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OPEN Beneciaries

Specically, OPEN will:

Consolidate Internationalisation structure, and build 
human capacities of HEIs by means of targeted training 

programmes in 5 Laotian HEIs.

Accompany the governance reforms of MoES and enhance 
international networking through strategic actions in key 

areas of Higher Education System in Laos.

Need Analysis of Internationalisation, 
workshops for Top and Managerial staff, 5 IROs 
fully equipped and ruining. 

2 National Round tables, Internationalisation 
Strategic Plans for 5 HEIs in Laos, “Policy 
Roadmap for the implementation of strategies 
of Higher Education in Laos”.

National Network and 2 Internationalisation of 
Higher Education Conferences in Laos.

Set of 6 comprehensive training materials 
developed and 2 training completed.
10 replication workshops conducted.

Some key outputs:

OPEN-ing Laos Higher 
Education System to 
internationalisation 
strategies
OPEN is a Structural Capacity Building in Higher 
Education project co-funded by the Erasmus+ 
program of the European Commission. OPEN 
meets an identied need in Laotian universities 
to set up appropriate structures (IROs) and 
harmonise internationalisation practices as 
proposed by MoES, a well as ensure the quality of 
the study programs through international 
cooperation, boost student exchange and 
recognition of the period abroad and the credit 
system. 

OPEN targets MoES, top-level management staff 
& leaders from partner HEIs, IRO staff, HEI 
teaching, administrative staff & students, Laos 
small-scale entrepreneurs, who will be able to 
apply the improved capacities to strengthen 
Internationalisation of Higher Education system 
in Lao PDR, improve the cooperation between 
different actors at a national level on 
Internationalisation matters and increase number 
of international activities of Laos. 
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OPEN
OPEN-ing Laos Higher 
Education System to 
internationalisation strategies
With the objectives: With the objectives: 

To consolidate Internationalisation structure and build 
human capacities of HEIs by means of targeted training 
programmes;

To accompany the governance reforms and enhance 
international networking through strategic actions in 
key areas of the Lao PDR higher education system.

OPEN is co-financed by the European Commission through the Erasmus+ Programme, under 
contract number 610146-EPP-1-2019-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP. The contents of this publication reflect 
only the views of the authors and the European Commission cannot be held responsible for any use 
which may be made of the information contained therein.
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ຂ ໍ້ມນູຕິດຕ ໍ່: 

ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການສາກົນ (OGPI) – ມະຫາວິທະຍາໄລ Alicante ເວັບໄຊ: www.ogpi.ua.es  

ເວັບໄຊໂຄງການ OPEN: www.open-laos.eu/ 

 

 

 

ປະກາດທາງກດົໝາຍ 

ເອກະສານສະບັບນ ັ້ໄດ້ຖ ກປັບປຸງ ແລະ ດັດແກ້ໂດຍສະຖາບັນຄູູ່ຮູ່ວມງານຂອງໂຄງການ Erasmus+ “ເປີດລະບົບການສຶກສາຊັັ້ນສູງໃນລາວ ສູູ່ຍຸດທະ
ສາດການຫັນເປັນສາກົນ”, ພາຍໃຕ້ກອບການຮູ່ວມມ ລະຫວູ່າງມະຫາວິທະຍາໄລ ອາລ ຄັນເຕ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສປປ ລາວ. ສະນັັ້ນ, 
ທັດສະນະ ແລະ ຄວາມຄິດເຫັນທ ື່ສະແດງອອກໃນເອກະສານສະບັບນ ັ້ ແມູ່ນມາຈາກຜູ້ຂຽນ ແລະ ຄະນະກ າມະທິການເອ ລົບ ຈະບ ໍ່ສາມາດຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່
ການນ າໃຊ້ໃດໆທ ື່ອາດຈະຖ ກສ້າງຂຶັ້ນຈາກຂ ໍ້ມຸນທ ື່ບັນຈຸໃນນັັ້ນ. 

ເນ ັ້ອໃນທັງໝົດທ ື່ສ້າງຂຶັ້ນໂດຍໂຄງການ OPEN ໂດຍສະເພາະລິຂະສິດ ແມູ່ນໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໂດຍກົດໝາຍຊັບສິນທາງປັນຍາ. 

ກວດແກ້ໂດຍ ມະຫາວິທະຍາໄລ ອາລ ຄັນເຕ, ປະເທດສະເປນ  

© Universidad de Alicante 2022. ສະຫງວນລິຂະສິດ, ຫ້າມເຜ ຍແຜູ່ກູ່ອນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໂດຍເດັດຂາດ 

 

ໂຄງການ OPEN ໄດ້ຮັບທຶນສົມທົບຈາກໂຄງການ Erasmus+ ຂອງສະຫະພາບເອ ຣົບ (ອ້າງອ ງ #610146-EPP-1-2019-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP). 
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0. ຕວົອກັສອນຫຍ ໍ້ 
 AI ປັນຍາປະດິດ     

 ASEAN ສະມາຄົມປະຊາຊາດອາຊ ຕາເວັນອອກສູ່ຽງໃຕ້ 

 CLC ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ   

 DESB ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມ ອງ  

 ESDP ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 
2016-2020 

 ESQAC ສູນປະກັນຄຸນະພາບການສຶກສາ  

 ESWG ຄະນະປະຕິບັດງານຂະແໜງການສຶກສາ  

 EU ສະຫະພາບເອ ລົບ     

 G3  ຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາປີທ  3    

 G5 ຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາປີທ  5    

 HEI ສະຖາບັນການສຶກສາຊັັ້ນສູງ   

 HLO ຜົນໄດ້ຮັບລະດັບສຸງ    

 HRD ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ  

 IO ຜົນໄດ້ຮັບລະດັບກາງ  

 IRO ຫ້ອງການພວົພັນຕູ່າງປະເທດ  

 IT ເຕັກໂນໂລຊ ຂ ໍ້ມູນຂູ່າວສານ  

 JICA ອົງການຮູ່ວມມ ສາກົນຍ ື່ປຸຸ່ນ 

 KOICA ອົງການຮູ່ວມມ ສາກນົປະເທດເກົາຫລ    

 KPI ຕວົຊ ັ້ວັດປະສິດທິພາບ    

 Lao PDR ສປປ ລາວ  

 LESMIS ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂ ໍ້ມູນຂູ່າວສານການສຶກສາ 
ແລະ ກິລາ ຂອງລາວ  

 M4 ຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນປີທ  4, ຊັັ້ນຮຽນສຸດທ້າຍຂອງ 
ມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ  
 

 M6 ຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນປີທ  6, ຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ 

 M&E ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນ  

 MoES ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ  

 NA ສາມັດຊາໃຫຍູ່ແຫູ່ງຊາດ  

 NFE ການສຶກສານອກລະບົບ  

 NSEDP ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫູ່ງຊາດ  

 NUOL ມະຫາວິທະຍາໄລແຫູ່ງຊາດລາວ 

 PA ທ ື່ປຶກສາດາ້ນການສອນ 

 PBC ຄະນະກ າມະການແຜນງານ ແລະ ງົບປະມານ  

 PESS ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ 

 SDG ເປ ົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ  

 SBG ເງິນບ ລິຫານໂຮງຮຽນ 

 STEM/STEAM ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊ ,ວິສະວະກ າສາດ, ແລະ 
ຄະນິດສາດ/ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊ , ວິສະວະກ າສາດ, ສິລະປະສາດ 
ແລະ ຄະນິດສາດ 

 TAC ຄະນະກ າມະການຈັດສັນຄູ   

 TICA ອົງການຮູ່ວມມ ລະຫວູ່າງປະເທດໄທ  

 TTC ວທິະຍາໄລຄ ູ

 TVET ສະຖາບັນອາຊ ວະສຶກສາ 

 UNESCO ອົງການເພ ື່ອການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ
ວັດທະນະທ າແຫູ່ງສະຫະປະຊາຊາດ  

 VEDC ຄະນະກ າມະການພັດທະນາການສຶກສາໝູູ່ບ້ານ 

 WASH ສຸຂາພິບານ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ 
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1. ບດົນ າ 
 ຂ ໍ້ມນູພ ັ້ນຖານ ແລະ ຈດຸປະສງົຂອງເອກະສານ 
 ເອກະສານສະບັບນ ັ້ ສອດຄູ່ອງກັບໜ້າວຽກ 2.4 ຂອງໂຄງການ OPEN ໂດຍແນໃສູ່ “ແຜນນະໂຍບາຍເພ ື່ອຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດສູູ່ຍຸດທະສາດການຫັນເປັນສາກົນໃນການສຶກສາຊັັ້ນສູງຂອງລາວ” (OPEN Policy Roadmap) ເພ ື່ອອ ານວຍຄວາມ
ສະດວກໃຫ້ແກູ່ບັນດາສະມາຊິກຄູູ່ຮູ່ວມມ ກ້າວໄປສູູ່ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການຫັນເປັນສາກົນຂອງການສຶກສາຊັັ້ນສູງ 
(HE) ໂດຍຜູ່ານການວິເຄາະຢຸ່າງຖ ື່ຖ້ວນ ແລະ ການຕິດຕາມນະໂຍບາຍຂອງຄູູ່ຮູ່ວມມ ພາຍໃຕ້ລະບຽບກົດໝາຍຂອງກະຊວງ
ສຶກສາທ ການ ແລະ ກິລາ, ໃຫ້ການຊູ່ວຍເຫ  ອ ແລະ ປັບປຸງວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການເຮັດລາຍງານ. ບັນດາກິດຈະກ າ
ເຫ ົົ່ານ ັ້ຈະສະໜັບສະໜູນການປະຕິຮູບນະໂຍບາຍຂອງຄູູ່ຮູ່ວມງານຂອງໂຄງການ OPEN ເພ ື່ອຊູ່ວຍໃຫ້ບັນລຸເປ ົ້າໝາຍທ ື່ໄດ້ກ າ
ນົດໄວ້ໃນການປະຕິຮູບນະໂຍບາຍຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. 

 ແຜນນະໂຍບາຍຂອງໂຄງການ OPEN ແມູ່ນໄດ້ສັງລວມຢູຸ່ຂອບຂອງໜ້າວຽກທ  2,  ແຜນການ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ຂອງສະຖາບັນ ໄດ້ສຸມໃສູ່ການປຸ່ຽນແປງນະໂຍບາຍທ ື່ຈ າເປັນໃນລະດັບສະຖາບັນ, ເພ ື່ອສົົ່ງເສ ມການເຄ ື່ອນໄຫວສາກົນໃນ
ລະດັບການສຶກສາຊັັ້ນສູງຂອງ ສປປ ລາວ.  

