້ ໃນຂໍທີ
ເຮັດໃຫັ້ສະພາບການສຶກສາອາດຈະທົດຖອຍລົງໃນໄລຍະໃດໜຶີ່ງ (ເບິີ່ງພາກ 3.2). ດັີ່ງນັນ,
ັ້
ັ ໄດັ້
ັ ລະດັບສູງ, ຊຶີ່ງມັນອາດບໍີ່ສາມາດຈັດຕັງປະຕິ
ັ ລະດັບກາງທີີ່ຈໍາເປັນ ເພີ່ ອບັນລຸ 8 ຜົນໄດັ້ຮບ
ບດ
ບັນດາຜົນໄດັ້ຮບ
ິ ານປົກກະຕິ ທີີ່ບໍີ່ແມີ່ ນເງ ິນເດອນຂອງລັດຖະບານ ທີີ່ສະໜອງໃຫັ້ແກີ່ ຂະແໜງ
ຖັ້າຫາກສີ່ວນແບີ່ງງ ົບປະມານບໍລຫ
ັ ນີ.ັ້
ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຍັງຮັກສາຢູີ່ໃນລະດັບຕໍີ່າຄໃນປັດຈຸບນ
1.2

ີ ານພັດທະນາແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025
ວິທກ

ໂຄງປະກອບຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025 ແມີ່ ນຄັ້າຍຄກັບແຜນ
ັ້
ດສະດີຂອງການປີ່ຽນແປງ ທີີ່ໄດັ້
ພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2016-2020 ແລະ ບົນພນຖານຂອງທິ
ັ ຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025
ກໍານົດໃນປີ 2015. ຕີ່ ອງໂສັ້ຂອງຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ໃນລະດັບສູງ, ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ
ແມີ່ ນຢູີ່ໃນເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍທີ 1 ຊຶີ່ງໄດັ້ນໍາສະເໜີໃຫັ້ເຫັນເຖິງພາບລວມຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ້
ັ ລຸ ໄດັ້ເປົາໝາຍລວມຂອງແຜນພັ
ັ ເພີ່ ອໃຫັ້ບນ
ັ ທີີ່ຈະຈັດຕັງປະຕິ
ດ
ບດ
ລະດັບກາງ, ຍຸ ດທະສາດ ແລະ ກິດຈະກໍາຫກ
ທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ. ຂະບວນການໃນການປຶກສາຫາລ ໃນການພັດທະນາແຜນພັດທະນາຂະແໜ
ງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025 ໄດັ້ລະບຸ ໄວັ້ໃນເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍທີ 2. ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກ
ສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025 ເລັີ່ງໃສີ່ຫຸ ດຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນລະຫວີ່າງເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍ, ຊົນເຜົີ່າ ແລະ ຜູ ັ້
ັ້ ຸກ ໂດຍສະເພາະໃນບັນດາເມອງທີີ່ດັ້ອຍໂອກາດ. ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ຮັີ່ງ ແລະ ຜູທ
2021-2025 ໄດັ້ກໍານົດເມອງດັ້ອຍໂອກາດ, ໂດຍແມີ່ ນ 40 ເມອງດັ້ອຍໂອກາດ (ເບິີ່ງເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍ

ັ ການທົບ
ັ . ລາຍຊີ່ ບັນດາເມອງດັີ່ງກີ່ າວຈະໄດັ້ຮບ
ທີ 3) ທີີ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກໍານົດໃນປັດຈຸບນ
ີ່
ທວນຄນ ແລະ ປັບປຸ ງໃນຂະບວນການທົບທວນເຄິງສະໄໝຂອງແຜນ 5 ປີ .
ັ ການທີໜີ່ ງຶ ທີີ່ໄດັ້ນໍາໃຊັ້ໃນການສັ້າງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025 ແມີ່ ນ
ຫກ
ເພີ່ ອຮັບປະກັນຄວາມສອດຄີ່ອງລະຫວີ່າງພາກທີ I (ມາດຕະການດັ້ານນະໂຍບາຍ) ແລະ ພາກທີ II (ແຜນຂະແໜງ
ັ , ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບ
ການຍີ່ ອຍ) ໂດຍຮຽກຮັ້ອງໃຫັ້ແຕີ່ ລະຂະແໜງການຍີ່ ອຍ ແກ ັ້ໄຂຈຸດປະສົງດັ້ານນະໂຍບາຍຫກ
ີ່
ັ້
ີ ວາມສອດຄີ່ອງ
ັ ລະດັບກາງ ໃນແຜນຂອງແຕີ່ ລະຂະແໜງການຍີ່ ອຍ. ທັງນີ ກໍເພອເຮັດໃຫັ້ມຄ
ສູງ ແລະ ຜົນໄດັ້ຮບ
ດັ້ານນະໂຍບາຍ.
ີ ວາມເປັນເອກະພາບ
ັ ການທີສອງ ແມີ່ ນນໍາໃຊັ້ວທ
ິ ຈ
ີ ດ
ັ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລໃນຫາຍລະດັບ ເພີ່ ອໃຫັ້ມຄ
ຫກ
ທາງດັ້ານຂອບນະໂຍບາຍ ທີີ່ຢູີ່ ພາຍໃຕັ້ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025. ແຜນການເງ ິນຂອງ
ັ້
ງໃສີ່ສອງສົມມຸ ດຖານ ຄ: 1)
ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025 ຖກສັ້າງຂຶນໂດຍອີ
ັ້
ັ ຢູີ່ໃນລະດັບເທົີ່າເດີມ” ເຊິີ່ງເປັນພນຖານໃຫັ້
ແກີ່ ການຮັກສາລະດັບຄຸ ນນະພາບ ແລະ ການສະ
“ງ ົບປະມານໄດັ້ຮບ
ິ ານໃດໆ. ຊຶີ່ງມັນສະແດງເຖິງ “ເພດານງ ົບປະມານໃນ
ິ ານໃນປະຈຸບນ
ັ ໂດຍບໍີ່ມີການປັບປຸ ງການບໍລກ
ໜອງການບໍລກ
ັ ” ທີີ່ຂະແໜງການມີຄວາມຕັ້ອງການ; ແລະ 2) ສົມມຸ ດຖານ “ຍົກສູງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ” ຊຶີ່ງຖັ້າຢາກ
ປະຈຸບນ
ບັນລຸ ໄດັ້ຕາມສົມມຸ ດຖານດັີ່ງກີ່ າວນີ ັ້ ສີ່ວນແບີ່ງງ ົບປະມານທີີ່ບໍີ່ເງ ິນເດອນຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຕັ້ອງ
ັ້ ີ່ າງຫວງຫາຍ. ຍັ້ອນວີ່າການຈັດສັນງ ົບປະມານຕົວຈິງ ອາດຈະຕົກຢູີ່ໃນລະຫວີ່າງກາງຂອງສອງສົມ
ັ ເພີີ່ມຂຶນຢ
ໄດັ້ຮບ
ັ້ ນະໂຍບາຍການໃຊັ້ຈີ່າຍຈະເປັນທິດທາງໃນ
ມຸ ດຖານ ຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜການສຶກສາ ແລະ ກິລາ. ດັີ່ງນັນ,
ົ ລົງກັນ ເຊັີ່ນ: ຂະແໜງ ການ
ັ ໃສີ່ໂຂງເຂດທີີ່ໄດັ້ຕກ
ການຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງການຈັດສັນງ ົບປະມານທີີ່ໄດັ້ຮບ
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ຍີ່ ອຍປະຖົມສຶກສາ

ຜົນກະທົບທາງດັ້ານເສດຖະກິດຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ
COVID-19 ອາດເຮັດໃຫັ້ການສະໜອງງ ົບປະມານຕາມສົມມຸ ດຖານ “ຍົກສູງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ” ບໍີ່ເປັນໄປ
ົ ັ້
ດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025.
ໄດັ້ຕາມແຜນ ໃນຊຸມປີ ຕນໆຂອງແຜນພັ

2.

ແລະ

ການຝຶ ກອົບຮົມຄູ.

ັ້ ສໍາລັບ 2016-2020
ຜົນສໍາເລັດຕົນຕໍ

ັ ລະດັບສູງມີດີ່ ງນີ
ັ :ັ້
ຜົນສໍາເລັດໄດັ້ສງັ ລວມຈາກ 5 ຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍ ແລະ 11 ຜົນໄດັ້ຮບ
ີ່ ຈໍາເປັນ
ັ້
ັ້ ນຖານທີ
ຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍທີ 1 ລະບຸ ໄວັ້ວີ່າ “ນັກຮຽນທຸກຄົນມີຄວາມຮູ ັ້ ແລະ ຄວາມສາມາດຂັນພ
ັ້ ດວຽກຕາມຕະຫາດແຮງງານ ຫ ສບຕໍີ່ຮຽນໃນການສຶກສາຫງັ
ພັ້ອມທັງມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ເພີ່ ອໃຫັ້ສາມາດເຂົາເຮັ
ັ້
ັ້ ນຖານ”.
ຂັນພ
ຜົນສໍາເລັດທີີ່ສໍາຄັນລວມມີ:
ັ້
ັ້
70,9% ໃນສົກຮຽນ 2015-16 ເປັ ນ 82,7% ໃນ
ກອາຍຸ 5 ປີ ເພີີ່ມຂຶນຈາກ
• ອັດຕາການເຂົາຮຽນຂອງເດັ
ສົກຮຽນ 2019-2020 ຊຶີ່ງສາມາດບັນລຸ ໄດັ້ເກີນຄາດໝາຍທີີ່ກໍານົດໃນແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ
ກິລາ ຄ 80% ໃນປີ 2020.
ັ້
ັ ການປັບປຸ ງດີຂນ
ຶ ັ້ ຄຈາກ 77,9% (ເພດຍິງ 79,1%) ໃນ
ມຕາມກະແສນັກຮຽນ ໄດັ້ຮບ
• ອັດຕາຈົບຊັນປະຖົ
ັ້
ກຍິງ 82,7% ສູງກວີ່າເດັກຊາຍ ໃນສົກຮຽນ
ສົກຮຽນ 2015-16 ເປັນ 79,9% ດັ້ວຍອັດຕາຈົບຊັນຂອງເດັ
2019-2020.
• ອັດຕາການຄັ້າງຫັ້ອງ ປ.1 ໄດັ້ຫຸ ດລົງຈາກ 11,5% ໃນສົກຮຽນ 2015-2016 ເປັນ 6,3% ໃນສົກຮຽນ
2019-2020.
ັ້
ັ້ ເພີີ່ມຂຶນຈາກ
ັ້ ດທະຍົມຕອນຕົນ
ັ້
82,2% ໃນສົກຮຽນ 2015ກຮຽນຊັນມັ
• ອັດຕາເຂົາຮຽນລວມຂອງນັ
ັ້
2016 ເປັນ 83,3% ຊຶີ່ງບໍີ່ສາມາດບັນລຸ ໄດັ້ຕາມຄາດໝາຍທີີ່ກໍານົດ 85% ໃນປີ 2020. ອັດເຂົາຮຽນຂອງ
ນັກຮຽນຍິງ ບັນລຸ ພຽງແຕີ່ (81,9%) ຊຶີ່ງຍັງສບຕໍີ່ ຕໍີ່າກວີ່າເພດຊາຍ (84,6%)
ັ້
ັ້ ເພີີ່ມຂຶນພຽງເລກນັ້
ັ້ ດທະຍົມຕອນຕົນ
ັ້
ອຍ ຄ ຈາກ 70,4% ໃນສົກຮຽນ
ນມັ
• ອັດຕາການຈົບຊັນລວມຊັ
2015-2016 ເປັນ 71,6% ໃນສົກຮຽນ 2019/20, ສີ່ວນດັດຊະນີຄວາມສະເໝີພາບຍິງຊາຍເພີີ່ມຈາກ
0,94 ເປັນ 0,97 ໃນປີ 2019-2020.
ັ້
ໍ ັ້
ໃນໂຮງຮຽນ (ໃນປີ 2020 ມີ 73% ຂອງໂຮງຮຽນປະຖົມມີນາສະອາດ
• ໄດັ້ສບຕໍີ່ສະໜອງນໍາສະອາດໃຊັ້
ໃຊັ້).
ຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍທີ 2.

ລະບຸ ໄວັ້ວີ່າ

ັ້
ັ້ ນຖານໃຫັ້
ສອດຄີ່ອງກັບການ
“ເພີ່ ອສະໜອງການສຶກສາຫງັ ຂັນພ

ຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນແຕີ່ ລະໄລຍະ ແລະ ແຂີ່ງຂັນກັບກໍາລັງແຮງງານໃນບັນດາປະເທດອາຊີ
ຕາເວັນອອກສີ່ຽງໃຕັ້ (ASEAN)”.
ຜົນສໍາເລັດທີີ່ສໍາຄັນລວມມີ:
ັ້ ດທະຍົມຕອນປາຍບັນລຸ ໄດັ້ 54,8% ໃນສົກຮຽນ 2019-2020 ຊຶີ່ງເພີີ່ມ
ັ້
ນມັ
• ອັດຕາເຂົາຮຽນລວມຂອງຊັ
ຈາກ 47,8% ໃນສົກຮຽນ 2015-2016. ເຖິງຢີ່າງໃດກໍດີ ມັນກໍຍງັ ບໍີ່ສາມາດບັນລຸ ໄດັ້ຄາດໝາຍທີີ່ໄດັ້ປັບ
ປຸ ງໃນໄລຍະປະເມີນກາງສະໄໝ ຄ 56%.
• ການເລີ່ ອນຈາກ ມ.4 ໄປສູີ່ ອາຊີວະສຶກສາບັນລຸ ໄດັ້ 3,8% ໃນສົກຮຽນ 2019-2020, ຊຶີ່ງບໍີ່ສາມາດບັນລຸ
ໄດັ້ ຄາດໝາຍ 5% ທີີ່ກໍານົດໃນແຜນພັດທະາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ພາຍໃນປີ 2020.
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•

ັ້ ຍັ້ອນມີການພັດທະນາຫກ
ັ້
ັ ສູດໃໝີ່ ທີີ່ສາມາດຕອບ
ວະສຶກສາກໍໄດັ້ເພີີ່ມຂຶນ
ອັດຕາການເຂົາຮຽນສາຍອາຊີ
ສະ ໜອງໄດັ້ ແລະ ມີຄວາມສອດຄີ່ອງກັບຕະຫາດແຮງງານ.

ັ້
ັ ສິນມະນຸດເພີ່ ອໃຫັ້ປະເທດຫຸ ດພົນ
ຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍທີ 3. ລະບຸ ໄວັ້ວີ່າ: “ບັນລຸ ໄດັ້ຄາດໝາຍດັດຊະນີຊບ
ອອກຈາກສະຖານະພາບດັ້ອຍພັດທະນາ ໂດຍຫຸ ດຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນລະຫວີ່າງຍິງ-ຊາຍ, ຄົນພິການ, ຄົນທຸກ
ຍາກຊົນເຜົີ່າ ແລະ ອີ່ ນໆ”.
ຜົນສໍາເລັດທີີ່ສໍາຄັນລວມມີ:
•

ັ້ ດທະຍົມບັນລຸ ໄດັ້ 71,3%, ຊຶີ່ງອັດຕາຂອງນັກ
ັ້
ນມັ
ໂດຍລວມ ໃນປີ 2020, ອັດຕາການເຂົາຮຽນລວມຊັ
ຮຽນຍິງຕໍີ່າກວີ່າເພດຊາຍ 4%. ຄາດໝາຍນີ ັ້ ແມີ່ ນບໍີ່ສາມາດບັນລຸ ຄາດໝາຍທີີ່ກໍານົດໃນແຜນພັດທະນາ
ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ພາຍໃນປີ 2020 ຄ 75%.

•

ີ ານວັດອັດຕາການຮູ ໜ
ັ້ ງັ ສ, ອັດຕາການຮູ ໜ
ັ້ ງັ ສຂອງຊາວໜຸີ່ ມ (15-24 ປີ) ແມີ່ ນ 92,4%
ໃນປີ 2015 ໄດັ້ມກ
ັ້ ງັ ສຂອງຜູ ັ້
(90,4% ສໍາລັບເພດຍິງ) ທຽບໃສີ່ຄາດໝາຍ 99% ພາຍໃນປີ 2020. ສໍາລັບອັດຕາການຮູ ໜ
ຶ ັ້
ແມີ່ ນ 84% (79% ສໍາລັບເພດຍິງ) ທຽບໃສີ່ຄາດໝາຍ 95% ພາຍໃນປີ 2020.
ໃຫຍີ່ (15 ປີຂນໄປ)

ຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍທີ 4 ລະບຸ ໄວັ້ວີ່າ “ຂະແໜງການມີແຜນການ, ງ ົບປະມານ ແລະ ມີການຕິດຕາມ ເພີ່ ອນໍາ
ໃຊັ້ແຫີ່ ງທຶນຢີ່າງມີປະສິດທິພາບ.”
ຜົນສໍາເລັດທີີ່ສໍາຄັນລວມມີ:
•

•

ັ ການຝຶກອົບ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານການສຶກສາ ທີີ່ໄດັ້ຮບ
ົ ເລກທີີ່ເປັນທາງການ ສໍາລັບຈໍານວນຄູ ແລະ ຜູບ
ເຖິງວີ່າຍັງບໍີ່ມີຕວ
ີ ານຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຍົກລະດັບໃຫັ້ແກີ່ ພວກດັີ່ງກີ່ າວເປັນຈໍານວນຫວງຫາຍ
ຮົມໃນແຕີ່ ລະປີ, ແຕີ່ ກໍໄດັ້ມກ
ໃນຫົວຂໍຕີ່ັ້ າງໆ ພາຍໃຕັ້ໂຄງການຊີ່ວຍເຫອຂອງຄູີ່ ຮີ່ວມພັດທະນາກໍຄພາຍໃຕັ້ງ ົບປະມານຂອງລັດຖະບານ.
ັ້ ານ ໄດັ້ຮບ
ັ ການຝຶ ກອົບຮົມໃນການຄຸ ມ
ັ້
ຄູຢີ່ ູໃນໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັນບັ້
ັ .
ຄອງທີີ່ອີງໃສີ່ໂຮງຮຽນເປັນຫກ

•

ັ ຈາກງ ົບປະມານລັດ ລວມທັງງ ົບປະມານ
ງ ົບປະມານຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທີີ່ໄດັ້ຮບ
ຊີ່ວຍເຫອທາງການເພີ່ ອການພັດທະນາ ແມີ່ ນ 13,1%. ໃນປີ 2020, ຖັ້າບໍີ່ລວມ ງ ົບປະມານຊີ່ວຍເຫອທາງ
ການເພີ່ ອການພັດທະນາ ແມີ່ ນ 15,4% ທຽບໃສີ່ຄາດໝາຍທີີ່ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ
ັ້ ແມີ່ ນສູງກວີ່າ 17%.
ກິລາ 2020 ຕັງໄວັ້

ັ້
ຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍທີ 5 ລະບຸ ໄວັ້ວີ່າ “ກິລາ ກາຍະກໍາລາວ ຄີ່ອຍເຊີ່ ອມໂຍງກັບມາດຕະຖານຂອງພາກພນ
ແລະ ສາກົນ”.
ຜົນສໍາເລັດທີີ່ສໍາຄັນລວມມີ:
•

ັ້ ີ່ ວມໃນກິດຈະກໍາ ກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ແລະ ການ
ຮອດປີ 2020, 30% ຂອງພົນລະເມອງລາວ ໄດັ້ເຂົາຮ
ອອກກໍາລັງກາຍເພີ່ ອສຸ ຂະພາບ.

ັ້ ງການສຶກສາທີີ່ມີຄຸນ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບສູງທີ 1: ຈໍານວນນັກຮຽນ ແຕີ່ ການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ຈົນຮອດ ມ.4 ເຂົາເຖິ
ັ້ ໂດຍເອົາໃຈໃສີ່ຜູດ
ັ້ ອ
ັ້ ຍໂອກາດ ພັ້ອມທັງຮັບປະກັນຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ.
ນະພາບທີີ່ດີເພີີ່ມຂຶນ
ີ ານຂະຫຍາຍຕົວຢີ່າງກວັ້າງຂວາງໃນອັດຕາສີ່ວນຂອງພົນລະ
ການສະໜອງການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ໄດັ້ມກ
ັ້
ັ້
70,9% ໃນສົກຮຽນ 2015-2016 ເປັນ
ກສາກີ່ ອນໄວຮຽນສູງຂຶນຈາກ
ເມອງອາຍຸ 5 ປີ ເຂົາຮຽນໃນການສຶ
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ີ ນໃນທຸ
ຶ ັ້
ກໆແຂວງ ແລະ ມີຄວາມສະເໝີ
82,7% ໃນສົກຮຽນ 2019-2020. ການຂະຫຍາຍຕົວດັີ່ງກີ່ າວ ໄດັ້ມຂ
ພາບກັນລະຫວີ່າງຍິງ-ຊາຍ ດັ້ວຍດັດຊະນີຄວາມເທົີ່າທຽມທາງເພດຫຸ ດລົງລະຫວີ່າງ 0,99 ແລະ 1,01 ແລະ 142
ັ້
ັ ຕາເຂົາຮຽນຂອງເດັ
ກນັ້ອຍອາຍຸ 5 ປີ ສູງກວີ່າ 60%.
ໃນຈໍານວນ 148 ເມອງ ມີອດ
ັ້
ັ້
ີ່ ໃນຂັນັ້ ປ.5 ໃນທົີ່ວປະເທດ ລະຫວີ່າງສົກຮຽນ 2015-2016
ມສຶກສາ ອັດຕາຈົບຊັນລວມໃໝ
ໃນຊັນປະຖົ
ແລະ 2019-2020 ມີການປີ່ຽນແປງເລັກໜັ້ອຍ ຢູີ່ລະຫວີ່າງ 103,5% ແລະ 105,5% ແລະ ມີຄວາມສະເໝີພາບ
ກັນລະຫວີ່າງຍິງ-ຊາຍ ດັ້ວຍດັດຊະນີຄວາມສະເໝີພາບຍິງຊາຍ ຢູີ່ ລະຫວີ່າງ 0,99 ແລະ 1,00. ອັດຕາການຄັ້າງຫັ້ອງ
ຫຸດລົງຈາກ 4,8% ໃນສົກຮຽນ 2015-2016 ເປັນ 3,1% ໃນປີ 2019-2020. ເບິີ່ງແລັ້ວຄວີ່າຫຸ ດລົງໜັ້ອຍ ແຕີ່ ວີ່າ
ຖັ້າສາມາດຫຸດລົງຫາຍ ຈະເຮັດໃຫັ້ຫຸດຂະໜາດຂອງຫັ້ອງຮຽນ ແລະ ຫຸ ດຜີ່ອນຄີ່າໃຊັ້ຈີ່າຍຂອງຂະແໜງການລົງ.
ັ້ ີ່ າລົງ ຊຶີ່ງເປັນຜົນໃຫັ້ການ
ັ້ ດທະຍົມຕົນຕໍ
ັ້
ນມັ
ບັນຫາທີີ່ສໍາຄັນອີກ ແມີ່ ນຈະເຮັດໃຫັ້ອາຍຸ ຂອງເດັກໃນເກນເຂົາຮຽນຊັ
ັ້ ຢູີ່ຊັນມັ
ັ້
ັ້ ອັດຕາການເຂົາຮຽນລວມໃໝ
ັ້ ດທະຍົມຕົນ
ີ່ ມ.4 ໄດັ້ຮບ
ັ ການປັບປຸ ງດີຂນ
ຶ ັ້ ຊຶີ່ງ
ໃຊັ້ເວລາຢູີ່ໂຮງຮຽນຍາວຂຶນ.
ເພີີ່ມຈາກ 70,4% ໃນສົກຮຽນ 2015-2016 ເປັນ 71,6% ໃນສົກຮຽນ 2019-2020 ດັ້ວຍດັດຊະນີຄວາມ
ັ້
0,94 ໃນສົກຮຽນ 2015-2016 ເປັນ 0,98 ໃນສົກຮຽນ 2019-2020. ສິີ່ງທີີ່
ສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ເພີີ່ມຂຶນຈາກ
ັ້
ມລະຫວີ່າງ ສົກຮຽນ 2015-16 ຫາ 2019-2020 ຫຸ ດລົງ
ໜັ້າພໍໃຈອີກອັນນຶີ່ງ ຄ ອັດຕາການປະລະໃນຊັນປະຖົ
ັ້ ນ 4,3% ໃນສົກຮຽນ
ເລັກນັ້ອຍຈາກ 4,7% ເປັນ 4,1% ໃນສົກຮຽນ 2017-2018 ແລະ ຄີ່ອຍໆເພີີ່ມຂຶນເປັ
2019-2020. ອັດຕາການປະລະຂອງນັກຮຽນຍິງຫຸ ດຈາກ 4,5% ໃນສົກຮຽນ 2015-2016 ເປັນ 3,7% ໃນ
ສົກຮຽນ 2019-2020. ໃນຂະນະດຽວກັນ ອັດຕາປະລະຂອງນັກຮຽນຊາຍຫຸດລົງພຽງແຕີ່ 0,1% ຄ ຈາກ 5,0%
ັ້
ມ ເທົີ່າ
ເປັນ 4,9%. ໂດຍລວມແລັ້ວ ດັດຊະນີຄວາມສະເໝີພາບຍິງຊາຍສໍາລັບການປະລະການຮຽນໃນຊັນປະຖົ
ກັບ 0,81 ໝາຍເຖິງນັກຮຽນຍິງປະລະ 4 ຄົນ ຕໍີ່ນັກຮຽນຊາຍປະລະ 5 ຄົນ ຊຶີ່ງຈະເກີດບັນຫາຕໍີ່ການລອດເຫອຂອງ
ນັກຮຽນຊາຍ.
ັ
ັ ການປັບປຸ ງດີຂນນັ
ຶ ັ້ ນັ້ ມີຫາຍໜັ້າວຽກທີີ່ໄດັ້ຮບ
ັ ັ້ ເພີ່ ອເຮັດໃຫັ້ການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນໄດັ້ຮບ
ຄຽງຄູີ່ ກັນນັນ
ັ້
ັ ຄ: ໄດັ້ພດ
ັ ທະນາບັນດານະໂຍບາຍຕີ່ າງໆ, ທົບທວນຫກ
ັ ສູດ ແລະ ສະໜອງຄູີ່ ມ ການຮຽນ-ການ
ບດ
ຈັດຕັງປະຕິ
ີ່
ັ້ ການປັບປຸ ງກົດໝາຍ
ັ້
ັ້
ັ ຕາການເຂົາຮຽນ
ສອນ ຊຶງປະກອບສີ່ວນເຮັດໃຫັ້ອດ
ກຮຽນເພີີ່ມຂຶນ,
ແລະ ການຈົບຊັນຂອງນັ
ັ້ ມການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ແລະ ການ
ັ້ ນພາກບັງຄັບ, ສັ້າງຕັງກົ
ການສຶກສາເພີ່ ອໃຫັ້ການສຶກສາຊັນັ້ ມັດທະຍົມຕົນເປັ
ັ ງານ (2016-2020) ເພີ່ ອສົີ່ງເສີມນະໂຍບາຍການສຶກສາຮຽນຮີ່ວມ.
ຮັບຮອງເອົາຍຸ ດທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕິບດ
ີ ຄວາມສາມາດເພິີ່ງພາຕົນເອງໃນການອີ່ານ, ການຂຽນ ແລະ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບສູງທີ 2: ຈໍານວນນັກຮຽນປະຖົມທີີ່ ມີ
ັ້
ການຄໍານວນເລກເພີີ່ມຂຶນ.
ີ ານນໍາໃຊັ້ຫກ
ັ ສູດໃໝີ່ເປັນເທີ່ ອລະກ ັ້າວ ພັ້ອມທັງໄດັ້ດໍາເນີນກິດຈະກໍາສະໜັບສະໜູນອີ່ ນໆ ໄປຄຽງຄູີ່
ໄດັ້ມກ
ັ້
ຄູີ່ ມຄູ ແລະ ສີ່ ການຮຽນການສອນຕີ່ າງໆ ໄປຄຽງຄູີ່ ກັບການຝຶກ
ກັນ ເຊັີ່ນ: ທົບທວນ ແລະ ສະໜອງປຶມແບບຮຽນ,
ັ ທະນາຂອບປະເມີນຜົນການຮຽນຂອງນັກ
ອົບຮົມປະຈໍາການໃນການນໍາໃຊັ້ຫກສູດໃໝີ່. ນອກຈາກນັນັ້ ກໍໄດັ້ພດ
ັ້
າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ໄດັ້ດໍາເນີນການປະເມີນຜົນ
ຮຽນ. ໂດຍນໍາໃຊັ້ຂອບປະເມີນຜົນດັີ່ງກີ່ າວ, ສະຖາບັນຄົນຄວັ້
ການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ປ.3 ແລະ ມ.4 ຊຶີ່ງຜົນການປະເມີນເຫັນວີ່າຄວາມສາມາດໃນການຮຽນພາສາລາວ, ຄະນິດ
ັ້ ແມີ່ ນຍັງຕໍີ່າຫາຍ4.
ັ້ ດທະຍົມຕົນ
ສາດ ແລະ ວິທະຍາສາດຂອງນັກຮຽນຊັນມັ
ັ້
ີ ວຸດທິການສຶກສາ ແລະ ຄຸ ນນະພາບເໝາະສົມກັບວິຊາສິດສອນ ເພີີ່ມຂຶນ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບສູງທີ 3: ຈໍານວນຄູທີ່ ມີ
ັ້ ດທະຍົມ.
ັ້
ັ ສູດແຫີ່ ງຊາດ ແຕີ່ ຊັນອະນຸ
ບານຮອດຊັນມັ
ສົມຄູີ່ ກັບຜົນການຮຽນທີີ່ດີຂອງນັກຮຽນໃນທຸກໆວິຊາຂອງຫກ

4

ັ້
າວິທະຍາສາດກນສຶກສາ
ອີງໃສີ່ ບົດປະເມີນທີີ່ນໍາສະເໜີໂດຍ ສະຖາບັນຄົນຄວັ້
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ັ ສູດສັ້າງຄູ ກໍາລັງໄດັ້ຮບ
ັ ການກວດແກ ັ້ໃຫັ້ສອດຄີ່ອງກັບຫກ
ັ ສູດການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ, ປະຖົມ ແລະ
ຫກ
ັ້
ັ້ ຄຽງຄູີ່ ກັບການສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ັ ສູດທີີ່
ແກີ່ ການລົງຝຶກຫັດຕົວຈິງຂອງນັກຮຽນຄູ. ທຸກໆຫກ
ມັດທະຍົມຕົນ,
ັ ການສິດສອນແບບກາັ້ ວໜັ້າ ແລະ
ັ ຕາມຫກ
ັ ການທີີ່ຖເອົານັກຮຽນເປັ ນໃຈກາງ, ນໍາໃຊັ້ຫກ
ກໍາລັງປັບປຸ ງ ແມີ່ ນປະຕິບດ
ແບບມີສີ່ວນຮີ່ວມ ພັ້ອມທັງໄດັ້ຝຶກອົບຮົມຄູສອນ ເພີ່ ອໃຫັ້ພວກເຂົາສາມາດຮັບມກັບນັກຮຽນທີີ່ມີຄວາມຕັ້ອງການ
ທີີ່ຫາກຫາຍໃນຫັ້ອງຮຽນ. ຊຸດມາດຕະຖານຄູອງີ ໃສີ່ຄວາມສາມາດສໍາລັບພະນັກງານວິທະຍາໄລຄູ ທີີ່ໄດັ້ຖກຮັບ
ັ້
ແກີ່ ການພັດທະນາລະບົບການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍີ່ເນີ່ ອງ. ເພີ່ ອ
ຮອງ ໃນປີ 2015 ໄດັ້ສະໜອງພນຖານໃຫັ້
ຊຸກຍູວັ້ ຽກດັີ່ງກີ່ າວ ຂອບວຸ ດທິການສຶກສາແຫີ່ ງຊາດສໍາລັບການພັດທະນາຄູ ແລະ ຂອບມາດຕະຖານການສິດສອນ
ັ້
ັ ການພັດທະນາຂຶນໃນປີ
ັ ັ້
2019. ການຝຶ ກອົບຮົມສະເພາະສໍາລັບຄູສອນ ເພີ່ ອນໍາ
ມສຶກສາ ກໍໄດັ້ຮບ
ຂອງຄູຊນປະຖົ
ັ້
ັ້ ດຕັງປະຕິ
ັ້
ັ . ເພີ່ ອຍົກຄຸ ນນະພາບຂອງນັກຮຽນ
ັ ສູດໃໝີ່ຊັນປະຖົ
ບດ
ມ ແລະ ຫັ້ອງກຽມປະຖົມ ໄດັ້ເລີີ່ມຕົນຈັ
ໃຊັ້ຫກ
ັ້ ວິຊາຊີບ, ນັກຮຽນທຸກຄົນຕັ້ອງໄດັ້ຜີ່ານການສອບເສັງຄັດເລອກ.
ີ າລັງເຂົາສູີ່
ຄູທີ່ ກໍ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບສູງທີ 4: ໂຮງຮຽນທຸກແຫີ່ ງມີແຫີ່ ງທຶນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດພຽງພໍເພີ່ ອປັບປຸ ງຜົນການ
ຮຽນຂອງນັກຮຽນ.
ິ ານໂຮງຮຽນໃຫັ້ບນ
ັ ດາໂຮງຮຽນຕີ່ າງໆໃນທົີ່ວປະເທດ ເພີ່ ອສະໜັບສະໜູນໃຫັ້ແກີ່ ການ
ໄດັ້ສະໜອງເງ ິນບໍລຫ
ັ້
ັ້ ນຖານ.
ີ ຸ ປະກອນຮັບໃຊັ້ໃນຂັນພ
ມາດຕະຖານຄຸ ນນະພາບ
ວາງແຜນໃນລະດັບໂຮງຮຽນ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫັ້ມອ
ັ້
ີ່ າງກວັ້າງຂວາງ ເພີ່ ອຊີ່ວຍເຫອການວາງແຜນໃນຂັນໂຮງຮຽນ
ົ
ແລະ ການຈັດບູລ ິ
ການສຶກສາ ໄດັ້ຖກນໍາໃຊັ້ທີ່ ວໄປຢ
ີ ກ
ີ ານຄິດໄລີ່ມູນຄີ່າ ເພີ່ ອສັ້າງ
ມະສິດ. ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດັ້ນໍາໃຊັ້ແຜນປະຈໍາປີຂອງຂະແໜງການທີີ່ມ
ີ່ ອມໂຍງກັນ ລະຫວີ່າງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ແຜນການ ແລະ
ັ້
ຄວາມເຂັມແຂງການເຊ
ັ້
ີ ກ
ັ ສະນະເທົີ່າທຽມກວີ່າເກົີ່າ
ີ່ ສໍາລັບການຈັດສັນຄູປະຖົມ ເພີ່ ອໃຫັ້ມລ
ງ ົບປະມານຂອງທັ້ອງຖິີ່ນ. ບັນດາຂັນຕອນໃໝ
ັ ການພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊັ້ຢີ່າງກວັ້າງຂວາງ. ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດັ້ກໍານົດ
ໃນແຕີ່ ລະເມອງ ໄດັ້ຮບ
ັ້
ີ ະສິດ ໂດຍອີງໃສີ່ສະພາບການພັດທະນາທາງດັ້ານສັງຄົມ ແລະ ຕົວຊີບອກດັ້
ານການສຶກສາ. ລະບົບ
40 ເມອງບູລມ
ັ້ ແຕີ່ ວີ່າຍັງຕັ້ອງໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ້ ນ,
ັ້ ນກີ່ ຽວກັບການສະໜອງປຶມແບບຮຽນໄດັ້
ັ ການພັດທະນາຕີ່ ມ
ັ ການສັ້າງຕັງຂຶ
ັ້ ຄອງຂໍມູ
ຮບ
ຄຸ ມ
ັ ພະຍາກອນຂອງລັດ
ົ ໃນການປະຕິບດ
ັ ງານ. ເພີ່ ອເພີີ່ມປະສິດທິພາບໃນການນໍາໃຊັ້ຊບ
ເພີ່ ອຊີ່ວຍໃຫັ້ເພີີ່ມປະສິດທິຜນ
ີ ະສິດແຜນງານຂອງຕົນ/ການ
ູ ີ່ ວມພັດທະນາ ຈັດບູລມ
ທີີ່ມີຈາໍ ກັດ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດັ້ຊຸກຍູໃັ້ ຫັ້ຄີ່ ຮ
ສະໜັບສະໜູນໂຄງການ ແລະ ລົງທຶນຢູີ່ໃນບັນດາເມອງດັີ່ງກີ່ າວ.
ັ້
ັ້
ັ້ ນຖານ
ັ້ ນຖານ
ແລະ
ທີີ່ມີຄວາມສາມາດຂັນພ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບສູງທີ 5: ຈໍານວນນັກຮຽນທີີ່ຮຽນຈົບການສຶກສາຂັນພ
ີ່
ີ່
ັ້ ດວຽກຕາມຕະຫາດແຮງງານ ຫ ເພອສບຕໍີ່ຮຽນໃນການສຶກສາຫງັ
ຄວາມຮູ ຕັ້ າມຄວາມຕັ້ອງການເພອສາມາດເຂົາເຮັ
ັ້ ຫ ກາຍເປັນຜູປ
ີ່ ມຂຶນ
ັ້
ັ້ ະກອບການ.
ພນຖານເພີ
ັ້
ັ ບັນດາຍຸ ດທະສາດຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2016ີ ານຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ໄດັ້ມກ
ັ້
ັ້ ໄດັ້ເຂົາຮຽນໃນສາຍອາຊີ
ັ້ ດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົນ
ົ ມ
ັ້ ຽນຈົບຊັນມັ
ວະສຶກສາ. ຊຸກຍູສັ້ ີ່ ງເສີ
2020 ເພີ່ ອສົີ່ງເສີມໃຫັ້ຜູຮ
ັ້ ດ
ັ້
ັ ສູດຊັນມັ
ັ້ ະກອບການ ໄດັ້ຖກບັນຈຸເຂົາໃນຫ
ກ
ພາກເອກະຊົນໃນການລົງທຶນໃສີ່ອາຊີວະສຶກສາ. ວິຊາກີ່ ຽວກັບຜູປ
ທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ແລະ ອາຊີວະສຶກສາ.
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບສູງທີ

6:

ັ້ ງັ ສຂອງຜູ ໃັ້ ຫຍີ່ ໄດັ້ຮບ
ັ ການປັບປຸ ງດີຂນ
ຶ ັ້
ອັດຕາການຮູ ໜ

ພັ້ອມທັງຮັບປະກັນຄວາມ

ສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ.
ັ ສູດການສຶກສາທຽບເທົີ່າສໍາລັບໄວໜຸີ່ ມ ເພີ່ ອເຮັດໃຫັ້ທຸກ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດັ້ສະໜອງຫກ
ັ້
ັ້
ັ້ ງັ ສຶຂອງຜູ ໃັ້ ຫຍີ່ (ອາຍຸ 15 ປີ ຂຶນໄປ)
ີ ານສຶກສາຢີ່າງທົີ່ວເຖິງ. ການຮູ ໜ
73% ໃນປີ
ໄດັ້ເພີີ່ມຂຶນຈາກ
ຄົນ ໄດັ້ມກ
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ັ້ ງັ ສຢູີ່ ໃນກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່າ ເຊິີ່ງບໍີ່ແມີ່ ນກຸີ່ ມ ລາວ-ໄຕ ແມີ່ ນຍັງຕໍີ່າ.
2005 ເປັນ 84,7% ໃນປີ 2015, ແຕີ່ ອັດຕາການຮູ ໜ
ັ້
ັ້ ງັ ສສໍາລັບກຸີ່ ມທີີ່ເວົາພາສາລາວເປັ
ນພາສາແມີ່ ຫ ເປັນພາສາທັ້ອງຖິີ່ນ ແມີ່ ນ 78% ສໍາລັບເພດຊາຍ
ອັດຕາການຮູ ໜ
ັ້ ງັ ສຂອງກຸີ່ ມມອນ-ຂະແມ ແມີ່ ນ 67% ສໍາລັບເພດຊາຍ ແລະ ມີພຽງ
ແລະ 63% ສໍາລັບເພດຍິງ. ອັດຕາການຮູ ໜ
ັ ຕາການຮູ ໜ
ັ້ ງັ ສ ທີີ່ຕໍີ່າກວີ່າທຸກກຸີ່ ມ ຄ 50% ສໍາລັບເພດ
ແຕີ່ 38% ສໍາລັບເພດຍິງ. ສໍາລັບກຸີ່ ມຕີເບດ-ຈີນ ແມີ່ ນມີອດ
ຊາຍ ແລະ 35% ສໍາລັບເພດຍິງ. ການສໍາຫວດດັດຊະນີໝາຍສັງຄົມລາວ (LSIS) ໃນປີ 2017 ພົບວີ່າ ໜຶີ່ງສີ່ວນ
ສາມຂອງປະຊາຊົນທີີ່ອາໄສຢູີ່ ສປປ ລາວ ອາຍຸ ລະຫວີ່າງ 15-30 ປີ ສາມາດອີ່ານ ແລະ ຂຽນໄດັ້, ຊຶີ່ງສີ່ວນໃຫຍີ່ ໄດັ້
ັ້
ັ້ ຍັງພົບອີກວີ່າອັດຕາການກກຮູ ໜ
ັ້ ງັ ສ ກໍຫຸດລົງຢີ່າງໄວວາໃນແຕີ່ ລະ
ີ່ ານໂຮງຮຽນ. ນອກນັນ,
ັ ສະເຫີ່ ານີ
ົ ໂດຍຜ
ມີທກ
ັ້ ນທີີ່ວີ່າ
ັ້ ເຖິງ 11% ສໍາລັບເພດຊາຍ ແລະ 17% ສໍາລັບເພດຍິງ (ກຸີ່ ມອາຍຸ 15 ຫາ 17 ປີ ) ຊຶີ່ງສອດຄີ່ອງກັບຂໍມູ
ລຸ ນ
ັ້
ັ້
ກລະດັບການສຶກສາ.
ນເພີີ່ມຂຶນໃນທຸ
ອັດຕາການເຂົາຮຽນແມີ່

ັ້
ັ້ ນຖານ
ັ້ ຽນຈົບການສຶກສາຫງັ ຂັນພ
ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບສູງທີ 7: ຄຸ ນນະພາບ ແລະ ຈໍານວນຜູ ຮ
ັ້
ດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫີ່ ງຊາດ ສະໄໝທີ VIII.
ຊົນ ສອດຄີ່ອງກັບເປົາໝາຍຂອງແຜນພັ
ັ້
ັ້ ດທະຍົມປາຍ ອັດຕາເຂົາຮຽນລວມໃໝ
ັ ການປັບປຸ ງດີຂນຢ
ຶ ັ້ ີ່ າງຈະແຈ ັ້ງ ຈຶີ່ງເຮັດ
ີ່ ໃນຂັນັ້ ມ.7 ໄດັ້ຮບ
ໃນຊັນມັ
ັ້
ີ່ ມຂຶນຈາກ
ັ້
ັ ຕາເຂົາຮຽນລວມເພີ
42,7% ໃນສົກຮຽນ 2015-2016 ເປັນ 54,8% ໃນສົກຮຽນ 2019ໃຫັ້ອດ
ັ້
ັ້
0,87 ໃນສົກຮຽນ 2015-16
ດຊະນີຄວາມເທົີ່າທຽມທາງເພດຊຶີ່ງສູ ງຂຶນຈາກ
2020 ຄຽງຄູີ່ກັບການເພີີ່ມຂຶນຂອງດັ
ັ ສູດໃໝີ່ໃນສາຍອາຊີວະສຶກສາ ພັ້ອມທັງໄດັ້ມກ
ີ ານຝຶ ກອົບຮົມ
ເປັນ 0,91 ໃນສົກຮຽນ 2019-2020. ໄດັ້ນໍາໃຊັ້ຫກ
ັ້
ັ້ ນຖານ
ໃຫັ້ສອດຄີ່ອງກັບເປົາັ້
ໃຫັ້ແກີ່ ຄູສອນ ເພີ່ ອແນໃສີ່ປັບ ປຸ ງຄຸ ນນະພາບຂອງການສະໜອງການສຶກສາຫງັ ຂັນພ
ັ ສູດເພີ່ ອສະໜອງຄວາມຕັ້ອງການນີ,ັ້
ໝາຍການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.
ໃນຂະນະທີີ່ມີການຂະຫຍາຍຫກ
ັ້ ງການສຶກສາຂອງເດັກຍິງ/ແມີ່ ຍິງ ແລະ ຜູ ດ
ັ້ ອ
ັ້ ຍໂອກາດ.
ີ ວາມພະຍາຍາມ ເພີ່ ອຮັບປະກັນໂອກາດການເຂົາເຖິ
ກໍໄດັ້ມຄ
ັ ສູດທີີ່ມີຄວາມຕັ້ອງການສູງ ກວມເອົາອາຊີບ “ກໍາມະ
ການໃຫັ້ໂກຕາການສຶກສາ 20% ສໍາລັບເພດຍິງຢູີ່ໃນບາງຫກ
ີ ານຈັດສັນ
ັ ທຶນການສຶກສາ (ຊຶີ່ງໄດັ້ມກ
ກອນ ຫ ອາຊີບທີີ່ເຮັດວຽກຕາມໂຮງຈັກໂຮງງານ” ແລະ ແຜນງານການໃຫັ້ບດ
ັ້
ີ່ ໃນມະຫາວິທະຍາ
ໄວັ້ສະເພາະໃຫັ້ແມີ່ ຍິງ) ແມີ່ ນກໍາລັງຢູີ່ໃນການດໍາເນີນການ. ຄາດໝາຍທີີ່ຈະເພີີ່ມການເຂົາຮຽນຢູ
ັ້ ແລະ ເພີ່ ອ
ີ ານຫຸ ດລົງເພີ່ ອສຸ ມໃສີ່ການປັບປຸ ງຄຸ ນນະພາບຂອງການຮຽນ-ການສອນໃຫັ້ຫາຍຂຶນ
ໄລຂອງລັດ ໄດັ້ມກ
ີ ານວາງແຜນການລົງທຶນ ເພີ່ ອສັ້າງສູນ
ສັ້າງມາດຕະຖານຕໍີ່າສຸ ດໃຫັ້ສອດຄີ່ອງກັບມາດຕະຖານຂອງອາຊຽນ; ໄດັ້ມກ
ແຫີ່ ງຄວາມເປັນເລີດດັ້ານການກະເສດ, ໂລຈິສຕິກ (Logistics), ວິສະວະກໍາ, ທີ່ ອງທີ່ ຽວ ແລະ ການສຶກສາສິີ່ງແວດ
ລັ້ອມ. ຄູີ່ ຮີ່ວມພັດທະນາກໍໄດັ້ໃຫັ້ການສະໜັບສະໜູນທຶນການສຶກສາ ສໍາລັບໄປຮຽນຕໍີ່ປະລິນຍາໂທ ແລະ
ປະລິນຍາເອກທັງຢູີ່ພາຍໃນ ແລະ ຕີ່ າງປະເທດ.
ັ ພະຍາກອນ ແລະ ມີການຕິດຕາມທີີ່
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບສູງທີ 8: ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ມີໂຄງສັ້າງ, ມີຊບ
ເໝາະສົມ ໂດຍນໍາໃຊັ້ແຜນປະຈໍາປີ ຂອງຂະແໜງການທີີ່ມີການຄິດໄລີ່ຄີ່າໃຊັ້ຈີ່າຍ ແລະ ເຊີ່ ອມໂຍງກັບແຜນ
ພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປີ (2016-2020).
ເພີ່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຕັ້ອງການໃນການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ເປົັ້າໝາຍຂອງລັດຖະ
ີ ານປັ ບປຸ ງໂຄງຮີ່າງການຈັດ
ບານເພີ່ ອຫຸ ດຜີ່ອນຈໍານວນພະນັກງານລັດລົງ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດັ້ມກ
ຕັງັ້ ໂດຍການທົບທວນຄນພາລະບົດບາດຂອງບັນດາກົມພາຍໃນກະຊວງ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ັ້ ກາໍ ນົດໜັ້າ
ແຂວງ ແລະ ຫັ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມອງ ແລະ ບັນດາສູນຕີ່ າງໆ. ພາລາບົດບາດໃໝີ່ນີໄດັ້
ີ ານເຮັດວຽກ. ແຜນປະຈໍາປີ ຂອງ
ທີີ່, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງສັ້າງ, ບຸ ກຄະລາກອນ ແລະ ວິທກ
ັ ການສະເໜີນໍາໃຊັ້ ເພີ່ ອເປັ ນເຄີ່ ອງມໃນການວາງແຜນ ການຈັດຕັງັ້
ຂະແໜງການທີີ່ມີການຄາດຄະເນມູນຄີ່າ ໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ້ ນກາງ ແລະ ທັ້ອງຖິີ່ນ, ຊຶີ່ງໄດັ້ມ ີ
ັ ແຜນ 5 ປີ ໃຫັ້ເປັນແຜນປະຈໍາປີ . ແຜນດັີ່ງກີ່ າວນີ ັ້ ໄດັ້ສາັ້ ງຂຶນໃນຂັ
ນສູ
ປະຕິບດ
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ັ້ ອງ. ພັ້ອມນັນັ້ ໄດັ້ປັບປຸ ງການວິເຄາະລາຍຈີ່ າຍ ແລະ ງ ົບປະມານ ເພີ່ ອເປັນທາງເລອກດັ້ານ
ການທົດລອງຢູີ່ ຂັນເມ
ັ້ າກັດດັ້ານຂີດຄວາມ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ວິເຄາະຄີ່າໃຊັ້ຈີ່າຍທີີ່ກີ່ ຽວຂັ້ອງ ໂດຍອີງໃສີ່ງ ົບປະມານຕົວຈິງ ແລະ ຂໍຈໍ
ັ້ ເພີ່ ອ
ັ້ ນ
ັ ການສັ້າງຕັງຂຶ
ສາມາດ. ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງ ິນ ແລະ ຄະນະກໍາມະການຈັດສັນຄູໄດັ້ຮບ
ັ້
ປັບປຸ ງທັງດັ້ານການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ດັ້ານການເງ ິນຂອງຂະແໜງການ ໂດຍສະເພາະໃນຂັນ
ແຂວງ.
ັ້ ີ່ ຫຸ ດຜີ່ອນຄວາມແຕກ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບສູງທີ 9: ແຜນການເງ ິນສໍາລັບແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ເນັນໃສ
ັ້ ມສັນຖານ.
ໂຕນລະຫວີ່າງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ຊົນເຜົີ່າ, ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ທີີ່ຕັງພູ
ັ ຮຽນໃນສະຖາບັນອາຊີວະສຶກສາ ແລະ
ັ ຮຽນໃນໂຮງຮຽນຊົນເຜົີ່າ ແລະ ນັກ
ສະໜອງທຶນການສຶກສາໃຫັ້ນກ
ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ໃນຈໍານວນ 40% ໂດຍສະເພາະນັກຮຽນຈາກຄອບຄົວທີີ່ທຸກຍາກ. ກະຊວງສຶກສາທິການ
ັ ເອົາການຊີ່ວຍເຫອທາງການເພີ່ ອການພັດທະນາ ລົງໃສີ່ເມອງທີີ່ດັ້ອຍໂອກາດເປັນສີ່ວນໃຫຍີ່ .
ແລະ ກິລາ ໄດັ້ຫນ
ິ ານທີີ່ບໍີ່ແມີ່ ນເງ ິນເດອນ
ໃນການຫັນເອົາງ ົບປະມານພາກບໍລຫ
ັ້ ໃນ
ິ ານວຽກງານຫາຍຂຶນ
ັ ງ ົບປະມານບໍລຫ
ັ ແມີ່ ນເຮັດໃຫັ້ເມອງ ເລີີ່ມໄດັ້ຮບ
ລົງສູີ່ ແຂວງ ແລະ ເມອງ ແລະ ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກໍາລັງ
ໍ ັ້ າກັດດັ້ານງ ົບປະມານທີີ່ກໍາລັງເພີີ່ມຂຶນ,
5 ປີ ຜີ່ານມາ. ເນີ່ ອງຈາກມີຂຈໍ
ົ ໃນການຈັດສັນ ແລະ ຄຸ ມ
ັ້ ຄອງງ ົບປະມານ ຊຶີ່ງກວມເອົາແຜນຈັດສັນຄູ,
ັ ກິດຈະກໍາ ເພີ່ ອປັບປຸ ງປະສິດທິຜນ
ປະຕິບດ
ັ້
ີ ານປະຕິບດ
ັ ການສັ້າງແຜນທີີ່ມີການຄິດໄລີ່ມູນຄີ່າໃນຂັນກະຊວງ
ແລະ ແຂວງ ພັ້ອມທັງພັດທະນາ
ປັບປຸ ງວິທກ
ັ້
ັ ດັີ່ງກີ່ າວແມີ່ ນເປັນທິດທາງທີີ່ເຂັມແຂງ
ການປະຕິບດ

ັ້ ນດັ້ານແຜນການ ແລະ ງ ົບປະມານ) ແລະ ວິທກ
ີ ານເພີ່ ອເຮັດໃຫັ້ການຈັດສັນ
ັ້ ຄອງຂໍມູ
ລະບົບ (ເຊັີ່ນ: ລະບົບຄຸ ມ
ັ ດາບູລມ
ິ ະສິດທີີ່ເປັນລັກສະນະຍຸ ດທະສາດ ແລະ ເງີ່ ອນໄຂທັ້ອງຖິີ່ນ
ງ ົບປະມານໃນທຸກໆຂັນັ້ ຕອບສະໜອງໃຫັ້ບນ
(ຂອງເມອງ).
ັ ຖານ.
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບສູງທີ 10: ການສັ້າງນະໂຍບາຍທີີ່ອີງໃສີ່ຫກ
ັ້ ນ
ັ້
ັ ລະບົບຄຸ ມ
ັ້ ຄອງຂໍມູ
ບດ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດັ້ກະກຽມແຜນຍຸ ດທະສາດ ເພີ່ ອຈັດຕັງປະຕິ
ັ້ ນກໍ
ດັ້ານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ (LESMIS),ໃນຂະນະທີີ່ຄຸ ນນະພາບ ແລະ ຄວາມວີ່ອງໄວໃນການສະໜອງຂໍມູ
ັ້ ນການວາງແຜນການ ແລະ
ັ້ ຄອງຂໍມູ
ັ ການປັບປຸ ງໃຫັ້ດຂ
ີ ນ.
ຶ ັ້ ນອກຈາກນີ,ັ້ ກໍກໍາລັງພັດທະນາລະບົບຄຸ ມ
ຕັ້ອງໄດັ້ຮບ
ັ້ ນເງ ິນເດອນຢີ່າງມີປະສິດຜົນ.
ັ້ ນບຸ ກຄະລາກອນ ແລະ ຖານຂໍມູ
ການເງ ິນ (PBMIS) ເພີ່ ອໃຫັ້ເຊີ່ ອມຕໍີ່ກັບຖານຂໍມູ
ັ້ ນ (EMIS).
ັ້
ັ້ ນສໍາລັບເດັກພິການເຂົາໃນຖານຂໍ
ິ ກ
ີ ານໃນການລວມເອົາຂໍມູ
ມູ
ນອກຈາກນັນັ້ ຕັ້ອງມີວທ
ັ້
ັ ກິລາສະໝັກຫນ
ິ ັ້ ແລະ ນັກກິລາ
ມີນກ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບສູງທີ 11: ພົນລະເມອງລາວທຸກຄົນມີສຸຂະພາບເຂັມແຂງ,
ັ້ ແລະ ສາກົນ ແລະ ຮູ ຮ
ັ້ ກ
ັ ສາສີລະປະ
ອາຊີບທີີ່ມີຄຸນນະພາບ ເຊີ່ ອມໂຍງກັບນັກກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ຂອງພາກພນ
ວັດທະນະທໍາຂອງຊາດ.
ັ້ ີ່ ວມໃນກິດຈະກໍາການອອກກໍາລັງກາຍເພີ່ ອສຸ ຂະພາບ ຊຶີ່ງບັນລຸ ໄດັ້ 30%
ປະຊາຊົນທຸກເພດທຸກໄວ ໄດັ້ເຂົາຮ
ັ້
ນດັ້ານກິລາ ແລະ ສະຖາບັນ
ເມີ່ ອທຽບໃສີ່ປະຊາກອນຂອງປະເທດ; ໄດັ້ສໍາເລັດການສັ້າງຕັງໂຮງຮຽນພອນສະຫວັ
ັ້ ຕໍີ່ໄປ ແລະ ບຸ ກຄະລາກອນກິລາໃນລະດັບຊາດ
ຸ ປະສົງເພີ່ ອຜະລິດນັກກິລາລຸ ນ
ການກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ໂດຍມີຈດ
ແລະ ລະດັບວິຊາຊີບ.
ັ້
ັ້ ີ່ ວມການແຂີ່ງຂັນໃນລະດັບອະນຸພາກພນ
ົ ກກິລາ ທີມຊາດ ຈໍານວນ 957 ເທີ່ ອຄົນ ເຂົາຮ
ສປປ ລາວ ໄດັ້ສີ່ ງນັ
ັ້ ແລະ ສາກົນ ຕາມການເຊີນ. ນັກກິລາ ລາວ ໄດັ້ເຂົາຮ
ັ້ າອິດ ໃນປີ
ັ້ ີ່ ວມການແຂີ່ງຂັນໂອແລມປິກເປັນຄັງທໍ
ພາກພນ
ັ້ 11 ທີີ່ປະເທດບຣາຊິນ ໃນປີ
ັ້ ີ່ ວມການແຂີ່ງຂັນກິລາ ໂອແລັມປິກ ຄົນພິການ ຄັງທີ
2016 ທີີ່ປະເທດບຣາຊິນ, ເຂົາຮ
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ັ້ ີ່ ປະເທດມາເລເຊຍໃນປີ 2017, ຍາດໄດັ້ 2
ັ້ 29, ທີີ່ຈັດຂຶນທີ
ັ້ ີ່ ວມການແຂີ່ງຂັນກິລາ ຊີເກມຄັງທີ
2017 ແລະ ເຂົາຮ
ຫຽນຄໍາ, 3 ຫານເງ ິນ ແລະ 21 ຫຽນທອງແດງ.
ັ້ 9 ທີີ່ປະເທດມາເລເຊຍ ໃນປີ 2017 ຍາດມາ
ັ້ ີ່ ວມການແຂີ່ງຂັນກິລາ ຄົນພິການ (Para-Games) ຄັງທີ
ເຂົາຮ
ັ້
ັ້ ີ່ ວມການແຂີ່ງຂັນກິລາ ຄົນພິການອາຊີ (Asian Para Games) ຄັງທີ
ໄດັ້ 4 ຫຽນເງ ິນ ແລະ 4 ຫຽນທອງແດງ; ເຂົາຮ
ັ້
ັ້ າອິດ ຈາກການແຂີ່ງຂັນ
ັ ຫຽນຄໍາປະຫວັດສາດອັນດັບ 1 ຄັງທໍ
2018 ໄດັ້ຮບ
12 ທີີ່ປະເທດອິນໂດເນເຊຍຈັດຂຶນໃນປີ
ັ້ 18 ທີີ່
ັ້ 29 ທີີ່ປະເທດມາເລເຊຍ, ການແຂີ່ງຂັນກິລາ ເອຊຽນເກມ ຄັງທີ
ັ້ ີ່ ວມຊີເກມຄັງທີ
ັ້ ກຊາຍ; ເຂົາຮ
ຍົກນໍາໜັ
ັ້ ໃນປີ 2018 ສາມາດຍາດໄດັ້ 3 ຫຽນເງ ິນ ແລະ 2 ຫຽນທອງແດງ, ເປັນອັນດັບທີ 31
ປະເທດອິນໂດເນເຊຍຈັດຂຶນ
ັ້ ຍາດໄດັ້ໄດັ້ 2 ຫຽນເງ ິນ ແລະ 14 ຫຽນ
ັ້ ີ່ ວມງານມະຫາກໍາກິລາ ນັກຮຽນ ທັງໝົດ 4 ຄັງ,
ຂອງ 45 ປະເທດ; ໄດັ້ເຂົາຮ
ທອງແດງ.
ັ້
(ປະເພດຄູີ່ຍິງ ແລະ ຄູີ່ ຊາຍ 2 ລາຍ
ນັກກິລາລາວໄດັ້ເປັນຊະນະເລີດຂອງໂລກໃນການແຂີ່ງຂັນກະຕໍຫວາຍ
ັ ດັບ 2 ຂອງໂລກ ໃນການແຂີ່ງຂັນເປຕັງ (ປະ
ການ); Vovinam (ຊາຍດີ່ຽວ ແລະ ປະເພດ 4 ຄົນ) ແລະ ໄດັ້ອນ
ເພດຍິງ 3 ຄົນ).
ກົມກິລາ ລະດັບສູງ, ກົມກິລາມວນຊວນ, ກົມພະລະ ແລະ ສີລະປະສຶກສາ ໂດຍການປະສານງານກັບຄະນະ
ັ ການແຂີ່ງຂັນກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ແລະ ການ
ກໍາມະການໂອລິມປິກແຫີ່ ງຊາດ ແລະ ສະຫະພັນກິລາ ແຫີ່ ງຊາດ ໄດັ້ຈດ
ັ້
ັ ແລະ ເປັ ນເຈົາພາບຈັ
ດການແຂີ່ງຂັນກິລາ ໃນລະດັບຊາດ ແລະ
ແຂີ່ງຂັນກິລາ ໃນວັນສໍາຄັນຕີ່ າງໆຂອງຊາດ; ໄດັ້ຈດ
ັ້ 6 ທີີ່ແຂວງບໍລຄ
ິ ໍາໄຊ ໃນປີ 2017 ເຊິີ່ງປະກອບມີ 10
ັ ງານມະຫະກໍາກິລາ ນັກຮຽນທົີ່ວປະເທດ ຄັງທີ
ສາກົນ, ໄດັ້ຈດ
ປະເພດກິລາ.

3.

ສະພາບເງີ່ ອນໄຂສໍາລັບການສັ້າງແຜນ 2021-2025

3.1

ຄວາມເປັນມາ

ການປະເມີນເຄິີ່ງສະໄໝຂອງແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2016-2020 ໄດັ້ດໍາເນີນໃນທັ້າຍປີ
ັ້
ແລະ ຂົງເຂດທີີ່ພົບເຫັນໃນຜົນຂອງການສຶກສາວິໄຈ
2018, ຊຶີ່ງບົດລາຍກາງສະໄໝດັີ່ງກີ່ າວ ໄດັ້ກໍານົດ 5 ເນອໃນ
ດັີ່ງນີ:ັ້
ີ ນ
ົ ສໍາເລັດຢີ່າງຫວງຫາຍ, ແຕີ່ ເຫັນວີ່າການພັດທະນາ ຍັງມີຄວາມ
1) ເຖິງວີ່າການພັດທະນາການສຶກສາໄດັ້ມຜ
ແຕກໂຕນກັນລະຫວີ່າງຕົວເມອງ ແລະ ຊົນນະບົດ, ລະຫວີ່າງເມອງທຸກ ແລະ ເມອງບໍີ່ທຸກ ແລະ ລະຫວີ່າງ
ັ້ ຈະຈັດສັນຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການເງ ິນແນວໃດ
ປະຊາກອນໃນກຸີ່ ມພາສາທີີ່ແຕກຕີ່ າງກັນ. ດັີ່ງນັນ,
ິ ານຢູີ່ໃນທຸກລະ
ລວມທັງການປັບປຸ ງສູດໃນການຈັດສັນງ ົບປະມານບໍລຫ
ເພີ່ ອຫຸ ດຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ,
ດັບ?
ັ້ ີ່ ໆໄປ ລວມທັງສາຍ
ົ ກະທົບຕໍີ່ການສຶກສາໃນຊັນຕໍ
2) ຜົນການຮຽນຕໍີ່າຢູີ່ໃນລະດັບປະຖົມສຶກສາ ຊຶີ່ງມັນຈະມີຜນ
ັ້ ຕັ້ອງສຶກສາວີ່າ ມີປັດໄຈອັນໃດແນີ່ ທີີ່ໄດັ້ເຮັດໃຫັ້ມຜ
ີ ນ
ົ ການຮຽນຂອງນັກຮຽນຕໍີ່າ?
ອາຊີວະສຶກສາ. ດັີ່ງນັນ,
ັ້
3) ການຈັດສັນ ແລະ ການນໍາໃຊັ້ຄູຍງັ ບໍີ່ມີປະສິດທິພາບ. ດັີ່ງນັນັ້ ຕັ້ອງສັ້າງຍຸ ດທະສາດໄລຍະຍາວໃນການຄຸ ມ
ຄອງ ແລະ ນໍາໃຊັ້ຄູຄແນວໃດ?
ັ້
ັ້ ນຂອງມັ
ັ້ ີ່ າ ແລະ ອັດຕາການປະລະຢູີ່ໃນຂັນຕົ
ັ້
ດ
ມໄປສູີ່ ມັດທະຍົມຕອນຕົນຕໍ
4) ອັດຕາການເລີ່ ອນຊັນຈາກປະຖົ
ັ້ ດັີ່ງນັນ,
ັ້ ຕັ້ອງສຶກສາເຖິງສາຍເຫດທີີ່ພາໃຫັ້ເກີດບັນຫາດັີ່ງກີ່ າວ.
ັ້ ີ່ ມຂຶນ.
ທະຍົມຕອນຕົນເພີ
ັ້ ນທີີ່
5) ການມີສີ່ວນຮີ່ວມຂອງພາກເອກະຊົນ ໃນການກໍີ່ສັ້າງສີມແຮງງານຍັງບໍີ່ກວັ້າງຂວາງ. ການນໍາໃຊັ້ແຫີ່ ງຂໍມູ
ັ
ມີຢີ່ ູໃນປັດຈຸບນ
ເພີ່ ອປະເມີນແນວໂນັ້ມຄວາມຕັ້ອງການຂອງຕະຫາດແຮງງານໃນແຕີ່ ລະໄລຍະຍັງບໍີ່ທົີ່ວ
ໍ ັ້ ນຫຍັງອີກ ທີີ່ຍັງຂາດຫາຍ?
ເຖິງ. ຍັງມີຂມູ
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ັ້ ນ
ັ້
ັ້ າຄັນ 5 ຢີ່າງ ທີີ່ໄດັ້ກໍານົດໃນການທົບທວນກາງສະໄໝ ໄດັ້ຖກນໍາໃຊັ້ເພີ່ ອກໍານົດຈຸປະສົງໃນເບອງຕົ
ຫົວຂໍສໍ
ັ ແລັ້ວກາັ້ ວໄປສູີ່ ການກໍາ
ຂອງແຜນພັດທະນາຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ການກໍານົດສິີ່ງທັ້າທາຍຫກ
ັ້
ທີີ່ໄດັ້ຜີ່ານການປຶກສາຫາລກັນ ໃນຂະບວນການຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລທັງ
ນົດຄໍາຖາມ ແລະ ກິດຈະກໍາຕົນຕໍ
ັ້ ນກາງ ແລະ ແຂວງ. ຜົນການປຶກສາຫາລ ມີລາຍລະອຽດດັີ່ງນີ:ັ້
ໃນຂັນສູ

1.

ີ ນ
ົ ສໍາເລັດຢີ່າງຫວງຫາຍ, ແຕີ່ ເຫັນວີ່ າການພັດ ທະນາຍັງມີຄວາມ
ເຖິງວີ່ າການພັດທະນາການສຶກສາໄດັ້ມຜ
ແຕກໂຕນກັນລະຫວີ່ າງຕົວເມອງ ແລະ ຊົນນະບົດ, ລະຫວີ່ າງເມອງທຸກ ແລະ ເມອງບໍີ່ທຸກ ແລະ ລະຫວີ່ າງ
ັ້ ຈະຈັດສັນຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການເງ ິນແນວໃດ
ປະຊາກອນໃນກຸີ່ ມພາສາທີີ່ແຕກຕີ່ າງກັນ. ດັີ່ງນັນ,
ິ ານຢູີ່ໃນ
ເພີ່ ອຫຸ ດຜີ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນ, ລວມທັງການປີ່ຽນແປງສູດໃນການຈັດສັນງ ົບປະມານການບໍລຫ
ທຸກລະດັບ.

•

ິ ະສິດຢູີ່ໃນສະພາບທຸກຍາກ, ຂາດແຄນອາຫານ ແລະ ຢູີ່ຫີ່ າງໄກສອກຫກ
ີ . ໂຮງ
ໂຮງຮຽນໃນ 40 ເມອງບູລມ
ັ້ ງຂາດຄູສອນ ແລະ ຈະຕັ້ອງອາໄສຄູສອນຫັ້ອງຄວບ, ຄູອາສາສະໝັກ ຫ ຄູສອນບໍີ່ຖກກັບ
ົ ນຍັ
ຮຽນເຫີ່ ານັ
ວິຊາທີີ່ຮຽນມາ.

•

ີ່ ໂຮງຮຽນເຫີ່ ານີ
ົ ັ້ ຄຽງຄູີ່ກັບການບໍາລຸ ງຍົກ
ີ
ຕັ້ອງການເງ ິນອຸ ດໜູນເພີີ່ມ ເພີ່ ອເປັນສິີ່ງຈູງໃຈໃຫັ້ແກີ່ ຄູທີ່ ໄປສອນຢູ
ລະດັບ ເພີ່ ອສາມາດສິດສອນໄດັ້ ເຊັີ່ນ ການສອນຫັ້ອງຄວບ.

•

ການສະໜອງອາຫານໃນໂຮງຮຽນໃນບັນດາເມອງດັ້ອຍໂອກາດດັີ່ງກີ່ າວມີຄວາມຈໍາເປັນ.
ິ ານໂຮງຮຽນ ບໍີ່ໄດັ້ກວມເອົາຄີ່າໃຊັ້ຈີ່າຍທີີ່ສູງສໍາລັບໂຮງຮຽນນັ້ອຍ.
ສູດຄິດໄລີ່ການສະໜອງເງ ິນບໍລຫ

•
•

ັ້ ອງ ເຮັດໃຫັ້ມຄ
ີ ວາມຫຍຸ ງັ້ ຍາກໃນການຊີ່ວຍເຫອໂຮງຮຽນຂະໜາດ
ິ ານທີີ່ມີຈາໍ ນວນຈໍາກັດໃນຂັນເມ
ເງ ິນບໍລຫ
ີ່
ິ ານ
ີ ຊຶງມັກເກີດມີຄີ່າໃຊັ້ຈີ່າຍສູງ ແລະ ໃຊັ້ເວລາເດີນທາງໄກ ເວລາມາຮັບເງ ິນບໍລຫ
ນັ້ອຍໃນເຂດຫີ່ າໄກສອກຫກ
ັ້ ຄວນເພີີ່ມງ ົບປະມານ ແລະ ໃຫັ້ບູລມ
ິ ະສິດ ແກີ່ ໂຮງຮຽນດັ້ອຍໂອກາດ.
ໂຮງຮຽນ. ດັີ່ງນັນ,

2.

ັ້ ີ່ ໆໄປ. ດັີ່ງນັນັ້ ຕັ້ອງ
ົ ກະທົບຕໍີ່ການສຶກສາໃນຊັນຕໍ
ຜົນການຮຽນຕໍີ່າຢູີ່ໃນລະດັບປະຖົມສຶກສາ ຊຶີ່ງມັນຈະມີຜນ
ີ ນ
ົ ການຮຽນຂອງນັກຮຽນຕໍີ່າ?
ສຶກສາວີ່ າມີປັດໄຈອັນໃດ ທີີ່ໄດັ້ເຮັດໃຫັ້ມຜ
ົ ການຮຽນຂອງນັກຮຽນຕໍີ່າ.
ັ້ າັ້ ນວິຊາການ ແລະ ທັກສະດັ້ານວິຊາຄູຂອງຄູທີ່ ຍັ
ີ ງຕໍີ່າ ຈະເຮັດໃຫັ້ຜນ
• ຄວາມຮູ ດ
ັ້ ນໃຫັ້ເຫັນຢີ່າງຊັດເຈນວີ່າ ຜົນການ
ຜົນຂອງການປະເມີນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ມ.4 ໃນປີ 2019 ໄດັ້ຢັງຢ
ຮຽນໃນວິຊາພາສາລາວ, ຄະນິດສາດ ແລະ ວິທະຍາສາດຂອງນັກຮຽນແມີ່ ນຕໍີ່າ.
ັ ສູດມີຫາຍວິຊາຮຽນ ແລະ ຄູສຸມໃສີ່ແຕີ່ ສິດສອນໃຫັ້ສໍາເລັດຕາມຫກ
ັ ສູດທີີ່ແອອັດດັີ່ງກີ່ າວ ແທນທີີ່ຈະ
• ຫກ
ີ່ ສິດສອນຫບໍີ່.
ັ້
ັ້
ອໃນທີ
ກວດກາເບິີ່ງນັກຮຽນຂອງຕົນວີ່າເຂົາໃຈເນ
ັ ໄດັ້.
• ການສອນບໍາລຸ ງເພີ່ ອຊີ່ວຍນັກຮຽນທີີ່ຮຽນອີ່ອນ ແມີ່ ນຍັງບໍີ່ທັນສາມາດປະຕິບດ
ັ ວິຊາຄູ, ຄູນເິ ທດສຸ ມໃສີ່ແຕີ່ ກວດກາການແຕີ່ ງບົດສອນ ແລະ ວຽກບໍລ ິ
• ຄູສອນຂາດການຊີ່ວຍເຫອດັ້ານຫກ
ຶ ສານິເທດຍັງຕັ້ອງ
ຫານອີ່ ນໆ ຫາຍກວີ່າການຮີ່ວມໂມງສອນ ເພີ່ ອກວດກາເບິີ່ງຜົນການສິດສອນຂອງຄູ. ຄູສກ
ີ ານສັງເກດ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຄູສອນ ໃນການສອນນັກ
ການ ການຝຶ ກອົບຮົມເພີີ່ມເຕີມກີ່ ຽວກັບວິທກ
ຮຽນທີີ່ມີຄວາມຕັ້ອງການທີີ່ແຕກຕີ່ າງກັນໃນຫັ້ອງຮຽນ.
ີ່ ອທົດແທນອັນທີີ່ເສຍຫາຍ ຍັງບໍີ່ເປັນປົກກະຕິ
ັ້
ັ້ າລາຮຽນ ແລະ ການຈັດພິມປຶມແບບຮຽນເພ
• ຂາດເຂີນປຶມຕໍ
ັ້ ສູງ ຍັ້ອນການນໍາໃຊັ້ຫາຍເກີນໄປ, ສະພາບອາ
ຍັ້ອນງ ົບປະມານມີຈາໍ ກັດ ແລະ ອັດຕາການສູນເສຍຂອງປຶມກໍ
ກາດ ແລະ ຂາດການເກັບຮັກສາທີີ່ເໝາະສົມ.

3.

ັ້
ການຈັດສັນ ແລະ ການນໍາໃຊັ້ຄູ ຍັງບໍີ່ມີປະສິດທິພາບ. ດັີ່ງນັນັ້ ຕັ້ອງສັ້າງຍຸ ດທະສາດໄລຍະຍາວໃນການຄຸ ມ
ຄອງ ແລະ ນໍາໃຊັ້ຄ.ູ
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• ການສັບຊັ້ອນຄູຄນໃໝີ່ພາຍໃນກຸີ່ ມໂຮງຮຽນມີຄວາມສາມາດເປັນໄປໄດັ້. ການຍົກຍັ້າຍຄູພາຍໃນເມອງກໍສາ
ມາດເປັນໄປໄດັ້ເຊັີ່ນກັນ ແຕີ່ ມີຄວາມທັ້າທາຍກວີ່າ5. ເຖິງຢີ່າງໃດກໍຕາມ ມັນເປັນໄປໄດັ້ຍາກທີີ່ຈະຍັ້າຍຄູຈາກ
ເມອງໜຶີ່ງໄປອີກເມອງໜຶີ່ງ ເພາະວີ່າຕັ້ອງມີຄີ່າໃຊັ້ຈີ່າຍສູງ ຍັ້ອນຕັ້ອງໄດັ້ຍ ັ້າຍທັງໝົດຄອບຄົວ ແລະ ສັ້າງ
ເຮອນໃໝີ່ ຈິີ່ງຈໍາເປັນຕັ້ອງການຄວາມຊີ່ວຍເຫອດັ້ານການເງ ິນ.
ິ ະສິດໃນການຮັບບັນຈຸຄູໃໝີ່ ລວມທັງສັບຊັ້ອນຄູທີ່ ເຫ
ີ ອ
• ມີຫາຍເມອງທີີ່ຍັງຂາດເຂີນຄູ, ດັີ່ງນັນັ້ ຕັ້ອງໃຫັ້ບູລມ
ັ
ຈາກເມອງອີ່ ນໆມາໃຫັ້ເມອງດັີ່ວກີ່ າວ. ໃນຂະນະດຽວກັນ ຍັງມີຫາຍເມອງທີີ່ມີຄູເຫອ ແລະ ບໍີ່ຄວນໄດັ້ຮບ
ບັນຈຸຄູໃໝີ່.
ັ້
ັ້
ດສັນຄູຄວນມີການຕິດຕາມເປັນຢີ່າງດີ ແລະ ຄວນດໍາເນີນການຢີ່າງເຂັມງວດ.
• ຂັນຕອນໃນການຈັ
ີ ານປັບປຸ ງຍຸ ດທະສາດ ໃນການສັບຊັ້ອນຄູ ແລະ ການສັບຊັ້ອນຄູຄນ
• ໂດຍລວມແລັ້ວ ມີຄວາມຈໍາເປັ ນໃຫັ້ມກ
ໃໝີ່ໃນໄລຍະຍາວ ພັ້ອມກັບການທົບທວນຄນ ຄວາມເປັນໄປໄດັ້ໃນການໂຮມໂຮງຮຽນທີີ່ມີຈາໍ ນວນນັກ
ັ້ ນ6.
ຮຽນໜັ້ອຍເຂົາກັ
ັ້
ັ ອາດຕັ້ອງໄດັ້ຮບ
ັ ການປັບປຸ ງຄນໃໝີ່ຍັ້ອນວີ່າຕົວ
ັ ການໃນການສັບຊັ້ອນຄູທີ່ ມີ
ີ ໃນປັດຈຸບນ
ແລະ ຫກ
• ຂັນຕອນ
ັ ແມີ່ ນມີໜອ
ັ້ ຍກວີ່າຕົວເລກການສູນເສຍ.
ເລກລັດຖະກອນສຶກສາ ທີີ່ຈະໄດັ້ຮບ

4.

ັ້
ັ້ ີ່ າ. ອັດຕາການປະລະຢູີ່ຊັນມັ
ັ້ ດທະຍົມຕອນຕົນັ້
ອັດຕາການເລີ່ ອນຊັນຈາກປະຖົ
ມໄປສູີ່ ມັດທະຍົມຕອນຕົນຕໍ
ັ້ ດັີ່ງນັນັ້ ຕັ້ອງສຶກສາເຖິງສາຍເຫດທີີ່ພາໃຫັ້ເກີດບັນຫາດັີ່ງກີ່ າວ.
ຈຶີ່ງເພີີ່ມຂຶນ.
ັ້
ັ້ ນນັກຮຽນລຸ ນ
ັ້ ພວກເຂົາເຈົາເຫັ
ັ້ ດທະຍົມຕອນຕົນ.
ັ້
ັ້ ເອອຍ,
ລຸ ນ
• ນັກຮຽນບໍີ່ເຫັນຄຸ ນຄີ່າຂອງການສຶກສາຊັນມັ
ັ້ ແຕີ່ ໃນທີີ່ສຸ ດ ກໍກບ
ັ ໄປເຮັດວຽກນໍາຄອບຄົວ.
ອັ້າຍ ແລະ ພີີ່ນັ້ອງທີີ່ຮຽນຈົບມັດທະຍົມຕອນຕົນ
ີ່ີ່ ມີບີ່ອນຮອງຮັບໃນການເຮັດ
ີ່
ີ່
ັ ຄີ່າແຮງງານສູງ ແມີ່ ນເປັນສິີ່ງທີີ່ເຮັດໃຫັ້ຂາດ
ັ ວຽກ ຫ ບໍີ່ມີວຽກທີໄດັ້ຮບ
• ການທີບໍ
ັ້ ຽນ.
ສິີ່ງຈູງໃຈສໍາລັບຜູ ຮ
ັ້
ີ່ າ ແມີ່ ນນໍາໄປສູີ່ ການປະລະການຮຽນສູງ.
ັ້ ີ່ ມີຄວາມຮູ ພ
ັ້ ດທະຍົມຕອນຕົນທີ
ັ້
ັ້ ນຖານຕໍ
ນມັ
• ນັກຮຽນທີີ່ເຂົາຮຽນຊັ
• ໄລຍະການເດີນທາງໄປໂຮງຮຽນ ເປັນສິີ່ງກີດຂວາງແກີ່ ນັກຮຽນບາງຄົນ (ໂດຍສະເພາະນັກຮຽນຍິງ) ແລະ ຄີ່າ
ັ້ ີ່ ອງແບບນັກຮຽນ ກໍເປັນສິີ່ງໜຶີ່ງທີີ່ເປັນສິີ່ງກີດຂວາງໃຫັ້ນກ
ັ ຮຽນທີີ່ມາຈາກຄອບຄົວທຸກຍາກ
ໃຊັ້ຈີ່າຍເພີ່ ອຊເຄ
ັ້
ບໍີ່ໄປເຂົາໂຮງຮຽນ.

5.

ັ ເພີ່ ອປະເມີນແນວໂນ ັ້ມ
ການມີສີ່ວນຮີ່ ວມຂອງພາກເອກະຊົນ ແລະ ການນໍາໃຊັ້ແຫີ່ ງຂໍມູັ້ ນທີີ່ມີຢີ່ ູໃນປັດຈຸບນ
ໍ ັ້ ນໃດທີີ່ຍັງຂາດຫາຍໄປ?
ຄວາມຕັ້ອງການຂອງຕະຫາດແຮງງານໃນແຕີ່ ລະໄລຍະ. ຍັງມີຂມູ
ີ ັ້ ເຫັນວີ່າ ມີຄວາມຈໍາເປັນຕັ້ອງມີການເຮັດວຽກຮີ່ວມກັນຢີ່າງປົກກະຕິ ລະ
• ການປຶກສາຫາລຮີ່ວມກັນ ໄດັ້ຊໃຫັ້
ຫວີ່າງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ກະຊວງອຸ ດສາຫະ
ກໍາ ແລະ ການຄັ້າ ແລະ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປີ່າໄມ ັ້ ລວມທັງຕົວແທນຈາກພາກເອກະຊົນ ແລະ ສະພາ
ການຄັ້າ.
• ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025 ຈະຊີ່ວຍສັ້າງໜີ່ວຍງານວິຊາການຮີ່ວມກັນ (ກະຊວງ
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ກະຊວງອຸ ດສາຫະກໍາ ແລະ ການ
ຄັ້າ ແລະ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປີ່າໄມ ັ້, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ຄູີ່ ຮີ່ວມພັດທະນາ) ພາຍໃຕັ້ໜີ່ວຍງານວິຊາ
ັ້
ັ້ ນຖານ
(ໜີ່ວຍງານທີ 3) ເພີ່ ອກໍານົດຄນ ຄວາມສອດຄີ່ອງທາງດັ້ານພາລະບົດບາດ
ການ ການສຶກສາຫງັ ຂັນພ

5
6

ຕັ້ອງມີຄີ່າໃຊັ້ຈີ່າຍຕີ່ າງໆ ຖັ້າຍັ້າຍຄູຈາກບັ້ານໜຶີ່ງໄປອີກບັ້ານໜຶີ່ງ
ັ້
ແລະ ແນວຄວາມຄິດທີີ່ວີ່ າທຸກບັ້ານຕັ້ອງມີໂຮງຮຽນຂອງຕົນ ເພີ່ ອ
ຕັ້ອງມີການທົບທວນປະສິດທິພາບໃນການກໍານົດທີີ່ຕັງຂອງໂຮງຮຽນ

ປັບປຸ ງປະສິດທິພາບ
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ັ້
ດໝາຍ
ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການສະໜອງອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຝຶ ກອົບຮົມວິຊາຊີບ ບົນພນຖານກົ
ອາຊີວະສຶກສາ ສະບັບປັບປຸ ງ.
ັ້ ໍລຫ
ິ ານຂອງໜີ່ວຍງານວິຊາການຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໄດັ້ນາໍ ໃຊັ້ຂມູ
ໍ ັ້ ນຈາກ
ກອງປະຊຸມລະດັບຜູ ບ
ັ້
ັ້ ອງຖິີ່ນ ແລະ ບັນດານະໂຍບາຍທີີ່ເປັນບູລມ
ົ ຂຶນໃນກອງປະຊ
ິ ະສິດ ກໍໄດັ້ຍກ
ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາ ລຂັນທັ້
ຸ ມປຶກສາ
ັ :ັ້
ຫາລດັີ່ງກີ່ າວ, ຊຶີ່ງສາມາດສັງລວມໄດັ້ດີ່ ງນີ

ການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ
ັ ນີ ັ້ ຄຸ ນນະພາບການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນຍັງບໍີ່ທັນພຽງພໍເທີ່ ອ ຈິີ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນຕັ້ອງພັດທະນາ
ໃນປັດຈຸບນ
ັ້
ັ້ ນຖານຄຸ
ນນະພາບການສຶກສາ ສໍາລັບການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ
ມາດຕະຖານການສອນ ແລະ ມາດຕະຖານຂັນພ
ເພີ່ ອປັບປຸ ງຄຸ ນນະພາບ

ຶ ສານິເທດສໍາລັບການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນໃນແຕີ່ ລະເມອງ.
ໄປພັ້ອມໆກັບຄູສກ
ຫຍາຍຕາໜີ່າງການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນແຫີ່ ງໃໝີ່ ຕັ້ອງຢູີ່ໃນຮູ ບແບບທີີ່ມີຄີ່າໃຊັ້ຈີ່າຍຕໍີ່າ.

ການຂະ

ປະຖົມສຶກສາ
ັ້ (ປ.1 ແລະ ປ.2) ມີຫາຍວິຊາຮຽນ ແລະ ບໍີ່ມີການສອນບໍາລຸ ງເພີ່ ອ
ັ້ ນ
ັ້
ັ ສູດຂອງຊັນປະຖົ
ມສຶກສາຂັນຕົ
ຫກ
ັ້
ັ ສູດ ແທນທີີ່ຈະກວດກາເບິີ່ງຄວາມເຂົາໃຈ
ຊີ່ວຍເຫອນັກຮຽນອີ່ອນ. ຄູສອນສຸ ມໃສີ່ແຕີ່ ໃຫັ້ສໍາເລັດການສິດສອນຫກ
ັ້ ຍອັ້ ນວີ່າຄູສກ
ີ່ ສິດສອນຂອງຕົນເປັນບູລມ
ັ້
ຶ ສານິເທດ ແມີ່ ນໄດັ້ກວດກາການ
ິ ະສິດ, ທັງນີກໍ
ຂອງນັກຮຽນຕໍີ່ເນອໃນທີ
ັ້ ນ
ັ ວີ່າ ການກວດກາແຜນການສອນແມີ່ ນວຽກທີີ່ສໍາຄັນ, ໃນຂະນະທີີ່ການປີ່ຽນ
ັ . ເປັນທີີ່ຮັບຮູ ກ
ແຕີ່ ງບົດສອນເປັນຫກ
ັ ສະທາງ
ີ ານສິດສອນ ເພີ່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຕັ້ອງການດັ້ານການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ຄູສອນຕັ້ອງມີທກ
ແປງວິທກ
ັ ການຝຶກອົບຮົມ. ຄູສອນຫັ້ອງຄວບ
ັ ທັງຄູສກ
ຶ ສານິເທດ ແລະ ຄູສອນຍັງບໍີ່ໄດັ້ຮບ
ວິຊາການທີີ່ແນີ່ ນອນ ເຊິີ່ງປະຈຸບນ
ັ້
ັ ວິຊາຄູ. ການພິມປຶມແບບຮຽນທົ
ດແທນບໍີ່ພຽງພໍ ແລະ ບໍີ່ປົ ກກະຕິຕາມຄວາມຕັ້ອງ
ຂາດການຊີ່ວຍເຫອດັ້ານຫກ
ການ.
ັ້ ມໂຮງຮຽນ: ຕັ້ອງມີຂອບນິຕກ
ິ ໍາທີີ່ຄົບຖັ້ວນ ເພີ່ ອຮັບປະກັນຜົນສໍາເລັດ. ສູດການຄິດໄລີ່ເງ ິນບໍ
ການສັ້າງຕັງກຸີ່
ັ ການທົບທວນ ໂດຍສະເພາະສໍາລັບໂຮງຮຽນຂະໜາດນັ້ອຍ ແລະ
ລິຫານໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູີ່ ມແນະນໍາ ຄວນໄດັ້ຮບ
ີ . ການວິເຄາະເຖິງຜົນປະໂຫຍດດັ້ານຄີ່າໃຊັ້ຈີ່າຍ ສໍາລັບຍຸ ດທະສາດການສະໜັບ
ໂຮງຮຽນທີີ່ຢູີ່ເຂດຫີ່ າງໄກສອກຫກ
ັ້
ແລະ ການສບຕໍີ່ຮຽນໃນໂຮງຮຽນ (ເຊັີ່ນ: ການສະໜອງອາຫານໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ການສະ
ສະໜູນການເຂົາຮຽນ
ີ ແມີ່ ນມີຄວາມຈໍາເປັນ ເພີ່ ອ
ໜອງທຶນການສຶກສາ) ສໍາລັບນັກຮຽນທີີ່ທຸກຍາກ, ໂດຍສະເພາະຢູີ່ເຂດຫີ່ າງໄກສອກຫກ
ັ້
ັ້ ເລີ່ ອນຊັນຂອງນັ
ັ້
ັ ການສະໜັບສະໜູນຕາມຈຸດປະ
ກຮຽນ ໄດັ້ຮບ
ແລະ ການເລີ່ ອນຂັນ,
ຮັບປະກັນວີ່າ ການເຂົາຮຽນ
ສົງ.

ມັດທະຍົມຕອນຕົນັ້
ັ້ ດທະຍົມ, ພັ້ອມນັນັ້
ັ້
ີ
ນມັ
ບຕໍີ່ເຂົາຮຽນໃນຊັ
ຄຸ ນນະພາບຂອງນັກຮຽນທີີ່ຈົບປະຖົມສຶກສາ ບໍີ່ທັນພຽງພໍທີ່ ຈະສ
ັ ສູດ ທີີ່ມີຫາຍ
ີ
ັ້ າັ້ ນວິຊາສະເພາະ ແລະ ທັກສະດັ້ານວິຊາຄູຂອງຄູມດ
ັ ທະຍົມ ແມີ່ ນຍັງບໍີ່ພຽງພໍທີ່ ຈະສອນຫ
ກ
ຄວາມຮູ ດ
ວິຊາຮຽນເກີນໄປ. ຄວາມຕັ້ອງການຄູສອນ ທີີ່ເປັນຊີ່ຽວຊານສໍາລັບທຸກໆວິຊາຮຽນ ແມີ່ ນບໍີ່ສາມາດສະໜອງໃຫັ້ໄດັ້
ຍັ້ອນມີຄີ່າໃຊັ້ຈີ່າຍສູງ. ນັກຮຽນປະລະຍັ້ອນມີຫາຍສາຍເຫດ ເຊັີ່ນ: ຄວາມທຸກຍາກ, ບັ້ານຢູີ່ຫີ່ າງໄກຈາກໂຮງຮຽນ,
ັ້
ີ່ າເວລາຮຽນຈົບ ກໍບີ່ ມີ
ໍ ວຽກ
ັ ສູດຍາກເກີນໄປ, ຊຶີ່ງພວກເຂົາບໍີ່ມີເວລາກະກຽມພຽງພໍ ແລະ ນັກຮຽນກໍເຂົາໃຈວ
ຫກ
ັ້ ຕັ້ອງຮັບປະກັນໃຫັ້ນກ
ັ້
ັ ຮຽນມີຄຸນນະພາບຂັນັ້
ຫາຍຂຶນ,
ເຮັດທີີ່ດີ. ຖັ້າຕັ້ອງການເພີີ່ມຈໍານວນນັກຮຽນເຂົາຮຽນໃຫັ້
ັ້
ພນຖານ.
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ມັດທະຍົມຕອນປາຍ
ັ້ ຄວນຈະຍົກ
ິ ານນັກຮຽນຂອງໂຮງຮຽນຕີ່ າງໆກວັ້າງເກີນໄປ ແລະ ບັນດາໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕົນ
ເຂດບໍລກ
ັ້
ີ ມີໂອກາດເຂົາຮຽນໜັ້
ອຍກວີ່າເດັກນັ້ອຍຢູີ່
ລະດັບໃຫັ້ເປັນມັດທະຍົມສົມບູນ. ເດັກນັ້ອຍຢູີ່ເຂດຫີ່ າງໄກສອກຫກ
ີ ານປະເມີນປະປັດຈຸບນ
ັ ຕັ້ອງໄດັ້ຮບ
ັ ການປັບປຸ ງໂດຍຜີ່ານບັນດາວິທກ
ີ ານທີີ່ຫາກຫາຍ.
ເຂດໃນເມອງ 5 ເທົີ່າ. ວີທກ
ມີຄວາມຕັ້ອງການຄູນເິ ທດທີີ່ຊໍານານງານໃນລາຍວິຊາ ເພີ່ ອຊີ່ວຍເຫອບັນດາຄູສອນ. ຕັ້ອງໄດັ້ສາັ້ ງຍຸ ດທະສາດ ເພີ່ ອ
ັ້ ດທະຍົມຕອນປາຍ. ຕັ້ອງການໃຫັ້ມຫ
ີ ກ
ັ ສູ ດສາມັນວິຊາຊີບໂດຍໃຫັ້
ແກ ັ້ໄຂການປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນຊັນມັ
ິ ະສິດໂຮງຮຽນກິນນອນຊົນເຜົີ່າ.
ບູລມ

ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ
ີ ານປະຕິບດ
ັ ໃນປັດຈຸບນ
ັ ສໍາລັບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ມີລກ
ັ ສະນະທິດສະດີຫາຍໂພດ, ຕັ້ອງສັ້າງ
ວິທກ
ັ້
ັ້ ນຕີ່ າງໆທີີ່ກີ່ ຽວຂັ້ອງເຂົາັ້
ັ້
ັ້ ນຖານ
ັ ຕົວຈິງໃຫັ້ຫາຍ ພັ້ອມທັງຕັ້ອງປັ້ອນຂໍມູ
ັ ສູກວິຊາຊີບຂັນພ
ກປະຕິບດ
ທີີ່ເນັນການຝຶ
ຫດ
ັ້
ັ້
ັ້ ນຂີ່າວສານການສຶກສາ (EMIS). ຕັ້ອງສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ັ ສູດຂອງການສຶກ
ັ້ ຄອງຂໍມູ
ກ
ເນອໃນຫ
ໃນລະບົບຄຸ ມ
ສານອກໂຮງຮຽນ ໃຫັ້ທຽບເທົີ່າກັບການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ. ຕັ້ອງສະໜອງອຸ ປະກອນ ແລະ ເພີີ່ມງ ົບປະມານ
ັ້ ຄະນະກໍາມະການ ການຮຽນຮູ ັ້
ິ ານໃຫັ້ແກີ່ ສູນສຶກສາຊຸມຊົນ, ພັ້ອມທັງສັ້າງສູນການຮຽນຮູ ຊ
ັ້ ຸ ມຊົນໃຫັ້ຫາຍຂຶນ.
ບໍລຫ

ັ້ ງຂັນສູ
ັ້ ອງຖິີ່ນ ເພີ່ ອເຮັດໃຫັ້ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ
ັ້ ນກາງ ແລະ ຂັນທັ້
ັ້ ນທັ
ິ ຕັ້ອງໄດັ້ຮບ
ັ ການສັ້າງຕັງຂຶ
ຕະຫອດຊີວດ
ັ້
ແລະ ໃນໂຮງຮຽນມີການເຊີ່ ອມໂຍງກັນຢີ່າງເຂັມແຂງ.

ິ ານ ແລະ ຄຸ ມ
ັ້ ຄອງ
ຂະແໜງການຍີ່ ອຍບໍລຫ
ັ້
ັ ໃນຂອບເຂດທົີ່ວປະເທດ ໂດຍ
ັ ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ການຈັດສັນຄູ ແລະ ການສັບຊັ້ອນຄູຄນໃໝີ່ ຕັ້ອງໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ້
ິ ໍາທີີ່ມີຢີ່າງເຂັມງວດ.
ການສັບຊັ້ອນຄູຄນໃໝີ່ ສາມາດເປັນໄປໄດັ້ໃນລະດັບກຸີ່ ມໂຮງຮຽນເທົີ່ານັນ,
ນໍາໃຊັ້ຂອບນິຕກ
ແຕີ່ ຖັ້າຢາກສັບຊັ້ອນຄູໄປສອນຢູີ່ໂຮງຮຽນອີ່ ນພາຍໃນເມອງດຽວກັນ

ທີີ່ຢູີ່ຫີ່ າງໄກຈາກບີ່ອນສິດສອນເກົີ່າຂອງຄູ

ແມີ່ ນມີຄວາມທັ້າທາຍ ແລະ ອາດເປັນໄປໄດັ້ຍາກ.
ັ້
ັ້
ັ້ ນປຶມແບບຮຽນ
ົ . ລະບົບຄຸ ມ
ັ້ ຄອງຂໍມູ
ງຂາດເຂີນ ແລະ ລະບົບແຈກຢາຍຍັງຂາດປະສິດທິຜນ
ປຶມແບບຮຽນຍັ
ັ້ ນຂອງສູນສະຖິຕ ິ
ັ້ ຄວນນໍາໃຊັ້ຂມູ
ິ ານສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ແຕີ່ ຂໍມູ
ໍ ັ້ ນຈາກສູນສະຖິຕກ
ັ ໄດັ້ດ.ີ ດັີ່ງນັນ,
ຍັງບໍີ່ທັນປະຕິບດ
ັ້ ີ່ ສູນ
ັ້
ມທົດແທນ ຕັ້ອງສາມາດຊົດເຊີຍຈໍານວນປຶມທີ
ການສຶກສາ ແລະ ກິລາຕັ້ອງທັນກັບເວລາ ແລະ ຂັນຕອນການພິ
ເສຍ.
ັ ການທົບ
ການຈັດສັນງ ົບປະມານໃຫັ້ໂຮງຮຽນ ແລະ ຫັ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມອງ ຕັ້ອງໄດັ້ຮບ
ທວນຄນໃໝີ່ ແລະ ໃຫັ້ສອດຄີ່ອງກັບຄວາມຕັ້ອງການຂອງເຂົາເຈົາັ້ ເພີ່ ອຫຸ ດຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນໃນການໃຫັ້
ິ ານດັ້ານການສຶກສາ.
ບໍລກ
ທັກສະ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານ ບໍີ່ສອດຄີ່ອງກັບຈັງຫວະຂອງການປີ່ຽນແປງພາຍໃນຂະແໜງ
ັ້
ັ້ ຈຶີ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນຕັ້ອງສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ແກີ່ ພະນັກງານວິຊາການໃນທຸກ
ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ. ດັີ່ງນັນ,
ັ້
ັ້
ົ .
ັ ບັນດານນະໂຍບາຍຕີ່ າງໆທີີ່ວາງອອກຢີ່າງມີປະສິດທິຜນ
ບດ
ດຕັງປະຕິ
ລະດັບ ເພີ່ ອໃຫັ້ເຂົາເຈົາສາມາດຈັ
3.2 ຜົນກະທົບຈາກ COVID-19
ັ້
ບົດລາຍງານທີີ່ພິມອອກເມີ່ ອບໍີ່ດົນມານີ7ັ້ ໄດັ້ອະທິບາຍເຖິງຜົນກະທົບທີີ່ອາດຈະເກີດຂຶນຈາກການລະບາດ
ັ້ ບວີ່າ (i) ໄລຍະເວລາ
ຂອງພະຍາດ COVID-19 ຕໍີ່ເສດຖະກິດຂອງປະເທດເຮົາ ດັ້ວຍສອງສົມມຸ ດຖານ ຊຶີ່ງຂຶນກັ
7
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ົ ຂອງ
ແລະ ຄວາມຮັ້າຍແຮງຂອງການລະບາດ ແລະ ການປິດປະເທດຂອງລາວເຮົາ; (ii) ຂະໜາດ ແລະ ປະສິດທິຜນ
ນະໂຍບາຍບັນເທົາທຸກດັ້ານເສດຖະກິດ; ແລະ (iii) ຄວາມຮັ້າຍແຮງ ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງການປິດປະເທດຂອງ
ໍ າຍແຮງ, ເສດຖະກິດລາວເຮົາຄາດວີ່າຈະຂະຫຍາຍຕົວໃນ
ແຕີ່ ລະປະເທດໃນໂລກ. ໃນສະຖານະການທີີ່ອາດບໍີ່ ຮັ້
ອັດຕາ 1% ໃນປີ 2020, ແຕີ່ ຖັ້າສະຖານະການຮັ້າຍແຮງໄປກວີ່າເກົີ່າ, ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດຂອງລາວ
ັ້
ັ້ ປີ 1990". ບົດ
ນ "ອັດຕາການເຕີບໂຕທີີ່ຊັ້າທີີ່ສຸ ດນັບຕັງແຕີ່
ອາດຕິດລົບ 1,8%. ບໍີ່ວີ່າໃນກໍລະນີໃດກໍີ່ຕາມ, ນີຈະເປັ
ໍ ັ້ ງເກດວີ່າ COVID-19 ຈະຊີ່ວຍເພີີ່ມຄວາມສີ່ຽງດັ້ານໂຄງສັ້າງທີີ່ຍາວນານ ຂອງ ສປປ
ລາຍງານດັີ່ງກີ່ າວຍັງໃຫັ້ຂສັ
ີ ະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກທີີ່ອີ່ອນ
ລາວ ຕີ່ ມອີກ, ແມີ່ ນແຕີ່ ກີ່ ອນການເກີດໂລກລະບາດ: ປະເທດລາວເຮົາກໍມສ
ີ ຈໍ
ໍ ັ້ າກັດດັ້ານງ ົບປະມານ ແລະ ເງ ິນຕາຕີ່ າງປະເທດ. ບົດລາຍງານຍັງໄດັ້ກີ່າວເຖິງຄວາມບໍີ່ແນີ່ ນອນ
ແອ, ສົີ່ງຜົນໃຫັ້ມຂ
ແລະ ບໍີ່ຕໍີ່ເນີ່ ອງຂອງຕະຫາດແຮງງານ.
ົ ຄວນ, ລາຍຮັບພາຍໃນຫຸ ດລົງ
ຜົນກະທົບຂອງພະຍາດໂຄວິດຕໍີ່ກັບການເງ ິນຂອງລັດ ຄາດວີ່າຈະມີຫາຍພໍສມ
ັ້ ວເປັນ 12,5 ສີ່ວນຮັ້ອຍໃນປີ 2021 ແລະ
ຈາກ 14 ຫາ 10 ເປີ ເຊັນຂອງ GDP ໃນປີ 2020 ແລະ ຈະຄີ່ອຍໆຟນຕົ
ັ້ ນ ຄາດວີ່າຈະບັນລຸ
ີ ັ້
ງ ເຖິງລະດັບສີ່ຽງສູງ ແລະ ການຊໍາລະໜີສິ
2022. ການຂາດດຸ ນສູງ ຈະເຮັດໃຫັ້ໜສາທາລະນະສູ
ັ້ ີ່ ງ ົບປະມານທີີ່ມີຢີ່ ູ. ການໃຊັ້ຈີ່າຍຂອງລັດ
ັ້ ມັນຈຶີ່ງໄປກວມເອົາພນທີ
55% ຂອງລາຍໄດັ້ພາຍໃນໂດຍສະເລີ່ຍ. ສະນັນ,
ຈະຫຸ ດລົງຈາກ 20,2 ສີ່ວນຮັ້ອຍຂອງ GDP ໃນປີ 2019 ມາເປັນສະເລີ່ຍ 18,9 ສີ່ວນຮັ້ອຍໃນໄລຍະປີ 20202022, ສະນັນັ້ ຈຶີ່ງເຮັດໃຫັ້ສະພາບງ ົບປະມານມີຄວາມຈາກັດຢີ່າງໜັກໜີ່ວງ.
ບົດລາຍງານຄາດຄະເນວີ່າ ຜົນກະທົບຈາກໂລກລະບາດ ອາດຈະເຮັດໃຫັ້ປະຊາຊົນ 214.000 ຄົນ ຕົກຢູີ່ໃນ
ັ້ ນຈາກທະນາຄານໂລກ8, ຄວາມທຸກຍາກໃນ ສປປ ລາວ ຫຸ ດລົງຈາກ 33,5% ມາເປັນ
ຄວາມທຸກຍາກ. ອີງຕາມຂໍມູ

ັ້
ກຍາກ. ເຖິງ
23,2% ໃນທົດສະວັດທີີ່ຜີ່ານມາ ເຮັດໃຫັ້ປະຊາກອນປະມານຫັ້າແສນຄົນ ຫຸ ດພົນອອກຈາກຄວາມທຸ
ັ້ ລະດັບ
ັ້
ກຍາກແມີ່ ນຍັງຢູີ່ໃກ ັ້ ຫ ຕົກເຂົາສູີ່
ຢີ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ປະຊາຊົນສີ່ວນໃຫຍີ່ ທີີ່ຫຸ ດພົນອອກຈາກຄວາມທຸ
ຄວາມທຸກຍາກອີກ - ປະມານເຄິີ່ງໜຶີ່ງຂອງຄົນທຸກຍາກໃນປີ 2013, ຊຶີ່ງໃນປີ 2008 ພວກດັີ່ງກີ່ າວແມີ່ ນບໍີ່ໄດັ້ທຸກ
ໍ ີ່ າ 2,5 ໂດລາຕໍີ່ມ ັ້ ແລະ ມີໂອກາດເຖິງ 10% ທີີ່
ຍາກ. ປະມານ 80% ຂອງປະຊາກອນໃນປີ 2013 ມີລາຍໄດັ້ຕີ່ າກວ
ັ້ ເຫັນວີ່າ ຄວາມທຸກ
ຈະກັບສູີ່ ຄວາມທຸກຍາກ. ຜົນຂອງສໍາຫວດດັດຊະນີໝາຍສັງຄົມລາວ (LSIS 2017)9 ຊີໃຫັ້
ັ ຮຽນບໍີ່ສາມາດຮຽນຈົບການສຶກສາໃນລະດັບໃດໜຶີ່ງ ແລະ
ຍາກແມີ່ ນປັດໄຈປະກອບສີ່ວນທີີ່ສໍາຄັນ ທີີ່ເຮັດໃຫັ້ນກ
ັ ທີີ່ເຮັດໃຫັ້ເກີດຄວາມບໍີ່ສະເໝີພາບ.
ຖກລະບຸ ວີ່າ ເປັນປັດໄຈຫກ
ົ ບົີ່ງບອກ10ຢູີ່ແລັ້ວວີ່າ ການແຜີ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ ສົີ່ງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍີ່ໂພຊະນາການ. ການ
ມີຕວ
ັ້ ງດັ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ກະສິກໍາ,
ສໍາຫວດຜົນກະທົບຂອງ COVID-19 ທີີ່ຜີ່ານມາ ກີ່ ຽວກັບຄວາມໝັນຄົ
ັ້ ເຫັນວີ່າປະມານ 1/3 ຂອງຜູ ຕ
ັ້ ອບ
ດໍາເນີນໂດຍອົງການອາຫານໂລກ ແລະ ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ, ຊີໃຫັ້
ັ້ ີ່ ຖ
ີ ກສໍາຫວດສີ່ວນໃຫຍີ່ ກີ່ າວວີ່າ ພວກ
ັ້ ກ
ຶ ເຖິງການປີ່ຽນແປງທີີ່ບໍີ່ດີກີ່ຽວກັບການບໍລໂິ ພກອາຫານ. ຜູ ທ
ຄໍາຖາມ ຮູ ສ
ັ້
າດ. ການພັດ
ເຂົາບໍີ່ສາມາດບໍລໂິ ພກຄົບທຸກໝູີ່ອາຫານໄດັ້ ຍັ້ອນການເພີີ່ມລາຄາ ແລະ ການຫຸ ດລົງຂອງຊີນໃນຕະຫ
ີ່
ີ່
ີ່
ທະນາລະບົບພູ ມຕັ້ານທານທີແຂງແຮງໃນເດັກ ໂດຍການບໍລໂິ ພກອາຫານທີມີໂພຊະນາການທີດີ ແມີ່ ນມີຄວາມ
ສໍາຄັນຫາຍເພີ່ ອເປັ ນການປັ້ອງກັນຄວາມສີ່ຽງດັ້ານສຸ ຂະພາບ.
ອົງການອາຫານໂລກ ແລະ ອົງການ UNICEF ກໍາລັງເຕອນກີ່ ຽວກັບການລະບາດ ຂອງຄວາມອຶດຢາກທີີ່
ັ້
ດຫິວຢີ່າງຮຸ ນແຮງ
ງຽບສະຫງ ົບ ເຊິີ່ງອາດຈະເຮັດໃຫັ້ປະຊາກອນຂອງໂລກອີກ 130 ລັ້ານຄົນ ເຂົາໄປໃນຄວາມອຶ
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https://www.worldbank.org/en/country/lao/publication/drivers-of-poverty-in-lao-pdr

COUNTRY REPORT Lao People’s Democratic Republic Lao Social Indicator Survey II 2017 MICSLao Statistics Bureau. 2018.
And Lao Social Indicator Survey II 2017, Survey Findings Report. Vientiane, Lao PDR: Lao
Statistics Bureau and UNICEF.
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ັ້ ນຈາກໜັງສພິມ Vientiane Times ວັນທີ 17 ເດອນ ມິຖຸນາ 2020
ຂໍມູ
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ຍັ້ອນຜົນກະທົບຈາກ Covid-19. ບັນດາຄອບຄົວທີີ່ມີຄວາມທຸກຍາກຢູີ່ແລັ້ວ ຫ ກໍາລັງຕົກຢູີ່ໃນຄວາມທຸກຍາກ
ແລະ ມີຄວາມຂາດແຄນທາງດັ້ານໂພຊະນາການ, ແມີ່ ນຢູີ່ໃນອັນດັບທໍາອິດຂອງອັນຕະລາຍນີ.ັ້ ຢູີ່ ສປປ ລາວ, ຫາຍ
ັ ການລັ້ຽງລູກດັ້ວຍນົມແມີ່ ແລະ ຫາຍກວີ່າ 2/3 ຂອງ
ກວີ່າເຄິີ່ງໜຶີ່ງຂອງເດັກນັ້ອຍອາຍຸ ຕີ່ ໍາກວີ່າ 6 ເດອນ ບໍີ່ໄດັ້ຮບ
ໍ ີ່ າສອງປີ ແມີ່ ນບໍີ່ໄດັ້ຕາມມາດຕະຖານຕໍີ່າສຸ ດດັ້ານອາຫານ ໃນແງີ່ ຂອງຄວາມຖີີ່, ດັ້ານຄຸ ນ
ເດັກນັ້ອຍອາຍຸ ຕີ່ າກວ
ນະພາບ ແລະ ຄວາມຫາກຫາຍ.
ັ້ ຜົນກະທົບທາງລົບຂອງການແຜີ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ ຕໍີ່ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຈະ
ດັີ່ງນັນ,
ມາຈາກຄວາມອາດສາມາດໃນການສະໜອງຊັບພະຍາກອນທາງການເງ ິນໃຫັ້ແກີ່ ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ັ້
ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ມາຈາກຄອບຄົວທຸກຍາກທີີ່ບໍີ່ສົີ່ງລູກຫານຂອງພວກເຂົາໄປໂຮງຮຽນ ເນີ່ ອງຈາກເຂົາເຈົາມີ
ໂອກາດໄປຊອກວຽກເຮັດງານທໍາຕາມສວນຢາງ, ສວນກວັ້ ຍ ແລະ ໂຮງຈັກໂຮງງານ ລວມທັງໄປຊອກຫາເຄີ່ ອງປີ່າ
ຂອງດົງ.
ີ ສິດ ສໍາລັບ ແຜນ 2021-2025
3.3 ຈຸດປະສົງດັ້ານນະໂຍບາຍທີີ່ເປັນບູ ລມ
ຈຸດປະສົງລວມຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແມີ່ ນແນໃສີ່ພັດທະນາລະບົບການສຶກ
ີ ວາມຮູ ,ັ້ ຄວາມສາມາດ, ມີຄຸນສົມບັດສິນທໍາປະຕິວດ
ັ ແລະ ມີຄີ່ານິຍມ
ົ ທີີ່
ສາ ເພີ່ ອສັ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫັ້ມຄ
ິ ຸ ດ, ມີລະບຽບວິໄນ, ມີສຸຂະພາບທາງດັ້ານຮີ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈທີີ່ດີ
ໍ ັ້
ກປະເທດຊາດ, ຊີ່ ສັດບໍລສ
ຖກຕັ້ອງ, ມີນາໃຈຮັ
ັ ດີງາມຂອງຊາດ,
ິ , ມີຄີ່ານິຍມ
ົ ຕໍີ່ປະເພນີອນ
, ມີຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນຊາດ, ມີຄວາມຮັກຕໍີ່ການຮຽນຮູ ຕັ້ ະຫອດຊີວດ
ິ ະຍາສາດ ເພີ່ ອໃຫັ້ກາຍເປັນກໍາລັງແຮງງານທີີ່ມີຄຸນນະພາບ, ສອດຄີ່ອງ ແລະ ສາມາດ
ຮັກຄວາມກາັ້ ວໜັ້າ ແລະ ມີວທ
ຕອບສະໜອງກັບຄວາມຮຽກຮັ້ອງຕັ້ອງການ ຂອງການຂະຫຍາຍຕົວທາງດັ້ານເສດຖະກິດຂອງຊາດທີີ່ຍນຍົງ, ມີ
ັ້
ຄວາມພັ້ອມທີີ່ຈະຮີ່ວມມ ແລະ ແຂີ່ງຂັນກັບບັນດາປະເທດໃນພາກພນ.
ັ ຮອງເອົາ
ກອງປະຊຸມລະດັບສູງຂອງໜີ່ວຍງານວິຊາການຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຕົກລົງເຫັນດີຮບ
ັ້
ຈຸດປະສົງດັ້ານນະໂຍບາຍຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025 ດັີ່ງນີ:
•

ັ້
ັ້
ັ້ າງດັ້ານເນອໃນຂອງບົ
ມ
ດສອນ ແລະ ທັກສະດັ້ານການສິດສອນຂອງຄູສອນຊັນປະຖົ
ເພີ່ ອປັບປຸ ງຄວາມຮູ ທ

•

ິ ະສິດໃນການຈັດສັນງ ົບປະມານໃສີ່ຂະແໜງການຍີ່ ອຍປະຖົມສຶກສາ;
ສຶກສາ ໂດຍໃຫັ້ບູລມ
ັ້ ີ່ າງປະຢັດ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສອດຄີ່ອງກັບຕົວຈິງ
ັ້ ດທະຍົມຕອນຕົນຢ
ເພີ່ ອຂະຫຍາຍການສຶກສາຊັນມັ
ັ້ ຖັ້າຫາກ
ີ່ ເກີດຂຶນ
ັ້
ັ້ ດທະຍົມຕອນຕົນຈະບໍ
ັ້ ງການສຶກສາຊັນມັ
ັ ຈາກການເຂົາເຖິ
, ແຕີ່ ຜົນປະໂຫຍດທີີ່ໄດັ້ຮບ
ັ້ ີ່ ຈົ
ີ ບຊັນັ້
ຜົນການຮຽນ ກໍຄທັກສະການອີ່ານອອກຂຽນໄດັ້ ແລະ ທັກສະການຄິດໄລີ່ເລກຂອງນັກຮຽນ ຜູທ
ີ ນ
ົ ເຮັດໃຫັ້ຄຸນນະພາບ
ັ ການປັບປຸ ງດີຂນ.
ຶ ັ້ (ການຂະຫຍານການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ກໍມຜ
ປະຖົມ ບໍີ່ໄດັ້ຮບ
ັ້
ຶ ັ້
ັ້ ຽນຈົບຊັນປະຖົ
ມດີຂນ).
ຂອງຜູຮ

•

ເພີ່ ອສັ້າງຄວາມກົມກີ່ ຽວກັນລະຫວີ່າງທັກສະ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານ ພາຍໃນກະຊວງສຶກ
ີ ໃຫັ້ສາມາດຕອບສະໜອງໄດັ້ຕາມຄວາມຕັ້ອງການຂອງວຽກງານໃນປັດຈຸບນ
ັ
ສາທິການ ແລະ ກິລາ ເພີ່ ອ
ັ້
ັ້
ຈາໍ ນວນຄົນເທົີ່າເດີມ ໂດຍຜີ່ານການປັບປຸ ງລະບົບການຄຸ ມ
ແລະ ອານາຄົດ. (ເຮັດວຽກຫາຍຂຶນໂດຍໃຊັ້

•

ຄອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ).
ັ້
ແກີ່ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ, ຫັ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ
ເພີ່ ອສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ົ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດ
ກິລາເມອງ, ກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຮງຮຽນ ເພີ່ ອປັບປຸ ງປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜນ
ຊອບຂອງເຂົາເຈົາັ້ ໂດຍຜີ່ານການສັ້າງຄວາມກົມກຽວກັນລະຫວີ່າງໜັ້າທີີ່, ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບ
ີ ວາມຊັດເຈນ; ການສັ້າງລະບົບສະໜອງ
ຜິດ ຊອບ; ການກໍານົດຕໍາແໜີ່ງງານ ແລະ ວິຊາສະເພາະໃຫັ້ມຄ
ແລະ ຈັດສັນຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນການເງ ິນ ທີີ່ອີງໃສີ່ຄວາມຕັ້ອງການຕົວຈິງ.
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ັ້
ັ ຢູີ່ໃນປັດຈຸບນ
ັ ເຊັີ່ນ:
ບດ
ຸ ປະສົງດັ້ານນະໂຍບາຍຈໍານວນໜຶີ່ງທີີ່ກໍາລັງສບຕໍີ່ຈັດຕັງປະຕິ
ນອກນັນັ້ ຍັງມີຈດ
•

ັ້ ຄອງຊັບພະຍາ
ໂດຍຜີ່ານການຄຸ ມ
ເພີ່ ອຫຸດຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນທາງດັ້ານຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ
ິ ານດັ້ານການສຶກສາ ໂດຍສະ
ີ ະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜນ
ົ ເພີ່ ອເລັີ່ງໃສີ່ປັບປຸ ງການບໍລກ
ກອນໃຫັ້ມປ
ເພາະໃນ 40 ເມອງດັ້ອຍໂອກາດ ຕາມທີີ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາໄດັ້ກໍານົດໄວັ້.

•

ີ່ ມີຄຸນນະພາບ ເພີ່ ອປະກອບສີ່ວນເຂົາັ້ ແລະ ສະໜັບສະ
ັ້
ັ້ ນຖານທີ
ສະໜອງການສຶກສາຫງັ ການສຶກສາຂັນພ
ັ້ IX.
ິ ະສິດຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫີ່ ງຊາດ ຄັງທີ
ໜູນບັນດາບູລມ

•

ັ້ ແລະ ສາກົນ.
ເພີ່ ອເສີມຂະຫຍາຍວຽກງານກິລາ-ກາຍຍະກໍາຂອງລາວ ໃຫັ້ກ ັ້າວສູີ່ ມາດຕະຖານພາກພນ

ັ້ ນສອດຄີ່ອງກັບຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລວມ ແລະ ວຽກງານຈຸດສຸ ມຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະ
ິ ະສິດເຫີ່ ານີ
ົ ແມີ່
ບູລມ
ັ້ IX ໄດັ້ຖກເລີ່ ອນອອກ
ັ້ IX. ການສັ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫີ່ ງຊາດ ຄັງທີ
ກິດ-ສັງຄົມແຫີ່ ງຊາດ ຄັງທີ
ົ ໄດັ້ຮບ
ັ ທີ 2 (ການພັດທະນາຊັບສິນ
ໄປຍັ້ອນຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19. ພາຍໃຕັ້ຜນ
ັ້ IX, ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ບູລມ
ິ ະສິດແມີ່ ນເພີ່ ອບັນລຸ “ການສຶກສາທີີ່ມີ
ມະນຸດ) ຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຄັງທີ
ັ ອຸ ດສາຫະກໍາຍຸ ກ 4.0, ທັກສະດັ້ານແຮງງານ ແລະ ທັກສະທາງ
ຄຸ ນນະພາບສໍາລັບການກຽມພັ້ອມຂອງການປະຕິວດ
ດັ້ານວິຊາການ ລວມທັງການມີສີ່ວນຮີ່ວມຂອງແມີ່ ຍິງ. ຊຶີ່ງເປັ ນສີ່ວນໜຶີ່ງຂອງການກະກຽມກອງປະຊຸມໂຕະ ມົນປະ
ັ້ IX, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ຈໍາປີ 2020 ສໍາລັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫີ່ ງຊາດ ຄັງທີ
ໄດັ້ຮຽກຮັ້ອງໃຫັ້ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ກໍານົດ “ຢີ່າງໜັ້ອຍສາມມາດຕະການທີີ່ລະອຽດອີ່ອນກີ່ ຽວກັບເພດ
ັ້
ດທະນາແບບຍນຍົງ ກີ່ ຽວກັບຄຸ ນນະພາບຂອງການສຶກສາ ແລະ ເປີເຊັນຂອງນັກຮຽນ
ເພີ່ ອເລັີ່ງໃສີ່ເປົາໝາຍການພັ
ັ້ ີ່ າ ດັ້ານທັກສະການອີ່ານ ແລະ ຄະ ນິດັ້ ທີີ່ບັນລຸ ໄດັ້ມາດຕະຖານຂັນຕໍ
ັ້
ມ ແລະ ມັດທະຍົມຕອນຕົນ
ໃນຊັນປະຖົ

ສາດ”. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຍັງໄດັ້ໃຫັ້ຮູເັ້ ຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການຝຶ ກອົບຮົມວິຊາຊີບ ເພີ່ ອຮັບປະກັນໃຫັ້ ສປປ ລາວ ສາມາດເກັບກີ່ ຽວຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາວໜຸີ່ ມ ທີີ່ມີຄວາມສາມາດບົີ່ມຊັ້ອນ ແລະ ສາມາດແປ
ັ ສະ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງ. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນຍັງ
ການລົງທຶນນີ ັ້ ໃຫັ້ເປັນກໍາລັງແຮງງານທີີ່ມີທກ
ັ້
ກອົບຮົມຄູປະຖົມໃຫັ້ຫາຍກວີ່າເກົີ່າ; ເພີີ່ມທະວີການພັດທະນາ
ໄດັ້ກໍານົດຄວາມຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນເຂົາໃນການຝຶ
ັ້
ຫຸ ດຜີ່ອນອັດຕາການປະລະການຮຽນ, ໂດຍສະເພາະໃນ
ເດັກ ແລະ ການກຽມຄວາມຂອງເດັກກີ່ ອນເຂົາໂຮງຮຽນ,
ກຸີ່ ມເດັກຍິງ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸ ນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບດັ້ານການສຶກສາ; ເພີີ່ມທະວີການລົງທຶນ ແລະ ການ
ີ ານແບບກວມລວມ ແລະ
ຮີ່ວມມກັບພາກເອກະຊົນໃນວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ວິທກ
ັ ສະນະທີີ່ເປັນຍຸ ດທະສາດ ແມີ່ ນມີຄວາມຈໍາເປັນ ໃນການພັດທະນາວິຊາຊີບດັ້ານການສຶກສາ.
ມີລກ

3.4 ຄວາມສີ່ຽງຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025
ຸ ປະສົງດັ້ານນະໂຍບາຍ ຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ
ຄວາມສີ່ຽງທີີ່ສໍາຄັນຕໍີ່ການບັນລຸ ຈດ
ກິລາ 2021-2025 ແມີ່ ນການຂາດແຄນຊັບພະຍາກອນການເງ ິນ ດັີ່ງທີີ່ເຄີຍເປັນໃນລະຫວີ່າງປີ 2016-2020. ໃນ
ັ້
ີ ີ່ ານມາ, ຕົວຊີບອກຈໍ
ານວນໜຶີ່ງໄດັ້ສະແດງໃຫັ້ເຫັນການທົດຖອຍເມີ່ ອທຽບກັບຊຸມປີ ກີ່ອນໜັ້ານີ ັ້ (ເບິີ່ງເອ
ຊຸມປີທີ່ ຜ

ັ ຖະບານມີຄວາມຫຍຸ ງັ້ ຍາກທີີ່ຈະເພີີ່ມການ
ກະສານຊັ້ອນທັ້າຍທີ 4). ການລະບາດຂອງ COVID-19 ໄດັ້ເຮັດໃຫັ້ລດ
ສະໜັບສະໜູນງ ົບປະມານໃຫັ້ແກີ່ ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃນອະນາຄົດ ແລະ ຄອບຄົວທີີ່ທຸກຍາກກໍມ ີ
ັ້
ຍັ້ອນຄວາມບໍີ່ແນີ່ ນອນກີ່ ຽວກັບໄລຍະເວລາຂອງຜົນກະທົບ
ຄວາມຫຍຸ ງັ້ ຍາກທີີ່ຈະສົີ່ງລູກພວກເຂົາເຂົາໂຮງຮຽນ.
ົ ,ັ້ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025 ຈຶີ່ງໄດັ້ສະເໜີແຜນການເງ ິນ ຢູີ່ສອງສົມມຸ ດ
ເຫີ່ ານີ
ັ ຍັງຢູີ່ໃນລະດັບເທົີ່າເດີມ" ແລະ ສົມມຸ ດຖານງ ົບປະມານ "ຍົກສູງຄຸ ນນະພາບຂອງການ
ຖານຄ: "ງ ົບປະມານທີີ່ໄດັ້ຮບ
ສຶກສາ". ສົມມຸ ດຖານທີສອງ ຈະຕັ້ອງການງ ົບປະມານສະໜັບສະໜູນເພີີ່ມເຕີມຈາກລັດຖະບານ ແລະ ຄູີ່ ຮີ່ວມ
ພັດທະນາ, ໃນຂະນະທີີ່ສົມມຸ ດຖານທີໜີ່ ງຶ ໄດັ້ຖກອອກແບບເພີ່ ອປົກປັ້ອງການລົງທຶນ ແລະ ຜົນສໍາເລັດທີີ່ຍາດໄດັ້
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ໃນໄລຍະຜີ່ານມາ. ໜີ່ວຍງານວິຊາການຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຈະຕັ້ອງໄດັ້ເຮັດວຽກຫາຍກວີ່າເກົີ່າ ເພີ່ ອ
ິ ະສິດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ
ຮັບປະກັນວີ່າ ງ ົບປະມານການຊີ່ວຍເຫອຈາກພາຍນອກ ສອດຄີ່ອງກັບບູລມ
ກິລາ. ລາຍລະອຽດຂອງຄວາມສີ່ຽງຕີ່ າງໆ ໄດັ້ກໍານົດຢູີ່ໃນເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍທີ 5.

4.

ັ້
ເປົ າໝາຍລວມສໍ
າລັບ 2021-2025
ັ ພະຍາກອນທີີ່
“ພາຍໃນປີ 2025 ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຢູີ່ ສປປລາວ ມີໂຄງສັ້າງ ແລະ ມີຊບ
ັ້ ງການສຶກ ສາ ແລະ ກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ທີີ່ມີຄຸນ
ົ ລະເມອງລາວທຸກຄົນ ເຂົາເຖິ
ເໝາະສົມເພີ່ ອເຮັດໃຫັ້ພນ
ັ ຜົນປະໂຫຍດຈາກການຂະຫຍາຍຕົວທາງດັ້ານເສດຖະກິດ ແລະ
ນະພາບ ເພີ່ ອໃຫັ້ປະເທດຊາດໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ້
ັ ເປົາັ້
ຫຸ ດພົນອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດັ້
ອຍພັດທະນາ ແລະ ຊຸກຍູ ັ້ເພີ່ ອບັນລຸ ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ໝາຍການພັດທະນາແບບຍນຍົງ ທີ 4”

ຕະຫອດໄລຍະ 5 ປີ ຜີ່ານມາ ດັ້ວຍການຊີ່ວຍເຫອຈາກຄູີ່ຮີ່ວມພັດທະນາ ເຮັດໃຫັ້ເສດຖະກິດ ສປປ ລາວ
ີ ັ້ ສູງ ຊຶີ່ງ
ີ ານເຕີບໃຫຍີ່ ຢີ່າງໄວ ເຖິງແມີ່ ນວີ່າໃນໄລຍະມໍີ່ີ່ໆມານີ ັ້ ການເກັບລາຍຮັບເຕີບໂຕຊັ້າ ແລະ ການໃຊັ້ໜມີ
ໄດັ້ມກ
ເປັນອຸ ປະສັກການຂະຫຍາຍຕົວທາງດັ້ານການເງ ິນ ລວມທັງການສະໜອງງ ົບປະມານໃຫັ້ແກີ່ ຂະແໜງການສຶກສາ
ັ້ ຕາມ, ການເຂົາຮຽນ
ັ້
ັ້ ເລີ່ ອນຊັນຂອງນັ
ັ້
ົ ກໍ
ໍ ັ້ າກັດເຫີ່ ານີ
ກຮຽນ ກໍຍງັ ສບ
ແລະ ການເລີ່ ອນຂັນ,
ແລະ ກິລາ. ເຖິງຈະມີຂຈໍ
ັ ການປັບປຸ ງໃຫັ້ດຂ
ີ ນຢ
ຶ ັ້ ີ່ າງຊັດເຈນ. ການທົບທວນເຄິີ່ງສະໄໝແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2016ຕໍີ່ໄດັ້ຮບ
ັ້ ງການສຶກສາຍັງສບຕໍີ່ຄົງຕົວຢູີ່ ແລະ ຄຸ ນນະພາບ
2020 ໄດັ້ສະຫຸ ບໃຫັ້ເຫັນວີ່າ ຄວາມແຕກໂຕນດັ້ານການເຂົາເຖິ

ັ ສະການຮູ ໜ
ັ້ ງັ ສ ແລະ
ັ ການປັບປຸ ງໃຫັ້ດຂ
ີ ນ
ຶ ັ້ ໂດຍສະເພາະເພີ່ ອຮັບປະກັນໃຫັ້ທກ
ຂອງການສຶກສາ ຈະຕັ້ອງໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ
ັ ການປັບປຸ ງໃຫັ້ດຂ
ີ ນ.
ຶ ັ້
ການສະຫຸ ບດັີ່ງກີ່ າວ ຍັງໄດັ້ຮບ
ມໄດັ້ຮບ
ການຄິດໄລີ່ເລກຂອງນັກຮຽນທີີ່ຮຽນຈົບຊັນປະຖົ
ການຢນຢັນຕີ່ ມຈາກກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ເພີ່ ອກະກຽມການສັ້າງແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-

2025.
ັ້ ີ່ ການຫຸ ດຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ ແລະ ປັບປຸ ງຜົນການຮຽນໃນ
ັ້ ຊີ່ວງໄລຍະ 2021-2025 ຈະເນັນໃສ
ດັີ່ງນັນ,
ັ້
ີ ນ.
ຶ ັ້ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດັ້ກໍານົດເອົາ 40 ເມອງທີີ່ດັ້ອຍໂອກາດທີີ່ສຸ ດທາງ
ມສຶກສາໃຫັ້ດຂ
ຊັນປະຖົ
ົ ັ້ ຍັງທຸກຍາກ
ົ ໄດັ້ຮບ
ັ ດັ້ານການສຶກສາຕໍີ່າທີີ່ສຸ ດ. ບັນດາເມອງເຫີ່ ານີ
ດັ້ານການສຶກສາຂອງປະເທດ ຊຶີ່ງເປັນບີ່ອນທີີ່ມີຜນ
ິ ະສິດຂອງແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ຫາຍ ຊຶີ່ງປະກອບດັ້ວຍຄອບຄົວທີີ່ຂາດດັ້ານສະບຽງອາຫານ. ບູລມ
ົ ັ້ ແລະ ບັນດາເມອງ
2021-2025 ແມີ່ ນເພີ່ ອຫຸດຜີ່ອນຊີ່ອງຫວີ່າງດັ້ານການສຶກສາ ລະຫວີ່າງບັນດາ 40 ເມອງເຫີ່ ານີ
ັ້
ັ້ ງການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ແລະ ຜົນການຮຽນຕໍີ່າໃນຊັນປະຖົ
ັ້ າກັດໃນການເຂົາເຖິ
ມສຶກ
ຕີ່ າງໆໃນທົີ່ວປະເທດ. ຂໍຈໍ
ັ້ ດທະຍົມ
ັ້ ດທະຍົມສຶກສາ. ການສຶກສາຊັນມັ
ັ້ ດທະຍົມ ແລະ ຫງັ ຊັນມັ
ົ ກະທົບຕໍີ່ການສຶກສາໃນຊັນມັ
ສາ ຈະມີຜນ
ັ້ ຈະ
ັ້ ດທະຍົມຕອນຕົນ
ັ້
ັ້ ເປັນການສຶກສາພາກບັງຄັບ ແຕີ່ ຜົນປະໂຫຍດທີີ່ໄດັ້ຮບ
ັ ຂອງການເຂົາຮຽນໃນຊັ
ນມັ
ຕອນຕົນ

ັ້
ັ້
ັ ສະການຮູ ໜ
ັ້ ງັ ສ ແລະ ການຄິດໄລເລກພຽງພໍ ແລະ ມີຄວາມຍນ
ໍ ີ່ ອນັກຮຽນທີີ່ຈົບຊັນປະຖົ
ມມີທກ
ກໍຕີ່ ເມ
ເກີດຂຶນໄດັ້
ີ່
ັ ຜົນປະໂຫຍດຈາກການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດ ເພີ່ ອ
ຍົງ ເພອປະກອບສີ່ວນເຂົາັ້ ແລະ ໄດັ້ຮບ
ັ້
ອຍພັດທະນາໃນປີ 2025. ນອກຈາກການປັບປຸ ງ
ຊີ່ວຍໃຫັ້ ສປປ ລາວ ຫຸ ດພົນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດັ້
ັ້
ັ
ັ ັ້
ກສາກີ່ ອນໄວຮຽນໃນຮູ ບແບບຕີ່ າງໆ ຈະຊີ່ວຍໃຫັ້ນກ
ມແລັ້ວ, ການເຂົາຮຽນໃນການສຶ
ຄຸ ນນະພາບຂອງຄູຊນປະຖົ
ີ ນ
ຶ ັ້ ໂດຍສະເພາະເດັກທີີ່ບໍີ່ມີພາສາລາວເປັນພາສາແມີ່ . ການລະ
ຮຽນສາມາດຮຽນອີ່ານ ແລະ ຂຽນພາສາລາວໄດັ້ດຂ
ັ້
ີ ຂວາງການເປີ ດໂຮງຮຽນ ແລະ ການເຂົາໂຮງຮຽນຂອງນັ
ກຮຽນ ໄດັ້ສະບາດຂອງໂຣກລະບາດ COVID-19 ໄດັ້ກດ
ແດງໃຫັ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈໍາເປັນໃນການພັດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍກົນໄກການສະໜັບສະໜູນນັກຮຽນ ແລະ ຄູ
ັ້ ງການຮຽນຮູ ທ
ັ້ າງອິນເຕີເນັດ.
ີ ທີີ່ບໍີ່ສາມາດເຂົາເຖິ
ສອນ ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຫີ່ າງໄກສອກຫກ
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ັ້ າກັດດັ້ານການເງ ິນທີີ່ຄາດຄະເນໄວັ້ຮອດປີ 2025 ແມີ່ ນມີຜນ
ົ ກະທົບທີີ່ຮັ້າຍແຮງກວີ່າເກົີ່າ
ການຄາດຄະເນຂໍຈໍ
ີ ວາມຈໍາເປັນຈະຕັ້ອງໄດັ້ກໍານົດບູລມ
ິ ະສິດ
ທາງດັ້ານເສດຖະກິດ ຍັ້ອນການລະບາດຂອງ COVID-19, ເຮັດໃຫັ້ມຄ
ດັ້ານການເງ ິນໃນແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025. ໃນເວລາດຽວກັນ, ໜີ່ວຍງານວິຊາ
ການຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຈະທົບທວນແຜນການເງ ິນຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ
ັ້
ິ ະສິດເຫີ່ ານີ
ົ ຕາມຄວາມເໝາະສົ
ມ.
ກິລາ ເປັນແຕີ່ ລະປີ ແລະ ດັດແປງບູລມ
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ັ ລວມຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025
ຜົນໄດັ້ຮບ

ີ່ ເໝາະສົມ
ັ້ ວາມສາມາດທາງດັ້ານວິຊາສະເພາະ ແລະ ຄວາມຮູ ທ
ັ້ ີ່ ວໄປທີ
ົ
ປະຊາຊົນລາວທຸກຄົນມີຄວາມຮູ ຄ
ເພີ່ ອພັດທະນາຕົນເອງ, ເພີ່ ອປະກອບສີ່ວນເຂົາັ້ ແລະ ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ
ັ້
ອຍພັດທະນາໃນປີ 2025.
ປະເທດຊາດ ເພີ່ ອໃຫັ້ປະເທດຊາດຫຸ ດພົນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດັ້

ັ້ ດທະຍົມ
ັ້
ັ ສິນຂອງມະນຸດ (ອັດຕາເຂົາຮຽນລວມຊັ
ນມັ
ຄາດໝາຍທີີ່ຕິດພັນກັບການສຶກສາຂອງດັດຊະນີຊບ
ັ້
ັ້ ງັ ສຂອງຜູ ໃັ້ ຫຍີ່ ) ຕັ້ອງການໃຫັ້ການຫຸ ດພົນອອກຈາກສະຖານະພາບດັ້
ອຍພັດທະນາຂອງປະ
ແລະ ອັດຕາການຮູ ໜ
ັ້ ີ່ ສໍາລັບແຜນພັດທະນາການສຶກສາ
ັ້
ັ ທີີ່ຕັ້ອງໄດັ້ເນັນໃສ
ກ
ເທດ ແມີ່ ນສາມາດບັນລຸ ໄດັ້. ເຖິງຢີ່າງໃດກໍຕາມ, ເປົາໝາຍຫ
ແລະ ກິລາ 2021-2025 ແມີ່ ນປັບປຸ ງຄຸ ນນະພາບດັ້ານວິຊາການ ໂດຍຜີ່ານການປັບປຸ ງຄຸ ນນະພາບການສອນຂອງຄູ
ັ້
ມສຶກສາ.
ໂດຍສະເພາະໃນຊັນປະຖົ
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ັ ລະດັບສູງ
ຄາດຄະເນຜົນໄດັ້ຮບ

ັ້ ທີີ່ຈະບັນລຸ
ັ ລະດັບສູງຕົນຕໍ
ພາກທີ I ຂອງແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໄດັ້ກໍານົດເອົາ 8 ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ ສໍາລັບ
ັ ລະດັບກາງ ແລະ ຄາດໝາຍທີີ່ກີ່ ຽວຂັ້ອງສໍາລັບປີ 2025. ຕົວຊີບອກຫ
ກ
ໃນປີ 2025 ພັ້ອມດັ້ວຍຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້ 8 (ຂອບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນ
ັ ລະດັບສູງ ແລະ ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບກາງ ແມີ່ ນໄດັ້ກໍານົດຢູີ່ຂໍທີ
ແຕີ່ ລະຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະຄາດໝາຍຕີ່ າງໆ ກໍໄດັ້ກໍານົດຢີ່າງຈະແຈ ັ້ງ. ພາກທີ II ຂອງ
ັ ເພີ່ ອໃຫັ້ບນ
ຜົນ). ບັນດານະໂຍບາຍທີີ່ຈະຕັ້ອງປະຕິບດ
ແຜນ 5 ປີ ໄດັ້ນໍາສະເໜີແຜນລະອຽດຂອງແຕີ່ ລະຂະແໜງຍີ່ ອຍ ຊຶີ່ງໄດັ້ກໍານົດຍຸ ດທະສາດ, ຄາດໝາຍ ທີີ່ແຍກຕາມ
ັ ລະດັບກາງດຽວກັນ ທີີ່ລະບຸ ໄວັ້ໃນພາກທີ I. ມີ 4 ຜົນ
ເພດຍິງ ແລະ ຊາຍ ແລະ ວຽກຈຸດສຸ ມທີີ່ຕິດພັນກັບຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ ສູດການຮຽນ
ັ ລະດັບສູງທີີ່ຖກກໍານົດຂຶນມາ
ເພີ່ ອປັບປຸ ງຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ, ຊຶີ່ງລວມມີ: ປັບປຸ ງຫກ
ໄດັ້ຮບ
ັ້ າໍ ນວຍ ການ,
ການສອນ, ປັບປຸ ງການວັດຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ, ການຍົກສູງຂີດຄວາມສາມາດຂອງຄູ ແລະ ຜູ ອ
ັ້
ັ້ ນຖານຂອງຄຸ
ັ
ນນະພາບການສຶກສາ. ຜົນໄດັ້ຮບ
ການປະເມີນຜົນການສອນຂອງຄູ ແລະ ການສັ້າງມາດຕະຖານຂັນພ
ຈາກການປະເມີນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ປ.3 (ASLO 3) ໃນປີ 2017 ແລະ ການປະເມີນຜົນການຮຽນ ຂອງ
ນັກຮຽນ ມ.4 ໃນປີ 2019 ໄດັ້ສະແດງໃຫັ້ເຫັນວີ່າ ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນແມີ່ ນຍັງຕໍີ່າ ແລະ ຜົນການສຶກສາເຖິງ
ຄວາມເປັນເອກກະລາດຂອງໂຮງຮຽນ (achool autonomy study) ໃນປີ 2016 ກໍໄດັ້ສະແດງໃຫັ້ເຫັນວີ່າ ຄວາມ
ັ້
ັ້
ີ ານຄົນຄວັ້
ັ້ າງດັ້ານເນອໃນການສອນ
າ
ແລະ ທັກສະດັ້ານວິຊາຄູຂອງຄູປະຖົມແມີ່ ນຍັງຕໍີ່າ. ເຖິງແມີ່ ນວີ່າບໍີ່ໄດັ້ມກ
ຮູ ທ
ັ້
ານົດບາງຍຸ ດທະສາດ, ການສັ້າງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແມີ່ ນໄດັ້
ເພີ່ ອເປັນພນຖານໃນການກໍ
ັ້
ັ້ ີ່ ມີ
ີ ຄວາມຮູ ັ້ ແລະ ເຂົາໃຈດີ
ັ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນ ຊຶີ່ງເປັນຜູ ທ
ວີ່າ
ອີງໃສີ່ຜົນການປຶກສາຫາລກັບທັ້ອງຖິີ່ນ, ລວມທັງຜູ ອ
ຈະເຮັດແນວໃດຖັ້າຢາກປັບປຸ ງຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ.
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ັ ລຸ ໄດັ້ 8 ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບສູ ງ
ເງີ່ ອນໄຂສໍາຄັນເພີ່ ອໃຫັ້ບນ
ີ ນ
ົ ສໍາເລັດ, ພາກທີ II: ແຜນຂອງບັນດາ
ັ ລະດັບສູງ 8 ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ທີີ່ໄດັ້ກໍານົດໄວັ້ມຜ
ເພີ່ ອໃຫັ້ແຕີ່ ລະຜົນໄດັ້ຮບ
ຂະແໜງການຍີ່ ອຍຕີ່ າງໆ ໄດັ້ກໍານົດບັນດາຍຸ ດທະສາດ ແລະ ວຽກຈຸດສຸ ມທີີ່ຈໍາເປັນ ເພີ່ ອໄປສະໜັບສະໜູນແກີ່ ເປົາັ້
ໝາຍລວມຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2012-2025. ເຖິງຢີ່າງໃດກໍຕາມ, ອາດເປັນໄປໄດັ້
ັ້
ັ ໄດັ້ທງັ ໝົດບັນດາກິດຈະກໍາທີີ່ໄດັ້ກໍານົດໄວັ້ ຖັ້າຫາກສີ່ວນແບີ່ງງ ົບປະມານຂອງ
ບດ
ຍາກ ທີີ່ຈະສາມາດຈັດຕັງປະຕິ
ລັດຖະບານໃຫັ້ການສຶກສາຍັງຢູີ່ໃນລະດັບເກົີ່າຄກັນກັບໄລຍະແຜນປີ 2016-20. ງ ົບປະມານການຊີ່ວຍເຫອທາງ
ັ້
ັ້
ັ້ ຖັ້າຕັ້ອງການຢາກບັນລຸ ໄດັ້
2025. ດັີ່ງນັນ,
ນີຮອດປີ
ການເພີ່ ອການພັດທະນາ ຄາດຄະເນວີ່າຈະບໍີ່ເພີີ່ມຂຶນໄລຍະແຕີ່
ິ ານປົກກະຕິທີ່ ບໍ
ີ ີ່ ແມີ່ ນ
ັ ລະດັບສູງນີ ັ້ ຈິີ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນຕັ້ອງເພີີ່ມສີ່ວນແບີ່ງງ ົບປະມານບໍລຫ
ບັນດາ 8 ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້ ດັ້ວຍເຫດຜົນນີ,ັ້ ແຜນພັດທະນາ
ເງ ິນເດອນຂອງລັດຖະບານ ໃຫັ້ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃຫັ້ຫາຍຂຶນ.
ໍ ັ້ ີ່ ງ (ຄ ຂໍ ັ້ 7.1.2) ທີີ່ໄດັ້ກໍານົດນະໂຍບາຍການໃຊັ້ຈີ່າຍ ແລະ
ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຈຶີ່ງໄດັ້ປະກອບມີຂໜຶ
ສະເໜີສອງສົມມຸ ດຖານທີີ່ເປັນໄປໄດັ້ ສໍາລັບແຜນການເງ ິນຄ: ສົມມຸ ດຖານທີີ່ການເງ ິນຍັງຢູີ່ໃນລະດັບເດີມ ແລະ ສົມ
ັ ລະດັບກາງວີ່າ: ຖັ້າຢາກ
ີ າຍເຫດ ຕໍີ່ກັບບາງຜົນໄດັ້ຮບ
ມຸ ດຖານທີີ່ມີການຍົກສູງປັບຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ. ໄດັ້ມໝ
ົ ໄດັ້ຮບ
ັ ດັີ່ງກີ່ າວ, ການສະໜອງງ ົບປະມານໃນອານາຄົດ ຕັ້ອງສອດຄີ່ອງກັບສົມມຸ ດຖານທີີ່ມີການຍົກສູງ
ບັນລຸ ຜນ
ັ ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ
ັ ຮອງແລັ້ວ ໃນຂໍ ັ້ 3.3. ທັງໝົດນີ ັ້ ບໍີ່ໄດັ້ໃຊັ້ກບ
ິ ະສິດທີີ່ໄດັ້ຮບ
ປັບປຸ ງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ. ອີງຕາມບູລມ
ັ້
ມ.
ລະດັບກາງໃດໆ ທີີ່ກີ່ ຽວຂັ້ອງກັບການສຶກສາຊັນປະຖົ
ັ ລະດັບສູງທີ 1:
ຜົນໄດັ້ຮບ
ຈໍານວນນັກຮຽນທີີ່ຈົບຈາກ ອະນຸບານຈົນຮອດມັດທະຍົມຕອນປາຍ ລວມທັງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນເພີມຂຶນັ້
ົ ໄດັ້ຮບ
ັ ດັ້ານການຮຽນຮູ ທ
ັ້ ີ່ ດີ
ີ ຂນ,
ຶ ັ້ ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນການຮູ ໜ
ັ້ ງັ ສ ແລະ ທັກສະການຄິດໄລີ່ເລກ, ທັກ
ພັ້ອມທັງມີຜນ
6.1

ັ້ ັ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວີ່າງຍິງ-ຊາຍ.
ສະສັດຕະວັດທີ 2111 ໂດຍສຸ ມໃສີ່ເປັ ນພິເສດຕໍີ່ຜູ ດ
6.1.1

ັ ການ ແລະ ເຫດຜົນ
ຫກ

ົ ວີ່າ ຄວາມແຕກ
ການທົບທວນເຄິີ່ງສະໄໝແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2016-2020 ໄດັ້ພບ
ັ້ ນດັ້ານເພດ, ຊົນເຜົີ່າ, ຄວາມພິການ, ທີີ່ຕັງັ້
ັ້
ແລະ ຜົນຂອງການຮຽນ ໂດຍອີງໃສີ່ຂໍມູ
ໂຕນຍັງມີຢີ່ ູໃນການເຂົາຮຽນ
ັ້
ັ້ ຕັ້ອງໄດັ້ເອົາໃຈໃສີ່ຕີ່ ມ ຕໍີ່ບັນດາກຸີ່ ມດັ້ອຍໂອກາດດັີ່ງກີ່ າວນີ ັ້ ເພີ່ ອປັບປຸ ງລະດັບການເຂົາຮຽນ
ແລະ ອີ່ ນໆ. ດັີ່ງນັນ,
ັ ທຶກໄວັ້ວີ່າ ນັກຮຽນຊົນເຜົີ່າທີີ່ຕັ້ອງການຜີ່ານການສຶກ
ແລະ ຜົນຂອງການຮຽນ. ການທົບທວນເຄິີ່ງສະໄໝຍັງໄດັ້ບນ
ັ້
ັ ສູດການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ແລະ
ກ
ສາກີ່ ອນໄວຮຽນຫາຍທີີ່ສຸ ດນັນັ້ ມີໂອກາດນັ້ອຍທີີ່ສຸ ດໃນການເຂົາຮຽນໃນຫ
ັ້ ດທະ
ັ້
ັ້ າຮຽນຊັ
ັ້
ັ ການປັບປຸ ງດີຂນ,
ຶ ັ້
ນມັ
ອັດຕາການເລີ່ ອນຊັນເຂົ
ມໄດັ້ຮບ
ໃນຂະນະດຽວກັນ ອັດຕາການຈົບຊັນປະຖົ
ັ້ ຄໍາຄິດເຫັນຈາກກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລຂັນແຂວງ
ັ້
ັ້ ຸດລົງ ແລະ ອັດຕາການປະລະເພີີ່ມຂຶນ.
(ສກຂ, ສກມ,
ຍົມຕົນຫ
ັ້ ເຫັນວີ່າ ນັກຮຽນຂາດຄວາມສົນໃຈຕໍີ່ການເຂົາຮຽນຊັ
ັ້ ດທະຍົມ
ັ້
ັ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ນັກຮຽນ) ຊີໃຫັ້
ນມັ
ຜູອ
ັ້
ັ້ ຍັ້ອນຮູ ວ
ັ້ ອັ້າຍ ຫ ພີີ່ນັ້ອງທີີ່ຮຽນ
ັ້ ເອອຍລຸ
ັ້ ີ່ າຈະບໍີ່ມີໂອກາດໄດັ້ເຮັດວຽກເວລາຮຽນຈົບ. ນັກຮຽນທີີ່ເປັນລຸ ນ
ນ
ເພີີ່ມຂຶນ
ັ້
ັ້
ັ້ ກບ
ັ້ ດທະຍົມຕົນກໍ
ັ ໄປເຮັດວຽກນໍາຄອບຄົວພໍີ່ແມີ່ ຊຶີ່ງສະແດງໃຫັ້ເຫັນວີ່າການເຂົາຮຽນມັ
ນ
ດທະຍົມຕົນແມີ່
ຈົບຊັນມັ
ັ້
ັ້ ນສະຖິຕສ
ິ ກ
ົ ຮຽນ 2018-2019 ໃຫັ້ຮູວ
ັ້ ີ່ າ ໃນຈໍານວນນັກຮຽນທີີ່ເຂົາຮຽນ
ຊັນັ້ ປ.1 ມີ
ຂາດສິີ່ງຈູງໃຈ. ອີງຕາມຂໍມູ
ັ້ ແລະ 33% ລອດເຫອຮອດ
83% ລອດເຫອຮອດຂັນັ້ ປ.5, 51% ລອດເຫອຮອດປີສຸດທັ້າຍຂອງມັດທະຍົມຕົນ
11

ັ້ ນຂີ່ າວສານ ແລະ ການ
ທັກສະການແກັ້ໄຂບັນຫາ, ການຮີ່ ວມມ ແລະ ການສີ່ ສານ, ຄວາມຄິດສັ້າງສັນ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ, ສີ່ ມວນຊົນຂໍມູ

ຮູ ເັ້ ຕັກໂນໂລຢີ , ການຮູ ໄັ້ ອຊີທ,ີ ຄວາມສາມາດທາງດັ້ານສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທໍານານາຊາດ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບສີ່ ວນບຸ ກຄົນ, ລະບຽບ
ຕົນເອງ ແລະ ການລິເລີີ່ມ, ທັກສະດັ້ານສະຕິປັນຍາ.
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ັ້
ັ້ ດທະຍົມປາຍ. ນັກຮຽນຍິງຮຽນດີກວີ່ານັກຮຽນຊາຍໃນທຸກໆຊັນຮຽນ.
ເມີ່ ອຄິດໄລີ່ແລັ້ວກໍຈະ
ປີສຸດທັ້າຍຂອງຊັນມັ
ັ້ ດທະຍົມຕອນປາຍ, ຊຶີ່ງມັນສະແດງເຖິງຄວາມບໍີ່ມີ
ັ້ ີ່ ງທີ
ຶ ີ່ ຮຽນຈົບຊັນມັ
ເທົີ່າກັບການລົງທຶນ 25 ປີ ຕໍີ່ກັບນັກຮຽນຜູໜ
ັ້ ນຄວາມຈໍາເປັນອັນຮີບດີ່ວນ ທີີ່ຕັ້ອງປັບປຸ ງປະສິດທິພາບພາຍໃນຂອງ
ປະສິດທິພາບຂອງລະບົບການສຶກສາ. ນີແມີ່
ລະບົບການຮຽນ-ການສອນໃນໂຮງຮຽນ ໃນເງີ່ ອນໄຂທີີ່ມີຂາດເຂີນທາງດັ້ານການເງ ິນ.
ການທົບທວນກາງສະໄໝໄດັ້ສະແດງໃຫັ້ເຫັນວີ່າ ຜົນການຮຽນວິຊາພາສາລາວ ແລະ ຄະນິດສາດຕໍີ່າ ໂດຍ
ອີງໃສີ່ຜົນການປະເມີນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ປ.3 ໃນປີ 2017, ມ.4 ໃນປີ 2019 ແລະ ການສຶກສາຂອງ
ັ້
ົ ວີ່າ ຄູປະຖົມມີຄວາມຮູ ພ
ັ້ ຽງແຕີ່ ປະມານເຄິີ່ງໜຶີ່ງຂອງເນອໃນບົ
ດຮຽນທີີ່ພວກ
ທະນາຄານໂລກໃນປີ 2016 ກໍໄດັ້ພບ
ັ ສູດໃໝີ່ ສໍາລັບຫັ້ອງກຽມປະຖົມ 1 ປີ , ຫກ
ັ ສູດຊັນັ້
ັ ນີ ັ້ ກໍາລັງນໍາໃຊັ້ຫກ
ເຂົາສອນ. ເພີ່ ອປັບປຸ ງຜົນການຮຽນ, ປັດຈຸບນ
ັ້
ັ . ມີຄໍາເຫັນ
ັ ການຝຶກອົບຮົມໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ປະຖົມສຶກສາ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາ ແລະ ຄູອາຈານກໍີ່ໄດັ້ຮບ
ັ້ (ປ.1 ແລະ ປ.2) ແມີ່ ນ
ັ້ ນ
ັ້
ັ ສູດການຮຽນໃນຊັນປະຖົ
ມຂັນຕົ
ຈາກກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລໃນລະດັບທັ້ອງຖິີ່ນວີ່າ ຫກ
ີ ນ
ຶ ັ້ ຕັ້ອງໄດັ້ເອົາໃຈໃສີ່ ແລະ ເພີີ່ມເວລາໃນ
ມີຫາຍວິຊາໂພດ, ດັີ່ງນັນັ້ ຖັ້າຢາກປັບປຸ ງຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນໃຫັ້ດຂ
ັ້
ການສິດສອນພາສາລາວ ແລະ ຄະນິດສາດໃຫັ້ຫາຍຂຶນ.
ັ ຮູ ວ
ັ້ ີ່ າ ຄີ່າໃຊັ້ຈີ່າຍໃນການນໍາໃຊັ້ຫກ
ັ ສູດໃໝີ່ແມີ່ ນສູງກວີ່າ ຄີ່າໃຊັ້
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດັ້ຮບ
ັ້ າລາຮຽນ, ອຸ ປະກອນຮັບໃຊັ້ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ
ັ ສູດຕົວຈິງ. ການສະໜອງປຶມຕໍ
ຈີ່ າຍໃນການພັດທະນາຫກ
ີ ີ່ າໃຊັ້ຈີ່າຍຢີ່າງຫວງຫາຍ. ເຊັີ່ນດຽວກັນ, ຄີ່າໃຊັ້ຈີ່າຍ
ຄູີ່ ມຄູໃໝີ່ ເຮັດໃຫັ້ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຕັ້ອງໄດັ້ມຄ
ັ ສູດໃໝີ່ ແລະ ວິທກ
ີ ານສິດສອນໃໝີ່ ແລະ ການບໍລຫ
ິ ານການປີ່ຽນແປງ
ສໍາລັບການຝຶ ກອົບຮົມຄູໃນການນໍາໃຊັ້ຫກ
ີ ານໃໝີ່, ທັງໝົດນີ ັ້ ເຮັດໃຫັ້ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຕັ້ອງ
ທີີ່ຈໍາເປັນເພີ່ ອຊີ່ວຍໃຫັ້ພວກເຂົາຍອມຮັບວິທກ
ຮັບພາລະຄີ່າໃຊັ້ຈີ່າຍຢີ່າງມະຫາສານ.
ັ້ ີ່ ໃຊັ້
ີ ພາສາລາວເປັນພາສາທີສອງ. ການປະ
ີ ານສິດສອນແບບໃໝີ່ ໄດັ້ຖກນໍາໃຊັ້ເພີ່ ອຊີ່ວຍນັກຮຽນຜູທ
ວິທກ
ເມີນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ມ.4 ໃນປີ 2019 ໄດັ້ສະແດງໃຫັ້ເຫັນວີ່າ ຜົນການຮຽນພາສາລາວ, ຄະນິດສາດ
ັ້
ມທີີ່ຕໍີ່າ.
ແລະ ວິທະຍາສາດຕໍີ່າ ຊຶີ່ງສະແດງໃຫັ້ເຫັນເຖິງຜົນກະທົບສະສົມ ຈາກຄຸ ນນະພາບຂອງການສຶກສາຊັນປະຖົ
ັ້
ັ ນີ ັ້ ໃນທົີ່ວຊັນປະຖົ
ມສຶກສາ, ມີ 27% ຂອງຫັ້ອງຮຽນ ແມີ່ ນມີການສອນຫັ້ອງຄວບ ຊຶີ່ງມັນເປັ ນສິີ່ງທັ້າທາຍ
ປັດຈຸບນ
ັ້
ເພີີ່ມເຕີມໃຫັ້ແກີ່ ຄູສອນ ແລະ ນັກຮຽນ. ເພີ່ ອຮັບປະກັນ ແລະ ໃຊັ້ປະໂຫຍດຈາກການຫຸດພົນອອກຈາກສະຖານະ

ັ້ ດທະຍົມ ມີຄວາມຈໍາເປັນຕັ້ອງມີຄວາມສາມາດດັ້ານການຮູ ັ້
ັ້ ີ່ ຈົ
ີ ບການສຶກສາຊັນມັ
ພາບປະເທດດັ້ອຍພັດທະນາ, ຜູທ
ໜັງສ ແລະ ການຄິດໄລີ່ເລກທີີ່ຈໍາເປັນ ເພີ່ ອໃຫັ້ສາມາດຮັບມກັບທັກສະສັດຕະວັດທີ 21. ທັງໝົດນີ ັ້ ຈະຮຽກຮັ້ອງ
ັ້
ັ້ ດທະຍົມຕອນຕົນພາກບັ
ີ ານກໍານົດນະໂຍ
ີ ານປັບປຸ ງວິທກ
ີ ານສະໜອງ ການສຶກສາຊັນມັ
ງຄັບ ໂດຍໃຫັ້ມກ
ໃຫັ້ມກ
ົ ດັ້ານຄີ່າໃຊັ້ຈີ່າຍ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງການສະໜອງການສຶກ
ບາຍ ແລະ ຍຸ ດທະສາດ ທີີ່ຈະຊີ່ວຍເພີີ່ມປະສິດທິຜນ
ີ ານປັບປຸ ງການລົງທຶນໃສີ່ວຽກງານດັີ່ງກີ່ າວ ເພີ່ ອປັບປຸ ງຜົນການຮຽນໃນທົີ່ວ
ສາ. ພັ້ອມດຽວກັນນີ ັ້ ກໍຮຽກຮັ້ອງໃຫັ້ມກ
ປະເທດ, ໂດຍສະເພາະໃນເມອງທີີ່ດັ້ອຍໂອກາດ.

6.1.2 ພາກສີ່ວນຮັບຜິດຊອບ
ັ້
ັ ສະນະດັ້ານຍຸ ດທະສາດນີ ັ້ ແມີ່ ນຄວາມຮັບ
ັ ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບສູງ ທີີ່ມີລກ
ບດ
ຜົນສໍາເລັດໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ຜິດຊອບຮີ່ວມກັນຂອງກົມການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ, ກົມສາມັນສຶກສາ, ກົມສັ້າງຄູ, ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ
ັ້
ັ້
າ ແລະ ປະເມີນຜົນ) ແລະ ສູນ
າວິທະຍາສາດການສຶກສາ (ສູນຄົນຄວັ້
ສູນການສຶກສາຮຽນຮີ່ວມ, ສະຖາບັນຄົນຄວັ້
ປະກັນຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ.
ັ ລະດັບກາງ ແລະ ນະໂຍບາຍ.
6.1.3 ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ້
ັ ສູ ດສະບັບປັ ບປຸ ງ ໄດັ້ຮັບການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ໃນທຸກຊັນຮຽນ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 1.1: ຫກ
ບດ
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ັ້
ັ
ນະໂຍບາຍທີີ່ຕັ້ອງຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
•

ັ້
ັ ສູດ ຈະຮັບຮອງສີ່ ການຮຽນໃໝີ່ທັງໝົດ (ປຶມແບບຮຽນ,
ຄູີ່ ມຄູ, ອຸ ປະກອນ
ຄະນະກໍາມະການຮັບຮອງຫກ
ຮັບໃຊັ້ການຮຽນ-ການສອນຕີ່ າງໆ) ລວມທັງຄວາມສອດຄີ່ອງກັບການສຶກສາຮຽນຮີ່ວມ ແລະ ບົດບາດຍິງັ ສູດໃໝີ່;
ຊາຍ ກີ່ ອນຈະຈັດພິມ, ແຈກຢາຍ ແລະ ນໍາໃຊັ້ໃນຫກ

•

•
•

ັ້ ໂດຍ
ັ້ ນ,
ັ້
ົ ຂອງວິທກ
ີ ານຕີ່ າງໆ ໃນການປັບປຸ ງຫກ
ັ ສູດພາສາລາວສໍາລັບຊັນປະຖົ
ມຂັນຕົ
ປະເມີນປະສິດທິຜນ
ັ້
ັ ຖະມົນຕີອະນຸມດ
ັ ວິທກ
ີ ານ
ນພາສາແມີ່ ເພີ່ ອນໍາສະເໜີໃຫັ້ລດ
ສະເພາະສໍາລັບນັກຮຽນທີີ່ບໍີ່ເວົາພາສາລາວເປັ
ັ້
ັ້ ມີຄວາມເຂັມແຂງ;
ັ້ ນ
ັ້
ມຂັນຕົ
ທີີ່ເປັນເອກະພາບ ເພີ່ ອສອນພາສາລາວໃນຫັ້ອງກຽມປະຖົມ ແລະ ຊັນປະຖົ
ັ້
ມປີ ທີ 1 ແລະ ປີ ທີ 2;
ທົບທວນຈໍານວນວິຊາຮຽນ ແລະ ຊົີ່ວໂມງຮຽນຂອງແຕີ່ ລະວິຊາ ໃນຊັນປະຖົ
ັ້ ດ
ັ້
ັ ສູດໃນປີສຸດທັ້າຍຂອງຊັນປະຖົ
ມ ແລະ ປີທໍາອິດຂອງຊັນມັ
ກວດກາເບິີ່ງຄວາມສອດຄີ່ອງລະຫວີ່າງຫກ
ັ້
ັ້
ັ ສູດຊັນປະຖົ
ມ ແລະ ມັດທະຍົມຕອນຕົນ.
ທະ ຍົມສຶກສາ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມສອດຄີ່ອງລະຫວີ່າງຫກ
ັ້
າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ໃນ
ບັນດາຄູີ່ຮີ່ວມພັດທະນາຕີ່ າງໆທີີ່ກໍາລັງເຮັດວຽກຮີ່ວມກັບສະຖາບັນຄົນຄວັ້
ັ ສູດຊັນັ້
ັ ສູດລະດັບຕີ່ າງໆ ຈະປະສານງານກັນ ເພີ່ ອຮັບປະກັນຄວາມຕໍີ່ເນີ່ ອງລະຫວີ່າງຫກ
ການປັບປຸ ງຫກ
ປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາ;

•

ັ້ ກໍີ່ຈະອີງໃສີ່ຫກ
ັ້ ດທະຍົມຕອນຕົນ
ັ ສູດໃໝີ່ ປ.5 ສໍາລັບ
ັ ສູດບາງວິຊາໃນຊັນມັ
ການສະເໜີປີ່ຽນແປງຫກ
ວິຊາດຽວກັນ;

•

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈະຕັ້ອງມີການວິເຄາະເຖິງຜົນປະໂຫຍດດັ້ານຄີ່າໃຊັ້ຈີ່າຍທີີ່ສົມບູນແບບ
ກີ່ ຽວກັບຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍີ່ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ເມີ່ ອສົມທຽບກັບຄີ່າໃຊັ້ຈີ່າຍດັ້ານການເງ ິນ ແລະ
ັ້
ັ ສູດໃໝີ່ ນອກຈາກທີີ່
ັ ຫກ
ັ ສູດໃໝີ່ ກີ່ ອນທີີ່ຈະພິຈາລະນາປັບປຸ ງຫກ
ົ ໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ການນໍາໃຊັ້ຄນ
ໍ
ັ ນີ.ັ້ ຜົນຂອງການວິເຄາະຜົນປະໂຫຍດດັ້ານຄີ່າໃຊັ້ຈີ່າຍດັີ່ງກີ່ າວ ຕັ້ອງນໍາສະເໜີຕີ່ ກະຊວງ
ມີໃນແຜນປະຈຸບນ
ັ ພະຍາກອນການເງ ິນທີີ່ຈໍາເປັນເພີີ່ມເຕີມ.
ການເງ ິນ ເພີ່ ອແນໃສີ່ຮັບປະກັນໃຫັ້ໄດັ້ຊບ

ຶ ັ້
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 1.2: ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ປ.3, ປ.5, ມ.4 ແລະ ມ.6 ໄດັ້ຮັບການປັບປຸ ງດີຂນ.
ົ ໄດັ້ຮລ
ັ ະດັບກາງດັີ່ງກີ່ າວ ຄວາມຕັ້ອງການງ ົບປະມານທີີ່ສອດຄີ່ອງກັບສົມມຸ ດຖານດັ້ານການ
ຢາກບັນລຸ ໄດັ້ຜນ
ັ
ເງ ິນ “ຍົກສູງຄຸ ນນະພາການສຶກສາ” ແລະ/ຫ ງ ົບປະມານການຊີ່ວຍເຫອຈາກພາຍນອກ ຕັ້ອງສຸ ມໃສີ່ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້ ນພິເສດ.
ລະດັບກາງນີເປັ
ັ້
ັ
ນະໂຍບາຍທີີ່ຕັ້ອງຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
•

•

ັ້ ມຄູຈະຕັ້ອງໄດັ້ຮບ
ິ ກ
ີ ານປະເມີນແບບງີ່ າຍດາຍ ແລະ ພາກ
ັ ການປັບປຸ ງໃໝີ່ ເພີ່ ອໃຫັ້ປະກອບມີວທ
ປຶມຄູີ່
ັ ທີີ່ຄູສາມາດນໍາໃຊັ້ໃນຫັ້ອງຮຽນ ລວມທັງສໍາລັບເດັກພິການ ແລະ ເດັກທີີ່ໃຊັ້ພາສາລາວເປັນພາສາ
ປະຕິບດ
ັ້
ັ້ ພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັງປະຕິ
ັ ແຜນປະຕິບດ
ັ ງານທີີ່ມີມູນຄີ່າໃຊັ້ຈີ່າຍ ເພີ່ ອຝຶ ກອົບ
ບດ
ທີສອງຂອງເຂົາເຈົາ.
ຮົມຄູໃຫັ້ນໍາໃຊັ້ເຕັກນິກການປະເມີນດັີ່ງກີ່ າວ.
ັ້ ອງນັກຮຽນ ໃນຂັນັ້
ັ ງານ ເພີ່ ອດໍາເນີນ ການປະເມີນຜົນການຮຽນຮູ ຂ
ແຜນງ ົບປະມານ ແລະ ແຜນປະຕິບດ
ັ້
ັ .
ບດ
ປ.3, ປ.5, ມ.4 ແລະ ມ.6 ຈະຖກພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັງປະຕິ

•

ັ້ ລວມທັງໃຫັ້ມຄ
ີ ວາມຢດຢຸີ່ ນສໍາ
ັ ການພັດທະນາຂຶນ
ມາດຕະຖານຕໍີ່າສຸ ດສໍາລັບການສອບເສັງ ມ.4 ໄດັ້ຮບ
ລັບນັກຮຽນທີີ່ມີຄວາມຕັ້ອງການພິເສດ.

•

ັ້
ັ ການປັບປຸ ງໃຫັ້ເຂັມແຂງ
ເພີ່ ອໃຫັ້ຂະບວນການສອບເສັງເປັນ
ລະບົບການສອບເສັງຢູີ່ຂັນັ້ ປ.5 ຕັ້ອງໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ ແລະ ນໍາໃຊັ້ເພີ່ ອສົມທຽບຜົນການຮຽນຂອງນັກ
ບດ
ລະບົບ ແລະ ເປັນມາດຕະຖານ ທີີ່ສາມາດຈັດຕັງປະຕິ
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ຖັ້າປະສົບຜົນສໍາເລັດ, ຜົນຂອງການສອບເສັງດັີ່ງກີ່ າວອາດສາມາດນໍາໃຊັ້ເພີ່ ອປີ່ຽນ
ັ .
ແທນການສອບເສັງລະດັບຊາດທີີ່ມີຄີ່າໃຊັ້ຈີ່າຍແພງທີີ່ນໍາໃຊັ້ຢີ່ ູໃນປັດຈຸບນ

ຮຽນໃນທົີ່ວເມອງ.

ັ້
ັ້
ີ່ ແລະ ອັດຕາການເລີ່ ອນຂັນໃນທຸ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 1.3: ອັດຕາການເຂົາຮຽນໃໝ
ກລະດັບເພີີ່ມຂຶນັ້ ແນໃສີ່
ັ້
ັ້ ີ່ ມຂຶນ.
ເຮັດໃຫັ້ອັດຕາການຈົບຊັນເພີ
ັ້
ັ
ນະໂຍບາຍທີີ່ຕັ້ອງຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
•

ຄະນະກໍາມະການຈັດສັນຄູ ແລະ ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງ ິນ ເຮັດໜັ້າທີີ່ອັນສໍາຄັນໃນ
ິ ະສິດ ເພີ່ ອຂະຫຍາຍຫັ້ອງກຽມປະຖົມ 1 ປີ (ຫ ຂະຫຍາຍການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນຮູ ບ
ການກໍານົດບູລມ
ັ້
ໍ ັ້
ແບບ ອີ່ ນໆ) ແທນການຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນອະນຸບານ. ຊຶີ່ງລວມທັງການໃຫັ້ຂແນະນໍ
ຽວ
າແກີ່ ຂັນແຂວງກີ່
ັ ບັນດາ 40 ເມອງບູລມ
ິ ະສິດທີີ່ດັ້ອຍໂອ
ີ ານຈັດບູລມ
ິ ະສິດການຂະຫຍາຍຫກ
ັ ສູດດັີ່ງກີ່ າວ ໃຫັ້ກບ
ກັບວິທກ
ັ້
ິ ໍາ ເພີ່ ອສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ັ ດາຄະນະ
ກາດ. ການດໍາເນີນວຽກດັີ່ງກີ່ າວຮຽກຮັ້ອງໃຫັ້ປັບປຸ ງດັ້ານນິຕກ
ບນ

•
•

ົ ັ້ ໂດຍສະເພາະໃນລະດັບທັ້ອງຖິີ່ນ.
ກໍາມະການເຫີ່ ານີ
ົ ຄິດປະດິດສັ້າງໃນການສະໜອງການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ພັ້ອມດັ້ວຍການວິເຄາະ
ີ ານທີີ່ມີຫວ
ສົີ່ງເສີມວິທກ
ີ ວາມຍນຍົງດັ້ານການເງ ິນ.
ີ ານດັີ່ງກີ່ າວ ເພີ່ ອເຮັດໃຫັ້ມຄ
ຜົນປະໂຫຍດດັ້ານຄີ່າໃຊັ້ຈີ່າຍຂອງວິທກ
ັ້ ລວມທັງໂຄງສັ້າງ 5+4+3. ການທົບ
ັ້ ດທະຍົມຕົນ
ັ້
ີ ານຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົາຮຽນໃນຊັ
ນມັ
ທົບທວນວິທກ
ີ ສະເໜີ
ໍ ັ້
ທວນດັີ່ງກີ່ າວນີ ັ້ ຈະກໍານົດໃຫັ້ມຂ
ໃຫັ້ແກີ່ ລັດຖະມົນຕີ ແລະ ໜີ່ວຍງານວິຊາການຂະແໜງການສຶກສາ
ັ້
ກຮຽນໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ
ແລະ ກິລາ ກີ່ ຽວກັບປີ່ຽນແປງທີີ່ຕັ້ອງການ ເພີ່ ອເພີີ່ມການເຂົາຮຽນຂອງນັ
ັ ການພັດທະນາ
ິ ໍາທີີ່ຈໍາເປັນອາດຈະໄດັ້ຮບ
ີ . ອີງຕາມຜົນຂອງການທົບທວນດັີ່ງກີ່ າວ, ນິຕກ
ຫີ່ າງໄກສອກຫກ
ັ້
ັ້
ີ ານສະໜອງ
ມ ແລະ ມັດທະຍົມ ພັ້ອມທັງກໍານົດວິທກ
ເພີ່ ອສັ້າງໂຄງປະກອບການສຶກສາຊັນປະຖົ
ຂຶນມາ
ັ້ ໂດຍສະເພາະໃນບັນດາໂຮງຮຽນນັ້ອຍໃນເຂດຊົນນະບົດ.
ັ້ ດທະຍົມຕົນ
ການສຶກສາຊັນມັ

•

ັ້
ັ້ ນໃນລະດັ
ິ ຈະໄດັ້ຮບ
ັ ການສັ້າງຕັງຂຶ
ຄະນະກໍາມະການແຫີ່ ງຊາດເພີ່ ອການຮຽນຮູ ຕັ້ ະຫອດຊີວດ
ບຊາດ ແລະ
ີ່
ີ່
ີ່
ີ່
ລະດັບທັ້ອງຖິນ ເພອເຮັດໜັ້າທີໃນການເຊອມໂຍງກັນລະຫວີ່າງການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ການສຶກສາ
ັ້
ັ້
ັ ອະນຸ
ພັ້ອມທັງໄດັ້ຮບ
ກພັດທະນາຂຶນມາ
ນອກໂຮງຮຽນ. ພາລະບົດບາດສໍາລັບຄະນະກໍາມະການນີຈະຖ
ັ້
ັ .
ບດ
ມັດເພີ່ ອຈັດຕັງປະຕິ

•

ັ້
ັ ໂດຍໃຫັ້ກວມເອົາການສຶກສາ
ິ ຈະໄດັ້ຮບ
ັ ການຈັດຕັງປະຕິ
ດໍາລັດວີ່າດັ້ວຍການຮຽນຮູ ຕັ້ ະຫອດຊີວດ
ບດ
ັ້ ງ, ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການຮຽນຮູ ັ້
ກີ່ ອນໄວຮຽນ, ປະຖົມສຶກສາ ຈົນຮອດການສຶກສາຊັນສູ
ັ້ ເພີ່ ອຮັບຮູ ທ
ັ້ ຸກຮູ ບແບບຂອງການ
ຕາມອັດທະຍາໄສ. ມາດຕະຖານດັ້ານຄຸ ນນະພາບຈະຖກພັດທະນາຂຶນ
ັ້ ນໃຫັ້ ພັ້ອມດັ້ວຍການທົບທວນລະບົບການຮັບຮອງທີີ່ມີຢີ່ ູແລັ້ວ ເພີ່ ອຮັບຮູ ກ
ັ້ ານ
ຮຽນເພີ່ ອອອກໃບຢັງຢ
ັ ຈາກແຫີ່ ງຕີ່ າງໆ, ລວມທັງປະສົບການການຮຽນຮູ ຕ
ັ້ າມອັດທະນາໄສຂອງຜູ ຮ
ັ້ ຽນ, ໂດຍອີງໃສີ່
ຮຽນທີີ່ໄດັ້ຮບ
ັ້
ຂອບຄຸ ນວຸ ດທິຂອງສາກົນ ແລະ ພາກພນ.

•

ັ້ ກລົງໃຫັ້ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ທີີ່ຈະຮັບຜິດຊອບໂຄງການອາຫານໃນໂຮງ
ັ ຕາມຂໍຕົ
ປະຕິບດ
ັ້
ັ ແຜນງານອາຫານ ແລະ
ບດ
ຮຽນທີີ່ສະໜັບສະໜູນໂດຍອົງການອາຫານໂລກ, ນະໂຍບາຍເພີ່ ອຈັດຕັງປະຕິ
ັ ການ
ໂພຊະນາການໃນໂຮງຮຽນໃນແຕີ່ ລະຂັນັ້ ໂດຍຮັບປະກັນຄວາມຍນຍົງທາງດັ້ານການເງ ິນ ຕັ້ອງໄດັ້ຮບ
ົ ທາງດັ້ານຄີ່າໃຊັ້ຈີ່າຍ ຂອງແຜນງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ. ນະ
ພັດທະນາ, ພັ້ອມທັງສຶກສາເຖິງປະສິດທິຜນ
ໂຍບາຍດັີ່ງກີ່ າວ ຕັ້ອງແນໃສີ່ນັກຮຽນທີີ່ດັ້ອຍໂອກາດ, ອາໄສຢູີ່ໃນເຂດທີີ່ຂາດເຂີນອາຫານ ແລະ ພິຈາລະນາ
ີ່ ປອດໄພດັ້ານອາຫານ
ັ້
ັ້
ຶ ສາຜີ່າມາ ໃນຫົວຂໍຄວາມບໍ
າຕີ່ າງໆ ທີີ່ອົງການອາຫານໂລກໄດັ້ສກ
ເຖິງຜົນການຄົນຄວັ້
ັ້ ີ່ ທີີ່ອົງການອາຫານໂລກຈັດຕັງປະຕິ
ັ້
ັ້
ັ ແຜນງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ. ໜຶີ່ງໃນການຄົນຄວັ້
າທີີ່ດໍາ
ບດ
ຢູີ່ພນທີ
24

ເນີນໂດຍອົງການອາຫານໂລກ
ແມີ່ ນແຜນງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນມີການກວມລວມຫາຍໜັ້ອຍຊໍີ່າໃດ
ັ້
າດັີ່ງກີ່ າວພົບວີ່າພວກເຂົາຕັ້ອງໄດັ້ເຮັດຫາຍຢີ່າງ ເພີ່ ອຮັບປະກັນວີ່າເດັກພິການທີີ່
ແລະ ການສຶກສາຄົນຄວັ້
ັ້ ງແຜນງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ. ຕັ້ອງດໍາເນີນການປະເມີນປຽບທຽບ
ດັ້ອຍໂອກາດສີ່ວນໃຫຍີ່ ໃຫັ້ໄດັ້ເຂົາເຖິ
ັ້
ກຮຽນ ລະຫວີ່າງການສະໜອງອາຫານໃຫັ້
ກີ່ ຽວກັບຜົນກະທົບທີີ່ກີ່ ຽວຂັ້ອງກັບການສບຕໍີ່ເຂົາຮຽນຂອງນັ
ັ ຮຽນ.
ນັກຮຽນເມີ່ ອທຽບກັບການໃຫັ້ເງ ິນສົດ ຫ ການສະໜອງຊັບພະຍາກອນອີ່ ນໆໃຫັ້ນກ
•

ັ້
ແລະ ສຸ ຂະອະນາໄມ ຕໍີ່ການສບຕໍີ່ຮຽນຂອງນັກຮຽນໃນໂຮງຮຽນ
ຄວາມສໍາຄັນຂອງແຜນງານນໍາສະອາດ
ັ້
ັ້ ນຖານ.
ຫັ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ໄດັ້ຖກຮັບຮູ ັ້ ແລະ ນໍາໃຊັ້ຂອບມາດຕະຖານຄຸ ນນະພາບຂັນພ
ເມອງ ຕັ້ອງຮັບຜິດຊອບໃນການລະດົມຊັບພະຍາກອນຈາກແຂວງ, ເມອງ ແລະ ຊຸມຊົນ ເພີ່ ອຮັບປະກັນ

ັ້
ັ້ ີ່ ແຍກ ຍິງ-ຊາຍ ພັ້ອມທັງເຂົາໃຈກີ່
ັ້ ງນໍາທີ
ໍ ັ້
ຽວກັບການ
ແລະ ມີຫອ
ວີ່າໂຮງຮຽນທຸກແຫີ່ ງຕັ້ອງມີນາສະອາດໃຊັ້
ິ ານສຶກສາ ຕັ້ອງໄດັ້ຮບ
ັ ການ
ປົກປັກຮັກສາໃຫັ້ສາມາດນໍາໃຊັ້ໄດັ້ຕະຫອດ. ແບບສອບຖາມຂອງສູນສະຖິຕກ
ັ້
ັ້ ນທີີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບນໍາສະອາດ
ແລະ ສຸ ກຂະອານາໄມ. ການແຜີ່ລະບາດຂອງ
ປັບປຸ ງ ເພີ່ ອໃຫັ້ກວມເອົາຂໍມູ
ໍ ັ້
ີ ັ້ ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນ ທີີ່ໂຮງຮຽນທຸກແຫີ່ ງຕັ້ອງມີນາສະອາດໃຊັ້
ແລະ ການສົີ່ງເສີມ
COVID-19 ໄດັ້ຊໃຫັ້
ການອະນາໄມທີີ່ຖກຕັ້ອງເປັນມາດຕະການປັ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸ ມທີີ່ສໍາຄັນ.

•

•

ັ້ ີ່ ວຍງານວິຊາການຮີ່ວມລະຫວີ່າງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະ
ແຕີ່ ງຕັງໜ
ຫວັດດີການສັງຄົມ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸ ກ ແລະ ຄູີ່ ຮີ່ວມພັດທະນາ ເພີ່ ອເຮັດໜັ້າທີີ່ໃນການກວດກາ,
ິ ານສໍາລັບເດັກພິການ.
ກໍານົດ ແລະ ສະໜອງການບໍລກ
ັ ໃນຂະແໜງການສຶກສາ
ການກຽມຄວາມພັ້ອມຕໍີ່ເຫດສຸ ກເສີນ ແລະ ການປັ ບຕົວຕໍີ່ຄວາມສີ່ຽງດັ້ານໄພພິບດ
ັ້
ັ ການທົບທວນ ແລະ ປັບປຸ ງໃຫັ້ເຂັມແຂງ
ົ ກວນການຮຽນໜັ້ອຍທີີ່ສຸ ດ ຕັ້ອງໄດັ້ຮບ
ແລະ ກິລາ ເພີ່ ອໃຫັ້ລບ
ັ້ ງ. ເພີ່ ອໃຫັ້ຂມູ
ັ້
ໍ ັ້ ນການກຽມພັ້ອມທີີ່ດີ ກະ
າເພີີ່ມເຕີມຂອງສະຖາບັນການສຶກສາຊັນສູ
ໂດຍຜີ່ານການຄົນຄວັ້
ັ ໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈະກະກຽມແຜນການແກ ັ້ໄຂໄພພິບດ
ລວມທັງພັດທະນາ GIS ເພີ່ ອຕິດຕາມ ແລະ ວາງແຜນການກຽມພັ້ອມຕອບໂຕັ້ສຸກເສີນ ແລະ ໃຫັ້ເຊີ່ ອມໂຍງກັບ

•

LESMIS.
ັ້
ັ້
ີ່ ເນີ່ ອງ ຈະໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ ການທົບທວນເພີ່ ອສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງການຈັ
ດຕັງປະຕິ
ນະໂຍບາຍການເລີ່ ອນຂັນແບບຕໍ
ົ ການຮຽນຕໍີ່າ ເພີ່ ອ
ັ ຮຽນທີີ່ມີຜນ
ບັດການບໍາລຸ ງເພີີ່ມ ທັງໃນໄລຍະການຮຽນ ຫ ໄລຍະພັກພາກຮຽນ ໃຫັ້ນກ
ັ້ ກກະຕິ.
ເລີ່ ອນຂັນປົ

•

•

ັ້
ັ້ ນຖານ
ີ ານນໍາໃຊັ້ວທ
ິ ກ
ີ ານ
ັ້ ງໄດັ້ຮບ
ັ ການຝຶ ກອົບຮົມກີ່ ຽວກັບທັກສະການສິດສອນຂັນພ
ກີ່ ຽວກັບວິທກ
ຄູຕອ
ປະເມີນນັກຮຽນໃນຫັ້ອງຮຽນ ດັີ່ງທີີ່ໄດັ້ລະບຸ ໄວັ້ໃນຄູີ່ມຄູປະຖົມສະບັບປັບປຸ ງໃໝີ່ ເພີ່ ອກໍານົດຄວາມຕັ້ອງ
ການ ແລະ ໃຫັ້ການຊີ່ວຍເຫອນັກຮຽນອີ່ອນ.
ັ້
ັ ເຂົາມາສ
ບຕໍີ່ຮຽນໃນ
ພັດທະນານະໂຍບາຍ ເພີ່ ອຮັບຮອງເອົານັກຮຽນທີີ່ຖພາ ແລະ ເກີດລູກແລັ້ວ ໃຫັ້ກບ
ລະບົບປົກະຕິ.

•

ຶ ກູຢັ້ ມ ເພີ່ ອປັບປຸ ງອັດຕາ
ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດັ້ກີ່ຽວກັບໂຄງການການສະໜອງນະໂຍບາຍການໃຫັ້ທນ
ັ້ ດທະຍົມຕອນປາຍ ໂດຍຜີ່ານການຮີ່ວມມລະຫວີ່າງລັດ-ເອກະຊົນ.
ການລອດເຫອໃນຊັນມັ

•

ັ້ າັ້ ນດິຈຕ
ິ ອນ ເປັນທາງເລອກໜຶີ່ງໃນການຮຽນທາງໄກ, ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີີ່ປິດ
ສົີ່ງເສີມການຮຽນຮູ ດ
ໂຮງຮຽນ ເມີ່ ອມີເຫດສຸ ກເສີນ ເພີ່ ອຫຸດຜີ່ອນການລົບກວນໃນການຮຽນ.

ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 1.4: ສົີ່ງເສີມການຂະຫຍາຍຫັ້ອງຝຶ ກອົບຮົມວິຊາຊີບ ເພີ່ ອພັດທະນາທັກສະໃຫັ້ແກີ່
ັ້ ດທະຍົມຕອນປາຍ.
ນັກຮຽນທີີ່ຈະຮຽນຈົບຊັນມັ
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ົ ໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບກາງນີ ັ້ ຈະຕັ້ອງມີການສະໜອງທຶນທີີ່ສອດຄີ່ອງກັບສົມມຸ ດຖານດັ້ານການເງ ິນ
ຢາກບັນລຸ ໄດັ້ຜນ
ັ້
ັ ລະດັບກາງນີໂດຍສະເພາະ.
“ຍົກສູງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ” ແລະ /ຫ ງ ົບປະມານ ODA ຕັ້ອງສຸ ມໃສີ່ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້ ດທະຍົມຕອນ
ີ ານທົດລອງຫກ
ັ ສູດສາມັນວິຊາຊີບຄ ສາມັນ (60%) ແລະ ວິຊາຊີບ (40%) ໃນຊັນມັ
ໄດັ້ມກ
ັ້ ດ
ັ ຕັງສິ
ປາຍ ຢູີ່ໂຮງຮຽນກິນນອນຊົນເຜົີ່າ 3 ແຫີ່ ງຂອງ 3 ແຂວງ ດັ້ວຍຜົນສໍາເລັດທີີ່ໜັ້າເພິີ່ງພໍໃຈ. ວິຊາຊີບໄດັ້ຈດ
ັ ສູດທີີ່ຕີ່ າງຈາກອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຝຶ ກ
ສອນໃນສະຖາບັນອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ດັ້ວຍຫກ
ັ ການຝຶ ກອົບຮົມແລັ້ວໃນການສິດສອນ. ມີໂຮງ
ັ ັ້ ດທະຍົມຕອນປາຍ ທີີ່ໄດັ້ຮບ
ອົບຮົມວິຊາຊີບ ໂດຍນໍາໃຂັ້ຄູຊນມັ
ັ້
ັ ຫກ
ັ ສູດປະສົມ ມັດທະ
ບດ
ຮຽນກິນນອນຊົນເຜົີ່າອີກ 8 ແຫີ່ ງໃນ 8 ແຂວງ ສະແດງເຈດຈໍານົງໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ຍົມຕອນປາຍ ແບບດຽວກັນນີຕັ້ ີ່ ມອີກ.
ັ້
ັ
ນະໂຍບາຍທີີ່ຕັ້ອງຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
•

ັ້ ດທະຍົມຕອນປາຍ ແລະ ຫກ
ັ ສູດອາຊີວະ
ປະເມີນຄວາມເຊີ່ ອມໂຍງລະຫວີ່າງການສຶກສາວິຊາຊີບໃນຊັນມັ
ັ ສູດວິຊາຊີບອອກຕີ່ າງຫາກ ໃນລະ
ັ ເພີ່ ອກໍານົດຄວາມຕັ້ອງການໃນການແຍກຫກ
ສຶກສາທີີ່ມີຢີ່ ູໃນປັດຈຸບນ
ດັບມັດທະຍົມຕອນປາຍ.

•

ອີງໃສີ່ຜົນຂອງການປະເມີນຂັ້າງເທິງ, ອອກດໍາລັດລັດຖະມົນຕີກີ່ຽວກັບພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບຂອງກົມສາມັນສຶກສາ, ກົມອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຝກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ໂຮງຮຽນກິນນອນ
ັ ສູດການສິດສອນຫັ້ອງສາມັນວິຊາຊີບໃຫັ້ໄດັ້ໃນ 11 ແຂວງ ຊຶີ່ງລວມທັງການນໍາ
ຊົນເຜົີ່າ ເພີ່ ອຂະຫຍາຍຫກ
ິ າ ນວຍຄວາມສະດວກຂອງບັນດາສະຖາບັນອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຝກອົບຮົມວິຊາຊີບສໍາລັບ
ໃຊັ້ສີ່ ງອໍ
ີ ກ
ັ ສະການສິດສອນວິຊາຊີບ
ນັກຮຽນໃນໂຮງຮຽນກິນນອນຊົນເຜົີ່າ ພັ້ອມທັງຝຶກອົບຮົມຄູສາມັນ ໃຫັ້ມທ
ໂດຍອາຈານສອນອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ.

ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 1.5:
ຫຸ ດຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນທາງດັ້ານຊັບພະຍາກອນລະຫວີ່າງເຂດທີີ່ດັ້ອຍ
ັ້ ມໂຮງຮຽນ
ໂອກາດ ແລະ ເຂດທີີ່ມີໂອກາດດີກວີ່າໂດຍຜີ່ານການສັ້າງຕັງກຸີ່
ົ ການຮຽນຕໍີ່າກວີ່າຄີ່າສະເລີ່ຍໃນ
ິ ະສິດທີີ່ມີຜນ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດັ້ກໍານົດເອົາ 40 ເມອງບູລມ
ີ່ ໄດັ້ເລອກເຟັນແລັ້
ັ້
ັ້
ວ. ການທົບທວນເຄິີ່ງສະໄໝ ຂອງແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ
ທົີ່ວປະເທດຕາມຕົວຊີບອກທີ
ກິລາ 2016-2020 ໄດັ້ກໍານົດຄວາມຕັ້ອງການອັນຮີບດວນ ເພີ່ ອຫຸດຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນໃນຜົນການຮຽນ ແຕີ່
ັ ສັນເພີີ່ມດັ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ງ ົບປະມານໃຫັ້ແກີ່ 40 ເມອງ ຖັ້າມີຄວາມຈໍາເປັນຕັ້ອງໄດັ້ຫຸດ
ຕັ້ອງໄດັ້ຈດ
ຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນດັີ່ງກີ່ າວ.

ັ້
ັ
ນະໂຍບາຍທີີ່ຕັ້ອງຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
•

•

ັ້ ມໂຮງຮຽນໃນ 40 ເມອງບູລມ
ິ ະສິດ, ກໍານົດບຸ ກຄະລາກອນ
ອອກດໍາລັດຂອງລັດຖະມົນຕີ ເພີ່ ອສັ້າງຕັງກຸີ່
ົ ັ້ ພັ້ອມທັງນໍາໃຊັ້ໄອຊີທີ ເພີ່ ອຫຸ ດຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ.
ແລະ ງ ົບປະມານເພີີ່ມສໍາລັບກຸີ່ ມໂຮງຮຽນເຫີ່ ານີ
ີ ານທີີ່ມີປະສິດທິ
ກີ່ ອນທີີ່ຈະອອກດໍາລັດສະບັບນີ,ັ້ ກົມສາມັນສຶກສາ ແລະ ກົມສັ້າງຄູ ຈະຕັ້ອງກໍານົດວິທກ
ຜົນທາງຄີ່າໃຊັ້ຈີ່າຍໃນການສັ້າງຕັງັ້ ແລະ ນໍາໃຊັ້ກຸີ່ມໂຮງຮຽນ.
ຄະນະກໍາມະການຈັດສັນຄູ ຈະສັ້າງແຜນເພີ່ ອຮັບປະກັນໃຫັ້ມໂີ ກຕາຕໍາແໜີ່ງລັດຖະກອນ ເພີ່ ອຈັດສັນໃຫັ້
ແກີ່ 40 ເມອງດັີ່ງກີ່ າວ ແລະ ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງ ິນ ຮັບປະກັນໃຫັ້ມງີ ົບປະມານ
ັ້
ີ ຕ
ິ ກ
ິ ໍາທີີ່ເຂັມແຂງ
ິ ານເພີ່ ອຈັດສັນໃຫັ້ແກີ່ ເມອງດັີ່ງກີ່ າວເຊັີ່ນກັນ. ຊຶີ່ງມັນຮຽກຮັ້ອງໃຫັ້ມນ
ສໍາລັບທັງ
ບໍລຫ
ສອງຄະນະກໍາມະການດັີ່ງກີ່ າວ ໃນການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນໃຫັ້ແກີ່ ທັ້ອງຖິີ່ນ.

