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ບານ ຈົນຮອດ

ັ ການປັບປຼຸ ງດີຂນເທ
ຶ ັ້ ິ່ ອລະກາັ້ ວ. ນອກຈາກ
ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ປະສິດທິພາບພາຍໃນຂອງການສຶກສາ ກໍິ່ໄດັ້ຮບ
ິ ານ ແລະ ຄຼຸ ມ
ັ້ ຄອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແຕິ່ ສູນກາງຮອດທັ້ອງຖິິ່ນກໍິ່ໄດັ້ຮບ
ັ ການປັບປຼຸ ງດີຂນ
ຶ ັ້
ນັນັ້ ລະບົບການບໍລຫ
ັ້ ເໝາະສົມກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ, ການຄຼຸ ມ
ີ ານປັບປຼຸ ງກົງຈັກການຈັດຕັງໃຫັ້
ັ້ ຄອງແຜນການ, ງ ົບປະ
ໂດຍໄດັ້ມກ

ັ້ ນຂິ່າວສານ ແລະ ວຽກງານຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ກໍິ່ໄດັ້ຮບ
ັ້ ຄອງຂໍມູ
ັ ການປັບປຼຸ ງໃຫັ້
ມານ, ການຄຼຸ ມ
ເປັນລະບົບດີກິ່ອນເກົິ່າ. ວຽກງານກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ບໍິ່ວິ່າຈະເປັນກິລາກາຍຍະກໍາມວນຊົນ, ກິລາໃນໂຮງຮຽນ ກໍິ່ຄກິ
ັ້ ອັນເຮັດໃຫັ້ວຽກງານດັິ່ງກິ່ າວໄດັ້ຮບ
ັ ການຮິ່ວມມຈາກສັງຄົມ ແລະ ຊຼຸມຊົນຫາຍຂຶນ
ັ
ລາ-ກາຍຍະກໍາອາຊີບ ກໍິ່ໄດັ້ຮບ
ຶ ັ້ ິ່ ອລະກາັ້ ວ.
ການພັດທະນາດີຂນເທ

ັ້ າທີິ່ກິ່ າວມານັນັ້ ກໍິ່ຍັງມີສິ່ ງທັ້
ິ າທາຍຫາຍຢິ່າງທີິ່ຈະຕັ້ອງໄດັ້ເອົາໃຈໃສິ່
ເຖິງຢິ່າງໃດກໍິ່ຕາມ, ຄຽງຄູິ່ກັບດັ້ານຕັງໜັ້
ັ້
ແກໄັ້ ຂໃນສະເພາະໜັ້າ ແລະ ຍາວນານ ໂດຍສະເພາະຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນຊັນປະຖົ
ມສຶກສາຕໍິ່າ, ການປະລະ

ັ້ ດທະຍົມສຶກສາ, ບັນຫາຄວາມແຕກໂຕນກັນໃນການພັດທະນາການສຶກສາຢູິ່ໃນ
ການຮຽນ ຂອງນັກຮຽນໃນຊັນມັ
ັ ພະຍາກອນທີິ່ມີຈາໍ ກັດ ແລະ ອິ່ ນໆ.
ແຕິ່ ລະທັ້ອງຖິິ່ນ, ປະສິດທິພາບໃນການນໍາໃຊັ້ຊບ
ັ້ ງັ້ ຍາກ
ເພິ່ ອແກັ້ໄຂບັນຫາຂໍຫຍຼຸ

ແລະ

ສິິ່ງທັ້າທາຍທີິ່ເປັ ນອຼຸ ປະສັກຕໍິ່ການພັດທະນາການສຶກສາໃນໄລຍະ

ັ້ IX
ັ ທະນາ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປີ ຄັງທີ
ຜິ່ານມາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດັ້ພດ
ິ ະສິດໃນການພັດທະນເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫິ່ ງຊາດ, ໂດຍໄດັ້ກໍານົດບັນ
(2021-2025) ທີິ່ສອດຄິ່ອງກັບບູ ລມ
ັ້
ິ ະສິດທີິ່ຈະຕັ້ອງໄດັ້ສຼຸມໃສິ່ແກໄັ້ ຂໃນໄລຍະ 5 ປີ ຕໍິ່ໜັ້າ ເປັ ນຕົນແມິ່
ດາບູ ລມ
ນ ການປັ ບປຼຸ ງຄຼຸ ນນະພາບການຮຽນ
ັ ພະຍາກອນທີິ່ມີ ແລະ ການສັ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ
ການສອນ, ການປັບປຼຸ ງປະສິດທິພາບໃນການນໍາໃຊັ້ຊບ

ັ້
ັ້
ັ້ ໍລຫ
ິ ານການສຶກສາທຼຸກຂັນ.
ຄວາມເປັ ນເຈົາການຂອງຜູ
ບ
ິ ະສິດດັິ່ງກິ່ າວ, ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປະຈໍາສົກ
ເພິ່ ອເປັ ນການຜັນຂະຫຍາຍບູລມ
ຮຽນ 2020-2021 ຈຶິ່ງໄດັ້ກໍານົດບັນດາຈຼຸດປະສົງ, ຄາດໝາຍ ແລະ ວຽກຈຼຸດສຼຸ ມ ສໍາລັບແຕິ່ ລະຂະແໜງການ

ຍິ່ ອຍ. ລວມທັງວຽກຈຼຸດສຼຸ ມທີິ່ບັນດາພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫວງ, ຫັ້ອງການສຶກສາທິ
ັ້
ັ .
ການ ແລະ ກິລາເມອງ/ນະຄອນ ແລະ ສະຖານການສຶກສາຕິ່ າງໆ ທີິ່ຈະຕັ້ອງຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້ ໃນນາມການນໍາຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຂັ້າພະເຈົາຈຶ
ັ້ ິ່ ງຮຽກຮັ້ອງໃຫັ້ບນ
ັ ດາຜູ ບ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານ
ດັິ່ງນັນ,
ັ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູສອນທຼຸກ
ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທຼຸກລະດັບແຕິ່ ສູນກາງງຮອດທັ້ອງຖິິ່ນ ລວມທັງຜູ ອ

ັ້ ທຼຸກຊັນ,
ັ້ ທຼຸກສາຍໃນທົິ່ວປະເທດ ຈົິ່ງນໍາເອົາບັນດາຈຼຸດປະສົງ, ຄາດໝາຍ ແລະ ວຽກງານຈຼຸດສຼຸ ມ ລວມທັງມະຕິ
ຂັນ,
ັ້
ຂອງກອງປະຊຼຸມ ທີິ່ກໍານົດໃນເອກະສານແຜນການສະບັບນີ ັ້ ເປັນບິ່ອນອີງໃນການຄົນຄວັ້
າ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍອອກ
ັ້
ັ້
ັ ໃນຂັນຂອງຕົ
ເປັນແຜນກິດຈະກໍາລະອຽດ ເພິ່ ອໄປຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ນໃຫັ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງຕາມພາລະບົດບາດຂອງ
ັ້ ກໍິ່ໃຫັ້ເອົາໃຈໃສິ່ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫຼຸ ບລາຍງານຄວາມຄບໜັ້າໃຫັ້ກະ
ໃຜລາວ. ພັ້ອມນັນ,
ຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຊາບເປັນປົກກະຕິ ໃນແຕິ່ ລະໄລຍະ.

ລັດຖະມົນຕີ

iv

ຄໍາຂອບໃຈ
ັ້
ກົມແຜນການ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃນນາມຄະນະຮັບຜິດຊອບເນອໃນຂອງບົ
ດສະຫຼຸ ບຜົນ
ັ້
ັ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປະຈໍາສົກຮຽນ 2019-2020 ແລະ ຮັບຜິດ
ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ຊອບສັ້າງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປະຈໍາສົກຮຽນ 2020-2021, ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ
ັ້ ຼຸ ນຄຼຸ ນເປັນຢິ່າງຍິິ່ງຕໍິ່ບັນດາກົມ, ສູນ, ສະຖາບັນ, ຫັ້ອງການ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະ
ແລະ ຮູ ບ
ັ້ ນ ແລະ ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນທີິ່ມີ
ຄອນຫວງ, ສະຖາບັນການສຶກສາຕິ່ າງໆ ຕະຫອດເຖິງບຼຸ ກຄົນທີິ່ໄດັ້ສະໜອງຂໍມູ
ັ້
ັ້
ຄຼຸ ນຄິ່າເຂົາໃນເນ
ອໃນຂອງເອກະສານສະບັ
ບນີ.ັ້

ັ້ ຼຸ ນຄຼຸ ນຕໍິ່ຄະນະນໍາກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ຜູ ແັ້ ທນກອງປະຊຼຸມຜູ ບ
ັ້ ໍ
ພິເສດ, ຂໍສະແດງຄວາມຮູ ບ
ັ້
ລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທຼຸກທິ່ ານ ທີິ່ໄດັ້ປະກອບຄໍາຄິດເຫັນ; ຂໍສະເໜີ
ແນະນໍາທີິ່ມີຄວາມໝາຍ; ເປັນປະ
ັ້
ໂຫຍດຕໍິ່ເນອໃນບົ
ດສະຫຼຸບ ແລະ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ສະບັບນີ.ັ້
ັ
ເອກະສານທີິ່ມີຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນສະບັບນີ ັ້ ຈະໄດັ້ນໍາອອກແຈກຢາຍ ແລະ ເຜີຍແຜິ່ໄດັ້ ກໍິ່ຍັ້ອນໄດັ້ຮບ

ົ (European Union) ປະຈໍາ ສປປ
ການສະໜັບສະໜູນທາງດັ້ານການເງ ິນ ໃນການຈັດພິມຈາກສະຫະພາບເອີຣບ
ັ້ ໃນນາມຕາງໜັ້າໃຫັ້ກມ
ົ ແຜນການ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ
ລາວ. ດັິ່ງນັນ,
ັ້ ອ ຕໍິ່ສະຫະພາບເອີຣບ
ັ້ ຼຸ ນຄຼຸ ນຢິ່າງລົນເຫ
ົ (European Union) ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ທີິ່ໃຫັ້ທນ
ຶ ສະໜັບສະໜູນອັນ
ຮູ ບ
ັ້ ິ່ າໃນການຈັດພິມເອກະສານສະບັບນີ.ັ້
ລໍາຄ

ກົມແຜນການ

v

ພາກທີ I
ັ້
ັ ແຜນພັດທະນາ
ຜົນສໍາເລັດຂອງການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປະຈໍາສົກຮຽນ 2019-2020
I.

ພາກສະເໜີ
ັ້
ັ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ
ເຖິງວິ່າສົກຮຽນ 2019-2020 ເປັນປີສຼຸດທັ້າຍໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ັ້ VIII (2016-2020), ແຕິ່ ກໍິ່ຍັງເຫັນໄດັ້ວິ່າມີບາງນະໂຍບາຍ, ຍຼຸ ດທະສາດ ແລະ ວຽກຈຼຸດສຼຸ ມ
ແລະ ກິລາ 5 ປີ ຄັງທີ
ັ້
ັ ການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ຢິ່າງເຕັມສິ່ວນ ອັນເນິ່ ອງມາຈາກສະພາບທີິ່ ສປປ ລາວ
ທີິ່ກໍານົດຢູິ່ໃນແຜນດັິ່ງກິ່ າວ ຍັງບໍິ່ໄດັ້ຮບ
ບດ

ັ້ ັ້ງຍາກທາງການເງ ິນ ຍັ້ອນໄດັ້ຮບ
ັ ຜົນກະທົບຈາກໄພພິບດ
ັ ແລະ ການລະບາດຂອງພະຍາດ
ເຮົາກໍາລັງປະເຊີນກັບຂໍຫຍຼຸ
ັ້
ັ້
ອັກເສບປອດ ໂຄວິດ 19. ເຖິງຢິ່າງໃດກໍິ່ຕາມ, ລັດຖະບານ ເວົາລວມ,
ເວົາສະເພາະ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ັ້ ິ່ ການຂະຫຍາຍການສຶກສາກິ່ ອນໄວຮຽນ, ສົິ່ງເສີມການເຂົາເຖິ
ັ້ ງການ
ກໍິ່ຍັງສບຕໍິ່ສຼຸ ມທຼຸກຊັບພະຍາກອນທີິ່ມີ ເຂົາໃສ
ັ້
ັ້ ນຖານ
ສຶກສາຂັນພ
ແລະ ເອົາໃຈໃສິ່ໃນການປັບປຼຸ ງຄຼຸ ນນະພາບການສຶກສາ ເພິ່ ອໃຫັ້ເດັກມີຄວາມພັ້ອມສບຕໍິ່ຮຽນໃນ
ັ້
ັ້
ັ້ ິ່ ສູງຂຶນໄປ,
ັ້ ນຖານ,
ຊັນທີ
ພັ້ອມທັງປັບປຼຸ ງຄຼຸ ນນະພາບຂອງການສຶກສາຫງັ ຂັນພ
ສົິ່ງເສີມການສັ້າງສີມແຮງງານ ແລະ
ັ້
ນັກວິຊາການ ເພິ່ ອໃຫັ້ສາມາດຕອບສະໜອງໄດັ້ຕາມຄວາມຕັ້ອງການຂອງສັງຄົມ, ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ແກິ່

ິ ານ ແລະ ຄຼຸ ມ
ັ້ ຄອງການສຶກສາ ແຕິ່ ສູນກາງຮອດທັ້ອງຖິິ່ນ ແລະ ສົິ່ງເສີມໃຫັ້ປະຊາຊົນທຼຸກເພດທຼຸກ
ລະບົບການບໍລຫ
ັ້ ິ່ ມີ
ີ ພອນສະຫວັນດັ້ານກິລາ-ກາຍຍະກໍາ
ໄວ ຫັນມາໃສິ່ໃຈການອອກກໍາລັງກາຍເພິ່ ອສຼຸ ຂະພາບ ແລະ ສົິ່ງເສີມໃຫັ້ຜູທ
ັ ເພິ່ ອຕິດຕາມເຖິງ
ໃຫັ້ກາຍເປັນນັກກິລາອາຊີບ. ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດັ້ສບຕໍິ່ກໍານົດ 15 ຄາດໝາຍຫກ
ັ້
ັ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປະຈໍາສົກຮຽນ 2019-2020. ລາຍ
ຄວາມຄບໜັ້າ ໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້
ັ ບັນດາຄາດໝາຍ ແລະ ວຽກຈຼຸດສຼຸ ມຕິ່ າງໆ, ສິິ່ງທັ້າທາຍໃນການ
ລະອຽດຂອງຄວາມຄບໜັ້າໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້
ັ ແລະ ວິທກ
ີ ານແກໄັ້ ຂບັນຫາຕິ່ າງໆ ໄດັ້ກໍານົດໄວັ້ຂາັ້ ງລຼຸິ່ ມນີ:ັ້
ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
1.

ັ້
ັ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ສົກຮຽນ 2019-2020
ຜົນສໍາເລັດການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ັ້
ັ 15 ຄາດໝາຍ
1.1. ຜົນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້
ັ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປະຈໍາສົກຮຽນ 2019-2020
ຜິ່ານການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ ທີິ່ກໍານົດໄວັ້ໃນແຜນປີ ຜິ່ານມາ ມີ 6 ຄາດໝາຍທີິ່ສາມາດບັນລຼຸ ໄດັ້
ສະແດງໃຫັ້ເຫັນໄດັ້ ໃນຈໍານວນ 15 ຄາດໝາຍຫກ
ຕາມແຜນ, 3 ຄາດໝາຍ ທີິ່ມີຄວາມກ ັ້າວໜັ້າ ເມິ່ ອທຽບໃສິ່ປີ ຜິ່ານມາ ແລະ 6 ຄາດໝາຍ ທີິ່ບໍິ່ສາມາດບັນລຼຸ ໄດັ້ຕາມ
ແຜນ, ດັິ່ງລາຍລະອຽດລຼຸິ່ ມນີ:ັ້
➢

ຄາດໝາຍທີິ່ບັນລຼຸ

ັ້ ຈາກ 79,4% ເປັນ 82,7% (ຄາດໝາຍ: 80%);
ັ້
1) ອັດຕາເຂົາຮຽນຂອງເດັ
ກ 5 ປີ ເພີິ່ມຂຶນ
ັ້
ັ ຕາເຂົາຮຽນ
2) ຈໍານວນເມອງທີິ່ມີອດ
ຂອງເດັກ 5 ປີ ສູງກວິ່າ 60% ເພີິ່ມຈາກ 135 ເມອງ ເປັນ 142 ເມອງ
(ຄາດໝາຍ: 140 ເມອງ);

ັ້
ັ ັ້
3) ອັດຕາເຂົາຮຽນສຼຸ
ດທິຊນປະຖົ
ມ ບັນລຼຸ ໄດັ້ 99% (ຄາດໝາຍ: 99%);

4) ອັດຕາຄັ້າງຫັ້ອງ ຂອງນັກຮຽນຂັນັ້ ປ.1 ຫຼຸ ດລົງຈາກ 8,4% ເປັນ 6,3% (ຄາດໝາຍ: 8%);

ັ້
5) ອັດຕາຄັ້າງຫັ້ອງ ຂອງນັກຮຽນຊັນປະຖົ
ມ ຫຼຸ ດລົງຈາກ 3,8% ເປັນ 3,1% (ຄາດໝາຍ: 3,5%);
1

ັ້ັ້ ິ່ ວມຫັດກາຍຍະບໍລຫ
ິ ານ, ການອອກກໍາລັງກາຍ ແລະ ການຫນກິ
ິ ັ້ ລາເພິ່ ອກາຍ
6) ສົິ່ງເສີມທຼຸກເພດ, ທຼຸກໄວ ເຂົາຮ
ັ້
ຍະກໍາ ເພີິ່ມຂຶນຈາກ
26% ເປັ ນ 30% (ຄາດໝາຍ: 30%).
ຄາດໝາຍທີິ່ມີຄວາມກ ັ້າວໜັ້າເມິ່ ອທຽບໃສິ່ປີ ຜິ່ານມາ
ັ້
1) ອັດຕາລອດເຫອຮອດ ປ.5 ເພີິ່ມຂຶນຈາກ
82,0% ເປັນ 82,1% (ຄາດໝາຍ: 83%);
ັ້
ັ້
ັ້ ດທະຍົມຕອນຕົນເພີ
ັ້ ິ່ ມຂຶນຈາກ
2) ອັດຕາເຂົາຮຽນລວມຊັ
ນມັ
82,8% ເປັນ 83,3% (ຄາດໝາຍ: 84%);

➢

ັ້
ັ້ ດທະຍົມຕອນຕົນເຂົ
ັ້ າຮຽນຕໍ
ັ້
ິ່ ສາຍອາຊີວະສຶກສາເພີິ່ມຂຶນຈາກ
3) ນັກຮຽນຈົບຊັນມັ
3,3% ເປັນ 3,8%
(ຄາດໝາຍ: 5%).
➢

ຄາດໝາຍທີິ່ບໍິ່ປິ່ຽນແປງ ແລະ ຖົດຖອຍ

ັ້
1) ອັດຕາປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ຂັນັ້ ປ.1 ເພີິ່ມຂຶນຈາກ
6,3% ເປັນ 6,4% (ຄາດໝາຍ: 6%);
ັ້
2) ອັດຕາປະລະຂອງນັກຮຽນຊັນປະຖົ
ມ ຄົງທີິ່ຢູິ່ທີິ່ 4,3 % (ຄາດໝາຍ: 4%);
ັ້
ັ້ ດທະຍົມຕອນປາຍ ຄົງທີິ່ຢູິ່ທີິ່ 54,8% (ຄາດໝາຍ: 56%);
3) ອັດຕາເຂົາຮຽນລວມຊັ
ນມັ
ັ້
ັ ຕາປະລະຊັນປະຖົ
4) ຈໍານວນເມອງທີິ່ມີອດ
ມ ຕໍິ່າກວິ່າ 6% ຫຼຸ ດລົງຈາກ 118 ເມອງ ເປັນ 112 ເມອງ
(ຄາດໝາຍ: 123 ເມອງ);

ັ້ ດທະຍົມຕອນຕົນ
ັ້ ເພີິ່ມຈາກ 9,5% ເປັນ 10,3% (ຄາດໝາຍ: 9%);
5) ອັດຕາປະລະນັກຮຽນຊັນມັ

ັ້ ດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ສບຕໍິ່ຮຽນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕິ່ າງປະເທດ 56,6%1.
6) ສົິ່ງເສີມນັກຮຽນຈົບຊັນມັ
ັ້
ັ ວຽກງານຂອງແຕິ່ ລະຂະແໜງການຍິ່ ອຍໂດຍຫຍໍ.ັ້
1.2. ສັງລວມຜົນສໍາເລັດການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
1.2.1. ຂະແໜງການສຶກສາກິ່ ອນໄວຮຽນ:

ິ ະສິດໃຫັ້
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຍັງສບຕໍິ່ຂະຫຍາຍຕາໜິ່າງການສຶກສາກິ່ ອນໄວຮຽນ ເປັນບູລມ
ັ້
ັ້
ແກິ່ ເດັກນັ້ອຍ ໃນການເສີມສັ້າງພັດທະນາການ ແລະ ກຽມຄວາມພັ້ອມໃຫັ້ເດັກ ກິ່ ອນເຂົາຮຽນຊັ
ນປະຖົ
ມສຶກສາ,
ັ້ (ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ) ເຊິິ່ງລັດຖະບານ ໄດັ້ເອົາໃຈໃສິ່ສົິ່ງເສີມ
ເຊິິ່ງໃນທຼຸກປີ ໂຮງຮຽນອະນຼຸບານຈະເພີິ່ມຂຶນ
ເອກະຊົນລົງທຶນຊິ່ວຍໃນການພັດທະນາການສຶກສາ. ໃນສົກຮຽນ 2019-2020 ໂຮງຮຽນອະນຼຸບານມີທງັ ໝົດ
ັ້ ງ 64 ແຫິ່ ງ ທຽບໃສິ່ປີຜິ່ານມາ, ໃນນີ ັ້ ໂຮງຮຽນລັດເພີິ່ມຂຶນເຖິ
ັ້ ງ 11 ແຫິ່ ງ ແລະ ເອກະຊົນ
3.496 ແຫິ່ ງ, ເພີິ່ມຂຶນເຖິ
ັ້ ງ 53 ແຫິ່ ງ. ໃນທົິ່ວປະເທດ ມີນກ
ັ້
ັ ຮຽນໃນທຼຸກຮູ ບແບບການສຶກສາກິ່ ອນໄວຮຽນທັງໝົດເພີິ່ມຂຶນຈາກ
ເພີິ່ມຂຶນເຖິ
ັ້
ັ້
ັ ຕາເຂົາຮຽນຂອງເດັ
243.960 ຄົນ ເປັນ 249.357 ຄົນ2 ເຊິິ່ງໄດັ້ເຮັດໃຫັ້ອດ
ກ 3-5 ປີ ເພີິ່ມຂຶນຈາກ
59% ເປັນ
ັ້
61,3%, ອັດຕາເຂົາຮຽນຂອງເດັ
ກ 5 ປີ ກໍິ່ເພີິ່ມຈາກ 79,4% ເປັນ 82,7%. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ໃນ 40 ເມອງ
ັ້
ຶ ັ້
ດັ້ອຍໂອກາດທາງການສຶກສາ ກໍິ່ເຫັນໄດັ້ວິ່າມີທິ່າອິ່ຽງທີິ່ດີຂນ,
ອັດຕາເຂົາຮຽນຂອງເດັ
ກ 3-5 ປີ ໄດັ້ເພີິ່ມຈາກ
ັ້
43,3% ເປັນ 46,6% ແລະ ອັດຕາເຂົາຮຽນຂອງເດັ
ກ 5 ປີ ກໍິ່ເພີິ່ມຈາກ 66,2% ເປັນ 70,8% ເຊິິ່ງໃນຈໍານວນ
ັ້ ຍັງເຫອພຽງ 6 ເມອງທີິ່ຍັງມີອດ
ັ້
ັ ຕາເຂົາຮຽນຂອງເດັ
40 ເມອງນັນ,
ກ 5 ປີ ຕໍິ່າກວິ່າ 60% ຄ: ເມອງເຊໂປນ, ເມອງ

ນອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ; ເມອງກະລຶມ ແຂວງເຊກອງ; ເມອງໂຂງ ແຂວງຈໍາປາສັກ, ເມອງສານໄຊ ແຂວງອັດ
ັ້
ຕະປ ແລະ ເມອງຮົິ່ມ ແຂວງໄຊສົມບູນ. ສິ່ວນທາງດັ້ານຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ການເຂົາຮຽນຂອງເດັ
ກ 3-5 ປີ

ແລະ ເດັກ 5 ປີ ເຫັນວິ່າມີຄວາມສະເໝີພາບ ເຊິິ່ງດັດສະນີຢິ່ ູລະຫວິ່າງ 0,99 - 1. ຄຽງຄູິ່ກັນນັນັ້ ການສຶກສາກິ່ ອນໄວ
ັ້
ຈໍານວນນັກຮຽນຈົບປີ 2018 ແມິ່ ນ 65.655 ຄົນ, ນັກຮຽນເຂົາສາຍຕິ່
າງໆ 31.856 ຄົນ ແລະ ນັກຮຽນຈົບມປາຍ ໄປຮຽນຕິ່ າງປະເທດ

1

4.662 ຄົນ (ສັງລວມແຕິ່ ເດອນກັນຍາ 2019 ເຖິງ ມີຖຼຸນາ 2020).
2
ັ້ ນໄດັ້ນບ
ັ້ າ ສົກຮຽນ 2018-19 ເກນອາຍຼຸ 3-5 ປີ ມີ 3.576 ຄົນ ແລະ ສົກຮຽນ
ັ ເອົາ ເດັກໃນກຼຸິ່ ມຫນເຂົ
ິ ັ້ ານໍ
ຕົວເລກທັງສອງສົກຮຽນນີແມິ່
2019-20 ມີ 3.508 ຄົນ.

2

ຮຽນ ໄດັ້ເອົາໃຈໃສິ່ການສົິ່ງເສີມວຽກງານນໍາັ້ ແລະ ສຼຸ ຂະອະນາໄມ ມາຮອດປີ 2020 ໂຮງຮຽນອະນຼຸບານຈໍານວນ
ັ ກິດຈະກໍາລັ້າງມ-ຖູແຂັ້ວ ທຼຸກມ ັ້ (ວັນຈັນ-ວັນສຼຸ ກ
1.317 ແຫິ່ ງ ມີອິ່າງລັ້າງມ-ຖູແຂັ້ວ 954 ແຫິ່ ງ ສາມາດປະຕິບດ

ແລະ ຖກປະເມີນຈໍານວນ 228 ແຫິ່ ງ ມີໂຮງຮຽນຖກຈັດລະດັບ 3 ດາວ ຈໍານວນ 8 ແຫິ່ ງ, 2 ດາວ 20 ແຫິ່ ງ ແລະ
ິ ຖິ່າຍ (ຖກນໍາໃຊັ້) ແລະ ໄດັ້ສະໜອງນໍາັ້
1 ດາວ ຈໍານວນ 46 ແຫິ່ ງ. ໂຮງຮຽນອະນຼຸບານ ຈໍານວນ 1.732 ແຫິ່ ງ ມີວດ
ໃຊັ້ໃຫັ້ໂຮງຮຽນອະນຼຸບານຈໍານວນ 1.968 ແຫິ່ ງ.
ັ້
1.2.2. ການສຶກສາຊັນປະຖົ
ມ
ັ້
ຂະແໜງການສຶກສາຊັນປະຖົ
ມ ແມິ່ ນຂະແໜງການໜຶິ່ງທີິ່ມີຄວາມສໍາຄັນທີິ່ສຼຸ ດ ໃນການກຽມຄວາມພັ້ອມ
ັ້
ັ້
ັ້ ິ່ ສູງຂຶນໄປ.
ັ ສະພນຖານໃຫັ້
ໃຫັ້ເດັກ ເພິ່ ອມີທກ
ສາມາດສບຕໍິ່ຮຽນໃນຊັນທີ
ໃນສົກຮຽນ 2019-2020 ສະພາບການ

ັ້
ພັດທະນາການສຶກສາຊັນປະຖົ
ມເຫັນວິ່າມີທິ່າອິ່ຽງທີິ່ດີເມິ່ ອທຽບໃສິ່ຫາຍປີ ຜິ່ານມາ, ລັດຖະບານໄດັ້ເອົາໃຈໃສິ່ຊຼຸກຍູ ັ້
ັ ສູດ, ພັ້ອມທັງຝຶ ກອົບຮົມຄູໃນການນໍາໃຊັ້ຫກ
ັ ສູດສະບັບປັບປຼຸ ງໃໝິ່ ຂັນັ້
ຕິດຕາມການຮຽນ-ການສອນ, ປັບປຼຸ ງຫກ
ັ້
ປ.1 ແລະ ປ.2 ລວມທັງໄດັ້ສະໜອງປຶມແບບຮຽນ
ແລະ ອຼຸ ປະກອນຮັບໃຊັ້ການສິດສອນ ໃຫັ້ແກິ່ ບັນດາໂຮງຮຽນ
ັ້ ໃນສົກຮຽນ 2019-20, ອັດຕາເຂົາຮຽນ
ັ້
ປະຖົມໃນທົິ່ວປະເທດ ໂດຍສະເພາະໃນ 40 ເມອງທີິ່ທຼຸກຍາກ. ດັິ່ງນັນ,

ຶ ັ້ ເຊິິ່ງຫຼຸ ດລົງຈາກ 3,8% ເປັນ 3,1%. ສິ່ວນດັດ
ສຼຸ ດທິຄງົ ທີິ່ຢູິ່ 99% ແລະ ອັດຕາຄັ້າງຫັ້ອງປະຖົມມີທິ່າອິ່ຽງດີຂນ
ັ້
ຊະນີຄວາມສະເໝີພາບຍິງ- ຊາຍໃນຊັນປະຖົ
ມສຶກສາ ກໍິ່ມີຄວາມສະເໝີພາບກັນຢູິ່ທີິ່ 0,98. ແຕິ່ ໃນຂະນະດຽວກັນ
ັ້
ຍັງເຫັນວິ່າ ບາງຄາດໝາຍມີທິ່າອິ່ຽງຖົດຖອຍ, ອັດຕາປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນຊັນປະຖົ
ມແມິ່ ນ 4,3% ເຫັນວິ່າ
ິ່
ິ່
ເທົິ່າເດີມເມອທຽບໃສິ່ປີຜິ່ານມາ. ເຖິງແມິ່ ນວິ່າອັດຕາປະລະໃນທົິ່ວປະເທດຈະຄົງທີ ທຽບໃສິ່ປີ ຜິ່ານມາ, ແຕິ່ ເມິ່ ອເບິິ່ງ

ັ້ ອງ ເຫັນວິ່າມີທິ່າອິ່ຽງຖົດຖອຍ ສະແດງໃຫັ້ເຫັນໄດັ້ ຈໍານວນເມອງທີິ່ມີອດ
ັ້
ັ ຕາປະລະຊັນປະຖົ
ລົງຮອດຂັນເມ
ມສຶກສາ
ຕໍິ່າກວິ່າ 6% ຫຼຸດຈາກ 118 ເມອງ ເປັນ 112 ເມອງ ເຊິິ່ງຄາດໝາຍໄດັ້ວາງໄວັ້ 123 ເມອງ.
ັ້ ດທະຍົມ (ມັດທະຍົມຕອນຕົນັ້ ແລະ ມັດທະຍົມຕອນປາຍ)
1.2.3. ການສຶກສາຊັນມັ

ີ ານຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນມັດທະຍົມອອກຕິ່ ມຈໍານວນ 24 ແຫິ່ ງ ໃນ
ສົກຮຽນ 2019-2020 ເຖິງວິ່າໄດັ້ມກ
ັ້ ດທະຍົມຕອນຕົນ
ັ້
ີ າໍ ນວນໂຮງຮຽນທັງໝົດ 1.816 ແຫິ່ ງ ແຕິ່ ຈໍານວນນັກຮຽນທັງຊັນມັ
ທົິ່ວປະເທດ ອັນເຮັດໃຫັ້ມຈ
ແລະ ຕອນປາຍ ພັດຫຼຸດລົງເຖິງ 25.126 ຄົນ ຖັ້າທຽບໃສິ່ປີ ຜິ່ານມາ. ແຕິ່ ເນິ່ ອງຈາກ ຈໍານວນປະຊາກອນໃນເກນ
ັ້
ັ້
ັ້ ດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົນເພີ
ັ້ ິ່ ມຂຶນ
ີ ິ່ ານມາ ຈຶິ່ງເຮັດໃຫັ້ອດ
ັ ຕາເຂົາຮຽນລວມຊັ
ອາຍຼຸ 11-14 ປີ ແມິ່ ນຫຼຸດຈາກປີທິ່ ຜ
ນມັ
ັ້ ດທະຍົມຕອນຕົນ
ັ້ ຢູິ່ທີິ່ 0,97.
ຈາກ 82,8% ເປັນ 83,3%. ດັດຊະນີຄວາມສະເໝີພາບລະຫວິ່າງຍິງ-ຊາຍໃນຊັນມັ

ິ່ ມີທິ່າອິ່ຽງດີຂນນັ
ັ້
ຶ ັ້ ນັ້ ເຫັນວິ່າປະສິດທິພາບພາຍໃນມີທິ່າອິ່ຽງທົດຖອຍ ເຫັນໄດັ້ຈາກ
ຄຽງຄູິ່ກັບການເຂົາຮຽນທີ
ັ້
ັ້ ດທະຍົມຕອນຕົນ
ັ້ ທີິ່ເພີິ່ມຂຶນຈາກ
ອັດຕາປະລະຊັນມັ
9,5% ເປັນ 10,3% ທຽບໃສິ່ປີ ຜິ່ານມາ. ໂດຍສະເພາະເມິ່ ອ
ັ້ ອງ ມີເຖິງ 116 ເມອງ ທີິ່ມີອດ
ັ້ ດທະຍົມຕອນຕົນຍັ
ັ້ ງສູງກວິ່າຄາດໝາຍທີິ່ວາງໄວັ້
ັ ຕາປະລະຊັນມັ
ທຽບໃນຂັນເມ
7,5% (ຄາດໝາຍ 2020), ສູງກວິ່າໝູິ່ແມິ່ ນເມອງ ໄຊຈໍາພອນ ສູງເຖິງ 24,28% ຖັດລົງມາແມິ່ ນເມອງສະໝັ້ວຍ
ັ້
ັ້ ດທະຍົມຕອນປາຍຍັງ
21,92% ແລະ ເມອງ ເລົິ່າງາມ 20,41% ແຂວງ ສາລະວັນ. ສິ່ວນອັດຕາເຂົາຮຽນລວມຊັ
ນມັ

ຄົງທີິ່ຢູິ່ 54,8% ແລະ ດັດຊະນີຄວາມສະເໝີພາບລະຫວິ່າງ ຍິງ-ຊາຍ ໃນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ເຫັນວິ່າ ເດັກຊາຍ
ັ້ າຍກວິ່າເດັກຍິງ ເຫັນໄດັ້ຈາກດັດຊະນີຄວາມສະເໝີພາບຢູິ່ທີິ່ 0,9. ໂດຍລວມແລັ້ວເຫັນວິ່າ ບັນຫາອັດຕາ
ໄດັ້ເຂົາຫ
ັ້ ແຕິ່ ການແກໄັ້ ຂບັນຫາດັິ່ງກິ່ າວ ຍັງບໍິ່ທັນປະຕິບດ
ັ້ ດທະຍົມສຶກສາແມິ່ ນສບຕໍິ່ເພີິ່ມຂຶນ
ັ ດີເທົິ່າທີິ່ຄວນ ແລະ
ປະລະຊັນມັ
ັ ການສຶກສາວິໄຈຢິ່າງມີວທ
ິ ະຍາສາດ ແລະ
ສາຍເຫດທີິ່ແທັ້ຈງິ ຂອງການປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ຍັງບໍິ່ໄດັ້ຮບ
ເປັນລະບົບເທິ່ ອ.
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1.2.4. ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ

ັ້
ັ້ ງັ ສ ແລະ ບໍາລຼຸ ງຍົກລະດັບ
ໃນສົກຮຽນ 2019-2020 ການຈັດຕັງການຮຽນ-ການສອນລົ
ບລັ້າງຄວາມບໍິ່ຮູ ໜ
ັ້
ັ້ ດທະຍົມ ແມິ່ ນໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ ການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ຢິ່າງຕໍິ່ເນິ່ ອງ ໃນຂອບເຂດທົິ່ວປະເທດ
ການສຶກສາຊັນປະຖົ
ມ ແລະ ຊັນມັ
ບດ
ັ້
ັ້ ງການສຶກສາ
ຈຶິ່ງເຮັດໃຫັ້ຈາໍ ນວນປະຊາກອນກຼຸິ່ ມເປົາໝາຍໃນເກນ
ອາຍຼຸ 6-14 ປີ ແລະ ອາຍຼຸ 15-40 ປີ ທີິ່ບໍິ່ໄດັ້ເຂົາເຖິ
ັ້
ັ້
ັ້ ດທະຍົມ ແມິ່ ນມີທິ່າອຽງຫຼຸ ດລົງເມິ່ ອ
ຊັນປະຖົ
ມ ແລະ ກຼຸິ່ ມເປົາໝາຍໃນເກນ
ອາຍຼຸ 15-35 ປີ ທີິ່ຍັງຮຽນບໍິ່ຈົບຊັນມັ
ັ້ ດທະຍົມຕອນຕົນບໍ
ັ້ າລຼຸ ງໄດັ້ 147 ເມອງ ແລະ
ັ ສາມາດປະກາດຈົບຊັນມັ
ທຽບໃສິ່ປີ ຜິ່ານມາ. ມາຮອດປັດຈຼຸບນ

ັ້ ດທະຍົມຕອນຕົນບໍ
ັ້ າລຼຸ ງ 10 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ. ຄຽງຄູິ່ກັບການ
ປະກາດເປັນແຂວງຈົບຊັນມັ
ັ ທະນາຫກ
ັ ສູດ, ຕໍາລາ
ຂະຫຍາຍໂອກາດການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຍັງໄດັ້ປັບປຼຸ ງຄຼຸ ນນະພາບໄປພັ້ອມກັນ ໂດຍໄດັ້ພດ
ັ້ ລວມທັງ
ຮຽນ ແລະ ສະໜອງອຼຸ ປະກອນ, ສິ່ ການຮຽນ-ການສອນ ໃຫັ້ສະຖານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນທຼຸກຂັນ;
ັ້
ັ້ ນຖານ
ີ ານສິດສອນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັນພ
ປັບປຼຸ ງວິທກ
ເພິ່ ອຮັບປະກັນດັ້ານປະສິດທິພາບ ແລະ ສາມາດ
ັ້ ບສາຍວິຊາຊີບອາຊີວະສຶກສາໄດັ້.
ເຊິ່ ອມໂຍງເຂົາກັ
1.2.5. ການສຶກສາຄູ

ັ້
ັ້ ກສາຍ ໃນສະຖາບັນ
ໃນສົກຮຽນ 2019-2020 ການຮັບນັກຮຽນເຂົາຮຽນຄູ
ໃນພາກປົກກະຕິຂອງທຼຸກຊັນທຼຸ
ັ້ ຮຽນ
ສັ້າງຄູ 16 ແຫິ່ ງ ໄດັ້ຫຼຸ ດຕົວເລກລົງ ແຕິ່ ການຍົກລະດັບວຼຸ ດທິການສຶກສາໃນພາກປົກກະຕິ ແລະ ພາກພັກສິນປີ
ັ້ ການຄັດເລອກນັກຮຽນເຂົາຮຽນຄູ
ັ້
ັ ຕາມມະຕິກອງ
ແມິ່ ນເພີິ່ມຂຶນ.
ທັງໃນແຜນ ແລະ ສອບເສັງຄັດເລອກ ໄດັ້ປະຕິບດ
ັ້ ລ
ໍ ຫ
ິ ານສະຖານການສັ້າງຄູປະຈໍາປີ 2019 ໂດຍໃຫັ້ສະຖານການສັ້າງຄູທຼຸກແຫິ່ ງ ປະຕິບດ
ັ ແຜນຮັບ
ປະຊຼຸມຜູບ
ັ ເບັ້ຍລັ້ຽງ
ນັກຮຽນນັກສຶກສາຄູຕາມອັດຕາສິ່ວນສອບເສັງ 80%, ຕົວເລກແບິ່ງປັນ 20% ເຊິິ່ງໃນນັນັ້ 10% ໄດັ້ຮບ
ັ້ ດ
ັ ເລອກ ແລະ ອີກ 10% ແມິ່ ນວິທະຍາໄລຄູເປັນຜູເັ້ ລອກໂດຍອີງຕາມຜົນການສອບເສັງ
ໂດຍແມິ່ ນແຂວງເປັນຜູ ຄ
ັ້
ັ້
ຄັດເລອກເຂົາຮຽນ.
ຈາກແຜນຕົວເລກຮັບນັກຮຽນ ແລະ ພະນັກງານເຂົາຮຽນຄູ
ຈໍານວນ 4.145 ຄົນ, ການຈັດຕັງັ້

ັ ຕົວຈິງແມິ່ ນ 3.139 ຄົນ, ຍິງ 2.041 ຄົນ (ເຊິິ່ງຫຼຸ ດແຜນ 24,27%). ມີນກ
ັ ຮຽນຄູທິ່ ຮຽນຢູ
ີ
ິ່ ໃນປີ ສຼຸດທັ້າຍ
ປະຕິບດ
3
ິ່
ຂອງສົກຮຽນ 2019-2020 ປະມານ 3.100 ຄົນ ເຊິງຄາດວິ່າຈະເປັນນັກຮຽນຈົບສໍາລັບສົກຮຽນດັິ່ງກິ່ າວ.
ັ້
ນອກຈາກການຂະຫຍາຍໂອກາດແລັ້ວ ຍັງໄດັ້ປັບປຼຸ ງຄຼຸ ນນະພາບ ໂດຍການພັດທະນາເນອໃນຄູິ່
ມການຍົກລະດັບຄູ
ັ້
ັ້
ຶ ສານິເທດຂັນແຂວງ,
ສຶກສານິເທດຊັນປະຖົ
ມສຶກສາ, ຝຶກອົບຮົມວຽກງານສຶກສານິເທດ (ໂມດຼຸ ນ 1) ໃຫັ້ແກິ່ ຄູສກ
ັ້ ອງ.
ວິທະຍາໄລຄູ ແລະ ຂັນເມ

1.2.6. ວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ

ັ້ ບການຄຼຸ ມ
ັ້ ຄອງ
ໃນສົກຮຽນ 2019-2020 ສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ທີິ່ຂຶນກັ

ທາງດັ້ານວິຊາການຂອງກົມອາຊີວະສຶກສາ ມີທງັ ໝົດ 89 ແຫິ່ ງ, ມີພະນັກງານ-ຄູອາຈານ ທັງໝົດ 4.249 ຄົນ, ຍິງ
ັ້ ບ
ັ ຮຽນ-ນັກສຶກສາທັງໝົດ 52.252; ຍິງ 23.194 ຄົນ. ສະຖານອາຊີວະສຶກສາທີິ່ຂຶນກັ
1.531 ຄົນ ແລະ ມີນກ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ພາກລັດ ມີທງັ ໝົດ 25 ແຫິ່ ງ, ມີພະນັກງານ-ຄູອາຈານທັງໝົດ 2.165 ຄົນ, ຍິງ
ັ ຮຽນ-ນັກສຶກສາທັງໝົດ 34.606 ຄົນ; ຍິງ 13.589 ຄົນ. ມີນກ
ັ ຮຽນທີິ່ຮຽນຢູິ່ໃນປີ ສຼຸດທັ້າຍ
823 ຄົນ ແລະ ມີນກ

ຂອງສົກຮຽນ 2019-2020 ປະມານ 16.000 ຄົນ ເຊິິ່ງຄາດວິ່າຈະເປັນນັກຮຽນຈົບສໍາລັບສົກຮຽນດັິ່ງກິ່ າວ.
ມີສະຖານອາຊີວະສຶກສາພາກເອກະຊົນ ທັງໝົດ 67 ແຫິ່ ງ, ມີພະນັກງານຄູອາຈານທັງໝົດ 2.084 ຄົນ, ຍິງ 708
ັ ຮຽນ-ນັກສຶກສາທັງໝົດ 17.646 ຄົນ; ຍິງ 9.605 ຄົນ. ພັ້ອມນັນັ້ ຍັງໄດັ້ເອົາໃຈໃສິ່ຂະຫຍາຍ
ຄົນ ແລະ ມີນກ
ັ້
ິ່ າງ ແລະ ປະກອບອຼຸ ປະກອນເຕັກນິກ, ສິ່ ການຮຽນ-ການສອນໃຫັ້ສະຖານອາຊີວະສຶກສາຈໍານວນໜຶິ່ງ,
ພນຖານໂຄງລ
ັ້ ນນັກຮຽນຈົບຕົວຈິງໃນສົກຮຽນ 2019-20 ໄດັ້. ດັິ່ງນັນັ້ ຈິິ່ງໄດັ້ນໍາໃຊັ້ຕວ
ົ ເລກຄາດຄະເນ ເຊິິ່ງແມິ່ ນຈໍາ
ເນິ່ ອງຈາກຍັງບໍິ່ສາມາດເກັບກໍາຂໍມູ
ນວນນັກຮຽນຄູໃນປີ ສຼຸດທັ້າຍຂອງສົກ 2019-20 ເປັນນັກຮຽນທີິ່ຈະຈົບ.
3
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ັ້ ງຢູິ່
ຍົກລະດັບໃຫັ້ພະນັກງານຄູອາຈານທາງດັ້ານລະດັບວິຊາສະເພາະລະດັບປະລິນຍາໂທ, ປະລິນຍາຕີ ແລະ ຊັນສູ
ພາຍໃນ ແລະ ຕິ່ າງປະເທດ ຈໍານວນ 325 ຄົນ, ຍິງ 152 ຄົນ; ໄດັ້ຝຶກອົບຮົມວິຊາສະເພາະໃຫັ້ຄູອາຈານ ແລະ
ພະນັກງານຈໍານວນ 883 ຄົນ, ຍິງ 330 ຄົນ, ຝຶ ກອົບຮົມດັ້ານວິຊາຄູໃຫັ້ຄູສອນຈໍານວນ 1.016 ຄົນ, ຍິງ 391 ຄົນ;
ັ ທະນາຫກ
ັ ສູດວິຊາຊີບໄດັ້ຈາໍ ນວນ 41 ຫກ
ັ ສູດ ແລະ ທົບທວນຫກ
ັ ສູດວິຊາຊີບ 20 ຫກ
ັ ສູດ.
ໄດັ້ພດ
ັ້ ງ
1.2.7. ວຽກງານການສຶກສາຊັນສູ

ຶ ການສຶກສາ ສໍາລັບນັກຮຽນ
ໃນສົກຮຽນ 2019-2020 ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຍັງສບຕໍິ່ໃຫັ້ທນ

ັ້ ອ
ັ້ ຍໂອກາດ ໃນສັດສິ່ວນ 20% ຂອງແຜນຮັບນັກສຶກສາທັງໝົດ ແລະ ອີກ 80% ແມິ່ ນຜິ່ານການ
ເກັິ່ງ ແລະ ຜູດ
ັ້ ິ່ ໃນການສຶກສາ
ສອບເສັງຄັດເລອກ ແລະ ຈິ່ າຍຄິ່າຮຽນດັ້ວຍຕົນເອງ. ໃນສົກຮຽນ 2019-2020 ນັກສຶກສາທີິ່ເຂົາໃໝ

ັ້ ງ ລວມທັງປະລິນຍາເອກ, ປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາຕີ ໃນ 5 ມະຫາວິທະຍາໄລ ມີຈາໍ ນວນທັງໝົດ
ຊັນສູ
ັ້ ງ
11.039 ຄົນ4 ແລະ ຈໍານວນນັກຮຽນທັງໝົດໃນ 5 ມະຫາວິທະຍາໄລ ມີ 39.277 ຄົນ. ພັ້ອມນີ ັ້ ການສຶກສາຊັນສູ
ັ້
ີ ານພັດທະນາຫກ
ັ ສູດ, ສົິ່ງເສີມການຄົນຄວັ້
ິ ານວິຊາການໃຫັ້ແກິ່ ສັງຄົມ, ສັ້າງຂອບ
ຍັງໄດັ້ມກ
າວິທະຍາສາດ, ການບໍລກ
ັ້ ງແຫິ່ ງຊາດ ແລະ ບັນຈຼຸລດ
ັ ຖະກອນຄູ.
ວຼຸ ດທິການສຶກສາຊັນສູ
1.2.8. ວຽກງານກິລາ - ກາຍຍະກໍາ (ລະດັບສູ ງ, ມວນຊົນ, ກິລາໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ວຽກງານໂອລິມປິ ກ)
ຂະແໜງການຍິ່ ອຍກິລາ-ກາຍະກໍາ ເປັນຂະແໜງການຍິ່ ອຍໜຶິ່ງຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ທີິ່ເຮັດໜັ້າທີິ່ໃນການສົິ່ງເສີມການອອກກໍາລັງກາຍຂອງທົິ່ວປວງຊົນລາວ ລວມທັງເຮັດໜັ້າທີິ່ສົິ່ງເສີມກິລາອາຊີບ. ໃນ

ັ້
ັ ຕັງຂະບວນການອອກກໍ
ົ ທົບກັບສະຫະພັນກິລາ
ສົກຮຽນຜິ່ານມາ ໄດັ້ຈດ
າລັງກາຍໃນວັນສໍາຄັນຕິ່ າງໆ ໂດຍໄດັ້ສມ
ັ້ ໍາ ພັກ-ລັດ ແລະ ສະຫອງວັນສໍາ
ແຫິ່ ງຊາດ ຈັດການແຂິ່ງຂັນກິລາລະດັບນາໆຊາດ, ແຂິ່ງຂັນກິລາປະຈໍາປີ, ຊິງຂັນຜູ ນ
ຄັນຂອງຊາດ, ດັິ່ງລາຍລະອຽດລຼຸິ່ ມນີ:ັ້

ັ້ ິ່ ວມການແຂິ່ງຂັນກິລາ ທີິ່ມີຊາຍແດນຕິດຈອດກັນ (ປະເທດບັ້ານໃກເັ້ ຮອນຄຽງ)ຄ: ສປ. ຈີນ, ສສ.
1) ເຂົາຮ
ຫວຽດນາມ, ປະເທດໄທ ມີຈາໍ ນວນ 13 ແຂວງ/ນະຄອນຫວງ;

ັ້ ິ່ ວມການແຂິ່ ງຂັນຄັດ ເລ ອກນັກ ກິລ າຄົນ ພິກ ານ ມາດຕະຖານລະດັບ ສາກົນ
2) ສົິ່ງນັກ ກິລ າຄົນ ພິກ ານ ເຂົາຮ
ັ ກິລ າຄົນ ພິກ ານຜູ ທ
ັ້ ິ່ ີເກັິ່ງ ໄດັ້ມ ເີ ງິ່ ອນໄຂເຂົາັ້
(Qualification Event IPC) ເພິ່ ອສະສົມ ຄະແນນ ໃຫັ້ນ ກ
ັ້ ິ່ ວມແຂິ່ງຂັນ
ຮິ່ວມການແຂິ່ງຂັນລະດັບສາກົນ ບັນລຼຸ ໄດັ້ 8 ປະເພດກິລາ ພັ້ອມທັງນັກກິລາຄົນພິການ ໄດັ້ເຂົາຮ
ຄັດເລອກທັງໝົດ 30 ຄັງັ້ ໃນຈໍານວນ 12 ປະເທດ;

ັ້ ມກິລາ-ກາຍຍະກໍາ
ິ ໍາລຼຸິ່ ມກົດໝາຍ ກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ໃຫັ້ບນ
ັ ລຼຸ ໄດັ້ 07 ສະບັບ ແລະ ປັບປຼຸ ງ ປຶມຄູິ່
3) ປັບປຼຸ ງນິຕກ
ມວນຊົນ ຈໍານວນ 18 ປະເພດ ກິລາ;
ັ ສູດສັ້າງຄູຝຶກ ແລະ ກໍາມະການຕັດສິນກິລາລະດັບຊາດ ຈໍານວນ 7 ປະເພດກິລາ ຄ:
4) ສໍາເລັດການສັ້າງຫກ
ັ້
ກິລາມວຍ, ມວຍສາກົນ, ຢູໂດ, ເປຕັງ, ບານເຕະ, ເທຄວັນໂດ ແລະ ກະຕໍ ັ້ ແລະ ສໍາເລັດການສັ້າງຄູິ່ ມຕົນ
ສະບັບສໍາລັບຄູຝຶກ ແລະ ກໍາມະການຕັດສິນ ຈໍານວນ 14 ສະບັບ;
5) ສໍາເລັດການຝຶ ກອົບຮົມຄູຝຶກ ແລະ ກໍາມະການການກິລາລະດັບຊາດໃນ 9 ປະເພດກິລາ ຈໍານວນ 148 ທິ່ ານ;
ັ້ ໍລຫ
ິ ານການກິລາລະດັບສູງຈໍານວນ 289 ຄົນໄດັ້ຮບ
ັ ການຝຶ ກອົບຮົມ; ຄູຝຶກກິລາ ຈໍານວນ 252 ຄົນ;
6) ຜູບ
ກໍາມະການຕັດສິນຈໍານວນ 463 ຄົນ; ນັກກິລາພອນສະຫັວນ ຈໍານວນ 161 ຄົນ; ນັກກິລາທີມຊາດຈໍານວນ
ັ ການຍົກລະດັບ ຈໍານວນ 16 ຄົນ;
957 ຄົນ, ນັກວິຊາການກິລາທີິ່ໄດັ້ຮບ

4

ັ້
ັ້ັ້
ຈໍານວນນັກຮຽນມັດທະຍົມປາຍ ທີິ່ເຂົາໃໝິ່
ໃນ 5 ມະຫາວິທະຍາໄລ ຊັນປະລິ
ນຍາຕີ ມີຈາໍ ນວນ 10.087 ຄົນ

5

ັ້ ິ່ ວມແຂິ່ງງານມະຫາກໍາກິລາຊີເກມຄັງທີ
ັ້
ັ້
ິ ປິນເປັນເຈົາພາບ,
7) ສໍາເລັດການເຂົາຮ
30 ທີິ່ປະເທດຟີລບ
ມີ 25
ັ້
ປະເພດກິລາເຂົາຮິ່ວມ ສາມາດຍາດໄດັ້ 1 ຫຽນຄໍາ, 5 ຫຽນເງ ິນ, 29 ຫຽນທອງ ລວມທັງໝົດ 35 ຫຽນ
ັ້ ິ່ ວມ;
ຈັດຢູິ່ໃນອັນດັບທີ 10 ໃນ 11 ປະເທດເຂົາຮ

ັ້ ພາກພນ
ັ້ ແລະ ສາກົນ ຕາມການເຊອເຊີ
ັ້ ນ ໄດັ້ເຂົາຮ
ັ້ ິ່ ວມການແຂິ່ງຂັນກິລາໃນລະດັບອານຼຸພາກພນ,
ັ້ ິ່ ວມ
8) ເຂົາຮ
ັ້ ມີ 26 ປະເພດກິລາ ມີຜູເັ້ ຂົາຮ
ັ້ ິ່ ວມທັງໝົດ ຈໍານວນ 851 ຄົນ, ສາມາດຍາດໄດັ້ 18
ຈໍານວນທັງໝົດ 71 ຄັງ,
ັ້ ິ່ ວມການແຂິ່ງຂັນກິລາຊິງແຊມ
ຫຽນຄໍາ, 24 ຫຽນເງ ິນ ແລະ 47 ຫຽນທອງ ພິເສດເດັິ່ນກວິ່າໝູິ່ແມິ່ ນ ເຂົາຮ

ໂລກຄ: ກິລາ ວໍຫວຽດນາມ ສາມາດຍາດໄດັ້ 1 ຫຽນຄໍາ, 2 ຫຽນເງ ິນ, 16 ຫຽນທອງ ຢູິ່ ປະເທດກໍາປູເຈຍ;
ັ້ : ກິລາບານເຕະຍິງ
ກິລາເປຕັງຍາດໄດັ້ 3 ຫຽນເງ ິນ ຢູິ່ປະເທດກໍາປູເຈຍ. ແຂິ່ງຂັນກິລາລະດັບອານຼຸພາກພນຄ
ັ້ ວດ
ັ້ ອາຍຼຸ 19 ປີ ສາມາດຍາດໄດັ້ 1 ຫຽນຄໍາ ໃນລາຍການຊິງຂັນບານເຕະເຈົາຊີ
ິ ຢູິ່ປະເທດບັງກາລາເທດ, Uລຼຸ ນ
15 AFF ສາມາດຍາດໄດັ້ 1 ຫຽນເງ ິນ, ກິລາແລິ່ນ-ລານ ສາມາດຍາດໄດັ້ 1 ຫຽນຄໍາໃນລາຍການໄທແລນ
ໂອເພັນ, ສາມາດຍາດໄດັ້ 1 ຫຽນເງ ິນ ແລະ 1 ຫຽນທອງ;

ັ້ ິ່ ວມແຂິ່ງຂັນກິລານັກຮຽນ ອາຊຽນ ຄັງທີ
ັ້ 11 ທີິ່ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ, ມີ 5 ປະເພດກິລາ
9) ສໍາເລັດການເຂົາຮ
ັ້ ິ່ ວມ, ສາມາດຍາດໄດັ້ 1 ຫຽນເງ ິນ ແລະ 7 ຫຽນທອງ ຈັດຢູິ່ອັນດັບທີ 8 ໃນ 10 ປະເທດເຂົາຮ
ັ້ ິ່ ວມ.
ເຂົາຮ
ິ ານ ແລະ ຄຼຸ ມ
ັ້ ຄອງການສຶກສາ
1.2.9. ການບໍລຫ

ິ ານ ແລະ ຄຼຸ ມ
ັ້ ຄອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ເປັນປັດໄຈຕັດສິນ ເພິ່ ອເຮັດໃຫັ້ລະບົບການສຶກສາ
ວຽກງານບໍລຫ
ັ ການປັບປຼຸ ງດີຂນ
ຶ ັ້ ບໍິ່ວິ່າຈະເປັນການຄຼຸ ມ
ັ້ ຄອງການຮຽນ-ການສອນ, ຄຼຸ ມ
ັ້ ຄອງຄູສອນ ແລະ ພະນັກງານ, ຄຼຸ ມ
ັ້
ໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ້ ຄອງການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ແຜນນະໂຍບາຍໃນການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ. ໃນສົກ
ຄອງການເງ ິນ ກໍິ່ຄຄຼຸ ມ
ບດ
ັ້
ີ າຍກິດຈະກໍາທີິ່ໄດັ້ຈດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ ເພິ່ ອປັບປຼຸ ງລະບົບການບໍລຫ
ິ ານ ແລະ ຄຼຸ ມ
ັ້ ຄອງການສຶກສາ
ຮຽນຜິ່ານມາ ໄດັ້ມຫ
ບດ
ແຕິ່ ສູນກາງຮອດທັ້ອງຖິິ່ນ ເຊັິ່ນ:
ິ ໍາໃຕັ້ກດ
ົ ໝາຍ ແລະ ປະກາດໃຊັ້ ຈໍານວນ 21 ສະບັບ;
1) ສັ້າງ ແລະ ປັບປຼຸ ງ ນິຕກ
2) ໄດັ້ສໍາເລັດການບັນຈຼຸບຼຸກຄະລາກິ່ ອນໃໝິ່ ຕາມຕົວເລກທີິ່ລັດຖະບານໄດັ້ສະໜອງໃຫັ້ ຄ 1.040 ຕົວເລກ ໃນ
ິ ານຈໍານວນ 30 ຕົວເລກ;
ນີ ັ້ ມີບໍລຫ
3) ໄດັ້ສາັ້ ງແຜນຍຼຸ ດທະສາດການພັດທະນາຄູ ແລະ ບຼຸ ກຄະລາກອນຂອງຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ັ ຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊັ້;
ຮອດປີ 2025 ໄດັ້ຮບ

ັ້
ັ້
ັ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ກຼຸິ່ ມໂຮງຮຽນ ໂດຍສະເພາະຢູິ່ 40 ເມອງເປົາໝາຍ
4) ໄດັ້ສາັ້ ງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ຜູອ
ສາມສັ້າງ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;

ັ້
ິ ານໃຫັ້ແກິ່ ບັນດາເມອງ ເພິ່ ອໃຫັ້ມຄ
ີ ວາມຍຼຸ ດຕິທໍາ
5) ໄດັ້ສາັ້ ງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ແກິ່ ການຈັດສັນງ ົບປະມານບໍລຫ
ເທົິ່າທຽມ ເພິ່ ອແນໃສິ່ຫຼຸດຜິ່ອນຄວາມແຕກໂຕນກັນ;

ັ້
ັ້ ໍລຫ
ິ ານການສຶກສາໃນຫົວຂໍ ັ້ ການສັ້າງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ
6) ໄດັ້ສາັ້ ງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ແກິ່ ຜູບ
ັ້
ໃຫັ້ແກິ່ ຄະນະກົມ ແລະ ຫົວໜັ້າພະແນກ ຂັນກະຊວງ
ແລະ ຮອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ
ໃນທົິ່ວປະເທດ;

ັ້ ນຂິ່າວສານ ເປັນຕົນແມິ່
ັ້
ັ້ ນຕິດຕາມການນໍາໃຊັ້ການຊິ່ວຍເຫອທາງ
ັ້ ຄອງຂໍມູ
7) ປັບປຼຸ ງລະບົບການຄຼຸ ມ
ນຖານຂໍມູ
ັ້ ນຄຼຸ ມ
ັ້ ນຄຼຸ ມ
ັ້ ຄອງແຜນການ ແລະ ການເງ ິນ ແລະ ຖານຂໍມູ
ັ້ ຄອງ
ການເພິ່ ອການພັດທະນາ (ODA), ຖານຂໍມູ
ບຼຸ ກຄະລາກອນ;
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ັ້
ັ ການຮຽນ-ການສອນຜິ່ານດາວ
8) ໄດັ້ສາັ້ ງຕັງໂທລະພາບສຶ
ກສາ ແລະ ກິລາ ຊິ່ອງ 8 (Lao ESTV) ແລະ ໄດັ້ຈດ
ທຽມ ແລະ ທາງອອນລາຍ;
ັ້ ນດັ້ານການເຂົາຮຽນ
ັ້
1.3. ຂໍມູ
ໃນສົກຮຽນ 2018-19 ແລະ 2019-20
1.3.1. ຈໍານວນຫັ້ອງຮຽນ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ນັກຮຽນ
ຕາຕະລາງທີ 1 : ຈໍານວນຫັ້ອງຮຽນ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ນັກຮຽນພາກລັດ
2018-2019
ລ/ດ

2019-2020

ຫັ້ອງ

ໂຮງ

ຄູ

ນັກ

ຫັ້ອງ

ໂຮງ

ຄູ

ນັກ

ຮຽນ

ຮຽນ

ສອນ

ຮຽນ

ຮຽນ

ຮຽນ

ສອນ

ຮຽນ

6.156

377

7.739

140.097

5.716

2.496

45.008

2.316

1

ລັ້ຽງເດັກ

374

2

ອານຼຸບານ

5.657

3

ກຽມປະຖົມ

2.335

4

ປະຖົມສຶກສາ

32.074

8.570

33.533

717.853

31.128

5

ັ້
ມັດທະຍົມຕອນຕົນ

12.312

897

26.228

426.822

6

ມັດທະຍົມຕອນປາຍ

5.840

34

12.272

211.686

7

ມັດທະຍົມສົມບູນ

2.923

6.095
2.934

7.609

141.639

2.468

45.406

8.517

32.214

704.605

12.509

901

24.678

412.015

5.772

34

11.387

199.821

748

762

ັ້ ນ:ສູນສະຖິຕກ
ິ ານສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ແຫິ່ ງຂໍມູ

ຕາຕະລາງທີ 2: ຈໍານວນຫັ້ອງຮຽນ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ນັກຮຽນພາກເອກະຊົນ
2018-2019
ລ/ດ

ຫັ້ອງ
ຮຽນ

1

ລັ້ຽງເດັກ

593

2

ອານຼຸບານ

1.732

3

ກຽມປະຖົມ

11

4

ປະຖົມສຶກສາ

1.918

5

ັ້
ມັດທະຍົມຕອນຕົນ

591

6

ມັດທະຍົມຕອນປາຍ

197

7

ມັດທະຍົມສົມບູນ

ໂຮງຮຽນ

ຄູສອນ

2019-2020
ຫັ້ອງ

ນັກຮຽນ

ຮຽນ

9.052

670

3.818

39.875

1.880

17

196

11

284

2.358

52.806

2.098

64

1.186

16.034

644

395

5.308

222

509

49

ໂຮງຮຽນ

ຄູສອນ

ນັກຮຽນ
10.124

562

4.097

42.399

15

186

305

2.529

55.961

66

1.245

17.135

429

5.753

53

ັ້ ນ:ສູນສະຖິຕກ
ິ ານສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ແຫິ່ ງຂໍມູ

ັ້
ັ້
ິ່ ລະຊັນການສຶ
1.3.2. ອັດຕາເຂົາຮຽນໃນແຕ
ກສາ
ັ້
ັ້
ຕາຕະລາງທີ 3: ອັດຕາເຂົາຮຽນໃນແຕິ່
ລະຊັນການສຶ
ກສາ
2018-2019
ັ້
ອັດຕາເຂົາຮຽນ
ກຼຸິ່ ມ ອາຍຼຸ 3 - 5 ປີ (%)
ັ້
ອັດຕາເຂົາຮຽນ
ກຼຸິ່ ມ ອາຍຼຸ 5 ປີ (%)

ັ້
ິ່ ສຼຸ ດທິຊນປະຖົ
ັ ັ້
ອັດຕາເຂົາຮຽນໃໝ
ມສຶກສາ (%)

2019-2020

ລວມ

ຍິງ

ຊາຍ

ລວມ

ຍິງ

ຊາຍ

59,0

59,1

58,8

61,3

61,3

61,3

79,4

79,5

79,4

82,7

82,5

82,8

98,2

97,9

98,4

98,5

98,4

98,6

7

ັ້
ັ ັ້
ອັດຕາເຂົາຮຽນສຼຸ
ດທິຊນປະຖົ
ມສຶກສາ (%)

99,1

98,8

99,3

98,9

98,7

99,0

ັ້
ັ້
ິ່ ລວມຊັນປະຖົ
ອັດຕາເຂົາຮຽນໃໝ
ມສຶກສາ (%)

109,2

107,8

110,4

108,8

107,7

109,8

108,2

107,0

109,4

106,5

105,4

107,5

82,8

81,2

84,3

83,3

81,9

84,6

54,8

52,0

57,5

54,8

52,0

57,5

70,9

68,8

73,0

71,3

69,3

73,2

ັ້
ັ້
ອັດຕາເຂົາຮຽນລວມຊັ
ນປະຖົ
ມສຶກສາ (%)

ັ້
ັ້ (%)
ອັດຕາເຂົາຮຽນລວມມັ
ດທະຍົມຕອນຕົນ

ັ້
ອັດຕາເຂົາຮຽນລວມມັ
ດທະຍົມຕອນປາຍ (%)

ັ້
ັ້ ດທະຍົມ (%)
ອັດຕາເຂົາຮຽນລວມຊັ
ນມັ
ັ້ ນ:ສູນສະຖິຕກ
ິ ານສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ແຫິ່ ງຂໍມູ

ັ້ ນກິ່ ຽວກັບປະສິດທິພາບພາຍໃນ
1.3.3. ຂໍມູ
ັ້
1.3.3.1. ຊັນປະຖົ
ມສຶກສາ
ັ້ ອັດຕາຄັ້າງຫັ້ອງ ແລະ ອັດຕາປະລະ ໃນຊັນປະຖົ
ັ້
ຮູ ບພາບທີ 1: ອັດຕາເລິ່ ອນຂັນ,
ມສຶກສາ ສົກຮຽນ 2017-18,
2018-19 ແລະ 2019-20
ຮູ ບພາບທີ 1 ສະແດງໃຫັ້ເຫັນວິ່າ ໃນ 3
ັ້
ີ ິ່ ານມາ ອັດຕາຄັ້າງຫັ້ອງໃນຊັນປະ
ປີທິ່ ຜ

ໃນຂະນະທີິ່
ັ້ ແຕິ່
ອັດຕາປະລະ ມີທິ່າອິ່ຽງເພີິ່ມຂຶນ.
ຖັ້າເບິິ່ງທັງສອງອັດຕາລວມກັນ ເຫັນ
ຖົມມີທິ່າອິ່ຽງຫຼຸ ດລົງ

ວິ່ານັກຮຽນທີິ່ຄັ້າງຫັ້ອງ ແລະ ປະລະ

ຫຼຸ ດຈາກ 8,1% ໃນປີ 2018 ມາເປັນ
7,4% ໃນປີ 2020 ເຊິິ່ງເຮັດໃຫັ້
ັ້ ບຊັນປະຖົ
ັ້
ອັດຕາເລິ່ ອນຂັນ-ຈົ
ມ ເພີິ່ມ
ັ້ ງ 0,7%. ເຊິິ່ງການເພີິ່ມຂຶນຂອງ
ັ້
ຂຶນເຖິ
ການເລິ່ ອນຂັນັ້ ແລະ ຫຼຸ ດລົງຂອງການ

ົ ນໃຫັ້ອດ
ັ ຕາລອດ
ໄດັ້ສິ່ ງຜົ
ັ້
ັ້
ັ້
ເຫອໃນຊັນປະຖົ
ມເພີິ່ມຂຶນ.
ດັິ່ງນັນ,
ັ້
ັ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຕັ້ອງໄດັ້ສບຕໍິ່ສົມທົບກັບທຼຸກພາກສິ່ວນທີິ່ກິ່ ຽວຂັ້ອງ ໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້ ິ່ ມ ເພິ່ ອໃຫັ້ສາມາດບັນລຼຸ ການຈົບຊັນປະຖົ
ັ້ ິ່ ມຂຶນຕ
ັ້
ບັນດາວຽກງານທີິ່ຊຼຸກຍູ ັ້ໃຫັ້ການເລິ່ ອນຂັນເພີ
ມໄດັ້ 100% ເຊິິ່ງເປັນ
ັ້
ັ້
ພນຖານໃນການບັ
ນລຼຸ ເປົາໝາຍການພັ
ດທະນາແບບຍນຍົງ.
ັ້
ເຖິງຢິ່າງໃດກໍິ່ຕາມ, ໃນສົກຮຽນ 2019-2020 ເຖິງແມິ່ ນວິ່າອັດຕາຄັ້າງຫັ້ອງຊັນປະຖົ
ມສຶກສາຫຼຸ ດລົງຈາກ
ຄັ້າງຫັ້ອງ

ັ້ ອງ ຍັງເຫັນວິ່າ ຄວາມແຕກໂຕນກັນລະຫວິ່າງເມອງ ຍັງມີສູງ.
3,8% ເປັນ 3,1% ທຽບໃສິ່ປີ ຜິ່ານມາ, ແຕິ່ ໃນຂັນເມ

ອັດຕາຄັ້າງຫັ້ອງສູງກວິ່າໝູິ່ ແມິ່ ນເມອງກະລມ ແຂວງເຊກອງ 14,74%, ຖັດມາແມິ່ ນເມອງໄຊສະຖານ ແຂວງ
ໄຊຍະບູລີ 12,89% ແລະ ເມອງດັກຈຶງ ແຂວງເຊກອງ 12,47%.
ັ້
ໃນທາງກົງກັນຂັ້າມເຫັນວິ່າ ອັດຕາປະລະຊັນປະຖົ
ມຍັງຄົງທີິ່ຢູິ່ 4,3% ທຽບໃສິ່ປີ ຜິ່ານມາ, ເມິ່ ອເບິິ່ງລົງເຖິງ
ັ້ ອງ ຈະເຫັນວິ່າອັດຕາປະລະຊັນປະຖົ
ັ້
ຂັນເມ
ມສູງກວິ່າ 6% ມີເຖິງ 37 ເມອງ ແລະ ສູງກວິ່າໝູິ່ ແມິ່ ນເມອງນອງ,
ເມອງເຊໂປນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 19,49%, 16,65% ຕາມລໍາດັບ ແລະ ຖັດມາ ແມິ່ ນເມອງ ຕະໂອັ້ຍ ແຂວງ
ສາລະວັນ 13,5%.
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ັ້ ດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົນັ້
1.3.3.2. ຊັນມັ
ັ້ ອັດຕາຄັ້າງຫັ້ອງ ແລະ ອັດຕາປະລະ ໃນຊັນັ້ ມ.ຕົນັ້ ສົກຮຽນ 2017-18, 2018-19
ຮູ ບພາບທີ 2: ອັດຕາເລິ່ ອນຂັນ,
ແລະ 2019-20

ຈາກຮູ ບພາບທີ 2 ຂັ້າງນີ ັ້ ສະແດງໃຫັ້
ເຫັນເຖິງ ອັດຕາກະແສນັກຮຽນຢູິ່ໃນ
ັ້ ນັບແຕິ່ ປີ 2018 ຫາ
ຊັນັ້ ມ.ຕົນ

2020. ເຫັນໄດັ້ວິ່າ, ບັນຫາທີິ່ຕໍິ່ເນິ່ ອງຢູິ່
ັ້ ທີິ່ບໍິ່ໄດັ້ຮບ
ັ ການແກໄັ້ ຂ
ໃນຊັນັ້ ມ.ຕົນ
ໄດັ້ດເີ ທົິ່າທີິ່ຄວນ
ແມິ່ ນອັດຕາປະລະ
ເຊິິ່ງຈາກຮູ ບພາບ

ັ້
ແມິ່ ນເພີິ່ມຂຶນຈາກ

9,2% ໃນປີ 2018 ເປັນ 10,3% ໃນປີ
2020. ຄຽງຄູິ່ກັນນັນັ້ ການຄັ້າງຫັ້ອງກໍິ່

ັ ສະນະຄົງທີິ່
ຍັງມີລກ
ບໍິ່ສາມາດປະຕິ
ັ້ ຼຸ ດລົງ ແລະ ການລອດເຫອກໍິ່ຍິິ່ງຕໍິ່າ. ດັິ່ງນັນ,
ັ້ ບັນຫາທີິ່ເຮົາຄວນສຼຸ ມໃສິ່ແກ ັ້
ີ ນ
ຶ ັ້ ຈິິ່ງເຮັດໃຫັ້ການເລິ່ ອນຂັນຫ
ບັດໄດັ້ດຂ
ັ້ ເຮັດແນວໃດໃຫັ້ສາມາດຮັກສານັກຮຽນໃຫັ້ຢິ່ ູໃນລະບົບ
ໄຂໃນຕໍິ່ໜັ້າ ຄການແກ ັ້ໄຂບັນຫາການປະລະໃນຊັນັ້ ມ.ຕົນ
ັ້ ເຊິິ່ງໄດັ້ຖກກໍານົດເປັນການສຶກສາພາກບັງຄັບ ໃນກົດໝາຍການສຶກສາ
ເພິ່ ອໃຫັ້ພວກເຂົາສາມາດຮຽນຈົບຊັນັ້ ມ.ຕົນ
ັ້
ແລະ ຍັງໃຫັ້ສາມາດບັນລຼຸ ເປົາໝາຍການພັ
ດທະນາແບບຍນຍົງອີກດັ້ວຍ.
ັ້ ອັດຕາຄັ້າງຫັ້ອງ ແລະ ອັດຕາປະລະ ໃນຊັນມັ
ັ້ ດທະຍົມຕອນປາຍ ສົກຮຽນ 2017ຮູ ບພາບທີ 3: ອັດຕາເລິ່ ອນຂັນ,
18, 2018-19 ແລະ 2019-20

ັ້ ດທະຍົມຕອນ
ສໍາລັບການສຶກສາຊັນມັ
ັ ສະນະໃກຄັ້ ຽງກັບ ຊັນັ້
ປາຍ ແມິ່ ນມີລກ

ັ້ ຄໃນສົກຮຽນທີິ່ຜິ່ານມາ ການ
ມ.ຕົນ
ັ້ ກປີ , ຈາກປີ 2018
ປະລະເພີິ່ມສູງຂຶນທຼຸ
ັ້
ຫາ 2020 ອັດຕາປະລະ ແມິ່ ນເພີິ່ມຂຶນ
ເຖິງ 1,7%. ເຖິງແມິ່ ນວິ່າ ການສຶກສາ
ັ້ ດທະຍົມຕອນປາຍ ບໍິ່ແມິ່ ນການ
ຊັນມັ
ສຶກສາພາກບັງຄັບ ແຕິ່ ລັດ ຖະບານເອງ
ົ ມໃຫັ້ນກ
ັ ຮຽນທີິ່ຮຽນຈົບຊັນັ້
ກໍິ່ໄດັ້ສິ່ ງເສີ
ັ້ ໄດັ້ໄປຮຽນຕໍິ່ໃນຊັນມັ
ັ້ ດທະຍົມ
ມ. ຕົນ

ັ້
ິ່ ດີ ແລະ ມີຄຼຸນນະພາບ ສໍາລັບການຮຽນໃນ
ຕອນປາຍ ຄຽງຄູິ່ກັບການໄປຮຽນຕໍິ່ໃນສາຍອາຊີວະ ເພິ່ ອເປັນພນຖານທີ
ັ້
ັ້ ິ່ ສູງຂຶນໄປ
ັ້ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈະຕັ້ອງໄດັ້ສບຕໍິ່ປັບປຼຸ ງ
ຊັນທີ
ແລະ ອອກສູິ່ ຕະຫາດແຮງງານ. ດັິ່ງນັນ,
ັ້
ັ້ ຄອງປະສິດ ທິພາບພາຍໃນ ໂດຍສະເພາະໃນໂຮງຮຽນ ເພິ່ ອເຮັດແນວໃດ ໃຫັ້ເດັກນັ້ອຍທີິ່ໄດັ້ເຂົາຮຽນແລັ້
ການຄຼຸ ມ
ວ
ສບຕໍິ່ຮຽນຈົນຈົບການສຶກສາຢິ່າງມີປະສິດທິພາບ.
2.

