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ຄ າຂອງທູ່ ານ ສາດສະດາຈານ ດຣ. ສມົກດົ ມງັໜ ູ່ ເມກ 
ລດັຖະມນົຕວີູ່ າການ ກະຊວງສກຶສາທກິານ 

ກູ່ ຽວກບັ 
“ ວວິດັທະນາການ ຂອງການຂອງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ“ 

 
ປ ື້ມ “ ວວິດັທະນາການ ຂອງການຂອງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ “ ເຫ ັ ື້ມນີ ື້ຂຽນຂ ື້ນເພ ູ່ ອຕອບສະໜອງ

ຕາມຄວາມຮຽກຮ ື້ອງຕ ື້ອງການທາງດ ື້ານນະໂຍບາຍການສກຶສານອກໂຮງຮຽນຂອງຜ ື້ບ ລຫິານການສກຶສາກູ່ ຽວ
ກບັການວາງນະໂຍບາຍ, ການຄ ື້ມຄອງ ແລະ ບ ລຫິານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນຢ ູ່  ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິ
ປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ. 

ຈ ດປະສງົ ແມູ່ ນເພ ູ່ ອຮບັໃຊ ື້ການຄົ ື້ນຄ ື້ວາວຽກງານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ຂອງສາທາລະນະລດັ ປະຊາ
ທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວໃນໄລຍະຜູ່ ານມາ, ເພ ູ່ ອເປັນຄ ູ່ ມ  ໃນການຮບັໃຊ ື້ການຄົ ື້ນຄ ື້ວາ-ວໄິຈ, ການວາງແຜນ, 
ການປະຕບິດັ ແລະ ກວດກາປະເມນີຜນົຂອງການບ ລຫິານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນໃນແຕູ່ ລະດບັ. 

ປ ື້ມເຫ ັ ື້ມນີ ື້ມຄີວາມສ າຄນັຕ ູ່ ກບັການພດັທະນາການສກຶສາເວົ ື້າລວມ, ເວົ ື້າສະເພາະແມູ່ ນການສກຶສານອກ
ໂຮງຮຽນ, ການຄ ື້ມຄອງຫ ກັສ ດ, ການຮຽນ-ການສອນ, ການບ ລຫິານ, ການວດັ ແລະ ການປະເມນີຜົນໃນ
ການບ ລຫິານຕາມນະວດັຕະກ າເຕກັໂນໂລຊເີຂົ ື້າໃນການພດັທະນາການການສກຶສານອກໂຮງຮຽນຢ ູ່ ທ ກລະ
ດບັ. ເພ ູ່ ອໃຫ ື້ສອດຄູ່ ອງກບັແນວທາງນະໂຍບາຍ, ແຜນຍ ດທະສາດການພດັທະນາການສກຶສາຂອງພກັ-ລດັ 
ແລະ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງປະເທດ, ທງັເປັນການຮບັໃຊ ື້ໜ ື້າທີູ່ ການເມ ອງໃນການພດັທະນາ
ຊບັພະຍາກອນມະນ ດຢ ູ່ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ໃຫ ື້ມຄີ ນນະພາບດຂີ ື້ນເທ ູ່ ອລະກ ື້າວ. 

ປ ື້ມ “ ວວິດັທະນາການ ຂອງການຂອງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ “ ເຫ ັ ື້ມນີ ື້ບ ູ່ ພຽງແຕູ່ ເປັນການສບຶທອດ
ຜົນງານຂອງນກັວຊິາການຮ ູ່ ນກູ່ ອນເທົູ່ ານັ ື້ນແຕູ່ ຫາກເນ ື້ອໃນການພດັທະນາ ແລະ ປະຕຮິ ບການສກຶສາແຫູ່ ງ
ຊາດ ແລະ ທງັເປັນການຊູ່ ວຍໃຫ ື້ຜ ື້ບ ລຫິານ, ນກັວຊິາການ ແລະ ຜ ື້ຊມົໃຊ ື້ໄດ ື້ມວີໄິສທດັໃນການພດັທະນາ
ການສກຶສານອກໂຮງຮຽນໃຫ ື້ມຄີວາມໜກັແໜື້ນ ແລະ ບນັລ ຕາມຈ ດປະສງົລະດບັຄາດໝາຍທີູ່ ກ ານດົໄວ ື້. 

ປ ື້ມເຫ ັ ື້ມນີ ື້ ເປັນຂ ກ ນແຈ ໃນການບົູ່ ງບອກເຖີງການປູ່ ຽນແປງ ແລະ ວທິກີານທີູ່ ນ າໄປສ ູ່ ຜົນສ າເລດັຂອງ
ການສກຶສານອກໂຮງຮຽນຢູ່ າງມປີະສດິທພິາບ ແລະ ເປັນທີູ່ ຍອມຮບັຂອງສງັຄມົພາຍໃນ ແລະ ຕູ່ າງປະເທດ. 
  



ຄ ານ າ 
 

ປ ື້ມ “ ວວິດັທະນາການ ຂອງການຂອງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ “ ຢ ູ່ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະ
ຊາຊນົລາວເຫ ັ ື້ມນີ ື້. ກມົການສກຶສານອກໂຮງຮຽນໄດ ື້ຮອບຮວມມາຈາກບນັດາເອກະສານ, ບນັດານະໂຍບາຍ, 
ບນັດາຍ ດທະສາດ ກູ່ ຽວກບັວຽກງານການສກຶສາເວົ ື້າລວມ, ເວົ ື້າສະເພາະແມູ່ ນວຽກງານການສກຶສານອກໂຮງ
ຮຽນກູ່ ອນປີ 1975 ຈນົເຖງີປັດຈ ບນັນີ ື້. 

ຈ ດປະສງົແມູ່ ນ ເພ ູ່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ ື້ອງຕ ື້ອງການໃນການຄົ ື້ນຄ ື້ວາກູ່ ຽວກບັວຽກງານການສກຶ
ສານອກໂຮງຮຽນໃນແຕູ່ ລະໄລຍະ, ເພ ູ່ ອໃຫ ື້ເປັນຄ ູ່ ມ  ຮບັໃຊ ື້ການຄົ ື້ນຄ ື້ວາ-ວໄິຈການປະເມນີຜນົ, ການວາງ
ແຜນ, ການພດັທະນາການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການສດິສອນການຝຶກອບົຮມົຂອງບນັດາຜ ື້ບ ລິຫານ
ການສກຶສານອກໂຮງຮຽນໃນແຕູ່ ລະລະດບັ. 

ປ ື້ມເຫ ັ ື້ມນີ ື້ ກມົການສກຶສານອກໂຮງຮຽນຜ ື້ຄົ ື້ນຄ ື້ວາ, ຮຽບຮຽງ ແລະ ຄະນະກວດແກ ື້ກ ູ່ ບ ູ່ ສາມາດຫ ກີລ ື້ຽງ
ໄດ ື້ກູ່ ຽວກບັຄວາມາຂາດຕກົບກົຜູ່ ອງເປັນຕົ ື້ນແມູ່ ນ: ການໃຊ ື້ສ ານວນພາສາ, ເນ ື້ອໃນຂອງບດົ, ອງົປະກອບ
ຂອງຄວາມຮ ື້ ແລະ ອ ູ່ ນໆ. ແຕູ່ ຢູ່ າງໃດກ ຕາມ, ພວກເຮາົຫວງັຢູ່ າງຍິູ່ ງວູ່ າຈະໄດ ື້ຮບັຄວາມຮູ່ ວມໄມ ື້ຮູ່ ວມມ ຈາກ
ບນັດາທູ່ ານຜ ື້ອູ່ ານ ແລະ ຜ ື້ຊມົໃຊ ື້ເພ ູ່ ອໃຫ ື້ການຕ ານຕິຊິມົພວກເຮາົພ ື້ອມແລ ື້ວທີູ່ ຈະຮບັເອາົແນວຄວາມຄດິ
ເຫນັທີູ່ ມຜີນົປະໂຫຍດນັ ື້ນເພ ູ່ ອນ າມາປັບປ ງເຮດັໃຫ ື້ການຄົ ື້ນຄ ື້ວາຮຽບຮຽງຄັ ື້ງຕ ູ່ ໄປມຄີວາມສມົບ ນຍິູ່ ງຂ ື້ນ. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ກມົການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ 



ສາລະບານ 

I. ແນວຄວາມຄດິກູ່ ຽວກບັນະໂຍບາຍການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ 
1.1. ຄວາມສ າຄນັຂອງການສກຶສາປະເພດຕູ່ າງໆ. 
1.2. ແນວຄວາມຄດິຂອງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ 
1.3. ຄວາມໝາຍຂອງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ 
1.4. ນະໂຍບາຍຂອງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ 

II. ສະພາບ ແລະ ຜນົງານຂອງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນໃນແຕູ່ ລະໄລຍະ: 
2.1. ສະພາບ ແລະ ຜນົງານຂອງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນກູ່ ອນປີ 1975 
2.2. ສະພາບ ແລະ ຜນົງານຂອງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນໃນຊູ່ ວງປີ 1976-1985 
2.3. ສະພາບ ແລະ ຜນົງານຂອງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນໃນຊູ່ ວງປີ 1986-1995 
2.4. ສະພາບ ແລະ ຜນົງານຂອງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນໃນຊູ່ ວງປີ 1996-2022 

III. ໂຄງການຕູ່ າງໆ ທີູ່ ກມົການສກຶສານອກໂຮງຮຽນຮູ່ ວມມ ກບັຕູ່ າງປະເທດ: 
IV. ວເິຄາະສະພາບບນັຫາຂອງການຈດັການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ: 

4.1. ດ ື້ານການຈດັການ ແລະ ການບ ລຫິານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ 
4.2. ດ ື້ານການພດັທະນາບ ກຄາລາກອນການສກຶນອກໂຮງຮຽນ 
4.3. ດ ື້ານການພດັທະນາຫ ກັສ ດສ ູ່ ການຮຽນ-ການສອນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ 
4.4. ດ ື້ານການວດັຜນົ/ປະເມນີຜນົ, ການຕດິຕາມ ແລະ ການລາຍງານ 
4.5. ສງັລວມບນັຫາ/ສິູ່ ງທ ື້າທາຍ ແລະ ການວເິຄາະຂອງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ 

V. ຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຂອງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ (2011-2015): 
5.1. ຍ ດທະສາດການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ 
5.2. ແຜນດ າເນນີງານຂອງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ. 



ວວິດັທະນາການ ຂອງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ (1975-2022) 
I. ແນວຄວາມຄດິກູ່ ຽວກບັນະໂຍບາຍການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ: 
1.1. ຄວາມສ າຄນັຂອງການສກຶສາປະເພດຕູ່ າງໆ: 

ແນວຄວາມຄດິເລ ູ່ ອງການສກຶສາຕະຫ ອດຊວີດິເປັນແນວຄວາມຄດິທີູ່ ມອີດິທພິນົຕ ູ່ ການຈດັການ
ສກຶສາຂອງປະເທດຕູ່ າງໆ ໃນໂລກຢ ູ່ ບ ູ່ ໜ ື້ອຍ. Philip coombs ແລະ Man-soor Ahmed ໄດ ື້ເຮດັ
ບົດລາຍງານສະເໜີຕ ູ່ ອົງການສຶກສາວິທະຍາສາດ ແລະ  ວັດທະນະທ າແຫູ່ ງສະຫະປະຊາຊາດ                  
( UNESCO ) ໃນກອງປະຊ ມນານາຊາດ ວູ່ າດ ື້ວຍການສຶກສາຜ ື້ໃຫູ່ ຍ (World Education on 
Adult Education) ປີ 1960 ທີູ່ ມອນທຣີອອນປະເທດການາດາ, ຊຶູ່ ງລາຍງານດັູ່ ງກູ່ າວໄດ ື້ສ າຫ ວດການ
ສກຶສາວໄິຈໃນປະເທດຕູ່ າງໆ ທົູ່ ວໂລກ ແລະ ໄດ ື້ຈ າແນກກດິຈະກ າການຮຽນຮ ື້ອອກເປັນ 3 ປະເພດຄ : 
1.1.1. ການສກຶສາໃນໂຮງຮຽນ (Formal Education): ເປັນການສກຶສາທີູ່ ມລີະບບົແຜນ, ຈ ດປະສງົ, 

ຫ ກັສ ດ, ວທິກີານຈດັຂະບວນການຮຽນ-ການສອນ, ຕະຫ ອດຈນົແບບການວດັຜນົປະເມນີຜົນທີູ່

ແນູ່ ນອນຊດັເຈນໂດຍມຈີ ດປະສງົຫ ກັໃນການພດັທະນາເດກັ ແລະ ເຍາົວະຊນົໃຫ ື້ມຄີ ນລກັສະ
ນະທີູ່ ພຽງພ  ແລະ ພ ື້ອມທີູ່ ຈະເຮດັໜ ື້າທີູ່ ຕູ່ າງໆ ໃນສງັຄມົໃນອະນາຄດົ. 

1.1.2. ການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ( Non-formal Education ) : ເປັນການສກຶສາທີູ່ ຈດັຂ ື້ນໂດຍມີ
ຈ ດປະສງົທີູ່ ຈະພດັທະນາຄວາມຮ ື້ຄວາມສາມາດຂອງຄນົໃຫ ື້ເປັນພະລງັໃນການພດັທະນາຕນົເອງ
, ຄອບຄວົ, ຊ ມຊນົ ແລະ ປະເທດຊາດ. ຈຶູ່ ງມກີານອອກແບບຫ ກັສ ດ, ວທິກີານຮຽນ-ການສອນ, 
ການວດັຜນົປະເມນີຜນົທີູ່ ສອດຄູ່ ອງກບັສະພາບບນັຫາ ແລະ ຄວາມຕ ື້ອງການຂອງກ ູ່ ມເປົື້າໝາຍ, 
ວທິກີານຈດັການສກຶສາຈຶູ່ ງປັບປູ່ ຽນໄປໃຫ ື້ເໝາະສມົກບັສະພາບຂອງຜ ື້ຮຽນ. 

1.1.3. ການສກຶສາຕາມອດັທະຍາໄສ (Informal Education) : ເປັນການຈດັສະພາບແວດລ ື້ອມສະ
ຖານະການປັດໃຈເກ ື້ອໜ ນໃຫ ື້ບ ກຄນົເກດີການຮຽນຮ ື້ໂດຍໃຊ ື້ຮ ບແບບ ແລະ ວທິກີານທີູ່ ຫ າຍ
ຮ ບຫ າຍສທີງັທີູ່ ຕັ ື້ງໃຈ ຫ   ບ ູ່ ຕັ ື້ງໃຈກ ຕາມເປັນການຮຽນຮ ື້ຈາກຄອບຄວົ, ຊ ມຊນົ, ຈາກຂະບວນ
ການທາງສງັຄມົ, ຈາກສ ູ່  ແລະ ແຫ ູ່ ງການຮຽນຮ ື້ຕູ່ າງໆ. 

1.2. ແນວຄວາມຄດິຂອງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ: 
ແນວຄວາມຄດິຂອງການຈດັການສກຶສານອກໂຮງຮຽນໃນ ສປປ ລາວໄດ ື້ມາຈາກຄວາມຄດິ, ຄ າ

ຂວນັ ແລະ ຄວາມມ ື້ງຫວັງຕູ່ າງໆ: “ ຮຽນແລ ື້ວຮຽນອກີ ຮຽນເລ ື້ອຍໆ ໄປ, ເພິູ່ ງຕນົເອງກ ູ່ ມຕນົເອງສ ື້າງຄວາມ
ເຂັ ື້ມແຂງດ ື້ວຍຕນົເອງ, ຮຽນຮ ື້ເຮດັ ແລະ ຄດິເປັນ”  ແນູ່ ໃສູ່ ເພ ູ່ ອບນັລ ຈ ດປະສງົທີູ່ ວູ່ າ: “ ຮຽນໜງັສ ເພ ູ່ ອພດັ
ທະນາຕນົເອງ” ທງັໝດົເລົູ່ ານີ ື້ໄດ ື້ກາຍເປັນແນວຄວາມຄດິຂອງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ. 



ການຈດັການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ແມູ່ ນການຈດັການສກຶສາຕະຫ ອດຊວີດິໃຫ ື້ແກູ່ ປະຊາຊນົບນັ
ດາເຜົູ່ າທ ກເພດໄວທີູ່ ບ ູ່ ມໂີອກາດໄດ ື້ຮບັການສກຶສາໃນໂຮງຮຽນເຊັູ່ ນ: ການສກຶສາຂັ ື້ນພ ື້ນຖານ, ການຍກົລະດບັ
ການສກຶສາຕາມອດັທະຍາໄສຊຶູ່ ງມລີກັສະນະກ ື້ວາງຂວາງ, ຫ າຍຮ ບຫ າຍແບບ, ປູ່ ຽນແປງໄດ ື້ທງັໝດົນີ ື້ແມູ່ ນ
ເພ ູ່ ອເຮດັໃຫ ື້ປະຊາຊນົບນັດາເຜົູ່ າໄດ ື້ມຄີວາມສາມາດແກ ື້ໄຂບນັຫາໃນຊວີດິປະຈ າວນັຂອງເຂາົເຈົ ື້າ ແລະ ສາ
ມາດພດັທະນາຄ ນນະພາບຊວີດິໃຫ ື້ດຂີ ື້ນ. 

1.3. ຄວາມໝາຍຂອງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ: 
ການສກຶສານອກໂຮງຮຽນແມູ່ ນກດິຈະກ າທາງການສກຶສາທີູ່ ໄດ ື້ຈດັຂ ື້ນເພີູ່ ມເຕມີໃຫ ື້ແກູ່ ການສກຶ

ສານອກໂຮງຮຽນເພ ູ່ ອເຮດັໃຫ ື້ປະຊາຊນົທ ກຄນົໄດ ື້ຮບັການສກຶສາໂດຍມກີານກ ານດົກ ູ່ ມເປົື້າໝາຍ ແລະ ຈ ດ
ປະສງົໄວ ື້ຢູ່ າງຊດັເຈນ. ກດິຈະກ າການສກຶສານອກໂຮງຮຽນທີູ່ ຈດັຂ ື້ນນັ ື້ນອາດຈະເປັນເອກະລາດ ຫ   ເປັນສູ່ ວນ
ໜຶູ່ ງຂອງກດິຈະກ າອ ູ່ ນໆ ກ ໄດ ື້. ຂະແໜງການທີູ່ ຈດັຂ ື້ນນັ ື້ນອາດຈະແມູ່ ນຂະແໜງການສກຶສາເອງ ຫ   ຂະແໜງ
ການອ ູ່ ນທີູ່ ອາໃສການສກຶສາເປັນສິູ່ ງຊູ່ ວຍເຂົ ື້າໃນກດິຈະກ າອ ູ່ ນເພ ູ່ ອໃຫ ື້ບນັລ ຈ ດປະສງົໃນການພດັທະນາຊບັຍາ
ກອນມະນ ດ, ພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ. 

1.4. ນະໂຍບາຍຂອງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ: 
ຈາກແນວຄວາມຄດິ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນທີູ່ ໄດ ື້ກູ່ າວມາຂ ື້າງເທງິນັ ື້ນ

ໄດ ື້ກ ານດົນະໂຍບາຍເພ ູ່ ອເປັນທດິທາງໃນການດ າເນນີວຽກງານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນໃນ ສປປ ລາວດັູ່ ງນີ ື້: 
1.4.1. ສົູ່ ງເສມີໃຫ ື້ປະຊາຊນົທ ກໆ ຄນົທີູ່ ຢ ູ່ ໃນກ ູ່ ມເປົື້າໝາຍໂດຍສະເພາະແມູ່ ນແມູ່ ຍງິ ແລະ ເຊົູ່ າເຜົູ່ າໄດ ື້

ຮບັການສກຶສາຂັ ື້ນພ ື້ນຖານ, ພ ື້ອມທງັມຄີວາມສາມາດນ າໃຊ ື້ຄວາມຮ ື້ເຂົ ື້າໃນການພດັທະນາຕນົ
ເອງ, ສງັຄມົ ແລະ ປະເທດຊາດ. 

1.4.2. ສ ື້າງເງ  ູ່ອນໄຂ, ສ ື້າງຄວາມສນົໃຈ ແລະ ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ ື້ພະນກັງານສງັກດັລດັ, ກ າມະ
ກອນ ແລະ ປະຊາຊນົບນັດາເຜົູ່ າໄດ ື້ຮບັການສກຶສາຢູ່ າງຕ ູ່ ເນ ູ່ ອງ ແລະ ທຽບເທົູ່ າກບັການສກຶສາໃນ
ໂຮງຮຽນ. 

1.4.3. ສ ື້າງເງ  ູ່ອນໄຂ ແລະ ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ ື້ປະຊາຊນົໄດ ື້ຮບັການສກຶສາເພ ູ່ ອພດັທະນາທກັສະ
ວຊິາຊບີຂັ ື້ນພ ື້ນຖານທີູ່ ແທດເໝາະກບັຄວາມຕ ື້ອງການຂອງທ ື້ອງຖິູ່ ນ ແລະ ຕະຫ າດ. 

1.4.4. ພດັທະນາຫ ກັສ ດ, ສ ູ່ ການຮຽນ-ການສອນໃຫ ື້ແທດເໝາະກບັສະພາບເສດຖະກດິສງັ-ຄມົໃນປະ
ຈ ບນັ ແລະ ສະເພາະໜື້າ 



1.4.5. ໃຫ ື້ການບ ລກິານຂ ື້ມ ນ, ຂູ່ າວສານ ແກູ່ ປະຊາຊນົໄດ ື້ມໂີອກາດຮບັເອາົຄວາມຮ ື້, ເທກັໂນໂລຢີໃໝູ່
ທີູ່ ເໝາະສມົ. ພ ື້ອມທງັສົູ່ ງເສມີ ແລະ ປົກປັກຮກັສາສິູ່ ງແວດລ ື້ອມ, ພ ມປັນຍາທ ື້ອງຖິູ່ ນ, ວດັທະ
ນາທ າ, ໜື້າທີູ່ ພນົລະເມ ອງ, ຮດິຄອງປະເພນອີນັດງີາມຂອງຊາດ. 

1.4.6. ກດິຈະກ າການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ຕ ື້ອງຕດິພນັກບັການພດັທະນາສງັຄມົ, ຊນົນະບດົ, ຊ ມຊນົ 
ແລະ ຄອບຄວົເພ ູ່ ອຮບັໃຊ ື້ການລບຶລ ື້າງຄວາມທ ກຍາກຂອງປະຊາຊນົເທ ູ່ ອລະກ ື້າວ. 

1.4.7. ພດັທະນາລະບບົການຄ ື້ມຄອງການບ ລຫິານ ແລະ ບ ກຄະລາກອນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນໃຫ ື້
ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ສອດຄູ່ ອງກບັຄວາມຮຽກຮ ື້ອງຕ ື້ອງການໃນແຕູ່ ລະໄລຍະຂອງຍ ກສະໄໝ. 

1.4.8. ເປີດກ ື້ວາງການປະສານງານ, ການຮູ່ ວມມ ກບັປະຊາຊນົ, ອງົການຈດັຕັ ື້ງຂອງລດັ, ເອກະຊນົ, ອງົ
ການຈດັຕັ ື້ງສາກນົ ແລະ ອ ູ່ ນໆ ໃຫ ື້ມສີູ່ ວນຮູ່ ວມເຂົ ື້າໃນການພດັທະນາ ແລະ ການຈດັກດິຈະກ າ
ການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ. 

II. ສະພາບ ແລະ ຜນົງານຂອງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນໃນແຕູ່ ລະໄລຍະ: 
2.1. ສະພາບ ແລະ ຜນົງານຂອງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນກູ່ ອນປີ 1975: 

ໃນສະໄໝການປະຕວິດັຊາດ ປະຊາທປິະໄຕ, ພກັປະຊາຊນົ ປະຕວິດັລາວ ນ າພາປະຊາຊນົຕ ູ່ ສ ື້
ຕ ື້ານພວກຈກັກະພດັລູ່ າເມ ອງຂ ື້ນເພ ູ່ ອປົດປູ່ ອຍປະເທດອອກຈາກແອກປົກຄອງຂອງຕູ່ າງຊາດ, ເລີ ື້ມແຕູ່ ປີ 
1945 ພກັໄດ ື້ປ ກລະດມົປະຊາຊນົຕ ື້ານກບັພວກລູ່ າເມ ອງຂ ື້ນຝຣັູ່ ງກ າລງັປະຕວິດັໄດ ື້ເຄ ູ່ ອນໄຫວປິດລບັ ປ ກ
ລະດມົຂນົຂວາຍ ປະຊາຊນົຮຽນໜງັສ , ຊຶູ່ ງເລີູ່ ມຕົ ື້ນຈາກການຮ ູ່ າຮຽນໃນຖນັແຖວພະນກັງານນກັຮບົທີູ່ ບ ູ່ ຮ ື້ໜງັ
ສ ໃຫ ື້ອູ່ ານໄດ ື້ຂຽນເປັນ, ນບັແຕູ່ ນັ ື້ນມາວຽກງານການລບົລ ື້າງຄວາມບ ູ່ ຮ ື້ໜງັສ ໃຫ ື້ອູ່ ານໄດ ື້ຂຽນເປັນ, ນບັແຕູ່ ນັ ື້ນ
ມາວຽກງານການລບົລ ື້າງຄວາມບ ູ່ ຮ ື້ໜັງສ  ແລະ ບ າລ ງວດັທະນາທ າໄດ ື້ປົູ່ ງໜ ູ່ ຈ ູ່ ແໜງຂ ື້ນເປັນໄລຍະທ າອດິ. 
ການປະຕວິດັນບັມ ື້ນບັເຕບີໃຫູ່ ຍຂະຫຍາຍຕວົ, ມເີຂດທີູ່ ໝັ ື້ນຂອງຕນົຫ າຍແຫູ່ ງເພີູ່ ມຂ ື້ນ, ການຮ ູ່ າຮຽນໜງັສ ກ 
ໄດ ື້ຂະຫຍາຍຕວົອອກ, ຈາກການຮ ູ່ າຮຽນຢ ູ່ ໃນຖນັແຖວພະນກັງານນກັຮບົໄດ ື້ຂະຫຍາຍອອກໄປສ ູ່ ປະຊາຊນົ
ໂດຍສະເພາະແມູ່ ນຖນັແຖວນຊາວໜ ູ່ ມ, ໂດຍອາໄສພະນກັງານນບັຮບົຜ ື້ທີູ່ ຮ ື້ໜງັສ ເປັນຄ ສອນປ ກລະດມົເອາົ
ຜ ື້ຮ ື້ໜງັສ ສອນຜ ື້ບ ູ່ ຮ ື້ໜງັສ , ເອາົຜ ື້ຮ ື້ຫ າຍສອນຜ ື້ຮ ື້ໜ ື້ອຍ. 

ມາເຖງີທ ື້າຍປີ 1959 ຂະບວນການປະຕວິດັ ໄດ ື້ຫນັທດິດ າເນນີການຕ ູ່ ສ ື້ດ ື້ວຍກ າລງັປະກອບອາ
ວ ດຢູ່ າງແຂງແຮງ, ເຖງີປີ 1961 ການປະຕວິດັເຮາົໄດ ື້ຂະຫຍາຍຕວົຢູ່ າງວູ່ ອງໄວໂດຍປະຕບິດັຕາມນະໂຍບາຍ
ການສກຶສາຂອງແນວລາວຮກັຊາດ ແລະ ມະຕຄິ າສັູ່ ງຕູ່ າງໆ ຂອງສ ນກາງພກັກູ່ ຽວກບັການສກຶສາເວົ ື້າລວມ, 
ເວົ ື້າສະເພາະແມູ່ ນວຽກງານລບົລ ື້າງຄວາມບ ູ່ ໜງັສ  ແລະ ບ າລ ງວດັທະນາທ າກ ູ່ ໄດ ື້ສ ື້າງພ ື້ນຖານຂອງວຽກງານປະ
ຊາສກຶສາໄດ ື້ສູ່ ວນໃດສູ່ ວນໜຶູ່ ງເພ ູ່ ອລບົລ ື້າງຄວາມບ ູ່ ຮ ື້ໜງັສ  ແລະ ບ າລ ງວດັທະນາທ າແກູ່ ພະນກັງານ, ທະຫານ 



ແລະ ປະຊາຊນົເປັນຕົ ື້ນໂຮງຮຽນອ ື້າຍນ ື້ອງເສຍອງົຄະໂຮງຮຽນວດັງທະນາທ າຂອງພະນກັງານຢ ູ່ ບາງແຂວງ. 
ເປັນເທ ູ່ ອທ າອດິທີູ່ ຫ ກັສ ດ ແລະ ປ ື້ມແບບຮຽນຕ າລສອນໂດຍພາສາແຫູ່ ງຊາດ, ໄດ ື້ພມິຮບັໃຊ ື້ ແລະ ນ າເຂົ ື້າໃນ
ການສກຶສາອບົຮມົໃຫ ື້ນກັຮຽນໃຫ ື້ມຄີວາມຮກັຊາດ, ຮກັປະຊາຊນົ, ຮກັການອອກແຮງງານ. 

ປີ 1967 ໄດ ື້ສ ື້າງຕວົແບບທດົລອງການລບົລ ື້າງຄວາມບ ູ່ ຮ ື້ໜງັສ ໃຫ ື້ພະນກັງານ ແລະ ປະຊາຊນົອາ
ຍ ແຕູ່  15-45 ປີຢ ູ່ ແຂວງຫວົພນັ (3 ບ ື້ານ) ແຂວງຊຽງຂວາງ (5 ບ ື້ານ) ສະຫະ 90 (2 ບ ື້ານ) ປີ 1967, ເປັນ
ເທ ູ່ ອທ າອດິ ໃນປະຫວດັສາດຂອງຊາດເຮາົມບີ ື້ານນາເຮ ື້ຍ ແລະ ບ ື້ນນາຄາວ (ຕາແສງຊຽງແມນ ເມ ອງຊ າເໜ ອ 
ແຂວງຫວົພນັ) ໄດ ື້ລບົລ ື້າງຄວາມບ ູ່ ຮ ື້ໜງັສ . ຕ ູ່ ຈາກນັ ື້ນ, ກ ູ່ ແມູ່ ນອກີບ ື້ານເອນີ (ຕາແສງບວົ ແຂວງຫວົພນັ) ສະ
ເພາະເມ ອງແປກແຂວງຊຽງຂວາງໄດ ື້ລບົລ ື້າງ 5 ບ ື້ານ. ນອກນັ ື້ນ, ກ ູ່ ຍງັມຫີ າຍໆ ບ ື້ານຢ ູ່ ຫ າຍແຂວງກ ູ່ ຕັ ື້ງໜ ື້າເຂົ ື້າ
ຮູ່ ວມໃນຂະບວນການຮຽນລບົລ ື້າງຄວາມບ ູ່ ຮ ື້ໜງັສ ຊຶູ່ ງມຄີນົເຂົ ື້າຮູ່ ວມຫ າຍກູ່ ວາ 50.000 ຄນົ. ປີ 1967 ໄດ ື້
ຈດັຕັ ື້ງຮຽນບ າລ ງວດັທະນາທ າໃຫ ື້ພະນກັງານໃນທ ກໆ ແຂວງດ ື້ວຍຮ ບການຕັ ື້ງໂຮງຮຽນກນິນອນ ແລະ ທງັ
ຮຽນທງັເຮດັວຽກຢ ູ່ ສ ານກັ. ແຂວງຫ ວງພະບາງ, ຜົ ື້ງສາລ,ີ ສະຫະເມ ອງ 90, ເມ ອງໄຊ, ຫ ວງນ ື້າທາ, ຄ າມູ່ ວນ, 
ຕາເວນັອອກໄດ ື້ຕັ ື້ງໂຮງຮຽນບ າລ ງວດັທະນະທ າກນິນອນໃຫ ື້ພະນກັງານຂັ ື້ນແຂວງ ແລະ ຂັ ື້ນເມ ອງ 300 ກູ່ ວາ
ຄນົ. ເປັນເທ ູ່ ອທ າອດິໄດ ື້ມພີະນກັງານ 100 ກູ່ ວາຄນົຢ ູ່ ບນັດາສ ານກັງານອ ື້ອມຂ ື້າງສ ນກາງໄດ ື້ເສງັສ າເລດັຊັ ື້ນປະ
ຖມົສມົບ ນລະບບົບ າລ ງໃນຮ ບການທງັຮຽນທງັເຮດັ, ສູ່ ວນຢ ູ່ ໂຮງຮຽນບ າລ ງວດັທະນາທ າສ ນກາງໄດ ື້ມນີກັ
ຮຽນ 35 ຄນົຈບົຊັ ື້ນປະຖມົສມົບ ນ. 

ເດ ອນ 7/1967, ສ ນກາງພກັໄດ ື້ວາງມະຕ ິ15 ອອກເພ ູ່ ອກ ານດົໜ ື້າທີູ່ ກ ູ່ ສ ື້າງເຂດປົດປູ່ ອຍໃຫ ື້ຄ ກນັ
ກບັລດັໜຶູ່ ງຢູ່ າງຈະແຈ ື້ງ. ບນົພ ື້ນຖານມະຕ ິ15 ຂອງສ ນກາງພກັໄດ ື້ຍກົບດົບາດສ າຄນັຂອງການສກຶສາ ແລະ 
ວາງໜ ື້າທີູ່ ໃຫ ື້ແກູ່ ການສກຶສາໃນຫ າຍດ ື້ານ. ເດ ອນ 8/1967 ສ ນກາງພກັໄດ ື້ວາງ “ ມະຕຫິນັທດິວຽກງານການ
ສກຶສາ “ ມະຕນິີ ື້ໄດ ື້ເນັ ື້ນເຖງີ 3 ໜື້າທີູ່  ແລະ ບດົບາດຂອງການສກຶສາຕ ູ່ ມ, ວາງແຜນການຂະຫຍາຍການສກຶສາ 
3 ປີ ( 1967-1970 ) ດ ື້ວຍລະດບັຄາດໝາຍ ແລະ ວທິກີານດ າເນນີຕວົຈງິ, ລະດບັຄາດໝາຍໃຫູ່ ຍ 4 ຂ ື້ດັູ່ ງ
ນີ ື້: 

1. ເຮດັໃຫ ື້ພະນກັງານ ແລະ ສະມາຊກິພກັ, ນບັທງັພະນກັງານ ແລະ ສະມາຊກິພກັຂັ ື້ນຕາແສງ
ອາຍ ແຕູ່  45 ປີລງົມາ ແລະ ນກັຮບົໃນກອງທບັອູ່ ານອອກຂຽນໄດ ື້ເຖງີ 70% . 

2. ໂດຍສະເລູ່ ຍແລ ື້ວ, ເມ ອງໜຶູ່ ງຕ ື້ອງມຕີາແສງໜຶູ່ ງລບົລ ື້າງຄວາມບ ູ່ ຮ ື້ໜງັສ , ຕາແສງໜຶູ່ ງຕ ື້ອງໃຫ ື້
ບ ື້ານໜຶູ່ ງລບົລ ື້າງໄດ ື້ເຊິູ່ ງລວມຍອດແລ ື້ວໃນປີ 1970 ໃຫ ື້ລບົລ ື້າງໄດ ື້ 50 ຕາແສງ ແລະ 500 
ບ ື້ານ. 



3. ຕາແສງໃດ ກ ູ່ ຕ ື້ອງມໂີຮງຮຽນສາມນັສກຶສາເຊິູ່ ງສະເລູ່ ຍແລ ື້ວ 2 ຕາແສງໃດຕ ື້ອງມໂີຮງຮຽນ
ປະຖມົສກຶສາສມົບ ນ (ຮອດ ປ.4) ໜຶູ່ ງຫ ງັ; ແຂວງໃດກ ູ່ ຕ ື້ອງມໂີຮງຮຽນມດັທະຍມົສກຶສາໜຶູ່

ງຫ ງັ. ຈ ານວນນກັຮຽນເສງັຈບົປະຖົມ ແລະ ມດັທະຍມົໃຫ ື້ເພີູ່ ມຂ ື້ນ 10 ເທົູ່ າທຽບໃສູ່ ສກົ
ຮຽນ 1966-1967. ໃນນັ ື້ນ. ໃຫ ື້ເສງັຈບົປະຖົມສກຶສາ 4.000 ຄນົ ແລະ ເສງັຈບົມດັທະ
ຍມົ 400 ຄນົ. 

4. ສະເລູ່ ຍແລ ື້ວຕາແສງໜຶູ່ ງໃຫ ື້ຄ  5 ຄນົ, ສູ່ ວນຫ ວງຫ າຍຕ ື້ອງມລີະດບັການສກຶສາຈບົຊັ ື້ນປະ
ຖມົ, ເມ ູ່ ອປີ 1970 ຕ ື້ອງມຄີ  2.500 ຄນົ, ໃນ 500 ຕາແສງ. 

ກອງປະຊ ມໃຫູ່ ຍຄັ ື້ງທີູ່  II ຂອງພກັ (ເດ ອນ 2/1972) ໄດ ື້ກ ານດົແນວທາງການສກຶສາປະຕວິດັ   “ 
ສກຶສາຕ ື້ອງໄປກູ່ ອນກ ື້າວໜຶູ່ ງ ”  ແລະ ກ ູ່ ສ ື້າງຕາມ 3 ຫ ກັການໃຫູ່ ຍ: “ຊາດ, ວທິະຍາສາດ ແລະ ມະຫາຊນົ”  

ທົູ່ ວເຂດປົດປູ່ ອຍລບົລ ື້າງຄວາມບ ູ່ ຮ ື້ໜງັສ ໄດ ື້ 650 ບ ື້ານ, ມ ີ38 ຕາແສງ, ໃນນັ ື້ນມ ີ2 ຕາແສງເຜົູ່

ລາວສ ງ (ຕາແສງເພຍັເກົູ່ າ ແຂວງອ ດມົໄຊ ແລະ ຕາແສງກະຊາວ ເຂດພເິສດ) ທຽບໃສູ່ ລະດບັຄາດໝາຍຂອງ
ແຜນການ 3 ປີແມູ່ ນລ ູ່ ນ 150 ບ ື້ານ. ຕວົຢູ່ າງ: ແຂວງຫວົພນັໄດ ື້ 281 ບ ື້ານ, ແຂວງຊຽງຂວາງ 197 ບ ື້ານ, 
ແຂວງອ ດມົໄຊ 48 ບ ື້ານ, ເຂດພເິສດ 46 ບ ື້ານ, ແຂວງຜົ ື້ງສາລເີໜ ອ 18 ບ ື້ານ, ດັູ່ ງນີ ື້ເປັນຕົ ື້ນ. ສະເພາະຢ ູ່ ຕາ
ແສງຊຽງແມນຂ ື້ນກບັເຂດພເິສດແຂວງຫວົພນັ, ນອກຈາກ 2 ບ ື້ານ (ນາເຮ ື້ຍ, ນາຄາວ) ທີູ່ ໄດ ື້ລບົລ ື້າງໃນປີ 
1966-1967 ແລ ື້ວ, ມາຮອດວນັທ ີ28/3/1968 ສ ບຕ ູ່ ລບົລ ື້າງໃນ 3 ບ ື້ານອກີ (ບ ູ່ ຜາເໜ ອ, ບ ື້ານຄ ື້ ແລະ ດູ່ ານ
ເພົ ື້າໃຕ ື້)ເຖງີວນັທ ີ15/3/1969 ແມູ່ ນສ າເລດັການລບົລ ື້າງຄວາມບ ູ່ ຮ ື້ໜງັສ ໃນທົູ່ ວຕາແສງຊຽງແມນ. 

ໂຮງຮຽນບ າລ ງວດັທະນາທ າຢ ູ່ ຂັ ື້ນເມ ອງ, ຂັ ື້ນແຂວງ ແລະ ຢ ູ່ ໂຮງຮຽນຂອງສ ນກາງໄດ ື້ຂະຫຍາຍ
ຕົວທາງດ ື້ານປະລິມານ ແລະ ຄ ນນະພາບ. ທັງໝົດ 45 ແຫູ່ ງ, ນກັຮຽນສ າເລັດອອກໄປຮັບໃຊ ື້ວຽກງານ 
2.160 ຄນົ, ສະເພາະການບ າລ ງປະຈ າສ ານກັອ ື້ອມຂ ື້າງສ ນກາງ ແລະ ໂຮງຮຽນຂອງສ ນກາງ, ໄດ ື້ມນີກັຮຽນ
ເສງັສ າເລດັ ປ 3 ເຖງີ 608 ຄນົ. ນອກນັ ື້ນ, ຍງັມຫີ າຍຕາແສງມຫີວົຄດິປະດດິສ ື້າງຈດັຕັ ື້ງໂຮງຮຽນບ າລ ງແບບ
ເຄິູ່ ງລວມໝ ູ່ ຂ ື້ນໂດຍໃຊ ື້ຮ ບການຕູ່ າງກນັ ແລະ ກ ື້ມຕນົເອງເຊັູ່ ນ: ໂຮງຮຽນຕາແສງສບົຮາວ, ຕາແສງຮງັ ແລະ 
ຕາແສງສບົມອນ ເມ ອງຊຽງຄ ື້ ແຂວງຫວົພນັ; ຕາແສງອອມກ ື້, ຕາແສງຢ  ແລະ ຕາແສງຫ າ ເມ ອງແບງ ແຂວງ
ອ ດມົໄຊ ແລະ ອ ູ່ ນໆ. ສູ່ ວນໂຮງຮຽນຊາວໜ ູ່ ມຊນົເຜົູ່ າກ ູ່ ຂະຫຍາຍຕວົໄວພ ສມົຄວນ: 12 ແຂວງມໂີຮງຮຽນ
ແບບນີ ື້ມນີກັຮຽນ 1.266 ຄນົ ແລະ ອອກຮບັໃຊ ື້ວຽກງານແລ ື້ວ 315 ຄນົ; ມໂີຮງຮຽນທງັໝດົ 24 ແຫູ່ ງເຊັູ່ ນ: 
ແຂວງອ ດມົໄຊ 5 ແຫູ່ ງ, ແຂວງຫ ວງນ ື້າທາ 5 ແຫູ່ ງ, ແຂວງຫວົພນັ 5 ແຫູ່ ງ ແລະ ອ ູ່ ນໆ. 



ວຽກງານຮຽບຮຽງ ແລະ ພມິຈ າໜູ່ າຍກ ູ່ ໄດ ື້ດດັແປງແກ ື້ໄຂປ ື້ມເກົູ່ າ ແລະ ຮຽບຮຽງຂ ື້ນໃໝູ່ ເຊິູ່ ງ
ລວມທງັໝດົ 57 ຊະນດິ, ສ າລບັປະຖມົ 16 ຊະນດິ, ລະບບົບ າລ ງ 7 ຊະນດິ, ຊັ ື້ນມດັທະຍມົ 32 ຊະນດິ, 
ສບັພານ ກມົວທິະຍາສາດ ແລະ ແຜນທີູ່ ພ ມຖານປະເທດລາວ. 

ທດິທາງໜ ື້າທີູ່  ແລະ ຄາດໝາຍຂອງແຜນການ 3 ປີ ເທ ູ່ ອທີູ່ ສອງ (1971-1973) : 
 ເອາົວຽກງານບ າລ ງວດັທະນະທ າເປັນທີູ່ ອນັຮບິຮ ື້ອນ ແລະ ເປັນວຽກຈ ດໜກັ, ເອາົວຽກ

ງານສາມນັເປັນໜື້າທີູ່ ພ ື້ນຖານ. 
 ປັບປ ງຢູ່ າງຕັ ື້ງໜ ື້າ (ຄ ນນະພາບທາງດ ື້ານແນວຄດິການເມ ອງ, ວດັທະນາທ າ ແລະ ວຊິາ

ສະເພາະຂອງຄ , ຈ ດໜກັປັບປ ງວຽກງານປະຊາສກຶສາ), ຂະຫຍາຍຢູ່ າງເຄັູ່ ງຄດັຕາມເງ  ູ່ ອນ
ໄຂ (ບ າລ ງວດັທະນາທ າ, ຂະຫຍາຍຫ ື້ອງ ປ.3 ແລະ ປ.4 ມດັທະຍມົ) 

 ລດັຕ ື້ອງແກ ື້ໄຂຂອດທີູ່ ສ າຄນັຂອງວຽກງານສກຶສາ, ປ ກລະດມົມະຫາຊນົໃຫ ື້ກ ື້ມຕນົເອງ, 
ລ ື້ຽງຄ ກ ູ່ ສ ື້າງໂຮງຮຽນ ແລະ ຜະລດິວດັຖ ຕູ່ າງໆ. 

 ກ ູ່ ສ ື້າງການສກຶສາແຕູ່ ຂັ ື້ນພ ື້ນຖານ, ຫນັທດິລງົພ ື້ນຖານເພ ູ່ ອກ ູ່ ສ ື້າງການສກຶສາຂັ ື້ນປະຖມົ, 
ຂັ ື້ນຕາແສງ ແລະ ຂັ ື້ນໂຮງຮຽນ. 

 ບ ກໜື້າບ ນຕວົຕນົເອງ, ປະດດິສ ື້າງ, ກ າເອາົ 2 ຂອດທີູ່ ເປັນພ ື້ນຖານຄ : ຄ  ແລະ ພ ື້ນຖານ
ວດັຖ . 

ຕກົມາໃສູ່ ທ ື້າຍປີ 1971 ທົູ່ ວເຂດປົດປູ່ ອຍມ ີ947 ແລະ 56 ຕາແສງໄດ ື້ລບົລ ື້າງຄວາມບ ູ່ ຮ ື້ໜງັສ . 
ໃນນັ ື້ນ, ບ ື້ານເຜົູ່ າລາວເທງິ 45 ບ ື້ານ ແລະ 4 ຕາແສງ, ບ ື້ານເຜົູ່ າລາວສ ງ 18 ບ ື້ານ ແລະ 2 ຕາແສງ 

ໂຮງຮຽນບ າລ ງວວັດທະນະທ າມ ີ31 ແຫູ່ ງ ແລະ ມນີກັຮຽນ 1.101 ຄນົ. ໂຮງຮຽນບ າລ ງຂັ ື້ນຕາ
ແສງກ ູ່ ມເີຖງີ 55 ແຫູ່ ງ ແລະ ມຄີນົຮຽນ 1.129 ຄນົ. ແຂວງຫວົພນັ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງຕາເວນັ
ອອກ ແມູ່ ນ 3 ແຂວງທີູ່ ມໂີຮງຮຽນບ າລ ງຫ າຍແຫູ່ ງ (ແຂວງລະ 8 ແຫູ່ ງ) 

ຕາມສ ານກັງານ, ໂຮງຮຽນວຊິາສະເພາະອ ື້ອມຂ ື້າງແຂວງ, ອ ື້ອມຂ ື້າງສ ນກາງກ ູ່ ໄດ ື້ຈດັຕັ ື້ງບ າລ ງວດັ
ທະນະທ າສະເພາະອ ື້ອມຂ ື້າງແຂວງ, ອ ື້ອມຂ ື້າງສ ນກາງກ ູ່ ໄດ ື້ຈດັຕັ ື້ງບ າລ ງວດັທະນະທ າສະເພາະອ ື້ອມຂາງສ ນ
ກາງ. ໃນປີ 1971 ໄດ ື້ມຜີ ື້ຈບົປະຖມົບ າລ ງ 792 ຄນົ ແລະ ມດັທະຍມົບ າລ ງ 200 ຄນົ. 

ຕລີາຄາໂດຍທົູ່ ວໄປແລ ື້ວ, ວຽກງານປະຊາສກຶສາ ແລະ ບ າລ ງວດັທະນະທ າໄດ ື້ຂະຫຍາຍຕວົຢູ່ າງ
ກ ື້ວາງຂວາງທົູ່ ວເຖງີ ແລະ ເປັນຂະບວນຟົດຟ ື້ນ, ນບັທງັຢ ູ່ ເຂດພ ດອຍ. 

ນບັຕັ ື້ງແຕູ່ ປີ 1973 ຮອດປີ 1975 ການຕ ູ່ ສ ື້ຕ ື້ານອາເມລກິາຢ ູ່ ກ າປ ເຈ ື້ຍກ ູ່ ຍາດເອາົໄຊຊະນະຕ ູ່ ເນ ູ່ ອງ
ກນັ. ວນັທ ີ17/4/1975, ປະຊາຊນົກ າປ ເຈ ື້ຍໄດ ື້ປົດປູ່ ອຍນະຄອນຫ ວງພະນມົເປັນ ແລະ ປົດປູ່ ອຍທົູ່ ວປະ



ເທດໄດ ື້ຢູ່ າງວູ່ ອງໄວ. ປະຊາຊນົຫວຽດນາມໄດ ື້ຕທີ າລາຍກ າລງັຂອງອາເມລກິາ ແລະ ພວກຫ ູ່ ນໄຊງູ່ອນ, ໂດຍ
ທົູ່ ວໄປແລ ື້ວຄ ປະຕວິດັຕ ື້ອງກ ື້າແກູ່ ນທາງດ ື້ານການເມ ອງແນວຄດິ ແລະ ຊູ່ ຽວຊານທາງດ ື້ານວຊິາສະເພາະທງັມີ
ຄວາມສາມາດຂນົຂວາຍມະຫາຊນົ. 

ພ ື້ນຖານວດັຖ ແມູ່ ນເງ  ູ່ ອນໄຂທີູ່ ຈ າເປັນ ເພ ູ່ ອຍກົຄ ນນະພາບຮອບດ ື້ານຂອງໂຮງຮຽນໃຫ ື້ສ ງຂ ື້ນ
ເລ ື້ອຍໆ. ປ ກລະດມົມະຫາຊນົປະກອບສູ່ ວນເຂົ ື້າໃນການສ ື້າງພາລະກດິການສກຶສາໃຕ ື້ການຊີ ື້ນ າ, ການຄ ື້ມ
ຄອງ ແລະ ການຊູ່ ວຍເຫ  ອຂອງລດັ, ເພາະວູ່ າການສກຶສາແມູ່ ນພາກສູ່ ວນໜຶູ່ ງຂອງການປະຕວິດັ, ແມູ່ ນພາລະ
ກດິຂອງມະຫາຊນົ. 

ພກັປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວນ າພາລະກດິການສກຶສາຢູ່ າງຮອບດ ື້ານ ແລະ ເດດັຂາດ. ທ ກອງົການ
ຈດັຕັ ື້ງຂອງການສກຶສາ ແມູ່ ນຢ ູ່ ພາຍໃຕ ື້ການນ າພາ ແລະ ຊີ ື້ນ າຂອງພກັປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວຂອງອງົການປົກ
ຄອງປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົ ແລະ ແນວລາວຮກັຊາດ. 

ເຫດການອນັເປັນປະຫວດັສາດອນັສ າຄນັຂອງວຽກງານສກຶສາໃນຊູ່ ວງໄລຍະ 1973-1975 ນີ ື້

ແມູ່ ນກອງປະຊ ມໃຫູ່ ຍສກຶສາທົູ່ ວເຂດປົດປູ່ ອຍຄັ ື້ງທ ີ2 ໄດ ື້ໄຂຂ ື້ນສ ານກັສກຶສາສ ນກາງ ( ຕັ ື້ງຢ ູ່ ບ ື້ານນາຄາວ, 
ເມ ອງວຽງໄຊ, ແຂວງຫວົພນັ ) ໃນເດ ອນ 6/1974 ກອງປະຊ ມນອກຈາກສະຫ  ບຜນົງານແລ ື້ວຍງັໄດ ື້ວາງໜ ື້າ
ທີູ່ ລວມ ແລະ ໜື້າທີູ່ ລະອຽດໃນຕ ູ່ ໜ ື້າດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້: 

ໜື້າທີູ່ ລວມ: ອອກແຮງງານປະຕບິດັ ນະໂຍບາຍສກຶສາວດັທະນະທ າຂອງພກັ; ເຮດັໃຫ ື້ການສກຶ
ສາໄປກູ່ ອນບາດກ ື້າວໜຶູ່ ງ, ສ ື້າງພ ື້ນຖານການສກຶສາຕາມ 3 ຫ ກັການໃຫູ່ ຍ: ຊາດ, ວທິະຍາສາດ ແລະ ມະຫາ
ຊນົ. ກູ່ ອນອ ູ່ ນໝດົແມູ່ ນປະຕບິດັແຜນການສກຶສາ 7 ປີຢູ່ າງເຕມັສູ່ ວນຂະຫຍາຍພາລະກດິສກຶສາຢູ່ າງແຂງແຮງ 
ແລະ ວູ່ ອງໄວເພ ູ່ ອຕອບສະໜອງກບັຄວາມຮຽກຮ ື້ອງຕ ື້ອງການໃນການກ ູ່ ສ ື້າງ ແລະ ບ າລ ງຖນັແຖວພະນກັງານ
ປະຕວິດັ, ຮບິຮ ື້ອນຍກົລະດບັວດັທະນະທ າ ແລະ ວທິະຍາສາດໃຫ ື້ແກູ່ ພະນກັງານ, ສະມາຊກິພກັ, ນກັຮບົ 
ແລະ ລ ກຫ ານຂອງປະຊາຊນົບນັດາເຜົູ່ າໃຫ ື້ສ ງຂ ື້ນ, ສົູ່ ງເສມີຄ ນປະໂຫຍດຂອງໂຮງຮຽນ, ເຮດັໃຫ ື້ໂຮງຮຽນ
ເປັນບູ່ ອນເຜີຍແຜູ່ ວດັທະນະທ າ, ວທິະຍາສາດ ແລະ ນະໂຍບາຍຕູ່ າງໆ ຂອງການປະຕວິດັຢ ູ່ ທ ື້ອງຖິູ່ ນ, ປະ
ກອບສູ່ ວນໃນການປັບປ ງ ແລະ ກ ູ່ ສ ື້າງເຂດປົດປູ່ ອຍ ແລະ ຕ ູ່ ສ ື້ຕ ື້ານການສກຶສາແບບຂ ື້ອຍຂ ື້າປະຕກິານຕ ູ່ ປະຊາ
ຊນົໃນເຂດກງົກນັຂ ື້າມ. 