•

ັ້
ັ ໃນ 40 ເມອງບູລມ
ິ ະສິດ.
ັ້ ງັ ສ ແລະ ຄະນິດສາດ” ຈະຖກຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ແຜນງານ “ສົີ່ງເສີມການຮູ ໜ
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•

ິ ານໃຫັ້ເມອງ ແລະ ການຈັດສັນງ ົບປະມານບໍລຫ
ິ ານໂຮງ
ທົບທວນສູດສໍາລັບການຈັດສັນງ ົບປະມານບໍລຫ
ິ ານ ແລະ ເງ ິນບໍລຫ
ິ ານໂຮງຮຽນໃຫັ້ໂຮງຮຽນໃຫັ້
ຮຽນ ເພີ່ ອພິຈາລະນາຈັດສັນສີ່ວນແບີ່ງງ ົບປະມານບໍລຫ
ົ .ັ້
ແກີ່ ເມອງເຫີ່ ານີ

6.2

ັ ລະດັບສູງທີ 2:
ຜົນໄດັ້ຮບ

ັ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນທີີ່ມີຄວາມຮູ ຄ
ັ້ ວາມສາມາດ ສອດຄີ່ອງກັບມາດຕະຖານການສິດສອນທີີ່ໄດັ້
ຈໍານວນຄູ ແລະ ຜູ ອ
ກໍານົດເພີີ່ມຂຶນັ້
ເພີ່ ອເປັນບີ່ອນອີງໃນການພັດທະນາວິຊາຊີບຂອງພວກເຂົາ ເຈົາັ້ ພັ້ອມທັງມີການປະເມີນການ
ັ ວຽກງານຢີ່າງເປັ ນປົກກະຕິ.
ປະຕິບດ
ັ ການ ແລະ ເຫດຜົນ
6.2.1 ຫກ
ັ້
ັ້
ັ້ າັ້ ນເນອໃນການສອນ
ແລະ ທັກສະການສິດ
ມສຶກສາແມີ່ ນຂັ້ອນຂັ້າງອີ່ອນ ທັງຄວາມຮູ ດ
ຄູສອນຊັນປະຖົ
ັ້ 1ັ້ 2 ໂດຍ
ີ ານປະເມີນຜົນຂອງການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ປ.4 ແລະ ຄູສອນ ປ.4. ການສຶກສາຄັງນີ
ສອນຂອງຄູ. ໄດັ້ມກ
ຶ ນວີ່າຕໍີ່າຫາຍ. ຄະແນນສະເລີ່ຍຂອງຄູສອນ ປ.4 ແມີ່ ນ 49% ສໍາລັບ
ໄດັ້ປະເມີນລະດັບຄວາມສາມາດຂອງຄູຊີ່ ງເຫັ
ີ ວາມຮູ ພ
ັ້ ຽງແຕີ່ ປະມານເຄິີ່ງໜຶີ່ງ
ວິຊາຄະນິດ ສາດ ແລະ 52% ສໍາລັບວິຊາພາສາລາວ, ເຊິີ່ງສະແດງໃຫັ້ເຫັນວີ່າ ຄູມຄ
ີ່ ພວກເຂົາສອນ. ຄະແນນຂອງຄູກີ່ຽວກັບການທົດສອບຄວາມຮູ ວ
ັ້
ັ້ ຊ
ິ າຄູຍີ່ ງຕໍ
ິ ີ່ າກວີ່າ, ໂດຍມີຄະແນນ
ຂອງເນອໃນທີ
ັ ໜັ້າທີີ່ ຫ ການສິດສອນຂອງຄູ, ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນກໍຈະບໍີ່
ສະເລີ່ຍ 27% ຖັ້າບໍີ່ມີການປັ ບປຸ ງການປະຕິບດ
ັ ການປັບ ປຸ ງດີຂນ.
ຶ ັ້
ໄດັ້ຮບ
ັ້ ີ່ ມ
ັ້
ນຕ
ວຽກງານປະກັນຄຸ ນນະພາບແມີ່ ນມີຄວາມເຂັມແຂງຂຶ

ີ ານພັດທະນາມາດຕະຖານການ
ໂດຍໄດັ້ມກ
ັ້
.ັ້ ໃນຂະນະດຽວກັນ,
ສິດສອນ ແລະ ການປະເມີນຜົນການສິດສອນຂອງຄູ ໂດຍອີງໃສີ່ມາດຕະຖານທີີ່ສັ້າງຂຶນມານີ
ັ້
ັ
ັ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນ ຕັ້ອງເຂົາໃຈພາລະບົ
ດບາດຂອງຕົນ ແລະ ສາມາດຊີ່ວຍຄູໄດັ້. ຄູຝຶກຫກ
ສິີ່ງສໍາຄັນແມີ່ ນຜູ ອ
ັ້ ີ່ ມ ເພີ່ ອ
ັ້ ພັ້ອມທັງໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ້ ນ
ັ້
ັ ການສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງຂຶ
ັ ການສັ້າງຕັງຂຶ
ນຕ
າລັງໄດັ້ຮບ
ແລະ ທິມງານຄູຝຶກຂັນແຂວງກໍ
ດໍາເນີນການຝຶ ກຄູປະຈໍາການ ແລະ ວາງແຜນເພີ່ ອສັ້າງບັນດາວິທະຍາໄລຄູໃຫັ້ເປັນສູນກາງໃນການກໍີ່ສັ້າງຄູ, ຝຶ ກອົບ
ັ ັ້ ີ່ ນໍາ
ຮົມຄູປະຈໍາການ ແລະ ຄູນເິ ທດ. ແຂວງໃດທີີ່ມີມະຫາວິທະຍາໄລ/ຄະນະສຶກສາສາດ ແລະ ສະຖາບັນສັ້າງຄູຕງຢູ
ັ້ ນ. ຫກ
ັ
ກັນ, ຄວນຈະມີການປັບປຸ ງພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຂົາເຈົາັ້ ໂດຍການລວມຕົວເຂົາກັ
ັ້
ັ ສູດຊັນປະຖົ
ັ ການທົບທວນໃຫັ້ສອດຄີ່ອງກັບຫກ
ັ ສູດໃນໂຮງຮຽນ. ໃນຂະນະທີີ່ຫກ
ມໃໝີ່ກໍາ
ສູດສັ້າງຄູກໍາລັງໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ
ັ ສູດໃໝີ່ຂອງປີ ສຸດທັ້າຍຊັນປະຖົ
ັ ການພັດທະນາ ຈິີ່ງຈໍາເປັນຕັ້ອງຮັບປະກັນໃຫັ້ຫກ
ມ ສອດຄີ່ອງກັບຫກ
ລັງໄດັ້ຮບ
ສູດ ມ. 1 ທີີ່ມີຢີ່ ູແລັ້ວ.
ັ້
ັ ວິທກ
ີ ານທີີ່
ົ ມໃຫັ້ສາັ້ ງ ແລະ ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025 ໄດັ້ສີ່ ງເສີ
ັ ສະນະຍຸ ດ
ັ ສະນະຍຸ ດທະຍາດ ແລະ ກວມລວມດັ້ານການພັດທະນາອາຊີບດັ້ານການສຶກສາ. ວິທກ
ີ ານທີີ່ມີລກ
ມີລກ
ທະສາດດັີ່ງກີ່ າວ ຄວນກວມເອົາໄປຄົບວົງວຽນຂອງອາຊີບທັງໝົດ ຊຶີ່ງລວມມີ ຄວາມດຶງດູດໃນອາຊີບຄູ, ຄວາມຮູ ັ້
ັ້ ນດັ້
ັ້ ານສຶກສາ, ການສບຕໍີ່ຢູີ່ໃນອາຊີບຄູ, ຄວາມກາັ້ ວໜັ້າດັ້ານອາຊີບ ແລະ ການພັດທະນາອາຊີບແບບຕໍີ່ເນີ່ ອງ
ເບອງຕົ
ັ ສະນະຕໍີ່
ລວມທັງການຮີ່ວມມຊີ່ວຍເຫອຂອງຄູີ່ ຮີ່ວມງານ. ຕັ້ອງສຸ ມໃສີ່ຊຸກຍູຊັ້ ີ່ ວຍເຫອການພັດທະນາອາຊີບທີີ່ມີລກ
ັ້
ັ້ ໍານວຍການໃນຂັນໂຮງຮຽນ
ແລະ ທັ້ອງຖິີ່ນ. ບັນດາຄູນເິ ທດມີພາລະບົດບາດສໍາຄັນໃນວຽກ
ເນີ່ ອງຂອງຄູ ແລະ ຜູ ອ
ັ້ ຈິີ່ງຮຽກຮັ້ອງໃຫັ້ລງົ ທຶນຢີ່າງຫວງຫາຍ ແລະ ມີລກ
ັ ສະນະຍນຍົງ ໃສີ່ການພັດທະນາຄວາມສາ
ງານດັີ່ງກີ່ າວ. ດັີ່ງນັນ,
ັ້ ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນຂີດຄວາມສາມາດ ໃນການຊີ່ວຍຄູສອນຫັ້ອງຄວບ, ສອນຫັ້ອງ ປ.1 ແລະ ປ.
ມາດຂອງເຂົາເຈົາ,
ັ້
ັ້
ັ ທະຍົມຜູທ
ັ້ ີ່ ຍັ
ີ ງອີ່ອນໃນວິຊາທີີ່ເຂົາເຈົາສອນ.
ັ ຮຽນທີີ່ບໍີ່ເວົາພາສາລາວເປັ
ວຽກ
ນພາສາແມີ່ ແລະ ຊີ່ວຍຄູມດ
2 ທີີ່ມີນກ
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ັ ສະນະຍນຍົງໃນການພັດ
ັ ທະນາຄວາມສາມາດຂອງຄູ ແລະ
ນີ ັ້ ຕັ້ອງການການລົງທຶນຢີ່າງຫວງຫາຍ ແລະ ມີລກ
ັ້
ິ ານປົກກະຕິທີ່ ບໍ
ີ ີ່ ແມີ່ ນເງ ິນເດອນ.
ັ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນໃນຂັນໂຮງຮຽນ
ແລະ ທັ້ອງຖິີ່ນໂດຍເພີີ່ມງ ົບປະມານບໍລຫ
ຜູອ
6.2.2 ພາກສີ່ວນຮັບຜິດຊອບ
ັ້
ັ ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ດັ້ານຍຸ ດທະສາດນີ ັ້ ແມີ່ ນເປັ ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຮີ່ວມກັນ
ບດ
ຜົນສໍາເລັດໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ັ້
ັ້ ໍລຫ
ິ ານ
າວິທະຍາສາດການສຶກສາ, ສະຖາບັນພັດທະນາຜູ ບ
ຂອງກົມສັ້າງຄູ, ກົມສາມັນສຶກສາ, ສະຖາບັນຄົນຄວັ້
ການສຶກສາ, ກົມຈັດຕັງັ້ ແລະ ພະນັກງານ ແລະ ສູນປະກັນຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ.
ັ ລະດັບກາງ ແລະ ນະໂຍບາຍ.
6.2.3 ຜົນໄດັ້ຮບ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ

2.1:

ັ້
ັ້
ັ ຫກ
ັ ສູ ດໃໝີ່
ຄູສອນມີຄວາມເຂັມແຂງໃນການຈັ
ດຕັງປະຕິ
ບດ

ໂດຍຜີ່ານການ

ຶ ສານິເທດ.
ຊີ່ວຍເຫອຈາກວິຊາການກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູສກ
ັ້
ັ
ນະໂຍບາຍທີີ່ຕັ້ອງຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
•

•

ັ ເພີ່ ອຮອງຮັບ
ີ ໃນປະຈຸບນ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈະທົບທວນລະບົບການສະໜັບສະໜູນຄູທີ່ ມີ
ັ້ ມໂຮງຮຽນ ເປັນການສະໜັບສະໜູນເພີີ່ມເຕີມ ລວມທັງປັບປຸ ງພາລະບົດບາດຄວາມຮັບ
ກັບການສັ້າງຕັງກຸີ່
ຶ ສານິເທດ (ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ).
ຜິດຊອບລະຫວີ່າງກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ, ສຶກສາເມອງ ແລະ ຄູສກ
ລະບົບການສະໜັບສະໜູນຄູ ອາດປະກອບມີການແນະນໍາ, ການສະໜັບສະໜູນຈາກເພີ່ ອນຮີ່ວມງານ
ແລະ ກຸີ່ ມນັກວິຊາການ ເພີ່ ອເປັນກົນໄກເພີີ່ມເຕີມຈາກການຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສະໜັບ
ຶ ສານິເທດ.
ສະໜູນຈາກຄູສກ

•

ັ້
ັ ຫກ
ັ ສູດໃໝີ່
ບດ
ການຝຶ ກອົບຮົມຄູປະຖົມຈະສຸ ມໃສີ່ການຝຶກອົບຮົມໃນການຈັດຕັງປະຕິ

ຈົນຮອດສົກ
ຮຽນ 2023-2024, ລວມທັງການຝຶ ກອົບຮົມການສອນຫັ້ອງຄວບ ແລະ ການຊີ່ວຍເຫອນັກຮຽນທີີ່ມີ
ຄວາມຕັ້ອງການພິເສດ.

•

ັ້ ີ່ ແກ ັ້
ການຝຶ ກອົບຮົມດັ້ານຄູສອນໃນລະດັບການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາ ຈະເນັນໃສ
ັ ໜັ້າທີີ່ຂອງຄູ.
ໄຂບັນດາຄວາມຕັ້ອງການທີີ່ໄດັ້ກໍານົດໄວັ້ໃນການປະເມີນຜົນການປະຕິບດ

•

ັ້ ດທະຍົມສຶກສາ,
ການຝຶ ກອົບຮົມຄູສໍາລັບຊັນມັ

ັ້
ິ ະສິດແມີ່ ນການສັ້າງຂີດຄວາມສາມາດດັ້ານເນອໃນ
ບູລມ

ິ ະສິດຈະເປັນ
ຂອງວິຊາວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ. ແຜນການອົບຮົມບູລມ
ັ້
ແກີ່ ແຜນພັດທະນາວິຊາຊີບແບບຕໍີ່ເນີ່ ອງໃນໄລຍະຍາວ
ພນຖານໃຫັ້
•

ິ ະສິດ ຈະຕັ້ອງ
ຄວາມຕັ້ອງການດັ້ານການຝຶກອົບຮົມ ທີີ່ໄດັ້ກໍານົດພາຍໃນແຜນການຝຶ ກອົບຮົມທີີ່ເປັນບູລມ
ັ ການຮັບຮອງຈາກຄະນະວິຊາການຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ລະດັບຜູບ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານ ເພີ່ ອຮັບປະ
ໄດັ້ຮບ
ກັນວີ່າບັນດາຄູີ່ຮີ່ວມພັດທະນາ ແລະ ລັດຖະບານ ນໍາໃຊັ້ງ ົບປະມານການຝຶ ກອົບຮົມຂອງພວກເຂົາ ເພີ່ ອ
ແກ ັ້ໄຂຄວາມຕັ້ອງການ ການຝຶກອົບຮົມທີີ່ໄດັ້ກໍານົດໄວັ້.

ັ ສູດສັ້າງຄູ ແລະ ຫກ
ັ ສູ ດຝຶ ກອົບຮົມຄູຊນອະນຸ
ັ ັ້
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 2.2: ຫກ
ບານ, ປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ ໄດັ້
ັ້
ັ ເພີ່ ອໃຫັ້ສອດຄີ່ອງກັບຫກ
ັ ສູ ດການຮຽນ-ການສອນໃໝີ່ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ
ຮັບການປັບປຸ ງ ແລະ ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ມາດຕະຖານການສິດສອນ
ັ້
ັ
ນະໂຍບາຍທີີ່ຕັ້ອງຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
28

•

ັ ສູດໃໝີ່ສັ້າງຄູ ແລະ ຫກ
ັ ສູດຝຶ ກ
ິ ໍາສໍາລັບວິທະຍາໄລຄູ ເພີ່ ອສະໜັບສະໜູນບັນດາຫກ
ທົບທວນຂອບນິຕກ
ອົບ ຮົມຄູປະຈໍາການ ພັ້ອມທັງສະໜັບສະໜູນໃຫັ້ແກີ່ ການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍີ່ເນີ່ ອງ ໃນເງີ່ ອນໄຂ
ັ , ຄວາມຕັ້ອງການສໍາລັບການສອນຫັ້ອງຄວບ, ການນໍາໃຊັ້ການຮຽນ
ຄວາມສາມາດທີີ່ມີຂອງຄູໃນປັ ດຈຸບນ
ັ້ າ, ການເຮັດໜັ້າທີີ່ຄູຝຶກ ແລະ ການຮັບເອົາຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ. ຂອບນິຕກ
ິ ໍາດັີ່ງກີ່ າວ ຈະກໍານົດວິທີ
ແບບຕັງໜັ້

•

ການທີີ່ເປັນລະບົບໜຶີ່ງດຽວ ຕໍີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການພັດທະນາອາຊີບຄູ.
ັ້ ດທະຍົມກໍາລັງໄດັ້ຮບ
ີ ານທີີ່ເໝາະ
ັ ການພັດທະນາ ແລະ ກໍາລັງພິຈາລະນາວິທກ
ັ ສູດໃໝີ່ຊັນມັ
ໃນເວລາທີີ່ຫກ
ັ້
ັ້ ດທະຍົມຕົນໃນບັ
ິ ໍາ
ນດາໂຮງຮຽນຂະໜາດນັ້ອຍ, ດັີ່ງນັນັ້ ຂອບນິຕກ
ສົມໃນການສະໜອງການສຶກສາຊັນມັ
ັ ສະນະຍຸ ດທະສາດກັບບັນ
ັ ການທົບທວນ. ການຮີ່ວມມທີີ່ມີລກ
ທີີ່ມີຢີ່ ູສໍາລັບວິທະຍາໄລຄູ ຈະຕັ້ອງໄດັ້ຮບ

•

ດາວິທະຍາໄລຄູ ຫ ສະຖາບັນສັ້າງຄູໃນຕີ່ າງປະເທດຈະຕັ້ອງໄດັ້ສບຕໍີ່ດໍາເນີນການຕໍີ່ໄປ.
ີ່ ອຮັບຮອງຫກ
ັ້
ັ ສູດສັ້າງຄູຈະໄດັ້ຮບ
ັ ການທົບທວນ ແລະ ປັບປຸ ງ ເພີ່ ອຮັບປະກັນການ
ບັນດາຂັນຕອນເພ
ັ ັ້ ດ
ເຊີ່ ອມຈອດກັນລະຫວີ່າງລະດັບຕີ່ າງໆຂອງການສຶກສາ ໂດຍສະເພາະເພີ່ ອແກ ັ້ໄຂຄວາມຕັ້ອງການຄູຊນມັ
ັ້ ແລະ ຕອນປາຍ ແລະ ສາມາດສອນໄດັ້
ັ້ ດທະຍົມຕອນຕົນ
ທະຍົມທຸກຄົນ ໃຫັ້ສາມາດສິດສອນໄດັ້ທງັ ຊັນມັ
ຫາຍກວີ່າ 1 ວິຊາ.

•

ັ ໄປພັ້ອມໆກັນກັບຄວາມຕັ້ອງ
ຈະຕັ້ອງມີນະໂຍບາຍກີ່ ຽວກັບການຝຶ ກອົບຮົມໂດຍອີງໃສີ່ໂຮງຮຽນເປັນຫກ
ີ ານຝຶ ກອົບຮົມຄູປະຈໍາການ
ການທາງດັ້ານວິທກ

ັ ໜັ້າທີີ່ຂອງຄູ ພັ້ອມດັ້ວຍເຄີ່ ອງມການປະເມີນ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 2.3: ລະບົບການປະເມີນຜົນການປະຕິບດ
ັ້
ັ ການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ເພີ່ ອ
ຜົນໄດັ້ຮັບການປັບປຸ ງ, ໂດຍຕິດພັນກັບມາດຕະຖານການສິດສອນ, ພັ້ອມທັງໄດັ້ຮບ
ບດ
ິ ະສິດ ໃນການຝຶ ກອົບຮົມຄູ ສໍາລັບລະດັບການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ, ປະຖົມ
ກໍານົດຄວາມຕັ້ອງການທີີ່ເປັ ນບູ ລມ
ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາ.
ົ ໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບກາງກາງນີ ັ້ ຈະຕັ້ອງມີການສະໜອງທຶນທີີ່ສອດຄີ່ອງກັບສະຖານະພາບການ
ຖັ້າຢາກບັນລຸ ໄດັ້ຜນ
ັ້
ັ ລະດັບກາງນີໂດຍສະເພາະ.
ເງ ິນ “ຍົກສູງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ” ແລະ/ຫ ງ ົບປະມານ ODA ຕັ້ອງສຸ ມໃສີ່ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ
ນະໂຍບາຍທີີ່ຕັ້ອງຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
•

ພັດທະນາມາດຕະຖານການສິດສອນສໍາລັບເດັກກີ່ ອນໄວຮຽນ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາ, ຊຶີ່ງມາດຕະຖານ
ັ້
ັ ໜັ້າທີີ່
ນຜົນການປະຕິບດ
ຕັ້ອງສາມາດນໍາໃຊັ້ເພີ່ ອເປັນພນຖານໃນການປະເມີ
ການສິດສອນດັີ່ງກີ່ າວນັນັ້
ຂອງຄູທຸກລະດັບ.

•

ັ້
ັ ມາດຕະຖານການສິດສອນ ໂດຍມີການກໍານົດພາລະບົດບາດຂອງຄູ,
ບດ
ພັດທະນາຂອບການຈັດຕັງປະຕິ
ຜູ ັ້ ອໍານວຍການ, ສຶກສາເມອງ, ສຶກສາແຂວງ ແລະ ກະຊວງ/ກົມສັ້າງຄູ. ພັ້ອມກັນນັນັ້ ຕັ້ອງມີຄໍາແນະນໍາໃນ
ັ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ພະນັກງານຫັ້ອງການສຶກ
ການນໍາໃຊັ້ ພັ້ອມທັງສັ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫັ້ແກີ່ ຜູ ອ
ສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມອງ.

•

ັ ໜັ້າທີີ່ຂອງຄູໃນລະດັບ
ຫງັ ຈາກການພັດທະນາ ແລະ ການທົດລອງນໍາໃຊັ້ເຄີ່ ອງມປະເມີນຜົນການປະຕິບດ
ັ ຮອງ ແລະ ເຜີຍແຜີ່ໃຫັ້
ຕີ່ າງໆແລັ້ວ (ການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ, ປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ) ຈະຕັ້ອງໄດັ້ຮບ

•

ທຸກພາກສີ່ວນຮັບຮູ .ັ້
ັ້ ມ
ັ້ ຄອງໃນການ
ິ ກ
ີ ານແບີ່ງຂັນຄຸ
ເນີ່ ອງຈາກວີ່າຈໍານວນຄູອາຈານມີຈາໍ ນວນຫວງຫາຍ, ດັີ່ງນັນັ້ ຈະຕັ້ອງມີວທ
ັ້ ຄອງຂໍ ັ້
ປະເມີນຜົນການເຮັດວຽກຂອງຄູ, ລວມທັງກົນໄກການຮັບປະກັນຄຸ ນນະພາບ ແລະ ລະບົບການຄຸ ມ
ມູນຂີ່າວສານທີີ່ປອດໄພ ແລະ ຄົບຖັ້ວນ
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•

ພັດທະນາຂອບນະໂຍບາຍສໍາລັບການປະເມີນຜົນການເຮັດວຽກຂອງຄູ ເພີ່ ອກໍານົດບົດບາດ ແລະ ຄວາມ
ັ້ ະເມີນໃນແຕີ່ ລະລະດັບ ລວມທັງໜັ້າທີີ່ຂອງໜີ່ວຍງານຕີ່ າງໆ ພາຍໃນຫັ້ອງການສຶກ
ຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ ປ
ສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມອງ.

•

ີ ານຄວາມຈໍາເປັນດັ້ານການຝຶກອົບຮົມທີີ່ເປັນບູ
ມີຄວາມຈໍາເປັນຕັ້ອງໄດັ້ສາັ້ ງຂອບນະໂຍບາຍ ທີີ່ກໍານົດວິທກ
ັ ໜັ້າທີີ່ຂອງຄູ, ລວມທັງພາລະບົດບາດ
ລິມະສິດໂດຍອີງໃສີ່ຜົນການວິເຄາະການປະເມີນຜົນການປະຕິບດ
ັ້ ນກາງ ເພີ່ ອຮັບປະກັນວີ່າ
ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທຸກລະດັບພາຍໃຕັ້ການຕິດຕາມກວດກາຂອງຂັນສູ
ັ ໜັ້າທີີ່ຂອງຄູ.
ຄວາມຕັ້ອງການໃນການຝຶກອົບຮົມ ແມີ່ ນອີງໃສີ່ຜົນການປະເມີນຜົນການປະຕິບດ

ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 2.4: ສະຖາບັນສັ້າງຄູໄດັ້ຖກຍົກລະດັບໃຫັ້ເປັນສູ ນກາງໃນການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູສອນ
ັ້ ດທະ ຍົມສຶກສາ) ພັ້ອມທັງເປັ ນສູ ນກາງໃນການຝຶ ກອົບຮົມ
ທັງກີ່ ອນ ແລະ ຫງັ ປະຈໍາການ (ແຕີ່ອະນຸບານຮອດຊັນມັ
ຶ ສານິເທດ.
ຄູສກ
ັ້
ັ
ນະໂຍບາຍທີີ່ຕັ້ອງຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
•

ີ ບຖັ້ວນ ໂດຍສັງລວມເອົາບັນດາດໍາລັດ ແລະ ຄໍາແນະນໍາຕີ່ າງໆທີີ່
ຕັ້ອງການໃຫັ້ນະໂຍບາຍກີ່ ຽວກັບຄູທີ່ ຄົ
ັ້
ບາຍເຖິງພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດ
ກີ່ ຽວຂັ້ອງກັບການສັ້າງຄູ. ນະໂຍບາຍທີີ່ສົມບູນແບບນີຈະອະທິ
ີ
ນສັ້າງຄູ ແລະ ສູນພັດທະນາຄູຂອງ
ຊອບໃໝີ່ຂອງພາກສີ່ວນຕີ່ າງໆທີີ່ກີ່ ຽວຂັ້ອງກັບການສັ້າງຄູທີ່ ສະຖາບັ
ັ້ ໍາເນີນການ: ການກໍີ່ສັ້າງຄູ; ຝຶ ກອົບຮົມຄູປະຈໍາການ (ພາຍໃນກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ, ພາຍໃນເມອງ
ແຂວງເປັນຜູ ດ
ແລະ ອີ່ ນໆ) ແລະ ການຝຶ ກອົບຮົມຄູນເິ ທດ ຢູີ່ ພາຍໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ອີ່ ນໆ. ດໍາເນີນການສຶກສາກີ່ ຽວກັບຄີ່າ
ົ ຂອງການສະໜັບສະໜູນຂອງຄູນເິ ທດ.
ໃຊັ້ຈີ່າຍທີີ່ມີປະສິດທິຜນ

•

ນະໂຍບາຍສະບັບປັບປຸ ງນີ ັ້ ຍັງຈະກໍານົດຄວາມຕັ້ອງການຂອງພະນັກງານ ແລະ ຄູສອນໃນສະຖາບັນສັ້າງຄູ
ັ້ ພັ້ອມທັງກໍານົດຄຸ ນວຸ ດທິຕີ່ າສຸ
ໍ ດຂອງຄູສອນ ແລະ ກໍາ
ັ ບັນດາພາລະໜັ້າທີີ່ໃໝີ່ນີໄດັ້
ເພີ່ ອໃຫັ້ສາມາດປະຕິບດ
ັ້
ັ້ ີ່ ວຍຝຶ ກອົບຮົມ ເຊັີ່ນ: ຄູຝຶກທີີ່ມີຢີ່ ູ ແລະ ທີມງານຝຶ ກອົບຮົມຂັນແຂວງ.
ນົດເງອນໄຂສໍາລັບພະນັກງານຜູ ຊ

•

ັ້ ນ ລະຫວີ່າງສະຖາບັນສັ້າງຄູ ແລະ ຄະ
ີ ານເພີ່ ອຮີ່ວມຕົວເຂົາກັ
ນະໂຍບາຍດຽວກັນນີ ັ້ ຍັງຈະແນະນໍາວິທກ
ັ້ ງຢູ
ັ້
ັ້ ີ່ ເພີ່ ອສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງ
ນະສຶກສາສາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ສໍາລັບແຂວງທີີ່ມີທງັ ສອງສະຖາບັນນີຕັ
ຮີ່ວມກັນ.

•

ັ້
ັ ພາລະໜັ້າທີີ່ຂອງພວກເຂົາ,
ບດ
ກົມສັ້າງຄູຈະສັ້າງແຜນການທີີ່ມີຄີ່າໃຊັ້ຈີ່າຍທີີ່ສົມບູ ນແບບເພີ່ ອຈັດຕັງປະຕິ

•

ລວມທັງແຜນງານການຝຶ ກອົບຮົມຄູປະຈໍາການ.
ັ້
ັ້ ີ່ າສໍາລັບຜູທ
ັ້ ີ່ ຈະເຂົ
ີ
າຮຽນໃນສະຖາບັ
ນສັ້າງຄູຕີ່າງໆ, ລວມທັງຕັ້ອງມີຄວາມຍດຍຸີ່ ນ
ກໍານົດມາດຕະຖານຂັນຕໍ
ັ້
ັ້ ະໝັກສາມາດສອບເສັງເຂົາຮຽນຄ
ນໄດັ້.
ເພີ່ ອໃຫັ້ຜູສ

•

•

ັ ການ
ມາດຕະຖານການສິດສອນສໍາລັບອາຈານສອນຢູີ່ສະຖາບັນສັ້າງຄູ ແລະ ຄະນະສຶກສາສາດຈະໄດັ້ຮບ
ພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊັ້ເປັນປະຈໍາ ເພີ່ ອປະເມີນຄຸ ນນະພາບຂອງການສິດສອນໃນທຸກໆສະຖາບັນສັ້າງຄູ
ແລະ ຄະນະສຶກສາສາດຂອງບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ.
ັ້ ໂດຍອີງໃສີ່ຄວາມເພິີ່ງພໍໃຈໃນ
ິ ໍາກີ່ ຽວກັບການເລີ່ ອນຕໍາແໜີ່ງ ແລະ ການເພີີ່ມເງ ິນເດອນຂຶນ
ພັດທະນານິຕກ
ັ ໜັ້າທີີ່ຂອງຄູ
ການປະຕິບດ

ເພີ່ ອເປັນການສະໜັບສະໜູນໃຫັ້ສະຖາບັນສັ້າງຄູ

ເປັນສູ ນກາງໃນການ

ພັດທະນາວິຊາຊີບຄູ.
•

ັ້ ີ່ ມ ເພີ່ ອ
ັ້ ບສະຖາບັນສັ້າງຄູ ຈະຕັ້ອງໄດັ້ຮບ
ັ ການຂະຫຍາຍຂຶນຕ
ພາລະບົດບາດຂອງໂຮງຮຽນສາທິດທີີ່ຂຶນກັ
ົ ຄິດປະດິດສັ້າງ.
ທົດລອງຮູ ບແບບການສອນ ແລະ ການຮຽນທີີ່ມີຫວ

•

ດໍາເນີນການປະເມີນຄຸ ນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄີ່ອງຂອງການລົງຝຶກຫັດຂອງນັກຮຽນຄູ.
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•

ັ ສູດໃໝີ່ສໍາລັບສະຖາບັນສັ້າງຄູ ຈະຕັ້ອງປະກອບມີຄວາມຮູ ກ
ັ້ ີ່ ຽວກັບການສຶກສານອກ
ການພັດທະນາຫກ
ີ
ບອອກໄປສອນໃນອານາຄົດ ໃຫັ້ສາມາດປັບປຸ ງການເຊີ່ ອມໂຍງລະຫວີ່າງການ
ໂຮງຮຽນ ເພີ່ ອໃຫັ້ຄູທີ່ ຈະຈົ
ສຶກສາໃນລະບົບ ແລະ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ.

ັ້
ັ້ າໍ ນວຍການໂຮງຮຽນມີຄວາມເຂັມແຂງຂຶ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 2.5: ຂີດຄວາມສາມາດຂອງຜູ ອ
ນັ້
ັ້
ສາມາດປັ ບປຸ ງການຈັດຕັງການຮຽນ-ການສອນໃນໂຮງຮຽນຂອງເຂົ
າເຈົາັ້

ເພີ່ ອໃຫັ້

ັ້
ັ
ນະໂຍບາຍທີີ່ຕັ້ອງຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
•

ັ ຂອງຜູ ອ
ັ້ າໍ ນວຍການໂຮງຮຽນ ຈະ
ການພັດທະນາມາດຕະຖານດັ້ານວິຊາຊີບ, ຕິດພັນກັບ 7 ໜັ້າວຽກຫກ
ັ , ການສັ້າງແຜນ
ັ ກວມເອົາວຽກງານການບໍລຫ
ິ ານທີີ່ອີງໃສີ່ໂຮງຮຽນເປັນຫກ
ຕັ້ອງໄດັ້ປັບປຸ ງ ເພີ່ ອໃຫັ້ມນ
ັ້
ັ້ ນຖານ,
ການຮັບປະກັນຄຸ ນນະພາບຂອງ
ພັດທະນາໂຮງຮຽນ, ມາດຕະຖານຄຸ ນນະພາບການສຶກສາຂັນພ
ັ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນ. ມາດຕະຖານ
ການສິດສອນ ແລະ ການສະໜອງຫາອາຫານໃນໂຮງຮຽນ ສໍາລັບຜູ ອ
ັ້
ັ ໜັ້າທີີ່
ັ ການພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊັ້ເປັນພນຖານໃນການປະເມີ
ນຜົນການປະຕິບດ
ດັ້ານວິຊາຊີບຈະໄດັ້ຮບ

•

ັ້ ໍານວຍການໃນທຸກລະດັບ ແລະ ໃນທຸກວຽກງານຫກ
ັ .
ຂອງຜູອ
ັ້
ັ ມາດຕະຖານວິຊາຊີບຂອງຜູ ອ
ັ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນ ຈະຕັ້ອງໄດັ້ພດ
ັ ທະນາ ໂດຍ
ບດ
ຂອບການຈັດຕັງປະຕິ
ັ້ ໍານວຍການ, ສຶກສາເມອງ, ສຶກສາແຂວງ ແລະ ກະຊວງ/ສະຖາບັນ
ີ ານກໍານົດບົດບາດຂອງຜູ ອ
ໃຫັ້ມກ
ິ ານການສຶກສາ ແລະ ກົມຈັດຕັງັ້ ແລະ ພະນັກງານ.
ພັດທະນາການບໍລຫ

•

ັ້
ັ ການພັດທະນາຂຶນມາ
ັ ງານດັີ່ງກີ່ າວ ຕັ້ອງໄດັ້ຮບ
ຄຽງຄູີ່ ກັບ
ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບການນໍາໃຊັ້ຂອບການປະຕິບດ
ັ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ພະນັກງານຂອງສຶກສາເມອງ
ການສັ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫັ້ແກີ່ ຜູອ

ັ ລະດັບສູ ງທີ 3:
6.3 ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ພະຍາກອນທາງດັ້ານການເງ ິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດພຽງພໍ ເພີ່ ອໃຫັ້ສາມາດເຮັດວຽກ
ໂຮງຮຽນທຸກແຫີ່ງມີຊບ
ັ້
ົ , ພັ້ອມທັງຂີດຄວາມສາມາດໃນການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງໂຮງຮຽນມີຄວາມເຂັມແຂງ
ໄດັ້ຢີ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜນ
ົ ການຮຽນຂອງນັກຮຽນດີຂນ.
ຶ ັ້
ເພີ່ ອຊີ່ວຍປັ ບປຸ ງໃຫັ້ຜນ
ັ ການ ແລະ ເຫດຜົນ
6.3.1 ຫກ
ບົດລາຍງານການປະເມີນກາງສະໄໝ ໄດັ້ສະແດງໃຫັ້ເຫັນເຖິງຄວາມບໍີ່ສົມດຸ ນລະຫວີ່າງ ງ ົບປະມານເງ ິນ
ິ ານທີີ່
ິ ານທີີ່ບໍີ່ແມີ່ ນເງ ິນເດອນ ຊຶີ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນຕັ້ອງໄດັ້ເອົາໃຈໃສີ່ສະໜອງເງ ິນບໍລຫ
ເດອນ ແລະ ງ ົບປະມານບໍລຫ
ັ້
ັ້ ີ່ ເພີ່ ອຈັດຕັງປະຕິ
ັ ທະນາຂະແໜງການສຶກສາ
ັ ບັນດາຍຸ ດທະສາດທີີ່ ກໍານົດໃນແຜນພັດ
ບດ
ບໍີ່ແມີ່ ນເງ ິນເດອນເຂົາໃສ
ັ ງ ົບປະມານໜັ້ອຍຫາຍ
ແລະ ກິລາ. ມັນສະແດງໃຫັ້ເຫັນຢີ່າງຈະແຈ ັ້ງວີ່າ ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແມີ່ ນໄດັ້ຮບ
ັ້ ເຫັນວີ່າ, ຖັ້າຫາກໄດັ້ຮບ
ັ ງ ົບປະມານບໍລຫ
ິ ານ ແລະ
ໃນໄລຍະແຕີ່ ປີ 2016-2020. ການທົບທວນກາງສະໄໝຍັງຊີໃຫັ້
ັ້ ແມີ່ ນມີໂອກາດສູງທີີ່ຈະບັນລຸ ຈດ
ຸ ປະສົງຂອງແຜນ ແລະ ສາມາດປັບປຸ ງຄຸ ນນະພາບການ
ງ ົບປະມານລົງທຶນເພີີ່ມຂຶນ
ັ້ ຄອງງ ົບປະມານ ແລະ ການນໍາໃຊັ້ຊບ
ັ
ກໍຄວນປັບປຸ ງປະສິດທິພາບໃນການຄຸ ມ
ສຶກສາ, ພັ້ອມດຽວກັນນັນັ້
ພະຍາກອນທີີ່ມີຈາໍ ກັດ. ເນີ່ ອງຈາກວີ່າງ ົບປະມານເງ ິນເດອນ ແມີ່ ນບໍີ່ສາມາດເຄີ່ ອນຍັ້າຍໄດັ້, ສິີ່ງທີີ່ສາມາດເຮັດໄດັ້ ຄ
ການຈັດສັນງ ົບປະມານທີີ່ບໍີ່ແມີ່ ນເງ ິນເດອນ ແລະ ງ ົບປະມານການລົງທຶນ, ຊຶີ່ງໃນຕົວຈິງ ງ ົບປະມານດັີ່ງກີ່ າວນີ ັ້ ຂະແ
ັ ໜັ້ອຍຫາຍ.
ໜງການສຶກສາ ແມີ່ ນໄດັ້ຮບ
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ີ ມຈັດຕັງັ້ ແລະ
ບົດລາຍງານການປະເມີນກາງສະໄໝ ຍັງໄດັ້ສະແດງໃຫັ້ເຫັນເຖິງຜົນຂອງການສໍາຫວດຄູທີ່ ກົ
ັ້ ນເຖິງປະສິດທິພາບໃນການນໍາໃຊັ້ຄູ ທີີ່ເຮັດໃຫັ້ມຈ
ີ າໍ ນວນຄູເຫອຢູີ່ໃນຫາຍທັ້ອງຖິີ່ນ, ໃນຂະ
ພະນັກງານ ທີີ່ໄດັ້ຢັງຢ
ນະທີີ່ຢູີ່ໃນຫາຍທັ້ອງຖິີ່ນ ມີຄູບີ່ ໍພໍ ພັ້ອມກັນນັນັ້ ກໍຍງັ ມີຄູອາສາສະໝັກຫາຍຢູີ່ໃນລະບົບ.
ີ ານວິເຄາະຢີ່າງລະອຽດ
ບົດລາຍງານການປະເມີນກາງສະໄໝໄດັ້ແນະນໍາໃຫັ້ມກ

ກີ່ ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງ

ິ ານໂຮງຮຽນ ໃນການປັບປຸ ງຄຸ ນນະພາບ ແລະ ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ (ຜົນສໍາເລັດດັ້ານ
ການສະໜອງເງ ິນບໍລຫ
ັ້
ັ້ ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວີ່າງ ຍິງ-ຊາຍ, ການເຂົາຮຽນຂອງເດັ
ກທີີ່ດັ້ອຍໂອກາດ ແລະ ອີ່ ນ
ການຮຽນຮູ ,ັ້ ການຈົບຊັນ,
ັ້ ໍານົດນະໂຍບາຍ ໃນທົບທວນການສະໜອງທຶນດັີ່ງກີ່ າວ ລວມທັງເພີ່ ອປັບປຸ ງຜົນ
ໆ) ເພີ່ ອໃຫັ້ເປັນທິດທາງສໍາລັບຜູກ
ິ ານໂຮງຮຽນ.
ຕອບແທນຂອງການສະໜອງເງ ິນບໍລຫ
ຜີ່ານມາ, ການວາງແຜນຂອງຂະແໜງການ, ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນ, ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນໄດັ້
ັ້
ັ້ ສາັ້ ງພນຖານອັ
ັ້ ຄອງ ແລະ ການປະ
ນສໍາຄັນໃຫັ້ແກີ່ ການຄຸ ມ
ສຸ ມໃສີ່ສະພາບລວມໃນລະດັບຊາດ. ສິີ່ງດັີ່ງກີ່ າວນີໄດັ້
ເມີນຜົນຂອງຂະແໜງການ, ແຕີ່ ວີ່າສີ່ວນຫາຍແລັ້ວ ມັນບໍີ່ໄດັ້ສຸມໃສີ່ເພີ່ ອແກ ັ້ໄຂບັນຫາຄວາມແຕກໂຕນກັນໃນການ
ັ້
ິ ານ
ີ ານ ເພີ່ ອເຮັດແນວໃດ ໃຫັ້ການບໍລກ
ແລະ ວິທກ
ສະໜອງການສຶກສາ ແລະ ບໍີ່ໄດັ້ແກ ັ້ໄຂບາງຈຸດອີ່ອນໃນຂັນຕອນ
ຢູີ່ລະດັບໂຮງຮຽນມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມີຄວາມເທົີ່າທຽມກັນ ເທົີ່າທີີ່ຈະເປັນໄປໄດັ້.
ີ ານສຸ ມໃສີ່ການປະຕິບດ
ັ ໜັ້າທີີ່ໃນລະດັບແຂວງ ແລະ ເມອງເຊິີ່ງ
ໃນໄລຍະຂອງແຜນ 5 ປີ ທີີ່ຜີ່ານມາ, ໄດັ້ມກ
ັ້
ບການສຶກສາ. ຄຽງຄູີ່ກັນນັນັ້ ກະຊວງສຶກ
ມັນໄດັ້ຊີ່ວຍໃຫັ້ເຫັນເຖິງ ລະດັບຄວາມແຕກໂຕນທີີ່ເກີດຂຶນພາຍໃນລະບົ
ັ້ ີ່ ໂຮງຮຽນເປັນຫກ
ັ ຄ
ັ້ ຄອງທີີ່ເນັນໃສ
ີ ານປະຕິຮູບສອງຢີ່າງທີີ່ສໍາຄັນ ກີ່ ຽວກັບການຄຸ ມ
ສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດັ້ມກ
ົ ຫາຍ
ມາດຕະຖານຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ ເພີ່ ອສະໜັບສະໜູນການວາງແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນທີີ່ມີປະສິດທິຜນ
ັ້
ັ້ ແລະ ມາດຕະຖານຂັນພ
ັ້ ນຖານ
ຂອງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ ທີີ່ສະແດງເຖິງມາດຕະຖານຕໍີ່າສຸ ດທີີ່ໂຮງຮຽນຕັ້ອງ
ຂຶນ
ັ້ າກັ
ັ້
ັ້ ນ ໃນອີກ
ີ 5 ປີ
ເມີ່ ອລວມເອົາການປະຕິຮູບສອງຢີ່າງນີເຂົ
ມີ ເພີ່ ອໃຫັ້ສາມາດດໍາເນີນວຽກງານໃນລະດັບພນຖານ.
ັ້
ັ້ ນຖານ
ັ ພະຍາກອນຂັນພ
ີ ະບົບເພີ່ ອຮັບປະກັນວີ່າໂຮງຮຽນທຸກແຫີ່ ງມີຊບ
ແລະ ຄວາມສາ
ຕໍີ່ໜັ້າ ກໍຈະເຮັດໃຫັ້ມລ
ິ ານດັ້ານການສຶກສາທີີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ສາມາດສະໜັບສະໜູນການຈັດ
ມາດທີີ່ຈໍາເປັນ ເພີ່ ອສະໜອງການບໍລກ
ັ້ ຍ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫັ້ການສະໜອງການບໍລກ
ິ ານການສຶກສາທີີ່
ັ ພະຍາກອນທີີ່ມີໜອ
ິ ະສິດ ຂອງການນໍາໃຊັ້ຊບ
ບູລມ
ມີຄວາມເທົີ່າທຽມກັນ.
ັ ທີີ່ຈະຕັ້ອງເອົາໃຈໃສີ່ປະກອບມີ: ຮັບປະກັນໃຫັ້ສູດໃນການຈັດສັນຄູ ແມີ່ ນສາມາດຈັດຕັງັ້
ບັນດາຂົງເຂດຫກ
ິ ກ
ິ ໍາສະໜັບສະໜູນ ລວມທັງຂັນັ້
ັ ໄດັ້ ໃນສະພາບທີີ່ໂກຕາພະນັກງານໃນທົີ່ວປະເທດມີຈາໍ ກັດ ແລະ ມີນຕ
ປະຕິບດ
ັ້ ໃນລະດັບໃດ
ີ ວາມເທົີ່າທຽມກັນຫາຍຂຶນ
ົ ເພີ່ ອຮັບປະກັນໃຫັ້ການຈັດສັນຄູມຄ
ຕອນການຈັດສັນທີີ່ມີປະສິດທິຜນ
ິ ານໂຮງຮຽນ ເພີ່ ອຮັບປະກັນວີ່າໂຮງຮຽນມີເງ ິນພຽງພໍໃນການບໍລ ິ
ໜຶີ່ງ; ການທົບທວນຄນສູດການຄິດໄລີ່ເງ ິນບໍລຫ
ຫານວຽກງານທີີ່ຈໍາເປັນຂອງເຂົາເຈົາັ້ ໂດຍອີງໃສີ່ຄວາມຕັ້ອງການ ແລະ ສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງແຕີ່ ລະໂຮງຮຽນ;
ັ້ ີ່ ອທົດແທນ ແລະ ລະບົບການຄຸ ມ
ັ້
ັ້
ັ້ ຄອງ
ມເພ
ແລະ ຄູີ່ມຄູ ແລະ ຂັນຕອນການສະໜອງປຶ
ການສະໜອງປຶມແບບຮຽນ
ີ່
ັ້
ີ່
ີ່
ັ້
ົ ຫາຍຂຶນ ເພອຮັບປະ
ີ ນຕອນທີ
ັ ັ້
ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜນ
ປຶມ ຈະຖກທົບທວນເພອຮັບປະກັນ ໃຫັ້ມຂ
ັ ຄວາມຕັ້ອງການຂອງແຕີ່ ລະໂຮງຮຽນ.
ກັນໃຫັ້ພຽງພໍກບ
ັ້ ຂອງການຄຸ ມ
ັ້
ິ ານໃນລະດັບໂຮງຮຽນເປັນວຽກທີີ່ສໍາຄັນໃນອັນດັບຕົນໆ
ການຖເອົາໂຮງຮຽນ ແລະ ການບໍລກ
ັ້
ານສະຖາບັນ ແລະ ການປັບປຸ ງລະບົບການ
ຄອງ ແລະ ວາງແຜນການສຶກສາ ມັນຈໍາເປັນຕັ້ອງສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງດັ້
ັ້ ຄອງ ແລະ ບໍລຫ
ິ ານ, ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນ:
ຄຸ ມ
ັ້ າລັບຊັນປະຖົ
ັ້
ັ້
ັ້ ນຖານຂອງຄຸ
ັ ການພັດທະນາຂຶນສໍ
ມ
ນນະພາບການສຶກສາ (FQS) ທີີ່ໄດັ້ຮບ
ມາດຕະຖານຂັນພ
ັ້
ິ ານ ແລະ ຄຸ ມ
ັ້ ຄອງໃນລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບທັ້ອງຖິີ່ນ ເພີ່ ອ
ບການບໍລຫ
ສຶກສາ ຊຶີ່ງມັນຈະເຊີ່ ອມສານເຂົາໃນລະບົ
ີ ບ
ັ ພະ
ິ ະສິດເພີ່ ອຮັບປະກັນວີ່າ ທຸກໆໂຮງຮຽນໄດັ້ມຊ
ເປັນບີ່ອນອີງໃນການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນ, ໂດຍສຸ ມໃສີ່ບູລມ
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ີ່ ັ້
ັ້ ນຂີ່າວສານການສຶກສາ ຈະຕັ້ອງໄດັ້ພດ
ັ ທະນາຂຶນມາ
ເພີ່ ອ
ຍາກອນທີີ່ຕັ້ອງພຽງພໍໃນລະດັບໃດໜຶີ່ງ. ລະບົບຖານຂໍມູ
ັ້
ັ້ ຄອງທີີ່ອີງໃສີ່
ັ້ ຄອງນີ.ັ້
ແກີ່ ລະບົບການຄຸ ມ
ການສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ສະໜັບສະໜູນການປະຕິຮູບດັ້ານການຄຸ ມ
ັ້
ັ , ການຝຶ ກອົບຮົມຜູ ອ
ັ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ການສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງຂອງການມີ
ສີ່ວນຮີ່ວມ
ໂຮງຮຽນເປັນຫກ
ັ້ ານ ກໍີ່ຈະຊີ່ວຍໃນການເສີມສັ້າງຄວາມສາມາດໃນການວາງແຜນ ແລະ ການ
ຂອງຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັນບັ້
ລາຍງານ ແລະ ລະບົບຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນລະດັບໂຮງຮຽນ.
ັ້
ັ້ ນຖານຂອງຄຸ
ນນະພາບການສຶກສາ ແລະ ລະບົບທີີ່ຈະສະໜັບສະໜູນການນໍາໃຊັ້
ຂອບມາດຕະຖານຂັນພ
ີ່ ັ້
ັ້
ິ ະສິດດັ້ານຊັບພະຍາກອນ ກໍີ່ຈະຖກພັດທະນາຂຶນມາສໍ
ກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ
າລັບຊັນການສຶ
ເປັນເຄີ່ ອງມການຈັດບູລມ
ັ້
ັ້
ອຍໆ
ໃນລັກສະນະຄັ້າຍຄກັນກັບມາດຕະຖານຂອງຊັນັ້
ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາ ແລະ ກໍຈະພັດທະນາຂຶນໄປເລ
ັ້
ັ້
ັ້ ນພນຖານ,
ແລະ ຄາດໝາຍ ທີີ່ສະທັ້ອນໃຫັ້ເຫັນເຖິງການສຸ ມຊັບພະຍາກອນ
ຕົວຊີບອກ
ປະຖົມສຶກສາ. ບັນດາຂໍມູ
ິ ໍາ ກໍຈະຖກ
ໃສີ່ໃນລະດັບໂຮງຮຽນ ເຊັີ່ນວີ່າ ອັດຕາສີ່ວນຂອງໂຮງຮຽນປະຖົມທີີ່ມີການຈັດສັນຄູສອດຄີ່ອງກັບນິຕກ
ັ້
ແລະ ນໍາສະເໜີໃນແຜນ 5 ປີ ເພີ່ ອສັງລວມໃຫັ້ເປັນຄາດໝາຍລະດັບຊາດ. ເພີ່ ອຮັບປະກັນໃຫັ້
ພັດທະນາຂຶນມາ
ັ້ ີ່ າງມີປະສິດທິຜນ
ັ້
ົ , ການຈັດສັນ
ັ ວຽກງານນີຢ
ບດ
ບັນດາແຂວງ ແລະ ເມອງ ສາມາດສະໜັບສະໜູນ ການຈັດຕັງປະຕິ
ິ ານໃຫັ້ແກີ່ ເມອງ ຈະໄດັ້ຮບ
ັ ການທົບທວນ ແລະ ປັບປຸ ງ ເພີ່ ອສະທັ້ອນໃຫັ້ເຫັນເຖິງຂອບເຂດຄວາມ
ງ ົບປະມານບໍລຫ
ຮັບຜິດຊອບຂອງແຕີ່ ລະເມອງ ໂດຍອີງໃສີ່ຈໍານວນໂຮງຮຽນທີີ່ຢູີ່ພາຍໃຕັ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບພວກເຂົາ.
6.3.2 ພາກສີ່ວນຮັບຜິດຊອບ
ົ ສໍາເລັດຂອງຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ດັ້ານຍຸ ດທະສາດນີ ັ້
ການບັນລຸ ຜນ

ແມີ່ ນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຮີ່ວມກັນຂອງກົມ

ຈັດຕັງັ້ ແລະ ພະນັກງານ, ກົມການເງ ິນ, ກົມແຜນການ, ກົມການສຶກສາກອີ່ນໄວຮຽນ, ກົມສາມັນສຶກສາ, ກົມສັ້າງ
ຄູ, ສູນປະກັນຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ, ກົມກວດກາ ແລະ ສູນການສຶກສາຮຽນຮີ່ວມ.
ັ ລະດັບກາງ ແລະ ນະໂຍບາຍ
6.3.3 ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ້ ນຖານຂອງຄຸ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 3.1: ມາດຕະຖານຂັນພ
ນນະພາບສໍາລັບການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ແລະ
ັ້
ັ ພາຍໃຕ ັ້ຂອບທີີ່ກໍານົດມາດຕະຖານຂັນັ້
ມັດທະຍົມສຶກສາ ໄດັ້ຮັບການພັດທະນາ, ທົດລອງ ແລະ ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້
ັ້
ພນຖານຂອງທຸ
ກຊັນການສຶ
ກສາຢູີ່ໃນລະດັບໂຮງຮຽນ ແລະ ເປັນພນັ້ ຖານໃຫັ້ແກີ່ ການປະເມີນຕົນເອງ ແລະ ການ
ວາງແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນ
ັ້
ັ
ນະໂຍບາຍທີີ່ຕັ້ອງຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
•

ັ້
ັ້ ນຖານຂອງຄຸ
ນນະພາບການສຶກສາສໍາລັບ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຮັບຮອງເອົາມາດຕະຖານຂັນພ
ັ້
ນຕົນເອງ ແລະ ສັ້າງ
ການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາ ພັ້ອມທັງນໍາໃຊັ້ເຂົາໃນການປະເມີ
ແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນ;

•

ັ້
ັ້ ອງ ແລະ ຂັນແຂວງ
ັ້
ິ ໍາ ແລະ ຄູີ່ ມແນະນໍາການນໍາໃຊັ້ ສໍາລັບຂັນໂຮງຮຽນ,
ເພີ່ ອສະໜັບສະໜູນ
ຂັນເມ
ນິຕກ
ັ້
ັ້ ນຖານຂອງຄຸ
ັ້
ັ ການພັດທະນາ
ັ ມາດຕະຖານຂັນພ
ນນະພາບການສຶກສາ
ຕັ້ອງໄດັ້ຮບ
ບດ
ການຈັດຕັງປະຕິ
ົ
ງ.
ພັ້ອມທັງຮັບຮອງ ແລະ ເຜີຍແຜີ່ໃຫັ້ທີ່ ວເຖິ

ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 3.2: ມີຂະບວນການປະເມີນຕົນເອງ ແລະ ການວາງແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນແບບຍນຍົງ
ັ້ ອງ ແລະ ການກໍານົດເປົາໝາຍການສະໜັ
ັ້
(ທີີ່ນໍາໃຊັ້ FQS) ເພີ່ ອເປັນບີ່ອນອີງໃນການວາງແຜນຂັນເມ
ບສະໜູນ
ລວມທັງການຈັດສັນຄູ ແລະ ອຸ ປະກອນການຮຽນ
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ັ້
ັ
ນະໂຍບາຍທີີ່ຕັ້ອງຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
•

ັ້ ີ່ ງກີ່ າວ
ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສຶກສາແຂວງ, ສຶກສາເມອງ ແລະ ພະນັກງານໃນຂັນດັ
ົ ບາດຂອງພວກເຂົາ ກວມເອົາການສະໜັບສະໜູນລະບົບການລາຍງານ
ັ ການປັບປຸ ງ ເພີ່ ອໃຫັ້ບດ
ຈະໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ້ ນຖານຂອງຄຸ
ັ້
ັ ມາດຕະຖານຂັນພ
ນນະພາບການສຶກສາ ແລະ ລະບົບການຈັດລຽງບູ
ບດ
ຜົນການຈັດຕັງປະຕິ

•

ລິມະສິດໃນການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນ.
ັ້ າຂອງຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງ ິນ ຈະຕັ້ອງໄດັ້ພດ
ັ້
ັ ທະນາຂັນຕອນ
ແລະ ຂໍ ັ້
ພາຍໃຕັ້ການຊີນໍ
ັ້
ັ້ ນກາງ, ຂັນແຂວງ
ແນະນໍາໃນການສະໜັບສະໜູນສໍາລັບຂັນສູ
ແລະ ເມອງ ໃນການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນ
ັ້
ັ້ ນຖານຂອງຄຸ
ນນະພາບການການສຶກສາ ໄດັ້ຢີ່າງມີ
ໃຫັ້ແກີ່ ໂຮງຮຽນທີີ່ບໍີ່ສາມາດບັນລຸ ໄດັ້ ມາດຕະຖານຂັນພ
ັ້ ທີ່ ວເຖິ
ົ ພັ້ອມທັງເຜີຍແຜີ່ນິຕກ
ິ ໍານີໃຫັ້
ົ
ປະສິດທິຜນ
ງ.

•

•

ການທົບທວນກາງສະໄໝ ອາດຈະມີການປະເມີນຄວາມຈໍາເປັນໃນການດັດປັບສູດຄິດໄລີ່ ແລະ ຈັດສັນງ ົບ
ິ ານໃຫັ້ແກີ່ ເມອງ ແລະ ແຂວງ ເພີ່ ອສະທັ້ອນເຖິງບົດບາດຂອງພວກເຂົາໃນການສະໜັບ
ປະມານບໍລຫ
ັ້
ັ້ ນຖານຄຸ
ັ ລຸ ໄດັ້ມາດຕະຖານຂັນພ
ນນະພາບການສຶກສາ.
ສະໜູນໂຮງຮຽນເພີ່ ອໃຫັ້ບນ
ັ້ ນ LESMIS ຈະຕັ້ອງພັດທະນາ ເພີ່ ອໃຫັ້ສາມາດສັງລວມເອົາບັນດາຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ຈາກບົດລາຍງານ
ຖານຂໍມູ
ັ້
ັ້
ັ້
ັ້ ນພນຖານ,
ັ້ ນຖານຂອງຄຸ
ແລະ
ຕົວຊີບອກ
ນນະພາບການສຶກສາ. ບັນດາຂໍມູ
ກີ່ ຽວກັບມາດຕະຖານຂັນພ
ັ ການພັດທະນາ ແລະ ນໍາ
ຄາດໝາຍທີີ່ສະທັ້ອນໃຫັ້ເຫັນເຖິງຊັບພະຍາກອນໃນລະດັບໂຮງຮຽນ ຈະໄດັ້ຮບ

•

ັ້ ນເພີີ່ມເຕີມກັບຄາດໝາຍລວມລະດັບຊາດ.
ໃຊັ້ໃນໄລຍະ 5 ປີ ເພີ່ ອເປັ ນຂໍມູ
ີ່ ງ ຮັບຜິດຊອບໃນການຕິດຕາມ
ັ້
ັ້ ງການຈັດຕັງໃດໜຶ
ັ້ ກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ກີ່ ຽວກັບການແຕີ່ ງຕັງອົ
ອອກຂໍຕົ
ັ , ພັ້ອມດຽວກັນນັນັ້ ພາລະບົດບາດຂອງບັນດາ
ັ້ ຄອງທີີ່ອີງໃສີ່ໂຮງຮຽນເປັນຫກ
ກວດກາ ວຽກງານການຄຸ ມ

•

ັ ສອດຄີ່ອງກັນ.
ັ ການປັບປຸ ງ ເພີ່ ອໃຫັ້ມນ
ກົມທີີ່ກີ່ ຽວຂັ້ອງ ຕັ້ອງໄດັ້ຮບ
ີ່
ັ ຈະຕັ້ອງສັ້າງ
ັ ຜິດຊອບວຽກງານ ການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງທີີ່ອີງໃສີ່ໂຮງຮຽນເປັນຫກ
ອົງການທີໄດັ້ມອບໝາຍໃຫັ້ຮບ
ັ້ ຄອງໂຮງຮຽນ ເຊິີ່ງຈະກໍານົດພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນລະດັບ
ນະ ໂຍບາຍໃນການຄຸ ມ
ໂຮງ ຮຽນ ແລະ ບົດບາດໃນການສະໜັບສະໜູນຂອງສຶກສາແຂວງ ແລະ ສຶກສາເມອງ; ພັ້ອມທັງພັດທະນາ
ັ ດາຫກ
ັ ການທັງໝົດທີີ່ມີ ແມີ່ ນມີຄວາມສາມາດນໍາໄປຈັດຕັງັ້
ີ ານໄລຍະຍາວ ເພີ່ ອຮັບປະກັນໃຫັ້ບນ
ວິທກ
ປະຕິ ບັດໄດັ້.

ິ ານໂຮງຮຽນ (ສູດຄິດໄລີ່ ແລະ ລາຍຈີ່ າຍທີີ່ມີສດ
ິ ໃຊັ້) ສອດ ຄີ່ອງກັບຄວາມ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 3.3: ເງ ິນບໍລຫ
ັ້
ັ້ ນຖານ
ຕ ັ້ອງການຂອງໂຮງຮຽນຫາຍຂຶນັ້ ເພີ່ ອຫຸ ດຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ ແລະ ໃຫັ້ເຊີ່ ອມໂຍງກັບມາດຕະຖານຂັນພ
ຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ
ິ ານໂຮງຮຽນ) ຈະຕັ້ອງມີການ
ົ ໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບກາງກາງນີ ັ້ (ເພີີ່ມມູນຄີ່າຫົວໜີ່ວຍເງ ິນບໍລຫ
ຖັ້າຢາກບັນລຸ ໄດັ້ຜນ
ສະໜອງທຶນທີີ່ສອດຄີ່ອງກັບສະຖານະພາບການເງ ິນ “ຍົກສູງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ” ແລະ/ຫ ງ ົບປະມານ ODA
ັ້
ັ ລະດັບກາງນີໂດຍສະເພາະ.
ຕັ້ອງສຸ ມໃສີ່ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ
ນະໂຍບາຍທີີ່ຕັ້ອງຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
•

ິ ານໂຮງຮຽນ,
ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງ ິນຕັ້ອງທົບທວນນະໂຍບາຍການສະໜອງເງ ິນບໍລຫ
ິ ະສິດດັ້ານນະໂຍ
ສູດການຄິດໄລີ່ ແລະ ບັນດາລາຍການທີີ່ອະນຸຍາດໃຫັ້ໃຊັ້ຈີ່າຍ ເພີ່ ອໃຫັ້ສອດຄີ່ອງກັບບູລມ
ບາຍຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025 ຊຶີ່ງລວມທັງສິີ່ງທີີ່ໄດັ້ກໍານົດໄວັ້ໃນ
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ີ ານສະໜອງ
ິ າລະນາບັນຫາຄວາມເທົີ່າທຽມກັນສໍາລັບວິທກ
ຂໍ ັ້ 3.3 ຂັ້າງເທິງ. ການທົບທວນນີ ັ້ ຍັງຈະໄດັ້ພຈ
ິ ານໂຮງຮຽນ.
ເງ ິນບໍລຫ
•

ິ ານ
ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງ ິນ ຈະໃຫັ້ຄາໍ ແນະນໍາສໍາລັບການປັບປຸ ງສູດຄິດໄລີ່ເງ ິນບໍລຫ
ໂຮງຮຽນ ທີີ່ສະທັ້ອນໃຫັ້ເຫັນເຖິງຄີ່າໃຊັ້ຈີ່າຍທີີ່ສູງຕໍີ່ຫົວໜີ່ວຍນັກຮຽນໃນໂຮງຮຽນນັ້ອຍ ແລະ ໃນເຂດທີີ່
ດັ້ອຍໂອກາດ.

•

ັ ເງ ິນບໍລ ິ
ັ້ ີ່ ໄດັ້
ີ ຮບ
ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງ ິນ ກວດກາລາຍລະອຽດບັນຊີທະນາຄານຂອງຜູທ
ຫານໂຮງຮຽນ. ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ກະຊວງການເງ ິນ ຈະຕັ້ອງໄດັ້ປຶກສາຫາລກີ່ ຽວກັບ
ິ ານໂຮງຮຽນ ແລະ ປະສິດທິຜນ
ົ ຂອງການສະ
ີ ານ ເພີ່ ອປັບປຸ ງຄວາມວີ່ອງໄວຂອງການຈັດສົີ່ງເງ ິນບໍລຫ
ວິທກ
ິ ານໂຮງຮຽນ ສໍາລັບໂຮງຮຽນນັ້ອຍ ແລະ/ຫ ຫີ່ າງໄກສອກຫກ
ີ .
ໜອງເງ ິນບໍລຫ

ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 3.4: ການຈັດສັນຄູສອດຄີ່ອງຕາມຄວາມຕັ້ອງການຂອງໂຮງຮຽນຫາຍຂຶນັ້ ເພີ່ ອຫຸ ດຜີ່ອນ
ັ້ ນັ້ ຖານຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ
ຄວາມແຕກໂຕນ ແລະ ໃຫັ້ເຊີ່ ອມໂຍງກັບມາດຕະຖານຂັນພ
ັ້
ັ
ນະໂຍບາຍທີີ່ຕັ້ອງຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
•

ັ້
ດ, ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນໂຮງຮຽນປະຖົມ ເພີ່ ອກໍານົດຜົນປະ
ທົບທວນຄນການຈັດສັນທີີ່ຕັງຂອງໂຮງຮຽນລັ
ັ້ ີ່
ັ້ ບໂຮງຮຽນອີ່ ນທີີ່ຕັງຢູ
ັ ຈາກການຈັດສັນຄູ ໂດຍຜີ່ານການລວມເອົາໂຮງຮຽນນັ້ອຍ ເຂົາກັ
ໂຫຍດທີີ່ຈະໄດັ້ຮບ
ໃກ ັ້ກັນ.
ເພີ່ ອສະໜັບສະໜູນແກີ່ ການຈັດຕັງັ້

•

ິ ໍາໄດັ້ຮບ
ັ ການພັດທະນາໂດຍຄະນະກໍາມະການຈັດສັນຄູ
ຂອບນິຕກ
ັ້
ັ ຂໍແນະນໍ
າໃໝີ່ໃນການຈັດສັນຄູ.
ປະຕິບດ

•

ັ້ າການພັດທະນາແຜນການຈັດຕັງປະຕິ
ັ້
ັ ການຈັດສັນຄູ 10 ປີ ເພີ່ ອຫຸດ
ບດ
ຄະນະກໍາມະການຈັດສັນຄູຈະຊີນໍ
ຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ, ລວມທັງການຈັດສັນການສອນຫັ້ອງຄວບ ໂດຍອາດມີການທົບທວນໃນໄລຍະ
ກາງສະໄໝ. ແຜນການນີ ັ້ ຈະປະກອບມີແຜນການຄວາມຕັ້ອງການຂອງຄູ, ການຝຶ ກອົບຮົມຄູໃນແຕີ່ ລະຊັນັ້
ແຕີ່ ລະສາຍ ພັ້ອມທັງແຜນພັດທະນາບຸ ກຄະລາກອນດັ້ານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແມີ່ ນສອດຄີ່ອງກັບ
ຄວາມຕັ້ອງການຕົວຈິງໃນແຕີ່ ລະໄລຍະ.

•

ຄະນະກໍາມະການຈັດສັນຄູ ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດັ້ກີ່ຽວກັບການຍົກຍັ້າຍຄູ ໂດຍສະໜອງສິີ່ງຈູງໃຈໃຫັ້

•

ແລະ ໃຫັ້ຄໍາແນະນໍາແກີ່ ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງ ິນ ແລະ ລັດຖະມົນຕີ.
ັ້ ນ (PMIS) ເພີ່ ອຕິດຕາມການຈັດສັນຄູ.
ຄະນະກໍາມະການຈັດສັນຄູຈະນໍາໃຊັ້ຖານຂໍມູ

•

ັ້ າການພັດທະນາ ແລະ ການອະນຸມດ
ັ ນໍາໃຊັ້ຄໍາແນະນໍາຕີ່ າງໆ
ິ ຕາມ ແລະ ຊີນໍ
ຄະນະກໍາມະການຈັດສັນຄູຕດ
ັ້ ມ) ເພີ່ ອໃຫັ້ຄໍາແນະນໍາແກີ່ ສຶກສາເມອງໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ັ້
ັ ແຜນການຈັດສັນຄູໃໝີ່ ທີີ່
ບດ
(ແລະ ປຶມຄູີ່
ິ ະສິດແກີ່ ເມອງທີີ່ຍັງຂາດເຂີນຄູ ແລະ ຈໍາກັດຈໍານວນຄູໃໝີ່ສໍາລັບເມອງທີີ່ມີຄູເຫອ. ລະບົບການ
ໃຫັ້ບູລມ
ຕິດຕາມຄວາມສອດຄີ່ອງໃນການຈັດສັນຄູໃໝີ່ຈະຕັ້ອງໄດັ້ຖກພັດທະນາ ແລະ ຮັບຮອງ.

•

ໃນການທົບທວນໃນໄລຍະກາງ, ຄະນະກໍາມະການຈັດສັນຄູຈະທົບທວນຄນສູດການຈັດສັນຄູ ເພີ່ ອປະ
ັ ກີ່ ຽວກັບຈໍານວນພະນັກງານ ອັນ
ເມີນຄວາມເປັນໄປໄດັ້ ເນີ່ ອງຈາກຜົນກະທົບທີີ່ບໍີ່ແນີ່ ນອນໃນປະຈຸບນ
ິ ການ Covid-19.
ເນີ່ ອງມາຈາກວິກດ

•

ີ ານພັດທະນາ ແລະ ທົດລອງນໍາໃຊັ້ ລະບົບໂທລະສັບ (Application) ເພີ່ ອຕິດຕາມການຂາດສອນ
ໃຫັ້ມກ
ັ້
ລະບົບ (LESMIS).
ຂອງຄູ ເພີ່ ອໃຫັ້ເປັນສີ່ວນໜຶີ່ງຂອງການສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງແກີ່
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ັ້
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 3.5: ການຈັດສັນປຶ ມແບບຮຽນ,
ຄູີ່ ມຄູ ແລະ ອຸ ປະກອນການຮຽນ ສອດ ຄີ່ອງຕາມຄວາມ
ັ້
ັ້ ນຖານ
ຕ ັ້ອງການຂອງໂຮງຮຽນຫາຍຂຶນັ້ ເພີ່ ອຫຸ ດຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ ແລະ ໃຫັ້ເຊີ່ ອມໂຍງກັບມາດຕະຖານຂັນພ
ຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ
ັ້
ັ
ນະໂຍບາຍທີີ່ຕັ້ອງຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
•

ັ້ າ
ັ້ າຂອງຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງ ິນ, ງ ົບປະມານການສໍາລັບການພິມປຶມຕໍ
ພາຍໃຕັ້ການຊີນໍ
ັ ການທົບທວນ ແລະ ປັບປຸ ງຄນໃໝີ່ ເພີ່ ອຮັບປະກັນການສະໜອງມີ
ລາຮຽນເພີ່ ອທົດແທນ ຈະໄດັ້ຮບ
ັ .
ຄວາມຍນຍົງໃນໄລຍະຍາວ ໂດຍອີງໃສີ່ອັດຕາການສູນເສຍປຶັ້ມຕໍາລາຮຽນໃນປະຈຸບນ

•

ັ້
ັ້
ັ້ ຄອງປຶມແບບຮຽນ
ບ
ແລະ ການແຈກຈີ່ າຍປຶມໃນລະດັ
ອອກຄໍາແນະນໍາ ແລະ ລະບຽບການໃນການຄຸ ມ
ັ້
ເມອງ ເພີ່ ອປັບປຸ ງປະສິດທິພາບ ແລະ ຫຸດຄວາມແຕກໂຕນ, ລວມທັງຄໍາແນະນໍາໃນການເກັບມ ັ້ຽນປຶມ
ແບບ ຮຽນທີີ່ປອດໄພໃນລະດັບໂຮງຮຽນ ແລະ ເມອງ ເພີ່ ອຫຸ ດຜີ່ອນຄວາມສີ່ຽງຈາກຄວາມເສຍຫາຍ13,

•

ັ້
ກຮຽນ.
ແລະ ການເບິີ່ງແຍງປຶມແບບຮຽນຂອງນັ
ັ້ າຂອງ ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງ ິນ, ທົບທວນຄນວິທກ
ີ ານທີີ່ມີປະສິດທິ
ພາຍໃຕັ້ການຊີນໍ
ັ້
ັ້ າລາຮຽນໃຫັ້ເໝາະສົມກັບໂຮງຮຽນ. ນີຈະປະກອບມີ
ການ
ຜົນ ແລະ ງີ່ າຍດາຍທີີ່ສຸ ດ ໃນການສະໜອງປຶມຕໍ
ັ້ ນຄຸ ມ
ັ ພັ້ອມທັງໃຫັ້ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບການປັບປຸ ງ
ັ້ ຄອງປຶັ້ມ (TMIS) ທີີ່ມີຢີ່ ູໃນປະຈຸບນ
ທົບທວນຖານຂໍມູ
ໍ ັ້ ນຈາກ EMIS, ໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍ
ແລະ ການທົບທວນປຽບທຽບຄວາມເປັນໄປໄດັ້ໃນການນໍາໃຊັ້ຂມູ
ັ້
ັ້ ເພີ່ ອຊົດເຊີຍຄວາມລັ້າຊັ້າທີີ່ເກີດຂຶນໃນການສັ
ັ້ ນສະຖິຕນ
ິ ກ
ັ ຮຽນ
ງລວມຂໍມູ
ກໍານົດອັດຕາການສູນເສຍປຶມ
ປະຈໍາປີ ຂອງໂຮງຮຽນ.

ັ ການສະໜັບສະໜູນເພີ່ ອໃຫັ້ມີສີ່ ງອໍ
ິ ານວຍຄວາມສະດວກ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 3.6: ທຸກໂຮງຮຽນຕັ້ອງໄດັ້ຮບ
ັ້
ດັ້ານສຸ ຂະອະນາໄມໃນລະດັບພນຖານ
ົ ໄດັ້ຮບ
ັ ໄລຍະກາງກາງນີ ັ້ ຈະຕັ້ອງມີການສະໜອງທຶນທີີ່ສອດຄີ່ອງກັບສະຖານະພາບການ
ຖັ້າຢາກບັນລຸ ໄດັ້ຜນ
ັ້
ັ ໄລຍະກາງນີໂດຍສະເພາະ.
ເງ ິນ “ຍົກສູງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ” ແລະ /ຫ ງ ົບປະມານ ODA ຕັ້ອງສຸ ມໃສີ່ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ
ນະໂຍບາຍທີີ່ຕັ້ອງຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
•

ັ້ າຂອງຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງ ິນ, ຈະຕັ້ອງໄດັ້ພດ
ັ ທະນານິຕກ
ິ ໍາກີ່ ຽວກັບ
ພາຍໃຕັ້ການຊີນໍ
ັ້
ແລະ ແນວທາງໃນການສະໜັບສະໜູນບັນດາກົມ, ສຶກສາແຂວງ, ສຶກສາເມອງ ແລະ ໂຮງຮຽນ ໃນ
ຂັນຕອນ
ັ້
ົ ຫາຍຂຶນ.
ເພີ່ ອເຮັດໃຫັ້ພວກເຂົາສາມາດ
ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນໃຫັ້ແກີ່ ໂຮງຮຽນ ຢີ່າງມີປະສິດທິຜນ
ັ້
ັ້ ນຖານຄຸ
ັ ມາດຕະຖານຂັນພ
ນນະພາບການ
ສະໜອງຫັ້ອງນໍາັ້ ແລະ ບີ່ອນລັ້າງມ ເພີ່ ອໃຫັ້ຕອບສະໜອງໄດັ້ກບ
ສຶກສາ.

•

•

ີ ານຂອງ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈະທົບທວນຄນ ຄວາມເປັນໄປໄດັ້ໃນການຮັບຮອງເອົາວິທກ
ັ້
(WASH) ໃນຂອບເຂດທົີ່ວປະເທດ ເພີ່ ອແນໃສີ່ຮັບປະກັນວີ່າທຸກໆໂຮງຮຽນບັນລຸ
ແຜນງານນໍາສະອາດ
ໄດັ້ຢີ່າງໜັ້ອຍ ລະດັບ 1 ດາວ.
ັ້ ມຄ
ັ້
ັ້
ີ ວາມຍນຍົງໃນໄລຍະຍາວ, ຈະຕັ້ອງມີຂໍ ັ້
ັ ແຜນງານນໍາສະອາດນີ
ໃຫັ້
ບດ
ເພີ່ ອຮັບປະກັນການຈັດຕັງປະຕິ
ັ້ າແຜນງານດັີ່ງກີ່ າວ. ຈາກ
ີ່ ງຮັບຜິດຊອບໃນການຊີນໍ
ັ້
ັ້ ງການຈັດຕັງໃດໜຶ
ຕົກ ລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ເພີ່ ອແຕີ່ ງຕັງອົ
ັ ການປັ ບປຸ ງໃໝີ່.
ນັນັ້ ພາລະບົດບາດຂອງພາກສີ່ວນດັີ່ງກີ່ າວ ຕັ້ອງໄດັ້ຮບ

13

ັ້ ວມໃນຍາມລະດູຝົນ
ການເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍສີ່ ວນໃຫຍີ່ ເກີດຈາກນໍາຖັ້
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6.4

ັ ລະດັບສູງທີ 4:
ຜົນໄດັ້ຮບ

ອັດຕາການຮູ ັ້ໜັງສໃນກຸີ່ ມໄວໜຸີ່ ມ ແລະ ຜູ ໃັ້ ຫຍີ່ ເພີີ່ມຂຶນັ້ ພັ້ອມທັງຫຸ ດຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນກັນ ລະຫວີ່າງເພດ,
ັ້ ມສັນຖານ.
ເຜົີ່າ, ຖານະດັ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ທີີ່ຕັງພູ
ັ ການ ແລະ ເຫດຜົນ
6.4.1. ຫກ
ັ້ າຍ, ໂດຍ
ັ້ ີ່ າການຮູ ໜ
ັ້ ງັ ສຂອງແມີ່ ຍິງຍັງຕໍີ່າກວີ່າຜູ ຊ
ບົດລາຍງານການປະເມີນກາງສະໄໝ ໄດັ້ສະແດງໃຫັ້ຮູວ
ສະເພາະໃນກຸີ່ ມພາສາທີີ່ບໍີ່ແມີ່ ນ ກຸີ່ ມລາວ-ໄຕ ແລະ ຜົນການປະເມີນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ປ.3 (ASLO 3)
ັ້ ີ່ າມີເດັກນັ້ອຍຈັກຄົນທີີ່ອອກ
ໄດັ້ສະແດງໃຫັ້ເຫັນວີ່າ ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນແມີ່ ນຕໍີ່າຫາຍ ແລະ ຍັງບໍີ່ຮູ ວ
ໂຮງຮຽນໄປ ແຕີ່ ຍັງສາມາດອີ່ານອອກຂຽນໄດັ້ຢີ່ ູ.
ັ້
າວີ່າ ການສະໜອງແຜນງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ
ບົດລາຍງານການປະເມີນກາງສະໄໝໄດັ້ໃຫັ້ຂໍແນະນໍ
ັ້ ງັ ສຍັງຕໍີ່າ, ໂດຍສະເພາະບີ່ອນທີີ່ມີເພດຍິງຊົນເຜົີ່າຫາຍ; ນອກຈາກນັນັ້ ຄວນມີ
ຄວນສຸ ມໃສີ່ເຂດທີີ່ອັດຕາການຮູ ໜ
ັ້
ັ້ ີ່ າພວກເຂົາຍັງມີທກ
ັ ສະການຮູ ໜ
ັ້ ງັ ສຢູີ່ຫບໍີ່
ັ້ ີ່ ປະລະການຮຽນໃນຊັ
ີ
ນປະຖົ
ມ ເພີ່ ອໃຫັ້ຮູວ
ການທົດສອບຄນສໍາລັບຜູ ທ
ັ້
ັ ຈະຖກນໍາໃຊັ້ເປັນພນຖານສໍ
າລັບການຕັດສິນໃຈເພີີ່ມເຕີມໃນລະດັບທັ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ລະດັບສູນກາງ
ແລະ ຜົນໄດັ້ຮບ
ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
ັ້
ັ ສິນມະນຸດ ທີີ່ນໍາໃຊັ້ເພີ່ ອກໍານົດການຫຸ ດພົນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດັ້
ອຍພັດທະນາ
ດັດຊະນີຊບ
ັ້
ັ ຕາການຮູ ໜ
ັ້ ງັ ສຂອງຜູ ໃັ້ ຫຍີ່ ແມີ່ ນໜຶີ່ງໃນບັນດາຕົວຊີບອກ
ແຕີ່ ສິີ່ງສໍາຄັນອີກອັນໜຶີ່ງ ແມີ່ ນການຕິດຕາມອັດຕາ
ມີອດ
ັ້ ແມີ່ ນ
ັ້ ດທະຍົມຕົນ
ັ້
ັ້ ງັ ສຂອງໄວໜຸີ່ ມ ຍັ້ອນວີ່າຈໍານວນນັກຮຽນທີີ່ປະລະການຮຽນຢູີ່ຊັນປະຖົ
ມ ແລະ ຊັນມັ
ການຮູ ໜ
ັ້ ຕີ່ າໍ 14. ການຕິດຕາມດັີ່ງກີ່ າວ ແມີ່ ນມີຄວາມຈໍາເປັນເພີ່ ອຮັບປະກັນ
ມີຫາຍ ແລະ ຜົນການຮຽນຂອງພວກດັີ່ງກີ່ າວນີກໍ
ວີ່າ ນັກຮຽນທີີ່ອອກຈາກໂຮງຮຽນປະຖົມຈະບໍີ່ກກໜັງສຄນ ແລະ ຜົນຂອງການຕິດຕາມຄວນຈະບັນຈຸໄວັ້ໃນຖານ
ັ້ າ
ັ້ ນຂອງສູນສະຖິຕກ
ີ ານຮຽນຮູ ຕັ້ ະຫອດຊີວດ
ິ ເຂົານໍ
ິ ານສຶກສາ ແລະ ກິລາ. ຫກ
ັ ສູດການຮູ ໜ
ັ້ ງັ ສ ບໍີ່ໄດັ້ເອົາວິທກ
ຂໍມູ
ັ ການຝຶ ກອົບຮົມລວມທັງວິທກ
ີ ານໃໝີ່ໆ ເພີ່ ອສະໜອງ
ິ ກໍບີ່ ໄດັ້
ໍ ຮບ
ແລະ ຄູສອນກີ່ ຽວກັບການຮຽນຮູ ຕັ້ ະຫອດຊີວດ
ັ ສູດການຮູ ໜ
ັ້ ງັ ສ.
ຫກ
6.4.2. ພາກສີ່ວນຮັບຜິດຊອບ
ົ ສໍາເລັດຂອງຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ດັ້ານຍຸ ດທະສາດນີ ັ້
ການບັນລຸ ຜນ

ແມີ່ ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຮີ່ວມກັນຂອງກົມການ

ສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ກົມສາມັນສຶກສາ, ສູນປະກັນຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ, ສູນການສຶກສາຮຽນຮີ່ວມ, ສະຖາບັນ
ັ້
າວິທະຍາສາດການສຶກສາ.
ຄົນຄວັ້
ັ ລະດັບກາງ ແລະ ນະໂຍບາຍ
6.4.3. ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້ ງັ ສສໍາລັບໄວໝຸີ່ ມ ແລະ ຜູ ໃັ້ ຫຍີ່ ເພີີ່ມຂຶນັ້ ແລະ ຄວາມແຕກໂຕນໃນ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 4.1: ອັດຕາການຮູ ໜ
ັ້ ມສັນຖານຫຸ ດ ຜີ່ອນລົງ.
ການຮູ ັ້ໜັງສສໍາລັບເພດ, ເຜົີ່າ, ຖານະດັ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ທີີ່ຕັງພູ
ັ້
ັ
ນະໂຍບາຍທີີ່ຕັ້ອງຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ັ້
ັ ສະໃນການອີ່ ານປະໂຫຍກທີີ່ງີ່ າຍດາຍ, ຊຶີ່ງເປັນບັນຫາຫາຍ
ມ ບໍີ່ມີທກ
LSIS II ພົບວີ່ າ “60 ເປີ ເຊັນຂອງຊາວໜຸີ່ ມທີີ່ເຂົາໂຮງຮຽນປະຖົ
ີ ານຕິດຕາມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນນັກຮຽນ ແລະ ຄູອາຈານໃຫັ້ໃກັ້ຊດ
ິ ຕີ່ ມ ເພີ່ ອຮັບປະກັນຄຸ ນນະພາບການຮຽນແລະ ຮຽກຮັ້ອງໃຫັ້ມກ
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ການສອນ.”
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•

ິ ະສິດຜູທ
ັ້ ີ່ ມີ
ີ ອາຍຸ 15-40 ປີ ໂດຍອີງໃສີ່ຂໍ ັ້
ັ ງານສໍາລັບຫກ
ັ ສູດການຮຽນຮູ ໜ
ັ້ ງັ ສ ທີີ່ໃຫັ້ບູລມ
ສັ້າງແຜນປະຕິບດ
ແນະນໍາຈາກຜົນການສໍາຫວດປະຊາກອນສໍາລັບປີ 2015 ແລະ 2020 ແລະ ການສໍາຫວດດັດຊະນີໝາຍ

•

ສັງຄົມລາວ ໃນປີ 2017.
ັ້
ິ ະສິດໃນການປັບປຸ ງການຮູ ໜ
ັ້ ງັ ສໃນ 40 ເມອງບູລມ
ິ ະສິດ ແລະ
ັ ງານດັີ່ງກີ່ າວນີຈະໃຫັ້
ບູລມ
ແຜນປະຕິບດ
ັ ຕາການຮູ ໜ
ັ້ ງັ ສຕໍີ່າ.
ເພດຍິງ ແລະ ປະຊາກອນທີີ່ເປັ ນຊົນເຜົີ່າ ລວມທັງຄົນພິການທີີ່ມີອດ

ັ ສູ ດການຮຽນ-ການສອນ ລົບລັ້າງຄວາມບໍີ່ຮູ ໜ
ັ້ ງັ ສຂອງການສຶກສາ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 4.2: ລົງຕິດຕາມຫກ
ັ້ ງັ ສຂອງໄວໜຸີ່ ມ.
ນອກໂຮງຮຽນ ໂດຍການສຸີ່ ມເອົາກຸີ່ ມຕົວຢີ່າງ ເພີ່ ອປະເມີນຜົນກະທົບກີ່ ຽວກັບການຮູ ໜ
ົ ໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບກາງກາງນີ ັ້ ຈະຕັ້ອງມີການສະໜອງທຶນທີີ່ສອດຄີ່ອງກັບສະຖານະພາບການ
ຖັ້າຢາກບັນລຸ ໄດັ້ຜນ
ັ້
ັ ລະດັບກາງນີໂດຍສະເພາະ.
ເງ ິນ “ຍົກສູງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ” ແລະ/ຫ ງ ົບປະມານ ODA ຕັ້ອງສຸ ມໃສີ່ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ
ນະໂຍບາຍທີີ່ຕັ້ອງຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
•

ັ້
ັ້
າ ແລະ ປະເມີນການສຶກສາ) ໂດຍຮີ່ວມກັບສູນ
າວິທະຍາສາດການສຶກສາ (ສູນຄົນຄວັ້
ສະຖາບັນຄົນຄວັ້
ັ້
ັ ຍຸ ດທະສາດ
ັ ທະນາ ແລະ ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ອີງຕາມພາລະບົດບາດ ຕັ້ອງໄດັ້ພດ
ັ້ ງັ ສແບບສຸີ່ ມຕົວຢີ່າງ.
ການປະເມີນການຮູ ໜ

ິ ານດັ້ານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຄງປະກອບຂອງການສຶກສາ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 4.3: ການບໍລກ
ັ ຕາການຮູ ໜ
ັ້ ງັ ສຂອງໄວໜຸີ່ ມ ແລະ ຜູ ໃັ້ ຫຍີ່ ເພີີ່ມຂຶນັ້ ແລະ ພັ້ອມທັງສົີ່ງເສີມ
ນອກໂຮງຮຽນ ຕັ້ອງປະກອບສີ່ວນໃຫັ້ອດ
ັ້ ອງ ແລະ ຂັນບັ້
ັ້ ານ.
ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ສູ ນການຮຽນຮູ ຊັ້ ຸ ມຊົນ ຢູີ່ຂັນເມ
ັ້
ັ
ນະໂຍບາຍທີີ່ຕັ້ອງຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
•

6.5

ັ້
ັ ສູດການຮຽນຮູ ໜ
ັ້ ງັ ສຂອງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ
ກ
ການເຂົາຮຽນໃນຫ
ັ້ ີ່ 40 ເມອງບູລມ
ິ ະສິດ.
ໝາຍທີີ່ມີອາຍຸ ແຕີ່ 15-40 ປີ ໂດຍເນັນໃສ

ິ ະສິດແກີ່ ເປົາັ້
ແມີ່ ນໃຫັ້ບູລມ

ັ ລະດັບສູງທີ 5:
ຜົນໄດັ້ຮບ

ັ້
ັ້
ີ່
ັ້ ນຖານ
ັ້ ນຖານທີ
ັ້ ີ່ ຈົ
ີ ບການສຶກສາຫງັ ຂັນພ
ຄຸ ນນະພາບ ແລະ ຈໍານວນນັກຮຽນທີີ່ຈົບຈາກການສຶກສາຂັນພ
ແລະ ຜູ ທ
ັ້ ຕະຫາດແຮງງານທັງພາຍໃນ ແລະ ຕີ່ າງປະເທດ ສອດຄີ່ອງກັບຄວາມຕັ້ອງການຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະ
ເຂົາສູີ່
ັ້ IX ແລະ ການຫຸ ດພົນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດັ້
ັ້
ກິດ-ສັງຄົມຄັງທີ
ອຍພັດທະນາ
ັ ການ ແລະ ເຫດຜົນ
6.5.1 ຫກ
ົ ວີ່າກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈະຕັ້ອງສບຕໍີ່ີ່ ການ
ການທົບທວນເຄິີ່ງສະໄໝ 2016-2020 ໄດັ້ພບ
ັ້
ັ້ ນ
ັ ຂອງການສຶກສາຫງັ ຂັນພ
ິ ະສິດໃນການແກໄັ້ ຂບັນຫາຫກ
ັ ທີີ່ກະທົບຕໍີ່ຄວາມສອດຄີ່ອງ ແລະ ຜົນໄດັ້ຮບ
ໃຫັ້ບູລມ
ັ້ ດທະຍົມຕອນ
ຖານພາຍໃນປີ 2025 ລວມທັງຄວາມຮູ ັ້ ແລະ ທັກສະ ທີີ່ຍັງບໍີ່ທັນພຽງພໍ ທີີ່ນັກຮຽນທີີ່ຈົບຈາກຊັນມັ
ັ້ IX. ທັກສະທີີ່ໄດັ້ຮບ
ັ
ັ ເພີ່ ອສະໜັບສະໜູນໃຫັ້ແກີ່ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫີ່ ງຊາດ ຄັງທີ
ປາຍໄດັ້ຮບ
ັ້
ີ່ ພຽງພໍກບ
ັ້ ນຖານບໍ
ັ
ັ້ ງັ ສ ແລະ ການຄິດໄລີ່ເລກ ຂອງການສຶກສາຂັນພ
ແລະ ຜົນຂອງການຮຽນ ໂດຍສະເພາະການຮູ ໜ
ັ ຂອງຕະຫາດແຮງງານ.
ຄວາມຕັ້ອງການໃນປັດຈຸບນ
ເພີ່ ອປັບປຸ ງຄວາມສອດຄີ່ອງ ກັບຄວາມຕັ້ອງການຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫີ່ ງຊາດ, ບົດ
ັ້ ດທະຍົມ
ລາຍງານການປະເມີນກາງສະໄໝ ໄດັ້ສງັ ເກດວີ່າມັນບໍີ່ພຽງແຕີ່ ຈະປັບປຸ ງຄຸ ນນະພາບຂອງການສຶກສາຊັນມັ
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ັ້
ັ້ ນຖານ
ັ້ ແຕີ່ ມັນມີຄວາມຈໍາເປັນຕັ້ອງປັບປຸ ງທັກສະຂັນພ
ັ້ ງເທົີ່ານັນ;
ຕອນປາຍ, ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊັນສູ
ັ້ ພັ້ອມທັງໃຫັ້ການສະໜັບສະໜູນທີີ່
ຂອງເດັກນັ້ອຍ ເລີີ່ມແຕີ່ ການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນຈົນຮອດມັດທະຍົມຕອນຕົນ
ັ້ ນການສໍາຫວດຕະຫາດແຮງງານທີີ່ເປັນປົກກະຕິ ແລະ ການສຶກສາ
ຈໍາເປັນສໍາລັບຄົນພິການ. ແຕີ່ ເນີ່ ອງຈາກຂາດຂໍມູ
ການຕິດຕາມນັກຮຽນທີີ່ຮຽນຈົບອອກໄປ ຈຶີ່ງເຮັດໃຫັ້ການສັ້າງສມແຮງງານ ບໍີ່ມີຄວາມສອດຄີ່ອງກັບຄວາມຕັ້ອງ
ການຕົວຈິງ. ຂີດຄວາມສາມາດຂອງພາກເອກະຊົນຍັງຈໍາກັດ ໃນການກໍານົດຄວາມຕັ້ອງການແຮງງານ, ທັງໃນ
ັ ແລະ ອານາຄົດ. ເພີ່ ອຢາກກໍານົດປະລິມານຂອງກໍາລັງແຮງງານ ທີີ່ສອດຄີ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະ
ປັດຈຸບນ
ກິດ-ສັງຄົມແຫີ່ ງຊາດ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຕັ້ອງມີແຜນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໂດຍລວມ
ິ ານ ມີການປະກອບສີ່ວນຕໍີ່
ສໍາລັບຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ. ຢາກໃຫັ້ຂະແໜງອຸ ດສາຫະກໍາ ແລະ ການບໍລກ
ີ ານປັບປຸ ງຄຸ ນນະພາບຂອງນັກຮຽນທີີ່ຈົບຈາກມັດທະ
ຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ຫ GDP, ຍັງຮຽກຮັ້ອງໃຫັ້ມກ
ຍົມຕອນປາຍ, ວິທະຍາໄລ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ.
ການວິໄຈຂອງຕະຫາດແຮງງານໃນປີ 201815 ໄດັ້ສະແດງໃຫັ້ເຫັນວີ່າ ການຂາດເຂີນແຮງານທີີ່ມີຄຸນນະພາບ
ັ້
ັ ຕໍີ່ການພັດທະນາຂະແໜງເອກະຊົນໃນ ສປປ ລາວ. ຄວາມຂາດເຂີນດັີ່ງກີ່ າວ ຕິດ
ກບົກຜີ່ອງຫກ
ແມີ່ ນໜຶີ່ງໃນຂໍຂາດຕົ
ັ້
ັ ສະ ຊຶີ່ງສີ່ວນໜຶີ່ງແມີ່ ນຍັ້ອນລະດັບການ
ັ ສະ ແລະ ບໍີ່ມີທກ
ບການຂາດເຂີນທັງແຮງງານທີີ່ມີທກ
ພັນຢີ່າງເປັ ນພນຖານກັ
ັ້ ບັນຫາທີີ່ຕິດພັນກັບການຂັ້າມ
ສຶກສາທີີ່ສະໜອງໃຫັ້ໂດຍບັນດາສະຖາບັນ ແລະ ໂຮງຮຽນຂອງລັດຍັງຕໍີ່າ; ພັ້ອມນັນ,
ົ ັ້ ສີ່ວນໃຫຍີ່ ແມີ່ ນກີ່ ຽວຂັ້ອງກັບການ
ຜີ່ານຈາກເສດຖະກິດກະສິກໍາໄປສູີ່ ເສດຖະກິດອຸ ດສະຫະກໍາ. ການຂາດແຄນເຫີ່ ານີ
ີ . ການຈ ັ້າງງານໃນ ສປປ ລາວ ມີຫາຍ ໃນ
ີ ແລະ ຍິີ່ງໄປກວີ່ານັນັ້ ຂາດທັງແຮງງານທີີ່ບໍີ່ມີສມ
ຂາດແຄນແຮງງານທີີ່ມີສມ
ຂະແໜງກະສິກໍາ, ຊຶີ່ງມີສູງເຖິງ 2,3 ລັ້ານຄົນ ທີີ່ເຮັດວຽກໃນຂະແໜງກະສິກໍາ, ມີ 920.000 ຄົນ ເຮັດວຽກກໍີ່ສັ້າງ
ິ ານ, 248.000 ຄົນ ເຮັດວຽກໃນຂະແໜງອຸ ດສາຫະກໍາ ແລະ 22.000 ຄົນ ເຮັດວຽກໃນຂະແໜງ
ແລະ ການບໍລກ
ພະລັງງານ ແລະ ບໍີ່ແຮີ່ ໃນປີ 2013. ປະຊາກອນໃນເກນອາຍຸ ເຮັດວຽກແມີ່ ນ 4,4 ລັ້ານຄົນ ແລະ ຄາດວີ່າຈະມີປະຊາ
ກອນເພີີ່ມເຕີມປະມານ 96.000 ຄົນ ທີີ່ຈະເຖິງເກນອາຍຸ ເຮັດວຽກໃນແຕີ່ ລະປີໃນທົດສະວັດຂັ້າງໜັ້າ. ຂະແໜງການ
ກະສິກໍາ ແລະ ອຸ ດສະຫະກໍາ ໄດັ້ປະກອບສີ່ວນ 3,7% ຂອງການເຕີບໂຕຜະລິດຕະພັນພາຍໃນລວມ ທີີ່ມີການເຕີບໂຕ
ັ ການຝຶ ກອົບຮົມໃນສອງຂະແໜງການດັີ່ງກີ່ າວ. ມີ
6,5% ໃນປີ 2018, ແຕີ່ ຍັງມີການຂາດເຂີນນັກວິຊາການ ທີີ່ໄດັ້ຮບ
ັ້ ດທະຍົມຕອນ
ັ ສູດໃໝີ່ ໃນຊັນມັ
ໂຮງຮຽນຫາຍແຫີ່ ງ ແລະ ຄູຈໍານວນຫາຍ ທີີ່ພົບຄວາມຫຍຸ ງັ້ ຍາກໃນການສິດສອນຫກ
ີ ະສິດທິຜນ
ົ ແລະ ຍັງຂາດການຝຶກອົບຮົມ, ຫັ້ອງທົດລອງ/ອຸ ປະກອນ ແລະ ອຸ ປະກອນການຮຽນ-ການສອນ
ປາຍໃຫັ້ມປ
ເພີ່ ອສິດສອນທັກສະວິຊາວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ16. ບັນ ຫາດັີ່ງກີ່ າວ ຈະສົີ່ງຜົນກະທົບຕໍີ່ຕະຫາດແຮງງານໃນຖານະ
ັ້ ຂະແໜງ
ັ້ ທີີ່ຈະເຂົາສູີ່
ທີີ່ ມັດທະຍົມຕອນປາຍແມີ່ ນສີ່ວນປະກອບທີີ່ໃຫຍີ່ ລໍາດັບສອງ (ທີີ່ຮອງຈາກ ມັດທະຍົມຕົນ)
ັ້ ງ ແລະ ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການຝຶ ກ
ິ ານ. ມັນຍັງສົີ່ງຜົນສະທັ້ອນຕໍີ່ການສຶກສາຊັນສູ
ອຸ ດສະຫະກໍາ ແລະ ການບໍລກ
ອົບຮົມວິຊາຊີບ. ໃນຂະນະທີີ່ 75% ຂອງຈໍານວນນັກຮຽນທີີ່ຈົບມະຫາວິທະຍາໄລແມີ່ ນມີວຽກເຮັດງານທໍາ17, ຈໍາ
ນວນນັກສຶກສາທີີ່ຈົບໃນສາຍວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດຈະບໍີ່ພຽງພໍ. ຄຸ ນນະພາບຂອງວິທະຍາໄລເອກະຊົນຍັງຂາດ
ັ້ ີ່ ໄດັ້ຮບ
ັ ອະນຸຍາດໃນການສະໜອງຫກ
ັ ສູດລະດັບປະລິນຍາຕີ ແລະ ຫກ
ັ ສູດທີີ່ສູງກວີ່ານັນັ້ ຈົນ
ເງີ່ ອນໄຂທີີ່ວີ່າເຂົາເຈົາບໍ
ິ ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ອາຈານສອນທີີ່ມີຄຸນນະພາບພຽງພໍ.
ກວີ່າເຂົາຈະມີສີ່ ງອໍ
ັ້ ຄຈະເຮັດແນວໃດ ເພີ່ ອຮັບປະ
ບົດລາຍງານກາງສະໄໝໄດັ້ສະແດງໃຫັ້ເຫັນເຖິງສິີ່ງທັ້າທາຍທີີ່ສໍາຄັນ ນັນກໍ
ັ ສູດໃໝີ່
ັ ການຝຶກອົບຮົມຢີ່າງເຕັມສີ່ວນ ເພີ່ ອໃຫັ້ສາມາດສິດສອນຫກ
ກັນວີ່າຄູສອນໃນສະຖານອາຊີວະສຶກສາໄດັ້ຮບ
ັ້ ກົມອາຊີວະສຶກສາຈະຕັ້ອງໄດັ້ມກ
ັ້
ີ ານ
ີ ານນໍາໃຊັ້ອຸປະກອນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນໃໝີ່. ດັີ່ງນັນ,
ທກ
ແລະ ເຂົາໃຈວິ
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“ວິທທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ໝາຍເຖິງ ວິຊາທີີ່ກີ່ ຽວຂັ້ອງກັບ ວິທະຍາສາດ, ເທັກໂນໂລຊີ, ວະສາວະກໍາ ແລະ ຄະນິດສາດ (STEM)
ັ້ ລະກິດຂອງຕົນເອງ ຫ ບໍີ່ມີວຽກເຮັດ
17 ນັກສຶກສາທີີ່ຮຽນຈົບບາງຄົນກໍີ່ເຮັດທຸ ລະກິດຄອບຄົວ, ສັ້າງຕັງທຸ
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ຈັດການທີີ່ດີໃນການຝຶ ກອົບຮົມ ແລະ ຍົກລະດັບໃຫັ້ຄູສອນ ເພີ່ ອຮັບປະກັນວີ່າຄຸ ນນະພາບຂອງການສິດສອນແມີ່ ນ
ັ້ ແລະ ຂອງສາກົນ, ໂດຍໄດັ້ຮບ
ັ ການສະໜັບສະໜູນ
ສອດຄີ່ອງກັບມາດຕະຖານການສຶກສາຂອງຊາດ, ຂອງພາກພນ
ສິີ່ງທັ້າທາຍອີກຢີ່າງໜຶີ່ງຄ ການປະເມີນເຖິງປະສິດທິພາບໃນການຈ ັ້າງງານຂອງນັກຮຽນທີີ່
ັ້
ດສິນ
ຮຽນຈົບອອກໄປ ພັ້ອມທັງປະເມີນເຖິງຄວາມເພິີ່ງພໍໃຈຂອງຜູ ໃັ້ ຊັ້ແຮງງານ ເພີ່ ອນໍາໄປເປັນພນຖານໃນການຕັ

ຈາກຄູີ່ ຮີ່ວມມສາກົນ.

ັ ທະນາຄໍາແນະນໍາໃຫັ້ແກີ່ ສະຖານອາຊີວະສຶກສາຕີ່ າງໆ ກີ່ ຽວກັບວິທກ
ີ ານດໍາເນີນການ
ໃຈໃນອານາຄົດ. ຕັ້ອງໄດັ້ພດ
ົ ເພີ່ ອໃຫັ້ສາມາດນໍາເອົາຜົນການສຶກສາຕິດຕາມ ໄປນໍາໃຊັ້ໃນການກໍານົດ
ສຶກສາຕິດຕາມນັກຮຽນທີີ່ມີປະສິດທິຜນ
ິ າທາຍໃນການຊອກຫາສະຖານທີີ່ຝຶ ກງານທີີ່ເໝາະສົມສໍາລັບນັກຮຽນ ເພີ່ ອຝຶກເອົາ
ນະໂຍບາຍ. ຜີ່ານມາ ຍັງມີສີ່ ງທັ້
ັ ສູດການສຶກສາຂອງພວກເຂົາ. ສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ຄວນສັ້າງເຄອ
ປະສົບການຕົວຈິງ ເຊິີ່ງເປັນສີ່ວນໜຶີ່ງຂອງຫກ
ັ້ ະກອບການຢູີ່ແຕີ່ ລະທັ້ອງຖິີ່ນ ເພີ່ ອສະໜັບສະໜູນການຝຶ ກງານຂອງນັກຮຽນ.
ຂີ່າຍກັບບັນດາຜູ ປ
ີ ັ້ ເຫັນວີ່າຍັງມີຄວາມຕັ້ອງການ ສໍາລັບນັກຮຽນທີີ່ຮຽນຈົບໃນສາຍວິທະ
ບົດລາຍງານກາງສະໄໝ ຍັງໄດັ້ຊໃຫັ້
ຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ວິສະວະກໍາສາດ ແລະ ຄະນິດສາດ ທີີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ເພີ່ ອພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງຊາດ
ີ ນ.
ຶ ັ້
ໃນອະນາຄົດໃຫັ້ດຂ
6.5.2 ພາກສີ່ວນຮັບຜິດຊອບ
ັ ດັ້ານຍຸ ດທະສາດນີ ັ້ ແມີ່ ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຮີ່ວມກັນ ຂອງກົມອາຊີວະສຶກສາ
ຜົນສໍາເລັດຂອງຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້ ງ, ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ວິທະຍາໄລຄູ ແລະ ສະຖາບັນ
ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ, ກົມການສຶກສາຊັນສູ
ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຝຶ ກອົບຮົມວິຊາຊີບ, ສູນປະກັນຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ, ກົມກິດຈະການນັກສຶກສາ ແລະ
ຫັ້ອງການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ. ບົດບາດຂອງສະພາທີີ່ປຶກສາອາຊີວະສຶກສາແຫີ່ ງຊາດ ໃນການພົວພັນ
ັ້
ແກີ່ ກຸີ່ ມເຮັດວຽກການຄັ້າ, ການຮັກສາຄວາມສອດຄີ່ອງຂອງການ
ກັບພາກເອກະຊົນ, ການສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ັ ສູດ ແລະ ການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງກອງທຶນຝຶ ກອົບຮົມວິຊາຊີບກໍີ່ແມີ່ ນສິີ່ງທີີ່ສໍາຄັນເຊັີ່ນກັນ.
ພັດທະນາຫກ
ັ ລະດັບກາງ ແລະ ນະໂຍບາຍ
6.5.3 ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້ ດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ໄດັ້ຮບ
ັ ການ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 5.1: ຄຸ ນນະພາບຂອງການຮຽນ-ການສອນ ໃນຊັນມັ
ັ້ ງ ລວມທັງໂຮງຮຽນ
ຶ ັ້ ເພີ່ ອສອດຄີ່ອງກັບຄວາມຕັ້ອງການຂອງຕະຫາດແຮງງານ ແລະ ການສຶກສາຊັນສູ
ປັບປຸ ງດີຂນ
ຕົວແບບ
ັ້
ັ
ນະໂຍບາຍທີີ່ຕັ້ອງຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
•

ັ້
ັ້
ັ້ າັ້ ນເນອໃນຂອງວິ
ັ ແຜນຝຶກອົບຮົມຄູຊນມັ
ັ ັ້ ດທະຍົມ ເພີ່ ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ ດ
ຊາ
ບດ
ສັ້າງ ແລະ ຈັດຕັງປະຕິ
ັ້ ເພີ່ ອຊີ່ວຍໃຫັ້ເຂົາເຈົາສາມາດ
ັ້
ັ້ ທັງນີກໍ
ັ້ ດທະຍົມຕອນຕົນ
ົ ນັ້ ສີ່ວນໃຫຍີ່ ແມີ່ ນສອນຢູີ່ຊັນມັ
ສອນ ຊຶີ່ງຄູເຫີ່ ານັ
ັ້
ັ້ ດທະຍົມຕອນປາຍໄດັ້. ແຜນດັີ່ງກີ່ າວນີຈະກໍ
ານົດພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ສອນໃນຊັນມັ
ຂອງກົມສາມັນສຶກສາ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ, ຫັ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ັ້ ດທະຍົມ ແລະ
ັ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ, ຄູນເິ ທດຊັນມັ
ເມອງ, ກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ, ວິທະຍາໄລຄູ, ຜູ ອ

•

•

ຄະນະສຶກສາສາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ.
ັ້ ກລົງດັີ່ງກີ່ າວ ຕັ້ອງກໍານົດ
ັ້
ໍ ັ້ ກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກີ່ຽວກັບການສັ້າງຕັງໂຮງຮຽນຕົ
ວແບບ, ຊຶີ່ງໃນຂໍຕົ
ມີຂຕົ
ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີີ່ຈໍາເປັນ, ຂີດຄວາມສາມາດຂອງບັນດາຄູ-ອາຈານ ແລະ ພະນັກງານພັ້ອມທັງ
ິ ານ, ຄຸ ມ
ັ້ ຄອງ ແລະ ພາລະໜັ້າທີີ່ຂອງໂຮງຮຽນໂຮງຮຽນຕົວແບບ.
ການບໍລຫ
ັ້ ີ່ ເພີ່ ອສັ້າງໃຫັ້ເປັນ
ັ້ ບໂຮງຮຽນທີີ່ສູນຕັງຢູ
ັ້ ນເຕັກໂນໂລຊີ (ໄອຊີທ)ີ ຂອງແຂວງ ຈະຕັ້ອງຮວມຕົວເຂົາກັ
ສູນຂໍມູ
ໂຮງຮຽນຕົວແບບ.
40

•

ັ້ ກລົງກີ່ ຽວກັບການພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊັ້ສີ່ ການຮຽນການສອນ ອອນລາຍ.
ອອກຂໍຕົ

ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 5.2: ຈໍານວນ ແລະ ຄຸ ນນະພາບຂອງນັກຮຽນທີີ່ຈົບຈາກສະຖາບັນສັ້າງຄູ ແລະ ຄະນະສຶກ
ຶ ັ້
ສາສາດ ໃນສາຍວິຊາວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດໄດັ້ຮັບການປັບປຸ ງດີຂນ
ແນໃສີ່ເພີ່ ອປັ ບປຸ ງການຮຽນ-ການສອນ
ັ້ ດທະຍົມ.
ວິທະຍາສາດທໍມະຊາດໃນຊັນມັ
ັ້
ັ
ນະໂຍບາຍທີີ່ຕັ້ອງຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
•

ີ່ ສະໝັກເປັນຄູໃນສາຍ
ັ້
ັ້
ິ ະສິດເຂົາຮຽນໃນວິ
ທະຍາໄລຄູ ແລະ ຄະນະສຶກສາສາດ ແກີ່ ຜູ ເັ້ ຂົາຮຽນທີ
ໃຫັ້ບູລມ
ີ ວາມສະເໝີພາບກັນ.
ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ລະຫວີ່າງເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍໃຫັ້ມຄ

•

ັ້ ອງເຂົາເຈົາັ້ ໃນເວລາເຂົາັ້
ໃຫັ້ໂອກາດສໍາລັບນັກຮຽນຄູສາຍວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ໄດັ້ປັບປຸ ງຄວາມຮູ ຂ
ຮຽນໃນສະຖາບັນສັ້າງຄູ

•

ັ້ ດທະຍົມຕອນປາຍ ຈະໄດັ້ຮບ
ັ ການທົບທວນ ແລະ ປະເມີນ
ັ ສູດວິຊາວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ຢູີ່ຊັນມັ
ຫກ
ັ ສູດອອກເປັນ 2 ສາຍ ຄ: ສາຍວິຊາວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ແລະ ສາຍ
ຄວາມເປັນໄປໄດັ້ໃນການແຍກຫກ
ວິຊາວິທະຍາສາດສັງຄົມ.

•

ທຶນການສຶກສາສໍາລັບນັກຮຽນຄູ ທີີ່ສະໜອງໂດຍກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ຄູີ່ ຮີ່ວມພັດທະ
ິ ະສິດແກີ່ ນັກຮຽນໄປຮຽນສາຍວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ແລະ ນັກຮຽນຈາກ 40 ເມອງດັ້ອຍ
ນາ ໃຫັ້ບູລມ
ໂອກາດ ໂດຍເອົາໃຈໃສີ່ເຖິງຄວາມແຕກໂຕນກັນລະຫວີ່າງເພດ ແລະ ເຜົີ່າ.

ັ ສູ ດກະສິກາໍ , ການບໍລກ
ິ ານ ແລະ ອຸ ດສະຫະກໍາ ຢູີ່
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງ ທີ 5.3: ຈໍານວນນັກຮຽນທີີ່ຮຽນຈົບຫກ
ສາຍອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການຝຶ ກອົບຮົມວິຊາຊິບ ເພີີ່ມຂຶນັ້ ໂດຍຜີ່ານການປັບປຸ ງສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ຄູ
ສອນ ແລະ ອຸ ປະກອນຮັບໃຊັ້ການຮຽນ-ການສອນ
ົ ໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບກາງກາງນີ ັ້ ຈະຕັ້ອງມີການສະໜອງທຶນທີີ່ສອດຄີ່ອງກັບສະຖານະພາບການ
ຖັ້າຢາກບັນລຸ ໄດັ້ຜນ
ັ້
ັ ລະດັບກາງນີໂດຍສະເພາະ.
ເງ ິນ “ ຍົກສູງຄຸ ນນະພາບ” ແລະ / ຫ ງ ົບປະມານ ODA ຕັ້ອງສຸ ມໃສີ່ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ
ນະໂຍບາຍທີີ່ຕັ້ອງຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
•
•

ັ ການພັດທະນາ, ຮັບຮອງ.
ັ ສູດສາຍກະສິກໍາ ແລະ ອຸ ດສະຫະກໍາຈະໄດັ້ຮບ
ມາດຕະຖານຄຸ ນວຸ ດທິສໍາລັບຫກ
ສູດຄິດໄລີ່ງ ົບປະມານສໍາລັບອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ໃຫັ້ລວມເອົາທຶນເພີີ່ມເຕີມ
ັ້
ິ ະສິດແກີ່
ຕັ້ອງໃຫັ້ບູລມ
ສໍາລັບນັກຮຽນສາຍກະສິກາໍ ແລະ ອຸ ດສະຫະກໍາ, ແຕີ່ ຖັ້າບໍີ່ສາມາດເພີີ່ມທຶນຂຶນໄດັ້
ີ່
ີ່
ນັກຮຽນທີຈະໄປຮຽນໃນວິຊາທີກີ່ ຽວຂັ້ອງກັບສາຍກະສິກໍາ.

•

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈະຕັ້ອງປະສານຢີ່າງເປັນທາງການໄປຫາ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະ
ັ ສູດການຝຶ ກ
ຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປີ່າໄມ ັ້ ເພີ່ ອເຈລະຈາກີ່ ຽວກັບການຈັດຫກ
ີ່ ຢາກຮຽນໃນແຕີ່ ລະ
ັ້
ອົບຮົມສໍາລັບວິຊາທີີ່ກີ່ ຽວຂັ້ອງກັບກະສິກາໍ ແລະ ອຸ ດສະຫະກໍາ ໃຫັ້ແກີ່ ເປົາໝາຍທີ
ຂະແໜງການດັີ່ງກີ່ າວໃນຕະຫູອດ 5 ປີ ຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ.

•

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ປຶກສາຫາລກັບກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ກະ
ິ ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ອຸ ປະ
ຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປີ່າໄມ ັ້ ກີ່ ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດັ້ໃນການນໍາໃຊັ້ສີ່ ງອໍ
ັ ສູດອາຊີວະສຶກສາ ໃນ
ກອນການສິດສອນຮີ່ວມກັນ ເພີ່ ອໃຫັ້ສາມາດຮອງຮັບກັບແຜນການຂະຫຍາຍຫກ

•

ິ ານ ແລະ ອຸ ດສາຫະກໍາ. (ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບກາງທີ 2)
ສາຍກະສິກໍາ, ບໍລກ
ັ້
ກນິກວິຊາຊີບທີີ່ແຂວງໄຊສົມບູນ.
ສັ້າງຕັງໂຮງຮຽນເຕັ
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ັ ສູ ດການຮຽນໃນສາຍອາຊີວະສຶກສາ ໄດັ້ຮບ
ັ ການປັ ບປຸ ງເພີ່ ອໃຫັ້ສອດຄີ່ອງກັບ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງ ທີ 5.4: ຫກ
ັ້ IX.
ຄວາມຕັ້ອງການ ທີີ່ກໍານົດໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫີ່ງຊາດ ຄັງທີ
ັ້
ັ
ນະໂຍບາຍທີີ່ຕັ້ອງຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
•

ັ ການຮັບຮອງຈາກຜູ ມ
ັ້ ສ
ີ ີ່ ວນຮີ່ວມທັງໝົດ.
ຂອບວຸ ດທິການສຶກສາແຫີ່ ງຊາດ ໄດັ້ຮບ

•
•

ັ ລະບົບການແນະນໍາວິຊາຊີບ ແລະ ການໃຫັ້ຄໍາປຶກສາ ດັ້ານວິຊາຊີບ.
ອະນຸມດ
ັ້
ການຮີ່ວມມກັບພາກເອກະຊົນ
ປັບປຸ ງກົນໄກໃນການສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງແກີ່

•

ີ ານຝຶ ກອົບຮົມແບບຄວບຄູີ່ ໂດຍສົມທົບກັບສະພາການຄັ້າ;
ຮັບຮອງວິທກ

ັ ສູ ດອາຊີວະສຶກສາໄດັ້ຮບ
ັ ການປັ ບປຸ ງໃຫັ້ດຂ
ີ ນ
ຶ ັ້
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງ ທີ 5.5: ຄຸ ນນະພາບຂອງຫກ
ັ້
ັ
ນະໂຍບາຍທີີ່ຕັ້ອງຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
•

ັ ສູດໃໝີ່ ຂອງອາຊີວະສຶກສາຕັ້ອງໄດັ້ຖກຮັບຮອງ.
ມາດຕະຖານອາຊີບສໍາລັບຫກ

•

ົ ຂອງຫກ
ັ ສູດຝຶ ກອົບຮົມລະດັບ 1 ແລະ 2 (C.1 ແລະ C.2).
ທົບທວນປະສິດທິຜນ
ັ້
ັ ຫກ
ັ ສູດ C.1 ແລະ C.2 ເປັນຫກ
ັ ສູດເທົີ່າທຽມກັບລະດັບມັດທະຍົມຕອນ
ບດ
ກໍານົດໃຫັ້ການຈັດຕັງປະຕິ

•

ັ້ ພັ້ອມທັງນໍາໃຊັ້ລະບົບບັດໃຫັ້ທນ
ຶ ການສຶກສາ.
ຕົນ,
ັ ການປັ ບປຸ ງດີຂນ
ຶ ັ້
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງ ທີ 5.6: ຄຸ ນນະພາບຂອງຄູສອນໃນສະຖາບັນອາຊີວະສຶກສາໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ
ນະໂຍບາຍທີີ່ຕັ້ອງຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
•

ຮັບຮອງມາດຕະຖານການສອນ ສໍາລັບຄູອາຊີວະສຶກສາ.

•

ີ ະສຶກສາ, ປະເພດ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ອອກດໍາລັດຂອງຂອງລັດຖະມົນຕີກີ່ຽວກັບຕໍາແໜີ່ງວິຊາການຄູອາຊິວ
ີ ະສຶກສາ.
ແຮງຈູງໃຈສໍາລັບຄູອາຊິວ

•

ສະຖາບັນພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ ຕັ້ອງສັ້າງແຜນດໍາເນີນງານ ພັ້ອມແຜນການເງ ິນ 5 ປີ.

ັ້
ີ່ ວມມສໍາລັບວຽກງານອາ ຊີວະສຶກສາ ໃນລະດັບຊາດ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງ ທີ 5.7: ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງດັ້ານການຮ
ັ້
ັ້
ແລະ ລະດັບທັ້ອງຖິີ່ນກັບອົງການຈັດຕັງຂອງລັ
ດ, ເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັງສາກົ
ນ.
ັ້
ັ
ນະໂຍບາຍທີີ່ຕັ້ອງຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
•

ປຶກສາຫາລ ແລະ ເຈລະຈາໃນລະດັບສູງຮີ່ວມກັນ (ກະຊວງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກະຊວງ
ີ ຕົ
ໍ ັ້ ກລົງ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ) ເພີ່ ອໃຫັ້ມຂ
ັ້
ຊາການຮີ່ວມ ລະຫວີ່າງ ກະຊວງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກະຊວງແຮງ
ສໍາລັບການສັ້າງຕັງຄະນະວິ
ງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ກະຊວງອຸ ດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄັ້າ, ຄູີ່ ຮີ່ວມພັດທະນາ ແລະ ອົງກອນ
ົ ພາຍໃຕັ້ຄະນະປະສານງານທີ 3 (Focal Group 3) ເພີ່ ອເຮັດໜັ້າທີີ່ສຶກສາ ແລະ ຕອບສະໜອງ
ເອກະຊົນ
ັ້ ນກີ່ ຽວກັບການປີ່ຽນແປງຄວາມຕັ້ອງການຂອງຕະຫາດແຮງງານ ແລະ ສັ້າງໂອກາດເພີ່ ອໃຫັ້ໄດັ້ມວ
ີ ຽກ
ຂໍມູ
ັ້
ເຮັດງານທໍາຫາຍຂຶນ.

•

ັ້
ແນະຈາກທີມງານວິຊາ
ພັດທະນານະໂຍບາຍທີີ່ກີ່ ຽວຂັ້ອງ ໂດຍອີງໃສີ່ຜົນການສົນທະນາ ແລະ ຂໍສະເໜີ
ການ.
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•

ພັດທະນາຂອບການຮີ່ວມມລະຫວີ່າງສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຫົວໜີ່ວຍທຸລະກິດຂອງພາກເອກະ
ຊົນ.

ັ້
ິ ານ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງອາຊີວະສຶກສາ ມີຄວາມເຂັມແຂງ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງ ທີ 5.8: ລະບົບການບໍລຫ
ົ ໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບກາງກາງນີ ັ້ ຈະຕັ້ອງມີການສະໜອງທຶນທີີ່ສອດຄີ່ອງກັບສະຖານະພາບການ
ຖັ້າຢາກບັນລຸ ໄດັ້ຜນ
ັ້
ັ ລະດັບກາງນີໂດຍສະເພາະ.
ເງ ິນ “ຍົກສູງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ” ແລະ/ຫ ງ ົບປະມານ ODA ຕັ້ອງສຸ ມໃສີ່ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ
ນະໂຍບາຍທີີ່ຕັ້ອງຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
•
•

ປັບປຸ ງ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບັນດາລະບຽບການຂອງອາຊີວະສຶກສາ.
ັ້
ັ ກົດໝາຍອາຊີວະສຶກສາ.
ິ ໍາລຸີ່ ມກົດໝາຍ ເພີ່ ອສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ພັດທະນາບັນດານິຕກ

•

ັ ການ
ປັບປຸ ງ ແລະ ຮັບຮອງ ລະບົບການຮັບປະກັນຄຸ ນນະພາບສໍາລັບສະຖາບັນອາຊີວະສຶກສາ ໂດຍໄດັ້ຮບ

•

ສະໜັບສະໜູນຈາກ ສູນປະກັນຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ.
ັ້
ັ ກອງທຶນພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫັ້ແກີ່ ຂະ
ບດ
ຮັບຮອງເອົາຂອບການຈັດຕັງປະຕິ
ແໜງການຍີ່ ອຍອາຊີວະສຶກສາ.

ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງ ທີ 5.9: ຂອບວຸ ດທິການສຶກສາແຫີ່ງຊາດ ໄດັ້ກວມເອົາວຸ ດທິການສຶກສາໃນການສຶກສານອກ
ໂຮງຮຽນ ແລະ ອາຊີວະສຶກສາ ພັ້ອມທັງສອດຄີ່ອງກັບຂອບວຸ ດທິຂອງອາຊຽນ.
ັ້
ັ
ນະໂຍບາຍທີີ່ຕັ້ອງຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
•

ອອກຄໍາແນະນໍາຂອງລັດຖະມົນຕີ ກີ່ ຽວກັບການຮີ່ວມມກັນລະຫວີ່າງກົມອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ກົມການ
ັ້
ັ ສູດການຮຽນ-ການສອນຂອງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ເຂົາໃນ
ສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ເພີ່ ອລວມເອົາຫກ
ຂອບວຸ ດທິການສຶກສາແຫີ່ ງຊາດຂອງອາຊີວະສຶກສາ.

•

ັ ຕົວຈິງ ຂອງຫກ
ັ ສູດການສຶກສານອກ
ກວດກາຄວາມສົມດຸ ນລະຫວີ່າງພາກທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບດ

•

ັ ສູດອາຊີວະສຶກສາ.
ໂຮງຮຽນ ແລະ ຫກ
ັ້
ັ້
ິ ໍາຈະຕັ້ອງຖກຮີ່າງຂຶນ
ເພີ່ ອເປັນບີ່ອນອີງໃນການລວມເອົາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນເຂົາໃນ
ບັນດານິຕກ
ຂອບວຸ ດທິການສຶກສາແຫີ່ ງຊາດ.

ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 5.10: ການຮຽນ-ການສອນຢູີ່ ລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ການຄົນັ້ ຄວັ້າວິທະຍາສາດ
ັ້ IX, ລວມທັງສາຍວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ວິ
ິ ະສິດຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຄັງທີ
ໃນໂຂງເຂດບູ ລມ
ັ້
ັ້
ສາວະກໍາ ແລະ ເທັກໂນໂລຊີ ໄດັ້ຮັບການປັບປຸ ງໃຫັ້ເຂັມແຂງຂຶ
ນ.
ັ້
ັ
ນະໂຍບາຍທີີ່ຕັ້ອງຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
•

•

ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດັ້ໃນການສັ້າງສະຖາບັນເທັກໂນໂລຊີ ລວມທັງສັ້າງສູນປັນຍາປະດິດ. ການສຶກສາຄັງັ້
ັ້ ແລະ
ັ້
ິ ານທີີ່ຈະເກີດຂຶນ
ອງກໍານົດການຈັດສັນພະນັກງານ ແລະ ຄວາມຕັ້ອງການງ ົບປະມານບໍລຫ
ນີຈະຕັ້
ັ ເພີ່ ອຂະຫຍາຍໃນໄລຍະ 5 ປີ ຂອງແຜນການຂອງຂະແໜງການ.
ແຜນ ການປະຕິບດ
ັ ງານຂອງສູນແຫີ່ ງຄວາມ
ສັ້າງຂອບໜັ້າວຽກ (ToR) ເພີ່ ອເຮັດການປະເມີນແບບເອກະລາດ ການປະຕິບດ
ັ້
ົ ັ້ ຈະສຸ ມໃສີ່ການກໍານົດຂະບວນການ ເພີ່ ອສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
4
ເປັນເລີດທັງ 4 ແຫີ່ ງ. ໜັ້າວຽກເຫີ່ ານີ
ັ້ ບບູລມ
ິ ະສິດຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ
ສູນດັີ່ງກີ່ າວ, ໂດຍສະເພາະ ເພີ່ ອປັບປຸ ງການເຊີ່ ອມໂຍງເຂົາກັ
ັ້ IX.
ສັງ ຄົມແຫີ່ ງຊາດ ຄັງທີ
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•

ັ້ ງ ແລະ ກົມກິດຈະການນັກສຶກສາ ເຮັດວຽກຮີ່ວມກັນເພີ່ ອພັດທະນານະໂຍບາຍ/ນິຕ ິ
ກົມການສຶກສາຊັນສູ
ັ້
ກໍາ ກີ່ ຽວກັບການຈັດສັນທຶນການສຶກສາ ເພີ່ ອເປັນການສະໜັບສະໜູນນັກຮຽນທີີ່ລົງທະບຽນເຂົາຮຽນໃນ
ິ ະສິດຂອງລັດຖະບານ ແລະ ທຶນການສຶກສາສໍາລັບນັກຮຽນທີີ່ດັ້ອຍໂອກາດ. ນະໂຍ
ັ ສູດທີີ່ເປັນບູລມ
ຫກ
ບາຍດັີ່ງກີ່ າວ ຈະຖກນໍາໄປປຶກສາຫາລໃນກອງປະຊຸມໜີ່ວຍງານວິຊາການຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ

ັ ການຮັບຮອງໂດຍຄູີ່ ຮີ່ວມພັດທະນາ ເພີ່ ອຮັບປະກັນໃຫັ້ແຜນການສະໜອງທຶນການສຶກສາ
ເພີ່ ອໃຫັ້ໄດັ້ຮບ
ິ ະສິດຂອງລັດຖະບານ.
ຂອງພວກເຂົາ ສອດຄີ່ອງກັບບູ ລມ

•

ັ້ ງ ເພີ່ ອສົີ່ງ
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫີ່ ງຊາດ ຈະນໍາພາການພັດທະນາ ແລະ ການນໍາໃຊັ້ເວບໄຊທ໌ການສຶກສາຊັນສູ
ັ້
າວິທະຍາສາດຂອງອາຈານສອນໃນມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ນັກສຶກສາລະດັບປະລິນຍາ
ເສີມການຄົນຄວັ້
ໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກ.

•

•

ັ້
ີ່ າງ ແລະ ສີ່ ການ
ິ ະສິດໃນການສັ້າງພນຖານໂຄງລ
ອອກຄໍາແນະນໍາຂອງລັດຖະມົນຕີກີ່ຽວກັບການໃຫັ້ບູລມ
ສອນ ໃນສາຍວິທະສາດທໍາມະຊາດໃນສະຖາບັນສັ້າງຄູ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ເພີ່ ອເປັນທິດທາງໃນການ
ິ ະສິດດັ້ານງ ົບປະມານ.
ໃຫັ້ບູລມ
ິ ະສິດ
ຶ ທີີ່ກີ່ ຽວຂັ້ອງ ໃນການຍົກລະດັບຄະນະວິສະວະກໍາສາດ ເພີ່ ອໃຫັ້ບູລມ
ໍ ັ້ ກລົງຮີ່ວມກັບຜູ ໃັ້ ຫັ້ທນ
ມີຂຕົ
ັ້
ັ້
າຂອງ
ແກີ່ ນັກສຶກສາທີີ່ເຂົາມາຮຽນ
ແລະ ສບຕໍີ່ຮຽນໃນສາຍວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ໂດຍຕັ້ອງມີຂໍແນະນໍ
ິ ະສິດນີ.ັ້
ລັດຖະມົນຕີ ກີ່ ຽວກັບການກໍານົດບູລມ

•

ັ ການປັບປຸ ງ
ນະໂຍບາຍໃນການສະໜອງທຶນການສຶກສາຕັ້ອງໄດັ້ຮບ

ັ້
ິ ະສິດແກີ່ ຜູ ທ
ັ້ ີ່ ເຂົ
ີ າຮຽນ
ເພີ່ ອໃຫັ້ບູລມ

ສາຍວິທະຍາສາດ.
•

ັ້
ັ້ ນຖານ
ັ ລະດັບກາງ
(ເບິີ່ງຜົນໄດັ້ຮບ
ຄະນະວິຊາການຮີ່ວມ ພາຍໃຕັ້ຄະນະປະສານງານການສຶກສາຫງັ ຂັນພ
5.7) ຈະອອກຄໍາແນະນໍາໃຫັ້ແກີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ສະຖາບັນອາຊີວະສຶກສາກີ່ ຽວກັບວິທີ ແລະ
ົ ແລະ ນໍາໃຊັ້ຜນ
ົ ການສຶກສາ
ເວລາ ທີີ່ຈະດໍາເນີນການສຶກສາຕິດຕາມນັກຮຽນທີີ່ຮຽນຈົບ ທີີ່ມີປະສິດທິຜນ
ັ້
ັ ສູດການຮຽນາລັບການຕັດສິນໃຈໃນອະນາຄົດ ກີ່ ຽວກັບພັດທະນາຫກ
ຕິດຕາມດັີ່ງກີ່ າວ ເປັນພນຖານສໍ
ັ້ ບ
ັ ຮອງຄໍາແນະນໍານີ.ັ້
ການສອນ. ຄະນະວິຊາການຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຈະຕັ້ອງເປັນຜູ ຮ

ີ ານປະເມີນຕົນ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງ ທີ 5.11: ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ໜີ່ວຍງານປະກັນຄຸ ນນະພາບ ຕອັ້ ງໄດັ້ມກ
ເອງປະຈໍາປີ ພັ້ອມທັງມີການປະເມີນພາຍນອກ ທຸກ ໆ 5 ປີ .
ົ ໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບກາງກາງນີ ັ້ ຈະຕັ້ອງມີການສະໜອງທຶນທີີ່ສອດຄີ່ອງກັບສະຖານະພາບການ
ຖັ້າຢາກບັນລຸ ໄດັ້ຜນ
ັ້
ັ ລະດັບກາງນີໂດຍສະເພາະ.
ເງ ິນ “ຍົກສູງຄຸ ນນະພາບ” ແລະ/ຫ ງ ົບປະມານ ODA ຕັ້ອງສຸ ມໃສີ່ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ
ນະໂຍບາຍທີີ່ຕັ້ອງຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
•

ໜີ່ວຍງານປະກັນຄຸ ນນະພາບ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫີ່ ງຊາດ ໂດຍຮີ່ວມກັບສູນປະກັນຄຸ ນນະພາບສະໜັ
ັ້
ັ ການປະເມີນຕົນເອງປະຈໍາປີ ໃຫັ້
ບດ
ບສະໜູນມະຫາວິທະຍາໄລອີ່ ນໆ ໃນການພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັງປະຕິ
ັ ຜົນດີທີ່ ສຸີ ດ.
ໄດັ້ຮບ

•

ອອກຄໍາແນະນໍາຂອງລັດຖະມົນຕີ ເພີ່ ອໃຫັ້ທຸກມະຫາວິທະຍາໄລຂອງລັດ ຕັ້ອງດໍາເນີນການປະເມີນຕົນ
ິ ານການສຶກສາ
ັ້ ໍລຫ
ເອງ ພັ້ອມທັງສົີ່ງບົດລາຍງານໃຫັ້ແກີ່ ຄະນະນໍາກະຊວງ ແລະ ລາຍງານຕໍີ່ກອງປະຊຸມຜູ ບ
ແລະ ກິລາ ປະຈໍາປີ .

•

ັ້ ງໃນ
ພັດທະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ຂອບການປະເມີນຜົນການສິດສອນສໍາລັບອາຈານສອນການສຶກສາຊັນສູ
ລະດັບຕີ່ າງໆຂອງຄຸ ນວຸ ດທິ ແລະ ປະສົບການ.
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•

ັ້ ງ ໄດັ້ດໍາເນີນການປະເມີນຜົນ
ອອກຄໍາແນະນໍາຂອງລັດຖະມົນຕີ ເພີ່ ອໃຫັ້ທຸກສະຖາບັນການສຶກສາຊັນສູ
ການສິດສອນຂອງອາຈານສອນ ໂດຍອີງໃສີ່ຂອບການປະເມີນດັີ່ງກີ່ າວຢີ່າງເປັນປະຈໍາ.

•

ົ ແນະນໍາ ແລະ ນິຕກ
ິ ໍາ ໃນການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງຕໍາແໜີ່ງວິຊາການຂອງອາຈານສອນ ຢູີ່ສະຖາບັນການສຶກສາ
ມີບດ
ັ້ ງ.
ຊັນສູ

ິ ກ
ິ າໍ ກີ່ ຽວກັບວິທກ
ີ ານຄິດໄລີ່ການສະໜອງທຶນ ໃຫັ້ແກີ່ ນັກສຶກສາທີີ່ສຶກສາຢູີ່
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງ ທີ 5.12: ມີນຕ
ມະຫາວິທະຍາໄລທີີ່ຢູີ່ຕີ່າງແຂວງໂດຍອີງໃສີ່ຜົນການຮຽນ.
ັ
ນະໂຍບາຍທີີ່ຈະຕ ັ້ອງປະຕິບດ
•

ັ ນໍາທີ່ ານລັດຖະມົນຕີ ເພີ່ ອພັດທະນາຂອບນະໂຍບາຍ ແລະ ຮູ ບແບບໃນການຄິດໄລີ່ທຶນການສຶກ
ຂໍອະນຸມດ
ສາໃຫັ້ແກີ່ ນັກສຶກສາທີີ່ສຶກສາຢູີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລທີີ່ຢູີ່ຕີ່ າງແຂວງ ໂດຍອີງໃສີ່ຜົນການຮຽນຂອງເຂົາເຈົາັ້ (ມູນ
ຄີ່າຫົວໜີ່ວຍສະເໝີພາບຕໍີ່ນັກຮຽນ, ອີງໃສີ່ສາຂາວິຊາຮຽນ, ອີງໃສີ່ຄວາມດັ້ອຍໂອກາດ,...). ຂອບນະໂຍ
ັ້
ັ ຖະມົນຕີຕດ
ັ ສິນໃຈ.
ໍ ັ້
ແນະ ເພີ່ ອໃຫັ້ລດ
າ ແລະ ຂໍສະເໜີ
ບາຍນີ ັ້ ຕັ້ອງໄດັ້ໃຫັ້ຂແນະນໍ

ັ ລະດັບສູ ງທີ 6:
6.6 ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້ ການຄຸ ັ້ມຄອງ, ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນ
ຂະແໜງການສຶກສາໄດັ້ມີການຈັດຕັງ,
ັ້ ີ່ າງເໝາະສົມ ເພີ່ ອປັ ບປຸ ງການປະຕິບດ
ັ ໜັ້າທີີ່ຂອງຂະແໜງການຢີ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິ
ຜົນຢູີ່ແຕີ່ ລະຂັນຢ
ຜົນສູງ.
ັ ການ ແລະ ເຫດຜົນ
6.6.1 ຫກ
ິ ະສິດຄວາມຈໍາເປັນໃນການແກໄັ້ ຂບັນຫາການວາງແຜນ,
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສບຕໍີ່ໃຫັ້ບູລມ
ັ້ ົບປະມານ ແລະ ການຕິດຕາມ ການປະຕິບດ
ັ ວຽກງານໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຮອດປີ 2025,
ການຂຶນງ
ັ້ ັ້ງຍາກດັ້ານການເງ ິນຈະຍັງສບຕໍີ່ຢູີ່ຢີ່າງໜັ້ອຍຈົນເຖິງປີ 2025, ອັນເນີ່ ອງມາຈາກເສດຖະກິດໄດັ້ຮບ
ັ ຜົນ
ຄາດວີ່າຂໍຫຍຸ
ີ ານ
ກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19. ດັີ່ງນັນັ້ ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຕັ້ອງກໍານົດວິທກ
ັ ພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການເງ ິນຢີ່າງມີປະສິດທິພາບ. ການປັບປຸ ງປະສິດທິພາບສາມາດປະຕິບດ
ັ ໄດັ້
ນໍາໃຊັ້ຊບ
ັ້
ກລະດັບ ເພີ່ ອໃຫັ້ເຫັນໄດັ້ຂອບເຂດວຽກທີີ່ຍັງຂາດປະສິດທິພາບ. ການ
ດັ້ວຍການທົບທວນກົງຈັກການຈັດຕັງໃນທຸ
ັ້
ັ ໄດັ້ນໍາໃຊັ້ຢີ່ ູຊັນປະຖົ
ັ້ ຄອງທີີ່ຖເອົາໂຮງຮຽນເປັນຫກ
ມ ດັ້ວຍການສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການ GPE II. ເຖິງ
ຄຸ ມ
ັ້
ັ້
ີ ວາມຍນຍົງ ມີຄວາມຈໍາເປັ ນໃນການເອົາວຽກດັີ່ງກີ່ າວເຂົາໃນການຈັ
ກຂັນັ້ ໂດຍ
ດຕັງໃນທຸ
ຢີ່າງໃດກໍຕາມ ເພີ່ ອໃຫັ້ມຄ
ັ້
ັ້ ຄອງຫັ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມອງ ກີ່ ຽວກັບການຄຸ ມ
ັ້
ແກີ່ ການຄຸ ມ
ສຸີ່ ມໃສີ່ການສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ັ ມີຄວາມບໍີ່ີ່ສົມດູນກັນ
ັ ເປັນວຽກປິີ່ນອັ້ອມໃນທຸກໆໜີ່ວຍງານພາຍໃນເມອງ. ປັດຈຸບນ
ຄອງທີີ່ເອົາໂຮງຮຽນເປັນຫກ
ີ່
ລະຫວີ່າງການຈັດສັນງ ົບປະມານທີີ່ເປັນເງ ິນເດອນ ແລະ ງ ົບປະມານທີີ່ບໍີ່ເປັນເງ ິນເດອນ, ຊຶີ່ງມີປະມານ 92% ຂອງ
ງ ົບປະມານຂອງທັ້ອງຖິີ່ນແມີ່ ນເປັນງ ົບປະມານເງ ິນເດອນ ແລະ ເງ ິນອຸ ດໜູນຕີ່ າງໆ. ດັີ່ງນັນັ້ ຈິີ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນເພີ່ ອ
ປັບປຸ ງຄຸ ນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບໃນການໃຊັ້ຈີ່າຍງ ົບປະມານສໍາລັບການສຶກສາ. ການປັບປຸ ງປະສິດທິພາບໃນ
ິ ະສິດດັ້ານ
ການຈັດສັນງ ົບປະມານພາຍໃນແກີ່ ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ໂດຍຜີ່ານການພັດທະນາຂອບບູລມ
ັ້ ອງຖິີ່ນ: ບີ່ອນ
ັ້ ນກາງ ແລະ ຂັນທັ້
ງ ົບປະມານທີີ່ຈະນໍາໃຊັ້ໃນເວລາສັ້າງແຜນ ແລະ ປັບປຸ ງແຜນງ ົບປະມານຂອງຂັນສູ
ັ້ (ຂອບບູລມ
ິ ະສິດ)
ໃດທີີ່ຄວນຈັດສັນງ ົບປະມານໃຫັ້ເພີີ່ມເຕີມ ເພີ່ ອໄປປັບປຸ ງຄຸ ນນະພາບຂອງການສຶກສາໃຫັ້ສູງຂຶນ
ເຮັດແນວໃດ ເພີ່ ອຮັບປະກັນການແບີ່ງປັນຊັບພະຍາກອນໃຫັ້ເທົີ່າທຽມກັນ ໃນແຕີ່ ລະແຂວງ ແລະ ແຕີ່ ລະເມອງ,
ິ ະສິດຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໂດຍສະເພາະ
ເພີ່ ອຫຸດຜີ່ອນຄວາມແຕກຕີ່ າງພາຍໃນບູລມ
ຂະແໜງຍີ່ ອຍປະຖົມສຶກສາ.
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ັ້
ານ
ຄວາມພະຍາຍາມດັີ່ງກີ່ າວ ລວມມີ: 1) ປັບປຸ ງປະສິດທິພາບຂອງການນໍາໃຊັ້ຄູ; 2) ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງດັ້
ັ ວຽກງານຢີ່າງເຕັມ
ຄວາມສອດຄີ່ອງລະຫວີ່າງການວາງແຜນ ແລະ ການຈັດສັນງ ົບປະມານ ໂດຍຜີ່ານການປະຕິບດ
ສີ່ວນຂອງຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງ ິນ (ໂດຍມີການສະເໜີ ແລະ ປຶກສາຫາລກີ່ ຽວກັບແຜນປະຈໍາປີ
ັ້ ນດັ້ານການເງ ິນເພີ່ ອເສີມ
ທີີ່ມີການຄາດຄະເນມູນຄີ່າ ແລະ ຮີ່າງງ ົບປະມານປະຈໍາປີ ); 3) ປັບປຸ ງການເກັບກໍາຂໍມູ
ີ່ ມໃຫັ້ແກີ່ ພະນັກງານຄຸ ມ
ັ້
ັ້ ຄອງ ໂດຍ
ຂະຫຍາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ການວິໄຈ; 4) ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງເພີ
ັ້ ນ, ການຄຸ ມ
ັ້
ັ້
ັ້ ຄອງ ແລະ ການນໍາໃຊັ້ເຂົາັ້
ນນະພາບຂອງຂໍມູ
ແລະ 5) ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງຂອງຄຸ
ສະເພາະຢູີ່ຂັນແຂວງ
ັ້
ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການສັ້າງແຜນງ ົບປະມານ ໂດຍຜີ່ານການສັງລວມເອົາ
ໃນຂັນຕອນການວາງແຜນ,
ັ້ ນກັບ LESMIS.
ັ້ ນຕີ່ າງໆ ເຂົາກັ
ບັນດາຖານຂໍມູ
ຕັ້ອງການ ການປະສານສົມທົບຢີ່າງແໜັ້ນແຟັ້ນກັບບັນດາຄູີ່ຮີ່ວມພັດທະນາ ໃນເວລາອອກແບບໂຄງການ
ິ ະສິດຂອງ
ຊີ່ວຍເຫອໃໝີ່ ເພີ່ ອຮັບປະກັນໃຫັ້ງ ົບປະມານການຊີ່ວຍເຫອມີຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ສອດຄີ່ອງກັບບູລມ
ິ ານທີີ່ບໍີ່ມີ
ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025 ແລະ ບໍີ່ກໍີ່ໃຫັ້ເກີດມີການໃຊັ້ຈີ່າຍເງ ິນບໍລຫ
ຄວາມຍນຍົງ.
6.6.2 ພາກສີ່ວນຮັບຜິດຊອບ
ັ້ ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຮີ່ວມກັນຂອງກົມການເງ ິນ, ກົມຈັດ
ັ ດັ້ານຍຸ ດທະສາດນີແມີ່
ຜົນສໍາເລັດຂອງຜົນໄດັ້ຮບ
ິ ານການສຶກສາ.
ຕັງັ້ ແລະ ພະນັກງານ, ກົມກວດກາ, ກົມແຜນການ, ສະຖາບັນພັດທະນາການບໍລຫ
ັ ລະດັບກາງ ແລະ ນະໂຍບາຍ
6.6.3 ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ ການຈັດຕັງຂອງກະຊວງສຶ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 6.1: ກົງຈັກ
ກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ
ີ ນ
ຶ ັ້ ເພີ່ ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ
ກິລາແຂວງ ແລະ ຫັ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມອງ ໄດັ້ຮັບການປັບປຸ ງໃຫັ້ດຂ
ັ້
ັ ບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸ ດທະສາດຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ໃຫັ້ແກີ່ ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້
ິ ານ ທີີ່ອີງໃສີ່ໂຮງຮຽນເປັນຫກ
ັ ເຂົາໃນກົ
ລວມທັງການບັນຈຸວຽກງານການບໍລຫ
ງຈັກການຈັດຕັງັ້ ແລະ ພາລະບົດບາດ
ຂອງ ຄພສບ ໃນລະດັບໂຮງຮຽນ.
ັ້
ັ
ນະໂຍບາຍທີີ່ຕັ້ອງຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
•

ົ , ຄວາມສົມ
ພັດທະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ຂອບນະໂຍບາຍການຈັດສັນພະນັກງານ ເພີ່ ອຮັບປະກັນປະສິດທິຜນ

•

ບູນ ແລະ ຄວາມຄົບຖັ້ວນໃນທຸກລະດັບ.
ຶ ັ້
ິ ານທີີ່ດີຂນ
ຂອບນະໂຍບາຍດັີ່ງກີ່ າວໂດຍພິຈາລະນາເຖິງ "ກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ" ເພີ່ ອສະໜັບສະໜູນການໃຫັ້ບໍລກ
ແລະ ອີງໃສີ່ຄວາມແອອັດຂອງວຽກ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີີ່ແຕກຕີ່ າງກັນ, ລວມທັງຄວາມແຕກຕີ່ າງ
ັ້
ັ ຢີ່າງມີປະສິດທິຜນ
ົ ດັ້ານຄີ່າໃຊັ້ຈີ່າຍ.
ບດ
ຂອງປະຊາກອນໃນທົີ່ວແຂວງ ແລະ ເມອງ ແລະ ຖກຈັດຕັງປະຕິ

•

ັ ໃຫັ້ແກີ່ ອົງກອນໃດໜຶີ່ງ,
ັ້ ຄອງທີີ່ອີງໃສີ່ໂຮງຮຽນເປັນຫກ
ມີດໍາລັດວີ່າດັ້ວຍການມອບໝາຍວຽກງານການຄຸ ມ
ໂດຍກໍານົດພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບກີ່ ຽວກັບວຽກງານດັີ່ງກີ່ າວໃນທຸກລະດັບ, ລວມທັງ
ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຄພສບ. ດໍາລັດສະບັບນີ ັ້ ຈະອະທິບາຍຢີ່າງຈະແຈ ັ້ງກີ່ ຽວກັບບົດບາດ ແລະ
ັ້ ຄອງເງ ິນບໍລຫ
ິ ານໂຮງຮຽນ ແລະ ການສັ້າງແຜນພັດທະນາ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຄພສບ ໃນການຄຸ ມ
ັ້ າງດັ້ານນິຕກ
ິ ໍາ ກີ່ ຽວກັບ ຄພສບ ແມີ່ ນເປັນຫົວໜີ່ວຍໜຶີ່ງພາຍໃນຂະແໜ
ໂຮງຮຽນ, ລວມທັງການຮັບຮູ ທ
ງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ.
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•

ັ້
ັ້ ນຖານຂອງຄຸ
ນນະພາບ
ດໍາລັດດັີ່ງກີ່ າວ ຍັງຈະກໍານົດການເຊີ່ ອມໂຍງທີີ່ສໍາຄັນລະຫວີ່າງ ມາດຕະຖານຂັນພ
ິ ະສິດແກີ່ ແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນ ແລະ ເງ ິນບໍ
ການສຶກສາ ເພີ່ ອເປັນເຄີ່ ອງມໃນການອັ້າງອີງ ແລະ ໃຫັ້ບູລມ
ັ້ ງ
ັ້
ັ ແຜນດັີ່ງກີ່ າວ. ດໍາລັດດັີ່ງກີ່ າວຍັງຈະໄດັ້ເວົາເຖິ
ບດ
ລິຫານໂຮງຮຽນ ເພີ່ ອສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ຈະເປັນບີ່ອນອີງໃນການວາງແຜນ ແລະ ການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງທີີ່
ິ ານທີີ່ອີງໃສີ່ໂຮງຮຽນເປັນຫກ
ີ ານບໍລຫ
ວິທກ

•

•

ັ .
ອີງໃສີ່ເມອງເປັນຫກ
ັ້ ີ່ ຽວກັບລັກສະນະທີີ່ກີ່ ຽວຂັ້ອງກັບຫາຍວຽກ
ິ ໍາທີີ່ຮັບຮູ ກ
ມີຂອບນິຕກ

ິ ານທີີ່ອີງໃສີ່ໂຮງຮຽນ
ຂອງການບໍລຫ
ັ້ ອງຈະຕັ້ອງມີຂອບນິຕກ
ິ ໍາດັີ່ງກີ່ າວນີ ັ້ ເພີ່ ອສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັງັ້
ັ , ໂດຍສະເພາະໃນຂັນເມ
ເປັນຫກ
ັ ດໍາລັດດັີ່ງກີ່ າວ.
ປະຕິບດ
ີ ານໃນການສຸ ມໃສີ່ການຈັດ
ການທົບທວນພາລະບົດບາດຂອງສູນການສຶກສາຮຽນຮີ່ວມ ເພີ່ ອກໍານົດວິທກ
ັ້
ັ ນະໂຍບາຍການສຶກສາຮຽນຮີ່ວມໃຫັ້ດຂ
ີ ນ,
ຶ ັ້ ລວມທັງການປະສານງານກັບກະຊວງສາທາລະນະ
ບດ
ຕັງປະຕິ
ສຸ ກ ແລະ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ.

ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 6.2: ແຜນຍຸ ດທະສາດການພັດທະນາຄູ ແລະ ບຸ ກຄະລາກອນຂອງຂະແໜງການສຶກສາ
ັ້
ັ , ລວມທັງພະນັກງານຂອງສຶກສາແຂວງ ແລະ ສຶກສາເມອງ ໄດັ້ຮບ
ັ ການຈັດສັນ
ແລະ ກິລາ ໄດັ້ຖກຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ
ຕາມຄວາມຕັ້ອງການ ແລະ ໄດັ້ຮັບການສະໜອງການສັ້າງຄວາມສາມາດທີີ່ເໝາະສົມ ແລະ ພຽງພໍໃນການປະຕິບດ
ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜັ້າທີີ່ ຕາມທີີ່ໄດັ້ກໍານົດໄວັ້ໃນໜັ້າວຽກ ແລະ ຕໍາແໜີ່ງງານ
ັ້
ັ
ນະໂຍບາຍທີີ່ຕັ້ອງຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
•

ິ ານການສຶກສາ (ສພບ) ຈະສັ້າງແຜນດໍາເນີນງານທີີ່ປະກອບຄວາມຕັ້ອງການ
ສະຖາບັນພັດທະນາການບໍລຫ
ັ້
ັ ຍຸ ດທະສາດການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ເພີ່ ອໃຫັ້ຄະນະ
ບດ
ດັ້ານງ ົບປະມານ ເພີ່ ອຈັດຕັງປະຕິ
ັ້ ຄອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ (FG 4) ໄດັ້ທບ
ົ ທວນ, ອະນຸມດ
ັ , ເຜີຍແຜີ່ ແລະ ນໍາໃຊັ້
ປະສານງານການຄຸ ມ
ີ່
ເພອເປັນບີ່ອນອີງໃຫັ້ຄະນະກໍາມະການຈັດສັນຄູ ແລະ ໂຄງການສັ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫັ້ພະນັກງານ ຂອງ
ທົີ່ວຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຂອງ ສພບ, ກົມສັ້າງຄູ, ສູນພັດທະນາຄູ ແລະ ບັນດາສະຖາບັນສັ້າງຄູ.

•

ຶ ສາເມອງ ແລະ ສຶກສາແຂວງ ໃນການນໍາໃຊັ້ຍຸດທະສາດພັດ
ິ ໍາໃນການກໍານົດໃຫັ້ສກ
ຈະຕັ້ອງມີຂອບນິຕກ
ັ້
າງຂີດຄວາມສາມາດ ຂອງພະນັກງານຂອງເຂົາ
ທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເພີ່ ອເປັນພນຖານໃນການສັ້
ັ້
ເຈົາ.

•

ັ້ ມການຮຽນດັ້ວຍຕົນເອງ ແລະ
ິ ານການສຶກສາ (ສພບ) ຈະຕັ້ອງສັ້າງປຶມຄູີ່
ສະຖາບັນພັດທະນາການບໍລຫ
ແບບຝກອົບຮົມທີີ່ສາມາດນໍາໃຊັ້ໂດຍພະນັກງານ ຂອງສຶກສາເມອງ ເພີ່ ອໃຫັ້ເປັນສີ່ວນໜຶີ່ງຂອງກອງປະ

•

ັ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນ18.
ຊຸມປະຈໍາເດອນຂອງພວກເຂົາກັບຜູ ອ
ັ້ ໍານວຍການ
ມີຄໍາແນະນໍາຂອງລັດຖະມົນຕີ ເພີ່ ອຮັບປະກັນການຈັດສັນເວລາໃນກອງປະຊຸມຮີ່ວມກັບຜູອ

•

ັ້ ໍານວຍການ.
ໂຮງຮຽນປະຈໍາເດອນຂອງເມອງ ສໍາລັບການສັ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງຜູ ອ
ັ້ ນເພີ່ ອເກັບກໍາຂໍມູ
ັ້ ນກີ່ ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມຂອງຜູ ບ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານການສຶກສາໃນຫົວຂໍຕີ່ັ້ າງໆ
ມີຖານຂໍມູ

ໂດຍ

ັ້ ນ LESMIS.
ສົມທົບກັບການພັດທະນາຖານຂໍມູ

18

ັ ຄວນສອດຄີ່ ອງກັບຂະບວນການສັ້າງແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນ, ໂດຍນໍາໃຊັ້ FQS ແລະ ເຊີ່ ອມໂຍງກັບແຜນການພັດທະນາ
ໂມດູນຫກ

ເມອງ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການກໍານົດຄາດໝາຍ
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•

ັ ການປັບປຸ ງ ແລະ ຄໍາແນະນໍາໃນການຈັດສັນພະນັກງານ
ພາລະບົດບາດຂອງເມອງ ແລະ ແຂວງ ຕັ້ອງໄດັ້ຮບ
ຶ ສາແຂວງ ແລະ ສຶກສາເມອງ ໂດຍອີງໃສີ່ຄວາມຕັ້ອງການຕົວຈິງ ແລະ ໜັ້າວຽກຕົວຈິງ ຈະຕັ້ອງໄດັ້
ໃຫັ້ສກ
ີ ານນໍາໃຊັ້.
ພັດທະນາ ແລະ ຮັບຮອງໃຫັ້ມກ

•

ິ ານການສຶກສາ
ສະຖາບັນພັດທະນາການບໍລຫ

ພັດທະນາແຜນດໍາເນີນງານສໍາລັບການສັ້າງຂີດຄວາມສາ

ມາດໃຫັ້ແກີ່ ພະນັກງານຂອງສຶກສາແຂວງ, ສຶກສາເມອງ ແລະ ກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ ໂດຍອີງໃສີ່ແຜນຍຸ ດທະສາດ
ັ້ ຄອງ ທີີ່
ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ລວມທັງການຄຸ ມ
ັ້
ັ ແລະ ແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນ, ລວມທັງຂໍສະເໜີ
ແນະ ເພີ່ ອເຮັດໃຫັ້ການຈັດສັນ
ອີງໃສີ່ໂຮງຮຽນເປັນຫກ
ັ້ ີ່ ກິດຈະກໍາດັີ່ງກີ່ າວໃຫັ້ມຄ
ີ ວາມຍນຍົງ ແທນທີີ່ຈະເພິີ່ງພາອາໄສແຕີ່ ແຫີ່ ງ
ງ ົບປະມານຂອງລັດຖະບານເຂົາໃສ
ການເງ ິນຈາກພາຍນອກ.
ັ ງານ (ຄະນະກໍາມະການຈັດສັນຄູ ແລະ ຄະນະກໍາ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 6.3: ບັນດາຄະນະກໍາມະການປະຕິບດ
ັ້ ນກາງ ແລະ ຂັນທັ້
ັ້ ອງຖິີ່ນ ມີຄວາມເຂັມແຂງໂດຍນໍ
ັ້
ໍ ັ້ ນອັ້າງອີງ
ມະການແຜນການ ແລະ ການເງ ິນ) ທັງຂັນສູ
າໃຊັ້ຂມູ
ີ ການຄິດໄລີ່ຄີ່າໃຊັ້ຈີ່າຍ (ACSEP). ຜົນການປະເມິນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ແລະ ຂໍ ັ້
ຈາກ ແຜນປະຈໍາປີ ທີ່ ມີ
ມູນຈາກ LESMIS (ລວມທັງ PMIS, FMIS & EMIS) ໄດັ້ຖກນໍາໃຊັ້ເພີ່ ອເປັ ນບີ່ອນອີງໃນການຈັດຕັງັ້
ັ ບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸ ດທະສາດຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ.
ປະຕິບດ
ົ ໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບກາງກາງນີ ັ້ ຈະຕັ້ອງມີການສະໜອງທຶນທີີ່ສອດຄີ່ອງກັບສະຖານະພາບການ
ຖັ້າຢາກບັນລຸ ໄດັ້ຜນ
ັ້
ັ ລະດັບກາງນີໂດຍສະເພາະ.
ເງ ິນ “ຍົກສູງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ” ແລະ/ຫ ງ ົບປະມານ ODA ຕັ້ອງສຸ ມໃສີ່ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ
ນະໂຍບາຍທີີ່ຕັ້ອງຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
•

•

ັ້ ານົດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄະນະກໍາມະການຈັດສັນຄູ ຕັ້ອງໄດັ້ທວ
ົ ທວນ ແລະ ປັບປຸ ງ ເພີ່ ອ
ຂໍກໍ
ັ້
ົ ຂອງການ
ີ າັ້ ທີີ່ໃນການກໍານະໂຍບາຍ ແລະ ຂໍແນະນໍ
າເພີ່ ອຍົກສູງປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜນ
ໃຫັ້ມໜ
ຈັດສັນຄູເພີ່ ອລາຍງານການນໍາຂອງກະຊວງ.
ັ້
ັ ັ້ ອງຖິີ່ນ ຊຶີ່ງຈະຕັ້ອງໄດັ້ຮບ
ັ ການທົບທວນຈາກຄະນະກໍາມະ
າມະການຈັດສັນຄູຂນທັ້
ສະເໜີສາັ້ ງຕັງຄະນະກໍ
ັ້ ນກາງເພີ່ ອຂໍອະນຸມດ
ັ ຈາກລັດຖະມົນຕີ.
ການຂັນສູ

•

ັ ການທົບ
ການກໍານົດເວລາ ແລະ ໜັ້າວຽກ ຂອງຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງ ິນ ຈະໄດັ້ຮບ
ັ້
ແລະ ເຮັດໃຫັ້ສອດຄີ່ອງກັນ ເພີ່ ອຮັບປະກັນໜັ້າທີີ່ການປະສານງານລະຫວີ່າງ
ທວນ, ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງ
ັ້
ັ້
ົບປະມານໃຫັ້ມປ
ີ ະສິດທິຜນ
ົ ແລະ ທັນເວລາ.
ແລະ ການຂຶນແຜນງ
ຂັນຕອນການວາງແຜນ

•

ັ້ ອງຖິີ່ນ ຕັ້ອງໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ ການທົບທວນຈາກ
າມະການແຜນການ ແລະ ການເງ ິນຂັນທັ້
ການສະເໜີສາັ້ ງຕັງຄະນະກໍ
ັ້ ນກາງ ເພີ່ ອຂໍອະນຸມດ
ັ ຈາກລັດຖະມົນຕີ.
ຄະນະກໍາມະການຂັນສູ

•

ອອກດໍາລັດເພີ່ ອກໍານົດໃຫັ້ ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງ ິນ ຊຶີ່ງສາມາດກວດກາບົດລາຍງານ
ການເງ ິນປະຈໍາປີຂອງແຕີ່ ລະເມອງ ເພີ່ ອໃຫັ້ສາມາດລາຍງານແກີ່ ລັດຖະມົນຕີຊາບ ກີ່ ຽວກັບຄວາມສອດ
ິ ານໃຫັ້ເມອງ ໂດຍອີງໃສີ່ຄູີ່ມໃນການຈັດສັນງ ົບປະມານບໍລຫ
ິ ານໃຫັ້
ຄີ່ອງຂອງການຈັດສັນງ ົບປະມານບໍລຫ
ເມອງ ທີີ່ຮັບຮອງໂດຍລັດຖະມົນຕີ.

•

ີ ການຄິດໄລີ່ຄີ່າໃຊັ້ຈີ່າຍ ໃຫັ້ຄະນະກໍາມະການ
ອອກດໍາລັດເພີ່ ອກໍານົດໃຫັ້ແຕີ່ ລະແຂວງ ສົີ່ງແຜນປະຈໍາປີ ທີ່ ມີ
ີ່
ັ້ ນຄຸ ມ
ັ້ ນ/ກວດກາ ໂດຍນໍາໃຊັ້ຂມູ
ັ້
ໍ ັ້ ນຈາກຖານຂໍມູ
ແຜນການ ແລະ ການເງ ິນ ເພອໃຫັ້ຄະນະດັີ່ງກີ່ າວ ໄດັ້ຢັງຢ
ັ ເວລາ ແລະ ລາຍງານການ
ຄອງແຜນກນ ແລະ ການເງ ິນ ( PBMIS) ທີີ່ສາມາດສັ້າງແຜນງ ົບປະມານໃຫັ້ທນ

48

ົ ທວນ ແລະ
ັ ງ ົບປະມານໃຫັ້ທນ
ັ ເວລາ ເພີ່ ອໃຫັ້ ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງ ິນ ໄດັ້ທບ
ປະຕິບດ
•

•

ິ ະສິດຂອງງ ົບປະມານ.
ສົນທະນາກີ່ ຽວກັບບູລມ
ິ ໍາ ເພີ່ ອຊີ່ວຍໃຫັ້ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງ ິນ ສາມາດກວດກາ ແລະ ລາຍງານ
ມີຂອບນິຕກ
ັ້
ິ ະສິດຂອງແຜນພັດທະ
ີ ການຄິດໄລີ່ຄີ່າໃຊັ້ຈີ່າຍຂັນແຂວງ
ກັບບູລມ
ຄວາມສອດຄີ່ອງຂອງແຜນປະຈໍາປີ ທີ່ ມີ
ັ້
ັ ແຜນດັີ່ງກີ່ າວ.
ບດ
ນາຂະແໜງກີ່ ນສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025 ແລະ ການຈັດຕັງປະຕິ
ັ້
ັ້
ິ ານສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໄດັ້ແຍກຕົວຊີບອກຂອງການ
າຂອງລັດຖະມົນຕີ ເພີ່ ອໃຫັ້ສູນສະຖິຕກ
ອອກຂໍແນະນໍ
ັ້
ັ ການສຶກສາປະຈໍາປີ ໃນເຂດທີີ່ດັ້ອຍໂອກາດ (40 ເມອງ) ແລະ ເມອງທີີ່ບໍີ່ດັ້ອຍໂອກາດ
ບດ
ຈັດຕັງປະຕິ
ພັ້ອມທັງລາຍງານກີ່ ຽວກັບແນວໂນັ້ມໃນການຫຸດຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນກັນ.

•

•

ັ້ ນດັ້ານການສຶກສາໂດຍ
ິ ອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະໜອງໂຄງຮີ່າງບົດລາຍງານຂໍມູ
ສູນສະຖິຕຂ
ແຍກຕາມເພດ ແລະ ເຜົີ່າ19 ໃຫັ້ແຕີ່ ລະແຂວງ ເພີ່ ອສາມາດລາຍງານກີ່ ຽວກັບຄວາມຄບໜັ້າ ໃນການຫຸດ

ຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນກັນ.
ັ້ ນຂີ່າວສານດັ້ານການສຶກສາ
ັ້ ເລີີ່ມ ໃນການສັ້າງແຜນພັດທະນາລະບົບຂໍມູ
ໂຄງການ/ຂໍລິ

ແລະ

ກິລາ

(LESMIS) 2018-2022 ຈະຕັ້ອງໄດັ້ປັບປຸ ງເພີ່ ອໃຫັ້ TEMIS, TVETMIS ແລະ LUMS ເປັນອົງ
ັ້
ັ .
ບດ
ປະກອບຂອງ LESMIS. ແຜນ LESMIS ສະບັບປັບປຸ ງຈະຕັ້ອງຖກຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັງປະຕິ
•

ັ້
ັ້
ິ ະສິດຫົວຂໍໃນການຄົ
ນຄວັ້
າ ແລະ ວິໄຈໃນຕໍີ່ໜັ້າ,
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກໍານົດ ແລະ ໃຫັ້ບູລມ
ັ້
ແກີ່ ການພັດທະນານະໂຍບາຍ ອີງຕາມ
ໂດຍປະສານງານກັບຄູີ່ ຮີ່ວມພັດທະນາ ເພີ່ ອສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ັ .
ັ ຖານ ທີີ່ກໍາລັງດໍາເນີນຢູີ່ໃນປັດຈຸບນ
ຫກ

•

ັ ງານທີີ່ປະກອບມີຄີ່າໃຊັ້ຈີ່າຍຕີ່ າງໆ ເພີ່ ອສັ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງພະນັກງານ
ພັດທະນາແຜນປະຕິບດ
ັ້
າ ແລະ ປະເມີນຜົນການສຶກ
ຂອງສູນວິໄຈ ແລະ ປະເມີນການສຶກສາ ແລະ ເພີ່ ອສັ້າງເຄອຂີ່າຍການຄົນຄວັ້
ສາ.

•
•

ັ້
ິ ໍາ ແລະ ກໍານົດພາລະບົດບາດຂອງຄະນະກໍາມະການ ຈັນຍາທໍາການຄົນຄວັ້
າວິໄຈ
ສັ້າງນິຕກ
ັ້ ງັ ສ ໂດຍແຍກຕາມເພດ, ລະດັບຄວາມ
ໍ ັ້ ນການຮູ ໜ
ຍຸ ດທະສາດໃໝີ່ສໍາລັບ LESMIS ຈະຕັ້ອງປະກອບມີຂມູ
ັ້
ັ້ ມສັນຖານ ເພີ່ ອໃຫັ້ຂມູ
ໍ ັ້ ນດັີ່ງກີ່ າວ ບັນຈຸເຂົາໃນຂະບວນການຂອງການ
ທຸກຍາກ, ເຜົີ່າ, ຄວາມພິການ ແລະ ທີີ່ຕັງພູ
ັ້ ນ ແລະ ການລາຍງານ ຂອງສູນສະຖິຕກ
ິ ານສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.
ເກັບກໍາຂໍມູ

ັ້
ັ ແຜນພັດ
ັ ທະນາການສຶກສາ ແລະ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 6.4: ຂອບຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້
ັ ການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ໃນແຕີ່ ລະປີ .
ກິລາ 2021-2025 ໄດັ້ຮບ
ບດ
ັ້
ັ
ນະໂຍບາຍທີີ່ຕັ້ອງຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
•

•

ັ້
ັ ຂອບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການ
ບດ
ບົດລາຍງານການຈັດຕັງປະຕິ
ສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຕັ້ອງໄດັ້ນໍາສະເໜີ ຕໍີ່ກອງປະຊຸມໜີ່ວຍງານວິຊາການຂອງແໜງການສຶກສາ ແລະ ກອງ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານການສຶກສາປະຈໍາປີ .
ປະຊຸມຜູບ
ໍ ັ້ ນຈາກ LESMIS ແລະ ບົດລາຍງານຈາກ PBMIS ເພີ່ ອເປັນບີ່ອນອີງໃຫັ້ແກີ່ ການລາຍງານວຽກ
ໃຊັ້ຂມູ
ງານຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ.

19

ັ້ ນກີ່ ຽວກັບເດັກພິການ
ເພດ, ກຸີ່ ມພາສາ ລວມທັງຂໍມູ
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•

ັ້ ນການຄາດຄະເນປະຊາກອນ
ັ້ ນ EMIS ກັບຂໍມູ
ີ ານນໍາໃຊັ້ຂມູ
ໍ ັ້ ນພົນລະເມອງຈາກຖານຂໍມູ
ທົບທວນຄນວິທກ
ັ້ ນການສໍາຫວດອີ່ ນໆເຊັີ່ນ: ການສໍາຫວດດັດຊະນີໝາຍສັງຄົມລາວ
ິ ຫີ່ ງຊາດ ແລະ ຂໍມູ
ຂອງສູ ນສະຖິຕແ
(LSIS).

ັ ຂອງລະ ບົບການສຶກສາ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 6.5: ການກະກຽມຕອບໂຕສັ້ ຸ ກເສີນ ແລະ ການຮັບມກັບໄພພິບດ
ັ້
ັ
ນະໂຍບາຍທີີ່ຕັ້ອງຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
•

ັ້
ັ ລວມ
ບດ
ສັ້າງແຜນການແກໄັ້ ຂເຫດການສຸ ກເສີນຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ພັ້ອມຈັດຕັງປະຕິ
ທັງແຜນຮັບມກັບການປີ່ຽນແປງຂອງດິນຟັ້າອາກາດ.

•

•

ສັງລວມເອົາບັນດາທິດທາງໃນການກະກຽມ ຕອບໂຕັ້ສຸກເສີນພາຍໃນກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ,
ສຶກສາແຂວງ, ສຶກສາເມອງ ແລະ ໂຮງຮຽນເພີ່ ອຝຶກອົບຮົມໃຫັ້ຄູສອນ ແລະ ຄູນເິ ທດ ໂດຍການຮີ່ວມມ
ກັບກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ
ັ້ ນ
ັ້
ມູ
ນໍາໃຊັ້ເຄີ່ ອງມທາງອອນລາຍ (online) ເພີ່ ອຕິດຕາມການຕອບໂຕັ້ສຸກເສີນ ໂດຍບັນຈຸເຂົາໃນຖານຂໍ
LESMIS.

ັ ລະດັບສູ ງທີ 7:
6.7 ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ທີີ່ກໍານົດໃນແຜນ
ຄວາມແຕກໂຕນກັນຫຸ ດຜີ່ອນລົງ ໂດຍຜີ່ານແຜນການເງ ິນທີີ່ສະໜັບສະໜູນຄາດໝາຍຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ ແລະ
ພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ພັ້ອມທັງພິຈາລະນາເຖິງຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ຄວາມອາດສາມາດທາງດັ້ານການເງ ິນທີີ່ຈໍາກັດ.
ັ ການ ແລະ ເຫດຜົນ
6.7.1. ຫກ
ບົດລາຍງານການທົບທວນກາງສະໄໝຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2016-2020
ັ ຄວາມຕັ້ອງ
ັ ງ ົບປະມານບໍີ່ພຽງພໍກບ
ສະແດງໃຫັ້ເຫັນຢີ່າງຈະແຈ ັ້ງວີ່າ ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແມີ່ ນໄດັ້ຮບ
ັ້ ເຫັນວີ່າ, ຖັ້າຂະແໜງການສຶກສາ
ການ ໃນໄລຍະແຕີ່ 2016-2018. ບົດລາຍງານການທົບທວນດັີ່ງກີ່ າວຍັງຊີໃຫັ້
ັ້ ແມີ່ ນຈະສາມາດບັນລຸ
ິ ານທີີ່ບໍີ່ແມີ່ ນເງ ິນເດອນ ແລະ ງ ົບປະມານລົງທຶນເພີີ່ມຂຶນ,
ັ ງ ົບປະມານບໍລຫ
ແລະ ກິລາ ໄດັ້ຮບ
ັ ດາຈຸດປະສົງຕີ່ າງໆຂອງແຜນພັດທະນາ ແລະ ສາມາດຍົກສູງຄຸ ນນະພາບຂອງການສຶກສາໃຫັ້ດຂ
ີ ນ,
ຶ ັ້ ໃນຂະນະ
ໄດັ້ບນ
ັ ພະຍາກອນທີີ່ມີຈາໍ ກັດ.
ັ້ ຄອງ ແລະ ການນໍາໃຊັ້ຊບ
ດຽວກັນກໍຄວນປັບປຸ ງປະສິດທິພາບໃນການຄຸ ມ
ັ້
າວີ່າ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຕັ້ອງກະກຽມ
ບົດລາຍງານການທົບທວນກາງສະໄໝຍັງໄດັ້ໃຫັ້ຂໍແນະນໍ
ຄໍາອະທິບາຍທີີ່ຊັດເຈນ ກີ່ ຽວກັບຄວາມຕັ້ອງການງ ົບປະມານຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ເພີ່ ອສະເໜີຕີ່ ໍ
ກະຊວງການເງ ິນ ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃນເວລາເຈລະຈາຂໍງ ົບປະມານ ເພີ່ ອໃຫັ້ພາກສີ່ວນ
ດັີ່ງກີ່ າວເຫັນໄດັ້ເຖິງ ການເຊີ່ ອມໂຍງກັນລະຫວີ່າງງ ົບປະມານທີີ່ຕັ້ອງການ ກັບບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ຄາດໝາຍ
ຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ. ຄໍາອະທິບາຍດັີ່ງກີ່ າວ ຕັ້ອງໄດັ້ໃຫັ້ຄະນະກໍາມະການແຜນການ
ັ້
ັ້ ບ
ັ ຮອງເອົາຢີ່າງເປັນທາງການ. ຕົວຢີ່າງ ງ ົບປະມານທີີ່ສະເໜີ ໃຫັ້ກວມເອົາການເພີີ່ມຂຶນຂອງ
ແລະ ການເງ ິນ ເປັ ນຜູຮ
ັ້
ັ້ ອງ ແລະ ການຈັດຕັງປະຕິ
ັ້
ັ
ິ ານຂັນເມ
ບດ
ແກີ່ ການບໍລຫ
ງ ົບປະມານພາກ 63 ຂອງເມອງ ເພີ່ ອສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ຶ ສານິເທດ ຫ ຄວາມຕັ້ອງການງ ົບປະມານການລົງທຶນພິເສດ ເພີ່ ອສັ້ອມແປງ
ແຜນງານການສະໜັບສະໜູນຂອງຄູສກ
ັ້ ວມ.
ັ ຜົນກະທົບຈາກໄພນໍາຖັ້
ໂຮງ ຮຽນທີີ່ໄດັ້ຮບ
ັ້ ງັ້ ຍາກທາງດັ້ານການເງ ິນໃນຊີ່ວງໄລຍະ 2016-2020, ດັີ່ງນັນັ້ ງ ົບປະມານສໍາລັບການຝຶ ກອົບ
ຍັ້ອນຂໍຫຍຸ
ົ ການຮຽນຕໍີ່າຈຶີ່ງໄດັ້ຫຸ ດລົງ ແລະ
ັ ວິຊາຄູແກີ່ ຄູໃນໂຮງຮຽນທີີ່ມີຜນ
ຮົມຄູປະຈໍາການ ແລະ ການຊີ່ວຍເຫອດັ້ານຫກ
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ຂາດງ ົບປະມານ ເພີ່ ອສະໜັບສະໜູນແກີ່ ການສອນສໍາລັບຫັ້ອງຮຽນຮີ່ວມ. ງ ົບປະມານການສຶກສາສີ່ວນໃຫຍີ່ ແມີ່ ນ
ພາກເງ ິນເດອນ ແລະ ຄີ່າແຮງງານ, ໃນຂະນະທີີ່ງ ົບປະມານທີີ່ບໍີ່ແມີ່ ນເງ ິນເດອນກວມ 12% ຂອງງ ົບປະມານທັງໝົດ
ັ້
ັ້
ພຽງ 8% ເທົີ່ານັນ.
ຂອງຂະແໜງການ; ສີ່ວນຢູີ່ຂັນແຂວງມີ
ັ້ າກັດທາງດັ້ານງ ົບປະມານຂອງຂະແໜງການໃນຫາຍປີ ຜີ່ານມາ, ຈິີ່ງໃຫັ້ບູລມ
ິ ະສິດແກີ່ ການ
ຍັ້ອນຜົນຈາກຂໍຈໍ
ັ້
ິ ານໂຮງຮຽນ ແລະ ການພິມປຶມແບບຮຽນທົ
ດແທນ. ລັດຖະບານ ກໍຄກະ
ຮັກສາແຜນງານທີີ່ມີຢີ່ ູ ເຊັີ່ນ: ເງ ິນບໍລຫ
ິ ານປົກກະຕິ ຖັ້າ
ິ ະສິດທີີ່ຊັດເຈນ ໃນການໃຊັ້ຈີ່າຍງ ົບປະມານບໍລຫ
ຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຕັ້ອງກໍານົດບູລມ
ັ້
ັ ບັນດາແຜນງານຫກ
ັ ເພີ່ ອສະໜັບສະໜູນໃຫັ້ແກີ່ ການປັບປຸ ງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ ເຊັີ່ນ: ການ
ບດ
ຢາກຈັດຕັງປະຕິ
ັ້ ານຮຽນ-ການສອນຂອງຄູນເິ ທດ, ສະໜອງສີ່ ການຮຽນ, ອຸ ປະກອນ, ເງ ິນ
ຝຶກອົບຮົມຄູປະຈໍາການ, ການລົງຊຸກຍູກ

ັ້
ັ້
ົ
ີ່ າງດັ້ານນໍາສະອາດ
ແລະ ສຸ ກຂະອະນາໄມ. ບັນດາຄູີ່ຮີ່ວມພັດທະນາ ມີບດ
ເບັ້ຍລັ້ຽງ, ການລົງທຶນໃສີ່ພນຖານໂຄງລ
ັ ໂຄງການຊີ່ວຍເຫອ ກັບບູລມ
ິ ະສິດແຫີ່ ງຊາດທີີ່ໄດັ້ສງັ
ບາດສໍາຄັນໃນການສັ້າງຄວາມສອດຄີ່ອງ ແກີ່ ການປະຕິບດ

ັ້
ີ່
ລວມໄວັ້ໃນຂໍ ັ້ ທີ 3.3 ຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025 ແລະ ເລັີ່ງເປົາໝາຍໃສ
ິ ະສິດ ທີີ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດັ້ກໍານົດ (ເບິີ່ງເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍທີ 3). ທຸກໆໂຄງ
40 ເມອງບູລມ
ການໃໝີ່ທີີ່ສະເໜີການສະໜັບສະໜູນໂດຍຄູີ່ຮີ່ວມພັດທະນາ ຄວນກໍານົດຢີ່າງຈະແຈ ັ້ງ ກີ່ ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ັ້ ດ.
ິ ານ ໃນໄລຍະດໍາເນີນໂຄງການ ແລະ ໃນອະນາຄົດ ຫງັ ໂຄງການສິນສຸ
ໃນການສະໜອງງ ົບປະມານບໍລຫ
ັ້ ີ່ ວຽກງານສຶກສາ ແມີ່ ນມີຄວາມແຕກຕີ່ າງກັນ
ິ ານທີີ່ບໍີ່ແມີ່ ນເງ ິນເດອນ ເຂົາໃສ
ການຈັດສັນງ ົບປະມານບໍລຫ
ິ ານ ຫ ຄວາມແຕກໂຕນໃນການເຂົາັ້
ໃນແຕີ່ ລະແຂວງ ແລະ ເມອງ ໂດຍບໍີ່ໄດັ້ຄໍານຶງເຖິງລະດັບຂອງການໃຫັ້ບໍລກ
ັ້
ດຈະກໍາອີ່ ນໆໄດັ້ ແລະ
ຮຽນ. ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ບໍີ່ສາມາດນໍາໃຊັ້ເງ ິນຈາກຮີ່ວງເງ ິນເດອນ ເຂົາໃນກິ
ສິີ່ງທີີ່ສາມາດເຮັດໄດັ້ເພີ່ ອຫຸດຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນກັນ ກໍຄການປັບປຸ ງປະສິດທິພາບໃນການສັບຊັ້ອນຄູ. ເຖິງຢີ່າງ
ໃດກໍຕາມ, ການຍົກຍັ້າຍຄູຈາກບີ່ອນນຶີ່ງໄປອີກບີ່ອນນຶີ່ງ ແມີ່ ນມີຄວາມຫຍຸ ງັ້ ຍາກຫາຍ ໂດຍສະເພາະຈາກເມອງໜຶີ່ງ
ີ ວາມຫຍຸ ງັ້ ຍາກ.
ໄປອີກເມອງໜຶີ່ງ ແລະ ການໂອນຍົກຍັ້າຍເງ ິນເດອນກໍມຄ
ຍຸ ດທະສາດນຶີ່ງອີກ ໃນການໃຊັ້ແຜນການເງ ິນ ເພີ່ ອຫຸ ດຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນກັນ ແມີ່ ນທົບທວນສູດການ
ິ ານໂຮງຮຽນ ແລະ ສະໜອງເງ ິນຊີ່ວຍເຫອໃຫັ້ທອ
ັ້ ງຖິີ່ນ/ເມອງ ທີີ່ການພັດທະນາ
ຄິດໄລີ່ງ ົບປະມານສໍາລັບເງ ິນບໍລຫ
ັ້
າເບິີ່ງ
ການສຶກສາຍັງຕໍີ່າ. ທັງຄະນະກໍາມະການຈັດສັນຄູ ແລະ ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງ ິນ ຈະຄົນຄວັ້
ັ້
ແນະ ຈາກໜີ່ວຍງານວິຊາການຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທີີ່ໄດັ້ປະເມີນກີ່ ຽວກັບແຜນພັດທະນາ
ຂໍສະເໜີ
ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2016-2020 ແລະ ບົດລາຍງານການທົບທວນກາງສະໄໝ ເພີ່ ອກໍານົດຍຸ ດທະສາດ
ັ ພະຍາກອນ (ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ/ການເງ ິນ) ເພີ່ ອຫຸດຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ ໂດຍຜີ່ານການ
ສໍາລັບການນໍາໃຊັ້ຊບ

ັ້
ິ ານໂຮງ ຮຽນ
ານການຊີ່ວຍເຫອແກີ່ ພາກສີ່ວນທີີ່ຍັງອີ່ອນ. ອາດພິຈາລະນາໃຫັ້ນໍາໃຊັ້ເງ ິນບໍລຫ
ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງດັ້
ິ ານໃຫັ້ແກີ່ ບັນດາເມອງ ໂດຍອີງຕາມຈໍານວນໂຮງຮຽນທີີ່ດັ້ອຍ
ທີີ່ແຕກຕີ່ າງກັນ ແລະ/ຫ ສູດຈັດສັນງ ົບປະມານບໍລຫ

ົ ໃນການນໍາໃຊັ້ເງ ິນບໍລຫ
ິ ານໂຮງຮຽນ ໂດຍຮັບປະກັນໃຫັ້ ການ
ໂອກາດ. ມີຄວາມຈໍາເປັນຕັ້ອງປັບປຸ ງປະສິດທິຜນ
ີ່
ໂອນເງ ິນ ເຖິງໂຮງຮຽນຖກຕັ້ອງຕາມເວລາທີກໍານົດ.
ເຖິງຢີ່າງໃດກໍຕາມ, ສິີ່ງທັ້າທາຍທີີ່ກະທົບຕໍີ່ການຫຸ ດຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ ແມີ່ ນສີ່ວນແບີ່ງງ ົບປະມານບໍລ ິ
ັ້ ອງ, ຊຶີ່ງປັດຈະບັນ ບັນດາເມອງໄດັ້ຮບ
ັ ສີ່ວນແບີ່ງງ ົບ
ຫານທີີ່ບໍີ່ແມີ່ ນເງ ິນເດອນ ແມີ່ ນຕໍີ່າຫາຍ ໂດຍສະເພາະໃນຂັນເມ
ັ້ ອງ, ການເພີີ່ມການຈັດສັນງ ົບປະມານ
ປະມານດັີ່ງກີ່ າວແມີ່ ນຕໍີ່າຫາຍ. ຖັ້າຢາກຫຸດຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນກັນຢູີ່ຂັນເມ

ີ ານເພີີ່ມງ ົບປະມານບໍລ ິ ຫານ
ິ ານໃຫັ້ແກີ່ ເມອງແມີ່ ນຖເປັນບູລມ
ິ ະສິດ. ຢາກໄດັ້ແນວນັນັ້ ມັນຮຽກຮັ້ອງໃຫັ້ມກ
ບໍລຫ
ັ້
ີ ີ່ ແມີ່ ນເງ ິນເດອນຂອງທົີ່ວ ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃຫັ້ຫາຍຂຶນ.
ປົກກະຕິທີ່ ບໍ
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ັ້
ັ້ ຍໃນຂັນພະແນກສຶ
ກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ,
ຈໍານວນພະນັກງານເພດຍິງທີີ່ມີຕໍາແໜີ່ງສູງຍັງມີໜອ
ັ້ ມີຄວາມຈໍາເປັນຕີ່ ອງໄດັ້ປັບປຸ ງ
ັ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນ. ດັີ່ງນັນ,
ຫັ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມອງ ແລະ ຜູ ອ
ັ້ ຄອງລະດັບສູງດັີ່ງກີ່ າວ.
ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍໃນກຸີ່ ມພະນັກງານຄຸ ມ
6.7.2. ພາກສີ່ວນຮັບຜິດບຊອບ
ັ ທີີ່ເປັ ນຍຸ ດທະສາດນີ ັ້
ຜົນສໍາເລັດຂອງຜົນໄດັ້ຮບ

ແມີ່ ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຮີ່ວມມກັນລະຫວີ່າງກົມແຜນ

ການ, ການການເງ ິນ, ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງ ິນ, ຄະນະກໍາມະການຈັດສັນຄູ, ແຂວງ ແລະ ຄູີ່ ຮີ່ວມ
ພັດທະນາ.
ັ ລະດັບກາງ ແລະ ນະໂຍບາຍ
6.7.3. ຜົນໄດັ້ຮບ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 7.1: ແຜນງ ົບປະມານຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິ ລາ ໄດັ້ລວມເອົາ
ຍຸ ດທະສາດການໃຊັ້ຈີ່ າຍງ ົບປະມານທີີ່ມີຄວາມຊັດເຈນ ເພີ່ ອເປັ ນທິດທາງໃນການພັດທະນາແຜນງ ົບປະມານປະຈໍາ
ປີ ຂອງສູນກາງ ແລະ ທັ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ຂະບວນການທົບທວນງ ົບປະມານ ສະທັ້ອນໃຫັ້ເຫັນຄວາມຈໍາເປັ ນໃນການຫຸ ດ
ຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ ແລະ ປັບປຸ ງຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ.
ັ້
ັ
ນະໂຍບາຍທີີ່ຕັ້ອງຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
•

•

ັ້
ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງ ິນ ທົບທວນຄນ ແລະ ກໍານົດຍຸ ດທະສາດການເງ ິນທີີ່ມີເປົາໝາຍ,
ິ ໍາທີີ່ມີຢີ່ ູ ແລະ ກົນໄກການຈີ່ າຍເງ ິນ ແລະ ການລາຍງານ ແລະ ການໃຊັ້ຈີ່າຍທີີ່ຈໍາເປັນ ທີີ່ອາດ
ທົບທວນນິຕກ
ຈະຫຸດຜີ່ອນຄວາມແຕກຕີ່ າງຂອງຜົນການສຶກສາ.
ອີງໃສີ່ຜົນການທົບທວນຂອງຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງ ິນ, ນະໂຍບາຍການໃຊັ້ຈີ່າຍຂອງ
ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໄດັ້ຖກປັບປຸ ງຄນ ໃນເວລາການທົບທວນໃນໄລຍະກາງ
ິ ະສິດດັ້ານການໃຊັ້ຈີ່າຍຍັງສບຕໍີ່ແກໄັ້ ຂຄວາມແຕກໂຕນກັນ.
ເພີ່ ອຮັບປະກັນວີ່າບູລມ

•

•

ົ ກະທົບທີີ່ສູງ
ິ ະສິດທີີ່ມີຜນ
ແຜນງ ົບປະມານປະຈໍາປີ ຂອງຂະແໜງການຍີ່ ອຍ
ຈະປະສົມປະສານເປັ ນບູລມ
ົ ທີີ່ມີຄີ່າໃຊັ້ຈີ່າຍຫາຍກວີ່າ ທີີ່ໄດັ້ກໍານົດໄວັ້ໃນແຜນພັດທະນາຂະ
ແລະ ການກໍານົດກິດຈະກໍາທີີ່ມີປະສິດທິຜນ
ີ ການຄິດໄລີ່ມູນຄີ່າ.
ແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ແຜນປະຈໍາປີ ທີ່ ມີ
ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງ ິນ ຕັ້ອງເຮັດໜັ້າທີີ່ໃນການທົບທວນແຜນງ ົບປະມານປະຈໍາປີ
ິ ະສິດຂອງ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກ
ຂອງຂະແໜງຍີ່ ອຍ ເພີ່ ອຮັບປະກັນຄວາມສອດຄີ່ອງກັບບູລມ
ສາ ແລະ ກິລາ.

•

ການປະເມີນກາງສະໄໝຂອງແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຈະຕັ້ອງກວມເອົາການປັ ບປຸ ງແຜນການ
ັ້ ບ
ັ ຜິດຊອບ ໂດຍມີການຮີ່ວມມ
ເງ ິນ 5 ປີ ແລະ ແຜນການການເງ ິນປະຈໍາປີ ໂດຍແມີ່ ນກົມການເງ ິນເປັນຜູຮ
ັ້ າຂອງຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການ
ັ້ າທາງຍຸ ດທະສາດຈາກກົມແຜນການ ແລະ ການຊີນໍ
ແລະ ຊີນໍ
ເງ ິນ.

•

ິ ານ ແລະ ຄຸ ມ
ັ້ ຄອງ (Focal group 4) ໃຫັ້ຂແນະນໍ
ໍ ັ້
ຄະນະປະສານງານດັ້ານການບໍລຫ
າແກີ່ ໜີ່ວຍງານວິຊາ
ີ ານທີີ່ດີກວີ່າ ໃນການຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງກິດຈະກໍາທີີ່ມີ
ການຂະແໜງການສຶກສາກີ່ ຽວກັບວິທກ
ົ ດັ້ານຄີ່າໃຊັ້ຈີ່າຍ ໂດຍໃຫັ້ບູລມ
ິ ະສິດແກີ່ ເມອງທີີ່ດັ້ອຍໂອກາດ.
ປະສິດທິຜນ

ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 7.2: ໜີ່ວຍງານວິຊາການຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທົບທວນ ແລະ ຮັບຮອງແຜນ
ງ ົບປະມານກາງສະໄໝຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ.
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ັ້
ັ
ນະໂຍບາຍທີີ່ຕັ້ອງຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
•

ແຜນວຽກຂອງໜີ່ວຍງານວິຊາການຂະແໜງການສຶກສາ ຈະຕັ້ອງປະກອບມີການທົບທວນ ແລະ ການຮັບ
ຮອງເອົາຄວາມສອດຄີ່ອງຂອງແຜນງ ົບປະມານປະຈໍາປີ ກັບແຜນການການເງ ິນຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງ
ັ້
ແນະໃນການປັບປຸ ງແຜນການເງ ິນໄລຍະກາງ.
ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ຂໍສະເໜີ

ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 7.3: ການຄາດຄະເນການສະໜັບສະໜູນດັ້ານການເງ ິນຂອງຄູີ່ ຮີ່ວມພັດທະນາ ສອດຄີ່ອງ
ັ້
ິ ະສິດຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ແຜນການຊີ່ວຍເຫອໃໝີ່ ຕັ້ອງ
ກັບເປົາໝາຍບູ
ລມ
ັ້
ັ ໄດັ້ຢີ່າງຍນຍົງ
ຮັບປະກັນວີ່າກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈະສາມາດສບຕໍີ່ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້
ັ
ນະໂຍບາຍທີີ່ຕັ້ອງຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
•

ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜັ້າທີີ່ຂອງໜີ່ວຍງານວິຊາການຂະແໜງການສຶກສາ ໄດັ້ຖກປັບປຸ ງເພີ່ ອຮັບປະກັນວີ່າ
ິ ານທີີ່ອາດເກີດ
ທຸກໆໂຄງການໃໝີ່ຂອງຄູີ່ຮີ່ວມພັດທະນາ ຕັ້ອງກໍານົດໃຫັ້ເຫັນຢີ່າງຈະແຈ ັ້ງກີ່ ຽວກັບເງ ິນບໍລຫ
ັ້
ງທຶນ ແລະ ໂຄງການການພັດທະນາຕີ່ າງໆ ແລະ ຈະຕັ້ອງສຸ ມໃສີ່ໂຄງການທີີ່ຖກກໍານົດວີ່າ
ຂຶນຈາກການລົ
ິ ະສິດຫກ
ັ ຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ເມອງທີີ່ດັ້ອຍ
ເປັນບູລມ

•

ໂອກາດ ທີີ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດັ້ກໍານົດ ຫ ອາດປົກຄຸ ມທົີ່ວປະເທດ.
ັ້ ນຮອບດັ້ານຂອງໂຄງການໃນແຕີ່ ລະປີ ໃຫັ້
ບັນດາຄູີ່ຮີ່ວມພັດທະນາ ຕັ້ອງໄດັ້ສະໜອງ ແລະ ລາຍງານຂໍມູ
ັ້ ນການຊີ່ວຍເຫອ
ັ້
ັ້ ຄອງໂຄງການຂອງກົມແຜນການ ເພີ່ ອໃຫັ້ສາມາດສັງລວມເຂົາໃນຖານຂໍ
ມູ
ພະແນກຄຸ ມ
ທາງການ ເພີ່ ອການພັດທະນາ (ODA Database).

ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 7.4: ໄດັ້ການລະດົມຊັບພະຍາກອນຢີ່າງກວັ້າງຂວາງ ໂດຍຜີ່ານການຮີ່ວມມຈາກສາກົນ
ົ ອີ່ ນໆ
ລວມທັງຈາກອົງການ ການກຸ ສນ
ັ້
ັ
ນະໂຍບາຍທີີ່ຕັ້ອງຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
•

ັ້
ນຕີ່ າງໆ ລວມທັງອົງການ
ກົມພົວພັນການຕີ່ າງປະເທດ ເຮັດໜັ້າທີີ່ໃນການລະດົມທຶນຈາກອົງການຈັດຕັງສາກົ
ົ ອີ່ ນໆ.
ການກຸ ສນ

•

ັ້
ັ້ ຄອງອົງການຈັດຕັງສາກົ
ິ ໍາເພີ່ ອສົີ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ນ ແລະ ອົງກອນເອກະຊົນ ທີີ່ລົງທຶນໃສີ່ການພັດ
ສັ້າງນິຕກ
ທະນາການສຶກສາທີີ່ມີຄຸນນະພາບ.

