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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ບດົສະຫ ຼູບ 
ຜົນສ າເລດັຂອງການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັແຜນພັດທະນາ ປະຈ າສກົຮຽນ  

ແລະ ແຜນພັດທະນາ ປະຈ າສກົຮຽນ ຂອງຂະແໜງການຍອ່ຍການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ 

 
 ຜົນສາໍເລດັ 

 ການຂະຫຍາຍໂອກາດ ແລະ ຄວາມເທົົ່າທຽມ 
 ວຽກງານການສກຶສາຕ ໍ່ເນ ື່ອງ 
ສ າລັບສົກປີ  ວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນໄດ້ສູມໃສ່ສືບຕ ໍ່ສົົ່ງເສີມ, ສະໜອງ ແລະ ຂະ

ຫຍາຍໂອກາດທາງການສຶກສາໃຫ້ເຂົົ້າເຖິງກ ່ມເປ ົ້າໝາຍ ຜ ທ້ ື່ບ ໍ່ຮ ້ໜັງສ , ຜ ້ທ ື່ປະລະຈາກໃນໂຮງຮຽນ (ສາຍສາມັນ

ສຶກສາ), ຜ ້ທ ື່ບ ໍ່ມ ໂອກາດຮຽນໜັງສ  ຫຼາຍຂ ົ້ນ; ໂດຍຜ່ານຫ ັກສູດການຈັດຕັົ້ງການຮຽນ-ການສອນ ລົບລ້າງຄວາມບ ໍ່

ຮ ້ໜັງສ  ແລະ ບໍາລ ງຍົກລະດັບການສຶກສາຊັົ້ນຕ່າງໆ ແລະ ໄດມ້ຜີົນສ າເລັດດັົ່ງລ ່ມນ ົ້: 
 ປະຊາກອນກ ່ມເປ ົ້າໝາຍໄວເດັກ ອາຍ   ປີ ທ ື່ພາດໂອກາດທາງການສຶກສາ ຢ ູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼ ກ 
ແລະ ເຂດບ ໍ່ມ ໂຮງຮຽນໃນທົົ່ວປະເທດ ໄດຮ້ຽນຈົບບໍາລ ງຍົກລະດັບການສຶກສາຈົບຊັົ້ນປະຖົມ ຈໍານວນ 

 ຄົນ, ຍິງ  ຄົນ; ທຽບໃສ່ຄາດໝາຍ ຈ ານວນ  ຄົນ ແມ່ນບັນລຸໄດ ້ . 
 ປະຊາກອນກ ່ມເປ ົ້າໝາຍໄວໝ ່ມ ແລະ ຜ ້ໃຫຍ່ ອາຍ   ປີ ທ ື່ບ ໍ່ຮ ້ໜັງສ  ແລະ ພາດໂອກາດທາງການສຶກ
ສາ ໄດຮ້ຽນຈົບການລົບລ້າງຄວາມບ ໍ່ຮ ້ໜງັສ  ຈໍານວນ  ຄົນ, ຍິງ  ຄົນ; ທຽບໃສ່ຄາດໝາຍ ຈ າ

ນວນ  ຄົນ ແມ່ນບັນລຸໄດລ້ືື່ນຄາດໝາຍ . 

  ປະຊາກອນກ ່ມເປ ົ້າໝາຍໄວໝ ່ມ ແລະ ຜ ້ໃຫຍ່ ອາຍ   ປີ ທີື່ປະລະການຮຽນຈາກສາຍສາມັນ ແລະ 

ພາດໂອກາດທາງການສຶກສາ ໄດຮ້ຽນຈົບບໍາລ ງຍົກລະດັບການສຶກສາຈົບຊັົ້ນປະຖົມ ຈໍານວນ  ຄົນ, 

ຍິງ  ຄົນ. ທຽບໃສ່ຄາດໝາຍ ຈ ານວນ  ຄົນ ແມ່ນບັນລຸໄດລ້ືື່ນຄາດໝາຍເຖິງ . 

 ປະຊາກອນກ ່ມເປ ົ້າໝາຍໄວໜ ມ່ ແລະ ຜູໃ້ຫຍ່ ອາຍ   ປີ ທ ື່ປະລະການຮຽນຈາກສາຍສາມັນສຶກສາ 

ແລະ ຜູທ້ີື່ຈົບຈາກຊັົ້ນປະຖົມບໍາລ ງ ໄດຮ້ຽນຈົບຊັົ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົົ້ນບ າລຸງ ຈໍານວນ ຄົນ, ຍິງ 

ຄົນ. ທຽບໃສ່ຄາດໝາຍ ຈ ານວນ  ຄົນ ແມ່ນບັນລຸໄດລ້ືື່ນຄາດໝາຍເຖີງ . 

 ສໍາເລັດການບ າລຸງຍົກລະດັບຊັົ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົົ້ນບໍາລ ງ ທົົ່ວແຂວງ ໄດ ້  ແຂວງ ຄື: ແຂວງໄຊສົມບ ນ 

ແລະ ແຂວງອັດຕະປື (ສ່ວນແຂວງອັດຕະປື ແມ່ນກ າລັງກະກຽມພິທີປະກາດ). 