ແຜນງ ົບປະມານຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ

ັ ຮອງຈາກສະພາແຫິ່ ງຊາດ ແລະ
ແຜນງ ົບປະມານປະຈໍາປີ 2020 ຂອງຂະແໜງສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທີິ່ໄດັ້ຮບ
ັ້ ນມີ
ັ້ ບ ເທົິ່າກັບ 2,36% ທຽບໃສິ່ GDP ແລະ ເທົິ່າ
ັ້ ທງັ ໝົດ: 4.192,88 ຕກີ
ແຈ ັ້ງການຈາກກະຊວງການເງ ິນໃນເບອງຕົ
9

ັ້ ບ (ລາຍຈິ່ າຍວິຊາ
ິ ານປົກກະຕິ: 3.484,91 ຕກີ
ກັບ 11,74% ທຽບກັບລາຍຈິ່ າຍລັດຖະບານ. ໃນນີ ັ້ ງ ົບປະມານບໍລຫ
ັ້ ບ) ແລະ ງ ົບປະມານການລົງທຶນ: 707,96 ຕກີ
ັ້ ບ (ໃນນີມີ
ັ້ ງ ົບປະມານລົງທຶນພາຍໃນ: 152,26 ຕ ັ້
ການ: 95,01 ຕກີ
ັ້ ບ). ງ ົບປະມານທັງໝົດນີ ັ້ ສູນກາງຄຼຸ ມ
ັ້ ບ (ກະຊວງ
ັ້ ຄອງ: 1.310,55 ຕກີ
ກີບ ແລະ ລົງທຶນຕິ່ າງປະເທດ: 555,70 ຕກີ
ັ້ ບ (ພະແນກສຶກສາ
ັ້ ຄອງ 2.882,70 ຕກີ
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫິ່ ງຊາດ) ແລະ ທັ້ອງຖິິ່ນຄຼຸ ມ
ທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ແລະ 3 ມະຫາວິທະຍາໄລ).

ຍັ້ອນການແຜິ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ 19 ໃນປີ 2020 ນີ,ັ້ ດັິ່ງນັນັ້ ລັດຖະບານຈຶິ່ງໄດັ້ສຼຸມງ ົບປະມານເຂົາັ້
ັ ຫາດັິ່ງກິ່ າວ. ໃນຂະນະດຽວກັນ ສະພາບເສດຖະກິດກໍິ່ຝດເຄອງ ເຮັດໃຫັ້ລດ
ັ ຖະບານຕັດສິນໃຈ
ໃສິ່ໃນການແກບັ້ ນ
ປັບປຼຸ ງແຜນງ ົບປະມານປະຈໍາປີ ໂດຍໄດັ້ຫຼຸດລາຍຈິ່ າຍຂອງບັນດາຂະແໜງການຕິ່ າງໆ ທັງສູ ນກາງ ແລະ ທັ້ອງຖິິ່ນ.

ັ້ ບ ເປັ ນ
ັ້ ແຜນງ ົບປະມານຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຈຶິ່ງໄດັ້ປັບປຼຸ ງຫຼຸ ດລົງຈາກ 4.192,88 ຕກີ
ດັິ່ງນັນ,
ັ້ ບ5 ຊຶິ່ງເທົິ່າກັບ 11,3% ທຽບໃສິ່ລາຍຈິ່ າຍລັດຖະບານ (ອີງໃສິ່ມະຕິຂອງສະພາແຫິ່ ງຊາດສະບັບເລກ
3.744,06 ຕກີ
ທີ 02/ສພຊ, ລົງວັນທີ 25/6/2020).
3.

ບັນຫາ ແລະ ສິິ່ງທັ້າທາຍ

ັ້
ີ ານກໍານົດວຽກງານຈຼຸດສຼຸ ມທີິ່ເປັນບູລມ
ິ ະສິດ ເພິ່ ອຈັດຕັງປະ
ເຖິງວິ່າກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດັ້ມກ
ັ ແນໃສິ່ໃຫັ້ບນ
ັ ລຼຸ ບນ
ັ ດາຄາດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍທີິ່ກໍານົດໃນແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ຕິບດ
2019-2020 ກໍິ່ຄຄາດໝາຍທີິ່ສະພາແຫິ່ ງຊາດຮັບຮອງ, ແຕິ່ ກໍິ່ຍັງມີຫາຍບັນຫາທີິ່ຍັງຄົງຄັ້າງ ໂດຍສະເພາະແມິ່ ນ
ິ່ ມີທິ່າອຽງສູງຂຶນທຼຸ
ັ້ ກປີ ອັນເນິ່ ອງມາຈາກສາຍເຫດ ແລະ ປັດໄຈດັິ່ງນີ:ັ້
ັ້
ການປະລະການຮຽນໃນແຕິ່ ລະຊັນຮຽນທີ

ັ້
ັ້ ູແລເດັກ, ຄູສອນ ແລະ ຜູ ອ
ັ້ າໍ ນວຍການໂຮງຮຽນຍັງຕໍິ່າ
1) ຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມເປັນເຈົາການຂອງຜູ
ດ
ິ ານຄຼຸ ມ
ັ້ ຄອງໂຮງຮຽນ;
ທັງນີ ັ້ ກໍິ່ຍັ້ອນຂາດການຝຶກອົບຮົມທາງດັ້ານວິຊາການ ແລະ ການບໍລຫ
ັ້
2) ຄຼຸ ນນະພາບການສຶກສາຊັນປະຖົ
ມສຶກສາຕໍິ່າ ໂດຍສະເພາະທັກສະການອິ່ານ, ການຂຽນພາສາລາວ ແລະ ທັກ
ັ້
ໍ າ;
ສະການຄິດໄລິ່ເລກພນຖານ
ຍັງເປັນບັນຫາທີິ່ຕັ້ອງສບຕໍິ່ແກໄັ້ ຂໃນຊຼຸມປີ ຕິ່ ໜັ້

ິ ສອນ ເປັນເງິ່ ອນໄຂສໍາຄັນ ແລະ
3) ລະບົບການປະເມີນຄູສອນ ຍັງບໍິ່ໄດັ້ຖເອົາຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນທີິ່ຄູສດ
ຶ ສານິເທດຈໍານວນໜຶິ່ງແມິ່ ນໄປກວດກາການແຕິ່ ງບົດສອນຂອງຄູ ແທນທີິ່ຈະໄປ
ການລົງຕິດຕາມຂອງຄູສກ
ຮິ່ວມໂມງສອນ ເພິ່ ອໃຫັ້ການແນະນໍາ ຫ ນິເທດການສອນ;

4) ບັນຫາການຮຽນຈົບແລັ້ວບໍິ່ມີວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ການຫຼຸ ດລົງຂອງໂກຕັ້າລັດຖະກອນ ກໍິ່ເປັນສາເຫດໜຶິ່ງ
ທີິ່ເຮັດເດັກບໍິ່ຢາກຮຽນຕໍິ່;
ັ້ ດທະຍົມຕອນປາຍຕັງຢູ
ັ້ ິ່ ຫິ່ າງໄກຈາກກຼຸິ່ ມບັ້ານ
5) ໂຮງຮຽນຊັນມັ

ເຮັດໃຫັ້ເດັກຢູິ່ໃນຄອບຄົວທຼຸກຍາກບໍິ່ສາມາດ

ັ ແລະ ຂາດທຶນການສຶກສາ;
ໄປຮຽນໄດັ້ ຍັ້ອນຂາດຫໍພກ

ັ້
ິ່ ວຽກງານທີິ່ຕົນຮັບຜິດຊອບຂອງພະນັກງານວິຊາການ ແລະ
6) ຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມເປັນເຈົາການຕໍ
ັ້ ຄວນມີລະບົບການປະເມີນທີິ່ເປັນມາດຕະຖານ ແລະ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານການສຶກສາຈໍານວນໜຶິ່ງຍັງຈໍາກັດ. ດັິ່ງນັນ,
ຜູບ
ມີປະສິດທິພາບ.
4.

ິ ະສິດ ສົກຮຽນ 2020-2021 ໃນຂົງເຂດຕິ່ າງໆ
ແຜນວຽກບູ ລມ

4.1. ຈຼຸດປະສົງ
1) ເພິ່ ອສບຕໍິ່ສົິ່ງເສີມ ແລະ ຂະຫຍາຍການສຶກສາກິ່ ອນໄວຮຽນໃຫັ້ກວັ້າງຂວາງ ພັ້ອມທັງຮັບປະກັນດັ້ານຄຼຸ ນນະພາບ;

5

ັ້ ຄອງ ທີິ່ຖກເລິ່ ອນຈິ່ າຍຍັງບໍິ່ຊັດເຈນ
ຕົວເລກງ ົບປະມານລົງທຶນທັ້ອງຖິິ່ນຄຼຸ ມ

10

ັ້
ັ ຮຽນທ່ ຮຽນຈົບແຕ່ ລະຂັນັ້
2) ປັບປຸ ງຄຸ ນນະພາບການຮຽນ-ການສອນໃນຊັນປະຖົ
ມສຶກສາ ໂດຍແນໃສ່ໃຫັ້ນກ
ັ ສູດ;
ສາມາດອ່ານອອກຂຽນໄດັ້ ຕາມຈຸດປະສົງຂອງຫກ
ັ້
ັ້ ດທະຍົມສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຫງັ ຊັນມັ
ັ້ ດທະຍົມໃຫັ້ດຂຶນ
3) ເພ່ ອຍົກສູງຄຸ ນນະພາບຂອງການສຶກສາຊັນມັ
ັ້ ່ ການສັ້າງສມແຮງງານ ແລະ ນັກວິຊາການ ເພ່ ອໃຫັ້ສາມາດຕອບສະໜອງໄດັ້ຕາມຄວາມຕັ້ອງ
ໂດຍເນັນໃສ
ການຂອງສັງຄົມ;

ັ້ ່
4) ສົ່ງເສມໃຫັ້ປະຊາຊົນທຸກເພດທຸກໄວຫັນມາໃສ່ໃຈການອອກກໍາລັງກາຍເພ່ ອສຸ ຂະພາບ ແລະ ສົ່ງເສມໃຫັ້ຜູທ
ມພອນສະຫວັນດັ້ານກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ໃຫັ້ກາຍເປັນນັກກິລາອາຊບ;
ັ້
ິ ານ ແລະ ຄຸ ມ
ັ້ ຄອງການສຶກສາແຕ່ ສູນກາງຮອດທັ້ອງຖິ່ນ.
5) ເພ່ ອສບຕໍ່ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ແກ່ ລະບົບການບໍລຫ
4.2.

ັ
ຄາດໝາຍຫກ

ັ້
ັ້
ັ້
1) ອັດຕາເຂົາຮຽນຂອງເດັ
ກ 5 ປ ໃນຊັນການສຶ
ກສາກ່ ອນໄວຮຽນສະເລ່ຍໃນທົ່ວປະເທດໃຫັ້ເພ່ ມຂຶນຈາກ
ັ ລຸ ສູງກວ່າ 83%;
82,7% ໃຫັ້ບນ
ັ້ ່ ປ. 1 ທ່ ຜ່ານ ອະນຸບານ 3 ຫ ຫັ້ອງກຽມປະຖົມ ຫ ກຸ່ ມຮຽນຜ່ານການຫນ
ິ ັ້ ໃຫັ້ເພ່ ມ
2) ເປເຊັນນັກຮຽນເຂົາໃໝ
ັ້
ຂຶນຈາກ
69,8% ໃຫັ້ໄດັ້ສູງກວ່າ 70%;
ັ້
່ ລວມ ປ. 5 ໃຫັ້ບນ
ັ ລຸ ສູງກວ່າ 99%;
3) ອັດຕາເຂົາຮຽນໃໝ

ັ້ ນ
ົ ໃຫັ້ອດ
ັ ຕາປະລະການຮຽນ ຂອງນັກຮຽນ ປ. 1 ຫຸ ດລົງ, ແຕ່ ບໍ່ໃຫັ້ເກນ 6,4%;
4) ສູຊ
ັ້
ັ້
5) ອັດຕາຈົບຊັນປະຖົ
ມຕາມກະແສນັກຮຽນ ໃຫັ້ເພ່ ມຂຶນຈາກ
79,8% ເປັນ 80%;
6) ອັດຕາການເລ່ ອນຊັນັ້ ປ. 5 ຫາ ມ. 1 ໃຫັ້ເພ່ ມຈາກ 85,1% ບັນລຸ ໄດັ້ 85,5%;

ັ້
ັ້ ນ
ົ ໃຫັ້ອດ
ັ ຕາປະລະຂອງນັກຮຽນຊັນປະຖົ
7) ສູຊ
ມຫຸ ດລົງ, ແຕ່ ບໍ່ໃຫັ້ເກນ 4,3%;
ັ ລຸ ໄດັ້ ລະຫວ່າງ 0,978) ດັດຊະນຄວາມສະເໝພາບຍິງ-ຊາຍ ອັດຕາການເລ່ ອນຊັນັ້ ປ. 5 ຫາ ມ. 1 ໃຫັ້ບນ
1,03;

ັ້
ັ້
່ ລວມ ມ. 4 ໃຫັ້ເພ່ ມຂຶນຈາກ
9) ອັດຕາເຂົາຮຽນໃໝ
71,6% ເປັນ 72%;
ັ້ ນ 10,3%;
ັ້ ດທະຍົມຕອນຕົນ
ັ້ ບໍ່ໃຫັ້ເພ່ ມຂຶນເກ
ັ້ ນ
ົ ເຮັດໃຫັ້ອດ
ັ ຕາປະລະຊັນມັ
10) ສູຊ

ັ້
ັ້ ງັ ສ ແລະ ບໍາລຸ ງຍົກລະດັບການສຶກສາລະດັບຕ່ າງໆໃຫັ້ແກ່ ກຸ່ ມເປົາໝາຍຢູ
່ ນອກໂຮງຮຽນ
11) ລົບລັ້າງຄວາມບໍ່ຮູ ໜ
ໃຫັ້ໄດັ້ 30.000 ຄົນ;

ັ ັ້
ັ ການຝຶ ກອົບຮົມໃຫັ້ໄດັ້ 10% ຂອງຈໍານວນຄູທງັ ໝົດ;
12) ຄູຊນປະຖົ
ມ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາ ໄດັ້ຮບ
ັ້ ດທະຍົມຕອນຕົນໄດັ້
ັ້
ັ້
່ ໃນສາຍອາຊວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊບ ບໍ່ໃຫັ້ຫຸ ດ
13) ນັກຮຽນທ່ ຈົບຊັນມັ
ເຂົາຮຽນຕໍ
3,2%;

ັ້
ັ້
ັ ສຶກສາທ່ ສະໝັກເຂົາຮຽນຢູ
່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ໄດັ້ເຂົາຮຽນໃນສາຍວິ
14) ສົ່ງເສມໃຫັ້ນກ
ທະຍາສາດທໍາມະຊາດ,
ົ ;
ເທັກໂນໂລຊ, ວິສາວະກໍາ ແລະ ຄະນິດສາດໃຫັ້ໄດັ້ປະມານ 2.500 ຄົນ

ັ້ ່ ວມການຫັດກາຍຍະບໍລຫ
ິ ານ, ການອອກກໍາລັງກາຍ ແລະ ການ
15) ສບຕໍ່ສົ່ງເສມມວນຊົນທຸກເພດ, ທຸກໄວ ເຂົາຮ
ັ້ ່ ວມການສັ້າງຂະບວນການເຄ່ ອນໄຫວຈັດກິດຈະກໍາການແຂ່ງຂັນກິລາປະຈໍາປ,
ິ ັ້ ລາເພ່ ອສຸ ຂະພາບ, ເຂົາຮ
ຫນກິ
ກິລາວັນບຸ ນປະເພນ ແລະ ກິລາວັນບຸ ນສໍາຄັນຕ່ າງໆຂອງຊາດ ແລະ ສາກົນ ໃຫັ້ເພ່ ມຈາກ 30% ເປັນ 34%
ຂອງພົນລະເມອງລາວ.
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4.3. ວຽກຈຸດສຸ ມ

1) ສຸ ມໃສ່ຂະຫຍາຍຫັ້ອງກຽມປະຖົມຢູ່ບັນດາເມອງທຸກຍາກ ແລະ ເມອງທ່ ມເດັກຊົນເຜົ່າຫາຍ ພັ້ອມທັງສບຕໍ່
ັ້
ິ ັ້
ສະໜອງກຸ່ ມຫນໃນຊ
ຊັນັ້
ຸ ມຊົນ ແລະ ການສອນຄວບອາຍຸ ເພ່ ອກຽມຄວາມພັ້ອມໃຫັ້ເດັກດັ່ງກ່ າວກ່ ອນເຂົາຮຽນ
ປະຖົມສຶກສາ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບອົງການປົກຄອງທັ້ອງຖິ່ນ;
ັ້
2) ສົມທົບກັບທຸກພາກສ່ວນທ່ ກ່ ຽວຂັ້ອງໃນການຝຶ ກອົບຮົມໃຫັ້ແກ່ ຄູສອນຊັນປະຖົ
ມສຶກສາ

ໃນການນໍາໃຊັ້

ັ ສູດໃໝ່;
ຫກ

ັ້
ັ້
3) ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ແກ່ ລະບົບນິເທດການສຶກສາໃນແຕ່ ລະຊັນການສຶ
ກສາ;

ັ້
4) ສຸ ມໃສ່ການປັ ບປຸ ງຄຸ ນນະພາບການສຶກສາຊັນປະຖົ
ມ ແລະ ມັດທະຍົມ ໂດຍສຸ ມໃສ່ການຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ ັ້ ແລະ
ໃຫັ້ການຊ່ວຍເຫອຄູສອນ;

ັ້ ມໂຮງຮຽນ ພັ້ອມຈັດຕັງປະຕິ
ັ້
ິ ໍາກ່ ຽວກັບການສັ້າງຕັງກຸ່
ັ ໃຫັ້ເປັ ນຮູ ບປະທໍາ ແລະ ຖກຕັ້ອງຕາມ
5) ເຜຍແຜ່ນິຕກ
ບດ
ັ ວິຊາການ.
ຫກ

ັ້
ັ້
່ ເນ່ ອງໃຫັ້ທ່ ວເຖິ
ັ ການເລ່ ອນຂັນແບບຕໍ
ົ ງ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫັ້ມຄຸ ນນະພາບ;
6) ປັບປຸ ງວິທການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນ ກ່ ຽວກັບການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງທ່ ອງໃສ່ໂຮງຮຽນເປັນຫກ
ັ ;
7) ຍົກລະດັບໃຫັ້ຜູອ

ັ້
ັ້ ນຖານໃຫັ້
8) ສບຕໍ່ສະໜອງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊບຂັນພ
ຜູໃັ້ ຫຍ່ ແລະ ຊາວໝຸ່ ມ ໃຫັ້ກວັ້າງ
ຂວາງ;

ັ້
ັ້ ່ ສາຍທ່ ຍັງຂາດເຂນຄູ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫັ້ໄດັ້ນກ
ັ້
ັ ຮຽນເກັ່ງໄດັ້ເຂົາຮຽນ
9) ການຮັບນັກຮຽນເຂົາຮຽນຄູ
ໃຫັ້ເນັນໃສ
ໃນສະຖາບັນສັ້າງຄູຕ່າງໆ ພັ້ອມປັບປຸ ງການປະສານງານລະຫວ່າງສະຖາບັນສັ້າງຄູ ແລະ ຄະນະສຶກສາສາດຂອງ
ມະຫາວິທະຍາໄລຕ່ າງໆ;

10) ສບຕໍ່ສະໜອງການສຶກສາສາຍອາຊວະສຶກສາທ່ ມຄຸ ນນະພາບ ແລະ ຫາກຫາຍ ເພ່ ອໃຫັ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມ
ັ້ ະກອບການໃນແຕ່ ລະທັ້ອງຖິ່ນ;
ຕັ້ອງການຂອງຜູ ໃັ້ ຊັ້ແຮງງານ ແລະ ຜູ ປ
11) ຍົກສູງຄຸ ນນະພາບຂອງການສຶກສາລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລ ໂດຍຖເອົາວຽກງານປະກັນຄຸ ນນະພາບເປັ ນສໍາຄັນ;
ັ້
12) ພິຈາລະນາເພ່ ມການຮັບນັກສຶກສາເຂົາຮຽນໃນລະດັ
ບມະຫາວິທະຍາໄລ ໂດຍສະເພາະໃນຄະນະວິຊາທ່ ມຄວາມ
ພັ້ອມດັ້ານບຸ ກຄະລາກອນ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່ າງໆ ເພ່ ອພັ້ອມຮັບນັກຮຽນທ່ ບໍ່ສາມາດໄປສຶກສາຢູ່
ທ່ ຕ່ າງປະເທດ;

13) ກະກຽມການຈັດການແຂ່ງຂັນມະຫາກໍາກິລາແຫ່ ງຊາດຄນໃໝ່
ພອນສະຫວັນໃນແຕ່ ລະປະເພດ ເພ່ ອສັ້າງເປັນນັກກິລາອາຊບ;

ັ້
ພັ້ອມທັງັ ສຸ ມໃສ່ການຄົນຫານັ
ກກິລາທ່ ມ

ັ້ ຄອງຄູ ແລະ ບຸ ກຄະລາກອນທາງການສຶກສາ ແລະ ການນໍາໃຊັ້ງ ົບປະມານ
14) ສບຕໍ່ປັບປຸ ງປະສິດທິພາບໃນການຄຸ ມ
ົ ;
ຂອງຂະແໜງການໃຫັ້ມປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜນ

ັ້ ນດັ້ານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ລະບົບການຕິດຕາມ, ປະເມນຜົນ ແລະ ການລາຍງານ
15) ສບຕໍ່ປັບປຸ ງລະບົບຂໍມູ
ຢູ່ທຸກລະດັບ;

ັ້
ັ້
ິ ໍາ, ປັ ບປຸ ງຕໍາແໜ່ງງານ ແລະ ກົງຈັກການຈັດຕັງໃນແຕ່
16) ສບຕໍ່ປັບປຸ ງນິຕກ
ລະຂັນໃຫັ້
ເໝາະສົມ;

ັ້
ັ້ ານຈັດຕັງປະຕິ
ັ ບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ນິຕກ
ິ ໍາລຸ່ ມກົດໝາຍ ລວມທັງແຜນ
17) ສຸ ມໃສ່ການເຜຍແຜ່ ແລະ ຊຸກຍູກ
ບດ
ົ ງທັງ
ພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ແຜນຍຸ ດທະສາດການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໃຫັ້ທ່ ວເຖິ
່
່
່
ລະດັບສູ ນກາງ ແລະ ລະດັບທັ້ອງຖິນ, ທັງພາຍໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ຂະແໜງການອນໆ ທກ່ ຽວຂັ້ອງ.
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ພາກທີ II ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປະຈໍາ
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ພາກທີ II
ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປະຈໍາສົກຮຽນ
2020-2021 ຂອງ 10 ຂະແໜງການຍິ່ ອຍ
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I. ຂະແໜງການຍິ່ ອຍການສຶກສາກິ່ ອນໄວຮຽນ
1.1. ຜົນສໍາເລັດ

1.1.1. ການຂະຫຍາຍໂອກາດ ແລະ ຄວາມເທົິ່າທຽມ
ໃນຊຼຸມປີຜິ່ານມາ ການຂະຫຍາຍໂອກາດໃຫັ້ແກິ່ ເດັກນັ້ອຍ ໃນການເສີມສັ້າງພັດທະນາການ ແລະ ກຽມຄວາມ
ັ້
ຶ ັ້ ິ່ ອລະກາັ້ ວ. ໃນສົກຮຽນ 2019-2020 ເຊິິ່ງ
ພັ້ອມ ໃນຊັນການສຶ
ກສາກິ່ ອນໄວຮຽນ ແມິ່ ນມີການຂະຫຍາຍຕົວທີິ່ດີຂນເທ
ັ້
ັ້ VIII (2016-2020)
ັ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປີ ຄັງທີ
ເປັນປີສຼຸດທັ້າຍໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້ 80 ແຫິ່ ງ (ປັດຈຼຸບນ
ັ້ ງລັ້ຽງເດັກ ເພີິ່ມຂຶນ
ັ ມີ 1.047
ເຫັນວິ່າ ເມິ່ ອທຽບໃສິ່ສົກຮຽນ 2018-19 ໃນທົິ່ວປະເທດ ມີຫອ

ັ້ 64 ແຫິ່ ງ (ປັດຈຼຸບນ
ັ ມີ 3.496 ແຫິ່ ງ), ສິ່ວນຫັ້ອງກຽມປະຖົມ ແມິ່ ນຫຼຸ ດລົງຈາກ
ຫັ້ອງ), ໂຮງຮຽນອະນຼຸບານເພີິ່ມຂຶນ
ປີຜິ່ານມາ 19 ແຫິ່ ງ. ຄຽງຄູິ່ກັບການສະໜອງການສຶກສາກິ່ ອນໄວຮຽນໃນຮູ ບແບບດັິ່ງກິ່ າວແລັ້ວ, ການຮຽນຜິ່ານການ

ິ ັ້ ກໍິ່ໄດັ້ສບຕໍິ່ສະໜອງໃນເຂດທີິ່ບໍິ່ມີເງິ່ ອນໄຂໃນການຂະຫຍາຍຫັ້ອງກຽມ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນຼຸບານ ເຊິິ່ງເມິ່ ອ
ຫນ
ັ້ ງ 5.397 ຄົນ (ຈາກ 243.960
ັ້
ທຽບໃສິ່ປີຜິ່ານມາ ເຮັດໃຫັ້ ມີເດັກນັ້ອຍໄດັ້ເຂົາຮຽນໃນຮູ
ບແບບຕິ່ າງໆ ເພີິ່ມຂຶນເຖິ
ເປັນ 249.357 ຄົນ7).

ັ້
ັ້
ຮູ ບພາບທີ 4: ການເພີິ່ມຂຶນຂອງເດັ
ກໃນຊັນການສຶ
ກສາກິ່ ອນໄວຮຽນ ຂອງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ລະຫວິ່າງ
ສົກຮຽນ 2018-19 ແລະ 2019-20

ັ້ ນ:ສູນສະຖິຕກ
ິ ານສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ແຫິ່ ງຂໍມູ

ັ້ ງການສຶກສາກິ່ ອນໄວຮຽນ ຂອງລັດຖະບານ
ຄຽງຄູິ່ກັບການລົງທຶນ ໃນການຂະຫຍາຍໂອກາດ ໃນການເຂົາເຖິ
ັ້
ັ້
ແລັ້ວ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກໍິ່ຍັງມີນະໂຍບາຍສົິ່ງເສີມພາກເອກະຊົນ ໃນການລົງທຶນເຂົາໃນຊັ
ນການສຶ
ກສາ
ັ້
ດັິ່ງກິ່ າວຢິ່າງກວັ້າງຂວາງ ເຊິິ່ງເຫັນໄດັ້ຈາກການເພີິ່ມຂຶນຂອງນັ
ກຮຽນໃນພາກເອກະຊົນ ສູ ງເຖິງ 3.586 ຄົນ ກວມເອົາ
ັ້ ງໝົດ (ເພີິ່ມຂຶນທັ
ັ້ ງໝົດ 5.397 ຄົນ ທຽບໃສິ່ສົກຮຽນຜິ່ານມາ). ມາຮອດປີ
ຫາຍກວິ່າ 50% ຂອງນັກຮຽນເພີິ່ມຂຶນທັ
ັ ຮຽນເອກະຊົນ ກວມເອົາ 21,1% ທຽບໃສິ່ນັກຮຽນທັງໝົດ ເທົິ່າກັບ 52.709 ຄົນ. ຜິ່ານການຈັດຕັງັ້
2020 ແມິ່ ນມີນກ

ັ້ ໃນທົິ່ວປະເທດ ໄດັ້ເຮັດໃຫັ້ອດ
ັ້
ັ ຂັ້າງເທິງນັນ,
ັ ຕາການເຂົາຮຽນຂອງເດັ
ປະຕິບດ
ກອາຍຼຸ 3-5 ປີ ບັນລຼຸ ໄດັ້ 61,3% ແລະ

7

ິ ັ້
ນັບທັງເດັກໃນກຼຸິ່ ມຫນ
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ັ້ ທັງເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍກໍິ່ມີຄວາມສະເໝີພາບ
ເດັກອາຍຼຸ 5 ປີ ບັນລຼຸ ໄດັ້ 82,7% ໃນສົກຮຽນ 2019-20 ເຊິິ່ງໃນນັນ,
ັ້
ກັນໃນການເຂົາຮຽນ
ສະແດງອອກຜິ່ານດັດຊະນີຄວາມສະເໝີພາບຍິງຊາຍ ເທົິ່າກັບ 1. ເມິ່ ອເບິິ່ງພິ ເສດ ໃນ 40 ເມອງ
ັ້
ິ ະສິດຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາແລັ້ວ, ເຫັນໄດັ້ວິ່າ ເມິ່ ອທຽບໃສິ່ປີ ຜິ່ານມາ ອັດຕາເຂົາຮຽນຂອງເດັ
ບູລມ
ກ5
ັ້ ງ 4,6% (ຈາກ 66,2% ເປັນ 70,8%) ແລະ ອັດຕາເຂົາຮຽນຂອງເດັ
ັ້ 2,8% (ຈາກ
ັ້
ປີ ເພີິ່ມຂຶນເຖິ
ກ 3-5 ປີ ເພີິ່ມຂຶນ

ັ້ ນເດັ
ັ້ ມີເຖິງ 33 ເມອງທີິ່ມີອດ
ັ້
ັ້ ິ່ ນທີິ່ສຼຸ ດ ເຊິິ່ງມີ
ັ ຕາເຂົາຮຽນຂອງເດັ
43,8% ເປັນ 46,6%). ໃນນັນ,
ກ 5 ປີ ເພີິ່ມຂຶນພົ
ົ ໄຊ (ເພີິ່ມ 24,4% ບັນລຼຸ ໄດັ້ 80,5%), ເມອງໄຊບົວທອງ ແລະ ເມອງບົວລະພາ ແຂວງຄໍາມິ່ ວນ
ເມອງຮຼຸ ນ ແຂວງອຼຸ ດມ
(ເພີິ່ມ 16,4% ບັນລຼຸ ໄດັ້ 70% ແລະ 15,6% ບັນລຼຸ ໄດັ້ 60,8% ຕາມລໍາດັບ) ແລະ ເມອງ ພະລານໄຊ ແຂວງສະຫວັນ
ັ້
ົ ັ້ ກໍິ່ລັ້ວນແລັ້ວແຕິ່ ມີອດ
ັ ຕາເຂົາຮຽນ
ນະເຂດ (15,5% ບັນລຼຸ ໄດັ້ 75%) ເຊິິ່ງທັງ 4 ເມອງເຫິ່ ານີ
ຂອງເດັກ 5 ປີ ຕໍິ່າກວິ່າ
60% ໃນສົກຮຽນຜິ່ານມາ.
ເຖິງຢິ່າງໃດກໍິ່ຕາມ, ຄຽງຄູິ່ກັບຜົນສໍາເລັດດັິ່ງດິ່າວ ກໍິ່ຍັງສັງເກດເຫັນວິ່າ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການສຶກສາ ກິ່ ອນ

ໄວຮຽນຍັງຄົງມີຄວາມແຕກໂຕນກັນລະຫວິ່າງເມອງ ໂດຍສະເພາະຢູິ່ບັນດາເມອງທີິ່ຢູິ່ໃກ ັ້ຊາຍແດນຫວຽດນາມ, ເຂດທີິ່
ັ້ ເມອງກະລຶມ ແຂວງເຊກອງ, ເມອງນອງ
ົ ເຜົິ່າສິ່ວນໜັ້ອຍ ແລະ ເມອງພູ ດອຍ ເຊິິ່ງຍັງມີອດ
ັ ຕາດັິ່ງກິ່ າວຕໍິ່າ ເປັນຕົນ
ມີຊນ
, ເມອງເຊໂປນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ອິ່ ນໆ. ຈາກສະຖິຕໃິ ນສົກຮຽນ 2019-2020 ເຫັນໄດັ້ວິ່າ ຈໍານວນເມອງ
ັ້
ັ ຕາການເຂົາຮຽນຂອງເດັ
ທີິ່ມີອດ
ກ 5 ປີ ຕໍິ່າກວິ່າ 60% ຍັງເຫອ 6 ເມອງ, ຫຼຸ ດລົງ 7 ເມອງເມິ່ ອທຽບໃສິ່ສົກຮຽນຜິ່ານ

ມາ ເຊິິ່ງສິ່ວນໃຫຍິ່ ແມິ່ ນເມອງຈາກແຂວງພາກໃຕັ້. ຮູ ບພາບທີ 5 ລຼຸິ່ ມນີ ັ້ ຍັງສະແດງໃຫັ້ເຫັນອີກວິ່າ ໃນບັນດາ 6 ເມອງ
ັ້ ແຕິ່ ອີກ 2 ເມອງແມິ່ ນມີອດ
ັ ຕາດັິ່ງກິ່ າວເພີິ່ມຂຶນ
ັ ຕາດັິ່ງກິ່ າວຫຼຸ ດລົງ ແລະ ຍັງຫຼຸ ດລົງຕໍິ່າກວິ່າ 60%
ນັນັ້ ມີ 4 ເມອງທີິ່ມີອດ
ຈາກສົກຮຽນທີິ່ຜິ່ານມາ ແມິ່ ນບັນລຼຸ 60% ແລັ້ວ (ເມອງຮົິ່ມ ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ເມອງໂຂງ ແຂວງຈໍາປາສັກ).

ັ້
ຕາຕະລາງທີ 4: ການຂະຫຍາຍໂອກາດໃນການເຂົາຮຽນ
ສໍາລັບການສຶກສາກິ່ ອນໄວຮຽນ ສົກຮຽນ 2018-19 ແລະ
2019-20
ັ້
ຕົວຊີບອກ

ຫັ້ອງລັ້ຽງເດັກ

ສົກຮຽນ 2018 -2019

ສົກຮຽນ 2019 -2020

ດັດຊະນີ

ດັດຊະນີ

ຄວາມສະເໝີພາບ

ຄວາມສະເໝີພາບ

967

1.047

ຈໍານວນຫັ້ອງຮຽນອະນຼຸບານ

7.389

7.596

ຈໍານວນຫັ້ອງກຽມ

2.346

2.310

ຈໍານວນນັກຮຽນທັງໝົດ (ລັ້ຽງ

243.960

249.357

ເດັກ, ອະນຼຸບານ, ກຽມປະຖົມ
ິ ັ້
ແລະ ກຼຸິ່ ມຫນ)

(ຍິງ: 121.199)

(ຍິງ: 23.594)

ັ້
ອັດຕາເຂົາຮຽນຂອງເດັ
ກ 0-2 ປີ
ັ້
ອັດຕາເຂົາຮຽນຂອງເດັ
ກ 3-4 ປີ
(%)

ັ້
ອັດຕາເຂົາຮຽນຂອງເດັ
ກ 3-5 ປີ
(%)

ັ້
ອັດຕາເຂົາຮຽນຂອງເດັ
ກ 5 ປີ
(%)

4,8%

0,95

5,2%

0,94

47,8%

1,01

49,9%

1,01

59,0%

1,00

61,3%

1,00

79,4%

1,01

82,7%

1,00

ັ້ ນ:ສູນສະຖິຕກ
ິ ານສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ແຫິ່ ງຂໍມູ
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ັ້
ັ ຕາເຂົາຮຽນຂອງເດັ
ຮູ ບພາບທີ 5: ເມອງທີິ່ມີອດ
ກ 5 ປີ ຕິ່ ໍາກວິ່າ 60% ໃນສົກຮຽນ 2019-20 (ສົມທຽບອັດຕາ
ລະຫວິ່າງ 2018-19 ແລະ 2019-20)

ັ້ ນ:ສູນສະຖິຕກ
ິ ານສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ແຫິ່ ງຂໍມູ

1.1.2. ຄຼຸ ນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄິ່ອງ

ການປັບປຼຸ ງຄຼຸ ນນະພາບຂອງການສຶກສາກິ່ ອນໄວຮຽນ
ແມິ່ ນເປັ ນວຽກງານໜຶິ່ງທີິ່ສໍາຄັນ
ເພິ່ ອໃຫັ້ເດັກມີ
ັ້
ັ ວິຊາການ ດັ້ານການສຶກສາກິ່ ອນໄວຮຽນ
ພັດທະນາການທີິ່ດີ ໂດຍລັດຖະບານໄດັ້ເອົາໃຈໃສິ່ ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ນກ
ໄດັ້ມໂີ ອກາດປັບປຼຸ ງຄວາມຮູ ັ້ ແລະ ຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດຂອງຕົນ ໂດຍສະເພາະວຽກງານລັ້ຽງເດັກ, ອະນຼຸບານ,
ິ ຈະ
ການກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ການສົິ່ງເສີມສຼຸ ຂະພາບ, ສຼຸ ຂະອະນາໄມ ແລະ ໂພຊະນາການ ເຊິິ່ງມີກດ

ັ້
ັ້
ັ້
ັ ຕັງປະຕິ
ັ ເປັນຕົນແມິ່
ົ ລອງນໍາໃຊັ້ມາດຕະຖານຄຼຸ ນນະພາບການສຶກສາສໍາລັບຊັນອະນຼຸ
ກໍາທີິ່ໄດັ້ຈດ
ບດ
ນ ໄດັ້ທດ
ບານສຶກ
ິ ັ້ ໄດັ້ໃຫັ້ການແນະນໍາ ການນໍາໃຊັ້ແຜນການລັ້ຽງດູສກ
ຶ ສາອົບຮົມ
ສາ, ຫັ້ອງກຽມປະຖົມ ແລະ ກຼຸິ່ ມຮຽນຜິ່ານການຫນ;
ັ້
ັ ສູດ, ແຜນຈັດປະສົບການຊັນອະນຼຸ
ເດັກອາ ຍຼຸ 3-36 ເດອນ ໂດຍມີຫກ
ບານສຶກສາ, ຫັ້ອງກຽມປະຖົມ ແລະ ການສອນ

ັ ການແນະນໍາ ການນໍາໃຊັ້ແຜນການລັ້ຽງດູສກ
ຶ ສາ
ຫັ້ອງຄວບອາຍຼຸ (3-5 ປີ ) ໃຫັ້ແກິ່ ຄູສອນຈໍານວນ 256 ຄົນ, ໄດັ້ຮບ
ອົບຮົມເດັກອາຍຼຸ 3-36 ເດອນ ໃຫັ້ແກິ່ ວິຊາການຂະແໜງການສຶກສາກິ່ ອນໄວຮຽນ ຈາກພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ
ັ້ ກໍິ່ໄດັ້
ກິລາແຂວງ ແລະ ໜິ່ວຍງານການສຶກສາກິ່ ອນໄວຮຽນ ຈາກຫັ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມອງ. ນອກນັນ,
ັ້
ີ ຈໍານວນໜຶິ່ງ.
ມີການປັບປຼຸ ງປຶມແບບຮຽນ
ແລະ ຄູິ່ມຄູອກ
ິ ານ ແລະ ຄຼຸ ມ
ັ້ ຄອງ
1.1.3. ການບໍລຫ

ັ້
ັ້
ັ້ ໍລຫ
ິ ານແຕິ່ ລະຂັນ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດັ້ສບຕໍິ່ເອົາໃຈໃສິ່ໃນການສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ແກິ່ ຜູບ
ັ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນ
ນັບແຕິ່ ສູນກາງຮອດທັ້ອງຖິິ່ນ ໂດຍໄດັ້ ມີການສະໜອງການຝຶ ກອົບຮົມໃນຫົວຂໍຕິ່ັ້ າງໆ ໃຫັ້ແກິ່ ຜູອ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານການສຶກສາກິ່ ອນໄວຮຽນ ເຊັິ່ນ: ໄດັ້ຝຶກອົບຮົມ ກິ່ ຽວກັບການສັ້າງແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ໃຫັ້ແກິ່ ຜູ ັ້
ກໍິ່ຄຜູບ
ິ ານການສຶກສາກິ່ ອນໄວຮຽນ, ຝກອົບຮົມວຽກງານສົິ່ງເສີມສຼຸ ຂະພາບ, ສຼຸ ຂະອະນາໄມ ແລະ ໂພຊະນາການ ໃນສະ
ບໍລຫ
ັ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນຈໍານວນໜຶິ່ງ. ພັ້ອມດຽວກັນນີ ັ້ ກໍິ່ໄດັ້ມກ
ີ ານພັດທະນາ
ຖານການສຶກສາກິ່ ອນໄວຮຽນ ໃຫັ້ແກິ່ ຜູອ
ິ ໍາຕິ່ າງໆ ທີິ່ກິ່ ຽວຂັ້ອງກັບການພັດທະນາການສຶກສາກິ່ ອນໄວຮຽນ.
ເຄິ່ ອງມ ແລະ ນິຕກ
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ັ ຫາ ແລະ ສິິ່ງທັ້າທາຍ
1.2. ບັນ

ັ້ ງການພັດທະນາເດັກກິ່ ອນໄວຮຽນຍັງຈໍາກັດ ໂດຍສະເພາະຢູິ່
ີ າໍ ກັດ ຈຶິ່ງເຮັດໃຫັ້ໂອກາດເຂົາເຖິ
1) ການສະໜອງຄູມຈ
ີ ;
ບັນດາເມອງທີິ່ຢູິ່ເຂດຫິ່ າງໄກສອກຫກ
2) ຫັ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມອງ/ນະຄອນ ຍັງຂາດການວາງແຜນໄລຍະຍາວ ໃນການຂະຫຍາຍການ
ສຶກສາກິ່ ອນໄວຮຽນ ໃຫັ້ຮອງຮັບກັບສະພາບການສຶກສາພາຍໃນເມອງ, ສະຖານການສຶກສາກິ່ ອນໄວຮຽນ ສິ່ວນ
ຫາຍ ຍັງບໍິ່ທັນມີແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນຂອງຕົນເອງ;

ິ ໍາທີິ່ໃຊັ້ໃນການຄຼຸ ມ
ັ້ ຄອງສະຖານການສຶກສາກິ່ ອນໄວຮຽນພາກເອກະຊົນ
3) ນິຕກ

ັ້
ຍັງບໍິ່ທັນໄດັ້ກໍານົດເນອໃນ

ລະອຽດ ແລະ ຄົບຖັ້ວນ;

ັ້
ັ້ ໍລຫ
ິ ານຂັນໂຮງຮຽນຫ
ັ ການຝຶ ກອົບຮົມການ
4) ຜູບ
າຍແຫິ່ ງຂອງສະຖານການສຶກສາກິ່ ອນໄວຮຽນ ຍັງບໍິ່ທັນໄດັ້ຮບ
ັ້
ິ ານ-ຄຼຸ ມ
ັ້ ຄອງ, ບຼຸ ກຄະລາກອນທີິ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານການສຶກສາ ກິ່ ອນໄວ
ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງດັ້
ານການບໍລຫ

ັ້ ງບໍິ່ມີຄວາມຮູ ັ້ ແລະ ປະສົບການດັ້ານການສຶກສາກິ່ ອນໄວຮຽນຫາຍ ແລະ ເລິກເຊິິ່ງ;
ຮຽນ ແຕິ່ ລະຂັນຍັ
5) ອາຄານ ແລະ ສະຖານທີິ່ ຍັງບໍິ່ທັນໄດັ້ມາດຕະຖານ, ສະພາບແວດລັ້ອມຂອງຫັ້ອງຮຽນ ແລະ ໂຮງຮຽນຍັງບໍິ່ທັນ
ິ ັ້ າງໆ ໃນຫັ້ອງ ແລະ ນອກຫັ້ອງ
ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫັ້ແກິ່ ການຮຽນການສອນ, ພັ້ອມກັນນັນັ້ ເຄິ່ ອງຫນຕິ່
ັ້
ັ້
ຮຽນ ມີບິ່ ໍພຽງພໍຕາມຄວາມຕັ້ອງການ; ການແຈກຢາຍປຶມຮຽນຊັ
ນອະນຼຸ
ບານສຶກສາ ບໍິ່ຄົບຖັ້ວນຕາມການກໍານົດ
ັ ສູດ ແລະ ບໍິ່ທົິ່ວເຖິງ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ;
ຂອງຫກ

6) ຄູສອນຈໍານວນໜຶິ່ງ ຍັງບໍິ່ທັນເອົາໃຈໃສິ່ ຕໍິ່ການສິດສອນ ດູແລເບິິ່ງແຍງເດັກ;

ັ້
ັ້ ອງ ຍັງບໍິ່ທັນຕໍິ່ເນິ່ ອງ ແລະ ບໍິ່ທັນ
7) ການລົງຕິດຕາມ ຊຼຸກຍູ ັ້ຊິ່ວຍເຫອຄູສອນ ຂອງວິຊາການ ຂັນແຂວງ
ແລະ ຂັນເມ
ຶ ສານິເທດ ການສຶກສາກິ່ ອນໄວຮຽນ.
ມີຄູສກ

ິ ະສິດ ໃນສົກຮຽນ 2020-2021
1.3. ແຜນວຽກບຼຸ ລມ
1.3.1. ຈຼຸດປະສົງ
ັ້
ິ່ າ;
ັ ຕາເຂົາຮຽນຕໍ
1) ເພິ່ ອຂະຫຍາຍການສຶກສາກິ່ ອນໄວຮຽນໄປຍັງບັນດາເມອງ ທີິ່ມີອດ

ັ້
ັ້
2) ເພິ່ ອເຮັດໃຫັ້ເດັກໄດັ້ກຽມຄວາມພັ້ອມໃນທຼຸກດັ້ານກິ່ ອນເຂົາຮຽນຊັ
ນປະຖົ
ມສຶກສາ ແລະ ເພິ່ ອຫຼຸ ດອັດຕາການ
ັ້
ຄັ້າງຫັ້ອງ ແລະ ປະລະ ຂັນປ.1;
ັ້
3) ເພິ່ ອສະໜອງສິິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຮຽນການສອນ ແລະ ສຼຸ ຂະອະນາໄມ ໃນຊັນການສຶ
ກສາກິ່ ອນ
ັ້
ັ ັ້ ນຖານ;
ໄວຮຽນ ໃຫັ້ພຽງພໍຂນພຶ
ັ້ ງພາຍໃນ ແລະ ຕິ່ າງປະເທດລົງທຶນໃສິ່ການສຶກສາກິ່ ອນໄວຮຽນ.
ິ ຼຸ ກຄົນ, ອົງການຈັດຕັງທັ
4) ສົິ່ງເສີມບຼຸ ກຄົນ, ນິຕບ

1.3.2. ຄາດໝາຍ

ັ້
1) ອັດຕາເຂົາຮຽນຂອງເດັ
ກອາຍຼຸ 0-2 ປີໃຫັ້ໄດັ້ 6,16%;

ັ້
2) ອັດຕາເຂົາຮຽນຂອງເດັ
ກອາຍຼຸ 3 - 5 ປີ ໃຫັ້ໄດັ້ 63%;

ັ້
3) ອັດຕາເຂົາຮຽນຂອງເດັ
ກອາຍຼຸ 5 ປີ ໃຫັ້ໄດັ້ 83%;
ັ້ ິ່ ປ.1 ທີິ່ຜິ່ານ ອະນຼຸບານ 3 ຫ ຫັ້ອງກຽມປະຖົມ ຫ ກຼຸິ່ ມຮຽນຜິ່ານການຫນ
ິ ັ້ ໃຫັ້ບນ
ັ ລຼຸ
4) ເປີເຊັນນັກຮຽນເຂົາໃໝ
71%;

ັ້
ັ ຕາເຂົາຮຽນຂອງເດັ
5) ຈໍານວນເມອງທີິ່ບັນລຼຸ ອດ
ກ 5 ປີ ສູງກວິ່າ 60 %ໃຫັ້ໄດັ້ສູງກວິ່າ 145 ເມອງ.
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1.3.3. ວຽກຈຼຸດສຼຸ ມ

1) ສບຕໍິ່ຂະຫຍາຍການສຶກສາກິ່ ອນໄວຮຽນໃນຮູ ບແບບໃດໜຶິ່ງຕາມຄວາມເໝາະສົມກັບທັ້ອງຖິິ່ນ ແລະ ສບຕໍິ່ສະ
ໜອງຄູໃຫັ້ພຽງພໍຕາມຄວາມຕັ້ອງການ;

ພັ້ອມທັງຍົກລະດັບຄວາມສາມາດທາງດັ້ານການຈັດການຮຽນ-ການ

ັ້ ູແລເດັກ;
ສອນໃຫັ້ຄູ ແລະ ຜູດ

ັ້
2) ໂຄສະນາປູກຈິດສໍານຶກໃຫັ້ແກິ່ ຊຼຸມຊົນໃຫັ້ເຂົາໃຈຄວາມສໍ
າຄັນຂອງການສກສາກິ່ ອນໄວຮຽນ,
ສົິ່ງເສີມໃຫັ້ພິ່ ໍ
ັ້ ົກຄອງ ຊຼຸກຍູໃັ້ ນວຽກງານການຮຽນຮູ ຂ
ັ້ ອງເດັກ ເພິ່ ອກຽມຄວາມພັ້ອມໃນການຮຽນໃຫັ້ມຄ
ີ ຼຸ ນນະພາບ.
ແມິ່ -ຜູປ
ພັ້ອມທັງ ສົິ່ງເສີມການມີສິ່ວນຮິ່ວມ ຂອງທຼຸກພາກສິ່ວນ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໃນການພັດທະນາການສຶກ
ສາກິ່ ອນໄວຮຽນ;
3) ປັບປຼຸ ງຄຼຸ ນນະພາບການສຶກສາກິ່ ອນໄວຮຽນ ໂດຍຜິ່ານການສັ້າງໂຮງລັ້ຽງເດັກ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນຼຸບານຕົວແບບ
ັ້ ອງ/ນະຄອນ;
ຂັນເມ
ັ ສູ ດ ແລະ ມາດຕະຖານຄຼຸ ນ
4) ປັບປຼຸ ງຄຼຸ ນນະພາບການລັ້ຽງດູ-ສຶກສາອົບຮົມເດັກ ອາຍຼຸ 3-36 ເດອນ ໂດຍມີຫກ
ັ້
ິ ານ ເປັນບິ່ອນອີງໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ;
ນະພາບການບໍລຫ
ບດ
5) ສະໜອງອາຫານທິ່ ຽງທີິ່ມີໂພຊະນາການທີິ່ດີ ໃນສະຖານການສຶກສາກິ່ ອນໄວຮຽນ ຕາມເງິ່ ອນໄຂທີິ່ເໝາະສົມ
ກັບແຕິ່ ລະທັ້ອງຖິິ່ນ;

6) ສະໜອງອຼຸ ປະກອນ ແລະ ສິິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫັ້ແກິ່ ໂຮງລັ້ຽງເດັກ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນຼຸບານ ຕົວແບບ
ັ້ ອງ;
ຂັນເມ
ັ້ ນ ການເຂົາຮຽນ
ັ້
ັ້ ແລະ ຊັນຮຽນ
ັ້
7) ພັດທະນາຖານເກັບກໍາຂໍມູ
ແລະ ການເລິ່ ອນ ຕາມແຕິ່ ລະຂັນ
ຂອງການສຶກສາ
ກິ່ ອນໄວຮຽນ;

ັ້
ັ ການກຽມຄວາມພັ້ອມກິ່ ອນເຂົາຮຽນ
8) ສົິ່ງເສີມເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍ ລວມທັງເດັກທີິ່ມີຄວາມບົກຜິ່ອງ ໄດັ້ຮບ
ັ້ ຢິ່າງເທົິ່າທຽມ;
ັ້
ັ້ ິ່ ວມການເຄິ່ ອນໄຫວກິດຈະກໍາທີິ່ໂຮງຮຽນຈັດຂຶນ
ຊັນປະຖົ
ມສຶກສາ ແລະ ໄດັ້ເຂົາຮ
ັ້
ັ້ ນຖານ
9) ສບຕໍິ່ສັ້າງມາດຕະຖານຄຼຸ ນນະພາບຂັນພ
ແລະ ຄູິ່ ມແນະນໍາການນໍາໃຊັ້ມາດຕະຖານ ສໍາລັບການສຶກສາ
ກິ່ ອນໄວຮຽນ;
ິ ານ-ຄຼຸ ມ
ັ້ ຄອງ ສະຖານການສຶກສາກິ່ ອນໄວຮຽນ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໂດຍ
10) ຍົກສູງຄຼຸ ນນະພາບ ການບໍລຫ
ສະເພາະໃນ 40 ເມອງດັ້ອຍໂອກາດ;

ັ້
ັ ວຽກງານການສຶກສາກິ່ ອນ
11) ພັດທະນາລະບົບການກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ໄວຮຽນທຼຸກຮູ ບແບບ;

ັ້ ສຼຸ ຂະອະນາໄມ ແລະ ໂພຊະນາການ ໃນສະຖານການ
ິ ານ-ຄຼຸ ມ
ັ້ ຄອງ ວຽກງານນໍາ,
12) ສົິ່ງເສີມຄຼຸ ນນະພາບການບໍລຫ
ສຶກສາກິ່ ອນໄວຮຽນ;
ິ ານ-ຄຼຸ ມ
ັ້ ຄອງສະຖານການສຶກສາກິ່ ອນໄວຮຽນ
13) ສັ້າງມາດຕະຖານ ແລະ ຄູິ່ມນໍາໃຊັ້ມາດຕະຖານ ໃນການບໍລຫ
ັ້ ຄອງການນໍາໃຊັ້ເງ ິນບໍລຫ
ິ ານໂຮງຮຽນ;
ແລະ ປັບປຼຸ ງຄຼຸ ນນະພາບການຄຼຸ ມ
14) ລົງຕິດຕາມ, ຊຼຸກຍູ ັ້ ແລະ ຊິ່ວຍເຫອຄູສອນຫັ້ອງກຽມໃນ 5 ເມອງ ພາຍຫງັ ຝຶ ກອົບຮົມການແນະນໍາ ການນໍາໃຊັ້
ັ ສູດຫັ້ອງກຽມ;
ຫກ

15) ສັ້າງ ແລະ ປັບປຼຸ ງການສຶກສາທິເທດການສກສາກິ່ ອນໄວຮຽນ;

ັ້
ິ ານການ-ຄຼຸ ມ
ັ້ ຄອງໃຫັ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ;
16) ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງດັ້
ານການບໍລຫ

ັ້
17) ລົງຕິດຕາມຊຼຸກຍູວັ້ ຽກອາຫານກາງວັນ, ການກິນຢາຂັ້າແມິ່ ທັ້ອງຂັນໂຮງຮຽນໃນແຕິ່
ລະເມອງ.
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II. ຂະແໜງການຍິ່ ອຍປະຖົມສຶກສາ
2.1. ຜົນສໍາເລັດ

2.1.1. ການຂະຫຍາຍໂອກາດ ແລະ ຄວາມເທົິ່າທຽມ
ິ ະສິດແກິ່ ການຂະຫຍາຍໂອກາດ
ໃນໄລຍະຜິ່ານມາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາໄດັ້ເອົາໃຈໃສິ່ ໃຫັ້ບູລມ
ັ້ ງຊັນປະຖົ
ັ້
ໃນການເຂົາເຖິ
ມສຶກສາ ຢິ່າງທົິ່ວເຖິງ ແລະ ເທົິ່າທຽມ ໂດຍຜິ່ານການຮິ່ວມມກັບຫາຍພາກສິ່ວນລວມທັງພາກ

ັ້
ລັດເອກະຊົນ, ອົງການຈັດຕັງສາກົ
ນ ແລະ ຄູິ່ ຮິ່ວມພັດທະນາໃນການປັ ບປຼຸ ງຄຼຸ ນນະພາບການສຶກສາ, ສະໜອງສິິ່ງອໍາ
ັ້
ິ່ າງໃຫັ້ເປັ ນທີິ່ດຶງ
ນວຍຄວາມສະດວກ, ປັບປຼຸ ງສະພາບແວດລັ້ອມຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ປັບປຼຸ ງພັດທະນາພນຖານໂຄງລ
ັ້ ໃນປີ 2020 ມີໂຮງຮຽນປະຖົມພາກລັດທີິ່ມີນາໃຊັ້
ັ້
ໍ ັ້
ດູດຂອງນັກຮຽນຫາຍຂຶນ.
ແລະ ວິດຖິ່າຍ (WASH) ເພີິ່ມຂຶນຈາກ
ັ້
69,6% ເປັນ 72,1% ແລະ ໂຮງຮຽນປະຖົມທີິ່ມີນໍາໃຊັ້ຕະຫອດປີ ເພີິ່ມຂຶນຈາກປີ
ຜິ່ານມາຈໍານວນ 185 ແຫິ່ ງ (ຈາກ

4.529 ເປັນ 4.714 ແຫິ່ ງ) ກວມເອົາ 53,4% ທຽບໃສິ່ຈໍານວນໂຮງຮຽນທັງໝົດ.
ັ້ ານ ເພິ່ ອຊຼຸກຍູ ັ້ ແລະ ລະດົມໃຫັ້
ີ ານສົມທົບກັບຊຼຸມຊົນ ແລະ ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັນບັ້
ເນິ່ ອງຈາກໄດັ້ມກ
ັ້ ງການສຶກສາຊັນປະຖົ
ັ້
ັ້
ິ່ ສຼຸ ດທິຊນ
ັ ັ້
ເດັກໃນເກນອາຍຼຸ ໄດັ້ເຂົາເຖິ
ມຢິ່າງທົິ່ວເຖິງ ຈຶິ່ງເຮັດໃຫັ້ໃນປີ 2020 ອັດຕາເຂົາຮຽນໃໝ
ັ້ ຈາກ 98,2% ເປັນ 98,5% ສິ່ວນອັດຕາເຂົາຮຽນສຼຸ
ັ້
ປະຖົມ ເພີິ່ມຂຶນ
ດທິ ແມິ່ ນຍັງຄົງທີິ່ປະມານ 99%. ຮູ ບພາບທີ 6

ັ້
ັ້
ລຼຸິ່ ມນີ ັ້ ສະແດງໃຫັ້ເຫັນ ການສົມທຽບອັດຕາເຂົາຮຽນສຼຸ
ດທິໃນຊັນປະຖົ
ມ ລະຫວິ່າງ ສົກຮຽນ 2018-19 ແລະ 2019ັ ຕາດັິ່ງກິ່ າວຫຼຸ ດລົງ, ມີ 1 ແຂວງເທົິ່າເດີມ ແລະ 9 ແຂວງທີິ່ເພີິ່ມ
2020. ເຫັນໄດັ້ວິ່າ ໃນທົິ່ວປະເທດ ມີ 8 ແຂວງທີິ່ມີອດ
ັ້ ແລະ ແຂວງທີິ່ຫຼຸ ດລົງຫາຍກວິ່າໝູິ່ແມິ່ ນແຂວງຄໍາມິ່ ວນ (ຫຼຸ ດລົງ ເກອບ 4%). ສິ່ວນທາງດັ້ານຄວາມສະເໝີພາບຍິງຂຶນ
ັ້
ຊາຍ ຖວິ່າໃນຊັນປະຖົ
ມສຶກສາມີຄວາມສະເໝີພາບສູ ງ ສະແດງອອກຜິ່ານດັດຊະນີຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ເທົິ່າ
ັ້
ຄຽງຄູິ່ກັບການສຶກສາພາກລັດ, ການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ກໍິ່ໄດັ້ປະກອບສິ່ວນຫາຍສົມຄວນເຂົາໃນການ
ັ້
ັ້
ພັດທະນາການສຶກສາຊັນປະຖົ
ມ. ໃນສົກຮຽນ 2019-2020 ນັກຮຽນຊັນປະຖົ
ມພາກເອກະຊົນກວມ 7,4% ຂອງຈໍາ
ັ້ 0,5%.
ນວນນັກຮຽນທັງໝົດ, ທຽບໃສິ່ປີ ຜິ່ານມາ ເພີິ່ມຂຶນ
1,00.

ັ້
ັ ັ້
ຮູ ບພາບທີ 6: ອັດຕາເຂົາຮຽນສຼຸ
ດທິຊນປະຖົ
ມໃນລະດັບແຂວງ ແລະ ທົິ່ວປະເທດ ສົມທຽບສົກ ຮຽນ 2018-2019
ແລະ 2019-2020

ັ້ ນ: ສູນສະຖິຕກ
ິ ານສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ແຫິ່ ງຂໍມູ
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2.1.2. ປະສິດທິພາບພາຍໃນ

ັ້
ໃນສົກຮຽນ 2018-2019 ເຫັນໄດັ້ວິ່າປະສິດທິພາບພາຍໃນຂອງການສຶກສາຊັນປະຖົ
ມ ແມິ່ ນພົບບັນຫາ
ັ້ ແລະ ອັດຕາຄັ້າງຫັ້ອງທີິ່ຍັງສູງ ຈິິ່ງເຮັດໃຫັ້ອດ
ັ້ ປ.5
ົ ຄວນ ທັງອັດຕາປະລະທີິ່ເພີິ່ມຂຶນ
ັ ຕາລອດເຫອຮອດຂັນ
ພໍສມ
ີ ານສຼຸ ມໃສິ່ ແລະ ແກໄັ້ ຂບາງບັນຫາ ເຮັດໃຫັ້ອດ
ັ ຕາກະແສ
ຫຼຸດລົງ. ມາເຖິງສົກຮຽນ 2019-2020, ເນິ່ ອງຈາກໄດັ້ມກ
ັ້
ຶ ັ້ ໂດຍສະເພາະແມິ່ ນ ອັດຕາຄັ້າງຫັ້ອງໃນຊັນປະຖົ
ນັກຮຽນມີທິ່າອິ່ຽງດີຂນ
ມ ເຊິິ່ງຫຼຸ ດຈາກ 3,8% ເປັນ 3,1%. ເມິ່ ອ
ັ້
ັ້ ອງ ເຫັນວິ່າ ຈໍານວນເມອງທີິ່ມີອດ
ັ ຕາຄັ້າງຫັ້ອງເພີິ່ມຂຶນມີ
ສັງເກດໃນຂັນເມ
44 ເມອງ ເມິ່ ອທຽບໃສິ່ປີ ຜິ່ານມາ (74
ັ ຕາຄັ້າງຫັ້ອງສູງທີິ່ສຼຸ ດໃນສົກຮຽນ 2019-2020 ແມິ່ ນເມອງກະລຶມ ແຂວງເຊກອງ (ເພີິ່ມ
ເມອງ) ແລະ ເມອງທີິ່ມີອດ

ຈາກ 13,9% ເປັນ 14,7%) ຖັດມາແມິ່ ນເມອງໄຊສະຖານ ແຂວງໄຊຍະບູລີ (ຫຼຸ ດຈາກ 16,4% ເປັນ 12,9%)
ັ້ ນ ເມອງ
ແລະ ເມອງດາກຈຶງ ແຂວງເຊກອງ (ຫຼຸ ດຈາກ 14,1% ເປັນ 12,5%). ແຕິ່ ທີິ່ໜັ້າສັງເກດ ໃນສົກຮຽນນີແມິ່
ັ້
ັ ຕາຄັ້າງຫັ້ອງຊັນປະຖົ
ນອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ມີອດ
ມຫຼຸ ດລົງເຖິງ 20,5% (ຈາກ 23,1% ເປັນ 2,6%) ເຊິິ່ງ
ັ້
ິ່ ເນິ່ ອງ ແລະ
ສາເຫດແມິ່ ນເນິ່ ອງຈາກ ແຂວງ ແລະ ເມອງ ໄດັ້ລງົ ຕິດແທດກັບໂຮງຮຽນ ເພິ່ ອຈັດການເລິ່ ອນຂັນແບບຕໍ

ັ້ ອງໄດັ້ ແຕິ່ ການເລິ່ ອນຂັນດັ
ັ້ ິ່ ງກິ່ າວ ກໍິ່ບໍິ່ໄດັ້ຮບ
ັ ປະກັນເຖິງຄຼຸ ນນະພາບຂອງ
ບໍາລຼຸ ງນັກຮຽນອິ່ອນໃຫັ້ສາມາດເລິ່ ອນຂຶນຫັ້
ັ ການແກໄັ້ ຂຢິ່າງຮີບດິ່ວນ. ຄດັິ່ງທີິ່ຜິ່ານມາ ການຄັ້າງ
ການຮຽນຂອງນັກຮຽນໄດັ້ ເຊິິ່ງຍັງເປັນສິິ່ງທັ້າທາຍທີິ່ຕັ້ອງໄດັ້ຮບ

ັ້ ປ.1 ເຖິງຈະສູງກວິ່າ
ຫັ້ອງສູງທີິ່ສຼຸ ດແມິ່ ນຢູິ່ໃນຂັນັ້ ປ.1, ໃນສົກຮຽນ 2019-2020 ເຫັນໄດັ້ວິ່າ ອັດຕາຄັ້າງຫັ້ອງໃນຂັນ
ັ້ ິ່ ນ ແຕິ່ ກໍິ່ໄດັ້ຫຼຸດລົງເຖິງ 2,1% (ຈາກ 8,4% ເປັນ 6,3%). ເມິ່ ອເບິິ່ງຂັນເມ
ັ້ ອງ ເຫັນໄດັ້ວິ່າຈໍານວນເມອງທີິ່ມີ
ຂັນອ
ອັດຕາຄັ້າງຫັ້ອງ ປ.1 ສູງກວິ່າ 14% ຍັງເຫອພຽງ 11 ເມອງ ຫຼຸ ດລົງ 9 ເມອງທຽບໃສິ່ປີ ຜິ່ານມາ. ສິ່ວນເມອງນອງ
ັ ຕາຄັ້າງຫັ້ອງ ປ.1 ສູ ງທີິ່ສຼຸ ດໃນປີ ຜິ່ານມາ, ມາຮອດປີນ ີ ັ້ ແມິ່ ນຫຼຸ ດລົງເຖິງ 34,1%
ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ທີິ່ມີອດ
(ຈາກ 38,7% ເປັນ 4,6%).

ັ ຕາຄັ້າງຫັ້ອງຂັນັ້ ປ.1 ສູ ງກວິ່າ 14%
ຮູ ບພາບທີ 7: ເມອງທີິ່ມີອດ

ັ້ ນ:ສູນສະຖິຕກ
ິ ານສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ແຫິ່ ງຂໍມູ

ັ້
ິ ິ່ າ ການຄັ້າງຫັ້ອງໃນຊັນປະຖົ
ເຫັນໄດັ້ຈາກສະຖິຕວ
ມສຶກສາ ມີທິ່າອິ່ຽງຫຼຸ ດລົງ, ແຕິ່ ໃນຂະນະດຽວກັນ ອັດຕາ
ັ້
ຶ ັ້ ເມິ່ ອທຽບໃສິ່ປີຜິ່ານມາ. ອັດຕາປະລະການຮຽນຢູິ່ຊັນປະຖົ
ປະລະພັດບໍິ່ມີທິ່າອິ່ຽງທີິ່ດີຂນ
ມແມິ່ ນ 4,3% ເມິ່ ອທຽບ
ໃສິ່ປີຜິ່ານມາແມິ່ ນຍັງເທົິ່າເກົິ່າ ບໍິ່ມີການເໜັງຕີງ. ເມິ່ ອເບິິ່ງລະອຽດໃນທຼຸກເມອງ ເຫັນວິ່າ ເມິ່ ອທຽບໃສິ່ແຕິ່ ປີ 2018
ັ້ ແລະ 85 ເມອງ ທີິ່ມີການ
ັ , ມີ 28 ເມອງ ທີິ່ອັດຕາດັິ່ງກິ່ າວສບຕໍິ່ຫຼຸ ດລົງ, ມີ 35 ເມອງ ທີິ່ສບຕໍິ່ເພີິ່ມຂຶນ
ຮອດປະຈຼຸບນ
20

ັ້
ັ ຕາປະລະຊັນປະຖົ
ເໜັງຕີງໃນລະຫວິ່າງ 2 ສົກຮຽນ. ໃນສົກຮຽນຜິ່ານມາ, ຈໍານວນເມອງທີິ່ມີອດ
ມສູງກວິ່າ ຫ ເທົິ່າ
ັ້ ນ 37 ເມອງ. ຮູ ບພາບ
6% ມີ 30 ເມອງໃນທົິ່ວປະເທດ, ແຕິ່ ເມິ່ ອມາເຖິງສົກຮຽນ 2019-2020 ພັດຍິິ່ງເພີິ່ມຂຶນເປັ
ັ້
ທີ 8 ລຼຸິ່ ມນີ ັ້ ສະແດງໃຫັ້ເຫັນເມອງທີິ່ມີການປິ່ຽນແປງຂອງອັດຕາປະລະຊັນປະຖົ
ມຄ: ມີ 15 ເມອງ ທີິ່ປີ ຜິ່ານມາ
ັ້
ັ ຕາດັິ່ງກິ່ າວຕໍິ່າກວິ່າ 6% ແຕິ່ ພັດມາເພີິ່ມຂຶນໃນປີ
ັ ຕາຫຼຸ ດລົງ ແຕິ່ ຍັງສູງກວິ່າ
ມີອດ
2020 ແລະ ມີ 22 ເມອງ ທີິ່ມີອດ
6% ໃນປິ 2020.