6.8

ັ ລະດັບສູ ງທີ 8:
ຜົນໄດັ້ຮບ

ິ ັ້
ພົນລະເມອງລາວມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດັ້ານຮີ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ, ບຸ ກຄະລາກອນການກິລາ, ນັກກິລາສະໝັກຫນ
ັ້
ແລະ ນັກກິລາອາຊີບ ໄດັ້ມາດຕະຖານຄຸ ນນະພາບດັ້ານກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ປະ ກອບສີ່ວນເຂົາໃນການເຊີ
ດຊູຖານະ
ບົດບາດຂອງຊາດຢູີ່ ໃນເວທີສາກົນ ສັ້າງຄວາມພາກພູ ມໃຈໃຫັ້ປະຊາຊົນລາວ
ັ ການ ແລະ ເຫດຜົນ
6.8.1. ຫກ
ເຖິງແມີ່ ນວີ່າວຽກງານກິລາມວນຊົນມີການຂະຫຍາຍຕົວຢີ່າງກວັ້າງຂວາງ, ແຕີ່ ການຂະຫຍາຍຕົວຍັງບໍີ່ທັນ
ັ້
ັ້ ງບໍີ່ທັນເຂັມແຂງ;
ັ້ ງຊຸມຊົນ ແລະ ເຂດທັ້ອງຖິີ່ນ. ໂຄງປະກອບການຈັດຕັງຍັ
ການພັດທະນາມາດຕະຖານ
ໄດັ້ເຂົາເຖິ
ັ້
ຄຸ ນນະພາບຍັງບໍີ່ສໍາເລັດເທີ່ ອ; ມີຈາໍ ນວນພະນັກງານ ແລະ ນັກວິຊາການທີີ່ມີຄຸນນະພາບຍັງບໍີ່ພຽງພໍ; ພນຖານໂຄງ
ລີ່າງ ແລະ ອຸ ປະກອນບໍີ່ຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕັ້ອງການຂອງກິດຈະກໍາຂອງກິລາ ມວນຊົນ.
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ັ້ ີ່ ມເພີ່ ອ
ການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸ ງນັກ ກິລາ, ຄູຝຶກ ແລະ ກໍາມະການຕັດສິນມີຄວາມຕັ້ອງການຫາຍຂຶນຕ
ັ້
ີ ານ
ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດັ້ານກິລາ ໃນທຸກລະດັບຕັ້ອງການໃຫັ້ມກ
ໃຫັ້ສອດຄີ່ອງກັບມາດຕະຖານພາກພນ.
ັ້ ນກາງ ແລະ ທັ້ອງຖິີ່ນມີຂຈໍ
ໍ ັ້ າກັດ.
ັ້ ຄອງ ແລະ ບູລະນະຮັກສາ. ການລົງທຶນເພີ່ ອພັດທະນາກິລາ ໃນຂັນສູ
ຄຸ ມ
6.8.2. ພາກສີ່ວນຮັບຜິດຊອບ
ັ ທີີ່ເປັ ນຍຸ ດທະສາດນີ ັ້ ແມີ່ ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຮີ່ວມມກັນລະຫວີ່າງກົມກິລາ ລະ
ຜົນສໍາເລັດຂອງຜົນໄດັ້ຮບ
ດັບສູງ, ກົມກິລາມວນຊົນ, ພະລະ ແລະ ສີລະປະສຶກສາ ແລະ ສະຫະພັນກິລາແຫີ່ ງຊາດຕີ່ າງໆ.
ັ ລະດັບກາງ ແລະ ນະໂຍບາຍ
6.8.3. ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ້ ອງ,
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 8.1: ໜີ່ວຍສະໂມສອນກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ຂັນບັ້ານ,
ສະໂມສອນກິລາ-ກາຍະກໍາຂັນເມ
ັ້
ສະໂມສອນກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ຂັນແຂວງ-ນະຄອນຫ
ວງ, ການມີສີ່ວນຮີ່ວມຂອງມວນຊົນ, ສັງຄົມ ໃນຂະບວນ
ັ້
ການເຄີ່ ອນໄຫວກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ເພີີ່ມຂຶນັ້ ໃນຂັນແຂວງ-ນະຄອນ
ຫວງ, ເມອງ, ບັ້ານ ແລະ ສໍານັກງານ-ອົງການ,
ັ້ າງໆ ທັງພາກລັດ-ເອກະຊົນ ແລະ ການພັດທະນາກິລາຄົນພິການໃຫັ້ມີ
ິ ດ
ັ ໂຮງຈັກ-ໂຮງງານ ແລະ ການຈັດຕັງຕີ່
ບໍລສ
ັ້ ມີຄຸນນະ ພາບທຽບເທົີ່າກັບສາກົນ.
ປະລິມານເພີີ່ມຂຶນ,
ົ ໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບກາງກາງນີ ັ້ ຈະຕັ້ອງມີການສະໜອງທຶນທີີ່ສອດຄີ່ອງກັບສົມມຸ ດຖານດັ້ານ
ຖັ້າຢາກບັນລຸ ໄດັ້ຜນ
ັ້
ັ ລະດັບກາງນີໂດຍ
ການເງ ິນ “ຍົກສູງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ” ແລະ/ຫ ງ ົບປະມານ ODA ຕັ້ອງສຸ ມໃສີ່ຜົນໄດັ້ຮບ
ສະເພາະ.
ັ້
ັ
ນະໂຍບາຍທີີ່ຕັ້ອງຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
•
•

ັ ກຸ ມ ເພີ່ ອການຂະຫຍາຍວຽກງານກິລາມວນຊົນໃຫັ້ກວັ້າງຂວາງ.
ິ ໍາຕີ່ າງໆທີີ່ກີ່ ຽວຂັ້ອງໃຫັ້ຮດ
ຕັ້ອງສັ້າງນິຕກ
ັ້
ີ່ າງ, ອຸ ປະກອນ ແລະ ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດັ້ານກິລາ.
ມີມາດຕະຖານສໍາລັບພນຖານໂຄງລ

ັ້
ັ ຢີ່າງ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 8.2: ການຮຽນ-ການສອນ ພະລະ ແລະ ສີລະປະສຶກສາ ໄດັ້ຮັບການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້ ຈໍານວນບຸ ກຄະລາກອນນັກວິຊາການດັ້ານພະລະສຶກສາເພີີ່ມຂຶນ,
ັ້ ມີຈາໍ ນວນນັກຮຽນທີີ່ເຂົາຮ
ັ້ ີ່ ວມ
ກວັ້າງຂວາງຂຶນ,
ການແຂີ່ງຂັນກິລາພາຍໃນປະເທດ, ພາກພນັ້ ແລະ ສາກົນຫາຍຂຶນັ້
ັ້
ັ
ນະໂຍບາຍທີີ່ຕັ້ອງຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
•

ີ ານຈັດການຮຽນ-ການສອນວິຊາພະລະສຶກສາ ລວມທັງມີການເຄີ່ ອນ
ທຸກໆສະຖານການສຶກສາໃຫັ້ໄດັ້ມກ
ໄຫວກິລາ-ກາຍະກໍາຢີ່າງເປັນປະຈໍາ

•

ັ້
ັ້ ີ່ ວມການແຂີ່ງຂັນ ແລະ ເປັນເຈົາພາບຈັ
ດການແຂີ່ງຂັນ
ຈັດການແຂີ່ງຂັນກິລານັກຮຽນປະຈໍາປີ ແລະ ເຂົາຮ
ກິລານັກຮຽນອາຊຽນ.

ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 8.3: ນັກກິລາທີີ່ມີພອນສະຫວັນ, ນັກກິລາທີມຊາດ ແລະ ນັກກິລາອາຊີບມີຄວາມສາມາດ
ັ້ ພາກພນັ້ ແລະ ສາກົນ.
ທຽບເທົີ່າລະດັບມາດຕະຖານຂອງອານຸພາກພນ,
ົ ໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບກາງກາງນີ ັ້ ຈະຕັ້ອງມີການສະໜອງທຶນທີີ່ສອດຄີ່ອງກັບສະຖານະພາບການ
ຖັ້າຢາກບັນລຸ ໄດັ້ຜນ
ັ້
ັ ລະດັບກາງນີໂດຍສະເພາະ.
ເງ ິນ “ຍົກສູງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ” ແລະ/ຫ ງ ົບປະມານ ODA ຕັ້ອງສຸ ມໃສີ່ຜົນໄດັ້ຮບ

54

ັ້
ັ
ນະໂຍບາຍທີີ່ຕັ້ອງຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
•

•

ສັ້າງແຜນຍຸ ດທະສາດການພັດທະນານັກກິລາແບບຍນຍົງ ພາຍໃຕັ້ສະພາບທີີ່ງ ົບປະມານມີຈາໍ ກັດ, ລວມທັງ
ັ້
ິ ານ ແລະ ຄຸ ມ
ັ້ ຄອງກິລາລະດັບສູງ. ມີການກໍານົດແຜນການແຂີ່ງ
ລະບົບການບໍລຫ
ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ຂັນທີີ່ລະອຽດ.
ັ້
ັ້
ແລະ ອຸ ປະກອນ) ທີີ່ຈະດໍາເນີນການສອນ
ນການສຶກສາດັ້ານ ກິລາ, (ທີີ່ມີໂຄງລີ່າງພນຖານ
ສັ້າງຕັງສະຖາບັ
ັ້
າ.
ວິທະຍາສາດກິລາ ແລະ ເຮັດການຄົນຄວັ້

ັ້ ລ
ໍ ຫ
ິ ານ, ຄູຝຶກ, ກໍາມະການຕັດສິນ ແລະ ນັກວິທະຍາສາດການກິລາ ມີຄວາມຮູ ັ້
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 8.4: ຜູ ບ
ຄວາມສາມາດທຽບເທົີ່າມາດຕະຖານສາກົນ.
ົ ໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບກາງກາງນີ ັ້ ຈະຕັ້ອງມີການສະໜອງທຶນທີີ່ສອດຄີ່ອງກັບສະຖານະພາບການ
ຖັ້າຢາກບັນລຸ ໄດັ້ຜນ
ັ້
ັ ລະດັບກາງນີໂດຍສະເພາະ.
ເງ ິນ “ຍົກສູງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ” ແລະ/ຫ ງ ົບປະມານ ODA ຕັ້ອງສຸ ມໃສີ່ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ
ນະໂຍບາຍທີີ່ຕັ້ອງຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
•

ັ້
ີ່ າງດັ້ານກິລາ-ກາຍະກໍາ, ສະໜາມຝຶກຊັ້ອມ, ອຸ ປະກອນການແຂີ່ງຂັນ ແລະ ສະໂມ
ພັດທະນາພນຖານໂຄງລ
ສອນກິລາ-ກາຍະກໍາໃນສະຖາບັນການສຶກສາຕີ່ າງໆ.

ິ ານຄຸ ັ້ມຄອງວຽກງານກິລາ-ກາຍະກໍາແຕີ່ ສູ ງກາງຮອດທັ້ອງ ຖິີ່ນມີຄວາມ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 8.5: ການບໍລຫ
ັ້
ເຂັມແຂງ
ັ້
ັ
ນະໂຍບາຍທີີ່ຕັ້ອງຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
•

ັ້ ຄອງວຽກງານກິລາ-ກາຍະກໍາ
ິ ໍາກີ່ ຽວກັບການຄຸ ມ
ພັດທະນານິຕກ

ັ້ ຄອງ
ລວມທັງການປັບປຸ ລະບົບການຄຸ ມ

ວຽກງານກິລາ.

7.

ຄວາມຕັ້ອງການດັ້ານຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການເງ ິນສໍາລັບແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກ
ສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025

7.1. ງ ົບປະມານຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2016-2020
ັ້ ປີ 2016 ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໄດັ້ປະເຊີນກັບສິີ່ງທັ້າທາຍດັ້ານງ ົບປະມານຢີ່າງໜັກໜີ່ວງ
ນັບຕັງແຕີ່
ິ ານ (ເງ ິນເດອນ ແລະ ເງ ິນບໍລຫ
ິ ານປົກະຕິ)
ຍັ້ອນວີ່າລັດຖະບານໄດັ້ໃຫັ້ຄວາມສໍາຄັນໃນການເພີີ່ມງ ົບປະມານບໍລຫ
ັ້
ັ້
ີ່ າງໃຫຍີ່ (ທາງລົດໄຟ ແລະ ການກໍີ່ສັ້າງເສັນທາງ).
ການ
ແລະ ການເພີີ່ມການລົງທຶນໃນໂຄງການກໍີ່ສັ້າງພນຖານໂຄງລ
ຄາດຄະເນການເພີີ່ມງ ົບປະມານໃຫັ້ແກີ່ ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຍັງບໍີ່ທັນເປັນຮູ ບປະທໍາເທີ່ ອ. ງ ົບປະມານ
ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແມີ່ ນໜັ້ອຍໃນປີ 2017 ທຽບໃສີ່ປີ 2016 ແລະ ແຜນງ ົບປະມານແຫີ່ ງລັດ
ສໍາລັບປີ 2019 ເຫັນວີ່າງ ົບປະມານຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຫຸ ດລົງຫາຍສົມຄວນ ທຽບໃສີ່ແຜນງ ົບປະມານ
ັ
ແຫີ່ ງລັດປະຈໍາປີ 2018. ກົດໝາຍການສຶກສາໄດັ້ກໍານົດວີ່າ “ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຄວນໄດັ້ຮບ
ໍ ີ່ າ 18% ຂອງງ ົບປະມານລັດຖະບານ”. ແທັ້ຈງິ ແລັ້ວ, ດັີ່ງທີີ່ເຫັນໃນຕາຕະລາງຂັ້າງ
ງ ົບປະມານໃນແຕີ່ ລະປີ ບໍີ່ໃຫັ້ຕີ່ າກວ
ລຸີ່ ມນີ,ັ້ ສີ່ວນແບີ່ງຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແມີ່ ນຍັງຕໍີ່າກວີ່າທີີ່ກໍານົດ, ຊຶີ່ງໄດັ້ຫຸດຈາກ 14,2% ໃນປີ
ັ້
ັ້ ນຂອງລັ
ດຖະບານ20.
2018 ເປັນ 13,3% ໃນປີ 2020 ທຽບໃສີ່ລາຍຈີ່ າຍຂັນຕົ
20

ັ້ ນ ແລະ ຄັງສໍາຮອງ
ັ້ = ງ ົບປະມານທັງໝົດ ລົບໃຫັ້ລາຍຈີ່ າຍໜີສິ
ັ້ ນ
ລາຍຈີ່ າຍຂັນຕົ
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ຕາຕະລາງ 1: ສີ່ວນແບີ່ງງ ົບປະມານຂອງ ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແຕີ່ ປີ 2016-2020

(ລັ້ານກີບ)
ັ້
ງ ົບປະມານລັດຖະບານ (ລາຍຈີ່ າຍຂັນ
ັ້
ຕົນ)
ງ ົບປະມານຂອງ ຂະແໜງການສຶກສາ
ແລະ ກິລາ

2015/16 (ຕົວ

2017

ຈິງ)

(ຕົວຈິງ)

28.980.352

2020

2018 (ແຜນ)

2019 (ແຜນ)

28.465.896

29.552.412

29.467.150

31.535.000

3.846.563

3.793.775

4.187.995

4.038.132

4.144.761

13,3%

13,3%

14,2%

13,7%

13,1%

ສີ່ ວນແບີ່ ງງ ົບປະມານຂອງສຶກສາ

(ແຜນ)

ແຫີ່ ງຂໍມູັ້ ນ: ບົດລາຍງານການໃຊັ້ຈີ່າຍງ ົບປະມານສໍາລັບສົກ 2015/2016 ແລະ ປີ 2017; ແຜນງ ົບປະມານແຫີ່ ງລັດປີ 2018, 2019 ແລະ
2020

ັ້
ັ້ າກັດດັ້ານງ ົບປະມານເຫີ່ ານີ
ັ ແຜນພັດທະນາຂະ
ົ ຄວນຕໍີ່ ການຈັດຕັງປະຕິ
ົ ນກະທົບຫາຍພໍສມ
ົ ັ້ ໄດັ້ສີ່ ງຜົ
ບດ
ຂໍຈໍ
ແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໂດຍລວມ. ແທັ້ຈງິ ແລັ້ວ, ການສັ້າງແຜນ
ພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2016-2020 ແມີ່ ນອີງໃສີ່ການຄາດຄະເນງ ົບປະມານທີີ່ກະກຽມໂດຍ
ກະຊວງການເງ ິນໃນໄລຍະປີ 2016-2020. ສີ່ວນແບີ່ງງ ົບປະມານຂອງສຶກສາໄດັ້ກໍານົດເອົາ 17% ຂອງລາຍຈີ່ າຍ
ພາຍໃນຂອງລັດຖະບານ, ບວກລວມກັບງ ົບປະມານຊີ່ວຍເຫອທາງການເພີ່ ອການພັດທະນາ (ODA) ທີີ່ຄາດຄະເນ
ັ
ັ . ດັີ່ງທີີ່ເຫັນໄດັ້ໃນຕາຕະລາງຂັ້າງລຸີ່ ມນີ,ັ້ ງ ົບປະມານຂອງ ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທີີ່ໄດັ້ຮບ
ວີ່າຈະໄດັ້ຮບ
ີ ີ່ ອງຫວີ່າງທາງດັ້ານການເງ ິນເປັນ
ແມີ່ ນຫຸ ດຈາກທີີ່ໄດັ້ຄາດຄະເນໃນແຜນ 5 ປີ 2016-2020, ສະນັນັ້ ຈຶີ່ງເຮັດໃຫັ້ມຊ
ຈໍານວນຫວງຫາຍ.
ົ ໃນແຜນພັດທະນາ
ຕາຕະລາງ 2: ງ ົບປະມານຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທຽບໃສີ່ຄວາມຕອັ້ ງການທີີ່ກໍານົດ
ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2016-2020
(ລັ້ານກີບ)

2015-2016

2017

2018

2019

2020

(ຕົວຈິງ)

(ຕົວຈິງ)

(ງ ົບປະມານ)

(ງ ົບປະມານ)

(ງ ົບປະມານ)

4.898.126

4.969.860

5.322.760

5.517.092

4.253.079

4.523.169

ຄວາມຕັ້ອງການດັ້ານງ ົບປະມານຂອງແຜນ
ພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ັ້
ບ)
(ຕົນສະບັ

4.416.806

ຄວາມຕັ້ອງການດັ້ານງ ົບປະມານຂອງແຜນ
ພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
(ສະບັບປັບປຸ ງກາງສະໄໝ)
ງ ົບປະມານທີີ່ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ັ ອະນຸມດ
ັ
ໄດັ້ຮບ
ສີ່ ວນແຕກຕີ່ າງລະຫວີ່ າງຄວາມຕັ້ອງການ ແລະ
ັ ຕົວຈິງ
ງ ົບປະມານທີີ່ໄດັ້ຮບ

3.846.563

3.793.775

4.187.995

4.038.132

4.144.761

-570.243

-1.104.351

-781.865

-214.947

-378.408

ີ ວາມຈໍາເປັນ
ີ ີ່ ອງຫວີ່າງທາງດັ້ານການເງ ິນຢີ່າງຫວງຫາຍ ຊຶີ່ງເຮັດໃຫັ້ມຄ
ໃນໄລຍະແຕີ່ ປີ 2016-2020 ໄດັ້ມຊ
ຕັ້ອງຫຸ ດ ຫ ເລີ່ ອນແຜນກິດຈະກໍາຈໍານວນໜຶີ່ງ ທີີ່ກໍານົດໃນແຜນພັດທທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ິ ານດັ້ານການສຶກສາ
ົ ັ້ ແມີ່ ນກຸ ນແຈສໍາຄັນໃນການປັບປຸ ງຄຸ ນນະພາບຂອງການບໍລກ
2016-2020. ຊຶີ່ງແຜນງານເຫີ່ ານີ
ເຊັີ່ນ:
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•

ັ້
ຄູໄດັ້
ບັນດາໂຄງການຝຶ ກອົບຮົມຄູປະຈໍາການ: ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໄດັ້ວາງເປົາໝາຍໃຫັ້
ຮັບການຝຶກອົບຮົມເປັນເວລາ 10 ວັນໃນທຸກໆ 5 ປີ. ແຜນງານດັີ່ງກີ່ າວໄດັ້ຖກຍົກເລີກເກອບທັງໝົດ ຍັ້ອນ
ບໍີ່ມີງ ົບປະມານ;

•

•

ັ້
ິ ານໂຮງຮຽນສໍາລັບໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ ບໍີ່ສາມາດເພີີ່ມຂຶນໄດັ້
ຕາມແຜນທີີ່ກໍານົດ
ເງ ິນບໍລຫ
ັ້ ນຄ
ັ້
ໄວັ້, ບັນລຸ ໄດັ້ພຽງແຕີ່ 70.000 ກີບ ໃນປີ 2020, ແທນທີີ່ຈະໄດັ້ຕາມແຜນທີີ່ວາງໄວັ້ໃນເບອງຕົ
100.000 ຄົນ.
ັ້ າກັດໃນການໃຫັ້ບໍລກ
ິ ານໃຫັ້ແກີ່ ສຶກສາເມອງ, ສະນັນັ້ ຈຶີ່ງເປັນຂໍຈໍ
ິ ານຊີ່ວຍ
ບໍີ່ສາມາດເພີີ່ມງ ົບປະມານບໍລຫ
ເຫອໂຮງຮຽນໄດັ້ຢີ່າງເຕັມທີີ່ ເຊັີ່ນວີ່າ: ການຊີ່ວຍເຫອຂອງຄູນເິ ທດ, ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນໂຮງຮຽນທີີ່ຫີ່ າງໄກ
ີ ແລະ ໂຮງຮຽນທີີ່ມີຄວາມຕັ້ອງການດັ້ານການຊີ່ວຍເຫອ;
ສອກຫກ

•

ການຍົກລະດັບໂຮງຮຽນໃຫັ້ໄດັ້ຕາມມາດຕະຖານດັ້ານສຸ ຂະອະນາໄມ: ງ ົບປະມານການລົງທຶນມີຈາໍ ກັດ ດັີ່ງ
ໍ ັ້ ຕະຫອດປີ ຢູີ່ໃນລະດັບ 64% ລະຫວີ່າງປີ
ັ ຕາສີ່ວນຂອງໂຮງຮຽນປະຖົມທີີ່ມີນາໃຊັ້
ນັນັ້ ຈຶີ່ງເຮັດໃຫັ້ອດ
ັ້ ວມ
ັ ຜົນກະທົບຈາກໄພພິບດ
ັ ນໍາຖັ້
2015 ຫາປີ 2018, ຊຶີ່ງຕົວເລກດັີ່ງກີ່ າວນີ ັ້ ແມີ່ ນຕໍີ່າລົງຕີ່ ມຫງັ ຈາກໄດັ້ຮບ
ັ ຜົນກະທົບຈາກໄພພິບດ
ັ ດັີ່ງກີ່ າວ.
ໃນປີ 2018 ແລະ 2019, ຊຶີ່ງມີໂຮງຮຽນຈໍານວນບໍີ່ໜັ້ອຍໄດັ້ຮບ

ັ້ າກັດດັ້ານງ ົບປະມານ
ຜົນການປະເມີນກາງສະໄໝຂອງແຜນ 5 ປີ ໃນ ປີ 2018 ໄດັ້ສະແດງໃຫັ້ເຫັນວີ່າ ຂໍຈໍ
ັ້
ັ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໂດຍລວມດັີ່ງນີ:ັ້
ົ ກະທົບຕໍີ່ການຈັດຕັງປະຕິ
ົ ັ້ ມີຜນ
ບດ
ເຫີ່ ານີ
•

ການສໍາຫວດດັດຊະນີໝາຍສັງຄົມລາວ ໃນປີ 2017 ສະແດງໃຫັ້ເຫັນວີ່າ ໃນຂະນະທີີ່ລະບົບການສຶກສາມີ
ການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ເຮັດໃຫັ້ຄວາມບໍີ່ສະເໝີພາບຫຸດລົງ, ແຕີ່ ມັນຍັງມີຄວາມແຕກໂຕນກັນໃນການ
ັ້ ງ, ການລອດເຫອ ແລະ ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ຂອງການຮຽນ.
ເຂົາເຖິ

•

ການປະເມີນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ປ.3 ໃນປີ 2017 ສະແດງໃຫັ້ເຫັນວີ່າ ມີພຽງ 1/3 ຂອງນັກຮຽນ ປ.3
ັ້
ີ່ ປ.4 ແລະ ຕໍີ່າກວີ່າ 20% ຂອງນັກຮຽນທີີ່ສາມາດບັນລຸ ໄດັ້
ັ້ ງັ ສເພີ່ ອຂຶນຮຽນຕໍ
ທີີ່ໄດັ້ມາດຕະຖານການຮູ ໜ
ົ ັ້ ບວີ່າ
ມາດຕະຖານດັ້ານຄະນິດສາດ. ການປະເມີນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ມ.4 ໃນປີ 2019 ກໍໄດັ້ຄນພົ
ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນແມີ່ ນຕໍີ່າເຊັີ່ນດຽວກັນ21. ການປະເມີນກາງສະໄໝ ໄດັ້ລະບຸ ຢີ່າງຈະແຈ ັ້ງວີ່າ ການ
ິ ານສະໜັບສະໜູນຂອງຄູນເິ ທດ ເປັນສອງເຫດ ຜົນທີີ່
ຂາດການຝຶກອົບຮົມຄູປະຈໍາການ ແລະ ການບໍລກ
ໍ ປະສິດທິພາບ.
ົ ການສຶກສາບໍີ່ດີ, ລວມທັງການນໍາໃຊັ້ຄູບີ່ ມີ
ເຮັດໃຫັ້ຜນ

•

ັ້
ັ້ ດທະຍົມ ແລະ ການເຂົາໂຮງຮຽນໃນສາຍອາຊີ
ວະສຶກສາແມີ່ ນຕໍີ່າ. ຂາດຄູອາຈານທີີ່
ອັດຕາການຈົບຊັນມັ
ັ້ ດທະຍົມ. ຕັ້ອງເອົາໃຈໃສີ່ຕີ່ ມ ເພີ່ ອສະໜັບສະໜູນນັກສຶກສາຈາກ
ມີຄຸນວຸ ດທິສໍາລັບບາງວິຊາໃນຊັນມັ
ີ ) ໂດຍ
ກຸີ່ ມທີີ່ດັ້ອຍໂອກາດ (ກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່າ, ກຸີ່ ມຈາກຄອບຄົວທຸກຍາກ, ກຸີ່ ມທີີ່ມາຈາກເຂດຫີ່ າງໄກສອກຫກ
ຶ ເພີີ່ມເຕີມສໍາລັບການຝຶ ກອົບຮົມຄູ ແລະ ການສະໜ
ຜີ່ານການສະໜັບສະໜູນດັ້ານການເງ ິນ. ຕັ້ອງມີທນ
ອງສິີ່ງຈູງໃຈສໍາລັບຄູ.

ໃນໄລຍະການທົບທວນກາງສະໄໝຂອງແຜນ 5 ປີ 2016-2020 ໃນປີ 2018, ແຜນການເງ ິນ ໄດັ້ຖກປັບ
ັ້ າກັດດັ້ານງ ົບປະມານ22, ບັນດາແຜນລາຍຈີ່ າຍຂອງແຜນ
ປຸ ງສໍາລັບໄລຍະປີ 2019 ແລະ 2020. ໂດຍຄໍານຶງເຖິງຂໍຈໍ
ັ ການດັດແກ ັ້ລົງມາ. ດັີ່ງທີີ່ເຫັນໄດັ້ໃນຕາຕະລາງຂັ້າງເທິງ, ຂໍ ັ້
ພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ສີ່ວນຫາຍ ຕັ້ອງໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ ໃນລະດັບພນຖານ
ຫ ຶ ຕໍີ່າກວີ່ າ; 49% ສໍາລັບວິຊາວິທະຍາສາດ ແລະ ວິຊາຄະນິດສາດ ແມີ່ ນ
ພາສາລາວ: 90% ຂອງນັກຮຽນປະຕິບດ
ັ້
90% ຕໍີ່າກວີ່ າລະດັບພນຖານ.

21

22

ອີງໃສີ່ ການຄາດຄະເນການເງ ິນມະຫາພາກຂອງກະຊວງການເງ ິນ ສະບັບປັ ບປຸ ງ ເດອນ ພະຈິກ 2017
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ກໍານົດດັ້ານການເງ ິນຂອງແຜນ 5 ປີ ສະບັບປັບປຸ ງ ສໍາລັບປີ 2019 ແລະ 2020 ແມີ່ ນຕໍີ່າກວີ່າແຜນເດີມ. ຍິີ່ງໄປກວີ່າ
ັ້ ສຸ ດທັ້າຍງ ົບປະມານ ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທີີ່ໄດັ້ຮບ
ັ ການອະນຸມດ
ັ ໃນປີ 2019 ແລະ 2020 ແມີ່ ນ
ນັນ,
ັ້
ີ ານດັດປັບລົງແລັ້ວ. ເຖິງຢີ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ບັນດາຄາດໝາຍໃນການຈັດ ຕັງປະຕິ
ບັດ
ຍັງບໍີ່ພຽງພໍ ເຖິງແມີ່ ນວີ່າໄດັ້ມກ
ໍ
ິ ະສິດຕີ່ າງໆທີີ່ກໍານົດໃນແຜນ 2016-2020 ແມີ່ ນຖກຮັກສາໄວັ້ຄເກົີ່າ. ຊຶີ່ງມັນເຮັດໃຫັ້ບີ່ ມີ
ແລະ ແຜນງານບູລມ
ັ ງານຂອງຂະແໜງການ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທີີ່ຕັ້ອງການ
ຄວາມສອດຄີ່ອງກັນ ລະຫວີ່າງຄາດໝາຍການປະຕິບດ
ັ ງານຂອງຂະແໜງການ ແມີ່ ນໄດັ້ສມ
ົ ທຽບ ໃສີ່ລະດັບ
ເພີ່ ອບັນລຸ ຄາດໝາຍດັີ່ງກີ່ າວ. ໃນການປະເມີນຜົນການປະຕິບດ
ຊັບພະຍາກອນທີີ່ມີ ໂດຍບໍີ່ຄໍານຶງເຖິງການທົດຖອຍໃນການພັດທະນາການສຶກສາໃນອານາຄົດ ຍັ້ອນງ ົບປະມານທີີ່
ີ ລັ້ຽງສະພາບການດັີ່ງກີ່ າວນີ ັ້ ໃນແຜນ 2021-2025 ຈຶີ່ງໄດັ້ກໍານົດຂອບນະໂຍບາຍການໃຊັ້ຈີ່າຍທີີ່
ມີຈາໍ ກັດ. ເພີ່ ອຫກ
ັ ລຽງບູລມ
ິ ະສິດຂອງບັນດາແຜນງານຕີ່ າງໆ ແລະ ໄດັ້ສະເໜີແຜນງ ົບປະມານໃນສົມມຸ ດຖານ
ຈະແຈ ັ້ງ ໂດຍໄດັ້ຈດ
ັ ຢູີ່ໃນລະດັບເທົີ່າເດີມ”.
“ງ ົບປະມານໄດັ້ຮບ
ັ ການຂອງນະໂຍບາຍການໃຊັ້ຈີ່າຍງ ົບປະມານ ສໍາລັບ 2021-2025
7.2. ຈຸດປະສົງ ແລະ ຫກ
ັ້ ນໍາສະເໜີນະໂຍບາຍການໃຊັ້ຈີ່າຍຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ສໍາລັບໄລຍະແຕີ່ ປີ 2021ພາກນີໄດັ້
2025, ເຊິີ່ງຈະຖກປັບປຸ ງໃນໄລຍະການທົບທວນກາງສະໄໝ, ຊຶີ່ງແນໃສີ່:
•

ຮັບປະກັນສີ່ວນແບີ່ງງ ົບປະມານຂອງລັດຖະບານໃຫັ້ແກີ່ ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຢີ່າງເໝາະສົມ,
ິ ະສິດຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫີ່ ງຊາດ ແລະ ມີ
ໃນເງີ່ ອນໄຂທີີ່ວຽກງານສຶກສາ ແມີ່ ນບູລມ
ັ້ າກັດດັ້ານງ ົບປະມານ, ເພີ່ ອຮັບປະກັນຄວາມຍນຍົງຂອງການຂະຫຍາຍລະບົບການສຶກສາ.
ຂໍຈໍ

•

ປັບປຸ ງປະສິດທິພາບຂອງການຈັດສັນງ ົບປະມານພາຍໃນ ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ໂດຍມີການພັດ
ັ້ ນກາງ ແລະ
ທະນາຂອບການຈັດສັນງ ົບປະມານເພີ່ ອນໍາໃຊັ້ໃນໄລຍະການສັ້າງ ແລະ ປັບປຸ ງງ ົບປະມານຂັນສູ
ັ້ ອງຖິີ່ນ: ຖັ້າມີງ ົບປະມານເພີີ່ມເຕີມ ຄວນຈັດສັນໃສີ່ບີ່ອນໃດເພີ່ ອປັບປຸ ງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາໃຫັ້
ຂັນທັ້
ີ ວາມເທົີ່າ
ິ ະສິດ); ເຮັດແນວໃດເພີ່ ອຮັບປະກັນການແບີ່ງປັນຊັບພະຍາກອນໃຫັ້ມຄ
ໄດັ້ຫາຍ (ຂອບບູລມ
ທຽມກັນໃນແຕີ່ ລະແຂວງ ແລະ ເມອງ ເພີ່ ອຫຸດຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນກັນ.

ັ້
ັ້
າຢີ່າງເປັນລະບົບ ແມີ່ ນມີຄວາມຈໍາເປັນເພີ່ ອກໍານົດທາງເລອກ ທີີ່ເກີດຂຶນ
ການສົນທະນາ ແລະ ການຄົນຄວັ້
ັ້ ໍລຫ
ິ ານການສຶກສາ ຮຽກຮັ້ອງໃຫັ້ມກ
ີ ນ
ົ ໄກຕີ່ າງໆ ເພີ່ ອໃຫັ້ພວກເຂົາສາມາດນໍາເອົາຜົນ
ົ ັ້ ແລະ ຜູບ
ຈາກຄໍາຖາມເຫີ່ ານີ
ັ້ າໃນນະໂຍບາຍດັ້
ັ້
ັ້ ບເຫີ່ ານີ
ົ ເຂົ
ານງ ົບປະມານ. ເພີ່ ອໃຫັ້ເກີດຜົນດັີ່ງກີ່ າວ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດັ້
ການຄົນພົ
ັ້
າມະການແຜນການ ແລະ ການເງ ິນ ຢີ່າງເປັ ນທາງການໃນເດອນເມສາ ປີ 2017, ເຊິີ່ງເປັນສີ່ວນໜຶີ່ງ
ສັ້າງຕັງຄະນະກໍ
ຂອງການສັ້າງໂຄງປະກອບຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ມີຈດ
ຸ ປະສົງໃນ
ີ ານເຄີ່ ອນໄຫວຢີ່າງເຕັມສີ່ວນ ແລະ ຮັບຜິດຊອບ
ການສົີ່ງເສີມໃຫັ້ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງ ິນ ໃຫັ້ມກ
ໃນການຮັບປະກັນການວາງແຜນ ແລະ ງ ົບປະມານດັ້ານຍຸ ດທະສາດ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ, ສະໜັບສະໜູນໂດຍການ
ັ້ ນຂີ່າວສານການວາງແຜນ ແລະ ການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງງ ົບປະມານ (PBMIS) ໃນລະດັບສູນກາງ, ແຂວງ
ນໍາໃຊັ້ລະບົບຂໍມູ
ີ ການຄິດໄລີ່ຄີ່າໃຊັ້ຈີ່າຍ
ເມອງ. PBMIS ຈະເປັນເຄີ່ ອງມທີີ່ກວມເອົາທັງໂມດູນການສັ້າງແຜນປະຈໍາປີທີ່ ມີ
ັ້
ແລະ ຄາດຄະເນຄີ່າໃຊັ້ຈີ່າຍຂອງນະໂຍບາຍ ແລະ ໂຄງການໃຊັ້
(ACSEP) ທີີ່ຊີ່ວຍໃຫັ້ການຄາດຄະເນການເຂົາຮຽນ
ີ່
ຈີ່ າຍທີກີ່ ຽວຂັ້ອງ.

ແລະ

7.2.1. ຮັບປະກັນໃຫັ້ສີ່ວນແບີ່ງງ ົບປະມານຂອງສຶກສາມີຄວາມເໝາະສົມ ເພີ່ ອຄວາມຍນຍົງໃນການປັບປຸ ງລະບົບ
ການສຶກສາ
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ການຮັບປະກັນການແບີ່ງປັນງ ົບປະມານແຫີ່ ງລັດຢີ່າງເໝາະສົມ ຕິດພັນກັບຂະບວນການຈັດສັນຊັບພະຍາ
ກອນແຫີ່ ງຊາດໃຫັ້ແກີ່ ຂະແໜງການຕີ່ າງໆ. ຂະບວນການດັີ່ງກີ່ າວ ໄດັ້ອງີ ໃສີ່ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫີ່ ງ
ິ ະສິດຂອງປະເທດໃນໄລຍະເວລາ 5 ປີ . ເຖິງຢີ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ
ຊາດ, ເຊິີ່ງໄດັ້ກໍານົດບູລມ
ັ້ ກະຊວງ
ີ່ າງຊັດເຈນກີ່ ຽວກັບບູລມ
ິ ະສິດໃນການຈັດສັນຕົວເລກງ ົບປະມານ. ດັີ່ງນັນ,
ີ ັ້
ສັງຄົມແຫີ່ ງຊາດ ບໍີ່ໄດັ້ຊບອກຢ
ິ ານ) ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (ຜູຮ
ັ້ ບ
ັ ຜິດຊອບງ ົບປະ
ັ້ ີ່ ຮັ
ີ ບຜິດຊອບງ ົບປະມານບໍລຫ
ການເງ ິນ (ຜູ ທ
ມານການລົງທຶນ), ເຊິີ່ງຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນໃຫັ້ແຕີ່ ລະຂະແໜງການ, ແມີ່ ນມີຄວາມທັ້າທາຍ
ໍ ັ້ າກັດດັ້ານງ ົບປະມານທີີ່ມີຢີ່ ູ. ໝາຍຄວາມວີ່າ ໃນສະພາບທີີ່ງ ົບປະມານ
ໃນການຈັດສັນງ ົບປະມານດັີ່ງກີ່ າວ ພາຍໃຕັ້ຂຈໍ
ັ້ ແນີ່ ນອນ ງ ົບປະມານລົງທຶນຕັ້ອງຫຸດລົງ. ສໍາລັບຂະແໜງການສຶກສາ
ິ ານຂຶນ,
ຈໍາກັດ, ຖັ້າມີການເພີີ່ມງ ົບປະມານບໍລຫ
ແລະ ກິລາ, ມາດຕາທີ 57 ຂອງກົດໝາຍວີ່າດັ້ວຍການສຶກສາ ໄດັ້ລະບຸ ວີ່າ ລັດຖະບານຕັ້ອງພິຈາລະນາຂະແໜງການ
ິ ະສິດອັນດັບໜຶີ່ງ” ແລະ ເພີີ່ມສີ່ວນແບີ່ງຂອງງ ົບປະມານແຫີ່ ງລັດໃຫັ້ເປັນ “18 ສີ່ວນ
ສຶກສາ ແລະ ກິລາ “ເປັນບູລມ
ັ້
ດັີ່ງທີີ່ສະແດງໃຫັ້ເຫັນຂັ້າງເທິງ, ຄາດໝາຍດັີ່ງກີ່ າວບໍີ່ສາມາດບັນລຸ ໄດັ້ ແລະ ງ ົບປະມານຂອງຂະແໜງ
ຮັ້ອຍຂຶນໄປ”.
ສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໄດັ້ຂາດດຸ ນເປັນເວລາຫາຍປີ ຊຶີ່ງຢູີ່ລະຫວີ່າງ 13%-14% ທຽບໃສີ່ລາຍຈີ່ າຍຂອງລັດ.
ັ ກະຊວງການເງ ິນກໍາລັງພັດທະນາຂອບງ ົບປະມານໄລຍະກາງ ໂດຍມີການກໍານົດເພດານງ ົບປະ
ປັດຈຸບນ
ັ້ ີ່ ວມໃນການລິເລີີ່ມນີ ັ້
ໍ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກໍຈະໄດັ້ເຂົາຮ
ມານສໍາລັບຂະແໜງການສໍາລັບປີ ຕີ່ ໄປ
ໃນຖານະເປັນກະຊວງທົດລອງ. ການກໍານົດເພດານງ ົບປະມານໃຫັ້ຂະແໜງການ ແລະ ການປັບປຸ ງຮູ ບແບບການ
ສັ້າງແຜນເພີ່ ອສະເໜີຂໍງ ົບປະມານ ເປັນໂອກາດໃນການກວດກາຄນການຈັດສັນງ ົບປະມານ ໃຫັ້ແກີ່ ຂະແໜງການ
ັ , ລວມທັງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ລວມທັງຄວາມເໝາະສົມໃນການຈັດສັນງ ົບປະມານ.
ຕີ່ າງໆໃນປັດຈຸບນ
ີ່
ັ ສີ່ວນແບີ່ງງ ົບປະມານບໍລຫ
ິ ານ 14,6%
ດັີ່ງທີເຫັນໄດັ້ໃນຕາຕະລາງຂັ້າງລຸີ່ ມນີ ັ້ ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໄດັ້ຮບ
ິ ານປົ ກກະຕິທງັ ໝົດຂອງລັດຖະບານ ແລະ ພຽງແຕີ່ 5,1% ຂອງງ ົບປະມານການລົງທຶນ
ທຽບໃສີ່ງ ົບປະມານບໍລຫ
(ລວມທັງ ODA). ເຖິງຢີ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ມັນມີຄວາມແຕກຕີ່ າງກັນລະຫວີ່າງພາກລາຍຈີ່ າຍຕີ່ າງໆພາຍໃນງ ົບປະມານ
ິ ານ. ຍົກຕົວຢີ່າງ, ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໄດັ້ຮບ
ັ ສີ່ວນແບີ່ງ 22,9% ຂອງລາຍຈີ່ າຍພາກເງ ິນເດອນ
ບໍລຫ
(ພາກ 60) ຂອງງ ົບປະມານປີ 2020, ຍັ້ອນວີ່າຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແມີ່ ນຂະແໜງການທີີ່ໃຫຍີ່ ແລະ ມີ
ບຸ ກຄະລາກອນຫາຍທີີ່ສຸ ດ, ແຕີ່ ງ ົບປະມານພາກ 63 (ກິດຈະກໍາທາງວິຊາການ) ກວມພຽງແຕີ່ ປະມານ 7,3% ຂອງ
ລາຍຈີ່ າຍພາກດຽວກັນຂອງລັດຖະບານ, ເຊິີ່ງເປັນພາກທີີ່ມີຄວາມຕັ້ອງການຫາຍທີີ່ສຸ ດເພີ່ ອປັບປຸ ງຄຸ ນນະພາບຂອງ
ັ້
ການຝຶ ກອົບຮົມຄູປະຈໍາການ ແລະ ການສະໜັບ
ການສຶກສາ ເພາະມັນປະກອບມີການສະໜອງປຶມແບບຮຽນ,
ີ່
ສະໜູນຄູອາຈານ ແລະ ອນໆ.

ຕາຕະລາງ 3: ສີ່ວນແບີ່ງງ ົບປະມານຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຂອງແຕີ່ ລະພາກງ ົບປະມານ
2016

2017

2018

2019

2020

(ຕົວຈິງ)

(ຕົວຈິງ)

(ງ ົບປະມານ)

(ງ ົບປະມານ)

(ງ ົບປະມານ)

ັ້
ັ້ ນ)
ສີ່ ວນແບງງ ົບປະມານຂອງສຶກສາ (ລາຍຈີ່ າຍຂັນຕົ

13,3%

13,3%

14,2%

13,7%

13,1%

ິ ານຂອງສຶກສາ
ສີ່ ວນແບງງ ົບປະມານບໍລຫ
ິ ານທີີ່ເປັນເງ ິນເດອນຂອງ
ສີ່ ວນແບງງ ົບປະມານບໍລຫ

14,2%

17,4%

16,8%

15,7%

14,6%

24,3%

23,3%

22,8%

22,3%

21,9%

25,4%

24,1%

24,0%

23,2%

22,9%

17,2%

17,6%

16,3%

17,0%

16,9%

ສຶກສາ (ພາກ 60 ແລະ 61)
ສີ່ ວນແບງງ ົບປະມານເງ ິນເດອນຂອງສຶກສາ (ພາກ
60)
ສີ່ ວນແບງງ ົບປະມານເງ ິນອຸ ດໜູນຂອງສຶກສາ (ພາກ
61)

59

ິ ານຂອງສຶກສາປົກະຕິ
ສີ່ ວນແບງງ ົບປະມານບໍລຫ

12,6%

12,5%

11,8%

12,0%

11,5%

9,8%

11,7%

139%

8,1%

7,3%

5,1%

22%

0,0%

13,9%

12,9%

ສີ່ ວນແບງງ ົບປະມານລົງທຶນຂອງສຶກສາ (ພາກ 67)

9,1%

5,5%

6,3%

5,2%

5,1%

ສີ່ ວນແບງງ ົບປະມານລົງທຶນຂອງຕີ່ າງປະເທດ

9,4%

5,7%

6,4%

6,7%

6,7%

ສີ່ ວນແບງງ ົບປະມານລົງທຶນພາຍໃນ

8,4%

5,1%

6,1%

3,1%

2,4%

(ພາກ 62)
ສີ່ ວນແບງງ ົບປະມານເງ ິນດັດສົມ-ສົງເສີມຂອງສຶກສາ
(ພາກ 63)
ັ້ ຂອງສຶກສາ (ພາກ
ສີ່ ວນແບງງ ົບປະມານເງ ິນຊໃໝີ່
66)

ັ້ ງ ົບປະມານບໍລຫ
ັ
ິ ານທີີ່ບໍີ່ແມີ່ ນເງ ິນເດອນ ແລະ ເງ ິນລົງທຶນ ທີີ່ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາໄດັ້ຮບ
ດັີ່ງນັນ,
ິ ານ ແລະ ການດໍາເນີນງານ (ແມີ່ ນຂະແໜງການ
ແມີ່ ນໜັ້ອຍທີີ່ສຸ ດ ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນ ຖັ້າທຽບໃສີ່ຂອບເຂດການບໍລກ
ັ້
ີ່ າງຕີ່ າງໆ (ມີຈາໍ
ິ ານສາທາລະນະທີີ່ໃຫຍີ່ ທີີ່ສຸ ດ ແລະ ມີຢີ່ ູທົີ່ວປະເທດ) ແລະ ຈໍານວນຊັບພະຍາກອນພນຖານໂຄງລ
ບໍລກ
ິ ານ ແລະ ໂຮງຮຽນຫາຍພັນຫງັ ທີີ່ຕັ້ອງໄດັ້ບໍລຸງຮັກສາ ແລະ ສັ້ອມແປງ). ການແກໄັ້ ຂບັນຫາຊີ່ອງ
ນວນອາຄານບໍລຫ
ັ ການປຶກສາຫາລກັບກະຊວງການເງ ິນ ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃນ
ົ ັ້ ຈະໄດັ້ຮບ
ຫວີ່າງທີີ່ສໍາຄັນເຫີ່ ານີ
ັ້
າເພດານງ ົບປະມານໃຫັ້ຂະແໜງການ ແລະ ການປຶກສາຫາລກີ່ ຽວກັບການຈັດສັນງ ົບປະມານປະຈໍາປີ
ເວລາຄົນຄວັ້
ັ້ ງການສຶກສາທີີ່ມີຄຸນນະພາບ. ມັນເປັນສິີ່ງຈໍາເປັນທີີ່
ເພີ່ ອຮັບປະກັນໃຫັ້ ສປປ ລາວ ບັນລຸ SDG-4 ການເຂົາເຖິ
ັ້
ັ ເງ ິນບໍລຫ
ິ ານທີີ່ບໍີ່ແມີ່ ນເງ ິນເດອນ ແລະ ງ ົບປະມານການລົງທຶນເພີີ່ມຂຶນ
ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຕັ້ອງໄດັ້ຮບ
ີ່ ຈໍາເປັ ນເພີ່ ອບັນລຸ ເປົາໝາຍຂອງແຜນພັ
ັ້
ັ້
ດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ
ເພີ່ ອໃຊັ້ຈີ່າຍເຂົາໃນແຜນງານທີ
ັ້
ດທະນາແບບຍນຍົງທີ 4 (SDG4).
ເປົາໝາຍການພັ
ີ ວາມພະຍາຍາມຢີ່າງຫວງ
ສຸ ດທັ້າຍ, ມັນບໍີ່ສາມາດປະຕິເສດໄດັ້ວີ່າ ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໄດັ້ມຄ
ິ ານຂອງຕົນຢີ່າງຕໍີ່ເນີ່ ອງ, ໂດຍສະເພາະໃນ
ຫາຍ ແຕີ່ ປີ 2016-2020 ເພີ່ ອຮັບມກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການບໍລກ
ັ້ ດທະຍົມສຶກສາ, ໃນຂະນະທີີ່ເຫັນວີ່າງ ົບປະມານຫຸ ດລົງ. ເນີ່ ອງຈາກວີ່າ
ການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ແລະ ຊັນມັ

ັ້ ນການສຶກສາພາກບັງຄັບ, ແນີ່ ນອນ ຈໍານວນ
ັ້ ດທະຍົມຕອນຕົນເປັ
ລັດຖະບານໄດັ້ກໍານົດໃຫັ້ ການສຶກສາຊັນມັ
ັ້ ີ່ ມ. ດັີ່ງນັນ,
ັ້
ຈໍານວນຄູສອນຈໍາເປັນຕັ້ອງມີຈາໍ ນວນເພີີ່ມເຕີມ. ເຖິງຢີ່າງໃດກໍີ່ຕາມ,
ນັກຮຽນຄາດວີ່າຈະເພີີ່ມຂຶນຕ
ຍັ້ອນມີການ ຈໍາກັດຈໍານວນລັດຖະກອນຂອງລັດຖະບານ, ດັີ່ງນັນັ້ ຄວນເລັີ່ງໃສີ່ປັບປຸ ງປະສິດທິພາບຂອງການນໍາໃຊັ້
ັ້
ັ້ ອຍໆໃນພາກ
ີ ານເງ ິນເພີີ່ມຂຶນເລ
ີ ຢີ່ ູ. ດັີ່ງທີີ່ສາມາດເຫັນໄດັ້ໃນພາກຕໍີ່ໄປນີ,ັ້ ຈະຮຽກຮັ້ອງໃຫັ້ມກ
63, ເພີ່ ອຍົກ
ຄູທີ່ ມີ
ລະດັບຄວາມສາມາດ.

7.2.2. ການປັບປຸ ງປະສິດທິພາບໃນການຈັດສັນງ ົບປະມານ
ັ້ ຄອງ
ມັນເປັນສິີ່ງສໍາຄັນທີີ່ຈະຕັ້ອງພິຈາລະນາເຖິງຈຸດປະສົງດັີ່ງກີ່ າວນີ ັ້ ໃນສະພາບທີີ່ມີການປະຕິຮູບການຄຸ ມ
ັ ກະຊວງການເງ ິນ
ການເງ ິນພາກລັດ, ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະທີີ່ມີການກະກຽມ ແລະ ເຈລະຈາງ ົບປະມານປະຈໍາປີ ກບ
ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. ສົມມຸ ດວີ່າ ງ ົບປະມານຂອງ ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຈະເພີີ່ມ
ັ້ ໂດຍສະເພາະງ ົບປະມານບໍລຫ
ັ ເພີີ່ມເຕີມນີ ັ້
ິ ານທີີ່ບໍີ່ແມີ່ ນເງ ິນເດອນ, ຄໍາຖາມທີີ່ສໍາຄັນກໍຄ: ງ ົບປະມານທີີ່ໄດັ້ຮບ
ຂຶນ
ັ ລຸ ໄດັ້ການປັບປຸ ງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາໃຫັ້ໄດັ້ຫາຍທີີ່ສຸ ດ? ຄໍາຖາມສໍາຄັນອີກ
ຈະໄປຈັດສັນໃສີ່ຫຍັງ ເພີ່ ອໃຫັ້ບນ
ີ ວາມຍຸ ດຕິທໍາ/ເທົີ່າທຽມກັນ ໃນທົີ່ວ
ອັນໜຶີ່ງຄ: ເຮັດແນວໃດເພີ່ ອຮັບປະກັນການແບີ່ງປັນຊັບພະຍາກອນໃຫັ້ມຄ
ແຂວງ ແລະ ເມອງ ເພີ່ ອຫຸດຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນກັນ?

ົ
ົ ສູງ ທີີ່ມີຜນ
ິ ະສິດສໍາລັບກິດຈະກໍາທີີ່ມີປະສິດທິຜນ
ງ ົບປະມານເພີີ່ມເຕີມທີີ່ມີ ຈະຕັ້ອງຈັດສັນໃຫັ້ໃສີ່ບູລມ
ີ່
ິ ະສິດທີລະບຸ ໄວັ້ໃນຂໍ ັ້ 3.3.
ກະທົບຕໍີ່ຜົນການຮຽນຮູ ັ້ ແລະ ການຫຸ ດຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນກັນ, ອີງຕາມບູລມ
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ົ ກະທົບສູງຕໍີ່
ົ ດັ້ານຄີ່າໃຊັ້ຈີ່າຍ ທີີ່ມີຜນ
ການກໍານົດ ແລະ ຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງແຜນງານທີີ່ມີປະສິດທິຜນ
ັ້
ັ້ ຂັນຕອນການວາງແຜນ
(ແຜນ 5
ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ແລະ ຫຸດຜີ່ອນຄວາມໂຕນກັນ ຈະຕັ້ອງໄດັ້ກໍານົດຕັງແຕີ່
ັ້
ດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ
ປີ ແລະ ແຜນປະຈໍາປີ ), ໂດຍອີງໃສີ່ເປົາໝາຍນະໂຍບາຍຂອງແຜນພັ
ັ້
ັ້ ນຖານຂອງຄຸ
ນນະພາບການສຶກສາ ທີີ່ໃຊັ້ເປັ ນຕົວກໍານົດການວາງແຜນ. ຈາກນັນັ້ ຈະຕັ້ອງບັນຈຸເຂົາັ້
ມາດຕະຖານຂັນພ
ັ້ ບຄວາມສາມາດທາງດັ້ານການເງ ິນ.
ໃນແຜນງ ົບປະມານປະຈໍາປີ , ໂດຍຂຶນກັ
ິ ະສິດຖກຈັດອັນດັບຕາມບູລມ
ິ ະສິດ, ໂດຍອີງໃສີ່ສາມ
ໃນຕາຕະລາງຕໍີ່ໄປນີ,ັ້ ແຜນງານການໃຊັ້ຈີ່າຍບູລມ
ມາດຖານທີີ່ສໍາຄັນ:
-

ົ ຂອງການນໍາໃຊັ້ຊບ
ັ ພະຍາກອນທີີ່ມີຢີ່ ູ (ຕົວຢີ່າງ ປັບປຸ ງ
ເງີ່ ອນໄຂທີ 1: ປັບປຸ ງປະສິດທິພາບ ຫ ປະສິດທິຜນ
ຶ ສານິເທດ ແລະ ການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງພະນັກງານທີີ່ມີ) ດັີ່ງທີີ່ສະແດງໃຫັ້ເຫັນ ໃນຜົນການສຶກ
ຄຸ ນນະພາບຂອງຄູສກ

-

ົ ດັ້ານຄີ່າໃຊັ້ຈີ່າຍ.
ສາ ປະສິດທິຜນ
ິ ະສິດ: ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021ເງີ່ ອນໄຂທີ 2: ຂະແໜງການຍີ່ ອຍບູລມ
ັ້
ິ ະສິດໃນການຍົກສູງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາຊັນປະຖົ
ມ
2025 ໄດັ້ກໍານົດໃຫັ້ບູລມ

-

ເງີ່ ອນໄຂທີ 3: ຫຸ ດຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນກັນ (ສຸ ມໃສີ່ກຸີ່ ມຄົນທີີ່ດັ້ອຍໂອກາດ)

ິ ະສິດດັີ່ງນີ:ັ້
ງ ົບປະມານເພີີ່ມເຕີມທີີ່ມີ ຄວນຈັດສັນໃສີ່ບັນດາແຜນງານທີີ່ເປັ ນບູລມ
ິ ະສິດ
ຕາຕະລາງ 4: ບັນດາແຜນງານບູ ລມ
ແຜນງານການໃຊັ້ຈີ່າຍ

ປັບປຸ ງ

ຂະແໜງ

ປະສິດທິພາບ/

ການຍີ່ ອນ
ທີີ່ເປັນບູ

ຫຸ ດຜີ່ອນ
ຄວາມແຕກ
ັ້
ໂຕນ/ເນັນໃສີ່

ການນໍາໃຊັ້
ງ ົບປະມານທີີ່ມີ

ລິມະສິດ

ກຸີ່ ມຄົນທີີ່ດັ້ອຍ

ສູງຫາຍ

ແມີ່ ນ

ົ
ປະສິດທິຜນ

ິ ະສິດ
ບູລມ

ມູນຄີ່ າ

(1 ເຖິງ 4)

(ປະຈໍາປີ :
ລັ້ານ ກີບ)

ໂອກາດ

ັ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນ
ຮັບປະກັນໃຫັ້ຜູອ
ັ ການ
ປະຖົມສຶກສາ ແລະ ຄູສອນ ໄດັ້ຮບ
ຝຶ ກອົບຮົມຢີ່າງໜັ້ອຍສຸ ດ (20%, ການ
ຝຶ ກອົບຮົມໄລຍະ 5 ວັນ). ການຝຶ ກ

ສູງ

1

7.581
(ພາກ 63)

ັ ສູດໃໝີ່ ອາດຫາຍ
ອົບຮົມການນໍາໃຊັ້ຫກ
ກວີ່ າ 3 ວັນ
ັ ການຝຶ ກ
ຮັບປະກັນໃຫັ້ຄູທຸກຄົນ ໄດັ້ຮບ

47.551

ັ ສູດໃໝີ່ (ປ.3 ໃນ
ອົບຮົມການນໍາໃຊັ້ຫກ

(ພາກ 67,
ເລີີ່ມແຕີ່ ປີ

ປີ 2021, ປ.4 ໃນປີ 2022 ແລະ ປ.5

ສູງຫາຍ

ແມີ່ ນ

ສູງ

1

ໃນປີ 2023)

20212023)

ຮັບປະກັນການລົງຕິດຕາມ ຊຸກຍູຂັ້ ອງຄູ
ັ້
ສຶກສານິເທດຊັນປະຖົ
ມສຶກສາ ໃຫັ້ກວມ
ຢີ່າງໜັ້ອຍ (ສະເລີ່ ຍ 4 ວັນຕໍີ່ໂຮງຮຽນໃນ
ແຕີ່ ລະປີ :

ັ້ ຍວັນສໍາລັບ
ອາດໃຊັ້ໜອ

ສູງຫາຍ

ແມີ່ ນ

ັ ໄດັ້ດີ ແລະ ຫາຍວັນ
ໂຮງຮຽນທີີ່ປະຕິບດ
ີ່ຕມ ສໍາລັບໂຮງຮຽນທີີ່ດັ້ອຍໂອກາດ)
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ສູງ

1

8.518
(ພາກ 63)

ັ້ ີ່ ໄດັ້
ີ ຮບ
ັ ຜົນປະໂຫຍດ
ເພີີ່ມຈໍານວນຜູ ທ
ັ້
ຈາກທຶນການສຶກສາຂັນປະຖົ
ມ ສໍາລັບ
ັ
ນັກຮຽນທີີ່ດັ້ອຍໂອກາດ (ຈາກປະຈຸບນ

ສູງ

ແມີ່ ນ

ສູງຫາຍ

1

ສູງ

ບໍີ່ແມີ່ ນ

ສູງຫາຍ

2

ສູງ

ແມີ່ ນ

ສູງ

2

ປານກາງ

ແມີ່ ນ

ສູງ

3

ສູງ

ແມີ່ ນ

ປານກາງ

3

ສູງ

ບໍີ່ແມີ່ ນ

ສູງ

3

ປານກາງ

ແມີ່ ນ

ປານກາງ

3

ປານກາງ

ບໍີ່ແມີ່ ນ

ປານກາງ

4

ສູງ

ບໍີ່ແມີ່ ນ

ປານກາງ

4

ປານກາງ

ແມີ່ ນ

ສູງ

4

1.000 ຄົນ ເປັນ 5.000 ຄົນໃນປີ
2025)
ັ້ ີ່ ໄດັ້
ີ ຮບ
ັ ຜົນປະໂຫຍດ
ເພີີ່ມຈໍານວນຜູ ທ
ັ້ ດທະຍົມ
ຈາກທຶນການສຶກສາໃນຊັນມັ
ັ້ ສໍາລັບນັກຮຽນທີີ່ດັ້ອຍໂອກາດ
ຕອນຕົນ
ັ້ າລາຮຽນຊັນປະຖົ
ັ້
ສະໜອງປຶມຕໍ
ມ
ສໍາລັບນັກຮຽນທຸກຄົນ

(ທົດແທນເພີ່ ອ

ຮັບປະກັນອັດຕາສີ່ ວນ 1: 1)
ັ້
ັ ຮຽນ (ຊັນການ
ສະໜອງອາຫານໃຫັ້ນກ
ັ້
ສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ແລະ ຊັນປະຖົ
ມ,
ັ ຜົນປະໂຫຍດ
ໂດຍສະເລີ່ ຍຂອງຜູ ໄັ້ ດັ້ຮບ
76.000 ຄົນຕໍີ່ປີ ) ທີີ່ຈະສະໜັບສະໜູນ

4.050
(ພາກ 61)

5.130
(ພາກ 61)
18.796
(ພາກ 63)

10.625
(ພາກ 61)

ໂດຍງ ົບປະມານລັດຖະບານ
ິ ານ
ເພີີ່ມມູນຄີ່ າຫົວໜີ່ວຍເງ ິນບໍລຫ
ັ້
ັ
ໂຮງຮຽນຊັນປະຖົ
ມ
(ຈາກປັດຈຸບນ
ັ້ ນ 100.000 ກີບຕໍີ່
70.000 ກີບ ຂຶນເປັ
ຄົນໃນປີ 2023)
ັ້ າລາຮຽນມັດທະຍົມ
ສະໜອງປຶມຕໍ
ລັບນັກຮຽນທຸກຄົນ

ສໍາ
(ທົດແທນເພີ່ ອ

ຮັບປະກັນອັດຕາສີ່ ວນ 1:1)
ຍົກລະດັບມາດຕະຖານ

17.310
(ພາກ 62)

8.437
(ພາກ 63)

ສິີ່ງອໍານວຍ

ຄວາມສະດວກດັ້ານສຸ ຂະອະນາໄມ
WASH standard 1) ຢູີ່ໂຮງຮຽນ

18.552
(ພາກ 67)

ອະນຸບານ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ
ຍົກລະດັບມາດຕະຖານ

ສິີ່ງອໍານວຍ

ຄວາມສະດວກດັ້ານສຸ ຂະອະນາໄມ
WASH standard 1) ຢູີ່ໂຮງຮຽນ

1.528
(ພາກ 67)

ມັດທະຍົມ
ລົງທຶນໃສີ່ ການສະໜອງອຸ ປະກອນຮັບ
ໃຊັ້ການຮຽນ-ການສອນ

ໃນໂຮງຮຽນ

ມັດທະຍົມ ແລະ ສະຖາບັນອາຊີວະສຶກ

105.680
(ພາກ 67)

ສາ
ການກໍີ່ສັ້າງຫັ້ອງຮຽນໃໝີ່

(ອະນຸບານ,

ປະຖົມ, ມັດທະຍົມ ແລະ ອາຊີວະສຶກ
ສາ)
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119.710
(ພາກ 67)

ັ າວນີ ັ້ ອາດຈະຕັ້ອງມີ
ໝາຍເຫດ: ບັນດາກິດຈະກໍາ ແລະ ການຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນທີີ່ລວມຢູີ່ໃນບັນຊີດີ່ ງກີ່
ການທົບທວນຄນ, ໂດຍສະເພາະກີ່ ຽວກັບຜົນຂອງການວິເຄາະປະສິດທິພາບດັ້ານຄີ່າໃຊັ້ຈີ່າຍຂອງແຜນງານຕີ່ າງໆ ທີີ່
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຄາດວີ່າຈະດໍາເນີນການ ໃນໄລຍະການທົບທວນກາງສະໄໝ.
ຮັບປະກັນການແບີ່ງປັນຊັບພະຍາກອນໃຫັ້ເທົີ່າທຽມກັນໃນແຕີ່ ລະແຂວງ, ແຕີ່ ລະເມອງ ແລະ ໂຮງຮຽນ,
ເພີ່ ອຫຸ ດຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນກັນ

ການຈັດສັນງ ົບປະມານໃຫັ້ແກີ່ ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຢີ່າງເໝາະສົມ ແມີ່ ນສິີ່ງທີີ່ຈໍາເປັນ, ໃນຂະນະທີີ່

ີ ວາມສໍາຄັນເໝອນກັນ.
ປະສິດທິພາບໃນການຈັດສັນງ ົບປະມານພາຍໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາເອງ ກໍມຄ
ການຈັດສັນງ ົບປະມານໃຫັ້ແຂວງ
ິ ານທີີ່ບໍີ່ແມີ່ ນເງ ິນເດອນໃຫັ້ແກີ່ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ
ຜີ່ານມາ ການຈັດສັນງ ົບປະມານບໍລຫ
ັ້
ລະປີ, ຊຶີ່ງເຮັດໃຫັ້ຄວາມແຕກໂຕນຍິີ່ງຫີ່ າງກັນອອກໄປ ຊຶີ່ງເຮັດໃຫັ້ມ ີ
ສີ່ວນໃຫຍີ່ ແມີ່ ນຈັດສັນແບບເພີີ່ມຂຶນໃນແຕີ່
ຫາຍແຂວງປະສົບບັນຫາການຂາດເຂີນງ ົບປະມານ. ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈະສບຕໍີ່ເຮັດວຽກກັບກະ
ັ ສັນໃຫັ້ແກີ່ ສຶກສາແຂວງ ແມີ່ ນມີຄວາມເທົີ່າທຽມ/ຍຸ ດຕິທໍາຕີ່ ມ
ຊວງການເງ ິນ ເພີ່ ອຮັບປະກັນວີ່າ ງ ົບປະມານທີີ່ໄດັ້ຈດ
ເພີ່ ອແນໃສີ່ຫຸ ດຜີ່ອນຄວາມແຕກຕີ່ າງລະຫວີ່າງບັນດາແຂວງ. ແທັ້ຈງິ ແລັ້ວ, ການຈັດສັນງ ົບປະມານໃຫັ້ແຕີ່ ລະແຂວງ

ັ້ ດຈຸດປະສົງທີີ່ສະທັ້ອນໃຫັ້ເຫັນເຖິງລະດັບການບໍລກ
ິ ານທີີ່ໄດັ້ສະໜອງ ແລະ ຄວາມແຕກໂຕນ
ຕັ້ອງອີງໃສີ່ຕົວຊີວັ
ີ , ຈໍານວນໂຮງຮຽນ ແລະ ນັກຮຽນ ແລະ ອີ່ ນໆ). ມັນຍັງມີ
ກັນ ເຊັີ່ນ (ຄວາມທຸກຍາກ, ຄວາມຫີ່ າງໄກສອກຫກ
ັ້ ອງຖິີ່ນ, ເຊິີ່ງເປັນຜູຮ
ັ້ ບ
ັ
ຄວາມສໍາຄັນທີີ່ຈະສບຕໍີ່ສົີ່ງເສີມບົດບາດທາງຍຸ ດທະສາດຂອງສຶກສາ ຕໍີ່ອົງການປົກຄອງຂັນທັ້
ັ້
ັ ງ ົບປະມານ.
ບດ
ຜິດຊອບໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ການຈັດສັນງ ົບປະມານໃຫັ້ ຫັ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມອງ
ບົດບາດຂອງ ຫັ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມອງ ແມີ່ ນຈຸດໃຈກາງຂອງຍຸ ດທະສາດ ເພີ່ ອຍົກສູງຄຸ ນ
ິ ານດັ້ານການສຶກສາໃນລະດັບທັ້ອງຖິີ່ນ, ແຕີ່ ວີ່າ ຫັ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມອງ
ນະພາບຂອງການບໍລກ
ັ ງ ົບປະມານພາກ 63 ກວມ
ັ ງ ົບປະມານບໍລຫ
ິ ານໜັ້ອຍທີີ່ສຸ ດ. ໃນປີ 2019 ທັງໝົດ 148 ເມອງ ໄດັ້ຮບ
ແມີ່ ນໄດັ້ຮບ
ພຽງແຕີ່ ປະມານ 7% ຂອງງ ົບປະມານພາກດຽວກັນຂອງ ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຫ ສະເລີ່ຍປະມານ 11 ຕ ັ້
ັ ເງ ິນປະມານ ປະມານ 8.000 ໂດລາ
ກີບຕໍີ່ປີ (ປະມານ 1,2 ລັ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ຊຶີ່ງສະເລີ່ຍເມອງໜຶີ່ງໄດັ້ຮບ
ັ້ ອງ ແມີ່ ນເພີ່ ອປັບປຸ ງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ. ງ ົບປະມານ
ສະຫະລັດ. ການໃຊັ້ຈີ່າຍງ ົບປະມານພາກ 63 ຢູີ່ຂັນເມ
ັ້
ນດາກິດຈະກໍາເພີ່ ອໄປສະໜັບ
ສີ່ວນນີ ັ້ ແມີ່ ນງ ົບປະມານທີີ່ຫັ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມອງ ນໍາໃຊັ້ເຂົາໃນບັ
ັ້
ງຈົບຊັນັ້
ສະໜູນໂຮງຮຽນ, ໂດຍສະເພາະການລົງຊີ່ວຍເຫອ ແລະ ຕິດຕາມຂອງຄູນເິ ທດ, ການຈັດຕັງການສອບເສັ
ປ.5 ແລະ ຊັນັ້ ມ.4, ຝຶກອົບຮົມຄູປະຈໍາການ ແລະ ອີ່ ນໆ. ຖັ້າຢາກຍົກສູງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ, ການເພີີ່ມການ
ັ້
ີ ານເພີີ່ມງ ົບປະມານພາກ
ິ ະສິດ. ນີອາດຈະຮຽກຮັ້
ອງໃຫັ້ມກ
ຈັດສັນງ ົບປະມານດັີ່ງກີ່ າວໃຫັ້ແກີ່ ເມອງ ແມີ່ ນເປັນບູລມ
ັ້
ກສາ ແລະ ກິລາ ໃຫັ້ໄດັ້ຈາໍ ນວນ ປະມານ 20 ຕ ັ້ ກີບ (ປະມານ 2,2 ລັ້ານ ໂດລາ),
ດັີ່ງກີ່ າວຂຶນໃນຂະແໜງການສຶ
ັ ຈາກສູນກາງ ແລະ ແຂວງໃນປັດຈຸບນ
ັ ແມີ່ ນມີໜອ
ັ້ ຍຫາຍ.
ຍັ້ອນວີ່າງ ົບປະມານທີີ່ໄດັ້ຮບ
ັ້ ການຈັດສັນງ ົບປະມານໃຫັ້ບນ
ັ ດາເມອງ ສະແດງໃຫັ້ເຫັນຄວາມແຕກຕີ່ າງກັນຫາຍ ໃນແຕີ່ ລະ
ຍິີ່ງໄປກວີ່ານັນ,
ັ້
ໄັ້ ຂບັນຫານີ ັ້ ໃນປີ 2018
ແຂວງ, ລວມທັງພາຍໃນແຂວງດຽວກັນ. ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດັ້ເລີີ່ມຕົນແກ
ຶ ສາ
ໂດຍການພັດທະນາ ແລະ ເຜີຍແຜີ່ຄູີ່ມແນະນໍາໃນການຈັດສັນງ ົບປະມານລິຫານໃຫັ້ແກີ່ ເມອງ ເພີ່ ອຊີ່ວຍໃຫັ້ສກ
ີ່
ີ່
ິ ານໃຫັ້ເມອງໃຫັ້ມຄ
ີ ວາມເທົີ່າທຽມ ໂດຍອີງຕາມສູດຄິດໄລີ່ທີມີຈດ
ຸ ປະສົງເພອຫຸ ດ
ແຂວງ ຈັດສັນງ ົບປະມານບໍລຫ

ັ້
ດຄິດໄລີ່ ໄດັ້ຖກທົບທວນ ແລະ ປັ ບປຸ ງໃໝີ່ໃນເດອນພະຈິກ 2019 ແລະ ມີ
ຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນກັນ. ຕົວຊີບອກສູ
ັ້
ັ້ ເພີ່ ອຮັບປະກັນໃຫັ້ແຂວງ ຈັດສັນງ ົບປະມານໃຫັ້ເມອງທີີ່ດັ້ອຍໂອກາດຫາຍຂຶນ.
ຄວາມຍດຍຸີ່ ນຫາຍຂຶນ
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ການຈັດສັນງ ົບປະມານໃຫັ້ໂຮງຮຽນ
ິ ານໂຮງຮຽນ (ສູດຄິດໄລີ່ ແລະ ການໃຊັ້ຈີ່າຍທີີ່ເໝາະສົມ) ຄວນຕອບສະໜອງຕໍີ່ຄວາມຕັ້ອງການ
ເງ ິນບໍລຫ
ັ້
ັ້ ນຖານຂອງຄຸ
ນນະ
ໃນລະດັບໂຮງຮຽນເພີ່ ອຫຸ ດຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນກັນ ແລະ ເຊີ່ ອມໂຍງກັບມາດຕະຖານຂັນພ
ພາບການສຶກສາ ຂອງການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ. ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ມີຈດ
ຸ ປະສົງ
ັ້
ິ ານໂຮງຮຽນຄນໃໝີ່ ແລະ ປັບປຸ ງຂໍແນະນໍ
າທີີ່ກີ່ ຽວຂັ້ອງ.
ຈະປັບປຸ ງສູດການຄິດໄລີ່ເງ ິນບໍລຫ
7.3. ແຜນຄວາມຕັ້ອງການດັ້ານການເງ ິນສໍາລັບແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025
ິ ໄລີ່ພາຍໃຕັ້ສອງສົມ
ການຄາດຄະເນງ ົບປະມານສໍາລັບແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໄດັ້ຄດ
ັ ງ ົບປະມານຢູີ່ໃນລະດັບເທົີ່າເດີມ” ແລະ ສົມມຸ ດຖານ “ຍົກສູງຄຸ ນນະພາບການສຶກ
ມຸ ດຖານຄ: ສົມມຸ ດຖານ “ໄດັ້ຮບ
ັ້
ແລະ ຄາດຄະເນດັ້ານງ ົບປະມານສໍາລັບແຕີ່ ລະຂະແໜງການຍີ່ ອຍ ໄດັ້ສະແດງໃຫັ້
ສາ”. ການຄາດຄະເນການເຂົາຮຽນ
ເຫັນໃນເອກະສານຄັດຕິດທີ 6.
ັ ງ ົບປະມານຢູີ່ໃນລະດັບເທົີ່າເດີມ” ແມີ່ ນຮູ ບແບບການກໍານົດງ ົບປະມານລວມໃນໄລ
ສົມມຸ ດຖານ “ໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ ບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ກິດຈະ
ບດ
ຍະກາງທີີ່ຈໍາເປັນ ເພີ່ ອໃຫັ້ ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໄດັ້ສບຕໍີ່ຈັດຕັງປະຕິ
ັ້ ີ່ ການປັ ບປຸ ງຄຸ ນນະພາບ ແລະ ການເຂົາເຖິ
ັ້ ງການສຶກສາ ແລະ ໃນຂະນະ
ັ ໂດຍບໍີ່ໄດັ້ເນັນໃສ
ກໍາຕີ່ າງໆ ທີີ່ມີໃນປັດຈຸບນ
ັ້
ົ ມຸ ດຖານນີ ັ້ ໄດັ້ສາັ້ ງຂຶນ
ັ ສາໄວັ້ບີ່ ໃຫັ້
ໍ ການສຶກສາເສີ່ ອມໂຊມລົງ. ການຄາດເນງ ົບປະມານພາຍໃຕັ້ສມ
ດຽວກັນກໍຮກ
ໂດຍ

ັ
ນໍາໃຊັ້ສະພາບການຈັດສັນພະນັກງານລັດຖະກອນທີີ່ມີໃນປັດຈຸບນ

ແລະ

ັ້
ຄາດຄະເນການເພີີ່ມຂຶນຂອງ

ິ ານປົກກະຕິຢີ່ ູໃນລະດັບດຽວກັບໃນປະຈຸບນ
ັ , ນໍາໃຊັ້ນະ ໂຍບາຍການສະໜ
ເງ ິນເດອນເລັກນັ້ອຍ, ງ ົບປະມານບໍລຫ
ັ້ າລາຮຽນ ແລະ ອັດຕາການສູນເສຍທີີ່ມີໃນປັດຈຸບນ
ັ , ການຝຶ ກອົບຮົມຄູປະຈໍາການແມີ່ ນໜັ້ອຍທີີ່ສຸ ດ (ເພີ່ ອ
ອງປຶມຕໍ
ັ້ ີ່ ການປັບປຸ ງທັກສະການສອນ) ແລະ ບໍີ່ມີແຜນງານໃໝີ່ເພີີ່ມເຕີມ. ສິີ່ງ
ໃຫັ້ເຂົາສາມາດສບຕໍີ່ສອນໄດັ້, ແຕີ່ ບໍີ່ໄດັ້ເນັນໃສ
ັ້
ັ້
ັ້ ດ ທະຍົມແມີ່ ນເພີີ່ມຂຶນ
ົ ຊີບອກບາງຕົ
ວ, ເຊັີ່ນ: ການປະລະການຮຽນໃນຊັນມັ
ທັ້າທາຍໜຶີ່ງທີີ່ປະເຊີນໜັ້າຢູີ່ກໍຄ ມີຕວ
ັ້ າ ລາຮຽນ
ັ ໄດັ້ຕາມນະໂຍບາຍທີີ່ກໍານົດ ເຊັີ່ນ: ການສະໜອງປຶມຕໍ
ທຸກປີ. ບາງເທີ່ ອອາດແມີ່ ນຍັ້ອນບໍີ່ສາມາດປະຕິບດ
ແລະ ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດັ້ານສຸ ຂະອະນາໄມ. ເພີ່ ອແກ ັ້ໄຂບັນກາດັີ່ງກີ່ າວນີ,ັ້ ຢູີ່ໃນການຄາດຄະເນງ ົບປະມານ
ັ .
ັ ລຸ ໄດັ້ນະໂຍບາຍທີີ່ມີໃນປະຈຸບນ
ັ ງ ົບປະມານຢູີ່ໃນລະດັບເທົີ່າເດີມ” ແມີ່ ນອີງໃສີ່ເພີ່ ອໃຫັ້ບນ
ແບບ “ໄດັ້ຮບ
ັ ງ ົບປະມານຢູີ່ໃນລະດັບເທົີ່າເດີມ” ແມີ່ ນມີຈດ
ຸ ປະສົງ
ສະຫຸ ບລວມແລັ້ວ, ໃນແຜນງ ົບປະມານແບບ “ໄດັ້ຮບ

ັ້
ັ້
ັ້ ນພນຖານໄລຍະກາງ
ັ ວຽກງານການພັດທະນາການສຶກ
ບດ
ເພີ່ ອໃຫັ້ສາມດປະເມີນການຈັດຕັງປະຕິ
ເພີ່ ອສະໜອງຂໍມູ
ັ້
ວ ຄາດວີ່າຈະບໍີ່ປີ່ຽນແປງພາຍໃຕັ້ການສະໜອງງ ົບປະມານແບບນີ.ັ້
ສາໄດັ້, ເນີ່ ອງຈາກວີ່າ ຕົວຊີບອກບາງຕົ
ສົມມຸ ດຖານທີສອງ ແມີ່ ນການຄາດຄະເນງ ົບປະມານແບບ “ຍົກສູງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ”. ການຄາດຄະ
ັ້
ັ ບັນດາຄາດໝາຍ ແລະ ແຜນງານຕີ່ າງໆຂອງແຜນພັດທະນາການສຶກສາ
ບດ
ເນແບບນີ ັ້ ແມີ່ ນອີງໃສີ່ການຈັດຕັງປະຕິ
ີ່
ັ ດັ້ານການສຶກສາ ແລະ ຮັບປະກັນການລົງທຶນທີີ່ເໝາະ
ແລະ ກິລາ ຢີ່າງເຕັມຮູ ບບແບບ ເພອແນໃສີ່ປັບປຸ ງຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ້ ນຍາຂອງເປົາໝາຍການພັ
ດທະນາແບບຍນຍົງ
ແລະ ໃຫັ້ສອດຄີ່ອງກັບຄໍາໝັນສັ
ັ້
ັ ແຜນ 2021-2025 ແມີ່ ນອີງໃສີ່ການຄາດຄະເນງ ົບປະມານໃນຮູ ບ
ບດ
SDG-4. ຄາດໝາຍຂອງການຈັດຕັງປະຕິ
ແບບນີ.ັ້

ສົມໃນອະນາຄົດຂອງປະເທດ

ັ
ການຈັດສັນງ ົບປະມານໃຫັ້ແກີ່ ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທີີ່ຢູີ່ເໜອລະດັບຂອງສົມມຸ ດຖານ “ໄດັ້ຮບ
ງ ົບປະມານຢູີ່ໃນລະດັບເທົີ່າເດີມ” ຈະຖກຈັດສັນໃຫັ້ສອດຄີ່ອງກັບນະໂຍບາຍການໃຊັ້ຈີ່າຍຂອງຂະແໜງການ. ຄາດ
ັ້ ດ
ິ ານດັ້ານການສຶກສາ ແລະ ການປັບປຸ ງຕົວຊີວັ
ັ ເພີີ່ມເຕີມນີ ັ້ ຈະຊີ່ວຍໃຫັ້ການປັບປຸ ງການບໍລກ
ວີ່າງ ົບປະມານທີີ່ໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ ແລະ ບັນລຸ ໄດັ້ຄາດໝາຍທີີ່ກໍານົດໃນສົມມຸ ດຖານ “ຍົກສູງຄຸ ນ
ບປະຈຸບນ
ຂອງຂະແໜງການ ໃຫັ້ສູງຂຶນຈາກລະດັ
ັ້ ສໍາລັບການປະເມີນຜົນ
ີ່ ເຂັມແຂງ
ັ້
ັ້
ີ ານນີ ັ້ ຈະເປັນພນຖານທີ
ແລະ ມີຄວາມໝາຍຫາຍຂຶນ
ນະພາບການສຶກສາ”. ວິທກ
ັ ງານຂອງຂະແໜງການທີີ່ກີ່ ຽວຂັ້ອງກັບລະດັບຂອງການສະໜອງຊັບພະຍາກອນ.
ການປະ ຕິບດ
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ັ້
ີ່ າ ວິກດ
ິ ການຂອງໂລກໃນປະຈຸບນ
ັ ອາດຈະເຮັດໃຫັ້ລາຍໄດັ້ຂອງລັດຖະບານຫຸ ດລົງ ແລະ
ແຕີ່ ຕັ້ອງເຂົາໃຈວ
ັ ຕໍີ່ີ່ າກວີ່າ
ດັ້ວຍເຫດນັນັ້ ຈຶີ່ງອາດເຮັດໃຫັ້ງ ົບປະມານຂອງ ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຫຸດລົງ ຊຶີ່ງອາດຈະໄດັ້ຮບ
ັ ງ ົບປະມານຢູີ່ໃນລະດັບເທົີ່າເດີມ”. ພາຍໃຕັ້ເງີ່ ອນໄຂດັີ່ງກີ່ າວ, ນະໂຍ
ລະດັບທີີ່ໄດັ້ຄາດຄະເນໃນຮູ ບແບບ “ໄດັ້ຮບ
ິ ະສິດວີ່າ ງ ົບປະມານທີີ່ຕັດຮອນລົງນີ ັ້ ຈະ
ບາຍການໃຊັ້ຈີ່າຍຂອງຂະແໜງການ ຈະສະໜອງຂອບໃນການກໍານົດບູລມ
ີ່ ຄາດ
ັ້
ັ ວຽກງານຂອງຂະແໜງການ, ໂດຍສະເພາະຕົວຊີບອກທີ
ໄປຕັດຮອນກິດຈະກໍາໃດ. ຜົນກະທົບຕໍີ່ການປະຕິບດ
ັ ຈະຕັ້ອງມີການປະເມີນລາຍລະອຽດ ໂດຍອີງໃສີ່ສະພາບງ ົບປະມານທັງສອງສົມ
ວີ່າຈະຫຸ ດລົງຈາກລະດັບປັດຈຸບນ
ັ້ າລັບການປະເມີນນີ.ັ້
ມຸ ດຖານນີ,ັ້ ຊຶີ່ງຢີ່າງໜັ້ອຍກໍເປັ ນຈຸດເລີີ່ມຕົນສໍ
ັ ງ ົບປະມານຢູີ່ໃນລະ ດັບເທົີ່າເດີມ” ແລະ “ຍົກສູງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ” ໄດັ້ສະແດງ
ສົມມຸ ດຖານ “ໄດັ້ຮບ
ີ່ ເຊີ່ ອມຕໍີ່ລະຫວີ່າງລະດັບການປະຕິບດ
ັ້
ັ ວຽກງານ ແລະ ລະດັບການສະໜອງງ ົບ
ໃຫັ້ເຫັນສອງຈຸດ ໃນເສັນສະແດງທີ
ັ ເຈນວີ່າ ຄວາມສໍາພັນລະຫວີ່າງ ລະດັບການສະໜອງງ ົບປະມານ ແລະ ການປະຕິບດ
ັ ວຽກງານ
ປະມານ. ເຫັນໄດັ້ຊດ
ັ້ ີ່ າງໜັ້ອຍກໍີ່ອາດຈະໃຫັ້ເຂົາໃຈບາງຢ
ັ້
ັ້
ີ່ າງກີ່ ຽວກັບ
,ັ້ ແຕີ່ ວີ່າຮູ ບບພາບນີຢ
ບໍີ່ໄດັ້ງີ່າຍດາຍ ດັີ່ງທີີ່ສະແດງຢູີ່ໃນເສັນສະແດງນີ
ັ ວຽກງານຂອງຂະແໜງການ.
ຄວາມສໍາພັນລະຫວີ່າງການຈັດສັນງ ົບປະມານ ແລະ ການປະຕິບດ
ັ້
ີ່ າ ການສຶກສາ
ແຕີ່ ວີ່າໃນຄວາມເປັນຈິງ ງ ົບປະມານລວມຂອງຂະແໜງການ ອາດບໍີ່ແມີ່ ນອັນຕັດສິນຊີຂາດວ
ິ ານທີີ່ບໍີ່ແມີ່ ນເງ ິນເດອນ ເຊັີ່ນ ງ ົບປະມານພາກ 63 (ສົີ່ງເສີມວິ
ຶ ັ້ ຫ ອີ່ອນແອລົງ, ແຕີ່ ງ ົບປະມານບໍລຫ
ຈະປັບປຸ ງດີຂນ
ັ້ ມັນອາດຈະເປັນປະໂຫຍດຫາຍກວີ່າ ທີີ່ອີງໃສີ່ງ ົບປະມານຮີ່ວງນີ ັ້ ເພີ່ ອປະເມີນ
ຊາການ) ທີີ່ເປັນອັນຕັດສິນ. ດັີ່ງນັນ,
ເຖິງສາຍກີ່ ຽວພັນລະຫວີ່າງງ ົບປະມານ ແລະ ການພັດທະນາຂອງຂະແໜງການ.
ຕາຕະລາງ 5: ຕົວກໍານົດທີີ່ສໍາຄັນໃນການຄາດຄະເນງ ົບປະມານ
ລາຍການສໍາລັບຄີ່ າໃຊັ້ຈີ່າຍ
ິ ານໂຮງຮຽນ
ເງ ິນບໍລຫ

ັ້
ປຶມແບບຮຽນ

ັ ງ ົບປະມານຢູີ່ໃນລະດັບເທົີ່າເດີມ
ໄດັ້ຮບ
ິ ານ
ບໍີ່ເພີີ່ມມູນຄີ່ າຫົວໜີ່ວຍເງ ິນບໍລຫ
ໂຮງຮຽນຕໍີ່ນັກຮຽນ ທຽບກັບງ ົບປະມານປີ

ປັບປຸ ງຄຸ ນນະພາບຂອງການສຶກສາ
ີ່
ັ້ 10.000 ກີບຕໍີ່ປີ ສໍາລັບມູນຄີ່ າຫົວ
ເພີມຂຶນ
ໜີ່ວຍຕໍີ່ນັກຮຽນ, ຈົນຮອດ 100.000 ກີບ

2020

ັ້
ໃນທຸກຊັນການສຶ
ກສາ ແຕີ່ ອະນຸບານຮອດ

ັ້ ນປະຖົ
ັ້
ອັດຕານັກຮຽນຕໍີ່ປຶມຊັ
ມສຶກສາ 1:1
ີ່
ິ ເພອແຮໄວັ້ ໃນປີ 2021
+ ການຈັດພິມ

ມັດທະຍົມສຶກສາ
ັ້ ນປະຖົ
ັ້
ອັດຕານັກຮຽນຕໍີ່ປຶມຊັ
ມສຶກສາ 1:1 +
ິ ເພີ່ ອແຮໄວັ້ ໃນປີ 2021
ການຈັດພິມ
ັ້
ັ້
ສໍາລັບອັດຕານັກຮຽນຕໍີ່ປຶມຂອງຊັ
ນ

ັ້
ັ້
ສໍາລັບອັດຕານັກຮຽນຕໍີ່ປຶມຂອງຊັ
ນ
ັ້ ແມີ່ ນຮັກສາໄວັ້ຄໃນປີ
ມັດທະຍົມຕອນຕົນ

ັ້ ໃຫັ້ບນ
ັ ລຸ 1:1 ໃນປີ
ມັດທະຍົມຕອນຕົນ

2020

2025

ການຝຶ ກອົບຮົມຄູປະຈໍາ

ຮຽກຮັ້ອງ 20% ຂອງຄູສອນໃນທຸກຊັນັ້

ຮຽກຮັ້ອງ 20% ຂອງຄູສອນໃນທຸກຊັນັ້

ການ (ລະບົບປົກະຕິ)

ັ ການຝຶ ກອົບຮົມເປັນເວລາ
ຮຽນຕັ້ອງໄດັ້ຮບ

ຮຽນ ໄດັ້ຝຶກອົບຮົມ 10 ວັນ.

5 ວັນໃນທຸກໆປີ ໂດຍຕອບສະໜອງກັບ
ການປະເມີນຜົນການສອນຂອງຄູ
(ງ ົບປະມານຢູີ່ພາຍໃຕັ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂອງ ກົມສັ້າງຄູ)
ການຝຶ ກອົບຮົມຄູ ໃນ

ັ
ຄູສອນ ປ.3 - ປ.5 ທັງໝົດ ຕັ້ອງໄດັ້ຮບ

ັ ສູດໃໝີ່ ແຕີ່
ການນໍາໃຊັ້ຫກ

ການຝຶ ກອົບຮົມ 7 ວັນ ແຕີ່ ປີ 2021-

ປີ 2021-2023

2023.

ອັດຕາສີ່ ວນນັກຮຽນຕໍີ່ຄູ

ຮັກສາຈໍານວນຄູໄວັ້ເທົີ່າເດີມ: ອະນຸບານ =
ັ້
23.3; ຊັນປະຖົ
ມສຶກສາ = 23.6;
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ຄກັນ

ຄກັນ

ັ້ = 19.5;
ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົນ
ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ = 20.5)
ິ ານຂອງຄູສກ
ຶ
ການໃຫັ້ບໍລກ
ສານິເທດ

ຶ ສານິເທດ
ຶ ສານິເທດ
ການໄປຕິດຕາມຊຸກຍູຂັ້ ອງຄູສກ
ການໄປຕິດຕາມຊຸກຍູຂັ້ ອງຄູສກ
ສະເລີ່ ຍ 4 ວັນຕໍີ່ໂຮງຮຽນ ໃນແຕີ່ ລະປີ (ໃນ ສະເລີ່ ຍ 6 ວັນຕໍີ່ໂຮງຮຽນ ໃນແຕີ່ ລະປີ (ໃນ
ັ້
ັ້
ທຸກຊັນຮຽນແຕີ່
ອະນຸບານຮອດມັດທະຍົມ) ທຸກຊັນຮຽນແຕີ່
ອະນຸບານຮອດມັດທະຍົມ)

ອັດຕາສີ່ ວນນັກຮຽນຕໍີ່ຫັ້ອງ

ັ້ ນປີ ຖານ
ຮັກສາໄວັ້ເທົີ່າເດີມກັບຂໍມູ

ຄກັນ

(ອະນຸບານ= 22; ປະຖົມ = 20;
ັ້ = 23; ມັດທະຍົມຕອນ
ມັດທະຍົມຕົນ
ທຶນການສຶກສາສໍາລັບ
ນັກຮຽນທຸກຍາກໃນຊັນັ້
ປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ

ປາຍ = 20)
ັ ທຶນການສຶກ
ເພີີ່ມຈໍານວນນັກຮຽນທີີ່ໄດັ້ຮບ

ຄກັນ

ສາ: ນັກຮຽນປະຖົມ 1.000 ຄົນໃນປີ
ັ້ ດທະຍົມ 2.000
2021, ນັກສຶກສາຊັນມັ
ຄົນໃນປີ 2021 ເພີີ່ມເປັນ 5.000 ຄົນສໍາ
ັ້
ລັບຊັນປະຖົ
ມ ແລະ 4.000 ຄົນ ສໍາລັບ

ັ້
ການສະໜອງນໍາສະອາດ

ັ້ ດທະຍົມຕົນ
ັ້ ໃນປີ 2025
ຊັນມັ
ຮັກສາຢູີ່ໃນລະດັບທີີ່ມີຢີ່ ູ ໃນປີ 2020,

ໍ ັ້
100% ຂອງໂຮງຮຽນມີນາສະອາດໃຊັ້
ພາຍ

ແລະ ສຸ ຂະອະນາໄມ

ພຽງແຕີ່ ຈັດງ ົບປະມານໃສີ່ ເພີ່ ອສັ້ອມແປງ

ໃນປີ 2025

ເລັກນັ້ອຍ
ັ້
ການສັ້ອມແປງພນຖານໂຄງ

2% ຂອງຈໍານວນໂຮງຮຽນ/ຫັ້ອງຮຽນຕັ້ອງ

ລີ່ າງຕີ່ າງໆ
ການກໍີ່ສັ້າງໂຮງຮຽນເພີ່ ອ

ັ ການສັ້ອມແປງ
ໄດັ້ຮບ
ັ ການກໍີ່ສັ້າງ
1% ຂອງໂຮງຮຽນຕັ້ອງໄດັ້ຮບ

ຄກັນ

ທົດແທນບີ່ ອນທີີ່ເປີ່ເພ
ັ ນັກຮຽນ
ກໍີ່ສັ້າງຫໍພກ

ທົດແທນ
1 ແຫີ່ ງ ຕໍີ່ແຂວງ ຕໍີ່ປີ

2 ແຫີ່ ງ ຕໍີ່ແຂວງຕໍີ່ປີ

ັ້ ແລະ ປາຍ)
(ມັດທະຍົມຕົນ
ກໍີ່ສັ້າງຫັ້ອງທົດລອງ
1 ແຫີ່ ງ ຕໍີ່ແຂວງ ຕໍີ່ປີ
ັ້ ແລະ ປາຍ)
(ມັດທະຍົມຕົນ

ຄກັນ

2 ແຫີ່ ງ ຕໍີ່ແຂວງຕໍີ່ປີ

ົ ມຸ ດຖານ “ໄດັ້ຮບ
ັ ງ ົບປະມານຢູີ່ໃນລະດັບເທົີ່າເດີມ”
7.3.1 ຄາດຄະເນງ ົບປະມານ ພາຍໃຕັ້ສມ
ັ້
ັ ງ ົບປະມານຢູີ່ໃນລະດັບເທົີ່າເດີມ” ໄດັ້ສະແດງໃຫັ້ເຫັນເຖິງການເພີີ່ມຂຶນແບບຊັ້
າໆ
ສົມມຸ ດຖານ “ໄດັ້ຮບ
ແລະ ເລັກນັ້ອຍ ຂອງງ ົບປະມານທັງໝົດຂອງ ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃນໄລຍະ 5 ປີ ຂອງແຜນພັດທະນາ
ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ.
ົ ມຸ ດຖານ “ໄດັ້ຮບ
ັ ງ ົບປະມານຢູີ່ ໃນລະດັບເທົີ່າເດີມ”
ຕາຕະລາງ 6: ຄາດຄະເນງ ົບປະມານ ພາຍໃຕສັ້ ມ
2020

2021

2022

2023

2024

2025

4.144.761

4.275.245

4.323.027

4.369.580

4.572.124

4.675.478

2.630.739

2.645.180

2.683.766

2.741.829

2.814.282

2.882.117

ພາກ 61 (ເງ ິນອຸ ດໜູນ)

362.798

364.350

368.488

374.459

380.468

386.690

ິ ານປົກກະຕິ)
ພາກ 62 (ເງ ິນບໍລຫ
ພາກ 63 (ເງ ິນດັດສົມ-ສົີ່ງເສີມ)

333.033

336.244

337.599

341.913

346.371

350.353

154.481

206.423

223.690

196.007

267.191

225.996

(ແຜນ)

ລວມ
ພາກ 60 (ເງ ິນເດອນ)

66

ັ້ ີ່ )
ພາກ 66 (ເງ ິນຊໃໝ
ພາກ 67 (ເງ ິນລົງທຶນ)

3.859

16.580

16.580

16.580

16.580

17.880

659.849

706.468

692.904

698.792

747.232

812.442

ັ້
ົບປະມານທີີ່ສັງເກດເຫັນຫາຍທີີ່ສຸ ດແມີ່ ນຢູີ່ພາກສາລະ
ດັີ່ງທີີ່ເຫັນໃນຕາຕະລາງຂັ້າງເທິງ, ການເພີີ່ມຂຶນຂອງງ
ບານງ ົບປະມານຕີ່ າງໆດັີ່ງນີ:ັ້
-

ພາກທີ 61: ສີ່ວນໃຫຍີ່ ແມີ່ ນງ ົບປະມານສໍາລັບອາຫານໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ທຶນການສຶກສາສໍາລັບນັກຮຽນ
ທຸກຍາກ.

-

ັ້ າລາຮຽນເພີ່ ອທົດ
ພາກທີ 63: ສີ່ວນໃຫຍີ່ ແມີ່ ນງ ົບປະມານການຝຶກອົບຮົມຄູປະຈໍາການ ແລະ ພິມປຶມຕໍ
ແທນ,

-

ພາກທີ 66: ສໍາລັບການສະໜອງອຸ ປະກອນໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ
ພາກທີ 67: ໂຄງການລົງທຶນຕີ່ າງໆ ເຊັີ່ນ: (i) ການສັ້າງຫັ້ອງຮຽນ ແລະ ການສັ້ອມແປງໂຮງຮຽນ, ການ
ັ ນັກຮຽນ ແລະ ຫັ້ອງທົດລອງ,
ສະໜອງສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດັ້ານສຸ ຂະອະນາໄມໃນໂຮງຮຽນ, ຫໍພກ
ັ ສູດໃໝີ່, ໂດຍປົກກະຕິແມີ່ ນໄດັ້
ແລະ (ii) ໂຄງການສະເພາະ ເຊັີ່ນ: ການຝຶ ກອົບຮົມຄູໃນການນໍາໃຊັ້ຫກ
ຮັບທຶນຈາກຄູີ່ ຮີ່ວມພັດທະນາ23.

ົ ມຸ ດຖານ “ຍົກສູ ງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ”.
7.3.2 ຄາດຄະເນງ ົບປະມານ ພາຍໃຕັ້ສມ
ັ້
ົບປະມານຂອງຂະແໜງ
ສົມມຸ ດຖານ “ຍົກສູງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ” ສະແດງໃຫັ້ເຫັນການເພີີ່ມຂຶນຂອງງ
ັ ງ ົບປະມານຢູີ່ໃນລະດັບເທົີ່າເດີມ”
ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃນແຕີ່ ລະປີ ຫາຍກວີ່າໃນສົມມຸ ດຖານ “ໄດັ້ຮບ
ົ ມຸ ດຖານ “ຍົກສູ ງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ”
ຕາຕະລາງ 7: ຄາດຄະເນງ ົບປະມານ ພາຍໃຕສັ້ ມ
2020

2021

2022

2023

2024

2025

4.431.256

4.475.848

4.548.864

4.745.520

4.852.174

2.645.180

2.683.766

2.741.829

2.814.282

2.882.117

362.798

364.350

368.488

374.459

380.468

386.690

333.033

351.188

367.600

387.411

394.658

401.732

154.481

234.852

253.092

226.708

295.064

254.787

3.859

16.580

16.580

16.580

16.580

17.880

659.849

819.106

786.322

801.879

844.468

908.968

(ແຜນ)

ລວມ

4.144.761

ພາກ 60 (ເງ ິນເດອນ)
ພາກ 61 (ເງ ິນອຸ ດໜູນ)
ິ ານ
ພາກ 62 (ເງ ິນບໍລຫ
ປົກກະຕິ)
ພາກ 63 (ເງ ິນດັດສົມສົີ່ງເສີມ)

2.630.739

ັ້ ີ່ )
ພາກ 66 (ເງ ິນຊໃໝ
ພາກ 67 (ເງ ິນລົງທຶນ)

ັ ງ ົບປະມານຢູີ່ໃນລະດັບເທົີ່າ
ດັີ່ງທີີ່ເຫັນໄດັ້ໃນຕາຕະລາງຂັ້າງເທິງ, ຄວາມແຕກຕີ່ າງກັບ ສົມມຸ ດຖານ “ໄດັ້ຮບ
ັ ໆແມີ່ ນຄວາມຕັ້ອງການດັີ່ງນີ:ັ້
ເດີມ” ຫກ
-

ິ ານໂຮງຮຽນ
ພາກ 62: ເພີີ່ມມູນຄີ່າຫົວໜີ່ວຍເງ ິນບໍລຫ
ັ ງ ົບປະ ມານ
ພາກ 63: ເພີີ່ມຈໍານວນວັນຝຶກອົບຮົມຄູປະຈໍາການເປັນ 10 ໃນແຕີ່ ລະຄັງັ້ (ໃນຮູ ບແບບ “ໄດັ້ຮບ
ຢູີ່ໃນລະດັບເທົີ່າເດີມ” ແມີ່ ນກໍານົດເອົາ 5 ວັນ)

23

ັ້
ັ້
ົບປະມານລົງທຶນ, ພາກ 67, ເຖິງແມີ່ ນວີ່ າງ ົບປະມານຈະໃຊັ້ຈີ່າຍເຂົາໃນກິ
ດຈະກໍາທີີ່
ງ ົບປະມານ ODA ຢູີ່ ສປປ ລາວ ແມີ່ ນຈັດເຂົາໃນງ

ິ ານກໍຕາມ.
ກີ່ ຽວຂັ້ອງກັບງ ົບປະມານບໍລຫ

67

-

ພາກ 66: ການຈັດຊອຸັ້ ປະກອນສໍາລັບໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ
ພາກ 67: ຍັ້ອນກໍານົດຄາດໝາຍໃນການສະໜອງ ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມດວກດັ້ານສຸ ຂະອະນາໄມ ໃນໂຮງ ຮຽນ
(100% ຂອງໂຮງຮຽນຕັ້ອງໄດັ້ມາດຕະຖານດັ້ານສຸ ຂະອະນາໄມ) ແລະ ການກໍີ່ສັ້າງໂຮງຮຽນເພີ່ ອທົດແທນ
ບີ່ອນເປີ່ເພ.

7.4. ການວິເຄາະເຖິງແຫີ່ ງການເງ ິນ ແລະ ຊີ່ອງຫວີ່າງດັ້ານການເງ ິນພາຍໃຕສັ້ ອງສົມມຸ ດຖານ
ັ້
ີ່ ວໂລກ ແລະ ສປປ ລາວ ຫງັ ຈາກການລະບາດຂອງ Covid-19 ໃນ
ິ ການດັ້ານເສດຖະກິດທີີ່ເກີດຂຶນໃນທົ
ວິກດ
ັ້
2020 ຄາດວີ່າຈະສົີ່ງຜົນກະທົບຢີ່າງຫວງຫາຍຕໍີ່ການເກັບລາຍຮັບພາຍໃນ ແລະ ການລະດົມທຶນຈາກພາຍ
ຕົນປີ
ນອກກໍອາດຈະຝດເຄອງເຊັີ່ນດຽວກັນ. ການໃຊັ້ຈີ່າຍຂອງລັດໂດຍລວມ ແລະ ໂດຍສະເພາະການໃຊັ້ໃນຂະແໜງ
ັ ຜົນກະທົບແນວໃດນັນັ້ ແມີ່ ນບໍີ່ຈະແຈ ັ້ງເທີ່ ອໃນເວລາສັ້າງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ
ການສຶກສາຈະໄດັ້ຮບ
ັ້ ແຜນການເງ ິນຈະໄດັ້ຮບ
ັ ການປັບປຸ ງເປັນແຕີ່ ລະປີໃນໄລຍະປີ 2021-2025, ເພີ່ ອສະ ທັ້ອນໃຫັ້
ແລະ ກິລາ. ສະນັນ,
ັ້ າກັດດັ້ານງ ົບປະມານຕົວຈິງ.
ເຫັນເຖິງການດັດສົມການເງ ິນມະຫາພາກ ແລະ ຂໍຈໍ
ິ ການ Covid, ການຄາດຄະເນງ ົບປະມານຂອງລັດຍັງບໍີ່ທັນມີເທີ່ ອ, ໃນຕອນນີ ັ້
ເນີ່ ອງຈາກວີ່າ ຫງັ ຈາກວິກດ
ັ້ າກັດດັ້ານງ ົບປະມານຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ເປັນອັດຕາສີ່ວນຮັ້ອຍ ໂດຍທຽບໃສີ່ງ ົບ
ຍັງບໍີ່ສາມາດຄາດຄະເນຂໍຈໍ
ັ້ ສົມມຸ ດຖານທີີ່ນໍາໃຊັ້ເພີ່ ອຄາດຄະເນງ ົບປະມານ
ປະມານທັງໝົດຂອງລັດຖະບານ, ດັີ່ງທີີ່ເຄີຍເຮັດຜີ່ານມາ. ສະນັນ,
ັ :ັ້
ຂອງສຶກສາສໍາ ລັບໄລຍະປີ 2021-2025 ມີດີ່ ງນີ
• ງ ົບປະມານຂອງ ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃນປີ 2021 (ບໍີ່ລວມ ODA) ແມີ່ ນຢູີ່ໃນລະດັບດຽວກັນ
ັ ການອະນຸມດ
ັ ໃນປີ 2020;
ກັບງ ົບປະມານຂອງສຶກສາທີີ່ໄດັ້ຮບ
ັ້ 2% ຕໍີ່ປີ ແຕີ່ ປີ 2022 ຫາປີ 2025;
• ງ ົບປະມານຂອງສຶກສາ (ບໍີ່ລວມ ODA) ເພີີ່ມຂຶນ
ັ້ ນຍາຂອງ ຄູີ່ ຮີ່ວມພັດທະ
• ການຄາດຄະເນ ODA ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແມີ່ ນອີງໃສີ່ຄໍາໝັນສັ
ັ້ ນການໃຫັ້ການຊີ່ວຍເຫອຜີ່ານມາ.
ນາ ແລະ ຂໍມູ
ເມີ່ ອມີຄວາມຊັດເຈນກີ່ ຽວກັບການຈັດສັນງ ົບປະມານແລັ້ວ ແລະ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ
ີ ການຄິດໄລີ່ຄີ່າໃຊັ້ຈີ່າຍ ຈະຖກນໍາໄປຜັນຂະຫຍາຍຢູີ່ໃນລະດັບ
ກິລາ ພັດທະນາສໍາເລັດແລັ້ວ, ແຜນປະຈໍາປີທີ່ ມີ
ົ
ີ ການຄິດໄລີ່ຄີ່າໃຊັ້ຈີ່າຍ ຈະໄດັ້ສີ່ ງໃຫັ້
ກອງເລຂາຂອງໜີ່ວຍ
ເມອງ, ລະດັບແຂວງ, ແລະ ສູນກາງ. ແຜນປະຈໍາປີທີ່ ມີ
ງານວິຊາການຂະແໜງການສຶກສາ (ESWG) ແລະ ກອງທຶນສາກົນເພີ່ ອການສຶກສາ (GPE).
ີ ານສະໜອງງ ົບປະ
ໃນຕໍີ່ໜັ້າ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈະສບຕໍີ່ໂຄສະນາ ແລະ ຮຽກຮັ້ອງໃຫັ້ມກ
ັ້
ັ ໃຫັ້ປະກົດຜົນ
ບດ
ມານໃຫັ້ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃນລະດັບທີີ່ຈະຊີ່ວຍໃຫັ້ແຜນການນີ ັ້ ຖກຈັດຕັງປະຕິ
ເປັນຈິງ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາໃນ ສປປ ລາວ ໃນອະນາຄົດ. ສບຕໍີ່ການສົນທະນາກັບ ESWG ແລະ
ບັນດາກະຊວງທີີ່ສໍາຄັນ
ັ ແຜນການນີ.ັ້
ປະຕິບດ

ັ້
ັ ເງ ິນບໍລຫ
ິ ານທີີ່ບໍີ່ແມີ່ ນເງ ິນເດອນເພີີ່ມຂຶນຕະຫ
ອດໄລຍະຂອງການຈັດຕັງັ້
ເພີ່ ອໃຫັ້ໄດັ້ຮບ

ົ ມຸ ດຖານ “ໄດັ້ຮບ
ັ ງ ົບປະມານຢູີ່ ໃນລະດັບເທົີ່າເດີມ”
7.4.1. ແຜນການເງ ິນ ພາຍໃຕັ້ສມ
ງ ົບປະມານການສຶກສາທີີ່ຄາດຄະເນໄວັ້ (ງ ົບປະມານພາຍໃນ ແລະ ODA) ຈະບໍີ່ພຽງພໍເພີ່ ອຕອບສະໜອງ
ັ ງ ົບປະມານຢູີ່ໃນລະດັບເທົີ່າເດີມ”. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ຕາຕະລາງຂັ້າງ
ຄວາມຕັ້ອງການພາຍໃຕັ້ ສົມມຸ ດຖານ “ໄດັ້ຮບ
ັ້ ບ (ຫ
ັ້
ັ້
ລະປີ , ສະສົມເຖິງ 485 ຕກີ
ເຫັນວີ່າຈະມີຊີ່ອງຫວີ່າງທາງດັ້ານການເງ ິນທີີ່ເພີີ່ມຂຶນໃນແຕີ່
ລຸີ່ ມນີສະແດງໃຫັ້
ປະມານ 54 ລັ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ຕະຫອດໄລຍະ 2021-2025.
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ົ ມຸ ດຖານ “ໄດັ້ຮບ
ັ ງ ົບປະມານຢູີ່ ໃນລະດັບເທົີ່າເດີມ”
ຕາຕະລາງ 8: ແຜນການເງ ິນພາຍໃຕສັ້ ມ
ຫົວໜີ່ ວຍ: (ລັ້ານ ກີບ)
2021
ງ ົບປະມານຂອງຂະແໜງການສຶກສາ
(ບໍີ່ລວມ ODA)

3.599.57

ODA
ງ ົບປະມານທັງໝົດຂອງຂະແໜງການ

673.718

ສຶກສາ(ຄາດຄະເນ)

2022

2023

2024

2025

3.671.568

3.744.999

3.819.899

3.896.297

584.155

580.000

580.000

580.000

4.255.722

4.324.999

4.323.027

4.369.580

4.572.124

4.675.478

6
4.273.29
4

4.399.89
9

4.476.297

ຄວາມຕັ້ອງການງ ົບປະມານ ຕາມແຜນ
ັ້ ງຂອງລະບົບ)
(ຮັກສາຄວາມໝັນຄົ

4.275.24

ຊີ່ ອງຫວີ່ າງ/ສີ່ ວນເກີນຂອງງ ົບປະມານ

-1.951

-67.305

-44.581

-172.225

-199.181

ຊີ່ ອງຫວີ່ າງງ ົບປະມານ (ສະສົມ)

-1.951

-69.256

-113.836

-286.061

-485.242

5

ຊີ່ອງຫວີ່າງດັ້ານການເງ ິນ ອາດກວມເອົາອັນໜຶີ່ງ ຫ ທັງສອງນີ:ັ້
•

•

ັ້
ົບປະມານຂອງ ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປະມານ 2,8% ຕໍີ່ປີ ໂດຍເລີີ່ມຈາກປີ
ການເພີີ່ມຂຶນຂອງງ
ັ ງ ົບປະມານຢູີ່ໃນລະດັບເທົີ່າ
2021, ແທນທີີ່ຈະເປັນ 2% ໂດຍເລີີ່ມແຕີ່ ປີ 2022 ໃນສົມມຸ ດຖານ “ໄດັ້ຮບ
ີ
ດຊີ່ອງຫວີ່າງດັີ່ງກີ່ າວ;
ເດີມ”, ຈຶີ່ງຈະພຽງພໍທີ່ ຈະໄປອັ
ັ້
ODA.
ການເພີີ່ມຂຶນຂອງ

ົ ມຸ ດຖານ “ຍົກສູ ງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ”
7.4.2. ແຜນການເງ ິນ ພາຍໃຕັ້ສມ
ັ ພະຍາກອນຫາຍ. ພາຍໃຕັ້
ການເງ ິນໃນສົມມຸ ດຖານ “ຍົກສູງປັບປຸ ງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ” ຈະຕັ້ອງມີຊບ
ັ້ 2% ຕໍີ່ປີ ເລີີ່ມແຕີ່ ປີ
ການສົມມຸ ດຖານດັ້ານງ ົບປະມານດຽວກັນກັບຂັ້າງເທິງ (ຕົວຢີ່າງ: ງ ົບປະມານພາຍໃນເພີີ່ມຂຶນ
ັ້ ນີ ັ້ ສະແດງໃຫັ້ເຫັນວີ່າ ຊີ່ອງຫວີ່າງການສະສົມດັ້ານການເງ ິນ ສໍາລັບໄລຍະເວລາ 5 ປີຈະ
2022), ຕາຕະລາງຂັ້າງລຸ ມ
ັ້ ບ (ຫລປະມານ 147 ລັ້ານໂດລາສະຫະລັດ).
ບັນລຸ 1.323 ຕກີ
ຕາຕະລາງ 9: ແຜນການເງ ິນພາຍໃຕ ັ້ສົມມຸ ດຖານ “ຍົກສູ ງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ”
ຫົວໜີ່ ວຍ: (ລັ້ານ ກີບ)
2021

2022

2023

2024

2025

3.599.576

3.671.568

3.744.999

3.819.899

3.896.297

673.718

584.155

580.000

580.000

580.000

4.273.294

4.255.722

4.324.999

4.399.899

4.476.297

ຄວາມຕັ້ອງການງ ົບປະມານ ຕາມແຜນ
ັ້ ງຂອງລະບົບ)
(ຮັກສາຄວາມໝັນຄົ

4.431.256

4.475.848

4.548.864

4.745.520

4.852.174

ຊີ່ ອງຫວີ່ າງ/ສີ່ ວນເກີນຂອງງ ົບປະມານ

-157.962

-220.126

-223.865

-345.621

-375.877

ຊີ່ ອງຫວີ່ າງງ ົບປະມານ (ສະສົມ)

-157.962

-378.088

-601.953

-947.574

-1.323.451

ງ ົບປະມານຂອງຂະແໜງການສຶກສາ
(ບໍີ່ລວມ ODA)
ODA
ງ ົບປະມານທັງໝົດຂອງຂະແໜງການສຶກສາ
(ຄາດຄະເນ)

ັ້
ັ ງ ົບປະມານເພີີ່ມຂຶນ.
ເພີ່ ອອັດຊີ່ອງຫວີ່າງການເງ ິນ ຈໍາເປັນຕັ້ອງໄດັ້ຮບ
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7.5. ສະຫຸ ບ
ິ ການຈາກ Covid-19 ແລະ ວິກດ
ິ ການດັ້ານເສດຖະກິດອີ່ ນໆ ໄດັ້ສາັ້ ງຄວາມບໍີ່ແນີ່ ນອນກີ່ ຽວກັບການ
ວິກດ
ເງ ິນໃນອະນາຄົດ ທີີ່ຈະຈັດສັນໃຫັ້ແກີ່ ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ບໍີ່ວີ່າຈະເປັນງ ົບປະມານພາຍໃນ ກໍຄງ ົບປະ
ົ ລົງທີີ່ຈະປັບປຸ ງ
ມານການຊີ່ວຍເຫອຈາກພາຍນອກ. ໜີ່ວຍງານວິຊາການ ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໄດັ້ຕກ
ັ້ ີ່ ວຍໃຫັ້
ແຜນການການເງ ິນຂອງແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃນແຕີ່ ລະປີ, ເລີີ່ມແຕີ່ ປີ 2021. ສິີ່ງນີຈະຊ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະທັ້ອນໃຫັ້ເຫັນຜົນກະທົບຂອງສະພາບເສດຖະກິດທີີ່ມີການປີ່ຽນແປງຕໍີ່ງ ົບປະ
ມານຂອງ ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ.
ັ ງ ົບປະມານຢູີ່ໃນລະດັບ
ໃນສອງສົມສຸ ດຖານຂອງງ ົບປະມານ ທີີ່ນໍາສະເໜີຢີ່ ູຂັ້າງເທິງ, ສົມມຸ ດຖານ “ໄດັ້ຮບ
ິ ານດັ້ານການສຶກສາ
ເທົີ່າເດີມ”, ແມີ່ ນມີຄວາມເປັນໄປໄດັ້ສູງ. ມັນສະແດງໃຫັ້ເຫັນເຖິງວີ່າ ການຮັກສາການໃຫັ້ບໍລກ
ັ້ ຊຶີ່ງເຫັນວີ່າ ຖັ້າຢາກໃຫັ້ງ ົບປະມານຂອງ
ີ ວາມຕັ້ອງການງ ົບປະມານການສຶກສາທີີ່ເພີີ່ມຂຶນ,
ແບບປົກກະຕິ, ແຕີ່ ກໍມຄ
ັ້ ີ່ ນດຽວກັນ.
ັ້ ສີ່ວນແບີ່ງງ ົບປະມານຂອງສຶກສາ ເມີ່ ອທຽບໃສີ່ລາຍຈີ່ າຍລັດຖະບານ ກໍຕອ
ັ້ ງເພີີ່ມຂຶນເຊັ
ສຶກສາເພີີ່ມຂຶນ,
ົ ມຸ ດຖານນີ ັ້ ຮັບດັ້ານການສຶກສາແມີ່ ນເກອບຈະບໍີ່ມີການປັບປຸ ງຜົນໄດັ້ເລີຍ.
ເຖິງຢີ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ພາຍໃຕັ້ສມ
ັ ດາຄາດ
ການເງ ິນໃນສົມມຸ ດຖານ “ຍົກສູງຄຸ ນນນະພາບການສຶກສາ” ໃນທາງກົງກັນຂັ້າມ, ຈະຊີ່ວຍໃຫັ້ບນ
ັ້
ັ ເພີ່ ອ
ັ ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ໝາຍ ແລະ ແຜນງານຕີ່ າງໆຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໄດັ້ຮບ
ັ ດັ້ານການສຶກສາ ແລະ ຮັບປະກັນການລົງທຶນທີີ່ເໝາະສົມໃນອະນາຄົດຂອງປະເທດ ແລະ ສອດ
ປັບປຸ ງຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້
ດທະນາແບບຍນຍົງ (SDG-4). ການເງ ິນໃນສົມມຸ ດຖານທີສອງນີ ັ້ ແມີ່ ນລວມຢູີ່ໃນແຜນ
ຄີ່ອງກັບເປົາໝາຍການພັ
ັ້
ິ ການດັ້ານເສດຖະກິດໂລກຈະຟນ
ພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ເນີ່ ອງຈາກວີ່າຍັງບໍີ່ທັນຮູ ເັ້ ທີ່ ອວີ່າ ວິກດ
ຕົວໄວ ຫ ຊັ້າສໍີ່າໃດ. ບາງເທີ່ ອ, ບາງສີ່ວນຂອງການເງ ິນໃນສົມມຸ ດຖານ “ຍົກສູງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ” ຈະສາມາດ
ັ້
ັ ໄດັ້ກີ່ອນປີ 2025.
ບດ
ຈັດຕັງປະຕິ

8.

ັ້
ັ , ຂອບການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ
ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ັ້
ັ້
ິ ານ, ຄຸ ມ
ັ້ ຄອງ ແລະ ການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ແຜນ
8.1. ການແບີ່ງຂັນໃນການບໍ
ລຫ
ບດ
ເນີ່ ອງຈາກວີ່າແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ (2021-2025) ເປັນແຜນຂອງທົີ່ວຂະແໜງ
ັ້
ົ ແລະ
ັ ແຜນດັີ່ງກີ່ າວມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜນ
ບດ
ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ດັີ່ງນັນັ້ ເພີ່ ອເຮັດໃຫັ້ການຈັດຕັງປະຕິ
ັ້
ດ, ເອກະຊົນ ແລະ ຄູີ່ ຮີ່ວມພັດທະນາ
ບັນລຸ ໄດັ້ຕາມຄາດໝາຍທີີ່ກໍານົດ, ທຸກພາກສີ່ວນລວມທັງອົງການຈັດຕັງພາກລັ
ັ ຕົວຈິງໃນແຕີ່ ລະປີ .
ຕັ້ອງຮີ່ວມມກັນນໍາເອົາບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸ ດທະສາດໄປຜັນຂະຫຍາຍເປັນແຜນປະຕິບດ
ັ້
ັ ໂດຍອີງໃສີ່ນະໂຍບາຍ 3 ສັ້າງຂອງລັດຖະ
ບດ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດັ້ກໍານົດກົນໄກການຈັດຕັງປະຕິ
ັ້ ມ
ັ້ ຄອງຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ພັ້ອມທັງອີງໃສີ່ໂຄງສັ້າງຂອງອົງ
ບານ ກໍີ່ຄນະໂຍບາຍໃນການແບີ່ງຂັນຄຸ
ັ ດັີ່ງມີລາຍລະອຽດລຸີ່ ມນີ:ັ້
ກອນ ແລະ ກົນໄກການປະສານງານທີີ່ມີຢີ່ ູໃນປັດຈຸບນ
1)

ັ້
ິ
ທດ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ : ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງ ິນ ເປັນເຈົາການໃນການໃຫັ້
ັ້ າ ໃຫັ້ແກີ່ ພາກສີ່ວນຕີ່ າງໆເພີ່ ອນໍາເອົາແຜນດັີ່ງກີ່ າວໄປຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັງປະຕິ
ັ້
ັ . ກົມກວດກາ
ບດ
ຊີນໍ
ັ້
ັ ແຜນດັີ່ງກີ່ າວຮີ່ວມກັບກົມແຜນ ການ,
ບດ
ເຮັດໜັ້າທີີ່ໃນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັງປະຕິ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານການສຶກສາໃນ
ພັ້ອມທັງລາຍງານຜົນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນດັີ່ງກີ່ າວ ໃຫັ້ແກີ່ ກອງປະຊຸມຜູບ
ແຕີ່ ລະປີ .

2)

ໜີ່ວຍງານວິຊາການຂະແໜງການສຶກສາ
(ESWG)
ມີໜາັ້ ທີີ່ປະສານງານກັບຄູີ່ ຮີ່ວມພັດທະນາເພີ່ ອ
ພິຈາລະນາການເຊີ່ ອມສານນະໂຍບາຍຕີ່ າງໆທີີ່ໄດັ້ກໍານົດໄວັ້ໃນ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິ
ັ້
ີ່ ວຍເຫອທາງການເພີ່ ອການພັດທະນາ ໃຫັ້ແກີ່ ກະຊວງສຶກສາທິການ
ລາ 2021-2025 ເຂົາໃນແຜນການຊ
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ແລະ ກິລາ, ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນແຜນການຊີ່ວຍເຫອແກີ່ ກົມວິຊາການຕີ່ າງໆ. ໜີ່ວຍງານວິຊາການຂະແໜງ
ັ້ ກ
ັ ໆທີີ່ຈະຕັ້ອງຕິດຕາມຮີ່ວມກັນ, ປຶກສາຫາລກີ່ ຽວກັບຜົນຂອງການ
ການສຶກສາ ຈະຕັ້ອງໄດັ້ກໍານົດຫົວຂໍຫ
ໍ ັ້
ແນະນໍາ ເພີ່ ອປັບປຸ ງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ຕິດຕາມດັີ່ງກີ່ າວ ແລະ ໃຫັ້ຂສະເໜີ
ັ້
ນໄລຍະ
2021-2025. ໜີ່ວຍງານວິຊາການຂະແໜງການສຶກສາ ຍັງຈະຕັ້ອງເປັນເຈົາການໃນການປະເມີ
ກາງຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025.
3)

ັ້ ງຄົງເປີ ດໃຫັ້ມກ
ີ ານປັບປຸ ງ
ົ ຍັ
ຄະນະປະສານງານດັ້ານວິຊາການ (Focal Group): ຄະນະປະສານງານຫີ່ ານີ
ັ ປະກອບມີຄະນະປະສານງານດັ້ານວິຊາການ ການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ; ຄະນະປະ ສານ
ຕີ່ ມ, ແຕີ່ ປະຈຸບນ
ງານດັ້ານວິຊາການສາມັນສຶກສາ; ຄະນະປະສານງານດັ້ານວິຊາການການສຶກສາຫງັ ມັດທະຍົມສຶກສາ, ຄະ ນະ
ິ ານ ແລະ ຄຸ ມ
ັ້ ຄອງ, ຄະນະປະສານງານດັ້ານວິຊາການ ດັ້ານການ
ປະສານງານດັ້ານວິຊາການ ການບໍລຫ
ັ້
າວິໄຈ ແລະ ຄະນະປະສານງານດັ້ານວິຊາການກິລາ-ກາຍຍະກໍາ. ຄະນະປະສານງານດັີ່ງກີ່ າວ ມີຄວາມ
ຄົນຄວັ້
ັ ໃນການປະສານງານກັບບັນດາກົມຕີ່ າງໆ, ຫັ້ອງການ, ສູນ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາຕີ່ າງໆ
ຮັບຜິດຊອບຫກ
ພາຍໃຕັ້ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເພີ່ ອຕິດຕາມຄວາມຄບໜັ້າ, ສິີ່ງທັ້າທາຍ ແລະ ບັນຫາຕີ່ າງໆໃນ
ັ້
ັ ນະໂຍບາຍ ແລະ ໃຫັ້ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ແນະນໍາວິທກ
ີ ານເພີ່ ອແກໄັ້ ຂສິີ່ງທັ້າທາຍ ແລະ
ບດ
ການຈັດຕັງປະຕິ
ັ້
ັ ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນການໄດັ້.
ບັນຫາທີີ່ອາດເປັນສິີ່ງກີດຂວາງການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

4)

ັ້ ບ ເພີ່ ອໃຫັ້ບນ
ັ້ າບັນດາແຂວງ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາທີີ່ຂຶນກັ
ັ ລຸ ໄດັ້
ບັນດາກົມວິຊາການຕີ່າງໆ ມີໜາັ້ ທີີ່ຊີນໍ
ບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸ ດທະສາດທີີ່ໄດັ້ກໍານົດໄວັ້ໃນແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ັ ງານປະຈໍາປີ ທີີ່ສອດຄີ່ອງກັບແຜນພັດທະນາຂະແໜງການ
2021-2025 ໂດຍຜີ່ານການສັ້າງແຜນປະຕິບດ
ສຶກສາ ແລະ ກິລາ.

5)

ພະແນກສຶກສາທິການແລະ ກິລາ ແຂວງ: ມີໜາັ້ ທີີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການພັດທະນາແຜນການປະຈໍາປີ ແລະ
ແຜນການ 5 ປີ ຂອງຕົນເອງ ໂດຍອີງໃສີ່ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸ ດທະສາດຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກ
ັ້ ອງສອດຄີ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ ຄົມຂອງ
ົ ຕັ້
ສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025. ແຜນການເຫີ່ ານີ
ແຂວງ.

6)

ັ ຕາມແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ຂອງ ພະແນກສຶກສາທິ
ຫັ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມອງ: ປະຕິບດ
ັ້ ຫັ້ອງການສຶກສາທິການ
ັ ງານປະຈໍາປີ ຂອງຕົນ. ນອກຈາກນັນ,
ການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ ໃນການສັ້າງແຜນປະຕິບດ
ແລະ ກິລາ ເມອງ ຕັ້ອງໄດັ້ເຜີຍແຜີ່ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸ ດທະສາດຂອງ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ
ັ້ ານ ແລະ ສະໜັບສະໜູນພວກເຂົາໃນ
ັ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັນບັ້
ກິລາ ຕໍີ່ຜູ ອ
ການສັ້າງແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນຂອງຕົນ ໃຫັ້ສອດຄີ່ອງກັບແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
2021-2025.

ັ້
ັ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ
8.2. ການສັ້າງແຜນການ ແລະ ແຜນງ ົບປະມານ ເພີ່ ອຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ກິລາ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດັ້ດໍາເນີນງານເພີ່ ອກ ັ້າວໄປສູີ່ ການເຊີ່ ອມໂຍງເອົາການວາງແຜນໄລຍະກາງ
ີ ການ
ແລະ ແຜນປະຈໍາປີ ໃຫັ້ສອດຄີ່ອງກັບຂະບວນການວາງແຜນງ ົບປະມານ ໂດຍຜີ່ານການສັ້າງແຜນປະຈໍາປີ ທີ່ ມີ
ັ້ ນຄຸ ມ
ັ້ ຄອງແຜນການ ແລະ ງ ົບປະມານ (PBMIS) ທີີ່ມີຂະບວນ
ຄິດໄລີ່ຄີ່າໃຊັ້ຈີ່າຍ, ຊຶີ່ງເປັນໂມດູນໜຶີ່ງຂອງຖານຂໍມູ
ການວາງແຜນທີີ່ເປັນລະບົບ. ຈຸດປະສົງກໍີ່ແມີ່ ນເພີ່ ອແນໃສີ່ເຮັດໃຫັ້ການສັ້າງແຜນງ ົບປະມານປະຈໍາປີ ສອດຄີ່ອງກັບ
ັ້ ນ
ນະໂຍບາຍຂອງຂະແໜງການ ໂດຍປັບປຸ ງການປະສານງານລະຫວີ່າງພາກສີ່ວນແຜນການ ແລະ ການເງ ິນ ໃນຂັນສູ
ັ້ ເພີ່ ອເຮັດ
ັ້ ນ
ັ້
ັ ການສັ້າງຕັງຂຶ
ີ່ າເກົີ່າ. ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງ ິນໄດັ້ຮບ
ີ ນກວ
ຶ ັ້
ດຂ
ກາງ ແລະ ຂັນແຂວງໃຫັ້
ັ້
ແກີ່ ການເຊີ່ ອມໂຍງກັນລະຫວີ່າງແຜນການ ແລະ ງ ົບປະມານ.
ໜັ້າທີີ່ໃນການສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
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ີ ການຄິດໄລີ່ຄີ່າໃຊັ້ຈີ່າຍ, ຊຶີ່ງເປັນໂມດູນໜຶີ່ງຂອງ (PBMIS) ໄດັ້ຖກນໍາໃຊັ້ເພີ່ ອຄິດໄລີ່ມູນຄີ່າ
ແຜນປະຈໍາປີ ທີ່ ມີ
ັ້
ັ ນະໂຍບາຍຂອງຂະແໜງການ ໂດຍອີງໃສີ່ຜົນຜະລິດ ແລະ ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ທີີ່ກໍານົດໃນ
ບດ
ໃຊັ້ຈີ່າຍສໍາລັບການຈັດຕັງປະຕິ
ັ້ າ
ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ. ແຜນດັີ່ງກີ່ າວ ໄດັ້ຄາດຄະເນຜົນກະທົບດັ້ານການເງ ິນ ທຽບກັບຂໍຈໍ
ັ້ ງຊີ່ວຍປະເມີນຊີ່ອງວີ່າງການເງ ິນເພີ່ ອຈັດຕັງປະຕິ
ັ້
ັ ຈຸດປະສົງ
ບດ
ກັດຂອງງ ົບປະມານໃນຊຸມປີ ຕີ່ ໍໜັ້າ ແລະ ແຜນນີຍັ
ດັ້ານນະໂຍບາຍຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ.
ັ້ າກັດດັ້ານງ ົບປະມານ’ ເພີ່ ອການ
ັ້
ງ ‘ຂໍຈໍ
ຂະບວນການນີ ັ້ ມັນແມີ່ ນເຄີ່ ອງມທີີ່ນໍາມາໃຊັ້ເພີ່ ອສັ້າງຄວາມເຂົາໃຈເຖິ
ັ້ ົບປະມານຂະແໜງການສຶກສາ. ໃນທາງປະຕິບດ
ັ ແລັ້ວ, ຈຸດປະສົງຂອງເຄີ່ ອງມນີ ັ້ ແມີ່ ນເພີ່ ອຮັບ
ວາງແຜນ ແລະ ຂຶນງ
ໃຊັ້ໃນການສົນທະນາກີ່ ຽວກັບການຈັດສັນງ ົບປະມານໃຫັ້ແກີ່ ແຂວງ ແລະ ກົມກີ່ ຽວຂັ້ອງ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ
ັ້ ົບປະມານຂອງປີຕີ່ ໄປ.
ັ້
ໍ
ແກີ່ ຂະບວນການຂຶນງ
ແລະ ກິລາ ເຊິີ່ງເຄີ່ ອງມດັີ່ງກີ່ າວຈະກາຍມາເປັນພນຖານໃຫັ້
ັ້
ີ່ ງນີ:ັ້
ຂະບວນການສັ້າງແຜນການ ແລະ ແຜນງ ົບປະມານ ໂດຍລວມແບີ່ງອອກເປັ ນ 6 ຂັນຕອນດັ
ັ້
ຂັນຕອນທີ
1: ໃນເດອນມັງກອນ, ກົມແຜນການຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ອອກຄໍາແນະນໍາໃຫັ້
ບັນດາພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ, ບັນດາກົມ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫີ່ ງຊາດ ກີ່ ຽວກັບການ
ໍ
ີ ການຄິດໄລີ່ຄີ່າໃຊັ້ຈີ່າຍສໍາລັບປີ ຕີ່ ໄປ.
ບັນດາພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ກະກຽມແຜນປະຈໍາປີ ທີ່ ມີ
ແຂວງ ອອກຄໍາແນະນໍາທີີ່ຄັ້າຍຄກັນໃຫັ້ແກີ່ ສຶກສາເມອງ. ຈາກນັນັ້ ບັນດາເມອງ, ແຂວງ ແລະ ບັນດາກົມຂັນັ້
ສູນກາງ ລວມທັງມະຫາວິທະຍາໄລແຫີ່ ງຊາດໃຊັ້ໂມດູນ ACSEP ຂອງ PBMIS ເພີ່ ອກໍານົດຄາດໝາຍໃນ
ັ້
ີ ການຄິດໄລີ່ຄີ່າໃຊັ້ຈີ່າຍຂອງເຂົາເຈົາ.
ໍ
ເວລາສໍາລັບ
ອມທັງສັ້າງແຜນປະຈໍາປີ ທີ່ ມີ
ການວາງແຜນສໍາລັບປີ ຕີ່ ໄປພັ້
ົ ແຜນການ ແມີ່ ນໃນກາງເດອນກຸ ມພາ.
ີ ການຄິດໄລີ່ຄີ່າໃຊັ້ຈີ່າຍ ໃຫັ້ກມ
ການສົີ່ງຮີ່າງເອກະສານ ແຜນປະຈໍາປີ ທີ່ ມີ
ັ້ ກາງເດອນກຸ ມພາເຖິງກາງເດອນມີນາ, ກົມແຜນການ ກວດກາເບິີ່ງແຜນ ແຜນປະຈໍາປີ ທີ່ ີ
ັ້
ຂັນຕອນທີ
2: ຕັງແຕີ່
ັ້ ນຂອງແຕີ່
ັ້
ລະແຂວງ ແລະ ພາກສີ່ວນສູນກາງ. ຊຶີ່ງຖັ້າມີຄວາມຈໍາເປັນຕັ້ອງມີ
ມີການຄິດໄລີ່ຄີ່າໃຊັ້ຈີ່າຍເບອງຕົ
ັ້
ີ ການຄິດໄລີ່ຄີ່າໃຊັ້
ກົມແຜນການຈະປະສານຫາແຕີ່ ລະພາກສີ່ວນ ເພີ່ ອປັບປຸ ງແຜນປະຈໍາປີ ທີ່ ມີ
ການຊີແຈງ,
ຈີ່ າຍ.
ັ້
ຂັນຕອນທີ
3: ໃນອາທິດທີ 3 ຂອງເດອນມີນາ, ກົມແຜນການ ຈັດກອງປະຊຸມຮີ່ວມກັບບັນດາແຂວງ, ບັນ ດາ
ກົມ ແລະ ມະຫາວິທຍາໄລແຫີ່ ງຊາດ ເພີ່ ອປຶກສາຫາລກີ່ ຽວກັບຄາດໝາຍຂອງແຜນ ແລະ ຄວາມຕັ້ອງການ
ີ ການຄິດໄລີ່ຄີ່າໃຊັ້ຈີ່າຍ ແມີ່ ນຈະຖກເຮັດໃຫັ້ສໍາເລັດ
ດັ້ານງ ົບປະມານຂອງແຕີ່ ລະພາກສີ່ວນ. ແຜນປະຈໍາປີ ທີ່ ມີ
ໃນກອງປະຊຸມດັີ່ງກີ່ າວນີ.ັ້
ັ້
ີ ການຄິດໄລີ່ຄີ່າໃຊັ້ຈີ່າຍ ແລະ ປັບປຸ ງແຜນການເງ ິນ
ຂັນຕອນທີ
4: ກົມແຜນການສັງລວມ ແຜນປະຈໍາປີ ທີ່ ມີ
ຂອງຂະແໜງການ ເພີ່ ອສົີ່ງໃຫັ້ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງ ິນ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາ ໃນທັ້າຍເດອນເມສາ ຊຶີ່ງເປັນເວລາດຽວກັບການກະກຽມງ ົບປະມານປະຈໍາປີ .
ັ້
ຂັນຕອນທີ
5: ໃນເດອນພຶດສະພາ, ກະຊວງການເງ ິນ ອອກຄໍາແນະນໍາກີ່ ຽວກັບການກະກຽມງ ົບປະມານ
ປະຈໍາປີ ໃຫັ້ແຕີ່ ລະຂະແໜງການ. ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ສຶກສາແຂວງ (ແລະ ສຶກສາເມອງ) ແລະ
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫີ່ ງຊາດກະກຽມແຜນງ ົບປະມານຂອງຕົນ. ຈາກນັນັ້ ກົມການເງ ິນສັງລວມງ ົບປະມານຂອງ
ໍ
າມະການແຜນການ ແລະ ການເງ ິນ ເພີ່ ອສະເໜີ
ທົີ່ວຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ເພີ່ ອນໍາສະເໜີຕີ່ ຄະນະກໍ
ຕໍີ່ການນໍາກະຊວງ.
ັ້
ໍ
ງຊາດ ເພີ່ ອ
ຂັນຕອນທີ
6: ກະຊວງການເງ ິນໄດັ້ລວບລວມງ ົບປະມານຂອງລັດ ແລະ ຍີ່ ນສະເໜີຕີ່ ສະພາແຫີ່
ຮັບຮອງເອົາເພດານລວມໃນເດອນກໍລະກົດ.
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ັ້
ຂັນຕອນທີ
7: ໃນເດອນກໍລະກົດຫາເດອນສິງຫາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ພະແນກສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາ ແຂວງ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫີ່ ງຊາດ ດັດປັບງ ົບປະມານຂອງຕົນໃຫັ້ແທດເໝາະກັບເພດານທີີ່
ກະຊວງການເງ ິນສະເໜີ.
ັ້
ຂັນຕອນທີ
8: ກະຊວງການເງ ິນໄດັ້ລວບລວມງ ົບປະມານ ແລະ ຍີ່ ນຕໍີ່ລັດຖະບານໃນເດອນກັນຍາ ແລະ ຍີ່ ນ
ັ ການອະນຸມດ
ັ ຢີ່າງເປັນທາງການໃນເດອນທັນວາ. ກະ
ຕໍີ່ສະພາແຫີ່ ງຊາດໃນເດອນພະຈິກ. ງ ົບປະມານໄດັ້ຮບ
ຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສັງລວມງ ົບປະມານຂອງຕົນ.
8.3. ຂອບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ສໍາລັບແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025
ຂອບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ສໍາລັບແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025
ັ ເປັນແຕີ່ ລະລະດັບ ເຊິີ່ງຈະຊີ່ວຍໃນການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາປົກກະຕິ, ລວມທັງ
ມີໂຄງສັ້າງທາງດັ້ານຜົນໄດັ້ຮບ
ການປະເມີນຜົນໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະສຸ ດທັ້າຍຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021ັ້
ັ້ ບ ແລະ ຂໍສະເໜີ
ແນະຂອງນັກປະເມີນ
2025. ການພັດທະນາຂອບປະເມີນຜົນດັີ່ງກີ່ າວ ແມີ່ ນອີງໃສີ່ຜົນການຄົນພົ
ເອກະລາດຂອງກອງທຶນສາກົນເພີ່ ອການສຶກສາ (GPE) ໃນການປະເມີນ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ
ັ
ກິລາ 2016-2020, ການປະເມີນກາງສະໄໝ ແລະ ບົດຮຽນທີີ່ຖອດຖອນໄດັ້ໃນຊຸມປີສຸດທັ້າຍຂອງການປະຕິບດ
ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2016-2020. ຂອບປະເມີນດັີ່ງກີ່ າວ ຍັງໄດັ້ພະຍາຍາມສະໜອງ
ັ ທີີ່ກໍານົດໃນພາກທີ I ຂອງແຜນ ແລະ
ັ ທີີ່ເປັນເອກະພາບ ລະຫວີ່າງນະໂຍບາຍທີີ່ຈະຕັ້ອງປະຕິບດ
ໂຄງສັ້າງຜົນໄດັ້ຮບ
ແຜນຂອງ 10 ຂະແໜງການຍີ່ ອຍ (ພາກທີ II ຂອງ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ) ສາມາດເຮັດ
ັ້ ນທີີ່ມີຢີ່ ູ
ິ ະສິດເພີ່ ອໃຫັ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸ ດຈາກແຫີ່ ງຂໍມູ
ໄດັ້ຢີ່າງງີ່ າຍດາຍ ແລະ ມີເຫດຜົນ ແລະ ໄດັ້ກໍານົດບູລມ
ັ້ ຄອງ ແລະ ການວາງແຜນ. ໃນ
ແລັ້ວ ໃນການກໍານົດໂຄງສັ້າງ ແລະ ຂະບວນການໃນການຕິດຕາມກວດກາ, ການຄຸ ມ
ີ ານປັບປຸ ງໂຄງສັ້າງ ແລະ ຂະບວນການຕີ່ າງໆ ເພີ່ ອປັບປຸ ງການຕິດຕາມກວດກາຄວາມຄບ
ພາກນີ ັ້ ຈະອະທິບາຍວິທກ
ັ້
ັ ຄາດໝາຍ ຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025.
ບດ
ໜັ້າຂອງການຈັດຕັງປະຕິ
8.3.1. ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນກະທົບຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ.
ການທົບທວນໄລຍະກາງ ແລະ ການປະເມີນສຸ ດທັ້າຍ: ການທົບທວນໄລຍະກາງຂອງແຜນພັດທະນາ
ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025 ຈະຖກດໍາເນີນໃນປີ 2023, ເພີ່ ອປະເມີນເຖິງຄວາມຄບໜັ້າໃນ
ັ້
ັ ຄາດໝາຍ, ຖັ້າຈໍາເປັນອາດມີການປັບປຸ ງຄາດໝາຍ ແລະ ປັບປຸ ງຍຸ ດທະສາດທີີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ.
ບດ
ການຈັດຕັງປະຕິ
ັ້ ດທັ້າຍຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025 ຈະຖກດໍາເນີນ ໃນປີ
ການທົບທວນຄັງສຸ
2025 ເພີ່ ອກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນກະທົບໂດຍລວມຂອງແຜນການ ແລະ ທົບທວນເບິີ່ງວີ່າ ແຜນງານດັີ່ງກີ່ າວ
ັ້
ັ້
ັ ແລະ ເປົາໝາຍຂອງແຜນພັ
ດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫີ່ ງຊາດ ຄັງທີ
ໄດັ້ປະກອບສີ່ວນແນວໃດໃຫັ້ແກີ່ ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້ ດທັ້າຍຍັງຈະຖກນໍາໃຊັ້ເພີ່ ອເປັນທິດທາງໃນການພັດທະນາ ແລະ ຖອດ
IX ປີ 2021-2025. ການທົບທວນຄັງສຸ
ັ
ຖອນບົດຮຽນສໍາລັບແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2026-2030. ການປະເມີນຜົນຈະໄດັ້ຮບ
ັ້ າ ແລະ ປະສານງານໂດຍຜູບ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານລະດັບສູງຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ໜີ່ວຍງານວິຊາ
ການຊີນໍ
ການຂະແໜງການສຶກສາ.
ັ້
ັ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
8.3.2. ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນ ຜົນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນເປັນປົກກະຕິ ຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຈະອີງ
ໃສີ່ຂະບວນການ ແລະ ໂຄງສັ້າງທີີ່ມີຢີ່ ູແລັ້ວ ເຊັີ່ນ: ໜີ່ວຍງານວິຊາການຂະແໜງການສຶກສາ (ລວມທັງຄະນະວິຊາ
ິ ານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປະຈໍາ
ັ້ ໍລຫ
ການປະສານງານ ແລະ ທີມງານດັ້ານວິຊາການສະເພາະ) ແລະ ກອງປະຊຸມຜູບ
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ົ ຂອງການຕິດຕາມ ແລະ
ປີ, ໂດຍຈະມີການດໍາເນີນກິດຈະກໍາ ແລະ ເຜີຍແຜີ່ເອກະສານທີີ່ສໍາຄັນ ເພີ່ ອເຮັດໃຫັ້ຜນ
ັ້
ັ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ
ົ ກະທົບສູງຕໍີ່ກັບການວາງແຜນ ແລະ ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ປະເມີນຜົນ ມີຜນ
ແລະ ກິລາ.
ັ ຂອງການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ແມີ່ ນບົດລາຍງານການປະຕິບດ
ັ ງານຂອງຂະແໜງ
ບົດລາຍງານຫກ
ັ ຕາມໂຄງສັ້າງຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ຈະລາຍງານ
ການປະຈໍາປີ ເຊິີ່ງຈະປະຕິບດ
ົ ລາຍງານການປະຕິ
ັ ຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ. ເພີ່ ອເຮັດໃຫັ້ບດ
ຕາມໂຄງສັ້າງຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ້ ຄວາມສົມບູນຕີ່ ມ ຈະມີບດ
ົ ລາຍງານສະເພາະ ຫ ບົດລາຍງານທີີ່ມີເນອໃນລະອຽດ
ບັດງານຂອງຂະແໜງການນີມີ
ັ້ ຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025.
ິ ະສິດຕົນຕໍ
ຈໍານວນໜຶີ່ງ ທີີ່ສອດຄີ່ອງກັບບູລມ
ຍົກຕົວຢີ່າງ, ບົດລາຍງານປະຈໍາປີ ຂອງຄະນະກໍາມະການຈັດສັນຄູ ແລະ ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງ ິນ
ແລະ ບົດລາຍງານການທົບທວນຮີ່ວມຂອງຂະແໜງການ (Joint Sector Review Missions. (JSRM))24
ັ້
ັ ງານປະຈໍາປີ ແລະ ການເຊີ່ ອມໂຍງເຂົາໃນການວາງ
ວົງຈອນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການປະຕິບດ
ັ້
ັ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແຕີ່ ລະໄຕມາດ ແມີ່ ນເຫັນໄດັ້ໃນ
ບດ
ແຜນ ແລະ ການຈັດຕັງປະຕິ
ຮູ ບຂັ້າງລຸີ່ ມນີ.ັ້
ັ ການປະເມີນຜົນປະຈໍາປີ ສໍາລັບແຜນພັດທະນາຂະແໜງ
ຮູ ບທີ 1: ຮອບວຽນການວາງແຜນ ແລະ ການປະຕິບດ
ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025

24

ຄາດວີ່ າຈະມີງ ົບປະມານການຊີ່ ວຍເຫອຈາກຄູີ່ ຮີ່ ວມພັດທະນາເພີ່ ອສະໜັບສະໜູນກິດຈະກໍານີ.ັ້
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ໄຕມາດທີ 1: ໄລຍະການເຮັດລາຍງານ
ັ້ ນກາງຈະສັ້າງບົດລາຍງານຜົນງານປະຈໍາປີ ໂດຍອີງ
ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ, ບັນດາກົມຂັນສູ
ັ ຂອງແຜນພັດທະນາ
ໃສີ່ແຜນການທີີ່ໄດັ້ລະບຸ ໄວັ້ໃນບາດກາັ້ ວທີ 4 ຂັ້າງເທິງ ແລະ ສອດຄີ່ອງກັບໂຄງສັ້າງຜົນໄດັ້ຮບ
ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ. ກົມກວດກາ, ຜີ່ານເຄອຂີ່າຍຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນຂອງຕົນ, ຈະໃຫັ້ການ
ັ້ ອງຖິີ່ນ ເພີ່ ອພັດທະນາ ແລະ ລາຍງານຕໍີ່ກັບຂອບຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້ ນກາງ ແລະ ຂັນທັ້
ັ 5 ປີ ທີີ່
ສະໜັບສະໜູນແກີ່ ຂັນສູ
ັ ລວມຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ
ສອດຄີ່ອງກັບແຜນການຂອງຕົນເອງ ແລະ ໂຄງສັ້າງຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້ ນບົດລາຍງານປະຈໍາປີຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິ
ົ ັ້ ເຂົາເປັ
ກິລາ. ກົມແຜນການຈະສັງລວມບົດລາຍງານເຫີ່ ານີ
ັ້ ນຈາກບົດວິໄຈຕີ່ າງໆ ແລະ ບົດລາຍງານສະເພາະດັ້ານ
ລາ. ບົດລາຍງານປະຈໍາປີ ນ ີ ັ້ ອາດຈະປະກອບໄປດັ້ວຍຂໍມູ
ເຊັີ່ນ: ບົດລາຍງານຂອງຄະນະກໍາມະການຈັດສັນຄູ ແລະ ບົດລາຍງານການປະເມີນຮີ່ວມ (JSRM). ບົດລາຍງານ
ັ ຕາມໂຄງສັ້າງຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ
ປະຈໍາປີ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຈະປະຕິບດ
ັ້
ັ ນະໂຍບາຍພາຍໃຕັ້ຜນ
ົ ໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບກາງ, ພາຍໃຕັ້ 8 ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບສູງ, ພາຍ
ບດ
ແລະ ກິລາ ຄ: ການຈັດຕັງປະຕິ
ັ້ ດ ແລະ ຄາດໝາຍ ທີີ່ໄດັ້
ີ່ ກໍານົດ. ຜົນການປະຕິບດ
ັ້
ັ ແລະ ຄວາມຄບໜັ້າພາຍໃນປີ ທຽບໃສີ່ຕົວຊີວັ
ໃຕັ້ເປົາໝາຍທີ
25
ັ້
ັ ລະດັບກາງ ຈະຖກນໍາສະເໜີ ແລະ
ັ ລະດັບສູງ26 ແລະ ລະດັບຜົນໄດັ້ຮບ
, ຜົນໄດັ້ຮບ
ຕົກລົງກັນໃນລະດັບເປົາໝາຍ
ັ ນະໂຍບາຍ, ກິດຈະກໍາ ແລະ ການໃຊັ້ຈີ່າຍ27. ບົດລາຍ
ສົນທະນາ ໂດຍສະເພາະບັນຫາທີີ່ກີ່ ຽວຂັ້ອງກັບການປະຕິບດ
ັ້
ັ ປະຈໍາປີ ແລະ ຈະສະເໜີວທ
ິ ກ
ີ ານແກໄັ້ ຂ/ການ
ບດ
ງານນີ ັ້ ຈະສະທັ້ອນໃຫັ້ເຫັນເຖິງສິີ່ງທັ້າທາຍຂອງການຈັດຕັງປະຕິ
ັ້ ອງຖິີ່ນ. ບົດລາຍງານດັີ່ງກີ່ າວຈະນໍາໃຊັ້
ັ້ ນກາງ ແລະ ຂັນທັ້
ໍ
ອີງຕາມບົດລາຍງານຂອງຂັນສູ
ປີ່ຽນແປງສໍາລັບປີ ຕີ່ ໆໄປ,
ລະບົບການລາຍງານແບບກໍານົດສັນຍາລັກສີ ຄໄຟສັນຍານຈະລາຈອນ (Traffic light) ເພີ່ ອສີ່ ສານສະພາບຄວາມ
ັ້
ັ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທຽບໃສີ່ຄາດໝາຍ, ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ
ບດ
ຄບໜັ້າຂອງການຈັດຕັງປະຕິ
ັ້ ີ່ ແລະ ລົງ
ັ ລະດັບກາງ ແລະ ເຮັດໃຫັ້ພາກສີ່ວນກີ່ ຽວຂັ້ອງ ສາມາດເນັນໃສ
ລະດັບສູງ ແລະ ຄາດໝາຍຂອງຜົນໄດັ້ຮບ
ເລິກປະເດັນບັນຫາທີີ່ຕັ້ອງການໃນແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025.
ັ ສະນະຍຸ ດທະສາດ
ໄຕມາດທີ 2: ໄລຍະການທົບທວນທີີ່ມີລກ
ັ ການລາຍງານຈາກບົດລາຍງານປະຈໍາປີ , ກົມແຜນການກະກຽມຮີ່າງຄາດໝາຍລະດັບຊາດ ແລະ
ໂດຍໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ (ຂັນຕອນ
ໍ ໂດຍຄໍານຶງເຖິງງ ົບປະມານທີີ່ຄາດວີ່າຈະໄດັ້ຮບ
1 ຂັ້າງເທິງ). ບົດ
ຄາດໝາຍສໍາລັບແຕີ່ ລະແຂວງໃນປີ ຕີ່ ໄປ
ລາຍງານປະຈໍາປີ ລວມທັງຮີ່າງແຜນປະຈໍາປີ

ຈະຖກນໍາໄປຜີ່ານກອງປະຊຸມພາຍໃນກັບຂະແໜງການຍີ່ ອຍຕີ່ າງໆ,

ຄະນະປະສານງານຂອງໜີ່ວຍງານວິຊາການຕີ່ າງໆ
ລວມທັງກອງປະຊຸມໜີ່ວຍງານວິຊາການຂະແໜງການສຶກສາ
ັ້
ັ້ ໍລຫ
ິ ານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປະຈໍາປີ . ບັນດາຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ຂໍແນະ
ກີ່ ອນຈະໄປນໍາສະເໜີຢີ່ ູທີີ່ກອງປະຊຸມຜູ ບ
ິ ານການສຶກສາປະຈໍາປີ. ກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ
ັ້ ໍລຫ
ນໍາຕີ່ າງໆຈະໄປນໍາສະເໜີ ແລະ ສົນທະນາໃນກອງປະຊຸມຜູບ
ັ້
ັ ແຜນ ທີີ່ໄດັ້ລະບຸ ໃນບົດລາຍງານປະຈໍາປີ ແລະ ຄໍາແນະນໍາຈາກກອງ
ບດ
ຈະປຶກສາຫາລກີ່ ຽວກັບຜົນການຈັດຕັງປະຕິ
ັ້
ັ ຖານໃນການກໍານົດເປັນມະຕິຂອງ
ກ
ປະຊຸມໜີ່ວຍງານວິຊາການຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ນໍາໃຊັ້ເປັນພນຖານຫ
ິ ະສິດ ຫ ຍຸ ດທະສາດ. ບົດລາຍງານປະຈໍາປີ
ກອງປະຊຸມຢີ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເພີ່ ອປັບປີ່ຽນບັນດາຂົງເຂດບູລມ
ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ຜົນການປຶກສາຫາລຕີ່ າງໆ ຈະເປັນບີ່ອນອີງໃນການກໍານົດຄາດໝາຍ
25
26

ັ້ 3
ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ຂໍທີ
ັ້ 6.1-6.8
ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ຂໍທີ

ັ້
ິ ອງແຕີ່ ລະ
ເຫັນເຖິງການປີ່ຽນແປງຂອງໂຄງສັ້າງບົດລາຍງານປະຈໍາປີ (ASPR) ຈາກການອະທິບາຍໂດຍໃຊັ້ສະຖິຕຂ
ນີຈະສະແດງໃຫັ້
ັ້ ບົດລາຍງານຈາກ TAC ແລະ JSRM ກໍີ່ຈະປະຕິບດ
ີ່ ວິເຄາະເຖິງນະໂຍບາຍຫາຍຂນ.
ັ້
ັ ຕາມການປີ່ຽນ
ຂະແໜງການຍີ່ ອຍ ໄປສູີ່ ເນອໃນທີ

27

ແປງນີ.ັ້
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ັ້ ອງຖິີ່ນ. ກອງປະຊຸມ
ັ້ ນກາງ ແລະ ຂັນທັ້
ແລະ ແຜນຄວາມຕັ້ອງການດັ້ານງ ົບປະມານຂອງທົີ່ວຂະແໜງການ, ຂັນສູ
ປະຈໍາປີ ອາດຈະກໍານົດຂົງເຂດວຽກງານທີີ່ເປັນຈຸດສຸ ມເພີ່ ອດໍາເນີນການທົບທວນຮີ່ວມ.
ໄຕມາດທີ 3: ໄລຍະການດໍາເນີນການການທົບທວນຮີ່ວມ (JSRM)
ັ້
ັ້
ັ ແຜນພັດທະນາ
ັ ການຕິດຕາມກວດກາລະດັບຊາດ ໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ບດ
ໃນໄລຍະການຈັດຕັງປະຕິ
ັ້
ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຈະສຸ ມໃສີ່ການດໍາເນີນການທົບທວນຮີ່ວມ ເຊິີ່ງແມີ່ ນກົມກວດກາເປັ ນເຈົາການ
ັ້
ັ . ອີງຕາມຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ຂອງກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ ແລະ ການປຶ ກສາຫາລຂອງໜີ່ວຍງານວິຊາ
ບດ
ໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ັ້
ດລາຍງານປະຈໍາປີ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ໜີ່ວຍ
ການຂະແໜງການສຶກສາ ກີ່ ຽວກັບເນອໃນຂອງບົ
ີ່ ງສໍ າ ລັບການທົບທວນຮີ່ວມ ເພີ່ ອຕິດຕາມກວດກາ
ັ້
ງານວິຊາການຂະແໜງການສຶກສາ ຈະເລອກເອົາ ຫົວຂໍໃດໜຶ
ີ່ ກໍີ່ໃຫັ້ເກີດສິີ່ງທັ້າທາຍ ແລະ /ຫ ປະເມີນລະດັບການຈັດຕັງປະ
ັ້
ັ້
ັ ແຜນງານ
ຕິບດ
ແລະ ລົງເລິກຫາສາເຫດພນຖານທີ
ຫ ການປັ ບປີ່ຽນນະໂຍບາຍທີີ່ລະບຸ ໄວັ້ໃນແຜນປະຈໍາປີ . ຂອບເຂດຂອງການທົບທວນຮີ່ວມ ອາດຈະປະກອບມີ
ັ້ ບຂອງ
ັ້ ີ່ ກີ່ ຽວ ຂັ້ອງກັບການເງ ິນ. ການຕິດຕາມປະເມີນຮີ່ວມ ຈະດໍາເນີນໃນໄຕມາດທີ 3 ແລະ ຜົນການຄົນພົ
ຫົວຂໍທີ
ັ້
ດລາຍງານທີີ່ຈະນໍາສະເໜີ ແລະ ປຶກສາຫາລໃນກອງປະຊຸມໜີ່ວຍງານວິຊາການ
ການປະເມີນຈະຖກລວມເຂົາໃນບົ
ັ້ ບທີີ່ສໍາຄັນ ແລະ ຄໍາເຫັນຂອງໜີ່ວຍງານວິຊາການຂະແໜງການສຶກສາ ຈະຖກ
ຂະແໜງ ການສຶກສາ. ຜົນການຄົນພົ
ີ ານທົບ
ັ ເວລາ ເພີ່ ອແຈງັ້ ໃຫັ້ທງັ ພາກສີ່ວນສູ ນກາງ ແລະ ທັ້ອງຖິີ່ນ ໄດັ້ມກ
ເຜີຍແຜີ່ໃຫັ້ພາກສີ່ວນທີີ່ກີ່ ຽວຂັ້ອງໃຫັ້ທນ

ັ້
ັ້ ບົດລາຍງານການທົບທວນຮີ່ວມ ແລະ ຜົນການຄົນ
ັ້
ດລາຍງານປະຈໍາປີ ຂອງເຂົາເຈົາ.
ທວນ ແລະ ປະກອບເຂົາໃນບົ
ັ້
ດລາຍງານປະຈໍາປີ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ເພີ່ ອ
ພົບໃນບົດລາຍງານດັີ່ງກີ່ າວ ຍັງຈະຖກລວມເຂົາໃນບົ
ໍ
ໂດຍຮັບຮູ ເັ້ ຖິງສິີ່ງທັ້າທາຍຕີ່ າງໆໃນການດໍາເນີນການທົບທວນຮີ່ວມ
ໃຫັ້ເຊີ່ ອມຕໍີ່ກັບກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ ໃນປີ ຕີ່ ໄປ.
ຸ ປະສົງ
ທີີ່ຜີ່ານມາ, ການສະເໜີການທົບທວນຮີ່ວມໃນອານາຄົດ ແມີ່ ນສອດຄີ່ອງກັບກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ ແລະ ມີຈດ
ເພີ່ ອເປັນບີ່ອນອີງໂດຍກົງ ແລະ ປະກອບສີ່ວນໂດຍກົງ ຕໍີ່ຂະບວນການກອງປະຊຸມທົບທວນປະຈໍາປີ ຂອງຂະແໜ
ງການ ແລະ ການພັດທະນາແຜນການປະຈໍາປີ ຂອງສູນກາງ ແລະ ທັ້ອງຖິີ່ນ.

ໄຕມາດທີ 4: ໄລຍະການສັ້າງແຜນ
ັ້ ບຂອງການທົບທວນຮີ່ວມ ແລະ ການປະຊຸມ
ັ ຂອງກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ , ການຄົນພົ
ໂດຍອີງໃສີ່ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້
2 ເຖິງ 4 ຂັ້າງເທິງ), ບັນດາພາກສີ່ວນຕີ່ າງໆ ທັງສູນກາງ ແລະ ທັ້ອງຖິີ່ນ ຈະສັ້າງແຜນ
ປຶກສາຫາລຕີ່ າງໆ (ຂັນຕອນ
ໍ
ສີ່ວນທີີ່ສໍາຄັນຂອງຂະບວນການວາງແຜນນີ ັ້ ກໍຄການທົບທວນ ແລະ ປຶກສາຫາລ
ປະຈໍາປີ ຂອງຕົນສໍາລັບປີ ຕີ່ ໄປ.
ັ້
ັ ແຜນ
ບດ
ພາຍໃນ. ການທົບທວນ ແລະ ປຶກສາຫາລນີ ັ້ ແມີ່ ນຈະໄດັ້ອງີ ໃສີ່ການຕິດຕາມ, ກວດກາການຈັດຕັງປະຕິ
ັ້
ີ່
ັ້
ັ ແຜນ. ຂະບວນການທົບທວນນີ ຍັງຈະນໍາເອົາໄປ
ັ ຂອງການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ແລະ ຜົນທີໄດັ້ຮບ
ບດ
ການຂອງປີ ປະຈຸບນ
ປະກອບໃສີ່ບົດລາຍງານປະຈໍາປີ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທີີ່ຈະຕັ້ອງໃຫັ້ສໍາເລັດໃນໄຕມາດທີ 1.
8.4. ໂຄງສັ້າງຂອງການສະໜັບສະໜູນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ
ັ້
ັ້ ນທີີ່ກີ່ ຽວຂັ້ອງ, ໃນລະດັບເປົ ັ້າໝາຍ,
ັ ໃນພາກຕໍີ່ໄປນີ ັ້ ໄດັ້ກໍານົດຕົວຊີບອກ
ແລະ ແຫີ່ ງຂໍມູ
ໂຄງສັ້າງຜົນໄດັ້ຮບ
ິ ະສິດໃນການປັ ບປຸ ງ ແລະ ເພີີ່ມປະ
ັ ລະດັບສູ ງ ແລະ ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບກາງ. ພິເສດ ໂຄງສັ້າງນີ ັ້ ໄດັ້ໃຫັ້ບູລມ
ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ້າໝາຍ
ສິດທິພາບການນໍາໃຊັ້ໂຄງສັ້າງ ແລະ ລະບົບທີີ່ມີຢີ່ ູແລັ້ວເຊັີ່ນ: EMIS ແລະ PBMIS ແລະ ຕົວຊີບອກຂອງເປົ
ັ ສອດຄີ່ອງກັບການລາຍງານກີ່ ຽວກັບ ຄວາມຄບໜັ້າໃນການຈັດຕັງັ້
ການພັດທະນາແບບຍນຍົງຈໍານວນໜຶີ່ງ ເພີ່ ອໃຫັ້ມນ
ັ້
ັ້
ັ SDG-4. ລະບົບ ແລະ ຂະບວນການຕິດຕາມພາຍໃນຢູີ່ ຂັນແຂວງ
ອຍ ແມີ່ ນ
ແລະ ຂັນຂະແໜງການຍີ່
ປະ ຕິບດ
ັ້ ນທີີ່ສໍາຄັນ ໂດຍສະເພາະໃນການຕິດຕາມກວດກາກິດຈະກໍາ, ການປະຕິບດ
ັ ນະໂຍບາຍ ແລະ ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ
ແຫີ່ ງຂໍມູ
ໃນລະດັບກາງ. ນອກຈາກນີ,ັ້ ເຄອຂີ່າຍຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນທີີ່ມີຢີ່ ູແລັ້ວໃນລະດັບສູນກາງ ແລະ ແຂວງ ຈະມີ
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ບົດບາດສໍາຄັນໃນການສັ້າງບົດລາຍງານປະຈໍາປີ ຂອງຂະແໜງການຍີ່ ອຍ ກໍຄບົດລາຍງານຂອງແຂວງທີີ່ມີຄຸນນະພາບ
ັ້
ັ້
ອໃນຂອງບົ
ດລາຍງານທີີ່ສົມບູນແບບ.
ສູງ ເຊິີ່ງສາມາດລວບລວມເຂົາໃນເນ
8.5. ໂຄງສັ້າງຂອງຜົນໄດັ້ຮັບຂອງການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ
ັ້
ັ ແຜນ ແມີ່ ນໄປຕາມໂຄງສັ້າ ງ
ັ ຂອງການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ໂຄງສັ້າງຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ ໃນລະດັບສູງ;
ຂອງ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025 ຄ: ມີ 1 ເປົາໝາຍ;
8 ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້ ດຂອງມັນໄດັ້ຖກຄັດເລອກ
ັ ລະດັບສູງ ກໍປະກອບມີຜນ
ົ ໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບກາງທີີ່ກີ່ ຽວຂັ້ອງ. ຕົວຊີວັ
ຊຶີ່ງແຕີ່ ລະຜົນໄດັ້ຮບ
ີ ານທາງດັ້ານວິຊາການ, ຮອບດັ້ານ ແລະ ມີຈດ
ຸ ປະສົງເພີ່ ອຕິດຕາມຄວາມຄບໜັ້າຂອງແຜນພັດ
ເພີ່ ອສະໜອງວິທກ
ັ້ ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ. ໃນບາງກໍລະນີ
ທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025 ໃນໄລຍະສັນ,
ັ້
ົ ຊີບອກອັ
ັ ລະດັບກາງທີີ່ກີ່ ຽວຂັ້ອງກັນ ໄດັ້ຖກຈັດເປັນກຸີ່ ມພາຍໃຕັ້ຕວ
ນດຽວ
ຜົນໄດັ້ຮບ
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ັ້
ຕາຕະລາງ 10: ຕົວຊີບອກຂອງແຜນພັ
ດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
(ເນີ່ ອງຈາກການລະບາດຂອງ COVID-19 ແລະ ຍັງບໍີ່ທັນມີ ຂອບການເງ ິນໄລຍະກາງຈາກກະຊວງການເງ ິນ, ສະນັນັ້ ຈຶີ່ງມີຄວາມບໍີ່ແນີ່ ນອນກີ່ ຽວກັບງ ົບປະມານສໍາລັບຂະແໜງການສຶກ
ັ້ ແລະ ຈະມີການປັບປຸ ງໃໝີ່ ຫງັ ຈາກມີຂອບການເງ ິນໄລຍະກາງ)
ັ້ ຄາດໝາຍທີີ່ກໍານົດນີ ັ້ ເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົີ່ານັນ,
ສາ ແລະ ກິລາ. ສະນັນ,
ັ
ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້
ເປົາໝາຍ:
“ພາຍໃນປີ 2025 ຂະແໜງການ

ສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຢູີ່ ສປປລາວ ມີໂຄງສັ້າງ
ັ ພະຍາກອນທີີ່ເໝາະສົມເພີ່ ອເຮັດ
ແລະ ມີຊບ
ັ້ ງການສຶກ
ົ ລະເມອງລາວທຸກຄົນ ເຂົາເຖິ
ໃຫັ້ພນ
ສາ ແລະ ກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ທີີ່ມີຄຸນນະພາບ
ັ ຜົນປະໂຫຍດຈາກ
ເພີ່ ອໃຫັ້ປະເທດຊາດໄດັ້ຮບ
ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດັ້ານເສດຖະກິດ ແລະ
ັ້
ຫຸ ດພົນອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດັ້
ອຍ
ພັດທະນາ ແລະ ຊຸກຍູເັ້ ພີ່ ອບັນລຸ ການຈັດຕັງັ້
ັ້
ັ ເປົາໝາຍທີ
ປະຕິບດ
4 ການພັດທະນາແບບຍນ
ຍົງ.’’

1.

ັ້
ຕົວຊີບອກ
ັ້
ັ້ ດທະຍົມຕອນ
ອັດຕາຈົບຊັນລວມຊັ
ນມັ
ັ້ (ມ.4)
ຕົນ
-

ຊາຍ

-

ຍິງ

-

ຊາຍ

-

ຍິງ

ັ້ ນປີ ຖານ
ຂໍມູ

ັ້
➢ ຈໍານວນັກຮຽນທີີ່ເຂົາຮຽນໃນຂັ
ນັ້ ມ.4

2. ເປີ ເຊັນຂອງນັກຮຽນ ປ.3 ທີີ່ບັນລຸ
ມາດຕະຖານຜົນການຮຽນ
-

ວິຊາພາສາລາວ:

-

ວິຊາຄະນິດສາດ:

3. ເປີ ເຊັນຂອງນັກຮຽນ ມ.4 ທີີ່ບັນລຸ
ມາດຕະຖານຜົນການຮຽນ

ັ ລະດັບສູງທີ 1: ຈໍານວນນັກຮຽນທີີ່ຈົບ
ຜົນໄດັ້ຮບ

ຄາດໝາຍ

- ຊາຍ 72,7%

- ຊາຍ 75%

- ຍິງ: 70,5%

- ຍິງ: 73%

-

ຊາຍ: 46.603

-

ຊາຍ: 39.814

-

ຍິງ: 43.767

-

ຍິງ: 39.490

ປ.3

ປ.3

- ພາສາລາວ: 34%

- ພາສາລາວ: 50%

- ຄະນິດສາດ: 18%

- ຄະນິດສາດ: 30%

ມ.4

ມ.4

-

ວິຊາພາສາລາວ:

- ວິຊາພາສາລາວ: 28%

- ວິຊາພາສາລາວ: 40%

-

ວິຊາຄະນິດສາດ:

- ວິຊາຄະນິດສາດ: 8%

- ຄະນິດສາດ: 20%

ັ້
ີ່ ປ.1 ທີີ່
4. ເປີ ເຊັນນັກຮຽນເຂົາຮຽນໃໝ

ຈາກ ອະນຸບານຈົນຮອດ ມັດທະຍົມຕອນປາຍ
ັ້ ພັ້ອມ
ລວມທັງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ເພີມຂຶນ

ຜີ່ານ ການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ
- ທົີ່ວປະເທດ

ົ ໄດັ້ຮບ
ັ ດັ້ານການຮຽນຮູ ທ
ັ້ ີ່ ດີ
ີ ຂນ,
ຶ ັ້ ໂດຍສະທັງມີຜນ

-
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ທົີ່ວປະເທດ: 9,8%

- ທົີ່ວປະເທດ: 75%

- 40 ເມອງ: 58,7%

- 40 ເມອງ: 63,9%

ປພຍ
SDG4

ສວສ

EMIS

-

40 ເມອງ

ັ້ ນ
ແຫີ່ ງຂໍມູ
EMIS

4.1

ັ້
ຕົວຊີບອກ

ັ
ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້ ງັ ສ ແລະ ທັກສະ ການຄິດໄລີ່
ເພາະແມີ່ ນການຮູ ໜ
ເລກ, ທັກສະຕະວັດທີ 21 ໂດຍສຸ ມໃສີ່ ເປັນພິເສດຕໍີ່
ັ້ ອ
ັ້ ຍໂອກາດ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວີ່ າງ
ຜູ ດ
ຍິງ-ຊາຍ

-

ັ້ ນປີ ຖານ
ຂໍມູ
- ເມອງບໍີ່ທຸກ : 76,1%

ເມອງບໍີ່ທຸກ

➢ ຈໍານວນເດັກອາຍຸ 5 ປີ ທີີ່ໄດັ້ຜີ່ານ ການ
ສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ
ັ້
ັ້
5. ອັດຕາຈົບຊັນລວມຊັ
ນປະຖົ
ມສຶກສາ
- ທົີ່ວປະເທດ
-

40 ເມອງ
ເມອບໍີ່ທຸກ

ັ້ ປ.5
ັ ຮຽນເລີ່ ອນຂຶນ
➢ ຈໍານວນນັກ

109.684 ຄົນ
- ທົີ່ວປະເທດ:100,4%

- ທົີ່ວປະເທດ: 100%

- 40 ເມອງ: 75%
- ເມອບໍີ່ທຸກ 85,7%

- 40 ເມອງ: 100%
- ເມອງບໍີ່ທຸກ: 100%

ລວມ

-

ລວມ: 136.644

-

ລວມ: 144.819

-

ຊາຍ

-

ຊາຍ: 66.685

-

ຊາຍ: 71.686

-

ຍິງ

-

ຍິງ: 69.959

-

ຍິງ : 73.133

-

40 ເມອງ
ເມອງບໍີ່ທຸກ

7. ດັດຊະນີຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ
ັ້
i) ການເຂົາຮຽນຂອງເດັ
ກ ປ.1 ທີີ່ຜີ່ານ

ັ້ ນ
ແຫີ່ ງຂໍມູ

- ທົີ່ວປະເທດ: 87,9%

- ທົີ່ວປະເທດ: 95%

- 40 ເມອງ: 79,3%
- ເມອງບໍີ່ທຸກ: 89,7%

- 40 ເມອງ: 86,4%
- ເມອງບໍີ່ທຸກ:96,8%
EMIS

ການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ
ັ້
ii) ອັດຕາຈົບຊັນລວມ
ປະຖົມ;
ັ້
ັ້
iii) ອັດຕາຈົບຊັນລວມ ມ.ຕົນ;
ັ້
ັ້
iv) ອັດຕາເລີ່ ອນຊັນຈາກ
ປ.5 ຫາ ມ.ຕົນ
8. ໂຮງຮຽນທີີ່ອຸ ປະກອນການຮຽນ ສອດ
ັ ສູດໃໝີ່ ໂດຍອີງໃສີ່ ສັດ
ຄີ່ ອງກັບຫກ
ັ້ ທີີ່ໄດັ້ຮບ
ັ ຮອງ
ສີ່ ວນນັກຮຽນຕໍີ່ປຶມ

-

1,02

-

1,00

-

1,00

-

1,00

-

0,95

-

1,00

-

0,97

-

1,00

ປ.1 ແລະ ປ.2

ັ້
ທຸກຊັນຮຽນແຕີ່
ປ.1-ປ.5
ຂອງໂຮງຮຽນປະຖົມ ມີ
ຄົບ
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ປພຍ

122.621 ຄົນ.

-

6. ອັດຕາເລີ່ ອນຈາກ ປ.5 ຫາ ມ.4
- ທົີ່ວປະເທດ

ັ ລະດັບກາງ ທີ 1: ຫກ
ັ ສູດສະບັບປັບປຸ ງໄດັ້
ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ້
ັ ໃນທຸກຊັນຮຽນ
ຮັບການຈັດຕັງປະຕິບດ

ຄາດໝາຍ
- ເມອບໍີ່ທຸກ 81,3%

EMIS
ສວສ

4.5

ັ້
ຕົວຊີບອກ

ັ
ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບກາງ 2: ຜົນການຮຽນຂອງນັກ
ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ການປະເມີນເປັນປະຈໍາ ແລະ ຜົນ
ຮຽນຕັ້ອງໄດັ້ຮບ
ການປະເມີນໄດັ້ຖກນໍາໃຊັ້ເພີ່ ອເປັນບີ່ ອນອີງໃນການ

ັ້ ນປີ ຖານ
ຂໍມູ

9. ມີການປະເມີນຜົນການຮຽຮຂອງ

ຄາດໝາຍ

ASLO ປ.3 ປີ 2017

ASLO ປ.3 ປີ 2023

ASLO ປ.5 ປີ 2020

ASLO ປ.5 ປີ 2025

ASLO ມ.4 ປີ 2019

ASLO ມ.4 ປີ 2024

ັ້
10. ອັດຕາເຂົາຮຽນຂອງເດັ
ກ 5 ປີ (ແຍກ

- ທົີ່ວປະເທດ: 26%

- ທົີ່ວປະເທດ: 35%

ລະດັບຊາດ ແລະ 40 ເມອງ)
ັ້
ີ່ ສຸ ດທິປະຖົມ
11. ອັດຕາເຂົາຮຽນໃໝ
ີ່
- ສະເລີ່ ຍທົວປະເທດ

- 40 ເມອງ: 29%

- 40 ເມອງ: 40%

- ທົີ່ວປະເທດ:

- ທົີ່ວປະເທດ:

98,5%

98,9%

ນັກຮຽນຢີ່າງເປັນປະຈໍາ

ັ້ ນ
ແຫີ່ ງຂໍມູ

ປພຍ

ສວສ

4.1

EMIS

4.1

ກົມສາມັນ

4.3

ປັບປຸ ງຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ
ັ້
ັ ລະດັບກາງ 3: ອັດຕາການເຂົາຮຽນໃໝ
ີ່
ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ້
ແລະ ອັດຕາການເລີ່ ອນຂັນໃນທຸ
ກລະດັບເພີີ່ມຂຶນ
ັ້
ັ້ ີ່ ມຂຶນ.
ັ ຕາການຈົບຊັນເພີ
ແນໃສີ່ ເຮັດໃຫັ້ອດ

-

ສະເລີ່ ຍ 40 ເມອງ
ສະເລີ່ ຍ ເມອງບໍີ່ທຸກ

ັ້
12. ອັດຕາປະລະຊັນປະຖົ
ມ
- ສະເລີ່ ຍທົີ່ວປະເທດ
ັ ລະດັບກາງ 4: ສົີ່ງເສີມການຂະຫຍາຍ
ຜົນໄດັ້ຮບ
ຫັ້ອງຝຶ ກອົບຮົມອາຊີວະ ເພີ່ ອພັດທະນາທັກສະໃຫັ້

ສະເລີ່ ຍ 40 ເມອງ
ສະເລີ່ ຍ ເມອງບໍີ່ທຸກ

13. ຈໍານວນໂຮງຮຽນຊົນເຜົີ່າທີີ່ສອນສາມັນ

- 40 ເມອງ: 95,5%
- ເມອງບໍີ່ທຸກ 98,8%

- 40 ເມອງ: 95,9%
- ເມອງບໍີ່ທຸກ 92,2%

- ທົີ່ວປະເທດ: 4,3%

- ທົີ່ວປະເທດ: 2,1%

- 40 ເມອງ: 7,1%
- ເມອງບໍີ່ທຸກ : 3,4%

- 40 ເມອງ: 3,4%
- ເມອງບໍີ່ທຸກ: 1,6%

8 ແຫີ່ ງ

11 ແຫີ່ ງ

ສຶກສາ

ວິຊາຊີບ

ແກີ່ ນັກຮຽນຈົບຊັນັ້ ມັດທະຍົມຕອນປາຍ
ັ ລະດັບກາງ 5: ຫຸ ດຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ
ຜົນໄດັ້ຮບ
ທາງດັ້ານຊັບພະຍາກອນ ລະຫວີ່ າງ ເຂດທີີ່ດັ້ອຍໂອ
ກາດ ແລະ ເຂດທີີ່ມີໂອກາດດີກວີ່ າ ໂດຍຜີ່ານການ
ັ້ ມໂຮງຮຽນ
ສັ້າງຕັງກຸີ່

14. ເປີ ເຊັນຂອງໂຮງຮຽນປະຖົມທີີ່ມີການ

EMIS

ຈັດສັນຄູສອດຄີ່ ອງຫາຍກວີ່ າ 80%
ັ ການໃນການຈັດສັນຄູ
ທຽບໃສີ່ ຫູກ
ີ່
- ທົວປະເທດ
-

40 ເມອງ
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- ທົີ່ວປະເທດ: 66,7%

- ທົີ່ວປະເທດ: 75%

- 40 ເມອງ: 47,7%

- 40 ເມອງ: 69,5%

4.5

ັ
ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບສູງທີ 2: ຈໍານວນຄູ ແລະ ຜູ ອ
ັ້ າໍ
ຜົນໄດັ້ຮບ
ີ່
ັ້ ວາມສາມາດ
ນວຍການໂຮງຮຽນ
ທີມີຄວາມຮູ ຄ

ັ້ ນປີ ຖານ
ຂໍມູ
- ເມອງບໍີ່ທຸກ: 74,6%

ໂດຍຜີ່ານການປະເມີນການ

-

ັ້
ຊັນປະຖົ
ມ
ັ້
ຊັນມັດທະຍົມ

ັ ວຽກງານຢີ່າງເປັນປົກກະຕິ.
ປະຕິບດ

ການຊີ່ ວຍເຫອຈາກວິຊາການກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ

ແລະ

ຶ ສານິເທດ
ຄູສກ

ອົບຮົມແຕີ່ ລະປີ
ັ້
- ຊັນອະນຸ
ບານ
-

ັ ລະດັບກາງ 2: ຫກ
ັ ສູດສັ້າງຄູໄດັ້ຮບ
ັ ການ
ຜົນໄດັ້ຮບ
ີ່
ັ ສູດການ
ທົບທວນຄນ ເພອໃຫັ້ສອດຄີ່ ອງກັບຫກ

-

>80%

-

ໍ ັ້ ນ
ບໍີ່ມີຂມູ
ໍ ັ້ ນ
ບໍີ່ມີຂມູ

-

>80%

-

ໍ ັ້ ນ
ບໍີ່ມີຂມູ

-

>80%

-

ັ ການຝຶ ກ
16. ເປີ ເຊັນຄູປະຈໍາການ ທີີ່ໄດັ້ຮບ

-

ັ້
ຊັນປະຖົ
ມ
ັ້ ດທະຍົມ
ຊັນມັ

ັ້
ັ ສູດສັ້າງຄູ
17. ຊັນການສຶ
ກສາທີີ່ມີຫກ

ກົມສັ້າງຄູ
-

20%

-

20%

-

20%

-

20%

-

20%

-

20%

-

ກີ່ ອນໄວຮຽນ

-

ປະຖົມ

-

ມັດທະຍົມ

-

ກີ່ ອນໄວຮຽນ

-

ປະຖົມ

-

ມັດທະຍົມ

ປະຖົມ

ັ ສູດໃນໂຮງຮຽນ
ສອດຄີ່ ອງກັບຫກ

ຮຽນ-ການສອນໃໝີ່ໃນໂຮງຮຽນ
ຜົນຮັບໄລຍະກາງ 3: ລະບົບການປະເມີນຜົນການ
ັ ໜັ້າທີີ່ຂອງຄູ ພັ້ອມດັ້ວຍເຄີ່ ອງມການປະ
ປະຕິບດ

ັ້ ນ
ແຫີ່ ງຂໍມູ

ກົມສັ້າງຄູ

ມາດຕະຖານ (ທຽບໃສີ່ ມາດຕະຖານ)
ັ້
- ຊັນອະນຸ
ບານ
-

ັ້
ັ ລະດັບກາງທີ 1: ຄູສອນມີຄວາມເຂັມ
ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ ຫກ
ັ ສູດໃໝີ່ ໂດຍຜີ່ານ
ແຂງໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ຄາດໝາຍ
- ເມອງບໍີ່ທຸກ: 83,6%

15. ເປີ ເຊັນຂອງຄູປະຈໍາການທີີ່ໄດັ້

ສອດຄີ່ ອງກັບມາດຕະຖານການສິດສອນ ທີີ່ໄດັ້ກາໍ
ັ້
ນົດຜີ່ານມາ ເພີີ່ມຂຶນ
ຊຶີ່ງສາມາດບອກເຖິງການ
ພັດທະນາວິຊາຊີບ

ັ້
ຕົວຊີບອກ
ເມອງບໍີ່ທຸກ

ັ້
18. ຊັນການສຶ
ກສາທີີ່ມີມາດຖານສໍາລັບຄູ
ສອນ ແລະ ເຄີ່ ອງມໃນການປະເມີນຄູ

ັ ການປັບປຸ ງ,
ເມີນຜົນໄດັ້ຮບ

ໂດຍຕິດພັນກັບມາດ
ັ ການຈັດຕັງັ້
ຕະຖານການສິດສອນ, ພັ້ອມທັງໄດັ້ຮບ
ັ ເພີ່ ອກໍານົດຄວາມຕັ້ອງການທີີ່ເປັນບູລມ
ິ ະ
ປະຕິບດ
ສິດ ໃນການຝຶ ກອົບຮົມຄູ ສໍາລັບລະດັບການສຶກສາ
ກີ່ ອນໄວຮຽນ, ປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາ.
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ປະຖົມ

ກົມສັ້າງຄູ

ກົມສັ້າງຄູ

ປພຍ

4.c

ັ
ຜົນໄດັ້ຮບ

ັ້
ຕົວຊີບອກ

ຜົນຮັບໄລຍະກາງທີ 4: ສະຖາບັນສັ້າງຄູ ໄດັ້ຖກຍົກ
ລະດັບໃຫັ້ເປັນສູນກາງໃນການກໍີ່ສັ້າງຄູສອນ, ຝຶ ກ

19. ຈໍານວນສະຖາບັນສັ້າງຄູ ທີີ່ສາດມາດສະ
ໜອງການກໍີ່ສັ້າງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຄູປະ

ອົບຮົມຄູປະຈໍາການ ໃນທຸກລະດັບ ແຕີ່ ອະນຸບານ
ັ້ ດທະຍົມສຶກສາ ພັ້ອມທັງເປັນສູນກາງ
ຮອດຊັນມັ

ັ້ ນປີ ຖານ
ຂໍມູ
ຍັງບໍີ່ມີ

ຄາດໝາຍ
ທັງໝົດ 8 ສະຖາບັນ

ັ້ ນ
ແຫີ່ ງຂໍມູ
ກົມສັ້າງຄູ

ຈໍາການ ໃນທຸກລະດັບ

ຶ ສານິເທດ.
ໃນການຝຶ ກອົບຮົມຄູສກ
ັ ລະດັບກາງທີ 5: ຂີດຄວາມສາມາດຂອງ
ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້ ເພີ່ ອ
ັ້
ັ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນ ມີຄວາມເຂັມແຂງຂຶ
ຜູ ອ
ນ
ໃຫັ້ສາມາດປັບປຸ ງການຈັດຕັງັ້ ການຮຽນ-ການສອນ
ໃນໂຮງຮຽນຂອງເຂົາເຈົາັ້

ັ້
20. ຊັນການສຶ
ກສາທີີ່ມີມາດຖານ ແລະ
ັ້ ໍານວຍການ
ເຄີ່ ອງມ ສໍາລັບປະເມີນຜູ ອ

ບໍີ່ມີ

ໂຮງຮຽນ

-

ກີ່ ອນໄວຮຽນ

ກົມສັ້າງຄູ,

-

ປະຖົມ

-

ມັດທະຍົມ

ກົມສາມັນ
ກົມຈັດຕັງັ້
ແລະ
ພະນັກງານ

ັ ລະດັບສູງທີ 3: ໂຮງຮຽນທຸກແຫີ່ ງ ມີຊບ
ັ ຜົນໄດັ້ຮບ
ພະຍາກອນທາງດັ້ານການເງ ິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ
ມະ ນຸດພຽງພໍ ເພີ່ ອໃຫັ້ສາມາດເຮັດວຽກໄດັ້ຢີ່າງມີ
ົ , ພັ້ອມທັງຂີດຄວາມສາມາດໃນການ
ປະສິດທິຜນ
ັ້ ຄອງ ເພີ່ ອຊີ່ ວຍປັບປຸ ງໃຫັ້ຜນ
ົ ການຮຽນຂອງນັກ
ຄຸ ມ
ຶ ັ້
ຮຽນດີຂນ.
ັ້
ັ້ ນຖານ
ຜົນຮັບໄລຍະກາງທີ 1: ມາດຕະຖານຂັນພ
ຂອງຄຸ ນນະພາບການການສຶກສາ

ສໍາລັບການສຶກ

ັ
ສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາ ໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ
ການພັດທະນາ, ທົດລອງ ແລະ ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ັ້
ັ້
ັ້ ນ
21. ຊັນການສຶ
ກສາ ທີີ່ມີມາດຖານຂັນພ
ຖານຂອງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ ແລະ
ິ ໍາທີີ່ກີ່ ຽວຂັ້ອງ
ນິຕກ

ັ້
ັ້ ນຖານ
ພາຍໃຕັ້ຂອບ ທີີ່ກໍານົດມາດຕະຖານຂັນພ
ັ້
ຂອງທຸກຊັນການສຶ
ກສາຢູີ່ໃນລະດັບໂຮງຮຽນ
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ປະຖົມ

-

ກີ່ ອນໄວຮຽນ

ສູນປະກັນຄຸ ນ

-

ປະຖົມ

ນະພາບການ

-

ມັດທະຍົມ

ສຶກສາ

ປພຍ

ັ
ຜົນໄດັ້ຮບ

ັ້
ຕົວຊີບອກ

ັ ລະດັບກາງທີ 2: ມີຂະບວນການປະເມີນ
ຜົນໄດັ້ຮບ

ິ ານທີີ່ອີງໃສີ່ ໂຮງ
22. ມີນະໂຍບາຍ ການບໍລຫ
ັ ທີີ່ໄດັ້ກໍານົດພາລະບົດ
ຮຽນເປັນຫກ

ຕົນເອງ ແລະ ການວາງແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນ
ແບບຍນຍົງ (ທີີ່ນໍາໃຊັ້ FQS) ເພີ່ ອເປັນບີ່ ອນອີງໃນ

ັ້ ນປີ ຖານ
ຂໍມູ

ັ້ ອງ ແລະ ການກໍານົດເປົາໝາຍ
ັ້
ການວາງແຜນຂັນເມ

ບາດຂອງໂຮງຮຽນ, ເມອງ, ແຂວງ ແລະ
ັ້
ີ ານຈັດຕັງປະຕິ
ສູນກາງ ລວມທັງວິທກ

ການສະໜັບສະໜູນ ລວມທັງການຈັດສັນຄູ ແລະ

ບັດໃນໄລຍະຍາວ.

ຍັງບໍີ່ມີ

ຄາດໝາຍ
2022

ັ້ ນ
ແຫີ່ ງຂໍມູ
ກົມຈັດຕັງັ້

ປພຍ

ແລະ
ພະນັກງານ

ອຸ ປະກອນການຮຽນ
ັ ລະດັບກາງ
ຜົນໄດັ້ຮບ

3:

ິ ານໂຮງຮຽນ
ເງ ິນບໍລຫ

ິ ໃຊັ້) ສອດຄີ່ ອງ
(ສູດຄິດໄລີ່ ແລະ ລາຍຈີ່ າຍທີີ່ມີສດ
ັ້
ກັບຄວາມຕັ້ອງການຂອງໂຮງຮຽນຫາຍຂຶນ
ເພີ່ ອ

ິ ານໂຮງຮຽນ
23. ສູດການຄິດໄລີ່ ເງ ິນບໍລຫ
ັ້
ັ ໄດັ້ຮບ
ັ
ແລະ ຄູີ່ ມໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ຍັງໃຊັ້ສະບັບເດີມ

2022

ຄະນະກໍາມະ
ການ
ແຜນການ

ການທົບທວນ ແລະ ປັບປຸ ງ

ຫຸ ດຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ ແລະ ໃຫັ້ເຊີ່ ອມໂຍງກັບ
ັ້
ັ້ ນຖານ
ມາດຕະຖານຄຸ ນນະພາບຂັນພ
(FQS)
ັ ລະດັບກາງ 4: ການຈັດສັນຄູ ສອດຄີ່ ອງ
ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້
ຕາມຄວາມຕັ້ອງການຂອງໂຮງຮຽນຫາຍຂຶນ
ເພີ່ ອ
ຫຸ ດຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ ແລະ ໃຫັ້ເຊີ່ ອມໂຍງກັບ
ັ້
ັ້ ນຖານ
ມາດຕະຖານຄຸ ນນະພາບຂັນພ
(FQS)
ັ້
ັ ລະດັບກາງ 5: ການຈັດສັນປຶມແບບຮຽນ
ຜົນໄດັ້ຮບ
, ຄູີ່ ມຄູ ແລະ ອຸ ປະກອນການຮຽນ ສອດຄີ່ ອງຕາມ
ັ້
ຄວາມຕັ້ອງການຂອງໂຮງຮຽນຫາຍຂຶນ
ເພີ່ ອຫຸ ດ

ແລະ ການ
24. ເປີ ເຊັນຂອງໂຮງຮຽນປະຖົມ ທີີ່ມີການ

66,7%

75%

ເງ ິນ
EMIS

ປ.1 ແລະ ປ.2

ັ້
ທຸກຂັນຮຽນ
ແຕີ່ ປ.1-

EMIS

ຈັດສັນຄູ ສອດຄີ່ ອງຫາຍກວີ່ າ 80%
ັ ການໃນການຈັດສັນຄູ
ທຽບໃສີ່ ຫກ
25. ເປີ ເຊັນຂອງໂຮງຮຽນທີີ່ມີການຈັດສັນ
ັ້
ປຶມແບບຮຽນ
ສອດຄີ່ ອງກັບນະໂຍບາຍ

ປ.5

ັ້ ສູງກວີ່ າ 80%
ໃນການຈັດສັນປຶມ

ແລະ ໃຫັ້ເຊີ່ ອມໂຍງກັບ
ັ້
ັ້ ນຖານ
ມາດຕະຖານຄຸ ນນະພາບຂັນພ
(FQS)
ຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ

ັ ລະດັບກາງທີ 6: ທຸກໂຮງຮຽນຕັ້ອງໄດັ້
ຜົນໄດັ້ຮບ
ີ ີ່ ງອໍ
ິ ານວຍ
ຮັບການສະໜັບສະໜູນ
ເພີ່ ອໃຫັ້ມສ
ຄວາມສະດວກດັ້ານສຸ ຂະອະນາໄມໃນລະດັບ
ັ້
ພນຖານ

ິ ານວຍ
26. ເປີ ເຊັນຂອງໂຮງຮຽນທີີ່ມີສີ່ ງອໍ
ຄວາມສະດວກດັ້ານສຸ ຂະອະນາໄມ
-

ກີ່ ອນໄວຮຽນ

-

ປະຖົມ

83

EMIS
-

77%

-

80%

-

76%

-

80%

4.a

ັ້
ຕົວຊີບອກ

ັ
ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບສູງທີ 4: ອັດຕາການຮູ ໜ
ັ້ ງັ ສໃນ
ຜົນໄດັ້ຮບ
ີ່
ັ້
ກຸີ່ ມຜູ ໃັ້ ຫຍີ່ ແລະ ໄວໜຸີ່ ມເພີມຂຶນ ພັ້ອມທັງຫຸ ດ
ລະຫວີ່ າງເພດ, ເຜົີ່າ,
ັ້ ມສັນຖານ.
ຖານະດັ້ານເສດ ຖະກິດ ແລະ ທີີ່ຕັງພູ
ັ້
ັ ລະດັບກາງ 1: ອັດຕາເຂົາຮຽນໃໝ
ີ່ ແລະ
ຜົນໄດັ້ຮບ
ຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນກັນ

ັ້ ໃນແຕີ່ ລະຊັນສໍ
ັ້ ີ່ ມຂຶນ
ັ້ າລັບການ
ອັດຕາເລີ່ ອນຂັນເພີ
ສຶກສານອກໂຮງຮຽນ
ັ ລະດັບກາງ 2: ມີການລົງຕິດຕາມການ
ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້ ງັ ສ ຂອງການ
ຮຽນ-ການສອນລົບລັ້າງຄວາມບໍີ່ຮູ ໜ
ສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ໂດຍສຸີ່ ມເອົາກຸີ່ ມຕົວຢີ່າງເພີ່ ອ

ັ້ ນປີ ຖານ
ຂໍມູ

ມັດທະຍົມ

-

88%

ຄາດໝາຍ
-

-

ຊາຍ

-

ຍີງ

ັ້ ີ່ ຮຽນຈົ
ີ
28. ຈໍານວນຜູ ທ
ບຈາກ ການສຶກສາ
ທຽບເທົີ່າຂອງລະບົບການສຶກສານອກ

ການສໍາຫວດ
-

84,6%

-

94,0%

-

76,5%

-

88,0%

276.000 ຄົນ

ປພຍ

90%

ັ້ ງັ ສຂອງປະຊາກອນ 1527. ອັດຕາການຮູ ໜ
24 ປີ

ັ້ ນ
ແຫີ່ ງຂໍມູ

226.000 ຄົນ

4.6

ພົນລະເມອງ

ກົມການສຶກ

4.6

ສານອກ
ໂຮງຮຽນ

ໂຮງຮຽນ
ັ້
29. ມີການປະເມີນຜົນຂອງການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ສູດ ການລົບລັ້າງຄວາມບໍີ່ຮູ ໜ
ັ້ ງັ
ບັດຫກ

ຍັງບໍີ່ມີ

2 ຄັງັ້

ສວສ ແລະ
ສູນການສຶກ

ັ້ ງັ ສ
ສ ແລະ ຍົກລະດັບການຮູ ໜ

ສານອກ

ັ້ ງັ ສ
ປະເມີນຜົນກະທົບໄລຍະຍາວກີ່ ຽວກັບການຮູ ໜ

ໂຮງຮຽນ

ຂອງໄວໜຸີ່ ມ.
ັ ລະດັບກາງ 3: ການບໍລກ
ິ ານ ການສຶກສາ
ຜົນໄດັ້ຮບ
ນອກໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຄງປະກອບຂອງການສຶກສາ
ັ ຕາການຮູ ັ້
ນອກໂຮງຮຽນ ຕັ້ອງປະກອບສີ່ ວນໃຫັ້ອດ
ີ່
ັ້ ແລະ
ໜັງສຂອງໄວໜຸີ່ ມ ແລະ ຜູ ໃັ້ ຫຍີ່ ເພີມຂຶນ
ສົີ່ງເສີມສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ
ັ້ ອງ ແລະ ຂັນັ້
ັ້ ຸ ມຊົນ ຢູີ່ຂັນເມ
ແລະ ສູນການຮຽນຮູ ຊ

ພັ້ອມທັງ
ບັ້ານ.

ັ ລະດັບສູງທີ 5: ຄຸ ນນະພາບ ແລະ
ຜົນໄດັ້ຮບ
ຈໍານວນນັກຮຽນທີີ່ອອກຈາກລະບົບ ກີ່ ອນຈົບການ

ັ້
30. ຈໍານວນນັກຮຽນທີີ່ເຂົາຮຽນໃນຂັ
ນັ້ ມ.