 ສ າລັບການບໍາລ ງຍົກລະດັບການສຶກສາຊັົ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ (ມ. , ມ. , ມ. ) ໃຫ້ກບັກຸ່ມເປ ົ້າໝາຍ

ທົົ່ວໄປ ແລະ ຜູທ້ີື່ສົນໃຈ ທີື່ມີເງືື່ອນໄຂ ແລະ ຖຶກຕ້ອງຕາມລະບຽບການ ຢູູ່ສະຖານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ 
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ຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັັ້ນເມືອງ ຈ ານວນ  ແຫ່ງ (ໃນ  ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ) ມ ຜ ຮ້ຽນທັງ

ໝົດ ຄົນ ຍິງ  ຄົນ ມ ຄົນ ຍິງ ຄົນ ມ  ຄົນ ຍິງ ຄົນ ມ

ຄົນ ຍິງ ຄົນ ທຽບໃສ່ຄາດໝາຍ ຈ ານວນ  ຄົນ ແມ່ນບັນລຸໄດ້ພຽງແຕ່ 

ສ່ວນວ່າຜູຮ້ຽນທີື່ສອບເສັງຈົບຊັັ້ນ ມ.  ບ າລຸງ ແມ່ນມີຈ ານວນທັງໝົດ ຄົນ/ຍິງ  ຄົນ. 
 ວຽກງານການສົົ່ງເສ ມວຊິາຊ ບຂັົ້ນພ ົ້ນຖານ 
ການຈັດຕັັ້ງຝຶກອົບຮົມວິຊາຊ ບຂັົ້ນພ ົ້ນຖານ ແມ່ນໄດດ້ າເນ ນຄວບຄ ່ກບັການຈັດຕັົ້ງການຮຽນ-ການສອນ ບໍາ

ລ ງຍົກລະດັບການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົົມ ແລະ ມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ (ໄວໜ ່ມ ແລະ ຜູໃ້ຫຍ່) ທ ື່ສົນໃຈຢາກຝຶກວຊິາຊ ບ 

ເພ ື່ອປະກອບອາຊ ບໃດໜືື່ງໃນທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ຕ້ອງການພັດທະນາທັກສະສ ມ ແຮງງານໃຫ້ມ ຄວາມຊໍານິຊໍານານໃຫ້ສາ

ມາດຕອບສະໜອງຕ ໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານໃນໄລຍະໃໝ່. ສ າລັບສົກປີ  ມ ຜ ສ້ໍາເລັດ

ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊ ບຂັົ້ນພ ົ້ນຖານໃນສາຂາວິຊາຊ ບ (ສາຂາປ ກຝັງ, ລ້ຽງສັດ, ຕັດຫຍິບ, ປ ງແຕ່ງອາຫານ, ເສ ມ

ສວຍ, ການບ ລິການ ແລະ ໂຮງແຮມ ແລະ ຊ່າງໄມ້) ຈໍານວນ  ຄົນ, ຍິງ  ຄົນ. 

 ດາ້ນຄ ນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄອ່ງ 

ການປັບປ ງດ້ານຄ ນນະພາບ ສ າລັບວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແມ່ນຖືວ່າເປັນວຽກບູລິມະສິດ ທີື່ໄດ້

ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງເປັນກ້າວໆໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເພືື່ອໃຫ້ສາມາດຮັບປະກັນໄດຕ້າມມາດຕະຖານຄຸນ

ນະພາບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ວາງອອກ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນໄດມ້ົີການປັບປຸງດ້ານ: 

❖ ການພດັທະນາຫ ກັສດູ ແລະ ສືື່ການຮຽນ-ການສອນ 

 ສ າເລັດການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາສືື່ການຮຽນ-ການສອນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນບ າລຸງ ດ້ວຍຮູບແບບວິ

ດີໂອທາງເວັບໄຊ ໄດຈ້ ານວນ 4 ວິຊາພືັ້ນຖານ ປະກອບມີ: ພາສາລາວ, ວັນນະຄະດີ, ຄະນິດສາດ ແລະ ຊີ

ວະສາດ (4 ຊຸດ ວດີິໂອຫ ັກ); 
 ສໍາເລັດການສ້າງຄໍາແນະນໍາການຈັດການຮຽນ-ການສອນບໍາລ ງຍົກລະດັບການສຶກສາ ໃນໄລຍະທ ື່ມ ການ
ແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ- ; 

 ສໍາເລັດການປັບປ ງຍົກໂຄງຮ່າງຫຼັກສ ດຊັົ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົົ້ນບໍາລ ງສໍາລັບປະຊາຊົນ ແລະ ນໍາສະເໜ ຂ 
ອະນ ມັດນໍາໃຊ້ ຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ; 

 ສໍາເລັດການປັບປ ງຄ ນປຶົ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄ ່ມ ລົບລ້າງຄວາມບ ໍ່ຮ ້ໜັງສ  ແລະ ບໍາລ ງຊັົ້ນປະຖົມ ລະດັບ  
ແລະ ລະດັບ ; 

 ສໍາເລັດການຖ່າຍທໍາ ແລະ ຕດັຕ ໍ່ວິດ ໂອ ການສິດສອນບໍາລ ງຍົົກລະດັບການສຶກສາຊັົ້ນມັດທະຍົມຕອນ

ປາຍ (ມ7) ຈ ານວນ 4 ວິຊາ ເຊັົ່ນ: ວິຊາຄະນິດສາດ (21 ບົດ), ພາສາລາວ (15 ບົດ) ແລະ ວັນນະຄະດີ 

(13 ບົດ) ລວມມີ 3 ຊຸດວິດີໂອຫ ັກ; 

 ສ າເລັດການສ້າງສືື່ວດີິໂອການຮຽນ-ການສອນ ວິຊາຊີບຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ຈ ານວນ 2 ຊຸດວິດີໂອ ສ າລັບສາຂາ

ວິຊາການປູກຝັັ່ງ (ການຕັດຕ ໍ່ກິື່ງງ່າໝາກນາວ ແລະ ໝາກຂ ົ້ຫ ດ) ແລະ ສາຂາວິຊາການປຸງແຕ່ງອາຫານ 

(ວິທ ການເຮັດເຂົົ້າໝົມປາຕິໂຊ); 

 ສ າເລັດການພັດທະນາປືົ້ມແບບຮຽນການປຸູ່ງແຕ່ງອາຫານຊັັ້ນຕົັ້ນ ລະດັບ  ແລະ ລະດັບ ; 
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 ສໍາເລັດການຮຽບຮຽງປຶົ້ມຄ ່ມ ຕາ່ງໆເພ ື່ອນໍາໃຊ້ເຂົົ້າໃນການຝຶກອົບຮົມ ເຊັົ່ນ: ຄ ່ມ ເຕັກນິກ ແລະ ການຈັດ
ຝຶກອົບຮົມ, ຄ ່ມ ການວາງແຜນ, ຄ ່ມ ເກມເພ ື່ອການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບການສິດສອນຜ ້ໃຫຍ່ ການສຶກສາ
ນອກໂຮງຮຽນ; 

 ສໍາເລັດປັບປຸງປຶົ້ມຄ ່ມ ແນະນ າການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນ, ຄ ່ມ ວິທ ວິທະຍາການວິໄຈ ສ າລັບວຽກງານ
ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ. 

