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ຄໍານໍາ 
 ເພ່ືອເປັນການລະນຶກເຖິງຜົນງານການເຄ່ືອນໄຫວຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ 
ກິລາ ຊ່ຶງໄດ້ກ່ໍຕ້ັງ ແລະ ພັດທະນາມາເປັນເວລາດົນນານ ໂດຍສະເພາະແຕ່ປີ 1975 ເຖິງ ປີ 
2015 ແມ່ນຄົບຮອບ 40 ປີ ພໍດີ. ດ່ັງນ້ັນ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈ່ຶງໄດ້ຄ້ົນຄວ້າ, 
ຮຽບຮຽງ ແລະ ຈັດພິມປ້ຶມ 40 ປີ ແຫ່ງການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ລາວເຫ້ັຼມນ້ີຂ້ຶນ. 
 ຜົນງານຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ຕິດພັນກັບຜົນງານການຕ່ໍສູ້ຂອງ
ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜ່ົາຕ້ານກັບຈັກກະພັດລ່າເມືອງຂ້ຶນແບບເກ່ົາ ແລະ ໃໝ່ ພາຍໃຕ້ການ 
ນໍາພາຂອງພັກເພ່ືອປົດປ່ອຍປະເທດຊາດ ໂດຍສະເພາະ ໃນໄລຍະແຫ່ງການປົກປັກຮັກສາ 
ແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ 4 ທົດສະວັດຜ່ານມານ້ັນ, ກະຊວງສຶກສາທິ
ການ ແລະ ກິລາ ກໍຄືພັກ ແລະ ລັດຖະບານໄດ້ສຸມໃສ່ວາງແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະ
ສາດ, ແຜນການ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາການສຶກສາແຫ່ງຊາດມາເປັນແຕ່ລະໄລຍະຕິດ
ພັນກັບການຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງອົງຄະນະພັກກະຊວງສຶກສາ ກໍຄືກອງ
ປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກ ແຕ່ລະສະໄໝ ເຂ້ົາສູ່ການພັດທະນາການສຶກສາຂອງຊາດຢ່າງຖືກຕ້ອງ 
ແລະ ໄດ້ຮັບໝາກຜົນທີ່ດີເວົ້າລວມ, ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະ 1 ທົດສະວັດເຄ່ິງຜ່ານມາ 
(2000-2015) ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດມະຕິກອງ
ປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງລັດຖະບານ 
ແລະ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຊ່ຶງລວມທັງແຜນຍຸດທະສາດການປະຕິຮູບ
ລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ, ຂອບພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ, ແຜນປະຕິບັດງານການ
ສຶກສາເພ່ືອທຸກຄົນ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາກິລາກາຍະກໍາ ແລະ ນິຕິກໍາທີ່
ເປັນກົດໝາຍ ແລະ ລຸ່ມກົດໝາຍອ່ືນໆກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາການສຶກສາ
ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ເປັນໄປຕາມ 3 ລັກສະນະ ແລະ 5 ຫັຼກ
ມູນຂອງການສຶກສາແຫ່ງຊາດລາວ ເຮັດໃຫ້ດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການສຶກ
ສາ ແລະ ກິລາ ມີຄວາມກົມກຽວກັນ ແລະ ມີຜົນສໍາເລັດສູງຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ, ຄ່ອຍໆເຊ່ືອມໂຍງ
ເຂ້ົາກັບມາດຕະຖານການສຶກສາ ແລະ ກິລາຂອງພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນເປັນກ້າວໆມາ. 
 ຈາກຜົນງານດ່ັງກ່າວ ຈຶ່ງເຫັນສົມຄວນຈັດພິມປ້ຶມ 40 ປີ ແຫ່ງການພັດທະນາການ
ສຶກສາ ແລະ ກິລາລາວ ເພ່ືອບັນທຶກຜົນງານ ແລະ ການເຄ່ືອນໄຫວໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເພ່ືອເປັນຂ້ໍມູນ ແລະ ເອກະສານອ້າງອີງໃນການຄ້ົນຄວ້າ 
ແລະ ພັດທະນາການສຶກສາລາວໃນຂ້ັນຕ່ໍໄປ. 
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 ປ້ຶມ 40 ປີ ແຫ່ງການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ລາວ ປະກອບດ້ວຍ 6 ພາກ 
ຄື: (1) ພາກສະເໜີທີ່ສັງລວມເອົາການສຶກສາລາວສະໄໝຕ່າງໆໂດຍສັງເຂບ (2) ການພັດ 
ທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, (3) ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, (4) ການພັດ 
ທະນາວຽກງານກິລາກາຍະກໍາ, (5) ການພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ, (6) ການ
ສຶກສາ ແລະ ກິລາລາວມຸ່ງສູ່ຄຸນນະພາບ (ການສຶກສາລາວໃນປີ 2020 ແລະ 2025 ແລະ 
ການສຶກສາລາວໃນປີ 2030). 
 ການຮຽບຮຽງຄ້ັງນ້ີບ່ໍອາດປາສະຈາກໄດ້ຂ້ໍຂາດຕົກບົກພ່ອງທາງດ້ານຮູບແບບ, ສີສັນ, 
ດ້ານເນ້ືອໃນ ແລະ ການພິມກໍຄືຄວາມຄົບຖ້ວນດ້ານຂ້ໍມູນຕ່າງໆ. ສະຖາບັນຄ້ົນຄວ້າວິທະ 
ຍາສາດການສຶກສາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຈາກຜູ້
ອ່ານ ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ການຮຽບຮຽງຄ້ັງຕ່ໍໄປມີຄວາມສົມບູນກວ່າເກ່ົາ. 
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ພາກທີ I ພາກສະເໜີ 
ໂດຍ: ສຸກສະຫວນັ ພອນເທວາ 

1. ການສຶກສາລາວສະໄໝຕ່າງໆໂດຍສັງເຂບ 
1.1 ການສກຶສາລາວສະໄໝບູຮານ 

ເປັນເວລາຫຼາຍພັນປີມາແລ້ວ ທີ່ຄົນລາວໄດ້ມາຕ້ັງຖ່ິນຖານຢູ່ດິນແດນທີ່ເປັນປະ 
ເທດລາວໃນປັດຈຸບັນນ້ີ. ຈາກວັນນະຄະດີ, ຕໍານານ, ເອກະສານໃບລານ, ຮີດຄອງປະເພ 
ນີ, ຄວາມເຊ່ືອຖືທາງດ້ານສາສະໜາ ແລະ ພິທີກໍາຕ່າງໆໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນວ່າການສຶກ
ສາລາວໄດ້ກໍາເນີດເກີດຂ້ຶນມາຕ້ັງແຕ່ຍຸກບູຮານນະການ ຊ່ຶງຮັບອິດທິພົນທາງດ້ານວັດທະ 
ນະທໍາ ແລະ ສາສະໜາຈາກປະເທດອິນເດຍ ແລະ ປະເທດຈີນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນດ້ານ
ພາສາສາດ, ສາສະໜາສາດ, ໂຫລະສາດເປັນຕ້ົນ. ການສຶກສາລາວສະໄໝບູຮານເປັນ
ການສຶກສາທີ່ບ່ໍໄດ້ຢູ່ໃນຮູບແບບການຈັດຕັ້ງຂອງໂຮງຮຽນ, ແຕ່ເປັນການສຶກສາທີ່ມີການ
ຮຽນການສອນຢູ່ໃນ 3 ຮູບແບບຕ້ົນຕໍ ຄື: ການສຶກສາຢູ່ໃນຄອບຄົວ, ການສຶກສາຢູ່ໃນວັດ 
ແລະ ການສຶກສາຢູ່ໃນລາຊະສໍານັກ. ການສຶກສາຢູ່ໃນຄອບຄົວແມ່ນການສຶກສາທີ່ພ່ໍແມ່
ຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ໃຫ້ລູກ, ມີລັກສະນະເປັນອາຊີວະສຶກສາທີ່ບ່ໍມີຕໍາລາແນ່ນອນ, ຜູ້ສອນ
ເປັນຜູ້ເຮັດຕົວຈິງໃຫ້ເບ່ິງ ສ່ວນຜູ້ຮຽນເປັນຜູ້ສັງເກດ ແລະ ເຮັດຕາມ. ການສຶກສາຢູ່ໃນວັດ
ເປັນການສຶກສາທີ່ມີ 2 ບົດບາດ ຄື: ການສຶກສາທີ່ເນ້ັນຫັຼກການທາງດ້ານພຸດທະສາສະໜາ
ສໍາລັບພະສົງ ແລະ ການສຶກສາສໍາລັບມະຫາຊົນທົ່ວໄປ. ການສຶກສາໃນລາຊະສໍານັກ
ແມ່ນການສຶກສາຂອງສັກດິນາທີ່ສອນຄົນໃນພະລາຊະວັງໃຫ້ອ່ານອອກຂຽນເປັນ, ມີຄວາມ 
ຮູ້ດ້ານການປົກຄອງເພ່ືອສືບທອດການປົກຄອງຂອງລະບອບສັກດິນາ. 

ພາຍຫັຼງທີ່ພະເຈົ້າຟ້າງຸ່ມມະຫາລາດ ທ້ອນໂຮມແຜ່ນດິນລາວເຂ້ົາເປັນອານາຈັກ
ລ້ານຊ້າງໃນປີ 1353 ການສຶກສາລາວສະໄໝບູຮານໄດ້ຮັບການສ່ົງເສີມຢ່າງກວ້າງຂວາງ. 
1.2 ການສກຶສາລາວແຕປ່ີ 1893-1954 

ນັບແຕ່ວັນທີ 3 ຕຸລາ 1893 ເປັນຕ້ົນມາ ປະເທດລາວໄດ້ກາຍເປັນຫົວເມືອງຂ້ຶນ
ຂອງຝຣ່ັງ. ການສຶກສາລາວພາຍໃຕ້ການປົກຄອງຂອງພວກລ່າເມືອງຂ້ຶນຝຣ່ັງແມ່ນການ 
ສຶກສາທີ່ມີເນ້ືອໃນກ່ຽວກັບວັດທະນະທໍາ ແລະ ສັງຄົມແບບບູຊາຕາເວັນຕົກຂອງຝຣັ່ງ 
ເພ່ືອຮັບໃຊ້ແນວທາງນະໂຍບາຍລ່າເມືອງຂ້ຶນຂອງພວກເຂົາ, ພວກເຂົາໄດ້ຈໍາກັດຮັດແຄບ
ການສຶກສາລາວດ້ວຍການສະກັດກ້ັນ ບ່ໍໃຫ້ເຍົາວະຊົນລາວເຂ້ົາບວດຮໍ່າຮຽນຢູ່ໃນວັດ; 
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ພ້ອມດຽວກັນນ້ັນ ກໍຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນແບບຕາເວັນຕົກຂອງພວກເຂົາຢູ່ແຕ່ໃນບາງຕົວ
ເມືອງໃຫຍ່ ເພ່ືອສອນສະເພາະແຕ່ລູກຫຼານຂອງບຸກຄົນສໍາຄັນຂອງຊົນຊ້ັນປົກຄອງ ແລະ 
ຊາວຕ່າງປະເທດເທົ່ານ້ັນ. ແຕ່ປີ 1893 ເຖິງ ປີ 1938, ທົ່ວປະເທດລາວມີໂຮງຮຽນປະຖົມ 
ພຽງແຕ່ 64 ແຫ່ງ, ໃນນ້ັນໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນມີ 7 ແຫ່ງ ແລະ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ 1 
ແຫ່ງຄືໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ "ປາວີ" ທີ່ຕ້ັງຢູ່ວຽງຈັນ, ມີນັກຮຽນທັງໝົດທົ່ວປະເທດ 6.320 
ຄົນ, ໃນນ້ັນນັກຮຽນມັດທະຍົມມີພຽງແຕ່ 197 ຄົນ. ຮອດປີ 1955 ທົ່ວປະເທດລາວມີໂຮງ 
ຮຽນປະຖົມທັງໝົດ 1.111 ແຫ່ງ, ມີນັກຮຽນທັງໝົດ 63.950 ຄົນ, ມີໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ 
3 ແຫ່ງ ລວມທັງມັດທະຍົມບ່ໍສົມບູນ ຄື: ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມປາວີຢູ່ວຽງຈັນ, ໂຮງຮຽນມັດ 
ທະຍົມບ່ໍສົມບູນຢູ່ຫຼວງພະບາງ ແລະ ປາກເຊ, ສ່ວນໂຮງຮຽນການຊ່າງມີແຫ່ງດຽວຄືໂຮງ 
ຮຽນການຊ່າງປາກປ່າສັກຢູ່ວຽງຈັນ. 
1.3 ການສກຶສາລາວແຕປ່ີ 1955 ເຖງິ 1975 

ໄລຍະແຕ່ປີ 1955 ເຖິງ 1975 ເປັນໄລຍະທີ່ຈັກກະພັດອາເມຣິກາເຂ້ົາມາຮຸກຮານ
ລາວໂດຍປ່ຽນແທນບ່ອນກັບພວກລ່າເມືອງຂ້ຶນຝຣັ່ງ ທ່າມກາງປະເທດຊາດຕົກຢູ່ໃນຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກລໍາບາກ ຍ້ອນຈັກກະພັດອາເມຣິກາດໍາເນີນສົງຄາມພິເສດຢູ່ລາວເພ່ືອຕ້ານ ແລະ 
ດັບມອດຂະບວນການຕ່ໍສູ້ ເພ່ືອປົດປ່ອຍຊາດຂອງກໍາລັງແນວລາວຮັກຊາດກໍຄືປະຊາຊົນ
ລາວບັນດາເຜ່ົາທີ່ຮັກຊາດທົ່ວປະເທດນ້ັນ, ການສຶກສາລາວກໍໄດ້ມີການພັດທະນາ ແລະ 
ຂະຫຍາຍຕົວໄປຕາມທ່າອ່ຽງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງປະເທດຊາດ. ປີ 1962 ໄດ້ມີ
ການປະຕິຮູບການສຶກສາລາວຄ້ັງໃຫຍ່ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊ່ວຍເຫືຼອ
ຈາກອົງການອຸຍແນດສະໂກ. ການສຶກສາລາວທີ່ມີລັກສະນະຊາດ ແລະ ການໃຊ້ພາສາ
ລາວເຂ້ົາສອນໃນທຸກວິຊາ ແລະ ຊ້ັນຮຽນໄດ້ເລ່ີມປາກົດອອກໃນນະໂຍບາຍການສຶກສາ
ແຫ່ງຊາດໃນໄລຍະນ້ີ. ແຜນການປັບປຸງການສຶກສາຂ້ັນປະຖົມ, ຂ້ັນມັດທະຍົມໄປທົ່ວປະ 
ເທດ, ການສ້າງຕ້ັງໂຮງຮຽນສ້າງຄູປະຖົມ, ສ້າງຄູມັດທະຍົມຢູ່ວຽງຈັນ ແລະ ການສ້າງຕ້ັງ
ມະຫາວິທະຍາໄລ ສີສະຫວ່າງວົງ ທີ່ປະກອບດ້ວຍຂະແໜງກົດໝາຍ ແລະ ການປົກຄອງ, 
ຂະແໜງແພດສາດຢູ່ເຂດສີສະເກດ ແລະ ຂະແໜງສຶກສາສາດຢູ່ດົງໂດກກໍມີຂ້ຶນໃນໄລຍະ
ນ້ີ. ຮອດປີ 1974-1975, ຈາໍນວນໂຮງຮຽນປະຖົມຢູ່ເຂດປົກຄອງຂອງລັດຖະບານວຽງຈັນມີ
ທັງໝົດ 2.273 ແຫ່ງ, ມີນັກຮຽນທັງໝົດ 250.897 ຄົນ, ມີໂຮງຮຽນມັດທະຍົມທັງໝົດ 35 
ແຫ່ງ, ໃນນ້ັນມີມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຫືຼ ວິທະຍາໄລ 7 ແຫ່ງ, ມີນັກຮຽນທັງໝົດ 35.000 
ຄົນ. ສ່ວນມະຫາວິທະຍາໄລມີແຕ່ມະຫາວິທະຍາໄລສີສະຫວ່າງວົງແຫ່ງດຽວ ປະກອບດ້ວຍ 
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3 ຂະແໜງ ຄື: ຂະແໜງ ກົດໝາຍ ແລະ ການປົກຄອງມີນັກຮຽນ 299 ຄົນ, ຂະແໜງແພດ
ສາດມີນັກຮຽນພະແນກຕ່າງໆລວມກັນທັງໝົດ 300 ກວ່າຄົນ ແລະ ຂະແໜງສຶກສາສາດ
ມີນັກຮຽນພະແນກຕ່າງໆລວມກັນທັງໝົດ 190 ຄົນ. 
1.4 ການສກຶສາລາວຢູ່ເຂດປົດປອ່ຍ (1945-1975) 

ກ່ອນການສະຖາປະນາສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວໃນວັນທີ 2 
ທັນວາ 1975, ການສຶກສາຢູ່ປະເທດລາວແບ່ງອອກເປັນ 2 ເຂດ ຄື: ການສຶກສາຢູ່ເຂດປົດ
ປ່ອຍຂອງແນວລາວຮັກຊາດ ແລະ ການສຶກສາຢູ່ເຂດຄວບຄຸມຂອງລັດຖະບານລາຊະອາ 
ນາຈັກ. ການສຶກສາຢູ່ເຂດປົດປ່ອຍຂອງແນວລາວຮັກຊາດໄດ້ກໍາເນີດເກີດຂ້ຶນ ແລະ ເຕີບ
ໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວໄປຕາມຂະບວນການຕ່ໍສູ້ປະຕິວັດຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜ່ົາ ແບ່ງ
ອອກເປັນ 2 ໄລຍະຄື: ການສຶກສາໄລຍະຕ່ໍຕ້ານກັບພວກລ່າເມືອງຂ້ຶນຝຣັ່ງແຕ່ປີ 1945 ເຖິງ 
1954 ແລະ ໄລຍະຕ່ໍສູ້ກັບຈັກກະພັດອາເມຣິກາ ແຕ່ປີ 1955 ເຖິງ 1975. ການສຶກສາຢູ່
ເຂດປົດປ່ອຍແມ່ນການສຶກສາທີ່ມີລັກສະນະຊາດ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ມະຫາຊົນ ໂດຍ
ເລ່ີມຈາກບ່ອນບ່ໍມີໄປຫາມີ, ແຕ່ນ້ອຍຫາໃຫຍ່, ແຕ່ໜ້ອຍຫາຫຼາຍ, ແຕ່ຂ້ັນລົບລ້າງການກືກ 
ໜັງສືເຖິງຂ້ັນປະຖົມສຶກສາ, ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕ້ົນ ແລະ ຕອນປາຍ ແລະ ຂ້ັນມະຫາ 
ວິທະຍາໄລ. 

ໃນປີ 1950, ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນລາວຕ່ໍຕ້ານທົ່ວປະເທດຄ້ັງປະຫວັດສາດໄດ້
ໄຂຂ້ຶນຢູ່ທີ່ແຂວງຫົວພັນ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາໂຄງການການເມືອງ 12 ຂ້ໍ ໃນນ້ັນມີ 1 ຂ້ໍ ແມ່ນ
ກ່ຽວກັບການລົບລ້າງຄວາມບ່ໍຮູ້ໜັງສື, ຂະຫຍາຍການສຶກສາ ແລະ ວັດທະນະທໍາ ແຫ່ງ
ຊາດ. ໃນບັນດາກະຊວງຂອງລັດຖະບານລາວຕ່ໍຕ້ານທີ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນລາວຕ່ໍຕ້ານ
ທົ່ວປະເທດຄ້ັງນ້ັນຕ້ັງຂ້ຶນກໍມີກະຊວງສຶກສາ. ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄ້ັງທີ I ຂອງ ພັກປະຊາຊົນ
ລາວ (ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວໃນປັດຈຸບັນ) ທີ່ໄຂຂ້ຶນໃນວັນທີ 22 ມີນາ ປີ 1955 ທີ່
ແຂວງຫົວພັນກໍໄດ້ກໍານົດນະໂຍບາຍຕ້ານໄພບ່ໍຮູ້ໜັງສື ແລະ ຂະຫຍາຍວັດທະນະທໍາແຫ່ງ
ຊາດ. ວັນທີ 11 ເດືອນກັນຍາ 1961, ສູນກາງພັກໄດ້ມີມະຕິວ່າດ້ວຍ "ນະໂຍບາຍການ
ສຶກສາຂອງແນວລາວຮັກຊາດ" ເພ່ືອລົບລ້າງພ້ືນຖານການສຶກສາແບບຂ້ອຍຂ້າລ່າເມືອງ
ຂ້ຶນແບບເກ່ົາຢ່າງສົມບູນ ແລະ ສ້າງພ້ືນຖານ ໃຫ້ແກ່ການກ່ໍສ້າງຮາກຖານການສຶກສາປະຕິ 
ວັດຂ້ຶນແທນຢູ່ໃນເຂດປົດປ່ອຍ. ນັບແຕ່ເວລານ້ັນມາການສຶກສາປະຕິວັດໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວ
ເປັນຮູບເປັນຮ່າງຂ້ຶນຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ ເປັນລະບົບສາຍໃຍຢ່ັງແຕ່ສູນກາງລົງຮອດທ້ອງ 
ຖ່ິນຂອງເຂດປົດປ່ອຍ. ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄ້ັງທີ II ຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວທີ່ໄຂຂ້ຶນ



 

4 

ໃນເດືອນກຸມພາ ປີ 1972 ທີ່ແຂວງຫົວພັນໄດ້ກໍານົດແນວທາງການສຶກສາປະຕິວັດ ຊ່ຶງ
ເອົາ "ການສຶກສາໄປກ່ອນກ້າວໜຶ່ງ" ແລະ ກ່ໍສ້າງການສຶກສາຕາມ 3 ລັກສະນະຄື: "ລັກ 
ສະນະຊາດ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ມະຫາຊົນ" ແລະ ການສຶກສາຕ້ອງຕ້ັງໜ້າປະກອບສ່ວນ
ເຂ້ົາໃນການສ້າງ ແລະ ບໍາລຸງຄົນແບບໃໝ່ໃຫ້ສັງຄົມໃໝ່ຕາມ 5 ຫັຼກມູນການສຶກສາຄື: 
"ຄຸນສົມບັດສຶກສາ, ປັນຍາສຶກສາ, ແຮງງານສຶກສາ, ພະລະສຶກສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ" 
ຊ່ຶງໄດ້ກາຍມາເປັນລັກສະນະ ແລະ ຫັຼກມູນຂອງການສຶກສາແຫ່ງຊາດລາວໃນປັດຈຸບັນ. 
ນັບແຕ່ປີ 1945 ເຖິງ ປີ 1975 ກໍາລັງແນວລາວຮັກຊາດພາຍໃຕ້ການນໍາພາຂອງພັກໃນ
ທ່າມກາງແປວໄຟສົງຄາມ ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂາດເຂີນຫຼາຍປະການອັນເນ່ືອງ 
ມາຈາກຈັກກະພັດອາເມຣິກາ ແລະ ລູກແຫ້ຼງຕີນມືໄດ້ດໍາເນີນສົງຄາມທໍາລາຍເຂດປົດ
ປ່ອຍຢ່າງຮ້າຍກາດທັງທາງໜ້າດິນ ແລະ ທາງອາກາດ. ເຖິງວ່າສະພາບການຈະຫຍຸ້ງຍາກ
ສັບສົນດຸເດືອດ ແລະ ຮ້າຍແຮງປານໃດກໍຕາມ, ວຽກງານສຶກສາກໍຍັງສືບຕ່ໍຂະຫຍາຍຕົວ
ກ້າວຂ້ຶນຢ່າງບ່ໍຢຸດຢ້ັງ ສາມາດຕອບສະໜອງໜ້າທີ່ການເມືອງຂອງການປະຕິວັດໃນໄລຍະ
ນ້ັນດ້ວຍການກ່ໍສ້າງຖັນແຖວພະນັກງານ, ນັກຮົບ, ກໍາມະກອນທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ 
ໄດ້ຫຼາຍໝື່ນຄົນ. ໃນສົກຮຽນ 1974-1975 ທົ່ວເຂດປົດປ່ອຍມີໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາສົມ 
ບູນທັງໝົດ 266 ແຫ່ງ, ມີນັກຮຽນຊ້ັນປະຖົມສຶກສາທັງໝົດ 104.786 ຄົນ, ມີໂຮງຮຽນມັດ 
ທະຍົມສຶກສາຕອນຕ້ົນ 46 ແຫ່ງ, ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ 3 ແຫ່ງ, ມີນັກຮຽນມັດທະ 
ຍົມສຶກສາລວມທັງໝົດ 4.865 ຄົນ, ມີໂຮງຮຽນສ້າງຄູປະຖົມສຶກສາ 19 ແຫ່ງ, ໂຮງຮຽນ 
ສ້າງຄູມັດທະຍົມ 1 ແຫ່ງ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງຄູ 1 ແຫ່ງ. 

2. ຄະນະນໍາກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 1975-2015 
ຕະຫຼອດໄລຍະ 40 ປີຜ່ານມາ ບັນດາທ່ານຄະນະນໍາຂະແໜງການສຶກສາໃນແຕ່ລະ

ຍຸກແຕ່ລະສະໄໝ ໄດ້ຊ້ີນໍາ-ນໍາພາພາລະກິດການພັດທະນາການສຶກສາຢ່າງມີຜົນສໍາເລັດ
ເປັນກ້າວໆມາ. 
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ຄະນະນໍາກະຊວງສຶກສາທິການ, ກິລາ ແລະ ທໍາມະການ ແຕ່ປີ 1975-1980 ປະກອບດ້ວຍ: 

 
ທ່ານພູມີ ວົງວິຈິດ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, 

ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ, ກິລາ ແລະ ທໍາມະການ 

  

ທ່ານອຸຕະມະ ຈຸລາມະນີ, ລັດຖະມົນຕີ
ຊ່ວຍວ່າການ 

ທ່ານວິຊຽນ ບຸນຮັກສາ, ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍ
ວ່າການ 

ໃນໄລຍະນ້ີ ຂະແໜງການສຶກສາ, ກິລາ ແລະ ທໍາມະການໄດ້ສຸມໃສ່ປະຕິບັດແນວ 
ທາງນະໂຍບາຍການສຶກສາຂອງພັກໃນໄລຍະເລ່ີມຕ້ົນກ່ໍສ້າງລະບອບໃໝ່, ສ່ິງທີ່ພ້ົນເດ່ັນໃນ
ໄລຍະນ້ີຄື: 

1. ໄດ້ດັດສ້າງໂຮງຮຽນເກ່ົາ, ກ່ໍສ້າງລະບົບການສຶກສາໃໝ່ທີ່ເປັນເອກະພາບຊ່ຶງມີລັກສະ 
ນະຊາດ, ປະຊາທິປະໄຕປະກອບດ້ວຍລະບົບແນວຄິດມາກ-ເລນິນເປັນພ້ືນຖານ. 

2. ໄດ້ປ່ຽນລະບົບການສຶກສາຈາກ 10 ປີ ຢູ່ເຂດປົດປ່ອຍ ແລະ 13 ປີ ຢູ່ເຂດວຽງຈັນ ໃຫ້
ເປັນລະບົບ 11 ປີ ເອກະພາບ. 

3. ໄດ້ນໍາໃຊ້ພາສາລາວເຂ້ົາສອນໃນທຸກຊ້ັນທຸກສາຍຂອງການຮຽນໃນທົ່ວລະບົບການ
ສຶກສານັບແຕ່ຊ້ັນອະນຸບານ ເຖິງມະຫາວິທະຍາໄລ. 

4. ບັນດາໂຮງຮຽນຕ່າງໆໄດ້ເຄ່ືອນໄຫວຢ່າງຮອບດ້ານ ໂດຍຖືເອົາແນວຄິດປະຕິວັດ, 
ແນວຄິດຂອງພັກເປັນກົກເຄ້ົາຂອງທຸກໆການເຄ່ືອນໄຫວ. 
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5. ຖັນແຖວຄູອາຈານ ແລະ ພະນັກງານສຶກສາໄດ້ຮັບການກ່ໍສ້າງ ແລະ ບໍາລຸງດ້ານແນວ
ຄິດການເມືອງ, ທັດສະນະໃໝ່ຢ່າງເປັນປຶກແຜ່ນແໜ້ນໜາເພ່ືອເປັນແກ່ນສານໃຫ້ແກ່
ການກ່ໍສ້າງ ແລະ ຂະຫຍາຍການສຶກສາໃນຕ່ໍໜ້າ. 

ຄະນະນໍາກະຊວງສຶກສາແຕປ່ີ 1981-1985 ປະກອບດວ້ຍ: 

 

ທ່ານ ສຈ ປອ ບຸນຕຽມ ພິດສະໄໝ, ຜູ້ວ່າການລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາ 

  
ທ່ານພຽງ ສີສຸລາດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ທ່ານຄໍາຜອງ ພັນວົງສາ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ 

ໃນໄລຍະນ້ີຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໄດ້ສຸມໃສ່ຈັດຕ້ັງຜັນຂະຫຍາຍແນວ 
ທາງນະໂຍບາຍການສຶກສາຂອງພັກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສຸມໃສ່ການລົບລ້າງຄວາມບ່ໍຮູ້ໜັງ
ສືໃຫ້ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ, ກໍາມະກອນ, ຊາວກະສິກອນ ແລະ ພ່ໍແມ່ປະຊາຊົນ
ບັນດາເຜ່ົາໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດທີ່ກືກໜັງສື 90% ໃນໄລຍະກ່ອນການປົດປ່ອຍປະເທດ
ຊາດນ້ັນໃຫ້ສໍາເລັດໂດຍພ້ືນຖານໃນປີ 1984.  
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ຄະນະນໍາກະຊວງສຶກສາແຕປ່ີ 1986-1992 ປະກອບດວ້ຍ: 

 

ທ່ານສະໝານ ວິຍະເກດ, ລັດຖະມົນຕີ 
ກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາ 

   

ທ່ານ ສຈ ປອ 
ບຸນຕຽມ ພິດສະໄໝ, 

ຮອງລັດຖະມົນຕີ 

ທ່ານ ປອ ພິມມະສອນ ເລືອງ
ຄໍາມາ ຮອງລັດຖະມົນຕີ 

ທ່ານພຽງ ສີສຸລາດ, 
ຮອງລັດຖະມົນຕີ 

ໃນໄລຍະນ້ີຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາໄດ້ສຸມໃສ່ຈັດຕ້ັງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງ 
ປະຊຸມໃຫຍ່ຄ້ັງທີ IV ຂອງພັກ ກໍຄືການປະຕິບັດຍຸດທະສາດການສຶກສາ ແຕ່ນ້ີຫາປີ 
2000 ໂດຍໄດ້ກໍານົດເອົາວຽກງານການສຶກສາເປັນໜ້າທີ່ໃຈກາງຂອງການປະຕິວັດທາງ 
ດ້ານແນວຄິດ ແລະ ວັດທະນະທໍາ. 
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ຄະນະນໍາກະຊວງສຶກສາທກິານ ແຕ່ປ ີ1993-1996 ປະກອບດວ້ຍ: 

 

ທ່ານ ປອ ພິມມະສອນ ເລືອງຄໍາມາ, ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ 

  

ທ່ານພຽງ ສີສຸລາດ, ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍ
ວ່າການ 

ທ່ານນາງ ບຸນເພັງ ມູນໂພໄຊ, ລັດຖະມົນຕີ
ຊ່ວຍວ່າການ 

 
ໃນໄລຍະນ້ີ ຂະແໜງການສຶກສາໄດ້ສຸມໃສ່ປະຕິຮູບຫັຼກສູດການສຶກສາຄ້ັງໃໝ່ຕາມ

ທິດຂອງຍຸທະສາດການສຶກສາແຕ່ປີ 1986-2000. 
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ຄະນະນໍາກະຊວງສຶກສາທກິານແຕ່ປີ 1996-1998 ປະກອບດວ້ຍ: 

 

ທ່ານ ປອ ພິມມະສອນ ເລືອງຄໍາມາ, ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ 

  

ທ່ານນາງ ບຸນເພັງ ມູນໂພໄຊ, 
ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ 

ທ່ານຄໍາຕັນ ຈັນທະລາ, 
ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ 

ຄະນະນໍາກະຊວງສຶກສາທກິານແຕ່ປີ 1999-2000 ປະກອບດວ້ຍ: 

 

ທ່ານ ປອ ພິມມະສອນ ເລືອງຄໍາມາ, ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ 

  

ທ່ານຄໍາຕັນ ຈັນທະລາ, 
ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ 

ທ່ານບຸນທອນ ແສງຄໍາມີ, 
ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ 
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ຄະນະນໍາກະຊວງສຶກສາທກິານແຕ່ປີ 2001-2003 ປະກອບດວ້ຍ: 

 

ທ່ານ ປອ ພິມມະສອນ ເລືອງຄໍາມາ , ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ 

  

ທ່ານບຸນທອນ ແສງຄໍາມີ, 
ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ 

ທ່ານ ສຈ ປອ ບ່ໍແສງຄໍາ ວົງດາລາ, 
ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ 

ໃນໄລຍະນ້ີ ຂະແໜງການສຶກສາໄດ້ສຸມໃສ່ປະຕິບັດຜົນຂອງການປະຕິຮູບການສຶກ
ສາ ແລະ ພັດທະນາການສຶກສາໄປຕາມ 5 ແຜນງານໃຫຍ່: 

1. ແຜນງານສາມັນ ແລະ ອະນຸບານສຶກສາ 
2. ແຜນງານກ່ໍສ້າງ ແລະ ບໍາລຸງຄູ 
3. ແຜນງານການສຶກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນ 
4. ແຜນງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊ້ັນສູງ 
5. ແຜນງານບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ 
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ຄະນະນໍາກະຊວງສຶກສາທກິານແຕ່ປີ 2003-2006 ປະກອບດວ້ຍ: 

 

ທ່ານ ສຈ ປອ ບ່ໍແສງຄໍາ ວົງດາລາ, ຜູ້ວ່າການລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ 

   

ທ່ານ ສຈ ປອ ສົມກົດ 
ມັງໜໍ່ເມກ, 

ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ 

ທ່ານນາງ ແສງເດືອນ 
ຫ້ຼາຈັນທະບູນ, 

ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ 

ທ່ານລີຕູ້ ບົວປາວ, 
ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ 

ຄະນະນໍາກະຊວງສຶກສາແຕປ່ີ 2007-2010 ປະກອບດວ້ຍ: 

 

ທ່ານ ສຈ ປອ ສົມກົດ ມັງໜໍ່ເມກ, ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ 

  

ທ່ານນາງ ແສງເດືອນ ຫຼ້າຈັນທະບູນ, 
ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ 

ທ່ານລີຕູ້ ບົວປາວ, 
 ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ 
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ຄະນະນໍາກະຊວງສຶກສາທກິານ ແລະ ກລິາ ແຕປ່ີ 2010 ເຖງິ 2015 ປະກອບດ້ວຍ: 

 
ທ່ານ ປອ ພັນຄໍາ ວິພາວັນ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີທັງເປັນລັດຖະມົນຕີວ່າການ 

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 

    

ທ່ານນາງ ແສງເດືອນ  
ຫ້ຼາຈັນທະບູນ, ລັດຖະ 

ມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ 

ທ່ານລີຕູ້ ບົວປາວ, 
ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍ

ວ່າການ 

ທ່ານ ຮສ ປອ ກອງ
ສີ ແສງມະນີ, 

ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍ
ວ່າການ 

ທ່ານບົວລານ ສີລິ
ປັນຍາ, 

ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍ
ວ່າການ 

ແຕ່ປີ 2006-2015 ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາໄດ້ສຸມໃສ່ປະຕິບັດແຜນຍຸດ
ທະສາດການປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດຕາມ 3 ແຜນງານໃຫຍ່ຄື: 

1. ແຜນງານຂະຫຍາຍໂອກາດການເຂ້ົາຮຽນ; 
2. ແຜນງານປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ; 
3. ແຜນງານປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານການສຶກສາ. 

ໃນໄລຍະນ້ີຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາໄດ້ສຸມໃສ່ປະຕິບັດແຜນງານຂະຫຍາຍ 
ໂອກາດດ້ານການສຶກສາ, ແຜນງານປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ, ແຜນງານ
ບໍລິຫານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການສຶກສາທັງສາຍສາມັນສຶກສາ, ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ມະ 
ຫາວິທະຍາໄລ ນັບທັງໃນລະບົບ, ນອກລະບົບ ແລະ ເອກະຊົນ ໃຫ້ກົມກຽວເພ່ືອປະຕິບັດ
ແຜນການການສຶກສາເພ່ືອທຸກຄົນ, ເຮັດໃຫ້ການຂະຫຍາຍການສຶກສາພາກບັງຄັບ ມີຜົນສໍາ
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ເລັດ, ມາຮອດປີ 2006 ໄດ້ປະຕິຮູບການສຶກສາສາຍສາມັນຈາກ 11 ປີ ມາເປັນ 12 ປີ ເປັນ
ເອກະພາບກັນທົ່ວປະເທດ. 

ໄດ້ເຕ້ົາໂຮມເອົາວຽກງານສຶກສາ ແລະ ກິລາ ເຊ່ືອມສານເຂ້ົາກັນເພ່ືອເຮັດໃຫ້ການ
ພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໄປຕາມ 3 ລັກສະນະ ແລະ 5 ຫັຼກມູນ ຂອງການສຶກສາ 
ພ້ອມທັງໄດ້ສຸມໃສ່ດໍາເນີນການປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ແລະ ປັບປຸງວຽກງານ
ກິລາ-ກາຍະກໍາ ຢ່າງແຂງແຮງ, ກວ້າງຂວາງ, ເລິກເຊ່ິງດ້ວຍຈິດໃຈບຸກທະລຸ ເຮັດໃຫ້ດ້ານ
ປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຄຽງຄູ່ໄປກັບການຂະຫຍາຍ
ໂອກາດດ້ານການສຶກສາໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ແລະ ທົ່ວເຖິງກວ່າເກ່ົາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊົນເຜ່ົາ, 
ເພດຍິງ ແລະ ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ. ຮັບປະກັນໃຫ້ມີຄວາມກົມກຽວກັນ ແລະ ມີຜົນສໍາເລັດສູງ
ຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ, ຄ່ອຍໆເຊ່ືອມໂຍງເຂ້ົາກັບມາດຕະຖານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຂອງພາກພ້ືນ 
ແລະ ສາກົນເປັນກ້າວໆ, ສາມາດຕອບສະໜອງບຸກຄະລາກອນໃນລະດັບຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ອົງ
ການຈັດຕ້ັງຂອງພັກ-ລັດ ແລະ ເອກະຊົນໃນທົ່ວສັງຄົມໂດຍພ້ືນຖານ. 
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ພາກທີ II ການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ (1975-2015) 
3. ລະບົບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ແລະ ການເງິນສຶກສາ 

ໂດຍ: ວຽງແກວ້ ພົມມະວົງ 
3.1 ລະບບົການຈັດຕັງ້ຂອງຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກິລາ 

1) ໄລຍະ ປີ 1975-1990 
ພາຍຫັຼງປະເທດຊາດໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍ ແລະ ສະຖາປະນາເປັນສາທາລະ 

ນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວແລ້ວ, ກະຊວງ ແລະ ພະແນກທີ່ຮັບຜິດຊອບ 
ດ້ານການສຶກສາທັງ 2 ເຂດ ກໍໄດ້ລວມເຂ້ົາເປັນກະຊວງດຽວກັນ ຊ່ຶງເບ້ືອງຕ້ົນ ເອ້ີນ
ວ່າ ກະຊວງສຶກສາ, ກິລາ ແລະ ທໍາມະການ ຊ່ຶງປະກອບດ້ວຍ ຫ້ອງວ່າການກະຊວງ, 
ກົມສາມັນສຶກສາ, ກົມກ່ໍສ້າງ ແລະ ບໍາລຸງຄູ, ກົມປະຊາສຶກສາ ແລະ ບໍາລຸງ, ກົມ
ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ, ກົມອະນຸບານ ແລະ ລ້ຽງເດັກ, ກົມສໍາພັນ
ຕ່າງປະເທດ, ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ, ກົມຈັດຕ້ັງ ແລະ ກ່ໍສ້າງພະນັກງານ, ກົມ
ຄ້ົນຄວ້າ ແລະ ຮຽບຮຽງ, ກົມກິລາ ແລະ ກົມທໍາມະການ. ສໍາລັບຂ້ັນແຂວງ ໂຄງ
ປະກອບກົງຈັກການຈັດຕ້ັງຂອງພະແນກສຶກສາແຂວງປະກອບດ້ວຍ ຫ້ອງວ່າການ 
ແລະ ຈັດຕັ້ງ, ຂະແໜງສາມັນສຶກສາ, ຂະແໜງປະຊາບໍາລຸງ (ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່), 
ຂະແໜງກ່ໍສ້າງ ແລະ ບໍາລຸງຄູ, ຂະແໜງພັດສະດຸ. ສໍາລັບຂ້ັນເມືອງ ໂຄງປະກອບ
ກົງຈັກການຈັດຕ້ັງຂອງຫ້ອງການສຶກສາເມືອງປະກອບດ້ວຍ ໜ່ວຍຫ້ອງການ ແລະ 
ຈັດຕ້ັງ, ໜ່ວຍສາມັນສຶກສາ, ໜ່ວຍປະຊາບໍາລຸງ (ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່) ນອກນ້ັນຍັງ
ມີຄະນະສຶກສາຕາແສງ. 

ໃນປີ 1977 ກະຊວງສຶກສາທິການ, ກິລາ ແລະ ທໍາມະການ ໄດ້ມີການປັບປຸງ 
ແລະ ປ່ຽນຊ່ືບາງກົມ (ເອກະສານວ່າດ້ວຍລະບົບການຈັດຕ້ັງລະບຽບຫັຼກການ ແລະ 
ວິທີເຮັດວຽກຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ, ກິລາ ແລະ ທໍາມະການ ສະບັບເລກທີ 
1421/ຫກ ລົງວັນທີ 07 ມິຖຸນາ 1977) ຊ່ຶງໃນນ້ັນປະກອບດ້ວຍ ຫ້ອງວ່າການກະ 
ຊວງ, ກົມຈັດຕ້ັງ ແລະ ກ່ໍສ້າງພະນັກງານ, ກົມຄ້ົນຄວ້າ ແລະ ຮຽບຮຽງ, ກົມຫໍສະ 
ໝຸດ, ພິພິຕະພັນ ແລະ ວັດຖຸບູຮານ, ກົມກິລາ, ກາຍະສຶກສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ, 
ກົມສໍາພັນຕ່າງປະເທດ, ແຜນຜັງ ແລະ ການຄັງ, ກົມກ່ໍສ້າງ ແລະ ບໍາລຸງຄູ, ກົມສາ 
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ມັນສຶກສາ, ກົມປະຊາສຶກສາ ແລະ ບໍາລຸງວັດທະນະທໍາ, ກົມອາຊີວະສຶກສາ ແລະ 
ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ກົມທໍາມະການ. 

ໃນປີ 1980 ກະຊວງສຶກສາທິການ, ກິລາ ແລະ ທໍາມະການ ໄດ້ມີການປັບປຸງ
ກົງຈັກການຈັດຕ້ັງ (ຕາມກົດລະບຽບຊ່ົວຄາວວ່າດ້ວຍການຈັດຕ້ັງການເຄ່ືອນໄຫວ 
ແລະ ລະບອບການເຮັດວຽກຂອງກະຊວງສຶກສາ, ກິລາ ແລະ ທໍາມະການ ສະບັບ
ເລກທີ 1393/ຫກ ລົງວັນທີ 23/06/1980) ຊ່ຶງປະກອບດ້ວຍ ຫ້ອງວ່າການກະຊວງ, 
ກົມຈັດຕ້ັງສ້າງພະນັກງານ, ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ, ກົມກິລາກາຍະສຶກສາ 
ແລະ ສິລະປະສຶກສາ, ກົມຫໍສະໝຸດ, ພິພິຕະພັນ ແລະ ວັດຖຸບູຮານ, ກົມທໍາມະການ, 
ກົມສາມັນ, ກົມປະຊາສຶກສາ ແລະ ບໍາລຸງວັດທະນະທໍາ, ກົມກ່ໍສ້າງ ແລະ ບໍາລຸງຄູ, 
ກົມອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ, ກົມຄ້ົນຄ້ວາ ແລະ ຮຽບຮຽງ. ນອກນ້ີ
ຍັງມີບັນດາໂຮງຮຽນ ແລະ ສະຖາບັນຕ່າງໆທີ່ຂ້ຶນກັບ. ໃນປີ 1983 ກະຊວງສຶກສາ, 
ກິລາ ແລະ ທໍາມະການ ໄດ້ປ່ຽນຊ່ືໃໝ່ ເອ້ີນວ່າ ກະຊວງສຶກສາ, ກິລາກາຍະສຶກສາ 
ແລະ ສິລະປະສຶກສາ, ໃນປີ 1990, ກະຊວງສຶກສາ, ກິລາ, ກາຍະສຶກສາ ແລະ ສິລະ
ປະສຶກສາ ໄດ້ປ່ຽນຊ່ືມາເປັນ ກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາ (ຕາມຂ້ໍກໍານົດວ່າດ້ວຍທີ່
ຕ້ັງ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ຂອບເຂດສິດ ແລະ ລະບອບວິທີເຮັດວຽກຂອງບັນດາກົມ 
ແລະ ຫ້ອງການຂອງກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທີ 633/ສກ/90, ລົງວັນ
ທີ 11 ທັນວາ 1990), ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕ້ັງຂ້ັນກະຊວງປະກອບມີ: ຫ້ອງ 
ການກະຊວງ, ກົມແຜນການ-ການເງິນ, ກົມພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ກົມຈັດຕ້ັງ, ກົມ
ລ້ຽງເດັກ ແລະ ອະນຸບານ, ກົມສາມັນສຶກສາ, ກົມປະຊາສຶກສາ ແລະ ບໍາລຸງວັດທະ 
ນະທໍາ, ກົມກ່ໍສ້າງ ແລະ ບໍາລຸງຄູ, ກົມອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ, ກົມ
ຄັດເລືອກ ແລະ ສັບຊ້ອນນັກຮຽນ ແລະ ກົມກິລາ. 
2) ໄລຍະແຕ່ ປີ 1991-1995 

ໃນປີ 1993, ກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໄດ້ມີການປັບປຸງ ໂຄງປະກອບກົງຈັກ
ການຈັດຕ້ັງຄືນໃໝ່ ຕາມດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງຂອງ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ສະບັບເລກທີ 61/ນຍ, ລົງວັນທີ 10 ເມສາ 1993 ຊ່ຶງປະ 
ກອບດ້ວຍ 9 ກົມ, ອົງການທຽບເທົ່າກົມ: ຫ້ອງການກະຊວງ, ກົມການເງິນ, ກົມຈັດຕ້ັງ 
ແລະ ພະນັກງານ, ກົມສາມັນ ແລະ ອະນຸບານສຶກສາ, ກົມການສຶກສານອກລະບົບ
ໂຮງຮຽນ, ກົມກ່ໍສ້າງ ແລະ ບໍາລຸງຄູ, ກົມອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ມະຫາວິທະ ຍາໄລ, 
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ກົມພະລະສຶກສາ, ຄະນະກວດກາການສຶກສາທົ່ວໄປ. ຈາກນ້ັນ, ກະຊວງສຶກສຶກສາ 
ທິການ ກໍໄດ້ອອກຂ້ໍຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຈັດຕ້ັງ ແລະ ພາລະບົດ 
ບາດຂອງພະແນກສຶກສາປະຈໍາແຂວງ/ກໍາແພງນະຄອນ ສະບັບເລກທີ 320/ສສ/
93 ຊ່ຶງໂຄງປະກອບການຈັດຕ້ັງຂ້ັນແຂວງປະກອບດ້ວຍ: ຫ້ອງການບໍລິຫານ, ຫ້ອງ 
ການວິຊາການ ແລະ ຄະນະກວດກາການສຶກສາ ແລະ ໄດ້ອອກຂ້ໍຕົກລົງຂອງລັດຖະ 
ມົນຕີວ່າດ້ວຍການຈັດຕ້ັງ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງຫ້ອງການສຶກສາປະຈໍາເມືອງ 
ສະບັບເລກທີ 321/ສສ/93 ຊ່ຶງໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂັ້ນເມືອງປະກອບດ້ວຍ: ໜ່
ວຍງານບໍລິຫານ, ໜ່ວຍງານວິຊາການ ແລະ ຄະນະສຶກສານິເທດ. 

ໃນປີ 1995, ກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໄດ້ມີການປັບປຸງໂຄງປະກອບກົງ 
ຈັກການຈັດຕ້ັງຂ້ັນແຂວງ ແລະ ຂ້ັນເມືອງ ແລະ ໄດ້ອອກຂ້ໍຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ
ວ່າດ້ວຍ ໂຄງປະກອບການຈັດຕ້ັງຂອງພະແນກສຶກສາປະຈໍາແຂວງ ຫືຼ ກໍາແພງນະ 
ຄອນສະບັບເລກທີ 1231/ສສ.ຈຕ/95 ຊ່ຶງໂຄງປະກອບການຈັດຕ້ັງຂ້ັນແຂວງປະ 
ກອບດ້ວຍ: ຂະແໜງບໍລິຫານ, ຂະແໜງຈັດຕ້ັງ ແລະ ພະນັກງານ, ຂະແໜງອະນຸ
ບານ ແລະ ປະຖົມ, ຂະແໜງມັດທະຍົມ-ອຸດົມ, ຂະແໜງການສຶກສານອກລະບົບ 
ແລະ ວິຊາຊີບ ແລະ ຄະນະກວດກາການສຶກສາແຂວງ/ກໍາແພງນະຄອນ ແລະ ຂ້ໍ
ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍ ໂຄງປະກອບການຈັດຕ້ັງຂອງຫ້ອງການສຶກສາປະ 
ຈໍາເມືອງສະບັບເລກທີ 1230/ສສ.ຈຕ/95 ຊ່ຶງໂຄງປະກອບການຈັດຕ້ັງຂ້ັນເມືອງປະ 
ກອບດ້ວຍ 4 ໜ່ວຍງານຄື: 1. ໜ່ວຍງານບໍລິຫານ, 2. ໜ່ວຍງານຈັດຕ້ັງ ແລະ ພະ 
ນັກງານ, 3. ໜ່ວຍງານອະນຸບານ ແລະ ປະຖົມ, 4. ໜວ່ຍງານການສຶກສານອກລະ 
ບົບ ແລະ ວິຊາຊີບ. 
3) ໄລຍະແຕປ່ີ 1996-2000 

ໃນປີ 1997, ກະຊວງສຶກສາທິການ ໄດ້ມີການປັບປຸງໂຄງປະກອບກົງຈັກການ 
ຈັດຕ້ັງຄືນໃໝ່ ຕາມດໍາລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 60/ນຍ, ລົງວັນທີ 23 ພຶດ 
ສະພາ 1997 ຊ່ຶງປະກອບດ້ວຍ: ຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການ, ກົມ ແລະ ຫ້ອງ 
ການທຽບເທົ່າຈໍານວນໜຶ່ງຕາມຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມເໝາະສົມແຕ່ລະໄລ 
ຍະ ຊ່ຶງໄດ້ເພ່ີມກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ຮັບຜິດຊອບວຽກງານສະຖິຕິ, ແຜນ 
ການ, ການຮ່ວມມືກັບສາກົນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາຕ່າງປະ 
ເທດທີ່ມາສຶກສາຢູ່ ສປປ ລາວ. 
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ໃນປີ 1999 ວຽກງານການສຶກສາ ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງກວ້າງຂວາງ
ທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ. ສະນ້ັນ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ໄດ້ມີການ
ປັບປຸງໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕ້ັງ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງວຽກ
ງານການສຶກສາ ຊ່ຶງປະກອບດ້ວຍ: ຫ້ອງການກະຊວງ, ກົມຈັດຕ້ັງ ແລະ ພະນັກ ງານ, 
ກົມການເງິນ, ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ, ຄະນະກວດກາການສຶກສາ, 
ກົມສ້າງຄູ, ກົມສາມັນສຶກສາ, ກົມການສຶກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນ, ກົມອາຊີວະ
ສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊ້ັນສູງ, ກົມການສຶກສາພາກເອກະຊົນ, ກົມພາລະສຶກສາ. 
ນອກນ້ັນ, ຍັງມີອົງກອນທຽບເທົ່າກົມທີ່ຂ້ຶນກັບກະຊວງສຶກສາທິການປະກອບມີ: ສະ
ຖາບັນຄ້ົນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາແຫ່ງຊາດ, ຫ້ອງການເລຂາທິການຂອງຄະ 
ນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດລາວເພ່ືອອົງການອຸຍແນດສະໂກ ແລະ ໂຄງປະກອບກົງ 
ຈັກການຈັດຕ້ັງຂອງຂະແໜງການສຶກສາຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນປະກອບມີ: ພະແນກສຶກສາປະ 
ຈໍາແຂວງ, ກໍາແພງນະຄອນ ແລະ ເຂດພິເສດ, ຫ້ອງການສຶກສາປະຈໍາເມືອງຕາມ 
ດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕ້ັງຂອງກະຊວງສຶກສາທິການສະ 
ບັບເລກທີ 167/ນຍ, ລົງວັນທີ 9 ກັນຍາ 1999. 
4) ໄລຍະແຕ່ ປີ 2001-2005 

ພາຍຫັຼງມີດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຈັດຕ້ັງຂອງກະຊວງສຶກ
ສາທິການ ສະບັບເລກທີ 167/ນຍ, ລົງວັນທີ 9 ກັນຍາ 1999, ໃນປີ 2001 ກະຊວງ
ສຶກສາທິການໄດ້ອອກຂ້ໍກໍານົດວ່າດ້ວຍພາລະບົດບາດ ແລະ ໂຄງປະກອບກົງຈັກ
ການຈັດຕ້ັງຂອງຫ້ອງການ, ບັນດາກົມ ແລະ ອົງການທຽບເທົ່າກົມ ເລກທີ 91/
ສສ.ຈຕ/2001, ລົງວັນທີ 23 ມັງກອນ 2001 ແລະ ຂ້ັນແຂວງ, ຂ້ັນເມືອງ ກໍໄດ້ມີ
ການປັບປຸງເຊ່ັນດຽວກັນ ຊ່ຶງໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕ້ັງຂ້ັນແຂວງປະກອບດ້ວຍ: 
ຫ້ອງການບໍລິຫານ, ຂະແໜງຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ, ຂະແໜງສະຖິຕິ-ແຜນການ, 
ຂະແໜງສາມັນສຶກສາ, ຂະແໜງການສຶກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນ ແລະ ວິຊາຊີບ, 
ຂະແໜງພັດທະນາຄູ ແລະ ຄະນະກວດກາການສຶກສາຕາມຂ້ໍກໍານົດວ່າດ້ວຍການ 
ຈັດຕ້ັງ ແລະ ການເຄ່ືອນໄຫວຂອງພະແນກສຶກສາປະຈໍາແຂວງ/ກໍາແພງນະຄອນ/
ເຂດພິເສດ ເລກທີ 1896/ສສ.ຈຕ-01, ລົງວັນທີ 06 ທັນວາ 2001 ແລະ ໂຄງປະ 
ກອບກົງຈັກການຈັດຕ້ັງຂ້ັນເມືອງປະກອບດ້ວຍ: ໜ່ວຍງານບໍລິຫານ, ໜ່ວຍງານຈັດ
ຕ້ັງ ແລະ ພະນັກງານ, ໜ່ວຍງານສະຖິຕິ-ແຜນການ, ໜ່ວຍງານສາມັນສຶກສາ, ໜ່ວຍ 



 

18 

ງານການສຶກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນ ແລະ ວິຊາຊີບ ແລະ ໜ່ວຍງານພັດທະນາຄູ 
ຕາມຂ້ໍກໍານົດວ່າດ້ວຍການຈັດຕ້ັງ ແລະ ການເຄ່ືອນໄຫວຂອງຫ້ອງການສຶກສາປະ 
ຈໍາເມືອງ ເລກທີ 1895/ສສ.ຈຕ-01, ລົງວັນທີ 06 ທັນວາ 2001. 
5) ໄລຍະແຕ່ ປີ 2006-2010 

ໃນປີ 2008 ກະຊວງສຶກສາທິການ ໄດ້ມີການປັບປຸງໂຄງປະກອບກົງຈັກການ 
ຈັດຕ້ັງຂອງກະຊວງອີກ, ຊ່ຶງປະກອບດ້ວຍ: ຫ້ອງການກະຊວງ, ກົມຈັດຕ້ັງ ແລະ ພະ 
ນັກງານ, ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ກົມການເງິນ, ກົມກວດກາ, ກົມປະຖົມ 
ແລະ ອະນຸບານສຶກສາ, ກົມມັດທະຍົມສຶກສາ, ກົມສ້າງຄູ, ກົມອາຊີວະສຶກສາ ແລະ 
ການສຶກສາຊ້ັນສູງ, ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ກົມຄຸ້ມຄອງການສຶກສາພາກເອ 
ກະຊົນ, ກົມພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ, ຫ້ອງການຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດ
ລາວເພ່ືອອຸຍແນດສະໂກ, ສະຖາບັນຄ້ົນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ. ນອກນ້ັນ, 
ຍັງມີບັນດາສູນ, ສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະ ຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດຈໍານວນໜຶ່ງທີ່
ຂ້ຶນກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ຕາມດໍາລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຈັດຕ້ັງ 
ແລະ ການເຄ່ືອນໄຫວຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ສະບັບເລກທີ 62/ນຍ, ລົງວັນທີ 
07 ເມສາ 2008 ແລະ ໄດ້ປັບປຸງພາລະບົດບາດ, ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕ້ັງ
ຂອງຫ້ອງການກະຊວງ, ບັນດາກົມ, ອົງການທຽບເທົ່າກົມ, ສູນຄືນໃໝ່ ເພ່ືອໃຫ້ສອດ 
ຄ່ອງກັບດໍາລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄ່ືອນໄຫວຂອງ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ສະບັບເລກທີ 62/ນຍ, ລົງວັນທີ 07 ເມສາ 2008. 

ໃນປີ 2009 ກະຊວງສຶກສາທິການ ໄດ້ມີການປັບປຸງພາລະບົດບາດ ແລະ ໂຄງ
ປະກອບກົງຈັກການຈັດຕ້ັງຂ້ັນແຂວງ ແລະ ຂ້ັນເມືອງຄືນໃໝ່ ຊ່ຶງໂຄງປະກອບ ກົງຈັກ
ການຈັດຕ້ັງຂ້ັນແຂວງ ປະກອບດ້ວຍ: ຂະແໜງກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ຂະແໜງ 
ບໍລິຫານ, ຂະແໜງຈັດຕ້ັງ ແລະ ພະນັກງານ, ຂະແໜງສະຖິຕິ-ແຜນການ, ຂະແໜງ 
ປະຖົມ-ອະນຸບານສຶກສາ, ຂະແໜງມັດທະຍົມສຶກສາ, ຂະແໜງອາຊີວະສຶກສາ ແລະ 
ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ, ຂະແໜງພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ, ຂະແໜງການສຶກສາ
ນອກໂຮງຮຽນ, ຂະແໜງພັດທະນາຄູ, ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງການສຶກສາພາກເອ ກະຊົນ 
(ໃນກໍລະນີແຂວງໃດມີຈໍານວນໂຮງຮຽນພາກເອກະຊົນ 5 ແຫ່ງຂ້ຶນໄປ) ຕາມຂ້ໍຕົກລົງ
ຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຈັດຕ້ັງ ແລະ ການເຄ່ືອນໄຫວຂອງພະແນກສຶກສາ
ປະຈໍາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ສະບັບເລກທີ 1584/ສສ.ຈຕ.09, ລົງວັນທີ 03 ກໍລະກົດ 
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2009 ແລະ ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕ້ັງຂ້ັນເມືອງປະກອບດ້ວຍ: ໜ່ວຍງານກວດ 
ກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ໜ່ວຍງານບໍລິຫານ, ໜ່ວຍງານຈັດຕ້ັງ ແລະ ພະນັກງານ, 
ໜ່ວຍງານສະຖິຕິ-ແຜນການ, ໜ່ວຍງານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສຶກ
ສາ, ໜ່ວຍງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ວິຊາຊີບ, ໜ່ວຍງານພັດທະນາຄູ, 
ໜ່ວຍງານພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ ຕາມຂ້ໍຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍ
ການຈັດຕ້ັງ ແລະ ການເຄ່ືອນໄຫວຂອງຫ້ອງການສຶກສາປະຈໍາເມືອງ/ເທດສະບານ 
ສະບັບເລກທີ 1572/ສສ.ຈຕ.09, ລົງວັນທີ 03 ກໍລະກົດ 2009. 
6) ໄລຍະແຕ່ ປີ 2011-2015 

ໃນປີ 2011 ກະຊວງສຶກສາທິການ ໄດ້ມີການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕ້ັງຄືນໃໝ່ 
ເພ່ືອໃຫ້ສອດຄ່ອງ ກັບແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ຖືກຕ້ອງກັບທິດນໍາ, ກະທັດ
ຮັດ, ສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ໂດຍການໂຮມວຽກງານຂອງກະຊວງ
ສຶກສາທິການ ແລະ ວຽກງານຂອງຄະນະກໍາມະທິການ ກິລາ-ກາຍະກໍາແຫ່ງຊາດ
ຂອງສໍານັກງານນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີ ລວມທັງການຄຸ້ມຄອງຄະນະກໍາມະການໂອ
ແລມປິກແຫ່ງຊາດເຂ້ົາກັນ ແລ້ວສ້າງຕ້ັງເປັນກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 
ຕາມຄໍາສ່ັງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການປັບປຸງ, ສັບຊ້ອນການຈັດຕ້ັງຂອງ
ບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງຈໍານວນໜຶ່ງ ສະບັບເລກທີ 18/ນຍ, ລົງ
ວັນທີ 6 ກໍລະກົດ 2011 ແລະ ຂ້ໍຕົກລົງວ່າດ້ວຍການສັບຊ້ອນກົງຈັກການຈັດຕ້ັງຢູ່
ບັນດາກະຊວງ, ອົງການຂ້ັນສູນກາງ ສະບັບເລກທີ່ 67/ນຍ ລົງວັນທີ 22 ກໍລະກົດ 
2011 ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕ້ັງໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກກະຊວງສຶກ 
ສາທິການ ແລະ ກິລາໃຫ້ສອດຄອງກັບທິດນໍາຂອງຂ້ັນເທິງ. ມາໃນປີ 2011 ກະ 
ຊວງສຶກສາທິການໄດ້ປ່ຽນຊ່ືມາເປັນ "ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ" ຕາມດໍາ 
ລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕ້ັງ ແລະ ການເຄ່ືອນໄຫວຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ 
ກິລາ ສະບັບເລກທີ 282/ນຍ, ລົງວັນທີ 7 ກັນຍາ 2011 ຊ່ຶງໂຄງປະກອບກົງຈັກ
ການຈັດຕ້ັງຂ້ັນກະຊວງປະກອບດ້ວຍ: ຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, 
ກົມຈັດຕ້ັງ ແລະ ພະນັກງານ, ກົມພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ກົມແຜນການ, ກົມການເງິນ, 
ກົມກວດກາ, ກົມອະນຸບານ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ, ກົມມັດທະຍົມສຶກສາ, ກົມສ້າງຄູ, 
ກົມອາຊີວະສຶກສາ, ກົມການສຶກສາຊ້ັນສຸງ, ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ກົມພະ 
ລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ, ກົມກິດຈະການນັກສຶກສາ, ກົມກິລາລະດັບສູງ, ກົມກິລາ
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ມວນຊົນ, ຫ້ອງການເລຂາຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພ່ືອອຸຍແນດສະໂກ, ຫ້ອງ 
ການປະສານງານຄະນະກໍາມາທິການກິລາໂອແລມປິກແຫ່ງຊາດ, ສະຖາບັນຄ້ົນຄວ້າ 
ວິທະຍາສາດການສຶກສາ, ສະຖາບັນພັດທະນາການບໍລິຫານການສຶກສາ. ນອກນ້ັນ
ຍັງມີຫົວໜ່ວຍການຈັດຕັ້ງວິຊາການຈໍານວນໜຶ່ງ ຕາມການຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ
ວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ໄດ້ມີການປັບປຸງຄືນໂຄງປະກອບ
ກົງຈັກການຈັດຕ້ັງຂ້ັນແຂວງ ແລະ ຂ້ັນເມືອງ ເພ່ືອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການຈັດຕ້ັງ 
ແລະ ການເຄ່ືອນໄຫວຂອງກະຊວງ ຊ່ຶງໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕ້ັງຂ້ັນແຂວງປະ 
ກອບດ້ວຍ: ຂະແໜງບໍລິຫານ, ຂະແໜງຈັດຕ້ັງ ແລະ ພະນັກງານ, ຂະແໜງສະຖິຕິ-
ແຜນການ, ຂະແໜງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ, ຂະແໜງມັດທະ
ຍົມສຶກສາ, ຂະແໜງອາຊີວະສຶກສາ, ຂະແໜງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ອົບ 
ຮົມວິຊາຊີບຂ້ັນພ້ືນຖານ, ຂະແໜງພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ, ຂະແໜງພັດທະ
ນາຄູ, ຂະແໜງກິລາມວນຊົນ, ຂະແໜງກິລາລະດັບສູງ, ຂະແໜງກວດກາ ແລະ 
ປະເມີນຜົນຕາມຂ້ໍຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄ່ືອນ 
ໄຫວຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ເລກທີ 2350/
ສສກ.ຈຕ, ລົງວັນທີ 10 ກໍລະກົດ 2012 ແລະ ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕ້ັງຂ້ັນ
ເມືອງປະກອບດ້ວຍ: ໜ່ວຍງານບໍລິຫານ, ໜ່ວຍງານຈັດຕ້ັງ ແລະ ພະນັກງານ, ໜ່ວຍ 
ງານສະຖິຕິ-ແຜນການ, ໜ່ວຍງານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ການສຶກສາຂ້ັນ
ພ້ືນຖານ, ໜ່ວຍງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂ້ັນພ້ືນ 
ຖານ, ໜ່ວຍງານພັດທະນາຄູ, ໜ່ວຍງານກິລາ-ກາຍະກໍາ, ໜ່ວຍງານພະລະ ແລະ 
ສິລະປະສຶກສາ, ໜ່ວຍງານກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນຕາມຂ້ໍຕົກລົງຂອງລັດຖະ 
ມົນຕີວ່າດ້ວຍການຈັດຕ້ັງ ແລະ ການເຄ່ືອນໄຫວຂອງຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ 
ກິລາເມືອງ, ເທດສະບານ ເລກທີ 2347/ສສກ.ຈຕ, ລົງວັນທີ 10 ກໍລະກົດ 2012. 

3.2 ການສ້າງນິຕກິໍາສໍາລບັຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລິາ 
1) ໄລຍະແຕ່ ປີ 1975-1990 

ນັບແຕ່ປີ 1975 ຫາ 1990 ການອອກນິຕິກໍາຕ່າງໆກ່ຽວກັບວຽກງານການສຶກສາ 
ຂອງຂະແໜງການສຶກສາແມ່ນຍັງບ່ໍທັນກວ້າງຂວາງ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນອີງໃສ່ນະໂຍ 
ບາຍລວມຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ແລະ ມະຕິຂອງກົມການເມືອງສູນກາງພັກ
ກ່ຽວກັບວຽກງານການສຶກສາ ທີ່ໄດ້ອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ນອກນ້ັນ, ຂະແໜງການ
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ສຶກສາຍັງມີບັນດາຄໍາສ່ັງ, ລະບຽບຫັຼກການ, ຂ້ໍຕົກລົງ, ຂ້ໍກໍານົດ ແລະ ເອກະສານ
ຕ່າງໆກ່ຽວກັບວຽກງານສຶກສາເຊ່ັນ: ເອກະສານວ່າດ້ວຍກົງຈັກຊີ້ນໍາການສຶກສາ
ເຊັນ ອອກປີ 1975, ເອກະສານວ່າດ້ວຍລະບົບການຈັດຕ້ັງລະບຽບຫັຼກການ ແລະ 
ວິທີເຮັດວຽກຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ, ກິລາ ແລະ ທໍາມະການ ສະບັບເລກທ ີ
1421/ຫກ ລົງວັນທີ 7 ມິຖຸນາ 1977, ກົດລະບຽບຊ່ົວຄາວ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕ້ັງ
ການເຄ່ືອນໄຫວ ແລະ ລະບອບການເຮັດວຽກຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ, ກິລາ 
ແລະ ທໍາມະການ ສະບັບເລກທີ 1393/ຫກ ລົງວັນທີ 23 ມິຖຸນາ 1980; ຄໍາສ່ັງວ່າ
ດ້ວຍການຈັດຕ້ັງ ແລະ ປັບປຸງໂຮງຮຽນສ້າງຄູຊ້ັນຕ້ົນ, ຊ້ັນກາງ ແລະ ຊ້ັນສູງ ໃນທົ່ວ
ປະເທດ ສະບັບເລກທີ 1377/ຫກ, ລົງວັນທີ 16 ສິງຫາ 1976; ຄໍາສ່ັງຂອງສະພາ
ລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍ ການເພ່ີມທະວີວຽກງານກ່ໍສ້າງ ແລະ ບໍາລຸງຖັນແຖວຄູ ແລະ 
ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ ສະບັບອອກປີ 1978; ຄໍາສ່ັງວ່າດ້ວຍການຮັບເອົາ
ນັກຮຽນສາມັນເຂ້ົາສ້າງຄູລະບົບທາງລັດ ທີ່ໂຮງຮຽນສ້າງຄູຊ້ັນຕ້ົນ ແລະ ໂຮງຮຽນ
ສ້າງຄູຊ້ັນກາງສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ເລກທີ 295/ນຍ, ລົງວັນທີ 2/10/- 
1980; ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ເງ່ືອນໄຂຮັບເອົານັກຮຽນສ້າງຄູສະບັບເລກທີ 
1560/ສສ ລົງວັນທີ 25/8/1976; ລະບຽບຫັຼກການສອບເສັງຈົບຊັ້ນຂອງໂຮງຮຽນ
ສ້າງຄູຊ້ັນຕ້ົນ ແລະ ຊ້ັນກາງ ສະບັບເລກທີ 1440/ສສ.ສຄ, ລົງວັນທີ 9 ມີຖຸນາ 
1977; ຂ້ໍກໍານົດຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຄ້ົນຄວ້າຄັດເລືອກພະນັກງານ, ນັກ 
ຮຽນເຂ້ົາຮຽນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເລກທີ 534/ສສຫກ-88, ລົງວັນທີ 29 
ກໍລະກົດ 1988; ຂ້ໍຕົກລົງວ່າດ້ວຍການກໍານົດຊ່ົວໂມງສອນໃຫ້ຄູ, ອາຈານ ເລກທີ 
500/ສສ/90 ແລະ ອ່ືນໆ. 
2) ໄລຍະແຕ່ ປີ 1991-1995 

ໃນປີ 1991 ວຽກງານການສຶກສາ ແມ່ນໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານປະລິ 
ມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ, ມາໃນປີ 1993 ກະຊວງສຶກສາທິການ ໄດ້ມີການປັບປຸງ
ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕ້ັງຄືນໃໝ່ ເພ່ືອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການຂະຫຍາຍຕົວດ່ັງ 
ກ່າວ ແລະ ເພ່ືອໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ໄດ້ຮັບປະ
ສິດທິຜົນສູງ, ຂະແໜງການສຶກສາໄດ້ອອກນິຕິກໍາຈໍານວນຫຼາຍສະບັບ ເຊ່ັນ: 
� ດໍາລັດຂອງນາຍກົລດັຖະມົນຕີ ຈໍານວນ 4 ສະບັບເປັນຕ້ົນແມ່ນ: 
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� ດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງຂອງກະຊວງສຶກສາທິ
ການ ສະບັບເລກທີ 61/ນຍ, ລົງວັນທີ 10 ເມສາ 1993; 

� ດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍວັນຄູແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 89/
ນຍ, ລົງວັນທີ 28 ເມສາ 1994; 

� ດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ສະບັບ
ເລກທີ 64/ນຍ, ລົງວັນທີ 14 ສິງຫາ 1995; 

� ດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສະບັບ
ເລກທີ 50/ນຍ, ລົງວັນທີ 9 ມິຖຸນາ 1995. 

� ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລດັຖະມົນຕີ 14 ສະບັບເປັນຕ້ົນ: 
� ຂ້ໍຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການສ້າງຕ້ັງສູນພັດທະນາຄູ (ສພຄ) ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ

ສ້າງຄູວຽງຈັນ ສະບັບເລກທີ 621/ສກ/92, ລົງວັນທີ 15 ຕຸລາ 1992; 
� ຂ້ໍຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕ້ັງ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງຫ້ອງການ, ບັນດາ

ກົມ ສະບັບເລກທີ 319/ສສ/93; 
� ຂ້ໍຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕ້ັງ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງພະແນກສຶກສາ

ປະຈໍາແຂວງ /ກໍາແພງນະຄອນ ສະບັບເລກທີ 320/ສສ/93; 
� ຂ້ໍຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕ້ັງ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງຫ້ອງການສຶກສາ

ປະຈໍາເມືອງ ສະບັບເລກທີ 321/ສສ/93; 
� ຂ້ໍຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍ ລະບຽບຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນຂະແໜງ 

ສຶກສາ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບເລກທີ 436/ສສ/94 ແລະ ອ່ືນໆ. 
� ຄໍາແນະນໍາ, ຄໍາສັງ່ແນະນໍາ ຈໍານວນ 8 ສະບັບເປັນຕ້ົນ ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບໜ້
າທີ່ຂອງບັນດາຫ້ອງການຂອງພະແນກ ແລະ ໜ່ວຍງານຂອງຫ້ອງການສຶກສາປະ 
ຈໍາເມືອງ ສະບັບເລກທີ 364/ສສ/94. ຄໍາສ່ັງແນະນໍາຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການ 
ບັນຈຸເອົາລັດຖະກອນສຶກສາເຂ້ົາໃໝ່ ສະບັບເລກທີ 470/ສສ.ຈຕ/94. ຄໍາສ່ັງແນະນໍາ 
ວ່າດ້ວຍການຄ້ົນຄວ້າ-ຄັດເລືອກພະນັກງານໄປຍົກລະດັບຂ້ັນຕ່າງໆ ສະບັບເລກທີ 
635/ສສ.ຈຕ/94 ແລະ ອ່ືນໆ. 
3) ໄລຍະແຕປ່ີ 1996-2000 

ໃນປີ 1996-2000 ກະຊວງສຶກສາທິການ ໄດ້ສ້າງກົດໝາຍ, ດໍາລັດ ແລະ ນິຕິ
ກໍາຕ່າງໆຫຼາຍກວ່າ 26 ສະບັບເຊ່ັນ: 

MOES
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� ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 03/ສພຊ, ລົງວັນທີ 6 ເມສາ 2000 
ຊ່ຶງແມ່ນກົດໝາຍສະບັບທໍາອິດຂອງຂະແໜງການສຶກສາ. 
� ດໍາລັດຂອງນາຍກົລດັຖະມົນຕີ ຈໍານວນ 10 ສະບັບເປັນຕ້ົນແມ່ນ: 

ດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການລວມໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ແລະ ອຸ 
ດົມສຶກສາເຂ້ົາກັນ ສະບັບເລກທີ 43/ນຍ, ລົງວັນທີ 7 ກຸມພາ 1996; ດໍາລັດວ່າດ້ວຍ 
ການປະຖົມສຶກສາແບບບັງຄັບ ສະບັບເລກທີ 138/ນຍ/96, ລົງວັນທີ 19 ກໍລະກົດ 
1996; ດໍາລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການສຶກສາສົງ ສະບັບເລກທີ 139/ນຍ, 
ລົງວັນທີ 24 ກໍລະກົດ 1996; ດໍາລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການອຸດໜູນ ແລະ 
ສ່ົງເສີມຄູທີ່ປະຈໍາການສິດສອນຢູ່ເຂດພູດອຍ, ຫ່າງໄກສອກຫີຼກ ແລະ ຫຍຸ້ງຍາກພິ 
ເສດສະບັບເລກທີ 237/ນຍ, ລົງວັນທີ 21 ທັນວາ 1998; ດໍາລັດນາຍົກລັດຖະມົນ 
ຕີວ່າດ້ວຍການພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບ ຢູ່ ສປປ ລາວ ສະ 
ບັບເລກທີ 209/ນຍ, ລົງວັນທີ 19 ຕຸລາ 1998; ດໍາລັດນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍ 
ການຈັດຕ້ັງ ແລະ ການເຄ່ືອນໄຫວຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ສະບັບເລກທີ 167/
ນຍ, ລົງວັນທີ 9 ກັນຍາ 1999; ດໍາລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍຕໍາແໜ່ງວິຊາ
ການຂອງຄູສອນມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາຊ້ັນສູງຕ່າງໆສະບັບ 
ເລກທີ 33/ນຍ, ລົງວັນທີ 17 ມີນາ 2000. 
� ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລດັຖະມົນຕີ ຫຼາຍກວ່າ 9 ສະບັບເປັນຕ້ົນແມ່ນ: 

ຂ້ໍຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຈັດຕ້ັງ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ ແລະ 
ຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຫ້ອງການ ການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ເລກທີ 
270/ສສ.ສອ/ 1996, ລົງວນັທີ 5 ມີນາ 1996; ຂ້ໍຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍ
ການປັບປຸງ ແລະ ເພ່ີມເຕີມພາລະບົດບາດຂອງກົມຈັດຕ້ັງ ແລະ ພະນັກງານ ສະບັບ 
ເລກທີ 1051/ສສ.ຈຕ/97, ລົງວັນທີ 21 ກໍລະກົດ 1997; ຂ້ໍຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ
ວ່າດ້ວຍ ລະບົບບໍລິຫານຂອງໂຮງຮຽນສ້າງຄູປະຖົມ ສະບັບເລກທີ 1277/ສສ/97, 
ລົງວັນທີ 26 ສິງຫາ 1997; ຂ້ໍຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການບໍາລຸງຄູບ່ໍໄດ້
ມາດຕະຖານຊ້ັນປະຖົມສຶກສາຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫີຼກໃນທົ່ວປະເທດ ສະບັບເລກທີ 
01/ສສ/98, ລົງວັນທີ 2 ມັງກອນ 1998; ຂ້ໍຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການ
ສ້າງຕ້ັງສູນສຶກສານິເທດມັດທະຍົມສຶກສາປະຈໍາແຂວງ, ກໍາແພງນະຄອນ ແລະ ເຂດ 
ພິເສດສະບັບເລກທີ 1637/ສສ.ສມ/98, ລົງວັນທີ 1 ຕຸລາ 1998; ຂ້ໍຕົກລົງຂອງລັດ 
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ຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍຫັຼກການຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ ສະບັບ ເລກທີ 175/ສສ.ອມ/
99, ລົງວັນທີ 4 ກຸມພາ 1999; ຂ້ໍຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍຫັຼກການຄຸ້ມຄອງ 
ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ ສະບັບເລກທີ 176/ສສ.ອມ/99, ລົງວັນທີ 4 ກຸມພາ 1999 ແລະ 
ອ່ືນໆ. 
� ຄໍາແນະນໍາຂອງລັດຖະມົນຕີ ບົດແນະນໍາ, ລະບຽບ, ແຈ້ງການ ແລະ ຂ້ໍກໍານົດ

ຫຼາຍກວ່າ 6 ສະບັບ ເປັນຕ້ົນແມ່ນ: 
ຄໍາແນະນໍາຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍ ວຽກງານກວດກາການສຶກສາ ສະບັບ

ເລກທີ 1277/ສສ/98, ລົງວັນທີ 14 ສິງຫາ 1998; ບົດແນະນໍາການປະຕິບັດອຸດໜູ
ນພະນັກງານລັດຖະກອນທີ່ໄປຮໍ່າຮຽນ, ສຶກສາ ຫືຼ ຄ້ົນຄວ້າຢູ່ ສສ ຫວຽດນາມ 
ສະບັບເລກທີ 594/ຫກ/97, ລົງວັນທີ 4 ມີນາ 1997; ລະບຽບຊ່ົວຄາວກ່ຽວກັບການ
ຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ວິຊາການ ແລະ ງົບປະມານຂອງຂະແໜງການສຶກສາ 
ສະບັບເລກທີ 1061/ສສ/97, ລົງວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 1997; ແຈ້ງການການດັດແປງ 
ແລະ ປັບປຸງຂ້ໍຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 1125/ສສ/95, ລົງວັນທີ 24/10/95. ເລກທ ີ
18/ສສ, ລົງວັນທີ 7 ມັງກອນ 97; ຂ້ໍກໍານົດວ່າດ້ວຍການສອບເສັງເລ່ືອນຊ້ັນເງິນ 
ເດືອນຂອງລັດຖະກອນຂະແໜງການສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 1034/ສສ.ຈຕ/ 2000, 
ລົງວັນທີ 29 ມີຖຸນາ 2000 ແລະ ອ່ືນໆ. 
4) ໄລຍະແຕປ່ີ 2001-2005 

ໃນປີ 2001-2005 ກະຊວງສຶກສາທິການ ໄດ້ສ້າງ ແລະ ປັບປູງນິຕິກໍາຕ່າງໆ 
ຈໍານວນຫຼາຍກວ່າ 26 ສະບັບ ເຊ່ັນ: 
� ດໍາລັດຂອງນາຍກົລດັຖະມົນຕີ ຈໍານວນ 2 ສະບັບ ເປັນຕ້ົນແມ່ນ: 

ດໍາລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍເງິນອຸດໜູນຄູສອນຫ້ອງຄວບ ສະບັບເລກທີ 
110/ນຍ, ລົງວັນທີ 8 ມິຖຸນາ 2001; ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກົດ ໝາຍ
ວ່າດ້ວຍການສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 93/ນຍ, ລົງວັນທີ 2 ມີຖຸນາ 2006. 
� ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລດັຖະມົນຕີ 7 ສະບັບ ເປັນຕ້ົນແມ່ນ: 

ຂ້ໍຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍລະບົບການບໍລິຫານວິທະຍາໄລຄູ ສະບັບ
ເລກທີ 484/ສສ.ສຄ/02, ລົງວັນທີ 30 ກັນຍາ 2002; ຂ້ໍຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າ
ດ້ວຍ ລະບົບການບໍລິຫານຂອງໂຮງຮຽນສ້າງຄູ ສະບັບເລກທີ 1483/ສສ.ສຄ/02, 
ລົງວັນທີ 30 ກັນຍາ 2002; ຂ້ໍຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງ

MOES
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ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບແບບປະສົມ ສະບັບເລກທີ 1503/ສສ.ອສ.03, ລົງວັນທີ 10 ກັນຍາ 
2003; ຂ້ໍຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍ ມາດຕະຖານຫັຼກສູດອາຊີວະສຶກສາຊ້ັນ
ຕ້ົນ ແລະ ຊ້ັນກາງ ສະບັບເລກທີ 2354/ສສ.ອສ.04, ລົງວັນທີ 19 ພະຈິກ 2004 
ແລະ ອ່ືນໆ. 
� ຄໍາສັ່ງແນະນໍາ, ຂໍກ້ໍານົດ ແລະ ກົດລະບຽບຕ່າງ  ໆຫຼາຍກວ່າ 8 ສະບັບ ເປັນຕ້ົນແມ່ນ: 

ຄໍາສ່ັງແນະນໍາກ່ຽວກັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ດໍາລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະບັບ
ເລກທີ 33/ນຍ, ວ່າດ້ວຍຕໍາແໜ່ງວິຊາການຂອງຄູສອນມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ 
ສະຖາບັນການສຶກສາຊ້ັນສູງຕ່າງໆ ສະບັບເລກທີ 863/ສສ.ອສ.2001, ລົງວັນທ ີ
11 ມິຖຸນາ 2001; ຄໍາສ່ັງແນະນໍາກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດໍາລັດນາຍົກລັດຖະ 
ມົນຕີ ວ່າດ້ວຍເງິນອຸດໜູນຄູສອນຫ້ອງຄວບ ສະບັບເລກທີ 940/ສສ.ສຄ.2001, 
ລົງວັນທີ 25 ມິຖຸນາ 2001; ຄໍາສ່ັງແນະນໍາກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດລະບຽບ
ກອງທຶນສະຫວັດດີການຄູແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 41/ສສ.ຈຕ.2001, ລົງວັນທີ 10 
ມັງກອນ 2002; ຄໍາສ່ັງແນະນໍາກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການແບ່ງຂ້ັນຄຸ້ມຄອງ
ການສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 1500/ສສ.ຈຕ.2002, ລົງວັນທີ 3 ຕຸລາ 2002; ຂ້ໍກໍານົດ
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕ້ັງ ແລະ ການເຄ່ືອນໄຫວຂອງຫ້ອງການ, ບັນດາກົມ ແລະ ອົງ 
ການທຽບເທົ່າກົມ ໃນກະຊວງສຶກສາທິການ ສະບັບເລກທີ 91/ສສ.ຈຕ/2001, ລົງ
ວັນທີ 23 ມັງກອນ 2001; ຂ້ໍກໍານົດວ່າດ້ວຍການຈັດຕ້ັງ ແລະ ການເຄ່ືອນໄຫວຂອງ
ພະແນກສຶກສາປະຈໍາແຂວງ/ກໍາແພງນະຄອນ/ເຂດພິເສດ ສະບັບເລກທີ 1896/
ສສ.ຈຕ-01, ລົງວັນທີ 6 ທັນວາ 2001. ຂ້ໍກໍານົດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການ 
ເຄ່ືອນໄຫວຂອງຫ້ອງການສຶກສາປະຈໍາເມືອງ ສະບັບເລກທີ 1895/ສສ.ຈຕ-01, 
ລົງວັນທີ 6 ທັນວາ 2001. ກົດລະບຽບກອງທຶນສະຫວັດດີການຄູແຫ່ງຊາດ ສະບັບ
ເລກທີ 2011/ສສ.ຈຕ.01, ລົງວັນທີ 31 ທັນວາ 2001 ແລະ ອ່ືນໆ; 
5) ໄລຍະແຕປ່ີ 2006-2010 

ໃນປີ 2006-2010 ກະຊວງສຶກສາທິການ ໄດ້ມີການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາ
ຕ່າງໆ ຈໍານວນຫຼາຍກວ່າ 30 ສະບັບ ເຊ່ັນ: 

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ, ລົງວັນ
ທີ 3 ກໍລະກົດ 2007 ແລະ ກົດໝາຍກິລາກາຍະກໍາ ສະບັບເລກທີ 11/ສພຊ, ລົງ
ວັນທີ 25 ທັນວາ 2007; 
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� ດໍາລັດຂອງນາຍກົລດັຖະມົນຕີ ຈໍານວນ 8 ສະບັບ ເປັນຕ້ົນແມ່ນ: 
ດໍາລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍ ນາມມະຍົດຂອງຄູແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບ

ເລກທີ 208/ນຍ, ລົງວັນທີ 30 ກໍລະກົດ 2007; ດໍາລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍ
ຕໍາແໜ່ງວິຊາການຂອງຄູສອນ ໃນລະດັບຕ່ໍາກວ່າສະຖາບັນການສຶກສາຊ້ັນສູງ ສະ 
ບັບເລກທີ 209/ນຍ, ລົງວັນທີ 30 ກໍລະກົດ 2007; ດໍາລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າ
ດ້ວຍການຈັດຕ້ັງ ແລະ ການເຄ່ືອນໄຫວຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ສະບັບເລກທ ີ
62/ນຍ, ລົງວັນທີ 7 ເມສາ 2008; ດໍາລັດນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຈັດຕ້ັງ 
ແລະ ການເຄ່ືອນໄຫວຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຈໍາປາສັກ ສະບັບເລກທີ 098/ນຍ, 
ລົງວັນທີ 3 ເມສາ 2009; ດໍາລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຈັດຕ້ັງ ແລະ ການ 
ເຄ່ືອນໄຫວຂອງມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ ສະບັບເລກທີ 099/ນຍ, ລົງວັນທີ 3 
ເມສາ 2009; ດໍາລັດຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ (ສະບັບປັບປຸງ) 
ສະບັບເລກທີ 136/ນຍ, ລົງວັນທີ 29 ມີຖຸນາ 2010 ແລະ ອ່ືນໆ. 
� ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລດັຖະມົນຕີ 27 ສະບັບ ເປັນຕ້ົນແມ່ນ: 

ຂ້ໍຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍ ມາດຕະຖານຫັຼກສູດອາຊີວະສຶກສາຊ້ັນສູງ
ແຫ່ງຊາດ (ຕ່ໍເນ່ືອງ) ສະບັບເລກທີ 1336/ສສ.ອສ/2006, ລົງວັນທີ 12 ກໍລະກົດ 
2006; ຂ້ໍຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍ ມາດຕະຖານຫັຼກສູດ ລະດັບປະລິນຍາຕີ
ແຫ່ງຊາດ (ຕ່ໍເນ່ືອງ) ສະບັບເລກທີ 1337/ສສ.ອສ/2006, ລົງວັນທີ 12 ກໍລະກົດ 
2006; ຂ້ໍຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄ່ືອນໄຫວຂອງ
ວິທະຍາໄລ ແລະ ໂຮງຮຽນອາຊີວະສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 2985/ສສ.ຈຕ.08, ລົງ
ວັນທີ 21 ພະຈິກ 2008; ຂ້ໍຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຈັດຕ້ັງ ແລະ ການ 
ເຄ່ືອນໄຫວຂອງຫ້ອງການ, ບັນດາກົມ, ສູນ, ສະຖາບັນ ປີ 2009; 
� ຂໍ້ກໍານດົ, ກດົລະບຽບ, ຄໍາສັ່ງແນະນໍາ ແລະ ແຈງ້ການ ຫຼາຍກວ່າ 4 ສະບັບ 

ເປັນຕ້ົນແມ່ນ: 
ຂ້ໍກໍານົດວ່າດ້ວຍການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ມາດຕະຖານຫັຼກສູດການສຶກສາຊ້ັນສູງ

ແຫ່ງຊາດ (ຕ່ໍເນ່ືອງ) ສະບັບເລກທີ 2179/ອສ/2006, ລົງວັນທີ 3 ຕຸລາ 2006, ກົດ
ລະບຽບກອງທຶນສະຫວັດດີການຄູແຫ່ງຊາດ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 883/
ສສ.ຈຕ.06, ລົງວັນທີ 30 ພະຈິກ 2006; ຄໍາສ່ັງແນະນໍາຂອງລັດຖະມົນຕີກ່ຽວກັບ
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ດໍາລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍ ນາມມະຍົດຂອງຄູແຫ່ງ 
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ສປປ ລາວ ສະບັບເລກທີ 131/ສສ.ຈຕ, ລົງວັນທີ 7 ກຸມພາ 2008. ຄໍາສ່ັງແນະນໍາ 
ເລກທີ 132/ສສ.ຈຕ, ລົງວັນທີ 7 ກຸມພາ 2008 ກ່ຽວກັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
ດໍາລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍຕໍາແໜ່ງວິຊາການຂອງຄູສອນ ໃນລະດັບຕ່ໍາ
ກວ່າສະຖາບັນການສຶກສາຊ້ັນສູງ ສະບັບເລກທີ 209/ນຍ, ລົງວັນທີ 30 ກໍລະກົດ 
2007; ແຈ້ງການຂອງລັດຖະມົນຕີກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດລະບຽບກອງທຶນ
ສະຫວັດດີການຄູແຫ່ງຊາດ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 922/ສສ.ຈຕ.06, ລົງວັນ
ທີ 14 ທັນວາ 2006 ແລະ ອ່ືນໆ. 
6) ໄລຍະແຕປ່ີ 2011-2015 

ໃນປີ 2011-2015 ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ
ນິຕິກໍາຕ່າງໆ ຈໍານວນຫຼາຍກວ່າ 30 ສະບັບເຊ່ັນ: 
� ກົດໝາຍ ຈໍານວນ 3 ສະບັບ ເປັນຕ້ົນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ (ສະບັບ
ປັບປຸງ), ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກິລາກາຍະກໍາ (ສະບັບປັບປຸງ) ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ອາຊີວະສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 42/ສພຊ, ລົງວັນທີ 23 ທັນວາ 2013. 
� ດໍາລັດຂອງນາຍກົລດັຖະມົນຕີ ຈໍານວນ 3 ສະບັບ ເປັນຕ້ົນແມ່ນ: 

ດໍາລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຈັດຕ້ັງ ແລະ ການເຄ່ືອນໄຫວຂອງກະ 
ຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທີ 282/ນຍ, ລົງວັນທີ 7 ກັນຍາ 2011; 
ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ຊຸດເຄ່ືອງແບບ, ເຄ່ືອງໝາຍຊ້ັນ ແລະ 
ຫຼຽນນາມມະຍົດຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທີ 283/ລບ, ລົງ
ວັນທີ 12 ກໍລະກົດ 2012; ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄ່ືອນໄຫວຂອງ
ຄະນະພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ສະບັບເລກທີ 315/ລບ, ລົງວັນທີ 22 ພະ 
ຈິກ 2013. 
� ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລດັຖະມົນຕີ 39 ສະບັບ ເປັນຕ້ົນແມ່ນ: 

ຂ້ໍຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຈັດຕ້ັງ ແລະ ການເຄ່ືອນໄຫວຂອງຫ້ອງ 
ການກະຊວງ, ບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ, ສູນ ເຊັນອອກໃນປີ 2012; ຂ້ໍຕົກລົງຂອງລັດ 
ຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການໂອນວຽກງານບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ທີ່
ຂ້ຶນກັບການຄຸ້ມຄອງຂອງກົມຄຸ້ມຄອງການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ໃນເມ່ືອກ່ອນໄປ
ຂ້ຶນກັບກົມວິຊາການ ແລະ ຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ສະບັບເລກທ ີ
4360/ສສກ, ລົງວັນທີ 26 ພະຈິກ 2012; ຂ້ໍຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍຫັຼກ 
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ການຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນສາມັນກິນນອນຊົນເຜ່ົາ ສະບັບເລກທີ 1489/ສສກ.ອປ, ລົງ
ວັນທີ 28 ເມສາ 2014; ຂ້ໍຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຄູ 
ແລະ ນັກຮຽນໃນໂຮງຮຽນສາມັນກິນນອນຊົນເຜ່ົາ ສະບັບເລກທີ 1491/ສສກ.ອປ, 
ລົງວັນທີ 28 ເມສາ 2014; ຂ້ໍຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍນະໂຍບາຍຕ່ໍຄູ ແລະ 
ນັກຮຽນຊົນເຜ່ົາໃນໂຮງຮຽນສາມັນກິນນອນຊົນເຜ່ົາ ສະບັບເລກທີ 1490/ສສກ.ອປ, 
ລົງວັນທີ 28 ເມສາ 2014; ຂ້ໍຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍລະບຽບການແຂ່ງຂັນ
ກິລາ ນັກຮຽນສາມັນສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 0023/ສສກ.ພປ ລົງວັນທີ 6 ມັງກອນ
(01) 2015; ຂ້ໍຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍ ເງິນບໍລິຫານປົກກະຕິຂອງສະຖານ
ການສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 2223/ສສກ.ກງ ລົງວັນທີ 4 ມີຖຸນາ 2015; ຂ້ໍຕົກລົງ
ຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍຄຸນສົມບັດ ແລະ ຈັນຍາບັນຄູ ສະບັບເລກທີ 1728/
ສສກ.ຈຕ, ລົງວັນທີ 6 ພຶດສະພາ 2015; ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍ ການ
ຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 1372/ສສກ.ອປ, ລົງວັນທີ 30/03/ 
2015; ຂ້ໍຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການບໍາລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາ ຊ້ັນມັດ 
ທະຍົມສຶກສາສໍາລັບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ສະບັບເລກທີ 4711/ສສກ ລົງວັນ 
ທີ 17/9/2015 ແລະ ອ່ືນໆ. 
� ຄໍາສັ່ງ, ຄໍາແນະນໍາ, ຂໍ້ກໍານດົ, ກດົລະບຽບ ແລະ ແຈ້ງການ ຈໍານວນຫຼາຍກວ່າ 
15 ສະບັບ ເປັນຕ້ົນແມ່ນຄໍາສ່ັງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍ ການລົບລ້າງການເກັບ
ເງິນຄ່າເຂ້ົາຮຽນສໍາລັບນັກຮຽນທີ່ຮຽນຊ້ັນອະນຸບານ, ປະຖົມສຶກສາ, ມ.ຕ້ົນ ແລະ ມ.
ປາຍ ສາຍສາມັນສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 1293/ສສກ.ກງ, ລົງວັນທີ 6 ກັນຍາ 2012; 
ຄໍາສ່ັງແນະນໍາຂອງລັດຖະມົນຕີກ່ຽວກັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ການແບ່ງຂ້ັນຄຸ້ມຄອງ, 
ການແບ່ງໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 
ສະບັບເລກທີ 1182/ສສກ, ລົງວັນທີ 22 ສິງຫາ 2012; ຄໍາສ່ັງແນະນໍາຂອງ
ລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຜັນຂະຫຍາຍ ການທົດລອງສ້າງແຂວງເປັນຫົວໜ່ວຍຍຸດ
ທະສາດ, ສ້າງເມືອງເປັນຫົວໜ່ວຍເຂ້ັມແຂງຮອບດ້ານ ແລະ ສ້າງບ້ານເປັນຫົວໜ່
ວຍພັດທະນາໃນເຂດຈຸດສຸມສໍາລັບຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທີ 
1183/ສສກ, ລົງວັນທີ 22 ສິງຫາ 2012; ຄໍາແນະນໍາຂອງລັດຖະມົນຕີກ່ຽວກັບ
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ຊຸດເຄ່ືອງແບບ, 
ເຄ່ືອງໝາຍຊ້ັນ ແລະ ຫຼຽນນາມມະຍົດຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ສະບັບ

MOES



 

29 

ເລກທີ 1515/ສສກ.ຈຕ, ລົງວັນທີ 23 ເມສາ 2013; ຄໍາສ່ັງແນະນໍາຂອງລັດຖະ 
ມົນຕີກ່ຽວກັບການດໍາເນີນການປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດໄລຍະ II (2011- 
2015) ສະບັບເລກທີ 155/ສສກ, ລົງວັນທີ 31 ມິຖຸນາ 2013; ຄໍາສ່ັງຂອງລັດຖະ 
ມົນຕີວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນລັດ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ສະບັບ
ເລກທີ 872/ສສກ.ກງ, ລົງວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2013; ຄໍາສ່ັງວ່າດ້ວຍການສະກັດກ້ັນ 
ແລະ ແກ້ໄຂສະພາບປະກົດການຫຍ້ໍທໍ້ໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ສະບັບ
ເລກທີ 1790/ສສກ.ກກ ລົງວັນທີ 25 ທັນວາ 2013; ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການ
ກວດກາເອກະສານຢ້ັງຢືນການສຶກສາ, ປະກາສະນີຍະບັດ ແລະ ວຸດທິການສຶກສາ 
ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ສະບັບເລກທີ 0602/ສສກ.ກກ ລົງວັນທີ 16 ພຶດສະພາ 
2014; ຄໍາແນະນໍາການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ່ໍຄູສອນ ແລະ ນັກຮຽນເກ່ັງຊ້ັນ
ມັດທະຍົມສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 7856/ສສກ.ມຍ, ລົງວັນທີ 18/12/2015; ຂ້ໍກໍາ 
ນົດວ່າດ້ວຍການຈັດຕ້ັງ ແລະ ການເຄ່ືອນໄຫວຂອງຫ້ອງການຄະນະພັກກະຊວງສຶກ
ສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທີ 598/ຄພສກ, ລົງວັນທີ 24 ທັນວາ 2013; ຂ້ໍ
ກໍານົດວາ່ດ້ວຍການຈັດຕ້ັງງານມະຫະກໍາກິລາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 748/ສສກ.ກສ, 
ລົງວັນທີ 23 ພຶດສະພາ 2013; ກົດລະບຽບຂອງສະຫະພັນກິລາແຫ່ງຊາດ ສະບັບ
ເລກທີ 789/ສສກ.ກສ, ລົງວັນທີ 29 ພຶດສະພາ 2013; ແຈ້ງການຂອງລັດຖະມົນຕີ 
ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ຮ່າງບົດວິພາກ ເພ່ືອສ້າງຕ້ັງ, ໂຮມ, ແຍກອອກ ຫືຼ ຍຸບເລີກການ 
ຈັດຕ້ັງຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທີ 959/ສສກ.ຈຕ.06, ລົງ
ວັນທີ 12 ມີຖຸນາ 2012 ແລະ ອ່ືນໆ. 
 ນອກຈາກນິຕິກໍາທີ່ກ່າວມານ້ັນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຍັງມີບັນດາ
ເອກະສານ ແລະ ຄູ່ມືຕ່າງໆ ເຊ່ັນ: ບັນດາແຜນຍຸດທະສາດ, ຂອບນະໂຍບາຍ, 
ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ຄູ່ມືວິທີການເຮັດວຽກຂ້ັນກະຊວງ, ແຂວງ, 
ເມືອງ ແລະ ສະຖານການສຶກສາ, ຄູ່ມືການບັນຈຸ ແລະ ນໍາໃຊ້ຄູ, ຄູ່ມືການຕິດຕາມ 
ແລະ ການປະເມີນຜົນງານຂອງລັດຖະກອນຄູ ແລະ ອ່ືນໆຈໍານວນຫຼາຍສະບັບ. 
 ສັງລວມແລ້ວ ນັບແຕ່ປີ 1975 ຫາ 2015 ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 
ໄດ້ມີກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາຕ່າງໆ ທີ່ຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 200 ສະ 
ບັບ ເປັນຕ້ົນກົດໝາຍຈໍານວນ 3 ສະບັບ ເຊ່ັນ: ກົດໝາຍວາ່ດ້ວຍການສຶກສາ, ກົດໝາຍ 
ວ່າດ້ວຍກິລາ-ກາຍະກໍາ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາຊີວະສຶກສາ; ດໍາລັດຈໍານວນ 27 
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ສະບັບ; ຂ້ໍຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີຈໍານວນ 124 ສະບັບ; ຄໍາສ່ັງ ແລະ ຄໍາແນະນໍາຈໍາ 
ນວນ 32 ສະບັບ; ບົດແນະນໍາ, ຂ້ໍກໍານົດ ແລະ ກົດລະບຽບຈໍານວນ 25 ສະບັບ ແລະ ອ່ືນ .ໆ 

     

3.3 ການວາງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນພັດທະນາການສກຶສາ 

ໂດຍ: ບຸນປັນ ໄຊມຸນຕຣ ີ
1) ຄວາມເປນັມາຂອງກົມແຜນການ 

ກົມແຜນການໃນເມ່ືອກ່ອນມີຊ່ືວ່າ: ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນຊ່ຶງປະກອບ
ດ້ວຍວຽກງານຕ້ົນຕໍຄື: ວຽກງານສະຖິຕິ, ແຜນການ ແລະ ວຽກງານການເງິນ. ຕ່ໍມາ
ໃນປີ 1992 ວຽກສະຖິຕິແຜນການໄດ້ແຍກອອກຈາກກົມການເງິນມາສັງກັດຢູ່ກັບ
ຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການ ຊ່ຶງປະກອບມີວຽກງານຕ້ົນຕໍຄື: ວຽກງານບໍລິຫານ
ຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາ, ສະຖິຕິ, ແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື. ໄປຄຽງຄູ່ກັບວຽກ
ງານຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ, ໃນເວລານ້ັນຍັງມີຄະນະປະສານງານໂຄງການ ເຮດັ
ໜ້າທີ່ຮ່ວມມືກັບທະນາຄານໂລກ ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ແລະ ປະສານ
ງານກັບກົມວິຊາການຕ່າງໆເຊ່ັນ: ກົມສ້າງຄູ, ກົມສາມັນສຶກສາ, ສະຖາບັນຄ້ົນຄວ້າ
ວິທະຍາສາດການສຶກສາ ແລະ ຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາ ເພ່ືອປະຕິບັດໂຄງການ
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ພັດທະນາການສຶກສາໄລຍະທີ I (EDPI) ແລະ ໂຄງການປັບປຸງຄຸນນະພາບການ
ສຶກສາ (EQIP I). 

ຄະນະນໍາ ແລະ ພະນັກງານກົມແຜນການ 

 
 

 
 

ເພ່ືອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຂອງການພັດທະນາການ
ສຶກສາໃນໄລຍະໃໝ່ ທີ່ມີການວາງແຜນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະ 
ເທດທີ່ນັບມ້ືຫຼາຍຂ້ຶນ, ໃນປີີ 1997 ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນກໍໄດ້ຮັບ
ການສ້າງຕ້ັງຂ້ຶນຕາມດໍາລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 60/ນຍ, ລົງວັນທີ 23 
ພຶດສະພາ 1997 ໂດຍໂຮມເອົາ 2 ພະແນກຈາກຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການຄື: 
ພະແນກສະຖິຕິແຜນການ ແລະ ພະແນກພົວພັນຕ່າງປະເທດ ບວກກັບຄະນະ
ປະສານງານໂຄງການຮ່ວມມືກັບທະນາຄານໂລກ ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ 
ແລະ ພະແນກບໍລິຫານທີ່ສ້າງຕ້ັງຂ້ຶນໃໝ່ຕາມດໍາລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະບັບເລກ
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ທີ 167/ນຍ ລົງວັນທີ 9/9/1999 ໄດ້ປ່ຽນເປັນກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືສາ 
ກົນ. ມາຮອດປີ 2006 ພະແນກສະຖິຕິເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານການສຶກສາ ໄດ້ແຍກ 
ອອກເປັນສູນສະຖິຕິເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານການສຶກສາ ຕາມຂ້ໍຕົກລົງຂອງລັດຖະ 
ມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 3468/ສສ.ຈຕ/06, ລົງວັນທີ 2 ພະຈິກ 2006. ຕ່ໍມາປີ 2008 
ໄດ້ປ່ຽນຊ່ືມາເປັນກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ຕາມຂ້ໍຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ
ວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການສະບັບເລກທີ 1501/ສສ.ຜຮ/08, ລົງວັນທີ 14 ກໍລະກົດ 
2008 ຊ່ຶງປະກອບດ້ວຍ 6 ພາກສ່ວນຄື: ພະແນກບໍລິຫານ, ພະແນກແຜນການ 
ແລະ ການລົງທຶນ, ພະແນກຄຸ້ມຄອໂຄງການ, ພະແນກພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ພະແນກ
ອາຊຽນຊີແມວ, ພະແນກຄ້ົນຄວ້າຍຸດທະສາດ ແລະ ວິໄຈການສຶກສາ ແລະ 1 ຫ້ອງ 
ການໂຄງການພັດທະນາການສຶກສາໄລຍະ 2. ຕ່ໍມາໃນປີ 2009 ພະແນກຄ້ົນຄວ້າ
ຍຸດທະສາດ ແລະ ວິໄຈການສຶກສາ ໄດ້ຖືກຍົກລະດັບເປັນສູນຄ້ົນຄວ້າຍຸດທະສາດ 
ແລະ ວິໄຈການສຶກສາຕາມຂ້ໍຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ 
ສະບັບເລກທີ 484/ສສ.ຜຮ/ 09, ລົງວັນທີ 4 ມີນາ 2009. ໃນປີດຽວກັນນ້ີກົມແຜນ 
ການ ແລະ ການຮ່ວມມືປະກອບດ້ວຍ 5 ພາກ ສ່ວນຄື: ພະແນກບໍລິຫານ, ພະແນກ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ພະແນກຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດໂຄງການ, ພະແນກ
ພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ພະແນກອາຊຽນຊີແມວ ແລະ ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການພັດ 
ທະນາການສຶກສາໄລຍະ 2 ຕາມຂ້ໍຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິ
ການ ສະບັບເລກທີ 1623ສສ.ຜຮ/09, ລົງວັນທີ 8 ກໍລະກົດ 2009. ກົມແຜນການ 
ແລະ ການຮ່ວມມື ໄດ້ປ່ຽນຊ່ືມາເປັນກົມແຜນການຕາມດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະ 
ມົນຕີວ່າດ້ວຍການຈັດຕ້ັງ ແລະ ການເຄ່ືອນໄຫວຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ 
ກິລາ ສະບັບເລກທີ 282/ນຍ, ລົງວັນທີ 7 ກັນຍາ 2011 ໂດຍແຍກການພົວພັນຮ່ວມ 
ມື ເປັນກົມພົວພັນຕ່າງປະເທດ. ກົມແຜນການປະກອບດ້ວຍ 2 ສູນຄື: ສູນສະຖິຕິ
ເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານການສຶກສາ, ສູນວິໄຈການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, 3 ພະແນກຄື: 
ພະແນກບໍລິຫານ, ພະແນກແຜນການ ແລະ ພະແນກຄຸ້ມຄອງໂຄງການຕາມຂ້ໍຕົກລົງ 
ສະບັບເລກທີ 1598/ສສກ.ຈຕ ລົງວັນທີ 30 ພຶດສະພາ 2012. ກົມແຜນການເປັນ
ກົງຈັກບໍລິຫານ ໃນລະບົບບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາຕາມສາຍວິຊາການ
ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະມົນຕີ ແລະ 
ຄະນະພັກກະຊວງກ່ຽວກັບການຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງຍຸດທະສາດ ແລະ ນະໂຍບາຍ
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ຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານໃຫ້ກາຍເປັນແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ແຜນ
ຍຸດທະສາດປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາຊັບພະຍາກ 
ອນມະນຸດແຫ່ງຊາດໃນແຕ່ລະໄລຍະພ້ອມທັງຄຸ້ມຄອງວຽກງານສະຖິຕິການສຶກສາ 
ແລະ ກິລາ. 
2) ວຽກງານວາງແຜນ ນັບແຕປ່ ີ1975 -2015 

 

ທ່ານ ພັນຄໍາ ວິພາວັນ (ຜູ້ທີສາມຈາກຊ້າຍຫາຂວາ) 
ກໍາມະການກົມການເມືອງສູນກາງພັກ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິ

ການ ແລະ ກິລາເຂ້ົາຮ່ວມກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາທົ່ວປະເທດ ປະຈໍາປີ 
2011 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

ນັບແຕ່ປີ 1975 ເປັນຕ້ົນມາວຽກງານພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດກໍຄືວຽກ
ງານດ້ານສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຕະຫຼອດໄລຍະ 40 ປີຜ່ານມາໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ເຂ້ັມແຂງ 
ທັງປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບເປັນກ້າວໆມາ. ກົມແຜນການປະຕິບັດຕາມພາລະ
ບົດບາດຂອງຕົນຮ່ວມກັບທຸກພາກສ່ວນທີ່ຂ້ຶນກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 
ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການວາງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 
ຢ່າງລະອຽດ, ຮອບຄອບ ແລະ ຮັດກຸມທີ່ຕິດພັນກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ 
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ຄົມໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ນັບແຕ່ຄ້ັງທີ I ຈົນຮອດຄ້ັງທີ VII, ການວາງແຜນແຕ່ລະຄ້ັງ
ເນ້ັນຄຸນນະພາບເປັນຫັຼກ, ຂະຫຍາຍໂອກາດໃຫ້ພົນລະເມືອງລາວທຸກຄົນເຂ້ົາເຖິງ
ການສຶກສາຢ່າງທົ່ວເຖິງ ທັງສາມາດຮຽນຕະຫຼອດຊີວິດ. ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ 
ກິລາ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກ, ແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດຖະບານໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ແຜນພັດທະນາການ
ສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຊ່ຶງລວມທັງແຜນຍຸດທະສາດການປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາແຫ່ງ 
ຊາດ, ຂອບພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ, ແຜນປະຕິບັດງານການສຶກສາ ເພ່ືອທຸກ 
ຄົນ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາກິລາ-ກາຍະກໍາ. ພາຍໃຕ້ການນໍາພາຂອງ 
ຄະນະນໍາກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແຕ່
ສູນກາງຮອດທ້ອງຖ່ິນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ທີ່ພັກ 
ແລະ ລັດຖະບານມອບໝາຍໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ. ແຕ່ປີ 2005 ຄືນຫັຼງ ລະບົບການສຶກສາ
ຂອງ ສປປ ລາວ ສໍາລັບສາຍສາມັນສຶກສາມີພຽງ 11 ປີ ໃນນ້ັນຊ້ັນປະຖົມ 5 ປີ; ຊ້ັນ
ມັດທະຍົມ 6 ປີເທົ່ານ້ັນ. ນັບແຕ່ປີ 2006 ເປັນຕ້ົນມາລັດຖະບານໄດ້ວາງແຜນຍຸດທະ 
ສາດໃນການຍົກລະດັບການສຶກສາຂອງສາຍສາມັນສຶກສາຂ້ຶນເປັນ 12 ປີຄື: ຊ້ັນປະ 
ຖົມ 5 ປີ ແລະ ຊ້ັນມັດທະຍົມ 7 ປີ. ໃນທ້າຍຊຸມປີ 1990 ລັດຖະບານເຫັນໄດ້ຄວາມ 
ສໍາຄັນທາງດ້ານວຽກງານພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ. ສະນ້ັນ, ຫຼາຍສະຖາບັນ, 
ໂຮງຮຽນໄດ້ຖືກຍົກຖານະທາງດ້ານສາຍວິຊາສະເພາະ ແລະ ໂຮມເຂ້ົາເປັນມະຫາ 
ວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດມີທີ່ຕ້ັງຢູ່ນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍແບ່ງເປັນຫຼາຍຄະນະຕາມ
ໝວດວິຊາຕ່າງໆ ມີຜົນສໍາເລັດເປັນກ້າວໆມາ ຊ່ຶງສາມາດສ້າງຊັບພະຍາກອນມະ 
ນຸດໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍທາງດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລິມານຄື: ປະດັບປະລິນຍາ
ເອກ 549 ຄົນ, ຍິງ 77 ຄົນ; ປະລິນຍາໂທ 6.360 ຄົນ, ຍິງ 1.567 ຄົນ; ປະລິນຍາ
ຕີ 47.058 ຄົນ, ຍິງ 18.407 ຄົນ; ອະນຸປະລິນຍາ 52.739 ຄົນ, ຍິງ 24.246 ຄົນ; 
ຊ້ັນກາງ 53.271 ຄົນ, ຍິງ 27.225 ຄົນ ແລະ ຊ້ັນຕ້ົນ 14.711 ຄົນ, ຍິງ 7.007 ຄົນ 
(ແຫ່ຼງຂໍ້ມູນຈາກ ກະຊວງພາຍໃນ). ເພ່ືອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການດ້ານ
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງຊາດໃນໄລຍະ 
ໃໝ່ ທັງເປັນການຂະຫຍາຍໂອກາດໃຫ້ລູກຫຼານຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜ່ົາໄດ້ເຂ້ົາ
ເຖິງການສຶກສາຢ່າງທົ່ວເຖິງໃນຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ, ລັດຖະບານໄດ້ສືບຕ່ໍ
ຂະຫຍາຍມະຫາວິທະຍາໄລອອກເປັນພາກ ເຊ່ັນ: ພາກເໜືອແມ່ນມະຫາວິທະຍາ 
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ໄລ ສຸພານຸວົງ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນແມ່ນ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ມະ 
ຫາວິທະຍາໄລວິທະສາດສຸຂະພາບ, ພາກກາງແມ່ນມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະ
ເຂດ ແລະ ພາກໃຕ້ ແມ່ນມະຫາວິທະຍາໄລຈໍາປາສັກ ລວມມີ 5 ມະຫາວິທະຍາໄລ 
ປະກອບດ້ວຍຫຼາຍສາຂາວິຊາ. ຄຽງຄູ່ກັນນ້ັນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຍັງໄດ້
ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງກໍາລັງແຮງງານຫຼາຍສາຂາວິຊາຊີບ ເຊ່ັນ: ຝຶກວິຊາຊີບ, ໂຮງຮຽນວິຊາ
ຊີບຊ້ັນຕ້ົນ, ຊ້ັນກາງ ແລະ ວິທະຍາໄລພາກລັດ ແລະ ເອກກະຊົນ ໃນຂອບເຂດ
ເຂດທົ່ວປະເທດມີທັງໝົດ 130 ແຫ່ງ. 

