ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
2016-2020: ບົດລາຍງານ ການປະເມີນກາງສະໄໝ

ພະຈິກ 2018

ສາລະບານ
ຄານາ ................................................................................................................................. iv
ຄາຂອບໃຈ .......................................................................................................................... vi
ບົດສະຫຼຸບຫຍ້ໍ ...................................................................................................................... 1
1.
ຈຸດປະສົງຂອງການທົບທວນເຄິິ່ງສະໄໝ ..................................................................... 1
2.

ເນື້ອໃນຂອງບົດລາຍງານ .......................................................................................... 1

3.

ພາບລວມກ່ຽວກັບຄວາມຄບໜ້າຂອງ ESDP ທາງດ້ານຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍ ............... 2

4.

ຜົນໄດ້ຮັບລະດັບສູງ: ຜົນສາເລັດທີິ່ສາຄັນ, ປະເດັນບັນຫາ ແລະ ຂື້ສະເໜີແນະ. ................ 5

5.

ຂອບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຂອງ ESDP 2016-2020 ...................................... 13

6.

ແຜນດ້ານການເງິນ ຂອງ ESDP ສາລັບ 2016-2020 ................................................... 14

ພາກທີ 1: ພາກສະເໜີ........................................................................................................ 16
I.
ເປີດຫົວເລິ່ອງ ....................................................................................................... 16
ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2016-2020 ..................................... 17

II.
1.

ຈຸດປະສົງຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2020-2016 ........ 17

2.

ໂຄງປະກອບຂອງເອກະສານບົດລາຍງານການທົບທວນເຄິິ່ງສະໄໝ. .......................... 18

ການປະເມີນແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແບບອິດສະລະ ສາ
ລັບກອງທຶນຮ່ວມສາກົນເພິ່ອການສຶກສາ .................................................................................... 19

3.

4.

ການວິເຄາະຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ................................................................... 20

ພາກທີ 2: ຜົນສາເລັດຂອງການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຈຸດປະສົງ, ຄາດໝາຍ ແລະ ຕົວຊີື້ບອກຂອງແຜນ
ພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ. (ລວມທັງຕົວຊີື້ບອກ ຜົນສາເລັດຫັກຂອງທ້ອງຖິິ່ນ) ...... 26
1.
ຈຸດປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍ ..................................................................................... 26
2.

ຈຸດປະສົງທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ: ດັດຊະນີທຶນມະນຸດ (Human Capital Index)................................ 34

3.

ບລິບົດຂອງລາວ ແລະ ຄວາມບິ່ເທົາິ່ ທຽມ (ແຕກໂຕນ) ................................................. 34

ພາກທີ 3 ການວິເຄາະການຈັດຕັື້ງປະຕິບດ
ັ 11 ໜ້າວຽກຜົນໄດ້ຮັບຂອງ ESDP ............................... 37
I.
ສະພາບການຈັດຕັື້ງປະຕິບດ
ັ .................................................................................... 37

ຜົນໄດ້ຮັບທີ 1: ຈານວນ ນັກຮຽນແຕ່ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ຈົນຮອດ ມ4 ເຂົື້າເຖິງ
ການສຶກສາທີມ
ິ່ ີຄຸນນະພາບທີິ່ດີເພີິ່ມຂຶື້ນ ໂດຍສຸມໃສ່ພິເສດຜູ້ທີິ່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ
ຮັບປະກັນຄວາມສະເໜີພາບຍິງ-ຊາຍ.......................................................................................... 38

1.

ຜົນໄດ້ຮັບທີ 2: ຈານວນນັກຮຽນປະຖົມ ທີິ່ມີຄວາມສາມາດເພິິ່ງພາຕົນເອງໃນການ
ອ່ານ, ການຂຽນ ແລະ ການຄານວນເລກເພີິ່ມຂຶນ
ື້ . ................................................................... 40

2.

ຜົນໄດ້ຮັບທີ 3: ຈານວນຄູ ທີິ່ມີວຸດທິການສຶກສາ ແລະ ສະມັດຖະພາບເໝາະສົມກັບ
ວິຊາທີິ່ ສິດສອນເພີິ່ມຂຶື້ນ ເພິ່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນດີຂຶື້ນ ໃນທຸກໆວິຊາ
ຕາມຫັກສູດແຫ່ງຊາດ ນັບຕັື້ງແຕ່ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ຫາຊັື້ນປະຖົມ ແລະ
ມັດທະຍົມສຶກສາ............................................................................................................................... 42
3.

ຜົນໄດ້ຮັບທີ 4: ໂຮງຮຽນທຸກແຫ່ງມີແຫິ່ງທຶນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີິ່ພຽງພ
ເພິ່ອປັບປຸງຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ. ........................................................................................ 44
4.

i

ຜົນໄດ້ຮັບທີ 5: ຈານວນນັກຮຽນທີິ່ຈົບການສຶກສາຂັນ
ື້ ພື້ນຖານ ທີມ
ິ່ ີທກ
ັ ສະຂັື້ນ
ພື້ນຖານ ແລະ ຄວາມຮູຕ
້ າມຄວາມຕ້ອງການ ເພິ່ອສາມາດເຂົື້າເຮັດວຽກ ໃນຕະຫາດແຮງ
ງານ ຫ ສບຕຮ
ິ່ ຽນໃນການສຶກສາຫັງຂັື້ນພື້ນຖານ ຫ ກາຍເປັນຜູ້ປະກອບການ. ............... 46
5.

ຜົນໄດ້ຮັບທີ 6: ອັດຕາການຮູ້ໜັງສຂອງຜູ້ໃຫ່ຍໄດ້ຮບ
ັ ການປັບປຸງດີຂຶື້ນ ແລະ
ຮັບປະກັນດັດຊະນີຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ .......................................................................... 48
6.

ຜົນໄດ້ຮັບທີ 7: ຄຸນນະພາບ ແລະ ຈານວນຂອງຜູ້ທຈ
ີິ່ ົບການສຶກສາຫັງຂັື້ນພື້ນຖານ
ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ສະໄໝທີ 8 .................................................................................. 49

7.

.8 ຜົນໄດ້ຮັບທີ 8: ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ມີໂຄງສ້າງ, ມີຊັບພະຍາກອນ ແລະ
ມີການຕິດຕາມກວດການທີິ່ເໝາະສົມ ໂດຍການນາໃຊ້ ແຜນປະຈາປີຂອງຂະແໜງການ
ທີິ່ມກ
ີ ານຄິດໄລ່ມູນຄ່າ (ACSEP) ຊຶິ່ງເຊິ່ອມໂຍງ ກັບ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
(ESDP) 2016-20 .............................................................................................................................. 53
ຜົນໄດ້ຮັບທີ 9: ແຜນການເງິນສາລັບແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແມ່ນ
ເນັື້ນ ໜັກ ໃສ່ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນລະຫວ່າງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ຊົນເຜົິ່າ,
ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ທ້ອງຖິິ່ນ ...................................................................................................... 55
9.

ຜົນໄດ້ຮັບທີ 10: ການພັດທະນານະໂຍບາຍ ແມ່ນອີງໃສ່ຂື້ມູນ ແລະ ສະພາບ
ຄວາມເປັນຈິງ ..................................................................................................................................... 57
10.

ຜົນໄດ້ຮັບ ທີ 11: ພົນລະເມອງລາວທຸກຄົນ ມີສຸຂະພາບເຂັື້ມແຂງ, ມີນກ
ັ ກິລາສະ
ໜັກຫິື້ນ ແລະ ນັກກິລາມອາຊີບ ທີີິ່ມີຄຸນນະພາບ ເຊິ່ອມໂຍງກັບກິລາ-ກາຍຍະກາພາກ
ພື້ນ ແລະ ສາກົນ ແລະ ຮູຮ
້ ັກສາສີລະປະ ແລະ ວັດທະນະທາຂອງຊາດ ............................ 59
11.

ພາກທີ 4: ການວິເຄາະການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາໃນລະດັບຂະແໜງ
ການຍ່ອຍ .......................................................................................................................... 61
ໄຂຫົວເລິ່ອງ.................................................................................................................... 61
ການສຶກສາຂັື້ນພື້ນຖານ ......................................................................................... 63

1.
1.1

ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ..................................................................................................... 63

1.2

ການສຶກສາຊັື້ນປະຖົມ.......................................................................................................... 68

1.3

ການສຶກສາຊັື້ນມັດທະຍົມຕອນຕົນ
ື້ .................................................................................. 74

1.4

ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ .................................................................................................. 77
ການສຶກສາຫັງພື້ນຖານ ......................................................................................... 81

2.
2.1.

ຊັື້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ......................................................................................... 81

2.2.

ການສຶກສາຄູ.......................................................................................................................... 85

2.3.

ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ............................................................... 89

2.4.

ການສຶກສາຊັື້ນສູງ ................................................................................................................. 92

3.

ກິລາ-ກາຍຍະກາ ................................................................................................. 102

4.

ການບລິຫານຄຸ້ມຄອງ .......................................................................................... 104
ii

ການປະກັນຄຸນນະພາບ ........................................................................................ 106

5.

ພາກທີ 5: ເປົື້າໝາຍການພັດທະຍາແບບຍນຍົງ (SDG4) ແລະ ການເຊິ່ອມໂຍງກັບ ESDP 2016-2020
...................................................................................................................................... 110
ພາກທີ 6: ບົດທົບທວນການເງິນຂອງສຶກສາ ......................................................................... 121
I.
ພາກສະເໜີ ....................................................................................................... 121
1.1.

ທົບທວນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດງົບປະມານ ໄລຍະຜ່ານມາ (2016-2018)................. 121

1.2.

ແຜນການເງິນສາລັບປີ 2019-2020. ............................................................................. 128
ສະຫຼຸບ ແລະ ຂື້ແນະນາ ....................................................................................... 134

II.
2.1.

ຮັບປະກັນໃຫ້ການຈັດສັນສ່ວນແບ່ງງົບປະມານຂອງສຶກສາໃຫ້ມີຄວາມຍຸດຕິທາ
134

2.2.

ສຶບຕິ່ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງແຜນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງງົບປະມານໃຫ້ດີຂຶື້ນ ........................ 135

2.3.

ສັງລວມຂື້ແນະນາຕ່າງໆ ................................................................................................... 136

ພາກທີ 7: ຂອບການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນ ສາລັບ ESDP 2020-2016 ......................... 138
I.
ຂອບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ESDP ທີິ່ໄດ້ນາສະເໜີ ....................................... 138
II.

ຂື້ສະເໜີແນະ..................................................................................................... 141

ພາກທີ 8: ສິິ່ງທ້າທາຍຫກ
ັ ແລະ ຂື້ສະເໜີແນະ .................................................................... 147
I.
ພາກສະເໜີ ....................................................................................................... 147
II.

ປະເດັນບັນຫາທີິ່ສາຄັນ, ສິິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຂື້ສະເໜີແນະຕ່າງໆ ................................ 147

III.

ບັນຫາ, ສິິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຂື້ສະເໜີແນະອິ່ນໆ (ESDP 2021-2025). .......................... 159

ເອກະສານຄັດຕິດທີ 1: ລາຍຊິ່ບຸກຄົນທີິ່ໄດ້ປກ
ຶ ສາຫາລ ............................................... 168
ເອກະສານຄັດຕິດ 2: ການປະເມີນຄວາມແຕກໂຕນໃນການເຂົື້າເຖິງການສຶກສາ ແລະ ຜົນການ
ຮຽນຂອງນັກຮຽນ ............................................................................................... 170
ເອກະສານຄັດຕິດ 3: ສະເໜີຕົວຊີື້ວັດຜົນສາເລັດຫກ
ັ ສາລັບ ESDP 2016-2020.............. 191

iii

ຄານາ
ການທົບທວນເຄິ່ງສະໄໝຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ 2016-2020 ແມ່ນທັນ
ກັບເວລາທິ່ກໍານົດໄວ້. ເຖງແມ່ນວ່າໄດ້ມຄວາມຄືບໜ້າດພໍສົມຄວນໃນການທິ່ຈະບັນລຸຄາດໝາຍໃນປ 2020,
ແຕ່ຄວາມບໍິ່ເທົິ່າທຽມກັນກໍຍັງຄົງມຢ່ໃນທຸກລະດັບການສຶກສາ ເຊັິ່ນ: ຄວາມບໍິ່ເທົິ່າທຽມລະຫວ່າງເພດ, ຊົນ
ເຜົິ່າ, ຄວາມທຸກຍາກ, ທິ່ຕັັ້ງພມສັນຖານ ແລະ ຄວາມພການ. ໃນຂະນະທິ່ຜົນສໍາເລັດຂອງຂະແໜງການສຶກສາ
ກໍາລັງຫຍັບມໍິ່ເຂົັ້າກັບການບັນລຸຄາດໝາຍຕ່າງໆຂອງແຜນນັັ້ນ, ການອັດຊ່ອງຫວ່າງທາງດ້ານຄວາມແຕກໂຕນ
ກັນ ແມ່ນມແຕ່ຕ້ອງຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍິ່ເທົິ່າທຽມກັນຢ່ໃນການພັດທະນາການສຶກສາເທົິ່ານັັ້ນ. ບົດລາຍງານການ
ທົບທວນເຄິ່ງສະໄໝ ໄດ້ໃຫ້ຂໍັ້ສະເໜແນະຫຼາຍອັນທິ່ເປັນປະໂຫຍດເພືິ່ອບັນລຸຄາດໝາຍໃນປ 2020, ແຕ່ຂໍັ້
ສະເໜແນະດັິ່ງກ່າວ ຕ້ອງໄດ້ນໍາໄປສ່ການປະຕບັດຕົວຈງ, ພ້ອມກັນນັັ້ນບົດລາຍງານນັ້ ຍັງໄດ້ວາງກົນໄກແບບ
ກວ້າງໆໄວ້ ເພືິ່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການດໍາເນນການດັິ່ງກ່າວ.
ສະພາບ ແລະ ເງືິ່ອນໄຂໃນປັດຈຸບັນໄດ້ມການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາ ຊຶິ່ງ ມຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍຈາກ
ເວລາທິ່ພວກເຮົາໄດ້ຂຽນແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາທການ ແລະ ກລາ (2016-2020). ຄວາມແຕກ
ຕ່າງທິ່ສໍາຄັນທິ່ສຸດແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຂອບການເງນມະຫາພາກ ແລະ ຂອດຈໍາກັດທາງດ້ານງົບປະມານ. ແຜນ
ພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄວາມປ່ຽນແປງຂອງການເນັັ້ນໜັກພັດທະນາ
ຈາກການເພິ່ມການຂະຫຍາຍໂອກາດ ແລະ ການມສ່ວນຮ່ວມ ໄປສ່ການປັບປຸງທ້າງດ້ານຄຸນນະພາບ ຂອງການ
ຮຽນ ແລະ ການສອນ. ເຖງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຂອດຈໍາກັດທາງດ້ານງົບປະມານທິ່ມຢ່າງຕໍິ່ເນືິ່ອງ ໄດ້ເປັນສິ່ງກດ
ຂວາງຂອງການເພິ່ມຂຶັ້ນອັນຈໍາເປັນໃນການຈັດສັນງົບປະມານບໍລຫານ ເພືິ່ອນໍາໄປຈັດຕັັ້ງປະຕບັດແຜນງານປັບ
ປຸງຄຸນນະພາບຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ (ESDP).
ລັກສະນະທິ່ສໍາຄັນຂອງການທົບທວນເຄິ່ງສະໄໝ ຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ
ແມ່ນການມສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຕັັ້ງໜ້າຂອງພະນັກງານ ຈາກພະແນກສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ແຂວງ, ນະຄອນ
ຫຼວງ ແລະ ຫ້ອງການສຶກສາ ແລະ ກລາເມືອງ, ນະຄອນ ໂດຍຜ່ານບັນດາກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ຢ່ໃນຂັັ້ນ
ທ້ອງຖິ່ນ, ໄປຄວບຄກ
່ ັບການສໍາພາດຜ້ມສ່ວນຮ່ວມຕ່າງໆຈາກລະດັບສນກາງ ລວມທັງພາກລັດ ແລະ ຄ່ຮ່ວມ
ພັດທະນາ. ຜົນໄດ້ຮັບຈາກກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືດັິ່ງກ່າວ ໄດ້ຖ່າຍທອດໄປສ່ກອງປະຊຸມສົນທະນາພາຍໃນ
ໜ່ວຍງານວຊາການຂອງຂະແໜງການ (Focal Group) ໃນຂັັ້ນສນກາງ ເພືິ່ອສືໃິ່ ຫ້ຮ້ເຖງ ການພັດທະນາ
ຂໍັ້ສະເໜແນະທິ່ແທດເໝາະໃນດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ
ແລະ ກລາ. ການໃຫ້ການສະໜັບສະໜນຢ່າງເຕັມສ່ວນຂອງຄຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ສົິ່ງຜົນໃຫ້ມແນວທາງການມ
ສ່ວນຮ່ວມສງ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດການທົບທວນເຄິ່ງສະໄໝ.
ບາດກ້າວຕໍິ່ໄປ ແມ່ນການພັດທະນາແຜນດໍາເນນການເພືິ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ ບັນດາຂໍັ້ສະເໜທິ່ມຢ່ໃນບົດ
ລາຍງານການທົບທວນເຄິ່ງສະໄໝ ຂອງ ESDP. ຈຸດເລິ່ມຕົັ້ນຂອງຂະບວນການດັິ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ກໍານົດ 5
ຫົວຂໍັ້ (ກະທ້) ໃຫຍ່ທິ່ສໍາຄັນ ເຊິ່ງໄດ້ກ່າວຢໃ່ ນບົດລາຍງານນັ້. ບົດລາຍງານການທົບທວນເຄິ່ງສະໄໝຂອງ
ESDP 2016-2020 ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຢ່າງເປັນທາງການຈາກກອງປະຊຸມຜ້ບໍລຫານຂອງໜ່ວຍວຊາການ
ຂອງຂະແໜງການ (Executive ESWG) ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶັ້ນໃນວັນທ 14 ພະຈກ 2018.

iv

ຂ້າພະເຈົັ້າເຊືິ່ອໝັັ້ນວ່າ ບົດລາຍງານສະບັບນັ້ຈະເປັນຂໍັ້ມນອ້າງອງທິ່ມຄຸນຄ່າສໍາລັບທັງໝົດພາກລັດ ແລະ
ຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພືິ່ອບັນລຸເປົັ້າໝາຍການພັດທະນາແຫ່ງຊາດ ແລະ ໃນການຈັດ
ຕັັ້ງປະຕບັດ ແຜນງານພັດທະນາຄຸນນະພາບການສຶກສາ ແລະ ບັນດາກດຈະກໍາ, ໂດຍອງໃສ່ບົດບາດ, ໜ້າທິ່
ແລະ ຄວາມຮັບຜດຊອບຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ.
ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 21 ມີນາ 2019
ລັດຖະມົນຕີ
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ຄາຂອບໃຈ
ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ມາຍັງສະຖານທດອົດສະຕາລ,
ສະຫະພາບເອຣົບ ແລະ ອົງການອຸຍນເຊບ ທິ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜນທາງດ້ານວຊາການ ແລະ ການເງນ
ຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ຂະບວນການດໍາເນນການທົບທວນເຄິ່ງສະໄໝໃນຄັັ້ງນ.ັ້ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ສະແດງ
ຄວາມຊົມເຊຍ ມາຍັງທັງໝົດຄຮ
່ ່ວມພັດທະນາ ແລະ ພະນັກງານລັດ ໃນທຸກລະດັບ ທິ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັັ້ງ
ໜ້າ ແລະ ໄດ້ສະໜອງປັດໄຈນໍາເຂົັ້າທິ່ສໍາຄັນຫຼາຍຢ່າງ ແກ່ທມງານທົບທວນເຄິ່ງສະໄໝ ອັນເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອ
ເຂົັ້າເຈົັ້າໃຫ້ມຄວາມເຂົັ້າໃຈ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງການພັດທະນາການສຶກສາຢໃ່ ນແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນໃນທົິ່ວປະ
ເທດດຂຶັ້ນ ແລະ ໃນການຮັບປະກັນຄວາມຊັດເຈນຂອງບົດລາຍງານນ.ັ້ ກອງປະຊຸມລະດັບວຊາການຂອງໜ່ວຍ
ວຊາການຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ (ESWG) ແລະ ການສົນທະນາໃນກຸ່ມວຊາການຂອງຂະ
ແໜງການ (Focal Group) ແມ່ນໄດ້ມຜເ້ ຂົັ້າຮ່ວມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທິ່ມຄຸນຄ່າໃນການ
ຮ່າງເນືັ້ອໃນຂອງບົດທົບທວນເຄິ່ງສະໄໝນ.ັ້
ການວເຄາະຄວາມຄືບໜ້າຂອງການພັດທະນາການສຶກສາ ແມ່ນໄດ້ຮັບການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນ
ການເຂົັ້າເຖງຂໍັ້ມນ ລວມທັງຈາກລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂໍັ້ມນການສຶກສາ (EMIS) ຂອງກະຊວງສຶກສາທການ
ແລະ ກລາ ແລະ ຈາກການສໍາຫຼວດຕົວຊັ້ວັດຂອງສັງຄົມລາວ ໃນປ 2012 ແລະ ປ 2017.
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
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List of Acronyms
ACSEP
ADB
ADTA
ASLO
BEGP
BESDP
BEQUAL
CIED (1&2)
CLC
CRS
DEB
DER
DESB
DHE
DIC
DNFE
DoF
DGE
DoI
DoOP
DPAE
DoP
DECE
DP
DSA
DTE
DTVET
DFAT
ECCD
ECD
ECE
ECU
EFA
EFA-FTI
EFA NPA
EMIS
ESDF
ESDP
ESSC
EQAC
ESRC
ESWG
EU
FG
GER
GIS
GoL
GPE
HEI
HIV/AIDs

Annual Costed Sector Plan
Asia Development Bank
Advisory Technical Assistance
Assessment of Student Learning Outcomes (instrument)
Basic Education Girls project (ADB)
Basic Education Sector Development Project (ADB – secondary)
Basic Education Quality and Access in Lao PDR
Community Initiative for Educational Development (Japan)
Community Learning Centre
Catholic Relief Services
District Education Bureau
Department of External Relations
District Education and Sports Bureau
Department of Higher Education
Department of International Cooperation of MPI
Department of Non-Formal Education
Department of Finance of MoES
Department of General Education
Department of Inspection
Department of Organization and Personnel
Department of Physical and Arts Education
Department of Planning and Cooperation, now called Department of
Planning)
Department of Early Childhood Education
Development Partners
Department of Student Affairs
Department of Teacher Education
Department of Technical and Vocational Education and Training
Department of Foreign Affairs (Australia)
Early Childhood Care and Development
Early Childhood Development
Early Childhood Education
Education Sector Development Coordination Unit
Education for All
Education for All Fast Track Initiative Program (AusAID, GPE, World
Bank)
Education for All National Plan of Action
Education Management Information System
Education Sector Development Framework
Education Sector Development Plan
Education and Sports Statistics Centre
Education Quality Assurance Centre
Education and Sports Research Centre
Education Sector Working Group
European Union
Focal Group (linked to ESWG)
Gross enrolment rate
Geographic Information System
Government of Lao
Global Partnership for Education (formerly FTI – Fast Track Initiative)
Higher Education Institution
Human Immunodeficiency Virus/Auto Immune Deficiency Syndrome
vii

HRD
ICT
IEC
IEDWG
IFEAD
INGO
JICA
JSRM
KfW
KPI
LABEP
Lao PDR
Lao NCAW
LCCI
LDC
LECS (1 – 5)
LFNC
LSE
LSIS
LWU
LYU
M&E
MCH
MDG
MGT
MoES
MoF
MoFA
MOH
MoHA
MoJ
MoLSW
MPI
MTEF
MTR
NA
NCAW
NEFAC
NER
NESRS
NGOs
NGPES
NIR
NPA
NSEDP
NUOL
ODA
PA
PESS
PMIS
PMO
PRF
PRSO
RIES

Human Resource Development
Information Communication Technology
Inclusive Education Centre
Informal Education Donors Working Group
Institute for Education Administrators Development
International Non-Governmental Organisation
Japan International Cooperation Agency
Joint Sector Review Mission
Kredit Anstalt fur Wiederaufbau (Germany)
Key Performance Indicator
Lao Australia Basic Education Project
Lao People’s Democratic Party
Lao National Commission for the Advancement of Women
Lao Chamber of Commerce and Industry
Least Developed Country
Lao Expenditure and Consumption Survey (5 so far)
Lao Front for National Construction
Lower Secondary Education
Lao Social Indicators Survey
Lao Women’s Union
Lao Youth Union
Monitoring and Evaluation
Mother and Child Health
Millennium Development Goal
Multi-grade teaching
Ministry of Education and Sports
Ministry of Finance
Ministry of Foreign Affairs
ministry of Health
Ministry of Home Affairs
Ministry of Justice
Ministry of Labour and Social Welfare
Ministry of Planning and Investment
Medium Term Expenditure Framework
Mid-Term Review
National Assembly
National Commission for the Advancement of Women
National Education for All Commission
Net Enrolment Rate
National Education System Reform Strategy
Non-Government Organisations
National Growth and Poverty Eradication Strategy
Net intake rate
Not for Profit Association
National Socio-Economic Development Plan
National University of Laos
Official Development Assistance
Pedagogical Advisor
Provincial Education and Sports Service
Personnel Management Information System
Prime Minister’s Office
Poverty Reduction Fund
Poverty Reduction Support Operation
Research Institute for Educational Sciences
viii

RTIM
RTM
SBG
SCI
SESDP
SHEP
SY
TA
ToRs
TTC
TVET
UNDAF
UNESCO
UNICEF
UPE
USE
VEDC
WFP

Round Table Implementation Meeting (annual)
Round Table Meeting (every 4 years)
School Block Grant
Save the Children International
Secondary Education Sector Development Project (ADB)
Strengthening Higher Education Project (ADB)
School Year
Technical Assistance
Term of Reference
Teacher Training College
Technical and Vocational Education and Training
United Nations Development Assistance Framework
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
United Nations Children’s Fund
Universal Primary Education (part of MDG 2)
Upper Secondary Education
Village Education Development Committee
World Food Program
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ບົດສະຫຼຸບຫຍ້ໍ
ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ (ESDP) 2016-2020 ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂຶັ້ນ
ຜ່ານຂະບວນການປຶກສາຫາລື ພາຍໃຕ້ກົນໄກຂອງໜ່ວຍວຊາການຂອງຂະແໜງການສຶກສາ (ESWG). ຍຸດ
ທະສາດທິ່ເປັນບລມະສດ ໄດ້ຖືກກໍານົດຂຶັ້ນຜ່ານການນໍາໃຊ້ທດສະດແຫ່ງການປ່ຽນແປງ, ຈາກນັັ້ນ ຈຶິ່ງໄດ້ມການ
ປຶກສາຫາລືລະດັບວຊາການ ເພືິ່ອສ້າງແຜນກດຈະກໍາ ແລະ ບັນດາຄາດໝາຍ.
ເປົື້າໝາຍລວມ ຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ມີດັິ່ງນີື້:
“ ພາຍໃນປີ 2020 ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຢູ່ ສປປ ລາວ ມີໂຄງສ້າງ ແລະ
ມີຊັບພະຍາກອນທີິ່ເໝາະສົມ ເພິ່ອເຮັດໃຫ້ພົນລະເມອງລາວທຸກຄົນ ເຂົື້າເຖິງ
ການສຶກສາ ແລະ ກິລາກາຍຍະກາທີມ
ິ່ ຄ
ີ ຸນນະພາບ ເພິ່ອໃຫ້ປະເທດຊາດໄດ້ຮບ
ັ ຜົນ
ປະໂຫຍດຈາກການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ຫຼຸດພົື້ນອອກຈາກ
ສະຖານະພາບຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ”
ເພືິ່ອບັນລຸເປົັ້າໝາຍລວມດັິ່ງກ່າວນັ້ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ ໄດ້ກໍານົດ 5
ຈຸດປະສົງ ດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ 11 ຜົນໄດ້ຮັບລະດັບສງ. ແຜນດັິ່ງກ່າວ ໄດ້ກວມເອົາການຄາດຄະເນຊັບພະຍາ
ກອນທາງດ້ານການເງນທິ່ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ໂດຍນໍາໃຊ້ເຄືິ່ອງມືການວາງແຜນ ເຊິ່ງໄດ້ແປຄາດໝາຍຂອງແຜນ
ESDP ໄປເປັນປັດໄຈນໍາເຂົັ້າທິ່ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ.
1. ຈຸດປະສົງຂອງການທົບທວນເຄິິ່ງສະໄໝ
ຈຸດປະສົງທິ່ຄອບຄຸມ ຂອງການທົບທວນເຄິ່ງສະໄໝ ແມ່ນການຊອກຮ້ຄວາມຄືບໜ້າຂອງກະຊວງສຶກສາ
ທການ ແລະ ກລາ ໃນການບັນລຸເປົັ້າໝາຍລວມ, ຈຸດປະສົງ, ນະໂຍບາຍ ແລະ 11 ຜົນໄດ້ຮັບລະດັບສງ ຂອງ
ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ (ESDP) ພາຍໃນປ 2020.
ການທົບທວນເຄິ່ງສະໄໝ (MTR) ບໍິ່ໄດ້ວເຄາະສະພາບການຂອງຂະແໜງການໂດຍລົງເລກເຖງການ
ກວດສອບເບິ່ງກດຈະກໍາຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍ. ສິ່ງດັິ່ງກ່າວນັ້ ສາມາດເບິ່ງໄດ້ຢ່ໃນບົດລາຍງານການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກລາ ປະຈໍາປ ເຊິ່ງໄດ້ມການຮ່າງຂຶັ້ນໂດຍກົມແຜນການ. ການທົບ
ທວນເຄິ່ງສະໄໝຄວນຈະໄດ້ອ່ານຮ່ວມກັບ ບົດລາຍງານການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ
ແລະ ກລາ.
2. ເນື້ອໃນຂອງບົດລາຍງານ
ບົດລາຍງານປະກອບດ້ວຍ 8 ພາກ ມຸ້ງເນັັ້ນໃສ່ວ່າ ຂະແໜງການໄດ້ມການບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບລະດັບສງ ນັັ້ນ
ຄືແນວໃດ ແລະ ຂອບເຂດທນ
ິ່ ະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດໃນປັດຈຸບັນ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການບັນລຸຜົນ
ດັິ່ງກ່າວ. ຫົວຂໍັ້ຂອງພາກໄດ້ສະແດງອອກຢ່ລຸ່ມນັ້:
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•
•
•
•
•
•
•
•

ເປດຫົວເລືິ່ອງ
ວເຄາະຄວາມຄືບໜ້າທຽບໃສ່ 5 ຈຸດປະສົງນະໂຍບາຍຂອງ ESDP
ວເຄາະຄວາມຄືບໜ້າທຽບໃສ່ 11 ຜົນໄດ້ຮັບລະດັບສງພາຍໃນປ 2020.
ວເຄາະຄວາມຄືບໜ້າຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍທິ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜນຜົນໄດ້ຮັບລະດັບສງ
ການເຊືິ່ອມໂຍງລະຫວ່າງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ ແລະ ຄາດໝາຍຂອງເປົັ້າໝາຍ
ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDG4).
ທົບທວນການເງນການສຶກສາ
ທົບທວນຂອບການຕດຕາມ ແລະ ປະເມນຜົນ ສໍາລັບ ESDP
ກໍານົດປະເດັນບັນຫາສໍາຄັນ, ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຂໍສ
ັ້ ະເໜແນະ.

3. ພາບລວມກ່ຽວກັບຄວາມຄບໜ້າຂອງ ESDP ທາງດ້ານຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍ
3.1 ຈຸດປະສົງດ້ານນະໂຍບາຍ 1 ໄດ້ການົດວ່າ “ນັກຮຽນທຸກຄົນມຄວາມຮ້ ແລະ ຄວາມສາມາດຂັັ້ນ
ພືັ້ນຖານທິ່ຈໍາເປັນ ພ້ອມທັງມສຸຂະພາບແຂງແຮງ ເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດເຂົັ້າເຮັດວຽກຕາມຕະຫຼາດແຮງງານ ຫຼື
ສືບຕໍິ່ຮຽນໃນການສຶກສາຫຼັງຂັັ້ນພືັ້ນຖານ”
➢ ຜົນສາເລັດທີິ່ສາຄັນໄປສູ່ຜນ
ົ ສາເລັດຂອງຈຸດປະສົງນີື້ ລວມມີ:
• ຄາດໝາຍອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນ ຂອງເດັກອາຍຸ 5 ປ ແມ່ນມຄວາມຄືບໜ້າດ ແລະ ຄາດວ່າຈະບັນລຸຄາດ
ໝາຍ ESDP 80% ພາຍໃນປ 2020.
• ອັດຕາການລອດເຫຼືອຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງດຂຶັ້ນ ຈາກ 78,3% ເປັນ 82,2% ດ້ວຍອັດ
ຕາສ່ວນລອດເຫຼືອຂອງເດັກຍງດກວ່າເດັກຊາຍ.
• ອັດຕາການຄ້າງຫ້ອງ ປ1 ໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກ 13,5% ໃນປ 2015 ເປັນ 8,8% ໃນປ 2018.
• ຄາດໝາຍອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມ (GER) ຂອງນັກຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ແມ່ນມຄວາມຄືບໜ້າດ
ແລະ ຄາດວ່າຈະບັນລຸໄດ້ 85% ຂອງ ESDP ພາຍໃນປ 2020.
➢ ສິິ່ງທ້າທາຍຫັກປະກອບມີດັິ່ງນີື້:
• ເຖງວ່າມການລົງທຶນທິ່ໃຫຍ່ຫຼວງໃສ່ການຂະຫຍາຍວຽກງານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ແຕ່ການເຂົັ້າເຖງ
ການສຶກສາຍັງມຄວາມບໍິ່ເທົິ່າທຽມກັນ (ແຕກໂຕນກັນ). ເດັກທິ່ຢ່ໃນເມືອງ ແມ່ນກຸ່ມທິ່ຮັບຜົນ
ປະໂຫຍດຫຼາຍຈາກການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ກຸ່ມດ້ອຍໂອກາດ (ພາສາ, ຄວາມທຸກຍາກ) ແມ່ນໄດ້
ຮ່ວມການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ (ECE) ຢໃ່ ນອັດຕາທິ່ຕໍິ່າກວ່າ.
• ການປະເມນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ປ 3 ໃນປ 2017 ໄດ້ຢັັ້ງຢືນວ່າ ມພຽງປະມານ 1/3 ຂອງ
ຈໍານວນກຸ່ມຕົວຢ່າງ ທິ່ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານຂອງການຮໜ
້ ັງສື ເພືິ່ອຂຶັ້ນຫ້ອງ ປ 4 ແລະ ຕໍິ່າກວ່າ 20%
ຂອງກຸ່ມຕົວຢ່າງ ທິ່ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານເພືິ່ອຂຶັ້ນຫ້ອງ ປ4 ໃນວຊາຄະນດສາດ. ນກ
ັ້ ໍໝາຍຄວາມວ່າ
ເຂົາເຈົັ້າຕ້ອງໄດ້ບືນຕົວໜັກຢໃ່ ນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ.
• ອັດຕາຈົບຊັັ້ນປະຖົມມຄວາມແຕກໂຕນກັນຫຼາຍ ເມືິ່ອຄດໄລ່ຢໃ່ ນລະດັບເມືອງ ແລະ ລະດັບໂຮງຮຽນ.
ອັດຕາຈົບຊັັ້ນປະຖົມ ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຮັິ່ງມຂອງຄົວເຮືອນ, ເຂດຢ່ອາໄສ ແລະ ກຸ່ມພາສາ
ຊົນເຜົິ່າ (ກຸ່ມຊາດພັນ). ຄາດໝາຍທິ່ກໍານົດໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 89% ແມ່ນບໍອ
ິ່ າດສາມາດບັນລຸໄດ້ ຖ້າຫາກບໍິ່
ເລັິ່ງຄວາມພະຍາຍາມໃນການອັດຊ່ອງຫວ່າງ ຂອງການຈົບຊັັ້ນ ສໍາລັບເດັກທິ່ດ້ອຍໂອກາດກວ່າ.
• ດັດສະນຄວາມສະເໝພາບທາງດ້ານເພດ (GPI) ສໍາລັບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ແມ່ນ 0,95 ເຊິ່ງແມ່ນ
ຢນ
່ ໍາຫຼັງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ (ECE) ແລະ ປະຖົມສຶກສາ ເຊິ່ງມຈໍານວນເດັກຍງ ແລະ ເດັກຊາຍ
ເກືອບເທົິ່າໆກັນ.
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ການສໍາຫຼວດດັດຊະນໝາຍສັງຄົມ (LSIS) ຂອງການປົກຄອງ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປ 2012 ແລະ ປ
2017 ໄດ້ຢັັ້ງຢືນວ່າ ໃນຂະນະທິ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງລະບົບການສຶກສາ ໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍສ
ິ່ ະເໝ
ພາບ, ແຕ່ກມ
ໍ ຄວາມແຕກຕ່າງທິ່ສໍາຄັນໃນດ້ານການຂະຫຍາຍໂອກາດການເຂົັ້າຮຽນ, ອັດຕາລອດເຫຼືອ
ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ. ຊ່ອງຫວ່າງດັິ່ງກ່າວ ກ່ອນອືິ່ນແມ່ນມາຈາກ (i) ດ້ານພມສັນຖານ (ii) ການສຶກສາຂອງ
ແມ່, (iii) ພາສາ ແລະ (iv) ຄວາມຮັິ່ງມຂອງຄົວເຮືອນ. ການປະຕບັດເປົັ້າໝາຍຂອງ ESDP 20162020, ຈຸດປະສົງ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມການປັບຍຸດທະສາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ເພືິ່ອເລັິ່ງ
ລັດຂະບວນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍເິ່ ທົິ່າທຽມ. ຫົວຂໍັ້ດັິ່ງກ່າວນັ້ ແມ່ນຈະໄດ້ກ່າວຜ່ານຂໍສ
ັ້ ະເໜແນະ ສ່ວນ
ໃຫຍ່ຂອງການປະເມນເຄິ່ງສະໄໝ (MTR).
3.2 ຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍ 2. ມຈຸດປະສົງເພືິ່ອສະໜອງການສຶກສາຫຼັງຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ
ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກດ-ສັງຄົມ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ແຂ່ງຂັນກັບກໍາລັງແຮງງານໃນບັນດາ
ປະເທດອາຊຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ASEAN
➢ ຜົນສາເລັດທີິ່ສາຄັນ ໄປສູຜ
່ ົນສາເລັດຂອງຈຸດປະສົງນີື້ ລວມມີ:
• ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຂອງຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ບັນລຸໄດ້ 53,3%. ເຖິ່ງຢ່າງໃດກໍດ ມັນກໍມຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກທິ່ຈະບັນລຸ ດ້ຄາດໝາຍ 60% ຂອງ ESDP ໃນປ 2020 ແລະ ຄາດໝາຍນັ້ ອາດຕ້ອງການ
ໃຫ້ມການເບິ່ງຄືນ.
• ການເລືິ່ອນຈາກ ມ 4 ໄປສອ
່ າຊວະສຶກສາ ບັນລຸໄດ້ 3% ແລະ ຄາດວ່າຈະບັນລຸໄດ້ ຄາດໝາຍ 5% ຂອງ
ESDP ພາຍໃນ 2020.
• ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນສາຍອາຊວະສຶກສາໄດ້ເພິ່ມຂຶັ້ນ
ຍ້ອນມການສະໜອງການຂະຫຍາຍຫຼັກສດການ
ຮຽນທິ່ມຄວາມສອດຄ່ອງກັບຕະຫລາດແຮງງານ.
➢ ສິິ່ງທ້າທາຍຫັກ ລວມມີ:
• ຢໃ່ ນລະດັບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຄວາມເທົິ່າທຽມທາງດ້ານເພດສາມາດບັນລຸໄດ້ພຽງແຕ່ 50 ເມືອງ
ໃນ 148 ເມືອງ.
• ການເພິ່ມອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນລວມ (GER) ຢ່ໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຈະບໍສ
ິ່ າມາດບັນລຸໄດ້ ຖ້າ
ຫາກບໍິ່ແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມບໍເິ່ ທົິ່າທຽມກັນ.
• ປະມານ 19% ຂອງນັກຮຽນທິ່ເລືິ່ອນຂຶັ້ນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍແມ່ນບໍສ
ິ່ າມາດສືບຕໍຮ
ິ່ ຽນຈົນຈົບຊັັ້ນ
ມັດທະຍົມຕອນປາຍໄດ້. ຜ້ທິ່ບສ
ໍິ່ າມາດຮຽນຈົບໄດ້ ແມ່ນຍ້ອນສະພາບຖານະຄອບຄົວ (ຄວາມແຕກ
ຕ່າງກັນລະຫວ່າງກຸ່ມພາສາ ແມ່ນມໜ້ອຍທິ່ສຸດ).
• ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ຫຼັກສດອາຊວະສຶກສາມຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ມຄຸນນະພາບສງພຽງພໍ ເພືິ່ອໃຫ້ຜ້
ຮຽນຈົບ ແທດເໝາະກັບຕະຫຼາດແຮງງານ. ພ້ອມນັັ້ນ, ຕ້ອງໃຫ້ສໍາເລັດການພັດທະນາຂອບວຸດທການ
ສຶກສາໃໝ່ ເພືິ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້ກັບແຮງງານໃນພາກພືັ້ນ.
3.3 ຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍ 3. ໄດ້ເວົື້າວ່າ: “ບັນລຸໄດ້ຄາດໝາຍດັດຊະນຊັບສນມະນຸດເພືິ່ອໃຫ້ປະເທດ
ຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ ໂດຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນລະຫວ່າງຍງ-ຊາຍ, ຄົນ
ພການ, ຄົນທຸກຍາກ, ຊົນເຜົິ່າ ແລະ ອືິ່ນໆ”.
➢ ຜົນສາເລັດທີິ່ສາຄັນ ໄປສູຜ
່ ົນສາເລັດຈຸດປະສົງນີື້ ລວມມີ:
• ໂດຍລວມ ໃນປ 2018, ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນລວມຊັັ້ນມັດທະຍົມ ແມ່ນ 70%, ຄາດວ່າຈະສາມາດ
ບັນລຸຄາດໝາຍ 75% ຂອງ ESDP ພາຍໃນປ 2020.
• ໃນປ 2015 ໄດ້ມການວັດອັດຕາການຮໜ
້ ັງສື, ອັດຕາການຮໜ
້ ັງສືຂອງຊາວໜຸ່ມ (15-24 ປ) ແມ່ນ
92,4% (90,4% ສໍາລັບເພດຍງ) ທຽບໃສ່ຄາດໝາຍ 99% ພາຍໃນປ 2020. ສໍາລັບອັດຕາການຮ້
•
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ໜັງສືຂອງຜໃ້ ຫຍ່ (15 ປຂຶັ້ນໄປ) ແມ່ນ 84% (79% ສ າລັບເພດຍງ) ທຽບໃສ່ຄາດໝາຍ 95% ພາຍ
ໃນປ 2020.
➢ ສິິ່ງທ້າທາຍຫັກ ລວມມີ:
• ຈໍານວນການເຂົັ້າຮຽນໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນໄດ້ມການເພິ່ມຂຶັ້ນ ເນືິ່ອງຈາກວ່າໃນປັດຈຸບັນ ເປັນການ
ສຶກສາພາກບັງຄັບ. ເຖງຢ່າງໃດກໍຕາມ ເພືິ່ອໃຫ້ບັນລຸຄາດໝາຍ ພາຍໃນປ 2020 ໂດຍລວມສໍາລັບມັດ
ທະຍົມສຶກສາ, ການເຂົັ້າຮຽນໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍກໍຕ້ອງມການເພິ່ມຂຶັ້ນເຊັິ່ນດຽວກັນ.
• ການບັນລຸອັດຕາການຮ້ໜັງສືໂດຍທົິ່ວໄປຈະເປັນໄປໄດ້ຍາກ ເນືິ່ອງຈາກວ່າ ມກຸ່ມຊົນເຜົິ່າ-ພາສາ ທິ່ບໍິ່ເວົັ້າ
ພາສາລາວເປັນພາສາແມ່ເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ, ດັິ່ງນັັ້ນ, ຍຸດທະສາດຫຼັກແມ່ນຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ການ
ຮັບປະກັນການຮ້ໜັງສືໃນລະດັບສງ ຢ່ໃນລະດັບປະຖົມສຶກສາ.
3.4 ຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍ 4 ໄດ້ເວົື້າວ່າ: ຂະແໜງການມແຜນການ, ງົບປະມານ ແລະ ມການຕດຕາມ
ເພືິ່ອນໍາໃຊ້ແຫຼິ່ງທຶນຢ່າງມປະສດທພາບ.
➢ ຜົນສາເລັດທີິ່ສາຄັນໄປສູ່ຜນ
ົ ສາເລັດຂອງຈຸດປະສົງນີື້ ລວມມີ:
• ເປເຊັນຂອງຄ ແລະ ພະນັກງານປົກຄອງທິ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃນແຕ່ລະປ ແມ່ນຈະສາມາດບັນລຸຄາດ
ໝາຍ 20% ຂອງ ESDP ພາຍໃນປ 2020. ໃນນັ້ ລວມເອົາທັງການກໍິ່ສ້າງ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຄ
ປະຈໍາການ.
• ຄຢ່ໃນໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັັ້ນບ້ານ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃນການຄຸ້ມ
ຄອງທິ່ອງໃສ່ໂຮງຮຽນເປັນຫຼັກ.
• ງົບປະມານຂອງສຶກສາທິ່ໄດ້ຮັບຈາກງົບປະມານລັດ
ລວມທັງງົບປະມານຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພືິ່ອການ
ພັດທະນາ (ODA) ແມ່ນ 14,02% ຖ້າບໍິ່ລວມ (ODA) ແມ່ນ 16,9% ທຽບໃສ່ຄາດໝາຍຫຼາຍກວ່າ
17% ຂອງ ESDP ພາຍໃນປ 2020.
➢ ສິິ່ງທ້າທາຍຫັກລວມມີ:
• ຂໍັ້ຈໍາກັດທາງດ້ານງົບປະມານ ແລະ ເປເຊັນງົບປະມານບໍລຫານ ທິ່ໄດ້ຈັດສັນໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການສຶກສາ
ແລະ ກລາ ຕໍິ່າ, ກໍຄື ຄວາມບໍິ່ດຸນດ່ຽງທາງດ້ານງົບປະມານບໍລຫານ ທິ່ໄດ້ຈັດສັນຢ່ພາຍໃນຂະແໜງການ
ສຶກສາ ແລະ ກລາ (ລະຫວ່າງລະດັບສນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ກໍຄືຢ່ພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນລະຫວ່າງພະແນກ
ສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຫ້ອງການສຶກສາທການ ແລະ ກລາເມືອງ,
ນະຄອນ) ໄດ້ສະກັດກັັ້ນການດໍາເນນການທິ່ເປັນປົກກະຕ ຢ່ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຢ່
ໃນລະດັບເມືອງ.
• ງົບປະມານເງນເດືອນສງ ອັນໄດ້ໄປກວມເອົາກ້ອນທຶນທິ່ຈໍາເປັນສໍາລັບແຜນງານ ແລະ ການດໍາເນນການ.
• ການກວດແກ້ຂອບການໃຊ້ຈ່າຍໄລຍະກາງ ( MTEF) ສົິ່ງຜົນໃຫ້ມການລົດການລົງທຶນ ທິ່ສໍາຄັນເຊັິ່ນ:
ການຝຶກອົບຮົມຄ ແລະ ທຶນການສຶກສາຂອງນັກຮຽນ.
➢ ມັນມີຄວາມຈາເປັນຕ້ອງ:
• ປັບປຸງຂະບວນການວາງແຜນ ແລະ ງົບປະມານ ເພືິ່ອໃຫ້ມຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ພ້ອມທັງມຫຼັກຖານອ້າງອງ
ຫຼາຍຂຶັ້ນ ເພືິ່ອສະເໜຕໍິ່ກະຊວງການເງນ.
• ພັດທະນາຍຸດທະສາດ ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ມຄວາມສອດຄ່ອງກັບຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງນະໂຍບາຍ ແລະ ເງືິ່ອນໄຂຂອງທ້ອງຖິ່ນຫຼາຍຂຶັ້ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໃນລະດັບເມືອງ.
• ກະກຽມຂອບການຕດຕາມ ແລະ ປະເມນຜົນ ເພືິ່ອໃຫ້ເປັນທດທາງໃນການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນ.
3.5
ຈຸດປະສົງທີ 5 ໄດ້ເວົື້າວ່າ: ກລາກາຍະກໍາລາວ ຄ່ອຍເຊືິ່ອມໂຍງກັບມາດຕະຖານຂອງພາກພືັ້ນ ແລະ
ສາກົນ.
➢ ຜົນສາເລັດທີິ່ສາຄັນໄປສູ່ຜນ
ົ ສາເລັດຂອງຈຸດປະສົງນີື້ ລວມມີ:
4

22% ຂອງປະຊາກອນລາວ ໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມໃນກດຈະກໍາ ກລາ-ກາຍຍະກໍາ, ເຖງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຖ້າຫາກບໍິ່ໄດ້
ຮັບທຶນເພິ່ມເຕມ, ຄາດໝາຍ 30% ຂອງ ESDP ພາຍໃນປ 2020 ກໍບໍິ່ອາດຈະສາມາດບັນລຸໄດ້.
4. ຜົນໄດ້ຮັບລະດັບສູງ: ຜົນສາເລັດທີສ
ິ່ າຄັນ, ປະເດັນບັນຫາ ແລະ ຂື້ສະເໜີແນະ.
•

ບົດສະຫຼຸບຫຍໍັ້ນັ້ ກວມເອົາພຽງແຕ່ຈຸດຫຼັກໆທິ່ພົວພັນກັບ 11 ຜົນໄດ້ຮັບລະດັບສງ. ລາຍລະອຽດເພິ່ມ
ເຕມແມ່ນນອນຢ່ໃນພາກ 3, 4 ແລະ 8. ສໍາລັບຂໍັ້ສະເໜແນະ ດ້ານການເງນສະແດງອອກຢ່ໃນພາກທ 6.
4.1

ຜົນໄດ້ຮັບ 1: ຈານວນນັກຮຽນ ແຕ່ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ຈົນຮອດ ມ 4 ເຂົາ
ື້ ເຖິງການ
ສຶກສາທີມ
ິ່ ີຄຸນນະພາບທີດ
ິ່ ີເພີິ່ມຂຶື້ນ ໂດຍເອົາໃຈໃສ່ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດພ້ອມທັງຮັບປະກັນ
ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ.
➢ ຜົນສາເລັດທີິ່ສາຄັນໄປສູ່ຜນ
ົ ສາເລັດຂອງຜົນໄດ້ຮັບນີື້ ລວມມີ:
ຂະຫຍາຍໂອກາດການເຂົັ້າຮຽນຜ່ານລະບົບການສຶກສາ. ຄວາມບໍິ່ເທົິ່າທຽມ (ຄວາມແຕກໂຕນ) ທາງດ້ານ
ເພດ ໄດ້ຖືກກໍາຈັດໃຫ້ໝົດໄປໄດ້ຢ່າງມປະສດທພາບ ເລິ່ມຕັັ້ງແຕ່ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ໄປເຖງຊັັ້ນ
ມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ, ແຕ່ຄວາມແຕກໂຕນຍັງມຢ່ໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ແລະ ການສຶກສາຊັັ້ນສງ,
ເຖງແມ່ນວ່າມັນໄດ້ມການຫຼຸດລົງກໍຕາມ.
• ການພັດທະນາເອກະສານນະໂຍບາຍ, ການກວດແກ້ຫຼັກສດ ແລະ ການສະໜອງຄ່ມືການຮຽນ-ການ
ສອນ ແມ່ນໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການເພິ່ມອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນ ແລະ ອັດຕາການຈົບຊັັ້ນ.
• ການປັບປຸງກົດໝາຍການສຶກສາ ໃນປ 2015 ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນກາຍເປັນ
ການສຶກສາພາກບັງຄັບ.
• ກົມການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນໄດ້ຮັບການສ້າງຕັັ້ງຂຶັ້ນ
• ໄດ້ມຮ່າງຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດໍາເນນງານ (2016-2020) ສໍາລັບນະໂຍບາຍການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ.
➢ ປະເດັນບັນຫາສາຄັນ

•

ຍັງມຄວາມບໍິ່ເທົິ່າທຽມກັນໃນການເຂົັ້າຮຽນ ລະຫວ່າງກຸ່ມພາສາຕ່າງໆ. ການເພິ່ມຂຶັ້ນຢ່າງຕໍິ່ເນືິ່ອງຂອງ
ຈໍານວນນັກຮຽນ ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມຍຸດທະສາດທິ່ເໝາະສົມ ຕໍິ່ກັບປະຊາກອນທິ່ດ້ອຍໂອກາດ ເຊິ່ງ
ກວມເອົາຄົນທຸກ, ເດັກຢ່ໃນຊຸມຊົນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກ ແລະ ເດັກນ້ອຍຈາກກຸ່ມພາສາຕ່າງໆ.
➢ ຂສ
ື້ ະເໜີແນະດ້ານນະໂຍບາຍ:

•

ຄະນະກໍາມະການຈັດສັນຄ ແລະ ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ງົບປະມານຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່
ພັດທະນາຍຸດທະສາດ ເພືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍິ່ເທົິ່າທຽມ (ຫຼຸດໂຕນ) ເພືິ່ອໃຫ້ເປັນເຄືິ່ອງມືໃນການບັນລຸ
ຜົນໄດ້ຮັບໂດຍລວມ ຂອງ ESDP ພາຍໃນປ 2020.
• ມັນມຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ວເຄາະເຖງຜົນກະທົບຂອງເປົັ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຕໍິ່ກັບ ການ
ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ເພືິ່ອໃຫ້ການແນະນໍາ ແກ່ຜ້ວາງນະໂຍບາຍໃນການ
ປັບປຸງຜົນຕອບແທນຂອງການລົງທຶນເພືິ່ອບັນລຸເປົັ້າໝາຍດັິ່ງກ່າວ.
4.2
ຜົນໄດ້ຮັບ 2: ຈານວນນັກຮຽນປະຖົມທີີິ່ມີຄວາມສາມາດເພິິ່ງພາຕົນເອງໃນການອ່ານ,
ການຂຽນ ແລະ ການຄານວນເລກເພີິ່ມຂຶື້ນ.
➢ ຜົນສາເລັດທີິ່ສາຄັນ ໄປສູຜ
່ ົນສາເລັດຂອງຜົນໄດ້ຮັບນີື້:
•

•
•

ຫຼັກສດ, ປຶັ້ມແບບຮຽນ, ປຶັ້ມຄ່ມືຄ ແລະ ອຸປະກອນການຮຽນ ແມ່ນຢ່ໃນຂະບວນການກວດແກ້ຄືນໄປ
ພ້ອມໆກັນກັບການນໍາໃຊ້ວທການສດສອນແບບໃໝ່.
ຂອບການປະເມນຜົນການຮຽນແຫ່ງຊາດໄດ້ມການພັດທະນາຂຶັ້ນ.
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➢

ປະເດັນບັນຫາສາຄັນ:

ການໃຫ້ການສະໜັບສະໜນແກ່ຄ ຈາກຄສຶກສານເທດ ຍັງຈໍາກັດ.
ຄຸນນະພາບຂອງການກໍິ່ສ້າງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຄຍັງຕໍິ່າ.
ຫຼັກສດແອອັດເກນໄປ, ໂດຍສະເພາະຢ່ຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາຂັັ້ນຕົັ້ນ. ອັນເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ການເອົາໃຈໃສ່ຕໍິ່
ການສອນທັກສະການອ່ານ, ການຂຽນ ແລະ ການຄດໄລ່ເລກພືັ້ນຖານ ຫຼຸດລົງ.
• ປະເດັນບັນຫາ ພາສາໄດ້ເປັນສິ່ງກດຂວາງ ການຮຽນຮ້ໃນບ່ອນທິ່ເດັກມພາສາແມ່ ບໍິ່ແມ່ນພາສາລາວ.
• ຄບໍິ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕນບັດນະໂຍບາຍ ການເລືິ່ອນຂັັ້ນແບບຕໍິ່ເນືິ່ອງຢ່າງມ
ປະສດທພາບວ່າ ແມ່ນເຮັດຄືແນວໃດ.
➢ ຂື້ສະເໜີແນະດ້ານນະໂຍບາຍ

•
•
•

ນະໂຍບາຍການເລືິ່ອນຂັັ້ນແບບຕໍິ່ເນືິ່ອງ ຄວນຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງຄືນເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ
ມຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ຢ່ໃນເຂດຕ່າງໆທິ່ມຜົນການຮຽນຕໍິ່າ
➢ ຂສະເໜີແນະອິ່ນໆ:

•

ສ້າງຂດຄວາມສາມາດ ແລະ ປັບປຸງທັກສະຂອງຄໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບເດັກ ຜ້ທິ່ພາສາລາວ ບໍິ່ແມ່ນ
ພາສາທໍາອດຂອງເຂົາເຈົັ້າ.
• ພັດທະນາຍຸດທະສາດ ແລະ ງົບປະມານ ເພືິ່ອແນໃສ່ປັບປຸງຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ໂດຍສະເພາະ ຢ່
ໃນກຸ່ມທິ່ມຜົນການຮຽນຕໍິ່າກວ່າຄ່າສະເລ່ຍແຫ່ງຊາດ.
4.3
ຜົນໄດ້ຮັບ 3: ຈານວນຄູທມ
ີິ່ ີວຸດທິການສຶກສາ ແລະ ສະມັດຖະພາບເໝາະສົມກັບວິຊາ
ສິດສອນເພີິ່ມຂຶື້ນ ເພິ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ນັກຮຽນ ໃນໂຮງຮຽນແຕ່ອະນຸບານຮອດມັດທະຍົມ
ໄດ້ຮຽນຮູຕ
້ າມຈຸດປະສົງທີກ
ິ່ ານົດໄວ້ໃນຫັກສູດ.
➢ ຜົນໄດ້ຮັບທີສ
ິ່ າຄັນໄປສູ່ຜນ
ົ ສາເລັດຂອງຜົນໄດ້ຮັບນີື້:
•

ຫຼັກສດກໍິ່ສ້າງຄໄດ້ຮັບການກວດແກ້ຄືນ ເພືິ່ອໃຫ້ມຄວາມສອດຄ່ອງກັບຫຼັກສດຂອງການສຶກສາກ່ອນໄວ
ຮຽນ, ໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນດຂຶັ້ນ. ໃນນັ້ ໄດ້ກວມເອົາເຖງການສ້າງ
ຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການລົງຝຶກຫັດຂອງນັກສຶກສາຄ.
• ມາດຕະຖານສະມັດຕະພາບສໍາລັບຄໃນວທະຍາໄລຄໄດ້ຮັບການຮັບຮອງໃນປ 2015. ຊຶິ່ງມັນຈະເປັນ
ບ່ອນອງໃນການພັດທະນາວຊາຊບຄແບບຕໍິ່ເນືິ່ອງ.
• ຂອບວຸດທການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຄ ແລະ ຂອບມາດຕະຖານການສອນໃນ
ຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາດຂຶັ້ນ.
• ການຝຶກອົບຮົມຄໃນການນໍາໃຊ້ປມ
ຶັ້ ແບບຮຽນໃຫມ່ຊັັ້ນປະຖົມ ໄດ້ມການເລິ່ມປະຕບັດແລ້ວ.
• ເພືິ່ອຍົກຄຸນນະພາບຂອງນັກສຶກສາຄທິ່ເຂົັ້າຮຽນວຊາຊບຄ,
ວທການນສອບເສັງຄັດເລືອກນັກຮຽນ
ແບບໃໝ່ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ.
➢ ປະເດັນບັນຫາ:

•

ໂຮງຮຽນປະຖົມຫຼາຍແຫ່ງຍັງຂາດຄສອນ ໃນຂະນະທິ່ໂຮງຮຽນແຫ່ງອືິ່ນໆ ມຄເຫຼືອ.
ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຫຼາຍແຫ່ງຍັງພົບບັນຫາຂາດຄໃນບາງວຊາ ຍ້ອນແນວນັັ້ນ ຄຈໍານວນໜຶິ່ງຈຶິ່ງຕ້ອງໄດ້
ສອນໃນວຊາທິ່ເຂົາເຈົັ້າບໍິ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ຫຼື ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມມາໜ້ອຍດຽວ.
➢ ຂື້ສະເໜີແນະ:
•
•

•

ພັດທະນາຍຸດທະສາດ ເພືິ່ອປັບປຸງການນໍາໃຊ້ ຄໃຫ້ມປະສດທພາບ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຈໍານວນຄອາສາສະ
ໝັກເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດບັນຈຸນັກສຶກສາຄໃໝ່ທິ່ໄດ້ມາດຕະຖານ.
6

ໃຫ້ບລມະສດການຈັນສັນໂຄຕ້າຮັບເອົາລັດຖະກອນຄໃໝ່ ແກ່ການບັນຈຸຄມັດທະຍົມ ແນໃສ່ຫຼຸດຜ່ອນ
ການຂາດເຂນຄໃນວຊາໃດໜຶິ່ງ ແລະ ບັນຈຸຄສໍາລັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ເພືິ່ອແນໃສ່ການຂະຫຍາຍ
ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ.
4.4
ຜົນໄດ້ຮັບທີ 4: ໂຮງຮຽນທຸກແຫ່ງມີແຫິ່ງທຶນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດພຽງພເພິ່ອ
ປັບປຸງຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ.
➢ ຜົນສາເລັດທີິ່ສາຄັນ ໄປສູ່ ຜົນສາເລັດຂອງຜົນໄດ້ຮັບນີື້:
•

ບັນດາໂຮງຮຽນໄດ້ນໍາໃຊ້ເງນບໍລຫານໂຮງຮຽນ ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອໂຮງຮຽນ ທິ່ກະຊວງສຶກສາທການ
ແລະ ກລາ ແລະ ຄ່ຮ່ວມພັດທະນາໄດ້ສະໜອງໃຫ້ ເພືິ່ອພັດທະນາໂຮງຮຽນຂອງເຂົັ້າເຈົັ້າ ແລະ ເພືິ່ອ
ປັບປຸງການຮຽນ-ການສອນ.
• ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ໄດ້ນໍາໃຊ້ແຜນປະຈໍາປ ຂອງຂະແໜງການທິ່ມການຄດໄລ່ມນຄ່າ ເພືິ່ອ
ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງການເຊືິ່ອມໂຍງກັນລະຫວ່າງ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ
(ESDP), ແຜນການ ແລະ ງົບປະມານຂອງທ້ອງຖິ່ນ.
• ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ໄດ້ກໍານົດ 40 ເມືອງບລມະສດ ໂດຍອງໃສ່ສະພາບການພັດທະນາທາງ
ດ້ານສັງຄົມ ແລະ ຕົວຊບ
ັ້ ອກດ້ານການສຶກສາ. ເພືິ່ອເພິ່ມປະສດທພາບໃນການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຂອງ
ລັດທມ
ິ່ ຈໍາກັດ, ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ໄດ້ຊຸກຍໃ້ ຫ້ຄຮ
່ ່ວມພັດທະນາຈັດບລມະສດແຜນງານ
ຂອງຕົນ/ການສະໜັບສະໜນໂຄງການ ແລະ ລົງທຶນຢໃ່ ນບັນດາເມືອງດັິ່ງກ່າວ.
➢ ປະເດັນບັນຫາສາຄັນ:

•

ຜົນຂອງການສໍາຫຼວດເຊິ່ງໄດ້ດໍາເນນການໂດຍກົມຈັດຕັັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ຂອງກະຊວງສຶກສາທການ
ແລະ ກລາ ໄດ້ຢືນຢັນກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ຄທິ່ບໍິ່ມປະສດທພາບ ເຊິ່ງນໍາໄປສ່ການມຄເຫຼືອໃນບາງ
ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຄບໍິ່ພໍໃນທ້ອງຖິ່ນອືິ່ນ ກໍຄືກັບການມຄອາສາສະໝັກຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ.
• ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ໄດ້ພະຍາຍາມບໍິ່ຫຼຸດການສະໜອງເງນບໍລຫານໂຮງຮຽນ. ເຖງຢ່າງໃດ
ກໍຕາມ ຂອດຈໍາກັດທາງດ້ານງົບປະມານ ເຮັດໃຫ້ບໍິ່ສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕບັດກດຈະກໍາທິ່ສໍາຄັນອືິ່ນໆ ເພືິ່ອ
ໃຫ້ການສະໜັບສະໜນແກ່ໂຮງຮຽນໄດ້ຢ່າງເຕັມທິ່.
➢ ຂື້ສະເໜີແນະດ້ານນະໂຍບາຍ:
•

ແຜນດ້ານການເງນ ຂອງ ESDP ຕ້ອງກໍານົດຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການດ້ານການເງນເພິ່ມຕືິ່ມ ເພືິ່ອການ
ສະໜອງການຮຽນຮ່ວມ.
➢ ຂື້ສະເໜີແນະອິ່ນໆ:
•

•

ກົມແຜນການ ແລະ ກົມການເງນຂອງກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ຕ້ອງ:
- ກະກຽມຂໍັ້ຄວາມອະທບາຍທິ່ຮັດກຸມ ກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານງົບປະມານຂອງຂະແໜງການ
ສຶກສາ ເພືິ່ອສະເໜຕໍິ່ກະຊວງການເງນ ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ພຈາລະນາ
ງົບປະມານເພິ່ມຕືິ່ມ.
- ດໍາເນນການວໄຈກ່ຽວກັບຜົນກະທົບ ຂອງເງນບໍລຫານໂຮງຮຽນຕໍິ່ກັບການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ
ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ (ຜົນສໍາເລັດໃນການຮຽນ, ການຈົບຊັັ້ນ, ບົດບາດຍງ-ຊາຍ, ຄວາມເທົິ່າ
ທຽມ, ການປັບປຸງການເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກທິ່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ອືິ່ນໆ) ເພືິ່ອເປັນແນວທາງໃຫ້ແກ່ຜ້
ກໍານົດນະໂຍບາຍໃນການປັບປຸງແກ້ໄຂການສະໜອງເງນດັິ່ງກ່າວ ເພືິ່ອປັບປຸງຜົນຕອບແທນຈາກການ
ລົງທຶນ.
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ວເຄາະຜົນກະທົບທາງດ້ານງົບປະມານທິ່ອາດຈະເກດຂຶັ້ນ ຈາກນະໂຍບາຍການນໍາໃຊ້ຄ ແລ້ວນໍາສະ
ເໜຕໍິ່ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ງົບປະມານ ພ້ອມທັງເຊືັ້ອເຊນເອົາຜ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງ
ການເງນ ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນເຂົັ້າຮ່ວມນໍາ.
- ໃນປ 2020 ກວດຄືນການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດສດການຈັດສັນງົບປະມານບໍລຫານໃຫ້ເມືອງ ເພືິ່ອໄປ
ສືບຕໍິ່ປະຕບັດໃນປ 2021.
ຜົນໄດ້ຮັບ 5: ຈານວນນັກຮຽນຜູທ
້ ີິ່ຮຽນຈົບການສຶກສາຂັື້ນພື້ນຖານຜູທ
້ ມ
ີິ່ ຄ
ີ ວາມສາມາດ
ຂັື້ນພື້ນຖານ ແລະ ຄວາມຮູ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການເພິ່ອສາມາດເຂົື້າເຮັດວຽກຕາມຕະຫາດ
ແຮງງານ ຫ ເພິ່ອສບຕິ່ຮຽນໃນການສຶກສາຫັງພື້ນຖານ ເພີິ່ມຂຶື້ນ ຫ ກາຍເປັນຜູປ
້ ະກອບ
ການ.

-

4.5

➢

ຜົນສາເລັດທີິ່ສາຄັນ ໄປສູຜົນສາເລັດໃນຜົນໄດ້ຮັບນີ:ື້

ໄດ້ມການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດຍຸດທະສາດຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ ແຕ່ 20162020 ໃນການຊຸກຍ້ໃຫ້ຜ້ຮຽນຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນເຂົັ້າຮຽນໃນສາຍອາຊວະສຶກສາ.
• ໄດ້ຊຸກຍ້ພາກເອກະຊົນໃນການລົງທຶນໃສ່ອາຊວະສຶກສາ.
• ໂມດນກ່ຽວກັບຜ້ປະກອບການໄດ້ນໍາເຂົັ້າຢ່ໃນຫຼັກສດຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ແລະ ອາຊວະສຶກ
ສາ.
➢ ປະເດັນບັນຫາສາຄັນ:

•

ນັກຮຽນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ແລະ ອາຊວະສຶກສາ ມຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ໄດ້ຮັບການສະໜັບ
ສະໜນເພິ່ມເຕມ ໂດຍສະເພາະຢ່ໃນຂົງເຂດ “ທັກສະ” ກ່ຽວກັບ ວຊາຊບ, ມະນຸດສໍາພັນ ແລະ ທັກສະ
ກ່ຽວກັບການຖ່າຍໂອນຄວາມຮ້ ເພືິ່ອໃຫ້ການປະຕບັດງານມປະສດທພາບ ຢ່ໃນຕະຫຼາດແຮງງານລະດັບ
ພາກພືັ້ນ ແລະ ໃນໂລກ ເຊິ່ງມການບລະນາການນັບມືັ້ນັບເພິ່ມຂຶັ້ນ.
• ອັດຕາຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຍັງຕໍິ່າ
➢ ຂື້ສະເໜີແນະ

•

ວໄຈເພືິ່ອຊອກໃຫ້ເຫັນບັນດາປັດໄຈທິ່ພາໃຫ້ມອັດຕາຈົບຊັັ້ນຕໍິ່າ, ເປັນຕົັ້ນແມ່ນໃນລະດັບມັດທະຍົມສຶກ
ສາ.
• ໃນລະດັບຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ,
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການສະໜັບສະໜນແກ່ເດັກທິ່ມາຈາກກຸ່ມ
ດ້ອຍໂອກາດເພິ່ມຂຶັ້ນ (ຄົນທຸກຍາກ, ຊົນເຜົິ່າ, ທ້ອງຖິ່ນ). ການວໄຈດັິ່ງກ່າວ ຕ້ອງໄດ້ກວມເອົາ: ການປະ
ເມນມນຄ່າຂອງຍຸດທະສາດທິ່ທິ່ຈະໄປແກ້ໄຂສິ່ງທິ່ທ້າທາຍ
ກໍຄືການສະເໜຜົນປະໂຫຍດໃນການ
ພັດທະນາເສດຖະກດ-ສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ ຈາກການປັບປຸງອັດຕາການຈົບຊັັ້ນຢ່ໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມ
ສຶກສາ.
• ຕ້ອງກໍານົດໃຫ້ຈະແຈ້ງ ຊ່ອງຫວ່າງດ້ານທັກສະຂອງນັກສຶກສາ ທິ່ຮຽນຈົບສົມທຽບກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງ
ຕ້ອງການຂອງພາກເອກະຊົນ ແລະ ມການນໍາໃຊ້ ເພືິ່ອເປັນພືັ້ນຖານໃນການພັດທະນາຫຼັກສຸດ ແລະ
ໂຄງການ.
• ເພືິ່ອປັບປຸງການເຂົັ້າເຖງການສຶກສາສາຍອາຊວະສຶກສາ,
ຕ້ອງຄໍານຶິ່ງເຖງຄວາມຕ້ອງການພເສດຂອງ
ນັກຮຽນພການ.
4.6 ຜົນໄດ້ຮັບ 6: ອັດຕາການຮູ້ໜັງສຂອງຜູໃ້ ຫຍ່ໄດ້ຮບ
ັ ການປັບປຸງດີຂຶື້ນ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນ
ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ
➢ ຜົນສາເລັດທີິ່ສາຄັນໄປສູ່ຜນ
ົ ສາເລັດຂອງຜົນໄດ້ຮັບນີື້:
•
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ການຮ້ໜັງສຶຂອງຜ້ໃຫຍ່ (ອາຍຸ 15 ປ ຂຶັ້ນໄປ) ໄດ້ເພິ່ມຂຶັ້ນຈາກ 73% ໃນປ 2005 ເປັນ 84,7% ໃນ
ປ 2015, ແຕ່ອັດຕາການຮ້ໜັງສືຢ່ໃນກຸ່ມຊົນເຜົິ່າເຊິ່ງບໍິ່ແມ່ນ ລາວ-ໄຕ ແມ່ນຍັງຕໍິ່າ. ອັດຕາການຮ້ໜັງສື
ສໍາລັບຜ້ທິ່ເວົິ່າພາສາລາວ ຫຼື ພາສາທ້ອງຖິ່ນລາວ ແມ່ນ 78% ສໍາລັບເພດຊາຍ ແລະ 63% ສໍາລັບເພດ
ຍງ. ອັດຕາການຮ້ໜັງສືຂອງກຸ່ມມອນ-ຂະແມ ແມ່ນ 67% ສໍາລັບເພດຊາຍ ແລະ ມພຽງແຕ່ 38% ສໍາ
ລັບເພດຍງ. ສໍາລັບກຸ່ມຕເບດ-ຈນ ແມ່ນມອັດຕາການຮ້ໜັງສື ທິ່ຕໍິ່າກວ່າໝ່ໝົດ ຄື 50% ສໍາລັບເພດ
ຊາຍ ແລະ 35% ສໍາລັບເພດຍງ.
• ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ ໂປຣແກຣມທຽບເທົິ່າສໍາລັບຊາວໜຸ່ມ ເພືິ່ອຊ່ວຍ
ເຫຼືອ ເຂົາເຈົັ້າໃຫ້ກ້າວໄປສ່ການຮ້ໜັງສືໂດຍທົິ່ວໄປ.
➢ ປະເດັນບັນຫາທີິ່ສາຄັນ:

•

ການຮ້ໜັງສືຂອງເພດຍງ ຍັງຕໍິ່າກວ່າເພດຊາຍ, ໂດຍສະເພາະຢ່ໃນກຸ່ມທິ່ບໍິ່ແມ່ນລາວ-ໄຕ.
ຜົນການຮຽນທິ່ວັດໂດຍ ASLO ສໍາລັບນັກຮຽນ ປ 3 ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຕໍິ່າ ແລະ ກໍຍັງບໍິ່ທັນຮ້ວ່າ ໄດ້ມ
ເດັກນ້ອຍຫຼາຍປານໃດ ທິ່ໄດ້ປະລະການຮຽນກ່ອນຮຽນຈົບຊັັ້ນປະຖົມ ທິ່ຍັງມທັກສະຂອງການຮ້ໜັງສື.
➢ ຂສ
ື້ ະເໜີແນະ:
•
•

ການສະໜອງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຕ້ອງໄດ້ເນັັ້ນໄປສ່ເຂດເປົັ້າໝາຍທິ່ມອັດຕາການຮ້ໜັງສືຕໍິ່າທິ່ສຸດ
ໂດຍສະເພາະໃນບ່ອນທິ່ມເພດຍງໜາແໜ້ນ ຈາກບັນດາກຸ່ມຊົນເຜົິ່າ.
• ຕ້ອງໄດ້ດໍາເນນການທົດສອບຄັດກອງຜ້ທິ່ໄດ້ອອກຈາກໂຮງຮຽນປະຖົມໄປແລ້ວ ເພືິ່ອໃຫ້ຮ້ວ່າເຂົາເຈົັ້າ
ຍັງມທັກສະການຮ້ໜັງສືຫຼືບໍິ່ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ ຕ້ອງໄດ້ນໍາໃຊ້ເພືິ່ອເປັນພືັ້ນຖານການຕັດສນໃຈໃນຕໍິ່ໜ້າ
ຢ່ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ, ແຂວງ ແລະ ລະດັບຊາດ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
4.7
ຜົນໄດ້ຮັບ 7: ຄຸນນະພາບ ແລະ ຈານວນຜູ້ຮຽນຈົບການສຶກສາຫັງຂັື້ນພື້ນຖານ ທັງພາກ
ລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ສອດຄ່ອງກັບເປົື້າໝາຍຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ -ສັງຄົມ
ແຫ່ງຊາດ ສະໄໝທີ VIII.
➢ ຜົນສາເລັດທີິ່ສາຄັນ ໄປສູຜ
່ ົນສາເລັດຂອງຜົນໄດ້ຮັບນີື້:
•

ໄດ້ມການນໍາໃຊ້ຫຼັກສດໃໝ່ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຄເພືິ່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບ ຂອງການສະໜອງ ການສຶກ
ສາຫຼັງຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເປົັ້າໝາຍການພັດທະນາເສດຖະກດ-ສັງຄົມ.
• ໃນຂະນະທມ
ິ່ ການຂະຫຍາຍຫຼັກສດເພືິ່ອສະໜອງຄວາມຕ້ອງການນ,ັ້ ກໍໄດ້ມຄວາມພະຍາຍາມ ເພືິ່ອ
ຮັບປະກັນໂອກາດການເຂົັ້າເຖງການສຶກສາຂອງເດັກຍງ/ແມ່ຍງ ແລະ ຜດ
້ ້ອຍໂອກາດ. ໄດ້ມການໃຫ້ທຶນ
ການສຶກສາ 20% ສໍາລັບເພດຍງ ຢໃ່ ນບາງຫຼັກສດ ທິ່ມຄວາມຕ້ອງການສງ ກວມເອົາອາຊບ “ກໍາ
ມະກອນ ຫຼື ອາຊບທິ່ເຮັດວຽກຕາມໂຮງຈັກໂຮງງານ” ແລະ ແຜນງານການໃຫ້ບັດທຶນ (ລວມທັງມການ
ຈັດສັນໄວ້ສະເພາະໃຫ້ແມ່ຍງ) ແມ່ນກໍາລັງຢໃ່ ນການດໍາເນນການ.
• ຄາດໝາຍທິ່ຈະເພິ່ມການເຂົັ້າຮຽນຢໃ່ ນມະຫາວທະຍາໄລຂອງລັດ
ໄດ້ມການຫຼຸດລົງເພືິ່ອສຸມໃສ່ການ
ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ຫຼາຍຂຶັ້ນ ແລະ ເພືິ່ອສ້າງມາດຕະຖານຕໍິ່າສຸດໃຫ້ສອດ
ຄ່ອງກັບມາດຕະຖານຂອງ ASEAN.
• ໄດ້ມການວາງແຜນການລົງທຶນ
ເພືິ່ອສ້າງສນແຫ່ງຄວາມເປັນເລດດ້ານການກະເສດ,
ໂລຈສຕກ
(Logistics), ວສະວະກໍາ, ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມ.
• ຄຮ
່ ່ວມພັດທະນາກໍໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜນທຶນສໍາລັບໄປຮຽນຕໍປ
ິ່ ະລນຍາໂທ ແລະ ປະລນຍາເອກ
ທັງຢພ
່ າຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
➢ ສິິ່ງທ້າທ້າຍທີິ່ສາຄັນ:
•

9

ຍັງບໍທ
ິ່ ັນມການກະກຽມທິ່ພຽງພໍຢໃ່ ນລະດັບການສຶກສາຂັັ້ນພືນ
ັ້ ຖານ ແລະ ຫຼັງຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ເຊິ່ງໄດ້ສົິ່ງ
ຜົນໃຫ້ມຈໍານວນນັກຮຽນໜ້ອຍທິ່ມທັກສະ ແລະ ຄວາມຮເ້ ພືິ່ອສືບຕໍຮ
ິ່ ຽນວຊາວທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລ
ຊ, ວສະວະກໍາ ແລະ ຄະນດສາດ (STEM) ຢ່ໃນລະດັບການສຶກສາຊັັ້ນສງ.
• ການສະໜອງໂມດນ, ຫຼັກສດ ແລະ ໂປຣແກຣມ ເພືິ່ອສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທິ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງຕະ
ຫຼາດແຮງງານ ກໍບໍິ່ສາມາດກ້າວໄປທັນກັບຄວາມຕ້ອງການທິ່ເກດຂຶັ້ນໃໝ່ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ.
➢ ຂື້ສະເໜີແນະ:
•

ເພິ່ມທະວການສຸມໃສ່ວຊາ STEM ຢໃ່ ນລະດັບການສຶກສາຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ແລະ ຫຼັງຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ແລະ
ຊຸກຍໃ້ ຫ້ນັກຮຽນ ໄດ້ຮຽນລາຍວຊາທັກສະທິ່ຍັງຂາດເຂນ ຢ່ໃນລະດັບການສຶກສາຊັັ້ນສງ.
• ດໍາເນນການສຶກສາຕດຕາມ ການມວຽກເຮັດງານທໍາຂອງນັກສຶກສາທິ່ຮຽນຈົບ ແລະ ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ
ຂອງຜຈ
້ ້າງງານ ຢ່າງມປະສດທພາບ ແລະ ສະໝໍິ່າສະເໝ.
• ເຈລະຈາກັບພາກເອກະຊົນ ເພືິ່ອຮ່ວມທຶນໃນການສໍາຫຼວດຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານຢ່າງ
ສະໝໍິ່າສະເໝ ເຊິ່ງກວມເອົາພາກການຜະລດ ແລະ ການບໍລການກໍຄືອົງກອນເອກະຊົນຂະໜາດນ້ອຍ.
4.8
ຜົນໄດ້ຮັບ 8: ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ມີໂຄງສ້າງ ແລະ ມີຊັບພະຍາກອນ ແລະ
ມີການຕິດຕາມທີິ່ເໝາະສົມ ໂດຍນາໃຊ້ແຜນປະຈາປີ ຂອງຂະແໜງການ ທີິ່ມີການຄິດໄລ່
ມູນຄ່າ ແລະ ເຊິ່ອງໂຍງກັບແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປີ (2016-2020).
➢ ຜົນສາເລັດທີິ່ສາຄັນໄປສູ່ຜນ
ົ ສາເລັດຂອງຜົນໄດ້ຮັບນີື້:
•

ເພືິ່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ຈຸດມຸ່ງໝາຍຂອງລັດຖະບານ
ໃນການຫຼຸດຜ່ອນຈໍານວນລັດຖະກອນລົງ, ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ໄດ້ມການປັບໂຄງສ້າງຂອງ
ອົງກອນຂອງຕົນໃນເມືິ່ອບໍນ
ິ່ ານມານັ້ ດ້ວຍການແກ້ໄຂນຕກໍາຂອງບັນດາກົມທິ່ຂຶັ້ນກັບກະຊວງສຶກສາທ
ການ ແລະ ກລາ, ພະແນກສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການສຶກສາທການ ແລະ
ກລາເມືອງ, ນະຄອນ ແລະ ສນຕ່າງໆ. ນຕກໍາໃໝ່ນັ້ ໄດ້ຮ່າງໃໝ່/ປັບປຸງ ພາລະບົດບາດ ຄວາມຮັບຜດ
ຊອບ, ຂອບເຂດສດ, ໂຄງປະກອບ, ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ລະບອບວທເຮັດວຽກ.
• ແຜນປະຈໍາປຂອງຂະແໜງການທມ
ິ່ ການຄດໄລ່ມນຄ່າ (ACSEP’s) ໄດ້ມການນໍາໃຊ້ເປັນເຄືິ່ອງມືການ
ວາງແຜນເປັນປະຈໍາທຸກປ ເພືິ່ອປະຕບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກລາ 5 ປ, ແຜນປະຈໍາປ ຂອງ
ຂະແໜງການທມ
ິ່ ການຄດໄລ່ມນຄ່າ ໄດ້ຮັບການສ້າງຂຶັ້ນຢໃ່ ນລະດັບສນກາງ ແລະ ແຂວງ ໂດຍມການ
ທົດລອງດໍາເນນການຢໃ່ ນລະດັບເມືອງ, ນະຄອນ. ເຄືິ່ອງມືດັິ່ງກ່າວໄດ້ມການປັບປຸງການວເຄາະທາງດ້ານ
ງົບປະມານ ເພືິ່ອໃຫ້ເປັນທາງເລືອກທາງດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ງົບປະມານທິ່ຕ້ອງການຈະຖືກນໍາມາ
ວເຄາະປຽບທຽບໃສ່ຂໍັ້ຈໍາກັດທາງດ້ານງົບປະມານຕົວຈງ ແລະ ຂໍັ້ຈໍາກັດທາງດ້ານຂດຄວາມສາມາດ.
• ຄະນະກໍາມະການວາງແຜນ ແລະ ງົບປະມານ ກໍຄືຄະນະກໍາມະການຈັດສັນຄ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັັ້ງຂຶັ້ນເພືິ່ອ
ປັບປຸງແຫຼິ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ກໍຄືຊັບພະຍາກອນການເງນຂອງຂະແໜງການ, ເປັນຕົັ້ນແມ່ນຢໃ່ ນ
ລະດັບທ້ອງຖິ່ນ.
➢ ປະເດັນບັນຫາສາຄັນ
•

•
•

ມັນມຄວາມຕ້ອງການໄດ້ເຮັດວຽກຫຼາຍຂຶັ້ນຢໃ່ ນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ
ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການດ້ານ
ພະນັກງານ ສອດຄ່ອງກັບຂະໜາດ ແລະ ຄວາມສະຫຼັບຊັບຊ້ອນຂອງແຕ່ລະແຂວງ ແລະ ເມືອງ.
ການວາງແຜນຢຂ
່ ັັ້ນທ້ອງຖິ່ນ
ບໍຄ
ິ່ ່ອຍມຄວາມສອດຄ່ອງກັນກັບຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງການສຶກສາ
ແລະ ກລາ.
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ໃນປັດຈຸບັນນ,ັ້ ແຜນປະຈໍາປ ຂອງຂະແໜງການທມ
ິ່ ການຄດໄລ່ມນຄ່າຍັງບໍິ່ທັນໄດ້ຕັດສນການຈັດສັນ
ງົບປະມານໃຫ້ແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍ ແລະ ການເຊືິ່ອມໂຍງລະຫວ່າງການວາງແຜນການ ແລະ
ງົບປະມານກໍຍັງຈໍາກັດ ຍ້ອນຂໍຈ
ັ້ ໍາກັດທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງການເງນແຫ່ງລັດຂອງລັດຖະບານ.
➢ ຂື້ສະເໜີແນະ :
•

ຄວນພຈາລະນາການຂະຫຍາຍແຜນປະຈໍາປຂອງຂະແໜງການທິ່ມການຄດໄລ່ມນຄ່າ
ລົງເຖງລະດັບ
ເມືອງໃນຂອບເຂດທົິ່ວປະເທດ.
• ສຶກສາເບິ່ງການບັນຈຸຍຸດທະສາດການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນເຂົັ້າໃນການພັດທະນາແຜນປະຈໍາປ ທິ່ມ
ການຄດໄລ່ມນຄ່າ ແລະ ສ້າງສດຈັດສັນຕົວຈງທິ່ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ຫຼາຍ
ຂຶັ້ນ.
• ມັນມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ມການສືບຕໍິ່ສ້າງຂດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຄຸມ
້ ຄ້ອງ, ໂດຍ
ສະເພາະກ່ຽວກັບວຽກງານການວາງແຜນ ແລະ ງົບປະມານ ຢໃ່ ນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ.
4.9
ຜົນໄດ້ຮັບ 9: ແຜນການເງິນສາລັບແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ເນັື້ນໃສ່
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນລະຫວ່າງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ຊົນເຜົິ່າ, ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ
ທ້ອງຖິິ່ນ.
➢ ຜົນສາເລັດທີິ່ສາຄັນໄປສູ່ຜນ
ົ ສາເລັດຂອງຜົນໄດ້ຮັບນີື້:
•

ໄດ້ມການສະໜອງທຶນການສຶກສາໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນໃນໂຮງຮຽນກນນອນ-ຊົນເຜົິ່າ ກໍຄືນັກຮຽນຢ່ໃນສະ
ຖາບັນອາຊວະສຶກສາ ຊຶິ່ງກວມ 40% ໂດຍເນັັ້ນໃສ່ເດັກຍງ ແລະ ນັກຮຽນທິ່ມາຈາກຄອບຄົວທຸກຍາກ.
• ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ໄດ້ຫັນທດການນໍາໃຊ້ເງນ ODA ສ່ວນໃຫຍ່ລົງໄປສ່ເມືອງທິ່ດ້ອຍ
ໂອກາດ ເຊິ່ງໄດ້ເປັນການໃຫ້ທດທາງທິ່ດໃນຕອນນັ້ ໃນການນໍາໃຊ້ງົບປະມານບໍລຫານ ລົງໄປສລ
່ ະດັບ
ແຂວງ ແລະ ເມືອງ, ອັນສົິ່ງຜົນໃຫ້ຫ້ອງການສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ເມືອງ ເລິ່ມໄດ້ຮັບງົບປະມານ ການ
ບໍລຫານຫຼາຍຂຶັ້ນ ຢໃ່ ນຕະຫຼອດໄລຍະ 5 ປຜ່ານມາ.
• ໃນສະພາບຂໍຈ
ັ້ ໍາກັດຂອງຊັບພະຍາກອນທິ່ມຢນ
່ ັບມືັ້ນັບເພິ່ມຂຶັ້ນ, ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ໄດ້ມ
ການດໍາເນນຫຼາຍໆກດຈະກໍາ ທິ່ແນໃສ່ປັບປຸງປະສດທພາບຂອງການຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງງົບປະມານ.
ກດຈະກໍາເຫຼົິ່ານລ
ັ້ ວມມ ແຜນການສັບຊ້ອນ ແລະ ນໍາໃຊ້ຄ, ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ການສ້າງແຜນ
ປະຈໍາປທິ່ມການຄດໄລ່ມນຄ່າ ຢໃ່ ນລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການພັດທະນາລະບົບ
(ເຊັິ່ນ ການວາງແຜນ ແລະ ງົບປະມານ MIS-PBMIS) ແລະ ວທການຈັດສັນງົບປະມານຢໃ່ ນທຸກ
ລະດັບໃຫ້ຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຍຸດທະສາດທິ່ເປັນບລມະສດ ແລະ ເງືິ່ອນໄຂຂອງທ້ອງຖິ່ນ (ເມືອງ).
➢ ປະເດັນບັນຫາສາຄັນ:
•

ເນືິ່ອງຈາກຂໍຈ
ັ້ ໍາກັດທາງດ້ານການເງນ, ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ ໄດ້ຮັບງົບປະມານພຽງແຕ່ 13%14% ຂອງລາຍຈ່າຍລັດຖະບານ ທຽບໃສ່ຄາດໝາຍ 17%.
• ໃນປັດຈຸບັນ ຍັງມຄວາມບໍສ
ິ່ ົມດນລະຫວ່າງການຈັດສັນຮ່ວງເງນທິ່ແມ່ນເງນເດືອນ ແລະ ເງນບໍລຫານທິ່
ບໍແ
ິ່ ມ່ນເງນເດືອນ ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ເພືິ່ອໃຫ້ມເງນຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ ຍຸດທະ
ສາດທິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເງນທິ່ບແ
ໍິ່ ມ່ນເງນເດືອນ ຢໃ່ ນ ESDP.
• ຢໃ່ ນລະບົບງົບປະມານປັດຈຸບັນ ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ ຍັງມສິ່ງຈງໃຈທິ່ອ່ອນນ້ອຍ ເພືິ່ອປັບປຸງ
ປະສດທພາບຂອງການນໍາໃຊ້ຄ ເນືິ່ອງຈາກບໍມ
ິ່ ການປະຢັດງົບປະມານ ເພືິ່ອຈະໄປໃຊ້ຈ່າຍເຂົັ້າໃນກດຈະ
ກໍາທິ່ຈໍາເປັນ ເພືິ່ອປັບປຸງຜົນໄດ້ຮັບຂອງ ESDP.
➢ ຂື້ສະເໜີແນະດ້ານນະໂຍບາຍ:
•
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ການປະຢັດດ້ວຍການປັບປຸງປະສດທພາບ ຂອງການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ວັດຖຸ
ອຸປະກອນຕ່າງໆ
ຕ້ອງໄດ້ເລັງໃສ່ຢ່າງຊັດເຈນໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນລະຫວ່າງຍງ-ຊາຍ,
ຊົນເຜົິ່າ, ຄົນພການ, ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ພມສັນຖານຂອງທ້ອງຖິ່ນ.
4.10 ຜົນໄດ້ຮັບ 10: ການສ້າງນະໂຍບາຍແມ່ນອີງໃສ່ຂື້ມູນ ແລະ ສະພາບຄວາມເປັນຈິງ.
➢ ຜົນສາເລັດທີິ່ສາຄັນໄປສູ່ຜນ
ົ ສາເລັດຂອງຜົນໄດ້ຮັບນີື້:
•

ໄດ້ພັດທະນາແຜນພັດທະນາຍຸດທະສາດ ເພືິ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕບັດລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂໍມ
ັ້ ນ ຂອງການສຶກສາ
ແລະ ກລາລາວ (LESMIS)
• ໄດ້ກໍາລັງພັດທະນາລະບົບການຄຸ້ມຄອງການວາງແຜນການ ແລະ ງົບປະມານ (PBMIS) ເພືິ່ອເຊືິ່ອມ
ໂຍງຖານຂໍມ
ັ້ ນພະນັກງານ ແລະ ຖານຂໍັ້ມນເງນເດືອນທິ່ມໃນປັດຈຸບັນ ໄດ້ຢ່າງມປະສດທພາບຍິ່ງຂຶັ້ນ.
➢ ປະເດັນບັນຫາສາຄັນ:

•

ຂໍມ
ັ້ ນທິ່ມ ໃນຖານຂໍັ້ມນ EMIS ເວົັ້າລວມແມ່ນຍັງບໍທ
ິ່ ັນຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງເຕັມເມັດເຕັມໜ່ວຍເຂົັ້າໃນການ
ພັດທະນານະໂຍບາຍການສຶກສາ ເນືິ່ອງຈາກມຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຂົັ້າເຖງ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນ
ການນໍາໃຊ້ລະບົບດັິ່ງກ່າວ. ການເຂົັ້າເຖງ ຍັງຖືກຈໍາກັດໂດຍການບໍລຫານຈັດການ. ພະນັກງານຍັງຂາດ
ປະສົບການ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການວເຄາະວໄຈ. ລະບົບຂໍມ
ັ້ ນຂ່າວສານ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການສ້າງຄວາມ
ເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ດຂຶັ້ນ ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ຂມ
ໍັ້ ນເປັນທິ່ໜ້າເຊືິ່ອຖື, ສາມາດເຂົັ້າເຖງ, ທັນການ ແລະ ຖືກຕ້ອງ ພ້ອມ
ທັງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນສະພາບປັດຈຸບັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນຍິ່ງຂຶັ້ນ.
• ກດຈະກໍາຂອງຄະນະປະສານງານ ແລະ ສະໜັບສະໜນວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ກລາ ຂອງໜ່ວຍວຊາ
ການຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ (ESWG Focal Group) ກ່ຽວກັບການຄົັ້ນຄວ້າຍັງຍັງບໍທ
ິ່ ັນໄດ້
ເຊືິ່ອມໂຍງຢ່າງເຈາະຈົງເຖງຄວາມຕ້ອງການໃນການຄົັ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍ ຂອງກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກລາ.
ການຄົັ້ນຄວ້າ ໄດ້ມການດໍາເນນໂດຍຫຼາຍຄຮ
່ ່ວມງານ ແລະ ໜ່ວຍງານທິ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແຕ່ຜົນການ
ຄົັ້ນຄວ້າບໍິ່ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະ ການສ້າງແຜນ. ນກ
ັ້ ໍເນືິ່ອງມາຈາກ
ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ຍັງບໍມ
ິ່ ຂະບວນການ ເພືິ່ອກໍານົດການພັດທະນານະໂຍບາຍ ຫຼື ກໍານົດ
ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການວໄຈໃນສິ່ງທິ່ເປັນບລມະສດເພືິ່ອປັບປຸງຂະແໜງການ.
➢ ຂສ
ື້ ະເໜີແນະ ດ້ານນະໂຍບາຍ:

•

•

ຄວນພຈາລະນາໃນການສ້າງສາຍພົວພັນທິ່ແຂງແຮງ ລະຫວ່າງ ກົມແຜນການ ແລະ ໜ່ວຍງານຄົັ້ນຄວ້າ
ລວມທັງຢ່ໃນ ແລະ ນອກ ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ເພືິ່ອຮັບປະກັນ:
ກ) ໃຫ້ມຂະບວນການສໍາລັບກໍານົດການພັດທະນານະໂຍບາຍຂອງກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ
ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຄົັ້ນຄວ້າ ໃນສິ່ງທິ່ເປັນບລມະສດ ເພືິ່ອປັບປຸງຂະແໜງການ.
ຂ) ຜົນຂອງການຄົັ້ນຄວ້າໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະ ການວາງແຜນ.

➢

ຂື້ສະເໜີແນະອິ່ນໆ:

ພຈາລະນາພັດທະນາວທການ ເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດເຂົັ້າເຖງລະບົບ ການຄຸ້ມຄອງຂໍັ້ມນໄດ້ງ່າຍຂຶັ້ນ ແລະ ທັນ
ການ ເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະ ການວາງແຜນ.
4.11 ຜົນໄດ້ຮັບ 11: ພົນລະເມອງລາວທຸກຄົນມີສຸຂະພາບເຂັື້ມແຂງ, ມີນັກກິລາສະໝັກຫິື້ນ
ແລະ ນັກກິລາອາຊີບ ທີິ່ມຄ
ີ ຸນນະພາບ ເຊິ່ອງໂຍງກັບນັກກິລາ-ກາຍຍະກາ ພາກພື້ນ
ແລະ ສາກົນ ແລະ ຮູ້ຮກ
ັ ສາ ສີລະປະ ວັດທະນະທາຂອງຊາດ.
➢ ຜົນສາເລັດທີິ່ສາຄັນ ໄປສູຜ
່ ົນສາເລັດຂອງຜົນໄດ້ຮັບນີື້:
•
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ທມນັກກລາຈາກ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມກລາໂອລມປກເປັນເທືິ່ອທໍາອດໃນປ 2016 ທປ
ິ່ ະເທດເບຼຊນ
ແລະ ໃນກລາຊເກມ ຄັງທ 29 ເຊິ່ງແມ່ນປະເທດມາເລເຊຍ ໄດ້ເປັນເຈົັ້າພາບໃນປ 2017, ລາວເຮົາ
ສາມາດຍາດໄດ້ 2 ຫຼຽນຄໍາ, 3 ຫຼຽນເງນ ແລະ 21 ຫຼຽນທອງແດງ.
• ດ້ວຍການສະໜັບສະໜນຂອງຄຮ
່ ່ວມພັດທະນາ ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ກໍໄດ້ສົິ່ງນັກກລາຄົນ
ພການໄປຮ່ວມກລາໂອລມປກສໍາລັບຄົນພການ ທປ
ິ່ ະເທດອນໂດເນເຊຍ ໄດ້ເປັນເຈົັ້າພາບໃນປ 2018.
ນັກກລາຄົນພການ ສາມາດຍາດໄດ້ຫຼຽນຄໍາຢໃ່ ນກລາຍົກນໍັ້າໜັກ ແລະ ກລາລກບານ (Goal Ball).
• ກລາ-ກາຍຍະກໍາ ໄດ້ເນັັ້ນໃສ່ການຫຼັ້ນກລາເພືິ່ອສຸຂະພາບ ຢໃ່ ນໝ່ນັກຮຽນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ທັງຢ່
ໃນການແຂ່ງຂັນລະດັບຊາດ ກໍຄືໃນລະດັບພາກພືັ້ນ.
• ໂຮງຮຽນພອນສະຫວັນການກລາ-ກາຍະກໍາ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັັ້ງຂຶັ້ນ ເພືິ່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜນແກ່
ນັກຮຽນທມ
ິ່ ພອນສະຫວັນພເສດໃນດ້ານການກລາ.
• ການປຸກລະດົມກລາມວນຊົນ ໄດ້ສົິ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ມຢ່າງນ້ອຍ 20% ຂອງຊຸມຊົນຢໃ່ ນຂອບເຂດທົິ່ວ
ປະເທດ ໄດ້ມສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຕັັ້ງໜ້າເຂົັ້າໃນການຫຼັ້ນກລາ ແລະ ການອອກກໍາລັງກາຍເພືິ່ອສຸຂະພາບ.
➢ ປະເດັນບັນຫາສາຄັນ
•

ການລົງທຶນໃສ່ການພັດທະນາກລາ ຢໃ່ ນລະດັບສນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຍັງຈໍາກັດ ແລະ ບໍຕ
ິ່ ເໍິ່ ນືິ່ອງ. ສິ່ງນັ້
ໄດ້ສົິ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັັັ້ງປະຕບັດແຜນພັດທະນາກລາຂາດບັັ້ນຂາດຕອນ.
• ຍັງບໍທ
ິ່ ັນມງົບປະມານທິ່ຈັດສັນໄວ້ສໍາລັບນັກກລາຄົນພການ ສໍາລັບປ 2019 ແລະ 2020 ເພືິ່ອເຂົັ້າຮ່ວມ
ກລາຄົນພການ.
• ພືັ້ນຖານວັດຖຸຮັບໃຊ້ການກລາທິ່ມໃນປັດຈຸບັນຢໃ່ ນທຸກລະດັບ ແມ່ນຕ້ອງການໃຫ້ມການຄຸ້ມຄອງ ແລະ
ບໍາລຸງຮັກສາທິ່ດກວ່ານ.ັ້
➢ ຂື້ສະເໜີແນະ:
•

ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້ຢ່ໃນລະດັບພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ, ການພັດທະນາກລາ
ລະດັບສງ ຄວນເລັິ່ງໃສ່ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ການສະໜັບສະໜນໂຮງຮຽນພອນສະຫວັນການກລາ.
5. ຂອບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຂອງ ESDP 2016-2020
➢ ຜົນສາເລັດທີິ່ສາຄັນໄປສູ່ຜນ
ົ ສາເລັດຂອງຜົນໄດ້ຮັບນີື້:
ກົມກວດກາໄດ້ມການການພັດທະນາຂອບການຕດຕາມ ແລະ ປະເມນຜົນ ESDP 2016-2020
ແບບຄົບຊຸດ. ຂອບດັິ່ງກ່າວ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມບົດລາຍງານປະຈໍາປ ໃນແຕ່ລະ 11 ຜົນໄດ້ຮັບ ທຽບໃສ່ຜົນ
ໄດ້ຮັບໄລຍະກາງ ແລະ ມແຜນດໍາເນນງານໄປພ້ອມໆກັບການພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການ
ທິ່ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ. ນອກນັັ້ນ ຂອບການຕດຕາມ ແລະ ປະເມນຜົນ ຍັງເກັບກໍາເອົາຂໍມ
ັ້ ນມາຈາກແຕ່
ລະຂະແໜງການຍ່ອຍກ່ຽວກັບຕົວຊບ
ັ້ ອກຫຼັກ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດບັນດາກດ
ຈະກໍາຫຼັກ.
➢ ປະເດັນບັນຫາສາຄັນ:
•

•

ໄດ້ມການທັບຊ້ອນກັນຫຼາຍ ລະຫວ່າງບົດລາຍງານການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດແຜນປະຈໍາປຂອງຂະແໜງການ
(ກະກຽມໂດຍກົມແຜນການ) ແລະ ບົດລາຍງານຂອບການຕດຕາມ ແລະ ປະເມນຜົນ ເຊິ່ງລາຍງານໂດຍ
ກົມກວດກາ. ນກ
ັ້ ໍເປັນສິ່ງທິ່ຫຼກລ້ຽງບໍໄິ່ ດ້, ແຕ່ກົມແຜນການ ແລະ ກົມກວດກາ ຕ້ອງໄດ້ປກ
ຶ ສາຫາລືວທ
ການຮ່ວມກັນເພືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນການແບກຫາບ ການລາຍງານຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍ. ເຖງຢ່າງໃດກໍຕາມ ກໍ
ຍັງປະກົດມຊ່ອງຫວ່າງຢໃ່ ນການຕດຕາມ ແລະ ປະເມນຜົນ. ກອງປະຊຸມທົບທວນຂະ ແໜງການຮ່ວມ
ກັນ (JSRM) (ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ແລະ ຄຮ
່ ່ວມພັດທະນາ) ໄດ້ຢຸດສະຫງັກລົງ (ບໍມ
ິ່
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JSRM ນັບແຕ່ປ 2015 ເປັນຕົັ້ນມາ) ແລະ ຍັງບໍທ
ິ່ ັນມການທົບທວນຕາມຫົວຂໍັ້ (ກະທ້) ປະຈໍາປ
(ATR) ທຜ
ິ່ ະລດອອກ (ຍ້ອນການເຊືິ່ອມລະຫວ່າງ JSRM ແລະ ATR).
• ຍັງບໍທ
ິ່ ັນມການຕດຕາມຜົນສໍາເລັດກ່ຽວກັບ ຈຸດປະສົງດ້ານນະໂຍບາຍ ກໍຄືຄວາມຄືບໜ້າທຽບໃສ່ຜົນໄດ້
ຮັບລະດັບສງ, ເຖງແມ່ນວ່າກົມກວດກາພວມຢ່ໃນຂະບວນການເຮັດສິ່ງເຫຼົິ່ານັ້ກໍຕາມ ໂດຍນໍາໃຊ້ ບົດ
ລາຍງານປະຈໍາປ ດ້ວຍຊຸດເຄືິ່ອງມື ແລະ ຄມ
່ ືແນະນໍາການຕດຕາມກ່ຽວກັບຜົນສໍາເລັດ. ຊຸດເຄືິ່ອງມືນັ້ ໄດ້
ລະບຸການເຊືິ່ອມໂຍງລະຫວ່າງກດຈະກໍາຕ່າງໆ ແລະ ຂົງເຂດຜົນໄດ້ຮັບທິ່ແຕກຕ່າງກັນ ກໍຄືຄວາມລ້າຊ້າ
ໃນການຕດຕາມການປະຕບັດກດຈະກໍາ.
• ເຖງແມ່ນວ່າບົດລາຍງານປະຈໍາປ ກ່ຽວກັບຜົນສໍາເລັດຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ ຂອງກົມ
ແຜນການ ໄດ້ບັນຈຸພາບລວມຂອງງົບປະມານທອ
ິ່ ະນຸມັດຕາມພາກຂອງງົບປະມານກໍຕາມ, ແຕ່ກໍຍັງ
ຕ້ອງການ ການວເຄາະການນໍາໃຊ້ງົບປະມານທິ່ມປະສດທຜົນ ທຽບໃສ່ຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍຫຼາຍ
ຂຶັ້ນ. ການປະຊຸມ JSRM ທິ່ຜ່ານມາ ກໍໄດ້ເຄຍບັນຈຸສະຖານະທາງດ້ານການເງນຂອງຂະແໜງການ ໃນ
ນາມເປັນຫົວຂໍໜ
ັ້ ຶິ່ງ.
➢ ຂື້ສະເໜີແນະ ດ້ານນະໂຍບາຍ:
ຄວນພຈາລະນາ ເບິ່ງຄືນລະບົບການຕດຕາມ ແລະ ປະເມນຜົນທິ່ມໃນປັດຈຸບັນ ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ຄວາມ
ຕ້ອງການ ການລາຍງານງ່າຍດາຍຂຶັ້ນ. ຕ້ອງໄດ້ມການເບງິ່ ຄືນຈຸດປະສົງຂອງລະບົບການຕດຕາມ ແລະ
ປະເມນຜົນ ESDP ເພືິ່ອກໍານົດວ່າ ລະດັບຄວາມແທດເໝາະຂອງບົດລາຍງານ ESDP ນັັ້ນຄວນເປັນ
ຄືແນວໃດ.
• ໜ່ວຍງານວຊາການຂອງຂະແໜງການສຶກສາ (ESWG) ຄວນລະບຸກົນໄກທາງເລືອກໃຫ້ກັບ JSRM
ເພືິ່ອຕດຕາມຜົນສໍາເລັດຂອງນະໂຍບາຍທມ
ິ່ ໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງຜົນໄດ້ຮັບລະດັບສງ.
ການຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມກັນເພືິ່ອຄົັ້ນຄວ້າໃນຫົວຂໍຕ
ັ້ ່າງໆ
ໂດຍການມສ່ວນຮ່ວມຂອງພະນັກງານຂັັ້ນ
ທ້ອງຖິ່ນ ອາດເປັນກົນໄກທາງເລືອກອກອັນໜຶິ່ງ.
• ນໍາໃຊ້ບັນດາ “ເມືອງດ້ອຍໂອກາດ” ເພືິ່ອຕດຕາມເບິ່ງຄວາມແຕກໂຕນກັນ ລະຫວ່າງເມືອງດັິ່ງກ່າວ ລວມ
ທັງທ່າອ່ຽງຂອງຊາດ.
6. ແຜນດ້ານການເງິນ ຂອງ ESDP ສາລັບ 2016-2020
➢ ຜົນສາເລັດໃນດ້ານການຮັກສາຄວາມປອດໄພທາງການເງິນ
•

•

•

•

ແຜນຄາດຄະເນງົບປະມານຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ ຢໃ່ ນແຜນການເງນ ຂອງ ESDP ແຕ່
2016-2020 ໄດ້ວ່າງໄວ້ 17% ຂອງງົບປະມານພາຍໃນຫຼັກ (ລາຍຈ່າຍທັງໝົດ ລົບໜັ້ສນ ແລະ
ODA). ໄດ້ນໍາໃຊ້ວທການຄດໄລ່ແບບນັ້ ກໍເນືິ່ອງຈາກວ່າ ເພືິ່ອຫຼກລ່ຽງຜົນໄດ້ຮັບທິ່ຜດ ໃນການທຽບ
ສ່ວນແບ່ງ ຫຼື ເປເຊັນງົບປະມານ ໃສ່ເງນ ODA ທິ່ມທັງໝົດ, ຊຶິ່ງເງນ ODA ສ່ວນໃຫຍ່ໃຊ້ຈ່າຍເຂົັ້າໃສ່
ໂຄງການໃນຂົງເຂດການຂົນສົິ່ງ ເຊັິ່ນ: ທາງລົດໄຟລາວ-ຈນ.
ເຖງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ງົບປະມານແຫ່ງຊາດໂດຍລວມ ໄດ້ມການປັບໃຫ້ລົດລົງ ໃນປ 2016, 2017 ແລະ
2018 ເຊິ່ງສົິ່ງຜົນໃຫ້ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ ບໍໄິ່ ດ້ຮັບຕົວເລກງົບປະມານຫຼາຍເທົິ່າທິ່ວາງແຜນ
ໄວ້ໃນ ESDP, ເຖງວ່າຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາໄດ້ຮັບງົບປະມານພາຍໃນ 17% ທຽບໃສ່ຂອງ
ງົບປະມານພາຍໃນຫຼັກຂອງລັດຖະບານໃນສົກປ 2015-16 ແລະ ປ 2018 (ແຕ່ໃນປດຽວກັນັັ້ນ ຖ້າ
ທຽບໃສ່ງົບປະມານຫຼັກທັງໝົດ ໄດ້ຮັບພຽງແຕ່ 16,3% ແລະ 14,02% ຕາມລໍາດັບ).
ໃນປ 2017 ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ໄດ້ສ້າງຕັັ້ງຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ງົບປະມານ
ດ້ວຍມຸມມອງເພືິ່ອເສມສ້າງຄວາມເຊືິ່ອມໂຍງ ລະຫວ່າງການວາງແຜນການ ແລະ ການສ້າງແຜນງົບ
ປະມານ ເພືິ່ອການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນຢ່າງມ ລັກສະນະຍຸດທະສາດໃຫ້ຫຼາຍຂຶັ້ນ (ແລະ ມຄວາມເປັນ
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ທໍາ). ພ້ອມທັງເປັນການກຽມການທິ່ດ ເພືິ່ອການຂໍງົບປະມານເພິ່ມຂຶັ້ນຈາກກະຊວງການເງນ ແລະ ກະ
ຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃນໄລຍະຂະບວນການສ້າງງົບປະມານ.
➢ ປະເດັນບັນຫາສາຄັນ:
ການປະເມນເຄິ່ງສະໄໝ ຂອງ ESDP 2016-2020 ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຈະແຈ້ງວ່າຂະແໜງການສຶກ
ສາ ແລະ ກລາ ໄດ້ຮັບງົບປະມານໜ້ອຍກວ່າທິ່ຕ້ອງການໃນໄລຍະແຕ່ 2016-2018. ການທົບທວນໄດ້
ສະເໜວ່າ ໃນຂະນະທິ່ມການເພິ່ມຂຶັ້ນຂອງງົບປະມານບໍລຫານ ແລະ ງົບປະມານການລົງທຶນເຊິ່ງເຫັນວ່າ
ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນເພືິ່ອໃຫ້ບັນລຸຈຸດປະສົງ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສານັັ້ນ, ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້
ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທມ
ິ່ ຈໍາກັດ ໃຫ້ມປະສດທພາບຫຼາຍຂຶັ້ນ.
• ໃຫ້ເຂົາັ້ ໃຈວ່າ ງົບປະມານເງນເດືອນແມ່ນງົບປະມານທິ່ບໍິ່ສາມາດຕັດ ຫຼື ເຄືິ່ອນຍ້າຍໄດ້, ແຕ່ງົບປະມານທິ່
ສາມາດເຄືິ່ອນເພິ່ມ, ຕັດ ຫຼື ເຄືິ່ອນຍ້າຍໄດ້ ກໍມແຕ່ງົບປະງົບປະມານບໍລຫານທິ່ບໍິ່ແມ່ນເງນເດືອນ ແລະ
ງົບປະມານການລົງທຶນ ແຕ່ ເງນໃນຮ່ວງນັ້ ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ ແມ່ນໄດ້ຮັບໜ້ອຍທິ່ສຸດ.
➢ ຂື້ສະເໜີແນະດ້ານນະໂຍບາຍ:
•

•

•

ກົມການເງນ ແລະ ກົມແຜນການ ຂອງກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ຕ້ອງໄດ້ກະກຽມຮ່ວມກັນກ່ຽວ
ກັບຂໍຄ
ັ້ ວາມອະທບາຍທິ່ຊັດເຈນ ເຖງຄວາມຕ້ອງການງົບປະມານການສຶກສາ ເພືິ່ອດຶງຄວາມສົນໃຈຂອງ
ກະຊວງການເງນ ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຢໃ່ ນເວລາການສ້າງແຜນງົບປະມານ, ພ້ອມ
ທັງສະແດງໃຫ້ເຫັນເປັນຮບປະທໍາ ການເຊືິ່ອມໂຍງລະຫວ່າງການສະເໜຂໍງົບປະມານເພິ່ມ ແລະ ບັນດາ
ຄາດໝາຍ ນະໂຍບາຍ ຂອງ ESDP.
ຄະນະກໍາມະການວາງແຜນ ແລະ ງົບປະມານ ຄວນພັດທະນາແຜນ ເພືິ່ອກ້າວໄປສ່ຂະບວນການສ້າງງົບ
ປະມານ ໄປສກ
່ ົນໄກທິ່ມລັກສະນຍຸດທະສາດຫຼາຍຂຶັ້ນ ໂດຍມຸ່ງເນັັ້ນລົດຊ່ອງຫວ່າງຄວາມບໍິ່ສະເໝພາບ.
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ພາກທີ 1: ພາກສະເໜີ
I.

ເປີດຫົວເລິ່ອງ

ການທົບທວນເຄິ່ງສະໄໝ (MTR) ຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ (ESDP)
2016-2020 ແມ່ນການປະຕບັດຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ (MOES) ແລະ ຄ່
ຮ່ວມພັດທະນາ (DPs). ເປົັ້າໝາຍຂອງການທົບທວນ ແມ່ນເພືິ່ອສັງລວມຄວາມຄືບໜ້າ, ຜົນສໍາເລັດ ແລະ ຂໍັ້
ຄົງຄ້າງໃນການປະຕບັດ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກລາ ແລະ ເພືິ່ອຊອກໃຫ້ເຫັນສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ສິ່ງທິ່
ເປັນອັນກັງວົນຂອງຜ້ທິ່ມສ່ວນຮ່ວມຫຼັກໆຂອງຂະແໜງການ. ການວເຄາະເຖງຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ
ແມ່ນແນໃສ່ໃຫ້ມຄວາມເປັນເອກະພາບໃນວຽກງານບລມະສດຕ່າງໆ
ເພືິ່ອປັບປຸງການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດແຜນ
ໄລຍະທ້າຍ ກໍຄືຕົວຊັ້ບອກຂອງເປົັ້າໝາຍໄລຍະຍາວ ເພືິ່ອພຈາລະນາ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ
ກລາຄັັ້ງຕໍິ່ໄປ. ການທົບທວນນັ້ ຈະພຈາລະນາແກ້ໄຂບັນດາຂໍຈ
ັ້ ໍາກັດທິ່ເປັນບລມະສດ ຢ່ໃນສະພາບບໍລບົດ ຂອງ
ມະຕກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັັ້ງທ X ຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕວັດລາວ 2015 ແລະ ເປົັ້າໝາຍລວມຂອງແຜນພັດທະ
ນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ 2016-2020 ຊຶິ່ງໄດ້ກໍານົດດັິ່ງນັ້:
“ ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຢູ່ ສປປ ລາວ ມີໂຄງສ້າງ ແລະ ມີຊັບພະຍາກອນ
ທີິ່ເໝາະສົມ ເພິ່ອເຮັດໃຫ້ພົນລະເມອງລາວທຸກຄົນເຂົື້າເຖິງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ-

ກາຍຍະກາ ທີິ່ມີຄຸນນະພາບ ເພິ່ອໃຫ້ປະເທດຊາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກການ
ຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ຫຼຸດພົື້ນອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມ
ດ້ອຍພັດທະນາພາຍໃນປີ 2020”.

ໜ້າທິ່ຂອງການທົບທວນເຄິ່ງສະໄໝ ແມ່ນເນັັ້ນໜັກໃສ່ຄວາມຕ້ອງການທົບທວນທິ່ມຄຸນນະພາບ ແລະ
ຄວາມໂປ່ງໄສໃນລະດັບສງ ເພືິ່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການກໍານົດບັນດາບລມະສດ ເພືິ່ອປັບປຸງການບໍລຫານ ແລະ ການ
ທໍາງານຂອງລະບົບການສຶກສາ ແລະ ກລາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄວາມສາມາດຂອງລະບົບໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ
ແລະ
ການປະຕຮບການສຶກສາທິ່ມຄວາມຍືນຍົງ
ລວມທັງການປັບປຸງຄວາມສະເໝພາບໃນການສະ
ໜອງການສຶກສາທິ່ມຄຸນນະພາບ.
ເພືິ່ອບັນລຸເປົັ້າໝາຍລວມໃນການທົບທວນ, ກົມແຜນການ ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ໄດ້ເປັນຜ້
ປະສານງານໃນຂະບວນການປຶກສາຫາລື ແລະ ການວເຄາະ ເຊິ່ງປະກອບມ:
• ກອງປະຊຸມລະຫວ່າງຄະນະວຊາການທົບທວນເຄິ່ງສະໄໝ ແລະ ຜຕ
້ າງໜ້າທິ່ມາຈາກທຸກຂະແໜງການ
ຍ່ອຍຂອງກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ.
• ກອງປະຊຸມທົບທວນຢໃ່ ນແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍ ເຊິ່ງລວມມຜຕ
້ າງໜ້າຈາກບັນດາກົມທິ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ແລະ ຄຮ
່ ່ວມພັດທະນາຕົັ້ນຕໍ.
• ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ເຊິ່ງລວມມຜຕ
້ າງໜ້າຈາກພະແນກສຶກສາທການ ແລະ ກລາ
ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຫ້ອງການສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ເມືອງຫຼາຍກວ່າ 25 ແຫ່ງ ຢໃ່ ນທົິ່ວປະ
ເທດ.
• ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືທົບທວນເຄິ່ງສະໄໝ ຂອງໜ່ວຍວຊາການຂະແໜງການສຶກສາ (ESWG),
ຄະນະຮັບຜດຊອບການປະສານງານ ແລະ ສະໜັບສະໜນວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ກລາ (FG).
• ກອງປະຊຸມທົບທວນ ແລະ ຮັບຮອງຂອງໜ່ວຍວຊາການຂະແໜງການສຶກສາ (ESWG) ກ່ຽວກັບການ
ທົບທວນເຄິ່ງສະໄໝຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ 2016-2020.
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II.

ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2016-2020

ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ ແມ່ນແຜນທິ່ສືບຕໍິ່ຈາກຂອບພັດທະນາຂະແໜງການ
ສຶກສາ (ESDF) 2009-2015 ແລະ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ 2011-2015. ແຜນພັດທະນາຂະ
ແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ 2016-2020 ໄດ້ພັດທະນາຂຶັ້ນໂດຍຜ່ານຂະບວນການປຶກສາຫາລື ເຊິ່ງລວມເອົາ
ທັງການນໍາໃຊ້ທດສະດການປ່ຽນແປງ ແລະ ການສົນທະນາວຊາການຢ່ໃນຫຼາຍກອງປະຊຸມຂອງໜ່ວຍວຊາການ
ຂະແໜງການສຶກສາ. ຜົນຂອງການປຶກສາຫາລືດັິ່ງກ່າວ ໄດ້ນາໍ ໄປສກ
່ ານກໍານົດເປົັ້າໝາຍລວມ, ບັນດາຜົນໄດ້ຮັບ;
ທດທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ; ຕົວຊັ້ບອກຫຼັກ ແລະ ການຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານຊັບພະຍາ
ກອນຮັບໃຊ້ໃນໄລຍະແຜນການ 5 ປ (2016-2020). ແຜນດັິ່ງກ່າວຍັງໄດ້ກວມເອົາເນືັ້ອໃນຈຸດປະ ສົງ, ຄາດ
ໝາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ວຽກງານຈຸດສຸມຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍຢ່ໃນໄລຍະດຽວກັນ.
ຈຸດປະສົງຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ ແມ່ນສອດຄ່ອງ ແລະ ທັງໃຫ້ການສະໜັບ
ສະໜນ 5 ເປົັ້າໝາຍລວມ ແລະ ວໄສທັດຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປ ຄັັ້ງທ VIII
(2016-2020) ແລະ ເປັນພືັ້ນຖານເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ມຄວາມຄືບໜ້າທິ່ສໍາຄັນ ກ້າວໄປສຜ
່ ົນສໍາເລັດເປົັ້າໝາຍໄລຍະ
ຍາວ ຢໃ່ ນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ.
1.

ຈຸດປະສົງຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2016-2020
ຈຸດປະສົງຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ 2016-2020 ລວມມ 5 ຈຸດປະສົງດັິ່ງນັ້:
1) ນັກຮຽນທຸກຄົນມຄວາມຮ້ ແລະ ຄວາມສາມາດຂັັ້ນພືັ້ນຖານທິ່ຈໍາເປັນ ພ້ອມທັງມສຸຂະພາບແຂງແຮງ
ເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດເຂົັ້າເຮັດວຽກ ຕາມຕະຫຼາດແຮງງານ ຫຼື ສືບຕໍິ່ຮຽນໃນການສຶກສາຫຼັງຂັັ້ນພືັ້ນຖານ.
2) ເພືິ່ອສະໜອງການສຶກສາຫຼັງຂັັ້ນພືັ້ນຖານ
ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງການຂະ
ຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກດ-ສັງຄົມໃນແຕ່ລະໄລຍະ; ພ້ອມທັງສາມາດເຊືິ່ອມໂຍງ ແລະ ແຂ່ງຂັນກັບ
ກໍາລັງແຮງງານໃນບັນດາປະເທດອາຊຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຫຼື ASEAN.
3) ບັນລຸຄາດໝາຍດັດຊະນຊັບສນມະນຸດ ເພືິ່ອໃຫ້ປະເທດຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດ້ອຍ
ພັດທະນາ ໂດຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນລະຫວ່າງຍງ-ຊາຍ, ຄົນພການ, ຄົນທຸກຍາກ, ຊົນເຜົິ່າ ແລະ
ອືິ່ນໆ.
4) ຂະແໜງການມແຜນການ, ງົບປະມານ ແລະ ມການຕດຕາມເພືິ່ອນໍາໃຊ້ແຫຼິ່ງທຶນຢ່າງມປະສດທພາບ.
5) ກລາ-ກາຍຍະກໍາລາວຄ່ອຍເຊືິ່ອມໂຍງກັບມາດຕະຖານຂອງພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ.

ພັນທະກດຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ 2016-2020 ເຊິ່ງໄດ້ມາຈາກທດສະດ
ການປ່ຽນແປງ ໄດ້ນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການພັດທະນາພັນທະກດກ່ຽວກັບຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນດັິ່ງກ່າວ. ແຕ່ລະຜົນໄດ້
ຮັບແມ່ນແກ້ໄຂຂໍັ້ຈາໍ ກັດສະເພາະເຈາະຈົງ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍໃນການປະຕບັດເປົັ້າໝາຍລວມ ຂອງແຜນພັດທະ
ນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ. ບັນດາຍຸດທະສາດ ລວມທັງຜົນໄດ້ຮັບໄລຍະກາງ ເຊິ່ງນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການ
ຕດຕາມຄວາມຄືບໜ້າ ແມ່ນໄດ້ສະໜອງໃຫ້ຢ່ໃນແຕ່ລະຜົນໄດ້ຮັບ. ເພືິ່ອໃຫ້ບັນລຸໄດ້ຜົນສໍາເລັດ ແລະ ຄວາມ
ຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັງປະຕບັດຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມ
ການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງຂະແໜງການຍ່ອຍຕ່າງໆໃນທຸກລະດັບ (ລວມທັງໜ່ວຍງານອືິ່ນໆ) ແລະ ພາກສ່ວນທິ່
ກ່ຽວຂ້ອງອືິ່ນໆ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງເຂົາເຈົັ້າ ກໍໄດ້ກໍານົດເຊັິ່ນດຽວກັນຢ່ໃນແຜນດັິ່ງກ່າວ.
ຜົນໄດ້ຮັບທີ 1: ຈໍານວນນັກຮຽນແຕ່ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ຮອດ ມ4 ເຂົັ້າເຖງການສຶກສາທິ່ມຄຸນນະພາບ ທິ່
ດເພິ່ມຂຶັ້ນ ໂດຍເອົາໃຈໃສ່ຜທ
້ ິ່ດ້ອຍໂອກາດພ້ອມທັງຮັບປະກັນຄວາມສະເໝພາບຍງ-ຊາຍ.
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ຜົນໄດ້ຮັບທີ 2: ຈໍານວນນັກຮຽນປະຖົມ ທມ
ິ່ ຄວາມສາມາດເພິ່ງພາຕົນເອງໃນການອ່ານ, ການຂຽນ ແລະ ການ
ຄໍານວນເລກເພິ່ມຂຶັ້ນ.
ຜົນໄດ້ຮັບທີ 3: ຈໍານວນຄທມ
ິ່ ວຸດທການສຶກສາ ແລະ ສະມັດຖະພາບເໝາະສົມກັບວຊາສດສອນເພິ່ມຂຶັ້ນ ເພືິ່ອ
ຮັບປະກັນໃຫ້ນັກຮຽນໃນໂຮງຮຽນ ແຕ່ອະນຸບານຮອດມັດທະຍົມ ໄດ້ຮຽນຮ້ຕາມຈຸດປະສົງທິ່
ກໍານົດໄວ້ໃນຫຼັກສດ.
ຜົນໄດ້ຮັບທີ 4: ໂຮງຮຽນທຸກແຫ່ງມແຫຼິ່ງທຶນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດພຽງພໍເພືິ່ອປັບປຸງຜົນການຮຽນຂອງ
ນັກຮຽນ.
ຜົນໄດ້ຮັບທີ 5: ຈໍານວນນັກຮຽນຜ້ທິ່ຮຽນຈົບການສຶກສາຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ຜ້ທິ່ມຄວາມສາມາດຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ແລະ
ຄວາມຮ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການເພືິ່ອສາມາດເຂົັ້າເຮັດວຽກຕາມຕະຫຼາດແຮງງານ ຫຼື ເພືິ່ອສືບຕໍິ່
ຮຽນໃນການສຶກສາຂັັ້ນພືັ້ນຖານເພິ່ມຂຶັ້ນ ຫຼື ກາຍເປັນຜ້ປະກອບການ.
ຜົນໄດ້ຮັບທີ 6: ອັດຕາການຮຽນຮໜ
້ ັງສືຂອງຜໃ້ ຫຍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງດຂຶັ້ນ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນຄວາມສະເໝ
ພາບຍງ-ຊາຍ
ຜົນໄດ້ຮັບທີ 7:
ຄຸນນະພາບ ແລະ ຈໍານວນຜ້ຮຽນຈົບ ການສຶກສາຫຼັງຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ທັງພາກລັດ ແລະ
ເອກະຊົນ ສອດຄ່ອງກັບເປົັ້າໝາຍຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດສະໄໝທ
VIII.
ຜົນໄດ້ຮັບທີ 8:
ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ ມໂຄງສ້າງ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການຕດຕາມ
ທິ່
ເໝາະສົມ ໂດຍນໍາໃຊ້ແຜນປະຈໍາປຂອງຂະແໜງການທິ່ມການຄດໄລ່ມນຄ່າ ແລະ ເຊືິ່ອມໂຍງ
ກັບແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກລາ 5 ປ.
ຜົນໄດ້ຮັບທີ 9:
ແຜນການເງນສໍາລັບແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກລາ ເນັັ້ນໃສ່ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ
ແຕກໂຕນ ລະຫວ່າງບົດບາດຍງ-ຊາຍ,ຊົນເຜົິ່າ, ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ.
ຜົນໄດ້ຮັບທີ 10: ການສ້າງນະໂຍບາຍແມ່ນອງໃສ່ຂມ
ໍັ້ ນ ແລະ ສະພາບຄວາມເປັນຈງ.
ຜົນໄດ້ຮັບທີ 11: ພົນລະເມືອງລາວທຸກຄົນ ມສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ມນັກກລາສະໝັກຫຼນ
ັ້ ແລະ ນັກກລາອາຊບ
ທິ່ມຄຸນນະພາບເຊືິ່ອໂຍງກັບກລາ-ກາຍຍະກໍາພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ ແລະ ຮ້ຮັກສາສລະປະ
ວັດທະນະທໍາຂອງຊາດ.
2. ໂຄງປະກອບຂອງເອກະສານບົດລາຍງານການທົບທວນເຄິິ່ງສະໄໝ.
ໃນພາກທ 2 ຂອງບົດທົບທວນເຄິ່ງສະໄໝ ແມ່ນມການສະເໜຄືນ 5 ຈຸດປະສົງທິ່ໄດ້ວາງອອກຢ່ໃນແຜນ
ພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ 2016-2020. ສະພາບຄວາມຄືບໜ້າຂອງແຕ່ລະຕົວຊັ້ບອກໄດ້
ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່ບາງບ່ອນທິ່ເຫັນວ່າເໝາະສົມ,
ຂໍັ້ມນລະອຽດຈໍານວນໜຶິ່ງທິ່ໄດ້ມາຈາກການສໍາຫຼວດຕົວຊັ້
ບອກດັດຊະນໝາຍສັງຄົມ (LSIS 2017) ແລະ ການສໍາຫຼວດ ໃນປ 2012 ກໍໄດ້ມການນໍາໃຊ້ເພືິ່ອປະເມນ
ເບິ່ງວ່າຜົນສໍາເລັດແມ່ນມຄວາມແຕກຕ່າງກັນແນວໃດຢ່ໃນແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ເດັກແຕ່ລະປະເພດ ແລະ ເບິ່ງ
ວ່າມັນມຄວາມຫຼຸດໂຕນກັນແນວໃດ ຫຼື ມສິ່ງທ້າທາຍອືິ່ນໆ ທິ່ອາດມຜົນກະທົບຕໍິ່ຄວາມອາດສາມາດໃນການ
ບັນລຸເປົັ້າໝາຍທິ່ໄດ້ວາງໄວ້ໃນປ 2020.
ໃນພາກທ 3 ສະເໜການທົບທວນການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດບັນດາກດຈະກໍາທໄິ່ ດ້ວາງອອກຢ່ພາຍໃຕ້ແຕ່ລະຜົນໄດ້
ຮັບຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ
ໃນພາກທິ່ 4 ທົບທວນແບບລົງເລກຢໃ່ ນແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍທຽບໃສ່ຄາດໝາຍທິ່ໄດ້ວາງໄວ້ ໃນປ 2016.
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ໃນພາກທ 5 ສະເໜເຖງຜົນໄດ້ຮັບໃນລະດັບສງຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ ທຽບໃສ່
ເປົັ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງທ 4.
ໃນພາກທ 6 ສະເໜແຜນດ້ານການເງນຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ ທມ
ິ່ ການປັບປຸງ
ອງໃສ່ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານຂໍສ
ັ້ ົມມຸດຖານຂອງແຜນເສດຖະກດມະຫາພາກ ທິ່ມຢໃ່ ນປະຈຸບັນ.
ໃນພາກທ 7 ສະເໜຂອບການຕດຕາມ ແລະ ປະເມນຜົນຂອງ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ.
ໃນພາກທ 8 ສັງລວມສິ່ງທ້າທາຍຫຼັກ, ປະເດັນບັນຫາ, ລວມທັງຂໍສ
ັ້ ະເໜແນະຕ່າງໆ.
3. ການປະເມີນແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແບບອິດສະລະ ສາລັບກອງ
ທຶນຮ່ວມສາກົນເພິ່ອການສຶກສາ
ການພັດທະນາແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ ແຕ່ 2016-2020 ແມ່ນໄດ້ຮັບການ
ສະໜັບ ສະໜນທາງດ້ານການເງນຈາກກອງທຶນຮ່ວມສາກົນເພືິ່ອການສຶກສາ (GPE), ລວມທັງໄດ້ຮັບການສະໜັ
ບສະໜນຈາກຄ່ຮ່ວມພັດທະນາຈໍານວນໜຶິ່ງຢ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ. ເງືິ່ອນໄຂການໃຫ້ທຶນຂອງ GPE ແມ່ນຕດພັນກັບຂໍັ້
ແນະນໍາຂອງ UNESCO ສໍາລັບການສ້າງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ ພ້ອມທັງຕ້ອງສົິ່ງບົດປະ
ເມນຜົນແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາແບບອດສະລະນັ້ ໃຫ້ແກ່ GPE. ໃນພາກນັ້ ໄດ້ສັງລວມສິ່ງທິ່ໄດ້ຄົັ້ນ
ພົບຢ່ໃນການປະເມນແບບອດສະລະ ແລະ ສິ່ງທິ່ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ຈະປະຕບັດ ເພືິ່ອແກ້ໄຂ
ບັນຫາທິ່ໄດ້ຄົັ້ນພົບຈາກຜົນການປະເມນດັິ່ງກ່າວ.
ການປະເມນແບບອດສະລະໄດ້ສຶກສາເບິ່ງເນືັ້ອໃນລຸ່ມນັ້:
• ແຜນດັິ່ງກ່າວໄດ້ປະກອບສ່ວນຕໍຜ
ິ່ ົນສໍາເລັດທາງດ້ານເປົັ້າໝາຍຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ ຫຼື ບໍ?ິ່
• ມັນມຄວາມເປັນໄປໄດ້ຫຼາຍພຽງໃດ ທິ່ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນທິ່ວາງໄວ້ຈະສາມາດບັນລຸຜົນ?
• ຖ້າຫາກມຄວາມສ່ຽງ ຈະສາມາດຫຼຸດຜ່ອນລົງໄດ້ແນວໃດ?
• ຂະບວນການກະກຽມແຜນໄດ້ຜ່ານການມສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ມຄວາມໂປ່ງໃສ ຫຼື ບໍິ່?
➢ ຂະບວນການກະກຽມ ແຜນຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ຈຸດປະສົງຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ ທິ່ໄດ້ວາງໄວ້ແມ່ນສອດຄ່ອ ງກັບຈຸດປະ
ສົງທິ່ໄດ້ບັນຈຸຢ່ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັັ້ງທ VIII ແລະ ຄວາມເປັນເຈົັ້າການໃນ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ ທິ່ ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຢ່ໃນເປົັ້າໝາຍ ແລະ
ຈຸດປະສົງຂອງແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກລາ ແມ່ນ ໄດ້ສອດແຊກຢ່ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັັ້ງທ VIII. ກົມແຜນການ ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ໄດ້ເປັນເຈົັ້າການ ໃນການ
ພັດທະນາແຜນດັິ່ງກ່າວ ພາຍໃຕ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ.
ໄດ້ມການຈັດຕັັ້ງຄະນະຮັບຜດຊອບການປະສານງານ ແລະ ສະໜັບສະໜນວຽກງານການສຶກສາ ແລະ
ກລາ ຫຼາຍຄະນະເຊັິ່ນ: ຄະນະຮັບຜດຊອບການປະສານງານ ແລະ ສະໜັບສະໜນການສຶກສາຂັັ້ນພືັ້ນຖານ, ການ
ສຶກສາຫຼັງຂັັ້ນພືັ້ນຖານ, ການເງນ, ແຜນການ ແລະ ການຕດຕາມປະເມນຜົນ ແລະ ຄະນະຮັບຜດຊອບການ
ປະສານງານ ແລະ ສະໜັບສະໜນການວໄຈ ຊຶິ່ງເປັນກົນໄກການປຶກສາຫາລືຫຼັກ ກັບບັນດາຜ້ຮ່ວມງານອືິ່ນໆໃນ
ລະດັບຊາດ. ນອກຈາກນັັ້ນ ກໍໄດ້ມການຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຢ່ໃນລະດັບພາກ ແລະ ລະດັບຊາດກັບຄ່ຮ່ວມ
ພັດທະນາ ແລະ ຄ່ຮ່ວມງານອືິ່ນໆ. ເນືອ
ິ່ ງຈາກມຂະບວນການພັດທະນາດັິ່ງກ່າວ ແຜນລະອຽດຂອງຂະແໜງການ
ຍ່ອຍຈຶິ່ງໄດ້ຮັບການຮ່າງຂຶັ້ນມາ ເຊິ່ງປະກອບເປັນພາກທ II ຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກ
ລາ. ການສ້າງແຜນຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍ ກໍໄດ້ຜ່ານຂະບວນປຶກສາຫາລືເຊັິ່ນດຽວກັນ.
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ການເຂົື້າຮ່ວມຂອງຜູ້ມີສວ
່ ນຮ່ວມຕ່າງໆ

ແຜນໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂຶັ້ນ ໂດຍຄະນະວຊາການສະເພາະຈາກກົມແຜນການຂອງກະຊວງສຶກສາທ
ການ ແລະ ກລາ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍຊ່ຽວຊານພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ວຽກງານທັງໝົດແມ່ນໄດ້ຮັບການຊັ້
ນໍາຈາກ ທ່ານ ລັດຖະມົນຕ ໃນນາມປະທານໜ່ວຍງານວຊາການຂະແໜງການສຶກສາ (ESWG). ແຜນ
ພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ ໄດ້ກໍານົດ 11 ຜົນໄດ້ຮັບລະດັບຊາດ, ຊຶິ່ງພາຍໃຕ້ແຕ່ລະຜົນໄດ້ຮັບ
ແມ່ນໄດ້ກໍານົດນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານຕ່າງໆເພືິ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ. ໃນຂະນະທິ່ຜ້ທິ່ມສ່ວນຮ່ວມສ່ວນໃຫຍ່
ແມ່ນຢ່ຂັັ້ນສນກາງ, ສ່ວນຢ່ຂັັ້ນທ້ອງຖິ່ນ, ແຂວງ, ເມືອງ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ຄສອນ ຈະເປັນຜ້ຮັບຜດຊອບຕົວຈງ
ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານຕ່າງໆ, ດັິ່ງນັັ້ນ ຜ້ມສ່ວນຮ່ວມຢ່ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຄ່ຮ່ວມ
ພັດທະນາ ຈຶິ່ງໄດ້ມຄວາມຕັັ້ງໃຈ ແລະ ຄວາມຮັບຜດຊອບສງ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ
ຍຸດທະສາດຕ່າງໆ ທິ່ກໍານົດ.
4. ການວິເຄາະຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ຂໍັ້ມນທິ່ເກັບກໍາໄດ້ ເພືິ່ອວັດຜົນສໍາເລັດຂອງເປົັ້າໝາຍສະຫັດສະວັດດ້ານການພັດທະນາ (MDG) ແລະ
ການສຶກສາເພືິ່ອທຸກຄົນ (EFA) ແມ່ນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ ແລະ ລາຍງານຢ່ໃນພາກກ່ອນໜ້ານັ້ຂອງເອກະສານແຜນ
ດັິ່ງກ່າວນັ້. ຂໍັ້ມນດັິ່ງກ່າວນັ້ ໄດ້ເນັັ້ນໃສ່ຜົນສໍາເລັດຂອງ MDG 2 ແລະ MDG 3 ແລະ 6 ເປົັ້າໝາຍຂອງການ
ສຶກສາເພືິ່ອທຸກຄົນ. ຂໍັ້ມນທິ່ໄດ້ຈາກຖານຂໍັ້ມນການສຶກສາ (EMIS) ກໍໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເຊັິ່ນດຽວກັນ ເພືິ່ອກໍານົດ
ໂຂງເຂດທິ່ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ. ການວເຄາະສໍາລັບແຜນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບຜົນສໍາເລັດ ທິ່ໄດ້
ກວມເອົາທຸກຂົງເຂດຫຼັກຂອງລະບົບການສຶກສາ ເຊັິ່ນ: ການເຂົັ້າເຖງການສຶກສາ, ຄວາມເທົິ່າທຽມ, ປະສດທ
ພາບພາຍໃນ, ປະສດທພາບພາຍນອກ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ການບໍລຫານຄຸ້ມຄອງ ລວມທັງປັບປຸງຄວາມຊັດເຈນ
ຂອງລະບົບຂໍັ້ມນຂ່າວສານການສຶກສາ. ດັິ່ງນັັ້ນ ໄດ້ມຂໍັ້ມນຈາກຫຼາຍແຫຼິ່ງທິ່ຮັບໃຊ້ເຂົັ້າໃນການປະເມນ ແລະ
ການສ້າງແຜນຢ່າງມປະສດທພາບ.
ການວເຄາະສະພາບການສຶກສາ
ບໍິ່ໄດ້ວເຄາະເຖງຄວາມບອບບາງຂອງການສຶກສາຕໍິ່ກັບສະພາບການ
ເມືອງ, ເສດຖະກດ, ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ແຜນພັດທະນາເສດຖະກດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໄດ້ວາງຂອບໂລ
ຊກທິ່ບັນຈຸເອົາຂໍັ້ສົມມຸດຖານ ແລະ ຄວາມສ່ຽ ງ ເຊິ່ງຍັງບໍິ່ທັນມຂໍັ້ສະຫຼຸບໄດ້ເທືິ່ອ. ເນືັ້ອໃນຂອງແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກດ-ສັງຄົມ ໄດ້ກ່າວເຖງຄວາມສ່ຽງ ທາງດ້ານເສດຖະກດ, ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ສະພາບແວດລ້ອມທາງດ້ານວຽກງານການເງິນມະຫາພາກຂອງປະເທດ ໃນໄລຍະ
ເຄິິ່ງສະໄໝແມ່ນມີຂື້ຈາກັດຫາຍ ທຽບໃສ່ແຜນຄາດຄະເນ ໃນໄລຍະການສ້າງແຜນ
ພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2016-2020.
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ບັນດານະໂຍບາຍທີເິ່ ປັນບູລີມະສິດ

ນະໂຍບາຍດ້ານຍຸດທະສາດຂອງແຜນ ແລະ ບລມະສດ ແມ່ນໄດ້ອງໃສ່ຫຼັກຖານ ທິ່ໄດ້ເກັບກໍາສັງລວມ
ແລະ ລາຍງານຢ່ໃນແຜນຂອງຂະແໜງການໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ
ໄດ້ພຈາລະນາເຖງ ການຄາດຄະເນການເຕບໂຕຂອງປະຊາກອນ ແລະ ແຜນຈໍາລອງທາງດ້ານການເງນ ເຊັິ່ນ ການ
ເພິ່ມຂຶັ້ນຂອງງົບປະມານບໍລຫານທິ່ບໍິ່ແມ່ນເງນເດືອນ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງ ທິ່ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ
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ຕ່າງປະເທດ ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນ ແຜນດັິ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ຮັບຮ້ເຖງຄວາມຈໍາເປັນ ຕໍິ່ຄວາມເຂົັ້າໃຈເຖງສະພາບ
ເພືິ່ອໃຫ້ບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ. ໄດ້ມຂໍັ້ມນປຖານທິ່ແຍກຕາມເພດ, ພືັ້ນທິ່
ແລະ ໄລຍະເວລາ ທິ່ໜ້າເຊືິ່ອຖື ທິ່ເປັນບ່ອນອງໃນການກໍານົດຄາດໝາຍ ແລະ ການຕດຕາມຄວາມຄືບໜ້າ ໃນ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດແຕ່ລະແຜນງານບລມະສດ.
ແຜນການໄດ້ໃຫ້ຂໍັ້ສັງເກດວ່າຍັງບໍິ່ມລະບົບການຕດຕາມ ແລະ ປະເມນຜົນທິ່ເປັນໜຶິ່ງດຽວ ແລະ ຄວບ
ຄຸມ ທິ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງຂຶັ້ນຢ່າງເຕັມຮບແບບ ຍ້ອນຂາດເຄືິ່ອງມືການຕດຕາມ ແລະ ປະເມນຜົນ ແລະ ກົນໄກ
ໃນການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ເຊິ່ງຂດຄວາມຄວາມສາມາດໃນການຕດຕາມ ແລະ ປະເມນຜົນກໍຍັງ ຕໍິ່າ ລວມ
ທັງບົດບາດ ແລະ ໜ້າທິ່ຂອງພະນັກງານທິ່ຮັບຜດຊອບວຽກງານດັິ່ງກ່າວກໍຍັງບໍິ່ທັ ນຈະແຈ້ງ. ດັິ່ງນັັ້ນ, ແຜນ
ດັິ່ງກ່າວນັ້ ຈຶິ່ງໄດ້ກາໍ ນົດຂອບການຕດຕາມ ແລະ ປະເມນຜົນ ທິ່ໄດ້ກໍານົດຍຸດທະສາດເພືິ່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັິ່ງກ່າວ
ນັ້.
ຂອບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຕົວຈິງຍັງບິ່ທັນໄດ້ຖກອອກແບບເພິ່ອສາມາດໃຫ້ຂື້ມູນ
ຄວາມຄບໜ້າທັນກັບການົດເວລາທຽບໃສ່ຈຸດປະສົງ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງນະໂຍບາຍ. ການ
ສະໜອງຂື້ມູນທີິ່ລ້າຊ້າຂອງ EMIS ຍັງເປັນປະເດັນບັນຫາທີິ່ຕ້ອງແກ້ໄຂ ລວມທັງຍັງຂາດຂື້
ມູນທີິ່ຈາເປັນທີິ່ຈະສະໜອງໃຫ້ແກ່ການລາຍງານຄວາມຄບໜ້າຂອງເປົື້າໝາຍການພັດ
ທະນາແບບຍນຍົງ ທີ 4.
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ການອອກແບບແຜນງານ ແລະ ບູລີມະສິດຂອງບັນດາຍຸດທະສາດ.