ໜື້າທີູ່ ລະອຽດ ແລະ ລະດບັຄາດໝາຍຂອງວຽກງານປະຊາສກຶສາ: ຍກົລະດບັການສກຶສາໃຫ ື້ພະ
ນກັງານ, ສະມາຊກິພກັ, ນກັຮບົ ແລະ ປະຊາຊນົຕ ື້ອງປັບປ ງໂຮງຮຽນບ າລ ງ, ຈດັຕັ ື້ງການຮຽນແບບປະຈ າການ
ໃຫ ື້ເປັນປົກກະຕໂິດຍຕ ູ່ ເນ ູ່ ອງກນັ, ພະນກັງານຂັ ື້ນເມ ອງ ແລະ ຊັ ື້ນຕາແສງ-ນາຍໝວດ, ຊັ ື້ນບ ື້ານ-ນາຍໝ ູ່ ລງົໄປ



ຕ ື້ອງມລີະດບັ ປ.1, ປ.2 ຂ ື້ນໄປ; ສ າລບັປະຊາຊນົຮອດປີ 1980 ຕ ື້ອງລບົລ ື້າງຄວາມບ ູ່ ຮ ື້ໜງັສ ຂັ ື້ນພ ື້ນຖານໃຫ ື້
ທ ກໆ ບ ື້ານໃນເຂດປົດປູ່ ອຍ. 

ອງົການຊີ ື້ນ າວຽກງານສກຶສາຢ ູ່ ເຂດປົດປູ່ ອຍ: ແມູ່ ນກມົການເມ ອງ ແລະ ຄະນະເລຂາທກິານສ ນ
ກາງພກັປະຊາຊນົ ປະຕວິດັລາວ ເປັນຜ ື້ດ າເນນີການຊີ ື້ນ າກູ່ ຽວກບັວຽກງານສກຶສາໂດຍແຕູ່ ງຕັ ື້ງຄະນະສກຶສາ
ສ ນກາງ, ພະແນກສກຶສາແຂວງ, ພະແນກສກຶສາເມ ອງ ແລະ ສກຶສາຕາແສງ. 

ຫື້ອງການສກຶສາສ ນກາງປະກອບ: ພະແນກຫ ື້ອງການ, ພະແນກປະຊາສກຶສາ, ພະແນກສາມນັ
ສກຶສາ, ພະແນກກ ູ່ ສ ື້າງຄ , ພະແນກຮຽບຮຽງ ແລະ ການພມິ. ຂ ື້ນກບັຫ ື້ອງການສກຶສາສ ນກາງຍງັມມີະຫາວິ
ທະຍາໄລສ ື້າງຄ , ໂຮງຮຽນສ ື້າງຄ ມດັທະຍມົ, ໂຮງຮຽນສ ື້າງຄ ປະຖມົສ ນກາງ, ໂຮງຮຽນອ ດມົສ ນກາງ, ໂຮງ  
ຮຽນມດັທະຍມົສ ນກາງ, ໂຮງຮຽນຊາວໜ ູ່ ມສ ນກາງ, ໂຮງຮຽນຢ ູ່ ຫວຽດນາມ 5 ແຫູ່ ງ ແລະ ໂຮງຮຽນ 67 ຢ ູ່  
ສປ. ຈນີ. 

ພະແນກສກຶສາແຂວງ: ແມູ່ ນຂັ ື້ນລ ູ່ ມຖດັຂອງຫ ື້ອງການສກຶສາສ ນກາງ, ປະກອບດ ື້ວຍຂະແໜງ
ຫ ື້ອງການ, ຂະແໜງປະຊາສກຶສາ, ຂະແໜງສາມນັສ ື້າງຄ  ແລະ ໂຮງຮຽນທີູ່ ຂ ື້ນກບັພະແນກສກຶສາແຂວງມຄີະ
ນະສກຶສາແຂວງ ໂດຍມຫີວົໜ ື້າສກຶສາແຂວງ ເປັນຜ ື້ຊີ ື້ນ າການສກຶສາພາຍໃນແຂວງ. 

ເວລານັ ື້ນ, ມພີະແນກສກຶສາກອງທບັຕູ່ າງຫາກ ແລະ ມພີະແນກສກຶສາ 19 ແຂວງ: ຫວົພນັ, ຊຽງ
ຂວາງ, ຜົ ື້ງສາລເີໜ ອ, ຜົ ື້ງສາລໃີຕ ື້, ຫ ວງນ ື້າທາ, ອ ດມົໄຊ, ຫ ວງພະບາງ, ໄຊຍະບ ລ,ີ ວຽງຈນັຕາເວນັຕກົ, ວຽງ
ຈນັຕາເວນັອອກ, ບ ລຄິ າໄຊ, ຄ າມູ່ ວນ, ສະຫວນັນະເຂດ, ສາລະວນັບ ລເິວນ, ຕາເວນັອອກ, ອດັຕະປ , ຈ າປາ
ສກັ ແລະ ສພີນັດອນ. 

ພະແນກສກຶສາເມ ອງ: ປະກອບດ ື້ວຍໜູ່ ວຍຫ ື້ອງການ, ໜູ່ ວຍສາມນັສກຶສາ, ໜູ່ ວຍປະຊາສກຶສາ 
ແລະ ໂຮງຮຽນທີູ່ ຂ ື້ນກບັພະແນກສກຶສາເມ ອງ, ມຄີະນະສກຶສາເມ ອງໂດຍມຫີວົໜ ື້າສກຶສາເມ ອງ ແລະ ຮອງ
ຫວົໜ ື້າ. 

ສກຶສາຕາແສງ: ຂັ ື້ນຕ ູ່ າສ ດໃນລະບບົກງົຈກັຊີ ື້ນ າການສກຶສາ. 
ໃນໄລຍະນັ ື້ນ, ບ ູ່ ທນັມລີະບບົເງນິເດ ອນ. ນອກຈາກອດັຕາກນິ ແລະ ວດັຖ ອ ປະກອນອ ູ່ ນໆ ທີູ່

ເບກີຈູ່ າຍໃຫ ື້ແລ ື້ວຍງັໄດ ື້ຮບັເບ ື້ຍລ ື້ຽງຕາມຊັ ື້ນຕ າແໜູ່ ງຕາມລະດບັ: ຂັ ື້ນສ ນກາງ, ຂັ ື້ນແຂວງ, ຂັ ື້ນເມ ອງ, ຂັ ື້ນຕາ
ແສງ, ຂັ ື້ນບ ື້ານ, ຂັ ື້ນນກັຮບົເກົູ່ າ, ຂັ ື້ນນກັຮບົໃໝູ່  ແລະ ພາລະກດິຮບັໃຊ ື້. 

ໃນກາລະໂອກາດທີູ່ ການປະຕວິດັພວມຢ ູ່ ໃນທູ່ າມໄີຊ, ບນົພ ື້ນຖານໂຄງການເມ ອງ 18 ຂ ື້ຂອງຄະ
ນະມນົຕປີະສມົການເມ ອງແຫູ່ ງຊາດ. ໂດຍປະຕບິດັຕາມມະຕຕິກົລງົຂອງກມົການເມ ອງສ ນກາງພກັປະຊາຊນົ
ປະຕວິດັລາວ. ພະນກັງານຂອງກ າລງັຮກັຊາດຈ ານວນໜຶູ່ ງໄດ ື້ເຂົ ື້າມາວຽງຈນັ ແລະ ເຂດຄອບຄ ມຊົູ່ ວຄາວທງັ



ໝດົຂອງຝູ່ າຍວຽງຈນັເພ ູ່ ອກະກຽມຫນັການສກຶສາຢ ູ່ ໃນເຂດດັູ່ ງກູ່ າວນັ ື້ນໃຫ ື້ໄປຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍການ
ສກຶສາຂອງແນວລາວຮກັຊາດ. ພະນກັງານສກຶສາຂອງກ າລງັຮກັຊາດໄດ ື້ຈດັຕັ ື້ງສ າມະນາໃຫ ື້ຂ ື້າລາຊະການ, ຄ 
ອາຈານນກັຮຽນນກັສກຶສາທີູ່ ສງັກດັໃນກງົຈກັການສກຶສາຂອງຝູ່ າຍວຽງຈນັເພ ູ່ ອໃຫ ື້ເຂາົເຈົ ື້າຮບັຮ ື້ ແລະ ເຂົ ື້າໃຈ
ແນວທາງທດັສະນະການສກຶສາຂອງແນວລາວຮກັຊາດ, ກຽມພ ື້ອມຮູ່ ວມມ ກບັກ າລງັປະຕວິດັລ ກຮ ື້ຂ ື້ນໂຄູ່ ນ
ລົ ື້ມອ ານາດປົກຄອງເກົູ່ າ ແລະ ການສກຶສາເກົູ່ ານັ ື້ນລງົ ແລະ ສ ື້າງອ ານາດການປົກຄອງໃໝູ່ , ການສກຶສາໃໝູ່ ຂ ື້ນ
ແທນ. 

ສະຫ  ບຕີລາຄາການສຶກສານບັແຕູ່ ປີ 1945-1975: ໃນເຂດປົດປູ່ ອຍຂອງແນວລາວຮກັຊາດ, 
ການສກຶສາຢ ູ່ ເຂດນີ ື້ແມູ່ ນມວີລກັສະນະຊາດ, ວທິະຍາສາດ ແລະ ມະຫາຊນົ, ການສກຶສາເຂດນີ ື້ໄດ ື້ກ າເນດີຂ ື້ນ 
ແລະ ເຕບີໃຫູ່ ຍຂະຫຍາຍຕວົໄປຕາມການຕ ູ່ ສ ື້ປະຕວິດັຂອງປະຊາຊນົລາວ. ເລີູ່ ມຈາກບູ່ ອນບ ູ່ ມໄີປຫາມ,ີ ແຕູ່
ນ ື້ອຍຫາໃຫູ່ ຍ, ແຕູ່ ໜ ື້ອຍຫາຫ າຍ, ແຕູ່ ຂັ ື້ນການບ ູ່ ຮ ື້ໜງັສ ກ ື້າວເຖງີຂັ ື້ນປະຖມົ, ມດັທະຍມົ, ອ ດມົ ແລະ ມະ
ຫາວທິະຍາໄລ. 

ນບັແຕູ່ ປີ 1945-1975 ກ າລງັແນວຮກັຊາດໄດ ື້ກ ູ່ ສ ື້າງ ແລະ ຂະຫຍາຍຮາກຖານການສກຶສາປະຕິ
ວດັໃນທູ່ າມກາງແປວໄຟສງົຄາມທີູ່ ເຕມັໄປດ ື້ວຍຄວາມຫຍ ື້ງຍາກຂາດເຂນີຫ າຍປະການອນັເນ ູ່ ອງມາຈາກກະ
ພດັອາເມລກິາ ແລະ ລ ກມ ໄດ ື້ດ າເນນີສງົຄາມທ າລາຍຢູ່ າງຮ ື້າຍກາດທາງໜ ື້າດນິ ແລະ ທາງອາກາດ. ເຖງີວູ່ າສະ
ພາບການຈະຫຍ ື້ງຍາກສບັສນົດ ເດ ອດ ແລະ ຮ ື້າຍແຮງປານໃດກ ູ່ ຕາມ, ວຽກງານການສກຶສາຍງັສ ບຕ ູ່ ຂະຫຍາຍ
ຕວົກ ື້າວຂ ື້ນຢູ່ າງບ ູ່ ຢ ດຢັື້ງ. ວຽກງານສກຶສາສາມາດຕອບສະໜອງໜື້າທີູ່ ການເມ ອງຂອງການປະຕວິດັໃນໄລຍະ
ນັ ື້ນຫ າຍສມົຄວນໄດ ື້ກ ູ່ ສ ື້າງຖນັແຖວພະນກັງານນກັຮບົກ າມະກອນທີູ່ ມຄີວາມຮ ື້-ຄວາມສາມາດໄດ ື້ຫ າຍໝ ູ່ ນ
ຄນົ. ການສກຶສາໄດ ື້ຕັ ື້ງໜ ື້າຍກົລະດບັຄວາມຮ ື້ຕ ູ່ ນຕວົທາງດ ື້ານການເມ ອງຂອງມະຫາຊນົຢູ່ າງຈະແຈ ື້ງ, ລະດບັ
ເຕກັນກິ ແລະ ແບບວທິທີ າມາຫາກນິຂອງປະຊາຊນົໄດ ື້ຮບັການປູ່ ຽນແປງ ແລະ ຍກົຂ ື້ນຕ ູ່ ມບາດກ ື້າວໜຶູ່ ງ. 

2.2. ສະພາບ ແລະ ຜນົງານຂອງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນໃນຊູ່ ວງປີ 1975-1985 : 
ໃນຊູ່ ວງໄລຍະສະພາບການເມ ອງຂອງໂລກພວກຜນັແປໄປໃນທູ່ າດໃີຫ ື້ແກູ່ ລະບອບສງັຄມົນຍິມົ. 

ລະບບົສງັຄມົນຍິມົໂລກທີູ່ ເປັນກ າແພງເພດັຂອງການປະຕວິດັ ແລະ ສນັຕພິາບຂອງໂລກນັ ື້ນນບັມ ື້ນບັເຂັ ື້ມ
ແຂງແໜື້ນແກູ່ ນກູ່ ວາຍາມໃດໝດົທາງດ ື້ານເສດຖະກດິ ແລະ ການປື້ອງກນັຊາດ. ຂະບວນການປົດປູ່ ອຍຊາດ
ທີູ່ ໄດ ື້ຮບັການປ ກລະດມົໃຈຈາກໄຊຊະນະອນັໄດ ື້ດງັກ ື້ອງກງັວານຂອງບນັດາປະຊາຊາດໃນແຫ ມອນິດ ຈນີໃນ
ພາລະກດິການຕ ູ່ ສ ື້ກ ື້ສ ື້າງຕ ື້ານຈກັກະພດັອາເມລກິານັ ື້ນກ ູ່ ພວກຟົດເດ ອດຂ ື້ນຢູ່ າງເຂັ ື້ມແຂງແຮງກ ື້າຢ ູ່ ທົູ່ ວທງັສາມ
ທະວບີ: ອາຊ,ີ ອາຟຣກິາ, ອາເມລກິາລາຕນີຂະບວນການຕ ູ່ ສ ື້ຂອງຊນົຊັ ື້ນກ າມະກອນ ແລະ ປະຊາຊນົຢ ູ່ ໃນ
ບນັດາປະເທດນາຍທ ນຈກັກະພດັກ ູ່ ໄດ ື້ຂະຫຍາຍຕວົເຕບີໃຫູ່ ຍເຂັ ື້ມແຂງກູ່ ວາເວລາໃດໝດົ. ສາມກະແສຟອງ



ແຫູ່ ງການປະຕວິດັອນັຍິູ່ ງໃຫູ່ ຍດັູ່ ງກູ່ າວ, ພວກບ ກໂຈມຕຢີູ່ າງລຽນຕດິເຂົ ື້າໃສູ່ ຈກັກະພດັນຍິມົ ແລະ ບນັດາອດິ
ທກິ າລງັປະຕກິານໃຫ ື້ຖອຍໄປເທ ູ່ ອລະກ ື້າວ, ຍາດເອາົໄຊຊະນະຕດິຕ ູ່ ນ ູ່ ເນ ູ່ ອງກນັມາໃຫ ື້ບນັດາປະເທດຊາດທີູ່

ຖ ກກດົຂີູ່ ຂ ດຮດິ, ທີູ່ ຮກັຫອມສນັຕພິາບ, ເອກະລາດ, ປະຊາທປິະໄຕ ແລະ ສງັຄມົນຍິມົຢ ູ່ ທົູ່ ວໂລກ. .  
ກ ື້າວເຂົ ື້າສ ູ່ ປີ 1975 ສະພາບລວມໃນອນິດ ຈນີໄດ ື້ຫນັປູ່ ຽນຢູ່ າງໄວວາທີູ່ ສ ດ, ປະຊາຊນົກ າປ ເຈຍ ແລະ ປະຊາ
ຊນົພາກໃຕ ື້ຫວຽດນາມຍາດເອາົໄຊຊະນະມາໄດ ື້ຢູ່ າງສມົບ ນ. ອດິທກິ າລງັລ ກມ ຂອງອາເມລກິາໄດ ື້ພງັທະລາຍ 
ແລະ ພວກເຂາົໄດ ື້ປົບໜ,ີ ໄຊຊະນະຂອງປະຊາຊນົບນັດາປະເທດອ ື້າຍນ ື້ອງໄດ ື້ສ ື້າງກະລະໂອກາດອນັແສນສະ
ດວກໃຫ ື້ແກູ່ ການປະຕວິດັຂອງປະເທດລາວເຮາົ.  ຕອບສະໜອງຄວາມມ ື້ງມາດປາດຖະໜາຂອງປະຊາຊນົ
ລາວໃນທົູ່ ວປະເທດຄະນະກ າມະການຂອງສ ນກາງແນວລາວຮກັຊາດໄດ ື້ເອີ ື້ນໂຮມກອງປະຊ ມໃຫູ່ ຍທົູ່ ວປະ
ເທດ. ກອງປະຊ ມອນັເປັນປະຫວດັສາດດັູ່ ງກູ່ າວນີ ື້ໄດ ື້ເປີດຂ ື້ນໃນວນັທ ີ 1 ທນັວາ 1975 ແລະ ປິດລງົໃນວນັທ ີ
2 ທນັວາ 1975 ທີູ່ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ. 

ກອງປະຊ ມໃຫູ່ ຍຜ ື້ແທນທົູ່ ວປະເທດໄດ ື້ຮບັເອາົໃບລາອອກຈາກບນັລງັຂອງເຈົ ື້າຊວີດິສສີະຫວູ່ າງ 
ວດັທະນາ, ໃບຍ ບຕວົຂອງຄະນະມນົຕກີານເມ ອງແຫູ່ ງຊາດ ແລະ ລດັຖະບານປະສມົຊົູ່ ວຄາວແຫູ່ ງຊາດ, ກອງ
ປະຊ ມໃຫູ່ ຍເປັນເອກະສນັກນັລງົມະຕລິບົລ ື້າງລະບອບລາປຊາທປິະໄຕ ແລະ ສ ື້າງຕັ ື້ງລະບອບສາທາລະນະ
ລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ, ແຕູ່ ງຕັ ື້ງທີູ່ ປ ກສາສ ງສ ດຂອງປະທານປະເທດສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະ
ໄຕ ປະຊາຊນົລາວ, ແຕູ່ ງຕັ ື້ງລດັຖະບານສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ແລະ ທີູ່ ປ ກສາຂອງ
ລດັຖະບານດັູ່ ງກູ່ າວ. ກອງປະຊ ມໃຫູ່ ຍຜ ື້ແທນປະຊາຊນົທົູ່ ວປະເທດຍງັໄດ ື້ມມີະຕກິູ່ ຽວກບັທ ງຊາດຂອງສາທາ
ລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ແລະ ທີູ່ ປ ກສາຂອງລດັຖະບານດັູ່ ງກູ່ າວ. ກອງປະຊ ມໃຫູ່ ຍຜ ື້ແທນປ
ະຊາຊນົທົູ່ ວປະເທດຍງັໄດ ື້ມມີະຕກິູ່ ຽວກບັທ ງຊາດ ເພງັຊາດ ຂອງສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົ
ລາວ ແລະ ກູ່ ຽວກບັພາສາກາງ ແລະ ພາສາທາງລດັຖະການ. . ນບັແຕູ່ ມ ື້ວນັທ ີ2 ທນັວາ 1975 ທີູ່ ເປັນມ ື້

ເປີດກອງປະຊ ມໃຫູ່ ຍຜ ື້ແທນທົູ່ ວປະເທດໄດ ື້ປະກາດສ ື້າງຕັ ື້ງສາທາລະນະລດັປະຊາທປິະໄຕປະຊາຊນົລາວ 
ເປັນຕົ ື້ນມາ, ໄຊຊະນະວນັທ ີ2 ທນັວາ 1975 ໄດ ື້ໄຂສງັກາດໃໝູ່ . ສງົຄາມໄດ ື້ຢ ດຕລິງົປະຊາຊນົທົູ່ ວປະເທດ
ໄດ ື້ມສີດິປະຊາທປິະໄຕໃນການດ າລງົຊວີດິພາຍໃຕ ື້ບນັຍາກາດສນັຕພິາບ. 

ພກັປະຊາຊນົ ປະຕວິດັລາວ ແລະ ລດັຖະບານ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ໄດ ື້ວາງແນວທາງນະໂຍບາຍການເມ ອງ ເພ ູ່ ອສ ື້າງສາພດັທະນາປະເທດລາວໃຫ ື້ກາຍເປັນປະເທດສງັຄມົນຍິມົ. 

ໃນການດ າເນນີການປະຕວິດັກ ື້າວຂ ື້ນສງັຄມົນຍິມົນັ ື້ນພກັປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວໄດ ື້ຖ ເອາົການ
ປະຕບິດັແນວຄດິ-ວດັທະນະທ າ ເປັນບນັຫາສ າຄນັ ແລະ ໄປກູ່ ອນກ ື້າວໜຶູ່ ງ. ໃນການປະຕບິດັທາງດ ື້ານແນວ
ຄດິ-ວດັທະນະທ ານັ ື້ນພກັປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວໄດ ື້ຖ ເອາົການກ ູ່ ສ ື້າງຄນົໃໝູ່ ສງັຄມົນຍິມົເປັນສ າຄນັ ແລະ 



ຮບິຮ ື້ອນ. ສະນັ ື້ນ, ຢ ູ່ ໃນທ ກມະຕຂິອງສ ນກາງພກັກູ່ ຽວກບັວຽກງານສກຶສານບັແຕູ່ ປີ 1975-1985 ຈຶູ່ ງໄດ ື້ບົູ່ ງ
ໄວ ື້ວູ່ າ: “ ເອາົການສກຶສາໄປກູ່ ອນອກີບາດກ ື້າວໜຶູ່ ງ “  

ບນັດານະໂຍບາຍຂອງພກັ ແລະ ລດັຖະບານຕ ູ່ ກບັວຽກງານສກຶສາ: ເພ ູ່ ອພດັທະນາການສກຶສາ
ໃຫ ື້ໄປຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍການເມ ອງຂອງພກັປະຊາຊນົ ປະຕວິດັລາວນັ ື້ນ, ປີ 1978 ກມົການເມ ອງສ ນ
ກາງພກັໄດ ື້ມມີະຕກິູ່ ຽວກບັວຽກງານການສກຶສາໃນໄລຍະໃໝູ່ ຂອງການປະຕວິດັເຊິູ່ ງມເີນ ື້ອໃນສ າຄນັຄ : 

 ນ າເອາົການສກຶສາໄປກູ່ ອນກ ື້າວໜຶູ່ ງ ເປັນຂ ກະແຈໄຂຊູ່ ອງທາງໃຫ ື້ແກູ່ ການດດັສ ື້າງ ແລະ ກ ູ່

ສ ື້າງສງັຄມົນຍິມົໃຫ ື້ສ າເລດັຜນົຢູ່ າງໄວວາ. 
 ກ ານດົບນັດາທດັສະນະພ ື້ນຖານຂອງພກັກູ່ ຽວກບັວຽກງານສກຶສາ: 
ກ. ໂຮງຮຽນເປັນເຄ ູ່ ອງມ ຜະເດດັການກ າມະຊບີ 
ຂ. ການສກຶສາຕ ື້ອງໃຊ ື້ແນວທາງໜ ື້າທີູ່ ປະຕວິດັຂອງພກັ 
ຄ. ການສກຶສາຕ ື້ອງຮບັໃຊ ື້ການຜະລດິ 
ງ. ການສກຶສາເປັນພາລະກດິຂອງມະຫາຊນົຜ ື້ອອກແຮງງານ 
ຈ. ຄ ເປັນຄນົຂອງພກັ 
 ບນັດາຫ ກັການໃຫູ່ ຍໃນການກ ູ່ ສ ື້າງການສກຶສາສງັຄມົນຍິມົ: ຮຽນໄປຄຽງຄ ູ່ ກບັການສກຶສາສມົ

ທບົກບັການອອກແຮງງານຜະລດິຜນົ, ໂຮງຮຽນຕ ື້ອງຕດິພນັກບັສງັຄມົ ແລະ ຕາມທດິນ າສມົທບົກບັການສກຶ
ສາດ ື້ານການເມ ອງ ກບັການສກຶສາວດັທະນະທ າ, ວທິະຍາສາດ ແລະ ກບັການສກຶສາອອກແຮງງານ, ເຕກັນກິ, 
ວຊິາສະເພາະຢູ່ າງແໜື້ນແຟື້ນ. 

 ລະບບົການສກຶສາຂອງພກັເຮາົ: ໃນເງ  ູ່ອນໄຂຕວົຈງິຂອງປະເທດເຮາົ, ລະບບົການສກຶສານັ ື້ນ
ແມູ່ ນປະກອບດ ື້ວຍ: 

 ລະບບົໂຮງຮຽນ, ຫື້ອງຮຽນປະຊາສກຶສາ ແລະ ບ າລ ງວດັທະນະທ າເຕກັນກິ. 
 ລະບບົອານ ບານສກຶສາ 
 ລະບບົສາມນັສກຶສາ 
 ລະບບົອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ມະຫາວທິະຍາໄລ 

 ເອາົໃຈໃສູ່ ກ ູ່ ສ ື້າງການສກຶສາໃນເຂດພ ດອຍ, ເຂດຊນົຊາດສູ່ ວນໜື້ອຍຢູ່ າງສ ດຂດີ. 
 ກ ູ່ ສ ື້າງ ຂະຫຍາຍຖນັແຖວຄ ສງັຄມົ ແລະ ພະນກັງານຄ ື້ມຄອງການສກຶສາສງັຄມົນຍິມົ. 
ບນັດາແນວທາງ ແລະ ໜື້າທີູ່ ລະອຽດ ກູ່ ຽວກບັວຽກງານການສກຶສາໃນແຕູ່ ລະວຽກຢ ູ່ ໃນມະຕິ

ຂອງກມົການເມ ອງສ ນກາງພກັ ກູ່ ຽວກບັການສກຶສາໃນປີ 1978 ນັ ື້ນຍງັໄດ ື້ວາງໜ ື້າທີູ່ ລະອຽດຂອງແຕູ່ ລະຂະແ



ໜງຮຽນນບັແຕູ່ ປີ 1979-1981 ຕ ູ່ ມອກີໂດຍສະເພາະວຽກລບົລ ື້າງຄວາມບ ູ່ ຮ ື້ໜງັສ  ແລະ ບ າລ ງວດັທະນະທ າ
ນັ ື້ນໃຫ ື້ຖ ເປັນວຽກທີູ່ ສ າຄນັ ແລະ ຮບິດູ່ ວນ. ຕ ື້ອງຈດັວຽກນີ ື້ເຂົ ື້າໃນທີູ່ ຕັ ື້ງອນັດບັໜຶູ່ ງຂອງວຽກງານສກຶສາ, ຕດັ
ສນິໃຈລບົລ ື້າງຄວາມບ ູ່ ຮ ື້ໜງັສ ໃຫ ື້ສ າເລດັໂດຍພ ື້ນຖານໃນປີ 1980, ເມ ອງລບົລ ື້າງໄປບູ່ ອນໃດຕ ື້ອງປັບປ ງໃຫ ື້
ໜກັແໜື້ນໄປຮອດບູ່ ອນນັ ື້ນ. 

ຢ ູ່ ໃນແຜນ 5 ປີແຫູ່ ງລດັຄັ ື້ງທີູ່ ໜຶູ່ ງນບັແຕູ່ ປີ 1981-1985 ໄດ ື້ບງົບອກວູ່ າ: ກູ່ ຽວກບັການສກຶສາໃນ 
5 ປີຕ ູ່ ໜ ື້ານີ ື້ແມູ່ ນຕ ື້ອງ: ສ ບຕ ູ່ ເຮດັມະຕຂິອງພກັວູ່ າດ ື້ວຍການສກຶສາໄດ ື້ຮບັການເຊ ູ່ ອມຊ ມໃນຂະແໜງການ 
ແລະ ທ ກຂັ ື້ນ, ທງັນີ ື້ກ ູ່ ເພ ູ່ ອເຮດັໃຫ ື້ພາລະກດິເອາົການສກຶສາໄປກູ່ ອນກ ື້າວໜຶູ່ ງມກີານຫນັປູ່ ຽນຢູ່ າງເດັູ່ ນຊດັຢຶດ
ໃນທ ກໆ ຂະແໜງການສກຶສາເຊັູ່ ນ: ອະນ ບານສກຶສາ, ສາມນັສກຶສາ, ບ າລ ງວດັທະນະທ າ, ອາຊວີະສກຶສາ 
ແລະ ມະຫາວທິະຍາໄລ. 

ນອກຈາກນະໂຍບາຍລວມຂອງພກັ ແລະ ລດັຖະບານກູ່ ຽວຂ ື້ອງວຽກງານການສກຶສາແລ ື້ວຍງັມີ
ບນັດາຄ າສັູ່ ງຂ ື້ຕກົລງົ ແລະ ລະບຽງມາດຕະການຕູ່ າງໆ ຂອງສະພາລດັຖະມນົຕ ີແລະ ກະຊວງສກຶສາທກິານຕ ູ່

ກບັວຽກງານສກຶສາຕ ູ່ ມອກີເຊັູ່ ນ: ມະຕກິມົການເມ ອງສ ນກາງພກັກູ່ ຽວກບັວຽກງານການສກຶສາສະບບັລງົວນັ
ທ9ີ/12/1978  ໄດ ື້ບອກວູ່ າ: ໃນໄລຍະສະເພາະໜື້ານີ ື້ວຽກງານປະຊາສກຶສາ ແລະ ວຽກງານບ າລ ງວດັທະນະ
ທ າ ທີູ່ ມພີາລະອນັດບັໜຶູ່ ງໃນລະບອບການສກຶສາແບບໃໝູ່ , ມນັມໜີ ື້າທີູ່ ພເິສດ ແລະ ຮບີດູ່ ວນຄ : ຍກົລະດບັ
ຂອງພະນກັງານ, ສະມາຊກິພກັ, ນກັຮບົ, ຊາວໜ ູ່ ມ, ກ າມະກອນ ແລະ ຊາວນາ ກູ່ ອນອ ູ່ ນໝດົແມູ່ ນພະນກັ
ງານນ າພາຂັ ື້ນຫ ກັແຫ ູ່ ງນບັແຕູ່ ຮາກຖານຂ ື້ນໄປ ແລະ ຊາວໜ ູ່ ມຜ ື້ດເີດັູ່ ນນັ ື້ນໃຫ ື້ສ ງຂ ື້ນ, ສ ື້າງເງ  ູ່ອນໄຂໃຫ ື້ເຂາົເຈົ ື້າ
ສ າເລດັໜ ື້າທີູ່ ໆ ການປະຕວິດັມອບໝາຍໃຫ ື້. 

ເພ ູ່ ອໃຫ ື້ມະຕຂິອງສ ນກາງພກັປາກດົຜນົເປັນຈງິນັ ື້ນທ ກໆ ແຂວງໄດ ື້ຈດັຕັ ື້ງຄະນະກ າມະການຮບັ
ຜດິຊອບວຽກງານລບົລ ື້າງຄວາມບ ູ່ ຮ ື້ໜງັສ  ແລະ ບ າລ ງວດັທະນະທ າຂ ື້ນ. ໂດຍສ ບຕ ູ່ ມ ນເຊ ື້ອທີູ່ ມມີາແຕູ່ ສະໄ
ໝການປະຕວິດັຊາດ ປະຊາທປິະໄຕ, ວຽກງານປະຊາສກຶສາພາຍຫ ງັທີູ່ ປະເທດຊາດໄດ ື້ຮບັການປົດປູ່ ອຍແລ ື້ວ
ນັ ື້ນຈຶູ່ ງໄດ ື້ດ າເນນີໄປຢູ່ າງເປັນຂະບວນຟົດຟ ື້ນທົູ່ ວປະເທດ. 

ມາເຖງີວນັທ ີ02/5/1979 ແຂວງຫວົພນັໄດ ື້ປະກາດລບົລ ື້າງຄວາມບ ູ່ ຮ ື້ໜງັສ ເປັນແຂວງທ າໃນ
ປະເທດລາວ. ຕ ູ່ ຈາກນັ ື້ນມາແຕູ່ ລະແຂວງກ ູ່ ໄດ ື້ປະກາດລບົລ ື້າງຄວາມບ ູ່ ຮ ື້ໜງັສ ທົູ່ ວປະເທດ. 

ເພ ູ່ ອເປັນການສນັລະເສີນຜົນງານລບົລ ື້າງຄວາມບ ູ່ ຮ ື້ໜັງສ ທີູ່ ເປັນແບບຢູ່ າງອັນດໃີຫ ື້ແກູ່ ທ ກໆ 
ເມ ອງໃນທົູ່ ວປະເທດ ສປປ. ລາວ ແລະ ເປັນບດົຮຽນໃຫ ື້ແກູ່ ຂະບວນການຈດັຕັ ື້ງລບົລ ື້າງຄວາມບ ູ່ ຮ ື້ໜງັສ ໃຫ ື້
ແກູ່ ປະຊາຊາດອ ູ່ ນໆ ໃນທົູ່ ວໂລກນັ ື້ນ ອງົການສກຶສາ ວດັທະນະທ າ, ວທິະຍາສາດແຫູ່ ງສະຫະປະຊາຊາດ (ອ ຍ
ແນດສະໂກ) ໄດ ື້ມອບລາງວນັສາກນົ “ ກຣ ບສະກາຢາ ” ໃຫ ື້ແກູ່ ເມ ອງຊຽງຄ ື້ ແຂວງຫວົພນັ. ວຽກງານບ າລ ງ



ວດັທະນະທ າ ກ ູ່ ໄດ ື້ເຕບີໃຫູ່ ຍຂະຫຍາຍຕວົຢູ່ າງໄວວາຜ ື້ທີູ່ ໄດ ື້ຮບັການລງົລ ື້າງຄວາມບ ູ່ ຮ ື້ໜງັສ ແລ ື້ວນັ ື້ນໂດຍສະ
ເພາະແມູ່ ນພະນກັງານກ ູ່ ໄດ ື້ເຂົ ື້າຮຽນບ າລ ງຕ ູ່ ໃນຂັ ື້ນປະຖມົ ແລະ ຜ ື້ທີູ່ ມລີະບບົປະຖມົແລ ື້ວກ ູ່ ເຂົ ື້າຮຽນຕ ູ່ ໃນຂັ ື້ນ
ມດັທະຍມົ ແລະ ຈນົເຖງີຂັ ື້ນອ ດມົໃນທົູ່ ວປະເທດນບັແຕູ່ ຂັ ື້ນສ ນກາງລງົໄປສ ູ່ ຂັ ື້ນທ ື້ອງຖິູ່ ນກ ູ່ ມໂີຮງຮຽນບ າລ ງ
ວດັທະນະທ າຂັ ື້ນຕູ່ າງໆ ອງິຕາມຄວາມເໝາະສມົຂອງທ ື້ອງຖິູ່ ນຕນົເອງ. ຢ ູ່ ສ ນກາງມໂີຮງຮຽນບ າລ ງວດັທະນະ
ທ າ 1 ແຫູ່ ງທີູ່ ຂ ື້ນກບັກະຊວງສກຶສາ ເປັນຜ ື້ຮບັຜດິຊອບໂດຍກງົ, ໂຮງຮຽນທີູ່ ມຊີ ູ່ ວູ່ າ: ໂຮງຮຽນບ າລ ງວດັທະ
ນະທ າກ າມະກອນ-ຊາວນາຕັ ື້ງຢ ູ່ ໃສນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ. ໂຮງຮຽນຫ ງັນີ ື້ມໜີ ື້າທີູ່ ບ າລ ງວດັທະນະທ າ, ວທິະ
ຍາສາດໃຫ ື້ແກູ່ ພະນກັງານຂອງກະຊວງຕູ່ າງໆ ແລະ ສ ານກັງານອ ື້ອມຂ ື້າງກະຊວງ, ພະນກັງານຂັ ື້ນແຂວງ ແລະ 
ເມ ອງຈ ານວນໜຶູ່ ງ. 

ສະພາບການຮ ູ່ າຮຽນບ າລ ງວດັທະນະທ າໄດ ື້ດ າເນນີໄປຢູ່ າງເປັນຂະບວນຟົດຟ ື້ນດ ື້ວຍຫ າຍຮ ບ
ແບບຕູ່ າງກນັໂດຍອງິໃສູ່ ຄວາມເໝາະສມົຂອງແຕູ່ ລະຄນົ ແລະ ຄວາມເໝາະສມົຂອງແຕູ່ ລະທ ື້ອງຖິູ່ ນຂອງໃຜ
ລາວເຊັູ່ ນວູ່ າ: ຜ ື້ເປັນປະຊາຊນົໄດ ື້ຍາດເອາົເວລາຫວູ່ າງທີູ່ ເໝາະສມົຄ : ເວລາກາງຄ ນ, ຕອນເຊົ ື້າກູ່ ອນເຂົ ື້າສ ູ່ ການ
ຜະລດິ ແລະ ອ ູ່ ນໆ ເພ ູ່ ອຮຽນບ າລ ງຢ ູ່ ຕາມສະຖານທີູ່ ຕູ່ າງໆ ທີູ່ ໄດ ື້ຈດັຂ ື້ນຢ ູ່ ໃນບ ື້ານ, ສ າລບັພະນກັງານຫ ກັແຫ ູ່ ງ
ຈ ານວນໜຶູ່ ງທີູ່ ເປັນປະຊາຊນົຄ : ຄະນະບ ື້ານ, ຄະນະຕາແສງ, ຄະນະກອງຫ ອນ, ຄະນະແມູ່ ຍງິ ແລະ ຄະນະ
ຊາວໜ ູ່ ມກ ໄດ ື້ໄປຮຽນທີູ່ ໂຮງຮຽນບ າລ ງວດັທະນະທ າຂອງເມ ອງ.  ສ າລບັພະນກັງານຂອງລດັທີູ່ ສງັກດັຢ ູ່ ກະ
ຊວງ ຫ   ກມົຕູ່ າງໆ ກ ູ່ ໄດ ື້ເປີດການສອນ-ການຮຽນບ າລ ງວດັທະນະທ າຕາມຄ າສັູ່ ງເລກທ ີ08/ນຍ, ລງົວນັທ ີ
14/1/1977 (ໃຫ ື້ເອາົຕອນບູ່ າຍຂອງວນັອງັຄານ ແລະ ວນັພະຫດັ ແຕູ່ ເວລາ 14-17 ໂມງລດັຖະການຂອງທ ກ
ອາທດິເປັນເວລາຮຽນວດັທະນະທ າ) 

ສ າລບັພະນກັງານຂອງລດັຢ ູ່ ທ ື້ອງຖິູ່ ນກ ູ່ ໄດ ື້ເຂົ ື້າຮຽນຢ ູ່ ໂຮງຮຽນບ າລ ງວດັທະນະທ າຂອງເມ ອງ, 
ແຂວງ ຫ   ໂຮງຮຽນບ າລ ງຊນົເຜົູ່ າທີູ່ ມຢີ ູ່ ໃນແຂວງຂອງຕນົ. ການຮຽນບ າລ ງວດັທະນະທ ານີ ື້ໄດ ື້ແບູ່ ງອອກເປັນ 
2 ລກັສະນະຄ : ປະວຽກງານທງັໝດົເພ ູ່ ອໄປຮຽນບ າລ ງວດັທະນະທ າໃນຊູ່ ວງໄລຍະເວລາບ ູ່ ເຖງີ 2 ປີ ແລະ 
ທງັຮຽນທງັເຮດັວຽກໄປພ ື້ອມ. ການຮ ູ່ າຮຽນ ແລະ ສດິສອນບ າລ ງວດັທະນະທ າທ ກຂັ ື້ນນບັແຕູ່ ຂັ ື້ນທ ື້ອງຖິູ່ ນ
ຈນົເຖງີຂັ ື້ນສ ນກາງໄດ ື້ດ າເນນີໄປຕາມລະບຽບຫ ກັການທີູ່ ກະຊວງສກຶກສາໄດ ື້ວາງອອກ. 

ຜູ່ ານການຈດັຕັ ື້ງການຮຽນ-ການສອນວຽກງານລບົລ ື້າງຄວາມບ ູ່ ຮ ື້ໜງັສ ໃຫ ື້ກ ູ່ ມເປົື້າໝາຍແຕູ່ ອາຍ  
15-45 ປີກ ູ່ ໄດ ື້ສ າເລດັເປັນກ ື້າວໆ ມາເຊັູ່ ນ: 

 
 
 



ຊ ູ່ ແຂວງທີູ່ ໄດ ື້ປະກາດລບົລ ື້າງ ຈ ານວນພນົໃນເປົື້າ
ໝາຍລບົລ ື້າງ 

ຈ ານວນທີູ່ ລບົ
ລ ື້າງໄດ ື້ 

ຄດິເປັນເປີ
ເຊນັ (%) 

ວນັ, ເດ ອນ, ປີ ລບົລ ື້າງ 

1. ຫວົພນັ 44.254 44.254 100 01-02/5/1979 
2. ກ າແພງນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ 6.387 6.387 100 04/7/1979 
3. ຫ ວງພະບາງ 81.040 79.533 98,14 14/4/1980 
4. ຊຽງຂວາງ 30.066 30.066 100 05/6/1981 
5. ວຽງຈນັ ແລະ ບ ລຄິ າໄຊ 83.750 83.158 99,29 14-15/3/1981 
6. ໄຊຍະບ ລ ີ 47.187 46.952 99,50 29-30/5/1981 
7. ຈ າປາສກັ 76.007 75.741 99,65 29-30/6/1981 
8. ຜົ ື້ງສາລ ີ 27.007 26.558 98,33 01-02/7/1981 
9. ອ ດມົໄຊ 64.843 64.208 99,02 09-10/02/1983 
10. ສາລະວນັ/ເຊກອງ 60.515 59.306 98,00 08-09/10/1983 
11. ອດັຕະປ  22.901 21.277 93,34 07-08/5/1984 
12. ຄ າມູ່ ວນ 65.139 63.785 97,92 13-14/5/1984 
13. ຫ ວງນ ື້າທາ 28.792 27.631 95,97 23-24/6/1984 
14. ສະຫວນັນະເຂດ 111.140 110.871 99,76 15-16/12/1984 
15. ບ ູ່ ແກ ື້ວ 16.407 16.041 97,77 23-24/12/1984 

ລວມ 765.435 755.860 98,75  
 

ມາເຖງີປີ 1985 ທົູ່ ວປະເທດລາວມໂີຮງຮຽນບ າລ ງວດັທະນະທ າ 97 ແຫູ່ ງໃນນັ ື້ນມໂີຮງຮຽນບ າ
ລ ງວດັທະນະທ າກ າມະກອນ-ຊາວນາຂອງສ ນກາງ 1 ແຫູ່ ງ, ໂຮງຮຽນບ າລ ງວດັທະນະທ າຂັ ື້ນແຂວງ 15 ແຫູ່ ງ, 
ຂັ ື້ນເມ ອງ 61 ແຫູ່ ງ ແລະ ໂຮງຮຽນຊາວໜ ູ່ ມຊນົເຜົູ່ າ 20 ແຫູ່ ງ. 

ນບັແຕູ່ ປີ 1975-1985 ມປີະຊາຊນົ ແລະ ພະນກັງານລດັທີູ່ ສາມາດຮຽນບ າລ ງວດັທະນະທ າຈບົ
ຊັ ື້ນປະຖມົແລ ື້ວ 193.013 ຄນົ, ຈບົຂັ ື້ນມດັທະຍມົແລ ື້ວ 11.518 ຄນົ ແລະ ຈບົອ ດມົແລ ື້ວ 1.157 ຄນົ. 

ສະຫ  ບລວມແລ ື້ວໃນໄລຍະ 10 ປີ (1975-1985) ເປັນຊູ່ ວງໄລຍະທີູ່ ພກັປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ 
ແລະ ລດັຖະບານ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ໄດ ື້ມແີຜນການພດັທະນາການສກຶສາໃນ
ທົູ່ ວປະເທດໃນທູ່ າມກາງສະພາບການບ ື້ານເມ ອງພວກເຮາົຕກົຢ ູ່ ໃນວາລະຫວົລ ື້ຽວຫວົຕ ູ່  ແລະ ມຂີ ື້ຫຍ ື້ງຍາກ
ນາໆ ປະການ. 



ເຖງີຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມຊູ່ ວງໄລຍະ 10 ປີນີ ື້ກ ູ່ ເປັນຊູ່ ວງໄລຍະທີູ່ ມກີານສກຶສາໄດ ື້ມກີານຫນັປູ່ ຽນຢູ່ າງ
ເຖງີຖອງຕັ ື້ງແຕູ່ ສ ນກາງລງົເຖງີທ ື້ອງຖິູ່ ນ, ເຮດັໃຫ ື້ການສກຶສາໄດ ື້ຮບັໃຊ ື້ໜ ື້າທີູ່ ການເມ ອງຂອງພກັ ແລະ ລດັຖະ
ບານຢູ່ າງຕັ ື້ງໜ ື້າ. ການສກຶສາໃນໄລຍະ 10 ປີນີ ື້ເຖງີແມູ່ ນວູ່ າມຫີ າຍອນັຍງັບ ູ່ ທນັດ,ີ ຄ ນນະພາບຍງັຈ າກດັກ ູ່ ຕາມ 
ມນັກ ູ່ ຍງັເປັນຜນົງານອນັໃຫຍູ່ ຫ ວງທີູ່ ສ ດທີູ່ ປະຊາຊນົລາວໄດ ື້ສ ື້າງຂ ື້ນ, ຜນົງານດັູ່ ງກູ່ າວນີ ື້ຈະເປັນບູ່ ອນອງິພ ື້ນ
ຖານໃຫ ື້ແກູ່ ການພດັທະນາການສກຶສາຕ ູ່ ໄປໃນອານາຄດົ. ພາສາລາວທີູ່ ກູ່ ອນນີ ື້ຫ າຍ 10 ປີໄດ ື້ສ ນເສຍຖານະ
ບດົບາດໄປແລ ື້ວນັ ື້ນໄດ ື້ກບັຄ ນມາມຊີວີດິ ແລະ ມຖີານະບດົບາດອນັສ ງສົູ່ ງຢ ູ່ ໃນສງັຄມົລາວອກີຄັ ື້ງໜຶູ່ ງ ປະຊາ
ຊນົລາວບນັດາເຜົູ່ າເປັນເຈົ ື້າຂອງການສກຶສາ ແລະ ເປັນເຈົ ື້າຂອງປະເທດຊາດ. 

ເວລາໃດພກັ ແລະ ລດັຖະບານກ ູ່ ຖ ການສກຶສາເປັນສິູ່ ງສ າຄນັທງັມແີນວທາງນະໂຍບາຍກູ່ ຽວກບັ
ການສກຶສາທີູ່ ຖ ກຕ ື້ອງສອດຄູ່ ອງກບັສະພາບເງ  ູ່ອນໄຂສະພາວະຄວາມເປັນຈງິຂອງປະເທດລາວ ແລະ ອງີໃສູ່
ສະພາບການສາກນົໂດຍແນໃສູ່ ເອາົການສກຶສາເປັນເຄ ູ່ ອງມ ການພດັທະນາປະເທດ ແລະ ເປັນອາວ ດອນັແຫ ມ
ຄມົໃນການສກຶສາອບົຮມົໃຫ ື້ແກູ່ ພະນກັງານ, ທະຫານ, ຕ າຫ ວດ, ປະຊາຊນົ ແລະ ນກັສກຶສາຕະຫ ອດມາ. 

ທູ່ ານ ໄກສອນ ພມົວຫິານ ເລຂາທກິານໃຫູ່ ຍຄະນະບ ລຫິານສ ນກາງພກັປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ, 
ນາຍກົລດັຖະມນົຕແີຫູ່ ງສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ກູ່ າວທີູ່ ກອງປະຊ ມບ າລ ງພະນກັງານ
ທົູ່ ວຂະແໜງການສກຶສາໃນໂອກາດພກັໂຮງຮຽນສກົປີ 1987 ເອາົການສກຶສາໄປກູ່ ອນກ ື້າວໜຶູ່ ງໝາຍຄວາມວູ່ າ
ແນວໃດ? ໝາຍຄວາມວູ່ າ: ບ ູ່ ລ ຖ ື້າໃຫ ື້ເສດຖະກດິຂະຫຍາຍຕວົກູ່ ອນຈຶູ່ ງຄູ່ ອຍຂະຫຍາຍການສກຶສາ, ດັູ່ ງທີູ່ ເຮາົ
ເວົ ື້າມາຂ ື້າງເທງິນັ ື້ນການຜະລດິ ແລະ ການສກຶສາແມູ່ ນຂະບວນວວິດັຂອງເສດຖະກດິທີູ່ ມກີານກູ່ ຽວພັນກນັ 
ແລະ ກ ານດົເຊີູ່ ງກນັ ແລະ ກນັ. ສາຍພວົພນັນີ ື້ມລີກັສະນະກດົເກນ ແລະ ຈ າເປັນທາງດ ື້ານເສດຖະກດິ. 

ເມ ູ່ ອເປັນແນວນັ ື້ນ, ດ ື້ານໜຶູ່ ງການສກຶສາຂະຫຍາຍຕວົແມູ່ ນບ ູ່ ຂ ື້ນກບັຄວາມຮຽກຮ ື້ອງຕ ື້ອງການ 
ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງການຜະລດິວດັຖ ສິູ່ ງຂອງ. ດ ື້ານໜຶູ່ ງອກີມນັພດັກະທບົຢູ່ າງແຂງແຮງເຖງີການຍກົສະ
ມດັຕະພາບຂອງສງັຄມົໃຫ ື້ສ ງຂ ື້ນ. 

ແຕູ່ ຫາກເລີູ່ ມຈາກຫ ກັມ ນທີູ່ ວູ່ າຢາກກ ູ່ ສ ື້າງສງັຄມົນຍິມົຕ ື້ອງມຄີນົສງັຄມົນຍິມົແລ ື້ວເຖງີວູ່ າຈະຕກົ
ຢ ູ່ ໃນສະພາບແວດລ ື້ອມອນັໃດກ ູ່ ຕ ື້ອງຂະຫຍາຍການສກຶສາ. ປະຈ ບນັນີ ື້ພວກເຮາົກ າລງັພບົຂ ື້ຫຍ ື້ງຍາກທາງ
ດ ື້ານເສດຖະກດິ, ແຕູ່ ພວກເຮາົກ ູ່ ມຂີ ື້ສະດວກອນັພ ື້ນຖານ. ຂ ື້ສະດວກເຫ ົູ່ ານີ ື້ຄ : ໃນສະພາບແວດລ ື້ອມຂອງ
ໂລກປະຈ ບນັເຊິູ່ ງລະບບົສງັຄມົນຍິມົນບັມ ື້ນບັຂະຫຍາຍຕວົຢູ່ າງແຂງແຮງ, ການສກຶສາສງັຄມົນຍິມົໄດ ື້ເສມີຂະ
ຫຍາຍລກັສະນະອນັດເີລດີຂອງມນັທຽບໃສູ່ ການສກຶສາຂອງທ ນນຍິມົນັ ື້ນ ພວກເຮາົມເີງ  ູ່ອນໄຂພຽງພ ທີູ່ ຈະຮບັ
ເອາົບດົຮຽນຂອງປະເທດອ ື້າຍນ ື້ອງເພ ູ່ ອກ ູ່ ສ ື້າງການສກຶສາອນັກ ື້າວໜື້າທີູ່ ມເີນ ື້ອໃນສງັຄມົນຍິມົ ແລະ ລກັສະ
ນະຊາດອນັຜູ່ ອງໃສ. ໃນເງ  ູ່ອນໄຂສະດວກດັູ່ ງກູ່ າວນັ ື້ນ, ພດັມແີນວທາງອນັຖ ກຕ ື້ອງຂອງພກັຖ ື້າພວກເຮາົຢາກ



ຮ ື້ເສມີຂະຫຍາຍສດິເປັນເຈົ ື້າລວມໝ ູ່ ຂອງມະຫາຊນົ, ເສມີຂະຫຍາຍກ າລງັແຮງສງັລວມຂອງລະບບົຜະເດດັ
ການກ າມະຊບີທງັໝດົ, ລດັ ແລະ ປະຊາຊນົພ ື້ອມກນັລງົທນຶກ ູ່ ສ ື້າງການສກຶສາແລ ື້ວມນັຈະກາຍເປັນເຫງ ົ ື້າພະ
ລງັແກູ່ ການສກຶສາຂະຫຍາຍຕວົຢູ່ າງຂະໜາດໃຫຍູ່  ແລະ ວູ່ ອງໄວ. ໃນແນວທາງຂະຫຍາຍການສກຶສາຕ ື້ອງມີ
ແນວທາງຖ ກຕ ື້ອງ ແລະ ມແີບບວທິເີໝາະສມົແນໃສູ່ ທູ່ າຂະຫຍາຍຢູ່ າງຄບົຊ ດ ແລະ ໜກັແໜື້ນ, ທງັຮບັໃຊ ື້
ຄວາມຕ ື້ອງການໃນສະເພາະໜື້າຢູ່ າງທນັການ, ທງັກະກຽມໄວ ື້ຍາວນານ. 

ທດິທາງຂະຫຍາຍການສກຶສາ: ທດິທາງພ ື້ນຖານກູ່ ວາໝ ູ່ ສ າລບັເຊ ູ່ ອມຊ ມແຜນນະໂຍບາຍເອາົ
ການສກຶສາໄປກູ່ ອນກ ື້າວໜຶູ່ ງແມູ່ ນຕ ື້ອງຂະຫຍາຍການສກຶສາທງັ 3 ລະບບົໄປພ ື້ອມໆ ກນັ:  ປະຊາສກຶສາ 
ແລະ ບ າລ ງວດັທະນະທ າ  ສາມນັສກຶສາ ແລະ ອະນ ບານສກຶສາ ແລະ  ອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ມະຫາວິ
ທະຍາໄລ. (ໃນນັ ື້ນລະບບົສາມນັສກຶສາ ແລະ ບ າລ ງວດັທະນະທ າເປັນບ ູ່ ເກດີແຫູ່ ງການຮບັເອາົນກັຮຽນເຂົ ື້າ
ໂຮງຮຽນກ ູ່ ສ ື້າງພະນກັງານ, ອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ມະຫາວທິະຍາໄລເປັນລະບບົທີູ່ ມໜີ ື້າທີູ່ ກ ູ່ ສ ື້າງພະນກັງານ 
ແລະ ກ າມະກອນເຕກັນກິໂດຍກງົ) 

ທງັສາມລະບບົນັ ື້ນຕ ື້ອງມກີານພວົພນັກນັແບບອນິຊ,ີ ສົູ່ ງຜົນກະທບົເຊິູ່ ງກນັ ແລະ ກນັແນໃສູ່
ເສມີຂະຫຍາຍກ າລງັແຮງສງັລວມຂອງລະບບົການສກຶສາທງັໝດົເພ ູ່ ອຈະຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ ື້ອງຕ ື້ອງ
ການຂອງການກ ູ່ ສ ື້າງຖັນແຖວພະນກັງານນ າພາ ແລະ ຄ ື້ມຄອງ, ຖັນແຖວພະນກັງານວທິະຍາສາດເຕກັນກິ 
ແລະ ຖນັແຖວກ າມະກອນເຕກັນກິໃຫ ື້ນບັມ ື້ນບັຫ າຍ. 

