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1. ຜົນສ ຳເລັດກຳນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນຳ ກສນ 
ສົກຮຽນ 2021-2022
➢ ວຽກງຳນກຳນສຶກສຳຕ ໍ່ເນ ິ່ອງ

1) ຈັດຕັັ້ງ ກຳນຮຽນ-ກຳນ ສອນບ ຳລຸງຍົກລະດັບກຳນສຶກສຳຈົບຊັັ້ນປະຖົມ ໃຫ້ເດັກນ້ອຍ
6-14 ປີ ທີິ່ພຳດໂອກຳດທຳງກຳນສຶກສຳ ໄດ້ສ ຳເລັດ 3,071 ຄົນ/ຍິງ 1,468 ຄົນ; 
ທຽບໃສ່ຄຳດໝຳຍ ຈ ຳນວນ 3,250 ຄົນ ແມ່ນບັນລຸໄດ້ 94.49%.

2) ຈັດຕັັ້ງ ກຳນຮຽນ-ກຳນ ສອນລົບລ້ຳງ ຄວຳມບ ໍ່ຮູ້ ໜັງ ສ ໃຫໄ້ວໝຸ່ມ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ ອຳຍຸ 
15-40 ປີ ໄດ້ສ ຳເລັດ 2,774 ຄົນ, ຍິງ 1,599 ຄົນ; ທຽບໃສ່ຄຳດໝຳຍ ຈ ຳນວນ 
2,600 ຄົນ ແມ່ນບັນລຸໄດ້ລ ິ່ນຄຳດໝຳຍ 106.69%.

3) ຈັດ ຕັັ້ງ ກຳນ ຮຽນ-ກຳນ ສອນ ບ ຳລຸງຍົກລະດັບກຳນສຶກສຳຈົບຊັັ້ນປະຖົມ ໃຫ້ໄວໝຸ່ມ 
ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ ອຳຍຸ 15-40 ປີ ໄດ້ສ ຳ ເລັດ 7,725 ຄົນ, ຍິງ 2,802 ຄົນ; ທຽບໃສ່
ຄຳດໝຳຍ ຈ ຳນວນ 2,940 ຄົນ ແມ່ນບັນລຸໄດ້ລ ິ່ນຄຳດໝຳຍເຖິງ 262.76%.



4) ຈັດ ຕັັ້ງ ກຳນ ຮຽນ-ກຳນ ສອນ ບ ຳລຸງຍົກລະດັບກຳນສຶກສຳຈົບຊັັ້ນມັດ ທະ ຍົມ ຕອນຕົັ້ນບ ຳລຸງ
ໃຫ້ໄວໝຸ່ມ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ ອຳຍຸ 15-35 ປີ ສ ຳ ເລັດ 18,721 ຄົນ, ຍິງ 8,760 ຄົນ
ທຽບໃສ່ຄຳດໝຳຍ 16,800 ຄົນ ແມ່ນບັນລຸໄດ້ລ ິ່ນຄຳດໝຳຍ 108.85%.

5) ສ ຳເລັດກຳນບ ຳລຸງຍົກລະດັບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນບ ຳລຸງ ທົົ່ວແຂວງ ໄດ້ 02 ແຂວງ ຄ : 
ແຂວງໄຊສົມບູນ ແລະ ແຂວງອັດຕະປື (ແຂວງອັດຕະປື ກ ຳລັງກະກຽມພິທີປະກຳດ)

6) ຈັດ ຕັັ້ງ ກຳນ ຮຽນ-ກຳນ ສອນ ບ ຳລຸງຍົກລະດັບກຳນສຶກສຳຈົບຊັັ້ນມັດ ທະ ຍົມ ຕອນ ປຳຍບ ຳ ລຸງ
ໃຫ້ໄວໝຸ່ມ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ (ມ.5, ມ.6, ມ,7) ຈ ຳນວນ 3,775 ຄົນ/ຍິງ 1,348 ຄົນ
ທຽບໃສ່ຄຳດໝຳຍ 5,600 ຄົນ ແມ່ນບັນລຸໄດ້ພຽງແຕ່ 67.41%.
(ສ ຳລັບຊັັ້ນ ມ.7 ບ ຳລຸງ ມີ ຜູ້ເຂົັ້ຳຮຽນທັງໝົດ 1,913 ຄົນ/ຍິງ 655 ຄົນ ແລະ ສອບເສັງ
ຈົບຊັັ້ນ ມ.7 ບ ຳລຸງໄດ້ 1,407 ຄົນ/ຍິງ 388 ຄົນ).