ຜົນໄດ້ຮັບທິ່ໄດ້ກໍານົດຢ່ໃນແຜນ ປະກອບມພາກຫຼັກການ ແລະ ເຫດຜົນສໍາລັບແຕ່ລະຜົນໄດ້ຮັບ ພ້ອມ
ທັງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນບັນດານະໂຍບາຍດ້ານຕ່າງໆ ແລະ ສິ່ງທິ່ຈະຕ້ອງຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ ເພືິ່ອໃຫ້ບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບ
ດັິ່ງກ່າວ. ເຖງແມ່ນວ່າ ຍຸດທະສາດທິ່ກໍານົດແມ່ນສອດຄ່ອງກັບປະເດັນບັນຫາທິ່ຕ້ອງແກ້ໄຂ, ແຕ່ຍຸດທະສາດ
ດັິ່ງກ່າວນັັ້ນ ກໍຈໍາກັດຢ່ໃນຂອບເຂດທິ່ລັດຖະບານເຊືິ່ອໝັັ້ນວ່າຈະສາມາດບັນລຸໄດ້ ຕາມສະພາບທິ່ລັດຖະບານ
ສາມາດສະໜອງຊັບພະຍາກອນໃຫ້.
ຜົນສໍາເລັດຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດຍຸດທະສາດ ແລະ ບັນດາກດຈະກໍາທິ່ໄດ້ວາງອອກ ແມ່ນຂຶັ້ນກັບ
ຄວາມເປັນເຈົັ້າການຂອງລັດຖະບານໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດແຜນ ໂດຍຜ່ານການສະໜອງງົບປະມານທິ່ພຽງພໍ
ເພືິ່ອບັນລຸບັນດາຈຸດປະສົງ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການ ລວມທັງຜ່ານຜົນສໍາເລັດໃນການສ້າງນະໂຍບາຍ
ແລະ ເຄືິ່ອງມືທາງດ້ານນຕກໍາ ເພືິ່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜນແກ່ແຜນດັິ່ງກ່າວ.
ຍຸດທະສາດທິ່ກາໍ ນົດໃນແຜນ ແມ່ນເນັັ້ນໃສ່ເພືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບອບບາງຂອງຂອງລະບົບ ຕໍິ່ກັບປະ ເດັນ
ບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍທິ່ໄດ້ກໍານົດ. ເຖງວ່າ ແຜນບໍິ່ໄດ້ກໍານົດຄວາມຈໍາເປັນເຖງການປັບປຸງຮາກເຫງົັ້າ ແລະ
ຂະແໜງຍ່ອຍຂອງລະບົບການສຶກສາ, ແຕ່ແຜນກໍໄດ້ກໍານົດຍຸດທະສາດທິ່ຈໍາເປັນເພືິ່ອການປະຕຮບທຸກໂຂງເຂດ
ຂອງລະບົບການສຶກສາ.
ໄດ້ມີການປັບປຸງໂຄງສ້າງຂອງລະບົບການບລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັື້ງ
ຂອງບັນດາກົມ ແລະ ມີ 2 ຄະນະກາມະການຫກ
ັ ກໄດ້ຮັບການສ້າງຕັື້ງຂຶື້ນ ຄ: ຄະນະ
ກາມະການແຜນການ ແລະ ການເງິນ ແລະ ຄະນະກາມະການຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຄູ.

21

ບັນດາຍຸດທະສາດຢ່ໃນແຜນຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍ ແມ່ນອງໃສ່ບັນດາຍຸດທະສາດທິ່ໄດ້ກໍານົດຢ່
ໃນພາກ 1 ຂອງແຜນ, ແຕ່ໄດ້ກໍານົດວຽກງານຈຸດສຸມລະອຽດ ເພືິ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕບັດໃຫ້ບັນລຸໄດ້ບັນດາຈຸດປະ ສົງ
ຕ່າງໆ ເຊັິ່ນ: ໃນຂະແໜງການຍ່ອຍສ້າງຄ ໄດ້ກາໍ ນົດກດຈະກໍາ ແລະ ຄາດໝາຍເພືິ່ອການກໍິ່ສ້າງຄເພືິ່ອສດ ສອນ
ເດັກພການ ແລະ ເດັກທິ່ມຄວາມຕ້ອງການພເສດ.
ໄດ້ມການກໍານົດຍຸດທະສາດຕ່າງໆ ສໍາລັບແຕ່ລະຜົນໄດ້ຮັບ. ຊຶິ່ງຍຸດທະສາດເຫຼົິ່ານັັ້ນ ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ
ເຖງກດຈະກໍາທິ່ຈະຕ້ອງຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ ເພືິ່ອໃຫ້ບັນລຸແຕ່ລະຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນ. ເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດຈັດຕັັ້ງ
ປະຕບັດໄດ້ ບັນດາກດຈະກໍາເຫຼົິ່ານັັ້ນ, ມຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ພັດທະນາຂອບນະໂຍບາຍ ກໍຄືນຕກໍາຕ່າງໆທິ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືິ່ອໃຫ້ເປັນພືັ້ນຖານໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ. ນອກນັັ້ນ ແຜນດັິ່ງກ່າວຍັງໄດ້ ເນັັ້ນໃສ່ແກ້ໄຂ
ບັນຫາຕ່າງໆ ເພືິ່ອປັບປຸງຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ. ຍຸດທະສາດດັິ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ເນັັ້ນໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ດັິ່ງ
ທິ່ໄດ້ລະບຢ່ໃນ ພາກຫຼັກການ ແລະ ເຫດຜົນ ຂອງແຕ່ລະຜົນໄດ້ຮັບ ກໍຄືຢ່ໃນແຜນຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ
ຍ່ອຍ.
ເມືິ່ອສະຫຼຸບ ແລະ ຕລາຄາລວມຕໍກ
ິ່ ັບສາຍກ່ຽວພັນລະຫວ່າງປັດໄຈນໍາເຂົັ້າຂອງແຜນ ແລະ ຜົນກະທົບ
ຈາກແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ ຕະຫຼອດໄລຍະເຄິ່ງສະໄໝຜ່ານມາຂອງແຜນ ເຫັນວ່າ ຍັງບໍມ
ິ່
ພາກທລ
ິ່ ະບຸເຖງຂອບໂລຊກຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ ໃນຂະນະທໃິ່ ນແຜນພັດທະ ນາ
ເສດຖະກດ-ສັງຄົມຄັັ້ງທ 8 ແມ່ນໄດ້ກໍານົດຂອບດັິ່ງກ່າວ. ຍັງບໍທ
ິ່ ັນມຂອບການວເຄາະທິ່ກໍານົດສາຍກ່ຽວພັນ
ລະຫວ່າງປັດໃຈນໍາເຂົັ້າຂອງແຜນ ແລະ ຜົນກະທົບຈາກແຜນທິ່ໄດ້ຄາດຫວັງໄວ້ຢໃ່ ນໄລຍະເຄິ່ງສະໄໝ.

ເປົື້າໝາຍ, ຈຸດປະສົງ ແລະ 11 ຜົນໄດ້ຮັບລະດັບສູງ ໄດ້ຖກການົດຂຶື້ນໃນນາມເປັນສ່ວນໜຶິ່ງ
ທີິ່ເປັນພື້ນຖານຂອງທິດສະດີແຫ່ງການປ່ຽນແປງ ຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງ ການສຶກ
ສາ ແລະ ກິລາ 2016-2020.
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ແຜນດ້ານການເງິນ

ໃນແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ ຍັງໄດ້ຄາດຄະເນສ່ວນແບ່ງງົບປະມານລາຍຈ່າຍຂອງ
ສຶກສາ 17% ທຽບໃສ່ລາຍຈ່າຍຂອງລັດຖະບານ ໃນແຕ່ລະປ, ຊຶິ່ງ ໄດ້ເພິ່ມຂຶັ້ນຈາກ 14,6%. ເມືິ່ອລວມກັບ
ODA ງົບປະມານອາດຈະບັນລຸໄດ້ 17%. ໃນຂະນະດຽວກັນ ແຜນຍັງໄດ້ຄາດວ່າອາດຈະມຂໍັ້ຫຍຸ້ງຍາກທາງ
ດ້ານການເງນ ແລະ ມຊ່ອງຫວ່າງທາງດ້ານການເງນໃນໄລຍະ 3 ປ ຕົັ້ນຂອງແຜນ ແລະ ອາດມສ່ວນເກນໜ້ອຍ
ໜຶິ່ງ ໃນໄລຍະ 2 ປຕອນທ້າຍຂອງແຜນ ແຕ່ກໍຍັງບໍິ່ສາມາດໄປຖົມຂຸມຊ່ອງຫວ່າງດ້ານງົບປະມານທິ່ເກດຂຶັ້ນໃນ
3 ປ ຜ່ານມາ. ໄດ້ມການກໍານົດງົບປະມານທິ່ແຍກໄວ້ເປັນແຕ່ລະປະເພດ ເຊັິ່ນ ເງນລົງທຶນ, ເງນບໍລຫານທິ່ບໍິ່
ແມ່ນເງນເດືອນ ແລະ ເງນບໍລຫານທິ່ເປັນເງນເດືອນ. ນອກນັັ້ນ, ໄດ້ມການຄາດຄະເນການຫຼຸດລົງຂອງສ່ວນແບ່ງ
ເງນເດືອນ ປະມານ 13%, ເພິ່ມເງນບໍລຫານທິ່ບໍິ່ແມ່ນເງນເດືອນເພິ່ມຂຶັ້ນ 11% ແລະ ເງນລົງທຶນເພິ່ມຂຶັ້ນ 4%.
ແຜນການເງນນັ້ ຍັງບໍິ່ທັນໄດ້ກວມເອົາບັນດາຍຸດທະສາດ ເພືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບອບບາງຂອງລະບົບການສຶກສາ
ຕໍິ່ກັບ ສະພາບການເມືອງ, ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ດັິ່ງທິ່ໄດ້ກໍານົດໃນເວລາບົິ່ງມະຕສະພາບການສຶກສາ.
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ສ່ວນແບ່ງຂອງງົບປະມານສຶກສາທຽບໃສ່ງົບປະມານຂອງລັດຖະບານ ແມ່ນຕາ
ິ່ ຫາຍ (ຢູ່ທີິ່
ປະມານ 14%) ເມິ່ອທຽບໃສ່ຄາດໝາຍທີິ່ການົດໄວ້ 17% ໃນແຕ່ລະປີ. ດັິ່ງນັນ
ື້ ຈຶິ່ງເຮັດໃຫ້
ສ່ວນແບ່ງງົບປະມານບລິຫານທີິ່ບແ
ິ່ ມ່ນເງິນເດອນຕິ່າ
ໂດຍສະເພາະຢູ່ຂັື້ນທ້ອງຖິນ
ິ່
(ປະມານ 10%). ຍ້ອນແນວນັື້ນ ການປະເມີນກາງສະໄໝຄັື້ງນີື້ ຈຶິ່ງຈາເປັນຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ
ແຜນການເງິນ ລວມທັງ ໄດ້ຫຼຸດຄາດໝາຍສູ້ຊົນ ແລະ ແຜນກິດຈະກາຈານວນໜຶິ່ງລົງ.
➢

ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ

ແຜນການໄດ້ກາໍ ນົດຈຸດປະສົງໄວ້ 4 ຢ່າງ ແລະ ຕົວຊັ້ບອກຫຼັກທິ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ໃນເອກະສານແຜນດັິ່ງກ່າວ
ນັ້ ມພາກໜຶິ່ງທິ່ກ່າວເຖງລະບົບການຕດຕາມ ແລະ ປະເມນຜົນ ຊຶິ່ງປະກອບມຕາຕະລາງ ຕົວຊັ້ບອກ 36 ຕົວ ທິ່
ຈະຕ້ອງໄດ້ຕດຕາມ ແລະ ປະເມນໃນແຕ່ລະປ. ຕົວຊບ
ັ້ ອກດັິ່ງກ່າວນັ້ ຈະຕ້ອງໄດ້ມການທົບທວນໃນໄລຍະ 2
ປທໍາອດຂອງແຜນ ເພືິ່ອຈຸດປະສົງໃນການສ້າງຂອບການຕດຕາມ ແລະ ປະເມນຜົນ ທິ່ອງໃສ່ຫຼັກຖານ ພ້ອມທັງ
ພັດທະນາກຸ່ມຂອງຕົວຊັ້ບອກຫຼັກ. ປັດຈຸບັນນັ້ ໃນຂະແໜງການສຶກສາຍັງຂາດບຸກຄະລາກອນທິ່ມຄວາມຮ້
ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກງານຕດຕາມ ແລະ ປະເມນຜົນ.
ຂະບວນການ ແລະ ການຕດຕາມ ແລະ ປະເມນຜົນ ທິ່ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ຈະລາຍງານໃຫ້
ແກ່ບັນດາຜ້ມສ່ວນຮ່ວມຕ່າງໆ ເພືິ່ອໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າໄດ້ມຄໍາເຫັນ, ຢັັ້ງຢືນ ແລະ ຮັບຮອງເອົາຜົນການປະເມນນັັ້ນ
ຕ້ອງຈະແຈ້ງ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ໂປ່ງໃສ. ການຕດຕາມນັ້ຕ້ອງລວມເອົາການຕດຕາມການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ ແລະ
ຕດຕາມຜົນກະທົບທິ່ເກດຂຶັ້ນ; ການຕດຕາມປະສດທພາບ ແລະ ຄວາມຍຸດຕທໍາໃນການສະໜອງຊັບພະຍາ
ກອນຕ່າງໆ; ແລະ ການຕດຕາມຂະບວນການ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດວຽກງານຕ່າງໆ.
ກົນໄກໃນການຕດຕາມ ແມ່ນລວມມ ການທົບທວນຮ່ວມກັບຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ (JSRM), ບົດລາຍງານປະ ຈໍາ
ປ, ບົດລາຍງານສະເພາະຫົວຂໍໃັ້ ດໜຶິ່ງ ແລະ ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດວຽກງານໃດໜຶິ່ງ.
ຂອບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຍັງບິ່ທັນໄດ້ມກ
ີ ານທົບທວນເທິ່ອ ແລະ ກົມກວດກາ
ກາລັງມີຄວາມພະຍາຍາມນາໃຊ້ເຄິ່ອງມການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນທີິ່ພັດທະນາຂຶື້ນມາ
ແລ້ວ ຊຶິ່ງເປັນເຄິ່ອງມທີິ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຂື້ມູນຫາຍເກີນໄປ ເຊິິ່ງເຮັດໃຫ້ບິ່ສາມາດສະໜອງໄດ້
ທັນຕາມການົດເວລາ. ການທົບທວນຮ່ວມກັບຄູ່ຮວ
່ ມພັດທະນາ (JSRM) ທີິ່ຜ່ານມາ ເຊິິ່ງ
ເຄີຍລາຍງານຕກ
ິ່ ອງປະຊຸມໜ່ວຍງານວິຊາການຂະແໜງການສຶກສາ (ESWG) ແມ່ນໄດ້ຢຸດ
ສະງັກລົງ ແລະ ຍັງບິ່ໄດ້ມກ
ີ ົນໄກເພິ່ອມາປ່ຽນແທນ.

ຂອບການຕດຕາມ ແລະ ປະເມນຜົນ ຍັງບໍິ່ໄດ້ກວມເອົາຕົວຊັ້ບອກພືັ້ນຖານຂອງຂອບຜົນໄດ້ຮັບຂອງ
GPE, ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ກໍໄດ້ມການກໍານົດໂຂງເຂດຫຼັກທິ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ຍົກລະດັບ ເພືິ່ອເຮັດ
ໃຫ້ການສະໜອງຂໍັ້ມນມຄຸນະພາບຂຶັ້ນຕືິ່ ມ. ລາຍລະອຽດໄດ້ກ່າວໃນພາກທ 7.
➢

ການພັດທະນາ ແລະ ການເງິນ ຂອງແຜນດາເນີນງານ
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ແຜນດໍາເນນງານຈໍານວນໜຶິ່ງໄດ້ມການພັດທະນາຂຶັ້ນ,
ລວມທັງນະໂຍບາຍການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ
2011-2015, ຍຸດທະສາດການສ້າງຄ ແລະ ແຜນດໍາເນນງານ, ນະໂຍບາຍສົິ່ງເສມອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ,
ດໍາລັດວ່າດ້ວຍລັດຖະກອນຄ ແລະ ແຜນແມ່ບົດກ່ຽວກັບວຽກງານອາຊວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວຊາຊບ ເຖງ
ແມ່ນວ່າ ແຜນດໍາເນນງານຈໍານວນໜຶິ່ງທິ່ມໃນປັດຈຸບັນ ໄດ້ໝົດອາຍຸໄປແລ້ວ ໃນປ 2015 ກໍຕາມ.
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍການສຶກສາຮຽນຮ່ວມບິ່ສາມາດຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໄດ້ ເນອ
ິ່ ງ
ຈາກການຂາດ ງົບປະມານສະເພາະ ແລະ ການປະຕິບັດສະເພາະທີິ່ຕ້ອງການການ
ສະຫນັບສະຫນູນດ້ານການເງິນຈາກຄູ່ຮວ
່ ມພັດທະນາ.
ແຜນປະຈໍາປຂອງຂະແໜງການທິ່ມການຄດໄລ່ມນຄ່າ (ACSEP) ຈະຄດໄລ່ມນຄ່າ ນະໂຍບາຍການ
ສຶກສາແຫ່ງຊາດໂດຍອງໃສ່ຜົນຜະລດ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບທິ່ກໍານົດໄວ້ຢໃ່ ນແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ
ແລະ ກລາ ESDP, ເຖງແມ່ນວ່າຊັບພະຍາກອນ ຈະບໍໄິ່ ດ້ຖືກກໍານົດໄວ້ຢ່ໃນແຕ່ລະກດຈະກໍາ ທິ່ໄດ້ວາງອອກຢ່
ໃນແຜນກໍຕາມ. ຂໍັ້ຈໍາກັດທິ່ໃຫຍ່ຫຼວງນັັ້ນແມ່ນອັດຕາສ່ວນການໃຊ້ຈ່າຍທິ່ບໍິ່ແມ່ນເງນເດືອນ ຢ່ໃນງົບປະມານທິ່
ອະນຸມັດໃຫ້ແມ່ນຍັງຕໍິ່າ.
ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ ຍັງບໍິ່ທັນໄດ້ຖືກຕດຕາມໄປດ້ວຍແຜນດໍາເນນລະອຽດທິ່
ຄວບຄຸມໄປເຖງທຸກຂະແໜງການ. ແຜນດໍາເນນງານ 3 ປ ກໍຍັງບໍິ່ທັນມຕາມທິ່ໄດ້ວາງແຜນເອົາໄວ້ ເພືິ່ອ
ພັດທະນາແຜນການດໍາເນນງານ 5 ປ.
ແຜນປະຈາປີຂອງຂະແໜງການທີິ່ມກ
ີ ານຄິດໄລ່ມມ
ີ ນ
ູ ຄ່າ (ACSEP) ໃນປັດຈຸບັນ ໄດ້ຖກ
ສ້າງຂຶື້ນຢ່າງເປັນໜ້າເຊິ່ອຖຢູ່ໃນແຕ່ລະປີ ແລະ ໃນທຸກໆແຂວງ ແລະ ການທົດລອງຢູ່ໃນ
ລະດັບເມອງແມ່ນໄດ້ເລີມ
ິ່ ເຮັດຢູ່ໃນແຂວງຫວງພະບາງ.
ການປະເມີນເຄິງິ່ ສະໄໝຈະ
ລາຍງານການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຜນຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍ.
➢

ຄວາມສາມາດຂອງລະບົບ

ແຕ່ລະຂົງເຂດຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ (ESDP) ຕາມປົກກະຕ
ແລ້ວ ຈະບັນຈຸຍຸດທະສາດທິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພັດທະນາພະນັກງານຂອງຕົນ, ລວມທັງພະນັກງານບໍລຫານ
ແລະ ຄ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທາງດ້ານທັກສະ ແລະ ໜ້າທິ່ຂອງພະນັກງານຢ່ໃນລະບົບ
ການສຶກສາ ມັກຈະໄດ້ຖືກລະບຸໄວ້ຢ່ພາກຍ່ອຍຂອງການພັດທະນາລະບຽບການ ແລະ ນະໂຍບາຍທິ່ໄດ້ຄາດ
ການເອົາໄວ້ສໍາລັບແຕ່ລະຂົງເຂດຜົນໄດ້ຮັບ. ສັງລວມແລ້ວ ແຜນໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນ ແລະ ໄດ້ແກ້ໄຂຂໍັ້ຈໍາກັດທາງ
ດ້ານຂດຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານເຊິ່ງຈະມຜົນຕໍິ່ການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດແຜນ.
➢

ການປົກຄອງ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ແຜນການຍັງບໍິ່ໄດ້ບັນຈຸພາກທິ່ກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດການສືິ່ສານ ເພືິ່ອຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາຜ້ມສ່ວນຮ່ວມຕ່າງໆ
ໄດ້ມຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ກດຈະກໍາຂອງແຜນ ລວມທັງ ບົດບາດຂອງຜ້ມສ່ວນ
ຮ່ວມຕ່າງໆໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດສິ່ງນັັ້ນເທືິ່ອ. ເຖງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຂະບວນການວາງແຜນກໍໄດ້ມສ່ວນຮ່ວມ
ທາງດ້ານຂະບວນການຮ່ວມມື ຂອງບັນດາແຂວງ ແລະ ບັນດາກົມທິ່ຢ່ໃນຂັັ້ນສນກາງເພືິ່ອກໍານົດຄາດໝາຍ ແລະ
ງົບປະມານ. ຄ່ຮ່ວມພັດທະນາກໍໄດ້ມສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຕັັ້ງໜ້າຢ່ໃນການພັດທະນາແຜນພັດທະນາຂະແໜງການ
ສຶກສາ ແລະ ກລາ ແລະ ຈະໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ.
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ຂະບວນການວາງແຜນງົບປະມານທິ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ຢ່ໃນຂ້າງເທງ ຈະສົິ່ງຜົນເຖງການປ່ຽນແປງ ດ້ານການ
ອະນຸມັດຊັບພະຍາກອນ ຢ່ພາຍໃນກະຊວງ. ຂະບວນການແມ່ນມການປຶກສາຫາລື, ມສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ມການ
ອອກແບບເພືິ່ອຮັບປະກັນຄວາມເປັນທໍາ, ປະສດທພາບ, ຄວາມຮັບຜດຊອບ ແລະ ການຄາດການ. ເຖງຢ່າງໃດ
ກໍຕາມ ແຜນການກໍຍັງບໍິ່ໄດ້ກາໍ ນົດຢ່າງສະເພາະເຈາະຈົງໄວ້ວ່າ ການຖ່າຍໂອນຈະດໍາເນນໄປຄືແນວໃດ ລວມທັງ
ການຈັດການໃນໄລຍະຂ້າມຜ່ານ ວ່າຈະເຮັດຄືແນວໃດ.
ຄະນະກາມະການວາງແຜນ ແລະ ການເງິນ ໄດ້ຖກສ້າງຕັື້ງຂຶື້ນໃນປີ 2017 ເພິ່ອປັບປຸງ
ປະສິດທິພາບໃນການອະນຸມັດຊັບພະຍາກອນທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ການເງິນ. ຄະນະກາ
ມະການບັນຈຸ-ສັບຊ້ອນຄູກໄດ້ຮັບການສ້າງຕັື້ງຂຶື້ນ ເຊັິ່ນດຽວກັນ ເພິ່ອປັບປຸງປະສິດທິພາບ
ຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ.
ແຕ່ລະໂຮງຮຽນ, ດ້ວຍການຮ່ວມມືກັບຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັັ້ນບ້ານ (VEDC) ກໍໄດ້ມການປະ
ເມນຕົນເອງ ແລະ ສ້າງແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນປະຈໍາປຂອງຕົນ, ພ້ອມນັັ້ນ ກໍຍັງໄດ້ສົິ່ງບົດລາຍງານສັງລວມ
ດ້ານການເງນປະຈໍາໄຕມາດຂອງຕົນ (ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ) ໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍງານການເງນຂອງຫ້ອງການສຶກສາ
ທການ ແລະ ກລາເມືອງ. ໄດ້ມບົດລາຍງານການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດແຜນງານອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ.
ໄດ້ສາເລັດການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການບລິຫານຄຸ້ມຄອງ ທີິ່ເນັື້ນໂຮງຮຽນເປັນຫັກ ໃຫ້ແກ່
ທຸກໆໂຮງຮຽນ ແລະ ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັື້ນບ້ານ, ລວມທັງໄດ້ສາເລັດການຝຶກ
ອົບຮົມກ່ຽວກັບການນາໃຊ້ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການສຶກສາ ສາລັບການປະເມີນຕົນເອງ
ຂອງໂຮງຮຽນ.
➢

ຄວາມສ່ຽງໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ.

ດັິ່ງທິ່ໄດ້ສະເໜຢ່ຂ້າງເທງ,
ຍັງບໍິ່ທັນມຍຸດທະສາດພາກໃດທິ່ສັງລວມການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຂອງ
ແຜນການ ເຊິ່ງຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມສ່ຽງທິ່ອາດຈະເກດຂຶັ້ນຢໃ່ ນການຄຸ້ມຄອງດ້ານການເງນ ແລະ ບັນດາມາດຕະ
ການທິ່ເໝາະສົມເພືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານການເມືອງ, ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເຊິ່ງມການຕດພັນ
ກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດບັນດາຍຸດທະສາດ.
ຂໍັ້ຈໍາກັດທາງດ້ານຂດຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ ກໍໄດ້ມການປະເມນຢ່ໃນແຜນ ແລະ ຍຸດທະ
ສາດຕ່າງໆກໍໄດ້ມການກໍານົດອອກເພືິ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍັ້ຈໍາກັດເຫຼົິ່ານັັ້ນ. ປະສດທຜົນຂອງບັນດາ
ຍຸດທະສາດເຫຼົິ່ານັ້ ແມ່ນຂຶັ້ນກັບແຜນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍທິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້.
ການທົບທວນເຄິິ່ງສະໄໝແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2016-2020
ແມ່ນກາລັງປະເມີນຂະໜາດຄວາມສ່ຽງທີິ່ມຜ
ີ ນ
ົ ກະທົບຕິ່ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ. ມັນເປັນອັນ
ຈະແຈ້ງແລ້ວວ່າ ສິິ່ງທ້າທາຍຂອງການເງິນຂັື້ນມະຫາພາກ ເຊິິ່ງໄດ້ເກີດຂຶື້ນໃນປັດຈຸບັນ
ແມ່ນບໄິ່ ດ້ມກ
ີ ານຄາດຄະເນມາກ່ອນ ໃນຊ່ວງທີິ່ມກ
ີ ານຮ່າງແຜນ ແລະ ຜົນສະທ້ອນ ຂອງສິິ່ງ
ເຫົິ່ານີື້ ຈະມີການປະເມີນຢູ່ໃນການທົບທວນເຄິິ່ງສະໄໝ.
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ພາກທີ 2: ຜົນສາເລັດຂອງການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຈຸດປະສົງ, ຄາດໝາຍ ແລະ ຕົວຊີື້
ບອກຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ. (ລວມທັງຕົວຊີື້ບອກ
ຜົນສາເລັດຫັກຂອງທ້ອງຖິິ່ນ)
ເພືິ່ອໃຫ້ບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບລວມຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ 2016-2020 (ນັກ
ຮຽນທຸກຄົນມຄວາມຮ້ຄວາມສາມາດ ຕາມ 5 ຫຼັກມນການສຶກສາແຫ່ງຊາດ (ຄຸນສົມບັດສຶກສາ, ປັນຍາສຶກສາ,
ພະລະສຶກສາ, ສລະປະສຶກສາ ແລະ ແຮງງານສຶກສາ) ແລະ ມທັກສະ ລວມທັງທັກສະໃນການຮຽນຮ້ ແລະ ທັກ
ສະໃນການເຮັດວຽກ ເພືິ່ອພັດທະນາຂດຄວາມສາມາດໃນການກ້າວໜ້າຂຶັ້ນ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການ
ພັດທະນາທາງດ້ານເສດຖະກດ-ສັງຄົມ ເພືິ່ອໃຫ້ປະເທດ ສປປ ລາວ ຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດ
ດ້ອຍພັດທະນາໃນປ 2020). ແຜນພັດທະນາດັິ່ງກ່າວ ໄດ້ກາໍ ນົດ 5 ຈຸດປະສົງເຊິ່ງແຕ່ລະຈຸດປະສົງ ກໍໄດ້ກໍານົດ
ຄາດໝາຍດ້ວຍຕົວຊັ້ບອກຜົນສໍາເລັດຫຼັກ. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງຜົນສໍາເລັດ ທຽບໃສ່ບັນດາຄາດໝາຍໄດ້ສະແດງ
ອອກ ດັິ່ງລຸ່ມນັ້:
1. ຈຸດປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍ
1.1 ຈຸດປະສົງທີ 1: ນັກຮຽນທຸກຄົນມີຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດຂັື້ນພື້ນຖານທີິ່ຈາເປັນ
ພ້ອມທັງມີສຂ
ຸ ະພາບແຂງແຮງ ເພິ່ອໃຫ້ສາມາດເຂົາ
ື້ ເຮັດວຽກຕາມຕະຫາດແຮງງານ ຫ
ສບຕິ່ຮຽນໃນການສຶກສາຫັງຂັື້ນພື້ນຖານ.
ຕົວຊີື້ບອກ ແລະ ຄາດໝາຍຮອດປີ 2020
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ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຂອງເດັກ 5 ປ ເພິ່ມຂຶັ້ນ 66%ໃນປ 2015 ເປັນ 80%

77.1% (ຍງ = 77.0%)

ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງ ປ 1 ຫຼຸງລົງຈາກ 13.5% ໃນປ 2015 ໃຫ້ເຫຼືອຕໍາິ່ ກວ່າ 5%.

8.8% (ຍງ = 7.8%)

ອັດຕາປະລະ ປ 1 ຫຼຸດລົງຈາກ 8.5% ໃນປ 2015 ເຫຼືອ 5%

5.8% (ຍງ = 5.1%)

ອັດຕາລອດເຫຼືອຮອດ ປ5 ເພິ່ມຂຶັ້ນຈາກ 78,3% ໃນປ 2015 ເປັນ 90%.

82.2% (ຍງ = 83.5%)

ອັດຕາຈົບຊັັ້ນປະຖົມເພິ່ມຂຶັ້ນຈາກ 76% ໃນປ 2015 ເປັນ 89%.

80.4% (ຍງ = 82.1%)

ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ແມ່ນດຂຶັ້ນກວ່າການປະເມນໃນປ 2009
ອັດຕາຈົບຊັັ້ນຂອງນັກຮຽນ ຈົບ ປ 5 ຂຶັ້ນ ມ 1 ເພິ່ມຂຶັ້ນຈາກ 91.7% ໃນປ 2015 88% (ຍງ = 86.1%)
ເປັນ 100%.
ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຊັັ້ນມັດທະຍົມຕົັ້ນ ເພິ່ມຂຶັ້ນຈາກ 78.1% ໃນປ 2015 ເປັນ 83.1% (ຍງ = 81.2%)
85%.

➢

ການປະເມີນ
o ອັດຕາເຂົື້າຮຽນລວມຂອງເດັກອາຍຸ ປີ 5

ເຖງແມ່ນວ່າ ຂໍັ້ມນ EMIS ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຄືບໜ້າທິ່ດໃນການເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກອາຍຸ 5 ປ ກໍ
ຕາມ, ແຕ່ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນກໍມຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຢ່ໃນບັນດາເມືອງຕ່າງໆ ຊຶິ່ງມອັດຕາເຂົັ້າ
ຮຽນ 100% ຫຼື ສງກວ່າຢ່ໃນບາງເມືອງຈໍານວນໜ້ອຍໜຶິ່ງ ແລະ ມອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຕໍິ່າ ຢ່ທິ່ປະມານ 45% ຫາ
65% ຢ່ໃນຫຼາຍເມືອງ. ຜົນແຕກຕ່າງເຫຼົິ່ານັ້ແມ່ນຕດພັນກັບລັກສະນະສະເພາະຂອງເມືອງ; ບັນດາເມືອງທິ່ມ

26

ເປເຊັນຂອງປະຊາກອນຢ່ຕໍິ່າກວ່າເສັັ້ນຂດຄວາມທຸກຍາກທິ່ເປັນທາງການ1 ສງ ມັກຈະມອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຕໍາິ່ , ຄື
ກັນກັບເມືອງທິ່ມປະຊາກອນຈໍານວນຫຼາຍ ທິ່ອາໄສຢ່ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກ (ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ບໍິ່ມເສັັ້ນ
ທາງ) ເຊິ່ງຄວາມແຕກຕ່າງທິ່ກ່ຽວກັບຄວາມທຸກຍາກນັັ້ນ ແມ່ນມຄວາມເດັິ່ນຊັດຫຼາຍກວ່າ. ການປ່ຽນແປງດ້ານ
ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນລວມຂອງເດັກອາຍຸ 5 ປ ໃນລະດັບເມືອງເຊິ່ງໄດ້ຄດໄລ່ມາຈາກຂໍັ້ມນການເຂົັ້າຮຽນ ໃນປ
2017 ແມ່ນປະມານ 50% ນ້ອຍກວ່າຄວາມແຕກຕ່າງໃນປ 2013 ແລະ ປະມານ 25% ຕໍິ່າກວ່າທິ່ມໃນປ
20152.
ການສຶກສາເບິ່ງຂໍມ
ັ້ ນລະດັບສ່ວນບຸກຄົນແຕ່ປ 2012 ແລະ ປ 2017 LSIS ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜນ
ຄວາມເຫັນທິ່ວ່າ ຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານຄວາມມັິ່ງຄັິ່ງ ແລະ ຄວາມຫ່າງໄກສອກຫຼກ ມຜົນກະທົບຕໍິ່ການເຂົັ້າ
ຮຽນຂອງເດັກ 5 ປ3 ເຊິ່ງກໍເປັນເຊັິ່ນດຽວກັນກັບກຸ່ມພາສາ.
ສໍາລັບເດັກອາຍຸ 5 ປ ໃນປ 2017:
•
•
•

ເດັກທິ່ມາຈາກຄົວເຮືອນທິ່ທຸກຍາກທິ່ສຸດ 20% ແມ່ນມອັດຕາເຂົັ້າຮຽນ 30% ຕໍິ່າກວ່າເດັກກຸ່ມອືິ່ນໆ.
ເດັກທິ່ມາຈາກຄົວເຮືອນທິ່ບໍິ່ເວົັ້າພາສາລາວ ໄດ້ເຂົັ້າຮຽນປະມານ 15% ຕໍິ່າກວ່າເດັກທິ່ມາຈາກຄົວເຮືອນທິ່
ເວົັ້າພາສາລາວ.
ເດັກທິ່ມາຈາກຄົວເຮືອນທິ່ຢ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກ ມການເຂົັ້າຮຽນປະມານ 10% ຕໍິ່າກວ່າເດັກອືິ່ນໆ.

ຄວາມແຕກຕ່າງໃນການເຂົັ້າຮຽນເຫຼົິ່ານັ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນສິ່ງທ້າທາຍທິ່ສໍາຄັນໃນການບັນລຸຄາດໝາຍຂອງ
ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ (ESDP) ແລະ ໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ. ໃນຂະນະ
ທິ່ຄວາມແຕກຕ່າງໃນການເຂົັ້າຮຽນມສ່ວນພົວພັນກັບກຸ່ມພາສາ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກໄດ້ມການປັບປຸງທິ່ດ
ຂຶັ້ນ ເລິ່ມແຕ່ປ 2012 ເປັນຕົັ້ນມາ, ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເດັກທິ່ທຸກຍາກທິ່ສຸດ ແລະ ເດັກອືິ່ນໆແມ່ນບໍິ່
ປາກົດມ4.

ສໍາລັບການອ້າງອງທັງໝົດຕໍິ່ 20% ຂອງເມືອງທິ່ທຸກຍາກທິ່ສຸດ, ການຄດໄລ່ແມ່ນອງໃສ່ຈໍານວນຄວາມທຸກຍາກຢ່າງເປັນທາງການຕາມ
ການສໍາຫຼວດປະຊາກອນ ຂອງ ສປປລາວ ປ 2015. ໃນແຕ່ລະເມືອງ ເປເຊັນຂອງຈໍານວນປະຊາກອນທິ່ໄດ້ຈັດວ່າທຸກຍາກ ແມ່ນໄດ້ມ
ການຄດໄລ່ ແລະ 20% ຂອງເມືອງທິ່ທຸກຍາກທິ່ສຸດ ແມ່ນກົງກັບ 29 ເມືອງ ( 20% ) ທິ່ມເປເຊັນສງ.
2 ການຄດໄລ່ອັດຕາການຈົບຊັັ້ນປະຖົມ ແມ່ນນໍາໃຊ້ອັດຕາການລອດເຫຼືອ, ມັນມຮບແບບທິ່ຄ້າຍກັນ ກ່ຽວກັບຜົນສໍາເລັດ ແລະ ສິ່ງທ້າ
ທາຍ ເພືິ່ອບັນລຸຄາດໝາຍແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ (ESDP) ເພືິ່ອສຶກສາເບິ່ງອັດຕາລອດເຫຼືອ.
3 ປັດຈຸບັນ ການເຂົັ້າຮຽນໃນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ຫຼື ສງກວ່ານັັ້ນ ແມ່ນລວມທັງເດັກທິ່ມອາຍຸເກືອບຮອດ 6 ປ ຊຶິ່ງເຂົັ້າຮຽນຢ່ ຊັັ້ນ
ປະຖົມສຶກສາແລ້ວ.
4 ໃນການວເຄາະຂໍັ້ມນລະດັບບຸກຄົນ ຈາກ LSIS 2012 ແລະ 2017, ການປ່ຽນແປງຊ່ອຫວ່າງຄວາມແຕກໂຕນ ລະຫວ່າງກຸ່ມຕ່າງໆ
ແມ່ນການສົມທຽບການຄາດຄະເນນໍັ້າໜັກການວັດສໍາລັບແຕ່ລະກຸ່ມ ໃນ LSIS 2012 ແລະ 2017. ຕົວຢ່າງ ຄວາມແຕກຕ່າງສໍາລັບ
ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປ ໃນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ຂອງເດັກໃນແຕ່ລະກຸ່ມພາສາ ໃນປ 2012 ແມ່ນ 65%ສໍາລັບກຸ່ມພາສາ
ລາວ-ໄຕ ແລະ 33% ສໍາລັບກຸ່ມພາສາອືິ່ນໆ. ເປເຊັນດັິ່ງກ່າວນັ້ ໄດ້ໜ້ອຍລົງໃນປ 2017 ຄື ລະຫວ່າງ 76% ແລະ 58%. ຄວາມ
ແຕກຕ່າງໃນການເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປ ຈາກຄອບຄົວທຸກ ແລະ ບໍິ່ທຸກ ແມ່ນຍັງຢ່ໃນລະດັບເກົິ່າ ຄື ປະມານ 30% ລະຫວ່າງປ
2012 ແລະ 2017 ຄື 58% ທຽບໃສ່ 25% ໃນປ 2012 ແລະ 75 %ທຽບໃສ່ 47% ໃນປ 2017.
1
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ຄາດໝາຍ 80% ຂອງອັດຕາການເຂົື້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປີ ແມ່ນອາດສາມາດບັນລຸໄດ້ ຖ້າ
ອີງໃສ່ອັດຕາການຂະຫຍາຍການບລິການໃຫ້ແກ່ເດັກກ່ອນໄວຮຽນທີິ່ມຢ
ີ ູ່ໃນປັດຈຸບັນ. ເຖິງ
ຢ່າງໃດກຕາມ, ຜົນກະທົບຈາກການລົງທຶນຢ່າງຫວງຫາຍໃນການຂະຫຍາຍການສຶກສາ
ກ່ອນໄວຮຽນ ຕກ
ິ່ ານປັບປຸງຜົນສາເລັດຂອງການສຶກສາຊັື້ນປະຖົມໃຫ້ດີຂຶື້ນ (ອັດຕາການຄ້າງ
ຫ້ອງຫຼຸດລົງ, ອັດຕາການຈົບຊັື້ນສູງຂຶື້ນ, ຜົນການຮຽນດີຂຶື້ນ) ຈະມີຂອດຈາກັດໃນເມິ່ອເດັກ
ຈານວນຫາຍ ເຊິິ່ງອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ (ເຂດດ້ອຍ
ໂອກາດ, ບເິ່ ວົື້າພາສາລາວ) ແມ່ນມີການປະກອບສ່ວນຢູ່ໃນລະດັບຕິ່າກວ່າເດັກອິ່ນໆ.

o ການຄ້າງຫ້ອງ ປ 1 ແລະ ການປະລະການຮຽນ
ອັດຕາການຄ້າງຫ້ອງ ປ 1 ໃນລະດັບເມືອງ ໂດຍສະເລ່ຍ ປ 2017 ແມ່ນມອັດຕາທິ່ມຕໍິ່າກວ່າ ປ 2013
ນັັ້ນຫຼາຍປະມານ 10% (ປະມານ 8% ທຽບກັບ 18%). ໃນຊ່ວງເວລາດຽວກັນນັ້ ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອັດຕາ
ການຄ້າງຫ້ອງຂອງບັນດາເມືອງກໍໄດ້ຫຼຸດລົງປະມານເຄິ່ງໜຶິ່ງ5.
ບັນດາເມືອງທິ່ມປະຊາກອນຈໍານວນຫຼາຍ ຢ່ໃຕ້ເສັັ້ນຂດຄວາມທຸກຍາກ ແມ່ນມອັດຕາຄ້າງຫ້ອງ ປ 1
ແລະ ອັດຕາການປະລະສງກວ່າເມືອງອືິ່ນໆ (ຄ້າງຫ້ອງ 12% ທຽບກັບ 7%). ອັດຕາການຄ້າງຫ້ອງ ແລະ ປະລະ
ສໍາລັບເມືອງທິ່ເປັນບລມະສດຂອງກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ 40 ເມືອງ ແມ່ນສງຫຼາຍກວ່າ ໃນ 108
ເມືອງ, ແຕ່ຄວາມແຕກຕ່າງເຫຼົິ່ານັ້ ແມ່ນໄດ້ຄ່ອຍໆຫຍັບເຂົັ້າໃກ້ກັນແລ້ວ ໃນໄລຍະ 4 ປຜານມາ.
ປະສົບການຂອງໂລກ ໄດ້ສະເໜີວ່າ ການຄ້າງຫ້ອງ ແລະ ການປະລະການຮຽນ ຢູ່ໃນຂັື້ນ
ປ 1 ແມ່ນຕົວຊີື້ບອກທີິ່ສາຄັນສາລັບຜົນໄດ້ຮັບໃນຕໜ
ິ່ ້າ. ໃນສະພາບຕົວຈິງ ຂອງ ສປປ
ລາວ ເຊິິ່ງເດັກຈານວນຫວງຫາຍເຂົື້າມາໂຮງຮຽນໂດຍຍັງບທ
ິ່ ັນຮູ້ພາສາທີິ່ໃຊ້ເຂົື້າໃນການ
ສອນ, ການຄ້າງຫ້ອງ ແລະ ການປະລະການຮຽນຢູໃ່ ນ ຂັື້ນ ປ 1 ຈຶິ່ງເປັນຕົວຊີບ
ື້ ອກຫັກ
ເຖິງປະສິດທິຜົນ ຂອງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງການອ່ານອອກ
ຂຽນໄດ້ໃນໄລຍະເລີິ່ມຕົື້ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ ການເປີດກວ້າງທາງດ້ານນະໂຍບາຍ ການ
ປະຕິບັດການເລອ
ິ່ ນຂັື້ນແບບຕິ່ເນິ່ອງ ກເຮັດໃຫ້ມຄ
ີ ວາມຫຍຸ້ງຍາກທີິ່ຈະຕີຄວາມໝາຍ
ຂອງອັດຕາການຄ້າງຫ້ອງ
ວ່າເປັນຕົວຊີບ
ື້ ອກເຖິງຄວາມຄບໜ້າຂອງແຜນພັດທະນາ
ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຫບິ່ ເນິ່ອງຈາກວ່າອັດຕາການຄ້າຫ້ອງຫຼຸດລົງ ອາດ
ແມ່ນຍ້ອນນະໂຍບາຍການເລິ່ອນຂັື້ນແບບຕິ່ເນິ່ອງ ຫ ຜົນການຮຽນດີຂຶື້ນ ຫ ຍ້ອນທັງ
ສອງຢ່າງນັື້ນ .

o ອັດຕາການຈົບຊັື້ນປະຖົມ ແລະ ອັດຕາລອດເຫອຮອດ ປ 5
ອັດຕາການຈົບຊັັ້ນປະຖົມຕາມກະແສນັກຮຽນ6 ແມ່ນໄດ້ຮັບການປັບປຸງດຂຶັ້ນ ນັບແຕ່ ປ 2015 ເປັນຕົັ້ນ
ມາ, ເດັກຍງ ແລະ ເດັກຊາຍໄດ້ຈົບຊັັ້ນປະຖົມຢ່ໃນອັດຕາທິ່ເທົິ່າທຽມກັນ, ເຖງຢ່າງໃດກໍຕາມ ທ່າອ່ຽງໃນການ
ໂດຍນໍາໃຊ້ຄ່າສໍາມະສດຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງອັດຕາການຄ້າງຫ້ອງຂອງບັນດາເມືອງ ທຽບກັນ ລະຫວ່າງສອງສົກຮຽນ
ການຄດໄລ່ອດ
ັ ຕາການຈົບຊັນ
ັ້ ປະຖົມ ແມ່ນນໍາໃຊ້ອດ
ັ ຕາການລອດເຫຼືອ, ມັນມຮບແບບທິ່ຄ້າຍກັນ ກ່ຽວກັບຜົນສໍາເລັດ ແລະ ສງິ່ ທ້າ
ທາຍ ເພືິ່ອບັນລຸຄາດໝາຍແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ (ESDP) ເພືິ່ອສຶກສາເບິ່ງອັດຕາລອດເຫຼືອ.
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ປັບປຸງນັ້ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄາດໝາຍແມ່ນຢ່ໃນຂັັ້ນອັນຕະລາຍທິ່ຈະບັນລຸໄດ ເວັັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ຄວາມແຕກ
ໂຕນໄດ້ມການຫຼຸດລົງ.
• ໂດຍການນໍາໃຊ້ເປເຊັນຂອງບຸກຄົນທິ່ຈັດໃນກຸ່ມທຸກຍາກ ເພືິ່ອຈັດລະດັບບັນດາເມືອງ, ເມືອງທິ່ທຸກ
ຍາກທິ່ສຸດໃນ 20% ແມ່ນມອັດຕາການຈົບຊັັ້ນປະຖົມ 63% ໃນປ 2017, ໃນຂະນະທິ່ອັດຕາຈົບ
ຊັັ້ນຢ່ເມືອງອືິ່ນໆ ແມ່ນ 84%.
• ຂໍັ້ມນ LSIS ຂອງການວເຄາະບຸກຄົນໃນປ 2017 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເປເຊັນຂອງເດັກແຕ່ 11 ຫາ
14 ປ ທິ່ອາໄສຢ່ໃນ 20% ຂອງຄົວເຮືອນທິ່ທຸກຍາກທິ່ສຸດມອັດຕາການຈົບຊັັ້ນປະຖົມ 30% ຕໍິ່າ
ກວ່າ ເດັກທິ່ມາຈາກຄົວເຮືອນທິ່ບໍິ່ທຸກຍາກກວ່າ.
• ການນໍາໃຊ້ຂໍັ້ມນບຸກຄົນ LSIS ໃນປ 2017, ເດັກອາຍຸ ແຕ່ 11 ຫາ 14 ປ ຈາກຄົວເຮືອນທິ່ບໍິ່ເວົັ້າ
ພາສາລາວ ແມ່ນມອັດຕາການຈົບຊັັ້ນປະຖົມ ປະມານ 10% ຕໍິ່າກວ່າເດັກທິ່ມາຈາກຄົວເຮືອນທິ່ເວົັ້າ
ພາສາລາວ (ປະມານ 70% ທຽບກັບ 85%).
ມັນເປັນສິິ່ງສາຄັນທີິ່ຈະຕ້ອງຮູ້ວ່າ ຄວາມບເິ່ ທົິ່າທຽມໃນການຈົບຊັື້ນສາລັບຊັນ
ື້ ປະຖົມສຶກສາ
ໃນປີ 2017 ແມ່ນມີນ້ອຍກວ່າຄວາມບເິ່ ທົິ່າທຽມທີຄ
ິ່ າດຄະເນໄວ້ໃນປີ 2012 ນັື້ນຫາຍ. ເຖິງ
ຢ່າງໃດກຕາມ, ການບັນລຸຄາດໝາຍແຫ່ງຊາດ ESDP ສາລັບຈົບຊັື້ນປະຖົມ (89%) ແມ່ນຈະ
ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫາຍຖ້າຫາກບມ
ິ່ ກ
ີ ານດາເນີນການໃດໆ ທີິ່ສາມາດຮັດແຄບຄວາມບເິ່ ທົິ່າ
ທຽມນີື້ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ.
o ຜົນການຮຽນ
ໄດ້ມການປະເມນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນໃນວຊາພາສາລາວ ແລະ ຄະນດສາດຂັັ້ນ ປ 3 ໃນປ 2017.
ຜົນຂອງການປະເມນໄດ້ຊັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າມ ລະດັບຄວາມສາມາດຕໍິ່າ ແລະ ມຄວາມຫຼາກຫຼາຍຢ່ໃນບັນດາແຂວງ.
ໃນວຊາພາສາລາວ, 34% ຂອງນັກຮຽນ ປ 3 ຖືກຈັດໄດ້ວ່າມຄວາມພ້ອມເພືິ່ອເລືິ່ອນຂຶັ້ນ ປ 4 ໄດ້, ໃນ
ຂະນະທິ່ອກ 24% ແມ່ນສາມາດເລືິ່ອນຂຶັ້ນໄດ້ຖ້າຫາກໄດ້ຮັບການສອນເສມເຂັັ້ມໃນໄລຍະພັກໂຮງຮຽນ.
(ii) ໃນວຊາຄະນດສາດ, 18% ຂອງນັກຮຽນ ຖືກຈັດໄດ້ວ່າມຄວາມສາມາດເລືິ່ອນຂັັ້ນ ປ 4 ໄດ້ ແລະ ອກ
19% ກໍສາມາດເລືິ່ອນຂຶັ້ນໄດ້ຖ້າຫາກວ່າ ໄດ້ຮັບການສອນເສມເຂັັ້ມໃນໄລຍະພັກໂຮງຮຽນ.
(iii) ໃນ 8 ແຂວງ ມພຽງແຕ່ 10% ຫຼືໜ້ອຍກວ່ານັັ້ນ ນັກຮຽນ ປ 3 ຖືກຈັດໄດ້ວ່າມຄວາມສາມາດພຽງພໍໃນ
ວຊາຄະນດສາດ ທິ່ຈະເລືິ່ອນຂຶັ້ນ ຂັັ້ນ ປ4 ໄດ້.

(i)

o ການເລອ
ິ່ ນຈາກຊັນ
ື້ ປະຖົມ ໄປສູ່ ມັດທະຍົມຕອນຕົນ
ື້ ແລະ ອັດຕາເຂົື້າຮຽນລວມຂອງຊັື້ນ
ມັດທະຍົມຕອນຕົື້ນ.
ຂໍັ້ມນຈາກ EMIS ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ອັດຕາເລືິ່ອນຂັັ້ນ ຈາກ ປ 5 ຂຶັ້ນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ແມ່ນໄດ້
ມການລົດລົງ ແຕ່ປ 2015 ຈາກ 92% ໄປສ່ 88% ໃນປ 2017-2018 ເຊິ່ງເດັກຍງມອັດຕາເລືິ່ອນຂັັ້ນ ໜ້ອຍ
ກວ່າເລັກນ້ອຍ (86%). ແຕ່ປ 2013 ເຖງ ປ 2017 ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມໂດຍສະເລ່ຍຂອງເມືອງສໍາລັບຊັັ້ນ
ມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນແມ່ນມປະມານ 6% - 7% ທິ່ເດັກຍງຕໍິ່າກວ່າເດັກຊາຍ. ເຖງຢ່າງໃດກໍດ ການວເຄາະທ່າ
ອ່ຽງ ຂໍັ້ມນລະດັບບຸກຄົນ ໃນປ 2017 LSIS ໄດ້ຊັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ເປເຊັນສໍາລັບເດັກຍງ ແລະ ເດັກຊາຍ ອາຍຸ 15
ຫາ 18 ປ ທິ່ຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນແມ່ນເໝືອນກັນ, ໝາຍຄວາມວ່າ ມາຮອດດຽວນັ້ ເດັກຍງແມ່ນໄດ້ບັນລຸ
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ຄວາມເທົິ່າທຽມກັນກັບເດັກຊາຍຢ່າງມປະສດທພາບ. ເຖງຢ່າງໃດກໍດ ຂໍັ້ມນຈາກ EMIS ຈາກປ 2017-2018
ໄດ້ປະເມນດັດສະນຄວາມເທົິ່າທຽມທາງເພດຢ່ໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນແມ່ນ 0,96.
ໃນຂະນະທິ່ຄວາມແຕກຕ່າງທາງເພດ ໃນການເຂົັ້າຮຽນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ ແມ່ນຫາຍໄປ ແຕ່
ຄວາມແຕກຕ່າງທິ່ກວ້າງຂວາງກໍຍັງຄົງມຢ່ໃນສ່ວນທິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຮັິ່ງມຂອງຄົວເຮືອນ. ໃນປ 2017,
35% ຂອງເດັກອາຍຸ 13 ຫາ 16 ປ ເຊິ່ງຢ່ໃນຄົວເຮືອນທິ່ທຸກຍາກທິ່ສຸດ (ລຸ່ມ 20%) ແມ່ນໄດ້ເຂົັ້າຮຽນຢ່ໃນ
ຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ (ຫຼື ຕອນປາຍ), ໃນຂະນະທິ່ເປເຊັນຂອງເດັກທິ່ບໍິ່ຢ່ໃນປະເພດທຸກຍາກທິ່ສຸດ ແມ່ນມ
ເກືອບ 77%. ໃນຂະນະທິ່ຊ່ອງຫວ່າງມຂະໜາດໃຫຍ່ ແຕ່ມັນກໍຍັງນ້ອຍກວ່າຊ່ອງຫວ່າງ ທິ່ມໃນ ການສໍາຫຼວດ
LSIS ປ 2012.
ພ້ອມນັັ້ນ ກໍຍັງມຊ່ອງຫວ່າງຂະໜາດໃຫຍ່ ສໍາລັບການເຂົັ້າຮຽນຢ່ໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ຖ້າແຍກ
ຕາມກຸ່ມພາສາ. ຂໍັ້ມນຈາກ LSIS ໄດ້ຊັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າເປເຊັນຂອງເດັກອາຍ 13 ຫາ 16 ປຈາກຄົວເຮືອນທິ່ບໍິ່ແມ່ນ
ຢ່ກຸ່ມພາສາລາວ-ໄຕ ໄດ້ມການເຂົັ້າຮຽນຢ່ໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນປະມານ 15% ຕ ິ່າກວ່າ ເດັກທມ
ິ່ າຈາກ
ຄົວເຮືືອນຂອງກຸ່ມພາສາລາວ-ໄຕ. ເຊັິ່ນດຽວກັບຊ່ອງຫວ່າງໃນການເຂົັ້າຮຽນທິ່ພົວພັນກັບຄວາມຮັິ່ງມຂອງຄົວ
ເຮືອນ, ຊ່ອງຫວ່າງໃນການເຂົັ້າຮຽນລະຫວ່າງກຸ່ມພາສາແມ່ນມຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ ປ 2012 ນັັ້ນຫຼາຍ. ຖ້າຢາກ
ບັນລຸໄດ້ຄາດໝາຍແຫ່ງຊາດ, ຕ້ອງພະຍາຍາມຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນກັນໃຫ້ໄດ້ໄວທິ່ສຸດ.
ການບັນຈຸມດ
ັ ທະຍົມສຶກສາຕອນຕົນ
ື້ ເຂົື້າໃນການສຶກສາພາກບັງຄັບ ແລະ ການຂະຫຍາຍ
ຫ້ອງຮຽນ ແລະ ຄູ ພາໃຫ້ມີການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ ດ້ານການເຂົື້າຮຽນມັດທະຍົມ
ສຶກສາຕອນຕົນ
ື້ ເລີມ
ິ່ ແຕ່ປີ 2012 ຢ່າງບຕ
ິ່ ້ອງສົງໄສ. ເຖິງຢ່າງໃດກດີ ໃນກລະນີທີິ່ມຫ
ີ າຍຕົວ
ຊີບ
ື້ ອກທີິ່ການົດຢູ່ໃນແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ມັນກມີຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກທີິ່ຈະບັນລຸຕົວຊີບ
ື້ ອກລະດັບຊາດທັງໝົດໄດ້ໂດຍບມ
ິ່ ີການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກ
ໂຕນດ້ວຍບາດກ້າວທີິ່ເລັິ່ງໄວຂຶື້ນ.

1.2 ຈຸດປະສົງທີ 2: ເພິ່ອສະໜອງການສຶກສາຫັງຂັື້ນພື້ນຖານໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງການຂະ ຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລາວໃນແຕ່ລະໄລຍະ
ພ້ອມທັງສາມາດເຊິ່ອມໂຍງ ແລະ ແຂ່ງຂັນກັບກາລັງແຮງງານໃນບັນດາປະເທດອາຊີ
ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຫ ASEAN.
ຕົວຊັ້ບອກ ແລະ ຄາດໝາຍຮອດ ປ 2020

ຄວາມຄືບໜ້າ 2018

ສ້ຊົນເຮັດໃຫ້ອັດຕາເລືິ່ອນຊັັ້ນຂອງນັກຮຽນຈົບຈາກມັດທະ
ອັດຕາເລືິ່ອນຊັັ້ນຈາກ ມ 4 ຂຶັ້ນສາຍວຊາຊບໄດ້ 3%
ຍົມຕົັ້ນຂຶັ້ນສາຍວຊາຊບໃຫ້ໄດ້ 5% ແລະ ຮຽນໃນຊັັ້ນມັດ ອັດຕາເລືິ່ອນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕົັ້ນຮຽນຕໍິ່ມັດທະຍົມຕອນ
ທະຍົມຕອນປາຍ ໃຫ້ໄດ້ 90%.7
ປາຍ 82.5% (ຍງ=81.2%)
ເພິ່ມອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ
45.8% ໃນປ 2015 ໃຫ້ບັນລຸ 60%

7

ຈາກ 53,3% (ຍງ = 50.8%)

ຄາດວ່າອກ 5% ຈະອອກໄປປະກອບການ ຫຼື ຮຽນຕໍິ່ໃນສະຖາບັນການສຶກສາພາກເອກະຊົນ
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ນັກຮຽນທຮ
ິ່ ຽນຈົບ ມ 7 ໃຫ້ໄດ້ເຂົັ້າຮຽນຕໍໃິ່ ນສຖາບັນ 20% ຂອງນັກຮຽນຜທ
້ ເິ່ ຂົັ້າຮຽນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ
ອາຊວະສຶກສາພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນໃຫ້ໄດ້ 60%, ເຂົັ້າ ຕອນປາຍສືບຕໍິ່ສາຍວຊາການ, ໃນຂະນະທິ່ 60%
ຮຽນ ຕໍໃິ່ ນສະຖາບັນການສຶກສາຊັັ້ນສງ8 ໃຫ້ໄດ້ 20%9
ແມ່ນຮຽນສາຍອາຊບ ແລະ 20% ເພືິ່ອສະໜອງໃຫ້
ຕະຫຼາດແຮງງານ

ການປະເມີນ:

➢

ອັດຕາເລືິ່ອນຊັັ້ນຂຶັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ໄດ້ເພິ່ມຂຶັ້ນ ແລະ ຄາດໝາຍເຂົັ້າຮຽນຕໍິ່ຂອງນັກຮຽນຈົບມັດ
ທະຍົມຕອນປາຍເຂົັ້າໃນສາຍອາຊວະສຶກສາແມ່ນໄດ້ບັນລຸແລ້ວ,
ເຖງແມ່ນວ່າມັນຍັງມຊ່ອງຫວ່າງຂ້ອນຂ້າງ
ກວ້າງ ຢ່ໃນອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມ ຂອງຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ເມືິ່ອໄດ້ມການສຶກສາເບິ່ງຢ່ໃນລະດັບເມືອງ.
ຕົວຢ່າງ ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນລວມຂອງຊັັ້ນມັດທະຍົມປາຍ ໃນ 40 ເມືອງ ບລມະສດແມ່ນ ປະມານ 15% ຕໍິ່າ
ກວ່າເມືອງອືິ່ນໆ. ຊ່ອງຫວ່າງທິ່ຂ້ອນຂ້າງກວ້າງໃນປ 2017 ແມ່ນຢ່ໃນຂະໜາດເຄິ່ງໜຶິ່ງຂອງຊ່ອງຫວ່າງອັດຕາ
ເຂົັ້າຮຽນລວມສໍາລັບບັນດາເມືອງບລມະສດໃນປ 2013. ຢໃ່ ນໄລຍະດຽວກັນນັ້ ຈໍານວນເມືອງທິ່ມອັດຕາການ
ເຂົັ້າຮຽນລວມຂອງເດັກຍງ ເທົິ່າກັບ ຫຼື ລືິ່ນກວ່າເດັກຊາຍແມ່ນມຫຼາຍກວ່າ 2 ເທົິ່າ ຈາກ 15 ເຖງ 31 ເມືອງ.
ເຖງຢ່າງໃດກໍຕາມ ເຖງວ່າໄດ້ມການປັບປຸງດຂຶັ້ນ ແຕ່ກໍມພຽງແຕ່ 20% ຂອງບັນດາເມືອງເທົິ່ານັັ້ນທິ່ສາມາດບັນລຸ
ຄວາມເທົິ່າທຽມທາງດ້ານເພດຢ່ໃນອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຂອງຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ.
LSIS ໃນປ 2017 ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການປະເມນເບິ່ງວ່າ ລັກສະນະຂອງບຸກຄົນ ແລະ ຄົວເຮືອນທິ່
ບໍິ່ສາມາດຄດໄລ່ໄດ້ໃນຂໍັ້ມນ EMIS ໄດ້ມຜົນກະທົບຕໍິ່ການເຂົັ້າຮຽນໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍຄືແນວໃດ
ເມືິ່ອໄດ້ສຶກສາເບິ່ງການເຂົັ້າຮຽນໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍສໍາລັບລຸ້ນຊາວໜ່ມລະຫວ່າງອາຍຸ 18 ຫາ
25 ປ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ:
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•

ປະມານ 40% ຂອງລຸ້ນອາຍຸ 18 ຫາ 25 ປ ແມ່ນໄດ້ເຂົັ້າຮຽນຢ່ໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ. ອັດຕາ
ການເຂົັ້າຮຽນ 40% ຂອງລຸ້ນຊາວໜຸ່ມ 18 ຫາ 25 ປ ແມ່ນສອດຄ່ອງ ຂ້ອນຂ້າງດກັບອັດຕາເຂົັ້າຮຽນ
ລວມຂອງຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ເຊິ່ງ EMIS ໄດ້ລາຍງານຢ່ໃນຊ່ວງໄລຍະ 2013-2016. ມັນມ
ຄວາມສໍາຄັນທິ່ຈະຕ້ອງຮ້ວ່າ ການຄດໄລ່ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມ GER ແມ່ນກວມເອົາການເຂົັ້າຮຽນ
ທັງໝົດຂອງນັກຮຽນ ໂດຍບໍຈ
ິ່ ໍາກັດທາງດ້ານອາຍຸ. ໃນປ 2017 ຫຼາຍກວ່າ 22% ຂອງຊາວໜຸ່ມ ອາຍຸ
ລະຫວ່າງ 19 ຫາ 21 ປ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ໃນປັດຈຸບັນເຂົາເຈົັ້າໄດ້ເຂົັ້າຮຽນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ.

•

ໃນຈໍານວນລຸ້ນອາຍຸແຕ່ 18 ຫາ 25 ປ ໃນປ 2017 ເຊິ່ງໄດ້ເຂົັ້າຮຽນ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ມ
ປະມານ 11.5% ທິ່ໄດ້ປະລະການຮຽນກ່ອນທິ່ເຂົາເຈົັ້າຈະໄດ້ຈົບຊັັ້ນໃນລະດັບດັິ່ງກ່າວ. ນັ້ກໍສອດຄ່ອງ
ກັບອັດຕາການປະລະການຮຽນປະຈໍາປ 5% ຫາ 6% ສ າລັບຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ດັິ່ງທິ່
EMIS ໄດ້ລາຍງານມາແລ້ວ.

•

ນັກຮຽນທິ່ມາຈາກຄົວເຮືອນທິ່ທຸກຍາກທິ່ສຸດ 20% ແມ່ນມປະມານເກືອບ 2 ເທົິ່າ ທິ່ປະລະການຮຽນ
ໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ກ່ອນທິ່ເຂົາເຈົັ້າຈະຈົບຊັັ້ນ (23% ປະລະການຮຽນທຽບໃສ່ 10%
ສໍາລັບນັກຮຽນທິ່ບໍິ່ຢ່ໃນຄົວເຮືອນ 20% ຂອງຄົວຮຽນທຸກຍາກ). ໃນຂະນະທິ່ມຄວາມແຕກຕ່າງຢ່ໃນ
ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບໃນລະດັບຕໍິ່າຂອງລະບົບການສຶກສາ ເຊິ່ງມການພົວພັນເຖງກຸ່ມ
ພາສາ, ຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານອັດຕາການປະລະການຮຽນຢ່ໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ໃນບັນດາ

ສະຖາບັນການສຶກສາຊັັ້ນສງໃນທິ່ນັ້ ໝາຍເຖງ 4 ມະຫາວທະຍາໄລທິ່ຂຶັ້ນກັບ ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ
ຄາດວ່າອກ 20% ຈະອອກໄປປະກອບການ ຫຼື ຮຽນຕໍິ່ໃນສະຖາບັນການສຶກສາພາກເອກະຊົນ
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ກຸ່ມແມ່ນຂ້ອນຂ້າງນ້ອຍ. ທ້າຍສຸດແລ້ວຊາວໜຸ່ມທິ່ອາໄສຢ່ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກທິ່ເຂົັ້າຮຽນໃນຊັັ້ນ
ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍແມ່ນມປະມານ 2 ເທົິ່າ ທິ່ອາດປະລະການຮຽນກ່ອນການຈົບຊັັ້ນ ຫຼາຍກວ່າ
ຄົວເຮືອນທິ່ບໍິ່ໄດ້ຢ່ໃນເຂດດັິ່ງກ່າວ (18% ທຽບໃສ່ 10%).
ຕົວຊັ້ບອກການຕດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງ ESDP ຢ່ໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ແມ່ນອັດຕາ
ການເຂົັ້າຮຽນລວມ - ການເຂົັ້າຮຽນໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍຫານໃຫ້ຈໍານວນປະຊາກອນໃນກຸ່ມອາຍຸມັດ
ທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ. ຕົວຊັ້ບອກດັິ່ງກ່າວໄດ້ວັດໃຫ້ເຫັນເຖງ ການປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນລະດັບຕໍິ່າຂອງ
ລະບົບການສຶກສາ ໃນການຮັກສາເດັກໃຫ້ຢ່ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ໃຫ້ເຫັນລະດັບການຮ້ໜັງສື ແລະ ການຄໍານວນ
ເລກທິ່ເຮັດໃຫ້ສາມາດເຂົັ້າຮຽນໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍໄດ້. ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມ (GER) ຍັງ
ສະທ້ອນເຖງການຂະຫຍາຍໂອກາດການເຂົັ້າຮຽນຢ່ໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ
ລວມເຖງການເພິ່ມຈໍານວນ
ຫ້ອງຮຽນ ແລະ ຈໍານວນຄ.
ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມບໍິ່ແມ່ນສິ່ງທິ່ຫຼິ່ແຫຼມຕໍິ່ການຕດຕາມຜົນກະທົບ ຂອງການລົງທຶນຂອງກະຊວງສຶກສາ
ທການ ແລະ ກລາ ຢ່ໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ; ການສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງນແກ່
ນັກຮຽນທິ່ດ້ອຍໂອກາດ (ທຶນການສຶກສາ ແລະ ວັດຖຸອຸປະກອນປະເພດອືິ່ນໆ/ການສະໜັບສະໜຸນດ້ານການ
ເງນ) ແລະ ການປຸກສ້າງຫໍພັກຂອງນັກຮຽນ. ການລົງທຶນທິ່ສໍາຄັນນັ້ໄດ້ມຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍິ່ຄວາມສາມາດ
ຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍ ໃນການຮັກສານັກຮຽນຈົນກວ່າເຂົາເຈົັ້າຈະໄດ້ຈົບຊັັ້ນດ້ວຍຕົັ້ນທຶນທິ່ຕໍິ່າ ສໍາລັບເດັກທິ່
ດ້ອຍໂອກາດ (ລວມທັງຜ້ຢ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກ) ແລະ ປ່ຽນການຄດໄລ່ຂອງເຂົາເຈົັ້າ ວ່າຄວນຈະສືບຕໍິ່ຮຽນ
ດກວ່າ ຫຼື ຈະເຂົັ້າສ່ຕະຫຼາດແຮງງານ. ອັດຕາປະລະ ແລະ ອັດຕາການຈົບຊັັ້ນ ເປັນການວັດໂດຍກົງກ່ຽວກັບການ
ລົງທຶນຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍເຫຼົິ່ານັ້.
ພາກທ 3 ສະໜອງລາຍລະອຽດເພິ່ມເຕມກ່ຽວກັບ ຂອບເຂດການສຶກສາຫຼັງການສຶກສາຂັັ້ນພືັ້ນຖານທິ່ສອດຄ່ອງ
ກັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານເສດຖະກດ - ສັງຄົມ ທັງໃນປະເທດ ແລະ ພາຍໃນປະຊາຄົມເສດຖະກດອາຊຽນ.
ການບັນລຸຄາດໝາຍຂອງ ESDP ສໍາລັບຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ແມ່ນຂຶັ້ນກັບການຮັບປະ
ກັນໃຫ້ເດັກຈໍານວນຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະເດັກທິ່ດ້ອຍໂອກາດ, ໄດ້ມລະດັບຄວາມຮໜ
້ ັງສື ແລະ ການຄດໄລ່
ເລກທິ່ຈໍາເປັນ ເພືິ່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ. ຖ້າຫາກບໍມ
ິ່ ການຕອບສະ
ໜອງທິ່ເລັິ່ງດ່ວນຕໍິ່ການຜະລດເດັກທິ່ສາມາດເຂົັ້າຮຽນໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍໄດ້ ກໍບອ
ໍິ່ າດຈະສາ
ມາດບັນລຸຄາດໝາຍນັັ້ນໄດ້.
ຂໍຈ
ັ້ ໍາກັດດ້ານການເງນໃນປັດຈຸບັນ ກໍເຮັດໃຫ້ເດັກທິ່ເຂົັ້າຮຽນໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍບໍິ່
ສາມາດສໍາເລັດການຈົບຊັັ້ນໄດ້. ການຂະຫຍາຍ ແລະ ການປັບປຸງຄາດໝາຍດ້ານການເງນ ແລະ ການ
ຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວັດຖຸ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນທິ່ປະລະການຮຽນໃນປັດຈຸບັນ ສາມາດຮຽນຈົບຊັັ້ນມັດທະ
ຍົມນັັ້ນໄດ້. ການລົງທຶນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມການຂະຫຍາຍໂອກາດ (ຫ້ອງຮຽນ, ຄ ແລະ ອືິ່ນໆ) ແລະ ການ
ໃຫ້ການສະໜັບສະໜນດ້ານການເງນ ແລະ ວັດຖຸ ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ມເດັກຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍຫຼາຍຂຶັ້ນ
ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບຂະແໜງການສຶກສາອືິ່ນ ແລະ ການໃຫ້ບລມະສດໃນການລົງທຶນຂອງລັດຖະບານ ສປປ
ລາວ. ໃນເມືິ່ອຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍບໍແ
ິ່ ມ່ນພາກບັງຄັບ ການຕັດສນໃຈການລົງທຶນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້
ມການສົນທະນາທິ່ທົິ່ວເຖງ ວ່າຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ມການສະໜັບສະໜນເປົັ້າໝາຍການພັດທະ
ນາເສດຖະກດ-ສັງຄົມໃນໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວຂອງລັດຖະບານຄືແນວໃດ?
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1.3 ຈຸດປະສົງທີ 3: ບັນລຸໄດ້ຄາດໝາຍດັດຊະນີຊັບສິນມະນຸດ ເພິ່ອໃຫ້ປະເທດຫຼຸດພົື້ນອອກ
ຈາກສະຖານະພາບຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ
ໂດຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນລະຫວ່າງຍິງ
ຊາຍ, ຄົນພິການ, ຄົນທຸກຍາກ, ຊົນເຜົິ່າ ແລະ ອນ
ິ່ ໆ.
ຕົວຊີບ
ື້ ອກ ແລະ ຄາດໝາຍຮອດປີ 2020
ເພິ່ມອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ຈາກ
60% ໃນປ 2015 ໃຫ້ບັນລຸ 75%

ຄວາມຄບໜ້າ 2018
70% (ຍງ = 68%)

ອັດຕາການຮໜ
້ ັງສືຂອງປະຊາກອນກຸ່ມເປົັ້າໝາຍອາຍຸ 15- 92.4% (ຍງ 90.4%) ຜົນການສໍາຫຼວດ
24 ປ ໃຫ້ບັນລຸ 99%
ປະຊາກອນໃນປ 2015
ອັດຕາການຮໜ
້ ັງສືຂອງປະຊາກອນກຸ່ມເປົັ້າໝາຍອາຍຸ 15
ປ ຂຶັ້ນໄປໃຫ້ບັນລຸ 95%
➢

84,7% (ຍງ = 79,4%) ຜົນການສໍາຫຼວດ
ປະຊາກອນໃນປ 2015

ການປະເມີນ:

ໄດ້ມຄວາມຄືບໜ້າໃນການບັນລຸຄາດໝາຍອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມ ຂອງຊັັ້ນມັດທະຍົມດ້ວຍການບັນຈຸເອົາ
ມັດທະົຍມສຶກສາຕອນຕົັ້ນເປັນການສຶກສາພາກບັງຄັບ; ແຕ່ການບັນລຸຄາດໝາຍ ປ 2020 ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມການ
ປັບປຸງຢ່ໃນລະດັບຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍດຂຶັ້ນ. ເພືິ່ອບັນລຸຄາດໝາຍລວມຂອງການຮ້ໜັງສືຂອງຜ້ມ
ອາຍຸ 15 ປ ຫຼືສງກວ່າ, ອັດຕາການຮ້ໜັງສືຂອງຊາວໜຸ່ມ (15-40 ປ) ຕ້ອງໄດ້ໝາຍ 99%. ສິ່ງທ້າທາຍຂອງ
ການຮ້ໜັງສື ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນໂຄງປະກອບຂອງ ສສປ ລາວ ເຊິ່ງມຄົນຈໍານວນຫຼວ ງຫຼາຍ ທິ່ບໍິ່ສາມາດເວົັ້າເປັນ
ພາສາທໍາອດຕາມພາສາທິ່ສອນຢ່ໃນໂຮງຮຽນ. ອັດຕາການຮ້ໜັງສືຂອງຂົນເຜົິ່າ ທິ່ບໍິ່ແມ່ນລາວ-ໄຕ ແມ່ນຕໍາິ່ ກວ່າ
ກຸ່ມຊົນເຜົິ່າລາວ-ໄຕ ຢ່າງນ້ອຍ 10%. ໃນກຸ່ມຈນ-ຕເບດ ແມ່ນຫຼາຍກວ່າ 30% ທິ່ຕໍິ່າກວ່າ (50% ສໍາລັບຜ້
ຊາຍ ແລະ 35% ສໍາລັບແມ່ນຍງ) ພາກທ 3 ຈະໃຫ້ຂໍັ້ມນລາຍລະອຽດເພິ່ມຕືິ່ມ.

1.4 ຈຸດປະສົງທີ 4: ຂະແໜງການມີແຜນການ, ງົບປະມານ ແລະ ມີການຕິດຕາມເພິ່ອນາໃຊ້
ແຫິ່ງທຶນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
ຕົວຊີື້ບອກ ແລະ ຄາດໝາຍຮອດປີ 2020
ຄວາມຄບໜ້າ 2018
ໃນແຕ່ລະປ 20% ຂອງຜບ
້ ໍລຫານການສຶກສາທຸກຂັັ້ນ ຜອ
້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ຄະນະພັດທະ
ໃຫ້ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບຜ່ານຫຼັກສດການບໍລຫານ
ນາການສຶກສາຂັັ້ນບ້ານ ໄດ້ຮບ
ັ ການຝຶກອົບຮົມການບໍ
ແລະ ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ
ລຫານທິ່ເນັັ້ນໃສ່ໂຮງຮຽນເປັນຫຼັກ
ສ່ວນແບ່ງລາຍຈ່າຍລັດຖະບານໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການ
ສຶກສາ ແລະ ກລາ ບັນລຸ 17%
➢

14.02%

ການປະເມີນ:

ການປັບປຸງແຜນການເງນມະຫາພາກແຫ່ງຊາດ ປ 2018 ໄດ້ສົິ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ມການຫຼຸດແຜນການເງນທິ່
ໄດ້ຈັດສັນໃຫ້ແກ່ການສຶກສາ. ການຫຼຸດງົບປະມານດັິ່ງກ່າວ ໃນປ 2018 ເຮັດໃຫ້ບໍິ່ສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ
ແຜນການສະໜອງການເຝກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ 20% ຂອງຄປະຈໍາການ. ການເຝກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນ
ເຊິ່ງມການສະໜັບສະໜນການເງນຈາກພາຍນອກໄດ້ຈັດໃຫ້ແກ່ທຸກໂຮງຮຽນປະຖົມ (ແລະ ຄະນະພັດທະນາ
ການສຶກສາຂັັ້ນບ້ານ (VEDCs)). ຂໍັ້ຈໍາກັດທິ່ສໍາຄັນຢ່ໃນການປັບປຸງຜົນສໍາເລັດຂອງຂະແໜງການ ກໍຍັງຄົງ
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ແມ່ນການຈັດສັນງົບປະມານບໍລຫານທິ່ບໍິ່ແມ່ນເງນເດືອນເຊິ່ງຍັງຕໍິ່າ ແລະ ບໍິ່ພຽງພໍກັບການປະຕບັດບລມະສດ
ຂອງ ESDP ແລະ ການຂາດຍຸດທະສາດ ແລະ ວທການປະເມນ ແລະ ປັບປຸງປະສດທຜົນການໃຊ້ຈ່າຍ
ງົບປະມານບໍລຫານ
ໂດຍຜ່ານວທການທິ່ມລັກສະນະຍຸດທະສາດກວ່າໃນການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນ.
ປະສດທພາບຂອງການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນປັດຈຸບັນຍັງຕໍິ່າ ໂດຍສະເພສະແມ່ນການຈັດສັນຄ, ຜ້
ບໍລຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ, ລວມທັງຄສຶກສານເທດ. 10
1.5 ຈຸດປະສົງທີ 5: ກິລາ-ກາຍຍະກາລາວຄ່ອຍເຊິ່ອໂຍງກັບມາດຕະການຂອງພາກພື້ນ ແລະ
ສາກົນ
ຕົວຊີື້ບອກ ແລະ ຄາດໝາຍຮອດ ປີ 2020
ຄວາມຄບໜ້າໃນປີ 2018
30% ຂອງປະຊາກອນເຂົັ້າຮ່ວມການອອກກໍາລັງກາຍ ແລະ ຫຼັ້ນ 22%
ກລາ-ກາຍຍະກໍາ ໃນປ 2020
➢

ການປະເມີນ

ຄວາມຄືບໜ້າຂອງຄາດໝາຍແມ່ນຍັງຊັກຊ້າ ແລະ ອາດບໍິ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ໃນປ 2020, ເວັັ້ນເສຍແຕ່ມ
ການສະໜອງທຶນເພິ່ມໃຫ້ແກ່ກລາມວນຊົນ.
2. ຈຸດປະສົງທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ: ດັດຊະນີທຶນມະນຸດ (Human Capital Index)
ໃນຫວ່າງບໍິ່ດົນມານັ້ ທະນາຄານໂລກໄດ້ພັດທະນາດັດຊະນທຶນມະນຸດ ເພືິ່ອວັດເບິ່ງຈໍານວນທຶນມະນຸດ
ເຊິ່ງເດັກເກດໃນມືັ້ນັ້ອາດມຄວາມຫວັງທິ່ຈະບັນລຸຮອດ 18 ປ. ມັນບົິ່ງບອກເຖງ ປະສດທຜົນຂອງຜ້ອອກແຮງ
ງານໃນລຸ້ນຕໍິ່ໄປ ທຽບກັບເກນມາດຕະຖານ ເພືິ່ອຈົບການສຶກສາ ແລະ ການມສຸຂະພາບສົມບນ. ດັດຊະນທຶນ
ມະນຸດໄດ້ພັດທະນາຂຶັ້ນເພືິ່ອຮັບໃຊ້ໃນ 157 ປະເທດ ແລະ ປະກອບດ້ວຍ 5 ຕົັ້ວຊັ້ບອກ: ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທິ່
ຈະມອາຍຸຢລ
່ ອດຮອດ 5 ປ, ຈໍານວນປທິ່ຄາດຫວັງໃຫ້ເດັກໄດ້ເຂົັ້າໂຮງຮຽນ, ຄະແນນການທົດສອບທິ່ກົມກືນ
ເປັນຕົວວັດຄຸນນະພາບການຮຽນຮ້, ອັດຕາລອດເຫຼືອຂອງຜໃ້ ຫຍ່ (ແຕ່ອາຍຸ 15 ປ ມອາຍຸຍືນຮອດ 60 ປ)
ແລະ ສັດສ່ວນຂອງເດັກທິ່ບໍິ່ເປັນຄົນຄອດ.
ມ 3 ປັດໄຈຂອງການສຶກສາ (ໃນທັງໝົດ 6 ປັດໄຈ) ທິ່ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນ ດັດຊະນທຶນມະນຸດ. ການ
ວເຄາະ ຜົນໄດ້ຮັບ ປ 2017 ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ 45% ຂອງເດັກຍງທິ່ເກດຢໃ່ ນ ສປປລາວ ໃນມືັ້ນັ້ ຈະ
ສາມາດຈະເລນພັນເມືິ່ອນາງຈະເລນເຕບໂຕຂຶັ້ນ ຖ້າຫາກໄດ້ຈົບການສຶກສາ ແລະ ມສຸຂະພາບສົມບນ. ໃນປ
2017 HCI ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນຕໍິ່າກວ່າຄ່າສະເລ່ຍຢ່ໃນພາກພືັ້ນ ແລະ ໃນກຸ່ມລາຍຮັບດຽວກັນ ແລະ ຍັງ
ຕໍິ່າກວ່າລະດັບລາຍຮັບທິ່ມການຄາດຄະເນເອົາໄວ້. ການປັບປຸງ HCI ຮຽກຮ້ອງຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ເຖງການປັບປຸງ
ຜົນການຮຽນໃຫ້ດຂຶັ້ນ ແລະ ການເຂົັ້າຮຽນໃຫ້ຫຼາຍປຂຶັ້ນ.
3. ບລິບົດຂອງລາວ ແລະ ຄວາມບິ່ເທົິ່າທຽມ (ແຕກໂຕນ)
ໄດ້ມ 49 ກຸ່ມຊົນເຜົິ່າທິ່ເປັນທາງການ ເຊິ່ງກໍມຫຼາຍກຸ່ມຍ່ອຍອກ. 62% ຂອງປະຊາກອນແມ່ນກຸ່ມພາສາ
ລາວ-ໄຕ ເຊິ່ງມພາສາລາວ ຫຼື ພາສາທ້ອງຖິ່ນພາສາລາວ ເປັນພາສາແມ່. ອັດຕາສ່ວນດັິ່ງກ່າວ ໄດ້ມການລົດລົງ
ເປັນລໍາດັບ ຍ້ອນອັດຕາການຈະເລນພັນທິ່ແຕກຕ່າງ. ກົດໝາຍການສຶກສາ (2014) ໄດ້ກໍານົດວ່າ ພາສາລາວ
ແຕ່ລະຫ້ອງການສຶກສທການ ແລະ ກລາດມືອງ ໄດ້ຮັບການຈັດສັນພະນັກງານໃນຈໍານວນເທົິ່າໆກັນ, ແຕ່ໃນຕົວຈງ ບາງເມືອງກໍຄຸ້ມ
ຄອງເຖງ 340 ໂຮງຮຽນ, ໃນຂະນະທິ່ບາງເມືອງອາດຄຸ້ມຄອງພຽງແຕ່ 150 ໂຮງຮຽນເທົິ່ານັັ້ນ
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ແລະ ອັກສອນລາວ ແມ່ນພາສາ ແລະ ອັກສອນທາງການທິ່ນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຮຽນການສອນ ຢ່ໃນສະຖານທິ່
ການສຶກສາແຫ່ງຕ່າງໆ.
ການສຶກສາພາກບັງຄັບລວມມ 5 ປ ສໍາລັບຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ແລະ 4 ປສໍາລັບຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ
ຕອນຕົັ້ນ. ຂໍັ້ມນ LECS 511 ໄດ້ໃຫ້ຮ້ວ່າ ຄອບຄົວໄດ້ຈ່າຍເງນ 500.000 ກບ/ປ/ເດັກ ສໍ າລັບຊັັ້ນປະຖົມສຶກ
ສາ ແລະ 1.4 ລ້ານກັບສໍາລັບຊັັ້ນມັດທະຍົມ.
ການສະໜອງການບໍລການ ການສຶກສາມລັກສະນະຂະໜາດນ້ອຍ: ຕົວຢ່າງ, ມ 8.600 ໂຮງຮຽນປະຖົມ
ຂອງລັດ ແລະ ນັກຮຽນ 740.000 ຄົນ ໃນ 148 ເມືອງ ແລະ 18 ແຂວງ, ໃນນັ້ ມພຽງແຕ່ 37 ໂຮງຮຽນທິ່ມ
ນັກຮຽນເຂົັ້າຮຽນເກນ 500 ຄົນ ແລະ 3.500 ໂຮງຮຽນ ທິ່ ມນັກຮຽນຫຼຸດ 50 ຄົນ, 1.000 ໂຮງຮຽນທິ່ມຄ
ສອນພຽງ 1 ຄົນ ແລະ ອກ 1.500 ໂຮງຮຽນທິ່ມຄພຽງ 2 ຄົນ. ໃນຈໍານວນຄປະຖົມ 40.000 ຄົນ, 10%
ແມ່ນຄອາສາສະໝັກ (ຈໍານວນໜຶິ່ງກໍໄດ້ເປັນອາສາສະໝັກມາແລ້ວ 5 ປ). ດັິ່ງນັັ້ນ, ການບໍລ ການ ການສະໜັບ
ສະໜນການສຶກສາຈິ່ງຍັງບໍິ່ສະໝໍິ່າສະເໝ. ຢ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ການສຶກສາພາກເອກະຊົນມຄວາມ
ເຂັັ້ມແຂງດ ເຊັິ່ນ: 30% ຂອງຈໍານວນໂຮງຮຽນປະຖົມ ແມ່ນພາກເອກະຊົນ ແລະ ຢ່ໃນຂະແໜງການຍ່ອຍການ
ສຶກສາຫຼັງຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ໄດ້ມສະຖາບັນ TVET ຂອງພາກເອກະຊົນ 73 ແຫ່ງ.12
ບັນຫາຄວາມແຕກໂຕນຢ່ໃນການພັດທະນາການສຶກສາ ແມ່ນຫົວຂໍັ້ທິ່ພົບເຫັນຢ່ເລືັ້ອຍໆ ຢ່ໃນບົດລາຍ
ງານການປະເມນກາງສະໄໝ ເຊິ່ງສະແດງອອກຢ່ລ່ມ
ຸ ນັ້. EMIS ໄດ້ລາຍງານເຖງຜົນການະຕບັດຜ່ານບັນດາຕົວ
ຊັ້ບອກ ຂອງເມືອງ ເຊິ່ງມຄ່າສະເລ່ຍຂອງຜົນການປະຕບັດທິ່ຍັງຄວາມແຕກຕ່າງຢ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ.
Selected indicators (Districts by maximum, average and minimum values)
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ບົດລາຍງານ “ການປະລະການຮຽນໃນຊັັ້ນປະຖົມຂັັ້ນຕົັ້ນ ແລະ ຜົນການຮຽນຕໍິ່າ ຢ່ ສປປ ລາວ” ທະນາຄານໂລກ
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ຂໍັ້ມນດັິ່ງກ່າວແມ່ນເອົາມາຈາກຖານຂໍັ້ມນ EMIS ສົກປ 2017-18 ທິ່ສນສະຖຕການສຶກສາ ແລະ ກລາໄດ້ສະໜອງໃຫ້
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ຕົວຢ່າງ: ອັດຕາການຈົບຊັັ້ນລຸ່ນປະຖົມ ແມ່ນສງກວ່າ 95% ຢ່ເມືອງເງນ, ໄຊເສດຖາ, ປາກລາຍ, ຜາໄຊ
, ບໍິ່ແຕນ ແລະ ພຄນ ແຕ່ພັດຕ ິ່າກວ່າ 45% ຢ່ໃນເມືອງ ຮົິ່ມ, ບາຈຽງຈະເລນສຸກ, ນອງ ແລະ ເຊໂປນ.
ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງ LSIS ແມ່ນສະໜອງຂໍັ້ມນທິ່ທັນສະພາບໃນການຊ່ວຍຄັດເລືອກຂໍັ້ມນຕົວຊັ້ບອກ
ການພັດທະນາສັງຄົມຫຼັກ ເພືິ່ອສະໜັບສະໜນການຕດຕາມເປົັ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDG) ແລະ
ການລາຍງານຄວາມບໍິ່ເທົິ່າທຽມຢ່ໃນລະດັບ “ບຸກຄົນ” ແລະ ມຈຸດປະສົງ ເພືິ່ອໃຫ້ເກດຂໍັ້ມນໃນລະດັບແຂວງທິ່
ແຍກຍ່ອຍຕາມອາຍຸ, ບ່ອນພັກພາອາໄສ, ເພດ, ຄວາມຮັິ່ງມ ແລະ ກຸ່ມຊົນເຜົິ່າ. ຕົວຢ່າງ ສາມາດລາຍງານກ່ຽວກັບ
ຜົນການຮຽນຂອງແມ່ຍງ ລາວ-ໄຕ ກ່ຽວກັບຕົວຊັ້ບອກໃດໜຶິ່ງ ຂອງແຕ່ລະເມືອງ.
ການປະສົມປະສານຂໍັ້ມນຂອງ EMIS ແລະ LSIS ໄດ້ເຮັດໃຫ້ບົດລາຍງານ MTR ສາມາດສະໜອງ
ການວເຄາະລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຄວາມປ່ຽນແປງ/ຄວາມບໍິ່ເທົິ່າທຽມຢ່ໃນການບັນລຸການສຶກສາ.
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ພາກທີ 3 ການວິເຄາະການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ 11 ໜ້າວຽກຜົນໄດ້ຮບ
ັ ຂອງ ESDP
I.

ສະພາບການຈັດຕັງື້ ປະຕິບັດ

ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການ ແລະ ຂອບຂອງວຽກງານ. ປ 2018 ແມ່ນປກາງສະໄໝຂອງ
ແຜນ 5 ປ ຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ 2016-2020 ຊຶິ່ງເປັນແຜນທິ່ກົມກຽວກັບແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກດສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັັ້ງທ 8. ເປົັ້າໝາຍລວມຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ
ກລາ 2016-2020 ແມ່ນ “ພາຍໃນປິ 2020, ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຢູ່ ສປປ ລາວ ມີໂຄງ
ສ້າງ ແລະ ມິຊັບພະຍາກອນທີິ່ເໝາະສົມ ເພິ່ອເຮັດໃຫ້ພົນລະເມອງລາວທຸກຄົນເຂົື້າເຖິງການ
ສຶກສາ ແລະ ກິລາ-ກາຍຍະກາ ທີິ່ມີຄຸນນະພາບ ເພິ່ອໃຫ້ປະເທດຊາດ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ
ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ຫຼຸດພົື້ນອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດ້ອຍ
ພັດທະນາ.”. ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ 2016-2020 ແມ່ນໄດ້ມາຈາກປະສົບການ ແລະ
ບົດຮຽນທິ່ຖອດຖອນໄດ້ຈາກເອກະສານແຜນການຂອງຂະແໜງການທິ່ຜ່ານມາ 2 ສະບັບ ຄື: ຂອບພັດທະນາ
ຂະແໜງການສຶກສາ 2009-2015 ແລະ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ 2011-2015, ບວກກັບຂໍັ້ແນະນໍາ
ຈາກເປົັ້າໝາຍທ 4 ຂອງເປົັ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍຶນຍົງ. ຜົນໄດ້ຮັບລວມຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການ
ສຶກສາ ແລະ ກລາ 2016-2020 ທິ່ຕ້ອງບັນລຸໃຫ້ໄດ້ຄື “ ໃຫ້ນັກຮຽນທຸກຄົນມຄວາມຮ້ຄວາມສາມາດຕາມ 3
ລັກສະນະ 5 ຫຼກ
ັ ມນຂອງການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ແລະ ມທັກສະ ລວມທັງທັກສະໃນການຮຽນຮ້ ແລະ ທັກສະໃນ
ການເຮັດວຽກ ເພືິ່ອພັດທະນາຕົນເອງ ແລະ ປະເທດຊາດ ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ປະເທດຫຼຸດພົັ້ນອອກສະຖານະພາບ
ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນປ 2020”. ຜົນໄດ້ຮັບຂອງເປົັ້າໝາຍເຫຼົິ່ານັ້ ແມ່ນນອນຢ່ໃນຈຸດປະສົງຂອງຫ້າ
ນະໂຍບາຍ ແລະ 11 ຜົນໄດ້ຮັບ.
ຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍ. ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ 2016-2020 ໄດ້ກ ານົດ
ເປົັ້າໝາຍລວມ, ຄວາມຄາດຫວັງຂອງຜົນໄດ້ຮັບ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ທດທາງດ້ານຍຸດທະສາດ ລວມທັງຄວາມ
ຕ້ອງການດ້ານຊັບພະຍາກອນສໍາລັບໄລຍະເວລາ 2016-2020, ພ້ອມທັງໄດ້ກໍານົດຈຸດປະສົງ, ຄາດໝາຍ, ຍຸດ
ທະສາດ ແລະ ກດຈະກໍາທິ່ເປັນບຸລມະສດສໍາລັບຂະແໜງການຍ່ອຍ. ຈຸດປະສົງຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງ
ການສຶກສາ ແມ່ນເພືິ່ອສະໜອງພືັ້ນຖານສໍາລັບຄວາມກ້າວຫນ້າທິ່ດ ຕໍິ່ການບັນລຸເປົັ້າຫມາຍໃນໄລຍະຍາວ ພາຍ
ໃນຂະແໜງສຶກສາ. 5 ຈຸດປະສົງຂອງ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ 2016-2020 ມດັິ່ງນັ້:
(i) ຈຸດປະສົງ ທີ 1 : ນັກຮຽນທຸກຄົນມຄວາມຮ້ ແລະ ຄວາມສາມາດຂັັ້ນພືັ້ນຖານທິ່ຈໍາເປັນ ພ້ອມທັງມ
ສຸຂະພາບແຂງແຮງ ເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດເຂົັ້າເຮັດວຽກຕາມຕະຫຼາດແຮງງານ ຫຼື ສືບຕໍິ່ໃນການສຶກສາຫຼັງຂັັ້ນ
ພືັ້ນຖານ.
(ii) ຈຸດປະສົງ ທີ 2 : ເພືິ່ອສະໜອງການສຶກສາຫຼັງຂັັ້ນພືັ້ນຖານໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການ ຂອງການ
ຂະຫຍາຍຕົວຂອງການພັດທະນາເສດຖະກດ-ສັງຄົມຂອງລາວ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ແລະ ສາມາດເຊືິ່ອມ
ໂຍງ ແລະ ແຂ່ງຂັນ ກັບກໍາລັງແຮງງານພາຍໃນກັບປະເທດສະມາຊກອາຊຽນ.
(iii) ຈຸດປະສົງ ທີ 3 : ບັນລຸເປົັ້າໝາຍດັດຊະນຊັບສນມະນຸດ ເພືິ່ອອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍ
ພັດທະນາ ໂດຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນລະຫວ່າງຍຊາຍ, ຄົນພການ, ຄົນທຸກຍາກ, ຊົນເຜົິ່າ ແລະ
ອືິ່ນໆ.
(iv)ຈຸດປະສົງ ທີ 4 : ຂະແໜງສຶກສາມແຜນການ, ງົບປະມານ ແລະ ມການຕດຕາມເພືິ່ອນໍາໃຊ້ແຫຼິ່ງທຶນ
ຢ່າງມປະສດທພາບ
(v) ຈຸດປະສົງ ທີ 5 : ກລາ-ກາຍຍະກໍາລາວ ຄ່ອຍເຊືິ່ອມໂຍງກັບມາດຕະຖານພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ
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ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບ: ໃນນັ້ມ 11 ຜົນໄດ້ຮັບ ຊຶິ່ງແຕ່ຂະແໜງການຍ່ອຍຈະຕ້ອງປະກອບສ່ວນເພືິ່ອ
ໃຫ້ສາມາດບັນລຸໄດ້ ລວມທັງການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດວຽກຂອງໃຜມັນ ຫຼື ປະຕບັດຮ່ວມກັນ. ຂະແໜງການຍ່ອຍ
ປະກອບມ: (i) ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ; (ii) ປະຖົມ; (iii) ມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ; (iv) ມັດທະຍົມຕອນປາຍ;
(v) ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ; (vi) ສ້າງຄ; (vii) ອາຊວະສຶກສາ; (viii) ສຶກສາຊັັ້ນສງ; (ix) ຜ້ບໍລຫານການ
ສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ: ແລະ (x) ກລາ-ກາຍຍະກໍາ. ບົດລາຍງານການທົບທວນຄືນກາງສະໄໝຂອງແຜນ
ພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ 2016-20 ສໍາລັບຄະນະວຊາການຂະແໜງສຶກສາ (ESWG) ລວມເອົາລາຍ
ລະອຽດການປະເມນການປະຕບັດວຽກງານຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ 11 ຜົນໄດ້ຮັບ.
1. ຜົນໄດ້ຮັບທີ 1: ຈານວນ ນັກຮຽນແຕ່ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ຈົນຮອດ ມ4 ເຂົື້າເຖິງການສຶກ
ສາທີິ່ມີຄຸນນະພາບທີິ່ດີເພີິ່ມຂຶື້ນ ໂດຍສຸມໃສ່ພິເສດຜູທ
້ ີິ່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມ
ສະເໜີພາບຍິງ-ຊາຍ
➢ ຫັກການ ແລະ ເຫດຜົນ
ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ໄດ້ຈັດບລມະສດ ອັນຈໍາເປັນເພືິ່ອການແກ້ໄຂບັນຫາສໍາຄັນຕ່າງໆ ກ່ຽວ
ກັບອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນໃນທຸກຊັັ້ນຮຽນ ພາຍໃນປ 2020. ເຖງວ່າອັດຕາເລືິ່ອນຊັັ້ນຈາກ ປ. 5 ຂຶັ້ນມັດທະຍົມ
ຕອນຕົັ້ນຈະສງແລ້ວກໍິ່ຕາມ, ແຕ່ເພືິ່ອຢາກໃຫ້ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນສງຂຶັ້ນ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້
ເພິ່ມອັດຕາຈົບຊັັ້ນປະຖົມໃຫ້ສງຂຶັ້ນ.
➢ ຄວາມຄບໜ້າ ແລະ ຜົນສາເລັດ
ຕັັ້ງແຕ່ປ 2016, ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜນຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງພາຍໃນ ແລະ ຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ,
ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ໄດ້ພັດທະນານະໂຍບາຍການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນຂຶັ້ນ , ໄດ້ປັບປຸງຫຼັກສດ ແລະ
ສະໜອງຄ່ມືການຮຽນ ແລະ ການສອນ, ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແຜນງານການກຽມຄວາມພ້ອມກ່ອນການເຂົັ້າ
ໂຮງຮຽນ. ແລະ ຫ້ອງກຽມປະຖົມ. ໄດ້ມການພັດທະນາແຜນ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ ການກໍິ່ສ້າງຄອະນຸບານ
ລະດັບປະລນຍາຕ. ໄດ້ພັດທະນາມາດຕະຖານຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ. ດ້ວຍເຫດນັັ້ນ, ຈຶິ່ງ
ເຮັດໃຫ້ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກອາຍຸ 3-5 ປເພິ່ມຂຶັ້ນຈາກ 43,2% ໃນປ 2015 ມາເປັນ 56% ໃນປ
2018. ເດັກນ້ອຍທິ່ຢ່ເຂດຊົນນະບົດ ທິ່ມຖະໜົນຫົນທາງ ໄດ້ເຂົັ້າເຖງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນເພິ່ມຂຶັ້ນ
ປະມານ 75% ແຕ່ເດັກນ້ອຍທິ່ມາຈາກຄອບຄົວຮັິ່ງມ ແມ່ນເຂົັ້າເຖງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ສຸງກວ່າ 6 ເທົິ່າ
ຕົວ ທຽບໃສ່ເດັກນ້ອຍທິ່ມາຈາກຄອບຄົວທຸກຍາກ. ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕບັດງານ (2016-2020)
ສໍາລັບນະໂຍບາຍການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂຶັ້ນມາ ແລະ ຄາດວ່າຈະຖືກຮັບຮອງໃນເດືອນ
ພະຈກ 2018 ຊຶິ່ງຫວັງວ່າມັນຈະກວມເອົາເດັກທິ່ດ້ອຍໂອກາດ ລວມທັງເດັກພການ. ນອກຈາກນັັ້ນ ຍັງມ
ນະໂຍບາຍສໍາລັບອາຫານໃນໂຮງຮຽນ ຊຶິ່ງເປັນສ່ວໜຶິ່ງຂອງນະໂຍບາຍການປົກປ້ອງສັງຄົມ.
ລັດຖະບານ ແລະ ຄ່ຮ່ວມພັດທະນາໄດ້ລົງທຶນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຮງ
ຮຽນປະຖົມ. ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ໄດ້ປັບປຸງທັງຫຼັກສດປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມຕອນ
ຕົັ້ນ ເພືິ່ອໃຫ້ມປະສດທພາບໃນການສອນຫຼາຍຂຶັ້ນ ແລະ ມຄວາມສອດຄ່ອງກັນຫຼາຍຂຶັ້ນ ຊຶິ່ງມັນຈະຊ່ວຍເພິ່ມ
ການເຂົັ້າຮຽນ, ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຊົນນະບົດ. ຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ການລເລິ່ມທັງໝົດ ເຫຼົິ່ານັ້ ແມ່ນໄດ້
ຊ່ວຍປັບປຸງການເຂົັ້າຮຽນໃຫ້ດຂຶັ້ນ. ເຖງແມ່ນວ່າ ການເຂົັ້າເຖງການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມໂດຍລວມສ່ວນໃຫ່ຍ
ແມ່ນບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບແລ້ວ, ແຕ່ອັດຕາການຈົບຊັັ້ນຍັງບໍິ່ໄດ້ດເທົິ່າທິ່ຄວນ, ອັດຕາການປະລະ ແລະ ອັດຕາຄ້າງ
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ຫ້ອງຂອງ ປ 1 ແມ່ນຍັງສງຫຼາຍ, ມສ່ວນເຮັດໃຫ້ອັດຕາການຈົບຊັັ້ນຕໍິ່າ (80,4%). ນະໂຍບາຍການເລືິ່ອນຂັັ້ນ
ແບບຕໍິ່ເນືິ່ອງໄດ້ເຮັດໃຫ້ອັດຕາການຄ້າງຫ້ອງຂອງ ປ 1 ຫຼຸດລົງຈາກ 13,5% ໃນສົກປ 2014/15 ມາເປັນ
8,8% in 2017/18 ແລະ ອັດຕາການປະລະຂອງປ 1 ໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກ 8,5% ມາເປັນ 5,8% ໃນໄລຍະເວລາ
ດຽວກັນ, ແຕ່ຕ້ອງມຂໍັ້ມນລະອຽດ ເພິ່ມເຕມ ກ່ຽວກັບວທຫຼຸດອັດຕາດັິ່ງກ່າວລົງຕືິ່ມອກ.
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາສະບັບປັບປຸງ ປ 2015 ໄດ້ກາໍ ນົດເອົາຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນເປັນ
ການສຶກສາພາກບັງຄັບ ແລະ ກໍານົດໃຫ້ວຽກງານດັິ່ງກ່າວ ເປັນໜຶິ່ງໃນຂະແໜງການຍ່ອຍທິ່ເປັນບລມະສດ.
(ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນຍັງບໍິ່ແມ່ນການສຶກສາພາກບັງຄັບ). ຕັັ້ງແຕ່ປ 2015, ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ
ກລາ, ຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ສຸມໃສ່ການພັດທະນາໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານ, ລວມທັງ
ຫໍພັກໃນໂຮງຮຽນທິ່ຢ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກ, ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍສາມາດເຂົັ້າເຖງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນ
ຕົັ້ນໄດ້ຫຼາຍຂຶັ້ນ. ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ຍັງໄດ້ພະຍາຍາມໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ການຮຽນ ແລະ
ການສອນ ໂດຍປັບປຸງຫຼັກສດ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຄ ທັງລະດັບປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ.
ອັດຕາການເຂົັ້າເຖງຂອງຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ແມ່ນເພິ່ມສງຂຶັ້ນ ແລະ ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນລວມ ໃກ້
ຈະບັນລຸເປົັ້າໝາຍທິ່ຕັັ້ງໄວ້ ໃນປ 2020. ອັດຕາການເລືິ່ອນຊັັ້ນຈາກປະຖົມ ຫາມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ແມ່ນຖືວ່າ
ສງ (88%) ແຕ່ມັນຄ່ອຍໆຫຼຸດລົງ ໃນໄລຍະ 3 ປທິ່ຜ່ານມາ ຊຶິ່ງຍັງບໍິ່ສາມາດຮ້ໄດ້ເຖງເຫດຜົນ ແລະ ການເພິ່ມ
ການເຂົັ້າຮຽນໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເພິ່ມອັດຕາຈົບຊັັ້ນປະຖົມຢ່າງຈງຈັງ.
ໄດ້ບັນລຸຄວາມສະເໜພາບບົດບາດຍງຊາຍ ສໍາລັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ13 ແລະ ຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ
ແມ່ນເກືອບບັນລຸ (0.98). ຄວາມສະເໜພາບຍງຊາຍ ຂອງການເຂົັ້າຮຽນໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ແມ່ນຍັງ
ສືບຕໍິ່ຊັກຊ້າ (0.95). ອງຕາມການສໍາຫຼວດດັດຊະນໝາຍສັງຄົມລາວ (LSIS 2017), ຄວາມບໍິ່ເທົິ່າທຽມໃນ
ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນ ຍັງຄົງມຢ່ໃນກຸ່ມຊົນເຜົິ່າ-ພາສາ ທິ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຕົວຢ່າງ, ສັດສ່ວນ ເດັກນ້ອຍ ‘ບໍິ່ໄດ້ເຂົັ້າ
ໂຮງຮຽນ’ ໃນເກນອາຍຸເຂົັ້າຮຽນປະຖົມ ໃນກຸ່ມເດັກນ້ອຍຊົນເຜົິ່າ ລາວ-ໄຕ ແມ່ນ 6.1% ສົມທຽບໃສ່ LSIS
2012 ແມ່ນ 17.3%, ແຕ່ສໍາລັບເດັກຊົນເຜົິ່າ ມອນ-ຂະແມ ແມ່ນ 17.2% ສົມທຽບໃສ່ປ LSIS 2012
ແມ່ນ 15.8%. ສະນັັ້ນ, ເວົັ້າໄດ້ວ່າຄວາມຄືບໜ້າແມ່ນບໍິ່ໄດ້ເກດຂຶັ້ນໃນທຸກກຸ່ມຊົນເຜົິ່າ-ພາສາ. ນອກຈາກນັັ້ນ,
ໃນຂະນະທິ່ເດັກຍງຊົນເຜົິ່າລາວ-ໄຕ ທິ່ອອກຈາກໂຮງຮຽນ ມໜ້ອຍດຽວ ເມືິ່ອທຽບກັບເດັກຊາຍ, ແຕ່ເດັກຍງ
ຊົນເຜົິ່າ ມອນ-ຂະແມ ເກືອບ 2% ເມືິ່ອທຽບກັບເດັກຊາຍ ທິ່ບໍິ່ໄດ້ເຂົັ້າໂຮງຮຽນ. ສິ່ງນັ້ ແມ່ນຄວາມຄືບໜ້າ,
ເລິ່ມແຕ່ປ 2012 ເຊິ່ງເດັກຍງຊົນເຜົິ່າມອນ-ຂະແມ ທິ່ອອກຈາກໂຮງຮຽນ ແມ່ນ 36% ທຽບກັບເດັກຊາຍ
ຊົນເຜົິ່າມອນ-ຂະແມ ທິ່ມແຕ່ 30%. ສະນັັ້ນ, ທັງຊົນເຜົິ່າ ແລະ ເພດ ແມ່ນຍັງເປັນອຸປະສັກ ສໍາລັບການມສ່ວນ
ຮ່ວມຢ່າງເຕັມທິ່ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຕືິ່ມ.
ສນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໄດ້ພັດະທນາຮບແບບການເກັບກໍາຂໍັ້ມນກ່ຽວກັບຄວາມພການ ແລະ ມລະ ບົບ
ເກັບຂໍັ້ມນໄໂດຍຜ່ານ ພະແນກສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ແຂວງ. ນັ້ກໍຍັງບໍິ່ແມ່ນລະບົບທິ່ສາມາດພສດໄດ້ເຕັມ
ຮບແບບ ແລະ ມັນກໍມຄວາມລ້າຊ້າໄປເຖງ 2 ປ ກວ່າຈະໄດ້ຮັບຂໍັ້ມນ. ຂໍັ້ມນທິ່ເກັບກໍາໄດ້ ຈໍາເປັນພຽງແຕ່ລວບ
ລວມເອົາຂໍັ້ມນກ່ຽວກັບເດັກທິ່ມຄວາມພການທາງດ້ານຮ່ງກາຍ (ບົກຜ່ອງທາງດ້ານການເຄືິ່ອນເໜັງ, ໄດ້ຍນ
ແລະ ເບິ່ງເຫັນ) ເທົິ່ານັັ້ນ, ເຊິ່ງໜຶິ່ງໃນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແມ່ນການລະບຸຄວາມພການທາງດ້ານມັນສະໝອງ ແລະ
ດ້ານພັດທະນາການ. ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ກໍາລັງພັດທະນາລະບົບເກັບກໍາຂໍມ
ັ້ ນ ໂດຍຮ່ວມມືກັບຄ່
ມຮ່ວມພັດທະນາສໍາລັບເດັກພການຢ່ໃນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ໂດຍນໍາໃຊ້ Washington Group Child
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ເຖງແມ່ນວ່າ, ນັ້ຄວນໄດ້ຮັບການພຈາລະນາ ໃນສະພາບເງືິ່ອນໄຂທິ່ເດັກນ້ອຍຫຼາຍຄົນ ບໍິ່ໄດ້ເຂົັ້າເຖງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ
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Functioning Module ແລະ ການເຝກອົບຮົມທມງານສຸຂະພາບໂຮງຮຽນ ເພືິ່ອເກັບກໍາຂໍັ້ມນດັິ່ງກ່າວ. ສິ່ງດັິ່ງ
ກ່າວນັ້ ໄດ້ພັດທະນາຂຶັ້ນເພືິ່ອເກັບກໍາຂໍມ
ັ້ ນກ່ຽວັກບເດັກທິ່ເປັນພການ ເຊິ່ງຢ່ໃນ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນ.
➢ ສິິ່ງທ້າທາຍ, ບັນຫາ ແລະ ຂັື້ນຕອນຕິ່ໄປ
ມັນມຄວາມຈໍາເປັນໃນການປັບປຸງເພິ່ມເຕມການເຂົັ້າເຖງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ໂດຍສະເພາະເດັກ
ນ້ອຍ ທິ່ຢ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກ ທິ່ບໍິ່ມຫົນທາງເຂົັ້າເຖງ ແລະ ຈໍາເປັນຕ້ອງມຍຸດທະສາດ ເພືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນຈໍານວນ
ເດັກຍງຊົນເຜົິ່າໃນເກນອາຍຸເຂົັ້າຮຽນປະຖົມ ທິ່ບໍິ່ໄດ້ເຂົັ້າໂຮງຮຽນ. ຄວາມສອດຄ່ອງກັນລະຫວ່າງສົກຮຽນ ແລະ
ລະດການຜະລດ ຍັງເປັນປະເດັນ ທິ່ເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນຈໍານວນບໍິ່ໜ້ອຍຂາດໂຮງຮຽນ ໃນໄລຍະການປກ ແລະ
ການເກັບກ່ຽວຜົນຜະລດ. ອັດຕາການປະລະຂອງນັກຮຽນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕົັ້ນ ແມ່ນຍັງສງຢ່ (11.5% ໃນຂັັ້ນ
ມ. 1 ແຕ່ການສະໜອງຫໍພັກທິ່ປອດໄພໃຫ້ແກ່ຄອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນຈະຊ່ວຍແກ້ໄຂ ເຖງແມ່ນວ່າຍັງຈໍາເປັນ
ຕ້ອງໄດ້ຕດຕາມເບິ່ງປັດໄຈອືິ່ນໆ ໄປພ້ອມ. ໃນບັນດາເມືອງທິ່ຕດຈອດກັນ ແລະ ຢ່ເຂດແຂວງພາກໃຕ້, ອັດຕາ
ປະລະຂອງນັກຮຽນເພດຊາຍແມ່ນສງກວ່ານັກຮຽນເພດຍງ ຍ້ອນວ່າເດັກຊາຍຈໍານວນຫຼາຍ ທິ່ມອາຍຸແຕ່ 1114 ປ ອອກໄປຊອກວຽກເຮັດງານທໍາ ເນືິ່ອງຈາກຄອບຄົວທຸກຍາກ. ມັນມຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສຶກສາຕືິ່ມ
ກ່ຽວກັບສາຍກ່ຽວພັນກັນລະຫວ່າງການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ ເພືິ່ອໃຫ້ເຂົັ້າໃຈເຖງປັດໄຈທິ່ຕດ
ພັນກັບການຫຼຸດລົງຂອງອັດຕາການເລືິ່ອນຊັັ້ນຂຶັ້ນມັດທະຍົມ,
ການເພິ່ມຂຶັ້ນຂອງການປະລະການຮຽນໃນຊັັ້ນ
ມັດທະຍົມ ມ. 1 ແລະ ມ. 2 ລວມທັງ ຄວາມບໍິ່ສະເໝພາບໃນການເຂົັ້າຮຽນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ.
ມັນມຄວາມຈໍາເປັນທິ່ຕ້ອງໄດ້ເຊືິ່ອມຈອດລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂໍັ້ມນ ຂອງຖານຂໍັ້ມນຂະແໜງການສຶກສາ
(EMIS) ກັບຊຸດຂໍັ້ມນອືິ່ນ ໆ, ລວມທັງ LECS V, ແລະ ການສຶກສາກ່ຽວກັບເດັກນ້ອຍທິ່ບໍິ່ໄດ້ເຂົັ້າຮຽນ ແລະ
ການສໍາຫຼວດປະຊາກອນ ປ 2015 ເພືິ່ອໃຫ້ເຂົັ້າໃຈຢ່າງຖືກຕ້ອງ ກ່ຽວກັບບັນຫາທິ່ເດັກນ້ອຍບໍິ່ເຂົັ້າໂຮງຮຽນ. ມ
ໂອກາດທິ່ຈະສົມທຽບຂໍັ້ມນຈາກ (EMIS) ກັບການສໍາຫຼວດປະຊາກອນໃນອານາຄົດ. ມັນມຄວາມຈໍາເປັນທິ່
ຕ້ອງທໍາຄວາມເຂົັ້າໃຈໃຫ້ດຂຶັ້ນ ກ່ຽວກັບຈໍານວນຂອງເດັກນ້ອຍພການ, ທັງຢ່ໃນ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນ.
ການເກັບກໍາຂໍັ້ມນ EMIS ຄວນເກັບກໍາເອົາຂໍັ້ມນເດັກທິ່ມຄວາມພການ ຫຼາຍກວ່າທິ່ຈະນໍາໃຊ້ລະບົບທິ່
ສ້າງຂຶັ້ນໂດຍສຸນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ເພືິ່ອເກັບກໍາຂໍັ້ມນດັິ່ງກ່າວ. ໝາຍຄວາມວ່າ ຕ້ອງໄດ້ມການເຝກອົບຮົມ
ພະນັກງານຂອງກະຊວງໃນທຸກລະດັບ ທິ່ຈະເປັນຜ້ສະໜອງປັດໄຈນໍາເຂົັ້າໃນລະບົບເກັບກໍາຂໍັ້ມນ. ການຝຶກ
ອົບຮົມການນໍາໃຊ້ Washington Group Child Functioning Module ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍ
ກວ້າງອອກໄປເຖງພະນັກງານທິ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່ໃນກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ. ຂະບວນການທັງໝົດນັ້ ອາດ
ມການແກ່ຍາວໄປຮອດຫຼັງປ 2020. ເຖງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຂະບວນການນັ້ ຕ້ອງເລິ່ມກ່ອນປ 2020 ເພືິ່ອທິ່ຈະໃຫ້
ສາມາດບັນລຸໄດ້ໃນແຜນ ESDP ຄັັ້ງຕໍິ່ໄປ.
2. ຜົນໄດ້ຮັບທີ 2: ຈານວນນັກຮຽນປະຖົມ ທີິ່ມີຄວາມສາມາດເພິິ່ງພາຕົນເອງໃນການອ່ານ,
ການຂຽນ ແລະ ການຄານວນເລກເພີິ່ມຂຶື້ນ.
➢ ຫັກການ ແລະ ເຫດຜົນ
ການປະເມນ (EGRA ແລະ ASLO) ກ່ອນປ 2015 ຂອງ ປ 3 ແລະ ປ 5 ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ
ທັກສະການອ່ານ ແລະ ການຄດໄລ່ເລກຂັັ້ນພືັ້ນຖານໃນລະດັບປະຈຸບັນ ແມ່ນ ບໍິ່ພຽງພໍທິ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍ
ຮຽນໄດ້ຢ່າງມຄຸນນະພາບ ໃນຂັັ້ນທິ່ສງກວ່າຂອງຊັັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ.
➢ ຄວາມຄບໜ້າ ແລະ ຜົນສາເລັດ
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ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ໄດ້ລົງທຶນໃສ່ການປັບປຸງການວັດແທກຜົນການຮຽນ ຜ່ານການ
ພັດທະນາຂອບການປະເມນຜົນການຮຽນຂອງຊັັ້ນປະຖົມແຫ່ງຊາດ, ການດໍາເນນການປັບປຸງການປະເມນຜົນ
ການຮຽນຂອງນັກຮຽນ (ASLO) ປ 3 ໃນປ 2017 ແລະ ການເຂົັ້າຮ່ວມໃນໂຄງການທົດລອງຜົນການຮຽນຮ້
ຊັັ້ນປະຖົມອາຊຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (Southeast Asia Primary Learning Metrics) ເພືິ່ອປະເມນຜົນ
ການຮຽນ ປ 5 ໂດຍຈະມການເກັບຂໍັ້ມນ ໃນເດືອນມນາ 2019.
ການປະເມນໃນປ 2017 ຂອງ ການປະເມນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ (ASLO) ໄດ້ລະບຸຜົນການ
ຮຽນທິ່ບໍິ່ພຽງພໍ ຜ່ານຕົວຢ່າງສໍາຫຼວດ 17,000 ຕົວຢ່າງ ຂອງນັກຮຽນ ປ 3 ຈາກ 148 ເມືອງໃນທົິ່ວປະເທດ
ສໍາລັບ 2 ວຊາ ຄືວຊາເລກ ແລະ ພາສາລາວ. ຜົນການສໍາຫຼວດຕົັ້ນຕໍ ມດັິ່ງຕໍິ່ໄປນັ້:
• ສໍາລັບພາສາລາວ, 34 ເປເຊັນຂອງນັກຮຽນ ປ 3 ເຫັນວ່າພ້ອມສໍາລັບການເລືິ່ອນຂັັ້ນໄປ ປ 4, ໃນຂະນະ
ທິ່ອກປະມານ 24% ອາດສາມາດເລືິ່ອນຂັັ້ນໄດ້ ຖ້າເຂົາເຈົັ້າໄດ້ຮຽນເພິ່ມເຕມໃນໄລຍະພັກແລ້ງ.
• ສໍາລັບວຊາເລກ, 18 ເປເຊັນຂອງນັກຮຽນແມ່ນມຄຸນສົມບັດເໝາະສົມ ໃນການເລືິ່ອນຂຶັ້ນ ປ 4, ແລະ
ອກ 19% ອາດສາມາດເລືິ່ອນຂັັ້ນໄດ້ ຖ້າເຂົາເຈົັ້າ ໄດ້ຮຽນເພິ່ມເຕມ ໃນໄລຍະພັກແລ້ງ
• ໃນແປດແຂວງ, ມພຽງແຕ່ 10 ເປເຊັນ ຫຼື ຕໍາິ່ກວ່ານັັ້ນ ຂອງນັກຮຽນຊັັ້ນ ປ 3 ທັງໜົດທິ່ມຄຸນສົມບັດ
ພຽງພໍ ໃນວຊາເລກ ທຈ
ິ່ ະສາມາດຂຶັ້ນ ປ 4 ໄດ້.
ໃນປັດຈຸບັນ ສະຖາບັນຄົັ້ນຄວ້າວທະຍາສາດການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ພວມດໍາເນນການວເຄາະປັດໄຈທິ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບລະດັບຜົນການຮຽນທິ່ແຕກຕ່າງກັນ, ລວມທັງເພດ, ຊົນເຜົິ່າ, ຄວາມພການ, ທ້ອງຖິ່ນ, ພາສາທິ່ນໍາໃຂຊ້ຢ່ໃນ
ເຮືອນ, ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ລັກສະນະຂອງໂຮງຮຽນ, ຄ ແລະ ນັກຮຽນ. ໂດຍຮ່ວມກັບຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ,
ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ໄດ້ທົບທວນຄືນຫຼັກສຸດຊັັ້ນປະຖົມ ໂດຍເອົາໃຈໃສ່ເປັນພເສດເຖງພາສາລາວ
ແລະ ຄະນດສາດ. ການພັດທະນາພາສາເວົັ້າໄດ້ເປັນພືັ້ນຖານໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາການຮຽນຮ້ໜັງສື. ຫຼັກສດ
ພາສາລາວຂັັ້ນ ປ 1 ເຊິ່ງແອອັດເກນໄປ ກໍໄດ້ມການລົດລົງ. ຄ່ມືຄກໍໄດ້ມການປັບປຸງໃຫດຂຶັ້ນ ເພືິ່ອໃຫ້ການສະໜັ
ບສະໜນແກ່ຄໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດກດຈະກໍາດ້ວຍການແນະນໍາເຕັກນກ, ກດຈະກໍາ, ວທການປະເມນຜົນ
ແລະ ບົດສອນຕົັ້ນແບບຫຼາຍອັນ.
ການປັບປຸງຫຼັກສດວຊາຄະນດສາດ ແມ່ນອງໃສ່ ຄວາມຊັດເຈນຂອງຂອບເຂດ ແລະ ລໍາດັບຂອງເນືັ້ອຫາ;
ນໍາໃຊ້ວທການສອນ ຕາມລໍາດັບການພັດທະນາຂອງນັກຮຽນ; ເສມສ້າງທັກສະການຄົັ້ນຄດທາງດ້ານຄະນດສາດ
ແລະ ການຄົັ້ນຄດທິ່ມໂລຊກ; ການນໍາໃຊ້ບົດຝຶກຫັດ ເພືິ່ອພັດທະນາທັກສະການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງນັກຮຽນ;
ການນໍາໃຊ້ຮຸບພາບ/ຕາຕະລາງ ໃຫ້ມປະສດທພາບ ແລະ ອຸປະກອນທິ່ເປັນເຄິ່ງຮບປະທໍາຢ່ໃນປືັ້ມແບບຮຽນ.
ປືັ້ມແບບຮຽນວຊາຄະນດສາດໃໝ່ ຂອງ ປ 1 ແລະ ປຶັ້ມຄ່ມຄ
ື ແມ່ນໄດ້ນໍາໃຊ້ໃນ ສົກປ 2018-2019.
ການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດຫຼັກສດໃໝ່ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມການຝຶກອົບຮົມຄປະຖົມ ແລະ ການສະໜັບສະໜນ
ຈາກຄສຶກສານເທດ ຂອງຫ້ອງການສຶກສາທການ ແລະ ກລາເມືອງ. ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ
, ກະຊວງສືກສາທການ ແລະ ກລາ ວາງແຜນທິ່ຈະເພິ່ມງົບປະມານໃນການປະຕບັດງານ ໃຫ້ແກ່ຫ້ອງການສຶກສາ
ທການ ແລະ ກລາເມືອງ ເພືິ່ອໃຫ້ຄສຶກສານເທດສາມາດລົງໄປຊຸກຍ້ການສດສອນຢ່ໂຮງຮຽນປະຖົມແຫ່ງຕ່າງໆ
ໄດ້ຫຼາຍຂຶັ້ນ, ແລະ ໃຫ້ໂອກາດແກ່ຄສຶກສານເທດ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ເພືິ່ອຍົກລະດັບທັກສະ ແລະ ເພືິ່ອເຮັດ
ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງເຂົາເຈົັ້າ ມປະສດທພາບ.
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ສນປະກັນຄຸນະພາບການສຶກສາ ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວກັນ ກັບ ສວສ ເພືິ່ອພັດທະນາມາດຕະຖານການຮຽນຮ້
ໜັງສື ແລະ ການຄດໄລ່ເລກ ແລະ ເຮັດການທົດລອງຢ່ໂຮງຮຽນຈໍານວນໜຶິ່ງ. ນອກນັັ້ນມາດຕະຖານຄຸນະພາບ
ການສຶກສາສໍາລັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ກໍໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂຶັ້ນມາ.
ເລິ່ມແຕ່ປ 2012 ເປັນຕົັ້ນມາ ວທະຍາໄລຄ ກໍໄດ້ບັນລຸໂມດນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ທິ່ໄດ້ມການພັດທະ
ນາ ຮ່ວມກັບຄ່ຮ່ວມພັດທະນາເຂົັ້າໃນຫຼັກສດສ້າງຄ. ເຖງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄທິ່ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານແລ້ວ ກໍຍັງ
ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທິ່ຈະນໍາໄປສ່ການປະຕບັດຕົວຈງ ຍ້ອນພວກເຂົາເຈົັ້າຍັງມຄວາມຕ້ອງການເຝກອົບຮົມຕືິ່ມ
ກ່ຽວກັບການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທິ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງຜ້ຮຽນຮ້, ລວມທັງຜ້ພການປະເພດຕ່າງໆ.
➢ ສິິ່ງທ້າທາຍ, ບັນຫາ ແລະ ຂັື້ນຕອນຕິ່ໄປ
ສິ່ງທ້າທາຍລວມມ: (i) ການຊ່ວຍເຫຼືອຄ ທິ່ຈໍາກັດຈາກຄສຶກສານເທດ, ຫ້ອງການສຶກສາທການ ແລະ
ກລາເມືອງ, ແລະ ພະແນກສຶກສາທການ ແລະ ກລາແຂວງ; (ii) ການກໍິ່ສ້າງ ແລະ ການບໍາລຸງຄ ທິ່ບໍິ່ໄດ້ຄຸນນະ
ພາບ ແລະ ເພາະເຫດນັັ້ນ, ຄຈຶິ່ງບໍິ່ໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງພຽງພໍ ໃນການຝຶກປະຕບັດທັກສະການສອນ ແລະ
ຄວາມຮ້ດ້ານເນືັ້ອໃນທິ່ເໝາະສົມ ; (iii) ຫຼັກສດທິ່ມເນືັ້ອໃນຫຼາຍເກນໄປ, ໂດຍສະເພາະໃນຊັັ້ນປະຖົມຕົັ້ນໆ,
ເປັນຜົນໃຫ້ບໍິ່ໄດ້ເນັັ້ນໃສ່ທັກສະການອ່ານ, ການຂຽນ ແລະ ທັກສະການຄດໄລ່ ເທົິ່າທິ່ຄວນ; (iv) ບັນຫາທາງ
ດ້ານພາສາ ສໍາລັບເດັກນ້ອຍຜ້ທິ່ພາສາລາວ ບໍແ
ິ່ ມ່ນພາສາແມ່; ແລະ ການຂາດຮຽນເລືັ້ອຍໆ. (v) ຫຼັກສດ ແລະ
ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການຮຽນ-ການສອນ ຍັງບໍິ່ໄດ້ລວມເອົາເນືັ້ອໃນ ແລະ ທັກສະສໍາລັບການສດສອນເດັກທິ່ມ
ຄວາມຕ້ອງການພເສດ ຫຼື ເດັກພການ. ຊຶິ່ງ ສິ່ງທ້າທາຍ ສອງຢ່າງສຸດທ້າຍນັ້ ກໍາລັງດໍາເນນການແກ້ໄຂ. ເພືິ່ອຢາກ
ແກ້ໄຂບັນຫາທ ຂໍັ້ທໜຶິ່ງນັັ້ນ ມັນມຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເພິ່ມງົບປະມານບໍລຫານໃຫ້ເມືອງຫຼາຍຂຶັ້ນ ລວມທັງ
ຕ້ອງໄດ້ຍົກລະດັບໃຫ້ຄສຶກສານເທດ.
ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ງົບປະມານ ຄວນເບິ່ງຄືນສດທິ່ມໃນປັດຈຸບັນສໍາລັບພະນັກງານ ສຶກ
ສາທການ ແລະ ກລາເມືອງ ແລະ ງົບປະມານບໍລຫານເພືິ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຄສຶກສານເທດໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບ
ສະໜນແກ່ໂຮງຮຽນຢ່າງມຄວາມເທົິ່າທຽມຫຼາຍຂຶັ້ນ. ຫຼັກສດກໍິ່ສ້າງ ແລະ ເຝກອົບຮົມຄ ຄວນແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍ
ອັນເນືິ່ອງມາຈາກການໃຊ້ການສອນແບບເດມ ແລະ ໃນອານາຄົດ ຕ້ອງນໍາໃຊ້ໂອກາດ ທິ່ກະຊວງສຶກສາທການ
ແລະ ກລາ ແລະ ຄ່ຮ່ວມພັດທະນາຈະໄດ້ກວດແກ້ຫຼັກສດຫ້ອງກຽມປະຖົມ ແລະ ປະຖົມ ເຊິ່ງຈະໄດ້ມການນໍາ
ໃຊ້ວທການຮຽນຮ້ແບບຕັັ້ງໜ້າ ເຊິ່ງຈະເປັນປະໂຫຍດແກ່ຜ້ຮຽນຮ້ທຸກຄົນ, ລວມທັງຜ້ຮຽນຮທິ່ພການ.
3. ຜົນໄດ້ຮັບທີ 3: ຈານວນຄູ ທີິ່ມີວດ
ຸ ທິການສຶກສາ ແລະ ສະມັດຖະພາບເໝາະສົມກັບວິຊາທີິ່
ສິດສອນເພີິ່ມຂຶື້ນ ເພິ່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນດີຂຶື້ນ ໃນທຸກໆວິຊາ ຕາມຫັກສູດ
ແຫ່ງຊາດ ນັບຕັື້ງແຕ່ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ຫາຊັນ
ື້ ປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາ.
➢ ຫັກການ ແລະ ເຫດຜົນ
ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ໄດ້ກາໍ ນົດບຸລມະສດທິ່ຈາໍ ເປັນໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງຜົນການ
ຮຽນ ໂດຍມການປັບປຸງວທການສດສອນໃນທຸກໆຫຼັກສດ, ແຕ່ຍັງມບາງບັນຫາ ທິ່ຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂ ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້
ສິ່ງດັິ່ງກ່າວມານັັ້ນເກດຂຶັ້ນຈງ.
➢ ຄວາມຄບໜ້າ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ
ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ຍັງສືບຕໍິ່ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຊຸມຊົນ ເພືິ່ອເຂົັ້າເຖງການ
ສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ແຕ່ມຂໍຈ
ັ້ ໍາກັດໃນການຂະຫຍາຍການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ເນືິ່ອງຈາກກະຊວງພາຍໃນໄດ້
ຫຼຸດຈໍານວນຕໍາແໜ່ງງານຂອງພາກລັດລົງ ລວມທັງງົບປະມານລົງທຶນ ກໍໄດ້ຮັບອະນຸມັດໜ້ອຍລົງ .
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ຫຼັກສດສ້າງຄ ໄດ້ຖືກປັບປຸງຄືນ ເພືິ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັນຫຼາຍຂຶັ້ນ ກັບບັນດາຫຼັກສດການສຶກສາກ່ອນໄວ
ຮຽນ, ປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ, ລວມທັງສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ໃຫ້ການຝືກຫັດສອນຂອງນັກຮຽນຄ
ດ້ວຍການເພິ່ມເວລາຝຶກປະຕບັດທັກສະວຊາຄ ແລະ ຄວາມຮ້ກ່ຽວກັບເນືັ້ອໃນທິ່ຈະສອນ. ສືບຕໍິ່ສ້າງຄວາມ
ເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຄອາຈານຢ່ວທະຍາໄລຄ ເພືິ່ອຍົກລະດັບທັກສະວຊາຄ ແລະ ຄວາມຮກ
້ ່ຽວກັບເນືັ້ອໃນທິ່ຈະ
ສອນ. ເພືິ່ອເສມຂະຫຍາຍກດຈະກໍາເຫຼົິ່ານັ້ ໃຫ້ແກ່ຄອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນ ຢ່ວທະຍາໄລຄ, ກະຊວງສຶກສາທ
ການ ແລະ ກລາ ໄດ້ສ້າງຕັັ້ງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ໂຮງຮຽນສາທດຂອງວທະຍາໄລຄໃຫ້ມປະສດທພາບ, ດ້ວຍການ
ຮ່ວມມືກັບເຄືອຂ່າຍໂຮງຮຽນທິ່ມຢ່. ສືບຕໍິ່ບໍາລຸງຄປະຈໍາການ ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນພາສາອັງກດ, ເລກ ແລະ ວທະຍາສາດ. ກົມສ້າງຄ, ກົມສາມັນສຶກສາ ແລະ ສວສ ໄດ້ສະ ໜອງ
ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຄປະຈໍາການຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ ໃນການນໍາໃຊ້ ປຶັ້ມແບບຮຽນໃໝ່
ແລະ ຝຶກອົບຮົມຄສຶກສານເທດ ໃນການສດສອນແບບເອົານັ ກຮຽນເປັນໃຈກາງ. ກົມສ້າງຄ ໄດ້ພັດທະນາຂອບ
ວຸດທການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ສໍາລັບການພັດທະນາຄ ແລະ ເປັນຂອບມາດຖານຂອງການສດສອນໃນຊັັ້ນປະຖົມ.
ໃນປ 2017 ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ໄດ້ເຮັດການສຶກສາເຖງຄວາມຮ້ດ້ານຄະນດສາດ ແລະ
ທັກສະຂອງນັກຮຽນຄປະຖົມ ເພືິ່ອສົມທຽບກັນລະຫວ່າງ ກ່ອນ ແລະ ຫຼັງການປັບປຸງຫຼັກສດສະຖາບັນສ້າງຄ.
ຜົນການສຶກສາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທັກສະ ແລະ ຄວາມຮ້ດ້ານຄະນດສາດ ຂອງນັກຮຽນຄປະຖົມແມ່ນຕໍິ່າ.
ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ກໍາລັງພັດທະນາຂະບວນການສໍາລັບການບໍາລຸງຄ ແລະ ການສະໜັບ
ສະໜນທິ່ດຂຶັ້ນ, ສຸມໃສ່ຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ຄຸນນະພາບໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດກດຈະກໍາບໍາລຸງຄ ຜ່ານການ
ສ້າງທັກສະ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງຄ ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຄອາຈານຈາກວທະຍາໄລຄ. ພະນັກງານຂອງ
ຫ້ອງການສຶກສາທການ ແລະ ກລາເມືອງ, ພະແນກສຶກສາທການ ແລະ ກລາແຂວງ ລວມທັງບັນດາຄສຶກສາ
ນເທດ, ຄອາຈານຈາກວທະຍາໄລຄ, ແລະ ຄ ປ 1 ທັງໝົດ ຈະໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ສໍາລັບຫຼັກສດຄະນດສາດ
ໃໝ່ (ສໍາເລັດໃນເດືອນຕຸລາ 2018). ການບໍາລຸງຄສໍາລັບຄ ປ 1, ຜ້ອໍານວຍການ ແລະ ຄສຶກສານເທດ ກ່ຽວ
ກັບຫຼັກສດໃໝ່ຂອງວຊາຕ່າງໆທິ່ຍັງເຫຼືອລວມທັງພາສາລາວ,
ຈະເລິ່ມຈັດຕັັ້ງປະຕບັດໃນເດືອນ
ກໍລະກົດ
2019.
➢ ສິິ່ງທ້າທາຍ, ບັນຫາ ແລະ ຂັື້ນຕອນຕິ່ໄປ
ໂຮງຮຽນປະຖົມຫຼາຍແຫ່ງມຄບໍິ່ພຽງພໍ, ໃນຂະນະທິ່ໂຮງຮຽນແຫ່ງອືິ່ນໆ ແມ່ນມຄຫຼາຍກວ່າຄວາມ
ຕ້ອງການ ແລະ ນແ
ັ້ ມ່ນບັນຫາຂອງການສັບຊ້ອນຄ ທິ່ເກດຂຶັ້ນຕໍິ່ເນືິ່ອງເປັນເວລາຫຼາຍປແລ້ວ, ເປັນບັນຫາທິ່ທາງ
ຂັັ້ນແຂວງພະຍາຍາມແກ້ໄຂ ດ້ວຍການໃຊ້ຄອາສາສະໝັກ. ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຫຼາຍແຫ່ງ ປະເຊນບັນຫາ
ຂາດແຄນຄຸ ໃນບາງວຊາ ແລະ ດ້ວຍເຫດນັັ້ນ, ຄຈໍານວນໜຶິ່ງ ຕ້ອງໄດ້ສອນວຊາທິ່ພວກເຂົາເຈົັ້າ ເຄຍໄດ້ຝຶກມາ
ແຕ່ບໍິ່ພຽງພໍ, ຫຼື ໂຮງຮຽນອາດບັນຈຸເອົາຄອາສາສະໝັກ ເພືິ່ອສອນວຊາເຫຼົິ່ານັັ້ນ. ຕໍິ່ໄປຄມັດທະຍົມທິ່ຈົບໃໝ່ທັງ
ໝົດ ຈະສາມາດສອນໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍສອງວຊາ. ແຕ່ສິ່ງທ້າທາຍຫຼັກ ແມ່ນການພັດທະນາຍຸດທະສາດ ໃນການ
ປັບປຸງການສັບຊ້ອນຄ ໃຫ້ມປະສດທພາບ ແລະ ຫຼຸດຈໍານວນຂອງຄອາສາສະໝັກ ເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດບັນຈຸເອົານັກ
ສຶກສາຈົບໃໝ່ ທິ່ມຄຸນນະພາບ ແລະ ໃນເວລາດຽວກັນກໍິ່ບໄໍິ່ ດ້ຫຼຸດຜ່ອນການເຂົັ້າເຖງ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການ
ສຶກສາ. ບລມະສດສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໂກຕ້າລັດຖະກອນ ແມ່ນການບັນຈຸຄມັດທະຍົມສາຍຄຄະນດສາດ, ວທະ
ຍາສາດ ແລະ ໄອທ.
ຄທິ່ສອນໃນໂຮງຮຽນພເສດ 2 ແຫ່ງທິ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຫຼວງພະບາງ (ສໍາລັບຜ້ຮຽນທິ່ພການ
ທາງຫ ແລະ ທາງຕາ) ໄດ້ຮັບການເຝກອົບຮົມໃນການນໍາໃຊ້ອັກສອນເບວ ແລະ ພາສາມື. ນັ້ກໍິ່ແມ່ນໂມດນທາງ
ເລືອກໜຶິ່ງທິ່ການກໍສ້າງຄ ແລະ ການເຝກອົບຮົມຄສາມາດເຮັດໄດ້. ໃນຂັັ້ນຕອນຕໍິ່ໄປກໍິ່ຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ການ
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ກໍິ່ສ້າງຄ ແລະ ການເຝກອົບຮົມຄ ສາມາດພັດທະນາທັກສະການນໍາໃຊ້ອັກສອນເບຼວ ແລະ ພາສາມື. ໂຮງຮຽນ
ພເສດທັງສອງແຫ່ງອາດກາຍເປັນ “ສນເຝກອົບຮົມ” ແລະ ເປັນບ່ອນທິ່ການກໍິ່ສ້າງຄໃນຕໍິ່ໜ້າໄດ້ມການລົງເຝກ
ຫັດສອນໃນຖານະຜ້ເຝກງານເລິ່ມຕົັ້ນ. ນັກຮຽນສ້າງຄທິ່ມຄວາມສົນໃຈອາດສາມາດຮຽນອັກສອນເບຼວ ແລະ
ພາສາມືໃນຖານະຜ້ຝຶກງານ. ນັ້ກໍຍັງມຄວາມໝາຍອກວ່າ ເດັກທິ່ມຄວາມບົກຜ່ອງທາງດ້ານມັນສະໝອງ ແລະ
ຄວາມພການທາງດ້ານພັດທະນາການ, ຕົວຢ່າງເດັກໂອຕສຕກ ແລະ ADHD ກໍຍັງຈະສືບຕໍິ່ເປັນຜ້ດ້ອຍໂອກາດ.
ເຖງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຄຸນນະພາບຂອງການສອນຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມ ການປັບປຸງ ໂດຍຜ່ານຫຼັກສດການກໍິ່ສ້າງ
ຄທິ່ດ ແລະ ການສະໜອງການເຝກອົບຮົມທິ່ກວ້າງຂວາງ. ໂຮງຮຽນສາທດຂອງວທະຍາໄລຄ ຕ້ອງເປັນບ່ອນສະ
ໜອງແບບຢ່າງຂອງການປະຕບັດການສດສອນທິ່ດ ລວມທັງເຮັດໃຫ້ທຸກຫ້ອງຮຽນການເປັນຫ້ອງຮຽນຮ່ວມ.
ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມການພັດທະນາລະບົບຄວາມຮັບຜດຊອບ ແລະ ນໍາໄປຈັ ດຕັັ້ງປະຕບັດ ເພືິ່ອປັບປຸງ
ຄປະຈໍາຫ້ອງໃຫ້ມຄວາມາັບຜຊອບຕໍິ່ຜົນການຮຽນ, ທັງຕໍິ່ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັັ້ນບ້ານ ແລະ ຕໍິ່ສຶກສາ
ເມືອງ.
ຊຸມຊົນໃນເຂດຫ່າງໄກ ແລະ ຊົນເຜົິ່າ ບ່ອນທິ່ມຄອາສາສະໝັກ ຕ້ອງໄດ້ວາງເປົັ້າໝາຍຮັບເອົານັກຮຽນຄ
ໂດຍມສັນຍາຜກພັນວ່າ ພາຍຫຼັງຮຽນຈົບເຂົາເຈົັ້າຈະກັບຄືນທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນ. ສິ່ງນັ້ ຈະນໍາໄປສ້ເຮັດໃຫ້ຜ້ຮຽນ
ຖືກສອນດ້ວຍຄທິ່ເຂົັ້າໃຈວັດທະນະທໍາ ແລະ ເວົັ້າພາສາເຂົັ້າເຈົັ້າ, ຈຶິ່ງຈະເປັນການປັບປຸງຜົນການຮຽນ. ນັ້ເປັນ
ບັນຫາໄລຍະຍາວ.
4. ຜົນໄດ້ຮັບທີ 4: ໂຮງຮຽນທຸກແຫ່ງມີແຫິ່ງທຶນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີິ່ພຽງພ ເພິ່ອ
ປັບປຸງຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ.
➢ ຫັກການ ແລະ ເຫດຜົນ
ໃນສະພາບທິ່ມຄວາມຈໍາກັດທາງດ້ານງົບປະມານ ແລະ ເພືິ່ອປັບປຸງຜົນການຮຽນໃຫ້ໄດ້ດ, ມັນມຄວາມ
ຈໍາເປັນ ໃນການສະໜອງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ແກ່ທຸກໂຮງຮຽນ ຢ່າງເທົິ່າທຽມກັນ
ແລະ ເປັນທໍາ. (ລາຍລະອຽດເບິ່ງເນືັ້ອໃນຂອງຜົນຮັບທ 2 ຂ້າງເທງ).
➢ ຄວາມຄບໜ້າ ແລະ ຜົນສາເລັດ
ມກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍຫຼາຍອັນ ວ່າດ້ວຍການສະໜອງອຸປະກອນ, ງົບປະມານ ແລະ ຊັບພະຍາ
ກອນມະນຸດ ໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນ. ດໍາລັດ 177 ກ ານົດຫຼັກການໃນການນໍາໃຊ້ຄ ໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນ ໃນລະດັບ
ຕ່າງໆ ແລະ ດໍາລັດ 306 ລະບຸຈໍານວນເງນບໍລຫານໂຮງຮຽນຕໍິ່ນັກຮຽນ ຂອງແຕ່ລະໂຮງຮຽນທິ່ມຈໍານວນນັກ
ຮຽນທິ່ແຕກຕ່າງກັນ. ກະຊວງສືກສາທການ ແລະ ກລາ ໄດ້ອງໃສ່ຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໃນການປັບປຸງພືັ້ນຖານໂຄງ
ລ່າງຂອງໂຮງຮຽນ, ລວມທັງຫໍພັກ ສໍາລັບໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ເນືິ່ອງຈາກວ່າຂະແໜງສືກສາໄດ້ງົບປະ ມານການ
ລົງທຶນພາຍໃນ ຕໍິ່າກວ່າ 7%. ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ໄດ້ສຸມງົບປະມານ ODA ໃຫ້ເຂດດ້ອຍໂອກາດ
ເພືິ່ອສະໜອງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ.
ກົມຈັດຕັັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ໄດ້ເຮັດການສໍາຫຼວດຄ ໃນປ 2017 ເພືິ່ອລະບຸ ໃຫ້ເຫັນຈໍານວນໂຮງຮຽນ
ທິ່ຍັງຂາດຄ ຫຼື ມຄຫຼາຍເກນຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ເພືິ່ອຫາຈໍານວນຄອາສາສະໝັກ. ການສໍາຫຼວດຊັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ
ມຄຫຼາຍເກນຄວາມຕ້ອງການປະມານ 8.600 ຄົນ, ໃນຂະນະທິ່ ໂຮງຮຽນທິ່ຂາດຄ ຍັງຕ້ອງການຄເພິ່ມປະມານ
19.600 ຄົນ. ມຄອາສາສະໝັກຢ່ໃນໂຮງຮຽນແຫ່ງຕ່າງໆ ປະມານ 12.300 ຄົນ ແຕ່ຈໍານວນໂກຕ້າລັດຖະ
ກອນຫຼຸດລົງ ຊຶິ່ງໃນປ 2018 ກະຊວງພາຍໃນໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ ສສກ ຈໍານວນທັງໝົດ 1.850 ໂກຕ້າ.
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ໄດ້ສະໜອງເງນບໍລຫານໂຮງຮຽນໃຫ້ຢ່າງທົິ່ວເຖງໃນທົິ່ວປະເທດ, ເຖງແມ່ນວ່າຍັງສືບຕໍິ່ມບັນຫາໃນການ
ຈັດສົິ່ງງົບປະມານໃຫ້ທັນເວລາ, ໂດຍສະເພາະໃນໂຮງຮຽນທິ່ຢ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກ ທິ່ບໍິ່ມຫົນທາງເຂົັ້າເຖງ.
ໂຮງຮຽນປະຖົມ ໄດ້ຮັບເງນ 70.000 ກບ ຕໍິ່ ນັກຮຽນ ຕໍິ່ປ ແລະ 50.000 ກບ ຕໍິ່ ນັກຮຽນ ຕໍິ່ປ ສໍາລັບການ
ສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ. ກະຊວງສືກສາທການ ແລະ ກລາ ໄດ້ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄະນະ
ພັດທະນາການສຶກສາຂັັ້ນບ້ານ ໃນການນໍາໃຊ້ທຶນດັິ່ງກ່າວໃຫ້ດຂຶັ້ນ ເພືິ່ອຊ່ວຍປັບປຸງແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນ
ເພືິ່ອຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຂອງການຮຽນ ແລະ ການສອນ. ເຖງແມ່ນວ່າພາບລວມຂອງເສດຖະກດ ແລະ
ງົບປະມານບໍິ່ຄ່ອງຕົວປານໃດ,
ກະຊວງການເງນກໍິ່ຍັງຮັບປະກັນການສະໜອງງົບປະມານບໍລຫານໂຮງຮຽນ
ໂດຍຈະບໍິ່ມການຕັດໃດໆຢ່ໃນອານະຄົດ .
ກະຊວງສືກສາທການ ແລະ ກລາ ໄດ້ນໍາສະເໜ ແຜນປະຈໍາປຂອງຂະແໜງການ ທິ່ມການຄດໄລ່ມນຄ່າ
(ACSEP) ເພືິ່ອສ້າງຄວາມເຊືິ່ອມໂຍງລະຫວ່າງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ ແລະ
ແຜນການ ແລະ ແຜນງົບປະມານຂອງແຂວງ. ໃນປ 2018, ແຜນປະຈໍາປຂອງຂະແໜງການທິ່ມການຄດໄລ່ມນ
ຄ່າ (ACSEP) ຊ່ວຍໃຫ້ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ວເຄາະງົບປະມານທິ່ບໍິ່ເງນເດືອນ ຂອງແຂວງຕ່າງໆ
ແລະ ລະບຸການຂາດດນທິ່ສໍາຄັນ ໃນການຈັດສັນງົບປະມານລະຫວ່າງແຂວງ ແລະ ເມືອງ. ນັ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ມັນມຂອບເຂດສໍາລັບນະໂຍບາຍການຈັດສັນງົບປະມານທິ່ມປະສດທພາບ ແລະ ຄວາມເປັນທໍາ
ຫຼາຍຂຶັ້ນ ເພືິ່ອຊ່ວຍໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດແຜນພັດທະນາຂະແໜງສຶກສາ ແລະ ກລາ, ຊຶິ່ງໃນທາງກົງກັນຂ້າມ
ການປະຕບັດໃນປະຈຸບັນ ແມ່ນຍັງເຮັດໃຫ້ຄວາມບໍິ່ສົມດຸນນັ້ ຍັງເກດຂຶັ້ນຢ່າງຕໍິ່ເນືິ່ອງ.
➢ ສິິ່ງທ້າທາຍ, ບັນຫາ ແລະ ຂັື້ນຕອນຕິ່ໄປ
ການຂາດແຄນງົບປະມານ ເພືິ່ອຈັດສັນໃຫ້ຂະແໜງການສຶກສາ ຕາມສ່ວນແບ່ງຂອງງົບປະມານຂອງລັດ
ໃນສອງສາມປທິ່ຜ່ານມາ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ລັດຖະບານຕ້ອງໄດ້ຈັດບລມະສດຄືນ ໃນ
ການລົງທຶນໃສ່ຂະແໜງສຶກສາ ເພືິ່ອໃຫ້ໝັັ້ນໃຈວ່າຈະນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທິ່ມຈໍາກັດ ເຂົັ້າໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ
ທິ່ສໍາຄັນທິ່ສຸດ. ດັິ່ງນັັ້ນ, ມັນມຄວາມສໍາຄັນທິ່ຕ້ອງ (1) ເສມສ້າງການເຊືິ່ອມໂຍງລະຫວ່າງການວາງແຜນ ແລະ
ງົບປະມານ ເພືິ່ອໃຫ້ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນມຍຸດທະສາດຫຼາຍຂຶັ້ນ, (2) ເພິ່ມງົບປະມານບໍລຫານໃຫ້ແກ່
ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ແລະ ຈັດສັນຢ່າງຍຸຕທໍາ, ເພິ່ມການຈັດສັນງົບປະມານ ສໍາລັບກດຈະກໍາທິ່ສຸມໃສ່ ການປັບປຸງ
ຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາ, ເຊັິ່ນການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວຊາຄ ແລະ ການຕດຕາມໂຮງ ຮຽນ, ແລະ (3) ສ້າງ
ຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ຫັນເປັນທັນສະໄໝ ຂດຄວາມສາມາດໃນການວາງແຜນ ແລະ ສ້າງແຜນງົບປະມານ ແລະ
ຄວາມສາມາດທາງດ້ານບັນຊຂອງຜ້ບໍລຫານການສຶກສາ ແລະ (4) ຈັດສັນງົບປະມານສ າລັບການປະເມນຜົນ
ການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາ.
ເຖງແມ່ນວ່າການສໍາຫຼວດຄ ໄດ້ສໍາເລັດແລ້ວ, ແຕ່ຍຸດທະສາດເພືິ່ອຈະແກ້ໄຂບັນຫາທິ່ໄດ້ຄົັ້ນພົບໃນການ
ສໍາຫຼວດດັິ່ງກ່າວ ແມ່ນຍັງບໍິ່ທັນໄດ້ຖືກພັດທະນາຂຶັ້ນມາ. ຍຸດທະສາດທິ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫານັັ້ນ ຄວນໃຫ້ຢ່ໃນຂອບ
ເຂດຂອງຂໍັ້ຈໍາກັດໃນການບັນຈຸລັດຖະກອນໃໝ່ ທິ່ກະຊວງພາຍໃນໄດ້ກໍານົດ.
ໂຮງຮຽນຫຼາຍໆແຫ່ງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຮງຮຽນນ້ອຍທິ່ຢ່ຫ່າງໄກສອກຫຼກ, ມຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນ
ການປະຕບັດຕາມກອບມາດຕະຖານການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ເນືິ່ອງຈາກຂາດຄ ແລະ ຂາດການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການ
ເງນເພິ່ມເຕມຈາກຊຸມຊົມ ເນືິ່ອງຈາກຄວາມທຸກຍາກ. ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ໄດ້ເຮັດການປະຕຮບທິ່
ສໍາຄັນ ເພືິ່ອປັບປຸງການນໍາໃຊ້ຄໃຫ້ມປະສດທພາບ, ຊຶິ່ງຮຽກຮ້ອງການສະໜອງຊັບພະຍາກອນທິ່ສໍາຄັນ.
ເຖງຈະມຄວາມພະຍາຍາມທັງໝົດເຫຼົິ່ານັ້ກໍຕາມ, ແຕ່ບັນດາອຸປະສັກທາງດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ ໃນການ
ສົິ່ງລກຫຼານໄປຮຽນ ສໍາລັບຄອບຄົວທິ່ຢ່ຫ່າງໄກສອກຫຼກແມ່ນຍັງມຢ່ ໂດຍສະເພາະລາຍຈ່າຍທິ່ສໍາຄັນ ທິ່ພົວພັນ
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ກັບການເຂົັ້າຮຽນ. ຢ່ບາງທ້ອງຖິ່ນ ຍັງມຂໍັ້ຈໍາກັດທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ ແລະ ສັງຄົມ ສໍາລັບເດັກທິ່ມຄວາມ
ຕ້ອງການພເສດ ແລະ ເດັກພການ. ລັດຖະບານໄດ້ເລິ່ມແກ້ໄຂບັນຫານັ້ ດ້ວຍການສະໜອງເງນສະໜັບສະໜນ
ສໍາລັບຜ້ດ້ອຍໂອກາດ, ຊຶິ່ງໄດ້ອະທບາຍລາຍລະອຽດໄວ້ໃນ ຜົນໄດ້ຮັບທ 9. ເຖງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຕ້ອງໄດ້ເຮັດ
ຫຼາຍຢ່າງເພືິ່ອເປັນການສະໜັບໜນແກ່ເດັກພການໃຫ້ໄດ້ເຂົັ້າເຖງການສຶກສາ.
5. ຜົນໄດ້ຮັບທີ 5: ຈານວນນັກຮຽນທີິ່ຈົບການສຶກສາຂັື້ນພື້ນຖານ ທີິ່ມທ
ີ ັກສະຂັື້ນພື້ນຖານ
ແລະ ຄວາມຮູ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ເພິ່ອສາມາດເຂົື້າເຮັດວຽກ ໃນຕະຫາດແຮງງານ ຫ
ສບຕິ່ຮຽນໃນການສຶກສາຫັງຂັື້ນພື້ນຖານ ຫ ກາຍເປັນຜູ້ປະກອບການ.
➢ ຫັກການ ແລະ ເຫດຜົນ
ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ໄດ້ກໍານົດຄວາມຈໍາເປັນເພືິ່ອແກ້ໄຂບັນຫາກ່ຽວກັບຄວາມຮ້ ແລະ ທັກ
ສະທິ່ບໍິ່ພຽງພໍ ຂອງນັກຮຽນທິ່ຈົບມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນໃຫ້ໄດ້ ໃນປ 2020. ສິ່ງນັ້ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມການປັບປຸງທັງ
ທາງດ້ານປະລມານ (ເພິ່ມອັດຕາການຈົບຊັັ້ນຂອງຊັັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ) ແລະ ທາງດ້ານຄຸນ
ນະພາບ (ຮັບປະກັນໃຫ້ນັກຮຽນກໍາແໜ້ນທັກສະທິ່ເປັນພືັ້ນຖານ ຫຼື ທັກສະທາງສັງຄົມ) ທິ່ຄາດຫວັງໄວ້ເພືິ່ອສະ
ໜອງໃຫ້ແກ່ການສຶກສາຂັັ້ນພືັ້ນຖານ. ເປັນທິ່ຮັບຮ້ກັນວ່າທັກສະ ແລະ ຜົນການຮຽນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການ
ອ່ານ, ການຂຽນ ແລະ ການຄດໄລ່ເລກ ແລະ ທັກສະທາງສັງຄົມ ຂອງຫຼັກສດປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ
ຍັງບໍິ່ທັນສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ໃນປະຈຸບັນ.
➢ ຄວາມຄບໜ້າ ແລະ ຜົນສາເລັດ
ການວເຄາະຂໍັ້ມນຈາກ LECS 5 ໃນການສໍາຫຼວດ ປ 2015 ແລະ ແຫຼິ່ງຂໍັ້ມນອືິ່ນໆ ໄດ້ຢັັ້ງຢືນວ່າອັດຕາ
ສ່ວນ ຊາວໜຸ່ມໄດ້ຮຽນຈົບຊັັ້ນປະຖົມ ແລະ ຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນຫຼາຍຂຶັ້ນ . ຕົວຢ່າງຊຸດຂໍັ້ມນສໍາຫຼວດໄດ້ໃຫ້
ຮ້ວ່າ ຢ່ໃນ 10 ລຸ່ນນັກຮຽນ, ອັດຕາຊັັ້ນປະຖົມ ໄດ້ເພິ່ມຂຶັ້ນຈາກປະມານ 75% ມາເປັນສງກວ່າ 80% ແລະ
ອັດຕາການຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົນໄດ້ເພິ່ມຈາກປະມານ 43% ມາເປັນປະມານ 50%. ຂໍັ້ມນ EMIS ໄດ້
ຢັັ້ງຢືນວ່າຈາກປຮຽນ 2009/10 (ໄດ້ເພິ່ມ ມ. 4 ເຂົັ້າໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມ ) ຫາປຮຽນ 2016/17, ຈໍານວນ
ນັກຮຽນທິ່ຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນໄດ້ເພິ່ມຂຶັ້ນ 1.5 ເທົິ່າ14.
ນອກຈາກການປັບປຸງທາງດ້ານປະລມານແລ້ ວ ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ຍັງໄດ້ສືບຕໍິ່ລົງທຶນໃນ
ການປັບປຸງຄຸນນະພາບເພືິ່ອສົິ່ງເສມຜົນການຮຽນຮດຂຶັ້ນ,
ລວມທັງການສົິ່ງເສມການປັບປຸງໃນການກໍາແໜ້ນ
“ທັກສະທາງສັງຄົມ” (ເຊັິ່ນ: ການຄດວເຄາະ, ການແກ້ໄຂບັນຫາ, ຄວາມຄດສ້າງສັນ ແລະ ການສືິ່ສານ) ເຊິ່ງມ
ຄວາມຕ້ອງການຢ່ໃນເສດຖະກດ-ສັງຄົມທິ່ທັນສະໄໝ. ໂດຍສືບຕໍິ່ການນໍາໃຊ້ຫຼັກສດຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນທິ່
ເຂັັ້ເມແຂງ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຄຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນໃນຂອບເຂດທົິ່ວປະເທດ (ເຊິ່ງໄດ້ສໍາເລັດໃນ
ລະຫວ່າງ ປຮຽນ 2010/11 ຫາປຮຽນ 2013/14), ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ກໍໄດ້ເລິ່ມຂະບວນການ
ປະຕຮບຫຼັກສດຊັັ້ນະຖົມ. ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ໄດ້ສໍາເລັດການນໍາໃຊ້ຫຼັກສດສ້າງຄມັດທະຍົມ
ລະດັບປະລນຍາຕ (STEP) ເຊິ່ງໄດ້ສ້າງພືັ້ນຖານທິ່ແຂງແຮງໃຫ້ແກ່ຄມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ ແລະ ຕອນ
ປາຍ ແລະ ໄດ້ມການເນັັ້ນຫຼາຍຂຶັ້ນກ່າວກັບທັກສະທາງສັງຄົມ. ສຸດ ທ້າຍ, ໃນລະດັບໂຮງຮຽນ, ກະຊວງສຶກສາ
ທການ ແລະ ກລາ ກໍຍັງໄດ້ສືບຕໍິ່ ລົງທຶນໃນການຂະຫຍາຍພືັ້ນຖານວັດຖຸຂອງຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ເພືິ່ອ
ປັບປຸງການຂະຫຍາຍການເຂົັ້າເຖງ ກໍຄືຄຸນນະພາບ, ນັບຕັັ້ງແຕ່ການປຸກສ້າງຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ຫ້ອງສະໝຸດ ຢ່
ໂດຍອງໃສ່ຂໍັ້ມນຈາກ EMIS ໃນສົກຮຽນ 2009/10 ມນັກຮຽນ ມ 4 ຈໍານວນ 66.178 ຄົນ ເພິ່ມຂຶັ້ນເປັນ 98.958 ຄົນ ໃນ
ສົກຮຽນ 2016/17.
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ໃນໂຮງຮຽນທິ່ຖືກຄັດເລືອກ ໄປເຖງການໃຫ້ເງນບໍລຫານໂຮງຮຽນໃນທົິ່ວປະເທດ ເພືິ່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜນ
ການປັບປຸງສິ່ງແວດລ້ອມໃນການຮ້.
ໜຶິ່ງໃນຍຸດທະສາດຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງສຶກສາ 2016-2020 ເພືິ່ອຊຸກຍ້ໃຫ້ຜ້ທິ່ຮຽນຈົບຊັັ້ນ
ມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ເຂົັ້າຮຽນໃນສາຍອາຊວະສຶກສາ ແລະ ຕັັ້ງແຕ່ປ 2015, ອັດຕາເລືິ່ອນຊັັ້ນຈາກຊັັ້ນມັດທະ
ຍົມຕອນຕົັ້ນ ໄປມັດທະຍົມຕອນປາຍ ແມ່ນຫຼຸດລົງຈາກ 93% ມາເປັນ 78% ໃນປ 2018: ໃນປະຈຸບັນ 20%
ຂອງນັກຮຽນ ທິ່ລົງທະບຽນເຂົັ້າຮຽນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ໄດ້ເຂົັ້າໄປຮຽນຕາມສາຍວຊາການ, 60% ລົງ
ທະບຽນເຂົັ້າຮຽນອາຊວະສຶກສາ ແລະ ອກ 20% ແມ່ນເຂົັ້າສ່ຕະຫຼາດແຮງງານ. ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ
ກລາ ຍັງມເປົັ້າໝາຍໃນການເພິ່ມການເຂົັ້າຮຽນອາຊວະສຶກສາ ໂດຍຜ່ານການປັບປຸງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ
ໃນການຮຽນ ແລະ ການສອນ ໃນສະຖາບັນຕ່າງໆ, ສະໜອງຫຼັກສດໃບຢັັ້ງຢືນ ລະດັບ 1, 2 ແລະ 3 ຫຼື C 1,
2 ແລະ 3 ສໍາລັບນັກຮຽນມັດທະຍົມທິ່ປະລະຈາກໂຮງຮຽນ ຫຼື/ແລະ ຜ້ທິ່ບໍິ່ຕ້ອງການຮຽນຫຼັກສດ 2-3 ປ ແລະ
ຊຸກຍ້ໃຫ້ພາກເອກະຊົນລົງທຶນໃສ່ອາຊວະສຶກສາ. ຕົວຢ່າງລວມມການຈັດການຝຶກອົບຮົມຮ່ວມກັນລະຫວ່າງວ
ທະຍາໄລອາຊວະ ແລະ ບໍລສັດໄຟຟ້າ/ບໍິ່ແຮ່.
➢ ສິິ່ງທ້າທາຍ, ບັນຫາ ແລະ ຂັື້ນຕອນຕິ່ໄປ
ໃນຂະນະທິ່ອັດຕາການຈົບຊັັ້ນປະຖົມ ມສງກວ່າ 80%, ອັດຕາການຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕົັ້ນ ໄດ້ພຽງແຕ່
ປະມານ 50% (ເນືິ່ອງຈາກອັດຕານເລືິ່ອນຊັັ້ນປະຖົມຕໍາ ແລະ ການປະລະໃນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນສງ) ແລະ
ອັດຕາການຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍຕາມກະແສນັກຮຽນ ແມ່ນຕໍາິ່ກວ່າ 30%. ຈ ານວນນັກຮຽນ ມ. 4 ທິ່
ປະລະການຮຽນລະຫວ່າງປ 2016/17 ແລະ 2017/18 ແມ່ນມໜ້ອຍ. ດັິ່ງນັັ້ນ, ມັນມຄວາມຈໍາເປັນທິ່ຕ້ອງ
ເພິ່ມອັດຕາເລືິ່ອນຊັັ້ນຂຶັ້ນມັດທະຍົມ ແລະ ອັດຕາການຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ແລະ ມັດທະຍົມຕອນປາຍ
ໃຫ້ຫຼາຍຂຶັ້ນ. ພາກເອກະຊົນສືບຕໍິ່ລາຍງານວ່າຜ້ທິ່ຈົບຫຼັງການສຶກສາຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ຜ້ທິ່ເຂົັ້າໃນຕະຫຼາດແຮງງານ ບໍິ່
ມທັກສະການແກ້ໄຂບັນຫາ, ການຄດວເຄາະ ທິ່ພຽງພໍ ແລະ ຂາດທັກສະວຊາຊບ ເຊັິ່ນທັກສະທາງດ້ານກົນຈັກ
ຫຼື ທັກສະທິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການທ່ອງທ່ຽວ. ການຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຂອງຜ້ທິ່ຮຽນຈົບຫຼັງການສຶກສາຂັັ້ນ
ພືັ້ນຖານ ແມ່ນຮຽກຮ້ອງການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ໃນການສ້າງ “ທັກສະ ແລະ ຄວາມຮ້ພືັ້ນຖານ” ຢ່ຊັັ້ນປະຖົມ
ແລະ ຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ. ມັນມຄວາມຈໍາເປັນໃນການປັບປຸງທັກສະຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ໄວໝຸ່ມ ໃຫ້ມທັກສະໃນ
ການເຮັດວຽກໃນຍຸກເສດຖະກດ ແລະ ສັງຄົມທິ່ທັນສະໄໝ ໃນກຸ່ມນັກຮຽນທິ່ຈົບການສຶກສາ ເພືິ່ອຊ່ວຍໃນ
ການຫັນເສດຖະກດ ທິ່ອງໃສ່ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ໄປສ່ຂະແໜງອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການບໍລການທິ່ທັນ
ສະໄໝ
ແຕ່ຄວນມການກໍານົດຄວາມສາມາດຂັັ້ນຕໍາິ່ໄວ້
ເພືິ່ອເປັນເງືິ່ອນໄຂເບືັ້ອງຕົັ້ນສໍາລັບການເຂົັ້າສ່ສາຍ
ອາຊວະສຶກສາ.
ມຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອມການຄວາມພະຍາຍາມເພິ່ມເຕມ ເພືິ່ອສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ຊັັ້ນປະຖົມ ແລະ
ມັດທະຍົມຕນຕົັ້ນ ໃນການສະໜອງທັກສະ ແລະ ຄວາມຮ້ພືັ້ນຖານທິ່ຈໍາເປັນໃນຕະຫຼາດແຮງງານ. ນັ້ກໍອາດເປັນ
ຈງ ໂດຍສະເພາະ ຢ່າງຍິ່ງໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນ ມສັດສ່ວນເປັນຜ້ເຂົັ້າສ່ຕະຫຼາດແຮງງານ
ໃນຂະແໜງທິ່ບໍິ່ແມ່ນພາກກະເສດສາດ ຫຼາຍທິ່ສຸດ (ເຊັິ່ນ ອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການບໍລການ)15. ຢ່ຫຼາຍໆ
ໂຮງຮຽນ, ຄສອນໄດ້ປະສົບຂໍັ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການສອນຫຼັກສດຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນປັບປຸງໃໝ່. ມັນມ
ຄວາມສໍາຄັນເປັນຢ່າງຍິ່ງໃນການປະຕບັດຫຼັກສດຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນໃໝ່ຢ່າງມປະສດທພາບ ແລະ
ການວໄຈຂອງກະຊວງສຶກສາ/ທະນາຄານພັດທະນາອາຊ ໂດຍນໍາໃຊ້ຂໍັ້ມນສໍາຫຼວດ ປ 2015 ໄດ້ຊັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ເກືອບ 25%ຂອງ
ແຮງງານທິ່ເຂົັ້າໄປສນຂະແໜງການທິ່ບໍິ່ແມ່ນກະສກໍາ ແມ່ນບາງສ່ວນກໍຈົມມັດທະຍົມຕົັ້ນ ແລະ ບາງສ່ວນກໍບໍິ່ຈົບ ແຕ່ຫຼັງຈາກນັັ້ນກໍບໍິ່ໄດ້
ຮັບການຝຶກອົບຮົມຕືິ່ມອກ. ຜ້ທິ່ຈົບ ມ ປາຍ ແມ່ນເປັນອັນດັບ 2 (ຫຼາຍກວ່າຜ້ທິ່ຈົບ ອາຊວະ ແລະ ມະຫາວທະຍາໄລ) ຄື ກວມ
ປະມານ 23% ຂອງແຮງງານທິ່ເຂົັ້າສ່ຂະແໜງການທິ່ບໍິ່ແມ່ນກະສກໍາ.
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ສໍາເລັດຫຼັກສດປະຖົມສຶກສາໃໝ່ທິ່ກໍາລັງຈະມາເຖງໄດ້ຢ່າງສົມບນ
ເພືິ່ອຮັບປະກັນວ່າຜ້ຈົບການສຶກສາຂັັ້ນ
ພືັ້ນຖານ ໄດ້ກາໍ ແໜ້ນທັກສະທາງສັງຄົມຕ່າງໆທິ່ຈໍາເປັນໃຫ້ແກ່ວຽກງານອຸດສາກະກໍາ (ເຊັິ່ນ: ທັກສະການຄດ
ວເຄາະ ແລະ ທັກສະ STEM ຢ່ໃນວຽກງານການຜະລດ) ແລະ ວຽກງານໃນຂະແໜງບໍລຫານ (ເຊັິ່ ນ: ທັກ
ສະການສືິ່ສານທິ່ຈໍາເປັນຢ່ໃນໂຮງແຮມ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ).
6. ຜົນໄດ້ຮັບທີ 6: ອັດຕາການຮູ້ໜັງສຂອງຜູ້ໃຫ່ຍໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂຶື້ນ ແລະ ຮັບປະກັນ
ດັດຊະນີຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ
➢ ຫັກການ ແລະ ເຫດຜົນ
ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ໄດ້ກໍານົດບລມະສດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາສໍາຄັນ ທິ່ຖ່ວງດຶງການບັນລຸ
ເປົັ້າໝາຍຂອງຊາດ ໃນການປັບປຸງດັດຊະນຊັບສນມະນຸດ ທິ່ກ່ຽວພັນກັບການຮ້ໜັງສື. ຈໍານວນປະຊາກອນທິ່ຮ້
ໜັງສື ແມ່ນປັດໄຈຈໍາເປັນໃນການຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ໃນປ 2020.
➢ ຄວາມຄບໜ້າ ແລະ ຜົນສາເລັດ
ການຮ້ໜັງສືຂອງຜ້ໃຫ່ຍ ແມ່ນເປັນສ່ວນໜຶິ່ງຂອງການສໍາຫຼວດປະຊາກອນ, ແຕ່ຜົນແມ່ນອງໃສ່ການລາຍ
ງານຂອງບຸກຄົນ (self-reports). ອງຕາມຜົນສໍາຫຼວດປະຊາກອນ, ການຮ້ໜັງສືຂອງຜໃ້ ຫ່ຍ (15+ ປ) ໄດ້
ເພິ່ມຈາກ 73% ໃນປ 2005 ມາເປັນ 84.7% ໃນປ 2015. ຂໍັ້ມນຜົນສໍາຫຼວດປະຊາກອນ ໄດ້ຊັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ
ອັດຕາການຮ້ໜັງສືໃນກຸ່ມຊົນເຜົິ່າ, ນອກຈາກກຸ່ມລາວ-ໄຕແລ້ວ ອັດຕາການຮ້ໜັງສືແມ່ນຕໍິ່າ ແລະ ຕໍິ່າກວ່າໝ່
ແມ່ນຢ່ໃນກຸ່ມ ທຈນ-ຕເບດ. ບົດລາຍງານ LSIS ວັດແທກການຮ້ໜັງສື16. ໃນກຸ່ມຄົນທິ່ມອາຍຸ 15-24 ປ,
ຂໍັ້ມນ LSIS ໄດ້ຊັ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມຄືບໜ້າຂອງອັດຕາການຮໜ
້ ັງສືຂອງທັງຜ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍງ ແຕ່ ຄວາມແຕກ
ຕ່າງລະຫວ່າງຜ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍັງມການປ່ຽນພຽງແຕ່ໜ້ອຍດຽວ.