ໃນການຂະຫຍາຍການສກຶສາຕ ື້ອງຕອບສະໜອງທງັຄວາມຮຽກຮ ື້ອງຕ ື້ອງການຂອງການກ ູ່ ສ ື້າງ
ພະນກັງານ, ທງັເປີດກ ື້ວາງການສກຶສາໃຫ ື້ປະຊາຊນົທົູ່ ວເຖງີແນໃສູ່ ເຮດັໃຫ ື້ປະຊາຊນົທ ກໆ ຄນົໃນທ ກຊນົຊາດ
ໃນທ ກບ ລເິວນຂອງປະເທດຊາດລ ື້ວນແຕູ່ ໄດ ື້ຊມົໃຊ ື້ການສກຶສາໃໝູ່ , ວດັທະນະທ າໃໝູ່ . (ມະຕຄິັ ື້ງທີູ່  5 ຂອງ
ສ ນກາງພກັ)  

ໃນສາມນັສກຶສາ, ທງັຖ ເປັນສ າຄນັການສກຶສາໃຫ ື້ຜ ື້ໃຫູ່ ຍ, ທງັຖ ເປັນສ າຄນັສາມນັສກຶສາ ແລະ 
ອະນ ບານສກຶສາໃຫ ື້ແກູ່ ເດກັ, ໃນສະເພາະໜື້າທີູ່ ຕ ື້ອງເອາົວຽກງານລບົລ ື້າງຄວາມບ ູ່ ຮ ື້ໜງັສ ຂະຫຍາຍການບ າລ ງ
ວດັທະນະທ າໃຫ ື້ພະນກັງານ, ນກັຮບົ ແລະ ປະຊາຊນົຜ ື້ອອກແຮງງານເປັນໜື້າທີູ່ ອນັດບັໜຶູ່ ງ. 

ໃນດ ື້ານອາຊວີະສກຶສາ, ຕ ື້ອງສມົທບົລະຫວູ່ າງການກ ູ່ ສ ື້າງເປັນໄລຍະສັ ື້ນກບັການກ ູ່ ສ ື້າງເປັນໄລ
ຍະຍາວ; ລະຫວູ່ າງສ ນລວມ ແລະ ສ ື້າງຢ ູ່ ກບັທີູ່ , ລະຫວູ່ າງພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕູ່ າງປະເທດຢູ່ າງສມົເຫດສມົ
ຜນົ. 



ຂະຫຍາຍພາລະກດິການສກຶສາທງັໄວ, ທງັຫ າຍ, ສ ື້າງເງ  ູ່ອນໄຂເພ ູ່ ອຍກົຄ ນນະພາບຂອງການສກຶ
ສາໃຫ ື້ນບັມ ື້ນບັສ ງ, ຂະແໜງສ ື້າງຄ ເຊິູ່ ງມໜີ ື້າທີູ່ ກ ູ່ ສ ື້າງ ແລະ ບ າລ ງຄ ສອນໃຫ ື້ທ ກລະບບົການສກຶສາເປັນ (ອ ດ
ສາຫະກ າໜກັ) ຂອງທົູ່ ວຂະແໜງການສກຶສານັ ື້ນຕ ື້ອງມນີະໂຍບາຍຈດັການລງົທນຶໃຫ ື້ເປັນພເິສດ. 

ຂະຫຍາຍການສກຶສາຢ ູ່ ຂງົເຂດທົູ່ ງພຽງ, ຂະຫຍາຍການສກຶສາຢ ູ່ ເຂດພ ດອຍ, ໃຫ ື້ພີູ່ ນ ື້ອງຮູ່ ວມ
ຊາດບນັດາຊນົຊາດສູ່ ວນນ ື້ອຍຢູ່ າງແຂງແຮງ, ຮບັປະກນັໃຫ ື້ແມູ່ ຍງິໄດ ື້ຮຽນຄ ກນັກບັຜ ື້ຊາຍແບບວທິຂີະຫຍາຍ
ການສກຶສາທ ກຊັ ື້ນຮຽນດ ື້ວຍເວລາຮ ູ່ າຮຽນ, ລະບບົການຮ ູ່ າຮຽນ ແລະ ຫ າຍຮ ບການໂຮງຮຽນຫ ື້ອງຮຽນອນັເ
ໝາະສມົ. ເອາົສາມນັສກຶສາ (ນບັທງັບ າລ ງວດັທະນະທ າ) ຕດິພນັກບັອາຊວີະສກຶສາເຮດັໃຫ ື້ການເຊ ູ່ ອມຕ ູ່ ແຕູ່
ລະບບົນັ ື້ນມຄີວາມສະດວກ ແລະ ຕ ູ່ ເນ ູ່ ອງກນັ, ສາມນັສກຶສາຕ ື້ອງກະກຽມໃຫ ື້ແກູ່ ອາຊວີະສກຶສາເປັນຢູ່ າງດ,ີ 
ອາຊວີະສກຶສາຕ ື້ອງສ ບຕ ູ່ ສາມນັສກຶສາ. 

ລະບບົສາມນັສກຶສາ (ນບັທງັບ າລ ງວດັທະນະທ າ) ນອກຈາກພາລະບດົບາດຕົ ື້ນຕ ຄ ສ ື້າງພ ື້ນຖານ
ເບ ື້ອງຕົ ື້ນໃຫ ື້ການປະກດົຕວົຂອງຄນົແບບໃໝູ່ ສງັຄມົນຍິມົ ແລະ ຍກົລະດບັວດັທະນະທ າໃຫ ື້ແກູ່ ກ າລງັແຮງ
ງານຂອງສງັຄມົແລ ື້ວຍງັຕ ື້ອງສ ື້າງພ ື້ນຖານອນັໜກັແໜື້ນໃຫ ື້ແກູ່ ການສ ື້າງຖນັແຖວໃຫ ື້ແກູ່ ພະນກັງານ ແລະ ກ າ
ມະກອນເຕນັນກິ, ພະນກັງານຄ ື້ມຄອງບນັດາຂະແໜງເສດຖະກດິແຫູ່ ງຊາດ. 

ປະຕບິດັແບບວທິທີງັຮຽນທງັອອກແຮງງານຜະລດິຜົນໂດຍສອດຄູ່ ອງກບັຈ ດພເິສດຂອງແຕູ່ ລະ
ບບົສກຶສາ, ແຕູ່ ລະຊັ ື້ນແຕູ່ ລະຮ ບການໂຮງຮຽນ-ຫື້ອງຮຽນ, ແຕູ່ ລະສ ູ່ າອາຍ , ເຮດັໃຫ ື້ໂຮງຮຽນຕດິພນັກບັການ
ຜະລດິ, ກບັສງັຄມົ, ກບັແຕູ່ ລະທ ື້ອງຖິູ່ ນຢູ່ າງແໜ ື້ນແຟື້ນ, ທງັນີ ື້ກ ູ່ ເພ ູ່ ອເສມີຂະຫຍາຍຄ ນປະໂຫຍດອນັຕັ ື້ງໜ ື້າ
ເຊິູ່ ງກນັ ແລະ ກນັລະຫວູ່ າງໂຮງຮຽນ ແລະ ສງັຄມົ, ເສມີຂະຫຍາຍຄ ນປະໂຫຍດເປັນໃຈກາງວດັທະນະທ າ, 
ເຮດັໃຫ ື້ໂຮງຮຽນສາມາດປະກອບສູ່ ວນຢູ່ າງເໝາະສມົເຂົ ື້າໃນການກ ູ່ ສ ື້າງເສດຖະກດິໃໝູ່  ແລະ ສງັຄມົໃນຂະ
ບວນວວິດັແຫູ່ ງການສດິສອນ ແລະ ຮ ູ່ າຮຽນນັ ື້ນໂລດ. ບນົພ ື້ນຖານນັ ື້ນ ແລະ ຍກົຄ ນນະພາບຂອງການສກຶສາ
ໃຫ ື້ສ ງຂ ື້ນ, ທງັປະກອບສູ່ ວນເຂົ ື້າໃນການສ ື້າງເງ  ູ່ອນໄຂໃຫ ື້ການສກຶສາຂະຫຍາຍຕວົຢູ່ າງບ ູ່ ຢ ດຢັື້ງ. 

ສມົທບົລະຫວູ່ າງການລງົທນຶຂອງລດັກບັກ າລງັປະຊາຊນົໃນການຂະຫຍາຍການສກຶສາ, ເຊ ູ່ ອມ
ຊມຶທດິນ າທີູ່ ວູ່ າ: “ ພາລະກດິການສກຶສາແມູ່ ນພາລະກດິຂອງມະຫາຊນົໂດຍແມູ່ ນລດັເປັນຜ ື້ຊີ ື້ນ າ ແລະ ຄ ື້ມ
ຄອງ ” ດ ື້ວຍແບບວທິນີີ ື້ຈ ຶູ່ ງບ ູ່ ຈ າເປັນຕ ື້ອງລ ຖ ື້າໃຫ ື້ເສດຖະກດິຂະຫຍາຍຕວົສາກູ່ ອນແລ ື້ວຈຶູ່ ງຂະຫຍາຍການ
ສກຶສາຂະໜາດໃຫຍູ່ . ອງີໃສູ່ ບນັດາປັດໄຈພ ື້ນຖານຄ : ພກັເຮາົມແີນວທາງນ າພາອນັຖ ກຕ ື້ອງ, ມອີ ານາດການ
ປົກຄອງອນັກ ື້າວໜື້າຄ ື້າປະກນັປະຊາຊນົມຄີວາມມ ູ່ ງມາດປາດຖະໜາຢາກຮ ູ່ າຮຽນ, ມບີດົຮຽນອນັກ ື້າວໜື້າໃນ
ການສກຶສາຂອງບນັດາປະເທດສງັຄມົນຍິມົອ ື້າຍນ ື້ອງ, ພວກເຮາົອາດສາມາດສ ື້າງບ ູ່ ກ າເນດີກ າລງັແຮງອນັໃຫຍູ່



ຫ ວງໄດ ື້ເພ ູ່ ອຜູ່ ານພົ ື້ນທ ກຂ ື້ຫຍ ື້ງຍາກ ແລະ ອ ປະສກັ, ກ ູ່ ສ ື້າງການສກຶສາຂອງປະຊາຊນົ, ມາຈາກປະຊາຊນົ 
ແລະ ເພ ູ່ ອປະຊາຊນົ. 

ໃນທົູ່ ວລະບບົການສກຶສາແຫູ່ ງຊາດແມູ່ ນອງີຕາມການຂະຫຍາຍຕວົທາງດ ື້ານເສດຖະກດິແຕູ່ ລະ
ໄລຍະມລີະດບັຄາດໝາຍ ແລະ ໜື້າທີູ່ ໃຈກາງຄ ແນວໃດເພ ູ່ ອກ ານດົປາຍແຫ ມບ ກຂອງການສກຶສາ, ໃນສະ
ເພາະໜື້ານີ ື້ຕ ື້ອງເອາົວຽກງານລບົລ ື້າງຄວາມບ ູ່ ຮ ື້ໜງັສ  ແລະ ບ າລ ງວດັທະນະທ າເປັນໜື້າທີູ່ ໜຶູ່ ງ ແລະ ສ າລບັໄລ
ຍະຍາວນັ ື້ນເບິູ່ ງທົູ່ ວໄປແລ ື້ວຕ ື້ອງຊ ກຍ ື້ພາລະກດິການສກຶສາ ແລະ ບ າລ ງຄ . 

ທດິທາງຂະຫຍາຍບນັດາລະບບົການສກຶສາ: ໃນການສກຶສາປະກອບດ ື້ວຍຫາຍລະບບົແຕູ່ ລະລະ
ບບົມບີດົບາດໂດຍສະເພາະມຖີານະທີູ່ ຕັ ື້ງສ າຄນັສະເພາະຂອງໃຜມນັຕ ູ່ ພາລະກດິປະຕວິດັເວົ ື້າລວມສະເພາະ
ວຽກງານປະຊາສກຶສາ ແລະ ບ າລ ງວດັທະນະທ າ. 

ວຽກງານລບົລ ື້າງຄວາມບ ູ່ ຮ ື້ໜງັສ  ແລະ ບ າລ ງວດັທະນະທ າເປັນໜື້າທີູ່ ໜກັໜູ່ ວງທີູ່ ສ ດ ແລະ ຮບີດູ່ ວນທີູ່ ສ ດ. 
ຍ ື້ອນແນວນັ ື້ນພກັເຮາົຈ ຶູ່ ງໄດ ື້ສາຕ ື້ອງໄປກູ່ ອນກ ື້າວໜຶູ່ ງ” ຕ ື້ອງໄດ ື້ສະແດງອອກຍູ່ າງລວມສ ນກວູ່ າໝ ູ່ ຢ ູ່ ໃນຂງົເຂດວຽກງານ
ນີ ື້ 

ວຽກງານລບົລ ື້າງຄວາມບ ູ່ ຮ ື້ໜງັສ ື້  ແມູ່ ນແນໃສູ່ ຈ ດປະສງົນ າເອາສດິເປັນເຈ ົ ື້າດ ື້ານວດັທະນະທ າໃຫ ື້ປະຊາຊນົຜ ື້
ອອກແຮງງານສູ່ ວນຫ ວງຫ າຍ. 

ເພຶູ່ ອປະຕບິດັໜ ື້າທີູ່ ລບົລ ື້າງຄວາມບ ູ່ ຮ ື້ໜງັສ ຢູ່ າງມໄີຊ ຖກຶກບັກ ານດົເວລາ 3ປີ ພວກເຮາົຕ ື້ອງນ າໃຊ ື້ວທິກີານພິ
ເສດ : 

 ກູ່ ອນອ ູ່ ນໝດົຕ ື້ອງເຮດັໃຫ ື້ທົູ່ ວພກັທົູ່ ວປວງຊນົມກີານຫນັປູ່ ຽນໃນດ ື້ານການຮບັຮ ື້ຢູ່ າງເລກີເຊີູ່ ງ ແລະ 
ກວ ື້າງຂວາງແນໃສູ່ ເຮດັໃຫ ື້ຄວາມຕດັສນິໃຈຂອງສ ນກາງກາຍເປັນການກະທ າປະຕວິດັຂອງມະຊນົ. 

 ພາຍໃຕ ື້ການນ າພາຂອງພກັ, ແຕູ່ ສ ນກາງລງົຮອດກຮາກຖານຕ ື້ອງສ ື້າງຕັ ື້ງຄະນະນ າພາການລົບລ ື້າງ
ຄວາມບ ູ່ ຮ ື້ໜງັສ  ແລະ ບ າລ ງວດັທະນະທ າ, ທງັນີ ື້ເພີູ່ ອຮຽກຮ ື້ອງປ ກລະດມົມະຫາຊົນ, ເສີມຂະ
ຫຍາຍກ າລງັແຮງອນັໃຫຍູ່ ຫ ວງຂອງທົູ່ ວພກັ, ທົູ່ ວປວງຊນົ ທ ກຂະແໜງການ, ທ ກເພດໄວ, ທ ກກ າ
ລງັໃນສງັຄມົເຂົ ື້າໃນແນວຮບົດບັສ ນຄວາມໂງູ່ຈ ື້າຫ ື້າຫ ງັ ແລະ ຊີ ື້ນ າວຽກງານນີ ື້ຢູ່ າງແໜື້ນໜື້າ. 

 ຕ ື້ອງເປີດບນັຮບົດບັສ ນຄວາມໂງູ່ຈ ື້າຫ ື້າຫ ງັ ແລະ ເປີດການແຂູ່ ງຂນັ ເພ ຶູ່ ອລບົລ ື້າງຄວາມບ ູ່ ຮ ື້ໜງັສ ເປັນ
ຂະບວນການຟົດຟ ື້ນໃນແຕູ່ ລະເມ ອງແຕູ່ ລະແຂວງ. 

 ຕ ື້ອງມວີກີານສມົທບົກບັວຽກງານໃຈກາງ ເພ ູ່ ອປ ກລະດມົ ແລະຮກັສາຂະບວນການແຂູ່ ງຂນັຂອງມະ
ຫາຊນົ. ຢ ູ່ ຊນົນະບດົຕ ື້ອງເອາຂະບວນຫນັເປັນສະຫະກອນກະເສດໃປຄຽງຄ ູ່ ກບັການລບົລ ື້າງຄວາມ
ບ ູ່ ຮ ື້ໜງັສ  ແລະ ບ າລ ວດັທະນະທ າ. 



 ຕ ື້ອງມກີານຈດັຕັ ື້ງຫ າຍຮ ບຫ າຍແບບທີູ່ ມລີກັສະນະມະຫາຊນົ ແລະ ສອດຄູ່ ອງກບັເງ  ູ່ອນໄຂການຜະ
ລດິ, ການດ າລງົຊວີດິຂອງມະຫາຊນົເພ ູ່ ອດງຶດ ດເອຜົ ື້ສອນ, ຜ ື້ຮຽນ , ຜ ື້ຊູ່ ວຍເຫ  ອໃນຂະບວນການ
ເປັນຕົ ື້ນແມູ່ ນຢ ູ່ ຮາກຖານ. 

ກະຊວງສກຶສາຈະຄົ ື້ນຄ ື້ວາ ແລະ ນ າສະເໜສີ ນກາງພກັ-ລດັຖະບານ ກູ່ ຽວກບັແຜນການຈດັຕັ ື້ງກ າລງັຕະລ ມ
ບອນອາສາສະໜກັໄປດບັສ ນຄວາມໂງູ່ຈ ື້າຫ ື້າຫ ງັຢ ູ່ ໃນຂງົເຂດນີ ື້. 

ໃນຂະບວນການລບົລ ື້າງຄວາມບ ູ່ ຮ ື້ໜງັສ ອນັກ ື້ວາງໃຫູ່ ຍນີ ື້ຂະແໜງການສກຶສາເປັນກ າລງັວດັທະນະທ າໃຫຍູ່
ຫ ວງກູ່ ວາໝ ູ່ : ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ອງົການສກຶສາທ ກຂັ ື້ນຕ ື້ອງມກີານປ ກລະດມົກ າລງັທົູ່ ວຂະແໜງການສກຶສາ( 
ຄ  ແລະ ຜ ື້ຮຽນ ) ນ າໜ ື້າພາທາງໃນການລບົລ ື້າງຄວາມໂງູ່ຈ ື້າຫ ື້າຫ ງັເຊິູ່ ງຖ ເປັນເນ ື້ອໃນຕົ ື້ນຕ ກູ່ ອນໝ ູ່ ເພ ູ່ ອເສມີຂະຫຍາຍ
ບດົບາດເປັນໃຈກາງວດັທະນະທ າຂອງແຕູ່ ລະໂຮງຮຽນ. 

ວຽກງານບ າລ ງວດັທະນະແມູ່ ນແນໃສູ່ ຈ ດປະສງົຍກົລະດບັວດັທະນະທ າໃຫ ື້ປະຊາຊນົຜ ື້ອອກແຮງງານ, ບ າ
ລ ງພະນກັງານທີູ່ ພວມປະຕບິດັຢ ູ່  ເພ ູ່ ອຊູ່ ວຍເຫ  ອເຂາົເຈ ົ ື້າມຄີວາມສາມາດ ແລະ ລະດບັພຽງພ ໃນການແກ ື້ໄຂຕວົຈງິໃນ
ວຽກງານນ າພາ ແລະ ຄ ື້ມຄອງ, ພ ື້ອມກນັນັ ື້ນເປັນການດ າເນນີໃຫ ື້ແກູ່ ການກ ູ່ ສ ື້າງພະນກັງານຫ ກັແຫ ູ່ ງນ າພາ, ພະນກັງານ
ວທິະຍາສາດເຕກັນກິ, ພະນກັງານຄ ື້ມຄອງເສດຖະກດິທີູ່ ມຕີົ ື້ນກ າເນດີຈາກກ າມະກອນ-ຊາວນາ. ຕ ື້ອງເອາົການບ າລ ງ  
ວດັທະນະທ າໃຫ ື້ພະນກັງານນ າພາ ແລະ ຄ ື້ມຄອງ. ໃຫ ື້ກ າລງັພະນກັງານລ ື້ນໜ ູ່ ມ, ໃຫ ື້ສະມາຊກິພກັ ແລະ ຊາວໜ ູ່ ມຜ ື້
ດເີດັູ່ ນເປັນໜື້າທີູ່ ໃຈກາງ. ທດິນ າຫ ກັການລວມໃນການຊີ ື້ນ າວຽກງານສດິສອນ ແລະ ຮ ູ່ າຮຽນແມູ່ ນຕ ື້ອງສມົທົບກບັ
ວຽກງານວດັທະນະທ າ, ການເມ ອງ, ເຕກັນກິ ແລະ ຄ ື້ມຄອງຢູ່ າງແໜື້ນແຟື້ນ, ທງັຮບັປະກນັຄວາມຮ ື້ພ ື້ນຖານທາງດ ື້ານ
ວທິະຍາສາດອນັຈ າເປັນ, ທງັຕດິພນັກບັການຜະລດິ, ການສ ື້ຮບົ, ການປະຕບິດັວຽກງານ ແລະ ການດ າລງົຊວີດິຕວົຈງິ, 
ແທດເໝາະກບັລະດບັ ແລະ ຄວາມຮຽກຮ ື້ອງຕ ື້ອງການເປົື້າໝາຍຮ ູ່ າຮຽນຂອງເປົື້າ ໝາຍຕູ່ າງໆ ແລະ ຕ ື້ອງສອດຄູ່ ອງກບັ
ຈ ດພເິສດຂອງແຕູ່ ລະເຂດເສດຖະກດິ, ແຕູ່ ລະຊນົຊາດ. 

ອງິຕາມທດິນ າດັູ່ ງກູ່ າວກະຊວງສກຶສາທກິານຕ ື້ອງຮຽບຮຽງຫ ກັສ ດຄ ນໃໝູ່  ແລະ ຕູ່ າງເອກະສານປ ື້ມແບບ
ຮຽນບ າລ ງວດັທະນະທ າຄ ນໃໝູ່  ແລະ ຮບັໃຊ ື້ຂະບວນການຮ ູ່ າຮຽນຂອງພະນກັງານ, ນກັຮບົ, ຊາວໜ ູ່ ມ ແລະ ປະຊາ
ຊນົຢູ່ າງທນັກນັ. 

ສ ື້ຊນົກ ູ່ ສ ື້າງການສກຶສາສງັຄມົນຍິມົທີູ່ ມເີນ ື້ອໃນສງັຄມົນຍິມົລກັສະນະຊາດອນັຜູ່ ອງໃສ. ໃນເງ  ູ່ອນໄຂປະຫວດັ
ສາດ ເຊິູ່ ງການປະຕວິດັຂອງປະເທດເຮາົໄດ ື້ຫນັໄປສ ູ່ ໄລຍະໃໝູ່  ໄລຍະດ າເນນີການປະຕວິດັສງັຄມົນຍິມົເພ ູ່ ອກ ື້າວເຂົ ື້າສ ູ່
ສງັຄມົນຍິມົຢູ່ າງວູ່ ອງໄວ, ແຂງແຮງ ແລະ ໜກັແໜື້ນ. ການສກຶສາທີູ່ ພວກເຮາົມໜີ ື້າທີູ່ ກ ູ່ ສ ື້າງຂ ື້ນແມູ່ ນການສກຶສາສງັຄມົ
ນຍິມົນັ ື້ນ ແມູ່ ນຫ ກັໝັ ື້ນຊນົຊັ ື້ນຂອງພກັເຮາົໃນວຽກງານການສກຶສາ. ມແີຕູ່ ຢຶດໝັ ື້ນບນົຫ ກັໝັ ື້ນຂອງຊນົຊັ ື້ນກ າມະກອນ
ເທົູ່ ານັ ື້ນພວກເຮາົຈ ຶູ່ ງສາມາດ າເນນີທດິທາງ ແລະ ເນ ື້ອໃນຂອງໂຮງຮຽນສງັຄມົນຍິມົ, ທດິທາງກ ູ່ ສ ື້າງການສກຶສາສງັຄມົນິ
ຍມົໄດ ື້ ພວກເຮາົຕ ື້ອງຮບັຮ ື້ແຈ ື້ງວູ່ າ:  



 ໃນສງັຄມົທີູ່ ມຊີນົຊັ ື້ນນັ ື້ນມນັບ ູ່ ແມູ່ ນການສກຶສາໃດໜຶູ່ ງ ທີູ່ ເປັນການສກຶສາເປັນກາງ, ປາສະຈາກການ
ເມ ອງ, ປາສະຈາກຊນົຊັ ື້ນ, ລກັສະນະຊນົຊັ ື້ນການສກຶສາຂອງໂຮງຮຽນສະແດງອອກຢູ່ າງລະອຽດ ໃນບນັຫາຕູ່ າງໆ ດັູ່ ງ
ນີ ື້: ໃຜເປັນຜ ື້ຮຽນ, ຮຽນເພ ູ່ ອຫຍງັ, ຮຽນອນັໃດ, ຮຽນຄ ແນວໃດ, ຮຽນຂອງໃຜ, ຮບັໃຊ ື້ໃຜ... ເມ  ູ່ ອເປັນແນວນັ ື້ນມນັ
ສະແດງອອກທ ກບນັຫາຂອງການຂະຫຍາຍຕວົການສກຶສາຈ ດປະສງົ ແລະ ເນ ື້ອໃນການສກຶສາ ແລະ ວທິກີານຈດັຕັ ື້ງ
ຄ ື້ມຄອງການສກຶສາ... ລກັສະນະຊນົຊັ ື້ນການສກຶສາ ແລະ ໂຮງຮຽນຕົ ື້ນຕ ແມູ່ ນສະແດງອອກໃນລະບບົແນວຄດິ ແລະ 
ໜ ື້າທີູ່ ການເມ ອງຂອງມນັ ໃນຂງົເຂດສດັຕ ຢ ດຄອງໃນເມ ູ່ ອກູ່ ອນຂອງອາເມລກິານ ແລະ ຫ ູ່ ນເຄຍີໄດ ື້ຖະແຫ ູ່ ງຫ ອກລວງ
ວູ່ າການສກຶສາຂອງພວກເຂາົແມູ່ ນການສກຶສາເພ ູ່ ອຖານະຂອງການເປັນມະນ ດ, “ ແຫູ່ ງຊາດເຄາົລບົຄ ນຄູ່ າອນັສະກະລະ
ບ ຊາຂອງມະນ ດ”... ແຕູ່ ຄວາມຈງິແລ ື້ວຢ ູ່ ເບ ື້ອງຫ ງັຂອງຖື້ອຍຖະແຫ ງຕວົະຍວົະຫ ອກລວງນັ ື້ນມນັໄດ ື້ປິດບງັຈ ດປະສງົ
ອນັໂຫດຫ ື້ຽມ ແລະ ປະຕກິານທີູ່ ສ ດດ ື້ວຍການຄອບງ  າຂອງລະບບົແນວຄດິການເມ ອງຂອງນາຍທນຶປະຕກິານເຊິູ່ ງເນ ື້ອ
ໃນມນັແມູ່ ນ: “ ລດັທຊິາດຕ ື້ອນລດັທຄິອມມ ນດິ “ ການສວກຶສາອນັນັ ື້ນແນໃສູ່ ກ ູ່ ສ ື້າງແຕູ່ ລະຄນົຈ າພວກທີູ່ ສອດຄູ່ ອງ
ກບັລະບອບລູ່ າເມ  ອງຂ ື້ນແບບໃໝູ່ ຂອງອາເມລກິາ.  

 ການສກຶສານັ ື້ນຕ ື້ອງມເີນ ື້ອໃນສງັຄມົນຍິມົ ແລະ ລກັສະນະຊາດອນັຜູ່ ອງໃສນັ ື້ນແມູ່ ນສອງດ ື້ານຂອງບນັ
ຫາຊນົຊັ ື້ນ ແລະ ຊາດເຊິູ່ ງເລີ ື້ມຈາກສດັຈະທ າໃໝູ່ ກູ່ ວາໝ ູ່ ຂອງຍ ກສະໄໝຄ : ໃນປະຈ ບນັເອກະລາດແຫູ່ ງຊາດປະຊາທິ
ປະໄຕ ແລະ ສງັຄມົນຍິມົແຍກອອກຈາກກນັບ ູ່ ໄດ ື້, ຫາເອກະລາດແຫູ່ ງຊາດຢູ່ າງເຖງີຖອງມແີຕູ່ ເດນີຕາມເສັ ື້ນທາງສງັຄມົ
ນຍິມົເທົູ່ ານັ ື້ນຈ ຶູ່ ງຈະແກ ື້ໄຂບນັຫາເອກະລາດແຫູ່ ງຊາດ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕວົວດັທະນາຖາວອນຂອງຊາດໄດ ື້ຢູ່ າງເຖີງ
ຖອງ. 

ຕ ື້ອງເຂົ ື້າໃຈແຈ ື້ງວູ່ າສງັຄມົນຍິມົທີູ່ ຈະກູ່ າວໃນທີູ່ ນີ ື້ແມູ່ ນສງັຄມົນຍິມົວທິະຍາສາດ: ຢ ູ່ ໃນໂລກປັດຈ ບນັມບີນັ
ດາທູ່ າອູ່ ຽງສງັຄມົນຍິມົໃນຫ າຍຮ ບຫ າຍສຕີູ່ າງກນັ. ແຕູ່ ມສີງັຄມົວທິະຍາສາດເທົູ່ ານັ ື້ນຈ ຶູ່ ງຈະແມູ່ ນເສັ ື້ນທາງອນັຖ ກຕ ື້ອງ, 
ຈຶູ່ ງຈະເປັນວທິແີກ ື້ໄຂບນັຫາສ ດກກົສ ດປາຍຂອງບນັຫາໃນການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຊາດ. ສະນັ ື້ນບນັຫາທີູ່ ຕັ ື້ງຂ ື້ນກ ູ່ ຄ : 
ຕ ື້ອງສ ື້ຊນົໃຫ ື້ສງັຄມົນຍິມົວທິະຍາສາດມໄີຊໃນດ ື້ານແນວຄດິ, ໃນດ ື້ານທດິສະດ,ີ ໃນແນວທາງການເມ ອງ ແລະ ເສັ ື້ນ
ທາງກ ື້າວຂ ື້ນຂອງບນັດາປະເທດຊາດໃນເມ ູ່ ອໄດ ື້ຮບັການປົດປູ່ ອຍແລ ື້ວ. 

ການສກຶສາແມູ່ ນມາດຕະເກນອນັໜຶູ່ ງຂອງການປະຕວິດັດ ື້ານແນວຄດິ ແລະ ວດັທະນະທ າທີູ່ ເວົ ື້າວູ່ າມາດຕະ
ເກນຂອງການປະຕວິດັດ ື້ານແນວນຄດິ ແລະ ວດັທະນະທ ານັ ື້ນບນັຫາພ ື້ນຖານກູ່ ວາໝ ູ່ ໄດ ື້ຕັ ື້ງຂ ື້ນແມູ່ ນລະບບົແນວຄດິ
ໃດຈະຢ ດການຄອບຄອງໂຮງຮຽນ. ໂຮງຮຽນທີູ່ ພວກເຮາົມໜີ ື້າທີູ່ ກ ູ່ ສ ື້າງນັ ື້ນແມູ່ ນໂຮງຮຽນສງັຄມົນຍິມົການສກຶສາຂອງ
ພວກເຮາົແມູ່ ນການສກຶສາສງັຄມົນຍິມົ. ການສກຶສາກູ່ ອນອ ູ່ ນໝດົຕ ື້ອງໄດ ື້ສ ື້າງຂ ື້ນບນົພ ື້ນຖານລດັທມິາກ-ເລນນິອນັແທ ື້
ຈງິ ແລະ ແນວທາງປະຕວິດັຂອງພວກເຮາົອນັສະແດງອອກຢູ່ າງມຊີວີດິຊວີາຂອງລດັທມິາກ-ເລນນິທີູ່ ໄດ ື້ໝ ນໃຊ ື້ເຂົ ື້າໃນ
ສະພາບແວດລ ື້ອມຕວົຈງິຂອງປະເທດເຮາົ. 

ນັ ື້ນແມູ່ ນການສກຶສາທີູ່ ມລີກັສະນະພກັ, ລກັສະນະຊນົຊັ ື້ນອນັເລກິເຊງິ. ດັູ່ ງທີູ່ ໄດ ື້ກູ່ າວມາຂ ື້າງເທງິແລ ື້ວນັ ື້ນ
ວູ່ າໂດຍແຕກຕູ່ າງກບັຊນົຊັ ື້ນຂ ດຮດີ, ຊນົຊັ ື້ນກ າມະກອນ ແລະ ພກັການເມ ອງຂອງມນັບ ູ່ ຫູ່ ອນປິດບງັລກັສະນະຊນົຊັ ື້ນ 



ແລະ ລກັສະນະພກັຂອງວດັທະນະທ າການສກຶສາທີູ່ ຕນົມແີຜນນະໂຍບາຍກ ູ່ ສ ື້າງຂ ື້ນນັ ື້ນ. ດ ື້ວຍເຫດໃດຈຶູ່ ງເປັນແນວ
ນັ ື້ນ? ດ ື້ວຍວູ່ າລະບບົແນວຄດິ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງຕນົທງັໝດົລ ື້ວນແຕູ່ ແນໃສູ່ ດັູ່ ງທີູ່ ອງັແກນເວົ ື້າວູ່ າ: “ສ ື້າງໃຫ ື້ທ ກຄນົ
ມເີງ  ູ່ອນໄຂດ າລງົຊວີດິເຊິູ່ ງແຕູ່ ລະຄນົຈະມຄີວາມອາດສາມາດຂະຫຍາຍທາດແທ ື້ທີູ່ ເປັນມະນ ດຂອງຕນົຢູ່ າງອດິສະຫ ະ, 
ດ າລງົຊວີດິຢ ູ່ ກບັຜ ື້ທີູ່ ໃກ ື້ສດິຕນົດວ ື້ຍການພວົພນັຢູ່ າງມມີະນ ດສະທ າ “ 

ການສກຶສາສງັຄມົນຍິມົພວກເຮາົສ ື້າງຂ ື້ນຕ ື້ອງປະກອບສູ່ ວນເຂົ ື້າໃນການປະຕບິດັຈ ດໝາຍຄ ກ ູ່ ສ ື້າງວັດທະ
ນະທ າໃໝູ່  ແລະ ຄນົໃໝູ່ ສງັຄມົນຍິມົ. ໃນນັ ື້ນແມູ່ ນຂະບວນການວວິດັແຫູ່ ງການຜນັປູ່ ຽນຢູ່ າງເປັນພ ື້ນຖານທາງດ ື້ານຊີ
ວດິຈດິໃຈຂອງສງັຄມົ, ການຫນັປູ່ ຽນທີູ່ ຜນັແປໄປຕາມທດິປົດປູ່ ອຍປະຊາຊນົຜ ື້ອອກແຮງງານໃຫ ື້ພົ ື້ນຈາກການສກຶສາທີູ່

ເປັນຂ ື້ອຍຂ ື້າກ ື້າວເຖີງການສກຶສາທີູ່ ມແີນວສງັຄມົນຍິມົນັ ື້ນມນັຕ ື້ອງມທີງັລກັສະນະພກັ, ລກັສະນະຊນົຊັ ື້ນ, ທງັມລີກັ
ສະນະປະຊາຊນົອນັເລດີ. ເຊີູ່ ງລວມຄວາມວູ່ າວດັທະນະທ າສກຶສາທີູ່ ມລີກັສະນະປະຊາຊນົນັ ື້ນແນໃສູ່ : 

 ເຮດັໃຫ ື້ຄ ນຄູ່ າທາງດ ື້ານວດັທະນະທ າທງັໝດົທີູ່ ມວນມະນ ດໄດ ື້ປະດດິສ ື້າງກາຍມາເປັນຊບັສມົບດັ
ຂອງປະຊາຊນົ, ເຮດັໃຫ ື້ວດັທະນະທ າວທິະຍາສາດກາຍເປັນປັດໄຈອນັສະໜດິແໜື້ນໃນການດ າ
ລງົຊວີດິປະຈ າວນັທ ກດ ື້ານຂອງປະຊາຊນົເຮາົ. 

 ຮບັປະກນັໃຫ ື້ປະຊາຊນົບ ູ່ ພຽງແຕູ່ ມຊີດິຊມົໃຊ ື້ ແລະ ມສີດິເປັນເຈ ົ ື້າຊບັສມົບດັທາງດ ື້ານວດັທະນະ
ທ າໃຫ ື້ທ ກດ ື້ານເທົູ່ ານັ ື້ນ, ຫາກຍງັກາຍເປັນຜ ື້ປະດດິສ ື້າງທ ກຄ ນຄູ່ າວດັທະນະທ າຂ ື້ນໂດຍກງົ. ຈາກ
ນັ ື້ນຈ ຶູ່ ງເຮດັໃຫ ື້ປະຊາຊນົກາຍເປັນຜ ື້ທີູ່ ມສີະຕໃິນການປະດດິສ ື້າງປະຫວດັສາດ. 

ນບັຕັ ື້ງແຕູ່ ຖະແຫ ງການຂອງພກັຄອມມ ນດິກ າເນດີມາຮອດດຽວນີ ື້ຖ ື້ອຍທ ານອງວພິາກວຈິານຂອງຊນົຊັ ື້ນ
ນາຍທ ນຖ ວູ່ າຊາວຄອມມ ນດິຮ ື້ຈກັແຕູ່ ຊນົຊັ ື້ນຫາກບ ູ່ ຮ ື້ຈກັຊາດ, ຮ ື້ຈກັສາກກົຫາກບ ູ່ ຮ ື້ປະເທດຊາດ, ບ ູ່ ຮ ື້ຈກັປີຕ ພ ມ. 

ຕາມກາກມາກ, ບ ູ່ ແມູ່ ນວູ່ າກ າມະກອນບ ູ່ ມຕີ ພ ມ, ລະປະປີຕ ພ ມດອກເຊິູ່ ງໃນລດັທທິ ນນຍິມົ, ປີຕ ພ ມຂອງ
ກ າມະກອນຖ ກນາຍທ ນຢ ດເອາົໄປ. ໃນເງ  ູ່ອນໄຂກ າມະກອນບ ູ່ ມປີີຕ ພ ມນັ ື້ນກາກມາກ ແລະ ອງັແກນເວົ ື້າວູ່ າ: ເຂາົເຈ ົ ື້າບ ູ່

ອາດລະສວິູ່ ງວທີູ່ ເຂາົເຈ ົ ື້າບ ູ່ ມ,ີ ກ າມະກອນບ ູ່ ໄດ ື້ມປີີຕ ພ ມຊປິະລະໄດ ື້ແນວໃດ. ສະນັ ື້ນບນັຫາບ ູ່ ແມູ່ ນປະລະຊາດຫາກ
ແມູ່ ນຍາດແຍູ່ ງເອາົຊາດຄ ນມາ, ຍາດແຍູ່ ງເອາົປີຕ ພ ມ ແລະ ຊາດຄ ນມາຈາກກ າມ  ຂອງຊນົຊັ ື້ນນາຍທ ນ. ກາກມາກ ແລະ 
ອງັແກນເວົ ື້າວູ່ າ: ຍ ື້ອນແນວນັ ື້ນແຫ ູ່ ງຊນົຊັ ື້ນກ າມະຊບີຈຶູ່ ງກາຍເປັນຊາດເອາົເອງ. ເມ  ູ່ ອເປັນເຊັູ່ ນນັ ື້ນແມູ່ ນກາກມາກ ແລະ 
ອງັແກນໄດ ື້ເນັ ື້ນໜກັບນັຫາຊນົຊັ ື້ນ, ບນັຫາສາກນົ, ແຕູ່ ບ ູ່ ໄດ ື້ປະມາດຊາດ, ປະປີຕ ພ ມແຕູ່ ຢູ່ າງໃດເລຍີ. 

ຕ ື້ອງເອາົໃຈໃສູ່ ວູ່ າລກັສະນະຊາດທີູ່ ພກັເຮາົໄດ ື້ກ ານດົໄວ ື້ໃນເນ ື້ອໃນການສກຶສານັ ື້ນແມູ່ ນລກັສະນະຊາດອນັ
ຜູ່ ອງໃສ. ມນັຕພິນັກບັລກັສະນະສງັຄມົນຍິມົບນົພ ື້ນຖານລດັທມິາກ-ເລນນິອນັແທ ື້ຈງິ, ເວົ ື້າອກີຢູ່ າງໜຶູ່ ງແມູ່ ນລກັສະນະ
ຊາດຕດິພນັກບັລກັສະນະຊນົຊັ ື້ນ. ບນັຫາຊາດຕ ື້ອງໄດ ື້ພຈິາລະນາບນົຫ ກັໝັ ື້ນຂອງຊນົຊັ ື້ນກ າມະກອນຖື້າຫູ່ າງເຫີນຈາກ
ລກັສະນະຊນົຊັ ື້ນກ າມະກອນເພ ູ່ ອເວົ ື້າບນັຫາຊາດແລ ື້ວມນັກ ູ່ ຈະຕກົເຂົ ື້າໃນຄວາມຜດິພາດຂອງລດັທທິ ນນຍິມົ, ນາຍ
ທ ນນ ື້ອຍ, ລດັທສິວຍໂອກາດຄບົທ ກປະເພດໄປໃນໂຕມນັເອງ. 



ການສກຶສາສງັຄມົນຍິມົທີູ່ ພວກເຮາົມໜີ ື້າທີູ່ ກ ູ່ ສ ື້າງຂ ື້ນນີ ື້ແມູ່ ນ: ການສກຶສາທີູ່ ມເີນ ື້ອໃນສງັຄມົນຍິມົ ແລະ ມີ
ລກັສະນະຊາດອນັຜູ່ ອງໃສ. ການສກຶສາອນັນີ ື້ກູ່ ອນອ ູ່ ນໝດົຕ ື້ອງໄດ ື້ສ ື້າງຂ ື້ນຈາກບນົພ ື້ນຖານລດັທມິາກ-ເລນນິອນັແທ ື້
ຈງິ. ມນັຕ ື້ອງມລີກັສະນະມະນ ດຜນົສ າເລເັດທາງດ ື້ານວດັທະນະທ າ, ວທິະຍາສາດອນັທນັສະໄໝຂອງໂລກຢູ່ າງມກີານ
ເລ ອກເຟັື້ນ, ຮວມຍອດ ແລະ ເຊດີຊ ສິູ່ ງທີູ່ ຈບົງາມກູ່ ວາໝ ູ່ ໃນມ ນເຊ ື້ອຂອງຊາດລາວ, ຂອງວດັທະນະທ າລາວຂ ື້ນສ ູ່ ຍອດ
ສ ງສມົທບົຢູ່ າງຈບົເຈ  ອບນັດາຍອດແຍ ື້ ແລະ ລກັສະນະສະເພາະຂອງບນັດາຊນົຊາດອ ື້າຍນ ື້ອງໃນມະຫາຄອບຄວົແຫູ່ ງ
ຊາດລາວ. ມນັທງັແນໃສູ່ ບ າລ ງແນວຄດິຂອງຊນົຊັ ື້ນກ າມະກອນ, ທງັເສມີສ ື້າງອາລມົຄະຕອິນັສດົໃນ, ຮດິຄອງປະເພນີ
ອນັຈບົງາມຂອງຊາດ, ພ ື້ອມກນັນັ ື້ນກ ູ່ ຕ ື້ອງຕ ູ່ ສ ື້ເພ ູ່ ອປັດກວາດຜນົສະທ ື້ອນຂອງວດັທະນະທ າລູ່ າເມ  ອງຂ ື້ນ, ສກັດນີານາຍ
ທ ນ ແລະ ບນັດາປາກດົການທີູ່ ຫ ື້າຫ ງັໃນສງັຄມົນຍິມົຢູ່ າງໝດົກ ື້ຽງ. 

ລກັສະນະຊາດຂອງການສກຶສາສງັຄມົນຍິມົບ ູ່ ພຽງແຕູ່ ເປັນບນັຫາຮ ບການ, ຫາກຍງັມທີງັເນ ື້ອໃນອກີດ ື້ວຍ, 
ດ ື້ວຍການໃຊ ື້ພາສາ ແລະ ຕວົອກັສອນຂອງຊາດ, ຈດິຕະສາດແຫູ່ ງຄວາມສາມກັຄຂີອງຊາດ, ຮກັຫອມສນັຕພິາບ, ເຄາົ
ລບົວດັທະນະທ າ ແລະ ຄວາມມ ື້ງມາດປາດຖະໜາຂອງຊາດຄ : ເອກະລາດ, ເປັນເຈ ົ ື້າຕນົເອງ ແລະ ສງັຄມົນຍິມົ. 

2.3. ສະພາບ ແລະ ຜນົງານຂອງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນໃນຊູ່ ວງປີ 1986-1995 :  
ໃນຊ ມປີຕ ູ່ ໜ ື້ານີ ື້ກ ຍງັຄງົສ ບຕ ູ່ ຖ ເອາົວຽກງານການສກຶສາເປັນໜື້າທີູ່ ໃຈກາງໃນການປະຕວິດັທາງດ ື້ານແນວ

ຄດິ ແລະ ວດັທະນະທ າ, ຕ ື້ອງເອາົໃຈໃສູ່ ເຖງີພາລະກດິການສກຶສາໃຫ ື້ຫ າຍຂ ື້ນກູ່ ວາເກົູ່ າອກີ ແລະ ຕ ື້ອງລງົທ ນໃສູ່ ວຽກ
ງານຢູ່ າງເໝາະສມົ. ເພ ູ່ ອໃຫ ື້ວຽກງານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນບນັລ ຕາມຈ ດປະສງົລະດບັຄາດໝາຍຕ ື້ອງໄດ ື້ເອາົໃຈໃສ
ບນັຫາດັູ່ ງລ ູ່ ມນີ ື້: 

 ຊ ກຍ ື້ການຮ ູ່ າຮຽນບ າລ ງວດັທະນະທ າ, ສ ື້ຊນົເຮດົໃຫ ື້ຊາວໜ ູ່ ມສ າເລດັການສກຶສາຂັ ື້ນປະຖມົໂດຍທົູ່ ວ
ໄປ. ສ າລບັຊາວໜ ູ່ ມຢ ູ່ ເຂດພ ດອຍຢູ່ າງຕ ູ່ າກ ູ່ ຕ ື້ອງໃຫ ື້ຈບົຫ ື້ອງປ.2 

 ຈດັຕັ ື້ງການຮ ູ່ າຮຽນດ ື້ວຍຫ າຍຮ ບການໂດຍໃຫ ື້ສອດຄູ່ ອງກບັເງ  ູ່ອນໄຂການຜະລດິ ແລະ ວຽກງານຂອງ
ຜ ື້ຮຽນ; ປະກອບຕ າລາແບບຮຽນ ແລະ ອ ປະກອນການຮຽນໃຫ ື້ພຽງພ ; ລະດມົຜ ື້ທີູ່ ມຄີວາມຮ ື້ໃນສງັຄມົປະກອບສູ່ ວນ
ເຂົ ື້າໃນການສດິສອນບ າລ ງວດັທະນະທ າ. 

 ສ າລບັຜ ື້ທີູ່ ມອີາຍ ແກູ່ ອາດຈະຈດັຕັ ື້ງຮຽນເປັນລະບນັຫາທີູ່ ມເີນ ື້ອໃນແທດເໝາະກບັວຽກງານຂອງເຂາົ
ເຈ ົ ື້າ. 

 ປັບປ ງ ແລະ ກ ູ່ ສ ື້າງໂຮງຮຽນບ າລ ງວດັທະນະທ າແບບລວມສ ນ ແລະ ໂຮງຮຽນບ າລ ງກ າມະກອນຊາວ
ນາທີູ່ ມຢີ ູ່ ໃນປະຈ ບນັໃຫ ື້ດກີູ່ ວາເກົູ່ າ, ຄດັເລ ອກຄນົມາຮຽນໃຫ ື້ຖ ກມາດຖານ ແລະ ໄດ ື້ຕາມຕວົເລກຄາດໝາຍ, ຈດັຕັ ື້ງ
ສດິສອນຮ ູ່ າຮຽນ ແລະ ລ ື້ຽງດ ໃຫ ື້ດ.ີ ຈດັຕັ ື້ງໂຮງຮຽນບ າລ ງວດັທະນະທ າແບບລວມສ ນຂັ ື້ນມດັທະຍມົ ແລະ ອ ດມົຢ ູ່
ສ ນກາງສ າລບັບ າລ ງພະນກັງານຫ ກັແຫ ູ່ ງຢ ູ່ ອ ື້ອມຂ ື້າງສ ນກາງ ແລະ ແຂວງ. 

 ປັບປ ງໂຮງຮຽນຊາວໜ ູ່ ມຊນົເຜົູ່ າທງັຮຽນທງັເຮດັທີູ່ ມແີລ ື້ວໃຫ ື້ດ,ີ ພ ື້ອມກນັນັ ື້ນກ ູ່ ຈດັຕັ ື້ງຂ ື້ນຕ ູ່ ມໃນບາງ
ບູ່ ອນທີູ່ ມເີງ  ູ່ອນໄຂໂດຍແມູ່ ນລດັລງົທ ນໄລຍະຕົ ື້ນແລ ື້ວໃຫ ື້ໂຮງຮຽນກ ື້ມຕນົເອງໃນການລ ື້ຽງດ ນກັຮຽນເທ ູ່ ອລະກ ື້າວ. 



 ຄະນະຊາວໜ ູ່ ມປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວຮບັຜດິຊອບຈດັຕັ ື້ງໜູ່ ວຍຕະລ ມບອນໄປເຂດພ ດອຍເພ ູ່ ອລບົ
ລ ື້າງຄວາມບ ູ່ ຮ ື້ໜງັສ ໃຫ ື້ຜ ື້ກ  ກຄ ນ, ສອນບ າລ ງວດັທະນະທ າໃຫ ື້ປະຊາຊນົ ແລະ ເຮດັໃຫ ື້ຊາວໜ ູ່ ມສ າເລດັການສກຶສາ
ຂັ ື້ນປະຖມົໂດຍທົູ່ ວໄປ. ຢ ູ່ ແຕູ່ ລະເມ ອງຈະຕ ື້ອງຈດັຕັ ື້ງໃຫ ື້ມຄີ ມດັທະຍມົ ຫ   ຄ ອ ດມົລະຫວູ່ າງ 10-12 ຄນົ ແຕູ່ ລະຕາ
ແສງກ ູ່ ຈດັຕັ ື້ງໃຫ ື້ມຄີ ມດັທະຍມົໜຶູ່ ງຄນົເພ ູ່ ອຮບັຜດິຊອບວຽກງານບ າລ ງວດັທະນະທ າ ແລະ ຊູ່ ວຍຄະນະພກັ ຄະນະກ າ
ມະການປົກຄອງໃນການກວດກາຊ ກຍ ື້ການຮ ູ່ າຮຽນບ າລ ງວດັທະນະທ າຢ ູ່ ໃນແຕູ່ ລະບ ື້ານ. ຄ ຈ ານວນນີ ື້ໃຫ ື້ນອນຢ ູ່ ໃນບນັ
ຊຄີ ຂອງລດັ. 

 ຕ ື້ອງຄົ ື້ນຄ ື້ວາ ແລະ ນ າສະເໜຕີ ູ່ ສະພາລດັຖະມນົຕກີູ່ ຽວກບັລະບອບນະໂຍບາຍຕູ່ າງໆ ຕ ູ່ ຜ ື້ສອນ ແລະ 
ຜ ື້ຮຽນເພ ູ່ ອຮບັປະກນັການປະຕບິດັລະດບັຄາດໝາຍດັູ່ ງກູ່ າວມານັ ື້ນ. 

 ຕ ື້ອງປ ກລະດມົຂນົຂວາຍມະຫາຊນົຢູ່ າງເປັນຂະບວນເພ ູ່ ອເຮດັສ າເລດັເປັນແຕູ່ ລະລະດບັຄາດໝາຍ 
ແລະ ແຕູ່ ລະເປົື້າໝາຍ. ຄະນະຊີ ື້ນ າການບ າລ ງວດັທະນະທ າ ແລະ ລບົລ ື້າງການກກຶໜງັສ ແຕູ່ ລະຂັ ື້ນມໜີ ື້າທີູ່ ຊູ່ ວຍສ ນ
ກາງ ແລະ ຊູ່ ວຍອ ານາດການປົກຄອງແຕູ່ ລະຂັ ື້ນໃນການຊີ ື້ນ າປະຕບິດັໜ ື້າທີູ່ ນີ ື້ ແລະ ໃຫ ື້ຖ ເອາົຂັ ື້ນເມ  ອງເປັນຈ ດຊີ ື້ນ າ
ວຽກງານສ າເລດັການສກຶສາຊັ ື້ນປະຖມົໂດຍທົູ່ ວໄປ ແລະ ການລບົລ ື້າງຄວາມບ ູ່ ຮ ື້ໜງັສ . 

 ຫ ກັສ ດໂຄງການ, ປ ື້ມຕ າລາແບບຮຽນ ແລະ ວທິສີດິສອນບ າລ ງວດັທະນະທ າຕ ື້ອງໃຫ ື້ກະທດັຮດັ, ມີ
ການສມົທບົຄວາມຮ ື້ວທິະຍາສາດພ ື້ນຖານກບັຄວາມຮ ື້ກູ່ ຽວກບັການຄ ື້ມຄອງເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ເຕກັນກິການຜະລດິ 
ແລະ ສາມາດນ າໃຊ ື້ຄວາມຮ ື້ທີູ່ ໄດ ື້ຮຽນເຂົ ື້າໃນວຽກງານ, ໃນການຜະລດິ ແລະ ໃນຊວີດິການເປັນຢ ູ່ . ສະເພາະການຮຽນ
ບ າລ ງວດັທະນະທ າຂັ ື້ນປະຖມົນັ ື້ນ, ກູ່ ອນອ ູ່ ນໝດົແມູ່ ນຕ ື້ອງຮບັປະກນັໃຫ ື້ຜ ື້ຮຽນອູ່ ານໄດ ື້ຂຽນເປັນ ແລະ ນ າໃຊ ື້ເລກຄ າ
ນວນ 4 ປະການໄດ ື້ຊ ານານພ ສມົຄວນ. 