ໃນປີ 2011 ລັດຖະບານໄດ້ເຕ້ົາໂຮມເອົາວຽກງານສຶກສາ ແລະ ກິລາ ເຊ່ືອມ
ສານເຂ້ົາກັນເພ່ືອເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໄປຕາມ 3 ລັກສະ 
ນະ ແລະ 5 ຫັຼກມູນຂອງການສຶກສາພ້ອມທັງໄດ້ສຸມໃສ່ດໍາເນີນການປະຕິຮູບລະບົບ
ການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ແລະ ປັບປຸງວຽກງານກິລາ-ກາຍະກໍາຢ່າງແຂງແຮງ, ກວ້າງ 
ຂວາງ, ເລິກເຊ່ິງດ້ວຍຈິດໃຈບຸກທະລຸເຮັດໃຫ້ດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງ
ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ເລ່ີມມີຄວາມກົມກຽວກັນ ແລະ ມີຜົນສໍາເລັດສູງຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ, 
ຄ່ອຍໆເຊ່ືອມໂຍງເຂ້ົາກັບມາດຕະຖານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຂອງພາກພ້ືນ ແລະ 
ສາກົນເປັນກ້າວໆ, ສາມາດຕອບສະໜອງບຸກຄະລາກອນໃນລະດັບຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່
ອົງການຈັດຕ້ັງຂອງພັກ, ຂອງລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນໃນທົ່ວສັງຄົມໂດຍພ້ືນຖານ. 
ນອກຈາກນ້ັນ, ຍັງໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍການສຶກສາ ແລະ ກິລາຢ່າງມີຈຸດສຸມ, 
ສ້າງຕ້ັງໂຮງຮຽນພອນສະຫວັນນັກຮຽນເກ່ັງ ນັບທັງພອນສະຫວັນກິລາ-ກາຍະກໍາ, 
ສ້າງສູນໄອຊີທີ, ສູນໂຄສະນາຂ່າວສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ສະຖາບັນພັດທະນາ 
ການບໍລິຫານການສຶກສາ, ປັບປຸງຫັຼກສູດທຸກຊ້ັນ, ທຸກສາຍຈາກແບບຫົວຂ້ໍລາຍວິຊາ 
ທີ່ເນ້ັນເນ້ືອໃນມາເປັນແບບເນ້ັນສະມັດຖະພາບ. ປັບປຸງບັນດາສະຖາບັນການສຶກສາ 
ທຸກລະດັບ ທັງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ໄປຕາມຂອບມາດຕະຖານຄຸນນະພາບ 
ການສຶກສາແຫ່ງຊາດ, ຊຸກຍູ້, ສ່ົງເສີມປະຊາຊົນບັນດາເຜ່ົາໄດ້ເຂ້ົາເຖິງການສຶກສາ 
ແລະ ກິລາ ຕາມເງ່ືອນໄຂ ແລະ ປະຕິບັດການສຶກສາປະຖົມພາກບັງຄັບ ໂດຍຈັດ
ເປັນບູລິມະສິດໃຫ້ເຂດຊົນນະບົດ, ຫ່າງໄກສອກຫີຼກ ແລະ ບ້ານຕາມທິດ 3 ສ້າງ. 
ພ້ອມດຽວກັນນ້ີກໍໄດ້ສູ້ຊົນຈັດຕ້ັງປະຕິບັດບັນດາຄາດໝາຍຂອງແຜນງານແຫ່ງຊາດ
ການສຶກສາເພ່ືອທຸກຄົນ 2003-2015 ກໍຄືເປ້ົາໝາຍສະຫັດສະວັດດ້ານການພັດທະ 
ນາ ແລະ ສູ້ຊົນຍົກລະດັບເຕັກນິກການແຂ່ງຂັນກິລາປະເພດຕ່າງໆ ໃນລະດັບພາຍ
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ໃນປະເທດ, ອະນຸພາກພ້ືນ, ພາກພ້ືນ ແລະ ລະດັບສາກົນ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາລັດຖະ 
ບານໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍຕ່ໍກັບການພັດທະນາການສຶກສາ 
ໂດຍຖືເອົາວຽກງານນ້ີເປັນຈຸດໃຈກາງ ຂອງການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ. 
ດ່ັງນ້ັນ, ໃນຊຸມປີຜ່ານມາລັດຖະບານໄດ້ຈັດສັນງົບປະມານປະຈໍາປີ ໃຫ້ຂະແໜງການ 
ສຶກສາກວມເອົາລະຫວ່າງ 11-15 ເປີເຊັນຂອງລາຍຈ່າຍລັດຖະບານເຂ້ົາໃນການ
ບໍລິຫານ, ການພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລ່າງດ້ານການສຶກສາ ແລະ ປັບປຸງລະບົບ
ການຮຽນການສອນ ນັບແຕ່ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນຈົນເຖິງການສຶກສາຊ້ັນສູງ. ພ້ອມ 
ກັນນ້ັນ, ຍັງໄດ້ສຸມໃສ່ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດເປ້ົາໝາຍສະຫັດສະວັດດ້ານການພັດທະນາ
ເປັນຕ້ົນແມ່ນ ໄດ້ສ່ົງເສີມໃຫ້ເດັກໃນເກນອາຍຸ 6 ປີເຂ້ົາຮຽນໃນຊ້ັນປະຖົມຢ່າງທົ່ວ
ເຖິງ ແລະ ຊຸກຍູ້, ສ່ົງເສີມນັກຮຽນທ່ີຮຽນຈົບຊ້ັນປະຖົົມໄດ້ເຂ້ົາຮຽນຕ່ໍຊ້ັນມັດທະຍົມ
ຫຼາຍຂ້ຶນ ໂດຍຫັນເອົາບັນດາໂຄງການ ແລະ ແຜນງານໄປພັດທະນາທ້ອງຖ່ິນຫຼາຍ
ຂ້ຶນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຄງການພັດທະນາຄຸນນະພາບການສຶກສາ, ໂຄງການພັດ 
ທະນາການສຶກສາຂ້ັນພ້ືນຖານ, ໂຄງການສ້າງຫໍພັກໃຫ້ນັກຮຽນ, ໂຄງການສະໜອງ
ອາຫານເສີມ ແລະ ອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ກໍໄດ້ພັດທະນາຫັຼກ 
ສູດ, ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ, ສ້າງຄວາມ 
ເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊ້ັນສູງ ເພ່ືອໃຫ້ສາມາດ
ຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ. ຄຽງຄູ່ກັນ
ນ້ັນ, ວຽກງານກິລາ-ກາຍະກໍາກໍໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາດີຂ້ຶນເທື່ອລະ
ກ້າວ ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຕ່ໍເນ່ືອງກັບແຜນພັດທະນາຂະແໜງານສຶກສາປີ 2016-
2020 ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງກັບເຄ່ືອງມືວາງແຜນຂະແໜງການໃນປັດຈຸບັນ. 

ໃນສອງປີທໍາອິດຂອງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ ຂະແໜງການສຶກສາ 
ແລະ ກິລາ 2016-2020 ກົມແຜນການ ຈະກໍານົດບູລິມະສິດເພ່ືອທົບທວນ ແລະ 
ດັດແກ້ຄາດໝາຍ ຫືຼ ຕົວຊ້ີບອກ (ຕົວຊ້ີວັດ) ຫັຼກທີ່ໃຊ້ ເພ່ືອປະເມີນຜົນສໍາເລັດຂອງ
ຂະແໜງການຊ່ຶງຈຸດເລ່ັງຂອງການທົບທວນນ້ີ ແມ່ນຈະໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕ່ໍການພັດທະ 
ນາຂອບຕິດຕາມກວດກາອີງໃສ່ຜົນໄດ້ຮັບເປັນຫັຼກ ແລະ ການພັດທະນາຕົວຊ້ີບອກ
ຜົນການປະຕິບັດງານ (KPI) ທີ່ເນ້ັນໃສ່ໜ້າວຽກຫັຼກໃນການສະໜອງການບໍລິການ, 
ໂດຍສະເພາະກໍແມ່ນເນ້ັນໃສ່ຜົນຜະລິດ (Outputs) ຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍ 
ເປັນຫັຼກ. ຂອບຕົວຊ້ີບອກນ້ີແມ່ນຈະລວມມີ: ຕົວຊ້ີບອກທີ່ອີງໃສ່ຜົນຜະລິດເປັນຕ້ົນ
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ຕໍໂດຍຍົກໃຫ້ເຫັນລະດັບປະຊາກອນ ທີ່ໄດ້ຮັບການບໍລິການດ້ານການສຶກສາ, ຕົວ
ຊ້ີບອກທີ່ເນ້ັນໃສ່ລະດັບທ້ອງຖ່ິນກໍຄືແຂວງ ໂດຍອີງຕາມໜ້າວຽກຮັບຜິດຊອບຂອງ
ໂຄງຮ່າງການຈັດຕ້ັງ. ຕົວຊ້ີບອກສະເພາະທີ່ເຊ່ືອມໂຍງເຖິງມາດຕະຖານການບໍລິ 
ການໃນລະດັບໂຮງຮຽນ. 

ສະຫຸຼບລວມ ກົມແຜນການ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ທຸກໆພາກ 
ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງພາຍໃນຕ່າງປະເທດ ລວມທັງເພ່ືອນມິດໃນຂົງເຂດພາກພ້ືນ 
ແລະ ສາກົນ ໄດ້ຮ່ວມກັນວາງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາລາວ 
ຕະຫຼອດ 40 ປີ ຜ່ານມາ ແມ່ນເປັນທີ່ໜ້າເພ່ິງພໍໃຈຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ການສຶກສາ ແລະ 
ກິລາລາວ ມີແຜນພັດທະນາ, ມີຍຸດທະສາດ ແລະ ວິໄສທັດກ້າວໄກທັນຍຸກທັນສະໄໝ 
ເປັນຄ້ັງທີ VIII ແລ້ວ ໂດຍນໍາໃຊ້ກົນໄກ: ພູມປັນຍາຊາວບ້ານ, ວັດທະນະທໍາລາວ, ທີ່
ຕ້ັງພູມສັນຖານ-ປະຫວັດສາດລາວ, ນະວັດຕະກໍາ, ວິທະຍາສາດທີ່ທັນສະໄໝ ເພ່ືອ
ພັດທະນາ ແລະ ວາງແຜນການຮຽນການສອນທີ່ຕິດພັນກັບ 3 ລັກສະນະ ແລະ 5 
ຫັຼກມູນຂອງການສຶກສາລາວ ຮັບປະກັນສ້າງຄົນລາວໃຫ້ກາຍເປັນພົນລະເມືອງດີ, ມີ
ຄຸນສົມບັດສິນທໍາປະຕິວັດ, ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມີວິຊາຊີບ, ມີຄວາມ
ຊໍານານງານ, ມີສຸຂະພາບພະລານາໄມ, ຮູ້ຮັກຊາດ ແລະ ສ່ົງເສ່ີມສິລະປະ
ວັດທະນະທໍາ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີຂອງຊາດ, ສາມາດເຊ່ືອມໂຍງເຂ້ົາກັບພາກພ້ືນ 
ແລະ ສາກົນປະ ກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດໃຫ້
ມີຄວາມຍືນຍົງ. 

          
ດໍາເນີນການຮຽນການສອນ 
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ທ່ານ ລີຕູ້ ບົວປາວ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ພະນັກງານວິຊາການ 

ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມການຮຽນການສອນ 

 

 
ບັນຍາກາດການຮຽນການສອນ 
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ການກ່ໍສ້າງພ້ືນຖານໂຄງລ່າງຂອງຂະແໜງການສຶກສາ 
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3.4 ວຽກງານກວດກາການສຶກສາ 
ໂດຍ: ຄໍາອອນ ພອນປະສດິ 

3.4.1 ຄວາມເປນັມາຂອງກົມກວດກາ 

ກ່ອນປີ 1993 ວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການສຶກສາເຖິງ
ແມ່ນວ່າມີການຈັດຕ້ັງ, ແຕ່ການເຄ່ືອນໄຫວຍັງບ່ໍທັນກວ້າງຂວາງເທົ່າທີ່ຄວນ ຍັງເປັນ
ພຽງວຽກງານໜຶ່ງທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານອ່ືນ ເຊ່ັນ: 
- ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຂົງເຂດວິຊາສະເພາະເປັນພຽງໜ້າວຽກ

ໜຶ່ງທີ່ສັງກັດຢູ່ໃນພະແນກຄ້ົນຄວ້າສັງລວມ ຂອງຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການ
ເທົ່ານ້ັນ, ສ່ວນຢູ່ຂ້ັນແຂວງ, ຂ້ັນເມືອງ ແມ່ນສັງກັດຢູ່ໃນຂະແໜງບໍລິຫານຂອງພະ
ແນກສຶກສາທິການແຂວງ ແລະ ໜ່ວຍງານບໍລິຫານ ຫ້ອງການສຶກສາທິການເມືອງ
ເທົ່ານ້ັນ. 

- ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ວຽກງານການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຂອງຜູ້ບໍ 
ລິຫານການສຶກສາຂ້ັນຕ່າງໆ ແລະ ວຽກງານພັກ-ພະນັກງານແມ່ນຂ້ຶນກັບພາກສ່ວນ 
ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຈັດຕ້ັງ ແລະ ພະນັກງານເປັນຜູ້ດໍາເນີນການກວດກາໂດຍກົງ. 

- ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນຢູ່ທ້ອງຖ່ິນຍັງແມ່ນການລົງເກັບກໍາໜ້າ
ວຽກໃດໜຶ່ງເທົ່ານ້ັນ ຍັງບ່ໍທັນມີລັກສະນະກວ້າງຂວາງ ແລະ ຮອບດ້ານ, ການກວດ 
ກາສະເພາະກິດ ແລະ ຄ້ົນຄວ້າແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງ, ຄໍາສະເໜີ ແມ່ນບ່ໍໄດ້ຮັບການຈັດ 
ຕ້ັງປະຕິບັດເທົ່າທີ່ຄວນ. 

ນັບແຕ່ປີ 1993 ເປັນຕ້ົນມານາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ອອກ 
ດໍາລັດ ສະບັບເລກທີ 61/ນຍ, ລົງວັນທີ 10/04/1993 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕ້ັງ ແລະ 
ການເຄ່ືອນໄຫວຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ. ໂດຍອີງໃສ່ດໍາລັດທີ່ກ່າວມານ້ັນລັດຖະ 
ມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ຈຶ່ງໄດ້ອອກຂ້ໍຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 318/ສສ/ 1995 ວາ່
ດ້ວຍພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະກອບການຈັດຕ້ັງ ແລະ ວິທີເຮັດ
ວຽກຂອງຄະນະກວດກາການສຶກສາຂ້ັນຕ່າງໆປະກອບມີດ່ັງນ້ີ: 

ລະບົບກວດກາການສຶກສາປະກອບດ້ວຍ 3 ຂັ້ນຄື: 
� ຂ້ັນກະຊວງເອ້ີນວ່າ: ຄະນະກວດກາການສຶກສາທົ່ວໄປ ປະກອບດ້ວຍຜູ້ກວດກາ 

3 ທ່ານ; ແຕ່ລະທ່ານດໍາລົງຕໍາແໜ່ງທຽບເທົ່າຫົວໜ້າກົມ, ໃນນ້ີ 2 ປີໃດເລືອກເອົາ 
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ຜູ້ກວດກາອາວຸໂສເປັນຫົວໜ້າ ແລະ ກໍານົດໃຫ້ມີພະນັກງານວິຊາການຊ່ວຍວຽກ 
ຈໍານວນ 4 ທ່ານ. 

� ຂ້ັນແຂວງເອ້ີນວ່າ: ຄະນະກວດກາການສຶກສາແຂວງ, ກໍາແພງນະຄອນ ແລະ 
ເຂດພິເສດ ຊ່ຶງປະກອບມີຜູ້ກວດກາ 3 ທ່ານ, ແຕ່ລະທ່ານດໍາລົງຕໍາແໜ່ງທຽບ
ເທົ່າຮອງຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາປະຈໍາແຂວງ, ກໍາແພງນະຄອນ, ເຂດພິເສດ, ໃນ
ນ້ີ 2 ປີໃດເລືອກເອົາ 1 ທ່ານເປັນຜູ້ກວດກາອາວຸໂສເປັນຫົວໜ້າ. 

� ຂ້ັນເມືອງເອ້ີນວ່າ: ຄະນະສຶກສານິເທດຂ້ັນເມືອງ, ປະກອບດ້ວຍພະນັກງານຈໍາ
ນວນ 3 ທ່ານ, ຊ່ຶງຖານະຕໍາແໜ່ງທຽບເທົ່າກັບຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການສຶກສາປະ 
ຈໍາເມືອງ, ໃນນ້ີ 2 ປີໃດເລືອກເອົາ 1 ທ່ານ ເປັນຄູສຶກສານິເທດອາວຸໂສເປັນຫົວໜ້າ. 

ປີ 1996 ຄະນະກວດກາການສຶກສາທົ່ວໄປໄດ້ມີການປັບປຸງໂຄງປະກອບການ 
ຈັດຕ້ັງຄືນໃໝ່ ຊ່ຶງໄດ້ປະກອບເປັນ 2 ຂະແໜງການຄື: ຂະແໜງບໍລິຫານ ແລະ ຂະ   
ແໜງວິຊາການ ຊ່ຶງມີຖານະເທົ່າກັບພະແນກຕ່າງໆໃນກະຊວງ, ວຽກງານກວດກາໃນ
ໄລຍະນ້ີ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນລົງເລິກກວດກາການສຶກສາເປັນຕ້ົນຕໍ. 

ປີ 1999 ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ອອກດໍາລັດ ສະບັບເລກທີ 
167/ນຍ, ລົງວັນທີ 09/09/99 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕ້ັງ ແລະ ການເຄ່ືອນໄຫວຂອງກະ 
ຊວງສຶກສາທິການ ໂດຍໄດ້ອີງໃສ່ດໍາລັດສະບັບດ່ັງກ່າວນ້ີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາ 
ທິການ ຈຶ່ງໄດ້ມີຂ້ໍກໍານົດສະບັບເລກທີ 91/ສສ/2001 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕ້ັງ ແລະ ເຄ່ືອນ 
ໄຫວຂອງຫ້ອງການ, ບັນດາກົມ ແລະ ອົງການທຽບເທົ່າກົມໃນກະຊວງສຶກສາທິການ 
ໃນນ້ັນໄດ້ກໍານົດໂຄງປະກອບການຈັດຕ້ັງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນຂອງຄະນະກວດກາ 
ການສຶກສາ ເປັນອັນລະອຽດຂ້ຶນຕ່ືມ ເຊ່ັນ: 
� ຂ້ັນກະຊວງເອ້ີນວ່າ: ຄະນະກວດກາການສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ຊ່ຶງປະ 

ກອບດ້ວຍ ຄະນະກວດກາການສຶກສາ 3 ທ່ານໃນນ້ັນ 1 ທ່ານ ເປັນຫົວໜ້າຄະ 
ນະມີຖານະຕໍາແໜ່ງທຽບເທົາ່ກັບຫົວໜ້າກົມ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າຄະນະ 2 ທ່ານ 
ມີຖານະຕໍາແໜ່ງທຽບເທົ່າກັບຮອງຫົວໜ້າກົມປະກອບມີ 3 ພະແນກຄື: ພະແນກ 
ບໍລິຫານ, ພະແນກກວດກາການສຶກສາ, ພະແນກກວດກາພັກ, ລວມພະນັກງານ, 
ລັດຖະກອນທັງໝົດໃນກົມກວດກາ 15 ທ່ານ. 

� ຂ້ັນແຂວງ, ກໍາແພງນະຄອນ, ເຂດພິເສດເອ້ີນວ່າ: ຄະນະກວດກາການສຶກສາ
ແຂວງ, ກໍາແພງນະຄອນ, ເຂດພິເສດ, ປະກອບດ້ວຍຜູ້ກວດກາການສຶກສາ 3 
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ທ່ານ ໃນນ້ັນ 1 ທ່ານເປັນຫົວໜ້າຄະນະ, ມີຖານະຕໍາແໜ່ງທຽບເທົ່າຮອງຫົວໜ້າ
ພະແນກສຶກສາປະຈໍາແຂວງ, ກໍາແພງນະຄອນ, ເຂດພິເສດ, ສ່ວນຮອງ 2 ທ່ານ 
ມີຖານະທຽບເທົ່າຫົວໜ້າຂະແໜງຂອງພະແນກສຶກສາປະຈໍາແຂວງ. 

ສໍາລັບວຽກງານການກວດກາການສຶກສາຂ້ັນເມືອງ ຖືກລົບລ້າງອອກຈາກຄະ 
ນະສຶກສານິເທດຂ້ັນເມືອງ ແຕ່ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານກວດກາການສຶກສາກໍຍັງ 
ດໍາເນີນໄປເປັນປົກກະຕິ ຊ່ຶງແມ່ນຫົວໜ້າ ຫືຼ ຄະນະຫ້ອງການສຶກສາປະຈໍາເມືອງເປັນ 
ຜູ້ເຮັດວຽກງານກວດກາໂດຍກົງຕາມພາລະບົດບາດໜ້າທີ່ຂອງຕົນ. 

ປີ 2003 ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ໄດ້ອອກຂ້ໍກໍານົດສະ 
ບັບເລກທີ 684/ສສ.ກກສ/03, ລົງວັນທີ 18/06/03 ວາ່ດ້ວຍການຈັດຕ້ັງ ແລະ ການ 
ເຄ່ືອນໄຫວຂອງຄະນະກວດກາການສຶກສາຂ້ັນກະຊວງ ແລະ ຂ້ໍກໍານົດ ເລກທີ 685/
ສສ.ກກສ/03, ລົງວັນທີ 18/06/03 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄ່ືອນໄຫວຂອງ
ຄະນະກວດກາການສຶກສາຂ້ັນແຂວງ, ກໍາແພງນະຄອນ ແລະ ເຂດພິເສດ. 

ປີ 2007 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການສຶກສາສະບັບປັບປຸງໄດ້ຖືກປະກາດໃຊ້ຕາມ
ລັດຖະດໍາລັດ ຂອງປະທານປະເທດແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ
ລາວ ສະບັບເລກທີ 149/ສປປ, ລົງວັນທີ 17/07/07, ໃນມາດຕາ 70 ຂອງກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍການສຶກສາ ໄດ້ລະບຸໃຫ້ການກວດກາການສຶກສາມີ 3 ຂ້ັນຄື: ຂ້ັນກະຊວງ, 
ຂ້ັນແຂວງ ແລະ ຂ້ັນເມືອງ. 

ປີ 2011 ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ອອກດໍາລັດສະບັບເລກທີ 
282/ນຍ, ລົງວັນທີ 7 ກັນຍາ 2011 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕ້ັງ ແລະ ການເຄຶ່ືອນໄຫວ ຂອງ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂດຍອີງໃສ່ດໍາລັດດ່ັງກ່າວ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກ
ສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ອອກຂ້ໍຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 836/ສສກ/ຈຕ/2012 ວ່າ
ດ້ວຍການຈັດຕ້ັງ ແລະ ການເຄ່ືອນໄຫວຂອງກົມກວດກາ ແລະ ໄດ້ກໍານົດໂຄງປະ 
ກອບການຈັດຕັ້ງຂອງກົມກວດກາ ດ່ັງນ້ີ: 

ໂຄງປະກອບການຈັດຕ້ັງຂອງກົມກວດກາມີ 5 ພະແນກຄື: ພະແນກບໍລິຫານ, 
ພະແນກກວດກາການສຶກສາ, ພະແນກກວດກາພັກ, ພະແນກກວດກາຕ້ານການສ້ໍ
ລາດ ບັງຫຼວງ, ພະແນກຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ. 
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ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ: ກົມກວດກາກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 
ປະກອບມີຫົວໜ້າກົມ 1 ທາ່ນ, ຮອງຫົວໜ້າກົມ 3 ທ່ານ, ມີຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງ
ຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ ລວມທັງໝົດ 31 ທ່ານ. 

ສໍາລັບການກວດກາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຢູ່ຂ້ັນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ແມ່ນ
ອີງຕາມຂ້ໍຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ2350/ສສກ.ຈຕ, ລົງວັນທີ10/07/2012 ວ່າດ້ວຍ
ການຈັດຕ້ັງ ແລະ ການເຄ່ືອນໄຫວຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະ 
ຄອນຫຼວງ ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນໃນຂະແໜງກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ 4 ຕໍາ 
ແໜ່ງ ແລະ ຂ້ັນເມືອງ ແມ່ນຂ້ໍຕົກລົງສະບັບເລກທີ 2347/ສສກ.ຈຕ, ລົງວັນທີ 
10/07/2012 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄ່ືອນໄຫວຂອງຫ້ອງການສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາເມືອງ/ເທດສະບານ ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນໃນໜ່ວຍງານກວດກາ 
ແລະ ປະເມີນຜົນມີ 3 ຕໍາແໜ່ງ. 

ທີ່ຕ້ັງ ແລະ ພາລະບົດບາດ: ກົມກວດກາ ເປັນກົງຈັກບໍລິຫານໃນໂຄງປະກອບ 
ການຈັດຕ້ັງຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ມີສອງພາລະບົດບາດຕ້ົນຕໍ: 

� ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ອົງຄະນະພັກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃນ
ການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງພັກ ແລະ ສະມາຊິກ
ພັກ ຕາມກົດລະບຽບຂອງພັກ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ. 

� ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃນ
ການຕິດຕາມ, ກວດກາການສຶກສາຮອບດ້ານ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ
ແຜນພັດທະນາການສຶກສາຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາໃນແຕ່ລະ
ໄລຍະ, ກວດກາສະເພາະກິດ, ກວດກາຕ້ານການສ້ໍລາດບັງຫລວງ, ຄ້ົນ 
ຄວາ້ຄໍາຮ້ອງ ຄໍາສະເໜີຂອງພະນັກງານ, ຄູອາຈານ, ສະມາຊິກພັກ ແລະ 
ພົນລະເມືອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງການສຶກສາ. 

3.4.2 ຜົນສໍາເລດັການເຄືອ່ນໄຫວຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜນົການສກຶສາ 
ແລະ ກລິາ 
ໂດຍປະຕິບັດຕາມພາລະບົດບາດດ່ັງກ່າວ ພາຍໃຕ້ການຊ້ີນໍາ-ນໍາພາຂອງຄະ 

ນະພັກ, ອົງການປົກຄອງ ແລະ ຄະນະກວດກາທຸກຂ້ັນທີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊ້ີນໍາ-ນໍາພາ 
ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກ, ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ 
ກິລາ ແຜນຍຸດທະສາດການປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບວຽກງານ
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ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຈັດຕ້ັງເຊ່ືອມຊຶມ, ຜັນ
ຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດມະຕິ, ຄໍາສ່ັງຂອງຂ້ັນເທິງ, ກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາ, ກົດລະ 
ບຽບ ແລະ ແຜນພັດທະນາວຽກງານຕິດຕາມກວດກາປະເມີນຜົນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ 
ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ວຍຜົນສໍາເລັດ ແລະ ມີຄວາມເຕີບໃຫຍ່ເຂ້ັມແຂງທາງດ້ານປະລິ 
ມານ ແລະ ຄຸນນະພາບເປັນກ້າວໆມາ. 

ໃນ 20 ກວ່າປີທີ່ຜ່ານມາ, ຄະນະກວດກາແຕ່ລະຂ້ັນໄດ້ສຸມໃສ່ການຕິດຕາມ 
ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນຕາມພາລະບົດບາດຕາມແຜນການປົກກະຕິເປັນກົກ, ການ 
ກວດກາສະເພາະກິດເປັນສ່ິງທີ່ຈໍາເປັນ, ປະຕິບັດຕາມທິດນໍາຂອງພັກທີ່ວ່າສະພາບ
ບັນຫາເກີດຂ້ຶນຢູ່ບ່ອນໃດມອບໃຫ້ຄະນະພັກອົງການປົກຄອງຢູ່ບ່ອນນ້ັນເປັນຜູ້ນໍາພາ
ແກ້ໄຂໃຫ້ເຂ້ັມງວດ ແລະ ຂາດຕົວ. 

 

ກອງປະຊຸມວຽກງານກວດກາ 

ນອກຈາກນ້ັນ, ກໍໄດ້ຈັດຕ້ັງກອງປະຊຸມສະຫຸຼບຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບ
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານກວດກາພັກໃນທົ່ວອົງຄະນະພັກກະຊວງ, ສະຫຸຼບວຽກ
ງານກວດກາລັດໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທົ່ວປະເທດໃນແຕ່ລະປີ, ກອງ
ປະຊຸມສໍາມະນາວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກ້ັນສະພາບປາກົດການຫຍ້ໍທໍ້ໃນ
ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທົ່ວປະເທດ, ວຽກທີ່ສໍາຄັນເພ່ືອເປັນບ່ອນອີງໃນ
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາແມ່ນໄດ້ສຸມໃສ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາໃຫ້
ສອດຄ່ອງກັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນໃນແຕ່
ລະໄລຍະ, ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານສະກັດກ້ັນ ແລະ ຮັບແຈ້ງຊັບສິນ ແລະ ລາຍຮັບຂອງ
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ພະນັກງານ ແລະ ລັດຖະກອນທີ່ຂ້້ຶນກັບສິດຄຸ້ມຄອງຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ 
ກິລາ ເພ່ືອຄຸ້ມຄອງປ້ອງກັນ, ຮັບ ແລະ ຄ້ົນຄວ້າຮັບຮ້ອງ, ຄໍາສະເໜີຂອງພະນັກງານ, 
ລັດຖະກອນ ແລະ ພົນລະເມືອງທີ່ພົວພັນເຖິງຂອບເຂດສິດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກວດກາພຶດຕິກໍາການສ້ໍລາດບັງຫຼວງ ແລະ ປະ 
ກົດການຫຍ້ໍທໍ້ຕ່າງໆ ໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ແກ້ໄຂສະພາບຫຍ້ໍທໍ້ຕ່າງໆ, 
ໄດ້ຖືສໍາຄັນໃນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນຕາມແຜນການເປັນປົກກະຕິ, 
ໄດ້ລົງຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນຢູ່ບັນດາໜ່ວຍພັກ ແລະ ແຕ່ລະຂ້ັນຄຸ້ມ
ຄອງການສຶກສາ ຊ່ຶງໃນ 20 ກວ່າປີຜ່ານມາ ຄະນະກວດກາກະຊວງໄດ້ສຸ່ມກວດກາໜ່
ວຍພັກທັງໝົດ 156 ເທື່ອໜ່ວຍ, ກວດກາການສຶກສາຮອບດ້ານ 112 ເທື່ອແຂວງ, 
412 ເທື່ອເມືອງ, ສະຖາບັນການສຶກສາທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນໄດ້ຮັບການກວດ 
ກາທັງໝົດ 1.460 ເທື່ອໂຮງຮຽນ, ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃຫ້ 
ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກກວດກາທຸກຂ້ັນ ຊ່ຶງມີຜູ້ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ
ວຽກງານກວດກາພັກ, ກວດກາລັດ, ວຽກງານຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນທັງໝົດ 
1.331 ທ່ານ, ໃນນ້ີ ໄດ້ໄປຝຶກອົບຮົມຢູ່ຕ່າງປະເທດ ມີ 50 ທ່ານ. 

 

ຖອດຖອນບົດຮຽນວຽກງານກວດກາທີ່ ສສ ຫວຽດນາມ 

ເລ່ີມແຕ່ສົກຮຽນ 2011-2012 ເປັນຕ້ົນມາ ໄດ້ຈັດຕັ້ງການທົບທວນ ແລະ 
ຕິດຕາມການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຮ່ວມກັບ
ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາປະຈໍາປີ ໄດ້ສຸມໃສ່ປັບປຸງໂຄງປະກອບການຈັດຕ້ັງ ແລະ ໂຄງ
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ປະກອບບຸກຄະລາກອນນັບແຕ່ຂ້ັນສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖ່ິນ ຊ່ຶງໃນປັດຈຸບັນນ້ີໄດ້ມີ
ບຸກຄະລາກອນທີ່ເຮັດວຽກງານກວດກາພັກ ທີ່ຂ້ຶນກັບການຄຸ້ມຄອງຂອງອົງຄະນະພັກ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈໍານວນ 143 ສະຫາຍ, ວຽກງານກວດກາລັດຂ້ັນ
ກະຊວງ, ຂ້ັນແຂວງ ແລະ ຂ້ັນເມືອງ ໃນທົ່ວປະເທດຈໍານວນ 483 ທ່ານ, ວຽກງານ
ຕິດຕາມປະເມີນຜົນຂ້ັນກະຊວງ 45 ທ່ານ, ຄະນະຕິດຕາມປະເມີນຜົນ ໄດ້ຝຶກອົບຮົມ
ພາສາອັງກິດໃນໄລຍະສ້ັນຢູ່ພາຍໃນປະເທດ 31 ທ່ານ, ໄດ້ສ້າງປ້ຶມຄູ່ມືຕິດຕາມ ແລະ 
ປະເມີນຜົນ 3 ເຫ້ັຼມຄື: ປ້ຶມຄູ່ມືຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນຊ້ັນປະຖົມສຶກສາ, ຄູ່ມືຕິດ 
ຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຄູ່ມືຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ. 

ເວົ້າລວມໃນ 20 ກວ່າປີທີ່ຜ່ານມາ, ວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນ
ຜົນແຕ່ລະຂ້ັນຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາດີ
ຂ້ຶນ, ພາລະບົດບາດໜ້າທີ່ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະກອບການຈັດຕ້ັງ, ໂຄງປະກອບບຸກ
ຄະລາກອນໄດ້ຮັບການປັບປຸງແຕ່ຂ້ັນສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖ່ິນ, ນິຕິກໍາໄດ້ຮັບການ
ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງຂ້ຶນໃໝ່ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມເປັນຈິງ, ເຄ່ືອງມືຮັບໃຊ້ວຽກງານ
ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ສ້າງຂ້ຶນ, ບຸກຄະລາກອນ
ທີ່ເຮັດວຽກງານຕິດຕາມກວດກາແຕ່ລະຂ້ັນ ໄດ້ຮັບການບໍາລຸງຍົກລະດັບທັງໄລຍະສ້ັນ 
ແລະ ໄລຍະຍາວ, ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ຄູອາຈານ, ການ 
ຈັດຕ້ັງທັງພາຍໃນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເຫັນໄດ້ຄວາມສໍາຄັນຂອງວຽກງານຕິດຕາມ
ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ເມີນຜົນ 
ເຮັດໃຫ້ການຕິດຕາມກວດກາ, ການສະກັດກ້ັນ ແລະ ແກ້ໄຂສະພາບປະກົດການຫຍ້ໍ 
ທໍ້ໃນແຕ່ລະຂ້ັນຄຸ້ມຄອງການສຶກສາມີຄວາມເດັດຂາດ ແລະ ເຂ້ັມງວດ. 

4. ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ 
ໂດຍ: ສີພາພອນ ມະນວີັນ  lk 

ປາກຽນ ຫຼວງໄຊຊະນະ 
� ໄລຍະແຕປ່ີ 1976-1987 

ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນເປັນພາກສ່ວນທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ສຸດ ໃນພາລະກິດກ່ໍສ້າງຄົນ
ຮຸ່ນໃໝ່ໃຫ້ກາຍເປັນຄົນໃໝ່ສັງຄົມນິຍົມ ຊ່ຶງໄດ້ດໍາເນີນຢູ່ໃນໂຮງລ້ຽງເດັກ ແລະ ໂຮງຮຽນ
ອະນຸບານແຫ່ງຕ່າງໆ. 
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ໂຮງລ້ຽງເດັກ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນຸບານມີໜ້າທີ່ຮັບເອົາເດັກ ແຕ່ອາຍຸ 3 ເດືອນຫາ 5 ປີ 
ເພ່ືອມາລ້ຽງດູ, ເບ່ິງແຍງ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມເຂົາເຈ້ົາໂດຍມີເປ້ົາໝາຍແນໃສ່ກ່ໍສ້າງໜໍ່ແໜງ 
ຂອງຊາດໃຫ້ມີຄຸນສົມບັດດີ ແລະ ມີຄວາມສາມາດຕາມແນວທາງການສຶກສາຄົນຮຸ່ນໃໝ່ 
ທັງເປັນການສ້າງເງ່ືອນໄຂສະດວກ ໃຫ້ແກ່ການຍົກຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາສາຍສາ 
ມັນສຶກສາໃຫ້ສູງຂ້ຶນ ພ້ອມທັງເປັນການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕ້ັງໜ້າເຂ້ົາໃນພາລະກິດປົດປ່ອຍ
ແມ່ຍິງ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ສິດສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ. 

ວຽກງານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ໃນສົກ 
ຮຽນ 1975-1976 ທົ່ວປະເທດມີໂຮງລ້ຽງເດັກ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນຸບານ 83 ແຫ່ງ, ມີນັກ 
ຮຽນ 2.200 ຄົນ, ຮອດປີ 1985-1986 ຈໍານວນໂຮງລ້ຽງເດັກ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນຸບານເພ່ີມ
ຂ້ຶນເຖິງ 297 ແຫ່ງ, ມີນັກຮຽນ 22.387 ຄົນ ມີຄູສອນ 800 ຄົນ, ສົກຮຽນ 1995-1996 ຈໍາ
ນວນໂຮງຮຽນອະນຸບານເພ່ີມຂ້ຶນເຖິງ 685 ແຫ່ງ ຈໍານວນນັກຮຽນມີເຖິງ 35.000 ຄົນ ຄູ
ສອນ 1.000 ກວ່າຄົນ, ສົກຮຽນ 2005-2006 ຕານ່າງໂຮງຮຽນອະນຸບານຂະຫຍາຍເຖິງ 
967 ແຫ່ງ ມີນັກຮຽນທັງໝົດ 45.000 ຄົນ, ມີຄູສອນ 2.600 ກວ່າຄົນ. ໃນສົກປີ 2015-
2016 ທົວ່ປະເທດມີໂຮງລ້ຽງເດັກ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນຸ ບານ 2.123 ແຫ່ງ ມີນັກຮຽນ 
149.000 ຄົນ ມີຄູລ້ຽງເດັກ ແລະ ຄູອະນຸບານ 8.480 ຄົນ. ອັດຕາການເຂ້ົາຮຽນຂອງສູງເຖິງ 
61,4% ພັດທະນາການຂອງເດັກດ້ານຮ່າງກາຍ, ສະຕິປັນຍາ, ອາລົມຈິດສັງຄົມ ແລະ ການ
ໃຊ້ພາສາປາກເວົ້າກໍດີຂ້ຶນເປັນລໍາດັບ. 

ຫັຼກການ ແລະ ວິທີສຶກສາອົບຮົມເດັກ: ຫັຼກການລວມ ແມ່ນສ້າງໃຫ້ເດັກມີແນວຄິດຈິດ 
ໃຈຂາວສະອາດ, ມີນິດໄສອັນດີງານ, ຂະຫຍາຍທາງດ້ານມັນສະໝອງ, ຄວາມສໍານຶກ, ແອບ
ຄ້ົນຄິດ, ພັດທະນາດ້ານພາສາພ້ອມທັງມີການຂະຫຍາຍຕົວດີ ແລະ ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ. 

ວິທີເບ່ິງແຍງລ້ຽງດູ ສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ສິດສອນເດັກໃນໂຮງລ້ຽງເດັກ ແລະ ໂຮງຮຽນ
ອະນຸບານໃນໄລຍະນ້້ີປະກອບມີແມ່ລ້ຽງເດັກ ແລະ ຄູອະນຸບານທີ່ຮຽນຈົບລະບົບບໍາລຸງຊ້ັນ
ຕ້ົນເປັນເວລາ 1 ປີ ໃນປີ 1976. ນັບແຕ່ປີ 1977 ເປັນຕ້ົນມາແມ່ນຄູອະນຸບານທີ່ຮຽນຈົບ
ຈາກໂຮງຮຽນສ້າງຄູອະນຸບານຊ້ັນກາງດົງໂດກວຽງຈັນຈໍານວນໜຶ່ງເປັນຜູ້ສິດສອນເດັກ, ແຕ່
ຍ້ອນຄູລ້ຽງເດັກ ແລະ ຄູອະນຸບານບ່ໍພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ ຊ່ຶງທຸກສໍານັກງານ, ກະຊວງ
ຕ່າງໆ ແມ່ນໄດ້ຈັດຕ້ັງໃຫ້ມີໂຮງລ້ຽງເດັກ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນຸບານເພ່ືອອໍານວຍຄວາມສະ 
ດວກໃຫ້ຜູ້ປົກຄອງ ໂດຍສະເພາະຜູ້ເປັນແມ່ມີບ່ອນຝາກລູກ ແລະ ປະກອບສ່ວນວຽກງານ
ໃຫ້ພັກ ແລະ ລັດຈໍາເປັນຕ້ອງມີອາສາສະໝັກຈາກຫຼາຍວິຊາຊີບມາຊ່ວຍເບ່ິງແຍງ ແລະ ລ້ຽງ
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ດູເດັກຕາມແບບແຜນດໍາລົງຊີວິດໃນຄອບຄົວ ແລະ ວັດທະນະທໍາໃນແຕ່ລະທ້ອງຖ່ິນ. ສະ 
ເພາະການສິດສອນເດັກແມ່ນນໍາໃຊ້ເອກະສານທີ່ແປຈາກຕ່າງປະເທດ ແລ້ວມາຮຽບຮຽງ
ເປັນພາສາລາວ ຊ່ຶງໄດ້ສອນເດັກເປັນລາຍວິຊາ. 

ການປະຕິຮູບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນໃນໄລຍະ 1976-1987 ສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນນໍາໃຊ້
ເອກະສານແປຈາກຕ່າງປະເທດ ແລ້ວນໍາມາຮຽບຮຽງເປັນພາສາລາວ ເນ້ືອໃນການຄ້ົນຄວ້າ
ແມ່ນຕອບສະໜອງຕາມຍຸດທະສາດການພັດທະນາປະເທດ. 

ເລ່ີມແຕ່ປີ 1978 ເປັນຕ້ົນມາການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນໄດ້ກາຍເປັນຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງຜູ້ປົກຄອງເດັກ ແລະ ສັງຄົມທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ມີໂຮງລ້ຽງເດັກ, ໂຮງຮຽນອະນຸບານ, ຄູສອນ, 
ສ່ືການຮຽນການສອນ ແລະ ເຄ່ືອງຫ້ິຼນອ່ືນໆທີ່ສ່ົງເສີມພັດທະນາການເດັກໃນແຕ່ລະສ່ໍາອາຍຸ. 
ນອກນ້ັນ ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນຍັງເປັນເງ່ືອນໄຂໜຶ່ງໃນການພັດທະນາຄຸນນະພາບການ
ສຶກສາຊ້ັນປະຖົມນໍາອີກ. ດ່ັງນ້ັນ, ກະຊວງສຶກສາທິການ, ກິລາ ແລະ ທໍາມະການ (ກະຊວງ
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ) ຈຶ່ງໄດ້ເລ່ັງໃສ່ການສ້າງຄູ, ການສ້າງຕ້ັງໂຮງລ້ຽງເດັກ ແລະ ໂຮງ 
ຮຽນອະນຸບານ. ການພັດທະນາຫັຼກສູດ ແລະ ສ່ືການຮຽນການສອນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນນໍາໃຊ້
ເອກະສານແປຈາກພາສາຕ່າງປະເທດ ແລ້ວນໍາມາຮຽບຮຽງເປັນພາສາລາວໃຫ້ແທດເໝາະ
ກັບເນ້ືອໃນການສຶກສາໃນໄລຍະນ້ັນ. 

ປີ 1975-1977 ມີການສ້າງຕ້ັງໂຮງລ້ຽງເດັກ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນຸບານ ການສຶກສາເວລາ
ນ້ັນແມ່ນເລ່ັງໃສ່ການລ້ຽງດູແບບຄອບຄົວ, ບ່ໍທັນແມ່ນການກຽມຄວາມ ພ້ອມເພ່ືອເຂ້ົາຮຽນ
ຊ້ັນປະຖົມ. 

ປີ 1978 ປ້ຶມຊຸດທໍາອິດທ່ີຂຽນໂດຍຄະນະກໍາມະການຄ້ົນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ, 
ກະຊວງສຶກສາທິການຈັດພິມຂ້ຶນ ປະກອບມີປ້ຶມ: ຄຸນສົມບັດຫ້ອງກຽມ, ຮຽນນັບຫ້ອງກຽມ, ຫັດ
ອ່ານຫ້ອງກຽມ ໂດຍຈັດພິມທີ່ສະຫະພາບໂຊວຽດ. 
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ປີ 1979 ກົມຄ້ົນຄວ້າຮຽບຮຽງຂອງ
ກະຊວງສຶກສາກິລາ ແລະ ທໍາມະການ 
ໄດ້ຮຽບຮຽງ ແລະ ພິມປ້ຶມຊຸດທີສອງຂ້ຶນ, 
ປະກອບມີ: ປ້ຶມຄູ່ມືຄູບົດສອນວິຊາອະນາ 
ໄມ, ປ້ຶມແນະນໍາການສອນສັງເກດ ແລະ 
ແອບເວົ້າ, ສະຖານທີ່ພິມໂຮງພິມກະຊວງສຶກ
ສາ. 

ປີ 1980-1987 ກົມອະນຸບານກະ ຊວງ
ສຶກສາໄດ້ເລ່ີມຕ້ົນຮຽບຮຽງປ້ຶມສໍາລັບ ຊ້ັນ
ລ້ຽງເດັກ ແລະ ອະນຸບານປະກອບມີ: 

 
 

1)  ປ້ຶມຊ້ັນລ້ຽງເດັກປະກອບມີປ້ຶມ: ການ
ຮັກສາສຸຂະພາບເດັກແຕ່ 0 ຫາ 6 ປີ. 
ເອກະສານລ້ຽງເດັກແຕ່ 3 ເດືອນ ຫາ 
36 ເດືອນ (ໃຊ້ໃນໂຮງລ້ຽງເດັກ). 

 

2) ປ້ຶມຊ້ັນອະນຸບານປະກອບມີປ້ຶມ: ແບບຮຽນກາບກອນ, ສອນແອບເວົ້າໃຫ້ເດັກກ່ອນ
ອາຍຸເຂ້ົາຮຽນຊ້ັນປະຖົມ, ແນະນໍາການສອນວິຊາຮຽນນັບ (ສໍາລັບສອນເດັກທັງ 3 
ໄວ), ວິຊາກິລາກາຍະກໍາ, ເພງ ແລະ ຟ້ອນ. 
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� ໄລຍະແຕປ່ີ 1988-1999 
ການປະຕິຮູບຫັຼກສູດການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ 1988-1999 ແມ່ນປະຕິບັດຕາມທິດ

ທາງຍຸດທະສາດ ແລະ ຈຸດໝາຍການສຶກສາສໍາລັບໄລຍະແຕ່ນ້ີໄປເຖິງປີ 2000 ຕ້ອງໄດ້ເອົາ 
ໃຈໃສ່ຂະຫຍາຍ ແລະ ຍົກຄຸນນະພາບຂອງໂຮງລ້ຽງເດັກ, ໂຮງຮຽນອະນຸບານ. 

ກ່ອນອ່ືນໝົດແມ່ນເລ່ັງໃສ່ຂະຫຍາຍຢ່ ູຕາມສໍານັກງານອົງການ, ໂຮງຈັກ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງ
ໝໍ ແລະ ຂົງເຂດເສດຖະກິດລວມໝູ່. ປຸກລະດົມຂະບວນການທົ່ວປວງຊົນໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ການ 
ສຶກສາອົບຮົມອະນຸຊົນ ແລະ ຂະຫຍາຍໜ່ວຍຝາກເດັກ 

ຫັຼກການ/ວິທີສອນ: ຫັຼກການ ແລະ ວິທີສອນສະເພາະການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນໄດ້ມີການ 
ປ່ຽນແປງເປັນການກຽມຄວາມພ້ອມແບບຮອບດ້ານໃຫ້ເດັກອາຍຸ 3 ເດືອນຫາ 5 ປີມີດ່ັງນ້ີ: 

ຫັຼກການ: 
1. ສ່ົງເສີມຂະບວນການກຽມຄວາມພ້ອມໃນການຮຽນ ແລະ ພັດທະນາການຂອງເດັກ

ອາຍຸ 3 ເດືອນ ຫາ 5 ປີ. 
2. ເບ່ິງແຍງ, ລ້ຽງດູເດັກໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ຕາມໄວອາຍຸ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມໃນການຮຽນ 

ໂດຍຄໍານຶງເຖິງພັດທະນາການ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງເດັກແຕ່ລະຄົນ, ແບບແຜນ 
ດໍາລົງຊີວິດໃນສັງຄົມ, ວັດທະນະທໍາຂອງຊາດ ແລະ ທ້ອງຖ່ິນ. 
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3. ພັດທະນາການຮຽນຂອງເດັກໂດຍຜ່ານການຫ້ິຼນ ແລະ ປະຕິບັດກິດຈະກໍາດ້ວຍ
ຫຼາຍຮູບແບບທ່ີເໝາະສົມກັບໄວອາຍຸ, ເພດ, ເຜ່ົາ ແລະ ຕາມສະພາບຕົວຈິງໃນແຕ່
ລະທ້ອງຖ່ິນ. 

4. ຈັດກິດຈະກໍາຝຶກປະສົບການໃຫ້ເດັກໄດ້ຮຽນ, ນໍາໃຊ້ເຂ້ົາໃນຊີວິດປະຈໍາວັນໄດ້ຢ່າງ
ມີຄວາມສຸກ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ. 

5. ຈັດການຮຽນການສອນແບບບູລະນາການດ້ວຍກິດຈະກໍາການຫ້ິຼນ ແລະ ຮຽນ ຊ່ຶງ
ປະກອບມີກິດຈະກໍາການເຄ່ືອນໄຫວ ແລະ ຈັງຫວະ, ກິດຈະກໍາວົງມົນ, ກິດຈະກໍາ
ສິລະປະສ້າງສັນ, ກິດຈະກໍາຫ້ິຼນຕາມມູມ, ກິດຈະກໍາ ຫ້ິຼນກາງແຈ້ງ ແລະ ກິດຈະກໍາ
ເກມການສຶກສາ. 

6. ສ່ົງເສີມພັດທະນາການເດັກແບບຮອບດ້ານ ເພ່ືອເຊ່ືອມຕ່ໍການຮຽນລະຫວ່າງຊ້ັນອະ 
ນຸບານ ແລະ ຂ້ັນປະຖົມປີທີ 1 ໂດຍມີການຮ່ວມມື ແລະ ປະສານງານລະຫວ່າງໂຮງ 
ຮຽນ, ຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນ. 

ວິທີການສອນ: 
ຄູສາມາດຈັດການຮຽນການສອນໂດຍຜ່ານການຫ້ິຼນ ເພ່ືອໃຫ້ເດັກໄດ້ຮຽນດ້ວຍຄວາມ

ມ່ວນຊ່ືນ, ສະຖາບັນຄ້ົນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ (ສວສ) ຈຶ່ງຈັດການຮຽນປະຈໍາວັນ
ເປັນ 6 ກິດຈະກໍາຄື: ກິດຈະກໍາການ ເຄ່ືອນໄຫວ ແລະ ຈັງຫວະ, ກິດຈະກໍາວົງມົນ, ກິດຈະກໍາ 
ສິລະປະສ້າງສັນ, ກິດຈະກໍາຫ້ິຼນຕາມມູມ, ກິດຈະກໍາຫ້ິຼນກາງແຈ້ງ ແລະ ກິດຈະກໍາເກມການ
ສຶກສາ. ສ່ວນເນ້ືອໃນທີ່ນໍາມາຮຽນມີການບູລະນາການຫຼາຍຄວາມຮູ້ໃນໜຶ່ງຫົວຂ້ໍ, ວິທີສິດ 
ສອນທີ່ນໍາມາໃຊ້ມີ 5 ວິທີ ຄື: 

� ສັງເກດສົນທະນາ. 

� ຝຶກແອບເວົ້າໃຫ້ຖືກພາສາລາວ. 

� ແນະນໍາປະຕິບັດຕົວຈິງ. 

� ສະແດງອອກໃນການຫ້ິຼນ. 

� ກວດກາຕີລາຄາຄວາມຮັບຮູ້ຂອງເດັກ. 
ການປະຕິຮູບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແມ່ນອີງໃສ່ມະຕິກອງປະຊຸມ

ໃຫຍ່ຂອງພັກໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ກົດໝາຍການສຶກສາ, ຍຸດທະສາດການສຶກສາ, ນະໂຍບາຍ 
ອ່ືນໆທີ່ກ່ຽວກັບການສຶກສາ: ເນ້ືອໃນການສຶກສາແມ່ນຕອບສະໜອງໃຫ້ການສ້າງຄົນຮຸ່ນໃໝ່
ໄປຕາມສະພາບເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ວັດທະນະທໍາຂອງຊາດ ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງ
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ເດັກແຕ່ລະຄົນ. ດ່ັງນ້ັນ, ແຕ່ລະຄ້ັງກ່ອນການປ່ຽນແປງ ໄດ້ມີການທົບທວນຄືນການນໍາໃຊ້ສ່ື
ການຮຽນການສອນຕ່າງໆ, ສຶກສາຂ້ໍມູນຈາກພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນ, ອອກແບບສ່ືການຮຽນ
ການສອນ ໂດຍມີຄະນະກໍາມະການຈາກສະຖາບັນຄ້ົນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ, ກົມ
ອະນຸບານ ແລະ ປະຖົມ, ກົມສ້າງຄູ, ວິທະຍາໄລຄູ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານສາກົນ. 

� ໃນໄລຍະປີ 1976-1996 
ໃນການພັດທະນາຫັຼກສູດ, ແຜນຈັດປະສົບການ ແລະ ສ່ືການຮຽນການສອນມີຜົນສໍາ

ເລັດດ່ັງນ້ີ: 
1. ມີໂຄງການຫັຼກສູດຊ້ັນອະນຸບານ ກະຊວງສຶກສາ ປີ 1985 ເປັນບ່ອນອີງໃນການ

ປະຕິບັດ. 
2. ກົມສາມັນ ແລະ ອະນຸບານສຶກສາ ແລະ ສະຖາບັນຄ້ົນຄວ້າວິທະຍາ ສາດການສຶກ

ສາໄດ້ປັບປຸງຫັຼກສູດ, ແຜນຈັດປະສົບການ ແລະ ປ້ຶມຄູ່ມືສໍາລັບຊ້ັນອະນຸບານສຶກສາ 
ໂດຍນໍາລົງໄປທົດລອງຢູ່ໂຮງຮຽນອະນຸບານສຶກສາໃນປີ 1990-1991, ໃນໄລຍະນ້ີ
ຄະນະຄ້ົນຄວ້າ ແລະ ປັບປຸງຫັຼກສູດໄດ້ພັດທະນາຄູ່ມື ແລະ ແຜນຈັດປະສົບການໃຫ້
ຄູໄດ້ນໍາໃຊ້ເຂ້ົາໃນການຈັດການຮຽນການສອນກັບເດັກເຊ່ັນ: 

� ປ້ຶມແນະນໍາການປະຕິບັດຫັຼກສູດ-ແຜນຈັດປະສົບການຊ້ັນອະນຸບານ ແລະ ປ້ຶມ 
ແນວທາງຈັດປະສົບການຊ້ັນອະນຸບານສຶກສາໄດ້ພັດທະນາ ແລະ ຈັດພິມໂດຍ
ກົມສາມັນ ແລະ ອະນຸບານສຶກສາ. 

� ປ້ຶມແຜນການຈັດປະສົບການຊ້ັນອະນຸບານ 1, 2 ,3 ໃນແຕ່ລະຂ້ັນຮຽນ ມີ 2 ເຫ້ັຼມ 
ຄື ເຫ້ັຼມ 1 ແລະ ເຫ້ັຼມ 2 ໂດຍກົມສາມັນ ແລະ ອະນຸບານສຶກສາໄດ້ພັດທະນາຂ້ຶນ. 

� ປ້ຶມຄູ່ມືຄູການຈັດກິດຈະກໍາການສອນ ຊ້ັນອະນຸບານປະກອບມີກິດຈະກໍາການ 
ເຄ່ືອນໄຫວ ແລະ ຈັງຫວະ, ກິດຈະກໍາວົງມົນ, ກິດຈະກໍາສ້າງ ສັນ, ກິດຈະກໍາ
ການຫ້ິຼນກາງແຈ້ງ, ກິດຈະກໍາເກມການສຶກສາ ຊ່ຶງປ້ຶມດ່ັງກ່າວໄດ້ພິມເປັນຫົວ
ດຽວກັນ. 

� ປ້ຶມຕິດຕາມພັດທະນາການເດັກ. 

� ປ້ຶມແບບຜະລິດເກມການສຶກສາ 2 ເຫ້ັຼມ ຄື: ເຫ້ັຼມ 1 ແລະ ເຫ້ັຼມ 2. 

� ປ້ຶມບົດຝຶກຫັດ: ຂຽນພາສາລາວ 1 ເຫ້ັຼມ, ຂຽນຕົວເລກ 1 ເຫ້ັຼມ ແລະ ປ້ຶມແຕ້ມ
ຮູບ 1 ເຫ້ັຼມ. 

� ປ້ຶມເພງ, ປ້ຶມຄໍາຄ່ອງ, ນິທານ ແລະ ປ້ຶມອ່ືນໆ. 

MOES
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� ໄລຍະປີ 1997-1998 
ໂດຍອີງຕາມນະໂຍບາຍຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ໃນກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານການສຶກ

ສາກ່ຽວກັບການສ້າງຫ້ອງອະນຸບານ 3 ທີ່ສັງກັດໃນໂຮງຮຽນປະຖົມໃນບ່ອນທີ່ບ່ໍມີໂຮງຮຽນ
ອະນຸບານຄົບຊຸດ ເພ່ືອກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ແກ່ເດັກອາຍຸ 5 ປີກ່ອນເຂ້ົາຮຽນໃນຊ້ັນປະຖົມ
ສຶກສາ ປີທີ 1 ໂດຍນໍາໃຊ້ແຜນຈັດປະສົບການຂອງເດັກໃນຊ້ັນອະນຸບານ 3. 

� ໄລຍະປີ 2002 
ກົມສາມັນ ແລະ ອະນຸບານສຶກສາຮ່ວມກັບສະຖາບັນຄ້ົນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ 

(ສວສ) ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຄ້ົນຄວ້າ ແລະ ສ້າງຫັຼກສູດຫ້ອງກຽມປະຖົມ ເພ່ືອກຽມ
ຄວາມພ້ອມໃຫ້ແກ່ເດັກອາຍຸ 5 ປີໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫີຼກທີ່ບ່ໍມີໂຮງຮຽນອະນຸບານກ່ອນ
ເຂ້ົາຮຽນໃນຊ້ັນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 1. ໃນໄລຍະນ້ີປະກອບມີຫັຼກສູດຫ້ອງກຽມປະຖົມ, ປ້້ຶມ
ແຜນການຈັດປະສົບການ 5 ເຫ້ັຼມ ປະກອບມີ 29 ໜ່ວຍການສອນ, ມີປ້ຶມຕິດຕາມພັດທະ 
ນາການຂອງເດັກຫ້ອງກຽມປະຖົມ, ປ້ຶມແບບຝຶກການຂຽນ ແລະ ທາສີ, ປ້ຶມແບບຝຶກຂຽນ
ຕົວເລກ, ສ່ວນປ້ຶມຄູ່ມືການຈັດກິດຈະກໍາ, ປ້ຶມແບບຜະລິດເກມການສຶກສາ ແລະ ອ່ືນໆ 
ແມ່ນນໍາໃຊ້ຄືກັນກັບຊ້ັນອະນຸບານສຶກສາ. 

� ໄລຍະປີ 2005 
ກົມສາມັນ ແລະ ອະນຸບານສຶກສາຮ່ວມກັບ ສວສ ແລະ ກົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ພັດທະນາ

ສະມັດຖະພາບການກຽມຄວາມພ້ອມທາງດ້ານການຮຽນ ສໍາລັບເດັກອາຍຸ 5 ປີ ແລະ ໃນປີ 
2008 ໄດ້ມີການປັບປຸງຫັຼກສູດຫ້ອງກຽມປະຖົມໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະມັດຖະພາບດ້ານການ
ຮຽນສໍາລັບເດັກ. 

� ໄລຍະປີ 2010-2011 
ເພ່ືອບັນລຸເປ້ົາໝາຍຍຸດທະສາດການສຶກສາ ເພ່ືອທຸກຄົນໃນ ປີ 2015 ກົມອະນຸບານ 

ແລະ ປະຖົມສຶກສາຮ່ວມກັບ ສວສ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ພັດທະນາຫັຼກສູດການ
ກຽມຄວາມພ້ອມດ້ານການຮຽນ ສໍາລັບເດັກໃນຊຸມຊົນສໍາລັບເດັກ ອາຍຸ 5 ປີໃນເຂດຫ່າງໄກ
ສອກຫີຼກທີ່ບ່ໍມີຫ້ອງກຽມປະຖົມຕ້ັງຢູ່ ເພ່ືອໃຫ້ເດັກໄດ້ຮັບການກຽມຄວາມພ້ອມກ່ອນເຂ້ົາຮຽນ 
ໃນຊ້ັນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 1 ຊ່ຶງປະກອບມີຫັຼກສູດ, ຄູ່ມືການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກຸ່ມຮຽນຜ່ານການ 
ຫ້ິຼນ, ຄູ່ມືໃນການຈັດກິດຈະກໍາການຮຽນ, ຮູບພາບປະກອບການຈັດກິດຈະກໍາການຮຽນໃນ
ກຸ່ມຮຽນຜ່ານການຫ້ິຼນ. 
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ການຈັດການຮຽນການສອນໃນຫ້ອງກຽມປະຖົມ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຄູອະນຸບານ ແລະ ມີ
ຄູປະຖົມຈໍານວນໜຶ່ງມາສອນຍ້ອນຄູອະນຸບານບ່ໍພຽງພໍ ແຕ່ຄູປະຖົມທີ່ມາສອນໃນຫ້ອງກຽມ
ປະຖົມ ແມ່ນໄດ້ຮັບການອົບຮົມກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ຫັຼກສູດ ແລະ ແຜນຈັດປະສົບການຫ້ອງ
ກຽມປະຖົມການຈັດກິດຈະກໍາການຮຽນໃນກຸ່ມຮຽນຜ່ານການຫ້ິຼນແມ່ນຜູ້ດູແລເດັກ ໃນຂ້ັນ
ບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກຕາມເງ່ືອນໄຂຈາກຂ້ັນບ້ານ/ຊຸມຊົນເປັນເຈ້ົາການໃນການຈັດຕ້ັງ
ປະຕິບັດ ຊ່ຶງຜູ້ດູແລເດັກໄດ້ຮັບການອົບຮົມກ່ຽວກັບການຈັດກິດຈະກໍາການຮຽນ ແລະ ການ
ຫ້ິຼນຕະຫຼອດເຖິງການເບ່ິງແຍງ ແລະ ການຮັກສາອະນາໄມເດັກ. 

� ໃນປີ 2012 
ສະຖາບັນຄ້ົນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ໄດ້ປັບປຸງຄືນຫັຼກສູດຊ້ັນອະນຸບານສຶກສາ 

ຊ່ຶງເປັນຫັຼກສູດແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ຕາມຂ້ໍຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກະ 
ຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທີ 8400 /ສສກ.ສວສ/2012 ລົງວັນທີ 05 ກັນຍາ 
2012. ອີງໃສ່ຫັຼກສູດຊ້ັນອະນຸບານສຶກສາ, ສວສ ຮ່ວມກັບກົມວິຊາການ ແລະ ພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຄ້ົນຄວ້າປ້ຶມແຜນຈັດປະສົບການ ຈໍານວນ 8 ໜວ່ຍການສອນເຊ່ັນ: ໜ່ວຍຕົວ
ຂອງຂ້ອຍ, ຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍ, ໂຮງຮຽນຂອງຂ້ອຍ, ບ້ານຂອງຂ້ອຍ, ທໍາມະຊາດອ້ອມຕົວ
ເຮົາ, ການຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສ່ືສານ ແລະ ໜ່ວຍສ່ິງຕ່າງໆອ້ອມຕົວເຮົາ, ປ້ຶມຄູ່ມື
ການຈັດກິດຈະກໍາການຮຽນການສອນຈໍານວນ 6 ກິດຈະກໍາ ເຊ່ັນ: ກິດຈະກໍາເຄ່ືອນໄຫວ 
ແລະ ຈັງຫວະ, ກິດຈະກໍາວົງມົນ, ກິດຈະກໍາສິລະປະສ້າງສັນ, ກິດຈະກໍາຫ້ິຼນກາງແຈ້ງ, ກິດ 
ຈະກໍາຫ້ິຼນຕາມມຸມ ແລະ ກິດຈະກໍາເກມການສຶກສາ. 

ສະຖາບັນຄ້ົນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ, ກົມອະນຸບານ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ, ກົມ
ສ້າງຄູ, ວິທະຍາໄລຄູດົງຄໍາຊ້າງ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນຸບານດົງໂດກ, ອະນຸບານສຶກສາ, ອະນຸ 
ບານສາທິດດົງຄໍາຊ້າງໄດ້ຄ້ົນຄວ້າປ້ຶມທັງສາມຮູບແບບສໍາລັບເດັກອາຍຸ 3-5 ປີ ໂດຍໄດ້ຮັບ
ທຶນສະໜັບສະໜູນການຄ້ົນຄວ້າສ້າງຕ້ົນສະບັບ ຈາກອົງການອຸຍນີເຊັບ ແລະ ທະນາຄານ
ໂລກໃນການສ້າງຕ້ົນສະບັບ ແລະ ຈັດພິມປ້ຶມບາງປະເພດ ຊ່ຶງມີລາຍລະອຽດດ່ັງນ້ີ: 

1.  ປ້ຶມຊ້ັນຮຽນອະນຸບານປີທີ 1, 2, 3 ໄດ້ພັດທະນາຂ້ຶນ, ມີຫັຼກສູດ, ແຜນຈັດປະສົບ
ການ, ຄູ່ມືຄູ ແລະ ບົດຝຶກຫັດສໍາລັບ 3 ສ່ໍາອາຍຸ ປ້ຶມດ່ັງກ່າວໄດ້ປັບປຸງຈາກປ້ຶມທີ່ນໍາ
ໃຊ້ໃນໄລຍະປີ 1988 ໂດຍມີການປັບປຸງທາງດ້ານເນ້ືອໃນທີ່ມີໃນແຜນຈັດປະສົບ
ການຈາກໜ່ວຍຍ່ອຍ 36 ໜ່ວຍການສອນມາເປັນ 8 ໜ່ວຍການສອນໃຫຍ່ໃຊ້ສອນ
ໃນ 20 ວັນຮຽນຕ່ໍ 1 ເດືອນ, ປ້ຶມທີ່ພັດທະນາຂ້ຶນໃໝ່ມີປ້ຶມແຜນຈັດປະສົບການ, ຄູ່ມື

MOES
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ກິດຈະກໍາທີ່ໃຊ້ສອນປະຈໍາວັນມີ 6 ກິດຈະກໍາຄື ເຄ່ືອນໄຫວ ແລະ ຈັງຫວະ, ວົງມົນ, 
ສິລະປະສ້າງສ້ັນ, ຫ້ິຼນຕາມມຸມ, ຫ້ິຼນກາງແຈ້ງ, ເກມການສຶກສາ. ປ້ຶມບົດຝຶກຫັດ
ພາສາລາວ, ຄະນິດສາດ ແລະ ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປທີ່ມີເນ້ືອໃນກ່ຽວກັບໜ່ວຍການສອນ
ແມ່ນນໍາໃຊ້ເປັນບ່ອນອີງ ໃຫ້ຄູແຕ່ງບົດສອນຂອງຕົນເອງ ໂດຍຄໍານຶງເຖິງຜູ້ຮຽນເປັນ
ສໍາຄັນ ແລະ ທ້ອງຖ່ິນທີ່ຈັດຕ້ັງການກຽມຄວາມພ້ອມ. 

2. ປ້ຶມ ແລະ ອຸປະກອນສໍາລັບກຸ່ມຮຽນຜ່ານການຫ້ິຼນເດັກອາຍຸ 5 ປີໄດ້ຮັບການປັບປຸງ
ທາງດ້ານເນ້ືອໃນຄືກັບປ້ຶມແຜນຈັດປະສົບການ ຊ້ັນອະນຸບານ ມີ 8 ໜ່ວຍການສອນ, 
ປ້ຶມ ແລະ ອຸປະກອນສໍາເລັດຮູບພັດທະນາຂ້ຶນ ເພ່ືອໃຫ້ຜູ້ດູແລເດັກອ່ານ ແລະ ປະຕິ 
ບັດຕາມຄໍາແນະນໍາທ່ີມີໃນປ້ຶມແລ້ວນໍາໄປນໍາພາເດັກຫ້ິຼນ ແລະ ຮຽນ. 

3.  ການທົດລອງສອນຄວບອາຍຸເດັກ 3-4 ປີມີຊ່ືເອ້ີນວ່າ: ກຸ່ມພັດທະນາເດັກ ນໍາໃຊ້ຜູ້
ດູແລເດັກເປັນຜູ້ສອນ ແລະ ການສອນຄວບອາຍຸ 3-5 ປີ ໃນຫ້ອງກຽມປະຖົມແມ່ນ 
ຄູອະນຸບານເປັນຜູ້ສອນໄດ້ເລ່ີມຄ້ົນຄວ້າໃນປີ 2015 ແລະ ໄດ້ທົດລອງໃນ ປີ 2016 
ແຕ່ລະຮູບແບບມີສ່ືການຮຽນການສອນດ່ັງນ້ີ: 
1) ການສອນຄວບອາຍຸສໍາລັບເດັກອາຍຸ 3-5 ປີປະກອບມີປ້ຶມ: ຄູ່ມືແນະນໍາການ

ຈັດກິດຈະກໍາຄວບອາຍຸ, ປ້ຶມແຜນການສອນ 8 ໜ່ວຍ, ຄູ່ມືແນະນໍາສ່ືການຮຽນ
ການສອນ, ປ້ຶມຕິດຕາມພັດທະນາການ. 

2) ການສອນກຸ່ມພັດທະນາເດັກອາຍຸ 3-4 ປີປະກອບມີປ້ຶມ: ຄູ່ມືການສອນ 8 ໜ່ວຍ 
ການສອນ ແລະ ຕ້ົນແບບ (ເກມການສຶກສາ, ຮູບພາບ, ປ້ຶມນິທານ). 

ຜົນສໍາເລດັຂອງການປ່ຽນແປງທີເ່ດັນ່: 
ການປະຕິຮູບຫັຼກສູດການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ມີການປ່ຽນແປງທີ່ເດ່ັນ ແມ່ນປີ 2010-

2015 ໄດ້ມີປ້ຶມຮັບໃຊ້ການສອນໃນ 3 ຮູບແບບຂອງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນຄື: 
1. ປ້ຶມສໍາລັບຊ້ັນອະນຸບານໃນລະບົບມີ 4 ຊຸດລວມມີ 30 ຫົວ ແລະ ຫັຼກ ສູດ 1 ຫົວ 

ໃຊ້ສອນໃນແຕ່ລະຂ້ັນຮຽນລວມທັງ 3 ຂ້ັນຮຽນມີ 90 ຫົວ ແລະ ຫັຼກສູດ 1 ຫົວລະ 
ອຽດມີດ່ັງນ້ີ: 
1) ປ້ຶມຫັຼກສູດອະນຸບານ. 
2) ຊຸດປ້ຶມແຜນຈັດປະສົບການຊ້ັນອະນຸບານປີທີ 1, 2, 3 ແຕ່ລະຂ້ັນຮຽນມີ 8 ຫົວ ຫືຼ 

ໜ່ວຍການສອນ ເຊ່ັນ: ໜ່ວຍຕົວຂອງຂ້ອຍ, ໜ່ວຍຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍ, ໜ່ວຍ
ໂຮງຮຽນຂອງຂ້ອຍ, ໜ່ວຍບ້ານຂອງຂ້ອຍ, ໜ່ວຍທໍາມະຊາດອ້ອມຕົວເຮົາ, ໜ່ວຍ
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ສ່ິງແວດລ້ອມອ້ອມຕົວເຮົາ, ໜ່ວຍການຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສ່ືສານ, ໜ່ວຍ
ສ່ິງແວດລ້ອມອ້ອມຕົວເຮົາ. 

ຊຸດປຶ້ມຄູ່ມືຄູແຕ່ລະຂັນ້ຮຽນມີ 6 ຫົວ: 
+ ກິດຈະກໍາເຄ່ືອນໄຫວ ແລະ ຈັງຫວະ; 

+ ກິດຈະກໍາວົງມົນ; 

+ ກິດຈະກໍາສິລະປະສ້າງສັນ; 

+ ກິດຈະກໍາຫ້ິຼນກາງແຈ້ງ; 

+ ກິດຈະກໍາຫ້ິຼນຕາມມຸມ; 

+  ກິດຈະກໍາເກມການສຶກສາ. 

ຊຸດປຶ້ມຕິດຕາມພັດທະນາການແຕລ່ະຂັ້ນຮຽນມີ 4 ຫົວ: 
+ ປ້ຶມຄູ່ມືແນະນໍາການຈັດກິດຈະກໍາ ແລະ ການຕິດຕາມພັດທະນາການ (ສໍາລັບຄູ); 

+ ປ້ຶມຕິດຕາມຜົນງານສິລະປະສ້າງສັນ (ສໍາລັບເດັກ 1, 2, 3); 

+ ປ້ຶມຕິດຕາມພັດທະນາການປະຈໍາພາກຮຽນ (ສໍາລັບເດັກ 1, 2, 3); 

+ ປ້ຶມຮຽກຊ່ື ແລະ ບັນທຶກພັດທະນາການ (ສໍາລັບຄູ). 

ຊຸດປຶ້ມບົດຝຶກຫັດ 12 ຫົວ: 
+ ປ້ຶມບົດຝຶກຫັດພາສາລາວມີ 2 ຫົວ; 

+ ປ້ຶມບົດຝຶກຫັດຄະນິດສາດມີ 2 ຫົວ; 

+ ປ້ຶມບົດຝຶກຫັດຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປມີ 8 ຫົວ. 
2.  ປ້ຶມຊ້ັນອະນຸບານສໍາລັບຫ້ອງກຽມປະຖົມມີ 4 ຊຸດ 25 ຫົວ ແລະ 1 ຫັຼກສູດ ເຊ່ັນ: 

ຫັຼກສູດຫ້ອງກຽມປະຖົມ, ຊຸດປ້ຶມແຜນຈັດປະສົບການຫ້ອງກຽມປະຖົມມີ 8 ຫົວ ຫື ຼ 
8 ໜ່ວຍການສອນ: ໜ່ວຍຕົວຂອງຂ້ອຍ, ໜ່ວຍຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍ, ໜ່ວຍໂຮງຮຽນ
ຂອງຂ້ອຍ, ໜ່ວຍບ້ານຂອງຂ້ອຍ, ໜ່ວຍທໍາມະຊາດອ້ອມຕົວເຮົາ, ໜ່ວຍສ່ິງແວດ 
ລ້ອມອ້ອມຕົວເຮົາ, ໜ່ວຍການຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສ່ືສານ, ໜ່ວຍສ່ິງຕ່າງໆ
ອ້ອມຕົວເຮົາ. 

ຊຸດປຶ້ມຕິດຕາມພັດທະນາການ: 
+ ປ້ຶມຄູ່ມືແນະນໍາການຈັດກິດຈະກໍາ ແລະ ການຕິດຕາມພັດທະນາການ (ສໍາລັບຄູ); 

+ ປ້ຶມຮຽກຊ່ື ແລະ ບັນທຶກພັດທະນາການ (ສໍາລັບຄູ); 
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+ ປ້ຶມຕິດຕາມຜົນງານສິລະປະສ້າງສັນ (ສໍາລັບເດັກ 1, 2, 3); 

+ ປ້ຶມຕິດຕາມພັດທະນາການປະຈໍາພາກຮຽນ (ສໍາລັບເດັກ 1, 2, 3). 

ຊຸດປຶ້ມພາສາລາວ: 
- ປ້ຶມບົດຝຶກຫັດພາສາລາວມີ 2 ຫົວ; 

- ປ້ຶມບົດຝຶກຫັດຄະນິດສາດມີ 2 ຫົວ; 

- ປ້ຶມບົດຝຶກຫັດຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປມີ 8 ຫົວ; 

- ປ້ຶມຄູ່ມືແນະນໍາການຜະລິດ ແລະ ນໍາໃຊ້ອຸປະກອນ ແລະ ຫີບອຸປະກອນ; 

- ປ້ຶມຊ້ັນອະນຸບານສໍາລັບກຸ່ມຮຽນຜ່ານການຫ້ິຼນມີ 9 ຫົວ; 

- ຊຸດປ້ຶມຄູ່ມືການສອນ 8 ຫົວ ຫືຼ 8 ໜ່ວຍ. 

 
ໜ່ວຍຕົວຂອງຂ້ອຍ, ໜ່ວຍຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍ, ໜ່ວຍຫ້ອງຮຽນຂອງຂ້ອຍ, ໜ່ວຍບ້ານ

ຂອງຂ້ອຍ, ໜ່ວຍສ່ິງທ່ີມີຊີວິດ, ໜ່ວຍສ່ິງທີ່ບ່ໍມີຊີວິດ, ໜ່ວຍການຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສ່ື 
ສານ, ໜ່ວຍສ່ິງຕ່າງໆອ້ອມຕົວເຮົາ. ຄູ່ມືນໍາໃຊ້ອຸປະກອນ ແລະ ຫີບອຸປະກອນສໍາລັບ 8 ໜ່ວຍ 
ການສອນ 1 ຫີບ. ນອກນ້ັນ, ໃນປີ 2015 ໄດ້ມີການທົດລອງສອນຄວບອາຍຸ 3-4 ປີໃນຊຸມ
ຊົນ ໂດຍນໍາໃຊ້ຜູ້ດູແລເດັກ ແລະ ຫ້ອງກຽມປະຖົມຄວບອາຍຸ 3-5 ປີ ແຕ່ລະຮູບແບບ ມີສ່ື
ການຮຽນການສອນດ່ັງນ້ີ: 
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1) ການສອນຄວບອາຍຸສໍາລັບເດັກອາຍຸ 3-5 ປີ ປະກອບມີປ້ຶມ: ຄູ່ມືແນະນໍາການຈັດ
ກິດຈະກໍາຄວບອາຍຸແຜນການສອນ 8 ໜ່ວຍ, ຄູ່ມືແນະນໍາສ່ືການຮຽນການສອນ. 

2) ການສອນກຸ່ມພັດທະນາເດັກອາຍຸ 3 ປີ ແລະ 4 ປີ ປະກອບມີປ້ຶມ: ຄູ່ມືການສອນ 
8 ໜ່ວຍການສອນ ແລະ ຕ້ົນແບບ (ເກມການສຶກສາ, ຮູບພາບ, ປ້ຶມນິທານ). 

ປັດຈຸບັນການພັດທະນາຕ້ົນສະບັບປ້ຶມການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ສະເພາະຊ້ັນອະນຸບານ 
ມີປ້ຶມຄູ່ມືຄູ 120 ເຫ້ັຼມ, ປ້ຶມສະເພາະເດັກ 42 ເຫ້ັຼມ, ສ່ວນປ້ຶມຊ້ັນລ້ຽງເດັກ 0-36 ເດືອນ ໄລ 
ຍະນ້ີຍັງຢ່ ູໃນຂ້ັນຕອນສໍາຫຼວດ ແລະ ສຶກສາຂ້ໍມູນ. 

 

 

ການຮຽນການສອນໃນໂຮງຮຽນອະນຸບານ  
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5. ສາມັນສຶກສາ 
ໂດຍ: ສຸກສະຫວນັ ພອນເທວາ 

ພຽງແຕ່ໃນປີດຽວພາຍຫັຼງທີ່ປະເທດ
ຊາດໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍ, ວຽກງານປະຖົມ
ສຶກສາໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍຢ່າງໄວວານັບ
ທັງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ. ໃນ
ສົກຮຽນ1975-1976 ຈໍານວນໂຮງຮຽນປະ 
ຖົມໄດ້ເພ່ີມຈາກ 2.000 ແຫ່ງ ເປັນ 4.444 
ແຫ່ງ ມີນັກຮຽນທັງໝົດ 300.000 ກວ່າຄົນ, 
ຄູສອນຊ້ັນປະຖົມສຶກສາ 11.800 ຄົນ, ໃນສົກຮຽນ 1985 -1986 ຈໍານວນໂຮງຮຽນປະຖົມ
ເພ່ີມເປັນ 7.470 ແຫ່ງ, ຈໍານວນນັກຮຽນເພີ່ມຂ້ຶນເຖິງ 495.000 ຄົນ, ຄູສອນ 18.000 
ກວ່າຄົນ. ໃນສົກຮຽນ 1995-1996 ວຽກງານປະຖົມສຶກສາໄດ້ສືບຕ່ໍຂະຫຍາຍຢ່າງແຂງ 
ແຮງ ຈໍານວນໂຮງຮຽນໄດ້ເພ່ີມຂ້ຶນເຖິງ 7.591 ແຫ່ງ ມີຈໍານວນນັກຮຽນແຕ່ ປ1-ປ5 ມີເຖິງ 
757.508 ຄົນ ຄູສອນ 24.600 ຄົນ, ໃນສົກຮຽນ 2005-2006 ຈໍານວນໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກ
ສາເພ່ີມເປັນ 8.600 ແຫ່ງ ຈໍານວນນັກຮຽນມີ 890.800 ຄົນ ມີຄູສອນ 27.600 ຄົນ. ໃນສົກ 
ຮຽນ 2014-2015 ທົ່ວປະເທດມີໂຮງຮຽນປະຖົມ 8.884 ແຫ່ງ ມີນັກຮຽນ 800.000 ກວ່າ
ຄົນ ມີຄູສອນ 35.000 ກວ່າຄົນ. ອັດຕາການເຂ້ົາຮຽນສຸດທິເພ່ີມຂ້ຶນເປັນ 98%, ອັດຕາ
ການເຂ້ົາຮຽນໃໝ່ສຸດທິຢູ່ທີ່ລະດັບ 96,3%. ການສົມທຽບຕົວເລກຂ້າງເທິງນ້ີສະແດງໃຫ້
ເຫັນແຜນງານຂະຫຍາຍໂອກາດ ແລະ ເຂ້ົາເຖິງການສຶກສາສໍາລັບລູກຫຼານຂອງປະຊາຊົນ
ບັນດາເຜ່ົາທີ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ປະຕິບັດຜ່ານມາ ແລະ ພວມປະຕິບັດຢູ່ໃນ
ຂະນະນ້ັນໄດ້ຮັບຜົນດີ. 

ວຽກງານມັດທະຍົມສຶກສາໄດ້ມີການ
ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງກວ້າງຂວາງ ທີ່ບ່ໍເຄີຍມີ
ມາກ່ອນໃນປະຫວັດສາດຂອງການສຶກສາ 
ລາວ. ໃນສົກຮຽນ 1975-1976 ຈໍານວນໂຮງ 
ຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ ແລະ ຕອນປາຍມີ
ທັງໝົດ 90 ກວ່າແຫ່ງມີນັກຮຽນ 29.000 ກວ່າ 
ຄົນ, ຄູສອນຊ້ັນມັດທະຍົມ 1.200 ຄົນ, 5 ປີ
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ຕ່ໍມາຈໍານວນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມໄດ້
ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງກ້າວກະໂດດຈາກ 
90 ກວ່າແຫ່ງ ໃນສົກຮຽນ 1975-1976 
ເພ່ີມຂ້ຶນເປັນ 527 ແຫ່ງໃນສົກຮຽນ 
1985-1986 ໃນນ້ັນມີໂຮງຮຽນມັດ 
ທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ 68 ແຫ່ງ ມີ
ນັກຮຽນຊ້ັນມັດທະຍົມສຶກສາທັງໝົດ 
98.300 ຄົນ, ມີຄູສອນຊ້ັນມັດທະຍົມ 
5.815 ຄົນ. ຮອດສົກຮຽນ 1995-1996 ທົ່ວປະເທດມີໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ 744 ແຫ່ງ, ມີ
ນັກຮຽນທັງໝົດ 161.934 ຄົນ, ຄູສອນ 1.050 ຄົນ. ໃນສົກຮຽນ 2005- 2006 ຈໍານວນ

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມໄດ້ເພ່ີມຂ້ຶນເປັນ 926 
ແຫ່ງ, ມີນັກຮຽນທັງໝົດ 388.053 ຄົນ, ຄູ
ສອນຊ້ັນມັດທະຍົມ 4.687 ຄົນ. ໃນສົກ 
ຮຽນ 2014-2015 ຕານ່າງການສຶກສາຂ້ັນ
ມັດທະຍົມສຶກສາ ໄດ້ສືບຕ່ໍຂະຫຍາຍຕົວ
ຢ່າງແຂງແຮງຈໍານວນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ
ໄດ້ເພ່ີມຂ້ຶນເປັນ 1.651 ແຫ່ງ ມີນັກຮຽນ 
630.676 ຄົນ, ມີຄູສອນທັງໝົດ 32.216 

ຄົນ. ອັດຕາເຂ້ົາຮຽນລວມຊ້ັນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນເພ່ີມຂ້ຶນເຖິງ 74,4%, ອັດຕາເຂ້ົາຮຽນລວມ
ຊ້ັນມັດທະຍົມຕອນປາຍຢູ່ທີ່ລະດັບ 41,3%. ໃນຂະນະດຽວ, ການປະຕິບັດຫັຼກສູດຊ້ັນມັດທະ 
ຍົມໄດ້ສືບຕ່ໍທັງນ້ີ ກໍເພ່ືອປັບປຸງຄຸນນະພາບໃຫ້ນັບມ້ືສູງຂ້ຶນ. 

ຄຸນນະພາບການຮຽນການສອນໃນຊ້ັນມັດທະຍົມສຶກສານັບມ້ືດີຂ້ຶນ, ນັກຮຽນທ່ີຮຽນ
ຈົບມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕ້ົນ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍສາມາດສອບເສັງເຂ້ົາຮຽນ
ຕ່ໍໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ, ວິທະຍາໄລ, ມະຫາວິທະຍາໄລທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ຈໍາ
ນວນນັກຮຽນເກ່ັງຊ້ັນມັດທະຍົມທັງຢູ່ໃນຕົວເມືອງໃຫຍ່ ແລະ ຊົນນະບົດກໍມີຈໍານວນເພ່ີມ
ຂ້ຶນທຸກປີ, ພິເສດມີນັກຮຽນມັດທະຍົມຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ ໄດ້ສ້າງຊ່ືສຽງໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ
ຂອງຕົນດ້ວຍຄວາມເປັນນັກຮຽນເກ່ັງ ຈາກການສອບເສັງນັກຮຽນເກ່ັງໃນສາຂາວິຊາຕ່າງໆ
ທັງໃນລະດັບຊາດ, ໃນພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນ.  
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6. ການສຶກສາຄູ 
ໂດຍ: ເກດ ພັນລກັ 

ຄູແມ່ນຂອດສໍາຄັນ ແລະ ມີລັກສະນະຕັດສິນກວ່າໝູ່ ໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບ
ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ. ສະນ້ັນ, ໃນໄລຍະຜ່ານມາກົມສ້າງຄູ ຈ່ຶງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງ ແລະ 
ບໍາລຸງຍົກລະດັບຄູໃຫ້ມີຄຸນນະພາບຢ່າງຮອບດ້ານ. ໃນວຽກງານການສຶກສາຄູນ້ີ ແມ່ນໄດ້
ສຸມໃສ່ວຽກງານຕ້ົນຕໍດ່ັງນ້ີ: 

6.1 ການພັດທະນາລະບບົສ້າງຄູ 
ນັບແຕ່ປີ 1975-1985 ສ້າງຄູໄດ້ທັງໝົດ 29.260 ຄົນ, ຊ້ັນຕ້ົນ 12.720 ຄົນ, ຊ້ັນ

ກາງ 13.390 ຄົນ ແລະ ຊ້ັນສູງ 3.150 ຄົນ. ທົວ່ປະເທດມີໂຮງຮຽນສ້າງຄູ 17 ແຫ່ງ ໃນ
ນ້ັນມີໂຮງຮຽນນາງລ້ຽງເດັກ 2 ແຫ່ງ (ຊ້ັນຕ້ົນ 1 ແຫ່ງ, ຊ້ັນກາງ 1 ແຫ່ງ), ໂຮງຮຽນສ້າງຄູ
ອະນຸບານ 12 ແຫ່ງ (ຊ້ັນຕ້ົນ 11 ແຫ່ງ, ຊ້ັນກາງ 1 ແຫ່ງ) ສ້າງຄູຊົນເຜ່ົາ 15 ແຫ່ງ, ສ້າງຄູ
ສົງ 3 ແຫ່ງ, ສ້າງຄູກາຍະສຶກສາ1 ແຫ່ງ, ມີໂຮງຮຽນສ້າງຄູຊ້ັນກາງທົ່ວປະເທດ10 ແຫ່ງ. 

ສໍາລັບມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງຄູວຽງຈັນ ຫືຼ "ມສຄ" ທີ່ກໍາເນີດຈາກການເຕ້ົາໂຮມ
ເຂ້ົາກັນຂອງ 2 ສະຖາບັນການສ້າງຄູຊ້ັນສູງໃນເດືອນ ສິງຫາ ສົກສຶກສາ 1977-1978 ລະ 
ຫວ່າງໂຮງຮຽນສ້າງຄູຊ້ັນສູງວຽງຈັນກັບມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງຄູວຽງໄຊ, ແຂວງຫົວພັນຕາມ 
ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ວ່າດ້ວຍການເຕ້ົາໂຮມເອົາລະບົບການສຶກສາທີ່ຢູ່ໃນສອງ
ພາກສ່ວນເຂ້ົາມາເປັນລະບົບການສຶກສາອັນດຽວກັນ ແລ້ວເອ້ີນຊ່ືວ່າ ມະຫາວິທະຍາໄລ
ສ້າງຄູວຽງຈັນ ມີຊ່ືຫຍ້ໍວ່າ "ມສຄ". ໃນຂະນະດຽວກັນກໍມີໂຮງຮຽນສ້າງຄູອະນຸບານ ແລະ ສ້າງ 
ຄູຊ້ັນກາງທີ່ຕ້ັງຢູ່ໃນເຂດພ້ືນທີ່ດຽວກັນ (ດົງໂດກ). ໃນເບ້ືອງຕ້ົນມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງຄູ
ວຽງໄຊ ມີຈໍານວນພົນທັງໝົດ 266 ຄົນ, ໃນນ້ັນມີອາຈານສອນ 30 ຄົນ, ພະນັກງານບໍລິ 
ຫານ 38 ຄົນ ແລະ ນັກສຶກສາ 198 ຄົນ. ສ່ວນໂຮງຮຽນສ້າງຄູຊ້ັນສູງວຽງຈັນມີຈໍານວນ
ພົນທັງໝົດ 426 ຄົນ ໃນນ້ັນມີອາຈານສອນ 27 ຄົນ, ພະນັກງານບໍລິຫານ 44 ຄົນ ແລະ 
ນັກສຶກສາ 355 ຄົນ. ເມ່ືອລວມ 2 ມະຫາວິທະຍາໄລເຂ້ົາກັນມີຈໍານວນພົນທັງໝົດ 692 
ຄົນ, ໃນນ້ັນເປັນອາຈານສອນ 57 ຄົນ, ພະນັກງານ 82 ຄົນ ແລະ ນັກສຶກສາ 553 ຄົນ. 

ໃນໄລຍະແຕ່ປີ 1981 ເຖິງປີ 1985 ໄດ້ສ້າງຕ້ັງສາຂາມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງຄູຢູ່ທີ່
ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. ຈາກນ້ັນ, ໄດ້ສ້າງຕ້ັງໂຮງຮຽນສ້າງຄູຊ້ັນ
ກາງເພ່ີມຕ່ືມ 12 ແຫ່ງ (ຢູ່ໃນ 12 ແຂວງ). 
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ເພ່ືອພັດທະນາລະບົບສ້າງຄູຕາມທິດຫຸຼດຜ່ອນສະຖານສ້າງຄູລົງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ
ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມສາມາດຕົວຈິງຂອງປະເທດເຮົາ, ໃນສົກຮຽນ 1987-1988 
ມີໂຮງຮຽນສ້າງຄູທັງໝົດ 59 ແຫ່ງ. ປັດຈຸບັນຍັງເຫືຼອ ວິທະຍາໄລຄູ 8 ແຫ່ງ, ຄະນະສຶກສາ
ສາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 4 ແຫ່ງ, ວິທະຍາໄລພະລະສຶກສາ 1 ແຫ່ງ, ວິທະ 
ຍາໄລສິລະປະສຶກສາ 1 ແຫ່ງ ແລະ ວິທະຍາໄລສົງ 2 ແຫ່ງ ລວມທັງໝົດ 16 ແຫ່ງ. ພ້ອມ
ດຽວກັນນ້ີ, ແຕ່ປີ 1986 ເຖິງ ປີ 1990 ໄດ້ສ້າງຕ້ັງວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງ, ຄັງໄຂ, 
ບ້ານເກິນ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ວິທະຍາໄລຄູປາກເຊ. ບັນດາວິທະຍາໄລຄູດ່ັງກ່າວໄດ້ 
ນໍາໃຊ້ຫັຼກສູດກ່ໍສ້າງຄູມັດທະຍົມຊ້ັນສູງ (ລະບົບ 11+3) ໃນບາງສາຍວິຊາ. ພ້ອມດຽວກັນ
ນ້ັນ ໄດ້ຍຸບສາຂາມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງຄູຫຼວງພະບາງ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ, ໄດ້ສ້າງ 
ຕ້ັງສູນບໍາລຸງຄູ 11 ແຫ່ງໃນທົ່ວປະເທດ. ຈັດຝຶກອົບຮົມຄູປະຖົມປະຈໍາການທີ່ບ່ໍໄດ້ຜ່ານໂຮງ 
ຮຽນສ້າງຄູ (ຄູບ່ໍໄດ້ມາດຕະຖານ) ໃນທົ່ວປະເທດໃຫ້ໄດ້ລະດັບຊ້ັນຕ້ົນ (ທຽບເທົ່າ 5+3). 

ແຕ່ປີ 1991 ເຖິງປີ 1995 ໄດ້ລິເລ່ີມນໍາໃຊ້ຫັຼກສູດສ້າງຄູຊ້ັນກາງ (ລະບົບເລ່ັງລັດ 
11+1) ຢູ່ໂຮງຮຽນສ້າງຄູດົງຄໍາຊ້າງ, ສ້າງຄູສະຫວັນນະເຂດ, ສ້າງຄູປາກເຊ, ສ້າງຄູແຂວງ
ໄຊຍະບູລີ, ສ້າງຄູບ້ານເກິນ, ສ້າງຄູຫຼວງນ້ໍາທາ, ສ້າງຄູຄັງໄຂ ແລະ ສ້າງຄູສາລະວັນ. 
ພ້ອມກັນນ້ັນກໍໄດ້ສ້າງຕ້ັງສູນສ່ົງເສີມພາສາອັງກິດ ເພ່ືອຈັດຝຶກອົບຮົມພາສາອັງກິດ (TES 
OL) ໃຫ້ຄູອາຈານ ແລະ ພະນັກງານສຶກສາ; ສ້າງຕ້ັງສູນພັດທະນາຄູທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ
ສ້າງຄູວຽງຈັນ, ໄດ້ສ້າງຄູພາສາອັງກິດລະບົບພິເສດ 11+3 ໃນວິທະຍາໄລຄູ 4 ແຫ່ງ: ວ ິ
ທະຍາໄລຄູປາກເຊ, ວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງ, ວິທະຍາໄລຄູສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ວິ 
ທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ. ນອກນ້ັນ, ຍັງມີໂຮງຮຽນສ້າງຄູຊ້ັນກາງ 3 ແຫ່ງ (ສ້າງຄູສົງ, ສ້າງຄູ
ກາຍະສຶກສາ, ສ້າງຄູສິລະປະສຶກສາ). ເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນໂຮງຮຽນສ້າງຄູໄດ້ຫັນໂຮງຮຽນສ້າງຄູ
ຊົນເຜ່ົາທີ່ມີຢູ່ໃນບາງແຂວງໄປເປັນໂຮງຮຽນບໍາລຸງວັດທະນະທໍາ ແລະ ວິຊາຊີບຊົນເຜ່ົາ
ຂອງແຂວງ, ຢຸດເຊົາການສ້າງຄູປະຖົມ (ລະບົບ 5+3), ຍົກລະດັບຈາກ 5+3 ເປັນ 8+3 
ແລະ 11+1, ໄດ້ຍຸບໂຮງຮຽນສ້າງຄູປະຖົມໃນທົ່ວປະເທດ ເຫືຼອພຽງແຕ່ 10 ແຫ່ງ. ສືບຕ່ໍ
ຈັດຝຶກອົບຮົມຄູປະຖົມປະຈໍາການທີ່ບ່ໍໄດ້ຜ່ານໂຮງຮຽນສ້າງຄູ (ຄູບ່ໍໄດ້ມາດຕະຖານ) ໃນ
ທົ່ວປະເທດໃຫ້ໄດ້ລະດັບຊ້ັນຕ້ົນ (ທຽບເທົ່າ 5+3) ແລະ ຊ້ັນກາງ (ທຽບເທົ່າ 11+1). 

ແຕ່ປີ 1996 ເຖິງປີ 2000 ໄດ້ປະຕິຮູບລະບົບການກ່ໍສ້າງຄູໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະ 
ພາບການສຶກສາໃນໄລຍະໃໝ່, ໄດ້ຍຸບໂຮງຮຽນສ້າງຄູຊ້ັນກາງ 6 ແຫ່ງ, ໄດ້ຫັນໂຮງຮຽນ
ສ້າງຄູປະຖົມຢູ່ແຂວງເປັນໂຮງຮຽນກິນນອນຊົນເຜ່ົາ, ໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ສູນບໍາລຸງຄູ
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ຂອງແຂວງ, ສ້າງຕ້ັງຄະນະສຶກສາສາດຢູ່ໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ຂະຫຍາຍການ
ກ່ໍສ້າງຄູປະຖົມ (ລະບົບ 11+1) ໄປໃນທຸກວິທະຍາໄລຄູ ແລະ ໂຮງຮຽນ ສ້າງຄູ. ເລ່ີມກ່ໍສ້າງ
ຄູອະນຸ ບານ 11+1 ຢູ່ໂຮງຮຽນສ້າງຄູດົງຄໍາຊ້າງ. 

ນັບແຕ່ປີ 2006 ເປັນຕ້ົນມາ ວຽກງານສ້າງຄູ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມ "ແຜນຍຸດທະສາດ
ການສ້າງຄູ ແຕ່ປີ 2006 ຫາ 2015 ແລະ ແຜນດໍາເນີນງານ ແຕ່ປີ 2006 ຫາ 2010" ໃນ
ນ້ັນໄດ້ສໍາເລັດການສ້າງມາດຕະຖານຂອງຄູສອນ, ຄຸນສົມບັດ ແລະ ຈັນຍາບັນຂອງຄູ, ດໍາ
ລັດວ່າດ້ວຍລັດຖະກອນຄູ ແລະ ແຜນຄວາມຕ້ອງການຄູ ແຕ່ລະຊ້ັນແຕ່ລະສາຍ. 

ເລ່ີມແຕ່ປີ 2010 ເຖິງປີ 2015 ການປະຕິຮູບລະບົບການກ່ໍສ້າງຄູໄດ້ເຂ້ົາສູ່ຄຸນນະ 
ພາບນັບມ້ືສູງຂ້ຶນ. ໄດ້ຍົກສະຖານະພາບໂຮງຮຽນສ້າງຄູດົງຄໍາຊ້າງ, ໂຮງຮຽນສ້າງຄູສາລະ
ວັນ ແລະ ໂຮງຮຽນສ້າງຄູຫຼວງນ້ໍາທາເປັນວິທະຍາໄລຄູ. ໄດ້ກ່ໍສ້າງຄູພະລະສຶກສາລະດັບ
ປະລິນຍາຕີ (ລະບົບ 12+4), ກ່ໍສ້າງຄູມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ 5 ສາຍປະລິນຍາຕີ (12+4), 
ກ່ໍສ້າງຄູປະຖົມປະລິນຍາຕີ (12+4) ທີ່ວິທະຍາໄລຄູດົງຄໍາຊ້າງ, ກ່ໍສ້າງຄູມັດທະຍົມລະດັບ
ປະລິນຍາຕີ ສອນໄດ້ແຕ່ ມ.1 - ມ.7 (ໃນວິທະຍາໄລຄູຈໍານວນໜຶ່ງ). 
6.2 ການພັດທະນາຫັຼກສດູສ້າງຄູ 

ເພ່ືອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການສຶກສາ ຂ້ັນພ້ືນຖານ, ການ
ກ່ໍສ້າງຄູກໍໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາໃຫ້ດີຂ້ຶນ ເຊ່ັນ: ໄດ້ກ່ໍສ້າງຄູປະຖົມສໍາລັບ
ເດັກຍິງຊົນເຜ່ົາລະບົບ 5+4 ແລະ 8+3 ເພ່ືອສະໜອງຄູໃຫ້ແກ່ເຂດຊົນເຜ່ົາທີ່ດ້ອຍໂອກາດ. 
ໃນໄລຍະການດໍາເນີນການປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດໄລຍະ II (2011-2015) 
ກໍໄດ້ພັດທະນາຫັຼກສູດສ້າງຄູໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຫັຼກສູດສາມັນສຶກສາ ແລະ ສ້າງຄູໃຫ້ເປັນຄູ
ມືອາຊີບໄປຕາມສາຍ 3 ສາຍຄູ ຄື: ສາຍຄູອະນຸບານສຶກສາ, ສາຍຄູປະຖົມສຶກສາ ແລະ 
ສາຍ ຄູມັດທະຍົມສຶກສາ. ຫັຼກສູດສາຍຄູອະນຸ ບານ ມີ 3 ລະບົບ (ລະບົບ 9+3 ລະດັບຊ້ັນ
ກາງ, ລະບົບ 12+2 ລະດັບຊ້ັນສູງ ແລະ ລະບົບ 12+4 ລະດັບປະລິນຍາຕີ), ສາຍຄູປະຖົມ
ສຶກສາ ມີ 3 ລະບົບ (ລະບົບ 9+3 ລະດັບຊ້ັນກາງ, ລະບົບ 12+2 ລະດັບຊ້ັນສູງ ແລະ 
ລະບົບ 12+4 ລະດັບປະລິນຍາຕີ) ແລະ ສາຍຄູມັດທະຍົມສຶກສາລະບົບ 12+4 ລະດັບ
ປະລິນຍາຕີ (ທີ່ສອນໄດ້ແຕ່ ມ.1 ຫາ ມ.7 ແລະສອນໄດ້ 2 ວິຊາ) ຊ່ຶງມີ 15 ສາຂາວິຊາ. 
ພ້ອມນ້ັນກໍໄດ້ມີການປັບປຸງຄືນຫັຼກສູດບໍາລຸງຍົກລະດັບຄູແບບຕ່ໍເນ່ືອງ ທັງສາຍຄູອະນຸບານ 
ແລະ ຄູປະຖົມ ໃນລະດັບຊ້ັນຕ້ົນເປັນຊ້ັນກາງ, ຊ້ັນກາງເປັນຊ້ັນສູງ ແລະ ຊ້ັນສູງເປັນປະ 
ລິນຍາຕີ; ນອກຈາກນ້ັນ ກໍໄດ້ເພ່ີມທະວີການສອນພາສາອັງກິດ ແລະ ICT ຢູ່ໃນຫັຼກສູດສ້າງ
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ຄູທຸກສາຍທຸກລະບົບ ເພ່ືອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຫັຼກສູດສາມັນສຶກສາ ແລະ ສາມາດເຊ່ືອມໂຍງ
ກັບພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນໄດ້. ພ້ອມດຽວກັນນ້ີຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ການສ້າງຄູ ແລະ ບໍາລຸງຄູ
ສອນຊ້ັນປະຖົມສຶກສາໃຫ້ສາມາດສອນໄດ້ທຸກວິຊາ ຢູ່ໃນຫັຼກສູດຊ້ັນປະຖົມສຶກສາແຕ່ ປ.1 
ເຖິງ ປ.5 ໂດຍສະເພາະພາສາອັງກິດທີ່ເລ່ີມສອນແຕ່ ປ.3 ຂ້ຶນໄປ. 

ເພ່ືອສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຄູໃນແຕ່ລະປະເພດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຮຽກ 
ຮ້ອງຕ້ອງການຕົວຈິງຂອງທ້ອງຖ່ິນ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກໍໄດ້ມີການປັບປຸງ 
ແຜນການກ່ໍສ້າງຄູຄືນໃໝ່ ດ້ວຍການເພ່ີມທະວີທາງດ້ານປະລິນມານໃນການກ່ໍສ້າງຄູອະນຸ 
ບານ, ຄູປະຖົມ ແລະ ຄູມັດທະຍົມສາຍວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ. ເວົ້າລວມ, ການກ່ໍສ້າງຄູ
ເກືອບທຸກປະເພດແມ່ນສາມາດສະໜອງໄດ້ໃນຂ້ັນພ້ືນຖານ, ແຕ່ສ່ິງທີ່ຍັງເປັນບັນຫາແມ່ນ 
ຂອດສັບຊ້ອນ ແລະ ແຈກຢາຍຄູຄືນໃໝ່. 

ຈໍານວນນັກຮຽນຄູແຕ່ລະຊ້ັນແຕ່ລະສາຍ ແຕປ່ີ 2000-2015  (ແຫ່ຼງຂໍ້ມູນ: ກົມສ້າງຄູ) 

ຕົວຊ້ີບອກ 2000 2005 2010 2015 

ຈໍານວນນັກຮຽນຄູອະນຸບານ 129 297 1.207 4.839 

ຈໍານວນນັກຮຽນຄູປະຖົມ 1.981 3.213 2.491 5.401 

ຈໍານວນນັກຮຽນຄູມັດທະຍົມ 2.242 9.861 13.062 9.468 

ຈໍານວນນັກຮຽນຄູພະລະສຶກສາ 230 258 304 824 

ຈໍານວນນັກຮຽນຄູສິລະປະສຶກສາ 126 209 232 552 

ລວມທັງໝົດ: 4.708 13.838 17.296 21.084 
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6.3 ການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍເ່ນືອ່ງ ສ້າງຄູໃຫ້ກາຍເປັນຄູມືອາຊີບ 

6.3.1 ການບໍາລງຸຍກົລະດບັໃຫ້ຄູອາຈານໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ 
ໄດ້ສ່ົງພະນັກງານ ຄູອາຈານ ໄປຍົກລະດັບວິຊາສະເພາະຢູ່ພາຍໃນປະເທດ 

ຈໍານວນ 51 ຄົນ, ຕ່າງປະເທດ 99 ຄົນ, ໃນນ້ັນຊ້ັນສູງ 4 ຄົນ, ປະລິນຍາຕີ 27 ຄົນ, 
ປະລິນຍາໂທ 108 ຄົນ ແລະ ປະລິນຍາເອກ 11 ຄົນ; ໄດ້ນໍາສ່ົງພະນັກງານ ຄູອາ 
ຈານ ໄປຝຶກອົບຮົມຢູ່ສູນ SEAMEO RECSAM ຈໍານວນ 196 ຄົນ (ປີ 2003-
2015), ໄປຝຶກອົບຮົມການພັດທະນາການສອນຄະນິດສາດ ແລະ ວິທະຍາສາດ 
ໂດຍການຊ່ວຍເຫືຼອຂອງອົງການໄຈກາຢູ່ປະເທດຍ່ີປຸ່ນ ຈໍານວນ 77 ຄົນ ແລະ ໄດ້
ຄ້ົນຄວ້າພິຈາລະນາຕໍາແໜ່ງວິຊາການຄູໃນວິທະຍາໄລຄູ 8 ແຫ່ງ ຈໍານວນ 80 ຄົນ, 
ໃນນ້ັນຕໍາແໜ່ງອາຈານ 55 ຄົນ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ 25 ຄົນ; ຝຶກອົບຮົມພາສາ
ອັງກິດໃຫ້ແກ່ຄູສອນພາສາອັງກິດໃນວິທະຍາໄລຄູ, ພະນັກງານບັນດາກົມກອງ ແລະ 
ກະຊວງຕ່າງໆ ຊ່ຶງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ AusAID ແລະ ອົງການໃຈບຸນ
ສາກົນ (DIC) ແລະ ໄດ້ຈັດສ່ົງພະນັກງານ ແລະ ຄູອາຈານທີ່ຂ້ຶນກັບກະຊວງສຶກສາ 
ທິການ ແລະ ກິລາ ໄປຍົກລະດັບດ້ານການສອນພາສາອັງກິດທີ່ປະເທດອົດສະຕຣາລີ. 