15-24 ປ
ຊາຍ

ຍງ

2013

77%

69%

2017

85%

77%

ມັນຍັງມຄວາມແຕກຕ່ິ່າງທິ່ສໍາຄັນຂອງອັດຕາການຮ້ໜັງສື ໃນກຸ່ມຊົນເຜົິ່າ-ພາສາ ທິ່ແຕກຕ່າງກັນ, ດັິ່ງທິ່
ສະແດງໃນຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນັ້. ມັນເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າການຮ້ໝັງສືຂອງແມ່ຍງຍັງຢຕ
່ າມຫຼັງຜ້ຊາຍ, ໂດຍ
ສະເພາະໃນກຸ່ມຊົນເຜົິ່າທິ່ບໍິ່ແມ່ນກຸ່ມ ລາວ-ໄຕ.
15-49 ປ

LSIS 2017
ຊາຍ

ຍງ

ສປປ ລາວ

78%

63%

ລາວ-ໄຕ

78%

63%

ການຮ້ໜັງສືແມ່ນໝາຍເຖງຄວາມສາມາດໃນການອ່ານປະໂຫຍດສັັ້ນໆ ທິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດໍາລົງຊວດປະຈໍາວັນ ຫຼື ຜ້ທິ່ຮຽນຢ່ຊັັ້ນ
ມັດທະຍົມ ຫຼື ສງກວ່ານັັ້ນ. ໃນການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ການປະເມນການຮ້ໜັງສື ມແຕ່ຖາມຜ້ເຂົັ້າຮ່ວມວ່າ “ເຈົັ້າຮ້ອ່ານຮ້ຂຽນແລະ
ເຂົັ້າໃຈບໍ?” ເທົິ່ານັັ້ນ.
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ມອນ-ຂະແມ

67%

38%

ມົັ້ງ-ລມຽນ

71%

40%

ທເບດ-ຈນ

50&

35%

ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕບັດຫຼັກສດທຽບເທົິ່າສໍາລັບໄວໜຸ່ມ ເພືິ່ອລືບລ້າງການ
ກືກໜັງສ (ເດັນກນ້ອຍທິ່ບໍິ່ໄດ້ເຂົັ້າໂຮງຮຽນ ອາຍຸລະຫວ່າງ 6 ຫາ 14 ປ ແລະ ຢ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກ) ແລະ
ສືບຕໍິ່ສະໜອງການສຶກສາໃຫ້ກັບກຸ່ມບລມະສດພເສດ ສໍາລັບກຸ່ມຊົນເຜົິ່າທິ່ອາໄສຢ່ເຂດພດອຍ, ກຸ່ມດ້ອຍ
ໂອກາດ, ແມ່ຍງ ແລະ ຄົນພການ. ເປົັ້າໝາຍແຫ່ງຊາດສໍາລັບອັດຕາການຮ້ໝັງສືແມ່ນ 95% ພາຍໃນປ 2020,
ແຕ່ເຖງແມ່ນວ່າຈະມຄວາມຄືບໜ້າ, ແຕ່ມັນບໍິ່ໜ້າຈະບັນລຸໄດ້ ເນືິ່ອງຈາກການປະລະ ຢ່າງຕໍິ່ເນືິ່ອງໃນຊ່ວງປ
ທໍາອດຂອງປະຖົມ ແລະ ຜົນການຮຽນພາສາລາວທິ່ບໍິ່ໄດ້ດ ດັິ່ງທິ່ໄດ້ລາຍງານໃນການປະເມນຜົນການຮຽນຫວ່າງ
ມໍິ່ໆມານັ້.
➢ ສິິ່ງທ້າທາຍ, ບັນຫາ ແລະ ຂັື້ນຕອນຕິ່ໄປ
ມັນມຂໍັ້ຈໍາກັດຫຼາຍຢ່າງໃນການປັບປຸງການຮ້ໜັງສື,
ໜຶິ່ງໃນຕົວຊັ້ບອກຂອງດັດສະນຊັບສນມະນຸດ
(HAI): ຈຸດອ່ອນ ແລະ ຂາດການສົມທຽບຂອງຂໍັ້ມນສໍາຫຼວດການຮ້ໜັງສື; ຄວາມຊັກຊ້າ ໃນການເຜຍແຜ່
ແລະ ຄວາມພ້ອມໃຊ້ງານຂອງຂໍັ້ມນ; ການຂາດແຄນແຫຼິ່ງການຮຽນຮ້ ທິ່ເໝາະສົມສໍາລັບຜໃ້ ຫ່ຍ, ໂດຍສະເພາະ
ຜ້ທິ່ມາຈາກກຸ່ມຊົນເຜົິ່າທິ່ອາໄສຢ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກ; ແລະ ຂາດການເຊືິ່ອມໂຍງຂອງຫຼັກສດການຮ້ໜັງສື ເຂົັ້າ
ໃນວທການຮຽນຮ້ຕະຫຼອດຊວດ.
ຂາດຂໍັ້ມນກ່ຽກັບຜົນສໍາເລັດການຮຽນຂອງຜ້ຮຽນທິ່ມຄວາມເປັນພການ ຍ້ອນການເກັບກໍາຂໍັ້ມນ EMIS
ບໍິ່ໄດ້ກວມເອົາຂໍັ້ມນແຍກຍ່ອຍກ່ຽວກັບຄວາມເປັນພການ.
7. ຜົນໄດ້ຮັບທີ 7: ຄຸນນະພາບ ແລະ ຈານວນຂອງຜູ້ທຈ
ີິ່ ົບການສຶກສາຫັງຂັື້ນພື້ນຖານ ທັງພາກ
ລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ແຫ່ງຊາດ ສະໄໝທີ 8
➢ ຫັກການ ແລະ ເຫດຜົນ
ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ໄດ້ກາໍ ນົດບລມະສດຄວາມຕ້ອງການໃນການແກ້ໄຂບັນຫາສໍາຄັນ ທິ່ສົິ່ງ
ຜົນກະທົບຕໍິ່ກັບຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການສຶກສາຫຼັງຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ພາຍໃນປ 2020 ເພືິ່ອຊ່ວຍ
ສະໜັບສະໜນແຜນພັດທະນາເສດຖະກດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັັ້ງທ 8 ໃຫ້ດຂຶັ້ນກວ່າເກົິ່າ. ກະຊວງສຶກສາທການ
ແລະ ກລາ ໄດ້ໃຫ້ບລມະສດກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການແກ້ໄຂຂໍັ້ກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມບໍິ່ພຽງພໍທາງດ້ານຄວາມຮ
ແລະ ທັກສະເຊິ່ງນັກຮຽນຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍໄດ້ຮັບພາຍໃນປ 2020. ໄດ້ມຄວາມເຫັນດເປັນເອກະ
ພາບນໍາກັນວ່າ ທັກສະທິ່ໄດ້ຮັບ ແລະ ຜົນຂອງການຮຽຮ້ອືິ່ນໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຮ້ໜັງສື ແລະ ການ
ຄໍານວນເລກຂອງຫຼັກສດຊັັ້ນປະຖົມ
ແລະ
ມັດທະຍົມຕອນຍຕົັ້ນຍັງບໍິ່ທັນຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານໃນປະຈຸບັນ ແລະ ຍັງມນັກຮຽນຈົບມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນຂຶັ້ນຮຽນຕໍິ່ມັດທະຍົມ
ຕອນປາຍຫຼາຍເກນໄປ ແລະ ຍັງມໜ້ອຍເກນໄປທິ່ເຂົັ້າຮຽນຕໍິ່ຫຼັກສດອາຊວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວຊາຊບ
(TVET).
ຈໍານວນນັກຮຽນຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍສ່ວນຫຼາຍມັກສືບຕໍິ່ຮຽນການສຶກສາຊັັ້ນສງ ໂດຍສະເພາະ
ໃນມະຫາວທະຍາໄລ, ແຕ່ກໍມບ່ອນຮຽນທິ່ຈໍາກັດ.
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➢ ຄວາມຄບໜ້າ ແລະ ຜົນສາເລັດ
ຂໍັ້ມນ EMIS ໄດ້ຢັັ້ງຢືນວ່າ ໃນໄລຍະປຮຽນ 2010-2011 (ເປັນປທິ່ໄດ້ເພິ່ມ ມ 7 ເຂົັ້າໃນຊັັ້ນ
ມັດທະຍົມຕອນປາຍ) ຫາປຮຽນ 2017-2018 ຈໍານວນນັກຮຽນ ມ. ຕົັ້ນ ເລືິ່ນອຂຶັ້ນ ມ ປາຍ ໄດ້ ເພິ່ມຂຶັ້ນ 1.6
ເທົິ່າ17. ໃນຂະນະທິ່ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ໄດ້ຂະຫຍາຍການເຂົັ້າເຖງ TVET ແລະ ການສຶກສາຊັັ້ນ
ສງຫຼາຍຂຶັ້ນ.
ນອກຈາກມການປັບປຸງທາງດ້ານປະລມານແລ້ວ ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ກໍໄດ້ປັບປຸງຄຸນນະພາບ
ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງກັບຕະຫຼາດແຮງງານ. ຕົວຢ່າງ ໃນສົກຮຽນ 2016-2017 ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜນ
ຂອງໂຄງການ SESDP, ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ກໍໄດ້ສໍາເລັດໃນການປັບປຸງ ແລະ ປະຕບັດຫຼັກສດ
ຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍໃໝ່ ເຊິ່ງໄດ້ເນັັ້ນໃສ່ການຮຽນຮ້ແບບຕັັ້ງໜ້າຫຼາຍຂຶັ້ນ ທິ່ເປັນການສົິ່ງເສມທັກສະທາງ
ສັງຄົມ.
ໃນປະຈຸບັນ ໄດ້ມສະຖານການສຶກສາ TVET 23 ແຫ່ງ ທິ່ຢ່ພາຍໃຕ້ການຊັ້ນໍ າໂດຍກົງຂອງກະຊງວສຶກ
ສາທການ ແລະ ກລາ, ມວທະຍາໄລອາຊວະສຶກສາພາກເອກະຊົນ 73 ແຫ່ງ ແລະ ມສະຖານການສຶກສາອາຊວະ
ສຶກສາຫຼາຍກວ່າ 10 ແຫ່ງ ທິ່ໄດ້ດໍາເນນການໂດຍກະຊວງອືິ່ນໆ. ນັກຮຽນທິ່ເຂົັ້າຮຽນໃໝ່ຂອງສະຖານອາຊວະ
ສຶກສາ ໄດ້ເພິ່ມຂຶັ້ນໃນແຕ່ລະປ ເລິ່ມແຕ່ປ 2015 ແລະ ມໂມດ ນກ່ຽວກັບການເປັນຜ້ປະກອບການ ເຊິ່ງໄດ້ນາໍ
ເຂົັ້າຢ່ໃນຫຼັກສດຂອງຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ແລະ ອາຊວະສຶກສາ, ແຕ່ວທການດັິ່ງກ່າວນັ້ ຍັງມຂໍັ້ຈໍາກັດ ຍ້ອນ
ການຂາດທຶນຮອນສໍາລັບຜ້ຮຽນຈົບທິ່ຈະສືບຕໍິ່ ໄປຈັດຕັັ້ງປະຕບັດຕົວຈງ. ຄສອນສ່ວນໃຫຍ່ ບໍິ່ເຄຍຖືກເປັນລຸກ
ຈ້າງໃນທຸລະກດມາກ່ອນ, ດັິ່ງນັັ້ນ, ການສດສອນຈຶິ່ງເປັນພຽງທດສະດເຖງແມ່ນວ່າການຝຶກງານດ້ານທຸລະກດໄດ້
ຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດກໍຕາມ. ການຮັບນັກຮຽນເຂົັ້າຮຽນມະຫາວທທະຍາໄລຂອງລັດ ໄດ້ມການຫຼຸດລົງ ເພືິ່ອ
ໃຫ້ສາມາດເນັັ້ນໃສ່ຄຸນນະພາບຂອງຜ້ເຂົັ້າຮຽນໃຫ້ຫຼາຍຂຶັ້ນ. ດ້ວຍການສະໜັບສະໜນຈາກຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ
ຫຼັກສດໃໝ່ໃນຂົງເຂດ ເຊັິ່ນ: ການທ່ອງທ່ຽວ, ການຈັດການໂຮງແຮມ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມໄດ້ຖືກນໍາມາໃຊ້
ໂດຍ ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ເພືິ່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການສະໜອງການສຶກສາຫຼັງຂັັ້ນພືັ້ນຖານໃຫ້
ສອດຄ່ອງກັບເປົັ້າໝາຍພັດທະນາເສດຖະກດ-ສັງຄົມ. ສ.ປ ຈນ ກໍາລັງໃຫ້ການສະໜັບສະໜນການສ້າງຕັັ້ງ
ສະຖານອາຊວະສຶກສາໃຫມ່ ເຊິ່ງເນັັ້ນໃສ່ຄວາມຕ້ອງການດ້ານທັກສະໃນການລການເສັັ້ນທາງລົດໄຟ, ທັງໃນ
ໄລຍະກ່ອນ ແລະ ຫຼັງການກໍິ່ສ້າງ ລວມທັງການບໍລການທິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດການ ແລະ ລະບົບການເດນຂອງ
ເສັັ້ນທາງລົດໄຟ.
ຂະແໜງກະສກໍາຍັງສືບຕໍິ່ມບົດບາດໃນການຈ້າງງານ ໃນ ສປປ ລາວ ເຖງແມ່ນວ່າຂະແໜງດັິ່ງກ່າວຈະມ
ຄວາມຊັກຊ້າໃນການປ່ຽນຈາກຂະແໜງທິ່ມຜົນຜະລດຕໍິ່າ
ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ສຸມໃສ່ການບໍລໂພກພາຍໃນໄປສ່
ຂະແໜງກະສກໍາອຸດສະກະກໍາທິ່ມຜົນຜະລດສງ ທິ່ໃຊ້ເທັກໂນໂລຢທິ່ທັນສະໄໝ ແລະ ມການເຮັດກະສກໍາທິ່ທັນ
ສະໄໝຫຼາຍຂຶັ້ນ. ການແປຮບກະສກໍາ ແລະ ປຸງແຕ່ງອາຫານ ຈະສະໜອງທ່າແຮງໃນດ້ານອາຊບຕ່າງໆ ເຖງແມ່ນ
ວ່າ ສ່ວນໃຫຍ່ຈະແມ່ນທຸລະກດຂະໜາດນ້ອຍກໍຕາມ. ຂະແໜງກໍິ່ສ້າງ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວກໍແມານອກຂະແໜງການ
ໜຶິ່ງທິ່ສາມາດສະໜອງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ໄດ້ ເຖງແມ່ນວ່າຂະແໜງນັ້ຈະຂະຫຍາຍຕົວຊ້າກໍຕາມ. ພ້ອມດຽວກັນ
ນັັ້ນ ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການບໍລການໃນປະຈຸບັນໄດ້ກວມເອົາສ່ວນແບ່ງຂອງ GDP ສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ
ມການເຕບໂຕໄວຂຶັ້ນ. ສິ່ງນັ້ເຮັດໃຫ້ເປັນເລືິ່ອງສໍາຄັນຢ່າງຍິ່ງທິ່ການສຶກສາສາຍສາມັນ ຈະຕ້ອງປະກອບທັກສະທາງ
ສັງຄົມທິ່ຕ້ອງການໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມ ທິ່ຈະເຂົັ້າໄປເຮັດວຽກໃນຂະແໜງການທິ່ບໍິ່ແມ່ນຂະແໜງກະສກໍາ.

ໂດຍອງໃສ່ຂໍັ້ມນຈາກ EMIS ໃນສົກຮຽນ 2010/11 ມນັກຮຽນ ມ 7 ຈໍານວນ 42.097 ຄົນ ເພິ່ມຂຶັ້ນເປັນ 67.495 ຄົນ ໃນ
ສົກຮຽນ 2017/18.
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ສປປ ລາວ ຍັງປະເຊນໜັກກັບການຂາດເຂນທັກສະທິ່ສໍາຄັນຢ່ໃນສາຂາເຕັກນກຕ່າງໆ ລວມມການກໍິ່ສ້າງ
, ການເຮັດເຟນເຈ ແມ່ນຍັງຕ ິ່າຫຼາຍ. ໃນຂະນະທິ່ການເຂົັ້າຮຽນໃນສາຂາວຊາທຸລະກດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໄດ້
ມການເພິ່ມຂຶັ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຢ່ໃນສະຖານອາຊວະສຶກສາ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.
ການເຂົັ້າຮຽນຂອງແມ່ຍງຢ່ໃນວທະຍາໄລອາຊວະສຶກສາພາກລັດ ໄດ້ເພິ່ມຂຶັ້ນເຊິ່ງກວມເອົາ 43% ຂອງຜ້
ເຂົັ້າຮຽນທັງໝົດ ໃນສົກປ 2016-17 ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ກໍຢ່ໃນຫຼັກສດຕັດຫຍບ, ການບໍລຫານທຸລະກດທົິ່ວໄປ
ແລະ ການໂຮງແຮມ. ດ້ວຍການສະໜັບສະໜນຈາກຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ກໍາລັງ
ແກ້ໄຂສິ່ງກດຂວາງຂອງການເຂົັ້າຮຽນຂອງເພດຍງໃນສາຂາທິ່ເອັ້ນວ່າ ພະນັກງານຫ້ອງການ.
ໂຄຕ້າ 20% ຂອງຜ້ເຂົັ້າຮຽນເພດຍງຢ່ໃນຫຼັກສດທິ່ບໍິ່ເປັນລັກສະນະປະເພນເຊັິ່ນ: ການກໍິ່ສ້າງ, ການ
ເຮັດເຟນເຈ, ການສ້ອມແປງກົນຈັກ ແລະ ລົດຍົນ ແມ່ນໄດ້ເລິ່ມຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ. ເຖງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການເຂົັ້າ
ຮຽນຂອງເພດຍງຢ່ໃນຫຼັກສດດັິ່ງກ່າວ ກໍຍັງຢ່ຕໍິ່າກວ່າ 10%. ເພືິ່ອດຶງດ ດໄວໜຸ່ມທິ່ຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ
ໄດ້ເຂົັ້າຮຽນໃນອາຊວະສຶກສາ, ຮບແບບການສະໜອງບັດທຶນ ແລະ ການໃຫ້ເບ້ຍລ້ຽງ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕບັດຢ່ໃນຫຼາຍໂຄງການ (ເປົັ້າໝາຍ 40% ສໍາລັບເພດຍງ). ນອກນັັ້ນ ກໍໄດ້ມການສະໜອງຫໍພັກ ເພືິ່ອດຶງດດ
ນັກຮຽນທິ່ມາຈາດເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກ ແລະ ທຸກຍາກໄດ້ເຂົັ້າຮຽນໃນສາຍອາຊວະສຶກສາ ເຊິ່ງ 50% ແມ່ນ
ຮັກສາໄວ້ໃຫ້ແມ່ຍງ.
ມສະຖາບັນການສຶກສາຊັັ້ນສງ 80 ແຫ່ງ, ໃນນັັ້ນ ລວມສະຖາບັນການສຶກສາຊັັ້ນສງພາກລັດ 21 ແຫ່ງ
(ໃນທົິ່ວທຸກຂະແໜງ) ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາພາກເອກະຊົນ 50 ແຫ່ງ ທິ່ໄດ້ສະໜອງຫຼັກສດລະດັບຊັັ້ນສງ
, ປະລນຍາຕ, ປະລນຍາໂທ ແລະ ປະລນຍາເອກ. ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ມຸ້ງໝັັ້ນທິ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນ
ຈໍານວນນັກຮຽນເຂົັ້າຮຽນຢ່ໃນ 4 ມະຫາວທະຍາໄລຂອງລັດ ແນໃສ່ (1) ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການຮຽນ
ແລະ ການສອນ ເພືິ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານອາຊຽນ, (2) ດນດ່ຽງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງ
ແຮງງານ ເນືິ່ອງຈາກວ່າປະເທດມຄວາມຕ້ອງການແຮງງານທິ່ມສມື ແລະ ເຕັກນກຫຼາຍກວ່າຜ້ຮຽນຈົບທາງດ້ານ
ວຊາການ. ດ້ວຍການສະໜັບສະໜນຈາກ (ESQAC), ສນປະກັນຄຸນນະພາບ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັັ້ງຂຶັ້ນຢ່ໃນແຕ່
ລະມະຫາວທະຍາໄລຂອງລັດ ລົງໄປເຖງລະດັບຄະນະວຊາ. ໄດ້ມການໂຄສະນາເຜຍແຜ່ຢ່ໃ ນລະດັບມັດທະຍົມ
ເພືິ່ອຊຸກຍ້ໃຫ້ນັກຮຽນ ຮຽນວຊາວທະຍາສາດ, ເທັກໂນໂລຊ, ວສະວະກໍາ ແລະ ຄະນດສາດ (STEM).
ເພືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນທັກສະທິ່ບໍິ່ຕົງກັນ ແລະ ກ້າວທັນການປ່ຽນແປງຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ກະຊວງສຶກສາທ
ການ ແລະ ກລາ ແລະ ຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜນດ້ານກາເງນໃນການສ້າງຕັັ້ງສນແຫ່ງຄວາມ
ເປັນເລດທິ່ສອດຄ່ອງກັບທ່າແຮງດ້ານວຊາການແຕ່ລະມະຫາວທະຍໄາລ. ມະຫາວທະຍາໄລຈໍາປາສັກຈະເນັັ້ນ
ໃສ່ກະສກໍາ, ສະຫວັນະເຂດແມ່ນກ່ຽວກັບໂລຊສຕກ ແລະ ວສະວະກໍາໂຍທາ, ຫຼວງພະບາງແມ່ນກ່ຽວກັບ
ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ມະຫາວທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແມ່ນກ່ ຽວກັບວສະວະກໍາ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ໄປຄຽງຄກ
່ ັນ
ນັ້ ກະຊວງບສຶກສາທານ ແລະ ກລາ ຮ່ວມກັບຄ່ຮ່ວມພັດທະນາກໍໄດ້ຈັດສັນງົບປະມານເພືິ່ອໃຫ້ການສະໜັບ
ສະໜນແິ່ກພະນັກງານຂອງມະຫາວທະຍາໄລ ໄປສືບຕໍິ່ຮຽນລະດັບປະລນຍາໂທ ແລະ ປະລນຍາເອກ
ຢ່ຕ່າງປະເທດ, ພ້ອມຍັງເຊືັ້ອເຊນເອົາອາຈານຈາກຕ່າງປະເທດເພືິ່ອມາຊ່ວຍມະຫາວທະຍາໄລໃນການພັດທະນາ
ຫຼັກສດ, ໂຄງການສອນ ແລະ ວທສອນໃຫ້ສາມາດທຽບທັນມາດຕະຖານຂອງພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ.
ເພືິ່ອປັບປຸງຂດຄວາມສາມາດໃນການຄົັ້ນຄວ້າວທະຍາສາດຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ມໂຄງການຢ່ຽມຢາມ ໄດ້ຮັບ
ການສ້າງຕັັ້ງຂຶັ້ນເພືິ່ອໃຫ້ການສະໜັ ບສະໜນທຶນການສຶກສາປະລນຍາໂທ ແລະ ປະລນຍາເອກເພືິ່ອໄປສຶກສາຢ່
ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
ໄດ້ມໂຮງຮຽນເຕັກນກ ແລະ ວຊາຊບສອງແຫ່ງທິ່ແຍກກັນຢ່ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງຫຼວງພະບາງເຊິ່ງ
ຮັບໃຊ້ສະເພາະຄົນພການ ແລະ ໂຮງຮຽນເຕັກນກ ແລະ ວຊາຊບແຍກອອກຕ່າງຫາກ ເຊິ່ງໄດ້ສ້າງຢ່ແຂວງ
ສະຫວັນນະເຂດ. ເຖງແມ່ນວ່າ ມັນຈະຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນທິ່ມຄວາມພການຈໍານວນໜ້ອຍ
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ໃນການເຂົັ້າເຖງຫຼັກສດການອົບຮົມວຊາຊບ, ໃນໄລຍະຍາວມັນກໍອາດຈະເປັນການດທິ່ທຸກໂຮງຮຽນເຕັກນກ
ວຊາຊບຢ່ໃນ ສປປ ລາວ ສາມາດສະໜອງຫຼັກສດອົບຮົມວຊາຊບໃຫ້ແກ່ຄົນພການໄດ້.
➢ ສິິ່ງທ້າທາຍ, ບັນຫາ ແລະ ຂັື້ນຕອນຕິ່ໄປ
ການວເຄາະຕະຫຼາດແຮງງານໃນປ 201818 ເຊິ່ງໄດ້ດໍາເນນຮ່ວມກັນລະຫວ່າງກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ
ກລາ ແລະ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດການສັງຄົມ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຂາດແຄນແຮງງານ ແມ່ນໜຶິ່ງ
ໃນຂໍຈ
ັ້ ໍາກັດຫຼັກໃນການພັດທະນາຂອງພາກເອກະຊົນໃນ ສປປ ລາວ. ການຂາດແຄນເຫຼົິ່ານັ້ ກ່ຽວ ຂ້ອງກັບການ
ຂາດແຮງງານທິ່ມທັກສະ ແລະ ບໍມ
ິ່ ທັກສະ, ເນືິ່ອງຈາກການສະໜອງການສຶກສາທມ
ິ່ ຄຸນະພາບຕໍິ່າຂອງວທະຍາໄລ
ແລະ ໂຮງຮຽນອາຊວະຂອງລັດ; ລະດັບຜະລດຕະພາບຕໍິ່າ; ຄ່າແຮງງານຕໍິ່າ; ການເຄືິ່ອນຍ້າຍແຮງງານໄປປະເທດ
ໄທ ແລະ ບັນຫາທິ່ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຈາກເສດຖະກດກະສກໍາ ໄປເປັນເສດຖະກດອຸດສາຫະກໍາ. ຄ ແລະ
ໂຮງຮຽນຫຼາຍແຫ່ງຍັງມຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການສອນຫຼັກສດຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍປັບ ປຸງໃໝ່ໄດ້ໄດ້ຢ່າງມ
ປະສດທພາບ (ເນັັ້ນການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃສ່ທັກສະທາງສັງຄົມ) ແລະ ຍັງຂາດການໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ
ທິ່ເໝາະສົມ, ຫ້ອງທົດລອງ, ອຸປະກອນ ແລະ ແຫຼິ່ງການຮຽນການສອນ ເພືິ່ອສອນທັກສະ STEM. ສິ່ງນໄັ້ ດ້ມ
ຜົນກະທົບຕໍິ່ຕະຫຼາດແຮງງານ ຍ້ອນນັກຮຽນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍມສ່ວນແບ່ງທິ່ໃຫຍ່ລະດັບສອງ (ຮອງຈາກ
ນັກຮຽນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ) ໃນຂະນະທິ່ນັກສຶກສາຈົບຈາກມະຫາວທະຍາໄລ 75% ໄດ້ມວຽກເຮັດງານທໍາ
, ແຕ່ນັກສຶກສາທິ່ຈົບສາຂາ STEM ບໍພ
ິ່ ຽງພໍ. ໜຶິ່ງໃນຜົນດັິ່ງກ່າວນັ້ ກໍຄືຂະແໜງວສະວະກໍາ ແລະ ບໍແ
ິ່ ຮ່ ໄດ້ຈ້າງ
ຜຄ
້ ົນທມ
ິ່ ຄຸນວຸດທທິ່ໄດ້ຮັບມາຈາກປະເທດອືິ່ນຫຼາຍຂຶັ້ນ. ພາກເອກະຊົນສຸມໃສ່ສາຂາທິ່ບແ
ໍິ່ ມ່ນ STEM ຫຼາຍ
ກວ່າ ເນືິ່ອງຈາກເຂົາເຈົັ້າບໍສ
ິ່ າມາດລົງທຶນໃສ່ຂະແໜງການດັິ່ງກ່າວ. ຄຸນນະພາບຂອງວທະຍາໄລເອກະຊົນ ແມ່ນຍັງ
ບໍໄິ່ ດ້ດ ທຈ
ິ່ ະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເປດຫຼັກສດປະລນຍາຕ ຫຼື ສງກວ່າ.
ເພືິ່ອປັບປຸງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກດສັງຄົມ ສະໄໝທ 8, ມັນບໍິ່
ພຽງພໍທິ່ຈະປັບປຸງແຕ່ການສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ, ອາຊວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊັັ້ນສງເທົິ່ານັັ້ນ, ແຕ່
ຍັງຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງຂດຄວາມສາມາດ ແລະ ທັກສະພືັ້ນຖານ ໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍ ເລິ່ມຈາກການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ
ໄປຫາຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ແລະ ຍັງຕ້ອງກໍານົດການສະໜັບສະໜນໃຫ້ແກ່ຜ້ທິ່ພການນໍາອກ. ການຂາດການ
ສໍາຫຼວດຕະຫຼາດແຮງງານ ແລະ ການຕດຕາມນັກຮຽນທິ່ຮຽນຈົບ ຢ່າງເປັນປະຈໍາ ເປັນອຸປະສັກໃນການສ້າງ
ຄວາມສອດຄ່ອງກັນ. ຄວາມສາມາດໃນການກໍານົດຄວາມຕ້ອງການແຮງງານ, ທັງໃນປະຈຸບັນ ແລະ ການຄາດ
ຄະເນໃນອະນາຄົດຂອງພາກເອກະຊົນຍັງຈໍາກັດ.
ມັນມຄວາມຈໍາເປັນທິ່ຕ້ອງກໍານົດໃຫ້ດຂຶັ້ນວ່າແມ່ນຫຍັງທິ່
‘ສອດຄ່ອງ’ ກັບເປົັ້າໝາຍຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກດ-ສັງຄົມ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກ ລາ ຕ້ອງ
ໄດ້ພັດທະນາແຜນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໂດຍລວມ ສໍາລັບຂະແໜງສຶກສາ. ການເພິ່ມການມສ່ວນ
ຮ່ວມຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ບໍລການ ຕໍິ່ GDP ໃຫ້ຫຼາຍຂຶັ້ນ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງຄຸນນະພາບ
ຂອງຜ້ທິ່ຮຽນຈົບຈາກຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ, ວທະຍາໄລ ແລະ ມະຫາວທະຍາໄລຕ່າງໆ. ກົມການສຶກສາຊັັ້ນ
ສງ ກໍາລັງພະຍາຍາມເພືິ່ອສ້າງການເຊືິ່ອມໂຍງທິ່ເຂັັ້ມແຂງ ກັບຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ເພືິ່ອປັບປຸງຄວາມສອດຄ່ອງ
ກັນກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກດ-ສັງຄົມ ສະໄໝທ 8.
ແຂວງໄຊສົມບນໄດ້ຮັບການສ້າງຕັັ້ງຂຶັ້ນໃໝ່ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມໂຮງຮຽນເຕັກນກ ແລະ ອົບຮົມວຊາຊບເຊິ່ງ
ຫຼັກສດ C1 ຈະໄດ້ເລິ່ມຕົັ້ນຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ.
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8. ຜົນໄດ້ຮັບທີ 8: ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ມີໂຄງສ້າງ, ມີຊັບພະຍາກອນ ແລະ ມີການ
ຕິດຕາມກວດການທີິ່ເໝາະສົມ ໂດຍການນາໃຊ້ ແຜນປະຈາປີຂອງຂະແໜງການທີມ
ິ່ ກ
ີ ານ
ຄິດໄລ່ມູນຄ່າ (ACSEP) ຊຶງິ່ ເຊິ່ອມໂຍງ ກັບ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ (ESDP)
2016-20
➢ ຫັກການ ແລະ ເຫດຜົນ
ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ໄດ້ໃຫ້ບລມະສດຕໍິ່ກັບຄວາມຈໍາເປັນໃນການແກ້ບັນຫາກ່ຽວກັບ ວຽກ
ງານແຜນການ, ການເງນ ແລະ ການຕດຕາມປະເມນຜົນ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ ພາຍໃນ 2020.
➢ ຄວາມຄບໜ້າ ແລະ ຜົນສາເລັດ
ເພືິ່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃນການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ເປົັ້າໝາຍຂອງລັດຖະບານ ເພືິ່ອ
ຫຼຸດຜ່ອນຈໍານວນພະນັກງານລັດ, ໃນມໍິ່ໆນັ້ ທາງກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ໄດ້ມການປັບປຸງໂຄງຮ່າງການ
ຈັດຕັັ້ງຂອງກະຊວງ ໂດຍການທົບທວນຄືນພາລະບົດບາດ ຂອງບັນດາພະແນກ ແລະ ສນ ພ້ອມທັງ ພະແນກ
ສຶກສາທການການທການ ແລະ ກລາແຂວງ (PESS) ແລະ ຫ້ອງການສຶກສາທການ ແລະ ກລາເມືອງ
(DESB). ພາລາບົດບາດໃໝ່ນັ້ ໄດ້ກາໍ ນົດໜ້າທິ່, ຄວາມຮັບຜດຊອບ, ຂອບເຂດສດ, ໂຄງສ້າງ, ບຸກຄະລາກອນ
ແລະ ວທການເຮັດວຽກ. ພະແນກສຶກສາທການ ແລະ ກລາແຂວງຈໍາເປັນຕ້ອງມການເຮັດວຽກຫຼາຍຂຶັ້ນ ເພືິ່ອໃຫ້
ສອດຄ່ອງກັບການຈັດສັນບຸກຄະລາກອນເຂົັ້າເຮັດວຽກຕົວຈງໃຫ້ດຂຶັ້ນ
ເນືິ່ອງຈາກຈໍານວນໂຮງຮຽນມຄວາມ
ແຕກຕ່າງກັນ ໃນແຕ່ລະເມືອງ. ແຕ່ເຖງຢ່າງໃດກໍິ່ຕາມ, ການລຸດຈໍານວນໂກຕ້າລັດຖະກອນຈາກກະຊວງພາຍໃນ
ເຮັດໃຫ້ຍາກທິ່ຈະເພິ່ມພະນັກງານທິ່ຕ້ອງການໃຫ້ແກ່ພະແນກສຶກສາທການ ແລະ ກລາແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການ
ສຶກສາທການ ແລະ ກລາເມືອງ.
ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ໄດ້ນາໍ ສະເໜ ແຜນປະຈໍາປຂອງຂະແໜງການທິ່ມການຄດໄລ່ມນຄ່າ
(ACSEP), ເຄືິ່ອງມືວາງແຜນ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດແຜນ 5 ປ ESDP ໃຫ້ເປັນປະຈໍາປ. ACSEPs, ຊຶືິ່ງ
ໄດ້ສ້າງຂຶັ້ນໃນຂັັ້ນສນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ຊືິ່ງໄດ້ມການທົດລອງຢ່ຂັັ້ນເມືອງ, ໄດ້ປັບປຸງການວເຄາະລາຍຈ່າຍ
ແລະ ງົບປະມານ, ໄດ້ມການວເຄາະທາງເລືອກທາງດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕໍິ່ກັບ
ງົບປະມານຕົວຈງ ແລະ ຂໍັ້ຈໍາກັດດ້ານຂດຄວາມສາມາດ. ACSEPs, ຊຶິ່ງສອດຄ່ອງກັບຂະບວນການການວາງ
ແຜນງົບປະມານປະຈໍາປ, ມຈຸດປະສົງໃນການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນທິ່ມຄຸນນະພາບຫຼາຍຂຶັ້ນ. ເຖງແນວໃດກໍ
ຕາມ ຂໍັ້ຈໍາກັດດ້ານງົບປະມານ ໃນດ້ານການລວບລວມຂໍັ້ມນການເງນ ຜ່ານການຄວບຄຸມລາຍຈ່າຍ, ເຊັິ່ນດຽວ
ກັບ ການຈັດສັນງົບປະມານຄົງທິ່ ແລະ ງົບປະມານບໍລຫານເພືິ່ອໃຊ້ຈ່າຍໃນພດເງນເດືອນ, ສ້າງຄວາມຍາກ
ລໍາບາກໃນການເພິ່ມງົບໃສ່ກດຈະກໍາທິ່ບແ
ໍິ່ ມ່ນເງນເດືອນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຍົກລະດັບຄຸນນະພາບການ
ສຶກສາ. ສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ໄດ້ແຕ່ງຕັັ້ງຄະນະກໍາມະການວາງແຜນ ແລະ ງົບປະມານ ແລະ ຄະນະ
ກໍາມະການຈັດສັນຄ ເພືິ່ອປັບປຸງທັງການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການເງນ ຂອງຂະແໜງການ, ໂດຍ
ສະເພາະໃນຂັັ້ນແຂວງ. ມຫຼາຍອັນທິ່ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດ ເພືິ່ອຮັບປະກັນວ່າຄະນະກໍາມະການວາງແຜນ ແລະ
ງົບປະມານ ກາຍເປັນຮບແບບເພືິ່ອວາງແຜນງົບປະມານການສຶກສາ.
ໃນເວລາດຽວກັນ ພະນັກງານບໍລຫານໃນຂັັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ຕ້ອງການການເສມສ້າງຂດຄວາມສາມາດເພັ້ມ
ເຕມ
ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ການນໍາໃຊ້ເງນສະໜັບສະໜນດ້ານບໍລຫານໄດ້ດຂຶັ້ນ.
ໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຄ່ຮ່ວມ
ພັດທະນາ ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ໄດ້ຝຶອົບຮົມບັນດາຜ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຕາງໜ້າຄະນະ
ພັດທະນາການສຶກສາຂັັ້ນບ້ານ
ເພືິ່ອເສມສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃນກາຈັດຕັັ້ງປະຕບັດການຄຸ້ມຄອງບໍລຫນໂດຍ
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ອງໃສ່ໂຮງຮຽນເປັນຫຼັກ. ນອກນັັ້ນ ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ຍັງເພິ່ມຄວາມພະຍາຍາມທິ່ຈະຝຶກ
ອົບຮົມຜ້ບໍລຫານດ້ານການສຶກສາ ໃນລະດັບສນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ.
ດັິ່ງທິ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນຜົນໄດ້ຮັບທ 3, ປະສດທພາບໃນການນໍາໃຊ້ຄແມ່ນຄ້ອນຂ້າງອ່ອນ ແລະ ຄະນະກໍາ
ມະການຈັດສັນຄແມ່ນມໜ້າທິ່ກໍານົດຍຸດທະສາດ ເພືິ່ອ ພັດທະນາສິ່ງນັ້ ໃຫ້ມປະສດທພາບ. ດ້ວຍຄວາມ
ຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ກໍາລັງພັດທະນາ ລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍັ້ມນການ
ວາງແຜນ ແລະ ງົບປະມານ (PBMIS) ເຊິ່ງຈະດຶງຂໍັ້ມນຈາກຖານຂໍັ້ມນຂອງລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍັ້ມນບຸກຄະລາ
ກອນ ແລະ ລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍັ້ມນດ້ານເງນເດືອນ ເພືິ່ອປັບປຸງການວາງແຜນ ແລະ ການຕດຕາມກວດກາຂອງ
ຂະແໜງການ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ພະນັກງານບໍລຫານໃນຂັັ້ນແຂວງຕ້ອງການ ການເສມສ້າງຂດຄວາມສາມາດ
ເພິ່ມເຕມ ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ການນໍາໃຊ້ເງນສະໜັບສະໜນດ້ານບໍລຫານໄດ້ດຂຶັ້ນ.
ດັິ່ງທິ່ໄດ້ກ່າວໄປແລ້ວໃນພາກລຸ່ມນັ້, ການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ
(ESDP) ແມ່ນໄດ້ຮັບການຕດຕາມ ໂດຍອງໃສ່ ຕົວຊັ້ບອກຜົນການປະຕບັດງານຫຼັກ (KPIs) 34 ຕົວຊັ້ວັດ
ຈາກທຸກຂະແໜງການຍ່ອຍ, ແຕ່ກໍິ່ບໍິ່ມ KPI ເພືິ່ອ ຕດຕາມການປະຕບັດງານໃນຂັັ້ນທ້ອງຖິ່ນ. ເຖງຢ່າງ ໃດກໍິ່
ຕາມ, ດ້ວຍການຮ່ວມມືຂອງບັນດາຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ທາງກົມກວດກາ ຈະປັບປຸງ ຕາຕະລາງ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງ
ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ຜ່ານການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ກັບ ຂອບປະເມນຜົນງານຂອງຂະແໜງການ.
➢ ສິິ່ງທ້າທ້າຍ ບັນຫາ ແລະ ,ຂັື້ນຕອນຕິ່ໄປ
ຂໍັ້ຈໍາກັດທາງດ້ານງົບປະມານທມ
ິ່ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຈະຍັງຄົງມຢ່ຢ່າງໜ້ອຍຈົນຮອດປ 2020, ດັິ່ງນັັ້ນ
ຂະແໜງການສຶກສາ ຈໍາເປັນຕ້ອງກໍານົດວທການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການເງນຂອງຕົນ ຢ່າງມ
ປະສດທພາບຫຼາຍຂຶັ້ນ. ປະຈຸບັນນັ້ ຍັງມຄວາມບໍິ່ສົມດຸນໃນການສະໜອງງົບປະມານເງນເດືອນ ແລະ ທິ່ບໍິ່ແມ່ນ
ເງນເດືອນ ເຊິ່ງຫຼາຍກວ່າ 90 ເປເຊັນຂອງ ງົບປະມານທິ່ສະໜອງໃຫ້ຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ແມ່ນຖືກຈັດສັນໃຫ້
ກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທິ່ເປັນເງນເດືອນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທິ່ຕດພັນກັບຄ່າຈ້າງ, ເນືິ່ອງຈາກວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນທົິ່ວຂະແໜງ
ການມກາານຫຼຸດລົງໃນສ່ວນແບ່ງຂອງຄ່າຈ້າງ ຈາກ 69 ເປເຊັນ ໃນປ 2015 ມາເປັນ 62 ເປເຊັນ ໃນປ 2018,
ເຊິ່ງຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການພັດທະນາຄຸນນະພາບການສຶກສານັັ້ນເພິ່ມຂຶັ້ນ.
ເຖງແມ່ນວ່າຈະມແນວໂນ້ມໃນທາງບວກ, ແຕ່ກໍິ່ຍັງມຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ
ປະສດທພາບໃນການໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການສຶກສາ, ລວມມ: (i) ການປັບປຸງປະສດທພາບໃນການນໍາໃຊ້ຄອາຈານ;
(ii) ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ໃນການເຊືິ່ອມໂຍງ ລະຫວ່າງ ການວາງແຜນ ແລະ ການວາງງົບປະມາານ ໂດຍ
ຜ່ານ ການດໍາເນນງານຂອງຄະນະກໍາມະການດ້ານການວາງແຜນ ແລະ ງົບປະມານ (ພ້ອມການນໍາສະເໜ
ACSEPs ທາງການ ແລະ ຮ່າງງົບປະມານປະຈໍາປ) ; (iii) ການປັບປຸງການເກັບກໍາຂໍັ້ມນດ້ານການເງນ ເພືິ່ອ
ປັບປຸງຮັບຜດຊອບ ແລະ ການວເຄາະ; ແລະ (iv) ສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງພະນັກງານບໍລຫານ, ໂດຍ
ສະເພາະໃນຂັັ້ນທ້ອງຖິ່ນ.
ປະຈຸບັນທາງກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ກໍາລັງ ກະກຽມ ຫຼັກສດການຝຶກອົບຮົມ ການວາງແຜນ
ແລະ ການບໍລຫານການສຶກສາ ອງຕາມ ຫຼັກສດ ຂອງສະຖາບັນສາກົນເພືິ່ອການວາງແຜນການສຶກສາ (IIEP)
ການວາງແຜນຂະແໜງສຶກສາ (ESP). ແຜນຝຶກອົບຮົມນັ້ ແມ່ນມເປົັ້າໝາຍຢ່ຂັັ້ນສນກາງ, ຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັັ້ນ
ເມືອງ, ຈະຖືກຈັດຕັັ້ງປະຕບັດໃນປ 2019 ແລະ 2020. ນອກຈາກນັັ້ນ, ຍັງຕ້ອງມການປັບປຸງຄວາມສະ
ເໝພາບທາງດ້ານບົດບາດຍງ-ຊາຍ ລະຫວ່າງ ພະນັກງານບໍລຫານ ເນືິ່ອງຈາກມພະນັກງານຍງຈໍານວນເລັກໜ້ອຍ
ທິ່ມຕໍາແໜ່ງສງ ໃນລະດັບ PESS, DESB ແລະ ຜ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ. ຄພການຄວນໄດ້ຮັບການບັນຈຸ
ເພືິ່ອເປັນແບບຢ່າງທິ່ດເຊິ່ງໝາຍເຖງການນໍາເອົາເປົັ້າໝາຍຜ້ມຄວາມເປັນພການມາເຝກອົບຮົມໃຫ້ເປັນຄ.
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9. ຜົນໄດ້ຮັບທີ 9: ແຜນການເງິນສາລັບແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແມ່ນເນັື້ນ
ໜັກ ໃສ່ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນລະຫວ່າງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ຊົນເຜົິ່າ, ຄວາມທຸກ
ຍາກ ແລະ ທ້ອງຖິິ່ນ
➢ ຫັກການ ແລະ ເຫດຜົນ
ແຜນການເງນ ສໍາລັບ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກລາ 2011-15 ແມ່ນແຜນທິ່ເລັິ່ງໃສ່ “ຜ້ທຸກ
ຍາກ” ແລະ ໄດ້ກໍານົດເອົາເມືອງທິ່ດ້ອຍໂອກາດທາງດ້ານການສຶກສາທິ່ສຸດທັງໝົດ 56 ເມືອງ ໃຫ້ເປັນເມືອງ
ບລມະສດ ແຕ່ມຜົນສໍາເລັດເລັກໜ້ອຍໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ ຕາມແນວທາງຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກ
ຍາກ. ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ໄດ້ວາງບລມະສດຄວາມຄ້ອງການ ເພືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ ໃນ
ການເຂົັ້າເຖງການສຶກສາທິ່ມຄຸນນະພາບ ເນືິ່ອງຈາກຫຼາຍປັດໄຈ ເຊັິ່ນ: ບົດບາດຍງ-ຊາຍ, ຊົນເຜົິ່າ, ຄວາມພການ
, ທິ່ຕັັ້ງພມສັນຖານ ແລະ ອືິ່ນໆ.
➢ ຄວາມຄບໜ້າ ແລະ ຜົນສາເລັດ
ໃນໄລຍະເວລາສອງປຜ່ານມາ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ມສ່ວນແບ່ງໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການສຶກສາ
17 ເປເຊັນຂອງລາຍຈ່າຍຂອງລັດຖະບານທັງໝົດ. ເຖງຢ່າງໃດກໍິ່ຕາມ, ເນືິ່ອງຈາກຂໍັ້ຈໍາກັດທາງດ້ານງົບປະມານ,
ຂະແໜງການສຶກສາ ໄດ້ຮັບການຈັດສັນງົບປະມານພຽງແຕ່ 13 ຫາ 14 ເປເຊັນ ຂອງລາຍຈ່າຍຂອງລັດຖະບານ.
ໃນຕົວຈງ, ຈໍານວນງົບປະມານທິ່ຂະແໜງການສຶກສາໄດ້ຮັບ ແມ່ນເພິ່ມຂຶັ້ນລະດັບປານກາງ, ຈາກ 4.013 ຕືັ້ກບ
ໃນປ 2016 ຫາ 4.142 ຕືັ້ກບ ໃນປ 2018, ລວມທັງ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພືິ່ອການພັດທະນາ (ODA).
ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ໄດ້ ສຸມການສະໜອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພືິ່ອການພັດທະນາ (ODA)
ໄປສ່ບັນດາເມືອງທິ່ດ້ອຍໂອກາດໂດຍກົງ ແລະ ປັດຈຸບັນນັ້ ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ໄດ້ພະຍາຍາມ
ສະໜອງງົບປະມານດ້ານບໍລຫານທິ່ບໍິ່ແມ່ນເງນເດືອນ ໃຫ້ແກ່ຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງຫຼາຍຂຶັ້ນ, ດັິ່ງນັັ້ນ ຫ້ອງການ
ສຶກສາທການ ແລະ ກລາເມືອງ ຈະເລິ່ມ ໄດ້ຮັບງົບປະມານດ້ານບໍລຫານທິ່ບໍິ່ແມ່ນເງນເດືອນເພິ່ມຂຶັ້ນ ແຕ່ປ
2019 ເປັນຕົັ້ນໄປ.
ການສະໜອງທຶນການສຶກສາໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ ທິ່ ໂຮງຮຽນກນນອນຊົນເຜົິ່າ ແມ່ນໜຶິ່ງໃນຍຸດທະສາດ ໃນ
ການຫຼຸດຄວາມທຸກຍາກ. ນອກນັັ້ນທາງກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ຍັງໄດ້ສະໜອງທຶນການສຶກສາ ໃຫ້ແກ່
ນັກສຶກສາໃນສະຖາບັນ TVET ສງເຖງ 40% ໂດຍເນັັ້ນໜັກໃສ່ເດັກຍງ ແລະ ນັກຮຽນທິ່ມາຈາກຄອບຄົວທຸກ
ຍາກ. ວ່າງບໍິ່ດົນມານັ້, ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ໄດ້ອອກດໍາລັດວ່າດ້ວຍ ການສະໜອງເງນສະໜັບ
ສະໜນໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນທຸກຍາກ. ໃນປ 2018, ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ໄດ້ ຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ ດໍາລັດນັ້
ໂດຍການສະໜອງເງນສະໜັບສະໜນ ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນມັດທະຍົມ ປະມານ 2.000 ຄົນ (150.000 ກບ ຕໍິ່
ເດືອນ). ນັກຮຽນທິ່ມຄວາມພການ ກໍິ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜນທາງການເງນຈາກລັດຖະບານເຊັິ່ນດຽວກັນ,
ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນນັ້ ໄດ້ມການຄຸ້ມຄອງສນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແລະ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນໍາໃຊ້ຢ່ໃນໂຮງຮຽນ
ພເສດ 2 ແຫ່ງ. ໂຄງການອາຫານໂລກ (WFP) ກໍໄດ້ສະໜອງອາຫານປະຈໍາວັນ 3 ຄາບໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ
ຈໍານວນ 178 ຄົນຢ່ໃນ 2 ໂຮງຮຽນດັິ່ງກ່າວ.
ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການສົິ່ງເສມອາຫານກາງວັນ ໂດຍຜ່ານວທການຫຼາຍຂະແໜງການ ໄດ້ຮັບ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ
ໂດຍຜ່ານໂຄງການສົິ່ງເສມອາຫານກາງວັນແຫ່ງຊາດ
ເຊິ່ງກວມເອົານັກຮຽນປະມານ
28.300 ຄົນ ຢ່ໃນ 310 ໂຮງຮຽນ. ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2018 ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ເຊັນການມອບຮັບແຜນ
ອາຫານກາງວັນ ເຊິ່ງຢ່ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜດຊອບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການເງນຂອງ WFP ທິ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ
ໂຮງຮຽນ ເຊິ່ງຈະໄດ້ມອບໂອນໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ແລະ ຊຸມຊົນແຕ່ເດືອນ ມຖຸນາ 2019-2021 (515
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ໂຮງຮຽນ ໃນ 2019 ແລະ 940 ໂຮງຮຽນ ໃນປ 2021). ລັດຖະບານ ຈະໃຫ້ເງນ 100.000 ກບຕໍິ່ຄົນຕໍິ່ປ
ສໍາລັບອາຫານກາງວັນຂອງໂຮງຮຽນ. ການວເຄາະຜົນປະໂຫຍດຕົັ້ນທຶນໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຫັນຜົນການຕອບແທນຂອງ
ການລົງທຶນຢ່ພາຍໃນ 5 ປ ສໍາລັບການໃຊ້ຈ່າຍ 1 ດອນລາສະຫະລັດ ກັບ 6 ດອນລາສະຫະລັດ ແລະ ເດັກທິ່
ໄດ້ຮັບອາຫານກາງວັນໄດ້ມາເຂົັ້າຮຽນເພິ່ມຂຶັ້ນ ໜຶິ່ງປ.
➢ ສິິ່ງທ້າທ້າຍ,ບັນຫາ ແລະ ຂັື້ນຕອນຕໄິ່ ປ.
ງົບປະມານສໍາລັບການບໍາລຸງຄ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອວຊາຄ ໃຫ້ແກ່ຄທິ່ຢ່ໂຮງຮຽນທິ່ມຜົນການຮຽນຕໍິ່າ
ແມ່ນຫຼຸດລົງ ແລະ ບໍິ່ມງົບປະມານສະໜັບສະໜນໃນການສ້າງເປັນຫ້ອງຮຽນຮ່ວມ. ງົບປະມານສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ
ເງນເດືອນ ແລະ ເງນອຸດໜນ ສ່ວນງົບປະມານທິ່ບໍິ່ແມ່ນເງນເດືອນແມ່ນ ແມ່ນກວມເອົາປະມານ 11% ຢ່ໃນ
ລະດັບທ້ອງຖິ່ນ.
ໃນຕົັ້ນປ 2018, ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ໄດ້ວເຄາະ ຜົນກະທົບທິ່ເປັນໄປໄດ້ຈາກການປັບປຸງ
ງົບປະມານມະຫາພາກ ທິ່ຮັບຮອງໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດໃນເດືອນພະຈກ 2017 ຕໍິ່ກັບງົບປະມານຂອງສຶກສາ
ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກົມກອງຢສ
່ ນກາງ ແລະ PESSs ຕ້ອງເພືິ່ອພຈາລະນາຄືນ ບັນດາເປົັ້າໝາຍ ແລະ ບລມະສດ
ຂອງແຜນໃຊ້ຈ່າຍ ເພືິ່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບງົບປະມານທິ່ມຈໍາກັດ. ໄດ້ມກໍານົດບລມະສດໃຫ້ກດຈະກໍາທິ່ກາໍ ລັງ
ປະຕບັດ ແລະ “ປົກປ້ອງ” ແຜນວຽກທິ່ຈໍາເປັນ ເຊັິ່ນ ເງນບໍລຫານໂຮງຮຽນ ແລະ ການພມປຶັ້ມແບບຮຽນເພືິ່ອ
ທົດແທນ ເນືິ່ອງຈາກວ່າໄດ້ໂຈະການຂຶັ້ນເງນເດືອນຂອງລັດຖະກອນ, ຊືິ່ງຶ ໄດ້ມການວາງແຜນໄວ້ແລ້ວ. ເວັັ້ນແຕ່
ວ່າລັດຖະບານໄດ້ກໍານົດບລມະສດລະດັບສງ ກ່ຽວກັບການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຂະແໜງສຶກສາ, ນະໂຍບາຍລວມກ່ຽວ
ກັບການລວມງົບປະມານ ແລະ ການຄວບຄມການໃຊ້ຈ່າຍ, ສົິ່ງຜົນກະທົບກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດງົບປະມານ,
ຊຶິ່ງອາດນໍາໄປສກ
່ ານຫຼຸດຜ່ອນ ຫຼື ຍົກເລກແຜນງົບປະມານ ໃນການຍົກລະດັບຄຸນນະພາບການສຶກສາ, ເຊັິ່ນ
ການບໍາລຸງຄ, ການຕດຕາມ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຄສຶກສານເທດ, ການສະໜອງອຸປະກອນ, ທຶນການສຶກສາ
ແລະ ເງນສະໜັບສະໜນ, ການລົງທຶນໃສ່ໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານຂອງໂຮງຮຽນ WASH, ແລະ ສິ່ງເຫຼົິ່ານັ້ ແມ່ນໄດ້ມ
ການປຶກສາຫາລື ໃນລາຍລະອຽດໃນກອງປະຊຸມທົບທວນກາງສະໄໝ ESWG ESDP.
ດັິ່ງທິ່ໄດ້ລາຍງານໃນຜົນໄດ້ຮັບທ 1, ຍັງມຄວາມແຕກໂຕນກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການເຂົັ້າຮຽນຂອງແມ່ຍງ
ຊົນເຜົິ່າໃນກຸ່ມຜ້ດ້ອຍໂອກາດໃນທຸກຂັັ້ນ. ການຈັດສັນເງນບໍລຫານທິ່ບໍິ່ແມ່ນເງນເດືອນເຂົັ້າໃສ່ການປັບປຸງ ການ
ສຶກສາ ແມ່ນແຕກຕ່າງໃນແຕ່ລະແຂວງ ແລະ ແຕ່ລະເມືອງ, ແລະ ບໍໄິ່ ດ້ເຊືິ່ອມໂຍງກັບຄວາມແຕກໂຕນກັນໃນ
ການເຂົັ້າຮຽນ ແລະ ໃນຂະຍະດຽວກັນການຈັດສັນເງນເດືອນກໍບໍິ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້, ຍິ່ງໄປກວ່ານັັ້ນ ຈໍານວນ
ຄອາສາສະໝັກກໍມຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍທິ່ລໍຖ້າຕໍາແໜ່ງ. ເຖງຢ່າງໃດກໍິ່ຕາມ, ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ
ແລະ PESSs ກໍາລັງທົດສອບ ສດການຈັດສັນເງນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນຂັັ້ນເມືອງ ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດສັນງົບປະມານ
ການບໍລຫານມຄວາມເທົິ່າທຽມກັນຫຼາຍຂຶັ້ນ.
ໃນຊຸມຊົນໃນເຂດຫ່າງໄກ ແລະ ຊົນເຜົິ່າບ່ອນທິ່ມຄອາສາສະໝັກ ຄວນມເປົັ້າໝາຍຮັບເອົານັກຮຽນຄ
ພາຍຫຼັງຮຽນຈົບແລ້ວໄດ້ກັບຄືນຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົັ້າ.
ນັ້ຈະສົິ່ງຜົນໃຫ້ຜ້ຮຽນໄດ້ຖືກສອນໂດຍຄທິ່ເຂົັ້າໃຈ
ວັດທະນະທໍາ ແລະ ເວົັ້າພາສາ ເຊິ່ງຈະເປັນການປັບປຸງຜົ ນຂອງການຮຽນຮ້.
ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ມຄວາມຢືດຢຸ່ນທິ່ຈໍາກັດ ໃນການໃຊ້ງົບປະມານເງນເດືອນ ແລະ
ເງືິ່ອນໄຂທິ່ມ ໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ ກໍິ່ຄືການປັບປຸງປະສດທພາບໃນການນໍາໃຊ້ຄ. ເຖງຢ່າງໃດກໍິ່
ຕາມ, ອງຕາມສະພາບເງືິ່ອນໄຂຂອງລາວ, ການຍ້າຍຄຈາກບ່ອນໜຶິ່ງ ໄປຫາອກບ່ອນໜຶິ່ງແມ່ນຖືເປັນເລືິ່ອງຍາກ.
ຍຸດທະສາດທິ່ມທ່າແຮງອກອັນໜຶິ່ງ ທິ່ນໍາໃຊ້ແຜນການເງນ ເພືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ ແມ່ນການທົບທວນ
ສດຄດໄລ່ການສະໜອງງົບປະງານເງນບໍລຫານໃຫ້ໂຮງຮຽນ ເພືິ່ອສະໜອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ຫຼາຍກວ່າ ແກ່ພືັ້ນທິ່
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ທິ່ມຄວາມແຕກໂຕນກັນສງ. ທັງຄະນະກໍາມະການຈັດສັນຄ ແລະ ຄະນະກໍາມະການການວາງແຜນ ແລະ ງົບ
ປະມານ ຈະກວດສອບຄໍາແນະນໍາຈາກການປະເມນຂອງ ESWG ໃນບົດລາຍງານການທົບທວນການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕບັດແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ 2016-2020 ໄລຍະກາງ ເພືິ່ອກໍາຍົດຍຸດທະສາດທິ່ຊັດເຈນ ເພືິ່ອ
ນໍາໃຊ້ການຈັດສັນບຸກຄະລາກອນ ແລະ ການເງນ ເພືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນກັນ. ອາດມການພຈາລະນາ
ການນໍາໃຊ້ສດຄດໄລ່ ເພືິ່ອສະໜອງເງນບໍລຫານໂຮງຮຽນ ແລະ ການຈັດສັນງົບປະມານດ້ານການບໍລຫານໃຫ້
ແກ່ເມືອງ ເພືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ, ໂດຍສະເພາະເມືອງ ແລະ ໂຮງຮຽນທິ່ມປະຊາ ກອນທິ່ດ້ອຍໂອກາດ
ຢ່. ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ກໍຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ການສະໜອງເງນທັນກັບເວລາ.
10. ຜົນໄດ້ຮັບທີ 10: ການພັດທະນານະໂຍບາຍ ແມ່ນອີງໃສ່ຂື້ມູນ ແລະ ສະພາບຄວາມເປັນຈິງ
➢ ຫັກການ ແລະ ເຫດຜົນ :
ຂໍັ້ຈໍາກັດທາງດ້ານການເງນໃນໄລຍະ 2016-2020 ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມການຈັດສັນແຫຼິ່ງຊັບພະຍາກອນ
ວັດຖຸ ແລະ ມະນຸດໃຫ້ມປະສດທພາບ. ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ໄດ້ໃຫ້ບລມະສດແກ່ຄວາມຕ້ອງການ
ໃນການສ້າງຂດຄວາມເຂັັ້ມແຂງທາງດ້ານການນໍາໃຊ້ຫຼັກຖານ ໃນການພັດທະນານະໂຍາຍ ແລະ ການຕັດສນໃຈ
ເພືິ່ອຮັບປະກັນການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທິ່ມຢ່ຢ່າງຈໍາກັດຂອງຂະແໜງການຢ່າງມປະສດທພາບ.
ຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ຜົນສາເລັດ:
ຫຼັກຖານທິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແມ່ນມາຈາກລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍັ້ມນຂ່າວສານ (MIS) ທິ່ມຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ
ທັນເວລາ ແລະ ໄດ້ມາຈາກການສຶກສາການຄົັ້ນຄ້ວາທິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງສາມາດກໍານົດແຜນປະຕບັດງານເພືິ່ອປັບ
ປຸງການປະຕບັດງານຂອງຂະແໜງການ. ນອກນັັ້ນ, ຫຼັກຖານອ້າງອງຕ້ອງໄດ້ມາຈາກ ການຕດຕາມກວດກາ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດທິ່ມໃນປະຈຸບັນຢ່າງມປະສດທພາບ.
ດ້ວຍການສະໜັບສະໜນຈາກບັນດາຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ໄດ້ພັດທະນາ
ແຜນພັດທະນາຍຸດທະສາດລວມ ເພືິ່ອຈັດຕັັ້ງລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍັ້ມນດ້ານການສຶກສາ ແລະ ກລາລາວ (Lao
Education and Sports Management Information System) . ລະບົບທິ່ສະເໜນັ້ ຈະພັັດທະນາ
ລະບົບການຄຸ້ມຄອງ ທິ່ມປະສດທພາບ ໂດຍຜ່ານລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍັ້ມນດ້ານການສຶກສາ ແລະ ກລາລາວ
(LESMIS) ແບບປະສົມປະສານລະຫວ່າງຂັັ້ນສນກາງ, ແຂວງ, ເມືອງ, ແລະ ລະບົບບໍລຫານຂອງໂຮງຮຽນ.
ໃນຍຸດທະສາດໄດ້ລະບຸເຖງຄວາມຕ້ອງການ ສໍາລັບການເກັບກໍາຂໍັ້ມນສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ຂໍັ້ມນສະຖຕ
ເພືິ່ອເຊືິ່ອມໂຍງ ແລະ ຮວບຮວມເຂົັ້າກັນຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະ ເພືິ່ອລວມເອົາຂໍັ້ມນທາງດ້ານກລາເຂົັ້າໃນລະບົບ.
ຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ ກໍິ່ຍັງຊ່ວຍເຫຼືອກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ (ກົມແຜນການ ແລະ ກົມການເງນ) ເພືິ່ອ
ພັດທະນາລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍັ້ມນການວາງແຜນ ແລະ ງົບປະມານ (ລາຍລະອຽດຂອງ PBMIS ແມ່ນຢ່ໃນຜົນໄດ້
ຮັບທ 8) ເພືິ່ອ ໃຫ້ເຊືິ່ອມຕໍິ່ກັບຖານຂໍັ້ມນກ່ຽວກັບ ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ເງນເດືອນທິ່ມຢ່ໃຫ້ດຂຶັ້ນ.
ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ໄດ້ມການກວດແກ້ນະໂຍບາຍການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ (2011-2015)
ນະໂຍບາຍທິ່ໄດ້ກວດແກ້ ພວມຢ່ໃນຂະບວນການຂອງການໄດ້ຮັບອະນຸມັດ. ນັ້ແມ່ນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນ
ດໍາເນນງານທິ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມຊັບພະຍາກອນທິ່ເໝາະສົມ ເພືິ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕບັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດ.
ທັງກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ແລະ ຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ດໍາເນນການສຶກສາການຄົັ້ນຄ້ວາໃນ
ຂະແໜງການຍ່ອຍ. ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ໄດ້ຈັດສັນທຶນຄົັ້ນຄວ້າວທະຍາສາດ ໂດຍຜ່ານໂຄງການ
ໃດໜຶິ່ງເພືິ່ອຍົກສງຄວາມສາມາດໃນການຄົັ້ນຄວ້າຂອງມະຫາວທະຍາໄລ ເຊິ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມກົນໄກທິ່ຄົບຊຸດ
ເພືິ່ອອະນຸມັດ ແລະ ຮັບຮອງເອົາການສະເໜການຄົັ້ນຄວ້າວທະຍາສາດໃດໜຶິ່ງ. ແຕ່ເຖງຢ່າງໃດກໍິ່ຕາມ, ກະຊວງ
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ຍັງບໍິ່ມກົນໄກທິ່ມປະສດທພາບທິ່ຈະນໍາໃຊ້ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການຄົັ້ນຄ້ວາ ເພືິ່ອນໍາໄປພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະ
ການວາງແຜນ. ຄະນະປະສານງານ ແລະ ສະໜັບສະໜນວຊາການ (Research Focal Group) ແມ່ນເປັນ
ສ່ວນໜຶິ່ງຂອງກົນໄກຂອງໜ່ວຍງານວຊາການຂະແໜງການສຶກສາ (ESWG), ແຕ່ເປັນກຸ່ມປະສານງານທິ່ແຍກ
ອອກຕ່າງຫາກ ແທນທິ່ຈະເປັນການປະສານງານ ກັບບັນດາກຸ່ມປະສານງານອືິ່ນໆ ແລະ ບັນດາຜ້ທິ່ມສດໃນການ
ຕັດສນໃຈດ້ານນະໂຍບາຍລະດັບສງ. ເຫັນວ່າມການຄົັ້ນຄວ້າທິ່ໜ້ອຍທິ່ສຸດ ກ່ຽວກັບການເອົາຜ້ທິ່ມຄວາມເປັນ
ພການເຂົັ້າມາຮຽນຮ່ວມ. ດັິ່ງນັັ້ນ, ຈຶິ່ງມຫຼັກຖານອ້າງອງໜ້ອຍທິ່ສຸດວ່າ ໃນສະພາບເງືອນໄຂຂອງລາວ ຄວນຈະ
ເຮັດຄືແນວໃດ.
ໃນແຜນຂອງຂະແໜງການທິ່ຜ່ານມາ (2011-15) ໄດ້ມຊຸດ ການທົບທວນ, ຕດຕາມ ແລະ ປະເມນຜົນ
ຮ່ວມກັບຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດແຜນພັກທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ (Joint
Sector Review Missions (JSRM)) (ພາຍໃຕ້ ESWG) ໄດ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ ເພືິ່ອ ຕດຕາມ
ຄວາມຄືບໜ້າ ກ່ຽວກັບນະໂນບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ການເງນ. ວທການນບໍິ່ໄດ້ຖືກພຈາລະນາວ່າ ຄຸ້ມຄ່າ ຫຼື
ມປະສດທພາບ, ແຕ່ກໍິ່ຍັງບໍິ່ທັນມ ກົນໄກມາປ່ຽນແທນ ເຊິ່ງສາມາດຮວມເຂົັ້າກັນໄດ້ໃນແຜນພັດທະນາຂະແໜງ
ການ ປ 2016-20. ດ້ວຍເຫດຜົນດັິ່ງກ່າວ, ບັນດາສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຂໍັ້ແນະນໍາຕ່າງໆ ຈຶິ່ງບໍິ່ໄດ້ຖືກນໍາມາຕດຕາມ
ແລະ ປັບປຸງຢ່າງເປັນລະບົບ. JSRM ໄດ້ຖືກກໍານົດວ່າເປັນກົນໄກທິ່ບໍິ່ມປະສດທພາຍ ແລະ ບໍິ່ກຸ້ມຄ່າ , ແຕ່ວ່າ
ຍັງບໍິ່ມກົນໄກອືິ່ນມາປ່ຽນແທນ ໃນແຜນ 2016-2020.
➢ ສິິ່ງທ້າທ້າຍ ບັນຫາ ແລະ ,ຂັື້ນຕອນຕິ່ໄປ
ສິ່ງທ້າທ້າຍ ສໍາລັບລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂໍັ້ມນທິ່ໄດ້ຖືກປັບປຸງແລ້ວ ລວມມ: ການເກັບກໍາຂໍັ້ມນ, ການ
ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍັ້ມນ, ການວເຄາະຂໍັ້ມນ ແລະ ການເຜຍແຜ່ຂັ້ມ
ໍ ນຢ່າງມປະສດທຜົນ. ສິ່ງທ້າ
ທ້າຍຫຼັກ ແມ່ນການເຮັດໃຫ້ຜ້ຄົັ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍໄດ້ຮັບຂໍມ
ັ້ ນອ້າງອງຢ່າງຖ່ວງທັນກັບເວລາ ເພືິ່ອນໍາໃຊ້ຂໍັ້ມນ
ເຫຼົິ່ານັ້ໃນການວາງແຜນ. ບາງຂະແໜງການຍ່ອຍ ຕ້ອງການຂໍັ້ມນ ແຕ່ບໍິ່ມໃນລະບົບ EMIS ແລະ ມຄວາມ
ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ວໄຈຂໍັ້ມນຈາກ EMIS. ລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍມ
ັ້ ນພະນັກງານ (PMIS) ລວມເອົາ ຂໍັ້ມນລາຍ
ລະອຽດກ່ຽວກັບພະນັກງານທັງໝົດໃນຂະແໜງການສຶກສາ,
ເຖງແມ່ນວ່າມັນຈະບໍິ່ໄດ້ລວມເອົາຂໍັ້ມນຂອງຄ
ອາສາສະໝັກ. ການປັບປຸງລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍັ້ມນພະນັກງານ (PMIS) ແມ່ນມຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ເນືິ່ອງຈາກ
ພະນັກງານແຂວງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເດນທາງມານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພືິ່ອປັບປຸງຂໍັ້ມນ ແລະ ມທຶນທິ່ຈໍາກັດ
ສໍາລັບການປັບປຸງຕາມປົກກະຕ ຫຼື ເລືັ້ອຍໆ. ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ໄດ້ທົດລອງວທການນັ້ ໃນ
ລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ເຊິ່ງພະນັກງານສາມາດປັບປຸງຂໍັ້ມນຂອງ (PMIS) ຈາກຂັັ້ນແຂວງໄດ້ເລຍ. ການສະໜັບ
ສະໜນເພິ່ມເຕມຈາກຄ່ຮ່ວມພັດທະນາອາດຈໍາເປັນ ເພືິ່ອສະໜັບສະໜນການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດວທການດັິ່ງກ່າວ
ໃນທົິ່ວທຸກແຂວງ. ມັນມຄວາມຈໍາເປັນທິ່ຈະຕ້ອງສ້າງກົນໄກໃນການຮວບຮວມ ແລະ ວເຄາະຂໍັ້ມນຈາກຫຼາກ
ຫຼາຍແຫຼິ່ງ ກ່ຽວກັບການສຶກສາ ແລະ ການຈ້າງງານໃຫ້ຄົບຖ້ວນຫຼາຍຂຶັ້ນ, ແລະ ສັງເຄາະຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ
ຕຄວາມໝາຍ ສໍາລັບນັກພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ຜ້ທິ່ບໍິ່ແມ່ນຊ່ຽວຊານສາມາດເຂົັ້າເຖງໄດ້.
ລັດຖະບານຈໍາເປັນຕ້ອງມກົນໄກທິ່ສາມາດຕດຕາມ, ກວດກາການປະຕບັດງານ ຂອງຂະແໜງການທິ່ດ
ຂຶັ້ນ, ໂດຍສະເພາະໃນລະດັບນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ ເພືິ່ອຊ່ວຍໃຫ້ລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາຄ່ຮ່ວມ
ພັດທະນາ ສາມາດຮ່ວມກັນປະເມນຄວາມຄືບໜ້າ ເພືິ່ອທົບທວນຄືນເປົັ້າໝາຍຂອງປ 2020. ຂອບປະເມນ
ຜົນງານຂອງຂະແໜງການທິ່ມປະສດທພາບ ແມ່ນຈໍາເປັນຕ້ອງມການຕດຕາມ ການປະຕບັດນະໂຍຍບາຍ ແລະ
ຍຸດທະສາດຂອງສນກາງ ໃນຂັັ້ນທ້ອງຖິ່ນ. ການເກັບຂ້ໍມນຂອງສນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ກ່ຽວກັບຜ້ຮຽນທິ່
ພການ ໃນການສໍາຫຼວດໂຮງຮຽນປະຈໍາປແມ່ນຍັງບໍິ່ທັນເໝາະສົມ, ເຄືິ່ອງມືທິ່ໄດ້ຮັບການດັດແປງຈໍານວນໜຶິ່ງ
ຕ້ອງໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ເພືິ່ອແຊກຊ້ອນເຂົັ້າໃນລະບົບ EMIS.
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11. ຜົນໄດ້ຮັບ ທີ 11: ພົນລະເມອງລາວທຸກຄົນ ມີສຸຂະພາບເຂັື້ມແຂງ, ມີນັກກິລາສະໜັກຫິື້ນ
ແລະ ນັກກິລາມອາຊີບ ທີີິ່ມີຄຸນນະພາບ ເຊິ່ອມໂຍງກັບກິລາ-ກາຍຍະກາພາກພື້ນ ແລະ
ສາກົນ ແລະ ຮູ້ຮັກສາສີລະປະ ແລະ ວັດທະນະທາຂອງຊາດ
➢ ຫັກການ ແລະ ເຫດຜົນ :
ນັບຕັັ້ງແຕ່ໄດ້ມການຮວມຕົວເຂົັ້າກັນ ລະຫວ່າງ ຄະນະກໍາມະການກລາແຫ່ງຊາດ ແລະ ກະຊວງສຶກສາ ທ
ການ,
ຂະແໜງການຈຶິ່ງມໜ້າທິ່ຮັບຜດຊອບ
ໃນການສົິ່ງເສມປັບປຸງສຸຂະພາບທາງດ້ານກາຍຍະພາບຂອງ
ພົນລະເມືອງ ໂດຍຜ່ານການອອກກໍາລັງກາຍ ແລະ ເພິ່ມຄວາມສາມາດທາງດ້ານການແຂ່ງຂັນຂອງນັກກລາລາວ,
ໂດຍສະເພາະໃນການແຂ່ງຂັນລະດັບພາກພືັ້ນ.
➢ ຜົນສາເລັດ ແລະ ຄວາມຄບໜ້າ
ກລາ-ກາຍຍະກໍາສາຍສງ: ສ ປ ປ ລາວ ໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນໂອແລມປກ ເປັນຄັັ້ງທໍາອດໃນປ 2016
ທິ່ປະເທດບຣາຊນ ແລະ ເຂົັ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກລາຊເກມຄັັ້ງທ 29, ທິ່ຈັດຂຶັ້ນທິ່ປະເທດ ມາເລເຊຍໃນປ
2017, ຍາດໄດ້ 2 ຫຼຽນຄໍາ, 3 ຫຼຽນເງນ ແລະ 21 ຫຼຽນທອງແດງ. ສະມາຄົມນັກກລາແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຂວງ
ໄດ້ມການຈັດການແຂ່ງຂັນກລາປະຈໍາປ ແລະ ໄດ້ຈັດການແຂ່ງຂັນກລາເຕະບານ ອງຕາມແນວທາງຂອງ ສະຫະ
ພັນ FIFA. ການຝຶກອົບຮົມ ສໍາລັບ ນັກກລາ, ຄຝຶກ ແລະ ກໍາມະການຕັດສນ ໃນລະດັບຕ່າງໆກໍິ່ຍັງສືບຕໍິ່.
ກລາ-ກາຍຍະກໍາໃນໂຮງຮຽນ: ການກລາ-ກາຍຍະກໍາ ໄດ້ເນັັ້ນໜັກໃສ່ການສົິ່ງເສມການສ້າງຈດວດຍານ
ໃນການຫຼັ້ນກລາໃຫ້ກັບນັກຮຽນມັດທະຍົມ ໃນການແຂ່ງຂັນກລາລະດັບປະເທດ ເຊັິ່ນດຽວກັບການແຂ່ງຂັນ
ກລາລະດັບພາກພືັ້ນ ແລະ ການແຂ່ງຂັນງານມະຫາກໍາກລາແຫ່ງຊາດຄັັ້ງທ 6 ທິ່ຈັດຂຶັ້ນ ທິ່ແຂວງ ບໍລຄໍາໄຊ ໃນ
ເດືອນ ກຸມພາ ປ 2017. ມນັກກລາ ແລະ ຄຝຶກ ຫຼາຍກວ່າ 250 ຄົນ ທິ່ເຂົັ້າແຂ່ງຂັນ ໃນ ກລາ 12 ປະເພດ
ແລະ ມທັງໝົດ 426 ຫຼຽນ. ໃນການແຂ່ງຂັນລະດັບພາກພືັ້ນ, ນັກຮຽນລາວ ໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມ ງານມະຫາກໍາກລາ
ມະຫາໄລອາຊຽນ ຄັັ້ງທ 8 ທິ່ ຈັງຫວັດຊຽງໃໝ່, ປະເທດໄທ ແຕ່ວັນທ 21 ຫາ 29 ເດືອນ ກໍລະກົດ ປ 2016,
ເຊິ່ງພວກເຂົາສາມາດຍາດໄດ້ 1 ຫຼຽນເງນ ແລະ 7 ຫຼຽນທອງແດງ. ໃນການແຂ່ງຂັນກລາໂຮງຮຽນອາຊຽນ ຄັັ້ງ
ທ 9 ທິ່ຈັດຂຶັ້ນທິ່ ປະເທດ ສງກະໂປ ໃນປ 2017, ນັກຮຽນລາວ ສາມາດຍາດໄດ້ 2 ຫຼຽນທອງແດງ.
ກລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນ: ໃນປ 2016, ທມກລາ-ກາຍຍະກໍາລາວ ຮ່ວມກັບ ທມກລາ-ກາຍຍະກໍາຂອງ
ແຂວງບໍິ່ແກ້ວ ໄດ້ສໍາເລັດການເຂົັ້າຮ່ວມ ການແຂ່ງຂັນກລາ ທິ່ຈັງຫວັດ ຊຽງໃໝ່, ປະເທດໄທ, ເຊິ່ງສາມາດຍາດ
ໄດ້ 3 ຫຼຽນເງນ ແລະ 2 ຫຼຽນທອງແດງ ແລະ ການປັບປຸງພາບຫຼັກຂອງ ທມກລາ-ກາຍຍະກໍາຂອງຄົນພການ
ລາວ.
➢ ສິິ່ງທ້າທ້າຍບັນຫາ ແລະ ບາດກ້າວຕິ່ໄປ ,
ການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງ ນັກກລາ, ຄຝຶກ, ຜ້ຕັດສນ ແມ່ນຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບ ມາດຕະຖານລະດັບ
ພາກພືັ້ນ. ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານກລາທິ່ມຢ່ໃນທົິ່ວທຸກຂັັ້ນ ຈໍາເປັນຕ້ອງມການບໍລຫານ ແລະ
ບໍາລຸງຮັກສາໃຫ້ດຂຶັ້ນ. ການລົງທຶນໃສ່ການພັດທະນາທາງດ້ານກລາ ໃນຂັັ້ນສນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ແມ່ນມ
ຈໍາກັດ ແລະ ບໍິ່ຕໍິ່ເນືິ່ອງ ສົິ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ມການກດຂວາງ ການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດຂອງແຜນພັດທະນາກລາ. ຍັງບໍິ່ມ
ງົບປະມານສໍາລັບນັກກລາຄົນພການ ທິ່ຈະໄປແຂ່ງຂັນໃນປ 2019 ແລະ 2020.
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➢ ສິິ່ງທ້າທ້າຍ ໃນການບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບຂອງ ESDP 2016-20
ໃນການສໍາຫຼວດດັດຊະນໝາຍສັງຄົມຂອງລາວ LSIS (ປ 2012 ແລະ 2017) ທິ່ຜ່ານມາໄດ້ຢືນຢັນເຖງ
ຄວາມແຕກໂຕນກັນໃນການເຂົັ້າເຖງການສຶກສາ, ການລອດເຫຼືອ ແລະ ຜົນການຮຽນ. ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນແບ່ງຕາມ
(i) ທຕ
ິ່ ັັ້ງພມສັນຖານ (ຕົວເມືອງ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫລກທິ່ສາມາດເຂົັ້າເຖງໄດ້ຍາກ), (ii) ການ
ສຶກສາຂອງແມ່, (iii) ພາສາ (ຜທ
້ ິ່ເວົັ້າພາສາ ລາວ-ໄຕ ເປັນພາສາແມ່) ແລະ (iv) ຄວາມຮັິ່ງມຂອງຄອບຄົວ
(ເດັກນ້ອຍຈາກກຸ່ມທມ
ິ່ ຄວາມອຸດົມສົມບນກວ່າຜທ
້ ິ່ຢໃ່ ນກຸ່ມທິ່ທຸກຍາກ).
ໃນງົບປະມານປະຈຸບັນ
ແລະ
ງົບປະມານທິ່ຄາດການຈົນຮອດປ 2020, ບລມະສດສໍາລັບຂະແຫນງການສຶກສາແມ່ນ(i) ຮວບຮວມ ແລະ
ວເຄາະຂໍມ
ັ້ ນກ່ຽວກັບການສຶກສາ (ຕົວຢ່າງ, ການວເຄາຂໍັ້ມນການລົງທະບຽນ, ການອອກໂຮງຮຽນ, ແລະອືິ່ນໆ)
ແລະ ການເຊືິ່ອມໂຍງລະຫວ່າງ ການສຶກສາ ແລະ ການຈ້າງງານ ແລະ ຂະແຫນງການພັດທະນາເສດຖະກດ-ສັງຄົມ
ອືິ່ນໆ ເພືິ່ອນໍາໃຊ້ໃນການວາງແຜນອງຕາມຫຼັກຖານຕົວຈງ; (ii) ປັບປຸງປະສດທພາບຂອງການວາງຈັດສັນ ແລະ
ນໍາໃຊ້ຄ; ແລະ (iii) ພັດທະນາຍຸດທະສາດ ເພືິ່ອຈັດສັນງົບປະມານທິ່ບແ
ໍິ່ ມ່ນຄ່າຈ້າງຢ່າງມບລມະສດ ເພືິ່ອແກ້ໄຂ
ບັນຫາທິ່ສໍາຄັນ.
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ພາກທີ 4:
ການວິເຄາະການຈັດຕັງື້ ປະຕິບັດແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາໃນລະດັບ
ຂະແໜງການຍ່ອຍ
ໄຂຫົວເລິ່ອງ
ສາຍພົວພັນຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍ ກັບຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບລວມ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບໄລຍະກາງ ທິ່ໄດ້ລະບຸ
ໃນພາກທ 1 ຂອງແຜນການພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ.
ແຜນວາດລຸ່ມນັ້ສັງລວມໃຫ້ເຫັນວ່າ ຂະແໜງການຍ່ອຍຕ່າງໆປະກອບສ່ວນຄືແນວໃດຕໍິ່ກັບຜົນໄດ້ຮັບ
ຂອງຂະແໜງການ
ຊຶິ່ງພົວພັນກັບຜົນສໍາເລັດໃນການບັນລຸຄາດໝາຍລວມຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການ
ສຶກສາ ແລະ ກລາ. ພາກນັ້ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນບັນດາຈຸດປະສົງ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ກດຈະກໍາທິ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້
ຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍຊຶິ່ງໄດ້ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ຜົນສໍາເລັດລວມ.
ການທົບທວນໄລຍະກາງຂອງແຜນການພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ
ການບັນລຸຜົນສໍາເລັດຂອງ
ແຜນ
ພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ຂຶນ
ັ້ ກັບການ
ປະກອບສ່ວນຂອງ ກົມຕ່າງໆທິ່ມໜ້າທິ່
ຮັບຜດຊອບ

ຂະແໜງການຍ່ອຍ
ຍຸດທະສາດ ແລະ ບັນດາກິດຈະກາຫັກ
ການສະໜັບສະໜູນຂອງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ

ຂະແໜງການຍ່ອຍ
ຜົນໄດ້ຮັບ
ຂອງ
ແຜນພັດທະນາ
ຂະແໜງການ
ສຶກສາ ແລະ ກິລາ

ຍຸດທະສາດ ແລະ ບັນດາກິດຈະກາຫັກ
ການສະໜັບສະໜູນຂອງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ

ຂະແໜງການຍ່ອຍ
ຍຸດທະສາດ ແລະ ບັນດາກິດຈະກາຫັກ
ການສະໜັບສະໜູນຂອງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ

ການບລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ
ຍຸດທະສາດ ແລະ ບັນດາກິດຈະກາຫັກ
ການສະໜັບສະໜູນຂອງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ

ສະຖາບັນການສຶກສາອິ່ນໆ
ຍຸດທະສາດ ແລະ ບັນດາກິດຈະກາຫັກ
ການສະໜັບສະໜູນຂອງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ

ໃນການທົບທວນກາງສະໄໝ, ທຸກການປ່ຽນທາງ
ດ້ານຍຸດທະສາດ, ກດຈະກໍາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ
ຕ່າງໆ ລ້ວນແຕ່ມຄວາມຈໍາເປັນ ເພືິ່ອປະກອບສ່ວນ
ຢ່າງເຕັມທິ່ເຂົັ້າໃນຜົນສໍາເລັດຂອງແຜນພັດທະນາ
ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ
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ເນືັ້ອໃນຂອງພາກນັ້ໄດ້ອງໃສ່ຂມ
ໍັ້ ນຕ່າງໆ
ທິ່ເກັບກໍາໄດ້ໃນໄລຍະການສົນທະນາແລກປ່ຽນຄໍາເຫັນກັບ
ພະນັກງານຈາກກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ແລະ ບັນດາຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ. ຂໍັ້ສະເໜແນະທິ່ເປັນບລມະ
ສດໃນພາກນັ້ໄດ້ອງໃສ່ການວເຄາະຄວາມຕ້ອງການຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍ, ຊຶິ່ງມຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍ
ຢ່າງທິ່ຄ້າຍຄືກັນສໍາລັບທຸກຂະແໜງການຍ່ອຍ. ບັນດາບລມາສດດັິ່ງກ່າວ ກໍຈະຖືກນໍາໄປວເຄາະໃນຂັັ້ນຕໍິ່ໄປ
ເພືິ່ອສ້າງເປັນປະເດັນທິ່ເດັິ່ນ, ຜົນການຄົັ້ນພົບ ແລະ ຂໍັ້ສະເໜແນະໃນພາກທ 8.
➢

ວິທີວິທະຍາສາລັບການເກັບກາຂື້ມູນ
• ການທົບທວນເອກະສານ
• ກອງປະຊຸມໃນລະດັບສນກາງ ຊຶິ່ງລວມມບັນທ່ານຫົວໜ້າກົມ, ຮອງຫົວໜ້າກົມ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າກົມ
ແຜນການ ພ້ອມກັບຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ພະນັກງານວຊາການຈາກແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍ
• ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຂຶັ້ນໃນລະດັບສນກາງ ແລະ ໃນລະດັບແຂວງ

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມ ແລະ ກອງປະຊຸມເຊງປະຕບັດການຕ່າງໆ ແມ່ນເພືິ່ອເກັບກໍາຂໍັ້ມນທິ່ພົວພັນ
ກັບການບັນລຸບັນດາຜົນສໍາເລັດ, ຍຸດທະສາດ, ຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົັ້າໝາຍ ຕາມທິ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນແຜນການພັດ
ທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ ປ 2016 – 2020; ບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທິ່ກດຂວາງຜົນສໍາເລັດ ແລະ ຂໍັ້
ສະເໜແນະ ຊຶິ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງການປະຕບັດງານໃນໄລຍະສັັ້ນ ແນໃສ່ສໍາເລັດບັນດາກດຈະກໍາຕົັ້ນຕໍພາຍໃນປ
2020.
ການສໍາພາດ ແລະ ກອງປະຊຸມເຊງປະຕບັດການຕ່າງໆ ໄດ້ຖືກຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ ໂດຍລເລິ່ມຈາກການ
ແລກປ່ຽນຂໍັ້ມນຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບຜົນສໍາເລັດ, ຫຼັງຈາກນັັ້ນ ກໍລົງເລກກ່ຽວກັບບັນດາແຜນງານຕ່າງໆ ທິ່ຈັດຕັັ້ງ
ປະຕບັດ ຈົນເກດມຜົນສໍາເລັດຕ່າງໆ ແລະ ແກ້ໄຂ/ຜ່ານຜ່າ ສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ ແລະ ສຸດທ້າຍກໍໃຫ້ຄໍາສະເໜແນະ
ທິ່ເປັນບລມາສດສໍາລັບການພັດທະນາ ແລະ/ຫຼື ການປະຕບັດງານຮອດປ 2020. ບັນດາກອງປະຊຸມເຊງປະຕ
ບັດການໃນລະດັບແຂວງ ກໍໄດ້ຮຽກຮ້ອງຜ້ເຂົັ້າຮ່ວມໃຫ້ເພິ່ມຂໍັ້ສະເໜແນະທິ່ເປັນບລມາສດຮອດປ 2025.
ກອງປະຊຸມຢ່າງເປັນທາງການໃນລະດັບສນກາງ
ໄດ້ລວມເອົາຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ຂະແໜງການຍ່ອຍຕ່າງໆ
ສະເໜຍຸດທະສາດ, ການປະຕບັດງານ ແລະ ເປົັ້າໝາຍຂອງຕົນສໍາລັບ ໄລຍະຕໍິ່ໄປຂອງແຜນການພັດທະນາ
ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ.
ໃນແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ, ຜົນໄດ້ຮັບລວມ, ຈຸດປະສົງຂອງບັນດາຂະແໜງ
ການຍ່ອຍ ແລະ ກດຈະກໍາຕ່າງໆທິ່ກໍານົດ ແມ່ນ ເພືິ່ອແກ້ໄຂ 3 ຍຸດທະສາດຫຼັກຄື : ການເຂົັ້າເຖງການສຶກສາ
ແລະ ຄວາມເທົິ່າທຽມ; ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ; ການວາງແຜນ ແລະ ການບໍລຫານຄຸ້ມຄອງ. ເຖງ
ຢ່າງໃດກໍດ, ພາກນັ້ ກໍຈະຖືກຈັດແບ່ງ ໂດຍປິ່ນອ້ອມ 3 ຍຸດທະສາດດັິ່ງກ່າວໃນບັນດາຂະແໜງການຍ່ອຍດັິ່ງລຸ່ມ
ນັ້:
➢ ການສຶກສາຂັື້ນພື້ນຖານລວມມີ:
❖ ການສຶກສາເດັກກ່ອນໄວຮຽນ
❖ ການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມ
❖ ການສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ
❖ ການສຶກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນ
➢ ການສຶກສາຫັງການສຶກສາຂັື້ນພື້ນຖານລວມມີ:
❖ ການສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ
❖ ການສ້າງຄ
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❖ ການສຶກສາວຊາຊບ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ
❖ ການສຶກສາຊັັ້ນສງ

1.

ການສຶກສາຂັື້ນພື້ນຖານ

ພາກສ່ວນຂອງການສຶກສາຂັັ້ນພືັ້ນຖານລວມມ ການສຶກສາເດັກກ່ອນໄວຮຽນ, ການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມ,
ການສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ແລະ ການສຶກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນ.
ໂດຍສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ການພັດທະນາກົດລະບຽບທິ່ເຊືິ່ອມໂຍງກັບຜົນໄດ້ຮັບ ທ 1 ທິ່ຄາດ
ຫວັງໄວ້ຢ່ໃນ ESDP, ພາລະບົດບາດໜ້າທິ່ ຂອງກົມຕ່າງໆໄດ້ມການປັບປຸງຄືນໃນປ 2016, ໂດຍໃຫ້ສອດ
ຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ການພັດທະນາລະບຽບການຕ່າງໆທິ່ເຊືິ່ອມໂຍງກັບຜົນໄດ້ຮັບລວມທ 1 ທິ່ຄາດຫວັງ
ໄວ້ໃນແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ. ດ້ວຍເຫດນັັ້ນ ຈຶິ່ງໄດ້ປັບປຸງກົມອະນຸບານ ແລະ ປະຖົມ
ເພືິ່ອສ້າງເປັນກົມໃໝ່ ຄືກົມການສຶກສາເດັກກ່ອນໄວຮຽນ, ແລະ ໄດ້ແຍກສນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມອອກເປັນ
ສນໜຶິ່ງທິ່ເອກະລາດ ລາຍງານໂດຍກົງຫາຮອງລັດຖະມັນຕ. ໄດ້ມການສ້າງຕັັ້ງກົມໃໝ່ ຄືກົມສາມັນສຶກສາ ຊຶິ່ງ
ລວມເອົາບັນດາຂະແໜງການຍ່ອຍຄື ຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ, ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາ
ຕອນປາຍ.
1.1 ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ
ຈຸດປະສົງລວມຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍການສຶກສາເດັກກ່ອນໄວຮຽນ
ການສຶກສາ 2016-2020 ມດັິ່ງນັ້:
“ເພືິ່ອສະໜອງໂອກາດໃຫ້ເດັກໄດ້ຮຽນພາສາລາວ ແລະ
ແນໃສ່ຫຼຸດຜ່ອນການປະລະ ແລະ ການຄ້າງຫ້ອງຢ່ຊັັ້ນປະຖົມ”.