ຜນົສ າເລດັຂອງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນແຕູ່ ປີ 1991-95:  
ນບັແຕູ່ ປີ 1986-1995 ເຫນັໄດ ື້ວູ່ າການລບົລ ື້າງຄວາມບ ູ່ ຮ ື້ໜງັສ  ແລະ ບ າລ ງຍກົລະດບັການສກຶສາໄດ ື້ມີ

ລກັສະນະຊ ດໂຊມ. ຈ ານວນຜ ື້ຮຽນຫ  ດລງົ, ໂຮງຮຽນບ າລ ງຫ າຍແຫູ່ ງໄດ ື້ຢ ດຕກິານສອນ, ທງັນີ ື້ກ ຍ ື້ອນວູ່ າສິູ່ ງແວດລ ື້ອມ
ທາງສງັຄມົມກີານປູ່ ຽນແປງ, ເນ ື້ອໃນ, ຮ ບແບບ ແລະ ວທິກີານຈດັຕັ ື້ງການຮຽນ-ການສອນບ ູ່ ສອດຄູ່ ອງກບັສະພາບ
ຄວາມເປັນຈງິ ແລະ ຄວາມຮຽກຮ ື້ອງຕ ື້ອງການຂອງຜ ື້ຮຽນ. ຈາກສະພາບບນັກາດັູ່ ງກູ່ າວພ ສງັລວມຜນົສ າເລດັໄດ ື້ດັູ່ ງນີ ື້: 

 ນ າໃຊ ື້ເງນິອ ດໜ ນຄ ອາສາສະໜກັ : 95.000.000 ກບີ. 
 ລບົລ ື້າງຄວາມບ ູ່ ຮ ື້ໜງັສ ໄດ ື້: 127.189 ຄນົ, ຍງິ 75.004 ຄນົ, ຊາຍ 52.185 ຄນົ. 
 ຈບົປະຖມົບ າລ ງໄດ ື້ : 96.617 ຄນົ, ຍງິ 44.028 ຄນົ, ຊາຍ 52.589 ຄນົ. 
 ເມ  ອງທີູ່ ປະກາດຈບົຊັ ື້ນປະຖມົບ າລ ງ: 3 ເມ  ອງ (ຫາດຊາຍຝອງ, ຈນັທະບ ລ,ີ ສໂີຄດ) 
 ສ ນຮຽນຮ ື້ຊ ມຊນົ: 8 ແຫູ່ ງ (ນະຄອນຫ ວງ, ຊຽງຂວາງ, ສາລະວນັ, ຈ າປາສກັ) 
 ຈບົມດັທະຍມົຕົ ື້ນ: 8.473 ຄນົ, ຍງິ 960 ຄນົ, ຊາຍ 7.513 ຄນົ. 
 ຈບົມດັທະຍມົຕອນປາຍ: 4.023 ຄນົ, ຍງິ 1.038 ຄນົ, ຊາຍ 2.985 ຄນົ. 



 ອບົຮມົວຊິາຊບີຂັ ື້ນພ ື້ນຖານໄດ ື້: 2.935 ຄນົ, ຍງິ 1.900 ຄນົ, ຊາຍ 1.035 ຄນົ 
2.4.  ສະພາບ ແລະ ຜນົງານຂອງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນໃນຊູ່ ວງປີ 1996-2010 : 

ສະຕະວດັທ ີXXI ເປັນຍ ກໂລກາພວິດັ, ຍ ກແຫູ່ ງຂ ື້ມ ນຂູ່ າວສານ, ການປະຕວິດັວທິະຍາສາດ-ເຕກັໂນໂລ
ຊມີລີກັສະນະກ ື້າວກະໂດດຂັ ື້ນຊຶູ່ ງມຄີວາມສ າຄນັໃຫຍູ່ ຫ ວງຕ ູ່ ການປູ່ ຽນແປງວຖິີຊວີດິຂອງສງັຄມົມະນ ດ. ທູ່ າອູ່ ຽງລວມ
ຂອງການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົທີູ່ ມກີານອງີໃສູ່ ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດນັ ື້ນຈະຖ ກຫ  ດຜູ່ ອນລງົແຕູ່ ຈະອີງໃສູ່
ມນັສະໝອງ ແລະ ສະຕປັິນຍາຂອງຄນົເປັນສິູ່ ງສ າຄນັ; ຈາກນັ ື້ນບນັດາປະເທດໃນໂລກຈຶູ່ ງສ ມໃສູ່ ພດັທະນາຊບັພະຍາ
ກອນມະນ ດໂດຍຖ ເອາົການສກຶສາເປັນປັດໄຈຕົ ື້ນຕ ໃນການສ ື້າງຄນົໃຫ ື້ມຄີວາມຮ ື້, ມຄີ ນສມົບນັ, ມສີ ຂະພາບແຂງແຮງ 
ແລະ ມຄີວາມຈະເລນີທາງດ ື້ານຈດິໃຈສາມາດນ າໃຊ ື້ວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊເີຂົ ື້າໃນການປົກປັກຮກັສາ ແລະ 
ສ ື້າງສາປະເທດຊາດ. 

ການພດັທະນາທາງດ ື້ານເສດຖະກດິ-ສງັຄມົໃນໄລຍະຜູ່ ານມາເຖີງວູ່ າໄດ ື້ຮບັຜນົສ າເລດັເປັນຢູ່ າງດຖີ ື້າທຽບ
ໃສູ່ ໄລຍະປົດປູ່ ອຍໃໝູ່ , ແຕູ່ ຖ ື້າທຽບໃສູ່ ບນັດາປະເທດໃນພາກພ ື້ນ ແລະ ສາກນົນັ ື້ນປະເທດເຮາົຍງັເປັນປະເທດດ ື້ອຍ
ພດັທະນາ, ພນົລະເມ ອງລາວໃນເຂດຊນົນະບດົຫູ່ າງໄກສອກຫ ກີທີູ່ ທ ກຍາກຍງັກວມອດັຕາສູ່ ວນເຖງີ 39%. ປະຊາຊນົ
ລາວຫ າຍກູ່ ວາ 80% ເປັນຊາວກະສກີອນຊຶູ່ ງສູ່ ວນຫ າຍໄດ ື້ເລີູ່ ມຫນັປູ່ ຽນຈາກການຜະລດິນ ື້ອຍກ ື້ມຕນົເອງແບບກະ
ແຈກກະຈາຍກ ື້າວສ ູ່ ການຜະລດິເປັນສນິຄ ື້າໃນຂັ ື້ນຕົ ື້ນ. ພ ື້ນຖານເສດຖະກດິແຫູ່ ງຊາດເຖີງແມູ່ ນວູ່ າໄດ ື້ຮບັການຂະ
ຫຍາຍຕວົແຕູ່ ບ ູ່ ທນັໜກັແໜື້ນ, ການສະສມົພາຍໃນຍງັຕ ູ່ າ, ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຕະຫ າດແລກປູ່ ຽນເຖີງແມູ່ ນວູ່ າໄດ ື້
ເປັນຕນົເປັນໂຕຂ ື້ນແຕູ່ ຍງັບ ູ່ ທນັກ ື້ວາງຂວາງ, ຜະລດິຕະພາບຂອງງານຍງັຕ ູ່ າ, ເສດຖະກດິການຄ ື້າ ແລະ ຕະຫ າດໄດ ື້ເລີູ່ ມ
ຕົ ື້ນຂະຫຍາຍຕວົຢ ູ່ ໃນຕວົເມ ອງ ແລະ ຂອບເຂດທີູ່ ມພີ ື້ນຖານໂຄງລູ່ າງທົູ່ ວເຖີງ; ວທິະຍາສາດ, ເຕກັນກິ, ເຕກັໂນໂລຊ,ີ 
ລະບບົການສກຶສາ ແລະ ສາທາລະນະສ ກກ ູ່ ຄູ່ ອຍໆ ຫນັປູ່ ຽນກ ື້າວໜື້າຂ ື້ນເທ ູ່ ອລະກ ື້າວ; ປະຊາຊນົບນັດາເຜົູ່ າສູ່ ວນໜຶູ່ ງ
ຍງັຖ ກຄອບງ  າຢູ່ າງໜກັໜູ່ ວງຈາກການເຊ ູ່ ອຖ ງມົງວາຍ. 

ແຕູ່ ເຖງີຢູ່ າງໃດກ ດພີວກເຮາົຍງັມຂີ ື້ສະດວກທີູ່ ເປັນພ ື້ນຖານ ແລະ ມຄີວາມສາມາດບົູ່ ມຊ ື້ອນໃນຫ າຍດ ື້ານ
ເປັນຕົ ື້ນ: ມຊີບັພະຍາກອນທ າມະຊາດອນັອ ດມົຮັູ່ ງມ,ີ ມທີີູ່ ຕັ ື້ງຢ ູ່ ໃຈກາງຂອງອະນ ພາກພ ື້ນທີູ່ ເປັນທາງຜູ່ ານສ າລບັການ
ພວົພນັແລກປູ່ ຽນທາງດ ື້ານເສດຖະກດິ, ການຄ ື້າ ແລະ ການທູ່ ອງທູ່ ຽວ. ພ ື້ອມກນັນັ ື້ນພວກເຮາົກ ມແີນວທາງນະໂຍບາຍ
ອນັຖ ກຕ ື້ອງທີູ່ ໄດ ື້ຮບັການສະໜບັສະໜ ນຊູ່ ວຍເຫ  ອຈາກບນັດາປະເທດເພ ູ່ ອນມດິ ແລະ ອງົການຈດັຕັ ື້ງສາກນົ; ປະເທດ
ມຄີວາມສະຫງບົ, ມພີ ື້ນຖານໂຄງລູ່ າງເສດຖະກດິ-ວດັທະນະທ າສງັຄມົ ແລະ ປະຊາຊນົບນັເຜົູ່ າມມີ ນເຊ ື້ອສາມກັຄເີປັນ
ປ ກແຜູ່ ນແໜື້ນໜາ. 

ຈາກສະພາບແວດລ ື້ອມສາກນົ, ສະພາວະຄວາມເປັນຈງິຂອງປະເທດເຮາົ ແລະ ສະພາບການພດັທະນາ
ການສກຶສາທີູ່ ກູ່ າວມາຂ ື້າງເທງິນັ ື້ນ. ກະຊວງສກຶສາທກິານຈຶູ່ ງກ ານດົແຜນພດັທະນາການສກຶສາເວົ ື້າລວມ ແລະ ເວົ ື້າສະ
ເພາະແມູ່ ນແຜນພດັທະນາການສກຶສານອກໂຮງຮຽນແຕູ່ ປີ 1996-2010, ດັູ່ ງມເີນ ື້ອໃນລະອຽດລ ູ່ ມນີ ື້: 



ການອບົຮມົວຊິາຊບີຂັ ື້ນພ ື້ນຖານ: ລດັຖະບານໄດ ື້ເອາົໃຈໃສູ່  ແລະ ຖ ເອາົເປັນວຽກງານບ ລມິະສດິໃນການພດັ
ທະນາຄ ນນະພາບຊວີດິຂອງປະຊາຊນົໃນການອບົຮມົການພດັທະນາທກັສະວຊິາຊບີຂັ ື້ນພ ື້ນຖານນອກໂຮງຮຽນຊງຶໃນ
ນັ ື້ນຍງັໄດ ື້ຮບັການຊູ່ ວຍເຫ  ອຈາກອງົການຕູ່ າງໆ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕູ່ າງປະເທດ. ດັູ່ ງມຜີນົງານຄ : ໃນໄລຍະຜູ່ ານມາໄດ ື້
ສ ື້າງຕັ ື້ງສ ນເຝິກອບົຮມົວຊິາຊບີຂັ ື້ນພ ື້ນຖານມ ີ8 ແຫູ່ ງ (ເມ  ອງຈນັທະບ ລ ີນະຄອນຫ ວງ, ເມ  ອງນ ື້າບາກ ແຂວງຫ ວງພະ
ບາງ, ເມ  ອງນາໝ ື້ ແຂວງອ ດມົໄຊ, ເມ  ອງບ ນເໜ ອ ແຂວງຜົ ື້ງສາລີ, ເມ  ອງວຽງໄຊ ແຂວງຫວົພນັ, ເມ  ອງໄຊຍະບ ລີ 
ແຂວງໄຊຍະບ ລ,ີ ເມ  ອງໝ ູ່ ນ ແຂວງວຽງຈນັ ແລະ ເມ ອງເລົູ່ າງາມ ແຂວງສາລະວນັ). ນອກຈາກນີ ື້ຍງັໄດ ື້ສ ື້າງຕັ ື້ງສ ນພດັ
ທະນາການສກຶສານອກໂຮງຮຽນຂັ ື້ນສ ນກາງ 1 ແຫູ່ ງ ( ຫ ກັ 8 ຖະໜນົທູ່ າເດ ູ່ ອ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ ) ແລະ ສ ນການ
ສກຶສານອກໂຮງຮຽນປະຈ າພາກ 2 ແຫູ່ ງ (ແຂວງຈ າປາສກັ ແລະ ຫ ວງພະບາງ). ວຊິາຊບີທີູ່ ໄດ ື້ເຝິກອບົຮມົມ:ີ ຕ ູ່ າຫ ກ, 
ຕດັຫຍບິ, ປ ງແຕູ່ ງອາຫານ, ເສມີສວຍ, ນວດແຜນບ ຮານ, ກ ູ່ ສ ື້າງ, ຊູ່ າງໄມ ື້, ລ ື້ຽງໄກູ່ , ລ ື້ຽງປາ, ປ ກຜກັ, ປ ກຕົ ື້ນໄມ ື້ໃຫ ື້
ໝາກ, ຝ ູ່ ນຊວີພິາບ, ປ ກເຫດັ ແລະ ອ ູ່ ນໆ ຊຶູ່ ງໄລຍະຜູ່ ານມາໄດ ື້ຈດັການເຝິກອບົຮມົວຊິາຊີບໃຫ ື້ກ ູ່ ມເປົື້າໝາຍໄດ ື້: 
33.891 ຄນົ, ຍງິ 18.567 ຄນົ, ຊາຍ 15.324 ຄນົ. 

IV. ວເິຄາະສະພາບບນັຫາຂອງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ:  
4.1. ດ ື້ານການຈດັການ ແລະ ການບ ລຫິານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ: 
4.1.1. ສິູ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການບ ລຫິານ ແລະ ການຈດັການ:  
ໃນປີ 1975, ປະເທດຊາດໄດ ື້ຮບັການປົດປູ່ ອຍໃນຂອບເຂດທົູ່ ວປະເທດ ແລະ ໄດ ື້ສະຖາປະນາເປັນ ສາທາລະ

ນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ. ຕັ ື້ງແຕູ່ ເວລານັ ື້ນເປັນຕົ ື້ນມານບັວູ່ າເປັນໄລຍະທີູ່ ຕ ື້ອງເອາົໃຈໃສູ່ ການກ ູ່ ສ ື້າງ ແລະ 
ພດັທະນາປະເທດຊາດ, ພກັ ແລະ ລດັຖະບານໄດ ື້ເຫນັຄວາມສ າຄນັຂອງການສກຶສາ, ໂດຍສະເພາະແມູ່ ນການ  ລບົ
ລ ື້າງຄວາມບ ູ່ ຮ ື້ໜງັສ  ແລະ ບ າລ ງວດັທະນະທ າ, ພ ື້ອມດຽວກນັນັ ື້ນ, ກະຊວງສກຶສາ, ກລິາ ແລະ ທ າມະການໄດ ື້ສ ື້າງຕັ ື້ງ
ກມົປະຊາສກຶສາ ແລະ ບ າລ ງວດັທະນະທ າ. 

ເພ ູ່ ອເປັນທດິທາງໃນການຈດັຕັ ື້ງປະຕບິດັ ນາຍກົລດັຖະມນົຕຈີ  ູ່ ງມຄີ າສັູ່ ງເລກທ ີ08/ນຍ ລງົວນັທ ີ14 ມງັກອນ 
1976 ວູ່ າດ ື້ວຍການປັບປ ງ ແລະ ຂະຫຍາຍວຽກງານປະຊາສກຶສາ ແລະ ບ າລ ງວດັທະນະທ າ. ເນ ື້ອໃນສ າຄນັຂອງຄ າສັູ່ ງ
ສະບບັນັ ື້ນພ ສະຫ  ບໄດ ື້ວູ່ າ: ປ ກລະດມົທົູ່ ວກອງທບັ, ທົູ່ ວປວງຊນົ, ເສມີຂະຫຍາຍຈດິໃຈຟົດຟ ື້ນປະຕວິດັ, ເດດັດູ່ ຽວ
ກວາດລ ື້າງໄພແຫູ່ ງຄວາມໂງູ່ຈ ື້າຫ ື້າຫ ງັ, ລບົລ ື້າງຄວາມບ ູ່ ຮ ື້ໜງັສ  ແລະ ບ າລ ງວດັທະນະທ າໃຫ ື້ໄດ ື້ຕາມລະດບັຄາດໝາຍ
ທີູ່ ສ ນກາງວາງອອກ. ທດິທາງ ແລະ ລະດບັຄາດໝາຍມຄີ : ການດ າເນນີວຽກງານປະຊາສກຶສາ ແລະ ບ າລ ງວດັທະນະ
ທ າໃນສະເພາະໜື້ານີ ື້ຕ ື້ອງເລັູ່ ງໃສູ່ ລບົຄວາມບ ູ່ ຮ ື້ໜງັສ  ແລະ ບ າລ ງວດັທະນະທ າໃຫ ື້ແກູ່ ພະນກັງານ ແລະ ສະມາຊກິພກັ
ເປັນຕົ ື້ນ. ໂດຍສະເພາະແມູ່ ນບນັດາຫາຍສະມາຊກິພດັທີູ່ ເປັນພະນກັງານ ແລະ ສະມາຊກິພກັທ ກຄນົທີູ່ ມອີາຍ ແຕູ່  50 
ປີລງົມາຊຶູ່ ງຍງັມລີະດບັການສກຶສາຕ ູ່ າຕ ື້ອງໄດ ື້ຮຽນ. ນອກຈາກນັ ື້ນ, ກ ູ່ ຍງັຕ ື້ອງຮບີຮ ື້ອນລບົລ ື້າງຄວາມບ ູ່ ຮ ື້ໜງັສ  ແລະ ບ າ
ລ ງການສກຶສາໃຫ ື້ແກູ່ ຊາວໜ ູ່ ມບນັດາເຜົູ່ າຜ ື້ທີູ່ ມອີາຍ ແຕູ່  15-45 ປິ. ພ ື້ອມກນັນັ ື້ນ, ກ ູ່ ຍງັຕ ື້ອງລະດມົທ ກຄນົທີູ່ ມອີາຍ ແກູ່
ແຕູ່ ຍງັມຄີວາມສາມາດຮຽນໄດ ື້ ແລະ ມຄີວາມສະໝກັໃຈໃຫ ື້ເຂົ ື້າຮ ູ່ າຮຽນຕ ູ່ ມອກີ. 



ໃນການປະຕບິດັວຽກງານຕວົຈງິ, ໃນວນັທ ີ7 ສງິຫາ 1979; ກອງປະຊ ມປະສມົລະຫວູ່ າງຄະນະປະຈ າສະພາ
ປະຊາຊນົສ ງສ ດ ແລະ ສະພາລດັຖະມນົຕ,ີ ກູ່ ຽວກບັວຽກງານການສກຶສາ, ໄດ ື້ມມີະຕຕິກົລງົແຕູ່ ງຕັ ື້ງຄະນະຊີ ື້ນ າຂະ
ບວນການລບົລ ື້າງຄວາມບ ູ່ ຮ ື້ໜງັສ  ແລະ ບ າລ ງວດັທະນະທ າຂັ ື້ນສ ນກາງ ແລະ ທື້ອງຖິູ່ ນ. 

ຄະນະຊີ ື້ນ າຂະບວນການລບົລ ື້າງຄວາມບ ູ່ ຮ ື້ໜງັສ  ແລະ ບ າລ ງວດັທະນະທ າໄດ ື້ແຕູ່ ງຕັ ື້ງຂ ື້ນເປັນ 3 ລະດບັຄ :  
1. ລະດບັສ ນກາງ: ປະກອບມ ີປະທານປະເທດ ເປັນຫວົໜື້າຄະນະ, ລດັຖະມນົຕວີູ່ າການກະຊວງສກຶສາທິ

ການ, ກລິາ ແລະ ທ າມະການ ເປັນຄະນະປະຈ າ, ທູ່ ານຫວົໜື້າກມົປະຊາສກຶສາ ແລະ ບ າລ ງວດັທະນະທ າ
ເປັນເຂລາ ແລະ ມຕີາງໜ ື້າກະຊວງ ແລະ ຕາງໜ ື້າຄະນະກ າມະການທຽບເທົູ່ າກະຊວງອ ື້ອມຂ ື້າງສ ນກາງ
ເປັນກ າມະການ. (ໃນເວລານັ ື້ນ, ທູ່ ານສ ພານ ວງົ ກ າມະການກມົການເມ ອງສ ນກາງພກັ, ປະທານປະເທດ, 
ປະທານສະພາປະຊາຊນົສ ງສ ດ, ປະທານສ ນກາງແນວລາວສ ື້າງຊາດ ທງັເປັນປະທານຄະນະຊີ ື້ນ າຂະບວນ
ການລບົລ ື້າງຄວາມບ ູ່ ຮ ື້ໜງັສ  ແລະ ບ າລ ງວດັທະນະທ າຂັ ື້ນສ ນກາງ) 

2. ລະດບັແຂວງ: ປະກອບດ ື້ວຍປະທານປົກຄອງແຂວງເປັນປະທານ, ຫວົໜື້າພະແນກສກຶສາປະຈ າແຂວງເປັ
ນຮອງປະທານ, ພະນກັງານພະແນກການອ ື້ອມຂ ື້າງແຂວງເປັນກ າມະການ. 

3. ລະດບັເມ ອງ: ປະທານປົກຄອງເມ ອງເປັນປະທານ, ຫວົໜື້າການສກຶສາປະຈ າເມ  ອງເປັນຮອງປະທານ 
ແລະ ພະນກັງານໃນຫ ື້ອງການຕູ່ າງໆ ຂອງເມ ອງເປັນກ າມະການ. 
ໜື້າທີູ່ ລວມຂອງຄະນະດັູ່ ງກູ່ າວມຄີ : 
 ເປີດຂະບວນການປາບຄວາມໂງູ່ຈ ື້າຫ ື້າຫ ງັຢູ່ າງກ ື້ວາງຂວາງ, ປ ກລະດມົກ າລງັແຮງສງັລວມ

ຂອງທົູ່ ວພກັ, ທົູ່ ວປວງຊນົ, ເຮດັໃຫ ື້ພາລະກດິລບົລ ື້າງຄວາມບ ູ່ ຮ ື້ໜງັສ ໃຫ ື້ພີູ່ ນ ື້ອງຮູ່ ວມຊາດບນັດາຊນົຊາດ
ໄປເຖງີໄຊຊະນະຢູ່ າງໄວວາ. 
 ເພີ ື້ມທະວກີານນ າພາວຽກງານບ າລ ງວດັທະນະທ າເພ ູ່ ອຍກົລະດບັຄວາມຮ ື້ທາງດ ື້ານວດັທະ

ນະທ າໃຫ ື້ພະນກັງານ, ສະມາຊກິພກັ, ພະນກັງານ ແລະ ປະຊາຊນົຜ ື້ອອກແຮງງານບນັດາເຜົູ່ າໃຫ ື້ນບັມ ື້ນບັ
ສ ງຂ ື້ນ. ຕົ ື້ນຕ ແມູ່ ນພະນກັງານຫ ກັແຫ ູ່ ງນ າພາ, ໃນກ າລງັປະກອບອາວ ດ ແລະ ຊາວໜ ູ່ ມກ າມະກອນຊາວ
ທີູ່ ພວມປະຕບິດັໜ ື້າທີູ່ . 

ຈາກການຈດັຕັ ື້ງປະຕບິດັມະຕຄິ າສັູ່ ງດັູ່ ງກູ່ າວວຽກງານທີູ່ ໄດ ື້ປະຕບິດັຕວົຈງິຈ ານວນໜຶູ່ ງມດີັູ່ ງນີ ື້: 
 ທ ກໆ ສ ານກັງານອງົການ, ໂຮງຈກັໂຮງງານ, ກອງທະຫານ, ທ ກໆ ແຂວງຕະຫ ອດເຖີງພ ື້ນ

ຖານປະຊາຊນົ, ຄະນະຮບັຜດິຊອບວຽກງານການລບົລ ື້າງຄວາມບ ູ່ ຮ ື້ໜງັສ  ແລະ ບ າລ ງວດັທະນະທ າແຕູ່
ລະຂັ ື້ນໄດ ື້ເກບັ ແລະ ລວບລວມຂ ື້ມ ນສະຖຕິລິະດບັການສກຶສາຂອງພະນກັງານ, ນກັຮບົ, ກ າມະກອນ, 
ພາລະກອນ ແລະ ປະຊາຊນົໃນອຂບເຂດຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົ; ຈາກນັ ື້ນຈ ຶູ່ ງໄດ ື້ຄົ ື້ນຄ ື້ວາ, ຊ ກຍ ື້, 
ຈດັຕັ ື້ງການຮຽນ-ການສອນ ເພ ູ່ ອລບົລ ື້າງຄວາມບ ູ່ ຮ ື້ໜງັສ  ແລະ ບ າລ ງການສກຶສາດ ື້ວຍວທິກີານອນັເໝາະ
ສມົກບັສະພາບຕວົຈງິ. 



 ຕັ ື້ງໜ ື້າປັບປ ງ ແລະ ຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນບ າລ ງວດັທະນະທ າທ ກຂັ ື້ນໃຫ ື້ດຂີ ື້ນເພ ູ່ ອຍກົລະດບັ
ການສກຶສາໃຫ ື້ແກູ່ ພະນກັງານ, ສະມາຊກິພກັ ແລະ ຊາວໜ ູ່ ມຢ ູ່ ຊນົນະບດົໃຫ ື້ນບັມ ື້ນບັສ ງຂ ື້ນ. 
 ສະເພາະສ ານກັງານອງົການຈດັຕັ ື້ງຂອງລດັຖະບານ, ກະຊວງ, ອງົການທຽບເທົູ່ າ ແລະ ໂຮງ

ຈກັໂຮງງານກ ູ່ ໄດ ື້ຈດັການຮຽນປະຈ າທີູ່ ຢູ່ າງແຂງແຮງ, ຄະນະຮບັຜດິຊອບແຕູ່ ລະບູ່ ອນແຕູ່ ລະຂັ ື້ນໄດ ື້ຕັ ື້ງໜ ື້
າໃນການຈດັຕັ ື້ງນ າພາການຮ ູ່ າຮຽນຈຶູ່ ງຮບັປະກນັເຮດັໃຫ ື້ການຮ ູ່ າຮຽນເປັນຂະບວນລຽນຕດິ, ສະໝ ູ່ າສະເ
ໜ.ີ 
 ລດັຖະບານໄດ ື້ຕກົລງົໃຫ ື້ເອາົຕອນບູ່ າຍຂອງວນັອງັຄານ ແລະ ພະຫດັແຕູ່ ເວລາ  14 ໂມງ

ເຖງີ 17 ໂມງຕາມໂມງລດັຖະການເປັນເວລາບ າລ ງວດັທະນະທ າ. ທ ກສ ານກັງານອງົການໄດ ື້ເອາົໃຈໃສູ່ ປະ
ຕບິດັຕາມເວັ ື້ນເສຍແຕູ່ ມວີຽກງານທີູ່ ຈ າເປັນ ຫ   ກ ລະນພີເິສດຈຶູ່ ງບ ູ່ ໄດ ື້ຮຽນ. ນອກຈາກນັ ື້ນ, ຍງັມຫີ າຍອງົ
ການຈດັຕັ ື້ງໄດ ື້ເອາົເວລານອກໂມງການຮ ູ່ າຮຽນຕ ູ່ ມ. ໃນຂະບວນການບ າລ ງວດັທະນະທ າໃຫ ື້ພະນກັງານທີູ່

ຜູ່ ານມາປະກດົມບີາງອງົການຈດັຕັ ື້ງຂອງລດັຫ າຍອງົການມຜີນົງານດເີດັູ່ ນເຊັູ່ ນ: ກອງກ າລງັປະກອບອາວ ດ
ປື້ອງກນັຊາດ ປື້ອງກນັຄວາມສະຫງບົສ ກ, ກະຊວງສາທາລະນະສ ກ, ກະຊວງອ ດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ ື້າ
, ກະຊວງກະສກີ າປູ່ ໄມ ື້ ແລະ ຊນົລະປະທານ ແລະ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ກລິາ ແລະ ທ າມະການ. 
 ສ າລບັບນັດາຜ ື້ນ າ, ຂັ ື້ນສ ນກາງ, ຂັ ື້ນແຂວງຖື້າບ ູ່ ມເີງ  ູ່ອນໄຂໄປຮຽນຢ ູ່ ໂຮງຮຽນບ າລ ງວດັທະ

ນະທ າກ ໄດ ື້ຊບັຊ ື້ອນເອາົຄ ໄປສອນປະຈ າສະເພາະພ ື້ອມທງັຮບັປະກນັໃຫ ື້ໄດ ື້ຮຽນຢູ່ າງໜ ື້ອຍອາທດິລະ 6 
ຊົູ່ ວໂມງ.  
 ໄດ ື້ຕັ ື້ງໜ ື້າ ແລະ ລງົທ ນໃນການກ ູ່ ສ ື້າງຄ ປະຊາສກຶສາ ແລະ ບ າລ ງວດັທະນະທ າ. ຄ ປະຊາ

ສກຶສາບ ູ່ ພຽງແຕູ່ ສອນຢ ູ່ ໃນບ ື້ານຂອງຕນົເອງແຕູ່ ຍງັໄດ ື້ໄປຊູ່ ວຍສອນຢ ູ່ ບ ື້ານໃກ ື້ຄຽງທີູ່ ບ ູ່ ມຄີ ສອນ. ບ ື້ານໃດ
ທີູ່ ມວີດັກ ໄດ ື້ລະດມົໃຫ ື້ພະສງົສ າມະເນນເປັນຄ ສອນຊູ່ ວຍ; ພ ື້ອມດຽວກນັນັ ື້ນອ ານາດການປົກຄອງ, ປະ
ຊາຊນົໄດ ື້ເອາົໃຈໃສູ່ ດ ແລ ແລະ ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ ື້ແກູ່ ຄ ສອນເປັນຢູ່ າງດ.ີ 
 ໃນໄລຍະພກັປະຈ າປີສກົຮຽນ 1976-77 ແລະ 1977-78 ນກັຮຽນສາມນັ, ນກັຮຽນນກັ

ສກຶສາໃນໂຮງຮຽນອາຊວີະສກຶສາຕູ່ າງໆ ຕັ ື້ງແຕູ່ ລະດບັ ປ.5 ຂ ື້ນໄປໄດ ື້ຕະຫ  ມບອມເປັນຄ ສອນປະຊາສກຶ
ສາເພ ູ່ ອລບົລ ື້າງຄວາມບ ູ່ ຮ ື້ໜງັສ . 
ຜູ່ ານຂະບວນການສ ື້ຊນົເພ ູ່ ອລບົລ ື້າງຄວາມບ ູ່ ຮ ື້ໜງັສ  ແລະ ບ າລ ງວດັທະນະທ າທີູ່ ເປັນຂະບວນຢູ່ າງຟົດຟ ື້ນ

ຄ ໄດ ື້ກູ່ າວມາຂ ື້າງເທງີນັ ື້ນ, ແຕູ່ ລະແຂວງຈຶູ່ ງໄດ ື້ຈດັຕັ ື້ງພທິເີພ ູ່ ອປະກາດລບົລ ື້າງຄວາມບ ູ່ ຮ ື້ໜງັສ ພາຍໃນແຂວງຂອງຕວົຢູ່ າງ
ເປັນທາງການ ແລະ ຮອດທ ື້າຍເດ ອນທນັວາປີ 1984 ກ ູ່ ສາມາດປະກາດລບົລ ື້າງຄວາມບ ູ່ ຮ ື້ໜງັສ ໃນຂອບເຂດທົູ່ ວປະ
ເທດ. 

ເນ ູ່ ອງຈາກສະພາບຄວາມເປັນມາຂອງວຽກງານການລບົລ ື້າງຄວາມບ ູ່ ຮ ື້ໜງັສ  ແລະ ບ າລ ງວດັທະນະທ າໃນ
ໄລຍະເບ ື້ອງຕົ ື້ນຂອງການພດັທະນາປະເທດຊາດຫ ງັສງົຄາມ ແລະ ຜູ່ ານກອງປະຊ ມຄົ ື້ນຄ ື້ວາວທິະຍາສາດການສກຶສາຈຶູ່ ງ



ເຫນັວູ່ າວຽກງານລບົລ ື້າງຄວາມບ ູ່ ຮ ື້ໜງັສ  ແລະ ບ າລ ງວດັທະນະທ າມຄີວາມຈ າເປັນຈະຕ ື້ອງໄດ ື້ປັບປ ງເນ ື້ອໃນຫ ກັສ ດໃ
ໝູ່ , ປັບປ ງຮ ບແບບວທິກີານໃຫ ື້ເໝາະສມົກບັສະພາບຕວົຈງິ, ວທິ ີແລະ ແບບແຜນການດ າລງົຊວີດິຂອງປະຊາຊນົບນັ
ດາເຜົູ່ າທີູ່ ແທ ື້ຈງິ, ພ ື້ອມດຽວກນັນັ ື້ນລດັຖະບານກ ມຄີ າສັູ່ ງໃຫ ື້ກະຊວງສກຶສາປັບປ ງເນ ື້ອໃນຫ ກັສ ດຂອງການສກຶສາຄ ນໃ
ໝູ່ . 

ກມົປະຊາສກຶສາ ແລະ ບ າລ ງວດັທະນະທ າຈ ຶູ່ ງໄດ ື້ສກຶສາຮ ບແບບ, ວທິກີານ, ເນ ື້ອໃນຫ ກັສ ດ, ປ ື້ມແບບ
ຮຽນ, ການພດັທະນາຫ ກັສ ດ ແລະ ສ ູ່ ການຮຽນ-ການສອນປະເພດຕູ່ າງໆ ຕະຫ ອດຮອດການບ ລຫິານ ແລະ ການພດັ
ທະນາບ ກຄະລາກອນຂັ ື້ນຕູ່ າງໆ ທີູ່ ເຮດັວຽກງານການລບົລ ື້າງຄວາມບ ູ່ ຮ ື້ໜງັສ  ແລະ ບ າລ ງວດັທະນະທ າ ນ າບນັດາປະ
ເທດເພ ູ່ ອນບ ື້ານໃກ ື້ຄຽງ ແລະ ບນັດາປະເທດຕູ່ າງໆ ໃນພາກພ ື້ນ ເອເຊຍ-ປາຊຟີີກ. ຈາກນັ ື້ນ, ກມົປະຊາສກຶສາ ແລະ ບ າ
ລ ງວດັທະນະທ າຈ ຶູ່ ງໄດ ື້ປັບປ ງຍ ດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ວທິກີານເພ ູ່ ອເຮດັໃຫ ື້ວຽກງານການລບົລ ື້າງຄວາມບ ູ່ ຮ ື້ໜງັ
ສ  ແລະ ບ າລ ງວດັທະນະທ າ ແທດເໝາະກບັສະພາບຕວົຈງິຂອງປະຊາຊນົບນັດາເຜົູ່ າໂດຍເອາົການອບົຮມົວຊິາຊບີຄອບ
ຄ ູ່ ໄປກບັການລບົລ ື້າງຄວາມບ ູ່ ຮ ື້ໜງັສ  ແລະ ຍກົລະດບັການສກຶສາ. ການດ າເນນີຕາມນະໂຍບາຍໃໝູ່ ດັູ່ ງກູ່ າວນີ ື້ໄດ ື້ເຮດັ
ແບບຄູ່ ອຍເປັນຄູ່ ອຍໄປ, ເຮດັໄປນ າ ຮ ູ່ າຮຽນໄປນ າປັບປ ງແກ ື້ໄຂໄປພ ື້ອມ, ຈນົເຊ ູ່ ອໄດ ື້ວູ່ ານະໂຍບາຍດດັູ່ ງກູ່ າວມນັໄດ ື້
ກາຍເປັນຄວາມຕ ື້ອງການຂອງສງັຄມົແລ ື້ວຈຶູ່ ງໄດ ື້ປັບປູ່ ຽນເປັນທາງການຄ : ກະຊວງສ ກສາທກິານໄດ ື້ອອກຂ ື້ຕກົລງົສະ
ບບັເລກທ ີ319/ສສ/93, ລງົວນັທ ີ23 ມຖີ ນາ 1993 ວູ່ າດ ື້ວຍການຈດັຕັ ື້ງ ແລະ ພາລະບດົບາດຂອງຫ ື້ອງການກະຊວງ 
ແລະ ກມົຕູ່ າງໆ ທີູ່ ສງັກດັໃນກະຊວງສກຶສາທກິານ. ຈາກນັ ື້ນ, ກມົປະຊາສກຶສາ ແລະ ບ າລ ງວດັທະນະທ າຈ ຶູ່ ງປູ່ ຽນມາ
ເປັນກມົການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ຢູ່ າງເປັນທາງການ. ໜື້າທີູ່ ຕົ ື້ນຕ ກ ູ່ ຄ : ລບົລ ື້າງຄວາມບ ູ່ ຮ ື້ໜງັສ , ອບົຮມົວຊິາຊບີຂັ ື້ນ
ພ ື້ນຖານ ແລະ ຍກົລະດບັການສກຶສາໃຫ ື້ແກູ່ ພະນກັງານ ແລະ ປະຊາຊນົບນັດາເຜົູ່ າ. 

ນບັແຕູ່ ນັ ື້ນມາ, ກມົການສກຶສານອກລະບບົໂຮງຮຽນຈຶູ່ ງໄດ ື້ເອາົໃຈໃສູ່ ພດັທະນາບ ກຄະລາກອນທີູ່ ເຮດັໜ ື້າ
ທີູ່ ຈດັຕັ ື້ງປະຕບິດັວຽກງານການສກຶສານອກລະບບົໂຮງຮຽນໃນທ ກລະດບັ, ພດັທະນາຮ ບແບບການ-ການສອນໄປຕາມ
ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ ແລະ ລດັຖະບານໂດຍສະເພາະແມູ່ ນແນວທາງການສກຶສາໃນໄລຍະໃໝູ່ , ພດັທະນາກດິ
ຈະກ າຕູ່ າງໆ ຂອງວຽກງານການສກຶສານອກລະບບົໂຮງຮຽນໃຫ ື້ແທດເໝາະກກບັສະພາບເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ 
ຄວາມມ ື້ງມາດປາດຖະໜາຂອງປະຊາຊນົບນັດາເຜົູ່ າ. ພ ື້ອມດຽວກນັນັ ື້ນ, ກ ໄດ ື້ປັບປ ງການຈດັຕັ ື້ງທ ກລະດບັເພ ູ່ ອໃຫ ື້ມີ
ຄວາມສອດຄູ່ ອງ ແລະ ມຄີວາມສາມາດຈດັຕັ ື້ງປະຕບິດັໜ ື້າທີູ່ ວຽກງານດັູ່ ງກູ່ າວນັ ື້ນໃຫ ື້ປະສບົຜນົສ າເລດັຕາມແນວທາງ 
ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງສ ນກາງພກັ ແລະ ລດັຖະບານທີູ່ ກ ານດົອອກ. 

ເພ ູ່ ອເຮດັໃຫ ື້ວຽກງານການສກຶສາທງັໃນ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນບນັລ ຕາມຈ ດປະສງົລະດບັຄາດໝາຍທີູ່ ກ າ
ນດົໄວ ື້, ໃນວນັທ ີ04/02/1997 ນາຍກົລດັຖະມນົຕແີຫູ່ ງສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ, ສະບບັເລກ
ທ ີ12/ນຍ, ໄດ ື້ອອກດ າລດັວູ່ າດ ື້ວຍການແຕູ່ ງຕັ ື້ງຄະນະກ າມາທກິານແຫູ່ ງຊາດກູ່ ຽວກບັການສກຶສາຂັ ື້ນພ ື້ນຖານເພ ູ່ ອທ ກ
ຄນົຊຶູ່ ງປະກອບດ ື້ວຍ: 



o ຂັ ື້ນສ ນກາງ: ຊຶູ່ ງປະກອບດ ື້ວຍທູ່ ານກ າມະການກມົການເມ ອງສ ນກາງພກັ, ປະທານຄະນະຊີ ື້ນ າການ
ພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນ ດເປັນປະທານ, ທູ່ ານລດັຖະມນົຕວີູ່ າການກະຊວງສກຶສາທກິານ ເປັນ
ຮອງປະທານ, ກ າມະການປະກອບດ ື້ວຍ ທູ່ ານຮອງປະທານສ ນກາງແນວລາວສ ື້າງຊາດ ທູ່ ານຮອງເລ
ຂາຄະນະບ ລຫິານງານສ ນກາງຊາວໜ ູ່ ມປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ, ທູ່ ານຮອງປະທານສ ນກາງສະຫະພນັ
ແມູ່ ຍງິລາວ, ເປັນກ າມະການທງັເປັນເລຂານ ການປະກອບດ ື້ວຍທູ່ ານຫວົໜື້າກມົສາມນັ/ອະນ ບານສກຶ
ສາ ແລະ ຫວົໜື້າກມົການສກຶສານອກລະບບົໂຮງຮຽນ. 

o ຂັ ື້ນແຂວງ: ກ າແພງນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ ແລະ ເຂດພເິສດ: ປະກອບດ ື້ວຍທູ່ ານເຈ ົ ື້າແຂວງ, ເຈ ົ ື້າຄອງ
ກ າແພງນະຄອນ ແລະ ຫວົໜື້າເຂດພເິສດ ເປັນປະທານ, ທູ່ ານຫວົໜື້າພະແນກສກຶສາປະຈ າແຂວງ, 
ກ າແພງນະຄອນ ແລະ ເຂດພເິສດ ເປັນຮອງປະທານທງັເປັນຜ ື້ປະຈ າການ, ທູ່ ານຮອງປະທານແນວ
ລາວສ ື້າງຊາດ, ຮອງເລຂາຄະນະບ ລຫິານງານຊາວໜ ູ່ ມ, ຮອງປະທານສະຫະພນັແມູ່ ຍງິແຂວງ ກ າ
ແພງນະຄອນ ແລະ ເຂດພເິສດເປັນກ າມະການ. 

o ຂັ ື້ນເມ  ອງ: ປະກອບດວຍ ທູ່ ານເຈ ົ ື້າເມ  ອງເປັນປະທານ, ທູ່ ານຫວົໜື້າຫ ື້ອງການສກຶສາປະຈ າເມ  ອງ
ເປັນຮອງປະທານທງັເປັນຜ ື້ປະຈ າການ, ທູ່ ານຮອງປະທານແນວລາວສ ື້າງຊາດ, ຮອງເລຂາຄະນະບ ລິ
ຫານງານຊາວໜ ູ່ ມ, ທູ່ ານຮອງປະທານສະຫະພນັແມູ່ ຍງິເມ  ອງເປັນກ າມະການ. 

 ພາລະບດົບາດສດິໜ ື້າທີູ່ :  
 ຄະນະກ າມາທກິານຂັ ື້ນສ ນກາງ: 
- ຊີ ື້ນ າການປະຕບິດັແຜນການຍ ດທະສາດການສກຶສາຂັ ື້ນພ ື້ນຖານເພ ູ່ ອທ ກຄນົ. 
- ຊີ ື້ນ າການປະສານງານລະຫວູ່ າງອ ານາດການປົກຄອງ ແລະ ຂະແໜງການຕູ່ າງໆ ທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງເພ ູ່ ອ

ເຮດັໃຫ ື້ວຽກງານສ າເລດັຕາມລະດບັຄາດໝາຍ. 
- ປ ກລະດມົຂນົຂວາຍການປະກອບສູ່ ວນອ ປະຖ າ, ຊູ່ ວຍເຫ  ອວດັຖ -ອ ປະກອນທນຶຮອນຈາກປະຊາ

ຊນົບນັດາຊັ ື້ນຄນົພາຍໃນປະເທດຕະຫ ອດເຖີງການກ ື້ຢ ມ ແລະ ການຊູ່ ວຍເຫ  ອລ ື້າຈາກສາກນົເຂົ ື້າ
ໃນການຈດັການສກຶສາຂັ ື້ນພ ື້ນຖານເພ ູ່ ອທ ກຄນົ. 

- ຕດິຕາມ, ກວດກາ, ປະເມນີຜນົການປະຕບິດັວຽກງານຕວົຈງິເປັນແຕູ່ ລະໄລຍະ 
 ຄະນະກ າມາທກິານຂັ ື້ນແຂວງ, ກ າແພງນະຄອນວຽງຈນັ ແລະ ເຂດພເິສດ: 
- ຊີ ື້ນ າການປະຕບິດັແຜນການກູ່ ຽວກບັການສກຶສາຂັ ື້ນພ ື້ນຖານເພ ູ່ ອທ ກຄນົທີູ່ ຄະນະກ າມາທກິານຂັ ື້ນ

ສ ນກາງວາງອອກ. 
- ຊີ ື້ນ າການປະສານງານລະຫວູ່ າງອ ານາດປົກຄອງກບັຂະແໜງການທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງພາຍໃນແຂວງ, ກ າ

ແພງນະຄອນ ແລະ ເຂດພເິສດເພ ູ່ ອເຮດັໃຫ ື້ວຽກງານດ າເນນີເປັນລະບບົປົກກະຕ.ິ 



- ປ ກລະດມົການປະກອບສູ່ ວນອ ປະຖ າຊູ່ ວຍເຫ  ອເປັນວດັຖ , ອ ປະກອນ, ແຮງງານ, ທນຶຮອນຈາກ
ປະຊາຊນົບນັດາຊັ ື້ນຄນົພາຍໃນແຂວງ, ກ າແພງນະຄອນ ແລະ ເຂດພເິສດເພ ູ່ ອຈດັຕັ ື້ງປະຕບິດັການ
ສກຶສາຂັ ື້ນພ ື້ນຖານເພ ູ່ ອທ ກຄນົພາຍໃນເຂດຂອງຕນົໃຫ ື້ປະກດົເປັນຈງິ. 

- ຊ ກຍ ື້ຕດິຕາມຂະບວນການປະຕບິດັວຽກງານຕວົຈງິໃຫ ື້ສ າເລດັຜນົຕາມຄາດໝາຍ 
- ລາຍງານການປະຕບິດັວຽກງານໃຫ ື້ຄະນະກ າມາທກິານຂັ ື້ນສ ງການເປັນແຕູ່ ລະ 3 ເດ ອນ, 6 ເດ ອນ 

ແລະ ປະຈ າປີ. 
 ຄະນະກ າມາທກິານຂັ ື້ນເມ  ອງ: 
- ຊີ ື້ນ າການປະຕບິດັແຜນການສກຶສາຂັ ື້ນພ ື້ນຖານເພ ູ່ ອທ ກຄນົທີູ່ ຄະນະກ າມາທກິານຂັ ື້ນແຂວງ, ກ າ

ແພງນະຄອນ ແລະ ເຂດພເິສດ ວາງອອກໃຫ ື້ປະກດົຜນົເປັນຈງິ. 
- ປ ກລະດມົການປະກອບສູ່ ວນອ ປະຖ າຊູ່ ວຍເຫ  ອເປັນວດັຖ , ອ ປະກອນ, ແຮງງານທນຶຮອນຈາກປະ

ຊາຊນົບນັດາຊັ ື້ນຄນົພາຍໃນເມ ອງເພ ູ່ ອຈດັຕັ ື້ງປະຕບິດັການສກຶສາຂັ ື້ນພ ື້ນຖານເພ ູ່ ອທ ກຄນົພາຍໃນ
ເມ ອງຂອງຕນົໃຫ ື້ປະກດົເປັນຈງິ. 

- ສງັລວມສະພາບການປະຕບິດັແຜນການ, ສງັເກດຕລີາຄາຜນົໄດ ື້ຮບັ ແລະ ຂ ື້ຄງົຄ ື້າງໃຫ ື້ຄະນະກ າມາ
ທກິານຂັ ື້ນແຂວງ, ກ າແພງນະຄອນ ແລະ ເຂດພເິສດເປັນແຕູ່ ລະ 3 ເດ ອນ. 

ສ າງານນາຍກົລດັຖະມນົຕໄີດ ື້ອອກກ າລດັວູ່ າດ ື້ວຍການຈດັຕັ ື້ງ ແລະ ການເຄ ູ່ ອນໄຫວຂອງຄະນະກ າມາທິ
ການແຫູ່ ງຊາດກູ່ ຽວກບັການສກຶສາເພ ູ່ ອທ ກຄນົຂັ ື້ນສ ນກາງ, ສະບບັເລກທ ີ228/ນຍ, ລງົວນັທ ີ03/10/2006 ຊຶູ່ ງປະ
ກອບດ ື້ວຍ: ທູ່ ານຮອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ,ີ ຜ ື້ປະຈ າການລດັຖະບານເປັນປະທານ, ທູ່ ານລດັຖະມນົຕວີູ່ າການກະຊວງ
ສກຶສາທກິານ, ທູ່ ານລດັຖະມນົຕີຊູ່ ວຍການກະຊວງການເງນິ, ທູ່ ານຮອງປະທານຄະນະກ າມະການແຜນການ ແລະ 
ການລງົທນຶເປັນຮອງປະທານ. ທູ່ ານຮອງຫວົໜື້າຈດັຕັ ື້ງສ ນກາງພກັ, ທູ່ ານລດັຖະມນົຕຊີູ່ ວຍວູ່ າການກະຊວງສາທາລະ
ນະສ ກ, ຖະແຫ ງຂູ່ າວ/ວດັທະນະທ າ, ກະສກີ າປູ່ າໄມ ື້, ແຮງງານ/ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ, ທູ່ ານຮອງປະທານສ ນກາງແນວ
ລາວສ ື້າງຊາດ, ທູ່ ານຮອງເລຂາສ ນກາງຊາວໜ ູ່ ມປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວເປັນກ າມະການ ແລະ ທູ່ ານລດັຖະມນົຕຊີູ່ ວຍ
ວູ່ າການກກະຊວງສກຶສາທກິານ (ຜ ື້ຊີ ື້ນ າກອງເລຂາ) ເປັນກ າມະການ ແລະ ເປັນເລຂາທກິານ. 

ຄະນະກ າມາທກິານແຫູ່ ງຊາດກູ່ ຽວກບັການສກຶສາເພ ູ່ ອທ ກຄນົມກີງົຈກັຊູ່ ວຍວຽກງຂອງຕນົເອີ ື້ນວູ່ າ: 
“ກອງເລຂາ” ຊຶູ່ ງປະກອບດ ື້ວຍ: ທູ່ ານຫວົໜື້າກມົສາມນັສກຶສາ ເປັນຫວົໜື້າທງັເປັນຜ ື້ປະສານງານແຫູ່ ງຊາດ, ທູ່ ານຫວົ
ໜື້າກມົແຜນການ ແລະ ການຮູ່ ວມມ  ເປັນຮອງຫວົໜື້າທງັເປັນຮອງຜ ື້ປະສານງານແຫູ່ ງຊາດ, ທູ່ ານຫວົໜື້າ/ຮອງຫວົໜື້າ
ກມົການເງນິ ເປັນຮອງທງັເປັນຮອງຜ ື້ປະສານງານແຫູ່ ງຊາດ. ທູ່ ານຫວົໜື້າ/ຮອງຫວົໜື້າກມົການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ, 
ກມົສ ື້າງຄ , ກມົອາຊວີະສກຶສາ ແລພ ການສກຶສາຊັ ື້ນສ ງ, ກມົສກຶສາພາກເອກະຊນົ, ກມົຈດັຕັ ື້ງ/ພະນກັງານ, ຫວົໜື້າ/
ຮອງຫວົໜື້າອ ານວຍການ ສວສ, ທູ່ ານເລຂາຄະນະກ າມາທກິານລາວເພ ູ່ ອອ ຍແນດສະໂກ ແລະ ທູ່ ານຜ ື້ອ ານວຍການສ ນ
ສະຖຕິ ິແລະ ເຕກັໂນໂລຊຂີູ່ າວສານການສກຶສາເປັນກ າມະການ. 



ຄະນະກ າມາທກິານແຫູ່ ງຊາດກູ່ ຽວກບັການສກຶສາເພ ູ່ ອທ ກຄນົມໜີ ື້າທີູ່ ຕົ ື້ນຕ ູ່ ຄ : 
 ພຈິາລະນາຮບັຮອງເອາົແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຕູ່ າງໆ ເພ ູ່ ອປະຕບິດັແຜນປະຕບິດັແຜນ
ງານແຫູ່ ງຊາດ ການສກຶສາເພ ູ່ ອທ ກຄນົໃນແຕູ່ ລະໄລຍະ. 
 ສະເໜລີດັຖະບານເພ ູ່ ອປັບປ ງກດົໝາຍ ຫ   ນຕິກິ າອ ູ່ ນໆ ທີູ່ ຈ າເປັນໃຫ ື້ແກູ່ ການສກຶສາເພ ູ່ ອທ ກຄນົ. 
 ເປັນໃຈກາງໃນການຊີ ື້ນ າ, ປະສານງານກບັບນັດາກະຊວງ, ອງົການທຽບເທົູ່ າ ແລະ ອງົການປົກຄອງ
ທ ື້ອງຖິູ່ ນຂັ ື້ນຕູ່ າງໆ ແລະ ພວົພນັຮູ່ ວມມ ກບັຕູ່ າງປະເທດເພ ູ່ ອຜນັຂະຫຍາຍແຜນປະຕບິດັງານແຫູ່ ງຊາດ
ການສກຶສາເພ ູ່ ອທ ກຄນົ. 
 ປ ກລະດມົຂນົຂວາຍການລງົທ ນຂອງພາກເອກະຊນົທງັພາຍໃນ ແລະ ຕູ່ າງປະເທດເຂົ ື້າໃນການສກຶສາ
ຂັ ື້ນພ ື້ນຖານເພ ູ່ ອທ ກຄນົ.  
ສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕໄີດ ື້ອອກຂ ື້ຕກົລງົຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕວີູ່ າດ ື້ວຍການແຕູ່ ງຕັ ື້ງຄະນະກ າມະ

ການກູ່ ຽວກບັການສກຶສາເພ ູ່ ອທ ກຄນົຂັ ື້ນແຂວງ, ສະບບັເລກທ ີ121/ນຍ, ລງົວນັທ ີ22/10/2007 ຊຶູ່ ງປະກອບດ ື້ວຍ: 
ທູ່ ານຮອງເຈ ົ ື້າແຂວງ ເປັນປະທານ. ທູ່ ານຫວົໜື້າພະແນກສກຶສາປະຈ າແຂວງ, ພະແນກການເງນິແຂວງ, ພະແນກແຜນ
ການ ແລະ ການລງົທນຶແຂວງເປັນຮອງປະທານ. ທູ່ ານຫວົໜື້າພະແນກສາທາລະນະສ ກແຂວງ, ພະແນກແຮງງານ ແລະ 
ສະຫວດັດີການສງັຄມົແຂວງ, ພະແນກວດັທະນະທ າແຂວງ, ພະແນກກກະສກີ າ-ປູ່ າໄມ ື້ແຂວງ, ທູ່ ານປະທານແນວ
ໂຮມແຂວງ, ທູ່ ານປະທານສະຫະພນັແມູ່ ຍງິແຂວງ, ທູ່ ານເລຂາຊາວໜ ູ່ ມປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວແຂວງ ເປັນກ າມະການ 
ແລະ ທູ່ ານຮອງຫວົໜື້າພະແນກສກຶສາປະຈ າແຂວງ (ຜ ື້ຮບັຜດິຊອບສາຍສາມນັ) ເປັນເລຂາຄະນະ. 