6.3.2 ການບໍາລງຸຍກົລະດບັຄສູອນສາຍສາມັນ 
ແຕ່ປີ 1996 ເຖິງ 2004 ພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ສະໜັ

ບ ສະໜູນດ້ານງົບປະມານຈາກອົງການ UNICEF ແລະ NGOs ໄດ້ຈັດການບໍາລຸງ
ຍົກລະດັບຄູຈາກຊ້ັນຕ້ົນເປັນຊ້ັນກາງຕ່ໍເນ່ືອງ (ລະບົບ 8+3 ແລະ 11+1) ຈໍານວນ 
1.105 ຄົນ. 

ນັບແຕ່ປີ 2005 ເຖິງ ປັດຈຸບັນ (2015) ໄດ້ສໍາເລັດການບໍາລຸງຍົກລະດັບຄູ
ທີ່ບ່ໍໄດ້ມາດຕະຖານ ຈາກຊ້ັນຕ້ົນເປັນຊ້ັນກາງຕ່ໍເນ່ືອງໄລຍະຮຽນ 16 ອາທິດ ຫືຼ ລະ 
ບົບ 5+3 ເປັນ 8+3 ພາຍໃຕ້ໂຄງການ EQIP II/TTEST ໃນ 9 ແຂວງເປ້ົາໝາຍ 
ແລະ ໂຄງການ EFA/FTI ໃນ 6 ແຂວງເປ້ົາໝາຍໄດ້ຈໍານວນ 3.900 ຄົນ; ນອກ 
ຈາກນ້ັນ ຍັງໄດ້ບໍາລຸງຄູໄລຍະສ້ັນທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການ ແລະ 
ອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນອ່ືນໆໃນຫົວຂ້ໍຕ່າງໆ ເຊ່ັນ: ຈັດຝກຶອົບຮົມພາສາອັງກິດໃຫ້ແກ່
ຄູສອນວິຊາອ່ືນ ແລະ ຄູສອນວິຊາພາສາອັງກິດໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາ; 
ການບໍາລຸງຄູໃນການຈັດການຮຽນການສອນຫ້ອງຄວບ ແລະ ການຮຽນຢ່າງຕ້ັງໜ້າ 
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(ຫັຼກສູດບໍາລຸງຄູ 9 ໂມດູນ) ໄດ້ຈໍານວນ 10.640 ຄົນ, ການຝຶກອົບຮົມແນະນໍາ
ການນໍາໃຊ້ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ຊ້ັນປະຖົມສຶກສາ (ປ.1-ປ.5) ໄດ້ຈໍານວນ 
4.940 ຄົນ, ການບໍາລຸງຄູສອນກ່ຽວກັບການຈັດການຮຽນການສອນໂຮງຮຽນຄຸນນະ 
ພາບໄດ້ຈໍານວນ 6.000 ຄົນ; ຝຶກອົບຮົມຄູສອນສາຍສາມັນໄດ້ຈໍານວນ 918 ຄົນ 
ແລະ ນັກສຶກສາສາຍຄູປີສຸດທ້າຍຢູ່ວິທະຍາໄລຄູໄດ້ຈໍານວນ 1.522 ຄົນ ກ່ຽວກັບ
ການສ່ົງເສີມວຽກງານສຸຂະອະນາໄມໃນໂຮງຮຽນ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດການຮຽນ
ການສອນພາສາອັງກິດໃນຊ້ັນປະຖົມສຶກສາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ປ.3-ປ.5 ໄປຕາມ 
ທິດຊ້ີນໍາຂອງຂ້ັນເທິງ ແລະ ແຜນປະຕິບັດການສຶກສາໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ຈຶ່ງໄດ້ຈັດ 
ການບໍາລຸງຄູສອນ ກ່ຽວກັບການຈັດການຮຽນການສອນພາສາອັງກິດໃນຊ້ັນປະຖົມ
ສຶກສາ (ປ.3-ປ.5) ໃຫ້ແກ່ຄູສອນໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ບ້ານເປ້ົາໝາຍພັດທະນາ
ຕາມທິດ 3 ສ້າງ ຈໍານວນ 910 ຄົນ ເຮັດໃຫ້ການສອນພາສາອັງກິດຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ
ປະຖົມໄດ້ເພ່ີມຈາກ 10%-15% ໃນປີ 2011-2012 ເປັນ 30%-40% ໃນປີ 2014-
2015 ແລະ ການບໍາລຸງຄູກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ປ້ຶມຄູ່ມືແນະນໍາເພ່ີມການສອນວິຊາ
ພາສາລາວ ຊ້ັນປະຖົມສຶກສາ (ປ.1-ປ.3) ໃນທົ່ວປະເທດໄດ້ຈໍານວນ 2.000 ຄົນ. 
ນອກນ້ັນ, ໄດ້ມີການລິເລ່ີມການສ້າງເຄືອຂ່າຍພັດທະນາວິຊາຊີບຄູຢູ່ໃນໂຄງການຝຶກ
ອົບຮົມວິທີສອນຄະນິດສາດ ແລະ ວິທະຍາສາດໃຫ້ຄູປະຖົມ (ໃນໂຄງການ ITSME) 
ມີຄູສອນຊ້ັນປະຖົມສຶກສາເຂ້ົາຮ່ວມຈໍານວນ 485 ຄົນ ແລະ ໄດ້ສ່ົງຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ 
ຄູສຶກສານິເທດໄປທັດສະນະສຶກສາຢູ່ປະເທດຍ່ີປຸ່ນຈໍານວນ 25 ຄົນ. 

ຄຽງຄູ່ກັບການຈັດຕ້ັງການບໍາລຸງຍົກລະດັບຄູຢູ່ຂ້ັນແຂວງ ແລະ ສູນບໍາລຸງຄູ
ແລ້ວ ຍັງໄດ້ຈັດຕັ້ງການບໍາລຸງຍົກລະດັບຄູສອນສາຍສາມັນສຶກສາໃນຊ້ັນຕ່າງໆຢູ່
ສະຖາບັນສ້າງຄູ ດ່ັງຕົວເລກທີ່ສະແດງໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນ້ີ: 
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ສາຍຄູ 
ການບໍາລຸງຄູ

ຕ່ໍເນ່ືອງ 

2010-
2011 

2011-2012 
2012-
2013 

2013-2014 
2014-
2015 

ລວມ 

ລ ຍ ລ ຍ ລ ຍ ລ ຍ ລ ຍ ລ ຍ 

ອະນຸບາ
ນ 

ຊ້ັນຕ້ົນເປັນ
ຊ້ັນກາງ 

        74 56 74 56 

ຊ້ັນກາງເປັນ
ຊ້ັນສູງ 

    378 378 494 494 431 223 1303 1095 

ປະຖົມ 

ຊ້ັນຕ້ົນເປັນ
ຊ້ັນກາງ 

  227 159 1200 481 2617 985 140 55 4184 1680 

ຊ້ັນກາງເປັນ
ຊ້ັນສູງ 

    259 116 2208 1154 1892 973 4359 2243 

ມັດທະ
ຍົມ 

ຊ້ັນຕ້ົນເປັນ
ຊ້ັນກາງ 

    894 457     894 457 

ຊ້ັນກາງເປັນ
ຊ້ັນສູງ 

789 336 1578 684 1205 651 473 210   4045 1881 

ຊ້ັນສູງເປັນ 
ປະລິນຍາຕີ 

661 325 370 205 627 232 220 115   1878 878 

6.4 ພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ 

ນັບແຕ່ປີ 2006 ກົມສ້າງຄູ ໄດ້ສ້າງຕ້ັງ ພະແນກປະເມີນຜົນ ເພ່ືອເກັບກໍາການສະ
ໜອງຄວາມຕ້ອງການຄູ, ສັງລວມຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບການສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຄູ ລວມທັງ
ການສັບຊ້ອນ, ແຈກຢາຍຄູ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນຄຸນນະພາບວຽກງານກ່ໍສ້າງຄູ 
ແລະ ບໍາລຸງຄູ, ໃນນ້ັນ ໄດ້ຄ້ົນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຄູ້ມຄອງຂ້ໍມູນຂ່າວ ສານສໍາລັບ
ການບໍລິຫານສ້າງຄູ (TEMIST) ແລະ ວິທີການເພ່ືອດໍາເນີນການປະເມີນ, ອອກແບບ, ເວັບ
ໄຊ, ໂປແກຣມ, ໄອຊີທີ ແລະ ເຄ່ືອງມືຕ່າງໆ ສໍາລັບການສະໜອງຂ້ໍມູນຂ່າວສານ ເພ່ືອໃຫ້
ສະຖາບັນສ້າງຄູ 8 ແຫ່ງໄດ້ນໍາໃຊ້ເຂ້ົາໃນການຈັດການຮຽນການສອນໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ. 

ສົກຮຽນ 2013-2014 ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ສະໜອງອຸປະກອນ
ການທົດລອງ ແລະ ສ່ືການສອນປະເພດຕ່າງໆ ໃຫ້ສະຖານບັນສ້າງຄູ 8 ແຫ່ງ ເຮດັໃຫ້ສະ
ຖາບັນສ້າງຄູທຸກແຫ່ງໄດ້ມີຫ້ອງຟັງສຽງ, ຫ້ອງທົດລອງ, ຫ້ອງປະຕິບັດການສອນ, ຫ້ອງສະ
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ໝຸດ, ມີກາຍຍະພາບ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມທີ່ດີ ເອ້ືອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການສ້າງຄູເປັນຕົວ
ແບບທີ່ດີ ໃນການປະຕິບັດຕາມ 3 ລັກສະນະ ແລະ 5 ຫັຼກມູນຂອງການສຶກສາແຫ່ງຊາດ. 

 

  

ກອງປະຊຸມໃນລະດັບຂົງເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ກ່ຽວກັບການຈັດຕ້ັງ
ການຮຽນການສອນຫ້ອງຄວບ (ລົງຢ້ຽມຢາມທັດສະນະສຶກສາເບ່ິງການສອນຫ້ອງ
ຄວບ ຢູ່ໂຮງຮຽນມູນລະປະຖົມບ້ານ ເລ່ົາຄາ ແລະ ປະຖົມສົມບູນບ້ານນາແຄນ 
ເມືອງທ່າພະບາດ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ) 

  

  

ການລົງຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການສອນຂອງຄູວິຊາພາສາລາວ 
(ຫ້ອງຄວບ ປ.1 ແລະ ປ.2) ຢູ່ແຂວງຄໍາມ່ວນ 
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ພິທີມອບຮັບອຸປະກອນຫ້ອງທດົລອງໃຫ້ວິທະຍາໄລຄູ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມວິທີນໍາໃຊ້ 

  

  

ຮູບພາບການເຄ່ືອນໄຫວ ການຝຶກປະຕິບັດການສອນຕົວຈິງ ແລະ ການປະຕິບັດກິດຈະກໍາ 
ການຮຽນການສອນຕ່າງໆ 
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6.5 ການຄຸ້ມຄອງ 

ບັນດາຫົວໜ້າກົມສ້າງຄູ ແຕ່ອະດີດ ເຖິງ ປັດຈຸບັນ: 

  
1976-1979: ທ່ານບຸນຄໍ້າ ຈະເລີນສຸກ 1980-1982: ທ່ານຄໍາຜອງ ພັນວົງສາ 

  

1983-1985: ທ່ານບຸນມີ ບັນນາວົງ 1989-1998: ທ່ານດວງຕາ ບຸນລາວົງ 

  

    1998-2006: 
ທ່ານນາງ ແສງເດືອນ ຫ້ຼາຈັນທະບູນ 

2006-2012: ທ່ານມີທອງ ສຸວັນວິໄຊ 

 
2012-2017: ທ່ານຈັນດີ ພົມມະບຸດ 
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7. ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ 
ໂດຍ: ກ້າ ສະເຫີຼມສຸກ 

7.1 ຄວາມເປນັມາຂອງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ 
ໃນສະໄໝການປະຕິວັດຊາດປະຊາທິປະໄຕ, ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ໄດ້ນໍາ 

ພາປະຊາຊົນຕ່ໍສູ້ຕ້ານພວກຈັກກະພັດລ່າເມືອງຂ້ຶນແບບເກ່ົາ ແລະ ແບບໃໝ່ ເພ່ືອປົດປ່ອຍ 
ປະເທດຊາດອອກຈາກແອກປົກຄອງຂອງຕ່າງຊາດ ພ້ອມດຽວກັນນ້ັນກໍຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່
ປຸກລະດົມຂົນຂວາຍປະຊາຊົນຮຽນໜັງສື ຊ່ຶງເລ່ີມຕ້ົນຈາກການຮໍ່າຮຽນໃນຖັນແຖວພະນັກ 
ງານນັກຮົບທີ່ບ່ໍຮູ້ໜັງສືໃຫ້ອ່ານໄດ້ຂຽນເປັນ. ນັບແຕ່ນ້ັນມາວຽກງານລົບລ້າງຄວາມບ່ໍຮູ້ໜັງ
ສື ແລະ ບໍາລຸງວັດທະນະທໍາ ໄດ້ປ່ົງໜໍ່ຈໍ່ແໜງຂ້ຶນເປັນໄລຍະທໍາອິດ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວ
ມາເປັນກ້າວໆ. ໃນຊຸມປີ 1967 ໄດ້ສ້າງຕົວແບບທົດລອງການລົບລ້າງຄວາມບ່ໍຮູ້ໜັງສືໃຫ້
ພະນັກງານ ແລະ ປະຊາຊົນອາຍຸແຕ່ 15-45 ປີ ຢູ່ 3 ບ້ານແຂວງຫົວພັນ ແລະ 5 ບ້ານຢູ່
ແຂວງຊຽງຂວາງ, 2 ບ້ານສະຫະ 90; ໃນນ້ີມີບ້ານນາເຮ້ຍ ແລະ ບ້ານນາຄາວ (ຕາແສງ
ຊຽງແມນ ເມືອງຊໍາເໜືອ ແຂວງຫົວພັນ), ບ້ານເອີນ (ຕາແສງປົວ ແຂວງຫົວພັນ) ໄດ້ລົບ
ລ້າງຄວາມບ່ໍຮູ້ໜັງສືມາຕາມລໍາດັບ. 

  

ປະທານສຸພານຸວົງ (ຮູບຊ້າຍ) ຮ່ວມພິທີປະກາດລົບລ້າງຄວາມບ່ໍຮູ້ໜັງສືຢູ່ເຂດປົດປ່ອຍ 
ພາຍຫັຼງປະເທດຊາດໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍ ແລະ ໄດ້ສະຖາປະນາເປັນ ສາທາລະ 

ນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໃນວັນທີ 2 ທັນວາ 1975, ພັກ ແລະ ລັດໄດ້ເຫັນ
ຄວາມສໍາຄັນຂອງການສຶກສາທັງໃນ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນໂດຍຖືເອົາການສຶກສາຊ້ັນປະຖົມ 
ເປັນການສຶກສາພາກບັງຄັບ, ຕານ່າງການສຶກສາໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວໄປສູ່ເຂດຊົນນະ 
ບົດຫ່າງໄກສອກຫີຼກ. ມາເຖິງວັນທີ 2/5/1979 ແຂວງຫົວພັນໄດ້ປະກາດລົບລ້າງຄວາມບ່ໍ
ຮູ້ໜັງສືເປັນແຂວງທໍາອິດໃນປະເທດລາວ. ເພ່ືອເປັນການສັນລະເສີນຜົນງານການລົບລ້າງ



 

72 

ຄວາມບ່ໍຮູ້ໜັງສື ທີ່ເປັນແບບຢ່າງອັນດີໃຫ້ແກ່ທຸກໆເມືອງໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ເປັນບົດຮຽນ 
ໃຫ້ແກ່ຂະບວນການຈັດຕັ້ງລົບລ້າງຄວາມບ່ໍຮູ້ໜັງສື ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊາດອ່ືນໆໃນທົ່ວໂລກ, 
ອົງການອຸຍແນດສະໂກໄດ້ມອບລາງວັນສາກົນ "ກຣຸບສະກາຢາ" ໃຫ້ແກ່ເມືອງຊຽງຄ້ໍ ແຂວງ 
ຫົວພັນ; ຕ່ໍຈາກນ້ັນມາແຕ່ລະແຂວງ ກໍໄດ້ອອກແຮງສູ້ຊົນຈັດຕັ້ງການລົບລ້າງຄວາມບ່ໍຮູ້ໜັ
ງສືໃຫ້ກຸ່ມເປ້ົາໝາຍເປັນລໍາດັບມາ. ໃນຕ້ົນປີ 1984 ອົງການອຸຍແນດສະໂກໄດ້ມອບ
ລາງວັນ "ໂນມາ" ຊົມເຊີຍ ການລົບລ້າງຄວາມບ່ໍຮູ້ໜັງສືໃຫ້ແກ່ຕາແສງຍອດງ່ືມ, ເມືອງແປກ, 
ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ມາຮອດທ້າຍປີ 1984 ສປປ ລາວ ໄດ້ສໍາເລັດການລົບລ້າງຄວາມ 
ບ່ໍຮູ້ໜັງສືທົ່ວປະເທດໂດຍພ້ືນຖານ. 

ໃນວັນທີ 7 ສິງຫາ 1979 ໄດ້ມີກອງປະຊຸມປະສົມລະຫວ່າງ ຄະນະປະຈໍາສະພາ
ປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ສະພາລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບວຽກງານການສຶກສາ, ໄດ້ມີມະຕິຕົກລົງ 
ແຕ່ງຕ້ັງຄະນະຊ້ີນໍາຂະບວນການລົບລ້າງຄວາມບ່ໍຮູ້ໜັງສື ແລະ ບໍາລຸງວັດທະນະທໍາຂ້ັນ
ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖ່ິນ. ໃນນ້ີຄະນະຊ້ີນໍາຂ້ັນສູນກາງ ແມ່ນທ່ານປະທານສຸພານຸວົງ, ກໍາມະ 
ການກົມການເມືອງສູນກາງພັກ, ປະທານປະເທດ, ປະທານສະພາປະຊາຊົນສູງສຸດ, ປະ 
ທານສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ທັງເປັນປະທານຄະນະຊ້ີນໍາຂະບວນການລົບລ້າງຄວາມ
ບ່ໍຮູ້ໜັງສື ແລະ ບໍາລຸງວັດທະນະທໍາ. ຈາກນ້ັນມາວຽກງານບໍາລຸງວັດທະນະທໍາ ກໍໄດ້ເຕີບ
ໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການລົບລ້າງຄວາມບ່ໍຮູ້ໜັງສືແລ້ວນ້ັນ ໂດຍສະ 
ເພາະແມ່ນພະນັກງານກໍໄດ້ເຂ້ົາຮຽນຕ່ໍໃນຂ້ັນປະຖົມ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີລະດັບຈົບປະຖົມແລ້ວກໍ
ເຂ້ົາຮຽນຕ່ໍໃນຂ້ັນມັດທະຍົມໃນທົ່ວປະເທດ, ນັບແຕ່ຂ້ັນສູນກາງລົງໄປສູ່ຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ ໄດ້ມີ
ໂຮງຮຽນບໍາລຸງວັດທະນະທໍາຂ້ັນຕ່າງໆ ອີງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງທ້ອງຖ່ິນ
ຕົນເອງຄື: ຂ້ັນສູນກາງໄດ້ມີໂຮງຮຽນບໍາລຸງວັດທະນະທໍາຂ້ັນສູນກາງ 1 ແຫ່ງ ທີ່ຂ້ຶນກັບ
ການຄຸ້ມຄອງຂອງກະຊວງສຶກສາ ຊ່ຶງເອ້ີນຊ່ືວ່າ "ໂຮງຮຽນບໍາລຸງວັດທະນະທໍາກໍາມະກອນ- 
ຊາວນາ" ຕ້ັງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຮັບເອົາພະນັກງານຂ້ັນສູນກາງມາບໍາລຸງຍົກລະດັບ
ຊ້ັນມັດທະຍົມ, ປີ 1989 ໄດ້ຫັນເປັນໂຮງຮຽນບໍາລຸງວັດທະນະທໍາສູນກາງ ແລະ ຮອດປີ 
1992 ໄດ້ຫັນເປັນສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ເປັນສູນພັດທະນາການສຶກສາ
ນອກໂຮງຮຽນຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ. 

ປະຕິບັດຕາມຄໍາສ່ັງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 62/ນຍ, ລົງວັນທີ 8 ສິງຫາ 
1992 ວ່າດ້ວຍການເປີດບ້ັນລົບລ້າງຄວາມບ່ໍຮູ້ໜັງສື ແລະ ການຜັນຂະຫຍາຍແຜນງານ
ແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ສໍາເລັດຜົນ. ຄະນະພັກ, ອໍານາດການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ຂະແໜງການ 
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ສຶກສາໄດ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຄໍາສ່ັງດ່ັງກ່າວ ເພ່ືອເປັນທິດທາງສືບຕ່ໍເປີດຂະບວນການຮຽນ
ການສອນລົບລ້າງຄວາມບ່ໍຮູ້ໜັງສື ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ຍັງກືກ ແລະ ກືກຄືນຢ່າງເປັນຂະບວນ 
ຕ່ໍເນ່ືອງຕະຫຼອດມາ ໂດຍໄດ້ປັບປຸງເນ້ືອໃນຫັຼກສູດໃໝ່, ຮູບແບບ ແລະ ວິທີການຈັດຕ້ັງ
ການຮຽນການສອນໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະພາບຕົວຈິງ ແລະ ແບບແຜນການດໍາລົງຊີວິດຂອງ
ປະຊາຊົນບັນດາເຜ່ົາໂດຍເອົາ "ການອົບຮົມວິຊາຊີບຂ້ັນພ້ືນຖານຄວບຄູ່ໄປກັບການລົບລ້າງ 
ຄວາມບ່ໍຮູ້ໜັງສື ແລະ ບໍາລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາ". 

ກົມປະຊາສຶກສາ ແລະ ບໍາລຸງວັດທະນະທໍາ ຊ່ຶງໄດ້ສ້າງຕ້ັງຂ້ຶນພາຍຫັຼງປະເທດຊາດ 
ໄດ້ຮັບການສະຖາປະນາເປັນສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເປັນຕ້ົນມາ
ຈົນຮອດປີ 1993, ກະຊວງສຶກສາທິການໄດ້ມີຂ້ໍຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 319/ສສ/93, ລົງ
ວັນທີ 23/6/1993 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງຫ້ອງການ ແລະ ກົມ
ຕ່າງໆ, ໃນນ້ັນກົມປະຊາສຶກສາ ແລະ ບໍາລຸງວັດທະນະທໍາໄດ້ປ່ຽນຊ່ືມາເປັນ ກົມການສຶກ
ສານອກລະບົບໂຮງຮຽນ ຊ່ຶງມີບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ເປັນເສນາທິການໃຫ້ກະຊວງສຶກ
ສາໃນວຽກງານຕ່າງໆ ເຊ່ັນ: (1) ວຽກງານລົບລ້າງຄວາມບ່ໍຮູ້ໜັງສື, ການສຶກສາຂ້ັນປະຖົມ
ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ທຸກຊົນເຜ່ົາໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິງ ແລະ 
ຊົນເຜ່ົາທີ່ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫີຼກ ໃຫ້ມີລະດັບການສຶກສາຂ້ັນພ້ືນຖານ, (2) ວຽກງານບໍາ
ລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາຊ້ັນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ ແລະ ຕອນປາຍໃຫ້ພະນັກງານທະຫານ
ຕໍາຫຼວດ ແລະ (3) ການສ່ົງເສີມວິຊາຊີບຂ້ັນພ້ືນຖານໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ດ້ອຍໂອກາດທາງ 
ການສຶກສາ ແລະ ຜູ້ມີລາຍໄດ້ໜ້ອຍໃຫ້ມີລາຍໄດ້ເພ່ີມຂ້ຶນ ແລະ ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນສັງຄົມ
ໄດ້ຢ່າງມີຄວາມສຸກ. 
7.2 ຄວາມສໍາຄັນຂອງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ 

ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນມີບົດບາດສໍາຄັນ ໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດໃຫ້ຮູ້ອ່ານ, ຮູ້ຂຽນ, ຮູ້ຄິດໄລ່ເລກ, ບໍາລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາ ແລະ ສ່ົງເສີມວິຊາ
ອາຊີບເພ່ືອແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ ໃຫ້ມີຄວາມສາມາດສ້າງລາຍໄດ້ ເຮັດ
ໃຫ້ຄຸນນະພາບຊີວິດດີຂ້ຶນ. ແນວຄິດຂອງການຈັດການສຶກສານອກໂຮງຮຽນໃນ ສປປ ລາວ 
ແມ່ນ: "ຮຽນແລ້ວ ຮຽນອີກ ຮຽນເລ້ືອຍໆໄປ", "ເພ່ິງຕົນເອງກຸ້ມຕົນເອງ ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ
ດ້ວຍຕົນເອງ", "ຮຽນ, ຮູ້, ເຮັດ ແລະ ຄິດເປັນ" ເພ່ືອບັນລຸຈຸດປະສົງທີ່ວ່າ: "ຮຽນໜັງສືແມ່ນ
ຮັກຊາດ", "ຮຽນໜັງສືເພ່ືອພັດທະນາຕົນເອງ". ການຈັດການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແມ່ນ
ການຈັດການສຶກສາຕະຫຼອດຊີວິດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜ່ົາທຸກເພດໄວທີ່ບ່ໍມີໂອກາດ
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ໄດ້ຮັບການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ ເຊ່ັນ: ການສຶກສາຂ້ັນພ້ືນຖານ, ການບໍາລຸງຍົກລະດັບການ
ສຶກສາ, ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ການສຶກສາຕາມອັດທະຍາໄສ ຊ່ຶງມີລັກສະນະ
ກວ້າງຂວາງ, ຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ, ບ່ໍຈໍາກັດເວລາຄືກັບການສຶກສາພາກປົກກະຕິປ່ຽນແປງ
ໄດ້ ທັງໝົດນ້ີແມ່ນເພ່ືອເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜ່ົາ ໄດ້ມີໂອກາດຮຽນໃຫ້ມີຄວາມຮູ້
ຄວາມສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງເຂົາເຈ້ົາ ແລະ ສາມາດພັດທະນາຄຸນ
ນະພາບຊີວິດໃຫ້ດີຂ້ຶນ. ສັງລວມແລ້ວການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ປະກອບດ້ວຍການສຶກ
ສານອກໂຮງຮຽນລະບົບປົກກະຕິ ແລະ ການສຶກສາຕາມອັດທະຍາໄສ. ການສຶກສານອກ
ໂຮງຮຽນມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການສ່ົງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນໃນກຸ່ມເປ້ົາໝາຍ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນແມ່ຍິງ ແລະ ຊົນເຜ່ົາໃຫ້ໄດ້ຮັບການສຶກສາຂ້ັນພ້ືນຖານ ພ້ອມທັງມີຄວາມສາມາດນໍາ
ໃຊ້ຄວາມຮູ້ເຂ້ົາໃນການພັດທະນາຕົນເອງ, ສັງຄົມ ແລະ ຄອບຄົວ, ສ້າງເງ່ືອນໄຂ ແລະ 
ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ພະນັກງານສັງກັດລັດ, ກໍາມະກອນ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜ່ົາ 
ໄດ້ຮັບການສຶກສາຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ, ໄດ້ຝຶກອົບຮົມວິຊາອາຊີບຂ້ັນພ້ືນຖານເພ່ືອການດໍາລົງຊີ 
ວິດທີ່ດີຂ້ຶນ ພ້ອມທັງພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ທຽບເທົ່າ
ກັບການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ. ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນປະກອບດ້ວຍ ການລົບລ້າງຄວາມ
ບ່ໍຮູ້ໜັງສື, ການບໍາລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂ້ັນພ້ືນຖານ 
ໂດຍມີຮູບແບບການຮຽນການສອນແບບປະຈໍາທີ່, ແບບເຄ່ືອນທີ່ ແລະ ແບບທາງໄກ ຊ່ຶງເປັນ
ການສ້າງເງ່ືອນໄຂ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ພົນລະເມືອງລາວໄດ້ສຶກສາຮໍ່າຮຽນ ແລະ 
ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ. 

ໂຄງປະກອບການຈັດຕ້ັງຂອງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ປະກອບດ້ວຍກົມການ ສຶກ
ສານອກໂຮງຮຽນ, ຂະແໜງສຶກສານອກໂຮງຮຽນຢູ່ຂ້ັນແຂວງ, ໜ່ວຍງານສຶກສານອກໂຮງ 
ຮຽນຢູ່ຂ້ັນເມືອງ ໄປຕາມລະບົບກົງຈັກຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ນອກຈາກນ້ີ
ຍັງມີສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຂ້ັນພາກມີ 3 ແຫ່ງ ຊ່ຶງຕ້ັງຢູ່ສູນກາງທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈັນ 1 ແຫ່ງ, ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນພາກເໜືອຕ້ັງຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ສູນ
ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນພາກໃຕ້ຕ້ັງຢູ່ແຂວງຈໍາປາສັກ. ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ
ຂ້ັນແຂວງມີຢູ່ 16 ແຂວງທົ່ວປະເທດ (ຍັງບ່ໍທັນມີຢູ່ແຂວງບ່ໍແກ້ວ ແລະ ໄຊສົມບູນ), ມີສູນ
ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຂ້ັນເມືອງ 11 ແຫ່ງ ແລະ ມີສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ 317 ແຫ່ງ ຊ່ຶງ
ຕ້ັງຢູ່ລະດັບກຸ່ມບ້ານ ແລະ ເຂດຈຸດສຸມພັດທະນາ. ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຊ່ຶງພາລະ
ບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຕ້ົນຕໍແມ່ນ: (1) ຄ້ົນຄວ້າ, ວາງແຜນພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງ 
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ຮຽນ ແລະ ການຮຽນຕະຫຼອດຊີວິດ; (2) ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາຕ່າງໆກ່ຽວກັບການຄຸ້ມ
ຄອງ-ບໍລິຫານການສຶກສານອກໂຮງ ຮຽນ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ; (3) ຊ້ີນໍາການ
ພັດທະນາຫັຼກສູດ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດຫັຼກສູດຂອງການສຶກ 
ສານອກໂຮງຮຽນ; (4) ຊ້ີນໍາການສອບເສັງຈົບຊ້ັນລະບົບບໍາລຸງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ; 
(5) ຈັດຝຶກອົບຮົມ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດການຮຽນການສອນຂອງຄູການສຶກ
ສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ (6) ຄຸ້ມຄອງສູນພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ສູນການສຶກ
ສານອກໂຮງຮຽນປະຈໍາພາກ ແລະ ສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂ້ັນພ້ືນຖານ ຕາມການແບ່ງຂ້ັນ
ຄຸ້ມຄອງ. 

ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ໄດ້ເຄ່ືອນໄຫວປະຕິບັດຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້
າທີ່ຂອງຕົນພາຍໃຕ້ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ ແລະ ກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານ 
ມາເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍແມ່ນກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນໄດ້ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່
ຄະນະນໍາຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຊ່ຶງມີວິວັດທະນາການມາເປັນແຕ່ລະ
ໄລຍະຂອງການປະຕິວັດລາວ ກໍຄືປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການປະຕິບັດສອງໜ້າທີ່ຍຸດທະ
ສາດຄື ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດ ທັງເປັນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດຖະບານໃຫ້ປາກົດ 
ຜົນເປັນຈິງ. 
7.3 ນະໂຍບາຍກຽ່ວກັບການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ 

ວຽກງານສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແມ່ນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ພັກ ແລະ ລັດຖະບານໄດ້ຖື
ເປັນວຽກງານສໍາຄັນ ຊ່ຶງໄດ້ກໍານົດຢູ່ໃນມະຕິຂອງພັກແຕ່ລະໄລຍະ ເຊ່ັນ: ຄໍາຂັວນ "ຮຽນ
ໜັງສືແມ່ນຮັກຊາດ", ຕີສັດຕູໂຕໂງ່ຈ້າຫ້ຼາຫັຼງ, ຮຽນໜັງສືເພ່ືອພັດທະນາຕົນເອງ ແລະ 
ອ່ືນໆ. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາປີ 2008 ໄດ້ກໍານົດເອົາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນເຂ້ົາ
ເປັນລະບົບເອກະພາບຂອງການສຶກສາແຫ່ງຊາດ, ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກົດ
ໝາຍການສຶກສາປີ 2012, ເປ້ົາໝາຍທີ 2 ຂອງເປ້ົາໝາຍສະຫັດສະວັດດ້ານການພັດທະນາ
ຮອດປີ 2015 ແມ່ນໃຫ້ບັນລຸການສຶກສາຊ້ັນປະຖົມ ແລະ ແຜນງານແຫ່ງການສຶກສາເພ່ືອ
ທຸກຄົນແຕ່ປີ 2003-2015 ສໍາລັບເປ້ົາໝາຍທີ 3 ແມ່ນຮັບປະກັນໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່
ໄດ້ເຂ້ົາເຖິງການຮຽນ ແລະ ການຮຽນທັກສະຊີວິດຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ເປ້ົາໝາຍທີ 4 ແມ່ນ
ຮັບປະກັນໃຫ້ຜູ້ໃຫຍ່ທຸກຄົນໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິງໃຫ້ລົບລ້າງຄວາມບ່ໍຮູ້ໜັງສື 50% 
ແລະ ມີຄວາມສະເໝີພາບໃນການເຂ້ົາເຖິງການສຶກສາຂ້ັນພ້ືນຖານ ແລະ ມີການສຶກສາຂ້ັນ
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ພ້ືນຖານຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ. ກະຊວງສຶກສາທິການໄດ້ອອກຂ້ໍກໍານົດວ່າດ້ວຍການສຶກສານອກ
ລະບົບໂຮງຮຽນຂອງ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງໄດ້ນໍາໃຊ້ແຕ່ປີ 1998 ເປັນຕ້ົນມາ. ນອກຈາກນ້ີ, ໃນປີ 
2015 ຢູ່ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ ຍັງໄດ້ກໍານົດກ່ຽວກັບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, 
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກໍໄດ້ມີແຜນຍຸດທະສາດການປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາ
ແຫ່ງຊາດແຕ່ປີ 2006-2015 ຊ່ຶງໄດ້ກໍານົດວຽກງານສຶກສານອກໂຮງຮຽນຢ່າງລະອຽດ, 
ນອກຈາກນ້ີ, ຍັງມີນິຕິກໍາຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ເປັນຕ້ົນແມ່ນຂ້ໍຕົກລົງ
ຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍການສຶກສາທຽບເທົ່າ, 
ການບໍາລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາຊ້ັນມັດທະຍົມ, ການຈັດຕ້ັງ ແລະ ເຄ່ືອນໄຫວຂອງສູນ
ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ. 
7.4 ຜົນສໍາເລດັຂອງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ 

ພາຍຫັຼງປະເທດຊາດໄດ້ສະຖາປະນາເປັນ ປະເທດສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ 
ປະຊາຊົນລາວ, ໄລຍະແຕ່ປີ 1975-1985 ວຽກງານປະຊາສຶກສາ ແລະ ບໍາລຸງວັດທະນະ
ທໍາໄດ້ສືບຕ່ໍ ໂດຍເລ່ັງໃສ່ລົບລ້າງຄວາມບ່ໍຮູ້ໜັງສືໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາ ເຜ່ົາ ແລະ ຍົກລະດັບ 
ການສຶກສາໃຫ້ພະນັກງານ ທະຫານ ຕໍາຫຼວດ. ໄລຍະນ້ັນທົ່ວປະເທດມີໂຮງຮຽນບໍາລຸງ
ວັດທະນະທໍາ 97 ແຫ່ງ, ໃນນ້ັນມີໂຮງຮຽນບໍາລຸງຂ້ັນສູນກາງ 1 ແຫ່ງ, ຂ້ັນແຂວງ 15 ແຫ່ງ 
ແລະ ຂ້ັນເມືອງ 61 ແຫ່ງ ແລະ ໂຮງຮຽນຊາວໜຸ່ມຊົນ ເຜ່ົາ 20 ແຫ່ງ. ໄລຍະນ້ີມີ
ພະນັກງານ ແລະ ປະຊາຊົນຈົບຊັ້ນປະຖົມ 193.013 ຄົນ, ຈົບຊ້ັນມັດທະຍົມ 11.518 
ຄົນ ຈົບຊັ້ນອຸດົມ 1.157 ຄົນ. ມາຮອດປີ 1984 ທົວ່ປະເທດໄດ້ສໍາເລັດການລົບລ້າງ
ຄວາມບ່ໍຮູ້ໜັງສື ແລະ ໄດ້ຈັດພິທີປະກາດໃນທົ່ວປະເທດ. ໃນນ້ີແມ່ນເມືອງຫາດຊາຍຟອງ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສໍາເລັດເປັນເມືອງທໍາອິດຂອງປະເທດ ຊ່ຶງໄດ້ຈັດພິທີປປະກາດຈົບ
ຊ້ັນປະຖົມບໍາລຸງ ໃນວັນທີ 8 ກັນຍາ ປີ 1995. 
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ພິທີປະກາດລົບລ້າງຄວາມບ່ໍຮູ້ໜັງສືແຕ່ລະແຂວງໃນຊຸມປີ 1979-1984 

 
ພິທີປະກາດລົບລ້າງຄວາມບ່ໍຮູ້ໜັງສືແຕ່ລະແຂວງໃນຊຸມປີ 1979-1984 

ພາຍຫັຼງທີ່ປະກາດລົບລ້າງຄວາມບ່ໍຮູ້ໜັງສືແລ້ວ, ຫຼາຍບ່ອນແມ່ນບ່ໍສືບຕ່ໍບໍາລຸງຍົກ
ລະດັບການສຶກສາຊ້ັນປະຖົມ ຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ກຸ່ມເປ້ົາໝາຍຈໍານວນໜຶ່ງກືກໜັງສືຄືນ. ໂຮງຮຽນ 
ບໍາລຸງຈໍານວນໜຶ່ງກໍຢຸດຕິການຮຽນການສອນ ແລະ ຜູ້ຮຽນແຕ່ລະຊ້ັນຫຸຼດໜ້ອຍຖອຍລົງ, 
ທັງນ້ີກໍຍ້ອນວ່າສ່ິງແວດລ້ອມທາງສັງຄົມມີການປ່ຽນແປງ, ເນ້ືອໃນ, ຮູບແບບ ແລະ ວິທີຈັດ
ຕ້ັງການຮຽນການສອນ ບ່ໍສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ຄວາມຮຽກຮ້ອງ
ຕ້ອງການຂອງຜູ້ຮຽນ. ຈາກສະພາບຄືດ່ັງກ່າວ ຈໍານວນຜູ້ຮຽນຈົບລົບລ້າງຄວາມບ່ໍຮູ້ໜັງສື
ມີພຽງ 127.189 ຄົນ, ຈົບຊັ້ນປະຖົມບໍາລຸງໄດ້ 96.617 ຄົນ, ມີ 3 ເມືອງປະກາດຈົບຊ້ັນ
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ປະຖົມບໍາລຸງ, ຈົບມັດທະຍົມບໍາລຸງຕອນຕ້ົນ 8.473 ຄົນ, ຈົບມັດທະຍົມບໍາລຸງຕອນປາຍ 
4.023 ຄົນ ແລະ ຈົບອົບຮົມວິຊາຊີບຂ້ັນພ້ືນ ຖານ 2.935 ຄົນ. 

 

ວັນທີ 1-2 ພຶດສະພາ 

1979 

ວັນທີ 5-6 ມັງກອນ 1981 ວັນທີ 29-30 ມິຖຸນາ 

1981 

 

ວັນທີ 15-16 ທັນວາ 

1984 

ປ້ຶມບົດລາຍງານການລົບລ້າງຄວາມບ່ໍຮູ້ໜັງສືຂອງແຂວງ 

ບົດລາຍງານການລົບລ້າງຄວາມບ່ໍຮູ້ໜັງສືຂອງແຂວງທີ່ຈັດພິທີປະກາດລົບລ້າງຄວາມບ່ໍຮູ້
ໜັງສື 
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ຕາຕະລາງທີ 1: ຈໍານວນຜູ້ຮຽນເກນອາຍຸ 15-45 ປີ ຈົບລົບລ້າງຄວາມບ່ໍຮູ້ໜັງສື ແຕ່ສົກປີ  

1975-1985 

ລ/ດ 
ຊ່ືແຂວງທີ່ປະກາດລົບ

ລ້າງ 
ຄວາມບ່ໍຮູ້ໜັງສື 

ຈໍານວນ 
ທີ່ລົບລ້າງ
ໄດ້ 

ຄິດເປັນ
ເປີເຊັນ 

(%) 

ວັນ, ເດືອນ, ປີ
ປະກາດລົບລ້າງ
ຄວາມບ່ໍຮູ້ໜັງສື 

1 ຫົວພັນ 44.254 100 01-02/05/1979 

2 ກໍາແພງນະຄອນ
ວຽງຈັນ 

6.387 100 14/07/1979 

3 ຫຼວງພະບາງ 79.533 98,14 14/04/1980 

4 ຊຽງຂວາງ 30.066 100 05-06/01/1981 

5 ບໍລິຄໍາໄຊ 83.158 99,29 06/03/1981 

6 ວຽງຈັນ 83.158 99,29 14-15/03/1981 

7 ໄຊຍະບູລີ 46.952 99,50 29-30/05/1981 

8 ຜ້ົງສາລີ 26.558 98,33 01-02/07/1981 

9 ອຸດົມໄຊ 64.208 99,02 09-10/02/1983 

10 ຈໍາປາສັກ 75.741 99,65 29-30/06/1981 

11 ສາລະວັນ/ເຊກອງ 59.306 98,00 08/10/1983 

12 ອັດຕະປື 21.277 93,34 07-08/03/1984 

13 ຄໍາມ່ວນ 63.785 97,92 13-14/05/1984 

14 ຫຼວງນ້ໍາທາ 27.631 95,97 26/05/1984 

15 ສະຫວັນນະເຂດ 11.871 99,76 15-16/12/1984 

16 ບ່ໍແກ້ວ 16.041 97,77 23-24/12/1984 

 ລວມ: 755.768 98,75  

ໂດຍປະຕິບັດຕາມມະຕິ ແລະ ແຜນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ກະຊວງສຶກ
ສາທິການ ຈຶ່ງໄດ້ວາງທິດທາງແຜນການວຽກງານການສຶກສາອອກໃນປີ 1996-2000 
ໂດຍສ້າງເປັນ 5 ແຜນງານຄື: ແຜນງານສາມັນສຶກສາ ແລະ ອະນຸບານສຶກສາ, ແຜນງານ
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ການສຶກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນ, ແຜນງານການກ່ໍສ້າງ ແລະ ບໍາລຸງຄູ, ແຜນງານອາຊີວະ
ສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊ້ັນສູງ ແລະ ແຜນງານການບໍລິຫານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການ
ສຶກສາ ເພ່ືອແກ້ໄຂສະພາບການດ່ັງກ່າວ, ນັບແຕ່ປີ 1996 ເປັນຕ້ົນມາກະຊວງສຶກສາທິ
ການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ປັບປຸງວິທີການຈັດຕັ້ງຄຸ້ມຄອງ, ເນ້ືອໃນ ແລະ ຮູບແບບການຮຽນການ
ສອນ ໃນການລົບລ້າງຄວາມບ່ໍຮູ້ໜັງສື ແລະ ບໍາລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາຄືນໃໝ່ ໂດຍ
ເອົາການຮຽນໜັງສືຄວບຄູ່ກັບການອົບຮົມວິຊາຊີບ, ເຮັດໃຫ້ການຮຽນຕິດພັນກັບຜົນປະ 
ໂຫຍດ ແລະ ການຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງຜູ້ຮຽນໃຫ້ດີຂ້ຶນ. ວຽກງານການສຶກສາ
ນອກໂຮງຮຽນກໍໄດ້ປັບປຸງດີຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເງິນອຸດໜູນຄູອາສາສະໝັກ
ກໍເພ່ີມຂ້ຶນ ເຮັດໃຫ້ການລະດົມຄູສອນໄປສອນກໍມີຄວາມສະດວກກວ່າເກ່ົາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ 
ການຮຽນລົບລ້າງຄວາມບ່ໍຮູ້ໜັງສື ແລະ ບໍາລຸງຍົກລະດັບຊ້ັນປະຖົມກໍຄ່ອຍໆດີຂ້ຶນເທື່ອລະ
ກ້າວ ຊ່ຶງສະແດງອອກຈໍານວນຜູ້ຮຽນຈົບລົບລ້າງຄວາມບ່ໍຮູ້ໜັງສືເພ່ີມຂ້ຶນເປັນ 659.120 ຄົນ, 
ຍິງ 365.376 ຄົນ, ຊາຍ 293.744 ຄົນ, ຈົບບໍາລຸງຊ້ັນປະຖົມເພ່ີມຂ້ຶນເປັນ 338.409 ຄົນ, 
ຍິງ 177.281 ຄົນ, ຊາຍ 161.128 ຄົນ. 

ຜົນສໍາເລັດທີ່ຍາດມາໄດ້ໄລຍະນ້ີນ້ັນ ດ້ານໜຶ່ງກໍແມ່ນຍ້ອນອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນ 
ເປັນຕ້ົນແມ່ນອົງການອຸຍແນດສະໂກ ແລະ ອົງການອຸຍນີເຊັບ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນສ້າງສູນ
ຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນຂ້ຶນເປັນຕົວແບບທົດລອງຢູ່ແຂວງຫຼວງນ້ໍາທາ, ຊຽງຂວາງ, ໄຊຍະບູລີ, ວຽງຈັນ, 
ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ ແລະ ຈໍາປາສັກ ຊ່ຶງເປັນບ່ອນຈັດການຮຽນການສອນລົບລ້າງ
ຄວາມບ່ໍຮູ້ໜັງສື, ບໍາລຸງຍົກລະດັບຊ້ັນປະຖົມ ຄວບຄູ່ກັບການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂ້ັນພ້ືນຖານ. 

ຈາກຂະບວນການລົບລ້າງຄວາມບ່ໍຮູ້ໜັງສື ແລະ ບໍາລຸງຊ້ັນປະຖົມມີຂະບວນດີຂ້ຶນ, 
ມາຮອດສົກປີ 2008-2009 ອັດຕາການຮູ້ໜັງສືໃນເກນອາຍຸ 15-40 ເພ່ີມຂ້ຶນເປັນ 
83,30%, ອັດຕາການຮູ້ໜັງສືໃນເກນອາຍຸ 15 ຂ້ຶນໄປເພ່ີມຂ້ຶນເປັນ 78,51%. ໃນປີ 2001 
ອົງການອຸຍແນດສະໂກຮ່ວມກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ໄດ້ດໍາເນີນການສໍາຫຼວດອັດຕາ
ການຮູ້ໜັງສືທົ່ວປະເທດ ເຫັນໄດ້ວ່າປະຊາຊົນໃນເກນອາຍຸ 15 ປີ ຂ້ຶນໄປແມ່ນ 68,7% 
ແລະ ເກນອາຍຸ 15-24 ປີ ແມ່ນ 80,3% (ຕາມການລາຍງານຕົນເອງຂອງຜູ້ຕອບແບບ
ສອບຖາມ). ຕາມການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງໃນປີ 2005, ເຫັນໄດ້ວ່າອັດຕາການຮູ້ໜັງສື
ເພ່ີມຂ້ຶນຄື: ປະຊາຊົນໃນເກນອາຍຸ 15-19 ປີແມ່ນ 85,3%, ເກນອາຍຸ 20-24 ປີແມ່ນ 
82,2% (ຕາມການລາຍງານຕົນເອງຂອງຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມ). ຜົນການສໍາຫຼວດແຮງ
ງານ ປີ 2010 ໂດຍສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ເຫັນໄດ້ວ່າອັດຕາການຮູ້ໜັງສືຂອງປະຊາຊົນໃນ
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ເກນອາຍຸ 15-64 ປີ ແມ່ນ 81,3%, ຍິງ 75,3% ແລະ ຊາຍ 87,5%. ເກນອາຍຸ 15-24 ປີ 
ແມ່ນ 89,1%, ຍິງ 86,0% ແລະ ຊາຍ 92,4%. ເກນອາຍຸ 15-39 ປີ ແມ່ນ 84,7%, ຍິງ 
80,3% ແລະ ຊາຍ 89,3%. 

ປີ 1990 ກອງປະຊຸມສຶກສາໂລກຈັດຂຶ້ນທີ່ຈອມທຽນ ປະເທດໄທ ໄດ້ກໍານົດວິໄສ
ທັດ ໂດຍອອກມະຕິຂອງກອງປະຊຸມວ່າ: ທຸກປະເທດໃນໂລກຕ້ອງສະໜອງຄວາມ
ຕ້ອງການການສຶກສາຂ້ັນພ້ືນຖານເພ່ືອທຸກຄົນ ຊ່ຶງມັນໄດ້ເລ່ີມຈາກການຮຽກຮ້ອງໃນສາ 
ກົນກ່ຽວກັບທຸກຄົນມີສິດໃນການໄດ້ຮັບການສຶກສາ. ຈາກນ້ັນ 10 ປີຕ່ໍມາ, ຄືວັນທີ 26-28 
ເມສາ 2000 ໄດ້ມີກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການສຶກສາທີ່ນະຄອນ ຫຼວງດັກກາ
ປະເທດເຊເນການ ໂດຍມີຜູ້ຕາງໜ້າລັດຖະບານ, ອົງການຈັດ ຕ້ັງສາກົນ, ອົງການຈັດຕ້ັງທີ່
ບ່ໍສັງກັດລັດຖະບານ, ສະຖາບັນການເງິນສາກົນເຂ້ົາຮ່ວມ ແລະ ປະກາດເປ້ົາໝາຍຍຸດທະ
ສາດອອກ ຊ່ຶງມີ 6 ຈຸດໝາຍສໍາລັບປີ 2015. ໃນນ້ັນເປ້ົາໝາຍ ທີ 3 ແມ່ນ ຮັບປະກັນໃຫ້
ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ໄດ້ເຂ້ົາຮຽນໜັງສື ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະຊີວິດເໝາະສົມ ແລະ 
ເປ້ົາໝາຍທີ 4 ແມ່ນເພ່ີມອັດຕາການຮູ້ໜັງສືຂອງຜູ້ໃຫຍ່ໃຫ້ໄດ້ 50% ໂດຍສະເພາະເພດ
ຍິງ ແລະ ສະເໝີພາບໃນການເຂ້ົາຮຽນການສຶກສາຂ້ັນພ້ືນຖານ ແລະ ການສຶກສາຢ່າງຕ່ໍ
ເນ່ືອງສໍາລັບຜູ້ໃຫຍ່ທຸກຄົນ. 

ລັດຖະບານແຫ່ງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໃນນາມເປັນ
ພາຄີສາກົນກອງປະຊຸມດ່ັງກ່າວ ແລະ ເພ່ືອສູ້ຊົນປະຕິບັດ 6 ຈຸດໝາຍ ໄດ້ມອບໃຫ້
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ພັດທະນາແຜນງານແຫ່ງຊາດການສຶກສາ ເພ່ືອທຸກຄົນ 
(EFA) ສໍາລັບ 2003-2015 ຊ່ຶງໄດ້ກໍານົດ 6 ເປ້ົາໝາຍ ໃນນ້ີສໍາລັບການສຶກສານອກ
ໂຮງຮຽນມີ 2 ເປ້ົາໝາຍຄື: (1) ຮັບປະກັນຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງການຮຽນ
ຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ຜ່ານການຮຽນ ແລະ ທັກສະຊີວິດຢ່າງເໝາະສົມ, (2) ຮອດປີ 
2015 ບັນລຸຜົນສໍາເລັດໃນການປັບປຸງການຮຽນໜັງສືຂອງຜູ້ໃຫຍ່ໃຫ້ໄດ້ 50% ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິງ, ຄວາມສະເໝີພາບໃນການເຂ້ົາຮຽນການສຶກສາຂ້ັນພ້ືນຖານ ແລະ 
ການສຶກສາແບບຕ່ໍເນ່ືອງສໍາລັບຜູ້ໃຫຍ່ທຸກຄົນ. ໃນພາກປະຕິບັດແຜນງານແຫ່ງຊາດການ
ສຶກສາເພ່ືອທຸກຄົນ ໄດ້ມີການເຊ່ືອມໂຍງເຂ້ົາກັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ເປ້ົາໝາຍສະຫັດສະ
ວັດດ້ານການພັດທະນາ, ແຜນຍຸດທະສາດເພ່ືອການເຕີບໂຕ ແລະ ການລົບລ້າງຄວາມ 
ທຸກຍາກແຫ່ງຊາດຂອງລັດຖະບານຢ່າງກົມກຽວ. ອີກດ້ານໜຶ່ງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ
ແຫ່ງສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຊ່ຶງປະກາດໃຊ້ໃນປີ 2008 ໄດ້ລະບຸວ່າ 
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ພົນລະເມືອງທຸກຄົນ ໂດຍບ່ໍຈໍາແນກຊົນເຜ່ົາ, ເຊ້ືອຊາດ, ສາສະໜາ, ເພດ, ໄວ ແລະ 
ຖານະທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມລ້ວນແຕ່ມີສິດໄດ້ຮັບການສຶກສາ ແລະ ໄດ້ກໍານົດເອົາ
ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ເປັນອົງປະກອບໜຶ່ງຂອງລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດຄຽງຄູ່ກັນ
ໄປໃນທຸກຊ້ັນ, ທຸກຂ້ັນການສຶກສາ ຊ່ຶງມີເນ້ືອໃນຫັຼກສູດ ແລະ ຖານະທຽບເທົ່າກັນ. 

ໃນການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງທີ່ຢູ່ອາໄສປີ 2005 ປະຊາກອນໃນເກນອາຍຸ 15 ປີ
ຂ້ຶນໄປບ່ໍຮູ້ໜັງສືມີຈໍານວນ 929.407 ຄົນ, ເປັນຍິງ 634.935 ຄົນ ແລະ ຊາຍ 294.472 
ຄົນ. ການບໍລິການ ແລະ ຈັດການຮຽນການສອນບ່ໍທັນທົ່ວເຖິງ ເປັນຕ້ົນແມ່ນເຂດຫ່າງໄກ
ສອກຫີຼກ ເຊ່ັນ: ໃນສົກຮຽນ 2010-2011 ຈໍານວນຜູ້ບ່ໍຮູ້ໜັງສືມີ 314.518 ຄົນ, ຍິງ 
198.728 ຄົນ, ຊາຍ 115.790 ຄົນ ຊ່ຶງໄດ້ກາຍເປັນສ່ິງທ້າທາຍຂອງພວກເຮົາ. ສະນ້ັນຈຶ່ງ
ໄດ້ສືບຕ່ໍຈັດການຮຽນການສອນມາຕາມລໍາດັບ, ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຮູ້ໜັງສືແລ້ວກໍໄດ້ສືບຕ່ໍບໍາລຸງ
ໃຫ້ຈົບຊັ້ນປະຖົມ ໂດຍປະຕິບັດຕາມຫັຼກສູດການສຶກສາຂ້ັນພ້ືນຖານນອກໂຮງຮຽນແຫ່ງ
ຊາດ ຊ່ຶງມີປະຊາຊົນກຸ່ມເປ້ົາໝາຍໃນເກນອາຍຸ 15-45 ປີຮຽນຈົບລະດັບລົບລ້າງຄວາມບ່ໍ
ຮູ້ໜັງສື ແລະ ບໍາລຸງຍົກລະດັບຊ້ັນປະຖົມ ແຕ່ປີ 1991 ເຖິງ 2015 ທົວ່ປະເທດມີ 
942.018 ຄົນ, ເປັນຍິງ 527.898 ຄົນ ແລະ ຊາຍ 414.120 ຄົນ; ຈົບຊ້ັນປະຖົມບໍາລຸງ
ໄດ້ທັງໝົດ 639.690 ຄົນ, ເປັນຍິງ 338.520 ຄົນ ແລະ ຊາຍ 301.170 ຄົນ. 

ຕາຕະລາງທີ 2: ຕົວຊ້ີບອກການລົບລ້າງຄວາມບ່ໍຮູ້ໜັງສື ແລະ ບໍາລຸງຈົບຊ້ັນປະຖົມ 

ຕົວຊ້ີບອກ 2000 2005 2010 2015 

ຈໍານວນຈົບລົບລ້າງຄວາມບ່ໍຮູ້ໜັງສື 15-
45 ປີ 

268.07
4 

198.40
7 

260.27
6 

124.30
1 

ຈໍານວນຈົບບໍາລຸງຍົກລະດັບ ຈົບຊ້ັນ
ປະຖົມ 

94.704 
125.60

9 
177.09

5 
163.57

9 

ອັດຕາການຮູ້ໜັງສື 15-24 ປີ 80,3% 83,9% 89,1% 90% 

ອັດຕາການຮູ້ໜັງສື 15 ປີຂ້ຶນໄປ 68,7% 72,7% 81,3% 98% 

ຈໍານວນເມືອງປະກາດຈົບຊ້ັນປະຖົມ
ບໍາລຸງ 

12 10 55 71 
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ໝາຍເຫດ: 

1. ຈໍານວນຈົບລົບລ້າງຄວາມບ່ໍຮູ້ໜັງສື ແລະ ຈົບປະຖົມແມ່ນຜົນສໍາເລັດໄລຍະ 5 ປີ. 
2. ປີ 2000 ແມ່ນການສໍາຫຼວດອັດຕາການຮູ້ໜັງສື, ປີ 2005 ແມ່ນການສໍາຫຼວດ

ພົນລະເມືອງ, ປີ 2010 ແມ່ນການສໍາຫຼວດແຮງງານທົ່ວປະເທດ. ປີ 2015 ແມ່ນການ
ຄາດຄະເນຈາກສະຖາບັນສະຖິຕິຂອງອຸຍ ແນດສະໂກ. 

3. ຈໍານວນເມືອງປະກາດຈົບຊ້ັນປະຖົມບໍາລຸງແມ່ນຜົນສໍາເລັດຂອງແຕ່ລະປີ. 

ສະຖຕິິຈໍານວນຜູ້ຮຽນຈົບລບົລ້າງຄວາມບໍ່ຮູ້ໜັງສືແຕ່ປີ 2000-2015 

 

ສະຖິຕິຈໍານວນຜູ້ຮຽນຈົບລົບລ້າງຄວາມບ່ໍຮູ້ໜັງສື ແຕ່ປີ 2000-2015 

ການຮຽນການສອນລົບລ້າງຄວາມບ່ໍຮູ້ໜັງສື ແລະ ບໍາລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາ
ຊ້ັນປະຖົມ ໄດ້ສືບຕ່ໍຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແຕ່ເຂດຕົວເມືອງຮອດເຂດຊົນນະບົດ
ຫ່າງໄກສອກຫີຼກສະແດງອອກໃນສົກຮຽນ 2014-2015 ນັກຮຽນຈົບລະດັບລົບລ້າງຄວາມ
ບ່ໍຮູ້ໜັງສື 6.402 ຄົນ ເປັນຍິງ 3.864 ຄົນ, ຊາຍ 2.538 ຄົນ; ຈົບຊັ້ນປະຖົມບໍາລຸງມີທັງໜົ
ດ 18.575 ຄົນ, ເປັນຍິງ 10.617 ຄົນ, ຊາຍ 7.958 ຄົນ ຊ່ຶງຜ່ານການຕິດຕາມປະເມີນ
ຜົນເຫັນວ່າ ປະຊາຊົນກຸ່ມເປ້ົາໝາຍສາມາດຮຽນຈົບຫັຼກສູດທີ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ 
ກິລາວາງອອກ ແລະ ໄດ້ຈັດພິທີປະກາດຈົບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາບໍາລຸງມາເປັນລໍາດັບ ເລ່ີມ
ຈາກຈັດຢູ່ຂ້ັນບ້ານ, ຂ້ັນເມືອງ ແລະ ຂ້ັນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງຄື: ປີ 2010 ແມ່ນນະຄອນ 
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ຫຼວງວຽງຈັນ, ປີ 2011 ແຂວງຈໍາປາສັກ; ປີ 2012 ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງອຸດົມໄຊ; 
ປີ 2013 ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ຫຼວງນ້ໍາທາ, ບໍລິຄໍາໄຊ, ໄຊຍະບູລີ, ບ່ໍແກ້ວ ແລະ ຫົວພັນ; ປີ 
2014 ແຂວງ ສາລະວັນ, ອັດຕະປື, ຄໍາມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ເຊກອງ, ວຽງຈັນ ແລະ ປີ 
2015 ແມ່ນແຂວງ ຜ້ົງສາລີ, ແຂວງ ໄຊສົມບູນເປັນແຂວງສຸດທ້າຍຂອງທົ່ວປະເທດ. ມາ
ຮອດສົກຮຽນ 2014-2015 ທົວ່ປະເທດ ໄດ້ສໍາເລັດການສຶກສາຈົບຊັ້ນປະຖົມບໍາລຸງ 
ຊ່ຶງລວມມີ 148 ເມືອງຂອງ 17 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊ່ຶງໄດ້ຈັດງານໂຮມ
ຊຸມນຸມລະດັບຊາດ ເພ່ືອປະກາດຈົບຊ້ັນປະຖົມບໍາລຸງທົ່ວປະເທດຢ່າງເປັນທາງການໃນ
ວັນທີ 28 ສິງຫາ 2015. 

 

    
 

    
 

ການຮຽນການສອນລົບລ້າງຄວາມບ່ໍຮູໜັ້ງສື ແລະ ບໍາລຸງຊ້ັນປະຖົມສຶກສາແຕ່ປີ 2000-2015 
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ສະຖິຕິຜູ້ຮຽນຈົບຊ້ັນປະຖົມສຶກສາບໍາລຸງ ແຕ່ປີ 2000-2015 

 

ພິທີປະກາດຈົບຊ້ັນປະຖົມສຶກສາບໍາລຸງທົ່ວເມືອງ ແລະ ແຂວງ 
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ຄຽງຄູ່ກັບວຽກງານລົບລ້າງຄວາມບ່ໍຮູ້ໜັງສື ແລະ ບໍາລຸງຊ້ັນປະຖົມແລ້ວ, ວຽກງານ 
ບໍາລຸງມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕ້ົນ ແລະ ບໍາລຸງມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍກໍໄດ້ຂະຫຍາຍ 
ຕົວທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ. ແຕ່ປີ 1991-2015 ມີຜູ້ຮຽນຈົບຊ້ັນມັດທະຍົມ
ຕອນຕ້ົນບໍາລຸງ 138.623 ຄົນ ເປັນຍິງ 66.029 ຄົນ ແລະ ຊາຍ 72.594 ຄົນ; ຈົບມັດທະ 
ຍົມຕອນປາຍບໍາລຸງ 43.442 ຄົນ ເປັນຍິງ 66.029 ຄົນ ແລະ ຊາຍ 72.594 ຄົນ. ສໍາລັບ
ສົກຮຽນ 2014-2015 ມີຜູ້ຮຽນຈົບຊ້ັນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນບໍາລຸງໄດ້ 48.558 ຄົນ ເປັນຍິງ 
25.589 ຄົນ, ຊາຍ 22.969 ຄົນ; ຈົບຊ້ັນມັດທະຍົມຕອນປາຍໄດ້ 2.177 ຄົນເປັນຍິງ 
777 ຄົນ ແລະ ຊາຍ 1.400 ຄົນ. ທົ່ວປະເທດປະກາດຈົບຊ້ັນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນທົ່ວເມືອງ 
ໄດ້ 45 ເມືອງ (2014-2015) ແລະ ປະກາດຈົບທົ່ວແຂວງໄດ້ 1 ແຂວງຄື: ແຂວງໄຊຍະບູລີ 
ໄດ້ຈັດພິທີປະກາດຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນທົ່ວແຂວງ ໃນວັນທີ 27 ກຸມພາ 2015 ຊ່ຶງ
ເປັນແຂວງທໍາອິດຂອງທົ່ວປະເທດ ແລະ ກຽມຈະປະກາດໃນຕ່ໍໜ້າມີແຂວງຊຽງຂວາງ 
ແລະ ນະຄອນຫຼວງ. 

ຕາຕະລາງທີ 3: ຕົວຊ້ີບອກການບໍາລຸງຊ້ັນມັດທະຍົມສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂ້ັນ

ພ້ືນຖານ 

ຕົວຊ້ີບອກ 2000 2005 2010 2015 

ຈໍານວນບໍາລຸງຍົກລະດັບຈົບຊ້ັນ
ມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ 

4.312 4.695 6.365 116.222 

ຈໍານວນບໍາລຸງຍົກລະດັບຈົບຊ້ັນ
ມັດທະຍົມຕອນປາຍ 

7.806 11.128 8.501 10.894  

ຈໍານວນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂ້ັນ
ພ້ືນຖານ 

8.017 15.413 12.660 7.673  

ຈໍານວນເມືອງປະກາດຈົບຊ້ັນ
ມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ 

0 0 25 20 
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ສະຖິຕິຜູ້ຮຽນຈົບຊ້ັນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕ້ົນບໍາລຸງ ແຕ່ປີ 2000-2015 

 

ສະຖິຕິຜູ້ຮຽນຈົບຊ້ັນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍບໍາລຸງ ແຕ່ປີ 2000-2015 

ນອກຈາກນ້ີປະຊາຊົນ ແລະ ກຸ່ມສົນໃຈຍັງໄດ້ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂ້ັນພ້ືນຖານໄດ້ 
2.372 ຄົນ, ຍິງ 1.659ຄົນ, ຊາຍ 713 ຄົນ ຊ່ຶງໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາມີວິຊາອາຊີບ ເພ່ືອ
ການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ເຮດັໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ດີຂ້ຶນ ທັງເປັນການປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນ
ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ 3 ສ້າງຂອງລັດຖະບານອີກດ້ວຍ. 
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ສະຖິຕິຜູ້ຮຽນຈົບຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂ້ັນພ້ືນຖານ ແຕ່ປີ 2000-2015 

ຕາຕະລາງທີ 4: ຕົວຊ້ີບອກສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ 

ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ 2000 2005 2010 2015 
ຄາດໝາຍ

2015 

ຈໍານວນສູນການສຶກສານອກໂຮງ 
ຮຽນພາກ 

3 3 3 3 3 ແຫ່ງເດີມ 

ຈໍານວນສູນການສຶກສານອກ 
ໂຮງຮຽນຂ້ັນແຂວງ 

0 0 0 16 18 

ຈໍານວນສູນການສຶກສານອກ 
ໂຮງຮຽນຂ້ັນເມືອງ 

0 0 0 6 148 

ສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂ້ັນພ້ືນຖານ
ຂອງແຂວງ 

3 3 8 0 0 

ໂຮງຮຽນບໍາລຸງແຂວງ 10 10 10 16 0 

ໂຮງຮຽນບໍາລຸງເມືອງ 22 22 6 11 0 

ຈໍານວນສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ 298 340 298 317  
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7.5 ຮູບແບບ ແລະ ຜົນສໍາເລດັຂອງການຈັດການຮຽນການສອນສໍາລບັລບົລ້າງຄວາມ
ບໍ່ຮູ້ໜັງສື ແລະ ບໍາລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາຈົບຊັ້ນປະຖົມທົ່ວປະເທດ 
ການຮຽນການສອນສໍາລັບລົບລ້າງຄວາມບ່ໍຮູ້ໜັງສື ແລະ ບໍາລຸງຍົກລະດັບການ

ສຶກສາຊ້ັນປະຖົມໄດ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຕາມຮູບແບບ, ຂ້ັນຕອນ ແລະ ກໍານົດເວລາ ໂດຍອີງໃສ່ 
ກຸ່ມເປ້ົາໝາຍຜູ້ຮຽນ ແລະ ສະພາບຕົວຈິງຂອງທ້ອງຖ່ິນ ຊ່ຶງນໍາໃຊ້ຫັຼກສູດ ແລະ ສ່ືການຮຽນ
ການສອນ ທີ່ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ 
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ວາງອອກ 
ແລະ ນໍາໃຊ້ເປັນເອກະພາບທົ່ວປະເທດ. ການ
ຮຽນການສອນໄດ້ຈັດຂ້ຶນຢູ່ຕາມສູນການຮຽນ
ຊຸມຊົນ, ໂຮງຮຽນປະຖົມສາມັນສຶກສາ ຫືຼ ສະ 
ຖານທີ່ລວມຂອງບ້ານນັບທັງວັດ. ຫັຼກສູດການ
ສຶກສາຂ້ັນພ້ືນຖານຊ້ັນປະຖົມສຶກສາລະບົບບໍາ
ລຸງ ມີ 3 ລະດັບຄື: ລະດັບ 1 (ທຽບເທົ່າກັບ ປ.1-ປ.2), ລະດັບ 2 (ທຽບເທົ່າກັບຊ້ັນ ປ.3-
ປ.4) ແລະ ລະດັບ 3 (ທຽບເທົ່າກັບ ປ.5). 

 

ການຈັດການຮຽນການສອນ ແລະ ການປະເມີນຈົບຊ້ັນປະຖົມບໍາລຸງຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ 
ແຂວງສາລະວັນ ໃນປີ 2013 
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ພິທີປະກາດຈົບຊ້ັນປະຖົມບໍາລຸງທົ່ວເມືອງກະລຶມ ແຂວງເຊກອງ 

ຄ້ັງວັນທີ 23 ພຶດສະພາ 2014 

8. ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ 
ໂດຍ: ໜູພັນ ອດຸສາ 

ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບ ມີພາລະບົດບາດສໍາຄັນ, ມີຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ 
ມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕ່ໍການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ. ອາຊີວະສຶກສາ 
ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບຍັງສາມາດປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການຫຸຼດຜ່ອນຈາກສະພາວະຄວາມ
ເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ, ຫັນເປັນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝ ໃນການສ້າງກໍາລັງ
ແຮງງານ ໃຫ້ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ຫືຼ ເຕັກໂນໂລຊີໃນລະດັບຊ້ັນຕ້ົນ, 
ຊ້ັນກາງ ແລະ ຊ້ັນສູງ ໃນສາຂາອາຊີບຕ່າງໆ ເຊ່ັນ: ກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້, ລ້ຽງສັດ, ການປະມົງ, 
ຊ່າງກ່ໍ, ຊ່າງໄມ້, ໄຟຟ້າ, ເອເລັກໂຕຣນິກ, ຄອມພິວເຕີ, ກົນຈັກ, ລົດຍົນ, ບ່ໍແຮ່, ແຜນທີ່
ທ່ອງ ທ່ຽວ, ອາຫານ-ການໂຮງແຮມ, ທະນາຄານ, ການບັນຊີ, ຄຸ້ມຄອງຫ້ອງການ-ເລຂານຸ 
ການ ແລະ ສາຂາອາຊີບອ່ືນໆ, ວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບ ທີ່ຈະກ່າວ
ໃນປ້ືມເຫ້ັຼມນ້ີແມ່ນຈະໄດ້ໃຫ້ຄວາມຈະຈ່າງແຈ້ງຫຼາຍດ້ານ ຄື: (1) ຄວາມເປັນມາຂອງວຽກ
ງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບ, (2) ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານໃນການພັດ 
ທະນາອາຊີວະສຶກສາ, (3) ການພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບ ແຕ່ປີ 
2006 ເຖິງປັດຈຸບັນ, ແລະ (4) ສັງລວມຜົນສໍາເລັດຂອງການພັດທະນາອາ ຊີວະສຶກສາ 
ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບ. ລາຍລະອຽດຈະໄດ້ກ່າວດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ. 

MOES



 

91 

8.1 ຄວາມເປນັມາຂອງວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບ 

ແຕ່ປີ 1975 ເປັນຕ້ົນມາ ວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ, ຂະ 
ຫຍາຍຕົວ ແລະ ມີຜົນສໍາເລັດໃນການກ່ໍສ້າງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມນາຍຊ່າງ ແລະ ນັກວິຊາ 
ການແຕ່ລະໄລຍະ. ແຕ່ປີ 1983 ເຖິງປີ 2001 ວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ
ວິຊາຊີບ ໄດ້ຂ້ຶນກັບກົມມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ອາຊີວະສຶກສາ, ມາຮອດປີ 2001 ໄດ້ມີ 
ການປ່ຽນຊ່ື່ືເປັນກົມອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊ້ັນສູງຍ້ອນວ່າ ການສຶກສາຊ້ັນສູງ
ແມ່ນໄດ້ກວມເອົາການສຶກສາໃນຫຼາຍລະດັບ ຊ່ຶງເລ່ີມແຕ່ລະດັບອະນຸປະລິນຍາ ຈົນເຖິງ
ລະດັບປະລິນຍາເອກ ແລະ ສາມາດຈັດຕັ້ງການຮຽນການສອນໃນສະຖາບັນການສຶກສາ
ຊ້ັນສູງ ໃນນ້ັນລວມມີ: ສູນການສຶກສາ, ໂຮງຮຽນວິຊາສະເພາະຊ້ັນສູງ, ວິທະຍາໄລ, ສະ
ຖາບັນສຶກສາ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ. 

ເລ່ີມແຕ່ປີ 1998 ເປັນຕ້ົນມາ ການພັດທະນາວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກ
ອົບຮົມວິຊາຊີບຢູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມແຜນນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບ
ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຄືສ້າງກໍາລັງແຮງງານ ເພ່ືອຕອບສະໜອງຄວາມ
ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດ, ອາຊີວະສຶກສາ ແມ່ນໄດ້ຮັບການປັບປຸງ
ໂດຍມີການປັບປຸງຫັຼກສູດ ເປັນຕ້ົນດ້ານໂຄງສ້າງ ແລະ ເນ້ືອໃນການຝຶກອົບຮົມສາຍ
ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບໃນລະດັບຕ່າງໆ ເຊ່ັນ: ລະດັບປະກາສະນີຍະບັດວິຊາ
ຊີບຊໍານານງານ, ປະກາສະນີຍະບັດຊ່າງເຕັກນິກ ແລະ ປະກາສະນີຍະບັດວິຊາຊີບສົມບູນ 
ເພ່ືອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະ ຫຼາດແຮງງານ. ແຕ່ປີ 2005 ມາເຖິງ 2011, 
ຫັຼກສູດອາຊີວະສຶກສາ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ຈັດການຮຽນການສອນຫຼາຍຮູບແບບ ແລະ 
ກໍານົດປະລິມານການຮຽນການສອນເປັນໜ່ວຍກິດ. 

ການກ່ໍສ້າງກໍາລັງແຮງງານໃນໄລຍະນ້ີ ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ
ທາງວິຊາການຂອງກົມອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊ້ັນສູງ ປະກອບມີ 4 ພະແນກ 
ການຄື: ພະແນກບໍລິຫານ, ອາຊີວະສຶກສາ, ການສຶກສາຊ້ັນສູງ ແລະ ພະແນກຄຸ້ມຄອງ
ນັກສຶກສາ. ປະກອບມີຫົວໜ້າກົມ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າກົມ 2 ຕໍາແໜ່ງ, ຫົວໜ້າພະແນກ 
ແລະ ຮອງພະແນກ 1-2 ຕໍາແໜ່ງ ພ້ອມດ້ວຍນັກວິຊາການຈໍານວນໜຶ່ງ. ຄຽງຄູ່ກັບວຽກ
ງານນ້ີ, ສະພາທີ່ປຶກສາອາຊີວະສຶກສາແຫ່ງຊາດ (ສອຊ) ແລະ ຫ້ອງການປະຈໍາສະພາທີ່
ປຶກສາອາຊີວະສຶກສາແຫ່ງຊາດ (ຫກ ສອຊ) ກໍໄດ້ຮັບການສ້າງຕ້ັງຂ້ຶນ ໃນປີ 2002, ຫົວໜ້
າຫ້ອງການ ສອຊ ມີຕ່ໍາແໜ່ງທຽບເທົ່າຮອງກົມ ແລະ ມີຫ້ອງການຕ້ັງຢູ່ກະຊວງສຶກສາທິ
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ການ ໂດຍການຊ້ີນໍາ ແລະ ປະສານງານຢ່າງໃກ້ຊິດ ຂອງກົມອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການ
ສຶກສາຊ້ັນສູງໃນເວລານ້ັນ. 

ປີ 2008 ກົມອາຊີວະສຶກສາ ໄດ້ແຍກອອກຈາກກົມອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກ
ສາຊ້ັນສູງ ຕາມດໍາລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕ້ັງ ແລະ ການເຄ່ືອນໄຫວ
ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ເລກທີ 62/ນຍ ລົງວັນທີ 07/04/2008. ພາລະບົດບາດ ແລະ 
ການຈັດຕ້ັງຂອງກົມຕາມຂ້ໍຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 
1500/ສສ.ຈຕ.08, ລົງວັນທີ 14/6/2008 ມີໂຄງຮ່າງການຈັດຕ້ັງປະກອບມີ 4 ພະແນກ 
ການໄດ້ແກ່: ພະແນກບໍລິຫານ, ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ພະແນກຄ້ົນຄວ້າ-ພັດທະ 
ນາ ແລະ ພະແນກພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ. ກົມອາຊີວະສຶກສາໄດ້ຈັດວາງບຸກຄະລາກອນ 
ໃສ່ຕ່ໍາແໜ່ງຫົວໜ້າກົມ 1 ຕໍາແໜ່ງ, ຮອງຫົວໜ້າກົມ 2 ທ່ານ, ຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ຮອງ
ຫົວໜ້າພະແນກຕໍາແໜ່ງລະ 1 ທ່ານ ພ້ອມດ້ວຍນັກວິຊາການຈໍານວນໜຶ່ງ. 

ປີ 2011 ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ປັບປຸງພາລະບົດບາດຄືນໃໝ່ ເພ່ືອ
ໃຫ້ແທດເໝາະກັບການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ
ການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງຊາດ ຕາມດໍາລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ 
ແລະ ການເຄ່ືອນໄຫວຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທີ 282/ນຍ, ລົງ
ວັນທີ 7 ກັນຍາ 2011. ກົມອາຊີວະສຶກສາກໍໄດ້ປັບປຸງພາລະບົດບາດ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ
ເພ່ືອໃຫ້ແທດເໝາະກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງບໍລິມາດວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ຕາມຂ້ໍຕົກ 
ລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທີ 835/ສສກ.ຈຕ, 
ລົງວັນທີ 19/03/2012 ມີໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງປະກອບມີ 4 ພະແນກການໄດ້ແກ່: ພະ
ແນກບໍລິຫານ, ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ພະແນກຄຸ້ມຄອງຂ້ໍມູນ-ຂ່າວສານ ແລະ 
ພະແນກພັດທະນາບຸກຄະລາກອນອາຊີວະສຶກສາ, ໄດ້ຈັດວາງບຸກຄະລາກອນໃສ່ຕํ່າແ
ໜ່ງຮອງກົມ 03 ທ່ານ, ຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຕໍາແໜ່ງລະ 1 ທ່ານ 
ພ້ອມດ້ວຍນັກວິຊາການຈໍານວນໜຶ່ງ. ນອກນ້ັນກົມອາຊີວະສຶກສາຍັງຖືກມອບໝາຍໃຫ້ຊ້ີ
ນໍາ ຫ້ອງການປະຈໍາສະພາທີ່ປຶກສາອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຫ່ງຊາດອີກດ້ວຍ. 

ການພັດທະນາວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບ ຜ່ານມາຍັງເຫັນວ່າ 
ຜູ້ທີ່ສົນໃຈເຂ້ົາຮຽນໃນສາຍອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບ ຍັງມີໜ້ອຍ ໂດຍສະເພາະ 
ແມ່ນສາຂາອາຊີບ ທີ່ເປັນທ່າແຮງຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງຊາດ ເນ່ືອງ
ຈາກວ່າສັງຄົມທົ່ວໄປກໍຄືພ່ໍແມ່ນັກຮຽນນັກສຶກສາ ຍັງນິຍົມກັນສ່ົງເສີມລູກຫຼານເຂ້ົາຮຽນ
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ສາຍການສຶກສາຊ້ັນສູງຫຼາຍກວ່າການສຶກສາດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ວິຊາຊີບ. ຜູ້ທີ່ຈົບການສຶກ
ສາຊ້ັນສູງຂ້ຶນໄປກໍຍັງເປັນທີ່ຕ້ອງການຮັບເຂ້ົາເຮັດວຽກຂອງອົງກອນເປັນສ່ວນຫຼາຍ ຈຶ່ງ
ເຮັດໃຫ້ການສ້າງກໍາລັງແຮງງານບ່ໍເປັນໄປຕາມຮູບທາດ, ບ່ໍສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການ
ແຮງງານຕົວຈິງ ກໍຄືຍຸດທະສາດແຫ່ງການພັດທະນາ ແລະ ໂຄງປະກອບເສດຖະກິດຂອງ
ປະເທດ, ການລົງທຶນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບ ນັບທັງ
ຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ກໍຍັງມີຂີດຈໍາກັດ, ພາກສ່ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບການກ່ໍສ້າງຍັງຂາດ
ການປະສານງານໃນການວາງແຜນຮ່ວມກັນ ແລະ ພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມ
ວິຊາຊີບ. 
8.2 ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານໃນການພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ 

ຜ່ານມາເຫັນວ່າລັດຖະບານກໍໄດ້ພະຍາຍາມ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຕ່ໍການພັດ 
ທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເວົ້າລວມເວົ້າສະເພາະແມ່ນອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມ
ວິຊາຊີບ ຊ່ຶງສະແດງອອກຢູ່ໃນມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄ້ັງທີ VIII ຂອງພັກ ທີ່ໄດ້ກໍານົດວ່າ: 
ພວກເຮົາຕ້ອງສືບຕ່ໍເລ່ັງລັດ ແລະ ເພ່ີມທະວີຄວາມສາມາດໃນການພັດ ທະນາຊັບພະຍາ 
ກອນມະນຸດ ແນໃສ່ສ້າງຄົນລາວໃຫ້ເປັນພົນລະເມືອງດີ, ມີການສຶກສາ, ມີຄວາມຮູ້ ແລະ 
ມີວິຊາຊີບ ມີຄວາມສາມາດປະດິດສ້າງ ແລະ ມີຄວາມກະຕືລືລ້ົນຕ່ໍການພັດທະນາປະ 
ເທດຊາດກໍຄືພັດທະນາຕົນເອງ, ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ພະລານາໄມສົມບູນ ແລະ ມີຄຸນ 
ສົມບັດປອດໃສ ເພ່ືອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາ, ໃນສະ 
ເພາະໜ້ານ້ີ ພວກເຮົາຕ້ອງພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຍຸດທະສາດ
ແຫ່ງການພັດທະນາ ແລະ ໂຄງປະກອບເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ກໍຄືຄວາມຮຽກຮ້ອງ
ຕ້ອງການຂອງການເຊ່ືອມໂຍງກັບພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນ. ເມ່ືອເປັນເຊ່ັນນ້ັນ, ພວກເຮົາຕ້ອງ
ເພ່ີມຄວາມສາມາດທາງດ້ານການກ່ໍສ້າງຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ໂດຍສຸມການລົງທຶນເຂ້ົາໃນ
ການຂະຫຍາຍຕານ່າງໂຮງຮຽນອາຊີວະສຶກສາໄປສູ່ທຸກແຂວງ ແລະ ຕົວເມືອງຈໍານວນໜຶ່ງ 
ເພ່ືອກ່ໍສ້າງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຍົກລະດັບສີມືຂອງກໍາມະກອນ, ນາຍຊ່າງ, ນັກວິຊາການ, ນັກ
ບໍລິຫານ, ນັກຄຸ້ມຄອງ, ນັກບໍລິການ, ຜູ້ຈັດການ ແລະ ອ່ືນໆ. ຄຽງຄູ່ກັນນ້ັນກໍສ່ົງໄປສຶກສາ
ຮໍ່າຮຽນ, ໄປເຮັດວຽກ, ໄປທັດສະນະສຶກສາ ແລະ ບໍາລຸງຍົກລະດັບຢູ່ຕ່າງປະເທດ ລວມ
ທັງການຍາດແຍ່ງທຶນຊ່ວຍເຫືຼອຂອງປະເທດເພ່ືອນມິດ, ພວກເຮົາສືບຕ່ໍເອົາວຽກງານການ
ສຶກສາເປັນວຽກງານຈຸດສຸມໃຈກາງຂອງການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ຈະ
ຕ້ອງເພ່ີມການລົງທຶນຂອງລັດ ພ້ອມທັງມີນະໂຍບາຍ ແລະ ປຸກລະດົມການປະກອບສ່ວນ
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ຂອງສັງຄົມ ເຂ້ົາໃນການພັດທະນາການສຶກສາໃຫ້ນັບມ້ືນັບຫຼາຍຂ້ຶນ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ
ງານຂະຫຍາຍໂອກາດດ້ານການສຶກສາ, ແຜນງານປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມ
ສອດຄ່ອງ, ແຜນງານບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາທັງສາຍສາມັນສຶກສາ, ອາຊີວະ
ສຶກສາ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ນັບທັງໃນໂຮງຮຽນ, ນອກໂຮງຮຽນ ແລະ ພາກເອກະຊົນ 
ໃຫ້ກົມກຽວ ເພ່ືອປະຕິບັດແຜນງານການສຶກສາເພ່ືອທຸກຄົນ, ເຮັດໃຫ້ການຂະຫຍາຍການ
ສຶກສາພາກບັງຄັບມີຜົນສໍາເລັດ "ຈຸດໝາຍ ຕ້ົນຕໍໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ 
ຂອງລັດຖະບານ 5 ປີ ຄ້ັງທີ VI ແຕ່ປີ 2006-2010" ແມ່ນເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ຫຸຼດພ້ົນ
ອອກຈາກການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ຫັນເປັນປະເທດອຸດສາຫະກໍາ ແລະ 
ທັນສະໄໝ ໃນປີ 2020, ເພ່ືອບັນລຸຈຸດໝາຍຂອງການສຶກສາທີ່ກໍານົດໄວ້ຢູ່ໃນມະຕິກອງ
ປະຊຸມໃຫຍ່ຄ້ັງທີ VIII ຂອງພັກ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງລັດຖະບານ,  

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ວາງແຜນຍຸດທະສາດການສຶກສາແຫ່ງຊາດ
ໄລຍະ 5 ປີ, 10 ປີ, 20 ປີ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມ 3 ແຜນງານໃຫຍ່ຄື: (1) ແຜນງານ
ການຂະຫຍາຍໂອກາດເຂ້ົາຮຽນ, (2) ແຜນງານປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ, 
(3) ແຜນງານບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ, ໂດຍຖືເອົາການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 3 
ແຜນງານໃຫຍ່ທີ່ກ່າວມານ້ັນ ເປັນໃຈກາງປ່ິນອ້ອມການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ 4 ໂຄງການ 
ໃນຈໍານວນ 111 ໂຄງການຂອງ 11 ແຜນງານບູລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ ມອບໝາຍໃຫ້
ຂະແໜງການສຶກສາຄື: (1) ໂຄງການປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ໂດຍເພ່ີມ
ປີຮຽນຈາກ 11 ປີ ເປັນ 12 ປີ, (2) ໂຄງການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດ
ດ້ານການສຶກສາ, (3) ໂຄງການແກ້ໄຂບັນຫາຄູອາຈານ ແລະ ການຍົກລະດັບຄວາມ
ສາມາດຂອງຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ (4) ໂຄງການຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ ແລະ 
ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບໄປທົ່ວທຸກແຂວງ. ເພ່ືອປະຕິບັດຕາມໂຄງການນ້ີ, ມາເຖິງປີ 2010 
ແຕ່ລະແຂວງມີສະຖານອາຊີວະສຶກສາ 1 ແຫ່ງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດມີສະຖານອາຊີ 
ວະສຶກສາຂອງລັດ 23 ແຫ່ງ. 
8.3 ວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອບົຮົມວິຊາຊີບ ແຕ່ປີ2006  ເຖງິ ປດັຈຸບັນ 

ໃນປັດຈຸບັນພ້ືນຖານໂຄງລ່າງຂອງສະຖາບັນ, ວິທະຍາໄລ ແລະ ໂຮງຮຽນອາຊີວະ
ສຶກສາ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກົມອາຊີວະສຶກສາ ພາກລັດໄດ້ເພ່ີມຂ້ຶນເປັນຈໍານວນ 
23 ແຫ່ງ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ຈໍານວນ 73 ແຫ່ງ ລວມທັງໝົດເປັນ 96 ແຫ່ງ. 
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ຂົງເຂດວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບ ແມ່ນສ້າງກໍາລັງແຮງງານ
ໃນລະດັບຊ້ັນສູງລົງມາ ລາຍລະອຽດມີດ່ັງນ້ີ: 

1) ອາຊີວະສຶກສາຊ້ັນຕ້ົນ: ແມ່ນການສຶກສາ, ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແຕ່ຂ້ັນ
ພ້ືນຖານ ຈົນເຖິງລະດັບວິຊາຊີບຊໍານານງານສໍາລັບຜູ້ຮຽນຈົບຂ້ັນປະຖົມສຶກສາ 
ຫືຼ ທຽບເທົ່າໃຫ້ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດທາງດ້ານພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ, ທັກ
ສະສີມືແຮງງານ ແລະ ຄຸນສົມບັດ ເພ່ືອປະກອບອາຊີບດ້ວຍຕົນເອງ ຫືຼ ເຮັດ
ວຽກໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານ. 

2) ອາຊີວະສຶກສາຊ້ັນກາງ: ແມ່ນການສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກວິຊາ
ຊີບສໍາລັບຜູ້ຮຽນຈົບຊ້ັນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕ້ົນ ຫືຼ ທຽບເທົ່າຂ້ຶນໄປ ຫືຼ ຮຽນ
ຈົບວິຊາຊີບຊ້ັນຕ້ົນລະດັບສາມ ເພ່ືອໃຫ້ຜູ້ຮຽນມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ 
ຄວາມຊໍານານງານດ້ານເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບໃດໜຶ່ງ. 

3) ອາຊີວະສຶກສາຊ້ັນສູງ: ແມ່ນການສຶກສາເຕັກນິກ-ເຕັກໂນໂລຊີ ສໍາລັບຜູ້ຮຽນ
ຈົບຊ້ັນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ຫືຼ ທຽບເທົ່າຂ້ຶນໄປ ຫືຼ ຜູ້ຮຽນຈົບອາຊີວະ
ສຶກສາຊ້ັນກາງ, ຜູ້ຮຽນຈົບວິຊາຊີບຊ້ັນຕ້ົນລະດັບສາມ ຫືຼ ວິຊາຊີບຊໍານານງານ 
ເພ່ືອໃຫ້ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ຄວາມຊໍານານງານດ້ານເຕັກນິກ-ເຕັກໂນ
ໂລຊີໃນວິຊາຊີບໃດໜຶ່ງ. 

ໃນປີ 2007 ລັດຖະບານໄດ້ກໍານົດຍຸດ
ທະສາດ ການພັດທະນາວຽກງານອາຊີວະສຶກ
ສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບໄດ້ 2006 ຫາ 2020. 
ມີຈຸດປະສົງແນໃສ່: (1) ຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ 
ໃນການພັດທະນາສາຍອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບ 

ຮົມວິຊາຊີບໃຫ້ເປັນໄປຕາມແຜນຍຸດທະສາດການ
ພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບ 
ຂອງລັດຖະບານວາງອອກ, (2) ສ້າງຄວາມເຂ້ັມ 
ແຂງດ້ານການຂະຫຍາຍໂອກາດ, ການປັບປຸງຄຸນ
ນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ການຍົກ
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ລະດັບຄຸນນະພາບການບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງ ໃຫ້ຜູ້ຄຸ້ມຄອງສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ 
ອົບຮົມວິຊາຊີບທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍມີການວາງ
ແຜນພັດທະນາວຽກງານອາຊີວະສຶກສາທັງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນໃນແຕ່ລະ
ໄລຍະ. 

� ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາ ແລະ ມາດຕະຖານຕ່າງໆ ເພ່ືອຄຸ້ມຄອງວຽກງານ
ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ. 

� ຄ້ົນຄວ້າຈັດວາງລະບົບຮູບແບບ ແລະ ມາດຕະຖານການສຶກສາເຕັກນິກ ແລະ 
ວິຊາຊີບ ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບລວມທັງວິຊາຊີບໃນຊ້ັນມັດທະຍົມສຶກສາ, ຄຸ້ມ
ຄອງການກ່ໍສ້າງຄູອາຊີວະສຶກສາເພ່ືອສະໜອງໃຫ້ບັນດາສູນ, ໂຮງຮຽນ, ວິທະຍາ 
ໄລ ແລະ ສະຖາບັນອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບ. 

� ຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນອາຊີວະສຶກສາ, ສູນ, ວິທະຍາໄລອາຊີວະສຶກສາ, ໂຮງຮຽນ
ເຕັກນິກວິຊາຊີບທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ທີ່ຂ້ຶນກັບຂະແໜງການສຶກສາ, 
ຊ່ວຍເຫືຼອບັນດາໂຮງຮຽນ ແລະ ສູນຝຶກອົບຮົມ ວິຊາຊີບທີ່ຂ້ຶນກັບແຂວງ. 

� ຊ້ີນໍາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງດ້ານວິຊາການບັນດາສູນ, ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ, ໂຮງຮຽນ
ເຕັກນິກວິຊາຊີບຂອງຂະແໜງການອ່ືນໆ ຊ້ີນໍາຫ້ອງການປະຈໍາສະພາທີ່ປຶກສາ
ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສູນ
ພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ, ຄ້ົນຄວ້າ ແລະ ພິຈາລະນາໃຫ້ຕໍາແໜ່ງ ວິຊາການຄູ
ສາຍອາຊີວະສຶກສາ. 

� ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນການພັດທະນາວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກ
ອົບຮົມວິຊາຊີບ. 

� ປະຕິບັດວຽກງານອ່ືນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກ
ສາທິການ ແລະ ກິລາ. 
ສືບຕ່ໍໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ແນະແນວ ແລະ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານວິຊາຊີບ ໃຫ້ແກ່ພ່ໍແມ່

ຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນ, ນັກຮຽນ ແລະ ສາມອົງການຈັດຕ້ັງມະຫາຊົນ ເພ່ືອສ່ົງເສີມນັກຮຽນຊ້ັນ
ມັດທະຍົມ ແລະ ນັກຮຽນຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ, ທຸກຍາກ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫີຼກ ໃນການເຂ້ົາ
ຮຽນໃນສາຍອາຊີວະ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບໃຫ້ຫຼາຍຂ້ຶນ ໂດຍມີການພັດທະນາອາຊີບ
ຕ່າງໆໃຫ້ແທດເໝາະກັບທ່າແຮງຂອງເສດຖະກິດ, ການພັດທະນາເຂດແຄວ້ນ ແລະ ທ້ອງ 
ຖ່ິນ. ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາແຮງງານລາວໃຫ້ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ທັກສະອາຊີບ 
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ແລະ ຄຸນສົມບັດໃນການເຮັດວຽກ ເພ່ືອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ
ແຮງງານ ເພ່ືອເຊ່ືອມໂຍງເຂ້ົາກັບພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນ ໂດຍອີງຕາມທ່າແຮງຂອງຂົງເຂດ, 
ທ້ອງຖ່ິນເຊ່ືອມໂຍງກັບຊີວິດຕົວຈິງ ແລະ ການທໍາມາຫາກິນຂອງປະຊາຊົນ, ສອດຄ່ອງ
ກັບໂຄງສ້າງເສດຖະກິດ ແລະ ທ່າແຮງຂອງປະເທດ ທັງນ້ີກໍເພ່ືອໃຫ້ແທດເໝາະກັບຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ຕະຫຼາດແຮງງານຕ່າງປະເທດ ພ້ອມທັງເຊ່ືອມໂຍງເຂ້ົາກັບ
ພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນ ຊ່ຶງໄດ້ກໍານົດວິໄສທັດ ແລະ ຈຸດໝາຍລວມໄວ້ດ່ັງນ້ີ: 

ວິໄສທດັ 
� ສ້າງກໍາລັງແຮງງານໃຫ້ເປັນພົນລະເມືອງດີ, ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ມີທັກສະປະກອບ

ດ້ວຍຄວາມສາມາດ ເພ່ືອປະກອບການ ແລະ ມີຄວາມກະຕືລືລ້ົນຕ່ໍການພັດທະ 
ນາຊາດ ພ້ອມທັງພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ເປັນຄົນປອດໃສ, ມີສິນລະທໍາ, ຍຸຕິທໍາ 
ເພ່ືອສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການພັດທະນາຊາດ. 

� ພັດທະນາກໍາລັງແຮງງານໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບທ່າແຮງຂອງເຂດແຄວ້ນ, ພ້ືນທີ່ ແລະ 
ຖືກຕ້ອງຕາມສະພາບຊີວິດຕົວຈິງຂອງປະຊາຊົນ ອີງຕາມໂຄງສ້າງຂອງປະເທດ 
ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 
ເພ່ືອເຊ່ືອມໂຍງເຂ້ົາກັບພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນ. 

� ພັດທະນາອາຊີບ ອີງຕາມທ່າແຮງ ຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ຂົງເຂດ
ຕາມຄວາມມຸ່ງໝາຍ ເຊ່ັນ: ກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້, ຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກໍາ, ພະລັງ 
ງານ ແລະ ບ່ໍແຮ່ ໂດຍສະເພາະພະລັງງານໄຟຟ້າ, ບໍລິການທາງຜ່ານ, ການທ່ອງ 
ທ່ຽວ ແລະ ບ່ໍແຮ່, ສ້າງທຸລະກິດດ້ານກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ພົວພັນກັບຂະແໜງອຸດສາ 
ຫະກໍາ, ຄຸ້ມຄອງດ້ານການຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ. 
ຈຸດໝາຍລວມ 

� ສ້າງໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ ແລະ ສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ໃນເມືອງທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ, 
ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍວິທະຍາໄລ, ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ, ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ ແລະ ສູນ
ຝຶກອົບຮົມ, ຍົກລະດັບໂຮງຮຽນເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບໃນບາງແຂວງ ເພ່ືອໃຫ້ສາມາດ
ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບ. 

� ຂະຫຍາຍການລົງທະບຽນເຂ້ົາຮຽນອາຊີວະສຶກສາໃຫ້ກວມເອົາເຖິງ 60% ຂອງ
ນັກຮຽນທີ່ຮຽນຈົບສາມັນສຶກສາທົ່ວປະເທດ, ເອົາໃຈໃສ່ຜູ້ທີ່ທຸກຍາກ, ແມ່ຍິງ, ຊົນ 
ເຜ່ົາ ແລະ ຄົນພິການ. 



 

98 

� ພັດທະນາລະບົບອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບໂດຍອີງຕາມຍຸດທະ
ສາດປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ດ້ວຍການພັດທະນາຂອບວຸດທິແຫ່ງ
ຊາດ, ສ້າງຕ້ັງມາດຕະຖານອາຊີບ, ຫັຼກສູດໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ໃຊ້ຫັຼກສູດ
ແບບໂມດູນ/ອົງປະກອບການຮຽນ ແລະ ໜ່ວຍກິດ ເພ່ືອສະດວກໃນການຮັບຮອງ
ຜົນການຮຽນຜ່ານມາ, ຫັຼກສູດເຊ່ືອມຕ່ໍ, ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສ່ືສານ, ຄວາມຮູ້ກ່ຽວ
ກັບການຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສ່ິງແວດລ້ອມເຂ້ົາ
ໃນຫັຼກສູດສໍາລັບຫັຼກສູດອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບ. 

� ນໍາເອົາຫັຼກສູດວິຊາຊີບເຂ້ົາໃນສາມັນສຶກສາ ແລະ ທົດລອງຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ ທີ່ມີ
ຄວາມພ້ອມ. 

� ຈັດຕ້ັງການແນະນໍາອາຊີບ ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ການລົງທະບຽນເຂ້ົາຮຽນໃນສາຍອາຊີວະ
ສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບເພ່ີມຂ້ຶນ ແລະ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານອາຊີບ ແລະ ຝຶກ
ອົບຮົມເພ່ືອກຽມເຂ້ົາສູ່ວຽກ. 

� ສ້າງ ແລະ ຂະຫຍາຍສະຖາບັນຝຶກອົບຮົມຄູອາຊີວະສຶກສາ ເປັນສູນສໍາລັບຝຶກອົບ 
ຮົມຄູພາຍໃນປະເທດ ແລະ ອາຊີບທີ່ຈໍາເປັນໃຫ້ໄດ້ທັງຈໍານວນ ແລະ ຄຸນນະພາບ 
ພຽງພໍ, ພັດທະນາການຝຶກອົບຮົມຄູດ້ານເຕັກນິກ, ທັກສະ, ວິຊາຄູ ແລະ ພັດທະ 
ນາຜູ້ບໍລິຫານ ພ້ອມທັງບຸກຄະລາກອນໃນສາຍອາຊີວະສຶກສາຢ່າງເປັນປົກກະຕິ 
ເພ່ືອນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຂ້ໍມູນ-ຂ່າວ ສານເຊ່ືອມໂຍງກັບພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນ. 

� ສ້າງລະບົບການປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ການປະເມີນອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກ
ອົບຮົມວິຊາຊີບ ເພ່ືອຮັບປະກັນການກ່ໍສ້າງກໍາລັງແຮງງານ ມີປະສິດທິພາບ ແລະ 
ປະສິດທິຜົນ. 

� ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານການບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງ ອາຊີວະ
ສຶກສາໃນລະດັບສູນກາງ, ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ພາກສ່ວນອ່ືນໆ ເພ່ືອສະໜັບສະໜູນ 
ການກະຈາຍການຮຽນການສອນສາຍອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ. 

� ຕິດຕາມການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຂ້ໍຕົກລົງ, ແຈ້ງ 
ການ, ຂ້ໍບັງຄັບ, ຄ້ົນຄວ້າ ແລະ ປັບປຸງລະບຽບການ ໃນການສ້າງລາຍຮັບດ້ານ
ວິຊາການ, ຜົນຜະລິດ, ການບໍລິຫານ, ບັນຊີການໃຊ້ຈ່າຍ, ການຮ່ວມມືພາກລັດ-
ເອກະຊົນ ແລະ ລະບຽບການທີ່ຈໍາເປັນອ່ືນໆ. 
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ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ 
ອົບຮົມວິຊາຊີບ ແຕ່ 2006 ຫາ 2020 ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ໄລຍະດ່ັງລຸ່ມນ້ີ: 

ການພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບ ແຕ່ປີ 2006 ຫາ 2015 
ວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ເປັນການປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາໄລຍະ 2 ຖັດຈາກ

ການປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດໄລຍະ 1 ສາຍສາມັນ ຊ່ຶງໄດ້ດໍາເນີນການໄລຍະ
ທີ 1 ແຕ່ປີ 2006-2010 ແລະ ໄລຍະ 2 ແຕ່ປີ 2011-2015 ກົມອາຊີວະສຶກສາໄດ້ເປັນ
ເຈົ້າການໃນການປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາ ໂດຍໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍແຜນຍຸດທະສາດ 
ເພ່ືອພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບ ແຕ່ 2006-2020 ທີ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງ
ຈາກລັດຖະບານ ໃນປີ 2007 ມາເປັນແຜນແມ່ບົດການພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ ແລະ 
ອົບຮົມວິຊາຊີບ 2008-2015 ຊ່ຶງໄດ້ກໍານົດ ແລະ ວາງແຜນກິດຈະກໍາລະອຽດ ພ້ອມທັງ
ຈັດສັນງົບປະມານທີ່ຕ້ອງການ ເພ່ືອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນກິດຈະກໍາດ່ັງກ່າວ ໂດຍອີງໃສ່
ສາມແຜນງານທີ່ເປັນຂໍກຸນແຈນໍາໃຊ້ ເພ່ືອເປັນທິດທາງໃນການພັດທະນາຂອບການ
ພັດທະນາທົ່ວຂະແໜງ ການສຶກສາ: 

1. ແຜນງານຂະຫຍາຍໂອກາດເຂ້ົາຮຽນ 
2. ແຜນງານປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ 
3. ແຜນງານບໍລິຫານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ 

ປະເດັນທີ່ເປັນຂໍກນຸແຈນ້ີກໍໄດ້ມີການກໍານດົ 7 ໂຄງການຍຸດທະສາດຄື: 
1. ການກ່ໍສ້າງ, ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາ

ຊີບ; 
2. ການຂະຫຍາຍການສະໜອງ ແລະ ຮູບແບບອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາ

ຊີບ; 
3. ການພັດທະນາຄູ ແລະ ບຸກຄະລາກອນອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບ; 
4. ການປະກັນຄຸນນະພາບວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບ; 
5. ການພັດທະນາແຫ່ຼງຂ້ໍມູນຂ່າວສານ ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮມົວິຊາຊີບ; 
6. ການປັບປຸງກົງຈັກການຄຸ້ມຄອງສາຍອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບ; 
7. ການສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ເຄ່ືອງມືຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ໃນການພັດທະນາອາ 

ຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບ. 
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 ບັນດາໂຄງການເຫ່ົຼານ້ີ ມີທັງ
ໝົດ 130 ກິດຈະກໍາ ໂດຍມີຕົວຊ້ີວັດ, 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ງົບປະມານ ແລະ 
ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຊ່ຶງກວມສ່ວນປະ 
ກອບທີ່ເປັນຂໍກຸນແຈຂອງລະບົບອາຊີ 
ວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບໃນອະ 
ນາຄົດເປັນຕ້ົນແມ່ນຄວາມຕ້ອງການ
ເພ່ືອປະຕິຮູບຫັຼກສູດ, 

ການກໍານົດລະບົບຄຸນວຸດທິ, ການຂະຫຍາຍຂອບເຂດອາຊີວະສຶກສາ ແລະ 
ອົບຮົມວິຊາຊີບ, ຄວາມຈໍາເປັນເພ່ືອປັບປຸງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງ, ຄວາມ
ສໍາຄັນໃນການພັດທະນາຄຸນວຸດທິຂອງຄູ, ການປະສານງານທີ່ຈໍາເປັນລະຫວ່າງບັນດາ 
ກະຊວງທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານອາຊີວະ ສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບ. 

ເຖິງແມ່ນວ່າ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ສາມາດເພ່ີມແຫ່ຼງການເງິນ ໂດຍສືບເນ່ືອງ 
ຈາກການພັດທະນາເສດຖະກິດຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ, ກໍຍັງຕ້ອງການບັນດາຜູ້ໃຫ້ທຶນຈາກອົງການ 
ຈັດຕ້ັງ ແລະ ປະເທດຕ່າງໆ ເພ່ືອຊ່ວຍໃນການສະໜັບສະໜູນບັນດາໂຄງການເຫ່ົຼານ້ີ. ການ 
ປະກອບສ່ວນທາງດ້ານງົບປະມານ, ການປະສານງານລະຫວ່າງກະຊວງ ແລະ ກົມຕ່າງໆ, 
ການສືບຕ່ໍຕິດຕາມໄລຍະຍາວກໍຄືການຄຸ້ມຄອງແຜນນ້ີຈະເປັນປັດໄຈຕ້ົນຕໍ ເພ່ືອຮັບປະກັນ
ຜົນສໍາເລັດ. 

 
ການຄວບຄຸມດ້ວຍລະບົບຄອມພິວເຕີ 

ການຝຶກການຈອດ 

MOES



 

101 

ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນກິດຈະກໍາ ຂອງແຜນລະອຽດວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ 
ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບ 2008-2015 ນ້ີແມ່ນໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າຈາກທະນາຄານພັດ 
ທະນາອາຊີ (ADB) ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງແກ່ວຽກງານ ອາຊີວະ
ສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບ, ຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອ່ືນໆຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການພັດທະ 
ນາອາຊີວະສຶກສາ, ໂຄງການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມແຫ່ງຊາດ 
ແລະ ໂຄງການອ່ືນໆ. 

 

ການສຶກສາລະບົບເຄ່ືອງຄວາມເຢັນ 

ທາງດ້ານນິຕິກໍາ ມາເຖິງ 2014 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາຊີວະສຶກສາ ກໍໄດ້ຮັບຮອງ
ຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ປະກາດໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ ຊ່ຶງເປັນຂີດໝາຍອັນສໍາຄັນໃນ
ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບ. 

 
ການກວດກາລະບົບຈັກລົດ 
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8.4 ຜົນສໍາເລດັຂອງການພັດທະນາອາຊີວະສກຶສາ ແລະ ອບົຮົມວິຊາຊີບ 

ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບ ໃນໄລຍະຜ່ານ 
ມາໄດ້ມີຜົນສໍາເລັດທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ຊ່ຶງສາມາດສັງລວມດ່ັງນ້ີ: 

1) ດ້ານການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ 
ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງອາຊີວະສຶກສາ ໄດ້ສ້າງນິຕິກໍາເພ່ືອເປັນເຄ່ືອງມືໃນ

ການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງດ່ັງລຸ່ມນ້ີ: 
� ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາຊີວະສຶກສາຕາມລັດຖະດໍາລັດຂອງປະທານປະເທດສະ 

ບັບເລກທີ 060/ປປທ, ລົງວັນທີ 28/1/2014; 
� ແຜນພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ 2016-2020 ຕາມ

ຂ້ໍຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີສະບັບເລກທີ 7288/ສສກ, ລົງວນັທີ 1 ທັນວາ 2015; 
� ຄູ່ມືປະກັນຄຸນນະພາບອາຊີວະສຶກສາ ຕາມຂ້ໍຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີສະບັບ

ເລກທີ 4166/ສສກ.ສປຄ, ລົງວັນທີ 7 ກັນຍາ 2015; 
� ຂ້ໍຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຫັຼກສູດອາຊີວະສຶກສາ ແຫ່ງ

ຊາດສະບັບເລກທີ 7247/ສສກ.ອສ, ລົງວັນທີ 30 ພະຈິກ 2015. 
2) ດ້ານສະຖານອາຊີວະສກຶສາພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ 

ໃນປັດຈຸບັນສະຖານອາຊີວະສຶກສາພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໄດ້ຂະຫຍາຍ
ໄປເຖິງ 17 ແຂວງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ສ່ວນແຂວງໄຊສົມບູນ ແມ່ນ
ກໍາລັງພິຈາລະນາອະນຸມັດໃນການສ້າງຕ້ັງ, ສະຖານອາຊີວະສຶກສາທີ່ຂ້ຶນກັບການ
ຄຸ້ມຄອງຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກໍຄືກົມອາຊີວະສຶກສາ ທັງພາກ
ລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ມີທັງໜົດ 96 ແຫ່ງ. 
� ສະຖານອາຊີວະສຶກສາພາກລັດມີທັງໝົດ 23 ແຫ່ງ: ສະຖາບັນ 0 ແຫ່ງ, ວິທະ 

ຍາໄລ 10 ແຫ່ງ, ໂຮງຮຽນອາຊີວະສຶກສາ 11 ແຫ່ງ; 
� ສະຖານອາຊີວະສຶກສາພາກເອກະຊົນ ມີທັງໝົດ 73 ແຫ່ງ: ສະຖາບັນ 2 ແຫ່ງ, 

ວິທະຍາໄລ 66 ແຫ່ງ ແລະ ໂຮງຮຽນ 5 ແຫ່ງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. 
3) ດ້ານສະຖຕິ ິ

ຢູ່ສະຖານອາຊີວະສຶກສາພາກລັດ ມີຈໍານວນນັກສຶກສາທັງໝົດ 33.179 ຄົນ, ຍິງ 
14.269 ຄົນ, ແລະ ມີຈໍານວນພະນັກງານ, ຄູອາຈານລັດທັງໝົດ 2.140 ຄົນ, ຍິງ 
795 ແລະ ຢູ່ສະຖານອາຊີວະສຶກສາພາກເອກະຊົນມີຈໍານວນນັກສຶກສາທັງໝົດ 
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30.855 ຄົນ ຍິງ 16.567 ຄົນ, ມີພະນັກງານຄູອາຈານພາກເອກະຊົນທັງໝົດ 
2.719 ຄົນ, ຍິງ 795 ຄົນ. 

ລວມນັກສຶກສາອາຊີວະສຶກສາທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນທັງໝົດ 64.034 
ຄົນ, ຍິງ 30.836 ຄົນ ແລະ ມີພະນັກງານຄູອາຈານ ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ
ທັງໝົດ 5.006 ຄົນ, ຍິງ 1.644 ຄົນ. 