 ເອກະສານສະບັບນ ັ້ ຍັງໄດ້ຊຸກຍູ້ຜົນສ າເລັດຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ (ESSDP 2021-

2025) ເພ ື່ອຮັບປະກັນວູ່າ “ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃນ ສປປ ລາວ ມ ໂຄງສ້າງ, ມ ການຄຸ ້ມຄອງ ແລະ ມ 
ຊັບພະຍາກອນຢຸ່າງເໝາະສົມ ເພ ື່ອສ້າງໂອກາດໃຫ້ແກູ່ພົນລະເມ ອງລາວທຸກຄົນມ ຄວາມສະເໝ ພາບ ແລະ ເຂົັ້າເຖິງການສຶກສາ 
ແລະ ກິລາ ທ ື່ມ ຄຸນະພາບ, ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ຫ ຸດພົັ້ນ
ຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2025 ແລະ ສະໜັບສະໜູນຄວາມຄ ບໜ້າຂອງຂອງເປ ົ້າໝາຍສະຫະສະວັດ 
SDG-4 (MoES, 2020)” . 

 ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021 - 2025, ກ ານົດຈຸດປະສົງນະໂຍບາຍສ າລັບແຜນຍູ່ອຍຂອງ
ການສຶກສາຊັັ້ນສູງ ດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນ ັ້: 

1. ເພ ື່ອຍົກລະດັບການສຶກສາຊັັ້ນສູງໃນການປະກອບສູ່ວນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນບູລິມະສິດທາງດ້ານເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມແຫູ່ງຊາດ ຄັັ້ງທ  9. 

2. ເພ ື່ອສົົ່ງເສ ມ ແລະ ພັດທະນາບັນດາໂຄງການທ ື່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບເຕັກໂນໂລຊ  ລວມທັງປັນຍາປະດິດ (AI) ໃຫ້ແກູ່

ນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລ ໂດຍສະເພາະແມູ່ນສາຂາ STEM ເພ ື່ອໃຫ້ຈ ານວນນັກສຶກສາໃນສາຂານ ັ້ເພ ື່ມຂຶັ້ນ. 

3. ເພ ື່ອສ້າງສູນຄວາມເປັນເລ ດໃນມະຫາວິທະຍາໄລທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ. 

4. ດ າເນ ນການຕິດຕາມກວດກາເປັນປະຈ າ ເພ ື່ອກ ານົດການຈ້າງງານຂອງນັກສຶກສາທ ື່ຮຽນຈົບ. 

5. ເພ ື່ອເສ ມຂະຫຍາຍຄຸນະພາບຂອງຄູສອນ ໂດຍສະເພາະຄູສອນວິຊາວິທະຍາສາດທ າມະຊາດ. 
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6. ເພ ື່ອພັດທະນາຮູບແບບການຈັດສັນງົບປະມານການສຶກສາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ສ້າງຂອບເຂດບູລິມະສິດ
ໃຫ້ແກູ່ນັກສຶກສາໄປສຶກສາຕ ໍ່ຢູຸ່ຕູ່າງປະເທດ, ເພ ື່ອໃຫ້ສອດຄູ່ອງກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງ   
ປະເທດ. 

7. ເພ ື່ອສະໜອງການຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊ  ແລະ ນະວັດຕະກ າໃຫ້ແກູ່ປະເທດຊາດ. 
 ຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍດັົ່ງກູ່າວໄດ້ປະກົດໃຫເ້ຫນັໃນບນັດາເປ ົ້າໝາຍ ແລະ ຕົວຊ ັ້ວັດພ ັ້ນຖານສ າລບັພາກສູ່ວນການ
ສຶກສາຊັັ້ນສູງ: 

1. ຈ ານວນຜູ້ຮຽນຈົບສາຂາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊ , ວິສະວະກ າ ແລະ ຄະນິດສາດ (ປະລິນຍາຕ  ຫ   ສູງກວູ່າ) 
ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລພາກລັດບັນລຸ 20,000 ຄົນໃນປີ 2025. 

2. ດັດຊະນ ຄວາມສະເໝ ພາບລະຫວູ່າງຍິງ-ຊາຍ, ສ າລັບຈ ານວນຜູ້ຮຽນຈົບ (ປະລິນຍາຕ  ຫ   ສູງກວູ່າ) ຈາກ
ມະຫາວິທະຍາໄລພາກລັດ, ບັນລຸຢຸ່າງໜ້ອຍ 0.90% ໃນປີ 2025. 

3. ດ າເນ ນການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສ້າງຕັັ້ງສະຖາບັນເທັກໂນໂລຊ . 
4. ນັກຮຽນເຂົັ້າຮຽນໃນສາຂາ STEM ເພ ື່ມຂຶັ້ນ 50% ເມ ື່ອທຽບໃສູ່ຄຸນະພາບການຮຽນ-ການສອນໃນສາຂານ ັ້. 
5. ມ ການປະເມ ນສູນຄວາມເປັນເລ ດທັງ 4 ແຫູ່ງ. 
6. ມ ການຈັດຕັັ້ງທ ມງານລົງຕິດຕາມໜ້າວຽກຂອງນັກສຶກສາທ ື່ໄດ້ຈົບການສຶກສາຈາກແຕູ່ລະຄະນະວິຊາ. 
7. ມ ການປະເມ ນຄຸນະພາບພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລ ປີລະ 1 ຄັັ້ງ, ໃນທຸກໆ 5 ປີ ທັງ 4 ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈະໄດ້

ຮັບການປະເມ ນຈາກພາຍນອກ. 
8. ທົດລອງການເປັນເອກະລາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານການເງິນແມູ່ນໄດ້ດ າເນ ນຢູຸ່ 

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫູ່ງຊາດ. 

9. ຕ າແໜູ່ງວິຊາການຂອງສະຖາບັນການສຶກສາຊັັ້ນສູງໃຫ້ກ ານົດຕາມຄຸນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານທ ື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້
ໃນນິຕິກ າວູ່າດ້ວຍຫົວຂ ໍ້ດ້ານວິຊາການ ສະບັບເລກທ  03. 

ເພ ື່ອບັນລຸເປ ົ້າໝາຍທ ື່ວາງໄວ້, ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025 ໄດ້ພັດທະນາແຜນຍຸດທະ

ສາດດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນ ັ້: (MoES 2020): 

1. ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ເພ ື່ອສ້າງສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊ ແຫູ່ງໃໝູ່, ລວມທັງສູນປັນຍາປະດິດ. ການສຶກສາຄັັ້ງນ ັ້ຈະສ້າງ

ກອບການຈັດສັນພະນັກງານ, ຄວາມຕ້ອງການທາງງົບປະມານ ແລະ ແຜນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະ 5 ປີ ຂອງຂະ    
ແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ. 

2. ຈະບັນລຸຂ ໍ້ຕົກລົງໃນໜ້າວຽກ (ToRs) ກູ່ຽວກັບການປະເມ ນສູນຄວາມເປັນເລ ດທັງ 4 ແຫູ່ງໂດຍອິສະຫ ະ. ຂ ໍ້ຕົກລົງ

ໜ້າວຽກເຫ ົົ່ານ ັ້ຈະສຸມໃສູ່ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ທັງ 4 ສູນ, ໂດຍສະເພາະເພ ື່ອປັບປຸງການເຊ ື່ອມຕ ໍ່ກັບ 9 

ບຸລິມະສິດຂອງແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມແຫູ່ງຊາດ ຄັັ້ງທ  9. 
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3. ກົມການສຶກສາຊັັ້ນສູງ ແລະ ກົມກິດຈະການນັກສຶກສາ ຈະພັດທະນາແຜນສະເໜ ໂຄງການ ເພ ື່ອຈັດສັນທຶນການສຶກ
ສາໃຫ້ນັກຮຽນເຂົັ້າຮຽນຕາມສາຂາບຸລິມະສິດ ແລະ ນັກຮຽນດ້ອຍໂອກາດໃຫ້ຫ າຍຂຶັ້ນ. ຂ ໍ້ສະເໜ ທ ື່ໄດ້ຮັບການ
ອະນຸມັດຈະຖ ກປຶກສາຫາລ  ຢູຸ່ພາຍໃນຄະນະປະສານງານຂະແໜງສຶກສາ (ESWG) ເພ ື່ອໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ
ບັນດາຄູູ່ຮູ່ວມພັດທະນາ, ຮັບປະກັນການຈັດຕັັ້ງໂຄງການໃຫ້ທຶນສຶກສາໃຫ້ສອດຄູ່ອງກັບບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ. 

4. ມຊ ຈະນ າພາການພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເວັບໄຊການສຶກສາຊັັ້ນສູງເພ ື່ອສົົ່ງເສ ມການຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ 
ໂດຍອາຈານມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ນັກສຶກສາປະລິນຍາໂທ. 

5. ຄ າສັົ່ງແນະນ າຂອງລັດຖະມົນຕ ວູ່າດ້ວຍການຈັດບູລິມະສິດຕ ໍ່ກັບໂຄງລູ່າງພ ັ້ນຖານດ້ານວິທະຍາສາດທ າມະຊາດ ແລະ 
ສ ື່ການຮຽນການສອນທ ື່ຕອບສະໜອງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຢູຸ່ ວິທະຍາໄລສ້າງຄູ (TTCs) ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ, ເພ ື່ອ
ຈັດບູລິມະສິດການນ າໃຊ້ງົບປະມານ ແມູ່ນໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ແລະ ເຜ ຍແຜູ່. 

6. ຄ າສັົ່ງຂອງລັດຖະມົນຕ ຈະກ ານົດໃນບຸລິມະສິດຂ ໍ້ຕົກລົງຮູ່ວມກັບຜູ້ໃຫ້ທຶນໃນອະນາຄົດ ກູ່ຽວກັບການຍົກລະດັບ
ຄະນະວິສະວະກ າສາດ. ໃຫ້ບຸລິມະສິດແກູ່ນັກສຶກສາເຂົັ້າຮຽນໃໝູ່ ແລະ ຮຽນຫ ັກສູດຕ ໍ່ເນ ື່ອງໃນສາຂາວິທະຍາສາດທ າ
ມະຊາດ.  

