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ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ            ເລກທ ີ    2      1 /ສສກ 

 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ      ພະຈິກ  2018 
ຂ ໍ້ຕກົລງົ 

ວ່າດວ້ຍການນາໍໃຊມ້າດຕະຖານຄຸນນະພາບການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ   
 

- ອີງຕາມ  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ ເລກທີ 62/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ກ ລະກົດ 2015. 
- ອີງຕາມ  ດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ 

ກິລາ ສະບັບເລກທ ີ67/ນຍ, ລົງວັນທີ 03 ກຸມພາ 2017. 

- ອີງຕາມ ການສະເໜີຂອງສູນປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ ແລະ ການເຫັນດີຂອງກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ. 
 

ລດັຖະມນົຕ ີກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ຕກົລງົ: 
 

ມາດຕາ 1: ອະນຸມັດນໍາໃຊ້ “ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ”  ໃນສະຖານການສຶກສານອກ
ໂຮງຮຽນ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ. 

ມາດຕາ 2: ມອບໃຫ້ສູນປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ, ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ພະແນກສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມ ອງ/ນະຄອນ ແລະ ສູນການ
ສຶກສານອກໂຮງຮຽນຂັັ້ນຕ່າງໆ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີື່ຂອງໃຜລາວໃຫ້ມີປະ
ສິດທິຜົນ. 

ມາດຕາ 3: ຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນທີລົງລາຍເຊັນເປັນຕົັ້ນໄປ. 
 

ລດັຖະມນົຕ ີ

ບອ່ນສົົ່ງ : 
1. ບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ ແລະ ສູນ ພາຍໃນກະຊວງ  
 ພາກສ່ວນລະ    1 ສະບັບ 

2. ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ  
 ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ພາກສ່ວນລະ        1 ສະບັບ 

3. ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ  
 ເມ ອງ, ນະຄອນ, ພາກສ່ວນລະ   1 ສະບັບ 

4. ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຂັັ້ນຕ່າງໆລະ 1 ສະບັບ 
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ຄໍານາໍ 
 

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ສ້າງຕັັ້ງສູນປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ ຂຶັ້ນໃນປີ 2008 ເພ ື່ອເຮັດ
ໜ້າທີື່ເປັນເສນາທິການໃນວຽກງານປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ. ສູນປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ ສົມທົບກັບ
ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ສູນພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ໄດ້ພັດທະນາມາດຕະຖານຄຸນນະພາບ
ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ໂດຍອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາສະບັບປັບປຸງປີ 2015, ນະໂຍບາຍການສກຶສາ
ນອກໂຮງຮຽນ ແລະ ບັນດາເອກະສານຕ່າງໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພ ື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຂັັ້ນ
ຕ່າງໆພັດທະນາຄຸນນະພາບການສຶກສາຂອງຕົນໃຫ້ສູງຂຶັ້ນເທ ື່ອລະກ້າວ. 

ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນສະບັບນີັ້ ໄດ້ຜ່ານຂະບວນການພັດທະນາເລີື່ມແຕ່ປີ 
2014 ເປັນຕົັ້ນມາ ໂດຍຜ່ານກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ຈໍານວນ 9 ຄັັ້ງ, ໄດ້ລົງທາບທາມຢູູ່ທ້ອງຖິື່ນຈ ານວນ 2 ຄັັ້ງໆລະ 
3 ແຫ່ງ ແລະ ໄດ້ສະເໜີຜ່ານກອງປະຊຸມຜູ້ບ ລິຫານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ 2 ຄັັ້ງ ປີ 2015, 2016 ເພ ື່ອເກັບກໍາ
ຄໍາຄິດຄໍາເຫັນນັບແຕ່ສູນກາງຮອດທ້ອງຖິື່ນປະກອບເຂົັ້າໃສ່ມາດຕະຖານສະບັບນີັ້. 

ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນສະບັບນີັ້ປະກອບມີ 7 ດ້ານ 28 ຕົວຊີັ້ວັດ: ດ້ານສະພາບ
ແວດລ້ອມ, ຫຼັກສູດ, ການຮຽນ-ການສອນ, ຄູສອນ, ຜູ້ຮຽນ, ການບ ລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ
ຊຸມຊົນ. 

ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນສະບັບນີັ້ ຍັງໄດ້ປະກອບມີຄໍາແນະນໍາ ເພ ື່ອໃຫ້ສະຖານ
ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຂັັ້ນຕ່າງໆ ນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການປະເມີນຕົນເອງ, ການວາງແຜນພັດທະນາຄຸນນະພາບ ແລະ 
ອ ື່ນໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານການປະກັນຄຸນນະພາບ ເຊິື່ງປະກອບມີ: (1) ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການສຶກສາ
ນອກໂຮງຮຽນ, (2) ຄໍາແນະນໍາໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ, (3) ບົດລາຍງານການປະເມີນຕົນເອງ. 

ເຖິງແມ່ນວ່າ ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນສະບັບນີັ້ ໄດ້ຜ່ານຂະບວນການພັດທະນາ
ທີື່ຄົບຖ້ວນ, ມີການຄົັ້ນຄວ້າປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນທີື່ຫຼາກຫຼາຍກ ໍ່ຕາມ ແຕ່ກ ໍ່ປາສະຈາກບ ໍ່ໄດ້ສິື່ງທີື່ຂາດຕົກບົກພ່ອງ, 
ຈຶື່ງຂ ໃຫ້ທ່ານຜູ້ອ່ານ, ຜູ້ນໍາໃຊ້ຊ່ວຍປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຕ ໍ່ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນສະ
ບັບນີັ້ ເພ ື່ອຈະໄດ້ເປັນຂ ໍ້ມູນປັບປຸງມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນໃນຕ ໍ່ໜ້າ. 
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ພາກທ ີ1 ມາດຕະຖານຄນຸນະພາບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ 
 

1.1 ຄວາມເປນັມາ 
 ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແມ່ນໜຶື່ງຂອງການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ທີື່ໃຫ້ໂອກາດແກ່ພົນລະເມ ອງທຸກຄົນໂດຍ

ສະເພາະຜູ້ພາດໂອກາດ, ດ້ອຍໂອກາດເຂົັ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນຢູູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ໂດຍບ ໍ່ຈໍາແນກຊົນເຜົົ່າ, ເຊ ັ້ອ
ຊາດ, ສາສະໜາ, ເພດ, ໄວ ແລະ ຖານະເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໄດຮ້ັບການສຶກສາຢູ່າງທົົ່ວເຖິງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ, ສົົ່ງ
ເສີມໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າໄດຮ້ັບການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ, ມີໂອກາດໄດຮ້ັບການສຶກສາຕ ໍ່ເນ ື່ອງ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຕະຫລອດ
ຊີວິດ. 

 ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນໄດມີ້ຜົນສໍາເລັດໃນລະດັບໃດໜຶື່ງໃນວຽກງານລົບ
ລ້າງຄວາມບ ໍ່ຮູ້ໜັງສ ,  ບໍາລຸງຊັັ້ນປະຖົມ, ມັດທະຍົມ ແຕ່ເພ ື່ອເປັນການຍົກສູງຄຸນນະພາບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ
ໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານທຽບເທົົ່າກັບ ການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ, ດັົ່ງນັັ້ນ ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການສຶກສານອກ
ໂຮງຮຽນຈຶື່ງຖ ກພັດທະນາຂຶັ້ນ ເພ ື່ອເປັນໄມ້ຫຼາວັດແທກລະດັບຄຸນນະພາບຂອງວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ 
ແລະ ເປັນບ່ອນອີງໃນການພັດທະນາຄຸນນະພາບໃຫ້ມີຄວາມເອກະພາບພາຍໃນ ແລະ ຫຍັບມ ໍ່ເຂົັ້າກັບການສຶກສາ
ພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກົນ ເທ ື່ອລະກ້າວ. 

1.2 ຈດຸປະສງົ  
• ເພ ື່ອໃຫ້ສະຖານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນທຸກຂັັ້ນ ໄດນ້ໍາໃຊ້ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບ ການສຶກສານອກ

ໂຮງຮຽນ ໃນການວັດ-ປະເມີນຄຸນນະພາບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ເພ ື່ອ
ໃຫ້ຄຸນນະພາບການສຶກສາດີຂຶັ້ນເປັນລໍາດັບ. 

• ເພ ື່ອປັບປຸງວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນໃຫ້ດີຂຶັ້ນ, ເປັນໜ້າເຊ ື່ອຖ , ສັງຄົມຍອມຮັບ ແລະ 
ສອດຄ່ອງກັບທິດທາງ-ນະໂຍບາຍ ຂອງແຜນພັດທະນາຂອງຂະແໜງການສຶກສາແຕ່ລະໄລຍະ. 

• ເປັນຂ ໍ້ມູນໃນການວາງແຜນປັບປຸງຄຸນນະພາບການສຶກສາ, ການຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານ, ການຈັດສັນງົບປະມານ 
ແລະ ຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆ ຂອງສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ. 

1.3 ຂະບວນການພດັທະນາ 
ສູນປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ ໄດ້ລິເລີື່ມຈາກການສຶກສາເອກະສານຕ່າງໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັົ່ນ: ຫຼັກການ

ກໍານົດມາດຕະຖານ ແລະ ຕົວຊີັ້ວັດ, ຫຼັກການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນການສຶກສາ, ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບຊັັ້ນປະຖົມ, 

ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຂອງຕ່າງປະເທດໂດຍສະເພາະແມ່ນຂອງປະເທດທີື່ໃກ້ຄຽງ ຈາກ
ນັັ້ນ ໄດ້ພັດທະນາມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ນັບແຕ່ສົກສຶກສາ 2013-2014 ເປັນຕົັ້ນມາ 
ຮ່ວມກັບກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ບັນດາກົມຕ່າງໆໃນກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ສູນພັດທະນາ
ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ໂດຍໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ນອກນີັ້
ຍັງໄດ້ສຶກສາບັນດາບົດວິໄຈຕ່າງໆ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄຸນນະພາບການສຶກສາ ຈຶື່ງໄດ້ເປັນຮ່າງມາດຕະຖານຄຸນນະພາບ
ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນໂດຍພ ັ້ນຖານ ຊຶື່ງປະກອບດ້ວຍ 7 ມາດຕະຖານ ແລະ 28 ຕົວຊີັ້ວັດ. 

ພາຍຫຼັງທີື່ໄດ້ເປັນສະບັບຮ່າງ ຂອງມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຄະນະຮັບຜິດ ຊອບ
ໄດ້ນໍາເອົາຮ່າງດັົ່ງກ່າວລົງປະເມີນ ສອບຖາມຄວາມຄິດ-ຄວາມເຫັນ ກ່ຽວກັບຄວາມເໝາະສົມ, ສອດຄ່ອງ ແລະ 
ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຢູູ່ບັນດາສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຂັັ້ນຕ່າງໆ ຈາກນັັ້ນກ ໍ່ໄດ້ມີການປັບປຸງບັນດາເນ ັ້ອໃນໃຫ້
ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄດ້. 

ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນສະບັບນີັ້ ຈຶື່ງເປັນເອກະສານພ ັ້ນຖານ ໃນການຕິດ ຕາມ 
ແລະ ປະເມີນຜົນ ວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ໃຫ້ກ້າວໄປສູ່ຄຸນນະພາບ ເທົົ່າທຽມກັບການສຶກສາໃນ
ໂຮງຮຽນ ແລະ ຫຍັບມ ໍ່ເຂົັ້າກັບການສຶກສາໃນພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກົນ ເທ ື່ອລະກ້າວ. 
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1.4 ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບ ການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ 

ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນສະບັບນີັ້ ເປັນເອກະສານໃຫ້ສະຖານການສຶກສານອກ
ໂຮງຮຽນຂັັ້ນຕ່າງໆນໍາໃຊ້ເປັນບ່ອນອີງໃນການປະເມີນຕົນເອງໃນການພັດທະນາຄຸນນະພາບ; ພ້ອມດຽວກັນກ ໍ່ເປັນ
ບ່ອນອີງໃນການຈັດລະດັບຄຸນນະພາບ ຂອງສະຖານການສຶກສາ. 

ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນປະກອບມີ 7 ມາດຕະຖານ ແລະ 28 ຕົວຊີັ້ວັດ ເຊິື່ງ
ປະກອບດ້ວຍ: 

1. ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ສິື່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ປະກອບມີ 5 ຕົວຊີັ້ວັດ 

2. ດ້ານຫຼັກສູດ ປະກອບມີ 3 ຕົວຊີັ້ວັດ 

3. ການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ປະກອບມີ 5 ຕົວຊີັ້ວັດ 

4. ຄູສອນ ປະກອບມີ 3 ຕົວຊີັ້ວັດ 

5. ຜູ້ຮຽນ ປະກອບມີ 5 ຕົວຊີັ້ວັດ 

6. ການບ ລິຫານຈັດຕັັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ປະກອບມີ 5 ຕົວຊີັ້ວັດ 

7. ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ປະກອບມີ 2 ຕົວຊີັ້ວັດ 

1.4.1 ມາດຕະຖານ 1 : ສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສິື່ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກ 

ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ສິື່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໝາຍເຖິງ ທີື່ຕັັ້ງ, ເນ ັ້ອທີື່ຂອງສະຖານການສຶກສາ   
ນອກໂຮງຮຽນ, ເດີື່ນຫຼິັ້ນ, ເດີື່ນກິລາ, ອົງປະກອບຈໍາເປັນອ ື່ນໆ ຂອງສະຖານການສຶກສາລວມທັງ ອາຄານຮຽນ, 
ຫ້ອງຮຽນ, ຫ້ອງສະໝຸດ ຫຼ  ຫ້ອງອ່ານ ແລະ ສະຖານທີື່ອໍານວຍຄວາມສະດວກອ ື່ນໆ ພ້ອມທັງໄດ້ນໍາໃຊ້ຢູ່າງ
ເປັນປົກກະຕິ. 

ສະພາບແວດລ້ອມດັົ່ງກ່າວຕ້ອງໄດ້ຕາມມາດຕະຖານທີື່ກໍານົດ ແລະ ເໝາະສົມກັບຜູ້ຮຽນທຸກຄົນ. 
ນອກຈາກນີັ້ ສະຖານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຕ້ອງຈັດສະພາບແວດລ້ອມໃຫ້ຖ ກຕາມຫຼັກສຸຂະອານາໄມທີື່
ເອ ັ້ອອໍານວຍໃນການຈັດກິດຈະກໍາໃນສະຖານການສຶກສາຂອງຕົນ. 

ດາ້ນສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສິື່ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກ 

ຕົວຊີັ້ວັດ  ເກນການພິຈາລະນາ ຫຼັກຖານ 

1. ທີື່ຕັັ້ງ ແລະ ເນ ັ້ອທີື່
ການນໍາໃຊ້ທີື່ເໝາະ
ສົມສໍາລັບການ
ຈັດການຮຽນ-ການ
ສອນ, ຝຶກອົບຮົມ
ວິຊາຊີບ 

- ມີທີື່ຕັັ້ງຢູູ່ບ່ອນທີື່ຜູ້ຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນສາມາດຊົມໃຊ້
ໄດ້ສະດວກ. 
- ຫ່າງໄກຈາກບ ລິເວນ ທີື່ເປັນອັນຕະລາຍເຊັົ່ນ: ນ້ໍາ
ຖ້ວມ, ນໍ້າຂັງ, ດິນເຈ ື່ອນ, ລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກ 

- ມີເນ ັ້ອທີື່ກວ້າງຂວາງພຽງພ  ສໍາລັບການຈັດ
ກິດຈະກໍາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຕາມຫ້າຫຼັກ
ມູນການສຶກສາ 
- ມີຫຼັກທຸງ, ທຸງຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາເປັນຢູ່າງດີ 
- ມີປ້າຍຊ ື່ສູນ, ປ້າຍຫ້ອງຮຽນ ທີື່ເໝາະສົມ 
- ມີຮົັ້ວອ້ອມ ແລະ  ປະຕູທີື່ແໜ້ນໜາ 
- ມີຫ້ອງຮຽນ, ຫ້ອງຝຶກປະຕິບັດພ້ອມທັງໄດ້ນໍາໃຊ້
ເປັນປົກກະຕິ 
- ມີການວາງສະແດງຜົນງານຕ່າງໆ ຂອງຜູ້ຮຽນຢູ່າງ    
ເໝາະສົມ 
- ມີຕົັ້ນໄມ້ໃຫ້ຮົົ່ມ ພ້ອມທັງໄດ້ບົວລະບັດຮັກສາ 

- ສັງເກດຕົວຈິງ  
- ຮູບພາບປະກອບ 

- ໃບຕາດິນ, ໃບອະນຸຍາດ
ນໍາໃຊ້ 
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2. ວັດຖຸ - ອຸປະກອນ
ສໍາລັບການຈັດ
ກິດຈະກໍາ 

- ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ ເຊັົ່ນ: ໂຕະ, ຕັົ່ງ, ຕູ້ໃສ່
ເອກະສານ, ເຄ ື່ອງຄອມພິວເຕີ, ເຄ ື່ອງຖ່າຍ
ເອກະສານ, ໂທລະສັບ, ອິນເຕີເນັດ ແລະ ອ ື່ນໆ 
- ອຸປະກອນຈັດການຮຽນ-ການສອນ: ກະດານດໍາ ຫຼ  
ຂາວ, ເຄ ື່ອງສາຍພາບ ແລະ ອ ື່ນໆ 
- ອຸປະກອນສໍາລັບ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຕາມສາຂາ
ວິຊາ ເຊັົ່ນ: ການປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ, ຫັດຖະກໍາ ແລະ 
ອ ື່ນໆ... 

- ບັນຊວັີດຖຸ - ອຸປະກອນ 

- ເອກະສານມອບ-ຮັບ 

 

 

3. ອາຄານຮຽນ, 
ສະຖານທີື່ສໍາລັບ
ຈັດການຮຽນ-ການ
ສອນ ແລະ ຝຶກ
ອົບຮົມວິຊາຊີບທີື່  
ເໝາະສົມ 

 

- ອາຄານຢູູ່ໃນສະພາບດີ ແລະ ປອດໄພ 
- ມີອາຄານຮຽນ, ຫ້ອງຮຽນ, ທີື່ພັກສໍາລັບຮັບຮອງ
ກຸ່ມເປົົ້າໝາຍພຽງພ  ແລະ ມີຄວາມສະດວກສໍາລັບຜູ້
ພິການ 

- ຂະໜາດຂອງອາຄານ, ຫ້ອງຮຽນ, ຫ້ອງຝຶກທີື່ເໝາະ
ສົມພຽງພ ສໍາລັບກຸ່ມຜູ້ຮຽນ ແລະ ຜູ້ເຂົັ້າຮັບການຝຶກ
ອົບຮົມ 

- ມີແສງສະຫວ່າງພຽງພ  ຮັບໃຊ້ການຈັດການຮຽນ-
ການສອນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ 
- ສະຖານທີື່ມີຄວາມເປັນເອກະລາດ 

- ເອກະສານການກ ໍ່ສ້າງ 
- ປະຫວັດການສ້າງຕັັ້ງ
ສະຖານການສຶກສາ 
- ສັງເກດ 

- ສໍາພາດ 

4. ສະພາບແວດລ້ອມ
ຖ ກສຸຂະອະນາໄມ 

- ມີການຈັດສັນສະຖານທີື່, ອາຄານ, ຫ້ອງຮຽນ, 
ຫ້ອງທົດລອງໃຫ້ສະອາດ, ສວຍງາມ ແລະ ເປັນ
ລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ. 
- ມີການຈັດສັນບ່ອນຖິັ້ມ, ບ່ອນເກັບມ້ຽນ ແລະ 
ບ່ອນກໍາຈັດຂີັ້ເຫຍ ັ້ອ 
- ມີ ບ່ອນລະບາຍນ ້ າ, ຂຸມເກັບນໍ້າເສຍ ຫຼ  ມີບ່ອນ
ບໍາບັດນ້ໍາເສຍ. 

- ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງ
ຮັບຜິດຊອບດ້ານສຸຂະ
ອະນາໄມ 

- ເອກະສານມອບໜ້າທີື່
ຮັບຜິດຊອບດ້ານສຸຂະ
ອະນາໄມ 

- ສັງເກດ 
5. ລະບົບນໍ້າສະອາດ 

ແລະ ໄຟຟ້າ  
- ມີນໍ້າດ ື່ມສະອາດ, ພຽງພ  ແລະ ໃຊ້ໄດຕ້ະຫຼອດປີ 

- ມີໄຟຟ້ານໍາໃຊ້ໄດ້ປົກກະຕິ 
- ມີຫ້ອງນໍ້າສະອາດ, ພຽງພ , ແຍກຍິງ-ຊາຍ ແລະ ມີ
ຄວາມສະດວກສໍາລັບນັກຮຽນພິການ 

- ສັງເກດສະພາບຕົວຈິງ 
(ນ້ໍາບາດານ, ນໍ້າປະປາ, 
ນໍ້າສ້າງ, ນ້ໍາລິນ, ເຄ ື່ອງ
ຕົັ້ມ, ເຄ ື່ອງຕອງ) 

1.4.2 ມາດຕະຖານ 2 : ດາ້ນຫຼກັສດູ  
ຫຼັກສູດທີື່ໃຊ້ໃນການຈັດການຮຽນ-ການສອນຢູູ່ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຂັັ້ນຕ່າງໆ ແມ່ນນໍາໃຊ້

ຫຼັກສູດສ່ວນກາງເປັນເອກະພາບກັນໃນທົົ່ວປະເທດ ແລະ ຫຼັກສູດທ້ອງຖິື່ນທີື່ແທດເໝາະກັບສະພາບທ້ອງຖິື່ນ 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນຫຼັກສູດວິຊາຊີບຂັັ້ນພ ັ້ນຖານ ເພ ື່ອສົົ່ງເສີມວິຊາຊີບທີື່ເປັນພູມປັນຍາທ້ອງຖິື່ນທີື່ມີຊັບພະຍາ 
ກອນເອ ັ້ອອໍານວຍ, ມີຄວາມເໝາະສົມກັບກຸ່ມເປົົ້າໝາຍຜູ້ຮຽນ, ສອດຄ່ອງກັບຕະຫຼາດແຮງງານ ແລະ ເປັນ
ພ ັ້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຮຽນຮູ້ຕະຫອຼດຊີວິດ. 