ັ ຕາປະລະ ສູ ງກວິ່າ 6% ທຽບລະຫວິ່າງ 2018-19 ແລະ 2019-20
ຮູ ບພາບທີ 8: ເມອງທີິ່ມີອດ
ັ້
ັ ຕາປະລະຊັນປະຖົ
22 ເມອງທີິ່ມີອດ
ມ

ັ ຕາປະລະຊັນັ້
15 ເມອງທີິ່ມີອດ
ັ້
ປະຖົມ ເພີິ່ມຂຶນກາຍ
6% ໃນ

ຫຼຸ ດລົງຈາກປີ 2019 ແຕິ່ ຍັງສູງກວິ່ າ 6%

ປີ 2020

ັ້ ນ: ສູນສະຖິຕກ
ິ ານສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ແຫິ່ ງຂໍມູ

ັ້
ັ້
ການປະລະຢູິ່ຊັນປະຖົ
ມສິ່ວນຫາຍນັນແມິ່
ນຢູິ່ໃນຂັນັ້ ປ.1 ເຊິິ່ງເມິ່ ອທຽບໃສິ່ປີ ຜິ່ານມາ ແມິ່ ນເພີິ່ມຈາກ 6,3%
ັ ຕາປະລະ ປ.1 ສູງກວິ່າໝູິ່ແມິ່ ນເມອງນອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ສູງເຖິງ 24,2%,
ເປັນ 6,4% ແລະ ເມອງທີິ່ມີອດ
ເມອງບົວລະພາ ແຂວງຄໍາມິ່ ວນ 23,7%, ເມອງເຊໂປນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 20,9%. ທຽບໃສິ່ປີ ຜິ່ານມາມີເຖິງ
ັ້ ແລະ ເພີິ່ມຂຶນຫ
ັ້ າຍທີິ່ສຼຸ ດແມິ່ ນເມອງທຼຸ ລະຄົມ ແຂວງວຽງຈັນ (ເພີິ່ມຈາກ
66 ເມອງທີິ່ອັດຕາປະລະ ປ.1 ເພີິ່ມຂຶນ

3,7% ເປັນ 19,5%), ຖັດມາແມິ່ ນເມອງນອງ (ເພີິ່ມຈາກ 11,1% ເປັນ 24,2%) ແລະ ເມອງຊະນະສົມບູນ
ແຂວງຈໍາປາສັກ (ເພີິ່ມຈາກ 2% ເປັນ 10,1%). ຖັ້າສັງເກດກໍລະນີຂອງເມອງນອງ, ເຫັນວິ່າ ອັດຕາຄັ້າງຫັ້ອງ ໃນຂັນັ້
ັ້
ັ້
ິ່ ເນິ່ ອງ ແຕິ່ ມັນ
ັ ການເລິ່ ອນຂັນແບບຕໍ
ປ.1 ໄດັ້ຫຼຸດລົງເຖິງ 34,1% ທຽບໃສິ່ປີຜິ່ານມາ ເນິ່ ອງຈາກມີການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້ ງ 13,1% ໝາຍ
ມີຄວາມຈໍາເປັນຕັ້ອງໄດັ້ກວດກາຄນວິ່າຍັ້ອນສາເຫດອັນໃດຈິິ່ງເຮັດໃຫັ້ ອັດຕາປະລະ ເພີິ່ມຂຶນເຖິ
ຄວາມວິ່າ ສູນເສຍນັກຮຽນອອກໄປຈາກລະບົບ ໃນສົກຮຽນ 2019-2020.
ັ້ ກໜັ້ອຍນັນັ້
ັ້
ຈາກອັດຕາຄັ້າງຫັ້ອງໃນຊັນປະຖົ
ມທີິ່ຫຼຸດລົງ ແລະ ອັດຕາປະລະເພີິ່ມຂຶນເລັ

ຈິິ່ງເຮັດໃຫັ້ໃນ
ັ້ ຈາກ 82% ເປັ ນ 82,1% ແລະ ອັດຕາຈົບຊັນປະຖົ
ັ້
ສົກຮຽນ 2019-2020 ອັດຕາລອດເຫອຮອດ ປ.5 ເພີິ່ມຂຶນ
ມ
ັ້ ກໜັ້ອຍເປັນ 79,9%. ເຖິງແນວໃດກໍິ່ຕາມ, ເຫັນວິ່າທາງດັ້ານປະສິດທິພາບພາຍ
ຕາມກະແສຮຼຸິ່ ນນັກຮຽນ ສູງຂຶນເລັ
ັ້ ຄອງລະບົບການສຶກສາ ຍັງມີຄວາມແຕກໂຕນກັນລະຫວິ່າງເມອງ ແລະ ຍັງມີການເໜັງຕີງລະຫວິ່າງ
ໃນຂອງການຄຼຸ ມ
ັ້ ເພິ່ ອແກໄັ້ ຂບັນຫາດັິ່ງກິ່ າວ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ລວມທັງພະແນກ
ປີ ຂັ້ອນຂັ້າງສູງໃນບາງເມອງ. ດັິ່ງນັນ,

ັ້ າຫັ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມອງ/
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫວງ ຕັ້ອງໄດັ້ເອົາໃຈໃສິ່ຊີນໍ
ນະຄອນ ໃຫັ້ເພີິ່ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສິ່ແກໄັ້ ຂບັນຫາຕິ່ າງໆ ທີິ່ສະແດງໃຫັ້ເຫັນໃນອັດຕາຕິ່ າງທີິ່ໄດັ້ກິ່າວມາຂັ້າງເທິງ
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ັ້ ກໃຫັ້ການຊຼຸກຍູ ັ້, ຊິ່ວຍເຫອຢິ່າງໃກຊັ້ ດ
ິ ໃນການປະຕິບດ
ັ ໜັ້າທີິ່ຂອງຜູ ອ
ັ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູ
ນັນັ້ ໂດຍເນັນໜັ
ັ້ ານ
ສອນເປັນປະຈໍາ ພັ້ອມກັນນັນັ້ ກໍິ່ຍັງຕັ້ອງໄດັ້ເອົາໃຈໃສິ່ໃກ ັ້ຊິດຕິດແທດ ກັບຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັນບັ້
ເພິ່ ອເພີິ່ມທະວີແກ ັ້ໄຂບັນຫາການປະລະ ແລະ ຄັ້າງຫັ້ອງຂອງນັກຮຽນ.
ັ້
ັ້
ຕາຕະລາງທີ 5: ຕົວຊີບອກຊັ
ນປະຖົ
ມສຶກສາ
ັ້
ຕົວຊີບອກ

2018-2019

ັ ໄດັ້ 2019-2020
ປະຕິບດ

ຈໍານວນຫັ້ອງຮຽນ (ຫັ້ອງ)

33.991

33.226

770.683

760.566

98,1

98,5

99,0

98,9

ັ້
ອັດຕາເຂົາຮຽນລວມ
(%)

109,1

108,8

108,2

106,5

ອັດຕາຄັ້າງຫັ້ອງ ປ 1 (%)

8,4

6,3

ອັດຕາປະລະ ປ 1 (%)

6,3

6,4

ອັດຕາຄັ້າງຫັ້ອງ (%)

3,8

3,1

ອັດຕາປະລະ (%)

4,3

4,3

ອັດຕາລອດເຫອຮອດ ປ.5 (%)

82,0

82,1

7

7,4

ຈໍານວນນັກຮຽນທັງໝົດ (ຄົນ)
ັ້
ິ່ ສຼຸ ດທິ (%)
ອັດຕາເຂົາຮຽນໃໝ
ັ້
ອັດຕາເຂົາຮຽນສຼຸ
ດທິ (%)
ັ້
ິ່ ລວມ (%)
ອັດຕາເຂົາຮຽນໃໝ

ສັດສິ່ ວນນັກຮຽນເອກະຊົນທຽບໃສິ່ ນັກຮຽນທັງ
ໝົດ (%)
ັ້ ນ:ສູນສະຖິຕກ
ິ ານສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ແຫິ່ ງຂໍມູ

2.1.3. ຄຼຸ ນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄິ່ອງ
➢

ັ ສູດ
ດັ້ານຫກ

ໃນສົກຮຽນ 2019-2020, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຮິ່ວມກັບບັນດາຄູິ່ ຮິ່ວມພັດທະນາ ແລະ ພາກ
ັ້
ີ ນ
ຶ ັ້ ພັ້ອມທັງໄດັ້ສອດ
ສິ່ວນຕິ່ າງໆທີິ່ກິ່ ຽວຂັ້ອງ ໄດັ້ເອົາໃຈໃສິ່ສບຕໍິ່ປັບປຼຸ ງຄຼຸ ນນະພາບການສຶກສາໃນຊັນປະຖົ
ມໃຫັ້ດຂ
ັ້
ັ ສູດທີິ່ເຫັນວິ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ ໃຫັ້ເດັກນັ້ອຍໃນຊັນປະຖົ
ັ ສູດລະເບີດບໍິ່ທັນແຕກ
ແຊກບາງຫກ
ມໄດັ້ຮຽນຮູ ັ້ ເຊັິ່ນ: ຫກ

ັ້ ກໍິ່ໄດັ້ສໍາເລັດການ
ິ . ສໍາລັບການສະໜອງປຶມ
ວຽກງານສົິ່ງເສີມສຼຸ ຂະພາບ, ວຽກງານເພດສຶກສາ ແລະ ທັກສະຊີວດ
ັ້
ັ້ ກໍິ່ໄດັ້
ຮຽບຮຽງ ແລະ ຈັດພິມປຶມແບບຮຽນ
ແລະ ຄູິ່ ມຄູ ໃນຂັນັ້ ປ.1, ປ.2 ແລະ ປ.3 ຈໍານວນໜຶິ່ງ. ນອກຈາກນັນ,
ັ້
ິ່ ໃຫັ້ນກ
ັ ຮຽນຂັນັ້ ປ.1 ຈໍານວນ 1 ຊຼຸດ ຕໍິ່ 1 ຄົນ, ຄູິ່ມຄູ ແລະ ອຼຸ ປະກອນຕິ່ າງໆ
ສໍາເລັດການສະໜອງປຶມແບບຮຽນໃໝ
ັ້
ິ່ ແລະ ຄູິ່ ມຄູວຊ
ິ າ
ໃຫັ້ແກິ່ ຄູໃນທົິ່ວປະເທດໃນຂັນັ້ ປ.1. ສິ່ວນໃນຂັນັ້ ປ.2 ແມິ່ ນໄດັ້ສະໜອງປຶມແບບຮຽນໃໝ

ັ ການຝຶ ກອົບຮົມກິ່ ຽວກັບຫກ
ັ ສູດໃໝິ່ດັິ່ງກິ່ າວ. ພັ້ອມດຽວກັນ ກໍິ່ຍັງໄດັ້ມ ີ
ຄະນິດສາດ ໃນທົິ່ວປະເທດ ພັ້ອມທັງໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ້
ການຮຽບຮຽງ ແລະ ຈັດພິມປຶມແບບຮຽນ
ແລະ ຄູິ່ ມຄູຝຶກເວົາພາສາລາວ
ຂັນັ້ ປ.1 ຈໍານວນ 1.370 ຫົວ ພັ້ອມທັງ
ລົງຕິດຕາມການຮຽນ-ການສອນ ຢູິ່ໃນ 4 ແຂວງທົດລອງ ເພິ່ ອເປັນການແກໄັ້ ຂບັນຫາກິ່ ຽວກັບ ການນໍາໃຊັ້ພາສາລາວ
ັ້
ສໍາລັບເດັກຊົນເຜົິ່າ ເຊິິ່ງເຫັນວິ່າເປັນສາເຫດໜຶິ່ງຂອງການຄັ້າງຫັ້ອງ ແລະ ການປະລະໃນຊັນປະຖົ
ມສຶກສາ.
➢

ດັ້ານບຼຸ ກຄະລາກອນ

ັ້ ໍລຫ
ິ ານ ແລະ ຄູສອນ ເປັນປັດໄຈຫກ
ັ ທີິ່ຕັດສິນດັ້ານຄຼຸ ນນະພາບ
ໃນການປັບປຼຸ ງຄຼຸ ນນະພາບການສຶກສາ, ຜູບ
ັ້ ໃນສົກຮຽນຜິ່ານມາ ກະຊວງສຶກສາທິການ
ັ້ ຄອງໃນໂຮງຮຽນ. ດັິ່ງນັນ,
ຂອງການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການຄຼຸ ມ
ັ້ ອງຖິິ່ນໃນດັ້ານ
ແລະ ກິລາ ຮິ່ວມກັບຄູິ່ ຮິ່ວມພັດທະນາ ໄດັ້ເອົາໃຈໃສິ່ສະໜັບສະໜູນ, ຕິດຕາມ ແລະ ຊຼຸກຍູ ັ້ ຂັນທັ້
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ັ້ ນກາງ; ໃນຂັນັ້ ປ.1 ຄູສອນໄດັ້
ີ ານປະເມີນ ແລະ ຕີລາຄາຕໍາແໜິ່ງວິຊາການຄູຈາໍ ນວນໜຶິ່ງຈາກຂັນສູ
ຕິ່ າງໆ ຄ: ໄດັ້ມກ
ັ ສູດໃໝິ່ໃນຂອບເຂດທົິ່ວປະເທດ; ຄູສອນ ປ.2 ໄດັ້ຮບ
ັ ການຝຶ ກອົບຮົມວິຊາຄະນິດສາດ
ຮັບການຝຶກອົບຮົມຫກ
ັ ສູດໃໝິ່ ແລະ ໄດັ້ຖອດຖອນບົດຮຽນຈໍານວນໜຶິ່ງ; ຜູ ອ
ັ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນປະຖົມ 88 ເມອງ ບູລມ
ິ ະສິດ
ຕາມຫກ
ັ້
ັ ການຝຶກອົບຮົມກິ່ ຽວກັບການບໍລຫ
ິ ານ-ຄຼຸ ມ
ັ້ ຄອງທີິ່ເນັນໂຮງຮຽນເປັ
ັ (SBM) ສະໜັບສະໜູນ
ໄລຍະທີ 1 ໄດັ້ຮບ
ນຫກ
ັ້ ໂດຍໄດັ້ຮບ
ັ ການເອົາໃຈໃສິ່ຫາຍຂຶນ
ັ ການສະໜັບ
ໂດຍໂຄງການ GPE II . ສໍາລັບວຽກງານສຶກສານິເທດ ກໍິ່ໄດັ້ຮບ

ັ້
ສະໜູນຈາກອົງການ UNICEF ໃນການຝຶກອົບຮົມຄູນເິ ທດໃນ 9 ແຂວງເປົາໝາຍ
(ໂມດູນ 1), ສໍາເລັດການປັບປຼຸ ງ
ັ້
ຶ ສານິເທດ ຊັນປະຖົ
ແລະ ຮຽບຮຽງຄນໃໝິ່ ກິ່ ຽວກັບ ເອກະສານຄູິ່ມການຝຶ ກອົບຮົມຄູສກ
ມ ໂມດູນ 2 ແລະ ສໍາເລັດ

ັ້
ັ້ ຄູສກ
ັ້
ຶ ສານິເທດ ເມອງເປົາໝາຍ
ການຝຶ ກອົບຮົມຄູນເິ ທດໃນແຂວງ ຜົງສາລີ
, ຫົວພັນ ແລະ ຊຽງຂວາງ. ນອກນັນ,
ົ ຢູິ່ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງ ສາລະວັນ ກໍິ່ໄດັ້ຮບ
ັ ຝຶ ກອົບຮົມກິ່ ຽວກັບການເກັບກໍາ
ຂອງອົງການ ບີກວ
ັ້ ນໃນການລົງຕິດຕາມການສອນຂອງຄູ ທີິ່ຜິ່ານການຝຶ ກອົບຮົມຫກ
ັ ສູດໃໝິ່ ປ.1 (ໂປແກມ KOBO).
ຂໍມູ
➢

ດັ້ານຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ
ັ້
ັ 16 ແຂວງ ແລະ
ການສອບເສັງນັກຮຽນເກັິ່ງສົກຮຽນ 2019-2020 ແມິ່ ນແຂວງຮັບຜິດຊອບຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ັ້ ງໝົດ
ັ້
ັ້ ິ່ ວມການແຂິ່ງຂັນຄັງນີ
ັ້ ທັ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ ) ເຊິິ່ງມີນກ
ັ ຮຽນເຂົາຮ
1 ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ (ແຂວງຫົວພັນບໍິ່ໄດັ້ຈດ
ບດ
697 ຄົນ, ຍິງ 466 ຄົນ, ການສອບເສັງມີ 3 ວິຊາຄ: ວິຊາພາສາລາວ, ຄະນິດສາດ ແລະ ໂລກອັ້ອມຕົວເຮົາ. ຜິ່ານ
ັ :ັ້ ຄະແນນຕໍິ່າສຼຸ ດຂອງການສອບເສັງທັງ 3 ວິຊາ ແມິ່ ນຄະແນນ 0, ຄະແນນສູງ
ການສອບເສັງສາມາດສະຫຼຸ ບໄດັ້ດິ່ ງນີ

ສຼຸ ດ ວິຊາພາສາລາວ 9,7; ຄະນິດສາດ 9,3 ແລະ ໂລກອັ້ອມຕົວເຮົາ ແມິ່ ນສາມາດຍາດໄດັ້ຄະແນນເຕັມ 10 ຊຶິ່ງໄດັ້
ັ້
ຈາກນັກສອບເສັງແຂວງເຊກອງ, ໃນນັນັ້ ມີຈາໍ ນວນນັກສອບເສັງທີິ່ໄດັ້ຄະແນນ 7 ຂຶນໄປ
61 ຄົນ ເທົິ່າກັບ 8,76%
ັ້ັ້
ັ້ ນ ການປະເມີນຜົນສໍາເລັດຂອງນັກຮຽນ
ເພີິ່ມຂຶນຈາກສົ
ກຜິ່ານມາ 2,46%. ສິ່ວນວຽກງານກິ່ ຽວກັບການວິເຄາະຂໍມູ
ັ້
ັ ຕັງປະຕິ
ັ
(SEA-PLM) ແລະ ການປະເມີນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ຂັນັ້ ປ.5 ໃນທົິ່ວປະເທດແມິ່ ນບໍິ່ທັນໄດັ້ຈດ
ບດ
ສາເຫດເນິ່ ອງຈາກ ການລະບາດຂອງພະຍາດປອດອັກເສບ COVID-19.
ິ ານ ແລະ ການຄຼຸ ມ
ັ້ ຄອງ
2.1.4. ການບໍລຫ

ີ ານປຶກສາຫາລກັບພາກສິ່ວນກິ່ ຽວຂັ້ອງ ເພິ່ ອປັບປຼຸ ງ
ໃນປີ 2020 ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດັ້ມກ

ັ້ ກລົງວິ່າດັ້ວຍການນິເທດການສຶກສາກິ່ ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ; ໄດັ້ສໍາເລັດປັບປຼຸ ງ ແລະ ພັດທະນາຄູິ່ ມ
ຂໍຕົ
ັ້
ັ້ ນຖານ
ັ້
ັ້ ຂໍຕົ
ັ້ ກລົງ ວິ່າດັ້ວຍມາດຕະຖານນໍາັ້
ປະກັນຄຼຸ ນນະພາບການສຶກສາຂັນພ
ສໍາລັບຊັນປະຖົ
ມສຶກສາ. ນອກນັນ,

ແລະ ສຼຸ ຂະອະນາໄມໃນສະຖານການສຶກສາກິ່ ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສຶກສາ, ຄູິ່ ມການຈັດຕັງັ້ ແລະ ເຄິ່ ອນໄຫວກຼຸິ່ ມ
ໂຮງຮຽນປະຖົມໄດັ້ຖກຮັບຮອງ ແລະ ເຜີຍແຜິ່ຢິ່າງເປັນທາງການໃຫັ້ແກິ່ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ/
ັ້
ັ້ ອງ, ຂັນໂຮງ
ັ້
ັ້ ໍລຫ
ິ ານການສຶກສາຂັນເມ
ນະຄອນຫວງ ເພິ່ ອເປັນບິ່ອນອີງ ແລະ ນໍາໃຊັ້ເຂົາໃນການຝຶ
ກອົບຮົມໃຫັ້ແກິ່ ຜູ ບ

ຮຽນ ແລະ ຄູ ໃນຂອບເຂດທົິ່ວປະເທດ.
ິ ານ-ຄຼຸ ມ
ັ້ ຄອງໂຮງຮຽນມີປະສິດທະພາບ ແລະ ປະສິດທິຜນ
ົ ດີຂນ,
ຶ ັ້ ໃນປີ 2020
ເພິ່ ອຮັບປະກັນໃຫັ້ການບໍລຫ
ັ້
ິ ານສະຖານການສຶກສາສໍາລັບຊັນປະຖົ
ລັດຖະບານໄດັ້ສບຕໍິ່ສະໜອງເງ ິນບໍລຫ
ມ ລວມທັງຫັ້ອງກຽມປະຖົມ. ແຕິ່ ການ
ສະໜອງເງ ິນດັິ່ງກິ່ າວ ແມິ່ ນບໍິ່ໄດັ້ຕາມແຜນ ເນິ່ ອງຈາກສະພາບການເງ ິນຂອງລັດຖະບານມີຄວາມຫຍຼຸ ງັ້ ຍາກ ຍັ້ອນຜົນ

ກະທົບຈາກ ພະຍາດໂຄວິດ 19.
ັ້
ເຖິງຢິ່າງໃດກໍິ່ຕາມ ລັດຖະບານກໍິ່ຍັງຕັ້ອງການ ການຊິ່ວຍເຫອ ແລະ ການຮິ່ວມມຈາກອົງການຈັດຕັງສາກົ
ນ,
ັ້
ິ່ າງ, ການບໍລຫ
ິ ານ-ຄຼຸ ມ
ັ້ ຄອງ, ການຈັດ
ຄູິ່ຮິ່ວມພັດທະນາທັງພາຍໃນ ແລະ ຕິ່ າງປະເທດ ໃນການປັບປຼຸ ງພນຖານໂຄງລ
ັ້ ິ່
ິ່
ັ້
ັ ຮຽນມີຜນ
ົ ການຮຽນດີຂນເທ
ຶ
ການຮຽນ-ການສອນ, ເພອຮັບປະກັນໃຫັ້ນກ
ອລະກາັ້ ວ.
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ັ ຫາ ແລະ ສິິ່ງທັ້າທາຍ
2.2. ບັນ
ເຖິງວິ່າລັດຖະບານ ແລະ ຄູິ່ຮິ່ວມພັດທະນາ ໄດັ້ສຼຸມທັງການຊິ່ວຍເຫອທາງດັ້ານວິຊາການ ແລະ ດັ້ານງ ົບປະ
ັ້ ິ່ ການພັດທະນາການສຶກສາຊັນປະຖົ
ັ້
ັ້
ີ ຼຸ ນນະພາບ ແຕິ່ ໃນການຈັດຕັງປະຕີ
ັ ຕົວຈິງ
ມານ ເຂົາໃສ
ມ ເພິ່ ອໃຫັ້ມຄ
ບດ
ັ້
ັ້
ັ ບັນຫາ ແລະ ສີິ່ງທັ້າທາຍທີິ່ເກີດຂຶນໃນໄລຍະການຈັ
ັ , ດັິ່ງລາຍລະອຽດລຼຸິ່ ມນີ:ັ້
ກໍິ່ປັດສະຈາກບໍິ່ໄດັ້ກບ
ດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້ ິ່ ການແຕິ່ ງບົດສອນຫາຍເກີນໄປ ແລະ ບໍິ່ໄດັ້ເນັນໜັ
ັ້ ກໃສິ່ຜົນການຮຽນ
1) ການປະເມີນຄູສອນທັ້າຍປີ ເນັນໃສ
ຂອງນັກຮຽນເທົິ່າທີິ່ຄວນ;
2) ໂຮງຮຽນສິ່ວນຫາຍເປັ ນໂຮງຮຽນມູນ, ໂຮງຮຽນຂະໜາດນັ້ອຍ ແລະ ບັ້ານຢູິ່ຫິ່ າງໄກໂຮງຮຽນສົມບູນ;
ິ ຂອງປະຊາຊົນຍັງຢູິ່ກະແຈກກະຈາຍ, ບໍິ່ມີອາຊີບຄົງທີິ່, ຮອດລະດູການຜະລິດຈໍາເປັນຕັ້ອງ
3) ການດໍາລົງຊີວດ

ັ ສູດ ແລັ້ວກໍິ່ປະລະການຮຽນ;
ເອົາລູກຫານອອກໄປອາໄສຢູິ່ໄຮິ່ຢູິ່ສວນນໍາ ເຮັດໃຫັ້ຮຽນບໍິ່ຄົບຫກ
ັ້
ັ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູສອນຈໍານວນໜຶິ່ງ ຂາດຄວາມເປັນເຈົາການໃນການປະຕິ
ັ ໜັ້າທີິ່ ໂດຍສະ
4) ຜູອ
ບດ
ີ ;
ເພາະຢູິ່ເຂດຫິ່ າງໄກສອກຫກ
ັ້
ັ ສູດໃໝິ່ ປ.1 ແລະ ຄະນິດສາດ ປ.2;
5) ຄູຈາໍ ນວນໜຶິ່ງຍັງບໍິ່ເຂົາໃຈ
ແລະ ພົບຄວາມຫຍຼຸ ງັ້ ຍາກໃນການສອນຫກ

ັ້
ັ້ ອງ ຍັງບໍິ່ທັນເປັນລະບົບຕໍິ່
ຶ ສານິເທດ ແລະ ຜູ ບ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານຂັນແຂວງ/ຂັ
6) ການລົງຕິດຕາມ, ຊຼຸກຍູ ັ້ ຂອງຄູສກ
ນເມ
ເນິ່ ອງ ແລະ ບໍິ່ໄດັ້ດເີ ທົິ່າທີິ່ຄວນເນິ່ ອງຈາກງ ົບປະມານມີຈາໍ ກັດ;
ັ້
ັ້
ິ ານໂຮງຮຽນ ສໍາລັບຊັນປະຖົ
ັ ;
7) ການສະໜອງເງ ິນບໍລຫ
ມຍັງຊັກຊັ້າ ບໍິ່ທັນກັບສະພາບການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ັ້ ານ/ຊຼຸມຊົນ ຍັງບໍິ່ທັນໄດັ້ດເີ ທົິ່າທີິ່
8) ການປະສານງານລະຫວິ່າງ ໂຮງຮຽນ ແລະ ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັນບັ້
ຄວນ.

ິ ະສິດ ໃນສົກຮຽນ 2020-2021
2.3. ແຜນວຽກບຼຸ ລມ
2.3.1. ຈຼຸດປະສົງ
ັ້
ີ ນ
ຶ ັ້ ພັ້ອມທັງຫຼຸດຜິ່ອນອັດຕາປະລະ ແລະ
1) ເພິ່ ອປັບປຼຸ ງຄຼຸ ນນະພາບການຮຽນ-ການສອນ ໃນຊັນປະຖົ
ມໃຫັ້ດຂ
ອັດຕາຄັ້າງຫັ້ອງ;

ັ້
2) ຮັບປະກັນໃຫັ້ເດັກທີິ່ຮຽນຈົບຊັນປະຖົ
ມມີຄວາມຮູ ,ັ້ ມີຄວາມສາມາດ, ທັກສະໃນການອິ່ານ, ການຂຽນໄດັ້
ັ້
ັ້ ນຖານໄດັ້
ແລະ ຄິດໄລິ່ເລກຂັນພຶ
;
ັ້ ິ່ ໂຮງຮຽນເປັນຫກ
ິ ານ ແລະ ຄຼຸ ມ
ັ້ ຄອງໂດຍເນັນໃສ
ັ .
3) ເພິ່ ອປັບປຼຸ ງລະບົບການບໍລຫ
2.3.2. ຄາດໝາຍ

ັ້
ິ່ ສຼຸ ດທິຊນປະຖົ
ັ ັ້
ັ ລຼຸ ໄດັ້ສູງກວິ່າ 99%;
1) ອັດຕາເຂົາຮຽນໃໝ
ມສຶກສາ ໃຫັ້ບນ

2) ຫຼຸດຜິ່ອນອັດຕາຄັ້າງຫັ້ອງ ຂອງນັກຮຽນ ປ.1 ໃຫັ້ຍງັ ເຫອຕໍິ່າກວິ່າ 6%;
3) ຫຼຸດຜິ່ອນອັດຕາປະລະການຮຽນ ຂອງນັກຮຽນ ປ.1 ໃຫັ້ຍງັ ເຫອຕໍິ່າກວິ່າ 6%;

ັ້
4) ຫຼຸດຜິ່ອນອັດຕາຄັ້າງຫັ້ອງຂອງນັກຮຽນຊັນປະຖົ
ມສຶກສາໃຫັ້ຍງັ ເຫອຕໍິ່າກວິ່າ 3%;
ັ້
5) ຫຼຸດຜິ່ອນອັດຕາປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນຊັນປະຖົ
ມສຶກສາໃຫັ້ຍງັ ເຫອຕໍິ່າກວິ່າ 4%;
ັ້
ິ່ ປ.5 ໃຫັ້ບນ
ັ ລຼຸ 100%;
6) ອັດຕາເຂົາຮຽນລວມໃໝ

ັ ລຼຸ ສູງກວິ່າ 82,5%;
7) ອັດຕາລອດເຫອ ຮອດ ປ.5 ໃຫັ້ບນ

ັ້
ັ ລຼຸ ໄດັ້ 81%;
8) ອັດຕາຈົບຊັນປະຖົ
ມຕາມກະແສນັກຮຽນໃຫັ້ບນ
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ັ້ ຊ
ິ າພາສາລາວ ໃຫັ້ໄດັ້ 50% ແລະ ວິຊາຄະນິດ
9) ເປີເຊັນຂອງນັກຮຽນ ປ.3 ທີິ່ບັນລຼຸ ມາດຕະຖານການຮຽນຮູ ວ
ສາດ ໃຫັ້ໄດັ້ 30%.
2.3.3. ວຽກຈຼຸດສຼຸ ມ

ັ້ ງການສຶກສາດັ້ວຍຄວາມເທົິ່າທຽມກັນ ໂດຍບໍິ່
ັ ຮຽນຍິງ ແລະ ນັກຮຽນຊາຍ ໄດັ້ເຂົາເຖິ
1) ສບຕໍິ່ເອົາໃຈໃສິ່ໃຫັ້ນກ
ເລອກເພດ, ເຜົິ່າ, ສາດສະໜາ, ຖານະທາງສັງຄົມ ບໍິ່ວິ່າຢູິ່ໃນຕົວເມອງ ກໍິ່ຄຊົນນະບົດ ລວມທັງນັກ ຮຽນທີິ່ມີ
ຄວາມຕັ້ອງການຊິ່ວຍເຫອພິເສດ;

ັ້ ົກຄອງ ໃຫັ້ຮບ
ັ ຮູ ຄ
ັ້ ວາມໝາຍຄວາມ
2) ສບຕໍິ່ສົມທົບກັບອໍານາດການປົກຄອງທັ້ອງຖິິ່ນ ເພິ່ ອປຼຸ ກລະດົມພໍິ່ແມິ່ ຜູ ປ
ັ້
ັ້ ນຖານ,
ັ້ ມທັງຕິດ
ສໍາຄັນຂອງການສຶກສາຂັນພ
ເອົາໃຈໃສິ່ສົິ່ງລູກຫານຂອງຕົນມາຮຽນໃຫັ້ເປັນປົກກະຕິພອ
ຕາມການຮຽນຂອງລູກເວລາຢູິ່ບັ້ານ;
ັ້ ມໂຮງຮຽນ ເພິ່ ອໃຫັ້ຄູໄດັ້ມໂີ ອກາດລະດົມສະໝອງ, ແລກປິ່ຽນບົດຮຽນນໍາກັນ ແລະ ສບຕໍິ່ປັບປຼຸ ງ
3) ສັ້າງຕັງກຼຸິ່
ລະບົບກຼຸິ່ ມໂຮງຮຽນຄນໃໝິ່ ພັ້ອມທັງຈັດກອງປະຊຼຸມຝຶ ກອົບຮົມການນໍາໃຊັ້ຄູິ່ມແນະນໍາການຈັດຕັງັ້ ແລະ
ເຄິ່ ອນໄຫວກຼຸິ່ ມໂຮງຮຽນປະຖົມ;

ັ້
ັ ການຮຽນ-ການສອນຕາມໂຄງການຫກ
ັ ສູດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກໍາ
4) ສບຕໍິ່ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້ ມທັງປະເມີນການຮຽນ-ການສອນຂອງຄູ ແລະ ນັກຮຽນ;
ນົດໄວັ້ພອ
5) ກວດກາຄນຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນໃນການດໍາເນີນການສິດສອນຫັ້ອງຄວບໂດຍສະເພາະບັນ
ັ້ ວາມສາມາດ ແລະ ຈັນຍາບັນຂອງຄູປະຖົມ ແລະ
ດາໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ, ດໍາເນີນການປະເມີນຄວາມຮູ ຄ
ັ້ ິ່ ບໍ
ີ ິ່ ໄດັ້ມາດຖານ;
ຍົກລະດັບໃຫັ້ແກິ່ ຄູປະຈໍາການໂດຍສະເພາະຜູ ທ

6) ສະໜອງອຼຸ ປະກອນ/ສິ່ ການຮຽນການສອນ ແລະ ສິິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກສໍາລັບນັກຮຽນພິການ ແລະ
ເດັກທີິ່ມີຄວາມຕັ້ອງການພິເສດ;

ັ້
ັ້
ົ
7) ສະໜອງນໍາໃຊັ້
ແລະ ຫັ້ອງນໍາແຍກຍິ
ງ-ຊາຍໃຫັ້ແກິ່ ໂຮງຮຽນປະຖົມໃຫັ້ທິ່ ວເຖິ
ງທັງໃນເທດສະບານ ແລະ
ິ່
ິ່
ິ່
ຊົນນະບົດ ທີມີເງອນໄຂທີເໝາະສົມ. ສບຕໍິ່ປຼຸ ກລະດົມຊຼຸມຊົນປະກອບສິ່ວນໃນການສົິ່ງເສີມສຼຸ ຂະອະນາໄມ,
ໂພຊະນາການ, ສຼຸ ຂະພິບານ ແລະ ປັບປຼຸ ງສະພາບແວດລັ້ອມໃນໂຮງຮຽນ;

8) ສົມທົບກັບພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫວງ, ຫັ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ຶ ສານິເທດ ໃຫັ້ລງົ ຕິດຕາມ ແລະ ຊຼຸກຍຼຸ ຜ
ັ້ ູ ອ
ັ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູສອນ
ເມອງ/ນະຄອນ ພັ້ອມທັງຄູສກ
ໂດຍສະເພາະຢູິ່ໂຮງຮຽນທີິ່ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນຕໍິ່າ;

ັ້ ປ.1 ແລະ ປ.2
9) ສົິ່ງເສີມການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ວິຊາພາສາລາວ ແລະ ຄະນິດສາດ ໂດຍສະເພາະໃນຂັນ
ັ້
ັ ຮຽນທີິ່ຮຽນຈົບຊັນປະຖົ
ັ້ ຕົນເອງ ອິ່ານອອກ, ຂຽນເປັນ ແລະ ຄິດໄລິ່ເລກຂັນັ້
ເພິ່ ອໃຫັ້ນກ
ມ ສາມາດກຼຸ ມ
ັ້
ພນຖານໄດັ້
ຖກຕັ້ອງ;

ັ ການຮຽນ-ການສອນຫກ
ັ ສູດໃໝິ່;
10) ລົງຕິດຕາມການປະຕິບດ

ີ ານສອນຫັ້ອງຄວບ ແລະ ການຮຽນຮິ່ວມ ພັ້ອມທັງຖອດຖອນ
11) ສບຕໍິ່ທົບທວນຄນລະບຽບການ ແລະ ວິທກ
ັ້
ັ ;
ບົດຮຽນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ັ້
ັ້ ານ (ຄພສບ)
ັ ວຽກງານຂອງຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັນບັ້
12) ປັບປຼຸ ງ ແລະ ພັດທະນາຄູິ່ມການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້
ສໍາລັບຊັນປະຖົ
ມສຶກສາ;

ັ້
ັ ວຽກງານການວັດຜົນແບບຕໍິ່ເນິ່ ອງ, ທົດລອງ, ເຜີຍແຜິ່ ແລະ ຝຶ ກອົບຮົມ
13) ປັບປຼຸ ງເຄິ່ ອງມ ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ີ ານນໍາໃຊັ້;
ວິທກ
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ັ້
ຶ ສານິເທດຊັນປະຖົ
ັ້ ໍານວຍການ
14) ສັ້າງ, ພັດທະນາເຄິ່ ອງມປະເມີນຄູສກ
ມ ແລະ ຄູິ່ ມການນິເທດພາຍໃນຂອງຜູ ອ
ໂຮງຮຽນປະຖົມ;

15) ສັ້າງ ແລະ ພັດທະນາຄູິ່ ມກິ່ ຽວກັບການສັ້າງຕັງັ້ ແລະ ການເຄິ່ ອນໄຫວກຼຸິ່ ມໂຮງຮຽນຕົວແບບ;

ັ້
ັ້
ັ ສູດໃໝິ່ຊັນປະ
16) ຕິດຕາມ ແລະ ຮິ່ວມມກັບສະຖາບັນຄົນຄວັ້
າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ໃນການພັດທະນາຫກ
ັ້
ຖົມ, ປຶມແບບຮຽນ
ແລະ ຄູິ່ມຄູ ຂັນັ້ ປ.3.
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III. ຂະແໜງການຍິ່ ອຍມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົນັ້
3.1. ຜົນສໍາເລັດ

3.1.1. ວຽກງານຂະຫຍາຍໂອກາດ ແລະ ຄວາມເທົິ່າທຽມ
ັ້ ດທະຍົມຕອນຕົນ
ັ້ (ມ.ຕົນ)
ັ້ ເປັນຂະແໜງການຍິ່ ອຍໜຶິ່ງທີິ່ເປັນບຼຸ ລມ
ິ ະສິດ ເຊິິ່ງເປັນການສຶກ
ການສຶກສາຊັນມັ
ັ້
ັ້ ງການສຶກສາຊັນັ້
ສາພາກບັງຄັບເຊັິ່ນດຽວກັບການສຶກສາຊັນປະຖົ
ມ. ສໍາລັບການຂະຫຍາຍໂອກາດໃນການເຂົາເຖິ

ັ້ ລັດຖະບານ ກໍິ່ຄກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດັ້ຮິ່ວມກັບອົງການຈັດຕັງສາກົ
ັ້
ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົນ,
ນ,
ັ້ ອງຖິິ່ນ ແລະ ພາກສິ່ວນເອກະຊົນ ໄດັ້ປັບປຼຸ ງສະພາບ
ຮິ່ວມກັບບັນດາຄູິ່ຮິ່ວມພັດທະນາ, ອໍານາດການປົກຄອງຂັນທັ້
ັ ຄູ, ຫໍພກ
ັ ນັກຮຽນໃຫັ້ແກິ່ ບັນດາໂຮງຮຽນ
ແວດລັ້ອມໂຮງຮຽນ, ສັ້າງ ແລະ ສັ້ອມແປງໂຮງຮຽນ, ຫັ້ອງຮຽນ, ຫໍພກ
ີ ພັ້ອມທັງຊຼຸກຍູສັ້ ິ່ ງເສີ
ົ ມ ແລະ ສະໜອງສິິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກອິ່ ນໆ ເຊັິ່ນ:
ມັດທະຍົມໃນເຂດຫິ່ າງໄກສອກຫກ

ັ້ ລະບົບນໍາໃຊັ້
ັ້ ໃນໂຮງຮຽນຈໍານວນໜຶິ່ງ, ສະໜອງເງ ິນເບັ້ຍລັ້ຽງໃຫັ້ແກິ່ ນັກຮຽນທີິ່ທຼຸກຍາກດັ້ອຍໂອກາດ,
ຫັ້ອງນໍາ,
ັ້
ັ້ ເຂົາເຖິ
ັ້ ງການສຶກສາຫາຍຂຶນ.
ເດັກຍິງຊົນເຜົິ່າ ເພິ່ ອໃຫັ້ເຂົາເຈົາໄດັ້

ັ້
ັ້ ດທະຍົມຕອນຕົນ
ັ້ ຍັງມີລກ
ັ ສະນະຄົງທີິ່. ໃນສົກຮຽນ
ແຕິ່ ເຖິງຢິ່າງໃດກໍິ່ຕາມ, ເຫັນວິ່າການເຂົາຮຽນໃນຊັ
ນມັ
ັ້ ມ.1 ທຽບໃສິ່ນັກຮຽນທີິ່ຈົບ ປ.5 ແມິ່ ນເທົິ່າເດີມ ທຽບໃສິ່ປີຜິ່ານມາ (87,9%)
ັ້ ນ
2019-2020, ອັດຕາເລິ່ ອນຊັນຂຶ
ັ ຮຽນປະມານ 12% (ປະມານ 13.900 ຄົນ) ທຽບໃສິ່ນັກຮຽນຈົບ ປ.5 ໃນສົກຮຽນ 2018ໝາຍຄວາມວິ່າ ມີນກ
ັ້
ັ້ ດທະຍົມຕອນຕົນ
ັ້ ເຫັນວິ່າ
2019 ທີິ່ບໍິ່ໄປຮຽນຕໍິ່ ມ.1 ໃນສົກຮຽນ 2019-20. ສໍາລັບການເຂົາຮຽນລວມໃນຊັ
ນມັ

ັ້ ດທະຍົມຕອນຕົນ
ັ້ ຫຼຸ ດລົງຈາກປີ ຜິ່ານມາ (ຈາກ 442.856 ຄົນ ເປັນ 429.150
ທາງດັ້ານຈໍານວນນັກຮຽນ ໃນຊັນມັ
ັ້
ັ້ ດທະຍົມ
ຄົນ), ແຕິ່ ເນິ່ ອງຈາກ ຈໍານວນປະຊາກອນອາຍຼຸ 11-14 ປີ ຫຼຸ ດລົງຫາຍ ຈິິ່ງເຮັດໃຫັ້ ອັດຕາເຂົາຮຽນລວມຊັ
ນມັ

ັ້
ັ້ ເພີິ່ມຂຶນຈາກ
ັ້
ຕອນຕົນ
82,8% ເປັນ 83,3%. ສິ່ວນທາງດັ້ານຄວາມສະເໝີພາບລະ ຫວິ່າງເພດໃນການເຂົາຮຽນ
ັ້ ຮູ ບພາບທີ 9 ລຼຸິ່ ມນີ ັ້
ັ້
ັ້ ດທະຍົມຕອນຕົນ
ັ້ ເທົິ່າທຽມກັນຫາຍຂຶນ.
ກໍິ່ເຫັນວິ່າເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍໄດັ້ເຂົາຮຽນຊັ
ນມັ
ັ້
ສະແດງໃຫັ້ເຫັນອັດຕາເລິ່ ອນຊັນໃນລະດັ
ບແຂວງ ປຽບທຽບລະຫວິ່າງສົກຮຽນ 2018-2019 ແລະ 2019-2020.
ຮູ ບພາບທີ 9: ອັດຕາເລິ່ ອນຊັນັ້ ປ.5 ຂຶນັ້ ມ.1 ໃນລະດັບແຂວງ ສົກຮຽນ 2018-2019 ແລະ 2019-2020

ັ້ ນ:ສູນສະຖິຕກ
ິ ານສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ແຫິ່ ງຂໍມູ
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ັ້ ມ.1 ໃນລະດັບແຂວງເຫັນວິ່າ ມີ 9 ແຂວງທີິ່ມີອດ
ັ ຕາດັິ່ງກິ່ າວຫຼຸ ດລົງ ແລະ 9
ເມິ່ ອເບິິ່ງອັດຕາເລິ່ ອນຊັນັ້ ປ.5 ຂຶນ
ັ້ ແຕິ່ ຖັ້າເບິິ່ງຈໍານວນຂອງນັກຮຽນເຂົາໃໝ
ັ້ ິ່ ມ.1 ນັນ,
ັ້ ເຮົາຈະເຫັນໄດັ້ວິ່າ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ທີິ່
ແຂວງ ທີິ່ເພີິ່ມຂຶນ.
ັ້ ຼຸ ດເປັນອັນດັບ 2 ມີຈາໍ ນວນນັກຮຽນເຂົາໃໝ
ັ້ ິ່ ຫຼຸດລົງຈາກປີ ຜິ່ານມາຫາຍທີິ່ສຼຸ ດ (ຫຼຸ ດລົງ 1.234
ັ ຕາເລິ່ ອນຊັນຫ
ມີອດ
ັ້ ງ 2,4% ແຕິ່ ມີນກ
ັ້ ິ່ ມຂຶນເຖິ
ັ້ ິ່ ຫຼຸ ດ
ັ ຕາເລິ່ ອນຊັນເພີ
ັ ຮຽນເຂົາໃໝ
ຄົນ). ໃນທາງກົງກັນຂັ້າມ, ແຂວງຫວງພະບາງ ທີິ່ມີອດ

ັ້ ຈິິ່ງເຫັນໄດັ້ວິ່າ ໃນການວິເຄາະກິ່ ຽວ
ລົງເປັນອັນດັບທີ 2 ຮອງຈາກແຂວງສະຫວັນນະເຂດ (ຫຼຸ ດ 623 ຄົນ). ສະນັນ,
ັ້ ມ.1 ກໍິ່ຄການເຂົາຮຽນລວມໃນຊັ
ັ້ ນ
ັ້
ັ້ ເຮົາມີຄວາມຈໍາເປັນຕັ້ອງໄດັ້ວເິ ຄາະ
ກັບການເລິ່ ອນຊັນຂຶ
ນັ້ ມັດທະຍົມຕອນຕົນ
ົ ຕໍິ່ການຈັດ
ທັງທາງດັ້ານອັດຕາ ແລະ ທາງດັ້ານຈໍານວນ ເນິ່ ອງຈາກວິ່າ ການຫຼຸ ດ ຫ ເພີິ່ມຂອງນັກຮຽນ ລັ້ວນແຕິ່ ມີຜນ
ັ້
ສັນຊັບພະຍາກອນຕິ່ າງໆ ພາຍໃນໂຮງຮຽນ ເປັນຕົນແມິ່
ນການຈັດສັນຫັ້ອງຮຽນ ແລະ ຄູສອນ.
ັ້
ຕາຕະລາງທີ 6: ຕົວຊີບອກໃນຊັ
ນັ້ ມັດທະຍົມຕອນຕົນັ້
ັ້
ຕົວຊີບອກ

2018-2019

ັ ໄດັ້ 2019-2020
ປະຕິບດ

12.903

13.153

442.856

429.150

87,9

87,9

82,8

83,3

ອັດຕາຄັ້າງຫັ້ອງ (%)

1,2

1,2

ອັດຕາປະລະ (%)

9,5

10,3

ອັດຕາລອດເຫອຮອດ ມ.4 (%)
ັ້
ອັດຕາຈົບຊັນມ.4
ຕາມກະແສຮຼຸິ່ ນນັກຮຽນ (%)

71,5

68,9

67,2

65,2

ຈໍານວນຫັ້ອງຮຽນ (ຫັ້ອງ)
ຈໍານວນນັກຮຽນທັງໝົດ (ຄົນ)
ັ້
ັ້
ອັດຕາເລິ່ ອນຊັນຂອງນັ
ກຮຽນຈົບ ປ.5 ຂຶນ
ັ້ (%)
ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົນ
ັ້
ອັດຕາເຂົາຮຽນລວມ
(%)

ັ້ ນ:ສູນສະຖິຕກ
ິ ານສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ແຫິ່ ງຂໍມູ

3.1.2. ປະສິດທິພາບພາຍໃນ

ເຖິງວິ່າໃນໄລຍະຜິ່ານມາ ທັງພາກລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ຄູິ່ ຮິ່ວມພັດທະນາ ໄດັ້ເອົາໃຈໃສິ່ຊຼຸກຍູ ັ້, ສົິ່ງເສີມ ແລະ
ັ້ ດທະຍົມຕົນຢ
ັ້ ິ່ າງໜັກໜິ່ວງກໍິ່ຕາມ, ແຕິ່ ຈາກຂໍມູ
ັ້ ນສະຖິຕໃິ ນຕາຕະລາງຂັ້າງ
ປັບປຼຸ ງຄຼຸ ນນະພາບການສຶກສາໃນຊັນມັ
ັ້ ນໄດັ້ວິ່າ ການສຶກສາໃນຊັນມັ
ັ້ ດທະຍົມຕົນກໍ
ັ້ າລັງພົບກັບຄວາມທັ້າທາຍສູງ ໂດຍສະເພາະແມິ່ ນທາງດັ້ານ
ເທິງນີເຫັ
ັ້ ຄອງການສຶກສາ. ຈາກຕາຕະລາງສັງເກດໄດັ້ວິ່າ ອັດຕາຄັ້າງຫັ້ອງ ແລະ ອັດຕາ
ປະສິດທິພາບພາຍໃນ ໃນການຄຼຸ ມ
ັ້ ອັນເປັນສາເຫດໃຫັ້ອດ
ັ້ ດທະຍົມຕົນມີ
ັ້ ທິ່າອິ່ຽງເພີິ່ມຂຶນ
ັ ຕາລອດເຫອຮອດ ມ.4 ແລະ ອັດຕາຈົບຊັນັ້
ປະລະໃນຊັນມັ
ັ້
ມ.4 ຫຼຸດລົງ ເຊິິ່ງເປັນສິິ່ງທັ້າທາຍຫາຍຕໍິ່ການບັນລຼຸ ຄາດໝາຍ 4.1 ຂອງເປົາໝາຍພັ
ດທະນາແບບຍນຍົງ.
ັ້ ຈາກ 9,5% ເປັນ 10,3% ແລະ ໃນ
ັ້ ໄດັ້ເພີິ່ມຂຶນ
ໃນສົກຮຽນ 2019-2020, ອັດຕາປະລະໃນຊັນັ້ ມ.ຕົນ
ັ ຕາປະລະຊັນັ້
ຂັນັ້ ມ.1 ເພີິ່ມຈາກ 11,3% ເປັນ 12,3%. ຮູ ບພາບທີ 10 ສະແດງໃຫັ້ເຫັນວິ່າ ມີ 6 ແຂວງ ທີິ່ມີອດ
ັ້ ເມິ່ ອທຽບໃສິ່ສົກຮຽນຜິ່ານມາ. ເມິ່ ອເບິິ່ງຂໍມູ
ັ້ ຫຼຸດລົງ ແລະ ມີ 12 ແຂວງທີິ່ມີອດ
ັ້ ນ
ັ ຕາດັິ່ງກິ່ າວເພີິ່ມຂຶນ
ມັດທະຍົມຕົນ

ັ້ ເຊິິ່ງໃນນັນັ້ ມີ 19 ເມອງ ທີິ່ນອນໃນ 40 ເມອງ
ັ ຕາປະລະເພີິ່ມຂຶນ
ໃນລະດັບເມອງ ເຫັນໄດັ້ວິ່າ ມີ 84 ເມອງ ທີິ່ມີອດ
ັ້ າຍທີິ່ສຼຸ ດຄ: ເມອງລັ້ອງແຈ ັ້ງ ແຂວງໄຊສົມບູນ (ຈາກ
ັ ຕາປະລະເພີິ່ມຂຶນຫ
ດັ້ອຍໂອກາດທາງການສຶກສາ. ເມອງທີິ່ມີອດ

ິ າໍ ໄຊ (ຈາກ 15,8% ເປັນ 24,3%) ເຊິິ່ງທັງສອງເມອງ
4,7% ເປັນ 14,2%) ແລະ ເມອງໄຊຈໍາພອນ ແຂວງບໍລຄ
ິ ະສິດ. ສິ່ວນເມອງທີິ່ມີອດ
ັ ຕາປະລະຫຼຸ ດລົງຫາຍທີິ່ສຼຸ ດ ແມິ່ ນເມອງຈໍາປາສັກ, ແຂວງຈໍາປາ
ນອນຢູິ່ໃນ 40 ເມອງບູລມ
ສັກ (ຈາກ 21,5% ເປັນ 11,9%), ຖັດມາແມິ່ ນ ເມອງປາກທາ ແຂວງບໍິ່ແກວັ້ (ຈາກ 14,4% ເປັນ 5,0%).
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ຮູ ບພາບທີ 10: ອັດຕາປະລະຊັນັ້ ມ.ຕົນັ້ ສົກຮຽນ 2018-19 ແລະ 2019-20

ັ້ ນ:ສູນສະຖິຕກ
ິ ານສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ແຫິ່ ງຂໍມູ

3.1.3. ຄຼຸ ນນະພາບການສຶກສາ
ັ້ ຄອງການສຶກສາແລັ້ວ, ການ
ຄຽງຄູິ່ກັບການຂະຫຍາຍໂອກາດ ແລະ ປັບປຼຸ ງປະສິດທິພາບພາຍໃນໃນການຄຼຸ ມ
ັ້
ັ້
ປັບປຼຸ ງຄຼຸ ນນະພາບການສຶກສາເວົາລວມ
ເວົາສະເພາະທາງດັ້
ານຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ກໍເປັນອີກບັນຫາໜຶິ່ງ
ັ້
ັ້ ສບຕໍິ່ຮຽນ
ັ ການເອົາໃຈໃສິ່ເປັນພິເສດ ເນິ່ ອງຈາກ ມັນຈະເປັນພນຖານໃຫັ້
ັ ຮຽນທີິ່ຈົບຊັນັ້ ມ.ຕົນ
ທີິ່ຕັ້ອງໄດັ້ຮບ
ນກ
ັ້
ັ້ ິ່ ສູງຂຶນໄປ.
ໃນຊັນທີ
ໃນ ປີ 2019, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດັ້ດໍາເນີນການປະເມີນຜົນສໍາເລັດດັ້ານການ

ຮຽນຂອງນັກຮຽນຂັນັ້ ມ.4 (ASLO M4) ໃນກຼຸິ່ ມຕົວຢິ່າງ 180 ໂຮງຮຽນໃນທົິ່ວປະເທດ (ນັກຮຽນ 4.096 ຄົນ,
ັ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນ 180 ຄົນ) ເຊິິ່ງໃນການປະເມີນ ແມິ່ ນປະກອບມີທງັ ແບບທົດສອບ ແລະ
ຄູ 710 ຄົນ ແລະ ຜູອ
ແບບສອບຖາມ. ຈາກຜົນການປະເມີນລະດັບຄວາມສາມາດຂອງນັກຮຽນຂັນັ້ ມ.4 ໃນ 3 ວິຊາ: ພາສາລາວົ ການປະເມີນຄດັິ່ງນີ:ັ້
ວັນນະຄະດີ, ຄະນິດສາດ ແລະ ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ເຫັນໄດັ້ຜນ
➢ ວິຊາພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ:

ຮູ ບສະແດງນີ ັ້ ໄດັ້ສະແດງໃຫັ້ເຫັນວິ່າ ມີພຽງ
ົ ການຮຽນ
ແຕິ່ 1% ຂອງ ກຼຸິ່ ມຕົວຢິ່າງ ທີິ່ມີຜນ
ໃນລະດັບເກັິ່ງຫາຍ, 27,8% ແມິ່ ນຢູິ່ໃນ
ລະດັບເກັິ່ງ; 62,5% ມີຄວາມສາມາດໃນ
ັ້
ລະດັບພນຖານ
ແລະ 9,6% ທີິ່ຍັງຢູິ່ໃນ
ັ້
ັ້ ນຖານ.
ລະດັບຕໍິ່າກວິ່າລະດັບຂັນພ
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➢ ວິຊາຄະນິດສາດ
ສໍາລັບຜົນການຮຽນວິຊາຄະນິດສາດ ເຫັນໄດັ້
ົ
ວິ່າ ມີພຽງແຕິ່ 0,6% ຂອງນັກຮຽນທີິ່ມີຜນ
ການຮຽນໃນລະດັບເກັິ່ງ,
ໃນຂະນະທີິ່ມີ
ັ້
5,8% ທີິ່ຖກຈັດຢູິ່ໃນ ລະດັບພນຖານ;
ໃນ
ຂະນະທີິ່ ນັກຮຽນສິ່ວນໃຫຍິ່ ຄ ປະມານ
92,2% ທີິ່ມີຄວາມສາມາດຕໍິ່າກວິ່າລະດັບ
ັ້
ພນຖານ.

➢ ວິຊາວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ
ັ ຮຽນພຽງແຕິ່ ປະມານ 1% ຢູິ່ໃນລະດັບ
• ມີນກ
ເກັິ່ງ;
ັ ຮຽນພຽງ 49,8% ແມິ່ ນຢູິ່ໃນລະດັບ
• ມີນກ
ັ້
ພນຖານ;
ແລະ
ັ ຮຽນເກອບ
• ມີນກ
50%
ທີິ່ມີຄວາມ
ັ້
ສາມາດຕໍິ່າກວິ່າລະດັບພນຖານ.

ັ້ ອງນັກຮຽນ ມ.4 ແມິ່ ນຢູິ່ໃນ
ຈາກຜົນການປະເມີນ ALSO ມ.4 ທີິ່ກິ່ າວມານີ,ັ້ ເຫັນໄດັ້ວິ່າ ຄວາມຮູ ຂ
ັ້ ຈາກການ
ລະດັບຕໍິ່າກວິ່າຄາດໝາຍ ໂດຍສະເພາະແມິ່ ນວິຊາຄະນິດສາດ ແລະ ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ. ນອກນັນ,
ັ້ ນຍັງເຫັນໄດັ້ວິ່າ ຄວາມສໍາເລັດທີິ່ແຕກຕິ່ າງກັນນັນແມິ່
ັ້
ັ້
ວິເຄາະຂໍມູ
ນເກີດຈາກຫາຍໆປັດໄຈທີິ່ແຕກຕິ່ າງກັນ ເປັນຕົນ

ັ້
ັ້ ົກຄອງ, ການມີປຶມແບບຮຽນ
ແມິ່ ນ ເສດຖະກິດຄອບຄົວ, ລະດັບການສຶກສາຂອງຜູ ປ
ແລະ ອຼຸ ປະກອນເປັນຂອງຕົນ
ັ້
ັ້ ິ່ ນທີິ່ສຼຸ ດທີິ່ສາມາດສັ້າງຄວາມແຕກຕິ່ າງໄດັ້ຄ: ຄູ
ເອງ ແລະ ການເຂົາຮຽນຖ
ກເກນອາຍຼຸ . ແຕິ່ ປັດໄຈທີິ່ເຫັນວິ່າພົນເດັ
ັ ຮຽນໄດັ້ມສ
ີ ິ່ ວນຮິ່ວມໃນກິດຈະກໍາ, ໄດັ້ຖາມ-ຕອບ, ໄດັ້ເຮັດ
ສອນ, ອໍານວຍການ ແລະ ໂຮງຮຽນ. ຄູສອນທີິ່ໃຫັ້ນກ

ີ ານປະຕິບດ
ັ ຕົວຈິງ ແມິ່ ນນັກຮຽນຈະມີຜນ
ົ ການ
ບົດຝຶກຫັດ, ໄດັ້ເຮັດວຽກບັ້ານ ແລະ ຄູກວດຄນວຽກບັ້ານ, ໄດັ້ມກ
ັ້ ວ, ຜົນການວິເຄາະຍັງສະແດງໃຫັ້ເຮົາເຫັນອີກ
ີ ານປະຕິບດ
ັ ດັິ່ງກິ່ າວ. ນອກຈາກນີແລັ້
ຮຽນດີກວິ່ານັກຮຽນທີິ່ບໍິ່ໄດັ້ມກ

ັ ການຝຶ ກອົບຮົມຫກ
ັ ສູດ ແລະ ການສອນໃນວິຊາທີິ່ຕົນສອນ, ຫາຍກວິ່າ 50% ທີິ່
ວິ່າ ຄູ ມ.4 ເກອບ 50% ບໍິ່ໄດັ້ຮບ
ັ້ ິ່ ວມໂມງສອນ ແລະ ໃຫັ້ການແນະນໍາຕົນ ແລະ ຜູ ອ
ຶ ສານິເທດ ແລະ ຜູ ອ
ັ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນເຂົາຮ
ັ້ ໍາ
ບໍິ່ເຄີຍເຫັນຄູສກ
ັ ການຝຶກອົບຮົມກິ່ ຽວກັບ 7ໜັ້າວຽກຂອງຜູບ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານ.
ນວຍການໂຮງຮຽນກວິ່າ 20% ທີິ່ບໍິ່ໄດັ້ຮບ
ັ້ ການປະເມີນນັກຮຽນຂັນັ້ ມ.4 ໃນຄັງນີ
ັ້ ັ້ ຈິິ່ງສະແດງໃຫັ້ເຮົາເຫັນວິ່າ ຄວາມສາມາດຂອງນັກຮຽນເປັນ
ສະນັນ,

ັ້
ັ້ ແລະ ທັກສະທີິ່ຈໍາເປັນບໍິ່ໜັກແໜັ້ນ ມາແຕິ່ ຊັນັ້
ບັນຫາທີິ່ສະສົມມາຢິ່າງເປັນລະບົບ. ນັກຮຽນມີພນຖານຄວາມຮູ
ັ້ ດທະຍົມຕອນປາຍ ແລະ ການສຶກສາຊັນັ້
ປະຖົມສຶກສາ ແລະ ທັງເປັນການກະກຽມທີິ່ບໍິ່ພຽງພໍ ເພິ່ ອສບຕໍິ່ໄປຍັງຊັນມັ
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ັ້ ຜົນການປະເມີນນັກຮຽນໃນຄັງນີ
ັ້ ັ້ ຈິິ່ງເປັນປະໂຫຍດຢິ່າງສູງໃນ
ສູງ ກໍຄການປະກອບອາຊີບໃນອະນາຄົດ. ດັິ່ງນັນ,
ັ້ ກສາຍ ໂດຍສະເພາະແມິ່ ນ
ການວາງແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ເພິ່ ອແນໃສິ່ປັບປຼຸ ງຄຼຸ ນນະພາບການຮຽນໃນທຼຸກຊັນທຼຸ
ັ້
ັ້
ໃນຊັນການສຶ
ກສາກິ່ ອນໄວຮຽນ ແລະ ຊັນປະຖົ
ມສຶກສາ.

3.2. ບັນຫາ ແລະ ສິິ່ງທັ້າທາຍ
ັ້
ຄຽງຄູິ່ກັບການສົິ່ງເສີມໃຫັ້ເດັກໄດັ້ເຂົາຮຽນ
ແລະ ເລັິ່ງໃສິ່ປັບປຼຸ ງຄຼຸ ນນະພາບຂອງການຮຽນຂອງນັກຮຽນຊັນັ້
ັ້ ນ,
ັ້ ິ່ ມຂຶນນັ
ັ້ ເຫັນວິ່າໃນການຈັດຕັງປະຕີ
ັ້
ັ ຕົວຈິງ ກໍິ່ຍັງພົບບັນຫາ ແລະ ສິິ່ງທັ້າທາຍໃນຫາຍດັ້ານ,
ມັດທະຍົມຕົນເພີ
ບດ
ດັິ່ງລາຍລະອຽດລຼຸິ່ ມນີ:ັ້

ັ້
1) ສະພາບແວດລັ້ອມຂອງໂຮງຮຽນບໍິ່ເໝາະສົມ, ຂາດສິິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕິ່ າງໆ ເປັນຕົນແມິ່
ນບໍິ່ມີ
ັ້
ັ ທີິ່ປອດໄພ ແລະ ຫັ້ອງຮຽນແອອັດ;
ລະບົບນໍາສະອາດ
ແລະ ວິດຖິ່າຍບໍິ່ພຽງພໍ, ບໍິ່ມີຫໍພກ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານໂຮງຮຽນຈໍານວນໜຶິ່ງ ຍັງບໍິ່ໄດັ້ເອົາໃຈໃສິ່ຕິດຕາມ ແລະ ຊຼຸກຍູກ
ັ້ ານສອນຂອງຄູ;
2) ຜູບ
ັ້
ັ້ ດທະ
3) ການສະໜອງປຶມແບບຮຽນ,
ອຼຸ ປະກອນການທົດລອງ, ອຼຸ ປະກອນຮັບໃຊັ້ການຮຽນ-ການສອນ ຊັນມັ

ັ້
ັ້ ງທົດລອງວິທະຍາສາດ, ຫັ້ອງ
ຍົມສຶກສາຕອນຕົນໃຫັ້
ແກິ່ ນັກຮຽນບໍິ່ພຽງພໍ ແລະ ໂຮງຮຽນຫາຍແຫິ່ ງບໍິ່ມີຫອ
ສະໝຼຸດ;

ີ ຄູສອນບໍິ່ພຽງພໍ, ຄູສອນຜູ ໜ
ັ້ ິ່ ງໄດັ້
ຶ ສອນຫາຍຕໍາລາ ຄູສອນບໍິ່ຖກຕາມວິຊາສະເພາະ
4) ຢູິ່ເຂດຫິ່ າງໄກສອກຫກ
ທີິ່ຮຽນ ແລະ ມີໂຮງຮຽນຫາຍແຫິ່ ງຍັງໃຊັ້ຄູອາສາສອນຊິ່ວຍ;
ັ້
ັ້ ານຮຽນ-ການສອນ ຂອງຂະແໜງການທີິ່ກິ່ ຽວຂັ້ອງ, ນິເທດຂັນແຂວງ
5) ການລົງຕິດຕາມ, ຊຼຸກຍູກ
ແລະ ຫັ້ອງ
ການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມອງ ຍັງບໍິ່ປົກກະຕິ, ບໍິ່ຕໍິ່ເນິ່ ອງ ແລະ ບໍິ່ທົິ່ວເຖິງ.
ິ ະສິດ ສົກຮຽນ 2020-2021
3.3. ແຜນວຽກບູລມ
3.3.1. ຈຼຸດປະສົງ

ັ້ ດທະຍົມຕອນຕົນ
ັ້ ຢິ່າງມີຄຼຸນນະພາບ;
ັ ຮຽນທຼຸກຄົນ ໄດັ້ສບຕໍິ່ຮຽນຈົນຈົບຫກ
ັ ສູດຊັນມັ
1) ຮັບປະກັນໃຫັ້ນກ
ັ້ ກແຫິ່ ງ ໄດັ້ຮບ
ັ ການສິດສອນຄົບທຼຸກວິຊາທີິ່ກໍານົດໃນຫກ
ັ ສູດ
2) ຮັບປະກັນໃຫັ້ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົນທຼຸ
ພັ້ອມທັງຮັບປະກັນດັ້ານຄຼຸ ນນະພາບ;
ັ້
ັ້ ດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົນ
ັ້ ມີຄວາມຮູ ພ
ັ ຮຽນທີິ່ຮຽນຈົບຊັນມັ
ັ້ ນຖານດັ້
3) ສັ້າງໃຫັ້ນກ
ານວິທະຍາສາດ ເພິ່ ອກະ
ັ້
ິ່ ຊັນມັ
ັ້ ດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ.
ກຽມເຂົາຮຽນຕໍ

ັ
3.3.2. ຄາດໝາຍຫກ
ັ ລຼຸ ໄດັ້ 87%
1) ອັດຕາການເລິ່ ອນຊັນັ້ ປ.5 ຫາ ມ.1 ໃຫັ້ບນ
ັ້
ິ່ ມ.4 ໃຫັ້ບນ
ັ ລຼຸ ໄດັ້ 72%
2) ອັດຕາເຂົາຮຽນລວມໃໝ

ັ້
ັ້ ດທະຍົມຕອນຕົນ
ັ້ ໃຫັ້ບນ
ັ ລຼຸ ສູງກວິ່າ 84%
3) ອັດຕາເຂົາຮຽນລວມຊັ
ນມັ
3.3.3. ວຽກຈຼຸດສຼຸ ມ

ັ້ ດທະຍົມຕອນຕົນ;
ັ້
ິ ໍາຕິ່ າງໆທີິ່ກິ່ ຽວຂັ້ອງກັບການສຶກສາຊັນມັ
1) ສັ້າງ ແລະ ປັບປຼຸ ງນິຕກ

ັ ຄູ-ນັກຮຽນ, ຫັ້ອງນໍາັ້ ແຍກຍິງ-ຊາຍ ພັ້ອມທັງປັບປຼຸ ງລະບົບນໍາັ້
2) ສັ້າງ ແລະ ປັບປຼຸ ງໂຮງຮຽນ, ຫັ້ອງຮຽນ, ຫໍພກ
ີ ແລະ ບິ່ອນທີິ່ມີເງິ່ ອນໄຂ;
ສະອາດໃຫັ້ເຂດຈຼຸດສຼຸ ມ ທີິ່ຢູິ່ຫິ່ າງໄກສອກຫກ
ັ້
ັ້ ດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົນລະດັ
ັ້
3) ອອກຂໍສອບ
ແລະ ສັ້າງຄັງສອບເສັງນັກຮຽນເກັິ່ງຊັນມັ
ບຊາດ;
4) ສະໜອງເງ ິນເບັ້ຍລັ້ຽງໃຫັ້ແກິ່ ນັກຮຽນທີິ່ທຼຸກຍາກ, ເດັກຍິງ, ຊົນເຜົິ່າດັ້ອຍໂອກາດດັ້ວຍງ ົບປະມານຂອງລັດ;
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ັ້
ັ້ ດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົນ;
ັ້
ັ ຫກ
ັ ສູດຊັນມັ
5) ຕິດຕາມການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

6) ຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊັ້ຄູິ່ມມາດຕະຖານດັ້ານນໍາັ້ ແລະ ສຼຸ ຂະອະນາໄມໃນໂຮງຮຽນຕາມຮູ ບແບບສາມດາວ;

7) ຕິດຕາມ, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນວຽກງານສົິ່ງເສີມສຼຸ ຂະພາບໃນໂຮງຮຽນ, ວຽກງານເພດສຶກ
ິ ;
ສາ, ສຼຸ ຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ທັກສະຊີວດ
ັ້ ິ່ ຽວກັບອັນ
8) ຕິດຕາມການຮຽນ-ການສອນ, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນວຽກງານການໃຫັ້ຄວາມຮູ ກ
ຕະລາຍຂອງລະເບີດບໍິ່ທັນແຕກ;
9) ຕິດຕາມ, ຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ຝຶ ກອົບຮົມ ການຮຽນ-ການສອນພາສາຕິ່ າງປະເທດ;
ັ້
ັ້ (ຂັນັ້ ມ.1-ມ.4) ແລະ ສິ່ ການຮຽນການ
ັ ັ້ ດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົນ
10) ສະໜອງປຶມແບບຮຽນ
ແລະ ຄູິ່ມຄູຊນມັ
ັ້ ິ່ ານ
ັ , ປຶມອ
ສອນ, ອຼຸ ປະກອນຫັ້ອງທົດລອງວິທະຍາສາດ, ອຼຸ ປະກອນຫັ້ອງສອນຄອມພິວເຕີ, ຫັ້ອງຝຶ ກປະຕິບດ
ັ້ ອງສະໝຼຸ ດໃນໂຮງຮຽນ ໃຫັ້ທຼຸກຄົນໄດັ້ນໍາໃຊັ້ຢິ່າງທົິ່ວເຖິງ;
ເສີມເຂົາຫັ້

11) ຈັດການຝຶ ກອົບຮົມໃຫັ້ຄູປະຈໍາການຂັນັ້ ມ.1-ມ.4 ວິຊາຄະນິດສາດ, ພາສາລາວ, ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ
ແລະ ພາສາອັງກິດ (ສະບັບປັບປຼຸ ງ);
12) ພັດທະນາຄູິ່ມແນະນໍາການນິເທດພາຍໃນໃຫັ້ແກິ່ ຄູປະຈໍາການ ມີຄວາມສາມາດເຮັດການນິເທດພາຍໃນໂຮງ
ຮຽນ ດັ້ວຍຕົນເອງ;

ັ້
13) ເຜີຍແຜິ່ ແລະ ລົງຊຼຸກຍູ ັ້ ໃນການສັ້າງກຼຸິ່ ມໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົນ;
ັ້ ໍລຫ
ິ ານໂຮງຮຽນທີິ່ໄດັ້ຮບ
ັ ການຝຶ ກອົບຮົມ ກິ່ ຽວກັບການບໍລຫ
ິ ານຄຼຸ ມ
ັ້ ຄອງໂຮງຮຽນ;
14) ລົງປະເມີນຜູ ບ
ັ້
ັ້ ົກຄອງສົິ່ງລູກຫານເຂົາໂຮງຮຽນໃຫັ້
15) ປຼຸ ກລະດົມໃຫັ້ຜູປ
ຖກຕາມເກນ
ຮຽນຂອງລູກຕົນເອງ.
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ພັ້ອມທັງເອົາໃຈໃສິ່ຕິດຕາມຜົນການ

ຂະແໜງການຍິ່ ອຍມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ

IV.
4.1. ຜົນສໍາເລັດ

4.1.1. ການຂະຫຍາຍໂອກາດ ແລະ ຄວາມເທົິ່າທຽມ

ໃນຊຼຸມປີ ຜິ່ານມາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດັ້ເອົາໃຈໃສິ່ສບຕໍິ່ຂະຫຍາຍໂອກາດໃຫັ້ແກິ່ ນັກຮຽນ ທີິ່
ັ້ ດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົນ
ັ້ ໄດັ້ເຂົາຮຽນຕໍ
ັ້
ິ່ ຊັນມັ
ັ້ ດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ (ມ.ປາຍ), ຄຽງຄູິ່ ການການ
ຮຽນຈົບຊັນມັ
ຮຽນ-ການສອນລະບົບສາມັນປົກກະຕິ, ກົມສາມັນສຶກສາ ຍັງໄດັ້ສໍາເລັດການທົດລອງກິ່ ຽວກັບ ການຈັດການຮຽນ
ົ ໄຊ, ແຂວງ
ການສອນ ຫັ້ອງຮຽນສາມັນວິຊາຊີບ ຢູິ່ໃນໂຮງຮຽນສາມັນກິນນອນຊົນເຜົິ່າ ໃນ 4 ແຂວງຄ: ແຂວງ ອຼຸ ດມ

ັ້ ດ
ັ ຮຽນທີິ່ຮຽນຈົບຊັນມັ
ຊຽງຂວາງ, ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງຄໍາມິ່ ວນ. ໂດຍມີຈດ
ຼຸ ປະສົງເພິ່ ອຮັບປະກັນ ໃຫັ້ນກ
ັ້ ງ ສາມາດປະກອບອາຊີບໃດໜຶິ່ງຕາມສາຍວິຊາຊີບທີິ່ໄດັ້
ທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ທີິ່ບໍິ່ສາມາດຮຽນຕໍິ່ການສຶກສາຊັນສູ
ັ້
ຮຽນ ແລະ ເພິ່ ອຜັນຂະຫຍາຍຜົນສໍາເລັດ ຂອງການທົດລອງໄປສູິ່ ແຂວງຕິ່ າງໆທີິ່ມີຄວາມພັ້ອມໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ັ້ ມ.5 ທຽບໃສິ່ນັກຮຽນ
ັ້ ນ
ບັດການຮຽນ-ການສອນສາມັນວິຊາຊີບ. ໃນສົກຮຽນ 2019-2020, ອັດຕາເລິ່ ອນຊັນຂຶ
ັ້
ັ້
ຈົບ ມ.4 ໃນທົິ່ວປະເທດແມິ່ ນ 82,4% ຫຼຸ ດລົງ 2,5% ແລະ ອັດຕາເລິ່ ອນຊັນຈາກ
ມ.4 ເຂົາສາຍອາຊີ
ວະສຶກສາ
ັ້ 0,5% ເມິ່ ອທຽບໃສິ່ປີ ຜິ່ານມາ.
ແມິ່ ນ 3,8% ເພີິ່ມຂຶນ
ັ້
ັ້ ດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ
ຕາຕະລາງທີ 7 : ຕົວຊີບອກຊັ
ນມັ
ັ້
ຕົວຊີບອກ

2018-2019

2019-2020

6.037

13.153

216.994

429.150

84,9

82,4

54,8

54,8

ອັດຕາຄັ້າງຫັ້ອງ (%)

0,6

0,6

ອັດຕາປະລະ (%)

8,1

8,8

ຈໍານວນຫັ້ອງຮຽນ (ຫັ້ອງ)
ຈໍານວນນັກຮຽນທັງໝົດ (ຄົນ)
ອັ ດ ຕ າ ເ ລິ່ ອ ນ ຊັ ັ້ ນ ຂ ອ ງ ນັ ກ ຮ ຽ ນ ຈົ ບ ມ . 4 ຂຶ ັ້ ນ
ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ (%)
ັ້
ອັດຕາເຂົາຮຽນລວມ
(%)

