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 ຜນົສ າເລດັການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັແຜນພດັທະນາການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ປະຈ າສກົປ ີ  
 ກຳນຂະຫຍາຍໂອກາດ ແລະ ຄວາມເທົົ່າທຽມ 

 ວຽກງຳນກຳນສກຶສຳຕ ໍ່ເນ ື່ອງ 

ໂດຍປະຕິບັດຕຳມແຜນພັດທະນຳກຳນສຶກສຳນອກໂຮງຮຽນ ປະຈ ຳສົກປີ  ທ ື່ມ ຈຸດມຸຸ່ງໝຳຍ ເພ ື່ອເພ ື່ມ 

ອັດຕຳກຳນຮ ູ້ໜັງສ ຂອງປະຊຳຊົນລຳວບັນດຳເຜົົ່ຳ ໃຫູ້ຫ ຳຍຂ ື້ນ ແລະ ຂະຫຍຳຍກຳນສຶກສຳໃຫູ້ເຂົື້ຳເຖິງກຸຸ່ມເປ ົ້ຳໝຳຍ ຜ ູ້ທ ື່ບ ໍ່ຮ ູ້

ໜັງສື, ຜ ູ້ທ ື່ປະລະຈຳກໃນໂຮງຮຽນ (ສຳຍສຳມັນ), ຜ ູ້ທີີ່ບ ໍ່ມີໂອກາດຮຽນໜັງສື ໃຫູ້ໄດູ້ເຂົື້ຳຮຽນຫ ຳຍຂ ື້ນ; ໂດຍຜຸ່ຳນຮ ບ

ແບບກຳນຈັດຕັື້ງກຳນຮຽນ-ກຳນສອນ ລົບລູ້ຳງຄວຳມບ ໍ່ຮ ູ້ໜັງສ  ແລະ ກຳນບ ຳລຸງຍົກລະດັບກຳນສຶກສຳຊັື້ນຕຸ່ຳງໆ ເຊິື່ງສຳ

ມຳດປະຕິບັດ ໄດູ້ດັົ່ງລຳຍລະອຽດລຸຸ່ມນ ື້: 

 ປະຊຳກອນກ ຸ່ມເປ ົ້າໝາຍໄວເດັກ ອຳຍຸ  ປີ ທີີ່ບ ໍ່ມີໂອກາດ ແລະ ພາດໂອກາດທາງການສຶກສາ ຢ ູ່ເຂດຫຸ່າງໄກ

ສອກຫ ີກ ແລະ ເຂດບ ໍ່ມີໂຮງຮຽນ ໃນທົົ່ວປະເທດ ໄດູ້ເຂົື້ຳຮຽນບ ຳລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາຈົບຊັັ້ນປະຖົມສ ຳເລັດ 

ຈ ານວນ  ຄົນ, ຍິງ  ຄົນ, ທຽບໃສຸ່ຄາດໝາຍ (  ຄົນ) ບັນລ ໄດູ້  

 ປະຊຳກອນກຸຸ່ມເປ ົ້ຳໝຳຍໄວໝ ຸ່ມ ແລະ ຜ ູ້ໃຫຍຸ່ ອາຍ   ປີ ທີີ່ກຶກໜັງສື, ປະລະກຳນຮຽນໃນໂຮງຮຽນ ແລະ 

ພຳດໂອກຳດທຳງກຳນສຶກສຳ ໄດູ້ຮຽນຈົບລົບລູ້ຳງຄວຳມບ ໍ່ຮ ູ້ໜັງສ  ແລະ ບ າລ ງຍົກລະດັບການສຶກສາຈົບຊັັ້ນປະຖົມ 

ຈ ານວນ  ຄົນ, ຍິງ  ຄົນ ທຽບໃສຸ່ຄາດໝາຍ (  ຄົນ) ບັນລ ໄດູ້  

 ປະຊຳກອນໄວໜຸຸ່ມກຸຸ່ມເປ ົ້ຳໝຳຍ ອຳຍ ຸ  ປີ ທ ື່ປະລະກຳນຮຽນຈຳກສຳຍສຳມັນສຶກສຳ ແລະ ຜ ູ້ທ ື່ຈົບຈຳກຊັື້ນ

ປະຖົມບ ຳລຸງ ໄດູ້ຮຽນຈົບຊັື້ນມັດທະຍົມຕອນຕົື້ນບ ຳລຸງ ຈ ຳນວນ  ຄົນ, ຍິງ  ຄົນ ທຽບໃສຸ່ຄາດໝຳຍ 

(  ຄົນ) ບັນລ ໄດູ້  

 ໃນສົກປີນ ື້ ໄດູ້ປະກຳດເປັນເມ ອງຈົບຊັື້ນມັດທະຍົມຕອນຕົື້ນບ ຳລຸງ ສ ຳເລັດ  ເມ ອງ (ເມ ອງຊຳນໄຊ ແຂວງອັດຕະ

ປື) ແລະ ປະກຳດເປັນແຂວງຈົບຊັື້ນມັດທະຍົມຕອນຕົື້ນບ ຳລຸງ ສ ຳເລັດ  ແຂວງ (ແຂວງຜົື້ງສຳລ , ຫ ວງພະບຳງ ສະ

ຫວັນນະເຂດ, ຈ ຳປຳສກັ). 

➢ ນັບແຕຸ່ປີ  ເຖິງປະຈຸບັນ ໄດູ້ສ ຳເລັດປະກຳດເປັນເມ ອງຈົບຊັື້ນມັດທະຍົມຕອນຕົື້ນບ ຳລຸງ  ເມ ອງ ແລະ 

 ນະຄອນ ໃນທົົ່ວປະເທດ; ມີຜ ູ້ຮຽນຈົບທັງໝົດ  ຄົນ, ຍິງ  ຄົນ1. ສ ຳລັບກຳນປະກຳດ

ຈົບຊັື້ນມັດທະຍົມຕອນຕົື້ນບ ຳລຸງທົົ່ວແຂວງ ໄດູ້ສ ຳເລັດ  ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫ ວງ; ສ ຳລັບແຂວງໄຊສົມບ ນ 

ແລະ ອັດຕະປື ໄດູ້ສ ຳເລັດກຳນຈັດຕັື້ງກຳນຮຽນ-ກຳນສອນແລູ້ວ ຍັງລ ຖູ້ຳປະກຳດຢ່ຳງເປັນທຳງກຳນ. 