ດາ້ນຫຼກັສດູ 

ຕົວຊີັ້ວັດ ເກນການພິຈາລະນາ ຫຼັກຖານ 

6. ຫຼັກສູດມີການ - ດ້ານຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດ - ປຶົ້ມຫຼັກສູດ 
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ກໍານົດຈຸດປະສົງຈະ
ແຈ້ງ 

- ດ້ານທັດສະນະຄະຕິ (ແນວຄິດ/ການປະພຶດ) 
- ດ້ານການພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ 

- ຂ ໍ້ມູນທາງດ້ານວິຊາການ 

7. ການນໍາໃຊ້ຫຼັກສູດ
ທີື່ມີປະສິດທິພາບ
ໃນການພິຈາລະນາ 

- ມີການນໍາໃຊ້ຫຼັກສູດເຂົັ້າໃນການຈັດການຮຽນ-
ການສອນ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບ ທຸກລະດັບ 

- ທຸກຫຼັກສູດໄດ້ຖ ກຮັບຮອງ ແລະ ອະນຸມັດນໍາໃຊ້ 
- ຫຼັກສູດທີື່ໄດນ້ໍາໃຊ້ສອດຄ່ອງກັບທ້ອງຖິື່ນ ແລະ 
ຕະຫຼາດແຮງງານ 

- ຫຼັກສູດ ກສນ ມີການກໍານົດເປັນເປີເຊັນຕາມລາຍ
ວິຊາພ ັ້ນຖານຂອງຫຼັກສູດແຫ່ງຊາດ 

- ມີການປະເມີນ, ທົບທວນ ແລະ ປັງປຸງຫຼັກສູດແຕ່
ລະໄລຍະ. 

- ພາລະບົດບາດ 

- ແຜນການຈັດຕັັ້ງການນໍາ
ໃຊ້ຫຼັກສູດ 

- ຫຼັກສູດທີື່ໄດຮ້ັບການປະ
ເມີນແຕ່ລະໄລຍະ 
- ເອກະສານອະນຸມັດການ
ນໍາໃຊ້ 
- ບົດລາຍງານການປະ
ເມີນ 

8. ການມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນການພັດທະນາ
ຫຼັກສູດ 

- ມີການປຶກສາຫາລ ກັບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ 
- ມີການທົດລອງຫຼັກສູດກັບກຸ່ມເປົົ້າໝາຍ 
- ມີການກວດແກ້ປັບປຸງຫຼັກສູດແຕ່ລະໄລຍະໂດຍ
ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ 
- ມີການສົມທຽບກັບຫຼັກສູດອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງສາມາດ
ທຽບເທົົ່າກັບມາດຕະຖານຫຼັກສູດລະດັບໃດໜຶື່ງໃນ
ສາຍອາຊີວະສຶກສາ 

- ບົດບັນທຶກ  
- ບົດສະຫຼຸບລາຍງານ 

- ຂ ໍ້ມູນທາງດ້ານວິຊາການ 

1.4.3  ມາດຕະຖານ 3 : ການຈດັການຮຽນ-ການສອນ 

ການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ສໍາລັບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຕ້ອງປະກອບມີສ ື່-ອຸປະກອນ, ເຄ ື່ອງທົດ
ລອງຮັບໃຊ້ການຮຽນ-ການສອນ ຂັັ້ນພ ັ້ນຖານຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຈຸດພິເສດຂອງສະຖານ
ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ. ສະຖານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຕ້ອງມີຫຼັກສູດສະເພາະ ເພ ື່ອນໍາໃຊ້ຫຼັກສູດຢູ່າງມີ
ປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ, ມີການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນການຮຽນ-ການສອນ ແຕ່ລະໄລຍະ ພ້ອມທັງນໍາເອົາຜົນ
ການປະເມີນໄປປັບປຸງ ຖອດຖອນບົດຮຽນ ວາງແຜນໄດຢູ້່າງຊັດເຈນ ເຮັດໃຫ້ການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ເກີດ
ການຮຽນຮູ້ທີື່ຫຼາກຫຼາຍ ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບຫຼັກສູດສ່ວນກາງ ແລະ ເນ ັ້ອໃນຫຼັກສູດແທດເໝາະກັບທ້ອງຖິື່ນ
ທາງດ້ານທິດສະດີ-ພາກປະຕິບັດໄດ້ຄົບຖ້ວນຕາມຫຼັກສູດທີື່ກໍານົດໄວ້ຢູ່າງມີຄຸນນະພາບ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຮຽນ, ຜູ້ຮັບ
ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ສາມາດສ ບຕ ໍ່ຮຽນຮູ້ໃນລະດັບທີື່ສູງກວ່າ, ສາມາດນໍາຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດໄປໃຊ້ໃນ
ຊີວິດປະຈໍາວັນ ແລະ ເຜີຍແຜຄ່ວາມຮູ້ໃຫ້ສັງຄົມໄດ້. 

ການຈດັການຮຽນ-ການສອນ 

ຕົວຊີັ້ວັດ ເກນການພິຈາລະນາ ຫຼັກຖານ 

9. ຈັດການຮຽນ-ການ
ສອນຕາມຫຼັກສູດ 

- ມີແຜນການຈັດການຮຽນ-ການສອນປະຈໍາເດ ອນ, 

ປະຈໍາພາກ, ປະຈໍາປີ 
- ມີການແຕ່ງບົດສອນຄົບທຸກວິຊາ 
- ມີການແນະນໍາການນໍາໃຊ້ຫຼັກສູດກ່ອນການ
ຈັດການຮຽນ-ການສອນ 
- ມີຕາຕະລາງການສອນ 
- ມີແຜນການເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານນອກຫຼັກສູດ 

- ແຜນການຕ່າງໆ 

- ບົດສະຫຼຸບລາຍງານການ
ປະຕິບັດແຜນ 

- ບົດສອນ 

- ຕາຕະລາງ 
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10. ນໍາໃຊ້ວິທີ
ການສິດສອນຫຼາກ
ຫຼາຍທີື່ແທດເໝາະ
ກັບກຸ່ມຜູ້ຮຽນ 

- ມີວິທີ ແລະ ເຕັກນິກໃນການຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້  
ແລະ ການຈັດການຮຽນຮູ້ຕາມຫຼັກສູດ 
- ມີການນໍາໃຊ້ສ ື່ ແລະ ແຫຼ່ງຮຽນຮູ້ທີື່ຫຼາກຫຼາຍເໝາະ
ສົມກັບຫຼັກສູດ ແລະ ຜູ້ຮຽນ 
- ມີການສົົ່ງເສີມໃຫ້ຜູ້ຮຽນມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນ
ການຮຽນ-ການສອນ 

- ບົດສອນ 

- ເຄ ື່ອງມ , ອຸປະກອນທີື່ນໍາ
ໃຊ້ໃນການຈັດການ
ຮຽນ-ການສອນ 

 

11. ນໍາໃຊ້ສ ື່ການ
ຮຽນ-ການສອນທີື່
ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ 
ສອດ ຄ່ອງກັບຜູ້
ຮຽນ  

- ມີສ ື່, ອຸປະກອນ, ເຄ ື່ອງທົດລອງສໍາລັບ ການ
ຈັດການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ 
ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຜູ້ຮຽນ 
- ສ້າງ ແລະ ຜະລິດສ ື່ຮັບໃຊ້ການຮຽນ-ການສອນ ຂັັ້ນ
ພ ັ້ນຖານ ແລະ ໝູນໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີື່ມີໃນ
ທ້ອງຖິື່ນ 

- ປຶົ້ມແບບຮຽນ, ຄູ່ມ , 
ຫຼັກສູດ 

- ໂປດສະເຕີ, ແຜ່ນພັບ, 
ຮູບພາບ 

- ຊີດີ, ວີດີໂອ, ເຄ ື່ອງສຽງ 
- ອິນເຕີເນັດ 

- ໜັງສ ພິມ, ວາລະສານ 

- ເຄ ື່ອງຄອມພິວເຕີ, 
ໂທລະສັບ, ແຟັກ 

12. ການວັດ ແລະ 
ປະເມີນຜົນການ
ຮຽນ-ການສອນ 

- ມີໜ່ວຍງານປະເມີນຜົນ 

- ມີການປະເມີນກ່ອນ (ຕົັ້ນ), ໄລຍະດໍາເນີນ(ກາງ) 
ແລະ ໄລຍະ (ທ້າຍ) 
- ມີການປະເມີນຜົນຕາມລາຍວິຊາອີງຕາມຫຼັກສູດທີື່
ວາງໄວ້ 

- ມີການຖອດຖອນບົດຮຽນແຕ່ລະໄລຍະ 
- ນໍາຜົນຂອງການປະເມີນໄປປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາ
ການຈັດການຮຽນ-ການສອນ 

-  ເຄ ື່ອງມ ປະເມີນແຕ່ລະ
ໄລຍະ 
- ບົດລາຍງານການປະ
ເມີນ 

- ຂ ໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັັ້ງ 

13. ການພົວພັນ
ກັບເຄ ອຂ່າຍການ
ຮຽນຮູ້ 

- ມີການພົວພັນກັບຊຸມຊົນ, ສະຖານສຶກສາ, ສະຖານ
ປະກອບອາຊີບ, ການຈັດຕັັ້ງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພ ື່ອ
ປະຕິບັດຫຼັກສູດ 
- ມີການແລກປູ່ຽນການຮຽນຮູ້ ຫຼ  ພູມປັນຍາທ້ອງຖິື່ນ 
- ມີການປະຊາສໍາພັນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ 

ໃຫ້ສັງຄົມ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ 
- ມີການສ້າງແຮງຈູງໃຈໃຫ້ແກ່ກຸ່ມວິຊາການຂະແໜ
ງຕ່າງໆ ຫຼ  ພາກສ່ວນອ ື່ນໆ ທີື່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼ ອ 
ເຊັົ່ນ: ໃບຢັົ້ງຢຶນ, ໃບຍ້ອງຍ , ຫຼຽນກາ, ຫຼຽນໄຊ ຫຼ  
ລາງວັນເປັນຕົັ້ນ: ໃບປະກາດເຊ ື່ອມຕ ໍ່ລະດັບສູງ... 

- ແຜນທັດສະນະສຶກສາ, 
ບົດສະຫຼຸບລາຍງານ 

- ຮູບພາບການເຄ ື່ອນໄຫວ
ຕ່າງໆ 

- ຂ ໍ້ຕົກລົງຍ້ອງຍ  

1.4.4 ມາດຕະຖານ 4 : ຄູສອນ  

ຄູສອນເປັນປັດໄຈພ ັ້ນຖານສໍາຄັນໃນຂະບວນການຂອງການຮຽນ-ການສອນ. ການກໍານົດມາດຕະຖານ
ດ້ານນີັ້ເພ ື່ອ ເນັັ້ນໃສ່ຄຸນນະພາບ  ແລະ ປະລິມານຂອງຄູສອນ. ນອກນັັ້ນ, ຍັງກໍານົດບັນດາທັກສະຂອງຄູສອນ 
ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການຮຽນ-ການສອນ ດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້: 

ວຸດທິການສຶກສາຂອງຄູສອນຂັັ້ນລົບລ້າງຄວາມບ ໍ່ຮູ້ໜັງສ  ແລະ ບໍາລຸງຊັັ້ນປະຖົມ ຕ້ອງຈົບສ້າງຄູຊັັ້ນຕົັ້ນ
ຂຶັ້ນໄປ, ຖ້າແມ່ນອາສາສະໝັກຕ້ອງມີລະດັບສຶກສາຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນຂຶັ້ັ້ນໄປ ແລະ ຕ້ອງໄດຜ້່ານການ
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ຝຶກອົບຮົມການສິດສອນຜູ້ໃຫຍ່ ເປັນຕົັ້ນ: ເປັນພະນັກງານທີື່ມີປະສົບການ, ພະນັກງານບໍານານ, ພະສົງ-ສໍາມະ
ເນນ ແລະ ຜູ້ອ ື່ນໆ. 