❖ ສາ້ງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ພດັທະນາບກຸຄະລາກອນ 

 ສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງດ້ານການບ ລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ໃຫ້ກັບຜ ້ບ ລິຫານຂອງ

ສ ນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຂັົ້ນເມ ອງ ແລະ ຂັົ້ນແຂວງ ໄດ້  ແຂວງ (ແຂວງຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ, 

ຫຼວງພະບາງ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ) ໄດ້ສໍາເລັດ ເຊິື່ງມ ຜ ້ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ຈໍານວນ  ຄົນ/ຍິງ 

 ຄົນ. 
 ສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫ້ຄ ຝຶກວຊິາຊ ບຂັົ້ນພ ົ້ນຖານ ຢ ູ່ບັນດາແຂວງພາກໃຕ້ ໃນດ້ານວິທ ການສິດສອນ 
ແລະ ເຕັກນິກສໍາລັບສາຂາວິຊາຊ ບ ໃນສາຂາວິຊາປ ງແຕງ່ອາຫານ, ຕັດຫຍິບ, ປ ກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ, ທຸ

ລະກິດຂະໜາດນ້ອຍໃນຊຸມຊົນ ໄດຈ້ໍານວນ  ຄົນ, ຍິງ  ຄົນ. 

 ການບ ລິຫານ ແລະ ຄ ມ້ຄອງ 

 ສໍາເລັດການສ້າງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ກ່ຽວກັບຂ ໍ້ຕົກລົງ ແລະ ແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ

ຮ່ວມກັນລະຫວ່າງກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ກົມອາຊ ວະສຶກສາ; 

 ສໍາເລັດການສ້າງຂ ໍ້ຕົກລົງວາ່ດວ້ຍການນໍາໃຊ້ຊບັພະຍາກອນຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງກົມການສຶກສານອກ

ໂຮງຮຽນ ແລະ ກົມສາມັນສຶກສາ; 

 ສໍາເລັດ (ຮ່າງ) ຂ ໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍຄະນະກໍາມະການ ເພ ື່ອການຮຽນຮ ້ຕະຫຼອດຊ ວິດແຫ່ງຊາດ; 

 ໄດຕ້ິດຕາມ ແລະ ລາຍງານຜົນ ຄວາມຄ ບໜ້າຂອງການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນຍ ດທະສາດ, ແຜນການ

ປະຈໍາປີ ຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຕາມແຜນປະຈໍາໄຕມາດ ແລະ ປະຈໍາປີ. 

 ໄດປ້ັບປຸງລະບົບສະຖິຕິຖານຂ ໍ້ມ ນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ (ແອບເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນທາງອອນລາຍ) ເພ ື່ອໃຫ້

ສາມາດເຊ ື່ອມໂຍງເຂົົ້າກັບລະບົບສະຖິຕິຖານຂ ໍ້ມ ນສຶກສາ ແລະ ກິລາ. 

 ໄດສ້້າງ (ຮ່າງ) ຄູ່ມືການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບ ລິຫານສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ. 

 ໄດສ້້າງ (ຮ່າງ) ຂ ໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄ ້ມຄອງສ ນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊ ບພາກເອກະຊົນ. 

 ໄດສ້ົ າເລັດການສະຫ ຼູບລາຍງານຜົນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຂອງຂະແໜງການ

ຍ່ອຍຂອງປີ  ຕາມຕົວຊີັ້ບອກທີື່ກ ານົດໃນແຜນພັດນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ  ປີ ຄັັ້ງທີ 

. 

 ໄດເ້ກັບກໍາສະຖິຕິສ ນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ສ ນການຮຽນຮ ້ຊຸມຊົນ ທ ື່ມ ການເຄ ື່ອນໄຫວ ແລະ 

ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາ ເປັນປ ກກະຕິ ມ ທັງໝົດ  ສ ນ; ໂດຍແບ່ງເປັນ: 

• ສ ນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ປະຈໍາພາກ ມ   ແຫ່ງ; 

• ສ ນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຂັົ້ນແຂວງ ມ   ແຫ່ງ (ລວມນະຄອນຫຼວງ); 
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• ສ ນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຂັົ້ນເມ ອງ ມ  ແຫ່ງ; 

• ສ ນການຮຽນຮ ້ຊຸມຊົນ ມ   ແຫ່ງ. 