ທິ່ມໃນແຜນພັດທະນາຂະແໜງ

ກຽມຄວາມພ້ອມໃນການຮຽນຢ່ຊັັ້ນປະຖົມ

ຂະແໜງການຍ່ອຍນັ້ມ 5 ຍຸດທະສາດເພືິ່ອບັນລຸ ໃຫ້ໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງທິ່ວາງໄວ້ .
➢ ຍຸດທະສາດທີ 1: ສະໜັບສະໜນການຂະຫຍາຍການເຂົັ້າເຖງການສຶກສາໄປສ່ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ
ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກ ແລະ ສ້າງສະພາບການທິ່ເອືັ້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ເດັກ, ເດັກຍງ, ກຸ່ມຊົນເຜົິ່າທິ່ທຸກ
ແລະ ບໍິ່ມຄວາມສະດວກ, ແລະ ເດັກທິ່ບົກຜ່ອງ ເພືິ່ອໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງທິ່ດ ແລະ ມຄວາມ
ພ້ອມໃນການເຂົັ້າໂຮງຮຽນ.
➢ ຍຸດທະສາດທີ 2: ຍົກຄຸນນະພາບຂອງການບໍລການດ້ານການສຶກສາເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ເພືິ່ອໃຫ້ບັນລຸ
ຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ໃຫ້ພຽງພໍ.
➢ ຍຸດທະສາດທີ 3: ສົິ່ງເສມສຸຂະພາບ, ການອະນາໄມ ແລະ ໂພຊະນາການໃນສະຖານທິ່ຂອງການສຶກ
ສາເດັກກ່ອນໄວຮຽນ.
➢ ຍຸດທະສາດທີ 4: ພັດທະນາມາດຕະຖານ ແລະ ການປະກັນຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາກ່ອນໄວ
ຮຽນ.
➢ ຍຸດທະສາດທີ 5: ຍົກສງດ້ານຄວາມສາມາດໃນການບໍລຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ
ຢ່ສນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ.
ຄວາມໝາຍຂອງສານວນ/ຄາສັບ:
ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ໂດຍທົິ່ວໄປແລ້ວກວມເອົາເດັກທິ່ກໍານົດໃນກຸ່ມອາຍຸ:
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3 ຫາ 4 ປທິ່ຢ່ໃນໄວກຸ່ມຫຼັ້ນ ຫຼື ອະນຸບານ.
ເດັກອາຍຸ 4-5 ປ ທິ່ໄດ້ເຂົັ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນອະນຸບານ ຫຼື ຫ້ອງກຽມໃນໂຮງຮຽນປະຖົມ.
ເດັກອາຍຸ 5 ປ ທິ່ຄາດວ່າເຂົັ້າຮຽນຫ້ອງກຽມໃນໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ/ຫຼື ແຜນງານການກຽມຄວາມ
ພ້ອມ
1.1.1 ຜົນສາເລັດໂດຍລວມ ທຽບໃສ່ຍຸດທະສາດທີິ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້
➢ ການເຂົື້າເຖິງການສຶກສາ ແລະ ຄວາມເທົິ່າທຽມ:
ໃນປ 2018 ຍັງມຄວາມແຕກໂຕນກັນຫຼາຍ ສໍາລັບອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຂອງເດັກອາຍຸ 5 ປ ເມືິ່ອຄດໄລ່
ໃນລະດັບເມືອງ. ຄວາມແຕກໂຕນຢ່ໃນລະດັບເມືອງສາມາດນໍາໄປສ່ ຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານໂອກາດໃນການເຂົັ້າ
ຮຽນຢ່ໃນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ (ECE) (ຫ້ອງຮຽນ, ຄ ແລະ ອືິ່ນໆ) ແລະ ເປັນເງືິ່ອນໄຂພືັ້ນຖານທິ່ເປັນ
ອຸປະສັກອືິ່ນໆຕໍິ່ການເຂົັ້າຮຽນ: ທິ່ຕັັ້ງພມສາດ, ຊົນເຜົິ່າ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກ.
-

ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຂະຫຍາຍໂອກາດການເຂົັ້າເຖງ ECE ເລິ່ມແຕ່ປ 2013 ເຮັດໃຫ້ສາມາດ
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອັດຕາການເຂັົັ້າຮຽນລວມຂອງເດັກອາຍຸ 5 ປ ຢ່ໃນລະດັບເມືອງລົງເຖງເຄິ່ງໜຶິ່ງ.
ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນຢ່ໃນລະດັບເມືອງ ແມ່ນມຜົນສືບເນືິ່ອງມາຈາກການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂດນ
ພືັ້ນຖານທິ່ມຜົນມາຈາກຄວາມຮັິ່ງມຂອງຄົວເຮືອນ, ກຸ່ມພາສາ-ຊົນເຜົິ່າ ແລະ ທິ່ຕັັ້ງພມສັນຖານ. ຄວາມແຕກ
ໂຕນຢ່ໃນອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກທິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກຸ່ມພາສາ-ຊົນເຜົິ່າ ແລະ ທິ່ຕັັ້ງພມສັນຖານ (ຫ່າງໄກ
ສອກຫຼກ) ໄດ້ຫຼຸດລົງປະມານເຄິ່ງໜຶິ່ງ ເລິ່ມແຕ່ປ 2013 ໃນຂະນະທິ່ ການຫຼຸດລົງໃນຄວາມແຕກຕ່າງທິ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບຄວາມຮັິ່ງມຂອງຄົວເຮືອນແມ່ນນ້ອຍກວ່າຫຼາຍ (LSIS 2017). ເຖງຈະມຄວາມແຕກໂຕນກັນຫຼາຍທາງ
ດ້ານຄວາມຮັິ່ງມ, ດ້ານພາສາແມ່ ແລະ ທິ່ຕັັ້ງທາງດ້ານພມສາດ, ແຕ່ດັດຊະນຄວາມສະເໝພາບຍງ-ຊາຍ ໄດ້
ສະແດງໃຫ້ເຫັນໂດຍລວມວ່າ, ໃນລະຫວ່າງປ 2012 ແລະ ປ 2018, ຈໍານວນເດັກຍງ ແລະ ເດັກຊາຍມ ຈໍາ
ນວນເທົິ່າທຽມກັນ (ເບິ່ງຕາຕະລາງ KPI ໃນພາກທ 1). ມາຮອດໄລຍະກາງຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການ
ສຶກສາ, 49.6% ຂອງເດັກທິ່ເຂົັ້າຮຽນເປັນເດັກຍງ ຊຶິ່ງການວາງເປົັ້າໝາຍສໍາລັບປ 2020 ແມ່ນ 50%.
ເພືິ່ອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການ, ກດຈະກໍາຕົັ້ນຕໍ ເພືິ່ອສໍາເລັດຕາມຍຸດທະສາດທ 1 ແມ່ນການ
ກໍິ່ສ້າງ ແລະ ການສ້ອມແປງອາຄານຂອງໂຮງຮຽນ ໃນເຂດທິ່ການບໍລການບໍໄິ່ ດ້ດເທົິ່າທິ່ຄວນ. ໄດ້ມການສັງເກດ
ເຫັນວ່າ ນັບແຕ່ມຄວາມກ້າວໜ້າອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນຂົງເຂດການພັດທະນາທາງເສດຖະກດ-ສັງຄົມ, ຈໍານວນ
ເມືອງເປົັ້າໝາຍ (ເມືອງທິ່ຫຍຸ້ງຍາກ) ໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກ 56 ເມືອງໃນປ 2012 ເປັນ 40 ເມືອງໃນປ 2016. ການ
ກໍິ່ສ້າງໄດ້ສໍາເລັດສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຜ່ານການລົງທຶນຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຂອງທະນາຄານໂລກໃນໂຄງການການ
ສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ. ໂຄງການດັິ່ງກ່າວໄດ້ຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການໃນເຂດເປົັ້າໝາຍຂອງບ້ານ 270
ແຫ່ງໃນ 14 ເມືອງ ຂອງ 5 ແຂວງຢ່ເຂດຫ່າງໄກ.
ກດຈະກໍາຂອງໂຄງການລວມມ ການໂຄສະນາປຸກລະດົມຊຸມຊົນ ຊຶິ່ງໄດ້ເນັັ້ນໃສ່ລະດົມເພືິ່ອສົິ່ງເສມການ
ເຂົັ້າເຖງການສຶກສາ: ສະໜອງທຶນໃຫ້ 73 ກຸ່ມຊຸມຊົນເພືິ່ອການພັດທະນາເດັກ ຊຶິ່ງບັນດາກຸ່ມດັິ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງຕັັ້ງ
ໂຮງຮຽນອະນຸບານຂຶັ້ນໃໝ່ 1.825 ແຫ່ງ; ກໍິ່ສ້າງຫ້ອງກຽມໃໝ່ຢ່ໂຮງຮຽນປະຖົມ 250 ແຫ່ງ ຊຶິ່ງໄດ້ສ້າງບ່ອນ
ຮຽນໃໝ່ໃຫ້ເດັກໄດ້ 6.250 ບ່ອນ ແລະ ຍັງໄດ້ສະໜອງສະຖານທິ່ໃຫ້ກຸ່ມເດັກຫຼັ້ນໃນ 23 ບ້ານຂອງ 10 ເມືອງ
ຢ່ໃນ 4 ແຂວງເປົັ້າໝາຍຂອງໂຄງການ. ພາຍໃນປ 2020 ຈະມການສ້າງບ່ອນຮຽນໃໝ່ອກ ຈໍານວນ 7.500
ບ່ອນ ໂດຍມການປຸກສ້າງຫ້ອງຮຽນຕືິ່ມອກ 300 ຫ້ອງໃນທຸກແຂວງເປົັ້າໝາຍ.
ນອກນັັ້ນ ໂຄງການຍັງສະໜັບສະໜນທຶນສະໜອງອາຫານຢ່ໂຮງຮຽນ, ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມດ້ານ
ໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມຂັັ້ນພືັ້ນຖານໃນ 301 ບ້ານຂອງ 10 ເມືອງ ໃນ 5 ແຂວງເປົັ້າໝາຍ: ໂດຍ
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ປະສານຮ່ວມມືກັບສນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ຈາກກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ຜ່ານໂຄງການສະໜອງ
ອາຫານສໍາລັບໂຮງຮຽນຊຶິ່ງໄດ້ສະໜອງອາຫານໃຫ້ເດັກ 3 ຄາບຕໍິ່ມືັ້ໃນເຂດກຸ່ມຊົນເຜົິ່າທິ່ຢ່ເຂດຫ່າງໄກ.
ນອກຈາກແຜນກງານແຫ່ງຊາດສໍາລັບອາຫານກາງເວັນຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ບັນດາອົງກອນເຊັິ່ນ ອົ ງການ
ອາຫານໂລກ (WFP) ແລະ ອົງການບນເທົາທຸກ ກາໂຕລກ (CRS) ກໍໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜນເດັກໃນເຂດ
ຊົນນະບົດຫ່າງໄກຢ່ໃນ 56 ເມືອງທິ່ດ້ອຍການສຶກສາໃຫ້ໄດ້ຮັບອາຫານກາງເວັນ. ຂໍັ້ມນການຕດຕາມ ໄດ້
ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການມາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກທິ່ໄດ້ຮັບອາຫານກາງເວັນເພິ່ມຂຶັ້ນ. ອງຕາມການຕົກລົງກັັບ
MOES ໃນປ 2019 WFP ຈະໄດ້ມອບ-ຮັບໂຮງຮຽນ 515 ແຫ່ງ ແລະ ໃນປ 2021 ອກ 940 ແຫ່ງ ໃຫ້
ແກ່ລັດຖະບານລາວ ແລະ ຊຸມຊົນເປັນຜ້ຮັບຜດຊອບແຜນງານອາຫານທ່ຽງຂອງໂຮງຮຽນຂອງ WFP ແມ່ນ
ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ເຊິ່ງກວມເອົາການລົງທຶນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງທັງຂອງກະຊວງສຶກສາທການ
ແລະ ກລາ ແລະ ຊຸມຊົນໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດກດຈະກໍາອາຫານກາງເວັນຂອງໂຮງຮຽນໃຫ້ເປັນຂອງຕົນເອງຢ່
ໃນຕໍິ່ໜ້າ. ມປະມານ 25% ຂອງເດັກນ້ອຍລາວໃນຫ້ອງກຽມປະຖົມ ແລະ ປະຖົມໄດ້ຮັບອາຫານກາງເວັນເປັນ
ປະຈໍາວັນ.
➢ ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ
ການວາງແຜນກດຈະກໍາຕ່າງໆ ເພືິ່ອບັນລຸຕາມຍຸດທະສາດທ 2 ໄດ້ເນັັ້ນໃສ່ການປັບປຸງຍົກຄຸນນະພາບ
ຂອງການດະປລ ແລະ ການສອນເດັກໃຫ້ດຂຶັ້ນ. ເພືິ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນການ, ໄດ້ມການປັບປຸງຫຼັກສດຄືນ
ໃໝ່ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ ແລະ ໃກ້ຄຽງກັບຫຼັກສດຂອງຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ; ໄດ້ມການພັດທະນາເອກະສານ ແລະ ຄ່ມື
ຄ ເພືິ່ອສະໜັບສະໜນການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດຫຼັກສດທິ່ໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ໄດ້ມການກຽມການບໍລການທິ່ໄດ້ມາດຕະ
ຖານ.
ໄດ້ມການວັດຜົນການຮຽນຮ້ຂອງເດັກ ໂດຍນໍາໃຊ້ບົດສອບປະຈໍາອາທດ ແລະ ໄດ້ມການບັນທຶກຜົນການ
ຮຽນເຂົັ້າໃນປຶັ້ມບັນທຶກການຮຽນຂອງນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນ. ເອກະສານຄ່ມືທິ່ຜ່ານການອະນຸມັດນັັ້ນ ໄດ້ລວມ
ເອົາລະບົບການບັນທຶກຄ. ຂໍັ້ມນຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບພັດທະນາການຂອງເດັກ ດ້ານທັກສະໃນການຈັບບາຍ, ສຸຂະ
ພາບດ້ານຮ່າງກາຍ, ການເຂົັ້າຮ່ວມທາງສັງຄົມ, ຄວາມເຂັັ້ມແຂງດ້ານຈດຕະສາດຂອງເດັກກໍໄດ້ນໍາມາເຜຍແຜ່ໃຫ້
ຜ້ປົກຄອງ ແລະ ຫ້ອງການສຶກສາທການ ແລະ ກລາເມືອງຊາບ – ຊຶິ່ງເປັນສ່ວນໜຶິ່ງຂອງການຕດຕາມ. ປຶັ້ມ
ບັນທຶກກໍໄດ້ສົິ່ງໃຫ້ຜ້ປົກຄອງນັກຮຽນເຊັນຮັບຮໃ້ ນແຕ່ລະເດືອນ.
ໃນການປັບປຸງເພືິ່ອຍົກຄຸນນະພາບໃຫ້ດຂຶັ້ນນັັ້ນ, ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກສາກົນ (Save the Children
INternational) ແລະ ອົງການແພຼນ ສາກົນ (Plan International) ໄດ້ດໍາເນນໂຄງການທິ່ໄດ້ຮັບຜົນສໍາ
ເລັດສງສົມຄວນ ນັັ້ນຄືໂຄງການ ກຽມຄວາມພ້ອມ 10 ອາທດ ໃນການເຂົັ້າຮຽນ. ໂຄງການການສຶກສາເດັກ
ກ່ອນໄວຮຽນຂອງທະນາຄານໂລກໄດ້ສະໜັບສະໜນທຶນສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມຜ້ເບິ່ງແຍງດແລເດັກໃນ
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ບ້ານຂອງ 10 ເມືອງໃນ 4 ແຂວງ ແລະ ໄດ້ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄ ກ່ຽວກັບການດແລເດັກ ທິ່ມຫຼາຍສໍິ່າອາຍຸຢ່ຫ້ອງ
ກຽມຢ່ໂຮງຮຽນປະຖົມ 62 ແຫ່ງໃນ 9 ເມືອງ ຂອງ 4 ແຂວງເປົັ້າໝາຍດຽວກັນ. ໄດ້ມການພັດທະນາຄມ
່ ືການ
ຝຶກອົບຮົມຄກ່ຽວກັບການສອນເດັກທິ່ມສໍິ່າອາຍຸຕ່າງກັນ, ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ກຸ່ມດແລເດັກຂອງຊຸມຊົນ ເພືິ່ອ
ພັດທະນາການຂອງເດັກ, ອາຫານສໍາລັບໂຮງຮຽນ, ແລະ ການໂຄສະນາເຜຍແຜ່ເພືິ່ອລະດົມຄວາມຕືິ່ນຕົວຂອງ
ຊຸມຊົນ. ບັນດາຄ່ມືດັິ່ງກ່າວ ສາມາດນໍາມາພມເພິ່ມສໍາລັບບ່ອນທິ່ຕ້ອງການ ເພືິ່ອເປັນການຜັນຂະຫຍາຍກດຈະ
ກໍາເຫຼົິ່ານັັ້ນ. ນອກຈາກນັັ້ນ ຍັງມການສະໜອງເອກະສານການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຮຽນ ແລະ ການສອນ,
ອົງການຢນເຊັບ (UNICEF) ກໍໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜນຜ້ດແລເດັກເພືິ່ອໃຫ້ການບໍລການຢ່ໂຮງຮຽນອະນຸ
ບານໃນບາງເມືອງເປົັ້າໝາຍ.
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ຜົນສໍາເລັດຂອງຍຸດທະສາດທ 4 ແມ່ນກໍາລັງດໍາເນນຢ່. ຂອບໂຄງຮ່າງລວມວຽກງານຂອງພາກສ່ວນ
ຕດຕາມ ແລະ ປະເມນຜົນໄດ້ຖືກຮັບຮອງອະນຸມັດໃນປ 2016 ແລະ ໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕບັດໃນປ 2017. ມັນ
ກວມເອົາພາກໜຶິ່ງກ່ຽວກັບການຕດຕາມ ແລະ ປະເມນຜົນຂອງກດຈະກໍາການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ແຕ່ຍັງບໍິ່
ທັນໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ. ໄດ້ມການເລິ່ມພັດທະນາຊຸດບໍລການມາດຕະຖານຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາກ່ອນໄວ
ຮຽນໃນປ 2017 ແລະ ປັດຈຸບັນກໍກໍາລັງພັດທະນາຢ່.
➢ ການບລິຫານຄຸ້ມຄອງ
ກດຈະກໍາຫຼັກ ໃນການສ້າງຂດຄວາມສາມາດຂອງຜ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ໃນການບໍລຫານຄຸ້ມຄອງ
ຫ້ອງກຽມປະຖົມ
ແມ່ນການຜັນຂະຫຍາຍລະບົບການບໍລຫານຄຸ້ມຄອງທິ່ເນັັ້ນໂຮງຮຽນເປັນຫຼັກໃນທົິ່ວປະ
ເທດ. ພະນັກງານຈາກພະແນກສຶກສາທການ ແລະ ກລາແຂວງ, ຫ້ອງການສຶກສາທການ ແລະ ກລາເມືອງ ແລະ
ຜ້ອໍານວຍການຈາກໂຮງຮຽນທິ່ມຫ້ອງກຽມປະຖົມ ແລະ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນທຸກແຫ່ງໄດ້ຮັບການຝຶກ
ອົບຮົມກ່ຽວກັບການບໍລຫານຄຸ້ມຄອງ. ແຜນງານໄດ້ລວມເອົາຂໍັ້ແນະນໍາກ່ຽວກັບວທການເຮັດວຽກຂອງຄະນະ
ກໍາມະການພັດທະນາການສຶກສາຂັັ້ນບ້ານ (ຄພສບ) ເພືິ່ອສ້າງຫຼັກຖານພືັ້ນຖານສໍາລັບການພັດທະນາແຜນການ
ປະຈໍາປ ຊຶິ່ງມການພົວພັນກັບຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານງົບປະມານ.

➢ ການວິເຄາະຜົນສາເລັດໂດຍລວມຂອງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ
ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການສຶກສາເດັກກ່ອນໄວຮຽນໂດຍລວມມການເພິ່ມຂຶັ້ນ. ຂໍັ້ມນຈາກລະບົບການຄຸ້ມ
ຄອງຂໍັ້ມນຂ່າວສານດ້ານການສຶກສາ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ຮ້ວ່າ ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນໃໝ່ຂອງເດັກໃນກຸ່ມອາຍຸ 3-5 ປ
ໄດ້ເພິ່ມຂຶັ້ນຈາກ 43% ໃນປ 2015 ເປັນ 56% ໃນໄລຍະກາງຂອງແຜນພັດທະນາ ຊຶິ່ງໄດ້ລືິ່ນຄາດໝາຍ ລວມ
ທິ່ໄດ້ຄາດຄະເນໄວ້ 55% ໃນປ 2020. ເຊັິ່ນດຽວກັນ, ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນໃໝ່ຂອງເດັກອາຍຸ 5 ປ ກໍໄດ້ເພິ່ມ
ຂຶັ້ນຈາກ 66% ໃນປ 2015 ເປັນ 77.1% ຊຶິ່ງໝາຍຄວາມວ່າອັດຕາດັິ່ງກ່າວໃກ້ຈະບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທິ່ໄດ້
ວາງໄວ້ຄື 80% ໃນປ 2020.
ຕົວເລກສະຖຕຕ່າງໆທິ່ກ່າວມາຂ້າງເທງ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການກ້າວສກ
່ ານເຂົັ້າເຖງການສຶກສາກ່ອນໄວ
ຮຽນແບບບັງຄັບ ເປັນໄປໃນທາງບວກ, ເຖງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການເຂົັ້າຮຽນໃໝ່ຢ່ໂຮງຮຽນອະນຸບານ ແລະ ຫ້ອງ
ກຽມປະຖົມສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢ່ເຂດຕົວເມືອງ ຊຶິ່ງເປັນເຂດທິ່ມຄົນເຕົັ້າໂຮມຫຼາຍ. ການເຂົັ້າຮຽນຢ່ເຂດຊົນນະບົດ
, ເຂດຫ່າງໄກ ແລະ ເຂດທິ່ຫຍຸ້ງຍາກ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜນທຶນຈາກໂຄງການ ການສຶກສາ
ເດັກກ່ອນໄວຮຽນຂອງທະນາຄານໂລກ, ຈາກອົງການຢນເຊັບ ແລະ ຄ່ຮ່ວມພັດທະນາອືິ່ນໆ. ຜ້ປົກ ຄອງຢ່ເຂດ
ຫຍຸ້ງຍາກ ສ່ວນຫຼາຍບໍິ່ມຄ່ານຍົມໃນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ໃນຫຼາຍກໍລະນ ໂອກາດກໍບໍິ່ເອືັ້ອອໍານວຍ
ຍ້ອນປະຊາຊົນມການເຄືິ່ອນຍ້າຍ, ຍ້ອນວຽກງານທິ່ຕ້ອງໄປຕາມລະດການຂອງເຂົາເຈົັ້າ.
ກົມການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນໄດ້ຖືກສ້າງຕັັ້ງຂຶັ້ນໃໝ່ຢ່າງເປັນທາງການ, ໂດຍມການເນັັ້ນໃສ່ຢ່າງຈະແຈ້ງ
ໃນການສໍາເລັດກດຈະກໍາຕ່າງໆ ທິ່ໄດ້ກໍານົດໃນແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ. ຂະແໜງການ
ຍ່ອຍນັ້ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜນຈາກຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງທິ່ບໍິ່ຂຶັ້ນກັບລັດຖະບານ, ລວມທັງ
ເງນບໍລຫານໂຮງຮຽນຈາກລັດຖະບານ, ການຝຶກອົບຮົມຄປະຈໍາການ ແລະ ການສ້າງຄ. ສັງລວມແລ້ວເຫັນວ່າ
ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດໃນການບັນລຸຍຸດທະສາດ ແລະ ກດຈະກໍາຕ່າງໆຕາມທິ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ໄດ້ຫຼາຍສົມຄວນ.
ການຂະຫຍາຍການເຂົັ້າເຖງການສຶກສາຢ່ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກ ໄດ້ມການເພິ່ມຂຶັ້ນ ໂດຍ
ຜ່ານການກໍິ່ສ້າງຫ້ອງກຽມໃນໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ກໍິ່ສ້າງສະຖານທິ່ ທິ່ເອືັ້ອອໍານວຍແກ່ກຸ່ມຫຼັ້ນຢ່ເຂດຫ່າງໄກ
ສອກຫຼກ.
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ສິ່ງທິ່ໃໝ່ ແມ່ນຈະມການພັດທະນາແຜນງານກຽມຄວາມພ້ອມໃນການອ່ານຂອງ GPE ໃນອກ 2 ປທິ່
ຍັງເຫຼືອຂອງໂຄງການ GPE II ເພືິ່ອສະໜັບສະໜນການອ່ານພາສາລາວສໍາລັບເດັກອາຍຸ 5 ປ ທິ່ເຂົັ້າຮຽນຫ້ອງ
ກຽມຢ່ໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ຢ່ໂຮງຮຽນອະນຸບານໃນ 127 ຊຸມຊົນຢ່ພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ. ບັນດາຊຸມ
ຊົນດັິ່ງກ່າວ ເປັນສ່ວນໜຶິ່ງໃນໂຄງການການສຶກສາເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ສະໜັບສະໜນທຶນໂດຍທະນາຄານໂລກ
ຊຶິ່ງໄດ້ຊ່ວຍກຸ່ມພັດທະນາເດັກໃນຊຸມຊົນທິ່ເນັັ້ນການຫຼັ້ນມ່ວນ, ການສອນເດັກໃນເກນອາຍຸທິ່ຕ່າງກັນ ຄືເດັກໃນ
ກຸ່ມອາຍຸ 3-5 ປ ແລະ ການໂຄສະນາເຜຍແຜ່ສ້າງຄວາມຕືິ່ນຕົວຂອງຊຸມຊົນໃນການພັດທະນາເດັກແຕ່ຍັງເຍົາ
ໄວ.
ໄດ້ມການສົິ່ງເສມສຸຂະພາບ, ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ການໂພຊະນາການ ໂດຍຜ່ານໂຄງການສະໜອງ
ອາຫານໃຫ້ໂຮງຮຽນ ແລະ ມການສະໜັບສະໜນຍົກຄຸນນະພາບຂອງການຮຽນ-ການສອນ ໂດຍນໍາໃຊ້ຫຼັກສດ
ສະບັບປັບປຸງໃໝ່, ການຝຶກອົບຮົມຄ ແລະ ການສະໜອງຄມ
່ ືຄ ແລະ ອຸປະກອງການຮຽນ-ການສອນຕ່າງໆ. ໄດ້
ມການສ້າງຂດຄວາມສາມາດຂອງຜ້ອໍານວຍການຢ່ໂຮງຮຽນປະຖົມ ທິ່ມຫ້ອງກຽມປະຖົມ ກ່ຽວກັບການບໍລ
ຫານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ໂດຍຜ່ານການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການບໍລຫານຄຸ້ມຄອງໃນລະດັບໂຮງຮຽນ. ປະເດັນ
ເຫຼົິ່ານັ້ ໄດ້ຖືກລວມເຂົັ້າກັບແຜນງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ ໂດຍບໍິ່ຄໍານຶງເຖງວ່າຈະຖືກຈັດຕັັ້ງປະຕບັດໂດຍ
ລັດຖະບານ ຫຼື ຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ. ອາຫານກາງເວັນໃນໂຮງຮຽນຍັງກວມເອົາສືິ່ສານການປ່ຽນແປງພຶດຕກໍາທາງ
ສັງຄົມກ່ຽວກັບອາຫານການກນ ແລະ ການເຮັດກະສກໍາຢ່ໃນໂຮງຮຽນ.
ລັດຖະບານລາວໄດ້ມຄວາມມຸ່ງໝັັ້ນທິ່ຈະແຈ້ງ ໃນການຂະຫຍາຍການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ຫຼຸດ
ຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນກັນ ແລະ ໃນທົດສະວັດທິ່ຜ່ານມາ ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາກໍໄດ້ພັດທະນາຫຼາຍ
ຮບແບບເພິ່ມໃນການສອນເດັກກ່ອນໄວຮຽນ. ການຮ່ວມມືດັິ່ງກ່າວໄດ້ລວມເອົາການຝຶກອົບຮົມຄປະຈໍາການ
ແລະ ການສ້າງຄ, ແລະ ການພັດທະນາອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນຕ່າງໆ. ເຖງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຍັງມສິ່ງທ້າ
ທາຍຈໍານວນໜຶິ່ງທິ່ຈະຕ້ອງຜ່ານຜ່າ ກ່ອນທິ່ຂະແໜງການຍ່ອຍນັ້ຈະສາມາດບັນລຸຕາມຜົນສໍາເລັດທິ່ຄາດຄະເນ
ໄວ້ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈງ. ສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆສາມາດສັງລວມດັິ່ງລຸ່ມນ:ັ້
1.1.2 ສິິ່ງທ້າທາຍໃນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ເພິ່ອບັນລຸຕາມຜົນສາເລັດ ທີິ່ຄາດຄະເນໄວ້
ເຖງຈະມການເພິ່ມຂຶັ້ນໃນການປະກອບສ່ວນຂອງເດັກ ຊຶິ່ງກວມຢ່າງຕໍິ່າ 20% ຂອງຈໍານວນຄົວເຮືອນກໍ
ຕາມ, ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍການເຂົັ້າຮຽນຢ່ໂຮງຮຽນອະນຸບານ ແລະ ຫ້ອງກຽມໃນໂຮງຮຽນປະຖົມຍັງຄົງມແຕ່ຢ່ເຂດ
ຕົວເມືອງ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດທິ່ມຫົນທາງດໆໄປຮອດໄປເຖງ. ເຖງແມ່ນວ່າມຜົນສໍາເລັດໃນດັດຊະນຄວາມ
ສະເໝພາບຍງ-ຊາຍກໍຕາມ
ແຕ່ມັນແມ່ນການວັດຈາກຈໍານວນຕົວຈງຂອງເດັກທິ່ເຂົັ້າຮຽນໃໝ່ໃນປັດຈຸບັນ.
ສະນັັ້ນ, ຄວາມບໍິ່ສະເໝພາບລະຫວ່າງຍງ-ຊາຍ ແລະ ຄວາມບໍິ່ສະເໝພາບໃນການເຂົັ້າເຖງການສຶກສາຍັງຄົງມຢ່.
ດັິ່ງນັັ້ນ ຈຶິ່ງມຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ສືບຕໍິ່ສົິ່ງເສມປັບປຸງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນໃຫ້ດຂຶັ້ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢ່
ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກ, ເຂດຫຍຸ້ງຍາກ, ເຂດທິ່ຖະໜົນຫົນທາງຍັງບໍິ່ໄປຮອດໄປເຖງ.
ໄດ້ມການປັບປຸງຫຼັກສດຄືນໃໝ່ ເພືິ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງ ແລະ ໃກ້ຄຽງກັບຫຼັກສດຊັັ້ນປະຖົມ; ປຶັ້ມຄ່ມືຄກໍໄດ້
ຮັບການພັດທະນາ ເພືິ່ອສະໜັບສະໜນການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດຫຼັກສດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ແລະ ມການກະກຽມ
ການບໍລການທິ່ມມາດຕະຖານ. ການປະສານຮ່ວມມືກັນບັນດາຄຮ່ວມພັດທະນາ ໃນການພັດທະນາຕົວແບບ
ການໃຫ້ການບໍລການຈໍານວນໜຶິ່ງນັັ້ນ ເປັນພຽງການແກ້ໄຂບັນຫາຊົິ່ວຄາວ/ໃນສະເພາະໜ້າ ເພືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ
ແຕກໂຕນກັນ. ເຖງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຍັງມຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ມການຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກຮບແບບຊົິ່ວຄາວ
ດັິ່ງກ່າວ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ການແກ້ໄຂທິ່ແທດເໝາະເພືິ່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

67

1.1.3 ບູລີມະສິດເພິ່ອສະໜັບສະໜູນຂະແໜງການຍ່ອຍການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ຮອດປີ
2020
1) ຈັດບລມະສດຈໍານວນຊຸມຊົນທິ່ຫຍຸ້ງຍາກ ທິ່ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜນແກ່ເຂົາເຈົັ້າ ໂດຍແນໃສ່ການ
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນກັນ,
2) ເພິ່ມທະວການສະໜອງຮບແບບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນທິ່ອງໃສ່ຊຸມຊົນ ໃນເຂດທິ່ບໍິ່ມໂຮງຮຽນອະນຸ
ບານທິ່ເປັນລະບົບ ແລະ ໃນເຂດທິ່ຍັງຕ້ອງໃຊ້ເວລາອກດົົນ ທິ່າະສາມາດສະໜອງໂຮງຮຽນອະນຸບານທິ່
ເປັນລະບົບໄດ້.
3) ເຊືິ່ອມສານການປະຕບັດການສະໜອງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນທິ່ອງໃສ່ຊຸມຊົນ ເຂົັ້າໃນລະບົບປົກກະຕ
ເທົິ່າທິ່ເຮັດໄດ້ ແລະ ບ່ອນທິ່ມເງືິ່ອນໄຂ.
4) ເຊືິ່ອມໂຍງການສະໜອງຮບແບບທິ່ອງໃສ່ຊຸມຊົນ ເຂົັ້າໃນແຜນປະຕບັດງານຂແງທົິ່ວຂະແໜງການ.
5) ເພິ່ມໂກຕ້າຂອງຄສອນຫ້ອງກຽມປະຖົົມຢ່ເຂດຫຍຸ້ງຍາກ,
6) ຊຸກຍ້ຊຸມຊົນໃຫ້ສ້າງຕັັ້ງກຸ່ມຫຼັ້ນເອງ ໃນບ່ອນທິ່ການສະໜອງຫ້ອງກຽມປະຖົມມຈໍາກັດ.
1.2 ການສຶກສາຊັື້ນປະຖົມ
ຈຸດປະສົງລວມຂອງຂະແໜງຍ່ອຍການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມ ທິ່ລະບຸໃນແຜນການພັດທະນາຂະແໜງການ
ສຶກສາ 2016–2020 ມຄື:
“1) ເພືິ່ອຮັບປະກັນວ່າເດັກໃນໄວເຂົັ້າໂຮງຮຽນທຸກຄົນ ໄດ້ເຂົັ້າເຖງການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມ ແລະ ສໍາເລັດ
ການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມ: 2) ເພືິ່ອຮັບປະກັນວ່າເດັກທິ່ຈົບຊັັ້ນປະຖົມມຄວາມຮ,້ ຄວາມສາມາດອ່ານອອກ, ຂຽນ
ພາສາລາວໄດ້ ແລະ ສາມາດຄດໄລ່ເລກຂັັ້ນພືັ້ນຖານໄດ້ໃນລະດັບດ; ແລະ 3) ປັບປຸງການບໍລຫານແລະ ຄຸ້ມຄອງ
ໃນລະດັບໂຮງຮຽນໃຫ້ດຂຶັ້ນ”.
ຂະແໜງການຍ່ອຍມ 5 ຍຸດທະສາດເພືິ່ອບັນລຈຸດປະສົງ.
➢ ຍຸດທະສາດທີ 1: ສະໜັບສະໜນໃຫ້ເດັກທຸກຄົນໄດ້ເຂົັ້າໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບນດ້ວຍຄຸນນະພາບ,
ໂດຍ ບໍິ່ມການຈໍາແນກຍງ-ຊາຍ, ບໍິ່ມການຈໍາແນກດ້ານຊົນເຜົິ່າ, ຄວາມບົກຜ່ອງ ແລະ ກຸ່ມທິ່ຫຍຸ້ງຍາກ ມ
ບັນຫາດ້ານເສດຖະກດ-ສັງຄົມ.
➢ ຍຸດທະສາດທີ 2: ຍົກຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນສໍາລັບການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມ
➢ ຍຸດທະສາດທີ 3: ເພິ່ມທະວປະສດທຜົນຂອງການບໍລຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນ ໂດຍອງຕາມ
ມາດຕະຖານການປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ.
➢ ຍຸດທະສາດທີ 4: ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃນການເປັນເຈົັ້າການ ແລະ ການມສ່ວນຮ່ວມຂອງຄະນະກໍາ
ມະການພັດທະນາການສຶກສາຂັັ້ນບ້ານ ແລະ ຂອງຊຸມຊົນໃນການພັດທະນາໂຮງຮຽນ ໂດຍໂດຍອງຕາມ
ມາດຕະຖານການປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາໃນຊັັ້ນປະຖົມ.
➢ ຍຸດທະສາດທີ 5: ສະໜັບສະໜນແຜນງານກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ, ການອະນາໄມ, ແລະ ໂພຊະນາການ
ໃນໂຮງຮຽນ.
ຄວາມໝາຍຂອງສານວນ/ຄາສັບ:
ການບໍລການການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມ ໂດຍທົິ່ວໄປແລ້ວລວມເອົາ ເດັກໃນເກນອາຍຸ 6 ຫາ 10 ປ, ແຕ່ກໍຍັງ
ມເດັກທິ່ເກນເກນອາຍຸທິ່ເຂົັ້າຮຽນໃນຊັັ້ນປະຖົມໃນບາງເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກ. ການເຂົັ້າຮຽນຊັັ້ນປະຖົມແມ່ນ
ການສຶກສາແບບບັງຄັບ.
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1.2.1 ຜົນສາເລັດໂດຍລວມ ທຽບໃສ່ຍຸດທະສາດທີິ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້
➢ ການເຂົື້າເຖິງການສຶກສາ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບ:
ເພືິ່ອປະກອບສ່ວນໃນການບັນລຸຍຸດທະສາດທ 1, ໄດ້ມການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດແຜນງານປຸກສ້າງໂຮງຮຽນ
ແລະ ຫ້ອງຮຽນ ແລະ ສ້ອມແປງໂຮງຮຽນໃນເຂດທິ່ຫຍຸ້ງຍາກ. ຈໍານວນຫ້ອງຮຽນໄດ້ເພິ່ມຂຶັ້ນ ແລະ ອາຄານ
ໂຮງຮຽນທິ່ປຸກສ້າງໃໝ່ກໍມການສະໜອງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານນໍັ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ພ້ອມ
ທັງມທາງເຂົັ້າເຖງຫ້ອງຮຽນສໍາລັບຜ້ໃຊ້ລໍັ້ເລືິ່ອນ. ແຜນງານບຄວາ (BEQUAL), ອົງການໄຈກາ (JICA) ແລະ
ອັງການທິ່ບໍິ່ຂຶັ້ນກັບລັດຖະບານຈໍານວນໜຶິ່ງກໍໄດ້ມການປະກອບສ່ວນຢ່າງຫ້າວຫັນເຂົັ້າໃນການກໍິ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ
ຫ້ອງກຽມປະຖົມ.
ໄດ້ມການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດກດຈະກໍາຈໍານວນໜຶິ່ງ ເພືິ່ອໃຫ້ບັນລຸຕາມຍຸດທະສາດທ 5. ສນການສຶກສາ
ຮຽນຮ່ວມໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊດກັບອົງການອາຫານໂລກ,
ອົງການບັນເທົາທຸກຄາໂຕລກ
(CRS),
ທະນາຄານໂລກ ແລະ ໂຄງການ (GPE) ແລະ ອົງການອືິ່ນໃນການສະໜັບສະໜນທຶນ ເພືິ່ອສະໜອງອາຫານ
ໃຫ້ໂຮງຮຽນ ຄຽງຄກ
່ ັບການສະໜອງການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບໂພຊະນາການ ແລະ ການອະນາໄມຂັັ້ນພືັ້ນຖານ.
ແຜນງານອາຫານສໍາລັບໂຮງຮຽນຂອງກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ໄດ້ສະໜອງເຂົັ້າ 3 ຄາບຕໍິ່ມືັ້ໃຫ້ເດັກກຸ່ມ
ຊົນເຜົິ່າໃນບັນດາເຂດຫຍຸ້ງຍາກ.
ແຜນງານ/ໂຄງການອາຫານສໍາລັບໂຮງຮຽນໄດ້ຝຶກອົບຮົມຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ
ໃຫ້ປຸງແຕ່ງອາຫານຢ່າງສະອາດ, ອາຫານທິ່ໃຫ້ທາດບໍາລຸງ ແລະ ເຂົາເຈົັ້າຍັງໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາ
ແບບຍືນຍົງ ໂດຍຊຸກຍໃ້ ຫ້ຊຸມຊົນສ້າງສວນຄົວເພືິ່ອປກຜັກເອງ. ການເພິ່ມທະວທາງສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາ
ການ ໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນການເພິ່ມທະວຜົນສໍາເລັດດ້ານການຮຽນຮ້ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາປະລະ ແລະ ຂໍັ້ມນ
ຈາກກອງປະຊຸມຂັັ້ນແຂວງ ໄດ້ໃຫ້ຮ້ເຖງການເພິ່ມຂຶັ້ນຂອງອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນ ແລະ ການຫຼຸດລົງຂອງອັດຕາ
ການປະລະ ຍ້ອນສຸຂະພາບທັງຂອງນັກຮຽນ ແລະ ທັງຂອງຄດຂຶັ້ນ. ການປະເມນຜົນໄດ້ຊັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ແຜນງານ
ດັິ່ງກ່າວໄດ້ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ນັກຮຽໜຈົບຊັັ້ນປະຖົມເພິ່ມຂຶັ້ນ ຈາກ 60% ເປັນ 80%19.
ໃນນາມເປັນສ່ວນໜຶິ່ງຂອງການມອບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງແຜນງານ, WFP ໄດ້ປະເມນຊຸມຊົນທິ່
ສະໜັບສະໜນ WFP ແລະ MoES ທັງໝົດ ໂດຍຜ່ານເຄືິ່ອງມືປະເມນຄວາມເຂັັ້ມແຂງຂອງຊຸມຊົນ ເຊິ່ງ
WFP ໄດ້ອອກແບບກດຈະກໍາທິ່ກໍານົດເປົັ້າໝາຍ ເພືິ່ອສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການບໍລການ ແລະ ການ
ນໍາໄປປະຕບັດໃນຊຸມຊົນ. ມປະມານ 1.800 ຊຸມຊົນ ທິ່ໄດ້ຮັບການປະເມນ, ເຊິ່ງນໍາໄປສ່ການອອກແບບ 3
ຊຸດຂອງການສະໜັບສະໜນ, ຕົວຢ່າງ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃນການເຂົັ້າເຖງນໍັ້າຢ່ໃນໂຮງຮຽນ, ປຸກລະດົມຊຸມ
ຊົນໃນການສົິ່ງເດັກໄປໂຮງຮຽນ, ການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັັ້ນບ້ານ ແລະ ອືິ່ນໆ.
➢ ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ
ຂະແໜງການຍ່ອຍປະຖົມສຶກສາໄດ້ປະສານສົບທົບກັບຄ່ຮ່ວມພັດທະນາຈໍານວນໜຶິ່ງ ແລະ ກົມຕ່າງໆ
ຈາກກະຊວງອືິ່ນໆ ເພືິ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕບັດຍຸດທະສາດທ 2. ບລມາສດຫຼັກ ແມ່ນໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເດັກທຸກຄົນສາມາດ
ອ່ານໄດ້ ແລະ ຄດໄລ່ເລກຂັັ້ນພືັ້ນຖານໄດ້ຢ່າງໜັກແໜ້ນ ເພືິ່ອສາມາດສືບຕໍິ່ຮຽນຢ່ຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນຢ່າງ
ເທົິ່າທຽມກັນ. ການສອນພາສາລາວໃຫ້ເດັກຊົນເຜົິ່າແມ່ນບລມະສດຕົັ້ນຕໍຂອງກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ.
ບັນດາຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງທິ່ບໍິ່ຂຶັ້ນກັບລັດຖະບານໄດ້ສະໜັບສະໜນໃນການເຂົັ້າມາ
ຊ່ວຍ ເພືິ່ອເພິ່ມສະມັດຖະພາບໃນ 2 ວຊາຫຼັກດັິ່ງກ່າວ. ອົງການ JICA ໄດ້ຮ່ວມເຮັດວຽກກັບພະນັກງານຂອງ
ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ໃນການພັດທະນາແຜນງານ ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ການສອນຄະນດສາດດຂຶັ້ນ.
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ໃນເດືອນສງຫາ ປ 2018 ຄສອນຂັັ້ນ ປ1 ທຸກຄົນໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການສອນຫຼັກສດຄະນດສາດ
ສະບັບໃໝ່ ຊຶິ່ງໄດ້ລເລິ່ມຜັນຂະຫຍາຍໃນຕົັ້ນສົກຮຽນ 2018/19.
ແຜນງານບຄວາ/BEQUAL (ແຜນງານປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົັ້າຮຽນສໍາລັບການ
ສຶກສາຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ຢ່ ສປປ ລາວ) ຊຶິ່ງແມ່ນແຜນງານທິ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜນດ້ານການເງນຈາກ ລັດຖະບານ
ອົດສະຕຣາລ ແລະ ສະຫາພາບເອຣົບ ແມ່ນສະໜັບສະໜນການປັບປຸງຫຼັກສດ ທັງຂອງຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ແລະ
ທັງຫຼັກສດສ້າງຄປະຖົມ, ປຶັ້ມແບບຮຽນ, ຄ່ມືຄ ແລະ ສືິ່ການຮຽນອືິ່ນໆ ເພືິ່ອປັບປຸງວຊາຄໃຫ້ດຂຶັ້ນ, ສໍາລັບທຸກ
ວຊາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສອນພາສາລາວຂອງທັງ 5 ຂັັ້ນຮຽນ. ແຜນງານໄດ້ຮ່ວມມືກັບອົງການ
UNICEF, ແຜນງານຍັງຈະຝຶກອົບຮົມຄສຶກສານເທດ ເພືິ່ອສະໜັບສະໜນການສອນຫຼັກສດ ໃໝ່. ຫຼັກສດ
ສ້າງຄປະຖົມສະບັບໃໝ່ກໍຈະໄດ້ນໍາໄປສອນທົດລອງ ໃນວທະຍາໄລຄ 2 ແຫ່ງ ແລະ ຈະມການຝຶກອົບຮົມຄ
ປະຈໍາການໃນທົິ່ວປະເທດ ເພືິ່ອສະໜັບສະໜນການສອນຫຼັກສດໃໝ່. ຈະມການຈັດຕັັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຫຼັກສດ
ຂັັ້ນ ປ 1 ສະບັບໃໝ່ໃນສົກຮຽນ 2019/20. ຕະຫຼອດສົກຮຽນ 2018/19, ຈະມການຝຶກອົບຮົມຄຝຶກຫຼັກ
ເພືິ່ອກະກຽມຄທຸກຄົນໃນທົິ່ວປະເທດສອນຫຼັກສດໃໝ່.
ໄດ້ມການສ້າງຊຸດເອກະສານກ່ຽວກັບມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ແລະ ໃນ
ໄລຍະຜ່ານມາ ພະນັກງານໃນໂຮງຮຽນກໍໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ຊຸດເອກະສານດັິ່ງກ່າວ. ແຕ່
ເຖງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຊຸດມາດຕະຖານນັ້ ຍັງບໍໄິ່ ດ້ຖືກຍອມຮັບຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເພາະມລາຍລະອຽດຫຼາຍໂພດ
ແລະ ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາຫຼາຍໃນການດໍາເນນການປະເມນໂດຍໃຊ້ມາດຕະຖານດັິ່ງກ່າວ. ໃນຊຸດເອກະສານ
ດັິ່ງກ່າວ ລວມມທັງໝົດ 6 ຂົງເຂດ ແລະ 42 ຕົວຊັ້ວັດ ແລະ 210 ເງືິ່ອນໄຂ. ໃນໄລຍະມໍິ່ໆມານັ້ ສນປະກັນຄຸນ
ນະພາບຂອງຂະແໜງການສຶກສາໄດ້ພັດທະນາມາດຕະຖານອກຊຸດໃໝ່ ຊຶິ່ງໄດ້ຫຼຸດຈໍານວນຕົວຊັ້ວັດລົງ, ເພືິ່ອໃຫ້
ສອດຄ່ອງກັບຄ່ມແ
ື ນະນໍາກ່ຽວກັບການບໍລຫານຄຸ້ມຄອງທິ່ອງໃສ່ໂຮງຮຽນເປັນຫຼັກ. ເມືິ່ອສໍາເລັດແລ້ວ ມັນກໍຈະ
ເປັນຂອບລວມທິ່ໜັກແໜ້ນ ເພືິ່ອສະໜັບສະໜນການປັບປຸງຄຸນນະພາບໃຫ້ດຂຶັ້ນກວ່າເກົິ່າ.
ແຜນງານບຄວາ (BEQUAL) ໄດ້ສະໜັບສະໜນສະຖາບັນຄົັ້ນຄວ້າວທະຍາສາດການສຶກສາ ໃນການ
ດໍາເນນການສໍາຫຼວດສຸມຕົວຢ່າງຈໍານວນໜຶິ່ງໃນທົິ່ວປະເທດ (ນັກຮຽນຂັັ້ນ ປ3 ຈ ານວນ 17,000 ຄົນ) ກ່ຽວ
ກັບຜົນສໍາເລັດດ້ານການຮຽນຮ້ດ້ານການຮ້ໜັງສື ແລະ ຄະນດສາດໃນ ປ 2017. ໂດຍການສະໜັບສະໜນຈາກ
ອົງການຢນເຊັບ (UNICEF), ໃນໄລຍະຕົັ້ນປ 2019, ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາຈະເຂົັ້ິ່າຮ່ວມໃນການ
ວັດຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ປ 5 ຂອງຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາອາຊຽນໃນອາຊຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ (SEAPLM),
ໂດຍການທົດລອງເຄືິ່ອງມືປະເມນຜົນກັບນັກຮຽນ ປ 5 4,500 ຄົນ. ເຄືິ່ອງມືນັ້ ໄດ້ອງໃສ່ເນືັ້ອໃນທັງໝົດໃນ
ຫຼັກສດຂອງອາຊຽນ, ໂດຍມການດັດປັບ ໃຫ້ເຂົັ້າກັບສະພາບການຂອງລາວ ແລະ ແນໃສ່ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຜົນ
ການຮຽນຮ້ຂອງນັກຮຽນ ປ5 ໃນທົິ່ວພາກພືັ້ນ. ວຊາທິ່ຈະນໍາໄປທົດສອບມວຊາພາສາລາວ, ຄະນດສາດ ແລະ
ການເປັນພົນລະເມືອງຂອງໂລກ. ຖ້າລັດຖະບານຈະຕັດສນໃຈທິ່ຈະໄປຕາມຫຼັກສດຂອງພາກພືັ້ນໃນຕໍິ່ໜ້າ, ຂັັ້ນ
ປ5 ໃນປັດຈຸບັນອາດຕ້ອງໄດ້ປັບຄືນໃໝ່ໃຫ້ເຂົັ້າກັນ. ອາດຈະໄດ້ເຊືິ່ອມໂຍງເອົາຍຸດທະສາດ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ໃໝ່ເຂົັ້າໃນແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາປ 2021 – 2025.
ການປັບປຸງເອກະສານກ່ຽວກັບມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເລິ່ມໃນປ
2017 ແລະດັິ່ງໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທງ, ພາຍຫຼັງສໍາເລັດແລ້ວ, ມັນກໍຈະກາຍເປັນຂອບໂຄງຮ່າງລວມທິ່ໜັກແໜ້ນ
ເພືິ່ອສະໜັບສະໜນການປັບປຸງຄຸນນະພາບໃຫ້ດຂຶັ້ນໃນອານາຄົດ.
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➢ ການບລິຫານຄຸ້ມຄອງ
ກດຈະກໍາຕົັ້ນຕໍ ເພືິ່ອສ້າງຂດຄວາມສາມາດຂອງຜ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນກ່ຽວກັບການບໍລຫານຄຸ້ມຄອງ
ໂຮງຮຽນຂອງເຂົາເຈົັ້າ ແມ່ນການຜັນຂະຫຍາຍລະບົບການບໍລຫານຄຸ້ມຄອງໃນລະດັບໂຮງຮຽນໃນຂອບເຂດ
ທົິ່ວປະເທດ. ພະນັກງານຈາກພະແນກສຶກສາທການ ແລະ ກລາແຂວງ, ຫ້ອງການສຶກສາ ແລະ ກລາເມືອງ ແລະ
ຜ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນຈາກຂັັ້ນອະນຸບານ ຈົນຮອດຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວ
ກັບການບໍລຫານຄຸ້ມຄອງທິ່ອງໃສ່ໂຮງຮຽນເປັນຫຼັກ. ແຜນງານໄດ້ກວມເອົາການຊຸກຍ້ຊ່ວຍເຫຼືອຄ ແລະ ຜ້ອໍາ
ນວຍການໂຮງຮຽນ ຈາກ ຫ້ອງການສຶກສາ ແລະ ກລາເມືອງ ແລະ ຈະເຮັດວຽກຢ່າງມປະສດທພາບ ກັບຄະນະ
ກໍາມະການການສຶກສາຂັັ້ນບ້ານພາຍໃຕ້ການຊັ້ນໍາ ແລະ ຊັ້ນໍາອໍານວຍການໂຮງຮຽນໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ
ຄະນະກໍາມະການການສຶກສາຂັັ້ນບ້ານໃຫ້ມປະສດທພາບ ເພືິ່ອສ້າງແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນປະຈໍາປ ໂດຍອງໃສ່
ງົບປະມານທິ່ມ. ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜນຈາກບັນດາຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ
ກລາ ໄດ້ເພິ່ມງົບປະມານຊ່ວຍດ້ານວຊາການ ສໍາລັບຫ້ອງການສຶກສາ ແລະ ກລາເມືອງ ເພືິ່ອໃຫ້ຄສຶກສານເທດ
ໄປຕດຕາມ ແລະ ຊຸກຍ້ໂຮງຮຽນໃຫ້ຫຼາຍຂຶັ້ນກວ່າເກົິ່າ. ໂຄງການ GPE II ກໍໄດ້ສະໜອງງົບປະມານບໍລຫານ
ໂຮງຮຽນເພິ່ມເຕມ ຈາກທິ່ກະຊວງການເງນໃນການສະໜອງໃຫ້ ເສໍາລັບໂຮງຮຽນໃນບັນດາເມືອງເປົັ້າໝາຍຂອງ
ໂຄງການ ຊຶິ່ງຈະຊວຍໃຫ້ການສ້າງແຜນການປະຈໍາປທຈະແຈ້ງ ແລະ ສາມາດ ປະເມນຜົນໄດ້.
➢ ການວິເຄາະຜົນສາເລັດໂດຍລວມຂອງການສຶກສາຊັື້ນປະຖົມ
ຕົວເລກສະຖຕ ຈາກລະບົບການບໍລຫານຄຸ້ມຄອງຂໍັ້ມນຂ່າວສານການສຶກສາ (EMIS) ສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ວ່າຂະແໜງການຍ່ອຍປະຖົມສຶກສາ ແມ່ນພັດທະນາໄປຕາມເປົັ້າໝາຍ ແລະ ບາງຕົວຊັ້ບອກ ກໍປະຕບັດໄດ້ລືິ່ນ
ຄາດໝາຍທິ່ໄດ້ຄາດຄະເນຮອດປ 2020 ກ່ຽວກັບການເຂົັ້າຮຽນ ແລະ ອັດຕາການຈົບຊັັ້ນ, ເຖງວ່າ ສະພາບ
ຄວາມແຕກໂຕນກັນຍັງມຢ່ ໂດຍສະເພາະໃນກຸ່ມຄົນທຸກ . ມຫຼາຍກດຈະກໍາທິ່ໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ ເພືິ່ອສົິ່ງເສມ
ການເຂົັ້າຮຽນ ອັນເຮັດໃຫ້ ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນສຸດທສາມາດບັນລຸໄດ້ 98%, ດັດສະນຄວາມສະເໝພາບຍງ-ຊາຍກໍ
ເກືອບບັນລຸໄດ້, ເຖງແມ່ນວ່າຈໍານວນນັກຮຽນຢ່ນອກໂຮງຮຽນ ແມ່ນ ຍັງບໍິ່ມຄວາມຊັດເຈນ ໂດຍອງໃສ່ ການ
ຄາດຄະເນ ຢ່ໃນບົດວໄຈຂອງ ອົງການຢນເຊັບ ແລະ ທະນາຄານໂລກ.
ໂດຍລວມແລ້ວ ຄວາມຕ້ອງການໃນການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມໄດ້ເພິ່ມຂຶັ້ນ. ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນໃໝ່ສຸດທໄດ້
ເພິ່ມຂຶັ້ນຈາກ 98.5% ໃນປ 2015 ເປັນ 98.8% ໃນປ 2018 ແລະ ເກືອບບັນລໄດ້ຄາດໝາຍ 99% ພາຍ
ໃນປ 2020. ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນໃໝ່ສຸດທກໍໄດ້ເພິ່ມຂຶັ້ນຈາກ 97.2% ໃນປ 2015 ເປັນ 97.8% ໃນປ 2018
ຊຶິ່ງບໍິ່ໄກຈາກຄາດໝາຍ 99% ພາຍໃນປ 2020. ອັດຕາການລອດເຫຼືອໄດ້ເພິ່ມຂຶັ້ນຈາກ 78,3% ໃນປ 2015
ເປັນ 82.2%. ເພືິ່ອໃຫ້ບັນລຸໄດ້ ຄາດໝາຍ 90% ພາຍໃນປ 2020,ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ຕ້ອງໄດ້
ແກ້ໄຂບັນການປະລະ ແລະ ຄ້າງຫ້ອງຂອງນັກຮຽນຢ່າງຈງຈັງ. ອັດຕາການຮຽນຈົບຊັັ້ນຕາມກະແສນັກຮຽນໄດ້
ເພິ່ມຂຶັ້ນຈາກ 76% ໃນປ 2015 ເປັນ 79% ໃນປ 2018 ທຽບໃສ່ເປົັ້າໝາຍທິ່ວາງໄວ້ພາຍໃນປ 2020 ແມ່ນ
89%. ອັດຕາການຄ້າງຫ້ອງໃນຂັັ້ນຮຽນ ປ1 ໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງຈະແຈ້ງຈາກ 13.5% ໃນປ 2015 ເປັນ 8,8%
ໃນປ 2018, ຊຶິ່ງໄດ້ສໍາເລັດໜ້ອຍກວ່າຄາດໝາຍ 5% ທິ່ໄດ້ຄາດຄະເນໄວ້ສໍາລັບປ 2020. ອັດຕາການຄ້າງຫ້ອງ
ທັງໝົດໃນຊັັ້ນປະຖົມໃນປ 2018 ແມ່ນ 4% ທຽບໃສ່ຄາດໝາຍພາຍໃນປ 2020 ແມ່ນ 2%. ອັດຕາ
ການຕົກຫຼົິ່ນກໍໄດ້ບັນລຸຄາດໝາຍທິ່ວາງໄວ້ສໍາລັບປ 2020 ໂດຍມການຫຼຸດລົງຈາກ 5,2% ໃນປ 2015 ເປັນ
4% ໃນປ 2018.
ຄາດໝາຍທາງດ້ານປະລມານແມ່ນສາມາດບັນລຸໄດ້. ຍັງມອກ 2 ຂົງເຂດທິ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນປັດຈຸບັນ ນັັ້ນ
ຄື:
1. ຍົກຄຸນນະພາບການສອນ, ການຮຽນ ແລະ ຜົນການຮຽນຮ້ຂອງນັກຮຽນໃຫ້ສງຂຶັ້ນ,
71

2. ເພິ່ມທະວການເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກຈາກຄອບຄົວທິ່ຫຍຸ້ງຍາກ.
ບັນດາຕາຕະລາງລຸ່ມນັ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖງຜົນກະທົບຈາກຄວາມທຸກຍາກ, ຊົນເຜົິ່າ ແລະ ທິ່ຕັັ້ງທາງພມ
ສາດ ທິ່ມຕໍິ່ຜົນສໍາເລັດດ້ານການຮຽນຮ້ຂອງເດັກ .
% ຂອງເັດກອາຍຸ 6-11 ປ ທກ
ິ່ ໍາລັງຮຽໜຢ່ໃນຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ
2012
2017
ທຸກທິ່ສຸດ
20%
76%

ບໍິ່ທຸກ

ຄວາມແຕກ
ໂຕນ
15%

91%

ທຸກທິ່ສຸດ
20%
83%

2012
ເຂດຫ່າງໄກ
ສອກຫຼກ
75%

ຄວາມແຕກ
ໂຕນ
13%

ເຂດຫ່າງໄກ
ສອກຫຼກ
87%

2012
ເຜົິ່າລາວ

80%

94%

96%

ຄວາມແຕກ
ໂຕນ
13%

2017

ຕົວເມືອງ ແລະ
ຊົນນະບົດ
88%

ບໍິ່ແມ່ນເຜົິ່າລາວ

ບໍິ່ທຸກ

ຕົວເມືອງ ແລະ
ຊົນນະບົດ
92%

ຄວາມແຕກ
ໂຕນ
5%

2017
ຄວາມແຕກ
ໂຕນ
14%

ບໍິ່ແມ່ນເຜົິ່າລາວ

ເຜົິ່າລາວ

88%

95%

ຄວາມແຕກ
ໂຕນ
7%

ການສໍາຫຼວດດັດຊະນໝາຍສັງຄົມ (LSIS) 2012, 2017
% ຂອງເດັກ 11-14 ປ ທິ່ຮຽນຈົບປະຖົມ
2012
ຍງ

ຊາຍ

76%

82%

2017
ຄວາມແຕກ
ໂຕນ
6%

ຍງ

ຊາຍ

82%

85%

2012
ທຸກທິ່ສຸດ
20%
68%

ບໍິ່ທຸກ
83%

2017
ຄວາມແຕກ
ໂຕນ
15%

ທຸກທິ່ສຸດ
20%
70%

2012
ເຂດຫ່າງໄກ
ສອກຫຼກ
67%

ຕົວເມືອງ ແລະ
ຊົນນະບົດ
81%
ເຜົິ່າລາວ

77%

82%

ບໍິ່ທຸກ
89%

ຄວາມແຕກ
ໂຕນ
19%

2017
ຄວາມແຕກ
ໂຕນ
14%

ເຂດຫ່າງໄກ
ສອກຫຼກ
76%

2012
ບໍິ່ແມ່ນເຜົິ່າລາວ

ຄວາມແຕກ
ໂຕນ
3%

ຕົວເມືອງ ແລະ
ຊົນນະບົດ
85%

ຄວາມແຕກ
ໂຕນ
9%

2017
ຄວາມແຕກ
ໂຕນ
5%

ບໍິ່ແມ່ນເຜົິ່າລາວ

ເຜົິ່າລາວ

81%

87%

ການສໍາຫຼວດດັດຊະນໝາຍສັງຄົມ (LSIS) 2012, 2017

72

ຄວາມແຕກ
ໂຕນ
6%

1.2.2 ສິິ່ງທ້າທາຍໃນການສຶກສາຊັື້ນປະຖົມເພິ່ອບັນລຸຜົນສາເລັດດ້ານການຮຽນຮູ້ຕາມທີິ່ໄດ້
ຄາດຄະເນໄວ້
ບລມະສດຕົັ້ນຕໍສໍາລັບຂະແໜງການຍ່ອຍນັ້ ແມ່ນເພືິ່ອຮັບປະກັນວ່າຜ້ທິ່ຮຽນຈົບຊັັ້ນປະຖົມທຸກຄົນຕ້ອງ
ສາມາດອ່ານອອກຂຽນໄດ້ ແລະ ຄດໄລ່ເລກຂັັ້ນພືັ້ນຖານໄດ້, ຊຶິ່ງເປັນສິ່ງທິ່ທ້າທາຍ ຍ້ອນປະຊາກອນລາວ
ປະກອບດ້ວຍ 49 ຊົນເຜົິ່າທິ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຫຼາຍກຸ່ມຊົນເຜົິ່າບໍິ່ໄດ້ໃຊ້ພາສາລາວເປັນພາສາແມ່. ການປະເມນຜົນ
ຄວາມສາມາດດ້ານພາສາລາວ ແລະ ຄະນດສາດໃນຂັັ້ນ ປ3 (ASLO, 2017) ໄດ້ຄົັ້ນພົບວ່າຜົນການຮຽນໂດຍ
ລວມ ບໍິ່ແທດເໝາະກັບລະດັບຄວາມສາມາດຕາມທິ່ກໍານົດໄວ້ ເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດຮຽນຕໍິ່ໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ
ຕອນຕົັ້ນໄດ້. ການແກ້ໄຂບັນຫາໂດຍພືັ້ນຖານ ລວມມການປັບປຸງຫຼັກສດ ແລະ ປຶັ້ມແບບຮຽນ, ການປັບປຸງການ
ສ້າງຄ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຄປະຈໍາການ ຊຶິ່ງຄາດວ່າຈະຊ່ວຍແກ້ບາງບັນຫາພາຍໃນ 5 ປ ທິ່ຈະມາເຖງນັ້.
ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ຄວນພຈາລະນາ ການພັດທະນາຍຸດທະສາດສໍາລັບການແກ້ໄຂບັນຫາທິ່ຍືນຍົງ
ໃນຕໍິ່ໜ້າ, ໂດຍອງໃສ່ບົດຮຽນທິ່ຖອດຖອນໄດ້ຈາກກດຈະກໍາທິ່ກໍາລັງດໍາເນນຢ່ ຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ ກະຊວງສຶກ
ສາທການ ແລະ ກລາ ແລະ ຄຮ
່ ່ວມພັດທະນາ.
ແຜນງານກໍິ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງໂຮງຮຽນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຈໍານວນອາຄານຮຽນ ແລະ ຫ້ອງຮຽນເພິ່ມຂຶັ້ນ.
ເຖງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ດັິ່ງທິ່ໄດ້ກ່າວໃນພາກການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ບັນດາເມືອງເປົັ້າໝາຍສ່ວນຫຼາຍມທ່າອ່ຽງຢ່
ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກ ໂດຍມເສັັ້ນທາງເຂົັ້າເຖງດສົມຄວນ. ໃນໄລຍະກອງປະຊຸມປຶກສາ
ຫາລືໃນລະດັບແຂວງ ແລະ ເມືອງ ຂໍັ້ສະເໜສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນການກໍິ່ສ້າງໂຮງຮຽນເພິ່ມ, ແຕ່ບໍິ່ມຫຼັກຖານຢັັ້ງຢືນ
ວ່າມຈໍານວນເດັກຈັກຄົນໃນບ້ານ
ຫຼື
ໃນຊຸມຊົນທິ່ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຂົັ້າເຖງໂຮງຮຽນປະຖົມ.
ສະພາບ ທິ່ບໍິ່ມເສັັ້ນທາງໄປເຖງຫຼາຍເຂດໃນທົິ່ວປະເທດ ເຮັດໃຫ້ການກໍິ່ສ້າງໂຮງຮຽນຍິ່ງຫຍຸ້ງຍາກ. ອຸປະກອນ
ເກືອບວ່າບໍິ່ມ, ການຂົນສົິ່ງກໍແພງ ແລະ ເສັັ້ນທາງສ່ວນຫຼາຍບໍິ່ສາມາດທຽວໄດ້ໃນບາງໄລຍະຂອງປ. ຍັງມບັນຫາ
ຈໍານວນເດັກໃນເຂດຫ່າງໄກບໍພ
ິ່ ຽງພໍເພືິ່ອຈະສາມາດສະໜອງການປຸກສ້າງໂຮງຮຽນ ແລະ ສະໜອງຄ. ສິ່ງດັິ່ງ
ກ່າວນັ້ ໄດ້ນໍາໄປສ່ຄວາມແຕກໂຕນກັນໃນອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນ ລະຫວ່າງກຸ່ມຊົນເຜົິ່າຕ່າງໆທິ່ໃຊ້ພາສາຕ່າງກັນ
ແລະ ຕ້ອງການໃຫ້ມຍຸດທະສາດ ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ຈໍານວນເດັກຍງຊົນເຜົິ່າທິ່ບໍິ່ໄດ້ເຂົັ້າຮຽນໃນຊັັ້ນປະຖົມຫຼຸດລົງ.
ດັິ່ງນັັ້ນ, ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ ພັດທະນາຍຸດທະສາດທິ່ມທາງອອກຫຼາຍດ້ານ ເພືິ່ອຮັບປະກັນວ່າເດັກທຸກຄົນ
ສາມາດເຂົັ້າເຖງການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມ ຊຶິ່ງອາດລວມມຄື:
•
•

ປຸກລະດົມຊຸມຊົນໃຫ້ຊ່ວຍກັນສະໜອງການຂົນສົິ່ງ ແລະ ການປ້ອງກັນຕາມເສັັ້ນທາງໄປໂຮງຮຽນ
ປັບປຸງລະບົບກຸ່ມໂຮງຮຽນໃຫ້ດຂຶັ້ນ ແລະ ກໍິ່ສ້າງຫໍພັກໃນກຸ່ມໂຮງຮຽນດັິ່ງກ່າວ

ສິ່ງທ້າທາຍຕົັ້ນຕໍອືິ່ນໆ ແມ່ນເນືິ່ອງມາຈາກຄວາມຈໍາກັດດ້ານງົບປະມານ ລວມທັງຂໍັ້ຈໍາກັດທາງດ້ານຈໍາ
ນວນຄສຶກສານເທດສຶກສາ ແລະ ພະນັກງານຫ້ອງການສຶກສາ ແລະ ກລາເມືອງ ເພືິ່ອລົງໄປແນະນໍາຄ ແລະ
ຕດຕາມການປະຕບັດງານຂອງໂຮງຮຽນ, ລວມທັງສະພາບຂາດຄໃນເຂດທິ່ມຄວາມຕ້ອງການສງ.
1.2.3 ບູລີມະສິດເພິ່ອສະໜັບສະໜູນການສຶກສາຊັື້ນປະຖົມພາຍໃນປີ 2020
1) ເນັັ້ນໃສ່ເອກະສານສໍາລັບການສອນພາສາລາວ ແລະ ຄະນດສາດ
2) ກະກຽມຈັດຕັັ້ງປະຕບັດຫຼັກສດພາສາລາວຂັັ້ນ ປ 1 ສະບັບໃໝ່ໃນປ 2019/20
3) ເພມ
ິ່ ທະວການສະໜັບສະໜນຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາເມືອງທິ່ທຸກຍາກ ຊຶິ່ງປະຕບັດງານຍັງບໍິ່ທັນໄດ້ດ ແລະ ວັດ
ຜົນຄວາມກ້າວໜ້າຂອງເຂົາເຈົັ້າ ໂດຍທຽບໃສ່ຕົວຊັ້ວັດສະເພາະໃນການປະຕບັດງານ ເພືິ່ອໃຫ້ເປັນຕົວ
ແບບໃນການປັບປຸງການປະຕບັວຽກງານຂອງເມືອງທຸກອືິ່ນໆໃຫ້ດຂຶັ້ນ.
73

4)
5)
6)
7)

ເພິ່ມໂຄຕາຄປະຖົມໃນເຂດທິ່ຫຍຸ້ງຍາກ
ຮັບປະກັນວ່າໂຮງຮຽນທຸກແຫ່ງຈະໄດ້ຮັບງົບປະມານບໍລຫານ ໂດຍຜ່ານບັນຊເງນຝາກທາງທະນາຄານ
ໃຫ້ເຊືິ່ອມໂຍງທຶນສະໜັບສະໜນຈາກຄ່ຮ່ວມພັດທະນາເຂົັ້າໃນແຜນງົບປະມານປະຈໍາປ.
ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ກຸ່ມໂຮງຮຽນ ແລະ ລະບົບສຶກສານເທດ.

1.3 ການສຶກສາຊັື້ນມັດທະຍົມຕອນຕົນ
ື້
ຈຸດປະສົງລວມຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍການສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ທິ່ສະແດງອອກໃນແຜນພັດ
ທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ປ 2016 – 2020 ມຄື: 1) ເພືິ່ອຊຸກຍ້ຜ້ທິ່ຮຽນຈົບຊັັ້ນປະຖົມໃຫ້ສືບຕໍິ່ຮຽນຈົນຈົບ
ຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ; ແລະ 2) ເພືິ່ອຮັບປະກັນວ່າຜ້ຮຽນຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນທຸກຄົນມຄວາມຮ້ດ້ານ
ວທະຍາສາດ ເພືິ່ອຮຽນຕໍິ່ໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ; ແລະ ມຄວາມຮ້ດ້ານວຊາຊບພືັ້ນຖານ ແລະ ທັກສະ
ຕ່າງໆດ້ານປັນຍາສໍາລັບການດໍາລົງຊວດປະຈໍາວັນຂອງຕົນ.
ຂະແໜງການຍ່ອຍນັ້ມ 3 ຍຸດທະສາດ ເພືິ່ອບັນລຸບັນດາຈຸດປະສົງທິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້.
➢ ຍຸດທະສາດທີ 1: ເພືິ່ອສະໜັບສະໜນຜ້ທິ່ຮຽນຈົບຊັັ້ນປະຖົມທຸກຄົນໃຫ້ຮຽນຕໍິ່ຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກ
ສາຕອນຕົັ້ນ.
➢ ຍຸດທະສາດທີ 2: ປັບປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ.
➢ ຍຸດທະສາດທີ 3: ປັບປຸງປະສດທຜົນຂອງການບໍລຫານຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນໃຫ້ດຂືຶັ້ນ.
ຄວາມໝາຍຂອງສານວນ/ຄາສັບ:
ການສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ໂດຍປົກກະຕແລ້ວ ແມ່ນລວມເອົາເດັກໃນກຸ່ມອາຍຸ 11 – 14 ປ,
ແຕ່ກໍມບາງຕົວຢ່າງຂອງຜ້ເຂົັ້າຮຽນທິ່ກາຍເກນອາຍຸຢ່ບາງເຂດຫ່າງໄກ.
ການເຂົັ້າຮຽນໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ
ຕອນຕົັ້ນໄດ້ກາຍເປັນການເຂົັ້າຮຽນພາກບັງຄັບໃນປ 2015, ໂດຍມການກໍານົດວ່າເດັກທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ຮຽນສໍາ
ເລັດການສຶກສາຂັັ້ນພືັ້ນຖານຢ່າງໜ້ອຍພາຍໃນ 9 ປ. ຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນມ 4 ຂັັ້ນຮຽນ.
1.3.1 ຜົນສາເລັດໂດຍລວມ ທຽບໃສ່ຍຸດທະສາດທີິ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້
➢ ການເຂົື້າເຖິງການສຶກສາ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບ:
ເພືິ່ອຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການແຕກໂຕນກັນດ້ານບົດບາດຍງ-ຊາຍ,
ລວມທັງການຊຸກຍ້ນັກຮຽນຈາກກຸ່ມ
ຊົນເຜົິ່າ ແລະ ຜ້ທິ່ມຄວາມບົກຜ່ອງໄດ້ເຂົັ້າເຖງການສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມ, ໄດ້ມການເພິ່ມຈໍານວນຫ້ອງຮຽນຂຶັ້ນ
ແລະ ມການປຸກສ້າງອາຄານໃໝ່ໃນໂຮງຮຽນ ຊຶິ່ງລວມມຫ້ອງນໍັ້າ ແລະ ທາງເຂົັ້າເຖງຫ້ອງຮຽນສໍາລັບຜ້ໃຊ້
ລໍັ້ເລືິ່ອນ. ໄດ້ມການປຸກສ້າງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນໃໝ່ 30 ແຫ່ງ ພ້ອມດ້ວຍຫໍພັກ ແລະ ພືັ້ນຖານໂຄງ
ລ່າງທິ່ສະໜອງນໍັ້າສະອາດ, ໂດຍການສະໜັບສະໜນຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊ ຜ່ານໂຄງການພັດທະນາ
ຂະແໜງການຍ່ອຍມັດທະຍົມສຶກສາ (SESDP). ມການລາຍງານຈາກກອງປະຊຸມໃນລະດັບແຂວງ ທິ່ຢັັ້ງຢືນ
ວ່າ ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນໄດ້ເພິ່ມຂຶັ້ນ ແລະ ອັດຕາການປະລະຫຼຸດລົງ, ເນືິ່ອງຈາກວ່າໄດ້ມການປຸກສ້າງຫໍພັກໃຫ້
ນັກຮຽນ ແລະ ຄໃນເຂດຫຍຸ້ງຍາກ.
ຍັງມອກໜຶິ່ງຍຸດທະສາດຕົັ້ນຕໍ ທິ່ເອືັ້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການເຂົັ້າຮຽນໃນເຂດທຸກຍາກ ແລະ ເຂດຫຍຸ້ງຍາກ
ແມ່ນການໃຫ້ທຶນການສຶກສາ ແລະ ເງນຊຸກຍ້. ມນັກຮຽນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ ຈໍານວນ 1.740 ຄົນ
ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາ ໂດຍການສະໜັບສະໜນທຶນຈາກໂຄງການ SESDP ແລະ ໃນປ 2018 ລັດຖະບານກໍ
ໄດ້ໃຫ້ເງນຊຸກຍ້ແກ່ນັກຮຽນ 1.000 ທດ້ອຍໂອກາດ ເພືິ່ອຊ່ວຍເຂົາເຈົັ້າໃຫ້ຮຽນຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນ
ຕົັ້ນ. 80% ຂອງເງນຊຸກຍ້ຈາກລັດຖະບານ ແມ່ນເອົາໃຫ້ນັກຮຽນຊົນເຜົິ່າ, ຊຶິ່ງໃນນັ້ 50% ເປັນນັກຮຽນຍງ.
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ການສົິ່ງເສມດ້ານໂພຊະນາການ, ສຸຂະພາບ ແລະ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລນພັນຢ່ຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ
ຕອນຕົັ້ນ ກໍແມ່ນກດຈະກໍາຕົັ້ນຕໍໜຶິ່ງທິ່ໄດ້ວາງໃນແຜນ ຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການຍ່ອຍມັດທະຍົມ
ສຶກສາພາຍໃຕ້ຍຸດທະສາດທ 1. ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາໄດ້ຊັ້ນໍາຢ່າງໃກ້ຊດສນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ,
ໂຄງການອາຫານໂລກ, ອົງການ CRS ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງອືິ່ນໆໃນການສະໜັບສະໜນທຶນສະໜອງອາຫານ
ໃຫ້ໂຮງຮຽນ ຄຽງຄກ
່ ັບການຝຶກອົບຮົມດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ດ້ານການອະນາໄມຂັັ້ນພືັ້ນຖານ. ອົງການ
CRS ຍັງໄດ້ຝຶກອົົບຮົມຄໃນການຊອກຫາ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອນັກຮຽນທິ່ມບັນຫາທາງດ້ານສາຍຕາ, ດ້ານການຟັງ
ຫຼື ມບັນຫາດ້ານຄວາມຮັບຮ້. ເຂົາເຈົັ້າຈະສະໜອງເຄືິ່ອງປັບການຟັງ ແລະ ແວ່ນຕາໃຫ້ໃນກໍລະນທິ່ຕ້ອງການ.
➢ ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ
ໄດ້ມການຮັບຮອງເອົາຫຼັກສດສ້າງຄສະບັບໃໝ່ໃນປ 2016 ຊຶິ່ງໄດ້ຊ່ວຍຄໃນການສອນແຕ່ຂັັ້ນ ມ 1 ຫາ
ມ 7. ສິ່ງດັິ່ງກ່າວໄດ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາການຂາດຄ, ໂດຍສະເພາະຢ່ເຂດຫ່ງໄກ. ເຖງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຍັງມ
ການລາຍງານກ່ຽວກັບການຂາດຄສອນວຊາສລະປະ, ພະລະສຶກສາ, ວທະຍາສາດ, ຄະນດສາດ, ພາສາອັງກດ
ແລະ ເທັກໂນໂລຊຂໍັ້ມນຂ່າວສານ ແລະ ການສືິ່ສານ (ICT).
ໂຄງການພັດທະນາຂະແໜງການຍ່ອຍມັດທະຍົມສຶກສາ
(SESDP)
ສະໜັບສະໜນທຶນໂດຍ
ທະນາຄານພັດທະນາອາຊ ໄດ້ລົງທຶນໃສ່ການພັດທະນາຫຼັກສດ ເພືິ່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ
ໃຫ້ດຂຶັ້ນ. ເຂົາເຈົັ້າຍັງສະໜັບສະໜນການພັດທະນາປຶັ້ມແບບຮຽນໃໝ່. ຫຼັກສດໃໝ່ລວມເອົາການສຶກສາວຊາ
ຊບຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ ເພືິ່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຜທ
້ ິ່ຮຽນຈົບມທັກສະພືັ້ນຖານພຽງພໍ ເພືິ່ອມວຽກເຮັດ
ງານທໍາໄດ້. ໂຄງການ SESDP ຍັງໄດ້ສະໜັບສະໜນການແຈກຢາຍສືິ່ການຮຽນ, ຄອມພວເຕ ແລະ ອຸປະກອນໃສ່ຫ້ອງທົດລອງ. ໄດ້ມການພັດທະນາມາດຕະຖານຄຸນນະພາບແຫ່ງຊາດສະບັບໃໝ່ ຊຶິ່ງຈະໄດ້ນໍາໃຊ້ໃນປ
2020. ສະຖາບັນຄົັ້ນຄວ້າວທະຍາສາດການສຶກສາ ໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມການກະກຽມໂມດນ ສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມ
ໄລຍະສັັ້ນ ກ່ຽວກັບການປະເມນຜົນນັກຮຽນ ແລະ ຜະລດອຸປະກອນ.
➢ ການວາງແຜນ ແລະ ການບລິຫານຄຸ້ມຄອງ
ມກດຈະກໍາຕົັ້ນຕໍ ໃນການສ້າງຂດຄວາມສາມາດໃນການບໍລຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ເຊິ່ງເປັນການ
ຜັນຂະ ຫຍາຍການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດລະບົບການບໍລຫານຄຸ້ມຄອງທິ່ອງໃສ່ໂຮງຮຽນເປັນຫຼັກໃນທົິ່ວປະເທດ. ຄ
ຝຶກຫຼັກ 110 ຄົນ, ຜ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ 8.712 ຄົນ, ຄະນະກໍາມະການການສຶກສາຂັັ້ນບ້ານ 17.423 ຄົນ
ແລະ ພະນັກງານຈາກພະແນກສຶກສາທການ ແລະ ກລາແຂວງ ແລະ ຈາກຫ້ອງການສຶກສາ ແລະ ກລາເມືອງ
592 ຄົນ ແຕ່ຊັັ້ນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ຈົນຮອດຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ
ການບໍລຫານຄຸ້ມຄອງທິ່ອງໃສ່ໂຮງຮຽນເປັນຫຼັກ ໃນໄລຍະປ 2017/18. ແຜນງານໄດ້ບັນຈຸເອົາການແນະນໍາວ່າ
ຄວນຮ່ວມເຮັດວຽກກັບຄະນະກໍາມະການການສຶກສາຂັັ້ນບ້ານແນວໃດໃຫ້ມປະສດທພາບ
ເພືິ່ອພັດທະນາ
ແຜນການປະຈໍາປທິ່ເນັັ້ນຫຼັກຖານ ໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານງົບປະມານ ແລະ ລວມທັງ
ພາລະບົດບາດອັນໜັກແໜ້ນຂອງຫ້ອງການສຶກສາທການ ແລະ ກລາເມືອງ ແລະ ຂອງຄສຶກສານເທດໃນການ
ຊ່ວຍເຫຼືອຄສອນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ. ໃນສົກຮຽນ 2017/18, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ 100
ແຫ່ງ ໄດ້ຂຶັ້ນແຜນຂອງໂຮງຮຽນຢ່າງປະສດທພາບ ໂດຍອງໃສ່ຫຼັກການຂອງການບໍລຫານຄຸ້ມຄອງທິ່ອງໃສ່
ໂຮງຮຽນເປັນຫຼັກ.
➢ ການວິເຄາະຜົນສາເລັດໂດຍລວມຂອງການສຶກສາຊັນ
ື້ ມັດທະຍົມຕອນຕົນ
ື້
ຂະແໜງການຍ່ອຍແມ່ນຢໃ່ ນໄລຍະຂອງການປ່ຽນແປງ. ການເຂົັ້ິ່າຮຽນໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນໄດ້
ເພິ່ມຂຶັ້ນໃນໄລຍະປະຕບັດໂຄງການ ESDP. ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນລວມໄດ້ເພິ່ມຂຶັ້ນຈາກ 78% ໃນປ 2015
ເປັນ 83.1% ໃນປ 2018 ຊຶິ່ງຄາດວ່າຈະບັນລຸຄາດໝາຍ 85% ໃນປ 2020. ເຖງວ່າມກົດໝາຍໃໝ່ທິ່ກໍານົດ
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ການສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນເປັນການສຶກສາພາກບັງຄັບ, ຊຶິ່ງໝາຍຄວາມວ່ານັກຮຽນສ່ວຍໃຫຍ່ທິ່ຮຽນຕໍິ່
ໃນລະດັບມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ອາດມຄວາມຄາດຫວັງທິ່ຕ່າງຈາກນັກຮຽນທິ່ເລືອກຮຽນຕໍິ່ເອງ. ອັດຕາການ
ປະລະໄດ້ເພິ່ມຂຶັ້ນຈາກ 7.7% 2015 ເປັນ 9.1% ໃນປ 2018 ແລະ ຈະບໍິ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ຄາດໝາຍ 2%
ພາຍໃນປ 2020. ສະນັັ້ນ ຈຶິ່ງມຄວາມຕ້ອງການໃນການຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊດກັບບັນດາຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ
ທິ່ສາມາດສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃນຫຼັກສດຂອງການສຶກສາວຊາຊບ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ ເພືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນການຕົກ
ຫຼົິ່ນ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າຜທ
້ ິ່ຮຽນຈົບມ ຄວາມຮ້ ແລະ ທັກສະພຽງພໍ ເພືິ່ອຫາວຽກເຮັດງານທໍາທິ່ແທດ
ເໝາະໄດ້ ຫຼື ເພືິ່ອສ້າງທຸລະກດຂະໜາດນ້ອຍຂອງຕົນເອງ.
ຜ້ທິ່ຮຽນຈົບຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາບາງຄົນ ບໍິ່ສາມາດສືບຕໍິ່ຮຽນໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນໄດ້, ຍ້ອນບໍິ່ມ
ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຢ່ທ້ອງຖິ່ນ. ສະນັັ້ນ, ເຂົາເຈົັ້າກໍຈະຮຽນຕໍິ່ໃນລະບົບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຊຶິ່ງເຮັດໃຫ້
ອັດຕາການຮຽນຕໍິ່ຈາກ ປ5 ຫາ ມ1 ຫຼຸດລົງຈາກ 91.7% ໃນປ 2015 ເປັນ 88% ໃນປ 2018. ເຖງຢ່າງໃດ
ກໍຕາມ, ເພືິ່ອກໍາໄດ້ພາບລວມຂອງການສຶກສາ, ມັນຈຶິ່ງມຄວາມຈໍາເປັນທິ່ຈະຕ້ອງຊອກຫາອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນ
ໃນສາຍການສຶກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນ ຂອງນັກຮຽນຈົບ ປ 5, ຊຶິ່ງອັດຕາດ່ັງກ່າວຍັງບໍິ່ທັນສາມາດເກັບກໍາໄດ້.
ດັດຊະນຄວາມສະເໝພາບຍງ-ຊາຍສໍາລັບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນແມ່ນ 0.95 ຊຶິ່ງຕໍິ່າກວ່າດັດຊະນ
ຄວາມສະເໝພາບຍງ-ຊາຍໃນຊັັ້ນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ. ເມືິ່ອທຽບໃສ່ຈໍານວນເດັກ
ຍງທິ່ຍັງບໍິ່ສາມາດເຂົັ້າຮຽນ, ດັດຊະນດັິ່ງກ່າວກໍຍິ່ງຕໍິ່າ. ຍັງມຄວາມຕ້ອງການສງກ່ຽວກັບການເຂົັ້າເຖງຫ້ອງນໍັ້າ
ສະອາດ, ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາແກ່ເດັກຍງ ແລະ ການລະດົມຊຸກຍ້ຊຸມຊົນໃຫ້ເຂົັ້າໃຈເຖງຜົນປະໂຫຍດທາງສັງຄົມ
ໃນການໃຫ້ການສຶກສາແກ່ເດັກຍງ, ເພືິ່ອເພິ່ມການເຂົັ້າຮຽນຂອງຜ້ຍງ.
ສະພາບການຂາດເຂນຫ້ອງສະໝຸດ/ເອກະສານເພືິ່ອອ່ານ ແລະ ຫ້ອງສະເພາະສໍາລັບວຊາວທະຍາສາດ
ແລະ ການຮຽນເທັກໂນໂລຊພືັ້ນຖານ ກໍຍັງໜັກໜ່ວງ ຊຶິ່ງຖ້າສົບທົບໃສ່ກັບການຂາດຄໃນຂົງເຂດດັິ່ງກ່າວ ຍິ່ງມ
ຄວາມຈໍາກັດໃນການປັບປຸງຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນໃຫ້ດຂຶັ້ນ. ບາງໂຮງຮຽນກໍໄດ້ນໍາໃຊ້ຫ້ອງຮຽນຫ້ອງ ໜຶິ່ງ
ເຮັດເປັນຫ້ອງອຸປະກອນ/ຫ້ອງອ່ານ ຊຶິ່ງເປັນພືັ້ນຖານໃຫ້ທັງ 3 ຂົງເຂດວຊາ ແຕ່ຍັງມຄວາມຕ້ອງການສງ ທິ່ຈະ
ຕ້ອງມແຜນງົບປະມານຢ່າງຈະແຈ້ງ ເພືິ່ອສະໜອງບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນຕົັ້ນຕໍ ເພືິ່ອຮັບປະກັນ
ໃຫ້ຜົນການຮຽນຮ້ຂອງນັກຮຽນທິ່ມຄຸນນະພາບສງ. ລັດຖະບານມຄວາມມຸ່ງໝັັ້ນທິ່ຈະສະໜອງຄອມພວເຕໃຫ້
ທຸກໂຮງຮຽນພາຍໃນປ 2020.
ບໍິ່ມລະບົບກຸ່ມໂຮງຮຽນໃນລະດັບມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ ຊຶິ່ງເປັນການຈໍາກັດການປະຕບັດທິ່ດ ແລະ
ຈໍາກັດການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນຮ່ວມກັນ. ມັນເຖງເວລາທິ່ທາງຂະແໜງການຍ່ອຍຕ້ອງການ ການຮ່ວມມືຢ່າງ
ກວ້າງຂວາງກັບຊຸມຊົນ ແລະ ສ້າງຕັັ້ງການປະສານງານໃໝ່, ມັນອາດຈະຕ້ອງພຈາລະນາການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ
ເປັນກຸ່ມໂຮງຮຽນ.
ໃນຂໍັ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕກ່ຽວກັບການເລືິ່ອນຊັັ້ນແບບຕໍິ່ເນືິ່ອງ ກໍໄດ້ລະບຸວ່າ ໃຫ້ໂຮງຮຽນທຸກແຫ່ງ
ສະໜອງການສອນບໍາລຸງສໍາລັບເດັກທິ່ຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອເພິ່ມເຕມ. ເຖງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຍັງມຄຫຼາຍຄົນທິ່
ບໍິ່ມທັກສະ ແລະ ຄວາມຮ້ໃນການສະໜອງຫ້ອງຮຽນບໍາລຸງໄດ້. ສະນັັ້ນ, ພະແນກສຶກສາທການ ແລະ ກລາ
ແຂວງຕ້ອງແບ່ງງົບປະມານໃຫ້ພະນັກງານຫ້ອງການສຶກສາທການ ແລະ ກລາປະຈໍາເມືອງ ແລະ ຄສຶກສານເທດ
ໃນການລົງໃຫ້ຄໍາແນະນໍາການສອນບໍາລຸງຜ່ານລະບົບໂຮງຮຽນເຄືອຄ່າຍ ຊຶິ່ງອາດຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການ
ປະລະໄດ້.
ບັນດາກດຈະກໍາທິ່ພົວພັນກັບການວາງແຜນ ແລະ ການບໍລຫານຄຸ້ມຄອງໃນໂຄງການ ESDP ລວມເອົາ
ການນໍາສະເໜໜຶິ່ງ ຊຶິ່ງເນັັ້ນວ່າ ຕ້ອງໄດ້ນໍາໃຊ້ເທກໂນໂລຊຂໍມ
ັ້ ນຂ່າວສານ ແລະ ການສືິ່ສານ ຫຼື ICT ເພືິ່ອເພິ່ມ
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ທະວການບໍລຫານຄຸ້ມຄອງຂອງໂຮງຮຽນ ຊຶິ່ງເປັນກດຈະກໍາທິ່ຄາດຫວັງສງສົມຄວນ. ກ່ອນອືິ່ນໝົດ ຕ້ອງຂຶັ້ນ
ແຜນສ້າງຖານຂໍັ້ມນສໍາລັບຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍໃນລະດັບສນກາງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານໃນ
ລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ເນືິ່ອງຈາກວ່າສ່ວນຫຼາຍເຂົາເຈົັ້າບໍິ່ມທັກສະໃນການນໍາໃຊ້ ICT ຢ່າງມປະສດທພາບໃນວຽກ
ວຊາການ/ອາຊບຂອງຕົນ.
1.3.2 ບູລີມະສິດໃນການສະໜັບສະໜູນການສຶກສາຊັື້ນມັດທະຍົມຕອນຕົື້ນ ພາຍໃນປີ 2020
1) ຊອກຫາການຮ່ວມມືໃນທຸກລະດັບ ເພືິ່ອສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງວຽກງານວຊາຊບ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ
ກ່ຽວກັບຫຼັກສດ.
2) ພຈາລະນາເຖງການສ້າງຕັັ້ງກຸ່ມໂຮງຮຽນຂອງຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ.
3) ຮັບປະກັນວ່າທຸກລະດັບ ເຂົັ້າໃຈຂອບໂຄງຮ່າງລວມຂອງການຕດຕາມ - ປະເມນຜົນ ແລະ ນໍາໃຊ້ມັນ
ເປັນບ່ອນອງໃນການລາຍງານ.
1.4 ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ
ຈຸດປະສົງລວມຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ
ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ 2016-2020 ມຄືດັິ່ງນັ້:
-

ຄືດັິ່ງສະແດງໄວ້ໃນແຜນພັດທະນາ

ເພືິ່ອສ້າງໂອກາດໃຫ້ເດັກທິ່ຢ່ນອກໂຮງຮຽນ ແລະ ເດັກທິ່ປະລະໄດ້ຮັບການສຶກສາ ແລະ ຮຽນຈົບຊັັ້ນ
ປະຖົມສຶກສາ ແລະ ສືບຕໍິ່ການຮຽນຂອງເຂົາເຈົັ້າໃນລະດັບຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ.

ຂະແໜງການຍ່ອຍ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນມ 7 ຍຸດທະສາດເພືິ່ອບັນລຸຈຸດປະສົງ
➢ ຍຸດທະສາດທີ 1: ຂະຫຍາຍການສຶກສານອກໂຮງຮຽນສເ່ ຂດຫ່າງໄກ ແລະ ເຂດສອກຫຼກເພືິ່ອ
ສະໜອງການສຶກສາໃຫ້ກຸ່ມຜທ
້ ິ່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຜ້ທຸກຍາກ, ເພດຍງ ແລະ ຊົນເຜົິ່າຢ່າງສະເໝພາບ
ແລະ ເທົິ່າທຽມກັນ.
➢ ຍຸດທະສາດທີ 2: ປັບປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນໃນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ.
➢ ຍຸດທະສາດທີ 3: ສົິ່ງເສມການສືບຕໍຍ
ິ່ ົກລະດັບການສຶກສາ.
➢ ຍຸດທະສາດທີ 4: ສະໜອງທັກສະອາຊວະສຶກສາຂັັ້ນພືັ້ນຖານໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ, ຈາກນັນ
ັ້ , ເຂົາເຈົັ້າກໍ
ສາມາດນໍາໃຊ້ທັກສະເຫຼົິ່ານັັ້ນເພືິ່ອປັບປຸງເງືິ່ອນໄຂການດໍາລົງຊວດຂອງເຂົາເຈົັ້າ.
➢ ຍຸດທະສາດທີ 5: ພັດທະນາສນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນເພືິ່ອໃຫ້ກາຍເປັນສນແຫ່ງການຮຽນຮ້ ແລະ
ຊຸກຍທ
້ ຸກຄົນໃຫ້ສືບຕໍິ່ການຮຽນຮຕ
້ ະຫຼອດຊວດ.
➢ ຍຸດທະສາດທີ 6: ສົິ່ງເສມ ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜນການຮຽນຢ່າງເປັນເອກະລາດ ແລະ ສົິ່ງເສມ
ການຮຽນທາງໄກ.
➢ ຍຸດທະສາດທີ 7: ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການຄຸມ
້ ຄອງບໍລຫານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ.
ຄາສັບ/ສານວນ: ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນແມ່ນການຮຽນຮ່ວມກັບຜພ
້ ການ
ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນແມ່ນໃຫ້ໂອກາດການສຶກສາແກ່ກມ
ຸ່ ຄົນດັິ່ງຕໍິ່ໄປນັ້ :
•
•
•

ແລະ

ໂດຍທົິ່ວໄປແລ້ວ

ເດັກທິ່ຢ່ນອກໂຮງຮຽນ ແລະ ເດັກປະລະ ອາຍຸແຕ່ 6-14 ປ ຜ້ທິ່ບໄໍິ່ ດ້ເຂົັ້າເຖງການສຶກສາຕາມລະບົບ
ການສຶກສາໃນເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼກ ແລະ ເຂດທິ່ດ້ອຍໂອກາດ.
ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຜ້ໃຫຍ່ທິ່ດ້ອຍໂອກາດ ອາຍຸແຕ່ 15-45 ປ.
ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຜ້ໃຫຍ່ ອາຍຸແຕ່ 15-35 ປ ຜທ
້ ິ່ຮຽນບໍຈ
ິ່ ົບມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ.
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•

ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຜ້ໃຫຍ່ທິ່ດ້ອຍໂອກາດອາຍຸແຕ່ 16 ປ ແລະ ຫຼາຍກວ່ານັັ້ນ.

ຫຼັກສດປະຖົມ, ມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ ແມ່ນຫຼັກສດທິ່ທຽບເທົິ່າກັບລະບົບຫຼັກສດປົກກະຕ.
1.4.1 ຜົນສາເລັດໂດຍລວມຕກ
ິ່ ັບແຜນຍຸດທະສາດທີິ່ວາງໄວ້
➢ ການເຂົື້າເຖິງ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບ:
ໜຶິ່ງໃນເງືິ່ອນໄຂທິ່ຈະອອກຈາກປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແມ່ນອັດຕາການຮ້ໜັງສື. ການເພິ່ມອັດຕາ ການ
ຮ້ໜັງສືແມ່ນບຸລມະສດທິ່ສາໍ ຄັນສໍາລັບກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ດ້ວຍການສຸມໃສ່ຄວາມສາມາດທາງ
ດ້ານພາສາລາວໃນຊັັ້ນປະຖົມຕອນຕົັ້ນ. ແຕ່ວ່າອັດຕາການຮ້ໜັງສືຂອງປະຊາກອນໂດຍລວມແມ່ນຍັງຈໍາກັດຢ່.
ລະບົບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນທິ່ມປະສດທຜົນສາມາດຊ່ວຍເພິ່ມອັດຕາການຮ້ໜັງສືໃຫ້ດຂຶັ້ນ ແລະ ກົມການ
ສຶກສານອກໂຮງຮຽນຈະຂະຫຍາຍວທການດໍາເນນງານແບບນັ້ຈາກ 10 ແຂວງໃນປ 2015 ເພືິ່ອຂະຫຍາຍ
ໂອກາດການເຂົັ້າເຖງການສຶກສາ ຢ່ໝົດທຸກແຂວງໃນທົິ່ວປະເທດພາຍໃນ ປ 2020.
ເພືິ່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜນການການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາ
ກອນຢ່າງມປະສດທພາບ, ສນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນແມ່ນກໍາລັງຮ່ວມມືກັນ ເພືິ່ອແລກປ່ຽນອຸປະກອນ ແລະ
ພະນັກງານໃນໜຶິ່ງສນໃນທຸກ 5 ບ້ານ. ທັງໝົດນັ້ກໍແມ່ນນໍາໄປສ່ການຕັດສນໃຈເພືິ່ອສ້າງສນການສຶກສານອກ
ໂຮງຮຽນກໍຄືສນການຮຽນຮ້ຊຸມຊົນ. ໃນໄລຍະປະຕບັດແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ ຈົນ
ຮອດປັດຈຸບັນ ຊຸມຊົນໄດ້ສ້າງ 4 ສນໃໝ່ຂຶັ້ນ ແລະ ກໍມແຜນທິ່ຈະສ້າງສນການຮຽນຮ້ຊຸມຊົນຕືິ່ມອກ 9 ແຫ່ງ
ພາຍໃນປ 2020. ໃນແຜນໄລຍະຍາວໃນຕໍິ່ໜ້າ ຢ່າງນ້ອຍຕ້ອງມ ໜຶິ່ງສນການຮຽນຮ້ຊຸມຊົນໃນ 17 ພືັ້ນທິ່ໃນ
ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດພຸມມປະເທດຫ່າງໄກສອກຫຼກ. ສນຮຽນຮ້ຊຸມຊົນເຫຼົິ່ານັ້ຈະຖືກສ້າງຂຶັ້ນໃນ 3 ຮບ
ແບບຕໍິ່ປ. ການສະເໜລະບົບຂອງສນຮຽນຮ້ຊຸມຊົນສໍາລັບຮບແບບການດໍາເນນການສອນໃນລະບົບການສຶກສາ
ນອກໂຮງຮຽນໄດ້ຖືກນໍາສະເໜຕໍິ່ກະຊວງສຶກສາໃນປ 2017 ແລະ ກ າລັງລໍຖ້າການອະນຸມັດ.
ການສໍາຫຼວດໃນທາງເລກ (2016–18) ເພືິ່ອກໍານົດຄວາມຕ້ອງການດ້ານອາຊວະສຶກສາ ແລະ ຄວາມ
ຕ້ອງການດ້ານການຝຶກອົບຮົມສໍາລັບນັກຮຽນທິ່ມຄວາມພການ ແມ່ນກໍາລັງສະຫຼຸບສັງລວມ. ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການ
ສໍາຫຼວດນຈ
ັ້ ະຊ່ວຍແນະນໍາໃນການພັດທະນາຍຸດທະສາດ ແລະ ການປະຕບັດສໍາລັບແຜນພັດທະນາຂະແໜງການ
ສຶກສາ ແລະ ກລາ ໃນຄັັ້ງຕໍິ່ໄປ.
ການທົບທວນຫຼັກສດ ສໍາລັບຫຼັກສດຝຶກອົບຮົມອາຊວະສຶກສາຂັັ້ນພືັ້ນຖານເພືິ່ອກວມເອົາຊາວໜຸ່ມທິ່ຢ່
ນອກໂຮງຮຽນໃຫ້ເຂົັ້າເຖງຕະຫຼາດແຮງງານ
ຊຶິ່ງຫວ່າງບໍິ່ດົນມານັ້ໄດ້ຖືກຮັບຮ້ຢ່າງເປັນທາງການວ່າເປັນພາກ
ສ່ວນນຶິ່ງຂອງການສະໜອງການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບອາຊວະສຶກສາ. ຫຼັກສດນັ້ ຕດພັນກັບການຂະຫຍາຍທິ່
ກວມເອົາເຂດບໍລການ, ຊຶິ່ງມຄວາມຄາດຫວັງ ເພືິ່ອຜັກດັນການເຂົັ້າຮ່ວມຂອງຊາວໜຸ່ມໃຫ້ເພິ່ມຂຶັ້ນຈາກ 3.000
ຄົນໃນປ 2018 ເພືິ່ອໃຫ້ບັນລຸໄດ້ຄາດໝາຍປະມານ 20.000 ຄົນພາຍໃນປ 2020.
➢ ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ
ໄດ້ສໍາເລັດການສ້າງມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນສະບັບໃໝ່ໃນປ 2017 ແລະ ໃນ
ປັດຈຸບັນນັ້ກໍາລັງລໍຖ້າການອະນຸມັດຢ່າງເປັນທາງການຈາກກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ. ໃນເວລາດຽວກັນ
ນັັ້ນ ກໍໄດ້ມການເຜຍແຜ່ກ່ຽວກັບມາດຕະຖານດັິ່ງກ່າວ ແລະ ໃນປ 2018 ສນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນທິ່
ແຂວງວຽງຈັນ ບັນລຸໄດ້ 35 ມາດຕະຖານຢ່າງສໍາເລັດຜົນ. ສນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນທິ່ແຂວງສະຫວັນນະ
ເຂດ ແລະ ຈໍາປາສັກແມ່ນດໍາເນນໄປຖືກລວງແລ້ວໃນການບັນລຸຢ່າງເຕັມສ່ວນຂອງມາດຕະຖານດັິ່ງກ່າວພາຍ
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ໃນປ 2020, ແລະ ສນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນແຫ່ງອຶິ່ນໆແມ່ນກໍາລັງດໍາເນນງານເພືິ່ອກ້າວໄປສ່ການບັນລຸ
ມາດຕະຖານດັິ່ງກ່າວ.
ຫຼັກສດໄດ້ຖືກຍົກລະດັບເພືິ່ອໃຫ້ມຄວາມກົມກຽວ ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາເສດຖະກດ
ສັງຄົມ ແລະ ກົມທິ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊດກັບທມງານການສຶກສາຄ ເພືິ່ອສະໜອງຫຼັກສດສໍາລັບ
ການຍົກລະດັບ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄອາຈານໃນຊ່ວງເວລາພັກແລ້ງເພືິ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕບັດຫຼັກສດສະບັບທົບ
ທວນແລ້ວ. ທັກສະໃໝ່ໆປະກອບດ້ວຍການການທ່ອງທ່ຽວ, ການຕ້ອນຮັບແຂກ, ການໂຮງແຮມ ແລະ ການປຸງ
ແຕ່ງອາຫານ. ເພືິ່ອດໍາເນນການຝຶກອົບຮົມທັກສະໃໝ່ໆນັ້, ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ມຫຼັກສດກ່ຽວກັບ
ການສ້າງຂດຄວາມສາມາດ ຊຶິ່ງກອງປະຊຸມຕ່າງໆແມ່ນມຢໃ່ ນແຜນປະຈໍາປແລ້ວ, ນັບທັງການໄປທັດສະນະ
ສຶກສາ ເພືິ່ອໃຫ້ພະນັກງານໄດ້ຮັບຮ້ສິ່ງໃໝ່ກ່ຽວກັບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນທິ່ກຽ່ ວຂ້ອງກັບການພັດທະນາ.
ແຜນການເພິ່ມການເຂົັ້າເຖງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ໂດຍຜ່ານການຮຽນແບບທາງໄກ ແມ່ນຍັງບໍິ່ຊັດ
ເຈນ. ລະບຽບຫຼັກການກ່ຽວກັບການຮຽນທາງໄກໄດ້ຖືກກະກຽມຂຶັ້ນເພືິ່ອການສຶກສາຊັັ້ນສງ, ແຕ່ວ່າລະບຽບ
ຫຼັກການຂອງຮບແບບການຮຽນທາງໄກສໍາລັບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສ້າງຄະນະກໍາມະການ
ແຫ່ງຊາດເພືິ່ອການຮຽນຮ້ຕະຫຼອດຊວດຂຶັ້ນ ຊຶິ່ງຄະນະກໍາມະການດັິ່ງກ່າວຍັງບໍິ່ທັນໄດ້ສ້າງຂຶັ້ນຢ່າງເປັນທາງການ
ເທືິ່ອ.
ເຖງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ກດຈະກໍາຕ່າງໆສໍາລັບການຮຽນຮ້ຕະຫຼອດຊວດກໍາລັງຖືກຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ. ແນວ
ຄວາມຄດນັ້ແມ່ນອົງການດວວ (DVV) ຊຶິ່ງແມ່ນອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນຕັັ້ງຢປ
່ ະເທດເຢັຍລະມັນ ເປັນຜ້ໃຫ້ການ
ສະໜັບສະໜນ, ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນນັ້ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການສຶກສາຜ້ໃຫຍ່. ໃນປ 2017, ພະນັກງານການ
ສຶກສານອກໂຮງຮຽນໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃນຫຼັກການພືັ້ນຖານ ແລະ ວທການສອນເພືິ່ອສອນຫຼັກສດການ
ຮຽນຮ້ຕະຫຼອດຊວດຈໍານວນ 35 ຄົນ. ໃນປ 2018, ພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 70 ຄົນ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ
ແລະ ອກ 100 ກວ່າຄົນຈະໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມພາຍໃນປ 2020. ເມືິ່ອສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມກົມທິ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ຈະຊ່ວຍກະກຽມຂໍຕ
ັ້ ົກລົງໃນການສ້າງຕັັ້ງຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດ ເພືິ່ອການຮຽນຮ້ຕະຫຼອດຊວດ
ຊຶິ່ງຈະປະກອບດ້ວຍແຜນປະຕບັດໃນແຜນ 5 ປ ຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ ໃນໄລຍະ
ຕໍິ່ໄປ.
➢ ການຄຸ້ມຄອງບລິຫານ
ການຂະຫຍາຍການບໍລການມຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງມຈໍານວນພະນັກງານເພິ່ມເຕມ. ພາຍໃຕ້ລະບົບການ
ໃຫ້ໂຄຕາໃນປັດຈຸບັນ, ການບັນຈຸພະນັກງານໃໝ່ແມ່ນຍັງມຄວາມຈໍາກັດຫຼາຍ. ເພາະສະນັັ້ນ, ແຜນຂອງກົມທິ່
ຈະຢືມພະນັກງານຈາກຈາກລະບົບປົກກະຕ ແລະ/ຫຼື ຢືມພະນັກງານມາຈາກກະຊວງອຶິ່ນໆ ໃນບ່ອນທິ່ເປັນໄປ
ໄດ້ເພືິ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມພະນັກງານພຽງພໍໃນແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ. ເພືິ່ອບຸລະນາການຂໍັ້ມນກ່ຽວກັບການສຶກສານອກ
ໂຮງຮຽນໃຫ້ເຂົັ້າກັບລະບົບຂໍມ
ັ້ ນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ, ຊຶິ່ງປັດຈຸບັນນັ້ກາໍ ລັງຖືກພັດທະນາຢ່ໂດຍໄດ້
ຮັບການສະໜັບສະໜນຈາກອົງການອຸຍນເຊັບ, ອຸຍເນດສະໂກ ແລະ ສ. ເກົາຫຼ ຊຶິ່ງມແຜນ ໃຫ້ສາມາດຈັດຕັັ້ງ
ປະຕບັດໄດ້ຢ່າງສົມບນແບບ ພາຍໃນປ 2020.
➢ ການວິເຄາະຜົນໄດ້ຮັບໂດຍລວມຂອງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ
ຂະແໜງການຍ່ອຍ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ກໍາລັງຢ່ໃນໄລຍະການປັບປ່ຽນ/ປ່ຽນແປງ ແລະ ໄລຍະ
ຂະຫຍາຍຕົວທິ່ມຄວາມໝາຍສໍາຄັນຫຼາຍ. ໃນໄລຍະນັ້ແມ່ນຍັງມຄວາມກົດດັນເພືິ່ອປັບປຸງອັດຕາການຮ້ໜັງສື
ໃນຂອບເຂດທົິ່ວປະເທດ ນັບທັງການເພິ່ມຂຶັ້ນທາງດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງຫຼັກສດ ເພືິ່ອ
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ຮັບປະກັນໄດ້ວ່ານັກຮຽນຈົບຈາກການສຶກສານອກໂຮງຮຽນເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮ້
ຕ້ອງການຂອງການເຕບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກດ.

ແລະ

ທັກສະເພືິ່ອຄວາມ

ການສະໜອງຫຼັກສດການຮ້ໜັງສືສໍາລັບຜ້ໃຫຍ່ ແລະ ຊາວໜຸ່ມທິ່ບໍິ່ຮ້ໜັງສື (ລະດັບ 1) ແມ່ນດໍາເນນໄປ
ຖືກລວງແລ້ວເພືິ່ອບັນລຸຄາດໝາຍ. ໃນປ 2018 ມຜ້ຮຽນເກືອບ 20.000 ຄົນ ທຽບກັບຄາດໝາຍໃຫ້ໄດ້
ປະມານ 30.000 ຄົນສໍາລັບປ 2020. ເຖງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການສະໜອງຫຼັກສດການຮໜ
້ ັງສືສໍາລັບເດັກບໍິ່ໄດ້
ເຂົັ້າໂຮງຮຽນອາຍຸແຕ່ 6-14 ປ ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກໃຫ້ບັນລຸໄດ້ໂດຍປະມານ 5.000
ຄົນໃນປ 2018 ທຽບໃສ່ຄາດໝາຍໃຫ້ໄດ້ເຂົັ້າຮຽນປະມານ 15.000 ຄົນ ພາຍໃນປ 2020. ສິ່ງທິ່ກ່າວມານັ້
ອາດຈະພໍພຽງໃນການເປັນພາກສ່ວນນຶິ່ງເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ການເຂົັ້າເຖງໂຮງຮຽນປະຖົມແບບທາງການທິ່ດ.
ຜົນສໍາເລັດຂອງຄາດໝາຍດ້ວຍຕົວມັນເອງແລ້ວບໍິ່ສາມາດແກ້ບັນຫາໄດ້. ຊົນເຜົິ່າ ແລະ ບົດບາດຍງຊາຍ
ຊຶິ່ງທັງສອງອັນນັ້ຍັງແມ່ນປັດໄຈທິ່ສໍາຄັນ.
ມັນມຄວາມແຕກຕ່າງຂອງການຮ້ໜັງສືທິ່ເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ
ລະຫວ່າງກຸ່ມຊົນເຜົິ່າ ຄືທິ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນພາກທ 3 ຂອງຜົນໄດ້ຮັບລວມ ແລະ ການຮໜ
້ ັງສືຂອງແມ່ຍງແມ່ນ
ຍັງຕໍິ່າກວ່າຜຊ
້ າຍຫຼາຍ, ໂດຍສະເພາະໃນກຸ່ມພາສາທິ່ບໍິ່ແມ່ນກຸ່ມລາວ-ໄຕ.
ຄໍາສັິ່ງແນະນໍາຂອງກົດໝາຍການສຶກສາສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ຕໍິ່ການສຶກສາມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນແມ່ນການ
ສຶກສາພາກບັງຄັບ ແລະ ມຜົນຕໍິ່ຂະແໜງການຍ່ອຍ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນເຊັິ່ນດຽວກັນ, ໃນກົດໝາຍ
ສະບັບນັ້,
ມັນມຄາດໝາຍເພືິ່ອສະໜອງຫຼັກສດທຽບເທົິ່າກັບລະດັບມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນໃຫ້ແກ່ຜ້ທິ່ມ
ອາຍຸແຕ່ 15-35 ປ ໃນຂອບເຂດທົິ່ວປະເທດ. ດັິ່ງນັັ້ນ, ທຸກໆແຂວງສາມາດປະກາດຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ
ຕອນຕົັ້ນພາຍໃນປ 2020. ເພືິ່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜນຄໍາສັິ່ງແນະນໍານ,ັ້ ມແຜນ/ໂຄງການຫຼາຍໆໂຄງການໃນ
ລະດັບເມືອງຊຶິ່ງເລັ້ມຈາກ 40 ໂຄງການໃນປ 2018 ເຖງ 148 ໂຄງການພາຍໃນ 2020.
ການເພິ່ມບົດບາດໜ້າທິ່ ທິ່ສໍາຄັນຂອງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຂຶັ້ນ ແມ່ນກໍາລັງຖືກຮັບຮໂ້ ດຍຜ່ານການ
ແຊກຊ້ອນຫຼາຍໆວຽກວຊາການຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍນັ້
ເຂົັ້າໃນລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂໍັ້ມນການສຶກສາ
(EMIS).ໃນປັດຈຸບັນນັ້,ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຍັງເກັບຮັກສາຂໍັ້ມນຂອງຕົນເອງ,
ລະບົບຂໍັ້ມນຂອງ
ຂະ ແໜງການສຶກສາ ເປັນລະບົບຂໍັ້ມນແຫ່ງຊາດ, ຂໍັ້ມນທຈ
ິ່ ະຕືິ່ມເຂົັ້າໃນລະບົບໄດ້ ກໍຕໍິ່ເມືິ່ອມຫຼັກຖານເປັນທິ່
ຍອມຮັບ ເພາະຂໍັ້ມນຈະຖືກນໍາໃຊ້ເປັນພືັ້ນຖານເຂົັ້າໃນການວາງແຜນ ແລະ ທາງດ້ານການເງນ. ການນໍາສະເໜ
ຂໍັ້ມນຂອງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ເຂົັ້າໃນລະບົບຂໍັ້ມນຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແມ່ນໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບ
ສະໜນຈາກລັດຖະບານ ສ. ເກົາຫຼ ແລະ ດ້ວຍການສະໜັບສະໜນເພິ່ມເຕມຈາກອຍເນດສະໂກ ແລະ ອຸຍນ
ເຊັບ. ໃນການປ້ອນຂໍັ້ມນເຂົັ້າໃນລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ມັນຍັງມສິ່ງທ້າທາຍສໍາຄັນທິ່ຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂ.
1.4.2 ສິິ່ງທ້າທາຍຂອງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນເພິ່ອບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບທີິ່ຄາດຫວັງໄວ້
ສິ່ງທ້າທາຍທິ່ສໍາຄັນຂອງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນໃນປັດຈຸບັນນັ້ ແມ່ນວ່າການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຍັງ
ບໍິ່ທັນບັນຈຸເຂົັ້າໃນຂອບນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ. ນກ
ັ້ ໍໝາຍຄວາມວ່າ ເຖງວ່າກົດໝາຍໄດ້ຮັບຮ້ຫຼັກສດທຽບເທົິ່າ
ຂອງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນແມ່ນທຽບເທົິ່າກັບລະບົບປົກກະຕ ແຕ່ກໍຍັງບໍິ່ທັນສາມາດທຽບໂອນໄດ້. ຕົວຢ່າງ.
ນັກຮຽນຈົບຈາກຫຼັກສດທຽບເທົິ່າມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນຂອງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ບໍສ
ິ່ າມາດລົງທະບຽນເຂົັ້າ
ຮຽນໃນມັດທະຍົມຕອນປານລະບົບປົກກະຕໄດ້. ກໍເຊັິ່ນດຽວກັບຫຼັກສດຂອງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຍັງບໍິ່
ທັນໄດ້ຖືກບັນຈຸເຂົັ້າໃນຂອບໂຄງສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ຍັງບໍິ່ທັນໄດ້ຖືກພຈາລະນາເພືິ່ອເອົາເຂົັ້າໃນລະບົບຂໍັ້ມນ
ການສຶກສາ,
ນັກຮຽນທິ່ຮຽນໃນຫຼັກສດທຽບເທົິ່າບໍິ່ສາມາດສະໝັກເອົາທຶນການສຶກສາໄດ້.
ໃນປັດຈຸບັນ,
ສະພາບບັນຫານັ້ກໍາລັງຖືກນໍາມາພຈາລະນາໂດຍຜ່ານການທົບທວນຄືນຕໍິ່ກັບຂອບໂຄງສ້າງນະໂຍບາຍ
ແລະ
ການປະເມນ ແຕ່ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮບຮ້ອນດໍາເນນການ.
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ການສ້າງຕັັ້ງສນຮຽນຮ້ຊຸມຊົນ ແມ່ນວທທາງທິ່ມປະສດທພາບໃນການຊຸກຍ້ສະມາຊກຊຸມຊົນທຸກເພດ
ໄວ ເພືິ່ອຍົກລະດັບການສຶກສາຂອງເຂົາເຈົັ້າ. ໃນປັດຈຸບັນນັ້, ມສນຮຽນຮ້ຊຸມຊົນແບບຖາວອນຢ່ 71 ແຫ່ງໃນ
ຂະນະທິ່ 269 ແຫ່ງ ຍັງແມ່ນສນແບບຊົິ່ວຄາວ, ບໍິ່ເປັນທາງການ ຊຶິ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜນຈາກຊຸມຊົນຂອງ
ເຂົາເຈົັ້າເອງ ຫຼື ຈາກການສະໜັບສະໜນຂອງຜ້ໃຫ້ທຶນສາກົນ. ສນເຫຼົິ່ານັ້ແມ່ນໃຫ້ບໍລການໂດຍອງໃສ່ຄວາມ
ຕ້ອງການ ແຕ່ວ່າຊັບພະຍາກອນຮັບໃຊ້ແມ່ນຊຸດໂຊມ. ການອະນຸມັດສໍາລັບລະບົບການສ້າງສນຮຽນຮ້ຊຸມຊົນທິ່
ສະເໜເຖງກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ໃນ ປ 2017 ຍັງບໍິ່ທັນໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ເລັິ່ງໃຫ້
ໄດ້ອະນຸມັດໄວຂຶັ້ນ.
ການປັບປຸງໃນຄຸນນະພາບ, ຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ການເພິ່ມຂຶັ້ນໃນປະລມານຂອງທຸກຫຼັກສດທິ່ການ
ສຶກສານອກໂຮງຮຽນໄດ້ໃຫ້ການບໍລການ ມຄວາມໝາຍວ່າຂະແໜງການຍ່ອຍການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຕ້ອງ
ເພິ່ມຄວາມເປັນເອກະລາດໃນດ້ານຄຸນນະພາບການສອນສງ ແລະ ຜົນສໍາເລັດທາງດ້ານການຮຽນຂອງນັກຮຽນ
ສງ. ລະບຽບຫຼັກການກ່ຽວກັບສິ່ງຈງໃຈສໍາລັບຄອາຈານສອນໃນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ໃນຂະນະນັ້ໄດ້ກາຍ
ເປັນບຸລມະສດອກອັນນຶິ່ງ.
1.4.3 ບູລິີມະສິດເພິ່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນພາຍໃນປີ 2020.
1) ບັນຈຸຂະແໜງການຍ່ອຍການສຶກສານອກໂຮງຮຽນເຂົັ້າໃນຂອບໂຄງສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ເຂົັ້າໃນລະບົບ
ຂໍມ
ັ້ ນຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ.
2) ສ້າງ/ປະກອບລະບຽບຫຼັກການກ່ຽວກັບສິ່ງຈງໃຈສໍາລັບຄສອນໃນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ.
3) ຊອກຫາຄຮ
່ ່ວມງານໃນທຸກລະດັບເພືິ່ອສົິ່ງເສມການສຶກສາອາຊວະສຶກສາ ແລະ ຮບການຕ່າງໆຂອງຫຼັກ
ສດການຝຶກອົບຮົມ.
4) ຮັບປະກັນວ່າທຸກລະດັບມຄວາມເຂົັ້າໃຈຕໍຂ
ິ່ ອບໂຄງສ້າງການຕດຕາມ ແລະ ປະເມນຜົນອັນໃໝ່ ແລະ
ນໍາໃຊ້ໂຄງສ້າງດັິ່ງກ່າວເປັນພືັ້ນຖານໃນການລາຍງານ.

2.

ການສຶກສາຫັງພື້ນຖານ

ພາກການສຶກສາຫຼັງພືັ້ນຖານ ລວມເອົາຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ, ອາຊວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວຊາ
ຊບ (TVET), ການສຶກສາຄ (TE) ແລະ ການສຶກສາຊັັ້ນສງ (HE).
2.1. ຊັື້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ
ຈຸດປະສົງລວມຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ
ທິ່ໄດ້ສະແດງອອກຢໃ່ ນແຜນ
ພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ 2016-2020 ມດັິ່ງນ:ັ້
“ເພືິ່ອສ້າງໂອກາດໃຫ້ນັກຮຽນ, ຊາວໜຸ່ມມຄວາມຮ້ດ້ານວຊາຊບ ເພືິ່ອກຽມຄວາມພ້ອມເຂົັ້າສ່ຕະຫຼາດແຮງ
ງານ ພ້ອມທັງສືບຕໍິ່ຮຽນໃນສາຍວຊາຊບ ແລະ ການສຶກສາຊັັ້ນສງ”.
ຂະແໜງການຍ່ອຍມັດທະຍົມຕອນປາຍ ມ 2 ຍຸດທະສາດ ເພືິ່ອບັນລຸຈຸດປະສົງ ຄືື:
ຍຸດທະສາດທີ 1: ສົິ່ງເສມໃຫ້ນັກຮຽນທິ່ຮຽນຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນທິ່ມຄຸນນະພາບ
ໄດ້ເຂົັ້າຮຽນຕໍິ່ໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ.
ຍຸດທະສາດທີ 2: ສົິ່ງເສມການຮຽນການສອນວຊາຊບຂັັ້ນພືັ້ນຖານຢ່ໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນ
ປາຍ.
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ອະທິບາຍສັບ: ການບໍລການຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ຕາມປົກກະຕແລ້ວ ແມ່ນກວມເອົາເດັກອາຍຸ 1517 ປ ທິ່ຮຽນຢ່ໃນຂັັ້ນ ມ 5, ມ 6 ແລະ ມ 7. ການເຂົັ້າຮຽນວນລະດັບມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍບໍິ່ແມ່ນພາກ
ບັງຄັບ ແລະ ການເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກທິ່ເກນເກນອາຍຸນັັ້ນແມ່ນມໜ້ອຍ.
2.1.1 ຜົນສາເລັດໂດຍລວມ ທຽບໃສ່ຍຸດທະສາດທີິ່ວາງເອົາໄວ້.
➢

ການເຂົື້າເຖິງ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບ

ໃນປັດຈຸບັນ ມນັກຮຽນປະມານ 20% ທິ່ຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ໄດ້ຮຽນຕໍິ່ຕາມສາຍວຊາ
ການທາງການສຶກສາ, ໃນຂະນະທິ່ ອກ 60% ໄດ້ເຂົັ້າຮຽນໃນສາຍອາຊວະສຶກສາ. ອກ 20% ແມ່ນເຂົັ້າສ່ຕະຫຼາດ
ແຮງງານ. ໜຶິ່ງໃນກດຈະກໍາຫຼັກທິ່ວາງເແຜນໄວ້ໃນ ESDP ຢ່ໃນຍຸດທະສາດທິ່ 1 ແມ່ນການຍົກຄຸນນະພາບຂອງ
ຜົນການຮຽນຂອງຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ. ເພືິ່ອຈັດຕ້ັັ້ງປະຕບັດກດຈະກໍາເພືິ່ອຍົກສງຄຸນນະພາບດັິ່ງກ່າວ,
ຄະນະກໍາມະການຂັັ້ນສນກາງ ໄດ້ມການພັດທະນາມາຕະເກນ ເພືິ່ອຄັດເລືອກນັກຮຽນຜ້ທິ່ຈະຮຽນຕໍິ່ຕາມລາຍ
ວຊາຊບ (TVET) ແລະ ຜ້ທິ່ຈະຮຽນຕໍິ່ຕາມສາຍວຊາການທາງການສຶກສາ. ການພັດທະນາເກນດັິ່ງກ່າວໄດ້ເລິ່ມ
ໃນປ 2017, ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈງ ວທດັິ່ງກ່າວນັ້ຢ່ໃນໄລຍະການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ປຶກສາຫາລືກັນຢ່. ນັ້ກໍສອດຄ່ອງ
ກັບຈຸດປະສົງຂອງ ESDP ທິ່ຈະດ່ນດ່ຽງອັດຕາສ່ວນຂອງຜ້ຈົບມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ ເຊິ່ງຈະເຂົັ້າຮຽນຕໍິ່ຢ່
ໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ແລະ ໂຮງຮຽນວຊາຊບ. ນັ້ຈະເປັນການປັບປຸງໂອກາດຂອງນັກຮຽນໃນ
ການສືບຕໍິ່ຮຽນ ອງຕາມຄວາມຖະໜັດ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົັ້າ, ຍົກຄຸນນະພາບຜົນສໍາເລັດຂອງນັກຮຽນ
ຕາມສາຍວຊາການທາງການສຶກສາ ແລະ ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການປະລະການຮຽນ.
ເພືິ່ອຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນທາງດ້ານບົດບາດຍງ-ຊາຍ ແລະ ເພືິ່ອຊຸກຍ້ນັກຮຽນທິ່ມາຈາກກຸ່ມ
ຊົນເຜົິ່າ ແລະ ກຸ່ມຄົນພການ, ໄດ້ມການເພິ່ມຈໍານວນຫ້ອງຮຽນ ແລະ ກໍິ່ສ້າງອາຄານໂຮງຮຽນໃໝ່ ທິ່ປະກອບດ້ວຍ
ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານນໍັ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ (WASH) ແລະ ການເຂົັ້າເຖງຂອງຜ້ທິ່ໃຊ້
ລໍັ້ເລືິ່ອນ. ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ຈໍານວນ 15 ແຫ່ງ ພ້ອມດ້ວຍຫໍພັກ ແລະ ຫ້ອງນໍັ້າ ໄດ້ຮັບການ
ກໍິ່ສ້າງ ຜ່ານໂຄງການພັດທະນາຂະແໜງການຍ່ອຍຊັັ້ນມັດທະຍົມ (SESDP) ສະໜັບສະໜນໂດຍທະນາຄານ
ພັດທະນາອາຊ (ADB). ຍຸດທະສາດອກອັນໜຶິ່ງ ທິ່ສົິ່ງເສມໃຫ່ເດັກຈາກຄອບຄົວທຸກຍາກ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດ
ໄດ້ເຂົັ້າເຖງການສຶກສາ ຄື ການສະໜອງທຶນການສຶກສາ ແລະ ເບ້ຍລ້ຽງ. ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ໄດ້ສະ
ໜອງເບ້ຍລ້ຽງ ທິ່ອງໃສ່ຄວາມຈໍາເປັນໃຫ້ນັກຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ຈໍານວນ 1,200 ຄົນ. ລັດຖະບານ
ໂດຍຜ່ານສນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ໄດ້ໃຫ້ທຶນການສຶກສາ 200,000 ກບ ຕໍິ່ເດືອນ ເພິ່ມຈາກການລົງທະບຽນທິ່
ບໍິ່ໄດ້ເສຍຄ່າທໍານຽມ ແກ່ນັກຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ທິ່ຮຽນເກັິ່ງ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດ ຈໍານວຍນຫຼາຍ
ກວ່າ 1,200 ຄົນ. ສນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ຍັງໄດ້ຊໍາລະຄ່າທໍານຽມໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນພການທິ່ໄດ້ຈົບການສຶກສາ
ຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ແລະ ເຂົັ້າຮຽນຕໍິ່ຢ່ໃນສນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ.
➢

ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ.

ບລມະສດທິ່ສໍາຄັນຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍໃນໃນຍະການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ ESDP ສະບັບປະຈຸບັນແມ່ນ
ການປັບປຸງຫຼັກສດ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານເພືິ່ອຕອບສະໜອງການປ່ຽນແປງທິ່ວ່ອງໄວຂອງການສຶກສາ
ແລະ ທັກສະທິ່ສາມາດຖ່າຍໂອນໄດ້ ຂອງການພັດທະນາເສດຖກດແຫ່ງຊາດ. ຂະແໜງການຍ່ອຍອາຊວະສຶກສາ
ໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມຢ່ໃນການກະກຽມຫຼັກສດໃໝ່ ແລະ ຢ່ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດກດຈະກໍາຕ່າງໆ ທິ່ສະໜັບສະໜນ
ໂດຍລັດຖະບານ. ມໂຮງຮຽນແຫ່ງໜຶິ່ງຢ່ແຕ່ລະແຂວງ ຢ່ໃນ 3 ແຂວງ ກໍາລັງທົດລອງຫຼັກສຸດທິ່ໃຫ້ໂອກາດແກ່
ນັກຮຽນທິ່ຈົບມັດທະຍົມຕອນປາຍ
ໄດ້ຮັບທັງໃບປະກາສະນຍະບັດມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ
ແລະ
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ໃບປະກາສະນຍະບັດລະດັບ 3 ອາຊວະສຶກສາໄປພ້ອມໆກັນ. ຫຼັກສດວຊາຊບ ທິ່ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ລວມມ ການ
ກໍິ່ສ້າງ, ວສະວະກໍາໄຟຟ້າ ແລະ ກະສກໍາ.
ໂຄງການ SESDP ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜນແກ່ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ໃນການຜັນ
ຂະຫຍາຍຫຼັກສດໃໝ່ຂອງຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ແລະ (ກ່ອນໜ້ານັ້ແມ່ນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນ
ຕົັ້ນ), ລວມທັງການສະໜອງປຶັ້ມແບບຮຽນໃໝ່, ປຶັ້ມຄືິ່ມືຄ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຄຢ່ໃນຂອບເຂດທົິ່ວປະເທດ:
ນັກຮຽນຮຸ່ນທໍາອດຂອງການນໍາໃຊ້ຫຼັກສດ ມ7 ໃໝ່ ຂອງກະຊວງສຶກສາທາກນ ແລະ ກລາ ໄດ້ສໍາເລັດໃນ
ສົກຮຽນ 2016-2017. ຕໍິ່ຈາກນັັ້ນ ໂຄງການ SESDP ກໍໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜນການພັດທະນາຫຼັກສດສ້າງ
ຄມັດທະຍົມດັບປະລນຍາຕ ເພືິ່ອປັບປຸງການກໍິ່ສ້າງຄມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ ໃນດ້ານການ
ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງທັກສະການສອນ ແລະ ຄວາມຮ້ໃນລາຍວຊາ. ໂຄງການ SESDP ຍັງໄດ້ສະໜອງຫ້ອງທົດ
ລອງວທະຍາສາດ ແລະ ອຸປະກອນ, ຊັບພະຍາກອນຂອງຫ້ອງສະໝຸດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນອືິ່ນໆໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນ
ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ( ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ). ໂຄງການ SESDP ຍັງໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບ
ສະໜນການຍົກລະດັບຂອງຄໃຫ້ມລະດັບປະລນຍາຕ ເພືິ່ອສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງດ້ານທັກສະການສອນ ແລະ
ຄວາມຮ້ໃນລາຍວຊາ.
ໂດຍຮ່ວມກັບຄຮ
່ ່ວມພັດທະນາ, ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ທຶນໃນການເຂົັ້າເຖງ ICT. ຕົວຢ່າງ ພາກ
ປະຕບັດທິ່ດ ແລະ ເປັນແມ່ແບບແກ່ຜ້ອືິ່ນ ແມ່ນ ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ໄດ້ສະໜອງທຶນປຸກສ້າງຫ້ອງ
ຄອມພວເຕ ແລະ ຫ້ອງທົດລອງວທະຍາສາດຢ່ໃນໂຮງຮຽນໜຶິ່ງແຫ່ງ ພາຍໃນ 11 ແຂວງ ແລະ ລັດຖະບານກໍຍັງ
ໄດ້ສະໜອງຄອມພວເຕຈໍານວນ 35 ເຄືິ່ອງ ຕໍິ່ໂຮງຮຽນ. ໄດ້ມແຜນທິ່ຈະປະກອບຄອມພວເຕໃຫ້ແກ່
ທຸກໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍສໍາລັບຄ ແລະ ນັກຮຽນ ໄດ້ນໍາໃຊ້ພາຍໃນປ 2020, ແຕ່ກໍຍັງຢ່ໃນຂັັ້ນ
ດໍາເນນການຢ່.
➢

ການບລິຫານການ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ

ຍັງບໍິ່ມຍຸດທະສາດທິ່ແຍກອອກຕ່າງຫາກ
ຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງວຽກງານວາງແຜນ
ແລະ ຄຸ້ມຄອງຢ່ໃນຂະແໜງການຍ່ອຍຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ຂອງ ESDP, ແຕ່ມັນໄດ້ລະບຸວທການ
ແກ້ໄຂຜ່ານກດຈະກໍາທ 5 ຢ່ໃນຍຸດທະສາດ ສໍາລັບຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ. ແຜນກດຈະກໍາ ເພືິ່ອ
“ສ້າງຄວາມເຂັັ້ແຂງດ້ານການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ແກ່ຜ້ບໍລຫານ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງການຮຽນ-ການສອນວຊາຊບ”.
ໜຶິ່ງໃນຜົນສໍາເລັດທິ່ສາໍ ຄັນຢໃ່ ນໄລຍະການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ ESDP ນັັ້ນແມ່ນ ການພັດທະນາຖານຂໍັ້ມນຂອງຊັັ້ນ
ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ. ຖານຂໍັ້ມນດັິ່ງກ່າວ ແມ່ນພວມຢ່ໃນຂັັ້ນຕອນຂອງການພັດທະນາ ແລະ ຂໍັ້ມນຈາກ
ພະແນກສຶກສາທການ ແລະ ກລາແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການສຶກສາທການ ແລະ ກລາເມືອງ/ນະຄອນ ກໍຍັງບໍິ່ສະໝໍິ່າ
ສະເໝ, ແຕ່ໃນປະຈຸບັນ ກໍໄດ້ມການນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການບັນທຶກຜົນຂອງການສອບເສັງ.
ການທົດລອງນໍາເອົາວຊາຊບໃຫ້ເປັນສ່ວນໜຶິ່ງຂອງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ
ໄດ້ເຮັດໃຫ້
ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍຫຼາຍແຫ່ງ ໄດ້ມການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຫຼາຍຂຶັ້ນກັບພາກສ່ວນອາຊວະສຶກ
ສາ. ໂຮງຮຽນທິ່ຕັັ້ງຢ່ໃກ້ກັບສວຊາຊບສາມາດແລກດປ່ຽນຊັບພະຍາກອນ ແລະ ວຊາການທິ່ມນໍາກັນ. ນັ້ໄດ້ເປັນ
ການປັບປຸງປະສດທພາບຂອງການບໍລຫານ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການເຂົົັ້າເຖງເພິ່ມຂຶັ້ນ ກໍຄືການຍົກຄຸນນະພາບຂອງການ
ຮຽນ-ການສອນຂອງບັນດານັກຮຽນ.
➢

ການວິເຄາະໂດຍລວມຜົນໄດ້ຮັບຂອງຊັື້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ

ໄດ້ມການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການຍ່ອຍມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ
ໃນຊວງໄລຍະ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ ESDP ທັງໃນດ້ານວຊາການ ແລະ ດ້ານວຊາຊບ. ສິ່ງນັ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນເພິ່ມ
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ຂຶັ້ນ, ເຊິ່ງສະແດງອອກຢ່ໃນອັດຕາເລືິ່ອນຊັັ້ນຈາກມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນສ່ມັດທະຍົມຕອນປາຍ ແມ່ນມ 92% ໃນປ
2018 ທຽບໃສ່ຄາດໝາຍ 90% ໃນປ 2020 .
ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຂອງຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍກໍໄດ້ເພິ່ມຂຶັ້ນຈາກ 45% ໃນປ 2015 ເປັນ 53,3%
ໃນປ 2018.
ການປຸກສ້າງໂຮງຮຽນ ແລະ ຫໍພັກໃໝ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການເພິ່ມການເຂົັ້າເຖງ; ການຍົກລະດັບ
ຂອງຄ ແລະ ການສະໜອງຊັບພະຍາກອນ ໄດ້ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ການພັດທະນາຫຼກ
ັ ສດໃໝ່ ທິ່ໄດ້ອອກ
ແບບໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງເສດຖະກດ-ສັງຄົມ
ໄດ້ເປັນການເພິ່ມຂົງເຂດຫຼັກຂອງຄວາມ
ສອດຄ່ອງໃຫ້ແກ່ການສະໜອງ. ເຖງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຖງວ່າຈະມຄວາມຄືບໜ້າ, ແຕ່ການຂາດແຄນດ້ານພືັ້ນຖານ
ວັດຖຸ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ກໍຍັງເປັນການຈໍາກັດຄຸນນະພາບຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ. ມັນຕ້ອງໃຊ້
ເວລາດົນສົມຄວນ ເພືິ່ອໃຫ້ອົງປະກອບເຫຼົິ່ານັ້ ມໄດ້ຢ່າງສົມບນຢ່ໃນທຸກໆໂຮງຮຽນ.
2.1.2 ສິິ່ງທ້າທາຍຂອງຊັື້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ເພິ່ອບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບທີິ່ຄາດຫວັງໄວ້
ການທິ່ຈະບັນລຸໄດ້ຍຸດທະສາດ, ຈຸດປະສົງ ແລະ ກດຈະກໍາທິ່ວາງໄວ້ໃນແຜນ ແມ່ນຂຶັ້ນກັບການສະໜອງ
ງົບປະມານເພິ່ມເຕມ ເພືິ່ອປັບປຸງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ, ບັນຈຸພະນັກງານທິ່ມຄຸນນະພາບສງ ແລະ ຜ້ຊໍານາມງານ ເພືິ່ອ
ສອນວຊາຄະນດສາດ ແລະ ວທະຍາສາດ, ໄອທ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດກໍຄືການສະໜອງຫ້ອງອ່ານ, ຫ້ອງສະ
ໝຸດສໍາລັບການຄົັ້ນຄວ້າຂອງຄ ແລະ ນັກຮຽນ. ສິ່ງທ້າທາຍໄລຍະຍາວນັ້ ກໍາລັງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ. ເຖງຢ່າງໃດກໍ
ຕາມ ຂະແໜງການຍ່ອຍມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ຍັງມຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜນທາງ
ດ້ານການເງນເພິ່ມຂຶັ້ນ ແລະ ມແຜນການດໍາເນການຕາມເປົັ້າໝາຍຢ່າງລະມັດລະວັງ ເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດສ້າງກໍາລັງແຮງ
ງານທິ່ມຄວາມຮ້ຄວາມສາມາດ ທາງດ້ານທັກສະໃນການຖ່າຍໂອນຄວາມຮ້, ທັກສະໃນການຄົັ້ນຄດວເຄາະ ແລະ
ທັກສະດ້ານນະວັດຕະກໍາໃໝ່ ເຊິ່ງມຄວາມຕ້ອງການເພືິ່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງເສດຖະກດ-ສັງຄົມ
ໃນຕໍິ່ໜ້າ.
2.1.3 ວຽກບູລີມະສິດ ເພິ່ອສະໜັບສະໜູນຜົນສາເລັດຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍມັດທະຍົມສຶກ
ສາຕອນປາຍ ພາຍໃນປີ 2020.
1) ປັບປຸງອັດຕາການຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນ ເພືິ່ອ
ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ແລະ ການສຶກສາໃນລະດັບມະຫາວທະຍາໄລ.
2) ກະກຽມ ແຜນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ພືັ້ນຖານວັດຖຸທມການຄດໄລ່ມນຄ່າ ຢ່າງຈະແຈ້ງ
ພ້ອມທັງກໍານົດວາລະຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕບັດຢ່າງໜັກແໜ້ນ ແລະ ໂປ່ງໄສ.
3) ທຸກລະດັບຕ້ອງເຮັດວຽກຢ່ໃກ້ຊດກັບຜ້ຈ້າງງານໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ
ເພືິ່ອສ້າງໂອກາດທາງດ້ານປະສົບ
ການພາກປະຕບັດຕົວຈງຂອງວຽກ ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນຕາມສາຍວຊາການ ຫຼື ວຊາຊບ.
4) ໃນລະດັບຊາດ ຕ້ອງໄດ້ສ້າງຂໍັ້ແນະນໍາດ້ານອາຊບທິ່ຊັດເຈນ ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ແລະ
ຕອນປາຍ.
5) ໃນລະດັບສນກາງ ຕ້ອງໄດ້ອອກບົດແນະນໍາໃຫ້ໂຮງຮຽນ ແລະ ຫ້ອງການສຶກສາທການ ແລະ ກລາເມືອງ/
ນະຄອນ ເພືິ່ອດໍາເນນການສຶກສາຕດຕາມນັກຮຽນ ຢ່າງມປະສດທພາບ ເພືິ່ອນໍາໃຊ້ຜົນການຕດຕາມ
ດັິ່ງກ່າວ ເຂົັ້າໃນການຕັດສນໃຈໃນຂັັ້ນຕໍິ່ໄປ.
6) ຮັບປະກັນໃຫ້ທຸກລະດັບ ໄດ້ເຂົັ້າໃຈ ຂອບການຕດຕາມ ແລະ ປະເມນຜົນໃໝ່ ແລະ ນໍາໃຊ້ເພືິ່ອເປັນ
ພືັ້ນຖານໃຫ້ແກ່ການລາຍງານ.
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2.2. ການສຶກສາຄູ
ຈຸດປະສົງລວມຂອງແຜນການສ້າງຄ ດັິ່ງທິ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ
2016-2020 ແມ່ນ:
“ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນວຽກງານການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ ໃນການຝຶກອົບຮົມຄປະຈໍາການ
ແລະ ຄກ່ອນປະຈໍາການ, ເພືິ່ອເປັນການສ້າງຄວາມພ້ອມໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ ແລະ ຄ ຢ່ໃນໂຮງຮຽນສາມັນ ເພືິ່ອ
ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃນການຮຽນຮຂ
້ ອງນັກຮຽນ ພາຍໃຕ້ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ຫຼັກສດທິ່ແຕກ
ຕ່າງກັນ”.
ເພືິ່ອບັນລຸຈຸດປະສົງດັິ່ງກ່າວ ຂະແໜງການຍ່ອຍດັິ່ງກ່າວຕ້ອງໄດ້ບັນລຸ 5 ຍຸດທະສາດຕໍິ່ໄປນັ້:
➢ ຍຸດທະສາດ 1: ຍົກຄຸນນະພາບຂອງຫຼັກສດສ້າງຄໃຫ້ສງຂຶັ້ນ ແລະ ໃຫ້ມຄວາມສອດຄ່ອງກັບກັບຫຼັກສດ
ສາຍສາມັນ.
➢ ຍຸດທະສາດ 2: ຍົກຄຸນນະພາບການສອນໃນສະຖາບັນສ້າງຄໃຫ້ສງຂຶັ້ນ.
➢ ຍຸດທະສາດ 3: ສະໜອງການບໍາລຸງຄໃຫ້ເປັນລະບົບ ເພືິ່ອພັດທະນາວຊາຊບຄແບບຕໍເິ່ ນືິ່ອງ.
➢ ຍຸດທະສາດ 4: ເສມສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ວຽກງານປະກັນຄຸນນະພາບພາຍໃນ ກ່ຽວກັບ
ມາດຕະຖານຂອງຜຮ
້ ຽນ ແລະ ປັບປຸງການບໍລຫານຄຸ້ມຄອງໃນສະຖາບັນສ້າງຄ.
➢ ຍຸດທະສາດ 5: ວາງແຜນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງດ້ານຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງຄ ໃຫ້ມການປະສານ
ຢ່າງກົມກຽວ ພ້ອມທັງຄັດເລືອກເອົານັກຮຽນທິ່ໄດ້ມາດຕະຖານມາເຂົັ້າຮຽນຢໃ່ ນສາຍສ້າງຄ.
ຄາສັບ: ປົກກະຕແລ້ວ ນັກຮຽນຄແມ່ນຜ້ທິ່ຮຽນຈົບຈາກມັດທະຍົມຕອນປາຍ, ເຊິ່ງເປັນຜ້ທິ່ມຄວາມຕ້ອງການ
ຢາກເປັນຄສອນຢ່ໃນລະດັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ຫຼື ຊັັ້ນປະຖົມ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການສອບເສັງຄັດເລືອກເຂົັ້າ
ຮຽນຢ່ໃນວທະຍາໄລຄ. ກົມສ້າງຄມຄວາມຮັບຜດຊອບໂດຍກົງ ຕໍິ່ວທະຍາໄລຄທັງໝົດ 08 ແຫ່ງ. ຜ້ທິ່ຜ່ານການ
ສອບເສັງເຂົັ້າຮຽນເປັນຄຊັັ້ນມັດທະຍົມຢ່ໃນວທະຍາໄລສ້າງຄ ຫຼື ຄະນະສຶກສາສາດຂອງມະຫາວທະຍາໄລແຫ່ງ
ຊາດ ແມ່ນຈະຜ່ານການຝຶກສອນໃນລະດັບມັດທະຍົມສຶກສາ. ໃນ ສປປ ລາວ ມໂຮງຮຽນສ້າງຄທັງໝົດ 08 ແຫ່ງ
ແລະ ນອກນັ້ ຍັງມນັກຮຽນທິ່ສືບຕໍິ່ຮຽນໂດຍບໍິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອາຊບ. ນັບແຕ່ປ 2016, ຜ້ທິ່ຮຽນຈົບຈາກ
ວທະຍາໄລສ້າງຄ ແມ່ນໄດ້ຮຽນຜ່ານ 2 ວຊາຫຼັກ ຈຶິ່ງຈະສາມາດສອນຢ່ໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ຫຼື ຕອນປາຍ
ໄດ້. ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ກໍານົດຈໍານວນໂຄຕ້າຮັບເອົານັກຮຽນຄ ເຂົັ້າຮຽນປະຈໍາປ, ພ້ອມດຽວກັນ
ວທະຍາໄລສ້າງຄ ກໍມນະໂຍບາຍຮັບເອົານັກຮຽນຜ້ທິ່ສາມາດຈ່າຍຄ່າຮຽນດ້ວຍທຶນສ່ວນຕົວ ເພືິ່ອເຂົັ້າຮຽນໃນ
ສາຍສ້າງຄດັິ່ງກ່າວ.
2.2.1 ຜົນສາເລັດໂດຍລວມທຽບໃສ່ບັນດາແຜນຍຸດທະສາດ
➢

ຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ການເຂົື້າເຖິງ:

ຄົນລາວທຸກຄົນ ໂດຍບໍິ່ຈໍາແນກຊົນເຜົິ່າ, ເພດ ຫຼື ຄວາມພການ ແມ່ນມສດເທົິ່າທຽມກັນໃນການເຂົັ້າຮຽນ
ໃນສາຍສ້າງ. ເພືິ່ອເປັນການຊຸກຍ້ໃຫ້ຜ້ທິ່ຢ່ໃນເມືອງຫ່າງໄກສອກຫຼກໄດ້ມໂອກາດໄດ້ເຂົັ້າຮຽນເປັນຄ, ຫຼັກສດ
9+3 ສໍາລັບການກໍິ່ສ້າງຄກ່ອນປະຈໍາການ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂຶັ້ນ. ສິ່ງດັິ່ງກ່າວນັ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນຜ້ທິ່
ຮຽນຈົບຈາກຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນຢ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດ ໄດ້ເຂົັ້າຮຽນຕໍິ່ໃນໄລຍະ 3 ປ,
ແລະ 02 ປ ສ າລັບຜ້ທິ່ຮຽນຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ. ການເລືອກຮຽນແມ່ນມເງືອນໄຂ ເຊິ່ງຂຶັ້ນຢ່ກັບການ
ຕົກລົງເຫັນດຂອງຜ້ຮຽນ/ນັກຮຽນຄ ທິ່ຈະຕ້ອງໄດ້ກັບໄປສອນຢ່ໃນບ້ານຂອງພວກເຂົາເອງ ພາຍຫຼັງທິ່ໄດ້ສໍາເລັດ
ການຝຶກອົບຮົມແລ້ວ. ນັ້ແມ່ນຍຸດທະສາດສໍາຄັນເພືິ່ອຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດຄ ໂດຍສະເພາະບັນດາເມືອງ
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ທິ່ດ້ອຍໂອກາດ. ແຜນງານ BEQUAL ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜນໃນການຮັບສະໝັກນັກຮຽນຄຈໍານວນ 360
ຄົນ ທິ່ເປັນຊົນເຜົິ່າມາຈາກກຸ່ມເປົັ້າໝາຍບ້ານທິ່ດ້ອຍໂອກາດ ໃຫ້ມາຮຽນຢໃ່ ນວທະຍາໄລຄ 03 ແຫ່ງ ແລະ ໄດ້
ບັນຈຸນັກຮຽນທິ່ຈົບລຸ້ນທໍາອດແລ້ວ (ຈໍານວນ 212 ຜ້ທິ່ຮຽນຈົບໃໝ່) ໃນເດືອນກັນຍາ ປ 2018.
ເພືິ່ອຂະຫຍາຍການເຂົັ້າເຖງການສຶກສາຂອງນັກຮຽນຄຫ້ອງກຽມປະຖົມ, ວທະຍາໄລຄທັງໝົດຈໍານວນ
8 ແຫ່ງ ມແຜນຈະສະໜອງການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄຫ້ອງກຽມປະຖົມ ໃນປ 2020. ໃນປະຈຸບັນ ມພຽງແຕ່
ວທະຍາໄລຄ 4 ແຫ່ງ ທິ່ສາມາດສະໜອງການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຄສອນຫ້ອງກຽມປະຖົມ. ພ້ອມດຽວກັນ,
ທຶນການສຶກສາແມ່ນມໃຫ້ສໍາລັບນັກຮຽນຜ້ທິ່ດ້ອຍໂອກາດ ສະເລ່ຍປະມານ 20% ຂອງຈໍານວນນັກຮຽນຄຕາມ
ໂຄຕາ.
➢

ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ.