 ກຳນບ າລ ງຍົກລະດັບການສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ (ມ. , ມ. , ມ. ) ໄດູ້ຈັດກຳນຮຽນ-ກຳນສອນ ຢ ຕ່ຳມສະ

ຖຳນກຳນສຶກສຳນອກໂຮງຮຽນ ທັງໝົດ  ແຫຸ່ງ (ໃນ  ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫ ວງ) ມ ຜ ູ້ຮຽນທັງໝົດ  

ຄົນ, ຍິງ  ຄົນ (ບ ໍ່ສຳມຳດລຳຍງຳນຈ ຳນວນຜ ູ້ຮຽນຈົບໄດູ້ ເພຳະຍັງບ ໍ່ທັນໄດູ້ຈັດຕັື້ງກຳນສອບເສັງຈົບຊັື້ນ). 
 

 
1 ສະຖິຕິຜ ູ້ຮຽນຈົບແມຸ່ນສັງລວມໃນບົດສະຫ ຼຸບພິທີປະກາດຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນບ າລ ງ ແຕຸ່ລະເມືອງ 
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 ວຽກງານກຳນສົົ່ງເສ ມວຊິາຊບີຂັັ້ນພືັ້ນຖານ 

ກຳນສົົ່ງເສ ມວຽກງຳນຝຶກອົບຮົມວິຊຳຊ ບຂັື້ນພ ື້ນຖຳນ ໄດູ້ຖຶກດ ຳເນ ນຄວບຄ ຸ່ກັບກຳນຈັດຕັື້ງກຳນຮຽນ-ກຳນສອນ 

ບ ຳລຸງຍົກລະດັບກຳນສຶກສຳ ໃຫູ້ກັບປະຊຳກອນໄວໜຸຸ່ມ ແລະ ຜ ູ້ໃຫຍຸ່ ອຳຍຸ ປີ ແລະ  ປີຂ ື້ນໄປ ທ ື່ສົນໃຈຢຳກ

ຝຶກວິຊຳຊ ບ ເພ ື່ອປະກອບອຳຊ ບໃນທູ້ອງຖິື່ນ ແລະ ຕູ້ອງກຳນພັດທະນຳທັກສະສ ມ ແຮງງຳນໃຫູ້ມ ຄວຳມຊ ຳນິຊ ຳນຳນ ໃຫູ້ສຳ

ມຳດຕອບສະໜອງຕ ໍ່ຄວຳມຕູ້ອງກຳນຂອງຕະຫ ຳດແຮງງຳນໃນໄລຍະໃໝຸ່. ເຊິື່ງໃນສົກຮຽນນ ື້, ມ ຜ ູ້ສ ຳເລັດກຳນຝຶກອົບຮົມວິ

ຊຳຊ ບຂັື້ນພ ື້ນຖຳນ ໃນສຳຂຳວຊິຳຊ ບ (ສຳຂຳປ ກຝັກ, ລູ້ຽງສດັ, ຕັດຫຍິບ, ປຸງແຕຸ່ງອຳຫຳນ, ເສ ມສວຍ, ການບ ລິການ ແລະ 

ໂຮງແຮມ, ຊຸ່ຳງໄມູ້) ຈ ຳນວນ  ຄົນ, ຍິງ  ຄົນ; ເຊິື່ງໃນນ ື້ແມຸ່ນລວມເອົຳທັງປະຊຳຊົນກຸຸ່ມເປ ົ້ຳໝຳຍຂອງບູ້ຳນ

ສຳມສູ້ຳງ ຂອງເມ ອງສ ຳພັນ ແຂວງຜົື້ງສຳລ  ຈຳ ຳນວນ  ຄົນ, ຍິງ  ຄົນ. 

 
 ຄ ນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄຸ່ອງ 
ຂະແໜງກຳນຍຸ່ອຍກຳນສຶກສຳນອກໂຮງຮຽນ ກ ໄດູ້ໃຫູ້ຄວຳມສ ຳຄັນຕ ໍ່ກັບກຳນປັບປຸງດູ້ຳນຄຸນນະພຳບກຳນຮຽນ-

ກຳນສອນບ ຳລຸງຍົກລະດັບກຳນສຶກສຳຊັື້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ, ກຳນຝຶກອົບຮົມວິຊຳຊ ບຂັື້ນພ ື້ນຖຳນ ແລະ ກຳນພັດທະ

ນຳຮ ບແບບກຳນຮຽນ-ກຳນສອນ ເພ ື່ອໃຫູ້ມ ຄຸນນະພຳບຍັບເຂົື້ຳໃຫູ້ໃກູ້ກັບກຳນສຶກສຳໃນໂຮງຮຽນເທ ື່ອລະກູ້ຳວ ເປັນຕົື້ນ

ແມຸ່ນ: 

 ສ າເລັດການປັບປ ງໂຄງຮຸ່ຳງຫ ັກສ ດຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນບ ຳລຸງ ສ າລັບປະຊາຊົນ ໂດຍພ ື້ນຖຳນ. 

 ໄດູ້ຮັບອະນ ມັດນ ຳໃຊູ້ໂຄງຮຸ່າງຫ ັກສ ດວິຊາຊີບ ສຳຂຳຕັດຫຍບິ ໃນລະດັບຊັັ້ນຕົັ້ນ (ລະດັບ 1 ແລະ 2) ແລະ ກ ຳລັງ

ສະເໜ ຂ ອະນຸມັດນ ຳໃຊູ້ໂຄງຮຸ່ຳງຫ ັກສ ດ ສຳຂຳວິຊາຊີບເສີມສວຍ ລະດັບຊັັ້ນຕົັ້ນ (ລະດັບ 1 ແລະ 2). 

 ສ ຳເລດັກຳນກວດແກູ້ ແລະ ຮຽບຮຽງປ ົ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄ ຸ່ມືຄ  ສ ຳລັບບ ຳລຸງຍົກລະດັບກຳນສຶກສຳຊັັ້ນປະຖົມ (ລະ

ດັບ 3) ແລະ ປືົ້ມແບບຮຽນ ສຳຂຳວຊິາຊີບປ ງແຕຸ່ງອາຫານ (ລະດັບ 1). 