➢ ວຽກງຳນກຳນສົົ່ງເສີມວຊິຳຊີບຂັັ້ນພ ັ້ນຖຳນ
1) ຜູຮ້ຽນໄດ້ເຂົັ້ຳຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຮຽນ ຈົບວິຊຳຊີບຂັັ້ນພ ັ້ນຖຳນ ຈ ຳນວນ 2,740 ຄົນ, ຍິງ 

1,649 ຄົນ (ໃນນີັ້ລວມ ເອົຳທັງຜູ້ຮຽນທີິ່ທຳງ ໂຄງ ກຳນຕ່ຳງໆໃຫ້ ກຳນສະ ໜັບສະ ໜູນ).
2) ສຳຂຳວິຊຳຊີບຂັັ້ນ ພ ັ້ນ ຖຳນ ທີິ່ໄດ້ສະ ໜອງ ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມ ປະ ກອບດ້ວຍ: 
✓ ສຳຂຳປູກຝັງ
✓ ລ້ຽງສັດ
✓ ຕັດຫຍິບ
✓ ປຸງແຕ່ງອຳຫຳນ
✓ ເສີມສວຍ
✓ ກຳນບ ລິກຳນ ແລະ ໂຮງແຮມ
✓ ຊ່ຳງໄມ້



❖ ປັບປຸງດ້ຳນຄຸນນະພຳບ ແລະ ຄວຳມສອດຄ່ອງ
➢ ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນຳ ດ້ຳນຫ ກັສູດ ແລະ ສ ິ່ ກຳນຮຽນ-ກຳນສອນ ທີິ່ພົັ້ນເດັົ່ນ:
✓ ສ ຳເລັດກຳນປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນຳສ ິ່ ກຳນຮຽນ-ກຳນສອນ ຊັັ້ນ ມ ຕ ບ ຳລຸງ ດ້ວຍຮູບ

ແບບວິດີໂອຜ່ຳນທຳງເວັບໄຊ ຂອງ 4 ວິຊຳພ ັ້ນຖຳນ: ພຳສຳລຳວ, ວັນນະຄະດີ, 
ຄະນິດສຳດ ແລະ ຊີວະສຳດ (4 ຊຸດ ວິດີໂອຫ ັກ).

✓ ສ ຳເລັດກຳນປັບປຸງຄ ນປຶຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມ ລົບລ້ຳງຄວຳມບ ໍ່ຮູ້ໜັງສ  ແລະ ບ ຳລຸງ
ຊັັ້ນປະຖົມ ລະດັບ 1 ແລະ ລະດັບ 2.

✓ ສ ຳເລັດກຳນຖ່ຳຍທ ຳ ແລະ ຕັດຕ ໍ່ວິດີໂອ ກຳນສິດສອນ ຊັັ້ນ ມ ປ ບ ຳລຸງ (ມ7) 3 ຊຸດວິ
ດີໂອ ຂອງ 4 ວິຊຳ ເຊັົ່ນ: ວິຊຳຄະນິດສຳດ (21 ບົດ), ພຳສຳລຳວ (15 ບົດ) ແລະ 
ວັນນະຄະດີ (13 ບົດ).



✓ ສ ຳເລັດກຳນສ້ຳງສ ິ່ວິດີໂອກຳນຮຽນ-ກຳນສອນ ວິຊຳຊີບຂັັ້ນພ ັ້ນຖຳນ 2 ຊຸດວິດີໂອ:
• ສຳຂຳວິຊຳກຳນປູກຝັັ່ງ (ກຳນຕັດຕ ໍ່ກິິ່ງງ່ຳໝຳກນຳວ ແລະ ໝຳກຂີັ້ຫູດ)
• ສຳຂຳວິຊຳກຳນປຸງແຕ່ງອຳຫຳນ (ວິທີກຳນເຮັດເຂົັ້ຳໝົມປຳຕິໂຊ)

✓ ສ ຳເລັດກຳນພັດທະນຳປືຶ້ມແບບຮຽນກຳນປຸຸ່ງແຕ່ງອຳຫຳນຊັັ້ນຕົັ້ນ ລະດັບ 1 ແລະ 
ລະດັບ 2.