7. ນະໂຍບາຍສ າລັບທຶນການສຶກສາຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ໂດຍໃຫ້ບຸລິມະສິດນັກສຶກສາຂາວິທະຍາສາດທ າມະຊາດ. 
8. ຄະນະກ າມະການຂະແໜງການສຶກສາຈະຮັບຮອງເອົາຄ າແນະນ າຂອງຄະນະເຮັດວຽກຮູ່ວມດ້ານວິຊາການ (ກະຊວງສຶກ

ສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດ ການສັງຄົມ, ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປຸ່າໄມ້, ພາກເອກະຊົນ 
ແລະ ຄູູ່ຮູ່ວມພັດທະນາ) ພາຍໃຕ້ກຸູ່ມຈຸດສຸມທ ື່ຮຽນຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມ, ຈະມ ຄ າແນະນ າໃຫ້ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ 
ແລະ ສະຖາບັນອະຊ ວະສຶກສາ ກູ່ຽວກັບວິທ ການ ແລະ ເວລາທ ື່ຈະດ າເນ ນການສຶກສາການຕິດຕາມປະສິດທິພາບ ແລະ 
ນ າໃຊ້ຜົນໄດ້ຮັບເປັນບູ່ອນອ ງສ າລັບການຕັດສິນໃຈກູ່ຽວກັບການຍົກລະດັບຫ ັກສູດໃນອະນາຄົດ.  

9. ໜູ່ວຍງານປະກັນຄຸນະພາບ ມຊ ໄດ້ຖ ກມອບໝາຍໃຫ້ຊູ່ວຍສົົ່ງເສ ມມະຫາວິທະຍາໄລຕູ່າງໆຂອງລັດ ໃນການ
ພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃນການປະເມ ນປະຈ າປີຂອງຕົນ.  

10. ຄ າສັົ່ງແນະນ າຂອງລັດຖະມົນຕ ຈະຊ ັ້ນ າທຸກມະຫາວິທະຍາໄລຂອງລັດໃຫ້ດ າເນ ນການປະເມ ນຜົນເຫ ົົ່ານ ັ້, ດ້ວຍບົດ
ລາຍງານຕ ໍ່ລັດຖະມົນຕ  ແລະ ຜູ້ບ ລິຫານການສຶກສາຊັັ້ນສູງ. 

11. ກອບການປະເມ ນການສອນສ າລັບອາຈານສະຖາບັນການສຶກສາຊັັ້ນສູງໃນຫ າຍລະດັບທ ື່ແຕກຕູ່າງກັນທາງດ້ານວດຸທິ 
ແລະ ປະສົບການໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ຮັບຮອງ. 

12. ຄ າສັົ່ງແນະນ າຂອງລັດຖະມົນຕ ເປັນແນວທາງໃຫ້ສະຖາບັນການສຶກສາຊັັ້ນສູງທຸກແຫູ່ງ, ເພ ື່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການປະ
ເມ ນການສອນຢຸ່າງເປັນປ ກກະຕິ. 

13. ຄ າສັົ່ງແນະນ າຂອງລັດຖະມົນຕ  ແລະ ກອບລະບຽບການເລ ື່ອນຕ າແໜູ່ງ ຈະຖ ກນ າໃຊ້ເພ ື່ອຈັດຕ າແໜູ່ງທາງດ້ານວິຊາ
ການໃນສະຖາບັນການສຶກສາຊັັ້ນສູງ. 

14. ຄະນະນ າກະຊວງຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຂຽນບົດສະເໜ ເພ ື່ອພັດທະນາ ແລະ ທົດລອງນ າໃຊ້ລະບົບການແບູ່ງປັນງົບປະມານ
ໃຫ້ມະຫາວິທະຍາໄລທ້ອງຖ ື່ນ ໂດຍອ ງຕາມຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງມະຫາວິທະຍາໄລນັັ້ນໆ 
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(ດ້ວຍອັດຕາຄົງທ ື່, ຄິດໄລູ່ຕ ໍ່ຫົວໜູ່ວຍນັກສຶກສາ, ສາຂາວິທະຍາສາດທ າມະຊາດ, ຫ ຸດຄວາມແຕກໂຕນ). ບົດສະເໜ 
ດັົ່ງກູ່າວຈະຕ້ອງປະກອບມ ຄ າແນະນ າ ແລະ ຄູູ່ມ ໃນການປະຕິບັດ ເພ ື່ອໃຫ້ກະຊວງນ າໄປພິຈາລະນາ. 

2. ຮບູແບບຄວາມແຕກຕູ່າງໃນການຂບັເຄ ື່ອນພ ັ້ນຖານຄວາມຮູທ້າງດາ້ນສງັຄມົ ໂດຍຜູ່ານການຫນັເປນັ
ສາກນົຂອງການສກຶສາຊັັ້ນສງູໃນ ສປປ ລາວ  

 ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ (ESSDP 2021-2025) ທ ື່ປະກາດໃຊ້ໂດຍກະຊວງສຶກສາທກິານ 
ແລະ ກິລາ ໄດ້ສ້າງພ ັ້ນຖານໃຫ້ແກູ່ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຮອບດ້ານພາຍໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃນ ສປປ 
ລາວ ໂດຍໄດ້ກ ານົດການສຶກສາຊັັ້ນສູງເປັນຂະແໜງການຍູ່ອຍ. ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາແມູ່ນໄດ້ຖຶກກ າ
ນົດຂ ັ້ນພາຍໃຕ້ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມແຫູ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງທ  9 (NSEDP 2020-2030). ເຖິງຢຸ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, 

ໃນປະຈຸບັນແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025 ແມູ່ນອ ງໃສູ່ບຸລິມະສິດການພັດທະນາແຫູ່ງຊາດ, 
ໄດ້ມ ການປຶກສາຫາລ ກັບພາກສູ່ວນກູ່ຽວຂ້ອງຕູ່າງໆ ນອກນັັ້ນກ ໍ່ໄດ້ມ ການຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກແຜນພັດທະນາຂະແໜງ 
ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ (ESSDP 2016-2020), (MoPI 2016) ທ ື່ຜູ່ານມາ. 

 ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ (ESSDP 2021-2025) ຮັບຮູ້ຜົນກະທົບຂອງການແຜູ່ລະບາດ
ພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕ ໍ່ກັບຂະແໜງການສຶກສາມາຈາກການຂາດແຄນຊັບພະຍາກອນພາກລັດ ໃນການສະໜອງທຶນຮອນໃຫ້ແກູ່
ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ຈາກຄວາມອາດສາມາດຂອງຄອບຄົວທ ື່ທຸກຍາກໃນການສົົ່ງລູກ ແລະ ໄວໜຸູ່ມເຂົັ້າຮຽນໃນຂະແໜງ 
ການສຶກສາ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ (ESSDP 2021-2025), ອ ງໃສູ່ 2 ສະຖານະການແຕກ
ຕູ່າງກັນກ ານົດດັົ່ງນ ັ້: 

• “ສະຖານະການຄົງທ ື່” ສະໜອງພ ັ້ນຖານເພ ື່ອພຽງແຕູ່ຮັກສາລະດັບຄຸນະພາບ ແລະ ການສະໜອງການບ ລິການໃນ  
ປະຈຸບັນ ໂດຍບ ໍ່ມ ການປັບປຸງປະສິດທິພາບ. ມັນຊ ັ້ບອກຍຸດທະສາດ (ຜົນໄດ້ຮັບລະດັບປານກາງ) ໂດຍກ ານົດພຽງແຕູ່ 
“ງົບປະມານພ ັ້ນຖານ” ເພ ື່ອບັນລຸຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການເຫ ົົ່ານ ັ້. ເຖິງຢຸ່າງໃດກ ຕາມ, ການພິຈາລະນາຜົນກະທົບຂອງ

ພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູຸ່ ສປປ ລາວ ແລະ ຄວາມສູ່ຽງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ຜົນສ າເລັດຂອງສະຖານະການດັົ່ງກູ່າວອາດຈະ
ເປັນໄປບ ໍ່ໄດ້. 

• “ສະຖານະການເພ ື່ມຄນຸະພາບ” ຈະບັນລຸໄດ້ພຽງແຕູ່ຖ້າການຈັດສັນງົບປະມານແຫູ່ງຊາດ ແລະ ແຫ ູ່ງທຶນຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ
ສາກົນໃຫ້ແກູ່ຂະແໜງການສຶກສາເພ ື່ມຂຶັ້ນຢຸ່າງຫ ວງຫ າຍ. ຍຸດທະສາດແມູ່ນກອບ (ຜົນໄດ້ຮັບໃນລະດັບສູງ) ພາຍໃຕ້ການ
ສົມມຸດຕິຖານຂອງລະດັບເງິນທຶນທ ື່ສູງຂຶັ້ນສ າລັບຂະແໜງການ. ເຖິງຢຸ່າງໃດກ ຕາມ, ຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດຈາກການ
ແຜູ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ການສະໜອງທຶນໃນຮູບການ "ຍົກສູງຄຸນນະພາບ" ໃນຕົັ້ນປີ 2021-25. 
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ຄວາມແຕກຕູ່າງລະຫວູ່າງສະຖານະການທ ື່ແຕກຕູ່າງກນັ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບທ ື່ສອດຄູ່ອງກນັນ ັ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢູຸ່ໃນຕາຕະລາງ ທ ື່
ຄັດມາຈາກແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ  (2021-2025) ດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນ ັ້: 

ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ (2021-2025) 
 

ເປ ົ້າໝາຍທ  1  
ຂະແໜງການສຶກສາມ ໂຄງສ້າງ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແຫ ູ່ງຊັບພະຍາກອນຢຸ່າງເໝາະສົມ ເພ ື່ອສ້າງໂອກາດໃຫ້ພົນລະເມ ອງລາວທຸກຄົນໄດ້ເຂົັ້າເຖິງການ
ສຶກສາທ ື່ມ ຄຸນະພາບຢຸ່າງສະເໝ ພາບ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ຫ ຸດພົັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2025 ແລະ   
ສະໜັບສະໜູນຄວາມຄ ບໜ້າຂອງເປ ົ້າໝາຍສະຫະສະວັດ (SDG-4). 