 ສ ຳເລັດກຳນສູ້ຳງ ແລະ ພັດທະນຳສ ື່ກຳນຮຽນ-ກຳນສອນຈ ຳນວນໜຶື່ງ ເຊັົ່ນ: 

➢ ວິດໂີອປະກອບການຮຽນ-ກຳນສອນ ວິຊຳການສານແອບເຂົັ້ັ້າ-ພາເຂົັ້າ, ການເຮັດຜູ້າປິດປາກ, ການເຮັດຟອຍ 

ແລະ ການເຮັດຝ ູ່ນຊີວະພາບ; 

➢ ປືົ້ມຄ ຸ່ມືຝຶກອົບຮົມບ ກຄະລາກອນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ປືົ້ມຄ ຸ່ມືການສິດສອນຜ ູ້ໃຫຍຸ່ ແລະ ເພ ື່ອສະໜອງ

ໃຫູ້ກັບສ ນກຳນສຶກສຳນອກໂຮງຮຽນ ຂັື້ນແຂວງ ແລະ ຂັື້ນເມ ອງ. 

 ຝຶກອົບຮົມໃຫູ້ພະນັກງຳນວຊິຳກຳນຂອງສ ນກຳນສຶກສຳນອກໂຮງຮຽນ ກຸ່ຽວກບັການນ າໃຊູ້ມາດຕະຖານຄ ນນະພາບ

ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ເຂົັ້າໃນກຳນຕິດຕຳມ ແລະ ປະເມ ນຜົນ ກຳນຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າຍຸ່ອຍ ເຊັົ່ນ: ການ

ລົງເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນ, ການວເິຄາະ ແລະ ສະຫ ຼູບສັງລວມຂ ໍ້ມ ນ ໂດຍອີງໃສຸ່ຕົວຊີັ້ບອກທີີ່ກ ານົດໄວູ້. 

 ພັດທະນຳ ແລະ ສູ້ຳງຄວຳມເຂັື້ມແຂງໃຫູ້ຄ ຝຶກວິຊຳຊ ບຂັື້ນພ ື້ນຖຳນ ຢ ່ບັນດຳແຂວງພຳກໃຕູ້ ໃນດູ້ຳນວິທ ກຳນສດິ

ສອນ ແລະ ເຕັກນິກສ ຳລັບສຳຂຳວິຊຳຊ ບ ໃນສຳຂຳວິຊຳປຸງແຕຸ່ງອຳຫຳນ, ຕັດຫຍິບ, ປ ກຝັງ ແລະ ລູ້ຽງສັດ ໄດູ້ຈ ຳ

ນວນ 36 ຄົນ, ຍິງ 16 ຄົນ. 



 

 
3  

 

 ສ າເລັດສູ້າງແຜນຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານຜົນ ຄວາມຄືບໜູ້າຂອງການຈັດຕັັ້ງ ປະຕິບັດແຜນຍ ດທະສາດ, ແຜນກຳນ

ປະຈ ຳປີ ຂອງຂະແໜງກຳນຍຸ່ອຍກຳນສຶກສຳນອກໂຮງຮຽນ ຕຳມແຜນປະຈ ຳໄຕມຳດ ແລະ ປະຈ ຳປີ. 

 

 ກຳນບ ລຫິານ ແລະ ຄ ູ້ມຄອງ 

 ໄດູ້ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນຳ ກຸ່ຽວກັບກຳນບ ລິຫຳນ-ຄຸູ້ມຄອງ ວຽກງຳນກຳນສຶກສຳນອກໂຮງຮຽນ ໃນຫ ຳຍດູ້ຳນ ດັົ່ງ

ນ ື້: 

 ສ າເລັດການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິຖານຂ ໍ້ມ ນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ (ແອບເກັບກ ຳຂ ໍ້ມ ນທຳງອອນລຳຍ) ເພືີ່ອ
ໃຫູ້ສາມາດເຊືີ່ອມໂຍງເຂົັ້າກັບລະບົບສະຖິຕິຖານຂ ໍ້ມ ນສຶກສາ ແລະ ກິລາ. 

 ເກັບກ າສະຖິຕິສ ນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ສ ນການຮຽນຮ ູ້ຊຼຸມຊົນ ທີີ່ມີການເຄືີ່ອນໄຫວ ແລະ ຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດກິດຈະກ າ ເປັນປ ກກະຕິ ມີທັງໝົດ  ສ ນ; ໂດຍແບຸ່ງເປັນ: 

– ສ ນກຳນສຶກສຳນອກໂຮງຮຽນ ປະຈ ຳພຳກ ມ   ແຫຸ່ງ; 

– ສ ນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຂັື້ນແຂວງ ມ   ແຫຸ່ງ (ລວມນະຄອນຫ ວງ); 

– ສ ນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຂັື້ນເມ ອງ ມ  ແຫຸ່ງ; 

– ສ ນກຳນຮຽນຮ ູ້ຊຸມຊົນ ມ   ແຫຸ່ງ; 

 ສູ້ຳງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກ າ ແລະ ລະບຽບກຳນທ ື່ກຸ່ຽວຂູ້ອງ ສ ຳລັບກຳນຄຸູ້ມຄອງວຽກງຳນກຳນສຶກສຳນອກໂຮງຮຽນ 

ເຊັົ່ນ: 

– ປັບປ ງ ຂ ໍ້ຕົກລົງລັດຖະມົນຕີ ວຸ່າດູ້ວຍການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ການເຄືີ່ອນໄຫວ ຂອງກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ 
– ປັບປ ງ ຂ ໍ້ຕົກລົງລັດຖະມົນຕີ ວຸ່າດູ້ວຍການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງສ ນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ; 

– ສູ້ຳງ (ຮຸ່າງ) ຂ ໍ້ຕົກລົງລັດຖະມົນຕີ ວຸ່າດູ້ວຍການຄຸູ້ມຄອງສະຖານການສຶກສາຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັັ້ນພືັ້ນຖານ 

ພາກເອກະຊົນ; 

– ສູ້າງ (ຮຸ່າງ) ຄ າແນະນ າຂອງລດັຖະມົນຕີວຸ່າດູ້ວຍ ການປະສົມປະສານລະຫວຸ່າງວຽກງານຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັັ້ນ
ພືັ້ນຖານນອກໂຮງຮຽນ ແລະ ວຽກງານການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບອາຊີວະສຶກສາ; 

– ສູ້າງ (ຮຸ່າງ) ຄ າແນະນ າຂອງລັດຖະມົນຕີວຸ່າດູ້ວຍ ການຮຸ່ວມມື ແລະ ນ າໃຊູ້ຊັບພະຍາກອນຮຸ່ວມກັນ ລະຫວຸ່າງ 
ສ ນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ກ ຸ່ມໂຮງຮຽນສາມັນ. 