 

ສະຖິຕິການຂະຫຍາຍຕົວສະຖານອາຊີວະສຶກສາ 
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ສະຖິຕິຄູອາຈານ ຂອງສະຖານອາຊີວະສຶກສາພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ແຕ່ປີ 2010-2017 

 

ສະຖິຕິຄູອາຈານ ຂອງສະຖານອາຊີວະສຶກສາພາກລັດ ແຕ່ປີ 2010-2017 
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ສະຖິຕິຄູອາຈານຂອງສະຖານອາຊີວະສຶກສາພາກເອກະຊົນ ແຕ່ປີ 2010-2017 

 

ສະຖິຕິນັກຮຽນຂອງສະຖານອາຊີວະສຶກສາພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ແຕ່ປີ 2009-
2017 
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ສະຖິຕິນັກຮຽນຂອງສະຖານອາຊີວະສຶກສາພາກລັດ ແຕ່ປີ 2009-2017 

 

ສະຖິຕິນັກຮຽນຂອງສະຖານອາຊີວະສຶກສາພາກເອກະຊົນ ແຕ່ປີ 2009-2017 
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9. ການສຶກສາຊັ້ນສູງ 
ໂດຍ: ສາຍຂອງ ສາຍນະສນິ 

ກົມການສຶກສາຊ້ັນສູງ ເປັນກົມວິຊາການໜຶ່ງທີ່ຂ້ຶນກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ 
ກິລາ ໂດຍປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕ້ົນຕໍໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກດ້ານວຽກງານການສຶກສາຊ້ັນສູງ 
ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. 

ນັບແຕ່ປີ 1975 ເຖິງປີ 1983 ການສຶກສາຊ້ັນສູງ ໄດ້ຂ້ຶນກັບຫຼາຍກົມຂອງກະຊວງສຶກ
ສາທິການ, ນັບແຕ່ປີ 1983 ເຖິງປີ 2001 ການສຶກສາຊ້ັນສູງໄດ້ຂ້ຶນກັບກົມມະຫາວິທະຍາໄລ 
ແລະ ອາຊີວະສຶກສາ, ໃນປີ 2001 ໄດ້ມີການປ່ຽນຊ່ືເປັນກົມອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກ
ສາຊ້ັນສູງຍ້ອນວ່າການສຶກສາຊ້ັນສູງ ແມ່ນໄດ້ກວມເອົາການສຶກສາໃນຫຼາຍລະດັບ ຊ່ຶງເລ່ີມ
ແຕ່ລະດັບອະນຸປະລິນຍາຈົນເຖິງລະດັບປະລິນຍາເອກ ແລະ ສາມາດຈັດຕັ້ງການຮຽນການ
ສອນໃນສະຖາບັນການສຶກສາຊ້ັນສູງ ຊ່ຶງລວມມີ: ໂຮງຮຽນວິຊາສະເພາະຊ້ັນສູງ, ສູນການ
ສຶກສາ, ວິທະຍາໄລ, ສະຖາບັນສຶກສາ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ. 

 

ມາຮອດປີ 2008 ກົມການສຶກສາຊ້ັນສູງໄດ້ຖືກສ້າງຕ້ັງຂ້ຶນ ໂດຍແຍກອອກຈາກກົມ
ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ກົມການການສຶກສາຊ້ັນສູງ ຕາມດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍ 



 

108 

ການຈັດຕ້ັງ ແລະ ການເຄ່ືອນໄຫວຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ສະບັບເລກທີ 62/ນຍ, ລົງວັນ
ທີ 07/04/ 2008 ແລະ ຂ້ໍຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕ້ັງ ແລະ ການເຄ່ືອນ 
ໄຫວຂອງກົມການສຶກສາຊ້ັນສູງ ສະບັບເລກທີ 1416/ສສ.2008, ລົງວັນທີ 07/04/ 2008. 

ລັດຖະບານໄດ້ລົງທຶນໃສ່ວຽກງານການສຶກສາຊ້ັນສູງເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ 
ການສຶກສາຊ້ັນສູງນັບມ້ືໄດ້ຮັບການພັດທະນາເປັນກ້າວໆມາ ປັດຈຸບັນມີມະຫາວິທະຍາໄລ
ທັງໝົດ 5 ແຫ່ງ ຄື: ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ, 
ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ, ມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ
ຈໍາປາສັກ. ນອກນ້ັນກໍຍັງມີວິທະຍາໄລ, ວິທະຍາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາຊ້ັນ
ສູງອ່ືນໆທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ລວມທັງໝົດ 119 ແຫ່ງ ມີນັກສຶກສາທັງໝົດ 
122.000 ກວ່າຄົນ ດໍາເນີນການຮຽນການສອນຢູໃນ 300 ກວ່າຫັຼກສູດ ແຕ່ອະນຸປະລິນຍາ, 
ວິຊາຊີບຊ້ັນສູງ, ປະລິນຍາຕີ, ປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກ. ມີນັກສຶກສາປະລິນຍາຕີ 
40.000 ກວ່າຄົນ, ນັກສຶກສາປະລິນຍາໂທ 1.400 ກວ່າຄົນ ແລະ ປະລິນຍາເອກ 44 ຄົນ. 
ມີພະນັກງານ ແລະ ຄູສອນທັງໝົດ 6.700 ກວ່າຄົນ ມີລະດັບປະລິນຍາເອກ 135 ຄົນ, 
ປະລິນຍາໂທ 935 ຄົນ ແລະ ປະລິນຍາຕີ 1.500 ກວ່າຄົນ ໃນນ້ັນມີສາດສະດາຈານ 7 ຄົນ, 
ຮອງສາດສະດາຈານ 171 ຄົນ. 

 

ວຽກງານການສຶກສາຊ້ັນສູງມີຄວາມສໍາຄັນໃນການປະກອບສ່ວນ ເພ່ືອພັດທະນາ
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ. ຕະຫຼອດໄລຍະ 40 ປີ ຜ່ານມາ ສະຖາບັນການສຶກສາຊ້ັນສູງທັງ
ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນໄດ້ສ້າງນັັກວິຊາການ, ຜູ້ບໍລິຫານ, ຜູ້ຈັດການ, ນັກວິຊາສະເພາະ
ມືອາຊີບ, ນັກຄ້ົນຄວ້າ ແລະ ອ່ືນໆ. 
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ພິທີມອບໃບປະກາສະນິຍະບັດໃຫ້ນັກສຶກສາ 
ໃນແຕ່ລະປີມີຜູ້ຮຽນຈົບປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເຮັດ

ໃຫ້ເສດຖະກິດມີການຂະຫຍາຍຕົວ ໂດຍຜ່ານການນໍາໃຊ້ຜົນຂອງການຄ້ົນຄວ້າວິທະຍາ 
ສາດ, ນະວັດຕະກໍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທັນສະໄໝ. 

 

ໃນການປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ໄລຍະສອງ (2011-2015) ໄດ້ມີການ
ສຸມໃສ່ການປັບປຸງນິຕິກໍາ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບໃນສາຍການສຶກສາຊ້ັນສູງ ເຊ່ັນ: ກະຊວງ
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ອອກມາດຕະຖານຫັຼກສູດແຫ່ງຊາດຈໍານວນ 9 ມາດຕະຖານ 



 

110 

ຊ່ຶງລວມມີລະດັບອະນຸປະລິນຍາ, ອະນຸປະລິນຍາຕ່ໍເນ່ືອງ, ປະລິນຍາຕີ, ປະລິນຍາຕີຕ່ໍເນ່ືອງ, 
ປະລິນຍາໂທ, ລົງເລິກຂະແໜງ, ຊ່ຽວຊານຂ້ັນໜຶ່ງ, ຊ່ຽວຊານຂ້ັນສອງ ແລະ ປະລິນຍາເອກ 

ນອກນ້ັນ ໄດ້ມີການສ້າງມາດຕະຖານ
ຄຸນະພາບການສຶກສາຊ້ັນສູງ, ຂອບວຸດທິ
ການສຶກສາແຫ່ງຊາດ, ສ້າງນະໂຍບາຍ 
ແລະ ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດສໍາລັບການຄ້ົນ 
ຄວ້າ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການຄ້ົນຄວ້າວິທະຍາ 
ສາດ ແລະ ໄດ້ປັບປຸງນິຕິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈໍາ 
ນວນໜຶ່ງ ເພ່ືອໃຫ້ສອດຄ່ອງສາມາດເຊ່ືອມ
ໂຍງເຂ້ົາກັບພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນ. ໃນປີ 
2015 ລັດຖະບານໄດ້ອອກດໍາລັດວ່າດ້ວຍ 
ການສຶກສາຊ້ັນສູງ ຊ່ຶງໄດ້ກໍານົດຫັຼກການ, 
ລະບຽບການກ່ຽວກັບການຈັດຕ້ັງ ແລະ ຄຸ້ມ
ຄອງການສຶກສາຊ້ັນສູງຂອງ ສປປ ລາວ 
ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕ້ັງການຮຽນການສອນ, ການຄ້ົນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ການບໍລິ 
ການວິຊາການຂອງສະຖາບັນການສຶກສາຊ້ັນສູງທັງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນມີຄວາມ
ເປັນເອກະພາບ, ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງ, ສາມາດຕອບສະໜອງ
ຄວາມຕ້ອງການໃນການກ່ໍສ້າງນັກວິຊາການ, ນັກວິຊາສະເພາະ, ນັກຄ້ົນຄວ້າ, ນັກວິທະຍາ 
ສາດທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມີຄຸນສົມບັດສິນທໍາປະຕິວັດ, ມີຄວາມພ້ອມປະກອບສ່ວນ 
ເຂ້ົາໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ສາມາດເຊ່ືອມໂຍງກັບພາກພ້ືນ ແລະ 
ສາກົນ. 

ມາຮອດປັດຈຸບັນລັດຖະບານໄດ້ລົງທຶນໃສ່ການພັດທະນາການສຶກສາຊ້ັນສູງ ເປັນຈໍາ 
ນວນຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະມີການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ 5 ມະຫາວິທະຍາໄລຂອງລັດ ໃນນ້ັນມີ
ການກ່ໍສ້າງຕຶກອາຄານພ້ືນຖານໂຄງລ່າງຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຈໍາປາສັກ ແລະ ຍັງສຶບຕ່ໍ
ການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ວຽກງານສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໄລຍະ 2 ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ສ້າງພ້ືນຖານໂຄງລ່າງຂອງມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ພັດທະນາບຸກຄະລາ
ກອນໃຫ້ແກ່ 4 ມະຫາວິທະຍາໄລ ທີ່ຂ້ຶນກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. 
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ພິທີມອບ-ຮັບໂຄງການພັດທະນາມະຫາວິທະຍາໄລຈໍາປສັກ 

ປະກອບວັດຖຸອຸປະກອນເຄ່ືອງທົດລອງວິຊາສະເພາະ ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ແຫ່ຼງທຶນຈາກ
ລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເພ່ືອຮັບໃຊ້ການຮຽນການສອນສ່ົງເສີມວຽກງານ
ຄ້ົນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ການບໍລິການວິຊາການ. 
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ສົກຮຽນ 2015-216 ໃນທົ່ວປະ ເທດມີສະຖາບັນການສຶກສາຊ້ັນສູງ ທັງພາກລັດ ແລະ 
ເອກະຊົນຈໍານວນທັງໝົດ 99 ແຫ່ງ, ໃນນ້ັນພາກລັດຈໍານວນ 28 ແຫ່ງ, ພາກເອກກະຊົນຈໍາ
ນວນ 71 ແຫ່ງ, ມີພະນັກງານບໍລິຫານທັງຜູ້ເຮັດວຽກບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ສອນຕົວຈິງໃນສະຖາ
ບັນການສຶກສາຊ້ັນສູງທັງໝົດຈໍານວນ 8.058 ຄົນ, ຍິງ 3.251 ຄົນ. ຫັຼກສູດທີ່ໄດ້ຮັບ
ອະນຸມັດ     ນໍາໃຊ້ຢູ່ໃນສະຖາບັນການສຶກສາຊ້ັນສູງ ມີທັງໝົດຈໍານວນ  595 ຫັຼກສູດ, 
ການຈັດຕ້ັງການຮຽນ ການສອນເລ່ີມແຕ່ອະນຸປະລິນຍາ, ປະລິນຍາຕີຕ່ໍເນ່ືອງ, ປະລິນຍາຕີ, 
ລົງເລິກຂະແໜງການ, ຊ່ຽວຊານຂ້ັນ 1, ຊ່ຽວຊານຂ້ັນ 2, ປະ ລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາ
ເອກ. ມີນັກສຶກສາທັງໝົດ 94.059 ຄົນ, ໃນນ້ັນ, ມີນັກ ສຶກສາພາກລັດ ຈໍານວນ 58.940 
ຄົນ, ຍິງ 27.132 ຄົົນ. 

 
ການຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດເປັນໜຶ່ງໃນຍຸດທະສາດໃນສາຍການສຶກສາຊ້ັນສູງ ເພ່ືອ

ສ່ົງເສີມການແລກປ່ຽນດ້ານວິຊາການ, ການແລກປ່ຽນຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ແລະ 
ການຮ່ວມມືໃນການຄ້ົນຄວ້າວິທະຍາສາດ. 

 

MOES



 

113 

ການຮ່ວມມືກັບ SEAMEO RIHED, IIEP, UNESCO ເພ່ືອຈັດກອງປະຊຸມຝຶກ
ອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາຊ້ັນສູງ ແລະ ສ່ົງເສີມການສ່ົງຄວາມກົມກຽວໃນລະບົບ

ການສຶກສາຊ້ັນສູງ ເພ່ືອເຊ່ືອມໂຍງກັບພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນ. 

 

ກອງປະຊຸມຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາຊ້ັນສູງ ລະຫວ່າງສະຫະພາບເອີຣົບ-ສປປລາວ 

ໃນການກະກຽມເຂ້ົາຮ່ວມໃນປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ໄດ້ມີການເຊັນຖະແຫຼງ 
ການຮ່ວມກັບ 23 ມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງປະເທດໃນພາກພ້ືນ ເພ່ືອສ່ົງເສີມການໂອນໜ່ວຍ
ກິດ, ການແລກປ່ຽນດ້ານວິຊາການ, ການແລກປ່ຽນຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ແລະ ການ
ສ້າງໂຄງການຮ່ວມມືຄ້ົນຄວ້າວິທະຍາສາດ. 

10. ວຽກງານພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ 
ໂດຍ: ຄໍາພັນ ອອ່ນພັນ 

ກົມພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາແມ່ນໂຄງປະກອບກົງຈັກຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາ ຊ່ຶງມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ກະຊວງກ່ຽວກັບວຽກງານ
ພະລະສຶກສາ, ສິລະປະສຶກສາ, ສຶກສາປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຂະບວນ
ການຕ້ານສ່ິງເສບຕິດໃນໂຮງຮຽນ, ສ່ົງເສີມການພັດທະນາຫັຼກສູດທ້ອງຖ່ິນ, ຈັດການຮຽນ
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ການສອນ, ຝຶກແອບ ແລະ ຈັດການແຂ່ງຂັນກິລານັກຮຽນ, ນັບທັງການສ້າງຄູພະລະສຶກສາ 
ແລະ ຄູສິລະປະສຶກສາເພ່ືອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ການຈັດການຮຽນການສອນຕາມຫັຼກສູດ
ແຫ່ງຊາດ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນແຕ່ລະຊ້ັນແຕ່ລະສາຍທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ຮ່ວມມືກັບ
ອົງການຈັດຕ້ັງສັງຄົມທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ຜ່ານການເຄ່ືອນໄຫວຊ້ີນໍາ-ນໍາພາ
ຂອງຄະນະພັກ, ອົງການປົກຄອງລັດ ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດພາລະບົດບາດເຮັດໃຫ້ກົມ
ພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ ໄດ້ຮັບນາມມະຍົດໜ່ວຍພັກເຂ້ັມແຂງ-ຮູ້ນໍາພາຮອບດ້ານ 3 
ສະໄໝ ແລະ ມີຜົນງານພ້ົນເດ່ັນຂ້ຶນໃນແຕ່ລະໄລຍະດ່ັງລຸ່ມນ້ີ: 

ພະລະສຶກສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາແມ່ນສອງຫັຼກມູນການສຶກສາທີ່ໄດ້ລະບຸໃນ
ຫັຼກສູດການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ຊ່ຶງໄດ້ຮັບການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງເປັນຕ້ົນແມ່ນ
ການສ້າງຫັຼກສູດ, ປ້ຶມຄູ່ມືຄູ ແລະ ສ່ືການຮຽນການສອນ ແຈກຢາຍໄປຍັງໂຮງຮຽນແຫ່ງ
ຕ່າງໆ ເພ່ືອໃຫ້ຄູໄດ້ນໍາໃຊ້ເຂ້ົາໃນການຈັດການຮຽນການສອນໃນໂຮງຮຽນ ແຕ່ຊ້ັນອະນຸບານ
ສຶກສາ, ປະຖົມສຶກສາ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາຢ່າງທົ່ວເຖິງ. ຜ່ານມາກົມຂຽນປ້ຶມພະລະສຶກ 
ສາ ໄດ້ 11 ວິຊາຄື: ບານເຕະ, ບານສ່ົງ, ກະຕ້ໍ, ບານບ້ວງ, ປ່ິງປ່ອງ, ແລ່ນ-ລານ, ລະບຽບ
ຮູບແຖວ, ວັດສະມັດຖະພາບ, ປ້ຶມແບບຫ້ິຼນ, ກາຍະບໍລິຫານ, ວິຊາທິດສະດີ ແລະ ວິທີສອນ
ພະລະສຶກສາຈັດພິມອອກລວມທັງໝົດ 16.500 ຫົວ; ສ້າງສ່ື (CD) ການສອນສິລະປະດົນ 
ຕີ (ແຄນ, ຊໍ, ຂິມ, ລະນາດ, ປີອາໂນ, ຂັບ-ລໍາ, ຮ້ອງເພງ ແລະ ຊອນແຟ) ຈໍານວນ 1.179 
ແຜ່ນ ແລະ ວິຊາສິິລະປະກໍາ (ແຕ້ມຮູບຕາມແບບ, ແຕ້ມຕາມໃຈ, ແຕ້ມຕາມຫົວບົດ, ແຕ້ມ
ປະດັບປະດາ, ແກະສະຫັຼກ, ປ້ັນ, ສ້າງສັນງານສິລະປະ, ພາບພິມ) ຈໍານວນ 600 ແຜ່ນ. 

ການສ້າງຄູພະລະສຶກສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ ກໍໄດ້ຮັບການພັດທະນາທັງດ້ານ
ປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ສ້າງຫັຼກສູດການຮຽນການສອນລະບົບຊ້ັນກາງ, ຊ້ັນສູງ ແລະ 
ປະລິນຍາຕີຍົກຖານະໂຮງຮຽນສ້າງຄູ ພະລະສຶກສາ ແລະ ໂຮງຮຽນສ້າງຄູສິລະປະສຶກສາ 
ເປັນວິທະຍາໄລ, ມີການກ່ໍສ້າງພ້ືນຖານວັດຖຸໃຫ້ແກ່ວິທະຍາໄລ, ອາຄານ, ສະຖານທີ່, 
ສະໂມສອນການຝຶກແອບຮໍ່າຮຽນ ແລະ ອ່ືນໆ ສາມາດສະໜອງຄູວິຊາສະເພາະໃຫ້ແກ່ໂຮງ 
ຮຽນສາມັນສຶກສາເພ່ີມຂ້ຶນໃນແຕ່ລະປີ ມາເຖິງປັດຈຸບັນສາມາດສ້າງຄູພະລະສຶກສາ ອອກຮັບ
ໃຊ້ທົ່ວປະເທດແຕ່ປີ 1978-2015 ໄດ້ 3.383 ຄົນ, ສ້າງຄູສິລະປະສຶກສາ ແຕ່ປີ 2003-
2015 ໄດ້ 1.061 ຄົນ. ຄຽງຄູ່ກັບການສ້າງຄູພະລະສຶກສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາໃນວິທະຍາ 
ໄລພະລະສຶກສາ ແລະ ວິທະຍາໄລສິລະປະສຶກສາ, ຍັງມີການເປີດສອນຫັຼກສູດວິຊາເລືອກ
ພະລະສຶກສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາໃນວິທະຍາໄລຄູ 8 ແຫ່ງ ຊ່ຶງຄູຈໍານວນດ່ັງກ່າວກໍໄດ້
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ຊ່ວຍສອນວິຊາພະລະສຶກສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາໃນໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາ ໂດຍສະເພາະ 
ຊ້ັນມັດທະຍົມສຶກສາ, ສ່ວນຊ້ັນປະຖົມສຶກສາບ່ໍມີຄູພະລະສຶກສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາບັນຈຸ. 

ໄປຄຽງຄູ່ກັນນ້ີກໍຍັງໄດ້ມີການຈັດການຮຽນການສອນວິຊາພະລະສຶກສາ ແລະ ວິຊາ
ສິລະປະສຶກສາໃນໂຮງຮຽນສາມັນຕາມຫັຼກສູດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ 
ເພ່ືອເປັນການຊຸກຍູ້ສ່ົງເສີມ ການຮຽນການສອນວິຊາດ່ັງກ່າວ; ໄດ້ສ້າງໂຮງຮຽນຕົວແບບ
ດ້ານພະລະສຶກສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໄດ້ທັງໝົດ 36 ແຫ່ງ ແລະ 
ໄດ້ຊຸກຍູ້ສ່ົງເສີມຂະບວນການເຄ່ືອນໄຫວກິດຈະກໍາແຂ່ງຂັນກິລາ, ສິລະປະວັນນະຄະດີຕ່າງໆ 
ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເຊ່ັນ: 

� ການຈັດງານມະຫະກໍາກິລານັກຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາທົ່ວປະເທດໃນໄລຍະຜ່ານມາ
ແມ່ນໄດ້ສໍາເລັດໄປແລ້ວ 6 ຄັ້ງ ຊ່ຶງມີລາຍລະອຽດດ່ັງລຸ່ມນ້ີ: 
� ຄ້ັງທີ I ຈັດຂ້ຶນທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ພິມ

ມະສອນ ເລືອງຄໍາມາ, ກໍາມະການສູນກາງພັກ, ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງ
ສຶກສາທິການ ໃນໄລຍະວັນທີ 5-7 ຕຸລາ 1999, ມີນັກກິລາເຂ້ົາຮ່ວມທັງໝົດ 
92 ຄົນ ມີ 1 ປະເພດກິລາຄື: ບານເຕະຊາຍ. 

� ຄ້ັງທີ II ຈັດຂ້ຶນທີ່ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ໂດຍແມ່ນ ທ່ານ ພິມມະສອນ ເລືອງຄໍາມາ, 
ກໍາມະການສູນກາງພັກ, ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ເປັນປະ 
ທານໃນໄລຍະວັນທີ 2-10 ກຸມພາ 2002, ມີ 6 ປະເພດກິລາຄື: ບານເຕະ, 
ບານສ່ົງ, ບານບ້ວງ, ກະຕ້ໍ, ປ່ິງປ່ອງ ແລະ ແລ່ນ-ລານ ຊ່ຶງມີຄະນະນໍາ, ຄູຝຶກ 
ແລະ ນັກກິລາເຂ້ົາຮ່ວມທັງໝົດ 1.224 ຄົນ. 

� ຄ້ັງທີ III ຈັດຂ້ຶນທີ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຊ່ຶງແມ່ນ ທ່ານ ສຈ.ປອ.ສົມກົດ ມັງໜໍ່
ເມກ, ກໍາມະການສູນກາງພັກ, ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ 
ເປັນປະທານ ໃນໄລຍະວັນທີ 10-18 ມີນາ 2007 ມີ 10 ປະເພດກິລາຄື: 
ບານເຕະ, ບານສ່ົງໃນຮົ່ມ-ຫາດຊາຍ, ບານບ້ວງ, ກະຕ້ໍ, ປ່ິງປ່ອງ, ດອກປີກໄກ່, 
ໝາກຂ່າງ, ໜ້າເກັກ, ເປຕັງ ແລະ ແລ່ນ-ລານ ຊ່ຶງມີຄະນະນໍາ, ຄູຝຶກ ແລະ ນັກ
ກິລາເຂ້ົາຮ່ວມທັງໝົດ 2.356 ຄົນ, ຍິງ 507 ຄົນ. 

� ຄ້ັງທີ IV ຈັດຂ້ຶນທີ່ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຊ່ຶງແມ່ນ ທ່ານ ປອ. ພັນຄໍາ ວິພາ
ວັນ, ກໍາມະການສູນກາງພັກ, ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ 
ກິລາ ເປັນປະທານ ໃນໄລຍະວັນທີ 1-09 ເມສາ 2011, ມີ 11 ປະເພດກິລາ



 

116 

ຄື: ບານເຕະ, ບານສ່ົງ ໃນຮົ່ມ-ຫາດຊາຍ, ບານບ້ວງ, ກະຕ້ໍ, ປ່ິງປ່ອງ, ດອກ
ປີກໄກ່, ໝາກຂ່າງ, ໜ້າເກັກ, ເປຕັງ, ເທັກຄວັນໂດ ແລະ ແລ່ນ-ລານ ຊ່ຶງມີ
ຄະນະນໍາ, ຄູຝຶກ ແລະ ນັກກິລາເຂ້ົາຮ່ວມທັງໝົດ 3.698 ຄົນ, ຍິງ 1.045 ຄົນ. 

� ຄ້ັງທີ V ຈັດຂ້ຶນທີ່ ແຂວງຈໍາປາສັກ ຊ່ຶງແມ່ນ ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ, ເຈົ້າ
ແຂວງໆຈໍາປາສັກ ເປັນປະທານ ໃນໄລຍະວັນທີ 13-22 ກຸມພາ  2014, ມີ 
13 ປະເພດກິລາຄື: ບານເຕະ, ບານສ່ົງໃນຮົ່ມ-ຫາດຊາຍ, ບານບ້ວງ, ກະຕ້ໍ, 
ປິງປອງ, ດອກປີກໄກ່, ໝາກຂ່າງ, ໜ້າເກັກ, ເປຕັງ, ເທັກຄວັນໂດ, ເທັນນິດ, 
ໝາກເສິກ ແລະ ແລ່ນ-ລານ ຊ່ຶງມີຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມທັງໝົດ 2.720 ຄົນ, ຍິງ 1.045 
ຄົນ. 

� ຄ້ັງທີ VI ຈັດຂຶ້ນທີ່ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ຊ່ຶງແມ່ນ ທ່ານ ປອ ກອງແກ້ວ ໄຊສົງຄາມ 
ເຈົ້າແຂວງໆ ບໍລິຄໍາໄຊ ເປັນປະທານ ໃນໄລຍະວັນທີ 1-9 ກຸມພາ 2017, ມີ 
12 ປະເພດກິລາຄື: ບານເຕະ, ບານສ່ົງໃນຮົ່ມ-ຫາດຊາຍ, ບານບ້ວງ, ກະຕ້ໍ, 
ປິງປອງ, ດອກປີກໄກ່ ໝາກຂ່າງ, ໜ້າເກັກ, ເປຕັງ, ເທັກຄວັນໂດ, ໝາກເສິກ 
ແລະ ແລ່ນ-ລານ, ຊ່ຶງມີຄະນະຮັບຜິດຊອບຈັດການ ແຂ່ງຂັນ, ຄະນະນໍາ, ຄູ
ຝຶກ ແລະ ນັກກິລາ ເຂ້ົາຮ່ວມທັງໝົດ 5.859 ຄົນ. 

� ສ່ິງທີ່ພ້ົນເດ່ັນກິລານັກຮຽນລາວໄດ້ຖືກຮັບຮອງເຂ້ົາເປັນສະມາຊິກກິລານັກຮຽນອາ 
ຊຽນໃນປີ 2015 ຊ່ຶງໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນມາແລ້ວ 3 ຄ້ັງຄື: 
� ເລ່ີມແຕ່ຄ້ັງທີ 5 ຢູ່ ສສ.ຫວຽດນາມ ເຂ້ົາຮ່ວມໃນຖານະເປັນຜູ້ສັງເກດການ ມີ

ນັກກິລາເຂ້ົາຮ່ວມ 5 ປະເພດ ຄື: ແລ່ນ-ລານ, ດອກປີກໄກ່, ປ່ິງປ່ອງ, ລອຍນ້ໍາ, 
ປັນຈັກສິລັດ, ມີຄະນະຮັບຜິດຊອບ, ຄູຝຶກ ແລະ ນັກກິລາ ເຂ້ົາຮ່ວມທັງໝົດ 
60 ຄົນ, ຍິງ 20 ຄົນ, ຜົນການແຂ່ງຂັນສາມາດຍາດໄດ້ 3 ຫຼຽນເງິນ, 5 ຫຼຽນ
ທອງ, ໄດ້ອັນດັບທີ 6 ໃນຈໍານວນ 8 ປະເທດເຂ້ົາຮ່ວມ.  

� ເຂ້ົາຮ່ວມຄ້ັງທີ 7 ທີ່ປະເທດບຣູໄນ ນໍາພານັກກິລາເຂ້ົາຮ່ວມ 3 ປະເພດກິລາຄື: 
ແລ່ນ-ລານ, ປັນຈັກສິລັດ ແລະ ລອຍນ້ໍາ, ມີຄະນະຮັບຜິດຊອບລວມ 27 ຄົນ, 
ຜົນການເຂ້ົາຮ່ວມສາມາດຍາດໄດ້ 1 ຫຼຽນເງິນ, 2 ຫຼຽນທອງ, ໄດ້ອັນດັບທີ 8 
ໃນຈໍານວນ 8 ປະເທດ. 

� ຄ້ັງທີ 8 ທີ່ຊຽງໃໝ່, ປະເທດໄທ ນໍາພານັກກິລາເຂ້ົາຮ່ວມ 9 ປະເພດຄື: ແລ່ນ-
ລານ, ດອກປີກໄກ່, ປ່ິງປ່ອງ, ລອຍນ້ໍາ, ປັນຈັກສິລັດ, ບານບ້ວງ, ກ໋ອຟ, ພຸດຊໍ, 
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ກະຕ້ໍ, ມີຄະນະຮັບຜິດຊອບ, ຄູຝຶກ ແລະ ນັກກິລາເຂ້ົາຮ່ວມທັງໝົດ 116 ຄົນ, 
ຍິງ 22 ຄົນ, ຜົນການເຂ້ົາຮ່ວມສາມາດຍາດໄດ້ 1 ຫຼຽນເງິນ, 7 ຫຼຽນທອງ, ໄດ້
ອັນດັບທີ 6 ໃນຈໍານວນ 9 ປະເທດ. 

� ຈັດການແຂ່ງຂັນຮ້ອງເພງນັກຮຽນນັກສຶກສາ ຊ່ຶງຂັນທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກ
ສາທິການ ແລະ ກິລາ ຊ່ຶງໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາແຕ່ປີ 2012 ເປັນຕ້ົນມາ 
ພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຜະລິດຕະພັນນ້ໍາອັດລົມແປັບຊີ ບໍລິສັດເບຍລາວ
ຈໍາກັດ ຮ່ວມກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຕາງໜ້າໂດຍກົມພະລະ ແລະ 
ສິລະປະສຶກສາ. ໂຄງການດ່ັງກ່າວແມ່ນເພ່ືອສ່ົງເສີມ ແລະ ກະຕຸກຊຸກຍູ້ການປະຕິ 
ບັດຫັຼກສູດສິລະປະສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນເປັນການສ່ົງເສີມ ໃຫ້ນັກຮຽນມີຄວາມສົນໃຈຕ່ໍວິຊາສິລະປະສຶກສາຫຼາຍຂ້ຶນ. 
ພາຍຫັຼງທີ່ໄດ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດມາສາມາດສ້າງນັກຮຽນນັກສຶກສາກ້າວເປັນນັກຮ້ອງມື
ອາຊີບ ຈໍານວນ 6 ຄົນ ແລະ ສາມາດປະກອບສ່ວນເປັນນັກຮ້ອງ, ນັກສະແດງຮັບໃຊ້
ສັງຄົມ ຈໍານວນ 72 ຄົນ. 

� ຂະບວນການຮຽນການສອນວິຊາສຶກສາປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໄດ້
ເລ່ີມຈັດການຮຽນການສອນ ແຕ່ປີ 2001 ເປັນຕ້ົນມາ ພ້ອມທັງສ້າງຫັຼກສູດ, ປ້ຶມຄູ່ມື
ຄູສາຍສາມັນ ແຕ່ ມ.5-ມ.7, ສາຍອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຮ່ວມກັບ
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຈໍານວນ 22.000 
ຫົວ, ເລ່ີມແຕ່ປີ 2001-2016 ສາມາດຈັດການຮຽນການສອນທົ່ວປະເທດ ມີຜູ້ເຂ້ົາ
ຮຽນທັງໝົດ 1.507.170 ຄົນ, ຍິງ 753.585 ຄົນ. 

� ຂະບວນການສ່ົງເສີມການສ້າງກິດຈະກໍາ ທັກສະຊີວິດກ່ຽວກັບຜົນຮ້າຍຂອງສ່ິງເສບ
ຕິດ ແລະ ຕ້ານປາກົດການຫຍ້ໍທໍ້ໃນໂຮງຮຽນ ແມ່ນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ເປັນບຸລິມະສິດ
ຂອງກົມພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ ໄດ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຕ່ປີ 2011 ເປັນຕ້ົນມາ 
ໂດຍໄດ້ສົມທົບກັບບັນດາແຂວງ ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ກວດກາວຽກງານຕ້ານ
ສ່ິງເສບຕິດໃນໂຮງຮຽນຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ໄດ້ຈັດໃຫ້ມີການເຄ່ືອນໄຫວກິດຈະກໍາ
ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຜົນຮ້າຍຂອງຢາເສບຕິດ, ສ້າງ ແລະ ຂະຫຍາຍໝວດເດັກອາສາ
ສະໝັກໃນໂຮງຮຽນ ເພ່ືອເຄ່ືອນໄຫວກິດຈະກໍາຊຸກຍູ້ວຽກງານດ່ັງກ່າວ ຊ່ຶງປັດຈຸບັນ
ມີທັງໝົດ 100 ໝວດ, ມີອາສາສະໝັກ 3.104 ນ້ອງ ແລະ ໄດ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
ໂຄງການສ້າງໂຮງຮຽນປອດຢາເສບຕິດໃນຊ້ັນມັດທະຍົມສຶກສາ ຊ່ຶງຕິດພັນກັບຂະ 
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ບວນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 3 ຂ້ໍແຂ່ງຂັນຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ທີ່ກະຊວງສຶກ
ສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ວາງອອກ. ຜ່ານການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດເຫັນວ່າບັນດາແຂວງ 
ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕິດພັນກັບຂະບວນການກິລາ ແລະ ສິລະປະວັນນະ 
ຄະດີຢ່າງເປັນຂະບວນການຟົດຟ້ືນ ສາມາດຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນປອດຢາເສບຕິດ
ເພ່ີມຂ້ຶນໃນແຕ່ລະສົກຮຽນ, ມາຮອດສົກຮຽນ 2015-2016 ສາມາດປະກາດ ແລະ 
ຮັບຮອງໄດ້ຈໍານວນ 1.367 ໂຮງຮຽນ ຄິດເປັນ 82,67 % ຂອງໂຮງຮຽນຊ້ັນ
ມັດທະຍົມສຶກສາໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ເພ່ືອສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ ໃຫ້ແກ່ພະແນກສຶກ
ສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ຈຶ່ງໄດ້ມອບໂຄງການດ່ັງກ່າວໃຫ້ພະແນກສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາແຂວງ ສືບຕ່ໍຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນສົກຮຽນ 2016-2017 ເປັນຕ້ົນໄປ. 

� ວຽກງານການພັດທະນາຫັຼກສູດທ້ອງຖ່ິນສະເພາະວິຊາພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ 
ໃນໄລຍະຜ່ານມາກົມພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ ໄດ້ສົມທົບກັບກົມກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ 
ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຊ່ວຍກັນພັດທະ 
ນາຫັຼກສູດທ້ອງຖ່ິນໃນຊ້ັນປະຖົມສຶກສາ ຊ່ຶງມາຮອດປັດຈຸບັນໄດ້ມີການພັດທະນາ
ຫັຼກສູດທ້ອງຖ່ິນສໍາເລັດແລ້ວ 64 ເມືອງ, 1.739 ໂຮງຮຽນ. 

� ສັງລວມສະຖິຕິຜູ້ບໍລິຫານ, ຄູສອນວິຊາພະລະສຶກສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາໃນຂອບ
ເຂດທົ່ວປະເທດເຫັນວ່າ: ກົມພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາໄດ້ມີການເກັບກໍາສະຖິຕິ
ນັບແຕ່ສົກຮຽນ 2011-2012 ເປັນຕ້ົນມາ ເພ່ືອເປັນພ້ືນຖານໃຫ້ແກ່ການວາງແຜນ
ສືບຕ່ໍພັດທະນາ ແລະ ບັນຈຸບຸກຄະລາກອນໃຫ້ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການໃນການ
ປະຕິບັດຫັຼກສູດສາຍສາມັນສຶກສາ, ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊ້ັນສູງ ໃຫ້ຄົບ
ຖ້ວນຕາມ 3 ລັກສະນະ ແລະ 5 ຫັຼກມູນຂອງການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນ
ກົດໝາຍການສຶກສາ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນງານຕ່ໍໜ້າ ດ່ັງຕາຕະລາງລຸ່ມນ້ີ: 

ສົກປີ 
ຜູ້ບໍລິຫານ ຄູພະລະສຶກສາ ຄູສິລະປະດົນຕີ ຄູສິລະປະກໍາ ລວມຄູສອນທັງໝົດ

ລວມ ຍິງ ລວມ ຍິງ ລວມ ຍິງ ລວມ ຍິງ ລວມ ຍິງ 

2011-2012   1.478 309 271 229 209 140 1.958 678 

2012-2013 84 29 1.563 338 983 615 217 73 2.763 1.026 

MOES
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ສົກປີ 
ຜູ້ບໍລິຫານ ຄູພະລະສຶກສາ ຄູສິລະປະດົນຕີ ຄູສິລະປະກໍາ ລວມຄູສອນທັງໝົດ

ລວມ ຍິງ ລວມ ຍິງ ລວມ ຍິງ ລວມ ຍິງ ລວມ ຍິງ 

2013-2014 109 45 1.730 284 312 260 259 200 2.301 744 

2014-2015 331 101 1.196 226 360 315 275 176 1.831 717 

2015-2016 458 164 1.437 265 554 468 327 181 2.318 914 

 
 

 

ການຈັດກິດຈະກໍາແຂ່ງຂັນກິລາກາຍະກໍາໃນລະດັບຊ້ັນມັດທະຍົມສຶກສາ 
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ການຮຽນການສອນວິຊາສຶກສາປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໃນໂຮງຮຽນ 

 

 

ວຽກງານສ້າງໂຮງຮຽນປອດຢາເສບຕິດຊ້ັນມັດທະຍົມສຶກສາ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ການຮຽນການສອນຫັຼກສູດທ້ອງຖ່ິນ  

MOES
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11. ການສຶກສາສົງ 
ໂດຍ: ສົມຊາຍ ຈັນທະວົງ 

ການສຶກສາສົງ ໄດ້ກໍາເນີດຂ້ຶນໃນກາງສະຕະວັດທີ 14 ເມ່ືອເຈົ້າຟ້າງຸ່ມມະຫາລາດ 
ນໍາເອົາແສງສະຫວ່າງແຫ່ງພຸດທະສາສະໜາມາຈາກດິນແດນອັງກໍ ປະເທດກໍາປູເຈຍ ຊ່ຶງຖື
ວ່າການສຶກສາຂອງປະຊາຊົນລາວກໍໄດ້ກໍາເນີດມາຈາກແຫ່ຼງດຽວກັນນ້ີ ໂດຍພາຍໃຕ້ການ
ອຸປະຖໍາຂອງເຈົ້າຟ້າງຸ່ມມະຫາລາດ. ສາສະໜາພຸດໄດ້ນໍາເອົາອາລິຍະທໍາທີ່ສີວິໄລກວ່າ ມາສູ່
ດິນແດນຂອງລາວໄດ້ແຜ່ຂະຫຍາຍໄປທົ່ວອາ ນາຈັກລາວລ້ານຊ້າງເອກະພາບ ເຮັດໃຫ້
ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜ່ົາຮູ້ຈັກບາບ, ບຸນ, ຄຸນ, ໂທດ, ປະໂຫຍດ ແລະ ສ່ິງທີ່ໄຮ້ປະໂຫຍດ 
ຊ່ຶງເຮັດໃຫ້ສັງຄົມລາວມີຄວາມສະຫງົບຮົ່ມເຢັນເປັນເອກະພາບໃນທົ່ວປະເທດ. 

� ປີ 1975 (ພ.ສ 2518) 
ພາຍຫັຼງປະເທດຊາດໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍຢ່າງສົມບູນ, ສະຖາບັນການສຶກສາພຸດທະ

ສາສະໜາ ໄດ້ຖືກປ່ຽນມາເປັນໂຮງຮຽນສ້າງຄູສົງຊ້ັນຕ້ົນ ແລະ ຊ້ັນກາງ ຕ້ັງຢູ່ທີ່ວັດອົງຕ້ື
ມະຫາວິຫານ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ກໍາແພງນະຄອນວຽງຈັນ ໂດຍໄດ້ແບ່ງເປັນ 2 ສາຍ ຄື: 
ສາຍສ້າງຄູສົງປະກອບມີຊ້ັນຕ້ົນ ແລະ ຊ້ັນກາງ, ມີຈໍານວນ 5 ແຫ່ງທົ່ວປະເທດ ຄື: ສາລະ
ວັນ, ຈໍາປາສັກ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຄໍາມ່ວນ ແລະ ປາກຊັນ ສາຍສາມັນສຶກສາສົງປະກອບ
ມີຊ້ັນປະຖົມ, ມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ ແລະ ມັດທະຍົມຕອນປາຍ ໂດຍຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງ
ຂອງກົມທໍາມະການ, ກະຊວງສຶກສາ, ກິລາ ແລະ ທໍາມະການ. ຕ່ໍມາຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມ
ຄອງຂອງກົມກ່ໍສ້າງ ແລະ ບໍາລຸງຄູ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ລະບົບການສຶກສາສົງໄດ້ມີການ
ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວ ເພ່ືອແນໃສ່ຍົກຄຸນນະພາບການສຶກສາສົງໃຫ້ດີຂ້ຶນເລ້ືອຍໆ 
ໂດຍມີເນ້ືອໃນທາງທໍາ ແລະ ທາງໂລກ. ພ້ອມນ້ັນ, ກໍສືບຕ່ໍສ້າງເງ່ືອນໄຂໃຫ້ພະສົງ
ສາມະເນນ ແລະ ນັກບວດທັງຫຼາຍ ໄດ້ອຸທິດຕົນປະກອບສ່ວນໃນພາລະກິດສາທາລະນະ
ປະໂຫຍດ ແລະ ພາລະກິດລວມຂອງບ້ານເມືອງ. 
� ໄລຍະແຕ່ປີ 1996 – 2000 (ພ.ສ 2539 – 2543) 

ເພ່ືອຈັດຕ້ັງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງສູນກາງພັກ ນັບແຕ່ຄ້ັງທີ V ຈົນ
ຮອດ ປີ 2000 ໃຫ້ປາກົດຜົນເປັນຈິງ, ການສຶກສາສົງໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕ່ໍ
ເນ່ືອງ ເຊ່ັນ: 
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� ລັດຖະບານໄດ້ອອກດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການສຶກສາສົງສະບັບເລກທີ 139/ນຍ, 
ລົງວັນທີ 24 ກໍລະກົດ 1996. 

� ຂ້ໍຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕ້ັງ, ພາລະບົດບາດ, ໂຄງປະກອບ ແລະ ລະບົບ
ບໍລິຫານຂອງຄະນະສຶກສາສົງສູນກາງ ສະບັບເລກທີ 054/ພສລ/97, ລົງວັນທີ 
16 ມິຖຸນາ 1997. 

� ຂ້ໍຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ໂຄງປະກອບ ແລະ ລະບົບ
ບໍລິຫານຂອງວິທະຍາໄລສົງອົງຕ້ື ສະບັບເລກທີ 084/ພສລ/97, ລົງວັນທີ 16 
ມິຖຸນາ 1997. 

� ດໍາລັດວ່າດ້ວຍເງິນນິດຈະພັດຂອງພະສົງ ທີ່ປະກອບສ່ວນເຮັດວຽກໃນຂະແໜງ 
ການສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 173/ນຍ, ລົງວັນທີ 5 ສິງຫາ 1998. 

� ຂ້ໍຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍຫັຼກການສອບເສັງໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາສົງ ສະບັບເລກທີ 
217/ອພສ/99, ລົງວັນທີ 02 ກັນຍາ 1999. 

� ຂ້ໍຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍລະບົບບໍລິຫານໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສົງຕອນປາຍສະບັບ 
ເລກທີ 238/ອພສ/99, ລົງວັນທີ 12 ພະຈິກ 1999. 

� ຂ້ໍຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍໂຄງປະກອບການຈັດຕ້ັງ, ການຄຸ້ມຄອງ, ການບໍລິຫານ ຂອງ
ຄະນະສຶກສາສົງແຂວງ/ກໍາແພງນະຄອນ ສະບັບເລກທີ 239/ອພສ/99, ລົງວັນ
ທີ 12 ພະຈິກ 1999. 

� ຂ້ໍຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ, ການຄຸ້ມຄອງ, ການບໍລິຫານ
ຫ້ອງການ ຂອງຄະນະສຶກສາສົງເມືອງ ສະບັບເລກທີ 240/ອພສ/99, ລົງວັນທ ີ
12 ພະຈິກ 1999. 

� ຂ້ໍຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍລະບົບບໍລິຫານໂຮງຮຽນປະຖົມສາມັນສຶກສາສົງ ສະບັບເລກ
ທີ 241/ອພສ/99, ລົງວັນທີ 12 ພະຈິກ 1999. 

� ຂ້ໍຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍລະບົບບໍລິຫານໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສົງຕອນຕ້ົນສະບັບ 
ເລກທີ 242/ອພສ/99, ລົງວັນທີ 12 ພະຈິກ 1999. 

� ໄລຍະແຕ່ປີ 2001-2012 (ພ.ສ 2544-2555) 
ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ວຽກງານການສຶກສາສົງມີຄຸນນະພາບ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຍຸດທະສາດ

ການພັດທະນາການສຶກສາ ພ້ອມທັງເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໃຫ້ມີ
ຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ສະຕິປັນຍາທາງພຸດທະສາສະໜາ, ວິທະຍາສາດທໍາມະ
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ຊາດ, ວິທະຍາສາດສັງຄົມ ເພ່ືອປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາ
ພັດທະນາປະເທດຊາດເຊ່ັນ: 

� ໃນຊຸມປີ 2004-2007 ໂຮງຮຽນສຶກສາສົງໄດ້ຂະຫຍາຍອອກຕ່ືມ 5 ແຫ່ງ ຄື: 
ຢູ່ແຂວງອັດຕະປື, ໄຊຍະບູລີ, ອຸດົມໄຊ, ຫຼວງນໍ້າທາ ແລະ ບ່ໍແກ້ວ. ຈາກນ້ັນ, 
ກໍໄດ້ມີການຍົກລະດັບຈາກຊ້ັນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນເປັນຊ້ັນມັດທະຍົມຕອນປາຍ 
4 ແຫ່ງ ຄື: ຢູ່ແຂວງສາລະວັນ, ວຽງຈັນ, ໄຊຍະບູລີ ແລະ ອຸດົມໄຊ. 

� ຂ້ໍຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍຫັຼກການສອບເສັງໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາສົງ (ສະບັບດັດແກ້ 
ໃໝ່) ສະບັບເລກທີ 36/ອພສ/2001, ລົງວັນທີ 20 ກຸມພາ 2001. 

� ຂ້ໍຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄ່ືອນໄຫວ ຂອງວິທະຍາໄລສົງອົງຕ້ື 
ສະບັບເລກທີ 4011/ສສກ.ຈຕ, ລົງວັນທີ 10 ຕຸລາ 2012. 

� ຂ້ໍຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄ່ືອນໄຫວ ຂອງວິທະຍາໄລສົງຈໍາ 
ປາສັກ ສະບັບເລກທີ 4175/ສສກ.ຈຕ, ລົງວັນທີ 10 ກັນຍາ 2012. 

ໄດ້ມີການປັບປຸງຕໍາລາຮຽນສາຍພຸດທະສາສະໜາ, ຮຽບຮຽງປ້ຶມຕໍາລາການສອນ, 
ຝຶກອົບຮົມວິຊາພາສາປາລີ, ຝຶກອົບຮົມວຽກງານດ້ານການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ
ການສຶກສາໃຫ້ແກ່ພະສົງ ແລະ ຄະລືຫັດຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກງານການສຶກສາສົງ. ເນ້ືອໃນຫັຼກ 
ສູດທາງພຸດທະສາສະໜາແມ່ນອົງການພຸດທະສາສະໜາສໍາພັນລາວ ແລະ ກະຊວງສຶກ
ສາທິການ ແລະ ກິລາ ຮ່ວມກັນກໍານົດ, ສໍາລັບເນ້ືອໃນຫັຼກສູດສາຍສາມັນສຶກສາ ແມ່ນ
ປະຕິບັດຕາມກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວາງອອກ. 

ນັບແຕ່ 1975-2012 (ພ.ສ 2518–2555) ການບໍລິຫານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການ
ສຶກສາສົງບາງໄລຍະຂ້ຶນກັບອົງການພຸດທະສາສະໜາສໍາພັນລາວ ແລະ ອົງການແນວ
ລາວສ້າງຊາດ; ບາງໄລຍະຂ້ຶນກັບອົງການພຸດທະສາສະໜາສໍາພັນລາວ ແລະ ກະຊວງ
ສຶກສາທິການ; ໃນໄລຍະຂ້ຶນກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ໃນເບ້ືອງຕ້ົນຂ້ຶນກັບຫ້ອງການ
ກະຊວງ ແລະ ຕ່ໍມາຂ້ຶນກັບກົມວິຊາການ ເຊ່ັນ: ວຽກງານສາມັນສຶກສາສົງຂ້ຶນກັບກົມ
ສາມັນສຶກສາ, ສ່ວນວິທະຍາໄລສົງຂ້ຶນກັບກົມສ້າງຄູ ຊ່ຶງເຮັດໃຫ້ການບໍລິຫານ ແລະ 
ການຄຸ້ມຄອງການສຶກສາສົງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສັບສົນ, ວຽກງານອັນດຽວກັນແຕ່ມີສອງ 
ການຈັດຕ້ັງຄຸ້ມຄອງ ຈຶ່ງມີຜົນສະທ້ອນໃຫ້ການສຶກສາສົງບ່ໍມີຄຸນນະພາບເທົ່າທີ່ຄວນ, ຂະ 
ຫຍາຍຕົວຊັກຊ້າ ໂດຍສະເພາະການສຶກສາສາຍປະລິຍັດຕິທໍາເກືອບຈະສູນສ້ິນໄປ. 
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� ໄລຍະແຕ່ປີ 2013–2015 (ພ.ສ 2556–2560) 
ການພັດທະນາວຽກງານການສຶກສາສົງໃນໄລຍະນ້ີ ແມ່ນເພ່ືອຜັນຂະຫຍາຍບັນດາ

ນະໂຍບາຍ, ຄາດໝາຍ, ວຽກງານຈຸດສຸມ ແລະ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາການສຶກສາ 
ແຕ່ນ້ີເຖິງປີ 2020. ພ້ອມທັງເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ມີຄຸນສົມ 
ບັດ, ຄວາມຮູ້, ຄວາມຊໍານານງານ ເພ່ືອຮັບຮອງກັບຍຸດທະສາດແຫ່ງການພັດທະນາເສດ 
ຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດ. ເພ່ືອຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ທິດທາງແຜນພັດ 
ທະນາການສຶກສາສົງໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງນະໂຍບາຍ
ຂອງພັກ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ, ສະພາບຫັນປ່ຽນທາງການສຶກສາຂອງພາກ
ພ້ືນ ແລະ ສາກົນ. ດ່ັງນ້ັນ, ອົງການພຸດທະສາສະໜາສໍາພັນລາວ ຈ່ຶງໄດ້ມອບໃຫ້ກໍາມາ
ທິການສຶກສາສົງສູນກາງຮ່ວມກັບຫ້ອງການກໍາມາທິການສຶກສາສົງສູນກາງ ສ້າງແຜນ 
ແລະ ປັບປຸງບັນດານິຕິກໍາຕ່າງໆ ເພ່ືອໃຫ້ແທດເໝາະ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວ
ຈິງແຕ່ລະໄລຍະ ເຊ່ັນ: 

� ປັບປຸງດໍາລັດວ່າດ້ວຍການສຶກສາສົງ. 
� ປັບປຸງຄືນໃໝ່ ຮ່າງຂ້ໍຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕ້ັງ ແລະ ການເຄ່ືອນໄຫວຂອງ

ວິທະຍາໄລສົງອົງຕ້ື ແລະ ວິທະຍາໄລສົງຈໍາປາສັກ. 
� ປັບປຸງຄືນໃໝ່ ຮ່າງຂ້ໍຕົກລົງວ່າດ້ວຍຫັຼກການສອບເສັງຂອງໂຮງຮຽນສາມັນສຶກ 

ສາສົງ. 
� ປັບປຸງຄືນໃໝ່ ຮ່າງຂ້ໍຕົກລົງວ່າດ້ວຍໂຄງປະກອບການຈັດຕ້ັງ, ການຄຸ້ມຄອງ, 

ການບໍລິຫານຂອງກໍາມາທິການສຶກສາສົງແຂວງ/ກໍາແພງນະຄອນ, ກໍາມາທິ
ການສຶກສາສົງເມືອງ, ລະບົບບໍລິຫານໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສົງຕອນປາຍ, 
ມັດທະຍົມສຶກສາສົງຕອນຕ້ົນ ແລະ ປະຖົມສາມັນສຶກສາສົງ. 

� ຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສົງ ໄປບັນດາແຂວງທີ່ຍັງບ່ໍທັນມີເຊ່ັນ: 
ແຂວງຜ້ົງສາລີ, ຫົວພັນ, ບໍລິຄໍາໄຊ, ເຊກອງ ແລະ ໄຊສົມບູນ. 

� ປັບປຸງຄືນໃໝ່ ວິຊາພຸດທະສາສະໜາໃນຊ້ັນມັດທະຍົມສຶກສາສົງ (ມ.1-ມ.7) 
ໃຫ້ສໍາເລັດໃນປີ 2020. 

� ສ້າງແຜນບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສ້າງ 
ຕ້ັງວິທະຍາໄລສົງສຸທໍາມະນິມິດ (ທາດຝຸ່ນ), ວິທະຍາໄລສົງແຂວງສະຫວັນນະ 
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ເຂດ ແລະ ແຂວງພາກເໜືອ ເພ່ືອຮອງຮັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງນັກຮຽນສົງ 
ທີ່ນັບມ້ືນັບເພ່ີມຂ້ຶນ. 

� ສ້າງແຜນປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານ ຂອງວິທະຍາໄລສົງ 2 ແຫ່ງ 
ຕິດພັນກັບວຽກງານສ້າງຄູບັນພະຊິດ, ຄູສອນວິຊາພຸດທະສາສະໜາ ເພ່ືອຕອບ 
ສະໜອງການພັດທະນາການສຶກສາສົງ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ 
ຄົມແຫ່ງຊາດ. 

� ເພ່ີມຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ຍົກລະດັບວິທະຍາໄລສົງ ຂ້ຶນເປັນມະຫາວິທະ 
ຍາໄລສົງໃຫ້ສໍາເລັດ. 

� ສ່ົງເສີມໃຫ້ນັກຮຽນສົງທີ່ຮຽນຈົບສາມັນສຶກສາສົງ ໄດ້ເຂ້ົາຮຽນສາຍສ້າງຄູສາຂາ 
ວິຊາພຸດທະສາສະໜາໃຫ້ພຽງພໍກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຂະແໜງ 
ການສຶກສາສົງ. 

� ສ້າງຕ້ັງໂຮງຮຽນສາຍປະລິຍັດຕິທໍາ ຕອນຕ້ົນ ແລະ ຕອນປາຍໃຫ້ສໍາເລັດ. 
ການປັບປຸງການສຶກສາສົງເທື່ອນ້ີ ຖືວ່າເປັນບາດກ້າວໃໝ່ຂອງການພັດທະນາການ

ສຶກສາສົງໄປສູ່ຄຸນນະພາບໃໝ່ ເປັນການພັດທະນາພະສົງສາມະເນນ ເພ່ືອຮັບໃຊ້
ພາລະໜ້າທີ່ຂອງພຸດທະສາສະໜາ ເພ່ືອປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ
ຢ່າງແທ້ຈິງ ເພ່ືອໃຫ້ພະສົງເປັນເຈົ້າການໃນການດໍາເນີນການສຶກສາສົງເທື່ອລະກ້າວ. 
ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ໄດ້ມອບຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງການສຶກ
ສາສົງ ໃຫ້ແກ່ສູນກາງອົງການພຸດທະສາສະໜາສໍາພັນລາວ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິ
ການ ແລະ ກິລາ ໃນການຈັດສັນງົບປະມານສໍາລັບເງິນນິດຈະພັດ, ເງິນນະໂຍບາຍ, 
ເງິນບໍລິຫານ, ເງິນສ່ົງເສີມວິຊາການ, ເງິນຊ້ືວັດຖຸປະກອນການສຶກສາ ແລະ ພັດທະນາ
ພ້ືນຖານໂຄງລ່າງຂອງການສຶກສາສົງ. 

ມາຮອດປັດຈຸບັນນ້ີ, ການສຶກສາສົງໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາ ໃຫ້ມີຄຸນ
ນະພາບ ແລະ ປະລິມານ ຕາມແຜນນະໂຍບາຍຂອງອົງການພຸດທະສາສະໜາສໍາພັນ
ລາວ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກົດໝາຍ 
ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ. 

ປີ 2015 ໃນທົ່ວປະເທດ ມີໂຮງຮຽນສົງຕ້ັງຢູ່ທັງໝົດ 13 ແຂວງ ໃນນ້ັນມີໂຮງຮຽນຂອງ
ສຶກສາສົງ ທັງໝົດ 55 ແຫ່ງ, ໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາສົງ ມີ 7 ແຫ່ງ, ມັດທະຍົມຕອນ
ຕ້ົນສົງ ມີ 32 ແຫ່ງ, ມັດທະຍົມຕອນປາຍສົງ ຈໍານວນ 5 ແຫ່ງ, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກ
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ສາສົງສົມບູນ 7 ແຫ່ງ, ວິທະຍາໄລຄູສົງ ມີ 2 ແຫ່ງ ແລະ ໂຮງຮຽນປະລິຍັດຕິທໍາ 2 
ແຫ່ງ. ນັກຮຽນສາມັນສຶກສາສົງ ແລະ ວິທະຍາໄລສົງ ມີ 13.816 ອົງ, ມີຄູ ແລະ ບຸກ
ຄະລາກອນການສຶກສາສົງທັງໝົດ 908 ອົງ/ທ່ານ (ຄູ ແລະ ບຸກຄະລາກອນບັນພະຊິດ 
306 ອົງ, ລັດຖະກອນຄູ ແລະ ລັດຖະກອນບໍລິຫານ 602 ທ່ານ). 

ສະຖິຕິນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາສົງ, ໂຮງຮຽນສົງ, ວິທະຍາໄລຄູສົງ, ຄູອາຈານສອນ 
ແລະ ບຸກຄະລາກອນການສຶກສາສົງນັບແຕ່ປີ 1975-2015 (40 ປີ). 
� ສະຖິຕິນັກຮຽນສົງ 

ລ/ດ ປີ ຈໍານວນລວມ ອັດຕາເພ່ີມຂ້ຶນ ຫືຼ ຫຸຼດລົງ 
ທຽບເປັນເປີເຊັນ 

(%) 

1 1975-1980 214   

2 1980-1985 230 16 7,47% 

3 1985-1990 236 6 2,68% 

4 1990-1995 434 198 83,89% 

5 1995-2000 3.629 3.195 76,17% 

6 2000-2005 5.856 2.227 61,36% 

7 2005-2010 6.193 337 5,75% 

8 2010-2015 7.880 1.685 27,24% 
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� ສະຖິຕິໂຮງຮຽນສົງ 

ລ/ດ ປີ ຈໍານວນລວມ ອັດຕາເພ່ີມຂ້ຶນ ຫືຼ ຫຸຼດ
ລົງ 

ທຽບເປັນເປີເຊັນ 
(%) 

1 1975-1980 2 ແຫ່ງ   

2 1980-1985 2 ແຫ່ງ   

3 1985-1990 3 ແຫ່ງ 1 ແຫ່ງ 50% 

4 1990-1995 6 ແຫ່ງ 3 ແຫ່ງ 50% 

5 1995-2000 44 ແຫ່ງ 38 ແຫ່ງ 633,33% 

6 2000-2005 57 ແຫ່ງ 13 ແຫ່ງ 29,54% 

7 2005- 2010 58 ແຫ່ງ 1 ແຫ່ງ 1,75% 

8 2010-2015 62 ແຫ່ງ 4 ແຫ່ງ 6,89% 
 

� ສະຖິຕິນັກສຶກສາວິທະຍາໄລສົງ 

ລ/ດ ປີ ຈໍານວນລວມ 
ອັດຕາເພ່ີມຂ້ຶນ ຫືຼ ຫຸຼດ

ລົງ 
ທຽບເປັນເປີເຊັນ 

(%) 

1 1975-1980    

2 1980-1985    

3 1985-1990    

4 1990-1995    

5 1995-2000 188   

6 2000-2005 247 59 31,38% 

7 2005- 2010 754 507 205,26% 

8 2010-2015 684 -70 - 9,28% 
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� ສະຖິຕິຄູ ແລະ ບຸກຄະລາກອນການສຶກສາສົງ 

ລ/ດ ປີ 

ຈໍານວນ 
ອັດຕາເພີ່ມ
ຂ້ຶນ ຫືຼ ຫຸຼດ

ລົງ ຈ/ນ 
ລວມ 

ທຽບເປັນ
ເປີເຊັນ (%) 

ອັດຕາເພີ່ມ
ຂ້ຶນ ຫຼື ຫຼຸດ
ລົງທັງບັນ
ພະຊິດ 

ແລະ ຄະລື
ຫັດ ທຽ

ບເ
ປັນ

ເປ
ີເຊ

ັນ 
(%

) 

ລວ
ມ 

ຄູບັນ 
ພະຊິດ 

ຄະລື 
ຫັດ 

ຄູບັນ 
ພະຊິດ 

ຄະລືຫັດ ຄູບັນ 
ພະຊິດ 

ຄູຄະ 
ລືຫັດ 

1 1975-1980          

2 1980-1985          

3 1985-1990          

4 1990-1995 49 240   289     

5 1995-2000 119 294 70 54 413 42,85% 22,5% 124 42,90% 

6 2000-2005 197 292 78 -2 489 65,54% 0,68% 76 18,40% 

7 2005-2010 245 403 48 111 648 24,36% 38,01% 159 32,51% 

8 2010-2015 257 485 12 82 742 4,89% 20,34% 94 14,50% 

 MOES
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ມ.ປາຍສົງ ວັດໄຊຍະພູມ ເມືອງໄກສອນ ພົມວິຫານ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 

12. ກິດຈະການນັກສຶກສາ 
ໂດຍ: ຄໍາລືຊາ ນວນສະຫວນັ 

12.1 ກົມກິດຈະການນກັສກຶສາກບັວຽກງານການຄຸ້ມຄອງນກັສຶກສາ 

ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ ເປັນວຽກງານຍຸດທະສາດຂອງຊາດ ຊ່ຶງໄດ້ມີ
ການປັບຕົວຕາມສະພາບຕົວຈິງຂອງແຕ່ລະໄລຍະ. ເວລາປະເທດຊາດໄດ້ຮັບການປົດ
ປ່ອຍໃນປີ 1975 ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກົມ
ສະຫວັດດີການການສຶກສາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ, ກິລາ ແລະ ທໍາມະການ. ໃນປີ 1976 
ກົມດ່ັງກ່າວໄດ້ຖືກຍຸບ ແລະ ວຽກງານທັງໝົດໄດ້ຖືກໂອນມາເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ
ພະແນກໜຶ່ງຂອງກົມສໍາພັນຕ່າງປະເທດ, ແຜນຜັງ ແລະ ການຄັງ. ໄລຍະປີ 1978-80, ພະ
ແນກຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາໄດ້ຖືກຍ້າຍອອກຈາກຕຶກກະຊວງໄປຢູ່ສູນກົດໝາຍເກ່ົາຂ້າງວັດ
ສີສະເກດ ແລະ ຕ່ໍມາໄດ້ຖືກຫັນເປັນສູນຕ້ອນຮັບນັກສຶກສາ ຊ່ຶງຕ້ັງຢູ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ
ຮ່ອງຄ້າ. ໃນປີ 1979 ໄດ້ມີການສ້າງໂຮງຮຽນກຽມນັກສຶກສາໄປຮຽນຕ່າງປະເທດ ຢູ່
ໂຮງແຮມສົມບູນເກ່ົາ. ໄລຍະປີ 1980-85 ພະແນກຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາໄດ້ຖືກໂອນຈາກກົມ
ສໍາພັນຕ່າງປະເທດ, ແຜນຜັງ ແລະ ການຄັງ ມາຢູ່ກັບກົມຈັດຕ້ັງ ແລະ ກ່ໍສ້າງພະນັກງານ ຊ່ຶງ
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ໃນໄລຍະນ້ີ ພະແນກມີບົດບາດຄ້ົນຄວ້າຈັດແບ່ງທຸກປະເພດທຶນການສຶກສາ ເພ່ຶອໄປຮຽນ
ຕ່າງປະເທດ ແລະ ສັບຊ້ອນຜູ້ຮຽນຈົບ ຫືຼ ບ່ໍຈົບຈາກຕ່າງປະເທດ. ໄລຍະປີ 1986-89 ວຽກ
ງານການຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ ໄດ້ຖືກໂອນມາຢູ່ຄະນະຄ້ົນຄວ້າຄັດເລືອກພະນັກງານ/ນັກ 
ຮຽນເພືອ່ຮຽນຕ່ໍພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ (ຄຄນສ) ຊ່ຶງຂ້ຶນກັບສະພາລັດຖະມົນຕີໂດຍ
ກົງ. ຕ່ໍຈາກນ້ັນໃນປີ 1990 ກົມຄັດເລືອກ ແລະ ສັບຊ້ອນນັກຮຽນ ໄດ້ຖືກສ້າງຂ້ຶນແທນຢູ່
ກະຊວງສຶກສາທິການ. ຮອດປີ 1993 ຄວາມຮັບຜິດຊອບວຽກງານການຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ 
ໄດ້ປ່ຽນຈາກລະດັບກົມລົງມາລະດັບພະແນກ ຢູ່ພະແນກຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ ຊ່ຶງເບ້ືອງຕ້ົນ
ຂ້ຶນກັບກົມອາຊີວະ ແລະ ການສຶກສາຊ້ັນສູງ ແລະ ຕ່ໍມາໃນປີ 2008 ຂ້ຶນກັບກົມການສຶກ
ສາຊ້ັນສູງ ຫັຼງຈາກກົມອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ກົມການສຶກສາຊ້ັນສູງໄດ້ແຍກອອກຈາກກັນ. 
ປີ 2011 ກະຊວງສຶກສາທິການໄດ້ຖືກເຕ້ົາໂຮມເຂ້ົາກັບຄະນະກໍາມະການກິລາ ແລະ ກາຍະ 
ສຶກສາແຫ່ງຊາດ ເປັນກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ໃນກົງຈັກການຈັດຕ້ັງໃໝ່ຂອງ
ກະຊວງ, ກົມກິດຈະການນັກສຶກສາ ໄດ້ຖືກສ້າງຕ້ັງຂ້ຶນໂດຍຂ້ໍຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກະ 
ຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທີ 921.ສສກ.ຈຕ ລົງວັນທີ 27/3/2012. ປີ 
2012 ປະກອບມີ 4 ພະແນກ ຄື: ພະແນກບໍລິຫານ, ພະແນກຄຸ້ມຄອງທຶນການສຶກສາ, 
ພະແນກຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ ແລະ ພະແນກຕິດຕາມປະເມີນຜົນ, ປັດຈຸບັນມີພະນັກງານ
ທັງໝົດ 29 ຄົນ, ຍິງ 13 ຄົນ. 

ກົມກິດຈະການນັກສຶກສາ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະມົນຕີ 
ໃນການປະກອບສ່ວນດັດສົມກະແສການສ້າງຄົນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບທ່າອ່ຽງຄວາມຕ້ອງ 
ການທາງດ້ານແຮງງານຂອງຊາດ, ຕິດຕາມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງດູແລສະພາບການສຶກສາຮໍ່າ
ຮຽນ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ການເຄ່ືອນໄຫວຕ່າງໆຂອງນັກຮຽນນັກສຶກສາລາວ ທັງຢູ່
ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; ສຶກສາວິໄຈທ່າອ່ຽງຂອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານແຮງງານ ພ້ອມ
ທັງເຜີຍແຜ່ຂ້ໍມູນຂ່າວສານດ່ັງກ່າວໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາ ຫືຼ ບຸກຄົນທີ່ມີ
ຈຸດປະສົງຢາກຮຽນຕ່ໍ ເພ່ືອເປັນບ່ອນອີງໃນການສອບເສັງເຂ້ົາຮຽນວິຊາຊີບ ແລະ ວິຊາ
ສະເພາະຕ່າງໆ; ສັງລວມທຶນການສຶກສາຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ຄັດເລືອກເອົານັກຮຽນ
ນັກສຶກສາໄປຮຽນຕ່າງປະເທດຕາມທຶນຮ່ວມມືກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ; ຄຸ້ມຄອງບັນຊີນັກ 
ຮຽນນັກສຶກສາທີ່ຖືກຄັດເລືອກໄປຮຽນຕ່ໍຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ, ສະຖາບັນການສຶກສາຊ້ັນສູງ 
ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາວິຊາຊີບຕ່າງໆໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດ; ສັບຊ້ອນຜູ້ຮຽນຈົບ
ກັບຄືນກົມກອງທ້ອງຖ່ິນ; ແນະນໍາການຊອກວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮຽນຈົບ ແລະ 
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ຕິດຕາມປະເມີນສະພາບການຊອກວຽກເຮັດງານທໍາຂອງເຂົາເຈ້ົາ; ນອກນ້ັນກໍຍັງຮັບຜິດ 
ຊອບທຸກວຽກງານທີ່ຖືກມອບໝາຍຈາກລັດຖະມົນຕີ. 

 
ກອງປະຊຸມປະຈໍາປີຂອງກົມກິດຈະການນັກສຶກສາ 

ພາຍຫັຼງຖືກສ້າງຕ້ັງຂ້ຶນ, ກົມກິດຈະການນັກສຶກສາກໍໄດ້ຕ້ັງໜ້າປະຕິບັດໜ້າທີ່
ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ແລະ ໄດ້ສ້າງບັນດານິຕິກໍາໃໝ່ຂຶ້ນມາເພ່ືອເປັນບ່ອນອີງໃນ
ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ການຊ້ີນໍານໍາພາ ແລະ ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວິຊາສະເພາະ ເປັນຕ້ົນ
ແມ່ນ: ຄໍາສ່ັງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຈັດສົ່ງພະນັກງານ ແລະ ນັກຮຽນໄປ
ຍົກລະ ດັບຕ່າງໆຢູ່ ສສ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍແຫ່ຼງທຶນຕ່າງໆ ສະບັບເລກທີ 08/ນຍ, ລົງວັນທີ 
20 ກຸມພາ 2014; ແຈ້ງການແນະນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສ່ັງແນະນໍາຂອງນາຍົກລັດ
ຖະ ມົນຕີວ່າດ້ວຍການຈັດສ່ົງພະນັກງານ ແລະ ນັກຮຽນໄປຍົກລະດັບຕ່າງໆຢູ່ ສສ ຫວຽດ 
ນາມດ້ວຍແຫ່ຼງທຶນຕ່າງໆ ສະບັບເລກທີ 210/ນຍ, ລົງວັນທີ 20 ກຸມພາ 2014; ຂ້ໍຕົກ ລົງ
ຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍລະບຽບການຄຸ້ມຄອງນັກຮຽນ ນັກສຶກສາລາວໄປສຶກສາຢູ່ຕ່າງ 
ປະເທດ ສະບັບເລກທີ 3552/ສສກ, ລົງວັນທີ 28 ສິງຫາ 2013; ຂ້ໍຕົກລົງຂອງຫົວໜ້າຄະ 
ນະຮັບຜິດຊອບ "ໂຄງການຍົກສູງຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນການຮ່ວມມືລາວ-ຫວຽດ 
ນາມ ໃນຂົງເຂດການສຶກສາ ແລະ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ" ໄລຍະ 2011-2020 
ວ່າດ້ວຍການກໍານົດມາດຕະຖານ ແລະ ເງ່ືອນໄຂໃນການຄັດເລືອກນັກສຶກສາໄປຮຽນ ສສ. 
ຫວຽດນາມ; ແຈ້ງການແນະນໍາການປະກອບເອກະສານຂອງນັກຮຽນນັກສຶກສາ ເພ່ືອຂໍສະ 
ເໜີໄປຮຽນຕ່ໍຕ່າງປະເທດດ້ວຍທຶນສ່ວນຕົວ (ເລ່ີມແຕ່ສົກ ຮຽນ 2015-2016 ເປັນຕ້ົນໄປ) 
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ສະບັບເລກທີ 1068, ລົງວນັທີ 12 ຕຸລາ 2015; ຂ້ໍຕົກ ລົງຂອງກົມກິດຈະ ການນັກສຶກສາ 
ວ່າດ້ວຍການຈັດແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບຊ້ີນໍາຂອງຫົວໜ້າ ແລະ ຄະນະກົມ ແລະ ການ
ແຕ່ງຕ້ັງພະນັກງານຂອງກົມສະບັບເລກທີ 100/ກນ.12, ລົງວັນທີ 8 ພຶດ ສະພາ 2012. 
12.2 ຜົນສໍາເລດັວຽກງານຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາລາວແຕປ່ີ 1975-2015 

ວຽກງານຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ ແຕ່ປີ 1975-2015 ມີຜົນສໍາເລັດດ່ັງນ້ີ: 
1) ວຽກງານຄຸ້ມຄອງທຶນການສກຶສາ 

ແຕ່ປີ 1976-2016 ໄດ້ສ່ົງພະນັກງານ ແລະ ນັກສຶກສາໄປຮຽນທີ່ຕ່າງປະເທດ 
ທັງໝົດ 62.205 ຄົນ, ຊ່ຶງມີລາຍລະອຽດລຸ່ມນ້ີ: 
� ປີ 1976-2004 ມີນັກສຶກສາລາວໄປຮຽນຢ່ ູ 36 ປະເທດ ພາຍໃຕ້ທຶນ

ຮ່ວມມື, ທຶນໂຄງການ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ ທັງໝົດ 26.415 
ຄົນ, ໃນນ້ັນໄປຮຽນລະດັບປະລິນຍາເອກ 123 ຄົນ, ປະລິນຍາໂທ 1.609 
ຄົນ, ປະລິນຍາຕີ 9.922 ຄົນ, ຊ້ັນສູງ 2.661ຄົນ, ເຕັກນິກຊ້ັນກາງ 7.447 
ຄົນ, ວິຊາຊີບຊ້ັນຕ້ົນ 3.171ຄົນ, ຝຶກອົບຮົມ 1.476 ຄົນ, ມັດທະຍົມ 6 
ຄົນ, ເລ່ີມແຕ່ ປີ 1986-2004 ມີນັກສຶກສາລາວໄປຮຽນທຶນສ່ວນຕົວທັງ
ໝົດ 1.196 ຄົນ. 

� ປີ 2005-2014 ມີນັກສຶກສາລາວໄປຮຽນຢູ່ຕ່າງປະເທດທັງໝົດ 17.398 
ຄົນ, ຍິງ 5.884, ຮຽນ ຢູ່ 39 ປະເທດ, ໃນນ້ັນມີທຶນຮ່ວມມື, ທຶນໂຄງການ 
ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນຕ່າງໆ, ທຶນສ່ວນຕົວ ມີທັງໝົດ 6.894 ຄົນ, 
ຍິງ 2.720 ມີ 25 ປະເທດ. 

� ປີ 2015-2016 ມີຈໍານວນທັງໝົດ 10.302, ຍິງ 4.143 ມີ 30 ປະເທດ 
ພາຍໃຕ້ທຶນຮ່ວມມື, ທຶນໂຄງການ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ. 

2) ວຽກງານຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ 
ນັກສກຶສາຮຽນພາຍໃນ: 
ແຕ່ປີ 2013 ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດມາຮຽນຢູ່ລາວ ທັງໝົດ 699 ຄົນ, ຍິງ 347 

ຄົນ, ຊ່ຶງມາຈາກປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ, ສາທາ ລະນະລັດສັງຄົມ
ນິຍົມຫວຽດນາມ, ສາທາລະນະລັດມົງໂກລີ, ຣາຊະອານາຈັກກໍາປູເຈຍ, ສາທາ 
ລະນະລັດເກົາຫີຼ, ຍ່ີປຸ່ນ, ສາທາລະນະລັດຕວກກີ, ສະຫະພາບມຽນມາ ແລະ ປະ 
ເທດອູແກຣນ, ໃນນ້ັນມີທຶນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງລັດຖະບານທັງໝົດ 241 ຄົນ, 
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ຍິງ 79 ຄົນ, ທຶນສ່ວນຕົວ 231 ຄົນ, ຍິງ 86 ຄົນ, ທຶນແລກປ່ຽນ 227 ຄົນ, ຍິງ 
182 ຄົນ. 
ການຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາລາວຮຽນຢູຕ່່າງປະເທດ: 
� ນອກຈາກນ້ັນວຽກງານຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ ຍັງໄດ້ປະສານງານກັບສະຖານ 

ທູດລາວປະຈໍາຢູ່ບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ເພ່ືອເກັບກໍາສະຖິຕິນັກສຶກສາ ແລະ 
ການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆທີ່ມີຕ່ໍນັກສຶກສາ ແລະ ນັກຄ້ົນຄວ້າລາວ ທີ່ຮຽນຢູ່
ຕ່າງປະເທດ ເຊ່ັນ: ການກິນຢູ່ພັກເຊົາ, ອັດຕາກິນບ່ໍພຽງພໍ, ທີ່ພັກບ່ໍສະດວກ, 
ການຕ່ໍເວລາຮຽນ, ປ່ຽນສາຍຮຽນ ຫືຼ ປ່ຽນວິຊາຮຽນ, ຂໍລົງເກັບກໍາຂ້ໍມູນເພ່ືອ
ຂຽນບົດຈົບຊັ້ນ, ປ່ຽນອາຈານທີ່ປຶກສາ, ຮຽນອ່ອນ, ຄະດີອາລະວາດຕີກັນ, 
ຄະດີຊູ້ສາວ, ເຈັບເປັນ, ເສຍຊີວິດ ແລະ ອຶ່ນໆ. 

 
ພົບປະ ແລະ ໂອ້ລົມນັກສຶກສາລາວທີ່ຕ່າງປະເທດ 

� ຮອດປີ 2015 ມີນັກສຶກສາລາວຮຽນຢູ່ຕ່າງປະເທດທັງໝົດ 16.599 ຄົນ, 
ຍິງ 6.542 ຄົນ, ປະລິນຍາເອກ 433 ຄົນ, ຍິງ 103 ຄົນ, ປະລິນຍາໂທ 
2.452 ຄົນ, ຍິງ 768 ຄົນ, ຊ່ຽວຊານ 6 ຄົນ, ຍິງ 1 ຄົນ, ເໜືອປະລິນຍາຕີ 
13 ຄົນ, ຍິງ 3 ຄົນ, ປະລິນຍາຕີ 6.450 ຄົນ, ຍິງ 2.349 ຄົນ, ຊ້ັນສູງ 2.400 
ຄົນ, ຍິງ 1.366 ຄົນ, ຊ້ັນກາງ 290 ຄົນ, ຍິງ 124 ຄົນ, ຝຶກອົບຮົມ 137 
ຄົນ, ຍິງ 44 ຄົນ, ກຽມພາສາ 4.418 ຄົນ, ຍິງ 1.784 ຄົນ. 

� ເລ່ີມແຕ່ ປີ 2012 ເຖິງ 2015 ຈໍານວນນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບ ແລະ ບ່ໍຈົບທີ່
ມາສະເໜີຕົວຕ່ໍກົມກິດຈະການນັກສຶກສາໄດ້ຢ້ັງຢືນ ແລະ ເຮັດໃບນໍາສ່ົງກັບ
ຄືນກົມກອງເກ່ົາທັງໝົດ 6.703 ຄົນ, ຍິງ 2.119 ຄົນ, ໃນນ້ັນມີນັກສຶກສາ 
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367 ຄົນ, ຍິງ 1.373 ຄົນ, ພະນັກງານ 2.902 ຄົນ, ຍິງ 746 ຄົນ, ພະສົງ
128 ອົງ, ໃນຈໍານວນດ່ັງກ່າວມີທຶນລັດຖະບານ 2.644 ຄົນ, ຍິງ 745 ຄົນ, 
ທຶນໂຄງການ 709 ຄົນ, ຍິງ 244 ຄົນ, ທຶນສ່ວນຕົວ 1.118 ຄົນ, ຍິງ 270 
ຄົນ, ທຶນແລກປ່ຽນ 2.232 ຄົນ, ຍິງ 860 ຄົນ, ຊ້ັນປະລິນຍາເອກ 252 ຄົນ, 
ຍິງ 45 ຄົນ, ຊ້ັນປະລິນຍາໂທ 2.621 ຄົນ, ຍິງ 737 ຄົນ, ຊ້ັນຊ່ຽວຊານ 9 
ຄົນ, ຍິງ 3 ຄົນ (ແພດສາດ), ຊ້ັນເໜືອປະລິນຍາຕີ 7 ຄົນ, ຍິງ 3 ຄົນ 
(ແພດສາດ), ຊ້ັນປະລິນຍາຕີ 2.781 ຄົນ, ຍິງ 896 ຄົນ, ຊ້ັນສູງ 605 ຄົນ, 
ຍິງ 246 ຄົນ, ຊ້ັນກາງ 256 ຄົນ, ຍິງ 164 ຄົນ, ຝຶກອົບຮົມ 35 ຄົນ, ຍິງ 11 ຄົນ. 

3) ວຽກງານຕດິຕາມປະເມີນຜນົ 
� ວຽກງານສະຖິຕິ: ໄດ້ສ້າງຖານຂ້ໍມູນສະຖິຕິສັງລວມນັກສຶກສາທີ່ໄປຮຽນ

ຕ່າງປະເທດ ແລະ ນັກສຶກສາຮຽນຈົບ ຫືຼ ບ່ໍຈົບເວລາກັບຄືນປະເທດ, ໄດ້
ຈັດລະຫັດຂົງເຂດວິຊາຮຽນຂອງນັກສຶກສາທີ່ໄປຮຽນຕ່າງປະເທດ, ພາຍໃນ 
ປະເທດ ແລະ ຮຽນຈົບມາເປັນຂົງເຂດ. 

� ວຽກງານແນະນໍາວິຊາຊີບ: ປີ 2013 ໄດ້ຂຽນປ້ຶມຄູ່ມືແນະນໍາຫັຼກສູດຫັຼງ
ການສຶກສາຂ້ັນພ້ືນຖານຂອງ ສປປ ລາວ ພ້ອມທັງຈັດພິມປ້ຶມຈໍານວນ 
1.000 ຫົວ ໄປແຈກຢາຍໃຫ້ສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະ ໂຮງຮຽນສາມັນ
ເພ່ືອເປັນຂ້ໍມູນຂ້ັນພ້ືນຖານໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີຈຸດປະສົງຢາກຮຽນຕ່ໍ; ປີ 2014 ໄດ້
ສ້າງລະບົບຖານຂ້ໍມູນຊອກຫາວິຊາຮຽນຢູ່ໜ້າເວັບໄຊຂອງກົມ, ປີ 2016 
ໄດ້ປັບປຸງລະບົບການຊອກຫາວິຊາຮຽນຢູ່ໜ້າເວັບໄຊຂອງກົມ ແລະ ສ້າງ 
User ໃຫ້ບັນດາສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງໆ ເພ່ືອສາມາດປັບຂ້ໍມູນວິຊາ
ຮຽນຂອງສະຖາບັນຕົນເອງໄດ້. ພ້ອມກັນນ້ັນກໍໄດ້ລົງເຜີຍແຜ່ວຽກງານ
ດ່ັງກ່າວໃຫ້ນັກຮຽນ ມ.7 ຢູ່ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຈໍານວນໜຶ່ງ ແລະ 
ລົງເຜີຍແຜ່ໃຫ້ບັນດາຄູອາຈານຢູ່ສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງໆຢູ່ບາງແຂວງ
ເພ່ືອນໍາໄປເຜີຍແຜ່ຕ່ໍໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນຂອງຕົນ. 

� ວຽກງານໄອທີ ແລະ ຂ່າວສານ: ໃນປີ 2013 ໄດ້ສ້າງເວັບໄຊຂອງກົມເພ່ືອ
ເຜີຍແຜ່ພາລະບົດບາດໜ້າທີຂອງກົມ, ນິຕິກໍາ, ຂ້ໍກໍານົດ, ກົດລະບຽບ, 
ແຈ້ງທຶນການສຶກສາ, ການຊອກວິຊາຮຽນຢູ່ໜ້າເວັບໄຊ ແລະ ຂ້ໍມູນຂ່າວ 
ສານຕ່າງໆ ເພ່ືອສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ມີຄວາມປະສົງຢາກຮຽນຕ່ໍ. 
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ແນະນໍາວິຊາຊີບ ແລະ ວິຊາຮຽນໃຫ້ບັນດາສະຖາບັນການສຶກສາ 

13. ການປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ 
ໂດຍ: ປັນຍາ ຈັນທະວງົ 

13.1 ຄວາມເປນັມາ 
ໃນປີ 2008, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາໄດ້ສ້າງຕ້ັງ "ສູນປະກັນຄຸນນະພາບ

ການສຶກສາ" ເປັນກົງຈັກບໍລິຫານໜຶ່ງຂອງກະຊວງ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃນ
ວຽກງານປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ, ມີໜ້າທີ່ພັດທະນາລະບົບປະກັນຄຸນນະພາບ ເຊ່ັນ: 
ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການສຶກສາ, ກົນໄກການປະເມີນຄຸນນະພາບ, ກົນໄກການ
ປັບປຸງ ແລະ ຮັບຮອງຄຸນນະພາບການສຶກສາໃຫ້ທຸກຊ້ັນທຸກສາຍທັງພາກລັດ ແລະ ພາກ
ເອກະຊົນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບປະສິດທິຜົນ ສອດຄ່ອງກັບແຜນປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາ
ແຫ່ງຊາດ, ເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບການສຶກສາຂອງຊາດໄດ້ຮັບການພັດທະນາໃນຂອບເຂດ
ທົ່ວປະເທດ. 

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາສະບັບປັບປຸງ 2015 ໄດ້ບັນຍັດພາກທີ VIII ການ
ປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ຂອບວຸດທິແຫ່ງຊາດ ມີທັງໝົດ 2 ໝວດ 4 ມາດຕາ (64, 65, 
66 ແລະ 67); ໂດຍໄດ້ກໍານົດນິຍາມ, ຈຸດປະສົງ ແລະ ຫັຼກການພ້ືນຖານຂອງວຽກງານ
ດ່ັງກ່າວ. ໃນນ້ັນ, ມາດຕາ 64 ໄດ້ລະບຸວ່າ: ການປະກັນຄຸນະພາບການສຶກສາແມ່ນການ
ກໍານົດມາດຕະຖານ, ການຕິດຕາມປະເມີນຜົນ ແລະ ກວດສອບຄຸນນະພາບການສຶກສາທັງ
ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ດ້ວຍການຈັດຕ້ັງກົນໄກປະກັນຄຸນນະພາບພາຍໃນ ແລະ 
ພາຍນອກ ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພ່ືອຮັບຮອງ ແລະ ຢ້ັງຢືນຜົນການສຶກສາ, ສ້າງຄວາມເຊ່ືອໝັ້
ນຕ່ໍສັງຄົມ, ຊຸມຊົນ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງ ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຕ່ໍການຮຽນ ເຮັດໃຫ້ຜົນຂອງການ
ສຶກສາມີມາດຕະຖານທຽບເທົ່າກັບມາດຕະຖານພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນ. ໃນປີ 2018 
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ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ອອກຂ້ໍຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕ້ັງ ແລະ 
ການເຄຶ່ືອນໄຫວຂອງສູນປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 920/ ສສກ, ລົງວັນ
ທີ 28 ກຸມພາ 2018. 
13.2 ຜົນສໍາເລດັ 

ໃນປີ 2011-2013, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ມາດຕະຖານ 
ຄຸນນະພາບສໍາລັບຊ້ັນປະຖົມສຶກສາ, ມັດທະຍົມສຶກສາ, ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາ 
ຊ້ັນສູງ. ຄຽງຄູ່ກັນນ້ີ, ໄດ້ພັດທະນາຄູ່ມື ແລະ ຈັດຕັ້ງການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ສະຖານການ
ສຶກສາໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໃຫ້ສາມາດປະເມີນຄຸນນະພາບຕົນເອງຕາມມາດຕະຖານ 
ໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຈຸດດີ ແລະ ຂ້ໍຄົງຄ້າງ ເພ່ືອສ້າງແຜນພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບການ
ສຶກສາຂອງຕົນ. ພ້ອມດຽວກັນນ້ັນ ໄດ້ພັດທະນາມາດຕະຖານການຮຽນຮູ້ ແລະ ໄດ້ທົດສອບ 
ຜູ້ຮຽນ ໂດຍສະເພາະພາສາອັງກິດ ແລະ ໄອທີ, ດ່ັງມີລາຍລະອຽດລຸ່ມນ້ີ: 

ກ. ວຽກງານປະກນັຄນຸນະພາບ ສາຍການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ສາມັນສຶກສາ ແລະ 
ການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ 

� ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການສຶກສາຊ້ັນມັດທະຍົມ ຕາມຂ້ໍຕົກລົງຂອງລັດຖະ 
ມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທີ 2167/ສສກ.ສປຄ.12, 
ລົງວັນທີ 28 ມິຖຸນາ 2012. 

� ຄູ່ມືປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາຊ້ັນປະຖົມ ຕາມຂ້ໍຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທີ 4209/ສສກ, ລົງວັນທີ 18 
ກັນຍາ 2014. 

ອີງໃສ່ນິຕິກໍາຂ້າງເທິງ, ບັນດາຄູອາຈານ, ຄະນະອໍານວຍການ, ຄະນະພັດທະນາ
ການສຶກສາຂ້ັນບ້ານ, ພະນັກງານຫ້ອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາເມືອງ ແລະ ພະນັກງານ 
ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ 
ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຈໍານວນດ່ັງລຸ່ມນ້ີ: 

ວຽກຝຶກອົບຮົມ ວຽກປະເມີນ 

ຂ້ັນແຂວງ/
ນວ 

ຂ້ັນເມືອງ ຜອ ປະຖົມ ຜອ 
ມັດທະຍົມ 

ປະຖົມ ມັດທະຍົມ 

41 ຄົນ 252 ຄົນ 30 ຄົນ 64 ຄົນ 260 ແຫ່ງ 32 ແຫ່ງ 
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ຂ. ວຽກງານທດົສອບຜູ້ຮຽນ 
ການທົດສອບຜູ້ຮຽນ ເປັນການທົດສອບຕາມມາດຕະຖານ ເກັບກໍາຂ້ໍມູນສະພາບ 

ຄວາມເປັນຈິງຂອງການຮຽນຮູ້ຂອງນັກຮຽນ ເພ່ືອນໍາມາປັບປຸງນະໂຍບາຍ, ລະບົບ 
ແລະ ກົນໄກຕ່າງໆ ເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບຂອງນັກຮຽນ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ພັດ 
ທະນາໃຫ້ສູງຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ. 

ນັບແຕ່ປີ 2014 ເປັນຕ້ົນມາ, ໄດ້ສ່ົງເສີມການນໍາໃຊ້ມາດຕະຖານດ້ານພາສາ
ອັງກິດ ແລະ ດ້ານການນໍາໃຊ້ Microsoft Office Specialist ໂດຍການຈັດຕ້ັງການ
ທົດສອບຄວາມສາມາດຂອງນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາໃນລະດັບສາມັນສຶກສາ, ວິທະຍາໄລ 
ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລໃນ 6 ແຂວງເປ້ົາໝາຍ ຊ່ຶງມີຈໍານວນນັກຮຽນທີ່ໄດ້ຜ່ານ
ການທົດສອບຄວາມສາມາດລະດັບຕ່າງໆດ່ັງລາຍລະອຽດລຸ່ມນ້ີ: 

ແຂວງ 
2014 2015 2016 ລວມ 3 ປີ 

TOEFL 
Junior 

TOEFL 
Primary 

TOEFL 
Junior 

TOEFL 
Junior 

TOEIC 
Challenge 

 

ນະຄອນຫຼວງ 162 142 99 145 76 624 

ຫຼວງພະບາງ 90 15 11 27 91 234 

ສະຫວັນນະ
ເຂດ 

145 56 43 130 71 445 

ຈໍາປາສັກ 160 50 37 83 49 379 

ວຽງຈັນ - 31 34 174 168 407 

ຊຽງຂວາງ - 20 24 160 98 302 

ລວມ 557 314 248 719 553 2.391 

ໃນນ້ີ, "TOEFLPrimary" ແມ່ນສໍາລັບນັກຮຽນປະຖົມ, "TOEFL Junior" ແມ່ນສໍາ
ລັບນັກຮຽນອາຍຸ 11-15 ປີ ແລະ "TOEIC Challenge" ສໍາລັບນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາອາຍຸ 
16-22ປີ. 
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ແຂວງ 
2014 2015 2016 

ລວມ 
Word Excel Word Excel Word Excel PPT 

ນະຄອນຫຼວງ 54 27 50 29 17 4 11 192 

ຫຼວງພະບາງ 25 17 60 15 26 2 6 151 

ສະຫວັນນະ
ເຂດ 

57 43 52 33 50 5 6 246 

ຈໍາປາສັກ 78 30 59 15 45 8 8 243 

ວຽງຈັນ - - 95 53 83 7 6 244 

ຊຽງຂວາງ - - 28 14 37 10 7 96 

ລວມ 
214 117 344 159 258 36 44 

1.172 
331 503 338 

ໃນນ້ີ, ໄດ້ສ່ົງຜູ້ທີ່ໄດ້ຄະແນນສູງສຸດ ເປັນຕົວແທນຂອງ ສປປ ລາວ ໄປແຂ່ງຂັນລະ 
ດັບໂລກ Microsoft Office World Championship ທີ່ປະເທດສະຫະລັດອາເມຣິກາ. 

ຄ. ວຽກງານປະກນັຄນຸນະພາບອາຊີວະສກຶສາ ແລະ ການສຶກສາຊ້ັນສງູ 
� ມາດຕະຖານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຄູ່ມືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປະກັນຄຸນນະ 

ພາບສໍາລັບສະຖານອາຊີວະສຶກສາ 
� ໃນປີ 2011, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ມາດຕະ 

ຖານຄຸນນະພາບສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 941/ສສ.ສປຄ, 
ລົງວັນທີ 08/04/2011 ແລະ ໄດ້ປັບປຸງໃໝ່ເປັນສະບັບທີ 2 ສະບັບ
ເລກທີ 4166/ສສກ.ສປຄ, ລົງວັນທີ 07/09/2015 ໂດຍປະ ກອບມີ 
12 ມາດຕະຖານ 42 ຕົວຊ້ີວັດ. 

� ຄູ່ມືການປະກັນຄຸນນະພາບສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 
3926/ສສກ.ສປຄ, ລົງວັນທີ 22 ສິງຫາ 2016. 

� ມາດຕະຖານຊ້ັນສູງ ແລະ ຄູ່ມືເພ່ືອການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປະກັນຄຸນນະ 
ພາບສະຖານການສຶກສາຊ້ັນສູງ 
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� ໃນປີ 2013, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ມາດຕະ 
ຖານຄຸນນະພາບການສຶກສາຊ້ັນສູງ ສະບັບເລກທີ 2608/ສສກ.ສປຄ.
13. 

� ຄູ່ມືເພ່ືອການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປະກັນຄຸນນະພາບສະຖານການສຶກ
ສາຊ້ັນສູງສະບັບເລກທີ 6758/ສສກ.ສປຄ14, ລົງວັນທີ 30 ທັນວາ 
2014. 

ມາດຕະຖານອາຊີວະສຶກສາ 12 ມາດຕະ 
ຖານ 45 ຕົວຊ້ີວັດ 

ມາດຕະຖານການສຶກສາຊ້ັນສູງ 10 ມາດ
ຕະ ຖານ 50 ຕົວຊ້ີວັດ 

ວິໄສທັດ, ພາລະກິດ ແລະ ຈຸດໝາຍ ວິໄສທັດ, ພາລະກິດ ແລະ ຈຸດໝາຍ 

ການຄຸ້ມຄອງ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິຫານ 

ບຸກຄະລາກອນ ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ 

ຫັຼກສູດ ການພັດທະນາຫັຼກສູດ 

ປະສິດທິຜົນຂອງການຮຽນການສອນ ປະສິດທິຜົນຂອງການຮຽນການສອນ 

ການສ່ົງເສີມຜູ້ຮຽນ ການສ່ົງເສີມນັກສຶກສາ 

ສະພາບແວດລ້ອມ ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ແຫ່ຼງການຮຽນຮູ້ 

ແຫ່ຼງຮຽນຮູ້ ລະບົບຂ້ໍມູນຂ່າວສານ 

ລະບົບຂ້ໍມູນຂ່າວສານ ລະບົບປະກັນຄຸນນະພາບພາຍໃນ 

ລະບົບປະກັນຄຸນນະພາບ ການຄ້ົນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ການບໍລິ 
ການວິຊາການ 

ການສ່ົງເສີມຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ການ
ບໍລິການສັງຄົມ 

 

ຄວາມເພ່ິງພໍໃຈຂອງຜູ້ຮຽນ, ຜູ້ຮຽນຈົບ 
ແລະ ຜູ້ຈ້າງງານ 

 

ການຝກຶອບົຮົມ, ການປະເມີນພາຍນອກ, ການລົງຕິດຕາມຄຸນນະພາບ 
ລົງຝຶກອົບຮົມຄູ່ມືການປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາຊ້ັນສູງ ແລະ ການຂຽນບົດລາຍ 

ງານການປະເມີນຕົນເອງໃຫ້ມະຫາວິທະຍາໄລຈໍາປາສັກ, ມະຫາວິທະຍາ ໄລສະຫວັນນະເຂດ 
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ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ, ໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ວິທະຍາຄານປ້ອງກັນຄວາມ
ສະຫງົບ. 

ຝຶກອົບຮົມຜູ້ປະເມີນພາຍນອກໄດ້ 3 ຊຸດ ຊ່ຶງມີຜູ້ປະເມີນພາຍນອກ 80 ທ່ານເປັນຍິງ 
20 ທ່ານ. ການສຶກສາບົດລາຍງານການປະເມີນຕົນເອງຂອງສະຖານການສຶກສາທີ່ໄດ້ເຮັດ
ເປັນບົດລາຍງານການປະເມີນຕົນເອງ ສ່ົງໃຫ້ກັບສູນປະກັນຄຸນນະພາບ, ສັງລວມຜົນການປະ
ເມີນພາຍນອກຂອງສະຖານການສຶກສາທີ່ໄດ້ມີການປະເມີນພາຍນອກ 40 ແຫ່ງ (ໃນນ້ັນເປັນ
ສະຖານອາຊີວະສຶກສາຂອງພາກລັດ 8 ແຫ່ງ, ສະຖາບັນສ້າງຄູ 8 ແຫ່ງ, ຄະນະວິຊາໃນ
ມະຫາວິທະຍາໄລ 7 ຄະນະວິຊາ, 2 ສະຖາບັນ ທີ່ຂ້ຶນກັບກະຊວງອ້ອມຂ້າງ ແລະ ອີກ 25 
ແຫ່ງແມ່ນວິທະຍາໄລພາກເອກະຊົນ) ເພ່ືອແຈ້ງຕ່ໍສະຖານການສຶກສາໃຫ້ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບລະດັບ
ຄຸນນະພາບຢູ່ໃນຂ້ັນໃດເມ່ືອທຽບໃສ່ກັບມາດຕະຖານທີ່ມີ ແລະ ຈະຕ້ອງໄດ້ມີການເສີມຂະ 
ຫຍາຍໃນຈຸດໃດ ແລະ ຈະປັບປຸງໃນຈຸດໃດ. 

ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ຄູ່ມືການປະກັນຄຸນນະພາບ ສໍາລັບສະຖານອາຊີ 
ວະສຶກສາ ແລະ ຄູ່ມືມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການສຶກສາຊ້ັນສູງທັງໝົດທົ່ວປະເທດ. 

ງ. ວຽກງານຂອບວຸດທແິຫ່ງຊາດ ແລະ ຂອບວດຸທອິາຊຽນ 
ສູນປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ ໄດ້ເລ່ີມວຽກງານປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກ

ສາໃນລະດັບສະຖານການສຶກສາໄປແລ້ວ, ສ່ວນການປະກັນຄຸນນະພາບໃນລະດັບ
ຫັຼກສູດການສຶກສາ ແລະ ວຸດທິການສຶກສາຈະເລ່ີມຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃນປີ 2017, 
ໂດຍກໍາລັງກະກຽມດໍາລັດນາຍົກວ່າດ້ວຍຂອບວຸດທິແຫ່ງຊາດ ຊ່ຶງເປັນບ່ອນອີງສໍາ
ຄັນຂອງວຽກງານດ່ັງກ່າວ. 

ການພັດທະນາຂອບວຸດທິໄດ້ຜ່ານຂະບວນການທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ທັງລະດົມແນວຄວາມ 
ຄິດ, ການແລກປ່ຽນຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ, ການປະກອບເນ້ືອໃນ, ການຜ່ານເນ້ືອໃນ 
ພາຍໃນ ແລະ ເປີດກວ້າງຈົນໄດ້ເປັນສະບັບຮ່າງທີ່ປະກອບດ້ວຍ : 
� 4 ດ້ານ: ຄວາມຮູ້ (Knowledge), ທັກສະ (Skills), ຄວາມສາມາດໃນການ

ນໍາໃຊ້ (Applied Competence), ຄວາມສາມາດທາງສັງຄົມ (Social 
Competence) 

� 8 ລະດັບປະເພດຂອງວຸດທິ (Type of Qualifications): 
ໃບຢ້ັງຢືນລະດັບໜຶ່ງ (Certificate 1) ລະດັບ 1 5 ໜ່ວຍກິດ. 
ໃບຢ້ັງຢືນລະດັບສອງ (Certificate 2) ລະດັບ 2 10 ໜວ່ຍກິດ. 

MOES
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ໃບຢ້ັງຢືນລະດັບສາມ (Certificate 3) ລະດັບ 3 15 ໜວ່ຍກິດ. 
ໃບຢ້ັງຢືນລະດັບສ່ີ (Certificate 4)  ລະດັບ 4  30 ໜວ່ຍກິດ. 
ປະກາສະນີຍະບັດຊ້ັນກາງ (Diploma) ລະດັບ 4  60 ໜວ່ຍກິດ. 
ປະກາສະນີຍະບັດຊ້ັນສູງ (Advanced Diploma)ລະດັບ5 90 ໜວ່ຍກິດ. 
ອະນຸປະລິນຍາ (Associate Degree) ລະດັບ 5 90 ໜວ່ຍກິດ. 
ປະລິນຍາຕີ (Bachelorís Degree) ລະດັບ 6 120 ໜ່ວຍກິດ. 
ປະລິນຍາໂທ (Masterís Degree)  ລະດັບ7- 
ປະລິນຍາເອກ (Doctorate Degree) ລະດັບ8- 

ສິ່ງທ້າທາຍ 
� ການຊ້ີນໍາການປະຕິບັດວຽກງານການປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ ເປັນວຽກງານທີ່

ກວ້າງຂວາງຈະຕ້ອງໄດ້ມີການຄ້ົນຄວ້າ, ມີການພັດທະນາ, ມີການປັບປຸງ ແລະ ການ
ປະຕິບັດໄປພ້ອມໆກັນ ແຕ່ສູນຍັງມີບົດບາດບ່ໍສູງພໍທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຍັງພົບກັບ
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ບາງພາກສ່ວນຂາດຄວາມເຂ້ົາໃຈ ຈ່ຶງບ່ໍໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືເທົ່າ
ທີຄວນ; 

� ເຖິງວ່າໄດ້ມີການພັດທະນານິຕິກໍາຫຼາຍສະບັບອອກມາຮັບໃຊ້ກໍຕາມ ແຕ່ກໍຍັງມີຫຼາຍ
ນິຕິກໍາທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນຍັງບ່ໍທັນຕອບສະໜອງຢ່າງສົມບູນຕາມພາລະບົດບາດ ຍ້ອນ
ເປັນນິຕິກໍາສະບັບທໍາອິດ ແລະ ຕ້ອງປັບປຸງຕາມສະພາບການຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ ນອກນ້ັນ 
ແລ້ວງົບປະມານກໍຊັກຊ້າ; 

� ການຊ້ີນໍາວຽກພະນັກງານເປັນວຽກທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ມີລັກສະນະຕັດສິນຜົນໄດ້ຜົນເສຍ
ຂອງການຊ້ີນໍາ-ນໍາພາ, ແຕ່ການກ່ໍສ້າງ ແລະ ບໍາລຸງຍົກລະດັບພະນັກງານ ນັບທັງ
ພະນັກງານສືບທອດພວກເຮົາຍັງບ່ໍທັນໄດ້ມີການກໍານົດໃຫ້ເປັນແຜນການເທື່ອ; 

� ການປະກັນຄຸນນະພາບມີບົດບາດເປັນໄມ້ງັດຕັດສິນຄຸນນະພາບການສຶກສາທີ່ເປັນຮູບ
ປະທໍາ ຊ່ຶງເປັນວຽກງານໃໝ່ທີ່ຫຼາຍພາກສ່ວນຍັງບ່ໍທັນເຂ້ົາໃຈຢ່າງເລິກເຊ່ິງ ຈຶ່ງປະສົບ
ກັບອຸປະສັກ ແລະ ສ່ິງທ້າທາຍໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຕົວຈິງ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕ້ອງໄດ້
ບຸກບືນພັດທະນານິຕິກໍາ ເພ່ືອເປັນບ່ອນອີງ ແລະ ເພ່ີມການໂຄສະນາໃຫ້ຫຼາຍຂ້ຶນ. 

ທິດທາງ ແລະ ວິທແີກ້ໄຂ: 
� ສືບຕ່ໍປັບປຸງໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕ້ັງໃຫ້ສອດຄ່ອງກົມກຽວຊ່ຶງກັນ ແລະ ກັນໃຫ້

ມີໜ່ວຍງານ ເພ່ືອເປັນກົນໄກຕິດຕາມວຽກງານການປະກັນຄຸນນະພາບຢູ່ຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ; 
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ນໍາພາການກໍານົດພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດຂອງກົງຈັກລັດບໍລິຫານ, ຂ້ຶນ
ແຜນກໍານົດພະນັກງານສືບທອດ, ແຜນການກ່ໍສ້າງ, ການຄຸ້ມຄອງ-ນໍາໃຊ້, ການຈັດ
ວາງສັບຊ້ອນຕາມລະບຽບຫັຼກການ; 

� ສືບຕ່ໍຊ້ີນໍານໍາພາວຽກງານພົວພັນຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ, ອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນເພ່ືອ
ຍາດແຍ່ງເອົາການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານວິຊາການ ແລະ ທຶນຮອນບົນພ້ືນຖານລະບຽບຫັຼກ 
ການ, ກົນໄກເພ່ືອນໍາໃຊ້ທຶນຮອນໃຫ້ມີປະໂຫຍດສູງສຸດ ແລະ ມີຄວາມໂປ່ງໃສ; 

� ສືບຕ່ໍຈັດຕ້ັງວຽກງານການປະເມີນພາຍນອກໃຫ້ສະຖາບັນໃຫ້ໄດ້ສົກຮຽນລະ 20 ແຫ່ງ; 
� ສຶບຕ່ໍພັດທະນານິຕິກໍາຕ່າງເພ່ືອເປັນບ່ອນອີງໃນການພັດທະນາລະບົບປະກັນຄຸນ

ນະພາບການສຶກສາ. 

14. ວຽກງານການຄ້ົນຄວ້າ, ພັດທະນາຫັຼກສູດ ແລະ ສ່ືການຮຽນການສອນ 
                                                                            ໂດຍ: ອ່ອນແກ້ວ ນວນນະວົງ 

14.1 ຄວາມເປນັມາຂອງສະຖາບນັຄົ້ນຄວ້າວທິະຍາສາດການສຶກສາ 

ສະຖາບັນຄ້ົນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ (ສວສ) ໄດ້ຮັບການສ້າງຕ້ັງຂ້ຶນໃນວັນ
ທີ 20/2/1986, ແຕ່ມີປະຫວັດຄວາມເປັນມາທີ່ຍາວນານ. 

ກ່ອນໜ້ານ້ັນ, ໃນປີ 1960, ຄະນະຄ້ົນຄວ້າຮຽບຮຽງທີ່ຂ້ຶນກັບພະແນກສຶກສາສູນ
ກາງແນວລາວຮັກຊາດໄດ້ຮັບການສ້າງຕ້ັງຂ້ຶນ; ສ່ວນຢູ່ວຽງຈັນ, ໃນປີ 1971, ກໍໄດ້ສ້າງຕ້ັງ
ສູນກາງຄ້ົນຄວ້າການສຶກສາແຫ່ງຊາດຂ້ຶນ. ມາເຖິງປີ 1976, ສອງພາກສ່ວນດ່ັງກ່າວໄດ້ໂຮມ
ເຂ້ົາກັນ ແລ້ວສ້າງຕ້ັງເປັນກົມຄ້ົນຄວ້າຮຽບຮຽງ. ໃນປີ 1980, ຄະນະກໍາມະການຄ້ົນຄວ້າ
ວິທະຍາສາດ ແລະ ການສຶກສາໄດ້ຮັບການສ້າງຕ້ັງຂ້ຶນໂດຍພາຍໃຕ້ການຊ້ີນໍາໂດຍກົງຂອງ 
ທ່ານພູມີ ວົງວີຈິດ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ, ກິລາ 
ແລະ ທໍາມະການ ເວລານ້ັນ; ມາຮອດປີ 1983 ກົມຄ້ົນຄວ້າຮຽບຮຽງໄດ້ໂຮມເຂ້ົາກັບຄະນະ
ກໍາມະການຄ້ົນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ການສຶກສາ ແລ້ວປ່ຽນຊ່ືເປັນຄະນະກໍາມະການ
ຄ້ົນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ແລະ ຮຽບຮຽງ. ວັນທີ 22 ຕຸລາ 1985, ສະພາລັດຖະມົນ 
ຕີໄດ້ອອກມະຕິຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການສ້າງຕ້ັງສະຖາບັນຄ້ົນຄວ້າວິທະຍາສາດສັງຄົມ ແລະ 
ປ່ຽນຄະນະກໍາມະການຄ້ົນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ແລະ ຮຽບຮຽງມາເປັນສະຖາບັນ
ຄ້ົນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ. ມາເຖິງ ວັນທີ 20/2/1986 ກະຊວງສຶກສາທິການ ຈ່ຶງ

MOES



 

143 

ອອກຂ້ໍຕົກລົງສ້າງຕ້ັງສະຖາບັນຄ້ົນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາຂ້ຶນ (ຕາມຂ້ໍຕົກລົງຂອງ
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການສະບັບເລກທີ 129/ສສ/86). 