8 ຜນົໄດຮ້ບັໃນລະດບັສງູ (ສະຖານະການຍົກສູງຄນຸະພາບ) 
HLO 1: ຈ ານວນຜູ້ຮຽນຈົບໃນທຸກລະດັບເພ ື່ມ
ຂຶັ້ນດ້ວຍການປັບປຸງຜົນການຮຽນ ໂດຍເນັັ້ນໃສູ່
ຈຸດພິເສດຕ ໍ່ຜູ ້ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຄວາມສະເໝ 
ພາບລະຫວູ່າງຍິງ-ຊາຍ 

HLO 2: ຈ ານວນຄູສອນ ແລະ ອ ານວຍການທ ື່ມ 
ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດເພ ື່ມຂຶ ັ້ນຕາມມາດຕະຖານ
ການສິດສອນ ດ້ວຍການປະເມ ນປະສິດທິພາບຂອງຄູ
ເປັນປ ກກະຕິ 

HLO 3: ໂຮງຮຽນທັງໝົດມ ງົບປະມານການເງິນ ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເພ ື່ອເຮັດວຽກຢຸ່າງມ ປະສິດທິພາບ
ຄຽງຄູູ່ກັບການຄຸ້ມຄອງທ ື່ເຂັ ັ້ມງວດ ເພ ື່ອປັບປຸງຜົນການ
ຮຽນຂອງນັກຮຽນ 

HLO 4: ອັດຕາການຮູ້ໜັງສ ຂອງຜູ້ໃຫຍູ່ ແລະ 
ໄວໜຸູ່ມ ເພ ື່ມຂຶັ້ນ, ໂດຍການຫ ຸດຜູ່ອນຄວາມແຕກ
ໂຕນ 

HLO 5: ຄຸນະພາບ ແລະ ຈ ານວນຜູ້ປະລະໂຮງຮຽນ 
ແລະ ນັກຮຽນຈົບການສຶກສາຂັັ້ນພ ັ້ນຖານທ ື່ໄດ້ຮັບ
ການຈ້າງງານ ແມູ່ນສອດຄູ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫູ່ງຊາດ  

ຄັັ້ງທ  9 

HLO 6: ຂະແໜງການສຶກສາໄດ້ຮັບຈັດຕັັ້ງ, ຄຸ້ມຄອງ
ຊັບພະຍາກອນ ໄດ້ມ ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຢຸ່າງ  
ເໝາະສົມໃນທຸກຂັັ້ນ ເພ ື່ອຍົກສູງຂະແໜງການສຶກສາໃຫ້ມ 
ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ 

HLO 7: ຄວາມບ ໍ່ສະເໝ ພາບຫ ຸດລົງ ໂດຍຜູ່ານ
ແຜນການສະໜອງງົບປະມານຂອງແຜນພັດທະນາ
ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ (ESSDP) 

HLO 8: ພົນລະເມ ອງລາວມ ສຸຂະພາບແຂງແຮງທັງຮູ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ; ບຸກຄະລາກອນດ້ານກິລາ, ນັກກິລາສະ
ໝັກຫ ິັ້ນ ແລະ ນັກກິລາອາຊ ບ ປະກອບສູ່ວນໃນການຍົກສູງລະດັບຄຸນະພາບທາງດ້ານກິລາ ແລະ ຖານະບົດບາດໃນ
ເວທ ສາກົນ 

44 ຜນົໄດຮ້ບັລະດບັກາງ (ສະຖານະການຄົງຕວົ) 

IO 1.1 ຫ ັກສູດສະບັບປັບປຸງ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດໃນທຸກຊັັ້ນຮຽນ 
 

IO 1.2 ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ປ.3, ປ.5, ມ.4 

ແລະ ມ.6 ไດ້ຮັບການປັບປຸງດ ຂຶັ້ນ 

IO 1.3: ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນໃໝູ່ ແລະ ການເລ ື່ອນ
ຂັັ້ນໃນທຸກລະດັບເພ ື່ມຂຶັ້ນ ແນໃສູ່ເຮັດໃຫ້ອັດຕາການ
ຈົບຊັັ້ນເພ ື່ມຂຶັ້ນ 

IO 1.4: ສົົ່ງເສ ມການຂະຫຍາຍຫ້ອງເຝກິອົບຮົມ
ວິຊາຊ ບ ເພ ື່ອພັດທະນາທັກສະໃຫ້ແກູ່ນັກຮຽນທ ື່ຈະ
ຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ 

IO 1.5: ຫ ຸດຜູ່ອນຄວາມແຕກໂຕນທາງດ້ານ
ຊັບພະຍາກອນລະຫວູ່າງເຂດທ ື່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ເຂດ
ທ ື່ມ ໂອກາດດ ກວູ່າ ໂດຍຜູ່ານການສ້າງຕັັ້ງກຸູ່ມໂຮງຮຽນ  

IO 2.1: ຄູສອນມ ຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ໃນການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດຫ ັກສູດໃໝູ່ ໂດຍຜູ່ານການຊູ່ວຍເຫ  ອຈາກ
ວິຊາການກຸູ່ມໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູສຶກສານິເທດ 

IO 2.2: ຫ ັກສູດສ້າງຄູ ແລະ ຫ ັກສູດເຝິກອົບຮົມຄູ
ຊັັ້ນອະນຸບານ, ປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ ໄດ້ຮັບໄດ້
ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ເພ ື່ອໃຫ້
ສອດຄູ່ອງກັບຫ ັກສູດການຮຽນ-ການສອນໃໝູ່ໃນ
ໂຮງຮຽນ ແລະ ມາດຕະຖານການສິດສອນ 

IO 2.3: ລະບົບການປະເມ ນຜົນການປະຕິບັດໜ້າທ ື່
ຂອງຄູ ພ້ອມດ້ວຍເຄ ື່ອງມ ການປະເມ ນຜົນ ໄດ້ຮັບການ
ປັບປຸງ ໂດຍຕິດພັນກັບມາດຕະຖານການສອນ ພ້ອມ
ທັງໄດ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ເພ ື່ອກ ານົດຄວາມ
ຕ້ອງການທ ື່ເປັນບຸລິມະສິດ 

IO 2.4: ສະຖາບັນສ້າງຄູ ໄດ້ຖ ກຍົກລະດັບໃຫ້ເປັນ
ສູນກາງໃນການພັດທະນາວິຊາຊ ບຄູສອນ ທັງກູ່ອນ 
ແລະ ຫ ັງປະຈ າການ (ແຕູ່ອະນຸບານຮອດຊັັ້ນມັດທະຍົມ
ສຶກສາ) ພ້ອມທັງເປັນສູນກາງໃນການຝຶກອົບຮົມຄູສຶກ
ສານິເທດ 

IO 2.5: ຂ ດຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ອ ານວຍການ
ໂຮງຮຽນມ ຄວາມເຂັັ້ມແຂງຂຶຶັ້ນ ເພ ື່ອໃຫສ້າມາດ
ປັບປຸງການຮຽນ-ການສອນໃນໂຮງຮຽນຂອງ
ເຂົາເຈົັ້າ 

IO 3.1: ມາດຕະຖານຂັັ້ນພ ັ້ນຖານຂອງຄຸນະພາບ
ສ າລັບການສຶກສາກູ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກ
ສາ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ, ທົດລອງ ແລະ ຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ພາຍໃຕ້ຂອບ
ມາດຕະຖານຂັັ້ນພ ັ້ນຖານຂອງທຸກຊັັ້ນການສຶກສາຢູຸ່ໃນ

IO 3.2: ມ ຂະບວນການປະເມ ນຕົນເອງ ແລະ ການ
ວາງແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນແບບຍ ນຍົງ ເພ ື່ອເປັນ
ບູ່ອນອ ງໃນການວາງແຜນຂັັ້ນເມ ອງ ແລະ ການກ ານົດ
ເປ ົ້າໝາຍການສະໜັບສະໜູນ.  
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ລະດັບໂຮງຮຽນ ແລະ ເປັນພ ັ້ນຖານໃຫ້ແກູ່ການປະ
ເມ ນຕົນເອງ ແລະ ການວາງແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນ 

IO 3.3 ເງິນບ ລິຫານໂຮງຮຽນສອດຄູ່ອງກັບຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງໂຮງຮຽນຫ າຍຂຶັ້ນ ເພ ື່ອຫ ຸດຜູ່ອນ
ຄວາມແຕກໂຕນ 

IO 3.4 ການຈັດສັນຄູສອດຄູ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການ
ໃນຂັັ້ນໂຮງຮຽນຫ າຍຂຶັ້ນ ເພ ື່ອຫ ຸດຜູ່ອນຄວາມແຕກ
ໂຕນ 

IO 3.5 ການຈັດສັນປຶົ້ມແບບຮຽນ, ຄູູ່ມ  ແລະ 
ອຸປະກອນການຮຽນ ສອດຄູ່ອງຕາມຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງໂຮງຮຽນຫ າຍຂຶັ້ນ ເພ ື່ອຫ ຸດຜູ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ 

IO 3.6 ທກຸໂຮງຮຽນຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະ 
ໜູນເພ ື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບສິື່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກດ້ານ 
ສຸຂະອະນາໄມໃນຂັັ້ນພ ັ້ນຖານ 

IO 4.1: ອັດຕາການຮູ້ຫນັງສ ສ າລັບໄວໜຸູ່ມອາຍຸ 15 

ຫາ ຜູ້ໃຫຍູ່ອາຍຸ 40 ປີ ເພ ື່ອຫ ຸດຜູ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ 

IO 4.2: ລົງຕິດຕາມການຮຽນ-ການສອນ  ລົບລ້າງ
ຄວາມບ ໍ່ຮູ້ໜັງສ ຂອງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ໂດຍ
ການສຸູ່ມເອົາກຸູ່ມຕົວຢຸ່າງ ເພ ື່ອປະເມ ນຜົນກະທົບທ ື່
ກູ່ຽວຂ້ອງກັບການຮູ້ໜັງສ ຂອງໄວໜຸູ່ມ 

IO 4.3: ການບ ລິການດ້ານການສຶກສານອກ
ໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຄງປະກອບຂອງການສກຶສານອກ
ໂຮງຮຽນ ຕ້ອງປະກອບສູ່ວນໃຫ້ອັດຕາການຮູ້ໜັງສ 
ຂອງໄວໜຸູ່ມ ແລະ ຜູ້ໃຫຍູ່ ເພ ື່ມຂຶັ້ນ  