 ເກັບກໍາສະຖິຕບິ ກຄະລາກອນ ແລະ ຄ ສອນ ສໍາລັບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ (ຄ ສອນອາສາສະໝັກ, ຄ 

ສອນຮັບເຊ ນ ແລະ ຄ ສອນວິຊາຊ ບຂັົ້ນພ ົ້ນຖານ) ມ ດັົ່ງນ ົ້:  ຄ ອາສາສະໝັກສອນບໍາລ ງຍົກລະດັບການສຶກ

ສາຊັົ້ນປະຖົມ ຈໍານວນ  ຄົນ; ແມ່ນນໍາໃຊ້ ຄ ສອນຈາກໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາ, ຄ ອາສາສະໝັກຊາວ

ບ້ານ;  ຄ ສອນບໍາລ ງຍົກລະດັບການສຶກສາຊັົ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົົ້ນບ າລ ງ ຈ ານວນ  ຄົນ; ແມ່ນນໍາ

ໃຊ້ຄ ສອນຈາກໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາ;  ຄ ສອນບໍາລ ງຍົກລະດັບການສຶກສາຊັົ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍບ າ 
ລ ງ ຈໍານວນ  ຄົນ ແມ່ນນ າໃຊ້ ຄ ສອນທ ື່ປະຈ າຢ ູ່ສ ນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ຄ ສອນຮັບເຊ ນ
ຈາກໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາ;  ຄ ຝຶກວິຊາຊ ບຂັົ້ນພ ົ້ນຖານ ຈ ານວນ  ຄົນ, ຍິງ  ຄົນ ແມ່ນນໍາໃຊ້ຄ 
ຝຶກວິຊາຊ ບ ທ ື່ປະຈໍາຢ ູ່ສ ນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ຄ ຝຶກອາສາສະໝັກມ ທັກສະຊໍານິຊໍານານໃນ
ທ້ອງຖິື່ນ ຂອງແຕ່ລະຂົງເຂດ. 

 ສະໜອງສືື່ ແລະ ອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ ສ າລັບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ດັົ່ງນີັ້: 

➢ ຮ່າງໃບປະກາສະນິຍາບັດຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນບ າລຸງ ໃຫ້ແກ່ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 

ແຂວງຜົັ້ງສາລີ, ຈ າປາສັກ ແລະ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ຈ ານວນ 9,000 ໃບ; 

➢ ອ ປະກອນຮັບໃຊ້ ສໍາລັບສິດສອນເພືື່ອຝຶກອົບຮົມວິຊາຊ ບໄລຍະສັັ້ນເຊັົ່ນ: ວິຊາຊີບປູກຝັງ (ຖັງໜືື່ງເຊືັ້ອ

ເຫັດ 9 ຖັງ), ວິຊາຊີບຊ່າງໄມ້ (1 ຊຸດ), ວິຊາຊີບປຸງແຕ່ງອາຫານ (1 ຊຸດ), ວິຊາຊີບຕັດຫຍິບ (ຈັກຫຍິບ

ໄຟຟ້າ 4 ໜ່ວຍ, ຈັກແຊັກ 1 ໜ່ວຍ ແລະ ເຄືື່ອງປ ້າດຸມ 1 ໜ່ວຍ), ວິຊາຊີບຊ່າງກ ໍ່ (1 ຊຸດ) ໃຫ້ກັບສ ນ

ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນແຂວງ  ແຫ່ງ ((ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ, ໄຊຍະບູລີ, ບ ໍ່ແກ້ວ, ສາລະວັນ, ສະ

ຫວັນນະເຂດ), ສ ນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນເມືອງ 2 ແຫ່ງ (ເມືອງແກ້ວອຸດົມ ແລະ ເມືອງວາປີ)  ແລະ 

ສ ນການຮຽນຮ ້ຊຸມຊົນ ແຫ່ງ (ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນບົວແວງຄ າ). 

 ບັນັຫາ ແລະ ສິື່ງທາ້ທາຍ 
 ຂ ໍ້ມູນຈໍານວນປະຊາກອນທ ື່ບ ໍ່ຮ ້ໜັງສ  ຕາມເກນອາຍຸ ປີ, ປີ, ປີ ແລະ  ປີຂືັ້ນໄປ 

ຍັງບ ໍ່ຊັດເຈນ, ບ ໍ່ໄດ້ມີການລົງສ າຫ ວດ ແລະ ເກັບກ າຂ ໍ້ມູນຕົວຈິງ. 
 ປະຊາກອນກ ່ມເປ ົ້າໝາຍໄວໜ ມ່ ແລະ ຜ ້ໃຫຍ່ ອາຍ   ປີ ແລະ ອາຍ  ປີຂຶົ້ນໄປ ຍັງມ ຈໍານວນຫຼາຍ
ທ ື່ບ ໍ່ຮູ້ໜັງສື, ຈ ານວນໜືື່ງແມ່ນພາດໂອກາດເຂົົ້າຮຽນ ແລະ ຈ ານວນໜືື່ງແມ່ນກືກໜັງສືຄືນ. 

 ປະຊາກອນກ ່ມເປ ົ້າໝາຍໄວໜ ມ່ ອາຍ   ປີ ຈ ານວນຫ າຍ ບ ໍ່ມໂີອກາດສ ບຕ ໍ່ຮຽນຊັົ້ນມັດທະຍົົມສຶກ

ສາຕອນຕົັ້ນ. 

 ການຈົັດການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊ ບຂັົ້ນພ ົ້ນຖານ ໃຫ້ປະຊາກອນກ ່ມເປ ົ້າໝາຍຕ່າງໆ ຍັງ

ບ ໍ່ໄດຈ້ັດຕັົ້ງປະຕິບັດຢູ່າງທົົ່ວເຖ ງ, ຍັງບ ໍ່ທັນມ ຫາຼກຫຼາຍສາຂາວິຊາ ແລະ ຫ າກຫ າຍຮູບແບບ. 

 ຄ ນນະພາບຂອງການຈັດຕັັ້ງການຮຽນ-ການສອນບໍາລ ງຍົກລະດັບການສຶກສາຊັົ້ນປະຖົມ ແລະ ຊັົ້ນມັດທະ 

ຍົມບໍາລ ງ ຍັງບ ໍ່ສ ງ. 