ັ້ ນ:ສູນສະຖິຕກ
ິ ານສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ແຫິ່ ງຂໍມູ

ັ້
ັ້ ດທະຍົມຕອນປາຍ ໃນແຕິ່ ລະແຂວງ
ຮູ ບພາບທີ 11 ລຼຸິ່ ມນີ ັ້ ສະແດງໃຫັ້ເຫັນເຖິງ ອັດຕາເຂົາຮຽນລວມໃນຊັ
ນມັ
ັ ຕາດັິ່ງກິ່ າວເທົິ່າເດີມ ທີິ່ 54,8% ແຕິ່ ເມິ່ ອເບິິ່ງ
ແລະ ທົິ່ວປະເທດ ເຊິິ່ງໃນສົກຮຽນ 2019-2020 ທົິ່ວປະເທດຍັງມີອດ
ໃນລະດັບແຂວງ ຈະເຫັນໄດັ້ວິ່າ ມີ 2 ແຂວງ ທີິ່ໃນປີ ຜິ່ານມາສູງກວິ່າລະດັບຊາດ ແຕິ່ ມາເຖິງປີ 2019-2020 ອັດຕາ
ິ ໍາ
ດັິ່ງກິ່ າວຫຼຸດລົງ ແລະ ຕໍິ່າກວິ່າສະເລິ່ຍທົິ່ວປະເທດ ຄ ແຂວງໄຊຍະບູລີ (ຈາກ 58,9% ເປັນ 54,6% ແລະ ບໍລຄ

ັ້
ັ້ ດທະຍົມຕອນປາຍນີ ັ້ ເຫັນໄດັ້ວິ່າ ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວິ່າງຍິງໄຊ 57,2% ເປັ ນ 53%). ໃນການເຂົາຮຽນຊັ
ນມັ
ັ້ າຍກວິ່າເພດຍິງ ສະແດງໃຫັ້ເຫັນຜິ່ານ ດັດຊະນີຄວາມສະເໝີ
ຊາຍ ແມິ່ ນຍັງບໍິ່ສູງເທົິ່າທີິ່ຄວນ, ເພດຊາຍ ຈະໄດັ້ເຂົາຫ
ັ້
ັ້
ິ່ າ ນັກຮຽນຊາຍ 10 ຄົນ ທີິ່ໄດັ້ເຂົາຮຽນມັ
ັ ຮຽນ
ພາບຍິງ-ຊາຍ ເທົິ່າ 0,9 ນັນໝາຍຄວາມວ
ດທະຍົມຕອນປາຍ ຈະມີນກ
ັ້
ຍິງທີິ່ໄດັ້ເຂົາຮຽນ
9 ຄົນ.
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ັ້
ຮູ ບພາບທີ 11: ອັດຕາເຂົາຮຽນລວມໃນຊັ
ນັ້ ມັດທະຍົມຕອນປາຍ ສົກຮຽນ 2019-2020

ັ້ ນ:ສູນສະຖິຕກ
ິ ານສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ແຫິ່ ງຂໍມູ

4.1.2. ປະສິດທິພາບພາຍໃນ
ັ້ ນທີິ່ສະແດງໃຫັ້ເຫັນຢູິ່ຂັ້າງເທິງ ເຫັນໄດັ້ວິ່າ ໃນສົກຮຽນ 2019-2020 ການຂະຫຍາຍໂອກາດໃນ
ຈາກຂໍມູ
ັ້ ດທະຍົມຕອນປາຍໂດຍລວມແມິ່ ນບໍິ່ປິ່ຽນແປງ, ໃນຂະນະດຽວກັນ ທາງດັ້ານປະສິດທິພາບພາຍ
ການສຶກສາຊັນມັ

ັ້
ັ ໄດັ້ເທົິ່າເດີມ ຄ 0,6% ແລະ ອັດຕາປະລະເພີິ່ມຂຶນ
ໃນມີທິ່າອິ່ຽງຖົດຖອຍລົງ ເຫັນໄດັ້ຈາກອັດຕາຄັ້າງຫັ້ອງທີິ່ປະຕິບດ
ັ້
ັ້ ນແລັ້ວ ອັດຕາປະລະແມິ່ ນມີທິ່າອິ່ຽງເພີິ່ມຂຶນມາຕະຫ
ຈາກ 8,1% ເປັນ 8,8%. ເມິ່ ອເບິິ່ງຂໍມູ
ອດ ຈາກ 5,8% ໃນປີ
ັ ຕາ
2017 ມາເປັນ 8,8% ໃນປີ 2020. ໃນລະດັບແຂວງ ເຫັນໄດັ້ວິ່າ ມີເຖິງ 13 ແຂວງໃນທົິ່ວປະເທດ ທີິ່ມີອດ
ັ້ ເຊິິ່ງຫາຍສຼຸ ດຢູິ່ແຂວງສາລະວັນ ເພີິ່ມຈາກ 8,4% ເປັນ 12,1%. ໃນລະດັບເມອງ, ເຫັນວິ່າ ມີເຖິງ
ປະລະເພີິ່ມຂຶນ
ັ້ ເຊິິ່ງເພີິ່ມຫາຍທີິ່ສຼຸ ດແມິ່ ນ ເມອງບາຈຽງຈະເລີນສຼຸ ກ ແຂວງຈໍາປາສັກ ຈາກ
ັ ຕາດັິ່ງກິ່ າວເພີິ່ມຂຶນ
98 ເມອງ ທີິ່ມີອດ
ັ ຕາ
2,8% ເປັນ 15,7%, ເມອງນອງ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ຈາກ 7,2% ເປັນ 19,7% ພັ້ອມທັງເປັນເມອງທີິ່ມີອດ
ິ່
ັ້ ດທະຍົມຕອນປາຍ ສູງທີສຼຸ ດ.
ປະລະຊັນມັ

ັ້
ັ້ ນທີິ່ກິ່ າວມາ ເຫັນໄດັ້ວິ່າ ການເຂົາຮຽນຕໍ
ັ້
ິ່ ໃນຊັນທີ
ັ້ ິ່ ສູງຂຶນຂອງນັ
ຈາກຂໍມູ
ກຮຽນທີິ່ຈົບ ມ.4 ຍັງເປັນສິິ່ງທັ້າທາຍ
ັ້ ດທະຍົມຕອນປາຍມີ
ົ ຄວນ, ເຊິິ່ງນັກຮຽນທີິ່ຈົບ ມ.4 ແລັ້ວໄປຮຽນຕໍິ່ ລວມແລັ້ວມີ 86,2% (ໄປຕໍິ່ຊັນມັ
ພໍສມ
ັ້ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຍັງຕັ້ອງໄດັ້
82,4% ແລະ ໄປຕໍິ່ສາຍອາຊີວະສຶກສາ ແມິ່ ນມີ 3,8%). ດັິ່ງນັນ,
ັ້ ດທະຍົມຕອນ
ສົມທົບກັບທຼຸກພາກສິ່ວນທີິ່ກິ່ ຽວຂັ້ອງເພິ່ ອກະຕຼຸ ກຊຼຸກຍູ ັ້ ໃນການຂະຫຍາຍໂອກາດໃນການຮຽນຊັນມັ
ັ້ ອງໄດັ້ ແກ ັ້ໄຂບັນຫາການປະລະໃນຊັນມັ
ັ້ ດທະຍົມຕອນປາຍ ໃຫັ້ຫຼຸ ດລົງໃນແຕິ່ ລະເຂດ.
ປາຍ, ພັ້ອມກັນນັນຕັ້
4.1.3. ຄຼຸ ນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄິ່ອງ

ຄຽງຄູິ່ກັບການຂະຫຍາຍໂອກາດ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກໍິ່ໄດັ້ສຼຸມໃສິ່ເພິ່ ອປັບປຼຸ ງຄຼຸ ນນະພາບການ
ັ້ ດທະຍົມຕອນປາຍ, ໂດຍສົມທົບກັບ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນ
ຮຽນ-ການສອນໃນຊັນມັ
ຫວງ ແລະ ຫັ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມອງ/ນະຄອນ ເອົາໃຈໃສິ່ລົງຊຼຸກຍູ ັ້ຕິດຕາມຂະບວນການຮຽນ-ການ
ີ ນາມມະຍົດ ຄູປະສົບການ),
ສອນຢິ່າງເປັນປົກກະຕິ, ເອົາໃຈໃສິ່ຕິດຕາມການປະເມີນຕໍາແໜິ່ງວິຊາການຄູ (ຄູທິ່ ໄດັ້
ັ້ ອງ, ຂັນແຂວງ
ັ້
ັ້ ດທະຍົມສຶກສາ, ພັ້ອມທັງສັ້າງ
ຊຼຸກຍູ ັ້ການສອບເສັງນັກຮຽນເກັິ່ງຂັນເມ
ແລະ ການສອບເສັງຈົບຊັນມັ
ັ້
ັ ສູດແຫິ່ ງຊາດແລັ້ວ ກະຊວງ
ຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ແກິ່ ວຽກງານການນິເທດພາຍໃນໂຮງຮຽນ. ຄຽງຄູິ່ ກັບການນໍາໃຊັ້ຫກ

ັ້
ີ ານຊຼຸກຍູ,ັ້ ສົິ່ງເສີມໃຫັ້ມຫ
ີ ກ
ັ ສູດທັ້ອງຖິິ່ນ, ຫກ
ັ ສູດສອດແຊກອິ່ ນໆ ເຂົາໃນການຮຽນ
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດັ້ມກ
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ັ້
ັ້ ຽນ. ຈົນມາຮອດໄລຍະຕົນ
ການສອນທີິ່ສອດຄິ່ອງກັບແຕິ່ ລະວິຊາ, ແຕິ່ ລະສະພາບທັ້ອງຖິິ່ນ ແລະ ເໝາະສົມກັບຜູ ຮ
ີ ໍາສັິ່ງໃຫັ້ປິດໂຮງຮຽນ ຍັ້ອນການລະບາດຂອງພະຍາດຈຼຸລະໂລກ
ພາກຮຽນທີ 2 ກາງເດອນ ມີນາ ປີ 2020 ກໍິ່ໄດັ້ມຄ
ັ້
ໍ ມກ
ີ ານຈັດຕັງການຮຽນ-ການສອນ.
ສາຍພັນໃໝິ່ ໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫັ້ບິ່ ໄດັ້

ັ້ ກໍິ່ໄດັ້ມກ
ີ ານລົງຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນ ຫັ້ອງທົດລອງວິທະຍາສາດ ວິຊາຟີຊກ
ິ ສາດ,
ພັ້ອມກັນນັນ,
ເຄມີສາດ ແລະ ຊີວະວິທະຍາ ພັ້ອມທັງອຼຸ ປະກອນເຄິ່ ອງທົດລອງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຄິ່ ອງປະຈັກຕາ ທີິ່ສະໜອງໃຫັ້
ັ ຕັງັ້
ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາທີິ່ມີຄວາມພັ້ອມໃນ 18 ແຂວງ. ການສອບເສັງແຂິ່ງຂັນນັກຮຽນເກັິ່ງແມິ່ ນໄດັ້ຈດ
ັ້ ອງ ແລະ ຂັນແຂວງ.
ັ້
ັ ໃນຂັນເມ
ປະຕິບດ
ເນິ່ ອງຈາກວິ່າປີ ນ ີ ັ້ ປະເທດເຮົາ ແລະ ທົິ່ວໂລກ ປະສົບບັນຫາການແຜິ່ລະບາດ
ຂອງພະຍາດຈຼຸລະໂລກສາຍພັນໃໝິ່ ໂຄວິດ-19 ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈຶິ່ງໄດັ້ໂຈະການຈັດສອບເສັງ
ແຂິ່ງຂັນນັກຮຽນເກັິ່ງລະດັບຊາດ.
4.2. ບັນຫາ ແລະ ສິິ່ງທັ້າທາຍ

ັ້
ັ້ ໍານວຍການ ຍັງບໍິ່ສາມາດຈັດຕັງການນິ
1) ຄູສອນ ແລະ ຜູອ
ເທດພາຍໃນໄດັ້ຢິ່າງມີປະສິດທິພາບ;
ຶ ສານິເທດ ຈຶິ່ງບໍິ່ສາມາດລົງຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຊຼຸກຍູກ
ັ້ ານຮຽນ-ການສອນ
2) ຍັ້ອນຂາດງ ົບປະມານ, ດັິ່ງນັນັ້ ຄູສກ
ຂອງຄູປະຈໍາການ ຢິ່າງເປັນປົກກະຕິ;

ັ ການຝຶກອົບຮົມຢິ່າງທົິ່ວເຖິງ;
3) ຄູປະຈໍາການບໍິ່ໄດັ້ຮບ

ັ້
ໍ ັ້ ນ
4) ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສິ່ວນຫາຍຂາດຄູສອນໃນບາງວິຊາ ເຊັິ່ນ: ວິຊາ ພນຖານວິ
ຊາຊີບ, ວິຊາເຕັກໂນໂລຊີຂມູ
ຂິ່າວສານ ແລະ ການສິ່ ສານ, ວິຊາ ພະລະສຶກສາ, ວິຊາ ສິລະປະສຶກສາ, ວິຊາ ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ແລະ
ວິຊາພາສາອັງກິດ, ດັິ່ງນັນັ້ ຈຶິ່ງເຮັດໃຫັ້ຄູສອນບໍິ່ຖກຕາມວຼຸ ດທິ ແລະ ວິຊາສະເພາະທີິ່ຮຽນມາ;

ີ ຍັງມີການປະລະຫາຍ ອັນເນິ່ ອງມາຈາກ
5) ນັກຮຽນຢູິ່ບັນດາເມອງເຂດຊາຍແດນ ແລະ ເຂດຫິ່ າງໄກສອກຫກ
ການອອກໄປຊິ່ວຍວຽກຄອບຄົວ ແລະ ຊອກຫາວຽກເຮັດງານທໍາ.
ິ ະສິດ ໃນສົກຮຽນ 2020-2021
4.3. ແຜນວຽກບູລມ
4.3.1. ຈຼຸດປະສົງ
ັ້ ຕະຫາດ
ັ ຮຽນ, ຊາວໜຼຸິ່ ມມີຄຼຸນສົມບັດ, ມີຄວາມຮູ ດ
ັ້ າັ້ ນວິຊາຊີບທີິ່ພຽງພໍ ເພິ່ ອເຂົາສູິ່
ເພິ່ ອສັ້າງໂອກາດໃຫັ້ນກ
ັ້ ງ.
ແຮງງານ ແລະ ປະກອບການ ພັ້ອມທັງສບຕໍິ່ຮຽນໃນສາຍວິຊາຊີບ ແລະ ການສຶກສາຊັນສູ
ັ
4.3.2. ຄາດໝາຍຫກ
ັ້
ັ້ ດທະຍົມຕອນປາຍໃຫັ້ໄດັ້ 55%;
1) ເພີິ່ມອັດຕາເຂົາຮຽນລວມຊັ
ນມັ
4.3.3. ວຽກຈຼຸດສຼຸ ມ

ຶ ສານິເທດ ເພິ່ ອສັ້າງເປັນຄູສກ
ຶ ສານິເທດທົດແທນ;
1) ປະເມີນຄູສກ

ັ້ ກລົງ ແລະ ສັ້າງຄູິ່ມກິ່ ຽວກັບມາດຕະຖານໃນການສັ້າງໂຮງຮຽນຕົວແບບ ແລະ ກຼຸິ່ ມໂຮງຮຽນຕົວ
2) ສັ້າງຂໍຕົ
ແບບ;

ີ ຮບ
ັ ຕໍາແໜິ່ງວິຊາການ ແລະ ການປະເມີນ
3) ສັ້າງຮິ່າງປະເມີນການຮຽນ-ການສອນ ສໍາລັບຄູປະຈໍາການ, ຄູທິ່ ໄດັ້
ັ້ ດທະຍົມສຶກສາ;
ັ ັ້
ການສິດສອນຂອງຄູຊນທະຍົ
ມສຶກສາ ໂດຍອີງໃສິ່ມາດຖານການສິດສອນຂອງຄູສອນຊັນມັ
ັ້ ດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ເພິ່ ອໃຫັ້ເຂົາເຈົາັ້
4) ສັ້າງຄູິ່ມແນະນໍາສາຍວິຊາຊີບ ສໍາລັບນັກຮຽນທີິ່ກໍາລັງຈະຈົບຊັນມັ
ັ້ ງ;
ັ້ ກ
ັ ສາຍວິຊາຮຽນທີິ່ຈະໄປຮຽນຕໍິ່ ໃນການສຶກສາສາຍອາຊີວະ ແລະ ການສຶກສາຊັນສູ
ຮູ ຈ
5) ປັບປຼຸ ງຄູິ່ມການນໍາໃຊັ້ເຄິ່ ອງທົດລອງວິຊາວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ;
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6) ສົມທົບກັບສະຖາບັນວິທະຍາສາດການສຶກສາ, ສະຖາບັນອາຊີວະສຶກສາ, ໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບ ເພິ່ ອ
ັ້
ພັດທະນາ, ປັບປຼຸ ງ ແລະ ຮຽບຮຽງ ປຶມແບບຮຽນ
ແລະ ຄູິ່ ມຄູສໍາລັບຫັ້ອງຮຽນສາຍສາມັນວິຊາຊີບ ທັງ
ັ ສູດແຫິ່ ງຊາດ ແລະ ຫກ
ັ ສູດທັ້ອງຖິິ່ນ ໃຫັ້ເໝາະສົມກັບທິ່ າແຮງ ແລະ ອາຊີບໃນຊຼຸມຊົນທັ້ອງຖິິ່ນ ເພິ່ ອ
ຫກ
ັ້
ັ້
ັ້ ນຖານ;
ປະກອບເຂົາໃນການຮຽນ-ການສອນ
ວິຊາຊີບຂັນພຶ

7) ຂະຫຍາຍຫັ້ອງຮຽນສາມັນວິຊາຊີບ ໄປສູິ່ ໂຮງຮຽນຊົນເຜົິ່າຢູິ່ບັນດາແຂວງ ທີິ່ມີຄວາມພັ້ອມໃນການຈັດການ
ຮຽນ-ການສອນວິຊາຊີບ;

ິ່ ຈະສັ້າງເປັນໂຮງຮຽນຕົວແບບ;
ັ້
8) ສໍາຫວດຄວາມພັ້ອມຂອງໂຮງຮຽນເປົາໝາຍທີ
ັ ໜັ້າທີິ່ວຽກງານຂອງຄູ, ຄູສກ
ຶ ສາ
9) ສັ້າງ ແລະ ປັບປຼຸ ງເຄິ່ ອງມການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການປະຕິບດ
ີ ຮບ
ັ ຕໍາແໜິ່ງວິຊາການຄູ;
ນິເທດ ແລະ ຄູທິ່ ໄດັ້

ັ້ ດທະຍົມຕອນປາຍ;
10) ທົດລອງການນໍາໃຊັ້ມາດຕະຖານການສອນ ສໍາລັບຊັນມັ

ັ້ ດທະຍົມຕອນປາຍ, ຜູ ອ
ັ້ ໍານວຍການ,
11) ເຜີຍແຜິ່ມາດຕະຖານການສອນໃຫັ້ຄູທຼຸກຄົນ ໃນແຕິ່ ລະວິຊາ ໃນຊັນມັ
ຫັ້ອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາເມອງ/ນະຄອນ ແລະ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫວງ;
ັ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນ, ວິຊາການຫັ້ອງການສຶກສາ
12) ຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊັ້ ມາດຕະຖານການສອນໃຫັ້ແກິ່ ຜູ ອ
ແລະ ກິລາເມອງ ແລະ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ;

ັ້ ດທະ
ັ ຫກ
ັ ສູດ ແລະ ການປະເມີນຕໍາແໜິ່ງວິຊາການຄູໃນຊັນມັ
13) ລົງຕິດຕາມການຮຽນການສອນ, ການປະຕິບດ
ຍົມສຶກສາຕອນປາຍ;

ັ້
ັ ສູດວິຊາຊີບໃຫັ້ເໝາະສົມກັບທິ່ າແຮງ ແລະ ອາຊີບໃນຊຼຸມຊົນທັ້ອງຖິິ່ນ ເພິ່ ອປະກອບເຂົາໃນ
14) ພັດທະນາຫກ
ັ້
ັ້ ນຖານ;
ການຮຽນ-ການສອນວິຊາຊີບຂັນພ
ັ້
ີ ວາມສາມາດໃນການເຮັດການນິເທດພາຍໃນໂຮງຮຽນດັ້ວຍຕົນ
15) ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ຄູປະຈໍາການ ໃຫັ້ມຄ
ເອງຢິ່າງມີຄຼຸນນະພາບ;

ັ້
ັ້ ໍລຫ
ິ ານໂຮງຮຽນກິ່ ຽວກັບການຄຼຸ ມ
ັ້ ຄອງບໍລຫ
ິ ານ,
16) ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ແກິ່ ຜູບ
ັ້ ດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ;
ຊີບໃນຊັນມັ

ການຮຽນ-ການສອນວິຊາ

ັ ສູດທີິ່ມີ ແລະ ວິຊາທີິ່ສອນ (60% ສໍາລັບສາຍສາມັນ, 40% ສໍາລັບ ອາຊີວະສຶກສາ ຫ ການສຶກ
17) ປັບປຼຸ ງຫກ
ັ້ ຼຸ ມ
ສານອກໂຮງຮຽນ).ໂດຍການຮິ່ວມມລະຫວິ່າງ ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ສວສ, ສູ ນການຮຽນຮູ ຊ

ຊົນ ແລະ ສູນພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ;
ັ ສູດອາຊີວະສຶກສາ ໂດຍການຮິ່ວມມລະຫວິ່າງ ສວສ, ສູນຮຽນຮູ ັ້
18) ພັດທະນາສິ່ ການຮຽນ-ການສອນສໍາລັບຫກ
ຊຼຸມຊົນ, ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ກົມສາມັນສຶກສາ;
ັ ສູດອາຊີວະສຶກສາ ໂດຍການຮິ່ວມ
19) ກວດແກ ັ້ ແລະ ຮັບຮອງການພັດທະນາສິ່ ການຮຽນ-ການສອນ ສໍາລັບຫກ
ັ້ ຼຸ ມຊົນ, ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ກົມສາມັນສຶກສາ;
ມລະຫວິ່າງ ສວສ, ສູນການຮຽນຮູ ຊ

ັ້
ັ ຫກ
ັ ສູດສາມັນວິຊາຊີບ 60% ແລະ 40%.
20) ທົບທວນຄນ, ພັດທະນາ ແລະ ຮັບຮອງຄູິ່ ມການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
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V.
5.1.

ຂະແໜງການຍິ່ ອຍການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ

ຜົນສໍາເລັດ

5.1.1. ວຽກງານຂະຫຍາຍໂອກາດ ແລະ ຄວາມເທົິ່າທຽມ
ັ້
ັ ຕັງປະຕິ
ັ ຄຽງຄູິ່ການສຶກສາສາຍສາມັນ. ໃນສົກ
ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນເປັນວຽກງານສໍາຄັນ ທີິ່ໄດັ້ຈດ
ບດ
ັ້
ັ ຕັງການຮຽນ-ການສອນລົ
ັ້ ງັ ສ ແລະ ບໍາລຼຸ ງຍົກລະດັບການສຶກສາຈົບ
ຮຽນ 2019-2020 ໄດັ້ຈດ
ບລັ້າງຄວາມບໍິ່ຮູ ໜ
ັ້
ັ້ ດທະຍົມ ຢິ່າງຕໍິ່ເນິ່ ອງ ໃນຂອບເຂດທົິ່ວປະເທດ ຈຶິ່ງເຮັດໃຫັ້ຈາໍ ນວນປະຊາກອນກຼຸິ່ ມເປົາໝາຍ
ັ້
ຊັນປະຖົ
ມ ແລະ ຊັນມັ
ັ້ ງການສຶກສາຊັນປະຖົ
ັ້
ັ້
ໃນເກນ ອາຍຼຸ 6-14 ປີ ແລະ ອາຍຼຸ 15-40 ປີ ທີິ່ບໍິ່ໄດັ້ເຂົາເຖິ
ມ ແລະ ກຼຸິ່ ມເປົາໝາຍໃນເກນອາຍຼຸ
ັ້ ດທະຍົມ ແມິ່ ນມີທິ່າອຽງຫຼຸ ດລົງເມິ່ ອທຽບໃສິ່ປີ ຜິ່ານມາ. ເຊິິ່ງຜົນສໍາເລັດໃນ
ປີ ທີິ່ຍັງຮຽນບໍິ່ຈົບຊັນມັ
ັ້
ັ ວຽກງານ, ດັິ່ງລາຍລະອຽດລຼຸິ່ ມນີ:
ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
15-35

ັ້ ນ ແລະ ຈັດຕັງການຮຽນ-ການສອນລົ
ັ້
ັ້
ັ້ ງັ ສ ໃຫັ້ກຼຸິ່ມເປົາໝາຍອາຍຼຸ
1) ໄດັ້ສໍາເລັດການເກັບກໍາຂໍມູ
ບລັ້າງຄວາມບໍິ່ຮູ ໜ
ີ ແລະ ເຂດບໍິ່ມີໂຮງຮຽນ ຈໍານວນ 2.558 ຄົນ, ຍິງ 1.377 ຄົນ ທຽບໃສິ່ຄາດ
6-14 ປີ ຢູິ່ເຂດຫິ່ າງໄກສອກຫກ
ໝາຍທີິ່ວາງໄວັ້ 3.000 ຄົນ ແມິ່ ນບັນລຼຸ ໄດັ້ 85,26%;

ັ້ ນກຼຸິ່ ມເປົ ັ້າໝາຍ ໄວໝຼຸິ່ ມ ແລະ ຜູ ໃັ້ ຫຍິ່ ອາຍຼຸ 15-40 ປີ ໄດັ້ຈດ
ັ້
ັ ຕັງການຮຽນ-ການສອນ
2) ໄດັ້ສໍາເລັດການເກັບກໍາຂໍມູ
ັ້
ັ້ ງັ ສ ແລະ ບໍາລຼຸ ງຍົກລະດັບການສຶກສາຈົບຊັນປະຖົ
ັ້ ຽນຈົບຈໍານວນ 6.554 ຄົນ
ລົບລັ້າງຄວາມບໍິ່ຮູ ໜ
ມ ເຊິິ່ງມີຜູຮ
ັ້
ຍິງ 3.716 ຄົນ ເທົິ່າກັບ 81,92% ເທົິ່ານັນ;

ັ້
3) ຈັດຕັງການຮຽນ-ການສອນ

ັ້ ດທະຍົມຕອນຕົນໃຫັ້
ັ້
ັ້
ັ ກຼຸິ່ ມເປົາໝາຍໄວ
ບໍາລຼຸ ງຍົກລະດັບການສຶກສາຊັນມັ
ກບ
ັ້ ກໍິ່ໄດັ້ດໍາເນີນ
ໜຼຸິ່ ມ ແລະ ຜູໃັ້ ຫຍິ່ ອາຍຼຸ 15-35 ປີ ຈໍານວນ 16.762 ຄົນ, ຍິງ 7.354 ຄົນ; ພັ້ອມດຽວກັນນັນ,
ັ້ ດທະຍົມຕອນຕົນບໍ
ັ້ າລຼຸ ງທົິ່ວເມອງ ແລະ ທົິ່ວແຂວງ ດັິ່ງນີ:ັ້ 1) ປະກາດຈົບຊັນັ້
ການປະກາດຈົບຊັນມັ
ັ້ າລຼຸ ງທົິ່ວເມອງ ໄດັ້ສໍາເລັດ 12 ເມອງ; 2) ປະກາດຈົບຊັນມັ
ັ້ ດທະຍົມສຶກສາຕອນ
ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົນບໍ

ັ້ າລຼຸ ງທົິ່ວແຂວງ ໄດັ້ສໍາເລັດ 4 ແຂວງ (ແຂວງຫົວພັນ, ຄໍາມິ່ ວນ ອຼຸ ດມ
ົ ໄຊ, ວຽງຈັນ); ໃນປະຈຼຸບນ
ັ ຈໍານວນ
ຕົນບໍ
ັ້ ນ 147 ເມອງ ແລະ ປະກາດ
ັ້ ດທະຍົມຕອນຕົນບໍ
ັ້ າລຼຸ ງແມິ່ ນເພີິ່ມຂຶນເປັ
ເມອງທີິ່ປະກາດເປັນເມອງຈົບຊັນມັ
ັ້ ດທະຍົມຕອນຕົນບໍ
ັ້ າລຼຸ ງແມິ່ ນເພີິ່ມເປັນ 10 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ;
ເປັນແຂວງຈົບຊັນມັ

ັ້
4) ຈັດຕັງການຮຽນ-ການສອນບໍ
າລຼຸ ງ,

ັ້ ດທະຍົມຕອນປາຍ
ຍົກລະດັບການສຶກສາຊັນມັ

ັ ພະນັກງານ,
ໃຫັ້ກບ

ທະຫານ, ຕໍາຫວດ ແລະ ປະຊາຊົນທົິ່ວໄປ ຢູິ່ 16 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ ໄດັ້ຈາໍ ນວນ 4.563
ຄົນ; ຍິງ 1.506 ຄົນ.

ັ້
ັ້ ນຖານ
5.1.2. ວຽກງານສົິ່ງເສີມວິຊາຊີບຂັນພ
ັ້
ັ ການ
ໃນຂອບເຂດທົິ່ວປະເທດ ມີກຼຸິ່ມເປົາໝາຍໃນຂອບເຂດ
ຈໍານວນ 2.946 ຄົນ; ຍິງ 1.856 ຄົນ ໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ້ ນຖານໃນສາຂາຕິ່ າງໆ ທຽບເປັນເປີ ເຊັນປະຕິໄດັ້ 98,2% (ທຽບໃສິ່ແຜນ 3.000 ຄົນ);
ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັນພ

ັ ການຝຶ ກອົບຮົມວິຊາຊີບ ລະຫວິ່າງເພດຍິງ
ເມິ່ ອທຽບທາງດັ້ານຄວາມເທົິ່າທຽມກັນທາງດັ້ານໂອກາດ ໃນການໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ້ ນຖານນອກໂຮງຮຽນ
ັ ການຝຶ ກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັນພ
ແລະ ຊາຍ ເຫັນວິ່າ ຈໍານວນເພດຍິງ ມີໂອກາດໄດັ້ຮບ
ຫາຍກວິ່າ
ເພດຊາຍ ເນິ່ ອງຈາກວິ່າ ບາງສາຂາວິຂາຊີບນັນັ້ ແມິ່ ນແທດເໝາະກັບຄວາມຕັ້ອງການຂອງເພດຍິງຫາຍກວິ່າ.
5.1.3. ຄຼຸ ນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄິ່ອງ

ການປັບປຼຸ ງຄຼຸ ນນະພາບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ກໍິ່ເປັນອີກວຽກງານໜຶິ່ງທີິ່ສໍາຄັນ ຄຽງຄູິ່ກັບການຂະຫຍາຍ
ັ້
ົ
ໂອກາດໃນການເຂົາຮຽນໃຫັ້
ທິ່ ວເຖິ
ງ ແລະ ເທົິ່າທຽມ. ໂດຍສະເພາະແມິ່ ນການປັບປຼຸ ງຄຼຸ ນນະພາບ ການຮຽນ-ການ
37

ັ ບຼຸ ກຄະລາກອນ ແລະ ຄູສອນ ກິ່ ຽວກັບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ
ສອນຜູໃັ້ ຫຍິ່ , ສັ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫັ້ກບ
ັ ທະນາຫກ
ັ ສູດ,
ການຮຽນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມກິ່ ຽວກັບທັກສະວິຊາຊີບສະເພາະ. ໃນສົກຮຽນ 2019-2020 ໄດັ້ພດ
ັ້ ລວມ
ຕໍາລາຮຽນ ແລະ ສະໜອງອຼຸ ປະກອນ, ສິ່ ການຮຽນ-ການສອນ ໃຫັ້ສະຖານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນທຼຸກຂັນ;

ັ້
ັ້ ນຖານ
ີ ານສິດສອນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັນພ
ທັງປັບປຼຸ ງວິທກ
ເພິ່ ອຮັບປະກັນດັ້ານປະສິດທິພາບ ແລະ ໃຫັ້
ັ້ ກ
ັ້ ບສາຍວິຊາຊີບ
ັ້ ບ
ັ ຄຼຸ ນນະພາບຂອງການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ ເທິ່ ອລະກາັ້ ວ ແລະ ສາມາດເຊິ່ ອມໂຍງເຂົາກັ
ຍັບເຂົາໃກ
ອາຊີວະສຶກສາໄດັ້, ດັິ່ງລາຍລະອຽດລຼຸິ່ ມນີ:ັ້

ັ້
ັ ສູດວິຊາຊີບສາຂາວິຊາປຼຸ ງແຕິ່ ງອາຫານ ແລະ ຂຽນປມແບບຮຽນ
1) ຫກ
ສໍາລັບວິຊາຊີບຊິ່າງໄມ ັ້, ຕັດຫຍິບ ແລະ
ັ ການອະນຼຸມດ
ັ ນໍາໃຊັ້
ລັ້ຽງສັດ ໃນລະດັບປະກາສະນີຍະບັດລະດັບ 1 ແລະ 2 ຫ C 1 ແລະ C 2 ແມິ່ ນໄດັ້ຮບ
ຢິ່າງເປັນທາງການ;
ັ້ ິ່ ານເສີມ ສໍາລັບວິຊາຊີບ ການນປູກຝັ ງ, ລັ້ຽງສັດ ແລະ ປຼຸ ງແຕິ່ ງອາຫານ ລວມທັງໝົດ
2) ໄດັ້ສໍາເລັດຂຽນປມອ
ັ້ າງໆ;
ັ ດາສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຂັນຕິ່
ຈໍານວນ 14 ເລິ່ ອງ; ພັ້ອມທັງຈັດພິມ ແລະ ແຈກຢາຍໃຫັ້ບນ
3) ເສີມສັ້າງທັກສະດັ້ານວິຊາຊີບ ແລະ ການຝຶ ກອົບຮົມຄູຝຶກວິຊາຊີບນອກໂຮງຮຽນ ໃຫັ້ແກິ່ ຄູຝຶກວິຊາຊີບນອກ
ັ້
ໂຮງຮຽນ ຂັນແຂວງ
ຈໍານວນ 32 ທິ່ ານ; ໃນຈໍານວນ 4 ສາຂາວິຊາຊີບ ຄ: ຕັດຫຍິບ, ປຼຸ ງແຕິ່ ງອາຫານ, ປູກຝັ ງ
ແລະ ລັ້ຽງສັດ.

ິ ານ ແລະ ຄຼຸ ມ
ັ້ ຄອງ
5.1.4. ການບໍລຫ

ິ ານຄຼຸ ມ
ັ້ ຄອງວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແມິ່ ນໄດັ້ເອົາໃຈໃສິ່ໃນການວາງແຜນເພິ່ ອ
ສໍາລັບການບໍລຫ
ປັບປຼຸ ງ ແລະ ພັດທະນາ ໂຄງປະກອບການຈັດຕັງັ້ ແລະ ການເຄິ່ ອນໄຫວຂອງສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແຕິ່ ລະ
ັ້ ພັດທະນານິຕກ
ິ ໍາທີິ່ກິ່ ຽວຂັ້ອງກັບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການຮຽນຮູ ຕັ້ ະຫອດຊີວດ
ິ ລວມເຖິງການປັບ
ຂັນ,
ັ ການທີິ່ເປັນການສົິ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ໃຫັ້ມປ
ີ ະສິດທິພາບ
ປຼຸ ງລະບຽບ, ຫກ
ັ້
ົ ດີຂນເທ
ຶ ັ້ ິ່ ອລະກ ັ້າວ ເປັນຕົນແມິ່
ແລະ ປະສິດທິຜນ
ນ:

1) ທົບທວນຄນພາລະບົດບາດການເຄິ່ ອນໄຫວຂອງສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ໂດຍສຼຸ ມໃສິ່ພັດທະນາໃຫັ້
ັ້ ນຂິ່າວສານຂອງຊຼຸມຊົນ ແລະ ເປັນສະ
ສູນການເປັນສູນແຫິ່ ງການຮຽນຮູ ,ັ້ ເປັນສູນກາງໃນການຮັບ-ສົິ່ງຂໍມູ
ັ້
ັ້ ນຖານ
ັ ຊຼຸມຊົນ ແລະ ສັງຄົມ;
ຖານການຝຶກຝົນ ແລະ ພັດທະນາທັກສະອາຊີບຂັນພ
ໃຫັ້ກບ
ິ ໍາທີິ່ກິ່ ຽວຂັ້ອງກັບວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນດັິ່ງນີ:ັ້ 1. ສໍາເລັດດໍາລັດວິ່າດັ້ວຍການຮຽນຮູ ັ້
2) ສັ້າງນິຕກ
ັ້ ກລົງວິ່າດັ້ວຍລະບຽບ
ິ ແລະ ໄດັ້ຮບ
ັ ອະນຼຸມດ
ັ ປະກາດນໍາໃຊັ້ຢິ່າງເປັນທາງການ; 2. ສໍາເລັດຮິ່າງຂໍຕົ
ຕະຫອດຊີວດ
ັ້ ຄອງສູນຝຶ ກອົບຮົມວິຊາຊີບພາກເອກະຊົນ;
ການຄຼຸ ມ

ັ້ ນສະຖິຕກ
ິ ິ່ ຽວກັບບຼຸ ກຄະລາກອນ ແລະ ຄູສອນ ສໍາລັບວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ
3) ໄດັ້ສງັ ລວມຂໍມູ
ັ້ ິ່ ວຍຄູສອນເຄິ່ ອນທີິ່ ແລະ
ເຊິິ່ງປະກອບມີປະເພດ: ຄູສອນອາສາສະໝັກ, ຄູສອນຮັບເຊີນ, ຄູສອນເຄິ່ ອທີິ່, ຜູ ຊ
ັ້
ັ້ ນຖານ
ຄູສອນວິຊາຊີບຂັນພ
ຊຶິ່ງມີທງັ ໝົດ 11.754 ຄົນ, ຍິງ 5.875 ຄົນ.

ັ້
ັ ຜູບ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານ ແລະ ພະນັກງານ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ໃນດັ້ານການພັດທະນາ
4) ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ກບ
ັ້ ນ, ການນໍາໃຊັ້ ແລະ ວິເຄາະຂໍມູ
ັ້ ນ ທີິ່ເກັບກໍາໄດັ້ເພິ່ ອການວາງແຜນກິດຈະກໍາ ແລະ ສະຫຼຸ ບ
ການເກັບກໍາຂໍມູ
ລາຍງານ;

ັ້
ັ້
5) ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ແກິ່ ບຼຸ ກຄະລາກອນ ຂະແໜງການການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຂັນແຂວງ
ແລະ ເມອງ
ັ້ ນ, ການວິເຄາະ
ໃນການນໍາໃຊັ້ມາດຕະຖານຄຼຸ ນນະພາບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ເຊັິ່ນ: ການລົງເກັບກໍາຂໍມູ
ັ້
ິ່ ກໍານົດໄວັ້.
ັ້ ນ ຕາມຕົວຊີບອກທີ
ແລະ ສະຫຼຸ ບສັງລວມຂໍມູ
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5.2. ບັນຫາ ແລະ ສິິ່ງທັ້າທາຍ
ັ້ ິ່ ຍັງມີຫາຍບັນຫາ, ຂໍຄົ
ັ້ ງຄັ້າງ ແລະ ສິິ່ງທັ້າທາຍ ຢູິ່ ໃນແຕິ່ ລະແຜນ
ຄຽງຄູິ່ກັບຜົນສໍາເລັດທີິ່ກິ່ າວມາຂັ້າງເທິງນີກໍ
ັ້ ຍັ້ອນອີກບັນຫາໜຶິ່ງເກາະກິ່ າຍກັນເປັນລັກສະນະເປັນຕິ່ ອງໂສັ້ ທີິ່ຈະຕັ້ອງໄດັ້ສຼຸມຄວາມ
ງານກໍິ່ມີສາຍເຫດເກີດຂຶນ
ັ້
ີ ກໄັ້ ຂ ໃນສົກຮຽນຕໍິ່ໄປ, ມີລາຍລະອຽດດັິ່ງລຼຸິ່ ມນີ:ັ້
ພະຍາຍາມຄົນຄວັ້
າຊອກຫາວິທແ

ັ້
ັ້
ັ ກຼຸິ່ ມເປົາໝາຍເດັ
1) ການບໍາລຼຸ ງຍົກລະດັບການສຶກສາຊັນປະຖົ
ມ ໃຫັ້ກບ
ກນັ້ອຍ ອາຍຼຸ 6-14 ປີ ແລະ ຜູ ໃັ້ ຫຍິ່ ອາຍຼຸ
ັ້
ັ້ ນພນຖານຄວາມຕັ້
15-40 ປີ ບໍິ່ສາມາດບັນລຼຸ ຕາມຄາດໝາຍ ແລະ ຂໍມູ
ອງການໃນການຝຶ ກອົບຮົມວິຊາຊີບຍັງ

ັ້ ນບໍິ່ທັນສອດຄິ່ອງກັບສະ ພາບ
ບໍິ່ທັນເກັບກໍາທົິ່ວເຖິງ ມາຈາກສາເຫດ ດັິ່ງນີ:ັ້ 1. ການວາງແຜນເກັບກໍາຂໍມູ
ັ້ ນ ແລະ ປະເມີນ ຍັງບໍິ່ເລິກເຊິິ່ງ ແລະ ກົມກຽວກັນ ໃນຂັນແຂວງ,
ັ້
ັ້ ອງ
ຄວາມເປັນຈິງ, ການວິເຄາະຂໍມູ
ຂັນເມ
ແລະ ສູນກາງ; 2. ຍັ້ອນສະພາບຄວາມທຼຸກຍາກ ເຮັດໃຫັ້ປະຊາຊົນຖຶເອົາການທໍາມາຫາກິນສໍາຄັນກວິ່າວຽກ
ງານການສຶກສາ; 3. ອາຄານສະຖານທີິ່ໃນການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ຍັງບໍິ່ດຶງດູດຄວາມສົນ ໃຈໃຫັ້ກຼຸິ່ມ
ັ້
ັ້
ເປົາໝາຍເຂົ
າຮຽນ;

2) ຂະບວນການກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຍັງບໍິ່ທັນເຮັດເປັນ
ັ້
ັ້ ອງ ແລະ ຂະແໜງການທີິ່ກິ່ ຽວຂັ້ອງ ຍັງ
ລະບົບຕໍິ່ເນິ່ ອງ, ການປະສານສົມທົບກັນລະຫວິ່າງ ຂັນແຂວງ,
ຂັນເມ
ັ້ ນ ບໍິ່ຊັດເຈນ, ບໍິ່ທັນຕາມກໍານົດເວລາ ແລະ ການຮັບປະກັນດັ້ານ
ບໍິ່ດີເທົິ່າທີິ່ຄວນ ຈຶິ່ງເຮັດໃຫັ້ການລາຍງານຂໍມູ
ຄຼຸ ນນະພາບບໍິ່ທັນສູງ;

ັ້
ັ້ ນຖານຢູ
ິ່ ບາງ
3) ການຈັດການຮຽນ-ການສອນບໍາລຼຸ ງຍົກລະດັບການສຶກສາ ແລະ ການຝຶ ກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັນພ

ັ ຕາມຫກ
ັ ສູດທີິ່ກໍານົດໄວັ້, ຄູສອນບໍິ່ຖຶກກັບວຼຸ ດທິການສຶກສາ ແລະ ວິຊາຮຽນ;
ທັ້ອງຖິິ່ນ ຍັງບໍິ່ໄດັ້ປະຕິບດ
ັ້ ນສະຖິຕ ິ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຍັງບໍິ່ໄດັ້ຮບ
ັ ການປັບປຼຸ ງໃຫັ້ເປັນລະບົບ ແລະ ຍັງ
4) ລະບົບການເກັບກໍາຂໍມູ
ັ້ ບລະບົບຖານຂໍມູ
ັ້ ນສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
ບໍິ່ທັນສອດຄັ້ອງກັບສະພາບເງິ່ ອນໄຂຕົວຈິງ ແລະ ຍັງບໍິ່ທັນເຊິ່ ອມເຂົາກັ

5) ຄູສອນ ແລະ ບຼຸ ກຄະລາກອນ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ມີຈາໍ ນວນຈໍາກັດ ແລະ ບາງຈໍານວນທີິ່ມີ ກໍິ່ຍັງບໍິ່ໄດັ້

ັ້
ີ ານສິດສອນ ແລະ ການຝຶ ກອົບຮົມວິຊາຊີບ ສໍາລັບກຼຸິ່ ມເປົາໝາຍນອກ
ຮັບການຝຶ ກອົບຮົມ ກິ່ ຽວກັບວິທກ
ໂຮງຮຽນ ຢິ່າງຕໍິ່ເນິ່ ອງ;

6) ການສະໜອງສິ່ ການຮຽນ-ການສອນ, ອຼຸ ປະກອນຮັບໃຊັ້ ສໍາລັບວຽກງານບໍາລຼຸ ງຍົກລະດັບການສຶກສາ ແລະ

ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ສາຂາຕິ່ າງໆ ຍັງບໍິ່ພຽງພໍ ແລະ ຈໍານວນທີິ່ສະໜອງໄປແລັ້ວກໍິ່ຍັງນໍາໃຊັ້ບິ່ ໍທັນແທດເໝາະ
ກັບສະພາບເງິ່ ອນຄວາມຕັ້ອງການຂອງທັ້ອງຖິິ່ນ;

ັ ການງ ົບປະມານບໍລຫ
ິ ານ ຍັ້ອນວິ່າຂາດການເກັບກໍາ
7) ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນທົິ່ວປະເທດ ຍັງບໍິ່ໄດັ້ຮບ
ັ້
ິ ູສອນຕໍິ່ຫົວໜິ່ວຍນັກຮຽນ ແລະ ສູນກໍິ່ຍັງບໍິ່ໄດັ້ຮບ
ັ ການຂຶນລະຫັ
ິ ຫິ່ ງຊາດ.
ສະຕິຖຄ
ດຢູິ່ສູນສະຖິຕແ
ິ ະສິດ ໃນສົກຮຽນ 2020-2021
ແຜນວຽກບູລມ

5.3.
5.3.1.

ຈຼຸດປະສົງ

ັ້
ັ້
1) ເພິ່ ອຂະຫຍາຍໂອກາດໃຫັ້ປະຊາກອນກຼຸິ່ ມເປົາໝາຍ
ອາຍຼຸ 6-14 ປີ ແລະ 15-40 ປີ ທີິ່ບໍິ່ທັນຈົບຊັນປະຖົ
ມ
ັ້ ດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົນ
ັ້ ທີິ່ພາດໂອກາດໃນການສຶກສາ ໃຫັ້ໄດັ້ຮບ
ັ ການສຶກສາ
ແລະ 15-30 ປີ ທີິ່ບໍິ່ຈົບຊັນມັ
ິ ສໍາລັບທຼຸ ກຄົນ;
ຢິ່າງທົິ່ວເຖິງ, ເທົິ່າທຽມກັນ, ມີຄຼຸນນະພາບ ແລະ ສົິ່ງເສີມການຮຽນຮູ ຕັ້ ະຫອດຊີວດ
ັ້
ັ້
ັ້ ນຖານ
ັ ການຝຶ ກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັນພ
2) ສົິ່ງເສີມໃຫັ້ປະຊາຊົນກຼຸິ່ ມເປົາໝາຍໄດັ້
ຮບ
ແລະ ທັກສະອາຊີບ ເພິ່ ອປັບ
ິ ໃຫັ້ດຂ
ີ ນ;
ຶ ັ້
ປຼຸ ງຄຼຸ ນນະພາບຊີວດ
3) ເພິ່ ອຮັບປະກັນຄຼຸ ນນະພາບຂອງວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ

ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ທີິ່ກໍານົດໄວັ້.
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ໃຫັ້ໄດັ້ຕາມມາດຕະຖານຄຼຸ ນນະພາບ

ັ
5.3.2. ຄາດໝາຍຫກ

ັ້
ັ້
ັ້ ງັ ສ ແລະ ບໍາລຼຸ ງຍົກລະດັບການສຶກສາຊັນປະຖົ
1) ລົບລັ້າງຄວາມບໍິ່ຮູ ໜ
ມ ສໍາລັບກຼຸິ່ ມເປົາໝາຍ
ອາຍຼຸ 6-14 ປີ
ໃຫັ້ໄດັ້ 3.000 ຄົນ;

ັ້
ັ້
2) ບໍາລຼຸ ງຍົກລະດັບການສຶກສາຊັນປະຖົ
ມ ໃຫັ້ກຼຸິ່ມເປົາໝາຍ
ອາຍຼຸ 15-40 ປີ ໃຫັ້ໄດັ້ 12.000 ຄົນ;

ັ້ ດທະຍົມຕອນຕົນ
ັ້ ສໍາລັບກຼຸິ່ ມເປົາໝາຍ
ັ້
3) ບໍາລຼຸ ງຍົກລະດັບການສຶກສາຊັນມັ
ອາຍຼຸ 15-35 ປີ ໃຫັ້ໄດັ້ 28.000
ຄົນ;

ັ້ ດທະຍົມຕອນປາຍ ໃຫັ້ໄດັ້ 5.000 ຄົນ;
4) ບໍາລຼຸ ງຍົກລະດັບການສຶກສາຊັນມັ
ັ້
ັ້ ນຖານ
ັ້
5) ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັນພ
ໃຫັ້ກຼຸິ່ມເປົາໝາຍ
ໃຫັ້ໄດັ້ຈາໍ ນວນ 4.000 ຄົນ;

ັ້
ັ້ ດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍບໍາລຼຸ ງ ໃຫັ້ໄດັ້ 80 ຄົນ;
6) ຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊັ້ປມແບບຮຽນ
ແລະ ຄູິ່ ມຄູ ຊັນມັ

ັ້
7) ຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊັ້ມາດຕະຖານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ເຂົາໃນລະບົ
ບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນ
ັ ບຼຸ ກຄະລາກອນຂອງສູນ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ 40 ຄົນ;
ຜົນ ໃຫັ້ກບ
ັ້
ັ້
ັ້ ນຖານ
ັ້
8) ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງທາງດັ້
ານວິຊາຊີບ ແລະ ການສອນວິຊາຊີບຂັນພ
ໃຫັ້ແກິ່ ຄູຝຶກຂັນແຂວງ
ແລະ
ັ້ ອງ ໃຫັ້ໄດັ້ 40 ຄົນ;
ຂັນເມ
ັ້
ັ້ ດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົນ
ັ້ ໃຫັ້ສໍາເລັດ
ັ ສູດບໍາລຼຸ ງຍົກລະດັບການສຶກສາຊັນປະຖົ
9) ປັບປຼຸ ງຫກ
ມ ແລະ ຊັນມັ
ັ້
ໂດຍພນຖານ;

ັ້
ັ້ ນຖານ
ັ ສູດວິຊາຊີບຂັນພ
10) ສັ້າງຫກ
ສາຂາໃໝິ່ ໃຫັ້ໄດັ້ 2 ສາຂາວິຊາ;

ັ້
ິ ໃຫັ້ໄດັ້ໂດຍພນຖານ.
11) ສັ້າງລະບຽບການ ກິ່ ຽວກັບການຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານການຮຽນຮູ ຕັ້ ະຫອດຊີວດ
5.3.3. ວຽກຈຼຸດສຼຸ ມ

ັ້ ນເດັກນັ້ອຍກຼຸິ່ ມເປົາໝາຍອາຍຼຸ
ັ້
ັ້ ງການ
1) ສບຕໍິ່ເກັບກໍາຂໍມູ
6-14 ປີ ແລະ ອາຍຼຸ 15-40 ປີ ທີິ່ບໍິ່ມີໂອກາດ ເຂົາເຖິ
ັ້
ັ້ ດທະຍົມ ແລະ ສບຕໍິ່ຈັດ
ສຶກສາຊັນປະຖົ
ມ ແລະ ກຼຸິ່ ມເປົັ້າໝາຍໃນເກນ ອາຍຼຸ 15-35 ປີ ທີິ່ຍັງຮຽນບໍິ່ຈົບຊັນມັ

ັ້
ຕັງການຮຽນ-ການສອນ
ໃຫັ້ໄດັ້ຕາມຄາດໝາຍທີິ່ວາງໄວັ້ຢິ່າງມີຄຼຸນນະພາບ;
ັ້ ຽນໂດຍການປັບປຼຸ ງອາຄານສະຖານທີິ່, ສັ້າງສະ
2) ພັດທະນາສະຖານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ໃຫັ້ເປັນທີິ່ຈູງໃຈແກິ່ ຜູຮ
ພາບແວດລັ້ອມທີິ່ເປັນທີິ່ດຶງດູດ ແລະ ສະໜອງສິິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຈັດການຮຽນ-ການສອນ;
ັ້
ັ ສູ ນຝຶ ກອົບຮົມວິຊາຊີບພາກເອກະຊົນ ໂດຍສະເພາະແມິ່ ນກຼຸິ່ ມເປົາໝາຍ
3) ສົິ່ງເສີມການຝຶ ກອົບຮົມວິຊາຊີບໃຫັ້ກບ
ທີິ່ຢູິ່ໃນເຂດຕົວເມອງ ດັ້ວຍການຮິ່ວມກັນສະຖາບັນອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ ຂອງພາກລັດ ໃນການ
ວາງແຜນດໍາເນີນກິດຈະກໍາຕິ່ າງໆຮິ່ວມກັນ;

ັ້ ນຂິ່າວສານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ໃຫັ້ເປັ ນແບບອອນລາຍ
ັ້ ຄອງສະຖິຕ ິ ຂໍມູ
4) ພັດທະນາລະບົບການຄຼຸ ມ
ັ້ ບລະບົບຖານຂໍມູ
ັ້ ນສະຖິຕ ິ ສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໂດຍສົມທົບກັບສູ ນສະຖິຕ ິ ຕາມ
ແລະ ສາມາດເຊິ່ ອມເຂົາກັ
ມະຕິຂອງກອງປະຊຼຸມປະຈໍາປີ 2019 ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວາງອອກ;
5) ສັ້າງ, ປັບປຼຸ ງ ແລະ ພັດທະນາ ລະບຽບການທີິ່ກິ່ ຽວຂັ້ອງກັບວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ລວມ
ັ້ ນ, ທຽບເທົິ່າ ແລະ ທຽບໂອນ ຜົນການຮຽນຮູ ຕັ້ ະ
ທັງການສັ້າງລະບຽບການປະເມີນ, ການຮັບຮູ ,ັ້ ການຢັງຢ
ິ ;
ຫອດຊີວດ

ັ້
ັ ຄູສອນ ແລະ ບຼຸ ກຄະລາກອນ ທີິ່ສິດສອນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ໃຫັ້ເປັນ
6) ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ກບ
ັ ສູດແຕິ່ ລະວິຊາ ແລະ ພັ້ອມທັງ ຊຼຸກຍູ,ັ້ ຕິດຕາມ ການຊັບຊັ້ອນຄູສອນ
ຕາມລະບຽບການ ແລະ ໂຄງຮິ່າງຫກ
ໃຫັ້ຖກກັບວຼຸ ດທິການສຶກສາ ແລະ ສາຂາທີິ່ໄດັ້ຮຽນມາ;
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ັ້
ັ ຜູບ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານ ແລະ ບຼຸ ກຄະລາກອນກິ່ ຽວກັບວຽກງານກວດກາ, ເຄິ່ ອງມຕິດຕາມ
7) ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ກບ
ັ້
ັ ວຽກຈຼຸດສຼຸ ມ ແລະ ແຜນກິດຈະກໍາໃຫັ້ບນ
ັ ດາສູນການສຶກສານອກໂຮງ
ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້
ຮຽນທຼຸກຂັນ;

8) ໂຄສະນາ ແລະ ເຜີຍແຜິ່ ວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ໂດຍຜິ່ານສິ່ ຕິ່ າງໆ ເພິ່ ອໃຫັ້ປະຊາຊົນ, ອໍານາດການ
ັ້ ແລະ ໃຫັ້ຄວາມສໍາຄັນຕໍິ່ວຽກງານການສຶກສາ;
ັ້
ປົກຄອງຮັບຮູ ັ້, ເຂົາໃຈຫ
າຍຂຶນ
9) ສະໜອງສິ່ ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ອຼຸ ປະກອນຮັບໃຊັ້ ຢິ່າງພຽງພໍ ແລະ ແທດເໝາະກັບການດໍາເນີນກິດ
ັ້
ັ້ ນຖານ
ຈະກໍາການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການຝຶ ກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັນພ
ຂອງແຕິ່ ລະທັ້ອງຖິິ່ນ;

ັ້
ິ ານ-ຄຼຸ ມ
ັ້ ຄອງ ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນແຕິ່ ລະຂັນັ້ ແລະ ລວມເຖິງການຂຶນເລກ
10) ປັບປຼຸ ງລະບຽບການບໍລຫ
ິ ານຕໍິ່ຫົວໜິ່ວຍນັກຮຽນ ຂອງສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ.
ລະຫັດ ແລະ ເງ ິນບໍລຫ
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VI.

ຂະແໜງການຍິ່ ອຍການສຶກສາຄູ

6.1. ຜົນສໍາເລັດ

6.1.1. ການຂະຫຍາຍໂອກາດ ແລະ ຄວາມເທົິ່າທຽມ

ັ້
ັ້ ກສາຍ ໃນສະຖາບັນ
ໃນສົກຮຽນ 2019-2020, ການຮັບນັກຮຽນເຂົາຮຽນຄູ
ພາກປົກກະຕິ ຂອງທຼຸກຊັນທຼຸ
ັ້ ຮຽນ
ສັ້າງຄູ 16 ແຫິ່ ງໄດັ້ຫຼຸ ດຕົວເລກລົງ ແຕິ່ ການຍົກລະດັບວຼຸ ດທິການສຶກສາ ໃນພາກປົກກະຕິ ແລະ ພາກພັກສິນປີ
ັ້ ການຄັດເລອກນັກຮຽນເຂົາຮຽນຄູ
ັ້
ັ ຕາມມະຕິກອງ
ແມິ່ ນເພີິ່ມຂຶນ.
ທັງໃນແຜນ ແລະ ສອບເສັງຄັດເລອກ ໄດັ້ປະຕິບດ
ັ້ ລ
ໍ ຫ
ິ ານສະຖານການສັ້າງຄູ ປະຈໍາປີ 2019 ໂດຍເຫັນດີໃຫັ້ສະຖານການສັ້າງຄູທຼຸກແຫິ່ ງປະຕິບດ
ັ ແຜນຮັບ
ປະຊຼຸມຜູບ
ັ້
ນັກຮຽນນັກສຶກສາຄູສາໍ ລັບສົກຮຽນ 2019-2020 ຢິ່າງເຂັມງວດ
ຕາມອັດຕາສິ່ວນສອບເສັງ 80%, ຕົວເລກ
ັ້ ຽງໂດຍແມິ່ ນແຂວງເປັນຜູ ຄ
ັ ເບັຍລັ້
ັ້ ດ
ັ ເລອກ ແລະ ອີກ 10% ແມິ່ ນວິທະຍາໄລ
ແບິ່ງປັນ 20%, ໃນນັນັ້ 10% ໄດັ້ຮບ
ັ້
ຄູເປັນຜູເັ້ ລອກ ໂດຍອີງຕາມຜົນການສອບເສັງຄັດເລອກເຂົາຮຽນ.
ຈາກແຜນຕົວເລກຮັບນັກຮຽນ ແລະ ພະນັກງານ
ັ້
ັ້
ັ ຕົວຈິງແມິ່ ນ 3.139 ຄົນ, ຍິງ 2.041 (ຫຼຸ ດແຜນ 24,27%).
ເຂົາຮຽນຄູ
ຈໍານວນ 4.145 ຄົນ, ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້
ຕາຕະລາງທີ 8: ນັກຮຽນທີິ່ເຂົາຮຽນໃນແຕິ່
ລະສະຖາບັນສັ້າງຄູ ແລະ ຄະນະສຶກສາສາດ ສົກຮຽນ 2019-2020
ສາຍການຮຽນ

ຕົວເລກໃນແຜນ

ຕົວເລກຮັບຕົວຈິງ

ຄູອານຼຸບານ

390

441

ຄູປະຖົມ

390

388

ັ ທະຍົມ
ຄູມດ

840

575

220

108

220

127

275

145

240

281

420

466

ວິທະຍາໄລສົງ

180

66

ວິທະຍາໄລພາລະ ແລະ ສີລະປະສຶກສາ

270

154

ຄະນະສຶກສາສາດ 4 ແຫິ່ ງ

700

542

4.145

3.139

ຄູອານຼຸບານຮຽນຕໍິ່ເນິ່ ອງປົກກະຕິ
ຄູປະຖົມຮຽນຕໍິ່ເນິ່ ອງປົກກະຕິ

ັ ທະຍົມຮຽນຕໍິ່ເນິ່ ອງປົກກະຕິ
ຄູມດ
ັ້
ຄູອານຼຸບານຮຽນພັກສິນປີ
ັ້
ຄູປະຖົມຮຽນພັກສິນປີ

ລວມທັງໝົດ

ັ້ ນ: ກົມສັ້າງຄູ
ແຫິ່ ງຂໍມູ

6.1.2. ວຽກງານຄຼຸ ນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄິ່ອງ

ີ ານປັບປຼຸ ງຄຼຸ ນນະພາບໃນກໍິ່ສັ້າງ ແລະ ບໍາລຼຸ ງຄູໃນຫາຍດັ້ານ ທັງຢູິ່ພາຍໃນ
ໃນສົກຮຽນ 2019-2020, ໄດັ້ມກ
ັ້
ັ ສູດສັ້າງ
ສະຖາບັນສັ້າງຄູ ແລະ ໃນໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາຕິ່ າງໆ ເປັນຕົນແມິ່
ນ ໄດັ້ຝຶກອົບຮົມ-ແນະນໍາ ການນໍາໃຊັ້ຫກ
ັ້ ິ່ ມການສອນຫັ້ອງຄວບ; ຄູິ່ ມການສອນພາສາລາວ
ຄູອະນຼຸບານ ລະດັບປະລິນຍາຕີ ສະບັບປັບປຼຸ ງໃໝິ່; ພັດທະນາປຶມຄູ
ັ້
ັ ສູດຊັນັ້
ໃຫັ້ເດັກຊົນເຜົິ່າ. ພັ້ອມດຽວກັນນັນັ້ ກໍິ່ໄດັ້ຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊັ້ປຶມແບບຮຽນ
ແລະ ຄູິ່ ມຄູ ທຼຸກວິຊາໃນຫກ

ັ້
ປະຖົມສຶກສາຂັນັ້ ປ.1 ສະບັບປັບປຼຸ ງໃໝິ່ ໃຫັ້ແກິ່ ຄູ ຂັນັ້ ປ.1 ແລະ ການນໍາໃຊັ້ປຶມແບບຮຽນ
ແລະ ຄູິ່ ມຄູ ວິຊາ
ັ້
ຄະນິດສາດຊັນປະຖົ
ມສຶກສາ ປີ ທີ 2 ສະບັບປັບປຼຸ ງໃໝິ່ ໃຫັ້ແກິ່ ຄູສອນ ປ.2 ໃນທົິ່ວປະເທດທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະ
ຊົນ, ພັ້ອມທັງໄດັ້ຝຶກອົບຮົມກິ່ ຽວກັບການສຶກສາການສອນໃຫັ້ຄູອາຈານ ສາຍວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດໃນບັນດາ
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ົ
ີ ານສອນ ທີິ່ຄໍານຶງເຖິງຄວາມ
ວິທະຍາໄລຄູ ແລະ ຂະແໜງພັດທະນາຄູທິ່ ວປະເທດ.
ສໍາເລັດການພັດທະນາຄູິ່ມວິທກ
ັ້
ສະເໝີພາບລະຫວິ່າງຍິງ-ຊາຍ ເຂົາໃນກິ
ດຈະກໍາການສອນສາຍວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ວິສະວະກໍາ
ັ້ ດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົນ
ັ້ ແລະ ຝຶ ກອົບຮົມຄູຝຶກຂັນແຂວງ
ັ້
ສາດ ແລະ ຄະນິດສາດ (STEM Education) ໃນຊັນມັ
ັ້ ດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົນ
ັ້ ຮິ່ວມກັບອົງການ UNESCO Bangkok;
ທົິ່ວປະເທດ ແລະ ຄູສອນຊັນມັ
ເພິ່ ອແນໃສິ່ການປັບປຼຸ ງຄຼຸ ນນະພາບຂອງການສິດສອນຢູິ່ໂຮງຮຽນສາມັນຕິ່ າງໆ,ກົມສັ້າງຄູ ແລະ ກົມສາມັນສຶກ
ັ້
ັ ທະນາເນອໃນຄູິ່
ຶ ສານິເທດຊັນັ້
ສາ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການ ຢູນເີ ຊັບ ຍັງໄດັ້ພດ
ມການຍົກລະດັບຄູສກ
ັ້ ອງ, ຂັນແຂວງ
ັ້
ຶ ສານິເທດຂັນເມ
ີ ດັ້ວຍ.
ປະຖົມສຶກສາ; ພັ້ອມທັງໄດັ້ຝຶກອົບຮົມໃຫັ້ແກິ່ ຄູສກ
ແລະ ວິທະຍາໄລຄູອກ

ົ ລະດັບວຼຸ ດທິການສຶກສາ ຢູິ່ພາຍໃນ ແລະ ຕິ່ າງປະເທດໃນລະດັບຕິ່ າງໆ ຄ:
ຄູອາຈານ ຈໍານວນ 55 ຄົນໄດັ້ຍກ

ັ້ ງ 3 ຄົນ, ປະລິນຍາຕີ 14 ຄົນ, ປະລິນຍາໂທ 30 ຄົນ, ປະລິນຍາເອກ 8 ຄົນ.
ຊັນສູ
ິ ານ ແລະ ຄຼຸ ມ
ັ້ ຄອງ
6.1.3. ວຽກງານບໍລຫ

1) ວິທະຍາໄລຄູ 08 ແຫິ່ ງ, ວິທະຍາໄລພະລະສຶກສາ ແລະ ວິທະຍາໄລສີລະປະສຶກສາ ໄດັ້ປະກາດເປັນ
ວິທະຍາໄລປອດຢາເສບຕິດໃນສົກຮຽນ 2019;
2) ສາມາດຮັບຮອງຕໍາແໜິ່ງວິຊາການຄູປະຈໍາປີ 2018 ໃຫັ້ແກິ່ ຄູສອນໃນວິທະຍາໄລຄູ 08 ແຫິ່ ງ ແລະ ວິທະຍາ
ັ້ ິ່ ວຍອາຈານ 49 ຄົນ, ຍິງ 24 ຄົນ ແລະ
ໄລສົງ 02 ແຫິ່ ງ ຈໍານວນ 71 ຄົນ, ຍິງ 34 ຄົນ. ຕໍາແໜິ່ງຜູ ຊ
ຕໍາແໜິ່ງອາຈານ 22 ຄົນ (ຍິງ 10 ຄົນ);

3) ສໍາເລັດການສຶກສາ-ສໍາຫວດທັດສະນະ ແລະ ຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຂອງນັກສຶກສາ ເພິ່ ອວິເຄາະ-ປະເມີນຄວາມຮູ ັ້
ວິຊາສະເພາະ, ທັກສະການສອນຂອງຄູອາຈານ, ຊອກຫາບັນຫາ ແລະ ເພິ່ ອກໍານົດທິດທາງໃນການປັບປຼຸ ງ;
ົ ສະຖານະພາບຂອງວິທະຍາໄລຄູ 08 ແຫິ່ ງ ເປັ ນສະຖາບັນການສຶກສາຄູ. ໃນນີ ັ້ ໄດັ້
4) ສໍາເລັດການສະເໜີຂໍຍກ
ຜິ່ານການລົງກວດກາແລັ້ວ 02 ແຫິ່ ງ ແລະ ລໍຖາັ້ ການຮັບຮອງ;
5) ສໍາເລັດການຕິດຕາມ-ກວດກາ ວຽກງານປະກັນຄຼຸ ນນະພາບ ໃນວິທະຍາໄລຄູ 08 ແຫິ່ ງ ແລະ ວິທະຍາໄລສົງ
02 ແຫິ່ ງ;

ັ້ ນ ລະບົບ TEMIS ແລະ ເວບໄຊ ຮິ່ວມກັບວິທະຍາໄລຄູ 08 ແຫິ່ ງ, ວິທະຍາໄລ
6) ສໍາເລັດການປັບປຼຸ ງຖານຂໍມູ
ສົງ 02 ແຫິ່ ງ, ວິທະຍາໄລພະລະສຶກສາ ແລະ ສີລະປະສຶກສາ;
ີ ະປະສຶກສາ ແລະ ຕິດຕາມການຮຽນ-ການສອນວິຊາ
7) ສໍາເລັດການປະເມີນຄຼຸ ນນະພາບຄູພະລະສຶກສາ, ຄູສລ
ພະລະສຶກສາ, ວິຊາສີລະປະສຶກສາ ຢູິ່ໃນວິທະຍາໄລຄູ 8 ແຫິ່ ງ.
6.2.

ບັນຫາ ແລະ ສິິ່ງທັ້າທາຍ

ັ້
ີ ານົດໄວັ້;
1) ວຼຸ ດທິການສຶກສາຂອງຄູຈາໍ ນວນໜຶິ່ງ ໃນແຕິ່ ລະຊັນຮຽນ
ຍັງບໍິ່ໄດັ້ມາດຕະຖານວິຊາຊີບຄູທິ່ ກໍ
2) ການຝຶ ກອົບຮົມຄູຍງັ ບໍິ່ມີປະສິດທິພາບສູງ, ກົນໄກຮັບປະກັນການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍິ່ເນິ່ ອງ ຍັງບໍິ່
ັ້
ັ້ ບການບໍາລຼຸ ງແຕິ່ ລະຄັງັ້ ຍັງບໍິ່ກົງກັບຕົວເລກທີິ່ເຂົາຮັ
ັ້ ບການຝຶ ກ
ິ ູທິ່ ເຂົ
ີ າຮັ
ເຂັມແຂງ
ແລະ ການເກັບກໍາສະຖິຕຄ
ອົບຮົມຕົວຈິງ;

ີ
3) ໂຕເລກການສະໜອງຄູຈາໍ ກັດ,
ການສະໜອງຄູບິ່ ໍພຽງພໍ
ໂດຍສະເພາະແມິ່ ນເຂດທີິ່ຢູິ່ຫິ່ າງໄກສອກຫກ
ິ່ຈຶງເປັນສາຍເຫດເຮັດໃຫັ້ມກ
ິ່
ິ່
ີ ານນໍາໃຊັ້ຄູທບໍ
ີ ິ່ ຖກກັບວຼຸ ດທິ ແລະ ສາຍວິຊາສະເພາະທີຮຽນຈົບ; ໃນຂະນະ
ີ ບໃໝິ່ທີິ່ໄດັ້ມາດຕະຖານ ແລະ ຄຼຸ ນນະພາບ ບໍິ່ໄດັ້ຮບ
ັ ການບັນຈຼຸ;
ດຽວກັນ ຄູທິ່ ຈົ
4) ການຈັດສັນຄູຄນໃໝິ່ ເພິ່ ອແກ ັ້ໄຂບັນຫາ ຄູເຫອບໍິ່ພໍ ລະຫວິ່າງໂຮງຮຽນຕໍິ່ໂຮງຮຽນ, ລະຫວິ່າງເມອງ ແລະ
ແຂວງ ຍັງພົບຄວາມຫຍຼຸ ງັ້ ຍາກ;
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5) ການປະສານງານລະຫວິ່າງວິທະຍາໄລຄູ ກັບໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ແລະ ກຼຸິ່ ມໂຮງຮຽນໃນການນໍາໃຊັ້ອຼຸບປະ
ກອນເຄິ່ ອງທົດລອງ ຍັງບໍິ່ທັນໄດັ້ດເີ ທົິ່າທີິ່ຄວນ.
6.3.