ວຸດທິການສຶກສາຂອງຄູສອນລະບົບການສຶກສາແບບຕ ໍ່ເນ ື່ອງ, ສໍາລັບຄູສອນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນຕ້ອງ
ຈົບສ້າງຄຊູັັ້ນກາງຂຶັ້ນໄປ, ຄູສອນມັດທະຍົມຕອນປາຍຕ້ອງຈົບສ້າງຄູຊັັ້ນສຸງຂຶັ້ນໄປ ແລະ ຕ້ອງໄດຜ້່ານການຝຶກ
ອົບຮົມວິທີການສິດສອນຜູ້ໃຫຍ່. 

ວຸດທິການສຶກສາຂອງຄູສອນວິຊາຊີບ ຕ້ອງຈົບຫຼັກສູດວິຊາຊີບໃດໜຶື່ງ, ມີປະສົບການ-ຄວາມຊໍານານ
ດ້ານວິຊາຊີບ, ເປັນຜູ້ປະກອບການໃນວິຊາຊີບໃດໜຶື່ງ  ແລະ ຄູທຸກຄົນຕ້ອງໄດຜ້່ານການຝຶກອົບຮົມການ
ສິດສອນຜູ້ໃຫຍ່. 

ວຸດທິການສຶກສາຂອງຄູສອນ ແຕ່ລະຊັັ້ນແຕ່ລະສາຍຕ້ອງມີຄວາມສອດຄ່ອງຕາມການປູ່ຽນແປງໄປຕາມ
ນະໂຍບາຍ, ຄໍາສັົ່ງ, ຂ ໍ້ກໍານົດ, ນິຕິກໍາ ແລະ ກົດໝາຍການສຶກສາແຕ່ລະໄລຍະ ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ຫຼັກສູດການສຶກສານ
ອກໂຮງຮຽນໄດຈ້ັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢູ່າງມີຜົນສໍາເລັດຄຽງຄູ່ກັບຄຸນນະພາບ. 

ຄູສອນຕ້ອງມີຈັນຍາບັນໃນອາຊີບ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຕ ໍ່ໜ້າທີື່, ຂຶັ້ນສອນເປັນປົກກະຕິ, ຕັັ້ງອົກ
ຕັັ້ງໃຈໃສ່ການສອນຢູ່າງເຕັມສ່ວນ, ເອົາໃຈໃສ່ຜູ້ຮຽນຢູ່າງເທົົ່າທຽມກັນ ແລະ ຕິດຕາມຊ່ວຍເຫຼ ອຜູ້ຮຽນຕາມ
ສະພາບພິເສດຂອງແຕ່ລະຄົນ ເພ ື່ອໃຫ້ທຸກຄົນບັນລຸຜົນການສຶກສາຕາມເປົົ້າໝາຍ. 

ຄູສອນຕ້ອງມີທັກສະ ໃນການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ທີື່ເອ ັ້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮຽນ ສາມາດຮຽນຮູ້
ດ້ວຍຕົນເອງ, ໂດຍຄູສອນຕ້ອງເປັນຜູ້ຕິດຕາມ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼ ອຢູ່າງເໝາະສົມ ເພ ື່ອໃຫ້ໝັັ້ນໃຈໄດ້ວ່າ ຜູ້
ຮຽນບັນລຸຄາດໝາຍຂອງການຮຽນຮູ້ ທີື່ໄດສ້ິດສອນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ. 

ຄສູອນ 

ຕົວຊີັ້ວັດ ເກນການພິຈາລະນາ ຫຼັກຖານ 

14. ຄູມີວຸດທິ 
ແລະ ປະສົບການທີື່ເ
ໝາະສົມ ໃນຈັດ 

ການຮຽນ-ການ
ສອນ  

ລບົລາ້ງຄວາມບ ໍ່ຮູໜ້ງັສ  ແລະ ບາໍລງຸຊັັ້ນປະຖມົ  

- ປະຫວັດຂອງຄູສອນ 

- ບັນຊຂີອງຄູສອນ 

 

- ເອກະສານຢັົ້ງຢືນ
ຜົນງານການຈັດການ
ຮຽນ-ການສອນ 

- ໃບຢັົ້ງຢືນການຝຶກ
ອົບຮົມ 

- ໃບຢັົ້ງຢືນການຝຶກ
ອົບຮົມການສິດສອນຜູ້
ໃຫຍ່ 

- ຈົບສ້າງຄູຊັັ້ນຕົັ້ນຂຶັ້ນໄປ  
- ອາສາສະໝັກລະດັບການສຶກສາຈົບ ມ.ຕົັ້ນຂຶັ້ນໄປ  
- ພະນັກງານທີື່ມີປະສົບການ ເຊັົ່ນ: ພະນັກງານ
ບໍານານ, ພະສົງ-ສໍາມະເນນ, ທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ.... 

ບາໍລງຸຍກົລະດບັຊັັ້ນມດັທະຍມົ 
- ຈົບຫຼັກສູດສ້າງຄູຊັັ້ນສຸງຂຶັ້ນໄປ (ສໍາລັບ ມ. ຕົັ້ນ) 
- ຈົບຫຼັກສູດສ້າງຄູປະລິນຍາຕີຂຶັ້ນໄປ (ສໍາລັບ ມ. 
ປາຍ) 

ວຊິາຊບີ 
- ຈົບຫຼັກສູດວິຊາຊີບໃດໜ ື່ງ  
- ມີປະສົບການ-ມີຄວາມຊໍານິຊໍານານ (ພູມປັນຍາ
ຊາວບ້ານ, ຜູ້ປະກອບການ...) 
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15. ຄູມີຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ໜ້າ
ທີື່ວຽກງານຂອງຕົນ 

- ອອກແບບ, ຜະລິດ ແລະ ນໍາໃຊ້ອຸປະກອນການ
ຮຽນ-ການສອນ 

- ຈັດການຮຽນ-ການສອນ (ແຜນການສອນ, ການ
ຂຶັ້ນສອນປົກກະຕິ, ການຕິດຕາມ,...) 
- ວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຮຽນຂອງຜູ້ຮຽນ 

- ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ປຸກລະດົມຂົນຂວາຍຊຸມຊົນ (ມີ
ແຜນການ ພົວພັນຜູ້ປົກຄອງ, ຕິດຕາມຜູ້ຮຽນ, 
ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ, ...) 
- ພັດທະນາຊຸມຊົນ (ເຮັດໜ້າທີື່ປະສານງານກັບ
ພາກສ່ວນອ ື່ນເຊັົ່ນ: ກະສິກໍາ, ສາທາລະນະສຸກ, 
ແມ່ຍິງ, ພັດທະນາຊົນນະບົດ, …) 
- ປະສານສົມທົບ, ພົວພັນ (ອົງການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນ, 
ອໍານາດການປົກຄອງ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ...) 

- ປຶົ້ມຕິດຕາມການສອນ
ຂອງຄູ. 
- ບົດສອນ  
- ຜົນການຕິດຕາມການ
ສອນຂອງຄູ. 
- ສໍາພາດ ຊຸມຊົນ ແລະ 
ຜູ້ຮຽນ 

- ບົດສະຫຼຸບ 

- ບົດລາຍງານ 

16. ຄູໄດ້ຮັບການ
ພັດທະນາດ້ານວິຊາ
ການ 

- ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ວິຊາການ
ຢູ່າງຕ ໍ່ເນ ື່ອງ. 
- ມີການສໍາມະນາແລກປູ່ຽນ, ທັດສະນະສຶກສາ, ຝຶກ
ອົບຮົມ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນ ຄວາມຮູ້ດ້ານ
ວິຊາການ. 

- ແຜນການຝຶກອົບຮົມ-
ຍົກລະດັບ 

- ໃບຢັົ້ງຢືນການຝຶກ
ອົບຮົມ 

- ບົດສະຫຼຸບ  
- ບົດລາຍງານ 

1.4.5 ມາດຕະຖານ 5 : ຜູ້ຮຽນ 

ຜູ້ຮຽນຢູູ່ສະຖານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ແມ່ນຜູ້ທີື່ຢູູ່ໃນເກນອາຍຸຂອງກຸ່ມເປົົ້າໝາຍເຂົັ້າຮຽນຢູູ່ສາຍ
ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ເດັກຢູູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກທີື່ບ ໍ່ມີໂຮງຮຽນປະຖົມ, ດ້ອຍໂອກາດການສຶກສາ, 
ພິການ, ຮຽນບ ໍ່ຈົບຊັັ້ນປະຖົມ, ມັດທະຍົມ ແລະ ບຸກຄົນທົົ່ວໄປໃນສັງຄົມທີື່ມີຄວາມສົນໃຈ ມາໃຊ້ບ ລິການ 
ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ທາງດ້ານການລົບລ້າງຄວາມບ ໍ່ຮູ້ໜັງສ , ບໍາລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາ ແລະ ຝຶກ
ອົບຮົມວິຊາຊີບຕ່າງໆ. 

ຜູ້ຮຽນມີຄຸນສົມບັດດີ, ມີນໍ້າໃຈຮັກຊາດ, ຮັກບ້ານເກີດເມ ອງນອນຂອງຕົນ, ປົກປັກຮັກສາສິລະປະ
ວັດທະນະທໍາອັນດີງາມຂອງຊາດ, ມີຄວາມດຸໝັົ່ນພາກພຽນ, ປະຕິບັດກົດລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ ໄດ້ເປັນຢູ່າງ
ດີ, ປະຫຍັດມັດທະຍັດ, ຮູ້ຄຸນຄ່າຂອງການອອກແຮງງານ. 

ສົົ່ງເສີມໃຫ້ຜູ້ຮຽນຮັກການຮຽນ, ມັກສະແຫວງຫາຄວາມຮູ້ ແລະ ພັດທະນາຕົນເອງຢູ່າງຕ ໍ່ເນ ື່ອງ ແລະ 
ພັດທະນາຕົນເອງມີວິຊາຊີບທີື່ສາມາດນໍາໄປໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນໄດ ້ ໃນການທໍາມາຫາກິນໃນສັງຄົມທັງມີ
ຄວາມສາມາດເຜີຍແຜ່ວິຊາຊີບທີື່ສຶກສາມາໃຫ້ສັງຄົມໄດ້. 

ຜູຮ້ຽນ 
ຕົວຊີັ້ວັດ ເກນການພິຈາລະນາ ຫຼັກຖານ 

17. ສົົ່ງເສີມໃຫ້
ທຸກກຸ່ມເປົົ້າໝາຍ
ເຂົັ້າເຖິງການສຶກສາ
ນອກໂຮງຮຽນຢູ່າງ
ທົົ່ວເຖິງ 

- ມີບັນຊີກຸ່ມເປົົ້າໝາຍເຂົັ້າຮຽນຕ່າງໆ ໂດຍບ ໍ່ຈໍາແນກ
ເພດ, ສາສະໜາ, ຊົນເຜົົ່າ, ຖານະທາງສັງຄົມ. 
- ຜູ້ຮຽນຖ ກຕ້ອງຕາມເງ ື່ອນໄຂ ຂອງການສຶກສາ
ນອກໂຮງຮຽນ. 
- ມີການເຜີຍແຜ່ ແລະ ປຸກລະດົມກຸ່ມເປົົ້າໝາຍ. 