✓ ປັບປຸງໂຄງຮ່ຳງຫ ັກສູດຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນບ ຳລຸງ ສ ຳລັບປະຊຳຊົນ ແລະ ນ ຳສະເໜີ
ຂ ອະນຸມັດນ ຳໃຊ້.



➢ ສ້ຳງຄວຳມເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ພັດທະນຳບຸກຄະລຳກອນ

✓ ສ້ຳງຄວຳມເຂັັ້ມແຂງດ້ຳນກຳນບ ລິຫຳນ-ຄຸ້ມຄອງສູນກຳນສຶກສຳນອກໂຮງຮຽນ ໃຫ້ຜູ້
ບ ລິ ຫຳນສູນ ກສນ ຂັັ້ນເມ ອງ ແລະ ຂັັ້ນແຂວງ ໄດ້ 04 ແຂວງ (ແຂວງຫົວພັນ, ຊຽງ
ຂວຳງ, ຫ ວງພະບຳງ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ) 111 ຄົນ/ຍິງ 56 ຄົນ.

✓ ສ້ຳງຄວຳມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ຄູຝຶກວິຊຳຊີບຂັັ້ນພ ັ້ນຖຳນ ຢູຸ່ບັນດຳແຂວງພຳກໃຕ້ ໃນດ້ຳນ
ວິທີກຳນສິດສອນ ແລະ ເຕັກນິກ ສ ຳລັບວິຊຳຊີບຂັັ້ນພ ັ້ນ ຖຳນ ຈ ຳນວນ 66 ຄົນ, ຍິງ 
26 ຄົນ.



❖ ກຳນບ ລິຫຳນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ
✓ສ ຳເລັດກຳນສ້ຳງຂ ໍ້ຕົກລົງ ແລະ ຄ ຳແນະນ ຳກ່ຽວກັບກຳນນ ຳໃຊ້ຊັບພະຍຳກອນຮ່ວມກັນ 
ລະຫວ່ຳງກົມກຳນສຶກສຳນອກໂຮງຮຽນ ແລະ ກົມອຳຊີວະສຶກສຳ.

✓ສ ຳເລັດກຳນສ້ຳງຂ ໍ້ຕົກລົງວ່ຳດ້ວຍກຳນນ ຳໃຊ້ຊັບພະຍຳກອນຮ່ວມກັນ ລະຫວ່ຳງກົມກຳນ
ສຶກສຳນອກໂຮງຮຽນ ແລະ ກົມສຳມັນສຶກສຳ.

✓ສ ຳເລັດ (ຮ່ຳງ) ຂ ໍ້ຕົກລົງວ່ຳດ້ວຍຄະນະກ ຳມະກຳນ ເພ ິ່ອກຳນຮຽນຮູ້ຕະຫ ອດຊີວິດແຫ່ງຊຳດ.
✓ສ ຳເລັດກຳນລົງຕິດຕຳມ ແລະ ລຳຍງຳນຜົນຄວຳມຄ ບໜ້ຳຂອງກຳນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດ
ທະສຳດ, ແຜນກຳນປະຈ ຳປີ ຂອງຂະແໜງກຳນຍ່ອຍ ກສນ.

✓ ໄດ້ພັດທະ ນຳລະບົບສະຖິຕິຖຳນຂ ໍ້ມູນກຳນສຶກສຳນອກໂຮງຮຽນ (ແອບເກັບກ ຳຂ ໍ້ມູນທຳງ
ອອນລຳຍ) ເພ ິ່ອໃຫ້ສຳມຳດເຊ ິ່ອມໂຍງເຂົັ້ຳກັບລະບົບສະຖິຕິຖຳນຂ ໍ້ມູນສຶກສຳ ແລະ ກິລຳ.