ິ ະສິດ ໃນສົກຮຽນ 2020-2021
ແຜນວຽກບູ ລມ

6.3.1. ຈຼຸດປະສົງ
ັ້
ັ້ ງຄັ້າງໃນແຕິ່ ລະວຽກຈຼຸດສຼຸ ມ
ັ ແກໄັ້ ຂຂໍຄົ
1) ເພິ່ ອສບຕໍິ່ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ

ແລະ ກິລາ 5 ປີ (2016-2020) ໃຫັ້ສອດຄິ່ອງກັບວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ແລະ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງ
ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປີ (2021-2025);
ັ້
2) ເພິ່ ອປັບປຼຸ ງຄຼຸ ນນະພາບຂອງການສຶກຊັນປະຖົ
ມ ທີິ່ກໍາລັງເລັິ່ງໃສິ່ການປັບປຼຸ ງທັກສະການອິ່ານ, ການຂຽນ ແລະ
ັ້
ັ້
ັ້ ິ່ ການຝຶ ກອົບ ຮົມຄູປະຈໍາການ, ສັ້າງ
ການຄິດໄລິ່ເລກພນຖານ
ຂອງນັກຮຽນຊັນປະຖົ
ມສຶກສາ ໂດຍເນັນໃສ
ັ້
ັ ;
ຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ແກິ່ ວຽກງານສຶກສານິເທດ ແລະ ການພັດທະນາກຼຸິ່ ມໂຮງຮຽນເປັນຫກ
ັ້ ິ່ ການສັ້າງຄູໃນສາຍທໍາມະຊາດ ແລະ ການຍົກລະດັບ
3) ເພິ່ ອຫຼຸ ດຜິ່ອນການສັ້າງຄູໃນສາຍວິຊາທີິ່ຄູເຫອ, ເນັນໃສ
ຄູປະຈໍາການໃຫັ້ໄດັ້ມາດຕະຖານ ແລະ ມີວຼຸດທິຖກຕັ້ອງກັບວິຊາທີິ່ສອນ.
ັ
6.3.2. ຄາດໝາຍຫກ

ັ້
1) ຮັບນັກຮຽນເຂົາຮຽນສາຍສັ້
າງຄູໃນສົກ 2020-2021 ຈໍານວນ 2.750 ຄົນ;

ັ້
ັ ສູດປະຖົມສຶກສາສະບັບປັບປຼຸ ງໃໝິ່ ຂັນັ້ ປ.2 ທຼຸກໆ
2) ຈັດຕັງການຝຶ
ກອົບຮົມຄູປະຈໍາການໃນການນໍາໃຊັ້ຫກ
ັ້
ຶ ສານິເທດຊັນປະຖົ
ວິຊາ ແລະ ປ.3 ວິຊາຄະນິດສາດ ທົິ່ວປະເທດ ໃຫັ້ໄດັ້ 100% ແລະ ສັ້າງຄູສກ
ມສຶກສາ ໃຫັ້
ໄດັ້ 70%;
3) ຍົກຖານະວິທະຍາໄລຄູໃຫັ້ເປັນສະຖາບັນການສຶກສາຄູ ຢິ່າງໜັ້ອຍ 2 ແຫິ່ ງ.
6.3.3. ວຽກຈຼຸດສຼຸ ມ

1) ສບຕໍິ່ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຮູ ັ້ ແລະ ແນວຄວາມຄິດ ກິ່ ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ຄວາມເທົິ່າທຽມ ເຂົາັ້
ັ ສູດສັ້າງຄູແຕິ່ ລະສາຍ;
ໃນການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ຫກ

2) ສບຕໍິ່ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຮູ ັ້ ແລະ ແນວຄວາມຄິດ ກຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ຄວາມເທົິ່າທຽມ ເຂົາັ້
ັ ສູດການຝຶ ກອົບຮົມຄູປະຈໍາການ ໃນທຼຸກໆໂມດູນ;
ໃນຫກ

ັ ສູດສັ້າງຄູ ທຼຸກລະດັບ-ສາຂາ ທັງລະບົບປົກກະຕິ ແລະ ລະບົບຕໍິ່ເນິ່ ອງ;
3) ສບຕໍິ່ປັບປຼຸ ງຫກ

4) ສບຕໍິ່ຕິດຕາມການປັບປຼຸ ງເຄອຂິ່າຍການຮິ່ວມມລະຫວິ່າງບັນດາສະຖານການສັ້າງຄູ ແລະ ການພັດທະນາວິ
ຊາຊີບແບບຕໍິ່ເນິ່ ອງ ໃນຮູ ບແບບການສຶກສາການສອນ (Lesson Study) ຮິ່ວມກັນລະຫວິ່າງ ວິທະຍາໄລຄູ
, ໂຮງຮຽນປະຖົມສາທິດ ແລະ ໂຮງຮຽນປະຖົມໃນເຄອຂິ່າຍ;

ັ້ ນຂະຫຍາຍ ບົດບັນທຶກຄວາມ
5) ສບຕໍິ່ແລກປິ່ຽນບົດຮຽນທາງດັ້ານວິຊາການ ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕັງຜັ
ັ້
ິ່ າງວິທະຍາໄລຄູດວ
ັ້ ຍກັນ, ມະຫາວິທະຍາໄລຕິ່ າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕິ່ າງປະເທດ;
ເຂົາໃຈລະຫວ
6) ຖອດຖອນບົດຮຽນ ກິ່ ຽວກັບວຽກງານການຝຶ ກຫັດວິຊາຊີບຄູ ຂອງບັນດາສະຖາບັນສັ້າງຄູ 16 ແຫິ່ ງ ແລະ
ປັບປຼຸ ງຄູິ່ມການຝຶກຫັດວິຊາຊີບຄູ;

ັ້
7) ອອກຂໍແນະນໍ
າ ການນໍາໃຊັ້ມາດຕະຖານການສອນຂອງຄູ ພັ້ອມທັງ ຕິດຕາມ-ປະເມີນ ຜົນການນໍາໃຊັ້ມາດ
ຕະຖານດັິ່ງກິ່ າວ;
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ັ້ ງ ຢູິ່ວິທະຍາໄລຄູປາກເຊ ແລະ
ັ ສູດພະລະສຶກສາຊັນສູ
8) ຕິດຕາມການດໍາເນີນ ການຮຽນ-ການສອນ ໃນຫກ
ັ ສູດດັິ່ງກິ່ າວ;
ວິທະຍາໄລຄູຄງັ ໄຂ ພັ້ອມທັງປະເມີນຫກ

ັ້ ນ ແລະ ນິຕກ
ິ ໍາກິ່ ຽວກັບ ການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍິ່ເນິ່ ອງ ສໍາລັບການບໍາລຼຸ ງ
9) ສບຕໍິ່ປັບປຼຸ ງລະບົບຖານຂໍມູ
ຄູປະຈໍາການ ແລະ ການສຶກສານິເທດ;

ັ້
ັ (Action Research) ກິ່ ຽວກັບຜົນການຮຽນການສອນໃນຊັນປະຖົ
10) ດໍາເນີນການວິໄຈພາກປະຕິບດ
ມສຶກ
ສາ ດັ້ວຍການຮິ່ວມມລະຫວິ່າງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ສະຖາບັນສັ້າງຄູ ແລະ ພາກສິ່ວນທີິ່
ກິ່ ຽວຂັ້ອງ;

11) ຝຶກອົບຮົມການປະດິດ ສິ່ -ອຼຸ ປະກອນ ການຮຽນ-ການສອນ ໃຫັ້ຄູສອນຄະນິດສາດ ແລະ ວິທະຍາສາດທໍາມະ
ຊາດ ໃນວິທະຍາໄລຄູ ແລະ ໂຮງຮຽນປະຖົມ ຮິ່ວມກັບອົງການ SEAMEO RECSAM;

ັ້
ຶ ສານິເທດ ຊັນປະຖົ
ັ ສູດ 2 ໂມດູນ) ພັ້ອມທັງລົງຕິດ
12) ສບຕໍິ່ຍົກລະດັບ ຄູສກ
ມສຶກສາ ທົິ່ວປະເທດ (ຕາມຫກ
ັ້ ອງ;
ັ ວຽກຕົວຈິງ ຂອງຄູສກ
ຶ ສານິເທດ ຂັນເມ
ຕາມ-ຊິ່ວຍເຫອ ແລະ ປະເມີນ ການລົງປະຕິບດ

ັ້
ັ ສູດຊັນປະຖົ
13) ແນະນໍາການນໍາໃຊັ້ຫກ
ມສຶກສາ ປີທີ 2 ສະບັບປັບປຼຸ ງໃໝິ່ (ທຼຸກວິຊາ) ແລະ ຄະນິດສາດ ຊັນັ້
ປະຖົມສຶກສາປີ ທີ 3 ໃຫັ້ຄູສອນ ປ.2 ແລະ ປ.3 ໃນທົິ່ປະເທດ;

ັ້
ີ ານສອນຫັ້ອງຄວບອາຍຼຸ ເດັກ 3-5 ປີ ໃຫັ້ແກິ່ ຄູສອນຢູິ່ບັ້ານເປົາໝາຍຂອງໂຄງການ
14) ຝຶກອົບຮົມວິທກ
ການສຶກ
ັ້
ສາກິ່ ອນໄວຮຽນ ແລະ ຄູສອນໃນເມອງເປົາໝາຍຂອງອົ
ງການ SVA ໃນ ແຂວງຫວງພະບາງ;

15) ສບຕໍິ່ພັດທະນາຄູິ່ມວິທເີ ຮັດວຽກຂອງໂຮງຮຽນອະນຼຸບານ ແລະ ໂຮງຮຽນປະຖົມສາທິດ;

16) ປຶກສາຫາລກິ່ ຽວກັບ ສູນແຫິ່ ງການພັດທະນາວິຊາຊີບ CPD ຂອງວິທະຍາໄລຄູ ແລະ ຝຶ ກອົບຮົມໃຫັ້ແກິ່ ຄູ
ິ ານດັ້ານວິຊາການໃຫັ້ແກິ່ ຊຼຸມຊົນ ໂດຍສະເພາະ ວຽກງານການສຶກ
ອາຈານ ໃນວິທະຍາໄລຄູ ໃນການໃຫັ້ບໍລກ
ສານິເທດ;

ົ ສະຖານະພາບຂອງ
17) ສບຕໍິ່ຕິດຕາມ ແລະ ປະສານກັບພາກສິ່ວນທີິ່ກິ່ ຽວຂັ້ອງ ກິ່ ຽວກັບການສະເໜີ ຂໍຍກ
ວິທະຍາໄລຄູ ເປັນສະຖາບັນການສຶກສາຄູ;

ັ້
ັ ວຽກງານການປະກັນຄຼຸ ນນະພາບ ພາຍໃນສະຖາບັນສັ້າງຄູ
18) ຖອດຖອນບົດຮຽນ ກິ່ ຽວກັບການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ແລະ ລົງຕິດຕາມ-ກວດກາ ການປະກັນຄຼຸ ນນະພາບພາຍໃນວິທະຍາໄລຄູ 08 ແຫິ່ ງ ແລະ ວິທະຍາໄລສົງ 02
ແຫິ່ ງ ປະຈໍາຮຽນ 2019-2020;

19) ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຊຼຸກຍູ ັ້ການປັບປຼຸ ງສູນແຫິ່ ງການພັດທະນາ ເພິ່ ອກາັ້ ວສູິ່ ສູນແຫິ່ ງຄວາມເປັນເລີດ ໃນ
ສາຂາວິຊາຄູໃດໜຶິ່ງ ຂອງວິທະຍາໄລຄູແຕິ່ ລະແຫິ່ ງ;
ັ້ ິ່ ງຂັນຮັກຊາດພັດທະນາ (3 ຂໍແຂ
ັ້ ິ່ ງຂັນ ແລະ 8 ຂໍແຂ
ັ້ ິ່ ງຂັນຂອງວິທະຍາໄລຄູ);
20) ປະເມີນຂໍແຂ

ັ້ ນໍາໃຊັ້ ແລະ ບໍາລຼຸ ງຮັກສາເວບໄຊບົດຮຽນເອເລັກໂຕນິກ ສາຍສັ້າງຄູ;
21) ປັບປຼຸ ງ ຄູິ່ມການຕິດຕັງ,
ິ ໍາວິ່າດັ້ວຍການອອກໃບອະນຼຸຍາດການສອນໃຫັ້ແກິ່ ຄູ;
22) ສັ້າງນິຕກ

ັ້
ັ້ VIII;
ັ ວຽກງານສັ້າງຄູໄລຍະທັ້າຍຂອງແຜນງານ 05 ປີ ຄັງທີ
23) ປະເມີນຜົນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
24) ຍົກລະດັບຄູສອນໃນສາຍສາມັນ ທີິ່ສອນບໍິ່ຖກວຼຸ ດທິ ແລະ ບໍິ່ຖກວິຊາສະເພາະ ດັ້ວຍຫາຍຮູ ບແບບ;

ັ້ ນຄູທິ່ ຮຽນຈົ
ີ
25) ເກັບກໍາຂໍມູ
ບຈາກວິທະຍາໄລຄູ ທີິ່ຖກບັນຈຼຸໃນໂຮງຮຽນສາມັນຂອງເມອງ, ແຂວງໃນເຂດບໍລ ິ
ການ ແລະ ຂະແໜງການອິ່ ນໆ ເພິ່ ອສຶກສາ, ປະເມີນຄວາມຕັ້ອງການຄູ ແລະ ຄຼຸ ນນະພາບຂອງນັກສຶກສາຄູທິ່ ີ
ຜະລິດອອກສູິ່ ສັງຄົມ;

ັ້
ິ ໍາ ກິ່ ຽວກັບການຄັດເລອກນັກຮຽນເຂົາຮຽນໃນສາຍສັ້
26) ປັບປຼຸ ງນິຕກ
າງຄູ.
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VII.

ຂະແໜງການຍິ່ ອຍ ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຝຶ ກອົບຮົມວິຊາຊີບ

7.1. ຜົນສໍາເລັດ

7.1.1. ວຽກງານຂະຫຍາຍໂອກາດ ແລະ ຄວາມເທົິ່າທຽມ

ັ້ ບການຄຼຸ ມ
ັ້ ຄອງທາງ
ໃນສົກຮຽນ 2019-2020 ມີສະຖານອາຊີວະສຶກສາທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ທີິ່ຂຶນກັ

ດັ້ານວິຊາການຂອງກົມອາຊີວະສຶກສາມີທງັ ໝົດ 92 ແຫິ່ ງ, ມີພະນັກງານ-ຄູອາຈານ ທັງໝົດ 4.263 ຄົນ, ຍິງ 1.532
ັ ຮຽນ-ນັກສຶກສາທັງໝົດ 52.252 ຄົນ, ຍິງ 23.194 ຄົນ, ເຊິິ່ງແຍກພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຄ: 1)
ຄົນ ແລະ ມີນກ
ັ້ ບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ມີທງັ ໝົດ 25 ແຫິ່ ງ, ມີພະນັກງານ-ຄູ
ສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ພາກລັດທີິ່ຂຶນກັ

ັ ຮຽນ-ນັກສຶກສາທັງໝົດ 34.606 ຄົນ; ຍິງ 13.589 ຄົນ
ອາຈານ ທັງ ໝົດ 2.179 ຄົນ, ຍິງ 824 ຄົນ ແລະ ມີນກ
ັ້ ບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ມີທງັ ໝົດ 67 ແຫິ່ ງ, ມີ
, 2) ສະຖານອາຊີວະສຶກສາພາກເອກະຊົນທີິ່ຂຶນກັ
ັ ເຊີນ 845 ຄົນ)
ພະນັກງານ-ຄູອາຈານ ທັງໝົດ 2.084 ຄົນ, ຍິງ 708 ຄົນ (ຄູປະຈໍາການ 1.098 ຄົນ ແລະ ຄູຮບ
ັ້
ັ ຮຽນ-ນັກສຶກສາທັງໝົດ 17.646 ຄົນ; ຍິງ 9.605 ຄົນ. ການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ແຜນພັດທະນາອາຊີວະ
ແລະ ມີນກ
ບດ

ົ ສໍາເລັດດັິ່ງນີ:ັ້
ສຶກສາໃນ 1 ປີ ຜິ່ານມາ ມີຜນ
ັ້
ິ່ າງໃຫັ້ບນ
ັ ດາສະຖານອາຊີວະສຶກສາຕິ່ າງໆຈໍານວນໜຶິ່ງ ເຊັິ່ນ: ການກໍິ່ສັ້າງ
1) ສໍາເລັດການຂະຫຍາຍພນຖານໂຄງລ
ັ້
ັ້ ຂອງວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ລາວ-ເຢຍລະ
ັ , ຕະຂິ່າຍໄຟຟັ້າ, ນໍາປະປາ
ໂຮງຊິ່າງ, ອາຄານຮຽນ, ຫໍພກ
ແລະ ຮົວ
ຶ ສະໜັບສະໜູນຂອງໂຄງການສະໜັບສະໜູນການເງ ິນອາຊີວະ
ມັນ, ວິທະຍາເຂດບັ້ານ ຊຽງດາ ພາຍໃຕັ້ທນ
ສຶກສາ (VEFF) ແລະ ທຶນສົມທົບຂອງໂຄງການຂອງລັດຖະບານ;

ັ ຂອງວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ແຂວງວຽງຈັນ, ວິທະຍາເຂດເມອງ
2) ສໍາເລັດການກໍິ່ສັ້າງໂຮງແຮມຝຶ ກພາກປະຕິບດ
ວັງວຽງ ພາຍໃຕັ້ໂຄງການ ທັກສະກິ່ ຽວກັບວຽກງານທິ່ ອງທິ່ ຽວ ລາວ/029;

ັ້ າັ້ ນພະລັງງານແສງຕາເວັນ ຮິ່ວມກັບບໍລສ
ິ ດ
ັ ຣາດຊະບູລກ
ີ ຣຼຸ ບ ທີິ່ວິທະຍາໄລເຕັກ
3) ສໍາເລັດການສັ້າງສູນຮຽນຮູ ດ
ນິກ ແຂວງຄໍາມິ່ ວນ;

ັ ນັກຮຽນ, ຫໍພກ
ັ ຄູ ແລະ ກໍິ່ສັ້າງຫັ້ອງການຂະແໜງປູກຝັ ງຂອງໂຮງ
4) ສໍາເລັດການປັບປຼຸ ງ ແລະ ສັ້ອມແປງຫໍພກ
ຮຽນວິຊາຊີບ ແຂວງໄຊສົມບູນ ໂດຍນໍາໃຊັ້ການລົງຝຶ ກງານຂອງນັກຮຽນປີ ສຼຸດທັ້າຍ ຂອງ 4 ວິທະຍາໄລ;

ັ້
5) ຍົກລະດັບສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ນໍາບາກ,
ແຂວງຫວງພະບາງ ເປັນໂຮງຮຽນເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແບບປະສົມ
ັ້
ນໍາບາກ
ແຂວງຫວງພະບາງ;
6) ສະໜອງອຼຸ ປະກອນເຕັກນິກ, ສິ່ ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ເຟີນເີ ຈີໃຫັ້ແກິ່ 08 ວິທະຍາໄລໂດຍການສະໜັບ
ັ້
ສະໜູນຈາກໂຄງການສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ແກິ່ ວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ໄລຍະ 2 (SSTVET);

ັ້ າັ້ ນການກະສິກໍາແບບຍນຍົງໃຫັ້ແກິ່ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງຄໍາ
7) ສໍາເລັດການ ສັ້າງສູນຮຽນຮູ ດ
ັ ການຊິ່ວຍເຫອຈາກອົງການ
ມິ່ ວນ ແລະ ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແບບປະສົມ ແຂວງເຊກອງ ໂດຍໄດັ້ຮບ
TICA;
8) ສໍາເລັດການສັ້ອມແປງໂຮງຝຶ ກງານສາຂາຊິ່າງໄມ ັ້ ຂອງສະຖາບັນພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ ໂດຍການສະໜັບ
ສະໜູນຈາກໂຄງການຮິ່ວມມລາວ-ເຢຍລະມັນ.
7.1.2. ຄຼຸ ນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄິ່ອງ
ເພິ່ ອເປັນການປັບປຼຸ ງຄຼຸ ນນະພາບຂອງການສິດສອນ ຢູິ່ບັນດາສະຖານອາຊີວະສຶກສາຕິ່ າງໆ, ກົມອາຊີວະສຶກ
ົ ທວນ, ປັບປຼຸ ງ ແລະ ພັດທະນາຫກ
ັ ສູດການຮຽນ-ການ
ສາ ໂດຍສົມທົບກັບພາກສິ່ວນຕິ່ າງໆທີິ່ກິ່ ຽວຂັ້ອງໄດັ້ທບ
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ັ ສູດວິຊາຊີບຈໍານວນ 41 ຫກ
ັ ສູດ; ສໍາເລັດການທົບທວນ
ສອນຈໍານວນໜຶິ່ງເຊັິ່ນ: ໄດັ້ສາັ້ ງ ແລະ ພັດທະນາຫກ
ັ້
ັ ຫກ
ັ ສູດວິຊາຊີບ ຈໍານວນ 20 ຫກ
ັ ສູດ ແລະ ພັດທະນາຮູ ບແບບການຮຽນ-ການສອນແບບຄວບ
ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້
ັ ຕັງປະຕິ
ັ ທົດລອງຢູິ່ສະຖານອາຊີວະສຶກສາ 4 ແຫິ່ ງ. ນອກນັນັ້ ກໍິ່ໄດັ້ພດ
ັ ທະນາຮູ ບແບບການ
ຄູິ່ (DCT) ເຊິິ່ງໄດັ້ຈດ
ບດ
ັ້
ຮຽນ-ການສອນແບບເນັນສະມັ
ດຖະພາບ (CBT) ສາຂາວິຊາ ອາຫານການໂຮງແຮມ ແລະ ການທິ່ ອງທິ່ ຽວ, ເຊິິ່ງຈັດ

ັ້
ັ ໃນສະຖານອາຊີວະສຶກສາ 17 ແຫິ່ ງ.
ຕັງປະຕິ
ບດ
ີ ານຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຍົກລະດັບ
ເພິ່ ອປັບປຼຸ ງຄຼຸ ນນະພາບການສິດສອນ ຢູິ່ສະຖານອາຊີວະສຶກສາຕິ່ າງໆ, ໄດັ້ມກ
ີ ານສິດສອນ ຢູິ່ພາຍໃນ ແລະ ຕິ່ າງປະເທດຈໍານວນຫາຍ
ໃຫັ້ພະນັກງານຄູ-ອາຈານທາງດັ້ານວິຊາສະເພາະ ແລະ ວິທກ
ັ້ ງ 110 ຄົນ; ຝຶ ກອົບຮົມ ດັ້ານວິຊາ
ສົມຄວນຄ: ລະດັບປະລີນຍາໂທ 37 ຄົນ, ປະລີນຍາຕີ 178 ຄົນ ແລະ ຊັນສູ
ສະເພາະໃຫັ້ພະນັກງານ-ຄູອາຈານ ຢູິ່ພາຍໃນ ແລະ ຕິ່ າງປະເທດ ຈໍານວນ 883 ຄົນ ແລະ ຝຶ ກອົບຮົມ ວິຊາຄູໃຫັ້ຄູ
ສອນຈໍານວນ 1.016 ຄົນ.
ິ ານ ແລະ ການຄຼຸ ມ
ັ້ ຄອງ
7.1.3. ການບໍລຫ
ັ້ ຄອງວຍກງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບ, ກົມອາຊີວະສຶກສາ ໄດັ້
ເພິ່ ອປັບປຼຸ ງລະບົບການຄຼຸ ມ
ສົມທົບກັບທຼຸກພາກສິ່ວນທີິ່ກິ່ ຽວຂັ້ອງ ປັບປຼຸ ງກົດໝາຍວິ່າດັ້ວຍອາຊີວະສຶກສາ ພັ້ອມທັງໄດັ້ດໍາເນີນການເຜີຍແຜິ່ຢິ່າງ
ັ້ ິ່ ໄດັ້ມກ
ີ ານປັບປຼຸ ງກົງຈັກການຈັດຕັງັ້ ຊຼຸກຍູບັ້ ນ
ັ ດາສະຖານອາຊີວະສຶກສາຈໍານວນໜຶິ່ງ
ກວັ້າງຂວາງ. ຄຽງຄູິ່ກັນນັນກໍ
ັ້ ນແມິ່
ັ້
ັ້
ເປັນຕົ
ນສໍາເລັດການປັບປຼຸ ງກົງຈັກການຈັດຕັງຂອງວິ
ທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປິ່າສັກ, ວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາ

ຊີບແຂວງຫວງພະບາງ, ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກລາວ-ເຢຍລະມັນ, ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງຈໍາປາສັກ,
ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງຄໍາມິ່ ວນ, ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ-ກະສິກໍາດົງຄໍາຊັ້າງ, ວິທະຍາໄລເຕັກນິກສັບພະ
ວິຊາ ແລະ ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແບບປະສົມ ແຂວງບໍິ່ແກວັ້ .
7.2. ບັນຫາ ແລະ ສິິ່ງທັ້າທາຍ

ັ້
ັ ບັນດາກິດຈະກໍາຕິ່ າງໆທີິ່ໄດັ້ກິ່າວມາຂັ້າງເທິງນັນັ້ ຍັງມີບນ
ັ ຫາ
ຄຽງຄູິ່ກັບຜົນສໍາເລັດໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້ ງຄັ້າງທີິ່ຈະຕັ້ອງໄດັ້ປັບປຼຸ ງ ແລະ ແກໄັ້ ຂໃຫັ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງດັິ່ງນີ:ັ້
ແລະ ຂໍຄົ

ັ ສູດວິຊາຊີບຈໍານວນໜຶິ່ງຍັງບໍິ່ທັນປັບປຼຸ ງ ໃຫັ້ທນ
ັ ກັບຄວາມຕັ້ອງການຂອງຕະຫາດແຮງງານ;
1) ຫກ
2) ອຼຸ ປະກອນເຕັກນິກ ແລະ ສິ່ ການສອນຈໍານວນໜຶິ່ງ ຍັງບໍິ່ທັນສະໄໝຕໍິ່ກັບການຂະຫຍາຍຕົວທາງດັ້ານ
ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ;

3) ການປະສານງານກັບສະຖານປະກອບການ ແລະ ພາກສິ່ວນທີິ່ກິ່ ຽວຂັ້ອງ ຍັງບໍິ່ທັນເລິກເຊິິ່ງ ແລະ ຮິ່ວມມຢິ່າງ
ກວັ້າງຂວາງ;
ັ້
ິ່ າງທາງດັ້ານອິນເຕີເນັດຢູິ່ສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ຍັງບໍິ່ທັນມີຄວາມພັ້ອມທີິ່ຈະນໍາໃຊັ້ ICT ເຂົາັ້
4) ພນຖານໂຄງລ

ັ້ ນ-ຂິ່າວສານ ແລະ ນໍາໃຊັ້ເຂົາໃນການຈັ
ັ້
ິ ານ-ຈັດການ ຂໍມູ
ໃນການບໍລຫ
ດການຮຽນ-ການສອນ;
ັ້ ໍລຫ
ິ ານ, ພະນັກງານ, ຄູອາຈານ ຈໍານວນໜຶິ່ງ ຍັງຂາດປະສົບການໃນການບໍລຫ
ິ ານຄຼຸ ມ
ັ້ ຄອງ ແລະ ການສິດ
5) ຜູບ
ສອນ.
ິ ະສິດ ໃນສົກຮຽນ 2020-2021
7.3. ແຜນວຽກບູລມ
7.3.1. ຈຼຸດປະສົງ

ັ້
ັ້ ແລະ ມັດທະຍົມປາຍ ເຂົາຮຽນ
ັ້
1) ສົິ່ງເສີມ ແລະ ຂະຫຍາຍການເຂົາຮຽນຂອງນັ
ກຮຽນທີິ່ຈົບມັດທະຍົມຕົນ
ັ້
ສາຍອາຊີວະສຶກສາໃນຮູ ບແບບຕິ່ າງໆໃຫັ້ຫາຍຂຶນ;
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ັ້
ັ້ ງການຮຽນສາຍອາຊີວະສຶກສາ ໃຫັ້ເທົິ່າທຽມກັນສໍາລັບ
2) ເພີິ່ມການເຂົາຮຽນ
ແລະ ປັບປຼຸ ງລະບົບການເຂົາເຖິ
ັ້ ອ
ັ້ ຍໂອກາດຈາກເຂດຫິ່ າງໄກສອກຫກ
ີ ດັ້ວຍການໃຫັ້ທນ
ຶ ການສຶກສາ;
ນັກຮຽນຍິງ, ຊົນເຜົິ່າ ແລະ ຜູ ດ
ັ ສະໄໝ ແລະ ແທດເໝາະ
3) ຍົກລະດັບສະມັດຖະພາບການຮຽນ-ການສອນໃນສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ໃຫັ້ທນ
ກັບການຂະຫຍາຍຕົວທາງດັ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ;
ັ ສູດອາຊີວະສຶກສາ ທີິ່ມີຢິ່ ູແລັ້ວ ແລະ ສັ້າງຫກ
ັ ສູດໃໝິ່ ໃຫັ້ສອດຄິ່ອງກັບຄວາມຕັ້ອງການຂອງ
4) ປັບປຼຸ ງຫກ
ິ່
ັ້
ຕະຫາດແຮງງານ ແລະ ເຊອມໂຍງກັບພາກພນ ແລະ ສາກົນ;
ັ້ ຄອງ-ບໍລຫ
ິ ານ, ການຈັດການຮຽນ-ການສອນຂອງຜູ ບ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານ ແລະ ຄູ
5) ຍົກລະດັບສະມັດຖະພາບການຄຼຸ ມ
ສອນໃນສະຖານອາຊີວະສຶກສາ;

ັ້
ິ່ ວມມລະຫວິ່າງພາກທຼຸລະກິດ ແລະ ພາກສິ່ວນອິ່ ນ ໃຫັ້ມສ
ີ ິ່ ວນຮິ່ວມໃນການພັດ
6) ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງການຮ
ັ ສູດ, ສິ່ ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ຝຶ ກອົບຮົມວິຊາຊີບ ໃຫັ້ນບ
ັ ມ ັ້
ທະນາມາດຕະຖານອາຊີບ, ພັດທະນາຫກ
ັ້
ນັບຫາຍຂຶນ;

ິ ໍາໃຕັ້ກດ
ົ ໝາຍ ເພິ່ ອຄຼຸ ມ
ັ້ ຄອງອາຊີວະສຶກສາ ໃຫັ້ມປ
ີ ະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜນ
ົ .
7) ສັ້າງນິຕກ
ັ
7.3.2. ຄາດໝາຍຫກ

ັ້
1) ຮັບນັກຮຽນເຂົາໃນລະບົ
ບຕິ່ າງໆ ໃຫັ້ໄດັ້ 16.000 ຄົນ.

2) ຝຶກອົບຮົມຄູປະຈໍາການທັງພາຍໃນ ແລະ ຕິ່ າງປະເທດໃຫັ້ໄດັ້ 660 ເທິ່ ອຄົນ.
3) ສົິ່ງພະນັກງານ ແລະ ຄູອາຈານໄປຍົກລະດັບໃຫັ້ໄດັ້ 300 ຄົນ.
7.3.3. ວຽກຈຼຸດສຼຸ ມ
ັ້
ິ່ າງຂອງສະຖານອາຊີວະສຶກສາ;
1) ສບຕໍິ່ປັບປຼຸ ງ ແລະ ຂະຫຍາຍ ພນຖານໂຄງລ
2) ສບຕໍິ່ສະໜອງອຼຸ ປະກອນເຕັກນິກ ແລະ ສິ່ ການຮຽນ-ການສອນໃຫັ້ສະຖານອາຊີວະສຶກສາ;
ັ ສູດວິຊາຊີບໃຫັ້ສອດຄິ່ອງກັບ ຄວາມຕັ້ອງການຂອງຕະຫາດແຮງງານ;
3) ປັບປຼຸ ງ ແລະ ພັດທະນາຫກ

ັ້
ັ້ ມັດທະຍົມປາຍ, ນັກຮຽນຊົນເຜົິ່າ, ຜູ ດ
ັ້ ອ
ັ້ ຍໂອກາດ,
4) ສົິ່ງເສີມການເຂົາຮຽນຂອງນັ
ກຮຽນຈົບມັດທະຍົມຕົນ,
ັ້ ງອາຊີວະສຶກສາ;
ັ້ ິ່ ູເຂດຫິ່ າງໄກສອກຫກ
ີ ແລະ ນັກຮຽນຍິງ ເຂົາເຖິ
ຜູຢ
ັ້
5) ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ແກິ່ ການປະສານງານລະຫວິ່າງສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ສະຖານປະກອບການ;

ັ້ ໍລຫ
ິ ານ ແລະ ຄູສອນວິຊາຊີບໃຫັ້ມຄ
ີ ຼຸ ນນະພາບ, ມີຄວາມສາມາດພຽງພໍ ໃນການຄຼຸ ມ
ັ້
6) ຝຶກອົບຮົມໃຫັ້ແກິ່ ຜູ ບ
ິ ານ ແລະ ຈັດການຮຽນ-ການສອນ;
ຄອງບໍລຫ
ິ ໍາໃຕັ້ກດ
ົ ໝາຍທີິ່ເຫັນວິ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ.
7) ສບຕໍິ່ສັ້າງນິຕກ
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VIII.
8.1.

ັ້ ງ
ຂະແໜງການຍິ່ ອຍການສຶກສາຊັນສູ

ຜົນສໍາເລັດ

8.1.1. ວຽກງານຂະຫຍາຍໂອກາດ ແລະ ຄວາມເທົິ່າທຽມ

ຶ ການສຶກສາ ແກິ່ ນັກຮຽນເກັິ່ງ
ໃນສົກຮຽນ 2019-2020 ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຍັງສບຕໍິ່ໃຫັ້ທນ

ັ້ ອ
ັ້ ຍໂອກາດ ໃນສັດ ສິ່ ວນ 20% ຂອງແຜນຮັບ ນັກ ສຶກ ສາທັງ ໝົດ ແລະ ອີກ 80% ແມິ່ ນຜິ່ ານການ
ແລະ ຜູ ດ
ັ້ ິ່ ໃນການສຶກ
ສອບເສັງຄັດເລອກ ແລະ ຈິ່ າຍຄິ່າຮຽນດັ້ວຍຕົນເອງ. ໃນສົກຮຽນ 2019-2020 ນັກສຶກສາທີິ່ເຂົາໃໝ
ັ້ ງ ລວມທັງປະລິນຍາເອກ, ປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາຕີ ໃນ 5 ມະຫາວິທະຍາໄລ ມີຈໍານວນ ທັງໝົດ
ສາຊັນສູ
ັ້
11.039 ຄົນ ແລະ ຈໍານວນນັກຮຽນທັງໝົດໃນ 5 ມະຫາວິທະຍາໄລ ມີ 39.277 ຄົນ. ພັ້ອມນີ ັ້ ການສຶກສາຊັນ

ັ້
ີ ານພັດທະນາຫກ
ັ ສູດ, ສົິ່ງເສີມການຄົນຄວັ້
ິ ານວິຊາການ ໃຫັ້ແກິ່ ສັງຄົມ, ສັ້າງ
ສູງຍັງໄດັ້ມກ
າວິທະຍາສາດ, ການບໍລກ
ັ້ ງແຫິ່ ງຊາດ ແລະ ບັນຈຼຸລດ
ັ ຖະກອນຄູ.
ຂອບວຼຸ ດທິການສຶກສາຊັນສູ
8.1.2. ຄຼຸ ນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄິ່ອງ

ັ້
ີ ານພັດທະນາຫກ
ັ ສູດ, ສົິ່ງເສີມການຄົນ
ຄຽງຄູິ່ກັບການຂະຫຍາຍໂອກາດ ແລະ ຄວາມເທົິ່າທຽມກັນ ໄດັ້ມກ

ິ ານວິຊາການ ໃຫັ້ແກິ່ ສັງຄົມ, ເຮັດວຽກງານປະກັນຄຼຸ ນນະພາບ, ສັ້າງຂອບວຼຸ ດທິການ
ຄວັ້າວິທະຍາສາດ, ການບໍລກ
ັ້ ງແຫິ່ ງຊາດ, ບັນຈຼຸລດ
ັ້ ິ່ ນຄ: ສໍາເລັດການຂໍອະນຼຸມດ
ັ ຖະກອນຄູ ຊິ່ ງໄດັ້ຮບ
ັ ຜົນສໍາເລັດທີິ່ພົນເດັ
ັ ນໍາໃຊັ້ຫກ
ັ
ສຶກສາຊັນສູ
ັ ສູດ (ອະນຼຸປະລິນຍາ 3 ຫກ
ັ ສູດ, ປະລິນຍາຕີ 43 ຫກ
ັ ສູດ, ປະລິນຍາໂທ 05 ຫກ
ັ ສູດ, ລົງເລິກ
ສູດທັງໝົດ 54 ຫກ
ັ້ ິ່ ງ 01 ຫກ
ັ້
ັ ສູດ, ຊິ່ຽວຊານຂັນໜຶ
ັ ສູດ ແລະ ຊິ່ຽວຊານຂັນສອງ
ັ ສູດ). ໄດັ້ຈດ
ັ ສົິ່ງພະນັກງານ
ຂະແໜງ 01 ຫກ
01 ຫກ

ັ້
ແລະ ຄູ-ອາຈານ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເປົາໝາຍໂຄງການ
SSHEP ທັງ 04 ແຫິ່ ງ ໄປຍົກລະດັບຢູິ່ພາຍໃນ ແລະ
ັ້ ຮຽນຫກ
ັ ສູດປະລິນຍາໂທຢູິ່ພາຍໃນ (ມະຫາວິທະຍາໄລແຫິ່ ງ
ຕິ່ າງປະເທດ ທັງໝົດ 100 ຄົນ, ຍິງ 53 ຄົນ. ໃນນັນ,
ັ ສູດປະລິນຍາໂທຢູິ່ຕິ່ າງປະເທດ 25 ຄົນ, ຍິງ 11 ຄົນ ແລະ ຮຽນ
ຊາດ) ຈໍານວນ 53 ຄົນ, ຍິງ 34 ຄົນ, ຮຽນຫກ
ັ ສູດປະລິນຍາເອກຢູິ່ຕິ່ າງປະເທດ ຈໍານວນ 22 ຄົນ, ຍິງ 08 ຄົນ.
ຫກ
ິ ານ ແລະ ຄູມ
ັ້ ຄອງ
8.1.3. ການບໍລຫ

ັ້ ງ ຊຶິ່ງຍົກລະດັບຈາກດໍາລັດວິ່າດັ້ວຍການສຶກສາຊັນັ້
1) ສໍາເລັດການສັ້າງ (ຮິ່າງ) ກົດໝາຍວິ່າດັ້ວຍການສຶກສາຊັນສູ
ັ ການຮັບຮອງຈາກກອງປະຊຼຸມລັດຖະບານ ເພິ່ ອກະກຽມສະເໜີຕິ່ ກອງປະຊ
ໍ
ສູງ ໂດຍໄດັ້ຮບ
ຼຸ ມສະໄໝສາ ມັນ
ເທິ່ ອທີ 10 ຂອງສະພາແຫິ່ ງຊາດ ຊຼຸດທີ VIII;

ັ້ ງ ຊຶິ່ງຖກຮັບຮອງຈາກລັດ
2) ສໍາເລັດການປັບປຼຸ ງດໍາລັດວິ່າດັ້ວຍຕໍາແໜິ່ງວິຊາການຄູ ຢູິ່ສະຖາບັນການສຶກສາຊັນສູ
ຖະບານ ເອກະສານສະບັບເລກທີ 03/ລບ, ລົງວັນທີ 10 ມັງກອນ 2020;
ັ້
3) ສໍາເລັດການປະກາດການແຂິ່ງຂັນເອົາທຶນການຄົນຄວັ້
າວິທະຍາສາດ ສໍາລັບຄູ-ອາຈານ ຈໍານວນ 41 ຫົວຂໍ ັ້
ັ ສູດ ເພິ່ ອນະວັດຕະກໍາສໍາລັບນັກສຶກສາຈໍານວນ 15 ຫົວຂໍ ັ້ ໃນ 04 ມະຫາ
ແລະ ທຶນກິດຈະກໍານອກຫກ
ັ້
ັ້
ວິທະຍາໄລເປົາໝາຍ
ພາຍໃຕັ້ການສະໜັບສະໜູນຂອງໂຄງການສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ແກິ່ ວຽກງານ ການ
ັ້ ງ ໄລຍະສອງ (SSHEP). ນອກຈາກນັນ,
ັ້ ຍັງໄດັ້ດໍາເນີນການຊຼຸກຍູ ັ້-ສົິ່ງເສີມໃຫັ້ຄູ-ອາຈານໃນຢູິ່
ສຶກສາຊັນສູ
ັ້ ງ ເພິ່ ອຍາດແຍິ່ ງເອົາທຶນຄົນຄວັ້
ັ້
ັ້
ສະຖານການສຶກສາຊັນສູ
າວິທະຍາສາດ ຈາກພາກສິ່ວນຕິ່ າງໆ ເປັນຕົນແມິ່
ນ:
ັ້
ທຶນລັດຖະບານ, ທຶນພາກສິ່ວນອຼຸ ດສະຫະກໍາ, ອົງການຈັດຕັງສາກົ
ນ ແລະ ອິ່ ນໆ;

ັ ສູດແຫິ່ ງຊາດໃນລະດັບອະນຼຸປະລິນຍາຮອດປະລິນຍາເອກ;
4) ສໍາເລັດການປັບປຼຸ ງມາດຕະຖານຫກ
ັ້ ກລົງວິ່າດັ້ວຍປະກາສະນີຍະບັດການສຶກສາຊັນສູ
ັ້ ງ;
5) ສໍາເລັດການສັ້າງຂໍຕົ
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ັ້ ນປະກາສະນີຍະບັດ ໃຫັ້ແກິ່ ນັກສຶກສາທີິ່ຈົບຈາກສະຖານການສຶກສາຊັນສູ
ັ້ ງ ໃນ ສປປ ລາວ
6) ສໍາເລັດການຢັງຢ
ັ້ ງຢູິ່ຕິ່ າງປະເທດ ຈໍານວນ
ຈໍານວນ 210 ຄົນ ແລະ ທຽບວຼຸ ດທິການສຶກສາທີິ່ຈົບຈາກສະຖາບັນການສຶກສາຊັນສູ
90 ຄົນ;

ັ້ ນລະບົບຄຼຸ ມ
ັ້ ຄອງມະຫາວິທະຍາໄລຂອງ ສປປ ລາວ (LUMS) ຢູິ່ 4 ມະຫາ
7) ໄດັ້ດໍາເນີນການສັ້າງຖານຂໍມູ
ັ້
ັ້ ຄອງການເງ ິນ, ການຄຼຸ ມ
ັ້
ວິທະຍາໄລ ເພິ່ ອເປັນຊິ່ອງທາງໃນການເຜີຍແຜິ່ການຄົນຄວັ້
າວິທະຍາສາດ, ການຄຼຸ ມ
ຄອງພະນັກງານ ແລະ ຄູ-ອາຈານ ແລະ ພະນັກງານ;
ົ ັ້
ິ ໍາຄຼຸ ມ
ັ້ ຄອງການຮຽນ-ການສອນ ຜິ່ານສິ່ ເອເລັກໂຕຣນິກ (E-learning)
8) ໄດັ້ຄນຄວັ້
າເອກະສານ ເພິ່ ອສັ້າງນິຕກ
ັ້
ັ້ ງ ສໍາເລັດໂດຍພນຖານ.
ໃນສະຖາບັນການສຶກສາຊັນສູ
8.2. ບັນຫາ ແລະ ສິິ່ງທັ້າທາຍ
ັ້ ລະໂລກສາຍພັນໃໝິ່ COVID-19 ຈຶິ່ງເຮັດໃຫັ້ການ
ເນິ່ ອງຈາກຜົນກະທົບ ຈາກການແຜິ່ລະບາດຂອງເຊອຈຼຸ
ັ້
ັ ວຽກງານແມິ່ ນບໍິ່ສາມາດດໍາເນີນໄປຕາມແຜນການທີິ່ໄດັ້ກໍານົດໄວັ້ ຊຶິ່ງເຮັດໃຫັ້ເກີດເປັນບັນຫາ ແລະ
ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ສິິ່ງທັ້າທາຍ ດັິ່ງນີ:ັ້

ັ ເປີ ດສອນບາງຫກ
ັ ສູດເຫັນວິ່າ ຍັງບໍິ່ທັນມີຄວາມພັ້ອມທາງດັ້ານບຼຸ ກຄະລາກອນ ແລະ
1) ການສະເໜີຂໍອະນຼຸມດ
ສິິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ;
ັ້ ນວຼຸ ດທິການສຶກສາໃຫັ້ຜູທ
ັ້ ິ່ ຮຽນຈົ
ີ
ັ້ ິ່ ຮຽນຈົ
ີ
2) ການຢັງຢ
ບຢູິ່ພາຍໃນ ແລະ ການທຽບວຼຸ ດທິການສຶກສາໃຫັ້ຜູທ
ບ
ັ້
ັ້ ິ່ ຮຽນຈົ
ີ
ຈາກຕິ່ າງປະເທດພົບຄວາມຫຍຼຸ ງັ້ ຍາກ ເປັນຕົນແມິ່
ນ: ການທຽບວຼຸ ດທິການສຶກສາໃຫັ້ຜູທ
ບຈາກຕິ່ າງ
ັ້ ນລວມໃນການຄຼຸ ມ
ິ ໍາກໍາ ແລະ ຖານຂໍມູ
ັ້ ຄອງ;
ປະເທດ ຍັງບໍິ່ທັນມີນຕ

ັ້ ງທຼຸກແຫິ່ ງ ມີການປະເມີນຕົນເອງ 01 ຄັງຕໍ
ັ້ ິ່ ປີ ຍັງບໍິ່ທັນສາມາດປະຕິ
3) ການຊຼຸກຍູ ັ້ໃຫັ້ສະຖານການສຶກສາຊັນສູ
ບັດໄດັ້ຢິ່າງທົິ່ວເຖິງ;

ັ້
ັ້ ງ ຍັງບໍິ່ທັນຕອບສະໜອງໄດັ້
ັ ຫກ
ັ ສູດການຮຽນ-ການສອນຂອງສະຖາບັນການສຶກສາຊັນສູ
4) ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ຕາມຄວາມຕັ້ອງການຂອງຕະຫາດແຮງງານເທົິ່າທີິ່ຄວນ, ຍັ້ອນວິ່າການຈັດການຮຽນ-ການສອນຍັງຂາດພາກປະ
ັ ຕົວຈິງ ຈຶິ່ງເຮັດໃຫັ້ນກ
ັ ສຶກສາບໍິ່ມີຄວາມຊໍານານດັ້ານການເຮັດຕົວຈິງ ແລະ ແນວຄິດສັ້າງສັນ;
ຕິບດ

5) ການຮິ່ວມມແລກປິ່ຽນນັກສຶກສາສິ່ວນໃຫຍິ່ ແມິ່ ນສົິ່ງອອກຫາຍກວິ່າຮັບເອົາ ເນິ່ ອງຈາກງ ົບປະມານບໍິ່ທັນຕອບ
ັ ສູດສາກົນຫາກຫາຍ ພາໃຫັ້ການເຄິ່ ອນໄຫວແລກປິ່ຽນນັກສຶກສາ (Student
ສະໜອງໄດັ້ຢິ່າງພຽງພໍ, ບໍິ່ມີຫກ
Mobility) ມີຂອບເຂດຈໍາກັດ;

ັ້ ງ ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງທາງດັ້
ັ້
6) ທິດທາງການສົິ່ງເສີມໃຫັ້ສະຖານການສຶກສາຊັນສູ
ານການເງ ິນ ແລະ ວິຊາການ ບໍິ່
ທັນຊັດເຈນເທິ່ ອ;

ັ້
ົ ການຄົນຄວັ້
ົ ໄດັ້ຮບ
ັ ຢິ່າງຈະແຈ ັ້ງ
7) ການເຜີຍແຜິ່ ແລະ ນໍາໃຊັ້ຜນ
າວິທະຍາສາດຍັງບໍິ່ທັນກວັ້າງຂວາງ ຍັງບໍິ່ມີຜນ
ໃຫັ້ແກິ່ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.
ິ ະສິດ ໃນສົກຮຽນ 2020-2021
8.3. ແຜນວຽກບູລມ
8.3.1. ຈຼຸດປະສົງ
ັ້ ງ ໃຫັ້ໄປຕາມວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ຍຼຸ ດທະສາດຮອດປີ
ສບຕໍິ່ພັດທະນາຂະແໜງການຍິ່ ອຍສຶກສາຊັນສູ
ັ້ IX (2021-2025).
2025 ແລະ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຄັງທີ
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8.3.2.

ັ
ຄາດໝາຍຫກ

ັ້
1) ຮັບນັກຮຽນເຂົາໃນຮຽນໃນສາຍ
ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ເທັກໂນໂລຊີ, ວິສາວະກໍາ ແລະ ຄະນິດສາດ
(STEM) ໃຫັ້ໄດັ້ 4.000 ຄົນ8.

ັ້ ງໄດັ້ຮບ
ັ ສູດແຫິ່ ງຊາດການສຶກສາຊັນສູ
ັ ການປັບປຼຸ ງ ແລະ ໄດັ້ນໍາໃຊັ້ໃນປີ 2021;
2) ມາດຕະຖານຫກ
ັ້ ງທຼຸກໆແຫິ່ ງ ຕັ້ອງມີການປະເມີນຕົນເອງຢິ່າງໜັ້ອຍ 1 ຄັງຕໍ
ັ້ ິ່ ປີ ;
3) ສະຖານການສຶກສາຊັນສູ
8.3.3. ວຽກຈຼຸດສຼຸ ມ
ັ້ າການກໍິ່ສັ້າງພນຖານໂຄງລ
ັ້
ິ່ າງຢູິ່ມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ;
1) ສບຕໍິ່ຊີນໍ
ັ້ ງໃຫັ້ມສ
ີ ິ່ ວນຮິ່ວມ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ;
2) ພັດທະນາການສຶກສາຊັນສູ

3) ສບຕໍິ່ສົິ່ງເສີມພະນັກງານຄູ-ອາຈານໄປຍົກລະດັບປະລິນຍາໂທ, ປະລິນຍາເອກຢູິ່ພາຍໃນ ແລະ ຕິ່ າງປະເທດ;
ັ້ ງ, ເນັນການສັ້
ັ້
ັ ສູດໃຫັ້ມຄ
ີ ຼຸ ນນະພາບທົິ່ວສະຖານການສຶກສາຊັນສູ
ັ ສູດທີິ່ເປັ ນທິ່ າແຮງ, ສັ້າງຫກ
ັ
4) ປັງປຼຸ ງຫກ
າງຫກ
ສູດໃໝິ່ໃຫັ້ສອດຄິ່ອງກັບສະພາບຄວາມຕັ້ອງການຂອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ;

ັ້ າງໆທັງພາຍໃນ ແລະ ຕິ່ າງປະເທດ;
5) ສບຕໍິ່ຮິ່ວມມກັບອົງການ ຈັດຕັງຕິ່
6) ສບຕໍິ່ປະເມີນວິທະຍາໄລຕິ່ າງໆທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ເພິ່ ອຍົກສະຖານະເປັນສະຖາບັນການສຶກສາຊັນັ້
ສູງ;

ັ້ ກລົງວິ່າດັ້ວຍການສອບເສັງເຂົາຮຽນສະຖານການສຶ
ັ້
ັ້ ງ;
7) ສັ້າງຂໍຕົ
ກສາຊັນສູ
ັ້ ກລົງວິ່າດັ້ວຍການຮັບຮູ ວ
ັ້ ງ;
ັ້ ຼຸ ດທິການສຶກສາຊັນສູ
8) ສບຕໍິ່ປັບປຼຸ ງຂໍຕົ

ັ້
ັ້ ຄອງການຮຽນ-ການສອນຜິ່ານສິ່ ທາງການສຶກສາ (E-learning) ຂອງ
9) ຄົນຄວັ້
າ ແລະ ຮັບຮອງ ຄູິ່ມການຄຼຸ ມ
ັ້ ງ;
ສະຖານການສຶກສາຊັນສູ

ັ້ ງ; ຂໍຕົ
ັ້ ກລົງວິ່າດັ້ວຍປະກາສະນີ
10) ເຜີຍແຜິ່ດໍາລັດວິ່າດັ້ວຍຕໍາແໜິ່ງວິຊາການຄູສອນ ຢູິ່ສະຖານການສຶກສາຊັນສູ
ັ້ ງ ແລະ ຂໍຕົ
ັ້ ກລົງວິ່າດັ້ວຍມາດຕະຖານຫກ
ັ ສູດແຫິ່ ງຊາດ (ສະບັບປັບປຼຸ ງ);
ຍະບັດການສຶກສາຊັນສູ
ັ້ ງທີິ່ມີທິ່າແຮງ ເພິ່ ອກາັ້ ວໄປເຖິງຄວາມເປັນເຈົາຕົ
ັ້ ນເອງ;
11) ຊຼຸກຍູ ັ້ ແລະ ສົິ່ງເສີມ ໃຫັ້ສະຖານການສຶກສາຊັນສູ
ັ້
12) ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດັ້ໃນການສັ້າງຕັງສະຖາບັ
ນເຕັກໂນໂລຊີ;

ັ້
ເພິ່ ອສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ແກິ່ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ,

13) ປຶກສາຫາລຂໍຄວາມຊິ່ວຍເຫອຈາກອົງການໄຈກາ
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫິ່ ງຊາດ;

14) ຕິດຕາມການສັ້າງສູນແຫິ່ ງຄວາມເປັນເລີດ ໃຫັ້ມະຫາວິທະຍາໄລ 04 ແຫິ່ ງ ທີິ່ມີໃຫັ້ເກີດປະສິດທິພາບ,
ົ .
ປະສິດທິຜນ
❖ ວຽກງານກິດຈະການນັກສຶກສາ
1. ຜົນສໍາເລັດ

1) ສໍາເລັດການຈັດສົິ່ງນັກສຶກສາໄປຮຽນຕໍິ່ຕິ່ າງປະເທດຈໍານວນ 4.662 ຄົນ;
2) ສໍາເລັດການສັງລວມນັກສຶກສາລາວຮຽນຈົບຈາກຕິ່ າງປະເທດທັງໝົດ 472 ຄົນ.

8

ັ້ ງ
ໍ້ ມູນຈາກການຄາດຄະເນແຜນ 5 ປີ ຄງທີ
ັ ັ້ 9(2021-2025) ຂອງຂະແໜງການສຶກສາຊັນສູ
ຂ
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2. ບັນຫາ ແລະ ສິິ່ງທັ້າທາຍ

ັ ທຶນການສຶກສາກັບຕິ່ າງປະເທດສົກຮຽນ 2020-2021 ໄດັ້ເລິ່ ອນໄປຕາມສະພາບຂອງ
1) ການປະຕິບດ
ຶ ການສຶກສາໃນຮູ ບແບບຕິ່ າງໆ
ແຕິ່ ລະປະເທດທີິ່ໃຫັ້ທນ
ເນິ່ ອງຈາກຜົນກະທົບຂອງພະຍາດໂຄວິດ
(COVID-19);

ິ ໍາວິ່າດັ້ວຍການກໍານົດຫກ
ັ ການ ແລະ ລະບຽບການຄຼຸ ມ
ັ້ ຄອງຄຼຸ ມ
ັ້ ຄອງທຶນ
2) ການສັ້າງ ແລະ ປັບປຼຸ ງນິຕກ
ັ້ ຄອງນັກສຶກ
ການສຶກສາສາກົນ ແລະ ການເອົາພົນລະເມອງລາວໄປຮຽນຕິ່ າງປະເທດ, ລະບຽບການຄຼຸ ມ
ສາຕິ່ າງ ປະເທດມາຮຽນຢູິ່ລາວ ແລະ ຢູິ່ພາຍໃນປະເທດຍັງບໍິ່ສໍາເລັດ;

ັ້ ນທຶນການສຶກສາໄປຮຽນຢູິ່ຕິ່ າງປະເທດ ນອກຈາກ ສສ. ຫວຽດນາມ ແລະ ສປ. ຈີນ ຍັງມີຈາໍ ກັດ;
3) ຂໍມູ
4) ຈໍານວນພະນັກງານ, ນັກສຶກສາລາວໄປຮຽນຕິ່ າງປະເທດຍັງບໍິ່ໄດັ້ຜິ່ານກະຊວງສຶກສາທິການ

ແລະ

ກິລາ, ໃນຊິ່ວງໄລຍະພະຍາດໂຄວິດ-19 ລະບາດ ແມິ່ ນພົບຄວາມຫຍຼຸ ງັ້ ຍາກໃນການເກັບກໍາສະຖິຕ ິ
ັ້ ຄອງນັກສຶກສາລາວທີິ່ຮຽນຢູິ່ຕິ່ າງປະເທດ;
ແລະ ຄຼຸ ມ

ັ ສຶກສາຈໍານວນໜຶິ່ງ ໄປຮຽນບໍິ່ມີຂຕົ
ໍ ັ້ ກລົງຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ໄລຍະ
5) ມີນກ
ຮໍິ່າຮຽນຢູິ່ປະເທດດັິ່ງກິ່ າວ ຍັງບໍິ່ລາຍງານໃຫັ້ສະຖານທູດ ແລະ ກົງສູນລາວຮັບຊາບ.
ິ ະສິດ ໃນສົກຮຽນ 2020-2021
3. ແຜນວຽກບູລມ
ິ ໍາຕິ່ າງໆ;
1) ສບຕໍິ່ສັ້າງ ແລະ ປັບປຼຸ ງນິຕກ

ັ້ ຄອງນັກສຶກສາ ແລະ ທຶນການສຶກສາ;
2) ຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ວາງແຜນວຽກງານຄຼຸ ມ
ັ້ ຽນຈົບຢູິ່ 04 ມະຫາວິທະຍາໄລ;
3) ປະເມີນຜົນການສໍາຫວດຕິດຕາມການຊອກວຽກເຮັດງານທໍາຂອງຜູ ຮ
ັ້ ຄອງນັກສຶກສາລາວຢູິ່ຕິ່ າງປະເທດ ເພິ່ ອເຊິ່ ອມໂຍງກັບບັນດາສະຖານທູດ,
4) ພັດທະນາລະບົບການຄຼຸ ມ
ັ ສຶກສາຮຽນຢູິ່;
ສະຖານກົງສູນລາວ ທີິ່ມີນກ
ັ້ ນເພິ່ ອເຊິ່ ອມໂຍງກັບອົງການທີິ່ຕາງໜັ້າລັດຖະບານລາວ ໄປປະຈໍາການຢູິ່ບັນດາປະ ເທດ
5) ສັ້າງຖານຂໍມູ
ັ້ ຄອງນັກສຶກສາລາວ;
ຕິ່ າງໆກິ່ ຽວກັບການຄຼຸ ມ

ິ ຂອງນັກສຶກສາຢູິ່ບາງປະເທດທີິ່ມີເງິ່ ອນໄຂ
6) ຕິດຕາມສະພາບການຮຽນ-ການດໍາລົງຊີວດ

ເຊັິ່ນ:

ຢູ

ປະເທດກໍາປູເຈຍ, ສສ. ຫວຽດນາມ ແລະ ສປ.ຈີນ;

ັ້ ນຂິ່າວສານການສຶກສາ;
ິ ານນັກສຶກສາໃຫັ້ເປັນແຫິ່ ງສະໜອງຂໍມູ
7) ສບຕໍິ່ພັດທະນາສູນບໍລກ

ັ ສຶກສາລາວໄປຮຽນຕິ່ າງປະເທດ;
8) ສບຕໍິ່ຮິ່ວມມ ແລະ ຍາດແຍິ່ ງທຶນການສຶກສາໃຫັ້ນກ
ັ້
ີ ານ,
9) ປັບປຼຸ ງວິທກ
ມາດຕະການຄົນຄວັ້
າຄັດເລອກເອົານັກສຶກສາລາວໄປຮຽນທີິ່ຕິ່ າງປະເທດເພິ່ ອ
ຮັບປະກັນດັ້ານຄຼຸ ນນະພາບ;

ັ້
ັ້ ຽນຈົບທີິ່ເປັນກຼຸິ່ ມເປົາໝາຍຈາກ
10) ສບຕໍິ່ວຽກງານການຕິດຕາມຜູຮ
04 ມະຫາວິທະຍາໄລ ໂດຍປັບປຼຸ ງ
ັ້
ີ ວິ່າເກົິ່າຕາມບັນຫາທີິ່ໄດັ້ພບ
ົ ພໍເວລາລົ
ແບບ ສອບຖາມ ໃຫັ້ດກ
ງໄປເຜີຍແຜິ່ຕົວຈິງ;

ັ້ ນກິ່ ຽວກັບຄວາມຕັ້ອງການ
11) ສບຕໍິ່ສົມທົບກັບຂະແໜງການຕິ່ າງໆຂອງພາກລັດ
ໃນການເກັບກໍາຂໍມູ
ັ້ ຽນຈົບຈາກຕິ່ າງປະເທດໃນການຊອກວຽກ;
ພະນັກງານ ເພຶິ່ອເປັນບິ່ອນອີງໃຫັ້ຜູຮ
ັ້ ນຂິ່າວສານການສຶກສາ ເປັນຕົນຂໍ
ັ້ ມູ
ັ້ ນກິ່ ຽວກັບທຶນ
ິ ານນັກສຶກສາໃຫັ້ເປັນແຫລິ່ງຂໍມູ
12) ພັດທະນາສູນບໍລກ
ແລະ ແຫິ່ ງທຶນການສຶກສາ.
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IX.
9.1.

ຂະແໜງການຍິ່ ອຍ ກິລາ-ກາຍຍະກໍາ

ກິລາມວນຊົນ

9.1.1. ຜົນສໍາເລັດ
ິ ໍາລຼຸິ່ ມກົດໝາຍກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ມີຈາໍ ນວນ 06 ສະບັບ ໃຫັ້ຜູບ
ັ້ ລ
ໍ ຫ
ິ ານ
1) ສໍາເລັດການໂຄສະນາເຜີຍແຜິ່ ນິຕກ
ັ້ ິ່ ວມທັງໝົດ 90 ຄົນ ຍິງ 35
ັ້ ຄອງ ກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນ ຈໍານວນ 18 ແຂວງ ມີຈາໍ ນວນພົນເຂົາຮ
ການຄຼຸ ມ
ຄົນ;

ັ້ ິ່ ວມ ການຫັດກາຍຍະບໍລຫ
ິ ານ, ການອອກກໍາລັງກາຍ, ການຫນ
ິ ັ້
2) ສໍາເລັດການສົິ່ງເສີມທຼຸກເພດ, ທຼຸກໄວ ເຂົາຮ
ກິລາ ແລະ ການສັ້າງຂະບວນການ ຈັດກິດຈະກໍາການແຂິ່ງຂັນກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນປະຈໍາປີ , ການແຂິ່ງ
ີ ສະຫອງວັນສໍາຄັນຕິ່ າງໆຂອງຊາດ ແລະ ສາກົນ
ຂັນກິລາປະເພນີ ແລະ ຈັດການແຂິ່ງຂັນກິລາ ເພິ່ ອສະເຫມ

ຈໍານວນທັງໝົດ 1.947.720 ຄົນ ເທົິ່າກັບ 30 %;
ັ້ ມ ກໍາມະການຕັດສິນ, ຄູຝຶກ ແລະ ປຶມກົ
ັ້ ດລະບຽບ, ກະຕິກາ
ິ ໍາ ກິ່ ຽວກັບປຶມຄູິ່
3) ສໍາເລັດການເຜີຍແຜິ່ ດັ້ານນິຕກ
ັ້
ັ້ ນຖານ
ັ້ ິ່ ວມ 72 ຄົນ, ຍິງ 11 ຄົນ;
ກິລາ ຂັນພ
ຈໍານວນ 18 ປະເພດກິລາ ມີຈາໍ ນວນພົນເຂົາຮ

ັ້ ລ
ໍ ຫ
ິ ານ, ວິຊາການ, ວິທະຍາສາດການກິລາ4) ສໍາເລັດການກໍິ່ສັ້າງ, ບໍາລຼຸ ງ, ສໍາມະນາ, ຝຶ ກອົບຮົມ ຍົກລະດັບຜູ ບ
ັ້
ການແພດ, ກໍາມະການຕັດສິນ, ຄູຝຶກ ແລະ ນັກກິລາກາຍຍະກໍາມວນຊົນແຕິ່ ລະປະເພດກິລາ ຢູິ່ຂັນແຂວງ/
ັ້ ອງມີຈາໍ ນວນ 48 ຄົນ, ຍິງ 20 ຄົນ, ຢູິ່ຕິ່ າງປະເທດ 15 ຄົນ, ຍິງ 6 ຄົນ;
ນະຄອນຫວງ ແລະ ຂັນເມ

5) ສໍາເລັດການບໍາລຼຸ ງ, ຝຶກອົບຮົມ, ຍົກລະດັບ ກໍາມະການຕັດສິນ, ຄູຝຶກ ແລະ ນັກກິລາຄົນພິການ ທີມຊາດ
ັ້ ແລະ ສາກົນ ມີຈາໍ ນວນ 10 ປະເພດກິລາ ຈໍານວນ 52 ຄົນ, ຍິງ 14 ຄົນ (2019ລາວ ລະດັບພາກພນ
2020);

ັ້ ິ່ ວຍກິລາ ຂັນບັ້
ັ້ ານ/ກຼຸິ່ ມບັ້ານ, ສະໂມສອນກິລາ ຂັນເມ
ັ້ ອງ, ສະໂມສອນກິລາຂັນແຂວງ/
ັ້
6) ສໍາເລັດ ການສັ້າງຕັງໜ
ັ້ ານ/ກຼຸິ່ ມບັ້ານ ມີ 1.425 ໜິ່ວຍກິລາ;
ນະຄອນຫວງ ໃນຈໍານວນໜິ່ວຍກິລາຂັນບັ້
ັ້
7) ສໍາເລັດ ການສັ້າງຕັງສະໂມສອນກິ
ລາຄົນພິການ 18 ແຂວງ/ນະຄອນຫວງ ໃນທົິ່ວປະເທດ ມີຈໍານວນ 12
ັ້
ປະເພດກິລາ ແລະ ສັ້າງຕັງສະໂມສອນ;

ັ້ ິ່ ວມ 1.084 ຄົນ, ຍິງ 370 ຄົນ; ຈັດການແຂິ່ງຂັນ
8) ສໍາເລັດຈັດການແຂິ່ງຂັນກິລາປະຈໍາປີ ມີຈໍານວນຜູ ເັ້ ຂົາຮ
ັ້ ິ່ ວມ 107.474 ຄົນ, ຍິງ 7.872 ຄົນ, ຈັດການແຂິ່ງຂັນກິລາເພິ່ ອສະເຫມ
ີ
ກິລາປະເພນີ ມີຈໍານວນຜູ ເັ້ ຂົາຮ
ັ້ ິ່ ວມ 151.138 ຄົນ, ຍິງ 123.062 ຄົນ;
ສະຫອງວັນສໍາຄັນຕິ່ າງໆ ມີຜູເັ້ ຂົາຮ
ັ້ ິ່ ວມການແຂິ່ ງຂັນ ກິລ າ ທີິ່ມີຊ າຍແດນຕິດ ຈອດກັນ (ປະເທດບັ້າ ນໃກ ເັ້ ຮ ອນຄຽງ) ມີ
9) ສໍ າ ເລັດ ການເຂົາຮ
ັ້ ິ່ ວມ
ປະເທດ ສປ.ຈີນ, ສສ.ຫວຽດນາມ, ປະເທດໄທ ມີຈາໍ ນວນ 13 ແຂວງ/ນະຄອນຫວງ ມີຈາໍ ນວນຜູ ເັ້ ຂົາຮ
ທັງໝົດ 115 ຄົນ, ຍິງ 35 ຄົນ;

ັ້ ິ່ ວມການແຂິ່ງຂັນ ຄັດເລອກນັກກິລາຄົນພິການ ມາດຕະຖານລະ
10) ສໍາເລັດ ການສົິ່ງນັກກິລາຄົນພິການ ເຂົາຮ
ັ ກິລາຄົນພິການຜູ ທ
ັ້ ິ່ ເກັ
ີ ິ່ ງ ໄດັ້ມເີ ງິ່ ອນ
ດັບສາກົນ (Qualification Event IPC) ເພິ່ ອສະສົມຄະແນນ ໃຫັ້ນກ
ັ້ ິ່ ວມການແຂິ່ງຂັນລະດັບສາກົນ ໄດັ້ 8 ປະເພດກິລາ.
ໄຂເຂົາຮ

9.1.2. ບັນຫາ ແລະ ສິິ່ງທັ້າທາຍ

ັ້ ນຂະຫຍາຍ ນິຕກ
ິ ໍາລຼຸິ່ ມກົດໝາຍ ກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ຢູິ່ບັນດາແຂວງ-ນະຄອນຫວງ ຍັງບໍິ່ຈັດຕັງັ້
1) ການຈັດຕັງຜັ
ັ ໄດັ້ດເີ ທົິ່າທີິ່ຄວນ;
ປະຕິບດ
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ັ້ ຍ ແລະ ຈໍາກັດ;
2) ບຼຸ ກຄະລາກອນ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຂະແໜງ ກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນ ຍັງມີໜອ
ັ້ ອງຖິິ່ນ ຍັງມີຈາໍ ນວນຈໍາກັດ;
3) ອຼຸ ປະກອນຮັບໃຊັ້ ຂະແໜງກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນ ຢູິ່ຂັນທັ້
ິ ໍາລຼຸິ່ ມກົດໝາຍກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ກິ່ ຽວກັບການຄຼຸ ມ
ັ້ ຄອງ ຫົວໜິ່ວຍທຼຸລະກິດ ກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນ
4) ຂາດນິຕກ
ິ ໍາລຼຸິ່ ມກົດໝາຍ ກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ກິ່ ຽວກັບມາຕະຖານ (ຄຼຸ ນນະພາບ) ຂອງກິລາ-ກາຍຍະກໍາ
ຊົນ ແລະ ນິຕກ
ມວນຊົນ;

ັ ໜັ້າວຽກ ຂອງຂະແໜງກິລາ-ກາຍຍະກໍ າ
5) ການສະໜອງງ ົບປະມານ ຍັງບໍິ່ທັນສອດຄິ່ອງ ແລະ ບໍິ່ພຽງພໍກບ
ັ້ ດ, ຕໍິ່ໜັ້າວຽກຈຼຸດສຼຸ ມ ແລະ ໜັ້າວຽກກິດຈະກໍາ ຕົວຊີບອກ)
ັ້
ມວນຊົນ (ຕໍິ່ຄາດໝາຍຕົວຊີວັ
ທີິ່ຕັ້ອງການຕົວ
ິ ະສິດ ຂອງຂະແໜງກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນ;
ຈິງຕໍິ່ໜັ້າວຽກແຜນບູລມ

ັ້
ັ ພົບກັບ ສະພາບພະຍາດ ໂຄວິສ 19 (Covid-19) ລະບາດ ແລະ ໄພທໍາມະຊາດ.
6) ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ິ ະສິດ ໃນສົກຮຽນ 2020-2021
9.1.3. ແຜນວຽກບູ ລມ

ັ້ ິ່ ວມການຫັດກາຍຍະບໍລຫ
ິ ານ, ອອກກໍາລັງກາຍ ແລະ ຫນກິ
ິ ັ້ ລາໃຫັ້ເປັນ
1) ໂຄສະນາມວນຊົນທຼຸກເພດ, ໄວເຂົາຮ
ປົກກະຕິ ບັນລຼຸ ໄດັ້ 34% ຂອງປະຊາກອນ;

ັ້ ິ່ ວຍກິລາ, ສະໂມສອນກິລາ ຂັນບັ້
ັ້ ານ/ກຼຸິ່ ມບັ້ານ, ຂັນເມ
ັ້ ອງ, ຂັນແຂວງ
ັ້
ັ້
2) ສັ້າງຕັງໜ
ແລະ ຂັນນະຄອນຫ
ວງ ໃຫັ້
ບັນລຼຸ ໄດັ້ 31%;

ິ ັ້ ລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນ ໃຫັ້ໄດັ້ 11%;
3) ປຼຸ ກລະດົມໃຫັ້ຄອບຄົວ ມາອອກກໍາລັງກາຍ ແລະ ຫນກິ
ັ້ ິ່ ວມ
ິ ານ ອອກກໍາລັງກາຍ, ຫນກິ
ິ ັ້ ລາ ແລະ ເຂົາຮ
4) ສົິ່ງເສີມຄົນພິການທຼຸກເພດ, ທຼຸກໄວ ອອກມາຫັດກາຍຍະບໍລຫ

ີ ສະ
ການຈັດການແຂິ່ງຂັນກິລາ-ກາຍຍະກໍາຄົນພິການ ປະຈໍາປີ, ການແຂິ່ງຂັນກິລາຄົນພິການ ເພິ່ ອສະເຫມ
ັ້ ແລະ ສາກົນ ໃຫັ້
ັ້ ິ່ ວມງານແຂິ່ງຂັນກິລາ ໃນລະດັບພາກພນ
ຫອງ ວັນສໍາຄັນຕິ່ າງໆຂອງຊາດ-ສາກົນ ແລະ ເຂົາຮ
ບັນລຼຸ ໄດັ້ 11% ຂອງຄົນພິການທົິ່ວປະເທດ;

ີ ສະຫອງ ວັນສໍາຄັນຕິ່ າງໆຂອງຊາດ
5) ຈັດການແຂິ່ງຂັນກິລາປະເພນີ ແລະ ຈັດການແຂິ່ງຂັນກິລາເພິ່ ອສະເຫມ
ັ້ ອງ, ແຂວງ/ນະຄອນຫວງ ແລະ ບັນດາ ກະຊວງ, ບໍລສ
ັ້
ິ ດ
ັ , ໂຮງຈັກໂຮງງານ ໃຫັ້ໄດັ້ 12 ຄັງ;
ສາກົນ, ຂັນເມ
6) ຈັດການແຂິ່ງຂັນກິລາປະຈໍາປີ ຢິ່າງເປັນປົກກະຕິ ລະຫວິ່າງເມອງຕໍິ່ເມອງ, ແຂວງຕໍິ່ແຂວງ ໃນຂອບເຂດທົິ່ວ
ັ້ ິ່ ປີ ; ເຂົາຮ
ັ້ ິ່ ວມການແຂິ່ງຂັນກິລາ ທີິ່ມີຊາຍແດນຕິດຈອດກັນ (ປະເທດບັ້ານໃກເັ້ ຮອນຄຽງ)
ປະເທດ 1 ຄັງຕໍ
ັ້ ແລະ ສາກົນ 1 ຄັງຕໍ
ັ້ ິ່ ວມການແຂິ່ງຂັນກິລາ ລະດັບພາກພນ
ັ້ ິ່ ປີ;
ແລະ ເຂົາຮ
ັ້ 3 ປີ 2021;
7) ຈັດການແຂິ່ງຂັນ ກິລາຄົນພິການ ທົິ່ວປະເທດ ຄັງທີ

ັ້ ກລົງ ການຄຼຸ ມ
ິ ໍາ ລຼຸິ່ ມກົດໝາຍ ກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ຈໍານວນ 02 ສະບັບ ຄ 1). ຂໍຕົ
ັ້ ຄອງຫົວໜິ່ວຍທຼຸລະ
8) ສັ້າງນິຕກ
ິ ໍາ ລຼຸິ່ ມກົດໝາຍ ກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ກິ່ ຽວກັບມາດຕະຖານ ກິລາ-ກາຍ
ກິດ ກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນ; 2). ນິຕກ
ັ້
ັ້ ອງ ແລະ ກິລາສັດ;
ັ້ ນຖານ,
ຍະກໍາຂັນພ
ກິລາພນເມ

ັ້ ມກິລາ-ກາຍຍະກໍາ
ິ ໍາລຼຸິ່ ມກົດໝາຍ ກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ໃຫັ້ບນ
ັ ລຼຸ ໄດັ້ 07 ສະບັບ ແລະ ປັບປຼຸ ງ ປຶມຄູິ່
9) ປັບປຼຸ ງ ນິຕກ
ມວນຊົນ ຈໍານວນ 18 ປະເພດ ກິລາ;
ັ້ ໍລຫ
ິ ານ, ວິຊາການ, ວິທະຍາສາດການກິລາ-ການແພດ,
10) ສັ້າງ, ບໍາລຼຸ ງ, ສໍາມະນາ, ຝຶກອົບຮົມ ຍົກລະດັບ ຜູບ
ັ້
ັ້
ກໍາມະການຕັດສິນ, ຄູຝຶກ ແລະ ນັກກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນ ແຕິ່ ລະປະເພດ ຢູິ່ຂັນແຂວງ,
ຂັນນະຄອນ
ັ້ ອງ ໃຫັ້ບນ
ັ ລຼຸ ໄດັ້ 100 ຄົນ (2020-2021) ແລະ ໄປບໍາລຼຸ ງ, ຝຶ ກອົບຮົມຍົກລະດັບຢູິ່
ຫວງ ແລະ ຂັນເມ
ັ ລຼຸ ໄດັ້ 10 ຄົນ (2020-2021);
ຕິ່ າງປະເທດ ໃຫັ້ບນ

54

ັ້ ແລະ
11) ບໍາລຼຸ ງຍົກລະດັບ ກໍາມະການຕັດສິນ, ຄູຝຶກ ແລະ ນັກກິລາຄົນພິການ ທີມຊາດລາວ ລະດັບພາກພນ
ັ ລຼຸ ໄດັ້ 10 ປະເພດກິລາ;
ສາກົນ ໃຫັ້ບນ

ັ້ ິ່ ວມການແຂິ່ງຂັນ ຄັດເລອກນັກກິລາຄົນພິການ ມາດຕະຖານ ລະດັບສາກົນ (Qualification Event
12) ເຂົາຮ
ັ້ ິ່ ວມການແຂິ່ງຂັນລະດັບສາ
ັ ກິລາຄົນພິການ ຜູ ທ
ັ້ ິ່ ເກັ
ີ ິ່ ງ ໄດັ້ມເີ ງິ່ ອນໄຂເຂົາຮ
IPC) ເພິ່ ອສະສົມຄະແນນໃຫັ້ນກ
ກົນ ມີ 10 ປະເພດກິລາ;

ັ້ ິ່ ວມແຂິ່ງຂັນໃນລະດັບ ອາຊຽນ (ASEAN) ໃຫັ້ບນ
ັ ລຼຸ ໄດັ້ 10 ປະເພດກິລາ, ລະດັບເອເຊຍ (ASIA) ໃຫັ້
13) ເຂົາຮ
ບັນລຼຸ ໄດັ້ 6 ປະເພດກິລາ ແລະ ລະດັບສາກົນ ພາຣາແຣມປິ ກເກມ (IPC) International paralympic
ັ ລຼຸ ໄດັ້ 04 ປະເພດກິລາ (2020-2021);
committee ໃຫັ້ບນ
14) ສະໜອງ ອຼຸ ປະກອນກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນ ໂດຍຕິດພັນກັບວຽກງານ 03 ສັ້າງ ໃຫັ້ບາັ້ ນ/ກຼຸິ່ ມບັ້ານ, ເມອງ
ັ ລຼຸ ໄດັ້ 01 ແຂວງ (2020-2021);
ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫວງ; ໃຫັ້ບນ

ັ້ ຄອງ ການເຄິ່ ອນໄຫວຂອງ
15) ສັ້າງຕັງັ້ ຫົວໜິ່ວຍທຼຸລະກິດກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນປະເພດຕິ່ າງໆ ແລະ ຄຼຸ ມ
ັ ການກົດໝາຍ
ຫົວໜິ່ວຍທຼຸລະກິດ ກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນປະເພດຕິ່ າງໆ ໃຫັ້ຖກຕັ້ອງຕາມລະບຽບຫກ
ິ່ທີກິ່ ຽວຂັ້ອງ;

ັ້ ນ-ສະຖິຕ ິ ວຽກງານກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນ.
16) ກວດກາ, ຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ແລະ ເກັບກໍາຂໍມູ
9.2.