 ສ ນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຫຼາຍແຫ່ງ ບ ໍ່ໄດ້ເຄ ື່ອນໄຫວຕາມລະບຽບການ ແລະ ພາລະບົດບາດທ ື່ກໍານົດ. 
 ການກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ບ ໍ່ທັນປ ກກະຕິ ແລະ ຕ ໍ່ເນືື່ອງ. 
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 ວຽກງານການຮຽນຮ ້ຕະຫຼອດຊ ວິດ ຍັງບ ໍ່ໄດຖຶ້ກເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢູ່າງກວ້າງຂວາງ. 

 ງົບປະມານສະໜອງໃຫ້ວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ມໜີ້ອຍ. 

 ການສະໜອງດ້ານສືື່ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ອຸປະກອນ ສ າລັບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຍັງບ ໍ່ພຽງພ . 

 

 ແຜນວຽກບ ລມິະສິດ ສ າລບັສກົຮຽນ  
 ຈ ດປະສງົ 

 ເພ ື່ອເພ ື່ມອັດຕາການຮ ້ໜັງສ  ຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົົ່າ ແລະ ສົົ່ງເສ ມໃຫ້ກ ່ມເປ ົ້າໝາຍໄດ້ສ ບຕ ໍ່ຮຽນຈົບ
ຊັົ້ນມັດທະຍົມບໍາລ ງ (ຈົບການສຶກສາຂັົ້ນພ ົ້ນຖານ) ແລະ ສົົ່ງເສ ມການຮຽນຮ ້ຕະຫຼອດຊ ວິດ ສໍາລັບທ ກຄົນ. 

 ເພ ື່ອສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫ້ບ ກຄະລາກອນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ໃນດ້ານທັກສະການບ ລິຫານ-ຄ ້ມ

ຄອງ ແລະ ການວາງແຜນ ຢູ່າງມ ປະສິດທິພາບສ ງ. 

 ເພ ື່ອສົົ່ງເສ ມ ແລະ ພັດທະນາສ ນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ໃຫ້ກາຍເປັນສ ນແຫ່ງການຮຽນຮ ້. 

 ເພ ື່ອພັດທະນາຮ ບແບບການຮຽນ-ການສອນແບບໃໝ່ ທ ື່ເໝາະສົມ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມ

ເປັນຈິງ ໃນປະຈ ບັນ. 
 ເພ ື່ອສົົ່ງເສ ມການຝຶກອົບຮົມວຊິາຊ ບທ ື່ຫຼາກຫຼາຍຮ ບແບບ ແລະ ການສ້າງທັກສະອາຊ ບ ທ ື່ກວມເອົາທັກສະ
ສ ມ ແຮງງານ ແລະ ທັກສະຊ ວິດ ໂດຍພັດທະນາໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ. 

 ຄາດໝາຍ 
 ສົົ່ງເສ ມໃຫ້ປະຊາກອນກ ່ມເປ ົ້າໝາຍໄວໜ ່ມ ແລະ ຜ ້ໃຫຍ່ ອາຍ  ປີ ໄດຮ້ຽນຈົບລົບລ້າງຄວາມບ ໍ່ຮ ້ໜັງ

ສ  ໃຫ້ໄດ້  ຄົນ. 

 ສົົ່ງເສ ມໃຫ້ປະຊາກອນກ ່ມເປ ົ້າໝາຍໄວເດັກ ອາຍ   ປີ ໄດຮ້ຽນຈບົຊັົ້ນປະຖົມບໍາລ ງ ໃຫ້ໄດ ້  ຄົນ; 
 ສົົ່ງເສ ມໃຫ້ປະຊາກອນກ ່ມເປ ົ້າໝາຍໄວໜ ່ມ ແລະ ຜ ້ໃຫຍ່ ອາຍ  ປີ ໄດຮ້ຽນຈົບຊັົ້ນປະຖົມບໍາລ ງ ໃຫ້
ໄດ້  ຄົນ. 

 ສົົ່ງເສ ມໃຫ້ປະຊາກອນກ ່ມເປ ົ້າໝາຍໄວໜ ່ມ ແລະ ຜ ້ໃຫຍ່ ອາຍ   ປີ ໄດ້ຮຽນຈົບຊັົ້ນມັດທະຍົມຕອນ
ຕົົ້ນບໍາລ ງ ໃຫ້ໄດ ້  ຄົນ. 

 ສົົ່ງເສ ມໃຫ້ປະຊາກອນກ ່ມເປ ົ້າໝາຍໃນເກນເຂົັ້າຮຽນຊັົ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ທີື່ພາດໂອກາດ ແລະ ປະ

ລະການຮຽນ ໃຫ້ໄດ້ຮຽນຄືນບ າລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາຊັົ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຈ ານວນ  ຄົນ. 

 ຊຸກຍ ້ໃຫ້ປະກາດເປັນແຂວງຈບົຊັົ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົົ້ນບໍາລ ງ ໃຫ້ສໍາເລັດ  ແຂວງ ທ ື່ເຫຼ ອ (ອັດຕະປື). 
 ສົົ່ງເສ ມການຝຶກອົບຮົມວຊິາຊ ບຂັົ້ນພ ົ້ນຖານ ແລະ ການສ້າງທັກສະອາຊ ບ ທ ື່ມ ຫາຼກຫຼາຍຮ ບແບບ ແລະ ຫາຼຍ
ສາຂາວຊິາ ໃຫ້ກັບປະຊາກອນກ ມ່ເປ ົ້າໝາຍທ ື່ສົນໃຈ ໃຫ້ໄດ ້   ຄນົ. 