2. ສະພຳບບັນຫຳ ແລະ ສິິ່ງທ້ຳທຳຍ
1) ຂ ໍ້ມູນຈ ຳນວນປະຊຳກອນທີິ່ບ ໍ່ຮູ້ໜັງສ  ຍັງບ ໍ່ຊັດເຈນ, ບ ໍ່ໄດ້ມີກຳນລົງສ ຳຫ ວດ ແລະ ເກັບ

ກ ຳຂ ໍ້ມູນຕົວຈິງ.
2) ປະຊຳກອນກຸ່ມເປ ຶ້ຳໝຳຍໄວໜຸ່ມ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ ອຳຍຸ 15-40 ປີ ແລະ ອຳຍຸ 40 ປີຂຶັ້ນໄປ 

ຍັງມີຈ ຳນວນຫ ຳຍທີິ່ບ ໍ່ຮູ້ໜັງສ , ຈ ຳນວນໜ ິ່ງແມ່ນພຳດໂອກຳດເຂົັ້ຳຮຽນ ແລະ ຈ ຳນວນ
ໜ ິ່ງແມ່ນກ ກໜັງສ ຄ ນ.

3) ປະຊຳກອນກຸ່ມເປ ຶ້ຳໝຳຍໄວໜຸ່ມ ອຳຍຸ 15-35 ປີ ຈ ຳນວນຫ ຳຍ ບ ໍ່ມີໂອກຳດສ ບຕ ໍ່ຮຽນ
ຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສຳຕອນຕົັ້ນ.

4) ກຳນຈັດກຳນຮຽນ-ກຳນສອນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊຳຊີບຂັັ້ນພ ັ້ນຖຳນ ໃຫ້ປະຊຳກອນກຸ່ມ
ເປ ຶ້ຳໝຳຍຕ່ຳງໆ ຍັງບ ໍ່ໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢຸ່ຳງທົົ່ວເຖີງ, ຍັງບ ໍ່ທັນມີຫ ຳກຫ ຳຍສຳຂຳວິຊຳ 
ແລະ ຫ ຳກຫ ຳຍຮູບແບບ.



5) ຄຸນນະພຳບຂອງກຳນຈັດຕັັ້ງກຳນຮຽນ-ກຳນສອນບ ຳລຸງຍົກລະດັບກຳນສຶກສຳຊັັ້ນປະຖົມ 
ແລະ ຊັັ້ນມັດທະ ຍົມບ ຳລຸງ ຍັງບ ໍ່ສູງ.

6) ສູນກຳນສຶກສຳນອກໂຮງຮຽນຫ ຳຍແຫ່ງ ບ ໍ່ໄດ້ເຄ ິ່ອນໄຫວຕຳມລະບຽບກຳນ ແລະ ພຳລະ
ບົດບຳດທີິ່ກ ຳນົດ.

7) ກຳນກວດກຳ, ຕິດຕຳມ ແລະ ປະເມີນຜົນວຽກງຳນກຳນສຶກສຳນອກໂຮງຮຽນ ບ ໍ່ທັນ
ປ ກກະຕິ ແລະ ຕ ໍ່ເນ ິ່ອງ.

8) ວຽກງຳນກຳນຮຽນຮູ້ຕະຫ ອດຊີວິດ ຍັງບ ໍ່ໄດ້ຖຶກເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢຸ່ຳງ
ກວ້ຳງຂວຳງ.

9) ງ ົບປະມຳນສະໜອງໃຫ້ວຽກງຳນກຳນສຶກສຳນອກໂຮງຮຽນ ມີໜ້ອຍ.
10) ສ ິ່ກຳນຮຽນ-ກຳນສອນ ແລະ ອຸປະກອນ ສ ຳລັບກຳນສຶກສຳນອກໂຮງຮຽນ.