 ເກັບກ ຳສະຖິຕບິຸກຄະລຳກອນ ແລະ ຄ ສອນ ສ ຳລັບກຳນສຶກສຳນອກໂຮງຮຽນ (ຄ ສອນອາສາສະໝັກ, ຄ ສອນຮັບ

ເຊີນ ແລະ ຄ ສອນວິຊາຊີບຂັັ້ນພືັ້ນຖານ) ມ ດັົ່ງນ ື້: 

– ຄ ອຳສຳສະໝັກສອນບ າລ ງຍົກລະດັບການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມ ຈ ານວນ  ຄົນ; ແມຸ່ນນ າໃຊູ້ ຄ ສອນຈາກ

ໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາ, ຄ ອຳສຳສະໝັກຊຳວບູ້ຳນ; 

– ຄ ສອນບ າລ ງຍົກລະດັບການສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນບ າລ ງ ຈ ານວນ  ຄົນ; ແມຸ່ນນ າໃຊູ້ຄ ສອນ

ຈາກໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາ; 
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– ຄ ສອນບ າລ ງຍົກລະດັບການສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍບ າລ ງ ຈ ານວນ  ຄົນ, ຍິງ  ຄົນ ແມຸ່ນນ າ

ໃຊູ້ ຄ ສອນທີີ່ປະຈ າຢ ູ່ສ ນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ຄ ສອນຮັບເຊີນຈາກໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາ. 

– ຄ ຝຶກວິຊາຊີບຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ຈ ານວນ  ຄົນ, ຍິງ  ຄົນ ແມຸ່ນນ າໃຊູ້ຄ ຝຶກວິຊາຊີບ ທີີ່ປະຈ າຢ ູ່ສ ນການສຶກສາ

ນອກໂຮງຮຽນ ແລະ ຄ ຝຶກອຳສຳສະໝັກມີທັກສະຊ ານິຊ ານານໃນທູ້ອງຖິີ່ນ ຂອງແຕຸ່ລະຂົງເຂດ. 

 ສະໜອງສ ື່ກຳນຮຽນ-ກຳນສອນ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊູ້ສ ຳລັບກຳນຝຶກອົບຮົມວິຊຳຊ ບຂັື້ນພ ື້ນຖຳນໃຫູ້ກັບສ ນກຳນ

ສຶກສຳນອກໂຮງຮຽນ ຂັື້ນແຂວງ  ແຫຸ່ງ, ເມ ອງ ແຫຸ່ງ ແລະ ສ ນກຳນຮຽນຮ ູ້ຊຸມຊົນ ແຫຸ່ງ . 

 ສ ຳລັບງົບປະມຳນທ ື່ສະໜອງໃຫູ້ຂະແໜງກຳນຍຸ່ອຍກຳນສຶກສຳນອກໂຮງຮຽນ ແມຸ່ນມຳຈຳກທັງພຳກລັດ ແລະ ຄ ຸ່

ຮຸ່ວມພັດທະນຳ ມ ດັົ່ງລຸຸ່ມນ ື້: 
ລ.ດ ກິດຈະກ ຳ ມ ນຄຸ່ຳ (ລູ້ຳນກ ບ) ແຫ ຸ່ງທ ນ 

ອຸດໜ ນຄ ອຳສຳສະໝກັ ສອນລົບລູ້ຳງຄວຳມບ ໍ່ຮ ູ້ໜັງສ  ແລະ ບ ຳລຸງຍົກລະດັບກຳນສຶກສຳ

ຊັື້ນປະຖົມ ພຳກ  
ລບ 

ອຸດໜ ນຄ ອຳສຳສະໝກັ ສອນບ ຳລຸງຍກົລະດັບກຳນສຶກສຳຊັື້ນມັດທະຍົມຕອນຕົື້ນ ພຳກ 
 

ລບ 

ກິດຈະກ ຳພັດທະນຳຂອງຂະແໜງກຳນສຶກສຳນອກໂຮງຮຽນ ພຳກ  ລບ 

ສະໜອງສ ື່ກຳຮຽນ-ກຳນສອນ ແລະ ອປຸະກອນຮັບໃຊູ້ສ ຳລັບສ ນ ກສນ ລບ 

ກິດຈະກ ຳສຳົຳື່ງເສ ມວຽກງຳນບ ຳລຸງຍົກລະດັບກຳນສຶກສຳ ແລະ ກຳນຮຽນຮ ູ້ຕະຫ ອດຊ ວິດ 
 

ຫູ້ອງກຳນນຳໆຊຳດເພ ື່ອກຳນສຶກສຳຜ ູ້ໃຫຍຸ່ ເຢຍລະມັນ   

ອົງກຳນສະຫະປະຊຳຊຳດກອງທຶນສ ຳລັບປະຊຳກອນ   

ອົງກຳນອຸຍແນັດສະໂກປະຈ ຳເກົຳຫ     

 

 ສະພຳບບນັຫາ, ສຳເຫດ ແລະ ສິື່ງທູ້ຳທຳຍ 
 ສະພາບບນັຫາ ແລະ ສາເຫດ 

ອິງໃສຸ່ຜົນການລາຍງານ ແລະ ການລົງຊຼຸກຍ ູ້-ຕິດຕາມການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງຳນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ໃນ

ສົກປຜີຸ່ານມາ ສາມາດຕີລາຄາສະພາບບັນຫາ, ຂ ໍ້ຄົງຄູ້າງ, ສຳເຫດ ແລະ ສິື່ງທູ້ຳທຳຍ ຢ ູ່ໃນແຕຸ່ລະແຜນງານ ມີດັົ່ງນີັ້: 

 ປະຊຳກອນກຸຸ່ມເປ ົ້ຳໝຳຍໄວເດັກ ອາຍ   ປີ ຈ ານວນຫ າຍ ທີີ່ຢ ູ່ເຂດຫຸ່າງໄກສອກຫ ິກ ບ ໍ່ໄດູ້ເຂົັ້າຮຽນ. 

➢ ການຈັດຕັັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ບ ຳລຸງຍົກລະດັບກຳນສຶກສຳ ສຸ່ວນຫ າຍແມຸ່ນດ າເນີນຢ ູ່ແຕຸ່ເຂດທີີ່ມີເງືີ່ອນໄຂ
ສະດວກ ແລະ ການເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນກ ໍ່ອາໄສແຕຸ່ການລາຍງານເທົົ່ານັັ້ນ ເຊິີ່ງບ ໍ່ໄດູ້ມີການລົງສ າຫ ວດ ແລະ ເກັບກ າຂ ໍ້
ມ ນຕົວຈິງຢ ູ່ເຂດຫຸ່າງໄກສອກຫ ິກ. 