ໄດ້ມການຈັດຕັັ້ງການສອບເສັງຮບແບບໃໝ່ເພືິ່ອຄັດເລືອກເອົານັກຮຽນທິ່ມາຮຽນໃນສາຍສ້າງຄ ເພືິ່ອຍົກ
ລະດັບຄຸນນະພາບຂອງຜ້ເຂົັ້າຮັບການຝຶກອົບຮົມ/ນັກຮຽນຄໃຫ້ສງຂຶັ້ນສ່ລະດັບວຊາຊບ. ອງຕາມແຜນສໍາລັບປ
2020, 80% ຂອງຈໍານວນນັກຮຽນທິ່ຈະເຂົັ້າຮຽນໃນສາຍສ້າງຄ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການຄັດເລືອກໂດຍອງໃສ່
ຜົນຂອງການສອບເສັງ ແລະ ຄາດໝາຍຈໍານວນຜ້ເຂົັ້າຮຽນໃນສາຍສ້າງຄ ຈະຫຼຸດລົງຈາກ 21.373 ຄົນ (ໃນປ
2017) ມາເປັນ 16.000 ຄົນໃນປ 2020.
ໃບບົດລາຍງານຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາໃນໄລຍະຜ່ານມາໄດ້ລະບຸວ່າ ຜ້ທິ່
ຮຽນຈົບສ້າງຄ ປຕ່ບໍິ່ໄດ້ຜ່ານການຝຶກງານ ກໍສາມາກເປັນຄໄດ້, ເຊິ່ງປັດຈຸບັນນັ້ ແມ່ນເປັນໄປບໍິ່ໄດ້. ການລົງຝຶກ
ງານເປັນອົງປະກອບໜຶິ່ງຂອງຫຼັກສດສ້າງຄ ທິ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງມາແລ້ວ ແລະ ນັກຮຽນຄທຸກຄົນຈະຕ້ອງໄດ້
ຜ່ານການລົງຝຶກຫັດ ຈຶິ່ງຈະສາມາດຮຽນຈົບໄດ້. ແຜນງານ BEQUAL ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜນວຽກງານ
ດັິ່ງກ່າວ ເພືິ່ອເປັນການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງວຽກງານການສ້າງຄປະຖົມ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນການລົງຝຶກງານ. ພ້ອມດຽວກັນນ,ັ້ ວທະຍາໄລຄແຕ່ລະແຫ່ງກໍມໂຮງຮຽນສາທດ ເພືິ່ອເປັນບ່ອນຮອງຮັບ
ການລົງຝຶກງານຂອງນັກຮຽນຄດັິ່ງກ່າວ.
ນອກຈາກນັ້, ກໍຈໍາເປັນຕ້ອງມການປັບປຸງຄວາມສອດຄ່ອງດ້ານຫຼັກສດສ້າງຄ ໃຫ້ມຄວາມແທດເໝາະກັບ
ຫຼັກສດການສຶກສາຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ແລະ ຫຼັກສດມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍແບບໃໝ່ທິ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂຶັ້ນ
ໃນໄລຍະ 5 ປຜ່ານມາ. ສະພາທິ່ປຶກສາ ແລະ ຄະນະຮັບຜດຊອບດ້ານວຊາການໃນການປັບປຸງຫຼັກສດໄດ້ຮັບ
ການສ້າງຕັັ້ງຂຶັ້ນໃນເດືອນ ສງຫາ 2018 ໂດຍການສະໜັບສະໜນຈາກຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້,
ແຜນງານ BEQUAL ກໍໄດ້ຊຸກຍ້ການປັບປຸງຫຼັກສດສ້າງຄສໍາລັບຊັັ້ນປະຖົມອກດ້ວຍ. ຫຼັກສດໃໝ່ນັ້ ມແຜນ
ຈະຖືກນໍາໃຊ້ພາຍໃນປ 2020.
ເພືິ່ອເປັນການພັດທະນາດ້ານວຊາຊບແບບຕໍິ່ເນືິ່ອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເປດໂອກາດໃນການ ພັດທະ
ນາທັກສະດ້ານວຊາການ ແລະ ການບໍລຫານຄຸ້ມຄອງໃຫ້ແກ່ຜ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ, ພະແນກສຶກສາທການ ແລະ
ກລາແຂວງ ກໍໄດ້ມການວເຄາະຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຝຶກອົບຮົມຄປະຈໍາການ. ສ່ວນຜົນໄດ້ຮັບຈາກການ
ວເຄາະດັິ່ງກ່າວແມ່ນກໍາລັງຢ່ໃນຂັັ້ນຕອນການປຶກສາຫາລື ໂດຍສະເພາະແມ່ນກ່ຽວກັບຂົງເຂດວຽກບລມະສດ
ຕ່າງໆ.
➢

ການບລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ

ປະຈຸບັນ, ຂະແໜງການຍ່ອຍສ້າງຄ ກໍາລັງຈັດຕັັ້ງປະຕບັດວຽກງານການວາງແຜນ ແລະ ບໍລຫານຄຸ້ມຄອງ
ໂດຍສຸມໃສ່ການພັດທະນາຫຼັກສດສໍາລັບ ສ້າງຄໃໝ່. ກອງປະຊຸມລະດັບຂະແໜງການຍ່ອຍໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ
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ວ່າ ມຄວາມເປັນເອກະພາບກັນໂດຍລວມ, ແຕ່ກໍຍັງມຂໍັ້ຂັດແຍ້ງກັນຢ່ບາງຈຸດ ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບແນວ
ຄວາມຄດທິ່ວ່າ: ຄວນຈະເອົາຫຍັງເຂົັ້າໄປໃສ່ໃນຫຼັກສດດັິ່ງກ່າວນັ້ແດ່?. ວທະຍາໄລຄທັງ 4 ແຫ່ງມເປົັ້າ ໝາຍຈະ
ເຮັດການທົດລອງການນໍາໃຊ້ຫຼັກສດ/ວຊາໃໝ່ພາຍໃນປ 2020. ແຕ່ເຖງຢ່າງໃດກໍິ່ຕາມ, ກໍມການເຫັນດເປັນ
ເອກະພາບກັນວ່າ
ເນືັ້ອໃນຫຼັກສດໃໝ່ສະບັບນັ້ຕ້ອງໃຫ້ແທດເໝາະກັບຫຼັກສດຂອງການສຶກສາຂັັ້ນພືັ້ນຖານ
ແລະ ການສຶກສາຫຼັງພືັ້ນຖານ ແລະ ບັນຫາສໍາຄັນທິ່ສຸດແມ່ນຄຸນນະພາບດ້ານການສອນຂອງຄ.
➢ ການວິເຄາະຜົນໄດ້ຮັບຂອງການສຶກສາຄູໂດຍລວມ
ຂະແໜງການຍ່ອຍສ້າງຄແມ່ນກໍາລັງຢ່ໃນຊ່ວງເວລາການປ່ຽນແປງທິ່ສໍາຄັນ. ເພືິ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການ
ປັບປຸງຄຸນນະພາບ, ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ພ້ອມດ້ວຍຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ຮ່ວມມືກັນລເລິ່ມ
ໂຄງການຕ່າງໆ ເພືິ່ອຍົກລະດັບມາດຕະຖານຂອງຄ. ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ວທະຍາໄລຄຈະຕ້ອງໄດ້ຍົກລະດັບ
ມາດຕະຖານໃຫ້ທຽບເທົິ່າກັບລະດັບມະຫາວທະຍາໄລ ເພືິ່ອທິ່ຈະສາມາດສະໜອງການສຶກສາໃນລະດັບປະລນ
ຍາໃຫ້ການສ້າງຄກ່ອນປະຈໍາການ. ເຊິ່ງໃນປະຈຸບັນ ມວທະຍາໄລຄຈໍານວນ 08 ແຫ່ງທິ່ຢ່ພາຍໃຕ້ການຊັ້ນໍາຂອງ
ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ, ໃນຈໍານວນດັິ່ງກ່າວນັ້, ມ 03 ແຫ່ງທິ່ໄດ້ຮັບຮອງໃຫ້ເປັນສນແຫ່ງການ
ພັດທະນາ ແຕ່ກໍຍັງຢ່ໃນໄລຍະທໍາອດ.
ນອກຈາກນັ້, ຍັງມສິ່ງທິ່ບົິ່ງບອກ ແລະ ສະທ້ອນເຖງຄຸນນະພາບຂອງຄສອນ ໃນສະຖາບັນສ້າງຄໃນປະຈຸ
ບັນ. ໃນປ 2018, 58% ຂອງຄຢ່ສະຖາບັນສ້າງຄແມ່ນໄດ້ປະລນຍາຕ ເຊິ່ງທຽບໃສ່ຄາດໝາຍປ 2020 ແມ່ນ
51%. ຄທິ່ໄດ້ລະດັບປະລນຍາໂທແມ່ນ 26% ທຽບໃສ່ຄາດໝາຍໃນປ 2020 ແມ່ນ 37%, ແລະ ຄທິ່ມ
ລະດັບປະລນຍາເອກແມ່ນມ 1% ທຽບໃສ່ຄາດໝາຍໃນປ 2020 ແມ່ນ 4%. ມາດຕະຖານດັິ່ງກ່າວນັ້ ໄດ້ຖືກ
ຮັບຮອງໃນປ 2015. ມັນຈະເປັນສ່ວນໜຶິ່ງໃນການຊ່ວຍແນະນໍາກ່ຽວກັບການພັດທະນາວຊາຊບແບບຕໍິ່ເນືິ່ອງ
ເພືິ່ອປັບປຸງທັກສະໃນພາກປະຕບັດ ໂດຍເນັັ້ນໃສ່ຄວາມສອດຄ່ອງ. ກົມສ້າງຄໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊດກັບສະຖາ
ບັນພັດທະນາການບໍລຫານການສຶກສາ
ໃນການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຄເຝກຢໃ່ ນລະດັບກຸ່ມໂຮງຮຽນ
ຮ່ວມກັບຄຝຶກຫຼັກແຫຼິ່ງ ແລະ ຄສຶກສານເທດ ເຊິ່ງເປັນຜ້ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອສະໜັບສະໜນໃນການຝຶກອົບ
ຮົມຄປະຈໍາການ, ໂດຍສະເພາະໃນຂົງເຂດວຊາທິ່ຍັງຂາດຄ ເຊັິ່ນ: ວຊາເລກ, ວທະຍາສາດ ແລະ ການສອນຫ້ອງ
ຄວບ. ນອກຈາກນັ້, ກໍຍັງມການຮ່ວມມືດ້ານວຊາການກັບສະຖາບັນການສຶກສາຂອງປະເທດອ້ອມຂ້າງເຊັິ່ນ: ວ
ທະຍາໄລຄຢ່ປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ປະເທດໄທ. ເຄືອຂ່າຍການຮ່ວມມືດັິ່ງກ່າວ ເປັນສິ່ງອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກໃຫ້ແກ່ການຈັດທັດສະນະສຶກສາ ແລະ ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ເຊິ່ງກໍິ່ໃຫ້ເກດ
ປະໂຫຍດຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໂດຍສະເພາະໃນການຂະຫຍາຍມຸມມອງແນວຄວາມຄດ ແລະ ສົິ່ງເສມການປະຕບັດ
ວຽກງານໃຫ້ດຂຶັ້ນກວ່າເກົິ່າ ອງໃສ່ບົດຮຽນທິ່ຖອດຖອນໄດ້ຈາກການຝຶກອົບຮົມຕາມບໍລບົດຂອງອາຊຽນ.
2.2.2 ສິິ່ງທ້າທາຍຂອງການສຶກສາຄູເພິ່ອໃຫ້ບັນລຸຄາດໝາຍຜົນໄດ້ຮັບ
ສິ່ງທ້າທາຍອັນຮບດ່ວນທິ່ສຸດ ຄືການເຮັດໃຫ້ຫຼັກສດໃໝ່ສາໍ ລັບສ້າງຄສໍາເລັດສົມບນໂດຍໄວ ແລະ ໃຫ້
ສາມາດຮັບຮອງນໍາໃຊ້ພາຍໃນປ 2020. ເຖງຢ່າງໃດກໍິ່ຕາມ, ສິ່ງທ້າທາຍສໍາຄັນຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍສ້າງຄ
ແມ່ນການຜະລດບັນດດຄທິ່ມທັກສະ ແລະ ຄວາມຮ້ຄວາມສາມາດດ້ານການສອນທິ່ມປະສດທພາບ ເພືິ່ອປັບປຸງ
ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ແລະ ການປະຕບັດໜ້າທິ່ຂອງໂຮງຮຽນ. ສິ່ງທ້າທາຍອກອັນໜຶິ່ງ ແມ່ນການສະໜອງ
ໂກຕ້າ ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທິ່ບໍິ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ, ແຕ່ໂດຍພືັ້ນຖານແລ້ວ ການສະໜອງການຮຽນ-ການ
ສອນທິ່ດແມ່ນປະເດັນສໍາຄັນ. ເຊິ່ງຂັັ້ນຕອນທິ່ເປັນຮບປະທໍາແມ່ນ ການຍົກລະດັບມາດຕະຖານການສ້າງຄໃຫ້
ສງຂຶັ້ນ ໂດຍເລິ່ມຈາກການຄັດເລືອກເອົາຜ້ເຂົັ້າຮຽນຄ ຕະຫຼອດຈົນເຖງການສຶກສາຕໍິ່ໃນລະດັບສງຂຶັ້ນໄປ ໂດຍ
ສະເພາະສໍາລັບຄຜ້ທິ່ເປັນຄຝຶກ ເຊັິ່ນດຽວກັນກັບການສ້າງສນແຫ່ງຄວາມເປັນເລດຂອງສະຖາບັນສ້າງຄ. ບັນດາ
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ນະວັດຕະກໍາທັງໝົດເຫຼົິ່ານັ້ຈະຊ່ວຍຍົກລະດັບຄຸນນະພາບໂດຍລວມທັງໝົດຂອງການບໍລການ ແລະ ນໍາໄປສ່
ຜົນໄດ້ຮັບທິ່ດ.
ເພືິ່ອຮັກສາມາດຕະຖານນັ້ໄວ້ ຈໍາເປັນຕ້ອງມການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງດ້ານການປະກັນຄຸນນະພາບ ທັງໃນ
ລະດັບແຜນງານ ແລະ ລະດັບສະຖາບັນ ເພືິ່ອຮັບປະກັນວ່າການສະໜອງວຽກງານການສຶກສາຄໄດ້ຮັບການ
ພຈາລະນາຮັບຮອງຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະ ສາມາດເຊືິ່ອມໂຍງກັບລະບົບການສຶກສາໃນລະດັບພາກພືັ້ນ ແລະ ສາ
ກົນ ເຊິ່ງສາມາດຖອດຖອນບົດຮຽນໄດ້ຈາກ ບັນດາມະຫາວທະຍາໄລທິ່ໄດ້ມການພັດທະນາລະບົບປະກັນຄຸນ
ນະພາບ.
ເຖງຢ່າງໃດກໍິ່ຕາມ, ມາດຕະຖານສະມັດຖະພາບການສ້າງຄ ທິ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງໃນປ 2015 ແມ່ນຍັງ
ບໍິ່ທັນສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານຂອງອາຊຽນ. ການຍົກລະດັບມາດຕະຖານໃຫ້ມຄວາມສອດຄ່ອງກັບມາດຕະ
ຖານຂອງລະດັບອາຊຽນ ຈະຊ່ວຍເພິ່ມຜົນໄດ້ຮັບທາງດ້ານຄຸນນະພາບຂອງນັກສຶກສາຄທິ່ຮຽນຈົບ.
2.2.3 ໜ້າວຽກບູລີມະສິດເພິ່ອສະໜັບສະໜູນຂະແໜງການຍ່ອຍການສຶກສາຄູ ໃຫ້ສາມາດ
ບັນລຸໄດ້ ໃນປີ 2020
ໃນກອງປະຊຸມຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍສ້າງຄ ກ່ຽວກັບການປະເມນກາງສະໄໝ, ຈຸດປະສົງແມ່ນເພືິ່ອ
ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດກດຈະກໍາ ອງຕາມແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກ
ສາ ແລະ ກລາ 2016-2020 ແລະ ພຈາລະນາວຽກບລມະສດຫຼັກໃນບາດກ້າວຕໍິ່ໄປ. ເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດບັນລຸໄດ້
ບັນດາເປົັ້າໝາຍຍຸດທະສາດພາຍໃນປ 2020 ຫຼາຍວຽກບລມະສດກໍິ່ໄດ້ຖືກຍົກສະເໜຂຶັ້ນ ເຊິ່ງມດັິ່ງຕໍິ່ໄປນັ້:
1) ສ້າງຕັັ້ງຄະນະຊນ
ັ້ ໍາດ້ານວຊາການ ເພືິ່ອພັດທະນາ, ທົດລອງ ແລະ ປະເມນຜົນແຜນງານການລົງຝຶກຫັດໃໝ່
ຢ່ໃນໂຮງຮຽນສາທດ ແລະ ບໍິ່ແມ່ນໂຮງຮຽນສາທດ.
2) ດນດ່ຽງການຮັບນັກຮຽນຄເຂົັ້າໃໝ່ ແລະ ໂຄຕາບັນຈຸຄ ເພືິ່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຄ ໃນແຕ່ລະວ
ຊາ ແລະ ໃນແຕ່ລະປ.
3) ພັດທະນາການເຝກອົບຮົມຄທິ່ອງໃສ່ໂຮງຮຽນເປັນຫຼັກ ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ລະບົບກຸ່ມໂຮງຮຽນ ເຊິ່ງໃຫ້ ການ
ສະໜັບສະໜນ ໂດຍພະນັກງານ ຈາກພະແນກສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ແລະ
ຫ້ອງການສຶກສາທການ ແລະ ກລາເມືອງ ເພືິ່ອສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ທາງດ້ານຄວາມຮ້ ແລະ ທັກສະ ກ່ຽວ
ກັບພາສາລາວສໍາລັບຄຊົນເຜົິ່າ, ການສອນອ່ານ, ຄະນດສາດ ແລະ ວທະຍາສາດ, ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ
ລະ ວທການສອນຫ້ອງຄວບ.
4) ພັດທະນາເຄືິ່ອຂ່າຍວຊາຊບ ລະຫວ່າງຄ ແລະ ໂຮງຮຽນ ທິ່ຢ່ໃກ້ກັນ ເພືິ່ອເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃນຖານເພືິ່ອນ
ຮ່ວມງານ ເພືິ່ອປັບປຸງການຮຽນ-ການສອນດ້ວຍການແລກປ່ຽນຄວາມຄດຄວາມເຫັນ ແລະ ພາກປະຕບັດ
ທິ່ດຮ່ວມກັນ.
5) ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງດ້ານສະມັດຖະພາບຂອງຄໃນວທະຍາໄລຄ ເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດເຮັດວຽກກັບຄຝຶກຫຼັກ
ແຫຼິ່ງ ແລະ ຄສຶກສານເທດ ຢ່ໃນລະດັບໂຮງຮຽນ ເພືິ່ອລາຍງານໃຫ້ຜ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄໃນ
ການປັບປຸງຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ.
6) ພັດທະນາລະບົບການປະກັນຄຸນນະພາບລະດັບແຜນງານ ໂດຍມການຮ່ວມມືກັບພາກສ່ວນທິ່ກ່ຽວຂ້ອງ,
ມການປະສານງານກັບຂອບວຽກຂອງສນປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ກົມກວດກາ, ພ້ອມທັງຝຶກອົບຮົມຜ້
ບໍລຫານການສຶກສາຂອງວທະຍາໄລຄ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ.
7) ພັດທະນາແຜນດໍາເນນງານການພັດທະນາຄ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຄສໍາລັບປ 2019-2020 ພ້ອມທັງຍຸດທະ
ສາດການພັດທະນາຄ ແລະ ການໍາໃຊ້ຄ 2020-2025.
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2.3. ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ
ອງຕາມແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ 2016-2020, ຈຸດປະສົງລວມຂອງຂະແໜງ
ການຍ່ອຍອາຊວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວຊາຊບ ມດັິ່ງຕໍິ່ໄປນັ້:
-

ສົິ່ງເສມໃຫ້ນັກຮຽນທິ່ຮຽນຈົບຈາກສາຍສາມັນ ມາເຂົັ້າຮຽນໃນສາຍອາຊວະສຶກສາຫຼາຍຂຶັ້ນ.
ຮັບປະກັນໃຫ້ນັກຮຽນທິ່ຮຽນຈົບຈາກສາຍອາຊວະສຶກສາທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນມຄວາມຮ້ ຄວາມ
ສາມາດ ໃຫ້ເປັນທິ່ຍອມຮັບຂອງສັງຄົມ ແລະ ຜ້ຈ້າງງານ.

ເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດບັນລຸຈຸດປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍດັິ່ງກ່າວ, ຂະແໜງການຍ່ອຍມ 8 ຍຸດທະສາດທິ່ຈະຕ້ອງ
ໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ ຄື:
➢ ຍຸດທະສາດ 1: ກໍິ່ສ້າງ, ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງວຽກງານອາຊວະສຶກສາ.
➢ ຍຸດທະສາດ 2: ສົິ່ງເສມສັງຄົມ ແລະ ພາກສ່ວນທຸລະກດ ໃຫ້ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການພັດທະນາ
ອາຊວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວຊາຊບ.
➢ ຍຸດທະສາດ 3: ປັບປຸງຮບແບບອາຊວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວຊາຊບ.
➢ ຍຸດທະສາດ 4: ກໍິ່ສ້າງ, ບໍາລຸງ, ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນອາຊວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວຊາຊບ.
➢ ຍຸດທະສາດ 5: ປັບປຸງຄຸນນະພາບວຽກງານອາຊວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວຊາຊບ.
➢ ຍຸດທະສາດ 6: ພັດທະນາຂໍັ້ມນ-ຂ່າວສານອາຊວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວຊາຊບ.
➢ ຍຸດທະສາດ 7: ປັບປຸງກົງຈັກການຄຸ້ມຄອງສາຍອາຊວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວຊາຊບ.
➢ ຍຸດທະສາດ 8: ສ້າງນະໂຍບາຍ, ເຄືິ່ອງມືຄຸ້ມຄອງອາຊວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວຊາຊບ.
ຄາສັບ: ອາຊວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວຊາຊບ ໄດ້ນໍາໃຊ້ເພືິ່ອ ອະທບາຍກ່ຽວກັບການສະໜອງທັກສະ ແລະ
ຄວາມຮ້ດ້ານວຊາຊບໃຫ້ນັກຮຽນ ເຊິ່ງຢ່າງໜອ້ຍຕ້ອງໄດ້ຮຽນຈົບລະດັບການສຶກສາຂັັ້ນພືັ້ນຖານ.
2.3.1. ຜົນສາເລັດໂດຍລວມ ທຽບໃສ່ແຜນຍຸດທະສາດ
➢ ຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ການເຂົື້າເຖິງ:
ປະຈຸບັນ ມປະມານ 3% ຂອງນັກສຶກສາທິ່ຮຽນຈົບການສຶກສາຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ມາເຂົັ້າຮຽນໃນຫຼັກສດ
ອາຊວະສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມວຊາຊບ (TVET) ແລະ ໃນນັັ້ນ 30% ແມ່ນເພດຍງ. ຄຽງຄ່ກັບແຜນພັດ
ທະນາຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ, ຂະແໜງການຍ່ອຍອາຊວະສຶກສາ ໄດ້ຂະຫຍາຍການບໍລການໃຫ້
ກວ້າງຂວາງອອກຕືິ່ມ ຢ່ໃນໄລຍະການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ 20162020 ໂດຍຜ່ານການສ້າງຕັັ້ງສນຝຶກອົບຮົມວຊາຊບໃນເຂດຕົວເມືອງໃຫຍ່ ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນ ແມ່ນກໍາລັງຢ່ໃນ
ຂັັ້ນຕອນການດໍາເນນການສໍາຫຼວດ
ເພືິ່ອກໍານົດຄວາມຕ້ອງການຂອງສນຝຶກອົບຮົມວຊາຊບໃນເຂດຕົວເມືອງ
ນ້ອຍ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫລກ ເພືິ່ອຂະຫຍາຍການເຂົັ້າເຖງຂອງຜ້ທິ່ມາຈາກກຸ່ມທິ່ດ້ອຍໂອກາດ. ໂຮງຮຽນ
ເຕັກນກວຊາຊບ ກໍາລັງຈະຖືກສ້າງຕັັ້ງຂຶັ້ນຢ່ແຂວງສ້າງຕັັ້ງໃໝ່ ຄື ແຂວງໄຊສົມບນ. ຄາດວ່າ ໃນປ 2020 ອັດຕາ
ການເຂົັ້າຮຽນຂອງນັກສຶກສາທິ່ຈົບຈາກການສຶກສາຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ຈະມາເຂົັ້າຮຽນໃນສາຍອາຊວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກ
ອົບຮົມວຊາຊບ ຈະເພິ່ມຂຶັ້ນເຜປນ 60%, ເຊິ່ງໃນນັັ້ນ 40% ຈະເປັນເພດຍງ. ເພືິ່ອເປັນການເປດໂອກາດໃຫ້
ນັກຮຽນຜ້ທິ່ຢໃ່ ນເຂດຊົນນະບົດ ຫ່າງໄກສອກຫຼກ ໄດ້ມໂອກາດເຂົັ້າເຖງການສຶກສາ, ກໍິ່ໄດ້ມການສະເໜເພິ່ມ
ບາງວຊາຮຽນທິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ພືັ້ນຖານການດໍາລົງຊວດຂອງປະຊາຊົນເຂົັ້າໄປໃນຫຼັກສດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ:
ວຊາກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ, ການປກພືດ ແລະ ຫົວຂໍັ້ອືິ່ນໆທິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫລັກສດ C1 ແລະ C2.
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ເພືິ່ອຂະຫຍາຍການເຂົັ້າເຖງອາຊວະສຶກສາ, ລະບົບການສະໜອງເບ້ຍລ້ຽງ ແລະ ບັດທຶນການສຶກສາ ກໍໄດ້
ມການນໍາໃຊ້ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕບັດໂດຍຜ່ານຫຼາຍໆໂຄງການ. ນອກນັັ້ນ, ການສະໜອງຫໍພັກກໍຍັງແມ່ນເງືິ່ອນໄຂ
ໜຶິ່ງທິ່ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການເພິ່ມອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນ ໂດຍນະເພາະ ແມ່ນນັກຮຽນຍງ ທິ່ມາຈາກຊຸມຊົນ
ຊົນນະບົດ ແລະ ຊົນເຜົິ່າ. ພືັ້ນຖານວັດຖຸຂອງອາຊວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວຊາຊບ ກໍໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບດ
ຂຶັ້ນ ແລະ ອຸປະກອນຫຼາຍຢ່າງກໍໄດ້ມການສະໜອງຫຼາຍຂຶັ້ນ ຜ່ານບັນດາໂຄງການຕ່າງໆ. ດ້ວຍການສະໜັບ
ສະໜນດັິ່ງກ່າວນັ້ ການເຂົັ້າຮຽນໃນອາຊວະສຶກສາຈຶິ່ງໄດ້ມການເພິ່ມຂຶັ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
➢

ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ.

ຂະແໜງການຍ່ອຍອາຊວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວຊາຊບ ໄດ້ມການຖອດຖອນບົດຮຽນໃນການປັບປຸງ
ເນືັ້ອໃນຫຼັກສດ ເພືິ່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ແລະ ສະພາບການປ່ຽນແປງຂອງຕະຫຼາດແຮງ
ງານ. ພ້ອມດຽວກັນນ,ັ້ ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງຂອງວຽກງານອາຊວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວຊາຊບ
(STVET) ແລະ ຄ່ຮ່ວມງານທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຈໍານວນຫຼາຍກວ່າ 50 ພາກສ່ວນ ໄດ້ໃຫ້ການ
ສະຫນັບສະຫນນວຽກງານດັິ່ງກ່າວ ໃການປ່ຽນແປງຈາກການສຶກສາທຸລະກດແບບດັັ້ງເດມ ປັບໄປສ່ຫຼັກສດການ
ສຶກສາທິ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງນາຍຈ້າງ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກດ. ວທການສອນ ໄດ້ມ
ການປ່ຽນແປງເປັນກ້າວໆ ມາຈາກທດສະດໄປສ່ການປະຕບັດດ້ວຍມື ເພືິ່ອເສມກໍາລັງແຮງດ້ານທັກສະ ແລະ ຄຸ້ນ
ເຄຍກ່ຽວກັບອຸປະກອນ. ມາດຕະຖານ ແລະ ຫຼັກສດເຊິ່ງມຫຼາຍກວ່າ 20 ອາຊບ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂຶັ້ນ ແລະ
ຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ.
ຍ້ອນໄດ້ມການຮ່ວມມືແບບພເສດກັບປະເທດມາເລເຊຍ, ສງກະໂປ, ລຸກຊໍາບວກ ແລະ ສະວດເຊແລນ
ຈຶິ່ງໄດ້ມການພັດທະນາຫຼັກສດດ້ານການປຸງແຕ່ງອາຫານ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບໍລຫານໂຮງແຮມ ເຊິ່ງ
ປະກອບມຫຼັກສດກ່ຽວກັບແມ່ບ້ານ, ການບໍລການ ແລະ ການຕ້ອນຮັບແຂກ. ມຫຼາຍໆຫລັກສດ ເປັນຫຼັກສດທິ່
ບໍິ່ຕ້ອງໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ນັກຮຽນກໍິ່ຈະມໂອກາດໄດ້ຮັບການຝຶກງານທັງຢ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ
ປະເທດ.
ນອກຈາກນັັ້ນ, ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ຍັງເປັນສະມາຊກຂອງສະພາຝຶກອົບຮົມວຊາຊບແຫ່ງ
ຊາດ (NTC) ເຊິ່ງມລັດຖະມົນຕກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ເປັນປະທານຂອງສະພາດັິ່ງກ່າວ ມ 3 ຝ່າຍ
ເຊິ່ງເປັນສະມາຊກທິ່ບໍິ່ປະຈໍາ ເພືິ່ອໃຫ້ການແນະນໍາທາງດ້ານການຝຶກອົບຮົມວຊາຊບ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານການ
ພັດທະນາທັກສະ. ຄະນະຮັບຜດຊອບການພັດທະນາຫຼັກສດອາຊວະສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມວຊາຊບ
ແລະ ສະມາຊກສະພາດັິ່ງກ່າວ ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພືິ່ອຮັບປະກັນວ່າການຝຶກອົບຮົມດ້ານວຊາຊບ ສາມາດ
ຕອບສະຫນອງຕາມມາດຕະຖານ ຫຼື ຄວາມຕ້ອງການຂອງນາຍຈ້າງ. ສະມາຊກສະພາຝຶກອົບຮົມວຊາຊບແຫ່ງ
ຊາດ ໄດ້ມສ່ວນຮ່ວມຢໃ່ ນຄະນະຊັ້ນໍາອາຊວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວຊາຊບ, ພ້ອມທັງເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
ລະດັບວຊາການເພືິ່ອຮັບປະກັນຫຼັກສດການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ມຄວາມທັນສະພາບ ແລະ ສອດຄ່ອງ. ຢ່ໃນ
ຊຸມປມໍິ່ໆມານັ້ ກໍໄດ້ມການກວດແກ້ຄືນ ຂອບຂອງກົດລະບຽບທິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ NTC ແລະ ກຸ່ມວຊາການດ້ານ
ການຄ້າ; ໃນປັດຈຸບັນຫ້ອງການຄະນະປະຈໍາຂອງ NTC ກໍພວມຢ່ໃນຂະບວນການທິ່ມການປັບປຸງການຈັດຕັັ້ງ
ຄືນໃໝ່. ມັນມຄວາມຕ້ອງການ ການສະໜັບສະໜນຢ່າງຕໍິ່ເນືິ່ອງ ເພືິ່ອໃຫ້ບັນລຸຄວາມສາມາດທິ່ຕ້ອງການ ແລະ
ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ການປະສານງານທິ່ມປະສດທພາບ ລະຫວ່າງນາຍຈ້າງ ແລະ TVET.
ກົມອາຊວະສຶກສາ ໄດ້ລເລມ
ິ່ ຂະບວນການປະກັນຄຸນນະພາບເຊິ່ງມຈຸດປະສົງເພືິ່ອປັບປຸງຜົນສໍາເລັດຂອງ
ສນຝຶກອົບຮົມວຊາຊບ, ແຕ່ລະບົບກໍຍັງຂາດກົນໄກໃນການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ (ເຊິ່ງມຜົນຕໍຄ
ິ່ ວາມເຊືິ່ອໝັນ
ັ້
ໃນລໍາບັດຕໍິ່ໄປ) ຂອງມາດຕະຖານອາຊວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວຊາຊບ.
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➢

ການບລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ

ຫຼັກສດໃໝ່ສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານກ່ຽວກັບການບໍລຫານຄຸ້ມຄອງຫຼັກສດໃໝ່
ແມ່ນໄດ້
ສໍາເລັດໃນປ 2017. ບັນດາຜ້ບໍລຫານ ແລະ ຄອາຈານ ແມ່ນກໍາລັງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຢ່ທິ່ສະຖາບັນ
ພັດທະນາອາຊວະສຶກສາ ໂດຍການສະໜັບສະໜນທຶນ ແລະ ອຸປະກອນຈາກທະນາຄານພັດທະນາປະເທດເຢຍ
ລະມັນ (KFW) ແລະ ຄ່ຮ່ວມພັດທະນາຈາກປະເທດລຸກຊໍາບວກ ແລະ ສະວດເຊແລນ.
➢

ການວິເຄາະຜົນໄດ້ຮັບໂດຍລວມຂອງວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ

ຂະແໜງການຍ່ອຍອາຊວະສຶກສາ
ໄດ້ເນັັ້ນໜັກໃສ່ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການສຶກສາດ້ານທຸລະກດ
ແລະ ແຜນງານອືິ່ນໆທິ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ການປັບປ່ຽນໄປສ່ຫຼັກສດວຊາຊບ/ເຕັກນກສງກວ່າ ອາດຈະໝາຍເຖງວ່າ
ຄອາຈານຈໍານວນຫຼາຍຄົນ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຄືນ ຫຼື ຍົກລະດັບການສຶກສາຂຶັ້ນຕືິ່ມຢ່ໃນສະຖາບັນ
ພັດທະນາອາຊວະສຶກສາ,
ເຊິ່ງການຝຶກອົບຮົມຄືນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານເຫຼົິ່ານັັ້ນກໍິ່ຖືວ່າບໍິ່ແມ່ນເລືັ້ອງງ່າຍໃນການ
ຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ. ຫຼືອາດຈະຕ້ອງໄດ້ມການຮັບເອົາພະນັກງານໃໝ່ທິ່ມປະສົບການໃນດ້ານອຸດສາຫະກໍາເຂົັ້າມາ
ເສມໃສ່ ເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດນໍາໃຊ້ຢ່າງແທດເໝາະກັບຫຼັກສດໃໝ່ດັິ່ງກ່າວ. ເນືິ່ອງຈາກບຸກຄົນເຫຼົິ່ານັັ້ນອາດມທັກສະ
ເຕັກນກ ແລະ ຄວາມຮ,້
ແຕ່ກໍອາດຍັງບໍິ່ທັນມປະສົບການດ້ານການສອນກໍໄດ້. ເຖງຢ່າງໃດກໍິ່ຕາມ,
ຂະແໜງການຍ່ອຍນັ້ ຈະຕ້ອງມການຕດຕາມການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດຂອງຄຢ່າງໃກ້ຊດຢ່ໃນຊຸມປຕໍິ່ໜ້ານັ້ ເພືິ່ອໃຫ້
ສາມາດປະເມນໄດ້ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງດັິ່ງກ່າວ ທຽບໃສ່ຮບແບບການປະກອບພະນັກງານ
ແບບດັິ່ງເດມ.
ການເຂົັ້າເຖງອາຊວະສຶກສາ ແລະ ອົມຮົມວຊາຊບໄດ້ຮັບການປັງປຸງໃຫ້ດຂຶັ້ນ ໂດຍຜ່ານການຂະຫຍາຍ
ສນຝຶກອົບຮົມວຊາຊບຢ່ໃນລະດັບເມືອງ, ການນໍາໃຊ້ຫຼັກສດໃໝ່ທິ່ມຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ການປັບປຸງ
ຂະບວນການຄັດເລືອກຜ້ຮຽນເຂົັ້າໄປຮຽນໃນລະດັບການສຶກສາຊັັ້ນສງ,
ອັນສົິ່ງຜົນໃຫ້ມການເພິ່ມຂຶັ້ນຂອງ
ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນ. ຈາກບັນຫາດັິ່ງກ່າວນັ້ ອາດມຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ມການພຈາລະນາປັບປ່ຽນຕົວເລກ
ຄາດໝາຍອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນສໍາລັບປ 2020. ຈ ານວນນັກສຶກສາທິ່ມາຮຽນໃນລະດັບ C 1 ແລະ C 2 ໃນ
ປ 2017 ແມ່ນເກນຄາດໝາຍສໍາລັບປ 2020, ເຊິ່ງມຈໍານວນທັງໝົດ 2.918 ຄົນ ທຽບໃສ່ຕົວເລກຄາດ
ໝາຍໃນປ 2020 ແມ່ນ 2.400 ຄົນ. ດັິ່ງນັັ້ນ, ຕົວເລກຄາດໝາຍຈຶິ່ງເພິ່ມຂຶັ້ນເປັນ 4.000 ຄົນ. ການສະໜອງ
ຫຼັກສດ C1 ແລະ C2 ແມ່ນຂຶັ້ນກັບການສະໜອງທຶນຂອງຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງແຜນງານ
ດັິ່ງກ່າວແມ່ນຍັງບໍິ່ມຄວາມຊັດເຈນ. ຜ້ທິ່ຮຽນຈົບຫຼັກສດ 9+3 ໃໝ່ຈະໄດ້ຮັບການພຈາລະນາວ່ານັກວຊາການ
ທິ່ມທັກສະຄົບຖ້ວນ. ຖືໄດ້ວ່າຫຼັກສດການຮຽນ-ການສອນໃໝ່ນັ້ແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມນຍົມຫຼາຍ ແລະ ຄາດໝາຍ
ຜ້ເຂົັ້າຮຽນໃນປ 2020 ກໍິ່ໄດ້ເພິ່ມຂຶັ້ນຈາກ 5.000 ໄປເປັນ 7.000 ຄົນ. ໃນປ 2017 ມນັກສຶກສາຫຼາຍກວ່າ
15.000 ຄົນ ທິ່ເຂົັ້າຮຽນໃນລະບົບ 12+2 ນັກເຕັກນກທິ່ມທັກສະ ແລະ ລະບົບ 12+3 ຫຼັກສດ
ປະກາສະນຍະບັດຊັັ້ນສງ, ນັ້ແມ່ນເກືອບເກນຄາດໝາຍ 16.000 ຄົນ ໃນປ 2020. ສະນັັ້ນ, ປະຈຸບັນ ຕົວເລກ
ຄາດໝາຍການເຂົັ້າຮຽນໃນຫຼັກສດເຫຼົິ່ານັ້ແມ່ນ 18.000 ຄົນ.
ການສະໜອງທຶນການສຶກສາສໍາລັບນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາຜ້ທຸກຍາກ ຊຶິ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາແມ່ນໄດ້ຖືກຈັດ
ຕັັ້ງປະຕບັດໂດຍຜ່ານໂຄງການ
ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງວຽກງານອາຊວະສຶກສາ
ແລະ
ອົມຮົມວຊາຊບ
ທິ່ສະໜັບສະໜນໂດຍທະນາຄານພັດທະນາອາຊ, ແຕ່ປັດຈຸບັນນັ້ ແມ່ນເປັນສ່ວນໜຶິ່ງຂອງຍຸດທະສາດຄວາມຍືນ
ຍົງຂອງວຽກງານອາຊວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວຊາຊບ ທິ່ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜນຈາກລັດຖະບານ.
ເຖງຢ່າງໃດກໍຕາມ ເບ້ຍລ້ຽງຂອງຊາວໜຸ່ມທິ່ດ້ອຍໂອກາດ ຕາມຫຼັກສດ C1 ແລະ C2 ໂດຍຜ່ານໂຄງການ GIZ,
VELA ແມ່ນຍັງໄດ້ຮັບການສະໜອງທຶນທັງໝົດຈາກຜ້ໃຫ້ທຶນ. ການນໍາໃຊ້ ນະໂຍບາຍຫຼັກສດທຽບເທົິ່າ ເຊິ່ງໄດ້
ໄຂປະຕໃຫ້ແກ່ຜ້ຮຽນຈົບ C1 ແລະ C2 ໄດ້ຮັບໃບປະກາສະນຍະບັດທຽບເທົິ່າມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ເພິ່ມເຕມ
91

ຈາກໃບປະກາສະນຍະບັດເຕັກນກ ໄດ້ເປັນບາດກ້າວທິ່ສໍາຄັນຢ່ໃນຄວາມພະຍາຍາມທິ່ຈະປັບປຸງການເຊືິ່ອມເຂົັ້າ
ໄປໄດ້ຂອງລະບົບ TVET.
2.3.2. ສິິ່ງທ້າທາຍຂອງອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົມຮົມວິຊາຊີບ ເພິ່ອບັນລຸຄາດໝາຍຜົນໄດ້ຮັບ
ສິ່ງທ້າທາຍຕົັ້ນຕໍໃນຊຸມປຕໍິ່ໄປນັ້ ແມ່ນການຮັບປະກັນວ່າຄຢ່ໃນສາຍອາຊວະສຶກສາ ແລະ ອົມຮົມວຊາ
ຊບ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຢ່າງເຕັມສ່ວນ ໃນການຖ່າຍທອດເນືັ້ອໃນຫຼັກສດໃໝ່ ພ້ອມທັງມຄວາມເຂົັ້າໃຈ
ຢ່າງເລກເຊິ່ງກ່ຽວກັບວທການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ຫຼື ອຸປະກອນໃໝ່.
ກົມອາຊວະສຶກສາ ແລະ ອົມຮົມວຊາຊບ ຕ້ອງໄດ້ມການຄຸ້ມຄອງຢ່າງເຂັັ້ມງວດໃນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ
ຍົກລະດັບໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ/ຄ ເພືິ່ອຮັບປະກັນດ້ານຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ມຄວາມສອດຄ່ອງ
ກັບມາດຕະຖານໃນລະດັບຊາດ, ພາກພືັ້ນ ແລະ ລະດັບສາກົນ ໃນບ່ອນທິ່ສາມາດໄປໄດ້ ໂດຍການສະໜັບສະ
ໜນຈາກບັນດາຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ.
ສິ່ງທ້າທາຍທິ່ສໍາຄັນອກອັນໜຶິ່ງແມ່ນການວັດການຈ້າງງານນັກສຶກສາທິ່ຮຽນຈົບ ຕະຫຼອດເຖງຄວາມເພິ່ງ
ພໍໃຈຂອງນາຍຈ້າງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຜົນຂອງການວເຄາະວໄຈດັິ່ງກ່າວ ເພືິ່ອມາເປັນພືັ້ນຖານໃນການຕັດສນໃຈ.
ມັນມຄວາມຈໍາເປັນໃນການພັດທະນາຄ່ມືແນະນໍາ ສໍາລັບສນອາຊວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວຊາຊບວ່າຄວນ
ຈະມດໍາເນນການສຶກສາຕດຕາມຜ້ຮຽນຈົບຢ່າງມປະສດທພາບຄືແນວໃດ ແລະ ນໍາໃຊ້ຜົນດັິ່ງກ່າວນັັ້ນມາເປັນ
ບ່ອນອງໃຫ້ແກ່ການຕັດສນໃຈ. ສິ່ງທ້າທາຍອກອັນໜຶິ່ງແມ່ນການຊອກຫາສະຖານທິ່ຝຶກງານໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ
ເພືິ່ອເກັບກ່ຽວປະສົບການໃນການເຮັດວຽກເຊິ່ງກໍເປັນສ່ວນໜຶິ່ງຂອງການສຶກສາເຂົາເຈົັ້າ .
ສນອາຊວະສຶກສາ
ແລະ ອົບຮົມວຊາຊບ ຄວນຈະຮັກສາສາຍສໍາພັນຮ່ວມກັບ ນາຍຈ້າງເພືິ່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜນການລົງຝຶກງານ
ຂອງນັກສຶກສາ.
2.3.3. ວຽກບູລີມະສິດເພິ່ອສະໜັບສະໜູນວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ
ໃນປີ 2020
1) ຂັັ້ນສນກາງ, ຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັັ້ນເມືອງ ຕດຕາມການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດວຽກຂອງພະນັກງານຢ່າງໃກ້ຊດ
ແລະ ນໍາໃຊ້ຜົນຂອງການປະເມນມາເປັນພືັ້ນຖານ ໃນການປັບປຸງແຜນພັດທະນາຖັນແຖວພະນັກງານ.
2) ທຸກລະດັບຕ້ອງເຂົັ້າມາມສ່ວນຮ່ວມຢ່າງໃກ້ຊດກັບນາຍຈ້າງໃນທ້ອງຖິ່ນ ເພືິ່ອສ້າງໂອກາດໃຫ້ແກ່ການລົງ
ຝຶກງານຂອງນັກສຶກສາ.
3) ຂັັ້ນສນກາງອອກເອກະສານແນະນໍາກ່ຽວກັບ
ວທການດໍາເນນການສຶກສາຕດຕາມຜ້ຮຽນຈົບຢ່າງມ
ປະສດທພາບ ສໍາລັບສນອາຊວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວຊາຊບ ແລະ ນໍາໃຊ້ຜົນດັິ່ງກ່າວ ມາເປັນບ່ອນ
ອງພືັ້ນຖານໃນການປັບປຸງນະໂຍບາຍໃນອະນາຄົດ.
4) ໃຫ້ການສະໜັບສະໜນ ສນ TVET ໂດຍສະເພາະໃຫ້ແກ່ຄໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດຫຼັກສດທິ່ໄດ້ຮັບ
ການພັດທະນາຂຶັ້ນໃນມໍິ່ໆມານັ້ ກະກຽມຫຼັກສດໃໝ່ໃນຂົງເຂດຊ່າງໄມ້/ການສ້າງເຟນເຈ, ການໂຮງແຮມ,
ການກໍິ່ສ້າງ, ວສະວະກໍາໄຟຟ້າ, ວສະວະກໍາກົນຈັກ ແລະ ກະສກໍາ ໃຫ້ສາມາດນໍາໃຊ້ໃນໄລຍະປ 20212025.
ຮັບປະກັນໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທິ່ກ່ຽວຂ້ອງມຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກັບຂອບການຕດຕາມປະເມນ
ຜົນໃໝ່ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ເປັນພືັ້ນຖານໃນການເຮັດບົດລາຍງານ.
2.4. ການສຶກສາຊັື້ນສູງ
ຈຸດປະສົງລວມຂອງວຽກງານການສຶກສາຊັັ້ນສງ ດັິ່ງທິ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ
ແລະ ກລາ 2016-2020 ມຄືດັິ່ງນັ້:
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ສົິ່ງເສມການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດທິ່ມຄຸນນະພາບ, ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງການ
ພັດທະນາເສດຖະກດ-ສັງຄົມ, ສາມາດແຂ່ງຂັນ ແລະ ເຊືິ່ອມໂຍງກັບພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ.
ສະໜອງການຄົັ້ນຄວ້າວທະຍາສາດ, ການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊ ແລະ ນະວັດຕະກໍາໃຫ້ແກ່ປະເທດ
ຊາດ.
ປັບປຸງລະບົບການປົກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາຊັັ້ນສງ.

ມ 6 ຍຸດທະສາດ ເພືິ່ອໃຫ້ບັນລຸຈຸດປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍດັິ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນັ້:
➢ ຍຸດທະສາດ 1: ພັດທະນາການສຶກສາຊັັ້ນສງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ
ແຮງງານ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ.
➢ ຍຸດທະສາດ 2: ປັບປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນ
➢ ຍຸດທະສາດ 3: ສະໜັບສະໜນການຄົັ້ນຄວ້າວທະຍາສາດ, ການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊ ແລະ ການ
ບໍລການດ້ານວຊາການ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການໃນການພັດທະນາເສດຖະກດ-ສັງຄົມ.
➢ ຍຸດທະສາດ 4: ປັບປຸງລະບົບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາຊັັ້ນສງ.
➢ ຍຸດທະສາດ 5: ປັບປຸງການປົກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາຊັັ້ນສງ.
➢ ຍຸດທະສາດ 6: ເສມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
ຄາສັບ:
ປາຍ.

ການສຶກສາຊັັ້ນສງໝາຍເຖງຫຼັກສດທິ່ສະໜອງໃຫ້ນັກສຶກສາທິ່ຮຽນຈົບຈາກລະດັບມັດທະຍົມຕອນ

2.4.1. ຜົນສາເລັດໂດຍລວມ ທຽບໃສ່ແຜນຍຸດທະສາດຂອງການສຶກສາຊັື້ນສູງ
➢ ຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ການເຂົື້າເຖິງ
ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ 2016-2020 ໄດ້ວາງເປົັ້າໝາຍໄວ້ວ່າ 20% ຂອງນັກ
ສຶກສາໃນລະບົບການສຶກສາຊັັ້ນສງຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາ, ເຊິ່ງຕົວເລກຄາດໝາຍດັິ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ບັນລຸ
ແລ້ວໃນປ 2017. ທຶນການສຶກສາ ແລະ ເບ້ຍລ້ຽງສໍາລັບນັກສຶກສາແມ່ນໄດ້ສະໜອງໃຫ້ໂດຍລັດຖະບານ ຜ່ານ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດຂອງສນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ, ໃນປ 2018 ສະຖາບັນລາວ-ອົດສະຕາລ ໄດ້ສະໜອງທຶນ
ການສຶກສາຈໍານວນ 15 ທຶນໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາທິ່ມຄວາມພການ ໃຫ້ມາຮຽນຢ່ມະຫາວທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ
ອກ 8 ທຶນ ຢ່ຫຼວງພະບາງ. ສ່ວນເງືິ່ອນໄຂໃນການໄດ້ຮັບທຶນດັິ່ງກ່າວ ແມ່ນຈະພຈາລະນາຈາກສະພາບຄວາມ
ຈໍາເປັນຂອງຜ້ທິ່ຈະຮັບທຶນເປັນຫຼັກ.
ໃນປ 2017 ຈໍານວນນັກສຶກສາທິ່ເຂົັ້າຮຽນໃນມະຫາວທະຍາໄລຂອງລັດ ແລະ ສະຖາບັນພາກເອກະ
ຊົນ ແມ່ນ 79.785 ຄົນ, ໃນນັັ້ນ ຈໍານວນນັກສຶກສາໃນສະຖາບັນຂອງລັດກວມເອົາ 52.555 ຄົນ (ຍງ
25.492 ຄົນ ເທົິ່າກັບ 48,5%) ຈໍານວນນັກສຶກສາຢ່ຕ່າງປະເທດມ 2.886 ຄົນ (ຍງ 1.072 ຄົນ) ແລະ
ຈໍານວນນັກສຶກສາທິ່ຮຽໜຈົບມ 1.599 ຄົນ (ຍງ 503 ຄົນ).ໃນປະຈຸບັນ ມຄສອນຢ່ມະຫາວທະຍໄລຂອງລັດ
ມ 5.720 ຄົນ (ຍງ 2.571 ຄົນ).

ຕາຕະລາງລຸ່ມນັ້ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຄືບໜ້າໃນການປະຕບັດຄາດໝາຍຂອງ ESDP ໃນປ 2020.
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ຕົວຊີບ
ື້ ອກ

ສະຖານະ 2018

ຈໍານວນນັກສຶກສາທັງໝົດໃນ
ການສຶກສາຊັັ້ນສງ

79.758

ຄາດໝາຍ
2020
200.000

ຈໍານວນນັກສຶກສາ (ໃນ 5
ມະຫາວທະຍາໄລເທົິ່ານັັ້ນ)

32.388 (ຍງ 14.609)

45.000

ກໍາລັງສືບຕໍິ່ດໍາເນນ
ການ

ອັດຕາສ່ວນຂອງເພດຍງຢ່ໃນ
ການສຶກສາຊັັ້ນສງ

45%

45%

ບັນລຸແລ້ວ

ຫຼັກສດທິ່ນໍາໃຊ້ພາສາອັງກດ
ເປັນພາສາສອນ

ມ 4 ຫຼັກສດໃໝ່ (ມ.ຊ,
ມຂ) ແລະ ຮ່ວມມືກັບ
ຫຼັກສດສາກົນ FBT

5 ຫຼັກສດ

ກໍາລັງສືບຕໍິ່ດໍາເນນ
ການ

ເປເຊັນຂອງນັກສຶກສາທິ່ຮຽນ
ຈົບຈາການສຶກສາຊັັ້ນສງທິ່ມ
ວຽກເຮັດງານທໍາ

75%

58%

ຄາດຄະເນ

ການສ້າງຕັັ້ງມະຫາວທະຍາໄລ
ເຕັກໂນໂລຊ

ສໍາເລັດການສຶກສາຄວາມ
ສາມາດເປັນໄປໄດ້ໃນການ
ສ້າງຄັັ້ງ ແລະ ໄດ້ລາຍງານໃຫ້
ລັດຖະມົນຕກະຊວງສຶກສາ
ທການ ແລະ ກລາ

1 ສະຖາບັນ

ສ້າງຕັັ້ງ
ມະຫາວທະຍາໄລ
FBT ເຕັກໂນໂລຊ,
ປະຈຸບັນກໍາລັງ
ກະກຽມເພືິ່ອສົິ່ງເສມ
ຄວາມສາມາດຂອງ
ຄະນະວສະວະກໍາ
ສາດຢ່
ມະຫາວທະຍາໄລ
ແຫ່ງຊາດ

ສ້າງຕັັ້ງມະຫາວທະຍາໄລເອກະ
ຊົນ

ມະຫາວທະຍາໄລຊໂຈວຂອງ
ຈນ

1

ການລົງທຶນຂອງ
ຕ່າງປະເທດ ທິ່
ສົິ່ງເສມການເຂົັ້າຮ່ວມ
ຂອງພາກເອກະຊົນ
ແມ່ນໄດ້ພຈາລະນາ
ຮ່ວມກັນ.

ຍົກລະດັບມາດຕະຖານຈອງຄ
ສອນສໍາລັບແຕ່ລະຫຼັກສດຕາມ
ອັດຕາສ່ວນ ແລະ ບັນຫາລາຍ
ວຊາສາຍພເສດ

ຍັງບໍິ່ສໍາເລັດໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ

1:6:3

ສືບຕໍິ່ຍົກລະດັບຂອງຄ
ໃນແຕ່ລະຫຼັກສດ

ແຕ່ລະສະຖາບັນຕ້ອງມການ
ປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະ
ແໜງການປະເມນພາຍໃນ
ແລະ ພາຍນອກ

ມ 55 ຜົນຂອງການປະເມນ
ພາຍໃນ ແລະ 24 ຜົນຂອງ
ການປະເມນພາຍນອກ
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ສິິ່ງທ້າທາຍ
ກໍາລັງສືບຕໍິ່ດໍາເນນ
ການ ແລະ ມຄວາມ
ຕ້ອງການໃຫ້ລວມເອົາ
ຈໍານວນນັກສຶກສາຢ່
ຕ່າງປະເທດເຂົັ້ານໍາ

ກໍາລັງສືບຕໍິ່ດໍາເນນ
ການ

ດໍາລັດ

ມການພມບົດຄົັ້ນຄວ້າ
ວທະຍາສາດທັງຢ່ພາຍໃນ
ລແະ ຕ່າງປະເທດ

• ປັບປຸງດໍາລັດຂອງການ
ສຶກສາຊັັ້ນສງ ເລກທ
177.
• ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ
• ດໍາລັດວ່າດ້ວຍສະພາການ
ສຶກສາຊັັ້ນສງແຫ່ງຊາດ
• ດໍາລັດວ່າດ້ວຍສະຖາບັນ
• ດໍາລັດວ່າດ້ວຍຕໍາແໜ່ງ
ວຊາການ
ຫຼາຍກວ່າ 8 ຫົວຂໍັ້

ຕ້ອງມການ
ກໍາລັງສືບຕໍິ່ດໍາເນນ
ພັດທະນາ 10
ການ
ລະບຽບການ
ພາຍໃຕ້ດໍາລັດ
ການສຶກສາຊັັ້ນ
ສງ ເລກທ 177

80 ຫົວຂໍັ້

ບັນລຸແລ້ວ

ໂດຍສອດຄ່ອງກັບບັນດາກດຈະກໍາຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ ໃນການ
ຂະຫຍາຍໂອກາດການເຂົັ້າເຖງ, ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງແມ່ນໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂຶັ້ນ ໂດຍ
ການສະໜັບສະໜນຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊ, ເພືິ່ອສ້າງຕັັ້ງສນແຫ່ງຄວາມເປັນເລດສາຂາດ້ານກະສກໍາຢ່
ນະ ຄອນຈໍາປາສັກ, ສາຂາສິ່ງແວດລ້ອມຢ່ມະຫາວທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ສາຂາການຂົນສົິ່ງຢ່ສະຫວັນນະເຂດ
ແລະ ສາຂາວສະວະກໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວຢ່ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ພາຍໃນປ 2021. ພ້ອມນັ້, ມະຫາວທະຍາໄລ
ແຫ່ງຊາດກໍິ່ໄດ້ຖືກສະເໜໃຫ້ເປັນສນແຫ່ງຄວາມເປັນເລດໃນສາຂາວສະວະກໍາສາດ ເຊິ່ງສະໜັບສະໜນໂດຍອົງ
ການ JICA. ໃນໂຄງການທິ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜນຈາກ ADB ໃນຈໍານວນ 28,8 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ມ
14 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແມ່ນຮັບໃຊ້ການກໍິ່ສ້າງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ຢ່ມະຫາວທະຍາໄລຈໍາປາສັກ. ການສຶກສາ
ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສ້າງຕັັ້ງມະຫາວທະຍາໄລເຕັກໂນໂລຊໄດ້ສໍາເລັດໄປແລ້ວ.
➢ ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ
ອງຕາມແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ, ປະຈຸບັນ ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ
ກໍາລັງສຸມໃສ່ການປັບປຸງຄຸນນະພາບດ້ານການຮຽນ-ການສອນຢ່ໃນທຸກລະດັບ. ຕະຫຼອດໄລຍະຂອງການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕບັດແຜນພັດທະນາດັິ່ງກ່າວ, ຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນທະນາຄານພັດທະນາອາຊ ກໍິ່ໄດ້ໃຫ້ການ
ສະໜັບສະໜນແຜນງານການຝຶກອົບຮົມຄປະຈໍາການກ່ຽວກັບວທການສອນ, ການຍົກລະດັບຄວາມຮ້ຄວາມ
ສາມາດ ແລະ ການສ້າງໂອກາດໃນການເຂົັ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຢ່ຕ່າງປະເທດ ເພືິ່ອເປັນການຍົກລະດັບດ້ານວຊາ
ການໃຫ້ພະນັກງານ ຈາກປະລນຍາຕໄປເປັນປະລນຍາໂທ ແລະ ຈາກປະລນຍາໂທໄປສລ
່ ະດັບປະລນຍາເອກ.
ແຜນງານດັິ່ງກ່າວໄດ້ເປດໂອກາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທຸກຄົນຢ່ໃນທັງໝົດ 4 ສນແຫ່ງຄວາມເປັນເລດ ເຊິ່ງການ
ຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ 2 ໄລຍະ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜນຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊ. ມພະນັກງານ
ຈໍານວນ 142 ຄົນ ທິ່ໄດ້ສໍາເລັດການຍົກລະດັບຈາກປະລນຍາຕໄປເປັນປະລນຍາໂທ ຜ່ານການສຶກສາຢ່ພາຍໃນ
ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍມພະນັກງານອກຈໍານວນ 33 ຄົນ ທິ່ຈະສໍາເລັດການສຶກສາໃນລະດັບ
ປະລນຍາໂທຈາກມະຫາວທະຍາໄລຕ່າງປະເທດ. ໃນໄລຍະທໍາອດ, ມພະນັກງານຈໍານວນ 26 ຄົນ ໄດ້ຮັບການ
ສະໜັບສະໜນການຍົກລະດັບການສຶກສາຈາກປະລນຍາໂທ ເປັນລະດັບປະລນຍາເອກ ແລະ ມພະນັກງານອກ
ຈໍານວນ 20 ຄົນ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບໃຫ້ເປັນປະລນຍາເອກຢ່ໃນໄລຍະທສອງ. ຜ້ທິ່ຈົບປະລນຍາເອກ
ທັງໝົດແມ່ນຈົບມາຈາກມະຫາວທະຍາໄລຢ່ຕ່າງປະເທດ.
ໄປຄຽງຄ່ກັບການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງຄ,
ການຄັດເລືອກເອົານັກຮຽນໃໝ່ກິ່ໄໍ ດ້ມການປະຕບັດຢ່າງ
ເຂັັ້ມງວດ.
ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃນການການຄັດເລືອກນັກຮຽນໃໝ່
ຈະມສ່ວນຊ່ວຍໃຫ້ການຜະລດ
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ນັກສຶກສາທິ່ມຄວາມຮ້ ແລະ ທັກສະ ທິ່ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາ
ເສດຖະກດ. ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ, ເພືິ່ອເປັນການຍົກລະດັບການເຂົັ້າຮຽນ ກົມການສຶກສາຊັັ້ນສງໄດ້ປັບປຸງ
ເອກະສານຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບວທການເລືອກສາຍຮຽນ.
ເພືິ່ອໃຫ້ນັກສຶກສາສາມາດເລືອກສາຍຮຽນໄດ້ຕາມ
ຄວາມສົນໃຈ, ຄວາມສາມາດ ແລະ ສອດຄ່ອງຄວາມຮ້ພືັ້ນຖານທິ່ພວກເຂົາເຈົັ້າໄດ້ຮຽນມາ. ກົມການສຶກສາຊັັ້ນ
ສງ ຍັງໄດ້ສະໜອງຫຼັກສດການຮຽນ-ການສອນໃນ 3 ໝວດວຊາ ຄື:
1) ວທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ
2) ວທະຍາສາດສັງຄົມ
3) ການປະສົມກັນລະຫວ່າງ ວທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊ ແລະ ວທະຍາສາດສັງຄົມ
ຈາກການປັບປຸງແບບແຜນການຮຽນ-ການສອນດັິ່ງກ່າວ, ຂອບວຸດທການສຶກສາໃໝ່ແມ່ນກໍາລັງຢ່ໃນຂັັ້ນ
ຕອນຂອງການພັດທະນາ ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບການອະນຸມັດນໍາໃຊ້ກ່ອນປ 2020.
ອົງປະກອບໜຶິ່ງ ຂອງໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງແກ່ການສຶກສາຊັັ້ນສງ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜນ
ຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊ ແມ່ນການສົິ່ງເສມການຄົັ້ນຄວ້າວໄຈ. ການຄົັ້ນຄວ້າວໄຈ ຖືເປັນບັນຫາສໍາຄັນອັນ
ໜຶິ່ງໃນການພັດທະນາການສຶກສາຊັັ້ນສງ. ມະຫາວທະຍາໄລທັງໝົດ ຈໍານວນ 5 ແຫ່ງ ກໍິ່ມພະແນກຄົັ້ນຄວ້າວໄຈ.
ແຕ່ຈໍານວນເອກະສານຂອງການຄົັ້ນຄວ້າວໄຈທິ່ໄດ້ພມອອກແມ່ນມຈໍາກັດຫຼາຍ. ລັດຖະບານ ໄດ້ມການສະໜັບ
ສະໜນງົບປະມານ ເພືິ່ອສົິ່ງເສມໃຫ້ມການແຂ່ງຂັນດ້ານການຄົັ້ນຄວ້າວໄຈ, ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ເພິ່ມການສະເໜທຶນ ຈາກ
ພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ ເພືິ່ອມາຮັບໃຊ້ການຄົັ້ນຄວ້າວໄຈ. ປະຈຸບັນ, ກົມການສຶກສາຊັັ້ນສງຮ່ວມກັບທະ ນາຄານ
ພັດທະນາອາຊ ກໍາລັງກະກຽມເອກະສານ ເພືິ່ອເຊນນັກຄົັ້ນຄວ້າວໄຈ ໃຫ້ມາຢ້ຽມຢາມ, ແລກປ່ຽນ ແລະ ຍົກ
ລະດັບຄວາມຮຄ
້ ວາມສາມາດໃນການຄົັ້ນຄວ້າວໄຈ ໃຫ້ກັບນັກວຊາການຢໃ່ ນ 4 ມະຫາວທະຍາໄລທິ່ຂຶັ້ນກັບ
ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ, ເພືິ່ອຍົກລະດັບທັກສະການຄົັ້ນຄວ້າວໄຈ ແລະ ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານກະກຽມ
ວາລະສານ ແລະ ຫົວຂໍັ້ຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການຈັດພມຢ່ໃນພາກພືນ
ັ້ ແລະ ສາກົນ.
ມາດຕະຖານການປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ ທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ໃນລະດັບສະຖາບັນແມ່ນ
ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງແລ້ວ. ມະຫາວທະຍາໄລທັງໝົດຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສໍາເລັດ ກ່ຽວກັບການປະເມນຕົນເອງ ແລະ
ສົິ່ງບົດລາຍງານດັິ່ງກ່າວໃຫ້ສນປະກັນຄຸນນະພາບ. ໃນໄລຍະ ປ 2015 ຫາ ປ 2016, ການປະເມນຜົນພາຍ
ນອກ ໄດ້ດໍາເນນຢ່ໃນ 7 ຄະນະວຊາຂອງມະຫາວທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ໃນປ 2017/2018 ການປະເມນ
ຜົນພາຍໃນກໍໄດ້ດໍາເນນຢ່ໃນ 6 ຄະນະວຊາຂອງມະຫາວທະຍາໄລສຸພານຸວົງ ຫຼວງພະບາງ.
ມະຫາວທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ກໍເປັນສະມາຊກຂອງເຄືອຂ່າຍມະຫາວທະຍາໄລອາຊຽນ (AUN) ເຊິ່ງ
ກໍໄດ້ມຄ່ມືແນະນໍາ ແລະ ຊຸດມາດຕະຖານການປະກັນຄຸນນະພາບສໍາລັບແຕ່ລະລະດັບຫຼັກສດ. ການສຶກ
ຕດຕາມນັກສຶກສາ ແລະ ການສໍາຫຼວດຜ້ຈ້າງງານ ກໍໄດ້ມການດໍາເນນຢ່ໃນລະດັບຊາດ. ການສຶກສາຕາມກໍໄດ້
ສຶກສາທ່າອ່ຽງຂອງການມວຽກເຮັດງານທໍາຂອງນັກສຶກສາທິ່ຮຽນຈົບຈາກຫຼາຍໆຄະນະວຊາ ແລະ ມະຫາວທະ
ຍາໄລ. ໃນຂະນະທິ່ ການສໍາຫຼວດຜ້ຈ້າງງານໄດ້ສຶກສາເຖງຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງຜ້ຈ້າງງານຢ່ໃນຫຼາຍໆອຸດສະຫະ
ກໍາ ທິ່ມຕໍິ່ລກຈ້າງຂອງເຂົາເຈົັ້າ. ຜົນທິ່ໄດ້ຈາກການສຶກສາທັງສອງຢ່າງແມ່ນ ມລັກສະນະສ້າງສັນຫຼາຍ ແລະ ໄດ້
ນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການປັບປຸງການຮຽນ-ການສອນຢ່ໃນສະຖາບັນການສຶກສາຊັັ້ນສງ.
➢ ການບລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ
ທະນາຄານພັດທະນາອາຊ
ໄດ້ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອໃນການພັດທະນາລະບົບການຄຸ້ມຄອງບໍລຫານຂອງ
ມະຫາວທະຍາໄລຢໃ່ ນປະເທດລາວ (Lao University Management System) ເຊິ່ງຈະມການ
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ສະໜອງຂໍັ້ມນດ້ານສະຖຕການສຶກສາເຂົັ້າໃນວຽກງານການສຶກສາຊັັ້ນສງ. ລະບົບດັິ່ງກ່າວແມ່ນກໍາລັງໄດ້ຮັບການ
ທົດລອງນໍາໃຊ້ ໂດຍຜ້ລົງທະບຽນສະໝັກສອບເສັງຜ່ານລະບົບອອນລາຍ.
ຄວາມເປັນເອກະລາດມະຫາວທະຍາໄລ ແມ່ນກໍາລັງຢໃ່ ນການພຈາລະນາຄົັ້ນຄວ້າ, ແຕ່ການທົບທວນ
ລະບົບການເງນຂອງມະຫາວທະຍາໄລ ແມ່ນຍັງບໍໄິ່ ດ້ດໍາເນນເທືິ່ອ ແລະ ກົນໄກໃນການສະໜອງງົບປະມານ ໃຫ້
ແກ່ມະຫາວທະຍາໄລ ຂອງກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ແມ່ນຍັງບໍິ່ມການປ່ຽນແປງ. ມະຫາວທະຍາໄລ
ທິ່ຂຶັ້ນກັບກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜນທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານ.
ມະ ຫາວທະຍາໄລແຫ່ງຊາດແມ່ນໄດ້ຮັບງົບປະມານໂດຍກົງຈາກ ກະຊວງການເງນ, ສ່ວນມະຫາວທະຍາໄລທິ່ຢ່
ຕ່າງແຂວງ ແມ່ນໄດ້ຮັບງົບປະມານໂດຍຜ່ານພະແນກສຶກສາທການ ແລະ ກລາແຂວງ. ສ່ວນທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ
ໂຄງການຕ່າງໆ ແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ມະຫາວທະຍາໄລຕ່າງໆອາດຈະສະ
ເໜສ້າງລາຍຮັບຂອງຕົນເອງໄດ້ ໂດຍອງໃສ່ແຜນທິ່ໄດ້ຮັບການເຫັນດ.
➢ ການວິເຄາະຜົນໄດ້ຮັບໂດຍລວມຂອງວຽກງານການສຶກສາຊັື້ນສູງ
ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານການສຶກສາຊັັ້ນສງແມ່ນມຫຼາຍ ທັງລະດັບອາຊວະສຶກສາ ແລະ ລະດັບມະຫາວ
ທະຍາໄລ. ໃນປ 2017-2018 ປະມານ 40% ຂອງນັກຮຽນທິ່ຈົບຈາກມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ແມ່ນສະ
ໝັກເຂົັ້າຮຽນຢ່ໃນມະຫາວທະຍາໄລ ແລະ ອກ 60% ແມ່ນໄປສຶກສາຕໍິ່ໃນສາຍອາຊວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບ
ຮົມວຊາຊບ. ປະມານ 54% ຂອງນັກຮຽນທິ່ໄປຮຽນຕໍິ່ລະດັບມະຫາວທະຍາໄລແມ່ນເປັນເພດຍງ. ໃນປ
2017/2018 ຈໍານວນນັກສຶກສາໃໝ່ ບັນລຸໄດ້ 11.674 ຄົນ ທຽບໃສ່ຄາດໝາຍໃນປ 2020 ຈ ານວນ
12.500 ຄົນ. ໃນປ 2017-2018 ໄດ້ມນັກສຶກສາທັງໝົດ ຈໍານວນ 36.447 ຄົນ ທິ່ໄດ້ເຂົັ້າຮຽນຢໃ່ ນ 4
ມະຫາວທະຍາໄລ ທິ່ຂຶັ້ນກັບກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ. ໝາຍຄວາມວ່າ ກົມການສຶກສາຊັັ້ນສງແມ່ນ
ກໍາລັງທິ່ຈະບັນລຸ ຄາດໝາຍ 45.000 ຄົນ ໃນປ 2020. ແຕ່ເຖງຢ່າງໃດກໍິ່ຕາມ, ຖ້າອງໃສ່ເງືິ່ອນໄຂໃນການຄັດ
ເລືອກນັກສຶກສາໃໝ່ ເພືິ່ອປັບປຸງບັນຫາດ້ານຄຸນນະພາບຂອງນັກສຶກສາ, ຕົວເລກຂອງນັກສຶກສາອາດຈະມການ
ຫຼຸດລົງ. ຈາກບັນຫາດັິ່ງກ່າວ, ການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ອາດຈະສົິ່ງຜົນກະທົບຕໍິ່ຄາດໝາຍໂດຍລວມສໍາລັບການ
ສະໝັກເຂົັ້າຮຽນຂອງນັກສຶກສາ ບໍິ່ສະເພາະແຕ່ມະຫາວທະຍາໄລຂອງພາກລັດເອງ ແຕ່ໝາຍເຖງພາກເອກະຊົນ
ກໍິ່ເຊັິ່ນດຽວກັນ. ນັບແຕ່ປ 2013 ເປັນຕົັ້ນມາ ວທະຍາໄລພາກເອກະຊົນແມ່ນບໍິ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເປດສອນ
ຫຼັກສດປະລນຍາຕ ຫຼື ປະລນຍາໂທ ເນືິ່ອງຈາກມາດຕະຖານຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາຍັງຕໍິ່າ ແຕ່ເຂົາເຈົັ້າຍັງ
ສາມາດສືບຕໍິ່ສະໜອງການສຶກສາລະດັບຊັັ້ນສງໄດ້ຕາມປົກກະຕ ເຊິ່ງບໍິ່ແມ່ນຫຼັກສດໃນລະດັບປະ ລນຍາຕ ແຕ່
ໄດ້ຮັບຮອງເປັນໃບປະກາສະນຍະບັດຊັັ້ນສ ງ. ສະນັັ້ນ, ອາດຈະມຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າ ນັກສຶກສາຜ້ໃດທິ່ບໍິ່ຜ່ານ
ເກນການຄັດເລືອກເພືິ່ອເຂົັ້າຮຽນຢ່ໃນມະຫາວທະຍາໄລພາກລັດ ກໍິ່ອາດຈະຕັດສນໃຈເລືອກຮຽນຢສ
່ ະຖາບັນ
ການສຶກສາພາກເອກະຊົນແທນ ແລະ ອາດຈະນໍາໄປສກ
່ ານເພິ່ມຂຶັ້ນທິ່ສໍາຄັນຂອງຕົວເລກການສະ ໝັກເຂົັ້າຮຽນ
ໂດຍລວມໃນປ 2020.
ມະຫາວທະຍາໄລພາກລັດທັງ 5 ແຫ່ງ ແມ່ນຢ່ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜດຊອບຂອງກົມການສຶກສາຊັັ້ນສງ ໃນ
ນັັ້ນ 4 ແຫ່ງແມ່ນ ຢ່ພາຍໃຕ້ການຊັ້ນໍາຂອງກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ. (ສ່ວນມະຫາວທະຍາໄລທ 5
ແມ່ນມະຫາວທະຍາໄລວທະຍາສາດສຸຂະພາບ). ມະຫາວທະຍາໄລທັງ 4 ແຫ່ງ ແມ່ນສະໜອງຫຼັກສດການຮຽນ
-ການສອນກ່ຽວກັບ: ບໍລຫານທຸລະກດ, ທະນາຄານ, ບໍລຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອືິ່ນໆ. ເຊິ່ງຫຼັກສດດັິ່ງກ່າວແມ່ນ
ມຄວາມຕ້ອງການດ້ານຊັບພະຍາກອນວັດຖຸພຽງເລັກນ້ອຍ. ແຕ່ເຖງຢ່າງໃດກໍິ່ຕາມ, ຂະແໜງການຍ່ອຍທິ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ກໍຍັງໄດ້ຮັບຄວາມກົດດັນຕໍິ່ການສ້າງນັກສຶກສາທິ່ຮຽນຈົບໃຫ້ມຄວາມຮ້ ແລະ ທັກສະເຕັກນກ ເພືິ່ອ
ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
ເຊິ່ງທັກສະຫຼັກໆທິ່ສໍາຄັນ
ແມ່ນລວມມ 4 ດ້ານດ້ວຍກັນ ຄື: ດ້ານວທະຍາສາດ, ດ້ານເຕັກໂນໂລຊ, ດ້ານວສະວະກໍາສາດ ແລະ ດ້ານ
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ຄະນດສາດ (STEM: Science, Technology, Engineering and Mathematics). ການສອນ
ກ່ຽວກັບທັກສະດັິ່ງກ່າວເຫຼົິ່ານັ້ ແມ່ນມຄວາມຕ້ອງການໃນການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທິ່ມລາຄາແພງ ກໍຄືພະ ນັກ
ງານສດສອນທິ່ມຄວາມຮ້ ແລະ ຄຸນນະພາບລະດັບສງ. ນອກນັັ້ນ, ນັກສຶກສາທິ່ມາເຂົັ້າຮຽນໃນສາຍການສຶກສາ
ຊັັ້ນສງ ບໍິ່ໄດ້ມພືັ້ນຖານການສຶກສາກ່ຽວກັບວຊາດັິ່ງກ່າວ ເນືິ່ອງຈາກພວກເຂົາບໍິ່ເຄຍໄດ້ຮຽນຢ່ໃນຊັັ້ນປະຖົມ ຫຼື
ມັດທະຍົມມາກ່ອນ. ການຂາດທັກສະພືັ້ນຖານເພືິ່ອກຽມຄວາມພ້ອມສໍາລັບການສຶກສາຊັັ້ນສງ ໃນລາຍວຊາ
STEM ແມ່ນກໍາລັງໄດ້ຮັບການພຈາລະນາເຂົັ້າໃນການພັດທະນາຫຼັກສດໃໝ່ ໂດຍສຸມໃສ່ການປັບ ປຸງການຮຽນ
-ການສອນວຊາຄະນດສາດຢໃ່ ນຊັັ້ນປະຖົມ, ແຕ່ວ່າການຂາດແຄນຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ຊັບພະຍາກອນອືິ່ນໆ
ສໍາລັບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ແລະ ຕອນປາຍນັັ້ນ ແມ່ນຍັງຖືເປັນບັນຫາຢ່, ເຊິ່ງອາດ ໝາຍຄວາມວ່າ ຈໍານວນ
ນັກສຶກສາທິ່ມາຮຽນໃນສາຍວທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊ, ວສະວະກໍາສາດ ແລະ ຄະນດສາດ ຫຼື STEM ທິ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາຊັັ້ນສງແມ່ນມຄວາມຈໍາກັດ.
ນອກເໜືອຈາກທັກສະດ້ານເຕັກນກ ແລະ ຄວາມຮ້ແລ້ວ, ນັກສຶກສາຈໍາເປັນຕ້ອງມທັກສະ “ທາງສັງຄົມ”
ຫຼື ທັກສະໃນການຖ່າຍໂອນຄວາມຮ້ໄດ້ ເພືິ່ອເພິ່ມໂອກາດໃນຫາວຽກເຮັດງານທໍາໄດ້ ເຊິ່ງລວມມ: ຄວາມ
ສາມາດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ, ຄວາມຄດສ້າງສັນ, ການສ້າງບຸກຄະລກທິ່ດ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊືິ່ອງຖືເປັນຕົັ້ນ.
ຫຼັກສດທິ່ເພິ່ມເຕມໃໝ່ນັ້ ຈະເປັນປະໂຫຍດໃນການຈັດການຮຽນ-ການສອນກ່ຽວຂ້ອງກັບທັກສະດັິ່ງກ່າວ ໃນ
ລະດັບມະຫາວທະຍາໄລ, ເຊິ່ງການພັດທະນາຫຼັກສດດັິ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜນຈາກທະນາຄານ
ພັດທະນາອາຊ ແລະ ຄາດວ່າຈະໄດ້ນໍາໃຊ້ພາຍໃນປ 2019. ເຖງຢ່າງໃດກໍິ່ຕາມ, ອົງປະກອບສໍາຄັນອກອັນໜຶິ່ງ
ຢ່ໃນການສຶກສາຊັັ້ນສງແມ່ນບັນດານັກສຶກສາເຫຼົິ່ານັັ້ນ ຍັງມຄວາມຕ້ອງການໃນການລົງຝຶກງານ ເພືິ່ອເກັບກ່ຽວ
ປະສົບການໃນການເຮັດວຽກ.
ການນໍາໃຊ້ລະບົບປະກັນຄຸນນະພາບໃນລະດັບຫຼັກສດຈະເປັນພືັ້ນຖານ ແລະ ຈະມຜົນກະທົບໃນທາງ
ບວກ ຕໍິ່ການສະໜອງຄຸນນະພາບ ຖ້າຫາກມການຕດຕາມໄປດ້ວຍໂຄງສ້າງການຮັບຮອງທິ່ໂປ່ງໄສ. ບັນດາ
ມະຫາວທະຍາໄລຕ່າງໆ ກໍິ່ໄດ້ສົິ່ງບົດລາຍງານປະຈໍາປ ກ່ຽວກັບການປະເມນຕົນເອງ ມາໃຫ້ສນປະກັນຄຸນນະ
ພາບການສຶກສາ, ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ. ພ້ອມດຽວກັນນ,ັ້ ພາຍໃນປ 2020 ກົມການສຶກສາຊັັ້ນສງ
ກໍິ່ມແຜນສ້າງຕັັ້ງໜ່ວຍງານປະກັນຄຸນນະພາບຢ່ໃນລະດັບມະຫາວທະຍາໄລ, ເຊິ່ງຖືໄດ້ວ່າເປັນການເລິ່ມຕົັ້ນຈາກ
ການປະກັນຄຸນນະພາບຢ່ໃນລະດັບສະຖາບັນ. ເວົັ້າລວມແລ້ວ, ໂຄງສ້າງທັງໝົດຄວນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະ
ຖານຂອງອາຊຽນ ເພືິ່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເຄືອຂ່າຍໃນລະດັບພາກພືັ້ນ ແລະ ໃຫ້
ຄວາມສະດວກແຫ່ການເຄືິ່ອນຍ້າຍຂອງນັກສຶກສາມະຫາວທະຍາໄລ. ມະຫາວທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເປັນສະມາ
ຊກເຄືອຂ່າຍມະຫາວທະຍາໄລອາຊຽນ
ເຊິ່ງກໍາລັງພັດທະນາມາດຕະຖານການປະກັນຄຸນນະພາບໃນລະດັບ
ຫຼັກສດ.
2.4.2. ສິິ່ງທ້າທາຍຂອງວຽກງານການສຶກສາຊັື້ນສູງ ເພິ່ອຕອບສະໜອງຄາດໝາຍຜົນໄດ້ຮັບ
ນັກສຶກສາທິ່ຮຽນຈົບທິ່ມຄຸນນະພາບສງໃນດ້ານວທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊ, ວສະວະກໍາສາດ ແລະ
ຄະ ນດສາດ ແມ່ນມຄວາມສໍາຄັນ ໃນການຂັບເຄືິ່ອນການພັດທະນາດ້ານເສດຖະກດຂອງຊາດໃນອະນາຄົດ.
ຜົນສໍາ ເລັດດັິ່ງກ່າວແມ່ນຂຶັ້ນຢກ
່ ັບຄວາມສາມາດໃນການເຂົາັ້ ເຖງທັກສະທິ່ເປັນພືັ້ນຖານ ຢ່າງນ້ອຍກໍິ່ຢໃ່ ນລະດັບ
ການສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ, ຄສອນທິ່ມທັກສະ ແລະ ຊັບພະຍາກອນການຮຽນທິ່ເໝາະ
ສົມ. ເຖງແມ່ນວ່າ ຈະມຄວາມຄືບໜ້າຕະຫຼອດໄລຍະຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດແຜນພັດທະນາຂະແໜງການ
ສຶກສາ ແລະ ກລາ ໃນໄລຍະຜ່ານມາຈົນເຖງປະຈຸບັນ, ແຕ່ການສະໜອງຊັບພະຍາການດ້ານວັດຖະ ແລະ ຊັບ
ພະຍາກອນມະນຸດທິ່ມຄຸນນະພາບ
ຍັງຖືເປັນສິ່ງທ້າທາຍທິ່ສໍາຄັນສໍາລັບຂະແໜງການຍ່ອຍການສຶກສາຊັັ້ນສງ,
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ເຊິ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮ່ວມມືກັບບັນດາຄຮ
່ ່ວມພັດທະນາ ແລະ ຜປ
້ ະກອບການດ້ານທຸລະກດ ຫຼື ນາຍຈ້າງຢ່າງ
ໃກ້ຊດ ເພືິ່ອສືບ ຕໍິ່ຈັດຕັັ້ງປະຕບັດບັນດາໜ້າວຽກທມ
ິ່ ຄວາມຄືບໜ້າແລ້ວໃຫ້ສໍາເລັດຕາມເປົັ້າໝາຍທິ່ວາງໄວ້.
ຄຸນນະພາບ, ທັກສະ ແລະ ຄວາມຮ້ ຂອງພະນັກງານທິ່ເຮັດວຽກຢ່ໃນສາຍການສຶກສາຊັັ້ນສງກໍິ່ຖືເປັນສິ່ງ
ທ້າທາຍທິ່ສໍາຄັນເຊັິ່ນດຽວກັນ. ຄອາຈານທິ່ມຢ່ຈໍານວນຫຼາຍ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຄືນກ່ຽວກັບ
ວທການສອນໂດຍນໍາໃຊ້ທັກສະໃໝ່ໆ ແລະ ພະນັກງານວຊາການທິ່ມຄວາມຮ້ເຕັດນກໃໝ່ ຈາກພາກອຸດສາ
ຫະກໍາ ກໍມຄວາມຕ້ອງການ ເພືິ່ອມາຊ່ວຍສອນໃນລາຍວຊາໃໝ່ໆ. ພະນັກງານວຊາການເຫຼົິ່ານັ້ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການ
ຝຶກອົບຮົມດ້ານວທການສອນກ່ອນທິ່ຈະເລິ່ມສອນ ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາຍັງບໍິ່ມປະສົບການໃນການສອນ. ສະນັັ້ນ,
ພະນັກງານທັງສອງກຸ່ມນັ້ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ມການຕດຕາມປະເມນຜົນຢ່າງໃກ້ຊດ ເພືິ່ອຮັບປະກັນວ່າ ການປະຕ
ບັດການສອນຂອງພວກເຂົາສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານດ້ານວຊາຊບ ແລະ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ນັກສຶກສາ ມຜົນ
ການຮຽນທິ່ດຕາມມາດຕະຖານທິ່ກໍານົດໄວ້.
ການພັດທະນາລະບົບປະກັນຄຸນນະພາບໃນລະດັບຫຼັກສດ ແລະ ໃນລະດັບສະຖາບັນ ແມ່ນຍັງເປັນສິ່ງ
ທ້າທາຍ. ແຕ່ເຖງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນເປັນພືັ້ນຖານສໍາຄັນອັນໜຶິ່ງສໍາລັບຂະແໜງການຍ່ອຍການສຶກສາຊັນສງ ໃນ
ການແຂ່ງຂັນກັບບັນດາປະເທດສະມາຊກໃນເຄືອຂ່າຍມະຫາວທະຍາໄລໃນພາກພືັ້ນອາຊຽນ ແລະ ພ້ອມທັງເປັນ
ການຂະຫຍາຍໂອກາດໃຫ້ນັກສຶກສາ ສາມາດສືບຕໍິ່ສຶກສາໃນຕ່າງປະເທດ.
ສິ່ງທ້າທາຍອກຢ່າງໜຶິ່ງສໍາລັບຂະແໜງການຍ່ອຍການສຶກສາຊັນສງ
ແມ່ນການພັດທະນາເຄືອຂ່າຍໃນ
ລະດັບພາກພືັ້ນ ແລະສາກົນ ທິ່ມຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ມຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ ລວມທັງພາກມະຫາວທະຍາ
ໄລ ແລະ ພາກອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ. ໃນຂະນະທິ່ກົມການສຶກສາຊັັ້ນສງເປັນສະມາຊກຂອງ APQN ຈຶິ່ງຄວນ
ຊອກຫາທຸກໂອກາດ ໃນການເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ສໍາມະນາ ໃນລະດັບສາກົນຢຕ
່ ່າງປະເທດ ເພືິ່ອເກັບ
ກ່ຽວປະສົບການ, ສ້າງສາຍສໍາພັນ ແລະ ເຄືອຂ່າຍກັບບັນດາປະເທດສະມາຊກນໍາກັນໃຫ້ມປະສດທພາບ.
2.4.3. ໜ້າວຽກບູລີມະສິດເພິ່ອສະໜັບສະໜູນການສຶກສາຊັື້ນສູງໃຫ້ບັນລຸເປົື້າໝາຍໃນປີ
2020
1) ຕ້ອງສໍາເລັດ ແລະ ເລິ່ມຈັດຕັັ້ງປະຕບັດຫຼັກສດເພິ່ມເຕມກ່ຽວກັບທັກສະເພືິ່ອຍົກສງການມວຽກເຮັດງານ
ທໍາ.
2) ກະກຽມຄ່ມືແນະນໍາ, ນຕກໍາ ແລະ ຂໍຕ
ັ້ ົກລົງທິ່ຈໍາເປັນ ກ່ຽວກັບການສ້າງຫຼັກສດວຊາຮຽນໃໝ່, ການ
ປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ການຮັບຮອງການຈົບຊັັ້ນ.
3) ຊອກຫາວທການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງຢ່າງຕັັ້ງໜ້າໃນການສ້າງເຄືອຂ່າຍກັບລະດັບພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ.
4) ກະກຽມລາຍລະອຽດເງືິ່ອນໄຂຮັບໃຊ້ແກ່ການຕດຕາມການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດວຽກງານຂອງຄ ໃນການນໍາ
ໃຊ້ຫຼັກສດໃໝ່.
5) ຊຸກຍ້ໃຫ້ມະຫາວທະຍາໄລພາກເອກະຊົນ ບັນລຸໄດ້ຕາມມາດຕະຖານຄຸນນະພາບທິ່ຈໍາເປັນ ເພືິ່ອໃຫ້
ສາມາດເປດສອນຫຼັກສດລະດັບປະລນຍາໄດ້.
6) ກະກຽມຄ່ມືແນະນໍາກ່ຽວກັບການສຶກສາຕດຕາມຜ້ຮຽນຈົບ ແລະ ນໍາໃຊ້ຜົນຈາກການສຶກສາດັິ່ງກ່າວມາ
ເປັນພືັ້ນຖານໃນການກໍານົດນະໂຍບາຍ.
7) ສ້າງຕັັ້ງສນແຫ່ງຄວາມເປັນເລດສໍາລັບກະສກໍາຢ່ມະຫາວທະຍາໄລຈໍາປາສັກ, ສິ່ງແວດລ້ອມຢມ
່ ະຫາວ
ທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ, ວສະວະກໍາຂົນສົິ່ງຢມ
່ ະຫາວທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ
ການທ່ອງທ່ຽວຢ່ມະຫາວທະຍາໄລສຸພານຸວົງ ພາຍໃນປ 2021.
8) ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຄະນະວສະວະກໍາ ຂອງມະຫາວທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການກະກຽມ
ສ້າງຕັັ້ງມະຫາວທະຍາໄລ ເຕັກໂນໂລຊ.
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9) ສ້າງ 5 ຫຼັກສດໃຫມ່ທິ່ມການນໍາໃຊ້ພາສາອັງກດເປັນພາຫະໃນການສອນ (ໃນປັດຈຸບັນໄດ້ມ 4 ຫຼັກສດ
ດັິ່ງກ່າວແລ້ວ)
10)ສືບຕໍິ່ຍົກລະດັບພະນັກງານເພືິ່ອບັນລຸອັດຕາສ່ວນ 1:6:3 (ປະລນຍາຕ, ປະລນຍາໂທ, ປະລນຍາເອກ)
11)ສືບຕໍິ່ການສຶກສາຕດຕາມຜ້ຮຽນຈົບຢ່ໃນການສຶກສາັຊ້ນສງ ເພືິ່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຂໍັ້ມນ ການໄດ້ມວຽກເຮັດ
ງານທໍາຂອງເຂົາເຈົັ້າ ແລະ ນໍາໃຊ້ຜົນດັິ່ງກ່າວເພືິ່ອປັບປຸງການຮຽນການສອນ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ 85%
ຂອງຜ້ຮຽນຈົບໄດ້ມວຽກເຮັດງານທໍາພາຍຫຼັງຮຽນຈົບ.
12)ຮັບປະກັນໃຫ້ໜ່ວຍປະກັນຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາຊັັ້ນສງ ສາມາດດໍາເນນການປະເມນຜົນຕົນເອງ
ຢ່າງສະໝໍິ່າສະເໝ ຢ່າງນ້ອຍ 1 ຄັັ້ງ ຕໍິ່ປ ແລະ ດໍາເນນການປະເມນຜົນພາຍນອກ 1 ຄັັ້ງໃນ ທຸກໆ 5 ປ.
➢

ທຶນການສຶກສາ

ຄໍາສັບ: ທຶນການສຶກສາທິ່ກ່າວຢ່ໃນພາກນັ້ ໝາຍເຖງການສະໜັບສະໜນດ້ານການເງນຈາກລັດຖະບານ ໃຫ້ແກ່
ນັກຮຽນ ແລະ ພະນັກງານ ເພືິ່ອໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າ ສາມາສືບຕໍິ່ຮຽນໃນລະດັບການສຶກສາຊັັ້ນສງ. ສິ່ງນັ້ ໄດ້ກວມເອົາ
ນັກຮຽນທິ່ເລືິ່ອນຈາກມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍໄປສ່ມະລັບມະຫາວທະຍາໄລ ເປັນສ່ວນໃຫຍ່.
•

ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ:
2015
ວິຊາຮຽນ

ພາຍໃນ
ປະເທດ

ຕ່າງ
ປະເທດ

2016
ລວມ

%

ພາຍໃນ
ປະເທດ

ຕ່າງ
ປະເທດ

ລວມ

%

ການສຶກສາ ແລະ ສ້າງຄ

6.696

353

7.049

14%

6.330

157

6.487

12%

ສລະປະສາດ ແລະມະນຸດ
ສາດ

5.870

118

5.988

12%

6.657

111

6.768

13%

ສັງຄົມສາດ, ຂ້ມນຂ່າວສານ
ແລະ ການສືິ່ສາຮມວນຊົນ

874

434

1.308

3%

691

378

1.069

2%

ບໍລຫານ, ການຄຸ້ມຄອງ
ແລະ ກົດໝາຍ

10.720

1.134

11.854

24%

11.468

1.185

12.653

23%

ສທະຍາສາດທໍາມະຊາດ,
ຄະນດສາດ ແລະ ສຖຕ

1.494

136

1.630

3%

1.605

128

1.733

3%

ໄອຊທ ICT

2.384

318

2.702

5%

2.818

218

3.036

6%

ການຜະລດ ແລະ ການກໍິ່ສ້າງ
ແລະ ການກໍິ່ສ້າງ, ວສາວະ
ກໍາ/ເທັກໂນໂລຊ

10.652

507

11.159

22%

12.617

584

13.201

24%

ກະສກໍາ, ປ່າໄມ້, ການປະມົງ
ແລະ ສັດຄະສະແພກ

3.885

104

3.989

8%

4,728

97

4.825

9%

ສຸຂະພາບ ແລະ ສະຫວັດດ
ການ

1.743

579

2.322

5%

1.713

330

2.043

4%

ການບໍລການ

1.895

51

1.946

4%

2.207

34

2.241

4%

46.213

3,734

49.947

100%

50.834

3.222

54.056

100%

ຄວາມຮັບຜດຊອບກ່ຽວກັບທຶນການສຶກສາຢ່ໃນຂະແໜງການສຶກສາພາກລັດ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນລົງໃສ່
ໃນ 3 ຂະແໜງການຍ່ອຍຕົັ້ນຕໍ. ສນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມຄຸ້ມຄອງທຶນການສຶກສາສໍາລັບນັກຮຽນທິ່ພການ.
100

ລັດຖະບານໄດ້ສະໜອງທຶນການສຶກສາຈໍານວນໜ້ອຍໜຶິ່ງໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນທິ່ພການ, ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ ແມ່ນໄດ້
ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ. ທຶນການສຶກສາເຫຼົິ່ານັ້ແມ່ນໄດ້ສະເໜຢ່ໃນພາກຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍ
ຫຼັງການສຶກສາຂັັ້ນພືັ້ນຖານຢ່ຂ້າງເທງ20.
ຕາຕະລາງຂ້າງເທງ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນອັດຕາສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນຜ້ໄດ້ຮັບທຶນຕ່າງປະເທດທິ່ສຶກສາກ່ຽວກັບ
ການຄຸ້ມຄອງ, ການປົກຄອງ ແລະ ກົດໝາຍ ທຽບໃສ່ຜ້ທິ່ສຶກສາໃນສາຂາວຊາ STEM.
ກົມອາຊວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວຊາຊບ ໄດ້ສົິ່ງນັກຮຽນຈໍານວນໜ້ອຍໜຶິ່ງເພືິ່ອສຶກສາຕົັ້ນຕໍດ້ານວສະວະ
ກໍາສາດ, ກະສກໍາ ແລະ ກົນຈັກ ຢ່ໃນສນຝຶກອົບຮົມທິ່ປະເທດຈນ. ທຶນການສຶກສາເຫຼົິ່ານັ້ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ
ຈາກລັກດຖະບານ ສ. ປ ຈນ. ກົມກດຈະການນັກສຶກສາ ເປັນຜ້ຄຸ້ມຄອງທຶນການສຶກສາສໍາລັບນັກຮຽນ ທິ່ສືບຕໍິ່
ຮຽນຢ່ໃນລະດັບມະຫາວທະຍາໄລທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜນ ຈາກລັດຖະ
ບານ.
ມປະມານ 20% ຂອງນັກສຶກສາທິ່ເຂົັ້າຮຽນມະຫາວທະຍາໄລ ໄດ້ຮັບທຶນຈາກລັດຖະບານ ຢ່ໃນແຕ່ລະ
ປ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບການເພິ່ມຂຶັ້ນຂອງການເຂົັ້າຮຽນ. ໃນໄລຍະຜ່ານມານັ້ ລັດຖະບານ ຍັງໄດ້ເພິ່ມຈໍານວນເງນ
ທຶນການສຶກສາຂຶັ້ນເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນ ໄດ້ກວມເອົາທຸກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ລວມທັງຄ່າທໍານຽມ, ພັກເຊົາ, ກນຢ່ ແລະ
ເອກະສານ. ຫຼັກສດຂອງມະຫາວທະຍາໄລ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ 4 ປ, ແຕ່ທຶນການສຶກສາຂອງແຕ່ລະຄົນແມ່ນຄດໄລ່
ໄວ້ໃຫ້ 5 ປ ເພືິ່ອສືບຕໍິ່ຈ່າຍໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນທິ່ເສັງຕົກ 1 ປ (ເຊິ່ງເປັນເຫດຜົນທິ່ຍອມຮັບໄດ້) ໃນຕະຫຼອດຫຼັກສດ
ການຮຽນ.
ການຄັດເລືອກຜ້ທິ່ມສດໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາ ແມ່ນໄດ້ດໍາເນນໃຫ້ແຕ່ລະແຂວງ ເປັນລາຍວຊາຢ່ໃນແຕ່
ລະປ. ນັກຮຽນປະກອບແບບຟອມ ແລ້ວສົິ່ງໃຫ້ພະແນກສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ. ຄະນະ
ກໍາມະການເຊິ່ງຕາມປົກກະຕ ປະກອບດ້ວຍພະແນກສຶກສາທການ ແລະ ກລາແຂວງ, ອໍານາດການປົກຄອງ
ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຜອ
້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນ ເປັນຜ້ຄັດເລືອກນັກຮຽນ ເຊິ່ງໂດຍລວມແມ່ນອງໃສ່ຄວາມທຸກຍາກ, ມ
ຜົນງານດ ແລະ ມບົດລາຍງານຈາກໂຮງຮຽນກ່ຽວກັບຄວາມເໝາະສົມທົິ່ວໄປຂອງນັກຮຽນ ໃນການສືບຕໍິ່ໃນ
ລະດັບສຶກສາຊັັ້ນສງ. ຜ້ສະໝັກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເລືອກເອົາວຊາເລືອກທ 1 ແລະ ວຊາເລືອກທ 2 ແລະ ຖ້າຫາກໄດ້
ຖືກຄັດເລືອກ ບລມະສດແມ່ນເຂົາເຈົັ້າຈະຖືກສົິ່ງໄປຮຽນຢ່ໃນມະຫາວທະຍາໄລທິ່ໃກ້ທິ່ສຸດ ກັບເຮືອນຂອງ
ເຂົາເຈົັ້າ.
ໃນສົກຮຽນ 2018-19 ມນັກສຶກສາເຂົັ້າໃໝ່ຢ່ໃນການສຶກສາຊັັ້ນສງຈໍານວນ 12.132 ຄົນ ໃນຈໍານວນ
ດັິ່ງກ່າວໄດ້ກວມເອົາທັງພະນັກງານ ທິ່ມຄວາມປາດຖະໜາທິ່ຈະຍົກລະກັບວຸດທການສຶກສາຂອງຕົນ ໂດຍອາດ
ຈ່າຍຄ່າຮຽນດ້ວຍຕົນເອງ ຫຼື ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເລືອຈາກຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ. ມຈໍານວນນັກສຶກສາທິ່ຮຽນຈົບຈາກ
ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍໄດ້ເຂົັ້າສຶກສາຈໍານວນ 9.451 ຄົນ,ໃນນ 20% ແມ່ນລັດຖະບານເປັນຜ້ຈັດສັນທຶນ
ການສຶກສາໃຫ້.
•

ສິິ່ງທ້າທາຍ

ເຖງວ່າການສະໜອງທຶນການສຶກສາແມ່ນໄດ້ເພິ່ມຂຶັ້ນໂດຍສອດຄ່ອງກັບການເຂົັ້າຮຽນ, ສິ່ງທ້າທາຍຫຼັກ
ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມບໍິ່ປ່ຽນແປງທາງດ້ານວຊາຮຽນຂອງນັກຮຽນ. ໃນເວລາທິ່ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ
ກລາ ກໍາລັງຫັນໄປສ່ການສະໜອງຫຼັກສດທິ່ເນັັ້ນທາງວທະຍາສາດ, ເທັກໂນໂລຢ, ວສະວະກໍາສາດ ແລະ
20

ຕາຕະລາງນັ້ບໍິ່ກວມເອົາຜ້ທິ່ໄດ້ຮັບທຶນໄປຮຽນກຽມ 1 ປ
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ຄະນດສາດ (STEM–Based Courses) ນັກສຶກສາສ່ວນໃຫຍ່ກໍຍັງມການສະເໜທຶນການສຶກາເພືິ່ອຮຽນໃນ
ຫຼັກສດບໍລຫານທຸລະກດ ແລະ ການທະນາຄານ.
ຫ້ອງການໃຫ້ທຶນການສຶກສາຢໃ່ ນລະດັບສນກາງ ກໍຍັງມໂອກາດໃນປທິ່ຈະມາເຖງ ໃນການໃຫ້ນໍັ້າໜັກ
ການຈັດສັນທຶນການສຶກສາ ໃຫ້ນັກສຶກສາທຈ
ິ່ ະເຂົັ້າຮຽນໃນຫຼັກສດ (STEM–Based). ເຖງຢ່າງໃດກໍຕາມ,
ເພືິ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການສະໜອງທຶນການສຶກສາ ທິ່ອງໃສ່ (STEM–Based) ເພິ່ມຂຶັ້ນ ມັນມຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງ
ໄດ້ກະກຽມນັກຮຽນຢໃ່ ນລະດັບການສຶກສາຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຄະນດສາດ. ໃນຊ່ວງທິ່ຜ່ານມາ ກໍ
ເຫັນວ່າ ນັກຮຽນມຄວາມສາມາດພຽງພໍໃນການຄໍານວນຄະນດສາດຂັັ້ນພືັ້ນຖານໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຊັດເຈນ,
ເຖງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເພືິ່ອໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດບັນລຸລະດັບຂອງຫຼັກສດ STEM, ມຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າ
ເຂົັ້າໃຈຄວາມສໍານຶກກ່ຽວກັບຈໍານວນ ເລິ່ມແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ ເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດກໍາໄດ້ຄວາມສໍານຶກພືັ້ນ ຖານທາງ
ດ້ານຄະນດສາດ ເຊັິ່ນ: ເລກເສດສ່ວນ, ເລກເສດ, ເປເຊັນ ແລະ ເລຂາຄະນດ, ເຊິ່ງແມ່ນຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ
ຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ຂອງວສະວະກໍາສາດ, ເທັກໂນໂລຢ, ແລະ ວທະຍາສາດ ສໍາລັບທຸກປະເພດ.
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ບູລີມະສິດໃນປີ 2020.

ບລມະສດຕົນຕໍໃນປ 2020 ແມ່ນການພຈາລະນາວ່າ ການສະໜອງທຶນການສຶກສາ ຈະປະກອບສ່ວນຢ່
ໃນການປ່ຽນແປງທາງດ້ານວຊາຮຽນຂອງນັກຮຽນຄືແນວໃດ ເພືິ່ອໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າອອກຫ່າງຈາກວຽກ“ ພະນັກງານ
ຫ້ອງການ”. ໃນປັດຈຸບັນຕໍາແໜ່ງເຫຼົິ່ານັ້ ກໍາລັງມການມາສະໝັກ ແລະ ແຂ່ງຂັນກັນສງ, ໃນຂະນະທິ່ມການ
ຂາດແຄນທັກສະທິ່ອງໃສ່ (STEM–Based) ຢໃ່ ນລະດັບຊາດ.

3. ກິລາ-ກາຍຍະກາ
ຄາສັບ: ‘ກລາ-ກາຍຍະກໍາ ’ໝາຍເຖງ 12 ປະເພດກລາ ແລະ ພະລະສຶກສາ ແລະ ສລະປະສຶກສາ ທິ່ຢພ
່ າຍໃຕ້
ການຊນ
ັ້ ໍາຂອງກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ .ນອກຈາກປະເພດກລາທິ່ທັນສະໄໝ ແລ້ວກໍຍັງມປະເພດກລາ
ພືັ້ນເມືອງຂອງ ລາວ ອກ.
3.1. ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ
ກລາມວນຊົນ ຫຼື ທິ່ເອັ້ນວ່າ ‘ກລາເພືິ່ອທຸກຄົນ’, ມເປົັ້າໝາຍສໍາລັບປ 2020 ໃນການສົິ່ງເສມໃຫ້ປະຊາ
ກອນຢ່າງໜ້ອຍ 30% ໃຫ້ໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມໃນກດຈະກໍາການອອກກໍາລັງກາຍ ແລະ ຫຼັ້ນກລາ ຢ່າງເປັນປົກກະຕ.
ຕະຫຼອດໄລຍະການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ ໃນໄລຍະຜ່ານມາຈົນເຖງປ
2018 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄວາມສົນໃຈໃນກດຈະກໍາດັິ່ງກ່າວໄດ້ພິ່ມຂຶັ້ນຫຼາຍ, ມປະຊາກອນ 22% ໄດ້ເຂົັ້າ
ຮ່ວມກດຈະກໍາດັິ່ງກ່າວຢ່າງຈງຈັງ, ເຖງແມ່ນວ່າຈະບໍມ
ິ່ ງົບປະມານສະໜັບສະໜນໃນການຈັດຊືັ້ອຸປະກອນສະໜ
ອງໃຫ້ ຕັັ້ງແຕ່ປ 2016-2017. ສະນັັ້ນ, ຈຶິ່ງມແນວໂນ້ມວ່າຂະແໜງການກລານັ້ຈະສາມາດບັນລຸເປົັ້າໝາຍຕາມ
ຂອບເວລາທິ່ກໍານົດ.
ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ມວທະຍາໄລສໍາລັບຝຶກອົບຮົມຄພະລະສຶກສາ ແລະ ຄສລະປະສຶກສາ.
ກົມພະລະ ແລະ ສລະປະສຶກສາ ມ ເປົັ້າໝາຍລວມຄື ການສະໜອງຄພະລະສຶກສາ ແລະ ຄສລະປະ ໃຫ້ໄດ້
90% ຂອງໂຮງຮຽນພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ເຊັິ່ນດຽວກັນກັບສະຖາບັນການສຶກສາຊັັ້ນສງໃນທົິ່ວປະ
ເທດ. ໃນປ 2018, 60% ຂອງຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ, 75% ຂອງຊັັ້ນມັດທະຍົມ (ຕອນປາຍ ແລະ ຕອນຕົັ້ນ)
ແລະ 92% ຂອງສະຖາບັນການສຶກສາຊັັ້ນສງ ໄດ້ຮັບການສດສອນວຊາພະລະ ແລະ ສລະປະສຶກສາ. ສະນັັ້ນ
ກົມພະລະ ແລະ ສລະປະສຶກສາ ຈຶິ່ງມຄວາມໝັັ້ນໃຈວ່າຈະສາມາດບັນລຸຄາດໝາຍ 90% ຕາມທິ່ກໍານົດ.
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ເພືິ່ອເປັນການຍົກລະດັບກລາລາວຂຶັ້ນສ່ລະດັບພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ, ນັກແຂ່ງຂັນໄດ້ຮັບການສະໜັບ
ສະໜນຈາກຄະນະຄຝຶກທິ່ມປະສົບການ. ຄະນະຄຝຶກນັກກລາດັິ່ງກ່າວແມ່ນມາຈາກອົງການຈັດຕັັ້ງຕ່າງໆ ລວມ
ເຂົັ້າກັນເປັນສ່ວນໜຶິ່ງໜຶິ່ງຂອງສະຫະພັນກລາແຫ່ງຊາດ. ບັນດາຄຝຶກນັກກລາແມ່ນມປະຈໍາຢ່ຂັັ້ນທ້ອງຖິ່ນ, ຂັັ້ນ
ແຂວງ ແລະ ລະດັບຊາດ, ເຊິ່ງໄດ້ລະບຸຢ່າງຊັດເຈນໃນແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ ກ່ຽວກັບ
ແຜນຄວາມຕ້ອງການຈໍານວນຄຝຶກຢ່ແຕ່ລະຂັັ້ນ ເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕບັດບັນດາກດຈະກໍາໃຫ້ໄດ້ດເທົິ່າທິ່
ຄວນ, ເຖງວ່າຄາດໝາຍເຫຼົິ່ານັ້ເບິ່ງຄືວ່າ ມຄວາມຄືບໜ້າດພໍສົມຄວນ ຍ້ອນວ່າຈໍານວນຄຝຶກແມ່ນຖືກສະໜອງ
ຕາມໂກຕ້າຂອງລັດຖະບານ. ປະຈຸບັນ ທົິ່ວປະເທດມຄຝຶກລະດັບມືອາຊບ ຈໍານວນ 252 ຄົນ, ຄາດຄະເນວ່າ
ຈະມການເພິ່ມຂຶັ້ນອກໃນໄລຍະປ 2018-2020 ແຕ່ກໍອາດຈະບໍິ່ບັນລຸເປົັ້າໝາຍທິ່ວາງໄວ້.
ການແຂ່ງຂັນກລາໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ລວມທັງປະເພດກລາພືັ້ນເມືອງຂອງລາວ ແມ່ນໄດ້ຖືກຈັດຂຶັ້ນຢ່າງ
ເປັນປົກກະຕໃນທົິ່ວປະເທດ, ທັງໃນລັກສະນະເປັນທາງການ ແລະ ບໍິ່ເປັນທາງການ. ເຖງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການ
ແຂ່ງຂັນລະດັບຊາດທິ່ສໍາຄັນທິ່ສຸດແມ່ນ ການແຂ່ງຂັນກລາແຫ່ງຊາດຂອງບັນດານັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ທິ່ໄດ້ຈັດ
ຂຶັ້ນໃນທຸກໆ 3 ປ.
ເພືິ່ອເພິ່ມຂດຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນລະດັບປະເທດ, ໄດ້ມການສົິ່ງເສມໃຫ້ນັກຮຽນໃນຊັັ້ນມັດ
ທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ ຜ້ທິ່ມຄວາມສາມາດໂດດເດັິ່ນດ້ານກລາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນ 12 ປະເພດ
ກລາ, ຈະໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາໃຫ້ມາຮຽນຢ່ໂຮງຮຽນພອນສະຫວັນກລາກາຍຍະກໍາ ເຊິ່ງທຶນດັິ່ງກ່າວແມ່ນ
ລວມມຄ່າທິ່ພັກ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຮຽນ ແລະ ຄ່າທໍານຽມບໍລຫານຕ່າງໆ. ເຊິ່ງໃນປ 2018 ໄດ້ມນັກຮຽນ/ນັກ
ກລາ ປະມານ 160 ຄົນໄດ້ລົງທະບຽນເຂົັ້າຮຽນ.
ການແຂ່ງຂັນກລານັກຮຽນອາຊຽນ ຖືເປັນລາຍການແຂ່ງຂັນທິ່ສໍາຄັນຂອງລະດັບພາກພືັ້ນ ແລະ ສປປ
ລາວ ກໍິ່ເປັນປະເທດຄ່ແຂ່ງໃນການແຂ່ງຂັນກລາຄົນພການອາຊຽນ (ASEAN Para-games) ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶັ້ນ
ໃນທຸກໆ 02 ປ. ນັກກລາພການແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການແຂ່ງຂັນກລາພເສດ ທິ່ຈັດຂຶັ້ນສໍາລັບ
ນັກຮຽນທິ່ມຄວາມພການ, ເຊິ່ງໃຫ້ການສະໜັບສະໜນໂດຍອົງການທິ່ບໍິ່ຂຶັ້ນກັບລັດຖະບານ ເພືິ່ອການພັດທະນາ
ຄົນພການອາຊຽນຂອງປະເທດຍິ່ປຸ່ນ (ADDP). ພ້ອມດຽວກັນນ,ັ້ ຍັງມຄະນະກໍາມະການກລາໂອແລມປກ
ແຫ່ງຊາດທິ່ມບົດບາດ ແລະ ໄດ້ສົິ່ງນັກກລາທມຊາດໄປແຂ່ງຂັນລະດັບໂອແລມປກ ແລະ ພາລາແລມປກ ຢ່າງ
ເປັນປົກກະຕ.
3.2. ສິິ່ງທ້າທາຍ
ເຖງແມ່ນວ່າການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດກດຈະກໍາຕ່າງໆຈະມຄວາມຄືບໜ້າຫຼາຍ, ແຕ່ກໍິ່ຍັງມສິ່ງທ້າທາຍສໍາຄັນ
ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນຫາການຊອກຫາແຫຼິ່ງທຶນສະໜັບສະໜນ ເພືິ່ອໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຈັດຊືັ້ອຸປະກອນ, ຄ ແລະ
ຜ້ຝຶກສອນ ທັງໃນສ່ວນຂອງພະລະສຶກສາ ແລະ ສລະປະສຶກສາ. ເນືິ່ອງຈາກລະບົບໂກຕ້າມຄວາມຈໍາກັດໃນ
ການສະໜອງພະນັກງານ ຈຶິ່ງມຄວາມຈໍາເປັນໃນການຈັດສັນງົບປະມານສະເພາະໃຫ້ແກ່ກລາກາຍຍະກໍາ ແລະ
ສລະປະສຶກສາ ໃຫ້ມຄວາມເໝາະສົມຢ່ໃນງົບປະມານແຫ່ງຊາດ.
ສໍາລັບການແຂ່ງຂັນໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນແມ່ນມກໍາມະການຜຕ
້ ັດສນພຽງພໍ, ແຕ່ກໍາມະການຕັດສນທິ່ໄດ້
ຕາມມາດຕະຖານໃນລະດັບພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ ຍັງຖືວ່າມຈໍານວນຈໍາກັດຫຼາຍ. ການປະກອບສ່ວນສົິ່ງຜ້
ຕັດສນໄປຮ່ວມກລາໃນຕ່າງປະເທດ ແລະ ໃນລະດັບພາກພືັ້ນ ແມ່ນຖືເປັນຕົວຊັ້ວັດທິ່ສາໍ ຄັນ ຕໍິ່ການຮັບຮ້ໃນ
ລະດັບພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ. ດັິ່ງນັັ້ນ, ມັນ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເພິ່ມຈໍານວນກໍາມະການຜ້ຕັດສນດັິ່ງກ່າວ ເພືິ່ອຊ່ວຍ
ໃນການຍົກລະດັບການຈັດອັນດັບການກລາໃຫ້ກັບປະເທດ.
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3.3. ໜ້າວຽກບູລີມະສິດສາລັບປີ 2020
1) ສົິ່ງເສມກລາບານເຕະ ແລະ ກລາປ້ອງກັນໂຕ ໃຫ້ເປັນປະເພດກລາລະດັບອາຊບ
2) ສືບຕໍິ່ສົິ່ງເສມໃຫ້ກລາມວຍລາວ ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້ໃນລະດັບພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ
3) ສຊ
້ ົນເພິ່ມຈໍານວນຄສອນພະລະສຶກສາ ແລະ ສລະປະສຶກສາ, ຄຝຶກນັກກລາລະດັບມືອາຊບ ໃຫ້ໄດ້ຕາມ
ຄາດໝາຍທິ່ກໍານົດສໍາລັບປ 2020 ຕາມແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ.
4) ສຊ
້ ົນເພິ່ມຈໍານວນປະເພກກລາ ຈາກ 12 ປະເພດ ມາເປັນ 15 ປະເພດກລາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະເພດ
ກລາກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນໂຕ.
5) ສຊ
້ ົນຍົກລະດັບການຈັດອັນດັບປະເທດ ໃນການແຂ່ງຂັນລະດັບ SEA Games ໃຫ້ຢໃ່ ນອັນດັບທ 8
ຫຼື 9 ຈາກບັນດາ 11 ປະເທດເຂົັ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນ.

4.
➢
1.

2.
3.
4.

ການບລິຫານຄຸ້ມຄອງ
ຈຸດປະສົງໂດຍລວມ
ຮັບປະກັນການເກັບກໍາ ແລະ ບໍລຫານຄຸ້ມຄອງຂໍັ້ມນລະດັບໂຮງຮຽນ ແລະ ນໍາໃຊ້ຢ່າງມປະສດທພາບ
ເຂົັ້າໃນການວາງແຜນ, ຈັດສັນງົບປະມານ ແລະ ລະບົບການຕດຕາມ, ເພືິ່ອຮັບປະກັນປະສດທຜົນໃນ
ການນໍາໃຊ້ງົບປະມານທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ.
ຮັບປະກັນດ້ານໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງໃນລະດັບສນກາງ ຈົນເຖງທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ມຄວາມສອດຄ່ອງກັບພາລະ
ບົດບາດ, ນຕກໍາ ແລະ ຄວາມຮັບຜດຊອບຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ.
ຮັບປະກັນວ່າຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ ມຫຼັກຖານຢັັ້ງຢືນທິ່ຈະແຈ້ງໃນການກໍານົດນະໂຍບາຍ.
ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຄວາມຮ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການ ກ່ຽວກັບການບໍລຫານຄຸ້ມຄອງການ
ສຶກສາທິ່ມຄຸນນະພາບ ໃຫ້ແກ່ຜ້ບໍລຫານການສຶກສາໃນທຸກລະດັບ.

ມ 8 ຍຸດທະສາດ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ ເພືິ່ອໃຫ້ບັນລຸຈຸດປະສົງໃນການພັດທະນາການບໍລຫານ ແລະ
ຄຸ້ມຄອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ:
➢ ຍຸດທະສາດ 1: ປັບປຸງ ແລະ ວາງລະບົບແຜນການ ແລະ ກໍານົດງົບປະມານ ໃຫ້ມປະສດທຜົນໃນການ
ນໍາໃຊ້.
➢ ຍຸດທະສາດ 2: ປັບປຸງລະບົບການບໍລຫານຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ ໂດຍການນໍາໃຊ້ລະບົບ ICT ໃຫ້
ສອດຄ່ອງກັບບໍລບົດຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ.
➢ ຍຸດທະສາດ 3: ປັບປຸງລະບົບການບໍລຫານຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ຄ ແລະ ພະນັກງານຂະແໜງການສຶກສາ
ຢ່ທຸກລະດັບ.
➢ ຍຸດທະສາດ 4: ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ວຽກງານການກວດກາ, ຕດຕາມ ແລະ ປະເມນຜົນ, ການ
ປະກັນຄຸນນະພາບ ສໍາລັບຂະແໜງການສຶກສາ.
➢ ຍຸດທະສາດ 5: ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງການບໍລຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ
ແຜນງານການເງນພາຍນອກ.
➢ ຍຸດທະສາດ 6: ດໍາເນນການສຶກສາ, ຄົັ້ນຄວ້າວໄຈ ກ່ຽວກັບບັນຫາທິ່ກ່ຽວພັນກັບການສຶກສາ.
➢ ຍຸດທະສາດ 7: ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຍົກລະດັບ ໃຫ້ແກ່ຜ້ບໍລຫານ
ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ ໃຫ້ເປັນລະດັບມືອາຊບ.
➢ ຍຸດທະສາດ 8: ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງວຽກງານການເຜຍແຜ່ຂໍັ້ມນຂ່າວສານດ້ານການສຶກສາ
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ຄາສັບ: ການບໍລຫານຄຸ້ມຄອງ ໝາຍເຖງໂຄງສ້າງການບໍລຫານລະດັບສງເຊິ່ງມກົມ ແລະ ສນຢ່ຂັັ້ນສນກາງ ,
ພະແນກສຶກສາທການ ແລະ ກລາແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການສຶກສາທການ ແລະ ກລາເມືອງຢ່ຂັັ້ນທ້ອງຖິ່ນ.
4.1. ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດທຽບໃສ່ແຜນຍຸດທະສາດ
ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ງົບປະມານ ໄດ້ຖືກສ້າງຕັັ້ງຂຶັ້ນ ເພືິ່ອສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ກັບວຽກ
ງານແຜນການ ແລະ ງົບປະມານ. ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ໄດ້ນາໍ ໃຊ້ແຜນປະຈໍາປທິ່ມການຄດໄລ່ມນ
ຄ່າຂອງຂະແໜງການ (ACSEPs), ເຊິ່ງເປັນເຄືິ່ອງມືໃນການວາງແຜນປະຈໍາປ ທິ່ໃຊ້ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ
ແຜນພັດທະນາຂະແໜງ ການສຶກສາ ແລະ ກລາ 5 ປ. ຖານຂໍັ້ມນ ODA ແມ່ນກໍາລັງໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ
ຍົກລະດັບ ເພືິ່ອສະໜອງຂໍັ້ມນທິ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ທັງສອງພາກສ່ວນຄື: ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ/ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ. ນອກຈາກນັ້, ຄະນະຮັບຜດຊອບການຈັດສັນຄ ກໍິ່ໄດ້ຖືກ
ສ້າງຕັັ້ງຂຶັ້ນ ເພືິ່ອປັບປຸງປະສດທພາບຂອງການບັນຈຸ ແລະ ນໍາໃຊ້ຄ , ກົມກວດກາຂອງ ກະຊວງສຶກສາທການ
ແລະ ກລາ ກໍາລັງພັດທະນາຂອບວຽກຕດຕາມ ແລະ ປະເມນຜົນຂອງຂະແໜງການສຶກສາທການ ແລະ ກລາ
ເພືິ່ອປັບປຸງການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດວຽກຂອງຂະແໜງການ.
ເພືິ່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການດ້ານການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງລັດ
ຖະບານ ໃນການຫຼຸດຜ່ອນຈໍານວນພະນັກງານລັດຖະກອນ, ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ
ໄດ້ປັບໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງຂອງຕົນດ້ວຍການທົວທວນຄືນນຕກໍາກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດຂອງບັນດາກົມ ແລະ
ສນ ທິ່ຂຶັ້ນກັບກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ຕະຫຼອດເຖງລະດັບພະແນກສຶກສາທການ ແລະ ກລາແຂວງ
ແລະ ຫ້ອງການສຶກສາທການ ແລະ ກລາເມືອງ. ນຕກໍາດັິ່ງກ່າວໄດ້ກໍານົດພາລະບົດບາດ, ຄວາມຮັບຜດຊອບ,
ຂອບເຂດສດ ແລະ ໜ້າທິ່, ໂຄງຮ່າງ, ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ວທການເຮັດວຽກ, ເຖງແມ່ນວ່າຈະມຄວາມ
ຕ້ອງການວຽກເພິ່ມຂຶັ້ນຢ່ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ
ເພືິ່ອໃຫ້ມຄວາມສອດຄ່ອງຫຼາຍຂຶັ້ນລະຫວ່າງຈໍານວນບຸກຄະລາ
ກອນທິ່ມໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ຂອງຈໍານວນບຸກຄະລາກອນທິ່ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ເນືິ່ອງມາຈາກວ່າມຈໍານວນ
ໂຮງຮຽນທິ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່ໃນບັນດາເມືອງ.
ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ໄດ້ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຜ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄະນະພັດທະນາ
ການສຶກສາຂັັ້ນບ້ານ ເພືິ່ອສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດການບໍລຫານຄຸ້ມຄອງທິ່ເນັັ້ນໃສ່ໂຮງຮຽນ
ເປັນຫຼັກ. ປະຈຸບັນ, ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ກໍາລັງກະກຽມໂຄງການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການວາງ
ແຜນການສຶກສາ ແລະ ບໍລຫານຄຸ້ມຄອງ ໂດຍອງໃສ່ຫຼັກສດ ການວາງແຜນການສຶກສາ (ESP) ຂອງສະຖາບັນ
ສາກົນເພືິ່ອການວາງແຜນການສຶກສາ (IIEP). ການຝຶກອົບຮົມແມ່ນມເປົັ້າໝາຍແນໃສ່ຜບ
້ ໍລຫານການສຶກສາຢ່
ຂັັ້ນສນກາງ, ຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັັ້ນເມືອງ, ເຊິ່ງຈະຈັດຕັັ້ງປະຕບັດພາຍໃນປ 2019 ແລະ 2020. ເວບໄຊຂອງ
ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ທັນສະພາບ ແລະ ໃນປະຈຸບັນກໍໄດ້ປະກອບມຂໍັ້ມນທິ່
ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບການສຶກສາ ເຊິ່ງໄດ້ມການປັບປຸງໃຫ້ທັນສະພາບຢ່ເລືັ້ອຍໆ.
4.2. ສິິ່ງທ້າທາຍເພິ່ອບັນລຸຄາດໝາຍຜົນໄດ້ຮັບ
ຂໍັ້ຈໍາກັດທາງດ້ານການເງນ ຍັງຈະເປັນບັນຫາຕໍິ່ເນືິ່ອງ ຢ່າງໜ້ອຍໄປຈົນເຖງປ 2020, ສະນັັ້ນ ຂະແໜງ
ການສຶກສາຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ມການກໍານົດວທການນໍາໃຊ້ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ການເງນຢ່າງມປະສດທພາບຫຼາຍ
ຂຶັ້ນກວ່າເກົິ່າ. ເຖງຢ່າງໃດກໍິ່ຕາມ, ໂກຕ້າທິ່ໄດ້ຮັບຫຼຸດລົງຈາກກະຊວງພາຍໃນ ກໍເຮັດໃຫ້ມຄວາມຫຍຸ້ງ ຍາກໃນ
ການເພິ່ມຈໍານວນພະນັກງານໃຫ້ກັບພະແນກສຶກສາທການ ແລະ ກລາແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການສຶກສາທການ ແລະ
ກລາເມືອງ ຕາມທິ່ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ. ນອກຈາກນັ້, ສ່ວນແບ່ງງົບປະມານທິ່ບໍິ່ແມ່ນເງນເດືອນຂອງລັດຖະບານ
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ໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການສຶກສາທມ
ິ່ ຈໍາກັດ
ປັບປຸງຄຸນນະພາບ.

ເຮັດໃຫ້ເກດມຂໍຫ
ັ້ ຍຸ້ງຍາກໃນການວາງແຜນທິ່ມປະສດທພາບ

ເພືິ່ອ

ມຄວາມຈໍາເປັນໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສດທພາບໃນການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານເຂົັ້າໃນວຽກ
ງານການສຶກສາ, ເຊິ່ງລວມມ: (1) ປັບປຸງການນໍາໃຊ້ຄໃຫ້ມປະສດທພາບ, (2) ເພິ່ມທະວການເຊືິ່ອມໂຍງ
ລະຫວ່າງການວາງແຜນ ແລະ ງົບປະມານ ໂດຍຜ່ານການປະຕບັດງານຢ່າງເຕັມສ່ວນຂອງຄະນະກໍາມະການ
ແຜນການ ແລະ ງົບປະມານ (ພ້ອມທັງການນໍາສະເໜຢ່າງເປັນທາງການກ່ຽວກັບ ACSEPs ແລະ ຮ່າງ
ງົບປະມານປະຈໍາປ), (3) ປັບປຸງວຽກງານການເກັບກໍາຂໍັ້ມນດ້ານການເງນ ເພືິ່ອຍົກສງຄວາມຮັບຜດຊອບ ແລະ
ການວເຄາະ, ແລະ (4) ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານບໍລຫານ ໂດຍສະເພາະໃນທ້ອງຖິ່ນ.
4.3. ໜ້າວຽກບູລີມະສິດເພິ່ອຊຸກຍູ້ວຽກງານການວາງແຜນ ແລະ ບລິຫານຄຸ້ມຄອງ ເພິ່ອບັນລຸ
ເປົື້າໝາຍ 2020
1) ເອົາໃຈໃສ່ເກັບກໍາຂໍັ້ມນຈາກແຫຼິ່ງຂໍັ້ມນທັງໝົດ ແລະ ໃຫ້ມການແລກປ່ຽນແບ່ງປັນຂໍັ້ມນລະຫວ່າງກົມຢ່
ຂັັ້ນສນກາງ, ຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັັ້ນເມືອງຢ່າງເປັນປົກກະຕ ເພືິ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຂໍັ້ມນມການໄຫຼວຽນຢ່າງ
ອດສະຫຼະ.
2) ຈັດການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຫົວໜ້າພະແນກ ເພືິ່ອເສມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດໃນການວເຄາະ ເພືິ່ອ
ປັບປຸງຄວາມຮ້ຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກັບລະບົບຂໍັ້ມນການຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ (EMIS Data) ແລະ
ຂໍັ້ມນອືິ່ນໆທິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືິ່ອເປັນພືັ້ນຖານໃນການວາງແຜນ ແລະ ກໍານົດນະໂຍບາຍ.
3) ຮ່ວມເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊດກັບຜ້ບໍລຫານລະດັບສງຈາກກົມກວດກາ (ລວມທັງວຽກງານຕດຕາມ ແລະ
ປະເມນຜົນ), ແຜນການ ແລະ ການເງນ ເພືິ່ອສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງການເຊືິ່ອມໂຍງລະຫວ່າງວຽກງານ
ແຜນການ ແລະ ງົບປະມານ.
4) ພັດທະນາຍຸດທະສາດເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ເງືິ່ອນໄຂຂອງທ້ອງຖິ່ນ.