3. ແຜນວຽກບູລິມະສິດ ສ ຳລັບສົກຮຽນ 2022-2023
➢ ຄຳດໝຳຍ
1) ສົົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊຳກອນກຸ່ມເປ ຶ້ຳໝຳຍໄວໜຸ່ມ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ ອຳຍຸ 15-40 ປີ ໄດ້ຮຽນຈົບລົບ

ລ້ຳງຄວຳມບ ໍ່ຮູ້ໜັງສ  ໃຫ້ໄດ້ 4,000 ຄົນ.
2) ສົົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊຳກອນກຸ່ມເປ ຶ້ຳໝຳຍໄວໜຸ່ມ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ ອຳຍຸ 15-40 ປີ ໄດ້ຮຽນຈົບຊັັ້ນ

ປະຖົມບ ຳລຸງ ໃຫ້ໄດ້ 4,200 ຄົນ.
3) ສົົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊຳກອນກຸ່ມເປ ຶ້ຳໝຳຍໄວເດັກ ອຳຍຸ 6-14 ປີ ໄດ້ຮຽນຈົບຊັັ້ນປະຖົມບ ຳລຸງ 

ໃຫ້ໄດ້ 5,000 ຄົນ.
4) ສົົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊຳກອນກຸ່ມເປ ຶ້ຳໝຳຍໄວໜຸ່ມ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ ອຳຍຸ 15-35 ປີ ໄດ້ຮຽນຈົບຊັັ້ນ

ມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນບ ຳລຸງ ໃຫ້ໄດ້ 19,600 ຄົນ.



5) ສົົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊຳກອນກຸ່ມເປ ຶ້ຳໝຳຍທີິ່ປະລະກຳນຮຽນຊັັ້ນມັດທະຍົມ ໃຫ້ໄດ້ຮຽນຈົບຊັັ້ນ
ມັດທະຍົມຕອນປຳຍບ ຳລຸງ ໃຫ້ໄດ້ 4,800 ຄົນ.

6) ຊຸກຍູ້ໃຫ້ປະກຳດເປັນແຂວງຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນບ ຳລຸງ ໃຫ້ສ ຳເລັດ 01 ແຂວງ ທີິ່ເຫ  ອ 
(ອັດຕະປ)ື.

7) ສົົ່ງເສີມກຳນຝຶກອົບຮົມວິຊຳຊີບຂັັ້ນພ ັ້ນຖຳນ ແລະ ກຳນສ້ຳງທັກສະອຳຊີບ ທີິ່ມີຫ ຳກຫ ຳຍຮູບ
ແບບ ແລະ ຫ ຳຍສຳຂຳວິຊຳ ໃຫ້ກັບປະຊຳກອນກຸ່ມເປ ຶ້ຳໝຳຍທີິ່ສົນໃຈ ໃຫ້ໄດ້ 2,800 ຄົນ.

8) ຊຸກຍູ້ ໃຫ້ສ້ຳງສູນກຳນສຶກສຳນອກໂຮງຮຽນ ຂັັ້ນແຂວງ ໃຫ້ໄດ້ 1 ແຫ່ງ (ແຂວງໄຊສົມບູນ).
9) ລະບົບສະຖິຕິຖຳນຂ ໍ້ມູນກຳນສຶກສຳນອກໂຮງຮຽນ ໄດ້ຖຶກເຊ ິ່ອມໂຍງເຂົັ້ຳກັບລະບົບສະຖິຕິ

ຖຳນຂ ໍ້ມູນ ສຶກສຳ ແລະ ກິລຳ ຢຸ່ຳງເປັນທຳງກຳນ.



➢ ວຽກຈຸດສຸມຫ ັກ

❖ ກຳນຊຸກຍູ້ ແລະ ສົົ່ງເສີມກຳນເຂົັ້ຳເຖິງກຳນສຶກສຳ
1) ສະໜອງກຳນສຶກສຳແກ່ເດັກນ້ອຍກຸ່ມເປ ຶ້ຳໝຳຍ (ເກນອຳຍຸ 6-14 ປີ, 15-40 ປີ) ແລະ

ລວມ ທັງ ແມ່ຍິງຊົນເຜົົ່ຳ ແລະ ຜູ້ພິກຳນ ທີິ່ບ ໍ່ສຳມຳດເຂົັ້ຳເຖິງກຳນສຶກສຳ ໃຫ້ໄດ້ຮັບກຳນ
ບ ຳລຸງຍົກລະດັບກຳນສຶກສຳ ຢຸ່ຳງທົົ່ວເຖິງ, ເທົົ່ຳທຽມ ແລະ ມີຄຸນນະພຳບ ແລະ ສຳມຳດ
ເຊ ິ່ອມຕ ໍ່ເຂົັ້ຳໃນກຳນສຶກສຳໃນໂຮງຮຽນ.