 
2 ລຳຍລະອຽດຂອງສືີ່ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ອ ປະກອນ ແມຸ່ນຢ ່ເອກະສຳນຊູ້ອນທູ້ຳຍ 
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 ປະຊຳກອນກ ຸ່ມເປ ົ້າໝາຍໄວໜ ຸ່ມ ແລະ ຜ ູ້ໃຫຍຸ່ ອາຍ   ປີ ແລະ ອາຍ  40 ປີຂຶັ້ນໄປ ຍັງມີຈ ານວນຫ າຍທີີ່ກຶກ

ໜງັສື, ບ ໍ່ມີໂອກາດໄດູ້ເຂົັ້າຮຽນ ແລະ ປະຊຳກອນກ ຸ່ມເປ ົ້າໝາຍໄວໜຸຸ່ມ ອຳຍຸ 15-35 ປີ ທ ື່ບ ໍ່ສ ບຕ ໍ່ຮຽນຊັື້ນມັດທະ

ຍົມບ ຳລຸງ. 

➢ ຍັງມີຜ ູ້ຮຽນຈ ານວນຫ າຍທີີ່ປະລະຈາກສາຍສາມັນສຶກສຳ; 

➢ ຢ ູ່ບາງທູ້ອງຖິີ່ນບ ໍ່ໄດູ້ສືບຕ ໍ່ຈັດຕັັ້ງການຮຽນ-ການສອນບ ຳລຸງຊັື້ນປະຖົມ ແລະ ບ ຳລຸງມັດທະຍົມຕອນຕົື້ນ ພາຍຫ ັງ

ປະກາດຈົບບ ຳລຸງຍົກລະດັບກຳນສຶກສຳຊັັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມຕອນຕົື້ນ ໄປແລູ້ວ; 

➢ ສະພາບຄວາມທ ກຍາກ ເຮັດໃຫູ້ປະຊາຊົນຖຶເອົາການທ າມາຫາກີນສ າຄັນກວຸ່າການສຶກສາ. 

 ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັື້ນພ ື້ນຖຳນ ໃຫູ້ປະຊຳກອນກ ຸ່ມເປ ົ້າໝາຍທີີ່ຢ ູ່ເຂດຫຸ່າງໄກສອກຫ ີກ, ກຸຸ່ມເປ ົ້ຳໝຳຍທ ື່ມ 

ຄວຳມຕູ້ອງກຳນພິເສດ (ຄົນພກິານ) ຍັງບ ໍ່ໄດູ້ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຢ່ຳງທົົ່ວເຖ ງ. 

➢ ຍູ້ອນຄ ຝຶກວິຊາຊີບມ ໜູ້ອຍ ແລະ ຂຳດຄ ຝຶກໃນຫ ຳຍສຳຂຳວຊິຳວິຊຳຊ ບ; 

➢ ສ ນກຳນສຶກສຳນອກໂຮງຮຽນ ຈ ຳນວນໜ ື່ງ ແມຸ່ນຈັດແຕຸ່ກິດຈັດການຮຽນ-ການສອນບ າລ ງຍົກລະດັບການສຶກ

ສາເທົົ່ານັັ້ນ. 

 ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັັ້ນພືັ້ນຖານໃຫູ້ກັບກ ຸ່ມເປ ົ້າໝາຍ ຍງັບ ໍ່ສອດຄຸ່ອງກັບຄວາມຕູ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານ, 

ຍັງບ ໍ່ແທດເໝາະກັບສະພາບເງືີ່ອນໄຂຄວາມເປັນຈິງຂອງທູ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ບ ໍ່ທັນມີຫ າກຫ າຍສາຂາວິຊາ. 

➢ ຂາດການເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ການປະເມີນ ຄວາມຕູ້ອງການດູ້ານທັກສະອາຊີບຕ ໍ່ກັບຕະຫ າດແຮງງານ, ດູ້ານ

ທຸ່າແຮງທີີ່ມີຢ ູ່ຂອງແຕຸ່ລະຂົງເຂດ ແລະ ຂາດຄ ສອນວິຊາຊີບສາຂາວຊິາຕຸ່າງໆທີີ່ມີປະສົບການສ ງ. 

 ກຳນຈັດກຳນຮຽນ-ກຳນສອນບ າລ ງຍົກລະດັບການສຶກສາ ຊັື້ນປະຖົມ, ຊັັ້ນມັດທະຍົມ ແລະ ກຳນຝຶກອົບຮົມວຊິຳຊ ບ

ຂັື້ນພ ື້ນຖຳນ ແມຸ່ນບ ໍ່ສຳມຳດຈດັໃນຮ ບແບບອອນລຳຍ, ຮ ບແບບອອຟລຳຍ, ຮ ບແບບຊຸດຮຽນ, ຮ ບແບບໂທລະພຳບ 

ແລະ ຮ ບແບບອ ື່ນໆ. 

➢ ຫ ັກສ ດຍັງບ ໍ່ທັນໄດູ້ປັບປຸງ ແລະ ບ ໍ່ເໝຳະສົມກັບກຳນຮຽນ-ກຳນສອນ ໃນຮ ບແບບຕຸ່ຳງໆ; 

➢ ຄ ສອນ ແລະ ຄ ຝຶກ ຍັງບ ໍ່ເຄ ຍໄດູ້ຮັບກຳນຝຶກອົບຮົມ ກຸ່ຽວກບັ ກຳນຈັດກຳນຮຽນ-ກຳນສອນໃນຮ ບແບບຕຸ່ຳງໆ 

ມຳກຸ່ອນ; 

➢ ສັນຍຳນລະບົບເຄ ອຂຸ່ຳຍອິນເຕ ເນັດ ຢ ່ບຳງບຸ່ອນຍັງບ ໍ່ທັນມ ຄຸນນະພຳບສ ງ (ຮັບສັນຍຳນ 3G ຫ   4G ບ ໍ່ໄດູ້); 

➢ ຂຳດງົບປະມຳນຮັບໃຊູ້ສ ຳລັບກຳນຮຽນ-ກຳນສອນ ໃນຮ ບແບບຕຸ່ຳງໆ. 

 ການຮຽນ-ການສອນບ າລ ງຍົກລະດັບການສຶກສາຊັື້ນປະຖົມ ແລະ ຊັັ້ນມັດທະຍົມບ ຳລຸງ ແມຸ່ນເນັື້ນໃສຸ່ແຕຸ່ປະລິມຳນ 

ເພ ື່ອໃຫູ້ບັນລຸຕຳມຄຳດໝຳຍ ແຕຸ່ດູ້ຳນຄ ນນະພຳບຍັງບ ໍ່ທັນສ ງ. 