ຕະຫຼອດໄລຍະ 40 ປີຜ່ານມາ, ຄະນະນໍາ ແລະ ພະນັກງານຂອງກົມຄ້ົນຄວ້າຮຽບ
ຮຽງໃນເມ່ືອກ່ອນ ກໍຄືສະຖາບັນຄ້ົນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາໃນປັດຈຸບັນໄດ້ເອົາໃຈ 
ໃສ່ປະຕິບັດຕາມພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ແລະ ເຮັດສໍາເລັດໜ້າທີ່ການເມືອງ ກໍຄື
ວິຊາສະເພາະໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ໃນການຄ້ົນຄວ້າການສຶກສາ, ການພັດທະນາຫັຼກສູດ, ສ່ືການ
ຮຽນການສອນ, ວິທີສອນ, ເຜີຍແຜ່ຂ່າວສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ການວັດ ແລະ ປະເມີນ 
ຜົນສໍາລັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສຶກສາ. 

ຜູ້ອໍານວຍການ ສວສ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ 

  
ທ່ານໂສມສີ ເດຊາຄໍາພູ 

ຫົວໜ້າກົມຄ້ົນຄວ້າຮຽບຮຽງຜູ້ທໍາ
ອິດ 

ທ່ານຄໍາພັດ ສີຫານາດ 
(1986-1990) 

  

ທ່ານບ່ໍແສງຄໍາ ວົງດາລາ 

(1990-1996) 

ທ່ານຈັນ ພູນສະຫວັດ (ຮັກສາການຜູ້ອໍານວຍການ) 

(1996-1999) 
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ທ່ານຄໍາຜາຍ ສີສະຫວັນ 

(1999-2004) 

ທ່ານມີທອງ ສຸວັນວິໄຊ 

(2004-2006) 

  

ທ່ານນາງ ພວງຄໍາ ສົມສະນິດ 

(2006-2012) 

ທ່ານອ່ອນແກ້ວ ນວນນະວົງ 

(2013-ປັດຈຸບັນ) 
 

14.2 ຜົນສໍາເລດັ ແລະ ສະພາບບນັຫາ 

ສະຖາບັນຄ້ົນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຫ້າວຫັນໃນການ 
ປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາ ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະແມ່ນການປະຕິຮູບຫັຼກສູດອະນຸບານ 
ແລະ ສາມັນສຶກສາໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ຮັບປະກັນໃຫ້ການນໍາໃຊ້ປ້ຶມໃໝ່ ເປັນໄປຕາມແຜນ
ໃນແຕ່ລະປີໂດຍບ່ໍມີຄວາມຫ້ຼາຊ້າ; ຫັຼກສູດ, ປ້ຶມແບບຮຽນ, ປ້ຶມຄູ່ມືຄູ, ສ່ືການຮຽນການສອນ 
ກໍຄືການເຜີຍແຜ່ຂ່າວສານການສຶກສາ ທີ່ຜະລິດອອກລ້ວນແຕ່ຮັບປະກັນທາງດ້ານຄຸນນະ 
ພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ ທັງທາງດ້ານແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລະບຽບກົດໝາຍ, 
ວິຊາການ ແລະ ວິຊາຄູ ລວມທັງການນໍາໃຊ້ເຂ້ົາໃນການຈັດຕັ້ງການຮຽນການສອນໄດ້ຮັບ
ຜົນດີ; ຜົນງານການຄ້ົນຄວ້າ ແລະ ປະເມີນຜົນກໍລ້ວນແຕ່ເປັນທີ່ຍອມຮັບ ແລະ ຖືກນໍາໃຊ້
ເຂ້ົາໃນການປັບປຸງການສຶກສາຂອງລາວ. 
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ການພັດທະນາຫັຼກສດູ ແລະ ສືກ່ານຮຽນການສອນ: ສໍາເລັດການຄ້ົນຄວ້າ ແລະ 
ພັດທະນາຫັຼກສູດສໍາລັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສຶກສາ 8 ຕ້ົນສະບັບ
(1976, 1994, 2008); ສໍາເລັດການຄ້ົນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາປ້ຶມສໍາລັບການສຶກສາ 
ກ່ອນໄວຮຽນຈໍານວນ 238 ຕ້ົນສະບັບ; ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູຊ້ັນປະຖົມ 165 ຕ້ົນ
ສະບັບ, ມ.ຕ້ົນ 209 ຕ້ົນສະບັບ, ມ.ປາຍ 226 ຕ້ົນສະບັບ; ອອກແບບອຸປະກອນ 334 ຕ້ົນ
ສະບັບ. ນອກຈາກນ້ັນກໍໄດ້ຄ້ົນຄວ້າຮຽບຮຽງເອກສານອ້າງອີງຕ່າງໆຫຼາຍກວ່າ 280 ຕ້ົນ
ສະບັບ ເຊ່ັນ: ປ້ຶມພາສາອັງກິດສໍາລັບພະນັກງານ, ໄວຍາກອນລາວປັດຈຸບັນ, ວັນນະຄະດີ
ລາວ, ປະຫວັດສາດລາວ, ພູມສາດລາວ, ປ້ຶມວັດຈະນານຸກົມ ແລະ ປ້ຶມອ່ານເພ່ີມຕ່າງໆ 
(ລາຍລະອຽດໃຫ້ເບ່ິງຂ້ໍການພິມປ້ຶມຕ່ືມ). ພິເສດແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງການ ຮຽບຮຽງປ້ຶມວັດຈະ 
ນານຸກົມລາວ-ຫວຽດ ແລະ ຫວຽດ-ລາວ ສໍາເລັດຜົນ. 

ແຕ່ການພັດທະນາປ້ຶມບົດຝຶກຫັດ, ປ້ຶມອ່ານເພ່ີມ ແລະ ສ່ືເສີມຕ່າງໆ ທັງສ່ືສ່ິງພິມ 
ແລະ ສ່ືເອເລັກໂຕຣນິກຍັງບ່ໍທັນພຽງພໍກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ; ຜົນສໍາ
ເລັດທາງດ້ານການຮຽນຂອງນັກຮຽນຍັງບ່ໍທັນສູງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນທັກສະພ້ືນຖານດ້ານ
ການອ່ານ, ການຂຽນ ແລະ ການຄິດໄລ່ເລກຂອງນັກຮຽນຊ້ັນປະຖົມສຶກສາ. 

ການຄົນ້ຄວ້າ ແລະ ປະເມີນຜົນ: ນອກຈາກຜົນງານການຄ້ົນຄວ້າຂອງບັນດາ
ມະຫາວິທະຍາໄລ, ກົມ, ສູນ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງໆແລ້ວ, ສະຖາບັນຄ້ົນຄວ້າ
ວິທະຍາສາດການສຶກສາ ກໍໄດ້ສໍາເລັດການຄ້ົນຄວ້າກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການສຶກສາ, 
ການພັດທະນາຫັຼກສູດ, ການທົດລອງການຮຽນການສອນ, ການປະເມີນຜົນ ແລະ ອ່ືນໆ
ຫຼາຍຫົວຂ້ໍ ໃນນ້ັນ ກໍມີການປະເມີນຜົນສໍາເລັດດ້ານການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ປ.3 ແລະ ປ.5 
(ASLO 1, 2006; ASLO 2, 2009; ASLO 3, 2012), ການປະເມີນຜົນການອ່ານຊ້ັນ
ປະຖົມຕອນຕ້ົນ (EGRA, 2013), ປາເຊັກ (PASEC, 2013), ການປະເມີນຜົນສໍາເລັດ
ດ້ານການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ມ.4, ການຄ້ົນຄວ້າການສອນພາສາລາວສໍາລັບນັກຮຽນຊົນເຜ່ົາ 
(1996-2012), ການຄ້ົນຄວ້າປຽບທຽບຫັຼກສູດຂອງລາວກັບຕ່າງປະເທດ (2008), ການ
ຄ້ົນຄວ້າປຽບທຽບໂທລະພາບການສຶກສາຂອງລາວກັບຕ່າງປະເທດ (2012) ແລະ ອື່ນໆ. 

ແຕ່ການດໍາເນີນການຄ້ົນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາຍັງບ່ໍທັນຫຼາຍ ແລະ ພ້ົນເດ່ັນ 
ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນທຸ້ມເທໃຫ້ກັບວຽກງານການສ້າງຫັຼກສູດ, ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ການຄ້ົນຄວ້າ 
ທົດລອງໃນໂຄງການຍ່ອຍຕ່າງໆ; ການປະເມີນຜົນລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນຍັງບ່ໍທັນ
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ດໍາ ເນີນຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ບ່ໍທັນຕ່ໍເນ່ືອງ; ລະບົບການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນການຮຽນ
ຂອງນັກຮຽນຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງ. 
ການຈັດພິມປຶ້ມ ແລະ ການຝຶກອບົຮົມຄູ: 

ໃນໄລຍະແຕປ່ີ 1975-1993, ປ້ຶມຮັບໃຊ້ການສຶກສາທີ່ໄດ້ຮຽບຮຽງ ແລະ ຈັດພິມ
ອອກໄລຍະນ້ີມີປ້ຶມແບບຮຽນ, ປ້ຶມບົດຝຶກຫັດ ແລະ ປ້ຶມຄູ່ມືຄູບາງວິຊາ (ປ້ຶມຄູ່ມືຄູມີສະ 
ເພາະແຕ່ວິຊາທີ່ບ່ໍມີປ້ຶມແບບຮຽນເຊ່ັນ: ເລ່ົາເລ່ືອງ, ຫັດແຕ່ງ, ຄຸນສົມບັດຊ້ັນປະຖົມ...). 
ໃນນ້ີມີປ້ຶມແບບຮຽນຊ້ັນປະຖົມສຶກສາ 28 ຕ້ົນສະບັບ, ປ້ຶມແບບຮຽນຊ້ັນມັດທະຍົມ (ຕອນ
ຕ້ົນ) 52 ຕ້ົນສະບັບ, ປ້ຶມແບບຮຽນຊ້ັນມັດທະຍົມຕອນປາຍ (ອຸດົມ) 51 ຕ້ົນສະບັບ; ປ້ຶມ
ແບບຮຽນບໍາລຸງຊ້ັນປະຖົມ 10 ຕ້ົນສະບັບ, ມັດທະຍົມ 3 ຕ້ົນສະບັບ; ປ້ຶມສໍາລັບຊ້ັນອະນຸ 
ບານ 10 ຕ້ົນສະບັບ. ປ້ຶມດ່ັງກ່າວໄດ້ຈັດພິມອອກທັງໝົດ 6.909.595 ຫົວ. ນອກຈາກນ້ັນ 
ກໍໄດ້ຄ້ົນຄວ້າຮຽບຮຽງ ປ້ຶມພູມສາດລາວ, ປະຫວັດສາດລາວ ແລະ ວັນນະ ຄະດີລາວ. 

ນະໂຍບາຍການສະໜອງປ້ຶມແບບຮຽນແມ່ນລັດເປັນຜູ້ຈັດຫາປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ 
ສ່ືການຮຽນການສອນ ເພ່ືອແຈກຢາຍລ້າໃຫ້ຄູ ແລະ ນັກຮຽນ. ປ້ຶມແບບຮຽນສ່ວນຫຼາຍຈັດ
ພິມຢູ່ຕ່າງປະເທດເຊ່ັນ: ຈັດພິມຢູ່ສະຫະພາບໂຊວຽດ (ຣັດເຊຍ) ເປັນຕ້ົນ. ແຕ່ປ້ຶມແບບ 
ຮຽນບ່ໍມີຄົບທຸກວິຊາ ຫືຼ ບ່ໍຄົບທຸກຊ້ັນ, ຄູຈະໃຊ້ປ້ຶມທີ່ຈົດກ່າຍມາຈາກຄູໃນໂຮງຮຽນສ້າງຄູ 
ເພ່ືອສອນນັກຮຽນຂອງຕົນຕ່ໍໆໄປ. ປ້ຶມແບບຮຽນຊ້ັນມັດທະຍົມຕອນປາຍ (ອຸດົມ) ສ່ວນ
ຫຼາຍແມ່ນພິມແບບໃຊ້ຊ່ົວຄາວໂດຍການພິມດ້ວຍໂລນຽວ. ໄລຍະນ້ີຈະບ່ໍມີປ້ຶມຄູ່ມືຄູແບບ
ຄົບຊຸດສໍາລັບການສອນແຕ່ລະວິຊາ ແລະ ສອນແຕ່ລະບົດ, ແຕ່ຈະເນ້ັນການແຕ່ງບົດສອນ 
ຂອງຄູ. 

ການຝຶກອົບຮົມຄູແມ່ນນໍາໃຊ້ 9 ຫັຼກການ, 8 ວິທີ ແລະ 5 ບາດກ້າວ. 9 ຫັຼກການ
ໃນການສອນປະກອບດ້ວຍ: (1) ສຶກສາອົບຮົມແນວຄິດ, (2) ການສອນຕ້ອງມີລັກສະນະ
ວິທະຍາສາດ, (3) ໃຫ້ນັກຮຽນກໍາຄວາມຮູ້ຢ່າງຕ້ັງໜ້າ ແລະ ຕ່ືນຕົວ, (4) ການສອນຕ້ອງມີ
ເຄ່ືອງປະຈັກຕາ, (5) ທິດສະດີສົມທຽບຕົວຈິງ, (6) ການສອນຕ້ອງເປັນລະບົບຕ່ໍເນ່ືອງ, 
(7) ການສອນຕ້ອງມີການທົບທວນປັບປຸງຄວາມຮູ້, (8) ການສອນຕ້ອງໃຫ້ຖືກກັບລະດັບ
ຂອງນັກຮຽນ ແລະ (9) ຕ້ອງແນະນໍາທຸກຄົນ, ແຕ່ເອົາໃຈໃສ່ບຸກຄົນພິເສດ. ສ່ວນ 8 ວິທີ
ສອນປະກອບດ້ວຍ: (1) ວິທີອະທິບາຍ ແລະ ເລ່ົາຄືນ, (2) ວິທີສົນທະນາ, (3) ວິທີທດັ 
ສະນະສຶກສາ, (4) ວທິີສະແດງເຄ່ືອງປະຈັກຕາ, (5) ວິທີແນະນໍານັກຮຽນຄ້ົນຄວ້າເອກະ 
ສານ, (6) ວິທີແນະນໍານັກຮຽນເຮັດທົດລອງ, (7) ວິທຝຶີກຝົນຫ່ໍຼຫຼອມຄວາມຊໍານານ (ນໍາ 
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ໃຊ້ໃນຕົວຈິງ) ແລະ (8) ວິທີກວດກາຕີລາຄາຄວາມຮູ້ຂອງນັກຮຽນ. ສໍາລັບ 5 ບາດກ້າວໃນ 
ການສອນປະກອບດ້ວຍ: (1) ຈັດຕ້ັງຫ້ອງ, (2) ກວດກາບົດເກ່ົາ, (3) ສອນບົດໃໝ່, (4) 
ປັບປຸງ ແລະ (5) ແນະນໍາຕັກເຕືອນ (ການຮຽນ ແລະ ເຮັດບົດຢູ່ເຮືອນ/ວຽກບ້ານ). 

ໃນໄລຍະແຕປ່ີ 1994-2007, ປ້ຶມຮັບໃຊ້ການສຶກສາທີ່ໄດ້ຮຽບຮຽງ ແລະ ຈັດພິມ
ອອກໄລຍະນ້ີມີປ້ຶມແບບຮຽນ, ປ້ຶມຄູ່ມືຄູ ແລະ ປ້ຶມອ່ານເພ່ີມເປັນຕ້ົນຕໍ. ສ່ິງທີ່ແຕກຕ່າງ
ຈາກໄລຍະກ່ອນ ຄືມີປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູທຸກໆວິຊາສໍາລັບຊ້ັນປະຖົມສຶກສາ ແລະ 
ຊ້ັນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕ້ົນ, ແຕ່ບ່ໍມີປ້ຶມບົດຝຶກຫັດ ແລະ ບ່ໍມີປ້ຶມວິຊາຄຸນສົມບັດ ໂດຍ
ແຊກຊ້ອນການສຶກສາອົບຮົມຄຸນສົມບັດເຂ້ົາໃນວິຊາຕ່າງໆ ເປັນຕ້ົນແມ່ນວິຊາໂລກອ້ອມ
ຕົວເຮົາ. ພ້ອມກັນນ້ັນ ກໍມີການປ່ຽນຊ່ືຂອງຊ້ັນມັດທະຍົມເປັນຊ້ັນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນ
ຕ້ົນ ແລະ ປ່ຽນຊ້ັນອຸດົມເປັນຊ້ັນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ. ໃນໄລຍະນ້ີ ໄດ້ຮຽບຮຽງປ້ຶມ
ແບບຮຽນຊ້ັນປະຖົມສຶກສາ 15 ຕ້ົນສະບັບ, ຄູ່ມືຄູຊ້ັນປະຖົມ 35 ຕ້ົນສະບັບ; ປ້ຶມແບບ 
ຮຽນຊ້ັນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ 21 ຕ້ົນສະບັບ, ປ້ຶມຄູ່ມືຄູຊ້ັນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ 30 ຕ້ົນ
ສະບັບ; ປ້ຶມແບບຮຽນຊ້ັນມັດທະຍົມຕອນປາຍ 43 ຕ້ົນສະບັບ. ສໍາລັບຊ້ັນມັດທະຍົມສຶກ
ສາຕອນປາຍບ່ໍມີປ້ຶມຄູ່ມືຄູ. ນອກຈາກນ້ັນ, ກໍໄດ້ມີການຮຽບຮຽງ ແລະ ຈັດພິມປ້ຶມແບບຮຽນ
ເພ່ີມ ສໍາລັບນັກຮຽນຊົນເຜ່ົາພາຍໃຕ້ໂຄງການການສຶກສາຂ້ັນພ້ືນຖານເດັກຍິງ (LABEP) 
21 ຕ້ົນສະບັບ. ຄຽງຄູ່ກັນນ້ັນ, ກໍໄດ້ຮຽບຮຽງປ້ຶມໄວຍາກອນລາວປັດຈຸບັນ ຊ່ຶງເປັນເອກະ 
ສານອ້າງອີງທີ່ສໍາຄັນໃນການນໍາໃຊ້ພາສາລາວໃນວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ຮຽບຮຽງປ້ຶມ
ອ່ານເພ່ີມຕ່າງໆ. 

ທຶນສະໜັບສະໜູນການສ້າງຕ້ົນສະບັບ ແລະ ການຈັດພິມຈາກທະນາຄານໂລກ 
ພາຍໃຕ້ໂຄງການພັດທະນາການສຶກສາໄລຍະທີ 1 (EDP I) ມີແຕ່ຊ້ັນປະຖົມ ແລະ ມັດທະ 
ຍົມສຶກສາຕອນຕ້ົນ. ການນໍາໃຊ້ປ້ຶມທີ່ປັບປຸງໃໝ່ກໍໃຊ້ເວລາຫຼາຍປີຈຶ່ງສໍາເລັດ ເຊ່ັນ: ປ້ຶມ 
ປ.1 ເລ່ີມນໍາໃຊ້ໃນສົກຮຽນ 1994-95; ປ.2 ໃນສົກຮຽນ 1995-96; ປ.3 ແລະ ມ.1 ໃນ
ສົກຮຽນ 1996-97; ປ.4, ປ.5, ມ.2 ແລະ ມ.3 ໃນສົກຮຽນ 1997-98. ສ່ວນປ້ຶມແບບ 
ຮຽນຊ້ັນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍບາງວິຊາເລ່ີມພິມອອກນໍາໃຊ້ໃນປີ 1998, ໃຊ້ເວລາ
ດົນນານຈົນເຖິງ ປີ 2005 ຈຶ່ງສໍາເລັດທຸກວິຊາ, ຍ້ອນທຶນສະໜັບສະໜູນສຸມໃສ່ແຕ່ການ
ສຶກສາຂ້ັນພ້ືນຖານ (ປະຖົມ ແລະ ມ.ຕ້ົນ). 

ນະໂຍບາຍປ້ຶມແບບຮຽນໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ປະກາດນໍາໃຊ້ໃນປີ 2006. 
ນະໂຍບາຍການສະໜອງປ້ຶມແບບຮຽນແມ່ນລັດເປັນຜູ້ຈັດຫາປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ສ່ືການ
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ຮຽນການສອນ ເພ່ືອແຈກຢາຍລ້າໃຫ້ຄູ ແລະ ນັກຮຽນ. ລັດຜະລິດປ້ຶມຕາມອັດຕາສ່ວນປ້ຶມ 
ຕ່ໍນັກຮຽນ 1:1 ສໍາລັບທຸກວິຊາແຕ່ ປ.1-ມ.6. ໃນນ້ີ ລັດແຈກຢາຍປ້ຶມໂດຍບ່ໍເສຍຄ່າແກ່
ນັກຮຽນປະຖົມ, ນັກຮຽນມັດທະຍົມທີ່ທຸກຍາກ, ຊົນເຜ່ົາ; ສ່ວນນອກຈາກນ້ັນແມ່ນພ່ໍແມ່
ຊ່ວຍແບກຫາບພາລະໃຊ້ຈ່າຍໃນການຈັດຫາປ້ຶມ; ລັດສ່ົງເສີມໃຫ້ເອກະຊົນ ດໍາເນີນການ
ພິມປ້ຶມຂາຍ. ແຕ່ໃນຕົວຈິງແລ້ວ ກະຊວງສຶກສາທິການຕ້ອງໄດ້ສະໜອງປ້ຶມແບບຮຽນໃຫ້
ທຸກຊ້ັນທັງຊ້ັນປະຖົມ, ມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ. ດ່ັງນ້ັນ, ສະ 
ພາບການຂາດເຂີນປ້ຶມແບບຮຽນຈ່ຶງ ເປັນບັນຫາທີ່ຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂໃນແຕ່ລະປີ. 

ປ້ຶມແບບຮຽນໄດ້ຈັດພິມຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເຊ່ັນ: ຈັດພິມຢູ່ບໍລິສັດລັດວິ
ສາຫະກິດໂຮງພິມສຶກສາ, ຈັດພິມຢູ່ປະເທດໄທ, ອິນເດຍ ແລະ ຫວຽດນາມ. 

ການຝຶກອົບຮົມຄູແມ່ນນໍາໃຊ້ ຫຼັກການ ແລະ ວິທີສອນແບບ ìດາວ 5 ແຈî ແລະ 3 
ຂ້ັນຕອນ ໂດຍເນ້ັນຜູ້ຮຽນເປັນໃຈກາງ. ການສອນແບບ ìດາວ 5 ແຈî ມີຫັຼກການດ່ັງນ້ີ: (1) 
ຮຽນຈາກການເຮັດກິດຈະກໍາ, (2) ການສອນດ້ວຍການຕ້ັງຄໍາຖາມ ຫືຼ ຕ້ັງບັນຫາ, (3) 
ການສອນດ້ວຍການນໍາໃຊ້ຮູບພາບປະກອບ, (4) ການສອນເປັນກຸ່ມ ແລະ (5) ການສອນ
ທີ່ຕິດພັນກັບຊີວິດປະຈໍາວັນ. ສ່ວນ 3 ຂ້ັນຕອນໃນການສອນຄື: (1) ຂ້ັນນໍາເຂ້ົາສູ່ບົດຮຽນ, 
(2) ຂ້ັນສອນ ແລະ (3) ຂ້ັນສະຫຸຼບ. ນອກຈາກນ້ັນ ຮູບແບບການສອນ ìເຮັດ-ເວົ້າ-ບັນທຶກî 
(Do-Talk-Record) ແລະ ການສອນແບບມຸ່ງປະສົບການພາສາ (Concentrated 
Language Encounter) ກໍໄດ້ຮັບການນໍາມານໍາໃຊ້. ຄຽງຄູ່ກັນນ້ັນ ກໍໄດ້ນໍາໃຊ້ທິດສະດີ
ຂອງບລູມ (Bloomís Taxonomy) ເຂ້ົາໃນການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ. ປະເມີນຜົນ
ຄວາມຈື່ຈໍາ, ຄວາມເຂ້ົາໃຈ, ການນໍາໃຊ້, ການວິເຄາະ, ສັງເຄາະ ແລະ ປະເມີນຄ່າ; ມີ
ການປະເມີນກ່ອນການສອນ, ຂະນະສອນ ແລະ ຫັຼງການສອນ. 

ໃນໄລຍະແຕປ່ີ 2008-2015, ປ້ຶມຮັບໃຊ້ການສຶກສາທີ່ໄດ້ຮຽບຮຽງ ແລະ ຈັດພິມ
ອອກໄລຍະນ້ີມີປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ປ້ຶມຄູ່ມືຄູເປັນຕ້ົນຕໍ.  ສ່ິງທີ່ແຕກຕ່າງຈາກໄລຍະກ່ອນ 
ຄືມີປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູທຸກໆວິຊາສໍາລັບຊ້ັນປະຖົມສຶກສາ (ລວມທັງວິຊາຄຸນສົມບັດ 
ແລະ ພາສາອັງກິດ), ຊ້ັນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕ້ົນ ແລະ ຊ້ັນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ, 
ແຕ່ກໍຍັງບ່ໍມີປ້ຶມບົດຝຶກຫັດ. ພ້ອມກັນນ້ັນ ລະບົບການສຶກສາກໍມີການປ່ຽນແປງຈາກ 11 ປີ
ເປັນ 12 ປີ ໂດຍເພ່ີມ 1 ປີໃສ່ຊ້ັນມັດທະຍົມສຶກສາ. ໃນໄລຍະນ້ີ ໄດ້ຮຽບຮຽງປ້ຶມການສຶກ
ສາກ່ອນໄວຮຽນ 228 ຕ້ົນສະບັບ, ປ້ຶມແບບຮຽນຊ້ັນປະຖົມສຶກສາ 23 ຕ້ົນສະບັບ, ຄູ່ມືຄູ
ຊ້ັນປະຖົມ 43 ຕ້ົນສະບັບ; ປ້ຶມແບບຮຽນຊ້ັນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ 44 ຕ້ົນສະບັບ, ປ້ຶມຄູ່ມືຄູ
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ຊ້ັນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ 56 ຕ້ົນສະບັບ; ປ້ຶມແບບຮຽນຊ້ັນມັດທະຍົມຕອນປາຍ 63 ຕ້ົນ
ສະບັບ, ປ້ຶມຄູ່ມືຄູຊ້ັນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ 69 ຕ້ົນສະບັບ. 

ໃນໄລຍະ 2008-2015 ນ້ີ, ລັດຖະບານໄດ້ສະໜັບສະໜູນງົບປະມານຈໍານວນ
ຫຼວງຫຼາຍເຂ້ົາໃນການສ້າງຕ້ົນສະບັບ, ການຈັດພິມປ້ຶມ ແລະ ການສະໜອງສ່ືການຮຽນ
ການສອນ ລວມທັງເຄ່ືອງທົດລອງຕ່າງໆ. ນອກຈາກງົບປະມານແຫ່ງລັດແລ້ວ, ທະນາຄານ 
ໂລກພາຍໃຕ້ໂຄງການພັດທະນາການສຶກສາໄລຍະທີ 2 (EDP II) ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະ
ໜູນການສ້າງຕ້ົນສະບັບ ແລະ ຈັດພິມປ້ຶມຊ້ັນປະຖົມສຶກສາ; ອົງການອຸຍນີເຊັບກໍໄດ້ສະໜັ
ບສະໜູນການສ້າງຕ້ົນສະບັບປ້ຶມສໍາລັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ຈັດພິມປ້ຶມຊ້ັນ
ປະຖົມສຶກສາ. ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ແລະ ອົງການ KOICA ແຫ່ງ ສ.ເກົາຫີຼ 
ໄດ້ສະໜັບສະໜູນການສ້າງຕ້ົນສະບັບ ແລະ ການຈັດພິມປ້ຶມສໍາລັບຊ້ັນມັດທະຍົມສຶກສາ
ຕອນຕ້ົນ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ. 

ນະໂຍບາຍການສະໜອງປ້ຶມແບບຮຽນ ຍັງແມ່ນລັດເປັນຜູ້ຈັດຫາປ້ຶມແບບຮຽນ 
ແລະ ສ່ືການຮຽນການສອນ ເພ່ືອແຈກຢາຍລ້າໃຫ້ຄູ ແລະ ນັກຮຽນ. ສະພາບການຂາດ 
ເຂີນປ້ຶມແບບຮຽນກໍຍັງເປັນບັນຫາທີ່ຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂໃນແຕ່ລະປີຕ່ໍໄປ. 

ປ້ຶມແບບຮຽນໄດ້ຈັດພິມຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເໝືອນດ່ັງຜ່ານມາເຊ່ັນ: ຈັດ
ພິມຢູ່ບໍລິສັດລັດວິສາຫະກິດໂຮງພິມສຶກສາ, ຈັດພິມຢູ່ປະເທດໄທ, ອິນເດຍ ແລະ ຫວຽດນາມ. 

ການຝຶກອົບຮົມຄູແມ່ນສ່ົງເສີມໃຫ້ຄູນໍາໃຊ້ວິທີສອນຫຼາຍໆວິທີ ໂດຍເນ້ັນຜູ້ຮຽນເປັນ 
ໃຈກາງ ລວມທັງນໍາໃຊ້ການສອນແບບ "ດາວ 5 ແຈ", 3 ຂ້ັນຕອນ, 5 ບາດກ້າວ (ດ່ັງທີ່ໄດ້
ກ່າວມາແລ້ວຢູ່ຂ້າງເທີງ) ແລະ ວິທີອ່ືນໆ. ຄຽງຄູ່ກັນນ້ັນ ກໍສ່ົງເສີມການນໍາໃຊ້ແຜນວາດ 
ຊ່ວຍຈື່ (Mind Map), ການແຕ່ງບົດສອນໂດຍອີງໃສ່ຢູບີດີ (UBD-Understanding By 
Design); ສ່ວນການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນໄດ້ສືບຕໍ່ໍນໍາໃຊ້ທິດສະດີຂອງບລູມ (Bloomís 
Taxonomy) ສະບັບດັດແກ້ເຊ່ັນ: ປະເມີນຜົນຄວາມຈື່ຈໍາ, ຄວາມເຂ້ົາໃຈ, ການນໍາໃຊ້, 
ການວິເຄາະ, ປະເມີນ (evaluate) ແລະ ສ້າງ (create). ນໍາໃຊ້ເຄ່ືອງມືປະເມີນຜົນທີ່ອີງ
ຕາມມາດຕະຖານ ຫືຼ ເກນຣູບຣິກ (Rubrics); ມີການປະເມີນກ່ອນການສອນ, ຂະນະ
ສອນ ແລະ ຫຼັງການສອນ. 
ທິດທາງໃນຕໍ່ໜ້າ: 
� ເພ່ີມທະວີວຽກງານການຄ້ົນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ແລະ ການປະເມີນຜົນ

ການສຶກສາ; 
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� ພັດທະນາຫັຼກສູດແຫ່ງຊາດທີ່ເນ້ັນມາດຕະຖານຜົນສໍາເລັດດ້ານການຮຽນ ແລະ ຖືຜູ້
ຮຽນເປັນໃຈກາງ ໂດຍມຸ່ງສ້າງຜູ້ຮຽນໃຫ້ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຮອບດ້ານ ແລະ ສົມ 
ສ່ວນ ທັງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ ແລະ ສະຕິປັນຍາຕາມ 3 ລັກສະນະ ແລະ 5 ຫັຼກມູນ
ການສຶກສາລາວ ໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ, 
ຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີຂອງໂລກ ແລະ ເປ້ົາໝາຍການ 
ສຶກສາເພ່ືອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ; 

� ປັບປຸງປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງ; ຫັນຈາກ
ການນໍາໃຊ້ພຽງແຕ່ປ້ຶມແບບຮຽນ ໄປສູ່ການນໍາໃຊ້ສ່ືການຮຽນການສອນຕ່າງໆລວມ
ທັງສ່ືສ່ິງພິມ, ອຸປະກອນ ແລະ ສື່ເອເລັກໂຕຣນິກ ກໍຄືແຫ່ຼງການຮຽນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ; 

� ປັບປຸງການຈັດການຮຽນການສອນ ໂດຍເນ້ັນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ (Active Le- 
arning), ການຄ້ົນຄວ້າ, ການທົດລອງ; ຈັດກິດຈະກໍາການຮຽນທັງຢູ່ໃນ ແລະ ນອກ
ຫ້ອງຮຽນ. ທັງນ້ີກໍເພ່ືອສ່ົງເສີມໃຫ້ຜູ້ຮຽນໄດ້ຄິດວິເຄາະ, ແກ້ບັນຫາ, ຝຶກປະຕິບັດ ແລະ 
ນໍາໃຊ້ເຂ້ົາໃນຊີວິດຕົວຈິງ, ຮັບປະກັນໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ທັກສະ ແລະ 
ຄຸນສົມບັດດີ; 

� ປັບປຸງໜັງສືພິມ, ວາລະສານ ແລະ ການຈັດການຮຽນການສອນໂດຍທາງວິທະຍຸ ແລະ 
ໂທລະພາບໃຫ້ໄດ້ທາງດ້ານເນ້ືອໃນ, ເຕັກນິກ ແລະ ວິທີນໍາສະເໜີ ກໍຄືແບບຢ່າງການ 
ນໍາໃຊ້ພາສາລາວ; 

� ສ່ົງເສີມການພັດທະນາ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຫັຼກສູດທ້ອງຖ່ິນຊ້ັນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ
ສຶກສາຢູ່ລະດັບແຂວງ ແລະ ໂຮງຮຽນ; 

� ປັບປຸງນະໂຍບາຍການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນການຮຽນ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນທຸກຄົນປະ 
ສົບຜົນສໍາເລັດໃນການຮຽນ; 

� ສ່ົງເສີມໃຫ້ເອກະຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສ້າງຕ້ົນສະບັບ ແລະ ຈັດພິມປ້ຶມບົດຝຶກຫັດ, 
ປ້ຶມເສີມ, ເອກະສານອ້າງອີງຕ່າງໆ ບົນພ້ືນຖານການອະນຸຍາດ ແລະ ຮັບຮອງນໍາໃຊ້
ຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. 

14.3 ການປະຕິຮູບຫັຼກສູດສາມັນສຶກສາໃນແຕລ່ະໄລຍະ 

14.3.1 ການປະຕິຮູບຫັຼກສູດໄລຍະແຕ່ປ ີ1976-1993 
ພາຍຫັຼງການສະຖາປະນາ ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ, 

ກະຊວງສຶກສາທິການກໍໄດ້ປະກາດການນໍາໃຊ້ຫັຼກສູດໃໝ່ໃນປີ 1976 ຊ່ຶງກໍານົດ 

MOES
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ລະບົບສາມັນສຶກສາຈາກ 10 ປີ ແລະ 13 ປີມາເປັນ 11 ປີ ໃນນ້ັນຊ້ັນປະຖົມ 5 ປີ, 
ຊ້ັນມັດທະຍົມ 3 ປີ ແລະ ຊ້ັນອຸດົມ 3 ປີ. ສົກຮຽນໜ່ຶງຮຽນ 31 ອາທິດ, ພາກຮຽນທີ
ໜຶ່ງ 16 ອາທິດ ແລະ ພາກຮຽນທີສອງ 15 ອາທິດ, ອາທິດໜຶ່ງຮຽນ 6 ວັນ. 

ເອກະສານສໍາຄັນທີ່ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການສ້າງຫັຼກສູດສະບັບ 1976 ໄດ້ 
ແກ່ໂຄງການການເມືອງຂອງພັກ (1972) ແລະ ມະຕິວ່າດ້ວຍແຜນການຂະຫຍາຍ 
ການສຶກສາຊຸມປີ1974-1980. 
ບັນຫາທີ່ຕອ້ງຄົ້ນຄວ້າກອ່ນການສ້າງຫັຼກສູດກໍຄື: 
1) ການສຶກສາຈະຕ້ອງສ້າງຄົນໃຫ້ເປັນຄົນແນວໃດ? 

ອີງໃສ່ເງ່ືອນໄຂ ແລະ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງສັງຄົມໃນໄລຍະທີ່ປະເທດ
ຊາດໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍໃໝ່, ການສ້າງຄົນແມ່ນເນ້ັນໃຫ້ມີຄຸນລັກສະນະ 5 ດ້ານຄື: 

ດ້ານການເມືອງແນວຄິດ ແລະ ສິນທໍາ: ມີອຸດົມຄະຕິປະຕິວັດ, ມີນ້ໍາໃຈຮັບໃຊ້
ປະຊາຊົນຜູ້ອອກແຮງງານ, ຮັບໃຊ້ປະເທດຊາດ ແລະ ການປະຕິວັດ, ມີສະຕິຕ່ໍ
ການຈັດຕ້ັງ ແລະ ມີລະບຽບວິໄນເຄ່ັງຄັດ, ມີຈິດໃຈລວມໝູ່, ມີສະຕິສາມັກຄີພາຍ
ໃນຊາດ ແລະ ສາມັກຄີສາກົນອັນສູງສ່ົງ, ມີນ້ໍາໃຈມັກຮໍ່າຮຽນ ເພ່ືອຄວາມກ້າວໜ້າ. 

ດ້ານຄວາມຮູ້ວັດທະນະທໍາ: ມີຄວາມຮູ້ຈໍາເປັນ ແລະ ພຽງພໍ ເພ່ືອອອກແຮງ 
ງານ, ສູ້ຮົບ ແລະ ປະກອບອາຊີບ. ຄວາມຮູ້ນ້ັນຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບຄວາມເປັນຈິງ
ຂອງລາວ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ເຂ້ົາໃນວຽກງານຕົວຈິງໄດ້. 

ດ້ານການອອກແຮງງານ: ມີແນວຄິດ ແລະ ທ່າທີທີ່ຖືກຕ້ອງຕ່ໍການອອກແຮງ 
ງານ, ສູ້ຮົບ ແລະ ປະກອບອາຊີບ. 

ດ້ານກໍາລັງກາຍ: ມີພະລານາໄມສົມບູນເພ່ືອອອກແຮງງານ, ສູ້ຮົບ ແລະ ປະ 
ກອບອາຊີບ; ມີຄວາມຮູ້ເບ້ືອງຕ້ົນກ່ຽວກັບການທະຫານ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະສູ້ຮົບໄດ້
ທຸກເວລາ. 

ດ້ານສິລະປະກໍາ: ມີຄວາມຮັກໄຄ່ສ່ິງທີ່ຈົບງາມ ແລະ ສົດໃສໃນການອອກແຮງ 
ງານ, ໃນທໍາມະຊາດ ແລະ ສັງຄົມ; ມີຄວາມສາມາດເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊ້ືອສິລະ
ປະວັນນະຄະດີແຫ່ງຊາດ. 

2) ພາລະກິດສ້າງຄົນແບບໃໝ່ຂອງສາມັນສຶກສາແມ່ນແນວໃດ? 
ສ້າງຄົນແບບໃໝ່ຕ້ອງສ້າງແຕ່ເວລາຍັງນ້ອຍ. ການສຶກສາອົບຮົມຕ້ອງຄໍານຶງເຖິງ 

ຈຸດພິເສດຂອງແຕ່ລະສ່ໍາອາຍຸ ແລະ ການສຶກສາຕ້ອງສ້າງຄົນໃຫ້ຄົບທັງ 5 ດ້ານ: 
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ດ້ານແນວຄິດຄຸນສົມບັດ, ປັນຍາສຶກສາ, ກໍາມະສຶກສາ, ກາຍະສຶກສາ ແລະ ດ້ານ
ສິລະປະສຶກສາ 

3) ຄວາມກ້າວໜ້າໃນດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ການສຶກສາຂອງໂລກເປັນແນວໃດ? 

ເມ່ືອວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີຂອງໂລກ ກ້າວໜ້າຂະຫຍາຍຕົວສູງຂ້ຶນເທົ່າໃດ

ມັນກໍຍ່ິງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄົນເຮົາມີລະດັບຄວາມຮູ້ສູງຂ້ຶນເທົ່ານ້ັນ, ຈະເປັນຄົນທັນສະ 

ໄໝໄດ້ ກໍຕ້ອງກ້າວໃຫ້ທັນລະດັບຄວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າທາງດ້ານວິທະຍາສາດ 

ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂອງໂລກຢູ່ສະເໝີ. 

ດ່ັງນ້ັນ, ຫັຼກສູດຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ທັນສະໄໝຢູ່ເລ້ືອຍໆ: ປັບປ່ຽນ, 

ເພ່ີມເຕີມເນ້ືອໃນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງແຕ່ລະໄລຍະ. 

ປະລິມານຄວາມຮູ້ໃນຫັຼກສູດຕ້ອງມີການເລືອກເຟ້ັນເຮັດໃຫ້ກະທັດຮັດ ແຕ່ຄົບຖ້ວນ, 

ສົມບູນ ແລະ ເປັນລະບົບ; ຫຸຼດຜ່ອນການຮຽນແບບທ່ອງຂ້ຶນໃຈ, ໃຫ້ໜັກໄປທາງ

ການຮຽນດ້ວຍຄວາມເຂ້ົາໃຈ, ໃຊ້ວິທີຄ້ົນຄິດ ແລະ ຄ້ົນຄວ້າດ້ວຍຕົນເອງ. 

ເພ່ືອໃຫ້ການສຶກສາທັນສະໄໝຄືດ່ັງກ່າວ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສຶກສາຄ້ົນຄວ້າເບ່ິງ

ຫັຼກສູດຂອງຕ່າງປະເທດລວມທັງຝ່າຍສັງຄົມນິຍົມ ແລະ ທຶນນິຍົມ ເພ່ືອຮໍ່າຮຽນ

ເອົາບົດຮຽນ ແລະ ໝູນໃຊ້ຢ່າງມີການເລືອກເຟ້ັນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງ

ຂອງລາວ ພ້ອມດຽວກັນນ້ັນກໍຮັບປະກັນລັກສະນະວິທະຍາສາດ ແລະ ລັກສະນະ

ເປັນລະບົບ. 
ການສ້າງຫັຼກສູດສາມັນສກຶສາສະບັບປີ 1976 ໄດ້ອງີໃສ່ 3 ຫັຼກການຄື: 

ຫັຼກສູດຕ້ອງປະຕິບັດ ແລະ ຮັບປະກັນ 5 ລັກສະນະຂອງການສຶກສາ: ຊາດ, 

ວິທະຍາສາດ, ມະຫາຊົນ, ຮອບດ້ານ ແລະ ສົມສ່ວນ; ເອົາການສຶກສາການເມືອງ

ແນວຄິດນໍາໜ້າ, ເພ່ີມທະວີຄຸນນະພາບດ້ານສຶກສາວັດທະນະທໍາ, ຖືເອົາການສຶກ

ສາດ້ານກໍາມະ, ກາຍະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາເປັນສໍາຄັນ; ເອົາໃຈໃສ່ດ້ານຄຸນສົມ 

ບັດສຶກສາເປັນພິເສດ. 

ສະໜອງປະລິມານຄວາມຮູ້ອັນຈໍາເປັນ, ພ້ືນຖານ ແລະ ພຽງພໍໃຫ້ນັກຮຽນ; 

ເນ້ັນການຂະຫຍາຍທາງດ້ານສະຕິປັນຍາ ແລະ ຝຶກຄວາມຊໍານານໃຫ້ນັກຮຽນ. 

ສ້າງຫັຼກສູດໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບ ແລະ ເງ່ືອນໄຂຮໍ່າຮຽນ, ແທດເໝາະກັບ

ຈຸດສະເພາະໄວອາຍຸຂອງນັກຮຽນ. 
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ໂຄງສ້າງຫັຼກສດູ 
ຫັຼກສູດຊ້ັນປະຖົມມີ 9 ວິຊາຄື: ວັນນະຄະດີ (ຫັດອ່ານ, ທ່ອງຂ້ຶນໃຈ, ເລ່ົາເລ່ືອງ, 

ຂຽນທວາຍ, ໄວຍາກອນ, ຫັດແຕ່ງ ແລະ ຫັດຂຽນງາມ), ເລກ, ຄຸນສົມບັດ, ຫັດ
ແຕ້ມ, ຫັດຖະກໍາ/ການເຮືອນ, ກິລາກາຍະກໍາ, ຮ້ອງເພງ, ປະຫວັດສາດ ແລະ ວ ິ
ທະຍາສາດ. 

ໃນຊ້ັນມັດທະຍົມ (ມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ) ມີ 14 ວິຊາຄື: ວັນນະຄະດີ (ວິພາກ
ບົດ, ຫັດແຕ່ງ, ຂຽນທວາຍ, ໄວຍາກອນ), ເລກ, ຄຸນສົມບັດ/ການເມືອງ, ພູມສາດ, 
ປະຫວັດສາດ, ຫັດແຕ້ມ, ວິທະຍາວັດຖຸ, ເຄມີສາດ, ຊີວະວິທະຍາ, ວິຊາຊ່າງໄມ້/
ການເຮືອນ, ວິທະຍາການກະສິກໍາ, ພາສາຕ່າງປະເທດ, ກິລາກາຍະກໍາ ແລະ 
ຮ້ອງເພງ. 

ໃນຊ້ັນອຸດົມ (ມັດທະຍົມຕອນປາຍ) ມີ 12 ວິຊາຄື: ວັນນະຄະດີ (ປະຫວັດ
ວັນນະຄະດີ, ທິດສະດີວັນນະຄະດີ, ວິພາກບົດ, ຫັດແຕ່ງ, ໄວຍາກອນ), ເລກ, 
ການເມືອງ, ພູມສາດ, ປະຫວັດສາດ, ວິທະຍາວັດຖຸ, ເຄມີສາດ, ຊີວະສາດ, 
ອຸດສາຫະກໍາ/ການເຮືອນ, ວິທະຍາການກະສິກໍາ, ພາສາຕ່າງປະເທດ ແລະ ກິລາ
ກາຍະກໍາ 

ຕາຕະລາງ 1: ວິຊາຮຽນ ແລະ ການກໍານົດເວລາຮຽນປະຈໍາອາທິດໃນຫັຼກສູດ 1976 

ລ/ດ ວິຊາ 
ປະຖົມ ມັດທະຍົມ ອຸດົມ 

ປ.1 ປ.2 ປ.3 ປ.4 ປ.5 ມ.1 ມ.2 ມ.3 ອ.1 ອ.2 ອ.3 

1 ວັນະຄະດີ 11 19 15 10 9 6 6 6 6 6 6 

2 ເລກ 3 5 7 7 7 6 6 6 6 6 6 

3 ຄຸນສົມບັດ 1 1 1 1 1 1 1     

4 ການເມືອງ        2 2 2 2 
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ລ/ດ ວິຊາ 
ປະຖົມ ມັດທະຍົມ ອຸດົມ 

ປ.1 ປ.2 ປ.3 ປ.4 ປ.5 ມ.1 ມ.2 ມ.3 ອ.1 ອ.2 ອ.3 

5 ພູມສາດ      1 1 1 1 1 1 

6 ປະຫວັດສາດ     1 1 1 1 1 1 1 

7 ຫັດແຕ້ມ 1 1 1 1 1 1 1     

8 ວິທະຍາສາດ    1 2       

9 ວິທະຍາວັດຖຸ       3 3 3 3 4 

10 ເຄມີສາດ        2 2 2 2 

11 ຊີວະສາດ      2 2 2 2 2 2 

12 
ຫັດຖະກໍາ/ 
ການເຮືອນ 

1 1 1 1 1       

13 
ວິຊາຊ່າງໄມ້/ 
ການເຮືອນ 

     1 1 1    

14 
ອຸດສາຫະກໍາ/
ການເຮືອນ 

        2 2 2 

15 
ວິທະຍາ 
ການກະສິກໍາ 

     1 1 1 1 1 1 
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ລ/ດ ວິຊາ 
ປະຖົມ ມັດທະຍົມ ອຸດົມ 

ປ.1 ປ.2 ປ.3 ປ.4 ປ.5 ມ.1 ມ.2 ມ.3 ອ.1 ອ.2 ອ.3 

16 
ພາສາ 
ຕ່າງປະເທດ 

     3 3 3 3 3 3 

17 
ກິລາກາຍະ
ກໍາ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

18 ຮ້ອງເພງ 1 1 1 1 1 1 1     

 ລວມ 19 29 27 23 25 25 28 29 30 30 31 

14.3.2 ການປະຕິຮູບຫັຼກສູດໄລຍະແຕ່ປີ 1994-2007 
ຫັຼກສູດສາມັນສຶກສາໄດ້ຮັບການປະຕິຮູບໃນປີ 1994 ທັງນ້ີກໍເພ່ືອຕອບສະ

ໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ໃນການປະຕິບັດຍຸດທະສາດການສຶກສາທີ່
ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາສໍາລັບໄລຍະ 1987-2000. ໃນຂະນະທີ່
ປະເທດເຮົາດໍາເນີນນະໂຍບາຍປ່ຽນແປງໃໝ່ ທີ່ແນໃສ່ດໍາເນີນເສດຖະກິດຕະຫຼາດ 
ແລະ ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືກັບໂລກພາຍນອກຕາມ "ຈິນຕະນາການໃໝ່", ຫັຼກ 
ສູດໃໝ່ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢ່າງເປັນເອກະພາບ ໃນໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາທົ່ວປະ 
ເທດນັບແຕ່ສົກຮຽນ 1994-95 ເປັນຕ້ົນມາ. 

ຈຸດໝາຍການສຶກສາໄດ້ຮັບການກໍານົດຂ້ຶນມາ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບນະໂຍ 
ບາຍກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ການເມືອງ
ຂອງລັດຖະບານ. ເອກະສານການເມືອງອັນສໍາຄັນ, ກົດໝາຍ ແລະ ຂ້ໍກໍານົດທີ່ເປັນ
ບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ຫັຼກສູດໄດ້ແກ່ລັດຖະທໍາມະນູນ ສປປ ລາວ (1991), ມະຕິກົມການ 
ເມືອງສູນກາງພັກວ່າດ້ວຍການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ (1993), ດໍາລັດ
ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີກ່ຽວກັບການສຶກສາຊ້ັນປະຖົມພາກບັງຄັບ ແລະ ຈຸດໝາຍກ່ໍ 



 

156 

ສ້າງໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາ. ໃນສາມັນສຶກສາໄດ້ກໍານົດຈຸດປະສົງໃນການສຶກສາ
ອົບຮົມໄວ້ວ່າ: ສ້າງໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ຮັບການພັດທະນາຮອບດ້ານຄື: ຄຸນສົມບັດສຶກ
ສາ, ປັນຍາສຶກສາ, ກໍາມະສຶກສາ, ພະລະສຶກສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ; ອົບຮົມໃຫ້
ເຂົາເຈ້ົາມີນ້ໍາໃຈຮັກຊາດ, ຮັກລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ; ເຄົາລົບມູນເຊ້ືອ 
ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ; ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ-ວິທະ 
ຍາສາດທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາ ມາດສືບຕ່ໍການສຶກສາໃນຂ້ັນສູງຕ່ໍໄປ ແລະ ພັດທະ 
ນາຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາຊີບ ແລະ ການອອກແຮງງານເພ່ືອນໍາໄປປັບປຸງຊີວິດ
ການເປັນຢູ່ໃນຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າ. 

ນະໂຍບາຍຫັຼກສູດແມ່ນສ່ົງເສີມຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງຊາດ ແລະ ບັນ 
ດາເຜ່ົາ, ເຄົາລົບຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ວັດທະນະທໍາອັນ
ດີງາມຂອງຊາດ. ໃນຈຸດປະສົງຂອງຫັຼກສູດໄດ້ເນ້ັນການເຕ້ົາໂຮມຄວາມສາມັກຄີ, 
ຄວາມຖືກຕ້ອງປອງດອງຊາດ, ການຮ່ວມມື, ການເຄົາລົບສິດທິ ແລະ ຄວາມສະເໝີ 
ພາບຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜ່ົາ ຕາມທີ່ລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍໄດ້ກໍານົດໄວ້. 

ຫັຼກສູດຂອງໂຮງຮຽນສາມັນມີລັກສະນະລວມສູນ. ໃນຖານະທີ່ເປັນເອກະ 
ສານກົດໝາຍຢ່າງໜຶ່ງທັງໂຮງຮຽນພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນລ້ວນແຕ່ມີໜ້າທີ່ປະຕິ 
ບັດຕາມ,  

ແຕ່ວ່າຫັຼກສູດສະບັບນ້ີກໍບ່ໍຕາຍຕົວສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້ ຊ່ຶງກໍານົດໃຫ້ທ້ອງ 
ຖ່ິນ ແລະ ໂຮງຮຽນພັດທະນາ ແລະ ເພ່ີມເຕີມ ເນ້ືອໃນທີ່ເໝາະສົມກັບທ້ອງຖ່ິນຂອງ
ໃຜລາວຕ່ືມອີກປະມານ 10%. 

ການປະຕິຮູບການສຶກສາຄ້ັງນ້ີ ຍັງຄົງຮັກສາລະບົບການສຶກສາສາຍສາມັນ 
11 ປີໄວ້ຄືເກ່ົາ, ແຕ່ມີການປ່ຽນຊ່ືຊ້ັນມັດທະຍົມເປັນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ ແລະ ປ່ຽນ
ຊ້ັນອຸດົມເປັນຊ້ັນມັດທະຍົມຕອນປາຍ. ເວລາຮຽນສໍາລັບຊ້ັນປະຖົມ ແມ່ນ 5 ປີ, 
ມັດທະຍົມຕ້ົນ 3 ປີ ແລະ ມັດທະຍົມປາຍ 3 ປີ. ສົກຮຽນໜ່ຶງຈັດເປັນ 33 ອາທດິ 
ບວກກັບ 5 ອາທິດແຮໄວ້. ນັບແຕ່ປີ 1997 ຄືນຫັຼງໄດ້ກໍານົດການຮຽນອາທິດລະ 6 
ວັນ, ຫັຼງຈາກນ້ັນມາຈ່ຶງປ່ຽນຕາຕະລາງຮຽນເປັນອາທິດລະ 5 ວັນ, ແຕ່ຈໍານວນຊ່ົວ 
ໂມງຮຽນໃນແຕ່ລະອາທິດຍັງຮັກສາໄວ້ຄືເກ່ົາ. ໃນການສ້າງຫັຼກສູດສະບັບປີ 1994 ນ້ີ
ໄດ້ດໍາເນີນໄປຕາມຂ້ັນຕອນດ່ັງນ້ີ: 
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� ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາກ່ຽວກັບຫັຼກສູດສະບັບປີ 1976 ເພ່ືອເກັບກໍາສະພາບ

ບັນຫາ, ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຄູ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ. 

� ສຶກສາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດ ແລະ ເອກະສານກ່ຽວຂ້ອງອ່ືນໆ. 

� ສຶກສາຍຸດທະສາດການສຶກສາ (1987-2000). 

� ສຶກສາຈຸດໝາຍກ່ໍສ້າງໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາ (1991). 

� ສຶກສາຫັຼກສູດຂອງຕ່າງປະເທດໂດຍການໄປທັດສະນະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບ 

ຮົມຢູ່ຕ່າງປະເທດ. 

� ຈັດກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບການປະຕິຮູບຫັຼກສູດສາມັນສຶກສາ (ວິເຄາະຫັຼກສູດເກ່ົາ 

ແລະ ຫັຼກສູດຕ່າງປະເທດ, ກໍານົດຮູບແບບຫັຼກສູດໃໝ່). 

� ຂຽນຮ່າງຫັຼກສູດໃໝ່. 

� ກວດຜ່ານ ແລະ ປັບປຸງຮ່າງຫັຼກສູດ. 

� ຂຽນປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ. 

� ກວດຜ່ານປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ, ດັດແກ້ ແລະ ປັບປຸງ. 

� ແຕ້ມຮູບປະກອບ ແລະ ເຂ້ົາໜ້າ. 

� ທົດລອງປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ (ບາງບົດ), ດັດແກ້ ແລະ ປັບປຸງ. 

� ຈັດພິມຫັຼກສູດ, ຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດນໍາໃຊ້. 

� ຈັດພິມປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ. 

� ຝຶກອົບຮົມຄູກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ຫັຼກສູດໃໝ່ (ສໍາລັບປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ

ຕອນຕ້ົນ). 

� ແຈກຢາຍຫັຼກສູດ, ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ແລະ ນໍາໃຊ້. 

� ປະເມີນຜົນ. 

� ດັດແກ້ປັບປຸງອີກຄ້ັງໃໝ່. 
ໂຄງສ້າງຫັຼກສດູ: 

ທາງດ້ານໂຄງສ້າງຂອງຫັຼກສູດ, ຫັຼກສູດຊ້ັນປະຖົມ ມີ 7 ວິຊາ, ໃນນ້ີ 3 ວິຊາ 
ພ້ືນຖານຄື: ພາສາລາວ, ຄະນິດສາດ ແລະ ໂລກອ້ອມຕົວເຮົາ. ທັງ 3 ວິຊາດ່ັງກ່າວ
ໄດ້ມີການຂຽນເປັນປ້ຶມແບບຮຽນ ໂດຍຈັດພິມ ແລະ ແຈກຢາຍໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ
ຊົມໃຊ້ (ຍົກເວັ້ນແຕ່ປ້ຶມແບບຮຽນໂລກອ້ອມຕົວເຮົາຊ້ັນ ປ.1-ປ.3 ແມ່ນບ່ໍໄດ້ຈັດ
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ພິມເພາະເດັກຍັງບ່ໍທັນຊໍານານໃນການອ່ານ ເພ່ືອຄວາມເຂ້ົາໃຈ). ສ່ວນອີກ 4 ວິຊາ
ເຊ່ັນ: ສິລະປະດົນຕີ, ສິລະປະກໍາ, ຫັດຖະກໍາ ແລະ ພະລະສຶກສາ ແມ່ນຈັດເຂ້ົາໃນ
ປ້ຶມຄູ່ມືຄູທັງໝົດ. 

ໃນຊ້ັນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ, ຄຽງຄູ່ກັບວິຊາທີ່ເປັນເຄ່ືອງມືໃນການຮຽນ ເຊ່ັນ: 
ພາສາລາວ ແລະ ວັນນະຄະຄີ, ຄະນິດສາດແລ້ວ ກໍຍັງມີວິຊາວິທະຍາສາດສັງຄົມ, 
ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ສິລະປະສຶກສາ, ພະລະສຶກສາ ແລະ ພາສາ 
ຕ່າງປະເທດ. 

ສ່ວນຊ້ັນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ແມ່ນຍັງຮັກສາວິຊາຮຽນຕ່າງໆໄວ້ເປັນວິຊາ 
ແຍກທີ່ປະກອບດ້ວຍ 12 ວຊິາ ຄື: ພາສາລາວ, ວັນນະຄະດີ, ຄະນິດສາດ, ຊ ີວະສາດ, 
ພູມສາດ, ສຶກສາພົນລະເມືອງ, ປະຫວັດສາດ, ພະລະສຶກສາ, ເຄມີສາດ, ຟີຊິກສາດ, 
ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດ. 

ໃນຫັຼກສູດສະບັບປີ 1994 ນ້ີ ວິຊາພາສາລາວສໍາລັບຊ້ັນປະຖົມໄດ້ຮັບການ
ພັດທະນາເປັນກຸ່ມວິຊາໜຶ່ງໂດຍບ່ໍໄດ້ແຍກເປັນວິຊາຍ່ອຍຄືເກ່ົາອີກ. ຫັດອ່ານ, ທ່ອງ
ຂ້ຶນໃຈ, ເລ່ົາເລ່ືອງ, ຂຽນທວາຍ, ຫັດແຕ່ງ, ຫັດຂຽນງາມ ແລະ ການຮຽນໄວຍາກອນ
ຕ່າງໆ ໄດ້ກາຍເປັນກິດຈະກໍາການຮຽນການສອນ ຂອງວິຊາພາສາລາວເທົ່ານ້ັນ. 
ການຮຽນການສອນໄດ້ເນ້ັນໃຫ້ນັກຮຽນມີ ທັກສະໃນການຟັງ, ການເວົ້າ, ການອ່ານ, 
ການຂຽນ ແລະ ການຄິດ. 

ຕາຕະລາງ 2: ວິຊາຮຽນ ແລະ ການກໍານົດເວລາຮຽນປະຈໍາອາທິດໃນຫັຼກສູດ 1994 

ລ/ດ ວິຊາ 
ປະຖົມ ມັດທະຍົມຕ້ົນ ມັດທະຍົມປາຍ 

ປ.1 ປ.2 ປ.3 ປ.4 ປ.5 ມ.1 ມ.2 ມ.3 ມ.4 ມ.5 ມ.6 

1 ພາສາລາວ 12 10 10 8 8 4 3 2 2 2 1 

2 ວັນະຄະດີ      2 2 2 2 3 3 

3 ຄະນິດສາດ 3 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 

MOES
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ລ/ດ ວິຊາ 
ປະຖົມ ມັດທະຍົມຕ້ົນ ມັດທະຍົມປາຍ 

ປ.1 ປ.2 ປ.3 ປ.4 ປ.5 ມ.1 ມ.2 ມ.3 ມ.4 ມ.5 ມ.6 

4 ໂລກອ້ອມຕົວ 2 2 2 3 3       

5 ສິລະປະກໍາ 1 1 1 1 1       

6 ສິລະປະດົນຕີ 1 1 1 1 1       

7 ຫັດຖະກໍາ 1 2 2 2 2       

8 ພະລະສຶກສາ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

9 

ວິທະຍາສາດ 
ສັງຄົມ (ປະ 
ຫວັດສາດ, 
ພູມສາດ, 
ສຶກສາພົນ 
ລະເມືອງ) 

     3 3 3    

10 

ວິທະຍາສາດ 
ທໍາມະຊາດ 
(ຟີຊິກສາດ, 
ເຄມີສາດ,  
ຊີວະວິທະຍາ) 

     3 5 7    

11 ເຕັກໂນໂລຊີ      2 2 2 2 2 2 
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ລ/ດ ວິຊາ 
ປະຖົມ ມັດທະຍົມຕ້ົນ ມັດທະຍົມປາຍ 

ປ.1 ປ.2 ປ.3 ປ.4 ປ.5 ມ.1 ມ.2 ມ.3 ມ.4 ມ.5 ມ.6 

12 
ພາສາຕ່າງ 
ປະເທດ 

     3 3 3 3 3 3 

13 
ສິລະປະ 
ສຶກສາ 

     2 2     

14 ຊີວະວິທະຍາ         2 2 2 

15 ພູມສາດ         2 2 2 

16 ປະຫວັດສາດ         2 2 2 

17 
ສຶກສາພົນ 
ລະເມືອງ 

        2 2 2 

18 ເຄມີສາດ         2 2 2 

19 ຟີຊິກສາດ         3 3 4 

 ລວມ 22 22 23 23 23 27 28 27 30 31 31 

14.3.3 ການປະຕິຮູບຫັຼກສູດໄລຍະແຕ່ປີ 2008-2015 
1) ຄວາມເປນັມາ 

ການປະຕິຮູບຫັຼກສູດໝາຍເຖິງການປ່ຽນແປງຫັຼກສູດ ຫືຼ ປັບປຸງຫັຼກສູດໃຫ້ດີ
ຂ້ຶນ ຕາມຈຸດໝາຍຂອງການປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດໃນແຕ່ລະ
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ໄລຍະ ເພ່ືອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການສຶກສາ, ການປ່ຽນ 
ແປງຂອງສັງຄົມ ແລະ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນການພັດທະນາເສຖະກິດ-
ສັງຄົມຂອງຊາດ. ການປະຕິຮູບຫັຼກສູດເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງການ
ປະຕິຮູບການສຶກສາ. 

ຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ການປະຕິຮູບຫັຼກສູດສາມັນສຶກສາຈະດໍາເນີນເປັນປົກກະຕິ
ໃນຮອບວຽນ 5 ປີ ຫືຼ 10 ປີຕ່ໍຄ້ັງ. ສ່ວນຢູ່ລາວເຮົາ, ນັບແຕ່ປີ 1975 ເປັນຕ້ົນ
ມາກໍໄດ້ປະຕິຮູບຫັຼກສູດເຖິງ 3 ຄ້ັງແລ້ວຄື: ຄ້ັງທີ 1 ແມ່ນພາຍຫັຼງການສະ 
ຖາປະນາ ສປປ ລາວ ເຊ່ິງນໍາໃຊ້ໃນປີ 1976; ຄ້ັງທີ 2 ແມ່ນຫັຼກສູດສະບັບປີ 
1994 ແລະ ຄ້ັງ ທີ 3 ແມ່ນຫັຼກສູດສະບັບປີ 2008 (ພິມອອກໃນປີ 2010) ຊ່ຶງ
ເລ່ີມນໍາໃຊ້ໃນຊ້ັນປະຖົມແຕ່ສົກຮຽນ 2008-2009 ເປັນຕ້ົນມາ. 

ການປັບປຸງຫັຼກສູດສະບັບ 1994 ມີຄວາມຈໍາເປັນຢ່າງຍ່ິງ ທັງທາງດ້ານພາ 
ວະວິໄສ ແລະ ອັດຕະວິໄສ. ເຫດຜົນທາງດ້ານພາວະວິໄສນ້ັນແມ່ນປະຕິບັດຕາມ 
ແຜນຍຸດທະສາດການປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ (2006-2015); 
ແຜນຍຸດທະສາດໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ແຜນພັດທະ 
ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໄລຍະຍາວຂອງພັກ ແລະ ລັດ; ທ່າອ່ຽງຂອງໂລກໃນຍຸກ
ໂລກາພິວັດ ແລະ ການເຊ່ືອມໂຍງສາກົນ. ສ່ວນເຫດຜົນອັດຕະວິໄສນ້ັນກໍ
ເນ່ືອງຈາກວ່າ ຫັຼກສູດສະບັບປີ 1994 ທີ່ນໍາໃຊ້ມາເປັນເວລາ 15 ປີ ແລ້ວນ້ັນມີ
ຫຼາຍບັນຫາທີ່ຄວນໄດ້ຮັບການປັບປຸງແກ້ໄຂ ເພ່ືອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການປ່ຽນ 
ແປງຂອງລະບົບສາມັນສຶກສາຈາກ 11 ປີເປັນ 12 ປີ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບ 3 
ລັກສະນະ ແລະ 5 ຫັຼກມູນການສຶກສາຂອງລາວ. 

2) ການປບັປງຸປ່ຽນແປງຫັຼກສູດ 
ການປັບປຸງຫັຼກສູດສາມັນສຶກສາຈາກລະບົບ 11 ປີ (5-3-3) ເປັນ 12 ປີ 

(5-4-3) ຄັ້ງນ້ີ, ພວກເຮົາໄດ້ປັບປຸງທັງໝົດລະບົບ, ໝາຍຄວາມວ່າປັບປຸງທຸກ
ຂ້ັນຮຽນ. 

� ໄດ້ປ່ຽນຮູບແບບຂອງຫັຼກສູດ ທີ່ເນ້ັນສະມັດຖະພາບດ້ານການຮຽນຂອງ 

ນັກຮຽນ (ຫືຼ ແບບປະສົມ) ແລະ ຖືເອົາຜູ້ຮຽນເປັນໃຈກາງ. 

� ໄດ້ປັບປຸງຈຸດໝາຍຂອງຫັຼກສູດ ເພ່ືອແນໃສ່ໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ຮັບການພັດທະ 
ນາຮອບດ້ານທັງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ ແລະ ສະຕິປັນຍາ; ໃຫ້ນັກຮຽນ



 

162 

ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ທັກສະທີ່ຈໍາເປັນໃນການຮຽນຕ່ໍ, ດໍາລົງ
ຊີວິດ ຫືຼ ປະກອບອາຊີບໃນຍຸກທີ່ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂະຫຍາຍ 
ຕົວໄວ ແລະ ສັງຄົມນັບວັນນັບມີການແຂ່ງຂັນສູງ; ມີຄຸນສົມບັດສິນທໍາປະ 
ຕິວັດ ແລະ ກາຍເປັນພົນລະເມືອງດີ. 

� ໄດ້ປັບປຸງໂຄງສ້າງຂອງຫັຼກສູດ: ເພ່ີມວິຊາຮຽນຈໍານວນໜຶ່ງເຂ້ົາຕ່ືມເຊ່ັນ: 
ໃນຊ້ັນປະຖົມສຶກສາໄດ້ເພ່ີມວິຊາຄຸນສົມບັດສຶກສາ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດ 
(ອັງກິດ); ໃນຊ້ັນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕ້ົນ ແລະ ຕອນປາຍໄດ້ ເພ່ີມວິຊາ
ພາສາຕ່າງປະເທດທີສອງ, ວິຊາພ້ືນຖານວິຊາຊີບ, ເຕັກໂນໂລຊີຂ້ໍມູນຂ່າວ 
ສານ ແລະ ການສ່ືສານເປັນຕ້ົນ. ພິເສດ, ສໍາລັບຊ້ັນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນ
ປາຍ ໄດ້ຈັດໃຫ້ມີວິຊາເລືອກໃນວິຊາພ້ືນຖານວິຊາຊີບ, ສິລະປະສຶກສາ 
ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດທີສອງ. ໄດ້ປັບປຸງກິດຈະກໍານອກຫັຼກສູດ, ເພ່ີມ
ກິດຈະກໍາແນະນໍາອາຊີບນັບແຕ່ ມ.4 ມ.7; ເພ່ີມການສຶກສາປ້ອງກັນຊາດ
ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບເຂ້ົາໃນຫັຼກສູດມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ. 

� ໄດ້ປັບປຸງການກໍານົດເວລາຮຽນປະຈໍາອາທິດ ແລະ ສົກຮຽນ ເພ່ືອໃຫ້ສອດ 

ຄ່ອງກັບການຮຽນການສອນ 5 ວັນຕ່ໍອາທິດ. 

� ໄດ້ປັບປຸງເນ້ືອໃນຫັຼກສູດ: ການປັບປຸງເນ້ືອໃນວິຊາຕ່າງໆຕ້ົນຕໍແມ່ນທົບທວນ 
ຄືນ, ດັດແກ້/ຮຽບຮຽງ, ສັບຊ້ອນຄືນໃໝ່ໃຫ້ເປັນລະບົບ, ຄົບຖ້ວນ, ທັນສະ 
ໄໝ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານ; ຮັກສາເນ້ືອໃນທີ່ສອດຄ່ອງໄວ້, ຕັດບາງສ່ວນທີ່
ຫ້ຼາສະໄໝ ຫືຼ ບ່ໍສອດຄ່ອງອອກ, ເພ່ີມຄວາມຮູ້ໃໝ່ເຂ້ົາຕາມຄວາມເໝາະ
ສົມ. ສອດແຊກເນ້ືອໃນຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບອາຊຽນ, ສິດທິເດັກ, ສິດທິມະນຸດ, 
ການຮັກສາສ່ິງແວດລ້ອມ, ປະຊາກອນສຶກສາ, ການຕ້ານການສ້ໍລາດບັງ
ຫຼວງ ແລະ ເນ້ືອໃນອ່ືນໆເຂ້ົາໃນຫັຼກສູດຕາມຄວາມເໝາະສົມ. 

� ໄດ້ປັບປຸງວິທີການຮຽນການສອນ ໂດຍເນ້ັນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ 
ການນໍາໃຊ້ເຂ້ົາໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ. ພ້ອມກັນນ້ັນກໍໄດ້ປັບປຸງຮູບແບບຂອງ
ປ້ຶມແບບຮຽນ, ເພ່ີມຮູບພາບປະກອບ ແລະ ເພ່ີມສີສັນໃຫ້ເປັນທີ່ດຶງດູດໃຈ
ແກ່ນັກຮຽນຕ່ືມອີກ. 
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3) ຂັ້ນຕອນການປະຕິຮູບຫັຼກສດູ 
ການປັບປຸງ/ພັດທະນາຫັຼກສູດໄດ້ດໍາເນີນຕາມຂ້ັນຕອນຕ່າງໆເຊ່ັນ: ກ່ອນອ່ືນ 

ພວກເຮົາໄດ້ສຶກສາຄ້ົນຄວ້າຈຸດດີ ແລະ ຈຸດອ່ອນຂອງຫັຼກສູດເກ່ົາ, ເອກະສານ
ຂ້ໍມູນພ້ືນຖານທາງດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ, ສຶກສາຫັຼກສູດຂອງ 
ຕ່າງປະເທດ (ເປັນຕ້ົນແມ່ນຫັຼກສູດຂອງປະເທດຫວຽດນາມ, ອົດສະຕຣາລີ, 
ສ.ເກົາ ຫີຼ, ໄທ, ຍ່ີປຸ່ນ, ຈີນ, ຝຣັ່ງ ແລະ ປະເທດຕ່າງໆ); ຈາກນ້ັນກໍໄດ້ສ້າງ
ຫັຼກສູດລວມ, ຫັຼກສູດລາຍວິຊາ, ພັດທະນາປ້ຶມແບບຮຽນ, ຄູ່ມືຄູ ແລະ ອຸປະ 
ກອນປະກອບການຮຽນການສອນ; ດໍາເນີນການທົດລອງບາງສ່ວນ, ຈັດພິມປ້ຶມ
ແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ, ຝຶກອົບຮົມຄູນໍາໃຊ້ປ້ຶມແບບຮຽນຕາມຫັຼກສູດໃໝ່; ນໍາ
ໃຊ້ປ້ຶມແບບຮຽນໃໝ່ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ປະເມີນຜົນການນໍາໃຊ້ຫັຼກສູດເປັນຕ້ົນ. 

4) ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະຕິຮູບຫັຼກສດູ 
� ສໍາລັບຄະນະກໍາມະການກວດຜ່ານ ແລະ ຮັບຮອງຫັຼກສູດ ແລະ ສ່ືການ 

ຮຽນການສອນ ແມ່ນພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍ
ວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ສ່ວນຄະນະກໍາມະການ ຈະ
ປະກອບດ້ວຍຄະນະກົມ ແລະ ສະຖາບັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງກະຊວງສຶກສາທິ
ການ ແລະ ກະຊວງອ່ືນໆ, ຄະນະບໍດີ, ຮອງຄະນະບໍດີ, ຄະນະພາກວິຊາ
ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ. 

� ສໍາລັບຄະນະກໍາມະການພັດທະນາຫັຼກສູດ, ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ, 
ປະມານ 45% ແມ່ນນັກວິຊາການສະຖາບັນຄ້ົນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກ
ສາ ແລະ ອີກປະມານ 55% ແມ່ນນັກວິຊາການຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ
ແຫ່ງຊາດ, ສະຖາບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ກົມມັດທະຍົມສຶກສາ, 
ກົມພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ, ກົມອາຊີວະສຶກສາ, ກົມອະນຸບານ ແລະ 
ປະຖົມສຶກສາ, ສະຖາບັນພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ, ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ
ປາກປ່າສັກ, ວິທະຍາໄລເຕັກນິກລາວ-ເຢຍລະມັນ, ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ
ກະສິກໍາດົງຄໍາຊ້າງ, ວິທະຍາໄລພະລະສຶກສາ, ວິ ທະຍາໄລສິລະປະສຶກສາ, 
ສູນພັດທະນາຜູ້ປະກອບການລາວ-ອິນເດຍ, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ, ໂຮງຮຽນ
ປະຖົມໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ພາກສ່ວນອ່ືນໆ. 
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� ນັກວິຊາການຈາກພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, 
ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ຄູອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນຈາກ
ໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມຫຼາຍແຫ່ງໃນທົ່ວປະເທດກໍໄດ້ປະກອບ 
ສ່ວນປະກອບຄວາມເຫັນຕ່ໍເນ້ືອໃນຫັຼກສູດ, ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ເພ່ືອ
ປັບປຸງໃຫ້ປ້ຶມດ່ັງກ່າວສົມບູນຍ່ິງຂ້ຶນ. 

5) ການນໍາໃຊ້ປຶ້ມໃໝ່ 
ການປະຕິຮູບຫັຼກສູດສາມັນສຶກສາຄ້ັງນ້ີໃຊ້ເວລາ 9 ປີ ຈ່ຶງສໍາເລັດການນໍາ

ໃຊ້ປ້ຶມແບບຮຽນໃໝ່ໃນທຸກຂ້ັນຮຽນຄື: 

� ສົກຮຽນ 2008-2009 ນໍາໃຊ້ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູໃໝ່ສໍາລັບ ປ.1 ແລະ 
ປ.2; ສົກຮຽນ 2009-2010 ນໍາໃຊ້ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູໃໝ່ສໍາລັບ 
ປ.3 ແລະ ປ.4; ເລ່ີມປະຕິບັດລະບົບ 4 ປີສໍາລັບຊ້ັນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ 
(ແຕ່ນໍາໃຊ້ປ້ຶມ ມ.4 ເກ່ົາ); 

� ສົກຮຽນ 2010-2011 ນໍາໃຊ້ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູໃໝ່ສໍາລັບ ປ.5, ມ.1 

ແລະ ປ້ຶມພາສາອັງກິດ ປ.3; ເລ່ີມປະຕິບັດລະບົບ 12 ປີ ສໍາລັບສາມັນສຶກສາ 

ໂດຍນໍາໃຊ້ປ້ຶມ ມ.7 ສະບັບຊ່ົວຄາວ; 

� ສົກຮຽນ 2011-2012 ນໍາໃຊ້ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູໃໝ່ສໍາລັບ ມ.2 ແລະ 
ປ້ຶມພາສາອັງກິດ ປ.4; 

� ສົກຮຽນ 2012-2013 ນໍາໃຊ້ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູໃໝ່ສໍາລັບ ມ.3 
ແລະ ປ້ຶມພາສາອັງກິດ ປ.5; 

� ສົກຮຽນ 2013-2014 ນໍາໃຊ້ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູໃໝ່ສໍາລັບ ມ.4; 

� ສົກຮຽນ 2014-2015 ນໍາໃຊ້ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູໃໝ່ສໍາລັບ ມ.5; 

� ສົກຮຽນ 2015-2016 ນໍາໃຊ້ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູໃໝ່ສໍາລັບ ມ.6; 

� ສົກຮຽນ 2016-2017 ນໍາໃຊ້ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູໃໝ່ສໍາລັບ ມ.7. 
6) ຂໍ້ສະເໜແີນະກ່ຽວກບັການນໍາໃຊ້ປຶ້ມແບບຮຽນ, ຄູ່ມືຄູ ແລະ ວິ ທີ ສອນໃຫ້

ໄດ້ຮັບຮັບຜົນດ ີ
ດ່ັງທີ່ໄດ້ກ່າວມາແລ້ວ, ການປະຕິຮູບຫັຼກສູດ ກໍເພ່ືອປັບປຸງຫັຼກສູດໃຫ້ດີຂ້ຶນ, 

ເຮັດໃຫ້ຜົນສໍາເລັດດ້ານການຮຽນຂອງນັກຮຽນດີຂ້ຶນ. ເນ້ືອໃນຫັຼກສູດສະແດງ
ອອກໃນປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ. ການປະຕິຮູບຫັຼກສູດຈະບ່ໍມີຄວາມໝາຍ 

MOES
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ຖ້າຫາກຄູບ່ໍໄດ້ນໍາໄປຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ໃນການຮຽນການສອນຕົວຈິງໃຫ້ເກີດ
ດອກອອກຜົນ. 

ປ້ຶມແບບຮຽນ ມີບົດບາດສໍາຄັນຕ່ໍການຮຽນການສອນມາເປັນເວລາເຫິງ
ນານແລ້ວ. ປັດຈຸບັນ ເຖິງວ່າສ່ືເອເລັກໂຕຣນິກ, ອິນເຕີເນັດ, ວີດີໂອ, ຊີດີ... 
ນັບວັນນັບກ້າວໜ້າ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ການຮຽນການສອນມີຄວາມສະດວກຂ້ຶນ, 
ແຕ່ປ້ຶມແບບຮຽນກໍຍັງມີບົດບາດສໍາຄັນ ໃນຖານະເປັນສ່ືການຮຽນການສອນ
ພ້ືນຖານທີ່ຂາດບ່ໍໄດ້. ການນໍາໃຊ້ປ້ຶມແບບຮຽນໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີນ້ັນ, ກ່ອນອ່ືນ
ຕ້ອງເຂ້ົາໃຈວ່າມັນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງປ້ຶມທີ່ຮັບໃຊ້ໃນການສຶກສາ (ປ້ຶມແບບ 
ຮຽນ, ຄູ່ມືຄູ, ປ້ຶມບົດຝຶກຫັດ, ປ້ຶມອ່ານເພ່ີມ, ປ້ຶມອ້າງອີງສໍາລັບຄ້ົນຄວ້າເພ່ືອໃຫ້
ຄວາມຮ້ ູກວ້າງຂວາງຂ້ຶນ...) ໝາຍຄວາມວ່າ ການນໍາໃຊ້ປ້ຶມແບບຮຽນຕ້ອງມີສ່ື 
ຫືຼ ອຸປະກອນຢ່າງອ່ືນມາປະກອບຕ່ືມ. 

ໃນເງ່ືອນໄຂຂອງປະເທດພວກເຮົາ, ການນໍາໃຊ້ປ້ຶມບົດຝຶກຫັດ, ປ້ຶມອ່ານ
ເພ່ີມ ແລະ ເອກະສານອ້າງອີງຕ່າງໆບ່ໍທັນແຜ່ຫຼາຍ. ດ່ັງນ້ັນ, ໃນປ້ຶມແບບຮຽນ
ຂອງບາງວິຊາ ຈຶ່ງໄດ້ບັນຈຸທັງເນ້ືອໃນແບບຮຽນ, ບົດຝຶກຫັດ ແລະ ບົດອ່ານ
ເພ່ີມເຂ້ົາໃນຫົວດຽວກັນພາໃຫ້ປ້ຶມໜາຂ້ຶນ, ເນ້ືອໃນຍາວຂ້ຶນ. ການນໍາໃຊ້ປ້ຶມ
ແບບຮຽນເຂ້ົາໃນການຮຽນການສອນຕົວຈິງນ້ັນ, ຖ້າຫາກເຫັນວ່າເນ້ືອໃນຍາວ
ທຽບໃສ່ເວລາທີ່ກໍານົດກໍໃຫ້ຄູອາຈານຫຍ້ໍເຂ້ົາເພ່ືອສອນ. ກົງກັນຂ້າມບາງບົດທີ່
ມີເນ້ືອໃນສ້ັນ, ບ່ໍຄົບຖ້ວນ, ບ່ໍເລິກເຊ່ິງກວ້າງຂວາງກໍໃຫ້ຄູອາຈານຄ້ົນຄວ້າຫາ
ເນ້ືອໃນຈາກເອກະສານຕ່າງໆ ແລະ ຈາກປະສົບການຂອງຕົນມາເພ່ີມໃສ່, ນັບ
ທັງນໍາເອົາຄວາມຮູ້ ແລະ ພູມປັນຍາຂອງທ້ອງຖ່ິນມາເພ່ີມເຕີມເສີມໃສ່ໃຫ້ອຸດົມ 
ສົມບູນ. 

ສໍາລັບປ້ຶມຄູ່ມືຄູນ້ັນ, ໄດ້ມີການແນະນໍາເປັນທິດທາງໄວ້ເພ່ືອໃຫ້ການຈັດ 
ການຮຽນການສອນໄປໃນທິດທາງດຽວກັນ. ດ່ັງນ້ັນ, ຄູອາຈານທີ່ສອນຕົວຈິງ
ຈະຕ້ອງນໍາໄປຄ້ົນຄວ້າ, ແຕ່ງບົດສອນລະອຽດພ້ອມທັງກະກຽມກ່ອນການສອນ 
ຕ່ືມອີກ ເພ່ືອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຈຸດພິເສດຂອງທ້ອງຖ່ິນກໍຄືຜູ້ຮຽນ; ຄູອາຈານອາດ 
ຈະເພ່ີມ ຫືຼ ຕັດກິດຈະກໍາທີ່ແນະນໍາໄວ້ໃນປ້ຶມຄູ່ມືຄູຕາມສົມຄວນ. 

ວິທີສອນມີຫຼາຍວິທີ, ແຕ່ລະວິທີກໍມີທັງຈຸດດີ ແລະ ຂ້ໍຈໍາກັດແຕກຕ່າງກັນ. 
ສະນ້ັນ, ການເລືອກວິທີສອນຄວນຄໍານຶງເຖິງຈຸດພິເສດຂອງວິຊາທີ່ຈະສອນ, 
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ເນ້ືອໃນທີ່ຈະສອນ, ຄວາມຖະໜັດຂອງຄູ, ຈຸດພິເສດສະພາບແວດລ້ອມ, ສ່ິງອໍາ
ນວຍຄວາມສະດວກຂອງຫ້ອງຮຽນ ແລະ ໂຮງຮຽນ ແລະ ສ່ໍາອາຍຸຂອງນັກ 
ຮຽນ. ສ່ິງສໍາຄັນແມ່ນສອນແນວໃດເພ່ືອໃຫ້ນັກຮຽນເຂ້ົາໃຈດີ, ນັກຮຽນໄດ້ມີ
ສ່ວນຮ່ວມ, ໄດ້ຮຽນດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດຕົວຈິງເປັນສ່ວນຫຼາຍ. 

ຕາຕະລາງ 3: ວິຊາຮຽນ ແລະ ການກໍານົດເວລາຮຽນປະຈໍາອາທິດໃນຫັຼກສູດ 2008 

ລ/ດ ວິຊາ 

ປະຖົມ ມັດທະຍົມຕ້ົນ ມັດທະຍົມປາຍ 

ປ.

1 

ປ.

2 

ປ.

3 

ປ.

4 

ປ.

5 

ມ.

1 

ມ.

2 

ມ.

3 

ມ.

4 

ມ.

5 

ມ.

6 

ມ.

7 

1 ພາສາລາວ 12 10 8 6 6 2 2 2 2 2 2 2 

2 ວັນະຄະດີ      2 2 2 2 2 2 2 

3 ຄະນິດສາດ 3 4 5 6 6 4 4 4 4 4 4 4 

4 ຄຸນສົມບັດ 1 1 1 1 1        

5 
ສຶກສາພົນ 
ລະເມືອງ 

     1 1 1 1 1 1 2 

6 ໂລກອ້ອມຕົວ 2 2 2 3 3        

7 
ວິທະຍາສາດ 
ທໍາມະຊາດ 

     4 4 5 5    

8 ຟີຊິກສາດ          2 2 3 

MOES
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ລ/ດ ວິຊາ 

ປະຖົມ ມັດທະຍົມຕ້ົນ ມັດທະຍົມປາຍ 

ປ.

1 

ປ.

2 

ປ.

3 

ປ.

4 

ປ.

5 

ມ.

1 

ມ.

2 

ມ.

3 

ມ.

4 

ມ.

5 

ມ.

6 

ມ.

7 

9 ເຄມີສາດ          2 2 2 

10 ຊີວະວິທະຍາ          2 2 2 

11 
ວິທະຍາສາດ 
ສັງຄົມ 

     3 3 4 4    

12 ພູມສາດ          2 2 2 

13 ຫວັດສາດ          2 2 2 

14 ICT      1 1 1 1 1 1 2 

15 
ເຕັກໂນໂລຊີ 
(ພ້ືນຖານວິ 

ຊາຊີບ) 
     1 1 1 1 2 2  

16 
ພາສາຕ່າງ 
ປະເທດ 1 

  2 2 2 4 4 3 3 3 3 3 

17 
ພາສາຕ່າງ 
ປະເທດ 2 

     2 2 2 2 1 1 2 
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ລ/ດ ວິຊາ 

ປະຖົມ ມັດທະຍົມຕ້ົນ ມັດທະຍົມປາຍ 

ປ.

1 

ປ.

2 

ປ.

3 

ປ.

4 

ປ.

5 

ມ.

1 

ມ.

2 

ມ.

3 

ມ.

4 

ມ.

5 

ມ.

6 

ມ.

7 

18 

ສິລະປະສຶກ 
ສາ (ສິລະປະ 

ກໍາ ແລະ 
ສິລະ 

ປະດົນຕີ) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

19 ຫັດຖະກໍາ 1 2 2 2 2        

20 ພະລະສຶກສາ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

ກິດຈະກໍາ
ຂອງຫ້ອງ 

ແລະ 
ໂຮງຮຽນ 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 ລວມ 25 25 26 26 26 30 30 31 31 32 32 32 

 
ກິດຈະກໍາ 

ນອກຫັຼກສູດ 
4 ຊ່ົວໂມງ/ເດືອນ 4 ຊ່ົວໂມງ/ເດືອນ 

4 ຊ່ົວໂມງ/
ເດືອນ 

 
ແນະນໍາ
ອາຊີບ 

     
2 ຊ່ົວໂມງ/ເດືອນ 

(ມ.4) 
3 ຊ່ົວໂມງ/

ເດືອນ 

MOES
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ລ/ດ ວິຊາ 

ປະຖົມ ມັດທະຍົມຕ້ົນ ມັດທະຍົມປາຍ 

ປ.

1 

ປ.

2 

ປ.

3 

ປ.

4 

ປ.

5 

ມ.

1 

ມ.

2 

ມ.

3 

ມ.

4 

ມ.

5 

ມ.

6 

ມ.

7 

 

ປ້ອງກັນຊາດ 
ແລະ ປ້ອງ
ກັນຄວາມ
ສະຫງົບ 

         
40 
ຊມ 
/ປີ 

47 
ຊມ 
/ປີ 

33 
ຊມ 
/ປີ 

14.4 ສື່ການຮຽນການສອນ 
ໂດຍ: ທອງດໍາ ທອງສິນ 

ວຽກງານອອກແບບອຸປະກອນການສຶກສາ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຈໍາເປັນຫຼາຍ 
ເພາະວ່າມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ການສອນຂອງຄູ ແລະ ການຮຽນຂອງນັກຮຽນມີປະສິດທິຜົນດີຂ້ຶນ. 
ການໃຊ້ອຸປະກອນເຂ້ົາໃນການສອນນ້ັນໄດ້ກາຍເປັນຫັຼກການ ທີ່ຄູທຸກຄົນຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິ 
ບັດຢ່າງເຂ້ັມງວດ. 

ອີງຕາມຂ້ໍມູນທາງດ້ານຈິດຕະວິທະຍາ ແລະ ສຶກສາສາດແລ້ວເຫັນວ່າຄວາມຮູ້
ຕ່າງໆທີ່ນັກຮຽນສະສົມໄດ້ນ້ັນ ເກືອບທັງໝົດແມ່ນໄດ້ມາຍ້ອນການສໍາຜັດດ້ວຍອິນຊີຕ່າງໆ 
ຊ່ຶງກ່ອນອ່ືນແມ່ນການເຫັນດ້ວຍຕາ ແລະ ໄດ້ຍິນດ້ວຍຫູໂດຍທາງກົງ ຫືຼ ທາງເຄ່ືອງມື
ຕ່າງໆ ເຊ່ັນ: ຮູບພາບ, ກະດານດໍາ, ແຜ່ນສຽງ, ເທັບ, ວິທະຍຸ, ໂທລະພາບ ແລະ ວັດຖຸອ່ືນໆ. 
ເວົ້າໄດ້ວ່າອຸປະກອນການສອນ ແມ່ນມີປະໂຫຍດຫຼາຍຍ້ອນວ່າມັນຫຸຼດຜ່ອນການບັນລະ
ຍາຍຂອງຄູ (ຄູບ່ໍເສຍເວລາ), ຜູ້ຮຽນມີຄວາມສົນໃຈຫຼາຍຂ້ຶນ, ເຂ້ົາໃຈໄວ, ແລະ ກໍາຄວາມຮູ້
ໄດ້ໜັກແໜ້ນ. ຍ້ອນເຫັນຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຄືແນວນ້ັນ ສວສ ໂດຍສະ 
ເພາະ ແມ່ນຂະແໜງອອກແບບອຸປະກອນການສຶກສາ ຈ່ຶງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການອອກແບບ 
ອຸປະກອນການຮຽນການສອນ ໃນແຕ່ລະວິຊາຮຽນນັບທັງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ 
ສາມັນສຶກສາ. 
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ການອອກແບບອຸປະກອນການສຶກສາ ໄດ້ເນ້ັນໄປໃນການນໍາໃຊ້ວັດສະດຸທີ່ມີຢູ່ໃນ
ທ້ອງຖ່ິນ ຫືຼ ຢູ່ອ້ອມຕົວເຮົາທີ່ຫາໄດ້ງ່າຍ ເຊ່ັນ: ສ່ິງເສດເຫືຼອຈາກການຜະລິດ ຫືຼ ເຫືຼອຈາກ
ການນໍາໃຊ້ເປັນຕ້ົນແມ່ນ ໄມ້ເສດ, ຂວດແກ້ວ, ຫຼອດໄຟ, ເຈ້ຍເສດ ແລະ ອ່ືນໆ ນອກຈາກນ້ີກໍ
ແມ່ນສ່ິງທີ່ມີຢູ່ຕາມທໍາມະຊາດຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖ່ິນ ເຊ່ັນ: ຕ້ົນໄມ້, ໃບໄມ້, ໄມ້ປ່ອງ, ກ້ອນ
ຫີນ, ດິນຊາຍ, ແມງໄມ້ ແລະ ອ່ືນໆÖ ເພ່ືອນໍາມາຜະລິດເປັນອຸປະກອນປະກອບການ
ຮຽນການສອນຂອງແຕ່ລະວິຊາຮຽນໃນລະບົບສາມັນສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ. 
ການອອກແບບອຸປະກອນການສຶກສາໂດຍນໍາໃຊ້ວັດສະດຸທ່ີມີຢູ່ໃນທ້ອງຖ່ິນ ຫືຼ ສ່ິງເສດ
ເຫືຼອຕ່າງໆນ້ີ ນອກຈາກຈະເປັນການປະຢັດງົບປະມານລາຍຈ່າຍຂອງລັດໄດ້ສ່ວນໃດສ່ວນ
ໜຶ່ງແລ້ວ ຍັງເປັນການສ່ົງເສີມຫົວຄິດປະດິດສ້າງຂອງຄູອາຈານແຕ່ລະຄົນອີກດ້ວຍ. 

 

ຮູບພາບຕົວຢ່າງຕ້ົນແບບອຸປະກອນການຮຽນການສອນທີ່ຜະລິດຈາກສ່ິງເສດເຫືຼອ 

ໃນປີ 1996 ສວສ ໄດ້ຜະລິດຕ້ົນແບບອຸປະກອນການຮຽນການສອນສໍາລັບຊ້ັນ
ປະຖົມສຶກສາ ປ.1-ປ.3 ໃນ 5 ວິຊາ (ຄະນິດສາດ, ພາສາລາວ, ໂລກອ້ອມຕົວ, ກິລາກາ
ຍະກໍາ, ສີລະປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ) ລວມທັງໝົດ 29 ລາຍການ ບັນຈຸເຂ້ົາຫີບຈໍານວນ 
100 ຫີບ; ຜະລິດຕ້ົນແບບປົດສະເຕີ ວິຊາໂລກອ້ອມຕົວເຮົາ ປ.1-ປ.3 ໄດ້ 27 ລາຍການ; 
ຜະລິດອຸປະກອນປະກອບການຮຽນການສອນ ຊ້ັນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ ປີທີ 1 ລວມທັງໝົ
ດ 50 ລາຍການ ແລະ ບັນຈຸເຂ້ົາຫີບຈໍານວນ 15 ຫີບ ນໍາໄປທົດລອງຢູ່ໂຮງຮຽນ 5 ແຫ່ງ
ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ; ຜະລິດອຸປະກອນປະກອບການຮຽນການສອນຊ້ັນມັດທະຍົມ
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ຕອນຕ້ົນ ວິຊາວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດຈໍານວນ 50 ລາຍການ, ວິຊາວິທະຍາສາດສັງຄົມ 
21 ລາຍການ, ວິຊາຄະນິດສາດ 14 ລາຍການ, ວິຊາເຕັກໂນໂລຊີການສຶກສາ (ພ້ືນຖານ
ວິຊາຊີບ) 6 ລາຍການ, ວິຊາພະລະສຶກສາ 5 ລາຍການ. 

ໃນປີ 1999 ໄດ້ຜະລິດຕ້ົນແບບອຸປະກອນການຮຽນການສອນຊ້ັນປະຖົມສຶກສາ ປ.
1-ປ.5 ລວມ ທັງໝົດ 73 ລາຍການ ແລະ ປ້ຶມແນະນໍາການໃຊ້ 2 ຫົວ, ຊ້ັນມັດທະຍົມ
ຕອນຕ້ົນ ມ.1-ມ.3 ໄດ້ 76 ລາຍການ ແລະ ປຶ້ມແນະນໍາການຜະລິດ 1 ຫົວ. 

ໃນປີ 2000 ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມແນະນໍາການຜະລິດ ແລະ ການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນ 
ປະກອບການຮຽນການສອນຊ້ັນປະຖົມ ປ.1-ປ.5 ຢູ່ 2 ເມືອງຂອງ 2 ແຂວງ ຄື: ເມືອງ 
ແປກ ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ເມືອງ ໂພນໂຮງ ແຂວງວຽງຈັນ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນ
ຂອງອົງການອຸຍນິເຊັບ ຊ່ຶງມີວິຊາພາສາລາວ 12 ຕ້ົນແບບ, ຄະນິດສາດ 14 ຕ້ົນແບບ, 
ໂລກອ້ອມຕົວເຮົາ 46 ຕ້ົນແບບ, ນໍາໃຊ້ໄດ້ທຸກວິຊາ 1 ຕ້ົນແບບ ແລະ ປ້ຶມແນະນໍາການ
ຜະລິດ ແລະ ການນໍາໃຊ້ 2 ຫົວ. 

ໃນປີ 2003 ໂດຍໄດ້ຮັບ
ການສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການ 
LABEP ໄດ້ດໍາເນີນການຜະລິດ
ອຸປະກອນການຮຽນການສອນຊ້ັນ
ປະຖົມສຶກສາ 

ປ.1-ປ.5 ຈໍານວນ 2000 
ຫີບ ແຈກຢາຍໃຫ້ໂຮງຮຽນຂອງ
ໂຄງການຢູ່ໃນ 11 ແຂວງ ລວມມີ 
97 ລາຍ ການ ຊ່ຶງມີລາຍລະອຽດດ່ັງ ນ້ີ: ວິຊາພາສາລາວ 27 
ລາຍການ, ວິຊາຄະນິດສາດ 28 ລາຍການ, ວິຊາທັກສະ
ຊີວິດ 30 ລາຍການ, ອຸປະກອນຊ່ວຍການຮຽນ-ການສອນ
ຫ້ອງຄວບ 12 ລາຍການ. 

ໃນປີ 2007 ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມແນະນໍາການຜະລິດ 
ແລະ ການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນ ປະກອບການຮຽນການສອນຊ້ັນ
ປະຖົມ ປ.1-ປ.5 ຢູ່ເມືອງທຸລະຄົມແຂວງວຽງຈັນ ໂດຍໄດ້ຮັບ
ການສະໜັບສະໜູນຈາກ ໂຄງການສ່ິງແວດລ້ອມໃນສັງຄົມ 
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(LEnS) ຊ່ຶງມີລາຍລະອຽດຄື: ວິຊາພາສາລາວ 12 ຕ້ົນແບບ, ວິຊາຄະນິດສາດ 14 ຕ້ົນ
ແບບ, ວິຊາໂລກອ້ອມຕົວເຮົາ 46 ຕ້ົນແບບ, ນໍາໃຊ້ໄດ້ທຸກວິຊາ 1 ຕ້ົນແບບ ແລະ ປ້ຶມ
ແນະນໍາການຜະລິດ ແລະ ນໍາໃຊ້ອຸປະກອນ 2 ຫົວ. 

ໃນປີ 2012 ໄດ້ສໍາເລັດການສ້າງໂຄງຮ່າງ ແລະ ອອກແບບສ່ືການຮຽນການສອນ
ຊ້ັນປະຖົມສຶກສາ ປ.1-ປ.5 ໃນ 5 ວິຊາ ຈໍານວນ 151 ລາຍການຕ້ົນແບບ ຊ່ຶງມີລາຍ
ລະອຽດຄື: ວິຊາພາສາລາວ 29 ຕ້ົນແບບ, ວິຊາຄະນິດສາດ 26 ຕ້ົນແບບ, ວິຊາໂລກອ້ອມ
ຕົວເຮົາ 49 ຕ້ົນແບບ, ວິຊາຄຸນສົມບັດສຶກສາ 17 ຕ້ົນແບບ, ວິຊາພາສາອັງກິດ 30 ຕ້ົນ
ແບບ ໂດຍນໍາໃຊ້ງົບປະມານຂອງລັດຖະບານ. 

ໃນປີ 2013 ໄດ້ສໍາເລັດການກໍານົດລາຍການ, ສ້າງໂຄງຮ່າງ ແລະ ອອກແບບສ່ື 
ການຮຽນການສອນຊ້ັນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ ມ.1-ມ.4 ໃນ 13 ວິຊາ ຈໍານວນ 256 ຕ້ົນ ແບບ 
ຊ່ຶງມີລາຍລະອຽດຄື: ວິຊາວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ 38 ຕ້ົນແບບ, 

ວິຊາພູມສາດ 49 ຕ້ົນແບບ, ວິຊາປະຫວັດສາດ 37 ຕ້ົນແບບ, ວິຊາພາສາລາວ 
17 ຕ້ົນແບບ, ວິຊາ ວັນນະຄະດີ 8 ຕ້ົນແບບ, ວິຊາສຶກສາພົນລະເມືອງ 13 ຕ້ົນແບບ, ວິຊາ
ພາສາຝຣັ່ງ 21 ຕ້ົນແບບ, ວິຊາພະລະສຶກສາ 1 ຕ້ົນແບບ, ວິຊາພ້ືນຖານວິຊາຊີບ 30 ຕ້ົນ
ແບບ, ວິຊາສິລະປະດົນຕີ 12 ຕ້ົນແບບ, ວິຊາສິລະປະກໍາ 5 ຕ້ົນແບບ, ວິຊາຄະນິດສາດ 
17 ຕ້ົນແບບ, ວິຊາພາສາອັງກິດ 8 ຕ້ົນແບບ ໂດຍນໍາໃຊ້ງົບປະມານຂອງລັດຖະບານ. 

 

ບາງສ່ວນຂອງສ່ືປະກອບການຮຽນການສອນ 
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15. ວຽກງານໂຄສະນາຂ່າວສານການສຶກສາ 
ໂດຍ: ສຸກສະຫວນັ ພອນເທວາ 

ເລ່ີມຕ້ັງແຕ່ປີ 1962 ກະຊວງສຶກສາທິການໄດ້ມີນະໂຍບາຍຫັນເອົາພາຫະນະສ່ືມວນ
ຊົນເຂ້ົາຮັບໃຊ້ການສຶກສາ. ລາຍການວິທະຍຸເພ່ືອການສຶກສາລາຍການທໍາອິດທີ່ ມີຄວາມ
ຍາວ 30 ນາທີໄດ້ອອກອາກາດໃນວັນທີ 4 ເດືອນພະຈິກ 1963 ທີ່ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍ 
ສຽງແຫ່ງຊາດລາວ. ນັບຕ້ັງແຕ່ເວລານ້ັນເປັນຕ້ົນມາກອງວິທະຍາການຂອງກະຊວງສຶກສາ 
ທິການໄດ້ຜະລິດລາຍການວິທະຍຸ ເພຶ່ືອການສຶກສາອອກອາກາດຢູ່ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍ 
ສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ມ້ືລະ 2 ລາຍການ. ລາຍການພາກເຊ້ົາ ອອກອາກາດແຕ່ເວລາ 8:00 
ໂມງເຖິງ 8:30ໂມງ ເປັນລາຍການສໍາລັບນັກຮຽນຊ້ັນປະຖົມສຶກສາ; ລາຍການພາກຄ່ອອກ 
ອາກາດແຕ່ເວລາ 20:00 ໂມງ ເຖິງ 20:30 ໂມງເປັນລາຍການສຶກສາສໍາລັບຜູ້ໃຫຍ່ລວມ
ທັງຄູ. ຄຽງຄູ່ກັບລາຍການວິທະຍຸເພ່ືອ ການສຶກສາກອງວິທະຍາການຍັງໄດ້ຈັດພິມວາລະ 
ສານການສຶກສາທີ່ມີຊ່ືວ່າ "ສຶກສາທິການ" ອອກເປັນລາຍໄຕມາດ, ຕ່ໍມາອອກເປັນລາຍເດືອນ 
ເພ່ືອສ່ົງເສີມວິຊາຄູ ແລະ ເຜີຍແຜ່ວິທະຍາສາດການສຶກສາ, ຂ່າວສານການສຶກສາ ແລະ 
ອ່ືນໆ. 

  

ປີ 1976 ກະຊວງສຶກສາທິການ, ກິລາ ແລະ ທໍາມະການໄດ້ສ້າງຕ້ັງພະແນກໂຄສະ 
ນາສຶກສາຂ້ຶນໂດຍແມ່ນຫ້ອງວ່າການກະຊວງເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຊ້ີນໍາເພ່ືອປະຕິບັດໜ້າທີ່
ເຜີຍແຜ່ວິທະຍາສາດການສຶກສາ, ວິທີສອນ ແລະ ຂ່າວສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ. ພະ
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ແນກໂຄສະນາສຶກສາໄດ້ຜະລິດລາຍການວິທະຍຸ ເພຶ່ືອການສຶກສາອອກອາກາດຢູ່ສະຖານີ
ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດໃນລາຍການ "ເມືອງລາວໃນລະບອບໃໝ່ພາກສຶກສາ" ອາທິດ
ລະ 2 ລາຍການຄື: ລາຍການທີ 1 ມີຊ່ືວ່າ "ລາຍການເມືອງລາວໃນລະບອບໃໝ່ພາກສຶກ
ສາ" ອອກອາກາດໃນທຸກໆຕອນແລງວັນພຸດເລ່ີມແຕ່ເວລາ 18:30 ໂມງ ເຖິງ 19:00 ໂມງ
ເປັນລາຍການສໍາລັບເຜີຍແຜ່ແນວທາງນະໂຍບາຍການສຶກສາໃໝ່ຂອງພັກ ແລະ ລັດ, ແຜນ
ພັດທະນາ ແລະ ຜົນສໍາເລັດຂອງການພັດທະນາການສຶກສາໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ວິທີສອນ, 
ບຸກຄົນ ແລະ ກົມກອງດີເດ່ັນ; ລາຍການ ທີ 2 ມີຊ່ືວ່າ "ລາຍການເມືອງລາວໃນລະບອບໃໝ່
ພາກເຍົາວະຊົນ" ອອກອາກາດໃນທຸກໆຕອນແລງວັນເສົາ ເລ່ີມແຕ່ເວລາ 18:30 ໂມງ ເຖິງ 
19:00 ໂມງ. ກຸ່ມເປ້ົາໝາຍຕ້ົນ ຕໍຂອງລາຍການນ້ີແມ່ນນັກຮຽນແຕ່ຊ້ັນອະນຸບານເຖິງຊ້ັນມັດ 
ທະຍົມສຶກສາລວມທັງພ່ໍແມ່ນັກຮຽນ. 

ປີ 1980 ໜັງສືພິມ "ສຶກສາໃໝ່" ໄດ້ຮັບການສ້າງຕ້ັງຂ້ຶນຕາມຂ້ໍຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນ 
ຕີກະຊວງສຶກສາທິການ, ກິລາ ແລະ ທໍາ
ມະການ ສະບັບເລກທີ 335/ສສ, ລົງວັນ
ທີ 04 ຕຸລາ 1980. ໜັງສືພິມ "ສຶກສາ    
ໃໝ່" ເປັນໜັງສືພິມລາຍເດືອນມີ 18 ໜ້າ, 
ຂະໜາດ 27 x 38 ຊມ. ໜ້າທີ່ ແລະ 
ເປ້ົາໝາຍຂອງໜັງສືພິມ "ສຶກສາໃໝ່" 
ແມ່ນອັນດຽວກັນກັບລາຍການວິທະຍຸ
ກະຈາຍສຽງເພ່ືອການສຶກສາ. ຄະນະ
ບັນນາທິການໜັງສືພິມ "ສຶກສາໃໝ່" ກໍ
ແມ່ນຄະນະພະແນກໂຄສະນາສຶກສາ
ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ມີໜ້າທີ່ຊ້ີນໍາ-ນໍາພາ, 
ກວດແກ້ ແລະ ອະນຸມັດບົດສໍາລັບ
ລາຍການວິທະຍຸ ເພ່ືອການສຶກສາ ແລະ 
ໜັງສືພິມ "ສຶກສາໃໝ່" ໂດຍພາຍໃຕ້
ການຊ້ີນໍາ-ນໍາພາໂດຍກົງຂອງ ທ່ານພູມີ ວົງວິຈິດ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ
ກະຊວງສຶກສາທິການ, ກິລາ ແລະ ທໍາມະການ ກໍຄືຄະນະລັດຖະມົນຕີໃນເວລານ້ັນ. 
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ປີ 1987 ລາຍການໂທລະພາບເພ່ືອການສຶກສາທີ່ມີຊ່ືວ່າ "ລາຍການໂທລະພາບສຶກ
ສາໃໝ່" ໄດ້ຮັບການສ້າງຕ້ັງຂ້ຶນຕາມຂ້ໍຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີສະບັບເລກທີ 690/ສສ/87, 
ລົງວັນທີ 19 ພະຈິກ 1987. ລາຍການໂທລະພາບສຶກສາໃໝ່ອອກອາກາດອາທິດລະ 1 ຄ້ັງ 
ຢູ່ສະຖານີໂທລະພາບແຫ່ງຊາດໃນທຸກໆຕອນຄ່ໍາວັນພຸດແຕ່ເວລາ 20:15 ໂມງ ເຖິງ 20:30 
ໂມງ. ຈຸດປະສົງ, ເນ້ືອໃນ ແລະ ກຸ່ມເປ້ົາໝາຍ ຂອງລາຍການໂທລະພາບສຶກສາໃໝ່ ແມ່ນ
ອັນດຽວກັນກັບລາຍການວິທະຍຸກະຈາຍສຽງເພ່ືອການສຶກສາ ແລະ ໜັງສືພິມສຶກສາໃໝ່ ຄື 
ນອກຈາກມີໜ້າທີ່ໃນການແນະນໍາວິທີການສອນຕາມຫັຼກສູດ ແລະ ປ້ືມແບບຮຽນໃໝ່ໃຫ້ຄູ
ໃນສາຍອະນຸບານ ແລະ ສາມັນສຶກສາແລ້ວ, ຍັງໄດ້ຈັດລາຍການສາລະຄະດີການສຶກສາ 
ເພ່ືອເຜີຍແຜ່ແນວທາງນະໂຍບາຍການສຶກສາຂອງພັກ ແລະ ລັດ, ແຜນການ, ໂຄງການ, 
ບຸກຄົນ ແລະ ກົມກອງດີເດ່ັນກໍຄືຜົນ ສໍາເລັດຂອງການພັດທະນາ ການສຶກສາທົ່ວຂະແໜງ 
ການສຶກສາໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ລາຍການເສີມການສອນສໍາລັບຊ້ັນອະນຸບານສຶກສາ ເຊ່ັນ: 
ການຈັດກິດຈະກໍາການຫ້ິຼນກາງແຈ້ງ ເພ່ືອສ່ົງເສີມການຮຽນຮູ້ຂອງນັກຮຽນຊ້ັນອະນຸບານ 
(ຮຽນໂດຍຜ່ານການຫ້ິຼນ) ແລະ ການຮຽນຮູບແບບອ່ືນໆ; ລາຍການສໍາລັບຊ້ັນປະຖົມໄດ້
ສອນວິຊາພາສາລາວ, ຄະນິດສາດ ແລະ ວິຊາຫັດຖະກໍາ; ຊ້ັນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕ້ົນໄດ້
ສອນວິຊາ ພາສາລາວ, ຄະນິດສາດ, ຊີວະວິທະຍາ, ເຄມີສາດ, ພູມສາດ, ປະຫວັດສາດ 
ແລະ ອ່ືນໆ ເພ່ືອໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ຮຽນເພີ່ມຢູ່ເຮືອນຂອງຕົນ. 

ປີ 1990 ວຽກງານໂຄສະນາສຶກສາໄດ້ຮັບການປັບປຸງອີກຄ້ັງໜຶ່ງ ໂດຍການແຕ່ງຕ້ັງ
ຄະນະໂຄສະນາສຶກສາໃໝ່ຂ້ຶນ ເປັນຫົວໜ່ວຍວິຊາການເອກະລາດທຽບເທົ່າໂຮງຮຽນວິຊາ
ຊີບຊ້ັນກາງ ຕາມຂ້ໍຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີສະບັບເລກທີ 62/ສສ/90, ລົງວັນທີ 19 ກຸມພາ 
1990 

ປີ 1994 ຄະນະໂຄສະນາສຶກສາໃໝ່ໄດ້ຖືກໂອນຍ້າຍໃຫ້ໄປເປັນພະແນກໜຶ່ງຂອງ
ສະຖາບັນຄ້ົນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ຂ້ໍຕົກຂອງລັດຖະມົນຕີເລກທີ 57/ສສ/94. 

ປີ 1995 ໜັງສືພິມ "ສຶກສາໃໝ່" ພາຍຫັຼງຢຸດເຜີຍແຜ່ໄລຍະໜຶ່ງກໍໄດ້ຮັບການປັບ ປຸງ
ໃຫ້ເປັນວາລະສານ "ສຶກສາໃໝ່" ຕາມຂ້ໍຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີເລກທີ 200/ສສ/95, ລົງ
ວັນທີ 27 ມັງກອນ 1995. 