 ຊຸກຍ ້ ໃຫ້ສ້າງສ ນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຂັົ້ນແຂວງ ໃຫ້ໄດ ້  ແຫງ່ (ແຂວງໄຊສມົບ ນ). 
 ລະບົບສະຖິຕິຖານຂ ໍ້ມ ນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ໄດຖຶ້ກເຊ ື່ອມໂຍງເຂົົ້າກັບລະບບົສະຖິຕິຖານຂ ໍ້ມ ນ ສຶກສາ 
ແລະ ກິລາ ຢູ່າງເປັນທາງການ. 
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 ຜົນໄດຮ້ບັລະດບັສ ງ 
❖ ຜົນໄດຮ້ບັລະດບັສ ງທ  1; ຜນົໄດຮ້ບັລະດບັກາງທ  1 
ຍ ດທະສາດທ  1: ຂະຫຍາຍການສກຶສານອກໂຮງຮຽນໄປສ ເ່ຂດຫາ່ງໄກສອກຫຼ ກ, ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫແ້ກກ່ ່ມເປ ົ້າໝາຍຜ ້
ທ ື່ດ້ອຍໂອກາດ ເພ ື່ອໃຫ້ໄດຮ້ບັການສຶກສາທ ື່ມ ຄວາມສະເໝ ພາບ ແລະ ເທົົ່າທຽມ. 

ວຽກຈ ດສ ມ: 
1) ປັບປ ງສ ນການຮຽນຮ ້ຊຸມຊົນ, ສ ນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ລວມທັງສະຖານທ ື່ຈັດການຮຽນ-ການ

ສອນໃຫ້ກັບກ ່ມເປ ົ້າໝາຍ ໄດ້ເຂົົ້າເຖິງການສຶກສາທ ື່ເທົົ່າທຽມ ແລະ ມ ຄ ນນະພາບ. 
2) ສະໜອງການສຶກສາແກ່ເດັກນ້ອຍກ ່ມເປ ົ້າໝາຍ ໃນເກນອາຍ  6-14 ປີ ທ ື່ບ ໍ່ສາມາດເຂົົ້າເຖິງການສຶກສາ 

ໃຫ້ສາມາດເຊ ື່ອມຕ ໍ່ເຂົົ້າໃນການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ. 
3) ສະໜອງການສຶກສາໃຫ້ປະຊາກອນໃນເກນອາຍ  15-40 ປ ີທ ື່ບ ໍ່ສາມາດເຂົົ້າເຖິງການສຶກສາ ໃຫ້ໄດ້ຮັບ

ການບໍາລ ງຍົກລະດັບການສຶກສາ ຢູ່າງທົົ່ວເຖິງ, ເທົົ່າທຽມ ແລະ ມ ຄ ນນະພາບ. 
4) ຂະຫຍາຍໂອກາດໃຫ້ແມຍ່ິງ ຊນົເຜົົ່າ ແລະ ຜ ້ພິການ ໄດ້ເຂົົ້າເຖິງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຫຼາຍຂ ົ້ນ. 
5) ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊ ບຂັົ້ນພ ົ້ນຖານ ຄຽງຄ ່ກບັການຮຽນ-ການສອນຕາມຫຼັກສ ດການຮ ້ໜັງສ  

ສໍາລັບຜ ້ໃຫຍ່ ແລະ ໄວໜ ່ມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼິກ. 
ຍ ດທະສາດທ  2: ສົົ່ງເສ ມການຮຽນຮ ຕ້ະຫອຼດຊວິດິ ສາໍລບັໝດົທ ກຄນົ. 

ວຽກຈ ດສ ມ: 
6) ຊຸກຍ ້ ແລະ ສົົ່ງເສ ມ ໃຫ້ມ ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຮຽນຮ ້ຕະຫຼອດຊ ວິດ ທົົ່ວສັງຄົມ. 
7) ພັດທະນາມາດຕະຖານຄ ນນະພາບ, ຕົວຊ ົ້ບອກ ແລະ ເຄ ື່ອງມ  ເພ ື່ອທຽບໂອນ ແລະ ປະເມ ນຄ ນນະພາບ

ການຮຽນຮ ້ຕະຫຼອດຊ ວິດ. 
ຍ ດທະສາດທ ີ 3: ພດັທະນາຫຼກັສ ດການຝກຶອບົຮມົໄລຍະສັົ້ນ ແລະ ປບັປູ່ຽນໄດ ້ ທ ື່ມ ເນ ົ້ອໃນເນັົ້ນໃສກ່ານຮ ໜ້ງັສ  
ແລະ ການສາ້ງທກັສະອາຊ ບ ສາໍລບັທອ້ງຖິື່ນ ໂດຍນາໍໃຊກ້ານສ ື່ການຮຽນຮ ບແບບຕາ່ງໆ. 

ວຽກຈ ດສ ມ: 
8) ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຫຼັກສ ດການຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັົ້ນ ທ ື່ມ ເນ ົ້ອໃນກ່ຽວກັບການຮຽນຮ ້ໜງັສ  ແລະ ວິຊາ

ຊ ບຂັົ້ນພ ົ້ນຖານໃນສາຂາຕ່າງໆ ໂດຍຮ ບແບບອອນລາຍ ໂດຍອ ງໃສ່ສະພາບເງ ື່ອນໄຂຂອງທ້ອງຖິື່ນ ແລະ 
ສະພາບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

9) ພັດທະນາສ ື່ການຮຽນ-ການສອນ ກ່ຽວກັບການຮຽນຮ ້ໜັງສ , ບໍາລ ງຍົກລະດັບການສຶກສາ, ການຝຶກ
ອົບຮົມວິຊາຊ ບຂັົ້ນພ ົ້ນຖານ ແລະ ທັກສະອາຊ ບ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບທ້ອງຖິື່ນ (ພັດທະນາຫຼັກສ ດ
ທ້ອງຖິື່ນ). 

10) ໂຄສະນາ ແລະ ເຜ ຍແຜ່ ຫຼັກສ ດການຮຽນຮ ້ໜັງສ , ບາໍລ ງຍົກລະດັບການສຶກສາ, ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊ ບ
ຂັົ້ນພ ົ້ນຖານ ແລະ ທັກສະອາຊ ບ ຜ່ານສ ື່ຕ່າງໆ ທັງແບບອອນໄລນ໌ (Online) ແລະ ແບບສ ື່ສິື່ງພິມ 
(Offline) ໃນຮ ບແບບທ ື່ເໝາະສົມກັບກ ່ມເປ ົ້າໝາຍ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂຂອງທ້ອງຖິື່ນ. 