ັ້
ັ້ ນຖານ
ັ້ ີ່ ຈົ
ີ ບການສຶກສາຫງັ ຂັນັ້
ສຶກສາຂັນພ
ແລະ ຜູ ທ
ັ້
ີ່ ເຂົາສູີ່
ັ້ ຕະຫາດແຮງງານທັງພາຍໃນ ແລະ
ພນຖານທີ

ັ້
31. ຈໍານວນນັກຮຽນທັງໝົດທີີ່ເຂົາຮຽນໃນ:

-

65.462

-

62.332

7
-

ອາຊີວະສຶກສາ

4.3

ສາມັນສຶກສາ

4.4

ກົມອາຊີວະ
-

84

EMIS/ກົມ

52.252

-

80.000

ສຶກສາ ແລະ

ັ
ຜົນໄດັ້ຮບ
ຕີ່ າງປະເທດ ສອດຄີ່ ອງກັບຄວາມຕັ້ອງການ ຂອງ
ັ້
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຄັງທີ
IX ແລະ
ັ້
ການຫຸ ດພົນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດັ້
ອຍ

-

ັ້
ຕົວຊີບອກ
ັ້ ງ
ການສຶກສາຊັນສູ

ັ້ ນປີ ຖານ
ຂໍມູ
-

ຄາດໝາຍ

36.144

-

59.000

ັ້ ນ
ແຫີ່ ງຂໍມູ
ກົມການສຶກ
ັ້ ງ
ສາຊັນສູ

ພັດທະນາ
ັ ລະດັບກາງທີ 1: ຄຸ ນນະພາບຂອງການ
ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້ ດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ
ຮຽນ-ການສອນໃນຊັນມັ
ັ ການປັບປຸ ງ
ໄດັ້ຮບ

ເພີ່ ອສອດຄີ່ ອງກັບຄວາມ

32. ຈໍານວນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມປາຍ/ສົມ
ບູນ ທີີ່ໄດັ້ຕາມມາດຕະຖານຂອງໂຮງ

0

18

ກົມສາມັນສຶກ
ສາ

ຮຽນຕົວແບບ

ຕັ້ອງການຂອງຕະຫາດແຮງງານ ແລະ ການສຶກສາ
ັ້ ງ
ຊັນສູ
ັ ລະດັບກາງ 2: ຈໍານວນ ແລະ ຄຸ ນນະພາບ
ຜົນໄດັ້ຮບ
ຂອງນັກຮຽນທີີ່ຈົບຈາກສະຖາບັນສັ້າງຄູ ສາຍວິຊາ
ັ ການປັບປຸ ງດີຂນ
ຶ ັ້
ໄດັ້ຮບ

ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ
ແນໃສີ່
ເພີ່ ອປັບປຸ ງການຮຽນ-ການສອນວິທະຍາ

ີ ສີ່ ງອໍ
ິ ານວຍ
33. ຈໍານວນສະຖາບັນສັ້າງຄູທີ່ ມີ

0

8

ກົມສັ້າງຄູ

ຫາຍກວີ່ າ 15.000 ຄົນ

ຫາຍກວີ່ າ 20.000 ຄົນ

ກົມອາຊີວະ

ຄວາມສະດວກດັ້ານວິທະຍາສາດທໍາມະ
ຊາດທີີ່ເໝາະສົມ

ັ້ ດທະຍົມ
ສາດທໍາມະຊາດໃນຊັນມັ
ັ ລະດັບກາງ 3: ຈໍານວນນັກຮຽນທີີ່ຮຽນ
ຜົນໄດັ້ຮບ

34. ຈໍານວນນັກສຶກສາ ທີີ່ຈົບອອກຈາກ ສະ

ິ ານ ແລະ ອຸ ດສະຫະ
ັ ສູດກະສິກໍາ, ການບໍລກ
ຈົບຫກ

ຖາບັນອາຊີວະສຶກສາໃນແຕີ່ ລະປີ

ສຶກສາ

ກໍາ ຢູີ່ສາຍອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການຝຶ ກອົບຮົມວິຊາ
ັ້
ຶ ັ້
ຊິບເພີີ່ມຂຶນ
ດັ້ວຍຜົນການຮຽນທີີ່ດີຂນສອດຄີ່
ອງ
ກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫີ່ ງຊາດ
ັ ລະດັບກາງ ທີ 4: ຫກ
ັ ສູດການຮຽນໃນ
ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ການປັບປຸ ງເພີ່ ອໃຫັ້ສອດ
ສາຍອາຊີວະສຶກສາ ໄດັ້ຮບ
ຄີ່ ອງກັບຄວາມຕັ້ອງການ ທີີ່ກໍານົດໃນແຜນພັດທະ
ັ້ IX
ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫີ່ ງຊາດ ຄັງທີ

85

ປພຍ

ັ້
ຕົວຊີບອກ

ັ
ຜົນໄດັ້ຮບ

ັ້ ນປີ ຖານ
ຂໍມູ

ຄາດໝາຍ

ັ້ ນ
ແຫີ່ ງຂໍມູ

ັ
ຜົນໄດັ້ນຮັບໄລຍະກາງ ທີ 5: ຄຸ ນນະພາບຂອງຫກ
ັ ການປັບປຸ ງ
ສູດອາຊີວະສຶກສາໄດັ້ຮບ
ຜົນໄດັ້ນຮັບໄລຍະກາງທີ 6:

ຄຸ ນນະພາບຂອງຄູ

ັ ການປັບປຸ ງ
ສອນໃນສະຖາບັນອາຊີວະສຶກສາໄດັ້ຮບ
ຶ ັ້
ດີຂນ
ັ້
ັ ລະດັບກາງທີ 7: ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງ
ຜົນໄດັ້ຮບ
ດັ້ານການຮີ່ ວມມສໍາລັບວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ໃນ
ລະ ດັບຊາດ ແລະ ລະດັບທັ້ອງຖິີ່ນກັບອັງ
ັ້
ການຈັດຕັງຂອງລັ
ດ,ເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັງັ້
ສາກົນ.
ິ ານ
ັ ລະດັບກາງທີ 8: ລະບົບການບໍລຫ
ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ້ ຄອງອາຊີວະສຶກສາ ມີຄວາມເຂັມແຂງ
ແລະ ຄຸ ມ
ັ ລະດັບກາງທີ 9: ຂອບວຸ ດທິການສຶກສາ
ຜົນໄດັ້ຮບ

35. ຂອບວຸ ດທິການຝຶ ກອົບຮົມວິຊາຊີບໃນ

ແຫີ່ ງຊາດ ໄດັ້ກວມເອົາວຸ ດທິການສຶກສາໃນການສຶກ

ໂຮງຮຽນ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນ ມີການ
ເຊີ່ ອມໂຍງກັນຢີ່າງເປັນທາງການ

ສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ອາຊີວະສຶກສາ ພັ້ອມທັງ

ຍັງບໍີ່ມີ

ສໍາເລັດ

ກົມອາຊີວະ
ສຶກສາ ແລະ
ກົມການສຶກ

ສອດຄີ່ ອງກັບຂອບວຸ ດທິຂອງ ອາຊຽນ.

ສານອກ
ໂຮງຮຽນ

ັ ລະດັບກາງ ທີ 10: ການຮຽນ-ການສອນ
ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້
ຢູີ່ລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ການຄົນຄວັ້
າວິທະ
ິ ະສິດຂອງແຜນ 9, ລວມ
ຍາສາດໃນໂຂງເຂດບູລມ

36. ຈໍານວນນັກສຶກສາສາຍວິທະຍາສາດທໍາ
ມະຊາດ, ວິສາວະກໍາ ແລະ ເທັກໂນໂລ
ຊີ ທີີ່ຈົບອອກຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລ

ທັງສາຍວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ວິສາວະກໍາ ແລະ
ັ້
ັ້
ັ ການປັບປຸ ງໃຫັ້ເຂັມແຂງຂຶ
ເທັກໂນໂລຊີ ໄດັ້ຮບ
ນ.
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ຫາຍກວີ່ າ 2.000 ຄົນ

ຫາຍກວີ່ າ 4.000 ຄົນ

ກົມການສຶກ
ັ້ ງ
ສາຊັນສູ

ປພຍ

ັ
ຜົນໄດັ້ຮບ

ັ້
ຕົວຊີບອກ

ັ ໄລຍະການທີ 11: ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ
ຜົນໄດັ້ຮບ

ັ້ ງ ທີີ່
37. ຈໍານວນສະຖາບັນການສຶກສາຊັນສູ

ໜີ່ວຍງານປະກັນຄຸ ນນະພາບ
ເມີນຕົນເອງປະຈໍາປີ

ີ ານປະ
ຕັ້ອງໄດັ້ມກ

ັ້ ນປີ ຖານ
ຂໍມູ

ຄາດໝາຍ

ັ້ ນ
ແຫີ່ ງຂໍມູ

ມີແຕີ່ ມຊ

ທັງ 4 ມະຫາວິທະຍາໄລ

ກົມການສຶກ
ັ້ ງ
ສາຊັນສູ

ກໍາລັງດໍາເນີນການ

ສໍາເລັດ

ກົມຈັດຕັງັ້

ໄດັ້ຕາມມາດຕະຖານປະກັນຄຸ ນນະພາບ

ພັ້ອມທັງມີການປະເມີນພາຍ

ນອກ ທຸກ ໆ 5 ປີ.
ັ ລະດັບສູງທີ 6: ຂະແໜງາການສຶກສາໄດັ້
ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ້ ຄອງ,
ມີການຈັດຕັງ,
ການຄຸ ມ
ການຈັດສັນ
ຊັບພະຍາກອນ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນ
ັ້ ີ່ າງເໝາະສົມ ເພີ່ ອປັບປຸ ງການ
ຜົນ ຢູີ່ແຕີ່ ລະຂັນຢ
ັ ໜັ້າທີີ່ຂອງຂະແໜງການຢີ່າງມີ
ປະຕິບດ
ົ ສູງ
ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜນ
ັ້
ັ ລະດັບກາງ 1: ໂຄງຮີ່ າງການຈັດຕັງຂອງ
ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້ ນກາງ,
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃນຂັນສູ

38. ກົງຈັກການຈັດຕັງັ້ ແຕີ່ ສູນກາງ ຮອດ
ັ ການປັບປຸ ງ ພັ້ອມທັງມີ
ທັ້ອງຖິີ່ນໄດັ້ຮບ

ັ້
ັ້ ອງ ໄດັ້ຮບ
ັ ການປັບປຸ ງໃຫັ້ດີ
ຂັນແຂວງ
ແລະ ຂັນເມ
ັ້
ີ່
ຂຶນ ເພອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫັ້ແກີ່ ການຈັດຕັງັ້

ການປັບປຸ ງພາລະບົດບາດໃຫັ້ສອດຄີ່ ອງ
ກວີ່ າເກົີ່າ

ແລະ
ພະນັກງານ

ັ ບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸ ດທະສາດ ຂອງ
ປະຕິບດ
ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ

ແລະ

ກິລາ
ີ່
ິ ານທີອີງໃສີ່
ລວມທັງການບັນຈຸ ວຽກງານການບໍລຫ
ັ້
ັ ເຂົາໃນໂຄງຮີ່
ໂຮງຮຽນເປັນຫກ
າງການຈັດຕັງັ້

ັ ລະດັບກາງທີ 2: ຍຸ ດທະສາດການພັດທະ
ຜົນໄດັ້ຮບ

ິ ານການສຶກສາ ທີີ່
ັ້ ໍລຫ
39. ຈໍານວນຂອງຜູ ບ

ນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ
ັ້
ັ ການຈັດຕັງປະຕິ
ັ , ລວມທັງການຈັດສັນ
ໄດັ້ຮບ
ບດ

ັ ການຝຶ ກອົບຮົມ ແລະ ຍົກລະດັບ
ໄດັ້ຮບ

ບຸ ກຄະລາກອນຂອງຫັ້ອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ

ສຶກສາ

ິ ານ ແລະ ຄຸ ມ
ັ້ ຄອງການ
ດັ້ານການບໍລຫ

ເມອງ ແລະ ພະແນກສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແຂວງ ແມີ່ ນ
ັ້
ອີງຕາມຄວາມຕັ້ອງການ ແລະ ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງ
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ໍ ັ້ ນ
ບໍີ່ມີຂມູ

20% ໃນແຕີ່ ລະປີ

ປພຍ

ັ
ຜົນໄດັ້ຮບ

ັ້
ຕົວຊີບອກ

ັ້ ນປີ ຖານ
ຂໍມູ

ຄາດໝາຍ

ັ້ ນ
ແຫີ່ ງຂໍມູ

ັ ພາລະບົດ
ທີີ່ເໝາະສົມ ແລະ ພຽງພໍໃນການປະຕິບດ
ບາດ ແລະ ໜັ້າທີີ່ ຕາມທີີ່ໄດັ້ກໍານົດໄວັ້ໃນໜັ້າວຽກ
ແລະ ຕໍາແໜີ່ງງານ
ັ ລະດັບກາງທີ 3: ບັນດາຄະນະກໍາມະ
ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ງານ
ການປະຕິບດ

(ຄະນະກໍາມະການຈັດສັນຄູ

ແລະ ຄະ ນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງ ິນ)
ັ້ ນກາງ ແລະ ຂັນທັ້
ັ້ ອງຖິີ່ນ ມີຄວາມ
ທັງຂັນສູ
ັ້
ໍ ັ້ ນອັ້າງອີງຈາກ ແຜນ
ເຂັມແຂງໂດຍ
ນໍາໃຊັ້ຂມູ

ັ້ ນກາງ
40. ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການ ມີແຕີ່ ຂັນສູ
ເງ ິນ ແລະ ຄະນະກໍາມະການຈັດສັນຄູ
ັ້ ນກາງ ແລະ ທັ້ອງຖິີ່ນ ໄດັ້ຮບ
ັ
ທັງຂັນສູ

ທັງສູນກາງ ແລະ
ທັ້ອງຖິີ່ນ

ຄະນະກໍາມະ
ການແຜນ
ການ

ັ້ ແລະ ຈັດຕັງປະຕິ
ັ້ ນ
ັ້
ັ
ການສັ້າງຕັງຂຶ
ບດ

ແລະ

ການເງ ິນ

ຕາມພາລະບົດບາດຢີ່າງເປັນຮູ ບປະທໍາ

ງ ົບປະມານປະຈໍາປີ (ASCEP). ຜົນການການປະ
ັ້ ນຈາກ
ເມິນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ແລະ ຂໍມູ
ໄດັ້ຖກນໍາໃຊັ້ເພີ່ ອເປັນບີ່ ອນອີງ

ໃນ
ັ້
ັ ບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸ ດທະ
ການຈັດຕັງປະຕິບດ

EMIS

ສາດຂອງ ESSDP
ັ ລະດັບກາງ 4: ຂອບຕິດຕາມ ແລະ ປະ
ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ ແຜນພັດ
ັ ທະນາການ
ເມີນຜົນ ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

41. ຜົນລາຍງານ ການຕິດຕາມປະເມີນຜົນ
ັ້
ັ ແຜນພັດທະນາ ຂະ
ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ັ ການຈັດຕັງັ້
ສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025 ໄດັ້ຮບ

ແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໄດັ້ສະເໜີ

ັ ໃນແຕີ່ ລະປີ
ປະຕິບດ

ຢູີ່ກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ ແຕີ່ ລະປີ

ັ ລະດັບສູງທີ 7: ຄວາມແຕກໂຕນຫຸ ດລົງ
ຜົນໄດັ້ຮບ
ໂດຍຜີ່ານແຜນການເງ ິນ ທີີ່ສະໜັບສະໜູນຄາດໝ
ັ ທີີ່ກໍານົດໃນແຜນພັດທະນາຂະແໜ
າຍຜົນໄດັ້ຮບ

ັ ການຈັດສັນງ ົບປະ
42. ແຕີ່ ລະເມອງ ໄດັ້ຮບ

ປີ ລະຄັງັ້

ປີ ລະຄັງັ້

ກົມກວດກາ

15 ເມອງ

148 ເມອງ

ກົມການເງ ິນ

ິ ານ ສອດຄີ່ ອງກັບຄູີ່ ມການ
ມານບໍລຫ

ແລະ ຄະນະ

ິ ານ
ຈັດສັນງ ົບປະມານບໍລຫ

ກໍາມະການ

ງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ພັ້ອມທັງພິຈາລະນາເຖິງຄ
ັ້
ັ ແລະ ຄວາມ
ວາມສາມາດໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ແຜນການ

ອາດສາມາດທາງດັ້ານການເງ ິນທີີ່ຈໍາກັດ

ເງ ິນ

ແລະ ການ
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ປພຍ

ັ້
ຕົວຊີບອກ

ັ
ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບກາງ
ຜົນໄດັ້ຮບ

1:

ແຜນງ ົບປະມານຂອງ

ESSDP ໄດັ້ລວມເອົາ ຍຸ ດທະສາດການໃຊັ້ຈີ່າຍ
ິ ທາງໃນ
ງ ົບປະມານທີີ່ມີຄວາມຊັດເຈນ
ທີີ່ໃຫັ້ທດ

ັ້ ນປີ ຖານ
ຂໍມູ

ິ ານ ສອດ
43. ການຈັດສັນງ ົບປະມານບໍລຫ

ໍ ັ້ ນ
ບໍີ່ມີຂມູ

ຄາດໝາຍ

ັ້ ນ
ແຫີ່ ງຂໍມູ

ສອດຄີ່ ອງ 50%

ຄະນະກໍາມະ

ຄີ່ ອງກັບຂອບນະໂຍບາຍການເງ ິນ

ການ
ແຜນການ

ການພັດທະນາແຜນງ ົບປະມານປະຈໍາປີ ຂອງສູນກາງ
ແລະ ທັ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ຂະບວນການທົບທວນງ ົບປະ

ແລະ ການ
ເງ ິນ

ມານ ແລະ ສະທັ້ອນໃຫັ້ເຫັນຄວາມຈໍາເປັນໃນການ
ຫຸ ດຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ ແລະ ປັບປຸ ງຜົນການ
ຮຽນຂອງນັກຮຽນ.
ັ ລະດັບກາງ 2: ໜີ່ວຍງານວິຊາການຂະ
ຜົນໄດັ້ຮບ
ແໜງການສຶກສາ ທົບທວນ ແລະ ຮັບຮອງແຜນ

ັ ການທົວທວນ
44. ແຜນງ ົບປະມານ ໄດັ້ຮບ

ບໍີ່ມີໃນພາລະບົດບາດ

ປີ ລະຄັງັ້

ແລະ ຮັບຮອງຢູີ່ກອງປະຊຸມ ESWG

ກົມແຜນການ
ແລະ ກົມ

ງ ົບປະມານກາງສະໄໝຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງ

ການເງ ິນ

ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ.
ັ ລະດັບກາງ 3: ການຄາດຄະເນການສະ
ຜົນໄດັ້ຮບ

45. ງ ົບປະມານຊີ່ ວຍເຫອ ຂອງຄູີ່ ຮີ່ ວມ

100%

100%

ກົມແຜນການ

ໜັບສະໜູນດັ້ານການເງ ິນ ຂອງຄູີ່ ຮີ່ ວມພັດທະນາ
ັ້
ິ ະສິດ ຂອງແຜນພັດ
ສອດຄີ່ ອງກັບເປົາໝາຍບູ
ລມ

ິ ະສິດ
ພັດທະນາ ສອດຄີ່ ອງກັບບູລມ

ແລະ ກົມ

ຂອງແຜນພັດທະນາ ຂະແໜງການສຶກ

ການເງ ິນ

ທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ແຜນ

ສາ ແລະ ກິລາ

ການຊີ່ ວຍເຫອໃໝີ່ ຕັ້ອງຮັບປະກັນວີ່ າ ກະຊວງສຶກ
ັ້
ສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈະສາມາດສບຕໍີ່ຈັດຕັງປະຕິ
ບັດໄດັ້ ເພີ່ ອຄວາມຍນຍົງ
ັ ລະດັບສູງທີ
ຜົນໄດັ້ຮບ

8:

ພົນລະເມອງລາວມີ

ສຸ ຂະພາບແຂງ ແຮງດັ້ານຮີ່ າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ, ບຸ ກ
ິ ັ້ ແລະ
ຄະລາກອນການກິລາ, ນັກກິລາ ສະໝັກຫນ
ນັກກິລາ ອາຊີບ ໄດັ້ມາດຕະຖານຄຸ ນນະພາບດັ້ານ
ັ້
ກິລາ-ກາຍ ຍະກໍາ ປະກອບສີ່ ວນເຂົາໃນການເຊີ
ດຊູ

ັ້ ວມການອອກ
ເຂົາຮີ່
ິ ັ້ ລາ-ກາຍຍະກໍາ
ກໍາລັງກາຍ ແລະ ຫນກິ

46. ຈໍານວນມວນຊົນ

30%

ັ້ 20% ທຽບ
ໃຫັ້ເພີີ່ມຂຶນ

ກົມກິລາ

ໃສີ່ ປີ ຖານ

ມວນຊົນ,

ທຽບໃສີ່ ຈໍານວນປະຊາກອນທັງໝົດ
ັ້
ເພີີ່ມຂຶນ;
ຈໍານວນບຸ ກຄະລາກອນການ

ພະລະ ແລະ

ກິລາ ແລະ ນັກກິລາທຸກລະດັບ ໄດັ້ມາດ

ສາ
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ສີລະປະສຶກ

ປພຍ

ັ້
ຕົວຊີບອກ

ັ
ຜົນໄດັ້ຮບ
ຖານະບົດ

ບາດຂອງຊາດຢູີ່ໃນເວທີສາກົນ

ສັ້າງ

ຄວາມພາກພູ ມໃຈໃຫັ້ປະຊາຊົນລາວ
ັ ລະດັບກາງທີ 1: ໜີ່ວຍສະໂມສອນກິລາຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້ ານ, ສະໂມສອນກິລາ-ກາຍຍະກໍາ
ກາຍຍະກໍາ ຂັນບັ້

ັ້
ຕະຖານຂອງອານຸພາກພນ,

ັ້ ນປີ ຖານ
ຂໍມູ

ແລະ ສາກົນ
ັ້ ລາ- ບໍີ່ມີຂມູ
ໍ ັ້ ນ
47. ຈໍານວນ ເມອງ ມີອງົ ການຈັດຕັງກິ
ັ້
ກາຍຍະກໍາທາງສັງຄົມ, ພນຖານໂຄງລີ່
າງ
, ອຸ ປະກອນ ແລະ ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະ

ການມີສີ່ວນຮີ່ ວມຂອງມວນຊົນ,
ສັງຄົມໃນຂະບວນການເຄີ່ ອນໄຫວກິລາ-ກາຍຍະ
ັ້ ໃນຂັນແຂວງ-ນະຄອນຫ
ັ້
ກໍາ ເພີີ່ມຂຶນ
ວງ, ເມອງ,

ດວກ ດັ້ານການອອກກໍາລັງກາຍ ແລະ
ິ ັ້ ລາ-ກາຍຍະກໍາທີີ່ພຽງພໍ, ໄດັ້
ການຫນກິ

ິ ດ
ັ , ໂຮງຈັກໂຮງ
ບັ້ານ ແລະ ສໍານັກງານ ອົງການ ບໍລສ
ັ້ າງໆ ທັງພາກລັດ-ເອກະຊົນ
ງານ ແລະ ການຈັດຕັງຕີ່
ີ ະລິ
ການພັດທະນາກິລາ ຄົນພິການໃຫັ້ມປ
ີ່
ັ້
ີ່
ມານເພີມຂຶນ, ມີຄຸນນະພາບ ທຽບເທົາກັບສາກົນ.

ແລະ

ັ ລະດັບກາງທີ 2: ການຮຽນ-ການສອນ
ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ ການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ຢີ່າງ
ພະລະສຶກສາ-ກິລາ ໄດັ້ຮບ
ບດ
ັ້
ກວັ້າງຂວາງຂຶນ,

ຈໍານວນບຸ ກຄະລາກອນນັກວິຊາ
ັ້ ມີຈາໍ ນວນນັກຮຽນ
ການດັ້ານພະລະສຶກສາເພີີ່ມຂຶນ,
ັ້ ວມການແຂີ່ ງຂັນກິລາ
ທີີ່ເຂົາຮີ່
ພາຍໃນປະເທດ,
ັ້ ແລະ ສາກົນຫາຍຂຶນ
ັ້
ພາກພນ

ັ້ ນ
ແຫີ່ ງຂໍມູ

ັ້
ພາກພນ

ັ້ ອງ, ສະໂມສອນກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ຂັນແຂວງ
ັ້
ຂັນເມ
ນະຄອນຫວງ,

ຄາດໝາຍ

ເບິີ່ງຄາດໝາຍລະອຽດ

ກົມກິລາ

ໃນແຜນຂະແໜງການ

ມວນຊົນ,

ຍີ່ ອຍກິລາ-ກາຍະກໍາ

ພະລະ ແລະ
ສີລະປະສຶກ
ສາ

ມາດຕະຖານ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານ, ວິຊາການ, ກໍາມະ ບໍີ່ມີຂມູ
48. ຈໍານວນຜູ ບ
ໍ ັ້ ນ
ັ
ການຕັດສິນ, ຄູຝຶກ, ນັກກິລາ ໄດັ້ຮບ
ການຍົກລະ

ດັບທາງດັ້ານປະລິມານ

ແລະ ຄຸ ນນະພາບ

ໃນແຜນຂະແໜງການ
ຍີ່ ອຍກິລາ-ກາຍະກໍາ
ເບິີ່ງຄາດໝາຍລະອຽດ

ກົມກິລາ

ຮຽນ-ການສອນວິຊາພະລະສຶກສາ ແລະ

ໃນແຜນຂະແໜງການ

ມວນຊົນ,

ສີລະປະສຶກສາ ຢີ່າງກວັ້າງຂວາງ; ຈໍາ
ນວນນັກ ຮຽນ-ນັກສຶກສາ ທີີ່ໄດັ້ເຄີ່ ອນ

ຍີ່ ອຍກິລາ-ກາຍະກໍາ

ພະລະ ແລະ

49. ຈໍານວນ

ັ້
ັ ຕັງການ
ໍ ັ້ ນ
ໂຮງຮຽນທີີ່ໄດັ້ຈດ
ບໍີ່ມີຂມູ

ເບິີ່ງຄາດໝາຍລະອຽດ

ິ ັ້ ລາ-ກາຍຍະກໍາ ໃນໂຮງຮຽນ;
ໄຫວຫນກິ
ຄູພະລະ ແລະ ສີລະປະສຶກສາ ທີີ່ໄດັ້ຖກ
ັ້ ວມ
ບັນຈຸ; ຈໍານວນນັກ ຮຽນທີີ່ໄດັ້ເຂົາຮີ່
ການແຂີ່ ງຂັນ ພາຍໃນ ແລະ ຕີ່ າງປະ
ັ ຕັງັ້
ເທດ; ຈໍານວນໂຮງຮຽນ ທີີ່ໄດັ້ຈດ
ການຮຽນການສອນ-ສຶກສາ

ວິຊາປັ້ອງ

ກັນຕົວ ແລະ ວິຊາສຶກສາປັ້ອງກັນຊາດ-
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ສີລະປະສຶກ
ສາ

ປພຍ

ັ້
ຕົວຊີບອກ

ັ
ຜົນໄດັ້ຮບ

ັ້ ນປີ ຖານ
ຂໍມູ

ຄາດໝາຍ

ັ້ ນ
ແຫີ່ ງຂໍມູ

ປັ້ອງກັນຄວາມສະຫງ ົບ; ຈໍານວນໂຮງ
ຮຽນທີີ່ໄດັ້ປະກາດ ແລະ ຮັບຮອງເປັນ
ໂຮງຮຽນປອດຢາເສບຕິດ.
ັ ລະດັບກາງທີ 3: ນັກກິລາ ທີີ່ມີພອນສະ
ຜົນໄດັ້ຮບ
ຫວັນ, ນັກກິລາ ທີມຊາດ ແລະ ນັກກິລາ ອາຊີບ ມີ
ສັກກະຍະພາບ ທຽບເທົີ່າລະດັບມາດຕະຖານຂອງ
ັ້ ພາກພນ
ັ້ ແລະ ສາກົນ
ອານຸພາກພນ,

ເບິີ່ງຄາດໝາຍລະອຽດ

ກົມກິລາ

ລາທີມຊາດ ແລະ ນັກກິລາອາຊີບ ຍາດ

ໃນແຜນຂະແໜງການ

ລະດັບສູງ

ໄດັ້ຫຽນ/ລາງວັນ ໃນການແຂີ່ ງຂັນກິລາ
ັ້ ພາກພນ
ັ້ ແລະ ສາ
ລະດັບອານຸພາກພນ,

ຍີ່ ອຍກິລາ-ກາຍະກໍາ

ໍ ັ້ ນ
50. ຈໍານວນ ນັກກິລາ ພອນສະຫວັນ, ນັກກິ ບໍີ່ມີຂມູ

ກົນ
ັ ລະດັບກາງທີ 4: ຜູ ບ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານ, ຄູຝຶກ ກໍາມະ
ຜົນໄດັ້ຮບ
ການຕັດສິນ

ແລະ

ນັກວິທະຍາສາດການກິລາມີ
ັ້ ວາມສາມາດ ທຽບເທົີ່າມາດຕະຖານສາ
ຄວາມຮູ ຄ
ກົນ
ິ ານຄຸ ມ
ັ້ ຄອງ
ັ ລະດັບກາງທີ 5: ການບໍລຫ
ຜົນໄດັ້ຮບ
ວຽກງານກິລາ-ກາຍະກໍາ ແຕີ່ ສູງກາງຮອດທັ້ອງຖິີ່ນມີ
ັ້
ຄວາມເຂັມແຂງ

ັ້ ໍລຫ
ິ ານ ແລະ ພະນັກງານວິ ບໍີ່ມີຂມູ
ໍ ັ້ ນ
51. ຈໍານວນຜູ ບ
ຊາການກິລາ ທັງສູນກາງ ແລະ ທັ້ອງ ຖິີ່ນ
ັ ການຝຶ ກອົບຮົມ ແລະ ຍົກລະ
ໄດັ້ຮບ

ເບິີ່ງຄາດໝາຍລະອຽດ

ກົມກິລາ

ໃນແຜນຂະແໜງການ

ລະດັບສູງ

ຍີ່ ອຍກິລາ-ກາຍະກໍາ

ດັບ
52. ຈໍານວນ

ິ ໍາທີີ່ໃຊັ້ໃນການບໍລກ
ິ ານ ບໍີ່ມີຂມູ
ໍ ັ້ ນ
ນິຕກ

ັ້ ຄອງ ວຽກງານກິລາລະດັບສູງ
ຄຸ ມ

ີ່ ໍ ັ້ ນ
ັ້ ຄອງ ວຽກງານກິລາ ບໍມີຂມູ
53. ຈໍານວນອົງການຄຸ ມ
ລະດັບສູງ

ໄດັ້ມາດຕະຖານກີ່ ຽວກັບ

ິ ານກິລາ
ມາດຕະຖານບໍລຫ
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8 ສະບັບ
10 ອົງກອນ

ກົມກິລາ
ລະດັບສູງ

ປພຍ

ພາກທີ II: ແຜນພັດທະນາຂອງຂະແໜງການຍີ່ ອຍ 2021-2025

ພາກສະເໜີ
ັ້ ນສອງສົມມຸ ດຖານ
ແຜນການເງ ິນຂອງ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໄດັ້ຖກພັດທະນາຂຶນເປັ
ັ້
ັ ຢູີ່ ໃນລະດັບເທົີ່າເດີມ” ເຊິີ່ງເປັ ນພນຖານໃຫັ້
ແກີ່ ການຮັກສາລະດັບຄຸ ນນະພາບ
ຄ: ສົມມຸ ດຖານ “ງ ົບປະມານໄດັ້ຮບ
ັ້ ີ່ ການປັ ບປຸ ງການປະຕິບດ
ັ ວຽກງານຂອງຂະແໜງການ. ມັນໄດັ້ສະ
ິ ານໃນປະຈຸບນ
ັ ໂດຍບໍີ່ເນັນໃສ
ແລະ ການໃຫັ້ບໍລກ
ແດງໃຫັ້ເຫັນເຖິງ “ເພດານດັ້ານງ ົບປະມານ” ທີີ່ຂະແໜງການສຶກສາຕັ້ອງການ ແລະ ສົມມຸ ດຖານ “ຍົກສູງຄຸ ນນະພາບ
ິ ານທີີ່ບໍີ່ແມີ່ ນເງ ິນເດອນຂອງຂະແໜງ
ການສຶກສາ”, ຊຶີ່ງຖັ້າຢາກບັນລຸ ໄດັ້ຕາມສົມມຸ ດຖານນີ ັ້ ສີ່ວນແບີ່ງງ ົບປະມານບໍລຫ
ັ້ ທຽບໃສີ່ລາຍຈີ່ າຍໃນຮີ່ວງດຽວກັນຂອງລັດຖະບານ. ແຕີ່ ວີ່າການຈັດສັນງ ົບປະມານຕົວຈິງ
ການສຶກສາຕັ້ອງເພີີ່ມຂຶນ
ັ້ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຈຶີ່ງໄດັ້ກໍາ
ອາດຈະຕົກຢູີ່ໃນລະຫວີ່າງຂອງສອງສົມມຸ ດຖານ. ດັີ່ງນັນ,
ິ ະສິດ ໃນການຈັດສັນງ ົບປະມານເຂົາັ້
ນົດນະໂຍບາຍໃນການໃຊັ້ຈີ່າຍງ ົບປະມານ ເພີ່ ອເປັນທິດທາງໃນການກໍານົດບູ ລມ
ິ ະສິດ ເຊັີ່ນ: ຂະແໜງການຍີ່ ອຍປະຖົມສກສາ ແລະ ການຝຶ ກອົບຮົມຄູສອນ ແລະ ຜູ ັ້
ໃສີ່ບັນດາໂຂງເຂດທີີ່ເປັ ນບູລມ
ິ ານການສກສາ. ຜົນກະທົບທາງດັ້ານເສດຖະກິດຂອງການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ເຮັດໃຫັ້ງ ົບປະ
ບໍ ລຫ
ົ ັ້
2021-2025. ເຖິງ
ມານໃນສົມມຸ ດຖານ “ຍົກສູງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ” ອາດບໍີ່ເປັນໄປໄດັ້ໃນຊຸມປີ ຕນໆຂອງແຜນ

ັ້
ກສາ, ຖັ້າບໍີ່ດັີ່ງນັນັ້ ຈະສູນ
ຢີ່າງ ໃດກໍີ່ຕາມ, ມັນມີຄວາມຈໍາເປັ ນທີີ່ຈະຕັ້ອງຮັກສາສະພາບການລົງທຶນເຂົາໃນວຽກງານສຶ
ັ ໃນໄລຍະສອງສາມປີທີ່ ຜ
ີ ີ່ ານມາ.
ເສຍຜົນປະໂຫຍດດັ້ານການສຶກສາທີີ່ໄດັ້ຮບ
ັ້ ພາຍໃຕັ້ບາງຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບກາງຈະບັນລຸ ໄດັ້
ີ າຍເຫດທີີ່ກໍານົດວີ່າ ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບກາງ ຈຶີ່ງໄດັ້ມໝ
ດັີ່ງນັນ,
ີ່
ີ່
ກໍຕີ່ ໍເມອງ ົບປະມານທີສະໜອງໃຫັ້ ສອດຄີ່ອງກັບການຄາດຄະເນງ ົບປະມານໃນສົມມຸ ດຖານ “ຍົກສູ ງຄຸ ນນະພາບ
ການສຶກສາ”.
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I.
1.

ຂະແໜງການຍີ່ ອຍ ການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ

ຄວາມເປັ ນມາ

1.1. ຜົນສໍາເລັດ
ັ້ 2 ແລະ 3) ໄດັ້ສະໜອງລາຍ
ພາກທີ 1 ຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025 (ຂໍທີ
ລະອຽດຂອງຜົນສໍາເລັດ ຂອງການພັດທະນາການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ. ຊຶີ່ງວຽກງານການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ແມີ່ ນ
ເປັນວຽກໜຶຶຶີ່ງທີີ່ສໍາຄັນໃນການສົີ່ງເສີມພັດທະນາການຂອງເດັກ ທາງດັ້ານຮີ່າງກາຍ, ສະຕິປັນຍາ, ອາລົມ, ຈິດ ໃຈ
ັ້
ມສຶກສາ ປີ ທີ 1. ພັ້ອມດຽວກັນ
ແລະ ສັງຄົມ. ພັ້ອມທັງເປັນການກຽມຄວາມພັ້ອມໃຫັ້ແກີ່ ເດັກ ກີ່ ອນເຂົາຮຽນປະຖົ
ັ ຕາຜົນຕອບແທນທີີ່ສູງກວີ່າຂະແໜງການຍີ່ ອຍອີ່ ນໆ, ແຕີ່ ວີ່າ ຂະແໜງ ການ
ນັນັ້ ການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ຍັງມີອດ
ັ້ ດໄດັ້ຮບ
ັ ສີ່ວນແບີ່ງງ ົບປະມານຈາກລັດຖະບານໜັ້ອຍກວີ່າ ເມີ່ ອທຽບໃສີ່ຂະແ
ຍີ່ ອຍການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ຊໍາພັ
28
ັ້
ັ້ ນຖານ
.
ໜງການຍີ່ ອຍປະຖົມ, ມັດທະຍົມ ແລະ ການສຶກສາຫງັ ຂັນພ

ີ ານຂະຫຍາຍຕົວຢີ່າງກວັ້າງ
ໄລຍະ 5 ປີ ຜີ່ານມາ ການສຶກສາສໍາລັບເດັກກີ່ ອນໄວຮຽນ ຢູີ່ ສປປ ລາວ ໄດັ້ມກ
ັ້
ໍ າງໂຄງລີ່າງພນຖານ,
ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດັ້ານສຸ ຂະ
ຂວາງ ທັງດັ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸ ນນະພາບ ເຊັີ່ນ: ໄດັ້ກີ່ ສັ້
ັ້
ິ ັ້ ງໃນ ແລະ ນອກຫັ້ອງຮຽນ, ໄດັ້ມ ີ
ແລະ ສີ່ ການຮຽນ-ການສອນ, ເຄີ່ ອງຫນທັ
ອະນາໄມ, ສະໜອງຄູ, ປຶມແບບຮຽນ
ການພັດທະນານະໂຍບາຍແຫີ່ ງຊາດວີ່າດັ້ວຍການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ, ຍຸ ດທະສາດການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ແລະ
ັ້
ັ້ ຄອງສະຖານການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ. ນອກຈາກນັນ,
ິ ໍາທີີ່ກີ່ ຽວຂັ້ອງກັບການຄຸ ມ
ນິຕກ
ັ ສູດ, ແຜນຈັດປະສົບ
ກໍຍງັ ໄດັ້ເອົາໃຈໃສີ່ພັດທະນາແຜນການລັ້ຽງດູ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມເດັກອາຍຸ 3-36 ເດອນ, ຫກ
ັ້
ຶ ສານິເທດການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ, ຄູີ່ມແນະ
ບານ, ຄູີ່ມຝຶ ກອົບຮົມຄູຝຶກ ແລະ ເຄີ່ ອງມຕິດຕາມຄູສກ
ການຊັນອະນຸ
ັ້
ັ ຕໍາແໜີ່ງວິຊາການຄູ, ຄູີ່ ມການກຽມຄວາມພັ້ອມດັ້ານການອີ່ານຂອງເດັກອາຍຸ 5 ປີ . ນອກ
ບດ
ນໍາການຈັດຕັງປະຕິ
ັ້
ັ ທະນາມາດຕະຖານຄຸ ນນະພາບການສຶກສາຊັນອະນຸ
ບານສຶກສາ, ມາດຕະຖານດັ້ານນໍາັ້ ແລະ ສຸ
ຈາກນັນັ້ ຍັງໄດັ້ພດ
ັ້ ນການປະເມີນວຽກງານນໍາັ້
ຂະອະນາໄມ ໃນສະຖານການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສຶກສາ, ສັ້າງຖານຂໍມູ
ແລະ ສຸ ຂະອະນາໄມໂດຍນໍາໃຊັ້ຮູບແບບ 3 ດາວ, ມາດຕະຖານໂຮງລັ້ຽງເດັກ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນຸບານຕົວແບບ.
ັ້
ີ ໄດັ້ເຂົາມາກຽມຄວາມພັ້
ົ ມໃຫັ້ເດັກໃນເຂດຫີ່ າງໄກສອກຫກ
ອມໃນຮູ ບແບບຕີ່ າງໆ.
ພັ້ອມດຽວກັນນັນັ້ ຍັງໄດັ້ສີ່ ງເສີ
ຕາຕະ ລາງຂັ້າງລຸີ່ ມໄດັ້ສະແດງໃຫັ້ເຫັນເຖິງຄວາມຄບໜັ້າຂອງການພັດທະນາການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ.
ັ້
ັ້
ີ່ າງໆ ໃນຊັນການສຶ
ຕາຕະລາງ 11 : ສົມທຽບຕົວຊີບອກຕ
ກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ແຕີ່ປີ 2016 ຫາ 2020
ັ້
ຕົວຊີບອກ

2015-16

ຈໍານວນໂຮງຮຽນທັງໝົດ

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

2.807

3.056

3.211

3.432

3.496

ຈໍານວນນັກຮຽນທັງໝົດ

ຍິງ

92.947

99.539

106.789

111.997

121.842

ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ

ຊາຍ

93.674

100.908

108.352

113.179

124.007

ຈໍານວນພະນັກງານ ແລະ ຄູ

ຍິງ

8.648

9.355

9.933

10.302

9.991

ສອນ (ພາກລັດ)
ັ້
ອັດຕາເຂົາຮຽນຂອງເດັ
ກ 3-

ຊາຍ

116

109

99

111

105

ຍິງ

37,7

41,8

45.2

48.2

50

4 ປີ (%)

ຊາຍ

36,9

41,0

44,7

47,5

49,7

ຍິງ

49,2

52,8

56,26

59,1

61,3

28
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ັ້
ອັດຕາເຂົາຮຽນຂອງເດັ
ກ 3-

ຊາຍ

48,9

52,5

56,12

58,8

61,3

ຍິງ

70,7

74,2

77,0

79,5

82,5

ຊາຍ

71,0

74,6

77,2

79,4

82,8

GPI

1,00

0,99

1,00

1,00

1,00

ຍິງ

55,6

60,1

62,6

68,0

76,5

ຊາຍ

56,0

60,1

61,8

65,9

76,6

GPI

0,99

1,00

1,01

1,03

1,00

5 ປີ (%)
ັ້
ອັດຕາເຂົາຮຽນຂອງເດັ
ກ5
ປີ (%)
ັ້
ອັດຕາເຂົາຮຽນຂອງເດັ
ກ5
ປີ ຢູີ່ 40 ເມອງ (%)
ັ້ ີ່ ປ.
ເປີ ເຊັນນັກຮຽນເຂົາໃໝ
1 ທີີ່ຜີ່ານ ອະນຸບານ ຫ ຫັ້ອງ

ຍິງ

57.0

62.4

65.5

66.4

70.6

ຊາຍ

55.4

61.0

63.7

65.1

69.0

ກຽມ (%)

GPI

1.03

1.02

1.03

1.02

1.02

ັ້ ນ: ສູນສະຖິຕກ
ິ ານສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ແຫີ່ ງຂໍມູ

1.2. ສິີ່ງທ ັ້າທາຍ
ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ພາກທີ 1 (ຂໍ ັ້ 3) ໄດັ້ລະບຸ ລະອຽດກີ່ ຽວກັບສິີ່ງທັ້າທາຍສໍາລັບການສຶກ
ັ້
ັ້ ໍລຫ
ິ າທາຍຫາຍປະການ ເປັນຕົນແມີ່
ິ ານ
ສາກີ່ ອນໄວຮຽນ. ວຽກງານການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນກໍຍງັ ມີສີ່ ງທັ້
ນຜູບ
ັ ການຝຶ ກອົບຮົມທາງດັ້ານການບໍລຫ
ິ ານຄຸ ມ
ັ້ ຄອງໂຮງຮຽນ, ຄູສອນບໍີ່ໄດັ້
ສະຖານການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ບໍີ່ໄດັ້ຮບ
ັ ສູດໃໝີ່. ເຖິງວີ່າຈະມີຜນ
ົ ສໍາເລັດຫາຍຢີ່າງ, ແຕີ່ ກໍຍງັ ບໍີ່ສາມາດບັນລຸ ໄດັ້ຄວາມ
ຮັບການຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊັ້ຫກ
ີ່ ດັ້ອຍໂອກາດ. ຍັງມີຄວາມ
ັ້
ຕັ້ອງການໃນການຂະຫຍາຍການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນກຸີ່ ມເປົາໝາຍທີ
ັ້ ີ່ ເຊັີ່ນ: ຢູີ່ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ ນັກຮຽນປະຖົມທີີ່ໄດັ້ຜີ່ານການກຽມຄວາມພັ້ອມໃນ
ແຕກໂຕນກັນໃນແຕີ່ ລະພນທີ
ັ້
ັ້ ພນຖານໂຄງລ
ີ່ າງ
ການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນກວມ 91%, ໃນຂະນະທີີ່ ຢູີ່ແຂວງສາລະວັນ ມີພຽງແຕີ່ 57% ເທົີ່ານັນ.
ຂອງສະຖານການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ຈໍານວນໜຶີ່ງບໍີ່ໄດັ້ມາດຕະຖານ: ເປີ່ເພ, ຊຸດໂຊມ ແລະ ບໍີ່ມີຄວາມປອດໄພສໍາ

ລັບເດັກ ຕະຫອດເຖິງສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ທາງດັ້ານສຸ ຂະອະນາໄມ ເຊັີ່ນ: ວິດຖີ່າຍ, ອີ່າງ/ຮາງລັ້າງມ ແລະ ລະ
ັ້ ໃນສະຖານການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ.
ບົບນໍາໃຊັ້
ັ ນີ ັ້ ຄຸ ນນະພາບການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນຍັງບໍີ່ທັນພຽງພໍເທີ່ ອ ຈິີ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນຕັ້ອງພັດທະນາ
ໃນປັດຈຸບນ
ັ້
ັ້ ນຖານຂອງຄຸ
ນນະພາບການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ເພີ່ ອປັບປຸ ງຄຸ ນ
ມາດຕະຖານການສອນ ແລະ ມາດຕະຖານຂັນພ

ັ້ ນ
ນະພາບ ໄປພັ້ອມໆກັບຊີ່ຽວຊານດັ້ານນິເທດການສຶກສາສໍາລັບການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນໃນແຕີ່ ລະເມອງ. (ຂໍມູ
ຈາກພາກທີ 1)
ັ້ ໂດຍທຽບໃສີ່ສົກຮຽນຜີ່ານມາ, ແຕີ່ ຄູ
ັ້
ັ້
ນການສຶ
ກສາກີ່ ອນໄວຮຽນເພີີ່ມຂຶນ
ເຖິງແມີ່ ນວີ່າ ອັດຕາການເຂົາຮຽນຊັ
ິ ັ້ າລັບເດັກ ແລະ ຍັງຂາດ
ສອນຍັງບໍີ່ທັນພຽງພໍຕາມເກນທີີ່ໄດັ້ກໍານົດ, ໂຮງຮຽນອະນຸບານຫາຍແຫີ່ ງບໍີ່ມີເຄີ່ ອງຫນສໍ
ີ່ ງກີ່ າວ ໃຫັ້ໄດັ້ຕາມສັດສີ່ວນທີີ່ເໝາະສົມ, ຊຸກ
ັ້
ັ້ ຄວນບັນຈຸຄູສອນຊັນຮຽນດັ
ອຸ ປະກອນການຮຽນ-ການສອນ. ດັີ່ງນັນ,
ັ້ ສະໜອງເຄີ່ ອງຫນທີ
ິ ັ້ ີ່ ຈໍາເປັນສໍາລັບເດັກ ແລະ ຂະຫຍາຍການຈັດ
ຍູ ັ້-ສົີ່ງເສີມການສຶກສາພາກເອກະຊົນໃຫັ້ຫາຍຂຶນ,
ັ້
ັ ກຸີ່ ມຮຽນຜີ່ານການຫນ
ິ ັ້ ແລະ ຂະຫຍາຍຫັ້ອງກຽມປະຖົມເພີີ່ມເຕີມຢູີ່ເຂດທີີ່ມີເງີ່ ອນໄຂ.
ບດ
ຕັງປະຕິ

ິ ະສິດສໍະລັບປີ 2021-2025
ບູລມ

2.
2.1.

ຈຸດປະສົງ

ັ້
ແກີ່ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ຫັ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ
1. ເພີ່ ອສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ົ ແລະ ມີ
ກິລາເມອງ, ກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຮງຮຽນ ເພີ່ ອປັ ບປຸ ງຄຸ ນນະພາບ, ປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜນ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຂົາ ເຈົາັ້ ໂດຍຜີ່ານການສັ້າງຄວາມສອດຄີ່ອງຄນໃໝີ່ໃນໜັ້າ ທີີ່, ພາລະບົດບາດ
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ັ ເຈນ; ສັ້າງລະບົບການຈັດສັນ ຊັບ
ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ; ກໍານົດໜັ້າວຽກ ແລະ ຕໍາແໜີ່ງງານໃຫັ້ຊດ
ພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການເງ ິນໃຫັ້ສອດຄີ່ອງກັບຄວາມຕັ້ອງການຕົວຈິງ.
ັ້ ຄອງຊັບພະຍາ
2. ເພີ່ ອເສີມຂະຫຍາຍຜົນການຮຽນຮູ ັ້ ແລະ ຫຸ ດຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ ໂດຍຜີ່ານການຄຸ ມ
ົ ໂດຍເລັງໃສີ່ການປັບປຸ ງຜົນການຮຽນໃຫັ້ດຂ
ີ ນໂດຍສະເພາະ
ຶ ັ້
ກອນຢີ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜນ
ິ ະສິດທີີ່ດັ້ອຍໂອກາດຕາມທີີ່ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດັ້ກໍານົດ;
ໃນ 40 ເມອງບູລມ
ັ ການເບິີ່ງແຍງລັ້ຽງດູ, ມີສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການທີີ່ດີ ແລະ ພັດທະນາການຕາມ
3. ເພີ່ ອໃຫັ້ເດັກໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ ສະພາສາລາວ, ຄວາມປະພຶດ, ຄຸ ນສົມບັດ ແລະ ຄວາມພັ້ອມເພີ່ ອເຂົາຮຽນ
ປ. 1.
ກຸີ່ ມອາຍຸ ພັ້ອມທັງມີທກ
ັ້
ີ່ າງຂອງສະຖານການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ, ພັ້ອມທັງສະໜອງສີ່ /ອຸ ປະ
4. ເພີ່ ອສັ້າງ ແລະ ປັບປຸ ງພນຖານໂຄງລ
ິ ັ້ ເພີ່ ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫັ້ແກີ່ ການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ.
ກອນການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ເຄີ່ ອງຫນ

2.2. ຄາດໝາຍ
ີ່ ສໍາຄັນໄດັ້ກໍານົດໃນພາກທີ I, ຂໍ ັ້ 8.5 (ຕາຕະລາງຕິດຕາມ
ັ້
ັ້ ນປີ ຖານ ແລະ ຄາດໝາຍ ສໍາລັບຕົວຊີບອກທີ
ຂໍມູ
ັ້
ັ ແລະ ຄາດໝາຍ 2025 ສໍາລັບຂະແໜງຍີ່ ອຍນີ ັ້ ແມີ່ ນ:
ກ
ແລະ ປະເມີນຜົນ). ຕົວຊີບອກຫ
ັ້
ັ ລຸ 67%;
ກອາຍຸ 3 - 5 ປີ ໃຫັ້ບນ
1) ອັດຕາເຂົາຮຽນຂອງເດັ
ັ້
ັ ລຸ 86%;
ກຮຽນ 5 ປີ ໃຫັ້ບນ
2) ອັດຕາເຂົາຮຽນຂອງນັ
ັ້
ກຮຽນ 5 ປີ ລະຫວີ່າງ 0,97 ແລະ 1,03;
3) ດັດຊະນີຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ໃນການເຂົາຮຽນຂອງນັ
ັ້
ັ ລຸ 83%;
ກຮຽນ 5 ປີ ໃນ 40 ເມອງ ໃຫັ້ບນ
4) ອັດຕາເຂົາຮຽນຂອງນັ
ັ້
ກຮຽນ 5 ປີ ໃນ 40 ເມອງ: ລະຫວີ່າງ 0,97
5) ດັດຊະນີຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ໃນການເຂົາຮຽນຂອງນັ
ແລະ 1,03;
ັ້
ັ ຕາເຂົາຮຽນ
ຂອງນັກຮຽນ 5 ປີ ສູງກວີ່າ 60% ບັນລຸ ໄດັ້ 145 ເມອງ;
6) ຈໍານວນເມອງທີີ່ມີອດ
ັ້ ີ່ ປ.1 ທີີ່ຜີ່ານ ອະນຸບານ 3 ຫ ຫັ້ອງກຽມປະຖົມ ຫ ກຸີ່ ມຮຽນຜີ່ານການຫນ
ັ ລຸ
ິ ັ້ ໃຫັ້ບນ
7) ເປີ ເຊັນນັກຮຽນເຂົາໃໝ
75%;
ັ້ ີ່ ປ.1 ທີີ່ຜີ່ານອະນຸບານ 3, ຫັ້ອງກຽມ
8) ຈໍານວນເມອງດັ້ອຍໂອກາດ (40 ເມອງ) ທີີ່ມີເປີ ເຊັນນັກຮຽນເຂົາໃໝ
ິ ັ້ ເທົີ່າກັບ ຫ ຫາຍກວີ່າ 50% ໃຫັ້ໄດັ້ 26 ເມອງ;
ປະຖົມ ຫ ກຸີ່ ມຮຽນຜີ່ານການຫນ
ັ້
ັ ການຝຶ ກອົບຮົມ ກີ່ ຽວກັບການຈັດການ
ບານສຶກສາ ໄດັ້ຮບ
9) 20% ຂອງຈໍານວນຄູສອນປະຈໍາການຊັນອະນຸ
ຮຽນ-ການສອນ.

2.3.

ັ ລະດັບສູ ງ
ຜົນໄດັ້ຮບ

ີ ວ
ົ ເລກອັ້າງອີງໃນວົງເລັບ
ັ ລະດັບສູງ ແລະ ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບກາງນັນັ້ ແມີ່ ນໄດັ້ມຕ
ໝາຍເຫດ: ສໍາລັບແຕີ່ ລະຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້ ທີີ່ຢູີ່ ໃນພາກທີ 1 ຂອງແຜນ. ທັງນີ ັ້ ກໍເພີ່ ອໃຫັ້ຜູອ
ັ້ ີ່ ານສາມາດນໍາໃຊັ້ແຜນຂອງຂະແໜງການ
ັ ນັນໆ
ຫງັ ຈາກຜົນໄດັ້ຮບ
ຍີ່ ອຍເປັນແຜນສະເພາະ, ແຕີ່ ອາດອັ້າງອີງໄປເຖິງນະໂຍບາຍຕີ່ າງໆທີີ່ກີ່ ຽວຂັ້ອງ ທີີ່ຢູີ່ໃນພາກທີ 1. ແຜນຂອງຂະແໜງ
ັ ລະດັບກາງ. ບາງສໍານວນຂອງຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບສູ ງ ແລະ ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ
ການຍີ່ ອຍ ອາດບໍີ່ຈໍາເປັນຕັ້ອງມີທຸກຜົນໄດັ້ຮບ
ີ່
ັ້
ລະດັບກາງອາດມີການປັບປີ່ຽນ ເພອໃຫັ້ສອດຄີ່ອງກັບຂະແໜງການຍີ່ ອຍນັນໆ.
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ັ້
2.3.1. ຈໍານວນນັກຮຽນທີີ່ຮຽນຈົບຈາກຊັນການສຶ
ກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ

ທີີ່ມີຄວາມພັ້ອມດັ້ານການຮຽນ ໂດຍ
ັ້
ີ່ ມຂຶນັ້ ໂດຍສຸ ມໃສີ່ເປັ ນ
ສະເພາະທັກສະການຮຽນຮູ ດັ້ ັ້ານພາສາ ແລະ ທັກສະການຄິດໄລີ່ເລກພນຖານເພີ
ັ້ ອັ້ ຍໂອກາດ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມສະເໝີພາບລະ ຫວີ່າງຍິງ-ຊາຍ. (ພາກທີ I - ຜົນໄດັ້ຮັບ
ພິເສດຕໍີ່ຜູ ດ
ລະດັບສູ ງທີ 1)

ັ ການ ແລະ ເຫດຜົນ
ຫກ

➢

ັ ການ ແລະ ເຫດຜົນ ແລະ ສິີ່ງທັ້າທາຍສໍາລັບການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ແມີ່ ນໄດັ້ລະບຸ ຢີ່ ູ
ລາຍລະອຽດຂອງຫກ
ໃນພາກ I ຂອງ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ. ບາງຈຸດສໍາຄັນເພີີ່ມເຕີມແມີ່ ນດັີ່ງຕໍີ່ໄປນີ:ັ້
•

ັ້
ັ້
ກຍາກ ໄດັ້ມ ີ
ກຈາກຄົວເຮອນທີີ່ຢູີ່ລະດັບ 20% ເສັນຄວາມທຸ
ເຖິງວີ່າໃນໄລຍະຜີ່ານມາ ການເຂົາຮຽນຂອງເດັ
ັ້ ີ່ ຕາມ, ແຕີ່ ການເຂົາຮຽນຂອງເດັ
ັ້
ັ້
ບານ ແລະ ຫັ້ອງກຽມປະຖົມ ຍັງ
ກສີ່ວນໃຫຍີ່ ໃນຊັນອະນຸ
ການເພີີ່ມຂຶນກໍ
ັ້ ນຈາກການສໍາຫວດຂອງ
ັ້ ງສະດວກ. ຂໍມູ
ັ້
າເຖິ
ແມີ່ ນມາຈາກຕົວເມອງ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດ ທີີ່ມີເສັນທາງເຂົ
ດັດຊະນີໝາຍສັງຄົມລາວ (LSIS-II)29 ສະແດງໃຫັ້ເຫັນວີ່າ ເດັກນັ້ອຍທີີ່ທຸກຍາກ ແລະ ຢູີ່ຊົນນະບົດ ມີ
ັ້ ການສຶກສາຕໍີ່າ ຫ
ັ້
ກສາກີ່ ອນໄວຮຽນໜັ້ອຍກວີ່າ ເນີ່ ອງຈາກວີ່າພໍີ່ແມີ່ ຂອງເຂົາເຈົາມີ
ໂອກາດເຂົາຮຽນໃນການສຶ
ພໍີ່ແມີ່ ເປັນຊົນເຜົີ່າທີີ່ບໍີ່ແມີ່ ນຊົນເຜົີ່າລາວ-ໄຕ.

•

•

ການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນໃນ ສປປ ລາວ ຖເປັ ນວຽກທີີ່ຂັ້ອນຂັ້າງໃໝີ່ ແລະ ສີ່ວນໃຫຍີ່ ຍັງມີຮູບແບບການ
ັ້
ັ້
ີ ານສອນທີີ່ເໝາະສົມກັບ
ນປະຖົ
ມ
ຫາຍກວີ່າວິທກ
ສິດສອນທີີ່ສອດຄີ່ອງກັບເດັກນັ້ອຍໃນອາຍຸ ເຂົາຮຽນຊັ
ເດັກຕາມແຕີ່ ລະໄວອາຍຸ , ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມບອບບາງທາງດັ້ານອາລົມຈິດຂອງເດັກນັ້ອຍ.
ັ້
ີ່ າ ແລະ ອັດຕາການປະລະການຮຽນສູງໃນການສຶກສາຊັນປະຖົ
ັ້
ມ, ການລົງ
ໂດຍພິຈາລະນາເຖິງການເຂົາຮຽນຕໍ
ທຶນໃສີ່ການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ແມີ່ ນການລົງທຶນທີີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການພັດທະນາເດັກ, ເພີ່ ອເຮັດໃຫັ້ພວກເຂົາ
ັ້
ັ້
ນປະຖົ
ມສຶກສາ ແລະ ການສະໜອງການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນໃຫັ້ກວັ້າງ
ມີຄວາມກຽມພັ້ອມກີ່ ອນເຂົາຮຽນຊັ
ັ້ ຈະເຮັດໃຫັ້ມຄ
ີ ວາມສະເໝີພາບ ແລະ ເທົີ່າທຽມຫາຍກວີ່າເກົີ່າ ໃນການກຽມພັ້ອມຂອງເດັກ ກີ່ ອນ
ຂວາງຂຶນ
ັ້
ັ້
ນປະຖົ
ມສຶກສາ.
ເຂົາໂຮງຮຽນຊັ

ັ້ ງການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນທີີ່ມີຄຸນນະພາບເພີີ່ມຂຶນັ້ (ພາກທີ I , ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 1: ການເຂົາເຖິ
ລະດັບສູງທີ 1, ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 1.2 ແລະ 1.3)
ັ້
ັ້
ິ ະສິດ ແລະ ຂະຫຍາຍແຜນງານການກຽມຄວາມພັ້ອມ 1 ປີ ກີ່ ອນເຂົາຮຽນຊັ
ນປະຖົ
ມສຶກ
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ໃຫັ້ບູລມ
ັ້ ງການສຶກສາໃນເຂດຫີ່ າງໄກສອກຫກ
ີ
ສາ ເພີ່ ອແນໃສີ່ການປບປຸ ງຄຸ ນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດການເຂົາເຖິ
ັ້
ໃຫັ້ຫາຍຂຶນ.
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
ິ ັ້
ພຽງພໍ;
• ຂະຫຍາຍຫັ້ອງກຽມປະຖົມ ແລະ ກຸີ່ ມຮຽນຜີ່ານການຫນໃຫັ້
• ສະໜອງ ແລະ ສັບຊັ້ອນຄູສອນໃຫັ້ເໝາະສົມ ແລະ ພຽງພໍຕາມຄວາມຕັ້ອງການ;
ິ ັ້
• ປັບປຸ ງ ແລະ ພັດທະນາເອກະສານກີ່ ຽວກັບຫັ້ອງກຽມປະຖົມ ແລະ ກຸີ່ ມຮຽນຜີ່ານການຫນ;
ັ້
ັ້ ໍລຫ
ິ ານການສຶກສາທຸກລະດັບ ກີ່ ຽວກັບວຽກງານການຈັດຕັງັ້
ແກີ່ ວິຊາການ ແລະ ຜູ ບ
• ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ັ ຫັ້ອງກຽມ ແລະ ກຸີ່ ມຮຽນຜີ່ານການຫນ;
ິ ັ້
ປະຕິບດ
ິ ັ້ າລັບເດັກ;
• ສະໜອງສີ່ ແລະ ອຸ ປະກອນຮັບໃຊັ້ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ເຄີ່ ອງຫນສໍ
29
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• ສະໜັບສະໜູນກິດຈະກໍາເຊີ່ ອມສານການອົບຮົມລັ້ຽງດູເດັກໃນການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ເພີ່ ອສົີ່ງເສີມການ
ີ່
ັ້ ົກຄອງເດັກ;
ພັດທະນາເດັກແບບຮອບດັ້ານ ແລະ ເພີີ່ມການມີສີ່ວນຮີ່ວມຂອງພໍີ່ແມີ່ /ຜູ ປ
ັ້
ັ ຫັ້ອງກຽມ ແລະ ກຸີ່ ມຮຽນຜີ່ານການ
ບດ
• ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ ັ້ ແລະ ຊີ່ວຍເຫອ ກີ່ ຽວກັບວຽກງານການຈັດຕັງປະຕິ
ັ້
ິ
ຫນ.
ຍຸ ດທະສາດທີ 2: ຂະຫຍາຍຂອບເຂດການທົດລອງນໍາໃຊັ້ນະວັດຕະກໍາການສອນໃໝີ່ໆ ສໍາລັບເດັກ 3-5 ປີ ເຊັີ່ນ:
ການສອນຄວບອາຍຸ (ອາດມີການສຶກສາວິໄຈເພີີ່ມເຕີມ)
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
ັ້
ວິເຄາະຄວາມເປັນໄປໄດັ້ ໃນການຂະຫຍາຍການທົດລອງນໍາໃຊັ້ນະວັດຕະກໍາໃໝີ່ໃນການສິດສອນ ເປັນຕົນ

•

ັ ສູດກຽມຄວາມພັ້ອມໃນການອີ່ານ, ຫກ
ັ ສູດ
ແມີ່ ນກຸີ່ ມພັດທະນາເດັກໃນຊຸມຊົນ, ຫັ້ອງສອນຄວບອາຍຸ , ຫກ
ກຽມຄວາມພັ້ອມໄລຍະພັກແລັ້ງ (10 ອາທິດ) ແລະ ອີ່ ນໆ;
•

ັ້
ັ ກີ່ ຽວກັບກຸີ່ ມພັດທະນາເດັກໃນຊຸມຊົນ, ຫັ້ອງສອນຄວບອາຍຸ , ຫກ
ັ ສູດກຽມ
ບດ
ພັດທະນາຄູີ່ມຈັດຕັງປະຕິ

•

ັ ສູດກຽມຄວາມພັ້ອມໃນໄລຍະພັກແລັ້ງ (10 ອາທິດ);
ຄວາມພັ້ອມໃນການອີ່ານ, ຫກ
ັ້
ັ ກຸີ່ ມພັດທະນາເດັກໃນຊຸມຊົນ, ຫັ້ອງສອນຄວບອາຍຸ , ຫກ
ັ ສູດກຽມຄວາມພັ້ອມໃນການອີ່ານ,
ບດ
ຈັດຕັງປະຕິ

•

ັ ສູດກຽມຄວາມພັ້ອມໃນໄລຍະພັກແລັ້ງ (10 ອາທິດ);
ຫກ
ິ ັ້ າລັບເດັກ;
ສະໜອງອຸ ປະກອນຮັບໃຊັ້ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ເຄີ່ ອງຫນສໍ

•

ັ້
ັ .
ບດ
ຕິດຕາມ, ຊຸກຍຸ ,ັ້ ຊີ່ວຍເຫອ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັງປະຕິ

ຍຸ ດທະສາດທີ 3: ພັດທະນາຍຸ ດທະສາດ (ດັ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການເງ ິນ) ແລະ ແຜນດໍາເນີນງານການ
ັ້
ົ ແລະ ມີຄວາມຍນຍົງ.
ກສາກີ່ ອນໄວຮຽນທີີ່ມີປະສິດທິຜນ
ສະໜອງອາຫານໃນຊັນການສຶ
ົ ສໍາເລັດອັນເຕັມສີ່ວນຂອງຍຸ ດທະສາດນີ ັ້ ຈະຕັ້ອງມີການສະໜອງງ ົບປະມານທີີ່ສອດຄີ່ອງກັບ
ຖັ້າຢາກມີຜນ
ສົມ ມຸ ດຖານດັ້ານງ ົບປະມານ “ຍົກສູງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ” ແລະ/ຫ ງ ົບປະມານ ODA ຕັ້ອງສຸ ມໃສີ່ສະເພາະຍຸ ດ
ທະສາດນີ.ັ້
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
•

ພັດທະນາຍຸ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດໍາເນີນງານວຽກງານອາຫານໃນສະຖານການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ;

•

ສັ້າງແຜນຄິດໄລີ່ມູນຄີ່າຫົວໜີ່ວຍລາຄາອາຫານໃນສະຖານການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ;
ິ ໍາທີີ່ກີ່ ຽວຂັ້ອງກັບ ວຽກງານອາຫານໃນສະຖານການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ;
ເຜີຍແຜີ່ ບັນດານິຕກ

•
•

ັ້
ັ້ ົກຄອງເດັກ ແລະ ຊຸມຊົນ ກີ່ ຽວກັບ
ສະຖານການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ, ພໍີ່ແມີ່ ຜູ ປ
ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ັ້
ັ ການສະໜອງອາຫານກາງເວັນໃຫັ້ເດັກ ໃນເຂດຫີ່ າງໄກສອກຫກ
ີ ;
ບດ
ການຈັດຕັງປະຕິ

•

ັ້
ັ ແຜນງານອາຫານໃນສະຖານການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ໃນເຂດຫີ່ າງໄກສອກຫກ
ີ ໂດຍສະ
ບດ
ຈັດຕັງປະຕິ
ັ້
ີ ;
ບປຸ ງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາເຂດຫີ່ າງໄກສອກຫກ
ເພາະ 40 ເມອງເປົາໝາຍຂອງໂຄງການປັ

•

ສະໜອງອາຫານ ແລະ ອຸ ປະກອນຮັບໃຊັ້ທີ່ ກີ່ີ ຽວຂັ້ອງ;
ັ້
ັ ວຽກງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ;
ບດ
ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ ັ້ ແລະ ຊີ່ວຍເຫອ ການຈັດຕັງປະຕິ

•

ຍຸ ດທະສາດທີ 4: ຂະຫຍາຍແຜນງານສົີ່ງເສີມສຸ ຂະອະນາໄມ ແລະ ໂພຊະນາການ ໃນສະຖານການສຶກສາກີ່ ອນໄວ
ຮຽນ ແລະ ສະໜອງສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດັ້ານສຸ ຂະອະນາໄມໃຫັ້ແກີ່ ເດັກກີ່ ອນໄວຮຽນ ໂດຍສະເພາະ
ແມີ່ ນເດັກຍິງ.
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ັ້ ຢີ່າງເຕັມສີ່ວນ,
ັ້
ັ ຍຸ ດທະສາດນີໄດັ້
ບດ
ເພີ່ ອໃຫັ້ສາມາດຈັດຕັງປະຕິ

ແມີ່ ນມີຄວາມຕັ້ອງການດັ້ານງ ົບປະມານ

ດັີ່ງທີີ່ກໍານົດຢູີ່ໃນ ສົມມຸ ດຖານດັ້ານງ ົບປະມານ “ຍົກສູງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ” ແລະ/ຫ ງ ົບປະມານການຊີ່ວຍ ເຫອ
ັ້
ີ ານປະສານງານກັນ
ັ ຍຸ ດທະສາດນີ.ັ້ ພັ້ອມດຽວກັນນັນັ້ ຕັ້ອງໄດັ້ມກ
ບດ
ຈາກຕີ່ າງປະເທດ ຕັ້ອງສຸ ມໃສີ່ການຈັດຕັງປະຕິ
ັ້ ບລັດຖະບານ.
ັ້
ນທີີ່ບໍີ່ຂຶນກັ
ກັບ ຂະແໜງສາທາລະນະສຸ ກ ລວມທັງອົງການຈັດຕັງສາກົ
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
ັ້
ິ າການແຕີ່ ລະຂັນັ້ ກີ່ ຽວກັບວຽກງານສົີ່ງເສີມສຸ ຂະພາບດີ, ວຽກງານນໍາັ້ ແລະ ສຸ ຂະ
ວຊ
• ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ອະນາໄມ;
ັ ໂພຊະນາການ;
• ພັດທະນາຄູີ່ມແນະນໍາການກິນອາຫານ, ເຄີ່ ອງດີ່ ມທີີ່ປອດໄພ ແລະ ຖກຫກ
• ພັດທະນາຄູີ່ມຄວາມປອດໄພດັ້ານສຸ ຂະພາບໃນໂຮງຮຽນ;
ັ້ ອງ ກີ່ ຽວກັບວຽກງານສົີ່ງເສີມສຸ ຂະພາບດີ, ວຽກງານນໍາັ້ ແລະ
ັ້
ັ້
ຂັນເມ
ແກີ່ ຂັນແຂວງ,
• ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ສຸ ຂະອະນາໄມ;
• ສະໜອງສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດັ້ານສຸ ຂາພິບານ ແລະ ສຸ ຂະອະນາໄມ;
• ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ ັ້ ແລະ ຊີ່ວຍເຫອວຽກອີ່ ນໆເພີ່ ອສະໜັບສະໜູນ.
ັ້
ັ້ ງພາຍໃນ ແລະ ຕີ່ າງປະເທດ ລົງທຶນເຂົາໃນການ
ິ ຸ ກຄົນ, ອົງການຈັດຕັງທັ
ຍຸ ດທະສາດທີ 5: ສົີ່ງເສີມບຸ ກຄົນ, ນິຕບ
ພັດທະນາວຽກງານການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ;
ວຽກຈຸດສຸ ມ
ັ້
ິ ໍາທີີ່ກີ່ ຽວຂັ້ອງ ໃນການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນເຂົາໃນການພັ
ດທະນາ
• ປັບປຸ ງ ແລະ ພັດທະນາບັນດານິຕກ
ການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ;
• ໂຄສະນາ ແລະ ເຜີຍແຜີ່ ວຽກງານການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນດັ້ວຍຫາຍຮູ ບແບບ;
ັ້
ັ້ ຄອງສະຖານການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ;
ການຄຸ ມ
• ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງແກີ່
ັ້ ນ ເພີ່ ອຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຊີ່ວຍເຫອ ທາງດັ້ານວິຊາການໃຫັ້ແກີ່ ຜູປ
ັ້ ະກອບການ;
• ສັ້າງຖານຂໍມູ
ັ້ ົກຄອງ;
• ສັ້າງ ແລະ ປັບປຸ ງຄູີ່ ມການລັ້ຽງດູ ແລະ ອົບຮົມເດັກກີ່ ອນໄວຮຽນສໍາລັບພໍີ່ແມີ່ /ຜູປ
• ເຜີຍແຜີ່ຄວາມສໍາຄັນຂອງພັດທະນາການຂອງເດັກໄລຍະ 1.000 ວັນ, ການຮັກສາສຸ ຂະພາບ, ການລັ້ຽງດູ
ັ້ ົກຄອງ.
ັ້ ໍລຫ
ິ ານການສຶກສາ, ວິຊາການ, ຄູສອນ ແລະ ພໍີ່ແມີ່ /ຜູ ປ
ແລະ ອົບຮົມເດັກກີ່ ອນໄວຮຽນ ໃຫັ້ແກີ່ ຜູ ບ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 2: ຫຸ ດຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ ທາງດັ້ານການສະໜອງການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ລະຫວີ່າງ
ັ ລະດັບສູ ງທີ 1, ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບກາງທີ
ເຂດທີີ່ດັ້ອຍໂອກາດ ແລະ ເຂດທີີ່ມີໂອກາດດີກວີ່າ (ພາກທີ I, ຜົນໄດັ້ຮບ
1.5)
ັ້
ັ ຍຸ ດທະສາດ ເພີ່ ອຫຸ ດຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ ໃນການສະໜອງ ແລະ ຈັດ
ບດ
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ສັ້າງ ແລະ ຈັດຕັງປະຕິ
ີ .
ສັນຄູສອນໃຫັ້ແກີ່ ສະຖານການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນທີີ່ຢູີ່ຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດຫີ່ າງໄກສອກຫກ
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
ິ ໍາ ເພີ່ ອຫຸດຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນໃນການສະໜອງ ແລະ ຈັດສັນຄູໃຫັ້ແກີ່ ສະ
• ສັ້າງຍຸ ດທະສາດ ແລະ ນິຕກ
ີ ;
ຖານການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນທີີ່ຢູີ່ຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດຫີ່ າງໄກສອກຫກ
ິ ໍາ ເພີ່ ອຫຸ ດຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນໃນການສະໜອງ ແລະ ຈັດສັນຄູໃຫັ້ແກີ່
• ເຜີຍແຜີ່ຍຸ ດທະສາດ ແລະ ນິຕກ
ີ ;
ສະຖານການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນທີີ່ຢູີ່ຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດຫີ່ າງໄກສອກຫກ
ັ ການຝຶກອົບຮົມ
• ຊັບຊັ້ອນຄູສອນທີີ່ຈົບສາຍຄູປະຖົມສຶກສາ ມາສອນຫັ້ອງກຽມປະຖົມສຶກສາ ໂດຍໄດັ້ຮບ
ັ້
ີ ານສອນຊັນອະນຸ
ບານ;
ວິທກ
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ັ້
ັ ຍຸ ດທະສາດ ເພີ່ ອຫຸດຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ ໃນການສະໜອງ ແລະ ຈັດສັນຄູ
ບດ
• ຕິດຕາມການຈັດຕັງປະຕິ
ີ .
ໃຫັ້ແກີ່ ໂຮງຮຽນທີີ່ຢູີ່ຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດຫີ່ າງໄກສອກຫກ
ັ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນ ໃນສະຖານການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ທີີ່ມີຄວາມຮູ ຄັ້ ວາມສາມາດ
2.3.2. ຈໍານວນຄູ ແລະ ຜູ ອ
ີ ານປະເມີນຜົນການ
ສອດຄີ່ອງກັບມາດຕະຖານການສິດສອນທີີ່ໄດັ້ກາໍ ນົດຜີ່ານມາ ເພີີ່ມຂຶນັ້ ໂດຍໃຫັ້ມກ
ັ້ ີ່ າງເປັ ນປົ ກກະຕິ (ພາກທີ I, ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ໜັ້າທີີ່ຂອງເຂົາເຈົາຢ
ັ ລະດັບສູ ງທີ 2).
ປະຕິບດ
➢

ັ ການ ແລະ ເຫດຜົນ
ຫກ

ັ ການ ແລະ ເຫດຜົນ ໄດັ້ກໍານົດໄວັ້ໃນພາກທີ I ຂອງ ແຜນ ແລະ ສິີ່ງທັ້າທາຍ ກໍໄດັ້ລະບຸ
ລາຍລະອຽດຂອງຫກ
ັ້ 1 ຂັ້າງເທິງນີ.ັ້
ໄວໃນ ຂໍທີ
ັ້
ັ ສູດສັ້າງຄູອະນຸບານ ແລະ ຫກ
ັ ສູ ດຝຶ ກອົບຮົມຄູປະຈໍາການ ຊັນອະ
ັ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 1: ຫກ
ນຸບານ ໄດັ້ຮບ
ັ ສູ ດການຮຽນ-ການສອນໃໝີ່ (ພາກທີ I: ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບສູ ງທີ 2, ຜົນ
ການທົບທວນຄນເພີ່ ອໃຫັ້ສອດຄີ່ອງກັບຫກ
ໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 2.2)
ັ ສູດສັ້າງຄູ ແລະ ຫກ
ັ ສູດຝຶກອົບຮົມ
ປະສານສົມທົບຢີ່າງມີປະສິດທິພາບໃນການພັດທະນາຫກ
ັ້
ີ ວາມສອດຄີ່ອງກັນ.
ເພີ່ ອໃຫັ້ມຄ
ຄູປະຈໍາການໃນທຸກຊັນຮຽນ

ຍຸ ດທະສາດທີ 1:
ວຽກຈຸດສຸ ມ:

ັ ສູດສັ້າງຄູການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ໃຫັ້ສອດຄີ່ອງກັບຫກ
ັ ສູດການຮຽນ-ການສອນ
• ທົວທວນ ແລະ ປັບປຸ ງ ຫກ
ັ້
ັ້ ຽງເດັກ ແລະ ຊັນອະນຸ
ບານ;
ໃນຊັນລັ້
ັ້
ັ້
ັ ຫກ
ັ ສູດສັ້າງຄູການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ສະບັບປັບປຸ ງ ໃຫັ້ມຄ
ີ ວາມເຂັມແຂງ;
ບດ
• ຈັດຕັງປະຕິ
ັ້
ັ ຫກ
ັ ສູດສັ້າງຄູສໍາລັບການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ທີີ່ໄດັ້ປັບປຸ ງ;
ບດ
• ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນ ການຈັດຕັງປະຕິ
ັ້ ຽງເດັກ;
ັ ສູດຊັນລັ້
• ພັດທະນາຫກ
ັ້
ັ້ ຽງເດັກສະບັບປັບປຸ ງ ໃຫັ້ມຄ
ັ້
ີ ວາມເຂັມແຂງ;
ັ ຫກ
ັ ສູດຊັນລັ້
ບດ
• ຈັດຕັງປະຕິ
ັ້ ຽງເດັກ.
• ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ ັ້ ແລະ ຊີ່ວຍເຫອ ການຮຽນ-ການສອນຊັນລັ້
ັ ສູດຝຶ ກອົບຮົມຄູປະຈໍາການ ເພີ່ ອຮັບ
ປະສານສົມທົບຢີ່າງມີປະສິດທິພາບ ໃນການພັດທະນາຫກ
ີ ານໃດໜຶີ່ງຢີ່າງເປັນລະບົບ ທີີ່ກີ່ ຽວກັບການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູ.
ປະກັນຄວາມສອດຄີ່ອງກົມກຽວ ແລະ ກໍານົດວິທກ
ຍຸ ດທະສາດທີ 2:
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
ັ ສູດຝຶ ກອົບຮົມຄູປະຈໍາການ ສໍາລັບການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ;
• ທົບທວນຫກ
ັ້
ກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ;
• ດໍາເນີນການຝຶ ກອົບຮົມຄູປະຈໍາການ ໃນຊັນການສຶ
• ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ ັ້ ແລະ ຊີ່ວຍເຫອ ຄູປະຈໍາການ ການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ.
ັ້
ັ ແຜນປະຕິບດ
ັ ງານໃນການຂະຫຍາຍການຝຶ ກອົບຮົມກີ່ ຽວກັບການ
ບດ
ຍຸ ດທະສາດທີ 3: ພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັງປະຕິ
ັ ສໍາລັບການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ.
ິ ານທີີ່ອີງໃສີ່ໂຮງຮຽນເປັນຫກ
ບໍລຫ
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
ັ ;
ັ ສູດຝຶ ກອົບຮົມ ການບໍລຫ
ິ ານທີີ່ອີງໃສີ່ໂຮງຮຽນເປັນຫກ
• ພັດທະນາຫກ
ັ້
ັ້ ໍລຫ
ິ ານທຸກຂັນັ້ ກີ່ ຽວກັບວຽກງານການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ;
ແກີ່ ຜູບ
• ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
• ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ ັ້ ແລະ ໃຫັ້ການຊີ່ວຍເຫອແກີ່ ສະຖານການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ.
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ັ້
ຶ ສານິເທດໃນຊັນການສຶ
ກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ເພີ່ ອຫຸດຜີ່ອນຄວາມ
ສະໜອງການຝຶ ກອົບຮົມຄູສກ
ັ້
ແຕກໂຕນ ທາງດັ້ານຜົນການຮຽນໃນທຸກຊັນຮຽນ.
ຍຸ ດທະສາດທີ 4:
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
ິ ໍາໃນການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງ ການນິເທດການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ;
• ສັ້າງນິຕກ
ຶ ສານິເທດການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ;
• ປັບປຸ ງຄູີ່ ມສໍາລັບຄູສກ
ັ້
ຶ ສານິເທດການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ;
ແກີ່ ຄູຝຶກ ຄູສກ
• ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ຶ ສານິເທດການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ;
• ຝຶກອົບຮົມຄູສກ
ັ ວຽກງານຂອງ ຄູສກ
ຶ ສານິເທດການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ.
• ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນ ການປະຕິບດ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 2: ມາດຕະຖານການສອນສໍາລັບການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ໄດັ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ
ັ ລະດັບສູ ງທີ 2, ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບກາງທີ 2.3)
ຮັບຮອງ (ພາກທີ I : ຜົນໄດັ້ຮບ
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ສັ້າງມາດຕະຖານການສອນ ໃນສະຖານການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ໃຫັ້ສອດຄີ່ອງກັບສະພາບຂອງ
ັ້
ັ ງານຂອງຄູ ລວມທັງຈັນຍາບັນຂອງຄູ.
ນການປະຕິບດ
ສປປ ລາວ ເຊິີ່ງໃຫັ້ສາມາດນໍາໃຊັ້ເປັນພນຖານໃນການປະເມີ
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
• ສັ້າງມາດຕະຖານການສອນ ໃນສະຖານການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ;
ິ ານ ໃນສະຖານການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ;
• ສັ້າງມາດຕະຖານການບໍລກ
ິ ານ ໃນການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ.
• ເຜີຍແຜີ່ມາດຕະຖານການສອນ ແລະ ມາດຕະຖານການບໍລກ
ັ ໜັ້າທີີ່ຂອງຄູສອນ ສໍາລັບການສຶກສາ ກີ່ ອນໄວຮຽນ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 3: ເຄີ່ ອງມການປະເມີນການປະຕິບດ
ໄດັ້ຮັບການປັບປຸ ງ ເພີ່ ອໃຫັ້ສອດຄີ່ອງກັບມາດຕະຖານການສອນ ແລະ ນໍາໃຊັ້ເພີ່ ອເປັ ນຄູີ່ ມໃນການພັດທະນາວິຊາ
ັ ລະດັບສຸ ງທີ 2, ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບກາງທີ 2.3)
ຊີບຂອງຄູ (ພາກທີ I : ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ງານຂອງຄູສອນ ສໍາລັບການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນໄດັ້ຮບ
ັ ການ
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ສັ້າງເຄີ່ ອງມການປະເມີນການປະຕິບດ
ັ ສູດໃໝີ່ສໍາລັບຫັ້ອງກຽມທີີ່ມີການສອນໃຫັ້
ປັບປຸ ງ ເພີ່ ອໃຫັ້ສອດຄີ່ອງກັບມາດຕະຖານການສອນແບບໃໝີ່ ແລະ ຫກ
ແທດເໝາະກັບເດັກແຕີ່ ລະໄວອາຍຸ ແລະ ນໍາໃຊັ້ເພີ່ ອເປັນຄູີ່ ມໃນການພັດທະນາວິຊາຊີບຂອງຄູ.
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
ັ ງານຂອງຄູສອນ
• ສັ້າງເຄີ່ ອງມປະເມີນການປະຕິບດ

ັ້
ກສາ
ໂດຍອີງຕາມມາດຕະຖານການສອນໃນຊັນການສຶ
ີ່ ບາງໂຄງການທີີ່ສະໜັບສະໜູນໂດຍຄູີ່ຮີ່ວມພັດທະນາ ທີີ່ກໍາລັງຈັດຕັງັ້
ັ້
ກີ່ ອນໄວຮຽນ ບົນພນຖານຂອງວຽກທີ
ັ ຢູີ່ໃນປັດຈຸບນ
ັ (ເຊັີ່ນ: TEACH ແລະ MELE);
ປະຕິບດ

ັ້
ັ ໜັ້າທີີ່ຂອງຄູສອນ ໂດຍອີງໃສີ່ມາດຕະຖານ
ໃນການນໍາໃຊັ້ເຄີ່ ອງມປະເມີນການປະຕິບດ
• ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງ
ັ້
ກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ;
ການສອນໃນຊັນການສຶ
ັ້
ແກີ່ ແຂວງ ແລະ ເມອງ ໃນການນໍາໃຊັ້ເຄີ່ ອງມປະເມີນວຽກງານຕໍາແໜີ່ງວິຊາການຄູ.
• ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
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ັ ພະຍາກອນທາງດັ້ານການເງ ິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ
2.3.3. ສະຖານການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນທຸກແຫີ່ງມີຊບ
ົ , ພັ້ອມທັງຂີດຄວາມສາມາດໃນການຄຸ ັ້ມ
ມະນຸດພຽງພໍ ເພີ່ ອໃຫັ້ສາມາດເຮັດວຽກໄດັ້ຢີ່າງມີປະສິດທິຜນ
ັ້
ັ້
ຄອງໂຮງຮຽນ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຂອງຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັນບັ້ານມີ
ຄວາມເຂັມແຂງຂຶ
ນັ້
ັ້
ັ້ ນຖານຄຸ
ົ ການຮຽນຂອງ
ເພີ່ ອໃຫັ້ສອດຄີ່ອງກັບມາດຕະຖານຂັນພ
ນນະພາບການສຶກສາ ແລະ ຊີ່ວຍໃຫັ້ຜນ
ຶ ັ້ (ພາກທີ I: ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບສູງທີ 3)
ນັກຮຽນປັບປຸ ງດີຂນ
➢

ັ ການ ແລະ ເຫດຜົນ
ຫກ

ັ ການ ແລະ ເຫດຜົນ ໄດັ້ກາໍ ນົດໄວັ້ໃນພາກທີ I ຂອງແຜນ ແລະ ສິີ່ງທັ້າທາຍ ກໍໄດັ້ລະບຸ
ລາຍລະອຽດຂອງຫກ
ັ້
ັ້ ນຖານຂອງຄຸ
ັ້ 1 ຂັ້າງເທິງນີ.ັ້ ຈຸດສໍາຄັນຂອງການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນແມີ່ ນ ການນໍາໃຊັ້ມາດຕະຖານຂັນພ
ນ
ໄວໃນຂໍທີ
ນະພາບການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ເປັນກົນໄກຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການສະໜັບສະໜູ
ນເພີ່ ອປັບປຸ ງຄຸ ນນະພາບຂອງການສິດສອນ ແລະ ການຮຽນໃນສະຖານການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ເພີ່ ອກຽມຄວາມ
ັ້
ມ.
ພັ້ອມໃຫັ້ເດັກນັ້ອຍກີ່ ອນເຂົາໂຮງຮຽນປະຖົ
ັ້
ັ້ ນຖານຄຸ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 1: ມາດຕະຖານຂັນພ
ນນະພາບການສຶກສາໄດັ້ຖກຮັບຮອງ ແລະ ນໍາໃຊັ້ໃນທົີ່ວ
ັ ລະດັບກາງທີ 3.1)
ປະເທດ (ພາກທີ I : ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບສູ ງທີ 3, ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ້ ນຖານຄຸ
ນນະພາບການສຶກສາ ສໍາລັບການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ພັດທະນາມາດຕະຖານຂັນພ
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
ັ້
ັ້ ນຖານຄຸ
ນນະພາບການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ໂດຍອີງໃສີ່
• ພັດທະນາ ແລະ ຮັບຮອງນໍາໃຊັ້ມາດຕະຖານຂັນພ
ັ້
ັ້
ັ້ ນຖານຄຸ
ມສຶກສາ;
ນນະພາບການສຶກສາຊັນປະຖົ
ຂອບມາດຕະຖານຂັນພ
ັ້
ັ້ ນຖານຄຸ
ນນະພາບການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ
• ພັດທະນາເຄີ່ ອງມການປະເມີນຕົນເອງ ຂອງມາດຕະຖານຂັນພ
ແລະ ທົດລອງໃຊັ້ ໃນສະຖານການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ;
ິ ໍາ ແລະ ຄໍາແນະນໍາໃນການດໍາເນີນງານ ສໍາລັບຜູໃັ້ ຫັ້ບໍລກ
ິ ານການສຶກສາ ແລະ
• ພັດທະນາ ແລະ ຮັບຮອງນິຕກ
ວິຊາການ ການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ຂອງຫັ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມອງ ແລະ ພະແນກສຶກສາທິ
ັ້
ັ້ ນຖານຄຸ
ນນະ
ການ ແລະ ກິລາແຂວງ ໃນການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ແນະນໍາການນໍາໃຊັ້ ມາດຕະຖານຂັນພ
ພາບການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ;
ັ້
ັ້
ັ ພັ້ອມແຜນການເງ ິນ, ການຝຶ ກອົບຮົມ ແລະ ການເຜີຍແຜີ່ ມາດຕະຖານຂັນ
ບດ
• ສັ້າງແຜນການຈັດຕັງປະຕິ
ັ້
ນນະພາບການສຶກສາ;
ພນຖານຄຸ
ັ້
ັ້ ນຖານຄຸ
ນນະພາບການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນພັ້ອມທັງປະເມີນ ແລະ ປັບປຸ ງ;
• ທົດລອງນໍາໃຊັ້ ມາດຕະຖານຂັນພ
ັ້
ັ້ ນຖານຄຸ
ັ້
ັ ມາດຕະຖານຂັນພ
ນນະພາບການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ໃນທົີ່ວປະເທດ ໂດຍອີງຕາມ
ບດ
• ຈັດຕັງປະຕິ
ັ້
ັ , ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການເຜີຍແຜີ່ທີີ່ໄດັ້ກໍານົດ;
ບດ
ແຜນການຈັດຕັງປະຕິ
ັ້
ັ້ ນຖານຄຸ
ັ້
ັ ມາດຕະຖານຂັນພ
ນນະພາບການສຶກສາກີ່ ອນໄວ
ບດ
• ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັງປະຕິ
ຮຽນ.
ັ້
ັ້ ນຖານ
ັ ງານ ແລະ ຮັບຮອງ ການນໍາໃຊັ້ມາດຕະຖານຄຸ ນນະພາບຂັນພ
ສໍາລັບ
ສັ້າງແຜນປະຕິບດ
ັ້ ອງໃນການສັ້າງແຜນ ແລະ ຄັດເລອກບູລມ
ັ້ ອງ ເພີ່ ອຊີ່ວຍຂັນເມ
ິ ະສິດ ເພີ່ ອ
ການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ຢູີ່ໃນຂັນເມ
ຍຸ ດທະສາດທີ 2:

ຫຸ ດຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ.
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
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ັ້ ອງກີ່ ຽວກັບຂະບວນການໃນການສັ້າງແຜນ ໂດຍອີງໃສີ່ບູລມ
ັ້
ິ ະ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານຂັນເມ
ແກີ່ ຜູບ
• ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ັ້
ັ້ ນຖານຄຸ
ັ ລຸ ໄດັ້ມາດຕະຖານຂັນພ
ນນະພາບການສຶກສາ;
ສິດ ເພີ່ ອໃຫັ້ບນ
ິ ະສິດ ເພີ່ ອຫຸ ດຜີ່ອນຄວາມ
• ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ ັ້ ແລະ ຊີ່ວຍເຫອເມອງໃນການສັ້າງແຜນ ແລະ ຄັດເລອກບູລມ
ແຕກໂຕນ.
ັ້
ແກີ່ ໜີ່ວຍງານປະກັນຄຸ ນນະພາບ, ກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ຢູີ່
ຍຸ ດທະສາດທີ 3: ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ັ້ ອງ;
ຂັນເມ
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
ັ້
ນຄຸ ນ
• ພັດທະນາຄູີ່ມກີ່ ຽວກັບການກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ໂດຍອີງໃສີ່ຂັນຕອນຂອງການປະກັ
ນະພາບ;
ັ້ ອງ;
ັ້
ແກີ່ ໜີ່ວຍງານປະກັນຄຸ ນນະພາບ, ກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ຢູີ່ຂັນເມ
• ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
• ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ ັ້ ແລະ ຊີ່ວຍເຫອໜີ່ວຍງານປະກັນຄຸ ນນະພາບກີ່ ຽວກັບການກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມ-ປະເມີນ
ຜົນ.
ັ້
ັ້
ັ້ ນຖານຄຸ
ນນະພາບການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ເຂົາໃນ
ປະເມີນເຖິງການນໍາໃຊັ້ມາດຕະຖານຂັນພ
ັ້ ອງ ເພີ່ ອຫຸ ດຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນພາຍໃນເມອງ.
ການພັດທະນາການສຶກສາຂັນເມ
ຍຸ ດທະສາດທີ 4:
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
ັ້ ອງ;
• ພັດທະນາຄູີ່ມແນະນໍາການສັ້າງແຜນ ພັດທະນາການສຶກສາຂອງຂັນເມ
ັ້ ອງ ກີ່ ຽວກັບການສັ້າງແຜນ ພັດທະນາການສຶກສາຂອງມອງ;
ັ້
ແກີ່ ຂັນເມ
• ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ັ້ ອງ.
• ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ ັ້ ແລະ ຊີ່ວຍເຫອ ການສັ້າງແຜນພັດທະນາການສຶກສາຂັນເມ
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II.
1.

ພາກສະເໜີ

1.1

ຜົນສໍາເລັດ

ຂະແໜງການຍີ່ ອຍການປະຖົມສຶກສາ

ັ້ 2 ແລະ 3) ໄດັ້ລະບຸ ລາຍ
ພາກ I ຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025 (ຂໍທີ
ັ້ ີ່ ນອີ່ ນໆລວມມີ ການກໍີ່ສັ້າງຫັ້ອງຮຽນ
ລະອຽດກີ່ ຽວກັບຜົນສໍາເລັດຂອງວຽກງານປະຖົມສຶກສາ. ຜົນສໍາເລັດທີີ່ພົນເດັ
ແລະ ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດັ້ານສຸ ຂະອະນາໄມຕີ່ າງໆ ແລະ ແຜນງານການສະໜອງອາຫານໃນໂຮງຮຽນກໍໄດັ້
ັ້
ັ້
ັ . ຫກ
ັ ສູດກໍກໍາລັງປັບປຸ ງໃໝີ່ໃນທຸກໆຂັນຮຽນ
ຊຶີ່ງຈະສໍາເລັດພາຍໃນສົກຮຽນ 2023-2024.
ບດ
ສບຕໍີ່ຈັດຕັງປະຕິ
ັ້
ັ້
ັ້ ນຖານຂອງຄຸ
ັ ການພັດທະນາ ແລະ ຮັບຮອງນໍາໃຊັ້ຢີ່າງ
ມໄດັ້ຮບ
ນນະພາບການສຶກສາຊັນປະຖົ
ມາດຕະຖານຂັນພ
ເປັນທາງການ.
ັ້
ມແມີ່ ນມີການຂະຫຍາຍຕົວ - ເບິີ່ງຕາຕະລາງ 12 ແລະ 13.
ຄວາມຕັ້ອງການຂອງການສຶກສາຊັນປະຖົ
ັ້
ັ້
ຕາຕະລາງ 12: ສົມທຽບຕົວຊີບອກຊັ
ນປະຖົ
ມສຶກສາແຕີ່ປີ 2016-2020
ັ້
ັ້ ບອກ
ຕົວຊີ

2015-16

ຈໍານວນໂຮງຮຽນ (ລັດ ແລະ

ລັດ

8.854

8.823

34.229

34.305

34.120

33.992

33.226

ລວມ

827.987

808.705

786.246

770.659

760.566

ຍິງ

397.529

389.326

378.298

371.442

367.111

ຊາຍ

430.458

419.379

407.948

399.217

393.455

ລວມ

784.176

762.738

737.484

717.853

704.605

ຍິງ

376.658

367.314

355.044

346.369

340.547

ຊາຍ

407.518

395.424

382.440

371.484

364.058

35.682

35.671

35.405

34.829

32.214

ຍິງ

97,8

97,4

97,6

97,9

98,4

ຊາຍ

98,1

97,8

97,9

98,4

98,6

ຍິງ

98,5

98,6

98,6

98,8

98,7

98,8
ໍ ັ້ ນ
ບໍີ່ມີຂມູ

99,0

99,3

99,0

104,3

103,6

100,3

ຈໍານວນພະນັກງານ ແລະ ຄູ
ສອນ (ພາກລັດ)
ັ້
ີ່ ສຸ ດທິ (%)
ອັດຕາເຂົາຮຽນໃໝ
ັ້
ອັດຕາເຂົາຮຽນສຸ
ດທິ (%)

2019-20

8.857

ເອກະຊົນ)

ຈໍານວນນັກຮຽນໃນໂຮງຮຽນ

2018-19

8.849

ຈໍານວນຫັ້ອງຮຽນ (ລັດ ແລະ

ແລະ ເອກະຊົນ)

2017-18

8.864

ເອກະຊົນ)

ຈໍານວນນັກຮຽນທັງໝົດ (ລັດ

2016-17

ຊາຍ

ັ້
ີ່ ປ.5
ອັດຕາເຂົາຮຽນລວມໃໝ

ຍິງ

99,0
ໍ ັ້ ນ
ບໍີ່ມີຂມູ

(%)

ຊາຍ

ໍ ັ້ ນ
ບໍີ່ມີຂມູ

ໍ ັ້ ນ
ບໍີ່ມີຂມູ

104,8

103,4

100,5

ໍ ັ້ ນ
ບໍີ່ມີຂມູ

ໍ ັ້ ນ
ບໍີ່ມີຂມູ

0,99

1,00

0,99

30

ດັດຊະນີຄວາມສະເໝີພາບຍິງັ້
ີ່
ຊາຍ ອັດຕາເຂົາຮຽນລວມໃໝ
ປ.5
ັ້ ນ: ສູນສະຖິຕກ
ິ ານສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ແຫີ່ ງຂໍມູ

30

ັ້ ປ.5 ທັງໝົດ ຫານໃຫັ້ປະຊາກອນ ອາຍຸ 10 ປີ .
ັ້
ັ້
ຂັນ
ຄິດໄລີ່ ດັ້ວຍການເອົາຈໍານວນນັກຮຽນທີີ່ເຂົາຮຽນໃໝີ່
ອັດຕາຈົບຊັນລວມ
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ັ້
ຕາຕະລາງ 13: ສົມທຽບປະສິດທິພາບພາຍໃນສໍາລັບການສຶກສາຊັນປະຖົ
ມ
ັ້
ັ້ ບອກ
ຕົວຊີ

2015-16

2016-17

2017-18

ຍິງ

7,0

6,2

5.1

5.4

5.3

ຊາຍ

7,4

7,5

6.4

7.0

7.3

ອັດຕາການຄັ້າງຫັ້ອງ ປ.1

ຍິງ

10,4

8.2

7.8

7.4

5.2

(%)

ຊາຍ

12,6

10.2

9.8

9.4

7.2

ຍິງ

4,5

4.1

3.8

3.8

3.7

ຊາຍ

5,0

4.7

4.4

4.7

4.7

0,90

0.87

0.86

0.81

0.76

ຍິງ

4,1

3.4

3.3

3.1

2.4

ຊາຍ

5,5

4.8

4.8

4.6

3.8

0,75

0.71

0.69

0.67

0.63

ອັດຕາການປະລະ ປ.1 (%)

ອັດຕາປະລະ (%)
ດັດຊະນີຄວາມສະເໝີພາບ
ຍິງ-ຊາຍ ອັດຕາປະລະ
ອັດຕາການຄັ້າງຫັ້ອງ(%)

2018-19

2019-2020

ດັດຊະນີຄວາມສະເໝີພາບ
ຍິງ-ຊາຍ ອັດຕາການຄັ້າງ
ຫັ້ອງ
ອັດຕາລອດເຫອຕາມກະແສ

ຍິງ

79.1

80.8

82.1

81.9

82.7

ນັກຮຽນ (%)

ຊາຍ

76.6

77.9

78.9

77.9

77.4

1.03

1.04

1.04

1.05

1.07

ດັດຊະນີຄວາມສະເໝີພາບ
ັ້
ຍິງ-ຊາຍ ອັດຕາຈົບຊັນຕາມ
ກະແສນັກຮຽນ
ັ້ ນ: ສູນສະຖິຕກ
ິ ານສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ແຫີ່ ງຂໍມູ

1.2 ສິີ່ງທາັ້ ທາຍ
ພາກທີ I (ຂໍ ັ້ 3) ຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ 2021-2025 ໄດັ້ໃຫັ້ລາຍລະອຽດກີ່ ຽວກັບສິີ່ງທັ້າ
ິ ະສິດທີີ່ສໍາຄັນສໍາລັບຂະແໜງຍີ່ ອຍປະຖົມ ແມີ່ ນເພີ່ ອຮັບ
ທາຍສໍາລັບຂະແໜງການຍີ່ ອຍປະຖົມສຶກສາ. ບູລມ
ັ້
ັ້ ີ່ ບໍ
ີ ີ່ ໃຊັ້ພາສາລາວເປັນພາສາແມີ່ ແມີ່ ນໃຫັ້ສາມາດອີ່ານ
ັ ຮຽນທີີ່ຮຽນຈົບຊັນປະຖົ
ມທຸກຄົນ, ລວມທັງຜູ ທ
ປະກັນໃຫັ້ນກ
ີ ີ່ ວາເດັກຊາຍ ຕາມ
ອອກຂຽນໄດັ້ ແລະ ຄິດໄລີ່ເລກເປັນ. ຍັງມີ "ຊີ່ອງຫວີ່າງທາງເພດ" ຊຶີ່ງເຫັນວີ່າ ເດັກຍິງຮຽນໄດັ້ດກ
ັ້ ດຫາຍໆຕົວ, ເຖິງແມີ່ ນວີ່າຍັງບໍີ່ມີສີ່ ງອັ້
ິ າງອີງທີີ່ຈະແຈງັ້ ວີ່າເປັນດັ້ວຍເຫດຜົນຫຍັງ ແລະ ຕັ້ອງມີການສຶກສາ
ຕົວຊີວັ
ັ້
ັ ຊະນີຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ສໍາລັບການເຂົາຮຽນຮອດ
ຊັນັ້
ເພີີ່ມເຕີມກີ່ ຽວກັບເລີ່ ອງນີ.ັ້ ດັີ່ງນັນັ້ ຈຶີ່ງເຮັດໃຫັ້ດດ
ັ້ າກັດດັ້ານງ ົບປະມານ ລວມມີຂຈໍ
ໍ ັ້ າກັດຂອງຈໍາ
ປ.5 ແມີ່ ນເທົີ່າທຽມກັນ. ສິີ່ງທັ້າທາຍທີີ່ສໍາຄັນອີ່ ນໆ ທີີ່ເກີດຈາກຂໍຈໍ
ັ້ ອງ ໃນການໃຫັ້ຄໍາແນະນໍາແກີ່ ຄູສອນ ແລະ ການລົງຕິດຕາມໂຮງຮຽນ,
ຶ ສານິເທດ ແລະ ພະນັກງານຂັນເມ
ນວນຄູສກ
ັ ລຸ ການຈັດສັນຄູໃຫັ້ສອດ
ພັ້ອມທັງການຂາດຄູສອນໃນບາງເຂດ. ໄດັ້ກໍານົດຄາດໝາຍໃຫັ້ໂຮງຮຽນທຸກແຫີ່ ງ ໄດັ້ບນ
ັ້ ີ່ າ ມັນມີຄວາມ
ຄີ່ອງກັບມາດ ຕະຖານໃນການບັນຈຸຄູໃຫັ້ໄດັ້ 80% ທຽບໃສີ່ມາດຕະຖານທີີ່ກໍານົດ. ຍັ້ອນຮັບຮູ ວ
ັ້
ັ້ ນຖານຄຸ
ນນະພາບການສຶກສາຈຶີ່ງກໍານົດຄາດໝາຍຕໍີ່າ
ຫຍຸ ັ້ງຍາກໃນການຈັດສັນຄູຄນໃໝີ່, ດັີ່ງນັນັ້ ມາດຕະຖານຂັນພ
ິ ະສິດໃຫັ້ກບ
ັ ໂຮງຮຽນທີີ່
ກີ່ ວາ 100%. ນອກຈາກນີ,ັ້ ການກໍານົດຄາດໝາຍທີີ່ຕໍີ່າກວີ່າ 100% ຈະຊີ່ວຍເພີີ່ມບູລມ
ຂາດເຂີນຄູຫາຍທີີ່ສຸ ດ ແລະ ໂຮງຮຽນທີີ່ນັ້ອຍທີີ່ສຸ ດ ທີີ່ມີຄູຢີ່ ູໃນລະດັບທີີ່ຕໍີ່າກວີ່າມາດຕະຖານທີີ່ກໍານົດ.
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ການຮຽກຮັ້ອງໃຫັ້ສາັ້ ງອາຄານຮຽນ ແມີ່ ນຄວາມຕັ້ອງການທົີ່ວໄປທີີ່ໄດັ້ສະເໜີໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລກັບ
ັ ຖານທີີ່ສະແດງໃຫັ້ເຫັນວີ່າ ມີເດັກນັ້ອຍຫາຍປານໃດໃນແຕີ່ ລະບັ້ານ ຫ ຊຸມ
ບັນດາແຂວງ ແລະ ເມອງ, ແຕີ່ ວີ່າບໍີ່ມີຫກ
ັ້
ຍັ້ອນບໍີ່ມີໂຮງຮຽນ.
ຊົນທີີ່ບໍີ່ໄດັ້ເຂົາໂຮງຮຽນ

2.

ິ ະສິດ ສໍາລັບແຕີ່ ປີ 2021-2025
ບູລມ

2.1. ຈຸດປະສົງ
ັ້
ັ້ າງດັ້ານເນອໃນຂອງວິ
ຊາສອນ ແລະ ທັກສະການສິດສອນຂອງຄູປະຖົມ;
1) ເພີ່ ອປັບປຸ ງຄວາມຮູ ທ
ັ້
ແກີ່ ສຶກສາແຂວງ, ສຶກສາເມອງ, ກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຮງຮຽນ ເພີ່ ອສົີ່ງເສີມ
2) ເພີ່ ອສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ັ້
ົ , ປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການພັດທະນາການສຶກສາຊັນປະຖົ
ມສຶກສາ;
ປະສິດທິຜນ
ີ ນ
ຶ ັ້ ແລະ ເພີ່ ອຫຸດຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນກັນ ໂດຍຜີ່ານ
3) ເພີ່ ອປັບປຸ ງຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນປະຖົມໃຫັ້ດຂ
ັ້
ັ ວຽກງານການ
ົ ຕໍີ່ເປົາໝາຍການປະຕິ
ັ້ ຄອງຊັບພະຍາກອນທີີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜນ
ບດ
ການຄຸ ມ
ັ້
ມໃນທົີ່ວປະເທດ ໂດຍສະເພາະໃນ 40 ເມອງດັ້ອຍໂອກາດ ຕາມການກໍານົດຂອງກະຊວງ
ສຶກສາຊັນປະຖົ
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.

2.2. ຄາດໝາຍ
ີ່ ສໍາຄັນໄດັ້ສະໜອງໄວັ້ໃນພາກທີ I, ຂໍ ັ້ 8.5 (ຕາຕະລາງ
ັ້
ັ້ ນປີ ຖານ ແລະ ຄາດໝາຍ ສໍາລັບຕົວຊີບອກທີ
ຂໍມູ
ັ້
ັ :ັ້
ັ ແລະ ຄາດໝາຍ 2025 ສໍາລັບຂະແໜງຍີ່ ອຍປະຖົມມີດີ່ ງນີ
ກ
ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ). ຕົວຊີບອກຫ
ົ ການຮຽນຕາມມາດຕະຖານຕໍີ່າສຸ ດ.
1) ອັດຕາສີ່ວນຮັ້ອຍຂອງນັກຮຽນ ປ.5 ທີີ່ບັນລຸ ຜນ
-

ວິຊາພາສາລາວ 50%;

ວິຊາຄະນິດສາດ 30%;
ັ້
ີ່ ລວມຂັນັ້ ປ.5.
2) ອັດຕາເຂົາຮຽນໃໝ
-

-

ລະດັບຊາດ 100%;

-

40 ເມອງ 100%;

ັ້
ີ່ ລວມຂັນັ້ ປ.5.
3) ດັດຊະນີຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍອັດຕາເຂົາຮຽນໃໝ
-

ັ ລຸ ລະຫວີ່າງ 0,97-1,03;
ລະດັບຊາດ ໃຫັ້ບນ

ັ ລຸ ລະຫວີ່າງ 0,97-1,03;
40 ເມອງ ໃຫັ້ບນ
ັ້
ມ.
4) ອັດຕາປະລະຊັນປະຖົ
-

-

ລະດັບຊາດ: 2%;

-

40 ເມອງ: 5%;

5) ອັດຕາລອດເຫອຮອດ ປ.5.
-

ລະດັບຊາດ: 90%;

-

40 ເມອງ: 78%;

6) ເປີ ເຊັນຂອງໂຮງຮຽນປະຖົມທີີ່ບັນລຸ ການບັນຈຸຄູ 80% ສອດຄີ່ອງກັບມາດຕະຖານການບັນຈຸຄູ.
- ລະດັບຊາດ 79,5%;
- 40 ເມອງ 69,5%;

2.3.

ັ ລະດັບສູ ງ
ຜົນໄດັ້ຮບ
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ັ ລະດັບສູງ ແລະ ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບກາງ, ຈະມີການອັ້າງອີງເປັນວົງເລັບ ຫງັ ຈາກ
ໝາຍເຫດ: ສໍາລັບແຕີ່ ລະຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ້ ີ່ ານສາມາດນໍາໃຊັ້ແຜນຂອງຂະແໜງການຍີ່ ອຍນີ ັ້
ດໃຫັ້ຜູອ
ສໍານວນທີີ່ກີ່ າວເຖິງພາກທີ I ຂອງແຜນ 5 ປີ . ສິີ່ງນີຈະເຮັ
ເປັນແຜນສະເພາະ ແຕີ່ ສາມາດອັ້າງອີງເຖິງນະໂຍບາຍທີີ່ກີ່ ຽວຂັ້ອງ ດັີ່ງທີີ່ໄດັ້ລະບຸ ໄວັ້ໃນພາກທີ I. ແຜນຂອງ
ັ ລະດັບກາງຂອງຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບສູງ. ບາງຜົນໄດັ້
ຂະແໜງການຍີ່ ອຍປະຖົມ ບໍີ່ຈໍາເປັນຕັ້ອງແກໄັ້ ຂທຸກໆຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບກາງ ໄດັ້ຖກດັດແກເັ້ ພີ່ ອສະແດງໃຫັ້ເຫັນຈຸດສຸ ມຂອງຂະແໜງຍີ່ ອຍ.
ຮັບລະດັບສູງ ແລະ ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້
ົ ໄດັ້ຮບ
ັ ດັ້ານການຮຽນຮູ ທ
ັ້ ີ່ ີ
2.3.1. ຈໍານວນນັກຮຽນທີີ່ຈົບຈາກການສຶກສາຊັນປະຖົ
ມສຶກສາເພີີ່ມຂຶນັ້ ພັ້ອມທັງມີຜນ
ຶ ັ້ ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນທັກສະການຮູ ໜ
ັ້ ງັ ສ ແລະ ທັກສະການຄິດໄລີ່ເລກ, ທັກສະສັດຕະວັດທີ 21
ດີຂນ,
ັ້ ັ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວີ່າງຍິງ-ຊາຍ;
ໂດຍສຸ ມໃສີ່ເປັ ນພິເສດຕໍີ່ຜູ ດ
ັ ການ ແລະ ເຫດຜົນ
ຫກ

➢

ັ ການ ແລະ ເຫດຜົນຕີ່ າງໆ. ປະເດັນທີີ່ສໍາຄັນປະກອບມີ: (i)
ເບິີ່ງລາຍລະອຽດຢູີ່ພາກທີ I ຂອງແຜນ ສໍາລັບຫກ
ັ້
ັ ສູດໃນທຸກໆຂັນຮຽນຍັ
ການຈັດສັນເວລາເພີ່ ອໃຫັ້ສໍາເລັດຫກ
ງບໍີ່ພຽງພໍ ແລະ/ຫ ບໍີ່ສົມສີ່ວນກັນ, (ii) ການຊີ່ວຍ ເຫອ
ຶ ສານິເທດບໍີ່ມີປະສິດທິພາບພຽງພໍ, (iii) ການຈັດສັນເວລາຂອງໂຮງຮຽນໃນການບໍາລຸ ງນັກ ຮຽນ
ໂຮງຮຽນຂອງຄູສກ
ັ ວິຊາຄູສໍາລັບການສິດສອນພາລາລາວໃຫັ້ເດັກຊົນເຜົີ່າບໍີ່ເໝາະສົມ, (v)
ທີີ່ຕັ້ອງການຊີ່ວຍເຫອບໍີ່ພຽງພໍ, (iv) ຫກ
ັ້ າສາລາວຍັງຂາດ ເຂີນ ຫ ບໍີ່ໄດັ້
ັ້ ຽນທີີ່ເປັນຊົນເຜົີ່າໄດັ້ຮຽນຮູ ພ
ອຸ ປະກອນຮັບໃຊັ້ການສິດສອນ ເພີ່ ອຊີ່ວຍປັບປຸ ງໃຫັ້ຜູຮ
ໍ ປະສົບການ.
ີ
ນັ້ ປ.1 ສີ່ວນໃຫຍີ່ ແມີ່ ນຄູບີ່ ມີ
ນໍາໃຊັ້ ແລະ (vi) ຄູທີ່ ຈະສອນຊັ
ັ້
ັ້
ັ ສູດສະບັບປັ ບປຸ ງໄດັ້ຮບ
ັ ການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ໃນທຸກຊັນຮຽນ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 1: ຫກ
ບດ
(ພາກທີ I ຜົນໄດັ້ຮັບ
ັ ລະດັບກາງທີ 1.1)
ລະດັບສູງທີ 1, ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້
ດສອນວິຊາຕີ່ າງໆ
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ທົບທວນຈໍານວນວິຊາຮຽນ ແລະ ແລະ ການຈັດສັນເວລາເຂົາໃນການສິ
ັ້
ມ.
ຂອງຂັນັ້ ປ.1 ແລະ ປ.2 ຂອງການສຶກສາຊັນປະຖົ
ວຽກຈຸດສຸ ມ
ັ້ ີ່ ການສອນພາສາລາວ ແລະ ຄະນິດ
• ດໍາເນີນການປະເມີນຮີ່ວມປະຈໍາປີ ເພີ່ ອຕິດຕາມການຈັດສັນເວລາເຂົາໃສ
ັ້
ມ ປີ ທີ 1 ແລະ 2;
ສາດ ໃນຊັນປະຖົ
ັ ສູດໃໝີ່ ໃນ
• ຮັບປະກັນວີ່າເວລາດໍາເນີນການປະເມີນກາງສະໄໝ ຕັ້ອງໄດັ້ແກໄັ້ ຂບັນຫາຜົນກະທົບຂອງຫກ
ັ້ າັ້ ນພາສາລາວ ແລະ ຄະນິດສາດ;
ປ.1 ແລະ 2 ກີ່ ຽວກັບຄວາມຮູ ດ
ັ້
ັ ຕາມຂໍແນະນໍ
ີ ານຈັດ
• ໂດຍປະຕິບດ
າຂອງການປະເມີນກາງສະໄໝ, ກໍານົດຄວາມຕັ້ອງການທີີ່ຈະຊີ່ວຍໃຫັ້ມກ
ັ້
ມປີ ທີ 1 ແລະ 2 ໂດຍອາດຈະຫຸ ດຈໍາ
ສັນເວລາໃສີ່ການສິດສອນພາສາລາວ ແລະ ຄະນິດສາດ ໃນຊັນປະຖົ
ີ່ ງກີ່ າວ.
ັ້
ນວນວິຊາຮຽນໃນຊັນຮຽນດັ

ຍຸ ດທະສາດທີ 2:

ັ້
ັ ສູ ດປະຖົມສຶກສາ ເພີ່ ອຮັບປະກັນໃຫັ້ເນອໃນແທດເໝາະກັ
ບສະ
ປັບປຸ ງ ແລະ ທົບທວນຫກ

ພາບຂອງປະເທດ.
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
•

ັ້
ັ ສູດ ປ.3 ຫາ ປ.5 ພັ້ອມທັງພັດທະນາຄູີ່ມຄູ ແລະ ປຶມແບບຮຽນ;
ປັບປຸ ງຫກ
ັ້
ພາສາຕີ່ າງປະເທດໃນໂຮງຮຽນ;
ສົີ່ງເສີມການຈັດຕັງການຮຽນ-ການສອນ

•

ັ ຮຽນສາມາດອີ່ານອອກ
ສົີ່ງເສີມ ແລະ ຊຸກຍູ ັ້ ການຮຽນ-ການສອນວິຊາພາສາລາວແບບໃໝີ່ ແລະ ໃຫັ້ນກ

•

ັ ໄວຍາກອນ;
ແລະ ຂຽນໄດັ້ ຖກຕາມຫກ
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•

ັ ຮຽນຄິດໄລີ່ເລກ 4
ສົີ່ງເສີມ ແລະ ຊຸກຍູ ັ້ ການຮຽນ-ການສອນວິຊາຄະນິດສາດແບບໃໝີ່ ແລະ ໃຫັ້ນກ
ັ້
ັ ັ້ ນຖານ.
ປະການໄດັ້ຂນພ

ຍຸ ດທະສາດທີ 3: ປັບປຸ ງເວລາຮຽນຂອງນັກຮຽນໃນຫັ້ອງຮຽນ
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
•

ວິໄຈເຖິງເວລາຮຽນຂອງນັກຮຽນໃນແຕີ່ ລະຊົີ່ວໂມງ ຊຶີ່ງອາດໃຊັ້ເວລາ 45 ນາທີ ຕໍີ່ ຊົີ່ວໂມງ ແທນທີີ່ຈະ
ສອນ 90 ນາທີ (ລວດດຽວ) ສໍາລັບ 2 ຊົີ່ວໂມງ.

ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບທີ 2: ການວັດຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ປ.3 ແລະ ປ.5 ໄດັ້ຮັບການປັບປຸ ງ ( ພາກທີ I ຜົນໄດັ້
ຮັບລະດັບສູ ງທີ 1, ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 1.2)
ັ້
ັ້
ມ ປ.5.
ລະບົບການສອບເສັງຊັນປະຖົ
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
ັ້
ງ ຈົບຊັນັ້ ປ.5;
• ພັດທະນາມາດຕະຖານການອອກຂໍສອບເສັ
ັ້
ງທຽບ ແລະ ຈົບຊັນັ້ ປ. 5;
• ພັດທະນາຄູີ່ມແນະນໍາໃນການອອກຂໍສອບເສັ
ັ້
ັ້
ັ ການອອກຂໍສອບເສັ
ງທຽບ ແລະ ຈົບຊັນັ້ ປ. 5.
ບດ
• ລົງຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນ ການຈັດຕັງປະຕິ
ັ້ ອງນັກຮຽນ ປ. 3 ແລະ ປ. 5.
ຍຸ ດທະສາດທີ 2: ສັ້າງມາດຕະຖານການປະເມີນການຮຽນຮູ ຂ
ັ້
ີ່
ັ້
ັ ຍຸ ດທະສາດນີໄດັ້ຢີ່າງເຕັມສີ່ວນ, ແມີ່ ມີຄວາມຕັ້ອງການງ ົບປະມານດັີ່ງທີີ່ກໍາ
ບດ
ເພອໃຫັ້ສາມາດຈັດຕັງປະຕິ
ນົດຢູີ່ໃນສົມມຸ ດຖານດັ້ານງ ົບປະມານ “ຍົກສູງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ” ແລະ/ຫ ງ ົບປະມານການຊີ່ວຍເຫອຈາກ
ັ້
ັ ຍຸ ດທະສາດນີ.ັ້
ບດ
ຕີ່ າງປະເທດ ຕັ້ອງສຸ ມໃສີ່ການຈັດຕັງປະຕິ
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
•

ັ ງານ
ພັດທະນາແຜນປະຕິບດ

ພັ້ອມແຜນງ ົບປະມານ

ີ ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ
ເພີ່ ອຮັບໃຊັ້ການປະເມີນ

ປ.3 ແລະ ປ.5.
ັ້
ໃນການປະເມີນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ໂດຍນໍາໃຊັ້
ຍຸ ດທະສາດທີ 3: ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງຄວາມສາມາດຂອງຄູ
ຮູ ບແບບການປະເມີນປະຈໍາໃນຫັ້ອງຮຽນ ແລະ ການປະເມີນຜົນລວມ.
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
•

ັ້ ີ່ ມຄູການປະເມີນ ເພີ່ ອປະກອບມີຍຸດທະສາດການປະເມີນແບບງີ່ າຍດາຍ ແລະ ປະເມີນພາກປະ
ປັບປຸ ງປມຄູ
ັ ຕົວຈິງ ເຊັີ່ນ: ການປະເມີນແຕີ່ ລະຫົວຂໍ,ັ້ ການເຮັດບົດຝຶ ກຫັດແຕີ່ ລະບົດຮຽນ ແລະ ອີ່ ນໆ ທີີ່ຄູສາມາດ
ຕິບດ
ນໍາໃຊັ້ໃນຫັ້ອງຮຽນ ເພີ່ ອຮັບປະກັນວີ່າຄູກວດກາຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນແຕີ່ ລະຄົນ ແລະ ບັນທຶກຜົນໄດັ້
ຮັບຢີ່າງເປັນປະຈໍາ;

•

ີ ານປະເມີນຜົນການຮຽນຮູ ຂ
ັ້ ອງນັກຮຽນ ແລະ ເຄີ່ ອງມການປະເມີນຕີ່ າງໆ (ປະເມີນໃນຫັ້ອງ
ບັນຈຸເອົາວິທກ
ັ້
ັ ສູດການສັ້າງຄູ ແລະ ການຝຶ ກອົບຮົມຄູປະຈໍາການ ແລະ ການ
ກ
ຮຽນ ແລະ ປະເມີນຜົນລວມ) ເຂົາໃນຫ
ພັດທະນາວິຊາຊີບແບບຕໍີ່ເນີ່ ອງຂອງຄູ;

•

ັ ສູດໃໝີ່ ແລະ ນໍາໃຊັ້ວທ
ິ ກ
ີ ານສິດສອນແບບ
ໃຫັ້ການສະໜັບສະໜູນຄູທາງດັ້ານວິຊາການ ໃນການນໍາໃຊັ້ຫກ

•

ົ ;
ກ ັ້າວໜັ້າຢີ່າງມີປະສິດທິຜນ
ພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸ ງ ເຄີ່ ອງມໃນການປະເມີນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ປ.1 ຫາ ປ.5;

•

ັ້
ໃຫັ້ແກີ່ ຄູປະຈໍາການ ໃນການປະເມີນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ປ.1 ຫາ ປ.5;
ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງ
107

•
•

ັ ສູດໃໝີ່;
ລົງຊຸກຍູ,ັ້ ກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມໃນການນໍາໃຊັ້ຫກ
ັ້
ແກີ່ ຄູນເິ ທດພາຍໃນ ແລະ ກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ.
ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້

ັ້
ັ້ ນປະຖົ
ັ້
ີ່ ແລະ ອັດຕາເລີ່ ອນຂັນຊັ
ັ ຕາ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 3: ອັດຕາເຂົາຮຽນໃໝ
ມ ໄດັ້ເພີີ່ມຂຶນັ້ ເພີ່ ອເຮັດໃຫັ້ອດ
ັ້ ີ່ ມຂຶນັ້ (ພາກທີ I ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບສູ ງທີ 1, ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບກາງທີ 1.3)
ຈົບຊັນເພີ
ັ້
ັ ແຜນຍຸ ດທະສາດການສະໜອງອາຫານໃນໂຮງຮຽນແບບຍນຍົງ
ບດ
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັງປະຕິ
ັ ງານອາຫານໃນ
(ແຜນຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ແຜນການເງ ິນ) ໂດຍອີງໃສີ່ຍຸ ດທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕິບດ
ໂຮງຮຽນ.
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•

ັ ຂອງໂຄງການສະໜອງອາຫານ / ອາຫານໃນໂຮງຮຽນໃນຜີ່ານມາ ແລະ ປະຈຸບນ
ັ , ລວມທັງ
ວິເຄາະຜົນໄດັ້ຮບ
ປະສິດທິພາບດັ້ານຄີ່າໃຊັ້ຈີ່າຍ;

•

ັ ງານຮອດປີ 2025 ສໍາລັບແຜນງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ31 ທີີ່ແນໃສີ່ນັກ
ສັ້າງຍຸ ດທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕິບດ
ີ ານທີີ່ມີຄວາມຍນຍົງທາງດັ້ານການ
ຮຽນທີີ່ດັ້ອຍໂອກາດທີີ່ອາໄສຢູີ່ໃນເຂດທີີ່ຂາດແຄນອາຫານ, ໂດຍຜີ່ານວິທກ
ເງ ິນ;

•

ັ້
ັ ໂຄງການອາຫານໃນໂຮງຮຽນ;
ບດ
ການສັ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫັ້ແກີ່ ຊຸມຊົນ ໃນການຈັດຕັງປະຕິ

•

ສະໜອງອຸ ປະກອນປຸ ງແຕີ່ ງອາຫານ ແລະ ອາຫານ ໃຫັ້ໂຮງຮຽນ ຫ ການສະໜັບສະໜູນດັ້ານການເງ ິນເພີ່ ອ
ັ້
ຈັດຊອາຫານ;

•

ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ໂດຍນໍາໃຊັ້ແອັບພຣີເຄເຊີນຂອງວຽກງານ ການສະໜອງອາຫານທີ່ ຽງ
ິ ານ.
ແລະ ການສະໜອງເງ ິນໃນເຂດບໍລກ

ິ , ໂພຊະນາການ, ການປັ້ອງກັນ
ຍຸ ດທະສາດທີ 2: ຂະຫຍາຍແຜນງານ ບົດບາດຍິງຊາຍ, ເພດສຶກສາ, ທັກສະຊີວດ
ັ , ຄວາມສີ່ຽງກີ່ ຽວກັບລະເບິດບໍີ່ທັນແຕກໃຫັ້ແກີ່ ໂຮງຮຽນປະຖົມ.
ໄພພິບດ
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•

ັ້
ເມອງ ແລະ ໂຮງຮຽນກີ່ ຽວກັບວຽກງານບົດບາດຍິງ
ສັ້າງ, ປັບປຸ ງເຄີ່ ອງມ ແລະ ຝຶກອົບຮົມໃຫັ້ແກີ່ ຂັນແຂວງ,
ິ , ການປັ້ອງກັນໄພພິບດ
ັ , ຄວາມສີ່ຽງຈາກລະເບີດບໍີ່ທັນແຕກ.
ຊາຍ, ໂພຊະນາການ, ເພດສຶກສາ, ທັກສະຊີວດ

ັ້
ັ້ ນຖານຂອງຄຸ
ນນະ
ຍຸ ດທະສາດທີ 3: ປັບປຸ ງສະພາບແວດລັ້ອມຂອງໂຮງຮຽນໃຫັ້ສອດຄີ່ອງກັບມາດຕະຖານຂັນພ
ພາບການສຶກສາ.
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•

ັ້
ີ່ າງຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ສະໜອງສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ທີີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການຮຽນ
ປັບປຸ ງພນຖານໂຄງລ
ການສອນ;

•

ສັ້າງສະພາບແວດລັ້ອມທີີ່ສະອາດ ແລະ ປອດໄພ ເຊັີ່ນ: ການສັ້າງໂຮງຮຽນສີຂຽວ, ສະອາດ ແລະ ປອດໄພ

•

ສໍາລັບເດັກນັ້ອຍທຸກຄົນ;
ັ້ ທີ່ ສະອາດໃຫັ້
ັ້ ີ່ ມສະອາດ ແລະ ນໍາໃຊັ້
ີ
ພຽງພໍຕະ
ສບຕໍີ່ສັ້າງ ແລະ ປັບປຸ ງວິດຖີ່າຍແຍກຍິງ-ຊາຍ, ຈັດຫານໍາດ
ຫອດປີ;

•
31

ສັ້າງ ແລະ ປັບປຸ ງບີ່ອນລັ້າງມ, ຈັດກິດຈະກໍາການລັ້າງມ ແລະ ຖູແຂັ້ວໃນໂຮງຮຽນ.

ແຜນອັນດຽວທີີ່ກວມເອົາທັງການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ
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ີ່ ເນີ່ ອງໃຫັ້ມປ
ັ້
ັ້
ີ ະສິດທິພາບ, ລວມທັງສະໜອງ
ັ ນະໂຍບາຍການເລີ່ ອນຂັນແບບຕໍ
ບດ
ຍຸ ດທະສາດທີ 4: ຈັດຕັງປະຕິ
ການສອນບໍາລຸ ງໃຫັ້ແກີ່ ນັກຮຽນທີີ່ຮຽນອີ່ອນຢີ່າງເໝາະສົມ.
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•

•

ັ ການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍີ່ເນີ່ ອງ, ດໍາເນີນການຝຶ ກອົບຮົມໃຫັ້ຄູສອນກີ່ ຽວກັບທັກສະ
ໂດຍອີງໃສີ່ຫກ
ັ້
ັ້ ນຖານ
ິ ກ
ີ ານປະເມີນການຮຽນໃນຫັ້ອງຮຽນທີີ່ດີກວີ່າ, ດັີ່ງທີີ່ໄດັ້ລະບຸ ໄວັ້
ໃນການນໍາໃຊັ້ວທ
ການສິດສອນຂັນພ
ໃນຄູີ່ມຄູສະບັບໃໝີ່ ເພີ່ ອກໍານົດຄວາມຕັ້ອງການ ພັ້ອມທັງໃຫັ້ການຊີ່ວຍສອນເພີີ່ມ;
ັ້ ລວມທັງຈໍານວນການສອບເສັງປະຈໍາ
ັ້
ລະຂັນ,
ທົບທວນຕາຕະລາງການສອບເສັງນັກຮຽນໃນຊັນຮຽນໃນແຕີ່
ເດອນ;

•

ັ້ ໍານວຍການກີ່ ຽວກັບການປະເມີນຜົນຂອງນັກຮຽນ ແລະ ນະໂຍບາຍການເລີ່ ອນຂັນັ້
ຝກອົບຮົມຄູ ແລະ ຜູ ອ
ແບບຕໍີ່ເນີ່ ອງ;

•

ັ ສູດໃໝີ່ຕັ້ອງມີການແນະນໍາໃຫັ້ຄູເຫັນວີ່າ ຈະເຮັດວິທໃີ ດເພີ່ ອໃຫັ້
ໃນໄລຍະການຝຶ ກອົບຮົມການນໍາໃຊັ້ຫກ
ສາມາດຮູ ໄັ້ ດັ້ວີ່າ ນັກຮຽນທີີ່ມີຄວາມສີ່ຽງທີີ່ຈະຄັ້າງຫັ້ອງ ແລະ ອອກໂຮງຮຽນ, ພັ້ອມທັງການປະເມີນຜົນການ
ຮຽນຂອງນັກຮຽນພິການ;

•
•

ັ ໜັ້າທີີ່ຂອງຄູ ໃນການກໍານົດນັກຮຽນທີີ່ມີຄວາມສີ່ຽງ;
ຕິດຕາມການປະຕິບດ
ິ ຕາມ ແລະ ເອົາໃຈໃສີ່ບໍາລຸ ງພິເສດ ໃຫັ້ນກ
ັ ຮຽນທີີ່ມີຄວາມສີ່ຽງໃນການປະລະ;
ສົີ່ງເສີມໃຫັ້ຄູຕດ

•

ີ່ ເນີ່ ອງ ແລະ ການປະເມີນນັກຮຽນ;
ັ້
ັ້
ັ ການເລີ່ ອນຂັນແບບຕໍ
ບດ
ໃຫັ້ການຊີ່ວຍເຫອການຈັດຕັງປະຕິ
ັ້
ັ ຈຸເອົາວຽກງານການສະໜັບສະໜູນຂອງຄູຕີ່ ນັ
ໍ ກຮຽນທີີ່ຮຽນອີ່ອນ ເຂົາໃນແບບການປະເມີ
ນຜົນການ
ໃຫັ້ບນ

•

ເຮັດວຽກຂອງຄູ;
ສົີ່ງເສີມການສອບເສັງແຂີ່ງຂັນນັກຮຽນເກັີ່ງ;

•

•

ສົີ່ງເສີມ ແລະ ປັບປຸ ງ ລະບົບການປະເມີນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນປະຈໍາເດອນ;
ີ່ ເນີ່ ອງ;
ັ້
ັ້
ັ ການເລີ່ ອນຂັນແບບຕໍ
ບດ
ກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັງປະຕິ

•

ິ ໍາກີ່ ຽວກັບການບໍາລຸ ງນັກຮຽນອີ່ອນ;
ສັ້າງນິຕກ

•

ັ້ ີ່ ານທີີ່ເໝາະສົມກັບອາຍຸ .
ຍຸ ດທະສາດທີ 5: ສົີ່ງເສີມການອີ່ານຂອງນັກຮຽນ ໂດຍການສະໜອງປຶມອ
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•
•
•
•

ສັ້າງຂະບວນການແຂີ່ງຂັນໃນວັນອີ່ານໜັງສແຫີ່ ງຊາດ;
ັ້ ີ່ ານເສີມສໍາລັບເດັກ;
ປະສານກັບຄູີ່ ຮີ່ວມພັດທະນາ ໃນການສະໜອງປຶມອ
ສັ້າງມູມອີ່ານໜັງສຢູີ່ບັນດາໂຮງຮຽນທີີ່ມີຄວາມພັ້ອມດັ້ານສະຖານທີີ່;
ັ້ ີ່ ານເສີມໃຫັ້ໂຮງຮຽນປະຖົມທຸກຂັນຮຽນ
ັ້ ທານ ແລະ ປຶມອ
ັ້
ສະໜອງອຸ ປະກອນ/ສີ່ ການຮຽນການສອນ, ປຶມນິ
ໃນຂອບເຂດທົີ່ວປະເທດ.

ັ້
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 4 : ຫຸ ດຜີ່ອນຊີ່ອງຫວີ່າງດັ້ານການເຂົາຮຽນ
ແລະ ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນລະຫວີ່າງເຂດ
ັ້ ມໂຮງຮຽນ (ພາກທີ I ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບສູ ງທີ 1, ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ
ທີີ່ມີໂອກາດ ແລະ ດັ້ອຍໂອກາດ ໂດຍຜີ່ານການສັ້າງຕັງກຸີ່
ລະດັບກາງທີ 1.5)
ິ ະສິດ.
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ສັ້າງຕັງັ້ ແລະ ສະໜອງຊັບພະຍາກອນໃຫັ້ກຸີ່ມໂຮງຮຽນປະຖົມໃນ 40 ເມອງບູລມ
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•

ັ້ ມໂຮງຮຽນ ໂດຍຖເອົາ 40 ເມອງທີີ່ເປັນບູລມ
ິ ະສິດ;
ສັ້າງຄູີ່ມແນະນໍາການສັ້າງຕັງກຸີ່
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•

ັ້
ັ້ ເຜີຍແຜີ່ ບັນດານິຕກ
ັ ກຸີ່ ມໂຮງຮຽນປະຖົມ;
ິ ໍາ, ຄູີ່ມ ໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຈັດຕັງ,
ັ້
ັ ໂຮງຮຽນປະຖົມ;
ສະໜອງສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫັ້ແກີ່ ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

•

ັ້
ັ ແລະ ເຄີ່ ອນໄຫວ ຂອງກຸີ່ ມໂຮງຮຽນປະຖົມ.
ບດ
ກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນ ການຈັດຕັງປະຕິ

•

ຍຸ ດທະສາດທີ 2: ສະໜອງຄູ ແລະ ສິີ່ງຈູງໃຈທີີ່ຈໍາເປັນຕີ່ າງໆໃຫັ້ແກີ່ ນັກຮຽນ ແລະ ຄູສອນໃນໂຮງຮຽນປະຖົມທີີ່ຢູີ່
ີ .
ຊົນນະບົດ ແລະ ຫີ່ າງໄກສອກຫກ
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•

ິ ະສິດໃນການຈັດຫາສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ເຊັີ່ນ: ອຸ ປະກອນການຮຽນ-ການສອນ, ການກໍີ່ສັ້າງ
ໃຫັ້ບູລມ
ັ້
ີ່ ໃນໂຮງຮຽນປະຖົມ, ໃຫັ້ທນ
ຶ ການສຶກສາແກີ່ ນັກຮຽນທີີ່ຂາດເຂີນ
ິ ຖີ່າຍ ແລະ ນໍາສະອາດຢູ
ັ ນັ້ອຍທີີ່ມີວດ
ຫໍພກ
ແລະ ຊັບພະຍາກອນອີ່ ນໆ;

•

ັ ການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງໂຮງຮຽນໃນການກໍານົດການຂາດຮຽນຂອງນັກຮຽນ ລະຫວີ່າງໃນຕົວເມອງ ກັບ
ປັບປຸ ງຫກ
ີ ;
ຊົນນະບົດ ແລະ ຫີ່ າງໄກສອກຫກ

•

ີ ຢີ່າງພຽງພໍ.
ສະໜອງໂກຕັ້າລັດຖະກອນຄູໃນເຂດຫີ່ າງໄກສອກຫກ

ັ້
ັ້ ງັ ສ
ັ ແຜນງານ “ສົີ່ງເສີມການຮຽນຮູ ”ັ້ ຄະນິດສາດ ແລະ ການຮູ ໜ
ບດ
ຍຸ ດທະສາດທີ 3: ພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັງປະຕິ
ັ້
ັ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູ ໃນ 40 ເມອງເປົາໝາຍ
ສໍາລັບຄູນເິ ທດ, ຜູ ອ
ັ້ ຢີ່າງເຕັມສີ່ວນ, ແມີ່ ນມີຄວາມຕັ້ອງການງ ົບປະມານດັີ່ງທີີ່
ັ້
ັ ຍຸ ດທະສາດນີໄດັ້
ບດ
ເພີ່ ອໃຫັ້ສາມາດຈັດຕັງປະຕິ
ກໍານົດຢູີ່ໃນສົມມຸ ດຖານດັ້ານງ ົບປະມານ “ຍົກສູງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ” ແລະ/ຫ ງ ົບປະມານການຊີ່ວຍເຫອຈາກ
ັ້
ັ ຍຸ ດທະສາດນີ.ັ້
ບດ
ຕີ່ າງປະເທດ ຕັ້ອງສຸ ມໃສີ່ການຈັດຕັງປະຕິ
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•

ັ້ ງັ ສ;
ັ ສູດການຝຶ ກອົບຮົມສໍາລັບ ແຜນງານ “ສົີ່ງເສີມການຮຽນຮູ ”ັ້ ຄະນິດສາດ ແລະ ການຮູ ໜ
ພັດທະນາຫກ

•

ັ ສູດພິເສດ ສໍາລັບນັກຮຽນພອນສະຫວັນ ດັ້ານຄະນິດສາດ ແລະ ພາສາລາວ;
ສັ້າງ ແລະ ພັດທະນາຫກ
ັ້
ຶ ສານິເທດ ວິຊາຄະນິດສາດ ແລະ ພາສາລາວ.
ານ ສໍາລັບຄູສກ
ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງສະເພາະດັ້

•

ັ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນທີີ່ມີຄວາມຮູ ຄັ້ ວາມສາມາດເພີີ່ມຂຶນັ້
ຜູ ອ
ເພີ່ ອໃຫັ້ສອດຄີ່ອງກັບ
ັ້ ີ່ າງເປັ ນປົ ກກະຕິ
ີ ານປະເມີນຜົນການປະຕິບດ
ັ ໜັ້າທີີ່ຂອງເຂົາເຈົາຢ
ມາດຕະຖານການສິດສອນ ໂດຍໃຫັ້ມກ

2.3.2. ຈໍານວນຄູ

ແລະ

( ພາກທີ I ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບສູ ງທີ 2)
ັ ການ ແລະ ເຫດຜົນ
ຫກ
ັ້
ັ
ັ ການ ແລະ ເຫດຜົນ, ໂດຍອີງໃສີ່ການສັ້າງ ແລະ ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ເບິີ່ງພາກທີ I ສໍາລັບລາຍລະອຽດຫກ
ັ້ ີ່
ີ ານແບບກວມລວມ ແລະ ມີລກ
ັ ສະນະຍຸ ດທະສາດ ໃນການພັດທະນາວິຊາຊີບທາງການສຶກສາ ໂດຍເນັນໃສ
ວິທກ
ັ້ ໍານວຍການຢູີ່ໂຮງຮຽນແບບຕໍີ່ເນີ່ ອງໃນລະດັບໂຮງຮຽນ ແລະ ລະດັບ
ການພັດທະນາວິຊາຊີບຂອງຄູ ແລະ ຜູອ
➢

ັ້
ທັ້ອງຖິີ່ນຢີ່າງຕໍີ່ເນີ່ ອງ ໂດຍຜີ່ານລະບົບສຶກສານິເທດທີີ່ມີຄວາມເຂັມແຂງ.
ັ້
ັ້
ັ ຫກ
ັ ສູ ດການຮຽນໃໝີ່ ໂດຍ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 1: ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້ແກີ່
ຄູອາຈານ ໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ຶ ສານິເທດ (ພາກທີ I ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບສູ ງທີ 2. ຜົນຮັບ
ຜີ່ານການສະໜັບສະໜູນຈາກກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູສກ
ລະດັບກາງທີ 2.1)
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ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ສັ້າງກຸີ່ ມໂຮງຮຽນເພີ່ ອໃຫັ້ເປັ ນສູນກາງໃນການພັດທະນາຄູອາຊີບຢີ່າງຕໍີ່ເນີ່ ອງ ແລະ ແລກປີ່ຽນ
ບົດຮຽນ.
ັ້ ຢີ່າງເຕັມສີ່ວນ, ແມີ່ ນມີຄວາມຕັ້ອງການງ ົບປະມານດັີ່ງທີີ່ກໍາ
ັ້
ັ ຍຸ ດທະສາດນີໄດັ້
ບດ
ເພີ່ ອໃຫັ້ສາມາດຈັດຕັງປະຕິ
ນົດຢູີ່ໃນສົມມຸ ດຖານດັ້ານງ ົບປະມານ “ຍົກສູງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ” ແລະ/ຫ ງ ົບປະມານການຊີ່ວຍເຫອຈາກ
ັ້
ັ ຍຸ ດທະສາດນີ.ັ້
ບດ
ຕີ່ າງປະເທດ ຕັ້ອງສຸ ມໃສີ່ການຈັດຕັງປະຕິ
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
•

ິ ໍາຕີ່ າງໆທີີ່ກີ່ ຽວຂັ້ອງກັບການພັດທະນາກຸີ່ ມໂຮງຮຽນໃຫັ້ ສຶກສາເມອງ ແລະ ໂຮງຮຽນເພີ່ ອ
ເຜີຍແຜີ່ບັນດານິຕກ
ັ້ ມໂຮງຮຽນ;
ັ້
ຽວກັບຈຸດປະສົງຂອງການສັ້າງຕັງກຸີ່
ໃຫັ້ພວກເຂົາເຂົາໃຈກີ່

•

ັ້
ິ ານກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ
ແກີ່ ຄະນະກໍາມະການບໍລຫ
ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ັ້
ັ ;
ບດ
ຈັດຕັງປະຕິ

•

ີ່ ອນໄຫວກຸີ່ ມ;
ັ້
ສະໜອງສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຈັດຕັງການເຄ
ັ້
ັ ກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ;
ບດ
ສັ້າງລະບົບເກັບກໍາ ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕັງປະຕິ

•

ົ ຂອງການ
ເພີ່ ອຮັບປະກັນປະສິດທິຜນ

ັ້
ຍຸ ດທະສາດທີ 2: ສັ້າງແຜນງານຝຶ ກອົບຮົມຄູຢີ່າງມີເປົາໝາຍ
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•

ປັບປຸ ງຄູີ່ ມການຝຶ ກອົບຮົມການສອນຫັ້ອງຄວບ ແລະ ຄູສອນຫັ້ອງຮຽນຮີ່ວມ;

•

ີ ານການສອນຮຽນຮີ່ວມ (ລວມເອົາເດັກພິການ)
ຝຶກອົບຮົມການສອນຫັ້ອງຄວບ ໂດຍໃຫັ້ລວມເອົາທັງວິທກ
ີ
ອງຄວບທຸກຄົນ;
ໃຫັ້ແກີ່ ຄູທີ່ ສອນຫັ້

•

ີ ານປະເມີນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນໃນຫັ້ອງ ລວມທັງການສອນຮຽນຮີ່ວມ (ລວມມີເດັກ
ຝຶກອົບຮົມວິທກ
ິ ະສິດ;
ພິການ) ໃຫີ່ ແກີ່ ຄູສອນຫັ້ອງຄວບທຸກຄົນ ແລະ ຄູສອນຢູີ່ 40 ເມອງທີີ່ເປັນບູລມ

•

ັ້
ັ້ ນ
ັ້
ີ ານສອນພາສາລາວເປັນພາສາທີສອງໃນຊັນປະຖົ
ລວມທັງການສອນຮຽນຮີ່ວມ
ມຂັນຕົ
ຝຶກອົບຮົມວິທກ
(ລວມທັງເດັກພິການ) ໃຫັ້ແກີ່ ຄູສອນຢູີ່ໂຮງຮຽນໃນເຂດ ທີີ່ບໍີ່ແມີ່ ນກຸີ່ ມພາສາລາວ-ໄຕ;

•
•

ີ
ອງຮຽນຮີ່ວມ;
ສັ້າງເຄີ່ ອງມີໃນການປະເມີນຄູສອນຫັ້ອງຄວບ ແລະ ຄູທີ່ ສອນຫັ້
ີ
ອງຮຽນຮີ່ວມ;
ຊຸກຍູ ັ້, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນ ຄູສອນຫັ້ອງຄວບ ແລະ ຄູທີ່ ສອນຫັ້

•

ີ ານປະເມີນໃຫັ້ແກີ່ ຄູສອນຫັ້ອງຄວບ
ຝຶກອົບຮົມວິທກ

ໃນການວັດຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນຫັ້ອງຄວບ

ແລະ ຮຽນຮີ່ວມ.
ັ້
ັ ສູດສັ້າງຄູກີ່ອນປະຈໍາການ ແລະ ຄູປະຈໍາການ ແມີ່ ນໄດັ້ຖກປັ ບປຸ ງ ແລະ ຈັດຕັງປະຕິ
ັ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງ 2: ຫກ
ບດ
ັ ສູ ດການຮຽນ ແລະ ການສອນຂອງໂຮງຮຽນສະບັບປັ ບປຸ ງໃໝີ່ (ພາກທີ I ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບສູ ງທີ
ໃຫັ້ສອດຄີ່ອງກັບຫກ
2, ຜົນໄດຮັບລະດັບກາງທີ 2.2)
ິ ະສິດ
ການຝຶ ກອົບຮົມຄູ ແມີ່ ນຢູີ່ພາຍໃຕັ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກົມສັ້າງຄູ ແລະ ສະຖາບັນສັ້າງຄູ. ບູລມ
ັ :ັ້
ສໍາລັບຂະແໜງການຍີ່ ອຍປະຖົມປະກອບມີດີ່ ງນີ
ັ ສູດການຝຶ ກອົບຮົມຄູປະຈໍາການກັບຫກ
ັ ສູດການຮຽນ-ການສອນສະບັບປັບປຸ ງໃໝີ່
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ເຊີ່ ອມໂຍງຫກ
ແລະ ຍຸ ດທະສາດການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູ.
ັ້
ັ ຫກ
ັ ສູດປະຖົມສຶກສາໃໝີ່.
ບດ
ຍຸ ດທະສາດທີ 2: ດໍາເນີນການຝຶກອົບຮົມຄູໃນລະດັບຊາດ ເພີ່ ອການຈັດຕັງປະຕິ
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ັ້
ຶ ສານິເທດຊັນປະຖົ
ມສຶກສາ ສະໜອງການຝຶ ກອົບຮົມເຮັດວຽກຕົວຈິງໃຫັ້ແກີ່ ຄູສອນ ແນໃສີ່
ຍຸ ດທະສາດທີ 3: ຄູສກ
ເພີ່ ອຫຸ ດຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນທາງດັ້ານຜົນການຮຽນໃນທຸກລະດັບ.
ັ້ ບກົມສັ້າງຄູ ແລະ ລາຍລະອຽດເພີີ່ມເຕີມກີ່ ຽວກັບວຽກ
ຶ ສານິເທດໄດັ້ໂອນໄປຂຶນກັ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍີ່ຄູສກ
ັ້ ນສໍາລັບຄູສກ
ຶ ສາ
ິ ະສິດຕໍີ່ໄປນີແມີ່
ງານນິເທດສຶກສາແມີ່ ນລວມຢູີ່ ໃນແຜນຂອງຂະແໜງການຍີ່ ອຍສັ້າງຄູ.
ບູລມ
ນິເທດ:
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•

ິ ໍາຕີ່ າງໆທີີ່ກີ່ ຽວຂັ້ອງກັບວຽກງານນິເທດສຶກສາ;
ທົບທວນ ແລະ ປັບປຸ ງ ນິຕກ

•

ສັ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫັ້ແກີ່ ວຽກງານນິເທດທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ, ທັງຢູີ່ໃນໂຮງຮຽນ, ໃນກຸີ່ ມໂຮງ

•

ຮຽນ ຫ ຢູີ່ຫັ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມອງ;
ສະໜອງສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີີ່ເໝາະສົມ ລວມທັງພາຫະນະສໍາລັບການໄປຢັ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນຂອງຄູ
ນິເທດ;

•

ຶ ສານິເທດ.
ສະໜອງງ ົບປະມານທີີ່ເໝາະສົມສໍາລັບການໄປຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູໂັ້ ຮງຮຽນຂອງຄູສກ

ຍຸ ດທະສາດທີ 4: ປັບປຸ ງການສິດສອນ ແລະ ການຮຽນໃນຫັ້ອງຮຽນຄວບ ໂດຍຜີ່ານການປັບປຸ ງທັກສະການສອນ
ຂອງຄູ.
ັ້ ບກົມສັ້າງຄູ.
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍີ່ການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແມີ່ ນຂຶນກັ

ັ້ ີ່ ອມໂຍງກັບຜົນໄດັ້
ຍຸ ດທະສາດນີເຊ

ຮັບລະດັບກາງ 2.1, ຍຸ ດທະສາດທີ 2.
ັ້
ັ ໜັ້າທີີ່ຂອງຄູມຄ
ີ ວາມເຂັມແຂງ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 3: ລະບົບການປະເມີນຜົນການປະຕິບດ
ໂດຍຜີ່ານການ
ັ ການຈັດຕັງັ້
ປັບປຸ ງເຄີ່ ອງມປະເມີນຄູ ທີີ່ຕິດພັນກັບມາດຕະຖານການສິດສອນ ແລະ ຈັນຍາບັນຂອງຄູ; ແລະ ໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ ເພີ່ ອກໍານົດຄວາມຕັ້ອງການດັ້ານການບໍາລຸ ງຄູທີ່ ເປັ
ີ ນບູລມ
ິ ະສິດສໍາລັບຊັນປະຖົ
ປະຕິບດ
ມສຶກສາ (ພາກທີ I ຜົນໄດັ້
ຮັບລະດັບສູ ງທີ 2, ຜົນຮັບລະດັບກາງທີ 2.3)
ັ້ ໍາພາໃຫັ້ບນ
ັ ລຸ ຜນ
ົ ໄດັ້ຮບ
ັ ໃນໄລຍະກາງນີ.ັ້
ກົມສັ້າງງຄູຈະເປັນຜູນ

ິ ານການສຶກ
ສະຖາບັນພັດທະນາການບໍລຫ

ິ ະສິດຂອງຂະແໜງການ
ິ ານຂອງຜູ ອ
ັ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນ. ບູລມ
ສາ ຈະຮັບຜິດຊອບການຝຶ ກອົບຮົມດັ້ານການບໍລຫ
ັ :ັ້
ຍີ່ ອຍປະຖົມ ມີດີ່ ງນີ
ັ້
ັ້
ັ ລະດັບອົງກອນ ເພີ່ ອດໍາເນີນການປະເມີນຜົນ
ບດ
ດຕັງປະຕິ
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ກໍານົດໂຄງສັ້າງ ແລະ ຂັນຕອນການຈັ
ັ້ ີ່ ແຕີ່ ການແຕີ່ ງບົດສອນ
ັ້ ໍານວຍການໃຫັ້ເປັນລະບົບ, ໂດຍຄໍານຶງເຖິງການເນັນໃສ
ັ ໜັ້າທີີ່ຂອງຄູ ແລະ ຜູ ອ
ການປະຕິບດ
ັ ດັ້ານການຮຽນຮູ ຂ
ັ້ ອງນັກຮຽນ;
ັ ໃນໄລຍະຜີ່ານມາ, ແທນທີີ່ຈະສຸ ມໃສີ່ຜົນໄດັ້ຮບ
ເປັນຫກ
ັ້
ັ ລະບົບການປະເມີນຄູ ແລະ ຜູ ອ
ັ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນໃນທົີ່ວ
ບດ
ຍຸ ດທະສາດທີ 2: ພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັງປະຕິ
ັ້ ີ່ 7 ໜັ້າວຽກຂອງຜູ ບ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານ;
ປະເທດ, ໂດຍເນັນໃສ
ັ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນ ກີ່ ຽວກັບການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງທີີ່ອີງໃສີ່ໂຮງຮຽນ
ຍຸ ດທະສາດທີ 3: ສັ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫັ້ແກີ່ ຜູ ອ
ັ້
ັ້ ນຖານຂອງຄຸ
ັ /ມາດຕະຖານຂັນພ
ນນະພາບ ເພີ່ ອປັບປຸ ງຜົນການຮຽນ-ການສອນ.
ເປັນຫກ
ັ້
ິ ານຄຸ ມ
ັ້ ຄອງໂຮງຮຽນໃຫັ້ແກີ່ ສຶກສາເມອງ ເພີ່ ອໃຫັ້ສາມາດ
ຽວກັບການບໍລຫ
ຍຸ ດທະສາດທີ 4: ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງກີ່
ັ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນພາຍໃນກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ ໃນ
ສະໜັບສະໜູນການແລກປີ່ຽນບົດຮຽນຊຶີ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຂອງຜູ ອ
ເວລາປະຊຸມປະຈໍາເດອນຢູີ່ສຶກສາເມອງ.
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ັ ພະຍາກອນທາງດັ້ານການເງ ິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດພຽງ ພໍເພີ່ ອໃຫັ້ສາມາດ
2.3.3. ໂຮງຮຽນທຸກແຫີ່ງມີຊບ
ົ , ພັ້ອມທັງຂີດຄວາມສາມາດໃນການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງໂຮງຮຽນ ໄດັ້ຮັບການປັ ບປຸ ງ
ເຮັດວຽກໄດັ້ຢີ່າງມີປະສິດທິຜນ
ຶ ັ້ (ພາກທີ I ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບສູ ງທີ 3)
ດີຂນ
ັ ການ ແລະ ເຫດຜົນ
ຫກ

➢

ັ້
ບພະຍາກອນ ແລະ
ເບິີ່ງພາກທີ I ສໍາລັບເຫດຜົນລະອຽດ. ທຸກໆໂຮງຮຽນຕັ້ອງການລະດັບພນຖານຂອງຊັ
ີ່
ີ່
ຄວາມສາມາດ ເພອເຮັດວຽກຢີ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສະໜອງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາທີຍອມຮັບໄດັ້, ໂດຍອີງໃສີ່
ັ້
ັ້ ນຖານຄຸ
ັ ໆຂອງການສຶກສາປະກອບມີ: ງ ົບປະມານບໍ
ນນະພາບການສຶກສາ. ຊັບພະຍາກອນຫກ
ມາດຕະຖານຂັນພ
ັ້
ັ້ າລາຮຽນ ແລະ ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດັ້ານສຸ ຂະອະນາໄມຂັນພ
ັ້ ນຖານ
ແມີ່ ນໄດັ້ຖກ
ລິຫານ, ຄູອາຈານ, ປມຕໍ
ຈັດສັນໃຫັ້ເທົີ່າທຽມກັນ ແລະ ຄົບຖັ້ວນເທົີ່າທີີ່ຈະເປັນໄປໄດັ້.
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 1: ໄດັ້ມີຂະບວນການຄຸ ັ້ມຄອງໂຮງຮຽນ ແລະ ການປະເມີນຕົນເອງ ແລະ ການວາງແຜນ
ັ້
ັ້ ນຖານຄຸ
ພັດທະນາໂຮງຮຽນແບບຍນຍົງ (ໂດຍນໍາໃຊັ້ມາດຕະຖານຂັນພ
ນນະພາບການສຶກສາ) ທີີ່ເປັ ນບີ່ອນອີງໃຫັ້
ັ້ ອງ ແລະ ການກໍານົດເປົາໝາຍການສະໜັ
ັ້
ແກີ່ ການວາງແຜນຂັນເມ
ບສະໜູນລວມທັງການຈັດສັນຄູ ແລະ ອຸ ປະກອນ
ັ ທີ 3 ຜົນຮັບລະດັບກາງທີ 2)
ຮັບໃຊັ້ການຮຽນ-ການສອນ. (ພາກທີ I ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ້
ັ້ ນຖານຄຸ
ັ້
ັ ມາດຕະຖານຂັນພ
ມ
ນນະພາບການສຶກສາ ສໍາລັບການສຶກສາຊັນປະຖົ
ບດ
ຍຸ ດທະສາດ 1: ຈັດຕັງປະຕິ
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
•

ັ້
ັ້ ນຖານຄຸ
ນນະພາບການສຶກສາ ພັ້ອມທັງ
ພັດທະນາເຄີ່ ອງມການປະເມີນຕົນເອງສໍາລັບ ມາດຕະຖານຂັນພ
ັ້
ມສຶກສາ;
ທົດລອງນໍາໃຊັ້ສໍາລັບຊັນປະຖົ

•

ິ ໍາ ແລະ ຄໍາແນະນໍາໃນການດໍາເນີນງານສໍາລັບໂຮງຮຽນປະຖົມ, ສຶກສາ
ພັດທະນາ ພັ້ອມທັງຮັບຮອງນິຕກ
ັ້
ັ້ ນຖານຄຸ
ນນະພາບ
ເມອງ ແລະ ສຶກສາແຂວງ ໃນການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການນໍາໃຊັ້ມາດຕະຖານຂັນພ
ການສຶກສາ;

•

ັ້
ັ ພັ້ອມແຜນການເງ ິນ, ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການເຜີຍແຜີ່ ມາດຕະຖານຂັນັ້
ບດ
ສັ້າງແຜນການຈັດຕັງປະຕິ
ັ້
ັ ັ້
ມສຶກສາໃນທົີ່ວປະເທດ;
ນນະພາບການສຶກສາ ຊັນປະຖົ
ພນຖານຄຸ

•

ັ້
ັ້ ນຖານຄຸ
ນນະພາບການ
ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນການນໍາໃຊັ້ເຄີ່ ອງມປະເມີນຕົນເອງຂອງ ມາດຕະຖານຂັນພ
ສຶກສາສໍາລັບໂຮງຮຽນປະຖົມ.

ັ້
ັ້ ນຖານຄຸ
ັ ງານສໍາລັບການນໍາໃຊັ້ຂມູ
ໍ ັ້ ນຈາກ ມາດຕະຖານຂັນພ
ນນະພາບ
ຍຸ ດທະສາດທີ 2: ພັດທະນາແຜນປະຕິບດ
ັ້
ິ ະສິດ ແລະ
ມ ໃນລະດັບເມອງ ພັ້ອມທັງຮັບຮອງ ແລະ ນໍາໃຊັ້ເພີ່ ອສະໜັບສະໜູນບູລມ
ການສຶກສາຂອງຊັນປະຖົ
ຂະບວນການວາງແຜນຂອງເມອງ ເພີ່ ອຫຸ ດຜີ່ອນຄວາມແຕກຕີ່ າງ.
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•

ັ້
ໂດຍອີງໃສີ່ການຈັດລໍາດັບຄວາມ
ສັ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫັ້ແກີ່ ສຶກສາເມອງ ກີ່ ຽວກັບຂັນຕອນການວາງແຜນ
ັ້
ັ້ ນຖານຄຸ
ນນະພາບການສຶກສາ.
ສໍາຄັນຂອງມາດຕະຖານຂັນພ

•

ິ ະສິດ ແລະ ວາງແຜນເພີ່ ອຫຸດ
ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ ັ້ ແລະ ສະໜັບສະໜູນເມອງ ໃນຂະບວນການຈັດສັນບູລມ
ຜີ່ອນຄວາມແຕກຕີ່ າງ.

ັ້
ັ .
ັ ນະໂຍບາຍການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງທີີ່ອີງໃສີ່ໂຮງຮຽນເປັນຫກ
ບດ
ຍຸ ດທະສາດທີ 3: ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັງປະຕິ
ວຽກຈຸດສຸ ມ
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•

ັ ທີີ່ຈະກໍານົດພາລະບົດບາດ
ັ້ ຄອງທີີ່ອີງໃສີ່ໂຮງຮຽນເປັນຫກ
ສະໜັບສະໜູນການເຜີຍແຜີ່ນະໂຍບາຍການຄຸ ມ
ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນລະດັບໂຮງຮຽນ ແລະ ບົດບາດສະໜັບສະໜູນຂອງສຶກສາເມອງ, ສຶກສາແຂວງ;
ັ ການທັງໝົດ ແມີ່ ນມີຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕັງັ້
ີ ານໄລຍະຍາວ ເພີ່ ອຮັບປະກັນຫກ
ພັ້ອມທັງກໍານົດວິທກ

•

ັ ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ໜັ້າທີີ່ຂອງພວກເຂົາ;
ປະຕິບດ
ີ ານທີີ່ມີປະສິດທິພາບດັ້ານຄີ່າໃຊັ້ຈີ່າຍ (ຕົວຢີ່າງ ຜີ່ານກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ) ເພີ່ ອສະໜັບສະໜູນການສັ້າງ
ກໍານົດວິທກ

•

ັ້
ັ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນ;
ແກີ່ ຄພສບ ແລະ ຜູອ
ຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ັ້
ັ້ ນໃນລະດັບໂຮງຮຽນ
ບກໍາຂໍມູ
ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃນການເກັ

ິ ານໂຮງຮຽນ (ສູດ ແລະ ລາຍການໃຊັ້ຈີ່ າຍທີີ່ເໝາະສົມ) ແມີ່ ນຕອບສະໜອງຕໍີ່
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 2: ເງ ິນບໍລຫ
ັ້
ັ້ ນຖານຄຸ
ຄວາມຕ ັ້ອງການໃນລະດັບໂຮງຮຽນ ເພີ່ ອຫຸ ດຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ ແລະ ຕິດພັນກັບ ມາດຕະຖານຂັນພ
ນ
ັ ທີ 3, ຜົນຮັບລະດັບກາງທີ 3)
ນະພາບການສຶກສາ(ພາກທີ I ຜົນໄດັ້ຮບ
ິ ານໂຮງຮຽນ ແລະ ຈະເຮັດວຽກຮີ່ວມກັບກົມສາມັນເພີ່ ອທົບ
ກົມການເງ ິນ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍີ່ເງ ິນບໍລຫ
ິ ານໂຮງຮຽນສໍາລັບປະຖົມ. ບູລມ
ິ ະສິດສໍາລັບຂະແໜງການຍີ່ ອຍປະຖົມແມີ່ ນ:
ທວນກີ່ ຽວກັບການກໍານົດເງ ິນບໍລຫ
ິ ານໂຮງຮຽນ ແລະ ລາຍການໃຊັ້ຈີ່າຍສໍາລັບເງ ິນບໍລຫ
ິ ານດັີ່ງກີ່ າວຕອບສະ
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ຮັບປະກັນໃຫັ້ເງ ິນບໍລຫ
ັ້
ັ້ ນຖານຄຸ
ນນະພາບການສຶກ
ໜອງກັບຄວາມຕັ້ອງການຂອງແຕີ່ ລະໂຮງຮຽນ, ຕາມທີີ່ໄດັ້ກາໍ ນົດໃນມາດຕະຖານຂັນພ
ສາ.
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 3: ການຈັດສັນຄູສອນແມີ່ ນຕອບສະໜອງຕໍີ່ຄວາມຕອັ້ ງການໃນລະດັບໂຮງຮຽນ ເພີ່ ອ
ັ້
ັ້ ນຖານຄຸ
ັ
ຫຸ ດຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ ແລະ ຕິດພັນກັບ ມາດຕະຖານຂັນພ
ນນະພາບການສຶກສາ. (ພາກທີ I ຜົນໄດັ້ຮບ
ທີ 3, ຜົນຮັບລະດັບກາງທີ 4)
ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດສັນຄູແມີ່ ນຢູີ່ພາຍໃຕັ້ຄະນະກໍາມະການຈັດສັນຄູ ໂດຍມີການສະໜັບສະໜູນ
ິ ະສິດສໍາລັບຂະແໜງການຍີ່ ອຍປະຖົມ
ຈາກກົມຈັດຕັງັ້ ແລະ ພະນັກງານ, ສຶກສາແຂວງ ແລະ ສຶກສາເມອງ. ບູລມ
ປະກອບມີ:
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ຫຸ ດຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນດັ້ານການສະໜອງຄູໃນໂຮງຮຽນປະຖົມ
ຍຸ ດທະສາດທີ 2: ຫຸດຜີ່ອນການຂາດສອນຂອງຄູ, ລວມທັງ 1) ທົດລອງໃຊັ້ໂທລະສັບມຖສໍາລັບການລາຍງານການ
ັ້
ແກີ່ ລະບົບ
ຂາດຂອງຄູ ໂດຍ ຄພສບ ແລະ ພໍີ່ແມີ່ ນັກຮຽນ ຊຶີ່ງເປັ ນສີ່ວນໜຶີ່ງຂອງການສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ັ້ ົກຄອງ ແລະ ອີ່ ນໆ ເພີ່ ອຫຸ ດຜີ່ອນການ
LESMIS; 2) ໂຄສະນາເຖິງຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ບົດບາດຂອງ ຄພສບ, ຜູປ
ຂາດສອນຂອງຄູ.
ັ້
ມໃນແຕີ່ ລະເຂດ ເພີ່ ອປັບປຸ ງປະສິດ
ຍຸ ດທະສາດທີ 3: ທົບທວນການສະໜອງ ແລະ ທີີ່ຕັງຂອງໂຮງຮຽນປະຖົ
ັ້
ີ່ າງໂຮງຮຽນຂະໜາດນັ້ອຍ ແລະ ໂຮງຮຽນທີີ່ຕັງັ້
ທິພາບໃນການຈັດສັນຄູ ໂດຍອາດຜີ່ານການຮວມຕົວກັນເຂົາລະຫວ
ຢູີ່ໃກ ັ້ກັນ.
ັ້
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 4: ການຈັດສັນປຶມແບບຮຽນ
ແລະ ຄູີ່ ມຄູ ແມີ່ ນຕອບສະໜອງຕໍີ່ຄວາມຕອັ້ ງການໃນລະດັບ
ັ້
ັ້ ນຖານຄຸ
ໂຮງຮຽນ ເພີ່ ອຫຸ ດຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ ແລະ ຕິດພັນກັບ ມາດຕະຖານຂັນພ
ນນະພາບການສຶກສາ. (ພາກ
ທີ I ຜົນໄດັ້ຮັບທີ 3, ຜົນຮັບລະດັບກາງທີ 5)
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ັ້ າລາຮຽນ ແລະ ອຸ ປະກອນການຮຽນ-ການສອນອີ່ ນໆ ແມີ່ ນຢູີ່ພາຍ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດສັນປມຕໍ
ັ ການສະໜັບສະໜູນຈາກພະແນກຄຸ ມ
ັ້ ຄອງຊັບສິນຂອງ
ໃຕັ້ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງ ິນ ໂດຍໄດັ້ຮບ
ິ ະສິດສໍາລັບຂະແໜງການຍີ່ ອຍປະຖົມ ປະກອບມີ:
ກົມການເງ ິນ, ສຶກສາແຂວງ ແລະ ສຶກສາເມອງ. ບູລມ
ັ້ ມຄູ ໃຫັ້ແກີ່
ັ້
ແລະ ປມຄູີ່
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ຫຸ ດຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນໃນການສະໜອງ ແລະ ຈັດສັນປມແບບຮຽນ
ໂຮງຮຽນປະຖົມຕີ່ າງໆ.
ັ້
ັ ຍຸ ດທະສາດບູລມ
ິ ະສິດ ເພີ່ ອຮັບປະກັນໃຫັ້ທຸກໆໂຮງຮຽນບັນລຸ
ບດ
ຍຸ ດທະສາດທີ 2: ພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັງປະຕິ
ັ້ ມຄູ.
ັ້ າລາຮຽນ ແລະ ປມຄູີ່
ໄດັ້ຢີ່າງໜັ້ອຍ 80% ຂອງນະໂຍບາຍການແຈກຢາຍປມຕໍ
ີ່ ມີ (ໃນລະບົບ
ັ້
ີ ານທີີ່ມີປະສິດທິພາບທີີ່ສຸ ດ ໃນການຕິດຕາມກວດກາປມແບບຮຽນທີ
ຍຸ ດທະສາດທີ 3: ກໍານົດວິທກ
TMIS ຫ ພັດທະນາລະບົບ EMIS).
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 5: ໂຮງຮຽນທຸກແຫີ່ງໄດັ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໃຫັ້ບັນລຸ ລະດັບຕໍີ່າສຸ ດ (1 ດາວ ຫ ສູ ງ
ັ ທີ 3, ຜົນຮັບໄລຍະ
ກວີ່າ) ໃນການສະໜອງສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດັ້ານສຸ ຂະອະນາໄມ. (ພາກທີ 1 ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ທີ 1, ຜົນຮັບລະດັບກາງທີ 3)
ກາງທີ 6 ແລະ ເບິີ່ງຜົນໄດັ້ຮບ
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ຂະຫຍາຍການສະໜອງສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດັ້ານສຸ ຂະອະນາໄມ ຢູີ່ໂຮງຮຽນປະຖົມ (ເບິີ່ງ
ັ ທີ 6.3.5)
ຜົນໄດັ້ຮບ
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III.
1.

ຂະແໜງການຍີ່ ອຍ ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົນັ້

ພາກສະເໜີ

1.1. ຜົນສໍາເລັດ
ັ້ 2 ແລະ 3) ໃຫັ້ລາຍລະອຽດກີ່ ຽວກັບຜົນສໍາເລັດຂອງຂະແໜງ
ພາກ I ຂອງແຜນ 5 ປີ 2021-2025 (ຂໍທີ
ັ້ ຜົນສໍາເລັດອີ່ ນໆທີີ່ສໍາຄັນປະກອບມີ: ຄູໄດັ້ຮບ
ັ ການຝຶ ກອົບຮົມກີ່ ຽວກັບການ
ການຍີ່ ອຍມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົນ.
ັ ສູດການຝຶກອົບ
ກໍານົດ ແລະ ສະໜັບສະໜູນນັກຮຽນທີີ່ພິການສາຍຕາ, ຫູ ແລະ ພິການທາງດັ້ານມັນສະໜອງ. ຫກ
ຮົມຄູກີ່ອນປະຈໍາການສະບັບປັບປຸ ງໃໝີ່ ໄດັ້ຖກຮັບຮອງໃນປີ 2016 ເຮັດໃຫັ້ຄູໃໝີ່ສາມາດສອນແຕີ່ ຊັນັ້ ມ.1 ຮອດ
ັ້ ີ່ ທັກສະທີີ່
ີ . ຫກ
ັ ສູດໃໝີ່ໄດັ້ເນັນໃສ
ມ.7. ສິີ່ງນີ ັ້ ໄດັ້ຊີ່ວຍຫຸ ດຜີ່ອນການຂາດຄູ, ໂດຍສະເພາະຢູີ່ເຂດຫີ່ າງໄກສອກຫກ
ັ້ ດ, ການແກ ັ້ໄຂບັນຫາ, ການສີ່ ສານ ແລະ ອີ່ ນໆ) ທີີ່ຜູໃັ້ ຊັ້ແຮງງານຕັ້ອງການ.
ຍັງອີ່ອນ (ເຊັີ່ນ: ທັກສະການຄົນຄິ
ັ້ ີ່ ມຄູກີ່ຽວກັບເພດສຶກສາທີີ່ອີງໃສີ່ຫກ
ັ້ ດທະຍົມ
ັ ການດັ້ານວິຊາການຂອງສາກົນ ສໍາລັບການສຶກສາຊັນມັ
ປມຄູ

ັ້ ໄດັ້ຮບ
ັ ການພັດທະນາ ແລະ ໄດັ້ຝຶກອົບຮົມໃຫັ້ແກີ່ ຄູໃນການນໍາໃຊັ້ຄີ່ ມ
ູ ດັີ່ງກີ່ າວ. ມາດຕະຖານຂັນັ້
ສຶກສາຕອນຕົນ
ັ້
ັ້ າລັງຖກພັດທະນາ ແລະ ຈະສໍາເລັດໃນປີ 2020.
ັ້ ດທະຍົມຕອນຕົນກໍ
ນນະພາບການສຶກສາຊັນມັ
ພນຖານຂອງຄຸ
ິ ານ ແລະ ການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງ ແມີ່ ນນໍາໃຊັ້ລະບົບການຄຸ ມ
ັ້
ກິດຈະກໍາທີີ່ສໍາຄັນໃນການສັ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການບໍລຫ
ັ ທີີ່ໄດັ້ນໍາໃຊັ້ໃນທົີ່ວປະເທດ.
ຄອງທີີ່ອີງໃສີ່ໂຮງຮຽນເປັນຫກ
ັ້
ັ້ ດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົນັ້ ແຕີ່ ປີ 2016 ຫາ 2020
ີ່ າງໆ ໃນຊັນມັ
ຕາຕະລາງ 14: ສົມທຽບຕົວຊີບອກຕ
ັ້
ຕົວຊີບອກ

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-2020

ຈໍານວນຫັ້ອງຮຽນ (ລັດ ແລະ ເອກະຊົນ)

12.100

12.428

12.681

12.903

13.153

ຈໍານວນຄູສອນ ແລະ ພະນັກງານ (ສະເພາະພາກລັດ)

21.410

21.108

20.970

20.972

20.826

452.464

452.532

447.757

442.856

429.150

82.2
ີ່ບໍມີຂມູ
ໍ ັ້ ນ
ໍ ັ້ ນ
ບໍີ່ມີຂມູ

82.9
ີ່ບໍມີຂມູ
ໍ ັ້ ນ
ໍ ັ້ ນ
ບໍີ່ມີຂມູ

83.1

82.8

83.3

70.3

71.5

70.5

73.3

73.2

72.7

ໍ ັ້ ນ
ບໍີ່ມີຂມູ

ໍ ັ້ ນ
ບໍີ່ມີຂມູ

0.96

0.98

0.97

ຍິງ

86.6

85.7

84.3

84.1

84.5

ຊາຍ

88.8

88.0

86.6

86.0

85.6

0.98

0.97

0.97

0.98

0.99

90.4

89.7

88.0

87.9

87.9

ຈໍານວນນັກຮຽນທັງໝົດ (ລັດ ແລະ ເອກະຊົນ)
ັ້
ອັດຕາເຂົາຮຽນລວມ
ັ້
ມ 4 (%)
ອັດຕາເຂົາຮຽນລວມໃໝີ່

ຍິງ
ຊາຍ

ດັດຊະຊີຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ອັດຕາເຂົາັ້
ຮຽນລວມໃໝີ່ ມ 4 (%)
ັ້ ມ.1 (%)
ັ້ ນ
ອັດຕາເລີ່ ອນຊັນຂຶ

ດັດຊະຊີຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ອັດຕາເລີ່ ອນຊັນັ້
ັ້ ມ.1
ຂຶນ
ັ້ ມ.7 (%)
ັ້ ນ
ອັດຕາເລີ່ ອນຊັນຂຶ
ັ້ ນ: ສູນສະຖິຕກ
ິ ານສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ແຫີ່ ງຂໍມູ

116

ັ້
ັ້ ດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົນັ້ ປີ
ຕາຕະລາງ 15: ຄວາມຄບໜັ້າຂອງຕົວຊີບອກ
ທາງດັ້ານປະສິດທິພາບພາຍໃນ ໃນຊັນມັ
2016-2020
ັ້
ຕົວຊີບອກ

2015-16

ອັດຕາປະລະ ມ.1 (%)

2018-19

2019-2020

10.5

11.5

11.3

12.3

1.5

1.5

1.6

1.5

1.7

ຍິງ

8.1

8.0

8.6

9.1

9.7

ຊາຍ

8.1

8.5

9.6

10.0

10.8

1.00

0.94

0.90

0.91

0.90

ຍິງ

0.53

0.53

0.51

0.60

0.60

ຊາຍ

1.58

1.54

1.60

1.70

1.69

0.34

0.34

0.32

0.35

0.35

76.6

74.7

71.9

71.5

68.9

ດັດຊະຊີຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ

ອັດຕາປະລະ
ອັດຕາຄັ້າງຫັ້ອງລວມ (%)

2017-18

10.3

ອັດຕາຄັ້າງຫັ້ອງ ມ.1 (%)
ອັດຕາປະລະລວມ (%)

2016-17

ດັດຊະຊີຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ

ອັດຕາຄັ້າງຫັ້ອງ
ອັດຕາລອດເຫອຈາກ ມ.1 ຮອດ ມ.4 (%)
ັ້ ນ: ສູນສະຖິຕກ
ິ ານສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ແຫີ່ ງຂໍມູ

1.2. ສິີ່ງທ ັ້າທາຍ
ັ້ 2 ແລະ 3) ໃຫັ້ລາຍລະອຽດກີ່ ຽວກັບສິີ່ງທັ້າທາຍສໍາລັບ
ພາກທີ I ຂອງແຜນ 5 ປີ 2021-2025 (ຂໍທີ
ັ້ ນການສຶກສາ
ັ້ ດທະຍົມຕອນຕົນເປັ
ັ້ ກົດໝາຍສະບັບໃໝີ່ ໄດັ້ກໍານົດການສຶກສາຊັນມັ
ັ້ ດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົນ.
ຊັນມັ
ັ້ ມ.1 ອາດຈະມີຄວາມຄາດຫວັງທີີ່ແຕກຕີ່ າງ
ພາກບັງຄັບ, ໝາຍຄວາມວີ່ານັກຮຽນຫາຍຄົນທີີ່ກໍາລັງຈະເລີ່ ອນຂຶນ
ັ້
ັ້ ດທະຍົມຕົນໃນຊ
ີ່ ໃນຊັນມັ
ັ້
ັ້ ີ່ ເລ
ີ ອກເຂົາຮຽນຕໍ
ຈາກຜູທ
ຸ ມປີ ຜີ່ານມາ. ການປະເມີນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ມ.4 ໃນ
ົ ວີ່າຜົນການຮຽນວິຊາພາສາລາວ, ຄະນິດສາດ ແລະ ວິທະຍາສາດຂອງນັກຮຽນແມີ່ ນຕໍີ່າຫາຍ. ບໍີ່ມີ
ປີ 2019 ໄດັ້ພບ
ັ້
ມສຶກສາ. ເຖິງຢີ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ອັດຕາການປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນ
ຄວາມແຕກໂຕນທາງເພດຄໃນຊັນປະຖົ
ັ້
ົ ຄວນ ແລະ ໃນອະນາຄົດອາດຈະເຮັດໃຫັ້ບີ່ ໍມີຄວາມສະເໝີພາບ ໃນການເຂົາຮຽນລວມຊັ
ນັ້ ມ.4.
ຊາຍແມີ່ ນສູງພໍສມ
ັ້
ັ້ ນຖານ
ັ ສູດວິຊາຊີບຂັນພ
ເພີ່ ອຫຸ ດຜີ່ອນການປະລະການຮຽນ ແລະ ໃຫັ້ແນີ່ ໃຈວີ່າ
ມີຄວາມຈໍາເປັນຕັ້ອງໄດັ້ປັບປຸ ງຫກ
ັ ສະ ແລະ ຄວາມຮູ ພ
ັ້ ຽງພໍໃນການຊອກວຽກເຮັດງານທໍາທີີ່ເໝາະສົມ ຫ ສັ້າງຕັງັ້
ນັກຮຽນທີີ່ຈົບອອກໄປມີທກ
ັ້ ລະກິດຂອງຕົນເອງໄດັ້.
ທຸລະກິດຂະໜາດນັ້ອຍ ແລະ ເລີີ່ມຕົນທຸ
ັ້
ັ້ ງວິດຖີ່າຍທີີ່ສະອາດ, ການໃຫັ້ການປຶກສາແກີ່ ເດັກຍິງ ແລະ ການກະຕຸ ກຊຸກຍູ ັ້ຊຸມຊົນໃຫັ້ເຂົາໃຈ
ການເຂົາເຖິ
ເຖິງຜົນປະໂຫຍດທາງສັງຄົມຂອງການສຶກສາເດັກຍິງແມີ່ ນມີຄວາມຈໍາເປັນ ເພີ່ ອເພີີ່ມການມີສີ່ວນຮີ່ວມຂອງແມີ່ ຍິງ.
ັ້ ແລະ ຄູສອນຫາຍຄົນບໍີ່ມີທກ
ັ ສະ ແລະ
ບໍີ່ມີລະບົບກຸີ່ ມໂຮງຮຽນທີີ່ມີການເຄີ່ ອນໄຫວໃນລະດັບມັດທະຍົມຕອນຕົນ
ັ ຮຽນອີ່ອນ.
ຄວາມຮູ ໃັ້ ນການສອນເພີີ່ມໃຫັ້ນກ

2.

ິ ະສິດ ສໍາລັບປີ 2021-2025
ບູລມ

2.1. ຈຸດປະສົງ
ັ້
ັ້ ດທະຍົມຕອນຕົນໃຫັ້
ີ ະສິດທິພາບ ແລະ ແທດເໝາະກັບຄວາມເປັນຈິງ.
ມປ
1) ເພີ່ ອຂະຫຍາຍການສຶກສາຊັນມັ
ັ້ ຖັ້າວີ່າຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ
ີ່ ເກີດຂຶນ
ັ້
ັ້ ດທະຍົມຕອນຕົນຈະບໍ
ັ້
ນມັ
ແຕີ່ ຜົນປະໂຫຍດຈາກການເຂົາຮຽນຊັ
ັ້
ັ້ ງັ ສ ແລະ ການຄິດໄລີ່ເລກ.
ັ ການປັບປຸ ງໃຫັ້ດຂ
ີ ນ
ຶ ັ້ ໂດຍສະເພາະທັກສະດັ້ານການຮູ ໜ
ມ ບໍີ່ໄດັ້ຮບ
ຈົບຊັນປະຖົ
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ັ້ ງຕໍີ່າ ຢູີ່ໃນໄລຍະ 2016-2020
ັ້ ດທະຍົມຕອນຕົນຍັ
ັ້
ນມັ
ເນີ່ ອງຈາກອັດຕາການເຂົາຮຽນລວມໃນຊັ
ັ້
ັ າວ ແລະ ຄວາມແຕກໂຕນລະຫວີ່າງເດັກຍິງ
ພາຍຫງັ ທີີ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວສູງໃນໄລຍະຕົນໆຂອງຊ
ຸ ມປີ ດີ່ ງກີ່
ັ້
ແລະ ເດັກຊາຍບໍີ່ໄດັ້ຫຸ ດລົງ. ເຖິງຢີ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ດັດຊະນີຄວາມສະເໝີພາບຍິງຊາຍ ໃນການເຂົາໂຮງຮຽນ
ັ້
ດ ຍັ້ອນວີ່າຕົວເລກນັກຮຽນຊາຍທີີ່ຄັ້າງຫັ້ອງສູງກວີ່າເພດຍິງເກອບສາມເທົີ່າ ແລະ
ອາດສະແດງໃຫັ້ເຂົາໃຈຜິ
ັ້
ັ້
ັ ຕາການເຂົາຮຽນ
ນັ້ ມ.4 (ໂດຍນໍາໃຊັ້ອດ
ອັດຕາສີ່ວນຂອງປະຊາກອນເພດຊາຍ ແລະ ເພດຍິງທີີ່ເຂົາຮຽນໃນຊັ
ລວມໃໝີ່ ມ.4) ແມີ່ ນມີຄວາມເທົີ່າທຽມ ຊຶີ່ງດັດຊະນີຄວາມສະເໝີພາບຍິງຊາຍເທົີ່າກັບ 0,97. ການຢູີ່ແບບ
ກະແຈກກະຈາຍຕາມທໍາມະຊາດຂອງພົນລະເມອງໃນເຂດຊົນນະບົດ ໄດັ້ສາັ້ ງສິີ່ງທັ້າທາຍເພີີ່ມເຕີມໃຫັ້ແກີ່
ັ້
ັ້ ແລະ ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນທີີ່ຕໍີ່າໃນຊັນປະຖົ
ັ້ ດທະຍົມຕອນຕົນ
ມສຶກສາ
ການສະໜອງການສຶກສາຊັນມັ
ັ້ ເພີ່ ອແກໄັ້ ຂບັນຫາດັີ່ງກີ່ າວ ຈິີ່ງຈໍາເປັນຕັ້ອງທົບທວນວິທກ
ັ້ ດທະຍົມຕອນຕົນ.
ີ ານ
ໄດັ້ສບຕໍີ່ມາຈົນຮອດຊັນມັ
ັ້ ີ່ ມີຢີ່ ູໃນປັດຈຸບນ
ັ້ ດທະຍົມຕອນຕົນທີ
ີ ານສະໜອງການສຶກສາຊັນັ້
ັ ເພີ່ ອກໍານົດວິທກ
ສະໜອງການສຶກສາຊັນມັ
ັ້ ີ່ ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສາມາດສະໜອງຊັບພະຍາກອນ.
ມັດທະ ຍົມຕອນຕົນທີ
2) ເພີ່ ອເສີມຂະຫຍາຍຜົນການຮຽນ ແລະ ຫຸດຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນໃນການພັດທະນາການສຶກສາ ໂດຍຜີ່ານ
ົ ໂດຍສະເພາະໃນ 40 ເມອງດັ້ອຍໂອກາດ
ັ້ ຄອງຊັບພະຍາກອນທີີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜນ
ການຄຸ ມ
ຕາມການກໍານົດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.
ິ ະສິດເປັນບັ້ານທີີ່ນັ້ອຍ ແລະ ກະແຈກກະຈາຍຖັ້າທຽບໃສີ່ເມອງ ອີ່ ນໆ.
ບັນດາບັ້ານໃນ 40 ເມອງບູລມ
ັ້ ຕັ້ອງນໍາໃຊັ້ວທ
ັ້ ດທະຍົມຕອນຕົນ
ັ້ ການໃຫັ້ບໍລກ
ິ ທ
ີ ີ່ ມີ
ີ ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະຢັດ
ິ ານການສຶກສາຊັນມັ
ດັີ່ງນັນ,
ັ້ນມັ
ິ ະສິດດັີ່ງກີ່ າວ.
ກີ່ ອນຈະມີການຂະຫຍາຍການສຶກສາຊັ ັ້ ດທະຍົມໄປສູີ່ 40 ເມອງບູລມ

2.2. ຄາດໝາຍ
ີ່ ສໍາຄັນໄດັ້ສະໜອງໄວັ້ໃນພາກ I, ຂໍ ັ້ 8.5 (ຕາຕະລາງຕິດ
ັ້
ັ້ ນປີ ຖານ ແລະ ຄາດໝາຍ ສໍາລັບຕົວຊີບອກທີ
ຂໍມູ
ັ້
ັ ແລະ ຄາດໝາຍ 2025 ສໍາລັບຂະແໜງຍີ່ ອຍນີ ັ້ ແມີ່ ນ:
ກ
ຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ). ຕົວຊີບອກຫ
1)

ົ ການຮຽນຕາມມາດຕະຖານຕໍີ່າສຸ ດ
ເປີເຊັນຂອງນັກຮຽນ ມ.4 ທີີ່ບັນລຸ ຜນ
-

ວິຊາພາສາລາວ 40%;

ວິຊາຄະນິດສາດ 20%;
ັ້ ມ.1:
2) ອັດຕາເລີ່ ອນຊັນັ້ ຈາກ ປ.5 ຂຶນ
-

ລະດັບຊາດ 95%;

40 ເມອງ 86%;
ັ້
ັ້
ມ. ຕົນ
3) ອັດຕາເຂົາຮຽນລວມ
-

ລະດັບຊາດ 87%;

-

40 ເມອງ 68%;

ັ ລະດັບສູ ງ
2.3. ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບສູງ ແລະ ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບກາງ, ຈະມີການອັ້າງອີງເປັນວົງເລັບ ຫງັ ຈາກ
ໝາຍເຫດ: ສໍາລັບແຕີ່ ລະຜົນໄດັ້ຮບ
ສໍານວນທີີ່ກີ່ າວເຖິງພາກທີ I ຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025. ຊຶີ່ງມັນຈະເຮັດໃຫັ້
ັ້ ີ່ ານສາມາດນໍາໃຊັ້ແຜນຂອງຂະແໜງການຍີ່ ອຍ ເປັນແຜນສະເພາະ ແຕີ່ ສາມາດອັ້າງອີງເຖິງນະໂຍບາຍທີີ່ກີ່ ຽວຂັ້ອງ
ຜູອ
ັ ລະດັບກາງຂອງ
ດັີ່ງທີີ່ໄດັ້ລະບຸ ໄວັ້ໃນພາກທີ I. ແຜນຂອງຂະແໜງການຍີ່ ອຍ ບໍີ່ຈໍາເປັນຕັ້ອງແກໄັ້ ຂທຸກໆຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບສູງ. ບາງຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບສູງ ແລະ ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບກາງ ໄດັ້ຖກປັບປຸ ງເພີ່ ອສະແດງໃຫັ້ເຫັນຈຸດ
ຜົນໄດັ້ຮບ
ສຸ ມຂອງຂະແໜງຍີ່ ອຍນີ.ັ້
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ັ້ ີ່ ມຂຶນັ້
2.3.1. ຈໍານວນນັກຮຽນທີີ່ຈົບຈາກມັດທະຍົມຕອນຕົນເພີ

ົ ໄດັ້ຮັບດັ້ານການຮຽນຮູ ທ
ັ້ ີ່ ດີ
ີ ຂນ
ຶ ັ້
ລວມທັງມີຜນ
ັ້ ັ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບ
ໂດຍສະເພາະທັກສະສັດຕະວັດທີ 21, ໂດຍສຸ ມໃສີ່ເປັນພິເສດຕໍີ່ຜູ ດ
ັ ລະດັບສູງທີ 1)
ລະຫວີ່າງຍິງ-ຊາຍ (ພາກທີ I, ຜົນໄດັ້ຮບ

ັ ການ ແລະ ເຫດຜົນ
ຫກ

➢

ົ ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ດັີ່ງກີ່ າວ. ສອງສິີ່ງທັ້າທາຍໃຫຍີ່ ໃນ
ເບິີ່ງລາຍລະອຽດຢູີ່ພາກທີ I ສໍາລັບເຫດຜົນຕີ່ າງໆໃນການກໍານົດ
ັ້ ດທະຍົມຕອນ
ັ້
ັ້ ແມີ່ ນການຫຸດລົງຂອງອັດຕາການເລີ່ ອນຊັນຈາກປະຖົ
ມຫາຊັນມັ
ການຂະຫຍາຍມັດທະຍົມຕອນຕົນ

ັ້
ັ້
ັ້ ນ.
ັ້ ດທະຍົມຂັນຕົ
ັ້ ໃນຊຸມປີຜີ່ານມາ ແລະ ການເພີີ່ມຂຶນຂອງນັ
ກຮຽນທີີ່ປະລະການຮຽນໃນຊັນມັ
ຕົນ

ັ້
ັ ກາງທີ 1: ຫກ
ັ ສູດສະບັບປັ ບປຸ ງ ໄດັ້ຖກຈັດຕັງປະຕິ
ັ ໃນທຸກໂຮງຮຽນ. (ພາກທີ I ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບ
ບດ
ລະດັບສູງທີ 1, ຜົນຮັບລະດັບກາງທີ 1.1)
ັ້
ັ ສູດແມີ່ ນຢູີ່ພາຍໃຕັ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ສະຖາບັນຄົນຄວັ້
າວິທະ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປັບປຸ ງຫກ
ັ້
ິ ະສິດສໍາລັບມັດທະຍົມຕອນຕົນແມີ່
ນ:
ຍາສາດການສຶກສາ. ບູລມ
ັ ສູດໃໝີ່ໃນຂອບເຂດທົີ່ວປະເທດ.
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ນໍາໃຊັ້ຫກ
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
ັ້
ັ ສູດການຮຽນການສອນ;
ິ , ເພດສຶກສາ, ສຸ ຂະອານາໄມ ແລະ ໄພພິບດ
ັ ເຂົາໃນຫ
ກ
• ເຊີ່ ອມສານທັກສະຊີວດ
•
•
•
•

ັ ສູດ (CACIM) ອະນຸມດ
ັ ຫກ
ັ ສູດໃໝີ່ ແລະ ສີ່ ການສອນ;
ຄະນະກໍາມະການຮັບຮອງຫກ
ົ
ງ;
ແຈກຢາຍອຸ ປະກອນການສິດສອນໃໝີ່ ໃຫັ້ທີ່ ວເຖິ
ັ ສູດໃໝີ່;
ຝຶກອົບຮົມໃຫັ້ແກີ່ ຄູສອນໃນການນໍາໃຊັ້ຫກ
ັ້
ັ ຫກ
ັ ສູດ.
ບດ
ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນ ການຈັດຕັງປະຕິ

ັ ສູ ດການຮຽນຂອງ ປ.5 ແລະ ມ.1.
ຍຸ ດທະສາດ 2: ຮັບປະກັນຄວາມຕໍີ່ເນີ່ ອງກັນລະຫວີ່າງຫກ
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•

ັ ສູດ
ົ ກັບທຸກພາກສີ່ວນທີີ່ກີ່ ຽວຂັ້ອງ ເພີ່ ອປະເມີນຜົນຄວາມຕໍີ່ເນີ່ ອງກັນຂອງຫກ
ປະສານງານຢີ່າງມີປະສິດທິຜນ
ລະຫວີ່າງ ປ.5 ແລະ ມ.1;

•

ັ ສູດ ປ.5 ແລະ ມ.1;
ປະເມີນຄວາມສອດຄີ່ອງ ແລະ ຄວາມຄບໜັ້າຂອງຫກ
ັ້ ມຄູ;
ັ້
ັ້ ແລະ ປມແບບຮຽນ
ັ ສູດມັດທະຍົມຕອນຕົນ
ແລະ ປມຄູີ່
ທົບທວນ ແລະ ປັບປຸ ງຫກ

•

ັ້ ມຄູ ຂອງຊັນມັ
ັ້
ັ້
ັ້ ດທະຍົມຕົນ;
ແລະ ປມຄູີ່
ພິມປມແບບຮຽນ

•

ັ້
ັ້
ັ ສູດສະບັບການປັບປຸ ງໃໝີ່ ແລະ ປມແບບຮຽນ
ມ. ຕົນ;
ດໍາເນີນການຝຶ ກອົບຮົມກີ່ ຽວກັບການນໍາໃຊັ້ຫກ
ັ້ ມຄູ;
ັ້ າລາຮຽນ ແລະ ປມຄູີ່
ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນການນໍາໃຊັ້ປມຕໍ

•

•

ີ່ ວປະເທດ.
ັ້
ຍຸ ດທະສາດທີ 3: ປະເມີນຜົນການຮຽນໃນຫັ້ອງຮຽນຢູີ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົນໃນທົ
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•

ພັດທະນາເຄີ່ ອງມປະເມີນ ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ;

•

ຝຶກອົບຮົມຄູກີ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນການຮຽນໃນຫັ້ອງຮຽນ;
ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນ ຄູໃນການນໍາໃຊັ້ເຄີ່ ອງມປະເມີນ;

•
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ັ ການປັ ບປຸ ງ. (ພາກທີ I ຜົນໄດັ້ຮັບ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 2: ການປະເມີນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ມ.4 ໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບກາງທີ 1.2)
ລະດັບສູງທີ 1, ຜົນໄດັ້ຮບ
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ສັ້າງມາດຕະຖານການປະເມີນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ມ.4.
ົ ສໍາເລັດອັນເຕັມທີີ່ຂອງຍຸ ດທະສາດນີ ັ້ ຈະຕັ້ອງມີການສະໜອງທຶນທີີ່ສອດຄີ່ອງກັບສົມມຸ ດຖານ
ຢາກບັນລຸ ຜນ
ັ້
ດັ້ານງ ົບປະມານ “ຍົກສູງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ” ແລະ/ຫ ODA ຕັ້ອງສຸ ມໃສີ່ຍຸ ດທະສາດນີໂດຍສະເພາະ.
ວຽກຈຸດສຸ ມ
ັ້
ັ ແຜນງ ົບປະມານ ແລະ ແຜນປະຕິບດ
ັ ງານ ເພີ່ ອດໍາເນີນການປະເມີນຜົນການ
ບດ
ພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັງປະຕິ

•

ັ້ ອງນັກຮຽນຕາມລະດັບປົກກະຕິສໍາລັບ ມ.4;
ຮຽນຮູ ຂ
ການປະເມີນຜົນລະດັບຊາດສໍາລັບ ມ.4 ໃນອະນາຄົດ ແມີ່ ນໃຊັ້ ASLO ມ.4 ປີ 2019 ເພີ່ ອເປັນເອກະສານ
ອັ້າງອີງ ເພີ່ ອຮັບປະກັນຄວາມຕໍີ່ເນີ່ ອງ ແລະ ປຽບທຽບ;

•

ັ້
ັ້ ອງນັກຮຽນ.
ແກີ່ ການປະເມີນຜົນການຮຽນຮູ ຂ
ຍຸ ດທະສາດທີ 2: ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ວຽກຈຸດສຸ ມ
ິ ໍາ ແລະ ເຄີ່ ອງມໃນການວັດຜົນແບບຕໍີ່ເນີ່ ອງ;
ສັ້າງ ແລະ ປັບປຸ ງລະບົບ, ນິຕກ
ັ້ ອງ, ກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູໃນການວັດຜົນແບບ
ັ້
ັ້
ຶ ສານິເທດຂັນແຂວງ,
ຂັນເມ
ແກີ່ ຄູສກ
ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ຕໍີ່ເນີ່ ອງ;

•
•
•

ີ່ ເນີ່ ອງ ແລະ ວິເຄາະ, ວິໄຈ
ັ້
ັ້
ັ ການເລີ່ ອນຂັນແບບຕໍ
ບດ
ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັງປະຕິ
ຜົນການປະເມີນເພີ່ ອປັບປຸ ງການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນແບບຕໍີ່ເນີ່ ອງ;

•

ົ ການປະເມີນ ເພີ່ ອເປັ ນບີ່ອນອີງໃນການປັບປຸ ງການຮຽນ-ການສອນ;
ນໍາໃຊັ້ຜນ

ັ້ ີ່ ມຄູ ແນໃສີ່ເພີ່ ອສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ັ້
ແກີ່ ວຽກງານການປະເມີນຜົນການຮຽນ.
ຍຸ ດທະສາດທີ 3: ສະໜອງປມຄູ
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•

ັ້ ີ່ ມຄູຄນໃໝີ່ ເພີ່ ອໃຫັ້ປະກອບເອກະສານກີ່ ຽວກັບການປະເມີນແບບງີ່ າຍດາຍ (assessment
ປັບປຸ ງປມຄູ
rubrics) ທີີ່ຄູສາມາດນໍາໃຊັ້ໃນຫັ້ອງຮຽນ;

•

ັ້
ັ ແຜນປະຕິບດ
ັ ງານທີີ່ມີຄີ່າໃຊັ້ຈີ່າຍ ເພີ່ ອຝຶກອົບຮົມຄູທຸກຄົນໃນການນໍາໃຊັ້
ບດ
ພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັງປະຕິ
ເຕັກນິກການປະເມີນທີີ່ຖກປັບປຸ ງໃໝີ່;

ຍຸ ດທະສາດທີ 4: ສັ້າງມາດຕະຖານໃນການສອບເສັງຈົບ ມ.4 ເພີ່ ອໃຫັ້ສາມາດສົມທຽບຜົນຂອງການປະເມີນໄດັ້
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•

ສັ້າງມາດຕະຖານສໍາລັບການສອບເສັງຈົບ ມ.4;

ັ້
ັ້
ັ້ ດທະຍົມຕອນຕົນເພີ
ັ້ ີ່ ມຂຶນັ້ ເພີ່ ອ
ີ່ ແລະ ອັດຕາເລີ່ ອນຂັນໃນຊັ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 3: ອັດຕາເຂົາຮຽນໃໝ
ນມັ
ັ້ ີ່ ມຂຶນັ້ (ພາກທີ I ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບສູ ງທີ 1, ຜົນຮັບລະດັບກາງທີ 1.3)
ເຮັດໃຫັ້ອັດຕາການຈົບຊັນເພີ
ັ້ ລວມທັງໂຄງ
ັ້ ດທະຍົມຕອນຕົນ,
ັ້ ງຊັນມັ
ີ ານປະຈຸບນ
ັ ໃນການຂະຫຍາຍການເຂົາເຖິ
ຍຸ ດທະສາດ 1: ທົບທວນວິທກ
ັ .
ປະກອບ 5+4+3 ທີີ່ມີໃນປະຈຸບນ
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•

ີ ານທີີ່ມີປະສິດ
ົ ກັບທຸກພາກສີ່ວນທີີ່ກີ່ ຽວຂັ້ອງ ເພີ່ ອປະເມີນ ແລະ ຕົກລົງວິທກ
ປະສານງານຢີ່າງມີປະສິດທິຜນ
ັ້ ເພີ່ ອຂະຫຍາຍ
ັ້ ດທະຍົມຕອນຕົນ
ັ້
ັ ການສຶກສາຊັນມັ
ົ ສູງສຸ ດ ໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ຕິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜນ
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ັ້ ີ່ ມີຄວາມຍນຍົງທາງດັ້ານການເງ ິນ ແລະ ກ ັ້າວໄປເຖິງການບັນລຸ ການສຶກ
ັ້ ດທະຍົມຕອນຕົນທີ
ການສຶກສາຊັນມັ
ສາພາກບັງຄັບ;
•

ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດັ້ໃນການປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາສາມັນ 6+3+3;

ຂະຫຍາຍແຜນງານການສະໜອງສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດັ້ານສຸ ຂະອະນາໄມ, ສົີ່ງເສີມ
ັ້ (ເບິີ່ງຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບກາງ 6.3.5)
ສຸ ຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ ໃຫັ້ແກີ່ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົນ
ຍຸ ດທະສາດທີ

2:

ຈະຕັ້ອງມີການສະໜອງທຶນທີີ່ສອດຄີ່ອງກັບສົມມຸ ດຖານ
ດັ້ານງ ົບປະມານ “ຍົກສູງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ” ແລະ / ຫ ງ ົບປະມານ ODA ຕັ້ອງສຸ ມໃສີ່ຍຸ ດທະສາດນີ.ັ້
ົ ສໍາເລັດອັນເຕັມທີີ່ຂອງຍຸ ດທະສາດນີ ັ້
ຢາກມີຜນ

ວຽກຈຸດສຸ ມ
•

ສັ້າງແຜນງ ົບປະມານສໍາລັບການຂະຫຍາຍການສະໜອງສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດັ້ານສຸ ຂະອະນາໄມໃນ
ັ້ ກແຫີ່ ງ;
ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົນທຸ

•

ັ້ ນ) ທີີ່ສະອາດ ໃຫັ້ແກີ່ ໂຮງຮຽນ;
ັ້ າງ, ນໍາລິ
ັ້
ັ້ ນໍາບາດານ,
ນໍາສັ້
ສະໜອງນໍາັ້ (ອີ່າງເກັບນໍາ,
ກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນ ໂຮງຮຽນຕາມມາດຕະຖານນໍາັ້ ແລະ ສຸ ຂະອານາໄມ;

•
•
•

ັ້
ແກີ່ ວຽກງານສົີ່ງເສີມສຸ ຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການໃນໂຮງຮຽນ;
ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ສບຕໍີ່ກໍີ່ສັ້າງ ແລະ ປັບປຸ ງ ວິດຖີ່າຍ ແຍກ ຍິງ-ຊາຍ.