➢ ການຈັດຕັັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ບ ໍ່ສອດຄຸ່ອງລະບຽບການ, ຮຽນບ ໍ່ຄົບຕຳມຫ ັກສ ດ ທ ື່ກ ານົດໄວູ້; 

➢ ຄ ສອນກ ບ ໍ່ຖຶກກັບວ ດທິການສຶກສາ ແລະ ສິດສອນກ ບ ໍ່ກົງກັບວິຊາຮຽນຈົບມາ; 

➢ ຫ ັກສ ດການຮຽນ-ການສອນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົື້ນບ ຳລຸງ ຍັງບ ໍ່ໄດູ້ຮັບກຳນປັງປຸງ; 
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 ຫ ັກສ ດຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັັ້ນພືັ້ນຖານບ ໍ່ທັນມີຫ າກຫ າຍສາຂາວິຊາ ໂດຍສະເພຳະຫ ັກສ ດທູ້ອງຖິື່ນທ ື່ຍັງບ ໍ່ທັນໄດູ້ມ 

ກຳນພັດທະນຳຢ່ຳງກວູ້ຳງຂວຳງເທົົ່ຳທ ື່ຄວນ. 

➢ ງົບປະມຳນໃນກຳນສູ້ຳງ ແລະ ພັດທະນຳຫ ັກສ ດໃໝຸ່ໆ ຍັງມ ຈ ຳກັດ; 

➢ ຍັງບ ໍ່ໄດູ້ມ ກຳນລົງເກັບກ ຳຂ ໍ້ມ ນຄວຳມຕູ້ອງກຳນທຳງດູ້ຳນວິຊຳຊ ບໃນແຕຸ່ລະທູ້ອງຖິື່ນທ ື່ຊັດເຈນ. 

 ການກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຍັງບ ໍ່ທັນເຮດັເປັນລະບົບຕ ໍ່ເນືີ່ອງ. 

➢ ບຸກຄະລຳກອນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຍັງບ ໍ່ໄດູ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ກຸ່ຽວກັບການນ າໃຊູ້ເຄືີ່ອງມືກວດກາ, 

ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຢູ່າງທົົ່ວເຖີງ. 

 ການເກັບກ ຳ ແລະ ກຳນລາຍງານ ກຸ່ຽວກັບຂ ໍ້ມ ນສະຖິຕິຜ ູ້ຮຽນ ແລະ ຄ ສອນ ສ ຳລັບກຳນສຶກສຳນອກໂຮງຮຽນ ຍັງ

ບ ໍ່ຈະແຈູ້ງ ແລະ ບ ໍ່ຊັດເຈນ. 

➢ ລະບົບການເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນສະຖິຕິ ຍັງບ ໍ່ໄດູ້ຮັບການປັບປ ງໃຫູ້ເປັນລະບົບທີີ່ສົມບ ນ, ຍັງບ ໍ່ທັນເຊືີ່ອມເຂົັ້າກັບລະບົບ

ຖານຂ ໍ້ມ ນສຶກສາ ແລະ ກິລາ. 

➢ ກຸຸ່ມເປ ົ້ຳໝຳຍຜ ູ້ຮຽນກະຈັດກະຈຳຍ ແລະ ເຄ ື່ອນຍູ້ຳຍໄປຕຳມສະພຳບຄວຳມຕູ້ອງກຳນຂອງຕະຫ ຳດແຮງງຳນ. 

➢ ກຳນລຳຍງຳນຂ ໍ້ມ ນສະຖິຕິຜ ູ້ຮຽນ ແລະ ຄ ສອນ ບ ໍ່ປະຕິບັດຕຳມລະບຽບກຳນທ ື່ກ ຳນົດໄວູ້. 
 ສ ນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຫ າຍແຫຸ່ງ ຍັງບ ໍ່ໄດູ້ເຄືີ່ອນໄຫວກິດຈະກ າ ຕາມລະບຽບການ ແລະ ພາລະບົດບາດທີີ່
ກ ານົດໄວູ້. 
➢ ງົບປະມຳນຮັບໃຊູ້ໃນກຳນຈັດຕັື້ງກິດຈະກ ຳການຮຽນ-ການສອນ ມ ຈ ຳກັດ; 

➢ ຄ ສອນ ແລະ ບ ກຄະລາກອນ ສ ຳລັບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ບ ໍ່ພຽງພ ; 

➢ ຄວຳມຮ ູ້ຄວຳມສຳມຳດ ແລະ ຄວຳມເອົຳໃຈໃສຸ່ ໃນດູ້ຳນກຳນບ ລິຫຳນ-ຄຸູ້ມຄອງ ຂອງຜ ູ້ບ ລິຫຳນສ ນກຳນສຶກສຳ

ນອກໂຮງຮຽນ ຫ ຳຍແຫຸ່ງ ຍັງບ ໍ່ທັນສ ງ; 

➢ ອ ານາດການປ ກຄອງຂັັ້ນແຂວງ, ຂັັ້ນເມືອງ ຍັງບ ໍ່ໃຫູ້ຄວາມສ າຄັນຕ ໍ່ກຳນພັດທະນຳສ ນກຳນສຶກສຳນອກໂຮງຮຽນ
ເທົົ່າທີີ່ຄວນ. 

 ການສະໜອງສືີ່ການຮຽນ-ການສອນ, ອ ປະກອນຮັບໃຊູ້ໃນວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຍັງບ ໍ່ທັນພຽງພ . 

➢ ຂຳດເຂ ນອຸປະກອນ ແລະ ສ ື່ກຳນຮຽນ-ກຳນສອນ. 

 ສິື່ງທູ້ຳທູ້ຳຍ 

 ປະຊຳກອນກຸຸ່ມເປ ົ້ຳໝຳຍທ ື່ບ ໍ່ຮ ູ້ໜັງສ  ສຸ່ວນຫ ຳຍອຳໄສຢ ່ເຂດຫຸ່ຳງໄກສອກຫ  ກ ແລະ ມ ສະຖຳນະຄອບຄົວທ ື່ທຸກຍາກ

ຈຶື່ງເຮັດເຂົຳເຈົື້ຳຍຶດຖ ເອົາການທ າມາຫາກີນເປັນປັດໄຈສ າຄັນກວຸ່າກຳນຮຽນໜັງສ . 