ິ າລະດັບສູ ງ
ກີລ

9.2.1. ຜົນສໍາເລັດ
1) ສໍາເລັດການປັ ບປຼຸ ງກົດໝາຍວິ່າດັ້ວຍກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ສະບັບປັ ບປຼຸ ງ ປີ 2012 ແລະໄດັ້ຖກປະກາດນໍາໃຊັ້
ຢິ່າງເປັນທາງການໃນຂອບເຂດທົິ່ວປະເທດ ສະບັບເລກທີ 74/ສພຊ, ລົງວັນທີ 25 ພະຈິກ 2019;
ັ້
ັ ຢູິ່ ໃນຂັນກະຊວງຍຼຸ
2) ສໍາເລັດການທາບທາມຄໍາເຫັນຮິ່າງດໍາລັດວິ່າດັ້ວຍກອງທຶນກິລາ-ກາຍຍະກໍາ, ປັ ດຈຼຸບນ
ດ
ໍ
ຕິທໍາເພິ່ ອລໍຖາັ້ ນໍາສະເໜີຕິ່ ກອງປະຊ
ຼຸ ມລັດຖະບານ;

ິ ໍາວິ່າດັ້ວຍການຄຼຸ ມ
ັ້ ຄອງ ແລະ ສົິ່ງເສີມວຽກງານກິລາລະດັບສູ ງ
3) ສໍາເລັດການສັ້າງ ແລະ ທາບທາມຮິ່າງນິຕກ
ັ້ ກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວິ່າດັ້ວຍເຄິ່ ອງແບບກິລາທີມ
ຈໍານວນ 3 ສະບັບຄ: ດໍາລັດວິ່າດັ້ວຍກິລາ-ອາຊີບ, ຂໍຕົ
ັ້ ກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວິ່າດັ້ວຍການບໍລຫ
ິ ານຄຼຸ ມ
ັ້ ຄອງລະບົບຈັດການແຂິ່ງຂັນ;
ຊາດ ແລະ ຂໍຕົ
4) ສໍາເລັດການກໍານົດເປົ ັ້າໝາຍແຂວງທີິ່ມີທິ່າແຮງໃນການສັ້າງສູ ນຝຶ ກກິລາແຫິ່ ງຊາດ ແລະ ໂຮງຮຽນພອນສະ
ຫວັນກິລາ-ກາຍຍະກໍາ;
5) ສໍາເລັດການໂຮມສູ ນຝຶ ກກິລາແຫິ່ ງຊາດ (ສີເກີດ), ໂຮງຮຽນພອນສະຫວັນກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ແລະ ພະແນກ
ັ້
ວິທ ະຍາສາດການກິລ າ ກົມ ກິລ າລະດັບ ສູ ງ ຂຶນເປັ
ນ ສະຖາບັນ ກິລ າ-ກາຍຍະກໍ າ ແຫິ່ ງຊາດ ປະກອບມີ:
ສໍາ ນັກ ສະຖາບັນ, ພາກວິຊາກິລາ-ກາຍຍະກໍ າ , ສູ ນຝຶ ກ ກິລາແຫິ່ ງຊາດ, ສູ ນວິທະຍາສາດການກິລາ ແລະ
ໂຮງຮຽນພອນສະຫວັນກິລາ-ກາຍຍະກໍາ;
ັ ໂຄງການຮິ່ວມມລາວ-ໄທ ພາຍໄຕັ້ໂຄງການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຼຸດດັ້ານການ
6) ສໍາເລັດການປະຕິບດ
ັ້
ັ ຕັງການໄປທັ
ັ ສູດ ວິທະຍາສາດການກິລາ, ຜູ ັ້
ກິລາ ໄດັ້ຈດ
ດສະນະສຶກສາຢູິ່ ຕິ່ າງປະເທດ, ການຝຶ ກອົບຮົມຫກ
ິ ານສະໜາມກິລາ, ມີຜູຈ
ັ້ ບ
ົ ການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາເອກດັ້ານການກິລາ ຈໍານວນ 2 ຄົນ, ປະລິນຍາ
ບໍລຫ
ໂທ 4 ຄົນ;
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ັ ສູ ດສັ້າງ ຄູຝຶກ ແລະ ກໍາມະການຕັດສິນກິລາລະດັບຊາດ ຈໍານວນ 7 ປະເພດກິລາ ຄ:
7) ສໍາເລັດການສັ້າງຫກ
ັ້
ກິລາມວຍ, ມວຍສາກົນ, ຢູ ໂດ, ເປຕັງ, ບານເຕະ, ເທຄວັນໂດ ແລະ ກະຕໍ ັ້ ແລະ ສໍາເລັດການສັ້າງຄູິ່ ມຕົນ
ສະບັບສໍາລັບຄູຝຶກ ແລະ ກໍາມະການຕັດສິນ ຈໍານວນ 14 ສະບັບ;

8) ສໍາເລັດການຝຶ ກອົບຮົມຄູຝຶກ ແລະ ກໍາມະການການກິລາລະດັບຊາດ ຄ: ຄູຝຶກກິລາກະຕໍ ັ້ ຈໍານວນ 15 ຄົນ
ກໍາມະການຕັດສິນກິລາກະຕໍ ັ້ ຈໍານວນ 15 ຄົນ, ຄູຝຶກກິລາມວຍສາກົນ ຈໍານວນ 23 ຄົນ, ກິລາເປຕັງຈໍານວນ
ິ ເທຄວັນໂດ ຈໍານວນ 19 ຄົນຄູຝຶກ
30 ຄົນ, ຄູຝຶກກິລາເທຄວັນໂດ ຈໍານວນ 24 ຄົນ, ກໍາມະການຕັດສິກລ
ກິລາຢູໂດ ຈໍານວນ 15 ຄົນ, ກໍາມະການຕັດສິນກິລາຢູໂດຈໍານວນ 11 ຄົນ, ຄູຝຶກກິລາຕາຣາເຕໂດ ຈໍານວນ 15
ຄົນ;
9) ສໍາເລັດການຍົກລະດັບ ແລະ ສັ້າງບຼຸ ກຄະລາກອນ ແລະ ນັກກິລາ ໂດຍສົມທົບກັບຄະນະກໍາມະການກິລາ
ໂອແລມປິ ກ ແຫິ່ ງຊາດລາວ, ສະຫະພັນ ກິລ າແຫິ່ ງຊາດ ແລະ ພາກສິ່ ວນທີິ່ກິ່ ຽວຂັ້ອ ງຢູິ່ ພາຍໃນ ແລະ
ຕິ່ າງປະເທດ 2.138 ຄົນ;

ິ ະສິດປະເພດກິລາ ທີິ່ຈະໄດັ້ຮບ
ັ ການ
10) ສົມທົບກັບບັນດາສະຫະພັນກິລາແຫິ່ ງຊາດ ຄັດເລອກ ແລະ ຈັດບຼຸ ລມ
ສົິ່ງເສີມເປັ ນກິລາອາຊີບໃນຕໍິ່ໜັ້າ ມີຄ ປະເພດກິລາປາຍແຫມ ປະກອບດັ້ວຍ: ກິລາມວຍ, ມວຍສາກົນ, ຢູ

ັ້ ກ, ຍິງທະນູ, ແລິ່ນັ , ຍົກນໍາໜັ
ໂດ, ເປຕັງ, ບານເຕະ, ເທຄວັນໂດ, ກະຕໍ,ັ້ ວູ ຊູ, ກາຣາເຕໂດ, ປັ ນຈັກສີລດ
ັ້ ເທັນນິດ, ປິງປອງ, ລົດຖີບ;
ລານ, ມວຍປໍ າ,

ັ້ ິ່ ວມແຂິ່ງງານມະຫາກໍາ ກິລ າຊີເ ກມຄັງທີ
ັ້ 29 ທີິ່ປະເທດມາເລເຊຍ ແລະ ຄັງທີ
ັ້ 30 ທີິ່
11) ສໍ າ ເລັດ ການເຂົາຮ
ິ ປິນສາມາດ ຍາດໄດັ້ 1 ຫຽນຄໍາ, 5 ຫຽນເງ ິນ, 29 ຫຽນທອງ;
ປະເທດຟີລບ
ັ້ ພາກພນ
ັ້ ແລະ ສາກົນ ສາມາດຍາດໄດັ້ 18 ຫຽນຄໍາ, 24
ັ້ ິ່ ວມການແຂິ່ງຂັນກິລາໃນລະດັບອານຼຸພາກພນ,
12) ເຂົາຮ
ຫຽນເງ ິນ ແລະ 47 ຫຽນທອງ;
13) ໄດັ້ຊຼຸກຍູ ັ້ ແລະ ສົມທົບກັບບັນດາສະຫະພັນກິລາແຫິ່ ງຊາດ ຈັດການແຂິ່ງຂັນກິລາປະຈໍາປີ , ຈັດການແຂິ່ງ ຂັນ
ັ້
ັ້ ໍາພັກ-ລັດ, ວັນສໍ າ ຄັນຕິ່ າງໆ ຂອງຊາດ ແລະ ຮັບເປັ ນເຈົາພາບຈັ
ຊີງຂັນລາງວັນທິ່ ານຜູ ນ
ດ ການແຂິ່ງຂັນຊີງ
ແຊັ້ມ ລະດັບນາໆຊາດເຊັິ່ນ: ລະດັບອາຊຽນ, ລະດັບອາຊີ ແລະ ລະດັບໂລກ ຊຶິ່ງປະກອບມີປະເພດກິລາ
ບານເຕະ, ດອກປີ ກໄກິ່ , ເປຕັງ, ຍິງປນ;
14) ໄດັ້ເປັນໃຈກາງປະສານງານດັ້ານເຕັກນິກຈັດການແຂິ່ງຂັນ ກັບແຂວງຊຽງຂວາງ ຈັດງານມະຫາກໍາກິລາແຫິ່ ງ

ັ້ XI, ໄດັ້ສໍາເລັດການສັ້າງ ແລະ ຈັດພິມກົດລະບຽບການແຂິ່ງຂັນຈໍານວນ 28 ປະເພດກິລາ ແລະ
ຊາດ ຄັງທີ
ີ ນສະໄໝຮັບໃຊັ້ການຈັດການແຂິ່ງຂັນ;
ໄດັ້ນໍາໃຊັ້ລະບົບໄອທີທິ່ ທັ

15) ຊຼຸກຍູ ັ້ ແລະ ສົມທົບກັບແຂວງຊຽງຂວາງກະກຽມຄວາມພັ້ອມດັ້ານເຕັກນິກຈັດການແຂິ່ງຂັນງານມະຫາກໍາ
ັ້ XI;
ກິລາແຫິ່ ງຊາດ ຄັງທີ
ັ້
ີ ວາມເໝາະສົມ
16) ສໍາເລັດປັ ບປຼຸ ງຄນ ການຈັດຕັງຂອງບັ
ນດາສະຫະພັນກິລາແຫິ່ ງຊາດຈໍານວນໜຶິ່ງ ເພິ່ ອໃຫັ້ມຄ
ັ ;
ແລະ ແທດເໝາະກັບສະພາບການເຄິ່ ອນໄຫວວຽກງານພັດທະນາກິລາ-ກາຍຍະກໍາໃນປະຈຼຸບນ

ັ້
ັ້
ັ ຮອງຕົວຊີບອກຂັ
17) ສໍາເລັດການສັ້າງເຄິ່ ອງມຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນວຽກງານກິລາລະດັບສູ ງ ພັ້ອມໄດັ້ຮບ
ນ
ັ້
ັ້
ພນຖານກິ
ລາລະດັບສູງຈໍານວນ 27 ຕົວຊີບອກ;
ັ 16;
18) ໄດັ້ບູລະນະສັ້ອມແປງອາຄານສະຖານທີິ່ ຂອບເຂດສະໜາມກິລາແຫິ່ ງຊາດ ຫກ

ັ້ ິ່ ວມການແຂິ່ງຂັນກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ລະດັບປະເທດ ສາມາດຍາດໄດັ້
19) ນັກຮຽນກິລາພອນສະຫວັນ ໄດັ້ເຂົາຮ
ລາງວັນລວມ 30 ຫຽນຄໍາ, 23 ຫຽນເງ ິນ ແລະ 16 ຫຽນທອງ.
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9.2.2. ບັນຫາ ແລະ ສິິ່ງທັ້າທາຍ

1) ການສະໜອງງ ົບປະມານ ຍັງບໍິ່ທັນເໝາະສົມກັບວຽກງານຈຼຸດສຼຸ ມ, ກິດຈະກໍາ ແລະ ໂຄງການທີິ່ກໍານົດຕົວຈິງ
ັ້ ການແຈງັ້ ຕົວເລກງ ົບປະມານມີຄວາມຊັກຊັ້າ ເຮັດໃຫັ້ການຈັດຕັງປະຕິ
ັ້
ັ ບໍິ່ ຖກຕາມກໍ າ ນົດໃນ
ນອກນັນ
ບດ
ແຜນການທີິ່ວາງໄວັ້;

ັ້
ັ້ ບ
ັ ຜິດຊອບຈັດຕັງປະຕິ
ັ ວຽກງານພັດທະນາກິລາ ຢູິ່ ບັນດາສະຫະພັນກິລາແຫິ່ ງ
2) ບຼຸ ກຄະລາກອນກິລາ ຜູ ຮ
ບດ
ຊາດບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຫວງ ຍັງມີຈາໍ ກັດດັ້ານຈໍານວນ ແລະ ຄຼຸ ນນະພາບ;
ັ້
ິ່ າງການກິລາ ແລະ ອຼຸ ປະກອນການກິລາທີິ່ມີຢິ່ ູ ມີສະພາບຊຼຸດໂຊມ ແລະ ບໍິ່ສາມາດນໍາໃຊັ້ໄດັ້
3) ພນຖານໂຄງລ
ຢິ່າງມີປະສິດທິພາບ;

4) ສະພາບການແຜິ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດັ້ເຮັດໃຫັ້ຫາຍກິດຈະກໍາ ໂດຍສະເພາະກິດຈະກໍາທີິ່ເລິ່ ອນ
ັ້
ັ້
ຈັດຕັງໃນປີ
2019 ທີິ່ຈະມາຈັດຕັງໃນໄຕມາດ
1 ແລະ 2 ຂອງປີ 2020 ໄດັ້ຖກໂຈະ ເເລະ ເລິ່ ອນການຈັດຕັງັ້
ັ້
ັ ເຮັດໃຫັ້ບິ່ ໍສາມາດຈັດຕັງປະຕິ
ັ ໄດັ້ຕາມໄລຍະເວລາທີິ່ກໍານົດໄວັ້.
ປະຕິບດ
ບດ

ິ ະສິດ ໃນສົກຮຽນ 2020-2021
9.2.3. ແຜນວຽກບູ ລມ

ິ ໍາບໍລຫ
ິ ານ-ຄຼຸ ມ
ັ້ ຄອງວຽກງານກິລາລະດັບສູ ງ ເຊັິ່ນ: ກອງທຶນພັດທະນາກິລາ, ດໍາລັດວິ່າດັ້ວຍກິລາ
1) ສັ້າງນິຕກ
ັ້ ກລົງວິ່າດັ້ວຍການຄຼຸ ມ
ັ້ ຄອງການຈັດການແຂິ່ງຂັນ ແລະ ເຄິ່ ອງແບບກິລາ-ກາຍຍະກໍາທີມຊາດ;
ອາຊີບ, ຂໍຕົ
2) ພັດທະນາບຼຸ ກຄະລາກອນການກິລາ ໄລຍະສັນັ້ ແລະ ໄລຍະຍາວ ຢູິ່ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕິ່ າງປະເທດ;
ັ້ ພາກພນ
ັ້ ແລະ ສາກົນ ໂດຍສະເພາະ
ັ້ ິ່ ວມການແຂິ່ງຂັນກິລາໃນລະດັບອານຼຸພາກພນ,
3) ກະກຽມ ແລະ ເຂົາຮ

ັ້ ິ່ ວມການແຂິ່ງຂັນກິລາລະດັບສາກົນໃນນາມຂອງປະເທດ SEA Games ຄັງທີ
ັ້ XXXI ປີ 2021 ທີິ່
ການເຂົາຮ
ັ້ XI ເມອງໄຮນານ, ປະເທດ ສປ.ຈີນ;
ເມອງຮາໂນຍ ສສ. ຫວຽດນາມ ແລະ ກິລາຫາດຊາຍຄັງທີ

4) ຈັດການແຂິ່ງກິລາພາຍໃນ ໃຫັ້ເປັນລະບົບທຽບເທົິ່າໄດັ້ມາດຕະຖານສາກົນ;

5) ປະກອບອຼຸ ປະກອນການຝຶ ກຊັ້ອມ ແລະ ແຂິ່ງຂັນຕາມມາດຕະຖານຂອງສະຫະພັນ ຫ ສະມາຄົມກິລາຂອງ
ສາກົນກໍານົດ;

6) ໂຄງການສັ້າງສູ ນຝຶກກິລາຢູິ່ແຂວງທີິ່ມີສະໜາມກິລາແລັ້ວ ແລະ ສັ້າງໂຮງຮຽນພອນສະຫວັນກິລາ 2 ແຫິ່ ງ ຢູິ່
ພາກເໜອ ແລະ ພາກໃຕັ້;

7) ບູລະນະ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນໍາໃຊັ້ສະໜາມກິລາທີິ່ມີແລັ້ວໃຫັ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຼຸ ດ;

ັ້
ິ ານໃຫັ້ກບ
ັ ອົງການຄຼຸ ມ
ັ້ ຄອງ ແລະ ອົງການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ວຽກງານກິລາລະດັບສູງ;
8) ສັ້າງຮູ ບແບບການບໍລຫ
ບດ
ັ້ ນກິລາລະດັບສູງ;
9) ສັ້າງລະບົບຖານຂໍມູ

ັ ງານປະຈໍາ ໃນສະຫະພັນກິລາທີິ່ເປັ ນປະເພດກິລາຫກ
ັ ແລະ ກິລາປາຍ
10) ປະກອບບຼຸ ກຄະລາກອນປະຕິບດ
ແຫມ;

ິ ານໃຫັ້ກບ
ັ ສະຫະພັນກິລາແຫິ່ ງຊາດ ທີິ່ເປັນປະເພດກິລາປາຍແຫມ;
11) ສະໜັບສະໜູນງ ົບປະມານບໍລຫ
12) ເພີິ່ມທະວີການພົວພັນຮິ່ວມມກັບປະເທດເພິ່ ອມິດສາກົນ ເພິ່ ອຍາດແຍິ່ ງການຊິ່ວຍເຫອ;
13) ຮິ່ວມມກັບສາກົນເພິ່ ອຍາດແຍິ່ ງທຶນການຊິ່ວຍເຫອ;

14) ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນວຽກງານກິລາລະດັບສູງ.
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9.3.

ກິລາໃນໂຮງຮຽນ

9.3.1. ຜົນສໍາເລັດ:

ັ້
ົ ທົບກັບພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ ສາລະວັນ ໃນການຢັ ັ້ງຢນການເປັ ນເຈົາພາບກິ
1) ໄດັ້ສມ
ລາ
ິ່
ັ້ 7 ແລະ ໄດັ້ແຈ ັ້ງການໃຫັ້ບນ
ັ ດາແຂວງຊາບກິ່ ຽວກັບການເລອນ
ນັກຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາທົິ່ວປະເທດ ຄັງທີ
ການຈັດງານຈາກປີ 2020 ເປັນປີ 2022;

ັ້ ິ່ ວມແຂິ່ງຂັນກິລານັກຮຽນອາຊຽນ ຄັງທີ
ັ້ 11 ທີິ່ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ, ມີ 5 ປະເພດກິລາຄ:
2) ສໍາ ເລັດເຂົາຮ
ັ້ ກະຕໍ,ັ້ ດອກປີ ກໄກິ່ ແລະ ປັນຈັກສິລດ
ັ້ ິ່ ວມສາມາດຍາດໄດັ້ 1 ຫຽນເງ ິນ
ັ ຜົນການເຂົາຮ
ແລິ່ນ-ລານ, ລອຍນໍາ,
ັ້ ິ່ ວມ;
ແລະ 7 ຫຽນທອງ, ຈັດຢູິ່ອັນດັບທີ 8 ໃນ 10 ປະເທດເຂົາຮ

ັ້ ິ່ ງເສີ
ົ ມການສັ້າງຂະບວນການຈັດກິດຈະກໍາການແຂິ່ງຂັນພະລະສຶກສາ-ກິລາ ພາຍໃນໂຮງຮຽນ ແລະ
3) ຊຼຸກຍູສ
ສະຖາບັນການສຶກສາຕິ່ າງໆ ເພິ່ ອສົິ່ງເສີມການຮຽນ-ການສອນ ພະລະສຶກສາ ແລະ ຂໍິ່ານັບຮັບຕັ້ອນວັນສໍາ
ັ້ ວນຊິ່ ນ;
ັ ຍາກາດຟົດຟນມິ່
ຄັນຕິ່ າງໆຂອງຊາດ ຢິ່າງມີບນ

4) ສໍາເລັດຈັດການແຂິ່ງຂັນກິລາບານເຕະເຍົາວະຊົນ ແລະ ງານບຼຸ ນວັນເດັກນັ້ອຍລະດັບນັກຮຽນປະຖົມສຶກສາ
ັ້ ິ່ ວມແຂິ່ງຂັນ ແຂວງສະຫວັນ
ທົິ່ວປະເທດ ໂດຍການສະໜັບໜຼຸນຈາກອົງການໂລກອວຍພອນ. ຜົນການເຂົາຮ
ນະເຂດ ສາມາດຍາດໄດັ້ອໍາດັບ 1, ແຂວງ ອັດຕະປ ອັນດັບ 2, ອັນດັບ 3 ແຂວງ ຄໍາມິ່ ວນ ແລະ ອັນດັບ 4
ແຂວງ ຫົວພັນ;
ັ ໂຄງການທົດສອບຄວາມສົມບູນທາງກາຍຍະພາບຂອງນັກ
5) ສົມທົບກັບ ວິທະຍາໄລພະລະສຶກສາ ປະຕິບດ
ຮຽນ ອາຍຼຸ 7-14 ປີ ໃນ 4 ໂຮງຮຽນຂອງເມອງຈັນທະບູລີ ແລະ ເມອງສັງທອງ ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ;

ັ້ 36 ແຫິ່ ງໃນ
6) ສໍາເລັດຈັດກອງປະຊຼຸມປຶກສາຫາລຂຽນໂຄງການບານເຕະສໍາລັບໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົນ
ຶ ສະໜັບສະໜູນນໍາ ສະຫະພັນບານເຕະນາໆຊາດຂອງຟີຟິ່າ;
ສປປລາວ ເພິ່ ອນໍາສະເໜີຂໍທນ

ັ້
ົ ໄຊ
7) ສໍາເລັດການແຂິ່ງຂັນກິລາມິດຕະພາບ ແລະ ສິລະປະ-ວັນນະຄະດີ 5 ແຂວງພາກເໜອ (ຫວງນໍາທາ,
ອຼຸ ດມ
ັ້
ັ້
ັ້ ) ແລະ ແຂວງດຽນບຽນ ສສ.ຫວຽດນາມ ໂດຍການເປັນເຈົາພາບຂອງແຂວງ
, ຜົງສາລີ
, ຫວງພະບາງ, ບໍິ່ແກວ
ັ້ ິ່ ວມທັງໝົດ 238 ຄົນ, ຍິງ 54 ຄົນ;
ບໍິ່ແກ ັ້ວ ມີຄະນະນໍາ, ຄູຝຶກ ແລະ ນັກກິລາເຂົາຮ

ິ ດ
ັ ນິວຈິບເຊັງ ຈໍາກັດ ລົງແນະນໍາເຕັກນິກການຝຶ ກຊັ້ອມແລິ່ນ 31 ຂາສາມັກຄີ ພັ້ອມທັງມອບ
8) ຮິ່ວມກັບ ບໍລສ
ັ້ ິ່ ວມກິດຈະກໍາ ມີ 4 ໂຮງຮຽນຄ: ປະຖົມ
ິ ານທິມ ໃຫັ້ແກິ່ ໂຮງຮຽນທີິ່ເຂົາຮ
ອຼຸ ປະກອນ ແລະ ງ ົບປະມານບໍລຫ
ັ້ ແກວັ້ ສໍາພັນ ແລະ ມັດທະຍົມສົມບູນ ບັ້ານກາງ ແຂວງຈໍາປາສັກ.
ບັ້ານທົິ່ງ, ປະຖົມປາກເຊ, ມັດທະຍົມຕົນ

9.3.2. ບັນຫາ ແລະ ສິິ່ງທັ້າທາຍ

1) ການຈັດການແຂິ່ງຂັນກິລານັກຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາທົິ່ວປະເທດ ແມິ່ ນບໍິ່ສາມາດຈັດໄດັ້ຕາມວາລະຂອງການ
ຈັດງານ ອັນເນິ່ ອງມາຈາກບັນຫາລວມຫາຍດັ້ານ;

ັ້ ິ່ ວມແຂິ່ງຂັນກິລານັກຮຽນອາຊຽນ ຍັງເປັ ນບັນຫາທີິ່ແກໄັ້ ຂບໍິ່ທັນໄດັ້ເປັ ນຕົນແມິ່
ັ້
2) ໃນການເຂົາຮ
ນດັ້ານງ ົບປະ
ົ ຄວາມຫຍຼຸ ງັ້ ຍາກ, ຊັກຊັ້າບໍິ່ທິ່ ວງທັນກັບການຄັດເລອກ ແລະ ການເກັບຕົວຝຶ ກຊັ້ອມຂອງນັກ
ມານຮັບໃຊັ້ພບ
ກິລາ;

3) ການເຄິ່ ອນໄຫວກິດຈະກໍາແຂິ່ງຂັນກິລາ ຢູິ່ບາງທັ້ອງຖິິ່ນຍັງບໍິ່ທັນເປັນຂະບວນໃຫຍິ່ ແລະ ກວັ້າງຂວາງ ເນິ່ ອງ
ໍ
ຈາກງ ົບປະມານຮັບໃຊັ້ບິ່ ພຽງພໍ
.
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ິ ະສິດ ໃນສົກຮຽນ 2020-2021
9.3.3. ແຜນວຽກບູ ລມ

1) ສບຕໍິ່ສົມທົບກັບພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງສາລະວັນ ກະກຽມທາງດັ້ານວິຊາການ, ການກໍິ່ ສັ້າງ
ັ້
ິ່ າງສະໜາມຝຶ ກ ຊັ້ອ ມ ແລະ ສະໜາມແຂິ່ ງຂັນ ເພິ່ ອກຽມຈັດ ງານມະຫາກໍ າ ກິລ ານັກ ຮຽນ
ພ ນຖານໂຄງລ
ັ້
ັ້ 7 ທີິ່ຄາດວິ່າຈະຈັດຂຶນໃນປີ
ມັດທະຍົມສຶກສາທົິ່ວປະເທດ ຄັງທີ
2022;

ັ້ 7 ຮິ່ວມກັບແຂວງສາລະວັນ
2) ຈັດກອງປະຊຼຸມກະກຽມວຽກກິລານັກຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາທົິ່ວປະເທດຄັງທີ
ໃນແຜນປີ 2021;

ັ້
ັ້ ິ່ ວມແຂິ່ ງຂັນ ກິລ ານັກ ຮຽນອາຊຽນ ຄັງທີ
ັ້ 12 ທີິ່ປະເທດຟິ ລ ິບ ປິ ນ ຈະຈັດ ຂຶນໃນເດ
3) ກະກຽມເຂົາຮ
ອນ
ັ້ ິ່ ວມການແຂິ່ງຂັນກິລານັກຮຽນອາຊຽນ ຄັງທີ
ັ້ 13 ໃນປີ 2021;
ກໍລະກົດ ປີ 2020 ແລະ ສບຕໍິ່ກະກຽມເຂົາຮ
ັ້
ັ້
ັ້ 16 ປີ 2024;
ັ ເປັນເຈົາພາບກິ
4) ຄົນຄວັ້
າຂຽນໂຄງການກະກຽມສະເໜີຮບ
ລານັກຮຽນອາຊຽນ ຄັງທີ
ັ້ ິ່ ງເສີ
ົ ມບັນດາແຂວງ ສັ້າງຂະບວນການເຄິ່ ອນໄຫວກິດຈະກໍາແຂິ່ງຂັນພະລະສຶກສາ-ກິລາໃນໂຮງຮຽນ
5) ຊຼຸກຍູສ
ໃນລະດັບຕິ່ າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕິ່ າງປະເທດ;

6) ສົິ່ງເສີມການສັ້າງສະໂມສອນກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ໃນໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ;
ິ ະໜາມກິລາໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາທົິ່ວປະເທດ;
7) ລົງສໍາຫວດ ແລະ ເກັບກໍາສະຖິຕສ

ິ ານງານສະຫະພັນກິລານັກຮຽນສາມັນລາວ.
8) ຈັດກອງປະຊຼຸມຖອດຖອນບົດຮຽນຂອງຄະນະບໍລຫ
9.4.

ວຽກງານ ກິລາໂອລີມປິກ

9.4.1. ຜົນສໍາເລັດ

ັ້ ອງການ
1) ສໍາເລັດການສົມທົບກັບຄະນະກໍາມະການໂອແລມປິ ກແຫິ່ ງຊາດລາວ ໃນການນໍາສະເໜີສາັ້ ງຕັງຫັ້
ປະສານງານຕັ້ານສານຕັ້ອງຫັ້າມໃນກິລາ ທີິ່ສັງກັດຢູິ່ຫັ້ອງການ ລອລ;

ັ້ ອງຖິິ່ນ ແລະ ຜູ ບ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານກິລາ-ກາຍຍະກໍາຢູິ່ຂັນທັ້
ັ້ ໍລຫ
ິ ານສະຫະພັນກິລາແຫິ່ ງຊາດ ຈໍານວນ 230 ຄົນ ໄດັ້
2) ຜູບ
ັ້ ິ່ ວມກອງປະຊຼຸມຖອດຖອນບົດຮຽນ ໃນວຽກງານການພັດທະນາບຼຸ ກຄະລາກອນ;
ເຂົາຮ
ັ້ ິ່ ວໄປກິ່
ົ
ັ ດາສະຫະ
3) ສໍາເລັດການເຜີຍແຜິ່ຄວາມຮູ ທ
ຽວກັບຜົນຮັ້າຍຂອງການໃຊັ້ສານຕັ້ອງຫັ້າມໃນກິລາ ໃຫັ້ບນ
ັ້ ິ່ ວມກິລາຊີເກມ ຄັງທີ
ັ້ 31 ທີິ່ປະເທດຟີລບ
ິ ປິນ;
ພັນກິລາແຫິ່ ງຊາດ ແລະ ນັກກິລາທີມຊາດກິ່ ອນການເຂົາຮ

4) ສໍາເລັດການຈັດຝຶ ກອົບຮົມວຽກງານການພັດທະນາບຼຸ ກຄະລາກອນກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ລະດັບຊາດ ແລະ ລະ
ດັບທັ້ອງຖິິ່ນໄດັ້ທງັ ໝົດ 110 ຄົນ;
ີ ສະຫອງວັນໂອແລມປິກສາກົນ ຄົບຮອບ 125
5) ສໍາເລັດການຈັດກິດຈະກໍາແລິ່ນ-ຍິ່ າງ ເພິ່ ອສຼຸ ຂະພາບ ສະເຫມ
ັ້ ິ່ ວມທັງໝົດ ປະມານ 4.000 ກວິ່າຄົນ;
ປີ ມີມວນຊົນເຂົາຮ

ັ້
6) ສໍ າ ເລັດ ການຈັດ ການແຂິ່ ງຂັນ ເຕັນເຊຍລີ
ດ ດິງັ້ (ມິລ ິນ ດັ້າ ລີດ ດິງັ້ ຄອນເທດສ) ຊິງ ຂັນ ປະທານ ຄອລ
ັ້ ິ່ ວມການແຂິ່ງຂັນ
ປະຈໍາປີ 2019 ໃນວັນທີ 29 ພະຈິກ 2019 ທີິ່ສູ ນການຄັ້າລາວໄອເຕັກມໍ ມີ 10 ທິມເຂົາຮ
ັ້ ມ
ົ ປະມານ 3 ພັນກວິ່າຄົນ.
ແລະ ມີຜູຊ
9.4.2. ບັນຫາ ແລະ ສິິ່ງທັ້າທາຍ

ັ້
1) ຄວາມຮັບຮູ ັ້ ແລະ ເຂົາໃຈຂອງບັ
ນດານັກສໍາມະນາກອນ ຕໍິ່ກັບກົດໝາຍກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ແລະ ຍຼຸ ດທະສາດ
ການພັດທະນາກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ຍັງບໍິ່ເລິກເຊິິ່ງເທົິ່າທີິ່ຄວນ. ອີກຢິ່າງໜຶິ່ງ ຄາດໝາຍໃນການວາງມາດຖານ

ັ້ ດຂັ້ອນຂັ້າງສູງ ຈຶິ່ງເຮັດໃຫັ້ການພັດທະນາກິລາ ບັນລຼຸ ໄດັ້ຍາກ ໃນປີ 2020;
ແລະ ຕົວຊີວັ
ັ້ ອງຖິິ່ນ, ຂັນເມ
ັ້ ອງ ແລະ ຂັນແຂວງ
ັ້
2) ຄະນະນໍາຂັນທັ້
ຍັງຖວຽກງານການພັດທະນາກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ບໍິ່ເປັນ
ັ້
ບັນຫາສໍາຄັນເທົິ່າທີິ່ຄວນ, ບໍິ່ເຂົາໃຈໃນວຽກງານການພັ
ດທະນາກິລາ-ກາຍຍະກໍາຢິ່າງແທັ້ຈງິ ;
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ັ້
ິ ານ, ຂາດ
3) ໂຄງຮິ່າງການຈັດຕັງບາງສະຫະພັ
ນກິລາແຫິ່ ງຊາດຍັງບໍິ່ທັນສົມບູນ ຂາດຄວາມຊໍານານໃນການບໍລຫ
ັ້ າງດັ້ານພາສາຕິ່ າງປະເທດ, ການຍາດແຍິ່ ງເອົາທຶນ
ພະນັກງານປະຈໍາການ ແລະ ພະນັກງານຍັງຂາດຄວາມຮູ ທ
ຊິ່ວຍເຫອຈາກສາກົນເພິ່ ອມາພັດທະນາກິລາ-ກາຍຍະກໍາຍັງບໍິ່ໄດັ້ເທົິ່າທີິ່ຄວນ;

ັ້
ັ ງ ົບປະມານບໍິ່ເປັນໄປຕາມການກໍານົດໄວັ້ ເຮັດໃຫັ້ຈດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ ຊັກຊັ້າ;
4) ບັນຫາການອະນຼຸມດ
ບດ
5) ດັ້ານວຽກງານຕັ້ານສານຕັ້ອງຫັ້າມໃນກິລາ ແມິ່ ນຍັງຂາດບຼຸ ກຄະລາກອນທີິ່ພົວພັນກັບພາກສິ່ວນຕິ່ າງໆ ທີິ່ກິ່ ຽວ
ຂັ້ອງ ໂດຍສະເພາະກັບສາກົນ ຍັງມີບຼຸກຄະລາກອນບໍິ່ພຽງພໍ ແລະ ພາລະບົດບາດເປັນບິ່ອນອີງໃນການ ເຄິ່ ອນ
ໄຫວ ຍັງບໍິ່ທັນຖກຮັບຮອງ ຈິິ່ງເຮັດໃຫັ້ການເຄິ່ ອນໄຫວມີຄວາມຫຍຼຸ ງັ້ ຍາກ.

ິ ະສິດ ໃນສົກຮຽນ 2020-2021
9.4.3. ແຜນວຽກບູ ລມ

ັ້
ັ້
ັ ກອງປະຊຼຸມກິ່ ຽວກັບການສະເໜີໂຄງການ, ການດໍາເນີນເອກະສານ ແລະ ຂັນຕອນໃຫັ້
1) ສບຕໍິ່ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້ ລາອິ່ ນໆທີິ່ກິ່ ຽວຂັ້ອງ;
ັ້ ໍລຫ
ິ ານສະຫະພັນກິລາແຫິ່ ງຊາດ ປະເພດໂອແລມປິກ ແລະ ການຈັດຕັງກິ
ຜູບ
ັ້
ັ ກິດຈະກໍາຮິ່ວມມກັບຕິ່ າງປະເທດ 2 ກິດຈະກໍາຄ: ຕັ້ອນຮັບຄະນະຜັູູ້ແທນຈາກປະ
2) ສບຕໍິ່ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ເທດ ສະຫະພາບມຽນມາດ, ໄປເຄິ່ ອນໄຫວແລກປິ່ຽນບົດຮຽນດັ້ານວຽກງານຕັ້ານສານຕັ້ອງໃນກິລາ ທີິ່ກົມ
ໃຫຍິ່ ກິລາ ກະຊວງວັດທະນະທໍາ, ທິ່ ອງທິ່ ຽວ ແລະ ກິລາ (ຮິ່າໂນັ້ຍ), ສສ. ຫວຽດນາມ ໃຫັ້ສໍາເລັດ;
ິ ານຈັດການໃຫັ້ພະນັກງານວິຊາການວຽກງານກິລາ-ກາຍະກໍາ
3) ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນດັ້ານການບໍລຫ
ັ້
ັ້ ອງ 9 ແຂວງພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕັ້;
ຂັນແຂວງ,
ຂັນເມ
ັ້
4) ໄປແລກປິ່ຽນບົດຮຽນໃນການກະກຽມເປັນ ເຈົາພາບ
ກິລາຊີເກມ ໃນປີ 2021 ທີິ່ຄະນະກໍາມະການ
ໂອແລມປິກແຫິ່ ງ ສສ.ຫວຽດນາມ ແລະ ປະເທດກໍາປູເຈຍ.
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X.

ິ ານ ແລະ ຄຼຸ ມ
ັ້ ຄອງການສຶກສາ
ຂະແໜງການຍິ່ ອຍ ການບໍລຫ

10.1. ວຽກງານຈັດຕັງັ້ ແລະ ພະນັກງານ
10.1.1. ຜົນສໍາເລັດ
ິ ໍາໃຕັ້ກດ
ົ ໝາຍ ແລະ ປະກາດໃຊັ້ 21 ສະບັບ;
1) ສັ້າງ ແລະ ປັບປຼຸ ງນິຕກ
ັ ຕົວເລກລັດຖະກອນຄູ ແລະ ບໍລຫ
ິ ານທັງ
2) ໃນສົກຮຽນ 2020 ຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດັ້ຮບ
ິ ານຈໍານວນ 30 ຕົວເລກ, ໃນຂະນະດຽວມີພະນັກງານ, ລັດຖະກອນທີິ່
ໝົດ 1.040 ຕົວເລກ ໃນນີ ັ້ ມີບໍລຫ
ສູນເສຍໃນຮູ ບການຕິ່ າງໆ ຈໍານວນ 2.195 ຄົນ;
ັ ການສັບຊັ້ອນ ແລະ ຍົກລະດັບ ພາຍໃນ ແລະ ຕິ່ າງປະເທດ ປະຈໍາປີ 2020 ຄ: ຍົກລະດັບ
3) ພະນັກງານໄດັ້ຮບ
ພາຍໃນປະເທດ 108 ຄົນ, ຍິງ 44 ຄົນ; ຍົກລະດັບຕິ່ າງປະເທດ 29 ຄົນ, ຍິງ 12 ຄົນ; ສັບຊັ້ອນພາຍໃນ
ປະເທດ 24 ຄົນ, ຍິງ 7 ຄົນ; ສັບຊັ້ອນຕິ່ າງປະເທດ 70 ຄົນ, ຍິງ 3 ຄົນ; ເຄິ່ ອນໄຫວວຽກຢູິ່ຕິ່ າງປະເທດ:
135 ຄົນ, ຍິງ 53 ຄົນ;
4) ສໍາເລັດການສັ້າງແຜນຍຼຸ ດທະສາດການພັດທະນາຄູ ແລະ ບຼຸ ກຄະລາກອນຂອງຂະແໜງການສຶກສາທິການ
ັ ຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊັ້;
ແລະ ກິລາ ຮອດປີ 2025 ໄດັ້ຮບ
ົ ຈິງ;
5) ສໍາເລັດການສັ້າງແຜນການກໍິ່ສັ້າງຄູ ຮອດປີ 2025 ເພິ່ ອໃຫັ້ສອດຄິ່ອງຕາມຄວາມຕັ້ອງການຄູຕວ

ັ້
6) ສໍາເລັດການສັບຊັ້ອນ ແລະ ຈັດສັນຄູ ໂດຍເລັິ່ງໃສິ່ 40 ເມອງເປົາໝາຍ
ຂອງໂຄງການຍົກສູງຄຼຸ ນນະພາບການ
ີ ;
ສຶກສາໃນເຂດຫິ່ າງໄກສອກຫກ

ັ້ ກລົງ ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນໃສິ່ບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ນິຕກ
ິ ໍາໃຕັ້ກດ
ົ ໝາຍຈໍານວນ 23 ສະບັບ
7) ສໍາເລັດຂໍຕົ
ັ້
ແລະ ຄົນຄວັ້
າ ປະກອບຄໍາເຫັນໃສິ່ບັນດາສະມາຄົມ ແລະ ມູນນິທ ິ ຈໍານວນ 10 ສະບັບ;
8) ສໍາເລັດການປັບປຼຸ ງ ດໍາລັດວິ່າດັ້ວຍການຈັດຕັງັ້ ແລະ ການເຄິ່ ອນໄຫວຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ແລະ ສະຖາບັນກິລາ-ກາຍຍະກໍາ.

ັ້
➢ ການຈັດສັນຄູ ແລະ ການຄິດໄລິ່ດັດຊະນີຄວາມສະເໝີພາບໃນການຈັດສັນຄູໃນຊັນປະຖົ
ມ (R2)
ັ້ ການຈັດສັນ ແລະ ນໍາໃຊັ້ບຼຸກຄະລາກອນທາງການສຶກສາ ທີິ່ມີຢິ່ ູ
ໃນສະພາບທີິ່ການບັນຈຼຸຄູໃໝິ່ມີຈາໍ ກັດນັນ,
ັ້ ພາຍໃຕັ້ການສະໜັບສະໜູນ
ຢິ່າງມີປະສິດທິພາບ ຈິິ່ງເປັນວຽກງານໜຶິ່ງທີິ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ຮີບດິ່ວນ. ດັິ່ງນັນ,

ົ ທາງດັ້ານວິຊາການ ແລະ ງ ົບປະມານ ໃນການສັ້າງເຄິ່ ອງມຊິ່ວຍໃນວຽກງານດັິ່ງກິ່ າວນີ ັ້ ຈິິ່ງໄດັ້
ຂອງສະຫະພາບເອີຣບ
ັ້
ັ້
ັ້ ອງ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານໃນຂັນເມ
ມີການຄິດໄລິ່ດັດຊະນີຄວາມສະເໝີພາບໃນການຈັດສັນຄູໃນຊັນປະຖົ
ມຂຶນ
ເພິ່ ອຊິ່ວຍຜູ ບ
ີ ວາມສະເໝີພາບລະຫວິ່າງໂຮງຮຽນພາຍໃນເມອງຂອງຕົນ. ໃນນີ,ັ້ ດັດຊະນີ
ຕັດສິນໃຈໃນການຈັດສັນຄູ ໃຫັ້ມຄ
ັ້
ຄວາມສະເໝີພາບໃນການຈັດສັນຄູ ຫ R2 ແມິ່ ນຕົວຊີບອກເຖິ
ງ ການພົວພັນກັນລະຫວິ່າງ ຈໍານວນນັກຮຽນ ແລະ ຄູ
ັ້
ັ້
ິ່ າ ເມອງນັນໆມີ
ສອນ. ຍິິ່ງເມອງໃດມີຄິ່າດັິ່ງກິ່ າວໃກ ັ້ 1 ນັນໝາຍຄວາມວ
ການຈັດສັນຄູໃນແຕິ່ ລະໂຮງຮຽນພາຍໃນ
ເມອງຢິ່າງມີຄວາມສະເໝີພາບກັນທີິ່ສຼຸ ດ. ໃນປີ 2017-18, ມີທງັ ໝົດ 44 ເມອງໃນ 148 ທີິ່ມີຄິ່າ R2 ສູງກວິ່າ 0,8.

ັ້
ມາຮອດສົກຮຽນ 2018-19, ແມິ່ ນເພີິ່ມຂຶນມາເປັ
ນ 56 ເມອງ (ຈາກຄາດໝາຍ 50 ເມອງ) ແລະ ໃນປີ 2019-20
ັ້ ິ່ ເຫັນວິ່າ ມີຫາຍເມອງທີິ່ປະຕິບດ
ັ ໄດັ້ດຂ
ີ ນ
ຶ ັ້ ໃນ
ເພີິ່ມມາເປັນ 83 ເມອງ (ຈາກຄາດໝາຍ 60 ເມອງ). ເຊິິ່ງໃນນັນກໍ
ັ້ ນກາງ ແລະ
ຂະນະທີິ່ບາງເມອງກໍິ່ຫຼຸ ດລົງ. ຈາກຜົນສໍາເລັດດັິ່ງກິ່ າວ ເຮົາເຫັນໄດັ້ວິ່າພາຍໃຕັ້ການລົງຊຼຸກຍູ ັ້ຂອງຂັນສູ

ັ້ ຫັ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມອງໃນທົິ່ວປະເທດ ແມິ່ ນມີຄວາມ
ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງນັນ,
ັ້ ິ່ ກັບວິທກ
ັ້
ັ້ ນບາດກາັ້ ວໃໝິ່ອັນສໍາຄັນໃນການນໍາໃຊັ້
ີ ານຈັດສັນຄູ ໃຫັ້ມຄ
ີ ວາມສະເໝີພາບ ເຊິິ່ງນັນເປັ
ເຂົາໃຈຫ
າຍຂຶນຕໍ
ົ ສູງສຼຸ ດ.
ບຼຸ ກຄະລາກອນທີິ່ມີຢິ່ ູຢິ່າງຈໍາກັດ ໃຫັ້ເກີດປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜນ
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10.1.2. ບັນຫາ ແລະ ສິິ່ງທັ້າທາຍ

ັ ຖະກອນໃໝິ່ ພົບບັນຫາຫຍຼຸ ງັ້ ຍາກ ເນິ່ ອງຈາກຕົວເລກ (ໂກຕັ້າ) ທີິ່ລັດຖະບານອະນຼຸມດ
ັ ມີຈາໍ
1) ການບັນຈຼຸລດ
ິ່
ິ່
ີ ບໃໝິ່ ແລະ ຄູອາສາສະໝັກມີຈາໍ ນວນຫາຍ, ຄູທຈົ
ີ ບໃໝິ່ບໍິ່ທັນໄດັ້ຮບ
ັ ການບັນຈຼຸ
ນວນໜັ້ອຍ, ຈໍານວນຄູທຈົ
ຫາຍເທົິ່າທີິ່ຄວນ ຍັ້ອນວິ່າ ແຕິ່ ລະພາກສິ່ວນສຼຸ ມໃສິ່ບັນຈຼຸຄູອາສາສະໝັກທີິ່ສອນໄດັ້ຫາຍປີ ;
ັ ບໍິ່ທັນໄດັ້ທິ່ ວເຖິ
ົ
2) ການລົງຕິດຕາມການສັບຊັ້ອນ ແລະ ຈັດສັນຄູ ຍັງປະຕິບດ
ງ ເນິ່ ອງຈາກງ ົບປະມານມີຈາໍ ກັດ;
ິ ໍາຍັງມີລກ
ັ ສະນະຊັກຊັ້າ ແກິ່ ຍາວ ເນິ່ ອງຈາກວິ່າງ ົບປະມານມີຈາໍ ກັດ ພັ້ອມທັງບຼຸ ກ
3) ການສັ້າງ ແລະ ປັບປຼຸ ງນິຕກ
ຄະລາກອນ ຍັງຂາດປະສົບການໃນວຽກງານດັິ່ງກິ່ າວ.

ິ ະສິດ ໃນສົກຮຽນ 2020-2021
10.1.3. ແຜນວຽກບູ ລມ
ັ້
1) ຕິດຕາມການຈັດສັນຄູຈາກບິ່ອນເຫອໄປບິ່ອນທີິ່ບໍິ່ພໍ ໂດຍເລັິ່ງໃສິ່ 40 ເມອງເປົາໝາຍ
ຂອງໂຄງການຍົກສູງ
ີ ແລະ ຂະຫຍາຍທົິ່ວປະເທດ;
ຄຼຸ ນນະພາບການສຶກສາ ໃນເຂດຫິ່ າງໄກສອກຫກ
ັ້
ັ້ II;
2) ປັບປຼຸ ງຄັງຂໍສອບເສັ
ງຄັດເລອກລັດຖະກອນຂອງຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຄັງທີ

3) ປະເມີນລັດຖະກອນທົິ່ວສໍານັກ ແລະ ພາກສິ່ວນອັ້ອມຂັ້າງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;
ິ ໍາຂອງຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ທີິ່ຖກຮັບຮອງ ຈໍານວນ 41 ສະບັບ;
4) ສັ້າງ ແລະ ປັບປຼຸ ງນິຕກ
ັ້
ິ ໍາໃຕັ້ກດ
ົ ໝາຍ, ສະມາຄົມ, ມູນນິທ ິ ແລະ ອິ່ ນໆ;
5) ຄົນຄວັ້
າປະກອບຄໍາເຫັນໃສິ່ບັນດາກົດໝາຍ, ນິຕກ

6) ປັບປຼຸ ງກົງຈັກການຈັດຕັງັ້ ແລະ ກໍານົດຕໍາແໜິ່ງງານ ຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃຫັ້ສໍາເລັດຕາມ
ແຜນທີິ່ກໍານົດໄວັ້;
ັ້ ນ PMIS ແລະ ອັບເດດຂໍມູ
ັ້ ນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທົິ່ວຂະແໜງການສຶກສາ.
7) ປັບປຼຸ ງລະບົບຖານຂໍມູ
ິ ານການສຶກສາ
10.2. ວຽກງານການພັດທະນາການບໍລຫ
10.2.1. ຜົນສໍາເລັດ

ັ ສູດ, ສິ່ ການຝຶ ກອົບຮົມ ການສັ້າງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ໄດັ້ຈດ
ັ ການ
1) ສໍາເລັດການສັ້າງຫກ
ິ ານຂອງກົມ ແລະ ຄະນະພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ
ຝຶກອົບຮົມໃຫັ້ແກິ່ ຄະນະກົມ, ຫົວໜັ້າພະແນກບໍລຫ
ກິລາແຂວງ 3 ຄັງັ້ ຈໍານວນ 70 ທິ່ ານ;
ັ້ ໍາ ແລະ ການ
2) ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກຮິ່ວມກັບ SEAMEO RETRAC ກິ່ ຽວກັບພາວະຄວາມເປັນຜູ ນ
ິ ານໂຮງຮຽນຈໍານວນ 32 ຄົນ;
ບໍລຫ

ັ້ ໍລຫ
ິ ານໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕົວແບບ ໃນທົິ່ວປະເທດ ຮິ່ວມກັບ SEAMEO
3) ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມໃຫັ້ແກິ່ ຜູບ
ັ້ າໍ ທາງດັ້ານການສິດສອນ (ດັ້ານວິຊາການ) ຈໍານວນ 31 ຄົນ;
INNOTEC ກິ່ ຽວກັບພາວະຄວາມເປັນຜູນ

ົ ຮົມໃຫັ້ກຼຸິ່ມໂຮງຮຽນປະຖົມ 40 ເມອງເປົັ້າໝາຍສາມສັ້າງ ຈໍານວນ 47 ທິ່ ານ;
4) ສໍາເລັດການຝຶ ກອົບ
ັ້
ັ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນອະນຼຸບານ 40 ເມອງເປົາໝາຍສາມສັ້
5) ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມໃຫັ້ຜູອ
າງ ທີິ່ຕິດພັນກັບ
ວຽກງານສາມສັ້າງໃນ 18 ແຂວງ ຈໍານວນ 59 ຄົນ;
ັ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາ ແລະ ຄພສບ ໃນການສັ້າງແຜນ
6) ສໍາເລັດການລົງຊຼຸກຍູ ັ້ ແລະ ແນະນໍາຜູ ອ
ັ້
ັ້ ຄອງທີິ່ເນັນໃຫັ້
ັ ຈໍານວນ 19 ເມອງ ໃນຈໍານວນ 9
ພັດທະນາໂຮງຮຽນ ກິ່ ຽວກັບການຄຼຸ ມ
ໂຮງຮຽນເປັນຫກ
ແຂວງ;
7)

ັ້ ອງ 148 ເມອງ ທີິ່ຜິ່ານການຝຶ ກອົບຮົມ ການ
ັ້ ລ
ໍ ຫ
ິ ານການສຶກສາຂັນເມ
ສໍາເລັດການຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ຜູບ
ັ້ ິ່ ໂຮງຮຽນເປັ ນຫກ
ິ ານທີິ່ເນັນໃສ
ັ (SBM) ໃນປີ 2017;
ບໍລຫ
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ັ້ ນເພິ່ ອເຮັດການວິໄຈ ຮູ ບແບບການສອນຂອງຄູປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມໃນທົິ່ວ
8) ສໍາເລັດການລົງເກັບກໍາຂໍມູ
ປະເທດ;

ັ້ ນຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ຜູ ທ
ັ້ ິ່ ຜ
ີ ິ່ ານການຝຶ ກອົບຮົມວຽງງານການບໍລຫ
ິ ານການສຶກສາ
9) ສໍາເລັດການລົງເກັບກໍາຂໍມູ
ັ້ ອງ ໃນ 03 ແຂວງພາກກາງ ຄ: ນະຄອນຫວງ, ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງ ໄຊສົມບູນ;
ຂັນເມ

ັ້
10) ຈັດກອງປະຊຼຸມຂຽນເນອໃນປະຫວັ
ດການສຶກສາແຕິ່ ລະໄລຍະ ຮິ່ວມກັບຄະນະນໍາອາວຼຸ ດໂສກະຊວງສຶກສາ
ັ້
ິ່ 1 ໂດຍໄດັ້ຮບ
ັ ເງ ິນສະໜັບສະໜູນ
ທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ສໍາເລັດກອງປະຊູມຜິ່ານເນອໃນພາກທີ
ຊິ່ວຍເຫລອຈາກພາກສິ່ວນເອກະຊົນຈໍານວນໜຶິ່ງ.

10.2.2. ບັນຫາ ແລະ ສິິ່ງທັ້າທາຍ

ິ ໍາມາດຕະຖານເງິ່ ອນໄຂຂອງຜູ ບ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານການສຶກສາແຕິ່ ລະລະດັບ, ມາດຖານເງິ່ ອນໄຂຄູຝຶກມອາ
1) ການສັ້າງນິຕກ
ັ້ ບການຝຶ ກອົບຮົມ ແລະ ເຄິ່ ອງມປະເມີນຜູ ບ
ັ້ ິ່ ຈະເຂົ
ີ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານການສຶກສາ
ຊີບ, ມາດຖານເງິ່ ອນໄຂຄັດເລອກຜູ ທ
າຮັ
ຍັງບໍິ່ທັນໄດັ້ສໍາເລັດ ແລະ ບໍິ່ທັນໄດັ້ຖກຮັບຮອງຈາກກະຊວງ;

ັ ຂອງ ສພບ ຍັງຈໍາກັດ, ດັິ່ງນັນັ້ ຈຶິ່ງໄດັ້ນາໍ ໃຊັ້ວທ
ີ ະຍາກອນທີິ່ມາຈາກພາກ
2) ຂີດຄວາມສາມາດຂອງຄູຝຶກຫກ
ັ້ ິ່ ງກິ່ າວ.
ສິ່ວນອຶິ່ນທີິ່ມີປະສົບການໃນການເຮັດວຽກຕົວຈິງ ຫລ ຮຽນຈົບໃນຫົວຂໍດັ
ິ ະສິດ ໃນສົກຮຽນ 2020-2021
10.2.3. ແຜນວຽກບູລມ

1) ສບຕໍິ່ຝຶກອົບຮົມການສັ້າງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ

ໃຫັ້ແກິ່ ຫົວໜັ້າຂະແໜງສະຖິຕ-ິ ແຜນການ,
ຫົວໜັ້າຫັ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມອງ ແລະ ຫົວໜັ້າໜິ່ວຍງານສະຖິຕ-ິ ແຜນການໃນທົິ່ວປະເທດ;
ິ ໍາມາດຕະຖານເງິ່ ອນໄຂຂອງຜູບ
ັ້ ລ
ໍ ຫ
ິ ານການສຶກສາແຕິ່ ລະລະດັບ, ມາດຖານເງິ່ ອນໄຂຂອງຄູ
2) ສບຕໍິ່ສັ້າງນິຕກ
ັ້ ບການຝຶ ກອົບຮົມ ແລະ ເຄິ່ ອງມປະເມີນຜູ ບ
ັ້ ິ່ ຈະເຂົ
ີ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານ
ຝຶກມອາຊີບ, ມາດຖານເງິ່ ອນໄຂຄັດເລອກຜູທ
າຮັ
ການສຶກສາ;
ັ້ ຄອງ-ບໍລຫ
ິ ານໂຮງຮຽນໃຫັ້ແກິ່ ຜູ ອ
ັ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນອະນຼຸບານ, ປະຖົມ ແລະ
3) ຝຶກອົບຮົມວຽກງານຄຼຸ ມ
ັ້
ິ່ ວປະເທດ;
ມັດທະຍົມຕອນຕົນໃນທົ
ິ ານ-ຄຼຸ ມ
ັ້ ຄອງ ໃຫັ້ຫວ
ົ ໜັ້າໜິ່ວຍງານຂອງຫັ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມອງ
4) ຝຶກອົບຮົມວຽກງານບໍລຫ
ໃນ 18 ແຂວງ 148 ເມອງ, 3 ຊຼຸດ (ພາກເໜອ, ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕັ້);
ັ້ ໍານວຍການວິທະຍາໄລຄູ ແລະ ຜູ ອ
ັ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ, ຄູຝຶກ ແລະ ຜູ ຈ
ັ້ ດ
ັ ການຝຶ ກ
5) ຝຶກອົບຮົມຜູ ອ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານການສຶກສາ;
ອົບຮົມສໍາລັບສູນພັດທະນາຄູ ແລະ ຜູ ບ

6) ລົງຊຼຸກຍູ ັ້ຕິດຕາມຫົວໜັ້າກຼຸິ່ ມໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາ 40 ເມອງທີິ່ຕິດພັນກັບວຽກ 3 ສັ້າງ ພາຍຫງັ ທີິ່ໄດັ້ຜິ່ານ
ັ້ ຄອງ-ບໍລຫ
ິ ານໂຮງຮຽນ;
ການຝຶ ກອົບຮົມວຽກງານຄຼຸ ມ

ັ້
ິ ານການສຶກສາ ກິ່ ຽວກັບການຄຼຸ ມ
ັ້ ຄອງ
7) ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ແກິ່ ຄູຝຶກ ຂອງສະຖາບັນພັດທະນາການບໍລຫ
ິ ານໂຮງຮຽນ ໂດຍການຮິ່ວມມກັບສະຖາບັນຂອງປະເທດສິງກະໂປ, ຊີເມວລີແທກ SEAMEO
ແລະ ບໍລຫ
RETRAC ແລະ SEAMEO INNOTEC;

ັ້
ັ້
ັ
8) ສບຕໍິ່ຄົນຄວັ້
າເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ການຮິ່ວມມທາງດັ້ານວິຊາການຮິ່ວມກັບມະຫາວິທະຍາໄລສີນກ
ຄະລິນວິໂຣດ SEAMEO INNOTECH ແລະ NIEM;

ັ້ ໍລຫ
ິ ານການສຶກສາ;
9) ສົມທົບກັບກົມຈັດຕັງັ້ ແລະ ພະນັກງານ ສັ້າງແຜນຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດຂອງຜູ ບ

ັ້
ັ ສູດຝຶກອົບຮົມຜູບ
ັ້ ລ
ໍ ຫ
ິ ານການສຶກສາຂັນປະຖົ
10) ປັບປຼຸ ງຫກ
ມ ແລະ ອະນຼຸບານສຶກສາ;
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ັ ສູດ ແລະ ສິ່ ການຝຶກອົບຮົມໃໝິ່ ກິ່ ຽວກັບວຽກງານກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ວຽກງານຈັດ
11) ພັດທະນາ ຫກ
ັ້
ັ ສູດການຄຼຸ ມ
ັ້ ຄອງການເງ ິນ, ຫກ
ັ ສູດຝຶ ກອົບຮົມໃຫັ້ແກິ່ ຜູ ບ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານການສຶກສາຂັນັ້
ຕັງ-ພະນັ
ກງານ ແລະ ຫກ
ວິທະຍາໄລ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ;

ັ້ ງກັດລັດຖະກອນໃໝິ່.
ັ ສູດຝຶ ກອົບຮົມພະນັກງານເຂົາສັ
12) ສັ້າງຫກ
10.3. ວຽກງານສະຖິຕ ິ ແລະ ແຜນການ
10.3.1. ຜົນສໍາເລັດ

ັ້
ິ ານ
1) ຮິ່ວມເຮັດວຽກກັບ ສພບ ໃນການສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງວຽກງານການສັ້
າງແຜນ ໃຫັ້ແກິ່ ພະນັກ ງານບໍລຫ
ັ້
ຂັນຄະນະກົ
ມ, ຄະນະພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ;
2) ສໍາເລັດການສັ້າງເຄິ່ ອງມໃນການສັ້າງແຜນ ແລະ ງ ົບປະມານ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;

ັ້ ນຂິ່າວສານຄຼຸ ມ
ັ້ ຄອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
3) ສໍາເລັດການເຜີຍແຜິ່ແຜນຍຼຸ ດທະສາດການພັດທະນາລະບົບຂໍມູ
ັ້ ນຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ
ັ້ ຄອງຂໍມູ
2018-2022 (LESMIS), ມາດຕະຖານການຄຼຸ ມ
ິ ໍາທີິ່ກິ່ ຽວຂັ້ອງ ດັ້ວຍຫາຍຮູ ບແບບ;
ນິຕກ

4) ສໍາເລັດການເຜີຍແຜິ່ຍຼຸ ດທະສາດການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຼຸດແຫິ່ ງຊາດ ຮອດປີ 2025 ແລະ ຄວາມ
ັ້
ັ ຍຼຸ ດທະສາດ ໃຫັ້ແກິ່ ຄະນະກໍາມະການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຼຸດຂັນັ້
ຄບໜັ້າຂອງການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ສູນກາງ ແລະ ທັ້ອງຖິິ່ນ ໃນຂອບເຂດທົິ່ວປະເທດ;

ັ້
ັ້ ນຕິດຕາມການນໍາໃຊັ້ການຊິ່ວຍເຫອທາງການເພິ່ ອການພັດທະນາ (ODA) ໂດຍພນຖານ;
5) ປັບປຼຸ ງຖານຂໍມູ
6) ສໍາເລັດການປັບປຼຸ ງ ແລະ ຮັບຮອງ ໂຄງສັ້າງວຽກງານຄະນະປະສານງານແຜນງານ (FG) ຂອງໜິ່ວຍງານວິຊາ
ການຂະແໜງການສຶກສາ;

ັ້
7) ສໍາເລັດການຈັດກອງປະຊຼຸມ ຄັງທີ
VIII ຂອງຄະນະກໍາມາທິການແຫິ່ ງຊາດ ເພິ່ ອການພັດທະນາຊັບພະຍາ
ັ້
ັ້ ານຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັງປະຕິ
ັ ໃຫັ້ແກິ່
ກອນມະນຼຸດ ປະຈໍາປີ 2020 ພັ້ອມທັງເຜີຍແຜິ່ມະຕິ, ຊຼຸກຍູ ກ
ບດ
ັ້ ນກາງ ແລະ ທັ້ອງຖິິ່ນ;
ຄະນະກໍາມະການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຼຸດ ຂັນສູ

ັ້ ນ ການຄຼຸ ມ
ັ້ ຄອງແຜນການ ແລະ ການເງ ິນ (PBMIS) ລວມທັງ ໂມດູນ ການສັ້າງ
8) ສໍາເລັດການສັ້າງຖານຂໍມູ
ແຜນປະຈໍາປີິ່ ທີິ່ມີການຄິດໄລິ່ມູນຄິ່າ (ACSEP).
10.3.2. ບັນຫາ ແລະ ສິິ່ງທັ້າທາຍ
ັ້
1) ພະນັກງານທີິ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານສະຖິຕ-ິ ແຜນການຂັນແຂວງ

ັ້ ອງມີການຍົກຍັ້າຍ
ຂັນເມ
ຊັບຊັ້ອນໄປຢູິ່ ຂະແໜງການອິ່ ນ ຫ ຮັບໜັ້າທີິ່ໃໝິ່ ຈຶິ່ງເຮັດໃຫັ້ການເຮັດວຽກງານບໍິ່ຕໍິ່ເນິ່ ອງ;
ແລະ

ແລະ

ັ້ ອງ ແລະ ໂຮງຮຽນຍັງຈໍາກັດເຮັດໃຫັ້ຄວາມຊັດເຈນຂອງ
ິ ິ່ ູຂັນເມ
2) ຂີດຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານສະຖິຕຢ
ັ້ ນມີໜອ
ັ້ ຍ;
ຂໍມູ
ັ້ ນກາງ ແລະ ທັ້ອງຖິິ່ນ
3) ຂີດຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານທີິ່ຮັບຜິດຊອບວຽກສະຖິຕ ິ ແລະ ແຜນການ ຂັນສູ
ຍັງຈໍາກັດ;
4) ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຼຸດແຕິ່ ລະຂະແໜງການ,
ແຕິ່ ລະແຂວງ/
ັ້
ັ້
ັ ຍຼຸ ດທະສາດການພັດທະນາ
ນະຄອນຫວງ ຍັງບໍິ່ມີຄວາມຮັບຮູ ັ້ ແລະ ເຂົາໃຈເລິ
ກເຊິິ່ງ ໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ຊັບ ພະຍາກອນມະນຼຸດແຫິ່ ງຊາດ ຮອດປີ 2025;

ັ້
ັ້
ັ ຂອງໂຄງການ ບໍິ່ສາມາດຈັດຕັງປະຕິ
ັ ໄດັ້ຕາມແຜນ ຍັ້ອນ
5) ແຜນກິດຈະກໍາຂອງບາງໜິ່ວຍຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ບດ
ຂາດການວາງແຜນທີິ່ດີ.
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ິ ະສິດ ໃນສົກຮຽນ 2020-2021
10.3.3. ແຜນວຽກບູ ລມ

ັ້
ັ້ ໍລຫ
ິ ານ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ ທັງລະດັບສູນ
1) ສບຕໍິ່ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງວຽກງານການສັ້
າງແຜນໃຫັ້ແກິ່ ຜູ ບ
ິ່
ກາງ ແລະ ທັ້ອງຖິນ;

ັ ັ້ 9 (2021-2025) ແລະ ແຜນວຽກຈຼຸດ
2) ເຜີຍແຜິ່ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປີ ຄງທີ
ສຼຸ ມແຜນພັດທະນາຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປະຈໍາສົກຮຽນ 2020-2021, ລວມທັງມະຕິກອງ
ັ້ ລ
ໍ ຫ
ີ ານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປະຈໍາປີ 2019-2020;
ປະຊຼຸມຜູ ບ
3) ສບຕໍິ່ພັດທະນາຖານ ການຊິ່ວຍເຫອທາງການເພິ່ ອການພັດທະນາ (ODA);
ັ້
ັ້ ນທີິ່ມາຈາກຫາຍແຫິ່ ງ ແລະ ການເຜີຍແຜິ່ຂໍມູ
ັ້ ນ;
4) ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງທາງດັ້
ານການວິເຄາະຂໍມູ

ັ້ ນການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໂດຍການສົມທົບກັບຫັ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມອງ/
5) ປັບປຼຸ ງລະບົບຂໍມູ
ັ້ ນປະຈໍາປີ ;
ນະຄອນ ລົງສົມທົບ ແລະ ຊຼຸກຍູ ັ້ກຼຸິ່ ມໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຮງຮຽນ ໃນການເກັບກໍາຂໍມູ
ັ້
6) ສບຕໍິ່ຈັດກອງປະຊຼຸມ ຄັງທີ
VIII ຂອງຄະນະກໍາມາທິການແຫິ່ ງຊາດ ເພິ່ ອການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນ
ັ້
ັ້ ນ
ັ ຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັງປະຕິ
ັ ໃຫັ້ແກິ່ ຄະນະກໍາມະ
ມະນຼຸດປະຈໍາປີ 2020, ພັ້ອມທັງເຜີຍແຜິ່, ຊຼຸກຍູຜ
ບດ
ັ້ ນກາງ ແລະ ທັ້ອງຖິິ່ນ;
ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຼຸດ ຂັນສູ

7) ສບຕໍິ່ຍາດແຍິ່ ງການຊິ່ວຍເຫອຈາກບັນດາຄູິ່ຮິ່ວມພັດທະນາຕິ່ າງໆ ພັ້ອມທັງປັ ບປຼຸ ງກົນໄກການປະສານງານຕິ່ າງໆ.
10.4. ວຽກງານການເງ ິນ
10.4.1. ຜົນສໍາເລັດ

ັ້ ມການປະກອບເອກະສານຂໍເບີກຈິ່ າຍ ແລະ ສະຫຼຸ ບລາຍຈິ່ າຍການ
1) ສໍາເລັດການສັ້າງ ແລະ ຮັບຮອງນໍາໃຊັ້ປຶມຄູິ່
ເງ ິນຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
ັ້
ັ້ ດຈ ັ້າງດັ້ວຍທຶນ
ັ້ ກລົງ ວິ່າດັ້ວຍການແບິ່ງຂັນຄຼຸ
ັ້ ມ
ັ້ ຄອງການປະມູນຈັດຊ-ຈັ
2) ສໍາເລັດໂດຍພນຖານການປັ
ບປຼຸ ງຂໍຕົ
ັ ກົດໝາຍ
ຂອງລັດ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃຫັ້ສອດຄິ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ຄໍາແນະນໍາປະຕິບດ
ສະບັບໃໝິ່;

ັ້
ັ້ ຄອງງ ົບປະມານ, ການກວດກາການເງ ິນ, ການ
3) ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງວຽກງານການຄຼຸ
ມ
ັ້
ັ້ ຄອງ-ນໍາໃຊັ້ຊບ
ັ ສິນ, ການປະມູນຈັດຊ-ຈັດຈ ັ້າງດັ້ວຍທຶນຂອງລັດ ແລະ ການກໍິ່ສັ້າງສັ້ອມແປງ
ບັນຊີ, ການຄຼຸ ມ
ໃຫັ້ພະນັກງານການເງ ິນພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫວງ, ເມອງ/ນະຄອນ ໃນທົິ່ວ
ປະເທດ ແລະ ໄດັ້ລງົ ຕິດຕາມ, ຊຼຸກຍູ,ັ້ ແນະນໍາ, ວຽກງານກວດກາຫງັ ການຈິ່ າຍ ຢູິ່ແຂວງ ແລະ ເມອງຕາມເປົາັ້
ຫມາຍທີິ່ໄດັ້ກໍານົດ;

ັ້ ມວິທກ
ີ ານຄິດໄລິ່ຈັດສັນງ ົບປະມານ ໃຫັ້ພະແນກສຶກ
4) ຊູກຍູ ັ້, ແນະນໍາ, ຝກອົບຮົມຄນ ໃນການນໍາໃຊັ້ປຶມຄູິ່
ິ ານປົກກະຕິ (ພາກ 62) ແລະ ພາກ
ສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ/ນະຄອນຫວງ ສໍາລັບພາກລາຍຈິ່ າຍບໍລຫ
ັ້ ງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມອງ/ນະຄອນ ໃຫັ້ມຄ
ີ ວາມ
ດັດສົມສົິ່ງເສີມ ແລະ ບໍາລຼຸ ງ (ພາກ 63) ໃຫັ້ຫອ
ເປັນເອກະພາບ ແລະ ຍຼຸ ດຕິທໍາ;

ັ້ ນການສັ້າງແຜນ ແລະ ງ ົບປະມານ (PBMIS) ຕາມ
5) ສໍາເລັດການສັ້າງໂປແກມສໍາເລັດຮູ ບ, ລະບົບຖານຂໍມູ
ສາລະບານງ ົບປະມານ ແລະ ແຍກຕາມຂະແໜງການຍິ່ ອຍຂອງຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;

ັ້
ັ້ ທຼຸກສາຍ ຕາມແຜນດັດແກ ັ້ງ ົບ
ິ ານໂຮງຮຽນທຼຸກຊັນ,
6) ສໍາເລັດການຄົນຄວັ້
າ ຈັດສັນແຜນງ ົບປະມານ ເງ ິນບໍລຫ
ັ້
ັ ແລະ ຄົນຄວັ້
ປະມານທີິ່ໄດັ້ຮບ
າ ນໍາສະເໜີ ເພິ່ ອຂໍນໍາໃຊັ້ງ ົບປະມານໂຄງການ GPE II ເພີິ່ມຕິ່ ມໃຫັ້ການສຶກ
ັ້
ັ້ ນຖານພາກບັ
ສາຂັນພ
ງຄັບ;
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7) ຝຶກອົບຮົມເພີິ່ມຕິ່ ມໃນການນໍາໃຊັ້ໂປແກມສັ້າງບັນຊີເງ ິນເດອນ ຕາມການສະເໜີຂອງບາງແຂວງ ເພິ່ ອສັ້າງ
ັ້
ັ້
ັ ຕົວຈິງໃຫັ້ມຄ
ີ ວາມເອກະພາບ
ຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ພະນັງານການເງ ິນຂັນແຂວງ
ແລະ ເມອງ ໃນການປະຕິບດ
ໃນທົິ່ວຂະແໜງການ;

ັ້ ບ ໃນວຽກງານການຈັດຕັງປະຕິ
ັ້
ັ ບັນຊີແຫິ່ ງລັດ
8) ລົງຕິດຕາມ, ຊຼຸກຍູ ັ້ ບັນດາ 35 ຫົວໜິ່ວຍການເງ ິນທີິ່ຂຶນກັ
ບດ
ັ້
ັ ການທີິ່ໄດັ້ກໍານົດ;
ໃຫັ້ ມີຄວາມເຂັມແຂງ
ດໍາເນີນການບັນທຶກບັນຊີຢິ່າງຖກຕັ້ອງ ຄົບຖັ້ວນຕາມລະບຽບຫກ

ັ ສິນຂອງລັດ ທີິ່ສູນກາງຄຼຸ ມ
ັ້ ຄອງ ສົິ່ງໃຫັ້ກະຊວງການເງ ິນ ຕາມແຈ ັ້ງການສະບັບ
9) ສໍາເລັດການສັງລວມບັນຊີຊບ
ເລກທີ 0010/ກງ ລົງວັນທີ 03 ມັງກອນ 2020;
ັ ໜັ້າທີິ່ວຽກງານຂອງ ພະນັກງານວິຊາການ ທີິ່ລົງເຄິ່ ອນໄຫວວຽກງານສັ້າງຢູິ່
10) ລົງຕິດຕາມຊຼຸກຍູ ັ້ ການປະຕິບດ
ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລານະຄອນຫວງ ແລະ ຫັ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມອງສັງທອງ.