- ບັນຊີກຸ່ມເປົົ້າໝາຍຜູ້
ຮຽນ 

- ປະຫວັດ ຜູ້ຮຽນ 

- ຫຼັກຖານຈາກການມີ
ສ່ວນຮ່ວມກັບອໍານາດ
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ການປົກຄອງ 
18. ການເຂົັ້າຮ່ວມ

ທຸກກິດຈະກໍາການ
ຮຽນ-ການສອນ 

- ຜູ້ຮຽນໄດ້ຮຽນພາກທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດຄົບ
ຕາມຫຼັກສູດທີື່ກໍານົດໄວ້. 
- ມີການບັນທຶກການຂຶັ້ນຫ້ອງຂອງຜູ້ຮຽນ. 

- ແຟ້ມສະສົມຜົນງານ 

- ປຶົ້ມໃຫ້ຄະແນນຂອງຄູ 
- ສັງເກດເບິື່ງພຶດຕກິໍາ 
- ສໍາພາດຜູ້ຮຽນ 

19. ໄດ້ຮັບການ
ສົົ່ງເສີມດ້ານທັກສະ
ຊີວິດ  

- ມີພຶດຕິກໍາທີື່ດີຂຶັ້ນ ເຊັົ່ນ:  
- ມີສຸຂະພາບກາຍ ສຸຂະພາບຈິດທີື່ດີ, ບ ໍ່ພົວພັນກັບສິື່ງ
ເສບຕິດ. 
- ມີການປຽນແປງດ້ານການດໍາລົງຊິວິດດີຂຶັ້ນ (ໄດ້ມີ
ການປັບປຸງດ້ານສະພາບແວດລ້ອມ, ສະພາບ
ຄອບຄົວ ແລະ ຕົວເອງ). 

- ສໍາພາດຄູ, ຊຸມຊົນ, ຜູ້
ຮຽນ 

- ສັງເກດການ 

- ບົດລາຍງານ 

- ເບິື່ງການຈັດກິດຈະກໍາ 
 

20. ຜົນສໍາເລັດຂອງຜູ້
ຮຽນ 

- ຜູ້ຮຽນຮຽນຈົບຕາມຫຼັກສູດ. 
- ຜູ້ຮຽນຈົບສາມາດສ ບຕ ໍ່ຍົກລະດັບ. 
- ຜູ້ຮຽນຈົບນໍາເອົາຄວາມຮູ້ໄປພັດທະນາຕົນເອງ, 
ຄອບຄົວ, ຊຸມຊົນ ແລະ ສັງຄົມ. 

- ບັນຊຕີິດຕາມຊຸດຮຽນ 

- ບົດສະຫຼຸບຜົນການ
ຮຽນແຕ່ລະຊຸດ 

- ຂ ໍ້ມູນຜູ້ທີື່ຮຽນຈົບແຕ່
ລະຊຸດ 

- ໃບຢັົ້ງຢືນ, ໃບປະກາດ, 
ໃບຄະແນນ 

21. ມີການ
ຕິດຕາມຜູ້ຮຽນຫຼັງ
ຈາກຮຽນຈົບ 

- ມີແຜນການຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ປະເມີນຜົນຜູ້
ຮຽນ ພາຍຫຼັງ ສໍາເລັດການສຶກສາ. 
 

- ສະຖິຕິຜູ້ຮຽນ ແຕ່ລະ
ຊຸດ 

- ມີຂ ໍ້ມູນຜູ້ສໍາເລັດການ
ຮຽນ ແລະ  ຝຶກອົບຮົມ
ວິຊາຊີບ 

1.4.6 ມາດຕະຖານ 6 : ການບ ລຫິານຈດັຕັັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 
ດ້ານການບ ລິຫານຈັດຕັັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ສະຖານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຕ້ອງມີລະບົບການການຄຸ້ມ

ຄອງທີື່ດີມີໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງທີື່ເໝາະສົມ, ສາມາດເຮັດໃຫ້ສະຖານການສຶກສາບັນລຸວິໄສທັດ, ພາລະກິດ ແລະ 
ຈຸດໝາຍຂອງຕົນໄດ້.  

ສະຖານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນທຸກຂັັ້ນຕ້ອງມີການລົງທະບຽນລະຫັດຄຸ້ມຄອງສະຖານການສຶກສາ, 
ຄູ ອາຈານສອນ, ຜູ້ຮຽນ. ຕ້ອງມີລະບົບຄຸ້ມຄອງສະຖິຕິ ແລະ ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານທີື່ຄົບຖ້ວນ ຢູູ່ໃນລະບົບຄຸ້ມຄອງຂ ໍ້
ມູນຂ່າວສານຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. 

ສະຖານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນທຸກຂັັ້ນມີການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຢູ່າງເປັນລະບົບ ລາຍງານລາຍຮັບ-
ລາຍຈ່າຍຢູ່າງເປີດເຜີຍ ໂປູ່ງໃສ ແລະ ເປັນທໍາ, ສົົ່ງເສີມການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນ, ມີການ
ຕິດຕາມການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດ ແລະ ມີການຈັດກິດຈະກໍານອກຫຼັກສູດເປັນປົກກະຕິ. 

ສະຖານການສຶກສາຕ້ອງໄດ້ມີການປະເມີນຕົນເອງ, ສ້າງແຜນພັດທະນາສະຖານການສຶກສາ ທີື່
ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງ, ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ສະມາຊິກພາຍໃນສະຖານການສຶກສາຢູ່າງເໝາະສົມ 
ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢູ່າງເປັນຮອບວຽນ. 

ສະຖານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນມີໜ້າທີື່ຄຸ້ມຄອງ, ນິເທດ ແລະ ຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນການຝຶກອົບຮົມ
ວິຊາຊີບຂັັ້ນພ ັ້ນຖານນອກໂຮງຮຽນ. 
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ສະຖານການສຶກສາຕ້ອງສົມທົບກັບອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ, ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່າງສະໜິ
ດແໜ້ນ ແລະ ເກັບກໍາສະພາບການເຂົັ້າຮຽນຂອງຜູ້ຮຽນທຸກຄົນ, ຊຸກຍູ້ສົົ່ງເສີມຜູ້ຮຽນສາມາດຮຽນຈົບຫຼັກສູດ, 
ສົົ່ງເສີມສິດສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ, ເຜີຍແຜ່ຄວາມສໍາຄັນທາງດ້ານການຮຽນຮູ້ໜັງສ , ວິຊາຊີບ, ຈັດກິດ
ຈະກໍາສົົ່ງເສີມໃຫ້ຜູ້ຮຽນເກີດທກັສະໃນການຮຽນຮູ້ ແລະ ການປະຕິບັດ ເຄົາລົບ ນັບຖ  ລະບຽບ ກົດໝາຍ ຂອງ
ຊາດ. 

ການບ ລຫິານຈດັຕັັ້ງ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ 
ຕວົຊີັ້ວດັ ເກນການພິຈາລະນາ ຫຼກັຖານ 

22. ໂຄງຮ່າງ
ການຈັດຕັັ້ງຈະແຈ້ງ, 
ມີການບັນຈຸ
ພະນັກງານທີື່ມີ
ວຸດທິເໝາະສົມ, 
ການວາງແຜນງານ, 
ວິທີການເຮັດວຽກ 
ແລະ ມີນະໂຍບາຍ
ລະບຽບການ  

- ມີໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງທີື່ຈະແຈ້ງ 
- ມີການບັນຈຸພະນັກງານທີື່ມີວຸດທິ ແລະ ຄວາມ
ສາມາດທີື່ເໝາະສົມເຂົັ້າໃນຕໍາແໜ່ງງານທີື່ກໍານົດ   
- ມີແຜນການສ້າງ ແລະ ນໍາໃຊ້ງົບປະມານສອດຄ່ອງ
ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.  
- ມີແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ 

- ການເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ ແລະຂັັ້ນ
ຕອນການຄຸ້ມຄອງ-ບ ລິຫານພະນັກງານຂັັ້ນຕ່າງໆ 
ໃຫ້ພະນັກງານຮັບຊາບ 

- ການທົບທວນນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ, ແລະຂັັ້ນ
ຕອນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ 
- ກົນໄກການຮັບຟັງຄໍາຄິດເຫັນຂອງພະນັກງານໃນ
ການຄຸ້ມຄອງ-ບ ລິຫານຂອງສູນ 

- ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງ 
- ແຜນການຕ່າງໆ 

- ບົດສະຫຼຸບ  
- ບົດລາຍງານ 

- ປະຫວັດ ແລະ ຜົນງານ
ຂອງພະນັກງານທັງໝົດ
ໃນສູນ 

- ຄູ່ມ ບ ລິຫານຂອງສູນທີື່
ກໍານົດນະໂຍບາຍ, ໜ້າ
ວຽກ  ແລະ ຂັັ້ນຕອນ 
ຫຼ  ວິທີການຈັດຕັັ້ງ 
ແລະ ເຄ ື່ອນໄຫວຂອງ
ພວກສ່ວນຕ່າງໆໃນສູນ 

- ກ່ອງຄໍາຄິດເຫັນ 

23. ມີແຜນຍຸດທະສາດ
ພັດທະນາແຕ່ລະ
ໄລຍະທີື່ສອດຄ່ອງ
ກັບເປົົ້າໝາຍ, 

ພາລະໜ້າທີື່ ແລະ 
ຈຸດໝາຍການ
ກ ໍ່ສ້າງທີື່ໄດ້ກໍານົດ
ໄວ້. 

- ມີແຜນພັດທະນາສູນໄລຍະສັັ້ນ-ຍາວ. 
- ມີການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຕ່ລະໄລຍະ  
- ມີການນິເທດ, ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບ
ຖອດຖອນບົດຮຽນ. 
 

- ແຜນພັດທະນາບຸກຄະ
ລະກອນໄລຍະສັັ້ນ-
ຍາວ. 
-  ບົດສະຫຼຸບການ
ປະຕິບັດແຜນແຕ່ລະ
ໄລຍະ 
- ບົດລາຍງານ 

24. ມີລະບົບຂ ໍ້ມູນ
ສະຖິຕິທີື່ຊັດເຈນ 
ຖ ກກັບສະພາບຕົວ
ຈິງ ແລະ ເຊ ື່ອຖ ໄດ້
ໃນແຕ່ລະໄລຍະ 

 

- ມີການຂຶັ້ນທະບຽນລະຫັດສະຖານການສຶກສານອກ
ໂຮງຮຽນ 
- ມີລະບົບສະຖິຕິຂ ໍ້ມູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ
ຕ້ອງໄດບັ້ນຈເຸຂົັ້າໃນລະບົບຖານຂ ໍ້ມູນຂອງກະຊວງ
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 
- ມີບຸກຄະລະກອນ ຫຼ  ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບວຽກ
ເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນສະຖິຕິຂອງສູນ. 
- ມີການນໍາໃຊ້ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ສະຖິຕິ ເຂົັ້າໃນ
ການວາງແຜນພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ
ໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

- ແຜນປັບປຸງລະບົບຂ ໍ້
ມູນທາງດ້ານສະຖິຕິ 
ແຕ່ລະປີ 

- ເອກະສານ ເກັບກໍາຂ ໍ້
ມູນທາງດ້ານສະຖິຕິ 
ແຕ່ລະໄລຍະ 
- ມີເຄ ື່ອງມ  ແລະ 
ອຸປະກອນໃນການເກັບ
ກໍາຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວສານ 
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- ມີການໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ສະຖິຕິ. 
25. ມີຂັັ້ນຕອນການ

ບ ລິຫານດ້ານການ
ເງິນ ທີື່ຈະແຈ້ງ.
  