ຄະນະກ າມະການຂັ ື້ນແຂວງມໜີ ື້າທີູ່ ຊີ ື້ນ າໃນການສ ື້າງ ແລະ ຮບັຮອງແຜນການຂັ ື້ນແຂວງ ແລະ ຕດິຕາມ
ການຈດັຕັ ື້ງປະຕບິດັແຜນການການສກຶສາເພ ູ່ ອທ ກຄນົຂັ ື້ນແຂວງ, ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການຕອບສະໜອງງບົປະ
ມານ ແລະ ຊບັພະຍາກອນ ແລະ ປ ກລະດມົຂນົຂວາຍແຫ ູ່ ງທນຶຈາກອງົການຈດັຕັ ື້ງສງັຄມົເພ ູ່ ອບນັລ ຄາດໝາຍຂອງ
ແຜນການ. 

ຄະນະກ າມະການຂັ ື້ນແຂວງມກີອງເລຂາຂອງຕນົຊຶູ່ ງມບີດົບາດໃນການເປັນເສນາທກິານໃຫ ື້ແກູ່ ຕົນໃນ
ການຊີ ື້ນ ານ າພາການສ ື້າງແຜນການ, ການຈດັຕັ ື້ງປະຕບິດັ ແລະ ການຕດິຕາມປະເມນີຜນົເປັນແຕູ່ ລະໄລຍະທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ
ກບັການຈດັຕັ ື້ງແຜນການຂັ ື້ນແຂວງ ແລະ ຂັ ື້ນເມ  ອງ. ກອງເລຂາປະກອບດ ື້ວຍ: ທູ່ ານຮອງຫວົໜື້າພະແນກສກຶສາປະຈ າ
ແຂວງ (ຜ ື້ຊີ ື້ນ າສາຍສາມນັສກຶສາ) ເປັນຫວົໜື້າ. ທູ່ ານຫວົໜື້າຂະແໜງສາມນັ ເປັນຮອງ. ທູ່ ານຫວົໜື້າຂະແໜງສະຖິຕ-ິ
ແຜນການ, ການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ, ພດັທະນາຄ  ແລະ ການເງນິ ເປັນກ າມະການ. 

ສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີໄດ ື້ອອກຂ ື້ຕກົລງົຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕວີູ່ າດ ື້ວຍການແຕູ່ ງຕັ ື້ງຄະນະກ າ
ມະການກູ່ ຽວກບັການສກຶສາເພ ູ່ ອທ ກຄນົຂັ ື້ນເມ  ອງ, ສະບບັເລກທ ີ122/ນຍ, ລງົວນັທີ 22/10/2007 ຊຶູ່ ງປະກອບ
ດ ື້ວຍ: ທູ່ ານເຈ ົ ື້າເມ  ອງ ເປັນປະທານ. ທູ່ ານຫວົໜື້າຫ ື້ອງການສກຶສາປະຈ າເມ  ອງ, ຫື້ອງການເງນິເມ  ອງ ແລະ ຫື້ງການ
ແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶເມ ອງ ເປັນຮອງປະທານ. ທູ່ ານຫວົໜື້າຫ ື້ອງການສາທາລະນະສ ກເມ ອງ, ຫື້ອງການແຮງ



ງານ-ສະຫວດັດກີານສງັຄມົເມ ອງ, ຫື້ອງການວດັທະນະທ າເມ  ອງ, ຫື້ອງການກະສກີ າ-ປູ່ າໄມ ື້ເມ  ອງ, ທູ່ ານແນວໂຮມ
ເມ ອງ, ທູ່ ານປະທານສະຫະພນັແມູ່ ຍງິເມ  ອງ, ທູ່ ານເລຂາຊາວປະຊາຊນົປະຕວິດັເມ  ອງເປັນກ າມະການ ແລະ ທູ່ ານຮອງ
ຫວົໜື້າຫ ື້ອງການສກຶສາປະຈ າເມ  ອງ (ຜ ື້ຮບັຜດິຊອບສາມນັສກຶສາ) ເປັນເລຂາຄະນະ. 

ຄະນະກ າມະການຂັ ື້ນເມ  ອງມໜີ ື້າທີູ່ ນ າພາການຈດັຕັ ື້ງປະຕບິດັແຜນການການສກຶສາເພ ູ່ ອທ ກຄນົຂັ ື້ນເມ  ອງ, 
ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການຕອບສະໜອງງບົປະມານ ແລະ ຊບັພະຍາກອນ ແລະ ປ ກລະດມົຂນົຂວາຍແຫ ູ່ ງທນຶ
ຈາກອງົການຈດັຕັ ື້ງສງັຄມົເພ ູ່ ອບນັລ ຄາດໝາຍຂອງແຜນການ. 

ຄະນະກ າມະການຂັ ື້ນເມ  ອງມກີອງເລຂາຂອງຕນົຊຶູ່ ງມບີດົບາດໃນການເປັນເສນາທກິານໃຫ ື້ແກູ່ ຕນົໃນ
ການຊີ ື້ນ ານ າພາການສ ື້າງແຜນການ, ການຈດັຕັ ື້ງປະຕບິດັ ແລະ ການຕດິຕາມປະເມນີຜນົເປັນແຕູ່ ລະໄລຍະທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ
ກບັການຈດັຕັ ື້ງແຜນການຂັ ື້ນເມ  ອງ. ກອງເລຂາຂອງຄະນະປະກອບດ ື້ວຍ: ທູ່ ານຮອງຫວົໜື້າຫ ື້ອງການສກຶສາປະຈ າ
ເມ  ອງ (ຜ ື້ຮບັຜດິຊອບສາຍສາມນັ) ເປັນຫວົໜື້າ. ທູ່ ານຫວົໜື້າໜູ່ ວຍງານສາມນັເປັນຮອງ. ທູ່ ານຫວົໜື້າໜູ່ ວຍງານສະຖິ
ຕ-ິແຜນການ, ການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ, ພດັທະນາຄ  ແລະ ການເງນິເປັນກ າມະການ. 

ເພ ູ່ ອເປັນທດິທາງໃນການດ າເນນີວຽກງານ, ກມົການສກຶສານອກໂຮງຮຽນໄດ ື້ປັບປ ງໜ ື້າທີູ່ , ພາລະບດົ
ບາດ, ກ ານດົຍ ດທະສາດ ແລະ ນະໂຍບາຍໃໝູ່ ໃຫ ື້ສອດຄູ່ ອງກບັການປະຕຮິ ບລະບບົການສກຶສາແຫູ່ ງຊາດ, ຖ ເອາົການ
ພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນ ດເປັນວຽກງານບ ລມິະສດິ, ສ ື້າງຄນົລາວໃຫ ື້ເປັນພນົລະເມ ອງທີູ່ ດ,ີ ມກີານສກຶສາ, ມີ
ຄວາມຮ ື້, ມວີຊິາຊບີ, ມຄີວາມສາມາດປະດດິສ ື້າງ ແລະ ມຄີ ນສມົບດັສນິທ າອນັປອດໃສ. ເພ ູ່ ອຕອບສະໜອງທູ່ ວງທູ່ າ
ໃນການຫນັເປັນອ ດສາຫະກ າທນັສະໄໝເທ ູ່ ອລະກ ື້າວ ແລະ ເປັນປັດໃຈພ ື້ນຖານຂອງການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັ
ຄມົໃຫ ື້ຍ ນຍງົ. 

4.1.2. ໂຄງສ ື້າງການບ ລຫິານຂອງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ: 
ໃນວນັທ ີ2 ທນັວາ 1975 ປະເທດເຮາົໄດ ື້ຮບັການປົດປູ່ ອຍໃນຂອບທົູ່ ວປະເທດ ແລະ ໄດ ື້ສະຖາປະນາ

ເປັນສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ, ພກັ ແລະ ລດັຖະບານໄດ ື້ເຫນັຄວາມສ າຄນັຂອງວຽກງານການ  
ສກຶສາຈຶູ່ ງໄດ ື້ສ ື້າງຕັ ື້ງກະຊວງສກຶສາ, ກລິາ ແລະ ທ າມະການເພ ູ່ ອຮບັຜດິຊອບວຽກງານສກຶສາໃນຂອບເຂດທົູ່ ວປະເທດ. 

ເພ ູ່ ອເຮດັໃຫ ື້ວຽກງານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນໄດ ື້ຮບັການປະຕບິດັຢູ່ າງວູ່ ອງໄວ, ຕອບສະໜອງຄວາມ
ຕ ື້ອງການຂອງທ ື້ອງຖິູ່ ນ, ແກ ື້ໄຂສະພາບບນັຫາໄດ ື້ຢູ່ າງທນັການ, ສາມາດໃຊ ື້ປະໂຫຍດຈາກຊບັພະຍາກອນທີູ່ ອ ດມົສມົ
ບ ນອນັມຢີ ູ່ ໃນແຕູ່ ລະທ ື້ອງຖິູ່ ນທງັເປັນການພດັທະນາຄວາມສາມາດໃນການບ ລຫິານ, ໃນການຈດັຂະບວນການຮຽນຮ ື້
ທີູ່ ມຄີ ນນະພາບຈຶູ່ ງຈ າເປັນຈະຕ ື້ອງມກີານແບູ່ ງໜ ື້າທີູ່  ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນການຈດັການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ
ຈາກສ ນກາງລງົສ ູ່ ທ ື້ອງຖິູ່ ນ, ຈາກຝູ່ າຍອ ານວຍການໄປສ ູ່ ຜ ື້ປະຕບິດັ ແລະ ຈາກອງົການລດັຖະບານໄປສ ູ່ ເອກະຊນົ ແລະ 
ຊ ມຊນົ. 

ການບ ລຫິານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນຢ ູ່ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ. 



ໄດ ື້ແບູ່ ງເປັນ 2 ລະດບັຄ : ລະດບັມະຫາພາກ ແລະ ລະດບັຈ ລະພາກ. 
 ການບ ລຫິານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນລະດບັມະຫາພາກ: ໝາຍເຖີງການບ ລຫິານລະດບັສ ນ

ກາງຄ : ກະຊວງສກຶສາ, ກລິາ ແລະ ທ າມະການ (ກມົປະຊາສກຶສາ ແລະ ບ າລ ງວດັທະນະທ າ). 
 ກມົປະຊາສກຶສາ ແລະ ບ າລ ງວດັທະນະທ າ: ໄດ ື້ກ າເນດີຂ ື້ນພ ື້ອມກບັກະຊວງສກຶສາ, ກລິາ ແລະ 

ທ າມະການ, ຊຶູ່ ງແມູ່ ນທູ່ ານ ທອງສ ີອນິທະພມົ ເປັນຫວົໜື້າກມົ (1975-1982), ໃນເວລານັ ື້ນ
ກມົປະຊາສກຶສາ ແລະ ບ າລ ງວດັທະນະທ າມ ີ2 ພະແນກ: ພະແນກບ ລຫິານ ແລະ ພະແນກວິ
ຊາການ, ມໜີ ື້າທີູ່ ຫ ກັຄ ລບົລ ື້າງຄວາມບ ູ່ ຮ ື້ໜງັສ  ແລະ ບ າລ ງຍກົລະດບັການສກຶສາໃຫ ື້ພະນກັງານ
, ທະຫານ, ຕ າຫ ວດ ແລະ ປະຊາຊນົບນັດາເຜົູ່ າໄດ ື້ມກີານສກຶສາສ ງຂ ື້ນ. 

ເພ ູ່ ອໃຫ ື້ວຽກງານປະຊາສກຶສາ ແລະ ບ າລ ງວດັທະນະທ າກະທດັຮດັຈ ຶູ່ ງມຄີ າສັູ່ ງຂອງລດັຖະມນົຕກີະຊວງ
ສກຶສາ, ກລິາ ແລະ ທ າມະການ, ສະບບັເລກທ ີ 171/ສສ.ຫກ.83, ລງົວນັທ ີ27 ເດ ອນມງັກອນ ປີ 1983, ວູ່ າດ ື້ວຍ
ການປັງປ ງກມົປະຊາສກຶສາ ແລະ ບ າລ ງວດັທະນະທ າຄ ນໃໝູ່ ໂດຍມທີູ່ ານ ພນັສ ີອະໄພ ເປັນຫວົໜື້າກມົ (1983-?) ມ ີ
3 ພະແນກສງັລວມກວດກາ, ພະແນກປະຊາສກຶສາ ແລະ ພະແນກບ າລ ງສກຶສາຊຶູ່ ງໜ ື້າທີູ່ ຫ ກັກ ຄ ເຮດັວຽກປະຊາສກຶສາ 
ແລະ ບ າລ ງສກຶສາ. 

+ ກມົການສກຶສານອກລະບບົໂຮງຮຽນ: ເພ ູ່ ອເຮດັໃຫ ື້ຂະບວນການລບົລ ື້າງຄວາມບ ູ່ ຮ ື້ໜງັສ  ແລະ ບ າລ ງ
ວດັທະນະທ າສະໜອງນະໂຍບາຍໃໝູ່  ກະຊວງສກຶສາທກິານຈຶູ່ ງໄດ ື້ອອກຂ ື້ຕກົລງົ, ສະບບັເລກທ ີ319/ສສ.93, ລງົວນັ
ທ ີ23 ມຖີ ນາ 1993 ວູ່ າດ ື້ວຍການຈດັຕັ ື້ງ ແລະ ພາລະບດົບາດຂອງຫ ື້ອງການ ແລະ ກມົຕູ່ າງໆ ທີູ່ ສງັກດັໃນກະຊວງສກຶ
ສາທກິານ. ຈາກນັ ື້ນກມົປະຊາສກຶສາ ແລະ ບ າລ ງວດັທະນະທ າຈ ຶູ່ ງປູ່ ຽນມາເປັນ ກມົການສກຶສານອກລະບບົໂຮງຮຽນ. 
ໂຄງຮູ່ າງການຈດັຕັ ື້ງຂອງກມົໄດ ື້ແບູ່ ງອອກເປັນ 3 ພະແນກຄ : ພະແນກບ ລຫິານ ແຜນການ ແລະ ໂຄງການ, ພະແນກ
ລບົລ ື້າງຄວາມບ ູ່ ຮ ື້ໜງັສ  ແລະ ພະແນກຍກົລະດບັການສກຶສາ ແລະ ວຊິາຊບີຊ ູ່ ງມ ີທູ່ ານ ທອງວນັ ສ ກສະຫວດັ ເປັນ
ຫວົໜື້າກມົ (      )  ແລະ ຕ ູ່ ມາແມູ່ ນທູ່ ານ ແສງທອງ ນ ລນິທາ ເປັນຫວົໜື້າກມົ (19?. ເຖງີປັດຈ ບນັ). ໜື້າທີູ່ ຂອງກມົ
ການສກຶສານອກລະບບົໂຮງຮຽນ: ສະໜອງການສກຶສາຂັ ື້ນພ ື້ນຖານນອກລະບບົໂຮງຮຽນໃຫ ື້ກ ູ່ ມເປົື້າໝາຍຢູ່ າງທົູ່ ວເຖີງ. 
ຍກົລະດບັການສກຶສາໃຫ ື້ພະນກັງານ, ກ າລງັປື້ອງກນັຊາດ ແລະ ປື້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ. ອບົຮມົວຊິາຊບີຂັ ື້ນພ ື້ນຖານ
ໃຫ ື້ແກູ່ ປະຊາຊນົ ແລະ ຊາວໜ ູ່ ມຜ ື້ສນົໃຈໃຫ ື້ສ ງຂ ື້ນ. ປັບປ ງຄ ນນະພາບການສກຶສານອກລະບບົໂຮງຮຽນໃຫ ື້ສ ງຂ ື້ນ 
ແລະ ຊີ ື້ນ າ, ຄ ື້ມຄອງສ ນການສກຶສານອກລະບບົໂຮງຮຽນຂັ ື້ນຕູ່ າງໆ. 

+ ກມົການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ: ສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕໄີດ ື້ອອກສ າເລດັ, ສະບບັເລກທ ີ62/ນຍ, 
ລງົວນັທ ີ07/4/2008 ວູ່ າດ ື້ວຍການຈດັຕັ ື້ງ ແລະ ການເຄ ູ່ ອນໄຫວຂອງກະຊວງສກຶສາທກິານ, ຈາກນັ ື້ນກມົການສກຶສາ
ນອກລະບບົໂຮງຮຽນຈຶູ່ ງໄດ ື້ປູ່ ຽນເປັນ “ ກມົການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ “ ໂຄງປະກອບກງົຈກັຂອງການສກຶສານອກໂຮງ
ຮຽນປະກອບມ ີ4 ພະແນກການຄ : ພະແນກບ ລຫິານ, ພະແນກລບົລ ື້າງຄວາມບ ູ່ ຮ ື້ໜງັສ , ພະແນກບ າລ ງຍກົລະດບັ
ການສກຶສາ ແລະ ພະແນກສົູ່ ງເສມີການສກຶສາຊ ມຊນົ. ກມົການສກຶສານອກໂຮງຮຽນມຄີວາມຮບັຜດິຊອບໃນການປະ



ຕບິດັໜ ື້າທີູ່ ຂອງການຄ ື້ມຄອງລດັຕາມກດົໝາຍຂອງລດັຖະບານ, ດ າລດັວູ່ າດ ື້ວຍການຈດັຕັ ື້ງ ແລະ ການເຄ ູ່ ອນໄຫວ
ຂອງກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ຂ ື້ກດົຕູ່ າງໆ ຂອງກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ຍງັມໜີ ື້າທີູ່ ດັູ່ ງນີ ື້: ຜນັຂະຫຍາຍແນວທາງ
, ແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍຂອງພກັ-ລດັຖະບານ, ມະຕຄິ າສັູ່ ງ, ແຜນການ, ຂ ື້ກ ານດົລະບຽບຕູ່ າງໆ ຂອງກະຊວງສກຶ
ສາທກິານມາເປັນຍ ດທະສາດ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ. ສະໜອງການສກຶສາຂັ ື້ນພ ນຖານ
ໃນຮ ບແບບນອກໂຮງຮຽນໃຫ ື້ແກູ່ ປະຊາຊນົກ ູ່ ມເປົື້າໝາຍໃຫ ື້ໄດ ື້ຢູ່ າງທົູ່ ວເຖີງ. ດ າເນນີການບ າລ ງຍກົລະດບັການສກຶສາ
ທຽບເທົູ່ າໃຫ ື້ພະນກັງານ, ທະຫານ, ຕ າຫ ວດ, ຊາວໜ ູ່ ມ, ຜ ື້ຖ ກຂ ມຂງັ ແລະ ຜ ື້ທີູ່ ສນົໃຈ. ສົູ່ ງເສມີການເຝິກອບົຮມົວຊິາ
ຊບີຂັ ື້ນພ ື້ນຖານ ແລະ ພ ມປັນຍາທ ື້ອງຖິູ່ ນໃຫ ື້ແກູ່ ປະຊາຊນົ, ຊາວໜ ູ່ ມ, ແມູ່ ຍງິໃນຊນົນະບດົ ເພ ູ່ ອພດັທະນາຄ ນນະ
ພາບຊວີດິ. ສົູ່ ງເສມີການສກຶສາທາງໄກ, ການສກຶສາຕາມອດັທະຍາໄສ ແລະ ການສກຶສາຮ ບແບບອ ູ່ ນໆ, ເພ ູ່ ອເປັນການ
ເປີດໂອກາດໃຫ ື້ແກູ່ ປະຊາຊນົບນັດາເຜົູ່ າໄດ ື້ຮບັຮ ື້ ແລະ ສກຶສາຢູ່ າງຕ ູ່ ເນ ູ່ ອງຕະຫ ອດຊວີດ. ຮບັຜດິຊອບຊີ ື້ນ າ, ຄ ື້ມຄອງ
ມະຫາພາກສ ນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນຕູ່ າງໆ ເຊັູ່ ນ: ສ ນພດັທະນາການສກຶສານອກໂຮງຮຽນໃນລະດບັມະຫາວທິະ
ຍາໄລເປີດ; ເພ ູ່ ອຮບັໃຊ ື້ໃຫ ື້ແກູ່ ການສກຶສາຕະຫ ອດຊີວດິ. ກ ູ່ ສ ື້າງ ແລະ ເຝິກອບົຮມົບ ກຄະລາກອນດ ື້ານການສກຶສາ
ນອກໂຮງຮຽນ ແລະ ຄ ື້ມຄອງພະນກັງານດັູ່ ງກູ່ າວໂດຍຜູ່ ານມາການຈດັຕັ ື້ງຂອງພະແນກສກຶສາປະຈ າແຂວງ ແລະ ນະ
ຄອນຫ ວງວຽງຈນັ. ຄົ ື້ນຄ ື້ວາ, ວໄິຈຮ ບແບບ ແລະ ວທິກີານໃນການດ າເນນີການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ, ພ ື້ອມທງັສ ື້າງ
ຄວາມເຂັ ື້ມແຂງ ແລະ ສົູ່ ງເສມີຄ ນນະພາບຊີວດິໃຫ ື້ແກູ່ ຊ ມຊນົ. ປັບປ ງ ແລະ ສ ື້າງຖານຂ ື້ມ ນເພ ູ່ ອອ ານວຍຄວາມສະ
ດວກໃຫ ື້ແກູ່ ການວາງແຜນ ແລະ ພດັທະນາການສກຶສານອກໂຮງຮຽ. ຊີ ື້ນ າ, ຊ ກຍ ື້ການປະຕບິດັ, ຄ ື້ມຄອງ, ນເິທດ, 
ຕດິຕາມ, ປະເມນີຜນົ ເພ ູ່ ອຍກົສ ງຄ ນນະພາບການສກຶສານອກໂຮງຮຽນໃຫ ື້ສ ງຂ ື້ນເທ ູ່ ອລະກ ື້າວ. ປະສານກບັກມົຕູ່ າງໆ 
ຂອງກະຊວງສກຶສາທກິານ, ຂະແໜງການທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ, ອງົການປົກຄອງທ ື້ອງຖິູ່ ນ, ອງົການຈດັຕັ ື້ງມະຫາຊນົ ແລະ ຊ ມ
ຊນົໃນດ ື້ານການຈດັການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ພວົພນັ ແລະ ຮູ່ ວມມ ກບັອງົການຈດັລດັ, ອງົການຈດັຕັ ື້ງສາກນົ 
ແລະ ອງົການຈດັຕັ ື້ງເອກະຊນົ ເພ ູ່ ອປະຕບິດັແຜນການ ແລະ ໂຄງການການສກຶສານອກໂຮງຮຽນຕາມການມອບໝາຍ
ຂອງລດັຖະມນົຕກີະຊວງສກຶສາທກິານ. 

+ສ ນພດັທະນາການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ: ໂຄງປະກອບກງົຈກັຂອງສ ນພດັທະນາການສກຶສານອກໂຮງ
ຮຽນປະກອບດ ື້ວຍ 5 ຂະແໜງການດັູ່ ງນີ ື້: ຂະແໜງບ ລຫິານ, ຂະແໜງວໄິຈ ແລະ ວຊິາການ, ຂະແໜງສົູ່ ງເສມີວຊິາຊບີ
ຂັ ື້ນພ ື້ນຖານ, ຂະແໜງສົູ່ ງເສມີການສກຶສາສ າລບັເພດຍງິ ແລະ ຂະແໜງເທກັໂນໂລຊກີານສກຶສານອກໂຮງຮຽນ. ສ ນ   
ພດັທະນາການສກຶສານອກໂຮງຮຽນມຄີວາມຮບັຜດິຊອບໃນການປະຕບິດັໜ ື້າທີູ່ ການຄ ື້ມຄອງລດັຕາມກດົໝາຍຂອງ
ລດັຖະບານ, ດ າລດັວູ່ າດ ື້ວຍການຈດັຕັ ື້ງ ແລະ ການເຄ ູ່ ອນໄຫວຂອງກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ຂ ື້ກ ານດົຕູ່ າງໆ ຂອງ
ກມົການສກຶສານອກໂຮງຮຽນມໜີ ື້າທີູ່ ດັູ່ ງນີ ື້: ຜນັຂະຫຍາຍແນວທາງແຜນນະໂຍບາຍຂອງພກັ-ລດັຖະບານ, ມະຕຄິ າສັູ່ ງ
, ແຜນການ, ຂ ື້ກ ານດົລະບຽບຕູ່ າງໆ ຂອງກະຊວງສກຶສາທກິານມາເປັນຍ ດທະສາດ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການການສກຶ
ສານອກໂຮງຮຽນຂອງສ ນພດັທະນາການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ. ຄົ ື້ນຄ ື້ວາວໄິຈເພ ູ່ ອພດັທະນາວຊິາການການສກຶສານອກ
ໂຮງຮຽນ, ບ ກຄະລາກອນລວມທງັຫ ກັສ ດສ ູ່ ການຮຽນ-ການສອນອ ປະກອນ ແລະ ສ ູ່  



  
 ໂຄງການຫ ກັສ ນປະກອບດ ື້ວຍວຊິາຫ ກັ9ວຊິາຄ : 1 ຄະນດິສາດ, 2 ຟີຊກິສາດ, 3 ເຄມສີາດ, 4 ຊວີະສາດ, 5 
ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ, 6 ພ ມສາດ, 7 ປະຫວັດສາດ, 8 ໜ ື້າທີູ່ ພົນລະເມ ອງ ແລະ , 9 ວິຊາຊີບຂັ ື້ນພ ື້ນຖານ
(36ເລ ູ່ ອງ)ໃຊ ື້ເວລາຮຽນທງັໝດົ 800 ຊົູ່ ວໂມງ, ຫາກຈະພດັທະນາໃຫ ື້ທຽບເທົູ່ າຫ ກັສ ດສ າລບັພະນກັງານກ ູ່ ຈະຕ ື້ອງມີ
ຫ ກັສ ດທີູ່ ຮຽນເພີູ່ ມເຕມີອກີຢູ່ າງໜ ື້ອຍ 800 ຊົູ່ ວໂມງຈຶູ່ ງຈະເທົູ່ າກນັກນັ.  

4.3.2.3. ຫ ກັສ ດບ າລ ງຍກົລະດບັການສກຶສາຊັ ື້ນມດັທະຍມົຕົ ື້ນແລະປາຍສ າລບັພະນກັງານ: ເປັນຫ ກັສ ດທີູ່

ຈດັການຮຽນ-ການສອນໃຫ ື້ກັບພະະນກັງານຂອງລັດເຊັູ່ ນ: ທະຫານ, ຕ າຫ ວດ, ຊາວໜ ມແລະ ລດັຖະກອນ ທີູ່

ປະຕບິດັໃນສ ານກັງານຕູ່ າງໆເພຶູ່ ອໃຫ ື້ມຄີວາມຮ ື້ທຽບເທົູ່ າມດັທະຍມົສກຶສາຕອນຕົ ື້ນແລະຕອນປາຍແລະສາມາດນ າຜນົ
ການຮຽນໄປຮຽຕ ູ່ ໄດ ື້.  

ໂຄງສ ື້າງຫ ກັສ ດປະກອບດ ື້ວຍວຊິາຫ ກັໃນແຕູ່ ລະຊັ ື້ນດັູ່ ງນີ ື້: 
 ລະດບັມດັດທະຍມົຕອນຕົ ື້ນ: (ທຽບເທົູ່ າ ມ.1, ມ.2, ມ.3) ມວີຊິາ: 1ຄະນດິສາດ(ພຶດຊະຄະນິດແລະ

ເລຂາຄະນດິ), 2 ພາສາລາວແລະວນນະຄະດີ, 3 ວທິະຍາສາດທ າມະຊາດ(ຟີຊກິ,ເຄມ,ີຊີວະສາດ), 4
ວທິະຍາສາດສງັຄມົ(ພ ມສາດ,ປະຫວດັສາດ)ແລະ5ພາສາຕູ່ າງປະເທດ(ສະເພາະພ ື້ນທີູ່ ທີູ່ ຈ າເປັນ) ໃຊ ື້ເວລາ
ຮຽນທງັໝດົ1.696 ຊົູ່ ວໂມງ.  

 ລະດບັມດັທະຍມົຕອນປາຍ(ທຽບເທົູ່ າ ມ.4, ມ.5, ມ.6) ມວີຊິາ: 1ຄະນດິສາດ, 2ຟີຊກິສາດ, 3ເຄມສີາດ, 4
ຊວິະສາດ, 5ພາສາລາວແລະວນັນະຄະດ,ີ 6ພ ມສາດ, 7ປະຫວດັສາດ, ແລະ 8ພາສາຕູ່ າງປະເທດ(ສະເພາະ
ພ ື້ນທີູ່ ທີູ່ ຈ າເປັນ)ໃຊ ື້ເວລາຮຽນທງັໝດົ 1.858ຊົູ່ ວໂມງ.  
4.3.2.4. ຫ ກັສ ດການເຝີກອບົຮມົວຊິາຊບີຂັ ື້ນພ ື້ນຖານ: ເປັຫ ກັສ ດທີູ່ ຈດັຂ ື້ນເພຶູ່ ອພດັທະນາຄວາມຮ ື້ຄວາ
ສາມາດທາງດ ື້ານອາຊບີຂອງປະຊາຊນົໃນລກັສະນະຂອງຫ ກັສ ດໄລຍະສັ ື້ນອາດແບູ່ ງເປັນ2ລກັສະນະຄ :  

 ຫ ກັສ ດເຝີກອບົຮມົວຊິາຊີບຂັ ື້ນພ ື້ນຖານທົູ່ ວໄປເປີດສອນໃນ8ສາຂາວຊິາໃຊ ື້ເວລາຕັ ື້ງແຕູ່ 1-300ຊົູ່ ວໂມງ
ໄດ ື້ແກູ່ : 1ການປ ງແຕູ່ ງອາຫານ, 2ເສມີສວຍ,3ຕດັຫຍບິ, 4ການທູ່ ອງທູ່ ຽວ, 5ຕ ູ່ າຫ ກ, 6ຊູ່ າງໄມ ື້, 7ຊູ່ າງກ ູ່ ສ ື້າງ
ແລະ8ການປ ກຝັງ-ລ ື້ຽງສດັ.  

 ຫ ກັສ ດເຝີກອບົຮມົວຊິາຊບີ 980 ຊົູ່ ວໂມງ, ຊຶູ່ ງເປີດສອນຢ ູ່ ສ ນບ າລ ງຍກົລະດບັການສກຶສາແລະເຝີກອບົຮມົ
ວຊິາຊບີຊນົເຜົູ່ າເມ  ອງບ ນເໜ ອ ແຂວງຜົ ື້ງສາລ,ີ ເມ  ອງນາໝ ື້ ແຂວງອ ດມົໄຊ ແລະ ເມ  ອງນ ື້າບາກ ແຂວງຫ ວງ
ພະບາງເປີດສອນ3ວຊິາ: ຕດັຫຍບິ, ຕ ູ່ າຫ ກ ແລະຊູ່ າງໄມ ື້.  

ການຮຽນການສອນໃນຫ ກັສ ດເຝີກອບົຮມົວຊິາຊບີຂັ ື້ນພ ື້ນຖານບ ູ່ ນບັວູ່ າເປັນການສກຶສາທຽບເທົູ່ າ.  
 
4.3.3. ການຈດັການຮຽນ-ການສອນ:  



4.3.3.1. ການຈດັການຮຽນ-ການສອນຕາມຫ ກັສ ດການສກຶສາຂັ ື້ັ ື້ນພ ື້ນຖານນອກໂຮງຮຽນໃຊ ື້ຄ ສອນໃນແຕູ່ ລະປີ 
5.000ຄນົ, ໃນຈ ານວນນີ ື້ໄດ ື້ແກູ່ :  
 ຄ ອາສາສະໝກັ: (Volunteer Teacher) ໝາຍເຖງິຄ ສອນໃນໂຮງຮຽນຫ  ພະນກັງານຂະແໜງການອ ູ່ ນໆທີູ່

ສະໝກັໃຈ ແລະ ຖ ກແຕູ່ ງຕັ ື້ງປະຕບິດັວຽກງານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ(ສອນປະຊາສກຶສາ).  
 ອາສາສະໝກັຊາວບ ື້ານ: (Volunteer) ໝາຍເຖງິຊາວບ ື້ານທີູ່ ມລີະດບັການສກຶສາຢູ່ າງໜ ື້ອຍຈບົຊັ ື້ນປະຖົມ

ຂຶ ື້ນໄປແລະມຄີວາມສະໝກັໃຈປະຕບິດັວຽກງານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນລດັຖະບານເປັນຜ ື້ສະໜບັສະໜ ນ
ເງນິອ ດໜ ນໃຫ ື້ເດ ອນລະ 130.000 ກບີ ຕ ູ່ ເດ ອນ, ໃນກ ານດົ 4ເດ ອນ,  
4.3.3.2. ການຈດັການຮຽນ-ການສອນຕາມຫ ກັສ ດບ າລ ງຍກົລະດບັການສກຶສາຊັ ື້ນມດັທະຍມົຕົ ື້ນສ າລບັ
ປະຊາຊນົ ແລະ ຫ ກັສ ດບ າລ ງຍກົລະດບັການສກຶສາຊັ ື້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ື້ນ ແລະຕອນປາຍສ າລບັພະນກັງານ
ຂອງລດັເປັນຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງໂຮງຮຽນບ າລ ງຍກົລະດບັການສກຶສາ ແລະ ຫ ື້ອງຮຽນບ າລ ງຍກົລະດບັ
ການສກຶສາ.  

 ໂຮງຮຽນບ າລ ງຍກົລະດບັການສກຶສາ ໝາຍເຖິງໂຮງຮຽນທີູ່ ຈດັຕັ ື້ງຂຶ ື້ນເພ ູ່ ອຈດັການຮຽນ-ການສອນຕາມ
ຫ ກັສ ດດັູ່ ງກູ່ າວໂດຍຢ ູ່ ພາຍໃຕ ື້ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຂະແໜງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ພະແນກສກຶສາທິ
ການແຂວງ, ຊຶູ່ ງມທີງັໝດົ 10 ແຫູ່ ງ: ແຂວງຜົ ື້ງສາລ,ີ ຫ ວງນ ື້າທາ, ອ ດມົໄຊ, ຫວົພນັ, ຊຽງຂວາງ, ບ ລຄິ າໄຊ, 
ສາລະວນັ, ຈ າປາສກັ, ເຊກອງ ແລະ ອດັຕະປ .  

 ຫື້ອງຮຽນບ າລ ງຍກົລະດບັການສກຶສາ: ໝາຍເຖງິຫ ື້ອງຮຽນທີູ່ ຈດັຕັ ື້ງຂຶ ື້ນໃນໂຮງຮຽນປະຖມົຫ ມຶດັທະຍມົ, ຊ ູ່ ງ
ເປີດສອນຢ ູ່ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ: ເມ  ອງສສີດັຕະນາກ, ນາຊາຍທອງ, ສໂີຄດຕະບອງ, ໄຊທານ,ີ ແຂວງຫ ວງ
ພະບາງ: ເມ  ອງປາກອ , ນານ, ພ ຄ ນ, ນ ື້າບາກ, ໂພນໄຊ,ວຽງຄ າ, ແຂວງຄ າມູ່ ວນ:ເມ ອງທູ່ າແຂກ, ໄຊບວົທອງ, 
ຍມົມະລາດ, ມະຫາໄຊ, ໜອງບກົ,  ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ: ເມ  ອງໄກສອນພມົວຫິານ, ອ ທ ມພອນ, ສອງ
ຄອນ, ຊນົບ ລ,ີ ເຊໂປ. ຄ ສອນໃນຫ ື້ອງຮຽບ າລ ງຍກົລະດບັການສກຶສາແມູ່ ນຄ ສອນໃນຊັ ື້ນມດັທະຍມົຂອງແຕູ່
ລະເມ ອງ.  

 ສ ນການຮຽນຮ ື້ຊ ມຊນົ: ເປັນສະຖານທີູ່ ທີູ່ ຊ ມຊນົໄດ ື້ສ ື້າງຕັ ື້ງຂຶ ື້ນໂດຍການສະໜບັສະໜ ນຈາກລດັຖະບານ 
ແລະອງົການຕູ່ າງປະເທດຊຶູ່ ງດ າເນນີກດິຈະການຕູ່ າງໆຄ : ຈດັການຮຽນການສອນທງັໃນແລະນອກໂຮງຮຽນ, 
ຈດັການອບົຮມົຕູ່ າງໆ: ອບົຮມົວຊິາຊີບ, ອບົຮມົທາງດ ື້ານກະສກິ າ, ສາທາລະນະສ ກແລະອຶູ່ ນໆ. ຈດັກອງ
ປະຊ ມພບົປະໂອ ື້ລມົ, ແລກປູ່ ຽນແລະຖອດຖອນບດົຮຽນຂອງອ ານາດການປົກຄອງ, ສະຫະພນັແມູ່ ຍງິ, ຊາວ
ໜ ມ, ແນວລາວສ ື້າງຊາດ, ສະມາຄມົພ ູ່ ແມູ່ ນກັຮຽນ, ສະມາຄມົອ ດໜ ນການສກຶສາ, ປະຊາຊນົແລະອຶູ່ ນໆ. 
ຈດັນເິທດສະການ, ຮ ື້ານຂາຍຜະລດິຕະພນັຂອງບ ື້ານຫ ກຶດິຈະກ າອຶູ່ ນທີູ່ ມລີກັສະນະສູ່ ວນຮູ່ ວມຂອງຊາວບ ື້ານ. 
ຈດັເປັນບູ່ ອນອູ່ ານໜງັສ  ແລະ ສກຶສາຄົ ື້ນຄ ື້ວາຂອງປະຊາຊນົ. ເປັນບູ່ ອນກະຕ ື້ນຊາວບ ື້ານແລະອງົການຈດັຕັ ື້ງ
ມະຫາຊນົໃນການພດັທະນາຊ ມຊນົ. ເປັນບູ່ ອນຄ ຫ  ອາສາສະໝັກັແລະຊາວບ ື້ານ 



ຮ ື້ວມກນັແກ ື້ໄຂບນັຫາຂອງຊ ມຊນົແລະຊາວບ ື້ານສາມາດເຂົ ື້າມາຊມົໃຊ ື້ບ ລກິານການສກຶສາເພຶູ່ ອການຮຽນຮ ື້
ໄດ ື້. ສ ນການຮຽນຮ ື້ຊ ມຊນົຢ ູ່  ສປປ ລາວໄດ ື້ສ ື້າງຕັ ື້ງມາແຕູ່ ປີ 1990 ເປັນຕົ ື້ນມາ.  
4.3.4. ສ ູ່ ການຮຽນ-ການສອນ: ການຈດັການຮຽນ-ການສອນໃນແຕູ່ ລະຫ ກັສ ດຈະປະກອບດ ື້ວຍແບບຮຽນ 

ແລະ ຄ ູ່ ມ  ື້ຄ ແຕູ່ ໃນສະຖານະການປັດຈ ບນັເນ ື້ອງຈາກຂ ື້ຈ າກດັທາງດ ື້ານງບົປະມານຂອງລດັຖະບານເຮດັໃຫ ື້ສ ູ່ ການຮຽນ
ການສອນແຕູ່ ລະຫ ກັສ ດມລີກັສະນະດັູ່ ງລ ື້ມນີ ື້:  
 ສ ູ່ ລະດບັຊັ ື້ນປະຖມົ: ມປີ ື້ມແບບຮຽນແລະຄ ູ່ ມ  ື້ຄ ຄບົທ ກລະດບັແຕູ່ ການພມິແລະແຈກຢາຍໃຫ ື້ແກູ່ ຜ ື້ຮຽນບ ູ່

ພຽງພ ຄບົຕາມກ ູ່ ມເປົື້າໝາຍຮຽນ.  
 ສ ູ່ ລະດບັຊັ ື້ນມດັທະຍມົສກຶສາ: ມຕີົ ື້ນສະບບັຄບົທ ກວຊິາຮຽນແຕູ່ ຂາດງບົປະມານໃນການຈດັພມິ. ໃນການ

ຈດັການຮຽນ-ການສອນແມູ່ ນນ າໃຊ ື້ປ ື້ມແບບຮຽນຂອງລະບບົສາມກັ.  
4.3.5. ການພດັທະນາຫ ກັສ ດທ ື້ອງຖິູ່ ນ.  
ຫ ກັສ ດທ ື້ອງຖິູ່ ນ40%ມຄີ ນຄູ່ າເໝາະສມົໃນການຈດັການຮຽນ-ການສອນຍ ື້ອນຫ ກັສ ດດັູ່ ງກູ່ າວສາມາດປັບ

ເນ ື້ອໃນ, ເວລາ ແລະ ການປະເມນີຜນົການຮຽໄດ ື້ງູ່ າຍ, ສ າຄນັໄປກູ່ ວານັ ື້ນແມູ່ ນສາມາດນ າໃຊ ື້ເຂົ ື້າກບັສະພາບ ແລະ 
ຄວາມຕ ື້ອງການຂອງກ ູ່ ມເປົື້າໝາຍ ແລະ ນ າໃຊ ື້ເຂົ ື້າໃນການພດັທະນາວຊິາຊຮບ ແລະ ການພດັທະນາຄ ນນະພາບຊີວດິ
ຢູ່ າງມປີະສດິທຜິນົ.  

ປະຕບິດັຕາມຫ ກັສ ດທີູ່ ມຢີ ູ່ ໃນປະຈ ບນັເຖງິວູ່ າໄດ ື້ຮບັຮ ື້ຈາກພະແນກສກຶສາທກິານແຂວງ ແລະ ໄດ ື້ຮບັຮອງ
ຈາກກະຊວງສກຶສາທກິານດ ື້ານຫ ກັສ ດພາຍໃຕ ື້ກດົໝາຍການສກຶສາແຕູ່ ກ ເຫວັູ່ າຍງັບ ູ່ ສາມາດປະຕບິດັໄດ ື້ເທົູ່ າທີຄວນ
ອາດຍ ື້ອນສະພາບຂອງພະນກັງານຢ ູ່ ທ ື້ອງຖິູ່ ນຍງັຂາດຄວາມຮ ື້ຄວາມສາມາດໃນວຽກງານພດັທະນາຫ ກັສ ດ ແລະ ກ ອາດ
ເປັນຄວາມສບັສນົໃນການຂ ອະນ ມດັ.  

ສະນັ ື້ນ, ມນັກ ເປັນໄດ ື້ຍາກທີູ່ ຈະບນັລ ສິູ່ ງໃດສິູ່ ງໜຶູ່ ງນອກຈາກສິູ່ ງທີູ່ ມໃີນຫ ກັສ ດສູ່ ວກາງຫ ພຶ ມປັນຍາຈາກ
ທ ື້ອງຖິູ່ ນຫ ແຶຂວງເຂົ ື້າໃນຫ ກັສ ດດັູ່ ງກູ່ າວ. ຜນົໄດ ື້ຮບັຄັ ື້ງນີ ື້ແມູ່ ນເຫນັໄດ ື້ວູ່ າມບີາງສູ່ ວນຂອງເນ ື້ອໃນຫ ກັສ ດບ ູ່ ເໝາະກບັ
ທ ື້ອງຖິູ່ ນ, ບ ູ່ ທນັຕອບສະໜອງກບັຄວາມຕ ື້ອງການແລະຍງັບ ູ່ ທນັເປັນທີູ່ ດງຶດ ດໃຈຂອງກ ູ່ ມເປົື້າໝາຍຮຽນ. ເຖິູ່ ງຢູ່ າງໃດກ 
ຕາມ, ການທີູ່ ມກີດົໝາຍທີເປີດກ ື້ວາງ ແລະ ໃຫ ື້ໂອກາດສ າລບັການພດັທະນາຫ ກັສ ດທ ື້ອງຖິູ່ ນແມູ່ ນໜຶູ່ ງປັດໃຈທີູ່

ປະກອບສູ່ ວນເຂົ ື້າໃນການພດັທະນາ.  
 
 
4.3.6. ການປະເມນີຜນົການນ າໃຊ ື້ຫ ກັສ ດ:  
ການປະເມນີຜົນໄດ ື້ຮບັຈາກການນ າໃຊ ື້ຫ ກັສ ດແມູ່ ນເພ ູ່ ອເຂົ ື້າໃຈເຖິງປະສດິທພິາບແລະປະສດິທຜິົນຂອງ

ຫ ກັສ ດນັ ື້ນ. ການປະເມນີຜນົນີ ື້ແມູ່ ນມຄີວາມຈ າເປັນ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດໃນການປັບປ ງຫ  ການພດັທະນາຫ ກັສ ດ. 
ໄລຍະຜູ່ ານມາ, ກມົການສກຶສານອກໂຮງຮຽນຍງັບ ູ່ ທນັໄດ ື້ດ າເນນີການປະເມນີຜນົຢູ່ າງປົກກະຕ(ິຜູ່ ານມາໄດ ື້ປະເມນີຜນົ



ຫ ກັສ ດການສກຶສາຂັ ື້ນພ ື້ນຖານນອກໂຮງຮຽໜຶູ່ ງຄັ ື້ງ, ປີ2000 ຊຶູ່ ງໄດ ື້ຮບັງບົປະມານຈາກອ ຍນເິຊບັ) ຍ ື້ອນງບົປະມານມີ
ຈ າກດັ. ການຕດິຕາມທງັໝດົນັ ື້ນແມູ່ ນໄດ ື້ຮບັຈາກບດົລາຍງານຂອງວຽກງານທີູ່ ໄດ ື້ຈດັຕັ ື້ງປະຕບິດັ. ສະນັ ື້ນຈ ຶູ່ ງບ ູ່ ສາມາດ
ຮ ື້ໄດ ື້ຂ ື້ມ ນອັນຈ າເປັນແລະສ າຄັນເຊັູ່ ນ: ຄວາມເໝາະສົມຂອງຫ ັກສ ດຄວາມສາມາດຮ ື້ໄດ ື້ຂ ື້ມ ນອັນຈ າເປັນແລະ
ສ າຄນັເຊັູ່ ນ: ຄວາມເໝາະສມົຂອງຫ ກັສ ດ, ຄວາມສາມາດນ າໃຊ ື້ຂອງຄ ທີູ່ ສດິສອນແຕູ່ ລະມ ື້, ຄວາມເໝາະສມົຂອງໂຄງ
ສ ື້າງຫ ກັສ ດ, ຄວາມເໝາະສມົທາງດ ື້ານເນ ື້ອໃນຫ ກັສ ດ, ຄວາມເໝາະສມົທາງດ ື້ານຫ ກັການ ແລະ ຄວາມຕ ູ່ ເນ ູ່ ອງຂອງ
ຫ ກັສ ດ, ຄວາມເໝາະສມົຂອງວທິວີດັຜນົ ແລະ ປະເມນີຜນົການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ປະສດິທພິາບຂອງການຄ ື້ມ
ຄອງ ແລະ ການນ າໃຊ ື້ຫ ກັສ ດ. ຂະນະດຽວກນັນັ ື້ນຍງັພບົເຫນັວູ່ າຍງັບ ູ່ ໄດ ື້າໃຊ ື້ຂ ື້ມ ນທີູ່ ໄດ ື້ຈາກການປະເມນີເພ ູ່ ອນ າໄປ
ປັບປ ງສ າລບັການພດັທະນາຫ ກັສ ດໃນຕ ູ່ ໜ ື້າ.  

ດັູ່ ງນັ ື້ນ, ການປະເມນີຜນົແມູ່ ນວທິກີານທີູ່ ຈ າເປັສ າລບັການນ າໃຊ ື້ຫ ກັສ ດເປັນຕົ ື້ນແມູ່ ນໃນຫ ກັສ ດການສກຶສາ
ຂັ ື້ນພ ື້ນຖານນອກໂຮງຮຽນ.  
4.3.7. ການພດັທະນາບ ກຄະລາກອນທີູ່ ຮບັຜດິຊອບໃນການອກແບບຫ ກັສ ດ.  
ພະນກັງານວຊິາການສກຶສານອກໂຮງຮຽນທີູ່ ປະຕິບັດວຽກງານຢ ູ່ ກມົການສກຶສານອກໂຮງຮຽນແລະຜ ື້ທີູ່

ປະຕບິດັວຽກງານຢ ູ່ ສ ນພດັທະນາການສກຶສານອກໂຮງຮຽນສູ່ ວນຫ າຍແມູ່ ນມຄີວາມຮ ື້ ແລະ ຄວາມເຂົ ື້າໃຈຕ ູ່ ມາກບັ
ການພດັທະນາຫ ກັສ ດ. ພະນກັງານເຫ ົູ່ ານີ ື້ມບີດົຮຽນໃນວຽກງານຫ ກັສ ດມາແລ ື້ວຫ າຍປີ.ເຖງິຢູ່ າງໃດກ ດ,ີ ຄວາມຈ າກດັ
ທີູ່ ພບົເຫນັສ າລບັພະນກງານຢ ູ່ ຂັ ື້ນກມົແມູ່ ນມຫີ າຍວຽກງານຮບັຜດິຊອບ, ບວກໃສູ່ ງບົປະມານມຈີ າກດັແມູ່ ນບ ູ່ ສາມາດ
ປະຕບິດັວຽກງານພດັທະນາຫ ກັສ ດໄດ ື້ນບັທງັການຖູ່ າຍທອດໃຫ ື້ພະນກັງານລ ື້ນຜ ື້ສ ບທອດ. ສ າລບັພະນກັງານຢ ູ່ ສ ນ
ການສກຶສານອກໂຮງຮຽນປະຈ າພາກ, ຂະແໜງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນພະແນກສກຶສາທກິານແຂວງ ແລະ ໜູ່ ວຍ
ງານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ-ວຊິາຊີບຫ ື້ອງການສກຶສາທກິານເມ ອງແມູ່ ນຂາດຄວາມຮ ື້ ແລະ ບດົຮຽນໃນວຽກງານ
ພດັທະນາຫ ກັສ ດ, ແຕູ່ ພດັມຄີວາມຕັ ື້ງໜ ື້າໃນການປະຕບິດັວຽກງານໃນເມ ູ່ ອຖ ກມອບໝາຍ ແລະ ໄດ ື້ຮບັການສົູ່ ງເສມີ
ດ ື້ານຄວາມຮ ື້ ແລະ ຄວາມສາມາດ.  

ໃນຂະນະດຽວກນັນັ ື້ນ, ຫ າຍຂະແໜງການມພີະນກັງານທີູ່ ມປີະສບົການໃນຫ າຍຂງົເຂດ, ປັດຈ ບນັພະນກັງານ
ທີູ່ ສງັກດັຢ ູ່ ກະຊວງສກຶສາທກິານ, ນກັທ ລະກດິ, ຜ ື້ນ າຊ ມຊນົ ແລະ ພ ມປັນຍາຊາວບ ື້ານຊງຶແມູ່ ນຜ ື້ທີູ່ ມປີະສບົການມີ
ຄວາມຮ ື້ເລກິເຊິູ່ ງພ ື້ອມທີູ່ ຈະສົູ່ ງເສມີຊ ກຍ ື້ ແລະ ມສີູ່ ວນຮູ່ ວມໃນການພດັທະນາຫ ກັສ ດການສກຶສານອກໂຮງຮຽນເພ ູ່ ອ
ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ ື້ອງຕ ື້ອງການຂອງກ ູ່ ມເປົື້າໝາຍໃນຂງົເຂດຕູ່ າງໆ, ພເິສດແມູ່ ນຫ ກັສ ດເຝີກອບົຮມົວຊິາຊບີ
ໄລຍະສັ ື້ນ.  

ແທນທີູ່ ຈະທບົທວນ ແລະ ພດັທະນາຫ ກັສ ດການສກຶສານອກໂຮງຮຽນໃຫ ື້ແທດເໝາະກບັແຕູ່ ລະໄລຍະແລະ
ຕອບສະໜອງໄດ ື້ກບັຄວາມຕ ື້ອງການຂອງກ ູ່ ມເປົື້າໝາຍທ ກໆຂງົເຂດເຫນັຄວນພດັທະນາຄວາມຮ ື້ ແລະ ຄວາມສາມາດ
ໃຫ ື້ບ ກຄະລາກອນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ພດັທະນາເຄ ູ່ ອຄູ່ າຍພດັທະນາຫ ກັສ ດ.  

4.3.8. ສິູ່ ງທີູ່ ຄວນເອາົໃຈໃສູ່ :  



 ພດັທະນາຫ ກັສ ດການສກຶສາຂັ ື້ນພ ື້ນຖານນອກໂຮງຮຽນຂະໜານກບັຫ ກັສ ດໃນລະບບົສາມນັ.  
 ປັບປ ງລະບຽບການ ແລະ ການຄ ື້ມຄອງການສກຶສາຂັ ື້ນຖານ ແລະ ການສກຶສາທຽບເທົູ່ າເພ ູ່ ອໃຫ ື້ແທດເໝາະ

ກບັຄວາມຮຽກຮ ື້ອງຕ ື້ອງການຂອງສະພາບການໃໝູ່  ແລະ ສອດຄູ່ ອງກບັຜ ື້ຮຽນທີູ່ ເປັນຜ ື້ໃຫຍູ່ .  
 ຈດັຕັ ື້ງຄະນະກ າມະການການສກຶສາຂັ ື້ນພ ື້ນຖານນອກໂຮງຮຽນຂັ ື້ນແຂວງ ແລະ ໃຫ ື້ສດິແກູ່ ຄະນະນີ ື້ເພ ູ່ ອ

ອະນ ມດັການນ າໃຊ ື້ຫ ກັສ ດທ ື້ອງຖິູ່ ນ.  
 ພດັທະນາຫ ກັສ ດານສກຶສາຂັ ື້ນພ ື້ນຖານນອກໂຮງຮຽນລະດບັ 1,2 ແລະ 3 ໂດຍ າເອາົເລ ູ່ ອງທີູ່ ເປັນບນັຫາລວມ

ເຂົ ື້າຫ ກັສ ດດັູ່ ງກູ່ າວ ແລະ ໃຫ ື້ສອດຄູ່ ອງກບັການປູ່ ຽນແປງທາງດ ື້ານເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງທ ື້ອງຖິູ່ ນ. ທງັໝດົ
ນີ ື້ແມູ່ ນເພຶູ່ ອເຮດັໃຫ ື້ຜ ື້ຮຽນມຄີວາມສາມາດຢູ່ າງເຕມັສູ່ ວນເພ ູ່ ອໃຫ ື້ເຂາົເຈ ົ ື້າມຄີວາມຮ ື້ພຽງພ ທີູ່ ຈພດ າລງົຊວິດິຢ ູ່
ໃນສງັຄມົຢູ່ າງສະຫງບົ ແລະ ມຄີວາມສ ກ.  