❖ ຜົນໄດຮ້ບັລະດບັສ ງທ  2; ຜນົໄດຮ້ບັລະດບັກາງທ   
ຍ ດທະສາດທ ີ1: ຊກຸຍ  ້ແລະ ສົົ່ງເສ ມການຮຽນ-ການສອນລບົລາ້ງຄວາມບ ໍ່ຮ ໜ້ງັສ  ສາໍລບັປະຊາກອນໃນເກນອາຍ  

 ປີ ໃຫຫ້າຼຍຂຶົ້ນ. 
ວຽກຈ ດສ ມ: 
11) ຊຸກຍ ້ ແລະ ສົົ່ງເສ ມໃຫ້ຊຸມຊົນ, ອົງການຈັດຕັົ້ງທາງສັງຄົມ, ອໍານາດການປ ກຄອງທ້ອຖິື່ນ ແລະ ພາກສ່ວນ

ອ ື່ນໆ ເປັນເຈົົ້າການໃນການຈັດການຮຽນ-ການສອນລົບລ້າງຄວາມບ ໍ່ຮ ໜ້ັງສ . 
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12) ຊຸກຍ ້ ແລະ ສົົ່ງເສ ມ ໃຫ້ກ ່ມເປ ົ້າໝາຍໄດ້ຮັບການຮຽນ-ການສອນລົບລ້າງຄວາມບ ໍ່ຮ ໜ້ັງສ   ໂດຍແຍກ
ຕາມເພດ, ເຜົົ່າ, ຖານະດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ທ ື່ຕັົ້ງພ ມສັນຖານ ໃຫ້ເທົົ່າທຽມກັນ. 

➢ ຜົນໄດຮ້ບັລະດບັກາງທ ີ  

ຍ ດທະສາດ 1: ພດັທະນາກນົໄກການປະເມ ນ ສາໍລບັການຮຽນຮ ໜ້ງັສ  ແລະ ການບາໍລ ງຍກົລະດບັການສກຶສາ. 
ວຽກຈ ດສ ມ: 
13) ພັດທະນາລະບົບຖານຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ເຄ ື່ອງມ ຕິດຕາມ-ປະເມ ນ ອັດຕາຜ ້ເຂົົ້າຮຽນ ແລະ ຜ ້ທ ື່ຮຽນຈົບການສຶກ

ສານອກໂຮງຮຽນ ແຍກຕາມ ເຜົົ່າ, ເພດ, ຖານະດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ທ ື່ຕັົ້ງພ ມສັນຖານ. 

14) ເກັບກໍາສະຖ ິຕິການເຂົົ້າຮຽນ ແລະ ຜ ້ທ ື່ຮຽນຈົບແຕ່ລະປີໂດຍນໍາໃຊ້ເຄ ື່ອງມ  ແລະ ກົນໄກການກວດກາ, 

ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມ ນ ຂອງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ. 

15) ສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫ້ບ ກຄະລາກອນ ໃນການນໍາໃຊ້ເຄ ື່ອງມ ຕິດຕາມ. 
➢ ຜົນໄດຮ້ບັລະດບັກາງທ   

ຍ ດທະສາດທ ີ1: ປບັປ ງໂຄງສາ້ງຂອງການສ ນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ສ ນການຮຽນຮ ຊ້ມຸຊນົ ໃຫມ້ ຄ ນນະ
ພາບ ແລະ ເໝາະສມົກບັສະພາບຕວົຈງິຂອງທອ້ງຖິື່ນ. 

ວຽກຈ ດສ ມ: 
16) ປັບປ ງລະບຽບການບ ລິຫານຄ ມ້ຄອງ ແລະ ການບ ລິການ ຂອງສ ນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຂັົ້ນຕ່າງໆ 

ເພ ື່ອໃຫ້ຊຸມຊົນ ແລະ ສັງຄົມ ສາມາດເຂົົ້າເຖິງໄດງ້່າຍ . 
17) ສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງ ໃນດ້ານການບ ລິຫານ-ຄ ້ມຄອງ ແລະ ການບ ລິການ ໃຫ້ບ ກຄະລາກອນການສຶກສາ

ນອກໂຮງຮຽນ. 

ຍ ດທະສາດທ ີ2: ພດັທະນາສ ນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນໃຫມ້ ຄ ນນະພາບ ແລະ ກາຍເປນັສ ນແຫງ່ການຮຽນຮ  ້
ເພ ື່ອທ ກຄນົ. 

ວຽກຈ ດສ ມ: 
18) ສ້າງນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະຖານ ໃນພັດທະນາສ ນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ໃຫ້ເປັນ

ສ ນແຫ່ງການຮຽນຮ ້ . 
19) ພັດທະນາລະບຽບການ ແລະ ກົນໄກ ກ່ຽວກັບການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ລົບລ້າງຄວາມບ ໍ່ຮ ້ໜງັສ  

ແລະ ບໍາລ ງຍົກລະດັບການສຶກສາ ໂດຍຜ່ານສ ນການຮຽນຮ ້ຊຸມຊົນຂອງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ. 

20) ສ້າງສິື່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ສະໜອງອ ປະກອນຮັບໃຊ້ ໃນການຈັດການຮຽນ-ການສອນ, ການ
ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊ ບ ແລະ ລວມທັງປັບປ ງສະພາບແວດລ້ອມຂອງສ ນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ. 