IO 5.1: ຄຸນະພາບການສຶກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນ
ປາຍ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງດ ຂຶັ້ນ ເພ ື່ອສອດຄູ່ອງກັບຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານ ແລະ ການສຶກສາຊັັ້ນ
ສູງ  

IO 5.2: ຈ ານວນ ແລະ ຄຸນະພາບຂອງຄູ ທ ື່ຈົບຈາກ
ສະຖາບັນສ້າງຄູ ແລະ ຄະນະສຶກສາສາດ ໃນສາຂາວິຊາ
ວິທະຍາສາດທ າມະຊາດ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງດ ຂຶັ້ນ ແນູ່
ໃສູ່ເພ ື່ອປັບປຸງການຮຽນ-ການສອນວິທະຍາສາດທ າມະ
ຊາດໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມ 

IO 5.3: ຈ ານວນ ແລະ ຄຸນະພາບຂອງນັກຮຽນທ ື່
ຈົບຫ ັກສູດກະສິກ າ, ການບ ລິການ ແລະ 
ອຸດສາຫະກ າ ຢູຸ່ສາຍອາຊ ວະສຶກສາ ແລະ ການຝຶກ
ອົບຮົມວິຊາຊ ບ ເພິື່ມຂຶັ້ນ  

IO 5.4: ຫ ັກສູດການຮຽນໃນສາຍອະຊ ວະສຶກສາ ໄດ້
ຮັບການປັບປຸງເພ ື່ອສອດຄູ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການ ທ ື່
ກ ານົດໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫູ່ງຊາດ 
ຄັັ້ງທ  9  

IO 5.5: ຄຸນະພາບຂອງຫ ັກສູດອາຊ ວະສຶກສາ ໄດ້ຮັບ
ການປັບປຸງໃຫ້ດ ຂຶັ້ນ 

IO 5.6: ຄຸນະພາບຂອງຄູສອນໃນສະຖາບັນອາຊ ວະ
ສຶກສາ ໄດ້ຮັບການປັບປູງດ ຂຶັ້ນ 

IO 5.7: ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງດ້ານການຮູ່ວມມ  ສ າລັບ
ວຽກງານອາຊ ວະສຶກສາ ໃນລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບ
ທ້ອງຖິື່ນກັບອົງການຈັດຕັັ້ງຂອງລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ 
ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ 

IO 5.8: ລະບົບການບ ລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງອາຊ ວະ
ສຶກສາ ມ ຄວາມເຂັັ້ນແຂງ 

IO 5.9: ຂອບຄຸນວຸດທິການສຶກສາແຫູ່ງຊາດ ໄດ້
ກວມເອົາຄຸນວຸດທິການສຶກສາໃນການສຶກສານອກ
ໂຮງຮຽນ ແລະ ອາຊ ວະສຶກສາ 

IO 5.10: ການຮຽນ-ການສອນຢູຸ່ລະດັບ
ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ການຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດໃນ
ຂົງເຂດບຸລິມະສິດຂອງ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມແຫູ່ງຊາດ ຄັັ້ງທ  9 ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ 
ເຂັັ້ມແຂງຂຶັ້ນ 

IO 5.11: ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ໜູ່ວຍງານປະກັນ
ຄຸນະພາບ ມ ການປະເມ ນຕົນເອງປະຈ າປີ  

IO 5.12: ມ ນິຕິກ າກູ່ຽວກັບວິທ ການຄິດໄລູ່ການ 
ສະໜອງທຶນ ໃຫ້ແກູ່ນັກສຶກສາທ ື່ສຶກສາຢູຸ່
ມະຫາວິທະຍາໄລທ ື່ຢູຸ່ຕູ່າງແຂວງໂດຍອ ງໃສູ່ຜົນການ
ຮຽນ 

IO 6.1: ກົງຈັກການຈັດຕັັ້ງຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ 
ແລະ ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມ ອງ ໄດ້ຮັບ
ການປັບປຸງໃຫ້ດ ຂຶັ້ນ ເພ ື່ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້
ແກູ່ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະ
ສາດຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ 
ກິລາ ລວມທັງການບັນຈຸວຽກງານການບ ລິການ ທ ື່
ອ ງໃສູ່ໂຮງຮຽນເປັນຫ ັກ ເຂົັ້າໃນກົງຈັກການຈັດຕັັ້ງ 
ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງຄະນະພັດທະນາການສຶກສາ
ຂັັ້ນບ້ານ (ຄພສບ) ໃນລະດັບໂຮງຮຽນ 

IO 6.2: ແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາຄູ ແລະ   
ບຸກຄະລາກອນຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 
ໄດ້ຖ ກຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ, ລວມທັງພະນັກງານຂອງສຶກສາ
ແຂວງ ແລະ ສຶກສາເມ ອງ ໄດ້ຮັບການຈັດສັນຕາມ
ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜອງການສ້າງ
ຄວາມສາມາດທ ື່ເໝາະສົມ ແລະ ພຽງພ ໃນການ
ປະຕິບັດພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທ ື່ຕາມທ ື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້
ໃນໜ້າວຽກ ແລະ ຕ າ  ແໜູ່ງງານ 

IO 6.3: ບັນດາຄະນະກ າມະການປະຕິບັດງານ 
(ຄະນະກ າມະການຈັດສັນຄູ ແລະ ຄະນະກ າມະການ
ແຜນການ ແລະ ການເງິນ) ທັງຂັັ້ນສູນກາງ ແລະ 
ທ້ອງຖິື່ນ ມ ຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ໂດຍການນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມູນ

IO 6.4: ຂອບຕິດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 
2021-25 ໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃນແຕູ່ລະປີ 

IO 6.5: ການກະກຽມຕ້ອບໂຕ້ສຸກເສ ນ ແລະ ການ
ຮັບມ ກັບໄພພິບັດ ຂອງລະບົບການສຶກສາ 
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ອ້າງອ ງຈາກແຜນປະຈ າປີທ ື່ມ ການຄິດໄລຄູ່າໃຊ້ຈູ່າຍ 
(ACSEP). ຜົນການປະເມ ນຜົນການຮຽນຂອງ

ນັກຮຽນ ແລະ ຂ ໍ້ມູນຈາກ LESMIS ໄດ້ຖ ກນ າໃຊ້
ເພ ື່ອເປັນບູ່ອນອ ງໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດແຜນພັດທະນາຂະແໜງ 
ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 
IO 7.1: ແຜນງົບປະມານຂອງແຜນພັດທະນາຂະ  
ແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໄດ້ລວມເອົາຍຸດທະ
ສາດການໃຊ້ຈູ່າຍງົບປະມານທ ື່ມ ຄວາມຊັດເຈນ ເພ ື່ອ
ເປັນທິດທາງໃນການພັດທະນາແຜນງົບປະມານ
ປະຈ າປີຂອງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ຂະບວນ
ການທົບທວນງົບປະມານ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫນັ
ຄວາມຈ າເປັນໃນການຫ ຸດຜູ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ 
ແລະ ປັບປຸງຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ 

IO 7.2: ໜູ່ວຍງານວິຊາການຂະແໜງການສຶກສາ 
ແລະ ກິລາ ທົບທວນ ແລະ ຮັບຮອງແຜນງົບປະມານ
ກາງສະໄໝຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ 
ແລະ ກິລາ 

IO 7.3: ການຄາດຄະເນການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານ
ການເງິນຂອງຄູູ່ຮູ່ວມພັດທະນາ ສອດຄູ່ອງກັບເປ ົ້າໝາຍ 
ບູລິມະສິດຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ 
ແລະ ກິລາ ແລະ ແຜນການຊູ່ວຍເຫ  ອໃໝູ່ ຕ້ອງ
ຮັບປະກັນວູ່າ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ      
ຈະສາມາດສ ບຕ ໍ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄດ້ໄດ້ຢຸ່າງຍ ນຍົງ 

IO 7.4: ໄດ້ມ ການລະດົມຊັບພະຍາກອນຢຸ່າງ
ກວ້າງຂວາງ ໂດຍຜູ່ານການຮູ່ວມມ ສາກົນ ລວມທັງ
ອົງການຈັດຕັັ້ງການກຸສົນອ ື່ນໆ 

IO 8.1. ໜູ່ວຍສະໂມສອນກິລາ-ກາຍະກ າ ຂັັ້ນບ້ານ, 
ເມ ອງ ແລະ ແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງ, ການມ ສູ່ວນຮູ່ວມ
ຂອງມວນຊົນ, ສັງຄົມ ໃນຂະບວນການເຄ ື່ອນໄຫວ 
ກິລາ-ກາຍະກ າ ເພ ື່ມຂຶັ້ນ ໃນຂັັ້ນແຂວງ-ນະຄອນຫ ວງ, 
ເມ ອງ, ບ້ານ ແລະ ສ ານັັກງານ-ອົງການ, ບ ລິສັດ,   
ໂຮງຈັກ-ໂຮງງານ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງຕູ່າງໆ ທັງພາກລັດ-
ເອກະຊົນ ແລະ ການພັດທະນາກິລາຄົນພິການໃຫ້ມ 
ປະລິມານເພ ື່ມຂຶັ້ນ, ມ ຄຸນະພາບທຽບເທົົ່າກັບສາກົນ 

IO 8.2. ການຮຽນ-ການສອນ ພາລະ ແລະ ສິລະປະ

ສຶກສາ ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢຸ່າງກວ້າງຂວາງຂຶັ້ນ, 
ຈ ານວນບຸກຄະລາກອນນັກວິຊາການດ້ານພາລະສຶກສາ
ເພິື່ມຂຶັ້ນ, ມ ຈ ານວນນັກຮຽນທ ື່ເຂົັ້າຮູ່ວມການແຂູ່ງຂັນ
ກິລາພາຍໃນປະເທດ, ພາກພຶັ້ນ ແລະ ສາກົນຫ າຍຂຶັ້ນ 

IO 8.3. ນັກກິລາທ ື່ມ ພອນສະຫວັນ, ນັກກິລາລະດັບຊາດ ແລະ ນັກກິລາອາຊ ບມິ 
ຄວາມສາມາດເທົົ່າທຽມລະດັບມາດຕະຖານຂອງອະນຸພາກພຶັ້ນ ແລະ ສາກົນ 

IO 8.4. ຜູ້ບ ລິຫານ, ຄູຝຶກ, ກ າມະການຕັດສິນ ແລະ ນັກວິທະຍາສາດການກິລາ 
ມ ຄວາມສາມາດທຽບເທົົ່າມາດຕະຖານສາກົນ 

 

3. ສິື່ງທາ້ທາຍທົົ່ວໄປຂອງການສກຶສາຊັັ້ນສງູ ສປປ ລາວ 
 ການວິເຄາະຄວາມຕ້ອງການ ແມູ່ນຖ ກຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃນກອບໜ້າວຽກ 2.2, ຊູ່ວຍຊ ັ້ບອກສິື່ງທ້າທາຍຕົັ້ນຕ ສ າລັບ

ລະບົບການສຶກສາຊັັ້ນສູງໃນ ສປປ ລາວ, ເຊິື່ງຫ ຸດຜູ່ອນຄວາມອາດສາມາດຂອງລະບົບການສຶກສາຊັັ້ນສູງ ໃນການເພ ື່ມຂ ດ
ຄວາມສາມາດໃນການກ້າວສູູ່ສາກົນ: 

1. ໂຄງລູ່າງພ ັ້ນຖານມ ຈ າກັດ: ສິື່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກຕູ່າງໆ, ອຸປະກອນ, ແລະ ຫ້ອງທົດລອງ. 