ັ້ ໃຫັ້ສອດຄີ່ອງກັບມາດຕະຖານຂັນັ້
ຍຸ ດທະສາດທີ 3: ປັບປຸ ງສະພາບແວດລັ້ອມໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົນ
ັ້
ນນະພາບການສຶກສາ.
ພນຖານຄຸ
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•
•
•

ສັ້າງ, ປັບປຸ ງໂຮງຮຽນ ແລະ ຂະຫຍາຍຫັ້ອງຮຽນ ໃຫັ້ໄດັ້ມາດຕະຖານ;
ັ້ ງ-ຊາຍ) ພັ້ອມທັງສະໜອງລະບົບນໍາັ້
ັ ນັກຮຽນ, ຫັ້ອງນໍາັ້ (ແຍກຫັ້ອງນໍາຍິ
ສັ້າງ, ປັບປຸ ງ ແລະ ຕໍີ່ເຕີມຫໍພກ
ສະອາດໃຫັ້ພຽງພໍ ສາມາດນໍາໃຊັ້ໄດັ້ປົກກະຕິ ແລະ ສີີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕີ່ າງໆຕາມເງີ່ ອນໄຂຕົວຈິງ;
ຝຶກອົບຮົມນໍາໃຊັ້ມາດຕະຖານຄຸ ນນະພາບ
ກີ່ ຽວກັບການປັບປຸ ງສະພາບແວດລັ້ອມພາຍໃນໂຮງຮຽນໃຫັ້
ັ້
ເມອງ ແລະ ໂຮງຮຽນ, ລວມທັງພຶດຕິກໍາທີີ່ປອດໄພຂອງຊາວ
ສະອາດ ແລະ ປອດໄພ ໃຫັ້ແກີ່ ຂັນແຂວງ,
ົ ;
ໜຸີ່ ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນ

ັ ຮຽນທຸກຍາກ ໃນໂຮງຮຽນຫີ່ າງໄກສອກຫກ
ີ ເພີ່ ອປັບປຸ ງອັດຕາເຂົາັ້
ຍຸ ດທະສາດທີ 4: ສະໜອງສິີ່ງຈູງໃຈໃຫັ້ນກ
ຮຽນ.
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•
•

ັ້ ຽງໃຫັ້ແກີ່ ນັກຮຽນທຸກຍາກ, ດັ້ອຍໂອກາດ;
ສະໜອງເງ ິນອຸ ດໜູນ/ເບັຍລັ້
ັ້ ີ່ ເຂດຫີ່ າງໄກສອກຫກ
ີ ;
ຂະຫຍາຍໂຄງການສະໜອງອາຫານໄປສູີ່ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົນຢູ

•

ັ້
ັ ວຽກງານສົີ່ງເສີມໂພຊະນາການ (ສັ້າງສວນຄົວ, ປູກຝັ ງລັ້ຽງສັດໃນໂຮງຮຽນ) ພັ້ອມ
ບດ
ຊູກຍູ ັ້ການຈັດຕັງປະຕິ
ັ້
ັ ;
ບດ
ທັງສະໜອງການຝຶ ກອົບຮົມ ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕັງປະຕິ

•

ັ້
ັ
ແກີ່ ໂຮງຮຽນສາມັນກິນນອນຊົນເຜົີ່າທີີ່ມີຢີ່ ູໃນປັດຈຸບນ
ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ຂະຫຍາຍໄປສູີ່ ເມອງທີີ່ມີເງີ່ ອນໄຂ ແລະ ຄວາມພັ້ອມ;

ພັ້ອມສັ້າງເງີ່ ອນໄຂເພີ່ ອ

ັ້
ັ້ ດທະຍົມຕອນຕົນໃນປະຈຸ
ັ ຢູີ່ໃນທຸກໆໂຮງຮຽນ.
ິ ານການສຶກສາຊັນມັ
ບນ
ຍຸ ດທະສາດທີ 5: ປັບປຸ ງການບໍລກ
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•

ໃຫັ້ການຊີ່ວຍເຫອດັ້ານການສອນຢີ່າງເປັນປົກກະຕິ ລວມທັງການຊີ່ວຍເຫອຂອງຄູນເິ ທດ;
121

•

ົ ການປະເມີນນັກຮຽນ ມ.4 ໃນປີ 2019 ເປັນບີ່ອນອີງໃນການປັບປຸ ງການຮຽນ-ການສອນໃນຊັນັ້
ນໍາໃຊັ້ຜນ
ັ້
ມັດທະຍົມຕອນຕົນ;

•

ັ້ າຂອງ ຄພສບ ໃນການພັດທະນາການ
ັ້
ັ້
ແລະ ການຊີນໍ
ນເຈົາການຂອງໂຮງຮຽນ
ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃນການເປັ
ສຶກສາ;

•

ັ້
ັ້ ຄອງໂຮງຮຽນ ໃນການໃຫັ້ການສະໜັບສະໜູນນັກຮຽນທີີ່ຮຽນອີ່ອນ ແລະ
ມ
ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃນການຄຸ
ນັກຮຽນທີີ່ດັ້ອຍໂອກາດ;

•

ົ
ສັ້າງ ແລະ ພັດທະນາກົນໄກໃນການຕິດຕາມການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ແລະ ການສອນຂອງຄູ ແລະ ນໍາໃຊັ້ກນ
ີ່
ໄກດັີ່ງກີ່ າວ ເພອປະເມີນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ແລະ ຜົນການສອນຂອງຄູ;

•

ົ ການຮຽນຕໍີ່າ;
ັ ຮຽນທີີ່ມີຄວາມຕັ້ອງການພິເສດ ແລະ ມີຜນ
ຈັດການສອນເພີີ່ມໃຫັ້ນກ
ັ້
ັ ແຜນການຮຽນ-ການສອນ ໃຫັ້ສໍາເລັດຕາມໂຄງການຫກ
ັ ສູດທີີ່ກໍານົດ ຂອງ ກະຊວງສຶກສາ
ບດ
ຈັດຕັງປະຕິ

•

ທິການ ແລະ ກິລາ;
ຶ ສານິເທດ ແລະ ຄູທີ່ ໄດັ້
ີ ຕໍາແໜີ່ງຄູ
ັ ວຽກງານຂອງຄູທີ່ ປະຈໍ
ີ
າການ, ຄູສກ
ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການປະຕິບດ

•

ປະສົບການ;
ັ້ ນກີ່ ຽວກັບຈໍານວນຄູ ແລະ ກິດຈະກໍາການຮຽນ-ການສອນໃນແຕີ່ ລະໂຮງຮຽນ;
ຕິດຕາມ ແລະ ເກັບກໍາຂໍມູ
ົ ຕາມຫກ
ັ ສູດທີີ່ກໍານົດ;
ຈັດສັນຄູອງີ ຕາມວິຊາສິດສອນ ແລະ ຄຸ ນວຸ ດທິ ພັ້ອມທັງສິດສອນໃຫັ້ຄບ

•
•
•

ັ້ ງທົດລອງວິທະຍາສາດ ແລະ ອຸ ປະກອນໃນຫັ້ອງຝຶກງານ;
ດໍາເນີນການຝຶ ກອົບຮົມການນໍາໃຊັ້ຫອ
ສົີ່ງເສີມການສິດສອນ ແລະ ການຮຽນພາສາຕີ່ າງປະເທດ.

•

ຍຸ ດທະສາດທີ 6: ສັ້າງຂອບຄຸ ນວຸ ດທິ ທີີ່ເຊີ່ ອມໂຍງກັບຄຸ ນວຸ ດທິການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນ.
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•

ັ ສູດການການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ເພີ່ ອເຮັດໃຫັ້ຂອບວຸ ດທິການສຶກສາທັງໃນ ແລະ ນອກ
ທົບທວນຫກ
ໂຮງຮຽນສາມາດເຊີ່ ອມໂຍງກັນໄດັ້.

ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 4: ຫຸ ດຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນກັນດັ້ານການສຶກສາ ລະຫວີ່າງເຂດທີີ່ດັ້ອຍໂອກາດ ແລະ ບໍີ່
ັ ລະດັບກາງທີ 1.5)
ດັ້ອຍໂອກາດ ໂດຍຜີ່ານການສັ້າງກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ. (ພາກທີ I, ຜົນໄດັ້ຮັບ 1, ຜົນໄດັ້ຮບ
ີ່
ັ້
ັ້ ດທະຍົມຕອນຕົນໃນເຂດທີ
ິ ານການສຶກສາຊັນມັ
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນ ໃນການປັບປຸ ງການບໍລກ
ດັ້ອຍໂອກາດ;
ັ້
ັ ຍຸ ດທະສາດນີ ັ້
ົ ສໍາເລັດຢີ່າງເຕັມສີ່ວນໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ຢາກມີຜນ

ຈະຕັ້ອງມີການສະໜອງທຶນທີີ່ສອດ

ຄີ່ອງກັບສົມມຸ ດຖານດັ້ານງ ົບປະມານ “ຍົກສູງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ” ແລະ/ຫ ງ ົບປະມານ ODA ຕັ້ອງສຸ ມໃສີ່
ສະເພາະຍຸ ດທະສາດນີ.ັ້
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•

•

ຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງການສະໜອງສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ເຊັີ່ນ: ອຸ ປະກອນການຮຽນການສອນ,
ັ້
ີ່ ໃນໂຮງຮຽນປະຖົມ, ໃຫັ້ທນ
ຶ ການສຶກສາແກີ່ ນັກຮຽນ
ິ ຖີ່າຍ ແລະ ນໍາສະອາດຢູ
ັ ນັ້ອຍທີີ່ມີວດ
ການກໍີ່ສັ້າງຫໍພກ
ັ້
ທີີ່ຂາດເຂີນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນອີ່ ນໆ ໃນ 40 ເມອງເປົາໝາຍ;
ັ ພະຍາກອນຮີ່ວມກັນ ແລະ ສະໜັບ
ສັ້າງ ແລະ ຂະຫຍາຍກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ ຢູີ່ 40 ເມອງ ແນໃສີ່ເພີ່ ອນໍາໃຊັ້ຊບ
ສະໜູນເຊິີ່ງກັນ ແລະ ກັນໃນການສິດສອນ ແລະ ການຮຽນຮູ ;ັ້
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•

ັ້ ຄອງກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ ລວມທັງການສິດ
ຕິດຕາມ, ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ໃຫັ້ການຝຶ ກອົບຮົມກີ່ ຽວກັບການຄຸ ມ
ສອນ ແລະ ການຮຽນຮູ ;ັ້

•

ພັດທະນາ ແລະ ຜະລິດສີ່ ການຮຽນ-ການສອນ ພັ້ອມທັງສະໜອງອຸ ປະກອນ ແລະ ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະ
ດວກໃຫັ້ກຸີ່ມໂຮງຮຽນ.

ັ້ າໍ ນວຍການໂຮງຮຽນ ທີີ່ມີຄວາມຮູ ຄັ້ ວາມສາມາດສອດຄີ່ອງກັບມາດຕະຖານການ
2.3.2. ຈໍານວນຄູ ແລະ ຜູ ອ
ັ ໜັ້າທີີ່ຂອງເຂົາເຈົາັ້ ຢີ່າງເປັນ
ສິດສອນທີີ່ໄດັ້ກໍານົດຜີ່ານມາເພີີ່ມຂຶນັ້ ໂດຍໃຫັ້ມີການປະເມີນຜົນການປະຕິບດ
ັ ລະດັບສູ ງທີ 2)
ປົກກະຕິ (ພາກທີ I, ຜົນໄດັ້ຮບ
➢

ັ ການ ແລະ ເຫດຜົນ
ຫກ
ັ ການ ແລະ ເຫດຜົນ. ການສັ້າງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ
ເບິີ່ງພາກທີ I ສໍາລັບລາຍລະອຽດຫກ

ິ ກ
ີ ານແບບກວມລວມ ແລະ ມີລກ
ັ ສະນະຍຸ ດທະສາດ ໃນການພັດທະນາວິຊາຊີບທາງການ
ກິລາ ແມີ່ ນໄດັ້ນໍາໃຊັ້ວທ
ັ້ ີ່ ການພັດທະນາມາດຕະຖານການສອນ ແລະ ເຄີ່ ອງມປະເມີນຜົນການສິດສອນຂອງຄູ ທີີ່ເຊີ່ ອມ
ສຶກສາ, ໂດຍເນັນໃສ
ັ້
ັ້ ໍານວຍການໃນລະດັບໂຮງຮຽນ ໂດຍໄດັ້ຮບ
ັ ການສະ
ຜູອ
ໂຍງກັບມາດຕະຖານດັີ່ງກີ່ າວ ແລະ ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງແກີ່
ຶ ສານິເທດ.
ໜັບສະໜູນຈາກຄູສກ
ັ້
ັ້
ັ ຫກ
ັ ສູ ດໃໝີ່ ໂດຍຜີ່ານການສະ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 1: ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ແກີ່ ຄູສອນໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ຶ ສານິເທດ (ພາກທີ I ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບສູ ງທີ 1, ຜົນໄດັ້ຮລ
ັ ບະດັບກາງທີ
ໜັບສະໜູນຈາກກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູສກ
2.1)
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ສັ້າງກຸີ່ ມໂຮງຮຽນໃຫັ້ເປັນຈຸດສຸ ມໃນການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍີ່ເນີ່ ອງ ແລະ ການແລກ ປີ່ຽນ
ບົດຮຽນ.
ັ້
ັ ຍຸ ດທະສາດນີ ັ້
ົ ສໍາເລັດຢີ່າງເຕັມສີ່ວນໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ຢາກມີຜນ

ຈະຕັ້ອງມີການສະໜອງທຶນທີີ່ສອດ

ຄີ່ອງກັບສົມມຸ ດຖານດັ້ານງ ົບປະມານ “ຍົກສູງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ” ແລະ/ຫ ງ ົບປະມານ ODA ຕັ້ອງສຸ ມໃສີ່
ສະເພາະຜົນຍຸ ດທະສາດນີ.ັ້
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•

ຶ ສາເມອງ ແລະ ໂຮງຮຽນ ເພີ່ ອ
ິ ໍາຕີ່ າງໆທີີ່ກີ່ ຽວຂັ້ອງກັບການພັດທະນາກຸີ່ ມໂຮງຮຽນໃຫັ້ສກ
ເຜີຍແຜີ່ບັນດານິຕກ
ັ້
ຽວກັບຈຸດປະສົງຂອງການສັ້າງກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ;
ໃຫັ້ພວກເຂົາເຈົາັ້ ເຂົາໃຈກີ່

•

ັ້
ິ ານກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ
ແກີ່ ຄະນະກໍາມະການບໍລຫ
ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ັ້
ັ ;
ບດ
ຈັດຕັງປະຕິ

•

ພັດທະນາມາດຕະຖານໂຮງຮຽນຕົວແບບ ແລະ ກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ;
ັ້
ວຽກງານນິເທດພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ.
ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງແກີ່

•

ົ ຂອງການ
ເພີ່ ອຮັບປະກັນປະສິດທິຜນ

ັ ສູດສັ້າງຄູກີ່ອນປະຈໍາການ ແລະ ຫກ
ັ ສູ ດຝຶ ກອົບຮົມຄູປະຈໍາການ ໄດັ້ຖກປັ ບປຸ ງ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 2: ຫກ
ັ້
ັ້ ດທະຍົມສຶກສາສະບັບປັ ບປຸ ງໃໝີ່ ແລະ ມາດຕະຖານການ
ັ ໃຫັ້ສອດຄີ່ອງກັບຫກ
ັ ສູດຊັນມັ
ແລະ ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ສິດສອນ. (ພາກທີ I ຜົນໄດັ້ຮັບທີລະດັບສູ ງທີ 2, ຜົນຮັບລະດັບກາງທີ 2.2)
ັ້ ບກົມສັ້າງຄູ. ບູລມ
ິ ະສິດສໍາລັບຂະແໜງມັດທະຍົມ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍີ່ການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແມີ່ ນຂຶນກັ
ັ້
ັ້ ດີ່ ງນີ
ັ :
ຕອນຕົນມີ
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ັ ສູດການຝຶກອົບຮົມຄູກີ່ອນປະຈໍາການ ໃຫັ້ສອດຄີ່ອງກັບຫກ
ັ ສູດໃໝີ່ ແລະ ຍຸ ດທະ
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ເຊີ່ ອມໂຍງຫກ
ສາດການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູ.
ັ້ ໂດຍນໍາໃຊັ້ການປະເມີນຜົນ
ັ້ ດທະຍົມຕອນຕົນ
ັ ສູດຝຶກອົບຮົມຄູປະຈໍາການຊັນມັ
ຍຸ ດທະສາດທີ 2: ທົບທວນຫດ
ການເຮັດວຽກຂອງຄູ ແລະ ຂອບມາດຕະຖານຂອງຄູ.
ັ້ ດທະຍົມໃໝີ່.
ັ້
ັ ຫກ
ັ ສູດຊັນມັ
ບດ
ຍຸ ດທະສາດທີ 3: ດໍາເນີນການຝຶກອົບຮົມຄູໃນລະດັບຊາດ ເພີ່ ອການຈັດຕັງປະຕິ
ັ້ ເພີ່ ອຫຸດຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນຂອງຜົນ
ັ້ ດທະຍົມຕອນຕົນ
ັ້
ຄູນເິ ທດຊັນມັ
ຍຸ ດທະສາດທີ 4: ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ການສຶກສາໃນທຸກລະດັບ.
ັ ໜັ້າທີີ່ຂອງຄູໄດັ້ຮບ
ັ ການປັບປຸ ງ ໂດຍໃຫັ້ມກ
ີ ານ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 3: ລະບົບການປະເມີນຜົນການປະຕິບດ
ັ້
ັ ໜັ້າທີີ່ຂອງຄູ ຕິດພັນກັບມາດຕະຖານການສິດສອນ ແລະ ຈັດຕັງປະຕິ
ັ
ປັບປຸ ງເຄີ່ ອງມປະເມີນຜົນການປະຕິບດ
ບດ
ັ້ ດທະຍົມຕົນັ້ (ພາກທີ I ຜົນໄດັ້ຮບ
ິ ະສິດສໍາ ລັບຊັນມັ
ັ ລະດັບ
ເພີ່ ອກໍານົດຄວາມຕັ້ອງການໃນການບໍາລຸ ງຄູ ທີີ່ເປັ ນບູລມ
ັ ລະດັບກາງທີ 2.3)
ສູງທີ 2, ຜົນໄດັ້ຮບ
ິ ານການສຶກສາ
ັ້ ໍາພາໃຫັ້ບນ
ັ ລຸ ຜນ
ົ ໄດັ້ຮບ
ັ ໃນໄລຍະກາງນີ.ັ້ ສະຖາບັນພັດທະນາການບໍລຫ
ກົມສັ້າງຄູຈະເປັນຜູ ນ
ິ ານຂອງຜູ ອ
ັ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນ. ບູລມ
ິ ະສິດສໍາລັບຂະແໜງມັດທະ
ຈະຮັບຜິດຊອບການຝຶ ກອົບຮົມດັ້ານການບໍລຫ
ັ້
ັ້ ດີ່ ງນີ
ັ :
ຍົມຕອນຕົນມີ
ັ້
ັ້ ເປັນພນຖານໃນການປະເມີ
ັ້ ດທະຍົມຕອນຕົນ
ນ
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ພັດທະນາມາດຕະຖານການສິດສອນສໍາລັບຊັນມັ
ັ ໜັ້າທີີ່ຂອງຄູ.
ຜົນການປະຕິບດ
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•

ັ້
ພັດທະນາມາດຕະຖານການສອນ ຊັນັ້ ມ.ຕົນ;
ັ້
ທົດລອງນໍາໃຊັ້ມາດຕະຖານການສອນ ຊັນັ້ ມ.ຕົນ;

•

ັ້ ຜູ ອ
ັ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນ, ຫັ້ອງການສຶກ
ເຜີຍແຜີ່ມາດຕະຖານການສອນ ໃຫັ້ແກີ່ ຄູສອນວິຊາໃນຊັນັ້ ມ.ຕົນ,

•

ສາ ແລະ ກິລາ ເມອງ/ນະຄອນ ແລະ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ/ນະຄອນຫວງ;
ັ້
ັ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນ, ຫັ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມອງ/ນະຄອນ
ແກີ່ ຜູອ
ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້

•

ແລະ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ/ນະຄອນຫວງ ໃນການນໍາໃຊັ້ມາດຕະຖານການສອນ,
ັ້
ັ ແຜນຂະແໜງການຍີ່ ອຍ.
ບດ
ການນໍາໃຊັ້ເຄີ່ ອງຈັກໃນການກວດບົດສອບເສັງ ແລະ ຕິດຕາມ ການຈັດຕັງປະຕິ
ັ້
ັ້
ັ ໜັ້າທີີ່ຂອງຄູ
ບການປະເມີນຜົນການປະຕິບດ
ດຕັງລະບົ
ຍຸ ດທະສາດທີ 2: ພັດທະນາໂຄງສັ້າງ ແລະ ຂັນຕອນການຈັ
ັ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນໃຫັ້ເປັນວຽກລະດັບອົງກອນ.
ແລະ ຜູ ອ
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•

ຶ ສານິເທດ
ັ ໜັ້າທີີ່ຂອງຄູສອນ, ຄູສກ
ສັ້າງ ແລະ ປັບປຸ ງເຄີ່ ອງມໃນການລົງຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນການປະຕິບດ
ັ ຕໍາແໜີ່ງດັ້ານວິຊາການ;
ີ ຮບ
ຄູທີ່ ໄດັ້

•

ົ ການປະເມີນໃຫັ້ແກີ່ ພາກສີ່ວນກີ່ ຽວຂັ້ອງເພີ່ ອປັບປຸ ງຄຸ ນນະພາບຂອງຄູ;
ສະຫຸ ບລາຍງານ ແລະ ສະເໜີຜນ
ັ ໜັ້າທີີ່ຂອງຄູ ເພີ່ ອ
ສັ້າງ ແລະ ພັດທະນາກົນໄກການຕິດຕາມຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ແລະ ການປະຕິບດ

•

ເປັນການປະເມີນການສິດສອນຂອງຄູ ແລະ ການຮຽນຂອງນັກຮຽນ.
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ັ້
ັ ລະບົບການປະເມີນຜົນການເຮັດວຽກຂອງຄູ ແລະ ຜູ ອ
ັ້ ໍານວຍ
ບດ
ຍຸ ດທະສາດທີ 3: ພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັງປະຕິ
ການໂຮງຮຽນໃນທົີ່ວປະເທດ.
ັ ພະຍາກອນທາງດັ້ານການເງ ິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດພຽງພໍ ເພີ່ ອໃຫັ້ສາມາດ
2.3.3. ໂຮງຮຽນທຸກແຫີ່ງມີຊບ
ົ , ພັ້ອມທັງມີຂດ
ີ ຄວາມສາມາດໃນການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງໂຮງຮຽນ (ພາກທີ 1, ຜົນ
ເຮັດວຽກໄດັ້ຢີ່າງມີປະສິດທິຜນ
ໄດັ້ຮັບທີ 3)
ັ ການ ແລະ ເຫດຜົນ
ຫກ

➢

ັ້ ກແຫີ່ ງ
ັ ການ ແລະ ເຫດຜົນ. ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົນທຸ
ເບິີ່ງພາກທີ I ສໍາລັບລາຍລະອຽດສໍາລັບຫກ
ັ້
ັ້ ນຖານ
ົ ແລະ
ເພີ່ ອໃຫັ້ສາມາດເຮັດວຽກໄດັ້ຢີ່າງມີປະສິດທິຜນ
ຕັ້ອງການຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຄວາມສາມາດຂັນພ
ັ້
ັ້ ນຖານຄຸ
ນນະພາບການສຶກສາ
ສະໜອງການສຶກສາທີີ່ມີຄຸນນະພາບທີີ່ຍອມຮັບໄດັ້, ໂດຍອີງໃສີ່ມາດຕະຖານຂັນພຶ
ແລະ ມາດຕະຖານດັ້ານວິຊາຊີບ.
ີ ານສັ້າງຂະບວນການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງໂຮງຮຽນ ແລະ ການປະເມີນຕົນເອງ ແລະ ການວາງ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 1: ໄດັ້ມກ
ແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນທີີ່ຍນຍົງ (ໂດຍນໍາໃຊັ້ FQS) ເພີ່ ອເປັ ນບີ່ອນອີງໃຫັ້ແກີ່ ເມອງໃນການວາງແຜນ ແລະ ການ
ັ້
ກໍານົດເປົາໝາຍການສະໜັ
ບສະໜູນ ລວມທັງການຈັດສັນຄູ ແລະ ອຸ ປະກອນຮັບໃຊັ້ການຮຽນ-ການສອນ. (ພາກທີ
ັ ລະດັບກາງທີ 2)
I ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບສູ ງທີ 3, ຜົນໄດັ້ຮບ
ສູນປະກັນຄຸ ນນະພາບການສຶກສາຈະເຮັດວຽກຮີ່ວມກັບກົມສາມັນ
ັ້
ັ້ ດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົນ.
ຖານຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ ສໍາລັບຊັນມັ

ັ້
ັ້ ນ
ເພີ່ ອພັດທະນາມາດຕະຖານຂັນພ

ັ້
ັ້ ດທະຍົມສຶກສາ.
ັ້ ນຖານຄຸ
ນນະພາບການສຶກສາສໍາລັບຊັນມັ
ຍຸ ດທະສາດ 1: ພັດທະນາມາດຕະຖານຂັນພຶ
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•

ັ້
ັ້
ັ້ ນຖານຂອງຄຸ
ມສຶກສາ, ພັດທະນາມາດຕະ
ນນະພາບການສຶກສາຊັນປະຖົ
ໂດຍອີງໃສີ່ຂອບມາດຕະຖານຂັນພ
ັ້
ັ້ ນຖານຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ ສໍາລັບມັດທະຍົມສຶກສາ ພັ້ອມທັງໃຫັ້ໄດັ້ຮບ
ັ ຮອງນໍາໃຊັ້;
ຖານຂັນພຶ

•

ັ້
ັ້ ນຖານຄຸ
ນນະພາບການສຶກສາ ແລະ ທົດລອງ
ພັດທະນາເຄີ່ ອງມການປະເມີນຕົນເອງຂອງມາດຕະຖານຂັນພຶ
ໃຊັ້ໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕີ່ າງໆ;

•

ິ ໍາ ແລະ ຄໍາແນະນໍາໃນການດໍາເນີນງານ ສໍາລັບຜູໃັ້ ຫັ້ບໍລກ
ິ ານການສຶກສາຊັນັ້
ພັດທະນາ ພັ້ອມທັງຮັບຮອງນິຕກ
ມັດທະຍົມ, ສຶກສາເມອງ ແລະ ສຶກສາແຂວງ ໃນການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ແນະນໍາການນໍາໃຊັ້ມາດຕະຖານ
ັ້
ັ້ ນຖານຄຸ
ນນະພາບການສຶກສາ;
ຂັນພຶ

•

ັ້
ັ້ ນ
ັ້
ັ ພັ້ອມແຜນການເງ ິນ, ການຝຶ ກອົບຮົມ ແລະ ການເຜີຍແຜີ່ ມາດຕະຖານຂັນພຶ
ບດ
ສັ້າງແຜນການຈັດຕັງປະຕິ
ັ້ ດທະຍົມ;
ຖານຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ ຊັນມັ

•

ັ້
ັ້ ດທະຍົມ
ັ້ ນຖານຄຸ
ນນະພາບການສຶກສາຊັນມັ
ທົດລອງນໍາໃຊັ້ມາດຕະຖານຂັນພຶ

ພັ້ອມທັງປະເມີນ

ແລະ

ປັບປຸ ງ;
•

ັ້
ັ້ ດທະຍົມໃນທົີ່ວປະເທດ ຕາມແຜນການຈັດ
ັ້ ນຖານຄຸ
ນນະພາບການສຶກສາ ຊັນມັ
ເຜີຍແຜີ່ມາດຕະຖານຂັນພຶ
ັ້
ັ , ການຝຶ ກອົບຮົມ ແລະ ການເຜີຍແຜີ່ທີີ່ໄດັ້ກໍານົດ;
ບດ
ຕັງປະຕິ

•

ັ້
ັ້ ນຖານຄຸ
ັ້
ັ ມາດຕະຖານຂັນພຶ
ນນະພາບການສຶກສາ.
ບດ
ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັງປະຕິ
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ັ້
ັ້ ນຖານຄຸ
ໍ ັ້ ນຈາກ ມາດຕະຖານຂັນພຶ
ັ ງານສໍາລັບການນໍາໃຊັ້ຂມູ
ນນະພາບ
ຍຸ ດທະສາດທີ 2: ພັດທະນາແຜນປະຕິບດ
ັ້ ໃນລະດັບເມອງ ເພີ່ ອສະໜັບສະໜູນຂະບວນການສັ້າງແຜນການ ແລະ
ັ້ ດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົນ
ການສຶກສາຊັນມັ
ິ ະສິດຂອງເມອງ ແນໃສີ່ເພີ່ ອປັບປຸ ງຄວາມແຕກໂຕນກັນ.
ກໍານົດບູລມ
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•

ັ້
ໂດຍອີງໃສີ່ການຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາ
ສັ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫັ້ແກີ່ ສຶກສາເມອງໃນຂັນຕອນການວາງແຜນ
ັ້
ັ້ ນຖານຄຸ
ັ ລຸ ໄດັ້ມາດຕະຖານຂັນພຶ
ນນະພາບການສຶກສາ;
ຄັນເພີ່ ອໃຫັ້ບນ

•

ິ ະສິດ ແລະ ການວາງແຜນເພີ່ ອ
ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ ັ້ ແລະ ສະໜັບສະໜູນເມອງ ໃນຂະບວນການຈັດສັນບູລມ
ຫຸ ດຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ;

ັ້
ັ .
ັ ນະໂຍບາຍການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງທີີ່ອີງໃສີ່ໂຮງຮຽນເປັນຫກ
ບດ
ຍຸ ດທະສາດທີ 3: ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັງປະຕິ
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•

ັ ທີີ່ຈະກໍານົດພາລະບົດບາດ
ັ້ ຄອງທີີ່ອີງໃສີ່ໂຮງຮຽນເປັນຫກ
ສະໜັບສະໜູນການເຜີຍແຜີ່ນະໂຍບາຍການຄຸ ມ
ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນລະດັບໂຮງຮຽນ ແລະ ບົດບາດໃນການສະໜັບສະໜູນຂອງສຶກສາເມອງ ແລະ
ັ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນ ມີຄວາມສາມາດໃນ
ີ ານໄລຍະຍາວ ເພີ່ ອຮັບປະກັນໃຫັ້ຜູອ
ສຶກສາແຂວງ; ກໍານົດວິທກ

•

ັ້
ັ ໜັ້າທີີ່ຂອງພວກເຂົາ;
ບດ
ການຈັດຕັງປະຕິ
ີ ານທີີ່ມີປະສິດຕິພາບດັ້ານຄີ່າໃຊັ້ຈີ່າຍ (ຕົວຢີ່າງ ຜີ່ານກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ) ເພີ່ ອສະໜັບສະໜູນການສັ້າງ
ກໍານົດວິທກ
ັ້
ັ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນ;
ແກີ່ ຄພສບ ແລະ ຜູ ອ
ຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້

•

ັ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນໃນການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງເງ ິນບໍລຫ
ິ ານໂຮງຮຽນ;
ສັ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງຜູ ອ

•

ິ ານໂຮງຮຽນ;
ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາປະສິດທິພາບຂອງການໃຊັ້ຈີ່າຍເງ ິນບໍລຫ
ັ້ ນໃນລະດັບໂຮງຮຽນ.
ັ້
ບກໍາຂໍມູ
ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃນການເກັ

•

ັ້
ັ ລະບົບການປະເມີນລະດັບໂຮງຮຽນແບບຍນຍົງ ແລະ ງີ່ າຍ ດາຍ
ບດ
ຍຸ ດທະສາດທີ 4: ພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັງປະຕິ
ັ້
ັ້
ັ້ ດທະຍົມຕອນຕົນ
ັ້ ນຖານຄຸ
ທີີ່ສົີ່ງເສີມການມີສີ່ວນຮີ່ວມຂອງ
ນນະພາບການສຶກສາຊັນມັ
ສໍາລັບມາດຕະຖານຂັນພຶ
ັ້
ິ ະສິດ ແລະ ການສັ້າງແຜນການຂອງເມອງ ເພີ່ ອ
ານົດບູລມ
ຊຸມຊົນ ແລະ ເປັນບີ່ອນອີງໃຫັ້ແກີ່ ຂັນຕອນການກໍ
ຫຸ ດຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ ແລະ ລວມທັງກົນໄກການຮັບປະກັນຄຸ ນນະພາບ.
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•

ັ້
ັ້ ນ
ພັດທະນາລະບົບການປະເມີນລະດັບໂຮງຮຽນແບບຍນຍົງ ແລະ ແບບງີ່ າຍດາຍ ສໍາລັບມາດຕະຖານຂັນພຶ
ັ້ ທີີ່ສົີ່ງເສີມການມີສີ່ວນຮີ່ວມຂອງຊຸມຊົນ;
ັ້ ດທະຍົມຕົນ
ຖານຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ ຊັນມັ

ິ ານໂຮງຮຽນ (ສູ ດຄິດໄລີ່ ແລະ ລາຍການໃຊັ້ຈີ່າຍທີີ່ເໝາະສົມ) ແມີ່ ນຕອບສະ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 2: ເງ ິນບໍລຫ
ໜອງໄດັ້ກັບຄວາມຕ ັ້ອງການໃນລະດັບໂຮງຮຽນ ເພີ່ ອຫຸ ດຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ ແລະ ຕິດພັນກັບມາດຕະຖານຂັນັ້
ັ້
ັ ລະດັບສູ ງທີ 3, ຜົນຮັບລະດັບກາງທີ 3.3)
ພນຖານຄຸ
ນນະພາບການສຶກສາ. (ພາກທີ I ຜົນໄດັ້ຮບ

ິ ານໂຮງຮຽນ ແລະ ຈະເຮັດວຽກຮີ່ວມກັບກົມສາມັນ ເພີ່ ອ
ກົມການເງ ິນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍີ່ກັບເງ ິນບໍລຫ
ິ ານໂຮງຮຽນສໍາລັບຂະແໜງການຍີ່ ອຍມັດທະຍົມແນວໃດ. ບູລມ
ິ ະສິດສໍາລັບ
ທົບທວນເບິີ່ງວີ່າ ຈະກໍານົດເງ ິນບໍລຫ
ັ :ັ້
ຂະແໜງການຍີ່ ອຍມັດທະຍົມມີດີ່ ງນີ
ິ ານໂຮງຮຽນຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕັ້ອງການຂອງແຕີ່ ລະໂຮງຮຽນ;
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ຮັບປະກັນໃຫັ້ເງ ິນບໍລຫ
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ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 3: ການຈັດສັນຄູສອນແມີ່ ນຕອບສະໜອງຕໍີ່ຄວາມຕອັ້ ງການໃນລະດັບໂຮງຮຽນ ເພີ່ ອ
ັ້
ັ້ ນຖານຄຸ
ັ
ຫຸ ດຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ ແລະ ຕິດພັນກັບມາດຕະຖານຂັນພຶ
ນນະພາບການສຶກສາ. (ພາກທີ I ຜົນໄດັ້ຮບ
ທີ 3, ຜົນຮັບລະດັບກາງທີ 3.4)
ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດສັນຄູ
ແມີ່ ນຢູີ່ພາຍໃຕັ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄະນະກໍາມະການຈັດສັນຄູ
ິ ະສິດສໍາລັບ
ໂດຍມີການສະໜັບສະໜູນຈາກກົມຈັດຕັງັ້ ແລະ ພະນັກງານ, ສຶກສາແຂວງ ແລະ ສຶກສາເມອງ. ບູລມ
ັ :ັ້
ຂະແໜງການຍີ່ ອຍມັດທະຍົມມີດີ່ ງນີ
ັ້
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ຫຸ ດຜີ່ອນຄວາມແຕກຕີ່ າງດັ້ານການສະໜອງຄູໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົນ.
ັ້
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 4: ການຈັດສັນປຶມແບບຮຽນ
ແລະ ຄູີ່ມຄູແມີ່ ນຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ ັ້ອງການໃນ
ັ້
ັ້ ນຖານຄຸ
ລະດັບໂຮງຮຽນເພີ່ ອຫຸ ດຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ ແລະ ຕິດພັນກັບມາດຕະຖານຂັນພຶ
ນນະພາບການສຶກສາ.
ັ ລະດັບສູ ງທີ 3, ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບກາງທີ 3.5)
(ພາກທີ I ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້ າລາຮຽນ ແລະ ອຸ ປະກອນການຮຽນ - ການສອນອີ່ ນໆ ແມີ່ ນຢູີ່ພາຍ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດສັນປມຕໍ
ັ ການສະໜັບສະໜູນຈາກພະແນກຄຸ ມ
ັ້ ຄອງຊັບສິນຂອງ
ໃຕັ້ຄະນກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງ ິນ ໂດຍໄດັ້ຮບ
ິ ະສິດສໍາລັບຂະແໜງການຍີ່ ອຍມັດທະຍົມມີດີ່ ງນີ
ັ :ັ້
ກົມການເງ ິນ, ສຶກສາແຂວງ ແລະ ສຶກສາເມອງ. ບູລມ
ັ້ ມຄູ ໃຫັ້ແກີ່ ໂຮງຮຽນ
ັ້
ແລະ ປມຄູີ່
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ຫຸ ດຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນໃນການຈັດສັນປມແບບຮຽນ
ມັດທະຍົມ.
ວຽກຈຸດສຸ ມ
ັ້ ມຄູສໍາລັບວິຊາເພດສຶກສາໃຫັ້ແກີ່ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມທຸກແຫີ່ ງ.
• ຈັດສົີ່ງປຶມຄູີ່
ັ້ ີ່ າຂອງ
ັ ລຸ ມາດຖານຂັນຕໍ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 5: ໂຮງຮຽນທຸກແຫີ່ງແມີ່ ນໄດັ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນເພີ່ ອໃຫັ້ບນ
ັ ລະດັບສູ ງທີ 1, ຜົນຮັບ
ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດັ້ານສຸ ຂະອະນາໄມ (1 ດາວ ຫ ສູ ງກວີ່າ). (ພາກທີ I ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບສູ ງທີ 3, ຜົນຮັບລະດັບກາງທີ 3.6)
ລະດັບກາງທີ 1.3. ເບິີ່ງຜົນໄດັ້ຮບ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການສະໜອງສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດັ້ານສຸ ຂະອະນາໄມ

ແມີ່ ນຢູີ່ພາຍໃຕັ້ຄວາມ

ັ ການສະໜັບສະໜູນຈາກພະແນກຄຸ ມ
ັ້
ຮັບຜິດຊອບຂອງຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງ ິນ ໂດຍໄດັ້ຮບ
ິ ະສິດ
ຄອງການອອກແບບກໍີ່ສັ້າງ ແລະ ເຄຫະສະຖານ ຂອງກົມການເງ ິນ, ສຶກສາແຂວງ ແລະ ສຶກສາເມອງ. ບູລມ
ັ :ັ້
ສໍາລັບຂະແໜງການຍີ່ ອຍມັດທະຍົມມີດີ່ ງນີ
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ການຂະຫຍາຍແຜນງານການສະໜອງສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ດັ້ານສະຂຸ ອະນາໄມໃນໂຮງ
ັ້ (ເບິີ່ງຜົນຮັບລະດັບກາງທີ 6.3.5)
ຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົນ
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IV.

ຂະແໜງການຍີ່ ອຍມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ

ພາກສະເໜີ

1.

1.1. ຜົນສໍາເລັດ
ັ້ 2 ແລະ 3) ໄດັ້ໃຫັ້ລາຍລະອຽດກີ່ ຽວກັບຜົນສໍາເລັດຂອງການສຶກ
ພາກ I ຂອງແຜນ 5 ປີ 2021-2025 (ຂໍທີ
ັ້ ດທະຍົມຕອນປາຍ. ຜົນສໍາເລັດທີີ່ສໍາຄັນອີ່ ນໆລວມມີ: ການທົດລອງສະໜອງການສຶກສາສາມັນວິຊາຊີບຢູີ່
ສາຊັນມັ
ັ້ ດທະຍົມຕອນປາຍ ຢູີ່ 11 ແຂວງໃນທົີ່ວປະເທດ ແລະ ໄດັ້ສະໜ
ຶ ສານິເທດຊັນມັ
ໂຮງຮຽນກິນນອນຊົນເຜົີ່າ; ໄດັ້ສາັ້ ງຄູສກ
ອງອຸ ປະກອນຫັ້ອງທົດລອງ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມໃຫັ້ແກີ່ ຄູສອນໂຮງຮຽນຕົວແບບຂອງແຂວງ ຈໍານວນ 18 ແຫີ່ ງ.
ັ້
ັ້ ດທະຍົມຕອນປາຍ.
ກສາຊັນມັ
ຕາຕະລາງລຸີ່ ມນີ ັ້ ສະແດງເຖິງການປີ່ຽນແປງດັ້ານຕົວຊີບອກຂອງການສຶ
ັ້
ັ້ ດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍແຕີ່ ປີ 2016 ຫາ 2020
ຕາຕະລາງ 16: ຄວາມຄບໜັ້າຂອງຕົວຊີບອກຕີ່
າງໆໃນຊັນມັ
ັ້
ຕົວຊີບອກ

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

ຈໍານວນຫັ້ອງຮຽນ (ລັດ ແລະ ເອກະຊົນ)

5.178

5.586

5.925

6.037

5.994

ຈໍານວນຫັ້ອງຮຽນລັດ

5.027

5.413

5.734

5.840

5.772

ຈໍານວນນັກຮຽນທັງໝົດ (ລັດ ແລະ

204.304

218.035

223.307

216.994

205.574

ຈໍານວນນັກຮຽນລັດ
ັ້
ອັດຕາເລີ່ ອນຊັນຈາກ
ມ 4 ຫາ ມ 5 (%)

199.664

213.004

217.909

211.686

199.821

91.3

86.0

81.7

79.4

74.9

ັ້
ອັດຕາເຂົາຮຽນລວມ
(%)
ັ້
ີ່ ມ.7 (%)
ອັດຕາເຂົາຮຽນລວມໃໝ

47.8
ໍ ັ້ ນ
ບໍີ່ມີຂມູ

51,4
ໍ ັ້ ນ
ບໍີ່ມີຂມູ

53,3

54,8

54.8

44,9

52,0

52,1

ໍ ັ້ ນ
ບໍີ່ມີຂມູ
ໍ ັ້ ນ
ບໍີ່ມີຂມູ

ໍ ັ້ ນ
ບໍີ່ມີຂມູ
ໍ ັ້ ນ
ບໍີ່ມີຂມູ

43,1

49,4

49,2

46,6

54,5

54,9

ັ້
ີ່ ມ.7
ໍ ັ້ ນ
GPI ອັດຕາເຂົາຮຽນລວມໃໝ
ບໍີ່ມີຂມູ
ັ້ ນ: ສູນສະຖິຕກ
ິ ານສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ແຫີ່ ງຂໍມູ

ໍ ັ້ ນ
ບໍີ່ມີຂມູ

0,93

0,90

0,90

ເອກະຊົນ)

ຍິງ
ຊາຍ

ັ້
ັ້ ດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ
ຕາຕະລາງ 17: ຄວາມຄບໜັ້າຂອງຕົວຊີບອກ
ທາງດັ້ານປະສິດທິພາບພາຍໃນ ໃນຊັນມັ
ປີ 2016-2020
ັ້
ຕົວຊີບອກ

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

ອັດຕາປະລະໃນຊັນັ້ ມ.ປາຍ (%)

5,4

5,8

7,1

8,0

8,8

ຍິງ

5,3

5,7

7,0

7,7

8,7

ຊາຍ

5,6

5,8

7,1

8,3

8,8

ດັດຊະຊີຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ
ອັດຕາປະລະໃນຊັນັ້ ມ. ປາຍ

0,94

0,98

0,98

0,93

0,99

ອັດຕາຄັ້າງຫັ້ອງໃນຊັນັ້ ມ.ປາຍ (%)

0,7

0,6

0,7

0,6

0,6

ອັດຕາລອດເຫອ ແຕີ່ ມ.1 ຮອດ ມ.7

87,5

86,6

83,1

81,0

78,7

ັ້
ອັດຕາຈົບຊັນຕາມກະແສນັ
85,2
ກຮຽນ (%)
ັ້ ນ: ສູນສະຖິຕກ
ິ ານສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ແຫີ່ ງຂໍມູ

84,3

81,0

78,3

76,1

(%)
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1.2. ສິີ່ງທ ັ້າທາຍ
ັ້ ດ
ັ ສໍາລັບຊັນມັ
ລາຍລະອຽດຂອງສິີ່ງທັ້າທາຍ ແມີ່ ນໄດັ້ລະບຸ ໄວັ້ໃນພາກທີ 1 (ຂໍ ັ້ 2 ແລະ 3). ສິີ່ງທັ້າທາຍຫກ
ັ້
ີ່ າງ, ການຂາດເຂີນພະນັກ
ທະຍົມຕອນປາຍ ແມີ່ ນຄວາມຕັ້ອງການງ ົບປະມານເພີີ່ມເຕີມສໍາລັບກໍີ່ສັ້າງພນຖານໂຄງລ
ງານທີີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ຂາດຄູສອນວິຊາຄະນິດສາດ, ວິຊາວິທະຍາສາດ, ໄອທີ ແລະ ພາສາຕີ່ າງປະເທດ ພັ້ອມ
ັ້
ທັງຂາດຫັ້ອງອີ່ານ/ຫັ້ອງສະໝຸ ດ ສໍາລັບການຄົນຄວັ້
າຂອງນັກຮຽນ ແລະ ຄູ. ຍັງມີຄວາມບໍີ່ສະເໝີພາບລະຫວີ່າງຍິງ
ັ້
ນັ້ ມ.7, ນີບໍັ້ ີ່ ແມີ່ ນຍັ້ອນການປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ເພາະວີ່າດັດຊະນີຄວາມສະເ
ຊາຍ ໃນການເຂົາຮຽນໃນຊັ
ໝີ ພາບໃນການປະລະການຮຽນແມີ່ ນເກອບເທົີ່າທຽມກັນ ແລະ ແຕີ່ ແມີ່ ນຍັ້ອນລະດັບຄວາມແຕກຕີ່ າງໃນການເຂົາັ້
ັ້ ດທະຍົມຕອນປາຍ. ສີ່ວນໜຶີ່ງອາດແມີ່ ນຍັ້ອນໂຮງຮຽນຢູີ່ຫີ່ າງໄກຈາກບັ້ານ ແລະ ການແຕີ່ ງງານໄວ
ຮຽນໃນຊັນມັ
ກີ່ ອນອາຍຸ .

2.

ແຜນພັດທະນາ 2021-2025

2.1. ຈຸດປະສົງ
1) ເພີ່ ອເສີມຂະຫຍາຍຜົນການຮຽນ ແລະ ຫຸດຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນກັນໃນການພັດທະນາການສຶກສາ ໂດຍ
ັ້ ີ່ ການປັບປຸ ງຄຸ ນນະພາບ
ົ ໂດຍເນັນໃສ
ັ້ ຄອງຊັບພະຍາກອນ ທີີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜນ
ຜີ່ານການຄຸ ມ
ການສຶກສາໃນ 40 ເມອງດັ້ອຍໂອກາດຕາມການກໍານົດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.
ັ້
ັ ຫກ
ັ ສູດແບບ
ັ ສູດຊັນັ້ ມ.ປາຍ ເພີ່ ອສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດັ້ ໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ຈະມີການທົບທວນຫກ
ັ ສູດນຶີ່ງແມີ່ ນ ສາຍວິທະຍາ
ັ ສູດນຶີ່ງແມີ່ ນ ສາຍວິຊາວິດທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ແລະ ອີກຫກ
ຄວບຄູີ່ ຄ: ຫກ
ັ້ ຈະຕັ້ອງໄດັ້ຮບ
ິ ະສິດການຂະຫຍາຍການ
ັ ການພັດທະນາ ແຜນງ ົບປະມານເພີ່ ອໃຫັ້ບູລມ
ສາດສັງຄົມ. ດັີ່ງນັນ,
ິ ະສິດ.
ສຶກສາຊັນັ້ ມ.ປາຍ ໃນ 40 ເມອງບູລມ
ີ່ ມີຄຸນນະພາບ ເພີ່ ອປະກອບສີ່ວນເຂົາັ້ ແລະ ໃຫັ້ການ
ັ້
ັ້ ນຖານທີ
2) ເພີ່ ອສະໜອງການສຶກສາຫງັ ການສຶກສາຂັນພ
ັ້ IX.
ິ ະສິດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫີ່ ງຊາດ ຄັງທີ
ສະໜັບສະໜູນບູລມ
ັ້
ັ້ ນຖານອອກເປັ
ັ ຮຽນເອົາໃຈໃສີ່ລົງເລິກ
ັ ສູດ ຫງັ ການສຶກສາຂັນພ
ນສອງສາຍ ຈະເຮັດໃຫັ້ນກ
ການແຍກຫກ
ັ້
ີ່
ີ່
ັ້
ຫາຍຂຶນໃນການຮຽນ ທີມີຈາໍ ນວນວິຊາຮຽນໜັ້ອຍລົງ ຊຶງນໍາໄປສູີ່ ການມີຄວາມຮູ ໃັ້ ນສາຍວິຊາຫາຍຂຶນ.
2.2. ຄາດໝາຍ
ີ່ ສໍາຄັນໄດັ້ສະໜອງໄວັ້ໃນພາກ I, ຂໍ ັ້ 8.5 (ຕາຕະລາງ
ັ້
ັ້ ນປີ ຖານ ແລະ ຄາດໝາຍ ສໍາລັບຕົວຊີບອກທີ
ຂໍມູ
ັ້
ັ ແລະ ຄາດໝາຍ 2025 ສໍາລັບຂະແໜງຍີ່ ອຍນີ ັ້ ແມີ່ ນ:
ກ
ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ). ຕົວຊີບອກຫ
ັ້ ມ.5: 78%;
1) ອັດຕາເລີ່ ອນຊັນັ້ ຈາກ ມ.4 ຂຶນ
2) ອັດຕາລອດເຫອຂອງກະແສນັກຮຽນຊັນັ້ ມ.4 ຮອດ ມ.7 ແມີ່ ນ: 80%;
ັ້
ີ່ ມ. 7: 60%;
3) ອັດຕາເຂົາຮຽນລວມໃໝ
ັ້
ີ່ ມ.7 ບັນລຸ 0,97-1,03;
4) ດັດຊະນີຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ອັດຕາເຂົາຮຽນລວມໃໝ
ັ້
ັ ໃນໂຮງຮຽນກິນນອນຊົນເຜົີ່າ 11 ແຫີ່ ງ;
ັ ສູດສາມັນວິຊາຊີບແບບປະສົມໄດັ້ຮບ
ັ ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
5) ຫກ
ັ້
ັ ຕາເລີ່ ອນຊັນຈາກ
6) ຈໍານວນເມອງທີີ່ດັ້ອຍໂອກາດທີີ່ມີອດ
ມ.4 ຫາ ມ.5 ສູງກວີ່າ 70% ໃຫັ້ໄດັ້ 30 ເມອງ;
7) ແຕີ່ ລະແຂວງມີໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕົວແບບ 1 ແຫີ່ ງ.
2.3. ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບສູ ງ
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ັ ລະດັບສູງ ແລະ ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບກາງ, ຈະມີການອັ້າງອີງເປັນວົງເລັບ ຫງັ ຈາກ
ໝາຍເຫດ: ສໍາລັບແຕີ່ ລະຜົນໄດັ້ຮບ
ສໍານວນທີີ່ກີ່ າວເຖິງພາກທີ I ຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025. ຊຶີ່ງຈະເຮັດໃຫັ້ຜູ ັ້
ອີ່ານສາມາດ ນໍາໃຊັ້ແຜນຂອງຂະແໜງການຍີ່ ອຍເປັນແຜນສະເພາະ ແຕີ່ ສາມາດອັ້າງອີງເຖິງນະໂຍບາຍທີີ່ກີ່ ຽວ ຂັ້ອງ
ັ ລະດັບກາງ ຂອງ
ດັີ່ງທີີ່ໄດັ້ລະບຸ ໄວັ້ໃນພາກທີ I. ແຜນຂອງຂະແໜງການຍີ່ ອຍ ບໍີ່ຈໍາເປັນຕັ້ອງແກ ັ້ໄຂທຸກໆຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບສູງ. ບາງຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບສູງ ແລະ ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບກາງ ໄດັ້ຖກດັດແກ ັ້ເພີ່ ອສະແດງໃຫັ້ເຫັນຈຸດ
ຜົນໄດັ້ຮບ
ສຸ ມຂອງຂະແໜງຍີ່ ອຍ.
ັ້ ດທະຍົມຕອນປາຍມີຜນ
ົ ໄດັ້ຮບ
ັ ດັ້ານການຮຽນຮູ ທ
ັ້ ີ່ ດີ
ີ ຂນ,
ຶ ັ້
2.3.1. ຈໍານວນນັກຮຽນທີີ່ຈົບຊັນມັ
ໂດຍສະເພາະທັກ
ັ້
ັ້ ນຖານ,
ິ , ທັກສະດັ້ານໄອຊີທ ີ ແລະ ທັກສະດັ້ານວິຊາຊີບຂັນພ
ັ້ ອັ້ ຍ
ສະຊີວດ
ໂດຍສຸ ມໃສີ່ເປັ ນພິເສດຕໍີ່ຜູ ດ
ັ ລະດັບສູ ງທີ 1)
ໂອກາດ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວີ່າງຍິງ-ຊາຍ (ພາກທີ I, ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ການ ແລະ ເຫດຜົນ
ຫກ

➢

ັ ການ ແລະ ເຫດຜົນຕີ່ າງໆ. ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ການຮຽນຂອງນັກຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ
ເບິີ່ງພາກທີ I ສໍາລັບຫກ
ັ້
ກຮຽນແມີ່ ນຕໍີ່າກວີ່າຄວາມຕັ້ອງການ ທຽບໃສີ່ການລົງທຶນໃສີ່ນັກຮຽນ
ຍັງຕໍີ່າ ແລະ ອັດຕາການຈົບຊັນຕາມກະແສນັ
ັ ສູດມັດທະຍົມຕອນປາຍໃນປະຈຸບນ
ັ ຮຽກຮັ້ອງໃຫັ້ນກ
ັ ຮຽນຕັ້ອງຮຽນ
ັ ລຸ ຊນມັ
ັ ັ້ ດທະຍົມຕອນປາຍ. ຫກ
ເພີ່ ອໃຫັ້ບນ
ັ້ ດທະຍົມຕອນປາຍອອກເປັນສອງສາຍ (ວິທະຍາສາດສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະ
ັ ສູດຊັນມັ
ຄົບ 15 ວິຊາ. ການແຍກຫກ
ັ້ ແລະ ລົງເລິກໃນວິຊາດັີ່ງກີ່ າວຫາຍກວີ່າ
ັ ຮຽນມີໂອກາດໄດັ້ຮຽນຫາຍວິຊາທີີ່ຕົນມັກຫາຍຂຶນ
ຊາດ) ຈະຊີ່ວຍໃຫັ້ນກ
ເກົີ່າ.
ັ້
ັ້
ັ້ ດທະຍົມຕອນປາຍເພີີ່ມຂຶນັ້ ເຮັດໃຫັ້
ີ່ ແລະ ອັດຕາເລີ່ ອນຂັນໃນຊັ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງ 1: ອັດຕາເຂົາຮຽນໃໝ
ນມັ
ັ້ (ພາກທີ I , ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້ ີ່ ມຂຶນ.
ັ ລະດັບສູ ງທີ 1 ຜົນຮັບລະດັບກາງທີ 1.3)
ອັດຕາການຈົບຊັນເພີ
ຍັ້ອນອັດຕາການປະລະການຮຽນ, ນັກຮຽນຊາຍມີແນວໂນັ້ມທີີ່ຈະອອກໂຮງຮຽນຫາຍກີ່ ວານັກຮຽນຍິງໂດຍ
ີ ມີສູງ.
ສະເພາະໃນເຂດພາກເໜອ ຍັ້ອນຢູີ່ເຂດດັີ່ງກີ່ າວມີຄວາມຕັ້ອງການແຮງງານທີີ່ບໍີ່ມີສມ
ັ້ ດທະຍົມປາຍ.
ັ້ ທີີ່ມີຜນ
ົ ການຮຽນດີ ສບຕໍີ່ຮຽນໃນຊັນມັ
ັ ຮຽນຈົບຊັນັ້ ມ.ຕົນ
ຍຸ ດທະສາດ 1: ສົີ່ງເສີມໃຫັ້ນກ
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•

ີ່ ໃນສາຍຕີ່ າງໆ;
ັ້
ິ ໍາກີ່ ຽວກັບການສົີ່ງເສີມນັກຮຽນຈົບມັດທະຍົມຕອນຕົນໄປຮຽນຕໍ
ພັດທະນານິຕກ
ັ້ ີ່ ມີຄຸນນະພາບ, ສະໜອງສິີ່ງຈູງໃຈ ແລະ ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະ
ັ ທີີ່ປອດໄພ ແລະ ຫັ້ອງນໍາທີ
ສະໜອງຫໍພກ

•

ີ , ເດັກທຸກຍາກຂາດເຂີນ ແລະ ເດັກທີີ່ດັ້ອຍໂອກາດ;
ດວກ ໃຫັ້ແກີ່ ນັກຮຽນຈາກເຂດຫີ່ າງໄກສອກຫກ
ັ້ ານ ແລະ ສະມາຄົມພໍີ່ແມີ່ ນັກຮຽນ ເພີ່ ອສົີ່ງເສີມ
ັ້
ແກີ່ ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັນບັ້
ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້

•

ໃຫັ້ລູກຫານ ສບຕໍີ່ຮຽນຈົນຈົບມັດທະຍົມຕອນປາຍ.
ັ້
ັ ບັນດານະໂຍບາຍຕີ່ າງໆທີີ່ມີ ເພີ່ ອຫຸ ດອັດຕາການປະລະການຮຽນໃນຊັນັ້
ບດ
ຍຸ ດທະສາດທີ 2: ຈັດຕັງປະຕິ
ມັດທະຍົມຕອນປາຍ
ວຽກຈຸດສຸ ມ

•
•

ລົບລັ້າງຄີ່າທໍານຽມສໍາລັບນັກຮຽນທີີ່ມີແນວໂນັ້ມທີີ່ຈະອອກຮຽນຍັ້ອນຄອບຄົວທຸກຍາກ;
ັ ແລະ ສະໜອງສິີ່ງຈູງໃຈ ແລະ ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫັ້ແກີ່ ນັກຮຽນທີີ່ມາຈາກເຂດຫີ່ າງໄກ
ກໍີ່ສັ້າງຫໍພກ
ີ ;
ສອກຫກ

•

ໍ
ຶ ການສຶກສາແກີ່ ນັກຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍທີີ່ມາຈາກຄອບຄົວທີີ່ມີລາຍໄດັ້ຕີ່ າ;
ໃຫັ້ທນ
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•
•

ົ ການຮຽນຕໍີ່າ;
ໃຫັ້ການຊີ່ວຍເຫອນັກຮຽນທີີ່ດັ້ອຍໂອກາດ ແລະ ມີຜນ
ັ້
ັ ຮຽນ.
ໃຫັ້ນກ
ສະໜອງປມແບບຮຽນພຽງພໍ

ັ້ ດທະຍົມຕອນປາຍທີີ່ມີ
ັ ງານ ເພີ່ ອໃຫັ້ການຂະຫຍາຍການສຶກສາຊັນມັ
ຍຸ ດທະສາດທີ 3: ສັ້າງແຜນປະຕິບດ
ົ ແລະ ມີຄວາມຍນຍົງ.
ປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜນ
ຈະຕັ້ອງມີການສະໜອງທຶນທີີ່ສອດຄີ່ອງກັບສົມມຸ ດ
ັ້
ຖານດັ້ານງ ົບປະມານ “ຍົກສູງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ” ແລະ/ຫ ງ ົບປະມານ ODA ຕັ້ອງສຸ ມໃສີ່ຍຸ ດທະສາດນີໂດຍ
ົ ສໍາເລັດອັນເຕັມສີ່ວນສໍາລັບຍຸ ດທະສາດນີ ັ້
ຢາກມີຜນ

ສະເພາະ.
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•

ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດັ້ໃນການຂະຫຍາຍ ມັດທະຍົມສົມບູນ ແລະ ມັດທະຍົມຕອນປາຍ ເພີ່ ອຮັບປະກັນ
ິ ານ.
ຄຸ ນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບໃນການບໍລກ

ັ ການປັ ບປຸ ງດີຂນ
ຶ ັ້ (ພາກທີ I ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 2: ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ມ.6 ໄດັ້ຮບ
ສູງ 1, ຜົນຮັບລະດັບກາງທີ 1.2)
ການປະເມີນຜົນການຮຽນຮູ ໃັ້ ນປີ ສຸດທັ້າຍຂອງມັດທະຍົມຕອນປາຍແມີ່ ນຊັ້າເກີນໄປ ສໍາລັບການຊີ່ວຍເຫອ
ັ້ ຈຶີ່ງສະເໜີໃຫັ້ດໍາເນີນການ
ັ ຮຽນຈໍານວນໜັ້ອຍທີີ່ສາມາດສອບເສັງຈົບ ມ.7 ໄດັ້. ສະນັນ,
ແກ ັ້ໄຂ ຍັ້ອນວີ່າມີນກ
ປະເມີນຜົນການຮຽນຢູີ່ ມ.6 ເມີ່ ອນັກຮຽນສີ່ວນໃຫຍີ່ ຈະມີອາຍຸ ປະມານ 16 ປີ.
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ສັ້າງແຜນເພີ່ ອຕິດຕາມຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ມ.6.
ົ ສໍາເລັດອັນເຕັມສີ່ວນສໍາລັບຍຸ ດທະສາດນີ ັ້ ຈະຕັ້ອງມີການສະໜອງທຶນທີີ່ສອດຄີ່ອງກັບສົມມຸ ດຖານດັ້ານ
ຢາກມີຜນ
ັ້
ງ ົບປະມານ “ຍົກສູງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ” ແລະ / ຫ ງ ົບປະມານ ODA ຕັ້ອງສຸ ມໃສີ່ຍຸ ດທະສາດນີໂດຍສະເພາະ.
ວຽກຈຸດສຸ ມ

•

ພັດທະນາເຄີ່ ອງມປະເມີນຜົນສໍາລັບວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ພາສາລາວ ແລະ ຄະນິດສາດ ທີີ່ເໝາະສົມສໍາ

•

ລັບນັກຮຽນ ມ.6;
ັ້ ນກີ່ ຽວກັບໂຮງຮຽນທີີ່ປະຕິບດ
ີ , ຊົນເຜົີ່າ) ເພີ່ ອຕິດ
ັ ໄດັ້ດີ ແລະ ບໍີ່ໄດັ້ດີ (ຢູີ່ເຂດຫີ່ າງໄກສອກຫກ
ເກັບກໍາຂໍມູ
ັ້
ຕາມ ແລະ ໃຫັ້ການສະໜັບສະໜູນຢີ່າງໜັ້ອຍປີ ລະຄັງ;

•

ັ້ ດທະຍົມຕອນປາຍ (ມ.7) ທົີ່ວປະ
ັ້
ງນັກຮຽນເກັີ່ງ ແລະ ຕິດຕາມການສອບເສັງຈົບຊັນມັ
ຈັດຕັງການສອບເສັ
ເທດ.

ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 3: ຄວາມແຕກໂຕນທາງດັ້ານຜົນການຮຽນ ລະຫວີ່າງ ເຂດທີີ່ດັ້ອຍໂອກາດ ແລະ ເຂດທີີ່ມີ
ັ ລະດັບສູງທີ 1, ຜົນຮັບລະດັບກາງທີ 1.5)
ໂອກາດດີກວີ່າຫຸ ດຜີ່ອນລົງ. (ພາກທີ I ຜົນໄດັ້ຮບ
ິ ະສິດ
ັ ຮຽນທີີ່ມາຈາກ 40 ຕົວເມອງບູລມ
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ສະໜອງທຶນການສຶກສາໃຫັ້ນກ
ົ ສໍາເລັດອັນເຕັມສີ່ວນສໍາລັບຍຸ ດທະສາດນີ ັ້ ຈະຕັ້ອງມີການສະໜອງທຶນທີີ່ສອດຄີ່ອງກັບສົມມຸ ດ
ຢາກມີຜນ
ັ້
ຖານດັ້ານງ ົບປະມານ “ຍົກສູງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ” ແລະ/ຫ ງ ົບປະມານ ODA ຕັ້ອງສຸ ມໃສີ່ຍຸ ດທະສາດນີໂດຍ
ສະເພາະ.
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
•

ັ້ ນກີ່ ຽວກັບນັກຮຽນຈາກຄອບຄົວທຸກຍາກ;
ເກັບກໍາຂໍມູ
ິ ະສິດ ໃຫັ້ແກີ່ ນັກຮຽນຈາກ 40 ເມອງບູລມ
ິ ະສິດ;
ສັ້າງແຜນສໍາລັບສະໜອງທຶນການສຶກສາທີີ່ເປັນບູລມ

•

ິ ະສິດ.
ັ ຮຽນທີີ່ມາຈາກ 40 ຕົວເມອງບູລມ
ສະໜອງທຶນການສຶກສາໃຫັ້ນກ

•
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ັ້
ເທດ.
ຍຸ ດທະສາດທີ 2: ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງວຽກງານນິ
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
•

ົ ໄກຂອງໜີ່ວຍງານວິຊາການຂະແໜງການສຶກສາ ເພີ່ ອສົີ່ງເສີມໃຫັ້ຄີ່ ຮ
ູ ີ່ ວມພັດທະນາສຸ ມການຊີ່ວຍ
ນໍາໃຊັ້ກນ
ເຫອດັ້ານວິຊາການ ກໍຄ ດັ້ານການເງ ິນ ໃຫັ້ແກີ່ 40 ເມອງທີີ່ດັ້ອຍໂອກາດ;

•

ັ້ ອງ ໃຫັ້ໄດັ້ເຄີ່ ອນໄຫວຢີ່າງເປັນປົກກະຕິ;
ັ້
ຶ ສານິເທດຂັນເມ
ແກີ່ ຄູສກ
ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້

•
•

ຶ ສານິເທດໃຫັ້ພຽງພໍ;
ສັ້າງແຜນຄວາມຕັ້ອງການຄູສກ
ັ ວຽກງານນິເທດສຶກສາ;
ສະໜອງສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການປະຕິບດ

•

ັ້
ຶ ສານິເທດ ພາຍໃນກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ;
ແກີ່ ຄູສກ
ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້

ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 4: ຂະຫຍາຍການຮຽນ-ການສອນຫັ້ອງຮຽນສາມັນວິຊາຊີບ ເພີ່ ອພັດທະນາສີມແຮງງານ
ັ້ ດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ. (ພາກທີ I ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະ ດັບສູງທີ 1, ຜົນຮັບລະດັບກາງ
ໃຫັ້ແກີ່ ນັກຮຽນທີີ່ຈະຈົບຊັນມັ
ທີ 1.4)
ັ້ ດທະຍົມຕອນປາຍ ໄດັ້ຖກ
ການທົດລອງການສອນສາມັນທົີ່ວໄປ (60%) ແລະ ວິຊາຊີບ (40%) ໃນຊັນມັ
ັ້
ົ ສໍາເລັດທີີ່ດີ. ວິຊາຊີບແມີ່ ນສອນຢູີ່ສະ
ັ ຢູີ່ໃນໂຮງຮຽນກິນນອນຊົນເຜົີ່າຂອງ 3 ແຂວງ ຊຶີ່ງເຫັນວີ່າມີຜນ
ບດ
ຈັດຕັງປະຕິ
ັ ສູດອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ໄດັ້ນໍາໃຊັ້ຄູສອນມັດທະຍົມທີີ່ໄດັ້
ັ ສູດທີີ່ແຕກຕີ່ າງກັບຫກ
ຖາບັນອາຊີວະສຶກສາ ດັ້ວຍຫກ
ຮັບການຝຶກອົບຮົມເປັນພິເສດ.
ຍຸ ດທະສາດທີ

1:

ິ ານວຍຄວາມ
ໂດຍນໍາໃຊັ້ສີ່ ງອໍ

ັ ສູດສາມັນວິຊາຊີບຢູີ່ໂຮງຮຽນກິນນອນຊົນເຜົີ່າ
ສະໜອງຫກ

ີ ີ່ ູ.
ສະດວກຂອງອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບທີມຢ
ົ ສໍາເລັດອັນເຕັມສີ່ວນສໍາລັບຍຸ ດທະສາດນີ ັ້ ຈະຕັ້ອງມີການສະໜອງທຶນທີີ່ສອດຄີ່ອງກັບສົມມຸ ດ
ຢາກມີຜນ
ັ້
ຖານດັ້ານງ ົບປະມານ “ຍົກສູງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ” ແລະ / ຫ ງ ົບປະມານ ODA ຕັ້ອງສຸ ມໃສີ່ຍຸ ດທະສາດນີໂດຍ
ສະເພາະ.
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
ັ ສູດສາມັນວິຊາຊີບຢູີ່ບັນດາໂຮງຮຽນສາມັນກິນນອນຊົນເຜົີ່າບີ່ອນທີີ່ມີເງີ່ ອນໄຂ
ຂະຫຍາຍຫກ

•

ແລະ

ໃຫັ້

ສອດຄີ່ອງກັບຄວາມຕັ້ອງການຂອງແຕີ່ ລະເຂດ;
•

ັ ສູດສາມັນວິາຊີບ ຕາມຄວາມຕັ້ອງການເພີ່ ອຂະຫຍາຍຫັ້ອງຮຽນສາມັນວິຊາຊີບ
ພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸ ງຫກ
ໃນແຕີ່ ລະທັ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ແຂວງ;

•
•

ຝກອົບຮົມໃຫັ້ແກີ່ ຄູສອນ ຫັ້ອງຮຽນສາມັນວິຊາຊີບ ແລະ ຕິດຕາມການສິດສອນຂອງຄູ;
ັ້ ານ ເພີ່ ອໃຫັ້ສາມາດຊຸກຍູຜ
ັ້
ັ້ ູ ປ
ັ້ ະກອບການ ແລະ
ແກີ່ ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັນບັ້
ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້

•

ບັນດາສະຖາບັນຕີ່ າງໆໃນການຮັບນັກຮຽນລົງຝຶ ກງານ;
ັ ຫກ
ັ ສູດສາມັນວິຊາຊີບ.
ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນ ໂຮງຮຽນທີີ່ປະຕິບດ

ຍຸ ດທະສາດທີ 2: ຂະຫຍາຍການສຶກສາສາມັນວິຊາຊີບ ຊັນັ້ ມ.ປາຍ.
ັ້
ັ ຍຸ ດທະສາດນີ ັ້
ົ ສໍາເລັດອັນຢີ່າງເຕັມສີ່ວນໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ຢາກມີຜນ

ຈະຕັ້ອງມີການສະໜອງທຶນທີີ່

ສອດ ຄີ່ອງກັບສົມມຸ ດຖານດັ້ານງ ົບປະມານ “ຍົກສູງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ” ແລະ/ຫ ງ ົບປະມານ ODA ຕັ້ອງສຸ ມ
ໃສີ່ຍຸ ດທະສາດດັີ່ງກີ່ າວນີ.ັ້
ວຽກຈຸດສຸ ມ

•

ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດັ້ໃນການຂະຫຍາຍການສຶກສາສາມັນວິຊາຊີບ ຢູີ່ ໂຮງຮຽນ ມ.ປາຍ;
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•

ິ າ
ິ ໍາກີ່ ຽວກັບການຮີ່ວມມລະຫວີ່າງໂຮງຮຽນສາມັນ ແລະ ສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ເພີ່ ອນໍາໃຊັ້ສີ່ ງອໍ
ສັ້າງນິຕກ
ນວຍຄວາມສະດວກອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຝຶ ກອົບຮົມວິຊາຊີບ ສໍາລັບຄູສອນ ຊັນັ້ ມ.ປາຍ ໂດຍພະນັກງານ
ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ;

•

ັ ສູດວິຊາຊີບໃຫັ້ແກີ່ ນັກຮຽນ ມ.ປາຍ.
ຕິດຕາມຄຸ ນນະພາບການສະໜອງຫກ

ັ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນທີີ່ມີຄວາມຮູ ຄັ້ ວາມສາມາດເພີີ່ມຂຶນັ້ ເພີ່ ອຕອບສະໜອງ ໄດັ້
2.3.2. ຈໍານວນຄູສອນ ແລະ ຜູ ອ
ກັບມາດຕະຖານການສິດສອນ ພັ້ອມທັງຖກນໍາໃຊັ້ເພີ່ ອເປັ ນບີ່ອນອີງໃນການພັດທະນາວິຊາຊີບຂອງພວກ
ັ ທີ 2)
ເຂົາ ພັ້ອມດັ້ວຍມີການປະເມີນຜົນຢີ່າງເປັ ນປົກກະຕິ. (ພາກທີ I, ຜົນໄດັ້ຮບ
➢

ັ ການ ແລະ ເຫດຜົນ
ຫກ

ີ ວາມເປັນໄປໄດັ້ໃນການປະຕິຮູບການສຶກສາ
ເບິີ່ງຢູີ່ພາກທີ I ຂອງແຜນ ສໍາລັບເຫດຜົນຕີ່ າງໆ. ຖັ້າຢາກໃຫັ້ມຄ
ັ້
ັ້ ດທະຍົມຕອນປາຍເປັນສອງສາຍ, ຈະຕັ້ອງມີການປັບປຸ ງການສັ້າງຄູ, ໂດຍສະເພາະຄວາມຮູ ດ
ັ້ າັ້ ນເນອໃນແລະ
ຊັນມັ
ັ້ ດທະຍົມຕອນປາຍ.
ທັກສະການສິດສອນຂອງຄູສອນຊັນມັ
ັ ສູ ດສັ້າງຄູມດ
ັ ທະຍົມຕອນປາຍຖກປັ ບປຸ ງໃຫັ້ສອດຄີ່ອງກັບຫກ
ັ ສູ ດໃໝີ່ ຂອງສາຍ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 1: ຫກ
ັ ລະດັບສູງທີ 2, ຜົນຮັບລະດັບກາງທີ 2.2)
ສາມັນ. (ພາກທີ I ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ສູດການຝຶກອົບຮົມຄູກີ່ອນປະຈໍາການ,
ີ າັ້ ທີີ່ຮັບຜິດຊອບປັບປຸ ງຫກ
ກົມສັ້າງຄູມໜ
ິ ະສິດສໍາລັບມັດທະຍົມຕອນປາຍປະກອບມີດີ່ ງນີ
ັ :ັ້
ມັນ. ບູລມ

ໂດຍສົມທົບກັບກົມສາ

ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ປັບປຸ ງຄຸ ນນະພາບການຮຽນ-ການສອນ ເພີ່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຕັ້ອງການຂອງຕະຫາດແຮງງານ
ັ້ ງ.
ັ້
ກສາຊັນສູ
ແລະ ເງີ່ ອນໄຂໃນການເຂົາຮຽນໃນການສຶ
ັ້ ດທະຍົມຕອນປາຍໄດັ້ຮບ
ັ ການພັດທະນາ ແລະ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 2: ມາດຕະຖານການສອນສໍາລັບຊັນມັ
ຮັບຮອງເອົາ. (ພາກທີ I ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບສູ ງທີ 2, ຜົນຮັບລະດັບກາງທີ 2.3 )
ັ ສູດການຝຶກອົບຮົມຄູກີ່ອນປະຈໍາການ,
ີ າັ້ ທີີ່ຮັບຜິດຊອບປັບປຸ ງຫກ
ກົມສັ້າງຄູມໜ
ິ ະສິດສໍາລັບມັດທະຍົມຕອນປາຍປະກອບມີດີ່ ງນີ
ັ :ັ້
ສາມັນ. ບູລມ

ໂດຍສົມທົບກັບກົມ

ັ້ ດທະຍົມຕອນປາຍ ທີີ່ເໝາະສົມກັບສະພາບການຂອງລາວ
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ພັດທະນາມາດຕະຖານການສອນຊັນມັ
ັ້
ນຜົນການສອນຂອງຄູ, ລວມທັງຈັນຍາບັນຂອງຄູ.
, ເຊິີ່ງສາມາດນໍາໃຊັ້ເປັນພນຖານໃນການປະເມີ
ັ ທະຍົມຕອນປາຍໄດັ້ຮບ
ັ ການປັ ບປຸ ງ ເພີ່ ອໃຫັ້
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 3: ເຄີ່ ອງມປະເມີນຜົນການສອນຂອງຄູມດ
ີ ວາມ
ເຊີ່ ອມໂຍງກັບມາດຕະຖານການສອນ
ແລະ
ນໍາໃຊັ້ເປັ ນບີ່ອນອີງໃນການພັດທະນາດັ້ານວິຊາຊີບທີີ່ຄູມຄ
ຕ ັ້ອງການ. (ພາກທີ I ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບສູ ງທີ 2, ຜົນຮັບລະດັບກາງທີ 2.3)
ັ ສູດການຝຶກອົບຮົມຄູກີ່ອນປະຈໍາການ,
ີ າັ້ ທີີ່ຮັບຜິດຊອບປັບປຸ ງຫກ
ກົມສັ້າງຄູມໜ
ິ ະສິດສໍາລັບມັດທະຍົມຕອນປາຍປະກອບມີດີ່ ງນີ
ັ :ັ້
ສາມັນສຶກສາ. ບູລມ
ັ້ ດທະຍົມຕອນປາຍຢີ່າງເປັນປະຈໍາ.
ີ
ຊາຊັນມັ
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ດໍາເນີນການປະເມີນຄູທີ່ ສອນວິ
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ິ ະສິດແກີ່ ຄູວທ
ິ ະຍາສາດທໍາມະຊາດ,
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 4: ແຜນງານການຝຶ ກອົບຮົມຄູປະຈໍາການ ໃຫັ້ບູລມ
ພາສາລາວ, ຄະນິດສາດ ແລະ ພາສາອັງກິດ (ພາກທີ I ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບສູງທີ 2, ຜົນຮັບລະດັບກາງທີ 2.2)
ັ ສູດການຝຶກອົບຮົມຄູປະຈໍາການ, ໂດຍສົມທົບກັບກົມສາມັນ. ບູລ ິ
ີ າັ້ ທີີ່ຮັບຜິດຊອບປັບປຸ ງຫກ
ກົມສັ້າງຄູມໜ
ັ :ັ້
ມະສິດສໍາລັບມັດທະຍົມຕອນປາຍປະກອບມີດີ່ ງນີ
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ທົບທວນແຜນງານການຝຶ ກອົບຮົມຄູສອນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ໂດຍນໍາໃຊັ້ການປະເມີນຜົນການ
ສອນຂອງຄູ ແລະ ຂອບມາດຕະຖານຂອງຄູ.
ັ້ າໍ ນວຍການໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍໃນການບໍລຫ
ິ ານ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 5: ຂີດຄວາມສາມາດຂອງຜູ ອ
ັ້
ັ (7 ໜັ້າວຽກ). (ພາກທີ I ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບສູ ງ
ໂຮງຮຽນ ມີຄວາມເຂັມແຂງ
ໂດຍຕິດພັນກັບໜັ້າທີີ່ການຄຸ ັ້ມຄອງຫກ
ທີ 2, ຜົນຮັບລະດັບກາງທີ 2.5)
ິ ານການສຶກສາຮີ່ວມກັບພາກສີ່ວນຕີ່ າງໆທີີ່ກີ່ ຽວຂັ້ອງ ຮັບຜິດຊອບໃນການສັ້າງ
ສະຖາບັນພັດທະນາການບໍລຫ
ັ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນ. ບູລມ
ິ ະສິດສໍາລັບມັດທະຍົມຕອນປາຍປະກອບມີດີ່ ງນີ
ັ :ັ້
ຂີດຄວາມສາມາດຂອງຜູ ອ
ັ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ.
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ພັດທະນາມາດຕະຖານສໍາລັບຜູອ
ັ ພະຍາກອນທາງດັ້ານການເງ ິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດພຽງ ພໍ ເພີ່ ອເຮັດວຽກ
2.3.3. ໂຮງຮຽນທຸກແຫີ່ງມີຊບ
ົ , ຄຽງຄູີ່ກັບຄວາມສາມາດໃນການບໍລຫ
ິ ານໂຮງຮຽນເພີ່ ອປັ ບປຸ ງຜົນການຮຽນ. (ພາກທີ
ຢີ່າງມີປະສິດທິຜນ
ັ ລະດັບສູງທີ 3)
I, ຜົນໄດັ້ຮບ
➢

ັ ການ ແລະ ເຫດຜົນ
ຫກ

ັ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນແມີ່ ນບຸ ກຄົນສໍາຄັນໃນການສະໜອງການສຶກ
ເບິີ່ງພາກທີ I ສໍາລັບເຫດຜົນລະອຽດ. ຜູ ອ
ັ້ ຜູ ອ
ັ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນຈຶີ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນຕັ້ອງໄດັ້
ສາທີີ່ມີຄຸນນະພາບໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ. ດັີ່ງນັນ,
ັ້
ໃນການຕິດຕາມການສິດສອນເພີ່ ອຮັບປະກັນດັ້ານຄຸ ນນະພາບ.
ຮັບການສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງ
ິ ານໂຮງຮຽນ (ສູ ດຄິດໄລີ່ ແລະ ລາຍການໃຊັ້ຈີ່ າຍທີີ່ເໝາະສົມ) ແມີ່ ນຕອບສະ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 1: ເງ ິນບໍລຫ
ັ ລະດັບສູ ງ
ໜອງໄດັ້ກັບຄວາມຕ ັ້ອງການໃນລະດັບໂຮງຮຽນ ເພີ່ ອຫຸ ດຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນກັນ (ພາກທີ I ຜົນໄດັ້ຮບ
ທີ 3, ຜົນຮັບລະດັບກາງ 3.3)
ົ ການເງ ິນ. ບູ
ັ້ ບ
ັ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍີ່ການຊີ່ວຍເຫອລັ້າຂອງໂຮງຮຽນແມີ່ ນຢູີ່ພາຍໃຕັ້ກມ
ກົມການເງ ິນ ເປັນຜູ ຮ
ັ້
ັ :
ລິມະສິດ ສໍາລັບມັດທະຍົມຕອນປາຍລວມມີດີ່ ງນີ
ິ ານໂຮງຮຽນ ເພີ່ ອຮັບປະກັນຄວາມສອດຄີ່ອງກັບບັນດາ
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ຕິດຕາມການໃຊັ້ຈີ່າຍຂອງເງ ິນບໍລຫ
ິ ະສິດທີີ່ກໍານົດໃນແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025.
ບູລມ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 2: ການຈັດສັນຄູແມີ່ ນຕອບສະໜອງຕໍີ່ຄວາມຕອັ້ ງການໃນລະດັບໂຮງ ຮຽນ ເພີ່ ອຫຸ ດຜີ່ອນ
ຄວາມແຕກໂຕນກັນ . (ພາກທີ I ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບສູງທີ 3, ຜົນຮັບລະດັບກາງ 3.4)
ການຈັດສັນຄູແມີ່ ນຢູີ່ພາຍໃຕັ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄະນະກໍາມະການຈັດສັນຄູ ໂດຍມີການສະໜັບສະໜູນ
ິ ະສິດສໍາລັບຂະແໜງການຍີ່ ອຍມັດທະຍົມ
ຈາກກົມຈັດຕັງັ້ ແລະ ພະນັກງານ, ສຶກສາແຂວງ ແລະ ສຶກສາເມອງ. ບູລມ
ັ :ັ້
ຕອນປາຍປະກອບມີດີ່ ງນີ
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ັ້
ັ ຄູີ່ ມໃນການຈັດສັນຄູສະບັບປັບປຸ ງໃໝີ່ ເພີ່ ອປະເມີນເຖິງຄວາມ
ບດ
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ຕິດຕາມການຈັດຕັງປະຕິ
ົ .
ໍ ັ້ ນທີີ່ຖກຕັ້ອງ, ປະເມີນເຖິງຜົນກະທົບ ແລະ ປະສິດທິຜນ
ສອດຄີ່ອງ ໂດຍນໍາໃຊັ້ຂມູ
ັ້
ັ້ ນຖານ
ັ້ ີ່ ຈົ
ີ ບການສຶກສາຫງັ ຂັນັ້
2.3.4. ຄຸ ນນະພາບ ແລະ ຈໍານວນນັກຮຽນທີີ່ຈົບຈາກການສຶກສາຂັນພ
ແລະ ຜູ ທ
ັ້
ີ່ ເຂົາສູີ່
ັ້ ຕະຫາດແຮງງານທັງພາຍໃນ ແລະ ຕີ່ າງປະເທດ ສອດຄີ່ອງກັບຄວາມຕອັ້ ງການຂອງແຜນ
ພນຖານທີ
ັ້ IX ແລະ ການຫຸ ດພົນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດັ້ອຍພັ
ັ້
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຄັງທີ
ດທະນາ
ັ ລະດັບສູ ງທີ 5)
(ພາກທີ I, ຜົນໄດັ້ຮບ
➢

ັ ການ ແລະ ເຫດຜົນ
ຫກ
ັ້ IX
ັ ການ ແລະ ເຫດຜົນ. ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຄັງທີ
ເບິີ່ງພາກທີ I ສໍາລັບລາຍລະອຽດຂອງຫກ

ັ້ ດທະຍົມຕອນປາຍມີຄຸນນະພາບ. ການແຍກຫກ
ັ
ັ ຮຽນຈົບວິຊາວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ຈາກຊັນມັ
ຮຽກຮັ້ອງໃຫັ້ນກ
ັ້ ດທະຍົມຕອນປາຍອອກເປັນສອງສາຍ ຈະຊີ່ວຍປັບປຸ ງຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນໂດຍລວມ ເພາະວີ່ານັກ
ສູດຊັນມັ
ຮຽນຈະສາມາດສຸ ມໃສີ່ໃນວິຊາທີີ່ພວກເຮົາມີຄວາມຖະໜັດ. ເຖິງຢີ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ຄູສອນຈໍາເປັນຕັ້ອງມີຄວາມຮູ ັ້
ັ້ ສດ
ິ ສອນວິຊາຕີ່ າງໆນັນັ້ ຕັ້ອງ
ັ ການແຕີ່ ງຕັງໃຫັ້
ີ ຮບ
ດັ້ານວິຊາການທີີ່ເລິກເຊິີ່ງ. ດັ້ວຍເຫດນີ,ັ້ ຕັ້ອງຮັບປະກັນວີ່າຄູທີ່ ໄດັ້
ັ້
ັ ຂອງເຂົາເຈົາ.
ແມີ່ ນວິຊາຫກ
ັ ການປັ ບປຸ ງເພີ່ ອສອດຄີ່ອງຄວາມຕ ັ້ອງການ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 1: ຄຸ ນນະພາບຂອງການຮຽນ-ການສອນ ໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ້ ງ. (ພາກທີ I , ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ
ຂອງຕະຫາດແຮງງານ ແລະ ສອດຄີ່ອງກັບມາດຖານການເຂົາຮຽນໃນສາຍການສຶ
ກສາຊັນສູ
ລະດັບສູງທີ 5, ຜົນຮັບລະດັບກາງ 5.1)
ັ ສູດສັ້າງຄູ ໂດຍສົມທົບກັບກົມ
ົ ສາມັນ. ບູລມ
ິ ະສິດສໍາລັບມັດທະ
ີ າັ້ ທີີ່ຮັບຜິດຊອບປັບປຸ ງຫກ
ກົມສັ້າງຄູມໜ
ຍົມຕອນປາຍປະກອບມີ:
ັ ສູດມັດທະຍົມຕອນປາຍອອກເປັນສອງສາຍ:
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ເຮັດການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດັ້ໃນການແຍກຫກ
ສາຍວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ແລະ ວິທະຍາສາດສັງຄົມ.
ັ
ີ ີ່ ໄດັ້ມາດຖານ ແລະ ຄູປະຈໍາການທີີ່ບໍີ່ເຄີຍໄດັ້ຮບ
ຍຸ ດທະສາດທີ 2: ສົມທົບກັບກົມສັ້າງຄູໃນການຍົກລະດັບຄູທີ່ ບໍ
ການຝຶ ກອົບຮົມ.
ັ້
ຍຸ ດທະສາດທີ 3: ນໍາໃຊັ້ໄອຊີທີ ເຂົາໃນການຮຽນ-ການສອນ.
ັ້
ານການນິເທດພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ.
ຍຸ ດທະສາດທີ 4: ສົມທົບກັບກົມສັ້າງຄູສາັ້ ງຄວາມເຂັມແຂງດັ້
ັ ລະດັບສູ ງທີ 5,
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 2: ມີໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕົວແບບໃນແຕີ່ລະແຂວງ. (ພາກທີ I, ຜົນໄດັ້ຮບ
ຜົນຮັບລະດັບກາງ 5.1)
ັ້
ແກີ່ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນ ເພີ່ ອສັ້າງເງີ່ ອນໄຂໃຫັ້ກາຍເປັນໂຮງ ຮຽນ
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ຕົວແບບ.
ັ້
ັ ຍຸ ດທະສາດນີ ັ້ ຈະຕັ້ອງມີການສະໜອງທຶນທີີ່ສອດ
ົ ສໍາເລັດອັນຢີ່າງເຕັມສີ່ວນໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ຢາກມີຜນ
ຄີ່ອງກັບສົມມຸ ດຖານດັ້ານງ ົບປະມານ “ຍົກສູງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ” ແລະ / ຫ ງ ົບປະມານ ODA ຕັ້ອງສຸ ມໃສີ່
ຍຸ ດທະສາດດັີ່ງກີ່ າວນີ.ັ້
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
• ສັ້າງມາດຕະຖານ ໃນການສັ້າງໂຮງຮຽນຕົວແບບ;
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ັ້
ທີີ່ຈະສັ້າງເປັນໂຮງຮຽນຕົວແບບ;
• ສໍາຫວດຄວາມພັ້ອມຂອງໂຮງຮຽນເປົາໝາຍ
ັ້
ແກີ່ ໂຮງຮຽນຕົວແບບ ໃນດັ້ານທີີ່ຍັງບໍີ່ມີຄວາມພັ້ອມ;
• ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ັ້ ບໂຮງຮຽນມັດ
ີ ອງແຂວງ ສາມາດລວມຕົວກັນເຂົາກັ
ິ ໍາທີີ່ກີ່ ຽວຂັ້ອງ ເພີ່ ອໃຫັ້ສູນໄອຊີທຂ
• ປັບປຸ ງ ແລະ ສັ້າງນິຕກ
ັ້ ີ່ ເພີ່ ອສັ້າງເປັນໂຮງຮຽນຕົວແບບຂອງແຂວງ;
ທະຍົມສົມບູນ ທີີ່ສູນດັີ່ງກີ່ າວຕັງຢູ
ັ້
ີ່ າງ ແລະ ອຸ ປະກອນທີີ່ຈໍາເປັນໃຫັ້ແກີ່ ໂຮງຮຽນຕົວແບບ;
• ສະໜອງພນຖານໂຄງລ
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V.

ຂະແໜງການຍີ່ ອຍການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ

ພາກສະເໜີ

1.

1.1. ຜົນສໍາເລັດ
ັ້ 2 ແລະ 3) ໄດັ້ໃຫັ້ລາຍລະອຽດກີ່ ຽວກັບຜົນສໍາເລັດຂອງການສຶກ
ພາກທີ I ຂອງແຜນ 2021-2025 (ຂໍທີ
ັ :ັ້
ສານອກໂຮງຮຽນ. ຜົນສໍາເລັດທີີ່ສໍາຄັນປະກອບມີດີ່ ງນີ
ັ້
ັ້ ງັ ສຂອງປະຊາກອນໃນເກນອາຍຸ ເຂົາຮຽນ
6-14 ປີ ແລະ 15-40 ປີ ທີີ່ພາດໂອກາດທາງ
▪ ເພີີ່ມອັດຕາການຮູ ໜ
ັ້ ງການສຶກສາທີີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ເທົີ່າ
ັ້
ເຂົາເຖິ
ການສຶກສາໃນທຸກຮູ ບແບບ ເພີ່ ອເຮັດໃຫັ້ກຸີ່ມເປົາໝາຍໄດັ້
ັ້
ັ້ ງັ ສ ໃຫັ້ກຸີ່ມເປົາໝາຍອາຍຸ
ັ ການຮຽນ-ການສອນລົບລັ້າງຄວາມບໍີ່ຮູ ໜ
15-40 ປີ ໄດັ້
ທຽມກັນ. ໂດຍໄດັ້ຈດ
ຈໍານວນ 30.195 ຄົນ ທຽບໃສີ່ແຜນການທີີ່ວາງໄວັ້ 30.000 ຄົນ ແລະ ຈັດການຮຽນ-ການສອນຈົບຊັນັ້
ັ້
15-40 ປີ ໄດັ້ຈາໍ ນວນ 43.414 ຄົນ ທຽບໃສີ່ແຜນການທີີ່ວາງໄວັ້
ປະຖົມບໍາລຸ ງ ໃຫັ້ກຸີ່ມເປົາໝາຍອາຍຸ
ັ້
ັ້
6-14 ປີ
ມບໍາລຸ ງ ໃຫັ້ກຸີ່ມເປົາໝາຍອາຍຸ
20.000 ຄົນ; ສີ່ວນການບໍາລຸ ງຍົກລະດັບການສຶກສາຈົບຊັນປະຖົ
ໄດັ້ຈາໍ ນວນ 11.397 ຄົນ ທຽບໃສີ່ຄາດໝາຍທີີ່ວາງໄວັ້ 15.000 ຄົນ.
ັ້
ັ້ ແລະ ຕອນປາຍ ແມີ່ ນຖກຈັດຕັງປະຕິ
ັ້ ດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົນ
ັ ຢີ່າງຕໍີ່ເນີ່ ອງ
ບດ
▪ ການບໍາລຸ ງຍົກລະດັບຊັນມັ
ັ້
ັ ກຸີ່ ມເປົາໝາຍອາຍຸ
15-35 ປີ ດັ້ວຍຮູ ບແບບຈັດການຮຽນ-ການສອນບໍາລຸ ງ ຢູີ່ຕາມກຸີ່ ມບັ້ານ ຫ ເຂດ
ໃຫັ້ກບ
ັ້ ຽນທັງໝົດ 182.820 ຄົນ ທຽບໃສີ່ແຜນການວາງໄວັ້ບນ
ັ ລຸ ໄດັ້ 61%;
ຊຸມຊົນທີີ່ມີເງີ່ ອນໄຂສະດວກ. ມີຜູຮ
ັ້ ດທະຍົມຕອນປາຍ ແມີ່ ນໄດັ້ຈດ
ັ ການຮຽນ-ການສອນ ໃຫັ້
ສໍາລັບການບໍາລຸ ງຍົກລະດັບການສຶກສາຈົບຊັນມັ
ັ້
ພຽງ 8.241 ຄົນ ທຽບໃສີ່ແຜນການວາງໄວັ້ 15.000 ຄົນ.
ກຸີ່ ມເປົາໝາຍໄດັ້
ັ້
ັ້ ນຖານ
ັ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ສັ້າງທັກສະອາຊີບ ໃຫັ້ກບ
ັ ຊາວ
ແມີ່ ນໄດັ້ຈດ
▪ ສີ່ວນການສົີ່ງເສີມວິຊາຊີບຂັນພ
ັ້ າັ້ ນວິຊາຊີບ ຢູີ່ໃນທົີ່ວປະເທດ ແລະ ໂດຍສະເພາະປະຊາ
ໜຸີ່ ມ ແລະ ຜູໃັ້ ຫຍີ່ ທີີ່ມີຄວາມສົນໃຈຢາກຮຽນຮູ ດ
ຊົນໃນບັ້ານສາມສັ້າງ ໄດັ້ທງັ ໝົດ 14.682 ຄົນ ທຽບໃສີ່ແຜນການວາງໄວັ້ 20.000 ຄົນ; ເຊິີ່ງໄດັ້ຝຶກອົບຮົມ
ັ້ ກໍ
ີ ານດໍາລົງຊີວດ
ິ ຂອງປະຊາຊົນ ແຕີ່ ລະທັ້ອງຖິີ່ນ. ພັ້ອມກັນນັນ,
ຕາມລາຍສາຂາວິຊາຊີບ ທີີ່ຕິດພັນກັບວິຖກ
ັ ຄູຝຶກ ໃນສາຂາວິຊາປູກຝັ ງ, ລັ້ຽງສັດ,
ໄດັ້ສະໜອງອຸ ປະກອນທີີ່ຈໍາເປັ ນ ແລະ ຈັດຝຶ ກທັກສະວິຊາຊີບໃຫັ້ກບ
ັ້ ນຕົນ;
ັ້
ິ ານ ແລະ ການໂຮງແຮມ ເຫີ່ ານີ
ົ ເປັ
ວິຊາຊີບຊີ່າງໄມ ັ້, ການບໍລກ
▪ ຄຽງຄູີ່ ກັບການຂະຫຍາຍໂອກາດທາງການສຶກສາ ກໍຍງັ ໄດັ້ປັງປຸ ງຄຸ ນນະພາບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ໂດຍ
ັ້
ັ
ກ
ໄດັ້ສາັ້ ງມາດຕະຖານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ; ເຊິີ່ງປະກອບມີ 7 ມາດຕະຖານ ແລະ 28 ຕົວຊີບອກຫ
ທີີ່ໃຊັ້ເປັນເຄີ່ ອງມໃນການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ ທາງດັ້ານຄຸ ນນະພາບ ສໍາລັບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ.
ັ້
ຕາຕະລາງ 18: ຄວາມຄບໜັ້າຂອງຕົວຊີບອກຕີ່
າງໆໃນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນແຕີ່ ປີ 2016 ຫາ 2020
ັ້
ຕົວຊີບອກ
ຈໍານວນສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຂັນັ້

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

16

17

17

17

17

20

27

31

36

36

ັ້ ຸ ມຊົນ
ຈໍານວນສູນການຮຽນຮູ ຊ

317

335

342

342

342

ຈໍານວນຄູສອນ ແລະ ພະນັກງານ

506

521

597

528

8.762

10.619

11.006

11.161

ແຂວງ
ຈໍານວນສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຂັນັ້
ເມອງ

ຈໍານວນຄູອາສາສະໝັກ
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ັ ສູດການ
ຈໍານວນນັກຮຽນຈົບໃນຫກ
ັ້ ງັ ສ
ຮຽນ-ການສອນລົບລັ້າງຄວາມບໍີ່ຮູ ໜ

9.157

9.201

11.828

ັ ສູດບໍາລຸ ງຈົບ
ຈໍານວນນັກຮຽນຈົບໃນຫກ
ັ້
ຊັນປະຖົ
ມ (15-40 ປີ)

11.097

10.630

15.763

5.924

ັ ສູດບໍາລຸ ງຈົບ
ຈໍານວນນັກຮຽນຈົບໃນຫກ
ັ້
ຊັນປະຖົ
ມ (6-14 ປີ )

1.986

3.873

3.773

1.765

ັ ສູດບໍາລຸ ງຍົກ
ຈໍານວນນັກຮຽນຈົບໃນຫກ
ັ້
ັ້
ລະດັບການສຶກສາຊັນ ມ.ຕົນ

65.618

67.712

19.425

30.065

ັ ສູດບໍາລຸ ງຍົກ
ຈໍານວນນັກຮຽນຈົບໃນຫກ
ັ້
ລະດັບການສຶກສາຊັນ ມ.ປາຍ

2.486

1.864

1.747

2.144

ັ້ ບ
ົ ຝຶ ກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັນັ້
ຈໍານວນຜູ ຈ
ັ້
ພນຖານ

3.250

4.201

2.926

4.305

(15-40 ປີ)

5.138

ັ້ ນ: ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ
ແຫີ່ ງຂໍມູ

1.2. ສິີ່ງທ ັ້າທາຍ
ັ້ 2 ແລະ 3) ໄດັ້ໃຫັ້ລາຍລະອຽດກີ່ ຽວກັບສິີ່ງທັ້າທາຍຂອງການສຶກ
ພາກທີ I ຂອງແຜນ 2021-2025 (ຂໍທີ
ັ :ັ້
ສານອກໂຮງຮຽນ. ສິີ່ງທັ້າທາຍທີີ່ສໍາຄັນປະກອບມີດີ່ ງນີ
•

ັ້
ັ້ ງການສຶກສາ ແລະ ການສົີ່ງເສີມດັ້ານທັກສະວິຊາຊີບ ໃຫັ້ກຸີ່ມເປົາໝາຍຜູ
ັ້ ອ
ັ້ ຍໂອກາດຍັງຈໍາກັດ
ດ
ການເຂົາເຖິ
ແລະ ຍັງບໍີ່ທົີ່ວເຖິງ;

•

ັ້
ແລະ ການມີສີ່ວນຮີ່ວມຂອງອໍານາດການປົກຄອງທັ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ຊຸມຊົນ ຕໍີ່ກັບ
ຄວາມຮັບຮູ ,ັ້ ຄວາມເຂົາໃຈ
ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຍັງບໍີ່ສູງ;

•

ົ ໄກການ
ັ້ ຄອງສໍາຫບ
ັ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຍັງບໍີ່ທັນສອດຄີ່ອງ, ຮັດກຸ ມ ແລະ ບໍີ່ມີກນ
ລະບຽບການຄຸ ມ
ັ້
ັ , ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ຢີ່າງຕໍີ່ເນີ່ ອງ.
ບດ
ຈັດຕັງປະຕິ

•

ັ້
ີ ານສິດສອນ ແລະ ທັກສະການສິດສອນ ໃຫັ້ກບ
ັ ຜູໃັ້ ຫຍີ່ ຍັງບໍີ່ທັນສູງ ແລະ ເລິກ
ຽວກັບວິທກ
ຄວາມເຂົາໃຈກີ່
ັ້
ີ ະສິດພາບ ແລະ ປະສິດທິຜນ
ົ ເທົີ່າທີີ່ຄວນ;
ບໍີ່ໄດັ້ມປ
ເຊິີ່ງ ຈຶີ່ງເຮັດໃຫັ້ການສິດສອນໃຫັ້ກຸີ່ມເປົາໝາຍ

•

ັ້ ຄອງສໍາລັບສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ສູນການຮຽນຮູ ຊ
ັ້ ຸ ມຊົນ ຍັງຊັດເຈນ, ງ ົບປະ
ລະບຽບການຄຸ ມ
ໍ
ິ ານສູນຍັງບໍີ່ມີ ແລະ ສິີ່ງອໍານວຍສະດວກກໍບີ່ ພຽງພໍ
;
ມານເງ ີນບໍລຫ

•

ິ ານສຶກສານອກໂຮງຮຽນຍັງບໍີ່ທັນຊັດເຈນ, ຂາດການວິເຄາະຢີ່າງລະອຽດ ແລະ
ິ ມູ
ໍ ັ້ ນສະຖິຕກ
ລະບົບສະຖິຕຂ
ັ້ ບລະບົບສະຖິຕສ
ິ ກ
ຶ ສາ ແລະ ກິລາ
ຍັງບໍີ່ທັນໄດັ້ເຊີ່ ອມເຂົາກັ

2.

ິ ະສິດ ສໍາລັບແຕີ່ ປີ 2021-2025
ບູລມ

ໃນໄລຍະແຕີ່ ປີ 2021-2025, ບັນດາເມອງທີີ່ດັ້ອຍໂອກາດແມີ່ ນຖເອົາບັນດາເມອງທີີ່ບັນຈຸໃນບັນຊີລາຍຊີ່
40 ເມອງ ທີີ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກໍານົດ.

2.1. ຈຸດປະສົງ
1)

ັ້ າລຸ ງ ໃຫັ້ລງົ ທຶນໃສີ່ຢີ່າງເໝາະສົມ ແລະ ປະຢັດ ແຕີ່ ຕັ້ອງ
ັ້ ດທະຍົມຕອນຕົນບໍ
ການຂະຫຍາຍການສຶກສາຊັນມັ
ັ້
ັ
ີ ຸ ນນະພາບ ແລະ ສອດຄີ່ອງກັບຄວາມເປັນຈິງ, ໂດຍຜູ ຮ
ັ້ ຽນຈົບຊັນປະຖົ
ມສຶກສາບໍາລຸ ງ ຈະຕັ້ອງມີທກ
ໃຫັ້ມຄ
ັ້ າລຸ ງ.
ັ້ ດທະຍົມຕອນຕົນບໍ
ຶ ັ້ ເພີ່ ອສບຕໍີ່ຮຽນຈົບຊັນມັ
ັ້ ງັ ສ ແລະ ການຄິດໄລີ່ເລກທີີ່ດີຂນ
ສະການຮູ ໜ
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ັ້
ັ້ ດທະຍົມບໍາລຸ ງ ຮອດປີ 2030 ສໍາລັບກຸີ່ ມເປົາໝາຍ
ັ້ ງັ ສ ແລະ ສຶບຕໍີ່ຮຽນຈົບຊັນມັ
- ການເພີີ່ມອັດຕາການຮູ ໜ
ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ;
ັ້ ງການສຶກສາຢີ່າງທົີ່ວເຖິງ, ເທົີ່າທຽມ, ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ການສົີ່ງເສີມການ
- ສົີ່ງເສີມໂອກາດໃນການເຂົາເຖິ
ັ້ ະຫອດຊີວດ
ິ ສໍາລັບທຸກຄົນ.
ຽນຮູ ຕ
2) ສັ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫັ້ແກີ່ ພະນັກງານຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເພີ່ ອໃຫັ້ສາມາດຕອບ
ັ ແລະ ການປີ່ຽນແປງໃນອານາຄົດ.
ສະໜອງ ໄດັ້ຕາມຄວາມຕັ້ອງການຂອງລະບົບໃນປະຈຸບນ
ັ້
ແກີ່ ບຸ ກຄະລາກອນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ
ໂດຍການພັດທະນາຂີດຄວາມ
- ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ິ ານ-ຄຸ ມ
ັ້ ຄອງ ແລະ ວາງແຜນການໃນຕໍີ່ໜັ້າໄດັ້ຢີ່າງມີປະສິດທິພາບ
ສາມາດ ແລະ ທັກສະດັ້ານການບໍລຫ
ສູງ;
ັ້
ແກີ່ ສຶກສາແຂວງ, ສຶກສາເມອງ, ກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຮງຮຽນ ເພີ່ ອຍົກສູງປະສິດທິ
3) ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ົ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ໂດຍຜີ່ານການກໍານົດພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບ
ພາບ, ປະສິດທິຜນ
ັ້
ຜິດຊອບຂອງຕົນ; ກໍານົດໜັ້າວຽກ ແລະ ວິຊາສະເພາະຢີ່າງຈະແຈ ັ້ງ; ສັ້າງຕັງລະບົ
ບເພີ່ ອສະໜອງຊັບພະຍາ
ກອນມະນຸດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນດັ້ານການເງ ິນຕາມຄວາມຕັ້ອງການ.
- ປັບປຸ ງພາລະບົດບາດການເຄີ່ ອນໄຫວຂອງສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ໃຫັ້ແທດເໝາະ ແລະ ສອດ
ຄີ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງການພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ
ັ້
ັ ຄູສອນ ແລະ ຄູຝຶກວິຊາຊີບ ຢີ່າງເໝາະສົມ;
ກບ
ເຂັມແຂງໃຫັ້

ລວມທັງການສັ້າງຄວາມ

- ເພີ່ ອສົີ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ໃຫັ້ກາຍເປັນສູນແຫີ່ ງການຮຽນຮູ ;ັ້
ັ້ ອງ ແລະ ສູນ
ັ້
ັ້
ຂັນເມ
ແກີ່ ບຸ ກຄະລາກອນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຂັນແຂວງ,
- ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ັ້
ັ້
ັ້ າງໆ ເພີ່ ອໃຫັ້ເຂົາໃຈ
ັ ດໍາລັດວີ່າດັ້ວຍການຮຽນຮູ ັ້
ບດ
ແລະ ຈັດຕັງປະຕິ
ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຂັນຕີ່
ິ ຢີ່າງມີປະສິດທິຜນ
ົ ;
ຕະຫອດຊີວດ
ັ້ ຽນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນໃນຕົວເມອງ ແລະ
4) ເພີ່ ອຫຸ ດຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນດັ້ານຜົນການຮຽນຂອງຜູ ຮ
ັ້ ໂດຍມີ
ົ ຫາຍຂຶນ
ິ ານຊັບພະຍາກອນທີີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜນ
ຊົນນະບົດ ໂດຍຜີ່ານການບໍລຫ
ີ່ ວຂະແໜງການ ແລະ ໂດຍສະເພາະໃນ 40 ເມອງ ທີີ່ດັ້ອຍໂອກາດ
ັ້
ີ ນໃນທົ
ຶ ັ້
ບປຸ ງການສຶກສາໃຫັ້ດຂ
ເປົາໝາຍປັ
ທີີ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກໍານົດ.
ັ້ ີ່ ານ
- ເພີ່ ອສົີ່ງເສີມການຮຽນຮູ ແັ້ ບບອັດທະຍາໄສ ແລະ ການຝຶ ກທັກສະອາຊີບດັ້ານຕີ່ າງໆ ໂດຍການຮຽນຮູ ຜ
ັ້ ນດັ້ານຕີ່ າງໆ ຢີ່າງທົີ່ວເຖິງ;
ັ້ ງແຫີ່ ງຂໍມູ
ັ້
ເຂົາເຖິ
ສີ່ ອອນໄລນ໌ຕີ່າງໆ ແລະ ການສັ້າງໂອກາດແກີ່ ກຸີ່ ມເປົາໝາຍໄດັ້
ີ່ ດີຂນ
ັ້
ັ້ ນຖານທີ
ຶ ັ້ ເພີ່ ອປະກອບສີ່ວນເຂົາັ້ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ
5) ເພີ່ ອສະໜອງການສຶກສາຫງັ ການສຶກສາຂັນພ
ັ້ IX.
ິ ະສິດຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຄັງທີ
ບູລມ
- ສົີ່ງເສີມການຝຶ ກອົບຮົມວິຊາຊີບທີີ່ຫາກຫາຍຮູ ບແບບ ແລະ ການສັ້າງທັກສະອາຊີບ ທີີ່ກວມເອົາທັກສະ
ິ ໂດຍພັດທະນາໃຫັ້ສອດຄີ່ອງກັບຄວາມຕັ້ອງການຂອງຕະຫາດແຮງງານ.
ສີມແຮງງານ ແລະ ທັກສະຊີວດ

2.2. ຄາດໝາຍ
ີ່ ສໍາຄັນໄດັ້ສະໜອງໄວັ້ໃນພາກ I, ຂໍ ັ້ 8.5 (ຕາຕະລາງຕິດ
ັ້
ັ້ ນປີ ຖານ ແລະ ຄາດໝາຍ ສໍາລັບຕົວຊີບອກທີ
ຂໍມູ
ັ້
ັ ແລະ ຄາດໝາຍ 2025 ສໍາລັບຂະແໜງຍີ່ ອຍນີ ັ້ ແມີ່ ນ:
ກ
ຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ). ຕົວຊີບອກຫ
ັ້
ັ້ ນ;
ິ ດ
ິ ໄດັ້ຮບ
ັ ການສັ້າງຕັງຂຶ
1) ຄະນະກໍາມະການ ການຮຽນຮູ ຕັ້ ະຫອດຊີວ
ັ້ ງັ ສ:
2) ອັດຕາການຮູ ໜ
- ປະຊາກອນອາຍຸ ແຕີ່ 15-24 ປີ
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o ຍິງ 94%;
o ຊາຍ 88%.
ັ້ ີ່ ຮຽນຈົ
ີ
ບຈາກ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ: 226.000 ຄົນ;
3) ຈໍານວນຜູທ

ັ ລະດັບສູ ງ
2.3. ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບສູງ ແລະ ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບກາງ, ຈະມີການອັ້າງອີງເປັນວົງເລັບ ຫງັ ຈາກ
ໝາຍເຫດ: ສໍາລັບແຕີ່ ລະຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້ ສະໜອງໃຫັ້ຜູອ
ັ້ ີ່ ານສາມາດນໍາໃຊັ້ແຜນຂອງຂະແໜ
ສໍານວນທີີ່ກີ່ າວເຖິງພາກທີ I ຂອງແຜນ 2021-2025. ສິີ່ງນີໄດັ້
ງການຍີ່ ອຍເປັນແຜນສະເພາະ ແຕີ່ ສາມາດອັ້າງອີງເຖິງນະໂຍບາຍທີີ່ກີ່ ຽວຂັ້ອງ ດັີ່ງທີີ່ໄດັ້ລະບຸ ໄວັ້ໃນພາກທີ I.ແຜນ
ັ ລະດັບກາງຂອງຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບສູງ. ບາງຜົນໄດັ້ຮບ
ັ
ຂອງຂະແໜງການຍີ່ ອຍ ບໍີ່ຈໍາເປັນຕັ້ອງແກໄັ້ ຂທຸກໆຜົນໄດັ້ຮບ
ີ່
ັ ລະດັບກາງ ໄດັ້ຖກດັດແກເັ້ ພອສະແດງໃຫັ້ເຫັນຈຸດສຸ ມຂອງຂະແໜງຍີ່ ອຍ
ລະດັບສູງ ແລະ ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້
2.3.1. ຈໍານວນນັກຮຽນທີີ່ຈົບຈາກແຜນງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນເພີີ່ມຂຶນ,

ົ ການຮຽນຮູ ທ
ັ້ ີ່ ດີ
ີ ຂນ,
ຶ ັ້
ໂດຍມີຜນ

ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນທັກສະການຮູ ັ້ໜັງສ ແລະ ທັກສະການຄິດໄລີ່ເລກ ໂດຍມີຈດ
ຸ ສຸ ມພິເສດກີ່ ຽວກັບຜູ ັ້
ັ ລະດັບສູ ງທີ 1)
ດັ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວີ່າງຍິງ-ຊາຍ (ພາກທີ I, ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ການ ແລະ ເຫດຜົນ
ຫກ

➢

ັ້ IX (2021-2025) ສໍາລັບລາຍລະອຽດຂອງເຫດຜົນຕີ່ າງໆ. ຂະແໜງ
ເບິີ່ງພາກທີ I ຂອງແຜນ 5 ປີ ຄັງທີ
ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນໄດັ້ສຸມໃສີ່ການສົີ່ງເສີມ ແລະ ສະໜອງການສຶກສາທີີ່ມີຄຸນນະພາບໃຫັ້ແກີ່ ປະຊາຊົນທີີ່
ັ້ າິ ະສິດຫກ
ັ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ. ນອກຈາກນີຈໍ
ດັ້ອຍໂອກາດທາງການສຶກສາ ທີີ່ຖວີ່າເປັນວຽກບູລມ
ັ້ ງັ ສແລັ້ວ ແຕີ່ ກັບມາກກໜັງສ ແລະ ກກທັກສະການຄິດໄລີ່ເລກຄນ ຍັງມີ
ນວນປະຊາກອນທີີ່ລົບລັ້າງຄວາມບໍີ່ຮູ ໜ
ີ່ ດັ້ອຍໂອກາດ.
ັ້
ຈໍານວນຫາຍ ເຊິີ່ງຄາດວີ່າຈະກວມເອົາເຖິງໜຶີ່ງສີ່ວນສາມຂອງກຸີ່ ມເປົາໝາຍທີ
ັ້
ັ້ ີ່ ມຂຶນັ້ ໃນແຕີ່ ລະຊັນສໍ
ັ້ າລັບການສຶກສາ
ີ່ ແລະ ອັດຕາເລີ່ ອນຂັນເພີ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 1: ອັດຕາເຂົາຮຽນໃໝ
ນອກໂຮງຮຽນ (ພາກທີ I, ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບສູ ງທີ 1, ຜົນຮັບລະດັບກາງ 1.3)
ັ້
ີ , ສັ້າງເງີ່ ອນໄຂໃຫັ້ແກີ່ ກຸີ່ ມເປົາໝາຍ
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ຂະຫຍາຍການສຶກສານອກໂຮງຮຽນໄປສູີ່ ເຂດຫີ່ າງໄກສອກຫກ
ັ ການສຶກສາທີີ່ມີຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ເທົີ່າທຽມ.
ັ້ ີ່ ດັ້
ີ ອຍໂອກາດ ເພີ່ ອໃຫັ້ໄດັ້ຮບ
ຜູທ
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
•

ັ້ ຸ ມຊົນ, ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ລວມທັງສະຖານທີີ່ຈັດການຮຽນ-ການສອນ
ປັບປຸ ງສູນການຮຽນຮູ ຊ
ັ້ ງການສຶກສາທີີ່ເທົີ່າທຽມ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ;
ັ້
ັ ກຸີ່ ມເປົາໝາຍ
ໄດັ້ເຂົາເຖິ
ໃຫັ້ກບ

•

ັ້ ງການສຶກສາ ໃຫັ້
ັ້
ໃນເກນອາຍຸ 6-14 ປີ ທີີ່ບໍີ່ສາມາດເຂົາເຖິ
ສະໜອງການສຶກສາແກີ່ ເດັກນັ້ອຍກຸີ່ ມເປົາໝາຍ
ັ້
ກສາໃນໂຮງຮຽນ;
ສາມາດເຊີ່ ອມຕໍີ່ເຂົາໃນການສຶ

•

ັ້ ງການສຶກສາ ໃຫັ້ໄດັ້ຮບ
ັ ການ
ສະໜອງການສຶກສາໃຫັ້ປະຊາກອນໃນເກນອາຍຸ 15-40 ປີ ທີີ່ບໍີ່ສາມາດເຂົາເຖິ
ບໍາລຸ ງຍົກລະດັບການສຶກສາ ຢີ່າງທົີ່ວເຖິງ, ເທົີ່າທຽມ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ;

•

ັ້
ັ້ ງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຫາຍຂຶນ;
ັ້ ກ
ິ ານ ໄດັ້ເຂົາເຖິ
ຂະຫຍາຍໂອກາດໃຫັ້ແມີ່ ຍິງ ຊົນເຜົີ່າ ແລະ ຜູ ພ
ັ້
ັ້ ນຖານ
ັ ສູດການຮູ ໜ
ັ້ ງັ ສສໍາ
ຄຽງຄູີ່ ກັບການຮຽນ-ການສອນຕາມຫກ
ສະໜອງການຝຶ ກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັນພ

•

ິ ;
ລັບຜູ ໃັ້ ຫຍີ່ ແລະ ໄວໜຸີ່ ມ ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນເຂດຫີ່ າງໄກສອກຫກ
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•

ັ້
ງຄົມ, ອໍານາດການປົກຄອງທັ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ພາກສີ່ວນ
ຊຸກຍູ ັ້ ແລະ ສົີ່ງເສີມ ໃຫັ້ຊຸມຊົນ, ອົງການຈັດຕັງທາງສັ
ັ້
ດທະນາວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຢີ່າງກວັ້າງຂວາງ ແລະ ທົີ່ວເຖິງ;
ອີ່ ນໆ ເປັນເຈົາການໃນການພັ

•

ສົີ່ງເສີມການຮຽນຮູ ໂັ້ ດຍຜີ່ານສີ່ ອິເລັກໂທນິກຕີ່ າງໆ ທີີ່ມີຄວາມຫາກຫາຍ ແລະ ກວັ້າງຂວາງ, ຕາມຍຸ ກສະໄໝ
ັ້ ຽນ.
ເໝາະສົມຕາມສະພາບຂອງທັ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ເງີ່ ອນໄຂຂອງຜູ ຮ

ັ້ ະຫອດຊິວດ
ິ ສໍາລັບໝົດທຸກຄົນ.
ຍຸ ດທະສາດທີ 2 : ສົີ່ງເສີມການຮຽນຮູ ຕ
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•
•

ັ້
ັ ວຽກງານການຮຽນຮູ ຕັ້ ະຫອດຊີວດ
ິ ທົີ່ວສັງຄົມ;
ີ ານຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ຊຸກຍູ ັ້ ແລະ ສົີ່ງເສີມ ໃຫັ້ມກ
ິ ໂດຍ
ັ ການສຶກສາຕໍີ່ເນີ່ ອງ ແລະ ການຮຽນຮູ ຕັ້ ະຫອດຊີວດ
ຊຸກຍູ ັ້ ແລະ ສົີ່ງເສີມ ໃຫັ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົີ່າໄດັ້ຮບ

ັ້ ີ່ ປັ
ີ ບປີ່ຽນໄດັ້, ການຮຽນຮູ ຕັ້ າມອັດທະຍາໄສ,
ຜີ່ານຮູ ບແບບການຮຽນທີີ່ມີຫາຍທາງເລອກ ເຊັີ່ນ: ການຮຽນຮູ ທ
ການສຶກສາທາງໄກ ແລະ ການສຶກສາຮູ ບແບບອີ່ ນໆ;

•

ັ້
ແລະ ເຄີ່ ອງມ ເພີ່ ອທຽບໂອນ ແລະ ປະເມີນຄຸ ນນະພາບການ
ພັດທະນາມາດຕະຖານຄຸ ນນະພາບ, ຕົວຊີບອກ
ິ .
ຮຽນຮູ ຕັ້ ະຫອດຊີວດ

ັ້
ັ້ ີ່ ການຮູ ໜ
ັ້ ງັ ສ
ັ ສູດການຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັນັ້ ແລະ ປັບປີ່ຽນໄດັ້ ທີີ່ມີເນອໃນເນັ
ນໃສ
ຍຸ ດທະສາດທີ 3: ພັດທະນາຫກ
ແລະ ການສັ້າງທັກສະອາຊີບ ສໍາລັບທັ້ອງຖິີ່ນ ໂດຍນໍາໃຊັ້ການສີ່ ການຮຽນຮູ ບແບບຕີ່ າງໆ.
ັ້
ົ ສໍາເລັດອັນເຕັມສີ່ວນໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ຍຸ ດທະສາດນີ ັ້
ຢາກມີຜນ
ບດ

ຈະຕັ້ອງມີການສະໜອງງ ົບປະມານ

ຕາມສົມມຸ ດຖານດັ້ານງ ົບປະມານ “ຍົກສູງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ” ແລະ / ຫ ງ ົບປະມານ ODA ສຸ ມໃສີ່ຍຸ ດທະ
ັ້
ສາດນີໂດຍສະເພາະ.
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•

•
•

•
•

ັ້
ັ້ ງັ ສ ແລະ ວິຊາຊີບ
ັ ສູດການຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັນັ້ ທີີ່ມີເນອໃນກີ່
ຽວກັບການຮຽນຮູ ໜ
ສັ້າງ ແລະ ພັດທະນາຫກ
ີ່
ັ້
ັ້ ນຖານໃນສາຂາຕີ່ າງໆ ໂດຍຮູ ບແບບອອນໄລນ໌ ໂດຍອີງໃສີ່ສະພາບເງອນໄຂຂອງທັ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ສະ
ຂັນພ
ພາບຄວາມຕັ້ອງການຂອງຕະຫາດແຮງງານ;
ັ້ ງັ ສ, ບໍາລຸ ງຍົກລະດັບການສຶກສາ, ການຝຶກອົບຮົມ
ພັດທະນາສີ່ ການຮຽນ-ການສອນ ກີ່ ຽວກັບການຮຽນຮູ ໜ
ັ້
ັ້ ນຖານ
ັ ສູດທັ້ອງຖິີ່ນ);
ແລະ ທັກສະອາຊີບ ໃຫັ້ແທດເໝາະກັບທັ້ອງຖິີ່ນ (ພັດທະນາຫກ
ວິຊາຊີບຂັນພ
ັ ສູດການຮຽນຮູ ໜ
ັ້ ງັ ສ, ບໍາລຸ ງຍົກລະດັບການສຶກສາ, ການຝຶ ກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັນັ້
ໂຄສະນາ ແລະ ເຜີຍແຜີ່ ຫກ
ັ້
ແລະ ທັກສະອາຊີບ ຜີ່ານສີ່ ຕີ່ າງໆທັງແບບອອນໄລນ໌ (Online) ແລະ ແບບສີ່ ສິີ່ງພິມ (Offline) ໃນ
ພນຖານ
ັ້
ແລະ ເງີ່ ອນໄຂຂອງທັ້ອງຖິີ່ນ.
ຮູ ບແບບທີີ່ເໝາະສົມກັບກຸີ່ ມເປົາໝາຍ
ພັດທະນາເຄີ່ ອງມຮັບໃຊັ້ການຮຽນ-ການສອນ ໂດຍນໍາໃຊັ້ ແອັບອອນລາຍ (online application) ເພີ່ ອໃຫັ້
ັ້
ັ້
ັ້ ງກຸີ່ ມເປົາໝາຍຫ
າຍຂຶນ;
ເຂົາເຖິ
ັ້
ີ ານສິດສອນ ແລະ ແລະ ການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງ
ບຸກຄະລາກອນກີ່ ຽວກັບການນໍາໃຊັ້, ວິທກ
ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ການຮຽນ-ການສອນ ຜີ່ານສີ່ ຕີ່ າງໆ ທັງແບບອອນໄລນ໌ (Online) ແລະ ແບບສີ່ ສິີ່ງພີມ (Offline).

ັ້ ງັ ສໃນກຸີ່ ມຜູ ໃັ້ ຫຍີ່ ແລະ ໄວໜຸີ່ ມເພີີ່ມຂຶນັ້ ພັ້ອມທັງຫຸ ດຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນກັນລະຫວີ່າງ
2.3.2. ອັດຕາການຮູ ໜ
ັ້ ມສັນຖານ (ພາກທີ I, ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບສູ ງທີ 4)
ເພດ, ເຜົີ່າ, ຖານະດັ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ທີີ່ຕັງພູ
ັ ການ ແລະ ເຫດຜົນ
ຫກ
ັ້ IX (2021-2025) ສໍາລັບເຫດຜົນລະອຽດຕີ່ າງໆ. ມີຄວາມຈໍາເປັນຕັ້ອງ
ເບິີ່ງພາກທີ I ຂອງແຜນ 5 ປີ ຄັງທີ
ີ ານຕິດຕາມອັດຕາການຮູ ໜ
ັ້ ງັ ສໃນກຸີ່ ມຜູໃັ້ ຫຍີ່ ແລະ ໄວໜຸີ່ ມ ເນີ່ ອງຈາກຈໍານວນນັກຮຽນທີີ່ອອກຈາກໂຮງ
ໄດັ້ມກ
➢
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ັ້ ທີີ່ມີຜນ
ັ້ ງັ ສ
ົ ການຮຽນຕໍີ່າຍັງມີຈາໍ ນວນຫາຍ. ແຜນງານການສົີ່ງເສີມການຮູ ໜ
ຮຽນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມຕອນຕົນ
ັ້ ຂະແໜງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຈະ
ັ້ າ. ດັີ່ງນັນ,
ີ ານໃນການຮຽນຮູ ຕັ້ ະຫອດຊີວດ
ິ ເຂົານໍ
ກໍຍງັ ບໍີ່ໄດັ້ລວມເອົາວິທກ
ີ່ ງກີ່ າວ ຢີ່າງທົີ່ວເຖິງ ພັ້ອມທັງສັ້າງ
ັ້
ັ ກຸີ່ ມເປົາໝາຍດັ
ຕັ້ອງໄດັ້ເອົາໃຈໃສີ່ປັບປຸ ງ, ແກໄັ້ ຂ ແລະ ສະໜອງການສຶກສາໃຫັ້ກບ
ັ້ ງັ ສ ແລະ ພັ້ອມທັງຮັບປະກັນໃຫັ້ເກີດມີຄວາມເທົີ່າທຽມກັນທາງດັ້ານການ
ທຸກເງີ່ ອນໄຂເພີ່ ອສົີ່ງເສີມການຮຽນຮູ ໜ
ສຶກສາ ໃນທຸກດັ້ານ ແລະ ທຸກຮູ ບແບບ.
ັ້ ງັ ສ ສໍາລັບໄວໝຸີ່ ແລະ ຜູ ໃັ້ ຫຍີ່ 24-40 ປີ ເພີີ່ມຂຶນັ້ ແລະຫຸ ດຜີ່ອນຄວາມ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະກາງທີ 1: ອັດຕາການຮູ ໜ
ັ້ ມສັນຖານ (ພາກທີ I ຜົນໄດັ້ຮັບ
ແຕກໂຕນໃນການຮູ ັ້ໜັງສ ສໍາລັບ ເພດ, ເຜົີ່າ, ຖານະດັ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ທີີ່ຕັງພູ
ລະດັບສູງທີ 4, ຜົນຮັບລະດັບກາງທີ 4.1)
ັ້ ງັ ສ ສໍາລັບປະຊາກອນໃນເກນອາຍຸ
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ຊຸກຍູ ັ້ ແລະ ສົີ່ງເສີມການຮຽນ-ການສອນລົບລັ້າງຄວາມບໍີ່ຮູ ໜ
ັ້
15-40 ປີ ໃຫັ້ຫາຍຂຶນ.
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
•

ັ້
ງຄົມ, ອໍານາດການປົກຄອງທັ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ພາກສີ່ວນ
ຊຸກຍູ ັ້ ແລະ ສົີ່ງເສີມໃຫັ້ຊຸມຊົນ, ອົງການຈັດຕັງທາງສັ
ັ້
ັ້ ງັ ສ;
ດການຮຽນ-ການສອນລົບລັ້າງຄວາມບໍີ່ຮູ ໜ
ອີ່ ນໆ ເປັນເຈົາການໃນການຈັ

•

ັ້
ັ້ ງັ ສ ໂດຍແຍກຕາມ
ັ ການຮຽນ-ການສອນລົບລັ້າງຄວາມບໍີ່ຮູ ໜ
ໄດັ້ຮບ
ຊຸກຍູ ັ້ ແລະ ສົີ່ງເສີມ ໃຫັ້ກຸີ່ມເປົາໝາຍ
ັ້ ມສັນຖານ ໃຫັ້ເທົີ່າທຽມກັນ;
ເພດ, ເຜົີ່າ, ຖານະດັ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ທີີ່ຕັງພູ

•

ັ້
ັ້ ງັ ສ ຂອງກຸີ່ ມເປົາໝາຍໄວໜຸີ່
ັ ງານສໍາລັບວຽກງານລົບລັ້າງຄວາມບໍີ່ຮູ ໜ
ມ 15-40 ປີ.
ວາງແຜນປະຕິບດ

ັ ສູ ດການຮຽນ-ການສອນລົບລັ້າງຄວາມບໍີ່ຮູ ັ້ໜັງສ ຂອງການສຶກສາ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງ 2: ໄດັ້ມີການຕິດຕາມຫກ
ັ້ ງັ ສຂອງໄວໜຸີ່ ມ. (ພາກທີ I
ນອກໂຮງຮຽນ ໂດຍການສຸີ່ ມເອົາກຸີ່ ມຕົວຢີ່າງ ເພີ່ ອປະເມີນຜົນກະທົບກີ່ ຽວກັບການຮູ ໜ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບສູ ງທີ 4, ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງ 4.2)
ັ້ ງັ ສ ແລະ ການບໍາລຸ ງຍົກລະດັບການສຶກສາ.
ຍຸ ດທະສາດ 1: ພັດທະນາກົນໄກການປະເມີນ ສໍາລັບການຮຽນຮູ ໜ
ັ້
ັ ຍຸ ດທະສາດນີ ັ້ ຈະຕັ້ອງມີການສະໜອງທຶນທີີ່ສອດ
ົ ສໍາເລັດຢີ່າງເຕັມສີ່ວນໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ຢາກມີຜນ
ຄີ່ອງກັບສົມມຸ ດຖານດັ້ານງ ົບປະມານ “ຍົກສູງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ” ແລະ / ຫ ງ ົບປະມານ ODA ຕັ້ອງສຸ ມໃສີ່ຍຸ ດ
ທະສາດດັີ່ງກີ່ າວນີ.ັ້
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
•

ັ້
ັ້ ນ ແລະ ເຄີ່ ອງມຕິດຕາມ-ປະເມີນ ອັດຕາຜູ ເັ້ ຂົາຮຽນ
ັ້ ີ່ ຮຽນຈົ
ີ
ບການສຶກສາ
ແລະ ຜູ ທ
ພັດທະນາລະບົບຖານຂໍມູ
ັ້ ມສັນຖານ;
ນອກໂຮງຮຽນ ແຍກຕາມ ເຜົີ່າ, ເພດ, ຖານະດັ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ທີີ່ຕັງພູ

•

ັ້
ັ້ ີ່ ຮຽນຈົ
ີ
ິ ກ
ິ ານເຂົາຮຽນ
ບແຕີ່ ລະປີໂດຍນໍາໃຊັ້ເຄີ່ ອງມ ແລະ ກົນໄກການກວດກາ,
ແລະ ຜູທ
ເກັບກໍາສະຖີຕ

•

ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນ ຂອງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ;
ພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊັ້ ເຄີ່ ອງມ, ກົນໄກ ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ເພີ່ ອວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ ກີ່ ຽວ
ັ້
ັ້ ງັ ສ ແລະ ອັດຕາການຮຽນຈົບບໍາລຸ ງຍົກລະດັບຊັນປະຖົ
ມ ຂອງໄວໜຸີ່ ມ;
ກັບອັດຕາການຮູ ໜ

•

ັ້
ບຸກຄະລາກອນ ໃນການນໍາໃຊັ້ເຄີ່ ອງມຕິດຕາມ.
ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້

ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 3: ໂຄງປະກອບຂອງສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການພັດທະນາສູ ນການສຶກສາ
ັ ການປັບປຸ ງ ເພີ່ ອຊີ່ວຍເຮັດໃຫັ້ອດ
ັ ຕາການຮູ ໜ
ັ້ ງັ ສ ຂອງໄວໜຸີ່ ມ
ນອກໂຮງຮຽນ ແລະ ສູນການຮຽນຮູ ັ້ຊຸມຊົນ ໄດັ້ຮບ
ັ້ (ພາກທີ I, ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບສູ ງທີ 4, ຜົນຮັບລະດັບກາງ 4.3)
ແລະ ຜູ ໃັ້ ຫຍີ່ ເພີີ່ມຂຶນ.
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ັ້ ຸ ມຊົນ ໃຫັ້ມຄ
ີ ຸ ນນະ
ຍຸ ດທະສາດ 1: ປັບປຸ ງໂຄງສັ້າງຂອງການສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ສູນການຮຽນຮູ ຊ
ພາບ ແລະ ເໝາະສົມກັບສະພາບຕົວຈິງຂອງທັ້ອງຖິີ່ນ.
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
• ປັບປຸ ງໂຄງສັ້າງຂອງສູນພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ

ໃຫັ້ກາຍເປັນສະຖາບັນການສຶກສານອກໂຮງ

ຮຽນ;
ັ້ າງໆ ເພີ່ ອ
ິ ານຄຸ ມ
ັ້ ຄອງ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານ ຂອງສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຂັນຕີ່
• ປັບປຸ ງລະບຽບການບໍລຫ
ັ້ ງໄດັ້ງີ່າຍ;
ໃຫັ້ຊຸມຊົນ ແລະ ສັງຄົມ ສາມາດເຂົາເຖິ
ັ້
ິ ານ-ຄຸ ມ
ັ້ ຄອງ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານ ໃຫັ້ບຸກຄະລາກອນ ການສຶກສາ
ໃນດັ້ານການບໍລຫ
• ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງ
ນອກໂຮງຮຽນ;
ີ ຸ ນນະພາບ ແລະ ກາຍເປັນສູນແຫີ່ ງການຮຽນຮູ ັ້ ເພີ່ ອ
ຍຸ ດທະສາດ 2: ພັດທະນາສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນໃຫັ້ມຄ
ທຸກຄົນ.
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
• ສັ້າງນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະຖານ ໃນການຫັນສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ໃຫັ້ເປັນສູນ
ແຫີ່ ງການຮຽນຮູ ;ັ້
ັ້ ນຂີ່າວສານ
ິ ານ ແລະ ສະໜອງຂໍມູ
• ສັ້າງ ແລະ ປັບປຸ ງສະຖານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ໃຫັ້ເປັນແຫີ່ ງບໍລກ
ການຮຽນຮູ ັ້ ໃຫັ້ຊຸມຊົນ ແລະ ສັງຄົມ;
ັ້ ງັ ສ ແລະ
• ພັດທະນາລະບຽບການ ແລະ ກົນໄກ ກີ່ ຽວກັບການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ລົບລັ້າງຄວາມບໍີ່ຮູ ໜ
ັ້ ຸ ມຊົນຂອງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ;
ບໍາລຸ ງຍົກລະດັບການສຶກສາ ໂດຍຜີ່ານສູນການຮຽນຮູ ຊ
• ພັດທະນາລະບຽບການ ແລະ ກົນໄກ ກີ່ ຽວກັບການສັ້າງສູນ ເປັນແຫີ່ ງຝຶກອົບຮົມທັກສະວິຊາຊີບ ແລະ ສະ
ັ ຕະຫາດແຮງງານ;
ໜອງສີມແຮງງານທີີ່ມີປະສິດທິພາບ ໃຫັ້ກບ
• ສັ້າງສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ສະໜອງອຸ ປະກອນຮັບໃຊັ້ ໃນການຈັດການຮຽນ-ການສອນ, ການຝຶກ
ອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ລວມທັງປັບປຸ ງສະພາບແວດລັ້ອມຂອງສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ.
ັ້
ັ້ ນຖານ
ັ້ ີ່ ຈົ
ີ ບການ
2.3.3. ຄຸ ນນະພາບ ແລະ ຈໍານວນນັກຮຽນທີີ່ອອກຈາກລະບົບກີ່ ອນຈົບການສຶກສາຂັນພ
ແລະ ຜູ ທ
ັ້
ີ່ ເຂົາສູີ່
ັ້ ນຖານທີ
ັ້ ຕະຫາດແຮງງານທັງພາຍໃນ ແລະ ຕີ່ າງປະເທດ ສອດຄີ່ອງກັບຄວາມ
ສຶກສາຫງັ ຂັນພ
ັ້
ັ້
ຕ ັ້ອງການຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຄັງທີ
IX ເພີ່ ອຫຸ ດພົນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດ
ັ ລະດັບສູ ງທີ 5)
ດັ້ອຍພັດທະນາ (ພາກທີ I, ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ການ ແລະ ເຫດຜົນ
ຫກ
ັ້ IX (2021-2025) ນີສໍັ້ າລັບເຫດຜົນລະອຽດຕີ່ າງໆ. ການວິເຄາະກໍາລັງ
ເບິີ່ງພາກທີ I ຂອງແຜນ 5 ປີ ຄັງທີ
ແຮງງານທີີ່ດໍາເນີນໃນປີ 2017 ໄດັ້ສະແດງໃຫັ້ເຫັນວີ່າ ຍັງມີແຮງງານຈໍານວນຫາຍທີີ່ເຮັດວຽກຢູີ່ໃນທຸລະກິດແບບ
➢

ັ້
ັ້ ນຖານ
ັ້ ການຝຶ ກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັນພ
ແມີ່ ນຍັງມີຄວາມຈໍາເປັນຫາຍ ນອກເໜອ
ສີ່ວນຕົວ ແລະ ຄອບຄົວ. ສະນັນ,
ັ .
ຈາກການສະໜອງການຝຶກອົບຮົມ ລະດັບ C.1 ແລະ C.2 ຂອງອາຊີວະສຶກສາທີີ່ມີຢີ່ ູໃນປັດຈຸບນ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 1: ຂອບວຸ ດທິການສຶກສາແຫີ່ງຊາດ ໄດັ້ກວມເອົາການເຊີ່ ອມໂຍງກັນລະ ຫວີ່າງການສຶກສາ
ນອກໂຮງຮຽນ ແລະ ສາຍອາຊີວະສຶກສາ ເພີ່ ອໃຫັ້ສອດຄີ່ອງກັບຂອບວຸ ດທິການສຶກສາຂອງອາຊຽນ (ພາກທີ I, ຜົນ
ັ ລະດັບກາງທີ 5.9)
ໄດັ້ຮັບລະດັບສູ ງທີ 5, ຜົນໄດັ້ຮບ
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ັ້
ດທິການ
ຍຸ ດທະສາດ 1: ພັດທະນາກົນໄກ ແລະ ລະບຽບການຕີ່ າງໆຂອງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ເຂົາໃນຂອບວຸ
ສຶກສາແຫີ່ ງຊາດ.
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
ັ ສູດວິຊາຊີບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ໃນການທຽບເທົີ່າ, ທຽບໂອນ ທັກສະອາຊີບ
• ສັ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ຫກ
ແລະ ສີມແຮງງານ ເພີ່ ອໃຫັ້ເຊຶີ່ ອມໂຍງກັນຂອບວຸ ດທິການສຶກສາແຫີ່ ງຊາດ;
• ສັ້າງລະບຽບການເພີ່ ອປະສົມປະສານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ

ໃຫັ້ສອດຄີ່ອງກັບຂອບວຸ ດທິການສຶກສາ

ແຫີ່ ງຊາດ;
ັ້
ັ້ ນຖານ
• ພັດທະນາການປະກັນຄຸ ນນະພາບວິຊາຊີບຂັນພ

ໂດຍສົມທົບກັບສູນປະກັນຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ

ແລະ ພາກສີ່ວນກີ່ ຽວຂັ້ອງ;
ັ້
ັ້ ນຖານ
ັ້
ແລະ ທັກສະດັ້ານວິຊາ
າວິຊາສະເພາະໃຫັ້ແກີ່ ຄູຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັນພ
• ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງທາງດັ້
ຊີບ ໃນສາຂາຕີ່ າງໆ ເພີ່ ອແນີ່ ໃສີ່ໃຫັ້ສາມາດຈັດຝຶກອົບຮົມ ໃຫັ້ໄປຕາມມາດຕະຖານຂອດວຸ ດທິການສຶກສາ
ແຫີ່ ງຊາດ;
ຍຸ ດທະສາດ 2: ທົບທວນຄນ ແລະ ປັບປຸ ງ ນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ, ມາດຕະຖານ ວິຊາຊີບ ແລະ ທັກສະອາຊີບ
ຕາມສະພາບເງີ່ ອນໄຂ ເພີ່ ອຮັບປະກັນວີ່າຂອບວຸ ດທິການສຶກສາແຫີ່ ງຊາດ ສອດຄີ່ອງກັບຂອບວຸ ດທິການສຶກສາຂອງ
ອາຊຽນ.
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
• ພັດທະນາມາດຕະຖານທັກສະອາຊີບ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການຮຽນຮູ ຕັ້ າມອັດທະຍາໄສ ຕາມ
ັ້ ບຂອບ
ຂອບວຸ ດທິການສຶກສາແຫີ່ ງຊາດ ເພີ່ ອໃຫັ້ສາມາດທຽບເທົີ່າ, ທຽບໂອນ, ຮັບຮູ ັ້ ແລະ ເຊຶີ່ ອມໂຍງ ເຂົາກັ
ວຸ ດທິການສຶກສາຂອງອາຊຽນ;
ັ້
ັ້ ນຖານ
ັ ງານ ໃນການສົີ່ງເສີມການສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັນພ
ເພີ່ ອການຈ ັ້າງງານ
• ສັ້າງແຜນປະຕິບດ
ັ້ 4 (IR 4.0)
ໃຫັ້ສອດຄີ່ອງກັບສະພາບຕະຫາດແຮງງານ ໃນຍຸ ກການປະຕິຮູບອຸ ດສະຫະກໍາທັນສະໄໝ ຄັງທີ
ັ້
ກສານອກໂຮງຮຽນ;
ສໍາລັບກຸີ່ ມເປົາໝາຍການສຶ
ັ້ ນ ແລະ ການຮັບີ ວາມຊໍານິຊໍານານ ໂດຍນໍາໃຊັ້ຂອບການຮັບຮູ ,ັ້ ການຢັງຢ
• ພັດທະນາກໍາລັງແຮງງານໃຫັ້ມຄ
ັ້
ານການເຕີບໂຕທາງດັ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ ແລະ ການເຊີ່ ອມ
ຮອງທີີ່ມີ ເພີ່ ອສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງດັ້
ັ້
ໂຍງກັບພາກພນ;
ັ້
ັ້ ນຖານ.
ຍຸ ດທະສາດ 3: ສັ້າງໂຄງການ ແລະ ພັດທະນາຮູ ບແບບ ເພີ່ ອການສົີ່ງເສີມວິຊາຊີບຂັນພ
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
ີ່ ຕິດພັນກັບການພັດທະນາຊົນນະ
ັ້
ັ້ ນຖານທີ
• ສັ້າງໂຄງການ ແລະ ພັດທະນາຮູ ບແບບການສົີ່ງເສີມວິຊາຊີບຂັນພ
ິ ການເປັນຢູີ່ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົີ່າ;
ບົດ ເພີ່ ອຍົກລະດັບຄຸ ນນະພາບຊີວດ
ີ ວາມຫາກຫາຍທາງດັ້ານສາຂາວິຊາຊີບ ແລະ ມີວທ
ິ ີ
• ພັດທະນາ ແລະ ສົີ່ງເສີມການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ໃຫັ້ມຄ
ັ້
ແລະ
ການຝຶ ກອົບຮົມຫາຍຮູ ບ ຫາຍແບບ ໂດຍສາມາດປັບປີ່ຽນໄດັ້ຕາມຄວາມຕັ້ອງການຂອງກຸີ່ ມເປົາໝາຍ
ສະພາບເງີ່ ອນໄຂຂອງສັງຄົມ;
ັ້
ັ້ ນຖານ
ແລະ ຝຶກທັກສະອາຊີບແບບຊໍານິ
• ສະໜອງອຸ ປະກອນຮັບໃຊັ້ ໃນການຈັດຝຶ ກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັນພ
ຊໍານານ.

144

ັ້ ຄຸ ມ
ັ້ ຄອງ, ຈັດສັນຊັບພະຍາກອນ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນຢູີ່ແຕີ່
2.3.4. ຂະແໜງການສຶກສາໄດັ້ມີການຈັດຕັງ,
ັ້ ີ່ າງເໝາະສົມ ເພີ່ ອປັບປຸ ງການປະຕິບດ
ັ ໜັ້າທີີ່ຂອງຂະແໜງການໄດັ້ຢີ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະ
ລະຂັນຢ
ົ ສູ ງ (ພາກທີ I, ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບສູ ງທີ 6)
ສິດທິຜນ
➢

ັ ການ ແລະ ເຫດຜົນ
ຫກ

ັ້ IX (2021-2025) ນີ ັ້ ສໍາລັບເຫດຜົນລະອຽດຕີ່ າງໆ.
ເບິີ່ງພາກທີ I ຂອງແຜນ 5 ປີ ຄັງທີ
ັ້
ັ ງານ (ຄະນະກໍາມະການຈັດສັນຄູ ແລະ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງ 1: ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ຄະນະກໍາມະການປະຕິບດ
ັ້ ງກາງ ແລະ ລະດັບທັ້ອງຖິີ່ນ ໃນການນໍາໃຊັ້ຂໍມູ
ັ້ ນອັ້າງອິງີ ຈາກ
ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງ ິນ) ທັງຂັນສູ
ີ ການຄີດໄລີ່ຄີ່າໃຊັ້ຈີ່າຍ, ຜົນການປະເມີນຜົນການຮຽນ ແລະ ສະຖິຕຂ
ິ ມູ
ໍ ັ້ ນຂີ່າວສານດັ້ານການສຶກ
ແຜນປະຈໍາປີ ທີ່ ມີ
ັ້
ັ ບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸ ດທະສາດຂອງແຜນພັດທະນາຂະ
ສາ (EMIS) ເພີ່ ອເປັນບີ່ອນອິງໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ ລະດັບສູ ງທີ 6, ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງ 6.3)
ແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ (ພາກທີ I, ຜົນໄດັ້ຮບ
ີ ະສິດທິພາບ ແລະ
ິ ມູ
ໍ ັ້ ນຂີ່າວສານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ໃຫັ້ມປ
ຍຸ ດທະສາດ 1: ພັດທະນາລະບົບສະຖິຕຂ
ົ ສູງ.
ປະສິດທິຜນ
ັ້
ັ ຍຸ ດທະສາດນີ ັ້
ົ ສໍາເລັດຢີ່າງເຕັມສີ່ວນໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ຢາກມີຜນ

ຈະຕັ້ອງມີການສະໜອງທຶນທີີ່ສອດ

ຄີ່ອງກັບສົມມຸ ດຖານດັ້ານງ ົບປະມານ “ຍົກສູງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ” ແລະ / ຫ ງ ົບປະມານ ODA ຕັ້ອງສຸ ມໃສີ່
ຍຸ ດທະສາດດັີ່ງກີ່ າວນີ.ັ້
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
ີ່ ກກໜັງສຄນ ແລະ ຜູທ
ັ້
ັ້ ນກຸີ່ ມເປົາໝາຍທີ
ັ້ ີ່ ປະລະການສຶ
ີ
ກສາຈາກສາມັນສຶກສາ
• ດໍາເນີນການລົງສໍາຫວດຂໍມູ
ັ້ ນປີຖານ);
(ເພີ່ ອໃຊັ້ເປັນຂໍມູ
ັ້ ນແບບທັນສະໄໝ ແລະ ການຄິດໄລີ່ອັດຕາການຮູ ັ້
ັ ງານ ໃນການພັດທະນາວິທເີ ກັບກໍາຂໍມູ
• ສັ້າງແຜນປະຕິບດ
ັ້ ງັ ສ ແລະ ບໍາ
ັ ສູດການຮຽນ-ການສອນລົບລັ້າງຄວາມບໍີ່ຮູ ໜ
ໜັງສສໍາລັບໄວໜຸີ່ ມ ແລະ ຜູ ໃັ້ ຫຍີ່ ທີີ່ຮຽນໃນຫກ
ັ້
ມ;
ລຸ ງຍົກລະດັບການສຶກສາຊັນປະຖົ
ັ້ ຄອງສະຖິຕຂ
ິ ມູ
ໍ ັ້ ນຂີ່າວສານ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແບບອອນໄລ ເພີ່ ອເຊີ່ ອມ
• ພັດທະນາລະບົບການຄຸ ມ
ັ້ ນຂອງກະຂວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂດຍການປະສານສົມທົບກັບສູນສະຖິຕສ
ິ ກ
ຶ
ໂຍງກັບລະບົບຖານຂໍມູ
ສາ ແລະ ກິລາ.
ັ້
ັ ບຸ ກຄະລາກອນ ໃນການນໍາໃຊັ້ຂມູ
ໍ ັ້ ນສະຖິຕ ິ ເພີ່ ອເປັນບີ່ອນອີງໃຫັ້ແກີ່
ກບ
ຍຸ ດທະສາດ 2: ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ັ້
ັ ຍຸ ດທະສາດ.
ບດ
ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັງປະຕິ
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
ັ້
ບຸກຄະລາກອນທີີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ສໍາລັບ
• ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ັ້ ນກາງ ແລະ ທັ້ອງຖິີ່ນ;
ວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຂັນສູ
ັ້
ັ້
ບຸກຄະລາກອນ ທາງດັ້ານການນໍາໃຊັ້ເຄີ່ ອງມ ICT ແບບໃໝີ່ ເພີ່ ອເກັບກໍາ ແລະ ຄຸ ມ
• ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ັ້ ນສະຖິຕຕ
ິ ີ່ າງໆ ສໍາລັບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ;
ຄອງ ຂໍມູ
ັ້
ບການ
ຍຸ ດທະສາດ 3: ເຊີ່ ອມໂຍງລະບົບການຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ເຂົາໃນລະບົ
ິ ມູ
ໍ ັ້ ນຂີ່າວສານແບບອິເລັກໂຕນິກ ປະຈໍາປີ (EMIS).
ລາຍງານສະຖິຕຂ
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
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ັ້ ນໂດຍນໍາໃຊັ້ໄອຊີທີ ໃຫັ້ສາມາດເຊີ່ ອມໂຍງກັບລະບົບການກວດ
• ສັ້າງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບການເກັບກໍາຂໍມູ
ັ້
ັ ກິດຈະກໍາການສຶກສານນອກໂຮງ
ັ ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ກາ, ການຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ເພີ່ ອຕີລາຄາຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້ ບລະບົບການລາຍງານສະຖິຕຂ
ິ ມູ
ໍ ັ້ ນຂີ່າວສານການສຶກສາປະຈໍາປີ (EMIS);
ຮຽນ ໃຫັ້ເຂົາກັ
ັ້ ບລະບົບການລາຍງານສະຖິຕກ
ັ້ ນເຂົາກັ
ິ ານສຶກສາ ປະຈໍາ
• ສັ້າງແຜນພັດທະນາການ ເຊີ່ ອມໂຍງລະບົບຖານຂໍມູ
ປີ (EMIS);
ັ້
ິ ານສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ກີ່ ຽວກັບ
ບຸກຄະລາກອນທີີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານສະຖິຕກ
• ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ັ້ ນ, ການນໍາໃຊັ້ ແລະ ການບໍາລູງຮັກສາລະບົບຖານຂໍມູ
ັ້ ນ, ການປັ້ອນຂໍມູ
ັ້ ນ;
ການເກັບກໍາຂໍມູ
ັ້ ນໃນການເຊີ່ ອມໂຍງກັບ
• ຕີລາຄາຜົນຂອງການລາຍງານຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການນໍາໃຊັ້ລະບົບຖານຂໍມູ
ລະບົບຂອງສູນສະຖິຕ ິ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.
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VI.
1.

ຂະແໜງການຍີ່ ອຍການສຶກສາຄູ

ພາກສະເໜີ

1.1. ຜົນສໍາເລັດ
ັ້ 2 ແລະ 3) ຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025 ຈະໃຫັ້
ໃນພາກທີ I (ຂໍທີ
ັ້
ັ້ ນສໍາເລັດຫກ
ັ ເຊິີ່ງລວມມີ:
ນຜົ
ລາຍລະອຽດເພີີ່ມເຕີມກີ່ ຽວກັບຜົນສໍາເລັດ. ໃນພາກນີຈະເນັ
ົ ັ້ ີ່ ນໃນຂະແໜງການສຶກສາຄູ ແມີ່ ນເຫັນໄດັ້ຈາກການປັບປຸ ງ, ຍົກລະດັບຄຸ ນນະພາບວິຊາ
ຜົນສໍາເລັດທີພນເດັ
ີ ຸ ນວຸ ດທິຕາມມາດຕະຖານທີີ່ກໍານົດໄວັ້, ມີ
ການ-ວິຊາສະເພາະຂອງຄູສອນ ໃນບັນດາສະຖານການສຶກສາຄູ. ຄູມຄ
ັ ຕໍາແໜີ່ງວິຊາການຄູ ແລະ ໄດັ້ຮບ
ັ ການສະໜັບສະໜູນໃນການພັດທະນາວິຊາ
ການຝຶ ກອົບຮົມວິຊາສະເພາະ, ໄດັ້ຮບ
ັ້ ນສະຖານະພາບເປັນສູນແຫີ່ ງການພັດທະນາ ສໍາ
ັ ການຢັງຢ
ຊີບຄູຢີ່າງຕໍີ່ເນີ່ ອງ. ສະຖານການສຶກສາຄູຫາຍແຫີ່ ງ ໄດັ້ຮບ
ັ ສູດສັ້າງຄູ. ການປັບປຸ ງຄຸ ນນະພາບຂອງລະບົບ ການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍີ່
ລັບສາຍວິຊາຮຽນໃດໜຶີ່ງໃນຫກ
ເນີ່ ອງ ໄດັ້ເອົາໃຈໃສີ່ໃນການສັ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫັ້ແກີ່ ຄູສອນ ແລະ ພະນັກງານໃນສະຖານການສຶກສາຄູ ໃນ
ັ້ ທຸກສາຍ ແລະ ທຸກລະດັບ.
ການຝຶ ກອົບຮົມຄູປະຈໍາການໃນທຸກຊັນ,
ັ້
ທີີ່ຜີ່ານມາ ແມີ່ ນສາມາດສັງລວມໄດັ້ ດັີ່ງໃນຕາຕະລາງ 19 ແລະ 20 ລຸີ່ ມນີ:ັ້
ຜົນສໍາເລັດດັ້ານຕົວຊີບອກ
ັ້ ດຂອງການສັ້າງຄູ ແຕີ່ ປີ 2016-2020
ຕາຕະລາງ 19: ການປຽບທຽບຕົວຊີວັ
ັ້ ດ
ຕົວຊີວັ

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

ນັກສຶກສາຄູອະນຸບານ

1.803

1.601

624

527

441

ນັກສຶກສາຄູປະຖົມສຶກສາ

1.607

5.52

336

429

388

ັ ທະຍົມສຶກສາ
ນັກສຶກສາຄູມດ

1.960

1.904

1.861

1.707

575

ນັກສຶກສາຄູພາລະສຶກສາ

218

236

166

131

156

ີ ະປະສຶກສາ
ນັກສຶກສາຄູສລ
154
137
ັ້ ນ: ກົມສັ້າງຄູ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ແຫີ່ ງຂໍມູ

172

151

154

ຕາຕະລາງ 20: ນັກສຶກສາທີີ່ຈົບຈາກສະຖາບັນສັ້າງຄູ ແຕີ່ປີ 2016-2020
ັ້ ດ
ຕົວຊີວັ

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

ນັກສຶກສາຄູກຽມປະຖົມ

1.720

1.413

1.245

439

660

ນັກສຶກສາຄູປະຖົມສຶກສາ

1.655

619

480

117

501

ັ ທະຍົມສຶກສາ
ນັກສຶກສາຄູມດ

3.721

3.546

1.278

1.294

767

263

155

144

130

139

154

159

155

133

ນັກສຶກສາຄູພາລະສຶກສາ

ີ ະປະສຶກສາ
ນັກສຶກສາຄູສລ
162
ັ້ ນ: ກົມສັ້າງຄູ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ແຫີ່ ງຂໍມູ

1.2. ສິີ່ງທ ັ້າທາຍ
ັ້ 2 ແລະ 3) ຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025 ຈະໃຫັ້ລາຍ
ໃນພາກທີ I (ຂໍທີ
ັ້
ັ້ ີ່ ງທັ້າທາຍຫກ
ັ ເຊິີ່ງລວມມີ:
ນສິ
ລະອຽດເພີີ່ມເຕີມກີ່ ຽວກັບສິີ່ງທັ້າທາຍ. ໃນພາກນີຈະເນັ
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ັ້
ິ ະສິດໃນແຜນພັດທະນາການ
ມສຶກສາ ຍັງເປັນບັນຫາເລັີ່ງດີ່ວນ ທີີ່ຕັ້ອງຖເປັນບູລມ
ຜົນການຮຽນໃນຊັນປະຖົ
ັ້
ັ້ ນຖານ.
ສາຍເຫດທີີ່
ສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ໂດຍສະເພາະຄວາມສາມາດໃນການອີ່ານ-ຂຽນ ແລະ ການຄິດໄລີ່ເລກຂັນພ
ົ ການຮຽນຕໍີ່າປະກອບມີ: ຈັນຍາບັນ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍີ່ໜັ້າທີີ່ຂອງຄູຈາໍ ນວນໜຶີ່ງຍັງບໍີ່ສູງ; ຄວາມ
ພາໃຫັ້ຜນ
ັ້ າັ້ ນວິຊາສະເພາະ ແລະ ທັກສະການສິດສອນຂອງຄູຍງັ ບໍີ່ສູງ, ລວມທັງຂາດທັກສະໃນການສອນຫັ້ອງຄວບ; ຄູ
ຮູ ດ
ີ່ ເນີ່ ອງ; ລະບົບຕິດຕາມ
ັ້
ັ້
ຽວກັບຂະໂຍບາຍໃນການເລີ່ ອນຂັນແບບຕໍ
ສອນ ແລະ ອໍານວຍການໂຮງຮຽນຍັງບໍີ່ເຂົາໃຈກີ່
ປະເມີນການສອນຂອງຄູຍງັ ບໍີ່ມີປະສິດທິພາບ; ການປະເມີນການຮຽນຂອງນັກຮຽນໃນຫັ້ອງຮຽນບໍີ່ເປັນປົກກະຕິ;
ັ ສູດສາຍສາມັນຍັງບໍີ່ສອດຄີ່ອງ
ັ ສູດການກໍີ່ສັ້າງຄູ ແລະ ຫກ
ັ້ ຄອງຄູຍງັ ບໍີ່ໄດັ້ດ;ີ ຫກ
ລະບົບການປະເມີນ ແລະ ການຄຸ ມ
ກັນ; ຄຸ ນນະພາບຂອງການຝຶ ກຫັດວິຊາຊີບຄູຍງັ ບໍີ່ສູງ; ການຝຶກອົບຮົມຄູປະຈໍາການຍັງບໍີ່ມີປະສິດທິ ພາບເທົີ່າທີີ່ຄວນ
ໍ ັ້ າກັດທາງດັ້ານງ ົບ ປະມານ; ຍັງບໍີ່ມີ
ແລະ ບໍີ່ທົີ່ວເຖິງ; ການໃຫັ້ການຊີ່ວຍເຫອຂອງຄູນເິ ທດຍັງບໍີ່ທົີ່ວເຖິງ ຍັ້ອນມີຂຈໍ
ລະບົບການພັດທະນາວິຊາຊີບຂອງຄູນເິ ທດ ແລະ ຍັງບໍີ່ມີລະບົບການສະໜັບສະໜູນດັ້ານການພັດ ທະນາວິຊາຊີບຄູ
ພາຍໃນໂຮງຮຽນ ຫ ກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ. ສິີ່ງທັ້າທາຍອີກຈໍານວນໜຶີ່ງ ປະກອບມີ: ຄວາມສອດຄີ່ອງກັນລະຫວີ່າງການວາງ
ແຜນການສັ້າງຄູ ແລະ ຕົວເລກການບັນຈຸຄູ ເພີ່ ອສະໜອງຄູໃຫັ້ແກີ່ ບາງວິຊາທີີ່ຂາດຄູ; ການພັດທະນາລະບົບການຝຶກ
ອົບຮົມຄູປະຈໍາການພາຍໃນໂຮງຮຽນ; ການພັດທະນາຄູ ແລະ ເຄອຂີ່າຍວິຊາຊີບຄູ ເພີ່ ອຮີ່ວມມກັນໃນການ
ພັດທະນາຄຸ ນນະພາບການຮຽນການສອນ

ັ້ ຍກັນ;
ໂດຍສະເພາະການແລກປີ່ຽນບົດຮຽນລະຫວີ່າງຄູດວ

ການ

ພັດທະນາລະບົບປະກັນຄຸ ນນະພາບ ແລະ ການພັດທະນາບຸ ກຄະລາກອນໃນສະຖານການສຶກສາຄູ. ເຖິງແມີ່ ນວີ່າ
ມາດຖານຄູ ໄດັ້ຖກຮັບຮອງແລັ້ວໃນປີ 2015, ແຕີ່ ຍັງບໍີ່ທັນສອດຄີ່ອງກັບຂອບສະມັດຖະພາບຄູອາຊຽນ ຊຶີ່ງມີ
ີ ານປັບປຸ ງຕີ່ ມ.
ຄວາມຈໍາເປັນຕັ້ອງໄດັ້ມກ

2.

ິ ະສິດສໍາລັບປີ 2021-2025
ບູລມ
ັ້
ນຊີ
ສໍາລັບປີ 2021-2025, ເມອງທີີ່ດັ້ອຍໂອກາດແມີ່ ນບັນດາເມອງທີີ່ຖກບັນຈຸຢີ່າງເປັ ນທາງການເຂົາໃນບັ

40 ເມອງຂອງກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາ

2.1. ຈຸດປະສົງ
ັ້
ັ້
ັ ສູດ ແລະ ການ
ກ
ມ ເພີ່ ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ ັ້ ແລະ ທັກສະດັ້ານເນອໃນຫ
1) ສບຕໍີ່ສຸ ມໃສີ່ການສຶກສາຊັນປະຖົ
ັ້
ີ ຸ ນນະພາບ. ການສຸ ມໃສີ່ການສຶກສາຊັນປະຖົ
ມນີ ັ້ ຈໍາເປັນຕັ້ອງໄດັ້ອາໃສງ ົບປະມານຢີ່າງ
ສອນຂອງຄູໃຫັ້ມຄ
ຫວງຫາຍຈາກລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາຄູີ່ຮີ່ວມພັດທະນາ. ສະຖານການສຶກສາຄູ ຕັ້ອງເປັນສູນກາງໃຫັ້ບໍລ ິ
ການວຽກງານພັດທະນາວິຊາຊີບຄູ ລວມທັງການສັ້າງຄູ ແລະ ການຝຶ ກອົບຮົມຄູປະຈໍາການ. ມາດຕະຖານ
ັ້
ັ້
ັ ຢີ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ນໍາໃຊັ້ເປັນພນຖານໃນການປະເມີ
ັ ການຈັດຕັງປະຕິ
ນ
ບດ
ການສອນທີີ່ເໝາະສົມໄດັ້ຮບ
ຜົນການຈັດຮຽນການສອນຂອງຄູປະຖົມ.
ັ້ ອງເປັນໄປຕາມຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ສອດຄີ່ອງກັບຕົວຈິງ. ຄູສອນ
2) ການຂະຫຍາຍມັດທະຍົມຕອນຕົນຕັ້
ັ ລຸ ໄດັ້ຈດ
ັ້ ີ່ ຽວຊານໃນຫາຍວິຊາ. ເພີ່ ອໃຫັ້ບນ
ັ ການຝຶກອົບຮົມເພີ່ ອໃຫັ້ກາຍເປັນຜູ ຊ
ຸ ປະສົງດັີ່ງກີ່ າວ,
ຈະຕັ້ອງໄດັ້ຮບ
ັ້ ງໄດັ້ຮບ
ັ ການຍົກລະດັບ
ສະຖານການສຶກສາຄູຕອ
ັ້
ສອນໄດັ້ຫາຍວິຊາ.
ມັດທະຍົມຕອນຕົນໃຫັ້

ັ້
ເພີ່ ອຮອງຮັບພາລະບົດບາດໃນການຝຶ ກອົບຮົມຄູສອນຊັນ

ັ້
ັ ແຜນພັດທະນາຄູ ແລະ ບຸ ກຄະລາກອນຂອງຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ທີີ່ໄດັ້
ບດ
3) ສບຕໍີ່ຈັດຕັງປະຕິ
ປັບປຸ ງແລັ້ວ ເພີ່ ອໃຫັ້ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຕອບສະໜອງຄວາມຕັ້ອງ ການ
ັ ແລະ ອະນາຄົດຢີ່າງມີປະສິດທິຜນ
ົ . ກົມສັ້າງຄູມບ
ີ ດ
ົ ບາດສໍາຄັນໃນການປະສານສົມທົບກັບ ກົມ
ໃນປະຈຸບນ
ສາມັນສຶກສາ, ສວສ, ສະຖານການສຶກສາຄູ ແລະ ພາກສີ່ວນທີີ່ກີ່ ຽວຂັ້ອງ ສໍາລັບການສັ້າງ ແລະ ພັດທະ ນາ
ບັນດາວຽກງານດັີ່ງຕໍີ່ໄປນີ:ັ້
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-

ັ ສູດສັ້າງຄູ ແລະ ການຝຶ ກອົບຮົມຄູປະຈໍາການໃຫັ້ມຄ
ີ ຸ ນນະພາບ ແລະ ສອດຄີ່ອງໃນຫາຍ
ພັດທະນາຫກ
ແຜນງານ ໂດຍສຸ ມໃສີ່ການເພີີ່ມທະວີການຝຶກອົບຮົມພາຍໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ;

-

ການສະໜັບສະໜູນ-ຊີ່ວຍເຫອ ທາງດັ້ານຂີດຄວາມສາມາດ ໃຫັ້ແກີ່ ຄູສອນຫັ້ອງຄວບ;
ັ້ ດທະຍົມ ໂດຍອີງໃສີ່ມາດຕະຖານຂອງຄູ ແລະ
ທົບທວນແຜນງານການຝຶ ກອົບຮົມຄູປະຈໍາການຊັນມັ

-

ຜົນຂອງການປະເມີນຄູ.
ັ້
ັ້ ມາດຖານການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ, ການສຶກສາຊັນປະຖົ
ັ
ມ ແລະ ມັດທະຍົມ ຈະຕັ້ອງໄດັ້ຮບ
ຄຽງຄູີ່ ກັນນັນ,
ັ້
ັ ເພີ່ ອເປັນເອກະສານພນຖານໃນການປະເມີ
ນ
ການທົບທວນ ແລະ ພັດທະນາໃຫັ້ສອດຄີ່ອງກັບສະພາບການປະຈຸບນ
ການສອນ.
ັ້ ແລະ ຫຸດຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ ໂດຍສະເພາະໃນ 40 ເມອງ ທີີ່ດັ້ອຍໂອ
4) ຍົກລະດັບຜົນການຮຽນໃຫັ້ສູງຂຶນ
ັ້
ັ້ າັ້ ນວິຊາສະເພາະ, ວິຊາຄູ ແລະ ທັກສະ
ັ ຂອງການສັ້າງຄູ ແມີ່ ນສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງຄວາມຮູ
ດ
ກາດ, ໜັ້າທີີ່ຫກ
ອີ່ ນໆ ໃຫັ້ແກີ່ ຄູ. ຄຽງຄູີ່ ກັນນັນັ້ ຕັ້ອງມີການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຄວາມຕັ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງຄູໃນທຸກ
ີ ວາມຖກຕັ້ອງສອດຄີ່ອງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ.
ລະດັບ ເພີ່ ອຮັບປະກັນໃຫັ້ການບັນຈຸ ແລະ ນໍາໃຊັ້ຄູມຄ
ັ້
ິ ານສັງຄົມທາງດັ້ານວິຊາການ, ການຄົນຄວັ້
າ,
5) ສະຖານການສຶກສາຄູ ມີໜາັ້ ທີີ່ໃນການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ບໍລກ
ັ້
ັ້ ວາມສາມາດ ແລະ ທັກສະພນຖານຕີ່
ີ ຄວາມຮູ ຄ
າງໆ ໂດຍສະເພາະ ທັກ
ການວິເຄາະ ແລະ ການກະກຽມຄູທີ່ ມີ
ັ້ າັ້ ນເພດ
ສະດັ້ານ ວິຊາວິທະຍາສາດ, ເທັກໂນໂລຢີ, ວິສະວະກໍາສາດ ແລະ ຄະນິດສາດ STEM ແລະ ຄວາມຮູ ດ
ສຶກສາ.

2.2. ຄາດໝາຍ
ີ່ ສໍາຄັນໄດັ້ສະໜອງໄວັ້ໃນພາກ I, ຂໍ ັ້ 8.5 (ຕາຕະລາງຕິດ
ັ້
ັ້ ນປີ ຖານ ແລະ ຄາດໝາຍ ສໍາລັບຕົວຊີບອກທີ
ຂໍມູ
ັ້
ັ ແລະ ຄາດໝາຍ 2025 ສໍາລັບຂະແໜງຍີ່ ອຍນີ ັ້ ແມີ່ ນ:
ກ
ຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ). ຕົວຊີບອກຫ
ັ ສູດຝກອົບຮົມຄູກຽມປະຈໍາການ ແລະ ຄູປະຈໍາການ ທຸກລະດັບ ແລະ ທຸກສາຍແມີ່ ນໄດັ້ຮບ
ັ ການທົບ
1) ຫກ
ທວນ ແລະ ປັບປຸ ງ;
ັ ສູດຝກອົບຮົມຄູກຽມປະຈໍາການ ແລະ ຄູປະຈໍາການ ທຸກລະດັບ ແລະ ທຸກສາຍແມີ່ ນໄດັ້ຮບ
ັ ການທົບ
2) ຫກ
ທວນ ແລະ ປັບປຸ ງ
ັ້
ັ ການຝຶ ກອົບຮົມ ສະເລີ່ຍ 20% ໃນແຕີ່ ລະຊັນການສຶ
ກສາ;
3) ເປີ ເຊັນຂອງຄູປະຈໍາການທີີ່ໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ ໃນທຸກສາຍ ແລະ ທຸກລະດັບ;
ັ ໃຫັ້ຈດ
ັ ຕັງປະຕິ
ບດ
4) ມາດຖານການສອນໄດັ້ຖກອະນຸມດ
ັ ການປະ
5) ຢີ່າງໜັ້ອຍ 70% ຂອງຄູໃນສະຖາບັນສັ້າງຄູ ໂດຍສະເພາະຄູສາຍວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດໄດັ້ຮບ
ເມີນ ແລະ ຮັບຮອງໃນລະດັບມາດຕະຖານ.
6) ວິທະຍາໄລຄູ ຢີ່າງໜັ້ອຍ 3 ແຫີ່ ງໄດັ້ຖກຮັບຮອງຍົກເປັນສະຖາບັນການສຶກສາຄູ.