ປີ 1997 ໄດ້ມີການປັບປຸງຄະນະບັນນາທິການວາລະສານ "ສຶກສາໃໝ່" ອີກຄ້ັງໜຶ່ງ
ຕາມຂ້ໍຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີເລກທີ 222/ສສ-ຈຕ/97, ລົງວັນທີ 25 ກຸມພາ 1997. 
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ປີ 2007 ວຽກງານໂຄສະນາຂ່າວສານການສຶກສາໄດ້ຮັບການປັບປຸງຕາມຂ້ໍຕົກລົງ
ຂອງລັດຖະມົນຕີເລກທີ 744/ສສ.ສວສ/07, ລົງວັນທີ 20 ເມສາ 2007 ວ່າດ້ວຍການ
ແຕ່ງຕ້ັງຄະນະຊ້ີນໍາ, ຄະນະທີ່ປຶກສາ ແລະ ຄະນະບັນນາທິການລາຍການວິທະຍຸກະຈາຍ 
ສຽງ, ລາຍການໂທລະພາບ ແລະ ວາລະສານ "ສຶກສາໃໝ່" ຄະນະຊ້ີນໍາປະກອບດ້ວຍທ່ານ
ນາງ ແສງເດືອນ ຫ້ຼາຈັນທະບູນ, ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການເປັນປະທານ, 
ທ່ານບຸນສຸກ ທີລະສັກ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ທ່ານທອງຜີວ ບຸດສະດີ, 
ຫົວໜ້າກົມຈັດຕ້ັງ ແລະ ພະນັກງານເປັນຮອງ; ຄະນະທີ່ປຶກສາປະກອບດ້ວຍ ທ່ານນາງ 
ພວງຄໍາ ສົມສະນິດ, ຜູ້ອໍານວຍການສະຖາບັນຄ້ົນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາເປັນຫົວໜ້າ, 
ທ່ານອ່ອນແກ້ວ ນວນນະວົງ, ຮອງຜູ້ອໍານວຍການສະຖາບັນຄ້ົນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກ
ສາເປັນຄະນະ. 

ໃນປີ 2008 ສະຖາບັນຄ້ົນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາໄດ້ຮັບການປັບປຸງການຈັດ 
ຕ້ັງຄ້ັງໃໝ່ເຊ່ິງໃນການປັບປຸງຄ້ັງນ້ີ ພະແນກໂຄສະນາຂ່າວສານການສຶກສາໄດ້ຖືກຍົກຖານະ
ຂ້ຶນເປັນສູນເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ປະເມີນຜົນການສຶກສາປະກອບດ້ວຍຂະແໜງຕ່າງໆ ເຊ່ັນ: 
ຂະແໜງອອກແບບອຸປະກອນການສຶກສາ, ຂະແໜງວິທະຍຸ-ໂທລະພາບ, ຂະແໜງວາລະ 
ສານ ແລະ ຂະແໜງວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນການສຶກສາ. ສ່ືທັງສາມປະເພດຄື: ລາຍການ
ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ, ລາຍການໂທລະພາບ ແລະ ວາລະສານ "ສຶກສາໃໝ່" ໄດ້ສືບຕ່ໍປະຕິ 
ບັດສອງໜ້າຕ້ົນຕໍຄື: (1) ເຜີຍແຜ່ແນວທາງນະໂຍບາຍການສຶກສາຂອງພັກ ແລະ ລັດ, ແຜນ 
ພັດທະນາ ແລະ ຜົນສໍາເລັດຂອງການພັດທະນາການສຶກສາ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ, (2) ເຜີຍ 
ແຜ່ຄວາມຮູ້, ວິຊາການ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີການສຶກສາ, ວິທີການຮຽນການ 
ສອນແບບໃໝ່ບົນພ້ືນຖານຫັຼກສູດ ແລະ ສ່ືການຮຽນການສອນທີ່ ສວສ ຄ້ົນຄວ້າ ແລະ ຜະ 
ລິດອອກ. 

ລາຍການວິທະຍສຸຶກສາໃໝ່ໄດ້ແບງ່ອອກເປນັ 3 ລາຍການຄື: 
1) ລາຍການວິທະຍຸເພ່ືອການສຶກສາທົ່ວໄປ. ເນ້ືອໃນຂອງລາຍການນ້ີແມ່ນເຜີຍແຜ່ແນວ 
ທາງນະໂຍບາຍການສຶກສາຂອງພັກ ແລະ ລັດ, ແຜນພັດທະນາ ແລະ ຜົນສໍາເລັດຂອງ 
ການພັດທະນາການສຶກສາໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ລາຍການນ້ີອອກອາກາດໃນທຸກໆວັນພຸດ
ເລ່ີມແຕ່ເວລາ 18:30 ໂມງ ເຖິງ19:00 ໂມງ. 

2) ລາຍການວິທະຍຸເພ່ືອການພັດທະນາເດັກກ່ອນໄວຮຽນ. ເນ້ືອໃນຂອງລາຍການນ້ີ

ແມ່ນການແນະນໍາວິທີການຈັດການຮຽນການສອນໃນຊ້ັນລ້ຽງເດັກ ແລະ ອະນຸບານຕາມ 
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ຫັຼກສູດທີ່ ສວສ ສ້າງຂ້ຶນ. ກຸ່ມເປ້ົາໝາຍແມ່ນຄູອະນຸບານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ຢູ່ຫ່າງ 

ໄກສອກຫີຼກ. ລາຍການນ້ີອອກອາກາດໃນທຸກໆວັນພຸດເລ່ີມແຕ່ເວລາ18:30 ໂມງ ເຖິງ

19:00 ໂມງ. 
3) ລາຍການວິທະຍຸສໍາລັບຄູ ແລະ ນັກຮຽນສາມັນສຶກສາ. ເນ້ືອໃນລາຍການນ້ີເຜີຍແຜ່
ຄວາມຮູ້, ວິຊາການ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີການສຶກສາ, ວິທີການຮຽນການ
ສອນແບບໃໝ່ບົນພ້ືນຖານຫັຼກສູດ ແລະ ສ່ືການຮຽນການສອນທີ່ ສວສ ຄ້ົນຄວ້າ ແລະ 
ຜະລິດອອກລາຍການນ້ີອອກອາກາດໃນທຸກໆວັນສຸກເລ່ີມແຕ່ເວລາ 18:30 ໂມງ ເຖິງ 
19:00 ໂມງ. 

ລາຍການໂທລະພາບສຶກສາໃໝ່ ມີ 2 ຮູບແບບລາຍການຄື: 
1) ລາຍການເຜີຍແຜ່ແນວທາງນະໂຍບາຍການສຶກສາຂອງພັກ ແລະ ລັດ, ແຜນພັດ 
ທະນາ ແລະ ຜົນສໍາເລັດຂອງການພັດທະນາການສຶກສາໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍຜ່ານ
ຮູບແບບລາຍການສາລະຄະດີ ແລະ ຂ່າວການສຶກສາ. 
2) ລາຍການສອນທາງໂທລະພາບສໍາລັບວິຊາຄະນິດສາດ ແລະ ວິທະຍາສາດທໍາມະ
ຊາດສໍາລັບຊ້ັນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕ້ົນ ແລະ ຕອນປາຍ. 

ສ່ວນວາລະສານສຶກສາໃໝ່ໄດ້ສືບຕ່ໍ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃນການເຜີຍແຜ່ຂ່າວສານ 
ການສຶກສາຄືກັນກັບລາຍວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແລະ ລາຍການໂທລະພາບ "ສຶກສາໃໝ່", 
ແຕ່ອີງໃສ່ຈຸດພິເສດຂອງວາລະສານລາຍໄຕມາດ ເນ້ືອໃນຂອງວາລະສານແມ່ນເນ້ັນ
ໜັກໃສ່ຜົນການຄ້ົນຄວ້າທິດສະດີ ແລະ ພຶດຕິກໍາຂອງການສຶກສານັບແຕ່ການສຶກສາ
ເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສຶກສາ. ນອກຈາກນ້ີກໍມີວາລະສານວິທະຍາສາດການ
ສຶກສາທີ່ຈັດພິມອອກເປັນສະບັບທໍາອິດໃນປີ 2015. 

ໃນການປັບປຸງການຈັດຕ້ັງຂອງສະຖາບັນຄ້ົນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາໃນ 
ປີ 2012 ຕາມຂ້ໍຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີເລກທີ 1124/ສສກ.ຈຕ, ລົງວັນທີ 20 ເມສາ 
2012, ສູນເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ປະເມີນຜົນການສຶກສາໄດ້ປ່ຽນຊ່ືເປັນສູນເຕັກໂນໂລຊ ີ
ການສຶກສາປະກອບດ້ວຍ 5 ຂະແໜງຄື: ຂະແໜງອອກແບບອຸປະກອນການສຶກສາ, 
ຂະແໜງວິທະຍຸ, ຂະແໜງໂທລະພາບ, ຂະແໜງ ICT ແລະ ວິຊາຊີບພ້ືນຖານ ແລະ 
ຂະແໜງສ່ືເອເລັກໂຕຣນິກ. ຂະແໜງອອກແບບອຸປະກອນການສຶກສາ ແລະ ຂະແໜງ 
ICT ແລະ ພ້ືນຖານວິຊາຊີບມີໜ້າທີ່ຕ້ົນຕໍ ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາຫັຼກສູດ 
ແລະ ສ່ືການຮຽນ-ການສອນສໍາລັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສຶກສາ, 
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ວຽກງານໂທລະພາບ ແລະ ວາລະສານ ແມ່ນສືບຕ່ໍປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມປົກກະຕິ, ມີ
ແຕ່ລາຍການວິທະຍຸໄດ້ມີການປັບປຸງເລັກນ້ອຍຄື: ປັບປຸງລາຍການວິທະຍຸ ເພ່ືອການ
ສຶກສາທົ່ວໄປເປັນລາຍການວິທະຍຸເພ່ືອສ່ົງເສີມວິຊາຄູ, ປັບປຸງລາຍການວິທະຍຸສໍາລັບ 
ສໍາລັບຄູ ແລະ ນັກຮຽນເປັນລາຍການສ່ົງເສີມຄວາມຮູ້ຕາມຫັຼກສູດໃຫ້ນັກຮຽນສາມັນ 
ສຶກສາ ໂດຍສະເພາະ ແລະ ລາຍການວິທະຍຸກະຈາຍສຽງເພ່ືອການສຶກສາທັງສາມ 
ລາຍການໄດ້ປ່ຽນເວລາອອກອາກາດ ຈາກພາກຄ່ໍາມາເປັນພາກເຊ້ົາແຕ່ເວລາ 9:00 
ໂມງ ເຖິງ 9:30 ໂມງ. 

ໃນປີ 2012, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ສ້າງຕ້ັງສູນໂຄສະນາຂ່າວ 
ສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາຂ້ຶນຕ່ຶມຕາມຂ້ໍຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 1610/
ສສກ.ຈຕ, ວັນທີ 30/5/2012, ແຕ່ຕ່ໍມາໄດ້ໂຮມສູນດ່ັງກ່າວນ້ັນເຂ້ົາກັບສູນເຕັກໂນ
ໂລຊີການສຶກສາ ຂອງສະຖາບັນຄ້ົນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ແລ້ວໃສ່ຊ່ືເປັນ
ສູນໂຄສະນາຂ່າວສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ. 

ວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີການສຶກສາ ກໍໄດ້ດໍາເນີນການເຜີຍແຜ່ຂ້ໍມູນຂ່າວສານ
ການສຶກສາ ເປັນຕ້ົນແມ່ນຍຸດທະສາດການສຶກສາ, ແນວທາງນະໂຍບາຍ, ນິຕິກໍາ
ຕ່າງໆທາງການສຶກສາ ຕະຫຼອດເຖິງວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີການສຶກສາ ແລະ 
ສາລະໜ້າຮູ້ອ່ືນໆ ຜ່ານທາງລາຍການວິທະຍຸ, ໂທລະພາບ, ວາລະສານສຶກສາໃໝ່ 
ແລະ ວາລະສານວິທະຍາສາດການສຶກສາ. ສະເພາະລາຍການວິທະຍຸສຶກສາໃໝ່
ປະກອບດ້ວຍ 3 ລາຍການ ຄື: (1) ລາຍການເພ່ືອສົງເສີມການປະຕິຮູບການສຶກສາ 
ຊ່ຶງເຜີຍແຜ່ວິທີສິດສອນຕາມຫັຼກສູດ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ໃນສາຍສາມັນສຶກສາອອກອາກາດ
ໃນທຸກໆຕອນເຊ້ົາ ແລະ ຕອນຄ່ໍາຂອງວັນຈັນ. (2) ລາຍການເພ່ືອສ່ົງເສີມການພັດ 
ທະນາເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ຊ່ຶງເຜີຍແຜ່ວິທີການດູແລ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມເດັກ ອອກ
ອາກາດໃນທຸກໆຕອນເຊ້ົາ ແລະ ຕອນຄ່ໍາຂອງວັນພຸດ. (3) ລາຍການເພ່ືອສ່ົງເສີມ
ການຮຽນການສອນຕາມຫັຼກສູດສາຍສາມັນສຶກສາ ຊ່ຶງເຜີຍແຜ່ເຕັກນິກ ແລະ ວິທີ
ການສິດສອນແບບໃໝ່ ອອກອາກາດໃນທຸກໆຕອນເຊ້ົາ ແລະ ຕອນຄ່ໍາຂອງວັນສຸກ
ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ ໃນລະບົບ AM ທັງລະບົບຄ້ຶນສ້ັນ ແລະ 
ຄ້ຶນກາງ ແຕ່ລະປີສາມາດຜະລິດລາຍການວິທະຍຸອອກອາກາດ ແຕ່ລະລາຍການໄດ້
ບ່ໍຕ່ໍາກວ່າ 52 ລາຍການ ຊ່ຶງແຕ່ລະລາຍການມີຄວາມຍາວ 30 ນາທ ີ ນອກນ້ີຍັງໄດ້
ຜະລິດສະປ໋ອດໂຄສະນາ ເພ່ືອຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ວຽກງານປຸກລະດົມສ້າງຂະບວນການ
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ຕ່າງໆ ພ້ອມດຽວກັນນ້ີຍັງໄດ້ຜະລິດສ່ືການຮຽນການສອນ (ຮູບແບບສຽງ) ໃຫ້ບາງ
ວິຊາ ເຊ່ັນ: ພາສາຝຣັ່ງ, ອັງກິດ, ສິລະປະສຶກສາ ນອກນ້ີຍັງໄດ້ສອດແຊກແນວທາງ
ນະໂຍບາຍ, ນິຕິກໍາ ແລະ ມະຕິຄໍາສ່ັງຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ, ເລ່ືອງດີຄົນເດ່ັນ, ສາ 
ລະຄະດີສ່ິງຄວນຮູ້ຕ່າງໆເຂົ້າໃນລາຍການອີກດ້ວຍ. 

ໂທລະພາບສຶກສາໃໝ່ກໍໄດ້ດໍາເນີນການຜະລິດລາຍການ ເພ່ືອການຮຽນການ

ສອນບົນພ້ືນຖານຫັຼກສູດ ແລະ ປ້ຶມແບບຮຽນຂອງສະຖາບັນຄ້ົນຄວ້າວິທະຍາສາດ

ການສຶກສາໃນ 5 ວິຊາ ຄື: ວິຊາ ຄະນິດສາດ, ເຄມີສາດ, ຊີວະວິທະຍາ, ຟີຊິກສາດ 

ແລະ ພາສາອັງກິດ. ເພ່ືອສ່ົງເສີມການສຶກສາ ນັບແຕ່ຊ້ັນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕ້ົນ 

ຈົນເຖິງຊ້ັນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ພ້ອມດຽວກັນນ້ີ ຍັງໄດ້ຜະລິດລາຍການ

ສາລະຄະດີຕ່າງໆ ເຊ່ັນ: ລາຍການກ່ຽວກັບວຽກດີຄົນເດ່ັນໃນແວດວົງການສຶກສາ

ອອກອາກາດໃນທຸກໆຕອນເຊ້ົາ ແລະ ຕອນຄ່ໍາຂອງມ້ືວັນພຸດ ຜ່ານທາງສະຖານີໂທ 

ລະພາບແຫ່ງຊາດລາວຊ່ອງ 1 (ສທລ 1). ນອກນ້ີຍັງໄດ້ສ້າງສະປ໋ອດໂຄສະນາຮັບ

ໃຊ້ວຽກງານພັດທະນາການສຶກສາໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ປະກອບສ່ວນສ້າງສ່ືການ

ຮຽນການສອນ ເພ່ືອເປັນເຄ່ືອງມືຝຶກອົບຮົມຄູໃນບາງວິຊາ. ແຕ່ລະປີສາມາດຜະລິດ

ລາຍການໂທລະພາບເພ່ືອການຮຽນການສອນ ແລະ ລາຍການສາລະຄະດີຕ່າງໆ ໄດ້

ບ່ໍຕ່ໍາກວ່າ 30 ລາຍການ. 
ວາລະສານສຶກສາໃໝ່ ຊ່ຶງເປັນເວທີເຜີຍແຜ່ ແລະ ສ່ົງເສີມການສຶກສາພິມອອກ

ເປັນລາຍໄຕມາດ (3 ເດືອນ) ໄຕມາດລະ 1.500-2.000 ຫົວ ແຈກຢາຍໄປຍັງໂຮງ 
ຮຽນຕ່າງໆໃນທົ່ວປະເທດ. ວາລະສານສຶກສາໃໝ່ນີ້ໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ເຜີຍແຜ່ຂ້ໍມູນຂ່າວ 
ສານກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດ, ແນວທາງນະໂຍບາຍການສຶກສາ, ນິຕິກໍາຕ່າງໆ ທາງການ
ສຶກສາຕະຫຼອດເຖິງວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີການສຶກສາ, ຄວາມຮູ້ວິຊາການດ້ານ
ການສຶກສາ ເປັນຕ້ົນທິດສະດີການຮຽນການສອນແບບໃໝ່ ແລະ ສາລະໜ້າຮູ້ອ່ຶນໆ. 
ມາຮອດປີ 2015 ກໍໄດ້ມີການສ້າງຕ້ັງວາລະສານວິທະຍາສາດການສຶກສາຂ້ຶນຕ່ືມອີກ 
ຊ່ຶງເປັນວາລະສານລາຍ 6 ເດືອນ, ພິມຄ້ັງລະ 1.000 ຫົວ ເພ່ືອຕອບສະໜອງຄວາມ
ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຜູ້ອ່ານ ທັງເປັນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ວິຊາການຕ່າງໆ 
ເປັນຕ້ົນແມ່ນຜົນຂອງການຄ້ົນຄວ້າວິໄຈຈາກບັນດານັກຄ້ົນຄວ້າທັງພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດກ່ຽວກັບການພັດທະນາການສຶກສາໃນໄລຍະໃໝ່, ການພັດທະນາຫັຼກສູດ, 
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ນິຕິກໍາ, ແນວທາງນະໂຍບາຍ, ນະວັດຕະກໍາ, ເຕັກນິກ ແລະ ວິທີການສອນແບບໃໝ່ 
ເພ່ືອສະໜອງຂ້ໍມູນຕ່າງໆກ່ຽວກັບການຄ້ົນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາການສຶກສາໃຫ້ແກ່
ນັກຄ້ົນຄວ້າ, ຄູ, ອາຈານ, ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ ເພ່ືອເປັນເອກະສານອ້າງອີງໃນການ
ຄ້ົນຄວ້າຮໍ່າຮຽນ. ເປ້ົາໝາຍຂອງວາລະສານວິທະຍາສາດການສຶກສານ້ີ ແມ່ນການ
ຄ້ົນຄວ້າລົງເລິກທາງດ້ານທິດສະດີ ແລະ ພຶດຕິກໍາດ້ານການພັດທະນາການສຶກສາ 
ໃນຂອບເຂດການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ການສຶກສາຂ້ັນພ້ືນຖານ, ການສຶກສາຫັຼງການ
ສຶກສາຂ້ັນພ້ືນຖານ, ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ຄຸນນະພາບການ
ສຶກສາ ແລະ ການຂະຫຍາຍໂອກາດເຂ້ົາຮຽນເປັນຕ້ົນ. ພາຍຫັຼງທີ່ວາລະສານດ່ັງກ່າວ 
ພິມອອກເປັນຄ້ັງທໍາອິດກໍໄດ້ມີການຕອບຮັບຈາກຄູ, ອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນນັກສຶກ
ສາເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ. 

ໂດຍສັງລວມແລ້ວ, ຕະຫຼອດໄລຍະ 40 ປີຜ່ານມາ, ວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີການ 
ສຶກສາໄດ້ມີຜົນງານດ່ັງນ້ີ: 
� ຜະລິດວາລະສານການສຶກສາ "ສຶກສາໃໝ່" ເຜີຍແຜ່ຮັບໃຊ້ສັງຄົມໄດ້ທັງໝົດ 

40 ຕ້ົນສະບັບ; 
� ຜະລິດ ແລະ ອອກອາກາດລາຍການວິທະຍຸເພ່ືອການພັດທະນາເດັກກ່ອນໄວ

ຮຽນ, ການສ່ົງເສີມວິຊາຄູ (ແນະນໍາວິທີການສອນຕາມຫັຼກສູດໃໝ່) ແລະ ລາຍ 
ການສ່ົງເສີມການຮຽນສໍາລັບນັກຮຽນສາຍສາມັນໄດ້ທັງໝົດ 4.680 ລາຍການ; 
2.340 ຊ່ົວໂມງ; 

� ໄດ້ຜະລິດ ແລະ ອອກອາກາດລາຍການໂທລະພາບລວມທັງລາຍການສອນ
ວິຊາຄະນິດສາດ ແລະ ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດໄດ້ທັງໝົດ 2.400 ລາຍການ; 

� ສໍາເລັດການສ້າງເວັບໄຊຂອງ ສວສ ໃນປີ 2010 ແລະ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຂ່າວສານ
ການສຶກສາ ເຊ່ັນ: ຫັຼກສູດ, ປ້ຶມແບບຮຽນ, ລາຍການວິທະຍຸ, ໂທລະພາບ 
ແລະ ອື່ນໆ ເຊ່ິງມີຜູ້ເຂ້ົາຊົມໃນແຕ່ລະວັນເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ; 

� ພັດທະນາສ່ືເອເລັກໂຕຣນິກຫຼາຍສິບຕ້ົນສະບັບ. 
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ຫ້ອງຜະລິດລາຍການວິທະຍຸສຶກສາ 

 

 

ຫ້ອງປະຕິບັດການຄອມພິວເຕີ ແລະ ຜະລິດສ່ືເອເລັກໂຕຣນິກປະກອບການຮຽນການສອນ 
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16. ໜັງສືພິມສຶກສາ ແລະ ກິລາ 
ໂດຍ: ສຸກສາຄອນ ສີປະເສດີ 

16.1 ການພັດທະນາໃນແຕລ່ະໄລຍະ 

ໜັງສືພິມ ສຶກສາ-ກິລາ ເມ່ືອກ່ອນເອ້ີນວ່າ "ນສພ ກິລາ" ລາຍປັກສ້າງຕ້ັງຂ້ຶນໃນ
ວັນທີ 1 ມັງກອນ ປີ 1999 ຂ້ຶນກັບຄະນະກໍາມະການກິລາ-ກາຍະກໍາແຫ່ງຊາດ, ສໍານັກງານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຈັດພິມຂະໜາດເຈ້ຍ A3 ຂາວດໍາ ເປັນລາຍປັກ (ລາຍ15 ວັນ) ຈໍາ
ນວນ 8 ໜ້າ. ມາຮອດປີ 2003, ໄດ້ຍົກຖານະຈາກໜັງສືພິມຂ່າວກິລາລາຍປັກມາເປັນໜັ
ງສືພິມຂ່າວກິລາລາຍວັນໃນຮູບແບບຂາວ-ດໍາ, ຈົນມາຮອດ ປີ 2005 ໄດ້ຈັດພິມໜ້າປົກ 
ແລະ ຫັຼງປົກເປັນສ່ີສີເຕັມຮູບແບບ ແລະ ເປັນປະຫວັດສາດຂອງໜັງສືພິມລາຍວັນ ທີ່ຈັດ
ພິມສ່ີສີເຕັມຮູບແບບສະບັບທໍາອິດຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ເປັນໜຶ່ງໃນ 8 ໜັງສືພິມ
ລາຍວັນຫັຼກຂອງປະເທດ. 

ພາຍຫັຼງລັດຖະບານໄດ້ມີການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ໃນປີ 2011 ໄດ້ເຕ້ົາໂຮມ
ເອົາວຽກງານສຶກສາ ແລະ ກິລາ ມາເປັນກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ມາຮອດເດືອນ 
ພຶດສະພາ 2012, ຄະນະລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈ່ຶງໄດ້ເຫັນດີ
ຕົກລົງປັບປຸງໜັງສືພິມຂ່າວກິລາລາຍວັນ ມາເປັນໜັງສືພິມສຶກສາ-ກິລາລາຍວັນ ໂດຍຜ່ານ 
ການເຫັນດີ ແລະ ອະນຸມັດຈາກກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າາວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ 
ພ້ອມທັງເພ່ີມຂະໜາດໜ້າເຈ້ຍໜັງສືພິມໃຫ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນຈາກຂະໜາດເຈ້ຍ A3 ເປັນຂະໜາດ 
53x37 ຊັງຕີແມັດ (ມາດຖານເທົ່າກັບໜັງສືພິມຫັຼກທົ່ວໄປ) ຈໍານວນທັງໝົດ 12 ໜ້າ 
ພ້ອມທັງສອດສີໜ້າ ແລະ ຫັຼງປົກຈໍາໜ່າຍມ້ືລະ 3.000 ສະບັບ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ 
ແລະ ໄດ້ເພ່ີມຈາໍນວນໜ້າຈາກເດີມ12 ໜ້າມາເປັນ 16 ໜ້າ ພ້ອມທັງເພ່ີມຄໍລໍາ, ສາລະ 
ແລະ ສີສັນການຈັດໜ້າໃຫ້ທັນສະໄໝຂ້ຶນເລ້ືອຍໆຈົນເປັນທີ່ນິຍົມຂອງສັງຄົມທົ່ວໄປ. 
16.2 ການບລໍິຫານ ໜັງສືພິມສຶກສາ-ກິລາລາຍວນັ 

ເພ່ືອເປັນການເຮັດໃຫ້ວຽກງານໂຄສະນາຂ່າວສານ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ 
ແລະ ກິລາ ມີການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວວ່ອງໄວທັນໃຈ ຕາມພາລະບົດບາດໃນການ
ເປັນກະບອກສຽງໃຫ້ແກ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ເປັນການປະຢັດງົບປະ 
ມານການໃຊ້ຈ່າຍຂອງພັກ-ລັດ, ນັບແຕ່ເດືອນພຶດສະພາ 2008 ເປັນຕ້ົນມາ, ໜັງສືພິມ
ຂ່າວກິລາລາຍວັນ ແມ່ນສາມາດບໍລິຫານແບບກຸ້ມຕົນເອງຮອບດ້ານ ໂດຍບ່ໍໄດ້ນໍາໃຊ້
ງົບປະມານລັດເຂ້ົາໃນການຜະລິດຈັດພິມ ລວມທັງອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຕ່າງໆ ໂດຍອາໄສ
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ວຽກງານການຕະຫຼາດເຂ້ົາມາມີສ່ວນຮ່ວມ ຊ່ຶງເຫັນໄດ້ວ່າມີຄວາມສະດວກ ແລະ ມີປະ
ສິດທິຜົນ. 

ປັດຈຸບັນໜັງສືພິມສຶກສາ-ກິລາລາຍວັນ ມີຕາໜ່າງຂ້ໍມູນຂ່າວສານ ຢູ່ໃນພະແນກ
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຂອງທຸກແຂວງທົ່ວປະເທດລາວ. 
16.3 ຜົນງານທີ່ໄດ້ຮັບ: 

ໜັງສືພິມສຶກສາ-ກິລາ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕ້ັງໜ້າໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂ້ໍ
ມູນຂ່າວສານ, ຜົນງານ, ການເຄ່ືອນໄຫວ, ບັນດານິຕິກໍາຕະຫຼອດຮອດ ແຜນຍຸດທະສາດ
ການພັດທະນາໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງຂົງເຂດການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ຮັບ
ຮູ້ ແລະ ເຂ້ົາໃຈ. ຜົນງານພ້ົນເດ່ັນທີ່ສຸດກໍຄືການນໍາສະເໜີຂ່າວສານ ການແຂ່ງຂັນມະຫະ
ກໍາກິລາແຫ່ງຊາດໃນແຕ່ລະຄ້ັງ, ການເຂ້ົາຮ່ວມແຂ່ງຂັນກິລາໃນລະດັບພາກພ້ືນ ແລະ 
ສາກົນ ຂອງທັບນັກກິລາລາວ, ການເປັນເຈົ້າພາບງານມະຫະກໍາກິລາຊີເກມຄ້ັງປະຫວັດ 
ສາດຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2009 ຈົນໄດ້ຮັບຫຼຽນໄຊແຮງງານຊ້ັນສອງຂອງລັດຖະບານ; 
ຫຼຽນໄຊແຮງງານຊ້ັນສາມງານມະຫະກໍາກິລາມະຫາວິທະຍາໄລອາຊຽນ ທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນ 
ເຈົ້າພາບ ໃນປີ 2012 ນອກຈາກນ້ີໜັງສືພິມ ສຶກສາ-ກິລາ ຍັງໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍຂ້ັນລັດຖະ 
ບານ ແລະ ລະດັບຕ່າງໆອີກຫຼາຍລາຍການ. 
16.4 ທິດທາງແຕນ່ີ້ຮອດປີ2020  ແລະ 2030 

� ຄໍາຂວັນ "ທັນໂລກທນັເຫດການອ່ານໜັງສືພິມສຶກສາ-ກິລາລາຍວັນ " 
� ວິໄສທັດ: ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງຂ້ໍມູນຂ່າວສານ ໜັງສືພິມ ລົງຮອດທ້ອງຖ່ິນຂ້ັນແຂວງ, 

ເມືອງ, ບ້ານ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ເຂດຫ່າງໄກ; 
� ພັດທະນາໜັງສືພິມດ້ວຍລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ ໃຫ້ສາມາດອ່ານຜ່ານລະບົບອິນ

ເຕີເນັດ ແລະ ລະບົບ ໂຊຊຽນມິເດຍໄດ້. 
� ຄາດໝາຍການຈໍາໜ່າຍ ແລະ ການພັດທະນາຫັນໄປສູ່ຄຸນະພາບ ແລະ ຄວາມ

ທັນສະໄໝ: ຮອດປີ 2020 ແລະ 2030 ຍອດພິມຈໍາໜ່າຍ ຢ່າງໜ້ອຍ ມ້ືລະ 
5.000 ສະບັບ ແລະ ຈໍາໜ່າຍລົງຮອດທ້ອງຖ່ິນທຸກເມືອງ, ທຸກສະຖາບັນການສຶກ
ສາ ແລະ ກິລາ ທົ່ວປະເທດ. 
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16.5 ຮູບພາບໜັງສືພິມ ແຕ ່2012-ປັດຈຸບັນ 

 
 

ຄະນະຮັບຜດິຊອບໜັງສືພິມຂ່າວກິລາລາຍວັນປີ 2008-2011 

 

ທ່ານ ປອ ພູທອງ ແສງອາຄົມ, ທີ່ປຶກສາກິດຕິມະສັກ 

 

ທ່ານຈັນທອນ ວົງແພງຄໍາ, ຜູ້ຊ້ີນໍາ 

 

ທ່ານສຸກສາຄອນ ສີປະເສີດ, ຫົວໜ້າບັນນາທິການ 
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ຄະນະຮັບຜດິຊອບໜັງສືພິມສຶກສາ-ກລິາ 2012-2015 

 

ທ່ານບົວລານ ສິລິປັນຍາ 
ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ທີ່ປຶກສາກິດຕິມະສັກ 

 

ທ່ານ ຮສ.ດຣ ສີສະໝອນ ສິດທິຣາດວົງສາ 
ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງ, ຜູ້ຊ້ີນໍາ 

 

ທ່ານສຸກສາຄອນ ສີປະເສີດ 
ຜູ້ອໍານວຍການສູນ, ຫົວໜ້າບັນນາທິການ 

 

ທ່ານເຈັດຊ້ິງ ອິນທະວົງ, ຮອງຫົວໜ້າບັນນາທິການ 
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17. ລັດວິສາຫະກິດກັບການພັດທະນາການສຶກສາ 
17.1 ບໍລິສດັລດັວສິາຫະກດິໂຮງພິມສຶກສາ 

ໂດຍ: ບຸນທົງ ຂັນຕີໄຊຍະລາດ 
1) ຄວາມເປນັມາ 
� ປີ 1963 ເປັນຫ້ອງການພິມທີ່ຂ້ຶນກັບກົມພັດສະດຸ ແລະ ອຸປະກອນການສຶກສາ. 
� ປີ 1976 ໄດ້ໂຮມເອົາຫ້ອງການພິມກົມພັດສະດຸ ແລະ ອຸປະກອນມາເປັນພະ

ແນກໜຶ່ງຂ້ຶນກັບກົມຄ້ົນຄວ້າຮຽບຮຽງກະຊວງສຶກສາທິການ, ກິລາ ແລະ ທໍາມະ 
ການ ຈາກນ້ັນກົມຄ້ົນຄວ້າຮຽບຮຽງ ໄດ້ມອບໜ້າທີ່ໃຫ້ພະແນກໂຮງພິມຮ່າງແຜນ
ຂະຫຍາຍໂຮງພິມ ເພ່ືອຍົກລະດັບຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດປ້ຶມແບບຮຽນ 
ໃຫ້ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ, ສະນ້ັນຜູ້ອໍານວຍການ ຈຶ່ງຂ້ຶນແຜນຂໍຄວາມ
ຊ່ວຍເຫືຼອເຄ່ືອງຈັກຜະລິດຈາກອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນ. 
ພາຍຫັຼງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄ້ັງທີ IV ຂອງພັກ ແມ່ນຈຸດເລ່ີມຕ້ົນປ່ຽນແປງໃໝ່

ດ້ານຈິນຕະນາການທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໂຮງພິມສຶກສາ ຈຶ່ງໄດ້ກະກຽມຫັນຈາກ
ບໍລິຫານເກ້ືອກູນ ໄປສູ່ກົນໄກໄລ່ລຽງທຸລະກິດ.ໂຮງພິມສຶກສາ ຈຶ່ງຫັນປ່ຽນມາເປັນ 
ວິສາຫະກິດການພິມຈໍາໜ່າຍສຶກສາ ຊ່ຶງມີຖານະນິຕິບຸກຄົນ ນັບແຕ່ວັນທີ 3 ມິຖຸນາ 
1986 ເປັນຕ້ົນມາ. ໃນທ້າຍປີ 1988 ໄດ້ຮັບອະນຸມັດໃຫ້ຫັນປ່ຽນໄປສູ່ການຜະ 
ລິດ-ທຸລະກິດຢ່າງຂາດຕົວ ແລະ ປ່ຽນຊ່ືມາເປັນລັດວິສາຫະກິດໂຮງພິມສຶກສາ 

ໃນປີ 2009, ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ ສະບັບເລກທີ 11/ສພຊ, 
ລົງວັນທີ 09/11/2005 ຈຶ່ງໄດ້ປ່ຽນຊ່ືມາເປັນບໍລິສັດລັດວິສາຫະກິດໂຮງພິມສຶກສາ 
ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ. 
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ນັບແຕ່ປີ 1986 ເຖິງ 2015 ໂດຍພາຍໃຕ້ການຊ້ີນໍາຂອງອົງຄະນະພັກ, ຄະນະ
ນໍາກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາກໍຄືຄະນະພັກ, ຄະນະອໍານວຍການພ້ອມດ້ວຍພະ 
ນັກງານ, ກໍາມະກອນພາຍໃນບໍລິສັດໄດ້ພາກັນຕ້ັງໜ້າປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງຂອງ 
ຕົນໃນການເຄ່ືອນໄຫວຜະລິດ-ທຸລະກິດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພິມປ້ຶມແບບຮຽນ, ສ່ື
ການຮຽນການສອນ ແລະ ຮັບພິມສ່ິງພິມທົ່ວໄປ ເພ່ືອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ຄູອາ 
ຈານ, ນັກຮຽນ ແລະ ສັງຄົມ ຊ່ຶງເປັນໜ້າທີ່ອັນສໍາຄັນໃນການກ່ໍສ້າງຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ. ໂດຍປະຕິບັດຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ພາຍ 
ໃຕ້ການຊ້ີນໍານໍາພາຂອງອົງຄະນະພັກ ແລະ ຄະນະນໍາກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ 
ກິລາ ກໍຄືຄະນະພັກ, ຄະນະອໍານວຍການຂອງບໍລິສັດ ໄດ້ດໍາເນີນການຜະລິດຕາມ
ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຮັບໃຊ້ໜ້າທີ່ການເມືອງຂອງ
ພັກ-ລັດຕາມການມອບໝາຍໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດ. ໄດ້ພ້ອມກັນເຮັດຫ້ຼອນໜ້າທີ່ຍຸດ 
ທະສາດຄື: ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ, ເຊ່ືອມຊຶມແນວ 
ທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ ກໍຄືລະບຽບຄຸ້ມຄອງຂອງບໍລິສັດ
ວາງອອກ, ພະນັກງານ, ກໍາມະກອນທຸກຄົນມີສະຕິໃນການປະຕິບັດລະບຽບວິໄນ, ມີ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍໜ້າທີ່ການເມືອງຂອງຕົນສະແດງອອກ: ບໍລິສັດໄດ້ຮັບນາມມະ 
ຍົດເປັນໜ່ວຍພັກເຂ້ັມແຂງຮູ້ນໍາພາຮອບດ້ານ 3 ສະໄໝຕິດຕ່ໍກັນ, ກົມກອງໄດ້ຮັບ
ຫຼຽນໄຊແຮງງານຊ້ັນ I: 1 ໜ່ວຍ, ຊ້ັນ III: 2 ໜ່ວຍ ແລະ ໃບຍ້ອງຍໍຂ້ັນຕ່າງໆ. 

ມາຮອດປັດຈຸບັນບໍລິສັດມີພະນັກງານ, ກໍາມະກອນທັງໝົດ 65 ຄົນ, ຍິງ 22 ຄົນ 
ໂຄງປະກອບກົງຈັກມີ 7 ພະແນກ. ໃນນ້ັນມີຄະນະອໍານວຍການ 3 ຄົນ, ຫົວໜ້າ
ພະແນກ 6 ຄົນ, ຮອງພະແນກ 10 ຄົນ. ຊ້ັນວິຊາສະເພາະ: ປະລິນຍາໂທ 3 ຄົນ, 
ປະລິນຍາຕີ 11 ຄົນ, ຊ້ັນສູງ 9 ຄົນ, ຊ້ັນກາງ 25 ຄົນ, ຊ້ັນຕ້ົນ 17 ຄົນ. 
2) ການເຄື່ອນໄຫວດ້ານການຜະລິດ-ທຸລະກດິ 

ຜ່ານການຈັດຕ້ັງ ດໍາເນີນການຜະລິດ-ທຸລະກິດ ໃນໄລຍະ 40 ປີຜ່ານມາແມ່ນ
ທັງຮຽນທັງຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ, ໃນນ້ັນມີທັງຂ້ໍສະດວກ ແລະ ຂ້ໍຫຍຸ້ງຍາກ ແຕ່ພວກເຮົາ
ທັງໝົດກໍໄດ້ພ້ອມກັນຜ່ານຜ່າ ສາມາດຍາດໄດ້ຜົນສໍາເລັດໃນແຕ່ລະດ້ານລຸ່ມນ້ີ: 

ພາຍຫັຼງການຫັນຈາກການບໍລິຫານເກ້ືອກູນ ໄປສູ່ກົນໄກເສດຖະກິດຕະຫຼາດ 
ເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດໄດ້ມີການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຕົນເອງ, ເພ່ິງຕົນເອງ-ກຸ້ມຕົນເອງ 
ທາງດ້ານລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ, ປະຕິບັດພັນທະງົບປະມານຢ່າງປົກກະຕິ ແລະ ມີທ່າ
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ກ້າວໃນການພັດທະນາບໍລິສັດ, ສາມາດຂະຫຍາຍເຄ່ືອງມືຮັບໃຊ້ການຜະລິດຄົບ
ຊຸດ ແລະ ທັນສະໄໝ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພະນັກງານ, ກໍາມະກອນໄດ້ຮັບການ
ປັບປຸງດີຂ້ຶນເລ້ືອຍໆ. 

ເຄື່ອງຈັກພາຫະນະການຜະລິດຂອງບໍລສິັດຈໍານວນໜຶງ່ 

  
HEIDELBERG RYOBI 760E 

 

CTP RYOBI RMGT 

Horizon ຈັກເກັບຊ້ອນ 
 

ສ່ິງດ່ັງກ່າວນ້ີແມ່ນຜົນສໍາເລັດທີ່ຍາດມາໄດ້ ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ຊ່ຶງສ່ອງ
ແສງໃຫ້ເຫັນບາງຕົວເລກສໍາຄັນດ່ັງນ້ີ : 
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� ການຜະລິດເປັນໜ້າພິມ 13x19 ຊມ ປະຕິບັດໄດ້: 8.995.501.465 ໜ້າພິມ 
� ລາຍຮັບທຸລະກິດ ປະຕິບັດໄດ້: 253.438.519.491  ກີບ 
� ພັນທະງົບປະມານ ປະຕິບັດໄດ້: 9.553.357.626  ກີບ. 
� ຊ່ວຍເຫືຼອສັງຄົມ ປະຕິບັດໄດ້: 961.622.530  ກີບ. 

3) ການພົວພັນຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ 
ບໍລິສັດລັດວິສາຫະກິດໂຮງພິມສຶກສາ ໄດ້ຜູກພັນຮ່ວມມືສາກົນກັບເພ່ືອນມິດ

ຍຸດທະສາດຄື: ຮ່ວມມືກັບສໍານັກພິມຈໍາໜ່າຍສຶກສາ ສສ ຫວຽດນາມ ນັບແຕ່ປີ 
1997 ເປັນຕ້ົນມາ. ມາຮອດປີ 2006 ໄດ້ສ້າງບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈໍາຮ່ວມມືລະຫວ່າງ
ສອງສໍາ ນັກພິມຂ້ຶນເພ່ືອຊ່ວຍເຫືຼອຊ່ຶງກັນ ແລະ ກັນ ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ສ່ົງພະນັງານ
ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ທັດສະນະສຶກສາ, ຝຶກອົບຮົມ; ສໍານັກພິມຈໍາໜ່າຍສຶກສາ
ຫວຽດນາມໄດ້ໃຫ້ ການຊ່ວຍເຫືຼອລ້າພາຫະນະການຜະລິດ ເຊ່ັນ: ຈັກພິມສອງສີ 1 
ເຄ່ືອງ, ຈັກອັດແມ່ພິມ 1 ເຄ່ືອງ, ຈັກຝົນມີດ ແລະ ອຸປະກອນອ່ືນໆ ລວມເປັນມູນ
ຄ່າ 194.974,02 ໂດລາ. ພິເສດຍັງໄດ້ຮ່ວມມືຮຽບຮຽງປ້ຶມວັດຈະນານຸກົມ ລາວ-
ຫວຽດ, ຫວຽດ-ລາວ ສໍາເລັດ. ນອກນ້ັນຍັງໄດ້ຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກອົງການ 
ຮ່ວມມືສາກົນ ສ.ເກົາຫີຼ (ອົງການ KOICA) ໃນການຈັດພິມປ້ຶມແບບຮຽນຊ້ັນ
ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕ້ົນ, ຕອນປາຍ ແລະ ພາຫະນະທໍາການຜະລິດສໍາເລັດຮູບ 
ຈໍານວນ 14 ລາຍການ ລວມເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 437.100 ໂດລາ. 
4) ແຜນພັດທະນາບລໍິສດັ 

ບໍລິສັດລັດວິສາຫະກິດໂຮງພິມສຶກສາ ມີວິໄສທັດ ແລະ ເປ້ົາໝາຍດ່ັງນ້ີ: 
� ພັດທະນາບໍລິສັດລັດວິສາຫະກິດໂຮງພິມສຶກສາ ໃຫ້ກາຍເປັນອຸດສາຫະກໍາ

ການພິມທີ່ທັນສະໄໝ ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດການພິມອ່ືນໆ 
ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ສາກົນໄດ້. 

� ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ບໍລິສັດໃຫ້ກາຍເປັນສູນກາງຕອບສະໜອງປ້ຶມແບບຮຽນ 
ແລະ ສ່ິງພິມໄດ້ມາດຕະຖານໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນປະຖົມ, ມັດທະຍົມສຶກສາ, ສະ
ຖາບັນການສຶກສາໃນພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. 

� ຮັບປະກັນລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ, ເພ່ີມແຫ່ຼງທຶນໃນການດໍາເນີນການຜະລິດ-ທຸລະ
ກິດ, ດໍາເນີນທຸລະກິດໃຫ້ມີຜົນກໍາໄລ, ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພະນັກງານ, 
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ກໍາມະກອນ ແລະ ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທາງດ້ານທຸລະກິດທີ່ສ້າງສັນ ເພ່ືອໃຫ້
ບໍລິສັດມີຄວາມກ້າວໜ້າ, ຍືນຍົງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວ. 

� ດໍາເນີນການຜະລິດຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 
ຮັບໃຊ້ໜ້າທີ່ການເມືອງຂອງພັກ-ລັດ ຕາມການມອບໝາຍໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສໍາ 
ເລັດ. 

� ຄ້ົນຄວ້ານະໂຍບາຍການຈັດພິມປ້ຶມແບບຮຽນ, ສ່ືການຮຽນການສອນ ແລະ 
ສ່ິງພິມຕ່າງໆໃຫ້ນັບມ້ືນັບຫຼາຍຂ້ຶນ. 

� ເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືກັບເພ່ືອນມິດທຸລະກິດການພິມທັງພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ ເພ່ືອພົວພັນຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການເຕັກນິກ ແລະ ພາຫະນະ
ການຜະລິດ. 

� ພັດທະນາ ແລະ ຍົກລະດັບບໍລິສັດໃຫ້ມີຄວາມເຂ້ັມແຂງ, ດີເດ່ັນ ແລະ ໄດ້ຮັບ
ຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກສັງຄົມ. 

17.2 ລັດວິສາຫະກິດໂຮງງານຜະລິດອຸປະກອນການສຶກສາກັບການພັດທະນາການສຶກສາ 

ໂດຍ: ສອນໄຊ ເພັດພະຈັນ 
17.2.1 ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ 

ລັດວິສາຫະກິດໂຮງງານຜະລິດອຸປະກອນການສຶກສາ ໄດ້ສ້າງຕ້ັງຂ້ຶນໃນປີ 
1989 ໂດຍເລ່ີມຈາກການຟ້ືນຟູເອົາໂຮງງານສໍຂາວ ທ່າແຂກ (ເປັນໂຮງງານເກ່ົາ) 
ແລະ ລັດ ໄດ້ຕີມູນຄ່າໃຫ້ 58.000.000 ກີບ. ຜ່ານການປັບປຸງປົວແປງຮອບດ້ານ ປີ 
1990 ສາມາດສະໜອງສໍຂາວໃຫ້ແຂວງຄໍາມ່ວນຢ່າງພຽງພໍ, ປີ 1994 ສາມາດສະ 
ໜອງສໍຂາວ, ສໍສີ ໃຫ້ຂະແໜງການສຶກສາໃນທົ່ວປະເທດຢ່າງພຽງພໍ, ຊ່ວຍໃຫ້
ຂະບວນການຮຽນການສອນ ໄດ້ດໍາເນີນໄປເປັນປົກກະຕິ. 

ຈາກຜົນສໍາເລັດດ່ັງກ່າວ, ໃນປີ 1995 ຄະນະນໍາກະຊວງສຶກສາທິການ ຈຶ່ງ
ຕົກລົງມອບໂຮງງານຜະລິດອຸປະກອນການສຶກສາວຽງຈັນ (ເປັນໂຮງງານເກ່ົາ) ແລະ 
ລັດໄດ້ຕີລາຄາໃຫ້ 76.000.000 ກີບ. ພາຍຫັຼງຟ້ືນຟູຮອບດ້ານ ໄດ້ຫັນເປັນລັດວິ
ສາຫະກິດ ໃນປີ 1997 ແລະ ໄດ້ສືບຕ່ໍຜະລິດ, ສະໜອງອຸປະກອນການສຶກສາ ຮັບໃຊ້
ການຮຽນການສອນ ໃຫ້ທຸກຊ້ັນທຸກສາຍໃນທົ່ວປະເທດ. 

MOES
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ປັດຈຸບັນ, ລັດວິສາຫະກິດໂຮງງານຜະລິດອຸປະກອນການສຶກສາ ມີ 1 ສໍາ
ນັກງານໃຫຍ່, ມີ 2 ໂຮງງານທີ່ຂ້ຶນກັບ; ມີພະນັກງານ, ກໍາມະກອນທັງໝົດ 35 ຄົນ; 
ມີລະບົບບໍລິຫານຈັດການແບບລັດວິສາຫະກິດຄົບຊຸດ ຄື: 

 ກ. ບນັດາພະແນກການ ທີ່ຂຶນ້ກັບສໍານກັງານໃຫຍ່ 
1) ພະແນກບໍລິຫານຫ້ອງການ. 
2) ພະແນກຄ້ົນຄວ້າ-ສັງລວມ. 
3) ພະແນກບັນຊີ-ການເງິນ. 
4) ພະແນກການຕະຫຼາດ. 

 ຂ. ບນັດາຫົວໜວ່ຍທຸລະກດິທີ່ຂຶນ້ກບັສໍານັກງານໃຫຍ່ 
1) ໂຮງງານຜະລິດອຸປະກອນການສຶກສາ ຕ້ັງຢູ່ຖະໜົນທ່າເດ່ືອ, ບ້ານໜອງ 

ແຫ້ວ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. 
2) ໂຮງງານສໍຂາວທ່າແຂກ ຕ້ັງຢູ່ບ້ານປາກດົງ, ເມືອງທ່າແຂກ, ແຂວງຄໍາ

ມ່ວນ. 
17.2.2 ຜນົສໍາເລັດ 

ກ. ການຮັບໃຊ້ໜ້າທີ່ການເມືອງ 
� ລັດວິສາຫະກິດໂຮງງານຜະລິດອຸປະກອນການສຶກສາໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະ 
ນາຕົນເອງໄປຕາມແຜນພັດທະນາການສຶກສາແຫ່ງຊາດແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ໄດ້
ເຄ່ືອນໄຫວທຸລະກິດ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທຸລະກິດທີ່ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ 
ປະກາດໃຊ້. 
� ນອກຈາກການພັດທະນາຕົນເອງແລ້ວ, ລັດວິສາຫະກິດໂຮງງານຜະລິດອຸ 
ປະກອນການສຶກສາ ຍັງໄດ້ສຸມໃສ່ການຜະລິດ ແລະ ສະໜອງສໍຂາວ, ສໍສີ 
ແລະ ອຸປະກອນການຮຽນການສອນ ໃຫ້ໂຮງຮຽນທຸກຊ້ັນທຸກສາຍໃນທົ່ວປະ 
ເທດ. ພິເສດໃນສອງສາມປີມານ້ີ ໄດ້ສຸມໃສ່ປັບປຸງຫ້ອງທົດລອງຂອງວິທະຍາ 
ໄລຄູ 8 ແຫ່ງ ໃນທົ່ວປະເທດໃຫ້ເປັນລະບົບຄົບຊຸດ, ສາມາດດໍາເນີນການຮຽນ
ການສອນໂດຍນໍາໃຊ້ການທົດລອງເປັນປົກກະຕິ ເພ່ືອຊ່ວຍຍົກສູງຄຸນນະພາບ
ຂອງນັກສຶກສາຄູໃຫ້ດີຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ. 
ຂ. ຜນົການດໍາເນີນທຸລະກດິ 

ການໄລ່ລຽງປະສິດທິຜົນທາງດ້ານເສດຖະກິດໂດຍລວມດ່ັງນ້ີ: 
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� ລັດລົງທຶນໃຫ້ເບ້ືອງຕ້ົນ: 134.000.000 ກີບ. 
� ປີ 2013 ຫາປີ 2015 ສາມາດສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ມອບພັນທະໃຫ້ລັດ ດ່ັງນ້ີ: 
 

ປີ ລາຍຮັບ (ກີບ) ພັນທະໃຫ້ລັດ (ກີບ) 

2013 22.494.749.000 1.257.420.610 

2014 25.951.936.707 2.606.264.220 

2015 25.024.249.591 1.133.629.863 

ລວມທັງໝົດ 73.740.935.298 4.997.314.693 

ຈາກຕາຕະລາງຂ້າງເທິງເຫັນວ່າ ໃນໄລຍະ 3 ປີຫັຼງຜ່ານມານ້ີ ສາມາດ
ມອບພັນທະໃຫ້ລັດທັງໝົດ 4.997.314.693 ກີບ, ໂດຍສະເລ່ຍ ແມ່ນປີລະ 
1.665.771.564 ກີບ ແລະ ສະເລ່ຍໃສ່ພະນັກງານ, ກໍາມະກອນຜູ້ໜຶ່ງ
ສາມາດມອບພັນທະໃຫ້ລັດແມ່ນ 47.593.473 ກີບ/ຄົນ/ປີ. 

ນອກຈາກນ້ັນ, ຍັງໄດ້ຊ່ວຍການສຶກສາ, ກິລາ ແລະ ສັງຄົມ ເປັນຈໍານວນ
ເງິນຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານກີບ. 
ຄ. ສິງ່ທ້າທາຍ 

ປັດຈຸບັນ, ການທີ່ຈະນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ ເຂ້ົາໃນຂະບວນການຜະລິດ, 
ການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຫືຼ ການບໍລິການ ເພ່ືອໃຫ້ສົມຄູ່ກັບການພັດທະນາເສດ
ຖະ ກິດ-ສັງຄົມ, ການແຂ່ງຂັນ ແລະ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າທີ່ສູງ
ຂ້ຶນນ້ັນ ຖືວ່າຍັງເປັນບັນຫາທ້າທາຍສໍາລັບວິສາຫະກິດ, ເນ່ືອງຈາກເປັນລັດວິ
ສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ທຶນຮອນເພ່ືອພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ນໍາ
ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເຂ້ົາໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຍັງບ່ໍພຽງພໍ; ສ່ວນບ້ວງທຶນໃນ
ການຊຸກຍູ້ສ່ົງເສີມກ່ໍສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຫືຼ ສີມືແຮງງານນ້ັນກໍມີຢ່າງຈໍາ
ກັດ ສ່ວນຫຼາຍຈ່ຶງອີງໃສ່ຄວາມອາດສາມາດເທົ່າທີ່ມີ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໄດ້ພຽງ
ແກ້ໄຂສະເພາະໜ້າໃນໄລຍະສ້ັນເທົ່ານ້ັນ. 
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ຄະນະອໍານວຍການ, ຄະນະພະແນກ-ຜູ້ຈັດການ, ພະນັງງານ, ກໍາມະກອນ ຖ່າຍຮູບລວມ ເນ່ືອງ
ໃນໂອກາດກອງປະຊຸມປະກາດການຈັດຕ້ັງຊຸດໃໝ່ 

 

 

ການຜະລິດສໍປູນຂາວ ແລະ ສໍປູນສີ ຢູ່ໂຮງງານສໍຂາວ ທ່າແຂກ 
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ລານຕາກສໍປູນຂາວ ແລະ ສໍປູນສີໃນຮົມ ທີ່ໂຮງງານສໍຂາວທາ່ແຂກ 

 

 
 

ການຂົນສ່ົງອຸປະກອນການສຶກາສາ, ເຄ່ືອງທົດລອງວິທະຍາສາດ ເພື່ອສ່ົງມອບໃຫ້ວິທະຍາໄລຄູ 
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ການເຄ່ືອນໄຫວມອບອຸປະກອນທົດລອງວິທະຍາສາດໃຫແ້ກ່ບັນດາວິທະຍາໄລຄູ 
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ຫ້ອງວາງສະແດງອຸປະກອນການສຶກສາ, ອຸປະກອນທົດລອງວິທະຍາສາດ 
ຂອງລັດວິສາຫະກິດໂຮງງານຜະລິດອຸປະກອນການສຶກສາ 

MOES



 

197 

18. ການສຶກສາພາກເອກະຊົນໃນພາລະກິດການສຶກສາລາວ 
ໂດຍ: ພູວອນ ແກວ້ພູວົງ 

18.1 ສະພາບຄວາມເປັນມາ 

ການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ແມ່ນນອນຢູ່ໃນລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ລັດເປັນຜູ້
ກໍານົດແນວທາງນະໂຍບາຍສ່ົງເສີມໃຫ້ບຸກຄົນ, ລວມໝູ່ ແລະ ການຈັດຕັ້ງພາກເອກະຊົນ
ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ລົງທຶນໃສ່ການສຶກສາດ້ວຍການສ້າງຕ້ັງໂຮງຮຽນ, ສູນ, ສະ
ຖາບັນການສຶກສາຕ່າງໆ ແລະ ອະນຸມັດໃຫ້ເປີດສອນຫັຼກສູດ ຕາມລະບົບການສຶກສາ
ແຫ່ງຊາດທີ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກໍານົດໄວ້ ເພ່ືອບໍລິການໃຫ້ແກ່ສັງຄົມໂດຍ
ໄດ້ຮັບຄ່າຕອບແທນທີ່ເໝາະສົມຈາກຜູ້ຮຽນ. 

ໃນປີ 1990 ສະພາລັດຖະມົນຕີໄດ້ອອກດໍາລັດວ່າດ້ວຍການອະນຸຍາດໃຫ້ສ້າງ 
ຕ້ັງໂຮງຮຽນເອກະຊົນ ສະບັບເລກທີ 58/ນຍ, ລົງວັນທີ 29 ກັນຍາ 1990. ໃນໄລຍະນ້ັນ 
ການຂໍອະນຸຍາດສ້າງຕ້ັງໂຮງຮຽນຍັງບ່ໍທັນມີລະບຽບຫັຼກການ ທີ່ເປັນເອກະພາບກັນ, ການ
ແບ່ງຂ້ັນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການອະນຸຍາດບ່ໍທັນຈະແຈ້ງ, ຂ້ັນຫ້ອງການສຶກສາປະຈໍາເມືອງ, 
ພະແນກສຶກສາທິການປະຈໍາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ກໍອະນຸຍາດ. 

ໃນປີ 1995 ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ອອກດໍາລັດວ່າດ້ວຍການສຶກສາພາກເອກະຊົນ 
ສະບັບເລກທີ 64/ນຍ, ລົງວັນທີ 14 ສິງຫາ 1995 ໂດຍໄດ້ກໍານົດຫັຼກການ, ລະບຽບການ 
ແລະ ເງ່ືອນໄຂໃນການສ້າງຕ້ັງໂຮງຮຽນພາກເອກະຊົນ, ນະໂຍບາຍອຸດໜູນສ່ົງເສີມໂຮງ 
ຮຽນພາກເອກະຊົນ, ການຈັດຕ້ັງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາພາກເອກະຊົນ. ປະຕິບັດຕາມ
ເນ້ືອໃນດໍາລັດດ່ັງກ່າວ ກະຊວງສຶກສາທິການ ຈ່ຶງໄດ້ສ້າງຕ້ັງຫ້ອງການສຶກສາພາກເອກະ
ຊົນຂ້ຶນ ເພ່ືອສ້າງຂ້ໍຕົກລົງ, ລະບຽບການ, ເອກະສານກ່ຽວກັບການຂໍອະນຸຍາດສ້າງຕ້ັງ 
ແລະ ແບ່ງຂ້ັນຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນພາກເອກະຊົນ ແຕ່ຂ້ັນສູນກາງຈົນຮອດທ້ອງຖ່ິນ ເປັນຕ້ົນ
ແມ່ນໂຮງລ້ຽງເດັກ, ອະນຸບານ ແລະ ປະຖົມສຶກສາມອບໃຫ້ຫ້ອງການສຶກສາເມືອງ, ໂຮງຮຽນ
ມັດທະຍົມ ແລະ ວິຊາຊີບຊ້ັນຕ້ົນມອບໃຫ້ພະແນກສຶກສາປະຈໍາແຂວງ/ນະຄອນ ຫຼວງ, 
ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບຊ້ັນກາງ ແລະ ວິທະຍາໄລມອບໃຫ້ກະຊວງສຶກສາທິການ ເປັນຜູ້
ອະນຸຍາດສ້າງຕ້ັງ.  

ໃນປີ 2000 ຫ້ອງການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ໄດ້ປ່ຽນມາເປັນກົມການສຶກສາພາກ
ເອກະຊົນ ແລະ ໃນປີ 2008 ເປັນກົມຄຸ້ມຄອງການສຶກສາພາກເອກະກະຊົນ. ມາເຖິງປີ 
2012 ໄດ້ປ່ຽນເປັນຫ້ອງການສະພາທີ່ປຶກສາການສຶກສາພາກເອກະຊົນ. 
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18.2 ຜົນສໍາເລດັ ແລະ ສາເຫດ 

ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະ 25 ປີ ແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່ຜ່ານມານ້ີ ມີ
ບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ປະກອບສ່ວນລົງທຶນສ້າງຕ້ັງ
ໂຮງຮຽນຂອງຕົນຂ້ຶນຢູ່ເກືອບທຸກແຂວງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ນັບຕ້ັງແຕ່ການສຶກສາ 
ກ່ອນໄວຮຽນ, ສາມັນສຶກສາ, ສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ, ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາ
ຊ້ັນສູງ ໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຫຼາຍດ້ານ ນັບທັງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ, 
ປະກອບສ່ວນລົງທຶນເຂ້ົາໃນການກ່ໍສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການສຶກສາຂອງ 
ພາກລັດ, ສາມາດຕອບສະໜອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງການສ້າງສາພັດທະນາ
ປະເທດຊາດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະສະແດງອອກ ດ່ັງລຸ່ມນ້ີ: 

� ດ້ານປະລິມານ 
ໃນປີ 1990 ມີໂຮງຮຽນພາກເອກະຊົນທັງໝົດ 84 ແຫ່ງ, ມີຜູ້ຮຽນ 15.244 ຄົນ, 

ໃນນ້ັນມີໂຮງລ້ຽງເດັກອະນຸບານ 39 ແຫ່ງ, ມີຜູ້ຮຽນ 3.232 ຄົນ, ໂຮງຮຽນປະຖົມ 
29 ແຫ່ງ ມີຜູ້ຮຽນ 8.816 ຄົນ, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ 6 ແຫ່ງ ມີຜູ້ຮຽນ 501 
ຄົນ, ສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ 10 ແຫ່ງ, ມີຜູ້ຮຽນ 2.440 ຄົນ ແລະ ວິທະຍາໄລ 1 
ແຫ່ງ, ມີຜູ້ຮຽນ 255 ຄົນ. 

ໃນປີ 1999 ມີໂຮງຮຽນເອກະຊົນທັງໝົດ 178 ແຫ່ງ ມີຜູ້ຮຽນ 37.864 ຄົນ, ໃນ
ນ້ັນມີໂຮງຮຽນອະນຸບານ 64 ແຫ່ງ, ມີຜູ້ຮຽນ 6.410 ຄົນ, ໂຮງຮຽນປະຖົມ 56 ແຫ່ງ, 
ມີຜູ້ຮຽນ 18.088 ຄົນ, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ 18 ແຫ່ງ, ມີຜູ້ຮຽນ 1.888 ຄົນ, 
ສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ 35 ແຫ່ງ, ມີຜູ້ຮຽນ 8.760 ຄົນ ແລະ ວິທະຍາໄລ 2 ແຫ່ງ ມີ
ຜູ້ຮຽນ 2.716 ຄົນ. 

ໃນປີ 2015 ມີສະຖານການສຶກສາພາກເອກະຊົນທັງໝົດ 638 ແຫ່ງ, ທຽບໃສ່
ປີ 1999 ເພ່ີມຂ້ຶນ 460 ແຫ່ງ, ມີຜູ້ຮຽນ 101.625 ຄົນ, ຍິງ 48.632 ຄົນ, ໃນນ້ີມີໂຮງ 
ຮຽນອະນຸບານ 244 ແຫ່ງ, ທຽບໃສ່ປີ 1999 ເພ່ີມຂ້ຶນ 180 ແຫ່ງ, ມີຜູ້ຮຽນ 23.561 
ຄົນ, ຍິງ 1.162 ຄົນ, ໂຮງຮຽນປະຖົມ 160 ແຫ່ງ, ທຽບໃສ່ປີ 1999 ເພ່ີມຂ້ຶນ 104 
ແຫ່ງ, ມີຜູ້ຮຽນ 30.598 ຄົນ, ຍິງ 14.566 ຄົນ, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ 63 ແຫ່ງ, 
ທຽບໃສ່ປີ 1999 ເພ່ີມຂ້ຶນ 45 ແຫ່ງ, ມີຜູ້ຮຽນ 12.078 ຄົນ, ຍິງ 5.543 ຄົນ, ສູນ
ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ 81 ແຫ່ງ, ທຽບໃສ່ປີ 1999 ເພ່ີມຂ້ຶນ 46 ແຫ່ງ, ວທິະຍາໄລ 
ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາ 90 ແຫ່ງ ທຽບໃສ່ປີ 1999 ເພ່ີມຂ້ຶນ 88 ແຫ່ງ, ເປີດສອນ
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ຊ້ັນສູງ 55 ແຫ່ງ, ຊ້ັນສູງ ແລະ ປະລິນຍາຕີ 31 ແຫ່ງ, ປະລິນຍາຕີ ແລະ ປະລິນຍາໂທ 
4 ແຫ່ງ ມີຜູ້ຮຽນຊ້ັນສູງ 19.889 ຄົນ, ຍິງ 9.644 ຄົນ ຜູ້ຮຽນປະລິນຍາຕີ 14.721 
ຄົນ, ຍິງ 6.926 ຄົນ ແລະ ຜູ້ຮຽນປະລິນຍາໂທ 778 ຄົນ, ຍິງ 331 ຄົນ. 
� ດ້ານຄນຸນະພາບ 

ໃນໄລຍະຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ໄລຍະທີ 
2 (2011-2015), ເພ່ືອໃຫ້ເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງສັງຄົມ ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງສະຖານການ
ສຶກສາ ໄດ້ແຂ່ງຂັນກັນປັບປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນການສອນຕາມລະບຽບການກໍາ 
ນົດໄວ້, ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຕ້ັງໜ້າລົງທຶນເຂ້ົາໃນການປັບປຸງ ແລະ ກ່ໍສ້າງພ້ືນຖານໂຄງ
ລ່າງ, ອາຄານສະຖານທີ່ ແລະ ສ່ິງອํານວຍຄວາມສະດວກໃນໄລຍະສ້ັນ ແລະ ໄລ 
ຍະຍາວ ສາມາດສ້າງນັກຮຽນເກ່ັງຂ້ັນເມືອງ, ແຂວງ, ປະເທດ ແລະ ສ່ົງເຂ້ົາໄປແຂ່ງ 
ຂັນໃນພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນ. ສ່ວນຜູ້ສໍາເລັດການສຶກສາຈາກໂຮງຮຽນອາຊີວະສຶກ
ສາ ແລະ ວິທະຍາໄລສາມາດຊອກຫາວຽກເຮັດງານທໍາໄດ້. 
� ດ້ານການຄຸ້ມຄອງ 

ນອກຈາກມີການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານວິຊາການ ໂດຍກົມວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, 
ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາປະຈໍາເມືອງ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ປະຈໍາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງແລ້ວ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຍັງໄດ້ສ້າງຕ້ັງ
ອົງກອນທີ່ບ່ໍປະຈໍາການຂ້ຶນ ເພ່ືອເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະມົນຕີ ເຊ່ັນ: ສະພາ
ທີ່ປຶກສາການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ແລະ ສະມາຄົມການສຶກສາພາກເອກະຊົນຢູ່
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ພາກ/ແຂວງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. 

ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ມີຜົນສໍາເລດັ 
� ພັກ ແລະ ລັດ ມີນະໂຍບາຍສ່ົງເສີມເພ່ືອເຮັດໃຫ້ການສຶກສາກາຍເປັນພາລະກິດຂອງ 

ທົ່ວສັງຄົມ, ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊ້ີນໍາ, ນໍາພາ ແລະ ສ້າງນິຕິກໍາຕ່າງໆເພ່ືອເອ້ືອອໍານວຍ 
ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ເຊ່ັນ: ກົດໝາຍວ່າ 
ດ້ວຍການສຶກສາ, ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການສຶກສາພາກເອກະຊົນ, ແຜນຍຸດທະສາດການ 
ພັດທະນາການສຶກສາ 20 ປີ, 10 ປີ, 5 ປີ, ແຜນພັດທະນາການສຶກສາໃນແຕ່ລະປີ, 
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ົງເສີມການລົງທຶນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພາສີ ແລະ ກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພ່ີມ. 
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� ປະຊາຊົນສ່ວນຫຼາຍເຫັນໄດ້ຄວາມສໍາຄັນຂອງການສຶກສາ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ
ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ມີຄວາມອົດທົນຜ່ານຜ່າຂ້ໍຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆ ມີນ້ໍາໃຈ
ເສຍສະຫຼະ ລົງທຶນໃສ່ການສຶກສາພາກເອກະຊົນຫຼາຍຂ້ຶນ. 

� ມີລະບົບການຄຸ້ມຄອງການສຶກສາພາກເອກະຊົນແຕ່ສູນກາງຮອດທ້ອງຖ່ິນ ເຊ່ັນ: ກົມ 
ວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາປະຈໍາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ 
ແລະ ຫ້ອງການສຶກສາທີການ ແລະ ກິລາປະຈາໍເມືອງ ໂດຍໄດ້ກໍານົດພາລະບົດ 
ບາດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດແຕ່ລະຂ້ັນຢ່າງຈະແຈ້ງ. 

� ຫ້ອງການສະພາທີ່ປຶກສາການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ແລະ ສະມາຄົມການສຶກສາ
ພາກເອກະຊົນ ເຄ່ືອນໄຫວຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້. 

18.3 ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ສາເຫດ 

� ຂໍ້ຄົງຄ້າງ 
1) ສະຖານການສຶກສາສ່ວນຫຼາຍຕ້ັັງຢູ່ຕົວເມືອງໃຫຍ່ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວໄວ ແຕ່

ຄຸນນະພາບຍັງບ່ໍທັນສູງ, ບ່ໍທັນຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ 
ຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມເທົ່າທີ່ຄວນ. 

2) ຜູ້ບໍລິຫານ, ຄູ ແລະ ພະນັກງານປະຈໍາມີໜ້ອຍ ຍັງອາໄສຄູຮັບເຊີນເປັນສ່ວນ
ຫຼາຍ, ການລົງທຶນກ່ໍສ້າງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມບຸກຄະລາກອນປະຈໍາ ຍັງບ່ໍທັນເຮັດ
ໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ. 

3) ຄູຈໍານວນໜຶ່ງບ່ໍໄດ້ຜ່ານການຮຽນ ຫືຼ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຄູ, ວຸດທິການສຶກສາບ່ໍ
ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານຂອງການເປີດຫັຼກສູດ ແລະ ປະສົບການໃນການສິດ 
ສອນບ່ໍທັນສູງເທົ່າທີ່ຄວນ. 

4) ບ່ໍມີມາດຕະຖານຂ້ັນເງິນເດືອນ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແກ່ຄູ ແລະ ພະ 
ນັກງານ ຊ່ຶງສ້າງຄວາມບ່ໍເຊ່ືອໝັ້ນໃນວິຊາຊີບ. 

5) ອາຄານ ແລະ ສະຖານທີ່ຂອງສະຖານການສຶກສາຈໍານວນໜຶ່ງບ່ໍໄດ້ຕາມມາດ 
ຕະຖານຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນແຕ່ລະຊ້ັນ ເປັນຕ້ົນແມ່ນ ຫ້ອງຮຽນແອອັດຄັບ 
ແຄບ, ໂຕະຕ່ັງບ່ໍພຽງພໍ, ບ່ໍມີຫ້ອງສະໝຸດ ແລະ ຫ້ອງທົດລອງ, ການນໍາໃຊ້ເຕັກ
ໂນໂລຊີເຂ້ົາໃນຂະບວນການຮຽນການສອນ ຍັງມີຂອບເຂດຈໍາກັດ ແລະ ຈໍາ 
ນວນໜຶ່ງຍັງເຊ່ົາໂຮງຮຽນລັດ. 
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6) ສະຕິຕ່ໍການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຂ້ໍກໍານົດຕ່າງໆຍັງບ່ໍ
ທັນສູງ. 

� ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ມີຂໍ້ຄົງຄ້າງ 

ປັດໄຈອັດຕະວິໄສ 
� ລະບົບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານສະຖາບັນການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ບ່ໍທັນໄດ້

ຮັບການປັບປຸງ ໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ທັນກັບສະພາບການພັດທະນາ 
ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດເຮົາໃນໄລ 
ຍະໃໝ່. 

� ຂ້ໍກໍານົດ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆທີ່ນໍາໃຊ້ເປັນເຄ່ືອງມືພ້ືນຖານໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມ 
ຄອງການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ບ່ໍທັນໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ທັນກັບສະພາບການ 
ຂະຫຍາຍຕົວ, ການປະຕິບັດລະບຽບຫັຼກການບ່ໍທັນເຂ້ັມງວດ ແລະ ບ່ໍທັນມີມາດ 
ຕະການທີ່ເໝາະສົມຕ່ໍຜູ້ລະເມີດ, ການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນ ຜົນ ຍັງ
ເຮັດບ່ໍທັນຮັດກຸມຖ່ີຖ້ວນ ແລະ ດໍາເນີນການບ່ໍປົກກະຕິ, ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ
ຂອງພະນັກງານໃນແຕ່ລະຂ້ັນຄຸ້ມຄອງຈໍານວນໜຶ່ງ ຍັງມີຂອບເຂດຈໍາກັດ. 

� ພະນັກງານ ແລະ ຜູ້ປະກອບການຈໍານວນໜຶ່ງບ່ໍທັນຮັບຮູ້ ແລະ ເຂ້ົາໃຈຢ່າງ
ເລິກເຊ່ິງຕ່ໍກັບການສ່ົງເສີມການສຶກສາພາກເອກະຊົນ, ບ່ໍໍທັນປະສານສົມທົບກັບ 
ຂະແໜງການອ່ືນໆ ແລະ ສັງຄົມໃຫ້ມີຄວາມໜັກແໜ້ນເທື່ອ ເຊ່ັນ: ການປະ 
ສານສົມທົບລະຫວ່າງ ໂຮງຮຽນກັບຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມ/ທ້ອງຖ່ິນ. 

� ການເປີດສອນຫັຼກສູດສາຂາວິຊາ ມີລັກສະນະຄືກັນເປັນສ່ວນຫຼາຍ ເຊ່ັນ: ບໍລິ 
ຫານທຸລະກິດ, ພາສາອັງກິດ, ການເງິນ, ການບັນຊີ, ການທະນາຄານ ແລະ 
ຄອມພິວເຕີ ສ່ວນສາຂາວິຊາ ອ່ືນໆທ່ີມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ ເຊ່ັນ: ກະສິກໍາ, ເຕັກນິກ ວິຊາຊີບຕ່າງໆມີຜູ້ເຂ້ົາ
ຮຽນໜ້ອຍ. 

ປັດໄຈພາວະວິໄສ 
� ໃນສະພາບການ ແລະ ເງ່ືອນໄຂກົນໄກເສດຖະກິດຕະຫຼາດ, ການດໍາເນີນນະ 

ໂຍບາຍເປີດກວ້າງ, ການຮ່ວມມືກັບສາກົນຢ່າງຮອບດ້ານ ນ້ັນໄດ້ສ່ົງຜົນກະທົບ 
ໂດຍກົງຕ່ໍກັບຄຸນທາດຂອງພະນັກງານ, ຄູສອນ, ຜູ້ຮຽນ ແລະ ປະຊາຊົນຜູ້
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ອອກແຮງງານ, ແຕ່ການສຶກສາອົບຮົມ ບ່ໍທັນມີວິທີການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດອັນ
ລະອຽດ ເພ່ືອສະກັດກ້ັນຕ້ານກັບປາກົດການຫຍ້ໍທໍ້ດ່ັງກ່າວ. 

� ການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕ້ັງແຕ່ລະຂ້ັນ, ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍສ່ົງເສີມ 
ແລະ ສ້າງສ່ິງຈູງໃຈໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການ, ຜູ້ບໍລິຫານ, ຄູສອນ ແລະ ພະນັກ 
ງານຍັງຊັກຊ້າ ບ່ໍທັນກັບສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການສຶກສາ ແລະ 
ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດ ໃນໄລຍະໃໝ່. 

� ລາຍຮັບຂອງປະເທດເຮົາຍັງຕ່ໍາ, ງົບປະມານ, ພ້ືນຖານວັດຖຸອຸປະກອນຮັບໃຊ້ 
ແລະ ການລົງທຶນປະກອບສ່ວນ ຊຸກຍູ້ສ່ົງເສີມການສຶກສາພາກເອກະຊົນຍັງມີ
ຂອບເຂດຈໍາກັດ ແຕ່ຄວາມຕ້ອງການທຶນຮອນຂອງຜູ້ປະກອບການ ເພ່ືອມາ
ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ, ພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສ່ິງອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກໃນດ້ານຕ່າງໆຍັງສູງ. 

18.4 ຖອດຖອນບດົຮຽນ 

� ປັບປຸງດໍາລັດ, ນິຕິກໍາ ແລະ ນະໂຍບາຍສ່ົງເສີມຕ່າງໆກ່ຽວກັບການສຶກສາພາກ
ເອກະຊົນ. 

� ສ້າງຂ້ໍກໍານົດ ແລະ ຫັຼກການຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການສຶກສາພາກເອກະຊົນ. 
� ເພ່ີມທະວີການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຫັຼກສູດ

ການຮຽນການສອນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບດີຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ ແລະ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັແຜນ 
ປະຕິຮູບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ. 

� ປັບປຸງພາລະບົດບາດ ການເຄ່ືອນໄຫວຂອງສະພາທີ່ປຶກສາ ແລະ ສະມາຄົມ 
ການສຶກສາພາກເອກະຊົນຄືນໃໝ່ ແລະ ເອ້ືອອໍານວຍໃຫ້ຈັດຕ້ັງເຄ່ືອນໄຫວໄດ້
ເປັນປົກກະຕິ. 

� ລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຕ້ອງປະສານສົມທົບກັນກ່ໍສ້າງກໍາລັງແຮງງານວິຊາຊີບຕ່າງໆ 
ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ແລະ ແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສົງຄົມຂອງຊາດ. 

� ລັດຄວນໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫືຼອກ່ໍສ້າງບໍາລຸງ ແລະ ຍົກລະດັບບຸກຄະລາ 
ກອນ ຂອງສະຖາບັນການສຶກສາພາກເອກະຊົນຄືກັບສະຖາບັນການສຶກສາຂອງລັດ. 

� ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດຕ້ອງລົງທຶນໃສ່ການກ່ໍສ້າງໂຄງລ່າງພ້ືນຖານ ແລະ ພ້ືນຖານ 
ວັດຖຸເຕັກນິກໃຫ້ເປັນຂອງຕົນເອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານວາງອອກ. 
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� ເພ່ີມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມື ລະຫວ່າງສະຖາບັນການສຶກສາພາກເອກະຊົນດ້ວຍ
ກັນ ຫືຼ ກັສະຖາບັນການສຶກສາຂອງລັດ, ສະຖານທີ່ປະກອບການ ຫືຼ ວິສາຫະກິດ
ລັດ ໂດຍສະເພາະການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການກ່ໍສ້າງພະນັກງານວິຊາການສາຍອາຊີ 
ວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊ້ັນສູງ. 

� ສ້າງເຄືອຂ່າຍການພົວພັນຮ່ວມມື ລະຫວ່າງສະຖາບັນການສຶກສາພາກເອກະຊົນ
ດ້ວຍກັນ ຫືຼ ກັບສະຖາບັນການສຶກສາຂອງລັດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພ່ືອ 
ໃຫ້ການບໍລິການ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນທາງດ້ານວິຊາການ. 

� ສ່ົງເສີມ ແລະ ປຸກລະດົມບຸກຄົນ, ລວມໝູ່ ຫືຼ ອົງການຈັດຕ້ັງເອກະຊົນທັງພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ລົງທຶນເຂ້ົາໃສ່ການພັດທະນາການສຶກສາພາກເອກະຊົນໃຫ້
ຫຼາຍຂ້ຶນ. 

� ສ້າງເຄືອຂ່າຍການພົວພັນຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ສະຖາບັນການສຶກສາພາກເອກະຊົນ
ດ້ວຍກັນ ຫືຼ ກັບສະຖາບັນການສຶກສາຂອງລັດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເພ່ືອ
ໃຫ້ການບໍລິການ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນທາງດ້ານວິຊາການ. 

� ສ່ົງເສີມ ແລະ ປຸກລະດົມບຸກຄົນ, ລວມໝູ່ ຫືຼ ອົງການຈັດຕ້ັງເອກະຊົນທັງພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ລົງທຶນເຂ້ົາໃສ່ການພັດທະນາການສຶກສາພາກເອກະຊົນໃຫ້
ຫຼາຍຂ້ຶນ. 
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ສະຖານການສຶກສາພາກເອກະຊົນ (ວິທະຍາໄລຣັດຕະນະບໍລິຫານທຸລະກິດ) 

 
ວິທະຍາໄລຄອມເຊັນເຕີ 
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19. ການສຶກສາລາວໃນຍຸກດີຈີຕອນ 
ໂດຍ: ພູເຂົາກ້າ ສກັລຄໍໍາ 

ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາໄປຕາມ 3 ລັກສະນະ ແລະ 5 
ຫັຼກມູນຂອງການສຶກສາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບານໄດ້ເຕ້ົາໂຮມເອົາວຽກງານການສຶກສາ ແລະ 
ກິລາ ໃນປີ 2011 ເຊ່ືອມສານເຂ້ົາກັນ ພ້ອມທັງໄດ້ສຸມໃສ່ດໍາເນີນການປະຕິຮູບລະບົບການ
ສຶກສາແຫ່ງຊາດ ແລະ ປັບປຸງວຽກງານກິລາກາຍະກໍາຢ່າງແຂງແຮງ, ກວ້າງຂວາງ ແລະ 
ເລິກເຊ່ິງ ດ້ວຍຈິດໃຈບຸກທະລຸ ເຮັດໃຫ້ດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາ 
ແລະ ກິລາ ເລ່ີມມີຄວາມກົມກຽວກັນ ແລະ ມີຜົນສໍາເລັດສູງຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ ຄ່່ອຍໆເຊ່ືອມໂຍງ
ເຂ້ົາກັບມາດຕະຖານການສຶກສາ ແລະ ກິລາຂອງພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນເປັນກ້າວໆ 
ສາມາດຕອບສະໜອງບຸກຄະລາກອນໃນລະດັບຕ່າງໆ ໃຫ້ອົງການຈັດຕ້ັງຂອງພັກ, ລັດ 
ແລະ ເອກະຊົນໃນທົ່ວສັງຄົມ. 

ເພ່ືອໃຫ້ການພັດທະນາ ວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີຂ້ໍມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສ່ືສານ ຫືຼ 
ໄອຊີທີ (ICT) ສໍາລັບການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໄດ້ມີຄວາມລວມສູນຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ ແລະ ເພ່ືອ
ສະໜັບສະໜູນເປ້ົາໝາຍຂອງການປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຂອບການ
ພັດທະນາຂະແຫນງສຶກສາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ດໍາເນີນແຜນງານ ແລະ 
ການລິເລ່ີມກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ICT ເຂ້ົາໃນການສຶກສາ ເວົ້າລວມເວົ້າສະເພາະແມ່ນ
ການເຂ້ົາເຖິງການຮຽນການສອນ ແລະ ການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບຢ່າງເທົ່າທຽມກັນສໍາລັບ 
ທຸກຊ້ັນ ແລະ ທຸກສາຍ. 

ສູນເຕັກໂນໂລຊີຂ້ໍມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສ່ືສານໄດ້ຮັບການສ້າງຕ້ັງຂ້ຶນໃນປີ 2013, 
ການຮຽນການສອນແບບເອເລັກໂຕຣນິກແມ່ນ ອີງຕາມພ້ືນຖານໂຄງລ່າງທີ່ມີຢູ່ກໍໄດ້ສົມທົບ
ກັບຂະແໜງການຍ່ອຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊ່ືອມໂຍງເຄືອຂ່າຍອິນຕຣາເນັດ (Intra-net) ແລະ ອິນ
ເຕີເນັດ (Internet) ຢູ່ 9 ຈຸດ ລວມທັງສູນ ICT ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ກະຊວງສຶກສາທິ
ການ ແລະ ກິລາ, 8 ສູນ ICT ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງລະບົບ Intranet 
ແລະ Internet ຊ່ຶງໄດ້ນໍາໃຊ້ເຂ້ົາໃນການຈັດຕ້ັງການຮຽນການສອນແບບເອເລັກໂຕຣນິກ, 
ອອນລາຍ (Online) ຜ່ານລະບົບ Video Conference, Web-based, Forum ແລະ 
Space ສໍາລັບນັກຮຽນ ມ.5, ມ.6 ແລະ ມ.7 ຈໍານວນ 2 ຫ້ອງຕ່ໍຊ້ັນ ແລະ ລະບົບອອບລາຍ 
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(Offline) ສໍາລັບແຂວງທີ່ບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອມໂຍງໂດຍນໍາໃຊ້ Web-based ຊ່ຶງໄດ້ສໍາເນົາໃສ່ຊີດີ/
ວີຊີດີ/ດີວີດີ (CD/VCD /DVD) ສ່ົງໃຫ້. 

ພາຍໃຕ້ການຊ່ວຍເຫືຼອທາງດ້ານວິຊາການຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ 
ICT ເປັນເຄ່ືອງມືເຂ້ົາໃນການຮຽນການສອນແບບເອເລັກໂຕຣນິກ (E-learning) ຊອບແວ
ການຄຸ້ມຄອງການຈັດການຮຽນການສອນ (Learning Management System "MLS" 
Plateform) ໃນການຈັດຕ້ັງການຮຽນການສອນສໍາລັບຊ້ັນມັດທະຍົມ ພັດທະນາໂດຍທີມ
ງານວິຊາການຂອງສູນໄອຊີທີ ທີ່ມີຊ່ືວ່າ " ລາວເລLaoLearn", ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການ
ຕົວຈິງ ໃນການຈັດຕັ້ງການຮຽນການສອນແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ເພ່ຶອຕອບສະໜອງດ້ານຄຸນ
ນະພາບ ແລະ ການເຂ້ົາເຖິງຈຶ່ງໄດ້ມີການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງຊອບແວຄຸ້ມຄອງການ
ຈັດການຮຽນການສອນແບບເອເລັກໂຕຣນິກ LMS ຊ່ຶງມີຊ່ືວ່າ ຊີໂຕດ (SITOS) ຄຽງຄູ່ກັບ
ການພັດທະນາຊອບແວແລ້ວ ກໍຍັງໄດ້ພັດທະນາເນ້ືອໃນບົດຮຽນແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ 
ສ່ືການຮຽນການສອນ ທີ່ເປັນຟາຍເອເລັກໂຕຣນິກເພ່ືອອັບໂຫຼດຂ້ຶນໃນລະບົບຊອບແວ ເຊ່ັນ: 
ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ວິຊາຕ່າງໆສໍາລັບຊ້ັນມັດທະຍົມສຶກສາ ໂດຍສະເພາະຊ້ັນມັດທະ 
ຍົມສຶກສາປີທີ 7 ຈໍານວນ 6 ວິຊາ (ຄະນິດສາດ, ເຄມີ, ຊີວະ, ຟີຊິກ, ໄອຊີທີ ແລະ ພາສາ
ອັງກິດ) ພ້ອມດຽວກັນນ້ັນກໍຍັງມີສ່ືການຮຽນເສີມອີກຈໍານວນໜຶ່ງ. ນອກຈາກນ້ັນແລ້ວ ຊ້ັນ
ປະຖົມສຶກສາກໍໄດ້ພັດທະນາແອບພຣີເຄຊັນສໍາລັບຮຽນອ່ານພາສາລາວ ແລະ ຫ້ອງສະໝຸດ
ດີຈີຕອນ. 

ຄຽງຄູ່ກັບຜົນສໍາເລັດກໍຍັງມີບັນຫາ ແລະ ສ່ິງທ້າທາຍສໍາລັບການການນໍາໃຊ້ ICT, 
ເປັນເຄ່ືອງມືເຂ້ົາໃນການຮຽນ  : ນການສອນແບບເອເລັກໂຕຣນິກເຊ່ັ 

1) ບຸກຄະລາກອນທາງດ້ານ ICT ລວມທັງວິຊາການເຕັກນິກ ແລະ ຄູສອນຍັງຈໍາກັດ

ທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ. 

2) ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໜ້າວຽກ, ທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບບ່ໍສາມາດສໍາ

ເລັດຕາມແຜນທີ່ກໍານົດໄວ້. 

3) ການນໍາໃຊ້ພ້ືນຖານໂຄງລ່າງດ້ານ ICT, ໂດຍສະເພາະຢູ່ຂ້ັນແຂວງຍັງບ່ໍທັນມີປະສິດ 

ທິຜົນສູງ. 

4) ພ້ືນຖານໂຄງລ່າງທີ່ມີຢູ່ກໍຍັງບ່ໍທັນສາມາດຕອບສະໜອງ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະ ແ

ໜງການໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ພຽງພໍ. 

MOES
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5) ຄວາມໄວຂອງລະບົບເຄືອຂ່າຍທີ່ໃຊ້ຍັງຕ່ໍາ ແລະ ຍັງບ່ໍຈອດກັນທັງໝົດທົ່ວຂະແໜງ 

ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ. 

6) ສ່ືການຮຽນການສອນຍັງບ່ໍທັນຄົບຖ້ວນຕາມຈໍານວນຫັຼກສູດ, ຕາມຊ້ັນ ແລະ ຕາມສາຍ 

ແລະ ຍັງບ່ໍທັນມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ. 

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ເພ່ືອຕອບສະໜອງທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງ
ການສຶກສາ ແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ໃຫ້ໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງ ສະນ້ັນ, ບຸກຄະລາ
ກອນທາງດ້ານ ICT ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ຍົກລະດັບ, ຊອບແວຕ້ອງປັບປຸງ
ໃຫ້ທັນສະໄໝຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ສ່ືຶການຮຽນການສອນຕ້ອງມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ດຶງດູດຄວາມ
ສົນໃຈ ແລະ ຕ້ອງພັດທະນາໃຫ້ຄົບທຸກຊ້ັນ-ທຸກສາຍ.  

 

ອາຄານສູນເຕັກໂນໂລຊີຂ້ໍມູນຂ່າວສານເພື່ອການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທີ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ 
ກິລາ  
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ພາກທີ III ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ 
20. ນະໂຍບາຍພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ 

ໂດຍ: ດອກແກ້ວ ພົນທະຈິດ 

ໃນປີ 1994, ພັກໄດ້ມີມະຕິກ່ຽວກັບການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຢູ່ ສປປ 
ລາວ ໂດຍມີການກໍານົດທິດທາງກ່ຽວກັບການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດອອກໂດຍ 
ແນໃສ່ "ຍົກສູງຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ 
ວັດທະນະທໍາຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜ່ົາ, ສ້າງເງ່ືອນໄຂໃຫ້ລູກຫຼານຂອງປະຊາຊົນບັນດາ 
ເຜ່ົາໄດ້ຮັບການສຶກສາທ່ີມີຄຸນນະພາບ, ເປັນຜູ້ມີຄວາມຮູ້, ສະຕິປັນຍາ ແລະ ຄວາມສາມາດ 
ທັງມີຄຸນສົມບັດສິນທໍາປະຕິວັດຄື: ສ້າງໃຫ້ເຜ່ົາຕ່າງໆ ມີພະນັກງານຫັຼກແຫ່ຼງ ແລະ ປັນຍາຊົນ
ຂອງຕົນເອງ, ເອົາໃຈໃສ່ຕ່ໍສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍສ່ິງ
ທີ່ດີງາມທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຊາດກໍຄືຂອງ
ເຜ່ົາຕ່າງໆ". ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ພັກ ແລະ ລັດຖະບານກໍຍັງໄດ້ຖືເອົາວຽກງານພັດທະນາ
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດເປັນວຽກງານສໍາຄັນຕ້ົນຕໍ ຊ່ຶງສະແດງອອກໃນບົດລາຍງານການເມືອງ 
ຂອງຄະນະບໍລິຫານສູນກາງພັກ ຕ່ໍກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄ້ັງທີ IX ແລະ ຄ້ັງທີ 
X ຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າ: ຖືເອົາການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດເປັນປັດໄຈຕັດສິນການພັດທະນາປະເທດຊາດໃນໄລຍະໃໝ່, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາ 
ສັງຄົມຢ່າງປະດິດສ້າງ ເພ່ືອສ້າງສັງຄົມສີວິໄລ ແລະ ຍຸຕິທໍາ.  

ໃນຊຸມປີຕ່ໍໜ້າ ພວກເຮົາຖືເອົາການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເປັນປັດໄຈ
ຕ້ົນຕໍ ເພ່ືອຍົກລະດັບກໍາລັງການຜະລິດ ແລະ ການສ້າງເສດຖະກິດພູມປັນຍາ, ໃນນ້ັນຖືຄົນ
ເປັນເປ້ົາໝາຍ ແລະ ຈຸດສຸມຂອງການພັດທະນາ. ສືບຕ່ໍສຸມໃສ່ເສີມຂະຫຍາຍຜົນຜະລິດ
ຂອງການປະຕິຮູບການສຶກສາ ກໍຄືການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຕາມ 3 ລັກສະນະ 
ແລະ 5 ຫັຼກມູນຂອງການສຶກສາແຫ່ງຊາດໃຫ້ມີຄຸນນະພາບຕາມມາດຕະ ຖານຂອງພາກພ້ືນ, 
ສາກົນ ແລະ ທັນສະໄໝ; ສືບຕ່ໍສ້າງຄົນລາວໃຫ້ເປັນພົນລະເມືອງດີ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍ
ສັງຄົມ, ຕ່ໍພັນທະພົນລະເມືອງ, ມີສະຕິເຄົາລົບກົດໝາຍ, ຮັກອັນດີອັນຖືກຕ້ອງ, ພ້ອມກັນ
ນ້ັນ ກໍເດັດດ່ຽວຕ້ານອັນຫຍ້ໍທໍ້, ຫ້ຼາຫັຼງ ແລະ ທັດສະນະຜິດເຂວຕ່າງໆ, ການເສ່ືອມຖອຍ
ດ້ານຄຸນສົມບັດ; ມີລະດັບການສຶກສາ, ມີຄວາມຮູ້ດ້ານອາຊີບ ແລະ ມີສີມືການອອກແຮງ
ງານເພ່ີມຂ້ຶນ, ມີຄວາມສາມາດປະດິດສ້າງ ແລະ ນໍາໃຊ້ວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນ

MOES
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ສະໄໝ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີຂ້ໍມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສ່ືສານ 
(ICT); ມີພະລານາໄມສົມບູນ ແລະ ມີຄວາມສີວິໄລທາງດ້ານຈິດໃຈ ເພ່ືອພັດທະນາ
ປະເທດຊາດ ໃຫ້ສາມາດເຊ່ືອມໂຍງເຂ້ົາກັບພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນ. 

ໃນຍຸດທະສາດພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດແຫ່ງຊາດ ຮອດປີ 2025 ໄດ້ກໍານົດ
ເປ້ົາໝາຍລວມຂອງການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໄວ້ດ່ັງນ້ີ:  

1) ບັນລຸດັດຊະນີຊັບສິນມະນຸດ (Human Asset Index / HAI) ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງຕ່ໍາ 66 

ເພ່ືອປະກອບສ່ວນ ເຮັດໃຫ້ປະເທດຫຸຼດພ້ົນອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດ້ອຍພັດ 

ທະນາ. 

2) ບັນລຸເປ້ົາໝາຍການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ຕິດພັນກັບເປ້ົາໝາຍການ

ພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ1 (Sustainable Development 

Goals/SDGs) ໂດຍສະເພາະແມ່ນເປ້ົາໝາຍທີ 3, 4, 5, 8, 10 ແລະ 16 ຈາກທັງ

ໝົດ 18 ເປ້ົາໝາຍ. 

3) ຮັບປະກັນໃຫ້ພົນລະເມືອງລາວທຸກຄົນ ມີການສຶກສາຈົບຊ້ັນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ. 

4) ພັດທະນາພົນລະເມືອງລາວໃຫ້ມີ: 

� ຄຸນສົມບັດສິນທໍາປະຕິວັດ: ມີຄຸນທາດການເມືອງໜັກແໜ້ນ, ເປັນຄົນຊ່ືສັດບໍລິສຸດ, 
ເຄົາລົບລະບຽບ, ກົດໝາຍ, ມີຄວາມຫ້າວຫັນມານະອົດທົນສູງ, ມີກິລິຍາມາລະຍາດ 
ດີ, ມີຄວາມສາມັກຄີ, ມີນ້ໍາໃຈເສຍສະຫຼະ, ມີແບບແຜນການດໍາລົງຊີວິດແບບປະ 
ຢັດມັດທະຍັດ, ມີຄວາມຈົ່ງຮັກພັກດີຕ່ໍປະເທດຊາດ ແລະ ມີອຸດົມການສັງຄົມ
ນິຍົມ. 

                                            
1 ເອກະສານເປ້ົາໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈໍາ 
ສປປ ລາວ  ເປ້ົາ ໝາຍທີ 3: ຮັບປະກັນການມີສຸຂະພາບທ່ີດີ ແລະ ສ່ົງເສີມຊີວິດການເປັນຢູ່ທ່ີດີຂອງທຸກຄົນ, ທຸກເກນອາຍຸ; 

ເປ້ົາໝາຍທີ 4: ຮັບປະກັນການສຶກສາໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ເທ່ົາທຽມກັນ ແລະ ທ່ົວເຖິງ ແລະ ສ່ົງເສີມກາລະໂອກາດໃນການ
ຮຽນຕະຫຼອດຊີວິດສໍາລັບໝົດທຸກຄົນ; ເປ້ົາໝາຍທີ 5: ບັນລຸຄວາມສະເຫມີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ, ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ
ໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງທຸກຄົນ; ເປ້ົາໝາຍທີ 8: ສ່ົງເສີມການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດທ່ີຕ່ໍເນ່ືອງ, ທ່ົວເຖິງ 
ແລະ ຍືນຍົງ, ການມີວຽກເຮັດງານທໍາທ່ີມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ເຕັມສ່ວນ ແລະ ວຽກງານທ່ີມີກຽດສໍາລັບໝົດທຸກຄົນ; ເປ້ົາໝາຍ 
ທີ 10: ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມບ່ໍສະເໜີພາບຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ລະຫວ່າງປະເທດ; ເປ້ົາໝາຍທີ 16: ສ່ົງເສີມໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມ
ສະຫງົບສຸກ ແລະ ກວມລວມເພ່ືອການພັດທະນາທ່ີຍືນຍົງ, ໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດເຂ້ົາເຖິງຄວາມຍຸຕິທໍາ ແລະ ສ້າງສະຖາບັນ
ທ່ີມີປະສິດທິພາບ  ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ທ່ົວເຖິງໃນທຸກລະດັບ. 
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� ສະຕິປັນຍາ: ເປັນຄົນສະຫຼາດ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ວທິະຍາສາດ, ມີ
ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາສະເພາະ ໃຫ້ກ້າວໄປສູ່ການເປັນມືອາຊີບ ແລະ 
ມີລະດັບສີມືແຮງງານທີ່ສອດຄ່ອງກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, 
ຮັກການຮຽນຕະຫຼອດຊີວິດ, ມີສະຕິຕ່ໍໜ້າທີ່ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ມີ
ລະບຽບວິໄນໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ ແລະ ເຄົາລົບກົດໝາຍ. 

� ສຸຂະພາບ: ເປັນຄົນມີສຸຂະພາບ ແລະ ພະລານາໄມແຂງແຮງດີ ທັງທາງດ້ານຮ່າງ 
ກາຍ, ຈິດໃຈ ແລະ ມີອາຍຸຍືນ. 

21. ບັນດາຜົນສໍາເລັດຂອງວຽກພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ 
ໃນໄລຍະ 40 ປີ ແຫ່ງການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດ, ສປປ ລາວ ມີ

ຄວາມຄືບໜ້າພໍສົມຄວນ ໃນການກະກຽມຄວາມພ້ອມເພ່ືອນໍາປະເທດໃຫ້ຫຸຼດພ້ົນຈາກສະ 
ຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ (Less Developed Country/LDC). ອີງຕາມ ການປະ
ເມີນ ໃນປີ 2015 ເຫັນວ່າ ລາຍໄດ້ສະເລ່ຍ (Gross Natioal Income/GNI) ແມ່ນມີ
ຄວາມຄືບໜ້າດີ, ປະຕິບັດໄດ້ 1.232 ໂດລາສະຫະລັດ ເທົ່າກັບ 99% ຂອງມາດຕະຖານ 
(ມາດຕະຖານແມ່ນ 1.242 ໂດລາສະຫະລັດ), ດັດຊະນີຊັບສິນມະນຸດ (HAI) ແມ່ນ 60,8 
ເທົ່າກັບ 92% ຂອງມາດຕະຖານ (ມາດຕະຖານຕ້ອງສູງກວ່າ 66), ດັດຊະນີຄວາມບອບ
ບາງທາງເສດຖະກິດ (EVI) ຢູ່ໃນລະດັບ 36,2 ເທົ່າກັບ 88% ຂອງມາດຕະຖານ 
(ມາດຕະຖານຕ້ອງຕ່ໍາກວ່າ 32). ໃນປີ 2011, ທະນາຄານໂລກໄດ້ຈັດລໍາດັບ ສປປ ລາວ 
ຈາກກຸ່ມປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບຕ່ໍາ (Low Income Countries) ຂ້ຶນມາສູ່ກຸ່ມປະເທດທີ່ມີ
ລາຍຮັບປານກາງລະດັບຕ່ໍາ (Lower-Middle Income Countries). 

ໃນຂົງເຂດວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເຂ້ົາ
ເຖິງການບໍລິການດ້ານການສຶກສາ, ສຸຂະພາບ ແລະ ພະລານາໄມ, ແຮງງານ ແລະ ວັດທະ 
ນະທໍາ. ດັດຊະນີພັດທະນາມະນຸດ (HDI) ໄດ້ເພ່ີມຂ້ຶນ ຕາມລໍາດັບແຕ່ 0,549 ໃນປີ 2010 
ມາເປັນ 0,575 ໃນປີ 2014, ຈັດຢູ່ໃນອັນດັບທີ 7 ຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ 
ແລະ ຈັດເປັນອັນດັບທີ 138 ໃນຈໍານວນ 187 ປະເທດ ໃນປີ 20112. ອັດຕາຄວາມທຸກ
ຍາກຂອງປະຊາຊົນໄດ້ ຫຸຼດລົງຈາກ 33,5% ໃນປີ 2003 ມາເປັນ 23,2% ໃນປີ 2013 (ໃນ 

                                            
2 ວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) 
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10 ປີ ຫຸຼດລົງ 10,3%), ຊ່ຶງສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ລາວໄດ້ບັນລຸເປ້ົາໝາຍສະຫັດສະວັດແຫ່ງ
ການພັດທະນາ (MDG) ຂອງການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໄດ້ເຄ່ິງໜຶ່ງ.  

ໄປຄຽງຄູ່ກັບການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຖັນແຖວພະນັກ 
ງານ-ລັດຖະກອນໄດ້ມີການປ່ຽນແປງທາງດ້ານຈໍານວນ ແລະ ໂຄງປະກອບ. ໃນປີ 2006, 
ຈໍານວນລັດຖະກອນມີທັງໝົດ 99.659 ຄົນ, ໃນນ້ັນ 41.075 ຄົນ (41%) ເປັນເພດຍິງ. 
ຮອດປີ 2013, ຈໍານວນລັດຖະກອນໄດ້ເພ່ີມຂ້ຶນເປັນ 156.527 ຄົນ, ໃນນ້ັນ 68.107 ຄົນ 
(44%) ເປັນເພດຍິງ; ໃນປີ 2015, ຈໍານວນລັດຖະກອນ ມີທັງໝົດ 177.826 ຄົນ ເປັນເພດ
ຍິງ 79.662 ຄົນ (44,79%), ຊ່ຶງກວມເອົາ 2,5% ຂອງພົນລະເມືອງທັງໝົດ, ລະດັບວິຊາ
ສະເພາະມີ: ປະລິນຍາເອກ 549 ຄົນ, ຍິງ 77 ຄົນ; ປະລິນຍາໂທ 6.360 ຄົນ, ຍິງ 1.567 
ຄົນ; ປະລິນຍາຕີ 47.058 ຄົນ, ຍິງ 18.407 ຄົນ; ຊ້ັນສູງ 52.739 ຄົນ, ຍິງ 24.246 ຄົນ; 
ຊ້ັ້ັນກາງ 53.271 ຄົນ, ຍິງ 27.295 ຄົນ; ຊ້ັ້ັນຕ້ົນ 14.711 ຄົນ, ຍິງ 7.007 ຄົນ; ລະບົບ
ການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນມີການພັດທະນາດີຂ້ຶນເທື່ອລະກ້າວ. 

ໃນດ້ານການສຶກສາ, ໄລຍະຜ່ານມາລັດຖະບານກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ໃຫ້ຄວາມ
ສໍາ ຄັນຫຼາຍໃນການພັດທະນາການສຶກສາ ໂດຍຖືເອົາວຽກງານນ້ີເປັນໃຈກາງຂອງການພັດ
ທະ ນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ. ດ່ັງນ້ັນ, ໃນຊຸມປີຜ່ານມາລັດຖະບານ ໄດ້ຈັດສັນງົບປະມານ
ປະຈໍາປີ ໃຫ້ຂະແໜງການສຶກສາ ກວມເອົາລະຫວ່າງ 11% - 15% ຂອງລາຍຈ່າຍ
ລັດຖະບານເຂ້ົາໃນການບໍລິຫານ, ການພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລ່າງດ້ານການສຶກສາ ແລະ 
ປັບປຸງລະ ບົບການຮຽນການສອນ ນັບແຕ່ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນຈົນເຖິງການສຶກສາຊ້ັນສູງ. 
ນອກນ້ັນ ກໍຍັງມີບັນດາຄາດໝາຍອ່ືນໆ ທີ່ມີຄວາມກ້າວໜ້າຢ່າງເປັນທີ່ໜ້າພໍໃຈ ດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:  
� ອັດຕາເຂ້ົາຮຽນຂອງເດັກອາຍຸ 3-5 ປີເພ່ີມຈາກ 7,9% ໃນປີ 2000 ເປັນ 43,2% ໃນ

ປີ 2015. 
� ອັດຕາເຂ້ົາຮຽນສຸດທິຊ້ັນປະຖົມ ເພ່ີມຈາກ 77,3% ໃນປີ 2000 ເປັນ 98,6% ໃນປີ 

2015. 
� ອັດຕາເຂ້ົາຮຽນລວມຊ້ັນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ ເພ່ີມຈາກ 45,8% ໃນປີ 2000 ເປັນ 

78,1% ໃນປີ 2015. 
� ອັດຕາເຂ້ົາຮຽນລວມຊ້ັນມັດທະຍົມຕອນປາຍເພ່ີມຈາກ 22,6% ໃນປີ 2000 ເປັນ 

45,7% ໃນປີ 2015.ຈໍານວນນັກຮຽນນັກສຶກສາເຂ້ົາຮຽນໃນສາຍວິຊາຊີບ (ຊ້ັນຕ້ົນ-
ຊ້ັນສູງ) ແລະ ລະດັບປະລິນຍາຕີຂ້ຶນເມືອໄດ້ເພ່ີມຂ້ຶນໃນແຕ່ລະປີ ຊ່ຶງຮອດປີ 2015 
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ມີທັງໝົດ 95.668 ຄົນ (ຍິງ: 33.959 ຄົນ) ແລະ 57.188 ຄົນ (ຍິງ: 25.468 ຄົນ) 
ຕາມລໍາດັບ3.  
ດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ພະລານາໄມ ກໍໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ ພັດທະນາຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ

ຍ້ອນເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມສໍາຄັນທີ່ວ່າ: ຄົນທີ່ມີສຸຂະພາບດີ ຄືຄົນທີ່ມີຄວາມສຸກ, ຊ່ຶງຈະກາຍ 
ເປັນນັກຮຽນທ່ີມີຄວາມຂະຫຍັນໝັ່ນພຽນ, ເປັນພະນັກງານທີ່ມີຄວາມຫ້າວຫັນ, ມີຄວາມ
ສາມາດໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດໄດ້ດີຂ້ຶນ. ສຸຂະພາບທີ່ດີ 
ແມ່ນສ່ິງທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີສໍາລັບຄົນຜູ້ໜຶ່ງເພ່ືອດໍາເນີນບົດບາດໃນສັງຄົມ, ສຸຂະພາບ ແລະ 
ໂພຊະນາການ ແມ່ນອົງປະກອບໜຶ່ງຂອງການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ. ຕະຫຼອດ
ໄລຍະແຫ່ງການພັດທະນາ ກໍເຫັນໄດ້ວ່າພັກ ແລະ ລັດຖະບານກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການ
ສ່ົງເສີມສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ, ຊ່ຶງເຫັນໄດ້ວ່າ ອາຍຸຍືນສະເລ່ຍ ກ່ໍເພ່ີມຂ້ຶນຈາກ 59 ປີ ໃນ
ປີ 2000, ມາເປັນ 69,41 ປີ ໃນປີ 2015. ອັດຕາການເສຍຊີວິດຂອງແມ່ ຍັງເຫືຼອ 220 ຄົນ 
ຕ່ໍໍການເກີດມີຊີວິດ 100.000 ຄົນ, ອັດຕາເກີດລູກທີ່ມີແພດຊ່ວຍຢູ່ລະດັບ 58%, ອັດຕາ
ການຕາຍຂອງເດັກອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 1 ປີ ໄດ້ຫຸຼດລົງເຫືຼອ 32 ຄົນຕ່ໍໍການເກີດມີຊີວີດ 1.000 ຄົນ 
ໃນປີ 2015, ອັດຕາການເສຍຊີວິດຂອງເດັກອາ ຍຸຕ່ໍາກວ່າ 5 ປີ ໄດ້ຫຸຼດລົງເຫືຼອ 72 ຄົນ ຕ່ໍໍ
ການເກີດມີຊີວີດ 1.000 ຄົນ, ອັດຕາການຊົມໃຊ້ນ້ໍາສະອາດບັນລຸໄດ້ 84,71% ໃນປີ 
2014 ແລະ ອັດຕາຊົມໃຊ້ວິດຖ່າຍຄອບຄົວບັນລຸໄດ້ 61,92% ໃນປີ 2014. 