 ປູ່ ຽນແປງໂຄງສ ື້າງຂອງຫ ກັສ ດການສກຶສາທຽບເທົູ່ າທງັຊັ ື້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ື້ນ ແລະ ປາຍລວມທງັວຊິາພາກ
ບງັຄບັຈະຕ ື້ອງໄດ ື້ສກຶສາໃຫ ື້ດີນບັທັງວິຊາເລ ອກກ ເຊນັກນັເພ ູ່ ອໃຫ ື້ຜ ື້ຮຽນສາມາດເລ ອກຮຽນຕາມຄວາມ
ຕ ື້ອງການ ແລະ ຕາມຈ ດປະສງົຂອງເຂາົເຈ ົ ື້າ. ສ າລບັວຊິາເລ ອກຮຽນທີູ່ ເໝາະສມົນັ ື້ນແມູ່ ນຈດັຢ ູ່ ໃນສອງກ ູ່ ມ
ວຊິາ: ກ ູ່ ມວຊິາທີູ່ ໜ ູ່ ງຕ ື້ອງເໝາະກບັຜ ື້ທີູ່ ຕ ື້ອງການຮຽນຕ ູ່ ໃນການສກຶສາຊັ ື້ນສ ງແຕູ່ ເຂາົເຈ ົ ື້າຕ ື້ອງການຍກົລະດບັ
ການສກຶສາ ແລະ ນ າໃຊ ື້ຄວາມຮ ື້ທີູ່ ໄດ ື້ຮຽນມານັ ື້ນເພ ູ່ ອພດັທະນາວຽກງານ ແລະ ອາຊບີຂອງເຂາົເຈ ົ ື້າກ ຄ ຍກົ
ຄ ນນະພາບຊວີດິຂອງເຂາົເຈ ົ ື້າ.  

 ປະສານວທິະຍາໄລຄ ເພ ູ່ ອບນັຈ ຫ ກັສ ດ ແລະ ສອນຈດິຕະສາດແລະເຕກັນກິການສດິສອນຜ ື້ໃຫຍູ່ ຢ ູ່ ສະຖາ
ບນັສກຶສາ, ສ ື້າງຫ ກັສ ດດັູ່ ງກູ່ າວໃຫ ື້ເປັນທາງເລ ອກຮຽນໜ ູ່ ງສ າລບັນກັສກຶສາຈດັຕັ ື້ງການຮຽນຫ  ອບົຮມົກູ່ ຽວ
ກບັຈດິຕະສາດແລະເຕກັນດິການສດິສອນຜ ື້ໃຫຍູ່ ສ າລບັຄ ສອນສາມນັ ແລະ ກ ານດົເງ  ູ່ອນໄຂຕູ່ າງທີູ່ ຈ າເປັນ
ເພ ູ່ ອໃຊ ື້ເປັນມາດຖານໃນການຄດັເລ ອກຜ ື້ສອນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ. ບ ມິະສດິສ າລບັຜ ື້ທີູ່ ຈະຖ ກຄດັ
ເລ ອກໃຫ ື້ເປັນຜ ື້ສອນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນຄວນແມູ່ ນຜ ື້ທີູ່ ໄດ ື້ຮຽຍວຊິາດັູ່ ງກູ່ າວມາຈາກວໄິລຄ ຫ  ຄ ສອນ
ໃນສາຍສາມນັທີູ່ ໄດ ື້ຮບັການເຝີກອບົຮມົກູ່ ຽວກບັຈດິຕະສາດແລະເຕກັນກິການສດິສອນຜ ື້ໃຫຍູ່ .  

 ສ ື້າງປ ື້ມຄ ູ່ ມ  ຄ ເພ ູ່ ອເປັນບູ່ ອນອງີໃຫ ື້ແກູ່ ການຈດັການຮຽນ-ການສອນສ າລບັແຕູ່ ລະຫ ກັສ ດແລະແຕູ່ ລະລະດບັ
ຊຶູ່ ງນບັທງັຫ ກັສ ດການສກຶສາຂັ ື້ນພ ື້ນຖານແລະການສກຶສາທຽບເທົູ່ າ.  

 ພດັທະນາຫ ກັສ ດວຊິາຊບີໄລຍະສັ ື້ນໃຫ ື້ມຫີ າຍຮ ບຫ າຍສ ີແລະ ເຮດັໃຫ ື້ແທດເໝາະກບັຄວາມຕ ື້ອງການຂອງ
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຕູ່ ລະໄລຍະ ແລະ ແທດເໝາະກບັສະພາບການແລະຄວາມຕ ື້ອງການຂອງຜ ື້ຮຽນແຕູ່ ລະ
ກ ູ່ ມເປົື້າໝາຍໃນແຕູ່ ລະຂງົເຂດ.  

 ພດັທະນາຫ ກັສ ດທ ື້ອງຖິູ່ ນໃຫ ື້ມຫີ າຍຮ ບຫ າຍສ,ີ ໄປຕາມສະພາບແລະຄວາມຕ ື້ອງການຂອງຜ ື້ຮຽນແຕູ່ ລະກ ູ່ ມ
ເປົື້າໝາຍໃນແຕູ່ ລະຂງົເຂດດ ື້ວຍການສ ື້າງຫ ກັສ ດເຝີກອບົຮມົວຊິາຊບີຂັ ື້ນພ ື້ນຖານທີູ່ ໃຊ ື້ເວລາຮຽນຈບົປະມານ 
30-60 ຊົູ່ ວໂມງ.  



 ເສມີສ ື້າງຄວາມສາມາດໃຫ ື້ພະນກັງານຂັ ື້ນເມ  ອງນບັທງັຄ ສອນວຊິາຊີບທີູ່ ກູ່ ຽວພນັກບັການພດັທະນາຫ ກັສ ດ
ທ ື້ອງຖິູ່ ນເພຶູ່ ອເຮດັໃຫ ື້ມເີນ ື້ອໃນເໝາະສມົກບັແຕູ່ ລະທ ື້ອງຖິູ່ ນ. 

 ໃຫ ື້ໂອກາດແກູ່ ທ ກພາກສູ່ ວນລວມທງັພາກລດັ ເອກະຊນົແລະ ພ ມປັນຍາທ ື້ອງຖິູ່ ນທົູ່ ວປະເທດ, ແຂວງ, 
ເມ  ອງແລະບ ື້ານມສີູ່ ວນຮູ່ ວມຮບັຜດິຊອບໃນການພດັທະນາຫ ກັສ ດ.  

 ໃຫ ື້ມສີະຖາບນັການສກຶສາ, ອງົກອນດ ື້ານການສກຶສາແລະອງົການພດັທະນາຂອງເອກະຊນົທີູ່ ມຄີວາມຮ ື້ໃນ
ການພດັທະນາຫ ກັສ ດ.  

 ສ ື້າງວທິີປະເມີນຜົນຫ ກັສ ດການສກຶສາຂັ ື້ນພ ື້ນຖານໂດຍລວບລວມຂ ື້ມ ນຈາກທ ກພາກສູ່ ວນທີູ່ ໄດ ື້ນ າໃຊ ື້
ຫ ກັສ ດທ ກລະດບັ. ການປະເມນີຜນົຄວນແມູ່ ນພາກສູ່ ວນພາຍນອກ, ອງົກອນຫ ອຶງົການຈດັຕັ ື້ງຕູ່ າງໆແລະ
ເຜີຍແຜູ່ ຂອງການປະເມນີຜນົໃຫ ື້ທ ກພາກສູ່ ວນທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງທ ກລະດບັພເິສດແມູ່ ນພາກສູ່ ວນທີູ່ ຮບັຜິດຊອບ
ກ າົົດນະໂຍບາຍການສກຶສາ.  

 ເສມີສ ື້າງຄວາມສາມາດຂອງພະນກັງານລດັຖະກອນແລະພະນກັງານທີູ່ ເຮດັວຽກງານຢ ູ່ ສ ດການສກຶສານອກ
ໂຮງຮຽນປະຈ າພາກຕູ່ າງແນໃສູ່ ສົູ່ ງເສີມແລະເພີ ື້ມຄວາມຮ ື້ຄວາມເຂົ ື້າໃຈດ ື້ານທດິສະດີຂອງການພດັທະນາ
ຫ ກັສ ດ. ຕວົຢູ່ າງ:ມມີາດຕະຖານ, ການພດັທະນາຊ ມຊນົໂດຍອີງໃສູ່ ຄວາມຕ ື້ອງການ ແລະ ການປະສົບ
ປະສານ.  

 ພດັທະນາຄວາມຮ ື້ແລະຄວາມສາມາດຂອງພະນກັງານຂັ ື້ນແຂວງ,ເມ ອງເພ ູ່ ອໃຫ ື້ເຂາົເຈ ົ ື້າມຄີວາມຮ ື້ແລະຄວາມ
ສາມາດໃນການພດັທະນາຫ ກັສ ດວຊິາຊີບໄລຍະສັ ື້ນແລະໃຫ ື້ພາກສູ່ ວນຕູ່ າງໆໄດ ື້ຮູ່ ວມໃນການພດັທະນາ
ຫ ກັສ ດດັູ່ ງກູ່ າວ.  

 ພດັທະນາຫ ກັສ ດສ າລບັມດັທະຍມົຕອນຕົ ື້ນສ າລບັນາຍບ ື້ານເພ ູ່ ອເຮດັໃຫ ື້ເຂາົເຈ ົ ື້າຮບັຮ ື້ການເປັນຜ ື້ນ າທີູ່ ມປີະ
ສດິທຜິນົເຊັູ່ ນ: ການເປັນຜ ື້ນ າທີູ່ ດກີານສະແດງຄວາມຄດິເຫຕັ ູ່ ສງັຄມົ, ການວາງແຜນຊ ມຊນົແບບມສີູ່ ວຮູ່ ວມ, 
ການປະສານງານທີູ່ ມປີະສດິທຜິົນ, ການແກ ື້ໄຂຂ ື້ຂດັແຍງຕູ່ າງໆແລະຄວາມຮ ື້ດ ື້ານອຶູ່ ນໆ. ວທິີດ າເນນີການ
ຮຽນ-ການສອນນ າໃຊ ື້ຮ ບແບບການຮຽນຮ ື້ຕນົເອງໂດຍຄົ ື້ນຄ ື້ວາຈາກຊ ດເອກະສານແລະແຫ ູ່ ງຂ ື້ມ ນຂູ່ າວສານ
ຕູ່ າງໆຢ ູ່ ໃນທ ື້ອງຖິູ່ ນຂອງເຂາົເຈ ົ ື້າ,ແກ ື້ບດົເຝີກຫດັຕາມການມອບໝາຍ, ຮຽນນ າໝ ູ່ ຄ ູ່ ດ ື້ວຍການສນົທະນາ ແລະ 
ສນົທະນາປຶກສາຫາລ ກບັຜ ື້ອ ານວຍຄວາມສະດວກການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ.  

 ຈດັການຮຽນ-ການສອນສ າລບັການສກຶສາທຽບເທົູ່ າໃຫ ື້ແກູ່ ປະຊາກອນທົູ່ ວໄປທີູ່ ຕ ື້ອງການສ ບຕ ູ່ ການສກຶສາ
ຂອງເຂາົເຈ ົ ື້າ.  

 ພດັທະນາລະບບົທຽບໂອນໜູ່ ວຍກດິລະຫູ່ ວາງການສກຶສາໃນແລະນອກໂຮງຮຽນເປີດກ ື້ວາງໃຫ ື້ສາມາດທຽບ
ໂອນໜູ່ ວຍກດິທີູ່ ໄດ ື້ມາຈາກສະຖາບນັການສກຶສາທີູ່ ແຕກຕູ່ າງກນັຫ  ຄກຶນັລວມທງັໄດ ື້ມາຈາກການສກຶສາຕາມ
ອດັທະຍາໄສ, ການເຝີກອບົຮມົຫ  ຈາກປະສບົການ.  



 ສ ື້າງໂຄກການທດົລອງເພ ູ່ ອປະເມນີລະດບັຄວາມຮ ື້ທີູ່ ໄດ ື້ຈາກປະສບົການຕວົຈງິໃຫ ື້ສາມາດທຽບໃສູ່ ລະດບັ
ການສກຶສາໂດຍບ ູ່ ຈ າເປັນຕ ື້ອງໄດ ື້ເຂົ ື້າຮູ່ ວມຜູ່ ານຫ ກັສ ດ.  

 ປັບໄລຍະເວລາຫ ກັສ ດວຊິາຊບີໃນປັດຈ ບນັໃຫ ື້ສັ ື້ນລງົດ ື້ວຍເຫດຜົນທີູ່ ວູ່ າປັດຈ ບນັມຜີ ື້ຮຽນຈບົຫ ກັສ ດວຊິາ
ຊບີໜ ື້ອຍຍ ື້ອນໄລຍະເວລາຂ ື້ອນຂ ື້າງຍາວເກໄີປ. ເພຶູ່ ອເພີູ່ ມຈ ານວນຄນົໃຫ ື້ໄດ ື້ຫ າຍແລະໝ ນໃຊ ື້ສິູ່ ງອ ານວຍ
ຄວາມສະດວກໃຫ ື້ເກດີປະໂຫຍດສ ງສ ດ, ເຫນັວູ່ າມຄີວາມຈ າເປັນຕ ື້ອງປັບປູ່ ຽນຮ ບແບບຂອງການດ າເນນີ
ການເຝີກອບົຮມົແລະເນ ື້ອໃນຂອງການເຝີກອບົຮມົໃຫ ື້ເປັນການເຝີກອບົຮມົທີູ່ ໃຊ ື້ໄລຍະເວລາສັ ື້ນ.  

 ພດັທະນາການຮຽນແລະການເຝີກອບົຮມົວຊິາຊບີໃຫ ື້ເປັນຫ ກັສ ດໄລຍະສັ ື້ນແລະສາມາດຕອບສະໜອງກບັ
ຊວີດິປະຈ າວນັຂອງກ ູ່ ມຜ ື້ຮຽເຊັູ່ ນ: ການເຮດັສະບ , ຢາສະຫວົ, ປ ຸ໋ ຍຊວີະພາບແລະອຶູ່ ນໆ.  

 ພດັທະນາມາດຖານສ າລບັແຕູ່ ລະຫ ກັສ ດຂອງການເຝີກອບົຮມົວຊິາຊບີເຊິູ່ ງຄວນອງີຕາມການປະເມນີຄວາມ
ຕ ື້ອງການ.  

 ໂອນໜູ່ ວຍກດິທີູ່ ຜ ື້ເຂົ ື້າຮູ່ ວມການເຝີກອບົຮມົວຊິາຊບີໄປເປັນູ່ ວຍກດິຂອງການສກຶສາຂັ ື້ນພ ື້ນຖານການສກຶສາ
ນອກໂຮງຮຽນຫ ມຶດັທະຍມົສກຶສາການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ.  
4.4. ດ ື້ານການວດັຜນົ/ປະເມນີຜນົ, ການຕດິຕາມ ແລະ ລາຍງານ:  
4.4.1. ດ ື້ານການວດັຜນົ/ປະເມນີຜນົ:  
 ພາຍຫ ງັຮຽນຈບົຫ ກັສ ດແລ ື້ວ, ຜ ື້ຮຽນຂອງການສກຶສາຂັ ື້ນພ ື້ນຖານນອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການສກຶສາ

ທຽບເທົູ່ າໄດ ື້ມຄີວາມຮ ື້ທີູ່ ຮຽນມາໂດຍການວດັຜນົ/ປະເມນີຜນົດັູ່ ງລ ູ່ ມນີ ື້:  
 ການວດັຜນົລະດບັການສກຶສາຂັ ື້ນພ ື້ນຖານນອກໂຮງຮຽນຂອງຜ ື້ຮຽນແມູ່ ນໜູ່ ວຍງານນອກໂຮງຮຽນ-

ວຊິາຊບີຂອງຫ ື້ອງການສກຶສາທກິານເມ ອງ, ພ ື້ອມທງັມອບໃບປະກາສະນຍີະບດັຊັ ື້ນປະຖມົບ າລ ງໃຫ ື້
ເພຶູ່ ອເປັນຫ ກັຖານ.  

 ການປະກາດຈບົຊັ ື້ນປະຖມົບ າລ ງຂັ ື້ນບ ື້ານຈະຕ ື້ອງໃຫ ື້ວຊິາການຂະແໜງນອກໂຮງຮຽນພະແນກສກຶ
ສາທິການແຂວງຕູ່ າງໆລົງປະເມນີເສຍກູ່ ອນ, ຫ ັງຈາກໄດ ື້ຮັບຂ ື້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມນົຕີວູ່ າການ
ກະຊວງສກຶສາທກິານທີູ່ ມອບໝາຍໃຫ ື້ພະແນກສກຶສາທກິານແຂວງຈດັຕັ ື້ງພທິປີະກາດຈບົຊັ ື້ນປະຖມົ
ບ າລ ງທົູ່ ວເມ  ອງຢູ່ າງເປັນທາງການ.  

 ການວດັຜນົລະດບັການສກຶສາຂັ ື້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ື້ນແມູ່ ນຂະແໜງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນພະ
ແນກສກຶສາທກິານແຂວງ, ພ ື້ອມທງັອອກໃບປະກາສະນຍິະບດັຊັ ື້ນມດັທະຍມົຕົ ື້ນບ າລ ງໃຫ ື້.  

 ການວດັຜນົລະດບັການສກຶສາຂັ ື້ນມດັທະຍມົປາຍແມູ່ ນວຊິາການຈາກພະແນກບ າລ ງຍກົລະດບັການ
ສກຶສາ ກມົການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ, ພ ື້ອມທງັອອກໃບປະກາສະນຍີະບດັຊັ ື້ນມດັທະຍມົປາຍໃຫ ື້.  
 

4.4.2. ການຕດິຕາມ:  



 ຕາມຄວາມເປັນຈງິຂອງານດ າເນນີວຽກງານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນເຫນັວູ່ າຍງັບ ູ່ ທນັມລີະບບົການ
ຕດິຕາມ/ນເິທດໃນແຕູ່ ລະຂັ ື້ນເທ ູ່ ອ, ແຕູ່ ໃນພາລະໜື້າທກີ ໄດ ື້ກ ານດົແຈ ື້ງຄ : ກມົການສກຶສານອກໂຮງຮຽນມີ
ສດິຕດິຕາມ/ນເິທດວຽກງານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນໃນຂອບເຂດທົູ່ ວປະເທດ. ຂະແໜງການສກຶສານອກ
ໂຮງຮຽນພະແນກສກຶສາທກິານແຂວງມສີດິຕດິຕາມ/ນເິທດວຽກງານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນໃນຂອບເຂດ
ເມ ອງໃນທົູ່ ວແຂວງ ແລະ ໜູ່ ວຍງານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ-ວຊິາຊບີຫ ື້ອງການສກຶສາທກິານເມ ອງມສີດິ
ຕດິຕາມ/ນເິທດວຽຍກງານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ-ວຊິາຊບີພາຍໃນສ ນຮຽນຮ ື້ຊ ມຊນົ ແລະ ບ ື້ານຕູ່ າງໆທີູ່

ຂຶ ື້ນກບັເມ ອງຕນົເອງຮບັຜດິຊອບ.  
 ການຕດິຕາມ/ນເິທດວຽກງານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນເຮດັເປັນປົກກະຕແິມູ່ ນຢ ູ່ ໃນໂຄງການທີູ່

ຮູ່ ວມມ ກບັອງົການຈດັຕັ ື້ງສາກນົ, ອງົການເອກະຊນົທີູ່ ໃຫ ື້ການສະໜບັສະໜ ນກດິຈະກ າຂອງການສກຶສານອກ
ໂຮງຮຽ, ສູ່ ວນວຽກງານປົກກະຕບິ ູ່ ຄູ່ ອຍໄດ ື້ຕດິຕາມ/ນເິທດເນ ູ່ ອງຈາກຂ ື້ຈ າກດັທາງດ ື້ານງບົປະມານ, ນີ ື້ກ ເປັນ
ສາເຫດໜຶູ່ ງທີູ່ ເຮດັໃຫ ື້ວຽກງານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນບ ູ່ ມຄີ ນນະພາບເທົູ່ າທີູ່ ຄວນ, ການປະຕບິດັຄາດໝາຍ
ແຕູ່ ລະປີກ ບ ູ່ ໄດ ື້ຕາມຄາດໝາຍທີູ່ ກ ານດົໄວ ື້.  
4.4.3. ການລາຍງານ:  
 ຕາມລະບບັການລາຍງານຂອງວຽກງານການສກຶສາເວົ ື້າລວມ, ເວົ ື້າສະເພາະວຽກງານການສກຶສານອກ
ໂຮງຮຽນແມູ່ ນມລີາຍລະອຽດລ ູ່ ມນີ ື້:  
 ຫົວໜື້າໝວດໂຮງຮຽນປະຖົມຫ ຶຄ ອາສາສະໝັກທີູ່ ປະຈ າຢ ູ່ ສ ນຮຽນຮ ື້ຊ ມຊົນຕ ື້ອງລາຍງານໃຫ ື້

ຫ ື້ອງການສກຶສາທກິານເມ ອງເປັນປົກກະຕຕິາມຮູ່ າງສະຖຕິທິີູ່ ກ ານດົໃຫ ື້. 
 ຫົວໜື້າພະແນກສຶກສາປະຈ າເມ  ອງຕ ື້ອງລາຍງານໃຫ ື້ຫົວໜ ື້າພະແນກສຶກສາປະຈ າແຂວງເປັນ

ປົກກະຕຕິາມຮູ່ າງສະຖຕິທິີູ່ ໄດ ື້ກ ານດົໃຫ ື້.  
 ຫວົໜື້າພະແນກສກຶສາທກິານແຂວງຕ ື້ອງລາຍງານໃຫ ື້ກະຊວງສກຶສາທກິານ(ວຽກງານການສກຶສາ

ນອກໂຮງຮຽນແຂວງຕ ື້ອງລາຍງານປີໜຶູ່ ງສອງເທ ູ່ ອ: ວນັທ3ີ0ເດ ູ່ ອນ12ແລະວນັທ3ີ0 ເດ ູ່ ອນ5ຂອງ
ທ ກໆປີ) ຕາມຮູ່ າງສະຖຕິທິີູ່ ໄດ ື້ກ ານດົໃຫ ື້.  

 ຫວົໜື້າກມົການສກຶສານອກໂຮງຮຽນຕ ື້ອງລາຍງານໃຫ ື້ກະຊວງສກຶສາທກິານ (ລາຍເດ ູ່ ອນ, ສາມ
ເດ ູ່ ອນ, ຫກົເດ ູ່ ອນ ແລະ ປີ)  

ການລາຍງານໃນໄລຍະຜູ່ ານມາຊກັຊ ື້າໃນແຕູ່ ລະຂັ ື້ນ, ທງັນີ ື້ກ ມຂີ ື້ຈ າກດັທາງດ ື້ານງບົປະມານ ແລະ ບ ກຄະລາ
ກອນບ ູ່ ໄດ ື້ຮບັການເຝີກອບົຮມົກູ່ ຽວກບັວຽກງານນີ ື້. ຈາກບນັຫາຂ ື້າງເທງິເຫນັວູ່ າມຄີວາມຈ າເປັນຕ ື້ອງໄດ ື້
ແຕູ່ ງຕັ ື້ງຫ ມຶອບໝາຍໃຫ ື້ມພີະົັກງານປະຈ າຢ ູ່ ຂັ ື້ນບ ື້າເພຶູ່ ອຕດິຕາມ, ລາຍງານຜົນໄດ ື້ຮບັຂອງສ ນຮຽນຮ ື້ຊ ມ
ຊນົຫ ບຶ ື້ານ, ໝາຍຄວາມວູ່ າພະນກັງານຂອງພະແນກສກຶສາທກິານແຂວງ ແລະ ຫ ື້ອງການສກຶສາທກິານເມ ອງ



ຕ ື້ອງໄດ ື້ຮບັການເຝີກອບົຮມົເພຶູ່ ອຕດິຕາມວຽກງານປະຈ າວນັ ແລະ ເກບັກ າຂ ື້ມ ນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ 
(MIS) ເພຶູ່ ອລາຍງານ.  
 ນບັແຕູ່ ໄດ ື້ທດົລອງປະຕບິດັລະບບົການເກບັກ າຂ ື້ມ ນສ ນຮຽນຮ ື້ຊ ມຊນົ (CLC-MIS) ທີູ່ ໄດ ື້ຮບັການ
ສະໜັບສະໜ ນຈາກອົງການອ ຍແນດໂກບາງກອກກູ່ ຽວກັບຂ ື້ມ ນ (database) ແລະ ຖາມຂ ື້ມ ນ 
(Homepage) ທີູ່ ໄດ ື້ພດັທະນາຂຶ ື້ນມາ, ແຕູ່ ກ ຍງັບ ູ່ ທນັສມົບ ນ. ຄວາມຈງິແລ ື້ວຂ ື້ມ ນແລະຖາມຂ ື້ມ ນນັ ື້ນຍງັ
ຕ ື້ອງໄດ ື້ຮບັການປັບປ ງ ແລະ ບ ລະນະເພຶູ່ ອໃຫ ື້ສາມາດນ າໃຊ ື້ໄດ ື້ດີຂຶ ື້ນ. ກມົການສກຶສານອກໂຮງຮຽນມີ
ແຜນການແລກປູ່ ຽນຂ ື້ມ ນໂດນຜູ່ ານລະບບົແລນ (Local Area Network/LAN) ກບັບນັດາພະແນກການ
ຕູ່ າງໆຂອງກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນກບັສ ນການສຶກສານອກ
ໂຮງຮຽນ ,  ສ ນກ ານສຶກສານອກໂຮງຮຽນປະຈ າພ າກໂດຍຜູ່ າ ນລະບົບແວນ (Wide Area 
Network/LAN), ແຕູ່ ຍງັບ ູ່ ທນັໄດ ື້ເສ ອມຕ ູ່ ເທ ູ່ ອ ຫ  ຶເຄ ູ່ ອຄູ່ າຍລະບບົຖານຂ ື້ມ ນ (MIS) ກບັສ ນຮຽນຮ ື້ຊ ມ
ຊນົ (CLC) .  

4.4.4. ສິູ່ ງທີູ່ ຄວນເອາົໃຈໃສູ່ :  
 ເສມີສ ື້າງສາມາດຂອງພະແນກສ ກສາທກິານແຂວງ ແລະ ຫ ື້ອງການສກຶສາທກິານເມ ອງເພຶູ່ ອດ າເນນີການວດັ

ຜນົ/ປະເມນີຜນົຂອງການສກຶສາຂັ ື້ນພ ື້ນຖານນອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການສກຶສາທຽບເທົູ່ າ.  
 ສ ື້າງຖານຂ ື້ມ ນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ (database) ແລະ ລະບບົການຈດັການຖານຂ ື້ມ ນ (MIS) ເລີູ່ ມ

ຈາກລະດບັສ ນຮຽນຮ ື້ຊ ມຊນົເຖງິລະດບັສ ນກາງທີູ່ ນ າໃຊ ື້ໄດ ື້ຢູ່ າງເປັນກນັເອງ (User Friendly).  
 ພດັທະນາປຶື້ມຄ ູ່ ມ  ກູ່ ຽວກບັລະບບົການຈດັຖານຂ ື້ມ ນ (MIS) ຂອງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ.  
 ຈດັກດິຈະກກ າເສມີສ ື້າງຄວາມສາມາດສ າລບັພະນກັງານຂອງກມົການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ, ພະແນກສກຶ

ສາທກິານແຂວງ ແລະ ຫ ື້ອງການສກຶສາທກິານເມ ອງ.  
4.5. ສງັລວມບນັຫາ/ສິູ່ ງທ ື້າທາຍ ແລະ ການວເິຄາະການສກຶສາທຽບເທົູ່ າ:  
4.5.1. ບນັຫາ ແລະ ສິູ່ ງ ື້າທາຍຂອງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ:  
ໃນໄລຍະຜູ່ ານມາເຖງິວູ່ າຜນົສ າເລດັຫ າຍດ ື້ານກ ຕາມ, ແຕູ່ ຜູ່ ານການຈດັຕັ ື້ງປະຕບິດັຕວົຈງິພວກເຮາົຍງັມບີນັຫາ 
ແລະ ສິູ່ ງທ ື້າທາຍດັູ່ ງນີ ື້:  
1. ລດັຖະກອນທີູ່ ເຮດັວຽກການສກຶສານອກໂຮງຮຽນຍງັມໜີ ື້ອຍ ແລະ ຄ ນນະພາບບ ູ່ ທນັສ ງ, ສູ່ ວນຫ າຍ

ແມູ່ ນບ ູ່ ໄດ ື້ຮບັການຝ ກອບົຮມົ ແລະ ຍກົລະດບັກູ່ ຽວກບັວຽກງານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ.  
2. ຄ ສອນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນຢ ູ່ ເຂດຊນົນະບດົຫູ່ າງໄກສອກຫ ກີຍງັມລີະດບັການສກຶສາຕ ູ່ າ, ຈ ານວນ

ຫ າຍບ ູ່ ໄດ ື້ຮບັການຝ ກອບົຮມົວທິສີດິສອນ ແລະ ຂາດປະສບົການ.  
3. ເນ ື້ອໃນຫ ກັສ ດ, ວທິີຈດັການຮຽນ-ການສອນ, ການສກຶສາເພຶູ່ ອພດັທະນາຄ ນນະພາບຊີວດິຍງັບ ູ່ ທັນ

ແທດເໝາະກບັທູ່ າແຮງ, ຄວາມຕ ື້ອງການຂອງຜ ື້ຮຽນ ແລະ ຊ ມຊນົ.  



4. ສະຖານທີູ່ ການບ ລກິານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນເຊັູ່ ນ: ສ ນການຮຽນຮ ື້ຊ ມຊນົ, ໂຮງຮຽນບ າລ ງຍກົ
ລະດບັການສກຶສາຂັ ື້ນເມ  ອງ/ແຂວງ, ຫ ື້ອງສະໝ ດຊ ມຊນົຍງັມໜີ ື້ອຍ ແລະ ບ ູ່ ທນັຂະຫຍາຍເຖງິຊ ມຊນົທີູ່

ທ ກຍາກທີູ່ ສ ດ.  
5. ຈ ານວນຜ ື້ຮ ື້ໜງັສ  ແລະ ຜ ື້ໄດ ື້ຮບັການບ ລກິານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນລະຫູ່ ວາງເພດ, ຊນົເຜົູ່ າມກີານ

ຫ  ດໂຕນກນັ.  
6. ງບົປະມານສ າລບັການສກຶສານອກໂຮງຮຽນແຕູ່ ລະຂັ ື້ນບ ູ່ ພຽງພ ເປັນຕົ ື້ນ: ເງນິອ ດໜ ນຄ ສອນ, ການຝ ກ

ອບົຮມົ, ການຈດັພມິປ ື້ມແບບຮຽ, ຄ ູ່ ມ  ຄ , ອ ປະກອການຮຽນ-ການສອນ, ການຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ 
ປະເມນີຜນົ.  

7. ກກົໄກການຄ ື້ມຄອງ ແລະ ບ ລຫິານສ ນການຮຽນຮ ື້ຊ ມຊນົຍງັບ ູ່ ທນັສອດຄູ່ ອງ, ຄວາມຮບັຜດິຊອບ ແລະ 
ຄວາມສາມາດຂອງຄະນະສ ນການຮຽນຮ ື້ຊ ມຊນົບ ູ່ ທນັສ ງຈ ຶູ່ ງເຮດັໃຫ ື້ການເຄ ອນໄຫວກດິຈະກ າຕູ່ າງໆບ ູ່

ທນັມປີະສດິທພິາບ.  
8. ຮ ບແບບ, ວທິ ີແລະ ສິູ່ ງເອ ື້ອອ ານວຍໃນການເກບັກ າ ແລະ ສະໜອງຂ ື້ມ ນກູ່ ຽວກບັວຽກງານການສກຶສາ

ນອກໂຮງຮຽນບ ູ່ ທນັສອກຄູ່ ອງ, ຈ ຶູ່ ງເຮດັໃຫ ື້ຂ ື້ມ ນບ ູ່ ຄບົຖ ື້ວນ ແລະ ບ ູ່ ຊດັເຈນ.  
9. ການສະໜອງສ ູ່ ການຮຽນ-ການສອນແລະສິູ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກຕູ່ າງໆບ ູ່ ພຽງພ ແລະທົູ່ ວເຖິງໂດຍ

ສະເພາະແມູ່ ນເຂດຫູ່ າງໄກສອກຫ ກີ.  
10. ການຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົວຽກງານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນບ ູ່ ປົກກະຕ ິແລະ ຕ ູ່ ເນ ູ່ ອງ.  
11. ການປະສານງານແລະການສົູ່ ງເສມີການມສີູ່ ວນຮູ່ ວມຂອງພາກລດັ, ພາກເອກະຊນົ, ອງົການຈດັຕັ ື້ງທາງ

ສງັຄມົ, ຊ ມຊນົແລະອງົການຈດຕັ ື້ງສາກນົເຂົ ື້າໃນວຽກງານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນຍງັບ ູ່ ທນັກ ື້ວາງ
ຂວາງ.  

12. ຈ ານວນບ ື້ານໃນທົູ່ ວປະເທດມ ີ10,553 ບ ື້ານໃນນັ ື້ນມ ີ2.092 ບ ື້ານບ ູ່ ທນັມໂີຮງຮຽນປະຖມົຊຶູ່ ງກວມ
ເອາົ 20%ຂອງຈ ານວນບ ື້ານທງັໝດົ (ສ າຫ ວດພນົລະເມ ອງ ແລະ ທີູ່ ຢ ູ່ ອາໃສປີ 2005).  

13. ໃນສກົຮຽນປີ 2005 – 2007 ເດກັນ ື້ອຍໃນເກນອາຍ  6-10ປີບ ູ່ ໄດ ື້ເຂົ ື້າຮຽນ 13,6%ເທົູ່ າກບັ 103.195 
ຄນົ, ນກັຮຽນຊັ ື້ນປະຖມົປະລະການຮຽນ 9,4% ເທົູ່ າກບັ 83.830ຄນົຊຶູ່ ງຈະກາຍເປັນເປົື້າໝາຍຂອງ
ການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ.  

14. ປະຊາກອນໃນເກນອາຍ  15 ຂຶ ື້ນໄປທີູ່ ບ ູ່ ຮ ື້ໜງັສ ມຈີ ານວນ 929.407ຄນົ, ຍງິ 634.935ຄນົ, ຊາຍ
294.472 ຄນົ (ສ າຫ ວດພນົລະເມ ອງແລະທີູ່ ຢ ູ່ ອາໄສທົູ່ ວປະເທດປີ 2005)  

4.5.2. ວເິຄາະການສກຶສາທຽບເທົູ່ າຢ ູ່  ສປປ.ລາວ:  
 ການຈດັການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ (ການສກຶສາທຽບເທົູ່ າ) ຂອງສາທາລະລດັປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ເປັນຄວາມພະຍາຍາມເພ ູ່ ອພດັທະນາຄ ນນະພາບຊີວິດການເປັນຢ ູ່ ຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົູ່ າ, ໂດຍສະເພາະ



ປະຊາຊນົຜ ື້ທີູ່ ພາດ ແລະ ດ ື້ອຍໂອກາດທາງການສກຶສາທີູ່ ຢ ູ່ ເຂດຫູ່ າງໄກສອກຫ ກີ. ຄວາມພະຍາຍາມຂອງພກັ ແລະ 
ລດັຖະບານແຫູ່ ງສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ກ ໄດ ື້ຮບັການສະໜບັສະໜ ນຈາກອງົການລະຫູ່ ວາງ
ປະເທດຕະຫ ອດຈນົອງົການເອກະຊນົ(NGOs)ຕູ່ າງໆທີູ່ ມເີກດຕະນາທີູ່ ດີໃນການຊູ່ ວຍເຫ ຶອສະໜັບສະໜ ນການ
ພດັທະນາຄ ນນະພາບຊ ີ
ວດິການເປັນຢ ູ່ ຂອງປະຊາຊນົໃຫ ື້ດຂີຶ ື້ນ,ແຕູ່ ຄວາມພະຍາຍາມດັູ່ ງກູ່ າວກ ພບົກບັຄວາມຫຍ ື້ງຍາກຫ າຍປະການທີູ່ ພວກເຮາົ
ຄວນພຈິາລະນາຄ :  
 ຄວາມເຂົ ື້າໃຈຫ ກັການປັດສະຍາ ແລະ ຈ ດຍ ນຂອງການສກຶສາທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງໂດຍສະເພາະແມູ່ ນ Policy 

maker ຍງັແຕກຕູ່ າງກນັ, ໂດຍສະເພາະການຈດັການສກຶສາທຽບເທົູ່ າທີູ່ ໃຊ ື້ຂະບວນການຂອງການສກຶສາ
ນອກໂຮງຮຽນໃນການຈດັການສກຶສາເພ ູ່ ອທດົແທນໂອກາດໃຫ ື້ແກູ່ ຜ ື້ທີູ່ ດ ື້ອຍໂອກາດທາງການສກຶສາຊຶູ່ ງມຂີ ື້

ຈ າກດັຫ າຍປະການເຊັູ່ ນ: ສະພາບແວດລ ື້ອມຂອງກ ູ່ ມເປົື້າໝາຍ, ຂ ື້ຈ າກດັ ຫ  ທດັສະນະຄະຕຕິ ູ່ ການສກຶສາຂອງ
ກ ູ່ ມເປົື້າໝາຍເອງຊຶູ່ ງເປັນພາວະທີູ່ ຈະຕ ື້ອງໃຊ ື້ເວລາ ແລະ ທ ມເທຊບັພະຍາກອນທີູ່ ຂ ື້ອນຂ ື້າງສ ງຢູ່ າງໜ ື້ອຍກ 
ເປັນການລງົທເຶພ ູ່ ອພດັທະນາກ າລງັແຮງງານໃນປັດຈ ບນັ.  

 ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ກ ເປັນເຊັູ່ ນດຽວກນັກບັປະເທດທີູ່ ກ າລງັພດັທະນາໃນທົູ່ ວ
ໂລກໂດຍສະເພາະບນັດາປະເທດໃນກ ູ່ ອາຊຽນດ ື້ວຍກນັທີູ່ ກ າລງັພບົພ ື້ກບັບນັຫາຕູ່ າງໆອນັເນ ູ່ ອງມາຈາກການ
ພດັທະນາໃນກະແສໂລກກາວວິດັເຊັູ່ ນ: 1ບນັຫາການບ ູ່ ຮ ື້ໜງັສ ຊຶູ່ ງສ າພນັກບັຄວາມສາມາດໃນການອູ່ ານຊຶູ່ ງເປັນ
ວທິພີ ື້ນຖານທີູ່ ສ ດໃນການຄົ ື້ນຄ ື້ວາສະແຫວງຫາຄວາມຮ ື້. 2ບນັຫາຄ ນນະພາບການສກຶສາຂອງປະຊາຊນົຊຶູ່ ງ
ສ າພນັກບັຄວາມສາມາດໃນການຜະລດິ ແລະ ການແຂູ່ ງຂນັໃນເວທສີາກນົ, 3ບນັຫາຄວາມທ ກຍາກອນັເນ ູ່ ອງ
ມາຈາກຂ ື້ຈ າກດັໃນການປະກອບອາຊບີເພ ູ່ ອສະແຫວງຫາລາຍໄດ ື້ແລະ, 4ບນັຫາສງັຄມົຕູ່ າງໆທາງດ ື້ານສ ຂະ
ອະນາໄມຄວາມນຍິມົຊົມຊອບທາງດ ື້າສັງຄົມຄ ນນະທ າຈາລິຍະທ າທີູ່ ຖ ກກະທົບກະເທ ອນຈາກລະບບົ
ຂູ່ າວສານຂ ື້ມ ນທີູ່ ແຜູ່ ຫ າຍໂດຍບ ູ່ ມຜີມົແດນ. ບນັຫາເຫ ົູ່ ານເີປັນອ ປະສກັຂອງການເຂົ ື້າເຖງິໂອກາດການສກຶສາ
ຂອງປະຊາຊນົຊຶູ່ ງອາດຈະຕ ື້ອງໃຊ ື້ການສກຶສາທຽບເທົູ່ າເປັນເຄ ູ່ ອງມ ໃນການພດັທະນາຄນົເພ ູ່ ອກ ື້າວຂ ື້າມຜູ່ ານ
ອ ປະສກັດັູ່ ງກູ່ າວທີູ່ ນກັການສກຶສາຈະຕ ື້ອງໃຊ ື້ຄວາມຮ ື້ຢູ່ າງຫ ວງຫ າຍໃນການວາງແຜນພດັທະນາການສກຶສາ.  

 ຄວາມຄາດຫວງັຂອງຜ ື້ທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັການສກຶສາທຽບເທົູ່ າໂດຍຄາດຫວງັວູ່ າຜ ື້ທີູ່ ຜູ່ ານການສກຶສາອບົຮມົໃນ
ໂຄງການສກຶສາທຽບເທົູ່ າໄປແລ ື້ວນັ ື້ນຈະມຄີ ນນະພາບເທົູ່ າທຽມກນັກບັຜ ື້ທີູ່ ໄດ ື້ຮບັການສກຶສາອບົຮມົຈາກ
ການສກຶສາໃນໂຮງຮຽນຊຶູ່ ງເປັນການສກຶສາຫ ກັແຕູ່ ແທ ື້ຈງິແລ ື້ວກ ູ່ ມເປົື້າໝາຍທີູ່ ຢ ູ່ ນອກໂຮງຮຽຕ ື້ອງການໄດ ື້ຮບັ
ການສກຶສາເພ ູ່ ອສາມາດດ າລງົຊວີດິຢ ູ່ ໄດ ື້ໃນສງັຄມົຢູ່ າງມຄີວາມສ ກມລີາຍໄດ ື້ທີູ່ ໝັ ື້ນຄງົມຄີ ນນະພາບຊີວດິທີູ່ ດີ
ສາມາດຈດັການກບັບນັຫາຂອງຕນົເອງຄອບຄວົ ແລະ ຊ ມຊນົໄດ ື້ຊຶູ່ ງເຫນັໄດ ື້ວູ່ າການສກຶສາຂັ ື້ນພ ື້ນຖານດັູ່ ງທີູ່

ເປັນຢ ູ່ ໃນປັດຈ ບນັອາດຈະບ ູ່ ແມູ່ ນຄ າຕອບທີູ່ ແທ ື້ຈງິທາງການແກ ື້ໄຂບນັຫາ.  



ຄ າວູ່ າການສກຶສາທຽບເທົູ່ າຕ ື້ອງໄດ ື້ຕຄີວາມໃໝູ່ ໃຫ ື້ຄວາມໝາຍບ ູ່ ພຽງແຕູ່ ເທົູ່ າກບັການສກຶສາໃນລະດບັຊັ ື້ນປະຖມົ, 
ມດັທະຍມົຕອນຕົ ື້ນ ແລະ ປາຍເທົູ່ ານັ ື້ນ, ຈະຕ ື້ອງໃຫ ື້ຄວາມໝາຍການສກຶສາທຽບເທົູ່ າໃໝູ່  ແລະ ຄວນພຈິາລະນາໄປ
ເຖິູ່ ງຄວາມຮ ື້ຄວາມສາມາດຂອງຜ ື້ທີູ່ ຈບົການສກຶສາໄປແລ ື້ວນັ ື້ນເຂາົສາມາດຈະເຮດັຫ າຍກູ່ າວການຕຄິວາມວູ່ າເທົູ່ າກນັໃນ
ຮ ບແບບຂອງສນັຍາລເັທົູ່ ານັ ື້ນ.  
 ການບ ລຫິານຈດັການສກຶສາທຽບເທົູ່ າຍງັຈະຕ ື້ອງມຜີ ື້ຮບັຜດິຊອບຢ ູ່ ຂະແໜງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ພະ

ແນກສກຶສາທກິາແຂວງຕູ່ າງໆຊຶູ່ ງເປັນເລ ູ່ ອງທີູ່ ເໝາະສມົໃນສະພາບປັດຈ ບນັທີູ່ ບນັຫາດ ື້ານຄ ນນະພາບຂອງການ
ສກຶສານອກໂຮງຮຽນບ ູ່ ຄູ່ ອຍດີປານໃດ ແລະ ສາມາດນ າໃຊ ື້ບ ກຄະລາກອນໃນຈ ານວໜື້ອຍໄດ ື້ແຕູ່ ສະພາບ
ບນັຫາຍງັຈະມຫີ າຍຢ ູ່ ກ ຍ ື້ອນລດັຖະບານສາມາດແກ ື້ໄຂບນັຫາຄວາມທ ກຍາກຂອງປະຊາຊນົນບັມ ນບັດ ີແລະ 
ທົູ່ ວເຖິູ່ ງຂຶ ື້ນ, ດັູ່ ງນັ ື້ນຈ ຶູ່ ງຈ າເປັນຕ ື້ອງມໜີູ່ ວຍງານຮບັຜິດຊອບສະເພາະສ າລບັການສກຶສາທຽບເທົູ່ າ, ໃນນັ ື້ນ
ຈະລວມໄປເຖິູ່ ງໜູ່ ວຍງານບລຫິານ, ໜູ່ ວຍງານປະຕບິດັ ແລະ ໜູ່ ວຍງານສະໜບັສະໜ ນຊຶູ່ ງຈະເປັນໜູ່ ວຍງານ
ທີູ່ ຈດັດ າເນນີການເອງໃນໄລຍະທ າອດິ ແລະ ຕ ູ່ ໄປຈະພດັທະນາເປັນໜູ່ ວຍງານປະສານໃຫ ື້ອງົການຕູ່ າງໆທງັ
ພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົຕູ່ າງໆເຂົ ື້າມາຮູ່ ວມຈດັການສກຶສາທຽບເທົູ່ າໃຫ ື້ຫ າຍຂຶ ື້ນ.  

ໃນການບ ລຫິານຈດັການແລ ື້ວກ ອາດຈະຕ ື້ອງມລີະບບົກກົໄກຢູ່ າໃດຢູ່ າງໜຶູ່ ງທີູ່ ເປັນການກະຕ ກຊ ກຍ ື້ສົູ່ ງເສມົໃຫ ື້ມີ
ບ ກຄນົ ຫ  ໜູ່ ວຍງານອາສາສະໝກັເຂົ ື້າມາຮູ່ ວມໃນການສກຶສາທຽບເທົູ່ າໃຫ ື້ຫ າຍຂຶ ື້ນເຊັູ່ ນດຽວກບັການສ ື້າງເທກັນກິວທິີ
ການປະເມນີເພ ູ່ ອຍອມຮບັຄວາມຮ ື້ ແລະ ປະສບົການຂອງບ ກຄນົເພ ູ່ ອຮບັຮອງວູ່ າມຄີວາມຮ ື້ຄວາມສາມາດທຽບເທົູ່ າ
ກບັການສກຶສາໃນໂຮງຮຽນໄດ ື້ຊຶູ່ ງເປັນນະວດັຕະກ າທີູ່ ຕ ື້ອງຮຽນຮ ື້ພດັທະນາຕ ູ່ ໄປ.  
 ບ ກຄະລາກອນທີູ່ ເຮດັວຽກງານດ ື້ານການສກຶສາທຽບເທົູ່ າເປັນກ ູ່ ມບ ກຄນົທມີຄີວາມສ າຄຂັອງການຊ ກຍ ື້ ແລະ 

ເຄ ູ່ ອນໄຫວ, ການດ າເນີນງານການສຶກສາທຽບເທົູ່ າບ ູ່ ພຽງແຕູ່ ຈະຕ ື້ອງເພີູ່ ມຈ ານວນບ ກຄະລາກອນຜ ື້
ຮບັຜດິຊອບລວມທງັຜ ື້ຮບັຜດິຊອບໂດຍກງົ ແລະ ໃຊ ື້ລະບບົອາສາສະໝກັເຂົ ື້າມາເຮດັວຽກນກີ ຕາມແຕູ່ ສງິທີູ່

ຈ າເປັນຄ ການພດັທະນາຄວາມຮ ື້ຄວາມສາມາດຂອງບ ກຄນົໃນລະດບັຕູ່ າງໆໃຫ ື້ຮ ື້ ແລະ ເຂົ ື້າໃຈວຽກງານ ແລະ 
ສາມາດປະຕບິດັວຽກງານທີູ່ ຮບັຜດິຊອບໄດ ື້ດຊີຶູ່ ງແນູ່ ນອນວູ່ າຈະສ າພນັກບັງບົປະມານທີູ່ ຈະຕ ື້ອງລງົທຶນຫ າຍ
ຂຶ ື້ນໃນກ ູ່ ມຜ ື້ທີູ່ ຮບັຜດິຊອບວຽກງານການສກຶສາທຽບເທົູ່ າ.  

ສະຫ  ບລວມຂອງການຈດັການສກຶສາທຽບເທົູ່ າທີູ່ ໄດ ື້ດ າເນນີການຢ ູ່ ໃນປັດຈ ບນັກ ເຫນັວູ່ າມຄີວາມພະຍາຍາມທີູ່ ຈະ
ເອາົໃຈໃສູ່ ເພ ູ່ ອຊອກສະແຫວງຫາວທິກີານຕູ່ າງໆໃນການພດັທະນາຄ ນນະພາບຊວີດິຂອງປະຊາຊນົໃຫ ື້ດຂີຶ ື້ນເຖິງ
ແມູ່ ນວູ່ າຈະຢ ູ່ ໃນສະພາບທີູ່ ມຂີ ື້ຈ າກດັນາໆປະການແຕູ່ ກ ຍງັສາມາດຮບັຮ ື້ເຖງິບນັຫາ, ການລະບ ບນັຫາທີູ່ ຊດັເຈນ
ຂອງວຽກງານ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມໃນການພດັທະນາວຽກນີ ື້ໃຫ ື້ບນັລ ຈາກຈ ປະສງົລະດບັຄາດໝາຍທີູ່ ວາງໄວ ື້.  
4.5.3. ຜນົກະົົບຈາກການປະຕບິດັວຽກງານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ:  
 ປະຊາຊນົໄດ ື້ຮບັການຍກົລະດບັການສກຶສາ ແລະ ມໂີອກາດຮຽນຮ ື້ຕະຫ ອດຊວີດິ.  



 ເດກັກູ່ ອນໄວຮຽນໂດຍສະເພາະຢ ູ່ ຊ ມຊນົທີູ່ ບ ູ່ ມໂີອກາດໄດ ື້ເຂົ ື້າຮຽນອະນ ບານໄດ ື້ຮບັການພດັມະນາໃນການ
ສ ື້າງຄວາມພ ື້ອມໃຫ ື້ເຂາົເຈ ົ ື້າຽມເຂົ ື້າຮຽນຂຶ ື້ນປະຖມົສກຶສາ.  

 ພະນກັງານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນແຕູ່ ລະຂັ ື້ນສ ນກາງລງົຮອດທ ື້ອງເຖິູ່ ງໄດ ື້ຮບັການຍກົລະດບັຂດີຄວາມ
ສາມາດດ ື້ານການຄ ື້ມຄອງ, ການເຝີກອບົຮມົ, ການພດັທະນາຫ ກັສ ດ-ສ ູ່ ການຮຽນ-ການສອນ.  

 ລະບບົຖານຂ ື້ມ ນຂູ່ າວສານຂອງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນໄດ ື້ຮບັການພດັທະນາ.  
 ບ ກຄະລາກອນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ຊ ມຊນົເປັນຕົ ື້ນແມູ່ ນຊາວ ູ່ ມໄດ ື້ຮບັການພດັທະນາຄວາມຮ ື້

ດ ື້ານທກັສະຊວີດິ.  
 ຫ ກັສ ດ ແລະ ສ ູ່ ການຮຽນ-ການສອນຂອງການສກຶສາຂັ ື້ນພ ື້ນຖານນອກໂຮງຮຽນໄດ ື້ຮບັການປັບປ ງໃຫ ື້ມເີນ ື້ອ

ໃນຫ າກຫ າຍ ແລະ ໄດ ື້ປັບປ ງເພ ູ່ ອໃຫ ື້ທນັກບັສະພາບບນັຫາຂອງເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ.  
 ພ ມປັນຍາຊາວບ ື້ານ, ຄ ນຄາດ ື້າວດັທະນະທ າໄດ ື້ຮບັການສົູ່ ງເສມີໂດຍການອ ານວຍຄວາມສະ 

ດວກແບບປະສມົປະສານຫ າຍຮ ບແບບໂດຍຜູ່ ານສ ູ່ ຂອງຍ ກສະໄໝທີູ່ ແທດເໝາະກບັສະພາບດ າລງົວຊີດິຕວົ
ຈງິຂອງຊາວບ ື້ານ.  

 ຊາວບ ື້ານສາມາດລວບລວມຂ ື້ມ ນ ແລະ ຂຽນຂູ່ າວເພ ູ່ ອພດັທະນາຊ ມຊນົຂອງເຂາົເຈ ົ ື້າໂດຍຜູ່ ານເຄ ູ່ ອງສ ູ່ ສານ
ເທກັໂນໂລຢີຂອງຍ ກສະໄໝ (ICT).  

 ຄ ເຝີກແຕູ່ ລະຂັ ື້ນສ ນກາງລງົຮອດທ ື້ອງຖິູ່ ນໄດ ື້ຮບັການພດັທະນາຄວາມຮ ື້ດ ື້ານການສດິສອນວຊິາຕູ່ າງໆຕາມຮ ບ
ແບບຂອງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ.  

 ຜນົການຮຽນ-ການສອນເປັນຕົ ື້ນແມູ່ ນການລບົລ ື້າງຄວາມບ ູ່ ຮ ື້ໜງັສ  ແລະ ການບ າລ ງກົລະດບັການສກຶສາມຄີ ນ
ນະພາບສ ງຂຶ ື້ນ.  

V. ຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານຂອງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ (2011-2015):  
5.1. ຍ ດທະສາດການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ:  
5.1.1. ສະພາບລວມ.  