ັ ລະດັບສູ ງ
2.3. ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບສູງ ແລະ ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບກາງ ຈະມີການອັ້າງອີງທີີ່ຂຽນໄວັ້ໃນວົງ ເລັບ
ໝາຍເຫດ: ສໍາລັບແຕີ່ ລະຜົນໄດັ້ຮບ
ຫງັ ຈາກສໍານວນທີີ່ກີ່ າວເຖິງ ໃນພາກທີ I ຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025. ທັງນີ ັ້
ັ້ ີ່ ານສາມາດນໍາໃຊັ້ແຜນຂະແໜງການຍີ່ ອຍສັ້າງຄູໄດັ້ໂດຍກົງ
ກໍເພີ່ ອເຮັດໃຫັ້ຜູອ
ແຕີ່ ສາມາດອີງເຖິງນະໂຍບາຍທີີ່
ກີ່ ຽວຂັ້ອງ ດັີ່ງທີີ່ໄດັ້ລະບຸ ໄວັ້ໃນພາກ I. ແຜນຂະແໜງການຍີ່ ອຍນີ ັ້ ບໍີ່ຈໍາເປັນຕັ້ອງໃຫັ້ສາມາດບັນລຸ ໄດັ້ທຸກໆຜົນໄດັ້
ັ ລະດັບສູງ. ບາງຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັຍສູງ ແລະ ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບກາງ ໄດັ້ຖກດັດ
ຮັບລະດັບກາງ ຂອງແຕີ່ ລະຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ້ ບເປົາໝາຍຂອງຂະແໜງການຍີ່
ອຍ.
ແກ ັ້ເພີ່ ອປັບໃຫັ້ເຂົາກັ
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ີ ດ
ັ ລະດັບສູງທີີ່ໄດັ້ລະບຸ ໄວັ້ໃນພາກ
ແຜນການຂະແໜງການຍີ່ ອຍການສັ້າງຄູມຈ
ຸ ປະສົງຢາກບັນລຸ 3 ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບກາງໄດັ້ຖກຈັດປະເພດຕາມຍຸ ດທະສາດອອກເປັນ 2 ໂຂງເຂດບູລມ
ິ ະສິດ ດັີ່ງຕໍີ່ໄປນີ:ັ້
ທີ I. ຜົນໄດັ້ຮບ
1) ເສີມສັ້າງຂີດຄວາມສາມາດທີີ່ກີ່ ຽວຂັ້ອງ ເພີ່ ອຮັບປະກັນຄຸ ນນະພາບຂອງຄູສອນໃນທຸກລະດັບ.
ິ ໍາ ແລະ ມາດຕະຖານສໍາລັບແຜນງານການພັດທະນາຄູທີ່ ມີ
ີ ຄຸນນະພາບ.
2) ປັບປຸ ງນະໂຍບາຍ, ນິຕກ
2.3.1. ຈໍານວນນັກຮຽນທີີ່ຈົບຈາກການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ຈົນຮອດມັດທະຍົມຕອນປາຍ ລວມທັງການສຶກສາ
ັ້ ີ່ ດີ
ີ ຂນ
ຶ ັ້ ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນທັກສະການອີ່ານ, ການຂຽນ
ນອກໂຮງຮຽນເພີີ່ມຂຶນັ້ ພັ້ອມດັ້ວຍຜົນການຮຽນຮູ ທ
ັ້ ີ່ ຜູ ທ
ັ້ ີ່ ດັ້
ີ ອຍໂອກາດ ແລະ ຄວາມ
ແລະ ການຄິດໄລີ່ ລວມທັງທັກສະອີ່ ນໆໃນສັດຕະວັດທີ 21 ໂດຍເນັນໃສ
ັ ລະດັບສູ ງທີ 1).
ສະເໝີພາບລະຫວີ່າງຍິງ-ຊາຍ (ພາກທີ I, ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ການ ແລະ ເຫດຜົນ
ຫກ
ັ ການ ແລະ ເຫດຜົນ. ດັີ່ງທີີ່ໄດັ້ກີ່າວມາຂັ້າງເທິງ ຜົນ
ເບິີ່ງພາກທີ I ຂອງແຜນ 5 ປີ ສໍາລັບລາຍລະອຽດຂອງຫກ
ິ ເຊິີ່ງເຫັນ
ການຮຽນ ໂດຍສະເພາະການອີ່ານອອກ, ຂຽນເປັນ ແລະ ການຄິດໄລີ່ເລກເປັນ ແມີ່ ນຖວີ່າຢູີ່ ໃນຈຸດວິກດ
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ັ້ ີ່ ໆໄປ.
ັ້
ໍ ບຜົນການຮຽນໃນຊັນຕໍ
ມຍັງຕໍີ່າຫາຍ ແລະ ເປັນຜົນກະທົບອັນບໍີ່ດີຕີ່ ກັ
ວີ່າຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນຊັນປະຖົ
ິ ະສິດທີ 1: ປັ ບປຸ ງຄຸ ນນະພາບການສິດສອນ.
ໂຂງເຂດບູລມ
ັ ການປັ ບປຸ ງດີຂນ
ຶ ັ້ (ພາກ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 1: ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ປ.3, ປ.5, ມ.4 ແລະ ມ.6 ໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບກາງ 1.2)
ທີ I ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບສູ ງທີ 1, ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ແຜນງານການຝຶ ກອົບຮົມຄູປະຈໍາການໃນການນໍາໃຊັ້ຫກ
ັ ສູດໃໝີ່ໃນທົີ່ວ
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ພັດທະນາ ແລະ ປະຕິບດ
ປະເທດ.
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
ັ້
ັ ສູດໃໝີ່ສໍາລັບຄູສອນສາຍສາມັນສຶກສາ;
ີ່ ທີີ່ສອດຄີ່ອງກັບຫກ
• ຈັດຝຶ ກອົບຮົມການນໍາໃຊັ້ປມແບບຮຽນໃໝ
• ຈັດຝຶ ກອົບຮົມການສອນພາສາລາວໃຫັ້ແກີ່ ຄູສອນເດັກຊົນເຜົີ່າ;
• ຈັດຝຶ ກອົບຮົມການສຶກສາຮຽນຮີ່ວມ

ລວມທັງຄວາມສະເໝີພາບລະຫວີ່າງຍິງ-ຊາຍໃຫັ້ແກີ່ ຄູສອນໃນທຸກ

ສາຍ;
• ຈັດຝຶ ກອົບຮົມກີ່ ຽວກັບການປະເມີນຜົນສໍາເລັດທາງດັ້ານການຮຽນສໍາລັບຄູສອນທຸກໆສາຍ;
ຍຸ ດທະສາດທີ 2: ປັບປຸ ງລະບົບການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊີ່ວຍເຫອຄູສອນຫັ້ອງຄວບ
ົ ສໍາເລັດຢີ່າງແທັ້ຈງິ ຂອງຍຸ ດທະສາດນີ ັ້ ຈະຕັ້ອງມີການສະໜອງທຶນທີີ່ສອດຄີ່ອງກັບສົມມຸ ດຖານ
ຢາກມີຜນ
ດັ້ານງ ົບປະມານ “ຍົກສູງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ” ແລະ /ຫ ງ ົບປະມານການຊີ່ວຍເຫອທາງການເພີ່ ອການພັດທະນາ
ຕັ້ອງສຸ ມໃສີ່ຍຸ ດທສາດນີ.ັ້
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
• ຈັດການຝກອົບຮົມການສອນຫັ້ອງຄວບໃຫັ້ແກີ່ ຄູປະຖົມ;
• ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຮຽນ-ການສອນຫັ້ອງຄວບໃນໂຮງຮຽນປະຖົມ;
ິ ໍາກີ່ ຽວກັບຄູສອນຫັ້ອງຄວບ;
• ທົບທວນນິຕກ
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ັ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນທີີ່ມີຄວາມຮູ ຄັ້ ວາມສາມາດເພີີ່ມຂຶນັ້ ເພີ່ ອຕອບສະໜອງ ໄດັ້
2.3.2. ຈໍານວນຄູສອນ ແລະ ຜູ ອ
ກັບມາດຕະຖານການສິດສອນ ພັ້ອມທັງຖກນໍາໃຊັ້ເພີ່ ອເປັ ນບີ່ອນອີງໃນການພັດທະນາວິຊາຊີບຂອງພວກ
ັ ທີ 2)
ເຂົາ ພັ້ອມດັ້ວຍມີການປະເມີນຜົນຢີ່າງເປັ ນປົກກະຕິ. (ພາກທີ I, ຜົນໄດັ້ຮບ
➢

ັ ການ ແລະ ເຫດຜົນ
ຫກ
ັ ການສະໜັບສະໜູນ ເພີ່ ອໃຫັ້ກາຍເປັນ
ເບິີ່ງພາກທີ I ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີີ່ມເຕີມ. ວິທະຍາໄລຄູຈະໄດັ້ຮບ

ສູນແຫີ່ ງພັດທະນາວິຊາຊີບສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມຄູກີ່ອນປະຈໍາການ ແລະ ຄູປະຈໍາການ ລວມທັງຄູນເິ ທດ ໂດຍ
ັ້ ີ່ ການສບຕໍີ່ພັດທະນາດັ້ານວິຊາຊີບຂອງຄູ ແລະ ຜູ ອ
ັ້ ໍານວຍການຢູີ່
ການນໍາໃຊັ້ຮູບແບບຕີ່ າງໆ ລວມທັງການເນັນໃສ
ໂຮງຮຽນ ແລະ ທັ້ອງຖິີ່ນຢີ່າງຕໍີ່ເນີ່ ອງ.
ິ ະສິດທີ 1: ປັ ບປຸ ງຄຸ ນນະພາບການສິດສອນ.
ໂຂງເຂດບູລມ
ັ ສູ ດຝຶ ກອົບຮົມຄູກີ່ອນປະຈາການ ແລະ ຄູປະຈໍາການຫັ້ອງກຽມປະ ຖົມ, ປະຖົມສຶກ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 1: ຫກ
ັ້
ັ ການປັ ບປຸ ງ ແລະ ຈັດຕັງປະຕິ
ັ ໃຫັ້ສອດຄີ່ອງກັບ
ສາ, ມັດທະຍົມຕອນຕົນັ້ ແລະ ມັດທະຍົມຕອນປາຍໄດັ້ຮບ
ບດ
ັ ສູດການຮຽນ-ການສອນໃໝີ່ ແລະ ສອດຄີ່ອງກັບມາດຖານການສອນ. (ພາກທີ I ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບສູງທີ 2, ຜົນ
ຫກ
ໄດັ້ຮັບລະດັບກາງ 2.2)
ັ ສູດຝຶກອົບຮົມຄູກີ່ອນປະຈໍາການ ແລະ ຄູປະຈໍາການ
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ທົບທວນ ແລະ ປັບປຸ ງຫກ
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
• ປັບປຸ ງກົນໄກການປະສານງານແຕີ່ ສູນກາງຮອດທັ້ອງຖິີ່ນທີີ່ມີສີ່ວນຮີ່ວມໃນການຝຶ ກອົບຮົມຄູປະຈໍາການ;
ັ້
ົ ການປະເມີນດັີ່ງກີ່ າວ ເຂົາໃນການ
• ທົບທວນຜົນການປະເມີນຜົນການເຮັດວຽກຂອງຄູ ແລະ ນໍາໃຊັ້ຜນ
ັ ສູດການຝຶ ກອົບຮົມຄູປະຈໍາການ;
ພັດທະນາຫກ
ັ້
ັ ສູດຝຶ ກອົບຮົມຄູກີ່ອນປະຈໍາການ ແລະ ຄູປະຈໍາການໃຫັ້ສອດຄີ່ອງກັບຫກ
ັ ສູດໃໝີ່ ຊັນອະນຸ
ບານ,
• ປັບປຸ ງຫກ
ັ້
ມສຶກສາ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາ;
ຫັ້ອງກຽມປະຖົມ, ຊັນປະຖົ
ັ້
ັ ຫກ
ັ ສູດໃໝີ່ໃຫັ້ແກີ່ ຄູ ແລະ ພະນັກຮຽນທີີ່ຮັບຜິດຊອບ
ກອົບຮົມໃນການປະຕິບດ
• ສັ້າງຄູີ່ມ ແລະ ຈັດຕັງການຝຶ
ວຽກງານດັີ່ງກີ່ າວ.
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງ 2: ລະບົບການສະໜັບສະໜູນ-ຊີ່ວຍເຫອທາງດັ້ານການສອນໃຫັ້ແກີ່ ຄູປະ ຈໍາການ ມີຄວາມ
ັ້
ົ (ພາກທີ I ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະ ດັບສູ ງທີ 2, ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບກາງ
ເຂັມແຂງຂຶ
ນັ້ ເພີ່ ອໃຫັ້ເປັນລະບົບ ແລະ ມີປະສິດທິຜດ
2.1 ແລະ 2.4)
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ທົບທວນ ແລະ ປັບປຸ ງໂຄງສັ້າງການສະໜັບສະໜູນການນິເທດຈາກກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ ແລະ ສຶກສາ
ເມອງ ທັງນິເທດພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ.
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
• ສັ້າງຮູ ບແບບທີີ່ສາມາດນໍາໃຊັ້ ແລະ ມີຄວາມຍນຍົງ ເພີ່ ອໃຫັ້ການສະໜັບສະໜູນ, ໃຫັ້ຄໍາປຶກສາກີ່ ຽວກັບວິທີ
ັ້ ົກຄອງ, ສຶກສາເມອງ, ກຸີ່ ມ
ການສິດສອນຮີ່ວມກັນລະຫວີ່າງສະຖານການສຶກສາຄູ, ສະມາຄົມຄູ-ພໍີ່ແມີ່ ຜູ ປ
ັ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນ ໂດຍມີການກໍານົດພາລະບົດບາດຂອງແຕີ່ ລະພາກສີ່ວນ;
ໂຮງຮຽນ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ຜູ ອ
ັ້
ຶ ສານິເທດ;
ບສະໜູນການພັດທະນາວິຊາຊີບຢີ່າງຕໍີ່ເນີ່ ອງຂອງຄູສກ
• ສັ້າງຄວມເຂັມແຂງໃນການສະໜັ
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ັ້
ແລະ ສັ້າງຂີດຄວາມອາດສາມາດໃຫັ້ແກີ່ ວຽກງານນິເທດພາຍໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ກຸີ່ ມ
• ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງ
ໂຮງຮຽນ.
ັ້
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 3: ການສັ້າງຄູກີ່ອນປະຈໍາການ ແລະ ການຝຶ ກອົບຮົມຄູປະຈໍາການຊັນອະ
ນຸບານ, ປະຖົມ
ັ້
ັ ການປັບປຸ ງ ແລະ ຈັດຕັງປະຕິ
ັ ໃນຂອບເຂດທົີ່ວປະເທດ (ພາກທີ I ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບສູ ງ
ແລະ ມັດທະຍົມ ໄດັ້ຮບ
ບດ
ທີ 2, ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 2.1 ແລະ 2.2)
ັ້
ບານ, ປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ທົບທວນ ແລະ ປັ ບປຸ ງແຜນງານການຝຶກອົບຮົມຄູປະຈໍາການຊັນອະນຸ
ັ ສູດການຝຶ ກອົບຮົມໃໝີ່
ໃນການນໍາໃຊັ້ຫກ
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
ັ້
ັ້
ມ, ປະ
ແກີ່ ຄູປະຈໍາການສໍາລັບຊັນກຽມປະຖົ
• ທົບທວນ ແລະ ປັບປຸ ງໂຄງການຝຶ ກອົບຮົມຄູໃນໄລຍະສັນໃຫັ້
ັ ສູດໃໝີ່;
ຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ ເພີ່ ອຮັບປະກັນໃຫັ້ສອດຄີ່ອງກັບຫກ
ັ້
ັ້
ມ, ປະຖົມ ແລະ ມັດ
ແກີ່ ຄູປະຈໍາການ ຊັນກຽມປະຖົ
• ທົດລອງແຜນງານການຝຶ ກອົບຮົມຄູໃນໄລຍະສັນໃຫັ້
ທະຍົມ;
• ສໍາເລັດແຜນງານທົດລອງການຝຶ ກອົບຮົມຄູປະຈໍາການ ແລະ ດໍາເນີນການຝຶກອົບຮົມໃນຂອບເຂດທົີ່ວປະ
ເທດ;
ັ້
ັ ສູດສັ້າງຄູກີ່ອນປະຈໍາການ ສໍາລັບຊັນກຽມປະຖົ
ມ, ປະຖົມ ແລະ
ຍຸ ດທະສາດທີ 2: ທົບທວນ ແລະ ປັບປຸ ງຫກ
ັ ສູດໃໝີ່
ມັດທະຍົມ ເພີ່ ອໃຫຫັ້ສອດຄີ່ອງກັບຫກ
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
ັ້
ັ ສູດສັ້າງຄູກີ່ອນປະຈໍາການ ສໍາລັບຊັນກຽມປະຖົ
ມ, ປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ ເພີ່ ອຮັບປະກັນໃຫັ້
• ປັບປຸ ງຫກ
ັ ສູດໃໝີ່ຂອງໂຮງຮຽນ;
ສອດຄີ່ອງກັບຫກ
ັ້
ັ ຫກ
ັ ສູດສັ້າງຄູສໍາລັບຫັ້ອງກຽມປະຖົມ, ປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ;
ບດ
• ທົດລອງຈັດຕັງປະຕິ
ັ້
ັ ໃນຂອບເຂດທົີ່ວປະເທດ;
ັ ສູດສັ້າງຄູກີ່ອນປະຈໍາການ ແລະ ດໍາເນີນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
• ສໍາເລັດການສັ້າງຫກ
ັ້
ັ ັ້
ເພີ່ ອສະໜອງການຝຶ ກອົບຮົມໃຫັ້ແກີ່ ຄູ
ແກີ່ ສູນພັດທະນາຄູຂນແຂວງ
ຍຸ ດທະສາດທີ 3: ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ປະຈໍາການ.
ົ ສໍາເລັດຢີ່າງແທັ້ຈງິ ຂອງຍຸ ດທະສາດນີ ັ້
ຢາກມີຜນ

ຈະຕັ້ອງມີການສະໜອງງ ົບປະມານໃຫັ້ສອດຄີ່ອງກັບສົມ
ມຸ ດຖານດັ້ານົບປະມານ “ຍົກສູງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ” ແລະ/ຫ ງ ົບປະມານການຊີ່ວຍເຫອທາງການເພີ່ ອການ
ພັດທະນາ ຕັ້ອງສຸ ມໃສີ່ຍຸ ດທະສາດນີ.ັ້
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
ັ ັ້ ີ່ ;
ັ ັ້
ທີີ່ບໍີ່ມີສະຖານການສຶກສາຄູຕງຢູ
• ປັບປຸ ງພາລະບົດບາດຂອງສູນພັດທະນາຄູຂນແຂວງ
ັ້ ີ່ ຈໍາເປັນໃຫັ້ແກີ່ ພະນັກງານຂອງສູນພັດທະນາຄູແຂວງ ເພີ່ ອຍົກສູງຄວາມສາມາດດັ້ານ
• ຈັດຝຶ ກອົບຮົມຫົວຂໍທີ
ວິຊາການ ແລະ ວິຊາສະເພາະ;
ັ້ ນການຝຶ ກອົບຮົມຄູ;
• ປັບປຸ ງລະບົບຖານຂໍມູ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 4: ສະຖານການສຶກສາຄູ ຖກຍົກຖານະເປັ ນສູ ນແຫີ່ງການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູ (ພາກທີ I
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບສູ ງ 2, ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງ 2.4)
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ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊັ້ມາດຕະຖານການສິດສອນຢີ່າງເປັນປົກະຕິ ໃນການປະເມີນຜົນການ
ັ ໜັ້າທີີ່ຂອງຄູສອນຢູີ່ສະຖາບັນສັ້າງຄູ
ປະຕິບດ
ວຽກຈຸດສຸ ມ
ັ ໜັ້າທີີ່ຂອງຄູສອນຢູີ່ສະຖາບັນສັ້າງຄູ
• ພັດທະນາເຄີ່ ອງມການປະເມີນຜົນການປະຕິບດ
ຖານດັ້ານວິຊາຊີບຂອງຄູ;
ັ້
ັ້
ັ ຢີ່າງເຂັມງວດ
ບດ
• ຈັດຕັງປະຕິ

ທີີ່ຕິດພັນກັບມາດຕະ

ັ້ າໃນການປະເມີ
ັ້
ົ ເຂົ
ນຄູໃນສະຖາບັນ
ໃນການນໍາໃຊັ້ເຄີ່ ອງມປະເມີນຜົນເຫີ່ ານີ

ສັ້າງຄູ;
• ປັບປຸ ງ ແລະ ຮັບປະກັນລະບົບການພັດທະນາອາຊີບການສອນທີີ່ມີຄວາມກາັ້ ວໜັ້າ ສໍາລັບຄູສອນຢູີ່ສະຖາບັນ
ສັ້າງຄູ.
ັ້
ັ ແຜນງານການຝຶກອົບຮົມຢີ່າງເປັນລະບົບໃຫັ້ແກີ່ ຄູອາຈານສອນ
ບດ
ຍຸ ດທະສາດທີ 2: ອອກແບບ ແລະ ຈັດຕັງປະຕິ
ໃນສະຖາບັນສັ້າງຄູ
ວຽກຈຸດສຸ ມ
ັ ຈາກການປະເມີນ
• ອອກແບບແຜນງານການຝຶ ກອົບຮົມໃຫັ້ຄູສອນໃນສະຖາບັນສັ້າງຄູ ໂດຍອີງໃສີ່ຜົນໄດັ້ຮບ
ີ່
ັ້
ັ ໜັ້າທີຂອງເຂົາເຈົາ;
ຜົນການປະຕິບດ
ັ້ ວາມສາມາດຂອງຄູສອນໃນສະຖາບັນສັ້າງຄູ.
• ດໍາເນີນການຝຶ ກອົບຮົມເພີ່ ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ ຄ
ີ່ ອມໂຍງກັນລະຫວີ່າງສະຖາບັນສັ້າງຄູ ແລະ ຄະນະສຶກສາສາດຂອງ
ັ້
ຍຸ ດທະສາດທີ 3: ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃນການເຊ
ັ້ ີ່ ແຂວງດຽວກັນ ເພີ່ ອສັ້າງໃຫັ້ເປັນສະຖາບັນພັດທະນາຄູ ແລະ ເພີ່ ອປັບປຸ ງການຮີ່ວມມກັນ.
ມະຫາວິທະຍາໄລ ທີີ່ຕັງຢູ
ວຽກຈຸດສຸ ມ
ັ້
ັ້
ົ ;
ີ ານສັ້າງຕັງສະຖາບັ
ນພັດທະນາຄູ ທີີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜນ
ກີ່ຽວກັບວິທກ
• ສັ້າງຂໍສະເໜີ
ັ້
ິ ໍາ ແລະ ລະບຽບການຕີ່ າງໆ ເພີ່ ອສະໜັບສະໜູນການສັ້າງຕັງສະຖາບັ
ນພັດທະນາຄູ;
• ຮີ່າງນິຕກ
ິ າໍ ແລະ ມາດຕະຖານສໍາລັບແຜນງານການພັດທະນາຄູທີ່ ມີ
ີ ຄຸນ
ໂຂງເຂດຍຸ ດທະສາດທີ 2: ປັບປຸ ງນະໂຍບາຍ, ນິຕກ
ນະພາບ.
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງ 5: ມາດຖານການສອນສໍາລັບຄູກຽມປະຖົມ, ປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ ໄດັ້ຮັບການ
ັ້
ັ ແລະ ຈັດຕັງປະຕິ
ັ (ພາກທີ I ຜົນໄດັ້ຮັບ]ລະດັບສູ ງທີ 2, ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບກາງ 2.3).
ພັດທະນາ, ອະນຸມດ
ບດ
ັ້
ັ ແລະ
ັ້ ຄອງ ເພີ່ ອຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດດັ້ານວິຊາການ ແລະ ດັ້ານການຄຸ ມ
ັ້ ີ່ ການແຕີ່ ງບົດສອນຫາຍເກີນໄປ ແທນ
ຕິດຕາມມາດຕະຖານການສິດສອນ, ພັ້ອມທັງພິຈາລະນາເຖິງບັນຫາທີີ່ເນັນໃສ
ັ້ ີ່ ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ.
ທີີ່ຈະເນັນໃສ
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
ັ ແລະ ສັ້າງ/ທົບທວນມາດຕະຖານການສອນ
ີ ານປະເມີນມາດຖານການສອນທີີ່ມີໃນປັດຈຸບນ
• ທົບທວນວິທກ
ສໍາລັບ ຄູອະນຸບານ, ປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ;
ັ້
ັ ມາດຕະຖານການສອນຂອງຄູ;
ບດ
• ສັ້າງຄູີ່ມທີີ່ເໝາະສົມໃນການຈັດຕັງປະຕິ
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• ຈັດຝຶ ກອົບຮົມໃຫັ້ແກີ່ ຄູ ແລະ ບຸ ກຄະລາກອນການສຶກສາ ທີີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍີ່ການພັດທະນາ, ການ
ັ້
ັ ແລະ ການຕິດຕາມມາດຖານການສອນ;
ບດ
ຈັດຕັງປະຕິ
ັ້ ນການສອນ ແລະ ການອອກໃບອະນຸຍາດ
ັ້
ັ ນິຕກ
ິ ໍາກີ່ ຽວກັບການອອກໃບຢັງຢ
ບດ
• ປັບປຸ ງ ແລະ ຈັດຕັງປະຕິ
ການສອນ.
ັ ໜັ້າທີີ່ຂອງຄູອະ ນຸບານ, ປະຖົມ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 6: ສາເລັດການສັ້າງເຄີ່ ອງມການປະເມີນຜົນການປະຕິບດ
ັ ລະດັບກາງ
ແລະ ມັດທະຍົມ ໂດຍອີງໃສີ່ມາດຕະຖານການສອນ (ພາກທີ I ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບສູ ງທີ 2, ຜົນໄດັ້ຮບ
2.3)
ັ ໜັ້າທີີ່ຂອງຄູອະນຸບານ, ປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ ໂດຍ
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ສັ້າງເຄີ່ ອງມການປະເມີນຜົນການປະຕິບດ
ັ້ ີ່ ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນເປັນຫກ
ັ .
ເນັນໃສ
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
• ຮີ່າງເຄີ່ ອງມເພີ່ ອປະເມີນຜົນການເຮັດວຽກຂອງຄູ;
• ທົດລອງນໍາໃຊັ້ເຄີ່ ອງມເພີ່ ອປະເມີນຜົນການເຮັດວຽກຂອງຄູ;
ົ ບູນ ແລະ ອະນຸມດ
ັ ນໍາໃຊັ້.
• ພັດທະນາເຄີ່ ອງມໃຫັ້ສມ
ັ ທະນາໃໝີ່
ຍຸ ດທະສາດທີ 2: ເຮັດການປະເມີນຜົນການເຮັດວຽກຂອງຄູຢີ່າງເປັນລະບົບໂດຍນໍາໃຊັ້ເຄີ່ ອງມທີີ່ໄດັ້ພດ
ົ ສໍາເລັດຢີ່າງແທັ້ຈງິ ຂອງຍຸ ດທະສາດນີ ັ້ ຈະຕັ້ອງມີການສະໜອງງ ົບປະມານໃຫັ້ສອດຄີ່ອງກັບສົມ
ຢາກມີຜນ
ມຸ ດຖານດັ້ານງ ົບປະມານ “ຍົກສູງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ” ແລະ /ຫ ງ ົບປະມານການຊີ່ວຍເຫອທາງການເພີ່ ອການ
ພັດທະນາ ຕັ້ອງສຸ ມໃສີ່ຍຸ ດທະສາດນີ.ັ້
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
• ດໍາເນີນການຝຶ ກອົບຮົມການນໍາໃຊັ້ເຄີ່ ອງມເພີ່ ອປະເມີນຜົນການເຮັດວຽກຂອງຄູ;
• ນໍາໃຊັ້ເຄີ່ ອງມເພີ່ ອປະເມີນຜົນການເຮັດວຽກຂອງຄູ;
ັ້
ດທະນາແຜນງານການຝຶກອົບ
• ວິເຄາະຜົນການປະເມີນຂອງການເຮັດວຽກຂອງຄູ ແລະ ນໍາໃຊັ້ເຂົາໃນການພັ
ຮົມຄູປະຈໍາການ;
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 7: ສະຖານການສຶກສາຄູເປັ ນສູ ນແຫີ່ງການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູໃນທຸກລະດັບ ລວມທັງ
ຶ ສານິເທດ (ພາກທີ I ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບ
ັ ສູງທີ 2, ຜົນ
ການກໍີ່ສັ້າງຄູ, ຝຶ ກອົບຮົມຄູປະຈໍາການ ແລະ ການອົບຮົມຄູສກ
ັ ກາງ 2.4)
ໄດັ້ຮັບລະດັບ
ັ ນະໂຍບາຍການສັ້າງຄູ ແລະ ການພັດທະນາຄູ32 ທີີ່ສົມບູນແບບ ເພີ່ ອ
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ພັດທະນາ ແລະ ປະຕິບດ
ັ້ ຄອງ, ການນໍາໃຊັ້, ການຝຶກອົບຮົມ, ການສະໜອງຄີ່າຕອບແທນ, ການພັດທະນາດັ້ານວິຊາ
ປັບປຸ ງການບັນຈຸ, ຄຸ ມ
ຊີບຢີ່າງຕໍີ່ເນີ່ ອງ ແລະ ເງີ່ ອນໄຂການເຮັດວຽກຂອງຄູ.
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
ິ ໍາຕີ່ າງໆ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸ ດທະສາດທີີ່ກີ່ ຽວຂັ້ອງກັບ
• ດໍາເນີນການສັ້າງແຜນທີີ່ ແລະ ການວິເຄາະຂອບນິຕກ
ຄູສອນ;
ັ ຂອງການເຮັດແຜນທີີ່ ແລະ ການວິເຄາະນະໂຍ
• ສັ້າງນະໂຍບາຍກີ່ ຽວກັບຄູແບບຄົບຊຸດ ໂດຍອີງໃສີ່ຜົນໄດັ້ຮບ
ິ ກ
ີ ານແບບມີສີ່ວນຮີ່ວມ;
ບາຍທີີ່ກີ່ ຽວກັບຄູ ແລະ ຜົນຈາກການປຶກສາຫາລລະດັບຊາດທີີ່ນໍາໃຊັ້ວທ
32

ຶ ສານິເທດ
ລວມມີ ສະຖານການສຶກສາຄູ, ສູນພັດທະນາຄູຂອງແຂວງ,ສຶກສາແຂວງ,ສຶກສາເມອງ ແລະ ຄູສກ
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ັ້
ັ ແລະ ຮັບຮອງເອົານະໂຍບາຍ;
ມດ
• ດໍາເນີນຂັນຕອນການອະນຸ
ັ້
ັ ການອະນຸ
ັ ນະໂຍບາຍຄູແຫີ່ ງຊາດທີີ່ໄດັ້ຮບ
ບດ
• ພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດຂອງອົງກອນ
ເພີ່ ອຈັດຕັງປະຕິ
ມັດ.
ັ້
ແກີ່ ສະຖານການສຶກສາຄູ ເພີ່ ອເປັນສູນແຫີ່ ງການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູ
ຍຸ ດທະສາດທີ 2: ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ແລະ ສູນແຫີ່ ງຄວາມເປັນເລີດໃນສາຂາວິຊາໃດໜຶີ່ງ.
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
• ພັດທະນາຂອບລະບຽບການ, ນະໂຍບາຍ, ຍຸ ດທະສາດ ທີີ່ກີ່ ຽວຂັ້ອງກັບການສອນຂອງຄູ;
• ສັ້າງແຜນຍຸ ດທະສາດຂອງສະຖານການສຶກສາຄູ ໃນການເປັນສູນແຫີ່ ງການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູ;
• ດໍາເນີນການປະເມີນຜົນພາຍໃນສະຖານການສຶກສາຄູ ໂດຍນໍາໃຊັ້ຂອບລະບຽບການ, ນະໂຍບາຍ, ຍຸ ດທະ
ສາດ ທີີ່ກີ່ ຽວຂັ້ອງກັບການສອນຂອງຄູ;
ັ້
ິ ໍາທີີ່ຈໍາເປັນ ເພີ່ ອສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ພາລະບົດບາດຂອງ
• ພັດທະນາ ແລະ ຮັບຮອງນິຕກ
ບດ
ັ້
ສະຖານການສຶກສາຄູໃຫັ້ສູງຂຶນ.
• ປັບປຸ ງເຄີ່ ອງມປະເມີນສະຖານການສຶກສາຄູ ໃນການເປັນສູນແຫີ່ ງຄວາມເປັນເລີດໃນສາຂາວິຊາໃດໜຶີ່ງ;
ັ້ ຄອງສະຖານການສຶກສາຄູ ແລະ ການກໍີ່ສັ້າງຄູ ໃນສະຖາບັນການສຶກສາຄູແຫີ່ ງຊາດທີີ່
• ປັບປຸ ງລະບົບການຄຸ ມ
ັ້
ີ່ .
ສັ້າງຂຶນໃໝ
ຍຸ ດທະສາດທີ 3: ສະໜອງຊັບພະຍາກອນທີີ່ຈໍາເປັນ ແລະ ຈັດຝຶ ກອົບຮົມໃຫັ້ແກີ່ ຄູອາຈານ ແລະ ບຸ ກຄະລາກອນ
ການສຶກສາຄູ ເພີ່ ອຮອງຮັບພາລະບົດບາດຂອງສະຖານການສຶກສາຄູໃນການເປັນສູນແຫີ່ ງການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູ.
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
ັ້ ີ່ ກີ່ ຽວຂັ້ອງໃຫັ້ແກີ່ ຄູອາຈານ
• ດໍາເນີນການຝຶ ກອົບຮົມໃນຫົວຂໍທີ

ແລະ

ບຸ ກຄະລາກອນການສຶກສາຄູ

ໃນສະຖານການສຶກສາຄູ;
• ສະໜອງຊັບພະຍາກອນຕີ່ າງໆທີີ່ຈໍາເປັນ (ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕີ່ າງໆ ແລະ
ິ ານ ແລະ ຄຸ ມ
ັ້ ຄອງການກໍີ່ສັ້າງຄູ ແລະ ການ
ງ ົບປະມານ) ໃຫັ້ແກີ່ ສະຖາບັນສັ້າງຄູ ເພີ່ ອປັບປຸ ງລະບົບການບໍລຫ
ຮຽນ-ການສອນ;
• ດໍາເນີນການປະເມີນສະຖານການສຶກສາຄູ

ເພີ່ ອສັງເກດຕີລາຄາຜົນງານຂອງສະຖານການສຶກສາຄູໃນການ

ເປັນສູນແຫີ່ ງການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູ.
ັ້
ແກີ່ ໂຮງຮຽນສາທິດໃນສະຖານການສຶກສາຄູ ເພີ່ ອເປີ ດໂອກາດການຝຶກ
ຍຸ ດທະສາດທີ 4: ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ການສອນ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນພາຍໃນຫັ້ອງຮຽນສໍາລັບນັກສຶກສາພາຍໃນສະຖານການສຶກສາຄູ, ຄູອາຈານ, ຄູ
ຝຶກ ແລະ ຄູນເິ ທດ.
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
• ກໍີ່ສັ້າງອາຄານຮຽນ ແລະ ຫັ້ອງຮຽນໂຮງຮຽນສາທິດ;
• ສະໜອງສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ອຸ ປະກອນ ແລະ ສີ່ ການຮຽນ-ການສອນ;
• ສັ້າງແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນສາທິດລວມທັງແຜນການຈັດສັນບຸ ກຄະລາກອນ ແລະ ງ ົບປະມານ;
ັ້ ໍານວຍການໃນໂຮງຮຽນສາທິດ.
• ພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດຂອງຄູສອນ ແລະ ຜູ ອ
ັ້ ານວຍການໂຮງຮຽນ ໄດັ້ຮບ
ັ ການຍົກລະດັບຄວາມສາມາດໃນການປັບປຸ ງການຮຽນຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 8: ຜູ ອ
ັ້
ີ່ າເກົີ່າ (ພາກທີ I ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບສູ ງທີ 2, ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບກາງ 2.5)
ການສອນໃນໂຮງຮຽນ ສູ ງຂຶນກວ
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ິ ານການສຶກສາ ຈະຮັບຜິດຊອບໃນການສັ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງຜູ ອ
ັ້ ໍານວຍການ
ສະຖາບັນພັດທະນາການບໍລຫ
ັ້
ັ 7 ໜັ້າວຽກຫກ
ັ ຂອງການເປັນຜູນ
ັ້ ໍາໃນໂຮງຮຽນ. ເຖິງຢີ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ກົມສັ້າງຄູ ແລະ
ບດ
ໂຮງຮຽນ ເພີ່ ອຈັດຕັງປະຕິ
ັ້
ັ້ າໍ ນວຍການໂຮງຮຽນ ເພີ່ ອຮັບປະກັນຄຸ ນນະພາບການ
ກອົບຮົມຜູອ
ສະຖານການສຶກສາຄູຈະເປັນເຈົາການໃນການຝຶ
ສິດສອນພາຍໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ການນໍາພາດັ້ານວິຊາການ. ບັນດາກິດຈະກໍາດັ້ານຍຸ ດທະສາດ ແລະ ຄາດໝາຍ ທີີ່
ັ :ັ້
ັ ລະດັບກາງທີີ່ກີ່ າວມາຂັ້າງເທິງນັນັ້ ມີດີ່ ງນີ
ັ ເພີ່ ອໃຫັ້ສໍາເລັດຜົນໄດັ້ຮບ
ກົມສັ້າງຄູຈະຕັ້ອງປະຕິບດ
ັ້ ໍາດັ້ານວິຊາການຂອງຜູ ອ
ັ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນ.
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ພັດທະນາທັກສະຄວາມເປັນຜູນ
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
ັ້ ໍາດັ້ານວິຊາການສໍາລັບຜູ ອ
ັ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ພັດທະນາຄູີ່ມທີີ່ເໝາະ
• ສັ້າງມາດຕະຖານການເປັນຜູ ນ
ັ້
ັ ;
ບດ
ສົມ ເພີ່ ອສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັງປະຕິ
ັ້ ໍານວຍການ ກີ່ ຽວກັບການປະກັນຄຸ ນນະພາບການສອນພາຍໃນໂຮງຮຽນ;
• ສັ້າງຄູີ່ມຜູ ອ
ັ້ ໍານວຍການ ກີ່ ຽວກັບຄວາມເປັນຜູນ
ັ້ ໍາໃນ
• ດໍາເນີນກອງປະຊຸມກີ່ ຽວກັບການພັດທະນາຄວາມສາມາດສໍາລັບຜູອ
ິ ານວິຊາການ;
ການສອນ ແລະ ການບໍລຫ
• ດໍາເນີນການຝຶ ກອົບຮົມໃຫັ້ແກີ່ ບຸ ກຄະລາກອນການສຶກສາຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະ
ັ້ ໍານວຍການກີ່ ຽວກັບການປະ
ັ ໜັ້າທີີ່ຂອງຜູອ
ຄອນຫວງ ແລະ ເມອງ/ນະຄອນ ໃນການປະເມີນການປະຕິບດ
ກັນຄຸ ນນະພາບໃນໂຮງຮຽນ.
ັ້
ັ້
ັ້ ນຖານ
ັ້ ນຖານ
2.3.3. ຄຸ ນນະພາບ ແລະ ຈໍານວນນັກຮຽນທີີ່ຈົບຈາກການສຶກສາຂັນພ
ແລະ ການສຶກສາຫງັ ຂັນພ
ັ້ ຕະຫາດແຮງງານ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕີ່ າງປະເທດສອດຄີ່ອງກັບຄວາມຕອັ້ ງ ການຂອງແຜນພັດທະນາ
ເຂົາສູີ່
ັ້ IX ແລະ ຫຸ ດພົນຈາກສະຖານະພາບປະເທດດັ້
ັ້
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫີ່ງຊາດ ຄັງທີ
ອຍພັດທະນາ (ພາກທີ
I ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບສູ ງທີ 5).
➢

ັ ການ ແລະ ເຫດຜົນ
ຫກ

ັ ການ ແລະ ເຫດຜົນ. ການສົີ່ງເສີມວິຊາວິທະຍາສາດທໍາມະ
ເບິີ່ງພາກທີ I ຂອງແຜນ ສໍາລັບລາຍລະອຽດຂອງຫກ
ັ້ ງ ແລະ ຂະແໜງການຍີ່ ອຍສາຍສັ້າງຄູ ແມີ່ ນປັດໄຈສໍາຄັນສໍາລັບຜົນຜະລິດທາງດັ້ານຊັບພະຍາ
ຊາດໃນການສຶກສາຊັນສູ
ັ້
ານຄຸ ນນະພາບຂອງຄູສອນສາຍ
ກອນມະນຸດທີີ່ມີຄຸນນະພາບ. ການເພີີ່ມຈໍານວນ ແລະ ການສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງທາງດັ້
ັ້ IX.
ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ຈະສອດຄີ່ອງກັບຈຸດປະສົງຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫີ່ ງຊາດ ຄັງທີ
ໂຂງເຂດຍຸ ດທະສາດທີ 1: ປັ ບປຸ ງຄຸ ນນະພາບການຮຽນ-ການສອນ
ີ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 1: ຈໍານວນ ແລະ ຄຸ ນນະພາບຂອງນັກສຶກສາຄູທີ່ ຮຽນຈົ
ບວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ທີີ່
ັ ການປັ ບປຸ ງທີີ່ດີຂນໃນ
ຶ ັ້
ວິທະຍາໄລຄູເພີີ່ມຂຶນັ້ ເພີ່ ອເຮັດໃຫັ້ການຮຽນ-ການສອນ ວິຊາວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບກາງ 5.2 ແລະ 5.3)
ລະດັບມັດທະຍົມ. (ພາກທີ I ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບສູ ງທີ 5, ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ້
ັ ຫກ
ັ ສູດສັ້າງຄູວທ
ິ ະຍາສາດທໍາມະຊາດ
ບດ
ດຕັງປະຕິ
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃນການຈັ
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
ັ ຫກ
ັ ສູດສາຍວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ແລະ ນໍາໃຊັ້ຜນ
ົ ການ
• ທົບທວນ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນການປະຕິບດ
ັ ສູດດັີ່ງກີ່ າວ;
ປະເມີນເພີ່ ອປັບປຸ ງຫູກ
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• ດໍາເນີນການສຶກສາເພີ່ ອຄາດນະເນຄວາມຕັ້ອງການຄູ ເພີ່ ອຄາດຄະເນການສະໜອງຂອງຄູໃນສາຍສາມັນສຶກ
ສາ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ;
ັ້
ັ ສູດລາຍວິຊາຕີ່ າງໆ ໃນສາຍສັ້າງຄູວທ
ິ ະຍາສາດທໍາມະຊາດ;
ກ
• ພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸ ງເນອໃນຫ
ັ້ ບການຝຶກອົບຮົມຄູໃນສະຖາບັນສັ້າງຄູ ໂດຍສະເພາະສາຍ
ິ ະສິດການເຂົາຮັ
ຍຸ ດທະສາດທີ 2: ເພີີ່ມ ແລະ ຈັດບູລມ
ີ ງັ ຍິງ ແລະ ຊາຍ ເພີ່ ອໃຫັ້ການສະໜອງກວມເອົາທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.
ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ໃຫັ້ມທ
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
ັ້
ິ ະສິດຈໍານວນຄູທີ່ ຈະຮັ
ີ
ທະຍາສາດທໍາມະຊາດທີີ່
ບເຂົາຮຽນໃນສາຍວິ
• ສັ້າງນະໂຍບາຍທີີ່ກໍານົດ ແລະ ຈັດບູລມ
ສະຖານການສຶກສາຄູຕີ່າງໆ;
ັ້
ທະຍາສາດທໍາມະຊາດ;
• ທົບທວນ ແລະ ປັບປຸ ງເງີ່ ອນໄຂໃນການຮັບການເຂົາຮຽນໃນສາຍວິ
ັ້
ັ ສູດສາຍວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ແລະ ຫົວຂໍການຝຶ
ກອົບຮົມທີີ່ກີ່ ຽວຂັ້ອງກັບ ການສຶກ
• ເພີີ່ມ/ຂະຫຍາຍຫກ
ສາ STEM.
ິ ະສິດໃນການຈັດສັນງ ົບປະມານສໍາລັບການສັ້າງສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ການ
ຍຸ ດທະສາດທີ 3: ໃຫັ້ບູລມ
ສະໜອງອຸ ປະກອນໃນສາຍວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ .
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
• ປະສານສົມທົບກັບຄູີ່ ຮີ່ວມພັດທະນາກີ່ ຽວກັບການຈັດສັນງ ົບປະມານເພີ່ ອປັບປຸ ງສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ
ແລະ ອຸ ປະກອນວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ;
ັ້ ີ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີີ່ກີ່ ຽວຂັ້ອງ ແລະ ອຸ ປະກອນການຮຽນ-ການສອນທີີ່ຈໍາເປັນ;
• ກໍານົດ ແລະ ຈັດຊສິ
ິ ະສິດສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ອຸ ປະກອນການຮຽນ-ການສອນທີີ່ຈໍາເປັນ ແລະ ຮັບປະກັນແຫີ່ ງ
• ຈັດບູລມ
ທຶນທີີ່ຈໍາເປັນຈາກແຫີ່ ງອີ່ ນໆ;
ັ້
ທະຍາສາດທໍາມະຊາດ
ຍຸ ດທະສາດທີ 4: ໂຄສະນາ ແລະ ເຜີຍແຜີ່ ເພີ່ ອສົີ່ງເສີມການເຂົາຮຽນໃນສາຍວິ
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
ົ ມການເລອກຮຽນສາຍວິທະ
• ສົມທົບກັບກົມສາມັນສຶກສາ ແລະ ພາກສີ່ວນທີີ່ກີ່ ຽວຂັ້ອງໃນການຊຸກຍູສັ້ ີ່ ງເສີ
ັ້ ດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ;
ຍາສາດທໍາມະຊາດ ໃນຊັນມັ
ັ້
ແກີ່ ຄູປະຈໍາການ
• ສົມທົບກັບກົມສາມັນສຶກສາ ແລະ ພາກສີ່ວນທີີ່ກີ່ ຽວຂັ້ອງ ໃນການສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ັ ສູດສາຍສາມັນສຶກສາ.
ໃນການຈັດການຮຽນການສອນ ກີ່ ຽວກັບ ການສຶກສາ STEM ໃນຫກ
ັ້
ແກີ່ ສະຖາບັນສັ້າງຄູ ແລະ ຄະນະສຶກສາສາດເພີ່ ອຍົກລະດັບສະຖາບັນສັ້າງ
ຍຸ ດທະສາດທີ 5: ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ຄູ.
ວຽກຈຸດສຸ ມ
• ພິຈາລະນາການຍົກຖານະຂອງວິທະຍາໄລຄູເປັນສະຖາບັນສັ້າງຄູ;
ັ້ ນກັບຄະນະສຶກສາສາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫີ່ ງຊາດ,
• ພິຈາລະນາການລວມເອົາສະຖາບັນສັ້າງຄູ ເຂົາກັ
ມະຫາວິທະຍາໄລຈໍາປາສັກ, ມະຫາວິທະຍາໄລສຸ ພານຸວງົ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ.
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VII.

ຂະແໜງການຍີ່ ອຍອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບ

ໝາຍເຫດ: ກົມອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົມຮົມວິຊາຊີບ, ໂດຍຜີ່ານການປຶກສາຫາລກັບຄູີ່ ຮີ່ວມພັດທະນາ ໄດັ້ສາັ້ ງແຜນ
ພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຝຶ ກອົບຮົມວິຊາຊີບທີີ່ຄົບຊຸດ ສໍາລັບປີ 2021-2025. ແຜນພັດທະນາຂະແໜງ ການ
ຍີ່ ອຍອາຊີວະສຶກສາ ຊຶີ່ງເປັນສີ່ວນໜຶີ່ງຂອງແຜນ 5 ປີ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລານີ ັ້ ແມີ່ ນໄດັ້ສງັ ລວມຈາກ
ແຜນພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ. (ຕັ້ອງການລາຍລະອຽດຂອງແຜນພັດທະນາອາຊີວະສຶກ
ສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບ ສາມາດຕິດຕໍີ່ໄດັ້ນໍາກົມອາຊີວະສຶກສາ).

1.

ພາກສະເໜີ

1.1. ຜົນສໍາເລັດ
ັ້ 2 ແລະ 3) ໄດັ້ໃຫັ້ລາຍ
ພາກ I ຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025 (ຂໍທີ
ລະອຽດກີ່ ຽວກັບຜົນສໍາເລັດຂອງອາຊີວະສຶກສາ.
ັ້
ັ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໂດຍລວມ ແລະ ໂດຍສະເພາະ ແຜນ
ບດ
ການຈັດຕັງປະຕິ
ັ້ ນຂະຫຍາຍມະຕິຄງທີ
ັ ັ້ X ຂອງພັກ ພັ້ອມທັງ
ພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຝຶ ກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແມີ່ ນການຈັດຕັງຜັ
ັ້
VIII ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ແຜນຍຸ ດທະສາດເພີ່ ອ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫີ່ ງຊາດ 5 ປີ ຄັງທີ
ັ້
ອຍພັດທະນາໃນປີ 2020 ແລະ ທິດ
ຫຸ ດຜີ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ເພີ່ ອໃຫັ້ຫຸ ດພົນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດັ້
ທາງກ ັ້າວໄປສູີ່ ການຫັນເປັນອຸ ດສາຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝເທີ່ ອລະກາັ້ ວ.
ການພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາຢູີ່ ສປປ ລາວ ມີປັດໄຈຫາຍຢີ່າງສະໜັບສະໜູນ ເຊັີ່ນ: ປະເທດມີຄວາມສະ
ັ້ ີ່ າງຕໍີ່ເນີ່ ອງດັ້ວຍອັດຕາຫາຍກີ່ ວາ 6%, ໂຄງການພັດ
ຫງ ົບສຸ ກ, ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດແມີ່ ນເພີີ່ມຂຶນຢ
ທະນາອຸ ດສາຫະກໍາຂະໜາດໃຫຍີ່ ເຊັີ່ນ: ພະລັງງານໄຟຟັ້າ, ບໍີ່ແຮີ່, ລົດໄຟຄວາມໄວສູງ, ທາງດີ່ວນ, ເຂດພັດທະນາ
ັ້ າ ແລະ ມີຄວາມຄບໜັ້າຢີ່າງຕໍີ່ເນີ່ ອງ. ການ
ັ້
ັ ຢີ່າງຕັງໜັ້
ັ ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ອີ່ ນໆ ແມີ່ ນໄດັ້ຮບ
ຶ ັ້ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະ
ັ ການເພີີ່ມທະວີຂນ,
ສົີ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນັ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງໄດັ້ຮບ
ັ້
ີ່ າງໄດັ້
ັ ການປະຕິບດ
ັ ຢີ່າງກວັ້າງຂວາງ ແລະ ພນຖານໂຄງລ
ນຸດ, ການນໍາໃຊັ້ ແລະ ການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີ ໄດັ້ຮບ
ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຢີ່າງຕໍີ່ເນີ່ ອງທັງດັ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸ ນນະພາບ. ປັດໄຈສໍາຄັນແມີ່ ນ ພັກ
ແລະ ລັດຖະບານ ມີນະໂຍບາຍທີີ່ຖກຕັ້ອງເພີ່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຕັ້ອງການ ແລະ ກໍາລັງແຮງຂອງທັ້ອງຖິີ່ນ ແລະ
ໃຫັ້ຄວາມສໍາຄັນຕໍີ່ການພັດທະນາວຽກງານອາຊີວະສຶກສາຢູີ່ສະເໝີ.
ັ້
ັ້
ັ້
ັ້ ນຖານ
ັ ປະມານ 4% ຂອງຜູ ທ
ັ້ ີ່ ຮຽນຈົ
ີ
ມ ແລະ ມັດທະຍົມຕອນຕົນ)
(ຊັນປະຖົ
ບການສຶກສາຂັນພ
ປະຈຸບນ
ັ້
ັ ສູດອາຊີວະສຶກສາຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃນລະດັບ 1, 2 ແລະ 3 (C.1, C.2, C.3)
ກ
ເຂົາຮຽນຫ
ແລະ ໃນຈໍານວນດັີ່ງກີ່ າວນີ ັ້ ປະມານ 30% ແມີ່ ນເພດຍິງ. ໂດຍສອດຄີ່ອງກັບແຜນພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ,
ີ ານຂະຫຍາຍການບໍລກ
ິ ານຢີ່າງກວັ້າງຂວາງ ໃນໄລຍະແຜນ 5 ປີ 2016-2020 ໂດຍ
ວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ໄດັ້ມກ
ັ້ ນອົບຮົມວິຊາຊີບໃນເມອງໃຫຍີ່ . ປັດຈຸບນ
ັ ກໍາລັງດໍາເນີນການສໍາຫວດ ເພີ່ ອກໍານົດຄວາມຕັ້ອງ
ຜີ່ານການສັ້າງຕັງສູ
ັ້ ງສໍາລັບຜູທ
ັ້ ີ່ ມາ
ີ
ີ ເພີ່ ອເພີີ່ມການເຂົາເຖິ
ການຂອງສູນອົບຮົມວິຊາຊີບໃນເມອງນັ້ອຍ ແລະ ເມອງທີີ່ຢູີ່ ຫີ່ າງໄກສອກຫກ
ັ້
ວະສຶກສາລວມທັງພາກລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ໂຮງ
ຈາກກຸີ່ ມດັ້ອຍໂອກາດ. ຄາດວີ່າການມີຜູເັ້ ຂົາຮຽນໃນສາຍອາຊີ
ັ້ ບກະຊວງອີ່ ນໆ ຈະກວມເຖິງປະມານ 60% ຂອງນັກຮຽນຈົບຊັນມັ
ັ້ ດທະຍົມຕອນປາຍໃນປີ 2020
ຮຽນທີີ່ຂຶນກັ
ັ້ ນ 43%. ໂຮງຮຽນ ແລະ ວິທະຍາໄລອາຊີວະສຶກສາ ສະໜອງການຝຶ ກ
ໂດຍຄາດວີ່າ ນັກຮຽນຍິງ ຈະເພີີ່ມຂຶນເປັ
ອົບຮົມທີີ່ມີລະດັບປະກາສະນິຍະບັດທີີ່ແຕກຕີ່ າງກັນ ເພີ່ ອດຶງດູດຊາວໜຸີ່ ມຈາກເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດຫີ່ າງໄກ
ີ ໃຫັ້ສາມາດຮຽນຮູ ັ້ ແລະ ສາມາດຫາວຽກເຮັດງານທໍາໃນເມອງ ຫ ຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາໄດັ້ ຫລ ເພີ່ ອຍົກ
ສອກຫກ
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ັ ຮຽນທີີ່ມາຈາກເຂດຊົນນະ
ລະດັບຄວາມຮູ ັ້ ແລະ ທັກສະ ເພີ່ ອສະໜັບສະໜູນຄອບຄົວຂອງຕົນ. ເພີ່ ອຊຸກຍູ ັ້ໃຫັ້ນກ
ັ້ ກົມອາຊີວະສຶກສາ ໄດັ້ສະໜອງຫກ
ັ້
ັ ສູດການລັ້ຽງສັດ, ການ
ີ ໄດັ້ເຂົາຮຽນຫ
າຍຂຶນ,
ບົດ ແລະ ເຂດຫີ່ າງໄກສອກຫກ
ັ້
ັ ຫກ
ັ ສູດປະກາສະນິຍະບັດວິຊາຊີບ ລະດັບ 1,
ບດ
ຜະລິດພດພັນ ແລະ ວິຊາຊີບອີ່ ນໆ ໄປພັ້ອມໆກັບການຈັດຕັງປະຕິ
2 ແລະ 3.
ັ້ ງອາຊີວະສຶກສາ, ແຜນງານການສະໜັບສະໜູນບັດທຶນ ແລະ ເບັ້ຍລັ້ຽງ ກໍີ່ໄດັ້ຖກ
ເພີ່ ອຂະຫຍາຍການເຂົາເຖິ
ັ້ ການສະໜອງຫໍພກ
ັ້
ີ ານ
ັ ກໍເປັນອີກປັດໄຈໜຶີ່ງທີີ່ເຮັດໃຫັ້ມກ
ັ ໂດຍຜີ່ານໂຄງການຕີ່ າງໆ. ນອກຈາກນັນ,
ບດ
ຈັດຕັງປະຕິ
ັ້ ໂດຍສະເພາະນັກຮຽນຍິງຈາກຊົນນະບົດ ແລະ ຊົນເຜົີ່າ. ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຂອງສະຖານ
ີ່ ມຂຶນ,
ັ້
ເຂົາຮຽນເພີ
ັ ການປັບປຸ ງ, ຍົກລະດັບ ແລະ ໂຄງການຕີ່ າງໆກໍໄດັ້ສະໜອງອຸ ປະກອນເພີີ່ມເຕີມ. ດັ້ວຍການ
ອາຊີວະສຶກສາໄດັ້ຮບ
ັ້ ີ່ າງຫວງຫາຍຈາກນັກຮຽນ 15.222
ັ້
ວະສຶກສາໄດັ້ເພີີ່ມຂຶນຢ
ສະໜັບສະໜູນດັີ່ງກີ່ າວ, ການເຂົາໂຮງຮຽນໃນສາຍອາຊີ
ຄົນ ໃນສົກຮຽນ 2015-2016 ມາເປັນ 18.355 ຄົນໃນສົກຮຽນ 2017-2018, ແຕີ່ ວີ່າມັນໄດັ້ຫຸ ດລົງເລັກໜັ້ອຍ
ເປັນ 15.707 ຄົນ ໃນສົກຮຽນ 2019-2020 ເຊິີ່ງມາຈາກຫາຍສາເຫດ.
ັ້
ຕາຕະລາງ 21: ສະພາບການເຂົາຮຽນ
ໃນສາຍອາຊີວະສຶກສາ 2016-2020
ັ້ ດ
ຕົວຊີວັ

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

2.145

2.191

2.158

2.178

2.179

64

59

86

124

4.771

6.156

5.436

5.510

ຈໍານວນຄູ ແລະ ພະນັກງານທັງໝົດ
ໍ ີ່ ອງ33
ປະລິນຍາຕີຕີ່ ເນ
ັ້ ງ ລວມທັງຊັນສູ
ັ້ ງຕໍີ່ເນີ່ ອງ (ຫກ
ັ ສູດ
ຊັນສູ
12+3 ແລະ 12+2+1,5)
ັ້
ຊັນກາງ
(12+2)

6.396

8.406

8.976

7.331

6.446

ັ້
ຊັນກາງ
(9+3)

8.463

1.783

1.817

1.735

1.781

ວິຊາຊີບລະດັບ 3 (ຫ 9+2)

622

285

130

ວິຊາຊີບລະດັບ 2

206

279

415

343

457

499

634

1.390

20

138

20

46

110

15.222

15.619

18.355

15.828

15.707

ວິຊາຊີບລະດັບ 1
ັ ສູດໄລຍະສັນັ້
ຫກ
ລວມທັງໝົດ

ັ້
ັ້ ນ: ກົມອາຊີວະສຶກສາ, ສສກ (ສະເພາະຜູ ຮ
ັ້ ຽນອາຊີວະສຶກສາ ພາຍໃຕັ້ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເທົີ່ານັນ)
ແຫີ່ ງຂໍມູ

ັ້ ີ່ ຮຽນຈົ
ີ
ຕາຕະລາງ 22: ຜູ ທ
ບຈາກສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ແຕີ່ ປີ 2016-2019
ັ້ ດ
ຕົວຊີວັ

2015-2016
ລວມ

ປະລິນຍາຕີ
ັ້ ງ
ຊັນສູ

34

ັ້
(12+2)
ຊັນກາງ
ັ້
(9+3)
ຊັນກາງ

2016-2017

ຍິງ

ລວມ

2017-2018

ຍິງ

ລວມ

2018-2019

ຍິງ

ລວມ

ຍິງ

212

22

0

0

64

15

60

23

4.901

2.128

5.200

2.345

6.856

2.899

6.698

3.204

5.870

2.589

6.723

3.001

6.375

2.531

6.723

2.623

2.068

812

1139

434

853

253

1.028

311

184

59

851

390

1.318

700

912

391

32

28

30

22

0

0

204

134

13.267

5.638

13.943

6.192

15.466

6.398

15.625

6.686

ັ້
ັ້ ນC1,
ຊັນຕົ
C2,C3
ັ້
ໄລຍະສັນ
ລວມທັງໝົດ

ສະເພາະຄູອາຊີວະສຶກສາ ທີີ່ສຶກສາຢູີ່ ສູນພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ
34ສະເພາະ ຄູອາຊີວະສຶກສາ ທີີ່ ສຶກສາຢູີ່ ສູ ນພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ

33

159

2019-2020
ລວມ
ຍິງ
ໍ ັ້ ນ
ຍັງບໍີ່ທັນມີຂມູ

ັ້ ບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເທົີ່ານັນ)
ັ້
ັ້ ນ: ກົມອາຊີວະສຶກສາ, ສສກ (ສະເພາະສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ທີີ່ຂຶນກັ
ແຫີ່ ງຂໍມູ

1.2. ສິີ່ງທ ັ້າທາຍ
ັ້ 2 ແລະ 3) ໃຫັ້ລາຍລະອຽດເພີີ່ມເຕີມກີ່ ຽວກັບສິີ່ງທັ້າທາຍ. ສິີ່ງທັ້າທາຍທີີ່ສໍາຄັນ
ພາກ I ຂອງແຜນ 5 ປີ (ຂໍທີ
ັ :ັ້
ຂອງຂະແໜງການຍີ່ ອຍອາຊີວະສຶກສາປະກອບມີດີ່ ງນີ
ການພັດທະນາວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ຍັງປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ ງັ້ ຍາກ ແລະ ສິີ່ງທັ້າທາຍຫາຍຢີ່າງ ເຊັີ່ນ: ຄຸ ນ
ນະພາບຂອງນັກສຶກສາທີີ່ຈົບການສຶກສາອາຊີວະສຶກສາ ບໍີ່ສາມາດຕອບສະໜອງໄດັ້ຢີ່າງເຕັມສີ່ວນກັບຄວາມຕັ້ອງ
ັ ການຝຶ ກອົບຮົມຢີ່າງ
ການຂອງຜູ ໃັ້ ຊັ້ແຮງງານ, ຄູອາຈານຂອງສະຖານອາຊີວະສຶກສາຍັງຂາດປະສົບການ ບໍີ່ໄດັ້ຮບ
ັ້
ີ່ ວິທກ
ັ້
ີ ານນໍາໃຊັ້ອຸປະ
ັ ສູດໃໝີ່ ແລະ ຄວາມເຂົາໃຈຕໍ
ັ້ າັ້ ນວິຊາການຕາມເນອໃນຫ
ກ
ເຕັມສີ່ວນໃນການສົີ່ງຄວາມຮູ ດ
ັ້ ການປີ່ຽນແປງຢີ່າງໄວວາຂອງເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ໂຄງ
ກອນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນດັ້ານວິຊາຊີບໃໝີ່. ນອກຈາກນັນ,
ັ້ ກໍີ່ຈະມີຜນ
ັ້
ັ ແຜນພັດທະນາອາຊີວະ
ົ ກະທົບຕໍີ່ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ປະ ກອບເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ແລະ ພາກພນ
ັ້ ຄອງການຝຶ ກອົບຮົມ ແລະ ຍົກລະດັບ ເພີ່ ອຮັບປະ
ສຶກສາ. ກົມອາຊີວະສຶກສາ ຈະຕັ້ອງມີທີ່າກຽມພັ້ອມໃນການຄຸ ມ
ັ້ ແລະ ຂອງສາກົນ, ໂດຍໄດັ້
ກັນວີ່າຄຸ ນນະພາບຂອງການສິດສອນ ສອດຄີ່ອງກັບມາດຕະຖານຂອງດັບຊາດ, ພາກພນ
ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຄູີ່ ຮີ່ວມມສາກົນ.
ັ້ ີ່ ຮຽນຈົ
ີ
ບ
ສິີ່ງທັ້າທາຍອີກອັນໜຶີ່ງ ແມີ່ ນການວິເຄາະ ແລະ ສັງເຄາະຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກຂອງຜູ ທ
ັ້
ົ ໄດັ້ຮບ
ັ ດັີ່ງກີ່ າວ ໃຫັ້ເປັນພນຖານໃນການສັ້
າງນະໂຍ
ພັ້ອມທັງຄວາມເພິີ່ງພໍໃຈຂອງຜູ ໃັ້ ຊັ້ແຮງງານ ແລະ ນໍາໃຊັ້ຜນ
ັ້ ມັນຈໍາເປັນຕັ້ອງມີການພັດທະນາຄໍາແນະນໍາສໍາລັບສະຖາບັນອາຊີວະສຶກສາ ກີ່ ຽວກັບວິທກ
ີ ານດໍາ
ບາຍ. ສະນັນ,
ົ ແລະ ນໍາໃຊັ້ຜນ
ົ ໄດັ້ຮບ
ັ ຂອງການຕິດຕາມ ເປັນ
ເນີນການສຶກ ສາຕິດຕາມນັກຮຽນທີີ່ຮຽນຈົບໄປຢີ່າງມີປະສິດຕິຜນ
ັ້
ຈາລະນາການສັ້າງນະໂຍບາຍ. ເຖິງຢີ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ການຊອກຫາສະຖານທີີ່ຝຶກງານທີີ່ເໝາະສົມ
ພນຖານໃນການພິ
ັ ປະສົບການຕົວຈິງ ແມີ່ ນເປັນສິີ່ງທັ້າທາຍສີ່ວນໜຶີ່ງຂອງການສຶກສາຂອງພວກເຂົາ. ສະ
ສໍາລັບນັກ ຮຽນທີີ່ຈະໄດັ້ຮບ
ັ້ ສະຖານອາຊີວະສຶກສາຄວນຮັກສາເຄອຂີ່າຍທີີ່ແໜັ້ນແຟັ້ນກັບຜູ ໃັ້ ຊັ້ແຮງງານພາຍໃນທັ້ອງຖິີ່ນ ເພີ່ ອສະໜັບສະ
ນັນ,
ັ ວຽກຕົວຈິງ.
ໜູນການຝຶ ກປະຕິບດ

2.

ິ ະສິດສໍາລັບ 2021-2025
ບູລມ

2.1. ຈຸດປະສົງ
1.

ັ້
ັ້
ັ້
ັ້ ນຖານໃຫັ້
ບສະໜູນບັນ
ປະກອບສີ່ວນເຂົາໃນການສະໜັ
ເຂັມແຂງ
ສະໜອງການສຶກສາຫງັ ການສຶກສາຂັນພ
ັ້ IX ໂດຍແນໃສີ່:
ິ ະສິດຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫີ່ ງຊາດ ຄັງທີ
ດາບູລມ
1)

ີ ວາມຮູ ຄ
ັ້ ວາມສາມາດ, ມີຄຸນສົມ
ເພີ່ ອພັດທະນາລະບົບອາຊີວະສຶກສາ ໃນການສັ້າງກໍາລັງແຮງງານໃຫັ້ມຄ
ໍ ັ້
ັ ແລະ ມີຄີ່ານິຍມ
ົ ທີີ່ຖກຕັ້ອງ, ມີນາໃຈຮັ
ິ ຸ ດ, ມີລະບຽບວິ
ບັດ ສິນທໍາປະຕິວດ
ກປະເທດຊາດ, ຊີ່ ສັດບໍລສ
ິ , ມີຄີ່ານິ
ໄນ, ມີສຸຂະພາບທາງດັ້ານຮີ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈທີີ່ດີ, ມີຄວາມຮັກຕໍີ່ການຮຽນຮູ ຕັ້ ະຫອດຊີວດ
ັ ດີງາມຂອງຊາດ, ຮັກຄວາມກ ັ້າວໜັ້າ ແລະ ມີວທ
ິ ະຍາສາດເພີ່ ອໃຫັ້ກາຍເປັນກໍາ
ຍົມຕໍີ່ຮີດຄອງປະເພນີອນ
ັ ຄວາມຕັ້ອງການຂອງຕະຫາດ
ລັງແຮງງານທີີ່ມີຄຸນນະພາບ, ສອດຄີ່ອງ ແລະ ສາມາດຕອບສະໜອງໄດັ້ກບ
ແຮງງານ ກໍີ່ຄຄວາມຮຽກຮັ້ອງຕັ້ອງການຂອງການຂະຫຍາຍຕົວທາງດັ້ານເສດຖະກິດຂອງຊາດ, ມີຄວາມ
ັ້
ພັ້ອມທີີ່ຈະຮີ່ວມມ ແລະ ແຂີ່ງຂັນກັບບັນດາປະເທດໃນພາກພນ;

ັ ສູ ດອາຊີວະສຶກສາ ໃຫັ້ສອດຄີ່ອງກັບຄວາມຕັ້ອງການຂອງການພັດ
2) ເພີ່ ອພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸ ງຫກ
ັ້ ແລະ ສາກົນ ໂດຍສຸ ມໃສີ່
ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດ ແລະ ການເຊີ່ ອມໂຍງກັບພາກພນ
ຂະແໜງການທີີ່ມີຄວາມຕັ້ອງການສູງ ເຊັີ່ນ: ການກໍີ່ສັ້າງ, ກະສິກໍາ, ການສັ້ອມແປງເຄີ່ ອງຈັກ, ການທີ່ ອງ
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ທີ່ ຽວ ແລະ ການຕັ້ອນຮັບ, ໄຟຟັ້າ, ເຟີນເີ ຈີ ແລະ ລົດຍົນ. ການສຶກສາກີ່ ຽວກັບເພດສຶກສາ ກໍຄວນຈະ
ັ້
ັ ສູດດັີ່ງກີ່ າວ.
ກ
ບັນຈຸເຂົາໃນຫ
ັ້ ຄອງຊັບພະຍາ
ການເສີມຂະຫຍາຍຜົນການຮຽນ ແລະ ຫຸດຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນກັນ ໂດຍຜີ່ານການຄຸ ມ
ີ່
ີ ະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜນ
ົ .
ກອນທີມີຢີ່ ູໃຫັ້ມປ

2.

-

ັ້
ັ້
ວະສຶກສາໂດຍເອົາໃຈໃສີ່ເພດ
ແລະ ດັດສົມສັດສີ່ວນການເຂົາຮຽນໃນສາຍອາຊີ
ເພີ່ ອເພີີ່ມການເຂົາຮຽນ
ັ້
ັ້ ີ່ ດັ້
ີ ອຍໂອກາດ ຫາຍຂຶນ.
ຍິງ ແລະ ກຸີ່ ມຜູທ

2.2. ຄາດໝາຍ
ັ້ ນປີ ຖານ ແລະ ຄາດໝາຍຫກ
ັ ແມີ່ ນໄດັ້ສະໜອງໃຫັ້ຢີ່ ູ ພາກທີ I, ຂໍ ັ້ 8.5 (ຕາຕະລາງຕິດຕາມ ແລະ ປະ
ຂໍມູ
ັ້
ັ :ັ້
ັ ສໍາລັບຂະແໜງການຍີ່ ອຍນີ ັ້ ມີດີ່ ງນີ
ແລະ ຄາດໝາຍຫກ
ເມີນຜົນ). ຕົວຊີບອກ
ົ ການຮຽນດີ ຕາມຫກ
ັ ສູດຂະແໜງກະສິກໍາ
ີ ກ
ັ ສຶກສາຫາຍກວີ່າ 80.000 ຄົນ ທີີ່ມີຜນ
1) ໃນໄລຍະ 5 ປີ ໃຫັ້ມນ
ິ ານ ທີີ່ຈົບຈາກ 25 ສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ມີຄວາມເຊີ່ ອມໂຍງ ແລະ ແທດເໝາະ
ອຸ ດສາຫະກໍາ ແລະ ບໍລກ
ກັບຄວາມຕັ້ອງການ ແລະ ເປັນທີີ່ຍອມຮັບຂອງຜູ ໃັ້ ຊັ້ແຮງງານ;
ັ ກສູດລະດັບຕີ່ າງໆ ຢີ່າງໜັ້ອຍ 25 ຫກ
ັ ສູດ ໄດັ້ຮບ
ັ ການສັ້າງ ແລະ ປັບປຸ ງ; ຄູສອນອາຊີວະສຶກສາໄດັ້ຮບ
ັ
2) ມີຫກ
ການພັດທະນາ ແລະ ຍົກລະດັບ ທັງວິຊາຄູ ແລະ ວິຊາສະເພາະ ຢີ່າງໜັ້ອຍ 1.500 ຄົນ;
ັ້
ໂດຍຜີ່ານການປະເມີນພາຍໃນ ສະຖານອາຊີວະ
3) ຄຸ ນນະພາບຂອງວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ມີຄວາມເຂັມແຂງ
ສຶກສາ ຢີ່າງໜັ້ອຍ 15 ແຫີ່ ງ; ມີການຮີ່ວມມລະຫວີ່າງສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ສະຖານປະກອບການຢີ່າງ
ິ ກ
ິ ໍາລຸີ່ ມກົດໝາຍ ຈໍານວນ 10 ສະບັບ ໄດັ້ຮບ
ັ ການພັດທະນາ ແລະ ສະຖານອາຊີວະ
ໜັ້ອຍ 150 ແຫີ່ ງ; ມີນຕ
ັ ການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດທາງດັ້ານການເງ ິນ ແລະ ລາຍຮັບວິຊາ
ສຶກສາ ຢີ່າງໜັ້ອຍ 5 ແຫີ່ ງ ໄດັ້ຮບ
ການ.

ັ ລະດັບສູ ງ
2.3. ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ້ ນຖານ
ັ້ ີ່ ຈົ
ີ ບການສຶກສາຫງັ ຂັນັ້
2.3.1. ຄຸ ນນະພາບ ແລະ ຈໍານວນນັກຮຽນທີີ່ຈົບຈາກການສຶກສາຂັນພ
ແລະ ຜູ ທ
ັ້
ີ່ ເຂົາສູີ່
ັ້ ຕະຫາດແຮງງານທັງພາຍໃນ ແລະ ຕີ່ າງປະເທດ ສອດຄີ່ອງກັບຄວາມຕອັ້ ງການຂອງແຜນ
ພນຖານທີ
ັ້ IX ແລະ ການຫຸ ດພົນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດັ້ອຍພັ
ັ້
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຄັງທີ
ດທະນາ
ັ ລະດັບສູ ງທີ 5)
(ພາກທີ I, ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ການ ແລະ ເຫດຜົນ
ຫກ
ເບິີ່ງພາກທີ I ຂອງແຜນ 5 ປີ ສໍາລັບເຫດຜົນລະອຽດ. ແຜນພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວີຊາຊີບ
ັ້ ນ
ົ ສໍາລັບປີ 2021-2025
ັ ຂອງແຜນພັດທະນາຂອງຕົນທີີ່ຜີ່ານມາ, ຄາດໝາຍສູຊ
2021-2025 ຕັ້ອງອີງໃສີ່ຜົນໄດັ້ຮບ

➢

ັ ຕາມບູລມ
ິ ະສິດຂອງຕະຫາດແຮງງານ, ຄວາມສາມາດໃນປະຈຸບນ
ັ ແລະ ສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງ
ແມີ່ ນປະຕິບດ
ັ ແລະ ອານາ
ສະຖາບັນອາຊີວະສຶກສາ, ແຜນການເງ ິນ ແລະ ແຜນການສະໜັບສະໜູນດັ້ານວິຊາການໃນປັດຈຸບນ
ຄົດ.
ັ້ າງໜັ້າຈາກຫົວໜີ່ວຍທຸລະກິດ ສາມາດ
ໃນລະດັບທັ້ອງຖິີ່ນ, ຄະນະທີີ່ປຶກສາຂອງໂຮງຮຽນ ປະກອບດັ້ວຍຜູ ຕ
ົ ບາດຕັດສິນໃນການສະໜັບສະໜູນການກະກຽມ ແລະ ຕິດຕາມແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນ ໂດຍສອດຄີ່ອງກັບ
ມີບດ
ແຜນພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາລະດັບຊາດ.
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ັ້ ໍາເລັດການສຶກສາທີີ່ຮຽນຈົບຕາມຫກ
ັ ສູ ດຂະແໜງກະສິກາໍ ອຸ ດສະຫະກໍາ
ຈໍານວນຜູ ສ
ິ ານ ຈາກສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ທີີ່ມີຂດ
ີ ຄວາມສາມາດເໝາະສົມເພີີ່ມຂຶນັ້ ພັ້ອມດັ້ວຍຜົນການຮຽນທີີ່ດີ
ແລະ ບໍລກ
ັ ລະດັບສູ ງທີ 5,ຜົນຮັບລະດັບກາງ 5.3)
ຂຶນັ້ (ພາກທີ I, ຜົນໄດັ້ຮບ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ

1:

ັ້ ງວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ .
ຍຸ ດທະສາດ ທີ 1: ປັບປຸ ງການເຂົາເຖິ
ັ້
ັ ຍຸ ດທະສາດນີ ັ້ ຈະຕັ້ອງມີການສະໜອງທຶນທີີ່ສອດຄີ່ອງກັບ ສົມມຸ ດ
ົ ສໍາເລັດໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ຢາກມີຜນ
ຖານດັ້ານງ ົບປະມານ “ຍົກສູງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ” ແລະ/ຫ ງ ົບປະມານການຊີ່ວຍເຫອທາງການໂດຍການພັດ
ທະນາ ຕັ້ອງສຸ ມໃສີ່ຍຸ ດທະສາດນີ.ັ້
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
ັ້
ານສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ສະພາບແວດລັ້ອມໃຫັ້ແກີ່ ສະຖານອາຊີວະສຶກສາ/
• ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງດັ້
ັ້
ແລະ ຄວາມຮຽກຮັ້ອງຕັ້ອງການຂອງຕະຫາດ
ສູນຝຶ ກອົບຮົມວິຊາຊີບທີີ່ມີຢີ່ ູແລັ້ວ ໂດຍອີງໃສີ່ກຸີ່ ມເປົາໝາຍ
ແຮງງານ;
ັ້ ນວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ;
• ຍົກຖານະຂອງໂຮງຮຽນເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ຂຶນເປັ
ັ້
ກນິກ-ວິຊາຊີບແຫີ່ ງໃໝີ່ ຫ ສາຂາຂອງສະຖານອາຊີວະສຶກສາຕີ່ າງໆທີີ່ມີຢີ່ ູແລັ້ວໃນແຂວງ
• ສັ້າງຕັງໂຮງຮຽນເຕັ
ເມອງ ແລະ ເຂດທີີ່ມີທີ່າແຮງ.
ຍຸ ດທະສາດ ທີ 2: ປັບປຸ ງຄວາມສອດຄີ່ອງໃນການສະໜອງວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
• ກໍານົດຄວາມຕັ້ອງການສະໜອງວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ທັກສະສີມ;
• ປັບປຸ ງຄວາມສອດຄີ່ອງ ລະຫວີ່າງອາຊີບ ແລະ ຕໍາແໜີ່ງງານທີີ່ຕັ້ອງການ;
ັ້
ແລະ ຂະຫຍາຍການຝຶ ກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແບບຄວບຄູີ່ (DCT);
• ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງ
ັ້
ັ້
ດຖະພາບ (CBT);
ແລະ ຂະຫຍາຍການຝຶ ກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແບບເນັນສະມັ
• ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງ
ັ້ ດທະຍົມສຶກສາ;
ັ້
ນມັ
• ບັນຈຸການຮຽນວິຊາຊີບທີີ່ສັງຄົມຕັ້ອງການ ເຂົາໃນຊັ
ັ ສູ ດໄດັ້ຮບ
ັ ການປັບປຸ ງ (ພາກທີ I, ຜົນໄດັ້ຮັບ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 2: ຄຸ ນນະພາບຂອງຄູສອນໃນທຸກລະດັບຫກ
ລະດັບສູງທີ 5, ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງ 5.5)
ຍຸ ດທະສາດ ທີ 1: ປັບປຸ ງຄຸ ນນະພາບ ຂອງການສະໜອງວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ.
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
ັ້
ັ ຂອບວຸ ດທິການສຶກສາແຫີ່ ງຊາດ;
ບດ
• ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັງປະຕິ
• ປັບປຸ ງ, ພັດທະນາ ແລະ ຮັບຮອງມາດຕະຖານອາຊີບ/ມາດຕະຖານສະມັດຖະພາບ;
ັ້ັ້
ັ ສູດຕີ່ າງໆ;
ແລະ ຮູ ບແບບການຮຽນ-ການສອນ ຂອງຫກ
• ປັບປຸ ງເນອໃນ
ີ່ ຫາກ
ັ້
ັ້
ັ ຫກ
ັ ສູດລະດັບຕີ່ າງໆ ໂດຍການນໍາໃຊັ້ຮູບແບບການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ເນອໃນທີ
ບດ
• ຈັດຕັງປະຕິ
ຫາຍ;
• ສະໜັບສະໜູນການແຂີ່ງຂັນທັກສະວິຊາຊີບ;
ັ້
ັ ລະບົບປະກັນຄຸ ນນະພາບຂອງສະຖານອາຊີວະສຶກສາ;
ບດ
• ຈັດຕັງປະຕິ
ຍຸ ດທະສາດ ທີ 2: ພັດທະນາຄູອາຊີວະສຶກສາ
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
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• ພັດທະນາແຜນ ແລະ ມາດຕະຖານສໍາລັບການພັດທະນາຄູອາຊີວະສຶກສາ;
ັ້
ັ , ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນຫກ
ັ ສູດການສັ້າງຄູອາຊີວະສຶກສາ;
ບດ
• ຈັດຕັງປະຕິ
ັ້
ັ , ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການບໍາລຸ ງຄູອາຊີວະສຶກສາ;
ບດ
• ຈັດຕັງປະຕິ
ັ້
ແກີ່ ສະຖາບັນພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ;
• ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ິ ານ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ໄດັ້ຮບ
ັ ການປັ ບປຸ ງ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງ 3: ຄຸ ນນະພາບຂອງການບໍລຫ
ັ ການຕີ່າງໆ, ເພີີ່ມການການຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ແລະ ການຮີ່ວມມ (ພາກທີ I,
ໂດຍຜີ່ານການປັ ບປຸ ງລະບຽບຫກ
ຜົນໄດັ້ຮັບທີ 5,ຜົນຮັບໄລຍະກາງ 5.7)
ຍຸ ດທະສາດ ທີ 1: ສົີ່ງເສີມການຮີ່ວມມ ລະຫວີ່າງສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ພາກທຸລະກິດທັງພາກລັດ, ເອກະຊົນ
ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕີ່ າງປະເທດ
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
• ສົີ່ງເສີມການຮີ່ວມມລະຫວີ່າງສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ສະຖານປະກອບການ;
• ສະໜັບສະໜູນການຮີ່ວມມລະຫວີ່າງສະຖານອາຊີວະສຶກສາພາຍໃນ ແລະ ຕີ່ າງປະເທດ;
ັ້
ແກີ່ ສະພາ ທີີ່ປຶກສາອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ໜີ່ວຍງານກຸີ່ ມອາຊີບ;
• ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ັ້ ະກອບກິດຈະການ;
• ພັດທະນາແນວຄວາມຄິດການເປັນຜູ ປ
ັ້
ັ້ ຄອງວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ.
ແກີ່ ການຄຸ ມ
ຍຸ ດທະສາດ ທີ 2: ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
ິ ານ-ຄຸ ມ
ັ້ ຄອງວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ;
• ປັບປຸ ງເຄີ່ ອງມການບໍລຫ
ິ ານ-ຄຸ ມ
ັ້ ຄອງວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ;
• ປັບປຸ ງລະບົບການບໍລຫ
ຍຸ ດທະສາດ ທີ 3: ພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດດັ້ານການເງ ິນ ຂອງວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ.
ົ ສໍາເລັດຢີ່າງແທັ້ຈງິ ຂອງຍຸ ດທະສາດນີ ັ້ ຈະຕັ້ອງມີການສະໜອງງ ົບປະມານໃຫັ້ສອດຄີ່ອງກັບສົມ
ຢາກມີຜນ
ມຸ ດຖານດັ້ານງ ົບປະມານ “ຍົກສູງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ” ແລະ /ຫ ງ ົບປະມານການຊີ່ວຍເຫອທາງການເພີ່ ອການ
ພັດທະນາ ຕັ້ອງສຸ ມໃສີ່ຍຸ ດທະສາດນີ.ັ້
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
ັ້ ຄອງການເງ ິນອາຊີວະສຶກສາ;
• ປັບປຸ ງລະບົບຄຸ ມ
• ສະໜັບສະໜູນການສັ້າງກອງທຶນພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ;
• ສະໜັບສະໜູນ, ພັດທະນາກິດຈະກໍາການສັ້າງລາຍຮັບ.
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VIII.
1.

ັ້ ງ
ຂະແໜງການຍີ່ ອຍການສຶກສາຊັນສູ

ພາກສະເໜີ

1.1. ຜົນສໍາເລັດ
ັ້ 2 ແລະ 3) ໄດັ້ໃຫັ້ລາຍ
ພາກ I ຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025 (ຂໍທີ
ັ້
ັ້ ນປະກອບມີ: ການລົງທຶນໃສີ່ພນຖານ
ັ້ ງ. ຊຶີ່ງຜົນສໍາເລັດທີີ່ພົນເດັ
ລະອຽດກີ່ ຽວກັບຜົນສໍາເລັດຂອງການສຶກສາຊັນສູ
ິ ານພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ
ໂຄງລີ່າງຂອງມະຫາວິທະຍາໄລທັງ 4 ແຫີ່ ງ ລວມທັງນະໂຍບາຍສົີ່ງເສີມຜູ ໃັ້ ຫັ້ບໍລກ
ເນີ່ ອງຈາກມີຄວາມຕັ້ອງການສູງ. ພັ້ອມດຽວກັນນີ,ັ້ ກໍີ່ໄດັ້ເອົາໃຈໃສີ່ເຖິງການຍົກສູງຄຸ ນນະພາບການຮຽນ-ການສອນ
ັ ສູດທີີ່ກີ່ ຽວຂັ້ອງກັບ STEM.
ທັງໃນສະຖາບັນທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ໂດຍສະເພາະໃນຫກ
ນອກຈາກທັກສະດັ້ານວິຊາການ ແລະ ຄວາມຮູ ,ັ້ ນັກສຶກສາຍັງຕັ້ອງການທັກສະ “ທາງສັງຄົມ” ຫ ທັກສະການ
ັ້ ຊຶີ່ງລວມມີ: ຄວາມສາມາດໃນການແກ ັ້ໄຂບັນຫາ, ຄວາມຄິດ
ຖີ່າຍທອດຄວາມຮູ ັ້ ຊຶີ່ງນໍາໄປສູີ່ ການຈ ັ້າງງານທີີ່ເພີີ່ມຂຶນ
ັ ທະນາຫກ
ັ ສູດໃໝີ່ເພີີ່ມເຕີມ ເພີ່ ອໃຫັ້ມະຫາວິ
ສັ້າງສັນ, ທັກສະການພົວພັນສັງຄົມ ແລະ ຄວາມໜັ້າເຊີ່ ອຖ. ໄດັ້ພດ
ທະຍາໄລສາມາດສອນທັກສະດັີ່ງກີ່ າວ, ຊຶີ່ງຕາມແຜນແມີ່ ນໄດັ້ນໍາໃຊັ້ ໃນປີ 2019. ພັ້ອມດຽວກັນນັນັ້ ວຽກງານກິດ
ິ ະສິດໜຶີ່ງຂອງວຽກງານການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຊຶີ່ງມີພະນັກງານນັກ
ຈະການນັກສຶກສາ ກໍີ່ແມີ່ ນບູລມ
ັ ການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານ, ຄູີ່ຮີ່ວມພັດທະນາ ແລະ ອົງການຈັດຕັງັ້
ສຶກສາໄປຮຽນຢູີ່ຕີ່ າງປະເທດ ທີີ່ໄດັ້ຮບ
ັ ການຍົກລະດັບຄວາມຮູ ,ັ້ ຄວາມສາມາດ ແລະ ທັກສະ ດັ້ານວິຊາ
ົ ັ້ ໄດັ້ຮບ
ສາກົນຕີ່ າງໆ. ຊັບພະຍາກອນມະນຸດເຫີ່ ານີ
ສະເພາະ ເພີ່ ອນໍາມາພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງຊາດແຕີ່ ລະໄລຍະ. ເຖິງຢີ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ມັນຍັງມີຄວາມ
ັ ຮຽນໄດັ້ມປ
ີ ະສົບການເຮັດວຽກທີີ່ດີ ເຊິີ່ງເປັ ນສີ່ວນໜຶີ່ງຂອງການສຶກສາຂອງພວກເຂົາ. ການລິເລີີ່ມ
ຕັ້ອງການໃຫັ້ນກ
ົ ກະ
ລະບົບການຮັບປະກັນຄຸ ນນະພາບລະດັບແຜນງານເທີ່ ອລະກາັ້ ວ ທີີ່ສອດຄີ່ອງກັບມາດຕະຖານອາຊຽນ, ຈະມີຜນ
ັ້
ແລະ ດັ້ານບວກຕໍີ່ຄຸ ນນະພາບຂອງການສະໜອງການສຶກສາ ພັ້ອມກັບໂຄງປະກອບຂອງການຮັບ
ທົບທີີ່ພນຖານ
ຮອງວຸ ດທິການສຶກສາທີີ່ໂປີ່ງໃສ.
ັ້
ັ້ ງ (ມະຫາວິທະຍາໄລພາກລັດ 4 ແຫີ່ງ)
ີ່ າງໆ ໃນຂະແໜງການສຶກສາຊັນສູ
ຕາຕະລາງ 23: ສົມທຽບຕົວຊີບອກຕ
ແຕີ່ ປີ 2016 ຫາ 2020
ັ້
ຕົວຊີບອກ

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

ຈໍານວນນັກສຶກສາໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫີ່ ງຊາດ

29.138

20.542

22.310

23.144

23.376

ສາຍວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ
ວິສະວະກໍາສາດ

6.625

6.324

6.914

7.269

6.508

ັ ສູດອີ່ ນໆ
ຫກ

22.513

14.218

15.396

15.875

16.868

ຈໍານວນນັກສຶກສາໃນມະຫາວິທະຍາໄລຈໍາປາສັກ

3.952

4.489

4.694

4.787

5.582

ສາຍວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ
ວິສະວະກໍາສາດ

1.496

1.078

1.275

1.285

936

ັ ສູດອີ່ ນໆ
ຫກ

2.456

3.411

3.419

3.502

4.646

ຈໍານວນນັກສຶກສາໃນມະຫາວິທະຍາໄລສຸ ພານຸວງົ

2.949

4.639

5.565

5.839

3.044

ສາຍວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ
ວິສະວະກໍາສາດ

868

942

970

998

1.188

ັ ສູດອີ່ ນໆ
ຫກ

2.081

3.697

4.595

4.841

1.856
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ຈໍານວນນັກສຶກສາໃນມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນ

3.951

3.937

3.893

3.499

3.956

ສາຍວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ
ວິສະວະກໍາສາດ

897

873

939

939

1.232

ັ ສູດອີ່ ນໆ
ຫກ

3.054

3.064

2.954

2.560

2.724

ລວມນັກສຶກສາທັງໝົດ

39.990

33.607

36.462

37.382

36.144

ສາຍວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ
ວິສະວະກໍາສາດ

9.886

9.217

10.098

10.604

9.864

ັ ສູດອີ່ ນໆ
ຫກ

30.104

24.390

26.364

26.778

26.280

ນະເຂດ

ັ້ ນ: ສູ ນສະຖິຕກ
ິ ານສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ປີ 2020
ແຫີ່ ງຂໍມູ

ຕາຕະລາງ 24: ສົມທຽບຈໍານວນນັກສຶກສາທີີ່ຮຽນຈົບໃນແຕີ່ ລະປີ (ສໍາລັບ 4 ມະຫາວິທະຍາໄລ) ແຕີ່ປີ 20162020
ັ້
ຕົວຊີບອກ

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

ຈໍານວນນັກສຶກສາໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫີ່ ຊາດ

6.134

6.495

6.573

6.273

5.871

ສາຍວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ
ວິສະວະກໍາສາດ

1.656

1.581

1.729

1.817

1.627

ັ ສູດອີ່ ນໆ(Non-STEM)
ຫກ

4.478

4.914

4.844

4.456

4.244

ຈໍານວນນັກສຶກສາໃນມະຫາວິທະຍາໄລຈໍາປາສັກ

891

1.262

1.490

1.490

1.394

ສາຍວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ
ວິສະວະກໍາສາດ

374

270

319

321

234

ັ ສູດອີ່ ນໆ
ຫກ

517

992

1.171

1.169

1.160

ຈໍານວນນັກສຶກສາໃນມະຫາວິທະຍາໄລສຸ ພານຸວງົ

679

960

920

920

782

ສາຍວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ
ວິສະວະກໍາສາດ

217

236

243

250

297

ັ ສູດອີ່ ນໆ
ຫກ

462

724

677

670

485

829

1.076

992

972

989

ສາຍວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ
ວິສະວະກໍາສາດ

224

218

235

263

308

ັ ສູດອີ່ ນໆ
ຫກ

605

858

757

709

681

ຈໍານວນນັກສຶກສາທັງໝົດ

8.533

9.793

9.975

9.655

9.036

ສາຍວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ
ວິສະວະກໍາສາດ

2.472

2.304

2.525

2.651

2.466

ັ ສູດອີ່ ນໆ
ຫກ

6.061

7.489

7.450

7.004

6.570

ຈໍານວນນັກສຶກສາໃນມະຫາວິທະຍາໄລ
ສະຫວັນນະເຂດ

ັ້ ນ: ສູ ນສະຖິຕກ
ິ ານສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ແຫີ່ ງຂໍມູ

ນອກຈາກຈໍານວນນັກສຶກສາທີີ່ຮຽນຢູີ່ພາຍໃນປະເທດແລັ້ວ, ຍັງມີຈາໍ ນວນັກສຶກສາຈໍານວນບໍີ່ໜັ້ອຍທີີ່ໄປສຶກ
ສາຢູີ່ທີີ່ຕີ່ າງປະເທດອີກດັ້ວຍ (ເບິີ່ງເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍທີ 7)
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ັ້ ງ
1.2. ສິີ່ງທ ັ້າທາຍຂອງວຽກງານການສຶກສາຊັນສູ
ັ້ 2 ແລະ3) ໄດັ້ໃຫັ້ລາຍ
ພາກ I ຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025 (ຂໍທີ
ັ້ ງ. ຕັ້ອງການໃຫັ້ນກ
ັ ຮຽນທີີ່ຈົບໃນສາຍ STEM ມີປະລະມານ
ລະອຽດກີ່ ຽວກັບສິີ່ງທັ້າທາຍສໍາລັບການສຶກສາຊັນສູ
ັ້ ແລະ ມີຄຸນນະພາບສູງ, ນັກຮຽນທີີ່ຈົບຈາກໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົນ
ັ້ ແລະ ມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຕັ້ອງ
ເພີີ່ມຂຶນ
ີ່ ດີ, ຕັ້ອງມີຄູສອນທີີ່ມີທກ
ັ້
ັ ສະ ແລະ ມີແຫີ່ ງຮຽນຮູ ທ
ັ້ ີ່ ເໝາະສົ
ີ
ັ ສະພນຖານທີ
ມ. ຄຸ ນນະພາບ, ຄວາມສາ ມາດ
ມີທກ
ັ້ ງທີີ່ຍັງມີຂດ
ີ ຈໍາກັດກໍີ່ແມີ່ ນສິີ່ງທັ້າທາຍອັນໜຶີ່ງ. ການພັດ
ັ້ ອງພະນັກງານໃນສະຖານການສຶກສາຊັນສູ
ແລະ ຄວາມຮູ ຂ
ທະນາລະບົບການປະກັນຄຸ ນນະພາບໃນລະດັບແຜນງານ ແລະ ລະດັບສະຖາບັນແມີ່ ນສິີ່ງທັ້າທາຍ. ເຖິງຢີ່າງໃດກໍີ່
ຕາມ, ມັນແມີ່ ນອົງປະກອບທີີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບຂະແໜງຍີ່ ອຍນີ ັ້ ເພີ່ ອກາຍເປັນສະມາຊິກທີີ່ສາມາດແຂີ່ງຂັນກັບເຄອ
ັ້
ແລະ ເປີ ດໂອກາດໃຫັ້ແກີ່ ການແລກປີ່ຽນນັກສຶກສາ.
ຂີ່າຍມະຫາວິທະຍາໄລພາກພນອາຊຽນ
ັ້ ງຄັ້າງທີີ່ຕັ້ອງໄດັ້ຮບ
ັ້ ຄອງ
ັ ການແກໄັ້ ຂເຊັີ່ນ: ການຄຸ ມ
ນອກຈາກນີ ັ້ ວຽກງານກິດຈະການນັກສຶກສາ ກໍີ່ຍັງມີຂໍຄົ
ທຶນການສຶກສາ ສໍາລັບພະນັກງານ-ນັກສຶກສາໄປຮຽນຕີ່ າງປະເທດຍັງບໍີ່ທັນລວມສູນ, ການສັ້າງຊັບພະຍາກອນມະ
ນຸດຢູີ່ຕີ່ າງປະເທດຂອງບາງຂົງເຂດວິຊາສະເພາະ ບໍີ່ທັນສອດຄີ່ອງກັບແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ
ຊາດແຕີ່ ລະໄລຍະ.

2.

ິ ະສິດ ສໍາລັບ 2021-2025
ບູລມ

2.1. ຈຸດປະສົງ
ັ້ ງມີການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ ສາມາດປະກອບສີ່ວນ ແລະ ສະ
1) ເພີ່ ອໃຫັ້ການສຶກສາໃນສາຍຊັນສູ
ິ ະສິດດັ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫີ່ ງ
ໜັບສະໜູນບັນດາບູລມ
ັ້ IX.
ຊາດ ຄັງທີ
ພັດທະນາແຜນງານທີີ່ກີ່ ຽວຂັ້ອງກັບເທັກໂນໂລຊີ, ລວມທັງແຜນງານປັນຍາປະດິດ
Artificial Intelligence (AI) ສໍາລັບນັກສຶກສາທີີ່ຮຽນຢູີ່ລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລ, ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນຜູ ັ້
ັ້
ັ້
ີ າໍ ນວນນັກສຶກສາໃນສາຍດັີ່ງກີ່ າວເພີີ່ມຂຶນ;
ທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ເພີ່ ອໃຫັ້ມຈ
ທີີ່ເຂົາຮຽນໃນສາຍວິ

2) ເພີ່ ອສົີ່ງເສີມ

ແລະ

ັ້
ສູນແຫີ່ ງຄວາມເປັນເລີດໃນມະຫາວິທະຍາໄລທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ;
3) ເພີ່ ອສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ັ້ ຽນຈົບໄດັ້
4) ດໍາເນີນການສຶກສາຕິດຕາມນັກສຶກສາທີີ່ຮຽນຈົບເປັນປັກະຕິ ເພີ່ ອສັ້າງຄວາມສາມາດໃຫັ້ແກີ່ ຜູ ຮ
ັ້
ັ້ ງຕະຫາດແຮງງານຫາຍຂຶນ;
ເຂົາເຖິ
ັ້
ຄ-ູ ອາຈານ, ໂດຍສະເພາະຄູ-ອາຈານສອນໃນສາຍວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ;
5) ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ຶ ນັກສຶກສາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ສັ້າງຂອບບູລມ
ິ ະສິດໃຫັ້ທນ
ຶ ການ
6) ເພີ່ ອສັ້າງຄູີ່ມສູດຄິດໄລີ່ການໃຫັ້ທນ
ີ່
ີ່
ທີສອດຄີ່ອງກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ສຶກສາແກີ່ ນັກສຶກສາເພອໄປສຶກສາຕໍີ່ໃນຕີ່ າງປະເທດ
ຂອງປະເທດ;
ັ້
າວິທະຍາສາດ, ການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາໃໝີ່
7) ເພີ່ ອສະໜອງ ແລະ ສົີ່ງເສີມການຄົນຄວັ້
ເພີ່ ອຮັບໃຊັ້ປະເທດຊາດ.

2.2. ຄາດໝາຍ
ັ້ ນປີ ຖານ ແລະ ຄາດໝາຍຫກ
ັ ແມີ່ ນໄດັ້ສະໜອງໃຫັ້ຢີ່ ູ ພາກທີ I, ຂໍ ັ້ 8.5 (ຕາຕະລາງຕິດຕາມ ແລະ ປະ
ຂໍມູ
ັ້
ັ :ັ້
ັ ສໍາລັບຂະແໜງການຍີ່ ອຍນີ ັ້ ມີດີ່ ງນີ
ແລະ ຄາດໝາຍຫກ
ເມີນຜົນ). ຕົວຊີບອກ
1) ຈໍານວນນັກຮຽນຈົບການສຶກສາກີ່ ຽວກັບວິຊາ STEM (ປະລິນຍາຕີ ຫ ສູງກວີ່າ) ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ
ຂອງລັດພາຍໃນປະເທດ ບັນລຸ 20.000 ຄົນ;
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2) ດັດຊະນີຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍສໍາລັບຈໍານວນນັກຮຽນ

ຮຽນຈົບຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຂອງລັດພາຍ

ໃນປະເທດ ບັນລຸ ສູງກວີ່າ 0,90;
ັ້
ີ ານສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດັ້ ໃນການສັ້າງຕັງສະຖາບັ
ນເຕັກໂນໂລຢີ;
3) ໄດັ້ມກ
ັ້ 50% ທຽບໃສີ່ນັກ
4) ນັກສຶກສາໃນສາຍວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ວິສະວະກໍາ ເພີີ່ມຂຶນ
ັ ການປັບປຸ ງ;
ຮຽນສາຍອີ່ ນໆ ແລະ ຄຸ ນນະພາບການຮຽນ-ການສອນໄດັ້ຮບ
ັ ການປະເມີນ;
5) ສູນແຫີ່ ງຄວາມເປັນເລີດທັງ 4 ແຫີ່ ງ ຢູີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ້ ນ;
6) ທີມງານຕິດຕາມການຈ ັ້າງງານໃນແຕີ່ ລະຄະນະວິຊາ ຖກສັ້າງຕັງຂຶ
7) ການປະເມີນຄຸ ນນະພາບພາຍໃນດໍາເນີນປີ ລະຄັງັ້ ແລະ ການປະເມີນຄຸ ນນະພາບພາຍນອກ ໄດັ້ດໍາເນີນທຸກໆ
5 ປີ (ສະຖາບັນແລະ ຕາມສາຂາວິຊາ);
ັ້ ງ ໂດຍລິເລີີ່ມຢູີ່
ັ້ ນເອງທາງດັ້ານການເງ ິນຂອງສະຖານການສຶກສາຊັນສູ
8) ດໍາເນີນການທົດລອງຄວາມເປັ ນເຈົາຕົ
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫີ່ ງຊາດ.

ັ ລະດັບສູ ງ
2.3. ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບສູງ ແລະ ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບກາງ, ຈະມີການອັ້າງອີງເປັນວົງເລັບ ຫງັ ຈາກ
ໝາຍເຫດ: ສໍາລັບແຕີ່ ລະຜົນໄດັ້ຮບ
ີ່ ກີ່ າວເຖິງໃນພາກທີ I ຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ 2021-2025, ເພີ່ ອໃຫັ້ແຕີ່ ລະພາກ ສີ່ວນ
ັ້
ເນອໃນທີ
ທີີ່ກີ່ ຽວຂັ້ອງ ນໍາໃຊັ້ແຜນຂອງຂະແໜງການຍີ່ ອຍເປັນແຜນການແຕີ່ ເປັນເອກະລາດ ແຕີ່ ສາມາດອັ້າງອີງເຖິງບັນ ດາ
ນະໂຍບາຍທີີ່ກີ່ ຽວຂັ້ອງ, ດັີ່ງທີີ່ໄດັ້ລະບຸ ໄວັ້ໃນພາກ I. ແຜນຂະແໜງການຍີ່ ອຍນີບໍັ້ ີ່ ຈໍາເປັນຕັ້ອງແກໄັ້ ຂທຸກໆຜົນໄດັ້
ັ ລະດັບສູງ. ບາງຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບສູງ ແລະ ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບກາງໄດັ້ຖກດັດແກເັ້ ພີ່ ອ
ຮັບລະດັບກາງຂອງຜົນໄດັ້ຮບ
ສະທັ້ອນໃຫັ້ເຫັນຈຸດສຸ ມຂອງຂະແໜງຍີ່ ອຍ.
ັ້ ງ ທີີ່ເຂົາສູີ່
ັ້ ຕະຫາດແຮງ
2.3.1. ຄຸ ນນະພາບ ແລະ ຈໍານວນນັກສຶກສາ ທີີ່ສໍາເລັດການສຶກສາໃນສາຍການສຶກສາຊັນສູ
ງານທັງພາຍໃນ ແລະ ຂົງເຂດພາກພນັ້ ໃຫັ້ສອດຄີ່ອງກັບຄວາມຕ ັ້ອງ ການ ຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະ
ັ້ IX ແລະ ການຫຸ ດພົນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດັ້
ັ້
ກິດ-ສັງຄົມຄັງທີ
ອຍພັດທະນາ (ພາກທີ I, ຜົນ
ໄດັ້ຮັບລະດັບສູ ງທີ 5)
➢

ັ ການ ແລະ ເຫດຜົນ
ຫກ

ລາຍລະອຽດຂອງເຫດຜົນຕີ່ າງໆ ແມີ່ ນໄດັ້ກໍານົດຢູີ່ໃນພາກທີ I ຂອງແຜນ 5 ປີ . ຄຽງຄູີ່ ກັບການປັບປຸ ງຄຸ ນ
ັ້
ັ້
ີ່ າ
ງພາຍໃນ ແລະ ຕີ່ າງປະເທດ ທີີ່ເຂັມງວດກວ
ນະພາບຂອງອາຈານ, ມາດຖານການຄັດເລອກນັກສຶກສາເຂົາຮຽນທັ
ັ້
ັ້
ີ່ ຈະເຮັດໃຫັ້ນກ
ັ
ັ້ ີ່ ເຂົ
ີ າມາໃໝ
ແກີ່ ມາດຖານການຄັດເລອກສໍາລັບຜູທ
ເກົີ່າໄດັ້ຖກຮັບຮອງ. ການສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ຮຽນທີີ່ຈົບການສຶກສາ
ເໝາະສົມກວີ່າເກົີ່າ.

ັ ສະທີີ່ຕອບສະໜອງໄດັ້ຕາມຄວາມຕັ້ອງການຂອງເສດຖະກິດທີີ່ກໍາລັງພັດທະນາຢີ່າງ
ມີທກ

ມາດຕະຖານການປະກັນຄຸ ນນະພາບ ທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ໃນລະດັບສະຖາບັນກໍໄດັ້ຖກຮັບຮອງ.
ທຸກໆມະຫາວິທະຍາໄລ ມີຄວາມຈໍາເປັນຕັ້ອງເຮັດບົດລາຍງານການປະເມີນຕົນເອງປະຈໍາປີ ແລະ ສົີ່ງໃຫັ້ສູນປະກັນ
ັ້ ງ ຂອງກະຊວງ.
ຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ ແລະ ກົມການສຶກສາຊັນສູ
ັ້
ີ ວາມເຂັມແຂງຂຶ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງ 1: ແຜນງານປັ ນຍາປະດິດ (AI) ໃນ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫີ່ງຊາດໃຫັ້ມຄ
ນັ້
ີ່ ມຂຶນັ້ (ພາກທີ I, ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ ລະດັບສູ ງທີ 5, ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບກາງທີ 5
ຄຽງຄູີ່ກັບ ຈໍານວນນັກຮຽນທີີ່ເຂົາຮຽນເພີ
ແລະ 10)
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ັ້
ນຍາປະດິດ ຢູີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫີ່ ງຊາດ ພັ້ອມທັງສັ້າງຂີດຄວາມ
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງແຜນງານປັ
ັ້
ັ .
ບດ
ສາມາດໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ັ້ ຢີ່າງເຕັມສີ່ວນ
ັ້
ັ ຍຸ ດທະສາດນີໄດັ້
ບດ
ເພີ່ ອໃຫັ້ສາມາດຈັດຕັງປະຕິ

ແມີ່ ນມີຄວາມຕັ້ອງການງ ົບປະມານທີີ່ສອດ

ຄີ່ອງກັບສົມມຸ ດຖານດັ້ານງ ົບປະມານ “ຍົກສູງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ” ແລະ/ຫ ງ ົບປະມານການຊີ່ວຍເຫອຈາກ
ັ້
ັ ຍຸ ດທະສາດນີ.ັ້
ບດ
ຕີ່ າງປະເທດ ຕັ້ອງສຸ ມໃສີ່ການຈັດຕັງປະຕິ
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
ັ້
າມະການພັດທະນາແຜນງານປັນຍາປະດິດ ຢູີ່ ມຊ;
• ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ໃນການສັ້າງຕັງຄະນະກໍ
ັ້ ີ່ ວມການ
ັ້
ທະຍາໄລທີີ່ມີຄວາມພັ້ອມ ແລະ ເຂົາຮ
• ຈັດກິດຈະກໍາການແຂີ່ງຂັນປັນຍາປະດິດປີ ລະຄັງໃນມະຫາວິ
ັ້ ແລະ ສາກົນ;
ແຂີ່ງຂັນໃນລະດັບພາກພນ
• ເຜີຍແຜີ່ຜົນງານຂອງປັນຍາປະດິດ ພັ້ອມປົກປັ້ອງຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງນັກສຶກສາ;
ັ້ ະກອບການໄດັ້ມສ
ີ ີ່ ວນຮີ່ວມ ເພີ່ ອສັ້າງນະວັດຕະກໍາໃໝີ່ໆ;
• ສັ້າງສູນປັນຍາປະດິດ ພັ້ອມທັງສົີ່ງເສີມໃຫັ້ຜູປ
ັ້
ີ່ າງລະບົບ ICT ແລະ ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕີ່ າງໆທີີ່ກີ່ ຽວຂັ້ອງ;
• ປັບປຸ ງພນຖານໂຄງລ
ັ້ ຄອງຊັບສິນທາງປັນຍາ.
• ສົີ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ ມ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງ 2: ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ສີ່ ການຮຽນ-ການສອນ ສາຍວິທະຍາ ສາດທໍາມະຊາດ,
ັ ການປັ ບປຸ ງໃຫັ້ດຂ
ີ ນ
ຶ ັ້ (ພາກທີ I, ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບ
ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ວິສະວະກໍາສາດ ຢູີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບກາງທີ 10)
ສູງທີ 5, ຜົນໄດັ້ຮບ
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດັ້ໃນການສັ້າງສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຢີ .
ວຽກຈຸດສຸ ມ
• ສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ໃນການສັ້າງສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຢີ ໂດຍຜີ່ານການປະສານງານກັບຄູີ່ຮີ່ວມພັດທະນາ;
ິ ໍາ ແລະ ລະບຽບການສໍາລັບສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຢີໃໝີ່;
• ຮີ່າງນິຕກ
ັ້
ັ ທີີ່ມີການກໍານົດຄີ່າໃຊັ້ຈີ່າຍເພີ່ ອສັ້າງສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຢີ .
ບດ
• ສັ້າງແຜນການຈັດຕັງປະຕິ
ັ້
ີ່ າງ ແລະ ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຂອງຄະນະວິສາວະກໍາສາດ ຂອງ
ຍຸ ດທະສາດທີ 2: ປັບປຸ ງພນຖານໂຄງລ
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫີ່ ງຊາດ.
ັ້ ຢີ່າງເຕັມສີ່ວນ,
ັ້
ັ ຍຸ ດທະສາດນີໄດັ້
ບດ
ເພີ່ ອໃຫັ້ສາມາດຈັດຕັງປະຕິ

ແມີ່ ນມີຄວາມຕັ້ອງການດັ້ານງ ົບປະມານທີີ່

ສອດຄີ່ອງກັບສົມມຸ ດຖານດັ້ານງ ົບປະມານ “ຍົກສູງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ” ແລະ/ຫ ງ ົບປະມານການຊີ່ວຍເຫອ
ັ້
ັ ຍຸ ດທະສາດນີ,ັ້
ບດ
ຈາກຕີ່ າງປະເທດ ຕັ້ອງສຸ ມໃສີ່ການຈັດຕັງປະຕິ
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
ັ້
ີ່ າງ, ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ອຸ ປະກອນ
• ດໍາເນີນການສໍາຫວດ ເພີ່ ອກໍານົດການຍົກລະດັບພນຖານໂຄງລ
ແລະ ການຍົກລະດັບພະນັກງານ;
ັ້
ີ່ າງ ແລະ ຍົກລະດັບທາງດັ້ານວິຊາການພະນັກງານຄູ-ອາຈານ ພາຍໃນຄະ
• ສັ້າງແຜນການປັງປຸ ງພນຖານໂຄງລ
ນະວິສະວະກໍາສາດ;
ັ້
ັ້
ີ່ າງ ແລະ ຍົກລະດັບທາງດັ້ານວິຊາການພະນັກງານຄູ-ອາຈານ
ັ ແຜນການປັງປຸ ງພນຖານໂຄງລ
ບດ
• ຈັດຕັງປະຕິ
ພາຍໃນຄະນະວິສະວະກໍາສາດ;
ົ ຖັ້ວນ.
• ປະກອບອຸ ປະກອນຫັ້ອງທົດລອງຂອງສາຍວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃຫັ້ຄບ
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ັ ສູດວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດໃນລະດັບມັດທະຍົມຕອນ
ຍຸ ດທະສາດທີ 3: ທົບທວນ ແລະ ວິເຄາະການສະໜອງຫກ
ັ້ ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນເພດ
ັ້
ັ ຮຽນເຂົາຮຽນໃນສາຍວິ
ໍ ັ້
ທະຍາສາດທໍາມະຊາດຫາຍຂຶນ,
ແນະໃຫັ້ນກ
ປາຍ, ໂດຍມີຂສະເໜີ
ຍິງ
ວຽກຈຸດສຸ ມ
ັ້ ມງານປະເມີນຄວາມຕັ້ອງການໃນລະດັບກະຊວງ ເພີ່ ອປະເມີນຄວາມຕັ້ອງການຕົວຈິງຂອງສິີ່ງອໍາ
• ສັ້າງຕັງທີ
ັ້ ມການສອນສໍາລັບວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ;
ນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ປມຄູີ່
ັ້
ງຄັດເລອກລະດັບຊາດ
• ຈັດຕັງການສອບເສັ

ັ ຕາ
ເພີ່ ອຄັດເລອກເອົານັກຮຽນວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດທີີ່ມີອດ

ສີ່ວນເພດຍິງສູງ ໂດຍອີງໃສີ່ນະໂຍບາຍຄວາມສະເໝີພາບລະຫວີ່າງຍິງ - ຊາຍ;
• ຈັດສັນງ ົບປະມານຂອງລັດ ລວມທັງງ ົບປະມານຈາກພາຍນອກໃຫັ້ພຽງພໍ ຕາມການປະເມີນຄວາມຕັ້ອງການ
ຕົວຈິງ.
ັ້ ໍາເລັດການສຶກສາໃນສາຍວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງ 3: ຈໍານວນຜູ ສ
ົ ການຮຽນທີີ່ດີຂນ
ຶ ັ້
ວິສະວະກໍາສາດ ໃນມະຫາວິທະຍາໄລທັງພາຍໃນ ແລະ ຕີ່ າງປະເທດ ເພີີ່ມຂຶນັ້ ພັ້ອມທັງມີຜນ
ັ ທີ 5, ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 10)
(ພາກທີ I, ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້ ງ ກວມເອົາທຶນເພີີ່ມເຕີມສໍາລັບນັກສຶກສາ
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ສູດຄິດໄລີ່ໃນການສະໜອງທຶນໃຫັ້ແກີ່ ການສຶກສາຊັນສູ
ໃນສາຍວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ.
ັ້ ຢີ່າງເຕັມສີ່ວນ, ແມີ່ ມີຄວາມຕັ້ອການງ ົບປະມານດັີ່ງທີີ່ກໍານົດ
ັ້
ັ ຍຸ ດທະສາດນີໄດັ້
ບດ
ເພີ່ ອໃຫັ້ສາມາດຈັດຕັງປະຕິ
ຢູີ່ໃນແຜນການເງ ິນຕາມຮູ ບແບບ “ປັບປຸ ງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ” ແລະ/ຫ ງ ົບປະມານການຊີ່ວຍເຫອຈາກຕີ່ າງປະ
ັ້
ັ ຍຸ ດທະສາດນີ,ັ້
ບດ
ເທດ ຕັ້ອງສຸ ມໃສີ່ການຈັດຕັງປະຕິ
ວຽກຈຸດສຸ ມ
• ສັ້າງຄູີ່ມສູດຄິດໄລີ່ໃນການສະໜອງທຶນໃຫັ້ແກີ່ ການສຶກສາໃນສາຍວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ;
ັ້
ັ້ ານົດ ແລະ ລະບຽບການ ໃນການຄັດເລອກເອົານັກສຶກສາເຂົາຮຽນໃນສາຍວິ
ທະຍາສາດທໍາມະຊາດ.
• ສັ້າງຂໍກໍ
ິ ານນັກສຶກ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 4 : ສູ ນແຫີ່ງຄວາມເປັ ນເລີດໃນບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລພາກລັດ ແລະ ສູ ນບໍລກ
ັ້
ສາໄປຮຽນຕີ່ າງປະເທດ ມີຄວາມເຂັມແຂງຂຶ
ນັ້ ເພີ່ ອຮັບປະກັນຄວາມສອດຄີ່ອງກັບຄວາມຕັ້ອງການຂອງ ແຜນ
ັ້ IX (ພາກທີ I, ຜົນໄດັ້ຮັບທີ 5, ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບກາງທີ 10 ແລະ 11)
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຄັງທີ
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ດໍາເນີນການປະເມີນສູນແຫີ່ ງຄວາມເປັນເລີດທີີ່ມີຢີ່ ູແລັ້ວ ແລະ ສູນທີີ່ມີທີ່າແຮງຈະສັ້າງໃໝີ່ ໃຫັ້ມ ີ
ົ ແລະ ຄວາມສອດຄີ່ອງກັບ ບູລມ
ິ ະສິດທີີ່ໄດັ້ກໍານົດໄວັ້ໃນແຜນ
ຄວາມຮັບປະກັນ ດັ້ານປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜນ
ັ້ IX.
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຄັງທີ
ັ້ ຢີ່າງເຕັມສີ່ວນ,
ັ້
ັ ຍຸ ດທະສາດນີໄດັ້
ບດ
ເພີ່ ອໃຫັ້ສາມາດຈັດຕັງປະຕິ

ແມີ່ ນມີຄວາມຕັ້ອງການດັ້ານງ ົບປະມານທີີ່

ສອດຄີ່ອງກັບສົມມຸ ດຖານດັ້ານງ ົບປະມານ “ຍົກສູງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ” ແລະ/ຫ ງ ົບປະມານການຊີ່ວຍເຫອ
ັ້
ັ ຍຸ ດທະສາດນີ.ັ້
ບດ
ຈາກຕີ່ າງປະເທດ ຕັ້ອງສຸ ມໃສີ່ການຈັດຕັງປະຕິ
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
• ສົີ່ງເສີມການສັ້າງສູນແຫີ່ ງຄວາມເປັນເລີດ ຢູີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ 4 ແຫີ່ ງ;
ິ ານນັກສຶກສາໄປຮຽນຕີ່ າງປະເທດ;
• ສັ້າງສູນບໍລກ
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ັ້
ິ ານນັກສຶກສາໄປຮຽນຕີ່ າງປະເທດ
ັ ສູນຄວາມເປັນເລີດ 4 ແຫີ່ ງ ແລະ ສູນບໍລກ
ບດ
• ຕິດຕາມການຈັດຕັງປະຕິ
ົ ແລະ ຄວາມສອດຄີ່ອງກັບບູລມ
ິ ະສິດທີີ່ໄດັ້ກໍານົດໄວັ້ໃນແຜນພັດທະນາ
ໃຫັ້ເກີດປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜນ
ັ້ IX;
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຄັງທີ
• ສະໜອງອຸ ປະກອນ ແລະ ປະກອບສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫັ້ແກີ່ ສູນຄວາມເປັນເລີດ ໃນ 4 ມະຫາວິທະ
ຍາໄລ;
• ສັ້າງເຄີ່ ອງມການປະເມີນ ແລະ ດໍາເນີນການປະເມີນສູນຄວາມເປັນເລີດ 4 ແຫີ່ ງ;
ັ້ ງ.
ັ້ ະກອບການໃນສະຖານການສຶກສາຊັນສູ
• ສົີ່ງເສີມການຝຶ ກອົບຮົມຍົກລະດັບຄູ ແລະ ນັກສຶກສາ ວິຊາຜູປ
ັ້ ໍາເລັດການສຶກສາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຢີ່າງເປັ ນປົກກະຕິ ແລະ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 5: ດໍາເນີນການຕິດຕາມຜູ ສ
ົ ເພີ່ ອລະບຸ ຄວາມສາມາດໃນການຈ ັ້າງງານ ແລະ ຄວາມເພິີ່ງພໍໃຈຂອງຜູ ຈ
ັ້ ັ້າງງານ (ພາກທີ I, ຜົນໄດັ້ຮັບ
ມີປະສິດທິຜນ
ທີ 5, ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 10 ແລະ 11)
ັ້
ັ້
ັ້ ນຖານ
ັ ດາມະຫາວິ
າໃຫັ້ບນ
ອອກຂໍແນະນໍ
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ຄະນະປະສານງານດັ້ານວິຊາການການສຶກສາຫງັ ຂັນພ
ັ້ ໍາເລັດການສຶກສາຢີ່າງມີປະສິດທິຜນ
ົ ແລະ ນໍາໃຊັ້ຜນ
ົ ການຕິດຕາມ ເພີ່ ອເປັນ
ທະຍາໄລ ດໍາເນີນການຕິດຕາມຜູ ສ
ັ້
ັ ສູດ ແລະ ແຜນງານຕີ່ າງໆ.
ແກີ່ ການພັດທະນາຫກ
ພນຖານໃຫັ້
ວຽກຈຸດສຸ ມ
ັ້ ນ ແລະ ສັ້າງເຄີ່ ອງມຕິດຕາມ ຜູ ສ
ັ້ ໍາເລັດການສຶກສາແຕີ່ ລະຮຸີ່ ນເພີ່ ອຕິດຕາມການມີວຽກເຮັດງານ
• ສັ້າງຖານຂໍມູ
ທໍາ;
ັ້ ງ ຈັດກິດຈະກໍາແລກປີ່ຽນປະສົບປະການລະຫວີ່າງຜູ ສ
ັ້ ໍາເລັດການສຶກສາ
• ສົີ່ງເສີມໃຫັ້ສະຖານການສຶກສາຊັນສູ
ແລະ ນັກສຶກສາປີ ສຸດທັ້າຍ;
ັ້ ສ
ີ ີ່ ວນ
• ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການໃນການສັ້າງ ແລະ ພັດທະນາຫລັກສູດ ເພີ່ ອແລກປີ່ຽນປະສົບການກັບຜູມ
ຮີ່ວມຕີ່ າງໆ.
ັ້ ນຜູ ສ
ັ້ ໍາເລັດການສຶກສາປະຈໍາປີທງັ ພາຍໃນ ແລະ ຕີ່ ງປະເທດ ແລະ ລາຍງານ
ຍຸ ດທະສາດ 2: ສຶກສາການຕິດຕາມຂໍມູ
ຜົນຕໍີ່ກອງປະຊຸມສຶກສາປະຈໍາປີ ແລະ ໜີ່ວຍງານວິຊາການຂະແໜງການສຶກສາ.
ັ້ ຢີ່າງເຕັມສີ່ວນ,
ັ້
ັ ຍຸ ດທະສາດນີໄດັ້
ບດ
ເພີ່ ອໃຫັ້ສາມາດຈັດຕັງປະຕິ

ແມີ່ ນມີຄວາມຕັ້ອງການດັ້ານງ ົບປະມານທີີ່

ສອດຄີ່ອງກັບສົມມຸ ດຖານດັ້ານງ ົບປະມານ “ຍົກສູງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ” ແລະ/ຫ ງ ົບປະມານການຊີ່ວຍເຫອ
ັ້
ັ ຍຸ ດທະສາດນີ,ັ້
ບດ
ຈາກຕີ່ າງປະເທດ ຕັ້ອງສຸ ມໃສີ່ການຈັດຕັງປະຕິ
ວຽກຈຸດສຸ ມ
ັ້ ນຜູ ສ
ັ້ ໍາເລັດການສຶກສາປະຈໍາປີ ທງັ ພາຍໃນ ແລະ ຕີ່ າງປະເທດ ເພີ່ ອລາຍງານຜົນຕໍີ່
• ກະກຽມບົດລາຍງານຂໍມູ
ກອງປະຊຸມສຶກສາປະຈໍາປີ ແລະ ໜີ່ວຍງານວິຊາການຂະແໜງການສຶກສາ;
ັ້ ໍາເລັດການສຶກສາ ໃນ 4 ມະຫາວິທະຍາໄລ.
• ຖອດຖອນບົດຮຽນກີ່ ຽວກັບການຕິດຕາມຜູ ສ
ີ ານປະເມີນສະຖາບັນຂອງ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 6: ໜີ່ວຍງານປະກັນຄຸ ນນະພາບຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ໄດັ້ມກ
ັ ທີ 5, ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ະດັບກາງທີ 11)
ຕົນເອງທຸກປີ ແລະ ມີການປະເມີນຈາກພາຍນອກທຸກໆ 5 ປີ (ພາກທີ I, ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ້ ງ ຈັດຕັງປະຕິ
ັ ການປະເມີນຕົນ
ບດ
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ໜີ່ວຍງານປະກັນຄຸ ນນະພາບ ແຕີ່ ລະສະຖານການສຶກສາຊັນສູ
ເອງຢີ່າງມີປະສິດທິພາບ.

170

ວຽກຈຸດສຸ ມ:
ັ້ ມງານປະກັນຄຸ ນນະພາບພາຍໃນຢູີ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫີ່ ງຊາດ
• ຈັດຕັງທີ

ເພີ່ ອດໍາເນີນການປະເມີນຄຸ ນນະ

ັ້ ງ;
ພາບການສຶກສາ ຢູີ່ແຕີ່ ລະສະຖານການສຶກສາຊັນສູ
ັ້ ງຮີ່ວມກັບສູນປະກັນຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ ຝຶກອົບຮົມໃຫັ້ໜີ່ວຍງານການປະກັນຄຸ ນ
• ກົມການສຶກສາຊັນສູ
ັ້
ັ້ ງໃຫັ້ມຄ
ີ ວາມເຂັມແຂງ;
ນະພາບຂອງແຕີ່ ລະສະຖານການສຶກສາຊັນສູ
ັ້ ນຄຸ ມ
ັ້ ຄອງວຽກງານວິຊາການໃນສະຖາບັນການ
ັ້ ຄອງການບໍລກ
ິ ານວິຊາການ ເພີ່ ອການຄຸ ມ
• ພັດທະນາຖານຂໍມູ
ັ້ ງ ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜນ
ົ ;
ສຶກສາຊັນສູ
• ສັ້າງ ແລະ ປັບປຸ ງຄູີ່ ມການກວດສອບຄຸ ນນະພາບ;
ັ້ ຫ ຮີ່ວມກັບອົງ ການ
ັ ສູດໃນລະດັບພາກພຶນ
• ສົີ່ງເສີມໃຫັ້ມະຫາວິທະຍາໄລ ມີການປະກັນຄຸ ນນະພາບຫກ
ສາກົນ.
ັ້ ງ
ັ້
ບປະກັນຄຸ ນນະພາບຂອງການສຶກສາຊັນສູ
ຍຸ ດທະສາດທີ 2: ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງລະບົ
ັ້ ຢີ່າງເຕັມສີ່ວນ, ແມີ່ ນມີຄວາມຕັ້ອງການດັ້ານງ ົບປະມານທີີ່
ັ້
ັ ຍຸ ດທະສາດນີໄດັ້
ບດ
ເພີ່ ອໃຫັ້ສາມາດຈັດຕັງປະຕິ
ສອດຄີ່ອງກັບສົມມຸ ດຖານດັ້ານງ ົບປະມານ “ຍົກສູງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ” ແລະ/ຫ ງ ົບປະມານການຊີ່ວຍເຫອ
ັ້
ັ ຍຸ ດທະສາດນີ.ັ້
ບດ
ຈາກຕີ່ າງປະເທດ ຕັ້ອງສຸ ມໃສີ່ການຈັດຕັງປະຕິ
ວຽກຈຸດສຸ ມ
ັ້ ງ;
ັ ສູດຂອງສະຖານການສຶກສາຊັນສູ
• ສັ້າງຄູີ່ມການປະກັນຄຸ ນນະພາບລະດັບຫກ
ັ້ ງ ແລະ ຮັບຮອງຄຸ ນນະພາບ;
• ດໍາເນີນການປະເມີນພາຍນອກຂອງສະຖາບັນການສຶກສາຊັນສູ
ັ້
ັ້ ງ;
ັ້ ນຖານຂອງຫ
ັ ສູດ ໃນສະຖາບັນການສຶກສາຊັນສູ
ກ
• ພັດທະນາມາດຕະຖານຂັນພ
ັ້ ງ;
ັ ສູດສໍາລັບສະຖາບັນການສຶກສາຊັນສູ
• ດໍາເນີນການສັ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການພັດທະນາຄຸ ນນະພາບຫກ
ັ ສູດ ແລະ ຮັບຮອງຄຸ ນນະພາບ;
• ດໍາເນີນການປະເມີນຄຸ ນນະພາບຂອງຫກ
ັ້
ແກີ່ ການປະກັນຄຸ ນນະພາບພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ, ການຮີ່ວມມກັບສາກົນ.
• ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ັ້ ໂດຍຜີ່ານ
ັ້ ງ ມີຄວາມເຂັມແຂງຂຶ
ັ້
ັ ບະດັບກາງທີ 7: ຄຸ ນນະພາບຂອງຄູສອນໃນສະຖານການສຶກສາຊັນສູ
ຜົນໄດັ້ຮບ
ນ
ັ ງານ ຂອງພະນັກງານຢີ່າງເປັ ນປົ ກກະຕິ, ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນ ໃນບັນດາວິຊາໃນສາຍວິຊາວິ
ການປະເມີນການປະຕິບດ
ັ ລະດັບກາງທີ 11)
ທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (ພາກທີ I, ຜົນໄດັ້ຮັບທີ 5, ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້ ງ.
ັ້
ັ ມາດຕະຖານການສອນຂອງຄູສອນໃນສະຖານການສຶກສາຊັນສູ
ບດ
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັງປະຕິ
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
• ສັ້າງມາດຕະຖານ ແລະ ເງີ່ ອນໄຂສໍາລັບອາຈານສອນໃນມະຫາວິທະຍາໄລ;
• ຍົກລະດັບວິຊາສະເພາະຄູສອນ ແລະ ແລກປີ່ຽນບົດຮຽນດັ້ານວິຊາການຮີ່ວມກັບມະຫາວິທະຍາໄລຕີ່ າງໆ
ຂອງຕີ່ າງປະເທດ;
ັ ວິຊາຄູ;
ັ້ ີ່ ບໍ
ີ ີ່ ໄດັ້ຜີ່ານຫກ
• ຈັດຝຶ ກອົບຮົມວິຊາຄູໃຫັ້ແກີ່ ພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານ ສະເພາະຜູ ທ
ັ້ ງ;
• ສັ້າງ ແລະ ປັບປຸ ງຄູີ່ ມຄວາມຕັ້ອງການຄູ ແລະ ດໍາລັດລັດຖະກອນຄູໃຫັ້ສອດຄີ່ອງກັບການສຶກສາຊັນສູ
ັ
ິ ານທີີ່ດີ ແລະ ສັ້າງມະຫາວິທະຍາໄລໃຫັ້ທນ
ິ ານ, ການບໍລກ
ັ້ ຄອງບໍລຫ
• ປັບປຸ ງ, ສັ້າງ ແລະ ພັດທະນາກົນໄກຄຸ ມ
ສະໄໝ.
ີ ານໃນການປະເມີນຜົນການປະຕິບດ
ັ ໜັ້າທີີ່ຂອງອາຈານສອນໃນ
ຍຸ ດທະສາດທີ 2: ພັດທະນາເຄີ່ ອງມ ແລະ ວິທກ
ັ້
ັ .
ບດ
ມະຫາວິທະຍາໄລ ພັ້ອມທັງນໍາໄປຈັດຕັງປະຕິ
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ັ້ ຢີ່າງເຕັມສີ່ວນ,
ັ້
ັ ຍຸ ດທະສາດນີໄດັ້
ບດ
ເພີ່ ອໃຫັ້ສາມາດຈັດຕັງປະຕິ

ແມີ່ ນມີຄວາມຕັ້ອງການດັ້ານງ ົບປະມານທີີ່

ສອດຄີ່ອງກັບສົມມຸ ດຖານດັ້ານງ ົບປະມານ “ຍົກສູງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ” ແລະ/ຫ ງ ົບປະມານການຊີ່ວຍເຫອ
ັ້
ັ ຍຸ ດທະສາດນີ,ັ້
ບດ
ຈາກຕີ່ າງປະເທດ ຕັ້ອງສຸ ມໃສີ່ການຈັດຕັງປະຕິ
ວຽກຈຸດສຸ ມ
ັ້ ງ;
• ສັ້າງຄູີ່ມໃນການປະເມີນອາຈານສອນ ສາຍວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ໃນສະຖານການສຶກສາຊັນສູ
ັ ອາຈານສອນວິຊາວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ 4 ມະຫາວິທະຍາໄລຂອງລັດ;
• ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຄູໃຫັ້ກບ
ັ້ ງ;
• ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການເຮັດວຽກ ຂອງຄູສອນໃນສະຖານການສຶກສາຊັນສູ
ິ ານ ໃນແຕີ່ ລະສາຂາວິຊາ;
ີ ານປະເມີນຜົນ ເພີ່ ອສໍາຫວດລັດຖະກອນຄູ ແລະ ບໍລຫ
• ສັ້າງ ແລະ ປັບປຸ ງວິທກ
• ພັດທະນາລະບົບຕິດຕາມ

ແລະ

ັ້ ຄອງຄູອາຈານສອນຕາມລາຍວິຊາ
ຄຸ ມ

ພາຍໃຕັ້ໂຄງສັ້າງຂອງ Laos

University Management System (LUMS).
ີ ວາມຄຸ ມ
ັ້ ຄີ່າຫາຍຂຶນັ້ (ພາກ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 8: ການຂະຫຍາຍການສຶກສາລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລ ໃຫັ້ມຄ
ທີ 1, ຜົນໄດັ້ຮັບທີ 5, ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 12)
ັ້ ນເອງທາງດັ້ານການເງ ິນຢູີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ.
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດັ້ໃນການສັ້າງຄວາມເປັນເຈົາຕົ
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
ັ້ ນເອງທາງດັ້ານການເງ ິນ ຢູີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫີ່ ງຊາດ;
ັ້
ັ ນະໂຍບາຍການເປັນເຈົາຕົ
ບດ
• ທົດລອງຈັດຕັງປະຕິ
ັ້
• ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດດັ້ານການສັ້າງແຜນການ, ແຜນງ ົບປະມານການເງ ິນໃຫັ້ເຂັມແຂງ;
ັ້
ານການເງ ິນໃຫັ້ ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ.
• ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງທາງດັ້
ິ ໍາກີ່ ຽວກັບການສະໜອງການສຶກສາແບບປະສົມປະສານ (ການຮຽນທາງໄກ ແລະ
ຍຸ ດທະສາດທີ 2: ພັດທະນານິຕກ
ັ ສູດ
ຮຽນກັບທີີ່) ແລະ ການຮຽນອອນລາຍ (ຜີ່ານໄຊເບີ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລໄຊເບີ ອາຊຽນ) ເພີ່ ອສະໜອງຫກ
ໃນລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລ.
ັ້ ຢີ່າງເຕັມສີ່ວນ,
ັ້
ັ ຍຸ ດທະສາດນີໄດັ້
ບດ
ເພີ່ ອໃຫັ້ສາມາດຈັດຕັງປະຕິ

ແມີ່ ນມີຄວາມຕັ້ອງການດັ້ານງ ົບປະມານທີີ່

ສອດຄີ່ອງກັບສົມມຸ ດຖານດັ້ານງ ົບປະມານ “ຍົກສູງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ” ແລະ/ຫ ງ ົບປະມານການຊີ່ວຍເຫອ
ັ້
ັ ຍຸ ດທະສາດນີ,ັ້
ບດ
ຈາກຕີ່ າງປະເທດ ຕັ້ອງສຸ ມໃສີ່ການຈັດຕັງປະຕິ
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
• ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດັ້ໃນການສະໜອງການສຶກສາແບບປະສົມ (ການຮຽນທາງໄກ ແລະ ຮຽນກັບທີີ່)
ັ ສູດໃນລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລ;
ແລະ ການຮຽນທາງອອນລາຍ ເພີ່ ອສະໜອງຫກ
ັ ສູດການຮຽນ-ການສອນແບບປະສົມ (ການຮຽນທາງໄກ ແລະ ຮຽນກັບທີີ່);
• ສັ້າງຫກ
ັ ສູດແບບການຮຽນ-ການສອນແບບປະສົມ (ການຮຽນທາງໄກ ແລະ ຮຽນກັບທີີ່)
• ຈັດທົດລອງການສອນຫກ
ັ ສູດການຮຽນທາງໄກ ແລະ ບໍລຫ
ິ ານຄຸ ມ
ັ້ ຄອງໃນການສຶກ
• ສັ້າງ ແລະ ກໍານົດລະບຽບການ, ມາດຕະຖານຫກ
ັ້ ງ;
ສາຊັນສູ
ັ້ ງ.
ັ ສູດທີີ່ຜີ່ານສີ່ ເອເລັກໂຕນິກ ຂອງສະຖານການສຶກສາຊັນສູ
• ສັ້າງ ແລະ ພັດທະນາລະບຽບໃນການຮຽນຫກ
• ພັດທະນາລະບົບການຮຽນ-ການສອນທາງໄກ, ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສັ້າງເຄອຂີ່າຍຄອມພິວເຕີ;
ັ້ ນລາຍວິຊາ OER/MOOCS.
• ສັ້າງຄັງລາຍວິຊາ ແລະ ລະບົບຂໍມູ
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ິ ກ
ິ າໍ ກີ່ ຽວກັບການນໍາໃຊັ້ສູດຄິດໄລີ່ການສະໜອງທຶນອີງໃສີ່ຜົນການປະຕິບດ
ັ ງານ ສໍາ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 9: ມີນຕ
ັ້ ີ່ ຕີ່າງແຂວງ (ອັດຕາຄົງທີີ່, ຕໍີ່ຫົວນັກຮຽນ, ຕໍີ່ສາຍວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ແລະ ບົນ
ລັບມະຫາວິທະຍາໄລທີີ່ຕັງຢູ
ັ້
ັ ທີ 5, ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບກາງທີ 12)
ພນຖານຄວາມແຕກໂຕນ)
(ພາກທີ 1, ຜົນໄດັ້ຮບ
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ພັດທະນາ ແລະ ຈໍາລອງແບບການນໍາໃຊັ້ສູດຄິດໄລີ່ການສະໜອງທຶນ ໂດຍອີງໃສີ່ຜົນການຮຽນສໍາ
ັ້ ີ່ ຕີ່ າງແຂວງ (ອັດຕາຄົງທີີ່, ຕໍີ່ຫົວນັກຮຽນ, ຕໍີ່ສາຍວິທະຍາສາດທໍາ
ລັບນັກສຶກສາທີີ່ຮຽໜຢູີ່ມະຫາວິທະຍາໄລທີີ່ຕັງຢູ
ັ້
ມະຊາດ ແລະ ບົນພນຖານຄວາມແຕກໂຕນ).
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
ັ້ ງໃນສາຍວິຊາວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ;
ິ ໍາກີ່ ຽວກັບການສະໜອງທຶນໃຫັ້ແກີ່ ການສຶກສາຊັນສູ
• ສັ້າງນິຕກ
• ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລກີ່ ຽວກັບຄິດໄລີ່ອັດຕາເບັ້ຍລັ້ຽງ ລະຫວີ່າງນັກສຶກສາສາຍວິຊາວິທະຍາສາດທໍາມະ
ຊາດ ແລະ ສາຍອີ່ ນໆ;
ັ້ ານົດ/ລະບຽບການໃນການສອບເສັງຄັດເລອກລະດັບຊາດ
• ສັ້າງຂໍກໍ

ເອົານັກສຶກສາໃນສາຍວິທະຍາສາດທໍາ

ມະຊາດ.
ິ ະສິດໃນສາຍວິຊາທີີ່ສອດຄີ່ອງກັບ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 10: ທຶນການສຶກສາໄປຮຽນຕີ່ າງປະເທດແມີ່ ນໃຫັ້ບູລມ
ັ້ IX ຂອງຊາດ (ພາກທີ 1, ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ທີ 5, ຜົນ
ຄວາມຕ ັ້ອງການທາງດັ້ານການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຄັງທີ
ໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 10)
ັ້
ັ ສຶກສາໄປຮຽນຕີ່ າງປະເທດໃນຂະແໜງວິທະຍາສາດ ແລະ ເທັກ
າການສະໜອງທຶນໃຫັ້ນກ
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ຄົນຄວັ້
ໂນໂລຊີ.
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
ິ ໍາການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງນັກສຶກສາລາວ ແລະ ສະໜອງທຶນການສຶກສາໃຫັ້ແກີ່ ນັກ
• ຈັດກອງປະຊຸມ ເພີ່ ອພັດທະນານິຕກ
ັ້ ຄອງທຶນການສຶກສາ ແລະ ການສົີ່ງນັກສຶກສາ
ສຶກສາລາວໄປຮຽນຕີ່ າງປະເທດ (ເຊັີ່ນ: ດໍາລັດວີ່າດັ້ວຍການຄຸ ມ
ໄປຮຽນຕີ່ າງປະເທດ) ແລະ ນັກສຶກສາຕີ່ າງປະເທດ ມາຮຽນຢູີ່ ສປປ ລາວ;
ັ ສຶກສາໄປຮຽນຕີ່ າງປະ
• ຈັດກອງປະຊຸມ ເພີ່ ອພິຈາລະນາ ແລະ ປຶກສາຫາລ ກີ່ ຽວກັບການສະໜອງທຶນໃຫັ້ນກ
ເທດໃນຂະແໜງວິທະຍາສາດ ແລະ ເທັກໂນໂລຊີ;
ັ້
ັ້ ອ
ັ້ ຍໂອກາດ, ທຸກຍາກ, ເຂດຫີ່ າງໄກສອກຫກ
ີ ແລະ ເພດຍິງ.
ນເພີ່ ອສົີ່ງເສີມນັກສຶກສາຜູ ດ
• ສັ້າງຕັງກອງທຶ
ັ້
ັ້ ງໄດັ້ຮບ
ັ ການສົີ່ງເສີມ (ພາກທີ 1,
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 11: ການຄົນຄວັ້າວິ
ທະຍາສາດ ໃນສະຖານການສຶກສາຊັນສູ
ຜົນໄດັ້ຮັບທີ 5, ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 10)
ັ້
ັ້ ຄອງ, ສົີ່ງເສີມ ແລະ ເຜີຍແຜີ່ ວຽກງານຄົນຄວັ້
າວິທະຍາສາດ ຂອງຄູຍຸ ດທະສາດທີ 1: ພັດທະນາເວັບໄຊ ເພີ່ ອຄຸ ມ
ັ້ ນວຽກ
ັ້ ງ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊ ເພີ່ ອເຜີຍແຜີ່ຂໍມູ
ັ້
າ ຂອງສະຖາບັນການສຶກສາຊັນສູ
ອາຈານສອນ ແລະ ນັກຄົນຄວັ້
ງານກິດຈະການນັກສຶກສາລາວໄປຮຽນຕີ່ າງປະເທດ ແລະ ນັກສຶກສາຕີ່ າງປະເທດມາຮຽນຢູີ່ ສປປ ລາວ.
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
ັ້
ັ້ ຄອງບໍລຫ
ິ ານ ການຄົນຄວັ້
າວິທະຍາສາດ ໃຫັ້ແກີ່
• ຝຶກອົບຮົມເພີ່ ອຍົກລະດັບ ຂີດຄວາມສາມາດໃນການຄຸ ມ
ັ້ ງ;
ັ້
ັ້
ັ້
ັ້ ຄອງການຄົນຄວັ້
ກສາຊັນສູ
ແລະ ຂັນສະຖານການສຶ
າວິທະຍາສາດຂັນກະຊວງ
ໜີ່ວຍງານຄຸ ມ
ັ້ ງ
ັ້
ັ ນັກຄົນຄວັ້
າວິທະຍາສາດໃນສະຖານການສຶກສາຊັນສູ
• ຈັດຝຶ ກອົບຮົມການສັ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫັ້ກບ
ັ້ ງ;
ັ້
ັ້ ນການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງ ວຽກງານການຄົນຄວັ້
າວິທະຍາສາດຂອງສະຖານການສຶກສາຊັນສູ
• ສັ້າງຖານຂໍມູ
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ັ້ ນນັກສຶກສາລາວໄປຮຽນຕີ່ າງປະເທດ ແລະ ນັກສຶກສາຕີ່ າງປະເທດມາຮຽນຢູີ່ ສປປ ລາວ.
• ສັ້າງຖານຂໍມູ
ັ້
ັ້
າວິທະຍາສາດຜີ່ານການຮີ່ວມມກັບອົງກອນ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກ
ານການຄົນຄວັ້
• ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງທາງດັ້
ກະຊົນທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ;
ັ້
າວິທະຍາສາດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕີ່ າງປະເທດ (LERNET/Inter-REN);
• ສັ້າງເຄອຂີ່າຍການຄົນຄວັ້
ັ້
ິ ານວິຊາການ.
າວິທະຍາສາດ ແລະ ການບໍລກ
• ສັ້າງສູນກາງການຄົນຄວັ້
ຍຸ ດທະສາດທີ 2: ສັ້າງສູນດັດຊະນີວາລະສານລາວ (LCI) Lao Citation Index ໃຫັ້ໄດັ້ມາດຕະຖານສາກົນ.
ັ້ ຢີ່າງເຕັມສີ່ວນ, ແມີ່ ນມີຄວາມຕັ້ອງການດັ້ານງ ົບປະມານທີີ່
ັ້
ັ ຍຸ ດທະສາດນີໄດັ້
ບດ
ເພີ່ ອໃຫັ້ສາມາດຈັດຕັງປະຕິ
ສອດຄີ່ອງກັບສົມມຸ ດຖານດັ້ານງ ົບປະມານ “ຍົກສູງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ” ແລະ/ຫ ງ ົບປະມານການຊີ່ວຍເຫອ
ັ້
ັ ຍຸ ດທະສາດນີ,ັ້
ບດ
ຈາກຕີ່ າງປະເທດ ຕັ້ອງສຸ ມໃສີ່ການຈັດຕັງປະຕິ
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
ັ້
ັ້ ຄອງສູນດັດຊະນີວາລະສານລາວ (LCI) Lao Citation
າມະການຮັບຜິດຊອບການຄຸ ມ
• ສັ້າງຕັງຄະນະກໍ
Index;
• ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດັ້ໃນການສັ້າງສູນດັດຊະນີວາລະສານລາວ (LCI) Lao Citation Index;
• ຈັດຝຶ ກອົບຮົມການຂຽນວາລະສານໃນຮູ ບແບບທີີ່ ສາກົນຍອມຮັບ;
ັ້ ນໃນການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງວາລະສານລາວ.
• ສັ້າງຖານຂໍມູ
ັ້ ງ (ພາກທີ 1, ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ທີ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 12: ການສົີ່ງເສີມຕໍາແໜີ່ງວິຊາການຄູໃນສະຖານການສຶກສາຊັນສູ
5, ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 11)
ັ້ ງ
ິ ໍາກີ່ ຽວກັບການສົີ່ງເສີມຕໍາແໜງວິຊາການອາຈານສອນໃນສະຖານການສຶກສາຊັນສູ
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ສັ້າງນິຕດ
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
ັ້ ງ;
• ເຜີຍແຜີ່ດໍາລັດວີ່າດັ້ວຍຕໍາແໜີ່ງວິຊາການຄູໃນສະຖານການສຶກສາຊັນສູ
ັ ຕໍາແໜີ່ງວິຊາການຄູຢີ່ ູມະຫາວິທະຍາໄລ.
• ສະເໜີສາັ້ ງແຜນງ ົບປະມານໃຫັ້ແກີ່ ອາຈານສອນທີີ່ໄດັ້ຮບ
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IX.
1.

ຂະແໜງການຍີ່ ອຍກິລາ-ກາຍຍະກໍາ

ກິລາມວນຊົນ, ພະລະ ແລະ ສີລະປະສຶກສາ

1.1. ຜົນສໍາເລັດ
ກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນ, ພະລະ ແລະ ສີລະປະສຶກສາ ແມີ່ ນວຽກງານໜຶີ່ງທີີ່ໄດັ້ກໍານົດຢູີ່ໃນຍຸ ດທະສາດ
ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫີ່ ງຊາດ ທີີ່ລັດຖະບານກໍານົດໃນ
ັ້ ີ່ ວມການຫັດກາຍຍະບໍລຫ
ິ ານ, ການອອກກໍາລັງກາຍ, ການ
ແຕີ່ ລະປີ "ສົີ່ງເສີມໃຫັ້ມວນຊົນ ທຸກເພດທຸກໄວ ເຂົາຮ
ັ້ ີ່ ວມການສັ້າງຂະບວນການເຄີ່ ອນໄຫວ ຈັດກິດຈະກໍາ ການແຂີ່ງຂັນກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນ
ິ ັ້ ລາ ແລະ ເຂົາຮ
ຫນກິ
ີ ສະຫອງວັນສໍາຄັນຕີ່ າງໆ
ປະຈໍາປີ , ແຂີ່ງຂັນກິລາວັນບຸ ນປະເພນີ ແລະ ແຂີ່ງຂັນກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນ ສະເຫມ
ັ້
ັ ຫກ
ັ ສູດການສຶກສາແນໃສີ່ເຮັດໃຫັ້ຜູຮ
ັ້ ຽນມີຄວາມຮູ ,ັ້ ຄວາມສາມາດພນຖານກີ່
ຽວ
ຂອງຊາດ-ສາກົນ ແລະ ປະຕິບດ
ກັບກິລາ-ກາຍະກໍາ ແລະ ສີລະປະສຶກສາ ໂດຍຜີ່ານບົດຮຽນ, ການເຄີ່ ອນໄຫວກິດຈະກໍາ, ການແຂີ່ງຂັນກິລາ-ສີລະ
ົ ລະເມອງລາວ ມີສຸຂະພາບ
ປະວັນນະຄະດີ ແລະ ຂະບວນການຕັ້ານສິີ່ງເສບຕິດໃນໂຮງຮຽນ "ເພີ່ ອເຮັດໃຫັ້ພນ
ັ້
ໍ ັ້
ກກິລາທີີ່ຜີ່ອງໃສ, ສັ້າງສະຕິຊາດ, ຮັກສາມູນ
ທາງດັ້ານຮີ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ, ອາລົມ, ສັງຄົມ, ມີນາໃຈນັ
ເຂັມແຂງ
ັ້ ລະປະວັດທະນະທໍາອັນດີງາມຂອງທັ້ອງຖິີ່ນ-ຂອງຊາດ ສາມາດປະກອບສີ່ວນ ເຂົາໃນການພັ
ັ້
ດທະນາຊັບພະ
ເຊອສີ
ຍາກອນມະນຸດ, ຍົກສູງຖານະບົດບາດຊອງຊາດ ແນີ່ ໃສີ່ເພິີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີ, ສັນຕິພາບ, ການຮີ່ວມມກັບບັນ
ັ້ ແລະ ສາກົນ ເພີ່ ອຮັບໃຊັ້ພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສັ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ.
ດາປະເທດໃນພາກພນ

1.2. ສິີ່ງທ ັ້າທາຍ
ີ ານຂະຫຍາຍຕົວຢີ່າງກວັ້າງຂວາງ, ແຕີ່ ການຂະຫຍາຍຕົວດັີ່ງກີ່ າວ
ວຽກງານກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນໄດັ້ມກ
ັ້
ັ້ ງໃນຊຸມຊົນ ແລະ ທັ້ອງຖິີ່ນ, ກົງຈັກການຈັດຕັງໃນຂະແໜງກິ
ລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນ ຍັງບໍີ່ທັນ
ຍັງບໍີ່ທັນເຂົາເຖິ
ັ້
ມາດຕະຖານການພັດທະນາກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນຍັງບໍີ່ທັນສົມບູນ, ບຸ ກຄະລາກອນຍັງຈໍາກັດ, ຄຸ ນ
ເຂັມແຂງ;
ັ້
ີ່ າງ, ອຸ ປະກອນກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນ ຍັງຈໍາກັດບໍີ່ທັນຕອບສະໜອງໄດັ້
ນະພາບບໍີ່ສູງ, ການນໍາໃຊັ້ພນຖານໂຄງລ
ກັບການສັ້າງຂະບວນການເຄີ່ ອນໄຫວຈັດກິດຈະກໍາກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນ ໄດັ້ເທົີ່າທີຄວນ, ການລົງທຶນໃສີ່ໃນ
ການພັດທະນາ ກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນ ແຕີ່ ສູນລົງຮອດທັ້ອງຖິີ່ນ ຍັງມີຈາໍ ກັດ, ບໍີ່ຕໍີ່ເນີ່ ອງ ແລະ ຍັງຂາດການຈັດ
ສັນ, ແບີ່ງງ ົບປະມານ ໃຫັ້ວຽກງານການພັດທະນາກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນ ຢູີ່ທັ້ອງຖິີ່ນ.
ັ້ ີ່ ນ ແຕີ່ ກໍຍງັ ບໍີ່ທັນເປັນຂະບວນໃຫຍີ່
ວຽກງານພະລະ ແລະ ສີລະປະສຶກສາ ເຖິງຈະມີຂະບວນການພົນເດັ
ັ້ ແຕີ່ ດັ້ານການ
ໍ
, ເຖິງວີ່າການສັ້າງຄູຈະມີປະລິມານເພີີ່ມຂຶນ
ແລະ ກວັ້າງຂວາງ ເນີ່ ອງມາຈາກງ ົບປະມານຮັບໃຊັ້ບີ່ ພຽງພໍ
ັ ຕົວເລກຄາດໝາຍ ໃນ
ັ ຢີ່າງທົີ່ວເຖິງ ບໍີ່ສາມາດປະຕິບດ
ັ ຊັ້ອນ ຄູ 2 ວິຊາດັີ່ງກີ່ າວ ຍັງບໍີ່ທັນໄດັ້ຖກປະຕິບດ
ບັນຈຸສບ
ັ້
ັ້
ີ ະປະສຶກສາ ເຂົາໃນຊັ
ນປະຖົ
ມ. ສໍາລັບຊັນັ້
ແຜນ 5 ປີ (2016-2020) ໃນການບັນຈຸຄູພະລະສຶກສາ ແລະ ຄູສລ
ັ້
ີ ະປະ
ກປີ ແຕີ່ ກໍີ່ຍັງບໍີ່ທັນພຽງພໍຕາມຄາດໝາຍທີີ່ວາງໄວັ້ ໂດຍສະເພາະ ຄູສລ
ມັດທະຍົມ ເຖິງຈະບັນຈຸຄູເພີີ່ມຂຶນໃນທຸ
ີ ະປະກໍາ ຍັງມີຄວາມຕັ້ອງການຫາຍ.
ດົນຕີ ແລະ ຄູສລ

ິ ະສິດ ແຕີ່ປີ 2021-2025
1.3. ບູ ລມ
1.3.1. ຈຸດປະສົງ
ັ້ ີ່ ວມການຫັດກາຍຍະບໍລຫ
ິ ານ, ການອອກກໍາລັງກາຍ, ການຫນກິ
ິ ັ້ ລາ
1) ສົີ່ງເສີມມວນຊົນ ທຸກເພດທຸກໄວ ເຂົາຮ
ົ ມວຽກງານພະລະ ແລະ ສີລະປະສຶກສາ;
ແລະ ຊຸກຍູສັ້ ີ່ ງເສີ
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2) ປັ ບປຸ ງ, ພັດທະນາວຽກງານກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນ, ວຽກງານພະລະ ແລະ ສີລະປະສຶກສາ ຢູີ່ ພາຍໃນ
ັ້
ີ ວາມເຂັມແຂງທາງດັ້
ານປະລິມານ ແລະ ຄຸ ນນະພາບ;
ປະເທດ ໃຫັ້ມຄ
3) ສົີ່ງເສີມການສັ້າງຂະບວນການແຂີ່ງຂັນກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນ, ສີລະປະທັງພາຍໃນ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນ
ີ ສະຫອງ ວັນສໍາຄັນຕີ່ າງໆຂອງຊາດ-ສາກົນ;
ປະຈໍາປີ , ກິລາປະເພນີ ແລະ ສະເຫມ
4) ສົີ່ງເສີມຂະບວນຈັດການແຂີ່ງຂັນກິລານັກຮຽນ, ກິລາ-ກາຍຍະກໍາຄົນພິການ ຢູີ່ ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ເຂົາັ້
ຮີ່ວມການແຂີ່ງຂັນກິລາຢູີ່ຕີ່ າງປະເທດ;
ັ້ ໍລຫ
ິ ານ, ວິຊາການ, ກໍາມະການຕັດສິນ, ຄູຝຶກ, ຄູສອນ ແລະ ນັກກິລາທີີ່ມີພອນສະຫວັນ ໄດັ້
5) ຍົກລະດັບຜູບ
ັ້ ີ່ ວມງານແຂີ່ງ
ັ ກິລາ ສາມາດເຂົາຮ
ຮັບການພັດທະນາຄວາມຮູ ັ້ ຄວາມສາມາດ ແລະ ສັ້າງມາດຕະຖານໃຫັ້ນກ
ຂັນກິລາ ໃນລະດັບສາກົນ;
ັ້
ັ ຮຽນ-ນັກສຶກສາ ມີຄວາມຮູ ພ
ັ້ ນຖານວຽກງານປັ້
ອງກັນຊາດ-ປັ້ອງກັນຄວາມສະຫງ ົບ,
6) ຊຸກຍູ,ັ້ ສົີ່ງເສີມໃຫັ້ນກ
ັ້ ີ່ ງເສບຕິດໃນໂຮງຮຽນ.
ວຽກງານຕັ້ານ ແລະ ສະກັດກັນສິ
1.3.2. ຄາດໝາຍ
ັ້ ີ່ ວມຫັດກາຍຍະບໍລຫ
ິ ານ, ອອກກໍາລັງກາຍ ແລະ ຫນກິ
ິ ັ້ ລາ ໃຫັ້ເປັນປົກກະຕິ
1) ມວນຊົນ ທຸກເພດ, ທຸກໄວເຂົາຮ
ັ ລຸ 50%;
ໃຫັ້ບນ
ັ້
ັ້ ໍລຫ
ິ ານ-ຄຸ ມ
ັ້ ຄອງ, ກໍາມະການຕັດສິນ, ຄູຝຶກ ກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນ ຂັນແຂວງ/ນະຄອນ
2) ຍົກລະດັບຜູບ
ັ ລຸ 4.410 ຄົນ ໃນຈໍານວນ 22 ປະເພດກິລາ ແລະ ໃນລະດັບສາກົນ ບັນລຸ ໄດັ້ 50 ຄົນ ໃນ
ຫວງ ໃຫັ້ບນ
ຈໍານວນ 10 ປະເພດກິລາ;
ັ້ ີ່ ວມການແຂີ່ງຂັນ ກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ຄົນພິການ
ິ ັ້ ລາ ແລະ ເຂົາຮ
3) ສົີ່ງເສີມຄົນພິການລາວອອກກໍາລັງກາຍ, ຫນກິ
ັ້
ນ ໃຫັ້ບັນລຸ 5% ຂອງຈໍານວນຄົນພິການ ໃນທົີ່ວປະ
ໃນຂອບເຂດທົີ່ວປະເທດ ແລະ ລະດັບພາກພນ-ສາກົ
ເທດ;
ັ້ ມກິລາ
ິ ໍາລຸ ມ
ັ້ ກົດໝາຍວີ່າດັ້ວຍກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ຈໍານວນ 8 ສະບັບ ແລະ ປັ ບປຸ ງ ປມຄູີ່
4) ສັ້າງ ແລະ ປັບປຸ ງນິຕກ
-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນ ຈໍານວນ 18 ປະເພດກິລາ;
ັ້
ວິຊາພະລະສຶກສາ ແລະ ສີລະປະສຶກສາ ໃຫັ້ໄດັ້ 93 % ຂອງໂຮງຮຽນສາມັນ
5) ການຈັດຕັງການຮຽນການສອນ
ສຶກສາທົີ່ວປະເທດ;
ັ້
ັ້
ອງກັນຕົວ ໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ແລະ
ສຶກສາວິຊາພນຖານປັ້
6) ຈັດຕັງການຮຽນ-ການສອນ
ັ້ ງ ທັງພາກ
ວິຊາສຶກສາປັ້ອງກັນຊາດ-ປັ້ອງກັນຄວາມສະຫງ ົບ ໃນສາຍອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊັນສູ
ັ້
.
ລັດ ໃຫັ້ໄດັ້ 93% ແລະ ເອກະຊົນ ໃຫັ້ໄດັ້ 35% ຂຶນໄປ
ັ້
ມສຶກສາ ໃຫັ້ໄດັ້
7) ປະກາດ ແລະ ຮັບຮອງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາປອດຢາເສບຕິດໃຫັ້ໄດັ້ 93%, ຊັນປະຖົ
96%, ວິທະຍາໄລຄູ ໃຫັ້ໄດັ້ 90% ແລະ ໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບໃຫັ້ໄດັ້ 5%.
ັ້ າງໆ ໄດັ້ເຄີ່ ອນໄຫວ ແລະ ຫນກິ
ິ ັ້ ລາ-ກາຍຍະກໍາ:
8) ຈໍານວນສີ່ວນຮັ້ອຍ ຂອງນັກຮຽນຊັນຕີ່
ັ້
ມໃຫັ້ໄດັ້ 75%;
• ນັກຮຽນຊັນປະຖົ
ັ້ ດທະຍົມສຶກສາ 85%;
• ນັກຮຽນຊັນມັ
ັ້ ງ ໃຫັ້ໄດັ້ 58%.
• ນັກສຶກສາໃນສາຍອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊັນສູ
ັ້ 8 ປີ 2025;
ັ້ 7 ປີ 2022 ແລະ ຄັງທີ
9) ຈັດການແຂີ່ງຂັນກິລານັກຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາທົີ່ວປະເທດ ຄັງທີ
ັ້ ແລະ ສາກົນ:
ັ້ ີ່ ວມການແຂີ່ງຂັນກິລານັກຮຽນ ແລະ ກິລາຄົນພິການໃນລະດັບພາກພນ
10) ເຂົາຮ
ັ້
ັ້ ີ່ ວມທຸ ກປີ ທີ່ ມີ
ີ ການຈັດການແຂີ່ງຂັນ ແລະ ເປັ ນເຈົາພາບໃນການ
• ສໍາລັບກິລານັກຮຽນອາຊຽນ ເຂົາຮ
ັ້ 16 ໃນປີ 2024;
ຈັດການແຂີ່ງຂັນກິລາມັດທະຍົມອາຊຽນ ຄັງທີ
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ັ້ ີ່ ວມໃນລະດັດອາຊຽນ ໃຫັ້ບນ
ັ ລຸ 10 ປະເພດກິລາ; ໃນລະດັບອາຊີໃຫັ້
• ສໍາລັບກິລາຄົນພິການ ເຂົາຮ
ບັນ 6 ຄັງັ້ ແລະ ໃນລະດັບ (IPC) ພາຣາແລມປິກເກມ ;

ັ ລະດັບສູງ
1.3.3. ຜົນໄດັ້ຮບ
ິ ັ້
ພົນລະເມອງລາວມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດັ້ານຮີ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ, ບຸ ກຄະລາກອນການກິລາ, ນັກກິລາສະໝັກຫນ
ັ້
ແລະ ນັກກິລາອາຊີບ ໄດັ້ມາດຕະຖານຄຸ ນນະພາບດັ້ານກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ປະກອບສີ່ວນເຂົາໃນການເຊີ
ດຊູຖານະ
ບົດບາດຂອງຊາດຢູີ່ ໃນເວທີສາກົນ ສັ້າງຄວາມພາກພູ ມໃຈໃຫັ້ປະຊາຊົນລາວ.
ັ ການ ແລະ ເຫດຜົນ
ຫກ

➢

ີ ະບວນການເຄີ່ ອນ
ຍົກສູງຄຸ ນນະພາບທາງດັ້ານວຽກງານກິລາມວນຊົນ, ພະລະ ແລະ ສີລະປະສຶກສາ ໃຫັ້ມຂ
ັ ການ, ເຮັດໃຫັ້ເຍົາວະຊົນ, ຊາວໜຸີ່ ມ ມີຄວາມມັກໃນການອອກ
ໄຫວຝຶ ກແອບ, ແຂີ່ງຂັນ ຖກຕັ້ອງຕາມລະບຽບຫກ
ິ ັ້ ລາ, ມີສຸຂະພາບສົມບູນແຂງແຮງ, ມີຄວາມສີວໄິ ລທາງດັ້ານຈິດໃຈ, ສະຫງວນຄວາມງາມ, ຮັກສາ
ກໍາລັງກາຍ, ຫນກິ
ັ້ ລະປະວັດທະນະທໍາອັນດີງາມຂອງທັ້ອງຖິີ່ນ-ຂອງຊາດ ເປັນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຕາມ
ມູນເຊອສີ
ັ ມູນ ຂອງການສຶກສາແຫີ່ ງຊາດ.
3 ລັກສະນະ ແລະ 5 ຫກ
ພາກສີ່ວນຮັບຜິດຊອບ

➢

ັ ນີ ັ້ ແມີ່ ນໄດັ້ຈາກການມີສີ່ວນຮີ່ວມເຊິີ່ງກັນ ແລະ ກັນລະຫວີ່າງກົມກິລາມວນຊົນ,
ຜົນສໍາເລັດຂອງ ຜົນໄດັ້ຮບ
ພະລະ ແລະ ສີລະປະສຶກສາ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ/ນະຄອນຫວງ, ຫັ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ
ັ້
ດ, ສັງຄົມ ແລະ ຄູີ່ ຮີ່ວມພັດທະນາ.
ກິລາເມອງ/ນະຄອນ, ບັນດາອົງການຈັດຕັງພາກລັ
ັ້ ານ, ຂັນເມ
ັ້ ອງ ແລະ ຂັນແຂວງ/ນະຄອນຫ
ັ້
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 1: ໜີ່ວຍສະໂມສອນກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ຂັນບັ້
ວງ,
ັ້ າງໆ ທັງພາກລັດ-ເອກະຊົນ ເພີີ່ມຂຶນັ້ ແລະ ການ
ິ ດ
ັ , ໂຮງຈັກ-ໂຮງງານ ແລະ ການຈັດຕັງຕີ່
ສໍານັກງານອົງການ, ບໍລສ
ຶ ັ້ ທຽບເທົີ່າກັບສາກົນ.
ພັດທະນາກິລາຄົນພິການໃຫັ້ມີປະລິມານ ແລະ ຄຸ ນນະພາບ ດີຂນ
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ຂະຫຍາຍການສັ້າງສະໂມສອນ, ສວນສາທາລະນະ ກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນ:
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•

ັ້ ານ, ເມອງ, ແຂວງ/ນະຄອນຫວງ, ບັນດາສໍານັກ
ັ້
ລາ-ກາຍຍະກໍາປະເພດຕີ່ າງໆໃນຂັນບັ້
ສັ້າງຕັງສະໂມສອນກິ
ັ້ າງໆ ທັງພາກລັດ-ເອກະຊົນ
ັ້ ນຕີ່
ົ ;
ິ ດ
ັ , ໂຮງຈັກ-ໂຮງງານ ແລະ ອົງການຈັດຕັງຂັ
ງານ-ອົງການ, ບໍລສ

•

ັ້ ານ, ເມອງ,
ຊຸກຍູ ັ້ການສັ້າງສະຖານທີີ່ ແລະ ສວນສາທາລະນະສໍາລັບອອກກໍາລັງກາຍເພີ່ ອສຸ ຂະພາບໃນຂັນບັ້
ແຂວງ, ນະຄອນຫວງ.

ັ້
ັ ຢີ່າງກວັ້ າງຂວາງ ແຕີ່ ສູນກາງ ລົງ
ັ ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ຍຸ ດທະສາດທີ 2: ວຽກງານກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນ ໄດັ້ຮບ
ຮອດທັ້ອງຖິີ່ນ.
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•

ິ ດ
ັ , ໂຮງຈັກ
ຊຸກຍູ ັ້, ສົີ່ງເສີມ ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຫວງ, ເມອງ, ບັ້ານ , ບັນດາສໍານັກງານ-ອົງການ, ບໍລສ
ັ້ າງໆ ທັງພາກລັດ-ເອກະຊົນ
ັ້ ນຕີ່
ົ ຈັດການແຂີ່ງຂັນກິລາປະຈໍາປີ, ແຂີ່ງຂັນ ກິລາ
ໂຮງງານ ແລະ ອົງການຈັດຕັງຂັ
ີ ສະຫອງວັນສໍາຄັນຕີ່ າງໆ ຂອງຊາດ ແລະ ສາກົນ;
ປະເພນີ, ການແຂີ່ງຂັນກິລາສະເຫມ
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•

ັ້ ີ່ ວມການແຂີ່ງຂັນກິລາ ມິດຕະພາບ
ສົີ່ງເສີມບັນດາເມອງ, ແຂວງ ນະຄອນຫວງ, ບັນດາກະຊວງ, ອົງການ ເຂົາຮ
ກັບບັນດາແຂວງ, ເມອງ ຂອງບັນດາປະເທດ ທີີ່ມີຊາຍແດນຕິດຈອດກັນ;

•

ັ້ ີ່ ວມການແຂີ່ງຂັນ ກິລາ-ກາຍຍະກໍາຄົນພິການ
ິ ັ້ ລາ ແລະ ເຂົາຮ
ສົີ່ງເສີມຄົນພິການລາວ ອອກກໍາລັງກາຍ, ຫນກິ
ີ ສະຫອງ ວັນສໍາຄັນຕີ່ າງໆຂອງຊາດ ແລະ ປະຈໍາປີ.
ສາກົນ, ການແຂີ່ງຂັນກິລາ ເພີ່ ອສະເຫມ

ັ້
ິ ານ-ຄຸ ມ
ັ້ ຄອງວຽກງານກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນໃຫັ້ມຄ
ີ ວາມເຂັມແຂງ
ແຕີ່ ສູນກາງ ລົງ
ຍຸ ດທະສາດທີ 3: ການບໍລຫ
ຮອດທັ້ອງຖິີ່ນ.
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•

ັ້ ກລົງວີ່າດັ້ວຍມາດຕະຖານກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນ;
ສັ້າງຂໍຕົ
ັ້ ກລົງວີ່າດັ້ວຍລະບຽບການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງຫົວໜີ່ວຍທຸລະກິດກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ຢູີ່ພາຍໃນປະເທດ;
ສັ້າງຂໍຕົ

•

ັ້ ກລົງວີ່າດັ້ວຍການການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງກິດຈະກໍາກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນ;
ປັບປຸ ງ ຂໍຕົ

•
•

ິ ໍາໃຕັ້ກດ
ົ ໝາຍ ຄ ຄູີ່ມກົດລະບຽບ, ກະຕິກາ ກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນ;
ປັບປຸ ງນິຕກ
ັ້ ນສະຖິຕວ
ິ ຽກງານກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນ;
ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ເກັບກໍາຂໍມູ

•

ພັດທະນາບຸ ກຄະລາກອນ, ກໍາມະການຕັດສິນ, ຄູຝຶກ, ວິທະຍາສາດການກິລາ, ການແພດ ຮັບໃຊັ້ວຽກງານ

•

ີ ຸນ
ກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນ ແລະ ວຽກງານກິລາ-ກາຍຍະກໍາຄົນພິການ ຢູີ່ພາຍໃນ ແລະ ຕີ່ າງປະເທດ ໃຫັ້ມຄ
ນະພາບ;
•

ັ້
ນ,
ຍາດແຍີ່ ງການຊີ່ວຍເຫອຈາກອົງການຈັດຕັງສາກົ

ສັງຄົມເພີ່ ອພັດທະນາວຽກງານກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນ

ຊົນ;
•

ຊຸກຍູ,ັ້ ສົີ່ງເສີມ ຄະນະກໍາມະການພາຣາແລມປິກແຫີ່ ງຊາດລາວ ແລະ ບັນດາສະຫະພັນກິລາຄົນພິການລາວ
ີ ານເຄີ່ ອນໄຫວ ຢີ່າງເປັນປົກກະຕິ.
ໄດັ້ມກ

ັ້ ີ່ ວມການແຂີ່ງຂັນກິລາ-ກາຍຍະກໍາຄົນພິການ
ຍຸ ດທະສາດທີ 4: ຈັດການແຂີ່ງຂັນ ແລະ ເຂົາຮ
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•
•

ັ້ IV ປີ 2025;
ັ້ III ປີ 2021 ແລະ ຄັງທີ
ຈັດງານແຂີ່ງຂັນກິລາຄົນພິການທົີ່ວປະເທດ ຄັງທີ
ັ້ X ປີ 2021 ທີີ່ນະຄອນຫວງ ຮາໂນຍ
ັ້ ີ່ ວມງານແຂີ່ງຂັນກິລາຄົນພິການ ASEAN Para Games ຄັງທີ
ເຂົາຮ
ັ້ XI ປີ 2023 ທີີ່ນະຄອນຫວງພະນົມເປັນ ປະເທດ
ປະເທດຫວຽດນາມ, ASEAN Para Games ຄັງທີ
ັ້ XII ປີ 2025 ທີີ່ຊົນບູລີ ປະເທດໄທ;
ກໍາປູເຈຍ ແລະ ASEAN Para Games ຄັງທີ

•

ັ້ XIII ປີ 2022 ທີີ່ Hangzhou ປະເທດ
ັ້ ີ່ ວມງານແຂີ່ງຂັນກິລາຄົນພິການ Asian Para Games ຄັງທີ
ເຂົາຮ
ັ້ XIV ປີ 2025 ທີີ່ Nagoya ປະເທດຍິີ່ປຸີ່ ນ;
ຈີນ ແລະ Asian Para Games ຄັງທີ

•

ັ້ XVI ປີ 2021 ທີີ່ປະເທດຍິີ່ປຸີ່ ນ ແລະ
ັ້ ີ່ ວມງານແຂີ່ງຂັນກິລາຄົນພິການ Paralympic Games ຄັງທີ
ເຂົາຮ
ັ້ XVII ປີ 2025 ທີີ່ປະເທດຝຣັີ່ງ;
Paralympic Games ຄັງທີ

•

ັ້ ີ່ ວມການແຂີ່ງຂັນກິລາຄົນພິການໃນລະດັບຊິງແຊມທະວີບ, ຊິງແຊມໂລກ ແລະ ການແຂີ່ງຂັນລາຍເກັບ
ເຂົາຮ
ັ້ ານົດຂອງ ຄະນະກໍາມະການພາຣາແລມປິ ກສາກົນ (IPC).
ຄະແນນຕີ່ າງໆ (Qualification Event) ຕາມຂໍກໍ

ັ້
ັ ການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ຢີ່າງ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 2: ການຮຽນ-ການສອນພະລະ ແລະ ສີລະປະສຶກສາ ໄດັ້ຮບ
ບດ
ັ້ ຈໍານວນບຸ ກຄະລາກອນນັກວິຊາການດັ້ານພະລະສຶກສາ ແລະ ສີລະປະສຶກສາເພີີ່ມຂຶນ,
ັ້ ມີຈາໍ ນວນ
ກວັ້າງຂວາງຂຶນ,
ັ້
ັ້ ີ່ ວມການແຂີ່ງຂັນກິລາ, ສີລະປະພາຍໃນປະເທດ, ພາກພນັ້ ແລະ ສາກົນຫາຍຂຶນ.
ນັກຮຽນ ທີີ່ເຂົາຮ
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ພັດທະນາບຸ ກຄະລາກອນດັ້ານວິຊາການພະລະສຶກສາ-ກິລາໃນສະຖານການສຶກສາ
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ວຽກຈຸດສຸ ມ
• ສບຕໍີ່ສັ້າງ, ຍົກລະດັບ, ຝຶ ກທັກສະໃຫັ້ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ນັກກິລານັກຮຽນຢີ່າງຕໍີ່ເນີ່ ອງ;
•

ັ້ ກິລາດອກປີ ກໄກີ່ ,
ຈັດຝຶ ກອົບຮົມການເປັນຄູຝຶກກິລາແລີ່ນ-ລານ, ກິລາບານເຕະ, ກິລາກະຕໍ,ັ້ ກິລາລອຍນໍາ,
ັ້ ີ່ ວມແຂີ່ງຂັນກິລານັກຮຽນອາຊຽນ;
ັ ຮອງຮັບໃຫັ້ແກີ່ ການສົີ່ງນັກກິລາເຂົາຮ
ປັນຈັກສິລດ

•

ຝຶກອົບຮົມດັ້ານການເປັນກໍາມະການຕັດສິນກິລາປະເພດຕີ່ າງໆ ໃຫັ້ຄູພະລະສຶກສາ;
ັ້ ີ່ ວມຝຶກແອບ, ແຂີ່ງຂັນ
ັ້ ພ
ີ ອນສະຫວັນທາງດັ້ານກິລາ-ກາຍະກໍາ ໃຫັ້ເຂົາຮ
ສົີ່ງເສີມນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາຜູ ມ

•

ແລະ ແລກປີ່ຽນບົດຮຽນປະສົບປະການທັງພາຍໃນ ແລະ ຕີ່ າງປະເທດ.
ັ້
ີ່ າງ, ສະຖານທີີ່ຝຶ ກແອບ ແລະ ອຸ ປະກອນໃນແຂີ່ງຂັນກິລາ-ກາຍະກໍາໃນ
ຍຸ ດທະສາດທີ 2: ພັດທະນາພນຖານໂຄງລ
ສະຖານການສຶກສາ.
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•

ັ້
ັ້
ແລະ ສະຖານທີີ່ຝຶ ກແອບພະ
ກສັ້າງ, ປັບປຸ ງພນຖານໂຄງ
ສົມທົບກັບພາກສີ່ວນກີ່ ຽວຂັ້ອງໃນການຂຶນແຜນປຸ

•

ລະສຶກສາ-ກິລາກາຍະກໍາໃນສະຖານການສຶກສາ;
ັ້
ັ້ ນຖານຕາມ
ຊຸກຍູ ັ້ສົີ່ງເສີມໃຫັ້ສະຖານການສຶກສາ, ສັ້າງ ແລະ ຜະລິດອຸ ປະກອນການຮຽນ-ການສອນ ຂັນພ
ັ ສູດ;
ຫກ

•

ສັ້າງແຜນຈັດຊອຸັ້ ປະກອນຮັບໃຊັ້ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ຝຶ ກແອບພະລະສຶກສາ-ກິລາກາຍະກໍາໃນສະ
ຖານການສຶກສາ.

ັ້
ົ ມຈັດຕັງສະໂມສອນກິ
ລາ-ກາຍະກໍາໃນສະຖານການສຶກສາ.
ຍຸ ດທະສາດທີ 3: ຊຸກຍູສັ້ ີ່ ງເສີ
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•
•
•
•

ຈັດງານແຂີ່ງຂັນກິລາຢີ່າງເປັນປົ ກກະຕິ ລະຫວີ່າງໂຮງຮຽນ, ເມອງ ແລະ ແຂວງ;
ສົີ່ງເສີມການສັ້າງສະໂມສອນກິລາ-ກາຍະກໍາໃນສະຖານການສຶກສາ;
ັ້ າງໆ;
ີ ານວາງແຜນ ແລະ ຈັດການແຂີ່ງຂັນກິລານັກຮຽນສາມັນສຶກສາໃນຂັນຕີ່
ຝຶກອົບຮົມແນະນໍາວິທກ
ັ້ ມແນະນໍາວິທກ
ັ້
ີ ານເປີ ດ-ປິ ດ ການແຂີ່ງຂັນກິລານັກຮຽນສາມັນສຶກສາແຕີ່ ລະຂັນໃຫັ້
ເປັນເອກະພາບ.
ສັ້າງປຶມຄູີ່

ັ້ ີ່ ວມການແຂີ່ງຂັນ ແລະ ເປັນ
ຍຸ ດທະສາດທີ 4: ຈັດງານມະຫາກໍາກິລານັກຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາທົີ່ວປະເທດ, ເຂົາຮ
ັ້
ດງານແຂີ່ງຂັນກິລານັກຮຽນອາຊຽນ.
ເຈົາພາບຈັ
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•

ັ້ VII ປີ 2022 ຢູີ່ແຂວງສາລະວັນ;
ຈັດງານມະຫາກໍາກິລານັກຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາທົີ່ວປະເທດ ຄັງທີ
ັ້
ັ້ ີ່ ວມການແຂີ່ງຂັນກິລານັກຮຽນອາຊຽນ ຕາມທໍາມະນູນຂອງສະພາກິລານັກຮຽນອາຊຽນປີ ລະ 1 ຄັງ.
ເຂົາຮ

•

ັ້
ັ້ 16 ທີີ່ ສປປ ລາວ ເປັນເຈົາພາບ
ໃນປີ 2024;
ຈັດງານແຂີ່ງຂັນກິລານັກຮຽນອາຊຽນ ຄັງທີ

•

ຍຸ ດທະສາດທີ 5: ປັບປຸ ງ ແລະ ຍົກລະດັບການສັ້າງຄູພະລະສຶກສາ ແລະ ສີລະປະສຶກສາ.
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•

ັ ສູດ ແລະ ເອກະສານຮັບໃຊັ້ການຮຽນ-ການສອນ ໃນວິທະຍາໄລພະລະສຶກສາ ແລະ ວິທະຍາ
ພັດທະນາຫກ

•

ໄລສີລະປະສຶກສາ;
ສັ້າງເງີ່ ອນໄຂໃຫັ້ແກີ່ ການຍົກຖານະວິທະຍາໄລພະລະສຶກສາ ແລະ ວິທະຍາໄລສີລະປະສຶກສາ ເປັນສະຖາ
ບັນ;

•

ຍົກລະດັບວິຊາສະເພາະໃຫັ້ແກີ່ ຄູອາຈານສອນຢູີ່ພາຍໃນ ແລະ ຕີ່ າງປະເທດ;
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•
•
•

ປັບປຸ ງປະສິດທິພາບໃນການກໍີ່ສັ້າງ ແລະ ຝຶກຫັດຄູ;
ປະເມີນຄຸ ນນະພາບການກໍີ່ສັ້າງຄູຂອງວິທະຍາໄລພະລະສຶກສາ ແລະ ວິທະຍາໄລສີລະປະສຶກສາ;
ີ ະປະສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ ສາມັນສຶກສາ,
ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການນໍາໃຊັ້ຄພ
ູ ະລະສຶກສາ ແລະ ຄູສລ
ັ້ ງທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.
ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊັນສູ

ັ້
ັ ຫກ
ັ ສູດການຮຽນ-ການສອນພະລະສຶກສາ ແລະ ສີລະປະສຶກສາ ໃນສະຖານການ
ບດ
ຍຸ ດທະສາດທີ 6: ຈັດຕັງປະຕິ
ົ
ງ.
ສຶກສາໃຫັ້ທີ່ ວເຖິ
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•

ຈັດການຮຽນ-ການສອນວິຊາພະລະສຶກສາ, ວິຊາສີລະປະດົນຕີ ແລະ ວິຊາສີລະປະກໍາ ໃນສະຖານການສຶກ
ົ
ງ;
ສາໃຫັ້ທີ່ ວເຖິ

•
•

ັ ສູດ ສາມັນສຶກສາ;
ສັ້າງສີ່ ການຮຽນ-ການສອນ, ຄູີ່ມເສີມວິຊາສີລະປະດົນຕີ ແລະ ວິຊາສີລະປະກໍາ ຕາມຫກ
ັ້
ົ ມ, ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ຄູສອນພະລະສຶກສາ ແລະ ສີລະປະສຶກສາ ໃນວິທະຍາໄລຄູ 8 ແຫີ່ ງ
ຊຸກຍູສັ້ ີ່ ງເສີ

•

ທົີ່ວປະເທດ;
ັ້
ັ ຫກ
ັ ສູດການຮຽນ-ການສອນພະລະສຶກສາ ແລະ ສີລະປະສຶກ
ັ້ ຄອງການຈັດຕັງປະຕິ
ິ ໍາເພີ່ ອຄຸ ມ
ບດ
ສັ້າງນິຕກ
ສາ;

•

ັ້
ັ ຫກ
ັ ສູດທັ້ອງຖິີ່ນໃນຊັນປະຖົ
ມສຶກສາ ກີ່ ຽວກັບ ວຽກງານພະລະ ແລະ ສີລະ
ຊຸກຍູ ັ້, ສົີ່ງເສີມ ການປະຕິບດ
ປະສຶກສາ;

•

ັ້
ັ ຫກ
ັ ສູດພະລະ
ບດ
ຊຸກຍູ,ັ້ ກວດກາ, ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ສຶກສາ ແລະ ສີລະປະສຶກສາ.

ັ້
ັ້ ດທະຍົມ
ັ້
ັ ຫກ
ັ ສູດການຮຽນ-ການສອນ ສຶກສາວິຊາພນຖານປັ້
ອງກັນຕົວໃນຊັນມັ
ບດ
ຍຸ ດທະສາດທີ 7: ຈັດຕັງປະຕິ
ັ້ ງ.
ຕອນປາຍ ແລະ ວິຊາສຶກສາປັ້ອງກັນຊາດ-ປັ້ອງກັນຄວາມສະຫງ ົບ ໃນສາຍອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊັນສູ
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•

ັ້
ັ້ ີ່ ມຄູ, ອຸ ປະກອນການຮຽນ-ການສອນ ສຶກສາວິຊາ ພນຖານປັ້
ັ ສູດ, ປຶມຄູ
ອງກັນ
ປັບປຸ ງ ແລະ ພັດທະນາຫກ
ຕົວ ແລະ ວິຊາສຶກສາ ປັ້ອງກັນຊາດ-ປັ້ອງກັນຄວາມສະຫງ ົບ;

•

ເປີ ດນໍາໃຊັ້ສູນຝຶ ກ ສຶກສາປັ້ອງກັນຊາດ-ປັ້ອງກັນຄວາມສະຫງ ົບ ເພີ່ ອຮັບໃຊັ້ການຈັດການຮຽນ-ການສອນໃນ
ັ້ ງ ພາຍໃນນະຄອນຫວງວຽງຈັນ;
ສາຍອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊັນສູ

•

ິ ໍາຕີ່ າງໆກີ່ ຽວກັບວຽກງານສຶກສາປັ້ອງກັນຊາດ-ປັ້ອງກັນຄວາມສະ
ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິຄໍາສັີ່ງ ແລະ ສັ້າງນິຕກ
ຫງ ົບຮອດທັ້ອງຖິີ່ນ;

•

ັ້
ັ້ ນກາງ, ຂັນແຂວງ,
ັ້ ບ
ັ ຜິດຊອບວຽກງານສຶກສາປັ້ອງກັນຊາດ-ປັ້ອງກັນຄວາມສະຫງ ົບຂັນສູ
ຂັນັ້
ຝຶກອົບຮົມຜູ ຮ
ເມອງ;

•

ັ້
ັ ຫກ
ັ ສູດການຮຽນ
ບດ
ຊຸກຍູ ັ້, ກວດກາ, ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນການຈັດຕັງປະຕິ
ັ້
ອງກັນຕົວ ແລະ ວິຊາສຶກສາປັ້ອງກັນຊາດ-ປັ້ອງກັນຄວາມສະຫງ ົບ.
ການສອນ ສຶກສາວິຊາພນຖານປັ້

ັ້ ັ້ ໃນສະຖານການສຶກສາ.
ັ້
ດ ແລະ ປະກົດການຫຍໍທໍ
ຍຸ ດທະສາດທີ 8: ຕັ້ານ ແລະ ສະກັດກັນຢາເສບຕິ
ວຽກຈຸດສຸ ມ
• ສົີ່ງເສີມສະຖານການສຶກສາສັ້າງໂຮງຮຽນຕົວແບບປອດຢາເສບຕິດ;
•

ິ ໍາຕີ່ າງໆ ກີ່ ຽວກັບວຽກງານຕັ້ານຢາເສບຕິດໃນໂຮງຮຽນ ຮອດທັ້ອງຖິີ່ນ;
ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິຄໍາສັີ່ງ ແລະ ນິຕກ
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•

ັ້
ັ້
ັ້ ບ
ັ ຜິດຊອບຂັນແຂວງ,
ເມອງ ແລະ ໂຮງຮຽນ ໃນການສັ້າງ ໂຮງຮຽນປອດຢາ
ແກີ່ ຜູຮ
ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້

•

ເສບຕິດ;
ຊຸກຍູ,ັ້ ສົີ່ງເສີມ, ກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການສັ້າງສະຖານການສຶກສາປອດຢາເສບຕິດ.

ິ ານ, ການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງວຽກງານພະລະ ແລະ ສີລະປະສຶກສາ ແລະ ພົວພັນຮີ່ວມມ
ຍຸ ດທະສາດທີ 9: ປັບປຸ ງການບໍລຫ
ພາຍໃນ ແລະ ຕີ່ າງປະເທດ.
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•

ິ ໍາຕີ່ າງໆ ກີ່ ຽວກັບວຽກພະລະສຶກສາ, ສີລະປະສຶກສາ, ສຶກສາປັ້ອງກັນ
ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິຄໍາສັີ່ງ ແລະ ນິຕກ
ຊາດ-ປັ້ອງກັນຄວາມສະຫງ ົບ, ວຽກງານຕັ້ານຢາເສບຕິດໃນໂຮງຮຽນ ຮອດ ທັ້ອງຖິີ່ນ;

•
•

ັ້ ຄອງມະຫາພາກໃນການພັດທະນາວຽກງານພະລະ ແລະ ສີລະປະສຶກສາ;
ສັ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ເຄີ່ ອງມຄຸ ມ
ັ້ ນ ເພີ່ ອສາມາດ
ັ້ ນຂີ່າວສານວຽກງານພະລະ ແລະ ສີລະປະສຶກສາ, ຈັດວາງຮູ ບແບບຖານຂໍມູ
ສັ້າງລະບົບຂໍມູ

•

ັ້ ນຂີ່າວສານຂອງກະຊວງ;
ັ້ ບຂໍມູ
ເຊີ່ ອມໂຍງເຂົາກັ
ັ້ ນກາງ ຮອດທັ້ອງຖິີ່ນ;
ັ້
ບຸກຄະລາກອນພະລະສຶກສາ ແລະ ສີລະປະສຶກສາ ແຕີ່ ຂັນສູ
ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້

•

ັ້
ນເພີ່ ອຍາດແຍີ່ ງເອົາ ການຊີ່ວຍເຫອ
ພົວພັນຮີ່ວມມກັບ ບັນດາປະເທດເພີ່ ອນມິດ ແລະ ອົງການຈັດຕັງສາກົ
ທາງດັ້ານບົດຮຽນ ແລະ ທຶນມາຮັບໃຊັ້ການພັດທະນາວຽກງານພະລະ ແລະ ສີລະປະສຶກສາ.

2.

ກິລາລະດັບສູງ

2.1. ຜົນສໍາເລັດ
ເປັນວຽກງານໜຶີ່ງທີີ່ສໍາຄັນໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາ
ກອນມະນຸດທາງດັ້ານສຸ ຂະພາບ ທັງຮີ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ ກາັ້ ວສູີ່ ການນໍາກຽດ ແລະ ຊີ່ ສຽງມາສູີ່ ປະເທດຊາດ, ຍົກ
ັ້
ຖານະບົດບາດຂອງຊາດ ແນໃສີ່ເພີີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີ, ມິດຕະພາບ, ການຮີ່ວມມກັບບັນດາປະເທດຢູີ່ພາກພນ
ພັກ-ລັດຖະບານໄດັ້ຖເອົາວຽກງານກິລາລະດັບສູງ

ແລະ ສາກົນ, ຮັບໃຊັ້ພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສັ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ.
ັ້
ັ້
ັ ວຽກງານກິລາລະດັບສູງໄລຍະຜີ່ານມາເຫັນວີ່າ ມີຜນ
ົ ສໍາເລັດຫາຍດັ້ານເປັ ນຕົນແມີ່
ນການ
ບດ
ການຈັດຕັງປະຕິ
ກໍີ່ສັ້າງ ແລະ ພັດທະນາບຸ ກຄະລາກອນດັ້ານການກິລາ ເຄິີ່ງສະໄໝໄດັ້ ຈໍານວນທັງໝົດ 1.729 ຄົນ; ໄດັ້ສໍາເລັດການ
ັ ສູດພັດທະນາບຸ ກຄະລາກອນກິລາລະດັບຊາດ (ຄູຝຶກ ແລະ ກໍາມະການຕັດສິນ) ຈໍານວນ 7 ປະເພດກິລາ
ສັ້າງຫກ
ັ້
ປາຍແຫມ ແລະ ໄດັ້ສໍາເລັດການຈັດຝຶ ກອົບຮົມຄູຝຶກ ຈໍານວນ 5 ຄັງັ້ ແລະ ກໍາມະການຕັດສິນ ຈໍານວນ 3 ຄັງ;
ັ ສູດການຮຽນ-ການສອນປະເພດກິລາທີີ່ເປັນປາຍແຫມຈາກ 8 ປະເພດກິລາ ເປັນ 12 ປະເພດ
ສໍາເລັດການສັ້າງຫກ
ັ ກິລາໂຮງຮຽນພອນສະຫວັນກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ໄດັ້ສໍາເລັດ
ກິລາ ຢູີ່ໂຮງຮຽນພອນສະຫວັນກິລາ-ກາຍຍະກໍາ, ມີນກ
ການສຶກສາຈໍານວນ 163 ຄົນ, ຍິງ 51 ຄົນ ຊຶີ່ງໄດັ້ໄປສຶກສາຕໍີ່ຢູີ່ຄະນະວິະທະຍາສາດການກິລາ ແລະ ຢູີ່ຕີ່ າງປະເທດ
ຕາມວິຊາສະເພາະກິລາ ຕິດທີມຊາດ ຈໍານວນ 97 ຄົນ ເປັນຍິງ 26 ຄົນ ສາມາດຍາດໄດັ້ຫຽນຢູີ່ຕີ່ າງປະເທດຈໍານວນ
34 ຫຽນ .
ັ້
ັ້
ນກິລາ-ກາຍຍະກໍາ, ສະຖາບັນກິລາ
ແລະ ສໍາເລັດການສັ້າງຕັງໂຮງຮຽນພອນສະຫວັ
ໄດັ້ເປັນເຈົາການກະກຽມ
ັ້
ັ້ ງ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫີ່ ງຊາດ ສັ້າງຕັງຄະນະວິ
ົ ທົບກັບກົມການສຶກສາຊັນສູ
ທະຍາສາດການກິລາ
ກາຍຍະກໍາ, ໄດັ້ສມ
ັ ສະຫະພັນກິລາແຫີ່ ງຊາດລາວ ມີ
(ມະຫາວິທະຍາໄລແຫີ່ ງຊາດ); ສັ້າງ ແລະ ປັບປຸ ງສະຫະພັນກິລາແຫີ່ ງຊາດ ປັດຈຸບນ
ັ້
ສັ້າງໃຫັ້ເປັນນັກ
ຈໍານວນ 43 ສະຫະພັນກິລາ; ໄດັ້ຊຸກຍູ ັ້ ແລະ ສົີ່ງເສີມ ໃຫັ້ສະຫະພັນກິລາແຫີ່ ງຊາດທີີ່ມີເປົາໝາຍ
ກິລາອາຊີບ; ສໍາເລັດການປັບປຸ ງກົດໝາຍກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ສະບັບປັບປຸ ງ ໄດັ້ປະກາດນໍາໃຊັ້ໃນປີ 2019; ໄດັ້ສາັ້ ງນິຕ ິ
ກໍາຈໍານວນ 4 ສະບັບ; ຍາດແຍີ່ ງເອົາການຊີ່ວຍເຫອທຶນຈາກອົງການກິລາສາກົນ ແລະ ບັນດາປະເທດໄກ ັ້ຄຽງ ເຊັີ່ນ:
181

ັ ທຶນການສຶກສາໄລຍະຍາວຈາກ ສສ.ຫວຽດນາມ ແລະ ປະເທດໄທຈໍານວນ 21 ທຶນ, ປະລິນຍາເອກ 4 ທຶນ,
ໄດັ້ຮບ
ປະລິນຍາໂທ 7 ທຶນ ແລະ ປະລິນຍາຕີ 12 ທຶນ. ຄະນະກໍາມະການໂອແລມປິກສາກົນໄດັ້ໃຫັ້ການສະໜັບສະໜູນ
ັ້ 18 ແລະ ໂອແລມປິ ກເກມປີ 2020 ຈໍານວນ
ັ້ ີ່ ວມການແຂີ່ງຂັນກິລາເອຊຽນເກມ ຄັງທີ
ການກະກຽມນັກກິລາເຂົາຮ
8 ຄົນ, ຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ ແລະ ກໍາມະການຕັດສິນ ຈໍານວນ 15 ທຶນ, ຈ ັ້າງຄູຝຶກໄລຍະຍາວປີລະ 5 ທຶນ ແລະ ຈັດຝຶກ
ັ້
ັ້ ໍລຫ
ິ ານການກິລາ ຈໍານວນ 15 ຄັງ.
ອົບຮົມຜູ ບ
ົ ທົບກັບຄະນະກໍາມະການໂອແລມປິກແຫີ່ ງຊາດ
ໂດຍໄດັ້ສມ
ການຮີ່ວມມກັບສາກົນເພີ່ ອການພັດທະນາ
ັ້ ີ່ ວມການແຂີ່ງຂັນກິລາຊີເກມ, ເອຊຽນເກມ, ໂອ
ແລະ ສະຫະພັນກິລາແຫີ່ ງຊາດ ສົີ່ງນັກກິລາທີມຊາດຕາງໜັ້າເຂົາຮ
ັ້ ີ່ ວມແຂີ່ງຂັນງານມະຫາກໍາກິລາຊີເກມ ຄັງັ້
ແລັມປິກເກມ ແລະ ລະດັບນາໆຊາດ ຈໍານວນ 957 ເທີ່ ອຄົນ. ການເຂົາຮ
ັ້ ີ່ ວມງານມະຫາກໍາກິລາ
ັ້ 30 ສາມາດຍາດໄດັ້ 3 ຫຽນຄໍາ, 8 ຫຽນເງ ິນ ແລະ 50 ຫຽນທອງ; ເຂົາຮ
ທີ 29 ແລະ ຄັງທີ
ັ້
ັ້ 18 ທີີ່ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ເປັນເຈົາພາບສາມາດຍາດໄດັ້
ທັງໝົດ 2 ຫຽນເງ ິນ ແລະ 3 ຫຽນ
ເອຊຽນເກມ ຄັງທີ
ັ້ ີ່ ວມ.
ທອງ ຈັດຢູີ່ໃນອັນດັບທີ 31 ໃນ 45 ປະເທດເຂົາຮ
ັ ຈາກລັດຖະບານປະຕິບດ
ັ ນະໂຍບາຍປະດັບຫຽນໄຊ ແລະ ການຍັ້ອງຍໍຕີ່ ອົ
ໍ ງການຈັດຕັງັ້
ໄດັ້ສະເໜີ ຂໍອະນຸມດ
ັ້
ິ ດ
ັ , ຫັ້າງຮັ້ານ, ບຸ ກຄົນ ແລະ ນິຕບ
ິ ຸ ກຄົນ ຜູມ
ັ້ ຜ
ີ ນ
ົ ງານສັ້າງຄຸ ນງາມຄວາມດີ ປະກອບສີ່ວນເຂົາໃນການ
ພາກລັດ, ບໍລສ
ສັ້າງກຽດຊີ່ ສຽງໃຫັ້ແກີ່ ປະເທດຊາດ ປະກອບມີ: ຫຽນໄຊພັດທະນາຊັນັ້ 1 ຈໍານວນ 1 ໜີ່ວຍ, ຫຽນກາພັດທະນາ
ຈໍານວນ 1 ໜີ່ວຍ, ຫຽນໄຊແຮງງານຊັນັ້ 2 ຈໍານວນ 13 ໜີ່ວຍ, ຫຽນໄຊແຮງງານຊັນັ້ 3 ຈໍານວນ 34 ໜີ່ວຍ, ຫຽນ
ັ ຖະບານ ຈໍານວນ 2 ໜີ່ວຍ ແລະ ໃບຍັ້ອງຍໍຂນກະຊວງສຶ
ັ ັ້
ກສາທິການ
ກາແຮງງານ ຈໍານວນ 62 ໜີ່ວຍ, ໃບຍັ້ອງຍໍລດ
ແລະ ກິລາ ຈໍານວນ 256 ໃບ;

2.2. ສິີ່ງທ ັ້າທາຍ:
ັ້
ິ ະສິດ ທີີ່ໄດັ້ກໍານົດໄວັ້ໃນວິໄສ
ັ ວຽກງານກິລາລະດັບສູງຕາມວຽກງານຈຸດສຸ ມທີີ່ເປັນບູລມ
ບດ
ການຈັດຕັງປະຕິ
ັ້ 8
ທັດຮອດປີ 2030 ຍຸ ດທະສາດຮອດປີ 2025 ແລະ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປີ ຄັງທີ
ັ້
ັ ເປັນສີ່ວນໃຫີ່ ຍ
ບດ
(2016-2020), ຕີລາຄາຜົນສໍາເລັດ ໂດຍລວມແລັ້ວ ແຜນການ 5 ປີແມີ່ ນໄດັ້ຖກຈັດຕັງປະຕິ
ັ້
ັ ແຜນການ 5 ປີ (2016-2020) ແຕີ່ ກໍພບ
ົ ອຸ ປະສັກ ແລະ ສິີ່ງ
ົ ສໍາເລັດຫາຍດັ້ານ ໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ແລະ ມີຜນ
ທັ້າທາຍຕໍີ່ການພັດທະນາວຽກງານກິລາລະດັບສູງ ຊຶີ່ງສາມາດສະຫຸບໄດັ້ ດັີ່ງລຸີ່ ມນີ ັ້ :
1.

ັ້ ຄອງ ແລະ ສົີ່ງເສີມການພັດທະ
ິ ກ
ິ ໍາຫາຍອັນທີີ່ຈະຕັ້ອງໄດັ້ສາັ້ ງ ແລະ ປັບປຸ ງ ເພີ່ ອເປັນເຄີ່ ອງມໃຊັ້ຄຸມ
ຍັງມີນຕ
ັ້
ັ ຢີ່າງເປັນຮູ ບປະທໍາ ແລະ ມີຄວາມແທດເໝາະກັບສະພາບການ
ບດ
ນາກິລາລະດັບສູງໃຫັ້ສາມາດຈັດຕັງປະຕິ
ັ ແລະ ອານາຄົດ;
ພັດທະນາກິລາລະດັບສູງໃນປັດຈຸບນ

2. ການພັດທະນາບຸ ກຄະລາກອນການກິລາ ແລະ ນັກກິລາ ຢູີ່ໃນປະເທດເຮົາຍັງບໍີ່ທັນເປັນລະບົບຕໍີ່ເນີ່ ອງ;
ັ້ ີ່ ວມແຂີ່ງຂັນກິລາໃນລະດັບສາກົນຂອງສະຫະພັນກິລາແຫີ່ ງຊາດ ໂດຍສະເພາະປະ
3. ການສົີ່ງນັກກິລາເຂົາຮ
ເພດກິລາປາຍແຫມ ຕັ້ອງໄດັ້ນາໍ ໃຊັ້ງ ົບປະມານຫາຍ, ມີຄວາມຈໍາເປັ ນຈະຕັ້ອງໄດັ້ຕອບສະໜອງງ ົບປະມານ
ຢີ່າງເໝາະສົມ;
4. ການນໍາໃຊັ້ສະໜາມກິລາລະດັບຊາດຍັງບໍີ່ສົມຄູີ່ກັບການລົງທຶນ ຍັ້ອນວີ່າບໍີ່ມີໜີ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບສະເພາະ
ແລະ ຂາດເຂີນດັ້ານງ ົບປະມານໃນການບູລະນະສັ້ອມແປງໃຫັ້ຢີ່ ູໃນສະພາບສົມບູນສາມາດນໍາໃຊັ້ໄດັ້;
5. ການຕອບສະໜອງດັ້າ ນງ ົບປະມານ ໃສີ່ແຜນຍຸ ດທະສາດພັດທະນາກິລາ ຍັງມີຈໍາກັດ ແລະ ບໍີ່ພຽງພຽງຕໍີ່
ຄວາມຕັ້ອງການ.

ິ ະສິດ ສໍາລັບປີ 2021-2025
2.3. ບູ ລມ
2.3.1. ຈຸດປະສົງ
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ັ້
ີ ວາມເຂັມແຂງ
ສາມາດຍາດໄດັ້ຫຽນລາງ
1) ປັບປຸ ງ, ພັດທະນາຄຸ ນນະພາບວຽກງານກິລາກິລາລະດັບສູງ ໃຫັ້ມຄ
ວັນໃນການແຂີ່ງຂັນກິລາ ໃນລະດັບສາກົນ ນໍາກຽດ ແລະ ຊີ່ ສຽງມາໃຫັ້ປະເທດຊາດ;
ັ້ ວາມສາມາດຂອງ ຜູ ບ
ັ້ ລ
ໍ ຫ
ິ ານ, ນັກວິຊາການ, ກໍາມະການຕັດສິນ, ຄູຝຶກ, ນັກວິທະຍາ
2) ຍົກລະດັບຄວາມຮູ ຄ
ີ່
ັ ການພັດທະນາຄວາມຮູ ສ
ັ້ ະເພາະດັ້ານ ກາັ້ ວສູີ່ ມອາຊີບ
ສາດການກິລາ ແລະ ນັກກິລາທີມີພອນສະຫວັນ ໄດັ້ຮບ
ຕາມມາດຕະຖານລະດັບສາກົນ;
ີ່ ວປະເທດ;
ັ້
ິ ານ-ຄຸ ມ
ັ້ ຄອງວຽກງານກິລາລະດັບສູງ ໃຫັ້ມຄ
ີ ວາມເຂັມແຂງໃນຂອບເຂດທົ
3) ພັດທະນາລະບົບບໍລກ
ັ້
ີ່ າງ, ສະໜອງອຸ ປະກອນກິລາ ແລະ ອຸ ປະກອນ
4) ຊຸກຍູ,ັ້ ສົີ່ງເສີມການກໍີ່ສັ້າງ, ປັບປຸ ງພັດທະນາພນຖານໂຄງລ
ການຮຽນ-ການສອນກິລາ;
ັ້
ດ, ເອກະຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນ ໄດັ້ປະກອບສີ່ວນໃນການພັດທະນາກິລາ
5) ຊຸກຍູ,ັ້ ສົີ່ງເສີມ ອົງການຈັດຕັງພາກລັ
ລະດັບສູງ.
2.3.2. ຄາດໝາຍ
ັ້
ັ້ ໍລຫ
ິ ານ, ຄູຝຶກ ແລະ ກໍາມະການຕັດສິນ ຈະໄດັ້ຖກຍົກລະດັບ
ນ ຜູບ
1) ບຸ ກຄະລາກອນການກິລາ ເປັນຕົນແມີ່
ັ້ ນ ຕາມມາດຕະຖານລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນ ດັີ່ງນີ:ັ້
ັ້ ວາມສາມາດ ໄດັ້ຮບ
ັ ໃບຢັງຢ
ຄວາມຮູ ຄ
1.1.

ັ້ ນໃນລະດັບຊາດ:
ການຢັງຢ
•

ິ ານກິລາ ຈໍານວນ 300 ຄົນ;
ັ້ ໍລຫ
ຜູບ

•

ຄູຝຶກກິລາ ຈໍານວນ 1.600 ຄົນ;

•

ກໍາມະການຕັດສິນກິລາ ຈໍານວນ 1.600 ຄົນ;

•

ນັກວິທະຍາສາດການກິລາ ຈໍານວນ 250 ຄົນ.
ັ້ ນໃນລະດັບສາກົນ:
1.2. ການຢັງຢ
•

ຄູຝຶກກິລາ ຈໍານວນ 200 ຄົນ;

•

ກໍາມະການຕັດສິນກິລາ ຈໍານວນ 30 ຄົນ;

ີ
ັ ການພັດທະນາຢີ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ຕໍີ່ເນີ່ ອງ ມີຂດ
2) ນັກກິລາພອນສະຫວັນ ແລະ ນັກກິລາທີມຊາດ ໄດັ້ຮບ
ຄວາມສາມາດທຽບເທົີ່າມາດຕະຖານສາກົນ:
•

ນັກກິລາພອນສະຫວັນ ຈໍານວນ 500 ຄົນ;

•

ນັກກິລາທີມຊາດ ຈໍານວນ 400 ຄົນ.

ັ້ ີ່ ວມແຂີ່ງຂັນກິລາໃນລະດັບສາກົນ:
3) ສປປ ລາວ ຈະຖກຈັດອັນດັບ ແລະ ຍາດໄດັ້ຫຽນ ໃນການເຂົາຮ
ັ້
ັ້ ີ່ ວມ, ສູຊ
ັ້ ນ
ົ ໃຫັ້ຍາດໄດັ້ 5 ຫຽນຄໍາ ຂຶນ
• ກິລາຊີເກມ ຈັດຢູີ່ໃນອັນດັບທີ 8-9 ໃນ 11 ປະເທດເຂົາຮ
ໄປ;
•

ັ້ ີ່ ວມ, ສູຊ
ັ້ ນ
ົ ໃຫັ້ຍາດໄດັ້ 1 ຫຽນ
ກິລາເອຊຽນເກມ ຈັດຢູີ່ໃນອັນດັບທີ 31 ໃນ 45 ປະເທດ ເຂົາຮ
ຄໍາປະຫວັດສາດ;

•

ັ້ ີ່ ວມການແຂີ່ງຂັນກິລາໂອແລມປິກ 3 ປະເພດກິ
ນັກກິລາລາວ ສາມາດຜີ່ານການຄັດເລອກເຂົາຮ
ັ້
ລາຂຶນໄປ.

ິ ໍາລຸີ່ ມກົດໝາຍວີ່າດັ້ວຍກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ໃຫັ້ສໍາເລັດ ຈໍານວນ 8 ສະບັບ;
4) ສັ້າງບັນດານິຕກ
ິ ານ ທີີ່ໄດັ້ມາດຕະຖານ ແລະ ສະໂມສອນກິລາ
5) ສະຫະພັນກິລາແຫີ່ ງຊາດ 10 ສະຫະພັນ ມີລະບົບການບໍລຫ
ັ ການສັ້າງຕັງັ້ ແລະ ເຄີ່ ອນໄຫວຕາມມາດຕະຖານທີີ່ໄດັ້ກໍານົດໄວັ້ໃນລະບຽບການ.
ໃນລະດັບຕີ່ າງໆ ໄດັ້ຮບ
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2.3.3. ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບສູ ງ
ິ ັ້
ພົນລະເມອງລາວມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດັ້ານຮີ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ, ບຸ ກຄະລາກອນການກິລາ, ນັກກິລາສະໝັກຫນ
ັ້
ແລະ ນັກກິລາອາຊີບ ໄດັ້ມາດຕະຖານຄຸ ນນະພາບດັ້ານກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ປະກອບສີ່ວນເຂົາໃນການເຊີ
ດຊູຖານະ
ບົດບາດຂອງຊາດຢູີ່ ໃນເວທີສາກົນ ສັ້າງຄວາມພາກພູ ມໃຈໃຫັ້ປະຊາຊົນລາວ.
ັ ການ ແລະ ເຫດຜົນ
ຫກ

➢

ັ້
ັ້ ນພນຖານແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງກະ
ແຜນພັດທະນາກິລາລະດັບສູງ 5 ປີ (2021-2025) ນີ ັ້ ສັ້າງຂຶນບົ
ຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກໍີ່ຄລັດຖະບານ ເປັນໄປຕາມແຜນວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ແຜນພັດທະນາຂະແໜງ
ັ້ VIII ແຕີ່ ປີ (2016-2020) ຊຶີ່ງຖເອົາການພັດທະນາບຸ ກຄະລາກອນດັ້ານການ
ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປີ ຄັງທີ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານ,
ິ ະສິດອັນດັບໜຶີ່ງ ໂດຍສະເພາະການພັດທະນານັກກິລາ ແລະ ບຸ ກຄະລາກອນການກິລາ (ຜູ ບ
ກິລາເປັນບູລມ
ັ້ ີ່ ວມການແຂີ່ງຂັນໃນເວທີສາກົນ ເພີ່ ອ
ຄູຝຶກ, ກໍາມະການຕັດສິນ ແລະ ນັກວິທະຍາສາດການກິລາ) ກາັ້ ວສູີ່ ການເຂົາຮ
ຍາດແຍີ່ ງຫຽນ ນໍາກຽດ ແລະ ຊີ່ ສຽງມາສູີ່ ປະເທດຊາດ.
ພາກສີ່ວນຮັບຜິດຊອບ

➢

ັ ນີ ັ້ ແມີ່ ນໄດັ້ຈາກການມີສີ່ວນຮີ່ວມເຊິີ່ງກັນ ແລະ ກັນ ດັີ່ງນີ:ັ້
ຜົນສໍາເລັດຂອງ ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້
ດ ຄ ກົມກິລາລະດັບສູງ, ກົມກິລາມວນຊົນ ແລະ ພະລະ ແລະ ສີລະປະສຶກສາ, ພະ
1. ອົງການຈັດຕັງພາກລັ
ແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫວງ;
ັ້ ລາທາງສັງຄົມ ຄ ຄະນະກໍາມະການໂອແລມປິແຫີ່ ງຊາດລາວ, ສະຫະພັນກິລາແຫີ່ ງຊາດ/
2. ອົງການຈັດຕັງກິ
ແຂວງ ສະມາຄົມກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫວງ ແລະ ສະຫະພັນກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫວງ ແລະ ບັນດາສະ ໂມ
ັ້ ບສະຫະພັນກິລາຕີ່ າງ ໆ.
ສອນກິລາທີີ່ຂຶນກັ
ັ ກາຍະພາບ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 3: ນັກກິລາທີີ່ມີພອນສະຫວັນ, ນັກກິລາທີມຊາດ ແລະ ນັກກິລາອາຊີບ ມີສກ
ທຽບເທົີ່າລະດັບມາດຕະຖານຂອງອານຸພາກພນັ້ , ພາກພນັ້ ແລະ ສາກົນ.
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ການພັດທະນານັກກິລາ
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•

ສັ້າງແຜນຍຸ ດທະສາດການພັດທະນານັກກິລາແບບຍນຍົງ

(Sustainable

Athletes

Development

Strategic Plan: SADSP);
•
•
•
•

ຄັດເລອກ ແລະ ພັດທະນານັກກິລາພອນສະຫວັນ (Talent Identification and Development);
ັ້
ັ ປະເພດກິລາຫກ
ັ ແລະ ກິລາປາຍແຫມທີີ່ເປັນເປົາໝາຍ;
ຈ ັ້າງຄູຝຶກປະຈໍາໃຫັ້ກບ
ັ້
ັ ໂຄງການ Sport Hero “Medalist Athletes from SEA Games road to 19th Asian
ບດ
ຈັດຕັງປະຕິ
Games”;
ັ້
ັ ໂຄງການ Road to Olympic Games 2024.
ບດ
ຈັດຕັງປະຕິ

ັ້ ີ່ ວມການແຂີ່ງຂັນ:
ຍຸ ດທະສາດທີ 2: ການຈັດການແຂີ່ງຂັນ ແລະ ການເຂົາຮ
ວຽກຈຸດສຸ ມ
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•

ັ້ ແລະ
ັ້ ພາກພນ
ັ້
ດການແຂີ່ງຂັນກິລາລະດັບອານຸພາກພນ,
ຈັດການແຂີ່ງຂັນກິລາພາຍໃນ ແລະ ເປັນເຈົາພາບຈັ

•

ສາກົນ;
ັ້ ແລະ
ັ້ ພາກພນ
ັ້ ີ່ ວມການແຂີ່ງຂັນກິລາໃນລະດັບອານຸພາກພນ,
ັ້ ີ່ ວມການແຂີ່ງຂັນກິລາພາຍໃນ ແລະ ເຂົາຮ
ເຂົາຮ
ສາກົນ ດັງນີ:ັ້
ັ້ XXXI ປີ 2021
ັ້ ີ່ ວມການແຂີ່ງຂັນກິລາລະດັບສາກົນໃນນາມຂອງປະເທດ SEA Games ຄັງທີ
o ເຂົາຮ
ັ້
XXXII ປີ 2023 ທີີ່ນະຄອນພະນົມເປັນ
ທີີ່ນະຄອນຮາໂນຍ ປະເທດຫວຽດນາມ, ຊີເກມຄັງທີ
ັ້ ີ່ XXXIII ປີ 2025 ທີີ່ີ່ ແຂວງຊົນບູລີ ປະເທດໄທ;
ປະເທດກໍາປູເຈຍ ແລະ ຊີເກມ ຄັງທີ
ັ້ XIX ປີ 2022 ທີີ່ເມອງ ກວາງໂຈວ ປະເທດ ຈີນ ເປັນ
ັ້ ີ່ ວມແຂີ່ງຂັນກິລາ Asian Games ຄັງທີ
o ເຂົາຮ
o

ັ້
ເຈົາພາບ;
ັ້ ີ່ XXXIII ປີ ທີີ່ປະເທດຝຣັີ່ງ ປີ 2024.
ັ້ ີ່ ວມແຂີ່ງຂັນກິລາ Olympic Games ຄັງທີ
ເຂົາຮ

ັ້ ໍລຫ
ິ ານ, ຄູຝຶກ ກໍາມະການຕັດສິນ ແລະ ນັກວິທະຍາສາດການກິລາ ມີຄວາມຮູ ຄັ້ ວາມ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 4: ຜູ ບ
ສາມາດ ທຽບເທົີ່າມາດຕະຖານສາກົນ, ປົ ກປັ ກ, ບູລະນະຮັກສາ ແລະ ນໍາໃຊັ້ພນັ້ ຖານໂຄງລີ່າງການກິລາໃຫັ້ເກີດ
ປະໂຫຍດສູງສຸ ດ.
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ພັດທະນາບຸ ກຄະລາກອນການກິລາ
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•

ສັ້າງແຜນຍຸ ດທະສາດການພັດທະນາບຸ ກຄະລາກອນກິລາແບບຍນຍົງ

(Sustainable Sport Human

•

Recourse Development Strategic Plan: SHDSP);
ສັ້າງໂຄງການຝຶ ກອົບຮົມບຸ ກຄະລາກອນການກິລາໄລຍະສັນັ້

ໄລຍະຍາວ

ແລະ

ຢູີ່ທັງພາຍໃນ

ແລະ

ຕີ່ າງປະເທດ;
•

ສະໜອງທຶນການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໄລຍະຍາວຢູີ່ຕີ່ າງປະເທດ.