10.4.2. ບັນຫາ ແລະ ສີິ່ງທັ້າທາຍ
ິ ຂອງພະຍາດ
1) ເນິ່ ອງຈາກສະພາບວິກດ

ັ ລາຍຈິ່ າຍງ ົບປະມານມີຄວາມ
ເຮັດໃຫັ້ການອະນຼຸມດ
ັ ໄດັ້ຕາມແຜນທີິ່ໄດັ້ກໍານົດ; ການດັດແກແັ້ ຜນງ ົບປະມານ 6 ເດອນ
ຫຍຼຸ ັ້ງຍາກ, ຊັກຊັ້າ ແລະ ບໍິ່ສາມາດປະຕິບດ
ທັ້າຍປີ ແລະ ງ ົບປະມານໃນພາກ 62 ແລະ ພາກ 63 ໄດັ້ຖກຕັດລົງ 30% ຂອງແຜນການປີ ທີິ່ກະຊວງການ
COVID-19

ັ ໃຫັ້;
ເງ ິນອະນຼຸມດ

ັ້
ັ ແຜນການຈັດຊ ັ້ ວັດຖຼຸອຼຸປະກອນ, ການຈັດພິມປຶມແບບຮຽນ,
2) ການປະຕິບດ
ສິ່ ການຮຽນການສອນ ມີຄວາມ
ຊັກຊັ້າ ເນິ່ ອງຈາກມີການຕັດແຜນງ ົບປະມານ ແລະ ອວິ່າຍມານໍາໃຊັ້ງ ົບປະມານຂອງໂຄງການ GPE Covid-

19 ເພິ່ ອດໍາເນີນການຈັດພິມ;
ິ ານສະຖານການສຶກສາປະຈໍາປີ 2020 ມີຄວາມຊັກຊັ້າກວິ່າແຜນ
3) ການຈັດສັນງ ົບປະມານ ເພິ່ ອໂອນເງ ິນບໍລຫ
ການທີິ່ໄດັ້ກໍານົດ ບໍິ່ສາມາດໂອນໃຫັ້ໂຮງຮຽນກິ່ ອນໄລຍະໄຂສົກຮຽນ 2020-2021, ຍັ້ອນຖກຕັດແຜນງ ົບ
ັ ງ ົບປະມານຍັງມີຄວາມຊັກຊັ້າ;
ປະມານລົງ ແລະ ການອະນຼຸມດ
4) ການຕິດຕາມ, ກວດກາ ທາງດັ້ານຄຼຸ ນນະພາບສໍາລັບວຽກງານການປຼຸ ກສັ້າງຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ
ັ້
ກິລາ ເຫັນວິ່າຍັງມີຊິ່ອງຫວິ່າງ, ບໍິ່ທັນເຂັມງວດ
ແລະ ການລາຍງານຄວາມຄບໜັ້າຂອງວຽກງານກໍິ່ສັ້າງ ຍັງບໍິ່
ັ້ ຄອງອອກແບບກໍິ່ສັ້າງເປັນລະບົບ ບາງແຂວງລາຍງານ ບາງແຂວງຍັງບໍິ່ທັນລາຍງານ ເຮັດໃຫັ້ພະແນກຄຼຸ ມ
ສັ້ອມແປງ ຕິດຕາມໄດັ້ຍາກ;
ີ ນ ເພິ່ ອລາຍງານໃຫັ້ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລັ້ອມ ຍັງ
5) ການສະຫຼຸ ບສັງລວມບັນຊີທິ່ ດິ
ບໍິ່ທັນສໍາເລັດ ເນິ່ ອງຈາກການສັງລວມທີິ່ດິນຈາກສູນກາງ ແລະ ທັ້ອງຖິິ່ນຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ົ ຖັ້ວນ.
ຍັງບໍິ່ໄດັ້ຄບ

ິ ະສິດ ໃນສົກຮຽນ 2020-2021
10.4.3. ແຜນວຽກບູ ລມ

ັ້
ັ້ ຄອງຊັບສິນ ແລະ ການຈັດ
1) ຄົນຄວັ້
າ ສັ້າງແຜນພັດທະນາວຽກງານງ ົບປະມານ-ການເງ ິນ ການບັນຊີ, ການຄຼຸ ມ
ັ້ ດຈ ັ້າງດັ້ວຍທຶນຂອງລັດ, ການກໍິ່ສັ້າງສັ້ອມແປງຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃຫັ້ສອດຄິ່ອງຕາມ
ຊ-ຈັ
ົ ;
ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທີິ່ຖກຮັບຮອງຢິ່າງມີປະສິດທິຜນ
ັ້
ິ ານສະຖານການສຶກ
2) ຄົນຄວັ້
າລະດົມຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ນໍາສະເໜີ ການປັບປຼຸ ງປຶັ້ມຄູິ່ ມ ການນໍາໃຊັ້ເງ ິນບໍລຫ
ີ ວາມສອດຄິ່ອງ ແລະ ຍຼຸ ດຕິທໍາ;
ສາ ແລະ ການແຈກຢາຍເງ ິນ ໃຫັ້ມຄ
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ັ້
ັ ັ້
3) ຕິດຕາມ, ຊຼຸກຍູ ັ້ ໃຫັ້ຂນພະແນກສຶ
ກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫວງ ເປັ ນເຈົາການນໍ
າສົິ່ງແຜນຂໍ

ິ ານສະຖານການສຶກສາໃຫັ້ກມ
ົ ການເງ ິນໄດັ້ຕາມກໍານົດເວລາ ໂດຍຜິ່ານການນໍາໃຊັ້ລະບົບ
ງ ົບປະມານເງ ິນບໍລຫ
ໂປແກມ ເງ ິນ SBG ທີິ່ໄດັ້ຝຶກອົບຮົມໃຫັ້ແລັ້ວ;

4) ຝຶກອົບຮົມກິ່ ຽວກັບການນໍາໃຊັ້ລະບົບໂປແກມການສັ້າງແຜນຄາດຄະເນງ ົບປະມານ (PBMIS) ໃຫັ້ພະນັກ
ງານວິຊາການການເງ ິນຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫວງ, ເມອງ/ນະຄອນ, ມະຫາ
ັ້ ບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;
ວິທະຍາໄລ ແລະ ບັນດາຫົວໜິ່ວຍການເງ ິນທີິ່ຂຶນກັ
ິ ານສະຖານການສຶກສາ ໃຫັ້ພະແນກ
5) ລົງຊຼຸກຍູ ັ້, ແນະນໍາ ແລະ ຕິດຕາມການນໍາໃຊັ້ລະບົບໂປແກຣມເງ ິນບໍລຫ
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫວງ, ຫັ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມອງ/ນະຄອນ ໃນຂອບ
ເຂດທົິ່ວປະເທດ;

ັ້ ບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;
ົ ໜິ່ວຍການເງ ິນທີິ່ຂຶນກັ
6) ລົງກວດກາການຈິ່ າຍງ ົບປະມານ ການບັນຊີໃຫັ້ຫວ

ັ້
ົ ໜິ່ວຍການເງ ິນຕິ່ າງໆ ທາງດັ້ານວຽກງານງ ົບປະມານ, ການກວດກາການເງ ິນ,
7) ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງ
ໃຫັ້ຫວ
ັ້ ຄອງ-ນໍາໃຊັ້ຊບ
ັ ສິນ, ການປະມູນຈັດຊ ັ້ ຈັດຈ ັ້າງດັ້ວຍທຶນຂອງລັດ ແລະ ການກໍິ່ສັ້າງສັ້ອມ
ການບັນຊີ, ການຄຼຸ ມ
ແປງ ໃຫັ້ສອດຄິ່ອງຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບການຕິ່ າງໆ ທີິ່ໄດັ້ກໍານົດຢິ່າງເປັນລະບົບຕໍິ່ເນິ່ ອງ;
ັ້ ມລະບົບບັນຊີອງົ ການຈັດຕັງລັ
ັ້ ດ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ຄູິ່ ມຄຼຸ ມ
ັ້
8) ສບຕໍິ່ໃນການສັ້າງປຶມຄູິ່
ັ້ ມ ແລະ ຊິ່ວຍເຫອລັ້າ ຈາກທະນາຄານພັດທະ
ຄອງການເງ ິນ-ການບັນຊີ ສໍາລັບບັນດາໂຄງການທີິ່ເປັນເງ ິນກູຢ
ນາອາຊີ (ADB) ໃຫັ້ສໍາເລັດຕາມຄາດໝາຍ;
ັ້ ມ ກິ່ ຽວກັບວຽກງານການຄຼຸ ມ
ິ ໍາ ແລະ ການສັ້າງປຶມຄູິ່
ັ້ ຄອງອອກແບບ, ການກໍິ່ສັ້າງ ແລະ
9) ສບຕໍິ່ການປັບປຼຸ ງນິຕກ
ສັ້ອມແປງ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃຫັ້ສໍາເລັດຕາມລະດັບຄາດໝາຍ;
10) ຕິດຕາມຊຼຸກຍູວັ້ ຽກງານການເຄິ່ ອນໄຫວວຽກງານສາມສັ້າງ ຕາມການແບິ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນແຂວງ/ນະ
ັ້
ຄອນຫວງ, ເມອງເປົາໝາຍ
ແລະ ກຼຸິ່ ມໂຮງຮຽນ.
10.5. ວຽກງານຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ
10.5.1. ຜົນສໍາເລັດ
1) ສໍາເລັດຈັດກອງປະຊຼຸມວຽກງານກວດກາຂອງອົງຄະນະພັກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ປະຈໍາປີ 2019;

ິ ຕາມ, ກວດກາ ການບໍລຫ
ິ ານຄຼຸ ມ
ັ້ ຄອງ ຕໍິ່ກັບການນໍາພາວຽກງານກວດກາ ຈໍານວນ 9 ແຂວງ;
2) ໄດັ້ຕດ
ັ ຄໍາຮັ້ອງຄໍາສະເໜີຈາໍ ນວນ 27 ສະບັບ, ແກໄັ້ ຂແລັ້ວ 10 ສະບັບ, ມອບໃຫັ້ພາກສວິ່ນອິ່ ນດໍາເນີນການ
3) ໄດັ້ຮບ
ັ້
ແກ ັ້ໄຂ 12 ສະບັບ, ກໍາລັງຄົນຄວັ້
າ 5 ສະບັບ;

ັ້
ັ້
ັ້
ັ ສູດການຮຽນ-ການສອນ ສາຍສັ້າງຄູ,
4) ດໍາເນີນການຄົນຄວັ້
າວຽກງານຕັ້ານການສໍລາດບັ
ງຫວງ ເຂົາໃນຫ
ກ
ັ້ ງ ໄດັ້ຈດ
ັ້
ັ ກອງປະຊຼຸມຈໍານວນ 2 ຄັງັ້ ເພິ່ ອປຶກສາຫາລຂັນຕອນ,
ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊັນສູ
ວິທີ
ການ ແລະ ງ ົບປະມານຕິ່ າງໆ;

ັ ພາລະບົດບາດ, ໜັ້າທີິ່, ຂອບເຂດສິດ ແລະ ກວດສອບບົດສະຫຼຸ ບຂາດຕົວ
5) ລົງຕິດຕາມ ກວດກາການປະຕິບດ
ັ້
ັ ແຜນງ ົບປະມານແຫິ່ ງລັດ ປະຈໍາສົກຮຽນ 2018 ຂອງບັນດາຫົວໜິ່ວຍການເງ ິນ 35 ຫົວ
ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ັ້ ບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສໍາເລັດ 15 ເປົາໝາຍ;
ັ້
ໜິ່ວຍ ທີິ່ຂຶນກັ
ັ້ ນ, ວິເຄາະ
ັ ທະນາ, ປັບປຼຸ ງເຄິ່ ອງມເກັບກໍາຂໍມູ
6) ສໍາເລັດປັບປຼຸ ງເຄິ່ ອງມກວດກາພັກ, ກວດກາລັດ ແລະ ໄດັ້ພດ
ັ້
ັ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ແລະ ລາຍງານຜົນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
5 ປີ 2016-2020 ຕາມ 10 ຂະແໜງການຍິ່ ອຍ;
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ັ້
ັ້
7) ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃນການນໍ
າໃຊັ້ເຄິ່ ອງມກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ໃຫັ້ແກິ່ ຂັນແຂວງ
ແລະ ຂັນັ້
ເມອງທົິ່ວປະເທດ ຈໍານວນ 226 ທິ່ ານ, ຍິງ 43 ທິ່ ານ;

ັ້
ັ ມະຕິກອງປະຊຼຸມຜູບ
ັ້ ລ
ໍ ຫ
ິ ານການສຶກສາ ແລະ
8) ສໍາເລັດການຕິດຕາມຄວາມຄບໜັ້າ ໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້
ັ ນະໂຍບາຍ, ຍຼຸ ດທະສາດ ແລະ ວຽກຈຼຸດສຼຸ ມຂອງ
ກິລາທົິ່ວປະເທດ ປະຈໍາປີ 2018 ແລະ ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປະຈໍາໄຕມາດ ທີ 3 ແລະ 4 ຂອງສົກຮຽນ 2019-2020
ັ້
ັ້
ສໍາລັບຂັນກະຊວງ
ແລະ ຂັນແຂວງ;

ັ້ ນຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ແລະ ສັ້າງເຄິ່ ອງມຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນ
9) ສໍາເລັດສັ້າງບົດວິພາກ ລະບົບຖານຂໍມູ
ັ້
ັ້
ັ ຍຼຸ ດທະສາດ ແລະ ວຽກຈຼຸດສຼຸ ມປະຈໍາໄຕມາດ ໂດຍນໍາໃຊັ້ໂປຣ
ຜົນຄວາມຄບໜັ້າການຈັດຕັງປະຕັ
ງປະຕິ
ບດ
ແກຣມ KOBO;
ັ້
10) ສໍາເລັດສັ້າງເຄິ່ ອງມຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຕົວຊີບອກແຜນພັ
ດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປີ
ິ ານ ແລະ ຄຼຸ ມ
ັ້ ຄອງ;
2016-2020 ສໍາລັບຂະແໜງການຍິ່ ອຍ ບໍລຫ
ັ້
11) ສໍາເລັດຝຶ ກອົບຮົມ ແລະ ທົດລອງນໍາໃຊັ້ເຄິ່ ອງມຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຕົວຊີບອກແຜນພັ
ດທະນາ
ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປີ 2016-2020 ສໍາລັບຂະແໜງການຍິ່ ອຍ ການສຶກສາຄູ, ອາຊີວະສຶກ
ັ້ ງ ແລະ ກິລາ-ກາຍຍະກໍາ;
ສາການສຶກສາຊັນສູ

ັ ງານ ປະຈໍາປີ 2020 ຂອງຄະນະປະສານງານ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການຄຼຸ ມ
ັ້ ຄອງ
12) ສໍາເລັດກໍານົດແຜນປະຕິບດ
ັ້
ິ ານ, ແຜນການ, ການເງ ິນ ແລະ ຕິດຕາມປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ວຽກງານຂອງຂະແໜງການສຶກ
ບໍລຫ
ບດ
ສາ ແລະ ກິລາ ຮິ່ວມກັບ EU ແລະ JICA;
ັ້
ັ້
ັ ວຽກງານຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນ
13) ສໍາເລັດໂດຍພນຖານ
ການດໍາເນີນການປະເມີນສະພາບການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້
ັ້
ັ້ ອງ.
ຜົນສໍາລັບຂັນກະຊວງ,
ຂັນແຂວງ
ແລະ ຂັນເມ
10.5.2. ບັນຫາ ແລະ ສິິ່ງທັ້າທາຍ

ັ ງ ົບປະມານ; ບາງກິດຈະກໍາທີິ່ໄດັ້ຮບ
ັ
1) ຂະບວນການຂໍຖອນງ ົບປະມານຊັກຊັ້າ ມີຫາຍກິດຈະກໍາຍັງບໍິ່ທັນໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ ຕັງປະຕິ
ັ ເນິ່ ອງຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19;
ງ ົບປະມານແລັ້ວ ແຕິ່ ຍັງບໍິ່ທັນໄດັ້ຈດ
ບດ
ັ້
ິ່ ທັນຮັດກຼຸ ມ, ການ
ິ ໍາກິ່ ຽວກັບວຽກງານກວດກາຍັງບໍິ່ທັນຄົບຖັ້ວນ, ອັນທີິ່ມີແລັ້ວຈໍານວນໜຶິ່ງເນອໃນບໍ
2) ນິຕກ
ັ້
ັ້
ັ້
ັ ບໍິ່ເຂັມງວດ;
ິ ໍາຍັງຊັກຊັ້າ ແລະ ບໍິ່
ຄົນຄວັ້
າເຊິ່ ອຊຶມບໍິ່ທັນເລິກເຊິິ່ງ, ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ການຜັນຂະຫຍາຍນິຕກ
ທັນແທດເໝາະຕົວຈິງ;

3) ພະນັກງານກວດກາ ຈໍານວນໜຶິ່ງ ຄວາມຮູ -ັ້ ຄວາມສາມາດ ດັ້ານວຽກງານຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນ
ຜົນຍັງຈໍາກັດ, ຍັງບໍິ່ທັນເປັນມອາຊີບ, ສິ່ວນຫລາຍແມິ່ ນທັງຮຽນທັງເຮັດຕົວຈິງ;

ັ້
ັ ຍັງບໍິ່ທັນສໍາເລັດ ເຊັິ່ນ: ການສັ້າງ ແລະ ປັບປຼຸ ງນິຕກ
ິ ໍາກິ່ ຽວກັບ
4) ຍັງມີໜາັ້ ວຽກຈໍານວນໜຶິ່ງ ທີິ່ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້
ັ້ ໃນຂະແໜງການສຶ
ັ້
ການຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະກັດກັນປະກົ
ດການຫຍໍທໍ
ກສາ ແລະ ກິລາ;
ັ້
ັ້ ໍລຫ
ິ ານ ແລະ ພະນັກງານກວດກາ; ຮັບແຈ ັ້ງຊັບສິນ ແລະ ລາຍຮັບຂອງ
ການສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ຜູບ
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນອັ້ອມຂັ້າງກະຊວງ.
ິ ະສິດ ໃນສົກຮຽນ 2020-2021
10.5.3. ແຜນວຽກບູ ລມ

ັ້
ິ ໍາກິ່ ຽວກັບວຽກງານກວດກາລັດ, ວຽກງານສະກັດກັນ-ແກ
ັ້ໄຂ
1) ສບຕໍິ່ປັບປຼຸ ງຄູິ່ມວິທເີ ຮັດວຽກຂອງກົມ, ນິຕກ
ັ້ ັ້ ແລະ ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ັ້
ປະກົດການຫຍໍທໍ
ແກິ່ ພະນັກງານກວດກາທຼຸກຂັນັ້ ໃຫັ້ສອດຄິ່ອງກັບລະບຽບ
ການ;
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ັ້ ໍລຫ
ິ ານການສຶກສາອັ້ອມຂັ້າງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;
2) ຕິດຕາມກວດກາ ປະເມີນຜູ ບ
ັ ພາລະບົດບາດ, ໜັ້າທີິ່ ແລະ ສິດ ຂອງຜູ ບ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານການສຶກສາ ພະແນກສຶກສາທິການ
3) ກວດກາການປະຕິບດ
ແລະ ກິລາແຂວງ 9 ແຂວງ;
ິ ານ-ຄຼຸ ມ
ັ້ ຄອງວິທະຍາໄລຄູ 08 ແຫິ່ ງ; ແລະ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ 4 ແຫິ່ ງ;
4) ກວດກາການບໍລຫ

ັ້
ັ້ ໃນ
ັ້
5) ສະຫຼຸບ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນວຽກງານກວດກາລັດ ແລະ ວຽກງານຕັ້ານສະກັດກັນວຽກງານຫຍໍ
ທໍ
ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາທົິ່ວປະເທດ;
ັ້
ິ່ ຕິດພັນວຽກງານສາມສັ້າງໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
6) ລົງຕິດຕາມຊຼຸກຍູ ັ້ ພະນັກງານລົງກໍິ່ສັ້າງພນຖານທີ
ັ້ ນຂິ່າວສານເພິ່ ອການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ;
7) ປັບປຼຸ ງລະບົບຖານຂໍມູ
ັ້ ບກະຊວງສຶກສທິການ ແລະ ກິລາ;
8) ກວດສອບພາຍໃນ 35 ຫົວໜິ່ວຍການເງ ິນ ທີິ່ຂຶນກັ

9) ຕິດຕາມກວດກາຜົນຂອງການກວດສອບຂອງອົງການກວດສອບແຫິ່ ງລັດ ແລະ ຜົນການກວດສອບພາຍໃນ;

ັ້
ັ ແຜນ
10) ກອງປະຊຼຸມປຶກສາຫາລ ແລະ ຜິ່ານບົດລາຍງານການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປະຈໍາປີ ແລະ 5 ປີ (2016-2020);

ັ້
ັ ນະໂຍບາຍ, ຍຼຸ ດທະສາດ ແລະ ວຽກ
11) ສບຕໍິ່ສັງລວມຜົນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ຈຼຸດສຼຸ ມ ຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປະຈໍາໄຕມາດ;

ັ້
ັ ມະຕິຂອງກອງປະຊຼຸມຜູບ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານການສຶກສາ
12) ສັງລວມຜົນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ແລະ ກິລາ ທົິ່ວປະເທດ ປະຈໍາສົກຮຽນ 2019;
ັ້ ນຂິ່າວສານ ແລະ ວິທກ
ີ ານກວດກາການສຶກສາໃຫັ້ຂນແຂວງ
ັ ັ້
13) ແນະນໍາການນໍາໃຊັ້ລະບົບຖານຂໍມູ
ແລະ ຂັນັ້
ເມອງ ທົິ່ວປະເທດ;

ັ້
14) ທົດລອງ ແລະ ປັບປຼຸ ງເຄິ່ ອງມຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນຕົວຊີບອກແຜນພັ
ດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ
ິ ານ ແລະ ຄຼຸ ມ
ັ້ ຄອງ;
ກິລາ 5 ປີ 2016-2020 ສໍາລັບຂະແໜງການຍິ່ ອຍ ບໍລຫ
ັ້
15) ທົບທວນເຄິ່ ອງມຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນຕົວຊີບອກຂອງຂະແໜງການສຶ
ກສາກິ່ ອນໄວຮຽນ.
10.6. ວຽກງານພົວພັນຕິ່າງປະເທດ
10.6.1. ຜົນສໍາເລັດ

ັ້
ັ້ ນຖານ
ັ ສຶກສາກິ່ ອນໄປສຶກສາ
1) ສໍາເລັດການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຈັດສອນພາສາຫວຽດຂັນພ
ໃຫັ້ນກ
ຕໍິ່ ທີິ່ ສສ.ຫວຽດນາມ;
2) ສໍາ ເລັດການຮິ່ວມມ ກັບຍີິ່ປຼຸິ່ ນ ໃນການຍາດແຍິ່ ງທຶນ JDS (2021 ຈົນເຖິງ 2024) ແລະ ທຶນຊິ່ວຍເຫອ
ໂຄງການປັບປຼຸ ງສະພາບແວດລັ້ອມຂອງໂຮງຮຽນຢູິ່ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕັ້ຈາໍ ນວນ 37 ແຫິ່ ງ;
ັ້
ັ້
ັ ສູ ດພາສາເກົາ ຫີ ເຂົາໃນການສິ
3) ສໍາເລັດການສັ້າງແຜນຮິ່ວມມກັບ ສ ເກົາຫີ ໃນການສັ້າງຫກ
ດສອນໃນຊັນ
ມັດທະຍົມ ໄລຍະເວລາ 04 ປີ (2019-2023);

4) ສໍາເລັດການຮິ່ວມມກັບ ສປ.ຈີນ ຮັບເອົາໂຄງການສະໜອງອຼຸ ປະກອນຫໍສະໝຼຸ ດໃຫັ້ແກິ່ ໂຮງຮຽນ 3 ແຫິ່ ງ ທີິ່
ແຂວງຊຽງຂວາງ;
5) ຮິ່ວມມກັບອົງການ SEAMEO, ASEAN, ASEM, GMS, ACMECS, CLV, CLMV, LMI ແລະ ຂອບ

ັ້
ັ້ ານຊັ້າງ
ການຮິ່ວມມ ອາຊີ-ອາເມລິກາລາຕິນ (FEALAC), ການຮິ່ວມມໃນຂອບລຼຸິ່ ມແມິ່ ນໍາຂອງ,
ແມິ່ ນໍາລັ້
ັ ທຶນການສຶກສາ ລະດັບປະລິນຍາເອກ 1 ທຶນ, ໂທ 6 ທຶນ, ໄດັ້ຮບ
ັ ທຶນຝຶ ກອົບຮົມດັ້ານການ
ແລະ ອິ່ ນໆ ໄດັ້ຮບ
ສິດສອນຄະນິດສາດ, ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ດັ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ວິຊາຊີບ ຢູິ່ໃນ ບັນດາສູນຊີແມວ
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ັ ການຝຶ ກອົບຮົມດັ້ານພາວະ
ຕິ່ າງໆ ໃຫັ້ແກິ່ ຄູອາຈານ ຈໍານວນ 56 ທິ່ ານ, ພະນັກງານ ແລະ ຄູ 9 ທິ່ ານ ໄດັ້ຮບ
ັ້ ໍາ;
ການເປັນຜູນ
6) ຍາດແຍິ່ ງໄດັ້ທນແລກປິ່ຽນ ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ JENESSYs ຈໍານວນ 58 ທຶນ ແລະ ຮັບນັກສຶກສາ ໂຄງ
ການ YSS ປະເທດມະເລເຊຍ ມາແລກປິ່ຽນຈັດກິດຈະກໍາພັດທະນາຊຼຸມຊົນ ຈໍານວນ 80 ຄົນ;

7) ໄດັ້ເຊັນສັນຍາຮິ່ວມມ ໃນຂອບຮິ່ວມມ ຫາຍຝິ່າຍ 1 ສະບັບ ກິ່ ຽວກັບ ໂຄງການສຼຸ ຂະອານາໄມໃນໂຮງຮຽນ
ໂດຍຮິ່ວມມກັບ ຊີແມວ INNOTECH ແລະ GIZ FIT for School.
10.6.2. ບັນຫາ ແລະ ສິິ່ງທັ້າທາຍ

ັ້ ແລະ ສາກົນ ແມິ່ ນຈໍາກັດ
ັ້ ິ່ ວມປະຊຼຸມ, ສໍາມະນາ ແລະ ຝກອົບຮົມ ຢູິ່ພາກພນ
1) ງ ົບປະມານສໍາລັບການເຂົາຮ
ເຮັດໃຫັ້ການຍາດແຍິ່ ງເອົາການຊິ່ວຍເຫອຈາກສາກົນ ແມິ່ ນໄດັ້ຈາໍ ກັດ;

ັ້ ວາມສາມາດທາງດັ້ານພາສາຕິ່ າງປະເທດຂອງພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ ຈໍານວນໜິ່ ງ ແມິ່ ນມີຈາໍ ກັດ
2) ຄວາມຮູ ຄ
ໍ
ເຮັດໃຫັ້ບິ່ ສາມາດປະກອບຄໍ
າເຫັນ ແລະ ຍາດແຍິ່ ງເອົາການຊິ່ວຍເຫອ ມາພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ
ົ ;
ແລະ ກິລາ ໄດັ້ຢິ່າງມີປະສິດທິພາຍ ແລະ ປະສິດທິຜນ

ັ້
ັ້
ັ ສັນຍາ ຂອງບາງອົງການຈັດຕັງສາກົ
3) ການສະຫຼຸ ບລາຍງານການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ນບໍິ່ສັງກັດລັດຖະບານແມິ່ ນບໍິ່
ໍ
ັ ັ້ ງໄດັ້ທນ
ັ ເວລາ.
ທັນຕາມກໍານົດເວລາ ເຮັດໃຫັ້ບິ່ ສາມາດສະຫ
ຼຸ ບສັງລວມ ໃຫັ້ຂນເທິ
ິ ະສິດ ໃນສົກຮຽນ 2020-2021
10.6.3. ແຜນວຽກບູ ລມ

ັ້ ິ່ ວມກອງປະຊຼຸມຕິ່ າງໆຕາມການເຊີນ ເຊັິ່ນ: ກອງປະຊຼຸມລັດຖະມົນຕີສກ
ຶ ສາອາຊຽນຄັງັ້ 11 ແລະ
1) ສບຕໍິ່ເຂົາຮ
ັ້ າທີິ່ອາວຼຸ ໂສກິລາອາຊຽນຄັງທີ
ັ້ 10 ທີິ່ປະເທດ
ກອງປະຊຼຸມປິິ່ນອັ້ອມ ທີິ່ປະເທດ ສິງກະໂປ; ກອງປະຊຼຸມເຈົາໜັ້
ັ້ ໍລຫ
ິ ານສູນຊີແມວຕິ່ າງໆ;
ສິງກະໂປ ແລະ ກອງປະຊຼຸມຜູ ບ
2) ຈັດກອງປະຊຼຸມສະຫຼຸບລາຍງານປະຈໍາປີ ຂະແໜງການສຶກສາ-ກິລາ ໃນຂອບການຮິ່ວມມ ສອງຝິ່າຍ, ຫາຍ
ຝິ່າຍ (ອາຊຽນ-ຊີມວ); ກອງປະຊຼຸມກິລາອາຊຽນ ( ASEAN Sports SEA Forum );
ັ້ ງການຊີແມວ ຄົບ
ີ ສະຫອງວັນຄົບຮອບການສັ້າງຕັງອົ
3) ເຜີຍແຜິ່ວຽກງານໃນກອບຮິ່ວມມຊີແມວ ເພິ່ ອສະເຫມ
ັ້
ັ້ ລາອາຊຽນ, ກອງ
ີ ສະຫອງວັນສັ້າງຕັງອາຊຽນຄົ
ຮອບ 55 ປີ ແລະ ສະເຫມ
ບຮອບ 53 ປີ ແລະ ວັນສັ້າງຕັງກິ
ປະຊຼຸມຖອດຖອນບົດຮຽນການຮຽນ-ການສອນພາສາຝຣັິ່ງ ໃນຂະແໜງການສຶກສາຂອງລາວໃນອະນາຄົດ;
ິ ໍາວຽກງານອົງການ, ສະມາຄົມ ແລະ ມູນນິທ ິ ທີິ່ໃຫັ້ການຊິ່ວຍເຫອໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ
4) ເຜີຍແຜິ່ນິຕກ
ັ້
ກິລາ; ຝຶກອົບຮົມໃຫັ້ແກິ່ ບຼຸ ກຄະລາກອນຂະແໜງການການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຂັນແຂວງ
ທີິ່ເຮັດວຽກຮິ່ວມມ
ັ້
ິ່ ວມມ;
ກັບຕິ່ າງປະເທດ ກິ່ ຽວກັບການເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈໃນການຮ

ັ້
ັ ວີຊາ, ອານຼຸມດ
ັ ໄປຕິ່ າງປະເທດ ຂອງພະນັກງານລັດຖະກອນ
5) ທົບທວນຄນບັນດາຂັນຕອນໃນການຂໍ
ອະນຼຸມດ
ັ້
ັ ເຊັນ MOU;
ອັ້ອມຂັ້າງ ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ຂັນຕອນຂໍ
ອະນຼຸມດ
6) ກະກຽມຕັ້ອນຮັບຄະນະຜູ ແັ້ ທນກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກໍິ່ສັ້າງຫວຽດນາມ ເພິ່ ອກະກຽມເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມ
ັ້
ິ່ ວມມ; ຄະນະຜູແັ້ ທນຈາກພະແນກສຶກສາແຂວງ ຈຼຸງຈອງນາມ, ສ.ເກົາຫີ ມາຝຶ ກອົບຮົມ
ເຂົາໃຈໃນການຮ
ICT; ຄະນະຜູແັ້ ທນໃນການແລກປິ່ຽນທາງດັ້ານວິຊາການ ຈາກປະເທດໄທ;

7) ສບຕໍິ່ເຊັນສັນຍາວິ່າດັ້ວຍການຮິ່ວມມ ລະຫວິ່າງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສປປ ລາວ ກັບ ກະຊວງ
ສຶກສາຂອງ ສປ.ຈີນ, ພະແນກສຶກສາແຂວງຢຼຸ ນນານ ແລະ ພາກສິ່ວນຕິ່ າງໆຂອງ ສປ.ຈີນ;
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ັ້ ນຄູຫວຽດນາມສອນຢູິ່ 11 ແຂວງໃນທົິ່ວປະເທດ, ການຈັດຕັງປະຕິ
ັ້
ັ ສັນຍາ ແລະ
8) ຊຼຸກຍູ ັ້ ແລະ ເກັບກໍາຂໍມູ
ບດ
ັ້
ັ ໂຄງການຂອງອົງການການບໍິ່ສັງກັດລັດຖະບານ ເພິ່ ອສະຫຼຸ ບຕີລາຄາ ແລະ ຖອດຖອນ
ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ບົດຮຽນ.

10.7. ວຽກງານພັດທະນາຊຼຸມຊົນເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສິ່ຽງໃຕ ັ້
10.7.1. ຜົນສໍາເລັດ

ັ້ ິ່ ເຂດຊາຍແດນລະຫວິ່າງປະເທດ
1) ສໍາເລັດຈັດກອງປະຊຼຸມສາກົນ ເພິ່ ອວາງແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນທີິ່ ຕັງຢູ
ສະມາຊິກຊີແມວໃນຫົວຂໍ ັ້ “ແກ ັ້ໄຂອຼຸ ປະສັກເພິ່ ອຮິ່ວມກັນພັດທະນາ”;
2) ສໍາເລັດການລົງປະເມີນຄວາມຕັ້ອງການແບບມີສິ່ວນຮິ່ວມຂອງຄູ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຼຸມຊົນທີິ່ແຂວງຫົວພັນ, ບໍິ່
ແກ ັ້ວ, ຈໍາປາສັກ ແລະ ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ;

ັ້
3) ສໍາເລັດທົດສອບກິດຈະກໍາປູກຈິດສໍານຶກນັກຮຽນ ໃນການຮັກການຮຽນ ຢູິ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົນ
ັ້ ງ, ເມອງສັງທອງ, ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ;
ບັ້ານ ນໍາສັ
ັ້
ັ້ ນ
4) ສໍາເລັດຈັດກອງປະຊຼຸມຝຶ ກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ:ັ້ ການນໍາໃຊັ້ໂປແກມ CSPro ເພິ່ ອເຂົາໃນການເກັ
ບກໍາຂໍມູ
ັ້
ັ້
ວຽກງານວິທະຍາສາດທາງດັ້ານປະລິມານ ເພິ່ ອສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ແກິ່ ພະນັກງານພາຍໃນສູນ, ນັກຄົນ
ຄວັ້າຈາກຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ, ວິທະຍາສາດ ທໍາມະຊາດ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫິ່ ງຊາດ ແລະ ນັກ
ັ້
ັ້
ັ້ ນໂດຍການນໍາໃຊັ້ໂປແກມເຂົາມາຊ
ັ້
ີ ານເກັບກໍາຂໍມູ
ິ່ ວຍ
ຄົນຄວັ້
າຈາກສະຖາບັນກະສີກາໍ ເພິ່ ອໃຫັ້ເຂົາໃຈວິ
ທກ
ັ ການ ແລະ ທັນສະໄໝ;
ເພິ່ ອໃຫັ້ທນ

ັ້ ນກິ່ ຽວກັບວຽກງານ ຂອງໂຄງການ STEM ທີິ່ມະຫາວິທະຍາໄລຈໍາປາສັກ ແລະ
5) ສໍາເລັດລົງໄປເກັບກໍາຂໍມູ
ໂຮງຮຽນຕິດຊາຍແດນຕິ່ າງປະເທດທີິ່ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ;
ັ້
6) ສໍາເລັດຈັດກອງປະຊຼຸມໃນຫົວຂໍ:ັ້ “ການສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃນການເປັ
ນຄູິ່ ຮິ່ວມງານ ລະຫວິ່າງ ໂຮງຮຽນ
ິ ທີິ່ SEAMEO CED,
ແລະ ຊຼຸມຊົນ ເພິ່ ອການສຶກສາທີິ່ມີຄຼຸນນະພາບ ແລະ ການຮຽນຮູ ຕັ້ ະຫອດຊີວດ
ັ້ ິ່ ວມທັງໝົດ 26 ຄົນ.
ນະຄອນ ຫວງວຽງຈັນ ມີຜູແັ້ ທນເຂົາຮ

10.7.2. ບັນຫາ ແລະ ສິິ່ງທັ້າທາຍ
ັ້
ັ້ ິ່ ວມ
1) ງ ົບປະມານຍັງຈໍາກັດ ເພິ່ ອຈະສາມາດເຄິ່ ອນໄຫວໃນລະດັບພາກພນ;
ບາງກອງປະຊຼຸມບໍິ່ສາມາດເຂົາຮ
ຕາມການເຊີນຈາກບັນດາສູນຊີແມວ;

2) ຊັບພະຍາກອນມະນຼຸດບໍິ່ພຽງພໍ ແລະ ບໍິ່ທັນຄົບຕາມພາລະບົດບາດຂອງສູນ.
ິ ະສິດ ໃນສົກຮຽນ 2020-2021
10.7.3. ແຜນວຽກບູ ລມ

ັ້
ັ ກິດຈະກໍາ ລະຫວິ່າງ ນັກສຶກສາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫິ່ ງຊາດ ກັບນັກຮຽນຢູິ່ໂຮງຮຽນ
1) ລົງຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້
ທີິ່ເປັນເປົາໝາຍ
ຂອງໂຄງການພັດທະນາການສຶກສາ ທີິ່ຢູິ່ໃກ ັ້ຊາຍແດນປະເທດສະມາຊິກຊີແມວ;
ັ້ ນກິ່ ຽວກັບໂຄງການ ການນໍາໃຊັ້ອຼຸປະກອນເອເລັກໂທຣນິກ ໃນໄວໜຼຸິ່ ມອາຊີ-ປາຊີຟິກ ຢູິ່ນະ
2) ລົງເກັບກໍາຂໍມູ
ຄອນຫວງວຽງຈັນ, ແຂວງ ຫວງພະບາງ, ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ;
ັ້
3) ປະສານງານ ແລະ ຂຶນແຜນຝຶ
ກອົບຮົມຮິ່ວມກັບສູນ SEAMEO QITEP in Mathematics, SEAMEO
QITEP in Science ໃຫັ້ແກິ່ ຄູອາຈານທີິ່ຢູິ່ໃນໂຄງການພັດທະນາການສຶກສາຢູິ່ໂຮງຮຽນໃກຊັ້ າຍແດນຕິ່ າງ
ປະເທດ;
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ັ້ ແລະ
4) ຈັດຝກອົບຮົມໂຄງການ ໂຮງຮຽນຕິດຊາຍແດນ, ອອກແບບການຝກອົບຮົມນໍາບັນດາສູນພາກພນ
ກະກຽມບົດສະເໜີໂຄງການຕໍິ່ກອງເລຂາ SEAMEO;
ັ້ ິ່ ບາງກອກ ປະເທດໄທ ປີ
ໍ
5) ຂຽນແຜນໂຄງການວິໃຈ ການຮຽນຮິ່ວມ ເພິ່ ອສະເໜີຕິ່ ກອງປະຊ
ຼຸ ມທີິ່ຈະຈັດຂນທີ
2020;

ັ້ ນຂອງໂຄງການ
ັ້ ນເບອງຕົ
ັ້
6) ກະກຽມສະຫຼຸບຜົນການເກັບກໍາຂໍມູ
Digital Kid ໃນການທົດລອງແບບສອບ
ຖາມ, ຈັດກອງປະຊຼຸມເພິ່ ອລາຍງານຕໍິ່ບັນດາສະມາຊິກ ສູນ SEAMEO CED;
ັ້ ິ່ ວມກອງປະຊຼຸມຄົນຄວັ້
ັ້
ັ້
7) ເຂົາຮ
າດັ້ານນະໂຍບາຍຂອງສູນຊີແມວ, ການສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ແກິ່ ພະນັກງານ
ແລະ ກອງປະຊຼຸມວິຊາການນໍາບັນດາປະເທດສະມາຊິກຊີແມວ ແລະ ກອງເລຂາຊີແມວ ປະຈໍາປີ 2020;

ັ້ ິ່ ວມກອງປະຊຼຸມສະພາຜູບ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານ ອົງການລັດຖະມົນຕີອາຊີຕາເວັນອອກສິ່ຽງໃຕັ້;
8) ເຂົາຮ

ັ້ 3 ປະຈໍາປີ 2020;
ັ້ ໍລຫ
ິ ານສູນຊີແມວ ຊີອດ
ີ ີ ຄັງທີ
9) ຈັດກອງປະຊຼຸມຜູ ບ
ັ້ ິ່ ວມກອງປະຊຼຸມເຈົາໜັ້
ັ້ າທີິ່ຜູອ
ັ້ 42 (HOM);
ັ້ າວຼຸ ໂສ ຄັງທີ
10) ເຂົາຮ

ັ້
11) ຈັດກອງປະຊຼຸມວາງແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນທີິ່ຕັງຊາຍແດນຕິ່
າງປະເທດ;

ັ້ ນກິ່ ຽວກັບການມີສິ່ວນຮິ່ວມ ຂອງຄະນະພັດທະນາການສຶກສາ ເຂົາໃນວຽກງານພັ
ັ້
12) ເກັບກໍາຂໍມູ
ດທະນາການ
ສຶກສາຢູິ່ຕາມໂຮງຮຽນທີິ່ຕິດຢູິ່ຊາຍແດນ;
ີ ີ ຮິ່ວມກັບຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການໂຮງຮຽນທີິ່ຕິດຊາຍ
13) ຈັດກອງປະຊຼຸມປະຈໍາປີ ຂອງສູນຊີແມວ ຊີອດ
ແດນຕິ່ າງປະເທດ;
ັ້ ິ່ ອນໄຫວກິດຈະກໍາຢູິ່ໂຮງຮຽນຕິດຊາຍແດນຮິ່ວມກັບບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລແຫິ່ ງຊາດ,
14) ລົງຈັດຕັງເຄ

ກັບ

ບັນດາສະມາຊິກຊີແມວ;

ັ້ ນການສຶກສາຢູິ່ຊຼຸມຊົນຊົນນະບົດ ຢູິ່ພາຍໃນ ແລະ ຕິ່ າງປະເທດ ເພິ່ ອປະເມີນຄວາມຕັ້ອງການ
15) ລົງເກັບກໍາຂໍມູ
ັ້ າງພູ ມປັນຍາທັ້ອງຖິິ່ນ.
ພັດທະນາດັ້ານການສຶກສາ, ຄວາມຮູ ທ
10.8. ວຽກງານຫັ້ອງການເລຂາຄະນະກໍາມາທິການ ແຫິ່ງຊາດລາວເພິ່ ອອຼຸ ຍແນັດສະໂກ
10.8.1. ຜົນສໍາເລັດ

ັ້ ປະຈໍາບາງກອກ ກິ່ ຽວກັບການປະກອບຄໍາ
1) ສໍາເລັດການຮິ່ວມເຮັດວຽກກັບຫັ້ອງການອຼຸ ຍແນສໂກພາກພນ
ເຫັນໃສິ່ຮິ່າງຍຼຸ ດທະສາດ ຂອງອົງການອຼຸ ຍແນສໂກ ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ໄລຍະປີ 2020-2021;

ັ້
ັ ຍາຕິ່ າງໆ ປະຈໍາປີ 2019;
2) ສໍາເລັດການຊໍາລະປະກອບສິ່ວນເຂົາໃນພັ
ນທະສະມາຊິກ ແລະ ສົນທິສນ
ັ້ ິ່ ວມກອງປະຊຼຸມໃຫຍິ່ ແລະ ໃນກອງປະຊຼຸມໃຫຍິ່ ຄັງທີ
ັ້ 40, ເຊິິ່ງໄດັ້ລາຍງານສະພາບ ການ
3) ສໍາເລັດການເຂົາຮ

ຂອງ ສປປລາວ ພັ້ອມທັງຮັບຟັງ ແລະ ປຶກສາຫາລ ບັນດາຍຼຸ ດທະສາດ, ແຜນງານ ແລະ ກິດຈະກໍາຕິ່ າງໆ ໃນ
ຂົງ ເຂດວຽກງານອຼຸ ຍແນສໂກ;

ັ້
4) ສໍາເລັດການປະສານງານກັບສູນມໍລະດົກໂລກ ໃນການນໍາສະເໜີຄນ “ພູ ມປັນຍາສິລະປະລາຍນາກຂອງເຊອ
ັ້ ນມໍລະດົກວັດທະນະທໍາທີິ່ບໍິ່ເປັນວັດຖຼຸ ໃນປີ 2021;
ຊາດລາວ” ເຂົາເປັ

ັ້ ນ ກິ່ ຽວກັບການປະສານງານວຽກວັດທະນະທໍາ ແລະ ວຽກງານອິ່ ນໆ
5) ໄດັ້ໃຫັ້ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ສະໜອງຂໍມູ
ັ້ ະໄປປະຈໍາການຢູິ່ສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດແຫິ່ ງ ສປປ ລາວ
ທີິ່ກິ່ ຽວຂັ້ອງກັບອຼຸ ຍແນສໂກ ໃຫັ້ແກິ່ ຜູຈ
ປະຈໍາ ປາຣີ, ປະເທດຝຣັິ່ງ;
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ັ້
ັ້ ິ່ ວມກອງປະຊຼຸມອອນລາຍ
ັ ດາໂຮງຮຽນເຄອຂິ່າຍ ເພິ່ ອຄວາມເຂົາໃຈລະຫວ
ິ່ າງຊາດ ASPnet ເຂົາຮ
6) ຊຼຸກຍູບັ້ ນ
ັ້
ິ່ ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ສົິ່ງຕໍິ່
ໃນຫົວຂໍຕິ່ັ້ າງໆ ທີິ່ອົງການອຼຸ ຍແນສໂກຈັດຂຶນໃນໄລຍະການແຜ
ັ້ ນຂິ່າວສານ ແລະ ຄວາມຮູ ຕ
ັ້ ິ່ າງໆ ທີິ່ກິ່ ຽວຂັ້ອງກັບອຼຸ ຍແນສໂກ ໃຫັ້ແກິ່ ໂຮງຮຽນເຄອຂິ່າຍ;
ຂໍມູ
ັ້
ັ້
ັ ກິດຈະກໍາຂອງໂຮງຮຽນເຄອຂິ່າຍ ເພິ່ ອຄວາມເຂົາໃຈລະຫວ
ິ່ າງ
7) ລົງຕິດຕາມ ແລະ ຊຼຸກຍູ ັ້ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ຊາດ ASPnet 33 ແຫິ່ ງ ໃນ 5 ແຂວງ: ແຂວງຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ, ຫວງພະບາງ, ຈໍາປາສັກ ແລະ ນະຄອນ
ຫວງວຽງຈັນ.
10.8.2. ບັນຫາ ແລະ ສີິ່ງທັ້າທາຍ

1) ກົນໄກໃນການຕິດຕາມເອົາບົດລາຍງານກັບບັນດາພະນັກງານຈາກພາກສິ່ວນຕິ່ າງໆ ທີິ່ທາງຫັ້ອງການ ຄລອ
ັ້ ແລະ ສາກົນ ຍັງບໍິ່ທັນຄິ່ອງຕົວ ເຮັດໃຫັ້ບິ່ ໍ
ໄດັ້ນໍາສົິ່ງໄປຮິ່ວມກອງປະຊຼຸມ ຫ ຝຶ ກອົບຮົມໃນລະດັບພາກພນ
ັ້
ັ້ ນ ແລະ ເນອໃນຂອງແຕິ່
ັ ັ້ ງຊາບ;
ສາມາດສັງລວມຂໍມູ
ລະກອງປະຊຼຸມ ເພິ່ ອລາຍງານໃຫັ້ຂນເທິ
ັ ຄວາມຕັ້ອງການ ເຊັິ່ນ:
2) ອຼຸ ປະກອນ ແລະ ສິິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕິ່ າງໆທີິ່ຮັບໃຊັ້ວຽກງານ ແມິ່ ນບໍິ່ພຽງພໍກບ
Internet (ຊັ້າ) ແລະ ໂຕະຕັິ່ງພະນັກງານ;

ັ້
3) ຫາຍພາກສິ່ວນຍັງບໍິ່ທັນເຂົາໃຈ
ແລະ ກໍາໄດັ້ພາລະບົດບາດຂອງຫັ້ອງການ ຄລອ ຈຶິ່ງເຮັດໃຫັ້ການປະສານງານ
ັ້ ິ່ ຍັງມີຄວາມຫຍຼຸ ງັ້ ຍາກ ແລະ ຊັກຊັ້າ;
ກັບ ພາກສິ່ວນຕິ່ າງໆ ບາງຄັງກໍ

4) ບັນດາກະຊວງຕິ່ າງໆ ທີິ່ກິ່ ຽວຂັ້ອງກັບຂະແໜງວິຊາສະເພາະຂອງອຼຸ ຍແນສໂກ ຍັງບໍິ່ເຫັນຄວາມສໍາຄັນເທົິ່າທີິ່
ັ້
ັ້ ແລະ ສາກົນ ທີິ່ອົງການອຼຸ ຍ
ັ້ ິ່ ວມກອງປະຊຼຸມລະດັບພາກພນ
ົບປະມານ ເພິ່ ອເຂົາຮ
ຄວນ ໃນການຂຶນແຜນງ
ັ້
ແນສໂກຈັດຂຶນໃນທຼຸ
ກໆປີ ;
ັ້
ັ ກິດຈະກໍາບໍິ່ໄປຕາມແຜນການທີິ່ກໍານົດໄວັ້ ເນິ່ ອງຈາກທຼຸກໆປີ ແມິ່ ນແຈງັ້ ເພດານງ ົບປະມານ
5) ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້
ັ ກິດຈະກໍາພົບຄວາມຫຍຼຸ ງັ້ ຍາກ;
ຊັກຊັ້າ ເຮັດໃຫັ້ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ີ ຈໍາກັດດັ້ານພາສາຕິ່ າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະພາສາຝຣັິ່ງ;
6) ພະນັກງານຈໍານວນໜຶິ່ງຍັງມີຂດ
ັ ທຶນຝຶ ກອົບຮົມຈາກກະຊວງ, ຈຶິ່ງເຮັດໃຫັ້ບຼຸກຄະລາກອນສິ່ວນໜຶິ່ງມີຄວາມຮູ ັ້
7) ບຼຸ ກຄະລາກອນບໍິ່ເຄີຍໄດັ້ຮບ
ັ ວຽກງານ.
ຄວາມສາມາດພຽງພໍກບ
ິ ະສິດ ໃນສົກຮຽນ 2020-2021
10.8.3. ແຜນວຽກບູ ລມ

ັ້ ປະຈໍາບາງກອກ ເພິ່ ອປັບປຼຸ ງຄູິ່ ມ ກິ່ ຽວກັບ
1) ປະສານງານ ແລະ ຮິ່ວມເຮັດວຽກກັບຫັ້ອງການອຼຸ ຍແນສໂກພາກພນ

ຂອບແຜນງານຂອງໂຮງຮຽນຜາສຼຸ ກ “Happy School” ແລະ ສບຕໍິ່ຂະຫຍາຍໂຄງການໂຮງຮຽນຜາສຼຸ ກ ໄປ
ັ້
ັ້ ິ່ ວມໂຄງການດັິ່ງກິ່ າວ;
ິ່ າງຊາດ ທີິ່ຍັງບໍິ່ທັນເຂົາຮ
ຍັງໂຮງຮຽນເຄິ່ ອຂິ່າຍ ເພິ່ ອຄວາມເຂົາໃຈລະຫວ

ັ້
ັ ກິດຈະກໍາຂອງໂຮງຮຽນເຄອຂິ່າຍ
2) ລົງຕິດຕາມການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ັ້
ເພິ່ ອຄວາມເຂົາໃຈອັ
ນດີລະຫວິ່າງຊາດ

ASPnet ໃນ ສປປ ລາວ (5 ແຂວງ);
ັ້ ໍານວຍ
3) ຈັດກອງປະຊຼຸມເຜີຍແຜິ່ແນວຄວາມຄິດ ກິ່ ຽວກັບການສຶກສາພົນລະເມອງໂລກ (GCED) ໃຫັ້ແກິ່ ຜູອ
ິ ໍາໄຊ;
ການ ແລະ ຄູສອນແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ບໍລຄ

4) ຈັດກອງປະຊຼຸມປຶກສາຫາລ ກິ່ ຽວກັບການພັດທະນາສວນທໍລະນີສາດ (Geopark) ໃນ ສປປ ລາວ;
5) ຈັດກອງປະຊຼຸມຝຶ ກອົບຮົມການມີສິ່ວນຮິ່ວມຂອງຊາວໜຼຸິ່ ມ ໃນການປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກ ໃນ ສປປ ລາວ;
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ັ້
ິ່ າງ
6) ຈັດກອງປະຊຼຸມຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊັ້ຄມ
ູິ່ ການເປັນສະມາຊິກໂຮງຮຽນເຄອຂິ່າຍ ເພິ່ ອຄວາມເຂົາໃຈລະຫວ
ັ້ ິ່ ມມໍລະດົກໃນມຊາວໜຼຸິ່ ມ ໃຫັ້ແກິ່ ຜູ ອ
ັ້ ໍານວຍການ ແລະ ຄູສອນຈາກໂຮງຮຽນ
ຊາດ ASPnet ແລະ ປມຄູ
ASPnet ໃນ ສປປ ລາວ;
7) ຈັດກອງປະຊຼຸມຖອດຖອນບົດຮຽນປະຈໍາປີ ຂອງໂຮງຮຽນເຄອຂິ່າຍ
ASPnet ໃນ ສປປ ລາວ, ທີິ່ີ ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ;

ັ້
ິ່ າງຊາດ
ເພິ່ ອຄວາມເຂົາໃຈລະຫວ

ັ້
ັ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ ການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການຮິ່ວມມລະຫວິ່າງ ຄະນະກໍາມາທິການ
8) ຄຼຸ ມ
ບດ
ັ້
ັ້
ແຫິ່ ງຊາດ ເພິ່ ອອຼຸ ຍແນສໂກ ລາວ-ເກົາຫ:ີ ສົິ່ງເສີມເປົາໝາຍການສຶ
ກສາແບບຍນຍົງ-ເປົາໝາຍທີ
4 (Bridge
Laos Project);
ັ້ ນ
ັ້ ກິ່ ຽວກັບສະພາບລວມ, ເປົາໝາຍ
ັ້
ິ ະສິດຂອງຄະນະກໍາມາທິ
9) ດໍາເນີນໂຄງການສໍາຫວດເບອງຕົ
ແລະ ບູລມ

ການແຫິ່ ງຊາດ ເພິ່ ອອຼຸ ຍແນສໂກ ໃນບັນດາປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕັ້ ພາຍໃຕັ້
ການສະໜັບສະໜູນ ຂອງຄະນະກໍາມາທິການແຫິ່ ງຊາດເກົາຫີ ເພິ່ ອອຼຸ ຍແນສໂກ ປະຈໍາປີ 2020-2021.

10.9. ວຽກງານ ໄອຊີທ ີ
10.9.1. ຜົນສໍາເລັດ

1) ສໍາເລັດການປັບປຼຸ ງລະບົບເຄອຂິ່າຍຂອງຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເພິ່ ອເຊິ່ ອມຈອດອາຄານອັ້ອມ
ຂັ້າງສໍານັກກະຊວງ 9 ຈຼຸດ, ສູນໄອຊີທີ 18 ແຂວງ, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມອັ້ອມຂັ້າງ 26 ແຫິ່ ງ ແລະ ພະແນກ
ໍ ນຍາການຊົມໃຊັ້
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ນະຄອນຫວງ ແລະ ແຂວງ 18 ແຂວງ ໃນທົິ່ວປະເທດ ໂດຍໄດັ້ຕິ່ ສັ
ິ ດ
ັ ສະກາຍໂທລະຄົມ ແລະ ເຊັນສັນຍາການນໍາໃຊັ້ອນ
ິ ເຕີເນັດໃໝິ່ເພີິ່ມ
ອິນເຕີເນັດ ແລະ ສາຍເຊົິ່າ ກັບບໍລສ
ິ ດ
ັ ສະຕາໂທລະຄົມ (ຢູນເິ ທວ);
ໜຶິ່ງສາຍ ກັບບໍລສ

ັ້ ນຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໂດຍສົມທົບກັບ
2) ສໍາເລັດການປັບປຼຸ ງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຖານຂໍມູ
ັ້ ນກາງ ແລະ ຂັນັ້
ພາກສິ່ວນທີິ່ກິ່ ຽວຂັ້ອງ ໃຫັ້ສາມາດນໍາໃຊັ້ໄດັ້ຢິ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ທົິ່ວເຖິງ ທັງຢູິ່ໃນຂັນສູ
ັ້ ນສັ້າງແຜນ ແລະ ງ ົບປະມານ (PBMIS), ລະບົບຈັດເກັບເອກະສານແບບ
ທັ້ອງຖິິ່ນ ເຊັິ່ນ: ລະບົບຖານຂໍມູ
ັ້ ນກິ່ ຽວກັບຄວາມສິ່ຽງຕໍິ່ໄພພິບດ
ັ (RISKRAPPS);
ເອເລັກໂຕນິກ (EDOCS), ລະບົບຖານຂໍມູ

ັ້ ລ
ໍ ຫ
ິ ານການສຶກສາ
3) ສໍາເລັດການສະເໜີ ແລະ ເປີ ດນໍາໃຊັ້ ອີເມວ ຂອງລັດຖະບານ (mail.gov.la) ສໍາລັບຜູ ບ
ັ້
ັ້ ມຂຶນໄປ
ັ້ ມ
ົ ໃຊັ້;
ແລະ ກິລາ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຂັນກົ
ຈໍານວນທັງໝົດ 120 ຜູຊ
4) ສໍາເລັດການປັບປຼຸ ງເວັບໄຊຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ (www.moes.edu.la) ພັ້ອມທັງນໍາເອົາ
ັ້ ນ ທີິ່ເປັນປະໂຫຍດລົງໃສິ່ເວັບໄຊ ເພິ່ ອໃຫັ້ຜູຊ
ັ້ ງ ໄດັ້ຢິ່າງສະດວກ
ັ້ ມ
ົ ໃຊັ້ສາມາດເຂົາເຖິ
ຂິ່າວສານ ແລະ ຂໍມູ
ັ ມີເວັບໄຊລວມ ແລະ ຍິ່ ອຍຂອງບັນດາກົມ, ຫັ້ອງການ, ສະຖາບັນ, ສູນ ແລະ
ແລະ ວິ່ອງໄວ; ປະຈຼຸບນ
ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ຫັ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມອງ ທົິ່ວປະເທດ ລວມ 69
ເວັບໄຊ;

ັ້
ັ ໂຄງການພັດທະນາການສຶກສາ ໂດຍນໍາໃຊັ້ນະວັດຕະກໍາໄອຊີທີ ເພິ່ ອສົິ່ງ
5) ສໍາເລັດການລິເລີິ່ມຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້ ິ່ າວສານອິ່ ນໆ ໂດຍການຮິ່ວມມກັບອົງ ການ
ເສີມການອິ່ານພາສາລາວ, ການຂຽນ, ການຟັງ ແລະ ການຮຽນຮູ ຂ
Aide Et Action Laos ຢູິ່ 18 ໂຮງຮຽນ ໃນ 5 ເມອງຂອງແຂວງວຽງຈັນ ແລະ 7 ໂຮງຮຽນ ໃນ 2 ເມອງ
ົ ໄຊ;
ຂອງແຂວງອຼຸ ດມ
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ັ້
ັ້
ັ ໂຄງການຄົນຄວັ້
6) ສໍາເລັດການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
າວິໃຈ ແລະ ການສະໜອງຫັ້ອງຄອມພີວເຕີ ແລະ ລະບົບການ
ຮຽນແບບທັນສະໄໝ 1 ຫັ້ອງໃຫັ້ແກິ່ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນ ຈັນສະຫວິ່າງ ໂດຍການຮິ່ວມມລະຫວິ່າງ
ິ ດ
ັ ສະກາຍຄອມ ສ. ເກົາຫ;ີ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ບໍລສ
7) ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມ ການນໍາໃຊັ້ລະບົບຈັດເກັບເອກະສານແບບເອເລັກໂຕຣນິກ (edocs) ໃຫັ້ແກິ່ ຫັ້ອງ
ັ້
ການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມອງ 40 ເມອງ ເປົາໝາຍ
3 ສັ້າງ;

ໍ ງການກອຍກາ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໂດຍຜິ່ານ ກະຊວງແຜນການ ແລະ
8) ສໍາເລັດການພັດທະນາ ແລະ ສະເໜີຕິ່ ອົ
ການລົງທຶນ, ໂຄງການສະໜອງຫັ້ອງຮຽນຄອມພິວເຕີ ແລະ ລະບົບໄອຊີທີ ທີິ່ທັນສະໄໝໃຫັ້ແກິ່ ໂຮງຮຽນລັດ
ິ ດ
ັ ສະກາຍຄອມ ສ. ເກົາຫ.ີ
ໃນ ສປປ ລາວ ຮິ່ວມກັບ ບໍລສ
10.9.2. ບັນຫາ ແລະ ສິິ່ງທັ້າທາຍ

ົ ເທົິ່າທີິ່ຄວນ ໂດຍສະເພາະການພັດ
1) ການໃຫັ້ການຮິ່ວມມຈາກພາກສິ່ວນທີິ່ກິ່ ຽວຂັ້ອງ ຍັງບໍິ່ທັນມີປະສິດທິຜນ
ັ້
ທະນາເນອຫາແບບເອເລັ
ກໂຕນິກ ລົງໃສິ່ລະບົບ ແລະ ລວມໄປເຖິງການນໍາໃຊັ້ລະບົບ E-learning ທີິ່ໄດັ້
ັ້
ພັດທະນາຂຶນມາແລັ້
ວ;
ັ້ ຍັງບໍິ່ໄດັ້ເຕັມເມັດເຕັມໜິ່ວຍເນິ່ ອງຈາກຂາດ
ີ ິ່ າງໆທີິ່ພັດທະນາຂຶນ
2) ການຝຶ ກອົບຮົມການຊົມໃຊັ້ລະບົບໄອຊີທຕ
ງ ົບປະມານສະໜັບສະໜູນ;

ັ້ ນກາງ ແລະ ທັ້ອງຖິິ່ນ ຍັງບໍິ່ສູ ງ,
3) ທັກສະຄວາມສາມາດ ຂອງພະນັກງານວິຊາການທາງດັ້ານໄອຊີທີ ທັງຂັນສູ
ັ້ ິ່ ສາມາດແກໄັ້ ຂ
ັ ໜັ້າທີິ່ຍັງພົບຄວາມຫຍຼຸ ງັ້ ຍາກ ແລະ ບາງຄັງບໍ
ບໍິ່ທັນມີຄວາມຊິ່ຽວຊານ, ເຮັດໃຫັ້ການປະຕິບດ
ິ ດ
ັ ທີິ່ປຶກສາທາງນອກ;
ບັນຫາເອງໄດັ້ ຕັ້ອງອາໄສ ບໍລສ

ັ້
ັ້ ນກາງ ແລະ
ິ່ າງໄອຊີທີ ທັງຂັນສູ
4) ຂາດງ ົບປະມານໃນການບໍາລຼຸ ງຮັກສາຢິ່າງເປັນປົກກະຕິ ບັນດາພນຖານໂຄງລ
ີ ິ່ ຈໍ
ີ າເປັນ).
ທັ້ອງຖິິ່ນ (ງ ົບປະມານສັ້ອມແປງ-ປິ່ຽນຖິ່າຍອຼຸ ປະກອນໄອຊີທທ
ິ ະສິດ ໃນສົກຮຽນ 2020-2021
10.9.3. ແຜນວຽກບູ ລມ

ັ້
ັ ໂຄງການສຶກສາທາງໄກ ໂດຍທຶນຊິ່ວຍເຫອລັ້າຂອງ ສປ.ຈີນ;
1) ສບຕໍິ່ກະກຽມຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ັ້ ິ່ ມ
ີ ະສິດທິພາບຂຶນຕ
2) ສບຕໍິ່ປັບປຼຸ ງ ແລະ ພັດທະນາ ລະບົບເວັບໄຊ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃຫັ້ມປ
ັ້
ິ່ ເປັນປະໂຫຍດໃຫັ້ແກິ່ ຜູຊ
ັ້ ມ
ົ ໃຊັ້ໃຫັ້ຫາຍທີິ່ສຼຸ ດ;
ໂດຍສະເພາະ ການປັບປຼຸ ງທາງດັ້ານເນອໃນທີ

ັ້
ັ ພັ້ອມທັງຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ລະບົບການຮຽນການສອນ ແລະ ການຄຼຸ ມ
ັ້ ຄອງ
3) ສບຕໍິ່ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ິ ານໂຮງຮຽນແບບເອເລັກໂຕນິກ ທີິ່ພັດທະນາພາຍໃຕັ້ໂຄງການປັບປຼຸ ງລະບົບ ການຮຽນ-ການສອນແບບ
ບໍລຫ
ິ ໃຫັ້ສໍາເລັດ ແລະ ມີປະສິດທິຜນ
ົ ;
ເອເລັກໂຕນິກ ທຶນກູຢັ້ ມບໍິ່ມີດອກເບັ້ຍ ຈາກປະເທດໂອຕດ
ັ້
ັ້ ນຖານ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານການສຶກສາ ແລະ
4) ສບຕໍິ່ສັ້າງທັກສະ ແລະ ຄວາມຮູ ພ
ທາງດັ້ານໄອຊີທີ ໃຫັ້ແກິ່ ຄູສອນ ແລະ ຜູ ບ
ິ່
ັ້ ິ່ ຽວຊານທາງດັ້ານໄອຊີທ;ີ
ສັ້າງວິຊາການໄອຊີທີ ຂອງຂະແໜງການ ທັງສູນກາງ ແລະ ທັ້ອງຖິນ ໃຫັ້ເປັນຜູ ຊ

ັ້
ັ ໂຄງການພັດທະນາການສຶກສາ ໂດຍນໍາໃຊັ້ນະວັດຕະກໍາໄອຊີທີ ເພິ່ ອສົິ່ງເສີມການອິ່ານ
5) ສບຕໍິ່ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້ ິ່ າວສານອິ່ ນໆ ໄລຍະທີ 2 ໂດຍການຮິ່ວມມກັບອົງການ
ພາສາລາວ, ການຂຽນ, ການຟັງ ແລະ ການຮຽນຮູ ຂ
Aide Et Action Laos;
ິ ໍາທີິ່ຈໍາເປັ ນສໍາລັບການພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊັ້ໄອຊີທີ ສໍາລັບການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃຫັ້
6) ສບຕໍິ່ພັດທະນານິຕກ
ສໍາເລັດ ໂດຍສະເພາະແມິ່ ນ ນະໂຍບາຍ, ຍຼຸ ດທະສາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາໄອຊີທີ ສໍາລັບການສຶກສາ ແລະ
ກິລາ.
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10.10. ວຽກງານສາມສັ້າງ
10.10.1. ຜົນສໍາເລັດ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານ, ພະນັກງານ,
1) ສໍາເລັດການເຜີຍແຜິ່ມາດຕະຖານ 3 ສັ້າງ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃຫັ້ຜູບ
ຄູ-ອາຈານສອນ ຢູິ່ບັນດາແຂວງ/ນະຄອນຫວງ, ຮິ່າງເຄິ່ ອງມປະເມີນມາດຕະຖານ 3 ສັ້າງ;
ັ້
2) ສໍາເລັດການສົິ່ງພະນັກງານລົງກໍິ່ສັ້າງຮາກຖານຢູິ່ຂັນແຂວງ/ນະຄອນຫ
ວງໄລຍະ 02 ປີ 18 ທິ່ ານ, ຖກແຕິ່ ງຕັງັ້
ເປັນຮອງຫົວໜັ້າພະແນກ 18 ທິ່ ານ, ເມອງ ແລະ ກຼຸິ່ ມໂຮງຮຽນ ໄລຍະ 09 ເດອນ 120 ທິ່ ານ;

ັ້
ັ້ ອງ, ຂັນກຼຸິ່
ັ້ ມໂຮງຮຽນ ພັ້ອມທັງສະໜອງ
ິ ຕາມພະນັກງານລົງກໍິ່ສັ້າງຮາກຖານຂັນແຂວງ,
3) ໄດັ້ລງົ ຊຼຸກຍູຕັ້ ດ
ຂັນເມ
ັ້
ວັດຖຼຸ-ອຼຸ ປະກອນໃຫັ້ແກິ່ ຫັ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 40 ເມອງເປົາໝາຍ
ພາຍໃຕັ້ໂຄງການຍົກສູງຄຼຸ ນ
ີ ;
ນະພາບການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ເຂດຫິ່ າງໄກສອກຫກ

ັ້ ິ່ ປີ ;
4) ສໍາເລັດການຈັດກອງປະຊຼຸມຖອດຖອນບົດຮຽນການຫັນເອົາພະນັກງານລົງກໍິ່ສັ້າງຮາກຖານ 2 ຄັງຕໍ
ັ ໜັ້າທີິ່ຂອງພະນັກງານລົງກໍິ່ສັ້າງຮາກຖານ ໄລຍະ 09 ເດອນ
5) ສໍາເລັດການປະເມີນ ແລະ ຍັ້ອງຍໍ ການປະຕິບດ
ຜົນການປະເມີນມີ 62 ສະຫາຍ ຖກປະເມີນໄດັ້ປະເພດດີຫາຍ ແລະ ອີກ 58 ສະຫາຍ ແມິ່ ນປະເພດດີ, ບໍິ່ມີ
ປະເພດກາງ ແລະ ປະເພດອິ່ອນ.
10.10.2. ບັນຫາ ແລະ ສິິ່ງທັ້າທາຍ

ັ້
ິ ຕາມ ແລະ ປະເມີນ ການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ມາດຕະຖານ 3 ສັ້າງ ແລະ ການລົງຊຼຸກຍູຕັ້ ດ
ິ ຕາມ
1) ການລົງຊຼຸກຍູຕັ້ ດ
ບດ
ພະນັກງານລົງກໍິ່ສັ້າງຮາກຖານ ຍັງບໍິ່ທັນເປັນລະບົບຕໍິ່ເນິ່ ອງ ເນິ່ ອງຈາກວິ່າງ ົບປະມານຍັງມີຈາໍ ກັດ;

ັ້
ັ້ ານວຍໃຫັ້ແກິ່ ການຮຽນ
ິ່ າງ ແລະ ສິິ່ງທີິ່ເອອອໍ
2) ງ ົບປະມານຮັບໃຊັ້ການຝຶ ກອົບຮົມ ແລະ ປັບປຼຸ ງພນຖານໂຄງລ
ການສອນ ຍັງບໍິ່ພຽງພໍ ເຊັິ່ນ: ອຼຸ ປະກອນການຮຽນ-ການສອນ, ອາຄານ ແລະ ຫັ້ອງຮຽນບໍິ່ໄດັ້ມາດຕະຖານ, ບໍິ່
ັ້ ິ່ ສະອາດ ແລະ ອິ່ ນໆ;
ັ້ ງສະໝຼຸດ, ບໍິ່ມີຫອ
ັ້ ງນໍາທີ
ມີຫອ

ັ້ ນລົດ ໃຫັ້ພະນັກງານລົງກໍິ່ສັ້າງຮາກຖານຍັງຊັກຊັ້າ, ບໍິ່ສາມາດ
3) ການສະໜອງງ ົບປະມານອັດຕາກິນ ແລະ ນໍາມັ
ັ້
ັ້
ັ້
ັ ງ ົບປະມານທີິ່ໄດັ້ຮບ
ັ ອະນຼຸມດ
ັ ໄດັ້ 100% ເນິ່ ອງຈາກ ການຂຶນແຜນຝຶ
ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ກອົບຮົມຂັນແຂວງ,
ເມອງ ແລະ ກຼຸິ່ ມໂຮງຮຽນ ຍັງຊັກຊັ້າ ບໍິ່ທິ່ ວງທັນເວລາປິດສົກງ ົບປະມານ;

4) ສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫັ້ການຈັດສົິ່ງພະນັກງານລົງກໍິ່ສັ້າງຮາກຖານ ຊຼຸດທີ 2
ໄລຍະ 01 ປີ ຊັກຊັ້າ ແລະ ເຮັດໃຫັ້ການສບຕໍິ່ວຽກງານບໍິ່ຕໍິ່ເນິ່ ອງ.
ິ ະສິດ ໃນສົກຮຽນ 2020-2021
10.10.3. ແຜນວຽກບູລມ
1) ສບຕໍິ່ສັ້າງເຄິ່ ອງມ ແລະ ຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊັ້ເຄິ່ ອງມປະເມີນມາດຕະຖານ 3 ສັ້າງຂອງຂະແໜງການສຶກສາ
ແລະ ກິລາ ໃຫັ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການຍົກສູງຄຼຸ ນນະພາບການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 40 ເມອງເຂດຫິ່ າງໄກ
ີ , ໃນຂັນັ້ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫວງ, ຫັ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ
ສອກຫກ
ກິລາເມອງ;

2) ສບຕໍິ່ຈັດກິດຈະກໍາຍາມພັກໂຮງຮຽນ ແລະ ກິດຈະກໍາຊຼຸກຍູ ັ້ການຮຽນ-ການສອນຕິ່ າງໆ ທີິ່ຕິດພັນກັບການ
ັ້ ິ່ ງຂັນຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໂດຍ
ັ 3 ຂໍແຂ
ແຂິ່ງຂັນຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາ ແລະ ປະຕິບດ
ັ້ ະກອບການ, ສະມາຄົມການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ສົມທົບກັບ
ປະສານສົມທົບກັບສະຖານການສຶກສາ, ຜູ ປ
ັ້ ິ່ ວມຂະບວນການຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາ
ອົງການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ເມອງ ເພິ່ ອຍັ້ອງຍໍພາກສິ່ວນທີິ່ເຂົາຮ
ຢູິ່ແຕິ່ ລະກຼຸິ່ ມໂຮງຮຽນ, ເມອງ ແລະ ແຂວງ;
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3) ສບຕໍິ່ລົງຕິດຕາມຊຼຸກຍູ ັ້ ການຮຽນ - ການສອນ ຂອງຄູຢິ່ ູໂຮງຮຽນພາຍໃນກຼຸິ່ ມຢິ່າງເປັນປົກກະຕິ, ໂຄສະນາປຼຸ ກ

ັ້ ານ, ອົງການ
ລະດົມຂົນຂວາຍ ແລະ ປະສານສົມທົບລະຫວິ່າງໂຮງຮຽນກັບຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັນບັ້
ັ້
ັ້ ົກຄອງ ໃຫັ້ເຂົາໃຈຄວາມໝາຍຄວາມສໍ
ປົກຄອງທັ້ອງຖິິ່ນ ແລະ ຜູປ
າຄັນຂອງການສຶກສາ ໂດຍການຕິດຕາມ
ັ້
ເກັບກໍາສະຖິຕເິ ດັກໃນເກນອາຍຼຸ ເຂົາຮຽນ,
ອັດຕາການປະລະ, ຄັ້າງຫັ້ອງ;

ິ ຕາມການນໍາໃຊັ້ງ ົບປະມານການຄຼຸ ມ
ັ້ ຄອງ ແລະ ບໍລຫ
ິ ານຂອງຫັ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ
4) ສບຕໍິ່ຊຼຸກຍູຕັ້ ດ
ັ້
ັ້
ິ ຕາມການຂຶນແຜນ,
ກິລາເມອງ ແລະ ໂຮງຮຽນຕິ່ າງໆ ໃຫັ້ຖກຕາມຈຼຸດປະສົງເປົາໝາຍ,
ຊຼຸກຍູຕັ້ ດ
ການຈັດຕັງັ້
ັ້
ັ ແລະ ການສະຫຼຸ ບລານງານແຜນງ ົບປະມານຝຶ ກອົບຮົມ ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ິ ານ
ປະຕິບດ
ພະນັກງານບໍລຫ
ັ້
ຄູ-ອາຈານຂັນແຂວງ,
ເມອງ ແລະ ກຼຸິ່ ມໂຮງຮຽນ ໃຫັ້ທິ່ວງທັນຕາມກໍານົດເວລາ;

ັ້ ນບັນດາໂຮງຮຽນ ເພິ່ ອສັ້າງຕັງກຼຸິ່
ັ້ ມໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ ຕາມມາດຕະຖານທີິ່
5) ສບຕໍິ່ເກັບກໍາຂໍມູ
ວາງອອກ;

ັ້
6) ສບຕໍິ່ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງດັ້
ານວິຊາການໃຫັ້ພະນັກງານໄອທີໃຫັ້ແກິ່ ໜິ່ວຍງານສະຖິຕ ິ ແລະ ແຜນການ ກໍິ່ຄ
ຫັ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມອງ ເພິ່ ອໃຫັ້ສາມາດສັ້າງແຜນທີິ່ການສຶກສາໄດັ້;

ີ ະສິດທິ
7) ສບຕໍິ່ຝຶ ກອົບຮົມກຽມຄວາມພັ້ອມໃຫັ້ພະນັກງານລົງກໍິ່ສັ້າງຮາກຖານຊຼຸດ ທີ 2 ໄລຍະ 01 ປີ ໃຫັ້ມປ
ັ້
ັ້
ັ ຕົວຈິງໃຫັ້ຫາຍຂຶນ;
ຜົນກວິ່າເກົິ່າໂດຍເນັນການປະຕິ
ບດ
ັ້
ັ້ ິ່ ປີ ;
8) ລົງຊຼຸກຍູ ັ້ຕິດຕາມພະນັກງານລົງກໍິ່ສັ້າງຮາກຖານຢູິ່ຂັນແຂວງ,
ເມອງ ແລະ ກຼຸິ່ ມໂຮງຮຽນ 1 ຄັງຕໍ

ັ້ ິ່ ປີ, ປະເມີນ
9) ຈັດກອງປະຊຼຸມສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນການຫັນເອົາພະນັກງານລົງກໍິ່ສັ້າງຮາກຖານ 02 ຄັງຕໍ

ແລະ ຍັ້ອງຍໍພະນັກງານລົງກໍິ່ສັ້າງຮາກຖານ ໄລຍະ 2 ປີ ຊຼຸດທີ 1 ແລະ ໄລຍະ 1 ປີ ຊຼຸດທີ 2;
10) ຄັດເລອກພະນັກງານລົງກໍິ່ສັ້າງຮາກຖານ ຊຼຸດທີ 3 ໄລຍະ 1 ປີ ແລະ 2 ປີ.
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XI.