 ການພດັທະນາການສກຶສາ,ໂດຍສະເພາະການສກຶສານອກໂຮງຮຽນໄດ ື້ເຕີບໃຫຍູ່ ຂະຫຍາຍຕົວທາງດ ື້ານ
ປະລມິານ, ຄ ນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍເຂົ ື້າສ ູ່ ເຂດຫູ່ າງໄກສອກຫ ກີໄດ ື້ເທ ູ່ ອລະກ ື້າວ,ການສກຶສານອກໂຮງຮຽນໄດ ື້
ໃຫ ື້ການບ ລກິານເຊັູ່ ນ: ການລບົລ ື້າງຄວາມບ ູ່ ຮ ື້ໜງັສ , ການສກຶສາຊັ ື້ນປະຖມົພາກບງັຄບັ, ຍກົລະດບັການສກຶສາຊັ ື້ນ
ມດັທະຍມົ, ການສກຶສາຕ ູ່ ເນ ູ່ ອງ, ການສົູ່ ງເສມີການສກຶສາເພ ູ່ ອພດັທະນາຄ ນນະພາບຊວີດິຂອງຊ ມຊນົ ແລະ ການຮຽນ
ທີູ່ ຕດິພນັກບັການພດັທະນາທກັສະຊຊິາຊບີຂັ ື້ນພ ື້ນຖານ. ກອງປະຊ ມຄັ ື້ງທ ີVIII ຂອງພກັໄດ ື້ຢັື້ງຢ ນວູ່ າ: ຮອດປີ 2020 
ເຮດັໃຫ ື້ປະເທດຊາດຫ  ດພົ ື້ນອອກຈາກຄວາມດ ື້ອຍພດັທະນາ. ມປັີດໄຈພ ື້ນຖານແຫູ່ ງການຫນັເປັນອ ດສາຫະກ າ ແລະ 
ທນັສະໄໝ. ເພ ູ່ ອປະຕບິດັຕາມເນ ື້ອໃນຂອງກອງປະຊ ມດັູ່ ງກູ່ າວ. ກະຊວງສກຶສາທກິານກ າລງຈດັຕັ ື້ງປະຕບິດັບນັດາ
ແຜນຍ ດທະສາດທີູ່ ລດັຖະບານໄດ ື້ຮບັຮອງເອາົແລ ື້ວຄ : ແຜຍ ດທະສາດການປະຕຮິ ບລະບບົບການສກຶສາແຫູ່ ງຊາດ, 



ແຜນຍ ດທະສາດການສ ື້າງຄ ແຫູ່ ງຊາດ, ແຜນຍ ດທະສາດການພດັທະນາອາຊີວະສກຶສາ ແລະ ລດັຖະດ າລັດຂອງ
ປະທານປະເທດສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວກູ່ ຽວກບັການປະກາດໃຊ ື້ກດົໝາຍການສກຶສາ (ສະບບັ
ປັບປ ງ) ເລກທ ີ149 ສປປ. 17/7/2007 ເວົ ື້າລວມ, ເວົ ື້າສະເພາະແມູ່ ນການປະຕບິດັ4ໂຄງການ ລມິະສດິທລີດັຖະບານ
ມອບໝາຍໃຫ ື້ກະຊວງສກຶສາທກິານດ າເນນີການແກ ື້ໄຂດ ື້ວຍການປຶກສາຫາລ , ຄົ ື້ນຄ ື້ວາຊອກຫາບດົຮຽນຕວົຈງິທີູ່ ມປີະ
ສດິທຜິນົຈາກພດຶຕກິ າຜູ່ ານມາເພ ູ່ ອແກ ື້ໄຂ: 1 ໂຄງການປະຕຮິ ບລະບບົການສກຶສາແຫູ່ ງຊາດ, 2 ໂຄງການປັບປ ງຄ ນ
ນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດການສກຶສາ, 3 ໂຄງການແກ ື້ໄຂບນັຫາຄ -ອາຈານ ແລະ ຍກົລະດບັຄວາມສາມາດຂອງ
ຜ ື້ບ ລຫິານການສກຶສາ ແລະ , 4 ໂຄງການຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນວຊິາຊບີ ແລະ ການເຝີກອບົຮມົວຊິາຊບີລງົສ ູ່ ທ ກແຂວງ
ຂອງປະເທດ.  
 ເພ ູ່ ອບນັລ ເປົື້າໝາຍຂອງການປະຕຮິ ບການສກຶສາແຫູ່ ງຊາດນັ ື້ນ, ການສກຶສານອກໂຮງຮຽນຕ ື້ອງປັບປ ງໜ ື້າທີູ່ , 
ພາລະບດົບາດ, ກ ານດົຍ ດທະສາດ ແລະ ນະໂຍບາຍໃໝູ່ ໃຫ ື້ສອດຄູ່ ອງກບັການປະຕຮິ ບລະບບົການສກຶສາແຫູ່ ງຊາດ, 
ຖເຶອາົການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນ ດເປັນວຽກງານບ ລມິະສດິ, ສ ື້າງຄນົລາວໃຫ ື້ເປັນຜລົະເມ ອງທີູ່ ດ,ີ ມກີານສກຶ
ສາ, ມຄີວາມຮ ື້, ມວີຊິາຊບີ, ມຄີວາມສາມາດປະດດິສ ື້າງ ແລະ ມຄີວາມກະຕ ລລຶົ ື້ນຕ ູ່ ການພດັທະນາຕນົເອງກ ູ່ ຄ ປະເທດ
ຊາດ, ມສີ ຂະພາບພະລະນາໄມສມົບ ນ ແລະ ມຄີ ນສມົບດັສນິທ າອນັປອດໃສ. ເພ ູ່ ອຕອບສະໜອງທູ່ ວງທູ່ າໃນການຫນັ
ເປັນອ ດສາຫະກ າທນັສະໄໝເທ ູ່ ອລະກ ື້າວ ແລະ ເປັນປັດໃຈພ ື້ນຖານຂອງການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົໃຫ ື້ຍ ນຍງົ.  

5.1.2. ວໄິສທດັ ແລະຄາດໝາຍລວມ:  
5.1.2.1. ວໄິສທດັ:  

 ສ ື້າງຄນົໃຫ ື້ມນີ ື້າໃຈຮກັຊາດ, ມລີະບຽບວໄິນ, ເຄາົລບົກດົໝາຍ,ມສີ ຂະພາບ, ມຄີວາມສວີໄິລທາງດ ື້ານຈດິໃຈ, 
ມຫີວົຄດິປະດດິສ ື້າງ, ມກີານຮຽຮຮ ື້ຕະຫ ອດຊວີດິໂດຍສະເພາະການຮຽນເພ ູ່ ອຮ ື້, ການຮຽນຮ ື້ເພ ູ່ ອເຮດັເປັນ, ການຮຽນ
ຮ ື້ເພ ູ່ ອຊີວດິດ ການຮຽນຮ ື້ເພ ູ່ ອຢ ູ່ ຮູ່ ວມກນັ, ສາມາດພດັທະນາຕົນເອງ, ຄອບຄວົ ແລະ ສງັຄມົຫ  ດພົ ື້ນອອກຈາກ
ຄວາມທ ກຍາກ, ເພ ູ່ ອປະກອບສູ່ ວນໃຫ ື້ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົມກີານຂະຫຍາຍຕວົ ແລະ ປະເທດຊາດອ ດມົຮັູ່ ງມ.ີ  

1. ຂະຫຍາຍການສກຶສານອກໂຮງຮຽນເຂົ ື້າໄປໝ ູ່ ບ ື້ານທີູ່ ບ ູ່ ມໂີຮງຮຽນ ແລະ ບ ື້ານທີູ່ ມໂີຮງຮຽນປະຖມົບ ູ່ ສມົບ ນ
ເພ ູ່ ອສ າເລດັການສກຶສາຊັ ື້ນປະຖມົພາບບງັຄບົ.  

2. ປັບປ ງສ ນກາຮຽນຮ ື້ຊ ມຊນົທີູ່ ມແີລ ື້ວ ແລະ ຂະຫຍາຍໄປບູ່ ອນທີູ່ ບ ູ່ ທນັມ.ີ  
3. ຈດັຕັ ື້ງການລບົລ ື້າງຄວາມບ ູ່ ຮ ື້ໜງັສ .ບ າລ ງຈບົປະຖມົ ແລະ ມດັທະຍມົໃຫ ື້ການນ າຂັ ື້ນບ ື້ານ, ຂັ ື້ນເມ  ອງໃນທົູ່ ວ

ປະເທດໂດຍສະເພາະແມູ່ ນໃນ 47 ເມ ູ່ ງທີູ່ ທ ກຍາກ.  
4. ສ ື້ຊນົລບົລ ື້າງຄວາມບ ູ່ ຮ ື້ໜງັສ ໃຫ ື້ປະຊາຊນົໃນກ ູ່ ມເປົື້າໝາຍອາຍ  15-40 ປີເພີ ື້ມຂຶ ື້ນຈາກ 78,57% ໃນປີ 

2005 ມາເປັນ 88% ໃນປີ 2010; 93% ໃນປີ 2015 ແລະ ກ ູ່ ມເປົື້າໝາຍອາຍ  15 ປີຂຶ ື້ນໄປຈາກ 73,57% 
ໃນປີ 2005 ໃຫ ື້ໄດ ື້ 80% ໃປີ 2010 ແລະ 67% ໃນປີ 2015 .  



5. ສ ບຕ ູ່ ຍກົລະດບັການສກຶສາໃຫ ື້ປະຊາຊນົໄດ ື້ຮຽນຈບົຊັ ື້ນປະຖມົ 80% ໃນຈ ານວນຜ ື້ທີູ່ ລບົລ ື້າງແລ ື້ວ ໃນປີ 
2010  ແລະ 90% ໃນປີ 2015. ສ ບຕ ູ່ ໃຫ ື້ບນັດາເມ ອງເປົື້າໝາຍປະກາດຈບົຂັ ື້ນປະຖມົບ າລ ງໃຫ ື້ໄດ ື້ 60
ເມ  ອງໃນປີ 2010   ແລະ ທ ກໆເມ ອງໃນປີ 2015  

6. ສ ບຕ ູ່ ຍກົລະດບັການສກຶສາຈບົຊັ ື້ນປະຖມົບ າລ ງມດັທະຍມົຕອຕົ ື້ນໃຫ ື້ປະຊາຊນົຜ ື້ທີູ່ ຈບົປະຖມົແລ ື້ວໃຫ ື້ໄດ ື້ 
35% (ຈ ານວນ 42,000 ຄນົ) ໃນປີ2010 ແລະ 70% (ຈ າວນ 140,000 ຄນົ) ໃນປີ 2015.  

7. ສ ບຕ ູ່ ບ າລ ງຍກົລະດັບການສຶກສາໃຫ ື້ຊາວໜ ູ່ ມໃນຖັງແຖວລັດຖະກອນ, ກ າມະກອນ, ທະຫານ ແລະ 
ຕ າຫ ວດໃຫ ື້ຈບົມດັທະຍມົຕອນຕົ ື້ນ, ຕອນປາຍ, ການສກຶສາຕ ູ່ ເນ ູ່ ອງ ແລະ ການສກຶສາທຽບເທົູ່ າ.  

8. ສ ບຕ ູ່ ພດັທະນາທກັສະວຊິາຊບີຂັ ື້ນພ ື້ນຖານທີູ່ ສອດຄູ່ ອງກບັຄວາມຕ ື້ອງການ ແລະ ເງ  ູ່ອນໄຂຕວົຈງິຂອງທ ື້ອງຖິູ່

ໃຫ ື້ແກູ່ ປະຊາຊນົບນັດາເຜົູ່ າຕດິພກັບັການຍກົລະດບັການສກຶສາ.  
5.1.2.3. ກ ູ່ ມເປົື້າໝາຍຂອງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ:  

 ກ ູ່ ມເປົື້າໝາຍຫ ຜຶ ື້ຮຽນແມູ່ ນກ ູ່ ມຄນົທີູ່ ບ ູ່ ມໂີອກາດເຂົ ື້າຮຽ ຫ  ຶປະລະການຮຽຈາກລະບົບການສກຶສານໃນ
ໂຮງຮຽນເຊັູ່ ນ: ເດັກ, ພະນກັງານ, ລັດຖະກອນ, ກ າມະກອນ, ກ າລັງປື້ອງກັນຊາດ, ປື້ອງກັນຄວາມສະຫງບົ, 
ກະເສດຕະກອນ, ຜ ື້ທ ກຍາກໃນຊນົນະບດົ, ຜ ື້ມຖີານະທາງເສດຖະກດິຕ ູ່ າໃນຕວົເມ ອງ, ຊນົເຜົູ່ າ, ແມູ່ ຍງິ, ຜ ື້ຖ ກຄ ມຂງັ 
ແລະ ດດັສ ື້າງ, ພະນກັງານບ ານານ, ນກັບວດ, ຄນົພກິານ ແລະ ອຶູ່ ນໆ. ໂດຍເົັ ືົ້ນກັເກນອາຍ  6-14ປີ, 15-24ປີ, 25-
40 ປີ ແລະ 41ປີຂຶ ື້ນໄປທີູ່ ສນົໃຈສ ບຕ ູ່ ຍກົລະດບັການສກຶສາ, ການຮຽນຮ ື້, ການສກຶສາເພ ູ່ ອພດັທະນາທກັສະວຊິາ
ຊບີຂນພ ື້ນຖານຕາມຂັ ື້ນ ແລະ ຊັ ື້ນຮຽນຕູ່ າງໆ.  

5.1.2. ຂອບເຂດ ແລະ ເນ ື້ອໃນຂອງແຜນຍ ດທະສາດ:  
 ເພ ູ່ ອເຮດັໃຫ ື້ວຽກງານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ, ຊ ູ່ ງລວມມ:ີ ການລບົລ ື້າງຄວາມບ ູ່ ຮ ື້ງັສ , ການສກຶສາຊັ ື້ນ
ປະຖມົພາກບງັຄບັ, ການບ າລ ງຍກົລະດບັການສກຶສາຂັ ື້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ື້ນ-ປາຍ, ການສກຶສາຊັ ື້ນສ ງ, ການສກຶສາ
ເພ ູ່ ອພດັທະນາທກັສະການພັດທະນາທກັສະວິຊາຊີບຂັ ື້ນພ ື້ນຖານ, ການສົູ່ ງເສີມການສກຶສາຊ ມຊົນ, ການສກຶສາ
ຕະຫ ອດຊວີດິ, ການສກຶສາທາງໄກ ແລະ ການສກຶສາຕາມອດັທະຍາໄສໃຫ ື້ສ າເລດັຕາມລະດບັຄາດໝາຍຈຶູ່ ງໄດ ື້ວາງ
ຂອບເຂດ ແລະ ເນ ື້ອໃນຂອງແຜນຍ ດທະສາດດັູ່ ງລ ູ່ ມນີ ື້:  

5.1.2.1. ກ ູ່ ສ ື້າງ, ປັບປ ງ ແລະ ຂະຫຍາຍສ ນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ:  
 ປັບປ ງ, ຊ ກຍ ື້ໃຫ ື້ສ ນການຮຽນຮ ື້ຊ ມຊນົໄດ ື້ເງ  ູ່ອນໄຫວເປັນປົກກະຕ ິແລະ ຂະຫຍາຍໄປບ ື້ານທີູ່ ບ ູ່ ມໂີຮງຮຽນ.  
 ປັບປ ງໂຮງຮຽນບ າລ ງຍກົລະດບັການສກຶສາ 13 ເມ ອງໃຫ ື້ເປັນສ ນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນຂັ ື້ນເມ  ອງ ແລະ 

ສ ື້າງສ ນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນໃນທ ກໆເມ ອງທີູ່ ມເີງ  ູ່ອນໄຂ, ໂດຍສະເພາະໃນ 47 ເມ ອງທ ກຍາກ.  
 ສ ື້າງສ ນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນຂັ ື້ນແຂວງໃນທ ກໆແຂວງທີູ່ ມເີງ  ູ່ອນໄຂ, ໂດຍສະເພາະ 10 ແຂວງທີູ່ ມີ

ໂຮງຮຽບ າລ ງຍກົລະດບັການສກຶສາ.  



 ປັບປ ງສ ນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນປະຈ າພາກເໜ ອ (ຫ ວງພະບາງ) ແລະ ພາກໃຕ ື້ (ຈ າປາສກັ) ແລະ ສ ນ
ພດັທະນາການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ (ຫ ກັ8)ໃຫ ື້ສອດຄູ່ ອງ ແລະ ຕອບສະໜອງນະໂຍບາຍຂອງການປະຕຮິ ບ
ການສກຶສາແຫູ່ ງຊາດ.  

5.1.2.2. ປັບປ ງ ແລະ ສົູ່ ງເສມີການສກຶສາເພ ູ່ ອພດັທະນາຄ ນນະພາບຊວີດິຂອງຊ ມຊນົ:  
 ສ ື້າງສິູ່ ງແວດລ ື້ອມທີູ່ ເອ ື້ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ ື້ແກູ່ ການຮຽນຮ ື້ທາງດ ື້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, 

ວດັທະນະທ າ, ເຕກັໂນໂລຊເີພ ູ່ ອພດັທະນາຕນົເອງ, ຄອບຄວົ ແລະ ຊ ມຊນົ.  
 ສົູ່ ງເສມີການສກຶສາເພ ູ່ ອພດັທະນາທກັສະວຊິາຊີບຂັ ື້ນພ ື້ນຖານສ າລບັກ ູ່ ມໄວໜ ູ່ ມ ແລະ ກ ູ່ ມຜ ື້ສນົໃຈແນູ່ ໃສ

ເຮດັໃຫ ື້ເຂາົເຈ ົ ື້າສາມາດປະກອບອາຊີບ, ສ ື້າງລາຍໄດ ື້ດ ື້ວຍຕນົເອງ ຫ   ເຮດັວຽກໃນຂະແໜງການຕູ່ າງໆ ຫ   
ສາມາດເຊ ູ່ ອມຕ ູ່ ເຂົ ື້າສ ູ່ ການເຝີກອບົຮມົໃນສະຖາບນັຕູ່ າງໆ.  

 ສົູ່ ງເສມີຮ ບແບບການຈດັກ ູ່ ມພດັທະນາອາຊບີ ແລະ ວສິາຫະກດິຊ ມຊນົເພ ູ່ ອສ ື້າງຄວາມເຂັ ື້ມແຂງໃຫ ື້ຊ ມຊນົ
ເປັນຕົ ື້ນໃນເມ ອງທ ກຍາກທີູ່ ສ ດຕາມບ ລມິະສດິຂອງລດັຖະບານ.  

5.1.2.3. ຫ ກັສ ດ ແລະ ສ ູ່ ການຮຽນ-ການສອນ: 
 ປັບປ ງ ແລະ ພດັທະນາຫ ກັສ ດການສກຶສາທຽບເທົູ່ າ: ການລບົລ ື້າງຄວາບ ູ່ ຮ ື້ໜງັສ , ປະຖມົ, ມດັທະຍມົຕອນ

ຕົ ື້ນ-ປາຍ, ການສກຶສາທາງໄກ, ການພດັທະນາທກັສະວຊິາຊບີຂັ ື້ນພ ື້ນຖານ ແລະ ຂັ ື້ນຕູ່ າງໆ ໃຫ ື້ແທດເໝາະ
ກບັຄວາຕ ື້ອງການຂອງຜ ື້ຮຽນ ແລະ ສະພາບການປູ່ ຽນແປງທາງດ ື້ານເສດຖະກດິ-ສງັຄມົໃນແຕູ່ ລະໄລຍະ, 
ຮບັປະກນັລກັສະນະຕ ູ່ ເນ ູ່ ອງລະຫູ່ ວາງຊັ ື້ນຮຽນຕູ່ າງໆທີູ່ ສາມາດເຊ ູ່ ອງຕ ູ່ ກບັການສກຶສາໃນໂຮງຮຽນ. ພດັທະນາ
ຫ ກັສ ດ, ແບບຮຽນ ແລະ ຄ ູ່ ມ  ວທິີູ່ ສດິສອນພາສາລາວໃຫ ື້ຄ ທີູ່ ໄປສອນຊນົເຜົູ່ າເພ ູ່ ອຮ ື້ພາສາລາວໄວຂຶ ື້ນ.  

 ສົູ່ ງເສມີການພດັທະນາຫ ກັສ ດທ ື້ອງຖິູ່ ນ, ການຈກັການຮຽນ-ການສອນທີູ່ ຕດິພນັກບັການເຝີກອບົຮມົວຊິາຊບີ
ໂດຍອງີໃສູ່ ທາແຮງຂອງທ ື້ອງຖິູ່ ນ ແລະ ການຕະຫ າດ.  

 ພດັທະນາສ ູ່ ສິູ່ ງພມິ, ສ ູ່ ເອເລກັໂຕນກິທີູ່ ມເີນ ື້ອກູ່ ຽວກບັບດົບາດຍງິ-ຊາຍ, ການສົູ່ ງເສມີລາຍໄດ ື້, ການຮກັສາ
ສ ຂະພາບ, ໂລກເອດ, ສິູ່ ງເສບຕດິ, ໂພຊະນາການ, ສິູ່ ງແວດລ ື້ອມ ແລະ ອຶູ່ ນໆ.  

 ສະໜອງຫ ກັສ ດ, ປ ື້ມແບບຮຽນ, ປຶື້ມຄ ູ່ ມ  ຄ , ປຶື້ມອູ່ ານເສມີ, ພ ື້ອມທງັອ ປະກອນຮບັໃຊ ື້ການຮຽນ-ການສອນ
ດ ື້ານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນໃຫ ື້ຄ  ແລະ ກ ູ່ ມເປົື້າໝາຍໄດ ື້ນ າໃຊ ື້.  

 ສົູ່ ງເສີມການຜະລດິສ ູ່ ເພ ູ່ ອສະໜນອງໃຫ ື້ແກູ່ ຫ ື້ອງສະໝ ດຊ ມຊນົ, ເພ ູ່ ອສົູ່ ງເສີມການອູ່ ານເລີູ່ ມແຕູ່ ໄວເດັກ
ເປັນຕົ ື້ນໄປ.  

5.1.2.4. ການພດັທະນາບ ກຄະລາກອນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ:  
 ສ ື້າງແລະຍກົລະດບັການຄ ື້ມຄອງບ ລຫິານ,ວຊິາການໃຫ ື້ບ ກຄະລາກອນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນແຕູ່ ສູ່ ວນ

ກາງລງົຮອດທ ື້ອງຖິູ່ ນໃຫ ື້ພຽງພ ທາງດ ື້ານປະລມິານ ແລະ ຄ ນນະພາບ.  



 ຍກົລະດບັການສກຶສາ ແລະ ເຝີກອບົຮມົວທິສີດິສອນໃຫ ື້ຄ ສອນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ: ຄ ວຊິາຊີບຂັ ື້ນ
ພ ື້ນຖານໃນທ ກລະດບັ, ຄ ສອນເຄ ູ່ ອນທີູ່ , ຄ ອາສາສະໝກັຊາວບ ື້ານຢູ່ າງຕ ູ່ ເນ ູ່ ອງ.  

 ບັນຈ ຫ ັກສ ດວິຊາຄ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນເຂົ ື້າໃນສະຖາບັນສ ື້າ ງຄ  ແລະ ຄະນະໃດນຶູ່ ງຂອງ
ມະຫາວທິະຍາໄລເພ ູ່ ອສ ື້າງນກັຮຽນໃຫ ື້ເປັນຄ ການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ.  

 ສົູ່ ງເສມີໃຫ ື້ຫ າຍພາກສູ່ ວນໄດ ື້ມສີູ່ ວນຮູ່ ວມໃນການພດັທະນາບ ກຄະລາກອນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ.  
 ສ ື້າງເງ  ູ່ອນໄຂ ແລະ ສິູ່ ງເອ ື້ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ ື້ແກູ່ ຜ ື້ທີູ່ ເຮດັວຽກການສກຶສານອກໂຮງຮຽນທີູ່ ມຄີວາມ

ກ ື້າວໜື້າເຂົ ື້າບນັຈ ເປັນລດັຖະກອນ.  
5.1.2.5. ສ ື້າງ ແລະ ປັບປ ງຄ ນນະພາບຂອງວຽກງານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ:  
 ຄົ ື້ນຄ ື້ວາມາດຖານຜ ື້ທີູ່ ຈະເປັນຄ  ແລະ ລດັຖະກອນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ.  
 ປັບປ ງລະບຽບການຈດັຕັ ື້ງຄ ື້ມຄອງການຮຽນ-ການສອນ, ການສອບເສງັ, ການອອກໃບປະກາສະນຍິະບດັ/

ໃບຢັື້ງຢ ນການເຝີກອບົຮມົ, ຮບັຮອງການທຽບໂອນລະດບການສກຶສາໃນແຕູ່ ລະຂັ ື້ນ ແລະ ຄວາມຮ ື້ຜູ່ ານ
ປະສບົການຕວົຈງິໃນອາຊບີໃດໜຶູ່ ງ.  

 ສ ື້າງລະບບົການນເິທດ, ຕດິຕາມ, ກວດກາ, ປະເມນີຜນົ ການຮຽນ-ການສອນ.  
 ປັບປ ງມາດຖານບ ື້ານ, ເມ  ອງ ແລະ ແຂວງທີູ່ ຈບົປະຖມົ ແລະ ມດັທະຍມົບ າລ ງ.  
 ສົູ່ ງເສມີການວໄິຈວຽກງານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນເພ ູ່ ອສ າເລດັການສກຶສາພາກບງັຄບັ, ມດັທະຍມົຕອນ

ຕົ ື້ນ ແລະ ການພດັທະນາທກັສະວຊິາຊບີຂັ ື້ນພ ື້ນຖານ.  
5.1.2.6. ການຄ ື້ມຄອງບ ລຫິານ:  
 ກ ານດົໂຄງປະກອບການຈດັຕັ ື້ງ, ພາລະບດົບາດ, ສດິໜ ື້າທີູ່ ຂອງກມົ, ສ ນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນແຕູ່ ລະຂັ ື້ນ 

ແລະ ລະບຽບຕູ່ າງໆໃຫ ື້ສອດຄູ່ ອງກບັແຜນປະຕຮິ ບລະບບົການສກຶສາແຫູ່ ງຊາດ.  
 ພດັທະນານຕິກິ າ, ລະບຽບຫ ກັການ, ນະໂຍບາຍຕູ່ າງໆເພ ູ່ ອສົູ່ ງເສມີຜ ື້ທີູ່ ມຜີນົງານ ແລະ ມມີາດຕະການຕ ູ່ ຜ ື້ທີູ່

ລະເມດີລະບຍບ.  
 ປັບປ ງ ແລະ ສ ື້າງຖານຂ ື້ມ ນເພ ູ່ ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ ື້ແກູ່ ການວາງແຜນ ແລະ ພດັທະນາການສກຶສາ

ນອກໂຮງຮຽນ.  
 ຄ ື້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊ ື້ງບົປະມານຂອງລດັ, ລາຍຮບັວຊິາການ, ການປະກອບສູ່ ວນຂອງສງັຄມົ, ບ ກຄນົ, ຊ ມ

ຊນົ, ຫວົໜູ່ ວຍທ ລະກດິທງັພາກລດັ, ພາກເອກະຊນົ ແລະ ອງົການຈດັຕັ ື້ງສາກນົໃຫ ື້ມປີະສດິທຜີນົ.  
 ສ ື້າງລະບຽບການຕດິຕາມ, ຊ ກຍ ື້, ກວດກາ, ປະເມນີຜົນ, ການຈດັຕັ ື້ງຄ ື້ມຄອງວຽກງານການສກຶສານອກ

ໂຮງຮຽນໃນທົູ່ ວປະເທດເພ ູ່ ອຮບັປະກຄັ ນນະພາບ.  



 ສ ື້າງເງ  ູ່ອນໄຂອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ ື້ຜ ື້ທີູ່ ໄດ ື້ຜູ່ ານຫ ກັສ ດການສກຶສານອກໂຮງຮຽນຢ ູ່ ສະຖາບນັສ ື້າງຄ ບນັຈ 
ເປັນລັດຖະກອເຂົ ື້າໃນສ ນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຂັ ື້ນຕູ່ າງໆ ແລະ ສ ນການຮຽນຮ ື້ຊ ມຊົນທີູ່ ມຄີວາມ
ຈ າເປັນ.  

 ຊ ກຍ ື້, ສົູ່ ງເສມີ ແລະ ປະສານສມົທບົກບັອ ານາດການປົກຄອງ, ກ າລງັປື້ອງການຊາດ, ປື້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ, 
ພະສງົ, ຂະແໜງການຕູ່ າງໆ ແລະ ພາກສູ່ ວນທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງໃນການນ າໃຊ ື້ນກັວຊິາການ, ຄ ສອນໃຫ ື້ມສີູ່ ວຮູ່ ວມ
ຮບັຜດິຊອບໃນການຈດັການຮຽນ-ການສອນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນຢ ູ່ ໃນທ ື້ອງຖິູ່ ນຂອງຕນົ. 

 ສ ື້າງບ ື້ານ, ເມ  ອງ ແລະ ສ ນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນຂັ ື້ນຕູ່ າງໆເພ ູ່ ອເປັນຕວົແບບໃນການພດັທະນາການສກຶສາ
ນອກໂຮງຮຽນ.  

5.1.2.7. ການມສີູ່ ວນຮູ່ ວມຂອງສງັຄມົ ແລະ ພາກສູ່ ວນຕູ່ າງໆໃນການດ າເນນີການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ:  
 ສົູ່ ງເສມີພາກລດັ, ເອກະຊນົ, ຊ ມຊນົ, ອງົການຈດັຕັ ື້ງສງັຄມົ, ວສີາຫະກດິ, ລວມໝ ູ່ ບ ກຄ,ົ ອງົການຈດັຕັ ື້ງ
ສາກນົ, ອງົການທີູ່ ບ ູ່ ຂຶ ື້ນກບັລດັຖະບານທງັພາຍໃນ ແລະ ຕູ່ າງປະເທດ, ເພ ູ່ ອມສີູ່ ວນຮູ່ ວມເຂົ ື້າໃການພດັທະນາວຽກງານ
ການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ.  

5.2. ແຜນດ າເນນີງານຂອງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ:  
5.2.1. ຄາດໝາຍແຕູ່ ປີ 2011 ຮອດປີ 2015:  

1. ສ ື້ຊນົລບົລ ື້າງຄວາມບ ູ່ ຮ ື້ໜນງັສ ສ ໃຫ ື້ປະຊາຊນົໃນກ ູ່ ມເປົື້າໝາຍອາຍ  15-40 ປີ ໃຫ ື້ໄດ ື້ 93% ແລະ ກ ູ່ ມເປົື້າໝາຍ
ອາຍ  15 ປີຂຶ ື້ນໄປໃຫ ື້ໄດ ື້ 87% ຮອດປີ  2015.  
2. ສ ບຕ ູ່ ຍກົລະດບັການສກຶສາໃຫ ື້ປະຊາຊນົທີູ່ ຈບົລບົລ ື້າງຄວາມບ ູ່ ຮ ື້ໜງັສ ແລ ື້ວໃຫ ື້ໄດ ື້ຮຽນຈບົຊັ ື້ນປະຖມົ 90% ແລະ 
ສ ື້ຊນົປະກາດຈບົຊັ ື້ນປະຖມົບ າລ ງຂັ ື້ນເມ  ອງໃຫ ື້ໄດ ື້ 80% ເມ  ອງຮອດປີ 2015. 
3. ສ ບຕ ູ່ ບ າລ ງຍກົລະດບັການສກຶສາຈບົຊັ ື້ນປະຖມົມດັທະຍມົຕອນຕົ ື້ນໃຫ ື້ປະຊາຊນົຜ ື້ທີູ່ ຈບົປະຖມົແລ ື້ວໃຫ ື້ໄດ ື້ 70% 
ເທົູ່ າກບັ 140.000 ຄນົ. 
4. ສ ບຕ ູ່ ບ າລ ງຍລົະດບັໃຫ ື້ຊາວໜ ູ່ ມໃນຖນັແຖວລດັຖະກອນ, ກ າມະກອນ, ທະຫານ ແລະ ຕ າຫ ວດຈບົມດັທະຍມົ
ຕອນຕົ ື້ນໃຫ ື້ໄດ ື້ 5.000 ຄນົແລະ ຈບົມດັທະຍມົຕອນປາຍໃຫ ື້ໄດ ື້ 10.000 ຄນົ.  
5. ສ ບຕ ູ່ ພດັທະນາທກັສະວຊິາຊບີຂັ ື້ນພ ື້ນຖານໃຫ ື້ແກູ່ ປະຊາຊນົບນັດາເຜົູ່ າໃຫ ື້ຕອບສະໜອງໄດ ື້ຕາມຄວາມຕ ື້ອງການ 
ແລະ ເງ  ູ່ອນໄຂຕວົຈງິຂອງທ ື້ອງຖິູ່ ນໃຫ ື້ໄດ ື້ 15.000 ຄນົ.  
6. ຂະຫຍາຍການສກຶສານອກໂຮງຮຽນເຂົ ື້າໃນໝ ູ່ ບ ື້ານທີູ່ ບ ູ່ ມໂີຮງຮຽນຈ ານວນ 250 ບ ື້ານ.  
7. ປັບປ ງສ ນການສກຶສາຊ ມຊນົ 30 ແຫູ່ ງ ແລະ ສ ື້າງໃໝູ່  100 ແຫູ່ ງ.  
8. ສ ື້າງສ ນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນຂັ ື້ນແຂວງ 7 ແຫູ່ ງ, ເມ  ອງທີູ່ ທ ກຍາກ 47 ແຫູ່ ງແລະ ເມ ອງອຶູ່ ນໆທີູ່ ມເີງ  ູ່ອນໄຂ.  
9. ປະເມນີການນ າໃຊ ື້ຫ ກັສ ດ, ປ ື້ມແບບຮຽນ, ຄ ູ່ ມ  ຄ  ການລບົລ ື້າງຄວາມບ ູ່ ຮ ື້ໜງັສ  ແລະ ປະຖມົພາກບງັຄບັ.  
10. ພດັທະນາຫ ກັສ ດ, ປຶື້ມແບບຮຽນ, ຄ ູ່ ມ  ຄ ຊັ ື້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ື້ນສ າລບັປະຊາຊນົມດັທະຍມົຕົ ື້ນ 



/ປາຍສ າລບັພະນກັງານ, ທະຫານ, ຕ າຫ ວດ ແລະ ຊາວໜ ູ່ ມໃຫ ື້ສ າເລດັ.  
11. ພດັທະນາ ແລະ ປັບປ ງຫ ກັສ ດການພດັທະນາທກັສະວຊິາຊບີຂັ ື້ນພ ື້ນຖານ 10 ສາຂາວຊິາ.  
12. ຈດັພມິແລະ ສະໜອງຫ ກັສ ດ, ປຶື້ມແບບຮຽນ, ປຶື້ມຄ ູ່ ມ  ຄ ການລບົລ ື້າງຄວາມບ ູ່ ຮ ື້ໜງັສ , ຊນັປະຖມົພາກບງັຄບັ,ຊັ ື້ນ
ມດັທະຍມົຕົ ື້ນສ າລບັປະຊາຊນົ, ມດັທະຍມົຕອນຕົ ື້ນ/ປາຍສ າລບັພະນກັງານ, ທະຫານ, ຕ າຫ ວດ, ຊາວໜ ູ່ ມ ແລະ 
ວຊິາຊບີຂັ ື້ນພຶ ື້ນຖານໃຫ ື້ຄ  ແລະ ກ ູ່ ມເປົື້າໝາຍໄດ ື້ນ າໃຊ ື້.  
13. ຝຶກອບົຮມົຄ ສອນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນຈ ານວນ 1.000 ຄນົ.  

5.2.2. ແຜນງານຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ ື້າຮຽນ:  
ໂຄງການທີູ່ 1: ຂະຫຍາຍການສກຶສານອກໂຮງຮຽນເຂົ ື້າໄປສ ູ່ ບ ື້ານທີູ່ ບ ູ່ ມໂີຮງຮຽນ:  
ກດິຈະກ າ:  

1. ຈດັຕັ ື້ງການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ຝຶກອບົຮມົການພດັທະນາທກັສະວຊິາຊບີຂັ ື້ນພ ື້ນຖານຕາມກ ູ່ ມສນົໃຈໃນ
ຈ ານວນ 250 ບ ື້ານ.  

2. ຝຶກອບົຮມົຄນົໃນທ ື້ອງຖິູ່ ນເພ ູ່ ອເປັນຄ ສອນປະຈ າທີູ່  ແລະ ເຄ ູ່ ອນທີູ່ ຈ ານວນ 350 ຄນົ.  
3. ສ ື້າງເຮ ອນພກັໃຫ ື້ຄ  ແລະ ຫ ື້ອງຮຽນປະຈ າບ ື້ານ.  
4. ສະໜອງເງນິອ ດໜ ນ ແລະ ນະໂຍບາຍອຶູ່ ນໆໃຫ ື້ແກູ່ ຄ ສອນເຊັູ່ ນ: ແສງສະຫວູ່ າງ, ອ ປະກອນຮບັໃຊ ື້ທີູ່ ຈ າເປັນ

ສ າລບັຄວົເຮ ອນ.  
5. ສະອງສ /ອ ປະອນສ າລບັການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ຝຶກອບົຮມົ (ປຶື້ມຂຽນ, ບກິ, ສ  ແລະ ອຶູ່ ນໆ) 

ໂຄງການທີູ່ 2: ພດັທະນາສ ນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ.  
ກດິຈະກ າ:  

1. ສ ື້າງສ ນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຂັ ື້ນແຂວງຈ ານວນ7ແຫູ່ ງ, ກ ູ່ ສ ື້າງອາຄານສະຖານທີູ່ , ປະກອບວັດຖ -
ອ ປະກອນສ າລບັການຮຽ-ການສອນ ແລະ ການພດັທະນາທກັສະວຊິາຊບີຂັ ື້ນພ ື້ນຖານ.  

2. ສ ື້າງສ ນການສກຶສານອກໂຮງຮຽຂັ ື້ນເມ  ອງ 47 ແຫູ່ ງ ແລະ ເມ ອງອຶູ່ ນໆທີູ່ ມເີງ  ູ່ອນໄຂ, ກ ູ່ ສ ື້າງອາຄານສະຖານທີູ່ , 
ຫ ພກັ, ປະກອບວດັຖ -ອ ປະກອນສ າລບັການຮຽການພດັທະນາທກັສະວຊິາຊບີຂັ ື້ນພ ື້ນຖານ.  

ໂຄງການທີູ່ 3: ພດັທະນາສ ນການຮຽນຮ ື້ຊ ມຊນົ:  
ກດິຈະກ າ:   

1. ສ ື້ອມແປງສ ນການຮຽນຮ ື້ຊ ມຊນົຈ ານວນ 30 ແຫູ່ ງ.  
2. ສ ື້າງສ ນການຮຽນຮ ື້ຊ ມຊນົຈ ານວນ 100 ແຫູ່ ງ, ໃນນັ ື້ນ 50 ແຫູ່ ງໃສູ່ ບ ື້ານທີູ່ ບ ູ່ ມໂີຮງຮຽນ ແລະ ປະກອບຄ 

ສອນທີູ່ ສງັກດັລດັໃຫ ື້ 50 ສ ນທີູ່ ມຄີວາມຈ າເປັນ.  
3. ຝ ກອບົຮມົວທິີູ່ ການຄ ື້ມຄອງ ແລະ ບ ລຫິານໃຫ ື້ແກູ່ ຄະນະຮບັຜດິຊອບສ ນການຮຽນຮ ື້ຊ ມຊນົຈ ານວນ 500 

ເທ ູ່ ອຄນົ.  



4. ຝຶກອບົຮມົ ແລະ ບ າລ ງວຊິາຄ ໃຫ ື້ແກູ່ ຜ ື້ທີູ່ ມຄີວາມຮ ື້, ຄວາມສ ານານດ ື້ານວຊິາຊບີໃດໜຶູ່ ງ (ພ ມປັນຍາທ ື້ອງຖິູ່ ນ) 
ຈ ານວນ 150 ເທ ູ່ ອຄນົ.  

5. ປະກອບວດັຖ -ອ ປະກອນ, ສ ູ່ ການຮຽນ-ການສອນ, ປຶື້ມອູ່ ານເສີມ ແລະ ອຶູ່ ນໆໃຫ ື້ສ ນການຮຽນຮ ື້ຊ ມຊນົ
ຈ ານວນ 429 ແຫູ່ ງ.  

6. ປະກອບເຄ ູ່ ອງຂະຫຍາຍສຽງ, ວທິະຍ -ເທບ, ໂທລະທດັ, ເຄ ູ່ ອງຫ ີ ື້ນວຊິດີ,ີ ຄອມພວິເຕ,ີ ແສງສະຫູ່ ວາງ ແລະ 
ອຶູ່ ນໆໃນສ ນການສກຶສາຊ ມຊນົບູ່ ອນທີູ່ ມເີງ  ູ່ອນໄຂເໝາະສມົຈ ານວນ 150 ແຫູ່ ງ.  

7. ດ າເນນີການຮຽນ-ການສອນຢ ູ່ ໃນສ ນການຮຽນຮ ື້ຊ ມຊຈົ ານວນ 429 ແຫູ່ ງເຊັູ່ ນ: ລບົລ ື້າງຄວາມບ ູ່ ຮ ື້ໜງັສ , 
ການສກຶສາຊັ ື້ນປະຖມົພາກບງັຄບັ ແລະ ມດັທະຍມົຕົ ື້ນ, ການພດັທະນາທກັສະວຊິາຊບີຂັ ື້ນພ ື້ນຖານ, ທກັສະ
ຊີວດິ, ໂພສະນາການ, ສ ຂະພາບ, ສິູ່ ງແວດລ ື້ອມ, ເອດ, ສິູ່ ງເສບຕດິ, ສລິະປະ, ກລິາ, ຈດັວາງສະແດງ
ຜະລດິຕະພຂັອງຊ ມຊນົ, ຈດັຕັ ື້ງການສະເຫ ມີສະຫ ອງວນັສ າຄນັຂອງຊາດ ແລະ ສາກນົ.  

ໂຄງການທີູ່ 4: ສົູ່ ງເສມີການມສີູ່ ວນຮູ່ ວມຂອງສງັຄມົ ແລະ ພາກສູ່ ວນຕູ່ າງໆໃນການດ າເນນີການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ.  
ກດິຈະກ າ:  

1. ພດັທະນາເຄ ອຂູ່ າຍການສກຶສານອກໂຮງຮຽນກບັພາກສູ່ ວນຕູ່ າງໆຢູ່ າງກ ື້ວາງຂວາງເພ ູ່ ອຮູ່ ວມກນັພດັທະນາຄ ນ
ນະພາບຊວີດິຊ ມຊນົໃຫ ື້ດຂີຶ ື້ນ ແລະ ຍ ນຍງົ.  

2. ປະເມນີຜນົ ແລະ ປັບປ ງຄ ູ່ ມ  ການພວົພນັ, ການປະສານງານ, ການປ ກລະດມົຊ ມຊນົ, ການສ ື້າງແຜນແບບມີ
ສູ່ ວນຮູ່ ວມ, ພ ື້ອມທງັຈດັພມິ.  

3. ເຝິກອບົຮມົການພວົພນັ, ການປະສານ, ການປ ກລະດມົຊ ມຊນົ, ການສ ື້າງແຜນແບບມສີູ່ ວນຮູ່ ວມໃນຄະນະ
ນ າຂັ ື້ນບ ື້ານ. 

4. ກອງປະຊ ມຮູ່ ວມກບັການຈດັຕັ ື້ງລດັ, ສາກນົ, ເອກະຊນົທງັພາຍໃນ ແລະ ຕູ່ າງປະເທດກູ່ ຽວກບັການພດັທະນາ
ການສກຶສານອກໂຮງຮຽນຕາມແນວທາງ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານ.  

5.2.3. ແຜນງານປັບປ ງຄ ນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອກຄູ່ ອງ:  
ໂຄງການທີູ່ 1: ພດັທະນາຫ ກັສ ດ ແລະ ສ ູ່ ການຮຽນ-ການສອນ:  
ກດິຈະກ າ:  
1. ປະເມນີການນ າໃຊ ື້ຫ ກັສ ດ, ປຶື້ມແບບຮຽນ, ຄ ູ່ ມ  ຄ ການລບົລ ື້າງຄວາມບ ູ່ ຮ ື້ໜງັສ , ການສກຶສາຊັ ື້ນປະຖມົພາກ

ບງັຄບັ.  
2. ປະເມນີຫ ກັສ ດ, ປຶື້ມແບບຮຽນ, ຄ ູ່ ມ  ຄ ມດັທະຍມົຕົ ື້ນສ າລບັປະຊາຊນົ,ມດັທະຍມົຕອນຕົ ື້ນ ແລະ ຕອນປາຍ

ສ າລບັພະນກັງານ, ທະຫານ, ຕ າຫ ວດ, ຊາວໜ ູ່ ມ.  
3. ປະເມນີຫ ກັສ ດການພດັທະນາທກັສະວຊິາຊີບຂັ ື້ນພ ື້ນຖານ 8 ສາຂາວຊິາ ແລະ ພດັທະນາຫ ກັສ ດສ ດການ

ພດັທະນາທກັສະວຊິາຊບີຂັ ື້ນພຶ ື້ນຖານ 10 ສາຂາວຊິາ.  



4. ສ ື້າງສ ູ່ ໄອທີ ີແລະ ພາສາຕູ່ າງປະເທດເຂົ ື້າໃນຫ ກັສ ດການສກຶສານອກຮງຮຽນ.  
5. ນ າໃຊ ື້ຫ ກັສ ດທ ື້ອງຖິູ່ ນສມົທບົກບັພ ມປັນຍາ ແລະ ທູ່ າແຮງຂອງທ ື້ອງຖິູ່ ນ ເພຶູ່ ອສົູ່ ງເສມີການຜະລດິເປັນສນິຄ ື້າ.  
6. ປັບປ ງຄ ູ່ ມ  ແນະນ າການສອນ, ການຕດິຕາມ, ກວດກາ, ແລະ ປິເມນີຜນົການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ.  
7. ພດັທະນາ, ຈດັພມິ, ແລະ ແຈກຢາຍປຶື້ມແບບຮຽນ, ປຶື້ມຄ ູ່ ມ  ຄ , ປຶື້ມອູ່ ານເສມີ, ສ ູ່ ຕູ່ າງໆ, ໃບປະກາສະນຍິະ

ບດັ, ໃບຢັື້ງຢ ນການເຝິກອບົຮມົ, ພ ື້ອມທງັອ ປະກອນຮບັໃຊ ື້ການຮຽນ-ການສອນ, ການຝຶກອບົຮມົການ
ພດັທະນາທກັສະວຊິາຊີບຂັ ື້ນພຶ ື້ນຖານເພ ູ່ ອສົູ່ ງເສີມການຮ ື້ໜງັສ  ແລະ ຍກົລະດບັການສກຶສາເປັນຕົ ື້ນແມູ່ ນ 
ເພດຍງິ, ຊນົເຜົູ່ າຢ ູ່ ເຫດຫູ່ າງໄກສອກຫ ກີ.  

ໂຄງການທ2ີ: ປັບປ ງ ແລະ ສົູ່ ງເສມີການສກຶສາເພ ູ່ ອພດັທະນາຄ ນນະພາບຊວີດິຂອງຊ ມຊນົ.  
ກດິຈະກ າ:  

1. ຈດັການຮຽນ-ການສອນໃນຮ ບແບບການສກຶສາທາງໄກ, ການສກຶສາຕາມອດັທະຍາໄສ ແລະ ການຮຽນຮ ື້
ຕະຫ ອດຊວີດິ.  

2. ອບົຮມົຊ ມຊນົກູ່ ຽວກບັການພດັທະນາໂດຍເນັ ື້ນ: ການເພິູ່ ງຕນົເອງ, ກ ື້ມຕນົເອງ ແລະ ຄວາມເຂັ ື້ມແຂງດ ື້ວຍ
ຕນົເອງ.  

3. ທດັສະນະສກຶສາ, ແລກປູ່ ຽນ ແະ ຖອດຖອນບດົຮຽນກູ່ ຽວກບັການຄ ູ່ ມຄອງ, ການຜະລດິເປັນສນິຄ ື້າ ແລະ 
ອຶູ່ ນໆພາຍໃນ ແລະ ຕູ່ າງປະເທດ.  

ໂຄງການທີູ່ 3: ເຝີກອບົຮມົບ ກຄະລາກອນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ.  
ກດິຈະກ າ:  

1. ພດັທະນາ ແລະ ເຝິກອບົຮມົບ ກຄະລາກອນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນຂັ ື້ນສ ນກາງ100 ຄນົ.  
2. ສ ື້າງຄ ການສກຶສານອກໂຮງຮຽນໃນວທິະຍາໄລຄ  ແລະ ຄະນະໃດໜຶູ່ ງຂອງມະຫາວທິະຍາໄລເພ ູ່ ອເປັນຄ ສອນ

ການສກຶສານອກໂຮງຮຽນສະເພາະຈ ານວນ 100 ຄນົ.  
3. ອບົຮມົຄ ອາສາສະໝກັ 300 ຄນົ ແລະ ຄ ສອນການສກຶສາທຽບເທາົຊັ ື້ນມດັທະຍມົ 200 ຄນົ.  
4. ຍກົລະດບັ ແລະ ຝ ກອບົຮມົໃຫ ື້ຄ ວຊິາຊບີຂອງສ ນການສກຶສານອກໂຮງຮຽຂັ ື້ນຕູ່ າງໆ300 ຄນົ.  

ໂຄງການທີູ່ 4: ປັບປ ງຄ ນນະພາບຂອງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ:  
ກດິຈະກ າ:  

1. ຈດັກອງປະຊ ມເຜີຍແຜູ່ ກດົລະບຽບການຈດັຕັ ື້ງຄ ື້ມຄອງການຮຽນ-ການສອນ, ການອອກໃບປະກາສະນຍິະ
ບດັ, ໃບຢັື້ງຢ ນການຝ ກອບົຮມົ, ຮບັຮອງການທຽບໂອນ ແລະ ຄວາມຮ ື້ຜູ່ ານປະສບົການຕວົຈງິ.  

2. ສ ື້າງມາດຖານຮບັຮ ື້ອງຜນົການຮຽນຈບົຊັ ື້ນປະຖມົ, ມດັທະຍມົຕອນຕົ ື້ຮສ າລບັປະຊາຊນົ, ການສກຶສາທຽບ
ເທົູ່ າມດັທະຍມົ, ການພດັທະນາທກັສະວຊິາຊບີຂັ ື້ນພ ື້ນຖານ, ການປະກາດຈບົປະຖມົຂັ ື້ນບ ື້ານ, ເມ  ອງ ແລະ 
ແຂວງ.  



3. ສ ື້າງ ແລະ ເຜຍີແຜູ່ ມາດຖານສ າລບັບ ກຄະລາກອນ ແລະ ຄ ການສກຶສານອກໂຮງຮຽນຂັ ື້ນຕູ່ າງໆ.  
4. ປັບປ ງຄ າສັູ່ ງແນະນ າກູ່ ຽວກບັລະບຽບການຈດັຕັ ື້ງຄ ື້ມຄອງ, ນເິທດ, ກວດກາ ແລະ ການປະເມນີຜນົ.  
5. ສ ື້າງລະບບົນເິທດການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ.  

ໂຄງການທີູ່ 5: ພດັທະນາຂ ື້ມ ນ-ຂູ່ າວສານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ.  
ກດິຈະກ າ:  

1. ປະເມນີ ແລະ ປັບປ ງລະບບົຂ ື້ມ -ຂູ່ າວສານ ການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ.  
2. ປະສານງານກບັພາກສູ່ ວຕູ່ າງໆເພ ູ່ ອໂຄສະນາເຜຍີແຜູ່ ຜນົສ າເລດັການສກຶສາພາກບງັຄບັ.  
3. ສ ື້າງລະບບົເຄ ູ່ ອຂູ່ າຍເຊ ູ່ ອມໂຍງຂ ື້ມ ນ-ຂູ່ າວສານກບັພາກພ ື້ນ ແລະ ສາກນົ.  
5.2.4. ແຜນງານບ ລຫິານ ແລະ ການຄ ື້ມຄອງ:  
ໂຄງການທີູ່ 1: ປັບປ ງກງົຈກັການຈດັຕັ ື້ງ:  
ກດິຈະກ າ:  
1. ຈດັກອງປະຊ ມສະຫ  ບຖອດຖອນບດົຮຽນ ແລະ ວາງແຜນການທງັພາຍໃນ ແລະ ຕູ່ າງປະເທດ.  
2. ດ າເນນີການຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ການປະເມນີຜນົວຽກງານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນໃຂແຕູ່ ລະຂັ ື້ນ.  
3. ປະຕບິດັນະໂຍບາຍຕ ູ່ ບ ກຄະລາກອນ, ອງົການ ແລະ ພາກສູ່ ວນຕູ່ າງໆທີູ່ ມຜີນົງານ ແລະ ຄ ນງາມຄວາມດີຕ ູ່

ວຽກງານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ.  
ເສມີປະເພດຕູ່ າງໆ. ພດັທະນາເອກະສານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ, ພດັທະນາຫ ກັສ ນສ ູ່ ການສກຶສາຂັ ື້ນພ ື້ນຖານ, 
ການບ າລ ງຍກົລະດບັການສກຶສາ, ການສກຶສາທຽບເທົູ່ າ, ການສກຶສາທາງໄກ, ການສກຶສາຕາມອດົທະຍາໄສ ແລະ 
ການອບົຮມົວຊິາຊບີຂັ ື້ນພ ື້ນຖານເພຶູ່ ອເປັນການເປີດໂອກາດໃຫ ື້ແກູ່ ປະຊາຊນົບນັດາເຜົູ່ າໄດ ື້ຮບັຮ ື້ ແລະ ສກຶສາຢູ່ າງຕ ູ່

ເນ ູ່ ອງຕະຫ ອດຊວີດິ. ພດັທະນາຖານຂ ື້ມ ນພ ື້ອມທງັສະໜອງຂ ື້ມ ນຂູ່ າວສານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ. ສ ື້າງເຄ ູ່ ອ
ຂູ່ າຍກັບສ ນການຮຽນຮ ື້ຊ ມຊົນຕູ່ າງໆ. ເພ ູ່ ອເປັນການສົູ່ ງເສີມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ສຶກສາຕາມ
ອດັທະຍາໄສ. ພວົພນັ ແລະ ຮູ່ ວມມ ກບັອງົການຈດັຕັ ື້ງລດັ, ອງົການຈດັຕັ ື້ງສາກນົ, ແລະອງົການຈດັຕັ ື້ງເອກະຊນົ
ເພ ູ່ ອປະຕບິດັແຜນການ ແລະ ໂຄງການການສກຶສານອກໂຮງຮຽນຕາມການມອບໝາຍຂອງກມົການສກຶສານອກ
ໂຮງຮຽນ ແລະ ລດັຖະມນົຕວີູ່ າການກະຊວງສກຶສາທກິານ. ປະສານງານກບັກມົຕູ່ າງໆຂອງກະຊວງສກຶສາທກິານ, 
ຂະແໜງານທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ, ອງົການປົກຄ ື້ອງທ ື້ອງຖິູ່ ນ, ອງົການຈດັຕັ ື້ງມະຫາຊນົ ແລະ ຊ ມຊນົໃນດ ື້ານການສກຶສາ
ນອກໂຮງຮຽນຕາມການມອບໝາຍຂອງກມົການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ລດັຖະມນົຕີວູ່ າການກະຊວງສກຶ
ສາທກິານ.  
 ສ ນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນປະຈ າພາກ: ໃນປັດຈ ບນັສ ນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນປະຈ າພາກມ2ີສ ນຄ : 

ສ ນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນປະຈ າພາກເໜ ອຕັ ື້ງຢ ູ່ ສວນຫ ວງເມ ອງຊຽງເງນິ ແຂວງຫ ວງພະບາງ ແລະ ສ ນ
ການສກຶສານອກໂຮງຮຽນປະຈ າພາກໃຕ ື້ຕັ ື້ງຢ ູ່ ຫ ກັ 15 ເມ  ອງບາຈຽງຈະເລນີສ ກ ແຂວງຈ າປາສກັ. ໂຄງປະກອບ



ກງົຈກັຂອງສ ນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນປະຈ າພາກປະກອບດ ື້ວຍ 2 ໜູ່ ວຍງານຄ : ໜູ່ ວຍງານບ ລຫິານ ແລະ 
ວຊິາການ, ຊຶູ່ ງມໜີ ື້າທີູ່ ຈດັຕັ ື້ງຜນັຂະຫຍາຍຫ ກັສ ດ, ສ ື້າງຄວາມເຂັ ື້ມແຂງໃຫ ື້ພະນກັງານ, ຄ ສອນ, ຄ ອາສາສະ
ໝກັ. ພດັທະນາຫ ກັສ ດທ ື້ອງຖິູ່ ນ ແລະ ສ ູ່ ການຮຽນ-ການສອນທງັການສກຶສາຂັ ື້ນພ ື້ນຖານ ແລະ ປະສານ
ສມົທບົເຄ ູ່ ອຂູ່ າຍຂອງສ ນພາກ.  