ັ້
ີ່ າງກາຍຍະສຶກສາ ແລະ ອຸ ປະກອນການກິລາ:
ຍຸ ດທະສາດທີ 2: ພັດທະນາພນຖານໂຄງລ
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•

ັ້
ັ ສະຖາບັນກິລາ-ກາຍຍະກໍາ;
ີ່ າງ ແລະ ປະກອບສີ່ ການຮຽນການສອນ ໃຫັ້ກບ
ສັ້າງພນຖານໂຄງລ
ປັບປຸ ງສະໜາມກິລາທີີ່ມີແລັ້ວໃຫັ້ເປັນສູນຝຶ ກຊັ້ອມທີີ່ໄດັ້ມາດຕະຖານ;

•

ປະກອບອຸ ປະກອນການຝຶກຊັ້ອມ ແລະ ແຂີ່ງຂັນຕາມມາດຕະຖານຂອງສະຫະພັນ ຫ ສະມາຄົມກິລາຂອງ

•

ສາກົນກໍານົດ;
•
•

ບູລະນະ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນໍາໃຊັ້ສະໜາມກິລາທີີ່ມີແລັ້ວໃຫັ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸ ດ;
ັ້ ລາລາວໃນສູນກາງ ແລະ ທັ້ອງຖິີ່ນ.
ສັ້າງຫໍມູນເຊອກິ

ຍຸ ດທະສາດທີ 3: ພັດທະນາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີການກິລາ
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•
•

ສັ້າງງານວິໄຈກີ່ ຽວກັບວິທະຍາສາດການກິລາໃນສາຂາຕີ່ າງໆ;
ປະກອບອຸ ປະກອນເຄີ່ ອງທົດສອບ ແລະ ວິເຄາະການຝຶ ກຊັ້ອມ ແລະ ການແຂີ່ງຂັນກິລາຂອງນັກກິລາ;

ັ້
ິ ານ-ຄຸ ມ
ັ້ ຄອງວຽກງານກິລາລະດັບສູ ງໃນທົີ່ວປະເທດມີຄວາມເຂັມແຂງ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 5: ການບໍລຫ
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ິ ານ-ຄຸ ມ
ັ້ ຄອງວຽກງານກິລາລະດັບສູງ:
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ການບໍລຫ
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•

ສັ້າງດໍາລັດວີ່າດັ້ວຍກິລາອາຊີບ;

•

ິ ໍາວີ່າດັ້ວຍການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງການຈັດການແຂີ່ງຂັນ;
ສັ້າງນິຕກ

•

ສັ້າງລະບຽບວີ່າດັ້ວຍການນໍາໃຊັ້ເງ ິນກອງທຶນກິລາ-ກາຍຍະກໍາ;
ິ ໍາວີ່າດັ້ວຍເຄີ່ ອງແບບກິລາ-ກາຍຍະກໍາທີມຊາດ;
ສັ້າງນິຕກ

•
•
•

ປັບປຸ ງກົດລະບຽບສະຫະພັນກິລາແຫີ່ ງຊາດ ແລະ ສະໂມສອນກິລາ;
ັ້ ານົດວີ່າດັ້ວຍການຈັດງານມະຫາກໍາກິລາແຫີ່ ງຊາດ;
ປັບປຸ ງຂໍກໍ

•

ັ ນະໂຍບາຍໃຫັ້ກບ
ັ ຜູ ທ
ັ້ ີ່ ສັ້
ີ າງຜົນງານໃນການສັ້າງກຽດຊີ່ ສຽງໃຫັ້ປະເທດຊາດ.
ປະຕິບດ

ິ ານຂອງອົງການຮັບຜິດຊອບວຽກງານກິລາລະດັບສູງ:
ຍຸ ດທະສາດທີີ່ 2: ພັດທະນາລະບົບບໍລຫ
ວຽກຈຸດສຸ ມ
ັ້
ັ ວຽກງານກິລາລະດັບສູງ
ບດ
ອົງການຈັດຕັງປະຕິ

•

ິ ານໃຫັ້ກບ
ັ ອົງການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງ ແລະ
ສັ້າງຮູ ບແບບການບໍລຫ

•

(Administrative Model for Elite Sport Organizations: AMESO);
ັ້ ນກິລາລະດັບສູງ (Elite Sport Database System: ESDS);
ໂຄງການສັ້າງລະບົບຖານຂໍມູ

•
•

ັ ແລະ ກິລາປາຍແຫມ;
ັ ງານປະຈໍາໃນສະຫະພັນກິລາທີີ່ເປັນປະເພດກິລາຫກ
ປະກອບບຸ ກຄະລາກອນປະຕິບດ
ີ່
ິ ານໃຫັ້ກບ
ັ ສະຫະພັນກິລາແຫີ່ ງຊາດທີເປັນປະເພດກິລາປາຍແຫມ.
ສະໜັບສະໜູນງ ົບປະມານບໍລຫ
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X.

ິ ານ ແລະ ຄຸ ມ
ັ້ ຄອງ
ຂະແໜງການຍີ່ ອຍການບໍລຫ

ພາກສະເໜີ

1.

1.1. ຜົນສໍາເລັດ
ພາກ I ຂອງ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025 (ຂໍ ັ້ 2 ແລະ 3) ໃຫັ້ລາຍລະອຽດ
ັ້ ີ່ ນປະ
ິ ານ ແລະ ຄຸ ມ
ັ້ ຄອງການສຶກສາໃນໄລຍະຜີ່ານມາ. ຜົນສໍາເລັດທີີ່ພົນເດັ
ກີ່ ຽວກັບຜົນສໍາເລັດຂອງວຽກງານບໍລຫ
ັ້
ັ້
ັ້ ນໃນປີ
ັ ການສັ້າງຕັງຂຶ
ກອບມີ: ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງ ິນ ໄດັ້ຮບ
2017 ເພີ່ ອສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃນ
ີ ການຄິດໄລີ່ມູນຄີ່າໃຊັ້ຈີ່າຍ
ການເຊີ່ ອມໂຍງລະຫວີ່າງການວາງແຜນ ແລະ ງ ົບປະມານ, ໂດຍໄດັ້ນໍາໃຊັ້ແຜນປະຈໍາປີ ທີ່ ມີ
ັ້ ຄະນະກໍາມະ
ັ້
ັ້
ັ້ ນ ODA ໃຫັ້ມເີ ຂັມແຂງຂຶ
ົບປະມານປະຈໍາປີ ແລະ ໄດັ້ສາັ້ ງຖານຂໍມູ
ນ.
(ACSEPs) ເພີ່ ອຂຶນແຜນງ
ັ້
ັ້ ນໃນປີ
2018 ເພີ່ ອຍົກສູງປະສິດທິພາບຂອງການບັນຈຸ ແລະ ສັບຊັ້ອນຄູ. ນອກນັນັ້
ການຈັດສັນຄູ ກໍີ່ໄດັ້ຖກສັ້າງຕັງຂຶ
, ກໍໄດັ້ປັບປຸ ງໂຄງຮີ່າງການຈັດຕັງັ້ ລວມທັງການປັບປຸ ງພາລະບົດບາດຂອງບັນດາຫັ້ອງການ, ສູນ, ສະຖາບັນ ແລະ
ກົມຂອງກະຊວງ ແລະ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫວງ ແລະ ຫັ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ
ັ ທະນາຄູີ່ມໃນການຝຶ ກອົບຮົມວຽກງານການສັ້າງແຜນ
ກິລາເມອງ/ນະຄອນ. ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດັ້ພດ
ັ້
ັ້
ັ້ ໍລຫ
ິ ານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຂັນກະຊວງ
ພັດທະນາການສຶກສາ ພັ້ອມທັງໄດັ້ຝຶກອົບຮົມໃຫັ້ແກີ່ ຜູ ບ
ແລະ ຂັນແຂວງ
ັ້ ອງ. ຄຽງຄູີ່ກັນນັນັ້ ກໍໄດັ້ຝຶກ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານ ແລະ ພະນັກງານແຜນການຢູີ່ຂັນເມ
ແລະ ໃນຕໍີ່ໜັ້າຈະຝຶກອົບຮົມໃຫັ້ແກີ່ ຜູບ
ັ້
ັ້ ານ ເພີ່ ອສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃນການ
ັ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັນບັ້
ອົບຮົມໃຫັ້ຜູອ
ັ້ ີ່ ໂຮງຮຽນເປັນຫກ
ັ້
ັ .
ັ ວຽກງານການບໍລຫ
ິ ານຄຸ ມ
ັ້ ຄອງທີີ່ເນັນໃສ
ບດ
ຈັດຕັງປະຕິ

1.2. ສິີ່ງທ ັ້າທາຍ
ພາກ I ຂອງ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025 (ພາກ 2 ແລະ3) ໃຫັ້ລາຍ
ັ້ າກັດທາງດັ້ານການເງ ິນຍັງເປັ ນບັນຫາຕໍີ່ເນີ່ ອງ
ັ ປະກອບມີ: ຂໍຈໍ
ລະອຽດກີ່ ຽວກັບສິີ່ງທັ້າທາຍ. ບັນດາສິີ່ງທັ້າທາຍຫກ
ັ້ ຂະແໜງການສຶກສາ ຈໍາເປັ ນຕັ້ອງໄດັ້ມກ
ີ ານກໍານົດວິທກ
ີ ານນໍາໃຊັ້
ຈົນເຖິງປີ 2020 ແລະ ປີ ຕີ່ ໍໆໄປອີກ. ສະນັນ,
ັ້
ີ່ າເກົີ່າ. ເຖິງຢີ່າງໃດກໍີ່ຕາມ ສີ່ວນແບີ່ງ
ບຸ ກຄະລາກອນ ແລະ ງ ົບປະມານທີີ່ມີຈໍາກັດຢີ່າງມີປະສິດທິພາບຫາຍຂຶນກວ
ງ ົບປະມານທີີ່ບໍີ່ແມີ່ ນເງ ິນເດອນຂອງລັດຖະບານໃຫັ້ແກີ່ ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທີີ່ມີຈາໍ ກັດ ແມີ່ ນເປັ ນສິີ່ງ
ທັ້າທາຍໃນການວາງແຜນເພີ່ ອປັ ບປຸ ງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ ແລະ ມີຄວາມຈໍາເປັນຕັ້ອງໄດັ້ປັບປຸ ງຄຸ ນນະພາບ
ແລະ ປະສິດທິພາບໃນການໃຊັ້ຈີ່າຍງ ົບປະ ມານພາຍໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ.
ການແຜີ່ລະບາດຂອງໄວຣັດ Covid-19 ໃນທັ້າຍປີ 2019 ແມີ່ ນເປັນສິີ່ງທັ້າທາຍເພີີ່ມເຕີມໃຫັ້ແກີ່ ຂະແໜງ
ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ. ຍິີ່ງໄປກວີ່ານັນັ້ ເຮັດໃຫັ້ການຄາດຄະເນການເຕີບໂຕຂອງຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ
ັ້ ົບປະມານສໍາລັບຂະແໜງການບໍລກ
ິ ານສາທາ
(GDP) ຫຸ ດລົງ, ລາຍໄດັ້ຈາກການເກັບພາສີຫຸ ດລົງ ແລະ ດັີ່ງນັນງ

ັ້ ສີ່ ງຜົ
ົ ນກະທົບໃນລະດັບ
ລວມທັງຂະແໜງການສຶກສາກໍຈະຫຸ ດລົງເຊັີ່ນດຽວກັນ, ພັ້ອມດຽວກັນນັນກໍ
ັ້ ແລະ ເປັ ນອຸ ປະສັກດັ້ານຄີ່າໃຊັ້ຈີ່າຍທີີ່ຍິີ່ງໃຫຍີ່ ຕໍີ່ການ
ຄອບຄົວ ຊຶີ່ງສົີ່ງຜົນເຮັດໃຫັ້ລະດັບຄວາມທຸກຍາກເພີີ່ມຂຶນ
ັ້
ກຮຽນ.
ເຂົາຮຽນຂອງນັ

ລະນະ,

2.

ິ ະສິດສໍາລັບປີ 2021-2025
ບູລມ

2.1. ຈຸດປະສົງລວມ
ັ້ ນຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ການນໍາໃຊັ້ຂມູ
ັ້ ນ ແລະ ການຄຸ ມ
ໍ ັ້ ນໃຫັ້ມ ີ
ັ້ ຄອງຂໍມູ
1) ເພີ່ ອຮັບປະກັນການເກັບກໍາຂໍມູ
ັ້
ົບປະມານ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາຢີ່າງເປັນລະບົບ;
ປະສິດທິພາບໃນການວາງແຜນ, ການຂຶນແຜນງ
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2) ເພີ່ ອສົີ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນຮີ່ວມ, ລວມທັງການສະໜັບສະໜູນນັກຮຽນພິການ;
ັ້ ສູນກາງລົງຮອດທັ້ອງຖິີ່ນ ມີຄວາມສອດຄີ່ອງກັບພາລະບົດບາດ, ໜັ້າທີີ່
3) ຮັບປະກັນໃຫັ້ກງົ ຈັກການຈັດຕັງແຕີ່
ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຕີ່ ລະຂະແໜງການຍີ່ ອຍ;
4) ເພີ່ ອປະສານສົມທົບກັບແຫີ່ ງເງ ິນຊີ່ວຍເຫອຈາກພາຍນອກ

ແລະ

ຮັບປະກັນຄວາມສອດຄີ່ອງຂອງການ

ິ ະສິດຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການ
ຊີ່ວຍເຫອທາງດັ້ານການເງ ິນຈາກພາຍນອກ ກັບບັນດາຂົງເຂດບູລມ
ສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025;
5) ເພີ່ ອພັດທະນາ ແລະ ສະໜອງງກົນໄກການຮັບປະກັນຄຸ ນນະພາບທີີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ເໝາະສົມ ໃນທຸກ
ລະດັບ;
ັ ຖານອັ້າງອີງທີີ່ຊັດເຈນໃນການກໍານົດນະໂຍບາຍ;
6) ເພີ່ ອຮັບປະກັນໃຫັ້ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ມີຫກ
ັ້ ຄອງການສຶກສາໃຫັ້
7) ເພີ່ ອປັບປຸ ງ ແລະ ພັດທະນາຄວາມຮູ ,ັ້ ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການກີ່ ຽວກັບການຄຸ ມ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານການສຶກສາທຸກຄົນ.
ມີຄຸນນະພາບ ສໍາລັບຜູບ
➢

ຈຸດປະສົງສະເພາະ
1) ເພີ່ ອສັ້າງຄວາມກົມກີ່ ຽວຄນໃໝີ່ລະຫວີ່າງທັກສະ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານກະຊວງສຶກສາທິການ
ີ ໃຫັ້ໄດັ້ຕາມຄວາມຕັ້ອງການຂອງວຽກງານໃນປັດຈຸບນ
ັ ແລະ ອານາຄົດ;
ແລະ ກິລາ ເພີ່ ອ
ັ້
ແກີ່ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ຫັ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິ
2) ເພີ່ ອສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ົ ແລະ ດັ້ວຍຄວາມ
ລາເມອງ, ກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຮງຮຽນ ເພີ່ ອເສີມຂະຫຍາຍປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜນ
ັ ມອບໝາຍ;
ຮັບຜິດຊອບໃນໜັ້າທີີ່ວຽກງານທີີ່ໄດັ້ຮບ
ັ້ ຄອງຊັບພະຍາ
3) ເພີ່ ອປັບປຸ ງຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ແລະ ຫຸດຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ ໂດຍຜີ່ານການຄຸ ມ
ັ ການພັດ
ົ ໂດຍເລັີ່ງໃສີ່ການປັບປຸ ງໃຫັ້ວຽກງານການສຶກສາໄດັ້ຮບ
ກອນທີີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜນ
ຶ ັ້
ທະນາດີຂນ.

2.2. ຄາດໝາຍ
ັ້
ັ້ ນໃນແຕີ່
ລະ 40 ເມອງທີີ່ດັ້ອຍໂອກາດ;
1. ຢີ່າງໜັ້ອຍໜຶີ່ງກຸີ່ ມໂຮງຮຽນໄດັ້ຖກສັ້າງຕັງຂຶ
ັ ທີີ່ໄດັ້ກໍານົດພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດ
ັ້ ຄອງທີີ່ອີງໃສີ່ໂຮງຮຽນເປັນຫກ
2. ນະໂຍບາຍດັ້ານການຄຸ ມ
ັ ການຮັບຮອງ;
ຊອບໃນລະດັບໂຮງຮຽນ, ກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ, ສຶກສາເມອງ ແລະ ສຶກສາແຂວງໄດັ້ຮບ
ິ ານໂຮງຮຽນ ທີີ່ປັບປຸ ງໃໝີ່ ແລະ ຄໍາແນະນໍາກີ່ ຽວກັບເງີ່ ອນໄຂການໃຊັ້
3. ສູດການຄິດໄລີ່ການສະໜອງເງ ິນບໍລຫ
ັ ;
ຈີ່ າຍ ໄດັ້ຖກອະນຸມດ
ັ້
ິ ະສິດ 10 ປີ ໄດັ້ຖກຮັບອະນຸມດ
ັ ;
ັ ການຈັດສັນຄູທີ່ ເປັ
ີ ນບູລມ
ບດ
4. ແຜນຈັດຕັງປະຕິ
ັ້ ີ່ ວຍງານທີີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຕິດຕາມກວດກາແຜນງານນໍາັ້ ແລະ ສຸ ຂະອະນາໄມ.
ີ ານແຕີ່ ງຕັງໜ
5. ໄດັ້ມກ
ັ້ ນ.
6. ລະບົບ EMIS, TEMIS, TVETMIS ແລະ LUMS ແມີ່ ນເຊີ່ ອມຕໍີ່ ແລະ ເຊີ່ ອມໂຍງເຂົາກັ
ັ້
ັ ການຝຶ ກອົບຮົມໃນຫົວຂໍຕີ່ັ້ າງໆ ທີີ່ກີ່ ຽວຂັ້ອງກັບການບໍລ ິ
ິ ານການສຶກສາທູກຂັນໄດັ້
ັ້ ໍລຫ
ຮບ
7. 20% ຂອງ ຜຸ ບ
ັ້ ຄອງການສຶກສາ.
ຫານ ແລະ ຄຸ ມ

ັ ລະດັບສູ ງ
2.3. ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບສູງ ແລະ ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບກາງ, ຈະມີການອັ້າງອີງເປັນວົງເລັບ ຫງັ ຈາກ
ໝາຍເຫດ: ສໍາລັບແຕີ່ ລະຜົນໄດັ້ຮບ
ີ່
ັ້ ີ່ ານ
ສໍານວນທີກີ່ າວເຖິງພາກທີ I ຂອງ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025, ຊຶີ່ງຈະເຮັດໃຫັ້ຜູອ
ສາມາດ ນໍາໃຊັ້ແຜນຂອງ ຂະແໜງການຍີ່ ອຍເປັນແຜນສະເພາະ ແຕີ່ ສາມາດອັ້າງອີງເຖິງນະໂຍບາຍທີີ່ກີ່ ຽວຂັ້ອງ ດັີ່ງທີີ່
188

ັ
ໄດັ້ລະບຸ ໄວັ້ໃນພາກທີ I ຂອງແຜນ. ແຜນພັດທະນາຂອງຂະແໜງການຍີ່ ອຍ ບໍີ່ຈໍາເປັນຕັ້ອງແກໄັ້ ຂທຸກໆຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບສູງ. ບາງຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບສູງ ແລະ ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບກາງ ໄດັ້ຖກດັດແກ ັ້ເພີ່ ອ
ລະດັບກາງຂອງຜົນໄດັ້ຮບ
ສະແດງໃຫັ້ເຫັນຈຸດສຸ ມຂອງຂະແໜງຍີ່ ອຍ
2.3.1. ຈໍານວນນັກຮຽນທີີ່ຈົບຈາກອະນຸບານຈົນຮອດມັດທະຍົມຕອນປາຍ ລວມທັງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ
ົ ໄດັ້ຮບ
ັ ດັ້ານການຮຽນຮູ ທ
ັ້ ີ່ ດີ
ີ ຂນ,
ຶ ັ້ ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນການຮູ ໜ
ັ້ ງັ ສ ແລະ ທັກສະການ
ເພີີ່ມຂຶນັ້ ພັ້ອມທັງມີຜນ
ັ້ ອ
ັ້ ຍໂອກາດ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບ
ຄິດໄລີ່ເລກ, ທັກສະ ສັດຕະວັດທີ 21 ໂດຍສຸ ມໃສີ່ເປັ ນພິ ເສດຕໍີ່ຜູ ດ
ລະຫວີ່າງຍິງ-ຊາຍ
ັ ການ ແລະ ເຫດຜົນ
ຫກ

➢

ັ ການ ແລະ ເຫດຜົນ. ການປະເມີນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ
ພາກທີ I ໄດັ້ລະບຸ ເຖິງລາຍລະອຽດຂອງຫກ
ັ້ (ມ.4) ໄດັ້ສະແດງໃຫັ້ເຫັນວີ່າລະດັບຄວາມສາມາດ ໃນການຮູ ັ້
ັ້
ມ 3 ແລະ ມັດທະຍົມຕອນຕົນ
ວີ່າງມໍີ່ໆນີຢູັ້ ີ່ ຊັນປະຖົ
ັ້ ີ່ ມີ
ີ ຄຸນນະພາບໃນລະດັບສູງ.
ີ
ັ ບໍີ່ພຽງພໍທີ່ ຈະສະໜັ
ບສະໜູນການຮຽນຮູ ທ
ໜັງສ ແລະ ການຄິດໄລີ່ເລກ ໃນປະຈຸບນ
ພາກສີ່ວນຮັບຜິດຊອບ

➢

ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງ ິນ, ຄະນະກໍາມະການຈັດສັນຄູ, ກົມການສຶກສາກອີ່ນໄວຮຽນ, ກົມ
ສາມັນ, ແລະ ສູນການສຶກສາຮຽນຮີ່ວມ.
ັ້
ັ້
ັ້ ີ່ ມຂຶນໃນທຸ
ັ ຕາ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 1: ອັດຕາການເຂົາຮຽນ
ແລະ ອັດຕາການເລີ່ ອນຂັນເພີ
ກລະດັບ ເຮັດໃຫັ້ອດ
ັ້ ີ່ ມຂຶນັ້ (ພາກທີ I ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບສູງທີ 1, ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 1.3)
ການຈົບຊັນເພີ
ັ້ ເພີ່ ອເຮັດໜັ້າທີີ່ໃນການຈັດບູລມ
ັ້
ິ ະສິດ ແລະ ຂະຫຍາຍເປົາໝາຍຂອງ
ັ້ ຄອງຂຶນ
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ສັ້າງກົງຈັກການຄຸ ມ
ັ້ ໂດຍສະເພາະໃນ
ັ້ ງການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນຫາຍຂຶນ
ການສຶກສາຫັ້ອງກຽມປະຖົມ 1 ປີ ເພີ່ ອເຮັດໃຫັ້ການເຂົາເຖິ
ເຂດທີີ່ດັ້ອຍໂອກາດ.
ົ ສໍາເລັດອັນເຕັມສີ່ວນຂອງຍຸ ດທະສາດນີ ັ້ ຈະຕັ້ອງມີການສະໜອງທຶນທີີ່ສອດຄີ່ອງກັບສົມມຸ ດຖານ
ຢາກມີຜນ
ງ ົບປະມານ “ຍົກສູງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ” ແລະ / ຫ ງ ົບປະມານ ODA ສຸ ມໃສີ່ສະເພາະຍຸ ດທະສາດນີ.ັ້
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
•

ັ ການສະໜັບສະໜູນທາງດັ້ານວິຊາການຈາກ ກົມ
ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງ ິນ ໂດຍໄດັ້ຮບ
ິ ະສິດສໍາລັບ
ການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ແລະ ຄະນະກໍາມະການຈັດສັນຄູ ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດບັນດາບູລມ
ການຂະຫຍາຍການສຶກສາຫັ້ອງກຽມປະຖົມ 1 ປີ (ຫ ການສະໜອງການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນໃນຮູ ບແບບ
ອີ່ ນໆ);

•

ິ ໍາທີີ່ມອບໜັ້າທີີ່ໃຫັ້ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງ ິນ ໃນລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບ
ອອກນິຕກ
ັ້
າ ແລະ ກໍານົດການຂະຫຍາຍການສຶກສາຫັ້ອງກຽມປະຖົມ;
ທັ້ອງຖິີ່ນ ໃນການຄົນຄວັ້

•

ັ ການສະໜັບສະໜູນ ທາງດັ້ານວິຊາການຈາກກົມ
ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງ ິນ ໂດຍໄດັ້ຮບ
ີ ານຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນ ໃນການຂະຫຍາຍຫັ້ອງ
ການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ໃຫັ້ຄໍາແນະນໍາກີ່ ຽວກັບວິທກ
ກຽມປະຖົມ ໃນ 40 ເມອງທີີ່ດັ້ອຍໂອກາດ.
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ັ້
ັ້ ດທະຍົມຕົນ
ັ້ ງການສຶກສາຊັນມັ
ຍຸ ດທະສາດທີ 2: ດໍາເນີນການທົບທວນນະໂຍບາຍ ການຂະຫຍາຍການເຂົາເຖິ
ັ .
ລວມທັງໂຄງສັ້າງການສຶກສາສາຍສາມັນ 5+4+3 ທີີ່ມີໃນປະຈຸບນ
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•

ັ້ ມ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທີ່ ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ
ັ້
ດຂັນກົ
ສັ້າງຕັງຄະນະສະເພາະກິ
ັ ;
ກິລາ ເພີ່ ອຈັດຕັງັ້ ແລະ ປະເມີນໂຄງປະກອບລະບົບການສຶກສາສາຍສາມັນ 5+4+3 ໃນປະຈຸບນ

•

ົ ສູງສຸ ດ ເພີ່ ອເຮັດໃຫັ້ການຂະຫຍາຍການສຶກສາຊັນັ້
ີ ານທີີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜນ
ກໍານົດວິທກ
ັ້ ຄວາມຍນຍົງທາງດັ້ານການເງ ິນ.
ມັດທະຍົມຕອນຕົນມີ

ັ້
ັ ການສະໜອງອາຫານ
ັ ແຜນຍຸ ດທະສາດ ແລະ ແຜນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ຍຸ ດທະສາດທີ 3: ທົບທວນ ແລະ ອະນຸມດ
ໃຫັ້ໂຮງຮຽນອະນຸບານ ແລະ ປະຖົມສຶກສາສຶກສາ ທີີ່ມີຄວາມຍນຍົງ (ແຜນຊັບພະນາກອນມະນຸດ ແລະ ແຜນການ
ເງ ິນ).
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
ັ້ ີ່ ວຍງານທົບທວນແຜນຍຸ ດທະສາດການສະໜອງອາຫານ ທີີ່ປະກອບດັ້ວຍ ຄະນະກໍາມະການແຜນ
• ສັ້າງຕັງໜ
ການ ແລະ ການເງ ິນ, ສູນການສຶກສາຮຽນຮີ່ວມ ແລະ ກົມສາມັນສຶກສາ ເພີ່ ອຈັດຕັງັ້ ແລະ ປະເມີນແຜນຍຸ ດ
ີ ານທີີ່ຍນຍົງ.
ັ ງານ ເພີ່ ອກໍານົດວິທກ
ທະສາດດັ້ານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ແຜນປະຕິບດ
ັ ໃນຂະແໜງການສຶກສາ ໂດຍຄໍານຶງເຖິງ
ຍຸ ດທະສາດທີ 4: ທົບທວນ ແລະ ຮັບຮອງເອົາແຜນການແກ ັ້ໄຂໄພພິບດ
ການປີ່ຽນແປງຂອງດິນຟັ້າອາກາດ.
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•

ັ້
ົ ວິຊາການທີີ່ກີ່ ຽວຂັ້ອງ ເພີ່ ອວິເຄາະເຖິງ
ບຜິດຊອບ ເຊິີ່ງປະກອບມີກມ
ຫັ້ອງການກະຊວງຈະແຕີ່ ງຕັງຄະນະຮັ
ັ ໄພພິບດ
ັ ພາຍໃນຂະແໜງການ ແລະ ພັດທະນາແຜນການຕອບໂຕັ້ຂອງຂະແໜງ
ການກະກຽມຕອບໂຕັ້ກບ
ີ່
ການ ເພອທົບທວນ ແລະ ຮັບຮອງ.

•

ຈັດຝຶ ກອົບຮົມໃຫັ້ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃນຂອບເຂດທົີ່ວປະເທດໃນການສໍາຫວດ, ລາຍງານສະ
ັ .
ພາບການເຝົັ້າລະວັງສະພາບໄພພິບດ

•

ັ້ ນໃນການຕິດຕາມສະພາບໄພພິບດ
ໍ ັ້ ນທາງດັ້ານພູມ
ັ ໃນຂອບເຂດທົີ່ວປະເທດໂດຍການນໍາໃຊັ້ຂມູ
ສັ້າງຖານຂໍມູ
ສັນຖານ (GIS).

ັ ນະໂຍບາຍການຖພາຂອງນັກຮຽນ.
ຍຸ ດທະສາດທີ 5: ທົບທວນ ແລະ ອະນຸມດ
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•

ັ ຮຽນທີີ່ຖພາ ແລະ ຫງັ ການເກີດລູກ ໄດັ້ສາມາດສບຕໍີ່
ພັດທະນານະໂຍບາຍກີ່ ຽວກັບການອະນຸຍາດໃຫັ້ນກ
ຮຽນຢີ່າງເປັນທາງການ

ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 2 : ຫຸ ດຜີ່ອນຊີ່ອງຫວີ່າງໃນການພັດທະນາການສຶກສາ ລະຫວີ່າງເຂດທີີ່ດັ້ອຍໂອກາດ ແລະ
ັ ລະດັບສູ ງທີ 1, ຜົນຮັບລະດັບກາງ 1.5)
ບໍີ່ດັ້ອຍໂອກາດ ໂດຍຜີ່ານການສັ້າງກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ. (ພາກທີ I ຜົນໄດັ້ຮບ
ິ ໍາ ສໍາລັບການບໍລຫ
ິ ານກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ກໍານົດພາລະບົດບາດ ແລະ ສັ້າງນິຕກ
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•

ົ ທາງຄີ່າໃຊັ້ຈີ່າຍ (ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການ
ີ ານທີີ່ມີປະສິດທິຜນ
ກົມສາມັນ ແລະ ກົມສັ້າງຄູກໍານົດວິທກ
ເງ ິນ ແລະ ການນໍາໃຊັ້ ICT) ໃນການສັ້າງຕັງັ້ ແລະ ນໍາໃຊັ້ກຸີ່ມໂຮງຮຽນເພີ່ ອຫຸ ດຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນກັນ;
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•

ິ ານ
ກໍານົດຄວາມສໍາພັນ (ໃໝີ່ ແລະ ປີ່ຽນແປງ) ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ລະຫວີ່າງການບໍລຫ
ິ ໍາທີີ່ຈໍາເປັ ນອີ່ ນໆ;
ໃນກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ ແລະ ສຶກສາເມອງ ລວມທັງນິຕກ

•

ິ ານ ຂອງກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ
ສັ້າງ ແລະ ການຮັບຮອງເອົາການກໍານົດໜັ້າວຽກ, ການຈັດສັນຕໍາແໜີ່ງງານບໍລຫ

•

ັ ສໍາລັບກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ.
ທົບທວນລະບົບການສະໜັບສະໜູນຄູໃນປະຈຸບນ

ັ້
ິ ານກຸີ່ ມໂຮງຮຽນພາຍໃນ 40 ເມອງ ພັ້ອມທັງໃຫັ້ບູລມ
ິ ະສິດໃນການຈັດ
ບການບໍລຫ
ຍຸ ດທະສາດທີ 2: ສັ້າງຕັງລະບົ
ົ .ັ້
ສັນຊັບພະຍາກອນໃຫັ້ແກີ່ ບັນດາເມອງເຫີ່ ານີ
ົ ສໍາເລັດອັນເຕັມສີ່ວນຂອງຍຸ ດທະສາດນີ ັ້ ຈະຕັ້ອງມີການສະໜອງທຶນທີີ່ສອດຄີ່ອງກັບສົມມຸ ດຖານ
ຢາກມີຜນ
ງ ົບປະມານ “ຍົກສູງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ” ແລະ / ຫ ງ ົບປະມານ ODA ສຸ ມໃສີ່ສະເພາະຍຸ ດທະສາດນີ.ັ້
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•
•

ັ້ ມໂຮງຮຽນໃນເມອງບູລມ
ິ ະສິດ;
ກໍານົດການຈັດສັນງ ົບປະມານ ເພີ່ ອສະໜັບສະໜູນການສັ້າງຕັງກຸີ່
ັ ບູລມ
ິ ະສິດໃນການຈັດສັນ
ຄະນະກໍາມະການຈັດສັນຄູ ສັ້າງແຜນການເພີ່ ອຮັບປະກັນໃຫັ້ ເມອງດັີ່ງກີ່ າວໄດັ້ຮບ
ຕໍາແໜີ່ງລັດຖະກອນໃໝີ່ ແລະ ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງ ິນ ຮັບປະກັນໃຫັ້ງ ົບປະມານບໍລ ິ
ິ ະສິດແກີ່ ບັນດາເມອງດຽວກັນນີ;ັ້
ຫານ ໃຫັ້ບູລມ

•

ິ ານສໍາລັບເມອງ ແລະ ເງ ິນບໍລຫ
ິ ານໂຮງຮຽນ ເພີ່ ອໃຫັ້ເມອງທີີ່ດັ້ອຍໂອ
ທົບທວນສູດສໍາລັບງ ົບປະມານບໍລຫ
ັ້
ັ ສີ່ວນແບີ່ງງ ົບປະມານຫາຍຂຶນ.
ກາດນີ ັ້ ໄດັ້ຮບ

ັ ພະຍາກອນທາງດັ້ານການເງ ິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເພີ່ ອເຮັດວຽກຢີ່າງມີປະ
2.3.2. ທຸກໂຮງຮຽນມີຊບ
ົ , ຄຽງຄູີ່ ກັບຄວາມສາມາດໃນການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງໂຮງຮຽນ ເພີ່ ອເຮັດໃຫັ້ຜນ
ົ ໄດັ້ຮບ
ັ ການຮຽນຂອງ
ສິດທິຜນ
ຶ ັ້ (ພາກທີ I ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ລະດັບສູ ງທີ 3)
ນັກຮຽນດີຂນ.
➢

ັ ການ ແລະ ເຫດຜົນ
ຫກ

ັ ການ ແລະ ມີເຫດຜົນຕີ່ າງໆ. ມີຄວາມຈໍາເປັນຕັ້ອງມີລະບົບການ
ພາກທີ I ໄດັ້ລາຍງານລະອຽດກີ່ ຽວກັບຫກ
ວາງແຜນ, ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນທີີ່ດີ ເພີ່ ອຮັບປະກັນວີ່າໂຮງຮຽນທຸກ
ັ້
ັ້ ນຖານ
ັ ພະຍາກອນຂັນພ
ິ ານດັ້ານການສຶກສາທີີ່ມີ
ແລະ ຄວາມສາມາດທີີ່ຈໍາເປັນ ເພີ່ ອສະໜອງການບໍລກ
ແຫີ່ ງມີຊບ
ັ້
ັ້
ັ້ ນຖານຄຸ
ິ ານ ແລະ
ບການບໍລຫ
ນນະພາບການສຶກສາ ຕັ້ອງເຊີ່ ອມໂຍງເຂົາໃນລະບົ
ຄຸ ນນະພາບ. ມາດຕະຖານຂັນພ
ັ້ ຄອງລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບທັ້ອງຖິີ່ນ ທີີ່ນໍາໃຊັ້ເພີ່ ອເປັນທິດທາງໃນການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນ. ການສະໜັບ
ຄຸ ມ
ັ້
ັ ຈະຊີ່ວຍໃນ
ັ້ ຄອງທີີ່ອີງໃສີ່ໂຮງຮຽນເປັນຫກ
ແກີ່ ລະບົບການຄຸ ມ
ສະໜູນຢີ່າງຕໍີ່ເນີ່ ອງ ໃນການສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ການເສີມສັ້າງຄວາມສາມາດໃນການວາງແຜນ ແລະ ການລາຍງານ ແລະ ລະບົບຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນລະດັບໂຮງ
ຮຽນ.
➢

ພາກສີ່ວນຮັບຜິດຊອບປະກອບມີ:

ົ ການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ, ກົມສາມັນສຶກສາ
ກົມແຜນການ, ກົມການເງ ິນ, ກົມຈັດຕັງັ້ ແລະ ພະນັກງານ, ກົມ
ັ້
ິ ານ
າວິທພຍາສາດການສຶກສາ, ສູນປະກັນຄຸ ນນະພາບ, ສະຖາບັນພັດທະນາການບໍລຫ
ກົມສັ້າງຄູ, ສະຖາບັນຄົນຄວັ້
ການສຶກສາ ແລະ ກົມກວດກາ.
ັ້
ັ້ ນຖານຄຸ
ນນະພາບການສຶກສາ, ຄູີ່ ູມແນະນໍາການນໍາໃຊັ້, ການທົດລອງ ແລະ
ການພັດທະນາມາດຕະຖານຂັນພ

ການນໍີ່າໃຊັ້ ແມີ່ ນມີລາຍລະອຽດໃນແຜນການຂອງຂະແໜງການຍີ່ ອຍຕີ່ າງໆ ຄ: ການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ, ປະຖົມ
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ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາ. ສູນປະກັນຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການເຮັດວຽກກັບບັນດາກົມ
ັ້
ັ້ ນຖານຄຸ
ິ ະສິດມີດີ່ ງນີ
ັ :ັ້
ນນະພາບການສຶກສາ. ບູລມ
ຕີ່ າງໆ ເພີ່ ອພັດທະນາມາດຕະຖານຂັນພ
ັ້
ັ້ ນຖານຄຸ
ັ້
ັ ລະບົບມາດຕະຖານຂັນພ
ນນະພາບການສຶກສາ ສໍາລັບ
ບດ
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັງປະຕິ
ການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາ.
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 2 : ຂະບວນການປະເມີນຕົນເອງ ແລະ ການວາງແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນແບບຍນຍົງ
ັ້ ອງ ແລະ ການກໍານົດເປົາໝາຍ
ັ້
(ໂດຍນໍາໃຊັ້ FQS) ໄດັ້ຖກພັດທະນາຂຶນັ້ ເພີ່ ອເປັ ນບີ່ອນອີງແກີ່ ການວາງແຜນຂັນເມ
ການສະໜັບສະໜູນ, ລວມທັງການຈັດສັນຄູ ແລະ ອຸ ປະກອນຮັບໃຊັ້ການຮຽນ (ພາກທີ I, ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບສູ ງທີ
3, ຜົນຮັບລະດັບກາງທີ 3.2).
ັ້ ງລະດັບສູນກາງ ແລະ ລະດັບທັ້ອງຖິີ່ນມີຄວາມສອດຄີ່ອງກັນ ເພີ່ ອ
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ລະບົບກົງຈັກການຈັດຕັງທັ
ັ້
ັ້ ນຖານຂອງຄຸ
ນນະພາບການສຶກສາ ໃນສະ
ສະໜັບສະໜູນການຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນ ເພີ່ ອບັນລຸ ມາດຕະຖານຂັນພ
ຖານການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ, ປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາ.
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
•

ປັບປຸ ງ ສິດ ແລະ ໜັ້າທີີ່ ຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫວງ ແລະ ຫັ້ອງການສຶກສາ
ທິການ ແລະ ກິລາເມອງ/ນະຄອນ ແລະ ຂອງພະນັກງານ ເພີ່ ອໃຫັ້ກວມເອົາການເຮັດໜັ້າທີີ່ໃນການລາຍງານ
ັ້
ັ້ ນຖານຄຸ
ັ້
ິ ະສິດ
ັ ມາດຕະຖານຂັນພ
ນນະພາບການສຶກສາ ແລະ ລະບົບການຈັດບູລມ
ບດ
ຜົນການຈັດຕັງປະຕິ

•

ໃນການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນ;
ັ້ າ ຂອງຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງ ິນ, ພັດທະນາ ແລະ ເຜີຍແຜີ່ ຂັນຕອນ
ັ້
ແລະ
ພາຍໃຕັ້ການຊີນໍ
ັ້
ັ້
ຂໍແນະນໍ
ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
າໃນການສະໜັບສະໜູນບັນກາກົມ/ຫັ້ອງການຂັນກະຊວງ,
ແຂວງ/ນະຄອນຫວງ ແລະ ຫັ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມອງ/ນະຄອນ ໃນການຈັດສັນຊັບພະຍາ
ັ້
ັ້ ນຖານຄຸ
ນນະພາບການສຶກສາ ໄດັ້ຢີ່າງມີປະສິດຕິ
ກອນໃຫັ້ແກີ່ ໂຮງຮຽນ ທີີ່ບໍີ່ສາມາດບັນລຸ ມາດຕະຖານຂັນພ

•

ັ້
ພາບຫາຍຂຶນ.
ັ້
ັ້ ນຖານຄຸ
ັ້ ນມາດຕະຖານຂອງມາດຕະຖານຂັນພ
ນນະພາບ
ພັດທະນາເຄີ່ ອງມການປະເມີນຜົນ ແລະ ການຢັງຢ
ການສຶກສາ ສໍາລັບພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫວງ ແລະ ຫັ້ອງການສຶກສາທິການ

•
•

ແລະ ກິລາເມອງ/ນະຄອນ;
ັ້
ັ້ ນ LESMIS ເພີ່ ອໃຫັ້ສາມາດລາຍງານຜົນການຈັດຕັງປະຕິ
ັ້
ັ ມາດຕະ
ບດ
ຖານຂໍມູ
ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ັ້
ັ້ ນຖານຄຸ
ນນະພາບການສຶກສາ;
ຖານຂັນພ
ັ້ ດ ແລະ ຄາດໝາຍ ເພີ່ ອສະແດງໃຫັ້ເຫັນເຖິງຊັບພະຍາກອນທີີ່ມີ
ັ້ ນປີ ຖານ ແລະ ພັດທະນາຕົວຊີວັ
ເກັບກໍາຂໍມູ
ັ້ ນເພີີ່ມເຕີມ ສໍາລັບຄາດໝາຍລະດັບຊາດ ໃນການບັນລຸ ມາດຕະຖານ
ໃນລະດັບໂຮງຮຽນ ເພີ່ ອໃຫັ້ເປັນຂໍມູ
ັ້
ັ້ ນຖານຄຸ
ນນະພາບການສຶກສາ.
ຂັນພ

ິ ານໂຮງຮຽນ (ສູ ດຄິດໄລີ່ ແລະ ລາຍການໃຊັ້ຈີ່າຍທີີ່ເໝາະສົມ) ແມີ່ ນຕອບສະ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 3: ເງ ິນບໍລຫ
ໜອງຕໍີ່ຄວາມຕັ້ອງການໃນລະດັບໂຮງຮຽນ ເພີ່ ອຫຸ ດຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ ແລະ ຕິດພັນກັບ FQS. (ພາກທີ I, ຜົນ
ໄດັ້ຮັບລະດັບສູ ງທີ 3, ຜົນຮັບລະດັບກາງທີ 3.3)
ິ ານ
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ທົບທວນ ແລະ ປັບປຸ ງ ນະໂຍບາຍ, ສູດການຄິດໄລີ່ ແລະ ລາຍການໃຊັ້ຈີ່າຍ ຂອງເງ ິນບໍລຫ
ໂຮງຮຽນ ເພີ່ ອໃຫັ້ສອດຄີ່ອງກັບນະໂຍບາຍຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025.
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ົ ສໍາເລັດອັນເຕັມສີ່ວນຂອງຍຸ ດທະສາດນີ ັ້ ຈະຕັ້ອງມີການສະໜອງທຶນທີີ່ສອດຄີ່ອງກັບສົມມຸ ດຖານ
ຢາກມີຜນ
ງ ົບປະມານ “ຍົກສູງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ” ແລະ / ຫ ງ ົບປະມານ ODA ສຸ ມໃສີ່ສະເພາະຍຸ ດທະສາດນີ.ັ້
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
•

ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງ ິນຈະທົບທວນນະໂຍບາຍ, ສູດຄິດໄລີ່ ແລະ ລາຍການຈີ່ າຍທີີ່ເໝາະ
ິ ະສິດດັ້ານນະໂຍບາຍຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງ
ິ ານໂຮງຮຽນ ເພີ່ ອໃຫັ້ສອດຄີ່ອງກັບບູລມ
ສົມຂອງເງ ິນບໍລຫ
ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025;

•

ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງ ິນຈະທົບທວນ ແລະ ໃຫັ້ຄາໍ ແນະນໍາສໍາລັບການທົບທວນສູດຄິດ
ໄລີ່ ແລະ ລາຍການໃຊັ້ຈີ່າຍທີີ່ເໝາະສົມ ເພີ່ ອໃຫັ້ຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕັ້ອງການຂອງໂຮງຮຽນຢີ່າງມີປະ
ົ ສູງ;
ສິດທິຜນ

•

ິ ານໂຮງຮຽນ ສໍາລັບໂຮງຮຽນ ແລະ ຫັ້ອງການສຶກ
ພັດທະນາຄໍາແນະນໍາ ແລະ ລະບຽບການໃຊັ້ຈີ່າຍເງ ິນບໍລຫ
ິ ານໂຮງຮຽນ
ສາທິການ ແລະ ກິລາເມອງ/ນະຄອນ ເພີ່ ອໃຫັ້ສອດຄີ່ອງກັບ ນະໂນຍາຍການໃຊັ້ຈີ່າຍເງ ິນບໍລຫ
ສະບັບປັບປຸ ງໃໝີ່;

•

ັ້
ັ ນະໂນຍາຍການໃຊັ້ຈີ່າຍເງ ິນບໍລຫ
ິ ານໂຮງຮຽນສະບັບປັບປຸ ງໃໝີ່;
ບດ
ຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັງປະຕິ

ັ ເພີ່ ອເຮັດໃຫັ້ການຈີ່ າຍເງ ິນ
ິ ານໂຮງຮຽນທີີ່ນໍາໃຊັ້ໃນປະຈຸບນ
ຍຸ ດທະສາດທີ 2: ທົບທວນລະບົບການຈີ່ າຍເງ ິນບໍລຫ
ັ້ ນການຈັດສົີ່ງເງ ິນ ແລະ ປະສິດທິພາບໃນການມາຮັບເອົາເງ ິນ ສໍາລັບໂຮງຮຽນນັ້ອຍ
ີ ານຢັງຢ
ທັນເວລາ, ປັບປຸ ງວິທກ
ີ .
ແລະ ໂຮງຮຽນທີີ່ຢູີ່ເຂດຫີ່ າງໄກສອກຫກ
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•

ັ ນີ ັ້ ລວມທັງການໂອນເງ ິນສອງ
ິ ານໂຮງຮຽນທີີ່ນໍາໃຊັ້ຢີ່ ູປັດຈຸບນ
ທົບທວນນະໂຍບາຍການເບີກຈີ່ າຍເງ ິນບໍລຫ
ັ້ ີ່ ປີ ສໍາລັບໂຮງຮຽນນັ້ອຍ ແລະ ຢູີ່ຫີ່ າງໄກສອກຫກ
ີ ;
ຄັງຕໍ

•

ັ້ ລວມທັງການຕິດຕາມກວດກາ, ເພີ່ ອຂໍອະນຸມດ
ັ
ສະເໜີນະໂຍບາຍການເບີກຈີ່ າຍທີີ່ມີປະສິດທິພາບຫາຍຂຶນ,
ຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ກະຊວງການເງ ິນ;

•

ັ ເງ ິນບໍ
ັ້ ີ່ ໄດັ້
ີ ຮບ
ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງ ິນ ກວດກາລາຍລະອຽດບັນຊີທະນາຄານຂອງຜູ ທ
ຫານໂຮງຮຽນ;

•

ີ ານ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ກະຊວງການເງ ິນ ຈະພົບປະກັນເພີ່ ອປຶກສາຫາລກີ່ ຽວກັບວິທກ
ິ ານໂຮງຮຽນ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງການມຮຖອນເອົາເງ ິນ
ເພີ່ ອປັບປຸ ງຄວາມໄວຂອງການຈັດສົີ່ງເງ ິນບໍລຫ
ີ .
ິ ານດັີ່ງກີ່ າວ ສໍາລັບໂຮງຮຽນຂະໜາດນັ້ອຍ ແລະ / ຫ ໂຮງຮຽນຢູີ່ເຂດຫີ່ າງໄກສອກຫກ
ບໍລຫ

ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 4: ການຈັດສັນຄູສອນແມີ່ ນຕອບສະໜອງຕໍີ່ຄວາມຕັ້ອງການຂອງດັບໂຮງຮຽນ ເພີ່ ອຫຸ ດັ້
ັ້ ນຖານຄຸ
ັ
ຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ ແລະ ສອດຄີ່ອງ ມາດຕະຖານຂັນພ
ນນະພາບການສຶກສາ. (ພາກທີ I, ຜົນໄດັ້ຮບ
ລະດັບສູງທີ 3, ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 3.4)
ັ້ ີ່ ເຮັດໜັ້າທີີ່ໃນການ
ັ້
ິ ານ ແລະ ກົງຈັກການຈັດຕັງທີ
ແກີ່ ວຽກງານການບໍລຫ
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ີ ວາມຍຸ ດຕິທໍາ ແລະ ເທົີ່າທຽມກັນ.
ຈັດສັນ ແລະ ສັບຊັ້ອນຄູ ເພີ່ ອເຮັດໃຫັ້ການຈັດສັນຄູມຄ
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•

ັ້
ັ ຄູີ່ ມການຈັດສັນ
ິ ໍາ ເພີ່ ອສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ຄະນະກໍາມະການຈັດສັນຄູ ພັດທະນາຂອບນິຕກ
ຄູປະຖົມສະບັບປັບປຸ ງໃໝີ່;
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•

ີ ານຈັດສັນຄູໃນທຸກລະດັບ ແລະ ໃຫັ້ຂສະເໜີ
ໍ ັ້
ແນະ ໂດຍອີງໃສີ່ຕົວເລກພະນັກງານທີີ່
ດໍາເນີນວິເຄາະວິທກ
ັ ໃຫັ້ແກີ່ ຄະນະກໍາມະການຈັດສັນຄູ ເພີ່ ອທົບທວນ ແລະ ອະນຸມດ
ັ ;
ຄາດວີ່າຈະໄດັ້ຮບ

•

ຄະນະກໍາມະການຈັດສັນຄູ
ຖິີ່ນຖານ ເພີ່ ອໄປສິດສອນ;

•

ັ້ າ ແລະ ຕິດຕາມການພັດທະນາແຜນບູລມ
ິ ະສິດການຈັດ
ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງ ິນ ຈະຊີນໍ
ສັນຄູ 10 ປີ ເພີ່ ອຫຸ ດຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ.

•

ໃນການທົບທວນໃນໄລຍະກາງ, ຄະນະກໍາມະການຈັດສັນຄູ ຈະທົບທວນຄນສູດການຈັດສັນຄູ ແລະ ບົດ
ັ້
ັ ຕົວຈິງ.
ບດ
ແນະນໍາ ເພີ່ ອປະເມີນຄວາມສອດຄີ່ອງໃນການຈັດຕັງປະຕິ

ີ າຍ
ຈະພິຈາລະນາຄວາມເປັນໄປໄດັ້ໃນການສະໜອງເງ ິນອຸ ດໜູນໃຫີ່ ແກີ່ ຄູທີ່ ຍັ້

ັ້ ນຄຸ ມ
ັ້
ັ້ ຄອງການຈັດສັນຄູ ແລະ ສັບຊັ້ອນຄູຄນໃໝີ່ ເພີ່ ອ
ລະບົບຖານຂໍມູ
ຍຸ ດທະສາດທີ 2: ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງແກີ່
ີ ວາມເທົີ່າທຽມກັນ.
ສະໜັບສະໜູນການສະໜອງຄູໃຫັ້ມຄ
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•
•

ັ້ ນ PMIS ເພີ່ ອໃຫັ້ເຊີ່ ອມຈອດກັບລະບົບອີ່ ນ ແລະ ສາມາດຕິດຕາມການຈັດສັນຄູ;
ພັດທະນາຖານຂໍມູ
ັ້ ີ່ ມ ເພີ່ ອໃຫັ້ຄໍາແນະນໍາແກີ່ ສຶກສາເມອ
ຶ ງໃນການຈັດຕັງັ້
ັ ນໍາໃຊັ້ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ປມຄູ
ພັດທະນາ ແລະ ອະນຸມດ
ັ ແຜນການແບີ່ງປັນຄູໃຫັ້ເທົີ່າທຽມກັນ, ຮັບປະກັນໃຫັ້ໂຮງຮຽນທຸກແຫີ່ ງມີຈາໍ ນວນຄູກວມ 80%
ປະຕິບດ
ັ້
ທຽບໃສີ່ມາດຕະຖານໃນການບັນຈຸຄູ (ອີງຕາມຄູີ່ ມແນະນໍາໃນການຈັດສັນຄູສະບັບປັບປຸ ງໃໝີ່);
ຂຶນໄປ

•

ັ ນໍາໃຊັ້ລະບົບການປະເມີນຄວາມສອດຄີ່ອງໃນການຈັດສັນຄູ ໂດຍອີງໃສີ່ຄູີ່ມແນະ
ພັດທະນາ ແລະ ອະນຸມດ
ນໍາໃນການຈັດສັນຄູສະບັບປັບປຸ ງໃໝີ່.

•

ທົບທວນ ແລະ ທົດລອງຍຸ ດທະສາດການຈັດສັນຄູຄນໃໝີ່ ແລະ ການສະໜອງສິີ່ງຈູງໃຈ ເພີ່ ອໃຫັ້ສາມາດປະ
ເມີນຄວາມເປັນໄປໄດັ້ ໃນເວລາມີການທົບທວນໃນໄລຍະກາງ.

ັ້
ັ້ ແລະ ສັ້າງສິີ່ງຈູງໃຈໃຫັ້ພວກ
ຶ ສານິເທດ ເພີ່ ອກະຕຸ ນ
ຊາຊີບຄູ ລວມທັງຄູສກ
ຍຸ ດທະສາດທີ 3: ກໍານົດເສັນທາງວິ
ດັີ່ງກີ່ າວນີ.ັ້
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•

ັ້
ຊາຊີບຄູ ແລະ ຂອບ
ຄະນະກໍາມະການຈັດສັນຄູ ຈະພິຈາລະນາຄວາມເປັນໄປໄດັ້ໃນການກໍານົດເສັນທາງວິ
ພັດທະນາວິຊາຊີບ ສໍາລັບອາຊີບການສອນ.

ັ້
ັ້ ມຄູ ແມີ່ ນຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕອັ້ ງການໃນລະດັບ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 5: ປມແບບຮຽນ
ແລະ ປມຄູີ່
ັ້ ຖານຂອງຄຸ ນນະພາບການ
ັ້ ນ
ໂຮງຮຽນເພີ່ ອຫຸ ດຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ ແລະ ສອດຄີ່ອງກັບກັບມາດຕະຖານຂັນພ
ສຶກສາ (ພາກທີ I, ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບສູງທີ 3, ຜົນຮັບລະດັບກາງ 3.5).
ັ້
ດແທນ ເພີ່ ອຮັບປະກັນ
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ທົບທວນ ແລະ ປັບປຸ ງແຜນງ ົບປະມານສໍາລັບການພິມປຶມແບບຮຽນທົ
ການສະໜອງທີີ່ຍນຍົງ.
ຈະຕັ້ອງມີການສະໜອງທຶນທີີ່ສອດຄີ່ອງກັບສົມ
ັ້
ັ
ນໄດັ້ຮບ
ມຸ ດຖານການເງ ິນ “ຍົກສູງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ” ແລະ/ຫ ງ ົບປະມານ ODA ຈະຕັ້ອງສຸ ມໃສີ່ເປົາໝາຍຜົ
ໄລຍະກາງນີ.ັ້
ົ ສໍາເລັດອັນເຕັມສີ່ວນຂອງຍຸ ດທະສາດນີ ັ້
ຢາກບັນລຸ ໄດັ້ຜນ

ວຽກຈຸດສຸ ມ
•
•

ັ້ າລາຮຽນໃນປະຈຸບນ
ັ ໃນທຸກໆວິຊາ ແລະ ທຸກລະດັບ;
ວິເຄາະອັດຕາການສູນເສຍປມຕໍ
ັ້ ດແທນຄນໃນປະຈຸບນ
ັ ເພີ່ ອຮັບປະກັນໃຫັ້ພຽງພໍໃນທຸກວິຊາ;
ທົບທວນນະໂຍບາຍການພິມປຶ ມທົ
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•

ັ້ າລາ
ັ້ າລາຮຽນ ຕາມນະໂຍບາຍການສະໜອງປມຕໍ
ກໍານົດງ ົບປະມານທີີ່ຈໍາເປັນເພີ່ ອຮັກສາການສະໜອງປມຕໍ
ຮຽນທີີ່ມີ.

•

ັ້
ສໍາເລັດກີ່ ອນເປີ ດສົກຮຽນ.
ແຈກຢາຍປຶມແບບຮຽນໃຫັ້

ັ້ ງໃນຂັນສູ
ັ້ ນກາງ ແລະ ຂັນັ້
ັ້
ັ້ ຄອງ ແລະ ການແຈກຢາຍປຶມທັ
ແກີ່ ການຄຸ ມ
ຍຸ ດທະສາດທີ 2: ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ັ້
ັ້ ນຄຸ ມ
ັ້ ຄອງປຶມ.
ເມອງ ເພີ່ ອປັບປຸ ງປະສິດທິພາບ ແລະ ຫຸ ດຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນກັນ, ລວມທັງພັດທະນາຖານຂໍມູ
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
•

ັ້ ລະບົບບັນຊີສາງ ແລະ ລະບົບການເກັບມ ັ້ຽນ ເພີ່ ອປັບປຸ ງລະບົບການ
ທົບທວນລະບົບການແຈກຢາຍປຶມ,
ັ້
ນກາງໄປຫາໂຮງຮຽນ;
ຈັດສົີ່ງປຶມແບບຮຽນຈາກສາງສູ

•

ັ້ ສໍາລັບຂັນສູ
ັ້ ນ
ີ ານຈັດບູລມ
ິ ະສິດ ແລະ ຂະບວນການໃນການແຈກຢາຍປຶມ
ພັດທະນາ ແລະ ເຜີຍແຜີ່ວິທກ
ັ້ ເພີ່ ອຮັບປະກັນໃຫັ້ໂຮງຮຽນທຸກແຫີ່ ງບັນລຸ ການ
ັ້ ອງ ລວມທັງເຄອຂີ່າຍການແຈກຢາຍປຶມ
ກາງ ແລະ ຂັນເມ
ັ້ າລາຮຽນໃຫັ້ແກນັກຮຽນ;
ັ້
ັ ຮຽນຢີ່າງໜັ້ອຍ 80% ຂອງນະໂຍບາຍການຈັດສັນປມຕໍ
ນກ
ສະໜອງປຶມໃຫັ້

•

•

ີ ານເກັບຮັກສາ
ສັ້າງ ແລະ ເຜີຍແຜີ່ ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບ ຫັ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມອງ ກີ່ ຽວກັບວິທກ
ັ້ າລາທີີ່ປອດໄພ, ການຄຸ ມ
ີ່ ມີຄວາມເທົີ່າທຽມ ແລະ
ັ້
ັ້ ຄອງບັນຊີສາງ ແລະ ການແຈກຢາຍປມແບບຮຽນທີ
ປມຕໍ
ມີປະສິດທິພາບ;
ັ້ າລັບເມອງ ແລະ
ັ້
ັ ແຜນບູລມ
ິ ະສິດ ໃນການສະໜອງສາງເກັບມ ັ້ຽນ ແລະ ຕູໃັ້ ສີ່ປຶມສໍ
ບດ
ສັ້າງ ແລະ ຈັດຕັງປະຕິ
ໂຮງຮຽນ;

•

ັ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູ ກີ່ ຽວກັບການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງແລະ
ຈັດກອງປະຊຸມສັ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫັ້ແກີ່ ຜູອ
ັ້ າລາຮຽນ, ລວມທັງການເກັບມ ັ້ຽນເອກະສານທີີ່ປອດໄພໃນລະດັບໂຮງຮຽນ ແລະ ເມອງ
ການນໍາໃຊັ້ປມຕໍ
ັ້
ກຮຽນ.
ເພີ່ ອຫຸ ດຜີ່ອນຄວາມສີ່ຽງຈາກຜົນເສຍຫາຍ, ແລະ ການເບິີ່ງແຍງປຶມແບບຮຽນໂດຍນັ

ັ້
ັ້ ນທີີ່ນໍາໃຊັ້ໃນປະຈຸບນ
ັ້
ັ ເພີ່ ອສະໜັບສະໜູນການສັີ່ງປຶມ
ແກີ່ ລະບົບຂໍມູ
ຍຸ ດທະສາດທີ 3: ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ແບບຮຽນ, ການຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ການແຈກຢາຍ.
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•

ັ້ (TMIS) ແລະ ປະສິດ
ັ້ ນຄຸ ມ
ັ້ ຄອງປຶມ
ດໍາເນີນການທົບທວນປຽບທຽບກີ່ ຽວກັບປະສິດທິພາບຂອງ ຖານຂໍມູ
ັ້ ີ່ ມເຕີມ
ັ້
ັ້ ນ EMIS ເພີ່ ອເປັນພນຖານໃນການປະເມີ
ນຄວາມຕັ້ອງການປຶມເພີ
ທິພາບຂອງການນໍາໃຊັ້ຖານຂໍມູ
ໃນລະດັບໂຮງຮຽນ ແລະ ເມອງ;

•
•

ັ້
ັ້ ນປຶມໃນລະດັ
ີ ວາມຈະແຈ ັ້ງ;
ັ້ ຄອງຂໍມູ
ບເມອງໃຫັ້ມຄ
ກໍານົດພາລະບົດບາດໃນການຄຸ ມ
ັ້
ັ້
ັ້ ນ EMIS;
ັ້ ນປຶມຈາກຖານຂໍ
ມູ
ມູ
ຝຶກອົບຮົມໃນການວິເຄາະພນຖານຂອງຂໍ

•

ັ້ ນປະຈໍາປີ ໃຫັ້ຖກຕັ້ອງຊັດເຈນ ເພີ່ ອ
ັ້
ັ້ ນການເຂົາຮຽນຈາກການເກັ
ິ ະສິດໃນການປັ້ອນຂໍມູ
ບກໍາຂໍມູ
ໃຫັ້ບູລມ
ັ້ າລາຮຽນທົດແທນໃນແຕີ່ ລະປີ ;
ເປັນບີ່ອນອີງໃນການສະໜອງປຶມຕໍ

•

ັ້ າລາຮຽນໃຫັ້ໂຮງຮຽນ ແລະ ເມອງ ເພີ່ ອທົດແທນອັນເສຍຫາຍ ຕັ້ອງລວມເອົາການຄາດ
ການຈັດສັນປມຕໍ
ັ້ ນດັີ່ງກີ່ າວອາດຊັກຊັ້າ ແລະ ການແຈກຢາຍ
ຄະເນການສູນເສຍໄວັ້ລີ່ວງໜັ້າ ເນີ່ ອງຈາກວີ່າການສະໜອງຂໍມູ
ຊັກຊັ້າ.

ັ ການສະໜັບສະໜູນ ເພີ່ ອໃຫັ້ບນ
ັ ລຸ ໄດັ້ມາດຖານຕໍີ່າສຸ ດ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 6: ໂຮງຮຽນທຸກແຫີ່ງແມີ່ ນໄດັ້ຮບ
ັ ລະ ດັບສູ ງທີ 3, ຜົນຮັບລະດັບກາງທີ
ສໍາລັບສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດັ້ານສຸ ຂະອະນາໄມ. (ພາກທີ I, ຜົນໄດັ້ຮບ
3.6).
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ັ້ ງກອນ ແລະ ລະບົບການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງທີີ່ຈໍາເປັນ ເພີ່ ອຕິດຕາມກວດກາການສະໜອງນໍາັ້ ແລະ
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ສັ້າງຕັງອົ
ັ້ ດທະຍົມສຶກສາ
ັ້
ບານຈົນຮອດຊັນມັ
ສຸ ຂະອນາໄມ ໃນທົີ່ວປະເທດແຕີ່ ຊັນອະນຸ
ຈະຕັ້ອງມີການສະໜອງທຶນທີີ່ສອດຄີ່ອງກັບສົມ
ັ້
ມຸ ດຖານດັ້ານງ ົບປະມານ “ຍົກສູງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ” ແລະ / ຫ ງ ົບປະມານ ODA ຈະຕັ້ອງສຸ ມໃສີ່ເປົາໝາຍ
ັ ລະດັບກາງນີ.ັ້
ຜົນໄດັ້ຮບ
ົ ສໍາເລັດອັນເຕັມສີ່ວນຂອງຍຸ ດທະສາດນີ ັ້
ຢາກບັນລຸ ໄດັ້ຜນ

ວຽກຈຸດສຸ ມ
•

•

•

ິ ກ
ີ ານ ຂອງແຜນງານ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈະທົບທວນຄນຄວາມເປັນໄປໄດັ້ໃນການນໍາໃຊັ້ວທ
ີ່
ນໍາັ້ ແລະ ສຸ ຂະອະນາໄມໃນຂອບເຂດທົີ່ວປະເທດ ເພອແນໃສີ່ຮັບປະກັນວີ່າໂຮງຮຽນທຸກແຫີ່ ງບັນລຸ ໄດັ້ຢີ່າງ
ໜັ້ອຍມາດຕະຖານລະດັບ 1 ດາວ;
ັ້ ກລົງຂອງຂອງລັດຖະມົນຕີ
ອອກຂໍຕົ

ັ້ ງກອນທີີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຕິດຕາມກວດກາແຜນ
ເພີ່ ອແຕີ່ ງຕັງອົ
ັ ການປັບ
ງານນໍາັ້ ແລະ ສຸ ຂະອະນາໄມ ພັ້ອມດຽວກັນນັນັ້ ພາລະບົດບາດຂອງພາກສີ່ວນດັີ່ງກີ່ າວ ຕັ້ອງໄດັ້ຮບ
ີ່
ປຸ ງໃຫັ້ສອດຄີ່ອງກັບວຽກທີໄດັ້ມອບໝາຍ.
ັ້ ນກາງ, ພະແນກ
ັ້
ແລະ ແນວທາງໃນການສະໜັບສະໜູນບັນດາກົມຂັນສູ
ພັດທະນາ ແລະ ເຜີຍແຜີ່ ຂັນຕອນ
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ຫັ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມອງ ແລະ ໂຮງຮຽນ ໃນການຈັດສັນ
ັ້ ເພີ່ ອໃຫັ້ພວກເຂົາສາມາດສະໜອງຫັ້ອງນໍາ,
ັ້ ອີ່າງລັ້າງ
ົ ສູງຂຶນ
ຊັບພະຍາກອນໃຫັ້ແກີ່ ໂຮງຮຽນທີີ່ມີປະສິດທິຜນ
ັ້
ັ້ ນຖານຂອງຄຸ
ນນະພາບການສຶກສາ.
ມ ແລະ ອີ່ ນໆ ສອດຄີ່ອງກັບມັດຕະຖານຂັນພ

ັ້ ຕະຫາດແຮງງານທັງພາຍໃນ ແລະ ຕີ່ າງປະເທດ
2.3.3. ຄຸ ນນະພາບ ແລະ ຈໍານວນນັກຮຽນທີີ່ຮຽນຈົບ ທີີ່ເຂົາສູີ່
ັ້
ັ້
ສອດຄີ່ອງກັບຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຄັງທີ
IX ແລະ ຫຸ ດພົນອອກຈາກ
ັ ລະດັບສູ ງທີ 5)
ສະຖານະພາບປະເທດດັ້ອຍພັດທະນາ (ພາກທີ I, ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ການ ແລະ ເຫດຜົນ
ຫກ
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ັ ການ ແລະ ເຫດຜົນຕີ່ າງໆ. ເພີ່ ອປັບປຸ ງຄວາມສອດຄີ່ອງກັບຄວາມ
ພາກທີ I ໄດັ້ໃຫັ້ລາຍລະອຽດກີ່ ຽວກັບຫກ
ັ້ IX, ມັນຈໍາເປັນຕັ້ອງປັບປຸ ງຄວາມຮູ ັ້ ແລະ ທັກສະ
ຕັ້ອງການຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫີ່ ງຊາດຄັງທີ
ັ້
ັ້
ແລະ ຍັງກໍານົດການສະໜັບສະໜູນທີີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບ
ກນັ້ອຍຈາກການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນຂຶນໄປ
ພນຖານຂອງເດັ
ຄົນພິການ.
ັ້ ີ່ ຮຽນຈົ
ີ
ັ ສູດ ທີີ່ກີ່ ຽວຂັ້ອງກັບກະສິ
ຜົນຮັບລະດັບກາງທີ 1: ຈໍານວນນັກຮຽນ ແລະ ຄຸ ນນະນະພາບຂອງຜູ ທ
ບໃນຫກ
ກໍາ ແລະ ອຸ ດສາຫະກໍາ ໃນສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ເພີີ່ມຂຶນັ້ ໂດຍຜີ່ານການປັ ບປຸ ງ ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ຄູ
ັ ລະດັບສູງທີ 5, ຜົນຮັບໄລຍະກາງ 5.3)
ສອນ ແລະ ສີ່ ການຮຽນ-ການສອນຕີ່າງໆ (ພາກທີ I, ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ສູດອາຊີວະສຶກສາ
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ຊຸກຍູ ັ້ການສະໜອງຫກ
ິ ະສິດ
ເສດຖະກິດທີີ່ເປັນບູລມ

ແລະ

ັ້
ັ ຮຽນເຂົາຮຽນໃນຂະແໜງ
ຊຸກຍູໃັ້ ຫັ້ນກ

ວຽກຈຸດສຸ ມ
•

ັ້
ກໍາ ແລະ ອຸ ດສາ
ທົບທວນ ແລະ ປັ ບປຸ ງສູດການສະໜອງທຶນການສຶກສາໃຫັ້ແກີ່ ນັກຮຽນທີີ່ເຂົາຮຽນສາຍກະສິ
ຫະກໍາ.

ິ າໍ ກີ່ ຽວກັບການສະໜອງທຶນການສຶກສາແກີ່ ນັກຮຽນ ໂດຍອີງໃສີ່ຜົນການຮຽນຂອງ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງ 2: ນິຕກ
ັ້ ີ່ ຕີ່າງແຂວງ ໄດັ້ຖກເຜີຍແຜີ່ (ອັດຕາເອ ກະພາບ, ຕໍີ່ນັກຮຽນ, ສໍາລັບສຶກ
ນັກຮຽນທີີ່ຮຽນຢູີ່ມະຫາວິທະຍາໄລທີີ່ຕັງຢູ
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ັ ລະດັບສູງທີ 5, ຜົນຮັບລະດັບ
ສາສາຍວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ອີງໃສີ່ຄວາມດັ້ອນໂອກາດ). (ພາກທີ I ຜົນໄດັ້ຮບ
ກາງທີ 5.12)
ັ້
ັ ສູດມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ຊຸກຍູໃັ້ ຫັ້ນກ
ັ ຮຽນເຂົາຮຽນໃນຂະແໜງ
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ຊຸກຍູ ັ້ການສະໜອງຫກ
ິ ະສິດ ແລະ ນັກສຶກສາຈາກເຂດຫີ່ າງໄກສອກຫກ
ີ .
ເສດຖະກິດທີີ່ເປັນບູລມ
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•

•

ັ້ ີ່ ຕີ່ າງ
ຶ ການສຶກສາແກີ່ ນັກສຶກສາທີີ່ຮຽນຢູີ່ມະຫາວິທະຍາໄລຂອງທີີ່ຕັງຢູ
ທົບທວນຄນທາງເລອກໃນການໃຫັ້ທນ
ແຂວງ ເພີ່ ອສອດຄີ່ອງກັບນະໂຍບາຍທີີ່ສໍາຄັນຂອງຂະແໜງການ, ລວມທັງທຶນເພີີ່ມເຕີມສໍາລັບນັກສຶກສາທີີ່
ຮຽນສາຍກະສິກໍາ ແລະ ອຸ ດສາຫະກໍາ, ແລະ ນັກສຶກສາຈາດເຂດທີີ່ດັ້ອຍໂອກາດ;
ໍ ັ້
ແນະ ແລະ ກໍານົດຄີ່າໃຊັ້ຈີ່າຍທີີ່ເໝາະສົມ ເພີ່ ອໃຫັ້ການນໍາພິຈາລະນາ.
ໃຫັ້ຂສະເໜີ

ັ້ ຄຸ ມ
ັ້ ຄອງ, ການກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນໃນທຸກລະດັບຢີ່າງເ
2.3.4. ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ໄດັ້ຮັບການຈັດຕັງ,
ັ ທີ 6)
ໝາະສົມ ເພີ່ ອຍົກສູ ງປະສິດທິພາບຂອງຂະແໜງການ (ພາກທີ I, ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ການ ແລະ ເຫດຜົນ
ຫກ

➢

ັ ພະ
ພາກທີ I ໄດັ້ໃຫັ້ລາຍລະອຽດສໍາລັບເຫດຜົນຕີ່ າງໆ. ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຕັ້ອງໄດັ້ນາໍ ໃຊັ້ຊບ
ັ້ ໂດຍຜີ່ານການປັບປຸ ງປະສິດທິພາບໃນ
ຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການເງ ິນທີີ່ຈໍາກັດຂອງຕົນຢີ່າງມີປະສິດທິພາບຫາຍຂຶນ
ິ ະສິດການຈັດ
ການຈັດສັນງ ົບປະມານພາຍໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ໂດຍຜີ່ານການພັດທະນາຂອບບູລມ
ສັນງ ົບປະມານ. ການປະສານສົມທົບຢີ່າງໃກ ັ້ຊິດກັບຄູີ່ ຮີ່ວມພັດທະນາໃນໄລຍະການອອກແບບໂຄງການໃໝີ່ ແມີ່ ນ
ິ ານ
ມີຄວາມຈໍາເປັນເພີ່ ອຮັບປະກັນວີ່າການເງ ິນຈາກພາຍນອກແມີ່ ນເໝາະສົມ ແລະ ບໍີ່ນໍາໄປສູີ່ ການໃຊັ້ຈີ່າຍເງ ິນບໍລຫ
ທີີ່ບໍີ່ຍນຍົງ.
ພາກສີ່ວນຮັບຜິດຊອບ

➢

ກົມແຜນການ, ກົມການເງ ິນ, ກົມຈັດຕັງັ້ ແລະ ພະນັກງານ ແລະ ການກວດກາ,
ັ້ ນກະຊວງ,
ັ້
ັ້
ັ້ ອງ ມີຄວາມເຂັມແຂງ
ັ້
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 1: ໂຄງປະກອບການຈັດຕັງຂັ
ຂັນແຂວງ
ແລະ ຂັນເມ
ເພີ່ ອ
ັ້
ັ ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸ ດທະສາດຂອງແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ
ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້
ິ ານທີີ່ອີງໃສີ່ໂຮງຮຽນເປັ ນຫກ
ັ ແລະ ບົດບາດ
ກິລາ ໃຫັ້ມີປະສິດຕິພາບ, ລວມທັງການຈັດຕັງນະໂຍບາຍການບໍ
ລຫ
ັ້
ັ ທີ 6, ຜົນຮັບລະດັບກາງ 6.1)
ຂອງ ຄພສບ ຕັ້ອງມີຄວາມເຂັມແຂງ
(ພາກທີ I ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້ ນກາງ, ຂອງແຂວງ, ເມອງ ແລະ ກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ທົບທວນຄນພາລະບົດບາດຂອງບັນດາກົມຂັນສູ
(ເບິີ່ງແຜນຍຸ ດທະສາດ 3 ຂັ້າງລຸີ່ ມນີ)ັ້ ເພີ່ ອຮັບປະກັນປະສິດທິພາບ, ຄວາມສົມບູນ ແລະ ຄົບຖັ້ວນ, ລວມທັງຄວາມ
ັ .
ັ້ ຄອງທີີ່ອີງໃສີ່ໂຮງຮຽນເປັນຫກ
ຮັບຜິດຊອບວຽກງານການຄຸ ມ
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•

ັ້ ຄອງ
ທົບທວນ, ປັບປຸ ງ ແລະ ຮັບຮອງເອົາສິດ ແລະ ໜັ້າທີີ່ຮັບຜິດຊອບ ລວມທັງການປະຕິຮູບດັ້ານການຄຸ ມ
ັ ແລະ ການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ັ້ ຄອງທີີ່ອີງໃສີ່ໂຮງຮຽນເປັນຫກ
ວຽກງານການຄຸ ມ
ັ້
ັ້ ມໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຮງຮຽນ ໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ັ້ ອງຖິີ່ນ, ຂັນກຸີ່
ັ້ ນກາງ, ຂັນທັ້
ສໍາລັບແຕີ່ ລະພາກສີ່ວນຢູີ່ຂັນສູ
ບັດວຽກງານຂະແໜງການຍີ່ ອຍທີີ່ກີ່ ຽວຂັ້ອງຕົນ;
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•

ິ ະສິດເປັນແຕີ່ ລະໄລຍະ ແລະ ແຜນງ ົບປະມານ
ັ ແຜນການດໍາເນີນງານທີີ່ເປັນບູລມ
ພັດທະນາ ແລະ ອະນຸມດ
ັ້
ສໍາລັບການສັ້າງຕັງລະບົ
ບກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ;

•

ັ້ ານົດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີີ່ໄດັ້ຮບ
ັ້ ນກາງ,
ັ ການອະນຸມດ
ັ ໃໝີ່ ສໍາລັບບັນດາກົມຂັນສູ
ເຜີຍແຜີ່ບັນດາຂໍກໍ
ັ້ ອງຖິີ່ນ, ກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຮງຮຽນ.
ຂັນທັ້

ັ້ ນ
ັ ດາກົມຂັນສູ
ຍຸ ດທະສາດທີ 2: ທົບທວນຄນພາລະບົດບາດຂອງພະນັກງານ ແລະ ການຈັດສັນພະນັກງານໃຫັ້ບນ
ກາງ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ຫັ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມອງ ແລະ ໂຮງຮຽນຕາມພາລະ
ີ ານປັບປຸ ງ;
ບົດບາດທີີ່ໄດັ້ມກ
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•

ພັດທະນາ ແລະ ຮັບຮອງຕໍາແໜີ່ງງານ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງແຕີ່ ລະຕໍາແໜີ່ງງານໃນທຸກລະດັບ, ສໍາລັບແຕີ່
ັ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນ ເພີ່ ອໃຫັ້ສອດຄີ່ອງກັບພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມ
ລະຂະແໜງການຍີ່ ອຍ, ລວມທັງຜູ ອ
ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;

•

ດໍາເນີນການວິເຄາະສະພາບຂອງການສະໜອງພະນັກງານໃຫັ້ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ແລະ
ັ ໃນທົີ່ວປະເທດ;
ຫັ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມອງ ທີີ່ມີໃນປະຈຸບນ

•

ັ ດາກົມຕີ່ າງໆ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ
ກວດກາ, ປັບປຸ ງຄນ ການຈັດສັນພະນັກງານໃຫັ້ບນ
ແລະ ຫັ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມອງ ໃຫັ້ສອດຄີ່ອງກັບພາລະໜັ້າທີີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີີ່
ິ າດຂອງວຽກ, ປະຊາກອນພາຍໃນແຂວງ/ເມອງ
ແຕກຕີ່ າງ, ສະທັ້ອນໃຫັ້ເຫັນເຖິງຄວາມແຕກຕີ່ າງຂອງບໍລມ
ແລະ ຈໍານວນໂຮງຮຽນທີີ່ມີໃນແຕີ່ ລະແຂວງ, ແຕີ່ ລະເມອງ;

•

ັ້ ນກາງ,
ດໍາເນີນການເຜີຍແຜີ່ຕໍາແໜີ່ງງານ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງແຕີ່ ລະຕໍາແໜີ່ງງານ ສໍາລັບບັນດາກົມຂັນສູ
ັ້ ອງຖິີ່ນ, ກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຮງຮຽນ
ຂັນທັ້

ັ້ ງກອນທີີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານການຄຸ ມ
ັ ຢູີ່ທຸກລະດັບ
ັ້ ຄອງທີີ່ອີງໃສີ່ໂຮງຮຽນເປັ ນຫກ
ຍຸ ດທະສາດທີ 3: ສັ້າງຕັງອົ
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•

ັ້
ັ ໂດຍ
ັ ວຽກງານການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງທີີ່ອີງໃສີ່ໂຮງຮຽນເປັນຫກ
ບດ
ສັ້າງ ແລະ ອອກ ດໍາລັດ ກີ່ ຽວກັບການຈັດຕັງປະຕິ
ກໍານົດພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນທຸກລະດັບເຊັີ່ນ: ຫັ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມອງ
ັ້
ັ້ ນຖານຂອງຄຸ
ແລະ ຄພສບ ລວມທັງການນໍາໃຊັ້ມາດຕະຖານຂັນພ
ນນະພາບການສຶກສາ ເພີ່ ອເປັນບີ່ອນອີງ
ັ້ ອງ;
ໃຫັ້ແກີ່ ການວາງແຜນ ແລະ ການຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນໃນຂັນເມ

•

ັ້ ນໜີ່ວຍງານບໍລຫ
ິ ກ
ິ ໍາທີີ່ຮັບຮູ ກ
ັ້ ີ່ ຽວກັບ ການບັນຈຸ ຄພສບ ເຂົາເປັ
ິ ານ
ພັດທະນາ, ຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊັ້ນຕ
ໜຶີ່ງຂອງຂະແໜງການສຶກສາ;

•

ິ ໍາທີີ່ຮັບຮູ ກ
ັ້ ຄອງທີີ່
ັ້ ີ່ ຽວກັບລັກສະນະທີີ່ກີ່ ຽວພັນກັບຫາຍພາກສີ່ວນຂອງການຄຸ ມ
ຮີ່າງ ແລະ ຮັບຮອງເອົານິຕກ
ັ້
ັ້ ອງ ເພີ່ ອສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ດໍາລັດດັີ່ງກີ່ າວ
ັ , ໂດຍສະເພາະໃນຂັນເມ
ບດ
ອີງໃສີ່ໂຮງຮຽນເປັນຫກ
ຂັ້າງເທິງ.

ັ້
ັ້ ຄອງໂຮງຮຽນ
ມ
ຍຸ ດທະສາດທີ 4: ປັບປຸ ງການມີສີ່ວນຮີ່ວມຂອງຊຸມຊົນໃນຂັນຕອນການຄຸ
ວຽກຈຸດສຸ ມ:
•

ັ້ ານ ເພີ່ ອໃຫັ້ປະກອບມີໜາັ້ ວຽກການສະໜັບສະໜູນ
ປັບປຸ ງໜັ້າວຽກຂອງ ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັນບັ້
ັ້
ັ ແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນ ໂດຍອີງໃສີ່ຜົນ
ບດ
ອໍານວຍການໂຮງຮຽນໃນການພັດທະນາ ແລະ ການຈັດຕັງປະຕິ
ັ້
ັ້ ນຖານຂອງຄຸ
ນນະພາບການສຶກສາ.
ການປະເມີນມາດຕະຖານຂັນພ
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ຍຸ ດທະສາດທີ 5: ທົບທວນຄນການສະໜອງງ ົບປະມານ ແລະ ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນໃຫັ້ແກີ່ ສຶກສາແຂວງ
ັ້ ເພີ່ ອໃຫັ້ຕອບສະໜອງກັບໜັ້າວຽກຕົວຈິງ,
ີ ະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມຍຸ ດຕິທໍາຫາຍຂຶນ
ແລະ ສຶກສາເມອງໃຫັ້ມປ
ັ້
ັ້ ນຖານຂອງຄຸ
ັ ລຸ ມາດຕະຖານຂັນພ
ິ ານ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນໃຫັ້ແກີ່ ບັນດາໂຮງຮຽນເພີ່ ອໃຫັ້ບນ
ນ
ການບໍລກ
ນະພາບການສຶກສາ.
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•

ດໍາເນີນການວິເຄາະສະພາບຂອງການຈັດສັນງ ົບປະມານໃຫັ້ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ແລະ
ັ ແລະ ຄວາມຕັ້ອງການງ ົບປະມານບໍລຫ
ິ ານ, ໂດຍສະ
ຫັ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມອງ ໃນປະຈຸບນ
ັ້
ີ່
ັ້ ນ
ັ ລຸ ມາດຕະຖານຂັນພ
ເພາະ ກີ່ ຽວກັບບົດບາດຂອງພວກເຂົາໃນການສະໜັບສະໜູນໂຮງຮຽນ ເພອໃຫັ້ບນ
ຖານຂອງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ;

•

ພັດທະນາທາງເລອກສໍາລັບສູດການຄິດໄລີ່ການສະໜອງເງ ິນໃຫັ້ແກີ່ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ
ແລະ ຫັ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມອງ ເພີ່ ອນໍາສະເໜີ ແລະ ພິຈາລະນາ ໃນເວລາມີການທົບທວນ
ໄລຍະກາງຂອງແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ.

ັ ລະດັບກາງທີ 2: ແຜນຍຸ ດທະສາດການພັດທະນາຄູ ແລະ ບຸ ກຄະລາກອນຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ
ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ , ລວມທັງພະນັກງານຂອງສຶກສາແຂວງ ແລະ ສຶກສາເມອງ ໄດັ້ຮບ
ັ ການຈັດສັນຕາມ
ກິລາ ໄດັ້ຖກຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້
ັ
ຄວາມຕ ັ້ອງການ ແລະ ໄດັ້ຮັບການສະໜອງການສັ້າງຄວາມສາມາດທີີ່ເໝາະສົມ ເພີ່ ອໃຫັ້ສາມາດຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ີ່
ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຂົາຢີ່າງພຽງພໍ, ຕາມທີໄດັ້ກໍານົດໂດຍລາຍລະອຽດຂອງວຽກ
ັ ທີ 6, ຜົນຮັບລະດັບກາງ 6.2)
ແລະ ວຽກວິຊາສະເພາະ. (ພາກທີ I ຜົນໄດັ້ຮບ
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ແຜນຍຸ ດທະສາດການພັດທະນາຄູ ແລະ ບຸ ກຄະລາກອນຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໄດັ້
ັ , ເຜີຍແຜີ່ ແລະ ນໍາໃຊັ້ ເພີ່ ອເປັນບີ່ອນອີງໃຫັ້ຄະນະກໍາມະການຈັດສັນຄູ ແລະ ເປັນບີ່ອນອີງໃນການ
ຖກຮັບອະນຸມດ
ຂີດຄວາມສາມາດໃຫັ້ແກີ່ ທົີ່ວຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ.
ັ້
ົ ສໍາເລັດອັນເຕັມສີ່ວນຂອງຍຸ ດທະສາດນີຈະຕັ້
ອງມີການສະໜອງງ ົບປະມານທີີ່ສອດຄີ່ອງກັບ
ຢາກບັນລຸ ໄດັ້ຜນ
ັ
ສົມມຸ ດຖານດັ້ານງ ົບປະມານ “ຍົກສູງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ” ແລະ / ຫ ງ ົບປະມານ ODA ຕັ້ອງສຸ ມໃສີ່ຜົນໄດັ້ຮບ
ລະດັບກາງນີ.ັ້
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•

ິ ໍາສໍາລັບ ແຜນຍຸ ດທະສາດການພັດທະນາຄູ ແລະ ບຸ ກຄະລາກອນຂອງຂະແໜງການສຶກສາ
ຮີ່າງຂອບນິຕກ
ັ້
າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານທຸກຄົນ;
ແລະ ກິລາ ເພີ່ ອນໍາໃຊັ້ເປັນພນຖານໃນການສັ້

•

ິ ານການສຶກສາ (ສພບ) ໂດຍການປຶກສາຫາລກັບພາກສີ່ວນກີ່ ຽວຂັ້ອງຕີ່ າງໆ
ສະຖາບັນພັດທະນາການບໍລຫ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃນທົີ່ວຂະ
ສັ້າງແຜນການສັ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫັ້ແກີ່ ພະນັກງານ ແລະ ຜູ ບ
ແໜງການ;

•

ັ້
ັ ຍຸ ດທະສາດ
ບດ
ຫັ້ອງການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເຮັດການສຶກສາ ແລະ ທົບທວນການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ແລະ ສັ້າງແຜນປະຕິບດ
ັ ງານການພັດທະນາຊັບພະ ຍາ
ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີີ່ມີໃນປັດຈຸບນ
ກອນມະນຸດ (2021-2025) ພັ້ອມທັງເຜີຍແຜີ່ ແລະ ສັ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫັ້ແກີ່ ພາກສີ່ວນຕີ່ າງໆ ໃນການ
ສັ້າງແຜນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ.

ຍຸ ດທະສາດທີ 2: ພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊັ້ຄໍາແນະນໍາ ສໍາລັບການຈັດສັນພະນັກງານໃຫັ້ແກີ່ ສຶກສາແຂວງ ແລະ ສຶກ
ສາເມອງ ໂດຍອີງໃສີ່ປະລິມານຂອງວຽກຕົວຈິງ.
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ວຽກຈຸດສຸ ມ
•

ັ ;
ວິເຄາະສະພາບການສະໜອງພະນັກງານໃຫັ້ແກີ່ ສຶກສາແຂວງ ແລະ ສຶກສາເມອງໃນປັດຈຸບນ

•

ຮີ່າງບົດແນະນໍາໃນການຈັດສັນພະນັກງານ ໃຫັ້ແກີ່ ສຶກສາແຂວງ ແລະ ສຶກສາເມອງ ຢີ່າງມີຄວາມຍຸ ດຕິທໍາ;
ັ້
ິ ະສິດ ໃນການຈັດສັນພະນັກງານເປັນແຕີ່ ລະໄລຍະຕາມ
ັ ຍຸ ດທະສາດທີີ່ເປັນບູລມ
ບດ
ຮີ່າງ ແລະ ຈັດຕັງປະຕິ

•

ຄວາມຈໍາເປັນ.
ຍຸ ດທະສາດທີ 3: ຮັບປະກັນໃຫັ້ພະນັກງານທີີ່ມີຢີ່ ູແລັ້ວ ແລະ ພະນັກງານທີີ່ມີການຈັດສັນຄນໃໝີ່ ມີຄວາມສາມາດ
ັ ໜັ້າທີີ່ຂອງພວກເຂົາ.
ທີີ່ຈໍາເປັນໃນການປະຕິບດ
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•

ິ ະສິດ ສໍາລັບພະນັກງານ ແລະ ຜູ ັ້
ພັດທະນາຂອບການປະເມີນຄວາມຕັ້ອງການດັ້ານການຝຶ ກອົບຮົມທີີ່ມີບູລມ
ິ ານການສຶກສາ ທຸກລະດັບ;
ບໍລຫ

•

ິ ະສິດ ສໍາລັບພະນັກງານທຸກຄົນ, ໂດຍອີງ
ດໍາເນີນການປະເມີນຄວາມຕັ້ອງການດັ້ານການຝຶ ກອົບຮົມທີີ່ມີບູລມ

•

ໃສີ່ຍຸ ດທະສາດການພັດທະນາຊັຍພະນາກອນມະນຸດ;
ີ ານຈັດສັນເວລາໃນກອງປະຊຸມປະຈໍາເດອນ ລະຫວີ່າງຜູ ອ
ັ້ ໍາ
ອອກຄໍາແນະນໍາຂອງລັດຖະມົນຕີ ເພີ່ ອໃຫັ້ມກ
ີ າລະໃນການສັ້າງຂີດຄວາມອາດສາມາດໃຫັ້ແກີ່ ຜູອ
ັ້ ໍາ
ນວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ສຶກສາເມອງ ເພີ່ ອໃຫັ້ມວ
ນວຍການ;

•

ິ ານການສຶກສາ ພັດທະນາຄູີ່ມການຮຽນດັ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ແບບຝກອົບຮົມທີີ່
ສະຖາບັນພັດທະນາການບໍລຫ
ສາມາດນໍາໃຊັ້ໂດຍພະນັກງານຫັ້ອງ ການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມອງ ເຊິີ່ງເປັນສີ່ວນໜຶີ່ງຂອງການປະຊຸມ
ັ້ ໍາ ນວຍການໂຮງຮຽນ.
ປະຈໍາເດອນຂອງພວກເຂົາກັບຜູ ອ

ັ ງານຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ຄະນະກໍາມະ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 3: ຄະນະກໍາມະການປະຕິບດ
ການຈັດສັນຄູ ແລະ ກະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງ ິນ) ໃນລະດັບສູ ນກາງ ແລະ ລະດັບທັ້ອງຖິີ່ນ ມີຄວາມ
ັ້
ັ ຖານຈາກແຜນປະຈໍາປີ ທີ່ ມີ
ີ ການຄິດໄລີ່ຄີ່າໃຊັ້ຈີ່າຍ ACSEPs, ຜົນການປະເມີນຜົນ
ເຂັມແຂງຂຶ
ນັ້ ໃນການນາໃຊັ້ຫກ
ັ້ ນ EMIS ເພີ່ ອເປັນບີ່ອນອີງໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ັ້
ັ ທຸກນະ ໂຍບາຍ ແລະ ຍຸ ດທະສາດ
ການຮຽນ ແລະ ຖານຂໍມູ
ບດ
ັ ທີ 6, ຜົນຮັບລະດັບກາງ 6.3)
ຂອງ ແຜນ 5 ປີ . (ພາກທີ 1 ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້
ແກີ່ ການຈັດສັນ ແລະ ການນໍາໃຊັ້ຄູ
ຍຸ ດທະສາດທີ 1 : ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•

ີ າັ້ ທີີ່ໃນການກໍານົດ
ທົບທວນ ແລະ ປັບປຸ ງ ສິດ ແລະ ໜັ້າທີີ່ຂອງຄະນະກໍາມະການຈັດສັນຄູ ເພີ່ ອໃຫັ້ມໜ
ົ ຂອງການຈັດສັນຄູ;
ນະໂຍບາຍ ເພີ່ ອປັບປຸ ງປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜນ

•

ັ້ ອງຖິີ່ນ ເພີ່ ອຂໍ
ຄະນະກໍາມະການຈັດສັນຄູ ໃຫັ້ຄໍາແນະນໍາໃນການສັ້າງຕັງັ້ ຄະນະກໍາມະການຈັດສັນຄູ ຂັນທັ້
ັ ຈາກລັດຖະມົນຕີ.
ອະນຸມດ

ັ້
ແກີ່ ວຽກງານແຜນການ ແລະ ການເງ ິນ
ຍຸ ດທະສາດທີ 2: ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•

ທົບທວນ ແລະ ປັບປຸ ງໜັ້າທີີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງ ິນ ໃຫັ້
ັ້
ີ ານປະສານງານທີີ່ດີ;
ແລະ ສອດຄີ່ອງກັນ ເພີ່ ອຮັບປະກັນໃຫັ້ມກ
ມີຄວາມເຂັມແຂງ

•

ັ້
ັ້
ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງ ິນ ພັດທະນາ ແລະ ທົບທວນ ຂໍແນະນໍ
າໃນການສັ້າງຕັງຄະນະກໍ
າ
ັ້ ອງຖິີ່ນ ເພີ່ ອຂໍອະນຸມດ
ັ ຈາກລັດຖະມົນຕີ;
ມະການແຜນການ ແລະ ການເງ ິນຂັນທັ້
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•

•

•

ອອກດໍາລັດ ເພີ່ ອໃຫັ້ ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງ ິນ ມີອໍານາດໃນການກວດກາບົດລາຍງານ
ັ້ ອງ ທຸກໆເມອງ ເພີ່ ອແຈ ັ້ງໃຫັ້ລດ
ັ ຖະມົນຕີຊາບກີ່ ຽວກັບການປະຕິບດ
ັ
ການຈັດສັນງ ົບປະມານປະຈໍາປີ ຂັນເມ
ັ້
ັ ທະນາຂຶນ
ຕາມຄູີ່ ມກາາຈັດສັນງ ົບປະມານໃຫັ້ເມອງ ທີີ່ສູນກາງໄດັ້ພດ
ັ້ ນ PBMIS ເພີ່ ອສັ້າງແຜນງ ົບປະມານໃຫັ້ທນ
ັ ເວລາ ແລະ ສັ້າງບົດລາຍງານການປະຕິບດ
ັ ງ ົບ
ນໍາໃຊັ້ຖານຂໍມູ
ັ ເວລາ ເພີ່ ອໃຫັ້ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງ ິນ ທົບທວນ ແລະ ປຶກສາຫາລກີ່ ຽວ
ປະມານໃຫັ້ທນ
ິ ະສິດດັ້ານງ ົບປະມານ;
ກັບບູລມ
ສັ້າງຄູີ່ມ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ ເພີ່ ອຮັບປະກັນວີ່າແຜນງ ົບປະມານຂອງແຕີ່ ລະພາກສີ່ວນ ສອດຄີ່ອງກັບຄໍາແນະ
ນໍາ ຂອງຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງ ິນ.

ັ້ ນຂີ່າວສານ ມີຄວາມສອດຄີ່ອງ ແລະ ກົມກຽວກັນ ເພີ່ ອສະໜັບສະໜູນເຮັດໃຫັ້ວຽກ
ຍຸ ດທະສາດທີ 3: ລະບົບຂໍມູ
ັ້
ັ ງານຂອງຂະແໜງການທີີ່ມີປະສິດທິພາບຫາຍຂຶນ
ງານການຕິດຕາມການປະຕິບດ
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•

ັ້ ນຂີ່າວສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຂອງ
ັ້
ັ ແຜນຍຸ ດທະສາດການພັດທະນາລະບົບຄຸ ມ
ັ້ ຄອງຂໍມູ
ບດ
ຈັດຕັງປະຕິ
ສປປ ລາວ (LESMIS) ໂດຍເລີີ່ມຈາກການປັບປຸ ງລະບົບທີີ່ມີຢີ່ ູແລັ້ວ (ລະບົບ EMIS ແລະ ລະບົບອີ່ ນໆ);

•

ັ້ ນການສຶກສາໃນເມອງທີີ່ດັ້ອຍໂອກາດ (40 ເມອງ)
ິ ານສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແຍກການລາຍງານຂໍມູ
ສູນສະຖິຕກ
ແລະ ເມອງທີີ່ບໍີ່ດັ້ອຍໂອກາດໃນແຕີ່ ລະປີ ແລະ ລາຍງານແນວໂນັ້ມໃນການຫຸດຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນກັນ;

•

ສູນສະຖິຕ ິ ສັ້າງຮີ່າງບົດລາຍງານສະຖິຕ ິ ໃຫັ້ແກີ່ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ແລະ ຫັ້ອງການສຶກ
ສາທິການ ແລະ ກິລາເມອງ ເພີ່ ອໃຫັ້ພາກສີ່ວນດັີ່ງກີ່ າວ ສາມາດລາຍງານກີ່ ຽວກັບການຫຸ ດຜີ່ອນຄວາມແຕກ
ັ້
ັ້
ັ ຕົວຊີບອກຕີ່
າງໆ;
ບດ
ໂຕນກັນ ໃນການຈັດຕັງປະຕິ

ີ່ ເປັນມາດຕະຖານ.
ັ້
ັ້ ຄອງ ຄັງຜົນການປະເມີນຜົນການຮຽນ ແລະ ຄັງຂໍສອບທີ
ຍຸ ດທະສາດທີ 4: ພັດທະນາ ແລະ ຄຸ ມ
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•

ັ້
ິ ານທີີ່ດີ ເພີ່ ອສະໜັບສະໜູນການປະເມີນຜົນການ
າລັບສາມັນສຶກສາ ພັ້ອມທັງມີການບໍລຫ
ສັ້າງຄັງຂໍສອບສໍ
ັ້
ີ ະສິດທິພາບ ແລະ ມີມາດຕະຖານຫາຍຂຶນ;
ຮຽນຂອງນັກຮຽນໃຫັ້ມປ

•

ັ້
ົ ການຮຽນຂອງນັກຮຽນສາມັນສຶກສາ.
ັ້ ຄອງຄັງຂໍສອບ
ເພີ່ ອຮັບໃຊັ້ຜນ
ພັດທະນາກົນໄກການຄຸ ມ

ັ້
າວິໄຈ
ຍຸ ດທະສາດທີ 5: ສັ້າງເຄອຂີ່າຍການປະເມີນຜົນການສຶກສາ ແລະ ການຄົນຄວັ້
ົ ສໍາເລັດອັນເຕັມສີ່ວນຂອງຍຸ ດທະສາດນີ ັ້ ຈະຕັ້ອງມີການສະໜອງງ ົບປະມານທີີ່ສອດຄີ່ອງ
ຢາກບັນລຸ ໄດັ້ຜນ
ກັບສົມມຸ ດຖານດັ້ານງ ົບປະມານ “ຍົກສູງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ” ແລະ / ຫ ງ ົບປະມານ ODA ຕັ້ອງສຸ ມໃສີ່ຜົນໄດັ້
ຮັບລະດັບກາງນີ.ັ້
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•

ັ້
ັ້
າ ແລະ ວິໄຈ ລວມທັງມີການກໍານົດພາລະບົດບາດ ແລະ ສັ້າງ
າມະການວິຊາການ ການຄົນຄວັ້
ສັ້າງຕັງຄະນະກໍ
ຂອບນິກໍາຕີ່ າງໆທີີ່ກີ່ ຽວຂັ້ອງ;

•
•

ັ້
ັ້
າ, ວິໄຈ ແລະ ການປະເມີນຜົນການສຶກສາ;
ແກີ່ ວຽກງານການຄົນຄວັ້
ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ັ້
າປະຈໍາປີ ໂດຍໃຫັ້ສອດຄີ່ອງກັບການພັດທະນານະໂຍບາຍຕິດພັນກັບ ແຜນພັດທະນາ
ສັ້າງແຜນການຄົນຄວັ້

•

ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025;
ັ້ ີ່ ເປັນບູລມ
ັ້ ວາ ແລະ ວິໄຈ ໃນຫົວຂໍທີ
ິ ະສິດ ໂດຍການຮີ່ວມມກັບສະຖາບັນການສຶກສາຕີ່ າງໆ
ດໍາເນີນການຄົນຄັ້
ແລະ ຄູີ່ ຮີ່ວມພັດທະນາ;
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•

ັ້
ັ ງານທີີ່ມີຄີ່າໃຊັ້ຈີ່າຍ ເພີ່ ອສັ້າງຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານຂອງສູນຄົນຄວັ້
າ ແລະ ປະເມີນ
ສັ້າງແຜນປະຕິບດ
ັ້
າ ແລະ ປະເມີນຜົນການສຶກສາ;
ການສຶກສາ ແລະ ເພີ່ ອສັ້າງເຄອຂີ່າຍການຄົນຄວັ້

•

ັ້
ັ້
ີ ານສຶກສາຄົນ
າ ແລະ ປະເມີນຜົນການສຶກສາ ກີ່ ຽວກັບວິທກ
ຝຶກອົບຮົມໃຫັ້ແກີ່ ພະນັກງານຂອງສູນຄົນຄວັ້
ັ້ ນດັ້ານຄຸ ນນະພາບ ແລະ ປະລິມານ ໂດຍໃຊັ້ໂປແກມຄອມພິວເຕີ.
ຄວັ້າ, ການວິເຄາະຂໍມູ

ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 4: ຂອບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນສໍາລັບແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ັ້
ັ ເປັນແຕີ່ລະປີ . (ພາກທີ I ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ທີ 6, ຜົນຮັບລະດັບກາງ 6.4)
2021-2025 ຖກຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ສັ້າງລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ແລະ ຂະບວນການລາຍງານທີີ່ເໝາະສົມ ແລະ ເປັນ
ໄປໄດັ້ ໂດຍແນໃສີ່ຈຸດປະສົງດັ້ານນະໂຍບາຍຂອງ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃນທຸກລະດັບ.
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•

•

ັ້
ັ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021ົ ລາຍງານຄວາມຄບໜັ້າຜົນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ນໍາສະເໜີບດ
2025 ຕໍີ່ກອງປະຊຸມໜີ່ວຍງານວິຊາການຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ ຂອງກະຊວງສຶກສາ
ທິການ ແລະ ກິລາ, ໂດຍອີງໃສີ່ຂອບຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນຂອງແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
ັ້
ັ້
າງຂອງການລາຍງານການຕິດ
ລະບົບ LESMIS ແລະ PBMIS ເຂົາໃນໂຄງສັ້
ເຊີ່ ອມສານຕົວຊີບອກຈາກ
ຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ;

•

ຂອບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ແລະ ບົດລາຍງານການຕິດຕາມ ຈະຖກປັບປຸ ງຕີ່ ມໃນໄລຍະການປະ
ເມີນກາງສະໄໝ.

ີ່ ອມໂຍງລະຫວີ່າງການປະເມີນຜົນການປະຕິບດ
ັ້
ັ ຂອງຕິດຕາມ
ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃນການເຊ
ິ ະສິດໃນທຸກກິດຈະກໍາທີີ່ສໍາຄັນ:
ແລະ ປະເມີນຜົນ ແລະ ການວາງແຜນ ແລະ ການຈັດລຽງບູລມ
ຍຸ ດທະສາດທີ
•

2:

ເຜີຍແຜີ່ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ 2021-2025 ໃຫັ້ທຸກລະດັບຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ
ີ່ ຈະແຈ ັ້ງເພີ່ ອໃຫັ້ທອ
ີ່ ເປັນບູລມ
ັ້
ັ້
ັ້ ງຖິີ່ນນໍາໄປສັ້າງເປັນແຜນ
ິ ະສິດ ແລະ ເປົາໝາຍທີ
ກິລາຍົກໃຫັ້ເຫັນເນອໃນທີ
ັ້
ັ ;
ບດ
ຈັດຕັງປະຕິ

•

ັ້
ັ ຂອງການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນໄດັ້
ເພີ່ ອຮັບປະກັນຜົນໄດັ້ຮບ
ກໍານົດໂຄງສັ້າງ ແລະ ຂັນຕອນ
ັ້ ມ
ັ້
ັ້ ຄອງ.
ິ ະສິດກິດຈະກໍາໃນແຕີ່ ລະຂັນຄຸ
ແລະ ຈັດລຽງບູລມ
ຖກນໍາໃຊັ້ເຂົາໃນການວາງແຜນ

ັ້
ແກີ່ ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ການກວດກາ ແລະ ການກວດສອບ
ຍຸ ດທະສາດທີ 3: ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ພາຍໃນ.
ັ້
ົ ສໍາເລັດອັນເຕັມສີ່ວນຂອງຍຸ ດທະສາດນີຈະຕັ້
ອງມີການສະໜອງງ ົບປະມານທີີ່ສອດຄີ່ອງກັບ
ຢາກບັນລຸ ໄດັ້ຜນ
ັ
ສົມມຸ ດຖານດັ້ານງ ົບປະມານ “ຍົກສູງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ” ແລະ / ຫ ງ ົບປະມານ ODA ຕັ້ອງສຸ ມໃສີ່ຜົນໄດັ້ຮບ
ລະດັບກາງນີ.ັ້
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•

ທົວທວນ ແລະ ພັດທະນາການຕິດຕາມ, ການກວດກາ, ການປະເມີນຜົນ ແລະ ການກວດສອບພາຍໃນທີີ່ມີ
ັ້
ັ້ ຄອງຕັ້ອງໄດັ້ດໍາເນີນການຢີ່າງເປັນປົກກະ
ມ
ຄຸ ນນະພາບ ຢີ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ຄົບຖັ້ວນ ແລະ ທຸກຂັນການຄຸ
ົ ;
ຕິ ແລະ ມີປະສິດທິຜນ

•

ັ້ ຄອງ, ກວດ
ສະໜອງຊັບພະຍາກອນທີີ່ພຽງພໍລວມທັງ ICT ແລະ ເຄີ່ ອງມສີ່ ສານທີີ່ທັນສະໄໝ ໃນການຄຸ ມ
ກາປະເມີນຜົນ ແລະ ກວດສອບພາຍໃນ;
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•
•

ັ້ ີ່ ຽວກັບວຽກງານຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ, ການກວດກາ ແລະ ການກວດສອບພາຍໃນ
ການຍົກສູງຄວາມຮັບຮູ ກ
ັ້ ງຄົມ;
ໃຫັ້ທຸກພາກສີ່ວນ ໂດຍສະເພາະຊຸມຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັງສັ

ສັ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ໃຫັ້ແກີ່ ພະນັກງານທີີ່ເຮັດວຽກກີ່ ຽວກັບການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ໃນ
ທຸກລະດັບ;

•

•

ັ້ ຄອງທີີ່
ສັ້າງຂີດຄວາມອາດສາມາດໃຫັ້ແກີ່ ພະນັກງານຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກີ່ ຽວກັບການຄຸ ມ
ັ ຖານ ລວມທັງການນໍາໃຊັ້ຜນ
ົ ຂອງການຕິດຕາມ ແລະ ປະ
ັ ແລະ ການວາງແຜນທີີ່ອີງໃສີ່ຫກ
ອີງໃສີ່ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້ ນອີ່ ນໆ;
ັ້ ນຈາກ LEMIS ແລະ ແຫີ່ ງຂໍມູ
ເມີນຜົນ, ຂໍມູ
ກໍານົດ ແລະ ຈັດຫາສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີີ່ຈໍາເປັນໃນການຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ກວດ
ສອບພາຍ ໃນທຸກລະດັບ.

ັ້ ນການຄາດຄະເນ
ັ້ ນ EMIS ກັບຂໍມູ
ີ ານນໍາໃຊັ້ຂມູ
ໍ ັ້ ນປະຊາກອນຈາກຖານຂໍມູ
ຍຸ ດທະສາດທີ 4: ທົບທວນຄນວິທກ
ິ ຫີ່ ງຊາດ ແລະ ການສໍາຫວດອີ່ ນໆ ເຊັີ່ນ LSIS.
ປະຊາກອນຂອງສູນສະຖິຕແ
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•

ັ້
ິ ຫີ່ ງຊາດ ເພີ່ ອທົບທວນຄວາມແຕກຕີ່ າງຂອງ
າມະການເພີ່ ອເຮັດວຽກຮີ່ວມກັບສູນສະຖິຕແ
ສັ້າງຕັງຄະນະກໍ
ັ້ ນປະຊາກອນ ແລະ ກວດກາ ວີ່າເປັນຫຍັງຈຶີ່ງໄດັ້ຮບ
ັ ຜົນຕີ່ າງກັນ.
ີ ານໃນການເກັບກໍາຂໍມູ
ວິທກ

•

ິ ຫີ່ ງຊາດ
ັ ຖະມົນຕີພຈ
ິ າລະນາເຖິງການຫັນປີ່ຽນໄປນໍາໃຊັ້ຂມູ
ໍ ັ້ ນປະຊາກອນ ຈາກສູນສະຖິຕແ
ສະເໜີໃຫັ້ລດ
ີ່
ັ້
ັ້ ນປະຊາກອນ, ທັງ
ັ ທີຕິດພັນກັບຂໍມູ
ີ ານຄຸ ມ
ັ້ ຄອງຜົນກະທົບຂອງການປີ່ຽນແປງຂອງຕົວຊີບອກຫກ
ແລະ ວິທກ
ີ ີ່ ານມາ ແລະ ໃນອານາຄົດ.
ໃນປີ ທີ່ ຜ

ັ ຂອງລະບົບການສຶກສາ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 5: ການກະກຽມຕອບໂຕັ້ສຸກເສີນ ແລະ ການຕັ້ານທານກັບໄພພິບດ
ັ້
ມີຄວາມເຂັມແຂງ
(ພາກທີ I)
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ທົບທວນ ແລະ ປັບປຸ ງແຜນການແກ ັ້ໄຂເຫດການສຸ ກເສີນຂອງຂະແໜງການສຶກສາ.
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•

ທົບທວນຄນແຜນການແກໄັ້ ຂເຫດການສຸ ກເສີນຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ໂດຍອີງໃສີ່ບົດຮຽນທີີ່ຖອດຖອນ
ັ້ ວມປີ 2018 ແລະ 2019;
ັ້ ຄອງໄພພິບດ
ັ (Covid-19) ແລະ ໄພນໍາຖັ້
ໄດັ້ຈາກການຄຸ ມ

ິ ໃນການກະກຽມຕອບໂຕັ້ຕີ່ ເຫດສຸ
ໍ
ກເສີນລະຫວີ່າງກະຊວງ, ແຂວງ,
ຍຸ ດທະສາດທີ 2: ປະສານງານກັນຢີ່າງໃກຊັ້ ດ
ເມອງ ແລະ ໂຮງຮຽນ.
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•
•

ັ້
ໍ
ກເສີນ;
ເມອງ ແລະ ສູນກາງກີ່ ຽວກັບ ການກະກຽມຕອບໂຕັ້ຕີ່ ເຫດສຸ
ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານຂັນແຂວງ,
ໍ
ກເສີນ ໂດບຮີ່ວມມກັບກຸີ່ ມໂຮງ
ຝກອົບຮົມຄູ ແລະ ສຶກສານິເທດ ກີ່ ຽວກັບການກະກຽມຕອບໂຕັ້ຕີ່ ເຫດສຸ
ຮຽນ.

ຍຸ ດທະສາດທີ 3: ນໍາໃຊັ້ເຄີ່ ອງມຕິດຕາມກວດກາອອນລາຍ (online) ສໍາລັບການຕອບໂຕັ້ສຸກເສີນ ໂດຍບັນຈຸເຂົາັ້
ໃນຖານ LESMIS.
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•
•

ພັດທະນາເຄີ່ ອງມຕິດຕາມກວດກາ;
ເຊີ່ ອມໂຍງເຄີ່ ອງມຕິດຕາມກວດກາ ກັບ LESMIS.
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2.3.5. ຄວາມແຕກໂຕນກັນຫຸ ດລົງ ໂດຍຜີ່ານແຜນການເງ ິນຂອງແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທີີ່ຕອບສະ
ັ້
ັ້ າກັດດັ້ານຊັບພະຍາກອນ
ັ ,
ໜອງໂດຍກົງຕໍີ່ເປົາໝາຍຜົ
ນໄດັ້ຮບ
ພັ້ອມທັງພິຈາລະນາສະພາບການຂອງຂໍຈໍ
ັ ທີ 7)
ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ. (ພາກທີ I, ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ການ ແລະ ເຫດຜົນ
ຫກ

➢

ັ ການ ແລະ ເຫດຜົນຕີ່ າງໆ. ງ ົບປະມານຂອງຂະແໜງການສຶກສາ
ພາກທີ I ໄດັ້ໃຫັ້ລາຍລະອຽດກີ່ ຽວກັບຫກ
ແລະ ກິລາ ສີ່ວນໃຫຍີ່ ແມີ່ ນເປັນເງ ິນເດອນ ແລະ ເງ ິນອຸ ດໜູນ. ຖັ້າຢາກໃຫັ້ແຜນງານການຍົກສູງຄຸ ນນະພາບການສຶກ
ັ້
ັ , ການເພີີ່ມງ ົບປະມານໃຫັ້ແກີ່ ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແມີ່ ນສິີ່ງທີີ່ຈໍາເປັນ. ເຖິງ
ບດ
ສາ ໄດັ້ຖກຈັດຕັງປະຕິ
ຢີ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ສິີ່ງທັ້າທາຍໃນການຫຸດຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນກັນໃນການພັດທະນາການສຶກສາ ກໍຄສີ່ວນແບີ່ງງ ົບ
ິ ານທີີ່ບໍີ່ແມີ່ ນເງ ິນເດອນ ທຽບໃສີ່ງ ົບປະມານທັງໝົດຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແມີ່ ນມີ
ປະ ມານບໍລຫ
ິ ານໃຫັ້ແກີ່ ບັນດາເມອງ ແມີ່ ນເປັນບູລ ິ
ໜັ້ອຍ, ໂດຍສະເພາະໃນລະດັບເມອງ. ການເພີີ່ມການຈັດສັນງ ົບປະມານບໍລຫ
ັ້ ມີຄວາມຈໍາເປັນຕັ້ອງມີການເພີີ່ມງ ົບປະມານບໍລຫ
ິ ານທີີ່
ມະສິດ ຖັ້າຢາກແກໄັ້ ຂບັນຫາຄວາມແຕກໂຕນກັນ. ດັີ່ງນັນ,
ບໍີ່ແມີ່ ນເງ ິນເດອນ ໃຫັ້ແກີ່ ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ.
ພາກສີ່ວນຮັບຜິດຊອບ

➢

ກົມແຜນການ ແລະ ກົມການເງ ິນ ໂດຍສະເພາະຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງ ິນ.
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 1: ແຜນການການເງ ິນຂອງ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປະ ກອບມີນະໂຍບາຍ
ການໃຊັ້ຈີ່ າຍຢີ່າງຊັດເຈນ ເພີ່ ອເປັ ນທິດທາງໃຫັ້ແກີ່ ຂະບວນການພັດທະນາ ແລະ ປັ ບປຸ ງງ ົບປະມານປະຈໍາປີ ຂອງສູ ນ
ກາງ ແລະ ທັ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ສະທັ້ອນໃຫັ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈໍາເປັນໃນການແກ ັ້ໄຂຄວາມແຕກໂຕນກັນ ແລະ ການປັ ບປຸ ງ
ັ ທີ 7, ຜົນຮັບລະດັບກາງ 7.1)
ຜົນການຮຽນ (ພາກທີ I, ຜົນໄດັ້ຮບ
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ພັດທະນາຍຸ ດທະສາດດັ້ານການເງ ິນທີີ່ມີເປົ ັ້າໝາຍ ເພີ່ ອຫຸດຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນກັນທາງດັ້ານຜົນ
ັ ດັ້ານການສຶກສາ.
ໄດັ້ຮບ
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•

ັ້
ິ ໍາທີີ່ມີຢີ່ ູແລັ້ວ ແລະ ກົນໄກການເບີກ
ບັນດານິຕກ
ດໍາເນີນການປະເມີນຍຸ ດທະສາດດັ້ານການເງ ິນທີີ່ມີເປົາໝາຍ,
ຈີ່ າຍເງ ິນ ແລະ ການລາຍງານ ແລະ ການໃຊັ້ຈີ່າຍທີີ່ເໝາະສົມ ທີີ່ອາດຈະຫຸ ດຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນກັນຂອງ
ການສຶກສາ;

•

ໍ ັ້
ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງ ິນ ທົບທວນການປະເມີນ ແລະ ໃຫັ້ຂແນະນໍ
າ ໃນເວລາດໍາເນີນການ
ປະເມີນກາງສະໄໝ ເພີ່ ອປັບປຸ ງນະໂຍບາຍດັ້ານການໃຊັ້ຈີ່າຍຂອງ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ

•

ິ ະສິດດັ້ານການໃຊັ້ຈີ່າຍ ສາມາດແກໄັ້ ຂຄວາມແຕກໂຕນກັນໄດັ້ເທີ່ ອລະກາັ້ ວ;
ເພີ່ ອຮັບປະກັນວີ່າບູລມ
ິ ະສິດ ແລະ ມີປະສິດທິ
ແຜນງ ົບປະມານປະຈໍາປີ ຂອງຂະແໜງການຍີ່ ອຍ ຕັ້ອງສຸ ມໃສີ່ກິດຈະກໍາທີີ່ເປັນບູລມ

•

ີ ການຄິດໄລີ່ມູນຄີ່າ;
ຜົນສູງ ທີີ່ໄດັ້ກໍານົດໄວັ້ໃນແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ແຜນປະຈໍປີທີ່ ມີ
ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງ ິນ ກວດກາເບິີ່ງແຜນງ ົບປະມານປະຈໍາປີຂອງຂະແໜງຍີ່ ອຍ ເພີ່ ອ
ິ ະສິດຂອງ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ໃຫັ້ຄໍາຄິດເຫັນ
ຮັບປະກັນຄວາມສອດຄີ່ອງກັບບູລມ
ຕໍີ່ຂະແໜງການຍີ່ ອຍ ແລະ ການນໍາຂອງກະຊວງ;
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•

ິ ານ ແລະ ຄຸ ມ
ັ້ ຄອງ (FG 4) ສະເໜີຕີ່ ໍໜີ່ວຍງານວິຊາການຂະແໜງການສຶກ
ຄະນະປະສານງານດັ້ານການບໍລຫ
ິ ະສິດ ແລະ ມີປະສິດທິຜນ
ົ ສູງ ສໍາ
ີ ານທີີ່ເໝາະສົມ ກີ່ ຽວກັບກິດຈະກໍາ/ແຜນງານທີີ່ເປັນບູລມ
ສາ ກີ່ ຽວກັບວິທກ
ລັບເມອງທີີ່ດັ້ອຍໂອກາດ.

ີ ການຄິດໄລີ່
ຍຸ ດທະສາດທີ 2: ແຜນການການເງ ິນຂອງ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ແຜນປະຈໍປີທີ່ ມີ
ິ ະສິດຂອງແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ.
ຄີ່າໃຊັ້ຈີ່າຍ (ACSEP) ແມີ່ ນສອດຄີ່ອງກັບບູລມ
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•

ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງ ິນ ໃຫັ້ຄໍາແນະນໍາກີ່ ຽວກັບຍຸ ດທະສາດໃນການພັດທະນາແຜນການ
ີ ການຄິດໄລີ່ມູນຄີ່າ ແລະ ແຜນງ ົບປະມານ
ການເງ ິນ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ແຜນປະຈໍປີທີ່ ມີ
ປະຈໍາປີ ;

•

ກົມແຜນການ ແລະ ກົມການເງ ິນ ພັດທະນາແຜນງ ົບປະມານປະຈໍາປີ ໂດຍອີງໃສີ່ແຜນການເງ ິນຂອງແຜນ

•

ພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
ີ ການຄິດໄລີ່ມູນຄີ່າ ທີີ່ສັງລວມແຜນເອົາແຜນຂອງສູນກາງ ແລະ ທັ້ອງຖິີ່ນ ຕັ້ອງໄດັ້ນໍາສະເໜີ
ແຜນປະຈໍປີທີ່ ມີ
ັ້
າງ
ຕໍີ່ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງ ິນ ເພີ່ ອຮັບຮອງຢີ່າງເປັນທາງການ, ກີ່ ອນການເລີີ່ມຕົນການສັ້
ແຜນງ ົບປະມານປະຈໍາປີ ;

ັ ການປັບປຸ ງກາງ
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 2: ແຜນການການເງ ິນຂອງ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທີີ່ໄດັ້ຮບ
ສະໄໝ ຕອັ້ ງໄດັ້ຮັບການທົບທວນ ແລະ ຮັບຮອງຈາກໜີ່ວຍງານວິຊາການຂະ ແໜງການສຶກສາ (ພາກທີ I ຜົນໄດັ້
ຮັບລະດັບສູ ງທີ 7, ຜົນຮັບລະດັບກາງ 7.2)
ັ ການປັບປຸ ງຄນໃນການ
ຍຸ ດທະສາດ 1: ແຜນການການເງ ິນຂອງແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຕັ້ອງໄດັ້ຮບ
ທົບທວນກາງສະໄໝຂອງແຜນ.
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•

ັ ງານຂອງໜີ່ວຍງານວິຊາການຂະແໜງການສຶກສາ ໂດຍໃຫັ້ປະກອບມີການທົບທວນ ແລະ
ສັ້າງແຜນປະຕິບດ
ັ ແຜນການການເງ ິນ ຂອງແຜນພັດທະນາການ
ຮັບຮອງເອົາຄວາມສອດຄີ່ອງຂອງແຜນງ ົບປະມານປະຈໍາປີ ກບ
ສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ໃຫັ້ຄໍາແນະນໍາໃນການປັບປຸ ງແຜນການເງ ິນໄລຍະກາງ;

•

•

ກອງເລຂາຂອງໜີ່ວຍງານວິຊາການຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຮຽກປະຊຸມພັ້ອມກໍານົດວາລະປະຊຸມ
ເພີ່ ອໃຫັ້ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງ ິນ ໄດັ້ລາຍງານແຜນການເງ ິນຂອງແຜນພັດທະນາການສຶກ
ັ້
ັ ຕົວຈິງໃນແຕີ່ ລະປີ ;
ັ ຕັງປະຕິ
ບດ
ສາ ແລະ ກິລາ ທີີ່ໄດັ້ຈດ
ັ້
ັ ແຜນການການເງ ິນ ຂອງແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ບດ
ຜົນການການທົບທວນການຈັດຕັງປະຕິ
ປະຈໍາປີ ຕັ້ອງນໍາສະເໜີປີລະຄັງັ້ ທີີ່ກອງປະຊຸມໜີ່ວຍງານວິຊາການຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ເພີ່ ອການ
ຮັບຮອງ.

ັ້
ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 3: ບັນດາຄູີ່ຮີ່ວມພັດທະນາໃຫັ້ການສະໜັບສະໜູນດັ້ານການເງ ິນທີີ່ເໝາະສົມກັບເປົ າໝາຍບູ
ຶ ສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ການສະເໜີແຜນງານໃໝີ່ ຕອັ້ ງຮັບປະກັນຄວາມ
ລິມະສິດຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສກ
ຍນຍົງ ເຊິີ່ງຄາດວີ່າກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈະສາມາດຮັບມໄດັ້ຫງັ ຈາກໂຄງການສໍາເລັດ. (ພາກທີ I, ຜົນ
ໄດັ້ຮັບລະດັບສູ ງ 7, ຜົນຮັບລະດັບກາງ 7.3)
ັ້ ນ ODA ໃຫັ້ຄບ
ົ ຖັ້ວນ
ັ້ ຄອງໂຄງການຂອງກົມແຜນການເກັບກໍາ ແລະ ປັບປຸ ງຂໍມູ
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ພະແນກຄຸ ມ
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ວຽກຈຸດສຸ ມ
•

ັ້
ັ້ ນ ODA ແລະ ສັ້າງຄູີ່ມການນໍາໃຊັ້ ພັ້ອມສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ແກີ່ ພາກສີ່ວນຕີ່ າງໆ
ປັບປຸ ງລະບົບຖານຂໍມູ
ັ້ ນດັີ່ງກີ່ າວ;
ໃນການນໍາໃຊັ້ຖານຂໍມູ

•

ັ້
ດລາຍງານປະຈໍາປີ ແລະ ບົດລາຍ
ສັງລວມບັນດາໂຄງການ ແລະ ແຜນງານຂອງຄູີ່ ຮີ່ວມພັດທະນາເຂົາໃນບົ
ງານກາງສະໄໝ.

ີ ານທີີ່ຕິດພັນກັບໂຄງການ
ຍຸ ດທະສາດທີ 2: ແຜນງານຂອງບັນດາຄູີ່ຮີ່ວມພັດທະນາ ຕັ້ອງຄໍານຶງເຖິງງ ົບປະມານບໍລຫ
ັ້ ແລະ ແຜນງານດັີ່ງກີ່ າວຕັ້ອງໃຫັ້ສອດຄີ່ອງກັບບູລມ
ິ ະສິດລະດັບຊາດ ທີີ່ໄດັ້ກໍານົດຢູີ່ໃນແຜນ
ລົງທຶນທີີ່ຈະເກີດຂຶນ
ພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຫ ສະໜັບສະໜູນເມອງດັ້ອຍໂອກາດຂອງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາ.
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•

ັ້
ິ ານທີີ່ຈະເກີດຂຶນ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ຄູີ່ ຮີ່ວມພັດທະນາຮັບປະກັນວີ່າງ ົບປະມານບໍລຫ
ຈາກການລົງທຶນໃນອະນາຄົດ ໄດັ້ຖກກໍານົດ ແລະ ນໍາມາສົນທະນາ ຊຶີ່ງເປັນສີ່ວນໜຶີ່ງຂອງຂະບວນການປະ
ເມີນໂຄງການການລົງທຶນ;

•

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຈ ັ້ງບັນຊີລາຍຊີ່ ເມອງທີີ່ດັ້ອຍໂອກາດໂອກາດ (ຖັ້າມີການປີ່ຽນແປງ) ໃຫັ້
ແກີ່ ຄູີ່ ຮີ່ວມພັດທະນາ, ເພີ່ ອເປັນບີ່ອນອີງໃນການຂຽນແຜນງານການຊີ່ວຍເຫອ.

ຜົນໄດັ້ຮັບລະດັບກາງທີ 4: ໄດັ້ມີການລະດົມຊັບພະຍາກອນຢີ່າງກວັ້າງຂວາງ ໂດຍຜີ່ານການຮີ່ວມມຈາກສາກົນ
ົ ອີ່ ນໆ
ລວມທັງຈາກອົງການ ການກຸ ສນ
ຶ ຕີ່ າງໆ ລວມທັງອົງ ການ
ຍຸ ດທະສາດທີ 1: ກົມພົວພັນການຕີ່ າງປະເທດ ເຮັດໜັ້າທີີ່ນການພົວພັນກັບບັນດາຜູ ໃັ້ ຫັ້ທນ
ົ ຕີ່ າງໆ.
ການກຸ ສນ
ວຽກຈຸດສຸ ມ
•
•

ຊອກຫາລາຍຊີ່ ຂອງອົງກອນໃໝີ່ທີີ່ຄາດວີ່າຈະໃຫັ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດັ້ານການເງ ິນ;
ປະສານງານ ແລະ ພົວພັນກັບແຫີ່ ງທຶນໃໝີ່ ທີີ່ມີທີ່າແຮງ.
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ັ້ ຂອງຜົນໄດັ້ຮັບ
ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍທີ1:ຕອງໂສັ້
້ ນ ທ ້ າ ຍທີ
ເ ອກະສາ ນ ຊ ອ

້ ອງ ຜົ ນ ໄດ ຮ
້ ັບ
ຕ່ ອງ ໂສ ຂ

ຍຸ ດ ທ ະສາ ດ (ເ ບ່ ງ ໜ ້ າ ອ່ ນ )

້ ັບ ລະດັ ບ ກ າ ງ
ຜົ ນໄດ ຮ

6 ຍຸ ດທະສາດ

້
້
ັ ສູ ດສະບັບປັ ບປຸ ງໄດຮ
້ ບ
ັ ການຈັດຕັງປະຕ
ບັດໃນທຸກຊັນຮຽນ
1 .1 ຫກ

7 ຍຸ ດທະສາດ

້ ບ
ັ ການປັ ບປຸ ງ
1 .2 ການວັດຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ປ3, ປ5, ມ4 ແລະ ມ6 ໄດຮ
້ ແນໃ ສ່ເຮັດໃ ຫ ້ອັດຕາການຈົບ
້ ນທຸກລະດັບເພີ່ມຂນ
້
ໝ່ ແລະ ອັດຕາການເລ່ ອນຂັນໃ
1 .3: ອັດຕາການເຂົາຮຽນໃ

21 ຍຸ ດທະສາດ

້ ມ.ປາຍ
1 .4: ສົ່ງເສີມການຂະຫຍາຍຫ ້ອງຝຶ ກອົບຮົມອາຊີວະເພ່ ອພັດທະນາທັກສະໃຫ ້ແກ່ ນັກຮຽນເພ່ ອຈົບຊັນ

9 ຍຸ ດທະສາດ

້ ຍໂອກາດ ແລະ ເຂດທີ່ມີ
1 .5: ຫຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ ທາງດາ້ ນຊັບພະຍາກອນ ລະຫວ່າງ ເຂດທີ່ດອ
້ ມໂຮງຮຽນ
ໂອກາດດີກວ່າໂດຍຜ່ານການສາ້ ງຕັງກຸ່

4 ຍຸ ດທະສາດ

້ ໂດຍຜ່ານການຊ່ວຍເຫອຈາກວຊາການກຸ່ ມໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູສກ
້
ຶ ສານເທດ.
ນ
2.1 : ຄູສອນມີຄວາມເຂັມແຂງຂຶ

5 ຍຸ ດທະສາດ

ອະນຸບານຈົນຮອດ ມັດທະຍົມຕອນປາຍ ລວມທັງການສຶກ
້ ພ ້ອມທັງມີຜນ
ົ ໄດ ້ຮັບດ ້ານການ
ສານອກໂຮງຮຽນເພີ່ມຂຶນ
້ ໂດຍສະເພາະແມ່ ນການຮູ ້ໜັງສ ແລະ ທັກ
ຮຽນຮູ ້ທີ່ດີຂນ,
ສະການຄດໄລ່ເລກ, ທັກສະສັດຕະວັດທີ 21 ໂດຍສຸ ມໃ ສ່
ເປັ ນພເສດຕ່ ຜູ ້ດ ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບ
ລະຫວ່າງຍງ-ຊາຍ

້
້ ໄດຮ
້ ບ
ັ ການປັ ບປຸ ງ ແລະ ຈັດຕັງປະຕ
ັ ສູ ດສາ້ ງຄູ ແລະ ຫກ
ັ ສູ ດຝຶ ກອົບຮົມຄູໃນແຕ່ລະຊັນ
ບັດ ເພ່ ອໃຫ ້
2.2: ຫກ
ັ ສູ ດການຮຽນ-ການສອນໃໝ່ ແລະ ມາດຖານການສດສອນ.
ສອດຄ່ອງກັບຫກ
້ ບ
ັ ການປັ ບປຸ ງ,
້ ຍເຄ່ ອງມການປະເມີນຜົນໄດຮ
2.3: ລະບົບການປະເມີນຜົນການປະຕບັດໜ ້າທີ່ຂອງຄູ ພ ້ອມດວ
້
້ ງການທີ່
້ ບ
ັ ການຈັດຕັງປະຕ
ບັດເພ່ ອການົດຄວາມຕອ
ໂດຍຕດພັນກັບມາດຕະຖານການສດສອນ, ພ ້ອມທັງໄ ດຮ

້ ານວຍ
ຜົນໄ ດ ້ຮັບລະດັບສູ ງ 2: ຈານວນຄູ ແລະ ຜູ ອ
້ ວາມສາມາດ ສອດຄ່ອງ
ການໂຮງຮຽນ ທີ່ມີຄວາມຮູ ຄ

ເປັ ນບູ ລມະສດ.
8 ຍຸ ດທະສາດ

4 ຍຸ ດທະສາດ

4 ຍຸ ດທະສາດ
1 0 ຍຸ ດທະສາດ

້ ເພ່ ອໃຫ ້ສາມາດປັ ບປຸ ງການຈັດຕັງ້
້
້ ານວຍການໂຮງຮຽນ ມີຄວາມເຂັມແຂງຂຶ
ນ
2.5: ຂີດຄວາມສາມາດຂອງຜູ ອ
້
ການຮຽນ-ການສອນໃນໂຮງຮຽນຂອງເຂົາເຈົາ.
້
້
້ ນຖານ
້ແກ່ ການປະເມີນຕົນ
ສາລັບການສຶກສາກ່ ອນໄວຮຽນ ເປັ ນພນຖານໃຫ
3.1 : ມາດຕະຖານຄຸ ນະພາບຂັນພ
ເອງ ແລະ ການວາງແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນ.
3.2: ມີຂະບວນການປະເມີນຕົນເອງ ແລະ ການວາງແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນແບບຍນຍົງ (ທີ່ນາໃຊ ້ FQS)
້
້
ບສະໜູນ.
ອງ ແລະ ການການົດເປົ າໝາຍການສະໜັ
ເພ່ ອເປັ ນບ່ອນອີງໃນການວາງແຜນຂັນເມ
້ ເພ່ ອຫຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ
້ ງການຂອງໂຮງຮຽນຫາຍຂຶນ
3.3 ເງນບລຫານໂຮງຮຽນ ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕອ

6 ຍຸ ດທະສາດ

້ ເພ່ ອຫຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ
້ ງການຂອງໂຮງຮຽນຫາຍຂຶນ
3.4 ການຈັດສັນຄູ ສອດຄ່ອງຕາມຄວາມຕອ
້ ເພ່ ອຫຸດຜ່ອນຄວາມ
້
້ ງການຂອງໂຮງຮຽນຫາຍຂຶນ
ສອດຄ່ອງຕາມຄວາມຕອ
3.5 ການສະໜອງປຶ ມແບບຮຽນ

2 ຍຸ ດທະສາດ

1 ຍຸ ດທະສາດ
1 ຍຸ ດທະສາດ
2 ຍຸ ດທະສາດ

5 ຍຸ ດທະສາດ

4 ຍຸ ດທະສາດ

2 ຍຸ ດທະສາດ
ູູ
1 ຍຸ ດທະສາດ
1 ຍຸ ດທະສາດ
1 ຍຸ ດທະສາດ
1 ຍຸ ດທະສາດ
1 ຍຸ ດທະສາດ
3 ຍຸ ດທະສາດ

8 ຍຸ ດທະສາດ
7 ຍຸ ດທະສາດ
4 ຍຸ ດທະສາດ

6 ຍຸ ດທະສາດ

3 ຍຸ ດທະສາດ

5 ຍຸ ດທະສາດ
3 ຍຸ ດທະສາດ
3 ຍຸ ດທະສາດ

2 ຍຸ ດທະສາດ

1 ຍຸ ດທະສາດ

2 ຍຸ ດທະສາດ

1 ຍຸ ດທະສາດ

ກັບມາດຕະຖານການສດສອນໂດຍມີການປະເມີນ
ການປະຕບັດວຽກງານຢ່າງເປັ ນປົ ກກະຕ

້ ກຍົກລະດັບໃ ຫ ້ເປັ ນສູ ນກາງໃ ນການພັດທະນາວຊາຊີບຄູສອນທັງກ່ ອນ ແລະ ຫງັ
2.4: ສະຖາບັນສາ້ ງຄູ ໄດຖ
້ ດທະຍົມສຶກສາ) ພ ້ອມທັງເປັ ນສູ ນກາງໃ ນການຝຶ ກອົບຮົມຄູສກ
ຶ ສານເທດ.
ປະຈາການ (ແຕ່ອະນຸບານຮອດຊັນມັ

3 ຍຸ ດທະສາດ

6 ຍຸ ດທະສາດ

ຜົນໄ ດ ້ຮັບລະດັບສູ ງ 3: ໂຮງຮຽນທຸກແຫ່ງ ມີ
ຊັບພະຍາກອນທາງດ ້ານການເງນ ແລະ

ຊັບພະຍາກອນມະນຸດພຽງພ
ເພ່ ອໃຫ ້ສາມາດເຮັດ
ວຽກໄ ດ ້ຢ່າງມີປະສດທຜົນ , ພ ້ອມທັງຂີດຄວາມ
້ ຄອງ ເພ່ ອຊ່ວຍປັ ບປຸ ງໃຫ ້ຜົນການ
ສາມາດໃ ນການຄຸ ມ
ຶ້
ຮຽນຂອງນັກຮຽນດີຂນ

ແຕກໂຕນ.
້ ງໄ ດຮ
້ ບ
ັ ການສະໜັບສະໜູນເພ່ ອໃຫ ້ມີສ່ ງອານວຍຄວາມສະດວກດາ້ ນສຸ ຂະອະນາໄ ມໃ ນ
3.6 ທຸກໂຮງຮຽນຕອ
້
ລະດັບພນຖານ.
້ (1 5-40 ປີ ) ແລະ ຫຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ
້ ງັ ສ ສາລັບໄວໝຸ່ ມ ແລະ ຜູ ໃ້ ຫຍ່ ເພີ່ມຂນ
4.1 : ອັດຕາການຮູ ໜ
້ ມສັນຖານ
້ ງັ ສ ສາລັບ ເພດ, ເຜົ່າ, ຖານະດາ້ ນເສດຖະກດ ແລະ ທີ່ຕັງພູ
ໃນການຮູ ໜ
້ ງັ ສ ຂອງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ
້ ກ
ີ ານຕດຕາມຫກ
ັ ສູ ດການຮຽນ-ການສອນລົບລາ້ ງຄວາມບ່ ຮູ ໜ
4.2: ໄດມ
້ ງັ ສຂອງໄວໜຸ່ ມ.
ໂດຍການສຸ່ ມເອົາກຸ່ ມຕົວຢ່າງ ເພ່ ອປະເມີນຜົນກະທົບກ່ ຽວກັບການຮູ ໜ

້ ງັ ສໃນກຸ່ ມຜູ ້
ຜົນໄ ດ ້ຮັບລະດັບສູ ງ 4: ອັດຕາການຮູ ໜ
້ ພ ້ອມທັງຫຸ ດຜ່ອນ
ໃຫຍ່ ແລະ ໄວໜຸ່ ມ ເພີ່ມຂນ

ຄວາມແຕກໂຕນກັນລະຫວ່າງເພດ, ເຜົ່າ, ຖານະດ ້ານ
້ ມສັນຖານ
ເສດຖະກດ ແລະ ທີ່ຕັງພູ

4.3: ໂຄງປະກອບຂອງສູ ນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການພັດທະນາສູ ນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ
້
້ ຸ ມຊົນ ຈະຊ່ວຍເຮັດໃ ຫ ້ອັດຕາການຮູ ໜ
້ ງັ ສ ຂອງໄ ວໜຸ່ ມ ແລະ ຜູ ໃ້ ຫຍ່ ເພີ່ມຂນ.
ສູ ນການຮຽນຮູ ຊ
້ ດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ໄດຮ
້ ບ
ັ ການປັ ບປຸ ງ ເພ່ ອ
5.1 : ຄຸ ນນະພາບຂອງການຮຽນ-ການສອນ ໃນຊັນມັ
້ ງ
້ ງການຂອງຕະຫລາດແຮງງານ ແລະ ການສຶກສາຊັນສູ
ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕອ
້
5.2: ນັກຮຽນທີ່ຈົບຈາກສະຖາບັນສາ້ ງຄູ ແລະ ຄະນະສຶກສາສາດ ສາຍວຊາວທະຍາສາດທາມະຊາດ ເພີ່ມຂຶນ
້
ທັງທາງດາ້ ນຈານວນ ແລະ ຄຸ ນນະພາບ ແນໃ ສ່ເພ່ ອປັ ບປຸ ງການຮຽນ-ການສອນວທະຍາສາດທາມະຊາດໃ ນຊັນ
ມັດທະຍົມ.
ັ ສູ ດກະສກາ ແລະ ອຸ ດສະຫະກາ ຢູ່ ສາຍອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການຝຶ ກອົບຮົມວຊາ
5.3: ນັກຮຽນທີ່ຮຽນຈົບຫກ
້ ທາງດາ້ ນຈານວນ ແລະ ຄຸ ນນະພາບ
ຊບ ເພີ່ມຂນ
້ ງການທີ່ການົດ
ັ ສູ ດການຮຽນໃ ນສາຍອາຊີວະສຶກສາ ໄດຮ
້ ບ
ັ ການປັ ບປຸ ງເພ່ ອໃຫ ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕອ
5.4: ຫກ

ພາຍໃນປີ 2025 ຂະແໜງການສຶກສາ

ຜົນໄ ດ ້ຮັບລະດັບສູ ງ 5: ຄຸ ນນະພາບ ແລະ ຈານວນ
້
້ ນຖານ
(ທັງຜູ ້
ນັກຮຽນທີ່ອອກຈາກການສຶກສາຂັນພ
່
້
່
້
້ ຈົ
ີ ບການສຶກສາຫງັ
ຈົບຊັນ ແລະ ບຈົບຊັນ) ແລະ ຜູ ທ

້ 9
ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັງທີ
ັ ສູ ດອາຊີວະສຶກສາໄ ດຮ
້ ບ
ັ ການປັ ບປຸ ງ.
5.5: ຄຸ ນນະພາບຂອງຫກ

້ ບ
ັ ການປັ ບປຸ ງດີຂນ.
ຶ້
5.6: ຄຸ ນນະພາບຂອງຄູສອນໃນສະຖາບັນອາຊີວະສຶກສາໄ ດຮ
້
້
ນ ສາລັບວຽກງານ
ດ, ເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັງສາກົ
5.7: ການຮ່ວມມ ລະຫວ່າງ ອົງການຈັດຕັງຂອງລັ
້
້
ນ
ອາຊີວະສຶກສາ ມີຄວາມເຂັມແຂງຂຶ

່ ເຂົາສູ່
້
້ ຕະຫາດແຮງງານທັງພາຍໃນ ແລະ
້ ນຖານທີ
ຂັນພ
ຕ່າງປະເທດ ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ ້ອງການຂອງແຜນ
້ IX
ພັດທະນາເສດຖະກດ-ສັງຄົມຄັງທີ

້
້ ຄອງອາຊີວະສຶກສາ ມີຄວາມເຂັມແຂງ.
5.8: ລະບົບການບລຫານ ແລະ ຄຸ ມ

້ ວມເອົາວຸ ດທການສຶກສາໃນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ
5.9: ຂອບວຸ ດທການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ໄດກ

້ ບ
ັ ການປັ ບປຸ ງໃຫ ້
ຂອງແຜນ 9, ລວມທັງ ສາຍວທະຍາສາດທາມະຊາດ, ວສາວະກາ ແລະ ເທັກໂນໂລຊີ ໄດຮ
້
້
ນ.
ເຂັມແຂງຂຶ
້ ງໄດມ
້ ກ
ີ ານປະເມີນຕົນເອງປະຈາປີ
5.1 1 : ມະຫາວທະຍາໄລ ແລະ ໜ່ວຍງານປະກັນຄຸ ນະພາບ ຕອ
5.1 2: ມີນຕກາກ່ ຽວກັບວທີການຄດໄລ່ການສະໜອງທຶນ ໃຫ ້ແກ່ ນັກສຶກສາ ຢູ່ ມະຫາວທະຍາໄ ລຂອງແຂວງ
ໂດຍອີງໃ ສ່ຜົນການຮຽນ
້
້
້ ນກາງ, ຂັນແຂວງ
້
ອງ ໄດ ້
ແລະ ຂັນເມ
ກສາທການ ແລະ ກລາ ໃນຂັນສູ
6.1 : ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັງຂອງກະຊວງສຶ
້
່ າງ
ັ ເຂົາໃນໂຄງຮ
ຶ ້ ລວມທັງການບັນຈຸ ວຽກງານການບລຫານທີ່ອີງໃສ່ໂຮງຮຽນເປັ ນຫກ
ຮັບການປັ ບປຸ ງໃຫ ້ດີຂນ
ການຈັດຕັງ້ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງ ຄພສບ
້
້ ບ
ັ ການຈັດຕັງປະຕ
ບັດ,
6.2: ຍຸ ດທະສາດການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ໄດຮ

ຜົນໄ ດ ້ຮັບລະດັບສູ ງ 6: ຂະແໜງການສຶກສາໄດ ້ມີ
້ ການຄຸ ມ
້ ຄອງ, ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນ
ການຈັດຕັງ,

ລວມທັງການຈັດສັນບຸ ກຄະລາກອນຂອງຫ ້ອງການສຶກສາ ແລະ ກລາເມອງ ແລະ ພະແນກສຶກສາທການ ແລະ
່ ເໝາະສົມ ແລະ ພຽງພໃນການປະຕບັດ
້
້ ງການ ແລະ ສາ້ ງຄວາມເຂັມແຂງທີ
ກລາແຂວງ ແມ່ ນອີງຕາມຄວາມຕອ
້ ານົດໄວໃ້ ນໜ ້າວຽກ ແລະ ຕາແໜ່ງງານ
ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ ້າທີ່ ຕາມທີ່ໄດກ

້
, ການຕດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນ ຢູ່ ແຕ່ລະຂັນ
ຢ່າງເໝາະສົມ ເພ່ ອປັ ບປຸ ງການປະຕບັດໜ ້າທີ່ຂອງ
ຂະແໜງການຢ່າງມີປະສດທພາບ ແລະ ປະສດທຜົນສູ ງ

້
າ
6.3: ຄະນະກາມະການຈັດສັນຄູ ແລະ ຄະນະກາມະການແຜນການ ແລະ ການເງນ ມີຄວາມເຂັມແຂງໂດຍນ
້ ນອາ້ ງອີງຈາກ ແຜນງ ົບປະມານທີ່ມີການຄດໄ ລ່ມູນຄ່າປະຈາປີ (ASCEP) ແລະ LESMIS.
້ ມູ
ໃຊຂ
້
ັ ທະນາການສຶກສາ ແລະ ກລາ
ບັດແຜນພັດ
6.4: ຂອບຕດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັງປະຕ

້
້ ບ
ັ ການຈັດຕັງປະຕ
ບັດໃນແຕ່ລະປີ
2021 -2025 ໄດຮ
້ ຸ ກເສີນ ແລະ ການຮັບມກັບໄ ພພບັດ ຂອງລະບົບການສຶກສາ ມີຄວາມ
6.5: ການກະກຽມການຕອບໂຕສ
້
ເຂັມແຂງ
້ ່ າຍຢ່າງຊັດ
7.1 : ແຜນການການເງນຂອງ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກລາ ປະກອບມີນະໂຍບາຍການໃ ຊຈ
ເຈນ ເພ່ ອເປັ ນທດທາງໃ ຫ ້ແກ່ ຂະບວນການພັດທະນາ ແລະ ປັ ບປຸ ງງ ົບປະມານປະຈາປີ ຂອງສູ ນກາງ ແລະ
ທ ້ອງຖ່ ນ ແລະ ສະທ ້ອນໃຫ ້ເຫັນເຖງຄວາມຈາເປັ ນໃ ນການແກ ້ໄຂຄວາມແຕກໂຕນກັນ ແລະ ການປັ ບປຸ ງຜົນ
ການຮຽນ
7.2: ໜ່ວຍງານວຊາການຂະແໜງການ ແລະ ກລາ ສຶກສາທົບທວນ ແລະ ຮັບຮອງແຜນງ ົບປະມານກາງສະໄ ໝ

ຜົນໄ ດ ້ຮັບລະດັບສູ ງ 7: ຄວາມແຕກໂຕນຫຸ ດລົງ
ເນ່ ອງຈາກມີແຜນການເງນ ທີ່ສະໜັບສະໜູນບັນດາ

ຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ.
້
7.3: ການຄາດຄະເນການສະໜັບສະໜູນດາ້ ນການເງນຂອງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາສອດຄ່ອງກັບເປົ າໝາຍບູ
ລມະສດ

ຄາດໝາຍຜົນໄ ດ ້ຮັບທີ່ການົດໃນແຜນພັດທະນາຂະແ

ໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ

້ ງຮັບປະກັນວ່າກະຊວງ
ຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ ແລະ ແຜນການຊ່ວຍເຫອໃໝ່ ຕອ
້
ບັດໄດ ້ ເພ່ ອຄວາມຍນຍົງ
ສຶກສາຈະສາມາດສບຕ່ ຈັດຕັງປະຕ
້ ກ
ີ ານລະດົມຊັບພະຍາກອນຢ່າງກວາ້ ງຂວາງ ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມຈາກສາກົນ ລວມທັງຈາກອົງການ
7.4: ໄດມ
ົ ອ່ ນໆ
ການກຸ ສນ

້
ວງ, ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງມວນຊົນ, ສັງຄົມໃນຂະບວນການເຄ່ ອນໄ ຫວ
ກາຍຍະກາ ຂັນແຂວງ-ນະຄອນຫ
້ ໃນຂັນແຂວງ-ນະຄອນຫ
້
ວງ, ເມອງ, ບາ້ ນ ແລະ ສານັກງານ ອົງການ ບລສັດ, ໂຮງ
ກລາ-ກາຍຍະກາ ເພີ່ມຂຶນ
້ ່ າງໆ ທັງພາກລັດ-ເອກະຊົນ ແລະ ການພັດທະນາກລາຄົນພການໃຫ ້ມີປະລມານ
ຈັກ-ໂຮງງານ ແລະ ການຈັດຕັງຕ
້ ມີຄຸນນະພາບ ທຽບເທົ່າກັບສາກົນ.
ເພີ່ມຂນ,
້
້
້ ບ
ັ ການຈັດຕັງປະຕ
ບັດ ຢ່າງກວາ້ ງຂວາງຂຶນ,
8.2: ການຮຽນ-ການສອນ ພະລະສຶກສາ ແລະ ສລະປະສຶກສາ ໄດຮ

9 ຍຸ ດທະສາດ

2 ຍຸ ດທະສາດ
3 ຍຸ ດທະສາດ
2 ຍຸ ດທະສາດ

ແລະ ກລາ ຢູ່ ສປປລາວ ມີໂຄງສ ້າງ ແລະ
ັ ພະຍາກອນທີ່ເໝາະສົມເພ່ ອເຮັດໃ ຫ ້
ມີຊບ
້ ງການສຶກ
ພົນລະເມອງລາວທຸກຄົນ ເຂົາເຖ
ສາ ແລະ ກລາ-ກາຍຍະກາ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ

ເພ່ ອໃຫ ້ປະເທດຊາດໄ ດ ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ
ຈາກການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ ້ານເສດຖະກດ
້
ແລະ ຫຸ ດພົນອອກຈາກສະຖານະພາບ
ຄວາມດ ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ຊຸກຍູ ້ເພ່ ອ
້
້
ບັດເປົ າໝາຍການ
ບັນລຸ ການຈັດຕັງປະຕ
ພັດທະນາແບບຍນຍົງ ທີ 4

ອາຊີວະສຶກສາ ພ ້ອມທັງສອດຄ່ອງກັບຂອບວຸ ດທຂອງ ອາຊຽນ.
້
າ້ ວທະຍາສາດໃນຂົງເຂດບູ ລມະສດ
5.1 0: ການຮຽນ-ການສອນຢູ່ ລະດັບມະຫາວທະຍາໄລ ແລະ ການຄົນຄວ

້
້ າ້ ນ, ສະໂມສອນກລາ-ກາຍຍະກາຂັນເມ
ອງ, ສະໂມສອນກລາ8.1 : ໜ່ວຍສະໂມສອນກລາ-ກາຍຍະກາ ຂັນບ
4 ຍຸ ດທະສາດ

ເ ປົ ້ າ ໝ າ ຍລວມ

ຜົນໄ ດ ້ຮັບລະດັບສູ ງ 1 : ຈານວນນັກຮຽນທີ່ຈົບຈາກ

້
້ ່ ມຂຶນ
ຊັນເພີ

2 ຍຸ ດທະສາດ

7 ຍຸ ດທະສາດ

້ ັບ ລະດັ ບ ສູ ງ ດ າ້ ນ ກ າ ນ ສຶກ ສາ
ຜົ ນໄດ ຮ

້ ມີຈານວນນັກຮຽນ ທີ່
ຈານວນບຸ ກຄະລາກອນນັກວຊາການດາ້ ນພະລະສຶກສາ ແລະ ສລະປະສຶກສາເພີ່ມຂຶນ,
້
້ ແລະ ສາກົນຫາຍຂຶນ.
້ ່ ວມການແຂ່ງຂັນກລາ, ສລະປະພາຍໃນປະເທດ, ພາກພນ
ເຂົາຮ
ັ ກາຍະພາບທຽບເທົ່າລະດັບ
8.3: ນັກກລາທີ່ມີພອນສະຫວັນ, ນັກກລາທີມຊາດ ແລະ ນັກກລາອາຊີບ ມີສກ
້ ແລະ ສາກົນ
້ ພາກພນ
ມາດຕະຖານຂອງອານຸພາກພນ,

ຜົນໄ ດ ້ຮັບລະດັບສູ ງ 8: ພົນລະເມອງລາວມີສຸຂະພາບ
ແຂງແຮງດ ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ຈດໃ ຈ, ບຸ ກຄະລາກອນ
້ ແລະ ນັກກລາອາຊີບ
ການກລາ, ນັກກລາສະໝັກຫນ
ໄດ ້ມາດຕະຖານຄຸ ນນະພາບດ ້ານກລາ-ກາຍຍະກາ
້
ດຊູ ຖານະບົດບາດຂອງ
ປະກອບສ່ວນເຂົາໃນການເຊີ
ຊາດຢູ່ ໃນເວທີສາກົນ ສ ້າງຄວາມພາກພູ ມໃຈໃ ຫ ້
ປະຊາຊົນລາວ

້ ລຫານ, ຄູຝຶກ ກາມະການຕັດສນ ແລະ ນັກວທະຍາສາດການກລາ ມີຄວາມຮູ ຄ
້ ວາມສາມາດ ທຽບ
8.4: ຜູ ບ
ເທົ່າມາດຕະຖານສາກົນ
້
້ ຄອງວຽກງານກລາລະດັບສູ ງໃ ນທົ່ວປະເທດມີຄວາມເຂັມແຂງ
8.5: ການບລຫານ-ຄຸ ມ
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ຍຸ ດທ ະສາ ດ

ຜົ ນໄ ດ້ຮ ັບ ລະດັ ບ ກາ ງ

ຜົ ນໄ ດ້ຮ ັບ ລະດັ ບ ສູ ງ ດ້າ ນ ກາ ນ ສຶກ ສາ

ທົບທວນຄນຈານວນວຊາຮຽນ ແລະ ຊົ່ວໂມງຮຽນ ໃນຂັນ້ ປ1 ແລະ ປ2 ໃນ
1.1.1
້
ມສຶກສາ.
ຊັນປະຖົ
້
ັ ສູດປະຖົມສຶກສາ ເພ່ ອຮັບປະກັນໃຫ້ເນອໃນ
ປັບປຸ ງ ແລະ ທົບທວນຫກ
1.1.2 ແທດເໝາະກັບການຮຽນຮ່ວມ ແລະ ສະພາບຂອງປະເທດ (ປະຖົມ ແລະ ມ.
້
ຕົນ)
1.1.3 ປັບປຸ ງໄລຍະເວລາໃ ນການຮຽນພາຍໃນຫ້ອງຮຽນ ຂອງນັກຮຽນ (ປະຖົມ)
້
ັ ສູດໃ ໝ່ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ (ມ.ຕົນ)
1.1.4 ນາໃ ຊ້ຫກ
ັ ສູດການຮຽນຂອງ ປ.5 ແລະ ມ.1
ຮັບປະກັນຄວາມຕ່ ເນ່ ອງກັນລະຫວ່າງຫກ
1.1.5
້
(ມ.ຕົນ)
້
້ ່ ການປະເມີນຜົນການຮຽນຢ່າງຕ່ ເນ່ ອງໃ ນຫ້ອງຮຽນຢູ່ ໃນຊັນປະຖົ
ເນັນໃສ
ມ
1.1.6
້
ທົ່ວປະເທດ
ແລະ ນາສະເໜີຢ່ ູ ໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົນໃນ

1.2.1

ັ ສູ ດສະບັບປັ ບປຸ ງໄດ້ຮບ
ັ
1 .1 : ຫກ
້
້
ການຈັດຕັງປະຕ
ບັດໃ ນທຸກຊັນຮຽນ

້
້
ມ ຂັນ້ ປ5 ແລະ ມ4
ໃຫ້ແກ່ ລະບົບການສອບເສັງຊັນປະຖົ
ສ້າງຄວາມເຂັມແຂງ
ເພ່ ອໃຫ້ຂະບວນການສອບເສັງໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ສາມາດສົມທຽບໄດ້

1.2.2 ສ້າງມາດຕະຖານການປະເມີນການຮຽນຮູ ້ຂອງນັກຮຽນ ປ3, ປ5 ແລະ ມ4
້
ຄູໃຫ້ມີຄວາມສາມາດໃ ນການປະເມີນຜົນການຮຽນ
ສ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫ້ແກ່
1.2.3 ຂອງນັກຮຽນ ໂດຍນາໃ ຊ້ຮູ ບແບບການປະເມີນປະຈາໃນຫ້ອງຮຽນ ແລະ ໃນ

1.2.4

ຕອນທ້າຍຂອງການຮຽນ (ປະຖົມ)
້ ່ ມຄູ ແນໃ ສ່ເພ່ ອສ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫ້ແກ່
້
ວຽກງານການປະ
ສະໜອງປມຄູ

້
ເມີນຜົນການຮຽນ (ມ.ຕົນ)
1.2.5 ສ້າງແຜນເພ່ ອຕດຕາມຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ມ6
້
ບັດ ແຜນການປະສານງານສາລັບການຝຶກອົບຮົມ
ພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັງປະຕ
1.2.6
້
ັ ສູດໃໝ່
ບັດຫກ
ຄູປະຈາການໃນລະດັບຊາດ ສາລັບການຈັດຕັງປະຕ
ປັບປຸ ງລະບົບການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊ່ວຍເຫອ ຄູສອນຫ້ອງຄວບ ເພ່ ອຍົກ
1.2.7
ຶ້
ລະດັບການຮຽນ-ການສອນໃນຫ້ອງຄວບໃຫ້ດີຂນ

1.3.1

້
້
້
ມ
ຊັນປະຖົ
ອນເຂົາຮຽນ
ການົດເປົ າໝາຍຂະຫຍາຍການກຽມຄວາມພ້ອມກ່
ີ
ຶ ້ ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫກ
ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ປີ ເພ່ ອການປັບປຸ ງຄຸ ນນະພາບໃ ຫ້ດີຂນ

1.3.2

ຂະຫຍາຍຂອບເຂດການທົດລອງນາໃຊ້ວທີການສອນໃໝ່ໆ (ອາດຈາເປັນຕ ້ອງ
ໄດ້ມີການວໄຈເພີ່ມເຕີມ ) ສາລັບເດັກ 3-5 ປີ ເຊັ່ນການສອນຄວບອາຍຸ

1.3.3
1.3.4
1.3.5

1 .2 ການວັດຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ
ັ ການ
ປ3, ປ5, ມ4 ແລະ ມ6 ໄດ້ຮບ
ປັ ບປຸ ງ

້ ງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
ສົ່ງເສີມບຸ ກຄົນ, ນຕບຸ ກຄົນ, ອົງການຈັດຕັງທັ
້
ດທະນາວຽກງານການສຶກສາກ່ ອນໄວຮຽນ
ລົງທຶນເຂົາໃນການພັ
ສ້າງຍຸ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດາເນີນງານ ການສົ່ງເສີມອາຫານໃນໂຮງຮຽນ ໃນ
້
້
ຄວາມຍນຍົງ
ກສາກ່ ອນໄວຮຽນ ທີ່ເປັນກຸ່ ມເປົ າໝາຍໃຫ້ມີ
ຊັນການສຶ
ຂະຫຍາຍແຜນງານ ແລະ ສະໜອງສ່ ງອານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານສຸ ຂະ
້
ກສາ
ອະນາໄມ ໃນທຸກຊັນການສຶ

ຂະຫຍາຍແຜນງານ ບົດບາດຍງຊາຍ, ເພດສຶກສາ, ທັກສະຊີວດ, ໂພຊະນາການ
1.3.6 , ການປ້ອງກັນໄພພບັດ, ຄວາມສ່ຽງກ່ ຽວກັບລະເບດບ່ ທັນແຕກໃຫ້ແກ່
ໂຮງຮຽນປະຖົມ.
ປັບປຸ ງສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຮງຮຽນໃ ຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານຂັນ້
1.3.7
້
ນນະພາບການສຶກສາ
ພນຖານຂອງຄຸ

່ ເນ່ ອງໃ ຫ້ມີຄຸນະພາບ ລວມໄປ
້
້
ບັດນະໂຍບາຍການເລ່ ອນຂັນແບບຕ
ຈັດຕັງປະຕ

ຜົນໄ ດ້ຮັບລະດັບສູງ 1 : ຈານວນນັກຮຽນທີ່ຈົບ

1.3.8 ເຖງການບາລຸ ງນັກຮຽນອ່ອນຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ການປະເມີນຜົນການຮຽນ

1.3.9

ຂອງນັກຮຽນຢ່າງເປັນປົກກະຕໃນລະຫວ່າງການຮຽນ
້ ່ ານທີ່ແທດເໝາະກັບອາຍຸ ຂອງ
ສົ່ງເສີມການອ່ານ ໂດຍໃຫ້ມີການສະໜອງປຶ ມອ

ເດັກ ແລະ ໃຫ້ມີການໂຄສະນາ
້ ລວມ
້ ດທະຍົມຕອນຕົນ,
້ ງຊັນມັ
ທົບທວນວທີການການຂະຫຍາຍການເຂົາເຖ
1.3.10
ັ
ທັງໂຄງປະກອບ 5 + 4 + 3 ທີ່ມີໃນປະຈຸບນ
1.3.11

້ ດທະຍົມຕອນຕົນ້ ໃນປະຈຸບນ
ັ ຢູ່ ໃນທຸກໆ
ປັບປຸ ງການບລການການສຶກສາຊັນມັ

້
1 .3: ອັດຕາການເຂົາຮຽນໃ
ໝ່ ແລະ
່
້
ອັດຕາການເລອນຂັນໃ ນທຸກລະດັບເພີ່ມ
້ ແນໃ ສ່ເຮັດໃ ຫ້ອັດຕາການຈົບຊັນ້
ຂນ
້
ເພີ່ມຂຶນ

ໂຮງຮຽນ
້ ດທະຍົມຕອນ
ສ້າງແຜນປະຕບັດງານ ເພ່ ອໃຫ້ການຂະຫຍາຍການສຶກສາຊັນມັ
1.3.12
ປາຍທີ່ມີປະສດທພາບ, ປະສດທຜົນ ແລະ ມີຄວາມຍນຍົງ (ມ.ປາຍ)

ີ
1.3.17 ຂະຫຍາຍການສຶກສານອກໂຮງຮຽນໄປສູ່ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫກ
1.3.18 ສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ ້ຕະຫອດຊວດ ສາລັບໝົດທຸກຄົນ .

1.3.20

້
ັ ສູດການຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັນ້ ແລະ ປັບປ່ຽນໄດ້ ທີ່ມີເນອໃນ
ພັດທະນາຫກ

້ ່ ການຮູ ້ໜັງສ ແລະ ການສ້າງທັກສະອາຊີບ ສາລັບທ້ອງຖ່ ນ
ເນັນໃສ
້
ບັດແຜນການແກ ້ໄຂໄພພບັດໃນຂະແໜ
ທົບທວນ, ຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັງປະຕ

ງການສຶກສາ.
ັ ນະໂຍບາຍການແຕ່ງານໄວ ຫ ການຖພາຂອງນັກຮຽນ
ທົບທວນ ແລະ ອະນຸມດ
1.3.21 ່
້
ນ
ເພອໃຫ້ກັບເຂົາຮຽນຄ
ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມສາມັນວຊາຊີບ ຢູ່ໂຮງຮຽນກນນອນຊົນເຜົ່າ ໂດຍນາ
ໃຊ້ສ່ ງອານວຍຄວາມສະດວກຂອງອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວຊາຊີບທີ
1.4.1 ມີຢ່ ູ
ັ ສູດສາມັນວຊາຊີບ ໄປສູ່ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນ
1.4.2 ຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນຫກ

1 .4: ສົ່ງເສີມການຂະຫຍາຍຫ້ອງຝຶ ກ
ອົບຮົມອາຊີວະເພ່ ອພັດທະນາທັກສະ

ໃຫ້ແກ່ ນັກຮຽນເພ່ ອຈົບຊັນ້ ມ.ປາຍ

ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສ້າງຕັງ້ ແລະ ສະໜອງຊັບພະຍາກອນ ຢ່າງຕ່
ເນ່ ອງ ໃຫ້ກຸ່ ມໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ ໂດຍໃຫ້ບູລມະສດແກ່ 40
1.5.1 ເມອງບູລມະສດ
ສະໜອງຄູ ແລະ ສ່ ງຈູງໃ ຈທີ່ຈາເປັນຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ ນັກຮຽນ ແລະ ຄູສອນໃ ນ
ີ
1.5.2 ໂຮງຮຽນປະຖົມທີ່ຢູ່ ຊົນນະບົດ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫກ
້ ດທະຍົມ
ຈັດລາດັບຄວາມສາຄັນໃ ນການປັບປຸ ງການບລການການສຶກສາຊັນມັ
້ ນເຂດທີ່ດ້ອຍໂອກາດ
1.5.3 ຕອນຕົນໃ
້
ບັດກຸ່ ມໂຮງຮຽນ ລວມທັງ ຕກາສາລັບ
ສ້າງນຕກາ ກ່ ຽວກັບການຈັດຕັງປະຕ
1.5.4 ການບລຫານກຸ່ ມໂຮງຮຽນ ປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ
້
ບການບລຫານກຸ່ ມໂຮງຮຽນພາຍໃນ 40 ເມອງ ພ້ອມທັງໃ ຫ້ບູລ
ສ້າງຕັງລະບົ
ົ ້
1.5.5 ມະສດໃ ນການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນໃຫ້ແກ່ ບັນດາເມອງເຫ່ ານີ
ສະໜອງທຶນການສຶກສາໃຫ້ນັກຮຽນມັດທະຍົມປາຍທີ່ມາຈາກເຂດຫ່າງໄກ

1 .5: ຫຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ ທາງ
ດ້ານຊັບພະຍາກອນ ລະຫວ່າງ ເຂດທີ່
ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ເຂດທີ່ມີໂອກາດ
້ ມໂຮງຮຽນ
ດີກວ່າໂດຍຜ່ານການສ້າງຕັງກຸ່

ີ ພ້ອມທັງສະໜອງສ່ ງອານວຍຄວາມສະດວກທີ່ຈາເປັນໃ ຫ້ແກ່
ສອກຫກ
ີ ໂດຍສະເພາະ ຢູ່ 40 ເມອງບູລມະສດ
1.5.6 ໂຮງຮຽນຢູ່ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫກ
້
ເທດ
1.5.7 ສ້າງຄວາມເຂັມແຂງວຽກງານນ
້
ບັດຍຸ ດທະສາດ ໃນການຫຸ ດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນໃນ
ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັງປະຕ
ີ
1.5.8 ການສະໜອງຄູໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫກ
້
ບັດ ແຜນງານ “ປັບປຸ ງຄຸ ນະພາບ” ຄະນດສາດ
ພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັງປະຕ
1.5.9 ແລະ ການຮູ ້ໜັງສ ໃນ 40 ເມອງບຸ ລມະສດ

້ ງັ ສ ແລະ ທັກສະ
ໂດຍສະເພາະແມ່ ນການຮູ ໜ
ການຄດໄລ່ເລກ, ທັກສະຕະວັດທີ 21 ໂດຍສຸ ມ
້ ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຄວາມ
ໃສ່ເປັ ນພເສດຕ່ ຜູ ດ
ສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍງ-ຊາຍ

ີ ເພ່ ອ
ສະໜອງເບ້ຍລ້ຽງໃ ຫ້ນັກຮຽນທຸກຍາກ ໃນໂຮງຮຽນຫ່າງໄກສອກຫກ
1.3.13
້
້
ປັບປຸ ງອັດຕາເຂົາຮຽນ (ມ.ຕົນ)
ົ ການຮຽນດີ ສບຕ່ ຮຽນໃ ນຊັນ້
ສົ່ງເສີມໃ ຫ້ນັກຮຽນຈົບຊັນ້ ມ.ຕົນ້ ທີ່ມີຜນ
1.3.14
ມັດທະຍົມປາຍ (ມ.ປາຍ)
ປະຕບັດນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ເພ່ ອຫຸ ດອັດຕາການປະລະການຮຽນໃນຊັນ້
1.3.15
ມັດທະຍົມຕອນປາຍ (ມ.ປາຍ)
ສ້າງຂອບຄຸ ນວຸ ດທ ທີ່ເຊ່ ອມໂຍງກັບຄຸ ນວຸ ດທການສຶກສາໃ ນໂຮງຮຽນ ແລະ
1.3.16
້
ນອກໂຮງຮຽນ (ມ.ຕົນ)

1.3.19

ຈາກ ອະນຸບານຈົນຮອດ ມັດທະຍົມຕອນປາຍ
້
ລວມທັງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ເພີ່ມຂຶນ
້
່
ົ ໄດ້ຮັບດ້ານການຮຽນຮູ ທ
້ ດີ
ີ ຂນ,
ພ້ອມທັງມີຜນ
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ຍຸ ດທ ະສາ ດ
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7

2.3.1

2.3.2

2.3.3
2.3.4
2.3.5

2.4.1

ສ້າງກຸ່ ມໂຮງຮຽນເພ່ ອໃຫ້ເປັນສູນກາງໃ ນການພັດທະນາຄູອາຊີບຢ່າງຕ່ ເນ່ ອງ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ
້
ສ້າງແຜນງານຝຶກອົບຮົມຄູຢ່າງມີເປົາໝາຍ
ັ ສູດຝຶກອົບຮົມຄູກ່ອນປະຈາການ ແລະ ຄູປະຈາການ ໂດຍການນາໃຊ້ຫກ
ັ ສູດໃ ໝ່
ທົບທວນ ແລະ ປັບປຸ ງຫກ
່
້
້
ັ
ເພອສະໜອງການຝຶກອົບຮົມໃ ຫ້ແກ່ ຄູປະຈາການ
ສ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫ້ແກ່ ສູນພັດທະນາຄູຂນແຂວງ
້
ັ ສູດສ້າງຄູ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຄູປະຈາການໃ ນທຸກຊັນຮຽນ
ປະສານສົມທົບຢ່າງມີປະສດທພາບ ໃນການພັດທະນາຫກ
ັ ສູດການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ມາດຕະຖານການສອນ.
ເພ່ ອຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງກັບຫກ

ຜົ ນໄ ດ້ຮ ັບ ລະດັ ບ ກາ ງ
້
້
ນ
2.1 : ຄູສອນມີຄວາມເຂັມແຂງຂຶ
ໂດຍຜ່ານການຊ່ວຍເຫອຈາກວຊາການ
ຶ ສານເທດ.
ກຸ່ ມໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູສກ

ການົດວທີການໃ ດໜຶ່ງຢ່າງເປັນລະບົບ ທີ່ກ່ ຽວກັບການພັດທະນາວຊາຊີບຄູ
້
ຶ ສານເທດສະໜອງການຝຶກອົບຮົມ ເພ່ ອຫຸ ດຜ່ອນຄວາມ ແຕກໂຕນ ທາງດ້ານຜົນການຮຽນໃນທຸກຊັນຮຽນ
ຄູສກ
້
ັ ສູດປະຖົມສຶກສາໃໝ່
ບັດຫກ
ເສີມຂະຫຍາຍການຝຶກອົບຮົມຄູໃນລະດັບຊາດ ເພ່ ອການຈັດຕັງປະຕ

ັ ສູ ດສ້າງຄູ ແລະ ຫກ
ັ ສູ ດຝຶ ກ
2.2: ຫກ
້
ັ ການ
ອົບຮົມຄູໃນແຕ່ ລະຊັນ ໄດ້ຮບ
້
ບັດ ເພ່ ອໃຫ້
ປັ ບປຸ ງ ແລະ ຈັດຕັງປະຕ

ປັບປຸ ງການສດສອນ ແລະ ການຮຽນໃນຫ້ອງຄວບ ຜ່ານການປັບປຸ ງທັກສະການສອນຂອງຄູ
້ .ປາຍ ອອກເປັນສອງສາຍ: ວທະຍາສາດທາມະຊາດ ແລະ
ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການແຍກ ການສຶກສາຊັນມ

ັ ສູ ດການຮຽນ-ການ
ສອດຄ່ອງກັບຫກ

ວທະຍາສາດສັງຄົມ (ມ.ປາຍ)

ສດສອນ.

ປັບປຸ ງຄຸ ນະພາບການຮຽນ-ການສອນ ເພ່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫາດແຮງງານແລະ ການສຶກສາຊັນ້

ສອນໃ ໝ່ ແລະ ມາດຖານການ

ສູງ (ມ.ປາຍ)
້ ດທະຍົມຕອນປາຍ ທີ່ເໝາະສົມກັບສະພາບການຂອງລາວ , ເຊ່ ງສາມາດນາໃຊ້
ພັດທະນາມາດຕະຖານການສອນຊັນມັ
້
ເປັນພນຖານໃນການປະເມີນຜົນການສອນຂອງຄູ , ລວມທັງຈັນຍາບັນຂອງຄູ

້
້
ບັດໃນລະດັບອົງກອນ ເພ່ ອດາເນີນການປະເມີນຜົນການປະຕບັດໜ້າ
ດຕັງປະຕ
ການົດໂຄງສ້າງ ແລະ ຂັນຕອນການຈັ
່ທີຂອງຄູ ແລະ ຜູອ້ ານວຍການໃຫ້ເປັນລະບົບ , ໂດຍການຫຸດຜ່ອນການເນັນໃສ
້
້ ່ ແຕ່ ການແຕ່ ງບົດສອນ ແຕ່ ໃຫ້ເນັນໜ
້
ູັ
ກໃ ສ່ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນຫາຍຂຶນ.

ັ /ມາດຕະຖານ
້ ຄອງທີ່ອີງໃສ່ໂຮງຮຽນເປັນຫກ
ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ ຜູ ອ້ ານວຍການໂຮງຮຽນກ່ ຽວກັບການຄຸ ມ
່
້
້
ຂັນພນຖານຂອງຄຸ ນະພາບ ເພອປັບປຸ ງຜົນການຮຽນ - ການສອນ

້ ່ 7
້
ບັດລະບົບການປະເມີນຄູ ແລະ ຜູອ້ ານວຍການໂຮງຮຽນ ໃນທົ່ວປະເທດ , ໂດຍເນັນໃສ
ພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັງປະຕ
ໜ້າວຽກຂອງຜູ ບ້ ລຫານ
້
ສຶກສາເມອງ ໃນການສະໜັບສະໜູນ ໃຫ້ຜູ ອ້ ານວຍການໂຮງຮຽນໃ ນແຕ່ ລະກຸ່ ມ ມາ
ສ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫ້ແກ່
ສົນທະນາແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນກອງປະຊຸມປະຈາເດອນທີ່ຫ້ອງການສຶກສາ ແລະ ກລາເມອງ

2.3: ລະບົບການປະເມີນຜົນການ
ປະຕບັດໜ້າທີ່ຂອງຄູ ພ້ອມດ້ວຍ

ັ ການ
ເຄ່ ອງມການປະເມີນຜົນໄດ້ຮບ
ປັ ບປຸ ງ, ໂດຍຕດພັນກັບມາດຕະຖານ

ັ
ການສດສອນ, ພ້ອມທັງໄ ດ້ຮບ
່
້
ບັດເພອການົດຄວາມ
ການຈັດຕັງປະຕ
່
ຕ້ອງການທີເປັ ນບູ ລມະສດ.

ທົບທວນ ແລະ ປັບປຸ ງໂຄງສ້າງການສະໜັບສະໜູນດ້ານການນເທດຈາກກຸ່ ມໂຮງຮຽນ ແລະ ຫ້ອງການສຶກສາທການ
ແລະ ກລາເມອງ, ທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ

2.4.2

ພັດທະນາ ແລະ ນາໃ ຊ້ມາດຖານການປະເມີນການສອນຢ່າງເປັນປົກກະຕສາລັບຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ

2.4.3

່ ອມໂຍງລະຫວ່າງ ວທະຍາໄລຄູ ແລະ ຄະນະສຶກສາສາດຂອງມະຫາວທະຍາໄລ ທີ່ຕັງຢູ
້ ່
້
ສ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃນການເຊ
ໃນເທດສະບານແຂວງດຽວກັນ ເພ່ ອໃຫ້ກາຍເປັນສະຖາບັນພັດທະນາຄູ ແລະ ເພ່ ອປັບປຸ ງການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ .

ລະດັບໃ ຫ້ເປັ ນສູ ນກາງໃ ນການ

2.4.4

້
ບັດໂຄງການຝຶກອົບຮົມຢ່າງເປັນລະບົບໃຫ້ແກ່ ຄູສອນ
ອອກແບບ ແລະ ຈັດຕັງປະຕ

ພັດທະນາວຊາຊີບຄູສອນທັງກ່ ອນ

2.4.5

ພັດທະນາ ແລະ ປະຕບັດນະໂຍບາຍການສ້າງຄູ ແລະ ການພັດທະນາວຊາຊີບ

2.4.6
2.4.7
2.4.8

ການົດ, ຮັບຮອງ ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານຊັບພະຍາກອນ ເອົາວທະຍາໄລຄູເປັນສູນແຫ່ງການພັດທະນາ
ວຊາຊີບ
ສະໜອງຊັບພະຍາກອນທີ່ຈາເປັນ ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ ຄູອາຈານ ແລະ ບຸ ກຄະລາກອນການສຶກສາຄູ ເພ່ ອຮອງ

ສານເທດ.

ຶ
ເປັ ນສູ ນກາງໃ ນການຝຶ ກອົບຮົມຄູສກ

ຮັບພາລະບົດບາດຂອງສະຖານການສຶກສາຄູໃນການເປັນສູນແຫ່ງການພັດທະນາວຊາຊີບຄູ
້
ໂຮງຮຽນສາທດໃນວທະຍາໄລຄູ ເພ່ ອເປີດໂອກາດການຝຶກການສອນ ແລະ ຖອດຖອນ
ສ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫ້ແກ່
ບົດຮຽນພາຍໃນຫ້ອງຮຽນ ສາລັບນັກສຶກສາພາຍໃນວທະຍາໄລຄູ , ຄູສອນ, ຄູຝຶກ ແລະ ຄູນເທດ
ພັດທະນາມາດຕະຖານສາລັບຜູ ອ້ ານວຍການ

2.5.2

ພັດທະນາ ແລະ ປະຕບັດທັກສະຄວາມເປັນຜູນ້ າດ້ານວຊາການຂອງຜູ ອ້ ານວຍການ
້
ຂັນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖ່ ນ ລວມທັງ ຜູ ອ້ ານວຍການໂຮງຮຽນ ໃຫ້ມີຄວາມສາມາດໃ ນ
ສ້າຄວາມເຂັມແຂງໃຫ້ແກ່

2.5.4

2.4: ສະຖາບັນສ້າງຄູ ໄດ້ຖກຍົກ

ແລະ ຫງັ ປະຈາການ (ແຕ່ ອະນຸບານ
້ ດທະຍົມສຶກສາ) ພ້ອມທັງ
ຮອດຊັນມັ

2.5.1

2.5.3

ຜົ ນໄ ດ້ຮ ັບ ລະດັ ບ ສູ ງ ດ້າ ນ ກາ ນ ສຶກ ສາ

້ ຄອງໂຮງຮຽນ.
ການຄຸ ມ
້
ແລະ ຕດຕາມ ຢ່າງເປັນປະຈາ ກ່ ຽວກັບການພັດທະນາຄວາມສາມາດຂອງຄູ ແລະ ຜູອ້ ານວຍການ ,
ສຶກສາຄົນຄວ້າ
ການປະຕບັດຕົວຈງ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກຂອງພວກເຂົາ ເພ່ ອສົນທະນານະໂຍບາຍ ແລະ ວາງ
ແຜນ.

້ ານວຍ
2.5: ຂີດຄວາມສາມາດຂອງຜູ ອ
້
້
ການໂຮງຮຽນ ມີຄວາມເຂັມແຂງຂຶນ

້
ເພ່ ອໃຫ້ສາມາດປັ ບປຸ ງການຈັດຕັງການ
ຮຽນ-ການສອນໃນໂຮງຮຽນຂອງ
ເຂົາເຈົາ.້
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ັ ລະດັບສູ ງ 2: ຈານວນຄູ ແລະ
ຜົນໄ ດ້ຮບ
້ ານວຍການໂຮງຮຽນ ທີ່ມີຄວາມຮູ ້
ຜູ ອ
ຄວາມສາມາດ ສອດຄ່ອງກັບ
ມາດຕະຖານການສດສອນໂດຍມີການ
ປະເມີນການປະຕບັດວຽກງານຢ່າງເປັນ
ປົກກະຕ

ຜົ ນໄ ດ້ຮ ັບ ລະດັ ບ ກາ ງ

ຍຸ ດທ ະສາ ດ
້
້
້ ນຖານສ
ນຍົງ
າລັບໂຮງຮຽນ ເພ່ ອສ້າງໃຫ້ເປັນລະບົບໃນການປະເມີນຂັນໂຮງຮຽນແບບຍ
3.1.1 ພັດທະນາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ມາດຕະຖານຄຸ ນນະພາບຂັນພ

້
້ ນຖານ
ສາ
3.1 : ມາດຕະຖານຄຸ ນະພາບຂັນພ

້
້ ອງ
້ ນຖານ
ເພ່ ອການວາງແຜນຢູ່ ໃນຂັນເມ
3.1.2 ສ້າງແຜນປະຕບັດງານ ການນາໃຊ້ມາດຕະຖານຄຸ ນນະພາບຂັນພ

ັ ການພັດທະນາ,
ມັດທະຍົມສຶກສາ ໄດ້ຮບ
້
້ ອບ
ທົດລອງ ແລະ ຈັດຕັງປະຕບັດພາຍໃຕຂ
້
້ ນຖານຂອງທຸ
ກ
ທີ່ການົດມາດຕະຖານຂັນພ

ຜົ ນໄ ດ້ຮ ັບ ລະດັ ບ ສູ ງ ດ້າ ນ ກາ ນ ສຶກ ສາ

ລັບການສຶກສາກ່ ອນໄ ວຮຽນ ແລະ

້ ອງ;
້
ໜ່ວຍງານປະກັນຄຸ ນນະພາບ, ກວດກາ ແລະ ຕດຕາມ-ປະ ເມີນຜົນ ຢູ່ ໃນຂັນເມ
3.1.3 ສ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫ້ແກ່

3.1.4

້
້ ອງເຮັດໜ້າທີ່ຫຸ ດຜ່ອນ
້ ນຖານສ
າລັບການສຶກສາກ່ ອນໄວຮຽນເພ່ ອໃຫ້ການພັດທະນາການສຶກສາຂັນເມ
ປະເມີນມາດຕະຖານຄຸ ນນະພາບຂັນພ
ຄວາມແຕກໂຕນພາຍໃນເມອງ.

້
ຊັນການສຶ
ກສາຢູ່ ໃນລະດັບໂຮງຮຽນ ແລະ
້
ການປະເມີນຕົນເອງແລະ
ເປັ ນພນຖານໃຫ້ແກ່
ການວາງແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນ

້
້ ນຖານດ້ານຄຸ
ນນະພາບການສຶກສາສາລັບການສຶກສາກ່ ອນໄວຮຽນ
3.2.1 ພັດທະນາຂອບມາດຕະຖານຂັນພ
້
້
້
້
ມ
3.2.2 ຈັດຕັງປະຕບັດ ມາດຕະຖານຂັນພນຖານຄຸ ນນະພາບການສຶກສາ ສາລັບການສຶກສາຊັນປະຖົ
3.2.3 ຮັບຮອງ ແລະ ນາໃ ຊ້ ແຜນປະຕບັດງານ ເພ່ ອສະໜັບສະໜູນບຸ ລມະສດ ແລະ ຂະບວນການວາງແຜນຂອງເມອງ ເພ່ ອຫຸ ດຜ່ອນຄວາມແຕກຕ່າງ
້
ັ
ບັດນະໂຍບາຍການຄຸ ້ມຄອງທີ່ອີງໃສ່ໂຮງຮຽນເປັນຫກ
3.2.4 ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັງປະຕ
້
້ ດທະຍົມ
້ ນຖານຄຸ
້
ນນະພາບການສຶກສາ ສາລັບການສຶກສາຊັນມັ
ບັດ ມາດຕະຖານຂັນພ
3.2.5 ພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັງປະຕ

້
້ ນຖານຄຸ
້ ນຈາກ ມາດຕະຖານຂັນພຶ
ນະພາບການສຶກສາ ຂອງມັດທະຍົມໃ ນລະດັບເມອງ
3.2.6 ພັດທະນາແຜນປະຕບັດງານສາລັບການນາໃຊ້ຂມູ
3.2.7 ສະໜັບສະໜູນຂະບວນການສ້າງແຜນການ ແລະ ການົດບູລມະສດຂອງເມອງ ແນໃ ສ່ເພ່ ອປັບປຸ ງຄວາມແຕກໂຕນກັນ
້
ັ
ບັດນະໂຍບາຍການຄຸ ້ມຄອງທີ່ອີງໃສ່ໂຮງຮຽນເປັນຫກ
3.2.8 ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັງປະຕ
້
້ ນຖານຄຸ
້
ນະພາບ
ບັດລະບົບການປະເມີນລະດັບໂຮງຮຽນແບບຍນຍົງ ແລະ ງ່ າຍດາຍ ສາລັບ ມາດຕະຖານຂັນພຶ
ພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັງປະຕ
່
້
່
້
້
່
່
່
3.2.9 ການສຶກສາ ຊັນມັດທະຍົມຕອນຕົນ ທີສົງເສີມການມີສວນຮວມຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ເປັນບອນອີງໃຫ້ແກ່ ຂັນຕອນການການົດບຸ ລມະສດ ແລະ
ການສ້າງແຜນການຂອງເມອງ ເພ່ ອຫຸ ດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ ແລະ ລວມທັງກົນໄກການຮັບປະກັນຄຸ ນນະພາບ

3.2: ມີຂະບວນການປະເມີນຕົນເອງ ແລະ
ການວາງແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນແບບຍນຍົງ
(ທີ່ນາໃຊ້ FQS) ເພ່ ອເປັ ນບ່ອນອີງໃນການ
້ ອງ ແລະ ການການົດເປົ າໝ
້
ວາງແຜນຂັນເມ
າຍການສະໜັບສະໜູນ .

ຜົນໄ ດ້ຮັບລະດັບສູ ງ 3: ໂຮງຮຽນທຸກ

ລະບົບກົງຈັກການຈັດຕັງ້ ທັງລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖ່ ນມີຄວາມສອດຄ່ອງກັນ ເພ່ ອສະໜັບ ສະໜູນການຈັດລາດັບຄວາມສາຄັນເພ່ ອ
3.2.10
້
້
້ ນຖານຂອງຄຸ
ກສາກ່ ອນໄວຮຽນ , ປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາ.
ນະພາບການສຶກສາ ໃນຊັນການສຶ
ບັນລຸ ມາດຕະຖານຂັນພ

3.3.1 ຮັບປະກັນໃຫ້ເງນບລຫານໂຮງຮຽນຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ ້ອງການຂອງແຕ່ລະໂຮງຮຽນ
ທົບທວນ ແລະ ປັບປຸ ງ ນະໂຍບາຍ, ສູດການຄດໄລ່ ແລະ ລາຍການໃຊ້ຈ່ າຍ ຂອງເງນບລຫານໂຮງຮຽນ ເພ່ ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍ
3.3.2
ຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ 2021 -25
້ ນການຈັດສົ່ງເງນ
ັ ເພ່ ອເຮັດໃ ຫ້ການຈ່ າຍເງນທັນເວລາ , ປັບປຸ ງວທີການຢັ ງຢ
ທົບທວນລະບົບການຈ່ າຍເງນບລຫານໂຮງຮຽນທີ່ນາໃ ຊ້ໃນປະຈຸບນ
3.3.3
່
ີ .
ແລະ ປະສດທພາບໃນການມາຮັບເອົາເງນ ສາ ລັບໂຮງຮຽນນ ້ອຍ ແລະໂຮງຮຽນທີຢູ່ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫກ
3.4.1 ຫຸ ດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນໃນການສະໜອງຄູສອນໃຫ້ແຕ່ລະໂຮງຮຽນ
້
ດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ ນໂຮງຮຽນປະຖົມ ເພ່ ອສຶກສາປະສດທຜົນໃ ນການຈັດສັນຄູ ຖ້າມີການໂຮມ
ທົບທວນຄນທີ່ຕັງຂອງໂຮງຮຽນພາກລັ
3.4.2
່
້ ນ
ໂຮງຮຽນຂະໜາດນ ້ອຍທີຢູ່ ໃກ ້ຄຽງກັນເຂົາກັ
້ ອງ
້ ບັດຄູ່ມໃນການຈັດສັນຄູໃໝ່ ເພ່ ອຮັບປະກັນໃຫ້ແຕ່ລະໂຮງຮຽນມີຄກ
ູ ວມ 80% ຂອງມາດຕະຖານການຈັດສັນຄູໃນຂັນເມ
3.4.3 ຈັດຕັງປຕ
3.4.4 ຫຸ ດຜ່ອນການຂາດສູນຂອງຄູ
ຶ ສານເທດ
3.4.5 ສ້າງຄູສອນອາຊີບ ລວມໄປເຖງ ຄູສກ
້
້
ສ້າງຄວາມເຂັມແຂງແກ່ ລະບົບຂມູນຂ່າວສານ ແລະ ການປະຕບັດງານ ທີ່ຄຸ ້ມຄອງການຈັດສັນຄູແລະ ສັບຊ້ອນຄູຄນໃໝ່ ເພ່ ອສະໜັບສະໜູນ
3.4.6
ການສະໜອງຄູໃຫ້ມີຄວາມເທົ່າທຽມກັນ
້ ່ ມຄູ ໃຫ້ແກ່ ໂຮງຮຽນປະຖົມຕ່າງໆ
້
ແລະ ປມຄູ
3.5.1 ຫຸ ດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນໃນການສະໜອງ ແລະ ຈັດສັນປມແບບຮຽນ
້
ບັດຍຸ ດທະສາດບຸ ລມະສດເພ່ ອຮັບປະກັນໃຫ້ທຸກໆໂຮງຮຽນບັນລຸ ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 80% ຂອງນະໂຍບາຍ
ພັດທະນາ ແລະຈັດຕັງປະຕ
3.5.2
້ ່ ມຄູ
້ າລາຮຽນ ແລະ ປມຄູ
ການແຈກຢາຍປມຕ

່ ມີ (ໃນລະບົບTMIS ຫ ພັດທະນາລະບົບ EMIS)
້
3.5.3 ການົດວທີການທີ່ມີປະສດທພາບທີ່ສຸ ດ ໃນການຕດຕາມກວດກາປມແບບຮຽນທີ
່
້
3.5.4 ທົບທວນ ແລະ ປັບປຸ ງແຜນງ ົບປະມານສາລັບການພມປຶ ມແບບຮຽນເພີມເຕີມ ເພ່ ອຮັບປະກັນການສະໜອງທີ່ຍນຍົງ
້ ງໃນຂັນສູ
້ ອງ ເພ່ ອປັບປຸ ງປະສດທພາບ ແລະ
້ ນກາງ ແລະ ຂັນເມ
້
ການຄຸ ້ມຄອງ ແລະ ການແຈກຢາຍປຶ ມທັ
ສ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫ້ແກ່
3.5.5
້
້ ນຄຸ ້ມຄອງປຶ ມ.
ຫຸ ດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນກັນ , ລວມທັງພັດທະນາຖານຂມູ
້
້ ນທີ່ນາໃ ຊ້ໃນປະຈຸບນ
້
ັ ເພ່ ອສະໜັບສະໜູນການສັ່ງປຶ ມແບບຮຽນ,
ການຈັດລາດັບຄວາມສາຄັນ ແລະ
ລະບົບຂມູ
ສ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫ້ແກ່
3.5.6
ການແຈກຢາຍ.
3.6.1 ສບຕ່ ສະໜອງ ແລະ ຂະຫຍາຍແຜນງານານສຸ ຂະອະນາໄມໃ ນໂຮງຮຽນ
້
ໃຫ້ແກ່ ລະບົບອົງກອນ ແລະ ການຄຸ ້ມຄອງທີ່ຈາເປັນ ເພ່ ອຕດຕາມກວດກາການສະໜອງນາ້ ແລະ ສຸ ຂະອນາໄມ ໃນທົ່ວ
ສ້າງຄວາມເຂັມແຂງ
3.6.2
້ ດທະຍົມສຶກສາ
້
ບານຈົນຮອດຊັນມັ
ປະເທດແຕ່ຊັນອະນຸ

3.3: ເງນບລຫານໂຮງຮຽນ ສອດຄ່ອງກັບ
້ ເພ່ ອ
້ ງການຂອງໂຮງຮຽນຫາຍຂຶນ
ຄວາມຕອ
ຫຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ

3.4: ການຈັດສັນຄູ ສອດຄ່ອງຕາມຄວາມ
້ ເພ່ ອ
ຕ້ອງການຂອງໂຮງຮຽນຫາຍຂຶນ
ຫຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ

້
3.5: ການສະໜອງປຶ ມແບບຮຽນ
ສອດຄ່ອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງ
້ ເພ່ ອຫຸດຜ່ອນຄວາມແຕກ
ໂຮງຮຽນຫາຍຂຶນ
ໂຕນ.