5. ການປະກັນຄຸນນະພາບ
ຄາສັບ: ການປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາຢ່ໃນບໍລບົດນັ້ ແມ່ນອງໃສ່ການພັດທະນາ, ການຕດຕາມ, ການປະ
ເມນຜົນ ແລະ ການກວດແກ້ມາດຕະຖານ ແລະ ຕົວຊັ້ວັດການສຶກສາຢ່ໃນຂະແໜງການສຶກສາ ທັງພາກລັດ ເອກະ
ຊົນ.
5.1. ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ
ສນປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ (ESQA) ແມ່ນຢ່ພາບໃຕ້ການຊັ້ນໍາໂດຍກົງຈາກ ທ່ານ ລັດຖະມົນຕ.
ສນດັິ່ງກ່າວມໜ້າທິ່ ແລະ ມຄວາມຮັບຜດຊອບກ່ຽວກັບການປະກັນຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາໃນທຸກດ້ານ ແລະ
ທຸກລະດັບການສຶກສາ, ກວມເອົາການພັດທະນາ, ການຕດຕາມ ແລະ ການກວດແກ້ ມາດຈະຖານ ແລະ ຕົວຊວ
ັ້ ັດ
ການສຶກສາຢໃ່ ນຂະແໜງການສຶກສາທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ. ນອກນັັ້ນ ສນປະກັນຄຸນະພາບການສຶກສາ ຍັງ
ເຮັດໜ້າທິ່ເພືິ່ອຮັບປະກັນວ່າມາດຕະຖານພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ ຖືກບັນຈຸເຂົັ້າໃນການພັດທະນາ ມາດຕະຖານ
ຄຸນະພາບ ສໍາລັບທຸກໆກະຊວງທສ
ິ່ ະໜອງຫຼັກສດການສຶກສາ.
ໜຶິ່ງໃນບັນດາພືັ້ນຖານສໍາລັບການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ຄໍຄືຄວາມຈະແຈ້ງ, ຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ສາມາດ
ວັດແທກ ຂອງມາດຕະຖານຄຸນນະພາບ ແລະ ຕົວຊບ
ັ້ ອກຂອງມາດຕະຖານດັິ່ງກ່າວ. ແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍ
ພາຍໃນກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ແມ່ນໄດ້ມຊຸດມາດຕະຖານຄຸນະພາບການສຶກສາຂອງຕົນ ທິ່ໄດ້ມພັດ
106

ທະນາຮ່ວມກັນກັບ ESQAC. ຂະແໜງການຍ່ອຍຫຼັງຂັັ້ນພືັ້ນຖານໄດ້ກະກຽມບົດລາຍງານການປະເມນຜົນຕົນ
ເອງ ເຊິ່ງໄດ້ສົິ່ງໃຫ້ຫ້ອງການປະກັນຄຸນະພາບ ຂອງ ESQAC. ເຖງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຄໍາເຫັນຈາກກອງປະຊຸມຂອງ
ຂະແໜງການຍ່ອຍຢໃ່ ນຂັັ້ນສນກາງໄດ້ຊໃັ້ ຫ້ເຫັນວ່າ ມາດຕະຖານ ແລະ ຕົວຊບ
ັ້ ອກຢ່ໃນຊັັ້ນປະຖົມ ແລະ ຊັັ້ນ
ມັດທະຍົມສຶກສາ ແມ່ນຍັງສັບສົນ ເພືິ່ອໃຫ້ມການຕດຕາມໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ. ຍັງມຫຼັກຖານພຽງເລັກນ້ອຍທິ່ຍົກ
ໃຫ້ເຫັນວ່າ ມາດຕະຖານ ແລະ ຕົວຊບ
ັ້ ອກ ໄດ້ມຄວາມເຂົັ້າໃຈ ຢ່າງເຕັມສ່ວນ ຫຼື ມການຕດຕາມຢໃ່ ນລະດັບທ້ອງ
ຖິ່ນ.
ການປັບປຸງຄຸນນະພາບແມ່ນເປົັ້າໝາຍຫຼັກຂອງກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ,ດັິ່ງນັັ້ນ ຈຶິ່ງນໍາໄປສແ
່ ຜນ
ງານການກວດແກ້ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການສຶກສາ. ມາດຕະຖານສໍາລັບເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ການສຶກສາ
ນອກໂຮງຮຽນ ໄດ້ມການກະກຽມໃນຊ່ວງໄລຍະການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ ESDP ສະບັບປັດຈຸບັນ ແລະ ໄດ້ນໍາສະ
ເໜເພືືິ່ອຮັບຮອງ. ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບ ແລະ ຕົວຊບ
ັ້ ອກສໍາລັບຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ເຊິ່ງໄດ້ຮ່າງຂຶັ້ນໃນປ 2013
ໄດ້ກວມເອົາຂໍັ້ມນເຊິ່ງຖືກລາຍງານໂດຍ EMIS. ດັິ່ງນັັ້ນ, ຕົວຊັ້ບອກ ທິ່ມໃນ EMIS ແມ່ນໄດ້ເອົາອອກຈາກ
ມາດຕະຖານຄຸນະພາບການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມ ແລະ ໄປເພິ່ມເຂົັ້າໃສ່ໃນບົດລາຍງານຂອງ EMIS. ດັງິ່ ນັັ້ນ
ມາດຕະຖານຄຸນະພາບກາສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມ ຈຶິ່ງບັນຈຸເອົາແຕ່ຕົວຊບ
ັ້ ອກທິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສະໜອງວຊາການ
ການສຶກສາເທົິ່ານັັ້ນ. ຕົວຊັ້ບອກດັິ່ງກ່າວນັ້ ກໍາລັງດໍາເນນການກວດແກ້ເພືິ່ອໃຫ້ມຄວາມຊັດເຈນຂຶັ້ນ.
ມາດຕະຖານທິ່ໄດ້ກວດແກ້ແລ້ວນັັ້ນ ໄດ້ຖືກນໍາສະເໜເພືິ່ອຮັບຮອງ ແລະ ຈະໄດ້ນໍາໄປສົນທະນາ ພ້ອມກັນ
ກັບມາດຕະຖານໃໝ່ຂອງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຢ່ໃນກອງປະຊຸມຄະນະນໍາ
ຂອງກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ທິ່ໄດ້ຈັດຂຶັ້ນໃນກາງເດືອນພະຈກ ປ 2018. ມາດຕະຖານສໍາລັບ
ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ ແລະ ຕອນປາຍກໍໄດ້ບັນຈຸຕົວຊບ
ັ້ ອກທມ
ິ່ ໃນ EMIS ເຊັິ່ນດຽວກັນ. ສິ່ງເຫຼົິ່ານັ້ ຈະໄດ້
ຮັບການກວດແກ້ອກຄັັ້ງໜຶິ່ງ ພາຍຫຼັງໄດ້ຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກການກວດແກ້ມາດຕະຖານຂອງຊັັ້ນປະຖົມສຶກ
ສາ ແລະ ມາດຕະຖານຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາໄດ້ຖືກຮັບຮອງໄປແລ້ວ. ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບຂອງ TVET ແລະ
ການສຶກສາຊັັ້ນສງແມ່ນຢໃ່ ນລະດັບສະຖາບັນ ແລະ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງໃນປ 2016. ທັງສອງຂະແໜງການຍ່ອຍນັ້
ແມ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສົິ່ງບົດລາຍງານການປະເມນຕົນເອງໄປໃຫ້ຫ້ອງການ QA ຂອງ ESQAC. ເຖງຢ່າງໃດກໍຕາມ
ກໍຍັງຄົງມຄວາມຕ້ອງການປັບປຸງຄຸນນະພາບດ້ວຍການດໍາເນນການປະກັນຄຸນນະພາບພາຍນອກ.
ທມງານວະຊາການອາວຸໂສທິ່ຖືກຄັດເລືອກ ໂດຍຜ່ານເກນທິ່ເຂັັ້ມງວດຈາກມະຫາວທະຍາໄລ ແລະ ວ
ທະຍາໄລອາຊວະສຶກສາໃນທົວ
ິ່ ປະເທດ
ໄດ້ຖືກຮັບການຝຶກອົບຮົມຈາກເຄືອຂ່າຍຄຸນນະພາບອາຊປາຊຟກ
(APQN) ທິ່ຢປ
່ ະເທດຟລບປນ ເພືິ່ອສ້າງເປັນຜປ
້ ະເມນພາຍນອກຫຼັກແຫຼິ່ງ. ການປະເມນພາຍນອກຂອງວທະ
ຍາໄລອາຊວະສຶກສາໃນລະດັບສະຖາບັນ ຈະໄດ້ເລິ່ມໃນສົກຮຽນ 2018-2019. ມັນເປັນທິ່ຄາດວ່າ ວທະຍາໄລ
ອາຊວະສຶກສາ ຈະຕອບສະໜອງຕໍິ່ການປະເມນ ດ້ວຍການສະແດງອອກເຖງຄວາມສອດຄ່ອງຂອງມາດຕະຖານ
ແລະ ລເລິ່ມການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງທັງໝົດສະຖາບັນ. ເມືິ່ອໃດຫາກກົນໄກຄຸນນະພາບ ໃນລະດັບສະຖາບັນ
ຫຼັກໄດ້ວາງອອກແລ້ວ, ວທະຍາໄລ ກໍເລິ່ມກະກຽມການປະກັນຄຸນນະພາບໃນລະດັບຫຼັກສດ ແລະ ສິ່ງດັິ່ງກາວນັ້
ກໍຈະເປັນການປັບປຸງການສະໜອງທາງດ້ານຄຸນນະພາບ.
ມາດຕະຖານຄຸນະພາບໃນລະດັບສະຖາບັນ ແມ່ນໄດ້ຖືກຈັດຕັັ້ງປະຕບັດແລ້ວຢ່ 4 ມະຫາວທະຍາໄລ ທິ່
ຂຶັ້ນກັບກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ, ແຕ່ມັນອາດໃຊ້ເວລາດົນສົມຄວນສໍາລັບການປະເມນພາຍນອກສໍາລັບ
ມະຫາວທະບາໄລ. ຂອບການປະເມນຄຸນະພາບແຫ່ງຊາດ ແມ່ນກໍາລັງດໍາເນນການພັດທະນາ ແລະ ການປະເມນ
ພາຍນອກສໍາລັບມະຫາວທະຍາໄລ ຄາດວ່າຈະໄດ້ຖືກຈັດຕັງປະຕບັດ ພາຍໃນ 2-3 ປ ຂ້າງໜ້າ.
ກ່ຽວກັບມາດຕະຖານປະກັນຄຸນນະພາບລະດັບຫຼັກສດ ຢໃ່ ນລະດັບມະຫາວທະຍາໄລ, ມະຫາວທະຍາໄລ
ແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ໄປຕາມຄມ
່ ແ
ື ນະນໍາຂອງ AUN ກ່ຽວກັບການປະກັນຄຸນນະພາບລະດັບຫຼັກສດ ແລະ ການ
ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວຊາການ ຂອງສາກົນກໍໄດ້ເລິ່ມເຮັດວຽກໃນປ 2017/2018 ເພືິ່ອຊ່ວຍ 3 ມະຫາວທະຍາໄລຂອງ
ລັດ ໃນການກະກຽມມາະຕະຖານປະກັນຄຸນນະພາບລະດັບຫຼັກສດ. ການປະຕບັດທິ່ສອດຄ່ອງກ່ຽວກັບມາດຕະ
107

ຖານການປະເມນລະດັບສະຖາບັນ ໂດຍມການປະມນຈາກພາຍນອກ ຈະເຮັດໃຫ້ສະຖານບັນພາກເອກະຊົນ ຍົກ
ຖານະຂອງຕົນຂຶັ້ນ ແລະ ໃນບາງກໍລະນ ກໍຈະເປັນການໃຫ້ສດຄືນແກ່ເຂົາເຈົັ້າ ໃນການຈັດການຮຽນການສອນ ໃນ
ລະດັບປະລນຍາ. ໃນທາງກັບກັນ ກໍຈະເປັນການເພິ່ມການຂະຫຍາຍໂອກາດ ກໍຄືຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມ
ສອດຄ່ອງຢໃ່ ນການສຶກສາຊັັ້ນສງ ແລະ ກໍຈະເປັນການປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ກໍາລັງແຮງງານທິ່ມການສຶກສາດຂຶັ້ນ.
ເຖງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງດ້ານມາດຕະຖານຄຸນນະພາບແມ່ນກໍາລັງເປັນສິ່ງທ້າທາຍທິ່ສຸດ.
5.2. ສິິ່ງທ້າທາຍ
ການສ້າງມາດຕະຖານຄຸນນະພາບສໍາລັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ໄປ
ພ້ອມກັບການທົວທວນຄືນມາດຕະຖານຄຸນະພາບການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມ
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມການພັດທະນາຂອບ
ການປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ຂອບວຸດທການສຶກສາໃໝ່. ການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການສຶກ
ສາ ຈະບໍມ
ິ່ ປະສດທພາບ ຖ້າບໍມ
ິ່ ຂອບວຸດທດັິ່ງກ່າວ, ແຕ່ມັນກໍຕ້ອງໃຊ້ເວລາ. ມັນມຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ມການ
ທົບທວນມາດຕະຖານຢ່າງຕໍິ່ເນືິ່ອງ ແລະ ກໍຕ້ອງມການທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງໃຫ້ດຂຶັ້ນໄປເລືັ້ອຍໆ.
ການເຜຍແຜ່ມາດຕະຖານໃໝ່, ຂອບ ແລະ ນະໂຍບາຍຢໃ່ ນລະດັບທ້ອງຖິ່ນແມ່ນຄວາມຈໍາເປັນຖ້າຫາກ
ມາດຕະຖານຕ້ອງມຜົນກະທົບທິ່ຄາດຫວັງໄວ້ຕໍິ່ພວກເຂົາ. ເຖງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄວາມເຂົັ້າໃຈໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕ
ບັດ, ລວມທັງຄວາມໝາຍຂອງບາງມາດຕະຖານ ບາງເທືິ່ອກໍິ່ຍັງຈໍາກັດຢໃ່ ນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ. ມັນມຄວາມຈໍາເປັນ
ຕ້ອງໃຫ້ພະແນກສຶກສາທການ ແລະ ກລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຫ້ອງການສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ເມືອງ/
ນະຄອນ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຕໍິ່ການບັນລຸມາດຕະຖານຄຸນນະພາບ ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜນໂຮງຮຽນໄປ
ນໍາ.
ຢໃ່ ນລະດັບການສຶກສາຊັັ້ນສງ, ວທະຍາໄລເຕັກນກວຊາຊບ ແລະ ມະຫາວທະຍາໄລ ກໍລ້ວນແຕ່ມ
ໜ່ວຍງານປະກັນຄຸນນະພາບຂອງໃຜມັນ ທິ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສົິ່ງບົດລາຍງານປະເມນຕົນເອງປະຈໍາປ ໂດຍສອດຄ້ອງ
ກັບມາດຕະຖານຄຸນນະພາບໃຫ້ແກ່ຫ້ອງການປະກັນຄຸນນະພາບ ຂອງ ESQAC. ເຖງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບາງຄັັ້ງກໍ
ມຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທິ່ຈະຊຸກຍໜ
້ ່ວຍງານດັິ່ງກ່າວຕອບສະໜອງໄດ້. ມັນມຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ມການອອກຂໍຕ
ັ້ ົງລົງ
ເພືິ່ອຮັບປະກັນຢໃ່ ນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ມການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດຕາມມາດຕະຖານນັັ້ນ.
ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍຕໍິ່ກັບມາດຕະຖານປະກັນຄຸນນະພາບທິ່ຈະແຈ້ງ ພ້ອມ
ດ້ວຍຕົວຊບ
ັ້ ອກທິ່ສາມາດວັດແທກໄດ້ ແມ່ນກົນໄກໜຶິ່ງທມ
ິ່ ອໍານາດໃນການປັບປຸງການສະໜອງຄຸນນະພາບຢໃ່ ນ
ທຸກລະດັບ. ມັນມຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ມການຮັບປະກັນວ່າ ມຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ພືັ້ນຖານວັດຖຸທິ່ພຽງພໍ
ຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການຕດຕາມ ແລະ ປະເມນຜົນລະບົບ ແລະ ນໍາໃຊ້ຜົນເຫຼົິ່ານັັ້ນເປັນພືັ້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຕັດສນໃຈ
ໃນອານາຄົດ.
5.3. ບູລີມະສິດ ສາລັບປີ 2020
1. ໃຫ້ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງກ່ຽວກັບຂອບປະກັນຄຸນນະພາບແຫ່ງຊາດ ແລະ ຂອບວຸດທການສຶກສາແຫ່ງ
ຊາດ.
2. ໃຫ້ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງກ່ຽວກັບມາດຕະຖານໃໝ່ຂອງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ການສຶກສານອກ
ໂຮງຮຽນ ກໍຄືມາດຕະຖານການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມສະບັບປັບປຸງໃໝ່.
3. ຮ່າງຂໍັ້ຕົກລົງເພືິ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນໄດ້ປະຕບັດຕາມມາດຕະຖານຄຸນນະພາບຂອງ
ມະຫາວທະຍາໄລ ແລະ ສະຖາບັນອາຊວະສຶກສາ ລວມທັງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນການສົິ່ງບົດ
ລາຍງານການປະເມນຜົນຕົນເອງປະຈໍາປ.
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4. ເຜຍແຜ່ຂໍັ້ຕົກລົງໃໝ່ ແລະ ຂໍັ້ມນກ່ຽວກັບມາດຕະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ການສຶກສານອກ
ໂຮງຮຽນ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ.
5. ສ້າງຂດຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານທິ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການປະກັນຄຸນະພາບຢ່ໃນທຸກລະດັບ.
6. ຮ່າງມາດຕະຖານລະດັບຫຼັກສດຢ່ໃນ 4 ມະຫາວທະຍາໄລ ໂດຍເນັັ້ນໃສ່ຫຼັກສດເສດຖະສາດ ແລະການ
ບໍລຫານທຸລະກດ.
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ພາກທີ 5: ເປົາ
ື້ ໝາຍການພັດທະຍາແບບຍນຍົງ (SDG4) ແລະ ການເຊິ່ອມໂຍງ
ກັບ ESDP 2016-2020
ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍສະຫະປະຊາຊາດຄັັ້ງທ 70 ໄດ້ຮັບຮອງເອົາວາລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຮອດປ
2030. ວາລະດັິ່ງກ່າວນັ້ໄດ້ອອກແບບດ້ວຍ ການມສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຕັັ້ງໜ້າຂອງອົງການ UNESCO. ການສຶກ
ສາ ແມ່ນຫົວຂໍັ້ຫຼັກ ຂອງວາລະຮອດປ 2030, ຊຶິ່ງລວມເອົາເປົັ້າໝາຍສະເພາະການສືກສາ ແລະ ເປົັ້າໝາຍທິ່ກ່ຽວ
ພັນກັບການສືກສາ ເຖງ 7 ເປົັ້າໝາຍ ໃນທັງໝົດ 17 ເປົັ້າໝາຍຂອງເປົັ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
(SDG). SDG 4 ແມ່ນມເປົັ້າໝາຍເພືິ່ອ “ຮັບປະກັນການມສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການສືກສາທິ່ມຄຸນນະພາບເທົິ່າ
ທຽມ ແລະ ສົິ່ງເສມໂອກາດໃນການຮຽນຮ້ຕະຫຼອດຊວດ” ພາຍໃນປ 2030. ມສບເປົັ້າໝາຍ ເພືິ່ອເປັນທດທາງ
ໃຫ້ປະເທດຕ່າງໆ ໃນການປ່ຽນແປງໄປສກ
່ ານສຶກສາແບບຍືນຍົງ.
ຜົນໄດ້ຮັບຂອງ ESDP 2016-2020 ສ່ວນໃຫ່ຍ ແມ່ນມສ່ວນກ່ຽວພັນຢ່າງໃກ້ຊດກັບຕົວຊັ້ບອກຂອງ
SDG 4; ຜົນໄດ້ຮັບຂອງ ESDP ແລະ ຕົວຊັ້ບອກຂອງ SDG 4 ໄດ້ເນັັ້ນໃສ່ການປັບປຸງຄວາມເທົິ່າທຽມ ແລະ
ຄຸນນະພາບຂອງລະບົບການສຶກສາໃນທຸກຊັັ້ນ. ໃນບົດທ 5 ແຕ່ລະຕົວຊັ້ບອກຂອງ SDG 4 ສາມາດວັດແທກ
ໄດ້, ມການອະທບາຍສາຍພົວພັນຂອງມັນກັບເປົັ້າໝາຍລວມຂອງ ESDP 2016-2010.
ຕົວຊັ້ບອກລວມຂອງສາກົນ ແລະ ຕົວຊັ້ບອກສໍາລັບແຕ່ລະຫົວຂໍັ້ສະເພາະຂອງການສຶກສາ ໄດ້ຖືກອອກ
ແບບເພືິ່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການຕດຕາມ ຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງບັນດາເປົັ້າໝາຍຕ່າງໆ. ບັນດາປະເທດ
ຕ່າງໆຈະຖືກຊຸກຍ້ໃຫ້ລາຍງານທັງຕົວຊັ້ບອກລວມຂອງສາກົນ ແລະ ຕົວຊັ້ບອກສະເພາະຂອງການສຶກສາ. ແຕ່
ລະປະເທດຈະພຈາລະນາວ່າຈະສາມາດເກັບກໍາຂໍັ້ມນທັງໝົດທິ່ຕ້ອງການສໍາລັບແຕ່ລະຕົວຊບ
ັ້ ອກ ແລະ ລາຍງານ
ຕາມການຮ້ອງຂໍໄດ້ຫຼືບໍິ່. ແຕ່ລະປະເທດອາດເລືອກເອົາຈາກລາຍການຕົວຊັ້ບອກສະເພາະ ທິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ນະໂຍບາຍ. ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນຕ່າງໆ ຈະສືບຕໍິ່ເກັບຂໍັ້ມນຈາກປະເທດຕ່າງໆ ເພືິ່ອສົມທຽບລະຫວ່າງປະເທດ
ແລະ ລາຍງານກ່ຽວກັບທດທາງ. ມທັງໝົດ 43 ຕົວຊບ
ັ້ ອກສໍາລັບເປົັ້າໝາຍ SDG4. ຕາຕະລາງດ້ານລຸ່ມ
ສະແດງຜົນໄດ້ຮັບ ESDP ລະດັບສງ ຕໍິ່ກັບຕົວຊັ້ບອກລວມສາກົນ SDG4.
ການສົມທຽບລະຫວ່າງຜົນໄດ້ຮັບລະດັບສງ ESDP ກັບຕົວຊັ້ບອກຂອງ SDG4
ຜົນໄດ້ຮັບລະດັບສູງຂອງ ESDP 2016-20
ເປົື້າໝາຍ SDG 4 ສາກົນ
ຜົນໄດ້ຮັບທ 1: ຈໍານວນ ນັກຮຽນແຕ່ການສຶກ
4.1: ພາຍໃນປ 2030, ຮັບປະກັນວ່າເດັກນ້ອຍຍງ ແລະ
ສາກ່ອນໄວຮຽນ ຈົນຮອດ ມ4 ເຂົັ້າເຖງການສຶກສາທິ່
ຊາຍທັງໝົດ
ສໍາເລັດການສຶກສາຂັັ້ນປະຖົມ
ແລະ
ມຄຸນນະພາບທິ່ດເພິ່ມຂຶັ້ນ
ໂດຍສຸມໃສ່ພເສດຜ້ທິ່
ມັດທະຍົມ ໂດຍບໍິ່ເສຍຄ່າ, ມຄວາມເທົິ່າທຽມກັນ ແລະ
ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມສະເໜພາບຍງມຄຸນນະພາບນໍາໄປສ່ໝາກຜົນຂອງການຮຽນຮ້ ທມ
ິ່ ປະ
ຊາຍ
ສດທຜົນ ແລະ ເໝາະສົມ.
4.2.2 ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນ ຢ່ບອ
່ ນທຈ
ິ່ ັດການຮຽນ-ການ
ສອນ (ໜຶິ່ງປກ່ອນເຂົັ້າຮຽນຊັນປະຖົມ), ແຍກຕາມເພດ
4.3.1 ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນຂອງໄວໝຸ່ມ ແລະ ຜໃ້ ຫ່ຍ ໃນ
ການສຶກສາພາກປົກກະຕ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການ
ຝຶກອົບຮົມ ໃນໄລຍະ 12 ເດືອນຜ່ານມາ, ແຍກຕາມເພດ
4.5.1 ດັດສະນຄວາມສະເໝພາບ (ຍງ/ຊາຍ, ຊົນນະບົດ/
ຕົວເມືອງ, ຄົວເຮືອນທິ່ທຸກຍາກ/ຮັິ່ງມ ແລະ ອືິ່ນໆ, ເຊັິ່ນ
ສະຖານະພາບຄວາມພການ, ຄົນຊົນເຜົິ່າ ແລະ ຜທ
້ ໄິ່ ດ້ຮັບ
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ຜົນກະທົບຈາກການຂັດແຍ່ງ, ຕາມຂໍັ້ມນທມ
ິ່ ) ສໍາລັບຕົວ
ຊບ
ັ້ ອກການສຶກສາທັງໝົດໃນລາຍການນັ້ ທສ
ິ່ າມາດຖືກ
ແຍກໄດ້
ຜົນໄດ້ຮັບທ 2: ຈໍານວນນັກຮຽນປະຖົມ ທິ່ມຄວາມ
ສາມາດເພິ່ງພາຕົນເອງໃນການອ່ານ, ການຂຽນ ແລະ
ການຄໍານວນເລກເພິ່ມຂຶັ້ນ

4.2.1: ສັດສ່ວນເດັກລຸ່ມ 5 ປ ທມ
ິ່ ສຸຂະພາບດ, ມ
ພັດທະນາການທາງການຮຽນຮ້ ແລະ ຮ່າງກາຍຕາມເກນ,
ແຍກຕາມເພດ.
4.1.1 ສັດສ່ວນເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໝຸ່ມ (ກ) ໃນ ປ2 ຫຼື
3; (ຂ) ຈົນຈົບຊັັ້ນປະຖົມ; ແລະ (ຄ) ຈົນຈົບຊັັ້ນ
ມັດທະຍົມຕົັ້ນ ແລະ ຢ່າງນ້ອຍມທັກສະໃນການ (i) ການ
ອ່ານ ແລະ (ii) ເລກ ໃນລະດັບດ, ແຍກຕາມເພດ

ຜົນໄດ້ຮັບທ 3: ຈໍານວນຄ ທິ່ມວຸດທການສຶກສາ
ແລະ ສະມັດຖະພາບເໝາະສົມກັບວຊາທິ່ ສດສອນ
ເພິ່ມຂຶັ້ນ ເພືິ່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນດ
ຂຶັ້ນ ໃນທຸກໆວຊາ ຕາມຫຼັກສດແຫ່ງຊາດ ນັບຕັັ້ງແຕ່
ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ
ຫາຊັັ້ນປະຖົມ
ແລະ
ມັດທະຍົມສຶກສາ

4.c.1 ສັດສ່ວນຂອງຄໃນ: (ກ) ການສຶກສາກ່ອນໄວ
ຮຽນ; (ຂ) ຊັັ້ນປະຖົມ; (ຄ) ຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ;
ແລະ (ງ) ຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ທຢ
ິ່ ່າງໜ້ອຍໄດ້ຈົບ
ຫຼັກສດສ້າງຄ ຫຼື ໄດ້ຮັບການບໍາລຸງຄ ໃນການສອນໃນລະ
ດັບທກ
ິ່ ່ຽວຂ້ອງ ຕາມຂໍກ
ັ້ ໍານົດຂອງປະເທດນັັ້ນ, ແຍກຕາມ
ເພດ

ຜົນໄດ້ຮັບທ 4: ໂຮງຮຽນທຸກແຫ່ງມແຫຼິ່ງທຶນ ແລະ
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດທິ່ພຽງພໍ ເພືິ່ອປັບປຸງຜົນການ
ຮຽນຂອງນັກຮຽນ.

4.a.1 ສັດສ່ວນຂອງໂຮງຮຽນທິ່ເຂົັ້າເຖງ: (ກ) ໄຟຟ້າ;
(ຂ) ອນເຕເນັດ ສໍາລັບຈຸດປະສົງການສອນນເທດ; (ຄ)
ຄອມພວເຕ ສໍາລັບຈຸດປະສົງການສອນນເທດ; (ງ)
ພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ ສໍາລັບນັກຮຽນທິ່
ມຄວາມພການ; (ຈ) ນໍັ້າດືິ່ມ; (ສ) ຫ້ອງນໍັ້າສະເພາະຍງຊາຍ; ແລະ (ຊ) ບ່ອນລ້າງມືພນ
ືັ້ ຖານ (ຕາມນຍາມຂອງ
ຕົວຊັ້ວັດຂອງໂຄງການ WASH)

ຜົນໄດ້ຮັບທ 5: ຈໍານວນນັກຮຽນທິ່ຈົບການ ສຶກສາ
ຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ທິ່ມທັກສະຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ແລະ ຄວາມຮ້
ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ເພືິ່ອສາມາດເຂົັ້າເຮັດວຽກ ໃນ
ຕະຫຼາດແຮງງານ ຫຼື ສືບຕໍິ່ຮຽນໃນການສຶກສາຫຼັງຂັັ້ນ
ພືັ້ນຖານ ຫຼື ກາຍເປັນຜ້ປະກອບການ

4.4.1 ສັດສ່ວນຂອງໄວໝຸ່ມ/ຜໃ້ ຫ່ຍ ທມ
ິ່ ທັກສະ ICT,
ຕາມປະເພດຂອງທັກສະ.
4.4.3 ອັດຕາການບັນລຸການສຶກສາ (educational
attainment rates) ຂອງໄວໝຸ່ມ/ຜໃ້ ຫ່ຍ ຕາມກຸມ
່
ອາຍຸ, ສະຖານະພາບຂອງເສດຖະກດ, ລະດັບການສຶກສາ
ແລະ
ການປະຖົມນເທດກ່ຽວກັບຫຼກ
ັ ສດ
(programme orientation)

ຜົນໄດ້ຮັບທ 6: ອັດຕາການຮໜ
້ ັງສືຂອງ ຜ້ໃຫ່ຍໄດ້
ຮັບການປັບປຸງດຂຶັ້ນ ແລະ ຮັບປະ ກັນດັດຊະນຄວາມ
ສະເໝພາບຍງ-ຊາຍ

4.6.1 ສັດສ່ວນຂອງປະຊາກອນໃນກຸ່ມອາຍຸ ທຢ
ິ່ ່າງໜ້ອຍ
ມລະດັບທິ່ແນ່ນອນ ໃນດ້ານ (ກ) ອ່ານອອກຂຽນໄດ້
ແລະ (ຂ) ທັກສະການຄດໄລ່ເລກພືັ້ນຖານ, ແຍກຕາມ
ເພດ

ຜົນໄດ້ຮັບທ 7: ຄຸນນະພາບ ແລະ ຈໍານວນຂອງຜ້ທິ່
ຈົບ ການສຶກສາຫຼັງຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ທັງພາກລັດ ແລະ
ເອກະຊົນ ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ສະໄໝທ 8

4.4.1: ສັດສ່ວນຂອງໄວໝຸ່ມ/ຜໃ້ ຫ່ຍ ທມ
ິ່ ທັກສະ ICT,
ຕາມປະເພດຂອງທັກສະ.
4.7.1 ກ່ຽວພັນກັບ (i) ການສຶກສາຂອງພົນລະເມືອງ
ໂລກ ແລະ (ii) ການສຶກສາເພືອ
ິ່ ການພັດທະນາແບບຍືນ
ຍົງ, ລວມທັງຄວາມສະເໝພາບບົດບາດຍງ-ຊາຍ ແລະ
ສດທມະນຸດ, ແມ່ນຖືກຜັນຂະຫຍາຍໃນທຸກໆລະດັບໃນ:
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(ກ) ນະໂຍບາຍການສຶກສາແຫ່ງຊາດ; (ຂ) ຫຼັກສດ; (ຄ)
ສ້າງຄ; ແລະ (ງ) ການປະເມນນັກຮຽນ
ຜົນໄດ້ຮັບທ 8: ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ ມ
ໂຄງສ້າງ, ມຊັບພະຍາກອນ ແລະ ມການຕດຕາມ
ກວດການທິ່ເໝາະສົມ ໂດຍການນໍາໃຊ້ ແຜນປະຈໍາປ
ຂອງຂະແໜງການທິ່ມການຄດໄລ່ມນຄ່າ (ACSP)
ເຊິ່ງ ເຊືິ່ອມໂຍງ ກັບ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ
ກລາ (ESDP) ຂອງ 2016-20
ຜົນໄດ້ຮັບທ 9: ແຜນການເງນ ສໍາລັບ ແຜນພັດທະນາ
ການສຶກສາ ແລະ ກລາ ແມ່ນເນັັ້ນໜັກໃສ່ການ
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນລະຫວ່າງບົດບາດຍງ-ຊາຍ,
ຊົນເຜົິ່າ, ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ

4.1: ພາຍໃນປ 2030, ຮັບປະກັນວ່າເດັກນ້ອຍຍງ ແລະ
ຊາຍທັງໝົດສໍາເລັດການສຶກສາຂັັ້ນປະຖົມ
ແລະ
ມັດທະຍົມ ໂດຍບໍິ່ເສຍຄ່າ, ມຄວາມເທົິ່າທຽມກັນ ແລະ
ມຄຸນນະພາບນໍາໄປສ່ໝາກຜົນຂອງການຮຽນຮ້ ທມ
ິ່ ປະ
ສດທຜົນ ແລະ ເໝາະສົມ
4.3.1 ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນຂອງໄວໝຸ່ມ ແລະ ຜໃ້ ຫ່ຍ ໃນ
ການສຶກສາພາກປົກກະຕ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການ
ຝຶກອົບຮົມ ໃນໄລຍະ 12 ເດືອນຜ່ານມາ, ແຍກຕາມເພດ
4.b.1 ຈໍານວນທຶນການສຶກສາ ເພືິ່ອຊ່ວຍພັດທະນາ
ພະນັກງານ ແຍກຕາມຂະແໜງການ ແລະ ປະເພດຂອງ
ການຮຽນ.

ຜົນໄດ້ຮັບທ 10: ການພັດທະນານະໂຍບາຍ ແມ່ນ
ອງໃສ່ຂໍັ້ມນ ແລະ ສະພາບຄວາມເປັນຈງ

ບໍິ່ມ SDG ທິ່ສອດຄ່ອງກັນ.

ຜົນໄດ້ຮັບ ທ 11: ພົນລະເມືອງລາວທຸກຄົນ ມ
ສຸຂະພາບເຂັັ້ມແຂງ, ມນັກກລາສະໜັກຫຼັ້ນ ແລະ ນັກ
ກລາມືອາຊບ ທມ
ິ່ ຄຸນນະພາບ ເຊືິ່ອມໂຍງກັບກລາກາຍຍະກໍາພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ ແລະ ຮ້ຮັກສາສລະ
ປະ ແລະ ວັດທະນະທໍາຂອງຊາດ

ບໍິ່ມ SDG ທິ່ສອດຄ່ອງກັນ.

ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ກໍາລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ UNESCO ແລະ ຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເພືິ່ອ
ລະບຸຕົວຊັ້ບອກທິ່ເປັນໄປໄດ້ ສໍາລັບເປົັ້າໝາຍ SDG4. ປະຈຸບັນນັ້, EMIS ສາມາດສະໜອງຂໍັ້ມນ 4 ຕົວຊັ້ວັດ
ຂອງ SDG4 ແລະ 6 ຕົວຊັ້ວັດຈາກ LSIS. ສຸນສະຖສຶກສາ ແລະ ກລາ ວາງແຜນປັບປຸງການຮ່ວມມືພາຍໃນ
ຂະແໜງການ ແລະ ກັບຂະແໜງການອືິ່ນໆ (ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນສາທາລະນະສຸກ) ເພືິ່ອເພິ່ມຈໍານວນຂອງຕົວຊັ້
ວັດ ໃຫ້ສາມາດລາຍງານ SDG4 ໄດ້ຈະແຈ້ງຂຶັ້ນ. ດ້ານລຸ່ມນັ້ ອະທບາຍຄວາມຄືບໜ້າປະຈຸບັນ ໂດຍນໍາໃຊ້ຕົວ
ຊັ້ວັດທິ່ມ.
ຄວາມຄບໜ້າໃນປະຈຸບັນ ຕິ່ກັບເປົື້າໝາຍຂອງ SDG
ເປົື້າໝາຍທີ 4.1: ພາຍໃນປ 2030, ຮັບປະກັນວ່າເດັກນ້ອຍຍງ ແລະ ຊາຍທັງໝົດສໍາເລັດການສຶກສາຂັັ້ນ
ປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ ໂດຍບໍິ່ເສຍຄ່າ, ມຄວາມເທົິ່າທຽມກັນ ແລະ ມຄຸນນະພາບນໍາໄປສ່ໝາກຜົນຂອງການ
ຮຽນຮ້ ທິ່ມປະສດທຜົນ ແລະ ເໝາະສົມ

4.1.1 ສັດສ່ວນເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໝຸ່ມ (ກ) ໃນ ປ 2 ຫຼື ປ 3; (ຂ) ຈົນຈົບຊັັ້ນປະຖົມ; ແລະ (ຄ) ຈົນຈົບຊັັ້ນ
ມັດທະຍົມຕົັ້ນ ແລະ ຢ່າງນ້ອຍມທັກສະໃນການ (i) ການອ່ານ ແລະ (ii) ເລກ ໃນລະດັບດ, ແຍກຕາມເພດ
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ສັດສ່ວນຂອງນັກຮຽນທິ່ບໍິ່ໄດ້ເຂົັ້າໂຮງຮຽນ (ສົມທຽບກັບເກນອາຍຸ) ແມ່ນ 20% ສໍາລັບຊັັ້ນປະຖົມ,
40% ສໍາລັບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ແລະ 60% ສໍາລັບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ, ໃນແຕ່ລະຊັັ້ນ ມຈໍານວນ
ນັກຮຽນອາຍຸເກນ (17% ສໍາລັບຊັັ້ນປະຖົມ ແລະ 20% ສໍາລັບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ). ອັດຕາຈົບຊັັ້ນ
ປະຖົມແມ່ນ 80,4%, ມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ 54% ແລະ ມັດທະຍົມຕອນປາຍ 31%.
ໂດຍອງຕາມຂໍັ້ມນອ້າງອງ ປ 2017 ການປະເມນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ປ 3 ສໍາລັບພາສາລາວ ແລະ
ຄະນດສາດ ເຫັນວ່າຄຸນນະພາບຂອງການຮຽນບໍິ່ພຽງພໍ (ເບິ່ງບົດທ 3). ຜົນຊັ້ບອກວ່າລະດັບຄວາມສາມາດ
(proficiency) ຍັງຄ່ອນຂ້າງຕໍິ່າທັງເດັກຍງ ແລະ ເດັກຊາຍ, ຊຶິ່ງມຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະແຂວງ.
ເປົື້າໝາຍທີ 4.2: ພາຍໃນປ 2030, ຮັບປະກັນວ່າເດັກຍງ ແລະ ເດັກຊາຍທັງໝົດສາມາດເຂົັ້າເຖງພັດທະນາ
ການໃນໄວເດັກທິ່ມຄຸນນະພາບ, ໄດ້ຮັບການດແລ ແລະ ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າມຄວາມ
ພ້ອມສໍາລັບການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມ.
4.2.1 ສັດສ່ວນເດັກລຸ່ມ 5 ປ ທິ່ມສຸຂະພາບດ, ມພັດທະນາການທາງການຮຽນຮ້ ແລະ ຮ່າງກາຍຕາມເກນ, ແຍກ
ຕາມເພດ.
ເດັກນ້ອຍໃນ ສປປ ລາວ ທິ່ “ເປັນໄປຕາມຄາດໝາຍ” 3 ໃນ 4 ກຸ່ມຂອງດັດຊະນພັດທະນາການຂອງເດັກນ້ອຍ
ຂອງ UNICEF ແມ່ນມເປເຊັນສງຫຼາຍ (90%) ແລະ ມລະດັບຄວາມບໍສ
ິ່ ະ ເໜພາບລະຫວ່າງຍງ-ຊາຍ, ທິ່ຕັັ້ງ
, ຄວາມຮັິ່ງມ ແລະ ກຸ່ມຊົນເຜົິ່າ-ພາສາ ໃນລະດັບຕໍາິ່. ເຖງແນວໃດກໍິ່ຕາມ, ມພຽງແຕ່ 25% ຂອງເດັນ້ອຍເທົິ່າ
ນັັ້ນ ທິ່ຖືກພຈາລະນາວ່າປະຕບັດໄດ້ຕາມຕົວດັດສະນຂອງກຸ່ມທ 4, ການຮໜ
້ ັງສື/ການຄດໄລ່ເລກ, ຊຶິ່ງມຄວາມ
ບໍເິ່ ທົິ່າທຽມແຕກໂຕນກັນຫຼາຍ ໃນຂອບເຂດພາກພືັ້ນ, ຄວາມຮັິ່ງມື, ຄົວເຮືອນທິ່ຢເ່ ຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກ ແລະ
ລະດັບການສຶກສາຂອງແມ່.
ໃນປ 2017, ການດໍາເນນການສໍາຫຼວດດັດຊະນໝາຍທາງສັງຄົມລາວ, ໄດ້ມການນໍາໃຊ້ດັດຊະນການ
ພັດທະນາຂອງເດັກນ້ອຍຂອງ UNICEF/MICS ກັບເດັກນ້ອຍໃນເກນອາຍຸ 3-4 ປ (ໃນການສໍາຫຼວດ LSIS
2012 ແມ່ນຍັງບໍິ່ມ). ໂດຍລວມແລ້ວ, ດັດຊະນ ECD ສໍາລັບລາວແມ່ນ 89.1. ເປເຊັນຂອງເດັກ ນ້ອຍທິ່ມ
ອາຍຸ 3-4 ປ ທິ່ປະຕບັດໄດ້ໃນການພັດທະນາທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ການພັດທະນາທາງດ້ານອາລົມທາງສັງຄົມ
ແລະ ການຮຽນຮ້ ຢ່ລະຫວ່າງປະມານ 90 ຫາ 99 ເປເຊັນ. ໂດຍລວມແລ້ວມັນມຄວາມແຕກຕ່າງລະ ດັບປານ
ກາງ ຂອງເປເຊັນຂອງເດັກນ້ອຍທິ່ສາມາດປະຕບັດໄດ້ ຕາມກຸ່ມດັດຊະນເຫຼົິ່ານັ້ ຊຶິ່ງກ່ຽວພັນກັບພືັ້ນທິ່ທາງພມ
ສາດ, ຄວາມຮັິ່ງມ, ເພດ, ກຸ່ມຊົນເຜົິ່າ-ພາສາ, ລະດັບການສຶກສາຂອງແມ່ ແລະ ກ່ຽວພັນກັບວ່າເດັກ ນ້ອຍໄດ້
ເຂົັ້າຮຽນຫຼັກສດ ECE ຫຼືບໍິ່.
ໃນກຸ່ມດັດຊະນອືິ່ນໆ ເຊັິ່ນການຮ້ໜັງສື/ການຄດໄລ່ເລກ, ມພຽງປະມານ 25 ເປເຊັນຂອງເດັກນ້ອຍ ທິ່ມ
ອາຍຸ 3-4 ປ ທິ່ຖືກພຈາລະນາວ່າຜ່ານມາດຖານ. ມັນມຄວາມແຕກຕ່າງທິ່ສໍາຄັນໃນກຸ່ມຂອງເດັກນ້ອຍ. ໃນ
ຂະນະທິ່ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເພດແມ່ນມໜ້ອຍດຽວ, ແຕ່ເຂດທິ່ຢ່ອາໃສ ແມ່ນມເປເຊັນແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ
ລະຫວ່າງເດັກນ້ອຍ ທິ່ມອາຍຸ 3-4 ປ ໃນດ້ານການຮ້ໜັງສື/ການຄດໄລ່ເລກ. ເປເຊັນຂອງເດັກນ້ອຍທິ່ຮ້ໜັງສື/
ຄດໄລ່ເລກ ທິ່ຢ່ແຂວງຕ່າງໆ (ໂດຍສະເພາະແຂວງພາກໃຕ້) ແມ່ນມອັດຕາໜ້ອຍກວ່າເຄິ່ງໜຶິ່ງຂອງເດັກນ້ອຍໃນ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ເດັກນ້ອຍທິ່ມາຈາກກຸ່ມ ທິ່ບໍິ່ແມ່ນຊົນເຜົິ່າລາວ ແມ່ນມພຽງເຄິ່ງໜຶິ່ງທິ່ອາດຈະປະຕບັດ
ໄດ້ ໃນການພັດທະນາດ້ານການ ຮ້ໜັງສື/ການຄດໄລ່ເລກ. ເດັກນ້ອຍທິ່ມາຈາກຄອບຄົວທິ່ບໍິ່ແມ່ນກຸ່ມຊົນເຜົິ່າ
ລາວ ແມ່ນມພຽງແຕ່ ເຄິ່ງໜຶິ່ງທິ່ອາດຈະເປັນໄປຕາມຄາດໝາຍຂອງການພັດທະນາທັກສະ ການຮ້ໜັງສື/ການ
ຄດໄລ່ເລກ ຊຶິ່ງກຸ່ມລຸ່ນອາຍຸຂອງເຂົາເຈົັ້າ ທິ່ມາຈາກຄອບຄົວກຸ່ມຊົນເຜົິ່າລາວ-ໄຕ ແລະ ເດັກ ນ້ອຍ ປະມານ 40
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ເປເຊັນ ທິ່ມາຈາກຄອບຄົວຮັິ່ງມ ແມ່ນປະມານໜຶິ່ງສ່ວນສິ່ ຫາ ໜຶິ່ງສ່ວນຫ້າ ທິ່ອາດເປັນໄປຕາມຄາດໝາຍສໍາລັບ
ການພັດທະນາທັກສະການຮໜ
້ ັງສື/ການຄດໄລ່ເລກ ແລະ ກຸ່ມເດັກນ້ອຍທິ່ມາຈາກຄອບ ຄົວທິ່ຮັິ່ງມທິ່ສຸດ ກວມ
ເອົາ 20 ເປເຊັນ.
ບໍິ່ເປັນທິ່ໜ້າປະຫຼາດໃຈ ທິ່ເດັກນ້ອຍທິ່ມແມ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາດ ມອັດຕາການຮ້ໜັງສື/ການຄດໄລ່ເລກ
ສງ. ເດັກນ້ອຍ ທິ່ມແມ່ຈົບການສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຫຼື ສງກວ່າ ແມ່ນມອັດຕາສງກວ່າສາມເທົິ່າ ເມືິ່ອ
ສົມທຽບກັບເດັກ ນ້ອຍທິ່ມແມ່ຈົບການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມ ຫຼື ຕໍິ່າກວ່າ. 50 ເປເຊັນຂອງເດັກນ້ອຍ ທິ່ເຂົັ້າຮຽນ
ຫຼັກສດການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແມ່ນເຫັນວ່າມການຮ້ໜັງສື/ການຄດໄລ່ເລກ ເປັນໄປຕາມຄາດໝາຍ, ແລະ ມ
ເດັກນ້ອຍ 12 ເປເຊັນທິ່ບໍິ່ໄດ້ເຂົັ້າຮຽນ ຫຼັກສດການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ທິ່ເປັນໄປຕາມຄາດໝາຍ.

4.2.2 ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນ ຢບ
່ ່ອນທິ່ຈັດການຮຽນ-ການສອນ (ໜຶິ່ງປກ່ອນເກນອາຍຸເຂົັ້າຮຽນຊັນປະຖົມ),
ແຍກຕາມເພດ.
ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມ GER ຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸ 5 ປ ແມ່ນ 77.1% ແລະ ມຄວາມສະເໝພາບເກືອບ
ເທົິ່າກັນ. ເຖງແນວໃດກໍິ່ຕາມ, ຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານຄວາມຮັິ່ງມ, ທ້ອງຖິ່ນ, ກຸ່ມຊົນເຜົິ່າ ແລະ ເມືອງ
ແມ່ນເຮັດໃຫ້ມຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອັດຕາເຂົັ້າຮຽນ ຢ່າງຈະແຈ້ງ.
ສນສະຖຕສຶກສາ ແລະ ກລາ, ກະຊວງ ສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ໄດ້ຄດໄລ່ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມ ຂອງ
ເດັກນ້ອຍອາຍຸ 5 ປ ຈາກຂໍັ້ມນການລົງທະບຽນ ແລະ ການຄາດຄະເນປະຊາກອນ. ໃນປ 2018, ອັດຕາເຂົັ້າ
ຮຽນລວມຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸ 5 ປ ແມ່ນ 77,1% ແລະ ເກືອບບັນລຸອັດຕາຄວາມສະເໝພາບ. ອັດຕາການເຂົັ້າ
ຮຽນມຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຈະແຈ້ງໃນ 148 ເມືອງ ໃນທົິ່ວປະເທດ, ຊຶິ່ງເມືອງທິ່ມອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມ ຕໍິ່າ
ກວ່າ 65% ກວມເອົາ 25% ແລະ ເມືອງທິ່ມອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມ ສງກວ່າ 88% ແມ່ນກວມເອົາ 25%
(2017). ຄວາມແຕກຕ່າງກັນແຍກຕາມເມືອງຕ່າງໆ ແມ່ນມຫຼາຍ, ໃນປ 2017 ຄວາມແຕກຕ່າງນັ້ ແມ່ນ
ປະມານເຄິ່ງໜຶິ່ງຂອງການຄາດຄະເນອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸ 5 ປ ໃນປ 2013 ຊຶິ່ງຊັ້ບອກ
ວ່າການລົງທຶນຂອງ ກະຊວງ ສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ແມ່ນໄດ້ປັບປຸງຄວາມສະເໜພາບຂອງໂອກາດໃນການ
ເຂົັ້າຮຽນ ຫຼັກສດການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ21.
ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອັດຕາເຂົັ້າຮຽນໃນລະດັບເມືອງ
ແມ່ນເນືິ່ອງມາຈາກຄວາມແຕກຕ່າງໃນການສະ
ໜອງໂອກາດ ສໍາລັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ (ຫຼັກສດ, ເຄືິ່ອງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຄອາຈານ) ແລະ
ເປັນພືັ້ນຖານຂອງຄວາມທ້າທາຍທິ່ຄອບຄົວ ແລະ ເດັກນ້ອຍປະເຊນຢ່ ທິ່ສາມາດສົິ່ງຜົນກະທົບຕໍິ່ການມສ່ວນ
ຮ່ວມ. ຂໍັ້ມນໃນລະດັບບຸກຄົນ ຈາກການສໍາຫຼວດ LSIS 2017 ໄດ້ເນັັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖງຊ່ອງຫວ່າງທິ່ສໍາຄັນ ທິ່
ເກດຈາກຄວາມທ້າທາຍເຫຼົິ່ານ.ັ້ ເດັກນ້ອຍອາຍຸ 5 ປ ທິ່ມາຈາກຄອບຄົວທຸກຍາກ (ຕໍິ່າກວ່າ 20%) ແມ່ນໜ້ອຍ
ກວ່າ 30% ທິ່ເຂົັ້າຮຽນໃນ ECE ຫຼື ປ 122 ເມືິ່ອທຽບກັບໝ່ລຸ່ນດຽວກັນ ທິ່ມລະດັບຄວາມທຸກຍາກໜ້ອຍ
ກວ່າ. ປະມານ 15% ຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸ 5 ປ ຈາກກຸ່ມທິ່ບໍິ່ແມ່ນຊົນເຜົິ່າລາວ ທິ່ໄດ້ລົງທະບຽນຮຽນ ECE ຫຼື
ປ 1 ທຽບກັບເດັກນ້ອຍ ຈາກກຸ່ມລາວ-ໄຕ. ຊ່ອງຫວ່າງທິ່ກ່ຽວພັນກັບກຸ່ມຊົນເຜົິ່າ ແລະ ຄົວເຮືອນທິ່ຢ່ເຂດຫ່າງ
ໄກສອກຫຼກ ແມ່ນນ້ອຍລົງ ຕັັ້ງແຕ່ປ 2012, ຊ່ອງຫວ່າງທິ່ກ່ຽວພັນກັບຄວາມຮັິ່ງມ ແມ່ນຍັງສງຢ່.

21

ຄ່າສໍາປະສດການປ່ຽນແປງ GER ສໍາລັບເດັກນ້ອຍ 5 ປ ສໍາລັບລະດັບເມືອງ ແມ່ນ ປະມານ 50 ເປເຊັນ ໜ້ອຍກວ່າໃນປ 2013.
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ປໍ 1 ແມ່ນຖືກລວມເຂົັ້າ ເພືິ່ອເກັບຂໍັ້ມນຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸ 5 ປ ທິ່ໄດ້ລົງທະບຽນເຂົັ້າຮຽນໃນຊັັ້ນປະຖົມ.
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ເປົື້າໝາຍທີ 4.3: ພາຍໃນປ 2030, ຮັບປະກັນໃຫ້ແມ່ຍງ ແລະ ຜ້ຊາບມຄວາມເທົິ່າທຽມກັນໃນການເຂົັ້າເຖງ
ການສຶກສາ ດ້ານວຊາການ, ວຊາຊບ ແລະ ຊັັ້ນສງ, ລວມທັງມະຫາວທະຍາໄລ ທິ່ມຄຸນນະພາບ ແລະ ບໍິ່ເສຍຄ່າ
ແພງ.

4.3.1 ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນຂອງໄວໝຸ່ມ ແລະ ຜໃ້ ຫ່ຍ ໃນການສຶກສາພາກປົກກະຕ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນ ແລະ
ການຝຶກອົບຮົມ ໃນໄລຍະ 12 ເດືອນຜ່ານມາ, ແຍກຕາມເພດ
ຕົວຊວ
ັ້ ັດສໍາລັບເປົັ້າໝາຍນັ້ ແມ່ນກໍາລັງຖືກພັດທະນາ
ເປົື້າໝາຍທີ 4.4: ພາຍໃນປ 2030, ເພິ່ມຈໍານວນຊາວໝຸ່ມ ແລະ ຜ້ໃຫ່ຍທິ່ມທັກສະທິ່ເໝາະສົມ ໃຫ້ຫຼາຍຂຶັ້ນ
ລວມທັງທັກສະດ້ານວຊາການ ແລະ ວຊາຊບ ສໍາລັບການເຮັດວຽກທິ່ມຄຸນຄ່າ ແລະ ການເປັນຜ້ປະກອບການ.

4.4.1 ສັດສ່ວນຂອງໄວໝຸ່ມ/ຜ້ໃຫ່ຍ ທິ່ມທັກສະ ICT, ຕາມປະເພດຂອງທັກສະ.
ຕົວຊວ
ັ້ ັດສໍາລັບເປົັ້າໝາຍນັ້ ແມ່ນກໍາລັງຖືກພັດທະນາ

ເປົື້າໝາຍທີ 4.5:
ພາຍໃນປ 2030, ລົບລ້າງຄວາມບໍິ່ສະເໝພາບລະຫວ່າງຍງ-ຊາຍ ໃນການສຶກສາ ແລະ
ຮັບປະກັນຄວາມເທົິ່າທຽມກັນ ໃນການເຂົັ້າເຖງການສຶກສາທຸກລະດັບ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມວຊາຊບສໍາລັບຜ້
ດ້ອຍໂອກາດ, ລວມທັງຄົນພການ, ຄົນຊົນເຜົິ່າ ແລະ ເດັກນ້ອຍທິ່ມຄວາມສ່ຽງ.

4.5.1 ດັດສະນຄວາມສະເໝພາບ (ຍງ/ຊາຍ, ຊົນນະບົດ/ຕົວເມືອງ, ຄົວເຮືອນທິ່ ທຸກຍາກ/ຮັິ່ງມ ແລະ ອືິ່ນໆ,
ເຊັິ່ນສະຖານະພາບຄວາມພການ, ຄົນຊົນເຜົິ່າ ແລະ ຜ້ທິ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຂັດແຍ່ງ, ຕາມຂໍມ
ັ້ ນທິ່ມ)
ສໍາລັບຕົວຊວ
ັ້ ັດການສຶກສາທັງໝົດໃນລາຍການນັ້ ທິ່ສາມາດຖືກແຍກໄດ້

ແຫຼິ່ງຂໍັ້ມນຂອງກະຊວງ ສຶກສາທການ ແລະ ກລາ (ໂດຍຫຼັກແມ່ນ EMIS) ແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ເປັນປະຈໍາ
ເພືິ່ອປະເມນຄວາມເປັນທໍາລະຫວ່າງ ຍງ-ຊາຍ ໃນທົິ່ວລະບົບ. ນອກຈາກນັັ້ນ ກໍິ່ແມ່ນເພືິ່ອປະເມນຄວາມສະເໝ
ພາບບົດບາດຍງ-ຊາຍ ໃນການເຂົັ້າຮຽນ (ການລົງທະບຽນ), ລະບົບແມ່ນມຄວາມສາມາດໃນການຄດໄລ່ຕົວຊັ້
ບອກພືັ້ນຖານຂອງຜົນໄດ້ຮັບຕ່າງໆ (ການຈົບຊັັ້ນ, ລອດເຫຼືອ, ເລືິ່ອນຂັັ້ນ, ປະລະ, ຄ້າງຫ້ອງ)ສໍາລັບຂະແໜງການ
ຍ່ອຍ (ແລະ ໃນບາງກໍລະນ, ຊັັ້ນຮຽນຕ່າງໆ) ແຍກຕາມເພດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ (ແຂວງ/ເມືອງ).
ການສໍາຫຼວດໂຮງຮຽນ (EMIS) ບໍິ່ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ມການສໍາຫຼວດກ່ຽວກັບຄວາມແຕກຕ່າງຂອງການ
ເຂົັ້າຮຽນ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຕ່າງໆ ທິ່ກ່ຽວພັນກັບຄຸນລັກສະນະທິ່ສໍາຄັນເຊັິ່ນ ຄວາມຮັິ່ງມ, ລະດັບຄວາມຫ່າງໄກ
ແລະ ກຸ່ມຊົນເຜົິ່າ. ໃນກໍລະນ ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນມການສໍາຫຼວດດັດຊະນໝາຍທາງສັງຄົມ ສອງຄັັ້ງ (Lao
PDR Social Indicator Survey – LSIS) - ໃນປ 2012 ແລະ 2017 - ທິ່ສະໝອງຂໍັ້ມນລະອຽດ
ກ່ຽວກັບຄວາມແຕກຕ່າງໃນສາຍພົວພັນຂອງການເຂົັ້າຮຽນ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຕ່າງໆ.
➢ ດັດຊະນີຄວາມຍຸຕິທາ ຕາມຂະແໜງການຍ່ອຍ:
•
ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ
•
•

ຄວາມສະເໜພາບບົດບາດຍງ-ຊາຍ ໃນອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມ ຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸ 5 ປ
ຄວາມບໍເິ່ ທົິ່າທຽມທິ່ມຫຼາຍ ໃນການເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸ 5 ປ ຕາມຄວາມຮັິ່ງມຂອງຄົວເຮືອນ
(ຄວາມທຸກຍາກ 20% ໄດ້ເຂົັ້າຮຽນ ຕໍິ່າກວ່າ ເດັກຈາກຄອບຄົວຮັິ່ງມ 30%)

•

ຄວາມບໍສ
ິ່ ະເໜພາບໃນການເຂົັ້າຮຽນ - ແຕ່ນ້ອຍກວ່າຄວາມບໍເິ່ ທົິ່າທຽມທາງດ້ານ ຄວາມຮັິ່ງມ - ກ່ຽວພັນ
ກັບຄວາມຫ່າງໄກຂອງທິ່ຢ່ອາໄສ ແລະ ກຸ່ມຊົນເຜົິ່າ-ພາສາ
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ບໍິ່ວ່າຈະເປັນການວັດແທກໂດຍນໍາໃຊ້ຂໍັ້ມນ EMIS (GER) ຫຼື ຂໍັ້ມນໃນລະດັບບຸກຄົນ ຂອງການສໍາ
ຫຼວດ LSIS ປ 2017, ການເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກອາຍຸ 5 ປ ໃນ ECE ແມ່ນມຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບຄວາມເທົິ່າ
ທຽມລະຫວ່າງຍງ-ຊາຍ. ມັນມຄວາມແຕກຕ່າງທິ່ສໍາຄັນຂອງການມສ່ວນຮ່ວມໃນ ECE ໃນທົິ່ວພາກພືັ້ນ ຊຶິ່ງ
ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນລວມສໍາລັບເດັກນ້ອຍອາຍຸ 5 ປ ໃນບາງເມືອງແມ່ນເກືອບຮອດ 100% ໃນຂະນະທິ່ບ່ອນ
ອືິ່ນໆ ແມ່ນມຕົວເລກ 20% ຕໍິ່າກວ່າ. ຄວາມແຕກຕ່າງໃນລະດັບເມືອງໄດ້ຫຼຸດລົງນັບຕັັ້ງແຕ່ປ 2013.
ການວເຄາະໂດຍນໍາໃຊ້ຂມ
ໍັ້ ນລະດັບບຸກຄົນ (LSIS 2017) ຊັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າມຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ ໃນ
ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກທິ່ມອາຍຸ 5 ປ ແຍກຕາມຄວາມຮັິ່ງມ; ຊຶິ່ງເດັກນ້ອຍທິ່ຢ່ໃນຄອບຄົວທຸກຍາກ
ປະມານ 30% ທິ່ຖືກລາຍງານວ່າໄດ້ເຂົັ້າຮຽນ. ເດັກນ້ອຍທິ່ມາຈາກຄອບຄົວ ທິ່ຫົວໜ້າຄອບຄົວເປັນຄົນກຸ່ມ
ຊົນເຜົິ່າ ລາວ-ໄຕ ແມ່ນມ 15% ທິ່ກໍາລັງເຂົັ້າຮຽນ.
•

ການສຶກສາຊັື້ນປະຖົມ:

ຄວາມສະເໝພາບຍງຊາຍ ຂອງ GER ຊັັ້ນປະຖົມໃນທົິ່ວປະເທດ (ບາງພືັ້ນທິ່ GPIs ຕໍິ່າກວ່າ 0.95)
ດັດສະນຄວາມສະເໝພາບຍງຊາຍ 1.04 ອັດຕາຈົບຊັັ້ນປະຖົມແຫ່ງຊາດ ທິ່ມຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ່າງ
ຈະແຈ້ງ ຕາມເມືອງຕ່າງໆ
• ຄວາມບໍສ
ິ່ ະເໝພາບມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການຈົບຊັັ້ນປະຖົມ ສໍາລັບເດັກນ້ອຍທິ່ທຸກຍາກທິ່ສຸດ (ລຸ່ມຄອບຄົວ
ຮັິ່ງມ) ໃນປ 2017.
• ຄວາມບໍສ
ິ່ ະເໝພາບມໜ້ອຍກວ່າ ໃນການຈົບຊັັ້ນປະຖົມສໍາລັບເດັກນ້ອຍ ທິ່ມາຈາກເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກ
ແລະ ເດັກນ້ອຍທິ່ບແ
ໍິ່ ມ່ນກຸ່ມຊົນເຜົິ່າ ລາວ-ໄຕ
•
•

ໃນທົິ່ວປະເທດ, ຄວາມສະເໜພາບຍງ-ຊາຍ ສໍາລັບອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຂອງຊັັ້ນປະຖົມ ແມ່ນໃກ້ຮອດ
1.0. ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມສະເໝພາບ ແມ່ນໄດ້ຖືກນໍາສະເໝ ໃນການຄດໄລ່ຂັັ້ນເມືອງ, ເຖງແມ່ນ
ວ່າຄວາມແຕກຕ່າງໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຕັັ້ງແຕ່ປ 2013. ຂໍັ້ມນລະດັບບຸກຄົນ (LSIS 2017) ຢືນຢັນວ່າ
ເດັກຍງ ແລະ ເດັກຊາຍ ໃນເກນອາຍຸປະຖົມ ແມ່ນມໂອກາດໄດ້ຮັບການສຶກສາ ໃນລະດັບຊັັ້ນປະຖົມເກືອບເທົິ່າ
ທຽມກັນ.
ອັດຕາການຈົບຊັັ້ນປະຖົມໃນທົິ່ວປະເທດ ໃນປ 2017 ສ າລັບເດັກຍງແມ່ນສງກວ່າເດັກຊາຍ (ທັງປ
2013 ແລະ 2015). ອັດຕາການຈົບຊັັ້ນປະຖົມ ຄດໄລ່ໃນລະດັບເມືອງ ແມ່ນມຄວາມແຕກຕ່າງກັນປະມານ
44% ຫາເກືອບ 100%, ຊຶິ່ງ 25% ຂອງເມືອງມອັດຕາຕໍາິ່ກວ່າ 75%.
ຂໍັ້ມນລະດັບບຸກຄົນຈາກ LISIS 2017 ຊັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າມຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍໃນອັດຕາຈົບຊັັ້ນ
ປະຖົມ ທິ່ກ່ຽວພັນກັບຄວາມຮັິ່ງມ. ເປເຊັນຂອງເດັກນ້ອຍທິ່ມອາຍຸ 11-14 ປ ທິ່ມາຈາກຄອບຄົວທຸກຍາກທິ່
ສຸດປະມານ 20% ຈົບການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມ ປະມານ 60%, ແລະ ເດັກທິ່ມາຈາກຄອບຄົວອືິ່ນໆ ຈົບການສຶກ
ສາຊັັ້ນປະຖົມ ປະມານ 90%. ເປເຊັນຂອງເດັກນ້ອຍທິ່ຢ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກ ແລະ ເດັກນ້ອຍທິ່ບໍິ່ແມ່ນກຸ່ມ
ຊົນເຜົິ່າລາວ-ໄຕ ແມ່ນຈົບຊັັ້ນປະຖົມ ເປັນເປເຊັນທິ່ໜ້ອຍກວ່າ ເດັກນ້ອຍທິ່ຢ່ເຂດທິ່ບໍິ່ຫ່າງໄກ ແລະ ແມ່ນກຸ່ມ
ຊົນເຜົິ່າລາວ-ໄຕ. ຄວາມແຕກຕ່າງເຫຼົິ່ານັ້ ແມ່ນໜ້ອຍກວ່າເຄິ່ງໜຶິ່ງຂອງຈໍານວນຄວາມແຕກຕ່າງ ຕາມຄວາມຮັິ່ງ
ມ.
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•

ການສຶກສາຊັື້ນມັດທະຍົມຕອນຕົນ
ື້ :

ດັດຊະນຄວາມສະເໜພາບຍງ-ຊາຍຂອງອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ແມ່ນ 0.95 (ໃນປ
2013 ແມ່ນ 0.91 ກ່ອນທິ່ຊນ
ັັ້ ມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ຈະເປັນການສຶກສາພາກບັງຄັບ)
• ມຄວາມແຕກຕ່າງຂອງ ດັດຊະນຄວາມສະເໜພາບຍງ-ຊາຍຂອງອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມ ຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນ
ຕົັ້ນ ທິ່ສໍາຄັນແຍກຕາມເມືອງ (ປະມານ 1/3 ຂອງເມືອງລຸ່ມ 0.90 ແລະ ປະມານ 1/3 ຂອງເມືອງ ທິ່ຫຼາຍ
ກວ່າ 1.0)
• ເປເຊັນຂອງເດັກນ້ອຍທິ່ມອາຍຸຢໃ່ ນເກນເຂົັ້າຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ແມ່ນມຈໍານວນຕໍິ່າກວ່າຫຼາຍ ສໍາລັບ
ຄອບຄົວທຸກຍາກ (ລຸ່ມ 20%)
• ເດັກນ້ອຍທິ່ມາຈາກຄອບຄົວທິ່ບແ
ໍິ່ ມ່ນກຸ່ມຊົນເຜົິ່າລາວ-ໄຕ ຫຼື ຢເ່ ຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກ ແມ່ນມການ
ລົງທະບຽນເຂົັ້າຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ຕໍາິ່ກວ່າ.
•

ຄວາມບໍິ່ສະເໝພາບລະຫວ່າງຍງ-ຊາຍ ໃນການເຂົັ້າຮຽນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕົັ້ນ ແມ່ນວັດແທກໂດຍ GER
ແຫ່ງຊາດ ຊຶິ່ງໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາ ດ້ວຍການກໍານົດໃຫ້ການສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມຕົັ້ນ ກາຍເປັນການສຶກສາພາກ
ບັງຄັບ. ຄວາມແຕກຕ່າງອືິ່ນໆບໍິ່ໄດ້ປດລົງຢ່າງໄວວາ. ການນໍາໃຊ້ຂໍັ້ມນລະດັບບຸກຄົນຂອງ LSIS ຊັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ
ຈໍານວນຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸ 13 ຫາ 16 ປ ລົງທະບຽນເຂົັ້າຮຽນ ໃນ ມ.1 ຫຼື ສງກວ່າ ແມ່ນມ 34%, ຊຶິ່ງຕົວ
ເລກ ຂອງເດັກນ້ອຍທິ່ບໍິ່ໄດ້ທຸກຍາກ ແມ່ນ 75%. ມັນຍັງມຄວາມບໍິ່ເທົິ່າທຽມໃນການເຂົັ້າຮຽນລະຫວ່າງກຸ່ມ
ຊົນເຜົິ່າພາສາ ແລະ ຄວາມບໍິ່ສະເໝພາຍ ທິ່ກ່ຽວຂອ້ງກັບທິ່ຢ່ອາໃສທິ່ຢ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກ-ແຕ່ຄວາມບໍິ່
ສະເໝພາບເຫຼົິ່ານັັ້ນ ແມ່ນມຄວາມແຕກຕ່າງໜ້ອຍກວ່າຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານຄວາມຮັິ່ງມ .
•

ການສຶກສາຊັື້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ:

ດັດຊະນຄວາມສະເໝພາບບົດບາດຍງ-ຊາຍ ສໍາລັບອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນລວມໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ
ແມ່ນ 0.91 (ມການພັດທະນາຈາກ 0.83 ໃນປ 2013)
• ຄວາມປ່ຽນແປງທິ່ສໍາຄັນ ຂອງດັດຊະນຄວາມຄວາມສະເໝພາບບົດບາດຍງ-ຊາຍ ໃນອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມ
(GER) ແບ່ງຕາມເມືອງ (ປະມານ 20 ເປເຊັນຂອງເມືອງແມ່ນຕໍິ່າກວ່າ 0.75 ແລະ ປະມານ 20 ເປເຊັນ
ຂອງເມືອງ ແມ່ນ 1.0 ຫຼື ສງກວ່າ)
• ໄວໜຸ່ມຈາກຄົວເຮືອນທິ່ທຸກຍາກທິ່ສຸດທິ່ກວມເອົາ 20% ແມ່ນມແນວໂນ້ມໜ້ອຍທິ່ຈະໄດ້ເຂົັ້າຮຽນໃນ
ລະດັບມັດທະຍົມຕອນປາຍ (45% ສ າລັບເດັກນ້ອຍທິ່ບໄໍິ່ ດ້ມາຈາກຄົວເຮືອນທຸກຍາກ ແລະ 10
ເປເຊັນ ສໍາລັບເດັກນ້ອຍທິ່ມາຈາກຄົວເຮືອນທິ່ທຸກຍາກທິ່ສຸດ)
• ໄວໜຸ່ມທອ
ິ່ າໄສໃນຄົວເຮືອນທິ່ຢຫ
່ ່າງໄກສອກຫຼກແມ່ນມພຽງປະມານເຄິ່ງໜຶິ່ງທິ່ມແນວໂນ້ມທິ່ເຂົັ້າໃນ
ການສຶກສາລະດັບມັດທະຍົມຕອນປາຍ ໜ້ອຍກວ່າເດັກນ້ອຍທິ່ບໄໍິ່ ດ້ອາໄສໃນຄົວເຮືອນທິ່ຫ່າງໄກຊອກ
ຫຼກ (ເດັກນ້ອຍທິ່ບໍິ່ໄດ້ອາໄສໃນຄົວເຮືອນທິ່ຫ່າງໄກສອກຫຼກມ 43 ເປເຊັນ ເມືິ່ອທຽບກັບ ເດັກນ້ອຍທິ່
ອາໄສຢຄ
່ ົວເຮືອນທິ່ຢ່ຫ່າງໄກສອກຫຼກແມ່ນ 18 ເປເຊັນ)
•

ຄວາມສະເໝພາບບົດບາດຍງ-ຊາຍ ໃນອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມໃນລະດັບມັດທະຍົມຕອນປາຍແມ່ນເພິ່ມ
ຂຶັ້ນຈາກ 0.83 ໃນປ 2013 ເປັນ 0.91 ໃນປ 2017. ຄວາມສະເໝພາບບົດບາດຍງ-ຊາຍໃນອັດຕາການເຂົັ້ິ່າ
ຮຽນລວມແມ່ນມຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນແຕ່ລະເມືອງ - ບາງເມືອງ, ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນລວມ
ຂອງເດັກຍງມພຽງແຕ່ເຄິ່ງຫນຶິ່ງຂອງອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນລວມຂອງເດັກຊາຍເທົິ່ານັັ້ນ. ການນໍາໃຊ້ລະບົບບຸກ ຄົນ
ຈາກການສໍາຫຼວດ LSIS ປ 2017 ເພືິ່ອສໍາຫຼວດການເຂົັ້າຮຽນໃນລະດັບມັດທະຍົມຕອນປາຍສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ວ່າ ມັນມຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການເຂົັ້າຮ່ວມຂອງນັກຮຽນໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ອງຕາມ
117

ລະດັບຄວາມຮັິ່ງມຂອງຄົວເຮືອນ; ເຊິ່ງໃນເດັກນ້ອຍທິ່ອາໄສຢ່ໃນຄອບຄົວທຸກຍາກທິ່ກວມເອົາ 20%, ມພຽງ
ແຕ່ 10% ທິ່ສາມາດຮຽນໃນການສຶກສາລະດັບນັ້, ເມືິ່ອທຽບກັບອັດຕາຂອງເດັກນ້ອຍທິ່ ອາໄສໃນຄົວເຮືອນທິ່ບໍິ່
ຖືກຈັດປະເພດວ່າທຸກຍາກແມ່ນມ 47%. ເດັກນ້ອຍທິ່ອາໄສໃນຄົວເຮືອນທິ່ຖືກຈັດປະເພດວ່າຢ່ເຂດຫ່າງໄກ
ສອກຫຼກ, ກໍິ່ມແນວໂນ້ມທິ່ຈະໄດ້ມສ່ວນຮ່ວມໃນການສຶກສາລະດັບມັດທະຍົມຕອນປາຍເຊັິ່ນກັນ, ເຊິ່ງມພຽງ
18%
ເມືິ່ອທຽບກັບນັກຮຽນທິ່ບໍິ່ໄດ້ອາໄສຢ່ໃນຄົວເຮືອນທິ່ຖືກຈັ ດປະເພດວ່າເປັນຄອບຄົວທິ່ຢ່ເຂດຫ່າງໄກ
ສອກຫຼກ ເຊິ່ງກວມເອົາ 43%.
•

ການສຶກສາຊັື້ນສູງ

ອັດຕາການລົງທະບຽນເຂົັ້າຮຽນໃນລະດັບມະຫາວທະຍາໄລ/ວທະຍາໄລ
ຂອງນັກຮຽນເພດຍງແມ່ນ
ກວມເອົາ 54%, ເຖງແມ່ນວ່າ ສັດສ່ວນຂອງນັກຮຽນຍງທິ່ເຂົັ້າຮຽນໃນຫຼັກສດ STEM ຈະຫນ້ອຍກວ່າ.
ສະຖານະການທິ່ຄ້າຍຄືກັນນັ້ ກໍິ່ເກດຂຶັ້ນໃນຂະແໜງອະຊວະສືກສາເຊັິ່ນກັນ, ເຊິ່ງຈໍານວນຂອງນັກຮຽນຍງລົງ
ທະ ບຽນເຂົັ້າຮຽນໃນອະຊວະສືກສາເອກະຊົນກໍິ່ກໍາລັງເພິ່ມຂຶັ້ນ, ເຊິ່ງມນັກຮຽນຍງກວມ 43% ຂອງຈໍານວນ
ນັກ ຮຽນທິ່ເຂົັ້າຮຽນທັງໝົດ ໃນສົກຮຽນປ 2016-2017, ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໃນສາຂາວຊາ, ເຊັິ່ນ: ຕັດຫຍບ,
ບໍລຫານທຸລະກດຂັັ້ນພືັ້ນຖານ, ແລະ ການບໍລການ. ປະຈຸບັນ, ດ້ວຍຄວາມຮ່ວມມືຂອງຄຮ
່ ່ວມພັດທະນາ, ທາງ
ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ກໍາລັງແກ້ໄຂອຸປະສັກໃນການມສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍງ ໃນການປະກອບອາ
ຊບໃນກຸ່ມອາຊບທິ່ເອັ້ນວ່າ “ອາຊບທິ່ບໍິ່ໄດ້ເຮັດວຽກຢ່ຫ້ອງການ - ອາຊບໃຊ້ແຮງງານ”, ເຊິ່ງມໂກຕ້າ 20% ໃຫ້
ສໍາລັບແມ່ຍງທິ່ເຂົັ້າຮຽນໃນຫຼັກສດ ທິ່ຄອບຄຸມເອົາທັກສະທິ່ເປັນບລມະສດ (ກໍິ່ສ້າງ, ການເຮັດເຟນເຈ, ແລະ
ການຊ້ອມແປງລົດ ແລະ ເຄືິ່ອງຈັກ)

•

ການບລິຫານຄຸ້ມຄອງ

ຄວາມບໍິ່ສະເໝພາບບົດບາດຍງ-ຊາຍ ຍັງມຢ່ໃນລະດັບຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລຫານ. ເຖງແມ່ນວ່າຈໍານວນ
ຂອງແມ່ຍງໃນຕໍາແໜ່ງບໍລຫານ ຢ່ຂັັ້ນສນກາງ ຢ່ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ຈະເພິ່ມຂຶັ້ນ, ແຕ່ຢ່ຂັັ້ນພະແນກ
ສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການສຶກສາທການ ແລະ ກລາເມືອງ ແມ່ນມແມ່ຍງທິ່ເປັນຜບ
້ ໍລຫານ
ອາວຸໂສຈໍານວນນ້ອຍດຽວ. ໃນລະດັບປະຖົມ, 55% ຂອງຄປະຖົມແມ່ນແມ່ຍງ ແຕ່ມພຽງ 19% ເທົິ່ານັັ້ນ ທິ່
ເປັນຜ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ.
ເປົື້າໝາຍທີ 4.6: ພາຍໃນປ 2030, ຮັບປະກັນວ່າຊາວໝຸ່ມທັງໝົດ ແລະ ຜ້ໃຫ່ຍຈໍານວນຫຼາຍ ທັງຜ້ຊາຍ
ແລະ ແມ່ຍງ ຮ້ໜັງສື ແລະ ການຄດໄລ່ເລກ.

4.6.1 ສັດສ່ວນຂອງປະຊາກອນໃນກຸ່ມອາຍຸ ທິ່ມຢ່າງໜ້ອຍມລະດັບທິ່ແນ່ນອນ ໃນດ້ານ (ກ) ອ່ານອອກຂຽນໄດ້
ແລະ (ຂ) ທັກສະການຄດໄລ່ເລກພືັ້ນຖານ, ແຍກຕາມເພດ
ສນສະຖຕຂອງ ສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ໄດ້ລາຍງານອັດຕາການຮໜ
້ ັງສື, ໂດຍອງຕາມຂໍມ
ັ້ ນສໍາຫຼວດ
LSIS 2017 ໃນກຸ່ມອາຍຸ 15-25 ປ ແມ່ນ 85% ສໍາລັບເພດຊາຍ ແລະ 77% ສໍາລັບເພດຍງ. ລາຍລະອຽດ
ກ່ຽວກັບຄວາມບໍເິ່ ທົິ່າທຽມແມ່ນໄດ້ອະທບາຍໄວ້ໃນ ບົດທ 3.
ເປົື້າໝາຍທີ 4.7: ພາຍໃນປ 2030, ຮັບປະກັນວ່ານັກຮຽນທັງໝົດມຄວາມຮ້ ແລະ ທັກສະທິ່ຈໍາເປັນ ເພືິ່ອ
ສົິ່ງເສມການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ໃນນັັ້ນ ລວມທັງຜ່ານການສຶກສາເພືິ່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ການ
ດໍາລົງຊວດແບບຍືນຍົງ, ສດທມະນຸດ, ຄວາມສະເໝພາບລະຫວ່າງຍງ-ຊາຍ, ການສົິ່ງເສມວັດທະນະທໍາ ແຫ່ງ
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ສັນຕພາບ ແລະ ການບໍິ່ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ການເປັນພົນລະເມືອງດຂອງໂລກ ແລະ ການຊືິ່ນຊົມຄວາມຫຼາກຫຼາຍ
ທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ ກໍິ່ຄືການປະກອບສ່ວນຂອງວັດທະນະທໍາ ເຂົັ້າໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

4.7.1 ກ່ຽວພັນກັບ (i) ການສຶກສາຂອງພົນລະເມືອງໂລກ ແລະ (ii) ການສຶກສາເພືິ່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
, ລວມທັງຄວາມສະເໝພາບບົດບາດຍງ-ຊາຍ ແລະ ສດທມະນຸດ, ແມ່ນຖືກຜັນຂະຫຍາຍໃນທຸກໆລະດັບໃນ:
(ກ) ນະໂຍບາຍການສຶກສາແຫ່ງຊາດ; (ຂ) ຫຼັກສດ; (ຄ) ສ້າງຄ; ແລະ (ງ) ການປະເມນນັກຮຽນ
ຕົວຊວ
ັ້ ັດສໍາລັບເປົັ້າໝາຍນກ
ັ້ ໍາລັງຖືກພັດທະນາ. ໃນປ 2019, ສປປ ລາວ ຈະເຂົັ້າຮ່ວມໃນການສະໜັບ
ສະໜນການປະເມນພາກພືັ້ນ (SEAPLM) ໃນ 6 ປະເທດ) ຂອງ ປ 5 ທິ່ຈະລວມເອົາການປະເມນພົນລະເມືອງ
ສາກົນພ້ອມ. ມັນຈະສະໜອງຂໍມ
ັ້ ນພືັ້ນຖານການປະເມນໃນບາງປະເທດຂອງອາຊຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້.
ເປົື້າໝາຍທີ 4a: ຍົກລະດັບສະຖານທິ່ການສຶກສາ ທິ່ຄໍານຶງເຖງຄວາມຕ້ອງການຂອງເດັກນອ້ຍ, ຄົນພການ,
ບັນຫາເພດຍງ-ຊາຍ ແລະ ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມຂອງການຮໍາິ່ຮຽນໃຫ້ປອດໄພ, ບໍິ່ມການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ທົິ່ວ
ເຖງກັນ ແລະ ມປະສດທຜົນ ສໍາລັບໝົດທຸກຄົນ.

4.a.1 ສັດສ່ວນຂອງໂຮງຮຽນທິ່ເຂົັ້າເຖງ: (ກ) ໄຟຟ້າ; (ຂ) ອນເຕເນັດ ສໍາລັບຈຸດປະສົງການສອນນເທດ; (ຄ)
ຄອມພວເຕ ສໍາລັບຈຸດປະສົງການສອນນເທດ; (ງ) ພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ ສໍາລັບນັກຮຽນທິ່ມ
ຄວາມພການ; (ຈ) ນໍັ້າດືິ່ມ; (ສ) ຫ້ອງນໍັ້າສະເພາະຍງ-ຊາຍ; ແລະ (ຊ) ບ່ອນລ້າງມືພືັ້ນຖານ (ຕາມນຍາມຂອງຕົວ
ຊວ
ັ້ ັດຂອງໂຄງການ WASH)
ຕົວຊບ
ັ້ ອກສໍາລັບເປົັ້າໝາຍນກ
ັ້ ໍາລັງຖືກພັດທະນາ.

ເປົື້າໝາຍທີ 4b: ພາຍໃນປ 2020, ເພິ່ມຈໍານວນທຶນການສຶກສາໃນທົິ່ວໂລກໃຫ້ຫຼາຍຂຶັ້ນ ສໍາລັບປະເທດກໍາລັງ
ພັດທະນາ, ໂດຍສະເພາະປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ, ປະເທດເກາະດອນນ້ອຍກໍາລັງພັດທະນາ ແລະ ບັນດາປະເທດ
ໃນອາຟຣກາ, ສໍາລັບການເຂົັ້າຮຽນການສຶກສາຊັັ້ນສງ, ລວມທັງການຝຶກອົບຮົມວຊາຊບ ແລະ ຫຼັກສດດ້ານເຕັກ
ໂນໂລຊຂໍັ້ມນຂ່າວສານ ແລະ ການສືິ່ສານ, ວຊາເຕັກນກ, ວສະວະກໍາ ແລະ ວທະຍາສາດ ຢ່ໃນບັນດາປະເທດ
ພັດທະນາແລ້ວ ແລະ ປະເທດກໍາລັງພັດທະນາອືິ່ນໆ.

4.b.1 ຈໍານວນທຶນການສຶກສາ ເພືິ່ອຊ່ວຍພັດທະນາພະນັກງານ ແຍກຕາມຂະແໜງການ ແລະ ປະເພດຂອງການ
ຮຽນ.
ໃນປ 2011, ມືທຶນທັງໝົດ 1,800 ທຶນ (555 ແມ່ຍງ) ຜ່ານການສະໜັບສະໜນຂອງ ODA. ຊຶິ່ງໃນ
ນັັ້ນ, ມລະດັບປະລນຍາຕ 666 ທຶນ, ປະລນຍາໂທ 519 ທຶນ ແລະ ປະລນຍາເອກ 75 ທຶນ. ໃນປ 2017, ມ
ທຶນການສຶກສາສໍາລັບ ປະລນຍາຕ 1,700 ທຶນ, ປະລນຍາໂທ 1,000 ທຶນ ແລະ ປະລນຍາເອກ 97 ທຶນ ແລະ
ທຶນການສຶກສາສໍາລັບການກຽມແມ່ນ 2,300 ທຶນ.
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ຕາຕະລາງດ້ານລຸ່ມນັ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນທ່າອ່ຽງຂອງທຶນການສຶກສາຕ່າງປະເທດ ຕາມສາຂາຮຽນ. ເຖງ
ແມ່ນວ່າຈໍານວນທຶນການສຶກສາຕ່າງປະເທດ ຈະມຫຼາຍສຸດໃນປ 20158, ແຕ່ມັນໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງຕໍິ່ເນືິ່ອງ.

ເປົື້າໝາຍ 4c: ເພິ່ມທະວການສະໝອງຈໍານວນຄອາຈານທິ່ມຄຸນນະພາບໃຫ້ຫຼາຍຂຶັ້ນ ລວມທັງຜ່ານການຮ່ວມ
ມືສາກົນ ສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມຄຢ່ໃນປະເທດກໍາລັງພັດທະນາ ໂດຍສະເພາະປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ
ປະເທດເກາະດອນນ້ອຍກໄລັງພັດທະນາ.

4.c.1 ຈໍານວນຂອງຄໃນ: (ກ) ຊັັ້ນກຽມປະຖົມ, (ຂ) ຊັນ
ັ້ ປະຖົມ, (ຄ) ຊັັ້ນມັດທະຍົມຕົັ້ນ; ແລະ (ງ)ຊັັ້ນ
ມັດທະຍົມປາຍ ທິ່ຢ່າງໝ້ອຍໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມທິ່ຈໍາເປັນ (ເຊັິ່ນ ຝຶກອົບຮົມການສດສອນ) ທັງລະບົບສ້າງຄ
ຫຼື ບໍາລຸງຄ ເພືິ່ອສອນໃນລະດັບທິ່ສອດຄ່ອງກັບປະເທດນັັ້ນໆ, ຕາມເພດ.
ຫວ່າງມໍິ່ໆມານ,ັ້ ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ໄດ້ມການປະຕຮບຫຼັກສດສ້າງຄ ເພືິ່ອສ້າງຄວາມ
ເຂັັ້ມແຂງທັງເນືັ້ອໃນ ແລະ ຄວາມຮ້ດ້ານການສດສອນ. ມາດຖານຕໍິ່າສຸດໃນການເຂົັ້າຮຽນສ້າງຄແມ່ນຕ້ອງຈົບຊັັ້ນ
ມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຊຶິ່ງທິ່ຜ່ານມາມາດຖານຕໍິ່າສຸດແມ່ນໃຫ້ຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕົັ້ນເທົິ່ານັັ້ນ. ກະຊວງສຶກສາທການ
ແລະ ກລາ ໄດ້ຍົກລະດັບຫຼັກສດສໍາລັບຄ ທິ່ຕ້ອງການຍົກລະດັບຄຸນວຸດທ ແລະ ແຜນໃນຕໍິ່ໜ້າແມ່ນກໍານົດ
ມາດຖານຄຕ້ອງໄດ້ຄຸນວຸດທລະດັບປະລນຍາຕ.
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ພາກທີ 6: ບົດທົບທວນການເງິນຂອງສຶກສາ
I.

ພາກສະເໜີ

ໃນແຜນ 5 ປ 2011-2015, ກະຊວງສຶກສທການ ແລະ ກລາ ໄດ້ເນັັ້ນໃສ່ການຂະຫຍາຍໂອກາດການ
ເຂົັ້າເຖງການສຶກສາ ໂດຍໄດ້ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການສຶກສາ ແລະ ການເຂົັ້າຮຽນໃນຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ, ແຕ່ວ່າໃນ
ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ 2016-2020 ໄດ້ເນັັ້ນໃສ່ການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການຮຽນ
-ການສອນ, ການຂະຫຍາຍການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ມັດທະຍົມສຶກສາ ແລະ ອາຊວະສຶກສາ ແລະ ອົບ ຮົມ
ວຊາຊບ. ດັິ່ງນັັ້ນ ຢ່ໃນແຜນການເງນ ແຕ່ 2016-2020 ແມ່ນໄດ້ຄດໄລ່ເອົາງົບປະມານທິ່ຕ້ອງການລົງທຶນເຂົັ້າ
ໃນຂະແໜງການຍ່ອຍດັິ່ງກ່າວນັ້ ລວມທັງເພິ່ມງົບປະມານບໍລຫານປົກະຕຂຶັ້ນຕືິ່ມ.
ເຖງຢ່າງໃດກໍຕາມ ແຜນດັິ່ງກ່າວແມ່ນບໍໄິ່ ດ້ຖືກຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ ຍ້ອນຂໍັ້ຈໍາກັດທາງດ້ານການເງນຂອງລັດ
ຖະບານ. ດັິ່ງນັັ້ນ ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ ທັງສນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຈຶິ່ງບໍິ່ສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ ບັນດາ
ແຜນງານທິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ເຊັິ່ນ ການອົບຮົມຄປະຈໍາການ ແລະ ການລົງຕດຕາມ ແລະ ຊຸກຍ້ຂອງຄສຶກສານເທດ
ຊຶິ່ງເປັນປັດໄຈຕັດສນໃນການປັບປຸງຄຸນະພາບການສຶກສາ. ໃນຂະນະທິ່ແຜນງານຈໍານວນໜຶິ່ງ ຍັງສືບຕໍິ່ຈັດຕັັ້ງ
ປະຕບັດ ເຊັິ່ນ ການສະໜອງເງນບໍລຫານໂຮງຮຽນ, ການຈັດພມປຶັ້ມແບບຮຽນເພືິ່ອທົດແທນ, ແຕ່ວ່າ ຕົວເລກ
ການສະໜອງທຶນການສຶກສາແກ່ນັກຮຽນຈາກຄອບຄົວທິ່ທຸກຍາກຍັງມຈໍາກັດ. ງົບປະມານລົງທຶນທັງພາຍໃນ
ແລະ ຕ່າງປະເທດ ມລັກສະນະລົດຖອຍລົງໃນຊຸມປຜ່ານມາ.
ແຜນລາຍຈ່າຍລັດຖະບານ ໃນປ 2019 ແລະ 2020 ມທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ ດັິ່ງທິ່ໄດ້ກາໍ ນົດໃນ ຂອບການເງນ
ມະຫາພາກໄລຍະກາງ (MTFF), ແລະ ແນ່ນອນ ງົບປະມານສໍາລັບຂະແໜງການສຶກສາກໍແມ່ນຫຼຸດຈາກທິ່ໄດ້
ກໍານົດໃນແຜນເບືັ້ອງຕົັ້ນ ດັິ່ງທິ່ໄດ້ຫັນໃນໄລຍະ 2016-2018. ດັິ່ງນັັ້ນ ບັນດານະໂຍບາຍ, ຄາດໝາຍ ແລະ
ແຜນງານທິ່ຕດພັນກັບການປັບປຸງຄຸນະພາບການສຶກສາ ຈຶິ່ງມຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ມການທົບທວນຄືນ.
ໃນໄລຍະທິ່ສະພາບການເງນມຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ມຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງ
ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລຫານງົບປະມານໃຫ້ມປະສດທພາບ. ປັດຈຸບັນນັ້ ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ
ກລາ ກໍາລັງຈັດຕັັ້ງປະຕບັດແຜນງານທິ່ສໍາຄັນຈໍານວນໜຶິ່ງ ເຊັິ່ນ: ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການເຊືິ່ອມໂຍງກັນ
ລະຫວ່າງແຜນການ ແລະ ງົບປະມານ (ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນມລັກສະນະຍຸດທະສາດ),
ປັບປຸງປະສດທພາບໃນການນໍາໃຊ້ຄ ແລະ ພັດທະນາຄ່ມື ແລະ ສດຄດໄລ່ສາໍ ລັບການຈັດສັນງົບປະມານບໍລ
ຫານໃຫ້ແກ່ທ້ອງຖິ່ນ ເພືິ່ອໃຫ້ມຄວາມຍຸດຕທໍາ.
1.1. ທົບທວນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດງົບປະມານ ໄລຍະຜ່ານມາ (2016-2018)

➢ ການປັບປຸງຂອບການເງິນມະຫາພາກ ແລະ ຂື້ຈາກັດດ້ານງົບປະມານ
ການຄາດຄະເນການເງນມະຫາພາກຂອງລັດຖະບານ ທິ່ໄດ້ກາໍ ນົດໃນຂອບການເງນມະຫາພາກໄລຍະກາງ
ແມ່ນກວມແຕ່ປ 2016-2025. ຊຶິ່ງເອກະສານດັິ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຮັບຮອງໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດໃນປ 2015 ແລະ
ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ກໍໄດ້ອງໃສ່ຂອບການເງນດັິ່ງກ່າວນັ້ໃນການຄາດຄະເນງົບປະມານສໍາລັບແຜນ
ພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກລາ 2016-2020. ເຖງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຂອບການເງນດັິ່ງກ່າວນັ້ ແມ່ນໄດ້ມການ
ປັບປຸງໃນແຕ່ລະປ ໃນເວລາຂຶັ້ນແຜນງົບປະມານ ເພືິ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການເງນໃນແຕ່ລະປ. ຂອບການ
ເງນມະຫາພາກສະບັບຫຼັ້າສຸດ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງໃນ ເດືອນພະຈກ 2017 ຊຶິ່ງຈະເປັນພືັ້ນຖານໃຫ້ແກ່ການປະເມນ
ກາງສະໄໝຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ. ຂອບການເງນສະບັບຫຼັ້າສຸດນັ້ ໄດ້ລວມເອົາຂໍັ້
ມນງົບປະມານຕົວຈງ 2015-2016, ງົບປະມານປ 2017 ແລະ ຄາດຄະເນແຕ່ປ 2018 ຮອດປ 2025.
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ໃນສະພາບທິ່ເສດຖະກດມການຂະຫຍາຍຕົວຊັກຊ້າ,
ຄະເນການເງນມະຫາພາກ ຊຶິ່ງສິ່ງທິ່ໄດ້ປັບປຸງມດັິ່ງນັ້:

ລັດຖະບານໄດ້ພະຍາຍາມທົບທວນ

ການຄາດ

ຍອດຜະລດຕະພັນລວມພາຍໃນ ຫຼື GDP ໃຫ້ຢໃ່ ນລະດັບ 745.4 ພັນຕືັ້ ກບ ໃນໄລຍະ 5 ປ. ໃນ
ແຜນເບືັ້ອງຕົັ້ນແມ່ນ 769.0 ພັນ ຕືັ້ ກບ.
- ຄາດຄະເນລາຍຮັບ ຢທ
່ ິ່ 137 ພັນຕືັ້ ກບ ໃນໄລຍະ 5 ປ. ແຜນເບືັ້ອງຕົັ້ນ ແມ່ນ 149.6 ພັນຕືັ້ ກບ.
- ຄາດຄະເນລາຍຈ່າຍ ຢທ
່ ິ່ 165 ພັນຕືັ້ ກບ ໃນໄລຍະ 5 ປ. ແຜນເບືັ້ອງຕົັ້ນແມ່ນ 167.8 ພັນຕືັ້ກບ.
- ຂາດດນທາງດ້ານການເງນ ຢໃ່ ນລະດັບ 3.8% ຂອງ GDP ໃນໄລຍະ 5 ປ. ແຜນເບືັ້ອງຕົັ້ນ 2.9%
ການໃຊ້ຈ່າຍໃນໄລຍະຊຸມປເບືັ້ອງຕົັ້ນ ຂອງຂອບການເງນມະຫາພາກສະບັບປັບປຸງ 2016-2025
ສັງເກດມດັິ່ງນັ້:
-

-

ເພິ່ມລາຍຈ່າຍເງນເດືອນຂຶັ້ນໃນປ 2017, ໃນຂະນະທິ່ໄດ້ພະຍາຍາມຫຼຸດຜ່ອນຈໍານວນລັດຖະກອນລົງ.
ເພິ່ມການຊໍາລະໜັ້ສນຂອງລັດຖະບານ ໃນປ 2017 ແລະ 2018.
ເພິ່ມງົບປະມານລົງທຶນ ເລິ່ມແຕ່ປ 2017 ຍ້ອນມໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ ຄື ໂຄງການທາງລົດໄຟລາວຈນ ຊຶິ່ງນໍາໃຊ້ເງນຈາກທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
ຫຼຸດງົບປະມານບໍລຫານລົງ (ພາກທິ່ 62, 63 ແລະ 66)

ເນືິ່ອງຈາກມການເພິ່ມລາຍຈ່າຍເງນເດືອນ
ຈຶິ່ງເຮັດໃຫ້ງົບປະມານບໍລຫານທິ່ບໍິ່ແມ່ນເງນເດືອນຫຼຸດລົງ
ແລະ ຍ້ອນມການລົງທຶນໃສ່ໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ໃນຂະແໜງການຂົນສົິ່ງ ຈຶິ່ງເຮັດໃຫ້ງົບປະມານລົງທຶນໃສ່
ຂະແໜງສັງຄົມຖືກຈໍາກັດລົງ, ດັິ່ງນັັ້ນ ຂະແໜງສຶກສາຈຶິ່ງໄດ້ຮັບງົບປະມານ ຫຼຸດຈາກແຜນຄາດຄະເນທິ່ກໍານົດໃນ
ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ 2016-2020 ໂດຍສະເພາະງົບປະມານບໍລຫານທິ່ບໍິ່ແມ່ນ
ເງນເດືອນ ແລະ ງົບປະມານລົງທຶນ.
➢ ສະພາບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດງົບປະມານຂອງສຶກສາມາຮອດປັດຈຸບັນ
ເຖງວ່າສ່ວນແບ່ງງົບປະມານຂອງສຶກສາ ໝາຍເຖງສ່ວນແບ່ງທິ່ທຽບໃສ່ງົບປະມານຫຼັກ (ລາຍຈ່າຍທັງໝົ
ດ ລວມທັງ ODA ແຕ່ບໍິ່ລວມລາຍຈ່າຍໜັ້ສນ), ແຕ່ໃນແຜນການເງນ 5 ປ ຂອງສຶກສາ 2016-2020 ໄດ້ຕັັ້ງ
ຄາດໝາຍຢ່ທິ່ 17% ຂອງລາຍຈ່າຍພາຍໃນ (ລາຍຈ່າຍທັງໝົດ ແຕ່ບໍິ່ລວມລາຍຈ່າຍໜັ້ສນ ແລະ ODA). ໄດ້
ນໍາໃຊ້ວທການຄດໄລແບບນັ້ ກໍຍ້ອນວ່າຢາກຫຼກລຽງຜົນກະທົບຈາກ ງົບປະມານລວມຂອງ ODA ທິ່ໃຊ້ຈ່າຍ
ເຂົັ້າໃນໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ ເຊັິ່ນໂຄງການທາງລົດໄຟ.
ລັດຖະບານໄດ້ພະຍາຍາມຫຼຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍແຫ່ງຊາດລົງ ໃນໄລຍະປ 2016, 2017 ແລະ 2018.
ດັິ່ງນັັ້ນ ຈຶິ່ງເຮັດໃຫ້ຂະແໜງການສຶກສາໄດ້ຮັບງົບປະມານໜ້ອຍກວ່າທິ່ໄດ້ກໍານົດໃນແຜນ 5 ປ, ໃນຂະນະທິ່ຖ້າ
ທຽບໃສ່ງົບປະມານພາຍໃນຂອງລັດ ແມ່ນສງກວ່າ 17% ໃນປ 2015-2016 ແລະ ປ 2018 ປະມານ 17%
(ແຕ່ຖ້າທຽບໃສ່ງົບປະມານທັງໝົດ ໄດ້ພຽງແຕ່ 16,3%, ແລະ 14% ໃນປດຽວກັນນັັ້ນ). ຕາຕະລາງທ 1 ແລະ
2 ຂ້າງລຸ່ມນັ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນສ່ວນແບ່ງງົບປະມານ, ຈໍານວນງົບປະມານ ແລະ ຊ່ອງຫວ່າງດ້ານງົບປະມານ.
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ຕາຕະລາງ 1: ສ່ວນແບ່ງງົບປະມານຂອງສຶກສາ ທຽບໃສ່ງົບປະມານລັດຖະບານ
ງົບປະມານທີິ່ຮັບອະນຸມັດ

2015/16

2017

2018

ງົບປະມານສຶກສາທຽບໃສ່ ລາຍຈ່າຍຕົວຈງ (ລວມ ODA)

16.3%

13.4%

14.0%

ງົບປະມານສຶກສາທຽບໃສ່ ລາຍຈ່າຍພາຍໃນຕົວຈງ (ບໍິ່ລວມ
ODA)

17.9%

16.0%

16.9%

ຕາຕະລາງ 2a - ງົບປະມານຂອງສຶກສາ (ການຄາດຄະເນໃນ ESDP ທຽບໃສ່ ງົບປະມານທີິ່ໄດ້ຮັບ
ອະນຸມັດ)
ຫົວໜ່ວຍ ລ້ານ ກີບ

2015/16

ການຄາດຄະເນໃນ ESDP

4,416,806

ງົບປະມານທິ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຕົວຈງ

4,023,548

ຊ່ອງຫວ່າງ

-393,258

2017
4,898,126
4,037,489
-860,637

2018
4,969,860
4,142,987
-826,873

ຕາຕະລາງ 2b - ງົບປະມານຂອງສຶກສາ (ການຄາດຄະເນໃນ ESDP ທຽບໃສ່ ງົບປະມານທີິ່ໄດ້ຮັບ
ອະນຸມັດ)
ຫົວໜ່ວຍ ລ້ານ USD

2015/16

2017

2018

ການຄາດຄະເນໃນ ESDP

519.6

576.3

584.7

ງົບປະມານທິ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຕົວຈງ

473.4

475.0

487.4

-46

-101

-97

ຊ່ອງຫວ່າງ

ໃນປ 2017 ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງງົບປະມານຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ຊຶິ່ງເພິ່ມຂຶັ້ນພຽງເລັກ
ໜ້ອຍ ທຽບໃສ່ປ 2015-2016, ແຕ່ຖ້າມາຄດໄລ່ເປັນສ່ວນແບ່ງທຽບໃສ່ງົບປະມານທັງໝົດຂອງລັດຖະບານ
ແມ່ນຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຄື ຈາກ 16,3% ເປັນ 13,4% ອັນເນືິ່ອງມາຈາກ ໃນປ 2017 ງົບປະມານຂອງ
ລັດຖະບານແມ່ນໄດ້ລວມເອົາງົບປະມານລົງທຶນໃນການສ້າງທາງລົດໄຟ. ອັນເຮັດໃຫ້ຂະແໜງການສຶກສາມຊ່ອງ
ຫວ່າງທາງດ້ານງົບປະມານ ທຽບໃສ່ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ 5 ປ ເປັນເຫດໃຫ້ມຫຼາຍ
ແຜນງານທິ່ກໍານົດໃນແຜນ ແຕ່ບໍິ່ໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ.ລະອຽກເບິ່ງ 2.3 ຂ້າງລຸ່ມນັ້.
➢ ສ່ວນປະກອບຂອງງົບປະມານຂອງສຶກສາ
ສັດສ່ວນງົບປະມານ
ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງຊັດເຈນໃນສ່ວນແບ່ງງົບປະມານແຕ່ລະ
ປະເພດ: ງົບປະມານເງນເດືອນ, ງົບປະມານບໍລຫາທິ່ບໍິ່ແມ່ນເງນເດືອນ ແລະ ງົບປະມານລົງທຶນ. ດັິ່ງທິ່ເຫັນໃນ
ຕາຕະລາງ 3 ຂ້າງລຸ່ມນັ້ ຂະແໜງການສຶກສາໄດ້ຮັບສ່ວນແບ່ງງົບປະມານເງນເດືອນ ກວມ 24% ຂອງງົບ
ປະມານເງນເດືອນທັງໝົດຂອງລັດຖະບານ, ໃນຂະນະທິ່ສ່ວນແບ່ງງົບປະມານບໍລຫານທິ່ບໍິ່ແມ່ນເງນເດືອນ ໄດ້
ຮັບປະມານ 12% ທຽບໃສ່ງົບປະມານພາກດຽວກັນຂອງລັດຖະບານ, ສ່ວນງົບປະມານລົງທຶນ ກວມພຽງແຕ່
ປະມານ 6% ເທົິ່ານັັ້ນ.
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ຕາຕະລາງ 3: ສ່ວນແບ່ງງົບປະມານສຶກສາ ທຽບໃສ່ງົບປະມານຂອງລັດຖະບານໃນແຕ່ລະພາກ
ງົບປະມານ
ພາກລາຍຈ່າຍງົບປະມານ (ງົບປະມານຂອງສຶກສາ ທຽບໃສ່
ງົບປະມົນທັງໝົດຂອງລັດຖະບານ)

2015/16

2017

2018

ງົບປະມານເງນເດືອນ (ພາກ 60)

25.4%

23.8%

24.0%

ງົບປະມານເງນອຸດໜນ (ພາກ 61)

19.6%

17.6%

16.3%

ງົບປະມານບໍລຫານປົກະຕ (ພາກ 62)

11.4%

11.9%

11.2%

ງົບປະມານເງນດັດສົມ ແລະສົິ່ງເສມ (ພາກ 63)

8.9%

9.5%

13.9%

ງົບປະມານລົງທຶນ (ພາກ 67)

11.1%

5.6%

5.9%

ງົບປະມານລົງທຶນພາຍໃນ

6.5%

3.1%

2.9%

ງົບປະມານ ODA ທຽບໃສ່ ODA ທົງໝົດ

10.7%

6.3%

6.4%

ເມືິ່ອຄໍານຶງເຖງໂຄງສ້າງຂອງກົງຈັກການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ການປະຕບັດໜ້າທິ່ຕ່າງໆ (ມຈໍານວນລັດຖະກອນ
ຫຼາຍທິ່ສຸດ) ແລະ ຈໍານວນຊັບສນຕ່າງກໍມຫຼາຍ (ຕຶກອາຄານຫ້ອງການ ແລະ ໂຮງຮຽນ), ດັິ່ງນັັ້ນ ຂະແໜງການ
ສຶກສາ ແລະ ກລາ ຈຶິ່ງມຊ່ອງຫວ່າງທາງດ້ານງົບປະມານຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະງົບປະມານບໍລຫານ ແລະ ງົບປະມານ
ລົງທຶນ. ຊ່ອງຫວ່າງດ້ານການເງນ ແຕ່ປ 2016-2018 ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່ຕາຕະລາງທ 2 ຂ້າງເທງ, ຊຶິ່ງເຮັດ
ໃຫ້ບໍິ່ສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕບັດຫຼາຍແຜນງານທິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປັບປຸງຄຸນະພາບການສຶກສາ, ຊຶິ່ງປະກອບດ້ວຍ
ແຜນງານດັິ່ງນັ້:
-

-

-

-

ແຜນງານການຝຶກອົບຮົມຄປະຈໍາການ: ໃນແຜນ 5 ປ ໄດ້ກໍານົດວ່າ ທຸກໆ 3-5 ປ ຄທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ຮັບ
ການຍົກລະດັບ. ແຕ່ແຜນງານນບ
ັ້ ໄໍິ່ ດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕບັດຕາມແຜນ.
ການສະໜອງທຶນການສຶກສາແກ່ນັກຮຽນມັດທະຍົມຈາກຄອບຄົວທຸກຍາກ:
ຊຶິ່ງໄດ້ກໍານົດຄາດໝາຍ
2%, ແຕ່ການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດຕົວຈງໄດ້ພຽງແຕ່ 0,25% (ປະມານ 1.000 ຄົນ) ຊຶິ່ງເລິ່ມປະຕບັດໃນປ
2018.
ການລົງຕດຕາມ ແລະ ຊຸກຍຂ
້ ອງຄສຶກສານເທດ: ໃນແຜນ 5 ປ ໄດ້ກໍານົດວ່າ ຄສຶກສານເທດ ຕ້ອງໄດ້
ລົງຕດຕາມ ແລະ ຊຸກຍທ
້ ຸກໆໂຮງຮຽນ ປລະ 4 ຄັັ້ງ. ຊຶິ່ງກດຈະກໍານັ້ ແມ່ນມຄວາມສໍາຄັນຢ່າງຍິ່ງ ເນືິ່ອງ
ຈາກວ່າ ບໍມ
ິ່ ງົບປະມານສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມຄປະຈໍາການ. ແຕ່ເນືິ່ອງຈາກວ່າ ງົບປະມານບໍລຫານທິ່
ສຶກສາເມືອງໄດ້ຮັບມຈໍາກັດ ຈຶິ່ງເຮັດໃຫ້ບສ
ໍິ່ າມາດລົງຕດຕາມຊຸກຍໂ້ ຮງຮຽນໄດ້ ໂດຍສະເພາະໂຮງຮຽນ
ທິ່ຢເ່ ຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກ.
ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການຮຽນ-ການສອນ (ຄອມພວເຕ ແລະ ອຸປະກອນທົດລອງ): ງົບປະມານສໍາລັບຈັດ
ຊືອ
ັ້ ຸບປະກອນແມ່ນມໜ້ອຍທິ່ສຸດ ອັນເປັນສິ່ງທ້າທາຍໃນການລົງທຶນເຂົັ້າໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບການ
ສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມ.
ການກໍິ່ສ້າງຫ້ອງຮຽນ ແລະ ຫໍພັກ: ຊຶິ່ງເປັນປັດໄຈໃນການຂະຫຍາຍໂອກາດການເຂົັ້າເຖງການສຶກສາຊັັ້ນ
ມັດທະຍົມ ແລະ ສະໜອງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ. ຜ່ານມາໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕບັດພຽງບາງສ່ວນເທົິ່ານັັ້ນ.
ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຮງຮຽນ ທາງດ້ານສຸຂະອະນາໄມ: ງົບປະມານສໍາລັບກດຈະກໍານັ້ ແມ່ນມ
ໜ້ອຍ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນການສະໜັບສະໜນຈາກຄຮ
່ ່ວມພັດທະນາ. ສັດສ່ວນໂຮງຮຽນປະຖົມທມ
ິ່ ສິ່ງ
ອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານສຸຂະອະນາໄມ ໃນຊ່ວງແຕ່ ປ 2015-2018 ຢທ
່ ິ່ 64%, ອັນເນືິ່ອງມາຈາກ
ຂາດງົບປະມານສໍາລັບປັງປຸງສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຮງຮຽນ. ຕົວເລກນັ້ ອາດຈະຕໍິ່າກວ່ານອ
ັ້ ກ ຫັງຈາກ
ທິ່ໂຮງຮຽນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍັ້າຖ້ວມໃນປ 2018 ນ.ັ້
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ດັິ່ງທິ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຮບພາບທ 1 ຂ້າງລຸ່ມນັ້, ເງນເດືອນ (ພາກ 60) ກວມ 75% ຂອງງົບປະມານ
ບໍລຫານ (ງົບປະມານ 2018). ໃນພາກ 61 ແລະ 62 (ເງນອຸດໜນ ແລະ ເງນບໍລຫານປົກະຕ) ສ່ວນໃຫຍ່
ແມ່ນເງນອຸດໜນຄອບຄົວ ແລະ ເງນນໍັ້າມັນ ຂອງພະນັກງານລວມທັງຄສອນ. ສ່ວນງົບປະມານ ທິ່ຈະເປັນອັນ
ຕັດສນໃນການພັດທະນາແມ່ນມຈໍາກັດ ໂດຍສະເພາະງົບປະມານພາກ 63 (ປັບປຸງຄຸນນະພາບການສຶກສາ)
ແລະ ງົບປະມານລົງທຶນຂອງລັດ (ພາກ 67).
ຮູບພາບທີ 1: ສ່ວນປະກອບຂອງງົບປະມານຂອງສຶກສາ
4,500.00
4,000.00
3,500.00
3,000.00
2,500.00
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2015/2016

2017

ພາກ 60 (ເງນເດືອນ)

ພາກ 61 (ເງນອຸດໜນ)

ພາກ 62 (ເງນບໍລຫານປົກະຕ)

ພາກ 63 (ເງນດັດສົມ-ສົິ່ງເສມ)

ພາກ 66 (ເງນຊືັ້ໃໝ່)

ພາກ 67 (ເງນລົງທຶນ)

2018

➢ ສະພາບການເງິນ ຂອງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິິ່ນ
ໃນໄລຍະ 2-3 ປຜ່ານມານັ້ ຈະເຫັນໄດ້ວ່າ 32% ຂອງງົບປະມານຂອງສຶກສາ ແມ່ນຈັດຕັງປະຕບັດຢ່ຂັັ້ນ
ສນກາງ (ລວມມ ສໍານັກກະຊວງ ແລະ 35 ຫົວໜ່ວຍງົບປະມານທິ່ຂຶັ້ນກັບກະຊວງ ແລະ ມະຫາວທະຍາໄລ
ແຫ່ງຊາດ), ແລະ ອກ 68% ແມ່ນຈັດຕັັ້ງປະຕບັດຢ່ຂັັ້ນທ້ອງຖິ່ນ. ປະມານ 84% ຂອງງົບປະມານທິ່ຈັດຕັັ້ງ
ປະຕບັດຢ່ຂັັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ແມ່ນເປັນງົບປະມານເງນເດືອນ (ພາກທ 60),ໃນຂະນະທິ່ຢ່ຂັັ້ນສນກາງ ມພຽງແຕ່ປະ
ມານ 13%. ສ່ວນງົບປະມານລົງທຶນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສນກາງຄຸ້ມຄອງ ຊຶິ່ງກວມປະມານ 83% (ໃນນັ້ ລວມທັງ
ODA ຊຶິ່ງກວມ 99%). ງົບປະມານລົງທຶນ ທິ່ເປັນງົບປະມານທິ່ທ້ອງຖິ່ນຄຸ້ມຄອງໂດຍກົງ ກວມພຽງແຕ່ 17%
ເທົິ່ານັັ້ນ (ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນງົບປະມານລົງທຶນພາຍໃນ).
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ຈາກການວໄຈງົບປະມານບໍລຫານທິ່ບໍິ່ແມ່ນເງນເດືອນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖງຄວາມບໍກ
ິ່ ໍັ້າເກິ່ງໃນການ
ຈັດສັນງົບປະມານ. ດັິ່ງທິ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຮບພາບ ຂ້າງລຸ່ມນັ້ ງົບປະມານບໍລຫານປົກະຕ (ພາກ 62) ສ່ວນ
ໃຫຍ່ ແມ່ນຢ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງສນກາງ ໂດຍສະເພາະເງນບໍລຫານໂຮງຮຽນ ແລະ ງົບປະມານບໍລຫານ
ປົກະຕຂອງ 35 ຫົວໜ່ວຍງົບປະມານ. ໃນຂະນະທິ່ຢ່ຂັັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ມງົບປະມານບໍລຫານປົກະຕ (ພາກ 62) ທິ່
ຈັດສັນໃຫ້ແກ່ 18 ແຂວງ, 148 ເມືອງ ແລະ 3 ມະຫາວທະຍາໄລ ກວມພຽງແຕ່ ປະມານ 36% ຂອງງົບປະ
ມານບໍລຫານທັງໝົດຂອງສຶກສາ.
ຮູບພາບທີ 2: ການຈັດສັນງົບປະມານພາກ 62 ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ໃນປີ 2017
ບັນດາກົມພາຍ
ໃນ ກະຊວງ
2%
35 ຫົວໜ່ວຍ
ງົບປະມານ
19%

ເງນບໍລຫານ
ໂຮງຮຽນ
30%

18 ແຂວງ/
ນະຄອນຫຼວງ
36%

4 ມະຫາວທະຍາໄລ
13%

ສໍາລັບງົບປະມານພາກ 63 (ງົບປະມານເພືິ່ອຮັບໃຊ້ການປັບປຸງຄຸນະພາບການສຶກສາ) ອງຕາມຂໍັ້ມນໃນປ
2017 ທ້ອງຖິ່ນຄຸ້ມຄອງ ມພຽງແຕ່ປະມານ 19% ເທົິ່ານັັ້ນ, ສ່ວນທິ່ເຫຼືອແມ່ນຄຸ້ມຄອງຢຂ
່ ັັ້ນສນກາງ. ດັິ່ງທິ່ໄດ້
ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຮບພາບຂ້າງລຸ່ມນັ້, ງົບປະມານສ່ວນໃຫຍ່ຂອງງົບປະມານພາກ 63 ແມ່ນໃຊ້ຈ່າຍເຂົັ້າໃນ
ການພມປຶັ້ມແບບຮຽນ ຊຶິ່ງແມ່ນສນກາງເປັນຜ້ຄຸ້ມຄອງ. ສ່ວນ ສຶກສາແຂວງ ໄດ້ຮັບພຽງແຕ່ 16% ແລະ ສຶກສາ
ເມືອງ ໄດ້ຮັບພຽງແຕ່ 3% ເທົິ່ານັັ້ນ ຊຶິ່ງບໍິ່ພຽງພໍໃນການປະຕບັດໜ້າທິ່ຕາມພາລະບົດບາດຂອງເຂົາເຈົັ້າ
ໂດຍສະເພາະແມ່ນການລົງຕດຕາມ ແລະ ຊຸ້ຍ້ໂຮງຮຽນ ຂອງຄສຶກສານເທດ.
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ຮູບພາບທີ 3: ການຈັດສັນງົບປະມານພາກ 63 ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ໃນປີ 2017

ບັນດາກົມພາຍໃນ
ກະຊວງ
18%
ປຶັ້ມແບບຮຽນ
40%

35 ຫົວໜ່ວຍ
ງົບປະມານ
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4
ມະຫາວທະຍາໄລ
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18 ແຂວງ/
ນະຄອນຫຼວງ
16%

148 ເມືອງ
3%

ສະຫຼຸບລວມແລ້ວ ເຫັນວ່າ ຂໍຈ
ັ້ ໍາກັດທາງດ້ານງົບປະມານ ບວກກັບສັດສ່ວນງົບປະມານບໍລຫານປົກະຕທິ່
ຈັດສັນໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການສຶກສາຕໍິ່າ
ລວມທັງການຈັດສັນງົບປະມານບໍລຫານທິ່ບໍິ່ສົມດນກັນພາຍໃນ
ຂະແໜງການສຶກສາເອງ (ລະຫວ່າງສນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ແລະ ພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນເອງລະຫວ່າງແຂວງ ແລະ
ເມືອງ) ແມ່ນເປັນສິ່ງກດຂວາງທິ່ເຮັດໃຫ້ຫ້ອງການສຶກສາທການ ແລະ ກລາເມືອງ ບໍິ່ສາມາດປະຕບັດວຽກງານ
ຕາມພາລະບົດບາດຂອງເຂົາເຈົັ້າ. ໂດຍນໍາໃຊ້ແຜນທິ່ມການຄດໄລ່ມນຄ່າ ສໍາລັບປ 2019 (ACSEPs 2019),
ທິ່ໄດ້ນໍາສະເໜໃນຕົັ້ນປ 2018, ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການດ້ານງົບປະມານພາກ 63 ປະມານ 30 ຕືັ້ກບ
(ປະມານ 3.5 ລ້ານໂດລາ) ເພິ່ມໃຫ້ແກ່ບັນດາເມືອງໃນທົິ່ວປະເທດ ເພືິ່ອໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າສາມາດປະຕບັດ
ໜ້າທ່ິ່ຕາມຄວາມຮັບຜດຊອບ. ຊຶິ່ງຖ້າໄດ້ຕາມທິ່ຄາດຄະເນນັ້ ຈະເຮັດໃຫ້ສ່ວນແບ່ງງົບປະມານພາກ 63 ນັ້ ເພິ່ມ
ຂຶັ້ນພຽງແຕ່ປະມານ 2% ເທົິ່ານັັ້ນ ທຽບໃສ່ງົບປະມານພາກດຽວກັນຂອງລັດຖະບານ. ດັິ່ງນັັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້
ງົບປະມານພາກ 63 ຂອງເມືອງເພິ່ມຂຶັ້ນປະມານ 5 ເທົິ່າ ຄື ຈາກ ສະເລ່ຍເມືອງລະປະມານ 57 ລ້ານກບ ເປັນ
ປະມານເມືອງລະ 250 ລ້ານກບ.
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1.2. ແຜນການເງິນສາລັບປີ 2019-2020.

➢ ຂອບການເງິນມະຫາພາກຂອງລັດຖະບານ ສາລັບປີ 2019 ຫາ 2020
ເນືິ່ອງຈາກວ່າການຈັດພມຂອບການເງນມະຫາພາກໄລຍະກາງສະບັບປັບປຸງ (MTFF) ມຄວາມຫຼັ້າຊ້າ
ຊຶິ່ງຕາມແຜນແມ່ນຈະໃຫ້ສໍາເລັດພາຍໃນເດືອນ ພະຈກ 2018 ນັ້, ດັິ່ງນັັ້ນ ການປະເມນເຖງແຜນການເງນການ
ກາງສະໄໝຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ 5 ປ ແມ່ນໄດ້ອງໃສ່ຂອບການເງນສະບັບປັບປຸງ
ໃນເດືອນພະຈກ ປ 2017. ຄາດວ່າຂອງການເງນມະຫາພາກ ສໍາລັບປ 2019 ແລະ ປ 2020 ຈະມແນວໂນ້ມ
ຫຼຸດລົງເນືິ່ອງຈາກວ່າ ການເກັບລາຍຮັບຂອງລັດຖະບານບໍິ່ໄດ້ຕາມແຜນ. ໃນພາກນັ້ ຈະນໍາໃຊ້ຢ່ 2 ກໍລະນ:
ກໍລະນທ 1 ແມ່ນອງໃສ່ຂອບການເງນມະຫາພາກ 2017 ແລະ ກໍລະນທ 2 ແມ່ນອງໃສ່ການຄາດຄະເນການ
ເງນມະຫາພາກທິ່ມການດັດປັບຫຼຸດລົງ23. ທັງ 2 ກໍລະນນັ້ ແມ່ນມຄວາມບອບບາງ ແລະ ມຄວາມສ່ຽງຕໍິ່
ເສດຖະກດ, ສັງຄົມ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ ດັິ່ງທິ່ໄດ້ອະທບາຍໃນຂ້າງລຸ່ມນັ້:
ຄວາມບອບບາງທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງປະເທດເປັນ
ແນວໃດ
ໃນຂະນະທິ່ ເສດຖະກດໂດຍລວມ ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນເປັນໄປໃນທາງບວກ ແຕ່ປະເທດກໍຍັງ
ຄົງມຄວມບອບບາງຈາກການກະທົບ ທັງຈາກພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ .ໃນບັນດາການທົບທິ່ອາດມາຈາກ
ພາຍນອກ ເຊິ່ງສົມຄວນໄດ້ຍົກຂຶັ້ນນັັ້ນແມ່ນ ການແຂງຕົວຂຶັ້ນຢ່າງຕໍິ່ເນືິ່ອງຂອງເງນດອນລາສະຫະລັດ (ເຊິ່ງ
ມການເຊືິ່ອມໂຍງກັບການເພິ່ມຂຶັ້ນຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍສະຫະລັດ), ການຂະຫຍາຍຕົວຊ້າທາງດ້ານເສດ
ຖະກດຂອງຈນ ແລະ ຄວາມບໍແ
ິ່ ນ່ນອນທາງດ້ານການຄ້າໂລກ .ເສດຖະກດຂອງປະເທດອາດມຄວາມອ່ອນ
ໄຫວເປັນພເສດ ຈາການຂະຫຍາຍຕົວຊ້າຂອງເສດຖະກດຈນ, ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ ທັງທາງດ້ານການສົິ່ງ
ອອກ ແລະ ການລົງທຶນໂດຍກົງ (FDI). ບັນດາຄວາມສ່ຽງ ທິ່ອາດເກດຂຶັ້ນມາຈາກພາຍໃນ ເຊິ່ງສາມາດຍົກ
ຂຶັ້ນໄດ້ນັັ້ນ ແມ່ນການຂາດດນງົບປະມານ ແລະ ໜັ້ສາທາລະນະສງ, ລະບົບທະນາຄານທິ່ຂຶັ້ນກັບເງນດອນລາ
ສງ, ຂະແໜງການພາຍນອກອ່ອນແອ ແລະ ການຄັງອ່ອນແອ, ປະຊາກອນທິ່ເພິ່ງພາການກະເສດສງ, ການ
ອ່ອນໄຫວຕໍິ່ສະພາບດນຟ້າອາກາດທິ່ຮ້າຍແຮງ
ເຊິ່ງສະແດງອອກໃນຜົນເສຍຫາຍຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຈາກນໍັ້າ
ຖ້ວມໃນປ 2018. ຄວາມສາມາດຂອງປະເທດໃນການປະເຊນໜ້າກັບຄວາມສ່ຽງດັິ່ງກ່າວ ແມ່ນຂຶັ້ນກັບ
ຄວາມຄືບໜ້າໃນຂົງເຂດດັິ່ງຕໍໄິ່ ປນັ້ :ຄວາມຄ່ອຍໆໝັັ້ນທ່ຽງທາງດ້ານການເງນ ໂດຍຜ່ານການປັບປຸງລາຍຮັບ
ທາງດ້ານງົບປະມານ ແລະ ການເຂັັ້ມງວດທາງດ້ານລາຍຈ່າຍ, ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງການກວດກາທະນາ
ຄານ, ການສະສົມຄັງເງນລະຫວ່າງຊາດ, ການມເສດຖະກດທິ່ຫຼາກຫຼາຍ ໂດຍຜ່ານການປັບປຸງເງືິ່ອນໄຂການ
ລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນ, ການພັດທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຊັບສນມະນຸດ (ສຸຂະພາບ ແລະ ການ
ສຶກສາ).
ການຈັດຫາເງນທຶນການພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ ແມ່ນອງໃສ່ຄວາມສາມາດຕົັ້ນຕໍ
ທາງດ້ານການຄັງຂອງ ສປປ ລາວ, ເນືິ່ອງມາຈາກງົບປະມານສ່ວນໃຫຍ່ຂອງການສຶກສານັັ້ນ ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບການຈ່າຍບໍລຫານທົິ່ວໄປ ເຊິ່ງເພືິ່ອໃຫ້ມຄວາມຍືນຍົງ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜນການເງນ
ຈາກລາຍຮັບພາຍໃນປະເທດ. ດັິ່ງນັັ້ນ ການເງນຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ ຈຶງິ່ ມຄວາມອ່ອນໄຫວ
ການດັດປັບນັ້ປະກອບດ້ວຍການຫຼຸດຄາດຄະເນລາຍຈ່າຍຫຼັກ ທິ່ໄໄດ້ກໍານົດໃນ MTFF 2017 ລົງ 4%, ການຄາດເນ
ODA ກໍຖືກຫັກອອກຄືກັນ.
23
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ເປັນພເສດຕໍິ່ການຕົກຕໍິ່າຂອງລາຍໄດ້ຈາກພາສອາກອນ ເຊິ່ງເຫັນໄດ້ຈາກ 3 ປທໍາອດ ຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕ
ບັດ ESDP .2020-2016
➢ ແຜນປັບປຸງດ້ານການເງິນສາລັບແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2019-2020.
ສໍາລັບປ 2019 ແລະ ປ 2020 ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ໄດ້ປັບປຸງຄາດໝາຍ ແລະ ແຜນງົບ
ປະມານ ເພືິ່ອໃຫ້ມັນສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈງທາງດ້ານການເງນ ດັິ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນັ້:
-

-

-

-

-

ການຝຶກອົບຮົມຄປະຈໍາການ: ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກລາ (ESDP) ຍັງສືບຕໍິ່ສະເໜແຜນ
ຝຶກອົບຮົມຄປະຈໍາການ ໄລຍະ 10 ວັນ ໃຫ້ແກ່ຄແຕ່ລະຄົນ ໃນທຸກໆ 3 ປ. ຊຶິ່ງກດຈະກໍານັ້ ໄດ້ມການ
ຄາດຄະເນສໍາລັບປ 2019 ແລະ ປ 2020, ແຕ່ບໄໍິ່ ດ້ກໍານົດຄາດໝາຍສໍາລັບຄສອນໃນການສຶກສາກ່ອນ
ໄວຮຽນ, ສ່ວນຄປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ ແມ່ນໄດ້ຄາດຄະເນ ປະມານ 1% - 2% ໃນແຕ່ລະປ ໃຫ້
ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ.
ການສະໜອງທຶນການສຶກສາໃຫ້ນັກຮຽນມັດທະຍົມ ຜທ
້ ິ່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຈາກຄອບຄົວທຸກຍາກ:
ໄດ້ປັບປຸງຄາດໝາຍເປັນ 0,5%ໃນປ 2019 ແລະ 1% ໃນປ 2020. ຊຶິ່ງໃນແຜນເບືັ້ອງຕົັ້ນແມ່ນ 2%
ໃນແຕ່ລະປ.
ການລົງຕດຕາມ ແລະ ຊຸກຍຂ
້ ອງຄສຶກສານເທດ: ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາຍັງສືບຕໍິ່ຮັກສາແຜນ
ງານດັິ່ງກ່າວນໄັ້ ວ້ໃນແຜນ ເພືິ່ອທົດແທນການຝຶກອົບຮົມຄປະຈໍາການ ທິ່ບໄໍິ່ ດ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ.
ການຈັດຊອ
ັ້ ຸປະກອນ (ຄອມພວເຕ, ອຸປະກອນຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ອືິ່ນໆ ): ງົບປະງານສໍາລັບກດຈະກໍາ
ນັ້ ໄດ້ຄາດຄະເນຫຼຸດລົງເລກໜ້ອຍ ໃນປ 2019 ແລະ ປ 2020.
ການກໍິ່ສ້າງຫ້ອງຮຽນ ແລະ ຫໍພັກນັກຮຽນ: ໄດ້ຫຼຸດຄາດໝາຍຈໍານວນໂຄງການກໍິ່ສ້າງລົງ.
ຄາດໝາຍ WASH ສໍາລັບ ໂຮງຮຽນອະນຸບານ ຫຼຸດຄາດໝາຍຈາກ 100% ເປັນ 90%ໃນປ 2020
ແລະ 70% ສ າລັບໂຮງຮຽນປະຖົມ ແຜນເບືັ້ອງຕົັ້ນແມ່ນ 85% ແລະ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ຍັງຮັກສາ
ຄາດໝາຍ 100%.
ອັດຕານັກຮຽນຕໍິ່ຄ ແລະ ນັກຮຽນຕໍຫ
ິ່ ້ອງ ສໍາລັບຊັັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ ແມ່ນຮັກສາໄວ້ຄົງເດມ
ແຕ່ປ 2018-2020, ການຮັບຮອງເອົານະໂຍບາຍການຈັດສັນຄຄືນໃໝ່ ຍັງລ້າຊ້າ.
ແຜນງານປັບສະຖານອາຊວະສຶກສາ ຍັງຮັກສາໄວ້ຄືເກົິ່າ ເນືິ່ອງຈາກວ່າແຜນງານສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ຮັບ
ການສະໜັບສະໜນດ້ານການເງນຈາກພາຍນອກ, ແຕ່ການເຂົັ້າຮຽນກໍຍັງຕໍິ່າກວ່າຄາດໝາຍໃນເບືັ້ອງຕົັ້ນ
ເຊິ່ງໄດ້ພຽງແຕ່ 24.000 ຄົນ ແທ່ນທິ່ຈະແມ່ນ 52.000 ຄົນ.
ໂຄຕ້າຮັບເອົານັກຮຽນຄໃໝ່ຢ່ໃນວທະຍາໄລຄ ໄດ້ຫດ
ຼຸ ຈາກ 1.200 ຄົນ ຈາກແຜນເບືັ້ອງຕົັ້ນໄປເປັນ
476 ຄົນໃນປ 2019 ແລະ 2020.
ງົບປະມານການສຶກສາຊັັ້ນສງສໍາລັບອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການຄົັ້ນຄວ້າວທະຍາສາດໄດ້
ຫຼຸດລົງຫຼາຍພໍສົມຄວນ.
ໃນດ້ານກລາ-ກາຍະກໍາ: ບໍໄິ່ ດ້ມການສືບຕໍຈ
ິ່ ັດສັນງົບປະມານໃຫ້ສໍາລັບເກມການແຂ່ງຂັນພເສດຕາມທິ່
ວາງແຜນໄວ້ປ 2019 ແລະ 2020 ຕາມການສະເໜໃຫ້ຮ້ຂອງກະຊວງການເງນ.
ຕາມການຕົກລົງເຫັນດຂອງລັດຖະບານ ທຶນອາຫານກາງເວັນສໍາລັບໂຮງຮຽນ (310 ໂຮງຮຽນ ແລະ
515 ໂຮງຮຽນ ຈາກ WFP), ໂຮງຮຽນຈະໄດ້ຮັບ 100.000 ກບຕໍິ່ນັກຮຽນ ສໍາລັບທຶນອາຫານ
ກາງເວັນ (ຕໍິ່າກວ່າ 1 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດຕໍິ່ປ)
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ໂດຍອງໃສ່ການປັບປຸງບາງຄາດໝາຍ ແລະ ແຜນງານຕ່າງໆ ລວມທັງຄາດຄະເນການເພິ່ນຂຶັ້ນຂອງ
ເງນເດືອນ ປະມານ 3%, ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານການເງນ ສໍາລັບປ 2019 ແລະ 2020 ມດັິ່ງນັ້:
ຕາຕະລາງ 4: ງົບປະມານສະບັບປັບປຸງຂອງ ESDP ສາລັບປີ 2019 ແລະ 2020
2016
(ງົບປະມານ)

2017
(ງົບປະມານ)

2018
(ງົບປະມານ)

2019
(ຄາດຄະເນ)

2020
(ຄາດຄະເນ)

ລວມ

4,023,543.00

4,037,475.00

4,142,505.00

4,372,709

4,658,297

ພາກ 60

2,326,776.43

2,498,478.00

2,546,524.00

2,643,635

2,779,782

ພາກ 61

296,689.98

298,726.00

309,712.00

311,262

317,931

ພາກ 62

313,710.59

333,269.00

325,687.00

396,016

416,283

ພາກ 63

149,299.00

149,532.00

208,454.00

219,258

225,531

ພາກ 66

9,327.00

0

30,490

30,490

ພາກ 67

927,740.00

752,128

772,048

888,280

757,470.00

ຢ່ໃນແຜນການເງນສະບັບຕົັ້ນຂອງ ESDP, ໄດ້ຄາດຄະເນງົບປະມານຂອງສຶກສາ ຈໍາກັດຢ່ທິ່ປະມານ
17% ທຽບໃສ່ງົບປະມານພາຍໃນຫຼັກຂອງລັດຖະບານ (ຕາຕະລາງ 5). ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເງນຂອງ
ESDP (ອງໃສ່ ຄາດໝາຍ,ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານຕ່າງໆ) ແມ່ນສງກວ່າທິ່ກາໍ ນົດ. ເຖງແມ່ນວ່າ ໄດ້ລວມ
ເອົາງົບປະມານ ODA ເຂົັ້າໃນງົບປະມານຂອງສຶກສາແລ້ວ, ແຕ່ກໍຍັງມຊ່ອງຫວ່າງດ້ານການເງນຢ່, ມາຮອດທ້າຍ
ປ 2018 ມຊ່ອງຫວ່າງການເງນລວມກັນແລ້ວ ປະມານ 1.071 ຕືັ້ກບ ຫຼື ປະມານ 126 ລ້ານ ໂດລາ. ດັິ່ງທິ່
ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຕາຕະລາງທ 6 ຂ້າງລຸ້ມ, ຊ່ອງຫວ່າງຕົວຈງ ຮອດທ້າຍປ 2018 ແມ່ນມຫຼາຍກວ່າທິ່ຄາດຄດ
ຄື ປະມານ 2.578 ຕືັ້ກບ ຫຼື ປະມານ 303 ລ້ານ ໂດລາ24.

24

ອງໃສ່ ODA ທັງໝົດ, ຮອດທ້າຍປ 2018 ຊ່ອງຫວ່າງຈະມປະມານ 256 ລ້ານ ໂດລາ.
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ຕາຕະລາງ 5: ແຜນຄາດຄະເນການເງິນເບື້ອງຕົື້ນຂອງ ESDP 2016-2020
ການຄາດຄະເນງົບປະມານ (ລ້ານກບ)
2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂັັ້ນຕົັ້ນຂອງລັດຖະບານ
(ບໍິ່ລວມ ODA)

19,777,000

21,989,000

24,655,000

27,603,000

30,866,000

ການຈັດສັນສ່ວນແບ່ງສໍາລັບ
ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ (%)
(ບໍລ
ິ່ ວມ ODA)

17.0

17.0

17.0

17.0

17.0

ການຈັດສັນສ່ວນແບ່ງສໍາລັບ
ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ
(ບໍລ
ິ່ ວມ ODA)

3,383,825

3,738,130

4,191,350

4,692,510

5,247,220

ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເງນ

4,416,806

4,898,126

4,969,860

5,322,760

5,517,092

ຊ່ອງວ່າງດ້ານການເງນ/ງົບປະມານ
ສ່ວນເກນ (ບໍລ
ິ່ ວມ ODA)

-1,032,981

-1,159,996

-778,510

-630,250

-269,872

ງົບທິ່ ODA ໄດ້ຈັດສັນແກ່
ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ

656,000

619,000

625,000

705,000

625,000

ຊ່ອງວ່າງດ້ານການເງນ/ງົບປະມານ
ສ່ວນເກນ (ລວມ ODA)

-376,981

-540,996

-153,510

74,750

355,128

ຊ່ອງວ່າງດ້ານການເງນ/ງົບປະມານ
ສ່ວນເກນ (ສະສົມໃນແຕ່ລະປ )

-376,981

-917,977

-1,071,487

-966,737

-641,609

ການຄາດຄະເນງົບປະມານທິ່ປັບປຸງໃໝ່ ທັງສອງກໍລະນ ຂ້າງລຸ່ມນັ້ ແມ່ນອງໃສ່ສ່ວນແບ່ງ 17% ທຽບໃສ່
ງົບປະມານພາຍໃນຫຼັກຂອງລັດຖະບານ ຕາມທິ່ໄດ້ກໍານົດໃນແຜນເບືັ້ອງຕົັ້ນຂອງແຜນ 5 ປ ດັິ່ງທິ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້
ເຫັນໃນຈຕາຕະລາງທ 5 ຂ້າງເທງ. ສ່ວນແຜນການເງນສໍາລັບປ 2019 ແລະ 2020 ຍິ່ງໜ້ອຍກວ່າແຜນການ
ເງນຕົັ້ນສະບັບ.
ຕາຕະລາງ 6: ແຜນປັບປຸງການເງິນຂອງ ESDP (ກລະນີທີ 1)
ຄາດຄະເນງົບປະມານ (ລ້ານກບ) - ກໍລະນທ 1 ແມ່ນອງໃສ່ MTFF 2017
2016

2017

2018

2019

2020

ລາຍຈ່າຍຕົວຈງຂອງລັດຖະບານ
(primary expenditure)
(ບໍລ
ິ່ ວມ ODA)

19,149,000

22,043,000

21,500,000

24,100,000

26,400,000

ສ່ວນແບ່ງງົບປະມານຂອງສຶກສາ
(%)

17.9%

16.0%

16.9%

17.0%

17.0%

ງົບປະມານຂອງສຶກສາ (ບໍິ່ລວມ
ODA)

3,418,190

3,526,620

3,625,060

4,097,000

4,488,000

ງົບປະມານທິ່ຕ້ອງການ

4,416,806

4,898,126

4,969,860

4,372,709

4,658,297

ຊ່ອງຫວ່າງ/ສ່ວນເກນງົບປະມານ
(ບໍລ
ິ່ ວມ ODA)

-998,616

-1,371,506

-1,344,800

-275,709

-170,297

ຄາດຄະເນ ODA ຂອງສຶກສາ

596,417

510,085

517,039

500,000

500,000

ງົບປະມານສຸດທຂອງ ODA (ລົບ
30%: TA, ຄາິ່ບໍລຫານໂຄງການ

417,492

357,060

361,927

350,000

350,000
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ແລະ ງົບປະມານອືິ່ນໆ ທິ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດໂຄງການ )
ຊ່ອງຫວ່າງ/ສ່ວນເກນງົບປະມານ
(ລວມ ODA)

-581,124

-1,014,447

-982,873

74,291

179,703

ຊ່ອງຫວ່າງງົບປະມານ (ສະສົມ)

-581,124

-1,595,571

-2,578,443

-2,504,152

-2,324,449

ໃນກໍລະນທ 1 (ຕາຕະລາງ 6) ໃນໄລຍະ 3 ປຜ່ານມາ ແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖງງົບປະມານທິ່ໄດ້ຮັບຕົວ
ຈງ ທຽບໃສ່ ແຜນຕົັ້ສະບັບ ຂອງ ESDP. ແຕ່ວ່າໃນແຜນດັິ່ງກ່າວນັ້ ບໍິ່ໄດ້ລວມເອົາທຶນຂອງໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອ
ຈາກຕ່າງປະເທດ25. ດັິ່ງນັັ້ນ ຮອດທ້າຍປ 2018 ຊ່ອງຫວ່າງດ້ານການເງນຈຶິ່ງສງ ແລະ ລວມຢທ
່ ິ່ປະມານ 2.578
ຕືັ້ນກບ ຫຼື ປະມານ 306 ລ້ານ ໂດລາ.
ອງໃສ່ການສົມມຸດຖານ ແລະ ງົບປະມານທິ່ມ, ຄາດວ່າຊ່ອງຫວ່າງດ້ານການເງນ ສໍາລັບປ 2019 ແລະ
2020ແມ່ນອາດມຫຼາຍກວ່າທິ່ ແຜນງົບປະມານ ODA ຈະມາຖົມຂຸມໄດ້. ເຖງຢ່າງໃດ ການຄາດຄະເນທິ່ກໍານົດ
ໃນກໍລະນທ 1 ອາດຈະໄດ້ປັບປຸງໃຫ້ຫຼຸດລົງ ດັິ່ງທິ່ໄດ້ແນະນໍາໃນກໍລະນທ 2 (ເບິ່ງຕາຕະລາງລຸ່ມນັ້)
ໃນ 2 ທາງເລືອກ ທິ່ກ່າວມານ,ັ້ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານງົບປະມານຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແມ່ນຍັງຄືເກົິ່າ
, ແຕ່ຂໍັ້ຈໍາກັດທາງດ້ານງົບປະມານໄດ້ປັບປຸງໃຫ້ຫຼຸດລົງ. ຄາດໝາຍສ່ວນແບ່ງງົບປະມານ ແມ່ນຍັງຮັກສາ 17%
ຄືເກົິ່າ, ແຕ່ ຕົວເລກລວມງົບປະມານແມ່ນຕໍິ່າກວ່າໃນກໍລະນທ 1 ແລະ ການຄາດຄະເນງົບປະມານຂອງສຶກສາ
ແມ່ນອງໃສ່ສົມມຸດຖານໃນກໍລະນທ 1. ໃນເມືິ່ອລວມຍອດຄາດຄະເນການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດເຂົັ້າໃສ່
ຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ໃນປ 2020 ຈະມງົບປະມານສ່ວນເກນເລັກນ້ອຍ., ດັິ່ງນັັ້ນ ອາດຈະມງົບປະມານເພືິ່ອຕືິ່ມຊ່ອງ
ຫວ່າງໃຫ້ແກ່ແຜນງານປັບປຸງຄຸນະພາບ ດັິ່ງທິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຕອນຕົັ້ນຂອງເອກະສານນັ້.

ການດັດປັບນັ້ ໄດ້ສ່ອງແສງເຖງຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເງນສໍາລັບແຜນ ESDP ຊຶິ່ງຄາດວ່າ ODA ຈະສະໜອງໃຫ້ໄດ້, ໂດຍໄດ້
ຫຼຸດຄາດຄາດຄະເນ ODA ລົງ 30%.
25
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ຕາຕະລາງ 6: ແຜນປັບປຸງການເງິນຂອງ ESDP (ກລະນີທີ 2)
ຄາດຄະເນງົບປະມານ (ລ້ານ ກບ) - ກໍລະນ 2
2016

2017

2018

2019

2020

19,149,000

22,043,000

21,500,000

22,783,000

25,027,000

ສ່ວນແບ່ງງົບປະມານຂອງສຶກສາ
(%)

17.9%

16.0%

16.9%

17.0%

17.0%

ງົບປະມານຂອງສຶກສາ (ບໍິ່ລວມ
ODA)

3,418,190

3,526,620

3,625,060

3,873,110

4,254,590

ງົບປະມານທິ່ຕ້ອງການ

4,416,806

4,898,126

4,969,860

4,372,709

4,658,297

-998,616

-1,371,506

-1,344,800

-499,599

-403,707

ຄາດຄະເນ ODA ຂອງສຶກສາ

596,417

510,085

517,039

550,000

550,000

ງົບປະມານສຸດທຂອງ ODA (ລົບ
30%: TA, ຄາິ່ບໍລຫານໂຄງການ
ແລະ ງົບປະມານອືິ່ນໆ ທິ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດໂຄງການ )

417,492

357,060

361,927

385,000

385,000

ຊ່ອງຫວ່າງ/ສ່ວນເກນງົບປະມານ
(ລວມ ODA)

-581,124

-1,014,447

-982,873

-114,599

-18,707

ຊ່ອງຫວ່າງງົບປະມານ (ສະສົມ)

-581,124

-1,595,571

-2,578,443

-2,693,042

-2,711,749

ລາຍຈ່າຍຕົວຈງຂອງລັດຖະບານ
(primary expenditure)
(ບໍລ
ິ່ ວມ ODA)

ຊ່ອງຫວ່າງ/ສ່ວນເກນງົບປະມານ
(ບໍລ
ິ່ ວມ ODA)

133

II.