2. ການສັບຊ້ອນບຸກຄະລາກອນໃນການສຶກສາຊັັ້ນສູງຂອງພາກລັດແມູ່ນມ ຈ າກັດ. 
3. ຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ທັກສະການສອນ, ພະນັກງານວິຊາການ ແລະ ບ ລິຫານ ຍັງບ ໍ່ພຽງພ . 
4. ລະບົບການປະກັນຄຸນະພາບຂອງການສຶກສາໃນລະດັບສະຖາບັນ ແລະ ລະດັບຊາດ ກ າລັງພັດທະນາ ແຕູ່ຍັງບ ໍ່ທັນໄດ້ດ 

ເທົົ່າທ ື່ຄວນ. 
5. ການອອກແບບຫ ັກສູດຍັງບ ໍ່ທນັສະໄໝ. 



 ແຜນນະໂຍບາຍສ າລັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການຫັນເປັນສາກົນໃນການສຶກສາຊັັ້ນສູງຂອງລາວ 
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6. ຫ ັກສູດຍັງບ ໍ່ສອດຄູ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານ ແລະ ບ ໍ່ມ ການຮູ່ວມມ ລະຫວູ່າງມະຫາວິທະຍາໄລ 
ແລະ ພາກສູ່ວນອຸດສາຫະກ າ. 

7. ຂາດທຶນຮອນ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃນວຽກງານການຄົັ້ນຄວ້າວິໄຈ. 

ນອກຈາກນັັ້ນ, ການຮູ່ວມມ ສາກົນໃນລະດັບການສຶກສາຊັັ້ນສູງ ແມູ່ນມ ລັກສະນະບັນຫາທ ື່ເກ ດຂຶັ້ນເລ ັ້ອຍໆ ດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນ ັ້: 
1. ຄວາມອາດສາມາດດ້ານພາສາຕູ່າງປະເທດຂອງນັກສຶກສາ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການຍັງບ ໍ່ເຂັັ້ມແຂງ ໂດຍສະເພາະ

ພາສາອັງກິດ. 
2. ຂາດລະບົບການຮັບຮູ້ ແລະ ການໂອນໜູ່ວຍກິດທ ື່ຄົບຖ້ວນ ແລະ ເປັນເອກະພາບກັນ. 
3. ມາດຕະຖານສາກົນ ແລະ ງົບປະມານສະໜັບສະໜູນການເຄ ື່ອນໄຫວກິດຈະກ າແລກປຸ່ຽນນັກສຶກສາ ແລະ ພະນັກງານ

ຍັງຕ ໍ່າ. 
4. ການຮັບນັກສຶກສາຕູ່າງປະເທດເຂົັ້າຮຽນ ແລະ ສົົ່ງນັກສຶກສາພາຍໃນໄປຮຽນຕູ່າງປະເທດຍັງບ ໍ່ທັນສົມດູນກັນ. 
5. ຍັງຂາດຄວາມເຂົັ້າໃຈການເຂົັ້າເຖິງແຫ ູ່ງທຶນສາກົນ ເພ ື່ອການຄົັ້ນຄວ້າ.  

 ຕ ໍ່ກັບທຸກສິື່ງທ ື່ກູ່າວມາຂ້າງເທິງ, ຄູູ່ຮູ່ວມມ  OPEN ໄດ້ກ ານົດແຜນນະໂຍບາຍເພ ື່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການ
ຫັນເປັນສາກົນຂອງການສຶກສາຊັັ້ນສູງຂອງລາວ ເພ ື່ອຜູ່ານຜູ່າສິື່ງທ້າທາຍ ແລະ ອຸປະສັກຕູ່າງໆທ ື່ກ ດຂວາງການຫັນເປັນສາກົນ
ຢຸ່າງມ ປະສິດທພິາບຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫູ່ງຕູ່າງໆໃນ ສປປ ລາວ. 
 

4. ແຜນນະໂຍບາຍໃນການປະຕບິດັຍດຸທະສາດການຫນັເປນັສາກນົຂອງການສກຶສາຊັັ້ນສງູໃນ ລາວ 
 ແຜນນະໂຍບາຍຂອງໂຄງການ OPEN ຈະສະໜັບສະໜູນແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 

(ESSDP) ໂດຍມ ການປະຕິບັດສະເພາະ ເພ ື່ອບັນລຸຂະແໜງການສຶກສາທ ື່ມ ໂຄງສ້າງ , ການບ ລິຫານຄຸ ້ມຄອງ ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນທ ື່ເໝາະສົມ ເພ ື່ອສ້າງໂອກາດໃຫ້ພົນລະເມ ອງລາວທຸກຄົນສາມາດເຂົັ້າເຖິງການສຶກສາທ ື່ມ ຄຸນະພາບ ແລະ ຊູ່ວຍ
ໃຫ້ ສປປ ລາວ ຫ ຸດພົັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2025 ແລະ ເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ       

ມ ຄວາມຄ ບໜ້າຕາມເປ ົ້າໝາຍສະຫະສະຫວັດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ (SDG-4) 

ແຜນນະໂຍບາຍໂຄງການ OPEN ມ ໂຄງສາ້ງຕາມບລູມິະສດິສ າລບັການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັລະບໄຸວໃ້ນກອບໜາ້ວຽກ 2.2: 

1. ປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງສະຖາບັນ, ພ ັ້ນຖານໂຄງລູ່າງ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄະລາກອນຫ້ອງການພົວພັນ
ຕູ່າງປະເທດ 

2. ເພ ື່ມທະວ ການພົວພັນກັບບນັດາພາກສູ່ວນທ ື່ກູ່ຽວຂ້ອງທັງລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນ 

3. ການເສ ມສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງສາກົນໃນການປະຕິບັດໜ້າວຽກສະເພາະຕາມທ ື່ຄາດໄວ້ໃນແຜນພັດທະນາຂະແໜງ 

ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ (2021-2025) – ແຜນຍູ່ອຍຂະແໜງການສຶກສາຊັັ້ນສູງ 



 ແຜນນະໂຍບາຍສ າລັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການຫັນເປັນສາກົນໃນການສຶກສາຊັັ້ນສູງຂອງລາວ 

 
 

 
 
 
 

 > 13 

 3 ບູລິມະສິດ: ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ, ເປ ົ້າໝາຍສ າຄັນການປະຕິບັດ ແລະ ຕົວຊ ັ້ວັດ ໄດ້ຖ ກກ ານົດເຊັົ່ນດຽວກັນກັບຍຸດ

ທະສາດ ແລະ ກິດຈະກ າ ເພ ື່ອບັນລຸບຸລິມະສິດດັົ່ງກູ່າວ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ບັນດາບຸລິມະສິດດັົ່ງກູ່າວ ຍັງໄດຖ້ ກແບູ່ງອອກ ສຸູ່ມໃສູ່ 

3 ເສົັ້າຄ ັ້າພ ັ້ນຖານຂອງຂະແໜງການສຶກສາຊັັ້ນສູງຄ : ສະຖາບັນ, ບຸກຄົນ ແລະ ລະບົບ. 
 ເຖິງຢຸ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ເອກະສານທ ື່ບ ໍ່ມ ຜົນຜູກມັດທາງກົດໝາຍສະບັບນ ັ້ ມ ຈຸດປະສົງເພ ື່ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກູ່
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການຫັນເປັນສາກົນຂອງລາວ. ຕາຕະລາງຂ້າງລຸູ່ມນ ັ້ສະແດງເຖິງແຜນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ    
ກ ານົດເປ ົ້າໝາຍເວລາ ສ າລັບການແກ້ໄຂບັນຫາບູລິມະສິດທ ື່ໄດ້ກູ່າວມາຂ້າງເທິງ.



 

ການຈັດຕັັ້ງປະຕບິດັ ຕົວຊ ັ້ວດັ ຍຸດທະສາດ ກິດຈະກ າ 
ຈຸດສຸູ່ມ
ເສາົຄ ໍ້າ 

ຜົນໄດ້ຮບັລະດບັ
ກາງ ແລະ ລະດບັສງູ 

ສິື່ງທາ້ທາຍ, ຂ ໍ້ແນະນ າ, ຕົວຢຸ່າງ ຂອງໂຄງການທ ື່ກ າລງັດ າເນ ນຢູຸ່, ວຽກ
ປະຕບິດັທ ື່ເຮດັໄດ້ດ  

ເວລາ
ຄາດ
ການ 
(ປ)ີ 

ບລູມິະສດິສ າລບັການປະຕບິດັ 100. ປບັປງຸປະສດິທພິາບຂອງສະຖາບນັ, ພ ັ້ນຖານໂຄງລູ່າງ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງບກຸຄະລາກອນຫອ້ງການພວົພນັຕູ່າງປະເທດ 

110. ການພັດທະນາ
ລະດັບພາສາອັງກິດພາຍໃນ
ມະຫາວິທະຍາໄລ; ການ
ຈັດລ າດັບຄວາມສ າຄັນຂອງ
ຫ້ອງການພົວພັນ
ຕູ່າງປະເທດ ແລະ 
ພະນັກງານວິຊາການ. 