ວຽກງານໂພຊະນາການໄດ້ຮັບການພັດທະນາດີຂ້ຶນ ໂດຍສະເພາະການກິນອາຫານ 
ຂອງເດັກນ້ອຍ ໃຫ້ຄົບ 3 ໝວດ 5 ໝູ່, ໄດ້ສະໜອງນົມ ແລະ ອາຫານເສີມໃຫ້ເດັກໃນ
ໂຮງຮຽນ, ສ່ົງເສີມການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່, ແຈກຢາຍທາດເຫັຼກໃຫ້ແມ່ຍິງຖືພາ, ແມ່ຍິງໄວ
ຈະເລີນພັນ, ແຈກຢາຍວິຕາມິນ ແລະ ຢາຂ້າແມ່ທ້ອງໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ຊ່ຶງບັນດາກິດຈະກໍາເຫ່ົຼາ
ນ້ີເຮັດໃຫ້ອັດຕາການຂາດອາຫານຊໍາເຮື້ອໃນເດັກນ້ອຍອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 5 ປີ ຈາກ 44% ໃນປີ 
2012 ຫຸຼດລົງເປັນ 42% ໃນປີ 2015; ອັດຕານ້ໍາໜັກຕ່ໍາກວ່າເກນ ຈາກ 27% ໃນປີ 2012 
ຫຸຼດລົງເປັນ 22% ໃນປີ 2015; ອັດຕາການເປັນເລືອດຈາງ ຈາກ 41% ໃນປີ 2012 ຫຸຼດລົງ
ເປັນ 40% ໃນປີ 2015; ອັດຕາການເປັນເລືອດຈາງໃນແມ່ຍິງໄວຈະເລີນພັນ ຈາກ 36% 
ໃນປີ 2012 ຫຸຼດລົງເປັນ 30% ໃນປີ 2015, ອັດຕາການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ຍັງມີອັດຕາ

                                            
3 ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2016-2020 
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ເທົ່າເດີມຄື 40% ໃນປີ 20154. ຄຽງຄູ່ກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງການພັດທະນາດ້ານສາທາ 
ລະນະສຸກ, ສ່ິງສໍາຄັນທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ໃຫ້ຫຼາຍຂ້ຶນຕ່ືມແມ່ນບັນຫາຈໍານວນຄົນທີ່ເສຍຊີວິດ
ຈາກອຸບັດຕິເຫດຍານພະຫະນະ ຊ່ຶງມີຕົວເລກເພ່ີມ ຂ້ຶນເຮັດໃຫ້ສູນເສຍຊັບພະຍາກອນມະນຸດ 
ໂດຍສະເລ່ຍເກືອບ 1.000 ຄົນ ໃນແຕ່ລະປີ. 

ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຍັງໄດ້ກວມເອົາການພັດທະນາແຮງງານລາວ
ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ. ສະແດງອອກໂດຍການຈັດຕ້ັງປະ 
ຕິບັດຄາດໝາຍມະຫາພາກການດຸ່ນດ່ຽງແຮງງານ ຊ່ຶງໂຄງປະກອບດ້ານແຮງງານ ໃນຂະ   
ແໜງກະສິກໍາໄດ້ຫຸຼດລົງຈາກ 78,5% ໃນປີ 2005 ມາເປັນ 71,3 % ໃນປີ 2010 ແລະ 
65,3% ໃນປີ 2015, ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາເພ່ີມຂ້ຶນຈາກ 4,8% ມາເປັນ 8,3% ໃນປີ
2010  ແລະ 11,51% ໃນປີ 2015 ແລະ ຂະແໜງບໍລິການ ເພ່ີມຂ້ຶນຈາກ 16,7% ມາເປັນ 

20,4% ໃນປີ 2010  ແລະ 23,45% ໃນປີ 2015; ໄດ້ຈັດຕ້ັງການພັດທະນາສີມືແຮງງານ 
ແລະ ຝຶກວິຊາຊີບໃຫ້ແກ່ກໍາລັງແຮງງານຈໍານວນ 248.765 ຄົນ, ຍິງ 114.300 ຄົນ (2011-
2015); ປັບປຸງກົນໄກການຈັດຫາງານ ດ້ວຍການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ໜ່ວຍງານຈັດຫາ
ງານນັບທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖ່ິນ, ສ້າງເງ່ືອນໄຂໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານມີ
ໂອກາດໄດ້ພົບປະດ້ວຍການຈັດງານຕະຫຼາດນັດແຮງງານ ແລະ ຂ້ຶນທະບຽນຜູ້ຕ້ອງການມີ
ວຽກເຮັດງານທໍາເປັນແຕ່ລະໄລຍະ; ດັດສົມລະຫວ່າງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງ
ກໍາລັງແຮງງານ ໃຫ້ໄປຕາມໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນໄດ້ທັງໝົດຈໍານວນ 
343.779 ຄົນ ຍິງ 136.773 ຄົນ. ໃນນ້ີ, ຂະແໜງກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ 67.677 ຄົນ, ຂະແໜງ 
ອຸດສາຫະກໍາ 123.051 ຄົນ ແລະ ຂະແໜງບໍລິການ 86.711 ຄົນ. ອັດຕາການວ່າງງານຢູ່
ໃນລະດັບ 2%5. 

ວຽກງານວັດທະນະທໍາກໍແມ່ນປັດໄຈໜຶ່ງທີ່ກ່ຽວພັນກັບການພັດທະນາ ຊັບພະຍາກອນ 
ມະນຸດ ຊ່ຶງໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ ໂດຍໄດ້ອະນຸລັກ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ 
ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍວັດທະນະທໍາອັນດີງາມຂອງຊາດ, ໄດ້ສືບທອດມໍລະດົກວັດທະນະທໍາ
ອັນດີງາມທີ່ເປັນເອກະລັກ ຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜ່ົາ; ຊຸກຍູ້, ສ່ົງເສີມການປະດິດຄິດ

                                            
4 ບົດສະຫຼຸບກົມອະນາໄມ-ສ່ົງເສີມສຸຂະພາບ, ສູນໂພຊະນາການ 2015-16, ເລກທີ 816/ສພກ.ສທ ລົງວັນທີ 
30/6/2015 

5 ບົດສະຫຼຸບຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ 2011-2015 
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ແຕ່ງ ສິລະປະ-ວັນນະຄະດີ ແລະ ລາຍການສະແດງ ຕ່າງໆໃຫ້ມີຫຼາຍສີສັນ ແລະ ອຸດົມ 
ສົມບູນ, ໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມຂະບວນການແຂ່ງຂັນບົດປະພັນລະດັບພາກພ້ຶນ ແລະ ສາກົນ. ມີຂະ 
ບວນການແຂ່ງຂັນສ້າງຄອບຄົວວັດທະນະທໍາໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ຊ່ຶງປະຈຸບັນຄອບຄົວ
ວັດທະນະທໍາກວມເອົາ 58,19%, ບ້ານວັດທະນະທໍາກວມເອົາ 49,39% ແລະ ກຸ່ມບ້ານ
ວັດທະນະທໍາກວມເອົາ 8,89%. ມີສະຖານບູຮານທີ່ພົບໃໝ່ 17 ແຫ່ງ, ປະຕິສັງຂອນ
ສະຖານບູຮານ 7 ແຫ່ງ, ສໍາຫຼວດ ແລະ ຄ້ົນພົບວັດຖຸບູຮານ 16 ປະເພດ.  

ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແມ່ນມີບົດບາດສໍາຄັນກ່ຽວພັນກັບການພັດ 
ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ກະໂຕຊັບສິນມະນຸດເອງ (Human Asset). ສປປ ລາວ 
ມີຄວາມຈໍາເປັນໃນການພັດທະນາມະນຸດ ເພ່ືອສ້າງຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງເສດຖະກິດ, ຫຸຼດ 
ຜ່ອນຄວາມບອບບາງຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມອາດສາມາດໃນການແຂ່ງ 
ຂັນກັບພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນ. ການເສີມຂະຫຍາຍການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ 
ຕາມທິດຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຈະກາຍເປັນປັດໄຈກະຕຸກຊຸກຍູ້
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊັບສິນມະນຸດ ແລະ ເສດຖະກິດ ເພ່ືອການຫຸຼດພ້ົນອອກຈາກສະຖານະ
ພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ. ເພ່ືອໃຫ້ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍຕ້ອງ ໄດ້ມີການກໍານົດແຜນການ 
ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດດ່ັງນ້ີ: 

1) ເສີມຂະຫຍາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ ການພັດທະນາເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ເພ່ືອ
ສ້າງຄວາມພ້ອມໃຫ້ເດັກນ້ອຍກ່ອນເຂ້ົາສູ່ລະບົບສາມັນສຶກສາ;  

2) ຫຸຼດຜ່ອນການຂາດໂພຊະນາການສໍາລັບເດັກນ້ອຍ, ຊ່ຶງເປັນໄພຂ່ົມຂູ່ ການພັດທະ 
ນາສະໝອງ ແລະ ຮ່າງກາຍຂອງເຂົາເຈ້ົາ. 

3) ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ຖັນແຖວພະນັກງານລັດຖະກອນ ທັງຂ້ັນນໍາພາຄຸ້ມຄອງ ແລະ 
ຂ້ັນວິຊາການໃຫ້ມີຄຸນສົມບັດດີ, ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ສາມາດປະຕິບັດວຽກ
ງານທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງ ທັງຮັບປະກັນການ
ກ່ໍສ້າງພະນັກງານສືບທອດໃຫ້ມີລັກສະນະຕ່ໍເນ່ືອງ. 

4) ໃຫ້ພົນລະເມືອງລາວທຸກຄົນ ໄດ້ຮັບການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບ. ປັບປຸງຄຸນນະພາບ
ການຮຽນການສອນ ໂດຍສະເພາະການຝຶກອົບຮົມຄູ ແລະ ການແຈກຢາຍຄູໃນແຕ່
ລະທ້ອງຖ່ິນ. 
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5) ສ່ົງເສີມການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ເພ່ືອສາມາດພັດທະນາຄຸນນະພາບຊີວິດ, ມີທັກສະ 
ສີມືແຮງງານ ທີ່ສາມາດສ້າງຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເສດຖະກິດ ສອດຄ່ອງກັບຄວາມ 
ຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ແລະ ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນ. 

6) ຊຸກຍູ້, ສ່ົງເສີມໃຫ້ປວງຊົນຮັບຮູ້ ແລະ ເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບການຮັກສາສຸຂະພາບ, ການ
ປ້ອງກັນພະຍາດ, ການອອກກໍາລັງກາຍ, ໂພຊະນາການ ເພ່ືອໃຫ້ມີສຸຂະພາບແຂງ 
ແຮງທັງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ ແລະ ມີພະລານາໄມສົມບູນ. ໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດເຂ້ົາ
ເຖິງການບໍລິການ ແລະ ການປະກັນສຸຂະພາບ ທີ່ມີຄຸນນະພາບເທົ່າທຽມກັນໃນຂອບ
ເຂດທົ່ວປະເທດ. 

7) ພັດທະນາກໍາລັງແຮງງານໃຫ້ໄດ້ປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ, ເປັນແຮງງານສີມືທີ່ມີ
ຄວາມດຸໝັ່ນ, ອົດທົນ ແລະ ມີລະບຽບວິໄນ, ສາມາດຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງ 
ການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ. ດັດສົມມະຫາພາກດ້ານແຮງງານ ຕາມໂຄງປະກອບ
ເສດຖະກິດ ໃຫ້ສາມາດເຊ່ືອມໂຍງກັບພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນ. 

8) ແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມບ່ໍສອດຄ່ອງກັນລະຫວ່າງຄວາມຕ້ອງການ ຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ 
ແລະ ທັກສະຂອງແຮງງານ ໂດຍເນ້ັນໜັກໃສ່ການພັດທະນາທັກສະວິຊາຊີບ, ພັດທະ 
ນານະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະຖານວິຊາຊີບຕ່າງໆ. 

9) ຫຸຼດຜ່ອນການສູນເສຍຊັບສິນ, ຊີວິດ, ບາດເຈັບ, ຜົນກະທົບຕ່ໍເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 
ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ.ສ້າງວັດທະນະທໍາ, ປູກຈິດສໍານຶກໃຫ້ປວງຊົນຮັບຮູ້, ເຂ້ົາໃຈໃນ
ການຮັບມື, ປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. 

10) ຮັບປະກັນສິດສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ຢູ່ໃນຄອບຄົວ, ສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະ 
ກິດ. ຢຸດຕິການຈໍາແນກແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງໃນທຸກຮູບການ. ພ້ອມທັງສ່ົງເສີມໃຫ້ແມ່ 
ຍິງມີບົດບາດໃນການນໍາພາ-ຄຸ້ມຄອງ ໃນໂຄງປະກອບເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ແລະ 
ເຂ້ົາຮ່ວມຢູ່ໃນການນໍາພາ-ຄຸ້ມຄອງໃນທຸກຂ້ັນ. 

11) ກ່ໍສ້າງ, ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ແລກປ່ຽນປະ 
ສົບການດ້ານວິຊາການ, ບໍລິຫານ, ເທັກໂນໂລຊີ ແລະ ຂ້ໍມູນຂ່າວສານ. 

22. ວິໄສທັດໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ 
ຍຸດທະສາດການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດແຫ່ງຊາດ ຮອດປີ 2025 ໄດ້ກໍາ 

ນົດວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ເພ່ືອບັນລຸເປ້ົາໝາຍວ່າ "ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໃຫ້
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ເປັນກໍາລັງການຜະລິດຕ້ົນຕໍ ທີ່ສາມາດຕອບສະໜອງ ຕ່ໍການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ຢ່າງຍືນຍົງ ຕາມທິດຫັນເປັນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝ, ສາມາດເຊ່ືອມໂຍງ ແລະ 
ແຂ່ງຂັນກັບພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນ ໄດ້ທັງປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ, ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ
ສາມາດເຂ້ົາເຖິງການບໍລິການທາງສັງຄົມຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້
ດີຂ້ຶນ"; ວິໄສທັດດ່ັງກ່າວນ້ີ ແມ່ນສອດຄ່ອງ ແລະ ຕອບສະໜອງໃຫ້ກັບວິໄສທັດການ
ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງ
ຊາດ 5 ປີ ຄ້ັງທີ VIII (2016-2020) ຄື: "ຊັບພະຍາກອນມະນຸດໄດ້ຮັບການພັດທະນາໃຫ້ມີ
ຄຸນນະພາບ ໃກ້ຄຽງກັບພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນ, ເປັນກໍາລັງຜະລິດທີ່ເຂ້ັມແຂງ, ຕອບສະໜອງ
ໄດ້ຄວາມຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຫຼາຍຂ້ຶນ, ລະດັບການ
ສຶກສາທົ່ວໄປຂອງພົນລະເມືອງລາວຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ, ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການບໍລິ 
ການດ້ານສາທາລະນະສຸກທີ່ມີຄຸນນະພາບຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ມີອາຍຸຍືນສະເລ່ຍສູງກວ່າ 75 
ປີ"; ພ້ອມດຽວກັນນ້ັນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກໍໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍເນ້ືອໃນຈິດໃຈ
ຂອງວິໄສທັດຂ້າງເທິງ ໂດຍໄດ້ກໍານົດວິໄສທັດໄວ້ ໃນແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ 
ແລະ ກິລາ 5 ປີ ຄ້ັງທີ VIII (2016-2020) ເພ່ືອໃຫ້ບັນລຸດ່ັງນ້ີ: "ຮອດປີ 2030 ພົນລະເມືອງ
ລາວທຸກຄົນໄດ້ຮັບການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບຢ່າງສະເໝີພາບ ແລະ ເທົ່າທຽມກັນເພ່ືອໃຫ້
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ພັດ ທະນາຕົນເອງກາຍເປັນພົນລະເມືອງດີຂອງຊາດ, ມີຄຸນສົມບັດ, ມີສຸຂະ 
ພາບເຂ້ັມແຂງ, ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດສູງ, ມີຄວາມເປັນມືອາຊີບເພ່ືອພັດທະນາປະເທດ
ຊາດໃຫ້ສີວິໄລຍືນຍົງ ສາມາດເຊ່ືອມໂຍງ, ແຂ່ງຂັນກັບພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນໄດ້". 

ຈາກວິໄສທັດດ່ັງກ່າວນ້ັນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນໄດ້ວ່າ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະ 
ນຸດ ແມ່ນປັດໄຈສໍາຄັນທີ່ສຸດ ຕັດສິນການພັດທະນາປະເທດຊາດໂດຍລວມ ເຊ່ິງເປັນພັນ 
ທະຂອງປວງຊົນໃນຊາດຕ້ອງໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ປະກອບສ່ວນຢ່າງເຕັມກໍາລັງ ຕ່ໍການ
ພັດທະນາປະເທດຊາດ ແລະ ຍັງເປັນພັນທະຕ່ໍສາກົນໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດເພ່ືອເຊ່ືອມໂຍງ, ແລກປ່ຽນ ແລະ ແຂ່ງຂັນອີກດ້ວຍ.  

ຍຸດທະສາດການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດແຫ່ງຊາດ ຮອດປີ 2025 ກວມເອົາ 
6 ຂົງເຂດວຽກງານສໍາຄັນຄື: (1) ດ້ານການເມືອງ-ແນວຄິດ, (2) ດ້ານການກ່ໍສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມ
ຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, (3) ດ້ານການສຶກສາ ແລະ ທັກສະວິຊາຊີບ, (4) ດ້ານ
ສຸຂະພາບ ແລະ ພະລານາໄມ, (5) ດ້ານແຮງງານ ແລະ (6) ດ້ານວັດທະນະທໍາ. ຂະນະດຽວ
ກັນ ຍຸດທະສາດນ້ີ ໄດ້ວາງທິດທາງ, ເປ້ົາໝາຍ ແລະ ຈຸດສຸມຍຸດທະສາດ ຮອດປີ 2025 ໃຫ້

MOES



 

217 

ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການປ່ຽນແປງຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນແຕ່ລະ
ໄລຍະ. 

 
ດ້ານສາທາລະນະສຸກ 

 
ດ້ານວັດທະນະທໍາ 
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ພາກທີ IV ການພັດທະນາວຽກງານກິລາກາຍະກໍາ 
23. ວຽກງານກິລາມວນຊົນ 

ໂດຍ: ສີທາດ ຈັນທະບລູ ີ
23.1 ປະຫວັດຄວາມເປນັມາຂອງກົມກິລາມວນຊົນ 

� ກ່ອນການປົດປ່ອຍປະເທດຊາດ ກົມກິລາມວນຊົນ ແມ່ນເອ້ີນຊ່ືວ່າ: ກົມກິລາ
ຍຸວະຊົນ ແລະ ສິລະປະ ແມ່ນກົມໜຶ່ງຂ້ຶນກັບກະຊວງສຶກສາທິການ, ທີ່ຖືກສ້າງ 
ຕ້ັງຂ້ຶນ ໃນປີ 1954. 

� ຫັຼງປົດປ່ອຍປະເທດຊາດ ປີ 1975 ແມ່ນເອ້ີນຊ່ືວ່າ: ກົມກິລາ-ກາຍະສຶກສາ ແລະ 
ສິລະປະສຶກສາ ແມ່ນກົມໜຶ່ງຂ້ຶນກັບກະຊວງສຶກສາທິການ, ກິລາ ແລະ ທໍາມະ
ການ ໂດຍມີລາຍຊ່ືຫົວໜ້າກົມກິລາ-ກາຍະສຶກສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ ຄືດ່ັງນ້ີ: 

1) ປີ 1975-1978 ທ່ານທິດຄໍາຜົງ ບຸນທິປັນໂຍ ເປັນຫົວໜ້າກົມ. 
2) ປີ 1978-1980 ທ່ານສົມທອງ ມ່ັງໜໍ່ເມກ ເປັນຫົວໜ້າກົມ. 
3) ປີ 1980-1983 ທ່ານບຸນຍູ້ ຊຸມພົນພັກດີ ເປັນຫົວໜ້າກົມ. 
4) ປີ 1983-1989 ທ່ານຈັນເພັງ ສີລັດຕະນະ ເປັນຫົວໜ້າກົມ. 
5) ປີ 1989-1993 ທ່ານກໍລະກັນ ເປັນຫົວໜ້າກົມ. 
6) ປີ 1993 ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງໄດ້ມີການປັບປຸງຄືນໃໝ່ 

� ໃນປີ 1993 ກົມກິລາ-ກາຍະສຶກສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ ໄດ້ຍ້າຍໄປຂ້ຶນກັບ 
ສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຕາມໜັງສືແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 654/ສສ-93, 
ລົງວັນທີ 27 ຕຸລາ (10) 1993 ແລ້ວປ່ຽນຊ່ືເປັນ ຄະນະກໍາມະການກິລາແຫ່ງຊາດ 
ຕາມດໍາລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 68/ນຍ, ລົງວັນທີ 3/5/1993 ວ່າ
ດ້ວຍການຈັດຕ້ັງຂອງຄະນະກໍາມະການກິລາແຫ່ງຊາດ ໂດຍແມ່ນທ່ານຄໍາຜອງ 
ພັນວົງສາ ກໍາມະການສູນກາງພັກ ເປັນປະທານຄະນະກໍາມະການກິລາແຫ່ງຊາດ. 
ກົມກິລາມວນຊົນ ຂ້ຶນກັບຄະນະກໍາມະການກິລາແຫ່ງຊາດ, ສໍານັກງານນາຍົກ 
ລັດຖະມົນຕີ. 

� ແຕ່ປີ 1998-2010 ແມ່ນ ທ່ານ ປອ ພູທອງ ແສງອາຄົມ ເປັນປະທານ ຄະນະກໍາ
ມະການກິລາແຫ່ງຊາດ ໂດຍມີ ທ່ານ ຫົວໜ້າກົມກິລາມວນຊົນປະຕິບັດໜ້າທີ່
ຕາມລໍາດັບມາຄື: 
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� ປີ 1993-2000 ທ່ານ ທອງມາ ຕຸລິຫົງ ເປັນຫົວໜ້າກົມ. 
� ປີ 2000-2009 ທ່ານ ອ່ອນສີ ພາມີໄຊ ເປັນຫົວໜ້າກົມ. 
� 2009-2010 ທ່ານ ສີທາດ ຈັນທະບູລີ ເປັນຫົວໜ້າກົມ. 
� ປີ 2010 ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງໄດ້ມີການປັບປຸງຄືນໃໝ່ 
� ປີ 2010 ກົມກິລາມວນຊົນ ແມ່ນກົມໜຶ່ງຂ້ຶນກັບກະຊວງສຶກສາທິການ 

ແລະ ກິລາ. 
� ປີ 2010-ປັດຈຸບັນ ທ່ານ ສີທາດ ຈັນທະບູລີ ເປັນຫົວໜ້າກົມ. 
� ກົມກິລາມວນຊົນ ໄດ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນຕາມ 2 ວຽກໃຫຍ່ຄື: 
1) ວຽກງານການພັດທະນາ ກິລາ-ກາຍະກໍາມວນຊົນ ໄປຕາມທິດທາງ, 

ແນວທາງ ກໍຄືມະຕິຄໍາສ່ັງ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກຕາມ 4 ວຽກຄື: 
� ການພັດທະນາ ກິລາ-ກາຍະກໍາເພ່ືອສຸຂະພາບ. 
� ການພັດທະນາ ກິລາ-ກາຍະກໍາຂ້ັນພ້ືນຖານ 
� ການພັດທະນາ ກິລາ-ກາຍະກໍາ ພື້ນເມືອງ 
� ການພັດທະນາ ກິລາ-ກາຍະກໍາ ຄົນພິການ 

2) ຈັດຕ້ັງການເຄ່ືອນໄຫວ ກິລາ-ກາຍະກໍາມວນຊົນ ໄປຕາມພາລະບົດບາດ, 
ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດຂອງຕົນເຊ່ັນ: ສ້າງຂະບວນການເຄ່ືອນໄຫວຫັດ
ກາຍະບໍລິຫານ, ອອກກໍາລັງກາຍ, ຫ້ິຼນກິລາ-ກາຍະກໍາມວນຊົນຢູ່ໃນ
ສັງຄົມ, ຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາປະຈໍາປີ, ແຂ່ງຂັນກິລາວັນບຸນປະເພນີ ແລະ 
ແຂ່ງຂັນກິລາວັນບຸນສໍາຄັນຕ່າງໆ ຂອງຊາດ ແລະ ສາກົນ ແລະ ເຜີຍແຜ່
ການພັດທະນາກິລາ-ກາຍະກໍາມວນຊົນໃຫ້ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, 
ເມືອງ, ບ້ານ, ແລະ ບັນດາບໍລິສັດ, ໂຮງຈັກໂຮງງານ; ສ້າງຂະບວນ
ການເຄ່ືອນໄຫວຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາ-ກາຍະກໍາມວນຊົນ ໃຫ້ເປັນ
ຂະບວນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຢູ່ໃນສັງຄົມລາວໃນແຕ່ລະດ້ານ ດ່ັງນ້ີ: 

ກ. ວຽກງານກິລາ-ກາຍະກໍາເພ່ືອສຸຂະພາບ 
� ສ່ົງເສີມ ມວນຊົນທຸກເພດ, ທຸກໄວ ເຂ້ົາຮ່ວມຫັດກາຍະບໍລິຫານ, ການອອກ 

ກໍາລັງກາຍ, ການຫ້ິຼນກິລາ-ກາຍະກໍາ ແລະ ເຂ້ົາຮ່ວມສ້າງຂະບວນການເຄ່ືອນ 
ໄຫວຈັດກິດຈະກໍາວັນບູນສໍາຄັນຕ່າງໆຂອງຊາດ ແລະ ສາກົນໃຫ້ໄດ້ 30% 
ຂອງພົນລະເມືອງລາວໃນປີ 2020. 
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� ການເຄ່ືອນໄຫວກິດຈະກໍາໃນການຝຶກແອບ, ການຫັດກາຍະບໍລິຫານ, ການ
ອອກກໍາລັງກາຍ ແລະ ການຫ້ິຼນກິລາ ເພ່ືອຊຸກຍູ້, ສ່ົງເສີມມວນຊົນ ທຸກເພດ, ທຸກ
ໄວ ໃນສັງຄົມໃຫ້ມີສຸຂະພາບທີ່ສົມບູນແຂງແຮງ ທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ 
ແລະ ເປັນພ້ືນຖານຂອງການພັດທະນາຄຸນນະພາບຊີວິດ, ເປັນການອອກແຮງ
ງານທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍມີຄວາມເຂ້ັມແຂງ, ມີຄວາມທົນທານ
ຕ່ໍການອອກແຮງງານໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ. ນອກຈາກນ້ີ ຍັງເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ຫ້ິຼນກິລາ 
ຫືຼ ອອກກໍາລັງກາຍສະໝໍ່າສະເໝີມີຄວາມຮູ້ສຶກດີຂ້ຶນທາງດ້ານອາລົມຈິດໃຈ, 
ມັນສະໝອງໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງແຂງແຮງ, ຊ່ຶງສະແດງອອກ ດ້ວຍການ
ເຂ້ົາຮ່ວມການເຄ່ືອນໄຫວ ສ້າງຂະບວນການຈັດກິດ ຈະກໍາການແຂ່ງຂັນກິລາ
ເພ່ືອສຸຂະພາບປະຈໍາປີ, ກິລາວັນບຸນສໍາຄັນຕ່າງໆຂອງຊາດ ແລະ ສາກົນ. 

ການຈັດກິດຈະກໍາການແຂ່ງຂັນກິລາ ເພ່ືອສະເຫີຼມສະຫຼອງວັນກິລາ-ກາຍະກໍາ
ແຫ່ງຊາດ ແຕ່ປີ 2000 ຫາ 2015. 
� ຄ້ັງທີ 1 ຈັດຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃນ ປີ 2000 ໃນໂອກາດຄົບຮອບ 34 ປີ 

ແຫ່ງການສ້າງຕ້ັງວັນກິລາ-ກາຍຍໍາກໍາແຫ່ງຊາດ ລວມມີ 5 ປະເພດກິລາ, ແຂ່ງ 
ຂັນຈາກ 17 ແຂວງ, ມີຈໍານວນພົນເຂ້ົາຮ່ວມທັງໝົດ 430 ຄົນ. 

� ຄ້ັງທີ 2 ຈັດຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຢູ່ແຂວງຄໍາມວ່ນ ໃນປີ 2001 ການ
ແຂ່ງຂັນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນມີ 4 ປະເພດກິລາ, ຢູ່ແຂວງຄໍາມ່ວນມີ 8 ປະ 
ເພດກິລາ ໂດຍການເປັນເຈົ້າພາບຮ່ວມຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ, ມີຈໍານວນ
ພົນເຂ້ົາຮ່ວມທັງໝົດ 460 ຄົນ. 

� ຄ້ັງທີ 3 ຈັດຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ປີ 2002 06 ປະເພດກິລາ, ມີ 08 ແຂວງ 
ແລະ 02 ສະຖາບັນເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ, ມີຈໍານວນພົນເຂ້ົາຮ່ວມທັງໝົດ 
870 ຄົນ. 

� ຄ້ັງທີ 4 ຈັດຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ປີ 2003 ຄົບຮອບ 38 ປີ, ມີ 07 ປະເພດ
ກິລາ, ມີ 14 ແຂວງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເຂ້ົາຮ່ວມ ມີຈໍານວນພົນເຂ້ົາ
ຮ່ວມທັງໝົດ 630 ຄົນ. 

� ຄ້ັງທີ 5 ຈັດຢູ່ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ປີ 2004 ຄົບຮອບ 38 ປີ, ມີ 07 ປະເພດກິລາ, 
ມີຈໍານວນພົນເຂ້ົາຮ່ວມແຂ່ງຂັນທັງໝົດ 892 ຄົນ. 

MOES
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� ຄ້ັງທີ 6 ປີ 2005 (ບ່ໍໄດ້ຈັດ ເພາະວ່າບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ເຂ້ົາຮ່ວມ
ກິລາແຫ່ງຊາດ) ຄ້ັງທີ VII ຢູ່ທີ່ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ. 

� ຄ້ັງທີ 7 ຈັດຢູ່ແຂວງວຽງຈັນ ປີ 2006 ຄົບຮອບ 40 ປີ, ມີບັນດາແຂວງໃນຂອບ
ເຂດທົ່ວປະເທດເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນທັງໝົດ 960 ຄົນ. 

� ຄ້ັງທີ 8 ຈັດຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ ປີ 2007 ມີ 7 ປະເພດກິລາ, ມີບັນດາແຂວງໃນ
ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດເຂ້ົາຮ່ວມແຂ່ງຂັນທັງໝົດ 1.704 ຄົນ. 

� ຄ້ັງທີ 9 ຈັດຢູ່ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ປີ 2010 ຄົບຮອບ 44 ປີ, ມີ 10 ປະເພດກິລາ, 
ມີຈໍານວນພົນຮ່ວມທັງໝົດ 1.200 ຄົນ. 

� ຄ້ັງທີ 10 ຈັດງານຊຸມນຸມມິດຕິງໃຫຍ່ ປີ 2011 (ເລ່ົາມູນເຊ້ືອ) ຄົບຮອບ 45 ປີ
ຢູ່ທີ່ຫໍວັດທະນະທໍາແຫ່ງຊາດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. 

� ປີ 2012. ຈັດຢູ່ແຂວງຄໍາມ່ວນຄົບຮອບ 46 ປີ, ມີ 10 ປະເພດກິລາ, ມີຈໍາ
ນວນພົນເຂ້ົາຮ່ວມທັງໝົດ 1.528 ຄົນ. 

� ສໍາລັບປີ 2013 ຈັດກິດຈະກໍາອອກກໍາລັງກາຍທົ່ວປະເທດ ເພ່ືອສະເຫີຼມ 
ສະຫຼອງວັນກິລາ-ກາຍະກໍາແຫ່ງຊາດວັນທີ 13 ກໍລະກົດ 1966 ໃຫ້ມີບັນຍາ 
ກາດຟົດຟ້ືນມ່ວນຊ່ືນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຊ່ຶງມີພ່ໍແມ່ປະຊາຊົນ, ນັກຮຽນ-
ນັກສຶກສາ, ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ ເຂ້ົາຮ່ວມທັງໝົດ 46.324ຄົນ, 
ຍິງ 28.690 ຄົນ. 

� ໃນປີ 2014 ໄດ້ຈັດຕ້ັງສະເຫີຼມສະຫຼອງວັນກິລາ-ກາຍະກໍາແຫ່ງຊາດຄົບຮອບ 
48 ປີ, ວັນໂອແລມປິກແຫ່ງຊາດຄົບຮອບ 36 ປີ ແລະ ວັນໂອແລມປິກສາກົນ
ຄົບຮອບ 120 ປີ ຢ່າງເປັນຂະບວນຟົດຟ້ືນ ເຊ່ັນ: ປະເພດກິລາບານເຕະ, ກະ 
ຕ້ໍ, ບານສ່ົງ, ເປຕັງ, ດອກປິກໄກ່, ປິງປອງ, ຊ່ວງເຮືອປະເພນີ, ແຂ່ງລົດຖີບ
ທາງລຽບ, ເຕະ ບານຟຸດຊໍ ນອກນ້ັນຍັງໄດ້ສ້າງຂະບວນການອອກກໍາລັງກາຍ
ເພ່ືອສຸຂະພາບຂອງມວນຊົນ ເຊ່ັນ: ຍ່າງເພ່ືອສຸຂະພາບ, ແລ່ນມິນິມາລາທອນ, 
ຫັດກາຍະບໍລິຫານ ແລະ ເຕ້ັນແອໂຣບິກເພ່ືອສຸຂະພາບ, ຂ່ີລົດຖີບເພ່ືອ 
ສຸຂະພາບ, ຊ່ຶງມີຈໍານວນພົນໃນທົ່ວປະເທດເຂ້ົາຮ່ວມທັງໝົດ 42.221 ຄົນ, 
ຍິງ 22.874 ຄົນ. 

� ໃນປີ 2015 ໄດ້ຈັດຕ້ັງການສະເຫີຼມສະຫຼອງວັນກິລາ-ກາຍະກໍາແຫ່ງຊາດ ຄົບ 
ຮອບ 49 ປີ, ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ບັນດາກະຊວງ, ບໍລິສັດ, ໂຮງຈັກ
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ໂຮງງານ ໄດ້ສ້າງຂະບວນການຈັດກິດຈະກໍາການຫັດກາຍະບໍລິຫານ, ການ
ອອກກໍາລັງກາຍ ແລະ ການແຂ່ງຂັນກິລາ-ກາຍະກໍາມວນຊົນ ຢ່າງເປັນຂະ 
ບວນຟົດຟ້ືນມີຈໍານວນພົນເຂ້ົາຮ່ວມທັງໝົດ 61.930 ຄນົ, ຍິງ 29.186 ຄົນ. 

ຂ. ວຽກງານ ກິລາ-ກາຍະກໍາຂັ້ນພ້ືນຖານ 
� ສ່ົງເສີມການເຄ່ືອນໄຫວ ສ້າງສະໂມສອນກິລາ-ກາຍະກໍາຂ້ັນພ້ືນຖານຢູ່ໃນຂ້ັນ

ບ້ານ/ກຸ່ມບ້ານ, ເມືອງ 30% ໃນຂ້ັນບ້ານ/ກຸ່ມບ້ານ, ເມືອງ ໃນປີ 2020. 
� ສ້າງຂະບວນການເຄ່ືອນໄຫວກິລາ-ກາຍະກໍາຂ້ັນພ້ືນຖານ ເພ່ືອສ້າງສະໂມ 

ສອນກິລາ-ກາຍະກໍາຂ້ັນພ້ືນຖານຢູ່ຂ້ັນບ້ານ, ຊຸມຊົນ, ຂ້ັນເມືອງ, ຂ້ັນແຂວງ 
ແລະ ນະຄອນຫຼວງໃນທົ່ວປະເທດຢ່າງແຂງແຮງ ເພ່ືອເເນໃສ່ການເຄ່ືອນໄຫວ
ສ້າງຂະບວນການຈັດກິດຈະກໍາການແຂ່ງຂັນກິລາຂ້ັນພ້ືນຖານປະຈໍາປີ, ກິລາ
ວັນບຸນສໍາຄັນຕ່າງໆຂອງຊາດຂອງສາກົນ ໂດຍປະຕິບັດໄດ້ຕາມກົດລະບຽບ 
ແລະ ກະຕິກາທີ່ວາງໄວ້, ເພ່ືອສ້າງຄວາມຊໍານິຊໍານານ, ສ້າງປະສົບການທາງ
ດ້ານເຕັກນິກ, ຍຸດທະວິທີ ແລະ ເຕັກນິກການຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາຂ້ັນ
ພ້ືນຖານ ທີ່ເປັນທີ່ນິຍົມຊົມຊອບຂອງມວນຊົນໃນທົ່ວສັງຄົມ ເພ່ືອກ້າວເຂ້ົາ
ຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາ-ກາຍະກໍາ ລະດັບຊາດ, ອະນຸພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນ; 
ນໍາເອົາກຽດສັກສີ ແລະ ຊ່ືສຽງມາສູ່ຂະແໜງການ ແລະ ປະເທດຊາດ. 

ການເຂົ້າຮ່ວມງານແຂ່ງຂັນກິລາ ມະຫະກໍາກິລາແຫ່ງຊາດ ແຕ່ປີ 1985 ຫາ ປີ 
2015 
� ຄ້ັງທີ I ໄດ້ຈັດຂ້ຶນທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປີ 1985 ມີ 12 ປະເພດກິລາ, ມີ

ຄະນະນໍາ, ຄູຝຶກ, ກໍາມະການຕັດສິນ ແລະ ນັກກິລາເຂ້ົາຮ່ວມທັງໝົດ 620 
ຄົນ, ຍິງ 120 ຄົນ, ມີ 5 ແຂວງ ແລະ 8 ກະຊວງເຂ້ົາຮ່ວມ. 

� ຄ້ັງທີ II ຈັດຂ້ຶນທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ປີ 1987 ມີ 12 ປະເພດກິລາ, ມີ
ຄະນະນໍາ, ຄູຝຶກ, ກໍາມະການຕັດສິນ ແລະ ນັກກິລາເຂ້ົາຮ່ວມທັງໝົດ 1.376 
ຄົນ, ຍິງ 350 ຄົນ, ມີ 7 ແຂວງ ແລະ 9 ກະຊວງເຂ້ົາຮ່ວມ. 

� ຄ້ັງທີ III ຈັດຂ້ຶນທີ່ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ປີ 1991 ມີ 11 ປະເພດກິລາ, ມີຄະນະນໍາ, 
ຄູຝຶກ, ກໍາມະການຕັດສິນ ແລະ ນັກກິລາເຂ້ົາຮ່ວມທັງໝົດ 920 ຄົນ, ຍິງ 250 
ຄົນ, ມີ 9 ແຂວງເຂ້ົາຮ່ວມ.  
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� ຄ້ັງທີ IV ຈັດຂ້ຶນທີ່ແຂວງຈໍາປາສັກ, ປີ 1994 ມີ 11 ປະເພດກິລາ, ມີຄະນະ 
ນໍາ, ຄູຝຶກ, ກໍາມະການຕັດສິນ ແລະ ນັກກິລາເຂ້ົາຮ່ວມທັງໝົດ 1.600 ຄົນ, 
ຍິງ 370 ຄົນ, ມີ 9 ແຂວງເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ. 

� ຄ້ັງທີ V ຈັດຂ້ຶນທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ປີ 1997 ມີ 14 ປະເພດກິລາ, ມີຄະນະ
ນໍາ, ຄູຝຶກ, ກໍາມະການຕັດສິນ ແລະ ນັກກິລາເຂ້ົາຮ່ວມທັງໝົດ 1.668 ຄົນ, 
ຍິງ 430 ຄົນ, ມີ 10 ແຂວງເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ. 

� ຄ້ັງທີ VI ຈັດຂ້ຶນທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປີ 2000 ມີ 28 ປະເພດກິລາ, ມີ
ຄະນະນໍາ, ຄູຝຶກ, ກໍາມະການຕັດສິນ ແລະ ນັກກິລາເຂ້ົາຮ່ວມທັງໝົດ 3.210 
ຄົນ, ຍິງ 1.300 ຄົນ, ມີ 18 ແຂວງເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ. 

� ຄ້ັງທີ VII ຈັດຂ້ຶນທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ປີ 2005 ມີ 22 ປະເພດກິລາ, ມີ
ຄະນະນໍາ, ຄູຝຶກ, ກໍາມະການຕັດສິນ ແລະ ນັກກິລາເຂ້ົາຮ່ວມທັງໝົດ 3.257
ຄົນ, ຍິງ 1.300 ຄົນ, ມີ 16 ແຂວງເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ. 

� ຄ້ັງທີ VIII ຈັດຂ້ຶນທີ່ແຂວງຈໍາປາສັກ, ປີ 2008 ມີ 24 ປະເພດກິລາ, ມີຄະນະ
ນໍາ, ຄູຝຶກ, ກໍາມະການຕັດສິນ ແລະ ນັກກິລາເຂ້ົາຮ່ວມທັງໝົດ 6.918 ຄົນ, 
ຍິງ 1.400 ຄົນ, ມີ 16 ແຂວງເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ. 

� ຄ້ັງທີ IX ຈັດຂ້ຶນທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ປີ 2011 ມີ 25 ປະເພດກິລາ, ມີຄະນະ
ນໍາ, ຄູຝຶກ, ກໍາມະການຕັດສິນ ແລະ ນັກກິລາເຂ້ົາຮ່ວມທັງໝົດ 6.084 ຄົນ, 
ຍິງ 1.333 ຄົນ, ມີ 16 ແຂວງ ແລະ 3 ກະຊວງເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ. 

� ຄ້ັງທີ X ຈັດຂ້ຶນຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ, ປີ 2014 ແຂ່ງຂັນ 25 ປະເພດກິລາ, ມີ
ຄະນະນໍາ, ຄູຝຶກ, ກໍາມະການຕັດສິນ ແລະ ນັກກິລາເຂ້ົາຮ່ວມທັງໝົດ 6.345 
ຄົນ, ຍິງ 1.435 ຄົນ. 

ຄ. ວຽກງານກິລາ-ກາຍະກໍາ ພ້ືນເມືອງ 
ວຽກງານກິລາ-ກາຍະກໍາພ້ືນເມືອງ ແມ່ນການເຄ່ືອນໄຫວ ການສ້າງຂະບວນການ

ຈັດກິດຈະກໍາການແຂ່ງຂັນກິລາ-ກາຍະກໍາພ້ືນເມືອງ ຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜ່ົາ 
ໂດຍປະຕິບັດຕາມຮີດຄອງວັນບຸນປະເພນີທີ່ເຄີຍມີມູນເຊ້ືອອັນດີງາມ ເຊ່ັນ: ບຸນພະ 
ທາດຫຼວງວຽງຈັນ, ບຸນວັດພູແຂວງຈໍາປາສັກ, ບຸນຊ້າງແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ບຸນກິນ
ຈຽງຊາວເຜ່ົາມ້ົງ, ບຸນປີໃໝ່ລາວ, ບຸນບ້ັງໄຟ, ບຸນອອກພັນສາ ຊ່ຶງໃນແຕ່ລະງານບຸນ
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ປະເພນີດ່ັງກ່າວກໍມີການຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາ-ກາຍະກໍາພ້ືນເມືອງ ເຊ່ັນ: ງານບຸນ
ອອກພັນສາກໍມີການແຂ່ງຂັນຊ່ວງເຮືອປະເພນີຕາມທ້ອງຖ່ິນຕ່າງໆ ໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມການ 
ເຄ່ືອນໄຫວ ຈັດກິດຈະກໍາການແຂ່ງຂັນກິລາ-ກາຍະກໍາພ້ືນເມືອງກັບບັນດາປະເທດທີ ່
ມີການພົວພັນຮ່ວມມືແລກປ່ຽນທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ ແລະ ມີຊາຍແດນຕິດຈອດກັນ. 

ການຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາພ້ືນເມືອງທົ່ວປະເທດ ແຕ່ປີ 1999 ຫາ ປີ 2016 
� ປີ 1999 ງານແຂ່ງຂັນກິລາໝາກຂ່າງ, ໜ້າເກັກ ຈັດຂຶ້ນທີ່ແຂວງວຽງຈັນມີ 2 

ປະເພດກິລາ, ມີຄະນະນໍາ ແລະ ນັກກິລາເຂ້ົາຮ່ວມທັງໝົດ 330 ຄົນ, ຍິງ 25 
ຄົນ, ມີ 4 ແຂວງເຂ້ົາຮ່ວມ. 

� ປີ 2000 ງານແຂ່ງຂັນກິລາໝາກຂ່າງ, ໜ້າເກັກຈັດຂຶ້ນທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ມີ 2 ປະເພດກິລາ, ມີຄະນະນໍາ ແລະ ນັກກິລາເຂ້ົາຮ່ວມທັງໝົດ 350 ຄົນ, ຍິງ 
30 ຄົນ, ມີ 4 ແຂວງເຂ້ົາຮ່ວມ. 

� ຄ້ັງທີ I ຈັດຂ້ຶນທີ່ແຂວງຊຽງຂວາງ, ປີ 2001 ມີ 2 ປະເພດກິລາ, ພາຍຫັຼງ
ສະຫຸຼບຖອດຖອນບົດຮຽນການແຂ່ງຂັນກິລາພ້ືນເມືອງທົ່ວປະເທດໃນປີ 2000, 
ກໍໄດ້ສືບຕ່ໍການຈັດຕັ້ງການແຂ່ງຂັນໃນແຕ່ລະປີ ດ່ັງນ້ີ: 

� ຄ້ັງທີ II ຈັດຂ້ຶນທີ່ແຂວງ ອຸດົມໄຊ, ປີ 2002 ມີ 2 ປະເພດກິລາ, ມີຄະນະນໍາ 
ແລະ ນັກກິລາເຂ້ົາຮ່ວມທັງໝົດ 450 ຄົນ, ຍິງ 55 ຄົນ, ມີ 5 ແຂວງເຂ້ົາຮ່ວມ. 

� ຄ້ັງທ ີIII ຈັດຂ້ຶນທີ່ແຂວງຫຼວງນ້ໍາທາ, ປີ 2003 ມີ 2 ປະເພດກິລາ, ມີຄະນະນໍາ 
ແລະ ນັກກິລາເຂ້ົາຮ່ວມທັງໝົດ 470 ຄົນ, ຍິງ 60 ຄົນ, ມີ 12 ແຂວງເຂ້ົາ
ຮ່ວມ. 

� ຄ້ັງທີ IV ຈັດຂ້ຶນທີ່ແຂວງບ່ໍແກ້ວ, ປີ 2004 ມີ 2 ປະເພດກິລາ, ມີຄະນະນໍາ 
ແລະ ນັກກິລາເຂ້ົາຮ່ວມທັງໝົດ 460 ຄົນ, ຍິງ 42 ຄົນ, ມີ 7 ແຂວງເຂ້ົາຮ່ວມ. 

� ຄ້ັງທີ V ຈັດຂ້ຶນທີ່ແຂວງຜ້ົງສາລີ, ປີ 2006 ມີ 2 ປະເພດກິລາ, ມີຄະນະນໍາ 
ແລະ ນັກກິລາເຂ້ົາຮ່ວມທັງໝົດ 500 ຄົນ, ຍິງ 50 ຄົນ, ມີ 16 ແຂວງເຂ້ົາ
ຮ່ວມ. 

� ຄ້ັງທີ VI ໄດ້ຈັດຂ້ຶນທີ່ແຂວງຫົວພັນ, ປີ 2007 ມີ 3 ປະເພດກິລາ, ມີຄະນະນໍາ 
ແລະ ນັກກິລາເຂ້ົາຮ່ວມທັງໝົດ 630 ຄົນ, ຍິງ 52 ຄົນ, ມີ 16 ແຂວງເຂ້ົາ
ຮ່ວມ. 
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� ຄ້ັງທີ VII ຈັດຂ້ຶນທີ່ແຂວງຊຽງຂວາງ, ປີ 2010 ມີ 4 ປະເພດກິລາ, ມີຄະນະນໍາ 
ແລະ ນັກກິລາເຂ້ົາຮ່ວມທັງໝົດ 710 ຄົນ, ຍິງ 150 ຄົນ, ມີ 16 ແຂວງເຂ້ົາ
ຮ່ວມ. 

� ຄ້ັງທີ VIII ໄດ້ຈັດຂ້ຶນທີ່ແຂວງເຊກອງ, ປີ 2012 ມີ 6 ປະເພດກິລາ ຄື: ໝາກ
ຂ່າງ, ໜ້າເກັກ, ກະຕ້ໍ, ມວຍລາວ, ກິລາໝາກແລ້ ແລະ ດຶງເຊືອກ, ມີຄະນະນໍາ 
ແລະ ນັກກິລາເຂ້ົາຮ່ວມທັງໝົດ 859 ຄົນ, ຍິງ 208 ຄົນ, ມີ 16 ແຂວງເຂ້ົາ
ຮ່ວມ. 

� ຄ້ັງທີ IX ໄດ້ຈັດຂ້ຶນທີ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໃນປີ 2013 ມີ 6 ປະເພດກິລາ ຄື: 
ໝາກຂ່າງ, ໜ້າເກັກ, ໝາກແລ້, ດຶງເຊືອກ, ຂ່ີໄມ້ໂຢກເຢກ ແລະ ເຮືອຊ່ວງ, ມີ
ຄະນະນໍາ ແລະ ນັກກິລາເຂ້ົາຮ່ວມທັງໝົດ 871 ຄົນ, ຍິງ 307 ຄົນ, ມີ 16 
ແຂວງເຂ້ົາຮ່ວມ. 

� ເລ່ີມແຕ່ປີ 2014 ການແຂ່ງຂັນກິລາພ້ືນເມືອງ ໄດ້ຫັນໄປເປັນກິດຈະກໍາຂອງ 
ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ໂດຍຕິດພັນກັບວັນບຸນສໍາຄັນຕ່າງໆຂອງຊາດ, 
ຂອງສາກົນ ແລະ ຄຽງຄູ່ກັບວຽກງານສາມສ້າງ. 

� ປີ 2015 ການສ້າງຂະບວນການເຄ່ືອນໄຫວຈັດກິດຈະກໍາແຂ່ງຂັນກິລາພ້ືນ 
ເມືອງປະຈໍາປີ, ວັນບຸນປະເພນີ, ວັນສໍາຄັນຕ່າງໆຂອງຊາດ ແລະ ຂອງສາກົນ 
ກໍຄືການແຂ່ງຂັນກິລາມິດຕະພາບກັບປະເທດໃກ້ຄຽງ ຂອງບັນດາແຂວງ, ນະ 
ຄອນຫຼວງໃນທົ່ວປະເທດມີຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມທັງໝົດ 52.074 ຄົນ, ຍິງ 15.507 ຄົນ. 

� ປີ 2016 ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ໃນທົ່ວປະເທດ ໄດ້ສ້າງຂະບວນການ 
ເຄ່ືອນໄຫວຈັດກິດຈະກໍາແຂ່ງຂັນກິລາພ້ືນເມືອງປະຈໍາປີ, ວັນບຸນປະເພນີ, ວັນ
ສໍາຄັນຕ່າງໆຂອງຊາດ, ຂອງສາກົນ ແລະ ແຂ່ງຂັນກິລາພ້ືນເມືອງ ມິດຕະພາບ
ກັບປະເທດໃກ້ຄຽງ ມີຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມທັງໝົດ 136.193 ຄົນ, ຍິງ 23.025 ຄົນ. 

ງ. ວຽກງານກິລາ-ກາຍະກໍາຄົນພິການ 
� ສ່ົງເສີມຄົນພິການໃຫ້ອອກມາຫັດກາຍະບໍລິຫານ, ອອກກໍາລັງກາຍ ແລະ ຫ້ິຼນ

ກິລາ-ກາຍະກໍາ ແລະ ເຂ້ົາຮ່ວມຂະບວນການເຄ່ືອນໄຫວແຂ່ງຂັນກິລາຄົນພິ 
ການຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 10% ຂອງຈໍານວນ
ຄົນພິການທັງໝົດ ໃນປີ 2020. 
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� ກິລາ-ກາຍະກໍາຄົນພິການ ແມ່ນການເຄ່ືອນໄຫວຈັດກິດຈະກໍາໃນການຝຶກ 
ແອບ, ການອອກກໍາລັງກາຍ, ການຫ້ິຼນກິລາ ເພ່ືອເປັນການໃຫ້ໂອກາດ, ຊຸກຍູ້, 
ສ່ົງເສີມການພັດທະນາທາງດ້ານສຸຂະພາບທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ອາລົມຈິດໃຈ
ຂອງຄົນພິການ ເພ່ືອເຂ້ົາຮ່ວມສ້າງຂະບວນການຈັດກິດຈະກໍາການແຂ່ງຂັນ
ກິລາຄົນພິການປະຈໍາປີ, ວັນບຸນສໍາຄັນຄົນພິການສາກົນ ແລະ ວັນບຸນສໍາຄັນ
ຕ່າງໆຂອງຊາດ ແລະ ສາກົນ, ສ່ົງເສີມຄົນພິການເຂ້ົາຮ່ວມງານແຂ່ງຂັນກິລາ
ຄົນພິການທົ່ວປະເທດ ແລະ ເຂ້ົາຮ່ວມງານແຂ່ງຂັນກິລາຄົນພິການລະດັບອານຸ
ພາກພ້ືນ (ASEAN PARA GA- MES), ພາກພ້ືນ (ASIAN PARA 
GAMES) ແລະ ລະດັບສາກົນ (PARA LYMPIC GAMES). 

ຈ. ວຽກງານການພົວພັນຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ 
� ໄດ້ມີການຮ່ວມມືກັບອົງການ ADDP, JICA ເພ່ືອພັດທະນາກິລາຄົນພິການ 

ແລະ ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ຊ່ຽວຊານ, ກໍາມະການຕັດສິນ ແລະ ຄູ
ຝຶກກິລາຄົນພິການຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. 

� ໄດ້ຮ່ວມມືກັບກິລາ-ກາຍະກໍາ ແຫ່ງ ສປ ຈີນ ກ່ຽວກັບກິລາ-ກາຍະກໍາມວນຊົນ 
(ກ່ຽວກັບການພັດທະນາກິລາ-ກາຍະກໍາເພ່ືອສຸຂະພາບ, ການພັດທະນາກິລາ-
ກາຍະກໍາຂ້ັນພ້ືນຖານ, ການພັດທະນາກິລາ-ກາຍຍະກໍາພ້ືນເມືອງ). 

� ໄດ້ມີການຮ່ວມມືກັບ ການກິລາແຫ່ງປະເທດອິນເດຍ ແລະ ສະຖານທູດອິນ
ເດຍ (EMBASSY OF INDIA IN LAO PDR) ກ່ຽວກັບປະເພດກິລາໂຍຄະ 
(YOGA). 

� ໄດ້ມີການພົວພັນຮ່ວມມືກັບອົງການອາກີຕົສ (AGITOS) ແຫ່ງປະເທດຍ່ີປຸ່ນ
ກ່ຽວກັບວຽກງານກິລາຄົນພິການ ພາລາແລມປິກສາກົນ (IPC). 

ການຈັດງານແຂ່ງຂັນກິລາຄົນພິການຢູ່ພາຍໃນປະເທດ 
� ໃນປີ 2011 ໄດ້ຈັດງານແຂ່ງຂັນກິລາຄົນພິການທົ່ວປະເທດ ຄ້ັງທີ I ທີ່ ແຂວງ

ຫຼວງພະບາງ ມີ 5 ປະເພດກິລາຄື: ກິລາປິງປອງ, ກິລາບານສ່ົງນ່ັງ, ກິລາແກວ່ງ
ຈານ, ກິລາເປຕັງ ແລະ ກິລາດອກປີກໄກ່, ມີຄະນະນໍາ ແລະ ນັກກິລາເຂ້ົາ
ຮ່ວມທັງໝົດ 833 ຄົນ, ຍິງ 145 ຄົນ. 
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� ໃນປີ 2013 ໄດ້ຈັດການແຂ່ງຂັນບານສ່ົງນ່ັງ (ກິລາສໍາລັບຄົນພິການ) ເປັນ
ການແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງສະມາຄົມຄົນພິການແຫ່ງຊາດ ພົບກັບສະໂມສອນ
ກິລາຄົນພິການ ໂກຈັງປະເທດເກົາຫີຼ ທີ່ສູນການແພດຟ້ືນຟູໜ້າທີ່ການ ມີຜູ້ເຂ້ົາ
ຮ່ວມທັງໝົດ 33 ຄົນ, ຍິງ 13 ຄົນ. 

� ໃນປີ 2014 ໄດ້ຈັດງານແຂ່ງຂັນກິລາຄົນພິການທົ່ວປະເທດຄ້ັງທີ II ທີ່ແຂວງ
ອຸດົມໄຊມີ 6 ປະເພດກິລາ, ໃນນ້ັນມີປະເພດກິລາສາທິດ 3 ປະເພດຄື: (1) 
ກິລາບານ ສ່ົງນ່ັງ, (2) ກິລາໂກນບານ, (3) ກິລາບານບ້ວງລ້ໍເລ່ືອນ; ປະເພດ
ກິລາແຂ່ງຂັນມີ 3 ປະເພດຄື: (1) ກິລາເປຕັງ, ກິລາດອກປີກໄກ່, (3) ກິລາ
ແກວ່ງຈານ, ມີຄະນະນໍາ, ຄູຝຶກ, ກໍາມະການຕັດສິນ ແລະ ນັກກິລາເຂ້ົາຮ່ວມ
ທັງໝົດ 232 ຄົນ, ຍິງ 45 ຄົນ. 

ການເຄື່ອນໄຫວແຂງ່ຂນັກລິາຄົນພິການຢູຕ່່າງປະເທດ 
ກ. ກິລາອາຊຽນພາຣາເກມ (ASEAN PARA GAMES) 
� ປີ 2001 ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາອາຊຽນພາຣາເກມຄ້ັງທີ I ຢູ່ທີ່ກົວລາລໍາເປີ, 

ປະເທດມາເລເຊຍ ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ 1 ປະເພດກິລາຄື: ກິລາລອຍນ້ໍາ, ມີ
ນັກກິລາພິການຂາ 3 ຄົນ, ຍິງ 0 ຄົນ. 

� ປີ 2003 ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາອາຊຽນພາຣາເກມຄ້ັງທີ II ຢູ່ທີ່ຮ່າໂນ້ຍ, ປະ 
ເທດຫວຽດນາມ ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ 1 ປະເພດກິລາຄື: ກິລາຍົກນ້ໍາໜັກ, ສ່ົງ
ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ 5 ລະດັບຊາຍ 2 ຄົນ, ຍິງ 3 ຄົນ, ໄດ້ຮັບຫຼຽນເງິນ 3 ຫຼຽນ, 
ແລະ ຫຼຽນທອງ 2 ຫຼຽນ. 

� ປີ 2005 ເຂ້ົາຮວ່ມການແຂ່ງຂັນກິລາອາຊຽນພາຣາເກມຄ້ັງທີ III ຢູ່ທີ່ກຸງມະນີລາ, 
ປະເທດຟີລິບປິນ ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ 1 ປະເພດກິລາຄື: ກິລາຍົກນ້ໍາໜັກ,ສ່ົງ
ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ 4 ລະດັບຊາຍ 2 ຄົນ, ຍິງ 2 ຄົນ,ໄດ້ຮັບຫຼຽນທອງ 1 ຫຼຽນ, 
ຫຼຽນເງິນ 2 ຫຼຽນ. 

� ປີ 2007 ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາອາຊຽນພາຣາເກມຄ້ັງທີ IV ຢູ່ທີ່ນະຄອນ
ລາຊະສີມາ, ປະເທດໄທ ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ 6 ປະເພດກິລາຄື: ກິລາແລ່ນ-
ລານ (ພິການຂາ), ກິລາລອຍນ້ໍາ (ພິການຂາ), ກິລາໂກນບານ (ຍິງ) ພິການຕາ,
ກິລາຍົກນ້ໍາໜັກ (ພິການຂາໂປລິໂອ), ກິລາດອກປີກໄກ່ (ພິການຂາ) ແລະ ກິລາ
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ບານບ້ວງລ້ໍເລ່ືອນ, ມີນັກກິລາເຂ້ົາຮ່ວມທັງໝົດ 25 ຄົນ, ຊາຍ 9 ຄົນ, ຍິງ 16 ຄົນ, 
ໄດ້ຮັບ 1 ຫຼຽນເງິນຈາກກິລາຍົກນ້ໍາໜັກ (ພິການຂາໂປລິໂອ), 3 ຫຼຽນທອງຈາກ: 
ກິລາແລ່ນ 100 ແມັດ (ຍິງ), ກິລາລອຍນ້ໍາ (ລອຍກົບ 100 ແມັດ) ແລະກິລາໂກນ
ບານ(ຍິງ) ພິການຕາ. 

� ປີ 2009 ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາອາຊຽນພາຣາເກມຄ້ັງທີ V ຢູ່ທີ່ກົວລາລໍາເປີ, 
ປະເທດມາເລເຊຍ ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ 3 ປະເພດກິລາຄື: ກິລາຍົກນ້ໍາໜັກ 
(ພິການຂາໂປລິໂອ), ກິລາບານສ່ົງນ່ັງ-ຊາຍ (ພິການຂາ) 12 ຄົນ ແລະ ກິລາ
ບານບ້ວງລ້ໍເລ່ືອນ, ໄດ້ຮັບ 1 ຫຼຽນເງິນ, 1 ຫຼຽນທອງຈາກກິລາຍົກນ້ໍາໜັກ (ພິການ
ຂາໂປລິໂອ) ລຸ້ນ 48 Kg (ຊາຍ) ຍົກໄດ້ 155 Kg ແລະ ລຸ້ນ 67,5 Kg (ຊາຍ) 
ຍົກໄດ້ 140 Kg.  

� ປີ 2011 ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາອາຊຽນພາຣາເກມຄ້ັງທີ VI ຢູ່ທີ່ໂຊໂລ, 
ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ 2 ປະເພດກິລາຄື: ກິລາຍົກນ້ໍາໜັກ 
ແລະ ກິລາລອຍນ້ໍາ, ໄດ້ຮັບ 1 ຫຼຽນເງິນປະເພດກິລາຍົກນ້ໍາໜັກ (ພິການຂາໂປລິ
ໂອ) ລຸ້ນ 48 Kg (ຊາຍ), 1 ຫຼຽນທອງ ຈາກກິລາລອຍນ້ໍາ (ຍິງ). 

� ປີ 2013 ເຂ້ົາຮວ່ມການແຂ່ງຂັນກິລາອາຊຽນພາຣາເກມຄ້ັງທີ VII ຢູ່ທີ່ເນປີດໍ, 
ປະເທດມຽນມາ ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ 4 ປະເພດກິລາຄື: ກິລາຍົກນ້ໍາໜັກ, ກິລາ
ລອຍນ້ໍາ, ກິລາແລ່ນ-ລານ, ກິລາໂກນບານ, ຍາດມາໄດ້ 3 ຫຼຽນເງິນ 3 ຫຼຽນທອງ, 
ມີຄະນະນໍາ, ນັກກິລາ, ຄູຝຶກ ເຂ້ົາຮ່ວມທັງໝົດ 34 ຄົນ ແລະ ໄດ້ອັນດັບທີ 9 ມີ 
10 ປະເທດເຂ້ົາຮ່ວມ. 

� ປີ 2015 ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາອາຊຽນພາຣາເກມຄ້ັງທີ VIII ຢູ່ທີ່ປະເທດ
ສິງກະໂປ ມີ 5 ປະເພດກິລາຄື: ກິລາແລ່ນ, ກິລາລອຍນ້ໍາ, ກິລາຍົກນ້ໍາໜັກ, ກິລາ
ໂກນບານ ແລະ ກິລາບານບ້ວງລ້ໍເລ່ືອນ ຍາດມາໄດ້ 2 ຫຼຽນເງິນ, 3 ຫຼຽນທອງ, ມີ
ຄະນະນໍາ, ນັກກິລາ, ຄູຝຶກ ເຂ້ົາຮ່ວມທັງໝົດ 80 ທ່ານ, ຍິງ 19 ທ່ານ. 

ຂ. ກິລາເອຊຽນພາຣາເກມ (ASIAN PARA GAMES, APC)  
� ປີ 1975 ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາເອຊຽນພາຣາເກມຄ້ັງທີ I ຢູ່ທີ່ ໂອອີຕາ, 

ປະເທດຍ່ີປຸ່ນ. 
� ປີ 1977 ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາເອຊຽນພາຣາເກມຄ້ັງທີ II ຢູ່ທີ່ ພາຣາມມາ

ຕາ, ປະເທດອົດສະຕຣາລີ. 

MOES
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� ປີ 1982 ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາເອຊຽນພາຣາເກມຄ້ັງທີ III ຢູ່ທີ່ ຊາຕິນ, ຮົງ
ກົງ. 

� ປີ 1986 ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາເອຊຽນພາຣາເກມຄ້ັງທີ IV ຢູ່ທີ່ ຈາກາຕາ 
ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ. 

� ປີ 1989 ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາເອຊຽນພາຣາເກມຄ້ັງທີ V ຢູ່ທີ່ ໂກເບ ປະ 
ເທດຍ່ີປຸ່ນໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ 2 ປະເພດກິລາຄື: ກິລາປ່ິງປ່ອງ (ຊາຍ), ກິ 
ລາຍິງປຶນ (ຊາຍ) ພິການຂາ. 

� ປີ 1991 ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາເອຊຽນພາຣາເກມຄ້ັງທີ VI ຢູ່ທີ່ ປັກກ່ິງ ສປ 
ຈີນ ໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ 1 ປະເພດກິລາຄື: ກິລາຍິງປືນ (ຊາຍ) ພິການຂາ. 

� ປີ 1999 ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາເອຊຽນພາຣາເກມຄ້ັງທີ VII ຢູ່ທີ ່ບາງກອກ, 
ປະເທດໄທ ໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ 6 ປະເພດກິລາຄື: ກິລາປິງປອງ (ຊາຍ) 
ພິການຂາ, ກິລາລອຍນ້ໍາ (ຍິງ) ພິການຂາ, ກິລາ ແລ່ນ-ລານ (ຊາຍ) ພິການຕາ 
ແລະຂາ, ກິລາຍົກນ້ໍາໜັກ (ຊາຍ), ກິລາຕີດອກປີກໄກ່ (ຊາຍ) ພິການຂາ, ກິລາ
ບານບ້ວງລ້ໍເລ່ືອນ (ຍິງ) ພິການຂາ. 

� ປີ 2002 ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາເອຊຽນພາຣາເກມຄ້ັງທີ VIII ຢູ່ທີ່ ບູຊານ, 
ປະເທດ ເກົາຫີຼໃຕ້ ໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ 1 ປະເພດກິລາຄື: ຍົກນ້ໍາໜັກຮຸ້ນ 
52 Kg (ຍິງ). 

� ປີ 2010 ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາເອຊຽນພາຣາເກມຄ້ັງທີ X ຢູ່ທີ່ ກວາງໂຈ, 
ປະເທດ ສປ ຈີນ ໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ 3 ປະເພດກິລາຄື: ກິລາໂກນບອນ 
(ພິການທາງດ້ານສາຍຕາ), ກິລາລອຍນ້ໍາ ແລະ ກິລາຍົກນ້ໍາໜັກ, ຍາດໄດ້ 1 ຫຼຽນ
ທອງຈາກປະເພດກິລາຍົກນ້ໍາໜັກ, ຍົກໄດ້ 155 Kg. 

ຄ. ກິລາພາຣາແລມປິກເກມ (PARA LYMPIC GAMES, IPC). 
� ປີ 2000 ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາພາຣາແລມປິກເກມຄ້ັງທີ 16 ຢູ່ທີ່ ຊິດນີ 

ປະເທດ ອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ 1 ປະເພດກິລາຄື: ຍົກນ້ໍາໜັກ
ນັກກິລາ 2 ຄົນ, ຍິງ 1 ຄົນ. 

� ປີ 2008 ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາພາຣາແລມປິກເກມຄ້ັງທີ 17 ຢູ່ທີ່ ນະຄອນ 
ຫຼວງປັກກ່ິງ, ສປ ຈີນ ໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ 1 ປະເພດກິລາຄື: ຍົກນ້ໍາໜັກ
ຍາດໄດ້ 1 ຫຼຽນທອງ ຮຸ້ນ 48 Kg (ຊາຍ) ຍົກໄດ້ 157,5 Kg. 
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� ປີ 2006-2007 ຄະນະນັກກິລາຄົນພິການທາງສະໝອງ ແລະ ປັນຍາ (SOL) ໄດ້
ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນຢູ່ປະເທດໄທແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ເຄີຍໄດ້ຮັບຫຼຽນຄໍາ, ຫຼຽນ
ເງິນ ແລະ ຫຼຽນທອງ, ກິລາປະເພດ ແລ່ນ-ລານ, ແກວ່ງບານຍ່າງ ແລະ 
ປະເພດອ່ືນໆ ນອກຈາກນ້ັນກໍໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາຄົນພິການ ທາງດ້ານ
ມັນສະໝອງ ແລະ ປັນຍາ (SOL) ລະດັບໂລກ ຢູ່ນະຄອນຊຽງໄຮ້, ສປ ຈີນ ໄດ້
ຮັບຫຼຽນຄໍາກິລາແລ່ນ 200 ແມັດ (ຊາຍ), ໄດ້ຮັບຫຼຽນເງິນ ກິລາແລ່ນ 200 ແມັດ 
(ຊາຍ), ໄດ້ຮັບຫຼຽນທອງ ກິລາແລ່ນ 200 ແມັດ (ຍິງ), ນອກຈາກນ້ັນຍັງໄດ້ຮັບ 2 
ຫຼຽນຄໍາຈາກກິລາບັອດຊີປະເພດດ່ຽວ ແລະ ຄູ່ (ຍິງ-ຊາຍ ) ແລະ 1 ຫຼຽນເງິນ
ປະເພດດ່ຽວ (ຍິງ), ນອກຈາກນ້ັນກໍໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາບານເຕະຄົນ
ພິການທາງດ້ານ ມັນສະໝອງ ແລະ ປັນຍາ 7 ຄົນ (ຊາຍ) ລະດັບພາກພ້ືນ
ອິນດູຈີນຢູ່ບາງກອກ, ປະເທດໄທໄດ້ອັນດັບທີ 3 (ຫຼຽນທອງ) ມີຈໍານວນ 5 
ປະເທດເຂ້ົາຮ່ວມແຂ່ງຂັນ. 

� ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາພາຣາເກມຄ້ັງທີ VI ທີ່ເມືອງໂຊໂລປະເທດອິນໂດເນ
ເຊຍວັນທີ 10-21/12/2011, ມີ 3 ປະເພດກິລາ, ການແຂ່ງຂັນຄ້ັງນ້ີໄດ້ຮັບ 2 
ຫຼຽນຄື: ກິລາຍົກນ້ໍາໜັກ 1 ຫຼຽນເງິນ ກິລາລອຍນ້ໍາ 1 ຫຼຽນທອງ. 

� ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາສະເປໂຊໂອແລມປິກໂລກ ປະຈໍາລະດູຮ້ອນທີ່
ນະຄອນ ຫຼວງເອເທັນ, ປະເທດເກຣັກໃນວັນທີ 20 ມິຖຸນາ-4 ກໍລະກົດ 2011, ມີ 
26 ປະ ເພດກິລາ, ມີຄະນະນໍາ ແລະ ນັກກິລາເຂ້ົາຮ່ວມທັງໝົດ 10 ພັນກ່ວາຄົນ
ຈາກ 169 ຄະນະຂອງ 165 ປະເທດໃນທຸກໆທະວີບຂອງໂລກ, ການແຂ່ງຂັນຄ້ັງ
ນ້ີໄດ້ຮັບ 2 ຫຼຽນຄື: 1 ຫຼຽນເງິນ, 1 ຫຼຽນທອງແດງ. 

� ປີ 2012 ເຂ້ົາຮ່ວມງານແຂ່ງຂັນກິລາພາຣາແລມປິກເກມ ຄ້ັງທີ XVIII ຢູ່ທີ ່ລອນ
ດອນ, ປະເທດອັງກິດ ໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ 1 ປະເພດກິລາຄື: ຍົກນ້ໍາໜັກ
ໄດ້ອັນດັບທີ 4 ຍົກໄດ້ 157,5 Kg. 

� ປີ 2016 ເຂ້ົາຮ່ວມງານແຂ່ງຂັນກິລາພາຣາແລມປິກເກມ ຄ້ັງທີ XIX ຢູ່ທີ່ ລີໂອ 
ປະເທດ ບຣາຊີນ ໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ 1 ປະເພດກິລາຄື: ກິລາຍົກນ້ໍາໜັກ. 

  

MOES
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ການເຄ່ືອນໄຫວ ກິລາ-ກາຍະກໍາເພ່ືອສຸຂະພາບ 

 
ເຕ້ັນເອໂລບິກ 

 
ຝຶກໂຍຄະ 

 
ຍ່າງອອກກໍາລັງກາຍ 
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ຮູບພາບ ການເຄື່ອນໄຫວ ກລິາ-ກາຍະກໍາຂັນ້ພ້ືນຖານ 

 

 

 

 

 

ກິລາກະຕ້ໍ 

ກິລາໝາກຂ່າງ 

ກິລາບານເຕະ 

 

ກິລາເປຕັງ  

MOES
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ການເຄື່ອນໄຫວ ກລິາ-ກາຍະກໍາພ້ືນເມືອງ, ກິລາສດັ 

 

ກິລາງົວຊົນ 

 

ກິລາດຶງເຊືອກ 
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ຮູບພາບ ການເຄື່ອນໄຫວ ກລິາ-ກາຍະກໍາພິການຕາ 

 
ກິລາບານເຕະຄົນພິການຕາ 

  

ກິລາບານບ້ວງຄົນພິການ 

MOES
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24. ວຽກງານກິລາລະດັບສູງ 
ໂດຍ: ສິງຄໍາ ນາລນິ 

24.1 ຄວາມເປນັມາຂອງວຽກງານກິລາລະດັບສູງ 

ພາຍຫັຼງປະເທດຊາດໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍຢ່າງສົມບູນໃນວັນທີ 2 ທັນວາ 1975 
ເປັນຕ້ົນມາ ວຽກງານກິລາລະດັບສູງ ໄດ້ມີການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວໄປພ້ອມໆກັບການ
ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງຊາດ, ວຽກງານກິລາລະດັບສູງໄດ້ເຮັດ
ສໍາເລັດໜ້າທີ່ໃນການຈັດການແຂ່ງຂັນລະດັບຊາດ ແລະ ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນໃນລະດັບ
ອະນຸພາກພ້ືນ, ພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນ ຍົກສູງຖານະບົດບາດຂອງສາທາລະນະລັດ ປະຊາ 
ທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໃນເວທີສາກົນເປັນການໂຄສະນາປະຊາສໍາພັນໃຫ້ຊາວໂລກຮັບ
ຮູ້ເຖິງປະເທດລາວຫຼາຍຂ້ຶນ, ໃຫ້ສັງຄົມຮັບຮູ້ເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງການຫ້ິຼນກິລາ ແລະ 
ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງການອອກກໍາລັງກາຍດ້ວຍກິລາເພ່ືອເສີມສ້າງ ບັນຍາກາດສົດໃສຢູ່
ໃນສັງຄົມ; ເຮັດໃຫ້ພົນລະເມືອງລາວມີສຸຂະພາບເຂ້ັມແຂງທາງດ້ານ ຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ, 
ມີນ້ໍາໃຈກິລາຜ່ອງໃສ, ສ້າງສະຕິຊາດ, ສາມາດປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາ
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ຍົກຖານະບົດບາດຂອງຊາດ, ແນໃສ່ເພ່ີມທະວີຄວາມສາມັກຄີ, 
ມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດຢູ່ໃນພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນ, ຮັບໃຊ້ພາລະກິດ
ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດ, ເປັນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ
ດ້ານການກິລາ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບສອດຄ່ອງກັບແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາກິລາລາວ. 

ເພ່ືອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດ, ຕອບສະໜອງຕາມ 
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ກິລາລະດັບສູງແມ່ນກິດຈະກໍາການແຂ່ງຂັນກິລາ ທີ່
ແນໃສ່ບັນລຸຜົນທາງດ້ານມາດຕະຖານເຕັກນິກ, ຍຸດທະວິທີ, ວິທະຍາສາດ, ສະຖິຕິ, ຄຸນ
ນະພາບໃນລະດັບຊາດ ອະນຸພາກພ້ືນ, ພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນ. ການຈັດຕ້ັງແຂ່ງຂັນກິລາ-
ກາຍະກໍາໃດໜຶ່ງ ຫືຼ ຫຼາຍປະເພດກິລາລວມທັງງານມະຫະກໍາກິລາລະດັບຊາດ, ອະນຸພາກ 
ພ້ືນ, ພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນ ແມ່ນສະແດງເຖິງຄວາມເຂ້ັມແຂງຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ມັນສະ
ໝອງ ທີ່ມີຄວາມສາມາດເປັນເລີດໃນການກິລາບັນລຸເປ້ົາໝາຍສູງສຸດຂອງການແຂ່ງຂັນ 
ເພ່ືອຍາດແຍ່ງຫຼຽນຄໍາ ແລະ ສ້າງກຽດຊ່ືສຽງມາໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ. ຮັບປະກັນໃນການ 
ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານພັດທະນາກິລາລະດັບສູງ ໃຫ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 
ກິລາ-ກາຍະກໍາແມ່ນຂະບວນການເຄ່ືອນໄຫວກິດຈະກໍາຕ່າງໆໃນການຝຶກແອບ, ແຂ່ງຂັນ
, ການສະແດງ, ການແລກປ່ຽນແບບບຸກຄົນ, ລວມໝູ່ທີ່ມີສິລະປະລວດລາຍສະເພາະເຮັດ
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ໃຫ້ຮ່າງກາຍແຂງແຮງສວຍງາມ, ຈິດໃຈເບີກບານ, ສະໝອງໄດ້ຮັບການພັດ ທະນາ, ການ
ສ້າງນັກກິລາພອນສະຫວັນຮຸ່ນສືບທອດແຕ່ລະຮຸ່ນອາຍຸ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຕ່ໍການ
ພັດທະນາກິລາຂອງຊາດ. ກິລາໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາ ກອນ
ມະນຸດ ແລະ ແກ້ໄຂປາກົດການຫຍ້ໍທໍ້ໃນສັງຄົມລວມທັງ ວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນ
ຄວາມສະຫງົບ ກິລາລະດັບສູງໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການເຊ່ືອມໂຍງລະຫວ່າງປະເທດ
ເຮົາກັບບັນດາປະເທດເພ່ືອນມິດສາກົນ, ເຮັດໃຫ້ຖານະບົດບາດຂອງລາວສູງເດ່ັນຂ້ຶນໃນ
ເວທີພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນ ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າມາຮອດປັດຈຸບັນກິລາລະດັບສູງໄດ້ສະຫັຼບ 
ຊັບຊ້ອນເຈືອຈານ ເຂ້ົາສູ່ຊີວິດສັງຄົມຕົວຈິງຢ່າງກ້ວາງຂວາງໃນທຸກຂົງເຂດ.  

ວຽກງານພັດທະນາບຸກຄະລາກອນດ້ານກິລາເຊ່ັນ: ສ້າງຄູຝຶກ, ກໍາມະການຕັດສິນ, 
ນັກກິລາ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານກິລາໃນແຕ່ລະປີໄດ້ມີການຝຶກອົມຮົມ, ກ່ໍສ້າງໄລຍະສ້ັນ, ໄລຍະ 
ຍາວຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຕາມເງ່ືອນໄຂຄວາມສາມາດຕົວຈິງຂອງປະເທດເຮົາ 
ນອກຈາກນ້ີກໍໄດ້ພົວພັນຮ່ວມມືກັບຄະນະກໍາມະການໂອແລມປິກ ແຕ່ລະປະເທດລວມທັງ
ບັນດາສະຫະພັນກິລາປະເພດຕ່າງໆຂອງສາກົນ, ມີການປັບປຸງບັນດາສະຫະພັນກິລາ ແຕ່
ລະປະເພດຕາມວາລະເງ່ືອນໄຂຕົວຈິງຂອງແຕ່ລະສະຫະພັນ ເພ່ືອຕອບສະໜອງຕາມໜ້າ
ທີ່ວຽກງານຂ້ັນເທິງມອບໝາຍໃຫ້. 
24.2 ຜົນສໍາເລດັ 

ກ. ການຈັດຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວກິລາລະດັບສູງຢູ່ພາຍໃນປະເທດແຕ່ປີ 1975-2015 
ພາຍຫັຼງປະເທດຊາດໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍ ວຽກງານກິລາລະດັບສູງກໍໄດ້ມີການ

ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວເປັນກ້າວໆມາ ສ່ິງທີ່ພ້ົນເດ່ັນ ແມ່ນການສະເໜີສ້າງຕ້ັງ ແລະ 
ປັບປຸງບັນດາສະຫະພັນກິລາແຫ່ງຊາດໄດ້ 37 ສະຫະພັນ,ຈັດການແຂ່ງຂັນງານມະ 
ຫະກໍາກິລາແຫ່ງຊາດໄດ້ 10 ຄັ້ງ ຄື: 
� ຄັງທີ 1 ປີ 1985 ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີ 12 ປະເພດກິລາ, ມີຄະນະນໍາ ແລະ 

ນັກກິລາເຂ້ົາຮ່ວມທັງໝົດ 620 ຄົນ ຈາກ 5 ເຂດ ແລະ 8 ກະຊວງ ແລະ ອົງການ. 
� ຄ້ັງທີ 2 ປີ 1987 ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ມີ 12 ປະເພດກິລາ, ມີຄະນະນໍາ 

ແລະ ນັກກິລາເຂ້ົາຮ່ວມທັງໝົດ 1.376 ຄົນ ຈາກ 7 ແຂວງ ແລະ 9 ກະຊວງ ແລະ 
ອົງການ.  

� ຄ້ັງທີ 3 ປີ 1991 ຢູ່ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ມີ 11 ປະເພດກິລາ ມີຄະນະນໍາ ແລະ ນັກ
ກິລາເຂ້ົາຮ່ວມທັງໝົດ 920 ຄົນ ຈາກ 9 ເຂດ. 
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� ຄ້ັງທີ 4 ປີ 1994 ຢູ່ແຂວງຈໍາປາສັກ, ມີ 14 ປະເພດກິລາ ມີຄະນະນໍາ ແລະ ນັກ
ກິລາເຂ້ົາຮ່ວມທັງໝົດ 1.600 ຄົນ ຈາກ 9 ເຂດ. 

� ຄ້ັງທີ 5 ປີ 1997 ຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ມີ 14 ປະເພດກິລາ ມີຄະນະນໍາ ແລະ 
ນັກກິລາເຂ້ົາຮ່ວມທັງໝົດ 1.668 ຄົນ ຈາກ 9 ເຂດ. 

� ຄ້ັງທີ 6 ປີ 2000 ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ມີ 22 ປະເພດກິລາ ມີຄະນະນໍາ ແລະ 
ນັກກິລາເຂ້ົາຮ່ວມທັງໝົດ 3.210 ຄົນ ຈາກ 18 ເຂດ ແລະ 16 ກະຊວງ. 

� ຄ້ັງທີ 7 ປີ 2005 ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ມີ 22 ປະເພດກິລາ ມີຄະນະນໍາ 
ແລະ ນັກກິລາເຂ້ົາຮ່ວມທັງໝົດ 3.257 ຄົນ ຈາກ 17 ເຂດ ແລະ 13 ກະຊວງ. 

� ຄ້ັງທີ 8 ປີ 2008 ຢູ່ແຂວງຈໍາປາສັກ, ມີ 24 ປະເພດກິລາ ມີຄະນະນໍາ ແລະ ນັກ
ກິລາເຂ້ົາຮ່ວມທັງໝົດ 6.918 ຄົນ ຈາກ 17 ເຂດ ແລະ 20 ກະຊວງ. 

� ຄ້ັງທີ 9 ປີ 2011 ຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ມີ 26 ປະເພດກິລາ ມີຄະນະນໍາ ແລະ 
ນັກກິລາເຂ້ົາຮ່ວມທັງໝົດ 7.219 ຄົນ ຈາກ 17 ເຂດ ແລະ 21 ກະຊວງ.  

� ຄ້ັງທີ 10 ປີ 2014 ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ, ມີ 25 ປະເພດກິລາ ມີຄະນະນໍາ ແລະ ນັກ
ກິລາເຂ້ົາຮ່ວມທັງໝົດ 9.236 ຄົນ ຈາກ 18 ເຂດ ແລະ 19 ກະຊວງ. 

� ສູນຝຶກກິລາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕ້ັງຂ້ຶນໃນປີ 2009 ເພ່ືອຮອງຮັບໃຫ້ແກ່
ການເປັນເຈົ້າພາບຈັດງານມະຫະກໍາກິລາຊີເກມ ຄ້ັງທີ 25 ທີ່ ສປປ ລາວເປັນ
ເຈົ້າພາບ. 

� ປີ 2013 ສໍາເລັດການສ້າງຕ້ັງໂຮງຮຽນພອນສະຫວັນກິລາ-ກາຍະກໍາ ຢູ່ສູນຝຶກ
ກິລາແຫ່ງຊາດ ໂດຍນໍາໃຊ້ອາຄານ ແລະ ເດີນຮົ່ມຂອງບຣູໄນສ້າງໃຫ້. 

� ພິເສດ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບຈັດການ
ແຂ່ງຂັນກິລາລະດັບອາຊຽນເປັນຄ້ັງປະຫວັດສາດເຊ່ັນ ງານມະຫະກໍາກິລາຊີເກມ 
ຄ້ັງທີ 25 ໃນປີ 2009 ສາມາດຍາດໄດ້ 33 ຫຼຽນຄໍາ, 25 ຫຼຽນເງິນ ແລະ 52 ຫຼຽນ
ທອງ ຈັດຢູ່ໃນອັນດັບທີ 7 ຂອງ 11 ປະເທດອາຊຽນ ແລະ ງານມະຫະກໍາກິລາ
ມະຫາວິທະຍາໄລອາຊຽນ ຄ້ັງທີ 16 ໃນປີ 2012, ສາມາດຍາດໄດ້ 32 ຫຼຽນຄໍາ, 
35 ຫຼຽນເງິນ ແລະ 46 ຫຼຽນທອງ ຈັດຢູ່ໃນອັນດັບທີ 5 ຂອງ 11 ປະເທດອາຊຽນ. 

� ນອກຈາກນ້ີຍັງໄດ້ສົມທົບກັບບັນດາສະຫະພັນກິລາແຫ່ງຊາດ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດ 
ການແຂ່ງຂັນບາງປະເພດກິລາຮອບຄັດເລືອກບານໂລກ, ເປຕັງຊິງແຊັມອາຊີ-ປາ
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ຊີຟິກ, ບານສ່ົງຫາດຊາຍອາຊີ, ກິລາໝາກເສີກອາຊີ, ຈັດມວຍລະດັບອາຊຽນ 
ແລະ ປະເພດກິລາອ່ືນໆ. 

� ໄດ້ສົມທົບກັບສະຫະພັນກິລາແຫ່ງຊາດ ຈັດການແຂ່ງຂັນຊີງຂັນຜູ້ນໍາພັກລັດ ເຊ່ັນ: 
ຊີງຂັນປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ຊີງຂັນທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຊີງຂັນລັດຖະ 
ມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ຊີງຂັນຜູ້ນໍາອ່ືນໆ. 

ຂ. ດ້ານນິຕິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານກິລາລະດັບສູງ ແຕ່ປີ 1975-2015 
� ປີ 2007 ສໍາເລັດການສ້າງນິຕິກໍາກ່ຽວກັບຂ້ໍກໍານົດວ່າດ້ວຍລະບອບນະໂຍບາຍຕ່ໍ

ນັກກິລາ ແລະ ຄູຝຶກ ທີມຊາດ ຊ່ຶງເປັນຂີດໝາຍແຫ່ງການສ້າງນິຕິກໍາ. ຈາກນ້ັນ
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍກິລາ-ກາຍະກໍາກໍໄດ້ຮັບຮອງຈາກລັດຖະບານ ແລະ ໄດ້ປະ 
ກາດໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການໃນທ້າຍປີ 2008. ນິຕິກໍາທັງສອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງຄື: 
ກົດໝາຍວ່າ ກິລາ-ກາຍະກໍາ ໄດ້ປັບປຸງຄືນໃນປີ 2012, ສ່ວນຂ້ໍກໍານົດວ່າດ້ວຍ
ລະບອບນະໂຍບາຍຕ່ໍນັກກິລາ ແລະ ຄູຝຶກທີມຊາດໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ໃນປີ 2017.  

� ສໍາເລັດການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາກິລາ-ກາຍະກໍາ ແຕ່ນ້ີເຖິງ ປີ 
2020 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາກິລາລະດັບສູງ ແຕ່ນ້ີເຖິງປີ 2020. 
ສ່ວນນິຕິກໍາອ່ືນໆເຊ່ັນ: ຂ້ໍກໍານົດວ່າດ້ວຍການຈັດງານມະຫະກໍາກິລາແຫ່ງຊາດ, ຂ້ໍ
ກໍານົດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງກິລາ-ກາຍະກໍາທາງສັງຄົມ ແລະ ກົດ
ລະບຽບຂອງສະຫະພັນກິລາແຫ່ງຊາດກໍໄດ້ຮັບການສ້າງຂ້ຶນ. ສໍາລັບຂ້ໍກໍານົດວ່າ
ດ້ວຍການຈັດງານມະຫະກໍາກິລາແຫ່ງຊາດໃນເມ່ືອກ່ອນ ໄດ້ມີການປັບປຸງເປັນຂ້ໍ
ກໍານົດລວມທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ທຸກງານກິລາແຫ່ງຊາດ. 

� ໄດ້ສົມທົບກັບບັນດາສະຫະພັນກິລາແຫ່ງຊາດ ກວດແກ້, ແປ ແລະ ຮຽບຮຽງ ປ້ຶມ
ຄູ່ມືການຝຶກແອບກິລາ ແລະ ກະຕິກາການຕັດສິນກິລາປະເພດຕ່າງໆ. 

� ໄດ້ສົມທົບກັບສະຫະພັນກິລາແຫ່ງຊາດ ຈັດຝຶກອົບຮົມຍົກລະດັບຄູຝຶກກິລາປະ 
ເພດຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ສ່ົງໄປຍົກລະດັບຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ 186 ຄົນ. 

� ສົມທົບກັບສະຫະພັນກິລາແຫ່ງຊາດ ຈັດຝຶກອົບຮົມຍົກລະດັບກໍາມະການຕັດສິນ
ຢູ່ພາຍໃນ ໄດ້ 235 ຄົນ ແລະ ສ່ົງໄປເສັງກໍາມະການຕັດສິນໃນລະດັບອາຊີ ແລະ 
ສາກົນໄດ້ 78 ຄົນ. 

ຄ. ຜົນງານການເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນໃນລະດັບອະນຸພາກພ້ືນ, ພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນ 
ແຕ່ປີ 1975-2015 
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ໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມກິລາຊີເກມ 20 ຄ້ັງ ສາມາດຍາດໄດ້ 66 ຫຼຽນຄໍາ, 79 ຫຼຽນເງິນ 
ແລະ 258 ຫຼຽນທອງ ຄື: 
� ເຂ້ົາຮ່ວມກິລາແຫຼມທອງເກມຄ້ັງທີ 1 ທີ່ບາງກອກ, ປະເທດໄທ ແຕ່ວັນທີ 12-

17/12/1959 ສາມາດຍາດໄດ້ 2 ຫຼຽນທອງ. 
� ເຂ້ົາຮ່ວມກິລາແຫຼມທອງເກມຄ້ັງທີ 2 ທີ່ຢາງກຸງ, ປະເທດພະມ້າ (ມຽນມາ) ແຕ່

ວັນທີ 11-16/12/1961 ສາມາດຍາດໄດ້ 8 ຫຼຽນທອງ. 
� ເຂ້ົາຮ່ວມກິລາແຫຼມທອງເກມຄ້ັງທີ 3 ທີ່ກົວລາລໍາເປີ, ປະເທດມາເລເຊຍ ແຕ່ວັນ

ທີ 14-21/09/ 1965 ສາມາດຍາດໄດ້ 2 ຫຼຽນທອງ, ກິລາເທັນນິດ ແລະ ກະຕໍ້. 
� ເຂ້ົາຮ່ວມກິລາແຫຼມທອງເກມຄ້ັງທີ 4 ທີ່ບາງກອກ, ປະເທດໄທ ແຕ່ວັນທີ 9-

16/12/1967. 
� ເຂ້ົາຮ່ວມກິລາແຫຼມທອງເກມຄ້ັງທີ 5 ທີ່ຢາງກຸງ, ປະເທດພະມ້າ (ມຽນມາ) ແຕ່ວັນ

ທີ 7-10/12/1969 ສາມາດຍາດໄດ້ 3 ຫຼຽນທອງ, ກິລາກະຕ້ໍ, ກິລາບານສ່ົງ ແລະ 
ກິລາບານເຕະ. 

� ເຂ້ົາຮ່ວມກິລາແຫຼມທອງເກມຄ້ັງທີ 6 ທີ່ກົວລາລໍາເປີ, ປະເທດມາເລເຊຍ ແຕ່ວັນ
ທີ 11-18/12/ 1971 ສາມາດຍາດໄດ້ 4 ຫຼຽນທອງ, ຢູໂດ, ຍິງປືນ, ກະຕ້ໍ ແລະ 
ບານສ່ົງ. 

� ເຂ້ົາຮ່ວມກິລາແຫຼມທອງເກມຄ້ັງທີ 7 ທີ່ປະເທດສິງກະໂປ ແຕ່ວັນທີ 1-8/09/1975 
ສາມາດຍາດໄດ້ 1 ຫຼຽນທອງ, ກິລາເທັນນິດ. 

� ສປປ ລາວ ບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມກິລາແຫຼມທອງແຕ່ຄ້ັງທີ 8 ຫາ ຄ້ັງທີ 14. 
� ເຂ້ົາຮ່ວມກິລາຊີເກມຄ້ັງທີ 15 ທີ່ກົວລາລໍາເປີ, ປະເທດມາເລເຊຍ ແຕ່ວັນທີ 20-

30/08/1989 ສາມາດຍາດໄດ້ 1 ຫຼຽນທອງ, ມວຍສາກົນ. 
� ເຂ້ົາຮ່ວມກິລາຊີເກມຄ້ັງທີ 16 ທີ່ມານິລາ, ປະເທດຟີລິປິນ ແຕ່ວັນທີ 24/11-

05/12/1991. 
� ເຂ້ົາຮ່ວມກິລາຊີເກມຄ້ັງທີ 17 ທີ່ປະເທດສິງກະໂປ ແຕ່ວັນທີ 12-20/06/1993 

ສາມາດຍາດໄດ້ 1 ຫຼຽນທອງ, ມວຍສາກົນ. 
� ເຂ້ົາຮ່ວມກິລາຊີເກມຄ້ັງທີ 18 ທີ່ຊຽງໃໝ່, ປະເທດໄທ ແຕ່ວັນທີ 9-17/12/1995 

ສາມາດຍາດໄດ້ 2 ຫຼຽນເງິນ, ເຮືອຊ່ວງ ແລະ ປັນຈັກສີລັດ ແລະ 5 ຫຼຽນທອງ, 
ມວຍສາກົນ, 3 ຫຼຽນທອງ ແລະ ແລ່ນ-ລານ 2 ຫຼຽນທອງ. 
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� ເຂ້ົາຮ່ວມກິລາຊີເກມຄ້ັງທີ 19 ທີ່ຈາກາຕ້າ, ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ແຕ່ວັນທີ 9-
17/12/1997 ສາມາດຍາດໄດ້ 7 ຫຼຽນທອງ, ວູຊູ 3 ຫຼຽນທອງ, ເຮືອກາໂນ 2 
ຫຼຽນທອງ, ມວຍສາກົນ 1 ຫຼຽນທອງ ແລະ ເທຄັວນໂດ 1 ຫຼຽນທອງ. 

� ເຂ້ົາຮ່ວມກິລາຊີເກມຄ້ັງທີ 20 ທີ່ປະເທດບຣູໄນ ແຕ່ວັນທີ 7-15/08/1999 
ສາມາດຍາດໄດ້ 1 ຫຼຽນຄໍາ ແລະ 3 ຫຼຽນທອງ, ເທຄວນັໂດ 1 ຫຼຽນຄໍາ, ເທຄວັນ
ໂດ 1 ຫຼຽນທອງ, ມວຍສາກົນ 1 ຫຼຽນທອງ ແລະ ແລ່ນ-ລານ 1 ຫຼຽນທອງ. 

� ເຂ້ົາຮ່ວມກິລາຊີເກມຄ້ັງທີ 21 ທີ່ປະເທດມາເລເຊຍ ແຕ່ວັນທີ 8-17/09/2001 
ສາມາດຍາດໄດ້ 1 ຫຼຽນຄໍາ, 3 ຫຼຽນເງິນ ແລະ 7 ຫຼຽນທອງ, ເປຕັງ 1 ຫຼຽນຄໍາ, 2 
ຫຼຽນເງິນ ແລະ 1 ຫຼຽນທອງ, ມວຍສາກົນ 1 ຫຼຽນເງິນ ແລະ 3 ຫຼຽນທອງ, ເທຄວັນ
ໂດ 1 ຫຼຽນທອງ, ຢູໂດ 1 ຫຼຽນທອງ ແລະ ວູຊູ 1 ຫຼຽນທອງ. 

� ເຂ້ົາຮ່ວມກິລາຊີເກມຄ້ັງທີ 22 ທີ່ປະເທດຫວຽດນາມ ແຕ່ວັນທີ 5-13/12/2003 
ສາມາດຍາດໄດ້ 1 ຫຼຽນຄໍາ, 5 ຫຼຽນເງິນ ແລະ 15 ຫຼຽນທອງ, ເປຕັງ 1 ຫຼຽນຄໍາ 
ແລະ 2 ຫຼຽນເງິນ, ມວຍສາກົນ 1 ຫຼຽນເງິນ ແລະ 3 ຫຼຽນທອງ, ເທຄວັນໂດ 1 
ຫຼຽນເງິນ ແລະ 2 ຫຼຽນທອງ, ເຕະດອກຂົນໄກ່ 1 ຫຼຽນເງິນ ແລະ 2 ຫຼຽນທອງ, ຢູ
ໂດ 1 ຫຼຽນທອງ, ວູຊູ 1 ຫຼຽນທອງ, ຍິງປືນ 1 ຫຼຽນທອງ, ດໍານ້ໍາ 1 ຫຼຽນທອງ, 
ມວຍປ້ໍາ 1 ຫຼຽນທອງ ແລະ ບານມື 1 ຫຼຽນທອງ. 

� ເຂ້ົາຮ່ວມກິລາຊີເກມຄ້ັງທີ 23 ທີ່ປະເທດຟີລິປິນ ແຕ່ວັນທີ 27/11-05/12/2005 
ສາມາດຍາດໄດ້ 3 ຫຼຽນຄໍາ, 4 ຫຼຽນເງິນ ແລະ 12 ຫຼຽນທອງ, ເປຕັງ 2 ຫຼຽນຄໍາ 
ແລະ 1 ຫຼຽນເງິນ, ມວຍລາວ 1 ຫຼຽນຄໍາ ແລະ 4 ຫຼຽນທອງ, ເທຄວັນໂດ 2 ຫຼຽນ
ເງິນ ແລະ 3 ຫຼຽນທອງ, ວູຊູ 1 ຫຼຽນເງິນ, ມວຍສາກົນ 3 ຫຼຽນທອງ, ມວຍປ້ໍາ 1 
ຫຼຽນທອງ ແລະ ກາຣາເຕ 1 ຫຼຽນທອງ. 

� ເຂ້ົາຮ່ວມກິລາຊີເກມຄ້ັງທີ 24 ທີ່ນະຄອນລາຊະສີມາ, ປະເທດໄທ ແຕ່ວັນທີ 5-
16/12/2007 ສາມາດຍາດໄດ້ 5 ຫຼຽນຄໍາ, 7 ຫຼຽນເງິນ ແລະ 33 ຫຼຽນທອງ, ເປ
ຕັງ 2 ຫຼຽນຄໍາ ແລະ 5 ຫຼຽນເງິນ, ຢູໂດ 2 ຫຼຽນຄໍາ, 1 ຫຼຽນເງິນ ແລະ 3 ຫຼຽນທອງ, 
ມວຍລາວ 1 ຫຼຽນຄໍາ, 3 ຫຼຽນເງິນ ແລະ 4 ຫຼຽນທອງ, ມວຍສາກົນ 1 ຫຼຽນເງິນ 
ແລະ 6 ຫຼຽນທອງ, ເທຄວັນໂດ 1 ຫຼຽນເງິນ ແລະ 5 ຫຼຽນທອງ, ວູຊູ 1 ຫຼຽນເງິນ 
ແລະ 2 ຫຼຽນທອງ, ກະຕ້ໍ 3 ຫຼຽນທອງ, ມວຍປໍ້າ 2 ຫຼຽນທອງ, ກາຣາເຕໂດ 1 
ຫຼຽນທອງ, ປັນຈັກສີລັດ 1 ຫຼຽນທອງ ແລະ ລັກບ້ີ 1 ຫຼຽນທອງ. 
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� ເຂ້ົາຮ່ວມກິລາຊີເກມຄ້ັງທີ 25 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ ແຕ່ວັນທີ 9-
18/12/2009 ສາມາດຍາດໄດ້ 33 ຫຼຽນຄໍາ, 25 ຫຼຽນເງິນ ແລະ 52 ຫຼຽນທອງ, ວູ
ຊູ 6 ຫຼຽນຄໍາ, 2 ຫຼຽນເງິນ ແລະ 4 ຫຼຽນທອງ, ມວຍລາວ 4 ຫຼຽນຄໍາ, 3 ຫຼຽນເງິນ 
ແລະ 1 ຫຼຽນທອງ, ເທຄວັນໂດ 3 ຫຼຽນຄໍາ, 3 ຫຼຽນເງິນ ແລະ 4 ຫຼຽນທອງ, ເຕະ
ດອກຂົນໄກ່ 3 ຫຼຽນຄໍາ, 3 ຫຼຽນເງິນ ແລະ 1 ຫຼຽນທອງ, ຍິງປືນ 3 ຫຼຽນຄໍາ, 1 
ຫຼຽນເງິນ ແລະ 1 ຫຼຽນທອງ, ດໍານ້ໍາ 3 ຫຼຽນຄໍາ ແລະ 4 ຫຼຽນທອງ, ຢູໂດ 2 
ຫຼຽນຄໍາ, 5 ຫຼຽນເງິນ ແລະ 4 ຫຼຽນທອງ, ເປຕັງ 2 ຫຼຽນຄໍາ, 1 ຫຼຽນເງິນ ແລະ 6 
ຫຼຽນທອງ, ກາຣາເຕໂດ 2 ຫຼຽນຄໍາ ແລະ 7 ຫຼຽນທອງ, ມວຍປ້ໍາ 2 ຫຼຽນຄໍາ ແລະ 
5 ຫຼຽນທອງ, ມວຍສາກົນ 1 ຫຼຽນຄໍາ, 4 ຫຼຽນເງິນ ແລະ 5 ຫຼຽນທອງ, ປັນຈັກສີ
ລັດ 1 ຫຼຽນຄໍາ, 2 ຫຼຽນເງິນ ແລະ 4 ຫຼຽນທອງ, ຍົກນໍ້າໜັກ 1 ຫຼຽນຄໍາ ແລະ 1 
ຫຼຽນທອງ, ກະຕ້ໍ 1 ຫຼຽນເງິນ ແລະ 4 ຫຼຽນທອງ ແລະ ແລ່ນ-ລານ 1 ຫຼຽນທອງ. 

� ເຂ້ົາຮ່ວມກິລາຊີເກມຄ້ັງທີ 26 ທີ່ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ແຕ່ວັນທີ 11-22/11/2011 
ສາມາດຍາດໄດ້ 9 ຫຼຽນຄໍາ, 12 ຫຼຽນເງິນ ແລະ 37 ຫຼຽນທອງ, ແຄມໂປ້ 2 
ຫຼຽນຄໍາ, 2 ຫຼຽນເງິນ ແລະ 7 ຫຼຽນທອງ, ໂວວີນາມ 2 ຫຼຽນຄໍາ, ແລະ 5 ຫຼຽນທອງ, 
ເປຕັງ 2 ຫຼຽນຄໍາ, ແລະ 2 ຫຼຽນທອງ, ເທຄວັນໂດ 1 ຫຼຽນຄໍາ, 3 ຫຼຽນເງິນ ແລະ 5 
ຫຼຽນທອງ, ຢູໂດ 1 ຫຼຽນຄໍາ, 2 ຫຼຽນເງິນ ແລະ 1 ຫຼຽນທອງ, ກາຣາເຕໂດ 4 ຫຼຽນ
ທອງ, ມວຍປ້ໍາ 3 ຫຼຽນທອງ, ມວຍສາກົນ 3 ຫຼຽນທອງ, ຊອບເທັນນິດ 2 ຫຼຽນ
ທອງ, ປັນຈັກສີລັດ 1 ຫຼຽນທອງ. 

� ເຂ້ົາຮ່ວມກິລາຊີເກມຄ້ັງທີ 27 ທີ່ເນປີດໍ ປະເທດມຽນມາ ແຕ່ວັນທີ 11-
22/12/2013 ສາມາດຍາດໄດ້ 13 ຫຼຽນຄໍາ, 17 ຫຼຽນເງິນ ແລະ 49 ຫຼຽນທອງ, 
ເປຕັງ 4 ຫຼຽນຄໍາ, 1 ຫຼຽນເງິນ ແລະ 3 ຫຼຽນທອງ, ໂວວີນາມ 2 ຫຼຽນຄໍາ, 3 ຫຼຽນ
ເງິນ ແລະ 4 ຫຼຽນທອງ, ມວຍລາວ 1 ຫຼຽນຄໍາ, 2 ຫຼຽນເງິນ ແລະ 6 ຫຼຽນທອງ, 
ມວຍປ້ໍາ 1 ຫຼຽນຄໍາ, 2 ຫຼຽນເງິນ ແລະ 5 ຫຼຽນທອງ, ເທຄວັນໂດ 1 ຫຼຽນຄໍາ ແລະ 
4 ຫຼຽນທອງ, ຢູໂດ 1 ຫຼຽນຄໍາ ແລະ 3 ຫຼຽນທອງ, ວູຊູ 1 ຫຼຽນຄໍາ ແລະ 1 ຫຼຽນ
ທອງ, ຍິງທະນູ 1 ຫຼຽນຄໍາ, ລົດຖີບ 1 ຫຼຽນຄໍາ, ແຄມໂປ້ 4 ຫຼຽນເງິນ ແລະ 7 ຫຼຽນ
ທອງ ແລະ ຊິນລອນ 2 ຫຼຽນເງິນ ແລະ 4 ຫຼຽນທອງ, ກະຕ້ໍ 2 ຫຼຽນເງິນ ແລະ 3 
ຫຼຽນທອງ, ບີລຽດ-ສະນຸກເກ້ີ 1 ຫຼຽນເງິນ, ມວຍສາກົນ 4 ຫຼຽນທອງ, ກາຣາເຕໂດ 
3 ຫຼຽນທອງ ແລະ ແລ່ນ-ລານ 2 ຫຼຽນທອງ.  
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� ເຂ້ົາຮ່ວມກິລາຊີເກມຄ້ັງທີ 28 ທີ່ປະເທດສິງກະໂປ ແຕ່ວັນທີ 5-16/06/2015 
ສາມາດຍາດໄດ້ 4 ຫຼຽນເງິນ ແລະ 25 ຫຼຽນທອງ, ກະຕ້ໍຊິນລອນ 2 ຫຼຽນເງິນ, ປັນ
ຈັກສີລັດ 1 ຫຼຽນເງິນ ແລະ 3 ຫຼຽນທອງ, ຢູໂດ 1 ຫຼຽນເງິນ ແລະ 2 ຫຼຽນທອງ, ເປ
ຕັງ 8 ຫຼຽນທອງ, ເທຄວັນໂດ 4 ຫຼຽນທອງ, ກະຕ້ໍ 3 ຫຼຽນທອງ, ມວຍສາກົນ 3 
ຫຼຽນທອງ ແລະ ວູຊູ 2 ຫຼຽນທອງ. 

� ໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມກິລາເອຊຽນເກມ 8 ຄ້ັງ ສາມາດຍາດໄດ້ 2 ຫຼຽນເງິນ ແລະ 3 ຫຼຽນ
ທອງ. 

� ໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມກິລາເອຊຽນເກມຫາດຊາຍ 5 ຄ້ັງ ສາມາດຍາດໄດ້ 5 ຫຼຽນຄໍາ, 5 
ຫຼຽນເງິນ ແລະ 33 ຫຼຽນທອງ. 

� ໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາໂອແລມປິກເກມ 8 ຄ້ັງ. 
� ບັນດາສະຫະພັນກິລາແຫ່ງຊາດເຂ້ົາຮ່ວມແຂ່ງຂັນຊິງແຊັມອາຊຽນ, ອາຊີ ແລະ 

ຊິງແຊັມໂລກມີ ເທຄວັນໂດ, ຢູໂດ, ປັນຈັກສີລັດ, ມວຍປໍ້າ, ເປຕັງ, ໂວໂກຈຽນ, ວໍ
ວີນາມ, ມວຍລາວ ແລະ ກາຣາເຕໂດ ຍາດໄດ້ 21 ຫຼຽນຄໍາ, 16 ຫຼຽນເງິນ ແລະ 
38 ຫຼຽນທອງ. 

 
ງານມະຫະກໍາກິລາຊີເກມຄ້ັງທີ 25 ປີ 2009 ທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນເຈົ້າພາບ 
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ນັກກິລາລາວໄດ້ຮັບລາງວັນ ເທຄວັນໂດ ໃນງານມະຫະກໍາກິລາຊີເກມຄ້ັງທີ 25 ປີ 2009 ທີ່ 

ສປປ ລາວ ເປັນເຈົ້າພາບ 

24.3 ສິ່ງທ້າທາຍ 

� ການເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານ ຂອງບາງສະຫະພັນກິລາແຫ່ງຊາດຍັງບ່ໍທັນເປັນລະບົບ 
ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ເທົ່າທີ່ຄວນ; 

� ການສ້າງບຸກຄະລາກອນກິລາ, ນັກກິລາ, ຄູຝຶກ ແລະ ກໍາມະການຕັດສິນ ທີ່ມີລະ 
ດັບມາດຕະຖານທີ່ແນ່ນອນ. 

� ການລົງທຶນໃສ່ວຽກງານການພັດທະນາກິລາລະດັບສູງຍັງມີຂອບເຂດຈໍາກັດ. 
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25. ວຽກງານຂອງຫ້ອງການເລຂາທິການຄະນະກໍາມາທິການກິລາໂອແລມ
ປິກແຫ່ງຊາດ 

ໂດຍ: ສຸດຖະໜອມ ອນິທະວົງ 
25.1 ສະພາບຄວາມເປັນມາ 

ຄະນະກໍາມະການໂອແລມປິກແຫ່ງຊາດລາວ (ຄອລ) ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ
ກ່ຽວກັບກິລາ-ກາຍະກໍາ ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ໃນການເຂ້ົາຮ່ວມຂະບວນການ 
ເຄ່ືອນໄຫວກິລາໂອແລມປິກ ທີ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງໂດຍ ຄະນະກໍາມະການໂອແລມປິກສາກົນ 
(ຄອສ) ທີ່ນະຄອນໂລຊານ, ປະເທດສະວິດເຊີແລນ. ຄອລ ຄ້ ຸມຄອງໂດຍທໍາມະນູນ ແລະ 
ບົດບັນຍັດຂອງຕົນເອງ, ຊ່ຶງໄດ້ສ້າງຂ້ຶນໃນປີ 1977 ແລະ ຖືກຮັບຮອງໂດຍ ຄະນະກໍາມະ
ການໂອແລມປິກສາກົນ ໃນປີ 1978. 

ຄອລ ໄດ້ສ້າງຕ້ັງຂ້ຶນ ໃນປີ 1977 ພ້ອມກັບການປັບປຸງ 7 ສະຫະພັນກິລາແຫ່ງ
ຊາດຄື: ແລ່ນ-ລານ, ບານບ້ວງ, ມວຍສາກົນ, ບານເຕະ, ຍິງປືນ, ປິງປອງ ແລະ ບານສ່ົງ
ແຫ່ງຊາດ. 

ຄະນະກໍາມະການໂອແລມປິກແຫ່ງຊາດລາວ ເປັນອົງການຈັດຕ້ັງມະຫາຊົນທີ່ບ່ໍ
ຫວັງຜົນກໍາໄລ ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງສັງຄົມທີ່ບ່ໍເປັນຂອງລັດ ຮັບໃຊ້ພາລະໜ້າທີ່ປະເທດ
ຊາດຮ່ວມກັບລັດຖະບານໃນການພັດທະນາກິລາຢູ່ປະເທດລາວ ແລະ ເປັນຜູ້ປະສານງານ
ໂດຍກົງຕາມສາຍຕ້ັງກັບຄະນະກໍາມະການໂອແລມປິກສາກົນ (IOC), ສະພາໂອແລມປິກ
ອາຊີ (ສອອ-OCA), ສະຫະພັນກິລາອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (SEAGF). 