- ມີຜູ້ຮັບຜິດຊອບບັນຊີ  
- ມີຜູ້ຮັບຜິດຊອບການເງິນ 
- ມີຜູ້ຮັບຜິດຊອບຄັງເງິນສົດ 
- ມີຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ບັນຊີຊັບສິນ. 

- ເອກະສານແຕ່ງຕັັ້ງຜູ້ຮັບ
ຜິດ 

ຊອບວຽກງົບປະມານ; 
ບັນຊ-ີການເງິນ, ຄັງ
ເງິນ ແລະ ຊັບສິນ 

- ເອກະສານກ່ຽວກັບ
ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ
ການເງິນ 

- ແຜນງົບປະມານ 

- ບົດສະຫຼຸບລາຍຮັບ-
ລາຍຈ່າຍຕາມແຜນ 
ແລະ ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ຜູ້ມີ
ສ່ວນຮ່ວມຮັບຮູ້ 

26. ການພົວພັນ ແລະ 
ຮ່ວມມ ກັບ
ພາກສ່ວນພາຍ
ນອກ 

- ມີການຈັດບຸລິມະສິດແຜນພັດທະນາຂອງສູນ ແລະ 
ວິຊາການ 

- ມີການປຸກລະດົມ ຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼ ອ 
- ມີແຜນການຮ່ວມມ ກັບເຄ ອຂ່າຍ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມ
ພັດທະນາ 
- ມີການແລກປູ່ຽນບົດຮຽນວິຊາການ 

- ແຜນການພົວພັນຮ່ວມ
ມ ກັບພາກສ່ວນພາຍ
ໃນ ແລະ ພາຍນອກ 

- ບົດສະເໜີໂຄງການ 

- ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າ
ໃຈ  
- ເອກະສານຕ່າງໆທີື່
ພົວພັນກັບການຮ່ວມມ  

1.4.7 ມາດຕະຖານ 7 : ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງຊມຸຊນົ 

ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນຕ ໍ່ສະຖານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແມ່ນເປັນປັດໄຈສໍາຄັນໃນການ
ພັດທະນາວຽກງານການສຶກສາຕາມຮູບແບບ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ໃຫ້ບັນລຸຜົນສໍາເລັດຕາມແນວທາງນະ
ໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ ຕ ໍ່ກັບການພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາທີື່ໄດກ້ໍານົດໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ຊຸມຊົນໝາຍເຖິງ 
ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ, ອົງການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນຂັັ້ນບ້ານ, ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັັ້ນບ້ານ, ຜູ້ບ ລິຫານ
ສະຖານການສຶກສາ, ຄູສອນ ແລະ ພາກສ່ວນອ ື່ນໆໃນສັງຄົມ. 

ສົົ່ງເສີມຊຸມຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ການວາງແຜນພັດທະນາສະຖານການສກຶ
ສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວກິດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງສະຖານການສຶກສາ. ຊຸມຊົນປະກອບສ່ວນສ້າງ
ຫຼັກສູດທ້ອງຖິື່ນ. ໃຫ້ຜູ້ຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ຖ່າຍທອດ ທາງດ້ານສິລະປະ-ວັດທະນະທໍາ ແລະ ພູມປັນຍາ
ທ້ອງຖິື່ນໃຫ້ກັບຜູ້ຮຽນໄດ້ສ ບທອດຕ ໍ່ໄປ. 

ດາ້ນການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງຊມຸຊນົ 

ຕົວຊີັ້ວັດ ເກນການພິຈາລະນາ ຫຼັກຖານ 

27. ຊຸມຊົນມີສ່ວນ
ຮ່ວມໃນການ
ບ ລິຫານຄຸ້ມຄອງ
ການສຶກສາ 

- ຊຸມຊົນມີື່ສ່ວນຮ່ວມໃນການປຶກສາຫາລ  ແລະ ວາງ
ແຜນພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ. 
- ຊຸມຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປຸກລະດົມໂຄສະນາ
ຂົນຂວາຍໃຫ້ລູກຫຼານ ແລະ ພ ໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເຂົັ້າ

- ບົດບັນທຶກ, ບົດລາຍ
ງານ ແລະ ເອກະສານ
ຕ່າງໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງເຊັົ່ນ: 
ແຜນພັດທະນາການສຶກ
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ຮຽນ. 
- ຊຸມຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຈັດຫາບຸກຄະລະກອນ, 
ຊ່ວຍປະຕິບັດການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ  
- ຊຸມຊົນມີສ່ວນຮ່ວມເບິື່ງແຍງຊີວິດການເປັນຢູູ່ ແລະ 
ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ຕ ໍ່ຄູສອນການສຶກສານອກ
ໂຮງຮຽນ, ຄູອາສາສະໝັກ 
- ຊຸມຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປຸກສ້າງ-ສ້ອມແປງ 
ແລະ ປົກປັກຮັກສາອາຄານສະຖານທີື່, ສູນຮຽນຮູ້
ຊຸມຊົນເໝາະສໍາລັບຊຸມຊົນ. 
- ຊຸມຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສະໜັບສະໜູນ
ງົບປະມານ, ລະດົມທຶນ, ການຈັດຫາວັດຖຸ-
ອຸປະກອນ ແລະ ສະຖານທີື່ຝຶກປະຕິບັດກິດຈະກໍາ
ຕ່າງໆ. 

ສາ, ເອກະສານຮັບ, 
ເອກະສານຈ່າຍກ່ຽວ
ກັບການກ ໍ່ສ້າງ, ສ້ອມ
ແປງ, ແຜນນໍາສະເໜີຂ 
ງົບປະມານ ແລະ ການ
ຊ່ວຍເຫຼ ອ.... 
- ຮູບພາບ 

 

28. ຊຸມຊົນມີສ່ວນ
ຮ່ວມໃນການຈັດ
ກິດຈະກໍາ, ການ
ວາງແຜນກ່ຽວກັບ
ວຽກງານວິຊາການ
ຕ່າງໆ 

- ຊຸມຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ວາງ
ແຜນປະຕິບັດກິດຈະກໍາການຮຽນ-ການສອນ ແລະ 
ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ 
- ຊຸມຊົນເຂົັ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາການຮຽນ-ການສອນ. 
- ຊຸມຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການນິເທດ, ຕິດຕາມຜົນ
ການດໍາເນີນການຈັດກິດຈະກໍາການສຶກສານອກ
ໂຮງຮຽນ. 

- ຊຸມຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ຜູ້
ຮຽນ.  
- ຊຸມຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະຊາສໍາພັນ ໃຫ້
ປະຊາຊົນ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນເຂົັ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນການຈັດກິດຈະກໍາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ. 
- ຊຸມຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການນໍາຜົນການປະເມີນມາ
ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ. 

- ບົດບັນທຶກ, ບົດລາຍ
ງານ ແລະ ເອກະສານ
ຕ່າງໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງເຊັົ່ນ: 
ແຜນຈັດການຮຽນ-
ການສອນ, ຕາຕະລາງ
ການດໍາເນີນກິດຈະກໍາ, 
ຂ ໍ້ກໍານົດ, ໜັງສ ແຈ້ງ
ການ, ໜັງສ ແຕ່ງຕັັ້ງ, 
ບົດລາຍງານການປະ
ເມີນ… 
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ພາກທ ີ2 ຄາໍແນະນາໍໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບດັ 

 

2.1 ຄວາມຮູພ້ ັ້ນຖານກ່ຽວກັບການປະກັນຄຸນນະພາບ 

2.1.1 ການປະກັນຄຸນນະພາບການສກຶສາ ແມນ່ຫຍັງ?  

  ກົດໝາຍການສຶກສາ ມາດຕາ 64 ໄດ້ກໍານົດໄວ້ວ່າ: “ການປະກັນຄຸນນະພາບ ການສຶກສາ ແມ່ນ
ການກໍານົດມາດຕະຖານ, ການຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ກວດສອບ ຄຸນນະພາບການສຶກສາ ທັງພາກລັດ 
ແລະ ເອກະຊົນ ດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງກົນໄກປະກັນຄຸນນະພາບ ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພ ື່ອ
ຮັບຮອງ ແລະ ຢັົ້ງຢືນຜົນຂອງການສຶກສາ, ສ້າງຄວາມເຊ ື່ອໝັັ້ນຕ ໍ່ສັງຄົມ, ຊຸມຊົນ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງ ດຶງດູດ
ຄວາມສົນໃຈຕ ໍ່ການຮຽນ ເຮັດໃຫ້ຜົນການສຶກສາ ມີຄຸນນະພາບ ທຽບເທົົ່າກັບມາດຕະຖານພາກພ ັ້ນ ແລະ 
ສາກົນ”. 
2.1.2 ມາດຕະຖານ ສະຖານການສກຶສາ 

  ກົດໝາຍການສຶກສາ ມາດຕາ 32 ໄດ້ກໍານົດ ມາດຕະຖານສະຖານການສຶກສາ ເປັນພ ັ້ນຖານໄວ້
ວ່າ “ສະຖານການສຶກສາ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ມີມາດຕະຖານຕົັ້ນຕ ຄ  ຫຼັກສູດ, ສ ື່ການຮຽນການ
ສອນ, ຄູ ແລະ ບຸກຄະລາກອນການສຶກສາ, ພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສິື່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ”. 
2.1.3 ຄວາມສາໍຄັນຂອງການປະກັນຄຸນນະພາບ  

  ການປະກັນຄຸນນະພາບ  ຊ່ວຍໃຫ້ສະຖານການສຶກສາ ສາມາດສ້າງແຜນການ ແລະ ພັດທະນາຄຸນ
ນະພາບການສຶກສາຂອງຕົນໃຫ້ດີຂຶັ້ນໄປເລ ັ້ອຍໆຢູ່າງຕ ໍ່ເນ ື່ອງ ເປັນການສ້າງຄວາມໝັັ້ນໃຈໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ 
ນັບແຕ່ຜູ້ບ ລິຫານ, ພະນັກງານ-ຄູອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າ ສະຖານການສຶກສາຂອງ
ຕົນໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຖ ກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບເປົົ້າໝາຍຂອງຕົນເອງ; ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ກ ໍ່ຍັງກ້າວໄປ
ເຖິງຈຸດຂອງການສ້າງຄວາມເຊ ື່ອໝັັ້ນໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ, ເປັນເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ບ່ອນອີງ ໃນການເຊ ື່ອມໂຍງກັບ
ພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກົນ. 
2.1.4 ລະບບົການປະກັນຄຸນນະພາບ  

  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ ມາດຕາ 65 ໄດ້ກໍານົດກົນໄກການປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ 
ອອກເປັນ 2 ຮູບແບບຄ : ການປະກັນຄຸນນະພາບພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ. 