ສະຫຼຸບ ແລະ ຂື້ແນະນາ

ໃນການປະເມນກາງສະໄໝຂອງ ESDP 2016-2020 ໃນຄັັ້ງນັ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນວ່າ
ຂະແໜງການສຶກສາໄດ້ຮັບງົບປະມານຕໍິ່າກວ່າທິ່ຕ້ອງການໃນໄລຍະ 2016-2018. ຜົນການປະເມນຍັງໄດ້
ສະເໜໃຫ້ເຫັນວ່າ ຖ້າມການເພິ່ມງົບປະມານບໍລຫານປົກະຕ ແລະ ງົບປະມານລົງທຶນຂຶັ້ນ, ຂະແໜງການສຶກສາ
ຈະສາມາດບັນລຸໄດ້ບັນດາຈຸດປະສົິ່ງຕ່າງໆຂອງແຜນ ລວມທັງຈະສາມາດປັບປຸງຄຸນະພາບຂອງການສຶກສາໄດ້,
ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນ ຂະແໜງການສຶກສາເອງ ກໍຕ້ອງປັບປຸງລະບົບການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານ ແລະ ນໍາໃຊ້ງົບ
ປະມານທິ່ມໃຫ້ເກດປະໂຫຍດສງສຸດ.
ໃນປ 2017 ສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ໄດ້ສ້າງຕັັ້ງຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງນ ເພືິ່ອຈຸດ
ປະສົງເຮັດໃຫ້ວຽກງານແຜນການ ແລະ ງົບປະມານມຄວາມສອດຄ່ອງກັນຫຼາຍຂຶັ້ນ ໂດຍສະເພາະເພືິ່ອໃຫ້ການ
ຈັດສັນງົບປະມານມລັກສະນະຍຸດທະສາດຫຼາຍຂຶັ້ນ, ນອກຈາກນັັ້ນ ກໍເພືິ່ອເຮັດການກະກຽມທິ່ມເຫດຜົນທິ່ດ
ເພືິ່ອສະເໜຂໍເພິ່ມງົບປະມານຈາກກະຊວງການເງນ ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. ສອງຄໍາຖາມ
ຫຼັກນັ້ແມ່ນຈຸດໃຈກາງຂອງຂໍັ້ແນະນໍາຂອງການຜະເມນກາງສະໄໝຂອງ ESDP.
2.1. ຮັບປະກັນໃຫ້ການຈັດສັນສ່ວນແບ່ງງົບປະມານຂອງສຶກສາໃຫ້ມີຄວາມຍຸດຕິທາ

ການຄໍັ້າປະກັນໃຫ້ສ່ວນແບ່ງງົບປະມານມຄວາມຍຸດຕທໍາ ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະບວນການໃນການຈັດ
ສັນງົບປະມານແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ແຕ່ລະຂະແໜງການໃນທົິ່ວປະເທດ. ຢ່ລາວເຮົາ ຂະບວນການດັິ່ງກ່າວນັ້ ແມ່ນ
ອງໃສ່ທດທາງທິ່ກໍານົດໃນ NSEDP, ຊຶິ່ງໄດ້ກໍານົດບລມະສດໃນການພັດທະນາປະເທດໄລຍະ 5 ປ. ເຖງ
ຢ່າງໃດກໍຕາມ ໃນແຜນ NSEDP ພັດບໍິ່ໄດ້ກໍານົດບລມະສດໃນການຈັດສັນງົບປະມານ,ດັິ່ງນັັ້ນ ກະຊວງການ
ເງນ (ສໍາລັບງົບປະມານບໍລຫານປົກະຕ) ແລະ ກະຊວງແຜນການ (ສໍາລັບງົບປະມານລົງທຶນ) ຈຶິ່ງມທາງເລືອກ
ໃນການຈັດສັນງົບປະມານດັິ່ງກ່າວນັ້ ໃຫ້ຂະແໜງການຕ່າງໆ ໄດ້ຕາມທິ່ເຄຍປະຕບັດມາ ໃນທ່າມກາງທິ່ມ
ຂໍັ້ຈໍາກັດດ້ານງົບປະມານ.
ເນືິ່ອງຈາກວ່າ ງົບປະມານພາກເງນເດືອນ ເປັນພາກທິ່ບໍິ່ສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້ຕາມໃຈ: ດັິ່ງນັັ້ນ ຊ່ອງຫວ່າງທິ່
ມ ກໍຄື ການຈັດສັນງົບປະມານບໍລຫານປັກະຕ ແລະ ງົບປະມານລົງທຶນ, ຊຶິ່ງເປັນພາກງົບປະມານທິ່ຂະແໜງ
ການສຶກສາ ໄດ້ຮັບໜ້ອຍກວ່າຄວາມຕ້ອງການ ດັິ່ງທິ່ໄດ້ລະບຸຢ່ ຂໍັ້ທ 2.3 ຂ້າງເທງ. ເປັນທິ່ຮັບຮ້ກັນວ່າ
ລັດຖະບານມຄວາມຕ້ອງການລົງທຶນເຂົັ້າໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງຕົນ
ເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດ
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ບັນລຸໄດ້ຈຸດປະສົງໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດ , ດັິ່ງນັັ້ນ ຄວນມທດທາງທິ່ຊັດເຈນ ເພືິ່ອຮັບປະກັນໃຫ້
ກະຊວງການເງນ ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເພືິ່ອງົບປະມານບໍລຫານປັກະຕ ແລະ ງົບປະມານ
ລົງທຶນຂອງລັດໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການທິ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ເຖງຢ່າງໃດກໍຕາມ ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ລວມທັງ
ພະແນກສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ແຂວງ ມຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ມການສ້າງແຜນງົບປະມານທິ່ມລັກສະນະຍຸດ
ທະສາດ ແລະ ຊັດເຈນ ໃນເວລາສ້າງແຜນງົບປະມານ. ດັິ່ງນັັ້ນ ສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍິ່
ປັບປຸງລະບົບການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານຂອງຕົນຢ່າງຈງຈັງ ລວມທັງເຮັດໃຫ້ຂະບວນການສ້າງແຜນການ ແລະ
ແຜນງົບປະມານມຄວາມສອດຄ່ອງກັນຫຼາຍຂຶັ້ນ ໂດຍນໍາໃຊ້ເຄືິ່ອງມໃນການວ່າງແຜນການທິ່ມການຄດໄລ່ມນຄ່າ
(ACSEPs) ແລະ ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງນ ກໍຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກຕາມພາລະບົດບາດຢ່າງຈງ
ຈັງ.

ຄວາມເປັເອກະພາບດັິ່ງກ່າວ ແມ່ນມຄວາມເຫັນດກັນລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ (NSEDP), ສະພາແຫ່ງຊາດ, ລວມທັງຄ່ຮ່ວມ
ພັດທະນາ ແລະ IMF
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ຂແ
ື້ ນະນາ: ກົມແຜນການ ແລະ ກົມການເງນ ຂອງ ສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ຕ້ອງໄດ້ມການກະກຽມແຜນຮ່ວມ
ກັນຢ່າງໃກ້ຊດ ລວມທັງເອກະສານຄໍາຊແ
ັ້ ຈງຕ່າງໆ ເພືິ່ອສະເໜຕໍິ່ກະຊວງການເງນ ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ
ການລົງທຶນ ໃນເວລາປ້ອງກັນງົບປະມານ, ເພືິ່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນໄດ້ການເຊືິ່ອມໂຍງກັນລະຫວ່າງງົບປະມານທິ່
ຕ້ອງການ ແລະ ຄາດໝາຍສຊ
້ ົນຂອງ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງ ESDP. ເອກະສານຄໍາຊແ
ັ້ ຈງນັ້ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຫັນ
ດ ແລະ ຢັັ້ງຢືນຈາກຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງນ. ຕົວຢ່າງ ໃນເນືັ້ອໃນຂອງເອກະສານຄວນສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນ ຄວາມຕ້ອງການງົບປະມານເພິ່ມຂຶັ້ນຂອງເມືອງ (ງົບພາກ 63) ເພືິ່ອໃຫ້ຄສຶກສານເທດໄດ້ລົງຊຸກຍ້
ໂຮງຮຽນ ແລະ ງົບປະມານລົງທຶນເພິ່ມເຕມ ເພືິ່ອກໍິ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງໂຮງຮຽນ.
2.2. ສຶບຕິ່ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງແຜນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງງົບປະມານໃຫ້ດີຂຶື້ນ

ໃນຂະນະທິ່ມຄວາມຈໍາເປັນ ເພືິ່ອໃຫ້ການຈັດສັນງົບປະມານໃຫ້ຂະແໜງການສຶກສາມຄວາມຍຸດຕທໍາ,
ພາຍໃນຂະແໜງການສຶກສາເອງກໍມຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຈັດສັນງົບປະມານທິ່ມ ໃຫ້ມປະສດທພາບ (ມລັກ
ສະນະຍຸດທະສາດ ແລະ ມຄວາມເປັນທໍາ). ເຖງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຂະບວນການສ້າງແຜນງົບປະມານ ຍັງສັງເກດ
ເຫັນວ່າເປັນການສ້າງແຜນແບບລັກສະການເພິ່ມຂຶັ້ນ ແຕ່ບໍິ່ແມ່ນລັກສະນະຍຸດທະສາດ.
ຂແ
ື້ ນະນາ: ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ກົມການເງນ ຕ້ອງໄດ້ມແຜນໃນການສ້າງແຜນງົບປະມານໃຫ້ມ
ລັກສະນະຍຸດທະສາດ ແນໃສ່ການລົດຊ່ອງຫວ່າງຄວາມແຕກໂຕນກັນ.
ເຖງແມ່ນວ່າ ກະຊວງການເງນພະຍາຍາມນໍາສະເໜຂອບການໃຊ້ຈ່າຍໄລຍະກາງ (MTEF) ແລະ ແຈ້ງ
ເພດານງົບປະມານໃຫ້ແຕ່ລະຂະແໜງການໃນໄລຍະຕົັ້ນໆ ຂອງຂະບວນການສ້າງແຜນງົບປະມານ ແຕ່ວ່າ
ຂະບວນການນັ້ ອາດຈະໄດ້ໃຊ້ເວລາເພືິ່ອມການປັບປຸງ. ປັດຈຸບັນນັ້ ສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ແລະ ສກຂ ຕ້ອງ
ໄດ້ນໍາໃຊ້ເຄືິ່ອງມືໃນການວາງແຜນທິ່ມຢ່ໃນປັດຈຸບັນນັ້ ໃຫ້ເກດປະໂຫຍດສງສຸດ: ACSEP, ຊຶິ່ງຈະສາມາດ
ປັບປຸງຄຸນະພາບໃນການວາງແຜນ, ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງນ ຊຶິ່ງ ສ້າງຂຶັ້ນມາເພືິ່ອເຮັດໜ້າທິ່
ໃຫ້ວຽກງານແຜນການ ແລະ ການເງນມການສອດຄ່ອງກັນຫຼາຍຂຶັ້ນ. ຊຶິ່ງຈະເປັນຈຸດເລິ່ມຕົັ້ນໃຫ້ແກ່ການປຶກສາ
ຫາລືກ່ຽວກັບງົບປະມານທິ່ມລັກສະນະຍຸດທະສາດ, ແລະ ສ້າງສດໃນການຈັດສັນງົບປະມານ ເພືິ່ອເປັນບ່ອນອງ
ໃນການຈັດສັນງົບປະມານໃຫ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນໃຫ້ມຄວາມຍຸດຕທໍາຫຼາຍຂຶັ້ນ ລະຫວ່າງສນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ
ແລະ ລະຫວ່າງແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ໂຮງຮຽນ.
ແຜນ ACSEPs ແມ່ນໄດ້ມການປັບປຸງໃນແຕ່ລະປ ທັງລະດັບສນກາງ ແລະ ລະດັບແຂວງ, ນອກນັັ້ນ
ຍັງໄດ້ຂະຫຍາຍລົງສ່ຂັັ້ນເມືອງ27. ເພືິ່ອຄາດໝາຍ ແລະ ບລມະສດຂອງຕົນ ຕາມສະພາບທິ່ງົບປະມານມຈໍາກັດ,
ACSEP ຈະສະໜອງຂໍັ້ມນກ່ຽວກັບ ຄວາມຕ້ອງການ, ຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ຄວາມບໍິ່ສົມດນໃນການຈັດສັນງົບປະ
ມານ. ຕົວຢ່າງ ໃນແຜນ ACSEPs 2019, ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການຈັດສັນງົບປະມານ ພາກ 62 ແລະ 63
ໃຫ້ແກ່ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ແມ່ນບໍິ່ມຄວາມສົມດນກັນ. (ເບິ່ງ ຂໍັ້ 2.4 ຂ້າງເທງ).
ການວໄຈນັ້ ໄດ້ນາໍ ໃຊ້ເພືິ່ອພັດທະນາສດການຈັດສັນງົບປະມານ ທິ່ແຂວງຈະນໍາໃຊ້ ເພືິ່ອຈັດສັນ
ງົບປະມານບໍລຫານ (Chapters 62 and 63) ໃຫ້ເມືອງ ໃຫ້ມຄວາມຍຸດຕທໍາຫຼາຍຂຶັ້ນ. ສດການຄດໄລ່ການ
ຈັດສັນງົບປະມານໃຫ້ເມືອງ ຈະຖືນໍາໃຊ້ໃນປ 2019. ນອກຈາກນັັ້ນ ສດດັິ່ງກ່າວ ຈະຖືກນໍາໃຊ້ ເພືິ່ອວໄຈຄວາມ
ແຕກໂຕນທາງດ້ານງົບປະມານ ລະຫວ່າງເມືອງ ກໍຄືຢ່ພາຍໃນເມືອງ ແລະ ກໍານົດບລມະສດໃນການໃຊ້ຈ່າຍ
ເພືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນກັນ.

ໃນເດືອນ ມັງກອນ/ກຸມພາ 2018, ACSEPs ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່ທຸກເມືອງ ໃນ 4 ແຂວງ: ຫຼວງພະບາງ, ຈໍາປາສັກ, ສະຫວັນນະເຂດ
ແລະ ຄໍາມ່ວນ
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ຂແ
ື້ ນະນາ: ການນໍາໃຊ້ສດຄດໄລດັິ່ງກ່າວ ຕ້ອງໄດ້ມການທົບທວນຕືິ່ມອກໃນປ 2020 ເພືິ່ອວ່າອາດຈະມຕົວຊັ້
ບອກອືິ່ນອກ ບັນຈຸເຂົັ້າໃສ່ ເພືິ່ອເປັນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນກັນ. ໃນເວລາດຽວກັນນັ້ ກະຊວງການເງນ
ກໍກໍາລັງພຈາລະນານໍາເອົາສດການຈັດສັນງົບປະມານບໍລຫານປົກະຕໃຫ້ ແກ່ບັນດາແຂວງຕ່າງໆ28. ໃນສດດັິ່ງກ່າວ
ປະກອບມ 3 ອົງປະກອບຄື: ສໍາລັບຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ, ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ຂະແໜງການອືິ່ນໆ
ທັງໝົດ.
ນອກຈາກປະເດັນຄວາມສະເໝພາບແລ້ວ, ການຈັດສັນງົບປະມານໃຫ້ມປະສດທພາບ ແມ່ນໝາຍເຖງ
ການດຸ່ນດ່ຽງລະຫວ່າງງົບປະມານເງນເດືອນ ແລະ ງົບປະມານທິ່ບໍິ່ແມ່ນເງນເດືອນ ໂດຍສະເພາະງົບປະມານທິ່ບິ່ໍ
ແມ່ນເງນເດືອນ ທິ່ສົິ່ງກະທົບໂດຍກົງຕໍິ່ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ. ປັດໄຈນໍາເຂົັ້າຫຼັກຂອງການສຶກສາ ກໍຄື ຄ
ສອນ, ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການຮຽນ-ການສອນ, ພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ທຶນການສຶກສາ. ທາງເລືອກທມສໍາລັບຜ້
ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ ກ່ຽວກັບສ່ວນປະກອບຂອງການປະສົມປະສານລະຫວ່າງປັດໄຈນໍາເຂົັ້າທິ່ຕ້ອງການເພືິ່ອຈະ
ເປັນຫົວຂໍັ້ໃນການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ສົນທະນາທິ່ເປັນລະບົບ ແລະ ກົນໄກທິ່ຕ້ອງມເພືິ່ອຖ່າຍໂອນຄໍາຕອບໃຫ້ແກ່
ນະໂຍບາຍງົບປະມານ. ອັນນໍາຫຼັງແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບ 2 ຄະນະກ າມະການທິ່ໄດກ້ສ້າງຕັັ້ງຂຶັ້ນເມືິ່ອບໍິ່ດົນມານັ້:
ຄະນະກໍາມະການ ແຜນການ ແລະ ການເງນ ແລະ ຄະນະກໍາມະການຈັດສັນຄ.
ປະເດັນບັນຫາທິ່ສໍາຄັນ ກໍຄື ຈະເຮັດແນວໃດໃຫ້ສ່ວນແບ່ງງົບປະມານທິ່ເປັນເງນເດືອນມຄວາມພໍດ ຫຼື
ຫຼຸດລົງເທືິ່ອລະໜ້ອຍ ເຊັິ່ນ ເງນເດືອນຄສອນ ໃນຈໍານວນງົບປະມານຂອງສຶກສາທັງໝົດ. ໃນໄລຍະ ຊຸມປທໍາອດ
ຂອງແຜນ 5 ປ 2011-2015 ລັດຖະບານໄດ້ໃຫ້ບລມະສດໃນການຮັບບັນຈຸຄໃໝ່ ແລະ ເພິ່ມເງນເດືອນໃຫ້
ແກ່ລັດຖະກອນ. ຈາກນັັ້ນ ເລິ່ມແຕ່ປ 2014 ເປັນຕົັ້ນມາ ລັດຖະບານຕຈຶິ່ງໄດ້ຈໍາກັດຈໍານວນລັດຖະກອນລົງ
ແຕ່ວ່າຍັງສືບຕໍິ່ເພິ່ມເງນເດືອນ. ຜົນຕາມມາກໍຄື ສ່ວນແບ່ງງົບປະມານເງນເດືອນ ທຽບໃສ່ງົບປະມານບໍລຫານທັງ
ໝົດ ແມ່ນເພິ່ມຂຶັ້ນຈາກ 68%ໃນປ 2015 ເປັນ 75% ໃນປ 2018, ອັນເຮັດໃຫ້ງົບປະມານບໍລຫານທິ່ບໍິ່ແມ່ນ
ເງນເດືອນຍິ່ງໜ້ອຍລົງ. ການປັບປຸງປະສດທພາບໃນການນໍາໃຊ້ຄ ແມ່ນມຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ສໍາຄັນ ຊຶິ່ງປັດຈຸ
ບັນນັ້ ສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ກໍາລັງ ພຈາລະນາເຖງທາງເລືອກດ້ານນະໂຍບາຍ ເພືິ່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັິ່ງກ່າວນັ້.
ຜົນກະທົບທາງດ້ານງົບປະມານທິ່ອາດເກດຂຶັ້ນ ຖ້າມການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດນະໂນຍາຍຕ່າງໆ ທິ່ຈະກໍານົດຂຶັ້ນ ຕ້ອງ
ໄດ້ຮັບການວໄຈຢ່າງຖິ່ຖ້ວນ. ຕ້ອງໃຫ້ກະຊວງການເງນ ໄດ້ມສ່ວນຮ່ວມໃນການປຶກສາຫາລື ເພາະວ່າ ໃນອານາ
ຄົດ ຖ້າຫາກມງົບປະມານເຫຼືອ ຍ້ອນການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດນະໂຍບາຍນັ້ ຈະເຮັດໃຫ້ກະຊວງການເງນ ເອົາເງນ
ດັິ່ງກ່າວນັ້ ໄປເພິ່ມໃຫ້ງົບປະມານບໍລຫານທິ່ບໍິ່ແມ່ນເງນເດືອນຂອງສຶກສາ ໂດຍສະເພາະ ພາກທ 63.
ສະຫຼຸບແລ້ວ ມັນມຄວາມຈໍາເປັນທິ່ ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ຕ້ອງສະແດງໃຫ້ ກະຊວງການເງນ
ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເຫັນເຖງ ຄວາມຕັັ້ງໃຈ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການປັບປຸງປະສດທ
ພາບໃນການຈັດສັນງົບປະມານບໍລຫານປົກະຕພານໃນຂະແໜງການສຶກສາ. ເພືິ່ອບັນລຸໄດ້ຈຸດປະສົງດັິ່ງກ່າວ,
ແນະນໍາໃຫ້ເຊນຜ້ຕາງໜ້າຈາກ ສອງກະຊວງດັິ່ງກ່າວ ມາເຂົັ້າຮ່ວມປະຊຸມ ນໍາຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ
ການເງນ, ລວມທັງບັນຈຸວາລະການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດທາງດ້ານງົບປະມານ ໂດຍສະເພາະໃນເວລາ
ການສ້າງແຜນ ACSEP ແລະ ການກະກຽມແຜນງົບປະມານປະຈໍາປ.
2.3. ສັງລວມຂື້ແນະນາຕ່າງໆ

- ໃນກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງນ ຄວນບັນຈຸວາລະການນໍາສະເໜແຜນ
ACSEP ໃຫ້ເປັນປົກະຕ (ໃນລະຫວ່າງເດືອນ ກຸມພາ ຫຼື ມນາ), ລວມທັງຮອບວຽນງົບປະມານ, ຂອບ
ງົບປະມານມະຫາພາກໄລຍະກາງ (MTFF) ແລະ ແຜນງົບປະມານເບືັ້ອງຕົັ້ນ. ນອກຈາກນັັ້ນ ກໍຕ້ອງໄດ້
28

ຮ່າງທໍາອດຂອງສດນັ້ ໄດ້ນໍາສະເໜຢ່ໃນເດືອນ ກັນຍາ 2018 ຖດຍການສະໜັບສະໜນຂອງ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊ
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ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ ບລມະສດ (ເຊັິ່ນວ່າ ແຜນງານທິ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນກັນ) . ພ້ອມດຽວກັນ
ນັັ້ນ ກໍຕ້ອງເຊນ ກະຊວງການເງນ ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນເຂົັ້າຮ່ວມນໍາ.
ກົມແຜນການ ແລະ ກັມການເງນ ຂອງ ສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ຕ້ອງໄດ້ມການກະກຽມແຜນຮ່ວມກັນ
ຢ່າງໃກ້ຊດ ລວມທັງເອກະສານຄໍາຊແ
ັ້ ຈງຕ່າງໆ ເພືິ່ອສະເໜຕໍິ່ກະຊວງການເງນ ແລະ ກະຊວງແຜນການ
ແລະ ການລົງທຶນ ໃນເວລາປ້ອງກັນງົບປະມານ, ເພືິ່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນໄດ້ການເຊືິ່ອມໂຍງກັນລະຫວ່າງງົບ
ປະມານທິ່ຕ້ອງການ ແລະ ຄາດໝາຍສຊ
້ ົນຂອງ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງ ESDP. ເອກະສານຄໍາຊແ
ັ້ ຈງນັ້
ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຫັນດ ແລະ ຢັັ້ງຢືນຈາກຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງນ. ຕົວຢ່າງ ໃນເນືັ້ອໃນ
ຂອງເອກະສານຄວນສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຄວາມຕ້ອງການງົບປະມານເພິ່ມຂຶັ້ນຂອງເມືອງ (ງົບພາກ 63) ເພືິ່ອ
ໃຫ້ຄສຶກສານເທດໄດ້ລົງຊຸກຍ້ໂຮງຮຽນ ແລະ ງົບປະມານລົງທຶນເພິ່ມເຕມ ເພືິ່ອກໍິ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງໂຮງ
ຮຽນ.
ຕ້ອງໄດ້ມການວໄຈເຖງ ຜົນກະທົບທາງດ້ານງົບປະມານທິ່ອາດເກດຂຶັ້ນ ຖ້າມການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດນະໂຍ
ຍາຍໃນການສັບຊ້ອນຄ ແລະ ຕ້ອງນໍາສະເໜໃຫ້ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການເງນຮັບຊາບ ລວມ
ທັງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ກະຊວງການເງນ
ພຈາລະນາ ເຖງເວລາໃນການຂະຫຍາຍການນໍາໃຊ້ ACSEP ລົງໄປສເ່ ມືອງໃນທົິ່ວປະເທດ. ຊຶິ່ງອາດຈະ
ລວມເຂົົັ້າກັນໃນການ ນໍາໃຊ້ຖານຂໍມ
ັ້ ນ PBMIS.
ຕ້ອງໄດ້ມກາທົບທວນເຖງ ຜົນຂອງການນໍາໃຊ້ ສດການຈັນສົນງົບປະມານບໍລຫານໃຫ້ແກ່ເມືອງ ໃນປ
2020 ເພືິ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕບັດໃນປ 2021.
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ພາກທີ 7: ຂອບການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນ ສາລັບ ESDP 2016-2020
I.

ຂອບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ESDP ທີິ່ໄດ້ນາສະເໜີ

ESDP 2016-2020 ໄດ້ວາງຂອບການຕດຕາມ ແລະ ປະເມນຜົນ ສໍາລັບ ESDP ເຊິ່ງໄດ້ມການ
ດໍາເນນການຢ່ໃນຫຼາຍລະດັບ ແລະ ນໍາໃຊ້ເພືິ່ອຫຼາຍຈຸດປະສົງ. ມັນກວມເອົາການຕດຕາມເບິ່ງຜົນສໍາເລັດ ແລະ
ຜົນກະທົບ, ການຕດຕາມເບິ່ງການສະໜອງຊັບພະຍາກອນທິ່ມປະສດທພາບ ແລະ ຄວາມເປັນທໍາ, ການ
ຕດຕາມຂະບວນການ ແລະ ການປະຕບັດຕາມກົດລະບຽບ. ກົມກວດກາ (DOI) ມໜ້າທິ່ຮັບຜດຊອບໃນການ
ຄຸ້ມຄອງ ຂອບການຕດຕາມ ແລະ ປະເມນຜົນ. ສະຖານະຂອງອົງປະກອບຫຼັກຂອງຂອບການຕດ ຕາມ ແລະ ປະ
ເມນຜົນມເັິ່ງນັ້:
ລະດັບ

ເຄິ່ອງມ

ບົດລາຍງານຄວາມຄບໜ້າ
ຈຸດປະສົງ ,
ກອງປະຊຸມທົບ
ນະໂຍບາຍ ແລະ
ທວນຂອງຂະແໜງ
ຜົນໄດ້ຮັບ
ການຮ່ວມ
(JSRM)

ອົງກອນ

ອົງກອນສະໜັບ
ສະໜູນ

ສະຖານະ

ກົມກວດກາກົມ/
ແຜນການ

ຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ
ແລະ ຂະແໜງການ
ຍ່ອຍ

ໄດ້ຍົກເລກແລ້ວ

ຕົວຊັ້ບອກ
ຜົນສໍາເລັດຫຼັກຂອງ
ຂະແໜງການ

ບົດລາຍງານ
ຜົນສໍາເລັດຂອງ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ
ປະຈໍາປ ຂອງຂະແໜ
ງການ (ASPR)

ກົມແຜນການ

ຂະແໜງການຍ່ອຍ

ມບົດລາຍງານ
ປົກກະຕຜະລດ
ອອກອງໃສ່ 10
ຂະແໜງການຍ່ອຍ

ຫົວຂໍັ້

ບົດທົບທວນປະຈໍາປ
ຕາມຫົວຂໍັ້ (ATR)

ກົມກວດກາ

ຂະແໜງການຍ່ອຍ
ທິ່ໄດ້ຄັດເລືອກ

ບໍິ່ໄດ້ຜະລດອອກ
ເທືິ່ອ

ບົດລາຍງານ
ຜົນສໍາເລັດຂອງ
ເມືອງ

ການລົງຕດຕາມ
ຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນ

ຫ້ອງການສຶກສາທ
ການ ແລະ ກລາ
ເມືອງ (ສກມ)

ບົດລາຍງານ
ຜົນສໍາເລັດຂອງ
ໂຮງຮຽນ

ການສໍາຫຼວດ
ໂຮງຮຽນ

ສກມ

ສນສະຖຕ

ມການເກັບກໍາສັງ
ລວມປະຈໍາປ ປົກ
ກະຕ

ບົດລາຍງານຜົນສໍາເລັດຂອງໂຮງຮຽນ

ມາດຕະຖານຄຸນນະ
ພາບຂອງການສຶກສາ
(ການປະເມນຕົນເອງ
ຂອງໂຮງຮຽນ)

ຄະນະພັດທະນາ
ການສຶກສາຂັັ້ນບ້ານ

ສກມ

ມການທົດລອງຈັດ
ຕັັ້ງປະຕບັດ ແຕ່ຍັງບໍິ່
ມກົນໄກສະຖາບັນ
ເພືິ່ອຮວບຮວມ
ແລະ ວເຄາະຜົນ

ກົມກວດກາ ແລະ
ສນປະກັນຄຸນນພາບ

ສກມ

ມການປະເມນຕົນ
ເອງຂອງໂຮງຮຽນ ,
ແຕ່ຍັງບໍິ່ມການ
ຕດຕາມປົກກະຕ

ສນສະຖຕ

ສກມ

ໄດ້ມການເກັບກໍາຂໍັ້
ມນປະຈໍາປ ແຕ່ບົດ

ໂຄງສ້າງຂອງການສະໜັບສະໜູນ
ມາດຕະຖານຄຸນ
ຕົວຊັ້ບອກ
ນະພາບການສຶກສາ
ມາດຕະຖານຄຸນ
(P-EQS)
ນະພາບການສຶກສາ
ການສໍາຫຼວດປະຈໍາປ
ຂອງ ໂຮງຮຽນ

ການສໍາຫຼວດ
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ມງົບປະມານຈໍາກັດ
ເພືິ່ອລົງຢ້ຽມຢາມ
ໂຮງຮຽນ

ລາຍງານຫຼັງການສຶກ
ສາໃນໂຮງຮຽນຍັງ
ຈໍາກັດ
ລະບົບຂໍັ້ມນ
ຂ່າວສານກ່ຽວກັບ
ການຄຸ້ມຄອງ
ພະນັກງານ
(PMIS)

ຖານຂໍັ້ມນ

ກົມຈັດຕັັ້ງ ແລະ
ພະນັກງານ

ພະແນກສຶກສາທ
ການ ແລະ ກລາ
ແຂວງ (ສກຂ)

ມການປັບປຸງໃຫ້ທັນ
ສະພາບຢ່າງບໍິ່ສະໝໍິ່າ
ສະເໝ

ລະບົບການຄຸ້ມຄອງ
ການເງນ WMIS
(FMIS)

ຖານຂໍັ້ມນ

ກົມການເງນ

ສກຂສກມ/

ກໍາລັງພັດທະນາ

ນອກຈາກການສະໜັບສະໜນໂຄງສ້າງຂ້າງເທງຂອງກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ແລ້ວ, ດ້ວຍການ
ສະໜັບສະໜນຈາກຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ
ຍັງມການພັດທະນາລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂໍັ້ມນແຜນການ
ແລະ
ງົບປະມານ (PBMIS) ຕືິ່ມອກ. ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂໍັ້ມນແຜນການ ແລະ ງົບປະມານ ຈະເຮັດໃຫ້ກົມການ
ເງນໃນຂັັ້ນສນກາງສາມາດຕດຕາມລາຍຈ່າຍໄດ້ດຂຶັ້ນ ເນືິ່ອງຈາກວ່າປັດຈຸບັນນັ້ ລາຍຈ່າຍແມ່ນໄດ້ມການຄຸ້ມຄອງ
ໂດຍນໍາໃຊ້ຟາຍ EXCEL ທິ່ແຍກເປັນຫຼາຍໆຟາຍ.
ຂອບການຕດຕາມປະເມນຜົນແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ ໄດ້ກາໍ ນົດໃຫ້ມ 36 ຕົວຊັ້
ບອກຜົນສໍາເລັດຫຼັກ ເຊິ່ງໄດ້ແຜ່ກະຈາຍ ຢ່ໃນ 8 ຂະແໜງການຍ່ອຍ ແລະ ຂໍັ້ມນທັງໝົດນັ້ ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້
ຢ່າງສະໝໍິ່າສະເໝ. ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ (ESDP) ຍັງໃຫ້ຮ້ວ່າ ການກໍານົດແນວທາງ
ການຕດຕາມ ແລະ ຕົວຊັ້ບອກຜົນສໍາເລັດຫຼັກ (KPI) ສໍາລັບການພັດທະນາຂະແໜງການ ແມ່ນອົງປະກອບຫຼັກ
ຂອງຂະບວນການຕດຕາມ ແລະ ປະເມນຜົນ ເພືິ່ອໃຫ້ການຕັດສນໃຈໃນການປັບປຸງມາດຕະການ ແລະ ກົນໄກ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ. ແນະນໍາໃຫ້ກົມກວດກາ ແລະ ກົມແຜນການທົບທວນຄືນບັນຊຕົວຊັ້ບອກຫຼັກ ເຊັິ່ນ ໃນ
ພາກທ 2 ໄດ້ສະຫຼຸບວ່າ ອັດຕາການຈົບຊັັ້ນ ອາດເປັນຕົວຊັ້ບອກທິ່ດກວ່າ ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນລວມ ໃນຊັັ້ນ
ມັດທະຍົມ.
ການລະບຸຕົວຊັ້ບອກຜົນສໍາເລັດຫຼັກ ສໍາລັບແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ
2016-2020 ຈະຊ່ວຍໃຫ້ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ຈັດບລມະສດ ຂົງເຂດທິ່ສໍາຄັນ ໃນການສຸມໃສ່
ເພືິ່ອພັດທະນາການສຶກສາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜົນຜະລດຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍ. ພາກທິ່ 5 ໄດ້ຊັ້ບອກ
ວ່າ ຂະແໜງການສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ຍັງຂາດຂໍັ້ມນເພືິ່ອລາຍງານຕົວຊັ້ວັດ SDG4 ຫຼາຍໆອັນ ແລະ ຕ້ອງ
ມການເຮັດວຽກເພິ່ມຂຶັ້ນ ເພືິ່ອກໍານົດວ່າຈະປັບປຸງການລາຍງານ ທຽບໃສ່ SDG4 ສິ່ງເຫຼົັ້ິ່ານັ້ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການ
ພັດທະນາ ແລະ ບັນຈຸຢ່ໃນແຜນການ 5 ປຄັັ້ງຕໍິ່ໄປ 2021-2025. ຕ້ອງໃຫ້ຮ້ນໍາກັນອກວ່າມັນມຄວາມຈໍາເປັນ
ທິ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ຂົງເຂດທິ່ເປັນບັນຫາ, ບັນດາບລມະສດ ແລະ ຈຸດກັງວົນທິ່ສໍາຄັນ: ເຊັິ່ນດຽວກັນ ຖ້າເວົັ້າໄປ
ເຖງຂະແໜງການຍ່ອຍ ກໍຄວນຈະມທດທາງນະໂຍບາຍພເສດ ແລະ ອາດຄາດຄດບໍິ່ເຖງ ເຊິ່ງອາດຕ້ອງການໃຫ້
ມການຕດຕາມເປັນພເສດ. ການຕດຕາມ ຕົວຊບ
ັ້ ອກຈະຊ່ວຍໃນການເຕືອນລ່ວງ ໜ້າ ສໍາລັບສະຖານະການທິ່
ອາດບໍິ່ສາມາດຄາດຄດໄດ້.
➢ ການປະເມີນອິດສະລະຂອງ (GPE) ໃນປີ 2015.
ການປະເມນອດສະລະ ຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ ໄດ້ມດໍາເນນເພືິ່ອຮັບໃຊ້
ໃຫ້ແກ່ກອງທຶນຮ່ວມມືສາກົນເພືິ່ອການສຶກສາ (GPE). ການປະເມນດັິ່ງກ່າວ ໄດ້ໃຫ້ຂສ
ໍັ້ ັງເກດຫຼາຍຢ່າງຕໍິ່ກັບ
ຂອບຕດຕາມ ແລະ ປະເມນຜົນ ເຊິ່ງລວມມ:
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•

ມັນຍັງບໍມ
ິ່ ລະບົບການຕດຕາມ ແລະ ປະເມນຜົນແບບດ່ຽວ ແລະ ຄວບຄຸມ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງຂຶັ້ນ
ຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະ ຄວາມສາມາດທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນປັດຈຸບັນ ກໍຍັງບໍພ
ິ່ ຽງພໍ ເພືິ່ອຈັດຕັັ້ງ
ປະຕບັດ ການຈັດການກ່ຽວກັບການຕດຕາມ ແລະ ປະເມນຜົນ. ລະບົບການຕດຕາມ ແລະ ປະເມນຜົນ
ເຊິ່ງໄດ້ນໍາສະເໜຈະຢໃ່ ນຊ່ວງທ້າຍຂອງການທົບທວນນັ້ ແລະ ຢໃ່ ນທ້າຍປທສອງ ຄວນຈະມຕົວຊບ
ັ້ ອກ
ປະສດທພາບ ແລະ ມຂໍມ
ັ້ ນທິ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເຊືິ່ອຖືໄດ້ ເພືິ່ອຕດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງຜົນສໍາເລັດທາງ
ດ້ານປັດໄຈນໍາເຂົັ້າ, ຜົນຜະລດ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບທິ່ລະບຸໄວ້ຢໃ່ ນຜົນຂອງຂອບ.
ຂອບການຕດຕາມ ແລະ ເມນຜົນ ຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ ຍັງບໍໄິ່ ດ້ກວມເອົາ
ການຕດຕາມຍຸດທະສາດ ທສ
ິ່ ະເພາະເຈາະຈົງ ເພືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງລະບົບການສຶກສາກ່ຽວກັບ
ຜົນກະທົບທາງດ້ານການເມືອງ, ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

➢ ຂອບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນໃນປັດຈຸບັນສາລັບແຜນພັດທະນາຂະແໜງການ ສຶກ
ສາ ແລະ ກິລາ
ກົມກວດກາໄດ້ພັດທະນາຂອບຕດຕາມ ແລະ ປະເມນຜົນແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ
ກລາ ແບບຄົບຊຸດ ສໍາລັບແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ 2016-202029. ຂອບດັິ່ງກ່າວ
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມບົດລາຍງານປະຈໍາປ ສໍາລັບແຕ່ລະຜົນໄດ້ຮັບລະດັບສງ 11 ຂໍັ້ ທຽບໃສ່ຜົນໄດ້ຮັບລະດັບກາງ,
ແຜນດໍາເນນງານ ລວມທັງນະໂຍບາຍ ແລະ ນຕກໍາທິ່ຈໍາເປັນຕ່າງໆ. ນອກຈາກນັັ້ນ ຂອບການຕດຕາມ ແລະ
ປະເມນຜົນ ຍັງສັງລວມຂໍັ້ມນທິ່ມາຈາກແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍ ຊຶິ່ງມຫຼາຍກວ່າຕົວຊັ້ບອກຫຼັກ 36 ຕົວອກ
ດ້ວຍ. ຕົວຢ່າງ ໃນຂອບຕດຕາມປະເມນຜົນຕ້ອງການຂໍັ້ມນສໍາລັບ 12 ຕົວຊັ້ບອກທິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເດັກໄວຮຽນ
ເມືິ່ອທຽບໃສ່ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ ກໍານົດພຽງແຕ່ 5 ຕົວຊັ້ບອກຫຼັກ. ຂອບຕດຕາມ
ແລະ ປະເມນຜົນ ຍັງຊອກຫາຂໍັ້ມນກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງແຕ່ລະກດຈະກໍາຫຼັກ ພາຍໃຕ້ແຕ່ລະຍຸດທະ
ສາດ. ຕົວຢ່າງ ມ 18 ກດຈະກໍາຍ່ອຍ ທິ່ຕ້ອງໄດ້ມການຕດຕາມສໍາລັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ. ວທການ
ດັິ່ງກ່າວນັ້ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມການກໍານົດຂໍັ້ມນຫຼາຍຢ່າງສໍາລັບແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍ ແລະ ການສັງລວມຂໍັ້ມນທິ່
ສໍາຄັນຈໍານວນຫຼາຍ ໂດຍກົມກວດກາ. ການຫຼຸດຜ່ອນຈໍານວນຂໍັ້ມນທິ່ຕ້ອງການ ຈາກແຕ່ລະຂະແໜງ ການຍ່ອຍ
ອາດເຮັດໃຫ້ຂະແໜງການຍ່ອຍສາມາດສົິ່ງບົດລາຍງານປະຈໍາໄຕມາດທັນຕາມກໍານົດເວລາ ແລະ ສະດວກຂຶັ້ນ
ແລະ ເພືິ່ອວເຄາະການເຊືິ່ອມໂຍງໃນລະກັບກດຈະກໍາ ແລະ ການບັນຈລຸຜົນໄດ້ຮັບລະດັບສຸງ ແລະ ຜົນສໍາເລັດ
ຂອງນະໂຍບາຍ.
ຍັງມການທັບຊ້ອນກັນລະຫວ່າງການລາຍງານຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດແຜນປະຈໍາປຂອງຂະແໜງການ
(ໂດຍກົມແຜນການ) ແລະ ການລາຍງານຕາມຂອບຕດຕາມ ແລະ ປະເມນຜົນຂອງກົມກວດກາ. ເຖງຢ່າງໃດກໍ
ຕາມ ຍັງມຊ່ອງຫວ່າງຢ່ໃນການຕດຕາມ ແລະ ປະເມນຜົນ: ກອງປະຊຸມທົບທວນຮ່ວມກັນຂອງຂະແໜງ ການ
(JSRM) ລະຫວ່າງກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ແລະ ຄ່ຮ່ວມພັດທະນາແມ່ນໄດ້ຖືກຍົກເລກ (ບໍິ່ມ
JSRM ນັບແຕ່ປ 2015 ເປັນຕົັ້ນມາ) ແລະ ບໍິ່ມການທົບທວນປະຈໍາປຕາມຫົວຂໍັ້ (ATR) ທິ່ໄດ້ຜະລດອອກ
(ເນືິ່ອງມາຈາກການພົວພັນລະຫວ່າງ JSRM ແລະ ATR). ດັິ່ງນັັ້ນ ຈຶິ່ງບໍິ່ໄດ້ມການຕດຕາມຜົນສໍາເລັດຂອງ
ຈຸດປະສົງທາງດ້ານນະໂຍບາຍ ລວມທັງຄວາມຄືບໜ້າທຽບໃສ່ຜົນໄດ້ຮັບລະດັບສງ 11 ຂໍັ້. ເຖງແມ່ນວ່າ ກົມ
ກວດກາ ແມ່ນຢ່ໃນຂະບວນການນໍາໃຊ້ເຄືິ່ອງມືຕດຕາມຜົນສໍາເລັດ ແລະ ຄ່ມືແນະນໍາກ່ຽວກັບບົດລາຍງານ
ປະຈໍາປກໍຕາມ, ຊຸດເຄືິ່ອງມືນັ້ໄດ້ລະບຸການເຊືິ່ອມໂຍງລະຫວ່າງບັນດາກດຈະກໍາ ແລະ ຂົງເຂດຜົນໄດ້ຮັບຕ່າງໆ
ຂອບຕດຕາມ ແລະ ປະເມນຜົນສໍາລັບ ESDP 2016-2020, ກົມກວດກາ ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ, ເດືອນ ມຖຸນາ
2016
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ແລະ ຍັງໄດ້ຕດຕາມຄວາມລ້າຊ້າໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດກດຈະກໍາ. ຂະແໜງການຍ່ອຍມ ແນວໂນ້ມທິ່ຈະເນັັ້ນ
ໃສ່ແຜນຂອງຕົນເອງ (ພາກ II ຂອງ ESDP 2016-2020) ຫຼາຍກວ່າດ້ານຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍ ແລະ
ຜົນໄດ້ຮັບລະດັບສງຂອງພາກ I ຂອງ ESDP. ເຖງແມ່ນວ່າ ບົດລາຍງານການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດແຜນການປະຈໍ າ
ປຂອງຂະແໜງການສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ຂອງກົມແຜນການ (APMR) ໄດ້ກວມເອົາພາບລວມຂອງ
ງົບປະມານທິ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຢ່ໃນແຕ່ລະພາກກໍຕາມ, ແຕ່ຍັງມຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ມ ການວເຄາະກ່ຽວ
ກັບປະສດທພາບໃນການນໍາໃຊ້ງົບປະມານ ທຽບໃສ່ຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍ. JSRM ໃນໄລຍະຜ່ານມາແມ່ນ
ໄດ້ກວມເອົາການລາຍງານສະຖານະພາບທາງດ້ານການເງນຂອງຂະແໜງການ ເປັນຫົວຂໍັ້ໜຶິ່ງຢ່ເລືັ້ອຍໆ.
II.

ຂື້ສະເໜີແນະ

ມຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ວເຄາະເຖງຄວາມທັບຊ້ອນກັນ
ລະຫວ່າງການລາຍງານຈາກບົດລາຍງານຜົນ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດແຜນປະຈໍາປຂອງຂະແໜງການ (ໂດຍກົມແຜນການ) ແລະ ການລາຍງານຕາມຂອບ
ຕດຕາມປະເມນຜົນ (ໂດຍກົມກວດກາ) ເພືິ່ອໃຫ້ຂະບວນການຂອງການລາຍງານທັງສອງ ເຂົັ້າເປັນຂະບວນ
ການດຽວກັນ ແລະ ປັບປຸງການສະໜັບສະໜນຊຶິ່ງກັນ ແລະ ກັນຂອງທັງສອງບົດລານງານດັິ່ງກ່າວ. ຂອບການ
ຕດຕາມ ແລະ ປະເມນຜົນ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ ຂອງກົມກວດກາ ຄວນຈະໃຫ້
ຄວາມສໍາຄັນໃນການລາຍງານໃນລະດັບນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ.
ພະນັກງານເຄືິ່ອຂ່າຍຂອງການຕດຕາມ ແລະ ປະເມນຜົນ ຄວນໄດ້ນໍາໃຊ້ຊຸດເຄືິ່ອງມື APMR ເພືິ່ອເກັບ
ກໍາຂໍັ້ມນທິ່ສໍາຄັນຈາກຂະແໜງການຍ່ອຍ ເພືິ່ອປັບປຸງການສັງລວມ ແລະ ວເຄາະຂໍັ້ມນທຽບໃສ່ຈຸດປະສົງຂອງ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບລະດັບສງ.
ໃນຂະນະທິ່ວທການ JSRM ກ່ອນໜ້ານັ້ ບໍິ່ໄດ້ຖືກພຈາລະນາວ່າມການຄຸ້ມຄ່າ, ໜ່ວຍວຊາການຂອງ
ຂະແໜງການສຶກສາ ຄວນຈະມການກໍານົດກົນໄກທາງເລືອກອືິ່ນ ເພືິ່ອຕດຕາມເບິ່ງຜົນສໍາເລັດຂອງນະໂຍບາຍ
ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງຜົນໄດ້ຮັບລະດັບສງ. ຜົນຂອງການທົບທວນເຄິ່ງສະໄໝນັ້ຈະສະໜອງຂໍັ້ມນພືັ້ນຖານ
ເພືິ່ອຕດຕາມ ແລະ ປະເມນຜົນດັິ່ງກ່າວ.
ການມກົນໄກອືິ່ນ ເພືິ່ອທົດແທນ JSRM ຈະຊ່ວຍໃຫ້ກົມກວດກາ ກໍານົດໄດ້ຫົວຂໍັ້ທິ່ສໍາຄັນເພືິ່ອວເຄາະ
ລົງເລກ ແລະ ຊຶິ່ງຖືເປັນສ່ວນໜຶິ່ງຂອງການທົບທວນຫົວຂໍັ້ສະເພາະປະຈໍາປ (ATR) (ດັິ່ງທິ່ນັກປະເມນອດ
ສະລະໄດ້ໃຫ້ຂໍັ້ແນະນໍາວ່າ ຫົວຂໍັ້ທິ່ເລັິ່ງດ່ວນຄວນຈະຕ້ອງແກ້ໄຂປະເດັນທິ່ເປັນຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕບັດ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ). ກົນໄກທົດແທນນຄ
ັ້ ວນຈະສຶກສາເບິ່ງການຈັດສັນ
ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານ, ໂດຍສະເພາະໃນສິ່ງທິ່ພົວພັນກັບຂໍັ້ສະເໜແນະອືິ່ນໆ ທິ່ຢ່ໃນບົດລາຍງານນັ້ ກ່ຽວ
ກັບການຈັດສັນງົບປະມານ ເພືິ່ອບລມະສດໃນການລົດຊ່ອງຫວ່າງ ໃນການພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ.
ຫົວຂໍັ້ອືິ່ນໆ ອາດກວມເອົາຜົນກະທົບຂອງການນໍາໃຊ້ເງນບໍລຫານໂຮງຮຽນ ແລະ ການນໍາໃຊ້ງົບປະມານບໍລຫານ
ຂອງຫ້ອງການສຶກສາທການ ແລະ ກລາເມືອງ.
ການຕິດຕາມຄວາມຄບໜ້າ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ດ້ວຍການນາໃຊ້
ຕົວຊີື້ບອກຂອງທ້ອງຖິິ່ນ
➢ ຕົວຊີື້ບອກໃນລະດັບເມອງ ແລະ ປັດໄຈພື້ນຖານທີສ
ິ່ ງົິ່ ຜົນກະທົບ
ຂອບການຕດຕາມ ແລະ ປະເມນຜົນ ແບບຄົບຊຸດ ຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ
ຄວນເຮັດໃຫ້ຜ້ບໍລຫານ ສາມາດຕດຕາມ ແລະ ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ໃຫ້ຂໍັ້ແນະນໍາສໍາລັບການປັບປຸງ
ຍຸດທະສາດ ແລະ ວທການທິ່ເຫັນວ່າມຄວາມຈໍາເປັນເພືິ່ອບັນລຸເປົັ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງແຜນພັດທະນາ
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ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ 2016-2020. ອົງປະກອບທິ່ສໍາຄັນຂອງຂອບຕດຕາມ ແລະ ປະເມນຜົນແບບ
ຄົບຊຸດ ແມ່ນຕົວຊັ້ບອກຜົນສໍາເລັດ.
ເອກະສານຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ 2016-2020 ມຕົວຊັ້ບອກຜົນສໍາເລັດຢ່
ສອງກຸ່ມ. ແຕ່ລະຈຸດປະສົງຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ ແມ່ນຕດພັນກັບຕົວຊັ້ບອກ,
ປົກກະຕແມ່ນມສາມ-ຫ້າ ຕົວຊັ້ບອກ. ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ ບັນຈຸ 36 ຕົວຊັ້ບອກ
ຫຼັກ ຢ່ໃນຕາຕະລາງ, ຈັດເປັນແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍ ເຊິ່ງໄດ້ນໍາສະເໜ ຢ່ໃນຕາຕະລາງຂອງຕົວຊັ້ບອກຫຼັກ
(KPI). ລັກສະນະທົິ່ວໄປຂອງຕົວຊັ້ບອກຕາມ 5 ຈຸດປະສົງຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ
ແລະ ຕາຕະລາງຂອງ KPI ແມ່ນຕົວຊັ້ບອກລະດັບຊາດ. ໃນຂະນະທິ່ຕົວຊບ
ັ້ ອກລະດັບຊາດ ສາມາດສະໜອງ
ການວັດຜົນສໍາເລັດຂອງລະບົບ, ແຕ່ມັນກໍບໍິ່ໄດ້ໃຫ້ຂໍັ້ມນທາງເລກແກ່ຜ້ບໍລຫານວ່າເປັນແນວໃດ (ຫຼືເປັນຫຍັງ)
ຜົນຈຶິ່ງມຄວາມແຕກຕ່າງສໍາລັບກຸ່ມເດັກທິ່ຕ່າງກັນ ແລະ ຂໍມ
ັ້ ນທິ່ຈໍາເປັນສໍາລັບທົບທວນເບິ່ງຍຸດທະສາດ ແລະ
ວທການເພືິ່ອບັນລຸເປົັ້າໝາຍໂດຍລວມຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ. ການໃຊ້ຕົວຊັ້ບອກລະດັບຊາດແຕ່
ຢ່າງດຽວກໍຍັງບໍິ່ສອດຄ່ອງກັບເປົັ້າໝາຍໂດຍລວມຂອງ ESDP ເຊິ່ງໄດ້ສະແດງອອກຢ່ໃນເນືັ້ອໃນຂອງຫຼາຍຜົນ
ໄດ້ຮັບຂອງ ESDP ໃນການປັບປຸງ ຄວາມເປັນທໍາ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍິ່ເທົິ່າທຽມກັນ.
ຢ່ໃນພາກທິ່ 2 ການບັນລຸຈຸດປະສົງ ຂອງ ESDP, ຄວາມຄືບໜ້າຂອງ ESDP ທຽບໃສ່ 5 ຈຸດປະສົງ
ແມ່ນໄດ້ຮັບການປະເມນໂດຍນໍາໃຊ້ການຄດໄລ່ຕົວຊັ້ບອກທິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈາກຂໍັ້ມນ EMIS ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ
(ລະດັບເມືອງ), ນອກນັັ້ນ ກໍນໍາໃຊ້ຂໍັ້ມນລະດັບບຸກຄົນຈາກການສໍາຫຼວດຄົວເຮືອນໃນຫວ່າງບໍິ່ດົນມານ,ັ້ ການ
ສໍາຫຼວດດັດຊະນໝາຍດ້ານສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ (ໃນປ 2012 ແລະ 2017), ການຄດໄລ່ໃນລະດັບເມືອງ
ຈາກຂໍັ້ມນ EMIS ກ່ຽວກັບຕົວຊັ້ບອກພືັ້ນຖານເຊັິ່ນ ອັດຕາສ່ວນເຂົັ້າຮຽນລວມ (GER), ອັດຕາເສັງຈົບຊັັ້ນ,
ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງ ແລະ ປະລະການຮຽນແມ່ນໄດ້ມຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນລະດັບສງຢ່ໃນແຕ່ລະເມືອງ30. ຄວາມ
ແຕກຕ່າງຂອງຕົວຊັ້ບອກລະດັບເມືອງເຫຼົິ່ານັ້ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນສ່ວນປະສົມຂອງຄວາມແຕກຕ່າງໃນດ້ານໂອກາດ
ທາງການສຶກສາ31 ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານຄຸນລັກສະນະຂອງປະຊາກອນ ເດັກທິ່ອາໄສຢໃ່ ນເມືອງ32. ດ້ວຍ
ການມຂໍັ້ມນກ່ຽວກັບການສໍາຫຼວດບຸກຄົນໃນຫວ່າງບໍິ່ດົນມານັ້ (LSIS) , ທມງານທົບທວນສາມາດເພິ່ມເຕມ
ການວເຄາະຄວາມປ່ຽນແປງຢໃ່ ນລະດັບເມືອງ ກັບຂໍັ້ມນລະດັບບຸກຄົນ ທິ່ໃຫ້ການວັດໂດຍກົງ ເຖງສິ່ງທ້າທາຍ
ພືັ້ນຖານ ເພືິ່ອໃຫ້ບັນລຸເປົັ້າໝາຍ ESDP ແລະ ເປົັ້າໝາຍລວມ ເພືິ່ອສົິ່ງເສມການຂະຫຍາຍໂອກາດທິ່ເປັນທໍາໄປ
ສ່ຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາ.
ວທການປະເມນແບບປະສົມປະສານການນັ້ (EMIS ແລະ LSIS) ໄດ້ສະໜອງຊຸດສິ່ງຄົັ້ນພົບເຊິ່ງນໍາໃຊ້
ຢ່ໃນແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍ (ເບິ່ງພາກທ 2 ແລະ ພາກທ 4). ໂດຍທົິ່ວໄປແລ້ວ ຈະເຫັນວ່າເດັກທິ່ມາຈາກ
ຄົວເຮືອນທິ່ທຸກຍາກແມ່ນມອັດຕາຫຼຸດ, ບາງເທືິ່ອກໍຫຼຸດກວ່າກັນຫຼາຍ ໃນການໄດ້ເຂົັ້າຮຽນ ຫຼື ຈົບຊັັ້ນ (ອັດຕາ
ລອດເຫຼືອ, ອັດຕາຈົບຊັັ້ນ, ອັດຕາເລືິ່ອນຂັັ້ນ) ໃນລະດັບຕ່າງໆຂອງລະບົບການສຶກສາ. ມັນຍັງມຄວາມແຕກຕ່າງ
ອກຢ່ໃນການເຂົັ້າຮຽນ ແລະ ການຈົບຊັັ້ນ ທິ່ພົວພັນເຖງຄົວເຮືອນທິ່ຢ່ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກ33 ແລະ ຄົວ
ເຮືອນບ່ອນທິ່ຫົວໜ້າຄົວເຮືອນບໍິ່ແມ່ນຢ່ໃນກຸ່ມລາວ-ໄຕ. ໃນຂະນະທິ່ ບໍິ່ແມ່ນເລືິ່ອງແປກ ທິ່ຜົນການປະເມນ
30

ດັິ່ງທິ່ໄດ້ສະເໜໃນພາກທ 2 ລະດັບຄວາມແຕກຕ່າງຢ່ໃນບັນດາເມືອງ ເຖງແມ່ນວ່າຈະມໃຫຍ່ຫຼວງ ໃນປ 2017 ແຕ່ກໍິ່ໄດ້ຮັດແຄບເຂົັ້າໃນຊິ່ວງ

2013-2017.

ຄວາມແຕກຕ່າງຢ່ໃນລະດັບຂອງການສະໜອງໂຮງຮຽນ, ຫ້ອງຮຽນ,ຄ, ອຸປະກອນ ແລະ ອືິ່ນໆ
ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງເດັກທິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມທຸກຍາກ,ລະດັບການສຶກສາຂອງພໍິ່ແມ່ເດັກ, ພາສາປາກເວົັ້າ, ຄວາມຫ່າງໄກຂອງ
ເຮືອນເດັກ ຈາກໂຮງຮຍນ ແລະ ອືິ່ນໆ.
33
ກໍານົດໄວ້ຢ່ໃນວທການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງລາວ ເປັນຊົນນະບົດທິ່ບໍິ່ມຫົນທາງ
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ໄດ້ຢັັ້ງຢືນວ່າ ຄວາມທຸກຍາກ, ການຢ່ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກ ແລະ ກຸ່ມຊາດພັນມຜົນກະທົບຕໍິ່ການເຂົັ້າຮຽນ
ແລະ ຜົນການຮຽນຈະມຜົນກະທົບຕໍກ
ິ່ ານປະຕບັດຍຸດທະສາດຂອງອົງກອນ ເພືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍິ່ເທົິ່າທຽມ,
ການປັບປຸງຜົນໄດ້ຮັບລວມ ແລະ ການບັນລຸເປົັ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງ ESDP.
➢ ທາງເລອກເພິ່ອປັບປຸງການຕິດຕາມ ESDP ໂດຍນາໃຊ້ຕົວຊີື້ບອກຂອງທ້ອງຖິິ່ນ
ໜຶິ່ງໃນຍຸດທະສາດເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ການວາງແຜນການສຶກສາ ແລະ ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນສາມາດຕອບ
ສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍິ່ເທົິ່າທຽມນັັ້ນ ແມ່ນການກວມເອົາຕົວຊັ້
ບອກຂອງທ້ອງຖິ່ນ (ຂັັ້ນເມືອງ) ໃຫ້ເປັນສ່ວນໜຶິ່ງຂອງຍຸດທະສາດການຕດຕາມ ແລະ ປະເມນຜົນ. ໃນການ
ເລືອກທິ່ຈະສໍາຫຼວດການໃຊ້ຕົວຊັ້ບອກຂອງທ້ອງຖິ່ນ ມຂໍັ້ສັນນຖານວ່າ ການດຶງດດຄວາມສົນໃຈໄປສກ
່ ານລົດ
ຄວາມບໍິ່ເທົິ່າທຽມ ຈະມຜົນກະທົບຕໍກ
ິ່ ານຕັດສນໃຈ ແລະ ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນ. ຖ້າຫາກບໍິ່ມຄວາມ
ພະຍາຍາມເພິ່ມເຕມ ເພືິ່ອສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ການວເຄາະໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການຕັດສນໃຈ (ລະດັບ
ເມືອງ) ແລະ ເພືິ່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການວາງແຜນລະດັບສນກາງ ແລະ ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນ
ເພືິ່ອແກ້ໄຂຄວາມບໍິ່ເທົິ່າທຽມ, ການຕດຕາມຕົວຊັ້ບອກລະດັບທອງຖິ່ນ ກໍິ່ຈະເປັນພຽງບົດເຝກຫັດໃນການ
ປັບປຸງຕົວຊັ້ບອກຂອງເມືອງຢ່າງຕໍິ່ເນືິ່ອງ ເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດບັນລຸໄດ້ ໂດຍຜ່ານແນວໂນ້ມລະດັບຊາດຫຼາຍກວ່າຜົນ
ທິ່ໄດ້ມາຈາກການກະທໍາທິ່ມການກໍານົດເປົັ້າໝາຍ.
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ສ້າງຕົວຊີື້ບອກລະດັບທ້ອງຖິິ່ນໃຫ້ເປັນເກນວັດແທກ (Threshold) ແລະ ຕິດຕາມເບິິ່ງຈານວນ
ເມອງທີິ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ເກນດັິ່ງກ່າວ.
ພາຍໃຕ້ທາງເລືອກນັ້ ຜົນໄດ້ຮັບທິ່ເປັນບລມະສດ ຄວນໄດ້ຖືກວັດໂດຍການຕັັ້ງເກນວັດແທກ ສໍາລັບຕົວ
ຊັ້ບອກ (ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມ, ອັດຕາຈົບຊັັ້ນ ແລະ ອືິ່ນໆ) ລວມທັງຄາດໝາຍຈໍານວນເມືອງທິ່ຈະຕ້ອງບັນລຸ
ລະດັບເກນນັັ້ນໆ. (ຕົວຢ່າງ: ມ 128 ເມືອງທິ່ເດັກອາຍຸ 5 ປ ສາມາດບັນລຸການເຂົັ້າຮຽນໄດ້ສງກວ່າ 60% ໃນ
ຮບແບບຕ່າງໆຂອງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ຫຼື 142 ເມືອງ ທິ່ສາມາດບັນລຸອັດຕາການຈົບຊັັ້ນປະຖົມສງກວ່າ
95%). ເຖງແມ່ນວ່າທາງເລືອກນັ້ ເບິ່ງຄືວ່າງ່າຍດາຍ, ແຕ່ມັນຕ້ອງໄດ້ມການວເຄາະ ວໄຈຄັກແນ່ເພືິ່ອກໍານົດເກນ
ວັດແທກນັ້. ຖ້າເກນທິ່ວາງອອກຫາກຕໍາິ່ ເກນໄປ, ຈໍານວນເມືອງທິ່ຕ້ອງການເພືິ່ອໃຫ້ບັນລຸໄດ້ຕາມ ອາດເປັນໄປ
ໄດ້ ໂດຍອງໃສ່ແນວໂນ້ມລະດັບຊາດເທົິ່ານັນ, ແຕ່ມັນບໍິ່ຕອບສະໜອງຕໍິ່ຄວາມບໍິ່ເທົິ່າທຽມທິ່ແທ້ຈງ. ຖ້າເກນທິ່
ວາງອອກ ຫາກສງເກນໄປ ຫຼາຍເມືອງກໍິ່ຈະບໍິ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ ແລະ ຈະສ້າງແຮງຈງໃຈໃນການສຸມໃສ່ບັນດາ
ເມືອງທິ່ໃກ້ຈະບັນລຸເກນແລ້ວ (ງ່າຍທິ່ຈະປັບປຸງເພືິ່ອໃຫ້ບັນລຸເກນ) ຫຼາຍກວ່າທິ່ຈະສຸມໃສ່ເມືອງທິ່ມຄວາມທ້າ
ທາຍຫຼາຍທິ່ສຸດ. ຂໍັ້ຈໍາກັດອກປະການໜຶິ່ງຂອງວທການນັ້ ກໍຄືແຕ່ລະຕົວຊບ
ັ້ ອກຂອງເມືອງ ບ່ອນທິ່ມຄວາມສ່ຽງ
ຕໍິ່ການບໍິ່ບັນລຸເກນຂອງທ້ອງຖິ່ນ ອາດຈະເປັນເມືອງອືິ່ນອກກໍເປັນໄດ້. ນັ້ຈະເປັນການສ້າງພາວະສັບສົນທາງໂລ
ຊກ ເພືິ່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜນເປົັ້າໝາຍທາງດ້ານເຕັກນກ, ການສະໜັບສະໜນທາງດ້ານອຸປະກອນ ແລະ
ການເງນ.
ຂື້ດີ

ຂື້ເສຍ

ງ່າຍໃນການວັດຜົນ ແລະ
ການຕດຕາມ. ການຄໍານວນ
EMIS ປະຈໍາປ ແລະ ການ
ນັບຈໍານວນເມືອງທິ່ບັນລຸ
ຄາດໝາຍຂອງເກນສໍາລັບ
ຕົວຊບ
ັ້ ອກທິ່ມຄວາມສົນ
ໃຈ.

ມັນມຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການສ້າງເກນທິ່ເໝາະສົມ.
ຖ້າວ່າຈຸດປະສົງ
ແມ່ນເພືິ່ອປັບປຸງຈຸດສຸມ
ໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍເິ່ ທົິ່າທຽມ
ແລະ
ຄາດໝາຍທິ່ອາດສາມາດບັນລຸໄດ້ ໂດຍບໍໃິ່ ຫ້ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພເສດ
ແມ່ນຈະບໍເິ່ ກດຜົນຕາມທິ່ຕັັ້ງໃຈໄວ້. ມັນສາມາດວັດຜົນໄດ້ແຕ່ກບ
ໍ ໄໍິ່ ດ້ສ້າງ
ແຮງຈຸງໃຈເພືິ່ອແກ້ໄຂຄວາມບໍເິ່ ທົິ່າທຽມ. ບັນດາເມືອງອາດສາມາດບັນລຸ
ຕາມເປົັ້າໝາຍໄດ້ ໃນຂະນະທິ່ຍັງມການປັບປຸງບັນດາອັດຕາຕ່າງໆ ທິ່ຍັງຕໍິ່າ
ກວ່າລະດັບແນວໂນ້ມຂອງທົິ່ວປະເທດ ອັນເຮັດໃຫ້ຄວາມບໍເິ່ ທົິ່າທຽມກັນ
ມສງຂຶັ້ນຕືິ່ມ. ຕົວຊບ
ັ້ ອກແຕ່ລະຕົວ ອາດສົິ່ງຜົນໃຫ້ເກດມກຸ່ມເມືອງທິ່
ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປກໍເປັນໄດ້
ທິ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມການເອົາໃສ່ໃຈເປັນ
ພເສດເພືິ່ອໃຫ້ບັນລຸເກນວັດແທກ. ຊຶິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ການກໍານົດເປົັ້າໝາຍ
ການສະໜັບສະໜນທາງດ້ານວຊາການ ແລະ ການບໍລຫານ ມຄວາມ
ສະຫຼັບຊັບຊ້ອນຍິ່ງຂຶັ້ນ.

ການຕິດຕາມເບິິ່ງການປັບປຸງຕົວຊີບ
ື້ ອກໃນບັນດາເມອງບູລມ
ີ ະສິດ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ
ແລະ ກິ ລາ (ຫໃນກຸມ
່ ນ້ອຍ) ທຽບໃສ່ເມອງອນ
ິ່ ໆ.
ໃນການດໍາເນນການວເຄາະຕົວຊັ້ບອກທິ່ຄໍານວນໄດ້ຈາກ EMIS, ທມງານໄດ້ສຶກສາເບິ່ງວ່າ ຕົວຊັ້ບອກ
ຂອງເມືອງ ໄດ້ປ່ຽນໄປຕາມຄນລັກສະນະຂອງເມືອງຄືແນວໃດ. ໂດຍທົິ່ວໄປແລ້ວ ບັນດາເມືອງທິ່ມຈໍານວນຄົນ
ທຸກຍາກທິ່ສງກວ່າ ແລະ/ຫຼື ມຈໍານວນເປເຊັນຄົນທິ່ອາໄສຢ່ໃນເຂດທິ່ບໍິ່ມຫົນທາງ34 ມຕົວຊັ້ບອກຕໍິ່າໃນການເຂົາັ້
ຮຽນ (ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມ, ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນສຸດທ) ແລະ ການຈົບຊັັ້ນ (ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງ, ອັດຕາປະລະ, ອັດຕາ
34
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ຈົບຊັັ້ນ) ເຊິ່ງຕໍິ່າກວ່າເມືອງທິ່ບທ
ໍິ່ ຸກ ແລະ ບໍິ່ຢ່ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກ. ໃນການສຶກສາເບິ່ງແນວໂນ້ມຂອງຕົວຊັ້
ບອກ ເຫັນວ່າ ເກືອບທຸກໆເມືອງແມ່ນໄດ້ມການປັບປຸງດຂຶັ້ນ ຈາກ 2013 ຫາ 2017, ແຕ່ຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງ
ເມືອງທິ່ທຸກ ແລະ ບໍິ່ທຸກ ແລະ ເມືອງທິ່ຢ່ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກ ແລະ ບໍິ່ຢ່ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກ ແມ່ນຍັງ
ຄົງມເຫຼືອຢ່35.
ພວກເຮົາຍັງໄດ້ສຶກສາເບິ່ງແນວໂນ້ມສໍາລັບ 40 ເມືອງທິ່ຖືກກໍານົດເປັນເມືອງບລມະສດຂອງກະຊວງ
ສຶກສາທການ ແລະ ກລາ, ຮບແບບກໍມລັກສະນະຄ້າຍໆກັນ ມັນມຊ່ອງຫວ່າງໃນຕົວຊັ້ບອກກ່ຽວກັບການເຂົັ້າ
ຮຽນ ແລະ ການຈົບຊັັ້ນລະຫວ່າງເມືອງທິ່ເປັນບລມະສດ ແລະ 108 ເມືອງອືິ່ນໃນປ 201336. ໃນປ 2017
ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງ 40 ເມືອງບລມະສດ ແມ່ນມຕົວຊັ້ບອກທິ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງດຂຶັ້ນ ແຕ່ວ່າຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງ
ບັນດາເມືອງທິ່ເປັນບລມະສດ ແລະ ເມືອງອືິ່ນໆຍັງຄົງມຢ່.
ການຕດຕາມຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງກຸ່ມເມືອງທິ່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ເມືອງອືິ່ນໆ ແມ່ນຍຸດທະສາດໜຶິ່ງ ທິ່ມ
ປະສດທພາບ ເພືິ່ອບັນລຸການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍິ່ເທົິ່າທຽມເຂົັ້າໃນການຕດຕາມ ESDP. ການສຸມໃສ່ກຸ່ມເມືອງ
ໃດໜຶິ່ງສະເພາະ ຍັງເປັນການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການສະໜອງການສະໜັບສະໜນດ້ານເຕັກນກ ແລະ
ການເງນທິ່ຈໍາເປັນ ເພືິ່ອສ້າງຂດຄວາມສາມາດໃນການແກ້ໄຂຄວາມບໍິ່ເທົິ່າທຽມໃນກຸ່ມເມືອງໃດໜຶິ່ງທິ່ສາມາດ
ຈັດການ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໄດ້.
ຢ່ລຸ່ມນັ້ແມ່ນຕົວຢ່າງຂອງຕົວຊບ
ັ້ ອກໂດຍນໍາໃຊ້ຂອບດັິ່ງກ່າວນັ້
ໃນການຕດຕາມຄວາມຄືບໜ້າລະດັບ
ຊາດ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍິ່ເທົິ່າທຽມ. ໃນຂະນະທິ່ກະຊວງສຶກສາທກາ ແລະ ກລາ ໄດ້ກໍານົດກຸ່ມເມືອງທິ່
ເປັນບລມະສດ ທິ່ຈະຕດຕາມການປ່ຽນແປງໃນຄວາມບໍິ່ເທົິ່າທຽມ, ຈໍານວນຫຼາຍເຖງ 40 ເມືອງ ອາດເຮັດ
ໃຫ້ການສະໜັບສະໜນທາງດ້ານເຕັກນກ, ວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ/ຫຼື ການເງນໃຫ້ແກ່ບັນດາເມືອງທິ່ມ
ຜົນສໍາເລັດຕໍິ່າ ກໍອາດເຮັດໃຫ້ການແກ້ໄຂບັນຫາເປັນໄປໄດ້ຍາກ. ຕົວຢ່າງສໍານວນ “ເມືອງທິ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບ
ສະໜນພເສດ” ແມ່ນໃຊ້ສາໍ ລັບກຸ່ມເມືອງບລມະສດຂະໜາດນ້ອຍໆ (10-20 ເມືອງ) ທິ່ສາມາດໃຫ້ການ
ຊ່ວຍເຫຼືອ ໄດ້ຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ.
ຕົວຢ່າງ:
➢ ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ:
ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມ 85% ສໍາລັບເດັກອາຍຸ 5 ປ ພາຍໃນປ 2025 ແລະ ມການຫຼຸດລົງ 2% ໃນຄວາມ
ແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຂອງເມືອງທິ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜນພເສດ ແລະ ເມືອງ ອືິ່ນໆ ຢ່ໃນ
ແຕ່ລະປ ແຕ່ 2019-2025.
➢ ການຈົບຊັື້ນປະຖົມ
ອັດຕາເສັງຈົບຊັັ້ນ 95% ພາຍໃນປ 2025 ແລະ ມການຫຼຸດລົງ 2% ໃນຊ່ອງຫວ່າງຂອງອັດຕາຈົບຊັັ້ນ
ລະຫວ່າງເມືອງທິ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜນພເສດ ແລະ ເມືອງອືິ່ນໆ ຢ່ໃນແຕ່ລະປ ແຕ່ 2019-2025.

ໃນຂະນະທິ່ໄດ້ມການດໍາເນການວເຄາະ ທມງານໄດ້ຮັບຮ້ວ່າຄຸນລັກສະນະຂອງເມືອງທິ່ຍັງບໍິ່ທັນໄດ້ ”ເຂດຫ່າງໄກ“ ຫຼື ”ທຸກຍາກ”
ຊັດເຈນ ເນືິ່ອງຈາກວ່າແມ່ນແຕ່ຢ່ໃນເມືອງທິ່ມຈໍານວນຄົນທຸກຍາກມເປເຊັນສງ ຫຼື ຈໍານວນຄົນທິ່ອາໄສໃນຄົວເຮື ອນເຂດຫ່າງໄກ
ສອກຫຼກມເປເຊັນສງ ຈໍານວນຄົນສ່ວນຫຼາຍທິ່ຢ່ໃນເມືອງແມ່ນບໍິ່ໄດ້ມຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ບໍິ່ໄດ້ອາໄສຢ່ໃນຄົວເຮືອນເຂດຫ່າງໄກ
ສອກຫຼກ
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ໃນປ 2013 , 40 ເມືອງ ຍັງບໍິ່ທັນໄດ້ຖືກກໍານົດເປັນເມືອງ “ບລມະສດ. ການນໍາໃຊ້ຂໍັ້ມນຜົນສໍາເລັດຈາກປ 2013 ແລະ 2017
ພຽງແຕ່ເພືິ່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖງການປ່ຽນແປງຂອງບັນດາເມືອງທິ່ດ້ອຍໂອກາດ ກັບບັນດາເມືອງອືິ່ນໆ ໃນໄລຍະເວລາດັິ່ງກ່າວ.
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➢ ມັດທະຍົມຕອນປາຍ:
ຄວາມເທົິ່າທຽມຂອງເພດໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ແມ່ນ 1.0 ພາຍໃນປ 2025 ແລະ ຊ່ອງ
ຫວ່າງດັດສະນຄວາມເທົິ່າທຽມຂອງເພດລະຫວ່າງເມືອງທິ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜນພເສດ ແລະ ເມືອງອືິ່ນໆ
ໄດ້ຫຼຸດລົງ 0.3 ໃນແຕ່ລະປ ແຕ່ 2019-2025.
ຂື້ດີ

ຂື້ເສຍ

ການນໍາໃຊ້ການປ່ຽນແປງຂອງຊ່ອງຫວ່າງຕົວຊັ້ບອກລະຫວ່າງກຸ່ມເມືອງທິ່
ດ້ອຍໂອກາດຈໍານວນໃດໜຶິ່ງສະເພາະ ແລະ ເມືອງອືິ່ນໆ (ແນວໂນ້ມແຫ່ງ
ຊາດ) ເຮັດໃຫ້ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ແລະ ຄຮ
່ ່ວມພັດທະນາ
ສາມາດສຸມການສະໜັບສະໜນດ້ານເຕັກນກ ແລະ ດ້ານການເງນເພືິ່ອກໍານົດ
ແລະ ແກ້ໄຂສາຍເຫດພືັ້ນຖານຂອງຜົນທິ່ຕໍິ່າຢ່ໃນກຸ່ມເມືອງໃດໜຶິ່ງທິ່ສາມາດ
ຈັດການໄດ້.
ຕົວຊັ້ບອກ ແລະ ຊ່ອງຫວ່າງ ແມ່ນສາມາດຄດໄລ່ໄດ້ ໂດຍອງໃສ່ຂໍັ້ມນຈາກ
EMIS.

ອາດມການຂັດແຍ່ງຫຼາຍຂຶັ້ນ
ເນືິ່ອງຈາກການສະໜັບສະ
ໜນ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍິ່
ເທົິ່າທຽມ ຈະເນັັ້ນໃສ່ເມືອງ
ຈໍານວນໜຶິ່ງເທົິ່ານັັ້ນ
(ໃນ
ໄລຍະສັັ້ນ).

➢ ຂື້ສະເໜີແນະ
ນໍາໃຊ້ຈໍານວນເມືອງຢ່ໃນຈໍານວນທິ່ສາມາດຄຸ້ມຄອງໄດ້ ເປັນເມືອງ “ການສະໜັບສະໜນພເສດ” ຫຼື
ເມືອງທິ່ “ດ້ອຍໂອກາດ” ເພືິ່ອຕດຕາມການອັດຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງເມືອງເຫຼົິ່ານັັ້ນ ແລະ ແນວໂນ້ມແຫ່ງຊາດອາດ
ຈະເປັນທາງເລືອກທິ່ດ
ຖ້າຫາກມເປົັ້າໝາຍທິ່ຈະບັນຈຸຕົວຊັ້ບອກຂອງທ້ອງຖິ່ນເຂົັ້າໃນການຕດຕາມ
ຂອງ
ESDP ແລະ ເພືິ່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການພັດທະນາແຜນການ ແລະ ງົບປະມານທິ່ດ ເພືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມບໍິ່ເທົິ່າທຽມ. ໃນການນໍາໃຊ້ວທການນັ້ ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ແລະ ຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ ສາມາດ
ປະເມນໄດ້ວ່າ ການສະໜັບສະໜນຂອງເຂົາເຈົັ້າ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເມືອງທິ່ມຜົນສໍາເລັດຕໍິ່າ ສາມາດປັບປຸງຜົນສໍາລັບ
ໃນຈັງຫວະທິ່ສງກວ່າແນວໂນ້ມໂດຍລວມຢ່ໃນລະບົບ ແລະ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍິ່ເທົິ່າທຽມ ໄດ້ຫຼືບໍິ່ ໃນ
ຂະນະທິ່ຜົນໂດຍລວມສືບຕໍິ່ມການປັບປຸງດຂຶັ້ນ.
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ພາກທີ 8: ສິິ່ງທ້າທາຍຫັກ ແລະ ຂື້ສະເໜີແນະ
ພາກສະເໜີ
ໃນໄລຍະປຕົັ້ນຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ-ກລາ 2016-2020, ການສຶກສາ ໄດ້ມການ
ຂະຫຍາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນທຸກໆຂະແໜງການຍ່ອຍ ການເຂົັ້າຮຽນໃນລະດັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ
ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນໄດ້ມການເພິ່ມຂືຶັ້ນ
ເພາະວ່າຂະແໜງການຍ່ອຍເຫຼົິ່ານັ້ໄດ້ມການຂະຫຍາຍອອກໄປ
ເພືິ່ອຕອບສະໜອງ ເປົັ້າໝາຍທາງດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ເປັນຂະແໜງການຍ່ອຍທິ່ຍັງບໍບ
ິ່ ັນລຸຄວາມຕ້ອງການ
ດ້ານການສຶກສາເທືິ່ອ. ໃນຂະນະທິ່ການເຂົັ້າຮຽໜໄດ້ມການເຕບໂຕຂືຶັ້ນໃນທຸກລະດັບ ແຕ່ວ່າມັນກໍຍັງມ ຄວາມ
ແຕກໂຕນກັນຢ່, ບາງຄັັ້ງກໍມຄວາມແຕກໂຕນກັນຫຼາຍ ໃນການເຂົັ້າຮຽນ ແລະ ຜົນການຮຽນ ຊຶິ່ງຕດພັນກັບເພດ
, ຄວາມຮັິ່ງມຂອງຄອບຄົວ, ກຸ່ມພາສາຊົນເຜົິ່າ ແລະ ທິ່ຕັັ້ງພມສາດ. ຂະແໜງການຍ່ອຍເຫຼົິ່ານັ້ກໍາລັງສືບຕໍິ່ຈັດຕັັ້ງ
ປະຕບັດບັນດາກດຈະກໍາຕ່າງໆເພືິ່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງຫຼັກສດ ແລະ ອຸປະກອນການ
ຮຽນຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍນ.ັ້

I.

ຂໍັ້ຈໍາກັດທິ່ສໍາຄັນເພືິ່ອປັບປຸງການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດຂອງຂະແໜງການ
ຍັງແມ່ນການຈັດສັນງົບປະມານ
ບໍລຫານທິ່ບໍິ່ແມ່ນເງນເດືອນຍັງຕໍິ່າ ແລະ ບໍິ່ພຽງພໍໃນການປະຕບັດບັນດາບຸລມະສດຂອງແຜນພັດທະນາຂະ
ແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ ແລະ ການທິ່ບໍິ່ມຍຸດທະສາດ ແລະ ວທການເພືິ່ອປະເມນ ແລະ ປັບປຸງປະສດທ
ພາບໃນການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານບໍລຫານທິ່ບໍິ່ແມ່ນເງນເດືອນ
ດ້ວຍວທການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນທິ່ມ
ລັກສະນະຍຸດທະສາດ. ຂໍັ້ຈໍາກັດດ້ານງົບປະມານທິ່ບແ
ໍິ່ ມ່ນເງນເດືອນ, ສ່ວນໜຶິ່ງແມ່ນມາຈາກ ການນໍາໃຊ້ຄບໍິ່ມ
ປະສດທພາບ, ມຄເຫຼືອຫຼາຍໃນບາງໂຮງຮຽນ ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນໂຮງຮຽນຈໍານວນນຶິ່ງພັດຂາດແຄນຄທິ່ມ
ຄຸນນະພາບ. ຍັງມຄອາສາສະໝັກຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ຍັງບໍິ່ມລະບົບທິ່ຈະແຈ້ງໃນການເອົາຄອາສາສະໝັກ
ເຫຼົິ່ານັ້ເຂົັ້າໃນລະບົບໄດ້.
ການບັນລຸເປົັ້າໝາຍຂອງລັດຖະບານໃນການຂະຫຍາຍໂອກາດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຊ່ອງຫວ່າງຂອງຄວາມ
ແຕກໂຕນ ຍັງແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍທິ່ຕ້ອງໄດ້ພັດທະນາໂອກາດ ສໍາລັບການສຶກສາຫຼັງຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ
ຄວາມຕ້ອງການພັດທະນາເສດຖະກດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດ ຄືການຫັນເສດຖະກດທິ່ຂຶັ້ນກັບຊັບພະຍາກອນທໍາ
ມະຊາດ ກ້າວໄປສ່ເສດຖະກດບໍລການ ແລະ ການຜະລດ. ລະດັບຂອງຜົນສໍາເລັດທາງດ້ານການຮຽນ ໃນລະດັບ
ຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາແມ່ນຍັງຕໍິ່າ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນການເພິ່ມອັດຕາເລືິ່ອນຂັັ້ນຈາກປະຖົມສຶກສາໄປສ່ມັດ
ທະຍົມສຶກສາ.
ຫົວຂໍັ້ທ 1 ຂອງພາກນັ້ ໄດ້ລະບຸສິ່ງທ້າທາຍຫຼັກທິ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ບັນລຸໄດ້ຜົນໄດ້ຮັບທິ່
ກ່ຽວຂ້ອງ. ສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົິ່ານັ້ ໄດ້ມການຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນ ທາງດ້ານໄລຍະເວລາທິ່ຄວນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ.
ສິ່ງທ້າທາຍອືິ່ນໆ ໄດ້ໄວ້ຢ່ໃນສ່ວນທິ່ II ຂອງພາກນັ້ ແມ່ນເປັນສິ່ງທ້າທາຍທິ່ຕໍິ່ເນືິ່ອງມາ ແລະ ບໍິ່ໄດ້ຮັບການຈັດ
ລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນໃນໄລຍະເວລາ.
ໝາຍເຫດ: ປະເດັນບັນຫາຫຼັກ, ສິ່ງທ້າຍທາຍ ແລະ ຂໍັ້ສະເໜແນະ ທິ່ໄດ້ນໍາສະເໜຢ່ໃນພາກນັ້ ບໍິ່ຈໍາເປັນຕ້ອງແກ້
ໄຂ ທຸກໆບລມະສດ ທິ່ລະບຸໄວ້ຢ່ໃນຂະແໜງການຍ່ອຍທິ່ 4 ເນືິ່ອງຈາກບລມະສດອືິ່ນໆ ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ບັນຫາການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍໂດຍສະເພາະ.
II.

ປະເດັນບັນຫາທີິ່ສາຄັນ, ສິິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຂື້ສະເໜີແນະຕ່າງໆ
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ຜົນໄດ້ຮັບທີ 1: ຈານວນນັກຮຽນເລີື້ມແຕ່ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນຈົນໄປເຖິງຊັື້ນມັດທະຍົມສຶກ
ສາຕອນຕົື້ນ ມ. 4 ເພີິ່ມຂຶື້ນ ໂດຍສຸມໃສ່ສະເພາະກຸມ
່ ຜູ້ດ້ອຍ ໂອກາດ ແລະ ຮັບປະກັນທາງດ້ານ
ຄວາມສະເໝີພາບຍິງຊາຍ.
ປະເດັນບັນຫາຫັກ:
ຈໍານວນຜລ
້ ົງທະບຽນເຂົັ້າຮຽນໃນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນແມ່ນສືບຕໍຢ
ິ່ ໃ່ ນທ່າແຮງທິ່
ເປັນທາງບວກ, ແຕ່ສາໍ ລັບຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ ຍັງຕ້ອງມຍຸດທະສາດເພືິ່ອຈັດ
ບຸລມະສດຕໍິ່ກັບປະຊາກອນຜດ້ອຍໂອກາດ (ຂຶັ້ນກັບສະພາບເງືອ່ນໄຂຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ກຸ່ມດ້ອຍໂອກາດລວມມ: ຜ້
ທຸກຍາກ, ກຸ່ມພາສາຊົນເຜົິ່າ ແລະ ເດັກນ້ອຍໃນຊຸມຊົນຫ່າງໄກສອກຫຼກ). ຢາກເຮັດໄດ້ແນວນັ້ ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້
ມການສ້າງຂດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ ສກຂ/ສກມ ເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດກໍານົດໄດ້ປະຊາກອນຜ້ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ
ສາມາດຈັດສັນຊັບພະຍາກອນທິ່ມໄດ້ຢ່າງມປະສດທພາບ (ຊັບພະຍາກອນທິ່ມ ແລະ ເພິ່ມເຕມ) ເພືິ່ອປັບປຸງ
ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນ, ອັດຕາການຈົບຊັັ້ນ ແລະ ອັດຕາການເລືິ່ອນຂັັ້ນ. ການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດທິ່ເປັນໄປໄດ້ປະກອບ
ດ້ວຍ: ການບັນຈ ແລະ ການສັບຊ້ອນຄສອນຄືນໃໝ່, ປັບປຸງ/ປ່ຽນແປງຮບແບບການສະໜອງເງນບໍລຫານໃຫ້
ໂຮງຮຽນ ແລະ ປັບປຸງການຕອບສະໜອງງົບປະມານ ໃຫ້ແກ່ສຶກສາທການ ແລະ ກລາເມືອງ ໃຫ້ເຂົັ້າກັບສະພາບ
ເງືິ່ອນໄຂຂອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ບລມະສດໃນການປັບປຸງຜົນໄດ້ຮັບ.
ຂື້ສະເໜີແນະ: (ກ່ອນ 2020) ທັງຄະນະກໍາມະການຈັດສັນຄ ແລະ ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ງົບ
ປະມານ ຄວນເນັັ້ນໃສ່ການສ້າງຍຸດທະສາດເພືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ ເພາະມັນແມ່ນເຄືິ່ອງມືໃນການ ບັນລຸ
ຜົນໄດ້ຮັບລວມຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ-ກລາ
2016-2020
(ໃນບາງກໍລະນ,
ຄາດ
ໝາຍຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ-ກລາ ສໍາລັບແຕ່ລະຈຸດປະສົງນັັ້ນ ຈະບໍິ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ ຖ້າວ່າ
ເຮົາຍັງບໍິ່ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນກັນ). ພາກໃຕ້ຂອບນະໂຍບາຍດັິ່ງກ່າວນັ້ ມັນຈະຊ່ວຍຜັກດັນໃຫ້
ຄະນະກໍາມະການທິ່ກ່າວມາຂ້າງເທງນັັ້ນ ໄດ້ພຈາລະນາກ່ຽວກັບການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການ
ເງນ ໃຫ້ຫຼາຍຂຶັ້ນ ເພືິ່ອແກ້ໄຂຄວາມແຕກໂຕນ ຫຼາຍກວ່າການເພິ່ມຂຶັ້ນແບບທົິ່ວໆໄປ. ຍຸດທະສາດນັ້ ຄວນ
ປະກອບດ້ວຍແຜນການເພືິ່ອປັບປ່ຽນວທການທິ່ເຮັດໃນປັດຈຸບັນ ໄປສ້ິ່ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ
ຊັບພະຍາກອນທາງດ້ານການເງນ ເພືິ່ອໄປແກ້ໄຂ ແລະ ສະໜັບສະໜນເຂດທິ່ດ້ອຍໂອກາດ (ຖ້າສືບຕໍິ່ນໍາໃຊ້ວທ
ການທິ່ໃຊ້ຢ່ໃນປັດຈຸບັນຈະບໍສ
ິ່ າມາດບັນລຸໄດ້ຄາດໝາຍລວມ ໃນປ 2020).
ປະເດັນບັນຫາຫັກ: ກະຊວງການເງນສະໜອງງົບປະມານໂດຍຜ່ານການໃຫ້ເງນບໍລຫານໂຮງຮຽນ (SBG)
ເພືິ່ອສະໜັບສະໜນການປັບປຸງຄຸນນະພາບໃນລະດັບໂຮງຮຽນ ໂດຍອງໃສ່ແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນ. ສໍາລັບ
ໂຮງຮຽນອະນຸບານ ແລະ ປະຖົມສຶກສາໄດ້ມອບໝາຍໜ້າວຽກໃຫ້ແກ່ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັັ້ນບ້ານ ສ້າງ
ແຜນ ໂດຍອງໃສ່ຂແ
ໍັ້ ນະນໍາທິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ .ສະເລ່ຍໂຮງຮຽນປະຖົມແຫ່ງໜຶິ່ງ )ທິ່ມນັກຮຽນ 88ຄົນ( ໄດ້ຮັບເງນ
ປະມານ 6.2 ລ້ານກບ ຕໍິ່ປ, ແຕ່ວ່າຈໍານວນລວມທັງໝົດ ທິ່ຂະແໜງການຍ່ອຍປະຖົມສຶກສາໄດ້ຮັບ ແມ່ນ 55 ຕືັ້
ກບຕໍປ
ິ່ .
ອງໃສ່ນຕກໍາທິ່ມໃນປັດຈຸບັນ ຄາດວ່ານັກຮຽນທຸກຄົນໄດ້ຮັບຈໍານວນເງນບໍລຫານໂຮງຮຽນເທົິ່າກັນ ແລະ
ການອະນຸມັດງົບປະມານບໍລຫານໂຮງຮຽນແມ່ນໃຫ້ເທົິ່າກັນໝົດທຸກໂຮງຮຽນໃນທົິ່ວປະເທດ. ຜົນຈາກການປະ
ເມນຂອງ ASLO ຕໍິ່ກັບລະດັບຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ປ. 3 ໃນປ 2017 ບໍິ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນຕອບ
ແທນຈາກການລົງທຶນນັ້ເລຍ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງເງນບໍລຫານໂຮງຮຽນ ຕໍິ່ກັບຜົນໄດ້ຮັບປະເພດອຶິ່ນໆ ເຊັິ່ນ:
ການຈົບຊັັ້ນກໍຍັງບໍິ່ທັນໄດ້ຖືກປະເມນເທືິ່ອ.
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ຂສ
ື້ ະເໜີແນະ: (ກ່ອນ 2020) ການວເຄາະຜົນກະທົບຂອງເງນບໍລຫານໂຮງຮຽນຕໍິ່ກັບການປັບປຸງຄຸນນະພາບ
ແລະ ຜົນສໍາເລັດທາງດ້ານການຮຽນຂອງນັກຮຽນ (ຜົນສໍາເລັດທາງດ້ານການຮຽນ, ການຈົບຊັັ້ນ, ຄວາມສະເໜ
ພາບຍງຊາຍ, ການປັບປຸງການເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກນ້ອຍຜດ
້ ້ອຍໂອກາດ ແລະ ອຶິ່ນໆ) ແມ່ນມຄວາມຈໍາເປັນເພືິ່ອເປັນ
ທດນໍາໃຫ້ແກ່ຜສ
້ ້າງນະໂຍບາຍໃນການປັບປຸງຜົນຕອບແທນ ຂອງການລົງທຶນເຂົັ້າໃນການສະໜອງເງນບໍລຫານ
ໂຮງຮຽນ. ການວເຄາະນຈ
ັ້ ະຜັກດັນໃຫ້ຜຕ
້ ັດສນໃຈ ກໍານົດການນໍາໃຊ້ເງນຊ່ວຍເຫຼືອນັ້ໄດ້ຢ່າງມປະສດທພາບສງ
ສຸດ, ແລະ ພຈາລະນາວ່າ ຖ້າມການປ່ຽນແປງ/ປັບປ່ຽນສດໃນການຈັດສັນ ກໍມຄວາມຫວັງວ່າຈະເຮັດໄດ້ດກວ່າ
ເກົິ່າ ແລະ ມຄວາມເທົິ່າທຽມກັນຫຼາຍຂຶັ້ນກວ່າເກົິ່າ.
ຜົນໄດ້ຮັບທີ 2: ຈານວນນັກຮຽນໃນໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາ ທີມ
ິ່ ຄ
ີ ວາມສາມາດເພິິ່ງພາຕົນເອງໄດ້
ໃນການອ່ານການຂຽນ ແລະ ການຄານວນເລກເພີິ່ມຂຶື້ນ
ປະເດັນບັນຫາຫັກ: ນະໂຍບາຍໃໝ່ກ່ຽວກັບການເລືິ່ອນຂັັ້ນແບບຕໍິ່ເນືອ
ິ່ ງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄສອນຕ້ອງມການ
ສອນເພິ່ມຢໃ່ ນຫ້ອງຮຽນ, ແຕ່ເກືອບໝົດທຸກເມືອງ ແລະ ແຂວງກໍໄດ້ເຫັນດນໍາວ່າ ຍ້ອນຂາດເຂນງົບປະມານ,
ຄສອນບໍິ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການສອນເພິ່ມ ແລະ ບໍິ່ສາມາດຂໍເບກເງນຄືນໄດ້ ສໍາລັບການສອນເພິ່ມ
ຂອງເຂົາເຈົັ້າໃນຍາມພັກແລ້ງ.
ຄສອນບໍິ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຈໍາແນກນັກຮຽນທິ່ມບັນຫາດ້ານ
ສາຍຕາການໄດ້ຍນ ຫຼື ຜ້ມຄວາມບົກຜ່ອງດ້ານ ,ການຮັບຮ້. ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການປະເມນ ASLO ປ 2017 ຂອງ
ນັກຮຽນຂັັ້ນປ 3 .ຊັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜົນສໍາເລັດທາງການຮຽນຍັງຕໍິ່າໃນວຊາຄະນດສາດ ແລະ ພາສາລາວ ແລະ ອັດຕາ
ຄ້າງຫ້ອງຂອງນັກຮຽນຂັັ້ນ ປ 1 ຍັງສງໃນບາງເຂດ ( >10% ໃນ 40 ເມືອງໃນປ 201720-18). ການວເຄາະ
ຂໍັ້ມນສໍາຫຼວດສໍາລັບຊັັ້ນມັດທະຍົມແມ່ນພວມກໍາລັງດໍາເນນການຢ່ ແລະ ພາຍຫຼັງສໍາເລັດແລ້ວ ກໍອາດສາມາດ
ລະບຸໄດ້ເຖງປັດໄຈທິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜົນການຮຽນທິ່ມຫຼາຍລະດັບ.
ຂື້ສະເໜີແນະ: (ກ່ອນປີ 2020) ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການເລືິ່ອນຂັັ້ນແບບຕໍິ່ເນືອ
ິ່ ງຄວນໄດ້ການປັບປຸງ ເພືິ່ອໃຫ້
ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ ໃນທຸກໂຮງຮຽນ ບ່ອນທິ່ມຜົນການຮຽນຍັງຕໍິ່າ. ການປັບປຸງດັິ່ງກ່າວ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມການ
ປະກອບສ່ວນຈາກທ້ອງຖິ່ນ ເພືິ່ອກໍານົດໂຄງສ້າງການສະໜັບສະໜນເພິ່ມເຕມ ລວມທັງການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຈາກ
ນັກຄົັ້ນຄວ້າວໄຈ (ຈາກພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ຂອງກະຊວງສຶກສາທການ).
ປະເດັນບັນຫາຫັກ: ຫຼັກສດປະຖົມສຶກສາສະບັບໃໝ່ທິ່ມການປັບປ່ຽນເນືັ້ອໃນ ແລະ ວທການສອນຂອງວຊາ
ຄະນດສາດ ແລະ ພາສາລາວ ໄດ້ເລັ້ມການປະຕບັດແລ້ວ. ການຝຶກອົບຮົມສໍາລັບການປະຕບັດຫຼັກສດໃໝ່
ກໍາລັງຝືກໃຫ້ຄສອນທຸກຄົນ (ຄະນດສາດສໍາລັບຂັັ້ນ ປ 1 ເລັ້ມສອນ ໃນປ 2018 ແລະ ພາສາລາວຈະເລັ້ມໃນປ
2019 ແລະ ຕໍິ່ມາກໍແມ່ນວຊາໃນຂັັ້ນອຶິ່ນໆ)
ຂື້ສະເໜີແນະ: ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ຄວນສ້າງກົນໄກເພືິ່ອຕດຕາມຢ່າງໃກ້ຊດ ຜົນສໍາເລັດຂອງ
ຫຼັກສດປະຖົມສະບັບໃໝ່, ຈັດບຸລມະສດຜົນກະທົບຂອງຫຼັກສດຄະນດສາດ ແລະ ພາສາລາວສະບັບໃໝ່.
ປະເດັນບັນຫາຫັກ: ມັນມຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຢ່ໃນຜົນການຮຽນ ໃນຂອບເຂດທົິ່ວປະເທດ, ໂດຍ
ສະເພາະໃນບາງກຸ່ມຊົນເຜົິ່າ ແລະ ໃນກຸ່ມເດັກນ້ອຍທິ່ມຄວາມພການ.
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ຂື້ສະເໜີແນະ: (ກ່ອນ 2020) ຕ້ອງມຍຸດທະສາດ ແລະ ການຈັດສັນງົບປະມານ ເພືິ່ອປັບປຸງຜົນການຮຽນ
ຂອງກຸ່ມຄົນທິ່ມຜົນການຮຽນຕໍິ່າກວ່າຄ່າສະເລັິ່ຽແຫ່ງຊາດ. ງົບປະມານຄວນປະກອບມການສະໜັບສະໜນຂດ
ຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ ສກຂ ແລະ ສກມ ເພືິ່ອໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າມຄວາມສາມາດຊອກຫາວທການແກ້ໄຂໄດ້.
ຜົນໄດ້ຮັບທີ 3: ຈານວນຄູທີິ່ມີວຸດທິການສຶກສາ ແລະ ສະມັດຖະພາບເໝາະສົມກັບວິຊາສອນ
ເພີິ່ມຂຶື້ນເພິ່ອຊ່ວຍ ໃຫ້ຜົນການ ຮຽນດີຂຶື້ນໃນທຸກວິຊາຕາມຫັກສູດແຫ່ງຊາດແຕ່ການສຶກ
ສາກ່ອນໄວຮຽນຈົນຮອດຊັນ
ື້ ປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາ.
ປະເດັນບັນຫາຫັກ: ຄືດັິ່ງທິ່ໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນພາກທ6 , ຂໍັ້ຈາໍ ກັດທາງດ້ານງົບປະມານ ໃນປ 2017 ໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ການລົງທຶນໃສ່ການຝຶກອົບຮົມຄປະຈໍາການທິ່ໄດ້ວາງໄວ້ໃນ ESDP ຕ້ອງໄດ້ລົັ້ມເລກໄປ. ງົບປະມານບໍລ
ຫານ ທິ່ມໃນປັດຈຸບັນໃນຂັັ້ນເມືອງ ແມ່ນບໍພ
ິ່ ຽງພໍສໍາລັບການລົງຕດຕາມຊຸກຍ້ວທການສອນທິ່ຈໍາເປັນ ແລະ ການ
ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັັ້ນບ້ານກໍມຈໍາກັດ ເພືິ່ອໃຫ້ເຂົັ້າໃຈບົດບາດໜ້າທິ່ຂອງ
ຕົນ ໃນການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຄສອນ ຊຶິ່ງແມ່ນພະນັກງານຈາກຫ້ອງການສຶກສາທການ ແລະ ກລາເມືອງ ເປັນຜ້
ຈັດການຝຶກອົບຮົມໃຫ້. (ຫຼັກສດສ້າງຄແມ່ນກໍາລັງທົບທວນ).
ຂື້ສະເໜີແນະ: (ກ່ອນປ 2020) ກົມສ້າງຄຄວນເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊດຮ່ວມກັບກົມຈັດຕັັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ
ແລະ ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ງົບປະມານ ເພືິ່ອກະກຽມແຜນງົບປະມານການລົງທຶນ (ຄດໄລ່ລາຄາ, ຜົນ
ປະໂຫຍດທິ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບ, ທາງເລືອກໃນການດໍາເນນການ) ເພືິ່ອເພມ
ິ່ ເງນບໍລຫານໃຫ້ແກ່ຫ້ອງການສຶກສາທ
ການ ແລະ ກລາເມືອງ ໃຫ້ຫຼາຍຂຶັ້ນ ເພືິ່ອສືບຕໍິ່ຊຸກຍ້ການສະໜັບສະໜນແກ່ຄສອນທິ່ມຢ່
ປະເດັນບັນຫາຫັກ: ໃນລະດັບມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ, ຍັງຂາດຄສອນທິ່ມຄວາມສາມາດ ແລະ ຊໍານານ
ໃນວຊາວ ທະຍາສາດ, ເທັກໂນໂລຊ, ວສະວະກໍາ ແລະ ຄະນດສາດ (STEM). ຄວາມຕ້ອງການຈໍານວນຄສອນ
ໃນລາຍວຊາ ວທະຍາສາດວສະວະກໍາ ແລະ ຄະນດສາດ ,ເທັກໂນໂລຊ , ທິ່ເພິ່ມຂຶັ້ນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມການປັບປຸງ
ດ້ານການຮຽນຄະນດສາດໃນໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາ ແລະ ສືບຕໍິ່ໂຄສະນາເຜຍແຜ່ກ່ຽວກັບຄວາມສໍາຄັນຂອງ
ການຮຽນລາຍວຊາ STEM ທິ່ກ່າວມານັ້ໃນລະດັບຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ.
ຂໍ໊ສະເໜີແນະ: (ESDP 2021-2025) ນອກຈາກຂໍສ
ັ້ ະເໜແນະທິ່ກ່າວມາໃນຕອນຕົັ້ນກ່ຽວກັບການເພິ່ມ
ເງນບໍລຫານໃຫ້ແກ່ຫ້ອງການສຶກສາທການ ແລະ ກລາເມືອງ ເພືິ່ອສະໜັບສະໜນຊ່ວຍເຫຼືອຄສອນແລ້ວ,
ພະນັກງານຫ້ອງການສຶກສາທການ ແລະ ກລາເມືອງ ໂດຍສະເພາະຄສຶກສານເທດຕ້ອງເຂົັ້າໃຈຄວາມສໍາຄັນຂອງ
ວຊາ ວທະຍາສາດ, ເທັກໂນໂລຊ, ວສະວະກໍາ ແລະ ຄະນດສາດ (STEM). ໃນຫຼັກສດຍົກລະດັບໃຫ້ແກ່ຄສຶກ
ສານເທດໃດກໍຕາມ ຄວນເອົາໃຈໃສ່ສ້າງຂດຄວາມສາມາດໃຫ້ຄສຶກສານເທດ ເພືິ່ອຊ່ວຍຄໃນການສອນວຊາ
ຄະນດສາດໃນວທທາງທິ່ໜ້າສົນໃຈ.
ປະເດັນບັນຫາ: ຢ່ໃນທຸກລະດັບ, ຄສອນບໍິ່ມຄວາມຮ້ ແລະ ທັກສະທິ່ພຽງພໍເພືິ່ອສອນຫ້ອງຮຽນຮ່ວມ.
ຂື້ສະເໜີແນະ: (ກ່ອນປ 2020) ການກໍິ່ສ້າງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຄປະຈໍາການຢ່ໃນທຸກລະດັບ ຄວນກວມເອົາວທ
ການສອນໃນຫ້ອງຮຽນຮ່ວມ.
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ປະເດັນບັນຫາ: ວທການປະເມນໂຮງຮຽນ ແລະ ການປະເມນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນໃນຫ້ອງ ຍັງອ່ອນ
ແລະ ເຮັດບໍິ່ເປັນປົກກະຕ, ນັບທັງການສອບເສັງຈົບຊັັ້ນ ປ. 5.
ຂື້ສະເໜີແນະ: (ກ່ອນປ 2020) ການສ້າງແຜນປະເມນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ໂດຍອງໃສ່ຂອບການປະ
ເມນຜົນແຫ່ງຊາດ ທິ່ກໍາລັງພັດທະນາຢ່, ຄວນມການປະສານສົມທົບຢ່າງໃກ້ຊດກັບຄ່ຮ່ວມງານຈາກລະດັບ
ທ້ອງຖິ່ນ.
ຜົນໄດ້ຮັບທີ 4: ໂຮງຮຽນທຸກແຫ່ງມີແຫິ່ງທນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດພຽງພເພິ່ອປັບປຸງ
ການຮຽນຂອງນັກຮຽນ.
ປະເດັນບັນຫາຫັກ: ສັດສ່ວນຂອງງົບປະມານຂອງຂະແໜງການສຶກສາສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເງນເດືອນ ແລະ ເງນ
ອຸດໜນ (ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ແມ່ນ 89%) ສົິ່ງຜົນໃຫ້ມການຂາດງົບປະມານ ເພືິ່ອມາສະໜັບສະໜນການປັບປຸງ
ຜົນການຮຽນ. ໃນປັດຈຸບັນ ການຈັດສັນຄສອນຍັງບໍິ່ມປະສດທພາບເທືິ່ອ ແລະ ຍັງມຄອາສາສະໝັກເປັນຈໍານວນ
ຫຼວງຫຼາຍ.
ຂື້ສະເໜີແນະ (ກ່ອນປ 2020) ກົມການເງນ ແລະ ກົມແຜນການ ຂອງກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາຄວນ
ກະກຽມຮ່ວມກັນໃນການຂຽນບົດອະທບາຍໃຫ້ຄວາມຈະຈ່າງແຈ້ງ/ກະທັດຮັດ ຕໍິ່ກັບຄວາມຕ້ອງການງົບປະມານ
ຂອງສຶກສາ ເພືິ່ອໃຫ້ກະຊວງການເງນ ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນເວລາຈັດສັນ
ງົບປະມານ, ບົດຊແ
ັ້ ຈງ/ອະທບາຍຄວາມຕ້ອງການດ້ານງົບປະມານ ຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນການເຊືິ່ອມໂຍງລະຫວ່າງ
ຄວາມຕ້ອງການງົບປະມານເພິ່ມເຕມ ແລະ ບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ຄາດໝາຍໃນແຜນພັດທະນາຂອງຂະແໜງ
ການຢ່າງເປັນຮຸບປະທໍາ.
ບົດຊແ
ັ້ ຈງ/ອະທບາຍຕ້ອງໄດ້ຖືກຮັບຮອງຢ່າງເປັນທາງການຈາກຄະນະກໍາມະການ
ແຜນການ ແລະ ງົບປະມານ. ບົດຊແ
ັ້ ຈງ/ອະທບາຍນັ້ ຄວນກວມເອົາຄວາມຕ້ອງການ ງົບປະມານພາກ 63 ຂອງ
ຫ້ອງການສຶກສາທການ ແລະ ກລາເມືອງ ເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດມງົບປະມານຈັດຕັັ້ງປະຕບັດໂຄງການການສະໜັບ
ສະໜນວທການສອນ ຊຶິ່ງປັດຈຸບັນນຍ
ັ້ ັງກໍາລັງທົບທວນຄືນຢ່ ຫຼື ຄວາມຕ້ອງການງົບປະມານເພິ່ມເຕມເພືິ່ອ
ສ້ອມແປງໂຮງຮຽນທິ່ເປ່ເພຈາກໄພນໍັ້າຖ້ວມ. ບົດອະທບາຍຄວນມການຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນ ຈາກ
ຄວາມຕ້ອງການງົບປະມານເພິ່ມເຕມ ສໍາລັບຫ້ອງການສຶກສາທການ ແລະ ກລາເມືອງ ໃນການບໍລຫານ ແລະ ຄຸມ
້
ຄອງວຽກຂອງເຂົາເຈົັ້າ.
• ວເຄາະຜົນກະທົບທາງດ້ານງົບປະມານຕໍກ
ິ່ ັບທາງເລືອກນະໂຍບາຍການຈັດສັນຄໃຫ້ມຄວາມເຫມາະສົມ
ແລະ ນໍາສະເໜໃນກອງປະຊມຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ງົບປະມານ ໂດຍເຊນກະຊວງການ
ເງນ ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເຂົັ້າຮ່ວມນໍາ.
• ທົບທວນສດຈັດສັນງົບປະມານ ໃນປ 2020 ເພືິ່ອນ າໄປຈັດຕັັ້ງປະຕບັດໃນປ 2021.
ປະເດັນບັນຫາຫັກ: ການຈັດຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການເງນ ໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນຍັງບໍໄິ່ ດ້ຄໍານຶງເຖງຄວາມ
ຕ້ອງການຊັບພະຍາກອນເພິ່ມເຕມ ສໍາລັບຫ້ອງຮຽນຮ່ວມ ຕົວຢ່າງ ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອແກ່ເດັກພການ.
ມັນເປັນການໃຊ້ຈ່າຍທິ່ບມ
ໍິ່ ປະສດທພາບ ໃນການກໍິ່ສ້າງ ແລະ ປະກອບພະນັກງານ ໃຫ້ແກ່ “ໂຮງຮຽນພເສດ”
ເພິ່ມຕືິ່ມ, ເພາະສະນັັ້ນ ຕ້ອງສຸມທຸກຄວາມພະຍາຍາມເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ທຸກຫ້ອງຮຽນການເປັນຫ້ອງຮຽນຮ່ວມໄດ້,
ໂດຍສະເພາະສໍາລັບເດັກທິ່ມຄວາມຕ້ອງການພເສດ ແລະ ເດັກພການ.
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ຂສ
ື້ ະເໜີແນະ: (ESDP 2021-2025) ແຜນງົບປະມານຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ຄວນລະບຸ
ຄວາມຕ້ອງການງົບປະມານເພິ່ມເຕມເພືິ່ອສ້າງຫ້ອງຮຽນໃຫ້ເປັນຫ້ອງຮຽນຮ່ວມ.
ປະເດັນບັນຫາ: ຫຼາຍໂຮງຮຽນຍັງຈະສືບຕໍິ່ມການຂາດຄທິ່ຮ້າຍແຮງ ໃນຂະນະທິ່ມໂຮງຮຽນຫຼາຍແຫ່ງ ຊໍັ້າພັດມ
ຄເຫຼືອ. ບັນຫານັ້ ໄດ້ລະບຸໄວ້ເທືິ່ອທໍາອດໃນປ 2013,37 ແຕ່ກຍ
ໍ ັງບໍິ່ມຍຸດທະສາດເພືິ່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັິ່ງກ່າວ, ເຖງ
ແມ່ນວ່າໄດ້ມການສໍາຫຼວດຄກໍຕາມ.
ຂື້ສະເໜີແນະ: (ກ່ອນປ 2020) ໂດຍການຮ່ວມມືກັບລະກັບທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນ, ຄະນະ
ກໍາມະການຈັດສັນຄ ຄວນກວດກາເບິ່ງການຈັດສັນຕໍາແໜ່ງງານລັດຖະກອນໃນອານາຄົດ ຄວນເລັງໃສ່ບ່ອນທິ່ມ
ຕໍາແໜ່ງຫວ່າງຢ່ໃນໂຮງຮຽນທິ່ມການຂາດຄທິ່ສຸດ.
ຜົນໄດ້ຮັບທີ 5: ຈານວນນັກຮຽນຜູທ
້ ີິ່ຈົບການສຶກສາຂັນ
ື້ ພື້ນຖານ
ຜູ້ທີິ່ມີຄວາມສາມາດຂັື້ນ
ພື້ນຖານ ແລະ ຄວາມຮູຕ
້ າມຄວາມຕ້ອງການເພິ່ອສາມາດເຂົື້າເຮັດວຽກໃນຕະຫາດແຮງງານ ຫ
ສບຕິ່ຮຽນໃນການສຶກສາຫັງຂັື້ນພື້ນຖານເພີິ່ມຂຶື້ນ ຫ ກາຍເປັນຜູ້ປະກອບການ.
ປະເດັນບັນຫາ: ໃນຂະນະທິ່ອັດຕາຈົບຊັັ້ນປະຖົມບັນລຸໄດ້ກາຍ 80%, ອັດຕາຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນຕາມ
ກະແສນັກຮຽນ ມພຽງແຕ່ປະມານ 50% (ຍ້ອນອັດຕາເລືິ່ອນຂັັ້ນຈາກຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາຂຶັ້ນມັດທະຍົມຕົັ້ນຕໍິ່າ
ແລະ ການປະລະໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນເອງຍັງສງ) ແລະ ອັດຕາຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍຕາມກະແສ
ນັກຮຽນແມ່ນນ້ອຍກວ່າ 30%. ແຜນງານການສະໜອງເງນເບ້ຍລ້ຽງທິ່ອງໃສ່ຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບຊາວໜຸ່ມ ແລະ
ແມ່ຍງ ທິ່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ການສະໜອງຫໍພັກ (ສະເພາະຊາຍໜຸ່ມຊົນເຜົິ່າທິ່ມາຈາກເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກ)
ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນກະທົບໃນທາງບວກ
ແລະ
ມຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ມການຂະຫຍາຍອອກຕືິ່ມເທົິ່າທິ່
ຊັບພະຍາກອນອໍານວຍໃຫ້.
ຂສ
ື້ ະເໜີແນະ: (ກ່ອນປ 2020) ມຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ສືບຕໍເິ່ ຮັດການຄົັ້ນຄວ້າວໄຈຕືິ່ມ ເພືິ່ອຈໍາແນກໃຫ້ໄດ້
ປັດໄຈທິ່ເຮັດໃຫ້ອັດຕາການຈົບຊັັ້ນຕໍິ່າ ໂດຍສະເພາະໃນລະດັບຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ. ມັນມຄວາມຕ້ອງການໃຫ້
ເອົາໃຈໃສ່ຫຼາຍຂຶັ້ນໃນລະດັບຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ ເພືິ່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອນັກຮຽນ
ທິ່ມາຈາກກຸ່ມດ້ອຍໂອກາດ (ຄວາມທຸກຍາກ, ຊົນເຜົິ່າ, ສະພາບທ້ອງຖິ່ນ) ໂດຍການສະໜອງດ້ານງົບປະມານການ
ເງນ. ການຄົັ້ນຄວ້າວໄຈດັິ່ງກ່າວ ຄວນກວມເອົາ ການຄາດຄະເນທິ່ສົມເຫດສົມຜົນ ໃນການຄດໄລ່ມນຄ່າໃນ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດຍຸດທະສາດເພືິ່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍເລົິ່ານັ້
ກໍຄືການຍົກໃຫ້ເຫັນຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານການ
ພັດທະນາເສດຖະກດ-ສັງຄົມ ທິ່ລາວເຮົາຈະໄດ້ຮັບ ຈາກການປັບປຸງອັດຕາການຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ.
ປະເດັນບັນຫາຫັກ: ພາກເອກະຊົນສືບຕໍິ່ລາຍງານວ່າ ນັກຮຽນທິ່ຮຽນຈົບການສຶກສາຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ທິ່ເຂົັ້າສ່
ກໍາລັງແຮງງານ ຍັງຂາດທັກສະ ທັງທັກສະການແກ້ບັນຫາ, ທັກສະການຄົັ້ນຄດວເຄາະ ແລະ ຍັງຂາດທັກສະທາງ
ດ້ານອາຊວະສຶກສາ ເຊັິ່ນ: ທັກສະທາງດ້ານກົນຈັກ ຫຼື ທັກສະທິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການທ່ອງທ່ຽວ, ເຖງແມ່ນວ່າ ຄວາມ
ຕ້ອງການດ້ານແຮງງານໃນອານາຄົດຂອງ ພາກເອກະຊົນ ຕ້ອງໄດ້ມການປັບປຸງໃຫ້ດຂຶັ້ນ.
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ຂສ
ື້ ະເໜີແນະ: (ກ່ອນປ 2020) ການຂາດຂໍັ້ມນກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ (ແລະ ການ
ວເຄາະ) ເປັນອຸປະສັກທິ່ສໍາຄັນຢ່າງໜຶິ່ງໃນການພັດທະນາການສຶກສາຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ເພືິ່ອກະກຽມຊາວໜຸ່ມໃນການ
ເຂົັ້າສ່ການມວຽກເຮັດງານທໍາໃນ ສປປ ລາວ. ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ຕ້ອງໄດ້ນໍາໜ້າຂະບວນການ
ພັດທະນາຍຸດທະສາດໃນໄລຍະ (2 ຫາ 5 ປ) ກ່ຽວກັບການປະເມນຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານທັກສະດ້ານວຊາ
ການ ແລະ ທັກສະທາງດ້ານສັງຄົມ (Soft and Hard Skills) ແລະ ຄຸນລັກສະນະແບບກວ້າງໆ. ຂະບວນການ
ດັິ່ງກ່າວ ອາດກວມເອົາແຜນທິ່ຂອງແຫຼິ່ງຂໍັ້ມນທິ່ມຢ່ຂອງລັດຖະບານ (ສນສະຖຕ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ
ຫ້ອງການຕ່າງໆ ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດການສັງຄົມ,
ກະຊວງການເງນ, ແລະ ສະຖາບັນ ອາຊວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊັັ້ນສງ) ລວມທັງບົດລາຍງານ ແລະ ຂໍັ້ມນ
ຕ່າງໆທິ່ມຈາກພາກສ່ວນທຸລະກດ.
ແຜນທິ່ຂອງແຫຼິ່ງຂໍັ້ມນອາດຕດຕາມໄປດ້ວຍການສະໜັບສະໜນເຕັກນກ
ເພືິ່ອພັດທະນາວທການຮັບໃຊ້ການວເຄາະ ເພືິ່ອສະໜອງທດທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ບລມະສດສໍາລັບການ
ພັດທະນາຫຼັກສດ.
ປະເດັນບັນຫາຫັກ/ບັນຫາສາຄັນ: ນອກຈາກຄວາມຈໍາເປັນໃນການສົິ່ງເສມການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມ ແລະ
ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ ເປັນການສຶກສາໂດຍທົິ່ວໄປ (ໃນປັດຈຸບັນ ເປັນການສຶກສາພາກບັງຄັບ), ມັນມ
ຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງເພິ່ມການລົງທຶນເຂົັ້າໃສ່ການປັບປຸງຄຸນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງການສຶກສາຂັັ້ນ
ພືັ້ນຖານ ເພືິ່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ້ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານເສດຖະກດ-ສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ ເຮົາ.
ຂື້ສະເໜີແນະ: ອາດກວມເອົາແຜນຂອງການປະຕຮບຫຼັກສດຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາທິ່ມແລ້ວ ກໍຄືຄວາມພະຍາຍາມ
ສືບຕໍິ່ຈັດຕັັ້ງປະຕບັດຫຼັກສດ ຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນທິ່ໄດ້ຮັບການປະຕຮບຜ່ານມານັ້ ຢ່າງມປະສດທພາບດຂຶັ້ນ.
ທັງສອງຢ່າງນັັ້ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມການສ້າງຂດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຄ
ໃນການນໍາໃຊ້ວທການຮຽນຮ້ແບບຕັັ້ງໜ້າ
ເພືິ່ອສ້າງທັກສະທາງສັງງຄົມ “Soft Skills” (ຕົວຢ່າງ ການນໍາໃຊ້ຄວາມຮ້ໃນການອ່ານອອກຂຽນໄດ້ ແລະ
ຄະນດສາດ, ຄວາມຄດສ້າງສັນ, ການແກ້ໄຂບັນຫາ, ການສືິ່ສານ ແລະ ທັກສະກ່ຽວກັບ STEM) ທິ່ມຄວາມ
ຕ້ອງການຢ່ໃນຍຸກເສດຖະກດສັງຄົມທິ່ຈະເລນ. ສິ່ງເຫຼົິ່ານັ້ ຮຽກຮ້ອງໃກ້ມການຂະຫຍາຍການລົງທຶນ ຢ່ຕະຫຼອດ
ເວລາໃນດ້ານວັດຖຸອຸປະກອນຂອງໂຮງຮຽນ ດ້ວຍສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທິ່ແທດເໝາະ (ເຊັິ່ນ: ຫ້ອງທົດລອງ
ແລະ ຫ້ອງສະໝຸດ) ແລະ ຊັບພະຍາກອນຮັບໃຊ້ການຮຽນການສອນທິ່ຕ້ອງການ ເພືິ່ອໃຫ້ໄດ້ມາເຊິ່ງທັກສະທາງ
ສັງຄົມ. ສຸດທ້າຍແລ້ວ ການປະຕຮບຫຼັກສດ ແລະ ວທການສອນ ຕ້ອງໄປຄຽງຄ່ກັບການປະຕຮບທາງດ້ານການ
ປະເມນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ໂດຍປ່ຽນຈາກການສຸມໃສ່ຄວາມຈືິ່ຈໍາ ໄປສ່ການມທັກສະທາງສັງຄົມ. ທັງ 3
ເສົາຫຼັກ (ເນືັ້ອໃນຫຼັກສດ, ວທການສອນ ແລະ ການປະເມນຜົນ) ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມຄວາມພະຍາຍາມທິ່ຍືນຍົງ ແລະ
ມການປະສານງານຕະຫຼອດໃນຊ່ວງໄລຍະກາງ.
ຜົນໄດ້ຮັບທີ 6: ອັດຕາການຮູ້ໜັງສຂອງຜູໃ້ ຫຍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂນ
ຶື້ ແລະ ຮັບປະກັນດັດຊະນີ
ຄວາມສະເໝີພາບຍິງຊາຍ.
ປະເດັນບັນຫາຫັກ: ໃນຂະນະທິ່ອັດຕາການຮໜ
້ ັງສືຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຜໃ້ ຫຍ່ໄດ້ປັບປຸງຂຶັ້ນ ແຕ່ວ່າມັນກໍຍັງ
ມຄວາມແຕກໂຕນ ລະຫວ່າງກຸ່ມຄົນຍາກ ແລະ ຄົນຮັິ່ງມ, ລະຫວ່າງຊົນເຜົິ່າຕ່າງໆ ແລະ ຊົນະບົດ ແລະ ຕົວ
ເມືອງ.
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ຂສ
ື້ ະເໜີແນະ: (ESDP 2021-2025) ການສະໜອງຫຼັກສດການລົບລ້າງຄວາມບໍິ່ຮ້ໜັງສື ໃນການສຶກສາ
ນອກໂຮງຮຽນ ຄວນເລັງໃສ່ພືັ້ນທິ່ເປົັ້າໝາຍ ບ່ອນທິ່ອັດຕາການຮໜ
້ ັງສືຍັງຕໍິ່າຫຼາຍທິ່ສຸດ ໂດຍສະເພາະແມ່ຍງທມ
ິ່ າ
ຈາກກຸ່ມພາສາ ຈນ-ທເບດ.
ປະເດັນບັນຫາຫັກ: ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ຈາກການປະເມນ ຂັັ້ນ ປ. 3 ຂອງ ASLO ຍັງຂ້ອນຂ້າງຕໍິ່າ
ແລະ ຍັງບໍທ
ິ່ ັນຮ້ວ່າ ນັກຮຽນທິ່ປະລະການຮຽນກ່ອນຈະຈົບຊັັ້ນປະຖົມ ຍັງມຈໍານວນຫຼາຍປານໃດທິ່ຍັງສາມາດ
ອ່ານອອກຂຽໜໄດ້.
ຂສ
ື້ ະເໜີແນະ: (ESDP 2021-2025) ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ຄວນພຈາລະນາສ້າງບົດກວດສອບ
ແລະ ດໍາເນນການກວດສອບ ນັກຮຽນທິ່ຈົບຈາກໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາ ເພືິ່ອສຶກສາວ່າເຂົາເຈົັ້າຍັງສາມາດອ່ານ
ອອກຂຽນໄດ້ຢ່ຫຼືບໍິ່?
ຜົນໄດ້ຮັບທີ 7: ຄຸນນະພາບ ແລະ ຈານວນຂອງຜູ້ທຮ
ີິ່ ຽນຈົບການສຶກສາຫັງຂັນ
ື້ ພື້ນຖານ ທັງ
ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ແຫ່ງຊາດສະໄໝທີ 8.
ປະເດັນບັນຫາຫັກ: ໃນຂະນະທິ່ມນັກຮຽນຈົບຈາກການສຶກສາຫຼັງຂັັ້ນພືັ້ນຖານຈໍານວນບໍິ່ໜ້ອຍ ສາມາດຊອກ
ວຽກເຮົດງານທໍາໄດ້, ແຕ່ນັກຮຽນທິ່ຈົບຈາກສາຍ ວທະຍາສາດ, ເທັກໂນໂລຊ, ວສະວະກໍາ ແລະ ຄະນດສາດ
(STEM) ພັດຍັງບໍມ
ິ່ ພຽງພໍ. ສະຖາບັນພາກເອກະຊົນ ໄດ້ສມ
ຸ ໃສ່ແຕ່ວຊາທິ່ບແ
ໍິ່ ມ່ນ ວທະຍາສາດ, ເທັກໂນໂລຊ,
ວສະວະກໍາ ແລະ ຄະນດສາດ (STEM) ເພາະວ່າເຂົາເຈົັ້າບໍສ
ິ່ າມາດລົງທຶນໃສ່ອຸປະກອນທິ່ຈໍາເປັນເພືິ່ອສະໜັບສະ
ໜນການສອນໃນກຸ່ມວຊາທິ່ກ່າວມານັ້ໄດ້. ຢາກເພິ່ມການປະກອບສ່ວນຂອງ ຂະແໜງອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການບໍ
ລການ ໃຫ້ກັບຍອດຜະລດຕະພັນລວມ (GDP) ມຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງນັກຮຽນທິ່ຮຽນ
ຈົບຈາກມັດທະຍົມຕອນປາຍ, ວທະຍາໄລ ແລະ ມະຫາວທະຍາໄລເຊັິ່ນດຽວກັນ.
ຂສ
ື້ ະເໜີແນະ: (ESDP 2021-2025) ການໂຄສະນາເຜຍແຜ່ໃຫ້ກວ້າງຂວາງເພືິ່ອຊຸກຍໃ້ ຫ້ນັກຮຽນເຂົັ້າ
ຮຽນ ແລະ ມຄວາມສົນໃຈໃນວຊາ ວທະຍາສາດ, ເທັກໂນໂລຊ, ວສະວະກໍາ ແລະ ຄະນດສາດ (STEM) ແມ່ນ
ສິ່ງຈໍາເປັນ. ເຖງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນກໍມຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ມການປັບປຸງການສອນວຊາວທະຍາສາດ ແລະ
ຄະນດສາດໃນລະດັບປະຖົມສຶກສາ ແລະ ມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ, ລວມທັງເພືິ່ອຍົກສງຄວາມສົນໃຈຂອງນັກຮຽນ
ແລະ ການຮັບປະກັນພືັ້ນຖານທິ່ໜັກແໜ້ນສໍາລັບສືບຕໍິ່ການຮໍິ່າຮຽນໃນວຊາ (STEM). ນອກຈາກນັ້ ມັນຍັງມ
ຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງດ້ານ (STEM) ຢ່ໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ, ພ້ອມທັງສະໜອງ
ພືັ້ນຖານທັກສະດ້ານສັງຄົມ ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນທິ່ຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ທິ່ເຂົັ້າເຮັດວຽກໂດຍກົງຢ່ໃນ
ຂະແໜງການຈ້າງງານທິ່ທັນສະໄໝ. ການລົງທຶນ ແລະ ການໂຄສະນາເຜຍແຜ່ລັກສະນະນັ້ ອາດມຄວາມຍືນຍົງ
ກວ່າ ການພັດທະນານຕກໍາກ່ຽວກັບມາດຖານ ແລະ ເງືິ່ອນໄຂ ສໍາລັບນັກຮຽນທິ່ຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ
ທິ່ຮຈະສືບຕໍິ່ຮຽນມນລະດັບຕ່າງໆ.
ປະເດັນບັນຫາຫັກ: ຍັງຂາດການສໍາຫຼວດຕະຫຼາດແຮງງານ ແລະ ການສຶກສາຕດຕາມນັກຮຽນທິ່ຮຽນຈົບໄດ້
ຢ່າງສະໝໍິ່າສະເໝ ແລະ ທັນການ ເພືິ່ອແຈ້ງໃຫ້ທັງນັກຮຽນ ແລະ ຜບ
້ ໍລຫານການສຶກສາຫຼັງຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ໄດ້ຮ້ກ່ຽວ
ກັບຫຼັກສດທິ່ເປດສອນໃນລະດັບຕ່າງໆ. ການສໍາຫຼວດເຫຼົິ່ານັ້ ມັກຈະສຸມໃສ່ແຕ່ອົງກອນໃຫຍ່ໆທິ່ຕັັ້ງຢ່ໃນຂົງເຂດ
ຕົວເມືອງໃຫຍ່ເທົິ່ານັັ້ນ.
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ຂສ
ື້ ະເໜີແນະ: (ກ່ອນປ 2020) ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ຄວນສືບຕໍິ່ຮ່ວມມືກັບອົງກອນອືິ່ນໆ (ສນ
ສະຖຕແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດການສັງຄົມ ແລະ ອືິ່ນໆ) ເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດນໍາໃຊ້ຂໍັ້ມນທິ່ມ
ຢ່າງເຕັມສ່ວນ ລວມທັງການເກັບກໍາຂໍັ້ມນຢ່າງເປັນປົກກະຕ ແລະ ເຈລະຈາຕໍລ
ິ່ ອງກັບພາກເອກະຊົນເພືິ່ອເຮັດການ
ສໍາຫຼວດກ່ຽວກັບຕະຫຼາດແຮງງານຮ່ວມກັນ ເພືິ່ອໃຫ້ເຫັນໄດ້ຄວາມຕ້ອງການແຮງງານ ບໍສ
ິ່ ະເພາະແຕ່ໃນຂະແໜງ
ອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ບໍລການເທົິ່ານັັ້ນ ແຕ່ຍັງລວມໄປເຖງບໍລສັດຂະໜາດນ້ອຍໃນຂະແໜງປຸງແຕ່ງກະສກໍາອກ
ດ້ວຍ.
ປະເດັນບັນຫາ: ຫຼັກສດທິ່ມໃນສະຖາບັນອາຊວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວຊາຊບ ຍັງບໍິ່ໄດ້ກວມເອົາການສອນ
ຮຽນຮ່ວມ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຂົັ້າເຖງກໍຍາກ, ສິ່ງດັິ່ງກ່າວນັ້ ເປັນການກດຂວາງຜ້ຮຽນາທິ່ເປັນຄົນ
ພການໃນການເຂົັ້າເຖງຫຼັກສດວຊາຊບທິ່ສະໜອງໂດຍ TVET.
ຂື້ສະເໜີແນະ: (ESDP 2021-2025) ຄວນໄດ້ລະບຸຄວາມຕ້ອງການພເສດຂອງນັກຮຽນທິ່ເປັນຄົນພການ
ເພືິ່ອປັບປຸງການເຂົັ້າເຖງຫຼັກສດ TVET.
ຜົນໄດ້ຮັບທີ 8: ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາມີໂຄງສ້າງ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການ
ຕິດຕາມທີິ່ເໝາະສົມ
ໂດຍການນາໃຊ້ແຜນປະຈາປີຂອງຂະແໜງການທີິ່ມີການຄິດໄລ່ມູນຄ່າ
ແລະ ເຊິ່ອມໂຍງກັບແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ 2016-2020.
ປະເດັນບັນຫາ/ບັນຫາທີສ
ິ່ າຄັນ: ແຜນການປະຈໍາປຂອງຂະແໜງການທິ່ມການຄດໄລມນຄ່າ ACSEP ມ
ສັກກະຍະພາບໃນການປັບປຸງປະສດທພາບຂອງການລົງທຶນ, ແຕ່ສິ່ງເຫຼົິ່ານັ້ກໍຍັງບໍິ່ປາກົດໃຫ້ເຫັນເທືິ່ອ.
ຂສ
ື້ ະເໜີແນະ: (ກ່ອນປີ 2020) ຕ້ອງໄດ້ເພມ
ິ່ ການສະເໜ ACSEPs ຢ່າງເປັນລະບົບເຂົັ້າໃນວາລະກອງ
ປະຊຸມຂອງຄະນະກໍາມະການວາງແຜນ ແລະ ງົບປະມານ (ໃນເດືອນກຸມພາ ແລະ ມນາ) ກໍຄື ໃນຮອບວຽນການ
ຂຶັ້ນແຜນງົບປະມານ, ການຄາດຄະເນການເງນມະຫາພາກໄລຍະກາງໃຫມ່ (MTEFF) ແລະ ຮ່າງງົບະມານປະຈໍາ
ປ ເພືິ່ອແລກປ່ຽນຄໍາຄດຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບບລມະສດ (ເຊັິ່ນ ຈະສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນໄດ້ແນວໃດ).
ເຊືັ້ອເຊນຜ້ຕ່າງໜ້າກະຊວງການເງນ ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນເຂົັ້າຮ່ວມນໍາ. ຄວນພຈາລະນາ ເຖງ
ການຂະຫຍາຍ ACSEPs ລົງໄປສ່ລະດັບເມືອງ ໃນຂອບເຂດທົິ່ວປະເທດ. ສິ່ງເຫຼົິ່ານັ້ອາດເຮັດໄປພ້ອມດຽວກັນ
ກັບການເປດຕົວຂອງ PBMIS ທິ່ກໍາລັງຈະສໍາເລັດໃນມໍິ່ໆນັ້.
ປະເດັນບັນຫາຫັກ: ບົດລາຍງານການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດແຜນການປະຈໍາປ ໄດ້ໃຫ້ຂໍັ້ມນທິ່ຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບສິ່ງທິ່
ເກດຂຶັ້ນໃນປຜ່ານມາ ແລະ ຍັງໄດ້ບັນຈຸວຽກງານບລມະສດສໍາລັບປຕໍິ່ໄປ. ເຖງຢ່າງໃດກຕາມ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ຈະ
ເຫັນວ່າ ກດຈະກໍາທິ່ຈັດຕັັ້ງປະຕບັດຕົວຈງ ຍັງບໍິ່ໄປຕາມແຜນກດຈະກໍາທິ່ໄດ້ກາໍ ນົດໄວ້ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງ
ການສຶກສາ ແລະ ກລາ. ປະກົດການດັິ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ຂາດການເຊືິ່ອມໂຍງກັນລະຫວ່າງກດຈະກໍາທິ່ຈັດຕັັ້ງ
ປະຕບັດໃນປຕ່ລະປ ກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງວັດຖຸປະສົງ ດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ການບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບລະດັບສງ
ຂອງ ESDP.
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ຂື້ສະເໜີແນະ: (ກ່ອນປ 2020) ຄວນມການປັບປຸງໂຄງຮ່າງບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງແຜນ ຂອງແຕ່ລະ
ຂະແໜງການຍ່ອຍ ເພືິ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບ
ຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບລະດັບສຸງ.
ປະເດັນບັນຫາຫັກ: ESDP ແລະ ແຜນການເງນຂອງ ESDP ຍັງບໍິ່ທັນໄດ້ຄາໍ ນຶງເຖງຄວາມບອບບາງຂອງລາວ
ເຮົາ ຕໍິ່ໄພພບັດທໍາມະຊາດ (ເຊັິ່ນ ຜົນກະທົບຂອງໃຕ້ຝ່ນເກດສະໜາ ໃນປ 2009 ແລະ ໄພພບັດໃນລະດຝົນ ປ
2018)
ຂື້ສະເໜີແນະ: (ESDP 2021-2025) ໃນແຜນການເງນຂອງ ESDP 2016-2020 ສະບັບປັບປຸງ ແລະ
ແຜນການເງນສໍາລັບປ 2021-2025 ຄວນຈັດສັນຮ່ວງການເງນຂອງຂະແໜງການ ເພືິ່ອໄວ້ຕອບໂຕ້ກັບໄພພບັດ
ທິ່ອາດເກດຂຶັ້ນ.
ຜົນໄດ້ຮັບທີ 9: ແຜນການເງິນສາລັບແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ເນັນ
ື້ ໃສ່ຫຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມແຕກໂຕນລະຫວ່າງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ຊົນເຜົາ
ິ່ , ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ທ້ອງຖິິ່ນ
ປະເດັນບັນຫາຫັກ:
ປະຈຸບັນມຄວາມບໍິ່ສົມດຸນລະຫວ່າງງົບປະມານບໍລຫານທິ່ບໍິ່ແມ່ນເງນເດືອນ
ແລະ
ງົບປະມານເງນເດືອນ, ຊຶິ່ງຢ່ຂັັ້ນທ້ອງຖິ່ນ 90% ຂອງງົບປະມານ ແມ່ນເງນເດືອນ ແລະ ເງນອຸດໜນ (ເຖງແມ່ນ
ວ່າທົິ່ວຂະແໜງການແມ່ນມການຫຼຸດຜ່ອນສ່ວນແບ່ງຂອງຄ່າຈ້າງຢ່າງຕໍິ່ເນືິ່ອງ ຊຶງິ່ ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດເພິ່ມການລົງທຶນ
ຂຶນ
ັ້ ໄດ້ສ່ວນໃດສ່ວນໜຶິ່ງ ໃສ່ການປັບປງຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາ). ໃນລະບົບງົບປະມານປັດຈຸບັນ, ຍັງບໍິ່ມສິ່ງ
ຈງໃຈທິ່ເໝາະສົມເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ ປັບປຸງປະສດທພາບໃນການຈັດສັນຄ, ເນືິ່ອງຈາກ
ວ່າ ງົບປະມານທິ່ອາດປະຢັດໄດ້ຈາກການປັບປຸງການນໍາໃຊ້ຄ ແມ່ນບໍິ່ສາມາດໄປໃຊ້ຈ່າຍເຂົາັ້ ໃນວຽກງານອືິ່ນ ເພືິ່ອ
ປັບປຸງຜົນໄດ້ຮັບຂອງ ESDP.
ຂື້ສະເໜີແນະ: (ESDP 2021-2025) ຄວນມກົນໄກເພືິ່ອສ້າງສງິ່ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ກະຊວງສຶກ
ສາທການ ແລະ ກລາ ສາມາດປະຢັດງົບປະມານຈາກການຈັດສັນຄ ເພືິ່ອນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການລົງທຶນ, ການໃຊ້ຈ່າຍທິ່
ບໍິ່ແມ່ນເງນເດືອນ ຢ່ໃນແຜນງານ ແລະ ຍຸດທະສາດເພືິ່ອປັບປຸງຜົນໄດ້ຮັບຂອງ ESDP ເພືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກ
ໂຕນທາງດ້ານຜົນໄດ້ຮັບ ໂດຍສະເພາະລະຫວ່າງບົດບາດຍງຊາຍ, ຊົນເຜົິ່າ, ຄວາມພການ, ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ
ທ້ອງຖິ່ນ. (ລະບົບການວາງແຜນ ແລະ ງົບປະມານ ຕ້ອງຊ່ວຍສະໜັບສະໜນເປົັ້າໝາຍລວມຂອງ ESDP ທິ່ມ
ການເຊືິ່ອມໂຍງຢ່າງຈະແຈ້ງລະຫວ່າງຂໍັ້ສະເໜແນະສໍາລັບຜົນໄດ້ຮັບທ 9 ແລະ ທ 10 ແລະ ຂໍັ້ສະເໜແນະສໍາລັບ
ຜົນໄດ້ຮັບ ອືິ່ນໆຂອງ ESDP).
ປະເດັນບັນຫາຫັກ:
ການຮັບປະກັນໃຫ້ຂະບວນການຈັດສັນສ່ວນແບ່ງງົບປະມານແຫ່ງຊາດໃຫ້ມຄວາມ
ເປັນທໍາ ໃຫ້ຂະແໜງການຕ່າງໆ. ຢ່ໃນສປປ ລາວ ຂະບວນການດັິ່ງກ່າວ ແມ່ນອງໃສ່ NSEDP ເຊິ່ງໄດ້ຈັດບລມະ
ສດຂອງປະເທດພາຍໃນໄລຍະເວລາ 5 ປ. ເຖງຢ່າງໃດກໍຕາມ NSEDP ກໍບໍິ່ໄດ້ໃຫ້ການຊັ້ແຈງທິ່ເຂັັ້ມງວດໃນ
ການຈັດງົບປະມານໄປຕາມບລມະສດຕ່າງໆ. ດັິ່ງນັັ້ນ, ກະຊວງການເງນ (ສໍາລັບງົບປະມານບໍລຫານປົກກະຕ)
ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (ສໍາລັງົບປະມານບການລົງທຶນ) ໄດ້ກໍານົດບາງທດຊັ້ນໍາ ໃນການຈັດ
ສັນຊັບພະຍາກອນໃຫ້ຂະແໜງການຕ່າງໆ ໃນສະພາບງົບປະມານທິ່ຈໍາກັດ.
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ຂື້ສະເໜີແນະ: (ກ່ອນ 2020) ກົມແຜນການ ແລະ ກົມການເງນ ກະຊວງຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ຄວນ
ມການກະກຽມຄໍາຊັ້ແຈງ/ອະທບາຍທິ່ຊັດເຈນກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການງົບປະມານສຶກສາ ເພືິ່ອສ້າງຄວາມສົນໃຈ
ໃຫ້ແກ່ກະຊວງການເງນ ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຢ່ໃນຂະບວນການຮ່າງງົບປະມານ, ສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນໄດ້ຢ່າງເປັນຮບປະທໍາ ການເຊືິ່ອມໂຍງລະຫວ່າງການສະເໜຂໍງົບປະມານເພິ່ມ ແລະ ເປົັ້າໝາຍ ແລະ
ຈຸດປະສົງຂອງ ESDP. ບົດຊັ້ແຈງດັິ່ງກ່າວ ຄວນໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຢ່າງເປັນທາງການ ຈາກຄະນະກໍາມະການ
ແຜນການ ແລະ ງົບປະມານ. ຕົວຢ່າງ ມັນອາດກວມເອົາການສະເໜເພິ່ມເງນພາກ 63 ຂອງຫ້ອງການສຶກສາທ
ການ ແລະ ກລາເມືອງ ເພືິ່ອສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດແຜນງານສະໜັບສະໜນຄສຶກ
ສານເທດ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນກໍາລັງຢ່ໃນການກວດແກ້ ຫຼື ຄວາມຕ້ອງການງົບປະມານການລົງທຶນເພິ່ມສໍາລັບການ
ສ້ອມແປງໂຮງຮຽນທິ່ຖືກນໍັ້າຖ້ວມ.