2) ສົົ່ງເສີມໃຫ້ຊຸມຊົນ, ອົງກຳນຈັດຕັັ້ງທຳງສັງຄົມ, ອ ຳນຳດກຳນປ ກຄອງທ້ອຖິິ່ນ ແລະ 
ພຳກສ່ວນອ ິ່ນໆ ເປັນເຈົັ້ຳກຳນໃນກຳນຈັດກຳນຮຽນ-ກຳນສອນລົບລ້ຳງຄວຳມບ ໍ່ຮູ້ໜັງສ .

3) ສະໜອງກຳນຝຶກອົບຮົມວິຊຳຊີບຂັັ້ນພ ັ້ນຖຳນ ຄຽງຄູ່ກັບກຳນຮຽນ-ກຳນສອນຕຳມຫ ັກສູດ
ກຳນຮູ້ໜັງສ  ສ ຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ໂດຍສະເພຳະແມ່ນເຂດຫ່ຳງໄກສອກຫ ິກ.

4) ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົົ່ງເສີມ ໃຫ້ມີກຳນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງຳນກຳນຮຽນຮູ້ຕະຫ ອດຊີວິດ ທົົ່ວ
ສັງຄົມ.



5) ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົົ່ງເສີມໃຫ້ຊຸມຊົນ, ອົງກຳນຈັດຕັັ້ງທຳງສັງຄົມ, ອ ຳນຳດກຳນປ ກຄອງທ້ອຖິິ່ນ 
ແລະ ພຳກສ່ວນອ ິ່ນໆ ເປັນເຈົັ້ຳກຳນຈັດຕັັ້ງກຳນຮຽນ-ກຳນສອນລົບລ້ຳງຄວຳມບ ໍ່ຮູ້ໜັງສ .

6) ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົົ່ງເສີມ ໃຫ້ກຸ່ມເປ ຶ້ຳໝຳຍໄດ້ຮັບກຳນຮຽນ-ກຳນສອນລົບລ້ຳງຄວຳມບ ໍ່ຮູ້ໜັງສ   
ໂດຍແຍກຕຳມເພດ, ເຜົົ່ຳ, ຖຳນະດ້ຳນເສດຖະກິດ ແລະ ທີິ່ຕັັ້ງພູມສັນຖຳນ ໃຫ້ເທົົ່ຳທຽມກັນ

7) ໂຄສະນຳ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ຫ ັກສູດກຳນຮຽນຮູ້ໜັງສ , ບ ຳລຸງຍົກລະດັບກຳນສຶກສຳ, ກຳນຝຶກ
ອົບຮົມວິຊຳຊີບຂັັ້ນພ ັ້ນຖຳນ ແລະ ທັກສະອຳຊີບ ຜ່ຳນສ ິ່ຕ່ຳງໆ ທັງແບບອອນໄລນ໌ 
(Online) ແລະ ແບບສ ິ່ສິິ່ງພິມ (Offline).



1) ສ້ຳງ ແລະ ພັດທະນຳຫ ັກສູດກຳນຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັັ້ນ ທີິ່ມີເນ ັ້ອໃນກ່ຽວກັບກຳນຮຽນຮູ້ໜັງ
ສ  ແລະ ວິຊຳຊີບຂັັ້ນພ ັ້ນຖຳນໃນສຳຂຳຕ່ຳງໆ ໂດຍຮູບແບບອອນລຳຍ.

2) ພັດທະນຳສ ິ່ກຳນຮຽນ-ກຳນສອນ ກ່ຽວກັບກຳນຮຽນຮູ້ໜັງສ , ບ ຳລຸງຍົກລະດັບກຳນສຶກສຳ, 
ກຳນຝຶກອົບຮົມວິຊຳຊີບຂັັ້ນພ ັ້ນຖຳນ ແລະ ທັກສະອຳຊີບ (ພັດທະນຳຫ ັກສູດທ້ອງຖິິ່ນ).