 ຮ ບແບບໃນກຳນຈັດກຳນຮຽນ-ກຳນສອນ ບ າລ ງຍົກລະດັບການສຶກສາຊັື້ນປະຖົມ, ຊັັ້ນມັດທະຍົມ ແລະ ກຳນຝຶກ

ອົບຮົມວິຊຳຊ ບຂັື້ນພ ື້ນຖຳນ ຍງັບ ໍ່ສຳມຳດກ ຳນົດຮ ບແບບທ ື່ສອດຄຸ່ອງ ແລະ ເໝຳະສົມໄດູ້ ໃນຊຸ່ວງກຳນລະບຳດຂອງ

ເຊ ື້ອພະຍຳດ . 
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 ກຳນຄິດໄລຸ່ອັດຕຳກຳນຮ ູ້ໜັງສ  ຂອງປະຊຳກອນລຳວ ແລະ ດັດສະນ ຄວຳມສະພຳບຍິງ-ຊຳຍ ໃນກຳນເຂົື້ຳເຖິງກຳນ

ສຶກສຳທ ື່ມ ຄຸນນະພຳບ ຍັງບ ໍ່ຊດັເຈນ. 

 ກຳນຜັນຂະຫຍຳຍດ ຳລັດວຸ່ຳດູ້ວຍກຳນຮຽນຮ ູ້ຕະຫ ອດຊ ວິດ ອອກມຳເປັນແຜນຍຸດທະສຳດ ຫ   ແຜນກຳນຈັດຕັື້ງປະຕິ

ບັດອັນລະອຽດ ຍັງບ ໍ່ທັນໄດູ້ຖຶກຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ. 

 ກຳນເພ ື່ມທະວ ຄວຳມເອົຳໃຈໃສຸ່ຕ ໍ່ວຽກງຳນກຳນສຶກສຳນອກໂຮງຮຽນ ຂອງອ ຳນຳດກຳນປ ກຄອງທູ້ອງຖິື່ນ ຍັງບ ໍ່ທັນ

ສ ງເທົົ່ຳທ ື່ຄວນ. 

 ກຳນເພ ື່ມງົບປະມຳນໃສຸ່ກຳນພດັທະນຳວຽກງຳນກຳນສຶກສຳນອກໂຮງຮຽນ ຍັງຈ ຳກັດ. 

 

 ແຜນວຽກບລຸມິະສດິ ປະຈ ຳປ ີ  
 ຈ ດປະສງົ 

 ເພ ື່ອເພ ື່ມອັດຕຳກຳນຮ ູ້ໜັງສ  ຂອງປະຊຳຊົນລຳວບັນດຳເຜົົ່ຳ ແລະ ສົົ່ງເສ ມໃຫູ້ກຸຸ່ມເປ ົ້ຳໝຳຍໄດູ້ສ ບຕ ໍ່ຮຽນຈົບຊັື້ນ

ມັດທະຍົມບ ຳລຸງ (ຈົບກຳນສຶກສຳຂັື້ນພ ື້ນຖຳນ) ແລະ ສົົ່ງເສ ມກຳນຮຽນຮ ູ້ຕະຫ ອດຊ ວິດ ສ ຳລັບທຸກຄົນ. 

 ເພ ື່ອສູ້ຳງຄວຳມເຂັື້ມແຂງໃຫູ້ບກຸຄະລຳກອນ ກຳນສຶກສຳນອກໂຮງຮຽນ ໃນດູ້ຳນທັກສະກຳນບ ລິຫຳນ-ຄຸູ້ມຄອງ 

ແລະ ກຳນວຳງແຜນ ຢ່ຳງມ ປະສິດທພິຳບສ ງ. 

 ເພ ື່ອສົົ່ງເສ ມ ແລະ ພັດທະນຳສ ນກຳນສຶກສຳນອກໂຮງຮຽນ ໃຫູ້ກຳຍເປັນສ ນແຫຸ່ງກຳນຮຽນຮ ູ້. 

 ເພ ື່ອພັດທະນຳຮ ບແບບກຳນຮຽນ-ກຳນສອນແບບໃໝຸ່ ທ ື່ເໝຳະສົມ ແລະ ສອດຄຸ່ອງກັບສະພຳບຄວຳມເປັນຈິງ 

ໃນປະຈຸບັນ. 

 ເພ ື່ອສົົ່ງເສ ມກຳນຝຶກອົບຮົມວິຊຳຊ ບ ທ ື່ຫ ຳກຫ ຳຍຮ ບແບບ ແລະ ກຳນສູ້ຳງທັກສະອຳຊ ບ ທ ື່ກວມເອົຳທັກສະສ ມ 

ແຮງງຳນ ແລະ ທັກສະຊ ວິດ ໂດຍພັດທະນຳໃຫູ້ສອດຄຸ່ອງກັບຄວຳມຕູ້ອງກຳນຂອງຕະຫ ຳດແຮງງຳນ. 

 ຄາດໝາຍຫ ກັ 

 ສົົ່ງເສີມໃຫູ້ປະຊຳກອນກຸຸ່ມເປ ົ້ຳໝຳຍໄວເດັກ ອາຍ   ປີ ໄດູ້ຮຽນຈບົຊັັ້ນປະຖົມບ າລ ງ ໃຫູ້ໄດູ້  ຄນົ. 

 ສົົ່ງເສີມໃຫູ້ປະຊຳກອນກຸຸ່ມເປ ົ້ຳໝຳຍໄວໜ ຸ່ມ ແລະ ຜ ູ້ໃຫຍຸ່ ອາຍ  ປີ ໄດູ້ຮຽນຈົບລົບລູ້ຳງຄວຳມບ ໍ່ຮ ູ້ໜັງສ  ໃຫູ້

ໄດູ້  ຄົນ. 

 ສົົ່ງເສີມໃຫູ້ປະຊຳກອນກຸຸ່ມເປ ົ້ຳໝຳຍໄວໜ ຸ່ມ ແລະ ຜ ູ້ໃຫຍຸ່ ອາຍ  ປີ ໄດູ້ຮຽນຈົບຊັັ້ນປະຖົມບ າລ ງ ໃຫູ້ໄດູ້ 

 ຄົນ. 

 ສົົ່ງເສີມໃຫູ້ປະຊຳກອນກຸຸ່ມເປ ົ້ຳໝຳຍໄວໜ ຸ່ມ ແລະ ຜ ູ້ໃຫຍຸ່ ອາຍ   ປີ ໄດູ້ຮຽນຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນບ ຳ

ລຸງ ໃຫູ້ໄດຳື້  ຄົນ. 