ການສຶກສາຮຽນຮິ່ວມ

11.1. ຜົນສໍາເລັດ

ັ້ ບກະຊວງສຶກສາທິ
ໃນສົກຮຽນ 2019-2020 ມີໂຮງຮຽນສາມັນກິນນອນຊົນເຜົິ່າທັງໝົດ 23 ແຫິ່ ງ ຂຶນກັ
ັ້ ບແຂວງ 15 ແຫິ່ ງ ແລະ ຂຶນກັ
ັ້ ບເມອງ 06 ແຫິ່ ງ. ມີນກ
ັ ຮຽນທັງໝົດ 8.874 ຄົນ
ການ ແລະ ກິລາ 02 ແຫິ່ ງ, ຂຶນກັ
ັ້
ັ ຮຽນທັງໝົດ 169 ຄົນ; ນັກຮຽນພິການຕາເຂົາຮຽນຮ
ິ່ ວມໃນ
ຍິງ 3.987 ຄົນ. ໂຮງຮຽນສຶກສາພິເສດ 2 ແຫິ່ ງ ມີນກ
ໂຮງ ຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນເພຍວັດ ທັງໝົດຈໍານວນ 4 ຄົນ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫິ່ ງຊາດໃນຄະນະສຶກສາ
ິ າດ ແລະ ລັດຖະສາດ
ສາດ, ຄະນະອັກສອນສາດ, ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ ພາກວິຊາໄອທີ (IT) ແລະ ຄະນະນິຕສ

ັ້ ໍາ
ຈໍານວນ 9 ຄົນ; ໄດັ້ສໍາເລັດການຈັດກອງປະຊຼຸມຖອດຖອນບົດຮຽນປະຈໍາປີ 2019 ໃນກອງປະຊຼຸມດັິ່ງກິ່ າວ ຜູ ອ
ັ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນສຶກສາ ພິເສດ.
ນວຍການໂຮງຮຽນສາມັນກິນນອນຊົນເຜົິ່າ ແລະ ຜູ ອ

11.2. ບັນຫາ ແລະ ສິິ່ງທັ້າທາຍ

ັ້
1) ອັດຕາການເຂົາຮຽນຂອງເດັ
ກທີິ່ດັ້ອຍໂອກາດ ໂດຍສະເພາະແມິ່ ນເດັກຍິງ, ເດັກຊົນເຜົິ່າ ແລະ ເດັກພິການ ໃນ
ັ້
ີ ຕາມເກນອາຍຼຸ ໄດັ້ເຂົາຮຽນໃນໂຮງຮຽນສາຍສາມັ
ເຂດຊົນນະບົດຫິ່ າງໄກສອກຫກ
ນສຶກສາ ແລະ ໂຮງ ຮຽນ
ັ້
ັ້
ິ່ ວມ ແລະ ເຂົາຮຽນໃນໂຮງຮຽນສຶ
ສຶກສາພິເສດມີຈາໍ ກັດ ໃນນັນັ້ ກຼຸິ່ ມເດັກພິການເບົາ-ໜັກໄດັ້ເຂົາຮຽນຮ
ກສາ
ພິເສດມີຈາໍ ນວນໜັ້ອຍກວິ່າໝູິ່;

ັ້ ອງຖິິ່ນ ແລະ ຜູ ອ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານ, ພະນັກງານວິຊາການ ໃນຂັນທັ້
ັ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນຍັງຈໍານວນຫາຍ ບໍິ່ໄດັ້ຮບ
ັ
2) ຜູບ
ການຝຶ ກອົບຮົມວຽກງານການການສຶກສາຮຽນຮິ່ວມ ແລະ ການສຶກສາສະເພາະດັ້ານ (ການສຶກສາພິເສດ);
ັ້
ັ້ ໍລຫ
ິ ານໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູສອນ ຍັງມີຄວາມກັງວົນໃຈທີິ່ຈະຮັບເອົາເດັກພິການ ເຂົາຮຽນໃນໂຮງຮຽນ
3) ຜູບ
ເນິ່ ອງ
ັ້
ັ ການຝຶກອົບຮົມວຽກງານນີມາກິ່
ຈາກສິ່ວນໃຫຍິ່ ບໍິ່ມີປະສົບການ ແລະ ບໍິ່ໄດັ້ຮບ
ອນ ຈຶິ່ງເຮັດໃຫັ້ມເີ ດັກພິການ
ັ້
ັ້
ັ ການຊິ່ວຍເຫອ
ໄດັ້ເຂົາຮຽນມີ
ຈາໍ ນວນຈໍາກັດ, ເດັກພິການໄດັ້ເຂົາຮຽນເປັ
ນຈໍານວນຫາຍ ແມິ່ ນເຂດທີິ່ໄດັ້ຮບ
ັ້
ຈາກສາກົນເທົິ່ານັນ;

4) ສະພາບແວດລັ້ອມ ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ສິິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກແກິ່ ເດັກພິການໃນສະຖານການ
ສຶກສາມີຈາໍ ກັດ;

ິ ໍາ ຍັງບໍິ່ທັນມີການກໍາ ນົດ
5) ການໃຫັ້ນະໂຍບາຍຕໍິ່ເດັກທີິ່ດັ້ອຍໂອກາດ, ເດັກພິການ ໃນລະດັບນະໂບາຍ ຫ ນິຕກ
ຈະແຈ ັ້ງ ແລະ ກວັ້າງຂວາງ;

6) ປະສົບການ ແລະ ຂີດຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານທຼຸກຂັນັ້ ຕໍິ່ວຽກງານການສຶກສາຮຽນຮິ່ວມ ແລະ ການ
ັ ;
ສຶກສາສະເພາະດັ້ານ (ການສຶກສາພິເສດ) ຍັງບໍິ່ທັນກວັ້າງຂວາງ ຍັ້ອນທັງຮຽນ-ທັງປະຕິບດ
ັ້
ັ້ ດ
ິ ແລະ ຄວາມເຂົາໃຈເຖິ
7) ການຮັບຮູ ສ
ງຄວາມສາມາດຂອງຄົນພິການ

ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງການສຶກສາ
ັ້ າງໆ
ຮຽນຮິ່ວມ ແລະ ການສຶກສາສະເພາະດັ້ານ (ການສຶກສາພິເສດ) ຂອງບຼຸ ກຄົນ, ຄອບຄົວ, ອົງການຈັດຕັງຕິ່
ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ແລະ ສັງຄົມ ຍັງບໍິ່ເລິກເຊິິ່ງ;
ັ້
ັ ທຶນຂອງລັດຖະບານ ໃຫັ້ເຂົາຮຽນໃນຂັ
8) ນັກຮຽນຊົນເຜົິ່າຈໍານວນບໍິ່ໜັ້ອຍ ທີິ່ໄດັ້ຮບ
ນັ້ ມ.1 (ໃໝິ່) ໃນໂຮງ ຮຽນ
ສາມັນກິນນອນຊົນເຜົິ່າ ບໍິ່ສາມາດເວົາັ້ ແລະ ອິ່ານພາສາລາວໄດັ້ດີ ເຮັດໃຫັ້ການຮຽນການສອນຂອງຄູໃນ
ໂຮງຮຽນສາມັນກິນນອນຊົນເຜົິ່າພົບຄວາມຫຍຼຸ ງັ້ ຍາກ.
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ິ ະສິດ ໃນສົກຮຽນ 2020-2021
11.3. ແຜນວຽກບູລມ

ັ້ ຄອງ-ບໍລຫ
ິ ານໂຮງຮຽນສາມັນກິນນອນຊົນເຜົິ່າ, ໂຮງ
1) ປະຊຼຸມຖອດຖອນບົດຮຽນປະຈໍາປີ 2021 ໃນການຄຼຸ ມ
ຮຽນສຶກສາພິເສດ ແລະ ວຽກງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ;
ັ້ ນກາງ, ຂັນແຂວງ
ັ້
ັ້
2) ສບຕໍິ່ ກໍານົດພາລະບົດບາດຂອງຄະນະເຄິ່ ອຂິ່າຍການສຶກສາຮຽນຮິ່ວມ ຂັນສູ
ແລະ ຂັນ
ເມອງ;

ັ້
ັ ສູດ ແລະ ເນອໃນບົ
3) ສບຕໍິ່ພັດທະນາຫກ
ດຮຽນ ສໍາລັບນັກຮຽນພິການຫູ-ປາກ;

ັ້
ັ ການສຶກສາຮຽນຮິ່ວມຂອງນັກຮຽນພິການ;
4) ທົບທວນ ແລະ ປັບປຼຸ ງຄໍາແນະນໍາ ກິ່ ຽວກັບການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້ ິ່ ມເກັບກໍາຂໍມູ
ັ້ ນສະຖິຕຂ
ິ ອງນັກຮຽນພິການ;
5) ພັດທະນາປຶມຄູ

ໍ ັ້ ກລົງ ວິ່າດັ້ວຍການຄຼຸ ມ
ັ້ ຄອງບໍລຫ
ິ ານໂຮງຮຽນສຶກສາພິເສດ; ເຜີຍແຜິ່
6) ພັດທະນາຄູິ່ມແນະນໍາການນໍາໃຊັ້ຂຕົ
ັ້ ກລົງ ວິ່າດັ້ວຍການຄຼຸ ມ
ັ້ ຄອງບໍລຫ
ິ ານໂຮງຮຽນສຶກສາພິເສດ ໃຫັ້ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ກິ່ ຽວກັບຂໍຕົ

ແຂວງ/ນະຄອນຫວງ, ຫັ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມອງ, ໂຮງຮຽນສຶກສາພິເສດ ແລະ ພາກສິ່ວນທີິ່
ກິ່ ຽວຂັ້ອງ;

7) ຝຶກອົບຮົມສັ້າງແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນສາມັນກິນນອນຊົນເຜົິ່າ ແລະ ໂຮງຮຽນສຶກສາພິເສດ ໃຫັ້ກາຍເປັນ
ັ້ ຄອງ-ບໍລຫ
ິ ານ, ດັ້ານວິຊາການ ແລະ ດັ້ານວັດທະນາທໍາຂອງຊົນເຜົິ່າ;
ໂຮງຮຽນຕົວແບບ ດັ້ານການຄຼຸ ມ
ັ້
8) ສັ້າງຄວາມເຂົມແຂງ
ໃຫັ້ແກິ່ ຄູສອນນັກຮຽນພິການຕາ ສໍາລັບໂຮງຮຽນສຶກສາພິເສດ ແຂວງຫວງພະບາງ;

ັ້ ຄອງ-ບໍລຫ
ິ ານໂຮງຮຽນ ວຽກງານສົິ່ງເສີມອາຫານ ແລະ
9) ຖອດຖອນບົດຮຽນ ປະຈໍາປີ 2021 ໃນການຄຼຸ ມ
ໂພຊະນາການໃນໂຮງຮຽນ (ສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມອງ);
10) ສັ້າງກົນໄກ ການປະສານງານພາຍໃນຂະແໜງການສຶກສາ, ລະຫວິ່າງ ຂະແໜງການ ແລະ ຄູິ່ ຮິ່ວມພັດທະນາ
ຕາມຮູ ບແບບກົນໄກໜຶິ່ງດຽວຂອງຫາຍຂະແໜງການ ໂດຍສະເພາະຕາມຍຼຸ ດທະສາດແຫິ່ ງຊາດດັ້ານໂພຊະນາ
ການ (4 ມາດຕະການຂອງຂະແໜງການສຶກສາ);
ັ້ ຄອງ-ບໍລຫ
ິ ານ ວຽກງານອາຫານທິ່ ຽງໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ການ
11) ລົງຕິດຕາມ, ຊຼຸກຍູ ັ້ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຄຼຸ ມ
ັ້
ສົິ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກໍາໃນສະຖານສຶກສາຊັນປະຖົ
ມສຶກສາ;
12) ຈັດກອງປະຊຼຸມວິທະຍາສາດກິ່ ຽວກັບການຮຽນ-ການສອນ ວຽກງານໂພຊະນາການໃນສະຖາບັນສັ້າງຄູ ຊຽງ
ັ້
ຂວາງ, ປາກເຊ ແລະ ຫວງນໍາທາ.
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ພາກທີ III: ການເງ ິນຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
I.

ສະພາບການເງ ິນສໍາລັບຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປີ 2020

ັ ງ ົບປະມານໃຫັ້ແກິ່ ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທັງໝົດ ຈໍານວນ
ໃນປີ 2020 ສະພາແຫິ່ ງຊາດ ໄດັ້ອະນຼຸມດ
ັ້ ບ (ອີງໃສິ່ມະຕິຂອງສະພາແຫິ່ ງຊາດສະບັບເລກທີ 22/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18/11/2019). ໃນຂະນະດຽວ
4.098,10 ຕກີ

ັ້ ບ ຈຶິ່ງເຮັດໃຫັ້ມ ີ
ກັນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດັ້ມແີ ຜນລາຍຮັບວິຊາການອີກ ຈໍານວນ 95,01 ຕກີ
ັ້ ນທັ
ັ້ ບ ຊຶິ່ງເທົິ່າກັບ 2,36% ທຽບໃສິ່ GDP ແລະ ເທົິ່າກັບ 11,74% ທຽບ
ັ້ ງໝົດ 4.192,88 ຕກີ
ງ ົບປະມານ ເບອງຕົ
ັ້ ບ ແລະ ງ ົບປະມານການລົງທຶນ:
ິ ານປົກກະຕິ: 3.484,91 ຕກີ
ກັບລາຍຈິ່ າຍລັດຖະບານ. ໃນນີ,ັ້ ງ ົບປະມານບໍລຫ
ັ້ ບ (ງ ົບປະມານລົງທຶນພາຍໃນ: 152,26 ຕກີ
ັ້ ບ ແລະ ລົງທຶນຕິ່ າງປະເທດ: 555,70 ຕກີ
ັ້ ບ). ງ ົບປະມານ
707,96 ຕກີ
ັ້ ບ (ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫິ່ ງຊາດ) ແລະ
ັ້ ຄອງ: 1.310,55 ຕກີ
ທັງໝົດນີ ັ້ ສູນກາງຄຼຸ ມ

ັ້ ບ (ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ແລະ 3 ມະຫາວິທະຍາໄລ).
ັ້ ຄອງ 2.882,70 ຕກີ
ທັ້ອງຖິິ່ນຄຼຸ ມ
ຍັ້ອນການແຜິ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ 19 ໃນປີ 2020 ນີ,ັ້ ດັິ່ງນັນັ້ ລັດຖະບານຈຶິ່ງໄດັ້ສຼຸມງ ົບປະມານເຂົາັ້
ັ ຫາດັິ່ງກິ່ າວ. ໃນຂະນະດຽວກັນສະພາບເສດຖະກິດກໍິ່ຝດເຄອງ ເຮັດໃຫັ້ລດ
ັ ຖະບານຕັດສິນໃຈ
ໃສິ່ໃນການແກບັ້ ນ
ປັບປຼຸ ງແຜນງ ົບປະມານປະຈໍາປີ ໂດຍໄດັ້ຫຼຸ ດລາຍຈິ່ າຍຂອງບັນດາຂະແໜງການຕິ່ າງໆ ທັງສູ ນກາງ ແລະ ທັ້ອງຖິິ່ນ.

ັ້ ແຜນງ ົບປະມານຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຈຶິ່ງໄດັ້ປັບປຼຸ ງຫຼຸດລົງຈາກ 4.192,88 ຕ ັ້ ກີບ ເປັນ
ດັິ່ງນັນ,
ັ້ ບ ຊຶິ່ງເທົິ່າກັບ 11,3% ທຽບໃສິ່ລາຍຈິ່ າຍລັດຖະບານ (ອີງໃສິ່ມະຕິຂອງສະພາແຫິ່ ງຊາດສະບັບເລກທີ
3.744,06 ຕກີ
02/ສພຊ, ລົງວັນທີ 25/6/2020). ເບິິ່ງລາຍລະອຽດໃນຕາຕະລາງລຼຸິ່ ມນີ:ັ້
ປະເພດລາຍຈິ່ າຍ
(ຫົວໜິ່ວຍ ຕ ັ້ ກີບ)

ັ້ ນ
ັ້
ແຜນງ ົບປະມານເບອງຕົ

ແຜນງ ົບປະມານທີິ່ໄດັ້
ປັບປຼຸ ງແລັ້ວ

ງ ົບປະມານ
ທີິ່ຖກຕັດລົງ

ງ ົບປະມານທັງໝົດ

4.192,88

3.744,06

448,82

ິ ານ
ງ ົບປະມານບໍລຫ

3.484,91

3.065,40

419,51

ເງ ິນເດອນ (ພາກ 60)

2.630,74

2.312,84

317,90

362,80

348,49

14,31

336,89

287.16

49,74

ເງ ິນດັດສົມ-ສົິ່ງເສີມ (ພາກ 63)

154,48

116,92

37,56

ງ ົບປະມານລົງທຶນ (ພາກ 67)

707,96

678,66

29,30

ເງ ິນອຼຸ ດໜູນ (ພາກ 61)
ັ້ ິ່ (ພາກ
ິ ານ ແລະ ຊໃໝ
ເງ ິນບໍລຫ
62 ແລະ 66)

ິ ານໂຮງຮຽນ
➢ ການສະໜອງເງ ິນບໍລຫ

ິ ານໂຮງຮຽນ ແມິ່ ນງ ົບປະມານສິ່ວນໜຶິ່ງທີິ່ຢູິ່ໃນບັ້ວງເງ ິນບໍລຫ
ິ ານປົກກະຕິທິ່ ບໍ
ີ ິ່ ແມິ່ ນເງ ິນເດອນຂອງ
ເງ ິນບໍລຫ
ີ ານສະໜອງເງ ິນດັິ່ງກິ່ າວ
ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ເຊິິ່ງໃນແຕິ່ ລະປີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາໄດັ້ມກ

ັ້ າງໆ ນັບແຕິ່ ການສຶກສາກິ່ ອນໄວຮຽນຮອດຊັນອາຊີ
ັ້
ໃຫັ້ແກິ່ ສະຖານການສຶກສາໃນຊັນຕິ່
ວະສຶກສາ ຕາມມູນຄິ່າຫົວ
ັ້ ນຂອງງ
ັ້
ັ ເບອງຕົ
ົບປະມານບໍລຫ
ິ ານໂຮງຮຽນ ແມິ່ ນ
ໜິ່ວຍທີິ່ກໍານົດ. ໃນປີ 2020, ອີງຕາມແຜນອະນຼຸມດ
ັ້ າກັດທາງດັ້ານການເງ ິນ ຍັ້ອນຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ
115.378.810.000 ກີບ. ແຕິ່ ເນິ່ ອງຈາກຂໍຈໍ
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ໂຄວິດ 19, ລັດຖະບານຈຶິ່ງໄດັ້ອອກແຈ ັ້ງການດັດແກງັ້ ົບປະມານ ສະບັບເລກທີ 1918/ກງ, ລົງວັນທີ 17/07/2020
ັ້ ນ.
ັ້ ດັິ່ງນັນັ້ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ັ ງ ົບປະມານອອກ 30% ຂອງມູນຄິ່າທີິ່ອະນຼຸມດ
ັ ໃນເບອງຕົ
ໂດຍໃຫັ້ຕດ
ັ້
ິ າລະນາຕັດມູນຄິ່າຫົວໜິ່ວຍຂອງເງ ິນບໍລຫ
ິ ານໂຮງຮຽນລົງໃນແຕິ່ ລະຊັນການສຶ
ຈຶິ່ງໄດັ້ພຈ
ກສາດັິ່ງລາຍລະອຽດລຼຸິ່ ມນີ:ັ້
ຈໍານວນ

ຫົວໜິ່ວຍ ກີບ

ນັກຮຽນ

ມູນຄິ່ າຫົວ
ໜິ່ວຍເກົິ່າ

ມູນຄິ່ າຫົວ
ໜິ່ວຍ

ັ້
ຂັນກຽມປະຖົ
ມ
ັ້
ການສຶກສາຊັນປະຖົ
ມ

ັ້ ດທະຍົມ
ການສຶກສາຊັນມັ
ັ້
ຕອນຕົນ
ັ້ ດທະຍົມ
ການສຶກສາຊັນມັ
ຕອນປາຍ

ັ້
ການສຶກສາຊັນອາຊີ
ວະ
ັ້ ບແຂວງ)
(ອາຊີວະທີິ່ຂຶນກັ

II.

2020

ປັບປຼຸ ງໃໝິ່

1.585.454

ການສຶກສາກິ່ ອນໄວຮຽນ

ັ ປີ
ແຜນອະນຼຸມດ

ມູນຄິ່ າລວມ

115.378.810.000

75.883.970.000

136.663

50.000

30.000

6.833.150.000

4.099.890.000

45.984

50.000

30.000

2.299.200.000

1.379.520.000

737.484

70.000

50.000

51.623.880.000

36.874.200.000

432.880

80.000

50.000

34.630.400.000

21.644.000.000

216.264

70.000

40.000

15.138.480.000

8.650.560.000

16.179

300.000

200.000

4.853.700.000

3.235.800.000

ຄວາມຕ ັ້ອງການດັ້ານການເງ ິນສໍາລັບປີ 2021
ອີງໃສິ່ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຼຸ ດທະສາດ ທີິ່ໄດັ້ກໍານົດໄວັ້ໃນແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປີ

ັ້ IX (2021-2025) ແລະ ແຜນງານບູລມ
ິ ະສິດ ປະຈໍາສົກຮຽນ 2020-2021. ໃນປີ ງ ົບປະມານ 2021 ທົິ່ວ
ຄັງທີ
ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ມີຄວາມຕັ້ອງການງ ົບປະມານທັງໝົດ 4.277.149 ລັ້ານກີບ9 ຊຶິ່ງມີລາຍລະອຽດ
ດັິ່ງນີ:ັ້

ມູນຄິ່າ (ລັ້ານກີບ)

ປະເພດລາຍຈິ່ າຍ
ງ ົບປະມານທັງໝົດ

4.277.149

ເງ ິນເດອນ (ພາກ 60)

2.645.180

ເງ ິນອຼຸ ດໜູນ (ພາກ 61)

364.350

ິ ານ (ພາກ 62)
ເງ ິນບໍລຫ

336.244

ເງ ິນດັດສົມ-ສົິ່ງເສີມ (ພາກ 63)

206.423

ັ້ ິ່ (ພາກ 66)
ເງ ິນຊໃໝ

16.580

ງ ົບປະມານລົງທຶນ (ພາກ 67)

9

708.372

ແຜນການເງ ິນຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ: ສົມມຼຸ ດຖານງ ົບປະມານເທົິ່າເດີມ
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ັ້
ັ , ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ
ພາກທີ IV: ກົນໄກການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
I.

ັ້
ັ
ມາດຕະການໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້
ັ
1) ໃຫັ້ແຕິ່ ລະພາກສິ່ວນ/ແຕິ່ ລະຂະແໜງການຍິ່ ອຍ ນໍາເອົາວຽກງານຈຼຸດສຼຸ ມນີໄປຜັ
ນຂະຫຍາຍເປັນແຜນ ປະຕິບດ
ັ້
ັ , ໄລຍະຈັດຕັງປະຕິ
ັ , ຜູ ຮ
ັ້ ບ
ັ ຜິດຊອບ ແລະ ງ ົບປະມານຮັບ
ງານລະອຽດໂດຍກໍານົດກິດຈະກໍາ, ຜົນໄດັ້ຮບ
ບດ
ໃຊັ້;
2) ໃຫັ້ແຕິ່ ລະກົມ/ຂະແໜງການຍິ່ ອຍ ຈັດກອງປະຊຼຸມພາຍໃນທຼຸ ກໆເດອນ ແລະ ທຼຸກໆສາມເດອນ, 6 ເດອນ
ັ້
ັ ແຜນກິດຈະກໍາຂອງຕົນ;
ເພິ່ ອຕິດຕາມ ຄວາມຄບໜັ້າໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້ າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເພິ່ ອແນະນໍາ
ັ ດາບັນດາກົມ/ຂະແໜງການຍິ່ ອຍ ເອົາໃຈໃສິ່ຊີນໍ
3) ໃຫັ້ບນ
ັ້
ັ ;
ບັນດາເມອງ ແລະ ໂຮງຮຽນໃນການຫັນເອົາກິດຈະກໍາໄປຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້
ັ ດາບັນດາກົມ/ຂະແໜງການຍິ່ ອຍ ເອົາໃຈໃສິ່ຈັດຕັງປະຕິ
ັ ມະຕິຂອງກອງປະຊຼຸມຜູ ບ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານ ການ
4) ໃຫັ້ບນ
ບດ
ສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປະຈໍາປີ 2019 - 2020 ດັ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ;
ັ້
ົ ແຜນການ ແລະ ກົມກວດກາ ເອົາໃຈໃສິ່ຊຼຸກຍູ ັ້ ແລະ ຕິດຕາມ ການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ມະຕິສະພາ
5) ໃຫັ້ກມ
ບດ
ັ້
ັ້ ນ
ົ ຂອງແຕິ່ ລະແຂວງ ໂດຍອີງໃສິ່ມະຕິສະພາປະຊາຊົນຂັນແຂວງ.
ແຫິ່ ງຊາດ ແລະ ຄາດໝາຍສູຊ

II.

ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນ
1) ໃຫັ້ແຕິ່ ລະຂະແໜງການຍິ່ ອຍ, ແຕິ່ ລະກົມ, ຫັ້ອງການ, ສູນ, ສະຖາບັນ ແລະ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ັ້
ັ ແຜນພັດທະນາຂອງຕົນ ໃນທຼຸກໆ 3 ເດອນ ໃຫັ້ແກິ່
ແຂວງ/ນະຄອນຫວງ ລາຍງານຜົນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້ ໃຫັ້ກມ
ົ ກວດກາ ສົມທົບກັບເຄອຂິ່າຍ
ຫັ້ອງການກະຊວງ, ກົມແຜນການ ແລະ ກົມກວດກາ. ພັ້ອມດຽວກັນນັນ,
ັ້ ບ
ັ ຜິດຊອບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັງັ້
ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນໃນແຕິ່ ລະຂັນັ້ ເປັນຜູຮ
ັ້
ັ ແຜນປະຕິບດ
ັ ງານປະຈໍາປີ ພັ້ອມທັງ ຕິດຕາມຜົນການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ມະຕິກອງປະຊຼຸມຜູ ບ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານ
ປະຕິບດ
ບດ

ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປະຈໍາສົກຮຽນ 2019-2020 ແລະ ລາຍງານໃຫັ້ແກິ່ ການນໍາກະຊວງສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາ ທຼຸກໆ 6 ເດອນ;

ັ້
ົ ແຜນການ ສັງລວມຜົນການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ແຜນຂອງແຕິ່ ລະພາກສິ່ວນ ເພິ່ ອລາຍງານໃຫັ້ແກິ່ ການນໍາຂອງ
2) ໃຫັ້ກມ
ບດ
ກະຊວງຮັບຊາບ ພັ້ອມທັງລາຍງານໃຫັ້ແກິ່ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ສະພາບແຫິ່ ງຊາດຮັບຊາບ
ເປັ ນແຕິ່ ລະໄລຍະ;
ັ້
ົ ແຜນການສົມທົບກັບກົມກວດກາ ກະກຽມສະຫຼຸ ບ ແລະ ຕີລາຄາຜົນການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ແຜນພັດ
3) ໃຫັ້ກມ
ບດ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານການສຶກສາ
ທະນາຂະແໜງການສຶກສາປະຈໍາສົກຮຽນ 2020-2021 ເພິ່ ອລາຍງານຢູິ່ກອງປະຊຼຸມຜູບ
ປະຈໍາປີ.
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ເລກທີ 4 0 9 9 /ສສກ
ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 14 SEP 2020

ມະຕິ

ັ້ ໍລຫ
ິ ານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທົິ່ວປະເທດ ປະຈໍາສົກຮຽນ
ກອງປະຊຼຸມຜູ ບ
2019-2020
- ອີງຕາມ ດໍາລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວິ່າດັ້ວຍການຈັດຕັງັ້ ແລະ ເຄິ່ ອນໄຫວຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ສະບັບເລກທີ 253/ນຍ, ລົງວັນທີ 26 ພຶດສະພາ 2020.
ັ້
ັ້ ິ່ ວມກອງປະຊຼຸມຜູ ບ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານ ການສຶກສາ
- ອີງຕາມ ຂໍຕົັ້ ກລົງວິ່າດັ້ວຍການແຕິ່ ງຕັງຄະນະຮັ
ບຜິດຊອບ ແລະ ຜູ ເັ້ ຂົາຮ
ແລະ ກິລາ ປະຈໍາສົກຮຽນ 2019-2020, ສະບັບເລກທີ 2934/ສສກ, ລົງວັນທີ 21 ກໍລະກົດ 2020.
ິ ານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປະຈໍາສົກຮຽນ 2018-2019 ສະບັບເລກທີ 4259/
- ອີງຕາມ ມະຕິກອງປະຊຼຸມຜູບັ້ ລໍ ຫ
ສສກ, ລົງວັນທີ 26 ສິງຫາ 2019.
ັ້
ັ້ ໍລຫ
ິ ານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທົິ່ວປະເທດ ປະຈໍາສົກຮຽນ 2019-2020 ໄດັ້ຈດ
ັ ຂຶນໃນວັ
ກອງປະຊຼຸມຜູບ
ນ
ທີ 27-28 ສິງຫາ 2020 ທີິ່ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ ພາຍໃຕັ້ການເປັນປະທານຂອງ ທິ່ ານ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ສຶກ
ສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ບັນດາທິ່ ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເປັນປະທານຮິ່ວມ, ມີ
ັ້ ິ່ ວມທັງໝົດ 121 ທິ່ ານ, ຍິງ 35 ທິ່ ານ.
ຜູແັ້ ທນເຂົາຮ

ັ້
ັ ຟັງບົດລາຍງານຜົນສໍາເລັດການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ
ກອງປະຊຼຸມໄດັ້ຮບ
ບດ

ແລະ

ກິລາ

ັ້ ນ
ົ ແລະ ແຜນວຽກບູລມ
ິ ະສິດສໍາລັບສົກຮຽນ 2020-2021, ແຜນວຽກຈຼຸດ
ສົກຮຽນ 2019-2020, ຄາດໝາຍສູຊ

ັ້
ສຼຸ ມ 4 ເດອນ (ເດອນກັນຍາ-ທັນວາ 2020), ຮັບຟັງບົດລາຍງານໂດຍຫຍໍແຜນພັ
ດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ

ັ້
ກິລາ 5 ປີ ຄັງທີ
IX (2021-2025), ຜົນການປະເມີນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນຂັນັ້ ມ.4, ຜົນການຕິດຕາມ
ັ້
ັ ມະຕິກອງປະຊຼຸມຜູ ບ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທົິ່ວປະເທດປະຈໍາສົກຮຽນ 2018-2019
ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້ ິ່ ສໍາຄັນອິ່ ນໆອີກຈໍານວນໜຶິ່ງ.
ແລະ ຫົວຂໍທີ

ັ້
ັ້
ຜິ່ານການຄົນຄວັ້
າ, ພິຈາລະນາ ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນຢິ່າງເລິກເຊິິ່ງ ຕໍິ່ເນອໃນຂອງເອກະສານຕິ່
າງໆ ທີິ່ໄດັ້ສະ
ົ ລົງເຫັນດີຮບ
ັ ຮອງເອົາເປັນມະຕິຂອງກອງປະຊຼຸມ ດັິ່ງນີ:ັ້
ເໜີ ກອງປະຊຼຸມໄດັ້ຕກ
ັ້
ັ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປະຈໍາສົກຮຽນ
1. ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕໍິ່ບົດລາຍງານ ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້
ັ ບັນດາ 15 ຄາດ ໝາຍຫກ
ັ ທີິ່ກໍານົດໃນມະຕິ
2019-2020. ຊຶິ່ງໃນສົກຮຽນ 2019-2020 ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ສະພາແຫິ່ງຊາດ ເລກທີ 20/ສພຊ ລົງວັນທີ 18 ພະຈິກ 2019 ເຫັນວິ່າ ມີ 6 ຄາດໝາຍທີິ່ສາມາດບັນລຼຸ ໄດັ້ຕາມ
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ແຜນ, ມີ 3 ຄາດໝາຍທີິ່ມີຄວາມກ ັ້າວໜັ້າເມິ່ ອທຽບໃສິ່ສົກຮຽນຜິ່ານມາ, ແຕິ່ມີ 6 ຄາດໝາຍທີິ່ບໍິ່ສາມາດບັນລຼຸ
ັ ສະນະທົດຖອຍ. ກອງປະຊຼຸມເຫັນດີຮບ
ັ ຮອງເອົາຄາດໝາຍສູ ຊັ້ ນ
ົ ສໍາລັບສົກຮຽນ 2020-2021 ຊຶິ່ງ
ໄດັ້ ທັງມີລກ

ັ ຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິ ລາ 5
ມີທງັ ໝົດ 15 ຄາດໝາຍ ທີິ່ສອດຄິ່ອງກັບຄາດໝາຍຫກ
ັ້ IX (2021-2025).
ປີ ຄັງທີ
ັ້
2. ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຮັບຮອງເອົາແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປີ ຄັງທີ
IX (2021ັ້
ົ ແຜນການນໍາໄປປັ ບປຼຸ ງບາງເນອໃນ,
2025) ພັ້ອມທັງມອບໃຫັ້ກມ
ພາຍຫງັ ປັ ບປຼຸ ງສໍາເລັດແລັ້ວຈິິ່ງນໍາໄປຈັດພິມ,
ັ້
ັ ແຜນດັິ່ງກິ່ າວໃຫັ້ທິ່ ວເຖິ
ົ
ເຜີຍແຜິ່ ແລະ ຊຼຸກຍູ ັ້ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ງ. ໃຫັ້ແຕິ່ ລະພາກສິ່ວນທັງສູ ນກາງ ແລະ
ັ້
ັ ງານ/ເປັ ນໂຄງການ ປະຈໍາປີ
ທັ້ອງຖິິ່ນ ນໍາເອົາເນອໃນຈິ
ດໃຈແຜນດັິ່ງກິ່ າວ ໄປຜັນຂະຫຍາຍເປັນແຜນປະຕິບດ
ຂອງຕົນໃຫັ້ລະອຽດ.
ັ ຮອງເອົາຜົນການປະເມີນ ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ຂັນັ້ ມ.4 (ASLO 2019), ພັ້ອມທັງມອບໃຫັ້
3. ເຫັນດີຮບ
ັ້
ສະຖາບັນຄົນຄວັ້
າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ສບຕໍິ່ເຜີຍແຜິ່ຜົນການປະເມີນດັິ່ງກິ່ າວ ໃຫັ້ກວັ້າງຂວາງ ເພິ່ ອໃຫັ້ທຼຸກ
ັ້
ພາກສິ່ວນທີິ່ກິ່ ຽວຂັ້ອງນໍາເອົາຂໍແນະນໍ
າຈາກຜົນການປະເມີນ

ິ ະສິດຂອງຕົນ
ໄປສັ້າງເປັ ນແຜນບູ ລມ

ໃນການ

ປັບປຼຸ ງຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ.
ັ້
ັ ຮອງເອົາບາງວຽກງານໃນການປັ້ອງກັນ ແລະ ຕອບໂຕກ
ັ້ ບ
ັ ການລະບາດພະຍາດອັກເສບປອດ ຈາກເຊອ
4. ເຫັນດີຮບ
ຈຼຸລະໂຣກສາຍພັນໃໝິ່ (Covid-19) ດັິ່ງນີ:ັ້
ັ້
ັ ວຽກງານສຼຸ ຂະອະນາໄມ, ປະຕິບດ
ັ
4.1 ໃຫັ້ແຕິ່ ລະພາກສິ່ວນ ໂດຍສະເພາະຢູິ່ຂັນໂຮງຮຽນ
ເອົາໃຈໃສິ່ປະຕິບດ
ັ ໄລຍະຫິ່ າງ;
ຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງຄະນະສະເພາະກິດໃນການລັ້າງມ, ໃສິ່ໜັ້າກາກອະນາໄມ ແລະ ປະຕິບດ

4.2 ໃຫັ້ແຕິ່ ລະແຂວງ ແລະ ເມອງສົິ່ງເສີມການນໍາໃຊັ້ຊິ່ອງທາງການຮຽນ-ການສອນ ຜິ່ານຊິ່ອງໂທລະພາບສຶກສາ
ແລະ ກິລາ ຊິ່ອງ 8 (Lao ESTV) ລວມທັງ ທາງສິ່ ອອນລາຍ;

ັ້
4.3 ມອບໃຫັ້ສະຖາບັນຄົນຄວັ້
າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ສົມທົບກັບພາກສິ່ວນຕິ່ າງໆທີິ່ກິ່ ຽວຂັ້ອງ ສບຕໍິ່ພັດທະ
ນາສິ່ ການຮຽນ-ການສອນ ເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ຜະລິດລາຍການໂທລະພາບສຶກສາ ແລະ ກິລາ;

ັ້ ງ ແລະ ກົມອາຊີວະສຶກສາ ສົມທົບກັບມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ວິທະຍາໄລ
ົ ການສຶກສາຊັນສູ
4.4 ມອບໃຫັ້ກມ
ັ້
ຕິ່ າງໆ ພິຈາລະນາເພີິ່ມການຮັບນັກສຶກສາເຂົາຮຽນໃນລະດັ
ບຕິ່ າງໆ ໂດຍສະເພາະໃນຄະນະວິຊາທີິ່ມີຄວາມ

ພັ້ອມດັ້ານບຼຸ ກຄະລາກອນ ແລະ ສິິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕິ່ າງໆ ເພິ່ ອຮອງຮັບກັບນັກຮຽນທີິ່ບໍິ່ສາມາດໄປ
ສຶກສາຢູິ່ທີິ່ຕິ່ າງປະເທດ.

ັ ຮອງເອົາວຽກງານການຂະຫຍາຍການສຶກສາກິ່ ອນໄວຮຽນ ດັິ່ງນີ:ັ້
5. ເຫັນດີຮບ
ົ ການສຶກສາກິ່ ອນໄວຮຽນ ສົມທົບກັບອົງການປົກຄອງທັ້ອງຖິິ່ນ ສຼຸ ມໃສິ່ຂະຫຍາຍຫັ້ອງກຽມ
5.1 ມອບໃຫັ້ກມ
ີ ພັ້ອມທັງສບຕໍິ່ສະໜອງກຼຸິ່ ມຫນໃນ
ິ ັ້
ປະ ຖົມຢູິ່ບັນດາເມອງທຼຸກຍາກ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດຫິ່ າງໄກສອກຫກ

ັ້
ັ້
ຊຼຸມຊົນ ແລະ ການສອນຄວບອາຍຼຸ ເພິ່ ອກຽມຄວາມພັ້ອມໃຫັ້ເດັກດັິ່ງກິ່ າວກິ່ ອນເຂົາຮຽນຊັ
ນປະຖົ
ມສຶກສາ;
ົ ການສຶກສາກິ່ ອນໄວຮຽນ ສບຕໍິ່ສົມທົບກັບພະແນກສຶກສາທີການ ແລະ ກິລາແຂວງ ແລະ
5.2 ມອບໃຫັ້ກມ
ັ້
ັ ໂຮງຮຽນອະນຼຸບານຕົວແບບຢູິ່ບັນດາເມອງ
ຫັ້ອງ ການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມອງ ສບຕໍິ່ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ທີິ່ມີເງິ່ ອນໄຂ.

ັ ຮອງເອົາວຽກງານການສັ້າງຕັງັ້ ແລະ ພັດທະນາກຼຸິ່ ມໂຮງຮຽນ ດັິ່ງນີ:ັ້
6. ເຫັນດີຮບ
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ັ້ ມໂຮງຮຽນ ພັ້ອມທັງເຜີຍແຜິ່ ແລະ
ົ ສາມັນສຶກສາ ສບຕໍິ່ພັດທະນານິຕກ
ິ ໍາກິ່ ຽວກັບການສັ້າງຕັງກຼຸິ່
6.1 ມອບໃຫັ້ກມ
ັ້
ັ ໃຫັ້ເປັນຮູ ບປະທໍາ ແລະ ຖກຕັ້ອງຕາມຫກ
ັ ວິຊາການ;
ຊຼຸກຍູ ັ້ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

6.2 ໃຫັ້ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫວງ ສົມທົບກັບ ຫັ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ເມອງ/ນະຄອນ ສບຕໍິ່ເຜີຍແຜິ່ ແລະ ຝຶ ກອົບຮົມ ກິ່ ຽວກັບວຽກງານການສັ້າງຕັງັ້ ແລະ ພັດທະນາກຼຸິ່ ມ
ໂຮງຮຽນ ຢິ່າງກວັ້າງຂວາງ;

ັ້ ມໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ກະກຽມຈັດຕັງກຼຸິ່
ັ້ ມ
ັ້ ງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມອງ/ນະຄອນ ຈັດຕັງກຼຸິ່
6.3 ໃຫັ້ຫອ
ັ ການທີິ່ກໍານົດ ຢິ່າງໜັ້ອຍໃຫັ້
ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ທີິ່ມີການເຄິ່ ອນໄຫວເຕັມຮູ ບແບບ ແລະ ຖກຕັ້ອງຕາມຫກ
ັ້
ັ້
ັ້ ານຈັດຕັງປະຕິ
ັ ແລະ ລາຍງານຜົນການຈັດຕັງປະຕິ
ໄດັ້ເມອງລະ 1 ກຼຸິ່ ມ, ພັ້ອມທັງໃຫັ້ລງົ ຕິດຕາມ, ຊຼຸກຍູກ
ບດ
ັ ັ້ ງຮັບຊາບເປັນແຕິ່ ລະໄລຍະ.
ບັດໃຫັ້ຂນເທິ

ັ ຮອງເອົາວຽກງານການປະເມີນຄູສອນ ແລະ ຜູ ອ
ັ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນ ດັິ່ງນີ:ັ້
7. ເຫັນດີຮບ
ົ ຈັດຕັງັ້ ແລະ ພະນັກງານ ທົບທວນຄນ ມາດຖານ/ຄູິ່ ມ ການປະເມີນຄູ ແລະ ຜູ ອ
ັ້ ໍານວຍການ
7.1 ມອບໃຫັ້ກມ
ັ້ ິ່ ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນເປັນຫກ
ັ້
ັ , ພັ້ອມທັງເຜີຍແຜິ່ ແລະ ຈັດຕັງປະຕິ
ັ ໃຫັ້ທິ່ ວ
ົ
ໂຮງຮຽນ ໃຫັ້ເນັນໃສ
ບດ
ເຖິງ;

ົ ຈັດຕັງັ້ ແລະ ພະນັກງານ ສົມທົບກັບພາກສິ່ວນທີິ່ກິ່ ຽວຂັ້ອງ ດໍາເນີນການປະເມີນການປະຕິບດ
ັ
7.2 ມອບໃຫັ້ກມ
ິ່
ິ່
ໜັ້າທີຂອງຄູ ແລະ ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ໂດຍອີງໃສິ່ມາດຕະຖານ/ຄູິ່ ມສະບັບປັບປຼຸ ງໃໝິ່ ໂດຍໃຫັ້ເລີມທົດ
ັ້
ລອງຢູິ່ 40 ເມອງເປົາໝາຍ.

ັ້
ັ້ ນຖານ
ັ ຮອງເອົາວຽກງານການປັ ບປຼຸ ງຄຼຸ ນນະພາບໃນການສຶກສາຂັນພ
8. ເຫັນດີຮບ
ດັິ່ງນີ:ັ້
ັ້
ັ້
8.1 ມອບໃຫັ້ສະຖາບັນຄົນຄວັ້
າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ສົມທົບກັບກົມສາມັນສຶກສາ ຄົນຄວັ້
າຄນກິ່ ຽວກັບ
ການຈັດເວລາໃສິ່ວິຊາຮຽນໃນຂັນັ້ ປ. 1 ແລະ ປ. 2 ໂດຍສະເພາະວິຊາພາສາລາວ ແລະ ຄະນິດສາດ, ພັ້ອມ
ັ້
ທັງອອກຂໍແນະນໍ
າລະອຽດ ເພິ່ ອໃຫັ້ຄູສອນສຼຸ ມໃສິ່ການສອນທັກສະການອິ່ານອອກຂຽນໄດັ້ ແລະ ການຄິດ
ັ້
ັ້ ນຖານ.
ໄລິ່ເລກຂັນພ

ັ້ ານ ເພິ່ ອ
8.2 ໃຫັ້ແຕິ່ ລະເມອງ ສົມທົບກັບອໍານວຍການໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັນບັ້
ີ ປະສົບການ ສອນດີ-ສອນເກັິ່ງ ໄປສິດສອນຢູິ່ ປ. 1 ແລະ ປ. 2.
ສັບຊັ້ອນຄູທິ່ ມີ
8.3 ໃຫັ້ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫວງ ສົມທົບກັບຫັ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ັ້ ິ່ ວຍນັ້ອງໃນການສອນໜັງສ” ແນໃສິ່ປັບ
ັ້
ັ້
ເມອງ/ນະຄອນ ຄົນຄວັ້
າສັ້າງຕັງໂຄງການທົ
ດລອງ “ອັ້າຍ/ເອອຍຊ
ປຼຸ ງຜົນການອິ່ານອອກຂຽນໄດັ້ຂອງນັກຮຽນປະຖົມສຶກສາ ໃຫັ້ໄດັ້ຢິ່າງໜັ້ອຍ ເມອງລະໂຄງການ.
ັ້
ັ້
ັ້
ົ ສາມັນສຶກສາ ຄົນຄວັ້
ິ ໍາກິ່ ຽວກັບການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ການເລິ່ ອນຂັນແບບ
8.4 ມອບໃຫັ້ກມ
າ ແລະ ປັບປຼຸ ງ ນິຕກ
ບດ
ັ້
ິ ໍາດັິ່ງກິ່ າວໃຫັ້ທິ່ ວເຖິ
ົ
ັ ຖກຕັ້ອງຕາມ
ຕໍິ່ເນິ່ ອງ ພັ້ອມທັງເຜີຍແຜິ່ນິຕກ
ງ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫັ້ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ ການ ແລະ ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນມີຄຼຸນນະພາບ;
ຫກ
ົ ສັ້າງຄູ ສົມທົບກັບພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫວງ ສັ້າງຄວາມ
8.5 ມອບໃຫັ້ກມ
ັ້
ັ້
ັ ສູດການຮຽນເຂັມແຂງໃຫັ້
ແກິ່ ລະບົບນິເທດການສຶກສາໃນແຕິ່ ລະຊັນການສຶ
ກສາ ໃຫັ້ສອດຄິ່ອງກັບຫກ
ການສອນໃຫມິ່ ໂດຍມອບໃຫັ້ຄະນະສຶກສາສາດ
ິ ານ;
ບໍລກ
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ແລະ

ວິທະຍາໄລຄູຕິ່າງໆ

ໃນທົິ່ວປະເທດເປັ ນຜູໃັ້ ຫັ້

ົ ສັ້າງຄູ, ກົມກິລາມວນຊົນ, ພະລະ ແລະ ສີລະປະສຶກສາ ສົມທົບກັບທຼຸກພາກສິ່ວນທີິ່ກິ່ ຽວ
8.6 ມອບໃຫັ້ກມ
ັ້
ັ ສູດໃໝິ່ ແລະ ຈັດຝຶ ກອົບຮົມ
ຂັ້ອງ ໃນການຝຶ ກອົບຮົມໃຫັ້ແກິ່ ຄູສອນຊັນປະຖົ
ມສຶກສາ ໃນການນໍາໃຊັ້ຫກ
ີ ດ
ິ ສອນໃຫັ້ແກິ່ ຄູອາສາສະໝັກ;
ວິທສ
8.7 ໃຫັ້ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫວງ ສົມທົບກັບ ຫັ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ັ ໜັ້າທີິ່ຂອງຜູ ອ
ັ້ ໍານວຍ
ເມອງ/ນະຄອນ ສຼຸ ມໃສິ່ການຕິດຕາມ, ຊຼຸກຍູ ັ້ ແລະ ໃຫັ້ການຊິ່ວຍເຫອໃນການປະຕິບດ

ັ້
ັ້ ມ
ີ ານລາຍງານຜົນການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ໃຫັ້ແກິ່ ຂັນຄຼຸ
ັ້
ການໂຮງຮຽນ ແລະ ການສິດສອນຂອງຄູ ໂດຍໃຫັ້ມກ
ບດ
ຄອງຂອງຕົນ ຢິ່າງເປັນປົກກະຕິ;

ັ ຮອງເອົາວິທກ
ີ ານແກ ັ້ໄຂການປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ດັິ່ງນີ:ັ້
9. ເຫັນດີຮບ
ັ້ ານ
ັ້ ງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມອງ/ນະຄອນ ລົງສົມທົບກັບຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັນບັ້
9.1 ໃຫັ້ຫອ
ັ້ ນນັກຮຽນທີິ່ມີຄວາມສິ່ຽງທີິ່ຈະອອກໂຮງຮຽນ ແລະ ນັກຮຽນທີິ່ປະລະການຮຽນ ເພິ່ ອປຼຸ ກລະ
ເກັບກໍາຂໍມູ
ັ້
ດົມ ແລະ ຊຼຸກຍູ ັ້ ໃຫັ້ພວກດັິ່ງກິ່ າວໄດັ້ສບຕໍິ່ເຂົາຮຽນຈົ
ນຈົບການສຶກສາພາກບັງຄັບ;

ັ້ ານ ລົງຕິດຕາມ ແລະ ລະດົມນັກ
ັ້ ໍານວຍການໂຮງຮຽນ ສົມທົບກັບຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັນບັ້
9.2 ໃຫັ້ຜູອ
ັ້ ິ່ ຍັ
ີ ງບໍິ່ທັນມາລົງທະບຽນຮຽນ ໃຫັ້ມາລົງທະບຽນ ແລະ ສບຕໍິ່ຮຽນຈົນຈົບ, ພັ້ອມດຽວກັນນັນັ້ ກໍິ່
ຮຽນຜູ ທ
ມອບໃຫັ້ຄູສອນເອົາໃຈໃສິ່ສອນບໍາລຼຸ ງໃຫັ້ພວກດັິ່ງກິ່ າວ ເພິ່ ອໃຫັ້ຮຽນທັນກັບໝູິ່ເພິ່ ອນພາຍໃນຫັ້ອງ.

10.

ັ້
ັ້ ນຖານ
ັ ຮອງເອົາວຽກງານການປັ ບປຼຸ ງຄຼຸ ນນະພາບຂອງສຶກສາຫງັ ຂັນພ
ເຫັນດີຮບ
ດັິ່ງນີ:ັ້

ົ ສັ້າງຄູ ຮິ່ວມກັບບັນດາສະຖາບັນສັ້າງຄູຕິ່າງໆ ແລະ ຄະນະສຶກສາສາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ
10.1 ມອບໃຫັ້ກມ
ັ້ ຄວັ້າການຮັບນັກຮຽນເຂົາຮຽນຄູ
ັ້
ັ້ ິ່ ສາຍທີິ່ຍັງຂາດເຂີນຄູ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫັ້ໄດັ້ນກ
ັ
ຄົນ
ໂດຍໃຫັ້ເນັນໃສ
ັ້
ຮຽນເກັິ່ງໄດັ້ເຂົາຮຽນໃນສະຖາບັ
ນສັ້າງຄູ

ພັ້ອມປັບປຼຸ ງການປະສານງານລະຫວິ່າງສະຖາບັນສັ້າງຄູ

ແລະ

ຄະນະສຶກສາສາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຕິ່ າງໆ;

ົ ອາຊີວະສຶກສາ ສບຕໍິ່ສົມທົບກັບພາກສິ່ວນທີິ່ກິ່ ຽວຂັ້ອງ ສະໜອງການສຶກສາສາຍອາຊີວະສຶກ
10.2 ມອບໃຫັ້ກມ
ສາທີິ່ມີຄຼຸນນະພາບ ແລະ ຫາກຫາຍ ເພິ່ ອໃຫັ້ສອດຄິ່ອງກັບຄວາມຕັ້ອງການຂອງຜູໃັ້ ຊັ້ແຮງງານ ແລະ
ັ້ ະກອບການໃນແຕິ່ ລະທັ້ອງຖິິ່ນ;
ຜູປ
ັ້ ງ ສົມທົບກັບມະຫາວິທະຍາໄລຕິ່ າງໆ ເອົາໃຈໃສິ່ຍົກສູງຄຼຸ ນນະພາບຂອງການ
ົ ການສຶກສາຊັນສູ
10.3 ມອບໃຫັ້ກມ
ສຶກສາລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລ ໂດຍຖເອົາວຽກງານປະກັນຄຼຸ ນນະພາບເປັນສໍາຄັນ;

ັ້
ິ ານດັ້ານວິຊາການ ໂດຍ
10.4 ມອບໃຫັ້ມະຫາວິທະຍາໄລຕິ່ າງໆ ເອົາໃຈໃສິ່ຄົນຄວັ້
າວິທະຍາສາດ ແລະ ໃຫັ້ບໍລກ
ສອດຄິ່ອງກັບຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ຄວາມຕັ້ອງການຂອງສັງຄົມ.
11.

ັ ຮອງເອົາວຽກງານຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ດັິ່ງນີ:ັ້
ເຫັນດີຮບ

ັ້ ງກຼຸິ່ ມເປົັ້າໝາຍທີິ່ຢູິ່ເຂດ
ົ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ສົມທົບກັບ ກົມອາຊີວະສຶກສາ ໃຫັ້ເຂົາເຖິ
11.1 ມອບໃຫັ້ກມ
ັ້ ໂດຍ
ັ້ ງການສຶກສາຫາຍຂຶນ
ີ ໂດຍສະເພາະຊາວໜຼຸິ່ ມຜູ ຕ
ັ້ ກ
ົ ຫິ່ ນ
ົ ແລະ ດັ້ອຍໂອກາດໄດັ້ເຂົາເຖິ
ຫິ່ າງໄກສອກຫກ
ສະເພາະແມິ່ ນການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບທີິ່ແທດເໝາະກັບທັ້ອງຖິິ່ນ;
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ັ້
ັ້ ອງ ສົມທົບກັບສະຖາບັນອາຊີວະສຶກສາພາຍ
11.2 ມອບໃຫັ້ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຂັນແຂວງ
ແລະ ຂັນເມ
ັ້
ັ້ ນຖານໃຫັ້
ັ້ ິ່ ສົ
ີ ນໃຈອິ່ ນໆ ໂດຍນໍາໃຊັ້ກຼຸິ່ມ
ໃນແຂວງ ຈັດຝຶ ກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັນພ
ແກິ່ ຊາວໜຼຸິ່ ມ ແລະ ຜູ ທ
ໂຮງຮຽນ ເປັນບິ່ອນຝຶ ກອົບຮົມ.
12.

ັ ຮອງເອົາວຽກງານການຄຼຸ ມ
ັ້ ຄອງໂຮງຮຽນເອກະຊົນ ດັິ່ງນີ:ັ້
ເຫັນດີຮບ

ົ ນິຕກ
ິ ໍາ ແລະ ປະກັນຄຼຸ ນນະພາບການສຶກສາ ສົມທົບກັບທຼຸກພາກສິ່ວນທີິ່ກິ່ ຽວຂັ້ອງ ລວມທັງັ
12.1 ມອບໃຫັ້ກມ
ິ ໍາຕິ່ າງໆ ທີິ່ເຫັນວິ່າບໍິ່ສອດ
ສະມາຄົມການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ທົບທວນ, ປັບປຼຸ ງລະບຽບການ ແລະ ນິຕກ
ັ ການສັ້າງຕັງ,ັ້ ການຄຼຸ ມ
ັ້ ຄອງໂຮງຮຽນເອກະຊົນ ແລະ
ຄິ່ອງ ແລະ ເໝາະສົມ ທີິ່ກິ່ ຽວຂັ້ອງກັບການອະນຼຸມດ
ັ້ ຄອງຄູສອນ ໂດຍສະເພາະຄູຕິ່າງປະເທດ.
ການຄຼຸ ມ
13.

ັ ຮອງເອົາວຽກງານກິລາ-ກາຍະກໍາ ດັິ່ງນີ:ັ້
ເຫັນດີຮບ

ັ້
ົ ກິລາລະດັບສູງ ສົມທົບກັບແຂວງຊຽງຂວາງ ຈັດກອງປະຊຼຸມລະດັບຊາດ ເພິ່ ອຄົນຄວັ້
13.1 ມອບໃຫັ້ກມ
າປຶກສາ
ັ້ XI ເພິ່ ອສະເໜີຕິ່ ໍລັດຖະບານ;
ຫາລ ວັນເວລາ ໃນການຈັດງານມະຫາກໍາກິລາແຫິ່ ງຊາດຄັງທີ
13.2 ມອບໃຫັ້ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫວງ ສົມທົບກັບບັນດາສະຫະພັນກິລາພາຍໃນ
ັ້ ິ່ ວມການແຂິ່ງຂັນມະຫາກໍາກິລາແຫິ່ ງຊາດ
ແຂວງ/ນະຄອນຫວງ ກະກຽມຄວາມພັ້ອມເພີິ່ມເຕີມ ເພິ່ ອເຂົາຮ
ັ້
ທີິ່ຄາດວິ່າຈະສາມາດເປີ ດຂຶນໃນ
ທັ້າຍປີ 2020 ນີ;ັ້

ົ ກິລາມວນຊົນ, ພະລະ ແລະ ສີລະປະສຶກສາ ສົມທົບກັບພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
13.3 ມອບໃຫັ້ກມ
ັ້
ແຂວງຊຽງຂວາງ ຈັດກອງປະຊຼຸມ ເພິ່ ອຄົນຄວັ້
າ ແລະ ປຶ ກສາຫາລ ກິ່ ຽວກັບວັນເວລາໃນການຈັດການ
ັ້ III, ພັ້ອມທັງມອບໃຫັ້ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/
ແຂິ່ງຂັນກິລາຄົນພິການທົິ່ວປະເທດຄັງທີ
ັ້ ິ່ ວມການແຂິ່ງຂັນດັິ່ງກິ່ າວ;
ນະຄອນຫວງ ສບຕໍິ່ກະກຽມນັກກິລາເພິ່ ອເຂົາຮ

ົ ແຜນການ ພິຈາລະນາຈັດສັນງ ົບປະມານລົງທຶນຂອງລັດບັ້ວງສູນກາງຄຼຸ ມ
ັ້ ຄອງ ເພິ່ ອສົມທົບໃສິ່
13.4 ມອບໃຫັ້ກມ
ການກໍິ່ສັ້າງສະໜາມເປີ ດ-ປິດງານກິລານັກຮຽນ ທີິ່ແຂວງສາລະວັນ.
14.

ັ ຮອງເອົາວຽກງານການບໍລຫ
ິ ານ ແລະ ຄຼຸ ມ
ັ້ ຄອງ ດັິ່ງນີ:ັ້
ເຫັນດີຮບ

14.1. ໃຫັ້ແຕິ່ ລະພາກສິ່ວນເອົາໃຈໃສິ່ ສບຕໍິ່ອົບຮົມການເມອງແນວຄິດດັ້ວຍຫາຍວິທ,ີ ຫາຍຮູ ບແບບ ໃຫັ້ແກິ່ ພະ
ນັກງານ, ຄູອາຈານ, ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ ທີິ່ຢູິ່ພາຍໃຕັ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ໂດຍຖເອົາການເຜີຍແຜິ່
ບັນດາມະຕິຄໍາສັິ່ງ ແລະ ລະບຽບການຕິ່ າງໆ ທີິ່ທາງກະຊວງ ກໍິ່ຄທາງລັດຖະບານວາງອອກ ໃຫັ້ເລິກເຊິິ່ງ
ແລະ ທົິ່ວເຖິງ;

ັ້ ນການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໂດຍໃຫັ້ຫອ
ິ ານສຶກສາ ແລະ ກິລາ ສບຕໍິ່ປັບປຼຸ ງລະບົບຂໍມູ
ັ້ ງ
14.2. ມອບໃຫັ້ສູນສະຖິຕກ
ັ້ ຼຸິ່ ມໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຮງຮຽນ ໃນການ
ການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມອງ/ນະຄອນ ລົງສົມທົບ ແລະ ຊຼຸກຍູກ
ັ້ ນປະຈໍາປີ ໃຫັ້ທນ
ັ ເວລາ ພັ້ອມຮັບປະກັນຄວາມຖກຕັ້ອງຊັດເຈນ;
ເກັບກໍາຂໍມູ

ົ ນິຕກ
ິ ໍາ ແລະ ປະກັນຄຼຸ ນນະພາບການສຶກສາ ສົມທົບກັບ ພາກສິ່ວນທີິ່ກິ່ ຽວຂັ້ອງ ສບຕໍິ່ປັບປຼຸ ງ
14.3. ມອບໃຫັ້ກມ
ັ້
ິ ໍາລຼຸິ່ ມກົດໝາຍຕາມແຜນທີິ່ວາງໄວັ້ ພັ້ອມທັງເຜີຍແຜິ່ ແລະ ຊຼຸກຍູກ
ັ້ ານຈັດຕັງປະຕິ
ັ
ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕກ
ບດ

ົ
ໃຫັ້ທິ່ ວເຖິ
ງ ທັງລະດັບສູນກາງ ແລະ ທັ້ອງຖິິ່ນ, ທັງພາຍໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ຂະແໜງການອິ່ ນໆທີິ່
ກິ່ ຽວຂັ້ອງ;
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ົ ຈັດຕັງັ້ ແລະ ພະນັກງານ ສົມທົບກັບທຼຸກພາກສິ່ວນທີິ່ກິ່ ຽວຂັ້ອງ ສບຕໍິ່ປັບປຼຸ ງກົງຈັກການຈັດຕັງັ້
14.4. ມອບໃຫັ້ກມ
ັ້
ແລະ ປັບປຼຸ ງຕໍາແໜິ່ງງານ ໃນແຕິ່ ລະຂັນໃຫັ້
ສອດຄິ່ອງກັບຄວາມເປັນຈິງ;

ິ ານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ສົມທົບກັບສົມທົບກັບກົມຈັດຕັງັ້ ແລະ
14.5. ມອບໃຫັ້ສະຖາບັນພັດທະນາການບໍລຫ
ພະນັກງານ ແລະ ກົມວິຊາການທີິ່ກິ່ ຽວຂັ້ອງ ພັດທະນາແຜນສັ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານວິຊາການ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃນທຼຸກລະດັບ;
ແລະ ຜູບ

ິ ານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ສົມທົບກັບກົມວິຊາການທີິ່ກິ່ ຽວຂັ້ອງ
14.6. ມອບໃຫັ້ສະຖາບັນພັດທະນາການບໍລຫ
ັ້ ິ່ ພາກຕົວຈິງເປັນຫກ
ັ ສູດຝຶ ກອົບຮົມທີິ່ມີໃນປັດຈຼຸບນ
ັ ໂດຍເນັນໃສ
ັ ແລະ ສັ້າງຫກ
ັ ສູດໃໝິ່ທີິ່
ສຶບຕໍິ່ປັບປຼຸ ງຫກ
ັ ໄດັ້,
ເຫັນວິ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ ໃຫັ້ສອດຄິ່ອງກັບຕົວຈິງ ພາຍຫງັ ຝຶ ກອົບຮົມໄປແລັ້ວ ໃຫັ້ສາມາດປະຕິບດ
ີ ະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜນ
ົ ສູງ;
ພັ້ອມທັງສບຕໍິ່ດໍາເນີນການການຝຶ ກອົບຮົມຕາມແຜນດັິ່ງກິ່ າວໃຫັ້ມປ

ັ້ ງການກະຊວງ, ກົມແຜນການ ແລະ ຂະແໜງການຍິ່ ອຍທີິ່ກິ່ ຽວຂັ້ອງ ລົງເຜີຍແຜິ່ ແລະ ເຊິ່ ອມ
14.7. ມອບໃຫັ້ຫອ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທົິ່ວປະເທດ ປະຈໍາສົກຮຽນ 2019ຊຶມຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຼຸມຜູ ບ

ັ້ ບ; ພັ້ອມທັງມອບໃຫັ້ພະແນກສຶກສາທິ
2020 ນີ ັ້ ໃຫັ້ແກິ່ ບັນດາແຂວງ ແລະ ສະຖານການສຶກສາທີິ່ຂຶນກັ
ົ
ການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫວງ ສບຕໍິ່ລົງເຜີຍແຜິ່ໃຫັ້ແກິ່ ເມອງ ແລະ ໂຮງຮຽນໃຫັ້ທິ່ ວເຖິ
ງ ແລະ

ັ າວ ໄປຜັນຂະຫຍາຍໃຫັ້
ເລິກເຊິິ່ງ. ພັ້ອມດຽວກັນນັນັ້ ມອບໃຫັ້ທຼຸກພາກສິ່ວນທີິ່ກິ່ ຽວຂັ້ອງນໍາເອົາມະຕິດິ່ ງກິ່
ັ້
ັ ໃຫັ້ໄດັ້ຮບ
ັ ຜົນດີ;
ເປັນແຜນການລະອຽດ ເພິ່ ອຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ັ້ ບ
ັ ຜິດຊອບການ
15. ມອບໃຫັ້ກົມກວດກາ ສົມທົບກັບເຄອຂິ່າຍຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນໃນແຕິ່ ລະຂັນັ້ ເປັ ນຜູ ຮ
ັ້
ັ ແຜນປະຕິບດ
ັ ງານປະຈໍາປີ ພັ້ອມທັງ ຕິດຕາມຜົນການຈັດຕັງັ້
ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ັ ມະຕິກອງປະຊຼຸມຜູ ບ
ັ້ ໍລຫ
ິ ານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປະຈໍາສົກຮຽນ 2019-2020 ແລະ ລາຍງານໃຫັ້
ປະຕິບດ
ແກິ່ ການນໍາກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ທຼຸກໆ 6 ເດອນ.

ັ ກຽດກິ່ າວປິດ ໂດຍ ທິ່ ານ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃນເວລາ
ກອງປະຊຼຸມໄດັ້ຮບ

13:00 ໂມງ ຂອງວັນທີ 28 ສິງຫາ 2020.

ລັດຖະມົນຕີ
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ົ
ສະໜັບສະໜູນການຈັດພິມໂດຍ ສະຫະພາບເອີຣບ

89