3) ພັດທະນຳ ແລະ ສົົ່ງເສີມກຳນຝຶກອົບຮົມວິຊຳຊີບ ໃຫ້ມີຄວຳມຫ ຳກຫ ຳຍທຳງດ້ຳນສຳຂຳວິຊຳ
ຊີບ ແລະ ມີວິທີກຳນຝຶກອົບຮົມຫ ຳຍຮູບ ຫ ຳຍແບບ

❖  ປັບ ປຸງ ແລະ ພັດ ທະ ນຳສ ິ່ ກຳນ ຮຽນ-ກຳນ ສອນ (ປັບ ປ  ຸງ ຄຸນ ນະ ພຳບ)



1) ເກັບກ ຳສະຖີິຕິກຳນເຂົັ້ຳຮຽນ ແລະ ຜູ້ທີິ່ຮຽນຈົບແຕ່ລະປີໂດຍນ ຳໃຊ້ເຄ ິ່ອງມ  ແລະ ກົນໄກກຳນ
ກວດກຳ, ຕິດຕຳມ ແລະ ປະເມີນ ຂອງກຳນສຶກສຳນອກໂຮງຮຽນ

2) ພັດທະນຳລະບົບສະ ຖິຕິຖຳນຂ ໍ້ມູນ ແລະ ເຄ ິ່ອງມ ຕິດຕຳມ-ປະເມີນ ອັດຕຳຜູ້ເຂົັ້ຳຮຽນ ແລະ ຜູ້
ທີິ່ຮຽນຈົບກຳນສຶກສຳນອກໂຮງຮຽນ ແຍກຕຳມ ເຜົົ່ຳ, ເພດ, ຖຳນະດ້ຳນເສດຖະກິດ ແລະ ທີິ່
ຕັັ້ງພູມສັນຖຳນ.

3) ເຊ ິ່ອມໂຍງກັບລະບົບສະ ຖິຕິຖຳນຂ ໍ້ມູນ, ກຳນກວດກຳ, ກຳນຕິດຕຳມ-ປະເມີນຜົນ ກ່ຽວ ກັບ
ກຳນສຶກສຳນອກໂຮງຮຽນ ໃຫ້ເຂົັ້ຳກັບລະບົບກຳນລຳຍງຳນສະຖິຕິຂ ໍ້ມູນຂ່ຳວສຳນກຳນສຶກສຳ
ປະຈ ຳປີ ຂອງ ສສກ.

❖ ພັດ ທະ ນຳ ລະ ບົບ ສະ ຖິ ຕິ ຖຳນ ຂ ໍ້ ມູນ ກ ສນ (ປັບ ປ  ຸງ ຄຸນ ນະ ພຳບ)



1) ພັດທະນຳມຳດຕະຖຳນຄຸນນະພຳບ, ຕົວຊີັ້ບອກ ແລະ ເຄ ິ່ອງມ  ເພ ິ່ອທຽບໂອນ ແລະ ປະເມີນ
ຄຸນນະພຳບກຳນຮຽນຮູ້ຕະຫ ອດຊີວິດ.

2) ສ້ຳງລະບຽບກຳນເພ ິ່ອປະສົມປະສຳນກຳນສຶກສຳນອກໂຮງຮຽນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຂອບວຸດທິ
ກຳນສຶກສຳແຫ່ງຊຳດ.

3) ພັດທະນຳກຳນປະກັນຄຸນນະພຳບວິຊຳຊີບຂັັ້ນພ ັ້ນຖຳນ ໂດຍສົມທົບກັບສູນປະກັນຄຸນນະພຳບ
ກຳນສຶກສຳ ແລະ ພຳກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.

4) ພັດທະນຳມຳດຕະຖຳນທັກສະອຳຊີບ ກຳນສຶກສຳນອກໂຮງຮຽນ ແລະ ກຳນຮຽນຮູ້ຕຳມ
ອັດທະຍຳໄສ ຕຳມຂອບວຸດທິກຳນສຶກສຳແຫ່ງຊຳດ ເພ ິ່ອໃຫ້ສຳມຳດທຽບເທົົ່ຳ, ທຽບໂອນ, 
ຮັບຮູ້ ແລະ ເຊຶ ິ່ອມໂຍງ ເຂົັ້ຳກັບຂອບວຸດທິກຳນສຶກສຳຂອງອຳຊຽນ.