 ສົົ່ງເສີມໃຫູ້ປະຊາກອນກ ຸ່ມເປ ົ້າໝາຍທ ື່ປະລະກຳນຮຽນຊັື້ນມັດທະຍົມ ໃຫູ້ໄດູ້ຮຽນຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍບ ຳ

ລຸງ ໃຫູ້ໄດູ້  ຄົນ. 
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 ຊຸກຍ ູ້ໃຫູ້ປະກຳດເປັນແຂວງຈບົຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນບ ຳລຸງ ໃຫູ້ສ ຳເລັດ  ແຂວງທ ື່ເຫ  ອ (ແຂວງໄຊສົມບ ນ 

ແລະ ອັດຕະປື). 

 ສົົ່ງເສ ມກຳນຝຶກອົບຮມົວິຊາຊບີຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ແລະ ການສູ້າງທັກສະອາຊບີ ທີີ່ມ ຫ າກຫ າຍຮ ບແບບ ແລະ ຫ ຳຍສຳຂຳວິ

ຊຳ ໃຫູ້ກັບປະຊຳກອນກ ຸ່ມເປ ົ້າໝາຍທີີ່ສົນໃຈ ໃຫູ້ໄດູ້  ຄົນ. 

 ຊຸກຍ ູ້ ໃຫູ້ສູ້າງສ ນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຂັັ້ນແຂວງ ໃຫູ້ໄດູ້  ແຫຸ່ງ (ແຂວງໄຊສມົບ ນ). 

 ລະບົບສະຖິຕິຖານຂ ໍ້ມ ນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ໄດູ້ຖຶກນ ຳໃຊູ້ເພ ື່ອເກັບກ ຳຂ ໍ້ມ ນສະຖິຕິ ຢ່ຳງເປັນທຳງກຳນ ແລະ ເອ

ກະພຳບກັນ ໃນທົົ່ວປະເທດ. 

 ວຽກຈ ດສ ມປະຈ າສກົປ ີ

 ຊຼຸກຍ ູ້ ແລະ ສົົ່ງເສີມ ໃຫູ້ມີການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຮຽນຮ ູ້ຕະຫ ອດຊີວິດ ທົົ່ວສັງຄົມ. 

 ຊຼຸກຍ ູ້ ແລະ ສົົ່ງເສີມ ປະຊຳກອນກຸຸ່ມເປ ົ້າໝາຍນອກໂຮງຮຽນ (ໄວໜຸຸ່ມ ແລະ ຜ ູ້ໃຫຍຸ່ ອາຍ   ປີ, ເດັກ

ນູ້ອຍ ອາຍ   ປີ) ໃຫູ້ໄດູ້ຮຽນຈົບຫ ັກສ ດລົບລູ້າງຄວາມບ ໍ່ຮ ູ້ໜັງສື ແລະ ຈົບຊັື້ນປະຖົມບ ຳລຸງ ຢ່ຳງທົົ່ວເຖ ງ 

ແລະ ເທົົ່າທຽມກັນ ໂດຍບ ໍ່ຈ ຳແນກຄວຳມແຕກຕຸ່ຳງ ທຳງດູ້ຳນເພດ, ເຜົົ່າ, ຖານະດູ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ທີີ່ຕັັ້ງພ ມ

ສັນຖານ. 

 ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜຸ່ ແລະ ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ຫ ັກສ ດການຮຽນຮ ູ້ໜັງສື, ບ າລ ງຍົກລະດັບການສຶກສາ, ການຝຶກ
ອົບຮົມວິຊາຊີບຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ແລະ ທັກສະອາຊີບ ຜຸ່ານສືີ່ຕຸ່າງໆ ທັງແບບອອນລາຍ (  ແລະ ແບບສືີ່ສິີ່ງ

  
  

  

   
 

 
  

     

 

     

  

  

 

ພິມ ( ໃນຮ ບແບບທີີ່ເໝາະສົມກັບກ ຸ່ມເປ ົ້າໝາຍ ແລະ ເງືີ່ອນໄຂຂອງທູ້ອງຖິີ່ນ.
ພັດທະນາລະບຽບການ ແລະ  ກົນໄກ  ກຸ່ຽວກັບການຈັດການຮຽນ-ການສອນ  ລົບລູ້າງຄວາມບ ໍ່ຮ ູ້ໜັງສື  ແລະ  ບ າ
ລ ງຍົກລະດັບການສຶກສາ ທ ື່ແທດເໝຳະກັບສະພຳບຄວຳມເປັນຈິງໃນປະຈຸບັນ ໂດຍຜຸ່ານສ ນກຳນສຶກສຳນອກໂຮງ 

ຮຽນ ແລະ ການຮຽນຮ ູ້ຊຼຸມຊົນ.
ສູ້າງ ແລະ ພັດທະນາຫ ັກສ ດການຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັັ້ນ ທີີ່ມີເນືັ້ອໃນກຸ່ຽວກັບການຮຽນຮ ູ້ໜງັ ສື ແລະ ວິຊາຊີບຂັັ້ນ 
ພືັ້ນຖານໃນສາຂາຕຸ່າງໆ ໂດຍຮບ  ແບບອອນລາຍ ໂດຍອີງໃສຸ່ສະພາບເງືີ່ອນໄຂຂອງທູ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ສະພາບຄວາມ 
ຕູ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານ ໃນແຕຸ່ລະໄລຍະ.
ພັດທະນາລະບົບການຄ ູ້ມຄອງສະຖິຕິຂ ໍ້ມ ນຂຸ່າວສານ  ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ  ແບບອອນລຳຍ ເພືີ່ອເຊືີ່ອມໂຍງ 

ກັບລະບົບຖານຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ລະບົບການກວດກາ, ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ 

ແລະ ກິລາ.

ພັດທະນາມາດຕະຖານ ແລະ ປະກັນຄ ນນະພາບ ກຳນຝຶກວິຊຳຊ ບຂັື້ນພ ື້ນຖຳນ, ທັກສະອາຊີບ ສ ຳລັບການສຶກສາ 

ນອກໂຮງຮຽນ  ແລະ  ການຮຽນຮ ູ້ຕາມອັດທະຍາໄສ ເພືີ່ອໃຫູ້ສາມາດທຽບເທົົ່າ, ທຽບໂອນ, ຮັບຮ ູ້ ແລະ ຢັົ້ງຢືນ 

ຜົນກຳນຮຽນຮ ູ້ ຕາມຂອບວ ດທິການສຶກສາແຫຸ່ງຊາດ.

 