ຜົນໄດ້ຮັບທີ 10: ການສ້າງນະໂຍບາຍ ແມ່ນອີງໃສ່ຂມ
ື້ ູນ ແລະ ສະພາບຄວາມເປັນຈິງ
ປະເດັນບັນຫາຫັກ: ໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ ໄດ້ມຫຼາຍລະບົບການຄຸມ
້ ຄອງຂໍມ
ັ້ ນຂ່າວສານ
(MIS), ແຕ່ການນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະ ການວາງແຜນຍັງມຂໍັ້ຈໍາກັດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢ່
ໃນຂະ
ແໜງການຍ່ອຍ. ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ຍັງມຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການປັບປຸງຂໍມ
ັ້ ນພະນັກ
ງານ (PMIS) ແລະ ຂໍັ້ມນການເງນ (WMIS) ໃຫ້ທັນສະພາບການ. ລະບົບ EMIS ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ
ແລະ ກລາ ໄດ້ສັງລວມເອົາຫຼາຍໆຕົວຊວ
ັ້ ັດ, ແຕ່ຍັງສັງເກດເຫັນວ່າ ຂໍັ້ມນຈໍານວນໜຶິ່ງ ຍັງບໍິ່ສອດຄ່ອງກັນ
ລະຫວ່າງ ຂໍັ້ມນຈາກ EMIS ແລະ ຂໍມ
ັ້ ນທິ່ເກັບໂດຍ LSIS, ຂໍມ
ັ້ ນຈາກການສໍາຫຼວດປະຊາກອນ ແລະ ການ
ຄົັ້ນຄວ້າຂອງສາກົນກ່ຽວເດັກຢ່ນອກໂຮງຮຽນ.
ມສນຄົັ້ນຄວ້າວໄຈການສຶກສາ ແລະ ກລາ ທິ່ຂຶັ້ນກັບສະຖາບັນຄົັ້ນຄວ້າວທະຍາສາດການສຶກສາ ຊຶິ່ງເຮັດ
ໜ້າທິ່ໃນການວໄຈ ແລະ ປະສານງານການຄົັ້ນຄວ້າວໄຈ ຢ່ໃນຂະແໜງການສຶກສາ. ໃນຂະນະທິ່ການສຶກສາ
ຄົັ້ນຄວ້າຫຼາຍຢ່າງໄດ້ການດໍາເນນໂດຍລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ແຕ່ການນໍາໃຊ້ຜົນຂອງ
ການຄົັ້ນຄວ້າວໄຈ ແມ່ນຍັງຈໍາກັດ ເພືິ່ອຊ່ວຍໃນການພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະ ການວາງແຜນ.
ຂື້ສະເໜີແນະ: (ກ່ອນປ 2020) ຕ້ອງມຍຸດທະສາດທິ່ຊ່ວຍໃຫ້ການນໍາໃຊ້ຂໍັ້ມນຂອງ MIS ດຂຶັ້ນ ເພືິ່ອຊ່ວຍໃນ
ການພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະ ການວາງແຜນ. ຄວນພຈາລະນາສ້າງຕັັ້ງພະແນກວເຄາະນະໂຍບາຍ ເຊິ່ງອາດເປັນ
ສ່ວນໜຶິ່ງຂອງກົມແຜນການ ຫຼື ຕດພັນຢກ
່ ັບຄະນະກໍາມະການວາງແຜນ ແລະ ງົບປະມານ. ພະແນກດັິ່ງກ່າວຕ້ອງ
ໄດ້ສຶກສາເບິ່ງຜົນຂອງການຄົັ້ນຄວ້າວໄຈ ເພືິ່ອຮວບຮວມ ແລະ ວເຄາະຄວາມຮ້ທິ່ມຢ່ ໃນຫຼາຍເອກະສານການ
ຄົັ້ນຄວ້າດັິ່ງກ່າວ ແລະ ດໍາເນນການວເຄາະທ່າອ່ຽງ ອງໃສ່ຂໍັ້ມນຈາກ EMIS ແລະ ບົດສໍາຫຼວດອືິ່ນໆ ເຊັິ່ນ LSIS
ເພືິ່ອຊ່ວຍໃນການພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະ ການວາງແຜນ.
ການນໍາໃຊ້ ຖານຂໍັ້ມນແຜນການ ແລະ ງົບປະມານ (PBMIS) ທິ່ກໍາລັງພັດທະນາໃນປະຈຸບັນ ແມ່ນເປັນ
ການພັດທະນາທິ່ດ, ແຕ່ຂໍັ້ຈາໍ ກັດແມ່ນ ບໍິ່ໄດ້ລວມເອົາຄອາສາສະໝັກ ເຂົັ້າໃນ PMIS. ການມຂໍັ້ມນລະອຽດກ່ຽວ
ກັບການສັບຊ້ອນຄອາສາສະໝັກ ແມ່ນເປັນສິ່ງທິ່ມຄວາມຈໍາເປັນ ເພາະຈະເປັນບ່ອນອງ ໃນການວາງແຜນໃນ
ອານາຄົດ.
ສນສະຖຕແຫ່ງຊາດ ຕ້ອງການໃຫ້ ຂະແໜງການອືິ່ນໆ ນໍາໃຊ້ສະຖຕປະຊາກອນທິ່ເປັນທາງການເພືິ່ອ
ຄດໄລ່ຕົວຊັ້ບອກທິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປະຊາກອນ (ຕົວຢ່າງ, ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນ ແລະ ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນໃໝ່). ຕ້ອງມຍຸດ
ທະສາດ ເພືິ່ອຮັບປະກັນຂໍັ້ມນໃຫ້ສາມາດເຂົັ້າກັນໄດ້ ເຊັິ່ນ ການປ່ຽນຈາກລະບົບປະຈບັນ ທິ່ຄເກັບຂໍັ້ມນ
ປະຊາກອນ ໄປສ່ການນໍາໃຊ້ຂໍັ້ມນຈາກສນສະຖຕແຫ່ງຊາດ (NSB Data).
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ປະເດັນບັນຫາຫັກ: ມຫຼາຍວຽກທິ່ໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕບັດແລ້ວ ໃນການກະກຽມລະບົບການຕດຕາມ ແລະ ປະ
ເມນຜົນແບບກວ້າງຂວາງ. ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການຕດຕາມດັິ່ງກ່າວ ຈະເປັນຂໍັ້ມນທິ່ຈະແຈ້ງຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ຂະບວນ
ການລາຍງານ ແລະ ການວາງແຜນ. ເຖງແມ່ນວ່າພະນັກງານຂະແໜງການຍ່ອຍຢ່ຂັັ້ນສນກາງ, ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ
ເມືອງ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ໃນການນໍາໃຊ້ລະບົບໃໝ່ ແລະ ໄດ້ມການກໍານົດເຄືິ່ອຂ່າຍ M&E ຈະແຈ້ງແລ້ວ, ແຕ່
ມຂໍັ້ມນອ້າງອງພຽງເລັກນ້ອຍ ເຄືິ່ອງມືດັິ່ງກ່າວໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ ຢ່າງມປະສດທພາບ.
ຂື້ສະເໜີແນະ: (ກ່ອນປ 2020) ຄວນພຈາລະນາ ການທົບທວນລະບົບ M&E ທິ່ມໃນປັດຈຸບັນ ເພືິ່ອລຸດຜ່ອນ
ຄວາມສັບສົນໃນການລາຍງານ, ໂດຍສະເພາະຂໍັ້ມນທິ່ລາຍງານເປັນໄຕມາດ. ຄວນດໍາເນນການທົບທວນຈຸດປະສົງ
ຂອງລະບົບ ESDP M&E ເພືິ່ອກໍານົດລະດັບທິ່ເໝາະສົມໃນການລາຍງານ ESDP: ຈະລາຍງານພຽງແຕ່ລະດັບ
ນະໂຍບາຍ, ຈຸດປະສົງ, ຜົນໄດ້ຮັບ ຫຼື ຮອດຂັັ້ນກດຈະກໍາພ້ອມ?
ຜົນໄດ້ຮັບທີ 11: ມີຈານວນນັກກິລາສະໝັກຫິື້ນ ແລະ ນັກກິລາອາຊີບ ທີິ່ມີຄນ
ຸ ນະພາບເຊິ່ອມໂຍງ
ກັບກິລາ-ກາຍຍະກາພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ແລະ ຮູຮ
້ ັກສາສີລະປະວັດທະນະທາຂອງຊາດ
ປະເດັນບັນຫາຫັກ: ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ການມສ່ວນຮ່ວມໃນກລາ-ກາຍຍະກໍາ ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍິ່ເນືິ່ອງ
ຕະຫຼອດໄລຍະຂອງ ESDP. ໄດ້ມການສະໜອງອຸປະກອນໃຫ້ ກລາມວນຊົນ, ໂຮງຮຽນໄດ້ມຄກລາເພິ່ມຂືັ້ຶນ
ເຊັິ່ນດຽວກັບຄສລະປະ ແລະ ໄດ້ເປັນຕົວແທນຂອງປະເທດໃນການເຂົັ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນຢ່ພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ.
ຂື້ສະເໜີແນະ: (ESDP 2021-2025) ການຂະຫຍາຍຄວາມສົນໃຈ ແລະ ການມສ່ວນຮ່ວມໂດຍລວມ
ແມ່ນຍັງບໍິ່ທົິ່ວເຖງ ເຂດດ້ອຍໂອກາດຢພ
່ າຍໃນປະເທດ. ແນະນໍາໃຫ້ມລະບົບໂກຕ້າ ແລະ ງົບປະມານເພືິ່ອ
ສະໜອງເຄືິ່ອງກລາ ແລະ ສລະປະ ໃຫ້ຄວບຄຸມທົິ່ວພືັ້ນທິ່ ທິ່ດ້ອຍໂອກາດຢ່ໃນປັດຈຸບັນ.
I.

ຂອບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນຂອງ ESDP 2016-20

ປະເດັນບັນຫາຫັກ: ມການຊໍັ້າຊ້ອນກັນລະຫວ່າງການລາຍງານ ຈາກບົດລາຍງານການປະຕບັດງານຂອງ
ຂະແໜງການປະຈໍາປ (ຂອງກົມແຜນການ) ແລະ ການລາຍງາານຂອບການຕດຕາມ ແລະ ປະເມນຜົນ (ຂອງກົມ
ກວດກາ). ເຖງແນວໃດກໍິ່ຕາມ, ມັນມຊ່ອງຫວ່າງທິ່ໜ້າເປັນຫ່ວງຢໃ່ ນການຕດຕາມ ແລະ ປະເມນຜົນ: ໄດ້ມການ
ຢຸດເຊົາການຕດຕາມການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດຂອງຂະແໜງການ ຮ່ວມກັບຄຮ
່ ່ວມພັດທະນາ (JSRM) ແລະ ບໍໄິ່ ດ້
ເຮັດບົດລາຍງານທົບທວນຕາມຫົວຂໍັ້ປະຈໍາປ.
ສະນັັ້ນ, ມັນຈຶິ່ງບໍໄິ່ ດ້ມການຕດຕາມຜົນສໍາເລັດຂອງບັນດາ
ຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າທຽບໃສ່ 11 ຜົນໄດ້ຮັບລະດັບສງ. ນອກນັັ້ນ, ຍັງຂາດການຕດຕາມ
ທິ່ເປັນລະບົບຂອງການຈັດສັນງົບປະມານ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍ.
ການຕດຕາມການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດຂອງ
ຂະແໜງການຮ່ວມກັບຄຮ
່ ່ວມພັດທະນາ (JSRM) ທິ່ຜ່ານມາ ໄດ້ລວມເອົາຫົວຂໍ,ັ້ ສະຖານະພາບດ້ານການເງນ
ຂອງຂະແໜງການ.
ຂື້ສະເໜີແນະ: (ກ່ອນປ 2020) ຄວນດໍາເນນການວເຄາະຄວາມຊໍາັ້ ຊ້ອນກັນ ຂອງການລາຍງານການປະຕບັດ
ງານຂອງຂະແໜງການປະຈໍາປ (ຂອງກົມແຜນການ) ແລະ ການລາຍງາານຂອບການຕດຕາມ ແລະ ປະເມນຜົນ
(ຂອງກົມກວດກາ) ເພືິ່ອປັບປຸງ ທັງຂັັ້ນຕອນຂອງການລາຍງານ ແລະ ປັບປຸງຄວາມສອດຄ່ອງຂອງທັງສອງບົດ
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ລາຍງານດັິ່ງກ່າວ .ຂອບການຕດຕາມ ແລະ ປະເມນຜົນສໍາລັບແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ຂອງກົມກວດ
ກາ ຄວນກໍານົດບລມະສດລາຍງານໃນລະດັບນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ.
ພະນັກງານເຄືອຂ່າຍ M&E ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຊຸດເຄືິ່ອງມື APMR ເພືິ່ອເກັບກໍາຂໍັ້ມນທິ່ສໍາຄັນຈາກຂະແໜງການ
ຍ່ອຍເພືິ່ອປັບປຸງການສັງລວມ ແລະ ການວເຄາະຂໍັ້ມນທຽບໃສ່ຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບລະດັບ
ສງ.
ເນືິ່ອງຈາກວທການ JSRM ທິ່ຜ່ານມາ ແມ່ນຖືກພຈາລະນາວ່າບໍິ່ຄຸ້ມຄ່າ, ESWG ຄວນລະບຸກົນໄກອືິ່ນ
ເພືິ່ອຕດຕາມຄວາມສໍາເລັດຂອງນະໂຍບາຍ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າ ໃນປະຈຸບັນ ຂອງຜົນໄດ້ຮັບລະດັບສງ. ຜົນ
ຂອງການທົບທວນກາງສະໄໝ ຈະເປັນພືັ້ນຖານສໍາລັບການຕດຕາມ ແລະ ປະເມນຜົນໃນອະນາຄົດ.
ກົນໄກທິ່ຈະປ່ຽນແທນ JSRM ຄວນຊ່ວຍໃຫ້ກົມກວດກາໃນການລະບຸຫົວຂໍັ້ທິ່ສໍາຄັນ ສໍາລັບການ
ວເຄາະໃນລວງເລກ ທິ່ເປັນສ່ວນໜຶິ່ງຂອງບົດລາຍງານທົບທວນຕາມຫົວຂໍັ້ປະຈໍາປ (ດັິ່ງທິ່ຜ້ປະເມນເອກະລາດ
ໄດ້ແນະນໍາ, ຫົວຂໍັ້ທິ່ຈະນໍາມາປະເມນ ຄວນແມ່ນຫົວຂໍັ້ທິ່ກ່ຽວກັບແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ
ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ). ກົນໄກປ່ຽນແທນນັ້ ຄວນສຶກສາເບິ່ງ ການຈັດສັນງົບປະມານ ແລະ ການ
ໃຊ້ຈ່າຍ ຢ່າງເປັນປົກກະຕ, ໂດຍອງໃສ່ຂໍັ້ແນະນໍາອືິ່ນໆ ຂອງບົດລາຍງານສະບັບນັ້ ກ່ຽວກັບການຈັດບລມະສດ
ໃນການຈັດສັນງົບປະມານ ເພືິ່ອຫຼຸດຊ່ອງຫວ່າງຄວາມແຕກໂຕນ ຂອງຂະແໜງການ. ຫົວຂໍັ້ອືິ່ນໆ ສາມາດກວມ
ເອົາຜົນກະທົບຂອງເງນບໍລຫານໂຮງຮຽນ ແລະ ວທການທິ່ຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາເມືອງ ນໍາ
ໃຊ້ງົບປະມານດັິ່ງກ່າວ.
ປະເດັນບັນຫາຫັກ: ລັກສະນະທິ່ຄ້າຍຄືກັນ ຂອງຕົວຊັ້ບອກຂອງ 5 ຈຸດປະສົງຂອງ ESDP ແລະ ຕາຕະລາງ
KPI ແມ່ນເປັນຕົວຊບ
ັ້ ອກລະດັບຊາດ .ເຖງແມ່ນວ່າຕົວຊບ
ັ້ ອກລະດັບຊາດ ສາມາດສະໝອງການວັດແທກ
ຜົນສໍາເລັດຂອງລະບົບ, ແຕ່ມັນກໍບໄໍິ່ ດ້ໃຫ້ຂມ
ໍັ້ ນໃນລວງເລກໃຫ້ແກ່ຜບ
້ ໍລຫານ ວ່າເປັນຫຍັງ (ຫຼື ສາຍເຫດໃດ )
ທິ່ຜົນອາດອອກມາຕ່າງກັນຂອງກຸ່ມເດັກນ້ອຍທິ່ແຕກຕ່າງກັນ; ຂໍມ
ັ້ ນທິ່ຈໍາເປັນເພືິ່ອທົບທວນຄືນຍຸດທະສາດ ແລະ
ວທການ ເພືິ່ອໃຫ້ບັນລຸເປົັ້າໝາຍລວມຂອງ ESDP 2016-2020. ການນໍາໃຊ້ສະເພາະຕົວຊບ
ັ້ ອກລະດັບຊາດ
ແມ່ນຍັງບໍສ
ິ່ ອດຄ່ອງກັບເປົັ້າໝາຍລວມຂອງ ESDP - ດັິ່ງທິ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນຜົນໄດ້ຮັບຂອງ ESDP - ການປັບປຸງ
ຄວາມເປັນທໍາ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ.
ຂື້ສະເໜີແນະ: (ESDP 2021-2025) ການນໍາໃຊ້ຈາໍ ນວນກຸ່ມເມືອງ “ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອພເສດ” ຫຼື
“ດ້ອຍໂອກາດ” ແລະ ການຕດຕາມການຫຼຸດຊ່ອງຫວ່າງ ລະຫວ່າງບັນດາເມືອງເຫຼົິ່ານັັ້ນ ແລະ ແນວໂນ້ມຂອງ
ຊາດ ອາດເປັນທາງເລືອກທິ່ດກວ່າ ຖ້າຫາກລວມເອົາຕົວຊັ້ບອກຂອງທ້ອງຖິ່ນ ເຂົັ້າໃນການຕດຕາມ ຂອງ ESDP
ເພືິ່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການພັດທະນາ ການປັບປຸງການວາງແຜນ ແລະ ການຂຶັ້ນງົບປະມານ ເພືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມແຕກໂຕນ. ໃນການນໍາໃຊ້ວທການດັິ່ງກ່າວ, ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ແລະ ຄຮ
່ ່ວມພັດທະນາ
ສາມາດປະເມນໄດ້ວ່າ ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພວກເຂົາໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ເມືອງທມຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດບໍໄິ່ ດ້ດ ສາມາດ
ປັບປຸງຜົນໄດ້ຮັບໃນລະດັບທິ່ສງກວ່າແນວໂນ້ມໂດຍລວມ ຢໃ່ ນລະບົບ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ
ໃນຂະນະທິ່ຜົນໄດ້ຮັບລວມຍັງສືບຕໍິ່ມການປັບປຸງ.

III.

ບັນຫາ, ສິິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຂື້ສະເໜີແນະອິ່ນໆ (ESDP 2021-2025).

ຜົນໄດ້ຮັບທີ 1: ຈໍານວນນັກຮຽນແຕ່ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ຈົນຮອດ ມ 4 ເຂົັ້າເຖງການສຶກສາ ທິ່ມຄຸນ
ນະພາບທິ່ດ ເພິ່ມຂຶັ້ນ ໂດຍສຸມໃສ່ພເສດຜ້ທິ່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມສະເໜພາບຍງ-ຊາຍ
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ສິິ່ງທ້າທາຍ: ໃນທົິ່ວຂະແໜງສຶກສາ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມການສ້າງໂຮງຮຽນເພິ່ມເຕມ ຊຶິ່ງເປັນຄວາມຕ້ອງການອັນ
ດຽວກັນ ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມຢຂ
່ ັັ້ນສນກາງ, ກໍຄືກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ຢໃ່ ນຂັັ້ນແຂວງ, ຂັັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັັ້ນ
ສນກາງ. ເຖງຢ່າງໃດກໍິ່ຕາມ, ບໍິ່ມຫຼັກຖານໃດທິ່ຈະຊ່ວຍບອກວ່າມເດັກນ້ອຍຈັກຄົນໃນບ້ານ ຫຼື ຊຸມຊົນໃດໜຶິ່ງ ທິ່
ບໍິ່ສາມາດເຂົັ້າເຖງໂຮງຮຽນໄດ້ ແລະ ເບິ່ງຄືວ່າຜ້ບໍລຫານລະດັບສນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ບໍິ່ມຂໍັ້ມນທິ່ຈະແຈ້ງ ເພືິ່ອ
ຈະເປັນຂໍັ້ມນພືັ້ນຖານ ເພືິ່ອຊ່ວຍໃນການຕັດສນໃຈ ແລະ ມເປົັ້າໝາຍທິ່ຈະແຈ້ງ ເພືິ່ອຂໍງົບປະມານ. ຂໍັ້ມນລະອຽດ
ຈາກກອງປະຊຸມຂັັ້ນແຂວງ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖງການເຂົັ້າໂຮງຮຽນເພິ່ມຂຶັ້ນ ແລະ ອັດຕາປະລະຫຼຸດລົງ ເນືິ່ອງຈາກ
ໄດ້ສ້າງຫໍພັກສໍາລັບນັກຮຽນ ແລະ ຄອາຈານ ໃນເຂດດ້ອຍໂອກາດ.
ຂື້ສະເໜີແນະ: ຜ້ບໍລຫານຂະແໜງການຍ່ອຍ ຢ່ຂັັ້ນສນກາງ ຄວນເຮັດວຽກຢາິ່ງໃກ້ຊດຫຼາຍຂຶັ້ນກັບພະແນກ
ສຶກສາທການ ແລະ ກລາແຂວງ ເພືິ່ອເອົາຂໍັ້ມນທິ່ຈະແຈ້ງ ກ່ຽວກັບຊ່ອງຫວ່າງໃນການສະໜອງ, ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ມຂໍັ້
ມນທໜ
ິ່ ກ
ັ ແໜ້ນ ເພືິ່ອເຮັດແຜນປະຈໍາປ ແລະ ແຜນລາຍຈ່າຍສໍາລັບການກໍິ່ສ້າງ ແລະ ທຸກຄົນສາມາດເຂົັ້າໃຈແຜນ
ດັິ່ງກ່າວ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ຄວນສືບຕໍິ່ພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ລະບົບກຸ່ມໂຮງຮຽນ
ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເພືິ່ອກໍານົດເປົັ້າໝາຍການລົງທຶນທິ່ອງໃສ່ຫຼັກຖານໃນຊຸມຊົນທິ່ດ້ອຍໂອກາດ.
ບາງຄັັ້ງ ມັນກໍເປັນໄປບໍິ່ໄດ້ ທິ່ຈະສ້າງໂຮງຮຽນຢ່ເຂດທິ່ມເດັກນ້ອຍພຽງໜ້ອຍດຽວ. ດັິ່ງນັັ້ນ, ຕ້ອງ
ໄດ້ລວມເອົາຍຸດທະສາດອືິ່ນ ເພືິ່ອຮັບປະກັນວ່າ ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນໄດ້ເຂົັ້າເຖງໂຮງຮຽນປະຖົມ ເຊັິ່ນ:
➢ ປຸກລະດົມຊຸມຊົນເພືິ່ອມສ່ວນຮ່ວມໃນການຂົນສົິ່ງ ແລະ ການປ້ອງກັນ ໃນລະຫວ່າງເດນທາງໄປ
ໂຮງຮຽນ
➢ ປັບປຸງລະບົບກຸ່ມໂຮງຮຽນ ເພືິ່ອນໍາໃຊ້ຄໃຫ້ເກດປະໂຫຍດສງສຸດ
➢ ສ້າງຫໍພັກ ຢ່ໃນໂຮງຮຽນ
➢ ຝຶກອົບຮົມຊຸມຊົນໃຫ້ມຄວາມເຂົັ້າໃຈທິ່ດຂຶັ້ນກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງການສຶກສາ
ສິິ່ງທ້າທາຍ: ມັນມຄວາມຈ າເປັນທິ່ຕ້ອງເພິ່ມຄວາມເປັນເຈົັ້າການ ແລະ ການມສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ແລະ
ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັນ
ັ້ ບ້ານ. ມັນມຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນຊຸມຊົນທິ່ທຸກຍາກ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດ ບ່ອນທິ່
ການມສ່ວນຮ່ວມ ຜ່ານມາ ແມ່ນອງໃສ່ຈໍານວນເງນທິ່ໃຫ້ໂຮງຮຽນ.
ຂື້ສະເໜີແນະ: ຂະຫຍາຍຄວາມເປັນເຈົັ້າການ ຜ່ານການສ້າງຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການເພິ່ມຄຸນນະພາບ. ນັ້
ສາມາດຊ່ວຍໄດ້ ຖ້າຫ້ອງການສຶກສາທການ ແລະ ກລາເມືອງ, ພະແນກສຶກສາທການ ແລະ ກລາແຂວງ ແລະ ສນ
ກາງ ຊຸກຍໂ້ ຮງຮຽນ ໃນການເຜຍແຜ່ຜົນການຮຽນຂອງເຂົາເຈົັ້າ, ສົມທຽບ ກັບໂຮງຮຽນທິ່ຄ້າຍຄືກັນ ຢໃ່ ນເມືອງ
ຕ່າງໆ ແລະ ເຜຍແຜ່ໃຫ້ຊຸມຊົນໄດ້ຮັບຮ້ .
• ການສະໜອງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ
ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງສະໝໍິ່າສະເໝ
ຕະຫຼອດໄລຍະຂອງ
ESDP ແລະ ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນ ໄດ້ເພິ່ມສງຂຶັ້ນໃນແຕ່ລະປ. ເຖງຢິ່າງໃດກໍິ່ຕາມ, ເພືິ່ອຮັບປະກັນການ
ຄວບຄຸມ ແບບທົິ່ວເຖງ ມັນມຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງແກ້ໄຂຄວາມແຕກໂຕນ ທິ່ເກດຈາກທິ່ຕັັ້ງທາງພມ
ສັນຖານ ແລະ ກຸ່ມຊົນເຜົິ່າ. ມັນສາມາດບັນລຸໄດ້ຫຼາຍ ຖ້າພໍແ
ິ່ ມ່ ແລະ ຊຸມຊົນ ຫາກໄດ້ຮັບຮຄ
້ ວາມສໍາຄັນ
ຂອງການສຶກສາໃນໄລຍະຕົັ້ນຂອງເດັກ ແລະ ສ້າງກຸ່ມຫຼັ້ນດ້ວຍຕົນເອງ. ດັິ່ງນັັ້ນ, ແນະນໍາໃຫ້ເພິ່ມຂອບ
ເຂດຂອງກດຈະກໍາ ປກຈດສໍານຶກຂອງຊຸມຊົນໃຫ້ເຖງພືັ້ນທິ່ ທິ່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຫ່າງໄກທິ່ສຸດ, ຊຶິ່ງຈະ
ສົິ່ງຜົນໃຫ້ຄວາມ ແຕກໂຕນຫຼຸດລົງ ພາຍໃນປ 2025.
• ການຫຼຸດອັດຕາປະລະ ແມ່ນບັນຫາສໍາຄັນຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ. ໃນປ 2017/18
ອັດຕາປະລະ ແມ່ນ 9.2% ທຽບໃສ່ເປົັ້າໝາຍປ 2020 ເຊິ່ງຕ້ອງຫຼຸດອັດຕາປະລະລົງຈາກ 7% ມາເປັນ
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2%. ນອ
ັ້ າດແມ່ນ ໝຶິ່ງໃນເຫດຜົນ ທິ່ການປະລະເພິ່ມຂຶັ້ນ ຍ້ອນກົດໝາຍໃໝ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ນັກຮຽນ
ຕ້ອງຈົບການສຶກສາຂັັ້ນພືັ້ນຖານ. ນັກຮຽນຜທ
້ ິ່ເຄຍຢຸດເຊົາການຮຽນຂອງເຂົາເຈົັ້າ ໃນຕອນທ້າຍຂອງຊັັ້ນ
ປະຖົມ ອາດບໍຢ
ິ່ າກ ຫຼື ບໍສ
ິ່ າມາດຮຽນຕໍິ່ຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນເຕັມສປ
ິ່ . ມັນບໍມ
ິ່ ຂໍມ
ັ້ ນເພືິ່ອວັດແທກວ່າ
ມຈໍານວນຫຼາຍປານໃດທິ່ປະລະຈາກການສຶກສາສາມັນ, ແລ້ວໄປເຂົັ້າຮຽນຢໃ່ ນຫຼັກສດການສຶກສານອກ
ໂຮງຮຽນ ຫຼື ຫຼັກສດ TVET. ແນະນໍາໃຫ້ບັນທຶກການປ່ຽນແປງດັິ່ງກ່າວ ແລະ ນໍາໃຊ້ເປັນພືັ້ນຖານເພືິ່ອ
ເຂົັ້າໃຈກະແສຂອງນັກຮຽນໄດ້ຈະແຈ້ງຫຼາຍຂຶັ້ນ ກໍຄືການນໍາໃຊ້ຂມ
ໍັ້ ນດັັ້ງກ່າວເພືິ່ອຊ່ວຍໃນການຕັດສນ
ບັນຫາໃນຕໍິ່ໜ້າ ໃນປ 2025.
ຜົນໄດ້ຮັບທີ 2: ຈໍານວນນັກຮຽນປະຖົມ ທິ່ມຄວາມສາມາດເພິ່ງພາຕົນເອງໃນການອ່ານ, ການຂຽນ ແລະ ການ
ຄໍານວນເລກເພິ່ມຂຶັ້ນ.
ສິິ່ງທ້າທາຍ: ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການເລືິ່ອນຂັັ້ນແບບຕໍິ່ເນືິ່ອງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄຕ້ອງໄດ້ສອນຊ້ອມເພິ່ມ ແຕ່ຫ້ອງ
ການເມືອງ ແລະ ແຂວງສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນເຫັນດວ່າ, ຍ້ອນຂາດງົບປະມານ, ຄບໍໄິ່ ດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ
ການສອນເພິ່ມ,ລວມທັງພວກເຂົັ້າເຈົັ້າກໍຍັງບໍໄິ່ ດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃນການລະບຸເດັກນ້ອຍທິ່ມຄວາມບົກຜ່ອງ
ທາງການເບິ່ງເຫັນ, ໄດ້ຍນ ຫຼື ຄວາມຮັບຮ.້
ຂື້ສະເໜີແນະ:
• ສກມ ແລະ ສກຂ ເພິ່ມຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຄ ໃນການສອນເພິ່ມໃຫ້ມປະສດທພາບ.
• ຂັັ້ນສນກາງ ແລະ ແຂວງເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊດກັບຫ້ອງການສຶກສາທການ ແລະ ກລາເມືອງ ແລະ
NGOs ເພືິ່ອສະໜອງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ແນະນໍາຄໃນການລະບຸເດັກນ້ອຍທິ່ມຄວາມບົກຜ່ອງທາງ
ການເບິ່ງເຫັນ, ໄດ້ຍນ ຫຼື ຄວາມຮັບຮ້. ອົງການ CRS ແມ່ນໄດ້ສຸມໃສ່ໃນດ້ານນັ້ ຢ່າງຕັັ້ງໜ້າ.
• ການຮຽນພາສາລາວ ແລະ ຄະນດສາດ ແມ່ນບັນຫາຫຼັກສໍາລັບຂະແໜງການຍ່ອຍປະຖົມສຶືກສາ. ມອົງ
ການຈັດຕັັ້ງຕ່າງໆ ທິ່ຊ່ວຍສະໝັບສະໝນວທການທິ່ຫຼາກຫຼາຍໃນການປັບປຸງສະຖານະການ ແລະ
ຫຼັກສດໃໝ່ຈະຖືກນໍາໃຊ້ໃນປ 2019/20. ASLO ຈະດໍາເນນການທົດສອບຄັັ້ງທສອງ ໃນປ 2023
ແລະ ໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ກົມ ສາມັນສຶກສາ, ດ້ວຍການປະສານສົມທົບກັບຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຮັບປະກັນໃຫ້
ທຸກໂຮງຮຽນ, ສກມ ແລະ ສກຂ ຮັບຮ້ວ່າຈະມການທົດສອບ ແລະ ຕັັ້ງເປົັ້າໃສ່ນັກຮຽນ ປ. 1, ປ 3
ແລະ ປ 5 ຜທ
້ ິ່ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມຕ້ອງການ ຂອງການທົດສອບ ໃນປ 2022.
• ບໍິ່ມຫຼັກສດທິ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ໃນການທຽບໂອນລະຫວ່າງການສຶກສາສາມັນ ແລະ ການສຶກສາ
ນອກໂຮງຮຽນ. ນກ
ັ້ ໍໝາຍຄວາມວ່າ, ຕົວຢ່າງ ນັກຮຽນຜ້ທິ່ຈົບທຽບເທົິ່າຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ບໍິ່
ສາມາດເຂົັ້າຮຽນໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍໃນລະບົບທົິ່ວໄປໄດ້
ຖ້າບໍິ່ມຫຼັກສດທຽບເທົິ່າຊັັ້ນ
ມັດທະຍົມຕອນປາຍ. ນັ້ຍັງໝາຍເຖງວ່າ ຂໍັ້ມນຂອງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ບໍິ່ໄດ້ຖືກກວມເອົາໄວ້ໃນ
ລະບົບ EMIS. ກົດຫມາຍທິ່ຜ່ານ ໃນປ 2015 ກໍານົດໄລຍະເວລາຂອງການສຶກສາພາກບັງຄັບ ຈາກ
ປະຖົມ ຈົນຮອດຈົບມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ. ນັ້ເຮັດໃຫ້ມເດັກນ້ອຍຈົບການສຶກສາຂັັ້ນພືັ້ນຖານເພິ່ມຫຼາຍ
ຂຶັ້ນ. ເຖງຢ່າງໃດກໍິ່ຕາມ, ນັກຮຽນທິ່ບໍິ່ໄດ້ຢ່ໃກ້ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ອາດເຂົັ້າໄປຢ່ໃນລະບົບ
ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ເມືິ່ອເຂົັ້າໃນລະບົບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນແລ້ວ ມັນອາດເປັນໄປບໍິ່
ໄດ້ສໍາລັບເຂົາເຈົັ້າ ທິ່ຈະກັບເຂົັ້າລະບົບປົກກະຕ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນລະດັບ ມະຫາວທະຍາໄລ. ເພືິ່ອແກ້
ໄຂບັນຫານັ້, ໄດ້ມການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຂອບວຸດທການສຶກສາ ແລະ ຂອບນະໂຍບາຍ. ແນະນໍາໃຫ້
ເລັງິ່ ການດໍາເນນການໃຫ້ສໍາເລັດ ແລະ ຮັບຮອງເອົາຂອບດັິ່ງກ່າວ ຊຶິ່ງຈະລວມເອົາການຮັບຮອງການທຽບ
ໂອນຈາກການສຶກສາພາກປົກກະຕ ແລະ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ພາຍໃນປ 2019 ແລະ ລວມເອົາ
ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ເຂົັ້າໃນລະບົບ EMIS ພາຍໃນປ 2020.
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ຜົນໄດ້ຮັບທີ 3: ຈໍານວນຄ ທິ່ມວຸດທການສຶກສາ ແລະ ສະມັດຖະພາບເໝາະສົມກັບວຊາທິ່ ສດສອນເພິ່ມຂຶັ້ນ
ເພືິ່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນດຂຶັ້ນ ໃນທຸກໆວຊາ ຕາມຫຼັກສດແຫ່ງຊາດ ນັບຕັັ້ງແຕ່
ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ຫາຊັັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາ.
ສິິ່ງທ້າທາຍ: ແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງວຊາການຈາກບັນດາກົມ, ພະແນກ ຫຼື ໜ່ວຍ
ງານຕ່າງໆ ທິ່ມທັກສະສະເພາະ ເຊັິ່ນ ການພັດທະນາຫຼັກສດ, ການຝຶກອົບຮົມຄ, ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການສຶກ
ສາ, ການຄົັ້ນຄວ້າວໄຈການສຶກສາ ແລະ ອືິ່ນໆ .ໃນທາງທດສະດ, ນແ
ັ້ ມ່ນການນໍາໃຊ້ທັກສະ ສະເພາະຢ່າງມ
ປະສດທພາບ, ຊຶິ່ງສາມາດຊ່ວຍສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຂະແໜງການຍ່ອຍ. ເຖງຢ່າງໃດກໍິ່ຕາມ
ໃນຕົວຈງເຫັນວ່າໃນລະດັບກົມ
ການຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ນຖືເປັນໜ້າວຽກທິ່ແຍກອອກຕ່າງຫາກຂອງຂະແໜງການ
ຍ່ອຍ ແທນທິ່ຈະສ່ວນໜຶິ່ງຂອງການພັດທະນາແບບບລະນາການ.
ຂື້ສະເໜີແນະ: ຄະນະນໍາຂອງກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ຄວນພຈາລະນາ ການສົງິ່ ເສມຜົນປະໂຫຍດ ທິ່
ໄດ້ຈາກລະບົບໃນປະຈຸບັນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃນການມສ່ວນຮ່ວມຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍ ກໍຄືຄວາມ
ເປັນເຈົັ້າການຢໃ່ ນຂັັ້ນສນກາງ.
ສິິ່ງທ້າທາຍ: ຄຸນນະພາບຂອງການຮຽນ ແລະ ການສອນ ຢໃ່ ນຂັັ້ນການສຶກສາຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ແລະ ຫຼັງຂັັ້ນພືັ້ນຖານ
ເຫັນວ່າຢໃ່ ນລະດັບຕໍິ່າ. ສ່ວນໜືິ່ງກໍຍ້ອນ ເພາະຄຸນນະພາບຂອງການສດສອນ ໃນສະຖາບັນສ້າງຄ ແລະ ວທະຍາ
ໄລຄ ຍັງຈໍາກັດ .ໄດ້ວາງແຜນການຍົກລະດັບຄຸນວຸດທຂອງຄໃນສະຖາບັນສ້າງຄ ແຕ່ພຽງແຕ່ສິ່ງນັ້ຢ່າງດຽວ ກໍອາດ
ບໍສ
ິ່ າມາດແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ .ຄໍາເຫັນຈາກກອງປະຊຸມແຂວງ ແລະ ເມືອງ ໄດ້ມຄວາມກັງວົນວ່າ ເຖງວ່າຄ ແລະ
ອໍານວຍການໂຮງຮຽນໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກໍຕາມ,
ແຕ່ການປະຕບັດໜ້າທິ່ຄວາມຮັບຜດຊອບຂອງເຂົາເຈົັ້າ
ຈໍານວນໜຶິ່ງ ແມ່ນຍັງບໍິ່ເຕັມສາວນ .ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ໄດ້ຕັັ້ງມາດຕະຖານຄຸນນະພາບ ແລະ ລະ
ບົບການຕດຕາມ ແລະ ປະເມນຢ່າງຄົບຊຸດ .ຊຸດມາດຖານຂອງຜອ
້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແມ່ນໄດ້ຮັບການພັດທະ
ນາຂຶັ້ນ .ເຖງຢ່າງໃດກໍິ່ຕາມ, ການນໍາໃຊ້ເຄືິ່ອງມືທິ່ມຢ່ ກໍຍັງຈໍາກັດ ໃນຂະນະທິ່ຄວາມຈງແລ້ວ ພວກເຂົາອາດມ
ປະໂຫຍດຢ່າງໃຫ່ຍຫຼວງ ໃນການເກັບກໍາຂໍມ
ັ້ ນ ທິ່ພາໃຫ້ເຫັນຈຸດອ່ອນໃນການສະໜອງການບໍລການ.
ຂື້ສະເໜີແນະ:
➢ ແນະນໍາໃຫ້ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ຈັດບລມະສດ ໃນການນໍາໃຊ້ເຄືິ່ອງມື M&E ທິ່ມ ແລະ
ມາດຖານການບໍລການ ແລະ ນໍາໃຊ້ລະບົບພືັ້ນຖານຂອງການປະຕບັດວໄນ ແລະ ການຍ້ອງຍໍ, ສໍາລັບ
ພະນັກງານພະແນກສຶກສາທການ ແລະ ກລາແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການສຶກສາທການ ແລະ ກລາເມືອງ ທິ່
ສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັບໂຮງຮຽນໃຫ້ມປະສດທພາບສງຂຶັ້ນ ເພືິ່ອຊ່ວຍຍົກລະດັບຄຸນນະພາບ ແລະ
ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານ ແລະ ປັບປຸງຄວາມຮັບຮ້ຕໍິ່ໜ້າທິ່ ຄວາມຮັບຜດຊອບດ້ານວຊາຊບ.
➢ ເປັນທຍ
ິ່ ອມຮັບໃນທົິ່ວກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ວ່າ ຄຸນນະພາບຂອງການສດສອນແມ່ນຢໃ່ ນ
ລະດັບຕໍິ່າ, ສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນເນືິ່ອງມາຈາກຄຸນນະພາບຂອງການສ້າງຄ. ແຜນການຍົກລະດັບຄຸນວຸດທ
ການສຶກສາແບບຍືນຍົງໃຫ້ແກ່ຄທສ
ິ່ ອນຢສ
່ ້າງຄ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜນຈາກຄຮ
່ ່ວມພັດທະນາ, ແລະ
ທັກສະ ແລະ ຄວາມຮຂ
້ ອງຄໃນສະຖາບັນສ້າງຄໄດ້ຮັບການປັບປຸງ. ເຖງຢ່າງໃດກໍິ່ຕາມ, ການພັດທະນາ
ຫຼັກສດໃໝ່ໄດ້ກວມເອົາ ທັກສະ STEM ເພິ່ມຂຶັ້ນ. ພືັ້ນຖານທັກສະຂອງ STEM ແມ່ນເລິ່ມຈາກຊັັ້ນ
ຕົັ້ນໆ ຂອງການສຶກສາ. ແນະນໍາໃຫ້ຫຼັກສດສ້າງຄ ເບິ່ງຈຸດສຸມຄືນ ໃນການສົິ່ງເສມການສອນພືັ້ນຖານທັກ
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ສະ STEM ຢ່າງນ້ອຍຢຊ
່ ັັ້ນປະຖົມ ແລະ ພັດທະນາເຄືິ່ອຂ່າຍພາກພືັ້ນ ເພືິ່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນທິ່ດນໍາ
ກັນພາຍໃນປ 2025.
➢ ແນະນໍາໃຫ້ມການນໍາໃຊ້ໂຮງຮຽນສາທດທິ່ຂຶັ້ນກັບວທະຍາໄລຄ ເພືິ່ອທົດລອງຮບແບບນະວັດຕະກໍາຂອງ
ການຮຽນການສອນ.
ສິິ່ງທ້າທາຍ: ໂຮງຮຽນປະຖົມແຫ່ງຕ່າງໆ ຈັດການສອບເສັງຈົບຊັັ້ນ ປ. 5 ດ້ວຍຕົນເອງ, ເນືິ່ອງຈາກບໍິ່ມການ
ຮັບຮອງການສອບເສັງ ປ.5 ແຫ່ງຊາດ, ບໍິ່ມລະດັບມາດຖານດ້ານທັກສະ ແລະ ຄວາມຮ້ ເພືິ່ອເປັນມາດຖານ ໃນ
ການເຂົັ້າ ມ.1. ນັ້ໝາຍວ່າ ຜົນການຮຽນ ບໍິ່ສາມາດວັດແທກ ແລະ ສົມທຽບໄດ້, ເພືິ່ອລະບຈຸດດ ແລະ ຈຸດອ່ອນ
ໃນການສະໜອງການສຶກສາຢໃ່ ນຂັັ້ນທ້ອງຖິ່ນ.
ຂື້ສະເໜີແນະ: ຂັັ້ນສນກາງຄວນພັດທະນາການບົດທົດສອບທິ່ອງໃສ່ສະມັດຖະພາບຢ່ໃນຂັັ້ນ ປ. 5 ເພືິ່ອ
ວັດແທກຜົນການຮຽນຢຊ
່ ັັ້ນປະຖົມ ແລະ ເພືິ່ອຮັບປະກັນວ່າໄດ້ມການປະກອບທັກສະ ແລະ ຄວາມຮ້ທິ່ສໍາຄັນ
ກ່ອນເລືິ່ອນໄປລະດັບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ.
ຜົນໄດ້ຮັບທີ 4: ໂຮງຮຽນທຸກແຫ່ງມແຫຼິ່ງທຶນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດທິ່ພຽງພໍ ເພືິ່ອປັບປຸງຜົນການຮຽນ
ຂອງນັກຮຽນ.
ເບິ່ງພາກທ I
ຜົນໄດ້ຮັບທີ 5: ຈ ານວນນັກຮຽນທິ່ຈົບການສຶກສາຂັັ້ນພືນ
ັ້ ຖານ ທິ່ມທັກສະຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ແລະ ຄວາມຮ້ ຕາມ
ຄວາມຕ້ອງການ ເພືິ່ອສາມາດເຂົັ້າເຮັດວຽກ ໃນຕະຫຼາດແຮງງານ ຫຼື ສືບຕໍິ່ຮຽນໃນການສຶກສາ
ຫຼັງຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ຫຼື ກາຍເປັນຜ້ປະກອບການ.
ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງຂະແໜງການສຶກສາຊັັ້ນສງໃນ ESDP ແມ່ນການຜະລດບັນດດທິ່ມຄຸນນະພາບສງ
ເພືິ່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃນການພັດທະນາເສດຖະກດ-ສັງຄົມ.
ການສະໜັບສະໜນຈາກຄ່ຮ່ວມ
ພັດທະນາໄດ້ນໍາໄປສ່ການປັບປຸງທິ່ສໍາຄັນ ຂອງການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຢ່ໃນ 4 ມະຫາວທະຍາໄລ
ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜດຊອບຂອງ ສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ກໍຄືການຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍ ກັບພາກພືັ້ນ ແລະ
ສາກົນ. ເຖງແນວໃດກໍິ່ຕາມ, ມັນມຂໍັ້ຈໍາກັດໃນການພັດທະນາການການຄົັ້ນຄວ້າ. ເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບ
ໂຄງການຄົັ້ນຄວ້າຂອງພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ, ມະຫາວທະຍາໄລຕ້ອງບໍິ່ພຽງແຕ່ສາມາດ ກະກຽມບົດສະເຫນດ້ານ
ວຊາການ, ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ສະແດງຄຸນນະພາຍຂອງມະຫາວທະຍາໄລຂອງຕົນ ຜ່ານການ ເຜຍແຜ່ບົດຕ່າງໆໃນທາງ
ອອນລາຍ ກໍຄືການລົງວາລະສານວຊາການ. ແນະນໍາໃຫ້ພະນັກງານຂອງຄະນະຄົັ້ນຄວ້າ ຂອງມະຫາວທະຍາໄລ
ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊດກັບອາຈານຮັບເຊນໄລຍະສັັ້ນ ທິ່ມາຊ່ວຍພວກເຂົາ ແລະ ວາງແຜນເປົັ້າໝາຍ ຂອງບົດທິ່ຈະ
ພມເຜຍແຜ່ ແລະ ບົດສະເໜການຄົັ້ນຄວ້າທິ່ຈະສໍາເລັດໃນປ 2025.
ຜົນໄດ້ຮັບທີ 6: ອັດຕາການຮ້ໜັງສືຂອງຜ້ໃຫ່ຍໄດ້ຮັບການປັບປຸງດຂຶັ້ນ ແລະ ຮັບປະກັນດັດຊະນ ຄວາມສະ
ເໝພາບຍງ-ຊາຍ
ເບິ່ງພາກທ I
ຜົນໄດ້ຮັບທີ 7: ຄຸນນະພາບ ແລະ ຈໍານວນຂອງຜ້ທິ່ຈົບການສຶກສາຫຼັງຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະ
ຊົນ ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ສະໄໝທ
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ເປົັ້າໝາຍຫຼັກຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍມັດທະຍົມຕອນປາຍ ໃນ ESDP, ແມ່ນເພືິ່ອໃຫ້ນັກຮຽນມທັກ
ສະທາງສັງຄົມ (ເຊັິ່ນທັກສະ STEM, ການຄດວເຄາະ, ການແກ້ບັນຫາ, ການສືິ່ສານ ແລະ ອືິ່ນໆ) ທິ່ມຄວາມ
ຕ້ອງການຈາກຂະແໜງຜ້ຈ້າງງານທິ່ທັນສະໄໝ.
ສິິ່ງທ້າທາຍ: ເພືິ່ອສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃນການພັດທະນາເສດຖະກດ ມັນມຄວາມຈໍາເປັນທິ່
ລະບົບການສຶກສາຕ້ອງສ້າງບັນດດ ຜ້ທິ່ມທັກສະຢ່າງໜ້ອຍ ຕ້ອງມທັກສະພືັ້ນຖານໃນສາຍວທະຍາສາດ, ເຕັກ
ໂນໂລຊ, ວສະວະກໍາ ແລະ ຄະນດສາດ. ທັກສະພືັ້ນຖານໃນຂອບເຂດນັ້ ຄວນໄດ້ຖືກສອນໃນທຸກໆຊັັ້ນ ນັບແຕ່
ຊັັ້ນປະຖົມຂຶັ້ນມາ. ເຖງແນວໃດກໍິ່ຕາມ, ມັດທະຍົມຕອນປາຍ ແມ່ນຮບແບບຫຼັກສໍາລັບ ຮັດແໜ້ນຄວາມຮ້ ແລະ
ການກະກຽມນັກຮຽນ ໃນການສືບຕໍິ່ການສຶກສາບໍິ່ວ່າຈະຜ່ານເສັັ້ນທາງມະຫາວທະຍາໄລ ຫຼື ອາຊວະສຶກສາ ຫຼື
ເຂົັ້າສ່ຕະຫຼາດແຮງງານໂດຍກົງ. ມັນມຄວາມຂາດແຄນຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ
ຕ່າງໆ ທິ່ຊ່ວຍໃນການນໍາໃຊ້ຕົວຈງຂອງວຊາວທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊ, ວສະວະກໍາ ແລະ ຄະນດສາດ. ຫຼາຍໆ
ໂຮງຮຽນ ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບວທະຍາໄລອາຊວະສຶກສາໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນບ່ອນທິ່ໃກ້ຄຽງ ເພືິ່ອນໍາໃຊ້
ອຸປະກອນຮ່ວມກັນ. ແນະນໍາໃຫ້ມການສືບຕໍິ່ຊຸກຍ້ການລົງທຶນຈາກພາກລັດ, ເອກະຊົນ, ອຸດສະຫະກໍາ ແລະ
ແຫຼິ່ງທຶນຕ່າງປະເທດ, ເພືິ່ອຊ່ວຍສະໜອງອຸປະກອນ ເພືິ່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍໃນການພັດທະນາເສດຖະກດສັງຄົມ.
ຂື້ສະເໜີແນະ: ຂະແໜງການຍ່ອຍອາຊວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວຊາຊບ ແມ່ນກໍາລັງຢ່ໃນການປ່ຽນແປງອັນ
ຍິ່ງໃຫ່ຍໃນການສະໜອງ ເພືິ່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃນການເຕບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກດຢ່ໃນ ສປປ
ລາວ, ມັນມຄວາມຈໍາເປັນໃນທຸກລະດັບ ເພືິ່ອຊ່ວຍຮັກສາການພັດທະນາໃຫ້ສະໝໍິ່ າສະເໝ ເພືິ່ອຮັບປະກັນການ
ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບຜ້ຈ້າງງານ ໃນການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາ
ເສດຖະກດ-ສັງຄົມໃຫ້ທັນການ ແລະ ເພືິ່ອອໍາ ນວຍ ຄວາມສະດວກໃນການເຄືິ່ອນຍ້າຍແຮງງານທິ່ມທັກສະ
ໃນຂອບເຂດອາຊຽນ. ເພືິ່ອຊ່ວຍນັກຮຽນໃນການເຄືິ່ອນຍ້າຍ, ແນະນໍາໃຫ້ຂະແໜງການຍ່ອຍອາຊວະສຶກສາ
ແລະ ອົບຮົມວຊາຊບ ສືບຕໍິ່ພັດທະນາເຄືອຂ່າຍທິ່ເຂັັ້ມແຂງກັບພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ
ອັນດ ແລະ ເລິ່ມຄົັ້ນຄວ້ານໍາໃຊ້ຫຼັກສດວຊາຊບທິ່ໄດ້ຮັບຮອງຮ່ວມກັນ (mutual accreditation) ພາຍໃນ
ປ 2025.
ຜົນໄດ້ຮັບທີ 8: ຂະແໜງການສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ມໂຄງສ້າງ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການຕດຕາມ
ທິ່ເໝາະສົມ ໂດຍການນໍາໃຊ້ແຜນປະຈໍາປ ຂອງຂະແໜງການທິ່ມການຄດໄລ່ມນຄ່າ ແລະ ເຊືິ່ອມໂຍງກັບແຜນ
ພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກລາ 2016-20
ສິິ່ງທ້າທາຍ: ແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍໃນ ESDP 2016 -2020 ໄດ້ວາງຈຸດປະສົງໂດຍລວມ, ຍຸດທະສາດ
ແລະ ແຜນດໍາເນນງານຂອງຕົນໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນ ແນໃສ່ໃຫ້ບັນລຸຈຸດປະສົງດັິ່ງກ່າວ .ຂະແໜງການຍ່ອຍທັງໝົດ ໄດ້
ຕັັ້ງເປົັ້າໝາຍ ທສ
ິ່ າມາດວັດແທກໄດ້ .ເຖງແນວໃດກໍິ່ຕາມ, ຫຼາຍກດຈະກໍາ ເພືິ່ອບັນລຸຍຸດທະສາດ ແລະ ເປົັ້າໝາຍ
ແມ່ນບໍງິ່ ່າຍໃນການວັດແທກ. ດັິ່ງນັັ້ນ, ມັນຈຶິ່ງມຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ສໍາລັບຂະແໜງການຍ່ອຍໃນການວັດແທກ
ແລະ ປະເມນການປະຕບັດວຽກງານຂອງເຂົາເຈົັ້າ.
ຂື້ສະເໜີແນະ: ການປ່ຽນໄປສ່ການອງໃສ່ຜົນໄດ້ຮັບ ທິ່ມຕົວຊວ
ັ້ ັດຜົນການປະຕບັດງານທິ່ສາມາດວັດແທກໄດ້
ຈະເພິ່ມປະສດທພາບໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລຫານ, ການວາງແຜນ, ການຕດຕາມ ແລະ ປະເມນຜົນ ຂອງຂະ
ແໜງການຍ່ອຍ.
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ສິິ່ງທ້າທາຍ: ບົດລາຍງານການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດປະຈໍາປ ໄດ້ໃຫ້ຂມ
ໍັ້ ນທິ່ຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບສິ່ງທິ່ໄດ້ເກດຂືັ້ືນໃນປທິ່
ຜ່ານມາ ແລະ ລວມທັງບັນດາບລມະສດຕ່າງໆ ໃນປຕໍໄິ່ ປ. ເຖງແນວໃດກໍິ່ຕາມ, ໃນຫຼາຍໆກໍລະນ, ການເຊືິ່ອມ
ໂຍງລະຫວ່າງການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດຕົວຈງ ແລະ ກດຈະກໍາທິ່ມຢໃ່ ນແຜນ ESDP ກໍຍັງບໍຊ
ິ່ ັດເຈນ. ນອ
ັ້ າດເປັນ
ຍ້ອນຂາດການເຊືິ່ອມຕໍິ່ລະຫວ່າງກດຈະກໍາຕ່າງໆ ທິ່ໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕບັດຢ່ພາຍໃນປ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າໄປສ່ການ
ບັນລຸເປົັ້າໝາຍຂອງ ESDP.
ຂື້ສະເໜີແນະ: ບົດລາຍງານການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດປະຈໍາປອາດໃຫ້ຂໍັ້ມນໄດ້ຫຼາຍຂຶັ້ນ ຖ້າວ່າແຕ່ລະຂະແໜງການ
ຍ່ອຍ ລາຍງານຜົນງານປະຈໍາປຂອງຕົນຢ່ໃນຂອບຂອງແຜນ 5 ປ. ວທການທິ່ອງໃສ່ຜົນໄດ້ຮັບ ທັງຂອງແຜນ 5 ປ
ແລະ ແຜນ ປະຈໍາປ ອາດເພິ່ມປະສດທຜົນ ໃຫ້ແກ່ການວາງແຜນ ແລະ ການລາຍງານ. ດັິ່ງນັັ້ນ, ແນະນໍາໃຫ້ຊຸກຍ້
ຂະແໜງການຍ່ອຍໃນການກະກຽມບົດລາຍງານຂອງແຜນ 5 ປ ແລະ ບົດລາຍງານປະຈໍາປ ທິ່ອງໃສ່ຜົນໄດ້ຮັບ
ກວມເອົາຜົນສໍາເລັດ ຕາມຕົວຊັ້ວັດໃນແຜນ 5 ປ.
ຜົນໄດ້ຮັບທີ 9: ແຜນການເງນສໍາລັບແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກລາ ເນັັ້ນໃສ່ຫຼຸດຜ່ອນ ຄວາມແຕກໂຕນ
ລະຫວ່າງບົດບາດຍງ-ຊາຍ, ຊົນເຜົິ່າ, ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ

ເບິິ່ງພາກທີ I

ຜົນໄດ້ຮັບທີ 10: ການສ້າງນະໂຍບາຍ ແມ່ນອງໃສ່ຫຼັກຖານຂໍັ້ມນ ແລະ ສະພາບຄວາມເປັນຈງ
ສິິ່ງທ້າທາຍ: ສນສະຖຕການສຶກສາ ແລະ ກລາ ແມ່ນແຫຼິ່ງຂໍັ້ມນທິ່ສໍາຄັນໃນການວັດແທກຜົນການປະຕບັດ
ວຽກງານຂອງຂະແໜງການ. ຂໍັ້ມນສັງລວມ ສາມາດເບິ່ງໄດ້ໃນຖານຂໍັ້ມນ Lao EDU- Info ແລະ ໃນລະດັບໃດ
ໜຶືິ່ງ ມັນກໍສາມາດໃຫ້ຂໍັ້ມນຜົນໄດ້ຮັບຂອງຂະແໜງການ ທິ່ສາມາດໃຊ້ເພືິ່ອວາງແຜນຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍ. ເຖງ
ແນວໃດກໍິ່ຕາມ ຂະແໜງການຍ່ອຍຍັງເຫັນວ່າຂໍັ້ມນ ແມ່ນເອົາໄວ້ໃຊ້ສະເພາະ EMIS ເທົິ່ານັັ້ນ. ນັ້ຈໍາກັດລະດັບ
ການເຂົັ້າເຖງ ຂໍັ້ມນຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍ ແລະ ສາມາດນໍາໄປສ່ ການວາງແຜນ ແລະ ຄວາມເປັນເຈົັ້າການ ທິ່
ກະແຈກກະຈາຍ.
ຂື້ສະເໜີແນະ: ການວາງແຜນ ແລະ ການລາຍງານຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍ ອາດຈະມປະສດທພາບຫຼາຍຂຶັ້ນ ຖ້າ
ຂະແໜງການຍ່ອຍເລິ່ມນໍາໃຊ້ຂໍັ້ມນ EMIS ເປັນຕົວຊ່ວຍໃນການຕັດສນບັນຫາ ແລະ ໃນຂະບວນການວາງ
ແຜນ. ແນະນໍາໃຫ້ ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຂັັ້ນສນກາງ ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ EDU-Info ແລະ ໃຫ້ຂໍັ້ມນ EMIS ສາມາດ
ເຂົັ້າເຖງໄດ້ງ່າຍຂຶັ້ນ.
ສິິ່ງທ້າທາຍ: ໄດ້ສໍາເລັດຫຼາຍວຽກງານໃນການກະກຽມ ການຮັບຮອງຂັັ້ນກະຊວງ - ລະບົບການຕດຕາມ ແລະ
ປະເມນຜົນແບບກວ້າງ. ຜົນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງຢ່ໃນຂະບວນການລາຍງານ ແລະ ວາງແຜນ.
ພະນັກງານຂະແໜງການຍ່ອຍທັງໝົດ ໃນຂັັ້ນສນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ໃນການນໍາໃຊ້
ລະບົບໃໝ່ ແລະ ມການກໍານົດເຄືອຂ່າຍ M&E ຢ່າງຈະແຈ້ງ. ເຖງແນວໃດກໍິ່ຕາມ, ຍັງບໍິ່ມຂໍັ້ມນທິ່ຊັ້ບອກເຖງ
ການນໍາໃຊ້ເຄືິ່ອງືທິ່ມຢ່ ຢ່າງມມປະສດທພາບ.
ຂື້ສະເໜີແນະ: ສະມາຊກຂອງເຄືິ່ອຂ່າຍ M&E ຄວນໄດ້ຮັບການຊຸກຍ້ ໃຫ້ນໍາໃຊ້ເຄືິ່ອງມືຢ່າງມປະສດທພາບ
ເພືິ່ອສາມາດນໍາໃຊ້ຜົນການປະເມນ ເປັນພືັ້ນຖານໃຫ້ແກ່ການວາງແຜນ ໃນທຸກຂັັ້ນ.
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ຜົນໄດ້ຮັບທີ 11: ມຈໍານວນນັກກລາສະໝັກຫຼັ້ນ ແລະ ນັກກລາອາຊບ ທິ່ມຄຸນນະພາບເຊືິ່ອມໂຍງກັບ ກລາກາຍຍະກໍາພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ ແລະ ຮ້ຮັກສາສລະປະວັດທະນະທໍາຂອງຊາດ
ສິິ່ງທ້າທາຍ: ການລົງທຶນໃສ່ການພັດທທະນາກລາ-ກາຍຍະກໍາ ຢ່ໃນລະດັບສນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນມຈໍາກັດ
ແລະ ບໍິ່ຕໍິ່ເນືິ່ອງ. ນັ້ ໄດ້ສົິ່ງຜົນໃຫ້ການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ ແຜນພັດທະນາກລາ-ກາຍຍະກໍາຂາດບັັ້ນຂາດຕອນ. ຍັງບໍິ່ມ
ງົບປະມານທິ່ໄດ້ຈັດສັນໄວ້ໃຫ້ແກ່ນັກລາຄົນພການ ເພືິ່ອຮັບໃຊ້ການແຂ່ງຂັນກລາສໍາລັບຄົນພການຢ່ໃນປ 2019
ແລະ 2020. ພືັ້ນຖານວັດຖຸໂຄງລ່າງຂອງກລາ-ກາຍຍະກໍາທິ່ມຢ່ໃນປັດຈຸບັນ ໃນທຸກລະດັບ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມການ
ບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທິ່ດຂຶັ້ນກວ່າເກົິ່າ.
ຂື້ສະເໜີແນະ: ໃນສະພາບທິ່ມຂໍັ້ຈໍາກັດທາງດ້ານການເງນ ເພືິ່ອໃຫ້ ສປປ ລາວ ຄົງຮັກສາໄວ້ການແຂ່ງຂັັ້ນຢ່ໃນ
ລະດັບພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ, ການສຸມໃສ່ການພັດທະນາການກລາລະດັບສງ ຄວນເນັັ້ນການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ
ແລະ ການສະໜັບສະໜນໂຮງຮຽນພອນສະຫວັນການກລາ.
ບາດກ້າວຕິ່ໄປ: ປ່ຽນຈາກຂໍສ
ັ້ ະເໜແນະໄປສ່ການປະຕບັດຕົວຈງ
ຜົນຂອງການສົງທະນາຢ່ໃນກອງປະຊຸມລະດັບວຊາການຂອງໜ່ວຍວຊາການຂອງຂະແໜງການສຶກສາ
(ESWG) ຕໍິ່ຮ່າງບົດລາຍງານການປະເມນກາງສະໄໝ ໄດ້ເນັັ້ນໃສ່ຄວາມສໍາຄັນໃນການນໍາເອົາຂໍັ້ສະເໜແນະ
ໄປສ່ການປະຕບັດຕົວຈງ ມຫຼາຍຫົວຂໍັ້ ແລະ ຫຼາຍຄໍາຖານທິ່ໄດ້ພົບພໍັ້ເລືັ້ອຍໆ ຢ່ໃນການທົບທວນກາງສະໄໝ:
1) ມຜົນສໍາເລັດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແຕ່ຄວາມແຕກໂຕນກໍຍັງຄົງມຢ່. ຈະຈັດສັນຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການ
ເງນແນວໃດ ເພືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ, ລວມທັງການປ່ຽນແປງສດໃນການຈັດສັນງົບປະມານການ
ບໍລຫານຢ່ໃນທຸກລະດັບ.
2) ຜົນການຮຽນຕໍິ່າ ຢ່ໃນລະດັບປະຖົມສຶກສາ ຊຶິ່ງມັນຈະມຜົນກະທົບຕໍິ່ໆໄປ. ມປັດໄຈອັນໃດ ທິ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້
ມຜົນການຮຽນທິ່ແຕກຕ່າງກັນ?
3) ການຈັດສັນ ແລະ ການສໍາໃຊ້ຄຍັງບໍິ່ມປະສດທພາບ. ຄວນມຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວຄືແນວໃດ?
4) ການເຊືິ່ອມຕໍິ່ລະຫວ່າງການຈົບຊັັ້ນປະຖົມ ແລະ ການເຂົັ້າຮຽນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ. ເປັນຫຍັງອັດຕາ
ການເລືິ່ອນຊັັ້ນຈາກປະຖົມໄປສ່ມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນຈຶິ່ງຫຼຸດລົງ ແລະ ເປັນຫຍັງອັດຕາການປະລະຢ່ໃນຂັັ້ນ
ຕົັ້ນຂອງມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນຈ້ິ່ງເພ່ມຂຶັ້ນ?
5) ການມສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກເອກະຊົນ ແລະ ການນໍາໃຊ້ແຫຼິ່ງຂໍັ້ມນທິ່ມຢ່ໃນປັດຈຸບັນ ເພືິ່ອປະເມນແນວ
ໂນ້ມ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ຍັງມຂໍັ້ມນໃດທິ່ຍັງຂາດຫາຍໄປ?
ການນໍາເອົາຂໍັ້ສະເໜແນະໄປສ່ການປະຕບັດຕົວຈງ ແມ່ນກວມເອົາຫຼາຍຂະແໜງການຍ່ອຍ ແລະ ລວມເອົາ
ປະເດັນບັນຫາທກ
ິ່ ່ຽວຂ້ອງກັບຫຼາຍພາກສ່ວນ ເຊັິ່ນ: ບົດບາດຍງ-ຊາຍ, ຊົນເຜົິ່າ, ຄວາມທຸກຍາກ, ທິ່ຕັັ້ງພມສາດ
ແລະ ຜ້ຮຽນທິ່ພການ. ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ແລະ ຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຕ້ອງໄດ້ກໍານົດກົນໄກທິ່ແທດ
ເໝາະເພືິ່ອ:
•

•

ຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມກັນກ່ຽວກັບຫົວຂໍັ້ໃດໜຶິ່ງ ເພືິ່ອແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົິ່ານັັ້ນ ແລະ ກໍານົດແຜນດໍາເນນ
ງານສະເພາະ ເພືິ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ ກ່ອນປ 2020. ກອງປະຊຸມດັິ່ງກ່າວ ຕ້ອງໄດ້ເລິ່ມຂຶັ້ນ ພາຍໃນ 2
ເດືອນ ຫຼັງມການຮັບຮອງບົດລາຍງານ MTR ຢ່າງເປັນທາງການ ຈາກກອງປະຊຸມຜ້ບໍລຫານລະດັບ
ສງຂອງ ESWG .
ຈັດພມແຜນດໍາເນນງານຕາມຫົວຂໍັ້ກ່ອນການສັ້ນສຸດໄຕມາດທ 1 ຂອງ ປ 2019.
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•

ຕດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງແຜນດໍາເນນງານຕາມຫົວຂໍັ້ ແລະ ບົດລາຍງານໃຫ້ແກ່ ESWG ໃນ
ເດືອນພະຈກ 2019 ແລະ ໃນກາງປ 2020.

ກົນໄກທິ່ໄດລະບຸຄວນແມ່ນກອງປະຊຸມຮ່ວມກັນ ຕາມຫົວຂໍັ້ທິ່ສາມາດສຸມໃສ່ບັນຫາຍຸດທະສາດ ແລະ
ນະໂຍບາຍໃນລະດັບສງ ຫຼາຍກວ່າໃນລະດັບກດຈະກໍາ ແລະ ຄວນມພະນັກງານທ້ອງຖິ່ນທິ່ໄດ້ຜ່ານການຄັດ
ເລືອກເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຮ່ວມຕາມຫົວຂໍັ້ ຕາມຄວາມຕ້ອງການ. ບົດບັນທຶກການສົນທະນາຢ່ໃນກອງປະຊຸມ
ຮ່ວມ ຄວນໄດ້ແຈກຢາຍໄປໃຫ້ສະມາຊກທຸກຄົນຂອງ ESWG ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຄວນໄດ້ຮັບການສົນທະນາຢ່ໃນ
ກອງປະຊຸມ ESWG ລະດັບວຊາການ.
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ເອກະສານຄັດຕິດທີ 1: ລາຍຊິ່ບຸກຄົນທີິ່ໄດ້ປຶກສາຫາລ
ທມງານການປະເມນກາງສະໄໝຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ ຂໍສະແດງຄວາມ
ຂອບໃຈຢ່າງຈງໃຈຈາກພະນັກງານຈາກ ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ທິ່ໄດ້ສະຫຼະເວລາ ແລະ ໃຫ້ຂໍັ້ມນສະ
ໜັບສະໜນໃນການຂຽນບົດລາຍງານນັ້. ນອກຈາກບຸກຄົນທິ່ມລາຍຊືິ່ນຂ້າງລຸ່ມນັ້, ທມງານ ປະເມນ ຍັງໄດ້ ພົບ
ປະກັບພະນັກງານໃນຂັັ້ນທ້ອງຖິ່ນອກດ້ວຍ ໃນເວລາຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ລວມທັງ
ພະນັກງານຜ້ທເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຂອງຄະນະປະສານງານ ແລະ ສະໜັສະໜນວຊາການຕ່າງໆ ທິ່ຈັດຂຶັ້ນຢ່
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ຊິ່ ແລະ ນາມສະກຸມ
ທ່ານ ສສະນະ ບຸບຜາ

ຕາແໜ່ງ
ຫົວໜ້າກົມ

ບ່ອນປະຈາການ
ກົມກວດກາ

ທ່ານ ນາງ ບຸນໂຮມ ຈັນທະສັກ

ຮອງຫົວໜ້າກົມ

ກົມກວດກາ

ທ່ານ ປອ ພັນ ຈໍາປາທອງ

ຮອງອໍານວຍການ

ສວສ

ທ່ນ ຄໍາພັນ ຄໍາອ່ອນ

ຮອງຫົວໜ້າກົມ

ກົມສ້າງຄ

ທ່ານ ນາງ ດາລາ ຄ່ຽມທໍາມະຄຸນ

ຮອງຫົວໜ້າກົມ

ສນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ

ທ່ານ ນາງ ຄໍາປະເສດ ກດຕຍະວົງ

ຮອງຫົວໜ້າກົມ

ກົມແຜນການ

ທ່ານ ວັນນະເລກ ເຫຼືັ້ອງ

ຮອງຫົວໜ້າກົມ

ກົມອາຊວະສຶກສາ

ທ່ານ ສຈ. ດຣ. ຄໍາລືຊາ ນວນສະຫວັນ

ຫົວໜ້າກົມ

ກົມກດຈະການນັກສຶກສາ

ທ່ານ ປອ ນາງ ສສຸກ ວົງວຈດ

ຫົວໜ້າກົມ

ກົມສາມັນ

ທ່ານ ສທັດ ອຸໄທທານ

ຫົວໜ໊າພະແນກ

ກົມສາມັນ

ທ່ານ ນາງ ແກ້ວມະນວັນ ພມມະຫາໄຊ

ຮອງຫົວໜ້າກົມ

ກົມສາມັນ

ທ່ານ ນາງ ພລານ ພດສະໄໝ

ຮອງຫົວໜ້າກົມ

ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ

ທ່ານ ພດສອນສນ ປນສວັດ

ຫົວໜ້າພະແນກ

ກົມການສຶກສາຊັັ້ນສງ

ທ່ານ ສົມພ ພົງສາ

ຜ້ຊ່ວຍລັດຖະມົນຕ

ຫ້ອງການຄະນະກໍາມະການ
ໂອແລັມປກແຫ່ງຊາດລາວ

ທ່ານ ນາງ ພເຂົາຄໍາ ສຸວັນ

ຮອງຫົວໜ້າກົມ

ສນປະກັນຄຸນະພາບການສຶກສາ

ທ່ານ ນາງ ແກ້ວຕາ ວຽງສະຫວັນ

ຮອງຫົວໜ໊າພະແນກ

ສນປະກັນຄຸນະພາບການສຶກສາ

ທ່ານ ດາລາສັກ ຣາດຊະວົງ

ຮອງອໍານວຍການ

ສະຖາບັນພັດທະນາການບໍລຫານ
ການສຶກສາ

ທ່ານ ປອ. ສາຍຂອງ ສາຍນະສນ

ຫົວໜ້າກົມ

ກົມການສຶກສາຊັັ້ນສງ

ທ່ານ ກາດໍາ ວົງເດືອນ

ຫົວໜ໊າພະແນກ

ສວສ

ທ່ານ ບາໂລ ສບຸນເຮືອງ

ຮອງຫົວໜ໊າພະແນກ

ສວສ

ທ່ານ ພມມະສອນ ສສະອາດ

ຫົວໜ້າພະແນກ

ກົມກວດກາ

ທ່ານ ນາງ ພຸດສະຫວາດ ວົງພະຈັນ

ວຊາການ

ກົມກວດກາ

ທ່ານ ໄຊນະເດດ ຊົງມໄຊ

ຫົວໜ້າພະແນກ

ກົມສາມັນ

ທ່ານ ຄໍາຟອງ ສົມມາລາ

ຫົວໜ້າພະແນກ

ກົມແຜນການ

ທ່ານ ພຊດໄຊ ສຸລນທອນ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

ກົມແຜນການ

ທ່ານ ປອ. ມທອງ ສຸວັນວໄຊ

ຫົວໜ້າກົມ

ກົມການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ

ທ່ານ ຍາງ ບຸນເພັງ ວຽງສົມບັດ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

ກົມການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ

168

ທ່ານ ນາງສົມພອນ ວໄລສົມ

ຫົວໜ້າພະແນກ

ກົມສາມັນ

ທ່ານ ສົມລດ ວລວົງ

ຮອງຫົວໜ້າກົມ

ກົມອາຊວະສຶກສາ

ທ່ານ ຈັນດ ພົມມະບຸດ

ທິ່ປຶກສາ

Ms. Katie Smith

Second Secretary

Australian Embassy

ທ່ານ ນາງ ຈນດາວັນ ວົງສາລ

Program manager Education

EEAS-Vientiane

Ms. Takaho Fukami

Chief of Education

UNICEF

Ms. Sylvia Bitter

Team Leader

BEQUAL
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ເອກະສານຄັດ ຕິດທີ 2: ການປະເມີນຄວາມແຕກໂຕນໃນການເຂົື້າເຖິງການສຶກສາ ແລະ ຜົນ
ການຮຽນຂອງນັກຮຽນ
ຜົນການທົບທວນໄລຍະກາງ ESDP 2016-2020 ໄດ້ໃຫ້ຮ້ວ່າ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງຕົວຊັ້ວັດລະດັບຊາດ
ດ້ານການຂະຫຍາຍໂອກາດ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການຮຽນ ເບິ່ງທົິ່ວໄປແລ້ວແມ່ນເປັນໄປໃນທາງບວກ ເຊິ່ງເປັນ
ການສະແດງເຖງຄວາມມຸ່ງໝັັ້ນຂອງລັດຖະບານໃນການຂະຫຍາຍໂອກາດ ແລະ ປັບປຸງຄນນະພາບຂອງການສຶກ
ສາຢ່ໃນທົິ່ວລະບົບ. ໃນຂະນະທິ່ ມຫຼາຍຄາດໝາຍໃນລະດັບຊາດ ທິ່ຈະສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມແຜນ, ແຕ່ຖ້າມາປະ
ເມນຄາດໝາຍດັິ່ງກ່າວຢ່ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ຈະເຫັນວ່າຍັງມຄວາມແຕກໂຕນກັນຫຼາຍ. ສິ່ງທ້າທາຍໃນການເຊືິ່ອມ
ໂຍງຍຸດທະສາດຂອງ ESDP ແລະ ການລົງທຶນທິ່ມປະສດທພາບ ເພືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້
ເຫັນຢ່ໃນຫຼາຍໆຂໍັ້ສະເໜແນະຂອງຜົນການທົບທວນກາງສະໄໝ (MTR).
ການສຸມໃສ່ຄວາມແຕກໂຕນແມ່ນຖືກຕ້ອງທັງທາງດ້ານຫຼັກການ ແລະ ທັງພາກຕົວຕງ. ການຫຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມແຕກໂຕນ ແລະ ການປັບປຸງຄວາມເທົິ່າທຽມກັນ ແມ່ນໄດ້ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນໃນເປົັ້າໝາຍລວມ, ຈຸດປະສົງ
ດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ບັນດາ 11 ຜົນໄດ້ຮັບຂອງ ESDP ຮອດປ 2020. ຈຸດສຸມດັິ່ງກ່າວນັ້ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບ
ຄວາມມຸ່ງໝັັ້ນຂອງລັດຖະບານ ໃນການເຮັດໃຫ້ SDG4 ປະກົດຜົນເປັນຈງ ກໍຄືບລມະສດ ໃນການພັດທະນາ
ຂອງຕົນ ເຊິ່ງສະແດງອອກຢ່ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ (NSEDP).
ສໍາລັບຄາດໝາຍຈໍານວນໜຶິ່ງຂອງຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍຂອງ ESDP, ການເອົາໃຈໃສ່ຫຼາຍຂຶັ້ນຕໍິ່ກັບ
ຄວາມແຕກໂຕນ ແລະ ຄວາມບໍິ່ສະໝພາບມບົດບາດສໍາຄັນຫຼາຍຕໍິ່ການບັນລຸເປົັ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ. ຕົວຢ່າງ: ອັດຕາ
ເຂົັ້າຮຽນ 80% ຂອງເດັກ 5 ປ ຂອງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແມ່ນມແນວໂນ້ມທິ່ຈະບັນລຸໄດ້ພາຍໃນປ 2020.
ແຕ່ເຖງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເດັກທິ່ໄດ້ເຂົັ້າຮຽນນ້ອຍທິ່ສຸດກໍແມ່ນເດັກໃນກຸ່ມອາຍຸດຽວກັນ (ຜດ
້ ້ອຍໂອກາດ, ຜບ
້ ໍິ່ເວົັ້າ
ພາສາລາວ) ທິ່ຄວນຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍທິ່ສຸດຈາກການໄດ້ຮັບການສຶກສາມາແຕ່ຕນ
ົັ້ ໆ. ຕົວຢ່າງອືິ່ນອກ
ນັັ້ນ ກໍແມ່ນອັດຕາການຈົບຊັັ້ນປະຖົມ. ຄາດໝາຍການຈົບຊັັ້ນປະຖົມທິ່ສງ (89%) ກໍອາດຈະເປັນການຍາກທິ່ຈະ
ບັນລຸໄດ້ ຖ້າຫາກກຸ່ມເດັກສ່ວນໃຫຍ່ທິ່ມຄວາມດ້ອຍໂອກາດ ມອັດຕາຈົບຊັັ້ນທິ່ຕໍິ່າກວ່າ.
ຜ້ທິ່ມສ່ວນຮ່ວມໃນການສຶກສາ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຕໍິ່ຄວາມແຕກໂຕນກັນ ກ່ອນການພັດທະນາ ESDP
2016-2020 ແລະ ກໍໄດ້ມການສົນທະນາວ່າຈະເອົາການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ ເຂົັ້າໃນການຕດຕາມ ແລະ
ປະເມນຜົນ ຂອງ ESDP ໄດ້ຄືແນວໃດ. ການວັດແທກຄວາມແຕກໂຕນຢ່ໃນຂະແໜງການທິ່ສາມາດເຂົັ້າເຖງໄດ້
ຫຼາຍກວ່າໝ່ ກໍແມ່ນຜົນໄດ້ຮັບທິ່ປະເມນໄດ້ ຢ່ໃນລະດັບເມືອງ. ການຄດໄລ່ຢ່ໃນລະດັບເມືອງ ໄດ້ສະແດງໃຫ້
ເຫັນຂໍັ້ມນກ່ຽວກັບການຂະຫຍາຍໂອກາດ ແລະ ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນຢ່ໃນແຕ່ລະເມືອງ ຢ່ໃນທົິ່ວປະເທດ
ແລະ ຂໍັ້ມນດັິ່ງກ່າວນັ້ ຈະມການປ່ຽນແປງເປັນແຕ່ລະໄລຍະຄືແນວໃດ ຫຼັງຈາກມການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດບັນດາ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ການລົງທຶນໃສ່ການສຶກສາ.
ຕົວຊບ
ັ້ ອກລະດັບເມືອງ ອາດມຜົນປະໂຫຍດ ເພືິ່ອສ້າງຄວາມສົນໃຈໃຫ້ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ
ແລະ ຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໃນການລົງທຶນ ເພືິ່ອປັບປຸງຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ.
ເຖງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຕົວຊັ້ບອກດັິ່ງກ່າວ ບໍິ່ສາມາດໃຫ້ຂໍັ້ມນກ່ຽວກັບສາເຫດພືັ້ນຖານທິ່ເຮັດໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບຕໍິ່າ. ຊຶິ່ງຂໍັ້
ມນດັິ່ງກ່າວ ແມ່ນມຄວາມສໍາຄັນ ສໍາລັບການພັດທະນາ/ທົບທວນຄືນບັນດາຍຸດທະສາດ ແລະ ວທການ ເຊັິ່ນ
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມການສ້າງຂດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຜ້ບໍລຫານຂັັ້ນເມືອງ ແລະ ແຂວງ ແລະ ສະໜອງຊັບພະຍາກອນ
ແລະ ເຄືິ່ອງມື ໃຫ້ແກ່ເຂົັ້າເຈົັ້າ ເພືິ່ອພັດທະນາແຜນດໍາເນນງານ.
ມຂໍັ້ຈໍາກັດຢ່ 3 ປະການ ທິ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຈົດຈໍາ ຢ່ໃນການຕດຕາມຜົນໄດ້ຮັບຢ່ໃນລະດັບເມືອງ ເພືິ່ອຕດຕາມ
ການຫຼຸຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ. ຂໍັ້ຈໍາກັດທໜຶິ່ງ, ການຄດໄລ່ຕົວຊັ້ວັດຢ່ໃນລະດັບເມືອງຢ່ໃນປໃດໜຶິ່ງອາດຈະມ
ຄວາມຜດພາດ (ການເຂົັ້າຂໍັ້ມນ, ການສັງລວມ ແລະ ອືິ່ນໆ). ດັິ່ງນັັ້ນ, ຕ້ອງໄດ້ມຄວາມລະມັດລະວັງໃນເວລາຕ
ຄວາມໝາຍຄ່າໃດໜຶິ່ງໃນແຕ່ລະປຂອງເມືອງ. ຂໍັ້ຈໍາກັດທສອງ, ຂໍັ້ມນ EMIS ບໍິ່ແມ່ນຂໍັ້ມນທິ່ກ່ຽວກັບນັກຮຽນ,
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ແຕ່ເປັນຂໍັ້ມນທິ່ກ່ຽວກັບໂຮງຮຽນ. ຍັງບໍິ່ມຂໍັ້ມນນັກຮຽນລະດັບທຸກຄົນ ທິ່ໄດ້ເອົາເຂົັ້າໃນຖານຂໍັ້ມນທິ່ກ່ຽວກັບ
ໂຮງຮຽນ. ຄຸນລັກສະນະສະເພາະບຸກຄົນ ແມ່ນຖືກເກັບກໍາໄວ້ລວມກັນ - ຕົວຢ່າງ ອາຍຸ ຫຼື ຊົນເຜົິ່າ ຂອງເດັກ
ແມ່ນຖືກເກັບກໍາໄວ້ໃນສໍິ່າອາຍຸໃດໜຶິ່ງ ຫຼື ຊົນເຜົິ່າໃດໜຶິ່ງຂອງເດັກຢ່ໃນຂັັ້ນຮຽນຢ່ໃນໂຮງຮຽນ. ຈາກຂໍັ້ມນ
EMIS ພວກເຮົາບໍິ່ສາມາດຮ້ໄດ້ວ່າ ຕົວຢ່າງ ແມ່ນເດັກອາຍຸ 10 ປບໍທິ່ປະລະການຮຽນ ຫຼື ແມ່ນເດັກອາຍຸ 6 ປ,
ເດັກເວົັ້າພາສາລາວບໍ ຫຼື ເວົັ້າພາສາອືິ່ນ ທິ່ອາໄສຢ່ໄກຈາກໂຮງຮຽນ ຫຼື ຢ່ໃກ້ໂຮງຮຽນ.
ສະຫຼຸບລວມແລ້ວ, ບັນດາປັດໄຈ ທິ່ສົິ່ງຜົນກະທົບໃຫ້ນັກຮຽນສືບຕໍິ່ຮຽນຢ່ໃນໂຮງຮຽນ ຫຼື ຜົນໄດ້
ຮັບອືິ່ນໆ ແມ່ນບໍິ່ມໃນໃນລະບົບຂໍັ້ມນການສຶກສາ. ເງືິ່ອນໄຂດ້ານເສດຖະກດ-ສັງຄົມຂອງເດັກ ແມ່ນມຜົນ
ສະທ້ອນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຕໍິ່ການຈົບຊັັ້ນ ແລະ ຜົນການຮຽນຂອງເຂົັ້າເຈົັ້າ. ໃນຂະນະທິ່ຂໍັ້ມນຈາກແຫຼິ່ງອືິ່ນໆລະດັບ
ຊາດ ສາມາດນໍາໃຊ້ເພືິ່ອກໍານົດລັກສະນະຂອງເມືອງວ່າ ເມືອງທຸກ ຫຼື ເມືອງຢ່ຫ່າງໄກ ຫຼື ເມືອງດ້ອຍໂອກາດ, ແຕ່
ນັກຮຽນສ່ວນໃຫຍ່ທິ່ອາໄສຢ່ໃນເມືອງເຫຼົິ່ານັັ້ນ ແມ່ນບໍິ່ທຸກ, ບໍິ່ຢ່ຫ່າງໄກ ຫຼື ບໍດ
ິ່ ້ອຍໂອກາດ.
ເອກະສານຄັດຕດຂອງ MTR ນັ້ ໄດ້ໃຫ້ການປະເມນເຖງລາຍລະອຽດຂອງຄວາມແຕກຕ່າງໃນຜົນໄດ້ຮັບ
ຂອງບັນດາເມືອງ ແລະ ສາຍເຫດທິ່ເປັນພືັ້ນຖານຈໍານວນໜຶິ່ງ. ແຫຼິ່ງຂໍັ້ມນທິ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ເພືິ່ອການປະເມນ ແມ່ນໄດ້
ມາຈາກ EMIS ໂດຍໄດ້ນໍາໃຊ້ LaoEduinfo. LaoEduinfo ບໍິ່ໄດ້ສັງລວມຂໍັ້ມນສໍາລັບການສຶກສາຫຼັງ
ມັດທະຍົມສຶກສາ, ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຫຼື TVET. ຂໍັ້ມນກ່ຽວກັບການສຶກສາໄດ້ຮບ
ັ ເພິ່ມເຕມຈາກການ
ວເຄາະຂໍັ້ມນລະດັບບຸກຄົນ ຈາກການສໍາຫຼວດດັດຊະນໝາຍສັງຄົມລາວ ໃນປ 2012 ແລະ 2017. ການສໍາ
ຫຼວດທິ່ອງໃສ່ປະຊາກອນນັ້ ໄດ້ໃຫ້ໂອກາດໃນການສໍາຫຼວດຜົນກະທົບຂອງລັກສະນະຈໍາເພາະບຸກຄົນຂອງເດັກຢ່
ໃນຜົນໄດ້ຮັບຂອງການສຶກສາ.
➢

ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ

ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ
ກລາ ຈະສາມາດບັນລຸໄດ້ຄາດ
ໝາຍແຫ່ງຊາດຂອງອັດຕາເຂົັ້າ
ຮຽນລວມ 80% ຂອງເດັກ
ອາຍຸ 5 ປ. ຮບພາບທິ່ 1 ໄດ້
ສະເໜໃຫ້ເຫັນ ການແຈກຢາຍ
ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຂອງເດັກ
ໃນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ
ຂອງບັນດາເມືອງຕ່າງໆ ໃນປ
2013, 2015 ແລະ 2017.
ໃນແຕ່ລະປ ຮບພາບໄດ້ນໍາສະ
ເໜໃຫ້ເຫັນເຖງ ລະດັບຂອງ
ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນ ຈາກເມືອງທິ່ຕໍິ່າ
ສຸດ ໄປສ່ ສງສຸດ ກໍຄື “50%
ຂອງບັນດາເມືອງ”. 50%
ດັິ່ງກ່າວນັ້ ແມ່ນ ລະດັບຂອງ
Figure 1:GER 5 years of age (EMIS/EduInfo)
ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນ ທິ່ບົິ່ງບອກເຖງ
½ ຂອງຈໍາຮນວນເມືອງ. ຮບພາບທ 1 ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ລະຫວ່າງປ 2013 ແລະ ປ 2015 ລະດັບຂອງ
ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນ ແມ່ນໄດ້ຫຼຸດລົງ ແລະ GER ທິ່ຢ່ໃນລະດັບກາງ 50% ຂອງເມືອງ ໄດ້ຍ້າຍສງຂຶັ້ນ. ຮບພາບ
ດັິ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຫັນວ່າ ໃນຂະນະທິ່ພາບລວມ ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນແມ່ນໄດ້ຮັບການປັບປຸງດຂຶັ້ນ, ແຕ່ລະດັບ
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ຂອງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເມືອງນັ້ ຫາເມືອງອືິ່ນ ໄດ້ຫຼຸດລົງພຽງເລັກນ້ອຍເທົິ່ານັັ້ນ, ນັ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ
ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນແມ່ນຊ້າກວ່າການເພິ່ມຂຶັ້ນໂດຍລວມຂອງອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນ.
ແຜນທີ 1 ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການແຈກຢາຍຂອງການເຂົັ້າຮຽນໃນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນຢ່ໃນ ສປປ
ລາວ ໃນປ 2017. ເພືິ່ອປັນຄວາມຮ້ໃຫ້ແກ່ຜ້ທິ່ມສ່ວນຮ່ວມ ການແຈກຢາຍນັ້ມແນວໂນ້ມຢືນຢັນຄວາມຮັບຮ້ວ່າ
ບັນດາເມືອງຢ່ທາງພາກໃຕ້
ທິ່ຢນ
່ ອກເຂດທິ່ມປະຊາກອນແໜ້າໜາແລ້ວ
ແມ່ນມອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນ
ປະກອບສ່ວນຕໍິ່າທິ່ສຸດ.
ດັິ່ງທິ່ໄດ້ກ່າວມາແລ້ວ, ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນຢເ່ ມືອງ ແມ່ນຜົນໄດ້ຮັບມາຈາກ ທັງການສະໜອງສະຖານທິ່
ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ (ສນ, ໂຮງຮຽນ, ກຸ່ມພັດທະນາເດັກໃນຊຸມຊົນ) ແລະ ປະເພດຂອງຄວາມດ້ອຍໂອກາດ
ທິ່ແຕກຕ່າງກັນ ເຊິ່ງເດັກ ແລະ ຄອບຄົວ ໄດ້ມການກະເຊນໜ້າ. ບັນດາເມືອງທຸກ ເຊິ່ງກໍານົດດ້ວຍເປເຊັນຂອງຄົນ
ທຸກທິ່ອາໄສຢ່ໃນເມືອງ38 ແມ່ນມອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນໃນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນຕໍິ່າກວ່າເມືອງທິ່ບໍິ່ທຸກ. ສິ່ງດຽວ
ກັນນັ້ ແມ່ນສາມາດນໍາໄປໃຊ້ກັບຄວາມແຕກຕ່າງທິ່ກ່ຽວກັບຄວາມຫ່າງໄກສອກຫຼກຂອງເມືອງ (ເປເຊັນຂອງຄົວ
ເຮືອນໃນເຂດຊົນນະບົດທິ່ບໍິ່ມເສັັ້ນທາງ)39. ຕົວຊັ້ວັດລະດັບເມືອງກ່ຽວກັບການເຂົັ້!ຮຽນໃນການສຶກສາກ່ອນໄວ
ຮຽນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມເມືອງໃດທິ່ມອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຕໍິ່າ (ຫຼືສງ), ແຕ່ຖ້າຢາກຮ້ເຖງສາເຫດທິ່ພາໃຫັ້ມ
ອັດຕາຕໍິ່າ ແລະ ຍຸດທະສາດທິ່ມ ເໝາະສົມຫຼືບໍິ່ ຕໍິ່ການປັບປຸງການເຂົັ້າຮຽນນັັ້ນ, ແມ່ນຂຶັ້ນກັບການວເຄາະຂອງ
ຫ້ອງການສຶກສາທການ ແລະ ກລາເມືອງ.

38
39

ການຄະດໄລ່ຈໍານວນຄົນທຸກໃນເມືອງ, ອງໃສ່ການສໍາຫຼວດປະຊາກອນ ປ 2015
ອງໃສ່ການສໍາຫຼວດປະຊາກອນ ປ 2015
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Map 1: 5-year GER in ECE (2017) (EMIS/EduInfo)

ແຜນທີິ່ 2 ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປ່ຽນແປງຂອງອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນໃນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນລະຫວ່າງປ
2015 ແລະ ປ 2017 ເຊິ່ງສາມາດວັດແທກໄດ້ຕາມການປ່ຽນແປງຂອງ ເປເຊັນ. ຕົວຢ່າງ: ການປັບປຸງຈາກ GER
30% ໄປຫາ 40% ແມ່ນມການປຸງດຂຶັ້ນໄດ້ 33% (40%/30%-1=33%). ຮບແບບການປ່ຽນແປງຂອງ
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ອັດຕາໄດ້ຢັັ້ງຢືນວ່າ ການລົງທຶນຂອງ MoES (ແລະ ຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ) ໄດ້ມຜົນກະທົບໃນທາງບວກຕໍິ່ຫຼາຍໆ
ເມືອງ ທິ່ຈະບັນລຸຢ່ໃນແຜນທ 1 ເຊິ່ງເປັນເມືອງທິ່ມອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຕໍິ່າ. ເປັນທິ່ໜ້າສົນໃຈ ທິ່ຈະເຫັນວ່າ ບາງເມືອງ
ຢ່ໃນເຂດເມືອງຫຼວງ ອັດຕາເຕບໃຫຍ່ຍັງສືບຕໍິ່ວ່ອງໄວ ເຖງແມ່ນວ່າການເຂົັ້າຮຽນຈະມລະດັບສງແລ້ວກໍຕາມ
ແລະ ເຫັນວ່າ ບາງເມືອງທິ່ມອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນລວມຂອງເດັກ 5 ປຕໍິ່າ ກໍຍັງສືບຕໍິ່ຊັກຊ້າ ໃນການຮັບການປັບປຸງ
ເລິ່ມແຕ່ປ 2015 (ສົມທຽບແຜນທິ່ 1 ແລະ ແຜນທ 2).

Map 2: % Change in 5-year GER in ECE 2015-2017 (EMIS/EduInfo)
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ແຜນທີິ່ 3 ໄດ້ນໍາສະເໜການຄາດຄະເນຈໍານວນເດັກອາຍຸ 5 ປ ຢ່ໃນເມືອງທິ່ບໍິ່ມການເຂົັ້າຮຽນຢ່ໃນ ECE ເຊິ່ງໄດ້
ມການຄໍານວນບົນພືັ້ນຖານການລາຍງານການລົງທະບຽນ ແລະ ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກອາຍຸ 5 ປ ທິ່ໄດ້ລາຍງານ
ໃນ EMIS. ພາບນັ້ ໄດ້ຊັ້ໃຫ້ເຫັນເຖງບັນດາເມືອງທິ່ພະຍາຍາມຂະຫຍາຍ ECE ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ວທການທິ່ຫຼາກ
ຫຼາຍ (ໂຮງລ້ຽງເດັກ, ຫ້ອງກຽມປະຖົມ, ສນການຮຽນຮຊ
້ ຸມຊົນ) ອາດມຜົນກະທົບກວ້າງທິ່ສຸດຕໍິ່ການປັບປຸງ
ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນ. ໂດຍທົິ່ວໄປແລ້ວ, ບັນດາເມືອງຢ່ທາງພາກໃຕ້ ເຊິ່ງມອັດຕາການເຂົັ້!ຮຽນຕໍິ່າ ກໍຍັງມປະກຊາ
ກອນຂ້ອນຂ້າງຫຼາຍ ແລະ ມຈໍານວນເດັກອາຍຸ 5 ປ ຫຼາຍທິ່ສຸດ ທິ່ຍັງບໍິ່ໄດ້ເຂົັ້າຮຽນໃນ ECE ໃນປ 2017.

Map 3: Estimated number of children 5 years of age not participating in ECE (2017)
(EMIS/EduInfo)
➢

ການສຶກສາຊັື້ນປະຖົມ
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ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນສຸດທຊັັ້ນປະຖົມ (NER) ແມ່ນປະມານ 98% ພ້ອມທັງມຄວາມເທົິ່າທຽມທາງດ້ານເພດ.
ໃນ ESDP 2020 ໄດ້ບັນຈຸເອົາຄາດໝາຍຈໍານວນໜຶິ່ງສໍາລັບການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມ ເຊິ່ງລວມມ ອັດຕາການຄ້າງ
ຫ້ອງ ແລະ ການປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ປ.1, ອັດຕາລອດເຫຼືອຮອດ ປ 5 ແລະ ອັດຕາການຈົບຊັັ້ນຕາມ
ກະແສນັກຮຽນ.
ການເຮັດໃຫ້ອັດຕາການຄ້າງຫ້ອງ ແລະ ປະລະການຮຽນ ປ1 ຕໍິ່າ ແມ່ນເປັນສິ່ງສໍາຄັນ ເພືິ່ອສົິ່ງເສມຄວາມ
ສະເໝພາບ ແລະ ປັບປຸງປະສດທພາບໂດຍລວມຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລາ (ສນເສຍຊັບພະຍາກອນ
ທິ່ມຄຸນຄ່າຈາກການຄ້າງຫ້ອງ ແລະ ປະລະການຮຽນໜ້ອຍລົງ). ເຖງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນະໂຍບາຍເລືິ່ອນຂັັ້ນແບບຕໍິ່
ເນືິ່ອງ (ລວມທັງການລົງທຶນເຂົັ້າໃນການ
ສອນເພິ່ມ) ອາດເຮັດໃຫ້ການສົມທຽບການ
ຄ້າງຫ້ອງ ແລະ ປະລະການຮຽນຂັັ້ນ ປ1 ມ
ຜົນປະໂຫຍດໜ້ອຍລົງ ໃນຖານະທິ່ເປັນຕົວ
ຊັ້ວັດຂອງຄວາມຄືບໜ້າ ຫຼື ຂອງຄວາມແຕກ
ໂຕນ. ການຄ້າງຫ້ອງ ແລະ ການປະລະ ຢ່ໃນ
ຂັັ້ນຮຽນໃດໜຶິ່ງໄດ້ສະທ້ອນຢ່ໃນການຄາດ
ຄະເນອັດຕາການຈົບຊັັ້ນຕາມລຸນ
້ ກະແສ
ນັກຮຽນ. ອັດຕາການຈົບຊັັ້ນຕາມລຸ້ນກະແສ
ນັກຮຽນ ສະແດງເຖງເປເຊັນຂອງເດັກ ຂັັ້ນ
ປ1 ທິ່ອາດຈະຈົບການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມ ຖ້າ
Lowest
Highest
Middle 50% of
ຫາກທ່າອ່ຽງຂອງການຄ້າງຫ້ອງ ແລະ ປະລະ
Year
Rate
Rate
Districts
ການຮຽນທິ່ມໃນປັດຈຸບັນບໍິ່ມການ
ປ່ຽນແປງ. ໃນປ 2018 ກະຊວງສຶກສາທ
ການ ແລະ ກລາ ໄດ້ຄາດຄະເນອັດຕາຈົບຊັັ້ນ
ປະຖົມ 80.4% (ສໍາລັບເດັກຍງແມ່ນສງ
ກວ່າເລັກນ້ອຍ).
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Figure 2: Primary cohort completion rates
(EMIS/EduInfo)

ການນໍາໃຊ້ອັດຕາຈົບຊັັ້ນປະຖົມໃນລະດັບເມືອງໃນປ 2017 ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຫັນວ່າ ການປ່ຽນແປງຂອງ
ອັດຕາຈົບຊັັ້ນແມ່ນມຄວາມສໍາຄັນ. ລະດັບການປ່ຽນແປງນັັ້ນດຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ການວາງແຜນທິ່ໃຊ້ຄ່າ (ຈຸດ) ຈະ
ສາມາດບົິ່ງບອກເຖງບັນດາເມືອງທິ່ມການປ່ຽນແປງທິ່ຜດຜົກະຕ.
ຮບແບບຂອງຄວາມຄືບໜ້າ ແມ່ນຄ້າຍຄຮບແບບທິ່ໄດ້ສັງເກດອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນໃນການສຶກສາກ່ອນໄວ
ຮຽນ - ອັດຕາປັບປຸງດຂຶັ້ນ ແລະ ການຫຼຸດລົງເລັກໜ້ອຍ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ. ດັິ່ງທິ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນພາກທ 2 ຂອງ
ການທົບທວນກາງສະໄໝຂອງ ESDP 2016-2020, ໃນຂະນະທິ່ອັດຕາການຈົບຊັັ້ນປະຖົມໂດຍລວມໄດ້ມການ
ປັບປຸງດຂຶັ້ນ ແລະ ການປ່ຽນແປງໄດ້ຫດ
ຼຸ ລົງ, ມັນກໍຈະເປັນການຍາກທິ່ຈະບັນລຸເປົັ້າໝາຍລະດັບຊາດ 89% ໂດຍ
ບໍິ່ມຄວາມພະຍາຍາມທິ່ຈະກໍານົດເປົັ້າໝາຍເພືິ່ອປັບປຸງບັນດາເມືອງທິ່ມຜົນສໍາເລັດຕໍາິ່ .
ແຜນທີິ່ 4 ອັດຕາຈົບຊັັ້ນຕາມລຸ້ນກະແສນັກຮຽນໃນຊັັ້ນປະຖົມລະດັບເມືອງໃນປ 2017. ພາບສຈາງໆ ບົິ່ງບອກ
ເຖງບັນດາເມືອງທິ່ມອັດຕາການຈົບຊັັ້ນປະຖົມຕໍິ່າ. ບັນດາເມືອງທິ່ມອັດຕາຕໍິ່າສຸດແມ່ນ ມໜາແໜ້ນຢ່ທາງພາກໃຕ້
ແລະ ຕາມຊາຍແດນຕດກັບ ສ.ສ ຫວຽດນາມ. ຈໍານວນເມືອງເຫຼົິ່ານັ້ ມອັດຕາຈົບຊັັ້ນປະຖົມຕໍິ່າກວ່າ 45%
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Map 4: Primary cohort completion rate (2017) (EMIS/EduInfo)
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ແຜນທີິ່ 5 ໄດ້ສະເໜເຖງການປັບປຸງອັດຕາການຈົບຊັັ້ນປະຖົມໃນລະຫວ່າງປ 2013 ແລະ 2017. ເຊັິ່ງດຽວກັບ
ກໍລະນທິ່ມການປັບປຸງອັດຕາຂອງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ນັ້ແມ່ນເປເຊັນການປັບປຸງ. ສຈາງ ບົິ່ງບອກເຖງການ
ປັບປຸງນ້ອຍກວ່າສເຂັັ້ມ. ຮບແບບຂອງການປັບປຸງທິ່ສະແດງຢ່ໃນແຜນທິ່ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າ ເມືອງຈໍານວນໜຶິ່ງທິ່
ມອັດຕາຈົບຊັັ້ນຕໍິ່າສຸດ (ແຜນທິ່ 4) ກໍມການປັບປຸງທິ່ນ້ອຍສຸດ ເຊັິ່ນດຽວກັນໃນລະຫວ່າງ 2013-2017
(ເປັນຕົັ້ນແມ່ນບັນດາເມືອງຢ່ທາງພາກໃຕ້ລຽບຕາມຊາຍແດນຕດກັບຫວຽດນາມ).
ສໍາລັບຕົວຊບ
ັ້ ອກທັງໝົດ,
ຜົນກະທົບໃນລະດັບຕໍິ່າ (ຫຼື ສງ) ຕໍິ່ລະບົບການສຶກສາແມ່ນຍັງຂຶັ້ນກັບຂະໜາດຂອງປະຊາກອນ. ເມືອງທິ່ມ
ປະຊາກອນໜ້ອຍ ແລະ ອັດຕາຈົບຊັັ້ນຕໍິ່າ ອາດມຜົນກະທົບໃນທາງລົບຕໍິ່ເດັກ (ເດັກທິ່ບໍິ່ຈົບຊັັ້ນປະຖົມ) ນ້ອຍ
ກວ່າເມືອງໃຫຍ່ ເຊິ່ງມອັດຕາຈົບຊັັ້ນສງກວ່າ, ແຕ່ກໍຍັງບໍິ່ເໝາະສົມ.

Map 5: % Change in primary completion rate 2015-2017 (EMIS/EduInfo)
178

ຮູບແຜນທີິ່ 6: ໄດ້ສະເໜພາບຂອງຜົນກະທົບຂອງອັດຕາຈົບຊັັ້ນປະຖົມຕໍິ່າ. ອັດຕາຈົບຊັັ້ນຕາມລຸ້ນກະແສ
ນັກຮຽນ (ທິ່ຄໍານວນໂດຍສນສະຖຕການສຶກສາ) ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຫັນວ່າມນັກຮຽນ ປ 1 ໃນປັດຈຸບັນຈໍານວນເທົິ່າໃດ
ທິ່ຄາດຫວັງວ່າຈະຈົບຊັັ້ນປະຖົມ ຖ້າບໍິ່ມການປ່ຽນແປງລະດັບການຄ້າງຫ້ອງ ແລະ ປະລະທິ່ມຢ່ໃນປັດຈຸບັນ. ຢ່
ໃນແຜນທິ່ 6 ອັດຕາການຈົບຊັັ້ນໄດ້ນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຄາດຄະເນຈໍານວນເດັກໃນຂັັ້ນ ປ 1 ປ 2017 ທິ່ຄາດຫວັງ
ວ່າຈະບໍິ່ຈົບຊັັ້ນປະຖົມ ຖ້າອງຕາມລະດັບຂອງການຄ້າງຫ້ອງ ແລະ ປະລະທິ່ມໃນປັດຈຸບັນ. ຈໍານວນເດັກທິ່ສ່ຽງຕໍິ່
ການຈົບການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມ ແມ່ນສຸມຢ່ໃນປະມານ 20 ເມືອງ ທິ່ມອັດຕາຈົບຊັັ້ນຂ້ອນຂ້າງຕໍິ່າ ແລະ ມ
ປະຊາກອນຂ້ອນຂ້າງຫຼາຍ.

Map 6: Estimated number of children in grade 1 likely to drop out of primary (EMIS/EduInfo)
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➢

ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົື້ນ

ຂະບວນການນໍາເອົາມັດທະຍົມ
ສຶກສາຕອນຕົັ້ນເຂົັ້າເປັນການສຶກສາ
ພາກບັງຄັບ ໄດ້ເລິ່ມຈາກການ
ກວດແກ້ກົດໝາຍການສຶກສາໃນປ
2015. ການເຂົັ້າຮຽນຊັັ້ນມັດທະຍົມ
ສຶກສາ ໃນປ 2017 ໄດ້ສງກວ່າກ່ອນ
ການປ່ຽນແປງກົດໝາຍ (2013)
20% - ມນັກຮຽນເພິ່ມຂຶັ້ນເກືອບ
70.000 ຄົນ. ອັດຕາການເຂົັ້າ
ຮຽນລວມຂອງຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນ
ຕົັ້ນ ເພິ່ມຈາກ 69% ໃນປ 2013
ເປັນ 83% ໃນປ 2018.

Figure 3: Lower secondary GER (EMIS/EduInfo)

ການນໍາເອົາມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ ເປັນການສຶກສາພາກບັງຄັບໄດ້ສົິ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງ
ການເຂົັ້າຮຽນລະຫວ່າງບັນດາເມືອງຮັດແຄບເຂົັ້າ ເມືິ່ອທຽບໃສ່ປ 2015. (ນໍາໃຊ້ 50% ຂອງບັນດາເມືອງເປັນຕົວ
ຊັ້ວັດ). ໃນຂະນະທິ່ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງບັນດາເມືອງເລິ່ມນ້ອຍລົງ ເລິ່ມແຕ່ປ 2013 ແຕ່ມັນກໍຍັງໄກກັນຢ.່
ຮູບແຜນທີິ່ 7: ໄດ້ສະເໜການຄາດຄະເນອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຂອງຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາເປັນແຕ່ລະເມືອງ.
ເຫັນວ່າຍັງມຄວາມແຕກຕ່າງ ຢ່ໃນການເຂົັ້າຮຽນໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ ລະຫວ່າງພາກເໜືອ, ກາງ
ແລະ ພາກໃຕ້ ຂອງປະເທດ.
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Map 7: Lower secondary GER (2017) (EMIS/EduInfo)

ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ ກລາ ມຄວາມກັງວົນຕໍິ່ກັບລະດັບຂອງການປະລະຂອງນັກຮຽນໃນຊັັ້ນ
ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ. ເຖງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການປະລະທິ່ຄໍານວນໃນແຕ່ລະປ ອາດສງກວ່າຈໍານວນຂອງ
ປະຊາກອນໜຸ່ມທິ່ບໍິ່ສາມາດຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ ຍ້ອນວ່າມັນບໍິ່ແມ່ນເລືິ່ອງແປກສໍາລັບເດັກນ້ອຍຈະ
ກັບເຂົັ້າໄປຮຽນໃນປຕໍິ່ໄປ ຫຼັງຈາກທິ່ໄດ້ຖືກບັນທຶກວ່າເປັນ "ນັກຮຽນປະລະ" ໃນປທິ່ຜ່ານມາ. ການຄາດຄະເນທິ່
ຊັດເຈນກ່ຽວກັບການປະລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນໍາໃຊ້ຂໍັ້ມນໃນລະດັບບຸກຄົນ (ເບິ່ງຮບດ້ານລຸ່ມ, “ອັດຕາຈົບຊັັ້ນ
ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ”).
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ຢ່ໃນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຂອງ ສປປ ລາວ, ການຂະຫຍາຍໂອກາດ ແລະ ຜົນ
ການຮຽນ ແມ່ນມຄວາມເທົິ່າທຽມກັນລະຫວ່າງເດັກຍງ ແລະ ເດັກຊາຍ. ເລິ່ມຕົັ້ນແຕ່ລະດັບມັດທະຍົມສຶກສາ
ຕອນຕົັ້ນ, ຮດຄອງປະເພນໄດ້ເລິ່ມມຜົນກະທົບເພິ່ມຂຶັ້ນຕໍິ່ການເຂົາຮຽນຂອງເດັກຍງ ແລະ ແມ່ຍງ. ແຜນທ 8 ໄດ້
ສະແດງໃຫ້ເຫັນດັດຊະນຄວາມເທົິ່າທຽມທາງດ້ານເພດ (GPI) ສໍາລັບມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນໃນປ 2017.
ປະມານ 20% ຂອງບັນດາເມືອງມອັດຕາຄວາມສະເໝພາບ 0.8 ຫຼື ຕໍິ່າກວ່າ. ແຜນທິ່ 8 ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ
ສິ່ງທ້າທາຍຕໍິ່ການເຂົັ້!ຮຽນຂອງເດັກຍງຢ່ໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນມັກຈະຢ່ເຂດພືັ້ໜທິ່ພມສາດດຽວກັນ
(ກຸ່ມຂອງບັນດາເມືອງ). ສິ່ງນັ້ ສະແກງໃຫ້ເຫັນວ່າມບັນຫາໃນການເຂົັ້າເຖງ (ບໍິ່ມໂອກາດພຽງພໍ) ຫຼື ປັດໄຈທາງ
ວັດທະນະທໍາຢ່ໃນປະເພດຂອງຊຸມຊົນ ເຊິ່ງຢ່ໃນເຂດພມສາດດັິ່ງກ່າວ.

Map 8: Lower secondary GPI (2017) (EMIS/EduInfo)
182

➢

ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ

ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນ
ໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນ
ປາຍມຄວາມແຕກຕ່າງກັນໄປ
ໃນແຕ່ລະເມືອງ. ເຊັິ່ນດຽວ
ກັນກັບຕົວຊັ້ວັດອືິ່ນໆ ຄວາມ
ແຕກຕ່າງເຫຼົິ່ານັ້ມຜົນມາຈາກ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງແຕ່ລະ
ບຸກຄົນ ແລະ ການສະໜອງ
(ການເຂົັ້າເຖງ)
ສະຖານທິ່
ຮຽນສໍາລັບມັດທະຍົມສຶກສາ
ທິ່ມຢ່. ການວເຄາະໃນລາຍ
ລະອຽດເພິ່ມເຕິ່ມພ້ອມດ້ວຍ
ຂໍັ້ມນແຍກຍ່ອຍຢ່ໃນລະດັບ
ບ້ານ ແມ່ນມຄວາມຈໍາເປັນ
ເພືິ່ອປະເມນເບິ່ງຜົນກະທົບ
ຂອງສະຖານທິ່ໂຮງຮຽນ
ມັດທະຍົມທິ່ມຢ່

Year
2017
2015

Lowest
Rate

Middle 50% of
Districts

Highest
Rate

10%

35%

to

63%

117%

7%

27%

to

57%

127%

Figure 4: Upper secondary GER (EMIS/EduInfo)
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ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ໃນປ 2017 ໄດ້ສະເໜຢ່ໃນຮບແຜນທ 9

Map 9: Upper secondary GER (2017) (EMIS/EduInfo)
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Map 10: Upper secondary GPI (2017) (EMIS/EduInfo)

ຮູບແຜນທີິ່ 10 ໄດ້ສະເໜດັດຊະນຄວາມເທົິ່າທຽມດ້ານເພດ (GPI) ຂອງແຕ່ລະເມືອງ ສໍາລັບຊັັ້ນມັດທະຍົມ
ສຶກສາຕອນປາຍ ໃນປ 2017. ໃນຂະນະທິ່ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນຢ່ໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ແມ່ນຕໍິ່າ
ກວ່າຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ,
ບົດບາດຍງ-ຊາຍ

ແຕ່ຄວາມເທົິ່າທຽມທາງດ້ານເພດພັດດກວ່າ.

ມຜົນກະທົບດ້ານການເຂົັ້າຮຽນຢ່ໃນມັດທະຍົມສຶກສາ
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ສິ່ງນັ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ

ໜ້ອຍກວ່າເງືິ່ອນໄຂທາງດ້ານ

ເສດຖະກດ-ສັງຄົມອືິ່ນໆ ຫຼື ຄວາມແຕກຕ່າງຢ່ໃນການສະໜອງໂອກາດການເຂົັ້າເຖງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາ
ຕອນປາຍ.
•

ຄຸນລັກສະນະຂອງບຸກຄົນ/ຄົວເຮອນ ແລະ ການເຂົື້າຮຽນ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການສຶກສາ
ປັດໄຈຫຼາຍໆຢ່າງຂອງບຸກຄົນ ແລະ ຄົວເຮືອນສົິ່ງຜົນສະທ້ອນຢ່ໃນການເຂົັ້າຮຽນຢ່ໃນການສຶກສາ ແລະ

ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການສຶກສາ. ການສໍາຫຼວດດັດຊະນໝາຍສັງຄົມລາວ (2012 ແລະ 2017) ໄດ້ໃຫ້ຂໍັ້ມນກ່ຽວກັບ
ເດັກເປັນບຸກຄົນ ເຊິ່ງສາມາດນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການປະເມນຄວາມສໍາຄັນທິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງປັດໄຈດັິ່ງກ່າວ. ຢ່ໃນ
ເອກະສານຄັດຕດນັ້ ພວກເຮົາໄດ້ເລືອກສຸມໃສ່ກຸ່ມປັດໄຈທິ່ຈໍາກັດ ເຊິ່ງເປັນປັດໄຈທິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການວາງແຜນ
ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງ ສປປ ລາວ: ກຸ່ມພາສາຊົນເຜົິ່າ, ຄວາມຮັິ່ງມຂອງຄົວເຮືອນ ແລະ ຄວາມຫ່າງໄກຂອງຄົວ
ເຮືອນ. ຄຸນຄ່າເຫຼົິ່ານັ້ໄດ້ຖືກກໍານົດໂດຍສນສະຖຕແຫ່ງຊາດລາວ.
ໃນສ່ວນອືິ່ນໆຂອງການທົບທວນກາງສະໄໝ, ອັດຕາສ່ວນທິ່ງ່າຍດາຍ ຫຼື ຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານອັດຕາ
ສ່ວນ ເຊັິ່ນ: ຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນ ຫຼື ອັດຕາການຈົບຊັັ້ນ ແມ່ນໄດ້ມການນໍາສະ

ເໜໃຫ້

ເຫັນ (ທຸກຕໍິ່ກັບບໍິ່ທຸກ, ເວົັ້າພາສາລາວໄຕ ຕໍິ່ກັບ ເວົັ້າພາສາອືິ່ນ ...). ເຖງແມ່ນວ່າຄວາມແຕກຕ່າງດັິ່ງກ່າວ ໄດ້ໃຫ້
ຂໍັ້ມນໃນທາງເລກ ແກ່ຜ້ບໍລຫານ ແລະ ຜ້ວາງແຜນ, ແຕ່ກໍຍັງບໍິ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖງຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງ
ຄວາມແຕກປະເພດຕ່າງໆ ຕົວຢ່າງ: ບາງກຸ່ມພາສາຊົນເຜົິ່າ ອາດມທ່າອ່ຽງອາໄສຢ່ເຂດທິ່ຫ່າງໄກສອກຫຼກ. ດັິ່ງນັັ້ນ,
ເມືິ່ອສົມທຽບອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນ ໃສ່ກຸ່ມອືິ່ນໆ, ສ່ວນໜຶິ່ງຂອງສິ່ງທິ່ພວກເຮົາສັງເກດ ກໍຄືຄວາມແຕກຕ່າງເຊິ່ງ
ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງກຸ່ມພາສາຊົນເຜົິ່າ (ຊາດພັນ) ທິ່ມຄວາມແຕກຕ່າງ ອັນເນືິ່ອງມາຈາດຄົວເຮືອນທິ່ຢ່ຫ່າງ
ໄກປະປົນຢ່.
ຢ່ໃນພາກນັ້ ພວກເຮົາໄດ້ນໍາໃຊ້ວທສະຖຕ ເຊິ່ງໄດ້ຄາດຄະເນຜົນທິ່ເປັນໜຶິ່ງດຽວຂອງປັດໄຈເຫຼົິ່ານັ້ ຕໍິ່ກັບ
ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການສຶກສາ. ດັິ່ງນັັ້ນ, ຕົວຢ່າງ ເມືອງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເດັກທິ່ມາຈາກຄົວເຮືອນທິ່ເວົັ້າພາສາ
ລາວ ແລະ ເດັກທິ່ມາຈາກຄົວເຮືອນ ພາສາ-ຊົນເຜົິ່າ ໄດ້ຖືກນໍາສະເໜຄວາມແຕກຕ່າງນັ້ ໄດ້ມການຄາດຄະເນໂດຍ
ປາສະຈາກຜົນສະທ້ອນຈາກຄວາມແຕກຕ່າງອືິ່ນ

ເຊິ່ງອາດກ່ຽວຂ້ອງກັບການອາໄສຢ່ໃນຄົວເຮືອນທິ່ບໍິ່ເວົັ້າພາສາ

ລາວ ເຊັິ່ນ ເປັນຄົນທຸກ ຫຼື ອາໄສຢໃນເຂດທິ່ຫ່າງໄກສອກຫຼກກວ່າ.
•

ການມີສວ
່ ນຮ່ວມຂອງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ
ເດັກອາຍຸ 3-5 ປ ຈາກຄົວເຮືອນທິ່ບໍິ່ເວົັ້າພາສາ

ລາວ ມໂອາດເຂົັ້າເຖງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ໜ້ອຍ

Probability that a child 3 to 5 years of age attends
ECE

ກວ່າເດັກທິ່ຄ້າຍຄືກັນຈາກຄົວເຮືອນທິ່ເວົັ້າພາສາລາວ.

2012
38%
15%

2017
49%
30%

Non Poor
Poor (bottom 20%)

38%
15%

49%
26%

Non Remote
Remote

38%
22%

ໃນປ 2012 ເດັກທິ່ບໍິ່ເວົັ້າພາສາລາວ ແມ່ນມໂອກາດ
ເຄິ່ງໜຶິ່ງໃນການເຂົັ້າເຖງ

Lao speaking Household
ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ Non-Lao speaking Household

ທຽບໃສ່ເດັກທິ່ມາຈາກຄົວເຮືອນທິ່ເວົັ້າພາສາລາວ. ໃນ
ຂະນະທິ່ຄວາມແຕກຕ່າງໃນປ 2017 ຍັງກວ້າງຢ່ ແຕ່
ກໍຍັງໜ້ອຍກວ່າຄວາມແຕກຕ່າງໃນປ 2012.
ເດັກທິ່ທຸກທິ່ສຸດແມ່ນມໂອກາດເຂົັ້າເຖງການສຶກ

ສາກ່ອນໄວຮຽນນ້ອຍກວ່າ ເດັກທິ່ຢ່ໃນກຸ່ມຄົວເຮືອນທິ່ບໍິ່ທຸກ. ໃນປ 2017 ຄວາມແຕກຕ່າງນັ້ກໍຍັງກວ້າງຢ່. ໃນ
186

ປ 2012 ເດັກທິ່ມາຈາກຄົວເຮືອນທິ່ຢ່ຫ່າງໄກ ໄດ້ ເຂົັ້າຮຽນໃນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນຕໍິ່າກວ່າ. ການຂະຫຍາຍ
ລະບົບໃນປ 2017 ໄດ້ມຜົນໃຫ້ການຫ່າງໄກສອກຫຼກບໍິ່ມຄວາມສໍາຄັນທາງດ້ານການຄາດຄະເນສະຖຕຢ່ໃນການ
ເຂົັ້າຮຽນໃນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນອກຕໍິ່ໄປ.
•

ການຈົບຊັື້ນປະຖົມ:
ໃນປ 2012 ໂອກາດທິ່ເດັກອາຍຸ

ລະຫວ່າງ 11 ຫາ 15 ປ ຮຽນຈົບຊັັ້ນປະຖົມ
ມພຽງແຕ່ 50% ເທົິ່ານັັ້ນ. ຄວາມອາດ
ສາມາດຈະເປັນໄດ້ສໍາລັບເດັກທິ່ມາຈາກຄົວ

Probability that a child 11-15 years of age has
completed primary education
Lao speaking Household
Non-Lao speaking Household

2012
50%
29%

2017
90%
84%

Non Poor
Poor (bottom 20%)

50%
22%

90%
72%

Non Remote
Remote

50%
39%

90%
89%

ເຮືອນທິ່ບໍິ່ເວົັ້າພາສາລາວມພຽງແຕ່ ປະມານ
ເຄິ່ງໜຶິ່ງ ຂອງຄວາມອາດສາມາດຈະເປັນໄປ
ໄດ້ຂອງເດັກທິ່ມາຈາກຄົວເຮືອນທິ່ເວົັ້າພາສາ
ລາວ.
ການຂະຫຍາຍໂອກາດສໍາລັບຊັັ້ນປະຖົມ ໄດ້
ປ່ຽນສະພາບຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນລຫວ່າງ ປ
2012 ແລະ ປ 2017. ໃນປ 2017 ເດັກທິ່
ບໍທ
ິ່ ຸກ (ບໍິ່ຢ່ລຸ່ມ 20%) ແມ່ນມຄວາມເປັນໄປ
ໄດ້ 90% ທິ່ຈະຈົບຊັັ້ນປະຖົມ ແລະ ຄວາມ
ເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບເດັກທິ່ບໍິ່ທຸກຍາກທິ່ຄ້າຍຄື
ກັນ ເຊິ່ງມາຈາກກຸ່ມພາສາ-ຊົນເຜົິ່າ (ຊາດພັນ)
ອືິ່ນແມ່ນເກືອບເທົິ່າໆກັນ.
ໃນຂະນະທິ່ຜົນກະທົບກ່ຽວກັບການຢ່ໃນຄົວ
ເຮືອນຫ່າງໄກສອກຫຼກ ໄດ້ຫດ
ຼຸ ລົງຢ່າງ
ຫຼວງຫຼາຍ ຍ້ອນມການຂະຫຍາຍລະບົບ
(ເກືອບຈະບໍິ່ມຜົນກະທົບ ໃນປ 2017),
ເດັກທິ່ທຸກຍາກທິ່ສຸດຍັງມໂອກາດຮຽນຈົບຊັັ້ນ
ປະຖົມສຶກສາ ນ້ອຍກວ່າເດັກທິ່ບໍິ່ທຸກຍາກ.
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•

ການມີສວ
່ ນຮ່ວມໃນຊັນ
ື້ ມັດທະຍົມ
ສຶກສາຕອນຕົນ
ື້ :

ການຂະຫຍາຍ ແລະ ການນໍາເອົາການສຶກສາ
ຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນເຂົັ້າໃນການສຶກ

Probability that a child 12 to 16 years of age is
enroled in lower secondary education
Lao speaking Household
Non-Lao speaking Household

2012
51%
41%

2017
60%
60%

Non Poor
Poor (bottom 20%)

51%
22%

60%
33%

Non Remote
Remote

50%
33%

ສາພາກບັງຄັບ ໄດ້ຫດ
ຼຸ ຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ
ທິ່ເຊືິ່ອມໂຍງຫາກຸ່ມພາສາ-ຊົນເຜົິ່າ ແລະ ທິ່ຕັັ້ງ
ຫ່າງໄກສອກຫຼກ.
ເຖງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເດັກທິ່ທຸກຍາກມພຽງແຕ່
ເຄິ່ງໜຶິ່ງເທົິ່ານັັ້ນທິ່ໜ້າຈະໄດ້ເຂົັ້າຮຽນ
ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ ນ້ອຍກວ່າເດັກທິ່
ບໍິ່ຢ່ໃນຄົວເຮືອນທິ່ທຸກທິ່ສຸດ 20%.

•

ການຈົບຊັື້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນ
ຕົື້ນ:

ການຂະຫຍາຍຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ
ແລະ ການນໍາເອົາຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນ
ຕົັ້ນເຂົັ້າໃນການສຶກສາພາກບັງຄັບ ມຜົນ

Probability that a youth 16 to 20 years of age has
completed lower secondary education
Lao speaking Household
Non-Lao speaking Household

2012
44%
21%

2017
67%
57%

Non Poor
Poor (bottom 20%)

44%
9%

67%
31%

Non Remote
Remote

44%
18%

67%
60%

ກະທົບທິ່ ຄ້າຍຄືກັນກ່ຽວກັບການຄາດຄະເນ
ການທິ່ບຸກຄົນທິ່ຫນຸ່ມໄດ້ສໍາເລັດໃນລະດັບ
ການ.
ຄວາມແຕກຕ່າງທິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກຸ່ມະາສາ
ແລະ ຄວາມຫ່າງໄກສອກຫຼກ ແມ່ນຫຼຸດລົງ
ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃນຂະນະທິ່ ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນ
ໂດຍລວມແມ່ນເພິ່ມຂຶັ້ນ. ເດັກທຸກຍາກ ຍັງໜ້
ອຍກວ່າ ½ ທຽບໃສ່ເດັກທິ່ບໍິ່ທຸກຍາກ ທິ່ຈະ
ຮຽນຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົັ້ນ.

188

•

ການເຂົື້າຮຽນໃນຊັນ
ື້ ມັດທະຍົມ
ສຶກສາຕອນປາຍ:

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທິ່ຊາວໜຸ່ມອາຍຸລະຫວ່າງ
16 ຫາ 22 ປ ຈາກຄົວເຮືອນທິ່ເວົັ້າພາສາ

Probability that a youth 16 to 22 years of age
attended upper secondary education
Lao speaking Household
Non-Lao speaking Household

2017
54%
38%

Non Poor
Poor (bottom 20%)

54%
20%

Non Remote
Remote

54%
40%

ລາວໄດ້ເຂົັ້າຮຽນ ຫຼື ຈົບ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຂັັ້ນ
ຮຽນ ໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍແມ່ນ
54%. ຄວາມອາດສາມາດເປັນໄປໄດ້ທິ່ຊາວ
ໜຸ່ມຈາກຄົວເຮືອນທິ່ບໍິ່ເວົັ້າພາສາລາວໄດ້ເຂົັ້າ
ຮຽນໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ແມ່ນ
ປະມານ 38%. ຊາວໜຸ່ມທິ່ມາຈາກຄົວເຮືອນ
ທຸກຍາກແມ່ນນ້ອຍກວ່າເຄິ່ງ ໜຶິ່ງ ທິ່ໜ້າຈະ

Probability that a youth 20 to 24 years of age who
entered upper secondary has completed the level

ເປັນໄປໄດ້ເຂົັ້າຮຽນ ຢ່າງໜ້ອຍໜຶິ່ງຂັັ້ນຮຽນ
ຂອງຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ.
•

ການຈົບຊັື້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນ

Lao speaking Household
Non-Lao speaking Household

2017
85%
78%

Non Poor
Poor (bottom 20%)

85%
71%

ປາຍ:
ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໂດຍລວມທິ່ຊາວໜຸ່ມທິ່ເຂົັ້າ

Non Remote
Remote

ຮຽນໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມ ແລະ ສາມາດຮຽນ
ຈົບແມ່ນປະມານ 83%. ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທິ່
ຊາວໜຸ່ມຈາກຄອບຄົວທິ່ເວົັ້າພາສາລາວໄດ້
ເຂົັ້າຮຽນ ແລະ ຮຽນຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ
ແມ່ນປະມານ 85%. ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທິ່
ຊາວໜຸ່ມຈາກຄອບຄົວທິ່ບໍິ່ເວົັ້າພາສາລາວໄດ້
ເຂົັ້າຮຽນ ແລະ ຮຽນຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ
ແມ່ນປະມານ 78%.
ຊາວໜຸ່ມທິ່ທຸກຍາກທິ່ໜ້າຈະຮຽນຈົບ (ເປັນ
ໄປໄດ້ 71%) ແຕ່ກໍມຄວາມສໍາຄັນທິ່ຕ້ອງ
ໄດ້ຈົດຈໍາໄວ້ວ່າປະມານ 20% ຂອງຊາວໜຸ່ມ
ທຸກເທົິ່ານັັ້ນ ທິ່ສາມາດເຂົັ້າຮຽນໃນຊັັ້ນ
ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ.
ການຢ່ໃນຄົວເຮືອນຫ່າງໄກສອກຫຼກບໍິ່ໄດ້ມ
ຜົນກະທົບທາງດ້ານສະຖຕທິ່ສໍາຄັນ40 ວ່າ
ຊາວໜຸ່ມທິ່ໄດ້ເຂົັ້າຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາ
ຕອນປາຍໄດ້ຮຽນຈົບລະດັບດັິ່ງກ່າວ. ເດັກ
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ຈາກຄອບຄົວທິ່ຢ່ຫ່າງໄກສອກຫຼກ ທິ່ມ
ໂອກາດພຽງພໍໃນການໄດ້ເຂົັ້າຮຽນມັດທະຍົມ
ສຶກສາຕອນປາຍ ແມ່ນໜ້າຈະມ
ຊັບພະຍາກອນການເງນ ເພືິ່ອໄປຢ່ໃກ້ກັບ
ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ (ຫຼືໄດ້
ຮັບການສະໜັບສະໜນຈາກລັດຖະບານໃນ
ການປຸກສ້າງຫໍພັກ)
ສັງລວມ: ນະໂຍບາຍ ແລະ ການວາງແຜນເພິ່ອແກ້ໄຂຄວາມບິ່ເທົິ່າທຽມ.
ການທົບທວນເຄິ່ງສະໄໝຂອງ ESDP 2016-2020 ໄດ້ເນັັ້ນໜັກຄວາມສໍາຄັນໃນການແກ້ໄຂຄວາມບໍິ່
ເທົິ່າທຽມກັນ ຢ່ໃນການເຂົັ້າຮຽນ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບໃນການບັນລຸເປົັ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງແຜນ. ເຖງແມ່ນມ
ວ່າຈະມການລົງທຶນໃນການຂະຫຍາຍໂອກາດການເຂົັ້າເຖງ ແລະ ການປັບປຸງຄຸນນະພາບ, ຄວາມແຕກໂຕນກໍຍັງ
ເຫັນແຈ້ງຢ່ໃນທຸກລະດັບຂອງລະບົບ. ຄວາມແຕກໂຕນຕ່າງໆຈໍານວນໜຶິ່ງ ບໍິ່ສາມາດແກ້ໄຂຢ່າງມປະສດທພາບ
ໄດ້ ດ້ວຍການຂະຫຍາຍໂອກາດທິ່ພວມດໍາເນນການຢ່ໃນປັດຈຸບັນ, ແຕ່ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມວທການທິ່ລົງເລກເປົັ້າ
ໝາຍຫຼາຍຂຶັ້ນ, ເນັັ້ນໃສ່ສາຍເຫດທິ່ເປັນພືັ້ນຖານ ແລະ ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນເພືິ່ອສະ ໜັບສະໜນວທການ
ດັິ່ງກ່າວ.
ເອກະສານຄັດຕດນັ້ ໄດ້ໃຫ້ຕົວຢ່າງວ່າ ລະບົບຂໍັ້ມນທິ່ມໃນປັດຈຸບັນ ສາມາດໃຫ້ການສະໜັບສະໜນ
ການວເຄາະພືັ້ນຖານເພືິ່ອກໍານົດຍຸດທະສາດໃນການແກ້ໄຂຄວາມແຕກໂຕນໂດຍສະເພາະ ແລະ ຕດຕາມຄວາມ
ຄືບໜ້າ. ເອກະສານຄັດຕດແມ່ນພຽງແຕ່ເປັນຕົວຢ່າງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄວນຈະມຄວາມເຂົັ້າໃຈຕໍິ່ສິ່ງທ້າທາຍພືັ້ນຖານດ
ຂຶັ້ນຄືແນວໃດ, ເປັນໄປໄດ້ຫຼາຍກວ່ານັັ້ນກໍແມ່ນ ການນໍາໃຊ້ແຫຼິ່ງຂໍັ້ມນອືິ່ນໆ ເຊັິ່ນ: ຂໍັ້ມນບຸກຄົນຈາກການສໍາຫຼວດ
ໂຮງຮຽນ (EMIS) ແລະ ຂໍັ້ມນການເງນ (GFIS/FMIS). ລັດຖະບານ ແລະ ຄ່ຮ່ວມພັດທະນາຕ້ອງສໍາຫຼວດວ່າຈະ
ນໍາໃຊ້ແຫຼິ່ງຂໍັ້ມນແນວໃດ ໃນການພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະ ການຕອບສະໜອງການປະຕບັດຕໍິ່ຂໍັ້ສະເໜແນະ
ຂອງການທົບທວນເຄິ່ງສະໄໝ ESDP ແລະ ESWG.

ບໍິ່ມຄວາມແຕກຕ່າງທິ່ເປັນເອກະລາດ ໃນການຮຽນຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມ ລະຫວ່າງຊາວໜຸ່ມຈາກຄອບຄົວທິ່ຢ່ຫ່າງໄກສອກຫຼກ ແລະ
ຄອບຄົວທິ່ບໍິ່ຢ່ຫ່າງໄກສອກຫຼກ ຊຶິ່ງບໍິ່ໄດ້ອະທບາຍດ້ວຍຄວາມແຕກຕ່າງ ສໍາລັບຄອບຄົວທຸກຍາກ ແລະ ຄອບຄົວໍົນເຜົິ່າ.
40
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ເອກະສານຄັດ ຕິດທີ 3: ຕົວຊີື້ບອກຜົນສາເລັດຫັກສາລັບ ESDP 2016-2020
KPI (ມາດຕະຖານສະເພາະຕ້ອງການໃຫ້
ມການຕດຕາມ)

1

ບັນລຸໄດ້ ໃນປ
2016

ບັນລຸໄດ້ໃນປ
2017

ບັນລຸໄດ້ໃນປ
2018

ທິ່ສະເໜສໍາລັບ
2020

ເພິ່ມການເຂົັ້າເຖງການບໍລການການສຶກສາທິ່ມຄຸນນະພາບ ດ້ວຍຄວາມເທົິ່າທຽມ

1.1

ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປ ໃນຮບ
ແບບຕ່າງໆຂອງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ

1.2

ຈໍານວນເມືອງທິ່ມອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກ
ອາຍຸ 5 ປສງກວ່າ 60% ໃນທຸກຮບແບບ
ຂອງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ

1.3

70,9%

74,4%

77,1%

80%

N/A

116

126

135

ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນສຸດທຊັັ້ນປະຖົມ

98.8%

98.7%

98.8%

99%

1.4

ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນໃໝ໋ສຸດທຊັັ້ນປະຖົມ

97.9%

97.6%

97.7%

98%

N/A

134

127

140

1.5

ຈໍານວນເມືອງທບັນລຸອັດຕາການຈົບຊັັ້ນ
ປະຖົມສງກວ່າ 95% (ອັດຕາການເຂົັ້າ
ຮຽນລວມໃໝ່ ປ 5)

1.6

ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ
ຕອນຕົັ້ນ

82.2%

82.9%

83.1%

85%

1.7

ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ
ຕອນປາຍ

47.8%

51.4%

53.3%

56%

N/A

10

12

16

1.8

ຈໍານວນແຂວງທບັນລຸອັດຕາຈົບຊັັ້ນ
ມັດທະຍົມຕົັ້ນ (ອັດຕາການເຂົັ້າ
ຮຽນລວມໃໝ່ ມ. 4) ສໍາລັບເດັກຍງ ສງ
ກວ່າ 70%.

2

ປະສດທພາບພາຍໃນ/ຄຸນນະພາບ

2.1

ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງຊັັ້ນປະຖົມ

4.8%

4.1%

4.0%

2%

2.2

ອັດຕາປະລະຊັັ້ນປະຖົມ

4.7%

4.4%

4.1%

2%

2.3

ອັດຕາລອດເຫຼືອຊັັ້ນປະຖົມ

79.6%

81.1%

82.2%

86%

2.4

ອັດຕາປະລະຊັັ້ນມັດທະຍົມຕົັ້ນ

8.0%

8.3%

9.2%

8%

2.5

ອັດຕາປະລະຊັັ້ນມັດທະຍົມປາຍ

5.4%

5.8%

7.0%

6%

2.6

ຈໍານວນເມືອງທິ່ອັດຕາການຄ້າງຫ້ອງຊັັ້ນ
ປະຖົມຕໍິ່າກວ່າ 7%

117

126

130

138

2.7

ຈໍານວນເມືອງທິ່ມອັດຕາປະລະຊັັ້ນປະຖົມ
ຕໍິ່າກວ່າ 6%

111

115

119

130

191

3
3.1
3.2
4
4.1

4.2

ມາດຕະຖານການບໍລການໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃນລະດັບໂຮງຮຽນ
ຈໍານວນເມືອງທິ່ການຈັດສັນຄປະຖົມເຊິ່ງມ

N/A

N/A

44

60

46.7%

52%

R >0.8 ຕາມມາດຕະຖານທິ່ກໍານົດ
2

ເປເຊັນຂອງໂຮງຮຽນປະຖົມທິ່ມນໍາໃຊ້
ຕະຫຼອດປ
ພາວະຜ້ນໍາທິ່ມປະສດທພາບສງຂຶັ້ນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການບໍລການການສຶກສາ
ເປເຊັນຂອງງົບປະມານບໍລຫານແຫ່ງຊາດ ທິ່
ໄດ້ຈັດສັນໃຫ້ກະຊວງສຶກສາທການ ແລະ
ກລາ

20,50%

19,78%

20,06%

ເປເຊັນຂອງງົບປະມານບໍລຫານແຫ່ງຊາດ

16.3%

13.4%

14.02%

17.9%

16.0%

16.9%

19%

19%

20%

ລວມທັງ ODA ທິ່ໄດ້ຈັດສັນໃຫ້ກະຊວງສຶກ
ສາທການ ແລະ ກລາ
ເປເຊັນຂອງງົບປະມານບໍລຫານແຫ່ງຊາດ

4.3

ບໍິ່ລວມ ODA ທິ່ໄດ້ຈັດສັນໃຫ້ກະຊວງສຶກ
ສາທການ ແລະ ກລາ

4.4

ເປເຊັນງົບປະມານທິ່ບໍິ່ແມ່ນຄ່າຈ້າງຢ່ໃນ
ງົບປະມານສຶກສາ
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ສະໜັບສະໜູນໂດຍ DFAT, EU and UNICEF
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