❖ ກຳນປັງປຸງດ້ຳນລະບຽບກຳນ ແລະ ກຳນຄຸ້ມຄອງ (ປັບປຸງຄຸນນະພຳບ)



1) ສ້ຳງຄວຳມເຂັັ້ມແຂງ ທຳງດ້ຳນກຳນບ ລິຫຳນ-ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກຳນບ ລິກຳນ ໃຫ້ບຸກຄະລຳກອນ
ກຳນສຶກສຳນອກໂຮງຮຽນ

2) ສ້ຳງຄວຳມເຂັັ້ມແຂງ ທຳງດ້ຳນວິຊຳສະເພຳະໃຫ້ແກ່ຄູຝຶກອົບຮົມວິຊຳຊີບຂັັ້ນພ ັ້ນຖຳນ ແລະ 
ທັກສະດ້ຳນວິຊຳຊີບໃນສຳຂຳຕ່ຳງໆ.

3) ສ້ຳງຄວຳມເຂັັ້ມແຂງ ໃນກຳນນ ຳໃຊ້ເຄ ິ່ອງມ ຕິດຕຳມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ສ ຳລັບວຽກງຳນກຳນ
ສຶກສຳນອກໂຮງຮຽນ ໃຫ້ບຸກຄະລຳກອນ ກສນ ແຕ່ຂັັ້ນສູນກຳງ ແລະ ທ້ອງຖິິ່ນ.

4) ສ້ຳງຄວຳມເຂັັ້ມແຂງ ກ່ຽວ ກັບວຽກງຳນສະ ຖິຕິຖຳນຂ ໍ້ ມູນ ກຳນສຶກສຳນອກໂຮງຮຽນ ໃຫ້ກັບ
ບຸກຄະ ລຳກອນ.

❖ ພັດ ທະ ນຳ ບຸກຄະລຳກອນ



1) ປັບປຸງລະບຽບກຳນບ ລິຫຳນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກຳນບ ລິກຳນ ຂອງສູນກຳນສຶກສຳນອກໂຮງຮຽນ
ຂັັ້ນຕ່ຳງໆ ເພ ິ່ອໃຫ້ຊຸມຊົນ ແລະ ສັງຄົມ ສຳມຳດເຂົັ້ຳເຖິງໄດ້ງ່ຳຍ

2) ສ້ຳງນະໂຍບຳຍ, ລະບຽບກຳນ ແລະ ມຳດຕະຖຳນ ໃນພັດທະນຳສູນກຳນສຶກສຳນອກໂຮງຮຽນ 
ໃຫ້ເປັນສູນແຫ່ງກຳນຮຽນຮູ້.

3) ພັດທະນຳລະບຽບກຳນ ແລະ ກົນໄກ ກ່ຽວກັບກຳນຈັດກຳນຮຽນ-ກຳນສອນ ລົບລ້ຳງຄວຳມບ ໍ່
ຮູ້ໜັງສ  ແລະ ບ ຳລຸງຍົກລະດັບກຳນສຶກສຳ ໂດຍຜ່ຳນສູນກຳນຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນຂອງກຳນສຶກສຳ
ນອກໂຮງຮຽນ

❖ ພັດທະນຳ ສູນ ກສນ ແລະ ສຮຊ



1) ສ້ຳງ ແລະ ສະໜອງສິິ່ງອ ຳນວຍຄວຳມສະດວກ ແລະ ສ ິ່ກຳນຈັດກຳນຮຽນ-ກຳນສອນ ເພ ິ່ອຮັບ
ໃຊ້ ກຳນບ ຳລຸງ ຍົກລະ ດັບກຳນສຶກສຳ ແລະ ພ້ອມ ທັງປັບປ ຸງສະພຳບແວດລ້ອມ ຂອງສູນກຳນ
ສຶກສຳນອກໂຮງຮຽນ.

2) ສະໜອງອຸປະກອນຮັບໃຊ້ ໃນກຳນຈັດຝຶກອົບຮົມວິຊຳຊີບຂັັ້ນພ ັ້ນຖຳນ ແລະ ຝຶກທັກສະ
ອຳຊີບແບບຊ ຳນິຊ ຳນຳນ.

❖ ສະໜອງອຸປະກອນ ແລະ ສິິ່ງອ ຳນວຍຄວຳມສະດວກ



ຂ ຂອບໃຈ