❖ ການປະກນັຄນຸນະພາບພາຍໃນ 

ການປະກັນຄຸນນະພາບພາຍໃນ  ແມ່ນຂະບວນການຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ໂດຍສະຖານການສຶກ
ສາເອງ ເພ ື່ອເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆ ຕາມມາດຕະຖານຄຸນນະພາບ  
ສັງລວມຕີລາຄາໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຈຸດດີ, ຂ ໍ້ຄົງຄ້າງ, ວິເຄາະສະພາບບັນຫາ ແລະ ວາງແຜນພັດທະນາ ເພ ື່ອ
ປັບປຸງຄຸນນະພາບຢູ່າງຕ ໍ່ເນ ື່ອງ. 

ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຂັັ້ນຕ່າງໆ ຕ້ອງແຕ່ງຕັັ້ງຄະນະກໍາມະການປະກັນພາຍໃນຂອງຕົນຂຶັ້ນ 
ເພ ື່ອກໍານົດແຜນການປະກັນຄຸນນະພາບພາຍໃນ, ການດໍາເນີນການປະເມີນຕົນເອງ, ການສ້າງແຜນ
ພັດທະນາຄຸນນະພາບ, ການຕິດຕາມ-ກວດກາຄຸນນະພາບຢູ່າງເປັນຮອບວຽນ ແລະ ລາຍງານຜົນ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂຕົວຈິງ. 
❖ ການປະກນັຄນຸນະພາບພາຍນອກ 

ການປະກັນຄຸນນະພາບພາຍນອກ ແມ່ນການຕິດຕາມ, ກວດສອບ ຫຼ  ປະເມີນຜົນ ໂດຍອົງການ
ປະກັນຄຸນນະພາບພາຍນອກ ໂດຍຜູ້ປະເມີນພາຍນອກ ເຊິື່ງເປັນພະນັກງານ ແລະ ຄູອາຈານ ຂອງບັນດາອົງ
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ການຈັດຕັັ້ງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ທີື່ເປັນສະຖານການສຶກສາ, ກົມກອງ, ລວມທັງອົງການຈັດຕັັ້ງທາງ
ສັງຄົມອ ື່ນໆ ແລະ ເປັນຜູ້ທີື່ມີຄວາມຊໍານານດ້ານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ຂະແໜງວິຊາການຕ່າງໆ
ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. 
 ການປະກັນຄຸນນະພາບພາຍນອກແມ່ນ ກໍານົດໃຫ້ສະຖານສຶກສານອກໂຮງຮຽນຢູ່າງໜ້ອຍ 3-5 
ປີຕ ໍ່ຄັັ້ງ ຊຶື່ງປະສານງານກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງແຕ່ງຕັັ້ງຄະນະລົງປະເມີນ ຕາມຮອບວຽນ ຫຼ  ຕາມການສະ  
ເໜີຂອງສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ. 

ໃນໄລຍະເວລາຂອງການປະເມີນພາຍນອກ ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຕ້ອງໄດອໍ້ານວຍ
ຄວາມສະດວກໃຫ້ຄະນະຜູ້ປະເມີນທາງດ້ານສະຖານທີື່, ຂ ໍ້ມູນຫຼັກຖານ ແລະ ອ ື່ນໆ ເພ ື່ອໃຫ້ຄະນະຜູ້ປະເມີນ
ສາມາດເຮັດວຽກສໍາເລັດຜົນຕາມຄວາມເໝາະສົມ. 

2.2 ການປະເມນີຕນົເອງ 
ເປັນຂະບວນການທີື່ສໍາຄັນ ເພ ື່ອສະໜອງຂ ໍ້ມູນຫຼັກຖານ, ຂ ໍ້ດີ, ຂ ໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ ເພ ື່ອ

ປັບປຸງຄຸນນະພາບ, ການປະເມີນຕົນເອງເປັນເງ ື່ອນໄຂພ ັ້ນຖານໃຫ້ແກ່ການປະເມີນອ ື່ນໆ, ຖ້າບ ໍ່ມີການປະ
ເມີນຕົນເອງ ແລະ ບົດລາຍງານການປະເມີນຕົນເອງ ກ ໍ່ບ ໍ່ສາມາດດໍາເນີນການປະເມີນພາຍນອກໄດ້. 

ຄະນະກໍາມະການປະກັນພາຍໃນ ຄວນຈະປະກອບດ້ວຍບຸກຄະລາກອນ ໂດຍການຄັດເລ ອກເອົາຜູ້
ທີື່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ເນ ັ້ອເຊ ື່ອໃຈຈາກມະຫາຊົນ, ຄໍານຶງເຖິງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ຄວນເປັນຈໍານວນຄີກປະມານ 
5-7 ທ່ານ (ບ ໍ່ນັບກອງເລຂາ), ດັົ່ງຕົວຢູ່າງຕ ໍ່ໄປນີັ້: 

ລ/ດ ພາກສ່ວນ ຕໍາແໜ່ງ/ໜ້າທີື່ຮັບຜິດຊອບ 
1 ຜູ້ອໍານວຍການ ຫຼ  ຮອງອໍານວຍການ ຫົວໜ້າຄະນະ 
2 ຫົວໜ້າໜ່ວຍປະກັນພາຍໃນ ຮອງຫົວໜ້າຄະນະ 
3 ຂະແໜງ/ໜ່ວຍງານ  ກໍາມະການ 

4 ຕາງໜ້າອົງການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນ ກໍາມະການ 
5 ຕາງໜ້າຄອູາຈານ ກໍາມະການ 

6 ຕາງໜ້າຜູ້ຮຽນ ກໍາມະການ 

7 ອໍານາດການປົກຄອງ, ຊຸມຊົນ ກໍາມະການ 

8 ສະມາຊິກໜ່ວຍປະກັນພາຍໃນ ກອງເລຂາ 

ການຈັດຕັັ້ງ, ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕາມພາລະໜ້າທີື່ ຂອງຄະນະກໍາມະການປະກັນພາຍໃນ
ແມ່ນໃຫ້ຕົກລົງເປັນເອກະພາບພາຍໃນຄະນະປະເມີນຢູ່າງເໝາະສົມເພ ື່ອໄດຮ້ັບຜົນການປະເມີນຕົນເອງໃຫ້
ບັນລຸເປົົ້າໝາຍສູງສຸດຕາມມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ສະບັບນີັ້. 
❖ ການວາງແຜນປະກນັຄນຸນະພາບພາຍໃນ 

ການວາງແຜນໃຫ້ແກ່ການປະກັນຄຸນນະພາບພາຍໃນ ຄະນະປະເມີນຕ້ອງປະສານງານພາຍໃນ, 
ແຈ້ງສະຖານທີື່, ວັນເວລາ ຢູ່າງໜ້ອຍ 2 ວັນ ເພ ື່ອໃຫ້ແຕ່ລະໜ່ວຍງານກະກຽມອຸປະກອນ, ຂ ໍ້ມູນຫຼັກຖານ 
ແລະ ອ ື່ນໆ ກ່ອນການປະເມີນ. 
❖ ຂັັ້ນຕອນການດາໍເນນີການປະເມນີຕນົເອງ 

ການດໍາເນີນການປະເມີນຕົນເອງຄວນປະຕິບັດດັົ່ງນີັ້: 
- ຜູ້ອໍານວຍການຊີັ້ແຈງຈຸດປະສົງຂອງການປະເມີນຕົນເອງ. 
- ມີການແນະນໍາ ຕາມໜ້າທີື່ຮັບຜິດຊອບໃນຄະນະກໍາມະການປະເມີນດ້ວຍກັນ. 
- ມີການອະທິບາຍການໃຫ້ຄະແນນຕາມເກນການຈັດລະດັບຄຸນນະພາບ. 
- ດໍາເນີນການສໍາພາດພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ: ຄະນະນໍາ, ຄູ-ອາຈານ, ນັກຮຽນ, ຊຸມຊົນ. 
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- ສັງລວມຂ ໍ້ມູນ ແລະ ຂຽນຜົນການປະເມີນ. 
- ປະເມີນໄປຕາມແຕ່ລະຕົວຊີັ້ວັດຢູ່າງລະອຽດຊັດເຈນ ເພ ື່ອກໍານົດຄະແນນຕາມເກນການ

ຈັດລະດັບຄຸນນະພາບໂດຍມີການສົມທຽບ ຂ ໍ້ມູນຈາກເອກະສານຄ ນຫຼັງ. 
- ບັນທຶກລະດັບຄຸນນະພາບໃຫ້ແຕ່ລະຕົວຊີັ້ວັດ ເພ ື່ອກໍານົດລະດັບຄຸນນະພາບລວມຂອງ

ມາດຕະຖານທີື່ກວມເອົາບັນດາຕົວຊີັ້ວັດນັັ້ນ. 
- ມີການປະເມີນລະດັບຄຸນນະພາບທີື່ກໍານົດຢູ່າງເປັນເອກະພາບ ແລະ ເຫັນດີໃນຄະນະປະ

ເມີນທຸກໆມາດຕະຖານ ເພ ື່ອເປັນຂ ໍ້ມູນທີື່ເຊ ື່ອຖ ໄດ້ໃນການຂຽນບົດລາຍງານ. 
- ວາງແຜນພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບ. 

❖ ເກນການຈດັລະດບັຄນຸນະພາບໃຫແ້ກກ່ານປະເມນີ. 
ການຈັດລະດັບຄຸນນະພາບໃຫ້ແກ່ການປະເມີນຕາມມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການສຶກສານອກ

ໂຮງຮຽນ ຂອງສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຂັັ້ນຕ່າງໆ ຈັດເປັນ 5 ລະດັບ ດັົ່ງຕາຕະລາງລຸ່ມນີັ້: 
 

          ຕາຕະລາງ ລະດບັຄນຸນະພາບ  ແລະ  ຄວາມໝາຍ 

5 ດີຫຼາຍ ໄດ້ເກີນມາດຕະຖານ ແລະ ສາມາດເປັນຕົວແບບ  
4 ດີ ໄດ້ເກີນມາດຕະຖານຕໍໍ່າສຸດກໍານົດ 

3 ພ ໃຊ້ ຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມມາດຕະຖານຕໍໍ່າສຸດ 

2 ອ່ອນ ບ ໍ່ທັນໄດ້ຕາມເງ ື່ອນໄຂ, ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 
1 ອ່ອນຫຼາຍ ບ ໍ່ທັນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ, ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງຢູ່າງຮີບດ່ວນ 

 

❖ ພາບລວມຂອງບດົລາຍງານ 

ບົດລາຍງານການປະເມີນຕົນເອງເປັນເອກະສານສໍາຄັນໜຶື່ງທີື່ສັງລວມຂ ໍ້ມູນຕ່າງໆ, ເປັນຫຼັກຖານ, 

ເປັນບ່ອນອີງ ໃນການວາງແຜນປັບປຸງ, ພັດທະນາຂອງສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຂັັ້ນຕ່າງໆໃນແຕ່ລະ
ປີ, ທັງເປັນເງ ື່ອນໄຂຕອບສະໜອງການປະເມີນພາຍນອກ. ການຂຽນບົດລາຍງານໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຮູບ
ແບບ, ເຕັກນິກ ແລະ ເນ ັ້ອໃນ ດັົ່ງລຸ່ມນີັ້: 

1. ຂຽນເປັນປະໂຫຍກເຕັມ, ເນ ັ້ອໃນຈະແຈ້ງ ແລະ ອ່ານເຂົັ້າໃຈງ່າຍ. 
2. ວິເຄາະສະພາບການຕົວຈິງ ຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ອະທິບາຍໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມ

ສອດຄ່ອງ ແລະ ຄວາມແທດເໝາະໃນແຕ່ລະມາດຕະຖານ, ຕົວຊີັ້ວັດ, ມີຈຸດດ,ີ ຂ ໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ມີ
ຂ ໍ້ມູນຫຼັກຖານ ຄ ແນວໃດ? 