ປະທານຄົນທໍາອິດແມ່ນ ທ່ານ ນາຍພົນ ສິງກະໂປ ສີໂຄດຈຸນນະມາລີ ໃນສະໄໝ
ຂອງທ່ານແມ່ນຕອນທີ່ ຄອສ ໃຫ້ການຮັບຮອງ ຄອລ ເປັນສະມາຊິກຊ່ົວຄາວໃນເວລາໜຶ່ງ
ປີຄືປີ 1978 ແລະ ຖືກຮັບຮອງເປັນສະມາຊິກຖາວອນຕ້ັງແຕ່ປີ 1979. ສປປ ລາວ ໄດ້ມີ
ໂອກາດສ່ົງນັກກິລາເຂ້ົາຮ່ວມກິລາໂອແລມປິກ ທີ່ນະຄອນມົດສະກູ ໃນປີ 1980 ນັບແຕ່
ນ້ັນເປັນຕ້ົນມາ ຄອລ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບສ່ົງຜູ້ແທນຂອງລາວເຂ້ົາຮ່ວມໃນການແຂ່ງຂັນ
ກິລາໂອແລມປິກ, ກິລາເອຊຽນເກມ, ກິລາຊີເກມ ກໍຄືການແຂ່ງຂັນລາຍການອ່ືນໆທ່ີໄດ້
ຈັດຂ້ຶນພາຍໃຕ້ການອຸປະຖໍາ ແລະ ລະບຽບການຂອງ ຄອສ. 
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25.2 ການພັດທະນາກລິາໂອແລມປິກ (1975-2015) 
ນັບແຕ່ ປີ 1979 ສປປ ລາວ ໄດ້ສ່ົງນັກກິລາເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາໂອແລມ

ປິກ, ກິລາເອຊຽນເກມ, ກິລາຊີເກມ ແລະ ການແຂ່ງຂັນລາຍການອ່ືນໆທ່ີໄດ້ຈັດຂ້ຶນພາຍ
ໃຕ້ການອຸປະຖໍາ ແລະ ລະບຽບຂອງ ໂອແລມປິກ.  

1) ຜົນສໍາເລັດໃນການເຂົ້າຮ່ວມໂອແລມປິກເກມ 
� ຜົນສໍາເລັດໃນເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນຕ່າງໆ ນໍາພາໂດຍ ທ່ານ ນາຍພົນ

ສິງກະໂປ ສີໂຄດຈຸນນະມາລີ, ປະທານ ຄອລ ຄົນທໍາອິດຂອງລາວ (ສະໄໝ
ທີ1 ແຕ່ປີ 1979-1981, ສະໄໝທີ 2 ແຕ່ປີ 1982-1995)  

� ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາໂອແລມປິກເກມ ໃນປີ 1980 ທີ່ ມົດສະກູ 
(Moscow) ປະເທດ ສະຫະພາບໂຊວຽດ ມີ 3 ປະເພດກິລາເຂ້ົາຮ່ວມຄື: 
ແລ່ນ-ລານ 7 ຄົນ, ມວຍສາກົນ 6 ຄົນ ແລະ ຍິງປືນ 8 ຄົນ, ມີນັກກິລາເຂ້ົາ
ຮ່ວມ ມີ 7 ລາຍການແຂ່ງຂັນ ແລ່ນໄລຍະສ້ັນ 100 ແມັດ, 200 ແມັດ, 400 
ເມັດ ແລະ 800 ແມັດ ແລະ ຍ່າງ 20 Km. 

� ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາໂອແລມປິກເກມ ໃນປີ 1988 ທີ່ ເຊອູນ (Seoul) 
ປະເທດ ສ.ເກົາຫີຼ ມີ 2 ປະເພດກິລາເຂ້ົາຮ່ວມຄື ແລ່ນ-ລານມີນັກກິລາເຂ້ົາ
ຮ່ວມ 2 ຄົນ. ໃນລາຍການ ແລ່ນໄລຍະສ້ັນ 100 ແມັດ ແລະ ຍິງປືນມີນັກ
ກິລາເຂ້ົາຮ່ວມ 2 ຄົນ.  

� ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາໂອແລມປິກເກມ ໃນປີ 1992 ທີ່ ບາເຊໂລນາ 
(Barcelona) ປະເທດ ແອດສະປາຍ ມີ 2 ປະເພດກິລາເຂ້ົາຮ່ວມຄື ແລ່ນ-
ລານ 3 ຄົນ, ໃນລາຍການ ແລ່ນໄລຍະສ້ັນ 100 ແມັດ, 200 ແມັດ, ໄລຍະ
ກາງ 400 ແມັດ, 800 ແມັດ ແລະ ມວຍສາກົນ 1 ຄົນ. 

� ປະທານ ຄອລ ຄົນທີ 2 ແມ່ນ ທ່ານ ຄໍາຜອງ ພັນວົງສາ ຊ່ຶງໄດ້ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງ
ເປັນປະທານຄະນະບໍລິຫານກິລາໂອແລມປິກ 1 ສະໄໝ (ສະໄໝທີ 3 ແຕ່ປີ 
1995-1998) 

� ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາໂອແລມປິກເກມ ໃນປີ 1996 ທີ່ ເອັດເລນຕາ 
(Atlanta) ປະເທດ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ມີ 1 ປະເພດກິລາເຂ້ົາຮ່ວມຄື: 
ແລ່ນ-ລານ ມີນັກກິລາເຂ້ົາຮ່ວມ 5 ຄົນ, ໃນລາຍການ ແລ່ນໄລຍະສ້ັນ ແລະ 
ແລ່ນທົນ. 
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� ປະທານ ຄອລ ຄົນທີ 3 ແມ່ນ ທ່ານ ປອ ພູທອງ ແສງອາຄົມ ຊ່ຶງໄດ້ດໍາລົງ 
ຕໍາແໜ່ງເປັນປະທານຄະນະບໍລິຫານກິລາໂອແລມປິກ 3 ສະໄໝ (ສະໄໝທີ 
4 ແຕ່ປີ 1998-2003, ສະໄໝທີ 5 ແຕ່ປີ 2003-2007, ສະໄໝທີ 6 ແຕ່ປີ 
2007-2011). 

� ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາໂອແລມປິກເກມ ໃນປີ 2000 ທີ່ ຊິດນີ ປະເທດ 
ອົດສະຕຣາລີ ມີ 3 ປະເພດກິລາເຂ້ົາຮ່ວມຄື ແລ່ນ-ລານ ແລະ ລອຍນ້ໍາ, ມີນັກ
ກິລາເຂ້ົາຮ່ວມ 3 ຄົນ, ໃນລາຍການແລ່ນໄລຍະສ້ັນ, ແລ່ນທົນ (Marathon) 
ແລະ ລອຍນ້ໍາ (50 ແມັດ freestyle) 

� ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາໂອແລມປິກເກມ ໃນປີ 2004 ທີ່ ເອເທນ ປະເທດ 
ເກຣັກ ມີ 2 ປະເພດກິລາເຂ້ົາຮ່ວມຄື: ແລ່ນ-ລານ, ຍິງທະນູ ແລະ ລອຍນ້ໍາ ມີ
ນັກກິລາເຂ້ົາຮ່ວມ 5 ຄົນ, ໃນລາຍການ ແລ່ນໄລຍະສ້ັນ (100 ແມັດ) ແລະ 
ລອຍນ້ໍາ (freestyle 50 ແມັດ). 

� ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາໂອແລມປິກເກມ ໃນປີ 2008 ທີ່ ນະຄອນຫຼວງ 
ປັກກ່ິງ ປະເທດຈີນ ມີ 2 ປະເພດກິລາເຂ້ົາຮ່ວມຄື ແລ່ນ-ລານ ແລະ ລອຍນ້ໍາ 
ມີນັກກິລາເຂ້ົາຮ່ວມ 4 ຄົນ, ໃນລາຍການ ແລ່ນໄລຍະສ້ັນ (100 ແມັດ) ແລະ 
ລອຍນ້ໍາ (freestyle 50 ແມັດ). 

� ປະທານ ຄອລ ຄົນທີ 4 ແມ່ນ ທ່ານ ປອ ພັນຄໍາ ວິພາວັນ ຊ່ຶງໄດ້ດໍາລົງຕໍາ    
ແໜ່ງເປັນປະທານຄະນະບໍລິຫານກິລາໂອແລມປິກ 1 ສະໄໝ (ສະໄໝທີ 7 
ແຕ່ປີ 2011-2016) 

� ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາໂອແລມປິກເກມ ໃນປີ 2012 ທີ່ ລອນດອນ 
ປະເທດ ອັງກິດ ມີ 2 ປະເພດກິລາເຂ້ົາຮ່ວມຄື ແລ່ນ-ລານ ແລະ ລອຍນ້ໍາ ມີ
ນັກກິລາເຂ້ົາຮ່ວມ 3 ຄົນ, ໃນລາຍການ ແລ່ນໄລຍະສ້ັນ (100 ແມັດ) ແລະ 
ລອຍນ້ໍາ (freestyle 50 ແມັດ). 

2) ຜົນສໍາເລັດໃນການເຂົ້າຮ່ວມການແຂງຂັນກິລາມະຫາວິທະຍາໄລອາຊຽນ 
� ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາມະຫາວິທະຍາໄລອາຊຽນ ໃນປີ 1999 ທີ່ປະເທດ 

ໄທ ໂດຍນັກກິລາຈາກປະເທດລາວສ້າງຜົນງານໄດ້ 1 ຫຼຽນເງິນ. 
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� ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາມະຫາວິທະຍາໄລອາຊຽນ ໃນປີ 2006 ທີ່ປະເທດ 
ຫວຽດນາມ ນັກກິລາລາວສ້າງຜົນງານໄດ້ 16 ຫຼຽນເງິນ ແລະ 15 ຫຼຽນທອງ 
ແດງລວມທັງໝົດ 21 ຫຼຽນ. 

� ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາມະຫາວິທະຍາໄລອາຊຽນ ໃນປີ 2008 ທີ່ປະເທດ
ມາເລເຊຍ, ລາວສ້າງຜົນງານໄດ້ 1 ຫຼຽນຄໍາ, 2 ຫຼຽນເງິນ ແລະ 3 ຫຼຽນທອງ 
ແດງ ລວມທັງໝົດ 6 ຫຼຽນ. 

� ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາມະຫາວິທະຍາໄລອາຊຽນ ໃນປີ 2010 ທີ່ປະເທດ
ໄທ, ນັກກິລາລາວສ້າງຜົນງານໄດ້ 2 ຫຼຽນຄໍາ, 9 ຫຼຽນເງິນ ແລະ 30 ຫຼຽນ
ທອງແດງ ລວມທັງໝົດ 41 ຫຼຽນ. 

� ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາມະຫາວິທະຍາໄລອາຊຽນ ໃນປີ 2012 ທີ່ປະເທດ
ລາວ ນັກກິລາລາວສ້າງຜົນງານໄດ້ 32 ຫຼຽນຄໍາ, 35 ຫຼຽນເງິນ ແລະ 46 ຫຼຽນ
ທອງແດງລວມທັງໝົດ 113 ຫຼຽນ. 

� ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາມະຫາວິທະຍາໄລອາຊຽນ ໃນປີ 2014 ທີ່ປະເທດ 
ອິນໂດເນເຊຍ, ນັກກິລາລາວສ້າງຜົນງານໄດ້ 7 ຫຼຽນຄໍາ, 6 ຫຼຽນເງິນ ແລະ 13 
ຫຼຽນທອງແດງ ລວມທັງໝົດ 26 ຫຼຽນ. 

� ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາມະຫາວິທະຍາໄລອາຊຽນ ໃນປີ 2016 ທີ່ປະເທດ 
ສິງກະໂປ, ນັກກິລາລາວສ້າງຜົນງານໄດ້ 3 ຫຼຽນຄໍາ, 9 ຫຼຽນເງີນ ແລະ 9 ຫຼຽນ
ທອງແດງ ລວມທັງໝົດ 21 ຫຼຽນ. 

3) ຜົນສໍາເລັດໃນການເຂົ້າຮ່ວມກິລາເອຊຽນເກມ 
� ໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມກິລາເອຊຽນເກມ ຄ້ັງທີ 9 ທິ່ນະຄອນຫຼວງ ນິວແດນລີ ປະເທດ 

ອິນເດຍ ປີ 1982 ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ 4 ປະເພດກິລາຄື: ແລ່ນລານ, ມວຍ
ສາກົນ, ຍິງປືນ ແລະ ປິງປອງ. 

� ໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມກິລາເອຊຽນເກມ ຄ້ັງທີ 10 ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ເຊອູນ ປະເທດ ສ. 
ເກົາຫີຼ ປີ 1986 ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ 4 ປະເພດກິລາຄື: ແລ່ນລານ, ມວຍ
ສາກົນ, ຍິງປືນ ແລະ ປິງປອງ. 

� ໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມກິລາເອຊຽນເກມ ຄ້ັງທີ 11 ທິ່ນະຄອນຫຼວງ ປັກກ່ິງ ປະເທດ ສປ 
ຈີນ ປີ 1990 ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ 4 ປະເພດກິລາຄື: ແລ່ນລານ, ກະຕ້ໍ, 
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ມວຍສາກົນ, ແລະ ປິງປອງ ສາມາດສ້າງຜົນງານຍາດໄດ້ 1 ຫຼຽນຄໍາ ໃນກິລາ
ມວຍສາກົນ ໂດຍ ທ້າວ ວົງກົດ ຈິນດາ. 

� ໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມກິລາເອຊຽນເກມ ຄ້ັງທີ 12 ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ຮິໂລຊີມາ ປະເທດ
ຍ່ີປ່ ຸນ ປີ 1994 ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ 3 ປະເພດກິລາຄື: ແລ່ນລານ, ມວຍ
ສາກົນ ແລະ ກະຕ້ໍ. 

� ໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມກິລາເອຊຽນເກມ ຄ້ັງທີ 13 ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ບາງກອກ, ປະເທດໄທ 
ປີ 1998 ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ 8 ປະເພດກິລາຄື: ແລ່ນລານ, ມວຍສາກົນ, 
ເຮືອກາໂນ, ຢູໂດ, ຄາຣາເຕ, ມວຍເທຄວັນໂດ ແລະ ວູຊູ. ກິລາເທຄວັນໂດ 
ແລະ ວູຊູໄດ້ຫຼຽນຄໍາ ໂດຍ ທ້າວ ພູຂົງ ວົງສູນທອນ. 

� ໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມກິລາເອຊຽນເກມ ຄ້ັງທີ 14 ທິ່ ບູຊານ, ປະເທດ ສ. ເກົາຫີຼ ປີ 
2002 ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ 5 ປະເພດກິລາຄື: ແລ່ນລານ, ມວຍສາກົນ, ຢູໂດ, 
ເທຄວັນໂດ ແລະ ວູຊູ. ສາມາດສ້າງຜົນງານຍາດໄດ້ 2 ຫຼຽນຄໍາ ໂດຍ ທ້າວ ພູຂົງ 
ວົງສູນທອນ ແລະ ທ້າວ ວັນໄຊ ອຸດົມຜົນ. 

� ໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມກິລາເອຊຽນເກມ ຄ້ັງທີ 15 ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ໂດຮາ, ປະເທດ ກາຕາ 
ປີ 2006 ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ 7 ປະເພດກິລາຄື: ແລ່ນລານ, ລອຍນ້ໍາ, 
ມວຍສາກົນ, ຢູໂດ, ຄາຣາເຕໂດ, ກະຕ້ໍ ແລະ ວູຊູ. ສາມາດສ້າງ ຜົນງານຍາດ
ໄດ້ 1 ຫຼຽນເງິນ ໂດຍ ທ້າວ ໂພໄຊ ອະໄພລາດ. 

� ໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມກິລາເອຊຽນເກມ ຄ້ັງທີ 16 ທີ່ນະຄອນ ກວາງໂຈ ປະເທດ ສປ ຈີນ 
ປີ 2010 ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ 11 ປະເພດກິລາຄື: ແລ່ນລານ, ລອຍນ້ໍາ, 
ໂດດນ້ໍາ, ມວຍສາກົນ, ໝາກເສິກ, ຢູໂດ, ຍິງປືນ, ຊອບເທັນນິດ, ຄາຣາເຕໂດ, 
ປິງປອງ, ເທຄວັນໂດ ແລະ ວູຊູ. ສາມາດສ້າງຜົນງານຍາດໄດ້ 2 ຫຼຽນທອງ 
ໂດຍ ທ້າວ ໂພໄຊ ອະໄພລາດ ແລະ ນາງ ປາລອຍ ບັດຄໍາ 

� ໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມກິລາເອຊຽນເກມ ຄັ້ງທີ 17 ທີ່ ອິນເຈີນ, ປະເທດ ສ. ເກົາຫີຼ ປີ 2014 
ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ 10 ປະເພດກິລາຄື: ແລ່ນລານ, ລອຍນ້ໍາ, ຍິງທະນູ, ຢູໂດ, 
ເທຄວັນໂດ, ບານເຕະຊາຍ, ຊອບເທັນນິດ, ຄາຣາເຕໂດ ໄດ້ 1 ຫຼຽນທອງ 
ໂດຍ ທ້າວ ແສງເພັດ ດວງວິໄລ, ວູຊູ ໄດ້1 ຫຼຽນທອງ ໂດຍ ທ້າວ ຄໍາຫ້ຼາ ສຸກ
ຄະພົນ ແລະ ກະຕ້ໍ ໄດ້ 1 ຫຼຽນເງິນ ລາຍການຄູ່ຍິງໂດຍ ນ. ມະນີດາ ວໍລະບຸດ, 
ນ. ກ້ອຍ ໄຊຍະວົງ ແລະ ນ. ສອນສະຫວັນ ແກ້ວສຸລິຍາ. 
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4) ຜົນສໍາເລັດ ໃນການເຂົ້າຮ່ວມຊີເກມ 
� ນັບແຕ່ກິລາຊີເກມຄ້ັງທີ 8 ຫາ ຄ້ັງທີ 14 (ແຕ່ປີ 1975 ຫາ ປີ 1987) ລາວບ່ໍໄດ້

ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ ຈົນມາເຖິງປີ 1989 ເປັນຕ້ົນມາລາວຈ່ຶງໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມ
ການແຂ່ງຂັນກິລາຊີເກມ ເປັນປົກກະຕິ ໂດຍມີຜົນງານດ່ັງນ້ີ: 
� ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາຊີເກມຄ້ັງທີ 15 ໃນປີ 1989 ທີ່ປະເທດ ມາເລ

ເຊຍ, ລາວສ້າງຜົນງານໄດ້ 1 ຫຼຽນເງິນ ມີ 9 ປະເທດເຂ້ົາຮ່ວມ. 
� ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາຊີເກມຄ້ັງທີ 16 ໃນປີ 1991 ທີ່ປະເທດ ຟີລີບປີນ, 

ລາວສ້າງຜົນງານໄດ້ 1 ຫຼຽນເງິນ ມີ 9 ປະເທດເຂ້ົາຮ່ວມ. 
� ແຕ່ປີ 1993 ຫາ ປີ 2009 ການຈັດຕ້ັງດ້ານກິລາເປັນຂອງຄະນະກໍາມະການ

ກິລາ-ກາຍະກໍາແຫ່ງຊາດ ຄກຊ ທີ່ສັງກັດຢູ່ໃນສໍານັກງານຍານົກລັດຖະມົນຕີ 
(ສນຍ) ຊ້ີນໍາ ຄອລ ມີບົດບາດດີຂ້ຶນເປັນລໍາດັບທັງການເຄ່ືອນໄຫວເຂ້ົາຮ່ວມ 
ແລະ ສ່ົງນັກກິລາເຂ້ົາແຂ່ງຂັນ ມີລາຍລະ ອຽດດ່ັງນ້ີ: 
� ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາຊີເກມຄ້ັງທີ 17 ໃນປີ 1993 ທີ່ປະເທດ 

ສິງກະໂປ, ລາວສາມາດສ້າງຜົນງານຍາດຫຼຽນໄດ້ 1 ຫຼຽນເງິນ ມີ 9 
ປະເທດເຂ້ົາຮ່ວມ. 

� ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາຊີເກມຄ້ັງທີ 18 ໃນປີ 1995 ທີ່ປະເທດໄທ, 
ລາວສາມາດສ້າງຜົນງານຍາດຫຼຽນໄດ້ 1 ຫຼຽນເງິນ, 6 ຫຼຽນທອງແດງ 
ລວມທັງໝົດ 7 ຫຼຽນ ມີ 10 ປະເທດເຂ້ົາຮ່ວມ. 

� ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາຊີເກມຄ້ັງທີ 19 ໃນປີ 1997 ທີ່ປະເທດອິນ
ໂດເນເຊຍ, ລາວສາມາດຍາດໄດ້ 1 ຫຼຽນເງິນ, 7 ຫຼຽນທອງແດງ ລວມ
ທັງໝົດ 8 ຫຼຽນ ມີ 10 ປະເທດເຂ້ົາຮ່ວມ. 

� ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາຊີເກມຄ້ັງທີ 20 ໃນປີ 1999 ທີ່ປະ ເທດບຣູ
ໄນ, ລາວສາມາດຍາດໄດ້ 1 ຫຼຽນຄໍາ ແລະ 3 ຫຼຽນທອງແດງ ລວມທັງ
ໝົດ 4 ຫຼຽນ ມີ 10 ປະເທດເຂ້ົາຮ່ວມ. 

� ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາຊີເກມຄ້ັງທີ 21 ໃນປີ 2001 ທີ່ປະເທດ    
ມາເລເຊຍ, ລາວສາມາດຍາດໄດ້ 1 ຫຼຽນ ຄໍາ, 3 ຫຼຽນເງິນ ແລະ 7 ຫຼຽນ
ທອງແດງ ລວມທັງໝົດ 11 ຫຼຽນ ມີ 11 ປະເທດເຂ້ົາຮ່ວມ. 
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� ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາຊີເກມຄ້ັງທີ 22 ໃນປີ 2003 ທີ່ປະເທດ
ຫວຽດນາມ, ລາວສາມາດຍາດໄດ້ 1 ຫຼຽນຄໍາ, 5 ຫຼຽນເງິນ, 15 ຫຼຽນ
ທອງແດງ ລວມທັງໝົດ 21 ຫຼຽນ ມີ 11 ປະເທດເຂ້ົາຮ່ວມ. 

� ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາຊີເກມຄ້ັງທີ 23 ໃນປີ 2005 ທີ່ປະເທດຟີລິບ
ປິນ, ລາວສາມາດຍາດໄດ້ 3 ຫຼຽນຄໍາ, 4 ຫຼຽນເງິນ, 12 ຫຼຽນທອງແດງ 
ລວມທັງໝົດ 19 ຫຼຽນ, ມີ 11 ປະເທດເຂ້ົາຮ່ວມ. 

� ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາຊີເກມຄ້ັງທີ 24 ໃນປີ 2007 ທີ່ປະເທດໄທ, 
ລາວສາມາດຍາດໄດ້ 5 ຫຼຽນຄໍາ, 7 ຫຼຽນເງິນ, 32 ຫຼຽນທອງແດງ ລວມ
ທັງໝົດ 44 ຫຼຽນ ມີ 11 ປະເທດເຂ້ົາຮ່ວມ. 

� ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາຊີເກມຄ້ັງທີ 25 ໃນປີ 2009 ທີ່ ສປປ ລາວ 
ໄດ້ຮັບກຽດເປັນເຈ້ົາພາບ ຊ່ຶງລາວສາມາດສ້າງຜົນງານຍາດຫຼຽນຄໍາໄດ້ 
33 ຫຼຽນ, ຫຼຽນເງິນໄດ້ 25 ຫຼຽນ ແລະ ຫຼຽນທອງແດງໄດ້ 52 ຫຼຽນ ລວມ
ທັງໝົດ 110 ຫຼຽນ. 

� ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາຊີເກມຄ້ັງທີ 26 ໃນປີ 2011 ທີ່ປະເທດ ອິນ
ໂດເນເຊຍ, ລາວສາມາດຍາດໄດ້ 9 ຫຼຽນຄໍາ, 12 ຫຼຽນເງິນ, 36 ຫຼຽນ
ທອງແດງ ລວມທັງໝົດ 57 ຫຼຽນ ມີ 11 ປະເທດເຂ້ົາຮ່ວມ. 

� ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາຊີເກມຄ້ັງທີ 27 ໃນປີ 2013 ທີ່ປະເທດ ມຽນ
ມາ, ລາວສາມາດຍາດໄດ້ 13 ຫຼຽນຄໍາ, 17 ຫຼຽນເງິນ, 49 ຫຼຽນ
ທອງແດງ ລວມທັງໝົດ 79 ຫຼຽນ ມີ 11 ປະເທດເຂ້ົາຮ່ວມ. 

� ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາຊີເກມຄ້ັງທີ 28 ໃນປີ 2007 ທີ່ປະເທດ 
ສິງກະໂປ, ລາວສາມາດຍາດໄດ້ 4 ຫຼຽນເງິນ, 25 ຫຼຽນທອງແດງ ລວມ
ທັງໝົດ 29 ຫຼຽນ ມີ 11 ປະເທດເຂ້ົາຮ່ວມ. 

� ສັງລວມຜົນງານທີ່ພ້ົນເດ່ັນ: 
� ໄດ້ຮັບກຽດເປັນເຈ້ົາພາບຈັດງານກິລາກິລາຊີເກມຄ້ັງທີ 25 ໃນປີ 2009 ທີ່ 

ສປປ ລາວ ຊ່ຶງລາວສາມາດສ້າງຜົນງານຍາດຫຼຽນຄໍາໄດ້ 33 ຫຼຽນ, ຫຼຽນ
ເງິນໄດ້ 25 ຫຼຽນ ແລະ ຫຼຽນທອງແດງໄດ້ 52 ຫຼຽນ ລວມທັງໝົດ 110 ຫຼຽນ. 

� ໄດ້ຮັບກຽດເປັນເຈ້ົາພາບຈັດງານກິລາ ນັກຮຽນອາຊຽນຄ້ັງທີ16 ທິ່ນະຄອນ 
ຫຼວງວຽງຈັນ ໃນປີ 2012 ມີການແຂ່ງຂັນ 17 ປະເພດ ກິລາ, ມີ 240 ລາຍ 
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ການແຂ່ງຂັນ, ມີ 11 ປະເທດເຂ້ົາຮ່ວມ ໃນນ້ີລາວສາມາດສ້າງຜົນງານຍາດ
ຫຼຽນຄໍາໄດ້ 33 ຫຼຽນ, ຫຼຽນເງິນໄດ້ 25 ຫຼຽນ ແລະ ຫຼຽນທອງແດງໄດ້ 52 
ຫຼຽນ ລວມທັງໝົດ 110 ຫຼຽນ. 

� ຜົນງານການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນກິລາ 
ພາຍຫັຼງທີ່ໄດ້ມີການເຕ້ົາໂຮມວຽກງານກິລາ ເຂ້ົາມາຢູ່ກັບຂະແໜງການສຶກສາ 

ແຕ່ປີ 2012 ເປັນຕ້ົນມາ ຄະນະກໍາມະການໂອແລມປິກ (ຄອລ) ແລະ ຫ້ອງການ
ປະສານງານຄະນະກໍາມະການໂອແລມປິກແຫ່ງຊາດ (ອປຊ) ທີ່ຂ້ຶນກັບກະຊວງ
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃນກົງຈັກລັດ ກໍໄດ້ເຄ່ືອນໄຫວກິດຈະກໍາພັດທະນາ
ກິລາ-ກາຍະກໍາ ແລະ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນກິລາ ໂດຍໄດ້ຮັບງົບປະມານໃນ
ການເຄ່ືອນໄຫວຕ່າງໆ ຈາກພາກລັດ ແລະ ຈາກອົງການຈັດຕ້ັງຕ່າງໆດ່ັງນ້ີ: 

1. ໃນນາມຫ້ອງການປະສານງານ ຄະນະກໍາມະການໂອແລມປິກແຫ່ງຊາດກະ 
ຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 

ນັບແຕ່ປີ 2014 ເປັນຕ້ົນມາ ຫ້ອງການປະສານງານຄະນະກໍາມະການ
ໂອແລມປິກແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເຄ່ືອນໄຫວຈັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ໃນລະດັບມະຫາ
ພາກໃນດ້ານວິຊາການກິລາ-ກາຍະກໍາ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກະຊວງ
ເຊ່ັນ: ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜັນຂະຫຍາຍເນຶ້ືອໃນຈິດໃຈຂອງ ກົດໝາຍກິ 
ລາ-ກາຍະກໍາ ສະບັບປັບປຸງປີ 2012 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະ 
ນາກິລາ-ກາຍະກໍາແຕ່ນ້ີຮອດປີ 2020 ໃຫ້ຄະນະນໍາສຶກສາທິການ ແລະ 
ກິລາເມືອງຕ່າງໆ ຂອງແຂວງຫຼວງນ້ໍາທາ, ບ່ໍແກ້ວ, ອຸດົມໄຊ ແລະ ແຂວງ
ຜ້ົງສາລີ ຈັດຢູ່ແຂວງ ຫຼວງນ້ໍາທາ (ເປັນຈຸດ I) ໃຫ້ແກ່ບັນດາເມືອງ ຂອງ
ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ຫົວພັນ ຈັດຢູ່ແຂວງຫົວພັນ (ຈຸດ II) ໃຫ້
ແກ່ບັນດາເມືອງຂອງແຂວງວຽງຈັນ, ບໍລິຄໍາໄຊ, ຄໍາມ່ວນ ແລະ ແຂວງສະ 
ຫວັນນະເຂດ, ຈັດຢູ່ແຂວງຄໍາມ່ວນ (ຈຸດ III) ໃຫ້ແກ່ບັນດາເມືອງຂອງແຂວງ 
ເຊກອງ, ສາລະວັນ ແລະ ອັດຕະປຶ ຈັດຢູ່ແຂວງເຊກອງ (ຈຸດIV) ສໍາລັບ
ແຂວງໄຊສົມບູນ ແມ່ນລວມທັງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ
ບັນດາເມືອງຈັດສະເພາະຢູ່ລ້ອງຊານ (ຈຸດ V) ເຮັດໃຫ້ທົ່ວປະເທດທຸກແຂວງ 
ທຸກເມືອງໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບກົດໝາຍກິລາ-ກາຍະກໍາ ແລະ ແຜນ 
ຍຸດທະສາດການພັດທະນາກິລາແຕ່ນ້ີຮອດປີ 2020 ໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ. 
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2. ໃນນາມຄະນະກໍາມະການໂອແລມປິກລາວ (ຄອລ) 
ຄະນະກໍາມະການໂອແລມປິກແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ປະສານພົວພັນໂດຍ

ກົງກັບໂອແລມປິກສາກົນ, ໂອແລມປິກອາຊີ ແລະ ພາກສ່ວນອ່ືນໆຕາມ
ສາຍຕ້ັງ ເພ່ືອຍາດແຍງເອົາທືນຊ່ວຍເຫືຼອຕ່າງໆ ມາພັດທະນາບຸກຄະລາ
ກອນກິລາໃນລະດັບຕ່າງໆ ທັງຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ (ສະຫະພັນກິລາແຂວງ) ແລະ 
ຂ້ັນສູນກາງ (ສະຫະພັນກິລາແຫ່ງຊາດ) ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ບໍລິຫານ
ກິລາ ແລະ ຄູຝຶກລະດັບທ້ອງຖ່ິນ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກໂອ
ແລມປິກສາກົນ ແລະ ອ່ືນໆ ທີ່ພົວພັນກັບໂອແລມປິກ ຊ່ຶງມີໜ້າວຽກທີ່ເນ້ັນ
ໜັກໃນການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນດ່ັງນ້ີ: 

� ໃນແຕ່ລະປີ ຄອລ ໄດ້ຍາດແຍ່ງເອົາທຶນຊ່ວຍເຫືຼອຈາກໂອແລມປິກສາກົນເພ່ືອ
ມາພັດທະນາບຸກຄະລາກອນກິລາໃນແຕ່ລະປີ ຊ່ຶງໄດ້ເຄ່ືອນໄຫວຕາມແຜນພັດ 
ທະນາບຸກຄະລາກອນກິລາຂອງ ຄອລ ເຊ່ິງມີລາຍລະອຽດດ້ານການພັດທະນາ 
ດ່ັງນ້ີ: 
- ວຽກງານບໍລິຫານ, ວຽກອົບຮົມບຸກຄະລາກອນ, ວຽກຊ່ວຍພັດທະນາກິລາ, 

ວຽກນໍາພານັກກິລາເຂ້ົາຮ່ວມແຂ່ງຂັນ, ວຽກກອງທຶນ ແລະ ອື່ນໆ. 
- ຍົກລະດັບຜູ້ບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນກິລາລະດັບທ້ອງຖ່ິນ ລວມມີ: ແຂວງ 

ບ່ໍແກ້ວ, ຜ້ົງສາລີ, ສາລະວັນ, ຫົວພັນ, ຄໍາມ່ວນ, ແຂວງວຽງຈັນ, ສະຫວັນ
ນະເຂດ, ບໍລິຄໍາໄຊ, ຫຼວງພະບາງ, ຈໍາປາສັກ, ຫຼວງນ້ໍາທາ ແລະ ແຂວງເຊ
ກອງ ໂດຍໄດ້ຮັບງົບປະມານຈາກໂອແລມປິກສາກົນ. 

- ຍົກລະດັບໃຫ້ແກ່ຄູຝຶກກິລາແຫ່ງຊາດປະເພດຕ່າງໆ ເຊ່ັນ: ຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ
ຍິງທະນູ, ຄູຝຶກກິລາລົດຖີບ, ຄູຝຶກກິລາມວຍປໍ້າ, ຄູຝຶກກິລາລອຍນ້ໍາ, ໂດຍ
ໄດຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກໂອແລມປິກສາກົນ. 

5) ສິ່ງທ້າທາຍ 
ບັນຫາສ່ິງທ້າທາຍທີ່ຈະໄດ້ສືບຕ່ໍ ແລະ ປັບປຸງແກ້ໄຂມີດ່ັງນ້ີ: 

� ການຫັນປ່ຽນດ້ານຈິນຕະນາການຂອງການພັດທະນາກິລາກາຍະກໍາ ຍັງ
ຫັນປ່ຽນຊ້າ ຍັງຍຶດຕິດກັບຄວາມເຄີຍຊິນເກ່ົາ, ບ່ໍທັນຈິງໃຈບຸກທະລຸແທ້; ຍັງ
ຖືເບົາບາງວຽກຈຸດສຸມທິ່ຕ້ອງນໍາມາຜັນຂະຫຍາຍຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ໃຫ້ປາກົດ 
ຜົນເປັນຈິງຕາມແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ພັດທະນາກິລາໄປສູ່ໂອແລມປິກ. 
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� ເຖິງແມ່ນວ່າມີກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກິລາ-ກາຍະກໍາ, ມີແຜນຍຸດທະສາດ, ມີແຜນ 
ພັດທະນາກິລາ-ກາຍະກໍາ ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບການບໍລິຫານ, ແຕ່ 
ການຄຸ້ມຄອງຂົງເຂດກິລາກາຍະກໍາຍັງບ່ໍທັນໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ, ການສ້າງນິ 
ຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍຫຼາຍຢ່າງຍັງບ່ໍທັນໄດ້ສ້າງຂ້ຶນ ແລະ ບາງນິຕິກໍາສ້າງຂ້ຶນ
ແລ້ວ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງບ່ໍທັນເຂ້ັມງວດ ແລະ ຂາດຄວາມສັກສິດ. 

 

ປະທານ ຄະນະກໍາມະການໂອແລມປິກລາວ ແຕ່ລະສະໄໝ ແຕປ່ີ 1975-2015 

 

ທ່ານ ສິງກະໂປ ສີໂຄດຈຸນນະມາລີ  
ປະທານ ຄະນະກໍາມະການໂອແລມປິກລາວ ຄົນທໍາອິດ 

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງເປັນປະທານ ໄດ້ 2 ສະໄໝ 
ຊຸດທີ 1 ແຕ່ປີ 1979-1981 
ຊຸດທີ 2  ແຕ່ປີ 1982-1995 

  

 

ທ່ານ ຄໍາຜອງ ພັນວົງສາ  
ປະທານ ຄະນະກໍາມະການໂອແລມປິກລາວ ຄົນທີ 2 

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງເປັນປະທານ ໄດ້ 1 ສະໄໝ. 
ຊຸດທີ 3 ແຕ່ປີ 1995-1998  
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ທ່ານ ປອ ພູທອງ ແສງອາຄົມ  
ປະທານ ຄະນະກໍາມະການໂອແລມປິກລາວ ຄົນທີ 3 

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງເປັນປະທານໄດ້ 3 ສະໄໝ 
ຊຸດທີ 4  ແຕ່ປີ 1998 - 2003 
ຊຸດທີ 5  ແຕ່ປີ 2003 - 2007 
ຊຸດທີ 6  ແຕ່ປີ 2007 - 2011 

 

ທ່ານ ປອ ພັນຄໍາ ວິພາວັນ  
ປະທານ ຄະນະກໍາມະການໂອແລມປິກລາວ ຄົນທີ 4 

ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງເປັນປະທານໄດ້ 1 ສະໄໝ. 
ຊຸດທີ 7 ແຕ່ປີ 2011 - 2016 

  

ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນກິລາ ຊີເກມ 2009 25th SEA Games ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ 

 
ຜູ້ໄດ້ຮັບຫຼຽນຄໍາ ແລະ ຫຼຽນເງິນ ຂອງກິລາມວຍລາວ 

(Gold and Silver Medalist of Menís Muay Lao) 
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ຜູ້ໄດ້ຮັບຫຼຽນຄໍາເພດຍິງ ຂອງກິລາຍົກນໍ້າໜັກ 

(Gold Medalist of Womanís Weightlifting) 
ເຂົ້າຮ່ວມງານກລິາເອຊຽນເກມ ຄັ້ງທີ 17 ທີເ່ມືອງອິນເຈີນ, ສ.ເກົາຫີຼ 

(17th Asian Games) 

 

ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຫຼຽນທອງແດງ ຂອງກິລາຄາລາເຕ (Bronze Medalist of Manís Karate) 
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ພາກທີ V ການພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ 
ໂດຍ: ຖາວອນ ອດຸົມສນິ 

ກົມພົວພັນຕ່າງປະເທດ ໄດ້ດໍາເນີນກິດຈະກໍາຕາມຂ້ໍຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າ
ດ້ວຍການຈັດຕ້ັງ ແລະ ການເຄ່ືອນໄຫວຂອງກົມພົວພັນຕ່າງປະເທດ ສະບັບເລກທ ີ
1125/ສສກ, ລົງວັນທີ 20 ເມສາ 2012; ທີ່ໄດ້ລະບຸແຈ້ງເຖິງ ທີ່ຕ້ັງ ແລະ ພາລະ
ບົດບາດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະກອບການຈັດຕ້ັງ ແລະ ລະບອບແບບ 
ແຜນວິທີເຮັດວຽກ ຊ່ຶງກົມພົວພັນຕ່າງປະເທດເປັນກົງຈັກບໍລິຫານໃນໂຄງປະກອບການ 
ຈັດຕ້ັງຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່
ລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຄະນະພັກກະຊວງ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດວຽກງານການພົວພັນ ແລະ 
ຮ່ວມມື ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພ່ືອພັດທະນາວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ. 

ສ່ໍາລັບໂຄງປະກອບການຈັດຕ້ັງ ກໍຄືໂຄງປະກອບກົງຈັກປະກອບມີ 4 ພະແນກ ຄື : 
ພະແນກບໍລິຫານ, ພະແນກພົວພັນຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ, ພະແນກພົວພັນຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍ, 
ພະແນກສົນທິສັນຍາ ແລະ ຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນ. 

26. ການພົວພັນຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ 
1) ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍດ້ານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ກັບປະເທດ

ເພ່ືອນມິດຍຸດທະສາດ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ສປ ຈີນ. 
2) ຮ່ວມມືສອງຝ່າຍກັບບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ. 
3) ຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດອາຊີອາຄະເນ, ອາຊີໃຕ້-ເໜືອ ແລະ ເອີຣົບ-ອາເມຣິກາ. 
4) ຕິດຕາມການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 4 ມະຫາວິທະຍາໄລຂອງລາວ ກັບມະຫາວິ 

ທະຍາໄລຕ່າງປະເທດຈໍານວນ 221 ສະບັບ. 
5) ພົວພັນປະສານງານກັບບັນດາສະຖານທູດຕ່າງປະເທດທີ່ຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ 

ພາກພ້ືນ ເພ່ືອເພ່ີມທະວີຄວາມໄວ້ເນ້ືອເຊ່ືອໃຈຊ່ຶງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ການ
ຮ່ວມມືດ້ານວຽກງານການສຶກສາໃຫ້ແໜ້ນແຟ້ນ ບົນຫັຼກການຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີ
ຜົນປະໂຫຍດ. 

27. ການພົວພັນຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍ 
ພະແນກພົວພັນຮ່ວມມືຫລາຍຝ່າຍ ເປັນຈຸດປະສານງານໃຫ້ແກ່ກອງເລຂາອາຊຽນ, 

ວຽກງານການຮ່ວມມືໃນຂອບອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແລະ ຂອບການຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍ 
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ທັງເປັນຈຸດປະສານງານໃຫ້ແກ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ບັນດາ
ກະຊວງຕ່າງໆດ່ັງນ້ີ: 

1) ຂອບການຮ່ວມມືອາຊຽນ: ມີການຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາກັບ 10 ປະເທດ
ອາຊຽນ; ມີການຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາກັບປະເທດອາຊຽນບວກສາມ: ຈີນ, 
ຢ່ີປຸ່ນ ແລະ ເກົາຫີຼ; ມີການຮວມມືດ້ານການສຶກສາກັບ EAS: ອົດສະຕຣາລີ, 
ນິວຊີແລນ, ອິນເດຍ, ຣັດເຊຍ, ອາເມຣິກາ. 
* ຂອບການຮ່ວມມືກັບອາຊຽນ-ອີຢູ: ແມ່ນລົງເລີກການສ່ົງເສີມດ້ານການສຶກ

ສາຊ້ັນສູງ, ນອກຈາກນ້ີຍັງມີກອບການຮ່ວມມື ອາຊຽນ-ຮຸງກາຣີ, ອາຊຽນ-
ອັງກິດ ເພ່ືອພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ. 

2) ຂອບການຮ່ວມມືໃນຂອບບອາເຊມ (ASEM) (ອາຊີ-ເອີຣົບ) ໃນຂະແໜງ 
ການສຶກສາ ມີ 49 ປະເທດ, ມີກອງປະຊຸມລະດັບລັດຖະມົນຕີທຸກໆ 2 ປີ, ກອງ
ປະຊຸມລະດັບເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສທຸກໆ ປີ ແລະ ການຮ່ວມມືດ່ັງກ່າວໄດ້ຊ່ວຍລົງ
ເລິກວຽກງານການສຶກສາຊ້ັນສູງ ແລະ ອາຊີວະສຶກສາໃນການພັດທະນາວິຊາ
ຊີບ. 

3) ຂອບການຮ່ວມມື ວຽກງານ SEAMEO ຊ່ຶງພາລະບົດບາດຕ້ົນຕໍໃນຂອບການ
ຮ່ວມມືກັບປະເທດພາກພ້ືນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ລວມທັງ ຕີມໍເລດສະເຕ 
ແລະ ເປ້ົາໝາຍການພັດທະນາຕ້ົນຕໍແມ່ນ: ວິທະຍາສາດ, ການສຶກສາ ແລະ 
ວັດທະນະທໍາ; ມີ 21 ສູນ ຊີເມວ ຂອງພາກພ້ືນ. ການຮ່ວມມືດ່ັງກ່າວ ແມ່ນໄດ້
ເຂ້້ົາຮ່ວມກອງປະຊຸມເຈ້ົາໜ້າທີ່ອາວຸໂສລະດັບສູງທຸກໆປີ ແລະ ກອງປະຊຸມ
ສະພາຊີເມວທຸກໆ 2 ປີ ແລະ ປັດຈຸບັນ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ສ້າງຕ້ັງສູນຊີແມວ 
ຄື ສູນພັດທະນາການສຶກສາເພ່ືອຊຸມຊົນ, ໂດຍໄດ້ຮັບຮອງຈາກປະທານສະພາ
ລັດຖະມົນຕີສຶກສາ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ລົງນາມການອະນຸມັດ ສ້າງຕ້ັງ
ສູນດ່ັງກ່າວ ໃນວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2017). 

4) ຂອບການຮ່ວມມືວຽກງານ GMS ແມ່ນການຮ່ວມມືໂດຍລົງເລິກດ້ານການ
ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ລົງເລິກວຽກງານວິຊາຊີບ ແລະ ການ
ສ້າງແຮງງານ ໃນຂົົງເຂດ 6 ປະເທດຄື: ສປ ຈີນ, ມຽນມາ, ສປປ ລາວ, ໄທ, 
ກໍາປູເຈຍ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ. 
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5) ຂອບການຮ່ວມມືປະເທດລຸ່ມແມ່ນ້ໍາຂອງ (LMI): ແມ່ນການພັດທະນາປະເທດ 
ລຸ່ມແມ່ນ້ໍາຂອງ, ໃນຂະແໜງການສຶກສາແມ່ນໄດ້ລົງເລິກການຝຶກອົບຮົມ ແຕ່
ແມ່ນກະຊວງການຕ່າງປະເທດເປັນຜູ້ຈັດຝຶກອົບຮົມ. ນອກຈາກນ້ີຍັງມີຂອບ
ການຮ່ວມມື Mekong-ROK, Mekong-Lanexang, Mekong-Japan. 

6) ຂອບການການຮ່ວມມື ACMECS: ແມ່ນການຮ່ວມມືໃນຂອບຮ່ວມມືເສດຖະ 
ກິດຍຸດທະສາດ ແມ່ນ້ໍາອາເຍຢາວະດີ, ແມ່ນ້ໍາເຈົ້າພະຍາ ແລະ ແມ່ນ້ໍາຂອງ 
(Ayeya vady-ChaoPhaya-Mekong Economic cooperation 
Strategy); ຊ່ຶງໄດ້ເນ້ັນໃສ່ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ທຶນການສຶກສາ. 

7) ຂອບການຮ່ວມມື ສອງພາກພ້ືນ ອາຊີ-ອາເມຣິກາລາຕິນ (Forum of East 
Asia and Latin America Cooperation ຫືຼ FEALAC). ປັດຈຸບັນ 
FEALAC ມີປະເທດສະມາຊິກທັງໝົດ 36 ປະເທດຄື: ອາຊີຕາເວັນອອກ ມີ 
16 ປະເທດ: (10 ປະເທດອາຊຽນ), ອົດສະຕຣາລີ, ສປ ຈີນ, ຍ່ີປຸນ, ສ. ເກົາຫີຼ, 
ນິວຊີແລນ, ມົງໂກລີ ແລະ ອາເມຣິກາລາຕິນ 20 ປະເທດ: ອາກຊັງຕິນ, ໂບລີ
ວີ, ບຣາຊິນ, ຈີເລ, ໂກລົມເບຍ, ກົດສະຕາຣິກາ, ກູບາ, ໂດມິນີກັນ, ເອກົວດໍ, 
ແອນຊານວາດໍ, ກົວເຕມາລາ, ຮົງດູຣັດ, ເມັກຊິກໂກ, ນີກາຣາກົວ, ປານາມາ, 
ປາຣາໄກວ, ເປຣູ, ຊູຣິນາມ, ອູຣູໄກວ ແລະ ເວເນຊູເອລາ 
*  ຂົງເຂດການຮ່ວມມືຂອງ FEALAC ປະກອບມີ 3 ຂົງເຂດໃຫຍ່ຄື: ການ

ຮ່ວມມືດ້ານການເມືອງ-ວັດທະນະທໍາ ແລະ ການສຶກສາ, ການຮ່ວມມືດ້ານ
ເສດຖະກິດ- ສັງຄົມ, ດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ. 

*  ການເຄ່ືອນໄຫວໃນຂອບ FEALAC ແມ່ນມີການເຄ່ືອນໄຫວຄ້າຍຄືກັບ
ຂອບການຮ່ວມມືສາກົນອ່ືນໆລວມທັງມີກອງປະຊຸມລະດັບລັດຖະມົນຕີ
ຕ່າງປະເທດ (Foreign Ministers Meeting - FMM) ຈະຈັດຂ້ຶນທຸກໆ 2  
ປີ ແລະ ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ (Senior Officialí Meeting -
SOM) ຂອງ FEALAC ຈະຈັດຂຶ້ນທຸກປີ, ໃນປີ 2018 ສປປ ລາວ ຈະໄດ້
ເປັນເຈົ້າພາບໃນການຈັດກອງປະຊຸມດ່ັງກ່າວ. 

8) ຂອບຮ່ວມມືວຽກງານ CLM /CLV ແມ່ນ 3 ກະຊວງຄື: ກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ກະຊວງການ
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ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັນ. ນອກຈາກນ້ີຍັງມີຂອບການຮ່ວມມື
ຫຼາຍຝ່າຍອ່ືນໆເຊ່ັນ: UNICEF, EU  UNESCO, UNDP ແລະ ອ່ືນໆ. 

28. ການພົວພັນຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນ 
ວຽກງານສົນທິສັນຍາ ແລະ ຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນ ເປັນວຽກງານໜຶ່ງຂອງກົມ

ພົວພັນຕ່າງປະເທດ ຊ່ຶງໜ້າວຽກຕ້ົນຕໍມີດ່ັງນ້ີ:  
28.1 ວຽກງານສນົທສິັນຍາ 

� ຄ້ົນຄວ້າແຜນຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານທີ່ພົວພັນກັບ
ສົນທິສັນຍາ ແລະ ຮ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂ້ົາໃຈຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາ ແລະ 
ກິລາຕາມດໍາລັດ, ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາທີ່ກໍານົດໄວ້. 

� ພົບປະເຈລະຈາ, ຮ່າງສັນຍາຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ, ຫຼາຍຝ່າຍ, ສັນຍາໂຄງການ, ສັນ 
ຍາຮ່ວມມືກັບບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ອົງການທີ່ບ່ໍສັງກັດລັດຖະບານ. 

� ກວດກາ, ຢ້ັງຢືນ ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ຮ່າງສັນຍາ, ບົດບັນທຶກຄວາມເຂ້ົາໃຈ 
ແລະ ນໍາສະເໜີຂໍອະນຸມັດຮັບເອົາໂຄງການ, ໜັງສືອະນຸມັດປະຕິ ບັດງານ ຕາມ
ແຜນການຮ່ວມມື, ບົດບັນທຶກ, ສັນຍາຮ່ວມມື ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ 
ກິລາ ນໍາຂ້ັນເທິງ. 

� ຊ່ວຍປະສານສົມທົບ, ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຕ່ໍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຈັດຕ້ັງພິທີ
ເຊັນສັນຍາການຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ. 

� ເກັບກໍາຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບສັນຍາຮ່ວມມື ແລະ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂ້ົາໃຈຮ່ວມມືດ້ານ
ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ພ້ອມທັງເກັບຮັກສາຕ້ົນສະບັບຂອງທຸກໆສັນຍາການ
ຮ່ວມມື, ບົດບັນທຶກຄວາມເຂ້ົາໃຈຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ. 
ປັດຈຸບັນຂອບການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍມີການຮ່ວມມືກັບ 18 ປະເທດຄື: ອົດສະຕຣາ

ລີ, ເບລາຣຸດ, ກໍາປູເຈຍ, ສປ ຈີນ, ສະວິດເຊີແລນ, ຮົງກາຣີ, ອິນເດຍ, ອິນໂດເນເຊຍ, 
ຍ່ີປຸ່ນ, ລຸກຊໍາບວກ, ມາເລເຊຍ, ສປປ ເກົາຫີຼ, ສ. ເກົາຫີຼ, ຟີລິບປິນ, ເຊີເບຍ, ມຽນມາ, ມົງ
ໂກລີ ແລະ ຫວຽດນາມ. ລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລທັງ 4 ແຫ່ງມີ MoU ດ້ານວິຊາການ
ຮ່ວມກັນທັງໝົດ 221 ສະບັບ ກັບມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງປະເທດ. 

ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງກໍໄດ້ມີສັນຍາຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາກັບ
ບັນດາແຂວງແຮກສ່ຽວຕ່າງໆຂອງປະເທດອ້ອມຂ້າງໂດຍສະເພາະແມ່ນ ກັບ ສສ ຫວຽດນາມ, 
ສປ ຈີນ. ສປປ ລາວ ຍັງໄດ້ເປັນສະມາຊິກ ແລະ ມີຂ້ໍຜູກພັນທາງສັນຍາກັບ ASEAN, 
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ASEM, CLV, GMS, SEAMEO, UN. ສ່ວນສັນຍາຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນທີ່
ບ່ໍສັງກັດລັດຖະບານຜ່ານມາມີບົດບັນທຶກຄວາມເຂ້ົາໃຈຮ່ວມກັບ 42 ອົງການ, ຮອດປັດຈຸ 
ບັນມີ 31 ອົງການທີ່ມີບົດບັນທຶກຄວາມເຂ້ົາໃຈທີ່ກໍາລັງຈັດຕ້ັງປະຕິບັດພາຍໃຕ້ 49 ໂຄງການ. 
28.2 ວຽກງານຮ່ວມມືກັບອງົການຈັດຕັ້ງສາກົນ 

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫັຼກ ຂອງພະແນກພົວພັນອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນ ແມ່ນປະສານ
ສົມທົບກັບບັນດາກະຊວງ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ນັບແຕ່ຂ້ັນສູນກາງຮອດ
ທ້ອງຖ່ິນ ເພ່ືອອໍານວຍຄວາມສະດວກ ດ້ານເອກະສານນິຕິກໍາຕ່າງໆ ໃນການຍາດແຍ່ງເອົາ
ການຊ່ວຍເຫືຼອລ້າຈາກອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນ, ອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນທີ່ບ່ໍສັງກັດລັດຖະບານ 
ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ໃຫ້ໄດ້ນໍາສະ ເໜີຂໍການພິຈາລະນາອະນຸມັດ ຈາກຂ້ັນເທິງ
ຕາມລະບຽບຫັຼກການ ເປັນຕ້ົນແມ່ນ: ການສະເໜີຂໍອະນຸມັດຮັບເອົາໂຄງການ ແລະ ກິດ
ຈະກໍາໂຄງການ, ນํາເຂ້ົາ-ຍົກເວັ້ນພາສີຍານພາຫະນະ ແລະ ເຄ່ືອງຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ, ຮັບ
ເອົາພະນັກງານ ແລະ ອາສາສະໝັກຄົນຕ່າງປະເທດເຂ້ົາມາ ສປປ ລາວ ເພ່ືອຈັດຕ້ັງ
ປະຕິບັດໂຄງການ. ໃນແຕ່ລະປີໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນ ຮ່ວມກັບອົງ
ການຈັດຕ້ັງສາກົນທີ່ບ່ໍສັງກັດລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງສັງຄົມ ທີ່ໃຫ້ ການຊ່ວຍເຫືຼອ
ໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຮ່ວມກັບພາກລັດ ແລະ ໄດ້ລົງຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກິດຈະກໍາໂຄງການຂອງອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນ ທີ່ບ່ໍສັງກັດລັດຖະບານ 
ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງສັງຄົມ ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫີຼກໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດຢ່າງເປັນ
ປົກກະຕິ. ຍ້ອນການເອົາໃຈໃສ່ຊ້ີນໍາ-ນໍາພາຂອງຂ້ັນເທິງ ຈຶ່ງເຮັດໃນຂອດການພົວພັນ
ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ໄດ້ຮັບປັບປຸງດີຂ້ຶນເທື່ອລະກ້າວ, ສະແດງອອກຄື: ຈໍານວນອົງ
ການຈັດຕ້ັງສາກົນ ທີ່ບ່ໍສັງກັດລັດຖະບານທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອລ້າໃນຂະແໜງການສຶກສາ 
ແລະ ກິລາ ມີການເພ່ີມຂ້ຶນຈາກ 27 ອົງການໃນປີ 2012 ມາເປັນ 43 ອົງການ ໃນຊຸມປີຕ່ໍມາ. 

ວຽກງານພົວພັນຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນ ນັບມ້ືນັບມີບົດບາດສໍາຄັນ ໃນ
ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ກໍຄືຢູ່ ສປປ ລາວ. ການປະກອບສ່ວນຊ່ວຍ ເຫືຼອລ້າຂອງ
ອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນ, ອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນທີ່ບ່ໍສັງກັດລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງ
ສັງຄົມ ໄດ້ຊ່ວຍຫຸຼດຜ່ອນພາລະແບກຫາບການລົງທຶນຂອງລັດຖະບານ ເຂ້ົາໃສ່ຂະແໜ
ງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ເປັນການຊ່ວຍລັດຖະບານ ໃນ
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະແມ່ນໄດ້
ຊ່ວຍເຫືຼອເດັກນ້ອຍ ແລະ ນັກຮຽນຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫີຼກ ໃຫ້ເຂ້ົາເຖິງການສຶກສາຂ້ັນພ້ືຶນ

MOES
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ຖານ ແລະ ສ່ິງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆເຊ່ັນ: ອາຄານຮຽນ, ນ້ໍາສະອາດ, ຢາປົວ
ພະຍາດ ແລະ ເຄ່ືອງນຸ່ງຫ່ົມຕ່າງໆ. ການປະກອບສ່ວນຊ່ວຍເຫືຼອລ້ານ້ີໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊີວິດ
ການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂ້ຶນເທື່ອລະກ້າວ ພ້ອມທັງເປັນການ
ປະຕິບັດບັນດາຄາດໝາຍສູ້ຊົນຂອງພັກ ໃນການນໍາປະເທດຊາດໃຫ້ຫຸຼດພ້ົນອອກຈາກ
ການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2020 ເພ່ືອກ້າວສູ່ບາດລ້ຽວໃໝ່ຂອງການພັດທະນາ
ປະເທດຊາດ ຕາມເສ້ັນທາງກ້າວຂ້ຶນສູ່ຈຸດໝາຍສັງຄົມນິຍົມຢ່າງໜັກແໜ້ນ. 
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29. ວຽກງານຂອງຫ້ອງການເລຂາທິການຄະນະກໍາມະທິການແຫ່ງຊາດລາວ
ເພື່ອອຸຍແນດສະໂກ (UNESCO) 

ໂດຍ: ສົມບູນ ມາສວຸັນ 

29.1 ຄວາມເປນັມາຂອງຫ້ອງການເລຂາ ຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດລາວເພ່ືອອຸຍ
ແນດສະໂກ 

ຫ້ອງການເລຂາ ຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດລາວເພ່ືອອຸຍແນດສະໂກ (ຂຽນ
ດ້ວຍຕົວອັກສອນຫຍ້ໍ "ຄລອ") ໄດ້ຮັບການສ້າງຕ້ັງຂ້ຶນໃນວັນທີ 16/12/1978 ເພ່ືອ
ສ້າງສັນ ຕິພາບ ແລະ ພັດທະນາມະນຸດໃນຍຸກໂລກາພິວັດ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການສຶກສາ, 
ວິທະ ຍາສາດ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ການສ່ືສານ. ຫ້ອງການ ຄລອ ເປັນກົງຈັກບໍລິຫານໃນ
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສ 
ນາທິການແກ່ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. 

ໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍຂອງຫ້ອງການ ຄລອ ແມ່ນ: 
� ສຶກສາ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ 

ແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນຍຸດທະສາດການ
ພັດທະນາການສຶກສາ, ວັດທະນະທໍາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ການສ່ືສານຂອງ 
ສປປລາວ ແລະ ເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍ, ວັດຖຸປະສົງຂອງອົງການອຸຍແນດສະໂກ 
ແລະ ການຄ້ົນຄວ້າເອກະສານຕ່າງໆຈາກອົງການອຸຍແນດສະໂກ. 

� ປະສານງານກັບບັນດາກະຊວງ, ອົງການ, ສະຖາບັນ ແລະ ກຸ່ມວິຊາຊີບຕ່າງໆ 
ຄ້ົນຄວ້າ ແລະ ຂ້ຶນແຜນຂຽນໂຄງການເພື່ອຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານການ
ເງິນ ແລະ ວິຊາການ. 

� ປະສານງານກັບອົງການອຸຍແນດສະໂກ, ຫ້ອງການອຸຍແນດສະໂກປະຈໍາພາກ
ພ້ືນ ແລະ ຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດເພ່ືອອຸຍແນດສະໂກ ຂອງບັນດາປະ 
ເທດສະມາຊິກ ໃນການວາງແຜນການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດການສຶກສາ, ວິທະຍາ 
ສາດ ແລະ ວັດທະນະທໍາ. 
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29.2 ກິດຈະກໍາຫັຼກຂອງຫ້ອງການເລຂາຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດລາວເພ່ືອອຸຍ
ແນດສະໂກ 

� ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆໃນການປະຕິບັດໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັ
ບສະໜູນຈາກອົງການອຸຍແນດສະໂກ. 

� ແນະນໍາ, ໃຫ້ຄໍາປຶກສາແກ່ພາກສ່ວນຕ່າງໆໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ
ຂອງອົງການອຸຍແນດສະໂກ. 

� ຄ້ົນຄວ້າ, ເຊ່ືອມຊຶມແຜນປະຕິບັດງານ 2 ປີ ທີ່ຮັບຮອງເອົາໂດຍ ກອງປະຊຸມ
ໃຫຍ່ຂອງອົງການອຸຍແນດສະໂກ. 

� ຄ້ົນຄວ້າແຜນປະຕິບັດງານຍ່ອຍຂອງພາກພ້ືນອາຊີ-ປາຊີຟິກ ທີ່ຖືກຮັບຮອງຈາກ 
ກອງປະຊຸມ. 

� ຈັດປະຊຸມ, ສໍາມະນາ ເພ່ືອເຜີຍແຜ່ແນວຄວາມຄິດທີ່ອຸຍແນດສະໂກມີຄວາມ
ເປັນຫ່ວງເຊ່ັນ: ເຊ້ືອພະຍາດເອດ (HIV/AIDS), ການສຶກສາເພ່ືອການພັດທະ 
ນາແບບຍືນຍົງ (ESD), ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (Climate Change), 
ການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ (DRR), ການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ 
(GCED). 

� ກະກຽມເອກະສານໃຫ້ແກ່ຄະນະຜູ້ແທນ ສປປລາວ ໃນການເຂ້ົາຮ່ວມກອງປະ 
ຊຸມໃຫຍ່ ແລະ ກອງປະຊຸມພາກພ້ືນຕ່າງໆຂອງອົງການ. 

� ຈັດຕ້ັງກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບໂຄງການໂຮງຮຽນເພ່ືອຄວາມເຂ້ົາໃຈອັນດີລະຫວ່າງ 
ຊາດ ASPnet ແລະ ອະນຸກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດລາວເພ່ືອອຸຍແນດສະໂກ. 

29.3 ຜົນສໍາເລດັອນັພ້ົນເດັນ່ຂອງຫ້ອງການເລຂາຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດລາວ
ເພ່ືອອຸຍແນດສະໂກ 

ຫ້ອງການ ຄລອ ສາມາດຍາດແຍ່ງທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກສໍານັກງານໃຫຍ່ອົງ 
ການອຸຍແນດສະໂກ ແລະ ຫ້ອງການເລຂາຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພ່ືອອຸຍແນດ
ສະໂກຂອງປະເທດຕ່າງໆ ເພ່ືອຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກດ້ານການສຶກສາ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ 
ວິທະຍາສາດ. 

29.3.1 ວຽກງານສຶກສາ ແລະ ວິທະຍາສາດ 
� ເຜີຍແຜ່ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບການສຶກສາ ເພ່ືອການພັດທະນາແບບຍືນ

ຍົງ, ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດໃນ
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ໂຮງຮຽນ, ການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ ແລະ ເປ້ົາໝາຍການພັດທະນາ
ແບບຍືນຍົງສໍາລັບຂະແໜງການສຶກສາ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂ້ັນກົມ, ຂ້ັນພະ
ແນກ ພາຍໃນກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ຂ້ັນພະແນກສຶກສາ 
ທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ, ບັນດາໂຮງຮຽນສະມາຊິກ 
ASPnet, ວທິະຍາໄລຄູ ແລະ ຍັງຈະສືບຕ່ໍເຜີຍແຜ່ບັນດາຫົວຂ້ໍດ່ັງກ່າວໄປ
ເລ້ືອຍໆ. 

� ຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນເພື່ອຄວາມເຂ້ົາໃຈອັນດີລະຫວ່າງຊາດ ASPnet ໄດ້ທັງ
ໝົດ 33 ໂຮງຮຽນ ໃນ 5 ແຂວງ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ, 
ຫຼວງພະບາງ, ຈໍາປາສັກ). 

� ແປ ແລະ ເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານສັງລວມການຕິດຕາມການສຶກສາໂລກ ຈໍາ 
ນວນ 8 ຫົວ6 

� ສໍາເລັດໂຄງການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ສໍາລັບການສຶກສາເພ່ືອທຸກ
ຄົນ (CapEFA) ແລະເລ່ີມຕ້ົນປະຕິບັດໂຄງການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ
ສໍາລັບການສຶກສາ 2030 (CapEd), ໂຄງການສໍາລັບເດັກທີ່ບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາ
ໂຮງຮຽນ (Out of School Children). 

� ສໍາເລັດການພິມປ້ຶມຄູ່ມືຄູ ກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ພ້ືນຖານການປ້ອງກັນເຊ້ືອພະ 
ຍາດເອດ ແລະ ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ແກ່ຄະນະອໍານວຍການ ແລະ ຄູສອນໂຮງຮຽນ
ມັດທະຍົມຢູ່ 9 ແຂວງ. 

29.3.2 ວຽກງານວັດທະນະທໍາ ແລະ ການສື່ສານ 
ຫ້ອງການ ຄລອ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ 

ທ່ອງທ່ຽວ ເຜີຍແຜ່ສົນທິສັນຍາຕ່າງໆ ແລະ ປະສານງານກ່ຽວກັບການອະນຸລັກວັດ 

                                            
6 2007: ພື້ນຖານເຂ້ັມແຂງ: ການເບ່ິງແຍງ ແລະ ການສຶກສາເດັກກ່ອນໄວຮຽນ 
2008: ການສຶກສາເພ່ືອທຸກຄົນຈົນເຖິງປີ 2015: ພວກເຮາົຈະສໍາເລັດຫຼືບໍ່? 
2009: ການເອົາຊະນະຄວາມບ່ໍສະເໝີພາບ-ເປັນຫຍັງການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຈ່ຶງສໍາຄັນ 
2010: ການເຂ້ົາເຖິງຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ 
2011: ວິກິດການເຊື່ອງຊ້ອນ: ຄວາມຂັດແຍ່ງດ້ວຍອາວຸດ ແລະ ການສຶກສາ 
2012: ຊາວໜຸມ່ ແລະ ທັກສະ: ນໍາໃຊ້ການສຶກສາເພື່ອປະກອບອາຊີບ 
2013/14: ການຮຽນ ແລະ ການສອນ: ການບັນລຸຄຸນະພາບເພື່ອທຸກຄົນ 
2016: ການສຶກສາເພ່ືອປວງຊົນ ແລະ ໂລກ 
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ທະນະທໍາ, ປະເພນີ ແລະ ມໍລະດົກຂອງຊາດເຊ່ັນ: ສົນທິສັນຍາປີ 2003 ວ່າດ້ວຍ
ການອະນຸລັກມໍລະດົກວັດທະນະທໍາທີ່ບ່ໍເປັນວັດຖຸ, ສົນທິສັນຍາປີ 2005 ວ່າດ້ວຍ
ການປົກປ້ອງ ແລະ ການສ່ົງເສີມຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສ່ິງສະແດງອອກທາງດ້ານ
ວັດທະນະທໍາ, ສົນທິສັນຍາປີ 1970 ວ່າດ້ວຍການເກືອດຫ້າມ ແລະ ປ້ອງກັນ ການ
ນໍາເຂ້ົາ-ສ່ົງອອກແບບຜິດກົດໝາຍ ແລະ ການສ່ົງຄືນສົມບັດວັດທະນະທໍາ, 
ສົນທິສັນຍາປີ 1995 ວ່າດ້ວຍການລັກລອບ ຫືຼ ການສ່ົງອອກວັດຖຸບູຮານ ແບບ
ຜິດກົດໝາຍ. ນອກນ້ັນກໍຍັງໄດ້ເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບຂ້ັນຕອນການຂໍທຶນຄວາມຫຼາກ
ຫຼາຍທາງດ້ານວັດທະນະທໍໍາ (IFCD)7 ໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທັງພາກລັດ, 
ເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງທີ່ບ່ໍສັງກັດລັດຖະບານ. 

ຫ້ອງການ ຄລອ ຍັງເປັນຈຸດໃຈກາງປະສານງານວຽກງານການສະເໜີຂ້ຶນ
ທະບຽນສະຖານທີ່ ແລະ ສ່ິງຕ່າງໆເປັນມໍລະດົກໂລກ ເຊ່ັນ: ເມືອງຫຼວງພະບາງໄດ້
ຖືກຮັບຮອງເປັນເມືອງມໍລະດົກໂລກ ໃນປີ 1995 ແລະ ວັດພູ ຢູ່ແຂວງຈໍາປາສັກ 
ໃນປີ 2001. ໃນຊຸມປີຕ່ໍມາໄດ້ສະເໜີເອົາສຽງແຄນເຊ້ືອຊາດລາວ, ລໍາວົງລາວ, 
ທົ່ງໄຫຫີນ ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງເຂ້ົາໃນບັນຊີມໍລະດົກໂລກ ແລະ ຫີນໜາມໜໍ່ ຢູ່ແຂວງ
ຄໍາມ່ວນເຂ້ົາໃນບັນຊີສໍາຮອງ ເປັນມໍລະດົກໂລກໃນຂ້ັນຕ່ໍໄປ. 

 

ທ່ານ ລີຕູ້ ບົວປາວ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ 
ເຂ້ົາຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄ້ັງທີ 37 ຂອງອຸຍແນດສະໂກ ວັນທີ 5-20 ພະຈິກ 2013, ທ່ີປາຣີ, ປະເທດຝຣ່ັງ 

                                            
7 IFCD- International Fund for Cultural Diversity  
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ພາກທີ VI ການສຶກສາ ແລະ ກິລາລາວມຸ່ງສູ່ຄຸນນະພາບ 

ໂດຍ: ສຸກສະຫວນັ ພອນເທວາ 

30. ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃນປີ 2016-2020 
1. ເປົ້າໝາຍລວມ : ພາຍໃນປີ 2020, ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຢູ່ໃນ 

ສປປ ລາວ ມີໂຄງສ້າງ ແລະ ມີຊັບພະຍາກອນທີ່ເໝາະສົມ ເພ່ືອປະກອບສ່ວນ
ໃຫ້ປະເທດຊາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະ 
ກິດ ແລະ ຫຼຸດພ້ົນອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ. 

2. ຜົນໄດ້ຮັບລວມ: ນັກຮຽນມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຕາມ 3 ລັກສະນະ ແລະ 5 
ຫັຼກມູນຂອງການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ແລະ ມີທັກສະ ລວມທັງທັກສະການຮຽນ 
ແລະ ທັກສະໃນການເຮັດວຽກ ເພ່ືອພັດທະນາຕົນເອງ ແລະ ປະເທດຊາດໃຫ້
ຫຸຼດພ້ົນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2020. 

3. ຈຸດປະສົງ: 
ຈຸດປະສົງ 1: ນັກຮຽນທຸກຄົນມີຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດຂ້ັນພ້ືນຖານທີ່

ຈໍາເປັນ ພ້ອມທັງມີສຸຂະພາບທີ່ແຂງແຮງເພ່ືອສາມາດເຂ້ົາເຮັດວຽກ
ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ຫືຼ ສາມາດຮຽນຕ່ໍການ
ສຶກສາຫັຼງຂ້ັນພ້ືນຖານ. 

ຈຸດປະສົງ 2: ເພ່ືອສະໜອງການສຶກສາຫັຼງຂ້ັນພ້ືນຖານ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນແຕ່ລະ
ໄລຍະ ພ້ອມທັງສາມາດເຊ່ືອມໂຍງ ແລະ ແຂ່ງຂັນກັບພາກພ້ືນ ແລະ 
ສາກົນ. 

ຈຸດປະສົງ 3: ບັນລຸໄດ້ຄາດໝາຍດັດສະນີຊັບສິນມະນຸດ ເພ່ືອໃຫ້ປະເທດຫຸຼດພ້ົນ
ອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ ໂດຍຫຸຼດຜ່ອນຄວາມ 
ແຕກໂຕນລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ, ຄົນພິການ, ຄົນທຸກຍາກ, ຊົນເຜ່ົາ ແລະ 
ອ່ືນໆ. 

ຈຸດປະສົງ 4 ຂະແໜງການມີແຜນການ, ງົບປະມານ ແລະ ມີການຕິດຕາມເພ່ືອ
ໃຊ້ແຫ່ຼງທຶນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. 

MOES
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ຈຸດປະສົງ 5 ກິລາກາຍະກໍາລາວ ຄ່ອຍເຊ່ືອມໂຍງກັບມາດຕະຖານພາກພ້ືນ ແລະ 
ສາກົນ. 

4. ຜົນໄດ້ຮັບ: 
ຜົນໄດ້ຮັບທີ 1: ຈໍານວນນັກຮຽນແຕ່ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ຈົນຮອດ ມ.4 ເຂ້ົາ

ເຖິງການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບທີ່ດີເພ່ີມຂ້ຶນ ໂດຍເອົາໃຈໃສ່ຜູ້ທີ່
ດ້ອຍໂອກາດ ພ້ອມຮັບປະກັນຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ 
ຊົນເຜ່ົາ. 

ຜົນໄດ້ຮັບທີ 2: ຈໍານວນນັກຮຽນປະຖົມທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການອ່ານ, ການ
ຂຽນການຄໍານວນເລກເພ່ີມຂ້ຶນ. 

ຜົນໄດ້ຮັບທີ 3: ຈໍານວນຄູທີ່ມີວຸດທິການສຶກສາ ແລະ ສະມັດຖະພາບເໝາະສົມ
ກັບວິຊາສອນເພ່ີມຂ້ຶນ ເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ້ນັກຮຽນໃນໂຮງຮຽນແຕ່
ອະນຸບານຮອດມັດທະຍົມ ໄດ້ຮຽນຕາມຈຸດປະສົງທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນ
ຫັຼກສູດ. 

ຜົນໄດ້ຮັບທີ 4: ໂຮງຮຽນທຸກແຫ່ງມີແຫ່ຼງທຶນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດພຽງພໍ 
ເພ່ືອປັບປຸງຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ. 

ຜົນໄດ້ຮັບທີ 5: ຈໍານວນນັກຮຽນຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບການສຶກສາຂ້ັນພ້ືນຖານທີ່ມີຄວາມ
ສາມາດຂ້ັນພ້ືນຖານ ແລະ ຄວາມຮູ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ຕະຫຼາດແຮງງານ ຫືຼ ເພ່ືອສືບຕ່ໍການຮຽນໃນການສຶກສາຫັຼງຂ້ັນ
ພ້ືນຖານເພ່ີມຂ້ຶນ ຫຼື ກາຍເປັນຜູ້ປະກອບການ. 

ຜົນໄດ້ຮັບທີ 6: ອັດຕາການຮຽນຮູ້ໜັງສືຂອງຜູ້ໃຫຍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂ້ຶນພ້ອມ 
ທັງຮັບປະກັນຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຊົນເຜ່ົາ. 

ຜົນໄດ້ຮັບທີ 7: ຄຸນນະພາບ ແລະ ຈໍານວນຜູ້ຮຽນຈົບການສຶກສາຫັຼງຂ້ັນພ້ືນຖານ 
ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນສອດຄ່ອງກັບການພັດທະນາເສດຖະ 
ກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດສະໄໝທີ VIII. 

ຜົນໄດ້ຮັບທີ 8: ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາມີໂຄງສ້າງ, ມີຊັບພະຍາກອນ 
ແລະ ການຕິດຕາມທີ່ເໝາະສົມ ໂດຍການໃຊ້ແຜນປະຈໍາປີຂອງ
ຂະແໜງການ ທີ່ມີການຄິດໄລ່ມູນຄ່າ ແລະ ເຊ່ືອມໂຍງກັບແຜນ
ພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປີ. 
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ຜົນໄດ້ຮັບທີ 9: ມີແຜນການເງິນສໍາລັບພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ເນ້ັນໃສ່ 
ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນລະຫວ່າງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ຊົນເຜ່ົາ, 
ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ທ້ອງຖ່ີນ. 

ຜົນໄດ້ຮັບທີ 10: ນະໂຍບາຍທີ່ສ້າງຂ້ຶນແມ່ນອິງໃສ່ຂ້ໍມູນ ແລະ ສະພາບຄວາມ
ເປັນຈິງ. 

ຜົນໄດ້ຮັບທີ 11: ພົນລະເມືອງລາວທຸກຄົນ ມີສຸຂະພາບແຂ້ມແຂງ, ມີນັກກິລາ
ສະໝັກຫ້ິຼນ ແລະ ນັກກິລາອາຊີບທີ່ມີຄຸນນະພາບເຊ່ືອມໂຍງກັບ 
ກິລາ-ກາຍະກໍາພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນ ແລະ ຮູ້ຮັກສາສິລະປະວັດ 
ທະນະທໍາຂອງຊາດ. 

31. ການສຶກສາ ແລະ ກິລາລາວໃນປີ 2025 
31.1 ຈຸດປະສົງ 

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ກໍານົດຈຸດປະສົງລວມຂອງຍຸດທະສາດການ
ພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາຮອດປີ 2025 ດັ່ງນ້ີ: 

1) ການພັດທະນາລະບົບການສຶກສາ ເພ່ືອສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ມີຄວາມ
ຮູ້, ມີຄວາມສາມາດ, ມີຄຸນສົມບັດສິນທໍາປະຕິວັດ ແລະ ມີຄ່ານິຍົມທີ່ຖຶກຕ້ອງ, 
ມີນ້ໍາໃຈຮັກປະເທດຊາດ, ຊ່ືສັດບໍລິສຸດ, ມີລະບຽບວິໄນ, ມີສຸຂະພາບທາງດ້ານ
ຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ, ມີຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນຊາດ, ມີຄວາມຮັກຕ່ໍການ
ຮຽນຕະຫຼອດຊີວິດ, ມີຄ່ານິຍົມຕ່ໍປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ, ຮັກຄວາມກ້າວ
ໜ້າ ແລະ ມີວິທະຍາສາດ ເພ່ືອໃຫ້ກາຍເປັນກໍາລັງແຮງງານທີ່ມີຄຸນນະພາບ, 
ສອດຄ່ອງ ແລະ ສາມາດຕອບສະໜອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງການ
ຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຊາດທີ່ຍືນຍົງ, ມີຄວາມພ້ອມທີ່ຈະ
ຮ່ວມມື ແລະ ແຂ່ງຂັນກັບບັນດາປະເທດໃນພາກພ້ືນ. 

2) ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາທຸກ
ລະດັບ ເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີີ
ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ. 

3) ພັດທະນານັກກິລາ, ຄູຝຶກ ແລະ ກໍາມະການຕັດສິນໃຫ້ມີລະດັບສູງເພ່ືອການ
ເປັນມືອາຊີບ ໂດຍມີການຊອກຫາ ແລະ ຄັດເລືອກເອົາເດັກຜູ້ທີ່ມີພອນສະ 
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ຫວັນ ແລະ ມີຄວາມຮັກມັກໃນກິລາ ເພ່ືອມາເຂ້ົາຮຽນ ແລະ ຝຶກຊ້ອມໃນ
ໂຮງຮຽນ ແລະ ສູູນຝຶກຊ້ອມກິລາ. 

31.2 ຍຸດທະສາດການພັດທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາຮອດປີ 2025. 
ຍຸດທະສາດການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາຮອດປີ 2025 ແມ່ນເນ້ັນໜັກ 

ແລະ ເລ່ັງໃສ່ 5 ໂຂງເຂດວຽກງານດ່ັງນ້ີ: 
1. ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງສາມັນສຶກສາທັງໃນ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນ ເພ່ືອໃຫ້ຜູ້ຮຽນ

ທຸກຄົນມີຄຸນສົມບັດ, ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດ ເພ່ືອສືບຕ່ໍຮຽນໃນສາຍ
ວິຊາຊີບ ແລະ ສາຍການສຶກສາຊ້ັນສູງ. 

2. ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການກ່ໍສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບຄູແບບຮອບດ້ານ. 
3. ກ່ໍສ້າງ ແລະ ພັດທະນາກໍາລັງແຮງງານ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງ

ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ. 
4. ປັບປຸງລະບົບການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ ໂດຍເນ້ັນໃສ່ການ

ພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແຕ່ລະຂ້ັນ. 
5. ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາກິລາ-ກາຍະກໍາ ເຮັດໃຫ້ພົນລະເມືອງລາວ ມີສຸຂະພາບ 

ເຂ້ັມແຂງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ, ມີນ້ໍາໃຈກິລາທີ່ຜ່ອງໃສ, ສ້າງສະຕິຊາດ 
ສາມາດປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ຮັບໃຊ້
ພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດ, ເພ່ີມທະວີຄວາມສາມັກຄີ, 
ມິດຕະພາບ, ສັນຕິພາບການຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດໃນພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນ 
ເພ່ືອຍົກຖານະບົດບາດຂອງຊາດ. 

� ຍຸດທະສາດທີ 1: ປັບປຸງຄນຸນະພາບຂອງສາມັນສກຶສາທັງໃນ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນ 
ເພ່ືອໃຫ້ຜູ້ຮຽນທຸກຄົນມີຄນຸສົມບັດ, ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດ ເພ່ືອສຶບຕໍ່ຮຽນ
ໃນສາຍວິຊາຊີບ ແລະ ສາຍການສກຶສາຊ້ັນສງູ. 
1) ຈຸດປະສົງລວມ: 

ເພ່ືອສ້າງເງ່ືອນໄຂໃຫ້ເດັກທຸກຄົນ ໄດ້ເຂ້ົາເຖິງການສຶກສາແຕ່ຊ້ັນອະນຸບານຮອດ
ຊ້ັນມັດທະຍົມ ທີ່ມີຄຸນນະພາບຢ່າງມີຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ເທົ່າທຽມກັນ ແລະ 
ຮັບປະກັນພັນທະປະຕິບັດການສຶກສາມັດທະຍົມຕ້ົນພາກບັງຄັບ ສໍາລັບພົນລະເມືອງ
ທຸກຄົນ ເພ່ືອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຮູ້ພ້ືນຖານ ແລະ ທັກສະທີ່ສາມາດນໍາໄປໃຊ້ປະ 
ກອບອາຊີບຕົວຈິງໄດ້ ແລະ ສາມາດຮຽນໃນຊ້ັນສູງຕ່ໍໄປ. 
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2) ຈຸດປະສົງສະເພາະ: 
� ຂະຫຍາຍການສຶກສາ ແລະ ການດູແລເດັກກ່ອນໄວຮຽນໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ແລະ 

ທົ່ວເຖິງ. 
� ສະໜອງການສຶກສາຂ້ັນພ້ືນຖານທີ່ມີຄຸນນະພາບ ໃຫ້ແກ່ເດັກທຸກຄົນຢ່າງເທົ່າ

ທຽມກັນ. 
� ປະຕິບັດການສຶກສາຊ້ັນມັດທະຍົມຕ້ົນພາກບັງຄັບ. 
� ສ່ົງເສີມການເປັນເຈົ້າຂອງຊຸມຊົນກໍຄືຄະນະພັດທະນາການສຶກສາ ແຕ່ລະຂ້ັນ 

ເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການພັດທະນາການສຶກສາ. 
� ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ທົບທວນຄືນຫັຼກສູດ ເພ່ືອປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາໃຫ້

ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ. 

� ສ່ົງເສີມໃຫ້ນັກຮຽນມີຄວາມຮູ້ດ້ານພາສາຕ່າງປະເທດ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກ
ໂນໂລຊີ. 

� ສ່ົງເສີມຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ທັກສະໃນການເຮັດວຽກຕົວຈິງ ແລະ ການ
ປະກອບອາຊີບໃຫ້ຊາວໜຸ່ມໃນໂຮງຮຽນ ລວມທັງການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບສໍາ 
ລັບຊາວໜຸ່ມທີ່ອອກຈາກໂຮງຮຽນ. 

3) ບຸລິມະສິດ 
� ສ່ົງເສີມໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ເຂ້ົາກຽມຄວາມພ້ອມ ກ່ອນຈະເຂ້ົາຮຽນຊ້ັນປະຖົມ ໃຫ້

ຫຼາຍຂ້ຶນ. 
� ສ້າງເງ່ືອນໄຂໃຫ້ເດັກທີ່ອອກໂຮງຮຽນໄດ້ເຂ້ົາມາຮຽນຄືນ ໃນໂຮງຮຽນສາມັນທົ່ວ

ໄປ ແລະ ສ້າງເງ່ືອນໄຂໃຫ້ເດັກໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫີຼກໄດ້ເຂ້ົາເຖິງການສຶກສາ. 
� ປັບປຸງພ້ືນຖານໂຄງລ່າງຂອງສະຖານການສຶກສາ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນໃຫ້ມີສະ 

ພາບແວດລ້ອມທີ່ເປັນມິດ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງໜ້ອຍຕ່ໍກັບຜົນກະ 
ທົບຈາກໄພພິບັດ. 

� ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາໃນທຸກລະດັບ ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ອັດຕາຈົບຊ້ັນຂອງ 
ນັກຮຽນບັນລຸໄດ້ຕາມຄາດໝາຍທີ່ກໍານົດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເພດຍິງ. 

� ເນ້ັນໃສ່ການສິດສອນວິຊາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ຄະນິດສາດ, ພາສາ
ອັງກິດ ແລະ ໄອຊີທີ. 
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� ຫຸຼດຜ່ອນອັດຕາການກືກໜັງສືຂອງຜູ້ໃຫຍ່. 
� ສ້າງເງ່ືອນໄຂໃຫ້ຊາວໜຸ່ມທີ່ອອກຈາກໂຮງຮຽນ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ໄດ້ມີໂອກາດເຂ້ົາ

ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂ້ັນພ້ືນຖານ ແລະ ບໍາລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາ. 
� ຍຸດທະສາດທີ 2: ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບຄູແບບຮອບດ້ານ. 

1) ຈຸດປະສົງລວມ: 
� ໃຫ້ຜູ້ຮຽນທຸກຄົນໄດ້ຮັບການສິດສອນຈາກຄູສອນທີ່ມີຄຸນວຸດທິ ແລະ ໄດ້ຕາມມາດ 

ຕະຖານທາງດ້ານວິຊາຊີບ, ຄູໄດ້ຮັບການພັດທະນາດ້ານວິຊາຊີບຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ. 
2) ຈຸດປະສົງສະເພາະ 
� ເພ່ືອປັບປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນການສອນໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ. 
� ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມຄູປະຈໍາການ ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ຄູໄດ້ມີໂອກາດພັດທະນາວິຊາ 

ຊີບຂອງຕົນຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ. 
� ຍົກຖານະບົດບາດຂອງຄູໃຫ້ສູງຂ້ຶນໃນສັງຄົມ ໂດຍການສ້າງຄູໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, 

ມີຈັນຍາບັນ ແລະ ມີຄວາມເປັນມືອາຊິບ. 
3) ບຸລິມະສິດ 
� ປັບປຸງຫັຼກສູດສ້າງຄູໃນແຕ່ລະສາຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຫັຼກສູດສາຍສາມັນ ໂດຍເນ້ັນ

ໃສ່ຄູຜູ້ໜຶ່ງສາມາດ ສິດສອນໄດ້ຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງວິຊາ. 
� ຄັດເລືອກເອົານັກຮຽນທ່ີຮຽນເກ່ັງ ແລະ ຮັກອາຊີບຄູຈາກທ້ອງຖ່ິນມາຮຽນຄູຢ່າງ

ມີແຜນການ ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຮງຮຽນ
ເປັນຫັຼກ ລວມທັງການສະໜອງເບ້ຍລ້ຽງໃຫ້ນັກຮຽນຄູຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນລະ 
ບຽບການ. 

� ຍົກລະດັບຄູສອນຢູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ ໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບທີ່ກໍາ 
ນົດໄວ້. 

� ສະໜອງອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການຮຽນການສອນ ແລະ ເຄ່ືອງທົດລອງໃຫ້ບັນດາ
ສະຖາບັນສ້າງຄູ ໃຫ້ພຽງພໍຕາມມາດຕະຖານຄຸນນະພາບທີ່ກໍານົດໄວ້. 

� ເອົາໃຈໃສ່ບໍາລຸງ ແລະ ຍົກລະດັບຄູປະຈໍາການໃຫ້ຫຼາຍຂ້ຶນ ພ້ອມທັງປັບປຸງການ
ບໍາລຸງ ແລະ ຍົກລະດັບດ່ັງກ່າວ ໃຫ້ເປັນລະບົບ ແລະ ຕໍ່ເນ່ືອງ. 

� ປັບປຸງລະບົບການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນສ້າງຄູໃຫ້ເຂ້ັມແຂງ. 
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� ຍຸດທະສາດທ ີ 3: ກໍສ່້າງ ແລະ ພັດທະນາກໍາລັງແຮງງານ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມ 
ຕ້ອງການຂອງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ. 

1) ຈຸດປະສົງລວມ: 
� ເພ່ືອພັດທະນາແຮງງານທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ມີຄວາມຮູ້, ຄຸນສົມບັດ ແລະ ຄວາມ 

ສາມາດ ທີ່ຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສກຖະກິດ-ສັງຄົມ
ແຫ່ງຊາດ ແລະ ການເຊ່ືອມໂຍງກັບພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນ. 

2) ຈຸດປະສົງສະເພາະ: 
� ເພ່ີມການເຂ້ົາຮຽນໃນສາຍວິຊາຊີບໂດຍເອົາໃຈໃສ່ເພດຍິງ ແລະ ຜູ້ທີ່ດ້ອຍໂອກາດ 

ໂດຍສະເພາະໃນສາຂາວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ເໝາະສົມກັບກຸ່ມເປ້ົາໝາຍດ່ັງ 
ກ່າວ. 

� ທົບທວນ ແລະ ພັດທະນາຫັຼກສູດ ເພ່ືອໃຫ້ສາມາດພັດທະນາແຮງງານໃຫ້ມີສີມື 
ແລະ ສອດຄອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ປະກອບການ ແລະ ຕະຫຼາດແຮງງານ. 

� ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການຮຽນການສອນໃນສະຖາບັນອາຊີວະສຶກສາ ແລະ 
ການສຶກສາຊ້ັນສູງ. 

� ປັບປຸງສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ການບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການສຶກສາ. 
� ດັດສົມການເຂ້ົາຮຽນໃນສາຍອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊ້ັນສູງ ໂດຍເອົາ 

ໃຈໃສ່ຜູ້ຍິງ ແລະ ຜູ້ທີ່ດ້ວຍໂອກາດ. 
� ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຫັຼກສູດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ

ແຮງງານ. 
3) ບຸລິມະສິດ 
� ພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງຫັຼກສູດສໍາລັບສູນ, ສະຖາບັນອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ສະ

ຖາບັນການສຶກສາຊ້ັນສູງ ໃຫສອດຄ່ອງກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມ, ສາມາດເຊ່ືອມໂຍງເຂ້ົາກັບພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນ (ໂດຍສະເພາະການ
ທຽບໂອນໜ່ວຍກິດ). 

� ຍົກລະດັບຄູສອນໃຫ້ມີຄວາມຊໍານານງານໃນສາຂາວິຊາສອນ. 
� ຮັບປະກັນໃຫ້ສະຖາບັນອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາຊ້ັນສູງມີ

ຫ້ອງທົດລອງ, ຫ້ອງສະໝຸດ ແລະ ຫ້ອງປະຕິບັດງານທີ່ມີຄຸນນະພາບ ໄດ້ມາດ 
ຕະຖານຮັບໃຊ້ການຮຽນການສອນໃນແຕ່ລະສາຂາວິຊາ. 

MOES



 

273 

� ເພ່ີມການຮ່ວມມືກັບທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນສັງຄົມ ແລະ ສະຖາບັນການ
ສຶກສາທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃນການພັດທະນາສີມືແຮງງານ, ການເປີດ
ສອນຫັຼກສູດສາກົນ (ພາສາອັງກິດ), ການສ້າງຕ້ັງສູນພາສາອາຊຽນ ແລະ ສູນ
ຄ້ົນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ (Research and Development Center). 

� ເນ້ັນໃສ່ການວິໄຈດ້ານແຮງງານ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານແຮງງານ. 
� ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານຄ້ົນຄວ້າວິທະຍາສາດ ເພ່ືອຕ່ໍຍອດຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສ້າງ

ນະວັດຕະກໍາໃໝ່. 
� ພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງຫັຼກສູດ ສາຍອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊ້ັນສູງ 

ຕາມຂອບວຸດທິການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງ 
ຕະຫຼາດແຮງງານ ເພ່ືອພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ການຫັນເປັນ
ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝ, ສາມາດເຊ່ືອມໂຍງເຂ້ົາກັບພາກພ້ືນ ແລະ 
ສາກົນ. 

� ກ່ໍສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຄູ ດ້ານວິຊາຄູ ແລະ ວິຊາສະເພາະສາຍອາຊີວະສຶກສາ 
ແລະ ສາຍການສຶກສາຊ້ັນສູງ. 

� ຮັບປະກັນໃຫ້ສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊ້ັນສູງມີພ້ືນຖານໂຄງ
ລ່າງ ແລະ ສ່ິງອໍານວຍຄວາມສະດວກພຽງພໍ ສໍາລັບການຮຽນການສອນ, ການ
ຄ້ົນຄວ້າ-ວິໄຈ, ການທົດລອງ ແລະ ການຝຶກປະຕິບັດ. 

� ສ່ົງເສ່ີມການຄ້ົນຄ້ວາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກໍາ, ການບ່ົມເພາະ
ທຸລະກິດ ແລະ ການບໍລິການວິຊາການ. 

� ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜູ້ຮຽນຈົບ, ຜູ້ນໍາໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ວິໄຈຄວາມຕ້ອງການດ້ານ
ແຮງງານ. 

� ມີການຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕ້ັງສັງຄົມ, ຫົວໜ່ວຍແຮງານ ແລະ ສະຖານການ
ສຶກສາທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນການພັດທະນາກໍາລັງແຮງງານ. 

� ຍຸດທະສາດທີ່ 4 ປບັປງຸລະບົບການບລໍິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ ໂດຍພັດທະ 
ນາຂີດຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ບໍລິຫານການສກຶສາ ແລະ ກິລາ ແຕລ່ະຂັ້ນ. 

1) ຈຸດປະສົງລວມ: 
� ເພ່ືອສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາແຕ່ລະ

ລະດັບໃນການບໍລິຫານ, ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ, ການວາງແຜນການ, ງົບປະມານ, 
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ຄ້ົນຄວ້າວິໄຈ, ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການນໍາ
ໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ. 

2) ຈຸດປະສົງສະເພາະ: 
� ເພ່ືອກໍານົດພາລະບົດບາດໃນການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງແຕ່ລະຂ້ັນໃຫ້ຈະແຈ້ງ 

ພ້ອມທັງສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາໃນທຸກ
ລະດັບ. 

� ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ລະບົບການສ້າງແຜນການ ແລະ ແຜນງົບປະມານມີຄວາມສອດ 
ຄ່ອງກັນ. 

� ເຮັດໃຫ້ການນໍາໃຊ້ງົບປະມານມີປະສິດທິພາບ ຮັບປະກັນໃຫ້ການຈັດສັນງົບ 
ປະມານ ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບບາຍ, ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຸຕິທໍາ. 

� ເຮັດໃຫ້ລະບົບການຄ້ ຸມຄອງ, ນໍາໃຊ້ຄູ ແລະ ບຸກຄະລາກອນສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ໃນແຕ່ລະລະດັບມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ. 

� ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງກ່ຽວກັບການຄ້ົນຄວ້າ-ວິໄຈໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ 
ກິລາ. 

� ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນຂອງຂະແໜ່ງ 
ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ. 

� ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງລະບົບບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການຊ່ວຍ 
ເຫືຼອຈາກຕ່າງປະເທດ. 

3) ບຸລິມະສິດ: 
� ສ້າງເຄ່ືອງມືໃນການສ້າງແຜນການ ແລະ ແຜນງົບປະມານພ້ອມທັງຍົກລະດັບ

ໃຫ້ພະນັກງານແຜນການ ແລະ ການເງິນໃນແຕ່ລະລະດັບ. 
� ປັບປຸງລະບົບການສ້າງແຜນປະຈໍາປີ ເພ່ືອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຮອບວຽນໃນການ

ຂ້ຶນແຜນງົບປະມານປະຈໍາປີ. 
� ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາໃນແຕ່ລະລະດັບໃຫ້ເປັນຜູ້

ບໍລິຫານມືອາຊີບ. 
� ປັບປຸງລະບົບການສັບຊ້ອນ ແລະ ບັນຈຸຄູ ພ້ອມທັງສັບຊ້ອນຄູຄືນໃໝ່ ເພ່ືອຫີຼກ

ລ້ຽງສະພາບຄູເຫືຼອ. 
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� ນໍາໃຊ້ລະບົບ ICT ທີ່ເປັນເອກະພາບເຂ້ົາໃນການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ, ຄູ ແລະ 
ການຄຸ້ມຄອງການເງິນ. 

� ດໍາເນີນການສຶກສາ ແລະ ວິໄຈໃນຫົວຂ້ໍທີ່ເປັນບັນຫາໃນການພັດທະນາການສຶກ
ສາ. 

� ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃນການຄ້ົນຄວ້າ-ວິໄຈ ນັບແຕ່ສູນກາງ, ແຂວງ, ເມືອງ 
ຮອດໂຮງຮຽນ 

� ປັບປຸງລະບົບການເກັບກໍາ, ວິເຄາະ ແລະ ການລາຍງານຂ້ໍມູນ ຢູ່ລະດັບສະຖານ
ການສຶກສາໃຫ້ມີຄວາມຊັດເຈນ. 

� ປັບປຸງນິຕິກໍາ ສໍາລັບສ່ົງເສີມການສຶກສາຂອງເພດຍິງ ແລະ ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ. 
� ຍຸດທະສາດທີ່ 5: ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາກລິາ-ກາຍະກໍາ ເຮັດໃຫ້ກ້າວໜ້າ ແລະ 

ເຂັ້ມແຂງ ສາມາດຮ່ວມມືເຊ່ືອມໂຍງ, ແຂ່ງຂັນກັບພາກພ້ືນ ແລະ ສາກນົ 
1) ຈຸດປະສົງລວມ: 
� ພັດທະນາກິລາ-ກາຍະກໍາ ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ພົນລະເມືອງລາວມີສຸຂະພາບເຂ້ັມແຂງ 

ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ, ມີຄວາມເສຍສະຫຼະ, ອົດທົນ ແລະ ມີນ້ໍາໃຈ
ກິລາ-ກາຍະກໍາ ທີ່ຜ່ອງໃສກຽມພ້ອມປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ. 

2) ຈຸດປະສົງສະເພາະ: 
� ເພ່ືອສ່ົງເສີມວຽກງານກິລາ-ກາຍະກໍາໃນຊຸມຊົນໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ແລະ ເຂ້ັມແຂງ. 
� ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ວຽກງານພະລະສຶກສາ, ສີລະປະສຶກສາ ແລະ ກິລາ-ກາຍະກໍາ ໃນ

ໂຮງຮຽນ ແລະ ສະຖານການສຶກສາໄດ້ຮັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຢ່າງທົ່ວເຖິງ. 
� ສ່ົງເສີມກິລາ-ກາຍະກໍາ ໃນກໍາລັງປ້ອງກັນຊາດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ. 
� ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ກິລາ-ກາຍະກໍາ ໃຫ້ມີລະດັບສູງ ແລະ ສົ່ງເສີມກິລາອາຊີບ. 

3) ບຸລິມະສິດ: 
� ສ້າງໃຫ້ມີສະຖານທີ່ຫ້ີຼນກິລາ-ກາຍະກໍາ, ສະໜອງອຸປະກອນອອກກໍາລັງກາຍໃນ

ຊຸມຊົນ, ລະດັບບ້ານ, ລະດັບເມືອງ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ. 
� ສະຫງວນ ແລະ ຈັດສັນທີ່ດິນໄວ້ເພ່ືອເປັນບ່ອນສ້າງສະໝາມສາທາລະນະ ຫືຼ 

ສ້າງເດ່ີນກິລາ-ກາຍະກໍາ ປະເພດຕ່າງໆ ໃນການເຄ່ືອນໄຫວຮັບໃຊ້ການອອກ 
ກໍາລັງກາຍຂອງມວນຊົນ ຢູ່ທ້ອງຖ່ິນ. 
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� ສ່ົງເສີມກິລາ-ກາຍະກໍາພ້ືນເມືອງຕາມທ່າແຮງຂອງຊຸມຊົນ, ຂອງບ້ານ, ຂອງ
ເມືອງ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ຕາມປະເພນີຈຸດພິເສດຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖ່ິນ, 
ມີການອອກກໍາລັງກາຍ, ການຝຶກແອບ ແລະ ການແຂ່ງຂັນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມ
ລະບຽບຫັຼກການ. 

� ສ່ົງເສີມຊາວໜຸ່ມ, ເພດຍິງ ແລະ ຜຸ້ອາຍຸສູງຫັນມາອອກກໍາລັງກາຍ ແລະ ຫ້ິຼນ
ກິລາ-ກາຍະກໍາໃຫ້ກວ້າງຂວາງ; ສ່ົງເສີມຄົນພິການໃຫ້ອອກກໍາລັງກາຍ, ຫ້ິຼນກິ 
ລາປະເພດຕ່າງໆ ເພ່ືອເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາຄົນພິການຢູ່ໃນປະເທດ ແລະ 
ສາກົນ. 

� ເອົາໃຈໃສ່ສືບຕ່ໍຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຫັຼກສູດວິຊາພະລະສຶກສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ
ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງໆ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອດະຊົນໃຫ້
ທົ່ວເຖິງ. 

� ສ່ົງເສີມໃຫ້ມີສະໂມສອນ ກິລາ-ກາຍະກໍາ ແລະ ໃຫ້ມີການແຂ່ງຂັນກິລາ-ກາຍ 
ຍະກໍາ ຕາມຄວາມສາມາດຂອງທ້ອງຖ່ິນ ໂດຍຜັດປ່ຽນກັນເປັນເຈົ້າພາບໃນແຕ່
ລະປີ. 

� ເພ່ີມທະວີການເອົາໃຈໃສ່ສ້າງ ກິລາ-ກາຍະກໍາ ຂອງກໍາລັງປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງ
ກັນຄວາມສະຫງົບ ເພຶ່ືອເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນໃນລະດັບພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະ 
ເທດໃຫ້ມີມາດຕະຖານສູງຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ. 

� ສ້າງວິທະຍາໄລພອນສະຫວັນກິລາ-ກາຍະກໍາຢູ່ສູນກາງ. 
� ສ່ົງເສີມບາງປະເພດ ກິລາ-ກາຍະກໍາ ທີ່ເປັນທ່າແຮງຂອງລາວເພ່ືອພັດທະນາໄປ

ເປັນ ກິລາ-ກາຍະກໍາ ອາຊີບໃນຕ່ໍໜ້າ. 
� ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນວຽກງານພະລະ 

ສຶກສາ, ສິລະປະສຶກສາ ແລະ ກິລາ-ກາຍະກໍາ ແຕ່ສູນກາງຮອດທ້ອງຖ່ິນ. 
� ຍົກລະດັບວິທະຍາໄລພະລະສືກສາ ຂຶ້ນເປັນສະຖາບັນພະລະສຶກສາ. 
� ຍົກລະດັບສູນຝຶກກິລາແຫ່ງຊາດ ເປັນສະຖາບັນ ກິລາ-ກາຍະກໍາ ແຫ່ງຊາດ. 
� ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ ກິລາ-ກາຍະກໍາ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 
(ຄັດຈາກເອກະສານວິໄສທັດຮອດປີ 2030, ຍຸດທະສາດຮອດປີ 2025 ແລະ 

ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປີ ຄ້ັງທີ VIII (2016-2020). 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 2015)  
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32. ການສຶກສາ ແລະ ກິລາລາວໃນປີ 2030 
32.1 ວິໄສທດັການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກລິາຮອດປີ 2030 

ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ກໍານົດວິໄສທັດໃນການພັດທະນາວັດທະນະທໍາ-ສັງ 
ຄົມ ຮອດປີ 2030 ດັ່ງນ້ີ: 

"ຊັບພະຍາກອນມະນຸດໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບໃກ້ຄຽງກັບພາກ
ພ້ືນ ແລະ ສາກົນ, ເປັນກໍາລັງການຜະລິດທີ່ເຂ້ັມແຂງ, ຕອບສະໜອງໄດ້ຄວາມຮຽກຮ້ອງ 
ຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຫຼາຍຂ້ຶນ, ລະດັບການສຶກສາ
ທົ່ວໄປຂອງພົນລະເມືອງລາວຈົບຊ້ັນມັດທະຍົມຕອນປາຍ, ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການບໍລິ 
ການດ້ານສາທາລະນະສຸກທີ່ມີຄຸນນະພາບຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ມີອາຍຸຍືນສະເລ່ຍສູງ
ກວ່າ 75 ປີ". 

ຄຽງຄູ່ກັບວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນ້ີ, ລັດຖະບານຍັງໄດ້ກໍາ 
ນົດທິດທາງລວມຂອງຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຮອດປີ 2025, 
ຊ່ຶງ ໜຶ່ງໃນນ້ັນລັດຖະບານໄດ້ຖືເອົາການພັດທະນາວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ເປັນບຸລິມະ 
ສິດສູງສຸດຂອງຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ໂດຍສຸມໃສ່ການຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຊີ 
ວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂ້ຶນເທື່ອລະກ້າວ, ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ, ພັດທະນາ 
ຂະແໜງການສຶກສາ, ວັດທະນະທໍາ, ພັດທະນາສີມືແຮງານທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ 
ຄຸນນະພາບໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຂ້ຶນ. 

ບົນພ້ືນຖານວິໄສທັດ ແລະ ຍຸດທະສາດທີ່ລັດຖະບານກໍານົດ. ກະຊວງສຶກສາທິ
ການ ແລະ ກິລາຈຶ່ງໄດ້ກໍານົດວິໄສທັດດ່ັງນ້ີ: 

"ຮອດປີ 2030 ພົນລະເມືອງລາວທຸກຄົນໄດ້ຮັບການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບຢ່າງ
ສະເໝີພາບ ແລະ ເທົ່າທຽມກັນ ເພ່ືອໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາໄດ້ພັດທະນາຕົນເອງກາຍເປັນພົນລະ 
ເມືອງດີຂອງຊາດ, ມີຄຸນສົມບັດ, ມີສຸຂະພາບເຂ້ັມແຂງ, ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດສູງ, ມີ
ຄວາມເປັນມືອາຊີບເພ່ືອພັດທະນາປະເທດຊາດໃຫ້ສີວິໄລຍືນຍົງ ສາມາດເຊ່ືອມໂຍງ, 
ແຂ່ງຂັນກັບພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນໄດ້". 

ເພ່ືອໃຫ້ບັນລຸໄດ້ວິໄສທັດດ່ັງກ່າວ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາຕ້ອງໄດ້ເອົາ 
ໃຈໃສ່ 8 ພາລະກິດລຸ່ມນ້ີ: 

1) ສູ້ຊົນເພ່ືອບັນລຸການສຶກສາພາກບັງຄັບຊ້ັນປະຖົມສຶກສາ ແລະ ຂະຫຍາຍການ
ສຶກສາພາກບັງຄັບໄປເຖິງຊ້ັນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕ້ົນ ໂດຍຮັບປະກັນໃຫ້ທຸກ
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ຄົນເຂ້ົາເຖິງການສຶກສາ ແລະ ມີຄວາມພ້ອມປະກອບສ່ວນຕ່ໍການພັດທະນາ 
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. 

2) ລົບລ້າງຄວາມບ່ໍຮູ້ໜັງສືຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜ່ົາຢ່າງສ້ິນເຊີງ ພ້ອມທັງສ່ົງເສີມ
ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼາດຊີວິດ ເພ່ືອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເຂົາເຈ້ົາໃຫ້ດີຂ້ຶນ. 

3) ສ່ົງເສີມການຮຽນການສອນວິຊາຊີບຂ້ັນພ້ືນຖານຢູ່ຊ້ັນມັດທະຍົມສຶກສາ, ປັບປຸງ 
ລະບົບການສຶກສາສາຍອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊ້ັນສູງ ໂດຍເອົາໃຈ 
ໃສ່ປັບປຸງດ້ານຄຸນນະພາບ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນໃຫ້ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາມີທັກສະ
ແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ຜູ້
ຮຽນຈົບມີຄວາມສາມາດເຂ້ົາສູ່ກໍາລັງແຮງງານໄດ້. 

4) ການຝຶກອົມຮົມສີມືແຮງງານ, ນັກວິຊາການ, ພະນັກງານມືອາຊີບ ແລະ ປັນຍາ
ຊົນທີ່ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດໃນການນໍາໃຊ້ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ 
ແລະ ຂ້ໍມູນຂ່າວສານທີ່ທັນສະໄໝເພ່ືອຕອບສະໜອງຕ່ໍຄວາມຕ້ອງການ ດ້ານ
ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. 

5) ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງການສຶກສາ ເພ່ືອໃຫ້ຜູ້ຮຽນຮູ້ມີ
ຄວາມຮູ້ທີ່ຈໍາເປັນຕ່ໍການພັດທະນາເສດທະກິດ-ສັງຄົມ, ໃນນ້ັນກໍແມ່ນລວມທັງ 
ການສະໜອງທັກສະ ແລະ ຄວາມຮູ້ຂ້ັນພ້ືນຖານເພ່ືອໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາສາມາດດໍາ 
ເນີນທຸລະກິດຄອບຄົວຂອງຕົນເອງໄດ້, ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫີຼກ. 

6) ນໍາໃຊ້ໄອຊີທີເປັນເຄ່ືອງມືໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ 
ກິລາ, ການຮຽນການສອນ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບການສຶກສາ. 

7) ຂະຫຍາຍວຽກງານການຄ້ົນຄວ້າວິໄຈ ແລະ ປະເມີນນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະ
ສາດ ໃຫ້ກວ້າງຂວາງແຕ່ສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ນໍາໃຊ້ຜົນຂອງການ
ຄ້ົນຄວ້າວິໄຈ ແລະ ປະເມີນເຂ້ົາໃນການວາງແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ 
ກິລາ. 

8) ຂະຫຍາຍວຽກງານພະລະສຶກສາ, ສິລະປະສຶກສາ ແລະ ກິລາ-ກາຍະກໍາໃຫ້
ກວ້າງຂວາງແຕ່ສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖ່ິນ ໂດຍເນ້ັນໜັກໃສ່ການກ່ໍສ້າງຄູພະລະ 
ສຶກສາ, ສິລະປະສຶກສາ ແລະ ກິລາກາຍະກໍາ, ການພັດທະນາກໍາມະການ
ຕັດສິນ, ຄູຝຶກ ແລະ ນັກກິລາ, ສະໜອງອຸປະກອນກິລາໃຫ້ທ້ອງຖ່ິນ. 
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32.2 ທິດທາງລວມຂອງວິໄສທດັ 

1. ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ໄດ້ຕາມ 3 ລັກສະນະ ແລະ 5 ຫັຼກມູນ
ການສຶກສາ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນໃຫ້ມີທັກສະ ແລະ ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ
ນໍາໃຊ້ວິທະຍາສາດເຕັກນິກ,ເຕັກໂນໂລຊີ, ຂ້ໍມູນຂ່າວສານ, ການສ່ຶສານ 
ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດຢ່າງເປັນຮູບປະທໍາ. 

2. ພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາຕ້ອງເປັນວຽກໃຈກາງ ຂອງການພັດທະ 
ນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍຕົວຮອບດ້ານ, ມີຄຸນນະ 
ພາບດີຂ້ຶນ ແລະ ມີໂອກາດຮຽນຕະຫຼອດຊີວິດ ເພ່ືອພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມໃຫ້ຍືນຍົງ. 

3. ສຸມໃສ່ເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດມີຄຸນນະພາບ, ມີສີມື 
ແລະ ມີຄວາມຊໍານິຊໍານານ ເພ່ືອສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງ 
ການຂອງຜູ້ປະກອບການໃນແຕ່ລະໄລຍະ ທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນ 
ນະພາບ. 

(ຄັດຈາກເອກະສານວິໄສທັດຮອດປີ 2030, ຍຸດທະສາດຮອດປີ 2025 

ແລະ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປີ ຄ້ັງທີ VIII (2016-2020). 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 2015) 