້ ງໄ ດ້ຮບ
ັ ການສະໜັບ
3.6: ທຸກໂຮງຮຽນຕອ
່
່
ສະໜູນເພອໃຫ້ມີສງອານວຍຄວາມສະດວກ
້
ດ້ານສຸ ຂະອະນາໄມໃ ນລະດັບພນຖານ.
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ັ ພະຍາກອນທາງດ້ານການເງນ
ແຫ່ງ ມີຊບ
ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດພຽງພ
ເພ່ ອໃຫ້ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມີປະ
ສດທຜົນ, ພ້ອມທັງຂີດຄວາມສາມາດ
້ ຄອງ ເພ່ ອຊ່ວຍປັ ບປຸ ງໃຫ້
ໃນການຄຸ ມ
ຶ້
ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນດີຂນ

ຜົ ນໄ ດ້ຮ ັບ ລະດັ ບ ກາ ງ

ຍຸ ດທ ະສາ ດ

້ ງັ ສ ສາລັບ
4.1 : ອັດຕາການຮູ ໜ
້
ໄວໝຸ່ ມ ແລະ ຜູ ໃ້ ຫຍ່ ເພີ່ມຂນ

້ ງັ ສ ສາລັບ ປະຊາກອນ
ຊຸກຍູ ້ ແລະ ສົ່ງເສີມການຮຽນ-ການສອນລົບລ້າງຄວາມບ່ ຮູ ໜ
4.1.1
້
ໃນເກນອາຍຸ 1 5-40 ປີ ໃຫ້ຫາຍຂນ.

(1 5-40 ປີ ) ແລະ ຫຸ ດຜ່ອນ
້ ງັ ສ
ຄວາມແຕກໂຕນໃນການຮູ ໜ
ສາລັບ ເພດ, ເຜົ່າ, ຖານະດ້ານ
້ ມສັນຖານ
ເສດຖະກດ ແລະ ທີ່ຕັງພູ
ັ ສູ ດ
4.2: ໄດ້ມີການຕດຕາມຫກ

4.2.1

ການຮຽນ-ການສອນລົບລ້າງ
້ ງັ ສ ຂອງການສຶກສາ
ຄວາມບ່ ຮູ ໜ

້ ງັ ສ ແລະ ການບາລຸ ງຍົກລະດັບ
ພັດທະນາກົນໄກການປະເມີນ ສາລັບການຮຽນຮູ ໜ

ນອກໂຮງຮຽນໂດຍການສຸ່ ມເອົາ
ກຸ່ ມຕົວຢ່າງ ເພ່ ອປະເມີນຜົນ
້ ງັ ສຂອງ
ກະທົບກ່ ຽວກັບການຮູ ໜ

ການສຶກສາ

ໄວໜຸ່ ມ.

4.3.1

້ ຸ ມຊົນ
ປັ ບປຸ ງໂຄງສ້າງຂອງການສູ ນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ສູ ນການຮຽນຮູ ຊ
ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ເໝາະສົມກັບສະພາບຕົວຈງຂອງທ້ອງຖ່ ນ .

4.3.2

ພັດທະນາສູ ນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນໃ ຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ກາຍເປັ ນສູ ນແຫ່ງ
ການຮຽນຮູ ້ ເພ່ ອທຸກຄົນ.

ຜົ ນໄ ດ້ຮ ັບ ລະດັ ບ ສູ ງ ດ້າ ນ ກາ ນ ສຶກ ສາ

4.3: ໂຄງປະກອບຂອງສູ ນການ
ສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການ
ພັດທະນາສູ ນການສຶກສານອກ
ໂຮງຮຽນ ແລະ ສູ ນການຮຽນຮູ ້
ຊຸມຊົນ ໄດ້ຮັບການປັ ບປຸ ງ ເພ່ ອ
້ ງັ ສ
ຊ່ວຍເຮັດໃ ຫ້ອັດຕາການຮູ ໜ
ຂອງໄ ວໜຸ່ ມ ແລະ ຜູ ໃ້ ຫຍ່ ເພີ່ມ
້
ຂນ.
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ັ ລະດັບສູ ງ 4: ອັດຕາການ
ຜົນໄ ດ້ຮບ
້ ງັ ສໃນກຸ່ ມຜູ ໃ້ ຫຍ່ ແລະ ໄວໜຸ່ ມ
ຮູ ໜ
້
ງຫຸ ດຜ່ອນຄວາມ
ເພີ່ມຂຶນພ້ອມທັ
ແຕກໂຕນກັນ ລະຫວ່າງເພດ, ເຜົ່າ,
ຖານະດ້ານເສດຖະກດ ແລະ ທີ່ຕັງ້
ພູ ມສັນຖານ.

ຍຸ ດທ ະສາ ດ
5.1.1

ຍົກລະດັບຄູ ທີ່ບ່ ໄດ້ມາດຖານ ແລະ ຄູປະຈາການ ທີ່ບ່ ເຄີຍໄ ດ້ຮັບການຝຶ ກອົບຮົມ.

5.1.2

້
ນາໃ ຊ້ໄອຊີທ ີ ເຂົາໃນການຮຽນ-ການສອນ.

5.1.3

້
ສ້າງຄວາມເຂັມແຂງດ້ານການ
ນເທດພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ.

5.1.4

ສຶກສາຄວາມເປັ ນໄ ປໄ ດ້ໃນການພັດທະນາໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍອອກເປັນສອງສາຍ: ວທະຍາສາດທາມະ
ຊາດ ແລະ ວທະຍາສາດສັງຄົມ, ໂດຍໃຫ້ເລີ່ມຈາການສຶກສາຄວາມເປັນໄ ປໄ ດ້ໃນບາງເມອງກ່ ອນ

5.1.5

້
ສ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫ້ແກ່
ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນ ເພ່ ອສ້າງເງ່ ອນໄ ຂໃ ຫ້ກາຍເປັ ນໂຮງຮຽນຕົວແບບ.

5.2.1
5.2.2
5.2.3

້
້
ັ ສູດວທະຍາສາດທາມະຊາດໃນການສ້າງຄູກ່ອນປະຈາການ
ສ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃນການຈັ
ດຕັງປະຕ
ບັດຫກ
້ ບການຝຶ ກອົບຮົມຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ ໂດຍສະເພາະສາຍວທະຍາສາດທາ
ຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດບູ ລມະສດການເຂົາຮັ
ມະຊາດ
ໃຫ້ບູ ລມະສດໃ ນການຈັດສັນງ ົບປະມານໃຫ້ແກ່ ບັນດາໂຄງການສ້າງສ່ ງອານວຍຄວາມສະດວກໃນສາຍວທະຍາສາດ

5.2.4

ທາມະຊາດ ແລະ ການສະໜອງອຸ ປະກອນ
ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ເພ່ ອສົ່ງເສີມສາຍວທະຍາສາດທາມະຊາດ ແລະ ວຊາຄະນດສາດ

5.3.1

້ ງວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ
ປັ ບປຸ ງການເຂົາເຖ

5.3.2

້
ັ ສູດອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຊຸກຍູ ້ໃຫ້ນັກຮຽນເຂົາຮຽນໃ
ຊຸກຍູ ້ການສະໜອງຫກ
ນຂະແໜງ ເສດຖະກດທີ່ເປັນບຸ ລມະສດ

5.4.1

ປັ ບປຸ ງຄວາມສອດຄ່ອງໃ ນການສະໜອງ ວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ໂດຍໃຫ້ສົມທົບກັບພາກເອກະຊົນ

ຜົ ນໄ ດ້ຮ ັບ ລະດັ ບ ກາ ງ

ຜົ ນໄ ດ້ຮ ັບ ລະດັ ບ ສູ ງ ດ້າ ນ ກາ ນ ສຶກ ສາ

5.1 :ຄຸ ນນະພາບຂອງການຮຽນ-ການສອນ ໃນຊັນ້
ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ໄດ້ຮັບການປັ ບປຸ ງ ເພ່ ອ
ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດແຮງງານ
້ ງ ລວມທັງໂຮງຮຽນຕົວແບບ
ແລະ ການສຶກສາຊັນສູ

5.2: ຈານວນ ແລະ ຄຸ ນນະພາບຂອງນັກຮຽນທີ່ຈົບ
ຈາກສະຖາບັນສ້າງຄູ ແລະ ຄະນະສຶກສາສາດ ສາຍວຊາ
້ ແນໃ ສ່
ວທະຍາສາດທາມະຊາດ ໄດ້ຮັບການປັ ບປຸ ງດີຂນ
ເພ່ ອປັ ບປຸ ງການຮຽນ-ການສອນວທະຍາສາດທມະຊາດ
້ ດທະຍົມ
ໃນຊັນມັ
ັ ສູ ດກະສກາ, ການ
5.3: ຈານວນນັກຮຽນທີ່ຮຽນຈົບຫກ
ບລການ ແລະ ອຸ ດສະຫະກາ ຢູ່ ສາຍອາຊີວະສຶກສາ ແລະ
້ ໂດຍ ຜ່ານການ
ການຝຶ ກອົບຮົມວຊາຊບ ເພີ່ມຂນ
ປັ ບປຸ ງສ່ ງອານວຍຄວາມສະດວກ, ຄູສອນ ແລະ
ອຸ ປະກອນຮັບໃຊ້ການຮຽນ-ການສອນ
ັ ສູ ດການຮຽນໃ ນສາຍອາຊີວະສຶກສາ ໄດ້ຮັບ
5.4: ຫກ
ການປັ ບປຸ ງເພ່ ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ກາ
ນົດໃ ນແຜນພັດທະນາເສດຖະກດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັງ້
ທີ 9
ັ ສູ ດອາຊີວະສຶກສາໄດ້ຮັບການ
5.5: ຄຸ ນະພາບຂອງຫກ

5.5.1

ປັ ບປຸ ງຄຸ ນນະພາບ ຂອງການສະໜອງ ວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ

5.6.1

ພັດທະນາຄູອາຊີວະສຶກສາ

5.7.1

ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມ ລະຫວ່າງສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ພາກທຸລະກດ ທັງພາກລັດ, ເອກະຊົນ ທັງພາຍໃນ
ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພ່ ອສົ່ງເສີມໂອກາດໃນການເຮັດວຽກໃຫ້ຫາຍຂຶນ້

ງານອາຊີວະສຶກສາ ໃນລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບ
້
ດ, ເອກະຊົນ ແລະ
ທ້ອງຖ່ ນກັບອົງການຈັດຕັງຂອງລັ
້
ອົງການຈັດຕັງສາກົນ.

້
ສ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫ້ແກ່
ການຄຸ ້ມຄອງວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ, ລວມໄ ປເຖງຂີດຄວາມສາມາດດ້ານການເງນຂອງ

້ ຄອງອາຊີວະສຶກສາ
5.8: ລະບົບການບລຫານ ແລະ ຄຸ ມ
້
ມີຄວາມເຂັມແຂງ

ປັ ບປຸ ງ
5.6: ຄຸ ນະພາບຂອງຄູສອນໃ ນສະຖາບັນອາຊີວະສຶກສາ
ຶ້
ໄດ້ຮັບການປັ ບປຸ ງດີຂນ
້
່ ວມມສາລັບວຽກ
5.7: ສ້າງຄວາມເຂັມແຂງດ້ານການຮ

5.8.1

5.9.1
5.9.2
5.9.3

5.10.1
5.10.2
5.10.3
5.10.4
5.10.5

5.10.6
5.10.7
5.10.8

5.11.1
5.11.2
5.11.3
5.11.4
5.11.5
5.11.6

ຂະແໜງການຍ່ ອຍ
້
ພັດທະນາກົນໄກ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ເຂົາໃນຂອບວຸ
ດທການສຶກສາແຫ່ງຊາດ.
້
່
້
່
ສ້າງໂຄງການ ແລະ ພັດທະນາຮູ ບແບບ ເພອການສົງເສີມວຊາຊີບຂັນພນຖານ
ທົບທວນຄນ ແລະ ປັ ບປຸ ງ ນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ, ມາດຕະຖານ ວຊາຊີບ ແລະ ທັກສະອາຊີບ ຕາມສະພາບ
ເງ່ ອນໄ ຂ ເພ່ ອຮັບປະກັນວ່າຂອບວຸ ດທການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ສອດຄ່ອງກັບ ຂອບວຸ ດທການສຶກສາຂອງອາຊຽນ.

5.1 0: ການຮຽນ-ການສອນຢູ່ ລະດັບມະຫາວທະຍາໄລ
້
ທະຍາສາດໃນໂຂງເຂດບູ ລມະສດ
ແລະ ການຄົນຄວ້າວ
ຂອງແຜນ 9, ລວມທັງ ສາຍວທະຍາສາດທາມະຊາດ,

ວທະຍາສາດທາມະຊາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ວສະວະກາສາດ
ດາເນີນການປະເມີນສູ ນແຫ່ງຄວາມເປັ ນເລີດທີ່ມີຢ່ ູ ແລ້ວ ແລະ ສູນທີ່ມີທ່າແຮງຈະສ້າງໃໝ່ ໃຫ້ມີຄວາມຮັບປະກັນ
ດ້ານປະສດທພາບ, ປະສດທຜົນ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງກັບ ບູ ລມະສດທີ່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນແຜນພັດທະນາ

ວສາວະກາ ແລະ ເທັກໂນໂລຊີ ໄດ້ຮັບການປັ ບປຸ ງໃຫ້
້
້
ນ.
ເຂັມແຂງຂຶ

້ IX
ເສດຖະກດ-ສັງຄົມຄັງທີ
້
ຄົນຄວ້າການສະໜອງທຶນໃ ຫ້ນັກສຶກສາໄປຮຽນຕ່າງປະເທດໃນຂະແໜງວທະຍາສາດ ແລະ ເທັກໂນໂລຊີ
້
້
ພັດທະນາເວັບໄ ຊ ເພ່ ອສົ່ງເສີມວຽກງານຄົນຄວ້າວ
ທະຍາສາດ ຂອງອາຈານສອນ ແລະ ນັກຄົນຄວ້າ
ຂອງສະຖາບັນ
້ ງ
ການສຶກສາຊັນສູ
້
້ ງ
ສ້າງຄວາມເຂັມແຂງລະບົ
ບປະກັນຄະນພາບຂອງການສຶກສາຊັນສູ
້
ດາເນີນການຕດຕາມຜູ ້ສາເລັດການສຶກສາຢ່າງມີປະສດທຜົນ ແລະ ນາໃ ຊ້ຜົນການຕດຕາມ ເພ່ ອເປັນພນຖານໃຫ້ແກ່
ັ ສູດ ແລະ ແຜນງານຕ່າງໆ
ການພັດທະນາຫກ
້ ກສາການຕດຕາມຂມູ
້ ນຜູ ້ສາເລັດການສຶກສາປະຈາປີ ແລະ ລາຍງານຜົນຕ່ ກອງປະຊຸມສຶກສາປະຈາປີ ແລະ ໜ
ຈັດຕັງສຶ
ວຍງານວ
ູ່
ຊາການຂະແໜງການສຶກສາ
້ ງ ຈັດຕັງປະຕ
້
ໜ່ວຍງານປະກັນຄຸ ນນະພາບ ແຕ່ລະສະຖານການສຶກສາຊັນສູ
ບັດການປະເມີນຕົນເອງຢ່າງມີ
ປະສດທພາບ.
້
້ ງ
ພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັງປະຕ
ບັດມາດຕະຖານການສອນຂອງຄູສອນໃນສະຖານການສຶກສາຊັນສູ
ພັດທະນາເຄ່ ອງມ ແລະ ວທີການ ໃນການປະເມີນຜົນການປະຕບັດໜ້າທີ່ຂອງອາຈານສອນໃ ນມະຫາວທະຍາໄ ລ

5.1 1 : ມະຫາວທະຍາໄລ ແລະ ໜ່ວຍງານປະກັນ
ຄຸ ນະພາບ ຕ ້ອງໄດ້ມີການປະເມີນຕົນເອງປະຈາປີ ພ້ອມ
ທັງມີການປະເມີນພາຍນອກ ທຸກ ໆ 5 ປີ .

້
ພ້ອມທັງນາໄປຈັດຕັງປະຕ
ບັດ

5.12.1

້ ນເອງທາງດ້ານການເງນຢູ່ ມະຫາວທະຍາໄລ
ສຶກສາຄວາມເປັ ນໄ ປໄ ດ້ໃນການສ້າງຄວາມເປັ ນເຈົາຕົ

5.12.4

ອາຊຽນ.

້
ັ ວທະຍາສາດທາມະຊາດໃນລະດັບມັດທະຍົມຕອນປາຍ, ໂດຍມີຂສະເໜີ
ທົບທວນ ແລະ ວເຄາະການສະໜອງຫກ
້
້
ແນະໃຫ້ນັກຮຽນເຂົາຮຽນໃ ນສາຍວທະຍາສາດທາມະຊາດຫ່ ຍຂຶນ, ໂດຍສະເພາະໃ ນເພດຍງ
້ ງ ກວມເອົາ ທຶນເພີ່ມເຕີມສາລັບນັກສຶກສາໃ ນສາຍ
ໃຫ້ມີສູດຄດ-ໄລ່ໃນການສະ-ໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ ການສຶກສາຊັນສູ

້ ງ
ສ້າງນຕດາກ່ ຽວກັບການສົ່ງເສີມຕາແໜງວຊາການອາຈານສອນໃ ນສະຖານການສຶກສາຊັນສູ

5.12.3

ວຸ ດທການສຶກສາໃ ນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ
ອາຊີວະສຶກສາ ພ້ອມທັງສອດຄ່ອງກັບຂອບວຸ ດທຂອງ

ສຶກສາຄວາມເປັ ນໄ ປໄ ດ້ໃນການສ້າງສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີ
້
້
ສ້າງຄວາມເຂັມແຂງແຜນງານປັ
ນຍາປະດດ ຢູ່ ມຊ ພ້ອມທັງສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃ ນການຈັດຕັງປະຕ
ບັດ
້
່ າງ ແລະ ສ່ ງອານວຍຄວາມສະດວກຂອງ ຄວສ, ມະຫາວທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
ປັ ບປຸ ງພນຖານໂຄງລ

5.11.7

5.12.2

5.9: ຂອບວຸ ດທການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ກວມເອົາ

ພັດທະນານຕການກ່ ຽວກັບການສະໜອງການສຶກສາແບບປະສົມ (ການຮຽນທາງໄ ກ ແລະ ຮຽນກັບທີ່) ແລະ ການ
ຮຽນອອນລາຍ
ພັດທະນາ ແລະ ຈາລອງແບບການນາໃຊ້ສູດຄດໄລ່ການສະໜອງທຶນ ໂດຍອີງໃ ສ່ຜົນການຮຽນສາລັບນັກສຶກສາໃ ນ
ມະຫາວທະຍາໄລແຂວງ
້
ັ ສູດມະຫາວທະຍາໄ ລ ແລະ ຊຸກຍູ ້ໃຫ້ນັກຮຽນເຂົາຮຽນໃ
ຊຸກຍູ ້ການສະໜອງຫກ
ນຂະແໜງ ເສດຖະກດທີ່ເປັ ນ
ີ .
ບຸ ລມະສດ ແລະ ນັກສຶກສາຈາກເຂດຫ່າງໄກສອກຫກ

5.1 2: ມີນຕກາກ່ ຽວກັບວທີການຄດໄລ່ການສະໜອງ
ທຶນ ໃຫ້ແກ່ ນັກສຶກສາ ຢູ່ ມະຫາວທະຍາໄ ລຂອງແຂວງ
ໂດຍອີງໃ ສ່ຜົນການຮຽນ.
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ຜົນໄ ດ້ຮັບລະດັບສູ ງ 5: ຄຸ ນນະພາບ
ແລະ ຈານວນນັກຮຽນທີ່ຈົບຈາກການ
້
້ ນຖານ
້ ່ ຈົ
ີ ບການ
ແລະ ຜູ ທ
ສຶກສາຂັນພ
່ ເຂົາສູ່
້
້ ຕະຫາດ
້ ນຖານທີ
ສຶກສາຫງັ ຂັນພ
ແຮງງານທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ ້ອງການຂອງແຜນ
້ IX
ພັດທະນາເສດຖະກດ-ສັງຄົມຄັງທີ
້
ແລະ ການຫຸ ດພົນອອກຈາກສະຖານະ
ພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ

ຜົ ນໄ ດ້ຮ ັບ ລະດັ ບ ກາ ງ

ຍຸ ດທ ະສາ ດ
6.1.1

້ ນກາງ, ຂອງແຂວງ, ເມອງ ແລະ ກຸ່ ມໂຮງຮຽນ
ທົບທວນຄນພາລະບົດບາດຂອງບັນດາກົມຂັນສູ
ເພ່ ອຮັບປະກັນປະສດທພາບ, ຄວາມສົມບູ ນ ແລະ ຄົບຖ້ວນ, ລວມທັງຄວາມຮັບຜດຊອບວຽກ
ັ
້ ຄອງທີ່ອງໃສໂຮງຮຽນເປັ ນຫກ
ງານການຄຸ ມ

້ ນ້
6.1 : ໂຄງປະກອບການຈັດຕັງຂັ
້
້ ອງ
ກະຊວງ, ຂັນແຂວງ
ແລະ ຂັນເມ
້
ມີຄວາມເຂັມແຂງ
ເພ່ ອອານວຍ

້ ນ
ທົບທວນຄນພາລະບົດບາດຂອງພະນັກງານ ແລະ ການຈັດສັນພະນັກງານໃ ຫ້ບັນດາກົມຂັນສູ
6.1.2

ກາງ, ພະແນກສຶກສາທການ ແລະ ກລາແຂວງ, ຫ້ອງການສຶກສາທການ ແລະ ກລາເມອງ ແລະ
ີ ານປັ ບປຸ ງ
ໂຮງຮຽນຕາມພາລະບົດບາດທີ່ໄ ດ້ມກ

6.1.3

້ ງກອນທີ່ຮັບຜດຊອບວຽກງານການຄຸ ມ
ັ ຢູ່ ທຸກຂັນ້
້ ຄອງທີ່ອີງໃສ່ໂຮງຮຽນເປັ ນຫກ
ສ້າງຕັງອົ

6.1.4

6.1.5

ຄວາມສະດວກໃ ນການຈັດຕັງ້
ປະຕບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸ ດທະ
ສາດຂອງແຜນພັດທະນາການສຶກສາ

້
້ ຄອງໂຮງຮຽນ
ມ
ປັ ບປຸ ງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນໃນຂັນຕອນການຄຸ
ທົບທວນຄນການສະໜອງງ ົບປະມານ ແລະ ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນ ໃຫ້ແກ່ ສຶກສາແຂວງ
ແລະ ສຶກສາເມອງ ໃຫ້ມີປະສດທພາບ ເພ່ ອສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ ການບັນລຸ ມາດຕະຖານຄຸ ນ

ີ ະສດຕພາບ,
ແລະ ກລາ ໃຫ້ມປ
້
ລວມທັງການຈັດຕັງນະໂຍບາຍການ
ັ
ບລຫານທີ່ອີງໃ ສ່ໂຮງຮຽນເປັນຫກ

້ ນຂ່າວສານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ໃຫ້ມີປະສດທພາບ ແລະ ປະ
ພັດທະນາລະບົບສະຖຕຂມູ

ແລະ ບົດບາດຂອງ ຄພສບ ໃນຂັນ້
້
ໂຮງຮຽນ ຕ້ອງມີຄວາມເຂັມແຂງ

້
້ ນຖານ
ນະພາບຂັນພ

6.1.6

6.1.7

6.1.8

ຜົ ນໄ ດ້ຮ ັບ ລະດັ ບ ສູ ງ ດ້າ ນ ກາ ນ ສຶກ ສາ

ສດທຜົນສູ ງ
້ ນສະຖຕ ເພ່ ອເປັ ນບ່ອນອງໃ ຫ້ແກ່
້ ແຂງໃຫ້ກັບບຸ ກຄະລາກອນ ໃນການນາໃຊ້ຂມູ
ສ້າງຄວາມເຂັມ
້
ການຕດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັງປະຕບັດຍຸ ດທະສາດ.
້
ບ
ເຊ່ ອມໂຍງລະບົບການຕດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ເຂົາໃນລະບົ
້ ນຂ່າວສານແບບອເລັກໂຕນກ ປະຈາປີ (EMIS)
ການລາຍງານສະຖຕຂມູ

6.2: ຍຸ ດທະສາດການພັດທະນາ
6.2.1

ັ , ເຜີຍແຜ່ ແລະ ນາໃ ຊ້
ຍຸ ດທະສາດການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໄດ້ຖກຮັບອະນຸມດ
່
ເພອເປັ ນບ່ອນອີງໃຫ້ຄະນະກາມະການຈັດສັນຄູ ແລະ ເປັ ນຍ່ ອນອີງໃນການຂີດຄວາມສາມາດ

ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຂອງຂະແໜ
້
ງການສຶກສາໄ ດ້ຖກຈັດຕັງປະຕ
ບັດ,

ໃຫ້ແກ່ ທົ່ວຂະແໜງການສຶກສາ.

ລວມທັງພະນັກງານຂອງສຶກສາ
ັ
ແຂວງ ແລະ ສຶກສາເມອງໄດ້ຮບ
ການຈັດສັນ ຕາມຄວາມຕ້ອງການ

6.2.2

ັ ການສະໜອງການສ້າງ
ແລະ ໄດ້ຮບ
ຄວາມສາມາດທີ່ເໝາະສົມ ເພ່ ອໃຫ້

ພັດທະນາ ແລະ ນາໃ ຊ້ຄາແນະນາ ສາລັບການຈັດສັນພະນັກງານໃ ຫ້ແກ່ ສຶກສາແຂວງ ແລະ ສຶກ
ສາເມອງ ໂດຍອີງໃ ສ່ປະລມານຂອງວຽກຕົວຈງ.

້
ສາມາດຈັດຕັງປະຕ
ບັດພາລະ

6.2.3

6.3.1

ບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜດຊອບ
ຂອງພວກເຂົາຢ່າງພຽງພ, ຕາມທີ່ໄດ້

ຮັບປະກັນໃຫ້ພະນັກງານທີ່ມີຢ່ ູ ແລ້ວ ແລະ ພະນັກງານທີ່ມີການຈັດສັນຄນໃ ໝ່ ມີຄວາມສາມາດ
ທີ່ຈາເປັ ນໃ ນການປະຕບັດໜ້າທີ່ຂອງພວກເຂົາ

ການົດໂດຍລາຍລະອຽດຂອງວຽກ
ແລະ ວຽກວຊາສະເພາະ
6.3: ຄະນະກາມະການປະຕບັດ

້
ອົງກອນໃນການຈັດສັນ ແລະ ການນາໃຊ້ຄູ
ສ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫ້ແກ່

ງານຂອງ ສສກ (ຄະນະກາມະການ
6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.3.5

6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

້
ວຽກງານແຜນການ ແລະ ການເງນ ໃນລະດັບປະຕບັດ ແລະ ລະດັບ
ສ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫ້ແກ່

ຈັດສັນຄູ ແລະ ກະນະກາມະການ

ອົງກອນ

ແຜນການ ແລະ ການເງນ) ໃນ
ລະດັບສູນກາງ ແລະ ລະດັບ
້
້
ນໃນ
ທ້ອງຖ່ ນ ມີຄວາມເຂັມແຂງຂ

້ ນຂ່າວສານ ແລະ ຜົນການວໄຈມີຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ກົມກຽວກັນ ເພ່ ອສະໜັບສະ
ລະບົບຂມູ
້
ໜູນເຮັດໃ ຫ້ວຽກງານການຕດຕາມການປະຕບັດງານຂອງຂະແໜງການທີ່ມີປະສດຕພາບຫາຍຂນ

ັ ຖານຈາກ
ການນາໃຊ້ຫກ
ASCEPs ແລະ LESMIS
(ລວມທັງ PMIS, FMIS ແລະ

່
້
້ ຄອງ ທະນາຄານຜົນການປະເມີນຜົນການຮຽນ ແລະ ທະນາຄານຂສອບທີ
ພັດທະນາ ແລະ ຄຸ ມ

EMIS). ການປະເມີນຜົນການ
້ ນ EMIS ເພ່ ອ
ຮຽນແລະ ຖານຂມູ

ເປັ ນມາດຕະຖານ

ເປັ ນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັງ້

້
້
າມະ
າວໄ ຈ ແລະ ຈັດຕັງຄະນະກ
ສ້າງເຄອຂ່າຍການປະເມີນຜົນການສຶກສາ ແລະ ການຄົນຄວ້
້
ການການຄົນຄວ້າວໄຈກ່ ຽວກັບຈັນຍາບັນ

ປະຕບັດທຸກນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸ ດ
ທະສາດຂອງ ແຜນ 5 ປີ

ສ້າງລະບົບ M&E ຂະແໜງການທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ເປັ ນໄ ປໄ ດ້ ແລະ ການລາຍງານແຕ່ ລະຄັງ້
ແມ່ ນແນໃ ສ່ຈຸດປະສົງດ້ານນະໂຍບາຍຂອງ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກລາ ໃນທຸກລະດັບ

6.4: ຂອບການຕດຕາມ ແລະ ປະ

່ ອມໂຍງລະຫວ່າງການປະເມີນຜົນການປະຕບັດ M&E ແລະ
້
ສ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃນການເຊ

ເມີນຜົນສາລັບແຜນພັດທະນາການ

ການວາງແຜນ ແລະ ການຈັດລຽງບູ ລມະສດໃນທຸກລະດັບ

ສຶກສາ ແລະ ກລາ 2021 -25 ຖກ
້
ຈັດຕັງປະຕ
ບັດເປັ ນແຕ່ ລະປີ

້ ນການຄາດຄະເນ
້ ນ EMIS ກັບຂມູ
້ ນປະຊາກອນຈາກຖານຂມູ
ທົບທວນຄນວທີການນາໃ ຊ້ຂມູ
ປະຊາກອນຂອງສູ ນສະຖຕແຫ່ງຊາດ ແລະ ການສາຫວດອ່ ນໆ ເຊັ່ນ LSIS
້
ການຕດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ການກວດກາ ແລະ ການກວດສອບ
ສ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫ້ແກ່
ພາຍໃນ

6.5.1

ທົບທວນ ແລະ ປັ ບປຸ ງແຜນງານຕອບໂຕ້ແກ ້ໄຂເຫດການສຸ ກເສີນໃ ນຂະແໜງການສຶກສາ,
ໂດຍຄານຶງເຖງການປ່ຽນແປງຂອງດນຟ້າອາກາດ

6.5: ການກະກຽມສຸ ກເສີນຂອງ
ລະບົບການສຶກສາຕ່ ໄພພບັດມີ
້
ຄວາມເຂັມແຂງຂ
ນ້

້
ບັນຈຸແຜນງານການຕອບໂຕ້ແກ ້ໄຂເຫດການສຸ ກເສີນໃ ນຂະແໜງການສຶກສາການເຂົາໃນແຜນ
6.5.2

6.5.3

ຂອງ ກະຊວງ, ແຂວງ, ເມອງ ແລະ ໂຮງຮຽນ
ພັດທະນາເຄ່ ອງມຕດຕາມກວດກາ online ສາລັບການຕອບໂຕ້ສຸກເສີນໃ ນລະບົບ LESMIS
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ັ ລະດັບສູງ 6: ຂະແໜງການ
ຜົນໄ ດ້ຮບ
້ ຄຸ ມ
ັ ການຈັດຕັງ,
້ ຄອງ,
ສຶກສາ ໄດ້ຮບ
ການກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນໃນທຸກ
ລະດັບຢ່າງ
ເໝາະສົມ ເພ່ ອຍົກສູງ
ປະສດທພາບຂອງຂະແໜງການ

ຜົ ນໄ ດ້ຮ ັບ ລະດັ ບ ກາ ງ

ຍຸ ດທ ະສາ ດ
7.1.1

7.1.2

7.2.1

້
ພັດທະນາຍຸ ດທະສາດດ້ານການເງນທີ່ມີເປົາໝາຍ
ເພ່ ອຫຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນກັນທາງດ້ານຜົນໄ ດ້
ຮັບດ້ານການສຶກສາ
ີ ການຄດໄ ລ່
ແຜນການການເງນຂອງ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກລາ ແລະ ແຜນປະຈປີ ທ່ ມີ
ມູນຄ່າ (ACSEP) ແມ່ ນສອດຄ່ອງກັບບູ ລມະສດຂອງ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກລາ.

ປັ ບປຸ ງຄນ ແຜນການເງນຂອງ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກລາ ໃນການທົບທວນກາງສະໄ ໝ
ຂອງແຜນ.

7.3.1

້ ນ ODA ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ປັ ບປຸ ງຢ່າງເປັ ນປະຈາ
ເກັບກາຂມູ

7.3.2

້ ງຄານຶງເຖງງ ົບປະມານບລີຫານທີ່ຕດພັນກັບໂຄງການ
ແຜນງານຂອງບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຕອ
້ ງໃ ຫ້ສອດຄ່ອງກັບບຸ ລມະສດລະດັບຊາດ
ລົງທຶນ ທີ່ຈະເກີດຂຶນ້ ແລະ ແຜນງານດັ່ງກ່ າວຕອ

7.4.1

້
ກົມພົວພັນຕ່າງປະເທດເຮັດໜ້າທີ່ໃນການລະດົມທຶນຈາກອົງການຈັດຕັງສາກົ
ນຕ່າງໆ ນອກເໜອຈາກ
ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາທີ່ມີຢ່ ູແລ້ວ.

ຜົ ນໄ ດ້ຮ ັບ ລະດັ ບ ສູ ງ ດ້າ ນ ກາ ນ ສຶກ ສາ

7.1 : ແຜນການການເງນຂອງ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກລາ
ປະກອບມີນະໂຍບາຍການໃ ຊ້ຈ່ າຍຢ່າງຊັດເຈນ ເພ່ ອເປັ ນທດທາງໃ ຫ້ແກ່
ຂະບວນການພັດທະນາ ແລະ ປັ ບປຸ ງງ ົບປະມານປະຈາປີ ຂອງສູ ນກາງ ແລະ
ທ້ອງຖ່ ນ ແລະສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖງຄວາມຈາເປັ ນໃ ນການແກ ້ໄຂຄວາມແຕກ
ໂຕນກັນ ແລະ ການປັ ບປຸ ງຜົນການຮຽນ
7.2: ແຜນການການເງນຂອງ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກລາ ທີ່ໄ ດ້
ຮັບການປັ ບປຸ ງກາງສະໄ ໝ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການທົບທວນ ແລະ ຮັບຮອງຈາກໜ
ູ່
ວຍງານວຊາການຂະແໜງການສຶກສາ
7.3: ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໃ ຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງນທີ່ເໝາະ
ສົມກັບເປົ າ້ ໝາຍ ບູ ລມະສດຂອງແຜນ ESSDP ແລະ ການສະເໜີແຜນ
ງານໃ ໝ່ ຕ ້ອງຮັບປະກັນຄວາມຍນຍົງ ເຊ່ ງຄາດວ່າກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ
ກລາ ຈະສາມາດຮັບມໄດ້ຫງັ ຈາກໂຄງການສາ ເລັດ

້
ນຕ່າງໆ ລວມທັງ ລວມທັງ
7.4:ໄດ້ມີການລະດົມທຶນຈາກອົງການຈັດຕັງສາກົ
ົ ອ່ ນ
ອົງການ ການກຸ ສນ
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ຜົນໄ ດ້ຮັບລະດັບສູງ 7: ຄວາມແຕກ
ໂຕນກັນຫຸ ດລົງໂດຍຜ່ານແຜນການເງນ
ຂອງແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ
ກລາ

ຜົ ນໄ ດ້ຮ ັບ ລະດັ ບ ກາ ງ

ຍຸ ດທ ະສາ ດ
8.1.1

ຂະຫຍາຍການສ້າງສະໂມສອນ, ສວນສາທາລະນະ ກລາ-ກາຍຍະກາມວນຊົນ

8.1.2

້
ັ ການຈັດຕັງປະຕ
ວຽກງານກລາ-ກາຍຍະກາມວນຊົນ ໄດ້ຮບ
ບັດຢ່າງກ ້ວາງຂວາງ ແຕ່ ສູ ນກາງ ລົງຮອດ
ທ້ອງຖ່ ນ

8.1.3

້
ການບລຫານ-ຄຸ ້ມຄອງວຽກງານກລາ-ກາຍຍະກາມວນຊົນໃຫ້ມີຄວາມເຂັມແຂງ
ແຕ່ ສູ ນກາງ ລົງ
່
ຮອດທ້ອງຖນ

8.1.4

້ ່ ວມການແຂ່ງຂັນກລາ-ກາຍຍະກາຄົນພການ
ຈັດການແຂ່ງຂັນ ແລະ ເຂົາຮ

8.2.1
8.2.2
8.2.3

8.2.5

ປັ ບປຸ ງ ແລະ ຍົກລະດັບການສ້າງຄູພະລະສຶກສາ ແລະ ສລະປະສຶກສາ

8.2.8
8.2.9

້
ັ ສູ ດການຮຽນ-ການສອນພະລະສຶກສາ ແລະ ສລະປະສຶກສາ ໃນສະຖານການສຶກ
ຈັດຕັງປະຕ
ບັດຫກ
ສາໃຫ້ທົ່ວເຖງ
້
້
້ ດທະຍົມ
ັ ສູ ດການຮຽນ-ການສອນ ສຶກສາວຊາພນຖານປ້
ຈັດຕັງປະຕ
ບັດຫກ
ອງກັນຕົວໃນຊັນມັ

້ ມີຄຸນນະພາບ ທຽບເທົ່າກັບສາກົນ.
ຂນ,

ັ
8.2: ການຮຽນ-ການສອນ ພະລະສຶກສາ ແລະ ສລະປະສຶກສາ ໄດ້ຮບ
້ ຈານວນບຸ ກຄະລາກອນ
້
ບັດ ຢ່າງກວ້າງຂວາງຂຶນ,
ການຈັດຕັງປະຕ
້ ມີຈານວນ
ນັກວຊາການດ້ານພະລະສຶກສາ ແລະ ສລະປະສຶກສາເພີ່ມຂຶນ,

້ ່ ວມການແຂ່ງຂັນກລາ, ສລະປະພາຍໃນປະເທດ, ພາກພນ້
ນັກຮຽນ ທີ່ເຂົາຮ
້
ແລະ ສາກົນຫາຍຂຶນ.

ຕອນປາຍ ແລະ ວຊາສຶກສາປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງ ົບ ໃນສາຍອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການ
້ ງ
ສຶກສາຊັນສູ
້ ້ ໃນສະຖານການສຶກສາ.
້
ດ ແລະ ປະກົດການຫຍທ
ຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັນຢາເສບຕ
ໃນ ແລະ ຕ່ າງປະເທດ.
ການພັດທະນານັກກລາ

8.3.2

້ ່ ວມການແຂ່ງຂັນ:
ການຈັດການແຂ່ງຂັນ ແລະ ການເຂົາຮ

8.4.2

ພັດທະນາບຸ ກຄະລາກອນການກລາ
້
່ າງກາຍະສຶກສາ ແລະ ອຸ ປະກອນການກລາ
ພັດທະນາພນຖານໂຄງລ

8.4.3

ພັດທະນາວທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີການກລາ

8.5.1

ການບລຫານ-ຄຸ ້ມຄອງວຽກງານກລາລະດັບສູ ງ

8.5.2

ພັດທະນາລະບົບບລຫານຂອງອົງການຮັບຜດຊອບວຽກງານກລາລະດັບສູ ງ

ັ ລະດັບສູງ 8: ພົນລະເມອງ
ຜົນໄ ດ້ຮບ
ລາວມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດ້ານຮ່າງກາຍ
ແລະ ຈດໃ ຈ, ບຸ ກຄະລາກອນການກລາ,
້ ແລະ ນັກກລາ
ນັກກລາສະໝັກຫນ
ອາຊີບ ໄດ້ມາດຕະຖານຄຸ ນນະພາບດ້ານ
້
ກລາ-ກາຍຍະກາ ປະກອບສ່ວນເຂົາໃນ
ການເຊີດຊູຖານະບົດບາດຂອງຊາດຢູ່ ໃນ
ເວທີສາກົນ ສ້າງຄວາມພາກພູມໃຈໃ ຫ້
ປະຊາຊົນລາວ

ປັ ບປຸ ງການບລຫານ, ການຄຸ ້ມຄອງວຽກງານພະລະ ແລະ ສລະປະສຶກສາ ແລະ ພົວພັນຮ່ວມມພາຍ

8.3.1

8.4.1

້
ວງ, ເມອງ, ບ້ານ ແລະ
ກາຍຍະກາ ເພີ່ມຂຶນ້ ໃນຂັນແຂວງ-ນະຄອນຫ
້ າງໆ ທັງ
ສານັກງານ ອົງການ ບລສັດ, ໂຮງຈັກ-ໂຮງງານ ແລະ ການຈັດຕັງຕ່
ີ ະລມານເພີ່ມ
ພາກລັດ-ເອກະຊົນ ແລະ ການພັດທະນາກລາຄົນພການໃຫ້ມປ

ສະຖານການສຶກສາ
້
ຊຸກຍູ ້ສົ່ງເສີມຈັດຕັງສະໂມສອນກ
ລາ-ກາຍະກາ ໃນສະຖານການສຶກສາ
້ ່ ວມການແຂ່ງຂັນ ແລະ ເປັ ນ
ຈັດງານມະຫາກາກລານັກຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາທົ່ວປະເທດ, ເຂົາຮ
້
ດງານແຂ່ງຂັນກລານັກຮຽນອາຊຽນ
ເຈົາພາບຈັ

8.2.7

້ ານ, ສະໂມສອນກລາ8.1 : ໜ່ວຍສະໂມສອນກລາ-ກາຍຍະກາ ຂັນບ້
້
້ ອງ, ສະໂມສອນກລາ-ກາຍຍະກາ ຂັນແຂວງ-ນະຄອນຫ
ກາຍຍະກາຂັນເມ
ວງ
, ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງມວນຊົນ, ສັງຄົມໃນຂະບວນການເຄ່ ອນໄ ຫວກລາ-

ພັດທະນາບຸ ກຄະລາກອນດ້ານວຊາການພະລະສຶກສາ-ກລາໃນສະຖານການສຶກສາ
້
່ າງ, ສະຖານທີ່ຝຶ ກແອບ ແລະ ອຸ ປະກອນໃ ນແຂ່ງຂັນກລາ-ກາຍະກາໃ ນ
ພັດທະນາພນຖານໂຄງລ

8.2.4

8.2.6

ຜົ ນໄ ດ້ຮ ັບ ລະດັ ບ ສູ ງ ດ້າ ນ ກາ ນ ສຶກ ສາ

8.3: ນັກກລາທີ່ມີພອນສະຫວັນ, ນັກກລາທີມຊາດ ແລະ ນັກກລາອາຊີບ ມີ
້ ພາກພນ້
ສັກກາຍະພາບທຽບເທົ່າລະດັບມາດຕະຖານຂອງອະນຸພາກພນ,
ແລະ ສາກົນ

8.4: ຜູບ້ ລຫານ, ຄູຝຶກ ກາມະການຕັດສນ ແລະ ນັກວທະຍາສາດການກລາ
ມີຄວາມຮູ ຄ້ ວາມສາມາດ ທຽບເທົ່າມາດຕະຖານສາກົນ

້ ຄອງວຽກງານກລາລະດັບສູງໃ ນທົ່ວປະເທດມີຄວາມ
8.5: ການບລຫານ-ຄຸ ມ
້
ເຂັມແຂງ

215

ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍທີ 2: ຂະບວນການປຶ ກສາຫາລໃນການສັ້າງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
2021-2025.
ັ້ ວມ
ຜູ ເັ້ ຂົາຮີ່

ວັນເວລາ

ບັນດາກົມຕີ່ າງໆໃນກະຊວງສຶກສາທິ
ການ ແລະ ກິລາ

23/08/2019

ຈຸດປະສົງ
ັ ລະດັບສູງຂອງແຜນ
ສົນທະນາກີ່ ຽວກັບ ໂຄງຮີ່ າງ ແລະ ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້ IX (2021ພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປີ ຄັງທີ
2025) ຮີ່ ວມກັບຄະນະກົມຈາກບັນດາກົມຕີ່ າງໆ ໃນກະຊວງສຶກ
ສາທິການ ແລະ ກິລາ.

ກອງປະຊຸ ມ ກຸີ່ ມຄູີ່ ຮີ່ ວມພັດ ທະນາຂະ
ແໜງການສຶກສາ

30/08/2019

ັ ລະດັບສູງຂອງແຜນ
ສົນທະນາກີ່ ຽວກັບ ໂຄງຮີ່ າງ ແລະ ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ້ IX ຮີ່ ວມກັບຄູີ່ ຮີ່ ວມ
ພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປີ ຄັງທີ
ພັດທະນາ.

ບັນດາກົມຕີ່ າງໆໃນກະຊວງ ສສກ
ກົມການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ,

23/09/2019

ສົນທະນາກີ່ ຽວກັບ ໂຄງສັ້າງ ໃນພາກທີ II: ແຜນພັດທະນາຂອງ
ຂະແໜງການຍີ່ ອຍ 2021-2025

ກົມສາ

ມັນສຶກສາ, ກົມອາຊີວະສຶກສາ, ກົມ
ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ກົມການ
ັ້ ງ, ກົມສັ້າງຄູ ແລະ ສະພາ
ສຶກສາຊັນສູ

ກັນຍາ-ພະຈິກ 2019

ສົນທະນາກັບແຕີ່ ລະພາກສີ່ ວນ ກີ່ ຽວກັບ ຮີ່ າງແຜນຂອງຂະແໜງ
ການຍີ່ ອຍ

ອາຊີວະສຶກສາ.
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ
ຄູີ່ ຮີ່ ວມພັດທະນາ

05/11/2019

ສົນທະນາກີ່ ຽວກັບ ແຜນຂະແໜງການຍີ່ ອຍ ຂອງບັນດາກົມທີີ່
ັ້
ັ້ ນຖານ
ກີ່ ຽວຂັ້ອງກັບການສຶກສາຫງັ ຂັນພ

7-8/11/2019

ັ້ ອງຖິີ່ນກັບ 6 ແຂວງ ທີີ່ແຂວງຫວງພະບາງ
ປຶກສາຫາລໃນຂັນທັ້

6 ແຂວງ (ສກຂ), 12 ເມອງ (ສກມ)
ແລະ

ັ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນປະຖົມ
ຜູ ອ

ແລະ ມັດທະຍົມ 24 ທີ່ ານ ພັ້ອມທັງ
ນັກຮຽນ 20 ຄົນ
4 ແຂວງ (ສກຂ), 8 ເມອງ (ສກມ),
ແລະ

ັ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນປະຖົມ
ຜູ ອ

11-12/11/2019

ແລະ ມັດທະຍົມ 16 ທີ່ ານ
ບັນດາພາກສີ່ ວນຕີ່ າງໆ

19/11/2019

ິ ານ-ຄຸ ມ
ັ້
ສົນທະນາກີ່ ຽວກັບ ຮີ່ າງແຜນຂະແໜງການຍີ່ ອຍ ບໍລຫ
ຄອງ

ຮີ່ ວມພັດທະນາ
ກົມສາມັນສຶກສາ

20/11/2019

ສົນທະນາກີ່ ຽວກັບ ແຜນຂອງຂະແໜງການຍີ່ ອຍການສຶກສາຊັນັ້
ັ້ ແລະ ມັດທະຍົມຕອນປາຍ
ປະຖົມ, ມັດທະຍົມຕອນຕົນ

21/11/2019

ິ ະສິດ ສໍາລັບ ແຜນ 5
ປຶກສາຫາລ ກີ່ ຽວກັບ ນະໂຍບາຍທີີ່ເປັນບູລມ
ັ້ 9
ປີ ຄັງທີ

22-24/01/2020

ີ ການຄິດໄລີ່ ຄີ່ າໃຊັ້ຈີ່າຍ (ແຜນ
ການກະກຽມສັ້າງແຜນປະຈໍາປີ ທີ່ ມີ
ັ້ 9
ຄາດຄະເນ ACSEP) ສໍາລັບ ແຜນ 5 ປີ ຄັງທີ

11/02/2020

ສົນທະນາກີ່ ຽວກັບ ແຜນຂອງຂະແໜງການຍີ່ ອຍການສຶກສາຄູ

ັ້ ຫ
ິ ານ ຂອງໜີ່ ວຍ
ກອງປະຊຸມລະດັບຜູ ລ
ງານວິຊາການຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ
ກິລາ
ັ້ ບ
ັ ຜິດຊອບວຽກແຜນການ
ຜູ ຮ
ວຽກການເງ ິນ

ສັກ
ິ ານ-ຄຸ ມ
ັ້ ຄອງ ເພີ່ ອ
ປຶກສາຫາລ ກັບແຕີ່ ລະພາກສີ່ ວນ ໃນກຸີ່ ມບໍລຫ

ໃນຂະແໜງ

ິ ານ-ຄຸ ມ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຄູີ່
ການຍີ່ ອຍ ບໍລຫ

ັ້ ອງຖິີ່ນກັບ 4 ແຂວງພາກໃຕັ້ ທີີ່ແຂວງຈໍາປາ
ປຶກສາຫາລໃນຂັນທັ້

ແລະ

ຈາກພະແນກສຶກສາທິ

ການ ແລະ ກິລາແຂວງ ແລະ ພະນັກ
ງານຈາກກົມແຜນການ
ັ້ າງໜັ້າຈາກອົງການ ອຸ ຍແນັສໂກບາງ
ຜູ ຕ
ກອກ,

ຄະນະສຶກສາສາດ

(ມຊ),

JICA, BEQUAL, ກົມສັ້າງຄູ, ກົມ
ແຜນການ
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ໜີ່ ວຍງານວິຊາການຂະແໜງການຍີ່ ອຍ
ທີ 1

ສົນທະນາກີ່ ຽວກັບ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ 5 ປີ
15/03/2020

2021-2025

ແລະ

ແຜນຂອງຂະແໜງການຍີ່ ອຍການສຶກສາ

ກີ່ ອນໄວຮຽນ

ັ້
5 ປີ
ຄະນະຮັບຜິດຊອບເນອໃນແຜນ
ັ້
ຄັງທີ 9 2021-2025

19/05/2020

ສົນທະນາກີ່ ຽວກັບ ແຜນຂອງທຸ ກຂະແໜງການຍີ່ ອຍ ສະບັບຮີ່ າງ

24/06/2020

ສົນທະນາກີ່ ຽວກັບ ໜັ້າວຽກທີີ່ຕິດພັນກັບການສຶກສາຮຽນຮີ່ ວມ
ັ້ 9 2021-2025
ໃນແຜນ 5 ປີ ຄັງທີ

ໜີ່ ວຍງານວິຊາການຂະແໜງການຍີ່ ອຍ
ທີ 4 (FG4) ລົງເລິກວຽກການສຶກສາ
ຮຽນຮີ່ ວມ
ໜີ່ ວຍງານວິຊາການຂະແໜງການຍີ່ ອຍ
ທີ 4
ບັນດາກົມຕີ່ າງໆໃນກະຊວງ ສສກ

ິ ານ-ຄຸ ມ
ັ້
ສົນທະນາກີ່ ຽວກັບ ແຜນຂອງຂະແໜງການຍີ່ ອຍ ບໍລຫ
26/06/2020

ຄອງ, ງ ົບປະມານ ແລະ ຂອບຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ຂອງແຜນ 5
ັ້ 9 2021-2025
ປີ ຄັງທີ

15-16/07/2020

ສົນທະນາກີ່ ຽວກັບ ແຜນຂອງຂະແໜງການຍີ່ ອຍ ແລະ ພາກທີ I
ັ້ 9 2021-2025
ຂອງ ແຜນ 5 ປີ ຄັງທີ

3-4/08/2020

ັ້ ອງຖິີ່ນກັບ 4 ແຂວງ ທີີ່ແຂວງອຸ ດມ
ົ ໄຊ
ປຶກສາຫາລໃນຂັນທັ້

06/08/2020

ປຶກສາຫາລກັບທຸກພາກສີ່ ວນ ໃນ ສສກ

07/08/2020

ປຶກສາຫາລ ໃນກຸີ່ ມຄູີ່ ຮີ່ ວມພັດທະນາ

4 ແຂວງ (ສກຂ), 8 ເມອງ (ສກມ)
ແລະ

ັ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນປະຖົມ
ຜູ ອ

ແລະ ມັດທະຍົມ 16 ທີ່ ານ
ັ້ າງໜັ້າຈາກບັນດາພາກສີ່ ວນຕີ່ າງໆ
ຜູ ຕ
ໃນ ສສກ
ກອງປະຊຸມກຸີ່ ມ ຄູີ່ ຮີ່ ວມພັດທະນາຂະ ແ
ໜງການສຶກສາ
ຄະນະໜີ່ ວຍງານລະດັບວິຊາການ ຂອງ
ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ

11/08/2020

ປຶກສາຫາລ ກີ່ ຽວກັບ ພາກທີ I ແລະ ພາກທີ II ຂອງແຜນ 5 ປີ
ັ້ IX 2021-2025 ສະບັບຮີ່ າງ ລວມທັງຄໍາຕອບຕໍີ່ບົດລາຍ
ຄັງທີ
ງານການປະເມີນເອກະລາດ ຮີ່ ວມກັບ ຄະນະໜີ່ ວຍງານລະດັບ
ວິຊາການ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ

4 ແຂວງ (ສກຂ), 8 ເມອງ (ສກມ)
ແລະ

ັ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນປະຖົມ
ຜູ ອ

13-14/08/2020

ແລະ ມັດທະຍົມ 16 ທີ່ ານ
ັ້ ຫ
ິ ານ ຂອງໜີ່ ວຍ
ກອງປະຊຸມລະດັບຜູ ລ
ງານວິຊາການຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ

18/08/2020

ກິລາ

ັ້ ໍລຫ
ິ ານການສຶກສາ ແລະ
ກອງປະຊຸມຜູ ບ
ກິລາ ປະຈໍາສົກຮຽນ 2019-20

ັ້ ອງຖິີ່ນກັບ 4 ແຂວງ ທີີ່ແຂວງສະຫວັນນະ
ປຶກສາຫາລໃນຂັນທັ້
ເຂດ
ັ້
9
ຮັບຮອງ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ 5 ປີ ຄັງທີ
ີ່
(2021-2025) ລວມທັງ ຄໍາຕອບຕໍບົດລາຍງານການປະເມີນ
ເອກະລາດ

ໂດຍຄະນະໜີ່ ວຍງານລະດັບວິຊາການຂອງຂະແໜງ

ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ

27-28/08/2020

ັ້
9
ຮັບຮອງ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ 5 ປີ ຄັງທີ
ີ່
(2021-2025) ສະບັບສຸ ດທັ້າຍ ລວມທັງ ຄໍາຕອບຕໍບົດລາຍງານ
ການປະເມີນເອກະລາດ

ັ້ ວມຈາກກອງປະຊຸມຜູ ບ
ັ້ ໍລ ິ
ໂດຍຜູ ເັ້ ຂົາຮີ່

ຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປະຈໍາສົກຮຽນ 2019-20
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ິ ະສິດ
ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍທີ 3: ລາຍຊີ່ 40 ເມອງບູ ລມ
ລໍາດັບ
1
2
3
4

ແຂວງ

ເມອງ

ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ
ັ້
ຜົງສາລີ

1. ເມອງ ສັງທອງ

ັ້
ຫວງນໍາທາ
ບໍີ່ແກວັ້

3. ເມອງ ລອງ

2. ເມອງ Samphan
4. ເມອງ ເມິງ
5. ເມອງ ງາ

5

ົ ໄຊ
ອຸ ດມ

6. ເມອງ ຮຸ ນ
7. ເມອງ ປາກແບີ່ງ
8. ເມອງ ໂພນທອງ

6

ຫວງພະບາງ

7

ໄຊຍະບູລີ

10. ເມອງ ໄຊສະຖານ

8

ຊຽງຂວາງ

11. ເມອງ ໜອງແຮດ

9. ເມອງ ປາກອູ

12. ເມອງ ກວັນ
9

ຫົວພັນ

13. ເມອງ ຫົວເມອງ
14. ເມອງ ຊໍາໃຕັ້

10

ແຂວງວຽງຈັນ

15. ເມອງ ເຟອງ

11

ິ ໍາໄຊ
ບໍລຄ

16. ເມອງ ໄຊຈໍາພອນ
17. ເມອງ ນາກາຍ
18. ເມອງ ບົວລະພາ

12

ຄໍາມີ່ ວນ

19. ເມອງ ມະຫາໄຊ
20. ເມອງ ຍົມມະລາດ
21. ເມອງ ໄຊບົວທອງ
22. ເມອງ ເຊໂປນ
23. ເມອງ ພີນ

13

ສະຫວັນນະເຂດ

24. ເມອງ ຊົນບູລີ
25. ເມອງ ພະລານໄຊ
26. ເມອງ ນອງ
27. ເມອງ ບາຈຽງຈະເລີນສຸ ກ

14

ຈໍາປາສັກ

28. ເມອງໂຂງ
29. ເມອງ ສຸ ຂຸມາ
30. ເມອງ ມູນລະປະໂມກ
31. ເມອງ ເລົີ່າງາມ

15

ສາລະວັນ

32. ເມອງ ຕະໂອັ້ຍ
33. ເມອງ ລະຄອນເພັງ

16

ເຊກອງ

34. ເມອງ ດາກຈຶງ
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35. ເມອງ ລະມາມ
36. ເມອງ ກະລຶມ
37. ເມອງ ພູ ວງົ
17

ອັດຕະປ

38. ເມອງ ສານໄຊ
39. ເມອງ ໄຊເຊດຖາ

18

ໄຊສົມບູນ

40. ເມອງ ລັ້ອງແຈງັ້
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ັ້
ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍທີ 4: ຮູ ບສະແດງການສົມທຽບບາງຕົວຊີບອກຂອງ
40 ເມອງ
ປະຖົມສຶກສາ

ັ້ ນ: ສູນະຖິຕກ
ິ ານສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ແຫີ່ ງຂໍມູ
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ມັດທະຍົມສຶກສາ

ັ້ ນ: ສູນະຖິຕກ
ິ ານສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ແຫີ່ ງຂໍມູ

221

ິ ານຄວາມສີ່ຽງ
ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍທີ 5: ການບໍລຫ
ຄວາມສີ່ ຽງ / ສະພາບການ

ຄວາມເປັ ນ
ໄປໄດັ້

ການຫຸ ດຜີ່ອນຄວາມສີ່ ຽງ

ຜົນກະທົບ

ດັ້ານການເງ ິນ
ິ ານ ແລະ ງ ົບ
ຂາດການສະໜອງງ ົບປະມານບໍລຫ

ນະໂຍບາຍການໃຊັ້ຈີ່າຍຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງ
ການສຶກ ສາ ແລະ ກິລ າ ໄດັ້ຖ ກປັ ບ ປຸ ງ ເພີ່ ອເປັ ນ

ປະມານລົງ ທຶນ ຂອງລັດຖະບານ ຢີ່ າງພຽງພໍໃນ
ັ້
ບ ັດ ແຜນພັດ ທະນາຂະແໜງ
ການຈັດ ຕັງປະຕິ

ເຄີ່ ອງມໃນການສະໜັບສະໜູນ ໃຫັ້ແກີ່ ກະຊວງສຶກ

ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ແຜນພັດທະນາຂະແໜງ

ສາທິກ ານ ແລະ ກິລ າ ໃນການຮັບ ປະກັນ ການຈັດ

ົ ໃຫັ້ເ ຫັນ ຄວາມ
ການສຶກ ສາ ແລະ ກິລ າ ໄດັ້ຍ ກ
ຈໍາເປັນໃນການສບຕໍີ່ສະໜັບສະໜູນ ງ ົບປະມານ

ສັນງ ົບປະມານຂອງລັດ ສໍາລັບຂະແໜງການສຶກສາ

ິ ານ ແລະ ງ ົບປະມານລົງທຶນຢີ່າງພຽງພໍຈາກ
ບໍລຫ
ຄູີ່ ຮີ່ ວມພັດທະນາ ແລະ ພາກສີ່ ວນທີີ່ກີ່ ຽວຂັ້ອ ງ

ິ ະສິດ ແຜນພັດທະນາ
ໂດຍໃຫັ້ສອດ ຄີ່ ອງກັບບູ ລມ
ັ້ າກັດດັ້ານ
ເສດ ຖະກິດ-ສັງຄົມແຫີ່ ງຊາດ ພາຍໃຕັ້ຂໍຈໍ
ສູງຫາຍ

ສູງ

ກັບຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ເພີ່ ອຈັດຕັງັ້

ງ ົບ ປະມານ, ເຊິີ່ງທັງ ໝົດ ກໍ ແ ມີ່ ນເພີ່ ອຮັບ ປະກັນ
ຄວາມຍນຍົງຂອງການພັດທະນາລະບົບການສຶກສາ

ປະຕິບ ັດ ແຜນພັດ ທະນາຂະແໜງການສຶກ ສາ
ແລະ ກິລາ 2021-2025 ແລະ ສອດຄີ່ ອງກັບຄໍາ
ັ້ ນຍາຂອງລັດຖະບານ ໃນການສະ ໜອງ
ໝັນສັ
ັ້
17% ຂອງລາຍຈີ່ າຍຂອງລັດ ຖະບານ ເຂົາໃນ
ັ້ ີ່ ອລະ
ຂະແໜງການດັີ່ງກີ່ າວ ທີີ່ກໍາລັງເພີີ່ມຂຶນເທ
ກັ້າວ
ິ ານ ແລະ ງ ົບ
ຂາດການສະໜອງງ ົບປະມານບໍລຫ
ັ້
ັ ແຜນພັດ
ປະມານລົງທຶນ ໃນການຈັດຕັງປະຕິບດ

ີ ານຫຸ ດການຈັດ
ໃນສະພາບທີີ່ມີການສະເໜີ ໃຫັ້ມກ
ີ່
ສັນງ ົບປະມານໃຫັ້ຕໍາກວີ່ າລະດັບນີ,ັ້ ນະໂຍບາຍການ

ທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຢີ່າງພຽງ

ໃຊັ້ຈີ່ າຍ ຂອງແຜນພັດ ທະນາຂະແໜງການສຶກ ສາ
ັ້
ານົດວີ່ າການບໍ
ແລະ ກິລາ ຈະເປັ ນພນຖານໃນການກໍ

ພໍ ແມີ່ ນແຕີ່ ໃນກໍ ລ ະນີ “steady state” (ການ

ັ
ລິການຂອງຂະແໜງການສຶກສາໃດ ທີີ່ຈະຕັ້ອງໄດັ້ຮບ

ຈໍາລອງສະຖານະການດັ້ານງ ົບປະມານ ໃນກໍລະ
ນີ ທີີ່ບໍີ່ມີການປີ່ຽນແປງຈາກສະພາບການສຶກສາ

ິ ານຂອງຂະແໜງ
”ການປົ ກ ປັ້ອ ງ” ແລະ ການບໍ ລ ກ
ີ່
ການສຶກ ສາໃດທີຈະຕັ້ອ ງຖ ກຕັດ . ການນໍ າ ສະເໜີ

ັ ) ກໍລະນີ “steady state” ສະ ແດງ
ໃນປະຈຸບນ
ໃຫັ້ເຫັນ ຄວາມຕັ້ອງການທາງດັ້ານງ ົບປະ ມານ
ທີີ່ຈໍາເປັນ ເພີ່ ອຮັກສາລະບົບການສຶກສາໃຫັ້ຢີ່ ູ ໃນ
ັ ໂດຍບໍີ່ມີການປັ ບປຸ ງ
ສະພາບທີີ່ເປັ ນຢູີ່ ຄປະຈຸບນ

ສູງ

ສູງຫາຍ

ຢີ່ າງຈະແຈ ງັ້ ວີ່ າໜັ້າ ວຽກໃດທີີ່ຈໍາ ເປັ ນ ຈະຕັ້ອ ງຖ ກ
ຕັດ ຫ ຖກຫຸ ດງ ົບປະມານລົງ ຈະເປັນເຄີ່ ອງມສະໜັບ
ັ້
ັ້ ດທັ້າ ຍທີີ່ສໍ າ ຄັນ ເພີ່ ອນໍ າ ສະເໜີຕີ່ ໍ ຂັນ
ສະໜູນຂັນສຸ

ັ້ ຈຸດ ປະສົງ ຂອງການ
ຫ ປີ່ ຽນແປງໃດໆ. ດັີ່ງນັນ
ຈໍາ ລອງແມີ່ ນເພີ່ ອສະໜອງເຄີ່ ອງມ ໃນການກໍາ

ເທິງ.

ັ້ ີ່ າ ເພີ່ ອ
ນົດ ຄວາມຕັ້ອ ງການດັ້າ ນການເງ ິນຂັນຕໍ
ັ້
ັ ແຜນ.
ບດ
ການຈັດຕັງປະຕິ
ງ ົບປະມານຂະແໜງການຂອງລັດ ບໍີ່ ໄດັ້ຖ ກຈັດ

ຄະນະກໍາມະການແຜນການ-ການເງ ິນ ແລະ ຄະນະ

ິ ະສິດ ຂອງແຜນຂະ
ສັນ ໃຫັ້ສອດຄີ່ ອງ ກັບບູ ລມ

ກໍ າ ມະການຈັດ ສັນ ຄູ ໄດັ້ຮ ັບ ການຍົກ ສູ ງ ພາລະບົດ

ແໜງການສຶກ ສາ ແລະ ກິລ າ ແລະ ບູ ລ ິມ ະສິດ
ັ້
ມ ອາດຈະ
ດັ້ານນະໂຍບາຍຕໍີ່ການສຶກສາຊັນປະຖົ

ບາດ. ນະໂຍບາຍການໃຊັ້ຈີ່ າຍຂອງແຜນຂະແໜງ
ັ້ າ
ັ ການປັ ບປຸ ງ ເພີ່ ອຊີນໍ
ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໄດັ້ຮບ

ບໍີ່ເປັນໄປຕາມແຜນໃນລະດັບທັ້ອງຖິີ່ນ. ຂະແໜງ
ັ້
ຽວກັບ
ການສຶກ ສາ ບໍີ່ ສາມາດຕັດ ສິນ ຊີ ຂາດກີ່

ສູງ

ສູງ

ການຈັດສັນງ ົບປະມານຂອງຕົນ. ບັ້ວງເງ ິນ ເດອນ

ິ ະສິດແກີ່ ດັ້ານທີີ່ຈໍາເປັ ນສໍາລັບງ ົບປະ
ແລະ ໃຫັ້ບູລມ
ມານທີີ່ມີຢີ່ ູ ໃຫັ້ແກີ່ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.

ແລະ ເງ ິນອຸ ດໜູນຂອງພະນັກງານລັດຖະ ກອນ

ນະໂຍບາຍການໃຊັ້ຈີ່າຍໄດັ້ຖກພັດທະນາ ແລະ ນໍາ
ັ້ ລ ິມ ະສິດ ເພີ່ ອສະໜັບ ສະ
ສະເໜີ ເປັ ນ ລໍ າ ດັບ ຂັນບູ

ແມີ່ ນຖ ກກໍ າ ນົດ ຈາກພາກນອກ. ການຮັບ ເອົາ

ິ ະສິດຂອງແຜນ
ໜູນການເພີີ່ມງ ົບປະມານ ຂອງບູ ລມ

ພະນັກ ງານລັດ ຖະກອນ ແມີ່ ນໄດັ້ຖ ກຈໍ າ ກັດ
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ແລະ ການຫຸ ດພະນັກງານທີີ່ມີຢີ່ ູ ແລັ້ວ ແມີ່ ນເປັ ນ
ໄປໄດັ້ຍ າກ. ການຈັດ ສັນ ງ ົບປະມານບັ້ວ ງອີ່ ນໆ
ິ ານຂອງໂຮງຮຽນ) ແມີ່ ນຖກຮັດ
(ເຊັີ່ນເງ ິນບໍລຫ

ຂະແໜງການ ໂດຍອີງ ໃສີ່ ງ ົບປະມານຕາມຂອບງ ົບ
ປະມານຕາມທີີ່ໄດັ້ວາງໄວັ້.
ພາຍໃຕັ້ເງີ່ ອນໄຂທີີ່ມີຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ທີ່ ງີ ົບປະມານ
ຂອງຂະແໜງການຈະຕໍີ່າກີ່ ວາການຈໍາລອງສະຖານະ

ກຸ ມດັ້ວຍລະບຽບ, ມາດຕະການ ແລະ ລະບຽບ
ັ ຕາມຫກ
ັ ການເຫີ່ າົ
ຶ ເຊິີ່ງຖັ້າບໍີ່ປະຕິບດ
ການໃຊັ້ທນ

ີ ີ່ ມີການປີ່ຽນແປງ
ການດັ້ານງ ົບປະມານ ໃນກໍລະນີທີ່ ບໍ

ນີ ັ້ ມັນອາດສົີ່ງຜົນກະທົບທາງລົບໃນຕໍີ່ໜັ້າ ໂດຍ

ັ (Steady state
ຈາກສະພາບການສຶກສາໃນປະຈຸບນ

ການຫຸ ດຊັບພະຍາກອນຕີ່ າງໆລົງ.

scenario), ນະໂຍບາຍການໃຊັ້ຈີ່າຍດຽວກັນຈະຖກ
ນໍ າ ໃຊັ້ ເພີ່ ອຈັດ ລໍ າ ດັບ ບູ ລ ິມ ະສິດ ແລະ ກໍ າ ນົດ ວີ່ າ
ບີ່ ອນທີີ່ມີຄ ວາມຈໍາ ເປັ ນ ຕັ້ອ ງຕັດ ງ ົບປະ ມານ. ໃນ
ລະດັບການຄິດໄລີ່ ງ ົບປະມານ, ພາຍໃຕັ້ແຜນຂະແໜ
ງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025 ຈະສບຕໍີ່ສັ້າງ
ຄວາມ ເຂັ ັ້ມ ແ ຂງໃ ຫັ້ແ ກີ່ ລະ ບົ ບ ACSEP ແ ລະ
PBMIS ແລະ ປະສົບ ການກີ່ ຽວກັບ ຂະບວນການ
ົ ປະມານທີີ່ ຜີ່ ານມາຈະຊີ່ ວຍໃນການ
ທາງດັ້າ ນງ ບ
ຮັບ ປະກັນ ການຈັດ ສັນ ງ ົບປະມານ ໃນບັ້ວ ງຕີ່ າງໆ
ແລະ ການປັ ບ ປຸ ງງ ົບປະມານໃຫັ້ມ ີຄ ວາມຊັດ ເຈນ
ັ້ ນ ກາງ ແລະ ສະ
ສອດຄີ່ ອງກັບ ບູ ລ ິມ ະສິດ ໃນຂັນສູ
ພາບເງີ່ ອນໄຂສະເພາະຂອງທັ້ອງຖິີ່ນ.

ແຜນງານການສະໜັບສະໜູນຈາກພາຍນອກ ບໍີ່

ຕໍີ່າ

ປານກາງ

ສອດຄີ່ ອງກັບ ບູ ລ ິມ ະສິດ ຂອງແຜນພັດ ທະນາ

ແຜນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາໄດັ້ຖກພັດທະ
ນາໂດຍຜີ່ານຂະບວນການທີີ່ຍາວນານ ແລະ ເລິກເຊິີ່ງ
ຜີ່ ານການປຶ ກ ສາຫາລ ກັບ ບັນ ດາຄູີ່ ຮີ່ ວມພັດ ທະນາ
ັ້ າກັດຕີ່ າງໆ ໃນ
ເຊິີ່ງສະທັ້ອນ ແລະ ລວບລວມເອົາຂໍຈໍ

ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ. ຜີ່ານກອງປະ
ຊຸ ມ ESWG, ບັນ ດາຄູີ່ ຮີ່ ວມພັດ ທະນາໄດັ້ສ ະ
ັ້
ທີີ່ຈະວາງແນວທາງ
ແດງໃຫັ້ເ ຫັນ ຄວາມຕັງໃຈ
ສະໜັບ ສະໜູ ນ ໃຫັ້ສ ອດຄີ່ ອງກັບ ບູ ລ ິມ ະສິດ

ັ້
ັ ໃນຂອບວຽກ. ກອງປະຊຸມລະ
ບດ
ການຈັດຕັງປະຕິ
ິ ານ ESWG ໃນເດ ອນພະຈິກ 2019 ໄດັ້
ດັບ ບໍ ລ ຫ

ແລະ ຍຸ ດທະສາດຂອງຂະແໜງການ. ໝາຍ

ິ ະສິດ ຂອງ
ຮັບຄວາມເປັ ນເອກະພາບກີ່ ຽວກັບບູ ລມ

ຄວາມວີ່ າບັນ ດາຄູີ່ ຮີ່ ວມພັດ ທະນາ ຕັ້ອ ງໄດັ້ຮ ັບ
ຜິດຊອບຮີ່ ວມກັບພາກສີ່ ວນ ຫ ອົງກອນທີີ່ຕົນ

ຂະແໜງການໃນໄລຍະ 2021-2025. ນອກຈາກ
ັ້ ການສບຕໍີ່ແຜນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ນັນ,

ເຮັດ ວຽກຮີ່ ວມ ແລະ ຕັ້ອ ງໄດັ້ສ ະໜັບ ສະໜູ ນ
ຕາມບູ ລ ິມ ະສິດ ແຫີ່ ງຊາດ ເພີ່ ອໃຫັ້ສ ອດຄີ່ ອງ

ສະແດງ ໃຫັ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈໍາເປັ ນຂອງຄູີ່ ຮີ່ ວມພັດ
ທະນາ ແລະ ພາກສີ່ ວນທີີ່ກີ່ ຽວຂັ້ອງ ເພີ່ ອສະໜັບສະ

ຕາມບູ ລ ິມ ະສິດ ແລະ ແຜນຂອງອົງ ກອນຂອງ
ຕົນ . ເຖິງ ຢີ່ າງໃດກໍ ຕ າມ ກໍີ່ ມີຄ ວາມເປັ ນ ໄປໄດັ້

ໜູນ ດັ້າ ນການເງ ິນ ໃຫັ້ສ ອດຄີ່ ອງກັບ ບັນ ດາບູ ລ ິມະ
ສິດຂອງແຜນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທີີ່ໄດັ້

ິ ະສິດຂອງຂະແໜງ ການອາດຈະຖກປັ ບ
ທີີ່ບູ ລມ

ລະບຸ ໄວັ້ໃນນະໂຍບາຍການໃຊັ້ຈີ່າຍ ເຊິີ່ງກະຊວງສຶກ

ປີ່ຽນໄປ.

ສາທິກ ານ ແລະ ກິລ າ ຈະຊີ່ ວຍມີຄໍ າ ເຫັນ ວີ່ າຄວນ
ັ້
ິ ະສິດເຂົາໃນເມ
ອງດັ້ອ ຍໂອກາດ ຫ ຄວນ
ວາງບູ ລມ
ັ້
ັ ໃນທົີ່ວປະເທດ.
ບດ
ຈັດຕັງປະຕິ
ເພີ່ ອຫຸ ດ ຜີ່ ອນຄວາມສີ່ ຽງບັນ ຫາດັີ່ງກີ່ າວ, ແຜນພັດ

ັ້ ທີ່ ສູ
ີ ງ ຈາກການຊີ່ ວຍ
ງ ົບປະມານບໍ ລ ິຫ ານຕົນຕໍ
ັ້
ເຫອພາຍນອກ ສາມາດຊີ່ ວຍໃນການຈັດຕັງປະ

ທະນາຂະແໜງການສຶ ກ ສາ ແລະ ກິລ າ 2021-

ຕິບ ັດ ແຜນງານ ທີີ່ເປັ ນ ບູ ລ ິມ ະສິດ ໃນປະຈຸບ ັນ
ແລະ ອະນາຄົດພາຍໃນຂະແໜງການ. ດັີ່ງທີີ່ໄດັ້
ຮັບຮູ ັ້ ແລະ ປະເມີນການແລັ້ວວີ່ າ ການສະໜັບ
ສະໜູນດັ້ານການເງ ິນ ແລະ ແຜນງານຕີ່ າງໆ ຂອງ
ຄູີ່ ຮີ່ ວມພັດທະນາ ແມີ່ ນມີຄວາມຈໍາເປັ ນຢີ່າງຍິີ່ງ

2025 ຕັ້ອ ງຮັ ບ ປະກັນ ວີ່ າ ພາລະບົ ດ ບາດ ຂອງ
ັ ປະ
ັ ການປັ ບປຸ ງຄນໃໝີ່ ເພີ່ ອໃຫັ້ຮບ
ESWG ໄດັ້ຮບ
ປານກາງ

ສູງ

ກັນວີ່ າທຸ ກໆໂຄງການ ຂອງຄູີ່ ຮີ່ ວມພັດທະນາໃໝີ່ ມີ
ການພິຈາລະນາ ແລະ ລະບຸ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຢີ່ າງ
ຈະແຈງັ້ ກີ່ ຽວກັບ ງ ົບປະມານ ທັງຜີ່ານແຜນງານລົງ
ທຶນ ແລະ ການພັດທະນາອີ່ ນໆ ກີ່ ອນທີີ່ຈະລົງນາມ

ັ້
ັ ແຜນຂະແໜງການສຶກ
ບດ
ໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ສາ ແລະ ກິລາ. ເຖິງຢີ່າງໃດກໍ ຕາມ, ເນີ່ ອງຈາກ

ັ້
ໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ.

ໍ ັ້ າກັດຫາຍ ທາງດັ້ານການເງ ິນ
ຂະ ແໜງການມີຂຈໍ
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ແມີ່ ນແຕີ່ ບັນດາໂຄງການທີີ່ມີປ ະໂຫຍດ ກໍີ່ອາດ
ຈະເກີນຂອບເຂດ ຂອງງ ົບປະມານຂອງຂະແໜງ
ການ. ດັ້ວຍເຫດນີ,ັ້ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາ ອາດຈະຈໍາເປັນຕັ້ອງໄດັ້ເລອກທີີ່ຈະຢຸ ດບາງ
ແຜນງານທີີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນໄລຍະຜີ່ານມາ
ຫ ອາດສະໜອງງ ົບປະມານພຽງແຕີ່ ໃຫັ້ຮ ັກ ສາ
ີ ະສິດທິພາບເທົີ່າເດີມ ແລະ/
ລະດັບທີີ່ເຮັດໃຫັ້ມປ
ຫ ດຶງ ເອົາ ຊັບ ພະຍາກອນຈາກດແຜນງານທີີ່ໄດັ້
ິ ະສິດຫາຍກວີ່ າມາໃສີ່ .
ຮັບບູລມ
ັ້
ັ
ການປະເມີນຜົນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ການປະເມີນ ຜົນ ຂອງຂະແໜງການ ແລະ

ປານກາງ

ປານກາງ

ັ້
ັ ແຜນງານບໍີ່ໄດັ້ຖກແຈງັ້ ໃຫັ້ຮູ ັ້
ບດ
ການຈັດຕັງປະຕິ

ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
2021-2025 ໄດັ້ປ ະກອບມີ ຂອບການເງ ິນໂດຍ
ິ ະສິດ ແລະ ຄາດໝາຍຕີ່ າງໆທີີ່
ລວມ, ແຜນງານບູລມ

ຢີ່າງເຕັມສີ່ ວນ ຕາມການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນ
ທີີ່ສະໜອງໃຫັ້.

ັ້ ແມີ່ ນໄດັ້ມ ກ
ີ ານເພີີ່ມເຕີມ ຂໍ ັ້
ກີ່ ຽວຂັ້ອ ງ, ນອກນັນ
ມູນຄວາມຕັ້ອງການດັ້ານງ ົບປະມານ 'ງ ົບປະມານຢູີ່
ໃນລະດັບ ເທົີ່າເດີມ ' (Steady state budget) ທີີ່ມີ

ແຜນພັດ ທະນາຂະແໜງການສຶກ ສາ ແລະ
ກິ ລາກີ່ ອນໜັ້າ ນີ ັ້ ໄດັ້ລ ວມເອົາ ຂອບການເງ ນິ
ໂດຍ ລວມ ທີີ່ສະໜອງບັນ ດາແຜນງານບູ ລ ິມ ະ

ັ້
ຈຸດປະສົງ ເພີ່ ອສະແດງໃຫັ້ເຫັນງ ົບປະມານພນຖານ
ັ້
ັ
ບດ
ທີີ່ຕັ້ອງການ ເພີ່ ອຮັກສາລະດັບການຈັດຕັງປະຕິ

ສິດ ຕີ່ າງ ໆ ແລະ ບັນ ດາຄາດໝາຍສໍ າ ຄັນ ທີີ່ຈະ
ຕັ້ອງບັນລຸ ພາຍໃຕັ້ການສົມມຸ ດຖານທີີ່ວີ່ າ ໄດັ້ມ ີ
ການສະໜອງຊັບ ພະຍາກອນທີີ່ຄົບ ຖັ້ວ ນ ເຊິີ່ງ

ຂອງຂະແໜງການໃນລະດັບ ປັ ດ ຈຸບ ັນ ແລະ ແຜນ
ັ້ ນ 'ປີ ຖານ' ເພີ່ ອຈະໃຫັ້ຮູປ
ັ້ ະ
ດັີ່ງກີ່ າວຍັງສະໜອງຂໍມູ

ມັນ ເປັ ນ ການກະທົບ ການປະເມີນ ຜົນ ການເຮັດ

ັ້
ັ ຢີ່າງມີປະສິດທິຜນ
ົ ທີີ່
ບດ
ເມີນລະດັບການຈັດຕັງປະຕິ

ົ .
ວຽກຢີ່າງມີປະສິດທິຜນ

ສອດຄີ່ ອງຕາມລະດັບການສະໜອງທຶນ.
ັ ລະດັບກາງ ຈະຖກນໍາ
ການທົບທວນຜົນໄດັ້ຮບ
ີ່
ໃຊັ້ເພອສະແດງເຖິງຄວາມຄບໜັ້າ ແລະ ຄາດໝາຍ
ໂດຍອີງ ໃສີ່ ງ ົບປະມານປະຈໍາ ປີ ແລະ ການສະໜັບ

ັ້ ນ ປີ ຖ ານ ຂອງແບບຈໍາ ລອງດັ້ານງ ົບ
ໃນຂໍ ມູ
ປະມານ “ງ ບົ ປະມານຢູີ່ ໃນລະດັບ ເທົີ່າເດີ ມ ”

ສູງ

ສູງ

ສະໜູນຈາກພາຍນອກ.
ີ ີ່ ສຸີ ດ ເທົີ່າທີີ່ຈະເປັ ນໄປ
ເພີ່ ອຮັກສາລະດັບໃຫັ້ດທ
ີ ານປີ່ຽນແປງ”
ໄດັ້, ງ ົບປະມານຂອງລັດ “ທີີ່ບໍີ່ໄດັ້ມກ

(Steady state) ບໍີ່ໄດັ້ສະທັ້ອນໃຫັ້ເຫັນເຖິງການ
ຈໍາ ລອງເຫດການ ທີີ່ບໍີ່ ມີກ ານປີ່ ຽນແປງໄດັ້ຢີ່ າງ

ັ້
ັ້
ຮັກສາ
ນພນຖານພຽງແຕີ່
ນັນັ້ ຖກພັດທະນາຂຶນມາບົ
ັ້
ີ່
ສະຖານະພາບໃນປະຈຸບ ັນ ເທົານັນ. ບັນດາອາຄານ

ຖກຕັ້ອງ.

ຕີ່ າງໆໄດັ້ຮ ັບ ການບໍ າ ລຸ ງ ຮັກ ສາ, ປັ້ມແບບຮຽນຖ ກ

ໂດຍລວມແລັ້ວ, ໃນການປີ່ຽນແປງຜົນການ
ັ້
ັ ໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແມີ່ ນໃຊັ້
ບດ
ຈັດຕັງປະຕິ
ເວລາດົນກວີ່ າຈະປະກົດຜົນໃຫັ້ເຫັນ ຜີ່ານຕົວຊີ ັ້

ຈັດພິມທົດແທນຕາມອາຍຸ ການໃຊັ້ງານສະເລີ່ ຍ ແລະ
ັ້ ສົມມຸ ດຖານກີ່ ຽວກັບອັດຕາການຊໍາ
ອີ່ ນໆ. ສະນັນ

ບອກຜົນສໍາເລັດຕີ່ າງໆ. ຄຸ ນນະພາບຂອງການບໍ

ິ ໄລີ່ .
ລະເງ ິນຈຶີ່ງຕັ້ອງໄດັ້ຄດ
ັ້ ການຈໍາລອງຄວາມຕັ້ອງການດັ້ານງ ົບປະ
ີ່ດັງນັນ,

ລິກ ານການສຶກ ສາ ທີີ່ຫຸ ດ ລົງ ຈະຄົງ ຢູີ່ ເປັ ນ ເວລາ
ັ ຮຽນເລີີ່ມມີກ ານປະ
ຫາຍປີ ກີ່ ອນຈະສົີ່ງໃຫັ້ນກ

ມານໂດຍອີງໃສີ່ ຈໍານວນນັກຮຽນ (ຕົວຢີ່າງ: ສໍາລັບ
ັ້
ິ ານໂຮງຮຽນ ແລະ ປມແບບ
ການຈັດສັນຄູ, ເງ ິນບໍລຫ

ລະການຮຽນ ຫ ຜົນການສອບເສັງເລີີ່ມອີ່ ອນລົງ

ຮຽນ) ແມີ່ ນໄດັ້ຖກນໍາໃຊັ້. ເຖິງຢີ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ມັນ
ຍັງບໍີ່ທັນສາມາດຕອບສະໜອງ ການປີ່ຽນແປງພາຍ

ຢີ່າງເປັນທີສງັ ເກດ.

ໃນລະບົບ - ໂຮງຮຽນທີີ່ມີຕ ົວ ເລກຫຸ ດ ລົງ ອາດຈະ
ຕັ້ອງປີ່ຽນໄປຮຽນຫັ້ອງຄວບ ເຊິີ່ງໃນຕົວຈິງຍັງຂາດ

ໃນຕົວຂະແໜງການເອງ ຈະບໍີ່ຢູີ່ ໃນສະພາບ
ີ່
ຄົງທີຕາມສະພາບການເງ ິນທີີ່ບໍີ່ປີ່ຽນແປງ. ອັດຕາ
ັ້
ການເລີ່ ອນຂັນຂອງນັ
ກ ຮຽນ ແລະ ການປີ່ ຽນ

ີ
ອງຄວບ (ເຊິີ່ງເປັ ນກໍ
ການຝຶ ກອົບຮົມໃຫັ້ຄູທີ່ ສອນຫັ້
ລະນີພາຍໃຕັ້ສະຖານະການງ ົບປະມານຂອງລັດ ທີີ່ບໍີ່

ແປງດັ້າ ນປະຊາກອນໃນປະຈຸບ ັນ ສະແດງໃຫັ້
ເຫັນ ວີ່ າ ເຖິງ ແມີ່ ນວີ່ າທຸ ກ ຢີ່ າງຈະຍັງ ຄົງ ຢູີ່ ຄ ເກົີ່າ

ີ ານປີ່ ຽນແປງ) ຈະເຮັດ ໃຫັ້ມ ທ
ີ ີ່ າອີ່ ຽງຫຸ ດ ລົງ
ໄດັ້ມ ກ
ັ້ ນຄັງທໍ
ີ່
ັ້ າອິດ
ທາງດັ້ານຄຸ ນນະພາບ. ເນອງຈາກວີ່ ານີແມີ່
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ັ້ ຖກພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊັ້ ສະນັນ
ັ້
ີ ານນີໄດັ້
ທີີ່ວິທກ
ັ້
ແມີ່ ນຈະເຫັນຜີ່ານປະສົບ ການ
ການຫຸ ດຜີ່ອນຕົນຕໍ

ຈໍານວນນັກຮຽນ ໃນແຕີ່ ລະຂະແໜງການຍີ່ ອຍ
ອາດຈະມີການປີ່ຽນແປງ.
ຄວາມຈິງແລັ້ວ ແມີ່ ນຍັງບໍີ່ມີຄວາມແນີ່ ນອນ

ແລະ ການທົບທວນໃນການປະເມີນກາງສະໄໝ.
ີ ານປຶ ກສາຫາລ ທາງດັ້ານວິຊາການຫ າຍ
ໄດັ້ມກ
ີ່
ັ້
ຄັງ ເພອເປັນບີ່ ອນອີງໃນການຈໍາລອງທາງດັ້ານງ ົບປະ
ີ ວາມຊັດ
ມານຂອງລັດທີີ່ບໍີ່ ມີການປີ່ຽນແປງ ໃຫັ້ມຄ

ວີ່ າ ລະດັບການສະໜອງຊັບພະຍາກອນໃນປະຈຸ
ບັນ (ຈໍ າ ນວນອາຄານ, ຈໍ າ ນວນຄູ ແລະອີ່ ນໆ)
ີ ານປີ່ຽນແປງ
ຕາມງ ົບປະມານຂອງລັດທີີ່ບໍີ່ໄດັ້ມກ
ັ້
ຈະມີພຽງພໍ ເພີ່ ອຮັກສາລະດັບການຈັດຕັງປະຕິ

ັ້ ຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ຂະບວນການຂອງ
ເຈນຂຶນ

ັ ທີີ່ຄົງຄັ້າງເປັ ນເວ
ັ . ສິີ່ງທັ້າທາຍຫກ
ບັດໃນປະຈຸບນ
ລາດົນນານ ແມີ່ ນການສະໜອງທຶນທີີ່ບໍີ່ທັນ ພຽງ

ແຜນພັດ ທະນາຂະແໜງການສຶ ກ ສາ ແລະ ກິລ າ
ັ້ ງຕິດຕາມ
ັ້
ນ ຈໍານວນມລົ
2016-2020, ເປັ ນຕົນແມີ່

ັ້
ັ້ ການຈັດຕັງປະຕິ
ພໍ ຕີ່ ໍ ຂະແໜງການ ເພີ່ ອກະຕຸ ນ
ັ ຈາກງ ົບປະມານຂອງລັດ ທີີ່ບໍີ່ໄດັ້
ບັດ. ຜົນໄດັ້ຮບ

ັ້
ັ ຫ ອົງ
ຶ ສານິເທດໃຫັ້ຫາຍຂຶນຈາກປະຈຸ
ບນ
ຂອງຄູສກ
ັ້
ັ້ ນຖານ
ເຊິີ່ງ
ປະກອບຂອງມາດຖານຄຸ ນນະພາບຂັນພ

ມີການປີ່ຽນແປງ ອາດມີພຽງພໍແຕີ່ ສໍາລັບການຮັບ
ັ້
ປະກັນການຫຸ ດລົງຢີ່າງຕໍີ່ເນີ່ ອງ ໃນກນຈັດຕັງປະ

ີ່ ຈໍາເປັນເພີ່ ອໃຫັ້ໂຮງຮຽນໄດັ້ດໍາເນີນ
ັ້
ຖເປັນພນຖານທີ
ໄປຢີ່າງມີປະສິດທິພາບ. ເຖິງຢີ່າງໃດກໍຕາມ, ພາຍໃຕັ້
ສະພາບການທີີ່ເປັ ນ ຢູີ່ ໃນປະຈຸບ ັນ ແມີ່ ນແຕີ່ ຄວາມ

ັ .
ຕິບດ

ັ້
ັ້ ນຖານ
ຕາມແບບຈໍາ ລອງທາງດັ້າ ນ
ຕັ້ອ ງການຂັນພ
ີ່
ີ່
ງ ົບປະມານຂອງລັດທີບໍມີກ ານປີ່ຽນແປງ ກໍຍງັ ເປັ ນ
ັ້ ການຈໍ າ ລອງທາງ
ໄປໄດັ້ຍ າກທີີ່ຈະບັນ ລຸ . ດັີ່ງນັນ,
ດັ້ານງ ົບປະມານຂອງລັດທີີ່ບໍີ່ມີການປີ່ຽນແປງ ແມີ່ ນ
ໄດັ້ອີງ ໃສີ່ ງ ົບປະມານທີີ່ຈໍາ ເປັ ນ ຕັ້ອ ງມີ ເພີ່ ອໃຫັ້ຢີ່າງ
ໜັ້ອຍທຸກໂຮງຮຽນ ສາມາດດໍາເນີນໄປໄດັ້ໃນລະດັບ
ີ່ ສຸ ດ.
ັ້
ພນຖານທີ
ໃນປະຈຸບ ັນ ຖ ວີ່ າ ການຫຸ ດ ຜີ່ ອນຄວາມສີ່ ຽງ
ຂັ້ອນຂັ້າງຈໍາກັດ, ແຕີ່ ກໍອາດມີໂອກາດໃນການແກັ້ໄຂ
ັ້ ໃນຊີ່ ວງປະເມີນ ກາງ
ັ້ ບ ຜົນ ທີີ່ຈະເກີດ ຂຶນ
ເຊິີ່ງຂຶນກັ
ສະໄໝ. ທາງທີີ່ດີທີ່ ສຸີ ດໃນຂະນະນີ ັ້ ແມີ່ ນ ນໍາສະເໜີ
ແບບຈໍ າ ລອງທາງດັ້າ ນງ ບົ ປະມານຂອງລັດ ທີີ່ບໍີ່ ມີ
ການປີ່ຽນແປງ ສໍາລັບແຜນພັດທະນາຂະແໜງການ
ສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025 ນີກີ່ັ້ ອນເພີ່ ອເປັ ນ
ັ້
ັ້ ຈິີ່ງປັ ບປຸ ງໃຫັ້ດີຂນເທ
ຶ ັ້ ີ່ ອ
ຈາກນັນ
ການສັ້າງພນຖານ
ັ້ ມັນ ຍັງ ປະ
ລະກັ້າ ວໃນອະນາຄົດ . ນອກຈາກນັນ,
ກອບໄປດັ້ວ ຍບູ ລ ິມ ະສິດ ຫ າຍໆຂໍ ັ້ ທີີ່ອາດຊີ່ ວຍໃຫັ້
ັ້ ທີີ່ກີ່ ຽວກັບແບບຈໍາລອງ
ເຫັນມຸ ມມອງທີີ່ຈະແຈ ັ້ງຂຶນ
ທາງດັ້ານງ ົບປະມານຂອງລັດທີີ່ບໍີ່ມີການປີ່ຽນແປງ.
ຕົວ ຢີ່ າງ: ການຮັບ ປະກັນ ວີ່ າ ທຸ ກ ໂຮງຮຽນໄດັ້
ັ້
ັ້ ນຖານ
ເພີ່ ອໃຫັ້
ຮັບການສະໜອງດັ້ານຕີ່ າງໆໃນຂັນພ
ສາມາດເຮັດ ໜັ້າ ທີີ່ ແລະ ມີຄ ວາມຮັບ ຜິດ ຊອບໃນ
ັ້
ັ ມາດຖານ
ບດ
ການດໍາເນີນງານ ຜີ່ານການຈັດຕັງປະຕິ
ີ່
ັ້
ັ້
ຄຸ ນນະພາບຂັນພນຖານ ເພອການວາງແຜນທີີ່ສໍາຄັນ
, ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນຕີ່ າງໆ ແລະ ເພີ່ ອເປັ ນ
ເຄີ່ ອງມ ໃນການຕິດ ຕາມ ສໍ າ ລັບ ການໃຫັ້ບໍ ລ ິກ ານ.
ີ່ ດີໃນການປະ
ັ້
ໃນອະນາຄົດ ມັນອາດເປັ ນພນຖານທີ
ເມີນຄວາມຕັ້ອງການທາງດັ້ານຊັບພະຍາກອນຕີ່ າງໆ
ັ້ ີ່ າສຸ ດ ເພີ່ ອຮັບ ປະກັນ ບໍີ່ ໃຫັ້ປ ະສິດ ທິພ າບໃນ
ຂັນຕໍ
ັ້
ັ ຫຸ ດລົງ.
ບດ
ການຈັດຕັງປະຕິ

ັ້ ອງຖິີ່ນ
ການມີສີ່ວນຮີ່ ວມຂອງຂັນທັ້
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ັ້
ບ ັດ ແຜນພັດ
ບູ ລ ະມະສິດ ໃນການຈັດ ຕັງປະຕິ

ໃນໄລຍະຂອງການສັ້າງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການ

ທະນາຂະແໜງການສຶກ ສາ ແລະ ກິລາ 20212025 ຢູີ່ ໃນລະດັບຊາດ, ລະດັບທັ້ອງຖິີ່ນ ແລະ

ີ ານຈັດ
ສຶກ ສາ ແລະ ກິລ າ 2021-2025, ໄດັ້ມ ກ
ັ້
ກອງປະຊຸມປຶ ກສາຫາລກັນຫາຍຄັງ ຢີ່າງກວັ້າງຂວາງ

ກົດ ໝາຍວີ່ າດັ້ວ ຍງ ົບປະມານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ

ັ້ ອ ງຖິີ່ນ ແລະ ຜູ ມ
ັ້ ສ
ີ ີ່ ວນຮີ່ ວມອີ່ ນໆ
ຮີ່ ວມກັບ ຂັນທັ້
ັ້ ກໍ ຍ ງັ ໄດັ້ມ ີ
ຈາກທຸ ກ ຂະແໜງການຍີ່ ອຍ. ນອກນັນ

ັ້ ມ
ັ້ ຄອງ ໄດັ້ຈໍາກັດ
ັ ການການແບີ່ ງຂັນຄຸ
ແລະ ຫກ
ັ້ ນກາງ ໃນການແນະນໍ າ ໃຫັ້
ຂອບເຂດຂອງຂັນສູ

ການນໍາສະເໜີ ແລະ ສົນທະນາໃນກອງປະຊຸມໂຕະ
ິ ະສິດ ແລະ ບັນດາຍຸ ດທະສາດທີີ່
ມົນ ກີ່ ຽວກັບບູ ລມ

ັ້ ອງຖິີ່ນຕັ້ອງຈັດສັນງ ົບປະມານ ໄປຕາມນະ
ຂັນທັ້
ິ ະສິດຂອງຂະແໜງການ.
ໂຍບາຍທີີ່ເປັນບູລມ

ັ້
ສໍາຄັນຕີ່ າງໆ ພັ້ອມທັງທິດທາງໃນການຈັດ ຕັງປະຕິ

ຂະແໜງການຍີ່ ອຍ ແມີ່ ນມີຄວາມແຕກຕີ່ າງກັນ.

ບັດ.
ັ້
ັ , ພາຍໃຕັ້ແຜນ
ບດ
ໃນຂະບວນການຈັດຕັງປະຕິ
ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025 ຈະ
ັ້
ແ ກີ່ ລະບົບ ACSEP
ສ ບຕໍີ່ ສັ້າ ງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ແລະ PBMIS ແລະ ປະສົບການກີ່ ຽວກັບຂະບວນ
ການທາງດັ້ານງ ົບປະມານທີີ່ຜີ່ານມາ ຈະຊີ່ ວຍໃນການ
ຮັບ ປະກັນ ການຈັດ ສັນ ງ ົບປະມານ ໃນບັ້ວ ງຕີ່ າງໆ
ຕໍີ່າ-ປານ
ກາງ

ປານກາງ

ແລະ ການປັ ບ ປຸ ງງ ົບປະມານໃຫັ້ມ ີຄ ວາມຊັດ ເຈນ
ັ້ ນ ກາງ ແລະ ສະ
ສອດຄີ່ ອງກັບ ບູ ລ ິມ ະສິດ ໃນຂັນສູ
ັ້
ພາບເງີ່ ອນໄຂສະເພາະຂອງທັ້ອ ງຖິີ່ ນ. ນອກນັນ,
ແຜນພັດ ທະນາຂະແໜງການສຶ ກ ສາ ແລະ ກິລ າ
2021-2025 ຍັງສຸ ມໃສີ່ ສະໜອງຂອບວຽກທີີ່ຊັດ
ັ້ າບັນດາຫັ້ອງການໃນ
ເຈນ ເພີ່ ອຊີ່ ວຍເຫອ ແລະ ຊີນໍ
ທັ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ໂຮງຮຽນ ໃນການຈັດສັນຊັບ ພະຍາ
ກອນຕີ່ າງໆ ຜີ່ານການລິເລີີ່ມການນໍາໃຊັ້ມາດຖານຄຸ ນ
ັ້
ັ້ ນຖານ,
ັ ການຈັດສັນ-ຊັບຊັ້ອນຄູ,
ຫກ
ນະ ພາບຂັນພ
ັ ການຈັດສັນປຶ ັ້ມແບບຮຽນ ແລະ ອີ່ ນໆ. ຂອບ
ຫກ
ີ ວາມຊັດ ເຈນ
ົ ັ້ ແມີ່ ນຈະສະໜອງໃຫັ້ມ ຄ
ວຽກເຫີ່ ານີ
ັ້ ຄຽງຄູີ່ ກັນກັບວິທກ
ີ ານຈັດສັນງ ົບປະມານ ເພີ່ ອ
ຂຶນ
ັ້ ອງຖິີ່ນ.
ຫຸ ດຜີ່ອນຄວາມແຕກໂຕນໃນຂັນທັ້

ໂດຍລວມແລັ້ວ ບັ ນ ດາມາດຕະການເຫີ່ ົ ານີ ັ້
ັ້ ລະຫວີ່ າງ
ຄວນຮັບປະກັນຄວາມສອດຄີ່ ອງຫາຍຂຶນ
ັ້ າ ຢູີ່ ໃນຂັນສູ
ັ້ ນ ກາງ ແລະ
ນະ ໂຍບາຍ ແລະ ທິດ ຊີນໍ
ັ້ ອງຖິີ່ນ.
ຄວາມຕັ້ອງການໃນຂັນທັ້
ັ້ ອງຖິີ່ນ
ຄໍາເຫັນຈາກກອງປະຊຸມປຶ ກສາຫາລກັບຂັນທັ້

ິ ະສິດ ໃນການຈັດສັນຄູຢີ່າງມີປະ
ການວາງບູ ລມ
ັ້ ອງຖິີ່ນ
ັ້ ນກາງ ແລະ ຂັນທັ້
ສິດທິພາບ ຢູີ່ ໃນຂັນສູ

ໃນໄລຍະກະກຽມແຜນພັດທະນາຂະແໜງ ການສຶກ
ສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025 ນັນັ້ ສະແດງໃຫັ້ເຫັນ

ແມີ່ ນມີຄວາມແຕກຕີ່ າງກັນ ແລະ ການຈັດສັນຄູ
ິ ະສິດທີີ່
ຢີ່າງເທົີ່າທຽມໃນທົີ່ວລະບົບ ກໍເປັ ນບູ ລມ

ັ້ ອງຖິີ່ນເອງ ຕັ້ອງການໃຫັ້ມກ
ີ ານພັດ ທະນາ
ວີ່ າ ຂັນທັ້
ິ ກ
ິ ໍາ ແລະ ຫກ
ັ ການຕີ່ າງໆທີີ່ຈະແຈ ງັ້
ແລະ ນໍາໃຊັ້ນຕ

ສໍ າ ຄັນ . ເຖິງ ຢີ່ າງໃດກໍ ຕ າມ, ຄວາມກົດ ດັນ ສາ
ັ້
ິ ະ
ລະຫວີ່ າງການຈັດ ວາງບູ ລມ
ມາດເກີດ ຂຶນໄດັ້
ສິດໃນການສະໜອງຄູ ລະຫວີ່ າງສູ ນກາງ ແລະ
ທັ້ອ ງຖິີ່ນ. ເມ ອງທີີ່ຈັດ ສັນ ຄູ ໄ ປຫາໂຮງຮຽນທີີ່

ປານກາງ

ສູງ

ແລະ ເຄັີ່ງຄັດ ໃນການຈັດສັນຄູ. ພັ້ອມດຽວກັນ, ກໍ
ັ ຫກ
ັ ການການຈັດສັນຄູ
ຍັງຕັ້ອງການໃຫັ້ເລີີ່ມປະຕິບດ

ຂາດຄູ ໃນເຂດຫີ່ າງໄກສອກຫ ີກ ອາດປະເຊີນ

ັ້
ຊັນປະຖົ
ມໃນທົີ່ວປະເທດ, ພາລະບົດບາດຂອງຄະ
ັ້
ີ ມແຂງ
ເພີ່ ອໃຫັ້
ນະກໍ າ ມະການການຈັດ ສັນ ຄູ ທີ່ ເຂັ

ກັ ບ ອຸ ປະສັ ກ ໃນການຮັ ກ ສາຄູ ໄ ວັ້ ຫ າຍກວີ່ າ
ເມ ອງທີີ່ຈັດ ສັນ ຄູ ໄ ປເຂດຕົວ ເມ ອງ ຫ ເຄິີ່ງຕົວ

ັ ການທີີ່ຈະແຈງັ້ ແລະ ເຄັີ່ງຄັດ ໃນ
ສາມາດ ສັ້າງຫກ
ັ້ ແມີ່ ນໃຫັ້ວ າງຄາດໝາຍ
ການຈັດ ສັນ ຄູ , ນອກນັນ

ເມອງ. ຄວາມກົດດັນທາງການເມອງ ຫ ສັງຄົມ

ັ ການສະໜອງ
ລະດັບຊາດວີ່ າ ທຸກໂຮງຮຽນຈະໄດັ້ຮບ
ີ ອງການໃນ
ຄູ ຢີ່າງໜັ້ອຍ 80% ຂອງຈໍານວນຄູທີ່ ຕັ້
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ັ້ ອ ງຖິີ່ນ ອາດບິດ ເບ ອນຮູ ບ ແບບຂອງ
ໃນຂັນທັ້

ໂຮງຮຽນ. ຄາດໝາຍດັີ່ງກີ່ າວນີ ັ້ ຈະໄດັ້ລະບຸ ໄວັ້ ຢູີ່ໃນ

ການກໍານົດການຈັດສັນຄູ.

ິ ະສິດ ຂອງ ຄະນະກໍາມະການການຈັດສັນ
ຂອບບູລມ
ີ່
ຄູ ເພອຮັບປະກັນວີ່ າ ບັນດາໂຮງຮຽນທີີ່ຂາດຄູຫ າຍ
ແລະ ໂຮງຮຽນນັ້ອ ຍ ຈະໄດັ້ຮ ັບ ບູ ລ ິມ ະສິດ ຫ າຍ
ັ ສີ່ ວນຄູສູງກວີ່ າ.
ກວີ່ າ ໂຮງຮຽນທີີ່ມີສດ

ັ້
ົ ໃນຊັນປະຖົ
ມ
ການຈັດສັນຄູ ທີີ່ຂາດປະສິດທິຜນ
ັ້
ສຶກສາ ເປັນເຫດໃຫັ້ການຈັດສັນຄູໃນຊັນປະຖົມ

ການໂຮມໂຮງຮຽນນັ້ອ ຍທີີ່ຢູີ່ ໃກັ້ຄ ຽງກັນ ຈະຊີ່ ວຍ

ັ້
ມ
ຂາດຄວາມເປັ ນທໍ າ. ການສຶກສາໃນຊັນປະຖົ

ໃຫັ້ສ າມາດຫຸ ດ ຜີ່ ອນການສອນຫັ້ອ ງຄວບ, ປັ ບ ປຸ ງ
ຶ ັ້
ແລະ ຊີ່ ວຍໃຫັ້ການຈັດ
ບັນຫາການຂາດຄູຂນສອນ

ັ ສະນະປະກອບດັ້ວຍ
ໃນ ສປປ ລາວ ແມີ່ ນມີລກ
ໂຮງຮຽນຂະໜາດນັ້ອຍເປັ ນສີ່ ວນໃຫຍີ່ ສີ່ ວນໜຶີ່ງ

ັ້ ເຖິງ
ີ ະສິດທິພາບ ແລະ ເທົີ່າທຽມກັນຂຶນ.
ສັນຄູມປ
ັ້ ນ
ຢີ່ າງໃດກໍ ຕ າມ, ການໂຮມບັນ ດາໂຮງຮຽນເຂົາກັ

ແມີ່ ນມາຈາກນະໂຍບາຍວີ່ າ ທຸ ກບັ້ານຕັ້ອງມີໂຮງ
ັ້ ນເຫດຜົນໜຶີ່ງ ທີີ່
ຮຽນປະຖົມ 1 ແຫີ່ ງ ເຊິີ່ງນັນເປັ

ັ ດັີ່ງກີ່ າວ
ອາດມີຄວາມຫຍຸ ງັ້ ຍາກ ແລະ ການປະຕິບດ
ັ້ ີສີ່ ວນ
ອາດເກີດ ມີກ ານຕໍີ່ ຕັ້າ ນຈາກຊຸ ມຊົນ ຫ ຜູ ມ

ັ້ ີ່ ງກີ່ າວມີ
ເຮັດໃຫັ້ຄວາມຕັ້ອງການຄູສອນໃນຊັນດັ

ຮີ່ ວມອີ່ ນໆ.

ສູງ. ການວິເຄາະ ການຈັດສັນຄູ ສະແດງໃຫັ້ເຫັນ

ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຮັບ

ວີ່ າ ເຖິ ງ ສີ່ ວນໃຫຍີ່ ແມີ່ ນນໍ າ ໃຊັ້ກ ານສິດ ສອນ
ີ ອ
ັ້ ຍຫາຍ)
ຫັ້ອງຄວບ (ເຊິີ່ງການຝຶ ກອົບຮົມຄູມໜ

ັ້ ີ່ າ ມັນ ມີຄ ວາມຈໍາ ເປັ ນ ຕັ້ອ ງໄດັ້ມ ກ
ີ ານທົບ ທວນ
ຮູ ວ
ັ້ ນ ເຊິີ່ງຫກ
ັ ຖານ
ຄນຈຸດດີໃນການໂຮມໂຮງຮຽນເຂົາກັ

ແລະ ອັດ ຕາສີ່ ວນນັກ ຮຽນຕໍີ່ ຫັ້ອ ງຮຽນເທົີ່າກັບ
50, ອັດ ຕາສີ່ ວນນັກ ຮຽນຕໍີ່ ຄູ ໃນລະດັບ ຊາດ

ຕີ່ າງໆ ແມີ່ ນຈະໄດັ້ຈ າກການວິເ ຄາະ ຄວາມສອດ
ັ້
ແລະ
ຄີ່ ອງທາງດັ້ານບຸ ກຄະລາກອນໃນຂັນໂຮງຮຽນ

ັ ຄວາມຕັ້ອ ງ
ເທົີ່າກັບ 25 ແມີ່ ນຖ ວີ່ າ ພຽງພໍ ກ ບ

ສູງ

ການ.

ປານກາງສູງ

ແຜນທີີ່ GPS ແລະ ມັນ ຈະຊີ່ ວຍໃຫັ້ກ ານວິ ເ ຄາະ
ັ້
ັ້
ັ ການແຈງັ້ ໃຫັ້ຮູຈ
ັ້ າກຂັນ
ຕີ່າງໆ ໄດັ້ຮບ
ແລະ ຂໍສະເໜີ
ີ ານໂຮມ
ທັ້ອ ງຖິີ່ນ. ໃນເມີ່ ອມີກ ານແນະນໍ າ ໃຫັ້ມ ກ
ັ້ ເຄີ່ ອງມໃນການສະໜັບສະໜູ
ັ້ ນນັນ
ໂຮງຮຽນເຂົາກັ
ັ້ ແລະ ເຜີຍແຜີ່
ັ ການພັດທະນາຂຶນ
ນ ຈະຕັ້ອງໄດັ້ຮບ
ັ້ ງການສຶກ ສາທິກ ານ ແລະ ກິລ າເມ ອງ,
ເພີ່ ອໃຫັ້ຫ ອ
ັ້
ແລະ
ໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນ ເຂົາໃຈຂະບວນການ
ັ້ ວິທ ີກ ານສະໜອງ ຄີ່ າ
ຜົນ ໄດັ້ຮ ັບ . ຄຽງຄູີ່ ກັນ ນັນ,
ຕອບແທນ ໃນຂະບວນການໂຮມໂຮງຮຽນ,
ັ້
ິ ະສິດໃຫັ້ແກີ່ ຄູທີ່ ຖ
ີ ກຈັດສັນ
ນ ເພີີ່ມບູລມ
ເປັນຕົນແມີ່
ໄປໃ ໝີ່ ຈະຕັ້ອ ງໄດັ້ຮ ັ ບ ການພິ ຈ າລະນາ ແ ລະ
ັ້ ພັ້ອມດຽວກັນ, ຄາດວີ່ າຫກ
ັ ການສໍາ
ພັດທະນາຂຶນ.
ັ້
ຄັນອັນໜຶີ່ງ ເຊັີ່ນ ການຮັກສາຄູໃຫັ້ຢີ່ ູ ໃນເມອງນັນໆ
ັ້ ງໄດັ້ຄໍານຶງເຖິງເຊັີ່ນກັນ.
ກໍຕອ

ັ້
ການປີ່ຽນແປງລະບົບໃຫັ້ກວັ້າງຂຶນ
ັ້ ດ ທະຍົມ
ັ້
ງ ການສຶ ກ ສາ ຊັ ນມັ
ການເຂົ າເຖິ

ີ່ ກັບ ຈໍາ
ັ້
ີ ານທົບທວນຄນໃຫັ້ເຂົາໃຈຕໍ
ຕັ້ອງໄດັ້ມກ

ັ້
ງຄັບ ຍັງບໍີ່ທັນມີຄວາມເທົີ່າທຽມ.
ຕອນຕົນພາກບັ
ີ ານໃນປັ ດຈຸບນ
ັ ທີີ່ໃຊັ້
ໂຄງສັ້າງ ແລະ ວິທກ

ນວນປີ ຮຽນ, ຈໍານວນວິຊາຮຽນ ແລະ ຮູ ບແບບການ
ັ້
ຈະຕັ້ອງ
ສະ ໜອງການສຶກສາ ຢູີ່ ໃນແຕີ່ ລະຊັນຮຽນ

ັ້ ຖ ກ
ັ້ ດ ທະຍົມ ຕອນຕົ ນ
ໃນການສຶ ກ ສາຊັ ນມັ
ອອກແບບມາ ເພີ່ ອຮອງຮັບກຸີ່ ມປະຊາກອນຂະ

ມີຄ ວາມສອດຄີ່ ອງກົມ ກຽວກັນ ໃນທຸ ກ ດັ້າ ນ ເພີ່ ອ
ໍ ັ້
ແນະ ໃນການທົບທວນຄນ
ສຶກສາ ແລະ ໃຫັ້ຂສະເໜີ

ິ ານຢີ່າງ
ໜາດນັ້ອຍ ແທນທີີ່ຈະເປັ ນການໃຫັ້ບໍລກ
ັ້
ວ ການຕັດ ສິນ ນະໂຍບາຍ
ທົີ່ວເຖິງ . ດັີ່ງນັນແລັ້
ັ້
ັ້ ງການສຶກສາຊັນ
ໃນການຂະຫຍາຍ ການເຂົາເຖິ

ປານກາງ

ສູງຫາຍ

ັ້ ີ່ າງທົີ່ວເຖິ ງ ແລະ ເທົີ່າ
ມັດ ທະຍົມ ຕອນຕົນຢ
ີ່
ທຽມ ແມີ່ ນເປັ ນທີຕັ້ອງການສູ ງ. ແຕີ່ ເຖິງຢີ່າງໃດ

ໂຄງສັ້າ ງລະບົບ ການສຶກ ສາ ທີີ່ຈະຮັບ ປະກັນ ການ
ັ້ ຢີ່ າງທົີ່ວເຖິ ງ
ັ້ ດ ທະຍົມ ສຶກ ສາຕອນຕົນ
ຮຽນຊັນມັ
ີ່
ພາຍໃຕັ້ເ ງ ອນໄຂທາງດັ້າ ນການເງ ິນ ທີີ່ເປັ ນ ໄປໄດັ້
ແລະ ມີຄວາມເທົີ່າທຽມ.
ໃນການທົບທວນຄນ ແລະ ປັ ບລະບົບຕີ່ າງໆທີີ່
ກີ່ າວມານັນັ້ ອາດເຮັດໃຫັ້ເກີດມີການຕໍີ່ຕັ້ານຈໍານວນ

ັ , ໂຄງສັ້າງ
ກໍຕາມ, ພາຍໃຕັ້ສະພາບໃນປັ ດຈຸບນ
ີ່
ີ່
ີ ານທີມີຢີ່ ູ ຈະບໍສາມາດສະໜອງການ
ແລະ ວິທກ

ັ້
ີ ລີ່ ຽງບໍີ່ໄດັ້ ເຊິີ່ງນັນອາດເປັ
ນເຫດໃຫັ້ການ
ໜຶີ່ງຢີ່າງຫກ
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ັ້
ັ້ ດ ທະຍົມ ຕອນຕົນໄດັ້
ຢີ່ າງທົີ່ວເຖິງ
ສຶກ ສາຊັນມັ
ແລະ ເທົີ່າທຽມ.

ທົບທວນຄນຢຸ ດສະງ ັກ ຫ ຂາດການຕໍີ່ເນີ່ ອງ. ພັ້ອມ
ດຽວກັນ , ງ ົບປະມານທີີ່ຈະຊີ່ ວຍສະໜັບ ສະໜູ ນ

ັ້
ມ
ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ໃນຊັນປະຖົ
ັ້
ັ ສະແດງໃຫັ້ເຫັນວີ່ າ 5 ຂັນຮຽນໃນ
ໃນປັ ດຈຸບນ

ການປີ່ຽນແປງດັີ່ງກີ່ າວກໍີ່ອາດບໍີ່ມີພຽງພໍ.
ເພີ່ ອເປັ ນການຫຸ ດຜີ່ອນຄວາມສີ່ ຽງດັີ່ງກີ່ າວ, ໃນຂະ

ັ້
ັ້
ມ ແມີ່ ນບໍີ່ ພຽງພໍ ໃ ນການປູ ພ ນຖານ
ຊັນປະຖົ
ັ້ ດທະຍົມ
ັ້ ຊັນມັ
ແລະ ກຽມຄວາມພັ້ອມເພີ່ ອເຂົາສູີ່

ບວນການ ການສັ້າງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກ

ັ້ ດທະຍົມ ຕອນ
ັ້
ັ້ 4 ຂັນຮຽນ
ໃນຊັນມັ
ຕອນຕົນ.
ີ່ ຂັ້ອນຂັ້າງມີຄີ່າໃຊັ້ຈີ່າຍທີີ່ສູ ງ ເນີ່ ອງຈາກ
ັ້
ຕົນເອງກໍ

ຫາລ ກັບ ບັນ ດາຄູີ່ ຮີ່ ວມພັດ ທະນາ ແລະ ພາກສີ່ ວນ
ຕີ່ າງໆທີີ່ກີ່ ຽວຂັ້ອງ ເພີ່ ອເປັ ນການສະໜັບສະໜູນ ຂະ

ໄລຍະເວລາທີີ່ຍາວ ແລະ ຄວາມຫາກຫາຍຂອງ

ັ້ ດ ທະ
ແໜງການ ໃຫັ້ສາມາດບັນລຸ ການສຶກສາຊັນມັ
ັ້ ີ່ າງທົີ່ວເຖິງ ແລະ ເທີ່ າົ ທຽມ.
ຍົມຕອນຕົນຢ

ີ ານປຶ ກສາ
ສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025 ແມີ່ ນໄດັ້ມກ

ວິຊາຮຽນ. ໃນໄລຍະຜີ່ານມາ ເຫັນໄດັ້ວີ່າ ການ
ັ້
ສູ ນ ເສຍນັກ ຮຽນໃນລະບົບ ທີີ່ ບໍີ່ ມີພ ນຖານໃນ
ັ້ ເຫັນໄດັ້ຈາກການ
ການຮຽນຮູ ັ້ ແມີ່ ນມີເພີີ່ມຂຶນ
ັ້
ປະລະຂອງນັກຮຽນທີີ່ສູງຂຶນ.

ໃນກໍລະນີທີ່ ີ ການປັ ບປຸ ງໂຄງຮີ່ າງຄນບໍີ່ສາມາດ
ັ້ ມັນ ມີ
ັ້
ບ ັ ດ ໄດັ້ ຕາມການສະເໜີ ນ ັນ,
ຈັດ ຕັງປະຕິ
ຄວາມຈໍ າ ເປັ ນ ຈະຕັ້ອ ງໄດັ້ຊ ອກຫາວິທ ີທ າງອີ່ ນທີີ່

ຜົ ນ ກະທົບ ທີີ່ ແນມເຫັນ ໄດັ້ ຂອງການຮັ ກ ສາ
ັ ຈະເຮັດໃຫັ້ເກີດຢຸ ດການ
ລະບົບທີີ່ມີໃນປັດຈຸບນ

ັ້ ດ ທະ
ເປັ ນໄປໄດັ້ ໃນການສະໜອງການສຶກສາຊັນມັ
ັ້ ຢີ່າງທົີ່ວເຖິງ ແລະ ເທົີ່າທຽມ.
ຍົມຕອນຕົນ

ັ້
ັ້ ດ ທະຍົມ ຕອນຕົນ
ຂະຫຍາຍການສຶກ ສາຊັນມັ
ໄປສູີ່ ເຂດຊົນ ນະບົດ ຫ ເຂດຫີ່ າງໄກສອກຫ ີກ
ັ້ ເປັ ນ ມາດຖານສໍ າ ຄັນ ເມີ່ ອທຽບກັບ
ເຊິີ່ງນັນຖ
ເຂດໃນເມອງ ຫ ຊານເມອງ. ສະຫຸ ບແລັ້ວ, ສິີ່ງນີ ັ້
ຈະສົີ່ ງຜົ ນ ໃ ຫັ້ລ ະບົ ບ ຖ ກຈໍ າ ກັ ດ ຢູີ່ ໃ ນເ ຂ ດ
ຊົນ ນະບົດ ແລະ ເຂດຫີ່ າງໄກສອກຫ ີກ ໂດຍ
ັ ຄຸ ນນະພາບຂອງການບໍລກ
ິ ານທີີ່ດັ້ອຍ
ອາດໄດັ້ຮບ
ກວີ່ າ ຫ ອາດບໍີ່ມີເລີຍ.
ແຜນງານຕີ່ າງໆທີີ່ ໄດັ້ຮ ັບ ການສະໜັບ ສະໜູນ ທາງ

ຄວາມອາດສາມາດໃນການຮັບມ ຂອງກະຊວງ
ສຶກ ສາທິກ ານ ແລະ ກິລ າ ຍັງ ບໍີ່ ທັນ ພຽງພໍ ໃນ

ການເງ ິນຈາກພາຍນອກ ໂດຍການນໍາໃຊັ້ຮູບແບບວິ
ທີການໃໝີ່ ເຊັີ່ນ: LESMIS, ໂປຣແກຣມ GIS ສໍາ

ັ້
ັ້
ທ ີກ ານໃໝີ່
ບ ັດ ໂດຍພນຖານວິ
ການຈັດຕັງປະຕິ
3ັ້ 5
ນີ .
ສູງ

ສູງ

ັ ແລະ ການຮຽນທາງໄກ,
ລັບການຕອບໂຕັ້ໄພພິບດ
ລວມເຖິງການສະໜັບສະໜູນທີີ່ພຽງພໍ ເພີ່ ອໃຫັ້ພະ
ນັກງານທີີ່ກີ່ ຽວຂັ້ອງ ພາຍໃນກະຊວງສຶກສາທິກ ານ
ັ້
ແລະ ກິລາ ມີເວລາເພີີ່ມຕີ່ ມໃນການທໍາຄວາມເຂົາໃຈ
ັ້
ັ ວິທກ
ີ ານໃໝີ່ ນີ ັ້ ພັ້ອມທັງ ການ
ບດ
ແລະ ຈັດຕັງປະຕິ
ັ້
ຈີ່ າຍເງ ິນເດອນໃຫັ້ແກີ່ ພະນັກງານພາຍນອກ ໃນຂັນ
ທັ້ອງຖິີ່ນ ໃນໄລຍະສັນັ້ ຫ ໄລຍະກາງ.

ພາຍນອກ
ຜົ ນ ກະທົ ບ ຈາກໄພພິ ບ ັ ດ ເປັ ນອຸ ປະສັ ກ
ກີດຂວາງ ຕໍີ່ຄວາມຄບໜັ້າຂອງຂະແໜງການ.

ັ້
ີ່ ຄາດຄິດ ໄດັ້ກ ານ
ໄພພິບ ັດ ຕີ່ າງໆທີີ່ເກີດ ຂຶນໂດຍບໍ
ເປັ ນສິີ່ງທັ້າທາຍທີີ່ໜັກໜີ່ ວງ ໃຫັ້ແກີ່ ການພັດທະນາ

ຂະແໜງການສຶກ ສາ, ນັກ ຮຽນ ແລະ ຊຸ ມ
ຊົນ ທີີ່ໃຫັ້ບໍ ລ ິກ ານການສຶກ ສາ ແມີ່ ນ ມີຄ ວາມ

ີ ານ ແລະ ລະບົບຕີ່ າງໆໃນການຫຸ ດຜີ່ອນຄວາມ
ວິທກ
ັ້ ມັນ ຈໍາ ເປັ ນ ຕັ້ອ ງໄດັ້ມ ີກ ານທົບ ທວນ
ສີ່ ຽງ, ສະນັນ

ັ ໂດຍສະເພາະຜົນ
ສີ່ ຽງຕໍີ່ຜົນກະທົບຂອງໄພພິບດ
ັ້
ີ່
ັ້ ວມທີເກີດຂຶນໃນແຕີ່
ລະປີ .
ກະທົບຈາກໄພນໍາຖັ້

ປານກາງ

ສູ ງ ( ບ າ ງ
ກໍລະນີ)

ຄ ນຢີ່ າງກວັ້າ ງຂວາງ ເຖິ ງ ວິທ ີກ ານທີີ່ຈະຊີ່ ວຍຫຸ ດ
ຜີ່ ອນຄວາມສີ່ ຽງດັີ່ງກີ່ າວ. ໝາຍຄວາມວີ່ າ, ມັນ ມີ
ັ້
າ ຄັນຂອງລະ
ຄວາມຈໍາເປັ ນ ຕັ້ອງໄດັ້ສາັ້ ງພນຖານສໍ
ັ້ ນຂີ່ າວສານ
ັ ໄພພິບດ
ັ ຜີ່ານລະບົບຂໍມູ
ບົບຕອບໂຕັ້ກບ

ັ້ ວມ ສາມາດທໍາລາຍຊັບພະຍາກອນຕີ່ າງ
ໄພນໍາຖັ້
ັ້
ັ້
ນ ປຶມແບບຮຽນ
ໆພາຍໃນໂຮງຮຽນ ເປັນຕົນແມີ່

ຕົວຢີ່າງຜີ່ານມາໃຫັ້ເຫັນ ແມີ່ ນມີ ໂຄງການ BEQUAL ສະໜັບສະໜູນການສັ້າງລະບົບ ອີເມວ ໃນ ສສກ ໂດຍນໍາໃຊັ້ Microsoft
Exchange ແລະ ການນໍາໃຊັ້ ICT ໃນທົີ່ວທຸກແຂວງ ໃນໂຄງການ ICT
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ັ້ ຄວາມຮັ້າຍ
ັ້
ີ ງ,
ເພີ່ ອໃຫັ້ສາມາດລະບຸ ທີ່ ຕັ
ທີີ່ເຂັມແຂງ

ັ້
າງອີ່ ນໆ. ມັນ
ເຟີນເິ ຈີ ລວມໄປເຖິງພນຖານໂຄງລີ່
ມີຄວາມເປັ ນໄປໄດັ້ ທີີ່ການປີ່ຽນແປງຂອງດິນຟັ້າ

ັ , ພັ້ອມທັງ ຖັ້າ
ແຮງ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງໄພພິບດ

ອາກາດ, ການຂະຫຍາຍເຂີ່ ອນໄຟຟັ້າ ແລະ ການ
ຕັດໄມ ັ້ທໍາລາຍປີ່າ ໃນ ສປປ ລາວ ສົີ່ງຜົນກະທົບ

ີ ານເຕອນໄພລີ່ ວງໜັ້າ, ວິທກ
ີ ານ
ເປັ ນໄປໄດັ້ ໃຫັ້ມກ
ປັ້ອງກັນ ແລະ ມາດຕະການຕອບໂຕັ້ ກັບໄພພິບ ັດ
ັ້
ນັນໆ.

ັ້
ັ້
ັ້ ວ ມ ມີຄ ວາມຮຸ ນແຮງຂຶນເລ
ອຍໆ.
ໃຫັ້ໄ ພນໍ າຖັ້
ັ້ ງທາງດັ້ານສະບຽງ
ພັ້ອມດຽວກັນ, ຄວາມບໍີ່ໝັນຄົ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດັ້ໃຫັ້ຄໍາໝັ ັ້

ອາຫານ ທີີ່ເກີດຈາກສະພາບການປີ່ຽນແປງຂອງ

ນສັນ ຍາ ໃນການກະກຽມງ ົບປະມານສຸ ກເສີນໃນ
ັ້
ການຮັບ ມ ກັບ ໄພພິບ ັດ ຕໍີ່ ຂະແໜງການ ເຊິີ່ງນີໄດັ້

ດິນ ຟັ້າ ອາກາດ ຫ ສະພາບແວດລັ້ອ ມ ຍັງ ເປັ ນ
ອຸ ປະສັກທີີ່ຊັດເຈນຕໍີ່ນັກຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນ.

ລວມເອົາ ໂປຣແກຣມ GIS ສໍ າ ລັບ ການຕິດ ຕາມ
ັ
ແລະ ວາງແຜນກຽມຄວາມພັ້ອມ ເພີ່ ອຕອບໂຕັ້ກບ

ໃນຊີ່ ວງຜີ່ານມານີ ັ້ ຍັງເຫັນໄດັ້ອີກວີ່ າ ໂລກ
ັ້ (ເຊັີ່ນ Covidລະບາດ ຫ ພະຍາດທີີ່ເກີດ ຂຶນ

ັ ໂດຍໃຫັ້ເຊີ່ ອມໂຍງກັບລະບົບ LESMIS
ໄພພິບດ

19) ຍັງ ເປັ ນ ໄພຄຸ ກ ຄາມອັນ ໃຫຍີ່ ຫ ວງ ໃຫັ້ແ ກີ່

ໃໝີ່ .

ສັງ ຄົມ ແລະ ລະບົບ ເສດຖະກິດ ພາຍໃຕັ້ກ ານ

ັ້ ອງຖິີ່ນ ໃນການພັດທະນາຫກ
ັ
ຄວາມຮູ ໃັ້ ນຂັນທັ້

ິ ານຂອງລັດ.
ບໍລກ
ນອກຈາກນີ,ັ້ ການລະບາດຂອງພະຍາດ Covidັ້ ີ່ ກັບ
19 ໄເຮັດ ໃຫັ້ມ ີກ ານເອົາ ໃຈໃສີ່ ຫ າຍຂຶນຕໍ

ັ
ການ ແລະ ຂະບວນການຕີ່ າງໆໃນການຕອບໂຕັ້ກບ
ີ່
ັ ທີເປັ ນໄປຕາມມາດຖານແຫີ່ ງຊາດ ແຕີ່ ໃນ
ໄພພິບດ
ຂະນະດຽວກັນ ໃຫັ້ສາມາດປັ ບປີ່ຽນໄດັ້ໄປຕາມສະ
ພາບຂອງແຕີ່ ລະທັ້ອງຖິີ່ນ ແມີ່ ນເປັ ນສິີ່ງສໍາຄັນທີີ່ຈະ

ຄວາມຈໍາເປັ ນໃນການຮັບ ປະກັນ ການສະໜອງ
ສະພາບແວດລັ້ອມທີີ່ປອດໄພ ໃນທຸ ກໂຮງຮຽນ

ັ້ ແລະ ນໍ າ ໃຊັ້ໃ ນທັີ່ວປະເທດ
ຕັ້ອ ງໄດັ້ພ ັດ ທະນາຂຶນ
ັ້ ນກາງ ແລະ ທັ້ອງຖິີ່ນ.
ທັງຂັນສູ

ັ້ ອີ່ າງລັ້າ ງມ ແລະ
ເຊັີ່ນ: ການສະໜອງຫັ້ອ ງນໍ າ,
ັ້ ີ່ ມສະອາດໃນໂຮງຮຽນ. ຖັ້າ ຫາກວີ່ າແຜນ
ນໍ າດ
ັ ສໍາລັບຂະແໜງການ
ຮັບມສຸ ກເສີນກັບໄພພິບດ

ບັ້ວງງ ົບປະມານສຸ ກເສີນ ທີີ່ສາມາດລະດົມ ເພີ່ ອ
ັ ໄພພິບ ັດ ແມີ່ ນເປັ ນ ສິີ່ງທັ້າ ທາຍສໍ າ ລັບ
ຕອບໂຕັ້ກ ບ

ສຶກສາ ແມີ່ ນການກວມເອົາມາດຕະການປັ້ອງກັນ
ໄພພິບ ັດ ເຊັີ່ນດຽວກັບ ມາດຕະການຕອບໂຕັ້

ຂະແໜງການສຶກສາ ເນີ່ ອງຈາກງ ົບປະມານໃນປະຈຸ
ບັນແມີ່ ນມີຈໍາກັດ ແລະ ມີທີ່າອີ່ ຽງວີ່ າງ ົບປະມານທີີ່

ັ້ ເຮົາກໍສາມາດຄາດການໄດັ້ວີ່າ
ແບບຮີບດີ່ ວນນັນ,
ັ້
ີ່ ນໍາ.
ຈະມີຍຸດທະສາດທີີ່ສໍາຄັນນີກວມລວມຢູ

ຕັ້ອ ງການຈະຕັ້ອ ງໄດັ້ອີງ ໃສີ່ ຈາກພາຍນອກ. ແຜນ
ັ ສຸ ກເສີນ ຈະຕັ້ອງໄດັ້ລະບຸ ຂງົ ເຂດທີີ່
ຕອບໂຕັ້ໄພພິບດ
ເປັ ນທີ່ າແຮງທັງໃນລະດັບຊາດ ແລະ ທັ້ອງຖິີ່ນ ເຖິງ
ແຫີ່ ງຊັບ ພະຍາກອນ ແລະ ການສະໜັບ ສະໜູ ນ
ຕີ່ າງໆ. ໃນບີ່ ອນທີີ່ເປັ ນ ໄປໄດັ້ ແມີ່ ນຈະຕັ້ອ ງໄດັ້ມ ີ
ການທົບທວນຄ ນ ຄວາມອາດສາມາດໃນການສັ້າ ງ
ລະບົບ ຄັງ ສິນ ຄັ້າ (ທາງເລ ອກໜຶີ່ງແມີ່ ນຮັກ ສາປຶ ັ້ມ
ັ້
ີ ນ
ັ ັ້ ແມີ່ ນສາມາດ
ອງ ແລະ ວິທນ
ແບບຮຽນຢູີ່ ຂັນເມ
ັ ການຕີ່ າງໆ
ປະສານກັບ TAC ໃນການພັດທະນາຫກ
ໃນການຈັດ ບູ ລ ິມ ະສິດ ໃນການສະໜອງປຶ ັ້ມແບບ
ຮຽນ) .
ການລະບາດຂອງພະຍາດ Covid-19 ທີີ່ມີໃນປະຈຸ
ັ້ ີ່ ກັ ບ
ບັ ນ ໄດັ້ເ ຮັ ດ ໃຫັ້ມ ີກ ານເອົ າ ໃຈໃສີ່ ຫ າຍຂຶ ນຕໍ

COVID-19

ຄວາມຈໍາເປັ ນ ໃນການຮັບປະກັນການສະໜອງສະ
ພາບແວດລັ້ອມທີີ່ປອດໄພ ໃນທຸ ກໂຮງຮຽນ ເຊັີ່ນ:
ປານກາງ

ປານກາງ

ັ້ ີ່ ມສະ
ັ້ ອີ່ າງລັ້າງມ ແລະ ນໍາດ
ການສະໜອງຫັ້ອງນໍາ,
ອາດໃນໂຮງຮຽນ. ຖັ້າ ຫາກວີ່ າແຜນຮັບ ມ ສຸ ກເສີນ
ັ ສໍາລັບຂະແໜງການສຶກສາ ແມີ່ ນການ
ກັບໄພພິບດ
ກວມເອົາມາດຕະການປັ້ອ ງກັນ ໄພພິບ ັດ ເຊັີ່ນດຽວ
ັ້ ເຮົາກໍ
ກັບ ມາດຕະການຕອບໂຕັ້ແບບຮີບດີ່ ວນນັນ,

229

ສາມາດຄາດການໄດັ້ວີ່າ ຈະມີຍຸດທະສາດທີີ່ສໍາຄັນນີ ັ້
ກວມລວມຢູີ່ນໍາ.
ຂອບເຂດຂອງແຜນ
ແຜນພັດ ທະນາຂະແໜງການສຶກ ສາ ແລະ
ກິລາ 2021-2025 ແມີ່ ນເປັນແຜນທີີ່ລັກສະນະ

ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນ ຢີ່າງມີປະສິດທິພາບ
ັ້ ຈໍ າ ເປັ ນ ຕັ້ອ ງມີວ ິທ ີກ ານ ແລະ
ແລະ ເທົີ່າທຽມນັນ

ສູ ງເກີນຄວາມເປັ ນຈິງ ໂດຍສະເພາະໃນແງີ່ ຂອງ

ັ ການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງທີີ່ມີປະສິດທິພາບ ພາຍໃຕັ້ລະບົບ
ຫກ
ັ້ ນຂີ່ າວສານທີີ່ເຊີ່ ອຖ ໄດັ້. ມີຫາຍຂົງເຂດທີີ່ຂະແ
ຂໍມູ

ິ ານ-ຄຸ ມ
ັ້ ຄອງ.
ການປະຕິຮູບ ການບໍລຫ
ີ່ດັງທີີ່ຮັບຮູ ກ
ັ້ ນ
ັ ວີ່ າ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງ

ໜງ ການສຶກ ສາ ສາມາດປັ ບ ປຸ ງ ແລະ ສັ້າ ງຄວາມ
ັ້ ແຂງໃນການບໍລຫ
ິ ານ-ຄຸ ມ
ັ້ ຄອງ ແລະ ແຜນພັດ
ເຂັມ

ການສຶກ ສາ ແລະ ກິລ າ 2021-2025 ໂດຍ
ັ ສະນະໄກຄວາມເປັນຈິງ, ແຜນ
ລວມ ແມີ່ ນມີລກ
ີ່ດັງກີ່ າວ ໄດັ້ຖກອອກແບບມາໃນທາງປະຕິບດ
ັ .
ໃນຂະນະທີີ່ແຕີ່ ລະນະໂຍບາຍ ຫ ການຂະຫຍາຍ

ທະ ນາຂະແໜງການສຶກ ສາ ແລະ ກິລ າ 20212025 ມີຂ ອບເຂດຈໍ າ ກັດ ໃນການສຸ ມໃສີ່ ບັນ ດາ
ຂົງເຂດດັີ່ງ ກີ່ າວ. ດັີ່ງນັນັ້ ການປັ ບປຸ ງສີ່ ວນໃຫຍີ່ ອາດ
ັ້
ການປັ ບ ປຸ ງທາງດັ້າ ນຄວາມເທົີ່າທຽມ
ໃຫັ້ເ ນັນໃສີ່

ັ້
ິ ານການສຶກສາ ອາດສາມາດຈັດຕັງປະ
ການບໍລກ
ັ ໄດັ້ດວ
ັ້ ຍຕົວຂອງມັນເອງ, ຮູ ບແບບນະໂຍ
ຕິບດ
ບາຍລວມ ອາດຈະຍ ດແຫີ່ ງທຶນ ທີີ່ສະໜອງໃຫັ້

ແລະ ປະສິດ ທິພາບໃນການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນ
ຕີ່ າງໆ.
ບາງຄູ ຮີ່ ວມງານພາຍນອກ, ອາດດັ້ວ ຍບູ ລ ິມ ະ
ັ້
ນ, ຕັ້ອງການທີີ່ຈະສະ
ສິດຂອງອົງການຈັດຕັງຂອງຕົ
ິ ານ-ຄຸ ມ
ັ້ ຄອງ ທີີ່
ໜັບສະໜູນການປະຕິຮູບການບໍລຫ

ຂະແໜງການ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃນການ
ປະຕິຮູບຢູີ່ພາຍໃນຂະແໜງການເອງ. ໃນແງີ່ ຂອງ
ງ ົບປະມານ, ໃນແບບຈໍ າ ລອງທາງດັ້າ ນງ ບົ ປະ
ັ້
ັ້
ປັບປຸ ງຄຸ ນນະພາບການສຶກສານັນ,
ມານທີີ່ເນັນໃສີ່

ັ້
ັ .
ບດ
ງ ົບ ປະມານລັດອາດບໍີ່ພຽງພໍໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ີ່
ັ້
ເວົາລວມແລັ້ວ, ອາດແມີ່ ນຄວາມຈິງທີແຜນພັດ

ຄວາມຕັ້ອງການດັ້ານງ ົບປະມານ ແມີ່ ນມີສູງກວີ່ າ
ັ ໃນປັດຈຸບນ
ັ , ແຕີ່ ເມີ່ ອເບິີ່ງ
ທີີ່ຂະແໜງການໄດັ້ຮບ

ທະນາຂະແໜງການສຶ ກ ສາ ແລະ ກິລ າ 20212025 ໄດັ້ລ ະບຸ ກີ່ ຽວກັບ ການປະຕິຮູ ບ ຫ າຍເກີນ

ສັດ ສີ່ ວນ ທຽບໃສີ່ ລາຍຈີ່ າຍຂອງລັດ ຖະບານ
ແລັ້ວ ແມີ່ ນບໍີ່ຖວີ່ າຕັ້ອງການສູ ງເກີນໄປ ໂດຍສະ
ເພາະຢີ່ າງຍິີ່ງ ເມີ່ ອມີກ ານສະໜັບ ສະໜູ ນ ເພີີ່ມ
ຕີ່ ມຈາກຄູີ່ ຮີ່ ວມພັດທະນາ. ຂົງເຂດດຽວທີີ່ເປັ ນ
ວີ່ າມີ ຄ ວາມສີ່ ຽງສູ ງ ແມີ່ ນກີ່ ຽວພັ ນ ກັ ບ ການ
ິ ານ-ຄຸ ມ
ັ້ ຄອງ ເຊິີ່ງຖວີ່ າຍັງຍາກທີີ່ຈະບັນ ລຸ
ບໍລຫ

ສາມາດ
ສູງຫາຍ

ປຶກສາກັນ
ໄດັ້ຕີ່ ມ

ໄປ. ຈາກປະສົບ ການຜີ່ ານມາ ສະແດງໃຫັ້ເ ຫັນ ວີ່ າ
ບາງການປະຕິຮູ ບ ອາດຖ ກຍຸ ດຕິ ໃນຂະນະທີີ່ບາງ
ການປະ ຕິຮູບສາມາດດໍາເນີນໄປໄດັ້. ແຕີ່ ທີີ່ສໍາຄັນທີີ່
ັ ດາການປະຕິຮູບທີີ່ເປັ ນບູ ລ ິ
ສຸ ດໃນການນໍາສະເໜີບນ

ໄດັ້.

ົ ັ້ ແມີ່ ນມັນ ມີຄ ວາມເປັ ນ ໄປໄດັ້ທີ່ ີ ບາງ
ມະສິດ ເຫີ່ ານີ
ການປະຕິຮູບອາດດໍາເນີນໄປຕໍີ່ ແລະ ບາງການປະຕິ

ັ ງ ົບ
ເປັ ນເວລາຫາຍປີ ທີີ່ຂະແໜງການໄດັ້ຮບ
ີ່
ີ່
ປະມານທີຈໍາ ກັດ ແລະ ກໍ ມີທີ່ າອີ່ ຽງວີ່ າຈະຮັ້າຍ

ີ ານປັ ບ ປຸ ງ ໃຫັ້ເ ກີດ
ຮູ ບ ອາດສະໜັບ ສະໜູນ ໃຫັ້ມ ກ
ີ່
ຄວາມເທົາທຽມ ແລະ ມີປ ະສິດ ທິພ າບ ພາຍໃຕັ້

ັ້ ີ່ ອງຈາກຜົນກະທົບຂອງ Covid-19.
ແຮງຂຶນເນ
ິ ານປົ ກກະຕິ ບໍີ່ມີທີ່າອີ່ ຽງວີ່ າຈະ
ງ ົບປະມານບໍລຫ

ຊັບພະຍາກອນທີີ່ມີຢີ່ ູ . ສະຫຸ ບແລັ້ວ, ຖັ້າການກໍານົດ
ການປະຕິຮູບໃດໜຶີ່ງທີີ່ໄກເກີນ ຈິງ ຊີ່ ວຍໃຫັ້ເ ກີດ ມີ

ັ້
ຕາມຄວາມຕັ້ອງການ ເພີ່ ອຮັບໃຊັ້ເຂົາັ້
ເພີີ່ມຂຶນໄດັ້

ການປະຕິຮູບອີກ ຢີ່າງໜຶີ່ງດໍາ ເນີນ ໄປໄດັ້ ມັນກໍີ່ອາດ
ັ້ ຄີ່ າທີີ່ຈະສີ່ ຽງ.
ຄຸ ມ

ໃນການປັ ບປຸ ງຄຸ ນນະພາບ, ພັ້ອ ມດຽວກັ ນ
ັ້ ງ ທາງດັ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ
ຄວາມບໍີ່ໝັນຄົ
ັ້ ເຊິີ່ງສົີ່ງ
ຄວາມທຸ ກ ຍາກ ພັດ ມີທີ່ າອີ່ ຽງເພີີ່ມຂຶນ
ຜົນກະທົບທາງລົບ ໃນການສະໜອງການສຶກສາ
ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດຫີ່ າງ
ີ .
ໄກສອກຫກ
ິ ານ-ຄຸ ມ
ັ້
ທຸ ກການປະຕິຮູບ ລະບົບການບໍລຫ
ີ່
ຄອງ ທີ ລະບຸ ໄວັ້ໃ ນແຜນພັ ດ ທະນາຂະແໜງ
ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025 ຈະບໍີ່ສາ
ມາດບັນ ລຸ ໄດັ້. ການປະຕິຮູ ບພາຍໃນລະບົ ບ
ແມີ່ ນໂດຍລວມແລັ້ວ ມີຄວາມທັ້າທາຍສູ ງກວີ່ າ
ິ ານ ການສຶກ
ການບັນລຸ ການຂະຫຍາຍການບໍລກ
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ັ ສູ ດການຮຽນ. ໃນການ
ສາ ຫ ການປັ ບປີ່ຽນຫກ
ປະຕິຮູບລະບົບ, ມັນມີຄວາມຈໍາເປັ ນຕັ້ອງໄດັ້ເຈ
ລະຈາ ແລະ ຕົກລົງເປັນເອກະພາບກັບຫາຍໆກະ
ັ້ ດ ທີີ່ກີ່ ຽວຂັ້ອ ງ ເຊິີ່ງ
ຊວງ ແລະ ອົງ ການຈັດ ຕັງລັ
ັ້
ັ .
ນອຸ ປະສັກອັນໃຫຍີ່ ຫວງໃນປະຕິບດ
ນັນອາດເປັ
ການປະຕິຮູບບາງຂໍ ັ້ ອາດຕັ້ອງຢຸ ດໄປດັ້ວ ຍເຫດ
ຜົນ ບາງປະການ ແຕີ່ ໃນອີກ ດັ້າ ນໜຶີ່ງ ມັນ ອາດ
ັ້ ີ່ ດີ ໃນການດໍາເນີນການປະຕິ
ເປັ ນຈຸດເລີີ່ມຕົນທີ
ັ້ ີ່ ນໆ. ບາງການປະຕິຮູບ ອາດມີອຸປ ະສັກ
ຮູ ບຂໍອ
ັ້
ັ້ ີ່ ນໆ ແລະ ບາງຂໍ ອາດສາມາດດຶ
ງ
ໜັ້ອ ຍກວີ່ າຂໍ ອ
ັ້ ີ່ ນໆ
ດູດການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການຈັດຕັງອ
ີ່
ຂອງລັດ ຖະບານ ເຊິງອາດເປັ ນ ເຫດຜົນ ໃຫັ້ສ າ
ມາດລະດົມທຶນຢີ່າງພຽງພໍໃນການຫັນປີ່ຽນໄປສູີ່
ລະບົບ ໃໝີ່ (ຕົວ ຢີ່ າງ: ການປະຕິຮູ ບ ກີ່ ຽວກັບ
ັ
ການລາຍງານການໃຊັ້ຈີ່າຍທີີ່ຊັດເຈນ ອາດໄດັ້ຮບ
ການສະໜັບສະໜູນທີີ່ດີ ຈາກອົງການກວດສອບ
ັ້
ແຫີ່ ງລັດ ເປັນຕົນ)

231

ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍທີ 6: ການຄາດຄະເນຈໍານວນນັກຮຽນ ແລະ ງ ົບປະມານທີີ່ຕອັ້ ງການ36
1.

ແຜນຂະແໜງການຍີ່ ອຍ ການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ

ັ້
ຕາຕະລາງ 1: ຄາດຄະເນຈໍານວນນັກຮຽນໃນຊັນການສຶ
ກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ
2020-21

2021-22

2022-23

2023-24

2024-25

ັ້
ອັດຕາເຂົາຮຽນຂອງເດັ
ກ 5 ປີ (%)

83,3

84,0

84,7

85,3

86,0

ຈໍານວນນັກຮຽນທັງໝົດ (3-5 ປີ)

240.437

248.315

256.370

264.607

273.029

8.273

8.513

8.757

9.005

9.257

437

447

457

467

252

8.608

8.897

9.192

9.495

9.804

282

289

295

303

310

86

89

92

95

98

ຈໍານວນຄູສອນ ແລະ ພະນັກງານ
ທັງໝົດ (ສະເພາະພາກລັດ)
ຈໍານວນຄູສອນ ແລະ ພະນັກງານທີີ່ຕັ້ອງການ
ບັນຈຸໃໝີ່ (ສະເພາະພາກລັດ)
ຈໍານວນຫັ້ອງຮຽນທັງໝົດ(ສະເພາະພາກລັດ)
ຈໍານວນຫັ້ອງຮຽນທີີ່ຕັ້ອງການສັ້າງໃໝີ່
(ສະເພາະພາກລັດ)
ຈໍານວນຫັ້ອງຮຽນທີີ່ຕັ້ອງການສັ້າງທົດແທນ
(ສະເພາະພາກລັດ)

ຕາຕະລາງ 2: ຄາດຄະເນງ ົບປະມານສໍາລັບການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ (ລັ້ານກີບ)
ການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ

2021

2022

2023

2024

2025

ິ ານປົກກະຕິ
ງ ົບປະມານບໍລຫ

328.444

341.027

353.982

367.319

381.048

ງ ົບປະມານເງ ິນເດອນ

300.800

312.617

324.793

337.337

350.259

ງ ົບອຸ ດໜູນ ແລະ ນະໂຍບາຍຕີ່ າງໆ
ັ້ ນ
ງ ົບອຸ ດໜູນນໍາມັ

6.618

6.810

7.005

7.204

7.406

6.013

6.187

6.364

6.545

6.728

ິ ານໂຮງຮຽນ
ງ ົບບໍລຫ

9.629

9.910

10.197

10.488

10.785

ງ ົບສໍາລັບຝຶ ກອົບຮົມຄູ

2.068

2.128

2.189

2.251

2.314

ມູນຄີ່ າອາຫານໃນໂຮງຮຽນ (ງ ົບລັດ)
ັ້
ງ ົບສໍາລັບປຶມແບບຮຽນ
ແລະ ຄູີ່ ມຄູ

1.595

1.595

1.595

1.595

1.595

1.722

1.779

1.838

1.899

1.961

ງ ົບປະມານລົງທຶນ
ມູນຄີ່ າກໍີ່ສັ້າງໃໝີ່

71.101

72.658

74.249

75.876

77.538

42.290

43.297

44.325

45.375

46.448

ມູນຄີ່ າການກໍີ່ສັ້າງທົດແທນ

12.912

13.345

13.788

14.242

14.706

ມູນຄີ່ າສັ້ອມແປງ ແລະ ບໍາລຸ ງຮັກສາ
ມູນຄີ່ າການສະໜອງສິີ່ງອໍານວຍຄວາມ

3.443

3.559

3.677

3.798

3.922

42

42

42

42

42

1.841

1.842

1.844

1.845

1.847

10.574

10.574

10.574

10.574

10.574

ສະດວກ ທາງດັ້ານສຸ ຂະອານາໄມ
ມູນຄີ່ າການສັ້າງທົດແທນສິີ່ງອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກ ທາງດັ້ານສຸ ຂະອານາໄມ
ມູນຄີ່ າອາຫານໃນໂຮງຮຽນ (ງ ົບພາຍ
ນອກ)

36

ັ ງ ົບປະມານໃນລະດັບເທົີ່າເດີມ” (Steady state)
ຕາມແບບຈໍາລອງຄວາມຕັ້ອງການດັ້ານງ ົບປະມານໃນກໍລະນີ “ໄດັ້ຮບ
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ລວມທັງໝົດ

399.546 413.685

428.231

443.195

458.586

ຕາຕະລາງ 3: ຄາດຄະເນງ ົບປະມານຈາກພາຍນອກ (ລັ້ານກີບ)
2021
ການສຶກສາກີ່ ອນໄວຮຽນ

2.

2022

50.638

2023

48.855

2024

48.969

2025

43.036

43.036

ັ້
ແຜນຂະແໜງການຍີ່ ອຍ ການສຶກສາຊັນປະຖົ
ມ

ັ້
ຕາຕະລາງ 4: ຄາດຄະເນຈໍານວນນັກຮຽນໃນການສຶກສາຊັນປະຖົ
ມ
2020-21

2021-22

2022-23

2023-24

2024-25

ອັດຕາຄັ້າງຫັ້ອງ ປ.1 (%)
ັ້
ອັດຕາຄັ້າງຫັ້ອງຊັນປະຖົ
ມ (%)

5,8

5,2

4,6

4,0

3,4

2,8

2,5

2,2

1,8

1,5

ອັດຕາປະລະ ປ.1 (%)
ັ້
ອັດຕາປະລະຊັນປະຖົ
ມ (%)

5,7

5,1

4,5

3,8

3,2

3,9

3,4

3,0

2,5

2,1

758.971

763.251

771.376

79.595

790.765

ຄູສອນ ແລະ ພະນັກງານທັງໝົດ (ພາກລັດ)

29.813

30.013

30.365

30.722

31.195

ຈໍານວນຫັ້ອງຮຽນທັງໝົດ (ພາກລັດ)
ຈໍານວນຫັ້ອງຮຽນທີີ່ຕັ້ອງການໃໝີ່ (ພາກ

36.293

36.250

36.389

36.532

36.810

0

0

139

142

278

363

362

364

365

368

ຈໍານວນນັກຮຽນທັງໝົດ (ລັດ ແລະ ເອກະ
ຊົນ)

ລັດ)
ຈໍານວນຫັ້ອງຮຽນທີີ່ຕັ້ອງການສັ້າງທົດແທນ
(ພາກລັດ)

ັ້
ຕາຕະລາງ 5: ຄາດຄະເນງ ົບປະມານສໍາລັບການສຶກສາຊັນປະຖົ
ມ (ລັ້ານກີບ)
ັ້
ການສຶກສາຊັນປະຖົ
ມ
2021
2022
2023

2024

2025

ິ ານປົກກະຕິ
ງ ົບປະມານບໍລຫ

845.531

864.192

887.874

916.112

945.385

ງ ົບປະມານເງ ິນເດອນ

724.519

739.115

759.558

780.502

806.217

15.941

16.101

16.383

16.668

17.046

15.329

15.483

15.754

16.028

16.392

1.350

2.700

4.050

5.400

6.750

49.268

49.594

50.172

50.756

51.534

ເງ ິນສອບເສັງ

7.642

7.659

7.892

7.962

8.175

ງ ົບສໍາລັບຝຶ ກອົບຮົມຄູ
ັ້ ດແທນ
ເງ ິນຊປຶັ້ ມທົ

7.453

7.503

7.591

7.680

7.799

14.999

17.007

17.445

22.087

22.442

9.030

9.030

9.030

9.030

9.030

202.988

202.896

208.988

158.629

179.564

0

0

20.909

21.368

41.752

54.439

54.375

54.584

54.798

55.215

14.517

14.500

14.556

14.613

14.724

ງ ົບອຸ ດໜູນ ແລະ ນະໂຍບາຍຕີ່ າງໆ
ັ້ ນ
ງ ົບອຸ ດໜູນນໍາມັ
ງ ົບເບັ້ຍລັ້ຽງ
ິ ານໂຮງຮຽນ
ງ ົບບໍລຫ

ມູນຄີ່ າອາຫານໃນໂຮງຮຽນ (ງ ົບລັດ)
ງ ົບປະມານລົງທຶນ
ມູນຄີ່ າກໍີ່ສັ້າງໃໝີ່
ມູນຄີ່ າການກໍີ່ສັ້າງທົດແທນ
ມູນຄີ່ າສັ້ອມແປງ ແລະ ບໍາລຸ ງຮັກສາ

233

ມູນຄີ່ າການກໍີ່ສັ້າງໂຮງຮຽນສໍາລັບ

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

662

662

662

662

662

5.273

5.295

5.317

5.339

5.361

14.073

13.691

13.153

0

0

52.173

52.523

37.957

0

0

59.850

59.850

59.850

59.850

59.850

1.048.518

1.067.088

1.096.862

1.074.742

1.124.949

2024

2025

ເດັກພິການ
ມູນຄີ່ າການສະໜອງສິີ່ງອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກ ທາງດັ້ານສຸ ຂະອານາ
ໄມ
ມູນຄີ່ າການສັ້າງທົດແທນສິີ່ງອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກ ທາງດັ້ານສຸ ຂະອານາ
ໄມ
ັ້
ີ່ (ຫກ
ັ ສູດໃໝີ່ ໂດຍ
ງ ົບພິມປຶມໃໝ
Bequal/Jica)
ັ ສູດໃໝີ່)
ງ ົບຝຶ ກອົບຮົມຄູ (ຫກ
ມູນຄີ່ າອາຫານໃນໂຮງຮຽນ (ງ ົບພາຍ
ນອກ)
ລວມທັງໝົດ

ຕາຕະລາງ 6: ຄາດຄະເນງ ົບປະມານຈາກພາຍນອກ (ລັ້ານກີບ)
2021
ັ້
ການສຶກສາຊັນປະຖົ
ມ

3.

2022

84.669

2023

164.527

171.606

171.901

171.901

2023-24

2024-25

ັ້ ດທະຍົມຕອນຕົນັ້
ແຜນຂະແໜງການຍີ່ ອຍ ການສຶກສາຊັນມັ

ັ້ ດທະຍົມຕອນຕົນັ້
ຕາຕະລາງ 7: ຄາດຄະເນຈໍານວນນັກຮຽນໃນການສຶກສາຊັນມັ
2020-21
ັ້ ມ.1 ທຽບໃສີ່
ັ້ ນ
ອັດຕາເລີ່ ອນຊັນຂຶ
ນັກຮຽນຈົບ ປ.5 (%)
ຈໍານວນນັກຮຽນທັງໝົດ (ພາກລັດ)
ຈໍານວນນັກຮຽນທັງໝົດ (ພາກລັດ
ແລະ ເອກະຊົນ)
ຄູສອນ ແລະ ພະນັກງານທັງໝົດ
(ພາກລັດ)
ຈໍານວນຫັ້ອງຮຽນທັງໝົດ (ພາກ
ລັດ)
ຈໍານວນຫັ້ອງຮຽນທີີ່ຕັ້ອງການໃໝີ່
(ພາກລັດ)
ຈໍານວນຫັ້ອງຮຽນທີີ່ຕັ້ອງການສັ້າງ
ທົດແທນ (ພາກລັດ)

2021-22

2022-23

89,4

90,8

92,2

93,6

95

403.506

396.959

396.727

405.683

418.126

420.644

414.171

414.281

423.994

437.371

20.670

20.340

20.334

20.799

21.442

17.286

17.068

17.121

17.573

18.179

0

0

53

452

606

176

173

171

171

176

ັ້
ຕາຕະລາງ 8: ຄາດຄະເນງ ົບປະມານສໍາລັບການສຶກສາຊັນມ.ຕົ
ນັ້ (ລັ້ານກີບ).
ັ້ ດທະຍົມຕອນຕົນັ້
ການສຶກສາຊັນມັ
ິ ານປົກກະຕິ
ງ ົບປະມານບໍລຫ

2021
860.974

2022
856.120
234

2023
863.340

2024

2025

890.783

926.434

ງ ົບປະມານເງ ິນເດອນ

772.435

767.711

775.149

800.794

833.838

ງ ົບອຸ ດໜູນ ແລະ ນະໂຍບາຍຕີ່ າງໆ
ັ້ ນ
ງ ົບອຸ ດໜູນນໍາມັ

16.536

16.272

16.267

16.639

17.154

14.425

14.159

14.154

14.528

15.047

ິ ານໂຮງຮຽນ
ງ ົບບໍລຫ

28.245

27.787

27.771

28.398

29.269

ງ ົບເບັ້ຍລັ້ຽງ

4.050

5.400

5.400

5.400

5.400

ງ ົບສອບເສັງ

5.292

5.148

4.994

4.999

5.097

ງ ົບສໍາລັບຝຶ ກອົບຮົມຄູ
ັ້ ດແທນ
ງ ົບຊປຶັ້ ມທົ

5.167

5.085

5.083

5.200

5.361

14.823

14.557

14.522

14.826

15.270

ງ ົບປະມານລົງທຶນ
ມູນຄີ່ າກໍີ່ສັ້າງໃໝີ່

106.151

105.314

118.075

219.502

260.315

0

0

13.285

112.879

151.622

ັ
ມູນຄີ່ າກໍີ່ສັ້າງຫໍພກ
ມູນຄີ່ າການກໍີ່ສັ້າງທົດແທນ

27.000

27.000

27.000

27.000

27.000

43.965

43.215

42.671

42.804

43.932

6.914

6.827

6.849

7.029

7.272

27.000

27.000

27.000

27.000

27.000

0

0

0

0

0

1.271

1.271

1.271

1.271

1.271

0

0

0

1.519

2.218

967.124

961.434

981.415

1.110.284

1.186.749

ມູນຄີ່ າສັ້ອມແປງ ແລະ ບໍາລຸ ງຮັກສາ
ມູນຄີ່ າກໍີ່ສັ້າງຫັ້ອງທົດລອງ
ມູນຄີ່ າການສະໜອງສິີ່ງອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກ ທາງດັ້ານສຸ ຂະອານາໄມ
ມູນຄີ່ າການສັ້າງທົດແທນສິີ່ງອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກ ທາງດັ້ານສຸ ຂະອານາ
ໄມ
ັ້
ີ່ (ຫກ
ັ ສູດໃໝີ່)
ງ ົບພິມປຶມໃໝ
ລວມທັງໝົດ

ຕາຕະລາງ 9: ຄາດຄະເນງ ົບປະມານຈາກພາຍນອກ (ລວມທັງ ມ.ຕົນັ້ ແລະ ມ.ປາຍ) (ລັ້ານກີບ)
2021
ັ້ ດທະຍົມ
ຊັນມັ

4.

53.444

2022

2023

45.330

2024

45.330

2025

45.330

45.330

ັ້ ດທະຍົມຕອນປາຍ
ແຜນຂະແໜງການຍີ່ ອຍ ການສຶກສາຊັນມັ

ັ້ ດທະຍົມຕອນປາຍ
ຕາຕະລາງທີ 10: ຄາດຄະເນຈໍານວນນັກຮຽນໃນການສຶກສາຊັນມັ
2020-21
ັ້ ມ.5 ທຽບໃສີ່ ນັກຮຽນ
ັ້ ນ
ອັດຕາເລີ່ ອນຊັນຂຶ

2021-22

2022-23

2023-24

2024-25

87,7

88,3

88,8

89,4

90

194.525

196.417

199.178

199.118

98.822

200.106

202.162

205.115

205.165

204.971

ຄູສອນ ແລະ ພະນັກງານທັງໝົດ (ພາກລັດ)
ຈໍານວນຄູສອນທີີ່ຕັ້ອງການບັນຈຸໃໝີ່

9.476

9.572

9.709

9.710

9.699

0

301

345

211

200

ຈໍານວນຫັ້ອງຮຽນທັງໝົດ (ພາກລັດ)
ຈໍານວນຫັ້ອງຮຽນທີີ່ຕັ້ອງການສັ້າງທົດແທນ

11.818

11.324

10.926

10.417

9.941

128

118

113

109

104

ຈົບ ມ.4 (%)
ຈໍານວນນັກຮຽນທັງໝົດ (ພາກລັດ)
ຈໍານວນນັກຮຽນທັງໝົດ (ພາກລັດ ແລະ
ເອກະຊົນ)

(ພາກລັດ)
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ຕາຕະລາງ 11: ຄາດຄະເນງ ົບປະມານສໍາລັບການສຶກສາຊັນັ້ ມ.ປາຍ (ລັ້ານກີບ)
ັ້ ດທະຍົມຕອນ
ການສຶກສາຊັນມັ
2021
2022
ປາຍ

2023

2024

2025

ິ ານປົກກະຕິ
ງ ົບປະມານບໍລຫ

344.445

351.309

360.268

363.613

366.363

ງ ົບປະມານເງ ິນເດອນ

306.663

313.330

321.718

324.951

327.767

6.565

6.641

6.752

6.752

6.743

ັ້ ນ
ງ ົບອຸ ດໜູນນໍາມັ

6.608

6.684

6.795

6.796

6.787

ິ ານໂຮງຮຽນ
ງ ົບບໍລຫ

13.617

13.749

13.942

13.938

13.918

ງ ົບເບັ້ຍລັ້ຽງ

0

0

0

0

0

ງ ົບສອບເສັງ

3.528

3.415

3.536

3.652

3.628

ງ ົບສໍາລັບຝຶ ກອົບຮົມຄູ
ັ້ ດແທນ
ງ ົບຊປຶັ້ ມທົ

2.052

2.075

2.110

2.110

2.107

5.414

5.414

5.414

5.414

5.414

0

0

0

0

0

ງ ົບປະມານລົງທຶນ
ມູນຄີ່ າກໍີ່ສັ້າງໃໝີ່

91.230

88.273

86.840

85.685

84.209

0

0

0

0

0

ັ
ມູນຄີ່ າກໍີ່ສັ້າງຫໍພກ
ມູນຄີ່ າການກໍີ່ສັ້າງທົດແທນ

27.000

27.000

27.000

27.000

27.000

32.095

29.545

28.311

27.315

26.042

5.135

4.727

4.530

4.370

4.167

27.000

27.000

27.000

27.000

27.000

435.676

439.582

447.108

449.298

450.572

ງ ົບອຸ ດໜູນ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ຕີ່ າງໆ

ັ້
ງ ົບຊຄອມພິ
ວເຕີ

ມູນຄີ່ າສັ້ອມແປງ ແລະ ບໍາລຸ ງ
ຮັກສາ
ມູນຄີ່ າກໍີ່ສັ້າງຫັ້ອງທົດລອງ
ລວມທັງໝົດ

ຕາຕະລາງ 12: ຄາດຄະເນງ ົບປະມານຈາກພາຍນອກ (ລວມທັງ ມ.ຕົນັ້ ແລະ ມ.ປາຍ) (ລັ້ານກີບ)
2021
ມັດທະຍົມສຶກສາ

5.

2022

53.444

2023

45.330

2024

45.330

2025

45.330

45.330

2023-24

2024-25

ແຜນຂະແໜງການຍີ່ ອຍ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ

ຕາຕະລາງ 13: ຄາດຄະເນຈໍານວນນັກຮຽນໃນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ
2020-21
ັ ສູດລຶບລັ້າງ
ຈໍານວນນັກຮຽນ ໃນຫກ
ັ້ ງັ ສ
ຄວາມບໍີ່ຮູ ໜ
ັ ສູດຊັນັ້
ຈໍານວນນັກຮຽນ ໃນຫກ
ປະຖົມບໍາລຸ ງ 6-14 ປີ
ັ ສູດລະດັບ
ຈໍານວນນັກຮຽນ ໃນຫກ
ປະຖົມສຶກສາບໍາລຸ ງ 15-40 ປີ
ັ ສູດບໍາລຸ ງຍົກ
ຈໍານວນນັກຮຽນ ໃນຫກ
ັ້ ດທະຍົມຕອນຕົນ
ັ້
ລະດັບຊັນມັ

2021-22

2022-23

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

4.200

4.200

4.200

4.200

4.200

28.000

28.000

28.000

28.000

28.000
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ັ ສູດບໍາລຸ ງຍົກ
ຈໍານວນນັກຮຽນ ໃນຫກ
ັ້ ດທະຍົມຕອນປາຍ
ລະດັບຊັນມັ

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

1

1

1

1

1

ັ້ ຸ ມຊົນທີີ່
ຈໍານວນສູນການຮຽນຮູ ຊ
ຕັ້ອງການໃໝີ່

ຕາຕະລາງ 14: ຄາດຄະເນງ ົບປະມານສໍາລັບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ (ລັ້ານກີບ)
ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ

2021

2022

2023

2024

2025

ິ ານປົກກະຕິ
ງ ົບປະມານບໍລຫ

32.002

32.973

33.964

34.973

36.002

ງ ົບປະມານເງ ິນເດອນ

21.210

22.136

23.079

24.038

25.014

ງ ົບອຸ ດໜູນຄູອາສາ

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

850

850

850

850

850

0

0

0

0

0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

ັ້
ີ່
ງ ົບພິມປຶມໃໝ
ັ້
ັ້
ງ ົບຊປຶມທົດແທນ

530

562

596

632

670

212

225

239

253

268

ງ ົບປະມານລົງທຶນ
ມູນຄີ່ າກໍີ່ສັ້າງໃໝີ່

1.904

1.912

1.920

1.928

1.936

300

300

300

300

300

ມູນຄີ່ າສັ້ອມແປງ ແລະ ບໍາລຸ ງຮັກສາ

1.604

1.612

1.620

1.628

1.636

33.906

34.885

35.884

36.901

37.938

ງ ົບຝຶ ກອົບຮົມວິຊາຊີບ
ງ ົບຝຶ ກອົບຮົມຄູ
ິ ານ
ງ ົບບໍລຫ
ິ ານໂຮງຮຽນ (ສະເພາະບໍາລຸ ງ
ງ ົບບໍລຫ
ມ.ປາຍ)

ລວມທັງໝົດ

ຕາຕະລາງ 15: ຄາດຄະເນງ ົບປະມານຈາກພາຍນອກ (ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ) (ລັ້ານກີບ)
2021
ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ

6.

2022

1.404

2023

1.404

2024

1.404

2025

1.404

1.404

ແຜນຂະແໜງການຍີ່ ອຍ ການສຶກສາສັ້າງຄູ

ຕາຕະລາງ 16: ຄາດຄະເນຈໍານວນນັກຮຽນໃນການສຶກສາສັ້າງຄູ
2020-21
ຈໍານວນນັກສຶກສາຄູໃໝີ່ ທີີ່ໄດັ້

2021-22

2022-23

2023-24

2024-25

507

530

0

0

0

ຈໍານວນນັກສຶກສາຄູໃໝີ່ ທີີ່ບໍີ່ໄດັ້
ຮັບເບັ້ຍລັ້ຽງ (ບໍີ່ໄດັ້ໂຄຕັ້າ)

2.026

2.121

2.852

2.883

2.944

ຈໍານວນນັກສຶກສາຄູໃໝີ່ທັງໝົດ

2.533

2.651

2.852

2.883

2.944

ຈໍານວນນັກສຶກສາຄູອະນຸບານ

534

606

647

687

728

ຈໍານວນນັກສຶກສາຄູປະຖົມ

563

664

753

797

841

1.617

1.412

1.401

1.294

1.186

ຈໍານວນນັກສຶກສາຄູພະລະ

174

152

151

139

127

ີ ະປະ
ຈໍານວນນັກສຶກສາຄູສລ

192

168

166

153

141

ຮັບເບັ້ຍລັ້ຽງ (ຕາມໂຄຕັ້າ)

ັ ທະຍົມ
ຈໍານວນນັກສຶກສາຄູມດ
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ລວມນັກສຶກສາຄູທງັ ໝົດ

5.651

5.683

5.970

5.953

5.967

ຕາຕະລາງ 17: ຄາດຄະເນງ ົບປະມານສໍາລັບການສຶກສາສັ້າງຄູ (ລັ້ານກີບ)
ການສຶກສາສັ້າງຄູ

2021

2022

2023

2024

2025

ິ ານປົກກະຕິ
ງ ົບປະມານບໍລຫ

102.991

106.275

109.707

113.239

101.511

ງ ົບປະມານເງ ິນເດອນ

66.096

68.580

70.308

72.288

59.904

955

966

976

992

929

4.776

4.830

4.881

4.962

4.992

2.993

3.075

3.216

3.276

3.399

1.242

1.256

1.269

1.290

1.208

459

476

488

502

512

13.430

13.308

13.360

13.542

13.809

ິ ານ
ງ ົບບໍລຫ

2.993

3.075

3.216

3.276

3.399

ງ ົບເບັ້ຍລັ້ຽງ

5.987

6.149

6.433

6.551

6.798

ງ ົບອຸ ດໜູນ ແລະ ນະໂຍບາຍຕີ່ າງໆ
ງ ົບອຸ ດໜູນອີ່ ນໆ
ງ ົບລົງຝຶ ກຫັດ
ັ້ ນ
ງ ົບອຸ ດໜູນນໍາມັ
ງ ົບຝຶ ກອົບຮົມຄູ
ງ ົບຝຶ ກອົບຮົມຄູປະຈໍາການ (ຝຶ ກປົກກະຕິ)

ງ ົບວິໄຈ
ັ້
ັ້ ອງສະໝຸດ
ງ ົບຊປຶັ້ ມເຂົ
າຫັ້

360

360

360

360

360

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

ງ ົບຊອຸັ້ ປະກອນການຮຽນ-ການສອນ

2.500

3.000

4.000

5.000

5.000

74.765

97.727

77.173

10.628

17.104

ງ ົບປະມານລົງທຶນ
ມູນຄີ່ າສັ້ອມແປງ ແລະ ບໍາລຸ ງຮັກສາ
ມູນຄີ່ າກໍີ່ສັ້າງຫັ້ອງທົດລອງ

192

204

216

228

304

8.000

2.000

2.000

2.000

2.000

ັ ຕົວຈິງ
ມູນຄີ່ າກໍີ່ສັ້າງຫັ້ອງປະຕິບດ

3.200

3.200

3.200

3.200

3.200

ັ
ມູນຄີ່ າສັ້າງຫໍພກ

3.200

28.800

28.800

3.200

9.600

52.173

52.523

37.957

0

0

8.000

11.000

5.000

2.000

2.000

177.757

204.003

186.880

123.867

118.615

ັ ສູດໃໝີ່)
ງ ົບຝຶ ກອົບຮົມຄູປະຈໍາການ (ຫກ
ີ່
ມູນຄີ່ າກໍສັ້າງໂຄງການພິເສດ (ເຊັີ່ນ: ໂຮງຮຽນ
ເດັກພິການ)
ລວມທັງໝົດ

ຕາຕະລາງ 18: ຄາດຄະເນງ ົບປະມານຈາກພາຍນອກ (ການສຶກສາຄູ) (ລັ້ານກີບ)
ການສຶກສາຄູ

2021

2022

80.429

84.622
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2023
84.111

2024
66.111

2025
24.486

7.

ແຜນຂະແໜງການຍີ່ ອຍ ອາຊີວະສຶກສາ

ຕາຕະລາງ 19: ຄາດຄະເນຈໍານວນນັກຮຽນໃນ ອາຊີວະສຶກສາ
ັ ສູດ
ຫດ

ລວມ

ປະລິນຍາຕີ
ັ້ ງ (12+2+1.5)
ຊັນສູ

2020-21

2021-22

2022-23

2023-24

2024-25

500

90

90

100

100

120

15.700

3.100

3.130

3.150

3.150

3.170

4.300

800

820

850

900

930

18.800

3.680

3.700

3.750

3.800

3.870

40.000

7.850

7.950

8.000

8.050

8.150

16.780

3.100

3.250

3.350

3.450

3.630

C3 (9+2)38

1.600

280

300

320

340

360

C3

1.000

150

180

200

220

250

C2

1.300

210

250

270

280

290

C1

3.550

690

700

710

720

730

103.53

19.950

20.370

20.700

21.010

21.500

37

ັ້
ຊັນກາງ
(9+3+2)
ັ້
ຊັນກາງ
(12+3)
ັ້
ຊັນກາງ
(12+2)
ັ້
ຊັນກາງ
(9+3)

ລວມທັງໝົດ

ຕາຕະລາງ 20: ຄາດຄະເນງ ົບປະມານສໍາລັບ ອາຊີວະສຶກສາ (ລັ້ານກີບ)
ອາຊີວະສຶກສາ
ິ ານປົກກະຕິ
ງ ົບປະມານບໍລຫ
ງ ົບປະມານເງ ິນເດອນ

2021

2022

2023

2024

2025

219.503

220.296

221.096

221.905

227.473

79.265

80.057

80.858

81.667

82.483

ງ ົບອຸ ດໜູນ ແລະ ນະໂຍບາຍຕີ່ າງໆ
ງ ົບອຸ ດໜູນອີ່ ນໆ

1.308

1.308

1.308

1.308

1.200

6.540

6.540

6.540

6.540

6.540

ັ້ ນ
ງ ົບອຸ ດໜູນນໍາມັ

1.700

1.700

1.700

1.700

1.560

ິ ານ
ງ ົບບໍລຫ

48.000

48.000

48.000

48.000

48.000

ງ ົບເບັ້ຍລັ້ຽງ

72.000

72.000

72.000

72.000

72.000

8.100

8.100

8.100

8.100

8.100

ງ ົບລົງຝຶ ກຫັດ
ງ ົບຊອຸັ້ ປະກອນການຮຽນ-ການສອນ

800

800

800

800

4.500

ັ້
ງ ົບຊຄອມພິ
ວເຕີ

700

700

700

700

2.000

ງ ົບຝຶ ກອົບຮົມຄູ

1.090

1.090

1.090

1.090

1.090

26.300

29.516

23.212

23.100

23.100

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

900

916

1.012

900

900

12.800

12.800

9.600

9.600

9.600

9.600

12.800

9.600

9.600

9.600

245.803

249.812

244.308

245.005

250.573

ງ ົບປະມານລົງທຶນ
ມູນຄີ່ າກໍີ່ສັ້າງໃໝີ່
ມູນຄີ່ າສັ້ອມແປງ ແລະ ບໍາລຸ ງຮັກສາ
ັ ຕົວຈິງ
ມູນຄີ່ າກໍີ່ສັ້າງຫັ້ອງປະຕິບດ
ັ
ມູນຄີ່ າກໍີ່ສັ້າງຫໍພກ
ລວມທັງໝົດ
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ສໍາລັບສັ້າງຄູອາຊີວະ ໃນສະຖາບັນພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ

38

ັ້
ັ ສູດສາມັນວິຊາຊີບ ໃນ 11 ໂຮງຮຽນກິນນອນຊົນເຜົີ່າ ທີີ່ຈະເປີດເລີີ່ມແຕີ່ ສົກຮຽນ 2020-2021 ເປັນຕົນໄປ.
ລວມທັງຫກ
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ຕາຕະລາງ 21: ຄາດຄະເນງ ົບປະມານຈາກພາຍນອກ (ອາຊີວະສຶກສາ) (ລັ້ານກີບ)
ອາຊີວະສຶກສາ

8.

2021

2022

63.396

78.264

2023
71.460

2024

2025

71.460

71.460

ັ້ ງ
ແຜນຂະແໜງການຍີ່ ອຍ ການສຶກສາຊັນສູ

ັ້ ີ່ ໃນ 4 ມະຫາວິທະຍາໄລ
ຕາຕະລາງ 22: ຄາດຄະເນຈໍານວນນັກຮຽນເຂົາໃໝ
ັ້ ີ່ ໃນ 4 ມະຫາວິທະຍາໄລ
ຄາດຄະເນຈໍານວນນັກຮຽນເຂົາໃໝ
ກຸີ່ ມວິຊາຮຽນຕາມການຈັດປະເພດ
ຂອງ ອົງການອຸ ຍແນັສໂກ

2020-21

2021-22

2022-23

2023-24

2024-25

I

ການສຶກສາ

1.200

1.535

1.725

1.765

1.760

II

ມະນຸດສາດ ແລະ ສີລະປະສາດ

1.447

1.407

1.412

1.472

1.492

III

ວິທະຍາສາດສັງຄົມ. ນັກຂີ່ າວ ແລະ
ັ້ ນຂີ່ າວສານ
ຂໍມູ

740

768

746

758

750

2.980

3.070

3.255

3.325

3.360

810

810

810

810

865

160

240

240

240

275

3.226

3.505

3.818

4.121

4.405

1.657

1.757

1.790

1.952

1.952

-

-

-

-

-

359

359

359

359

359

IV
V
VI
VII
VIII

ິ ານທຸລະກິດ ແລະ ກົດໝ
ການບໍລຫ
າຍ
ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ. ຄະນິດສາດ
ແລະ ສະຖິຕ ິ
ັ້ ນຂີ່ າວສານ ແລະ ການສີ່ ສານ
ຂໍມູ
ວິສະວະກໍາ. ການຜະລິດ ແລະ ການ
ກໍີ່ສັ້າງ
ກະສິກໍາ. ປີ່າໄມ ັ້. ການປະມົງ ແລະ
ສັດຕະວະແພດ

IX

ສຸ ຂະພາບ ແລະ ສະຫວັດດີການ

X

ິ ານ
ການບໍລກ

12.579

13.451

14.155

14.802

15.218

ັ້ ງ (ລັ້ານກີບ)
ຕາຕະລາງ 23: ຄາດຄະເນງ ົບປະມານສໍາລັບ ການສຶກສາຊັນສູ
ັ້ ງ
ການສຶກສາຊັນສູ
ິ ານປົກກະຕິ
ງ ົບປະມານບໍລຫ
ງ ົບປະມານເງ ິນເດອນ

2021

2022

2023

2024

2025

151.542

152.549

157.111

160.577

163.590

69.193

69.885

70.584

71.290

72.003

ງ ົບອຸ ດໜູນ ແລະ ນະໂຍບາຍຕີ່ າງໆ
ງ ົບອຸ ດໜູນອີ່ ນໆ

1.151

1.151

1.151

1.151

1.151

9.595

9.595

9.595

9.595

9.595

ັ້ ນ
ງ ົບອຸ ດໜູນນໍາມັ

4.375

4.375

4.414

4.414

4.414

960

960

960

960

960

ິ ານ
ງ ົບບໍລຫ

28.050

28.201

30.030

31.350

32.450

ງ ົບເບັ້ຍລັ້ຽງ

30.600

30.764

32.760

34.200

35.400

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

2.027

2.027

2.027

2.027

2.027

ງ ົບຝຶ ກອົບຮົມຄູ

ງ ົບວິໄຈ
ງ ົບຊອຸັ້ ປະກອນ
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ັ້
ັ້ ອງສະໝຸດ
ງ ົບຊປຶັ້ ມເຂົ
າຫັ້
ງ ົບຊອຸັ້ ປະກອນການຮຽນ-ການສອນ

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

ລວມທັງ ຄອມພິວເຕີ

1.590

1.590

1.590

1.590

1.590

15.062

83.512

83.512

83.512

86.712

6.750

40.000

40.000

40.000

40.000

312

312

312

312

312

0

3.200

3.200

3.200

6.400

8.000

40.000

40.000

40.000

40.000

166.604

236.061

240.623

244.089

250.302

ງ ົບປະມານລົງທຶນ
ມູນຄີ່ າກໍີ່ສັ້າງໃໝີ່
ມູນຄີ່ າສັ້ອມແປງ ແລະ ບໍາລຸ ງຮັກສາ
ມູນຄີ່ າກໍີ່ສັ້າງຫັ້ອງທົດລອງ
ໂຄງການລົງທຶນພິເສດ
ລວມທັງໝົດ

ັ້ ງ) (ລັ້ານກີບ)
ຕາຕະລາງ 24: ຄາດຄະເນງ ົບປະມານຈາກພາຍນອກ (ການສຶກສາຊັນສູ
2021
ັ້ ງ
ການສຶກສາຊັນສູ

9.

2022

81.900

2023

99.900

2024

63.900

28.800

2025
50.063

ແຜນຂະແໜງການຍີ່ ອຍ ກິລາ-ກາຍະກໍາ

ຕາຕະລາງ 25: ຄາດຄະເນງ ົບປະມານສໍາລັບຂະແໜງການຍີ່ ອຍກິລາ-ກາຍະກໍາ (ລັ້ານກີບ)
ກິລາ-ກາຍະກໍາ

ິ ານປົກກະຕິ
ງ ົບປະມານບໍລຫ

2021

2022

2023

2024

2025

60.800

76.400

47.300

123.400

76.000

ງ ົບພັດທະນານັກກິລາ

3.200

3.200

3.200

3.200

3.200

ງ ົບພັດທະນາກໍາມະການ ແລະ ຄູຝຶກ

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

ິ ານ
ງ ົບບໍລຫ

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

ງ ົບຈັດຊອຸັ້ ປະກອນ

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

ງ ົບການແຂີ່ ງຂັນກິລານັກຮຽນ

3.000

29.200

4.400

88.000

28.000

42.100

31.500

27.200

19.700

32.300

ງ ົບປະມານລົງທຶນ

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

ການກໍີ່ສັ້າງສູນກິລາຕີ່ າງໆ

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

62.800

78.400

49.300

125.400

78.000

ງ ົບການແຂີ່ ງຂັນກິລາພິເສດອີ່ ນໆ

ລວມທັງໝົດ

10.

ິ ານ-ຄຸ ັ້ມຄອງ
ແຜນຂະແໜງການຍີ່ ອຍ ບໍລຫ

ິ ານ-ຄຸ ມ
ັ້ ຄອງ (ລັ້ານກີບ)
ຕາຕະລາງ 26: ຄາດຄະເນງ ົບປະມານສໍາລັບຂະແໜງການຍີ່ ອຍ ບໍລຫ
ິ ານ-ຄຸ ມ
ັ້ ຄອງ
ບໍລຫ

2021

2022

2023

2024

2025

ິ ານປົກກະຕິ
ງ ົບປະມານບໍລຫ

639.102

646.014

653.930

662.686

668.611

ງ ົບປະມານເງ ິນເດອນ

305.000

310.335

315.782

321.417

324.631

5.281

5.373

5.468

5.565

5.621

125.093

125.631

126.921

128.740

130.868

6.271

6.317

6.364

6.414

6.414

ງ ົບອຸ ດໜູນ ແລະ ນະໂຍບາຍຕີ່ າງໆ
ງ ົບອຸ ດໜູນອີ່ ນໆ
ັ້ ນ
ງ ົບອຸ ດໜູນນໍາມັ
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ິ ານ
ງ ົບບໍລຫ

86.280

86.920

87.570

88.250

88.250

ັ້ ນ EMIS
ງ ົບລົງເກັບກໍາຂໍມູ

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

ຶ ສານິເທດ
ງ ົບລົງຕິດຕາມຂອງຄູສກ

13.149

13.149

13.149

13.149

13.149

830

830

830

830

830

9.290

9.290

9.290

9.290

9.290

20.849

20.938

21.154

21.457

21.811

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

ເບັ້ຍລັ້ຽງນັກຮຽນ

27.435

27.606

27.777

27.949

28.123

ມູນຄີ່ າອາຫານໃນໂຮງຮຽນ (ງ ົບລັດ)

10.625

10.625

10.625

10.625

10.625

212.667

194.754

193.924

193.924

193.924

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

ງ ົບສັ້າງອາຄານໃນສໍານັກກະຊວງ

0

0

0

0

0

ງ ົບສັ້າງ ສພບ

0

0

0

0

0

134.744

116.831

116.000

116.000

116.000

70.424

70.424

70.424

70.424

70.424

851.769

840.768

847.854

856.609

862.535

ງ ົບລົງຕິດຕາມຂອງພະນັກງານ
ັ້ ີ່
ງ ົບຊໃໝ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານ
ງ ົບຝຶ ກອົບຮົມຜູ ບ
ັ້
ງ ົບໃນການສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງແກີ່
ລະບົບ

ງ ົບປະມານລົງທຶນ
ງ ົບບໍາລຸ ງຮັກສາ ແລະ ສັ້ອມແປງ
ຫັ້ອງການ

ງ ົບ ODA ແລະ ຊີ່ ຽວຊານ

39

ມູນຄີ່ າອາຫານໃນໂຮງຮຽນ (ງ ົບ DPs)
ລວມທັງໝົດ

ິ ານ-ຄຸ ມ
ັ້ ຄອງ) (ລັ້ານກີບ)
ຕາຕະລາງ 27: ຄາດຄະເນງ ົບປະມານຈາກພາຍນອກ (ບໍລຫ
2021

2022

2023

2024

2025

ິ ານ-ຄຸ ມ
ັ້ ຄອງ
ບໍລຫ

46.682

45.883

44.983

38.983

22.108

ເບັ້ຍລັ້ຽງ
ອີ່ ນໆ

10.983

10.473

10.473

10.473

10.473

171

4.896

4.896

4.896

4.896

ັ້
ັ ເຂົາໃນແຜນຄວາມຕັ້
ອງການງ ົບປະມານຂອງ ESSDP costs ເພີ່ ອໃຫັ້ສາໝາຍເຫດ: ງ ົບ ODA ແລະ ຊີ່ ຽວຊານ ແມີ່ ນຕັ້ອງໄດັ້ນບ
ັ້
ົບປະມານຂະແ
ມາດຄິດໄລີ່ ຊີ່ ອງຫວີ່ າງດັ້ານງ ົບປະມານ ເຊິີ່ງໄດັ້ຄາດຄະເນໄວັ້ປະມານ 20% ຂອງ ແຜນ ODA ແລະ ນັບເຂົາໃນຄາດຄະເນງ
39

ິ ານຄຸ ມ
ັ້ ຄອງ
ໜງ ການຍີ່ ອຍບໍລຫ
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ເ ອ ກ ະ ສ າ ນ ຊ ັ້ ອ ນ ທ ັ້ າ ຍ ທີ 7 : ສ ະ ຖິ ຕິ ນັ ກ ສຶ ກ ສ າ ໄ ປ ຮ ຽ ນ ຕໍີ່ ຕີ່ າ ງ ປ ະ ເ ທ ດ ໃ ນ ໄ ລ ຍ ະ

ຂົງເຂດວິຊາຮຽນ

2016

05

ປີ ( 2016-2020) ຕ າ ມ ຂົ ງ ເ ຂ ດ ວິ ຊ າ ຮ ຽ ນ .

2017

2018

2019

ລວມ 5 ປີ

2020

ລ

ຍ

ລ

ຍ

ລ

ຍ

ລ

ຍ

ລ

ຍ

ລ

ຍ

1.820

794

2.261

997

2.008

1.035

1.733

971

219

96

8.041

3.893

BF01 ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ

157

61

304

108

277

116

306

129

18

9

1.062

423

BF02 ສີລະປະ ແລະ ມະນຸດສາດ

111

48

290

107

234

110

234

124

28

14

897

403

378

115

357

116

325

108

371

120

25

9

1.456

468

1.185

494

1.047

416

1.174

589

1.127

562

148

60

4.681

2.121

128

37

177

59

178

68

143

72

14

5

640

241

ໍ ັ້ ນຂີ່ າວສານ ແລະ ການ
BF06 ເຕັກໂນໂລຊີຂມູ
ສີ່ ສານ

218

47

274

71

412

126

410

130

33

11

1.347

385

BF07 ວິສະວະກໍາ, ການຜະລິດ ແລະ ການ
ກໍີ່ສັ້າງ

584

178

481

111

1.170

367

509

109

39

7

2.783

772

97

23

85

18

131

58

129

38

5

0

447

137

BF09 ສາທາລະນະສຸ ກ ແລະ ສະຫວັດດີການ

330

177

798

360

1.074

696

1.049

729

100

69

3.351

2.031

ິ ານ
BF10 ການບໍລກ

34

18

89

38

145

80

248

132

75

37

591

305

5.042

1.992

6.163

2.401

7.128

3.353

6.259

3.116

704

317

ັ້ ີ່ ວໄປ
ົ
(ກຽມພາສາເປັນສີ່ ວນ
BF00 ຄວາມຮູ ທ
ໃຫຍີ່ )

ັ້ ນຂີ່ າວສານ
BF03 ວິທະຍາສາດສັງຄົມ, ຂໍມູ
ແລະ ໜັງສພິມ
ິ ານທຸລະກິດ, ກົດໝາຍ ແລະ
BF04 ບໍລຫ
ພົວພັນຕີ່ າງປະເທດ
BF05 ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ຄະນິດສາດ
ແລະ ສະຖິຕ ິ

BF08 ກະສິກໍາ, ປີ່າໄມ,ັ້ ການປະມົງ ແລະ
ສັດຕະວະແພດ

ລວມທຸກຂົງເຂດ

25.296

11.179

ັ້ 2020 ( ວັນທີ 01
ິ ກ
ັ ສຶກສາທີີ່ໄປຮຽນ ສະເພາະປີ 2020 ແມີ່ ນເປັນຈໍານວນຕົວເລກຈິງຂອງຜູ ທ
ັ້ ີ່ ມາປະກອບຟອມສະເໜີ
ີ
ໝາຍເຫດ: ຕົວເລກສະຖິຕນ
ໄປຮຽນ ແລະ ຈົບກັບມາຈາກຕີ່ າງປະເທດ ໄລຍະ 05 ຕົນປີ
ມັງກອນ ເຖິງ 31 ພຶດສະພາ)
ັ້ ນ: ກົມກິດຈະການນັກສຶກສາ
ແຫີ່ ງຂໍມູ
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ິ ກ
ັ ສຶກສາ ກັບມາຈາກຕີ່ າງປະເທດ (ຈົບ ແລະ ບໍີ່ຈົບ) ໃນໄລຍະ 05 ປີ (2016-2020) ຕາມຂົງເຂດວິຊາຮຽນ
ສະຖິຕນ
2016
ຂົງເຂດວິຊາຮຽນ

2017

2018

2019

2020

ລວມ

ຈົບ

ບໍີ່ຈົບ

ລວມ

ຈົບ

ບໍີ່ຈົບ

ລວມ

ຈົບ

ບໍີ່ຈົບ

ລວມ

ຈົບ

ບໍີ່ຈົບ

BF01 ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ

209

208

1

228

223

5

133

131

2

248

245

3

BF02 ສີລະປະ ແລະ ມະນຸດສາດ

132

129

3

118

117

1

54

54

0

104

101

363

360

3

414

410

4

1.746

174

2

224

690

687

3

557

554

3

493

493

0

149

142

7

129

127

2

83

83

55

53

2

62

62

0

75

143

136

7

155

150

5

56

54

2

65

61

209

207

2

296

15

15

0

2.021

1.991

30

ັ້ ນ
BF03 ວິທະຍາສາດສັງຄົມ, ຂໍມູ
ຂີ່ າວສານ ແລະ ໜັງສພິມ
BF04 ບໍລຫ
ິ ານທຸລະກິດ, ກົດໝາຍ
ແລະ ພົວພັນຕີ່ າງປະເທດ
BF05 ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ,
ຄະນິດສາດ ແລະ ສະຖິຕ ິ
BF06 ເຕັກໂນໂລຊີຂມູ
ໍ ັ້ ນຂີ່ າວສານ
ແລະ ການສີ່ ສານ
BF07 ວິສະວະກໍາ, ການຜະລິດ
ແລະ ການກໍີ່ສັ້າງ
BF08 ກະສິກໍາ, ປີ່າໄມ ັ້, ການປະມົງ
ແລະ ສັດຕະວະແພດ
BF09 ສາທາລະນະສຸ ກ ແລະ
ສະຫວັດດີການ
BF10 ການບໍລກ
ິ ານ
ລວມທຸກຂົງເຂດ

ລວ

ລວມ

ຈົບ

ບໍີ່ຈົບ

ລວມ

ຈົບ

ບໍີ່ຈົບ

34

34

0

852

841

11

3

15

13

2

423

414

9

223

1

55

54

1

1.232

1.221

11

1.070

1.062

8

252

3

3.065

3.048

17

0

213

208

5

22

22

0

596

582

14

75

0

239

235

4

27

27

0

458

452

6

117

113

4

292

287

5

49

47

2

756

733

23

4

37

37

0

114

111

3

14

13

1

286

276

10

296

0

238

238

0

392

390

2

61

61

0

1.196

1.192

4

22

21

1

23

21

2

25

25

0

15

1

0

86

83

3

2.046

2.021

25

1.429

1.419

10

2.921

524

9

8.950

8.842

108

2.88
7

34

ມ

25
5

54
7

ັ້
ັ້ ີ່ ມາປະກອບຟອມສະເໜີ
ີ
ິ ກ
ັ ສຶກສາທີີ່ ຈົບກັບມາ ສະເພາະປີ 2020 ແມີ່ ນເປັນຈໍານວນຕົວເລກຈິງຂອງຜູ ທ
ໄປຮຽນ ແລະ ຈົບກັບມາຈາກຕີ່ າງປະເທດ ໄລຍະ 05 ຕົນປີ
ໝາຍເຫດ: ຕົວເລກສະຖິຕນ
2020 ( ວັນທີ 01 ມັງກອນ ເຖິງ 31 ພຶດສະພາ)
ັ້ ນ: ກົມກິດຈະການນັກສຶກສາ
ແຫີ່ ງຂໍມູ
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ສະໜັບສະໜູນໂດຍ
ົ ແລະ ອົງການ UNICEF
ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ, ສະຫະພາບເອີຣບ