3. ບົດລາຍງານການປະເມີນຕົນເອງ ບ ໍ່ແມ່ນແບບສອບຖາມ ທີື່ຕ້ອງຕອບໃຫ້ຄົບທຸກໆຫົວຂ ໍ້. ໝາຍ
ຄວາມວ່າຕ້ອງອີງໃສ່ຄວາມເປັນຈິງທີື່ໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ມີຂ ໍ້ມູນຫຼັກຖານ ບ ໍ່ໃຫ້ຂຽນ
ລັກສະນະທີື່ວ່າ “ມີ” ຫຼ  “ບ ໍ່ມີ”. 

4. ບົດລາຍງານຕ້ອງໃຫ້ຖ ກກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ຕາມຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ທີື່ໄດ້ບັນລຸຕາມ
ເງ ື່ອນໄຂຂອງແຕ່ລະຕົວຊີັ້ວັດ ໃນແຕ່ລະມາດຕະຖານທີື່ກໍານົດ. 

5. ບົດລາຍງານການປະເມີນຕົນເອງຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງໂດຍຄະນະປະເມີນທີື່ຖ ກແຕ່ງຕັັ້ງ, ມີ
ການຢັົ້ງຢືນຈາກຜູ້ອໍານວຍການສູນເພ ື່ອເປັນເອກະສານທາງການໄດ້. 

6. ສະຖານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນແຕ່ລະຂັັ້ນ ຕ້ອງມີບົດລາຍງານການປະເມີນຕົນເອງ 1 ປີຕ ໍ່ຄັັ້ງ 
ເປັນປົກກະຕິ  ແລະ ນໍາສົົ່ງບົດລາຍງານການປະເມີນ ໃຫ້ຕາມຂັັ້ນການຄຸ້ມຄອງ (ຂັັ້ນເມ ອງ, 
ແຂວງ, ພາກ ແລະ ສູນກາງ) 

❖ ການສາ້ງແຜນພດັທະນາຄນຸນະພາບ 
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ການສ້າງແຜນພັດທະນາຄຸນນະພາບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຕາມມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການ
ສຶກສານອກໂຮງຮຽນແມ່ນອີງໃສ່ຜົນຂອງການປະເມີນຕົນເອງແຕ່ລະປີ ເພ ື່ອສໍາເລັດບັນຫາທີື່ຄ້າງຄາ ແລະ 
ບັນລຸຄາດໝາຍຕາມແຜນຕ ໍ່ໜ້າ.  
❖ ການຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາ 

ການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ແມ່ນເພ ື່ອຮັບຮູ້, ຮັບຮອງຄວາມຄ ບໜ້າ ແລະ ຜົນຂອງການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດຕາມແຜນງານທີື່ວາງໄວ້ໂດຍມີຂ ໍ້ຕົກລົງເຫັນດີເປັນເອກະພາບຮ່ວມກັນ. 
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ພາກທ ີ3  ບດົລາຍງານການປະເມີນຕົນເອງ 
 

3.1 ໂຄງຮາ່ງຂອງບດົລາຍງານການປະເມນີຕນົເອງ 

ບົດລາຍງານການປະເມີນຕົນເອງຕ້ອງປະກອບດ້ວຍ ໜ້າປົກ, ຄໍານໍາ, ສາລະບານ, ເນ ັ້ອໃນ ແລະ ອ ື່ນໆຕາມ
ຄວາມເໝາະສົມຂອງສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຕາມແບບຢູ່າງພ ັ້ນຖານດັົ່ງນີັ້: 

ລ/ດ ເນ ັ້ອໃນຂອງບດົລາຍງານ 

1) ຄວາມເປນັມາ (1-2 ໜາ້) 
- ຊ ື່ສູນ, ທີື່ຕັັ້ງ, ຂອບເຂດ, ພູມສັນຖານ 

- ລະຫັດ, ບ້ານ, ເມ ອງ, ແຂວງ, ເບີໂທ, ເບີແຟັກ, ອີເມວ (E-mail) ແລະ ອ ື່ນໆ 

- ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ ເພ ື່ອການຕິດຕ ໍ່ 
- ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງສູນການສຶກສາ 
- ຈຸດພິເສດ ຫຼ  ຈຸດເດັົ່ນຂອງສະຖານການສຶກສາ 

2) ຂະບວນການປະເມນີຕນົເອງ (1-2 ໜາ້) 
- ຄະນະປະເມີນຕົນເອງ 
- ໄລຍະເວລາ ດໍາເນີນການປະເມີນຕົນເອງ 
- ຂ ໍ້ສະດວກ/ຂ ໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການປະເມີນຕົນເອງ 

3) ບດົສງັລວມ (2 ໜາ້) 
- ສັງລວມ ດ້ານດີ ຂອງສະຖານການສຶກສາ 
- ສັງລວມ ຂ ໍ້ຄົງຄ້າງ ຂອງສະຖານການສຶກສາ 
- ຕາຕະລາງສັງລວມ ຜົນການປະເມີນຕົນເອງ 

4) ຜນົການປະເມນີຕນົເອງ ຕາມມາດຕະຖານ 

 ມາດຕະຖານທ ີ1 ສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສິື່ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກ 

 - ອະທິບາຍ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 

(ຕາມຕົວຊີັ້ວັດ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂ (ເກນພິຈາລະນາ) 
 - ສັງລວມຈຸດດີ 
 - ສັງລວມຂ ໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ສາເຫດ 
 - ຂ ໍ້ແນະນໍາ ຫຼ  ທິດທາງ ໃນການປັບປຸງ 

ມາດຕະຖານທ ີ2 ເຖງິມາດຕະຖານທ ີ7 ກ ໍ່ໃຫປ້ະຕບິດັຄ ກບັມາດຕະຖານທ ີ1 

5) ການວເິຄາະຜນົປະເມນີ ແລະ ແຜນພດັທະນາ 
- ການວິເຄາະ 
- ແຜນພັດທະນາປັບປຸງຄຸນນະພາບ  

6) ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 
- ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 
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ຕາຕະລາງສງັລວມ ຜົນການປະເມນີຕນົເອງ 

ລ/ດ ມາດຕະຖານ 
ຜົນການປະເມີນຕົນເອງຕາມ
ລະດັບຄຸນນະພາບ (1-5) 

1. ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ  ສິື່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ  

2. ການພັດທະນາຫຼັກສູດ  

3. ການຈັດການຮຽນ-ການສອນ  

4. ຄູສອນ (ປະກອບມີຄູປະຈໍາ, ອາສາສະໝັກ, ຄູຮັບເຊີນ)  

5. ດ້ານຜູ້ຮຽນ  

6. ການບ ລິຫານຈັດຕັັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ  

7. ດ້ານການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ  

3.2 ແບບຢູ່າງການເກບັກາໍຂ ໍ້ມນູທົົ່ວໄປຂອງສະຖານການສກຶສາ 
❖ ລາຍຊ ື່ຜູບ້ ລຫິານ 

ລ/ດ ຊ ື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຕໍາແໜ່ງ ໄລຍະເວລາເຮັດວຽກ 

ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ 
    

    

    

    

    

❖ ຈາໍນວນຜູຮ້ຽນ, ຜູມ້າໃຊບ້ ລກິານ ແລະ ຈາໍນວນຄສູອນ ( ສົກປ.ີ................. ) 
ຫຼກັສດູ / ປະເພດ  ຈາໍນວນຜູຮ້ຽນ ລວມ ຈາໍນວນຄສູອນ 

ຊາຍ ຍງິ 

ການສກຶສາຂັັ້ນພ ັ້ນຖານ     

- ລະດັບປະຖົມສຶກສາ     

- ລະດັບມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ     

- ລະດັບມັດທະຍົມຕອນປາຍ     

ລວມຈາໍນວນ     

ການສກຶສາສາຍວຊິາຊບີ     

ວິຊາ.............................     

.....................     

........................     

ລວມຈາໍນວນ     
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ຈາໍນວນຄສູອນ ຈບົ ແລະ ສອນຕາມວຊິາ 
ລ/ດ ຊ ື່ ແລະນາມສະກນຸ  ເພດ ວຊິາທີື່ຮຽນຈບົ ວຊິາທີື່ສອນ 

ຊາຍ ຍງິ 

      

      

      

      

      

      

 ລວມ     

❖ ເກນອາຍຜຸູຮ້ຽນ, ຜູມ້າໃຊບ້ ລກິານ 

  

ຫຼກັສດູ / ປະເພດ 

ອາຍ ຸ

6-14 15-25 26-30 31-40 

ຊາຍ ຍງິ ຊາຍ ຍງິ ຊາຍ ຍງິ ຊາຍ ຍງິ 

ການສກຶສາຂັັ້ນພ ັ້ນຖານ 
        

- ລະດັບປະຖົມສຶກສາ         

- ລະດັບມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ         

- ລະດັບມັດທະຍົມຕອນປາຍ         

ລວມຈາໍນວນ         

ການສກຶສາສາຍວຊິາຊບີ         

ວິຊາ.............................         

ວິຊາ.............................         

ວິຊາ.............................         

ລວມຈາໍນວນ         

❖ ຈາໍນວນບກຸຄາລະກອນ ( ສກົປ.ີ.................) 
ປະເພດ  ວດູທ ິ

ຊັັ້ນຕົັ້ນ ຊັັ້ນກາງ ຊັັ້ນສງຸ ປ.ຕ ີ ປ.ໂທ ປ.ເອກ ອ ື່ນໆ 

ພະນັກງານບ ລິຫານ        

ພະນັກງານຄູສອນຈົບການສຶກ
ສາຕາມສາຍຫຼັກສູດ 

       

ພະນັກງານຄູສອນຈົບການສຶກ
ສານອກສາຍຫຼັກສູດ 

       

ຄູຮັບເຊີນ        
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ຄູອາສາສະມັກ        

............................        

ລວມຈາໍນວນ        

 

❖ ເຄ ອຂາ່ຍສນູການຮຽນຮູ ້ແລະ ພມູປນັຍາທອ້ງຖິື່ນ 

ຊ ື່ສນູການຮຽນຮູ ້ ທີື່ຕັັ້ງ ຊ ື່ ແລະ ຕາໍແໜງ່ຜູ້
ຮບັຜດິຊອບ 

ສູນການຮຽນຮູ້..............   

ສູນການຮຽນຮູ້..............   

ສູນການຮຽນຮູ້..............   

ສູນການຮຽນຮູ້..............   

ລວມຈາໍນວນ   

 

ພມູປນັຍາທອ້ງຖິື່ນ ຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ ທີື່ຢູູ່ 
1.   

2.   

3.   

ລວມຈໍານວນ   

ເຄ ອຂາ່ຍ  ທີື່ຢູູ່ / ທີື່ຕັັ້ງ 
1.   

2.   

3.   

ລວມຈາໍນວນ   

 

 