KPI 1.1.1 ຈ ານວນ 
ພະນັກງານພົວພັນ
ຕູ່າງປະເທດທ ື່ໄດ້
ລົງທະບຽນຮຽນໃນ
ຫ ັກສູດພາສາອັງກິດ 

1.1. ຄົັ້ນຫາ, ສະໝັກ ແລະ
ລົງທະບຽນ ໃນຫ ັກສູດພາສາ
ອັງກິດ (ໂດຍສະເພາະ ແມູ່ນ
ຫ ັກສູດຮຽນທາງໄກ) ໂດຍ
ທຶນການສຶກສາຈາກສະຖາ
ບັນສາກົນເຊັົ່ນ: ອາຊຽນ, 
ສະພາອັງກິດ, ໂຄງການຮູ່ວມ
ມ ຂອງສະຖາບັນການສຶກສາ
ຊັັ້ນສູງ ແລະ ອ ື່ນໆ. 
ສະເໜ ຂ ອາສາສະໝັກຄູສອນ
ພາສາອັງກິດ (ສອນແບບເຊິື່ງ
ໜ້າ ແລະ ທາງໄກ) ເຊັົ່ນ: 
ອາສາສະໝັກຈາກສະຖາບັນ
ລາວ-ອົດສະຕຣາລ  ແລະ ສະ
ຖາບັນອ ື່ນໆ. 

ຫ ັກສູດຝຶກອົບຮົມສ າລັບ
ພະນັກງານ ພົວພັນ
ຕູ່າງປະເທດ ເພ ື່ອຍົກລະດັບ
ຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະພາ
ສາອັງກິດ. 

ຄົນ 

IO 1.1 ຫ ັກສູດທ ື່
ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ 
ແລະ ຫ ັກສູດລວມ 
ຖ ກນ າມາໃຊ້ໃນທຸກ
ລະດັບ 

ສິື່ງທ້າທາຍ: 
ທຶນການສຶກສາ; ແຮງຈູງໃຈ/ແຮງບັນດານໃຈ; ເວລາທ ື່ຈ າກັດ 

 

ຄ າແນະນ າ: 
ສ້າງແຜນຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ; ຊອກຫາງົບປະມານ ແລະ 
ແຫ ູ່ງທຶນໃໝູ່; ສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ແຮງຈູງໃຈ 

 

ຕົວຢຸ່າງ: 
ມຊ ໄດ້ຮັບທຶນຝຶກອົບຮົມໄລຍະຍາວ (6 ເດ ອນ) ເພ ື່ອພັດທະນາທັກສະ 
ພາສາອັງກິດຂອງສະຖາບັນຕູ່າງປະເທດ ເຊັົ່ນ: ການສອນ ພາສາອັງກິດຜູ່ານ
ລະບົບທາງໄກໃຫ້ພະນັກງານ ໂດຍອາສາສະໝັກຈາກສະຖາບັນລາວ-ອົດ
ສະຕຣາລ  ແລະ ສະຖານທູດອາເມລິກາ ສ າລັບທັງ 4 ມະຫາວິທະຍາໄລ. 

2024 

KPI 1.1.2 
ຈ ານວນພະນັກງານ
ວິຊາການທ ື່ລົງທະບຽນ
ໃນຫ ັກສູດພາສາ
ອັງກິດ 

ຫ ັກສູດຝຶກອົບຮົມສ າລັບ
ພະນັກງານວິຊາການເພ ື່ອ
ໃຫ້ມ ຄວາມຮູ້ພາສາອັງກິດ
ໃນລະດັບສູງ 

IO 2.1: ພັດທະນາ
ຄວາມສາມາດຂອງ
ຄູ ໂດຍການ
ຊູ່ວຍເຫ  ອຈາກກຸູ່ມ 
ແລະ ທ ື່ປືກສາດ້ານ
ການສອນ 

2025 

120. ການພັດທະນາທັກ
ສະການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ 
ແລະ ການລະດົມທຶນຂອງ
ພະນັກງານພົວພັນ
ຕູ່າງປະເທດ. 

KPI 1.2.1 ຈ ານວນ 
ຄົນທ ື່ລົງທະບຽນຮຽນ
ໃນຫ ັກສູດການລະດົມ
ທຶນ 

1.2. ການມ ສູ່ວນຮູ່ວມກັບ
ບັນດາໂຄງການຮູ່ວມມ ສ້າງ
ຂ ດຄວາມສາມາດສາກົນ
ເຊັົ່ນ: ອາຊຽນ, 

Erasmus+, ອົງການຮູ່ວມ
ມ ສາກົນ ແລະ ອ ື່ນໆ 

ຫ ັກສູດຝຶກອົບຮົມກູ່ຽວກັບ
ການສະໜອງທຶນ ແລະ 
ວິທ ການເຮັດວຽກສ າລັບ
ການຮູ່ວມມ ສາກົນພາຍໃນ
ພາກພ ັ້ນຂອງຕົນເອງ ແລະ 
ໃນລະດັບສາກົນ ສ າລັບ
ຜູ້ອ ານວຍການ ແລະ 
ພະນັກງານພົວພັນ
ຕູ່າງປະເທດ 

IO 2.5: ສ້າງຂ ດ
ຄວາມອາດສາມາດ
ຂອງຜູ້ອ ານວຍການ
ໃນການປັບປຸງການ
ຮຽນ-ການສອນ 

ສິື່ງທ້າທາຍ: 
ຍັງມ ຂ ໍ້ຈ າກັດ ດ້ານທັກສະການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ຄວາມຊູ່ຽວຊານ
ດ້ານການລະດົມທຶນ, ເຄ ອຂູ່າຍ; ພວກເຂົາເຈົັ້າບ ໍ່ມ ປະສົບການທ ື່ກູ່ຽວຂ້ອງ
ກັບການລະດົມທຶນ 
 

ຄ າແນະນ າ: 
ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກູ່ບຸກຄະລາກອນລວມທັງຜູ້ອ ານວຍການ 
ໂດຍຜູ່ານການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການເຜ ຍແຜູ່ກູ່ຽວກັບການລະດົມທຶນທ ື່
ກູ່ຽວຂ້ອງ 
 

ຕົວຢຸ່າງ: 
ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ແລກປຸ່ຽນຄວາມຮູ້ ໂດຍຜູ່ານການແລກປຸ່ຽນບົດ
ສອນລະຫວູ່າງສະຖາບັນ ແລະ ພາກສູ່ວນທ ື່ເໝາະສົມ.  ບາງສະຖາບັນໄດ້
ຮັບການລະດົມທຶນຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຮົງກົງ 

2025 

KPI 1.2.2. ຈ ານວນ
ຄົນທ ື່ລົງທະບຽນໃນ
ຫ ັກສູດການຂຽນບົດ
ສະເໜ ໂຄງການ ແລະ 
ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ 

ຫ ັກສູດຝຶກອົບຮົມ ແລະ 
ກິດຈະກ າການສ້າງຄວາມ
ອາດສາມາດໃຫ້ແກູ່ບຸກ
ຄະລາກອນພົວພັນ
ຕູ່າງປະເທດ ກູ່ຽວກັບການ

IO 1.2 ປັບປຸງການ
ປະເມ ນຜົນການ
ຮຽນຮູ້ຂອງນັກຮຽນ
ຢູຸ່ຊັັ້ນ ປ3, ປ5, ມ4 

ແລະ ມ7 

2023 



 ແຜນນະໂຍບາຍສ າລັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການຫັນເປັນສາກົນໃນການສຶກສາຊັັ້ນສູງຂອງລາວ 

 
 

 
 
 
 

 > 15 

ຮູ່າງບົດສະເໜ ,        
ການປະຕິບັດໂຄງການ 
ແລະ ບົດລາຍງານ 

130. ສັງລວມແຜນວຽກ, 
ຄວາມຖ ກຕ້ອງຕາມກົດໝ
າຍ ແລະ ການປະສານງານ
ຂອງຫ້ອງການພົວພັນ
ຕູ່າງປະເທດພາຍໃນສະຖາ
ບັນ. 

KPI 1.3.1 ແຜນຍຸດ
ທະສາດຂອງຫ້ອງການ
ພົວພັນຕູ່າງປະເທດທ ື່
ຖ ກຮັບຮອງ ແລະ 
ອະນຸມັດຢຸ່າງເປັນທາງ
ການຈາກສະຖາບັນ 

1.3. ການສ້າງຕັັ້ງການ
ບ ລິການທ ື່ແຕກຕູ່າງພາຍໃນ
ມະຫາວິທະຍາໄລ ໂດຍມ 
ຄວາມເປັນເອກະລາດຂອງ
ການຫ້ອງການພົວພັນ
ຕູ່າງປະເທດ, ເພ ື່ອດຶງດູດ
ການສະໜອງທຶນ ແລະ ການ
ມ ສູ່ວນຮູ່ວມກັບຜູ້ມ ສູ່ວນ
ຮູ່ວມອ ື່ນໆ. 

 

ການພັດທະນາແຜນຍຸດທະ
ສາດສາກົນສະເພາະເຈາະຈົງ
ສ າລັບຫ້ອງການພົວພັນ
ຕູ່າງປະເທດແຕູ່ລະສະຖາ
ບັນຂອງສະມາຄົມໂຄງການ 
OPEN ເພ ື່ອຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດ, ປະສານ ແລະ 
ສ້າງລະບົບການດ າເນ ນ
ການພົວພັນສາກົນໃນ
ລະດັບສະຖາບັນການສຶກ
ສາຊັັ້ນສູງ. 