 ການບ ລກິານສກຶສານອກໂຮງຮຽນລະດບັຈ ລະພາກ: ໝາຍເຖິງການບ ຫິານລະດບັພະແພກສກຶສາທກິານ
ແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງ, ລະດບັຫ ື້ອງການສກຶສາທກິານເມ ອງ ແລະ ສ ນການຮຽນຮ ື້ຊ ມຊນົປະຈ າບ ື້ານຊຶູ່ ງມໜີ ື້າ
ທີູ່ ຮບັຜດິຊອບດັູ່ ງລ ູ່ ມນີ ື້:  

 ຂະແໜງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນພະແນກສກຶສາທກິານແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງ: ຊີ ື້ນ າ, ຄ ື້ມຄອງ,ກວດກາ
ຊ ກຍ ື້ການປະຕບິດັແຜນກດິຈະກ າການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ. ຈດັຕັ ື້ງປະຕບິດັແຜນການລງົລ ື້າງຄວາມບ ູ່ ຮ ື້ໜງັ
ສ  ແລະ ຍກົລະດບັການສກຶສາຕດິພນັກບັການເຝີກອບົຮມົວຊິາຊີບຂັ ື້ນພ ື້ນຖານ. ຈດັຕັ ື້ງປະຕບິດັ ກັສ ດການ
ຮຽນ-ການສອນໃຫ ື້ຄບົຖ ື້ວນ, ຈດັຕັ ື້ງການສອບເສງັ, ປະເມນີຜນົການຮຽນ-ການສອນຊັ ື້ນມດັທະຍມົບ າລ ງ 
ແແລະ ຊີ ື້ນ າການສອບເສງັຊັ ື້ນປະຖມົບ າລ ງ. ລາຍງານກູ່ ຽວກບັການສກຶສານອກໂຮງຮຽນໃຫ ື້ກະຊວງສກຶສາທິ
ການ.  

 ໜູ່ ວຍງານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນຫ ື້ອງການສກຶສາທກິານເມ ອງ/ເທດສະບານ: ຈດັຕັ ື້ງການປະຕບິດັຫ ກັສ ດ, 
ດ າເນນີການສອບເສງັ ແລະ ປະເມນີຜນົການຮຽນ. 
-ການສອນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນຂັ ື້ນພ ື້ນຖານ. ສ ື້າງແຜນ ແລະ ຈດັຕັ ື້ງປະຕບິດັການລບົລ ື້າງຄວາມບ ູ່ ຮ ື້ໜງັ
ສ ບ າລ ງຍກົລະດບັການສກຶສາ ແລະ ເຝິກອບົຮມົວຊິາຊບີຂັ ື້ນພ ື້ນຖານໃຫ ື້ພະນກັງານ ແລະ ປະຊາຊພົາຍໃນ
ເມ ອງ. ປະຕບິດັການກວດກາ. ຕດິຕາມ., ປະເມນີຜນົ ແລະ ການນເິທດການສກຶສາຊັ ື້ນປະຖມົບ າລ ງ. ລາຍ
ງານສະພາບການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ, ຂ ຄ າປ ກສາຫາລ ນ າຂັ ື້ນເທງິທງັສາຍຕັ ື້ງ ແລະ ສາຍຂວາງເປັນປົກກະຕ.ິ  

 ສ ນການຮຽນຮ ື້ຊ ມຊນົ: ເປັນໜູ່ ວຍງານປະຕບິດັກດິຈະກ າການສກຶສານອກໂຮງຮຽນປະຈ າບ ື້ານຊຶູ່ ງພວກເຮາົ
ຕ ື້ອງນ າໃຊ ື້ສ ນດັູ່ ງກູ່ າວໃຫ ື້ເປັນປະໂຫຍດສ ງສ ດໃນການພດັທະນາໝ ູ່ ບ ື້ານ ແລະ ພດັທະນາຄ ນນະພາບຊີວດິ
ຂອງປະຊາຊນົໃຫ ື້ດຂີຶ ື້ນເປັນກ ື້າວໆ.  

4.1.3. ສິູ່ ງທີູ່ ຄວນເອາົໃຈໃສູ່ :  
 ສ ື້າງຕັ ື້ງສ ນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນຂນັແຂວງ ແລະ ເມ ອງເພ ູ່ ອສະໜບັສະໜ ນ ແລະ ສົູ່ ງເສມີການບ ລຫິານ

ວຽກງານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ໃຫ ື້ການບ ລກິານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນໃຫ ື້ແກູ່ ກ ື້ມເປົື້າໝາຍ. 
ໃນໄລຍະເບ ື້ອງຕົ ື້ນນີ ື້. ອາດສ ື້າງສ ນທດົລອງຢ ູ່ ພາກໜຶູ່ ງກູ່ ອນໂດຍເລ ອກສ ື້າງສ ນໜຶູ່ ງຢ ູ່ ແຂວງທີູ່ ມສີະພາບທາງ
ດ ື້ານເສດຖະກດິຂ ື້ອນຂ ື້າງດີ ແລະ ອກິສ ນໜຶູ່ ງສ ື້າງຢ ູ່ ແຂວງທີູ່ ມສີະພາບທາງເສດຖະກດິບ ູ່ ຄູ່ ອຍດີປານໃດ 
ແລະ ສ ື້າງສ ການສກຶສານອກໂຮງຮຽຂັ ື້ນເມ  ອງຢ ູ່ ທງັສອງແຂວງດັູ່ ງກູ່ າວ.  



 ສົູ່ ງເສີມໃຫ ື້ຈ ານວນສ ນການຮຽນຮ ື້ຊ ມຊົນເພີ ື້ມຂຶ ື້ນ, ອາດຈະດ ື້ວຍວິທີູ່ ກາານນ າໃຊ ື້ອາຄານສະຖານທີູ່

ໂຮງຮຽນສາມນັກ ູ່ ໄດ ື້ເພ ູ່ ອນ າໃຊ ື້ເປັນສະຖານທີູ່ ຈດັກດິຈະກ າການຮຽນ-ການສອນສ າລບັກ ູ່ ມເປົື້າໝາຍທີູ່

ສນົໃຈເຂົ ື້າຮູ່ ວມກດິຈະກ າຂອງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ. ຄະນະບ ລຫິານສ ນການຮຽນຮ ື້ຊ ມຊນົຄວນຖ ກ
ແຕູ່ ງຕັ ື້ງຂຶ ື້ນໂດຍແມູ່ ນນາຍບ ື້ານເປັັນປະທານ ແລະ ສະມາຊກິຂອງອງົການຈດັຕັ ື້ງມະຫາຊນົພາຍໃນບ ື້ານເປັນ
ສະມາຊກິ.  

 ຈດັການເຝີກອບົຮມົຫ  ທດັສະນະສກຶສາກູ່ ຽວກບັແນວຄວາມຄດິ, ຫ ກັການທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັຄ ນນະພາບ, 
ການມສີູ່ ວນຮູ່ ວມ, ການສ ື້າງຄວາມເປັນເຈ ົ ື້າການໃນວຽກງານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການວາງ
ແຜນການສກຶສາຮຽນຮູ່ ວມເພ ູ່ ອສ ື້າງວໄິສທດັການເປັນຜ ື້ນ າພາການສກຶສາຂັ ື້ນແຂວງແລະ ເມ ອງ, ໂດຍ
ສະເພາະແມູ່ ນຄະນະບ ລຫິານສ ນການຮຽນຮ ື້ຊ ມຊນົ.  

 ຈດັການເຝີກອບົຮມົກູ່ ຽວກບັການຄ ື້ມຄອງສ ນການຮຽຮ ື້ຊ ມຊນົ ແລະ ວາງແຜນການສກຶສາຮຽນຮູ່ ວມໃຫ ື້
ແກູ່ ຄະນະບ ລຫິານສ ນການຮຽນຮ ື້ຊ ມຊນົ.  

4.2. ດ ື້ານການພດັທະນາບ ກຄະລາກອນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ:  
4.2.1. ປະເພດຄ ກຄະລາກອນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ: ບ ກຄະລາກອນທີູ່ ເຮດັວຽກການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ

ແບູ່ ງອອກເປັນ2ປະເພດ:  
 ບ ກຄະລາກອນທີູ່ ສງັກດັຢ ູ່ ກມົການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ: ບ ກຄະລາກອນໃນປະເພດນີ ື້ຢ ູ່ ພາຍໃຕ ື້ການຄ ື້ມຄອງ 

ແລະ ຊີ ື້ນ າໂດຍກງົຈາກກມົການສກຶສານອກໂຮງຮຍນ ແລະ ສາມາດແບູ່ ງອອກເປັນ3ຂັ ື້ນຄ :  
- ບ ກຄະລາກອນປະຈ າການຢ ູ່ ກມົການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ (ລະດບັສູ່ ວນກາງ) ປະກອບມຫີວົໜ ື້າກມົ, 

ຮອງກມົ, ຫວົໜ ື້າພະແນກ, ຮອງຫວົໜື້າພະແນກ ແລະ ພະນກັງານວຊິາການ. ບ ກຄະລາກອນເຫ ົູ່ ານີ ື້

ປະຈ າການຢ ູ່ 4ພະແນກ: ພະແນກບ ລຫິານ, ພະແນກລບົລ ື້າງຄວາມບ ູ່ ຮ ື້ໜງັສ , ພະແນກບ າລ ງຍກົລະດບັ
ການສກຶສາ ແລະ ພະແນກສົູ່ ງເສມີການສກຶສາຊ ມຊນົ, ຊຶູ່ ງບ ກຄະລາກອນໃນປັດຈ ບນັມ ີ23 ທູ່ ານ.  

- ບ ກຄະລາກອນປະຈ າການການສກຶສານອກໂຮງຮຽນເຊິູ່ ງປະກອບມຜີ ື້ອ ານວຍການສ ນ, ຮອງອ ານວຍ
ການສ , ຫວົໜ ື້າຂະແໜງ, ພະນກັງານວຊິາການ ແລະ ຄ ເຝີກວຊິາຊບີຕູ່ າງໆລວມບ ກຄະລາກອນທງັໝດົ 
38 ທູ່ ານ.  

- ບ ກຄະລາກອນປະຈ າການຢ ູ່ ສ ນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນພາກເໜ ອ ແລະ ພາກໃຕ ື້ ເຊິູ່ ງປະກອບດ ື້ວຍຜ ື້
ອ ານວນການສ , ຮອງອ ານວຍການສ ນ, ພະນກັງານວຊິາການ ແລະ ຄ ເຝິກວຊິາຊບີຈ ານວນໜ ູ່ ງ, ໃນແຕູ່
ລະສ ນມບີ ກຄະລາກອນປະມານ 20 ທູ່ ານ.  

 ບ ກຄະລາກອນທີູ່ ບ ູ່ ຂຶ ື້ນກບັກມົການສກຶສານອກໂຮງຮຽນໂດຍກງົ: ບ ກຄະລາກອນປະເພດນີ ື້ບ ູ່ ຂຶ ື້ນກບັສາຍສັູ່ ງ
ການຂອງກມົການສກຶສານອກໂຮງຮຽ, ແຕູ່ ຖ ກແຕູ່ ງຕັ ື້ງໃຫ ື້ຮບັຜດິຊອບວຽກງານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ
ໄດ ື້ແກູ່ :  



- ພະນກັງານວຊິາການຂະແໜງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນພະແນກສກຶສາທກິານແຂວງຊຶູ່ ງມບີ ກຄະລາກອນ 
3-4 ທູ່ ານ.  

- ພະນກັງານວຊິາການໜູ່ ວຍງານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ-ວຊິາຊບີຫ ື້ອງການສກຶສາທກິານເມ ອງຊຶູ່ ງມບີ ກ
ຄະລາກອນ 3-4 ທູ່ ານ.  

- ຄ ສອນຢ ູ່ ໂຮງຮຽນບ າລ ງຍກົລະດບັການສກຶສາຂັ ື້ນເມ  ອງ ແລະ ແຂວງຊຶູ່ ງມບີ ກຄະລາກອນ  5-15 ທູ່ ານ.  
- ຄ ສອນສາຍສາມນັສຶກສາທີູ່ ຖ ກແຕູ່ ງຕັ ື້ງຈາກຫ ື້ອງການສຶກສາທການເມ ອງໃຫ ື້ຮັບຜິດຊອບທັງສອນ

ສາມນັສກຶສາ ແລະ ສອນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນຄ : ເວລາກາງເວນັສອນຢ ູ່ ໂຮງຮຽນສາມນັ ແລະ ຕອນ
ຄ ູ່ າຫ  ມ  ພກັສອນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນເຊິູ່ ງຜ ື້ກູ່ ຽວຈະໄດ ື້ຮບັເງນິອ ດໜ ນເພີູ່ ມນອກຈາກເງນິເດ ູ່ ອນ
ປົກກະຕຂິອງຜ ື້ກູ່ ຽວ.  

- ຄ ອາສາສະໝກັຊາວບ ື້ານເຊິູ່ ງແມູ່ ນປະຊູ່ ຊນົທົູ່ ວໄປທີູ່ ມລີະດບັການສກຶສາຈບົຊັ ື້ນປະຖມົຂຶ ື້ນໄປທີູ່ ສະໝກັ
ໃຈເປັນຜ ື້ສອນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ, ໂດຍຫ ື້ອງການສກຶສາທກິານເມ ອງເປັນຜ ື້ຄດັເລ ອກ, ຄ ອາສາ
ສະໝກັຊາວບ ື້ານຈະໄດ ື້ຮບັເງນິອ ດໜ ນຈາກກະຊວງສກຶສາທກິານເດ ູ່ ອນລະ 130.000 ກບີ, ໃນຈ ານວນ 
4 ເດ ູ່ ອນ (520.000 ກບີ).  

ເມ ຶູ່ ອພຈິາລະນາຈ ານວນບ ກຄະລາກອນທງັໝດົທີູ່ ເຮດັວຽກງານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນເຫນັວູ່ າ: ຈ ານວນ
ບ ກຄະລາກອນທີູ່ ຂຶ ື້ນກບັກມົການສກຶສານອກໂຮງຮຽນໂດຍກງົຍງັມຈີ ານວນໜື້ອຍຫ າຍເມ ູູ່່ ອທຽບກບົບ ກຄະລາກອນທີູ່

ເຮດັວຽກງານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນທີູ່ ນອນຢ ູ່ ພາກສູ່ ວນອຶູ່ ນໆ. ນອກຈາກນີ ື້, ເມ  ູ່ ອພຈິາລະນາເບິູ່ ງວຽກງານການສກຶ
ສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ຂອບເຂດຄວາມຮບັຜດິຊອບແລ ື້ວສາມາດເຫນັໄດ ື້ວູ່ າ: ບ ກຄະລາກອນທີູ່ ຂຶ ື້ນກບັກມົການສກຶ
ສານອກໂຮງຮຽນມຄີວາມເປັນໄປໄດ ື້ໜ ື້ອຍທີູ່ ຈະສົູ່ ງເສມີ, ສະໜບັສະໜນັ, ຕດິຕາມ ແລະ ໃຫ ື້ຄວາມຊູ່ ວຍເຫ  ອທາງ
ດ ື້ານວຊິາການໃຫ ື້ແກູ່ ບ ກຄະລາກອນທີູ່ ເຮດັວຽກງານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນທີູ່ ຂຶ ື້ນກບັພາກສູ່ ວນອ ູ່ ນຢູ່ າງຊັດເຈນ 
ແລະ ຍ ນຍງົ. ສະນັ ື້ນ, ຈ ຶູ່ ງຄວນໄດ ື້ປັບປ ງ ແລະ ພດັທະນາລະບບົການສກຶສານອກໂຮງຮຽນເພ ູ່ ອເຮດັໃຫ ື້ສາມາດຕອບ
ສະໜອງທາງດ ື້ານວຊິາການຢູ່ າງມປີະສດິທພີາບໃຫ ື້ແກູ່ ບ ກຄະລາກອນທີູ່ ເຮດັວຽກງານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນໃນ
ລະດບັຂັ ື້ນແຂວງ ເມ ອງ ແລະ ບ ື້ານ.  

4.2.2. ການເຝິກອບົຮມົບ ກຄະລາກອນ:  
ໂດຍທົູ່ ວໄປແລ ື້ວ, ການພດັທະນາສາມາດຂອງບ ກຄະລາກອນແມູ່ ນຢ ູ່ ພາຍໃຕ ື້ແຜນປະຈ າປີຂອງກະຊວງສກຶສາທິ

ການໂດຍຜູ່ ານກມົຈດັຕັ ື້ງ-ພະນກັງານ. ສ າລບັກມົການສກຶສານອກໂຮງຮຽນສາມາດຈດັການເຝິກອບົຮມົໃຫ ື້ແກູ່ ບ ກ
ຄະລາກອນຂອງຕນົໄດ ື້. ສູ່ ວນການເຝິກອບົຮມົຄ ກຄະລາກອນທີູ່ ເຮດັວຽກງານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ, ພະແນກສກຶ
ສາທກິານແຂວງຫ  ສ ນພາກສາມາດຈດັເຝີກອບົຮມົໃຫ ື້ໄດ ື້.  

ໃນເມ ູ່ ອກູ່ ອນ, ບ ກຄະລາກອນທີູ່ ຢ ູ່ ພາຍໃຕ ື້ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງກມົການສກຶສານອກໂຮງຮຽນໄດ ື້ຮບັການເຝີກ
ອບົຮມົຂ ື້ອນຂ ື້າງຫ າຍທກັສະດ ື້ານພດັທະນາທງັເຝີກອບົຮມົຢ ູ່ ພາຍໃນ ແລະ ຕູ່ າງປະເທດ. ບ ກຄະລາກອນທີູ່ ໄດ ື້ຮບັການ



ເຝີກອບົຮມົນັ ື້ນສູ່ ວນຫ າຍແມູ່ ນໄດ ື້ຮບັການສະໜບັສະໜ ນດ ື້ານການເງນິຈາກບນັດາອງົການຈດັຕັ ື້ງສາກນົ,ໂດຍສະເພາະ
ແມູ່ ນອງົການອ ຍແນດສະໂກ, ອ ຍນເິຊບັ. ສູ່ ວນບ ກຄະລາກອນທີູ່ ເຮດັວຽກງານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນໃນລະດບັ
ແຂວງບາງຄັ ື້ງຄາວໄດ ື້ຮັບການເຝີກອົບຮົມຈາກກມົການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຫ  ສ ນພັດທະນາການສຶກສານອກ
ໂຮງຮຽນໃນຫວົຂ ື້ກູ່ ຽວກບັການບ ລຫິານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ, ສູ່ ວນບ ກຄະລາກອນຂັ ື້ນເມ  ອງໄດ ື້ຮບັການເຝີກ
ອບົຮມົຈາກຂັ ື້ນແຂວງເຊິູ່ ງສູ່ ວນຫ າຍແມູ່ ນກູ່ ຽວກບັກດິຈະກ າຂອງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ.  

ການພດັທະນາຄວາມສາມາດຂອງບ ກຄະລາກອນໂດຍນ າໃຊ ື້ວທິີູ່ ການເຝີກອບົຮມົ ເປັນຂັ ື້ນ (ຂັ ື້ນສ ນກາງ, ຂັ ື້ນ
ແຂວງ, ຂັ ື້ນເມ  ອງ) ຄ ແນວນີ ື້ມຈີ ດດຢີ ູ່ ບູ່ ອນວູ່ າ: ເຮດັໃຫ ື້ຈ ານວນຜ ື້ເຂົ ື້າຮູ່ ວມການເຝິກອບົຮມົແຕູ່ ລະຂັ ື້ນສ ງຂຶ ື້ນຢູ່ າງໄວ
ວູ່ າ. ຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, ວທິກີານດັູ່ ງກູ່ າວກ ູ່ ມຈີ ດອູ່ ອນຢ ູ່ ບູ່ ອນວູ່ າ: ຄວາມເຂົ ື້າໃຈຕ ູ່ ເນ ື້ອໃນຂອງການເຝີກອບົຮມົ ແລະ ຂດີ
ຄວາມສາມາດຂອງຜ ື້ທີູ່ ເຂົ ື້າຮບັການເຝີກອບົຮມົທີູ່ ສົູ່ ງຄວາມຮ ື້ແລະຂ ືົ້  ນຂູ່ າວສານທີູ່ ໄດ ື້ຮບັມາຈາກການເຝິກອບົຮູ່ ວມຕ ູ່

ບ ກຄະລາກອນທີູ່ ຢ ູ່ ໃນຂັ ື້ນລ ູ່ ມທດັລງົມາຈະຄ ກນັກບັສິູ່ ງທີູ່ ຜ ື້ກູ່ ຽວໄດ ື້ຮບັມາຫ  ບ ູ່ ? 
ສູ່ ວນຫ າຍບ ກຄະລາກອນຂອງກມົການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ສ ນພດັທະນາການສກຶສານອກໂຮງຮຽນມີ

ຄວາມຮບັຮ ື້ ແລະ ເຂົ ື້າໃຈຕ ູ່ ກບັວຽກງານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ມຄີວາມສາມາດເປັນຄ ເຝີກໄດ ື້. ແຕູ່ ເນ ູ່ ອງ
ຈາກວູ່ າບ ກຄະລາກອນເຫ ົູ່ ານີ ື້ມພີາລະໜື້າທີູ່ ຫ າຍຢູ່ າງ ແລະ ຮບັຜດິຊອບຫ າຍຢູ່ າງຈູ່ ງບ ູ່ ສາມາດຈະຈດັການເຝີກອບົຮມົ
ໃຫ ື້ແກູ່ ບ ກຄະລາກອນທີູ່ ເຮດັວຽກການສກຶສານອກໂຮງຮຽນໄດ ື້ຢູ່ າງທົູ່ ວເຖິູ່ ງ. ສະນັ ື້ນ, ຈ ຶູ່ ງເຫນັວູ່ າຈ າເປັນຕ ື້ອງໄດ ື້ຊອກ
ຫາກນົໄກ ແລະ ວທິີູ່ ການອນັໃມູ່ ສ າລບັການພດັທະນາບ ກຄະລາກອນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ, ບ ກຄະລາກອນໃນ
ລະດບັສ ນກາງ, ກມົການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ, ສ ນພດັທະນາການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ, ສ ນການສກຶສານອກ
ໂຮງຮຽນປະຈ າພາກ ແລະ ຜ ື້ບ ລຫິານການສກຶສາໃນລະດບັແຂວງຄວນໄດ ື້ຮບັການພດັທະນາຄວາມຮ ື້ກູ່ ຽວກບັແນວ
ຄວາມຄດິ ແລະ ຫ ກັການຂອງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ. ໃນຍ ກຂູ່ າວສານຂ ື້ມ ນທີູ່ ບ ູ່ ມພີມົແດນທີູ່ ເນັ ື້ນການໃຫ ື້ຄວາມຮ ື້
ທາງດ ື້ານຄວາມສ າຄນັຂອງຫວົຂ ື້ກູ່ ຽວກບັ: ຄວາມສະເໜພີາບ, ການມສີູ່ ວນຮູ່ ວມ ແລະ ການເປັນເຈ ົ ື້າຕນົເອງ.  

ໃນປີ 2006, ກມົການສກຶສານອກໂຮງຮຽໄດ ື້ຮບັການສະໜບັສະໜ ນຈາກອງົການອ ຍແນດັສະໂກ, ໄດພດັທະາ
ປຶື້ມຄ ູ່ ມ  ຄ ການພັດທະນາບ ກຄະລາກອນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຂຶ ື້ນ. ຄ ູ່ ມ  ດັູ່ ງກູ່ າວນີ ື້ໄດ ື້ຖ ກສ ື້າງຂຶ ື້ນເພ ູ່ ອເປັນ
ເອກະສານດ ື້ານຄວາມຮ ື້ ແລະ ວທິກີານສ າລບັການພດັທະນາວຊິາການເພ ູ່ ອນ າໃຊ ື້ຕາມແນວຄວາມຄດິການສກຶສານອກ
ໂຮງຮຽນ. ສິູ່ ງທງັໝດົນີ ື້ແມູ່ ນໄດ ື້ສ ື້າງຄວາມເອກະພາບກູ່ ຽວກບັການພດັທະນາບ ກຄະລາກອນການສກຶສານອກໂຮງຮຽ
ທງັທາງດ ື້ານອ ປະກອນ ແລະ ການສະແດງອອກເຊິູ່ ງຈະສູ່ ວນໃຫ ື້ບ ກຄະລາກອນສກຶສານອກໂຮງຮຽນໄດ ື້ຮບັຄວາມຮ ື້
ຢູ່ າງເປັນລະບບົ ແລະ ມທີກັສະໃນການນ າໃຊ ື້ຄວາມຮ ື້ຂອງເຂາົເຈ ົ ື້າພ ູ່ ອພດັທະນາໜື້າວຽກຂອງເຂົ ື້າເຂົ ື້າຕາມເນ ື້ອໃນຂອງ
ປຶື້ມຄ ູ່ ມ  ດັູ່ ງກູ່ າວເຊິູ່ ງປະກອບມຫີວົຂ ື້ກູ່ ຽວກບັ: ການບ ຫິານການສກຶສາ, ແນວຄດິກູ່ ຽວກບັການສກຶສານກໂຮງຮຽ, 
ຫ ກັການພ ື້ນຖາຂອງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ, ຖານຂ ື້ມ ນການສກຶສານອກໂຮງຮຽ, ການນເິທດ, ຕດິຕາມແລະ ປະ
ເມນີຜນົ. ນອກຈາກນີ ື້, ປຶື້ມຄ ື້ມ  ດັູ່ ງກູ່ າວຍງັໄດ ື້ລະບ ບນັດາບດົບາດ, ສດິ ແລະ ໜ ື້າວຽກທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັການພດັທະນາ
ບ ກຄະລາກອນໃນທ ກໆລະດບັ, ຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, ບນັດາແນວຄດິທີູ່ ລະບ ໄວໃນປຶື້ມຄ ູ່ ມ  ດັູ່ ງກູ່ າວບ ູ່ ສາມາດນ າໃຊ ື້ໄດ ື້ຢູ່ າງ



ເຕມັສູ່ ວໃນສະພາບຕວົຈງິເນ ູ່ ອງຈາກວູ່ າແນວຄວາມຄດິບ ູ່ ທນັຈະແຈ ື້ງ ແລະ ຄວາມຈ າກດັທາງດ ື້ານງບົປະມານເຮດັໃຫ ື້
ຈ າກດັການນ າໃຊ ື້.  

ການອະນ ມດັຕວົເລກ ແລະ ການບນັຈ ຊບັຊ ື້ອນບ ກຄະລາກອນແຕູ່ ລະຂັ ື້ນໄດ ື້ອະນ ມດັຈາກສະຖາບນັການປົກຄອງ
ສ ານກັງານນາຍຍກົລດັຖະມນົຕ,ີ ແຕູ່ ລະຂັ ື້ນຈ ຶູ່ ງມສີດິຮບັເອາົບ ກຄະລາກອນໃໝູ່ , ໃນເມ ອຮບັເອາົແລ ື້ວການເຝິກອບົຮມົ
ກູ່ ອນເຂົ ື້າປະຕິບັດໜ ື້າທີ (Pre-srevicetraining) ແລະ ການເຝີກອົບຮົມໃນໄລຍະການປະຕິບັດໜ ື້າທີ (In-
srevice training) ສູ່ ວນຫ າຍບ ູ່ ຄູ່ ອຍໄດ ື້ເຝີກອບົຮມົ. ດັູ່ ງນັ ື້ນ, ຄ ນນະພາບຂອງບ ກຄະລາກອນບ ູ່ ຄູ່ ອຍສ ງ.  

4.2.3. ສິູ່ ງທີູ່ ສູ່ ວນເອາົໃຈໃສູ່ :  
 ປູ່ ຽນບດົບາດຂອງສ ນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນປະຈ າພາກໃຫ ື້ເປັນສ ນຊູ່ ວຍເຫ  ອທາງດ ື້ານວຊິາການທີູ່ ແທ ື້ຈງິ

ໂດຍສ ື້າງໃຫ ື້ສ ນມຄີວາມເຂັ ື້ມແຂງແລະ ເປັທີູ່ ຍອມຮບັທາງດ ື້ານການຄົ ື້ນຄ ື້ວາວໄິຈ ແລະ ການພດັທະນາ, ການ
ພດັທະນາຫ ກັສ ດແລະ ສ ູ່ ການຮຽນ-ການສອນ, ການພດັທະນາບ ກຄະລາກອນ ແລະ ການເຝີກອບົຮມົຄ ສ ື້
ສອນ. ສ ື້ວນບດົບາດດ ື້ານການຈດັການເຝີກອບົຮມົວຊິາຊບີຄວນຫ  ດລງົ.  

 ເພີ ື້ມຄວາມເຂັ ື້ມແຂງໃຫ ື້ແກູ່ ຜ ື້ບ ລຫິານ ແລະ ວຊິາການໃນລະດບັແຂວງ ແລະ ເມ ອງໃນການບ ລຫິານວຽກງານ
ການສກຶສານອກໂຮງຮຽນນບັທງັການພດັທະນາຄ ນນະພາບດ ື້ານວຊິາການ, ການຄ ື້ມຄອງບ ກຄະລາກອນ 
ແລະ ການບ ລຫິານເຄ ູ່ ອຄູ່ າຍຮູ່ ວມງານ.  

 ຈດັຂະບວນການເຝີກອບົຮມົເພ ູ່ ອສົູ່ ງເສມີວໃິສທດັໃຫ ື້ແກູ່ ບ ກຄະລາກອນຂອງກມົການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ, 
ສ ນພດັທະນາການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ, ສ ນການສກຶສານອກໂຮງຮຽປະຈ າພາກ ແລະ ຜ ື້ບ ລຫິານການສກຶສາ
ຂັ ື້ນຕູ່ າງໆ. ເນ ື້ອໃນຂອງການເຝີກອບົຮມົຄວນປະກອບດ ື້ວຍການປະສມົປະສານກນັລະຫູ່ ວາງແນວຄວາມຄດິ 
ແລະ ບດັາຫ ກັການທີູ່ ກູ່ ຽວກບັຄວາມສະເໝພີາບ, ການມສີູ່ ວນຮູ່ ວມ ແລະ ຄວາມເປັນເຈ ົ ື້າຕນົເອງທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ
ກບັການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ.  

 ຈດັຂະບວນການເຝີກອບົຮມົກູ່ ຽວກບັການບ ລຫິານໂຄງການ ແລະ ກດິຈະກ າຂອງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ
ໃຫ ື້ແກູ່ ພະນກັງານວຊິາການຂອງແຂວງແລະ ເມ ອງ.  

 ປັບປ ງຄ ູ່ ມ  ການພດັທະນາບ ກຄະລາກອນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນເຮດັໃຫ ື້ແນວຄວາມຄດິຂອງການສກຶສາ
ນອກໂຮງຮຽນຈະແຈ ື້ງຂຶ ື້ຕ ູ່ ມ ແລະ ມຄີວາມເໝາະສມົໃນການນ າໃຊ ື້ສ າລບັຜ ື້ທີູ່ ມຄີວາມຮບັຜິດຊອບຕ ູ່ ກບັ
ການພດັທະນາບ ກຄະລາກອນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນແຕູ່ ລະລະດບັ. ເນ ື້ອໃນຂອງປຶື້ມຄ ູ່ ມ  ກ ູ່ ຄວນປັບປ ງ
ເພ ູ່ ອໃຫ ື້ເໝາະສມົກບັໜ ື້າວຽກ ລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບແຕູ່ ລະລະດບັ.  

 ຈດັການເຝີກອບົຮມົກູ່ ຽວກບັຈດິຕະສາດ ແລະ ເຕກັນກິການສດິສອນຜ ື້ໃຫຍູ່ , ແນວຄວາມຄດິກູ່ ຽວກບັການ
ຈດັຫ ື້ອງຮຽນ, ກດົລະບຽບລະວທິີູ່ ການດ າເນນີການຮຽນ-ການສອນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນໃນລະດບັການ
ສກຶສາຂັ ື້ນພ ື້ນຖານນອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການສກຶສາທຽບເທົູ່ າ ແລະ ອຶູ່ ນໆໃຫ ື້ແກູ່ ຜ ື້ສອນທີູ່ ກ າລງັປະຕບິດັໜໜື້



າທີູ່ ຢ ູ່ ໃນປະຈ ບນັ. ການເຝິກອບົຮມົນີ ື້ອາດຈະດ າເນນີຮ ບແບບການສກຶສາທາງໄກເຊິູ່ ງໃຫ ື້ເຂາົເຈ ົ ື້າຄົ ື້ນຄ ື້ວາດ ື້ວຍ
ຕນົເອງຕາມຊ ດເອກະສານທີູ່ ຈດັໃຫ ື້ກູ່ ອນມກີານນດັພບົກບັຄ ເຝິກເປັນໂອກາດ.  

 ຈດັໃຫ ື້ມກີານເຝິກອບົຮມົກູ່ ອນເຂົ ື້າປະຕບິດັໜ ື້າທ ີ (Pre-service trainingຝ ແລະ ການເຝິກອບົຮມົໃນ
ໄລຍະການປະຕບິດັໜ ື້າທ ີ (In-service training) ເພ ູ່ ອຍກົປະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົຂອງບ ກຄະລາ
ກອນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນໃນແຕູ່ ລະຂັ ື້ນ.  

4.3. ດ ື້ານການພດັທະນາຫ ກັສ ດ ສ ູ່ ການຮຽນ-ການສອນການສກຶນອກໂຮງຮຽນ:  
4.3.1. ເນ ື້ອໃນ ແລະ ການຮບັຮອງຂອງຫ ກັສ ດ:  
ປະຕບິດັຕາມມາດຕາ 29 ຂອງກດົໝາຍການສກຶສາ, ສະບບັເລກທ ີ04/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ03 ກ ລະກດົ 2007 ທີູ່

ໄດ ື້ລະບ ວູ່ າເນ ື້ອໃນຫ ກັສ ດຂອງການສກຶສາທ ກຊັ ື້ນນບັທງັໃນ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນຕ ື້ອງມມີາດຕະຖານ ແລະ ໃບຢັື້ງຢ ນ
ທຽບເທົູ່ າກນັ. ມາດຕາ 31 ກ ານດົວູ່ າ: ກະຊວງສກຶສາທກິານມສີດິໃນການຮບັຮອງ ແລະ ອະນ ມດັນ າໃຊ ື້ຫ ກັສ ດທ ກຊັ ື້ນ
ທ ກສາຍທງັໃນ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນ. ສ າລບັຫ ກັສ ດທ ື້ອງຖິູ່ ນ, ບູ່ ອນທີູ່ ມຄີວາມຕ ື້ອງການຫ ກັສ ດພເິສດ ແລະ ພ ມ
ປັນຍາທ ື້ອງຖິູ່ ນກ ສາມາດສະເົີຜູ່ ານພະແນກສກຶສາປະຈ າແຂວງເພ ູ່ ອຂ ອະນ ມດັຈາກກະຊວງສກຶສາທກິານ. ສະນັ ື້ນ
ຫ ກັສ ດຂອງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນແມູ່ ນເທົູ່ າທຽບກບັຫ ັກັສ ດຂອງສາຍສາມນັສກຶສາ.  

ເມ  ູ່ ອມຫີ ກັສ ດເປັນຄ ແນວນັ ື້ນຜ ື້ຮຽນທີູ່ ຈບົການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ຫ   ຮ ບແບບການສກຶສານອກໂຮງຮຽນລ ື້ວນ
ແຕູ່ ມຄີ ນນະພາບເທົູ່ າທຽມກນັທງັສາຍສາມນັສກຶສາ. ສະນັ ື້ນ, ບນັຫາທີູ່ ສ າຄນັແມູ່ ນຈະກ ານດົເນ ື້ອໃນຫ ກັສ ດ, ຈດັການ
ຮຽນ-ການສອນ ແລະ ສ ື້າງເງ  ູ່ອນໄຂໃຫ ື້ຜ ື້ຮຽນມຄີວາມສນົໃຈ ແລະ ມຄີວາມກະຕ ລ ລົ ື້ນຕ ູ່ ການຮຽນແນວໃດ. ຫ ກັສ ດ
ດັູ່ ງກູ່ າວນີ ື້ແມູ່ ນຈະນ າໃຊ ື້ກບັຜ ື້ຮຽຊຶູ່ ງເປັນຊາວໜ ູ່ ມ ແລະ ຜ ື້ໃຫຍູ່ ທີູ່ ບ ູ່ ໄດ ື້ເຂົ ື້າຮຽນໃນສາຍສາມນັສກຶສາ ແລະ ມຄີວາມ
ຕ ື້ອງການ, ມຄີວາມພ ື້ອມແລະ ມເີປົື້າໝາຍໃນການຮຽນແຕກຕູ່ າງກນັກບັຜ ື້ຮຽນສາຍສາມນັສກຶສາ ແລະ ຜ ື້ຮຽນດັູ່ ງກູ່ າວ
ນີ ື້ກ ແມູ່ ນຜ ື້ທີູ່ ມວີຖິດີ າລງົຊວີດິແຕກຕູ່ າງກນັ.  

4.3.2. ການພດັທະນາຫ ກັສ ດ:  
ເນ ື້ອໃນຫ ກັສ ດການສກຶສາໃນ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນແຕູ່ ລະດບັແມູ່ ນມມີາດຖານແລະ ມໃີບຢັື້ງຢ ນທຽບເທົູ່ າກນັ 

ແລະ ກະຊວງສກຶສາທກິານເປັນຜ ື້ອະນ ມດັຫ ຮຶບັຮອງທ ກລະດບັຂອງຫ ກັສ ດຂະແໜງການສກຶສາ. ດັູ່ ງນັ ື້ນ, ຈ ດປະສງົ
ຂອງຂະບວການພດັທະນາຫ ກັສ ດແມູ່ ການສ ື້າງຫ ກັສ ດແຫູ່ ງຊາດ ແລະ ນ າໃຊ ື້ເປົື້າໝາຍການຮຽນທີູ່ ກະຊວງສກຶສາວູ່ າງ
ອອກເພ ູ່ ອແນູ່ ໃສໃຫ ື້ຜ ື້ຮຽໄດ ື້ຮບັຄວາມຮ ື້ນ ັ ື້ນແມູ່ ນເປົື້າໝາຍຫ ກັຂອງການພດັທະນາຫ ກັສ ດ.  

ໃນໄລຍະຜູ່ ານມາກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽໄດ ື້ພະຍາຍາມພັດທະນາຫ ັກສ ດທີູ່ ມີເນ ື້ອໃນເໝະກັບຄວາມ
ຕ ື້ອງການ ແລະ ສະພາບແວດລ ື້ອມຂອງກ ູ່ ມເປົື້າໝາຍຮຽນທີູ່ ເປັນຊາວໜ ູ່ ມ ແລະ ຜ ື້ໃຫຍູ່ . ໃນຫ ກັສ ດການສກຶສາຂັ ື້ນພ ື້

ຖານນອກໂຮງຮຽທີູ່ ເລັູ່ ງໃສສົູ່ ງເສມີການລບົລ ື້າງຄວາມບ ູ່ ຮ ື້ໜງັສ ນັ ື້ນໃຫ ື້ເປັນຫ ກັສ ດທີູ່ ມຄີວາມຮ ື້ພ ື້ນຖານຊຶູ່ ງໃຫ ື້ຜ ື້ຮຽນ
ສາມາດນ າໃຊ ື້ຄວາມຮ ື້ທີູ່ ໄດ ື້ຮຽນເຂົ ື້າໃນການພດັທະນາຄ ນນະພາບຊີວດິໃຫ ື້ດີຂຶ ື້ນ. ຫ ັກັສ ດນີ ື້ແມູ່ ນປະສມົປະສານ
ຄວາມຮ ື້ຂອງຜ ື້ຮຽຮ ແລະ ບຫັາທີູ່ ໃຊ ື້ໃນຊວີດິປະຈ າວນັເຊັູ່ ນ: ສາທາລະະສ ກ, ການຫາລາຍໄດ ື້ດພີູ່ ມໃຫ ື້ແກູ່ ຄອບຄວົ 



ແລະ ໜ ື້າທີູ່ ພນົລະເມ ອງ. ສະນັ ື້ນ, ເນ ື້ອໃນໂຄງສ ື້າງຂອງຫ ກັສ ດທີູ່ ສ ື້າງຂຶ ື້ນໃນຊ ມປີ 1992 ນັ ື້ນຈະຕ ື້ອງໄດ ື້ປັບປ ງເພ ູ່ ອ
ໃຫ ື້ສອດຄູ່ ອງກບັຄວາມຕ ື້ອງການໃນສະພາບປະຈ ບນັ.  

4.3.2.1. ຫ ກັສ ດການສກຶສາຂັ ື້ນພ ື້ນຖານນອກໂຮງຮຽນ: ເປັຫ ກັສ ດທີູ່ ຈດັໃຫ ື້ຜ ື້ໃຫຍູ່ ໃນເກນອາຍ  15-40 ປີ
ຊຶູ່ ງແລະພາດໂອກາດທາງການສກຶສາເປັນຜ ື້ທີູ່ ຍງັອູ່ ານຂຽນໜງັສ ບ ູ່ ໄດ ື້ຫ ຶບ ູ່ ທັນຈບົການສກຶສາຊັ ື້ນ
ປະຖມົໂດຍມຈີ ດມ ື້ງໝາຍໃຫ ື້ຜ ື້ຮຽນສາມາດອູ່ ານອອກຂຽນໄດ ື້ຄດິໄລູ່ ເລກສີູ່ ປະການໄດ ື້ຊຶູ່ ງເປັນຂ ື້

ມ ນກູ່ ຽວກບັການສະແຫວງຫາຄວາມຮ ື້ແລະຂ ື້ມ ນຕູ່ າງໆທີູ່ ຈ າເປັນສ າລບັການດ າລງົຊີວດິມໂີອກາດ
ພດັທະນາຕນົເອງສາມາດນ າໃຊ ື້ຄວາມຮ ື້ໄປແກ ື້ໄຂບນັຫາຂອງຕນົເອງໄດ ື້.  

ໂຄງສ ື້າງຂອງຫ ກັສ ດແບູ່ ງເປັນຫ ກັສ ດສູ່ ວນກາງ 60% ແລະ ຫ ກັສ ດທ ື້ອງຖິູ່ ນ 40% ເນ ື້ອໃນຂອງຫ ກັສ ດເນັ ື້ນໝກັ
ກູ່ ຽວກບັສາທາລະນະສ ກ, ການຫາລາຍໄດ ື້ເພີ ື້ມ ແລະ ໜື້າທີູ່ ພນົລະເມ ອງໂດຍຈດັເປັນເນ ື້ອໃນໃຫ ື້ຮຽນທງັໝດົ 
130 ເລ ູ່ ອງ ແລະ ແບູ່ ງລະດບັຂອງການຮຽນຕາມຫ ກັສ ດດັູ່ ງນີ ື້:  
ລະດັບ1: (ລົບລ ື້າງຄວາມບ ູ່ ຮ ື້ໜັງສ ) ໃຊ ື້ເວລາຮຽນທັງໝົດ 340 ຊົູ່ ວໂມງຈດັໃຫ ື້ຮຽວິຊາບັງຄັບ 20 ເລ ູ່ ອງ 
(ສາທາລະນະສ ກ 8ເລ ູ່ ອງ, ການຫາລາຍໄດ ື້ເພີູ່ ມ 10 ເລ ູ່ ອງແລະໜື້າທີູ່ ໜ ື້າທີູ່ ພນົລະເມ ອງ 2 ເລ ູ່ ອງ) ໃຊ ື້ເວລາ 160 
ຊົູ່ ວໂມງ ແລະໃຫ ື້ຮຽວຊິາເລ ອກຕາມຄວາມເໝາະສມົຂອງທ ື້ອງຖິູ່ ນອກີຈ ານວນ 30 ເລ ູ່ ອງ (ສາທາລະນະສ ກ 11 
ເລ ູ່ ອງ, ການຫາລາຍໄດ ື້ເພີູ່ ມ 15 ເລ ູ່ ອງແລະໜື້າໜ ື້າທີູ່ ພນົລະເມ ອງ 4 ເລ ູ່ ອງ) ໃຊ ື້ເວລາຮຽນ 180 ຊົູ່ ວໂມງ. (ສູ່ ວນ
ການຂຽນເລ ູ່ ອງ 25 ເລ ູ່ ອງແລະ ທ ື້ອງຖິູ່ ນຂຽນ 5 ເລ ູ່ ອງ)  
ລະດບັ2: ເປັນການຮຽນຕ ູ່ ຈາກລະບບົລບົລ ື້າງຄວາມບ ູ່ ຮ ື້ໜງັສ ທີູ່ ຈດັໃຫ ື້ຜ ື້ຮຽນໄດ ື້ຮຽທຽບເທົູ່ າລະດບັປະຖມົສກຶ
ສາປີທີູ່ 3ໃຊ ື້ເວລາຮຽທງັໝດົ 180 ຊົູ່ ວໂມງ, ຮຽນໃນວຊິາບງັຄບັ 10 ເລ ູ່ ອງ (ສາທາລະນະສ ກ 3 ເລ ູ່ ອງ, ການຫາ
ລາຍໄດ ື້ເພີ ື້ມ4ເລ ູ່ ອງ ແລະ ໜື້າທີູ່ ພນົລະເມ ອງ3ເລ ູ່ ອງ) ໃຊ ື້ເວລາຮຽນ 60 ຊົູ່ ວໂມງ ແລະ ຮຽນໃນວຊິາເລ ອກຕາມ
ຄວາມເໝາະສມົຂອງທ ື້ອງຖິູ່ ນ 20 ເລ ູ່ ອງ(ສາທາລະນະສ ກ 6 ເລ ູ່ ອງ, ການຫາລາຍໄດ ື້ເພີ ື້ມ11ເລ ູ່ ອງ ແລະ ໜື້າທີູ່

ພນົລະເມ ອງ3ເລ ູ່ ອງ) ໃຊ ື້ເວລາຮຽນ 120 ຊົູ່ ວໂມງ. (ສູ່ ວນການຮຽນ13ເລ ູ່ ອງແລະ ທ ື້ອງຖິູ່ ນຂຽນ7ເລ ູ່ ອງ) 
ລະດບັ3: ເປັນການຈດັການສກຶສາໃຫ ື້ຜ ື້ຮຽນທີູ່ ຮຽນຈບົລະດບັ2ໄດ ື້ຮຽນຕ ູ່ ທຽບເທົູ່ າລະດບັປະຖມົສກຶສາປີທ5ີໃຊ ື້
ເວລາຮຽນທງັໝດົ 120 ຊົູ່ ວໂມງ, ຮຽນໃນວຊີາບງັຄບັ 10 ເລ ູ່ ອງ(ສາທາລະນະສ ກ4ເລ ູ່ ອງ, ການຫາລາຍໄດ ື້ເພີ ື້ມ4
ເລ ູ່ ອງ ແລະ ໜ ື້າທີູ່ ພນົລະເມ ອງ2ເລ ູ່ ອງ) ໃຊ ື້ເວລາຮຽນ 60 ຊົູ່ ວໂມງ, ຮຽນໃນວຊິາເລ ອກຕາມຄວາມເໝາະສມົ
ຂອງທ ື້ອງຖິູ່ ນອີກ 10 ເລ ູ່ ອງ(ສາທາລະນະສ ກ5ເລ ູ່ ອງ, ການຫາລາຍໄດ ື້ເພີ ື້ມ4ເລ ູ່ ອງ ແລະ ໜື້າທີູ່ ພນົລະເມ ອງ1
ເລ ູ່ ອງ) ໃຊ ື້ເວລາຮຽນ 60 ຊົູ່ ວໂມງ. (ສູ່ ວນການຂຽນ7ເລ ູ່ ອງ ແລະ ທ ື້ອງຖິູ່ ນຂຽນ3ເລ ູ່ ອງ).  
4.3.2.2. ຫ ກັສ ດບ າລ ງຍກົລະດບັການສກຶສາຊັ ື້ນມດັທະຍມົຕົ ື້ນສ າລບັປະຊາຊນົ: ເປັນຫ ັກັສ ດທີູ່ ຈດັການຮຽ

ການສອນໃຫ ື້ກບັປະຊາຊນົທີູ່ ຈບົການສກຶສາຕາມຫ ກັສ ດການສກຶສາຕາມຫ ກັສ ດການສກຶສາຂັ ື້ນ
ພ ື້ນຖານນອກໂຮງຮຽນແລ ື້ວເພ ູ່ ອໃຫ ື້ຄວາມຮ ື້ທຽບເທົູ່ າລະດບັມດັທະຍມົຕອນຕົ ື້ນແຕູ່ ບ ູ່ ສາມາດໃຊ ື້
ຮຽນຕ ູ່ ໄດ ື້.  



ປະຈ ບນັ, ໂຄງປະກອບການຈດັຕັ ື້ງຂອງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ປະກອບດ ື້ວຍກມົການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ, ຂະ  
ແໜງສກຶສານອກໂຮງຮຽນຢ ູ່ ຂັ ື້ນແຂວງ, ໜູ່ ວຍງານສກຶສານອກໂຮງຮຽນຢ ູ່ ຂັ ື້ນເມ  ອງ ໄປຕາມລະບບົກງົຈກັຂອງກະຊວງ
ສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ. ນອກຈາກນີ ື້ຍງັມສີ ນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນຂັ ື້ນພາກມ ີ 3 ແຫູ່ ງ ຊຶູ່ ງຕັ ື້ງຢ ູ່ ສ ນກາງທີູ່
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ 1 ແຫູ່ ງ, ສ ນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນພາກເໜ ອຕັ ື້ງຢ ູ່ ແຂວງຫ ວງພະບາງ ແລະ ສ ນການສກຶສານ
ອກໂຮງຮຽນພາກໃຕ ື້ຕັ ື້ງຢ ູ່ ແຂວງຈ າປາສກັ. ສ ນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນຂັ ື້ນມຢີ ູ່  17 ແຂວງທົູ່ ວປະເທດ, ມສີ ນການສກຶ
ສານອກໂຮງຮຽນຂັ ື້ນເມ  ອງ 29 ແຫູ່ ງ ແລະ ມສີ ນການຮຽນຮ ື້ຊ ມຊນົ 140 ແຫູ່ ງຊຶູ່ ງຕັ ື້ງຢ ູ່ ລະດບັກ ູ່ ມບ ື້ານ ແລະ ເຂດຈ ດ
ສ ມພດັທະນາ. ກມົການສກຶສານອກໂຮງຮຽນຊຶູ່ ງ ມພີາລະບດົບາດ ແລະ ໜ ື້າທີູ່ ຕົ ື້ນຕ ແມູ່ ນ: 1) ຄົ ື້ນຄ ື້ວາ, ວາງແຜນ
ພດັທະນາການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການຮຽນຮ ື້ຕະຫ ອດຊວີດິ; 2) ສ ື້າງ ແລະ ປັບປ ງນຕິກິ າຕູ່ າງໆກູ່ ຽວກບັການ
ຄ ື້ມຄອງ-ບ ລຫິານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການຮຽນຮ ື້ຕະຫ ອດຊວີດິ; 3) ຊີ ື້ນ າການພດັທະນາຫ ກັສ ດ,  ຕດິ
ຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົການປະຕບິດັຫ ກັສ ດຂອງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ; 4) ຊີ ື້ນ າການສອບເສງັຈບົຊັ ື້ນ
ລະບບົບ າລ ງໃນຂອບເຂດທົູ່ ວປະເທດ; 5) ຈດັຝຶກອບົຮມົ, ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົການຈດັການຮຽນ-ການສອນ
ຂອງຄ ການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ 6) ຄ ື້ມຄອງສ ນພດັທະນາການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ, ສ ນການສກຶສານອກ
ໂຮງຮຽນປະຈ າພາກ ແລະ ສ ນຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີຂັ ື້ນພ ື້ນຖານ ຕາມການແບູ່ ງຂັ ື້ນຄ ື້ມຄອງ. 

ເຊິູ່ ງປະຈ ບນັແມູ່ ນມຢີ ູ່  4 ພະແນກຄ : ພະແນກບ ລຫິານ, ພະແນກການສກຶສາຕ ູ່ ເນ ູ່ ອງ, ພະແນກວຊິາຊບີຂັ ື້ນພ ື້ນຖານ 
ແລະ ພະແນກກວດກາ, ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