❖ ຜົນໄດຮ້ບັລະດບັສ ງທ  3, ຜົນໄດຮ້ບັລະດບັກາງທ  1 

ຍ ດທະສາດທ ີ1: ພດັທະນາກນົໄກ ແລະ ລະບຽບການຕາ່ງໆຂອງການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ເຂົົ້າໃນຂອບວ ດທກິານ
ສກຶສາແຫງ່ຊາດ. 

ວຽກຈ ດສ ມ: 
21) ສ້າງລະບຽບການເພ ື່ອປະສົມປະສານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຂອບວ ດທິການສຶກສາ

ແຫ່ງຊາດ. 

22) ພັດທະນາການປະກັນຄ ນນະພາບວິຊາຊ ບຂັົ້ນພ ົ້ນຖານ ໂດຍສົມທົບກັບສ ນປະກັນຄ ນນະພາບການສຶກສາ 
ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ. 
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23) ສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງທາງດາ້ນວິຊາສະເພາະໃຫ້ແກ່ຄ ຝຶກອົບຮມົວິຊາຊ ບຂັົ້ນພ ົ້ນຖານ ແລະ ທັກສະດ້ານ
ວິຊາຊ ບໃນສາຂາຕາ່ງໆ ເພ ື່ອແນ່ໃສ່ໃຫ້ສາມາດຈັດຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ໄປຕາມມາດຕະຖານຂອບວ ດທິການ

ສຶກສາແຫ່ງຊາດ. 

ຍ ດທະສາດ 2: ທບົທວນຄ ນ ແລະ ປບັປ ງ ນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ, ມາດຕະຖານ ວຊິາຊ ບ ແລະ ທກັສະອາຊ ບ 
ຕາມສະພາບເງ ື່ອນໄຂ ເພ ື່ອຮບັປະກນັວາ່ຂອບວ ດທກິານສກຶສາແຫງ່ຊາດ ສອດຄ່ອງກບັຂອບວ ດທິການສກຶສາຂອງ
ອາຊຽນ. 

ວຽກຈ ດສ ມ: 
24) ພັດທະນາມາດຕະຖານທັກສະອາຊ ບ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການຮຽນຮ ້ຕາມອັດທະຍາໄສ 

ຕາມຂອບວ ດທິການສຶກສາແຫງ່ຊາດ ເພ ື່ອໃຫ້ສາມາດທຽບເທົົ່າ, ທຽບໂອນ, ຮັບຮ ້ ແລະ ເຊຶ ື່ອມໂຍງ ເຂົົ້າ

ກັບຂອບວ ດທິການສຶກສາຂອງອາຊຽນ. 

ຍ ດທະສາດ 3: ສາ້ງໂຄງການ ແລະ ພດັທະນາຮ ບແບບ ເພ ື່ອການສົົ່ງເສ ມວຊິາຊ ບຂັົ້ນພ ົ້ນຖານ. 
ວຽກຈ ດສ ມ: 
25) ພັດທະນາ ແລະ ສົົ່ງເສ ມການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊ ບ ໃຫ້ມ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດາ້ນສາຂາວິຊາຊ ບ ແລະ ມ 

ວິທ ການຝຶກອົບຮົມຫຼາຍຮ ບ ຫຼາຍແບບ ໂດຍສາມາດປັບປູ່ຽນໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງກ ່ມເປ ົ້າໝາຍ 
ແລະ ສະພາບເງ ື່ອນໄຂຂອງສັງຄົມ. 

26) ສະໜອງອ ປະກອນຮັບໃຊ້ ໃນການຈັດຝຶກອົບຮົມວິຊາຊ ບຂັົ້ນພ ົ້ນຖານ ແລະ ຝຶກທັກສະອາຊ ບແບບຊາໍນິ
ຊໍານານ. 

❖ ຜົນໄດຮ້ບັລະດບັສ ງທ  4, ຜນົໄດຮ້ບັລະດບັກາງທ ີ1 

ຍ ດທະສາດທ ີ2: ສາ້ງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫກ້ບັບ ກຄະລາກອນ ໃນການນາໍໃຊຂ້ ໍ້ມ ນສະຖິຕ ິເພ ື່ອເປັນບອ່ນອ ງໃຫແ້ກ ່
ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜນົການຈັດຕັົ້ງປະຕບິດັຍ ດທະສາດ. 

ວຽກຈ ດສ ມ: 
27) ສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫ້ບ ກຄະລາກອນທ ື່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນ ສໍາ

ລັບວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຂັົ້ນສ ນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ. 
ຍ ດທະສາດທ ີ 3: ເຊ ື່ອມໂຍງລະບບົການຕດິຕາມ-ປະເມ ນຜນົ ວຽກງານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ເຂົົ້າໃນລະບບົ

ການລາຍງານສະຖຕິຂິ ໍ້ມ ນຂາ່ວສານແບບອເິລກັໂຕນກິ ປະຈາໍປ ີ( . 
ວຽກຈ ດສ ມ: 
28) ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບການເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນໂດຍນໍາໃຊ້ໄອຊ ທ  ໃຫ້ສາມາດເຊ ື່ອມໂຍງກບັລະບົບການ

ກວດ ກາ, ການຕິດຕາມ-ປະເມ ນຜົນ ເພ ື່ອຕ ລາຄາຜົນໄດຮ້ັບການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາການສຶກສານ

ນອກໂຮງຮຽນ ໃຫ້ເຂົົ້າກັບລະບົບການລາຍງານສະຖິຕິຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານການສຶກສາປະຈໍາປີ ( . 

29) ສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫ້ບ ກຄະລາກອນ ທ ື່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານສະຖິຕິການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ກ່ຽວ
ກັບການເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນ, ການປ້ອນຂ ໍ້ມ ນ, ການນໍາໃຊ້ ແລະ ການບໍາລ ງຮັກສາລະບົບຖານຂ ໍ້ມ ນ. 

 

ຫວົໜາ້ກມົ   