 

ລະບົບ 

IO 3.3 ເງິນບ ລຫິານ
ໂຮງຮຽນສອດຄ້ອງ
ກັບຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງໂຮງຮຽນຫ າຍ
ຂຶັ້ນ ເພ ື່ອຫ ຸດຜູ່ອນ
ຄວາມແຕກໂຕນ 

ສິື່ງທ້າທາຍ: 
ຍັງຂາດປະສົບການໃນການບ ລິຫານ,ການພັດທະນາຂະບວນການ ແລະ 
ຄວາມເປັນເອກະລາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຍັງບ ໍ່ພຽງພ ; ຂະບວນການ ຫ   
ຂັັ້ນຕອນຫ າຍເກ ນໄປ ແລະ ບ ໍ່ມ ກົດລະບຽບ ຫ   ຄູູ່ມ ທ ື່ຊັດເຈນກູ່ຽວກັບ
ການຫັນເປັນສາກົນ; ການເຊ ື່ອມໂຍງລະຫວູ່າງມະຫາວິທະຍາໄລຍັງຈ າກັດ, 
ທັກສະການປະສານງານ, ທັກສະພາສາອັງກິດ ແລະ ທັກສະຄວາມເປັນຜູ້ນ າ
ຍັງບ ໍ່ພຽງພ  
 

ຄ າແນະນ າ: 
ສະໜອງຂັັ້ນຕອນ ແລະ ຄູູ່ມ ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ; ປັບປຸງທັກສະພາສາ
ອັງກິດ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດຂອງພະນັກງານພົວພັນຕູ່າງປະເທດ,    
ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໂຄງການແລກປຸ່ຽນ; ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ   
ຊັດເຈນ 
 

ຕົວຢຸ່າງ: 
ໂຄງການ Erasmus+ 

2023 

 

140. ສັງລວມແຜນວຽກ, 
ຄວາມຖ ກຕ້ອງຕາມກົດ  
ໝາຍ ແລະ ການປະສານ
ງານຂອງຫ້ອງການພົວພັນ
ຕູ່າງປະເທດພາຍນອກສະຖາ
ບັນ. 

KPI 1.3.1 ແຜນຍຸດ
ທະສາດຂອງຫ້ອງການ
ພົວພັນຕູ່າງປະເທດທ ື່
ຖ ກຮັບຮອງ ແລະ 
ອະນຸມັດຢຸ່າງເປັນທາງ
ການຈາກສະຖາບັນ 

 

1.4. ການປະສານງານ
ລະຫວູ່າງຫ້ອງການພົວພັນ
ຕູ່າງປະເທດຈາກ
ມະຫາວິທະຍາໄລພາກລັດ 
ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາ - ຫົວໜ້າກົມ
ການສຶກສາຊັັ້ນສູງ ເພ ື່ອ
ຮັບປະກັນແນວທາງທ ື່
ສອດຄູ່ອງກັນໃນການ
ດ າເນ ນການຮູ່ວມມ ສາກົນ 

ການພັດທະນາແຜນຍຸດທະ
ສາດສາກົນສະເພາະເຈາະຈົງ
ສ າລັບຫ້ອງການພົວພັນ
ຕູ່າງປະເທດແຕູ່ລະສະຖາ
ບັນຂອງສະມາຄົມໂຄງການ 
OPEN ເພ ື່ອຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດ, ປະສານ ແລະ 
ສ້າງລະບົບການດ າເນ ນ
ການພົວພັນສາກົນໃນ

IO 3.1: 
ມາດຕະຖານຂັັ້ນ
ພ ັ້ນຖານຂອງ
ຄຸນະພາບສ້າງ
ພ ັ້ນຖານໃຫ້ແກູ່ການ
ປະເມ ນຕົນເອງ ແລະ 
ການວາງແຜນ
ພັດທະນາຂອງ
ໂຮງຮຽນ. 

ສິື່ງທ້າທາຍ: 
ການສ ື່ສານຍັງບ ໍ່ກວ້າງຂວາງພຽງພ ; ຂັັ້ນຕອນ ແລະ ຂະບວນການຫ າຍເກ ນ
ໄປ; ໂອກາດໃນການເຂົັ້າເຖິງການຮູ່ວມມ ກັບສາກົນຍັງຈ າກັດ 
 

ຄ າແນະນ າ: 
ປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂນິຕິກ າໃຫ້ເຂົັ້າກັບສະພາບຕົວຈິງ; ສະໜອງງົບປະມານ 
 

ຕົວຢຸ່າງ: 
Erasmus+; KOICA; KOFIH 

2023 
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150. ປັບປຸງສິື່ງອ ານວຍ
ຄວາມສະດວກ ແລະ ສະໜ
ອງອຸປະກອນຊູ່ວຍເຫ  ອ ໃຫ້
ຫ້ອງການພົວພັນ
ຕູ່າງປະເທດ 

 

1.5 ຮັບປະກັນວູ່າ ການຍົກ
ລະດັບພ ັ້ນຖານໂຄງລູ່າງຂອງ
ຫ້ອງການພົວພັນຕູ່າງປະເທດ 
ຈະອ ານວຍຄວາມສະດວກ
ໃນການເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານ
ລະດັບສາກົນ. ການປັບປຸງ
ການເຊ ື່ອມຕ ໍ່ອິນເຕ ເນັດ 
ແລະ ການທົດແທນອຸປະ
ກອນທ ື່ລ້າຫ ັງ ແມູ່ນຂ ໍ້ກ ານົດ
ທ ື່ຈ າເປັນໃນການມ ສູ່ວນ
ຮູ່ວມກັບຜູ້ມ ສູ່ວນຮູ່ວມ 

ລະດັບສະຖາບັນການສຶກ
ສາຊັັ້ນສູງ.  

IO 3.2: ຂະບວນ
ການປະເມ ນຕົນເອງ 
ແລະ ການວາງແຜນ
ພັດທະນາໂຮງຮຽນ 
ເພ ື່ອເປັນບູ່ອນອ ງໃນ
ການວາງແຜນຂັັ້ນ
ເມ ອງກ ານົດເປ ົ້າໝ
າຍການສະໜັບສະ
ໜູນ 

ສິື່ງທ້າທາຍ: 
ພ ັ້ນຖານໂຄງລູ່າງຍັງບ ໍ່ພຽງພ  ແລະ ຍັງຫ າຍດ້ານທ ື່ຍັງຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 
 

ຄ າແນະນ າ: 
ດ າເນ ນວິເຄາະຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ກ ານົດການປະເມ ນ ແລະ ໄລຍະເວລາ
ໃນການຕິດຕາມ  

2023 

160. ສະໜອງອປຸະກອນ, 

ທັກສະພ ັ້ນຖານ ແລະ 
ຄວາມອາດສາມາດດ້ານດິ
ຈິຕອລໃຫ້ແກູ່ຜູ້ອ ານວຍ
ການ ແລະ ຄູສອນ ເພ ື່ອປູ
ທາງໄປສູູ່ການຫັນເປັນດິ
ຈິຕອລ 
*** 

 

KPI 1.61 ຈ ານວນ
ອຸປະກອນໄອທ ໃໝູ່ 
(ຊອບແວ ແລະ ຮາດ
ແວ) ທ ື່ມ ຢູຸ່ສ າລັບ 
ພະນັກງານວິຊາການ 
ແລະ ພະນັກງານ
ບ ລິຫານ 

1.6 ເພ ື່ມຄວາມອາດສາມາດ
ຂອງພະນັກງານວິຊາການ, 

ພະນັກງານບ ລິຫານ ແລະ 
ຜູ້ອ ານວຍການ. ປັບປຸງ
ອຸປະກອນໄອທ ໃນການສຶກ
ສາຊັັ້ນສູງ ເພ ື່ອປູທາງໄປສູູ່
ການຫັນເປັນດິຈິຕອລ 

 

ການຊ ັ້/ ການປັບປຸງໃໝູ່/ 
ການຍົກລະດັບອຸປະກອນ
ຊອບແວ ແລະ ຮາດແວ 
ໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການ 
ແລະ ພະນັກງານບ ລິຫານ 

ລະບົບ 

 

IO 3.4 ການຈັດສັນ
ຄູສອດຄູ່ອງກັບ
ຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງໂຮງຮຽນຫ າຍ
ຂຶັ້ນ ເພ ື່ອຫ ຸດຜູ່ອນ
ຄວາມແຕກໂຕນ 

ສິື່ງທ້າທາຍ: 
ຂາດຊັບພະຍາກອນມະນຸດທ ື່ມ ຄວາມຮູ້ກູ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊ ຂ ໍ້ມູນ
ຂູ່າວສານ; ການຈັດສັນພ ັ້ນຖານໂຄງລູ່າງໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລຍັງບ ໍ່ພຽງພ ; 
ດ້ານງົບປະມານຍັງມ ຂ ໍ້ຈ າກັດໃນການຊຸກຍູ້ລະບົບພ ັ້ນຖານເຊັົ່ນ: ທັກສະໃຫ້
ແກູ່ບຸກຄະລາກອນ, ພ ັ້ນຖານໂຄງລູ່າງ ເພ ື່ອສະໜັບສະໜຸນການຫັນເປັນ
ສາກົນຂອງການສຶກສາຊັັ້ນສູງ; ທັກສະການສ ື່ສານ, ທັກສະຄວາມເປັນຜູ້ນ າ 
ແລະ ທັກສະການຮູ່ວມມ ຍັງຈ າກັດ; ການເຂົັ້າເຖິງເຕັກໂນໂລຊ ຍັງຈ າກັດ 
 

ຄ າແນະນ າ: 
ຝຶກອົບຮົມກູ່ຽວກັບໄອຊ ທ , ມາດຕະຖານການຫັນເປັນສາກົນ, ການນ າໃຊ້
ອຸປະກອນເຕັກໂນໂລຊ  ແລະ ອິນເຕ ເນັດ, ແລະ ລະບົບນະໂຍບາຍ ໃຫ້
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ; ເຜ ຍແຜູ່ລະບົບນະໂຍບາຍກູ່ຽວກັບໄອຊ ທ  ພາຍໃນ
ການສຶກສາຊັັ້ນສູງ ແລະ ຍັງຕິດພັນກັບວາລະສາກົນ; ໃຫ້ຄ າແນະນ າກູ່ຽວ
ກັບລະບົບນະໂຍບາຍ ແລະ ຕົວຊ ັ້ວັດ ແລະ ເປ ົ້າໝາຍທ ື່ຈະບັນລຸ;         
ຍົກລະດັບເວັບໄຊໃນແຕູ່ລະມະຫາວິທະຍາໄລ 
ຕົວຢຸ່າງ: 
ໂຄງການ SSHEP 

ກິດຈະກ າການຝຶກອົບຮົມທ ື່ໄດ້ປະຕິບັດແລ້ວໃນມະຫາວິທະຍາໄລ  (ສາຂາ
ໄອທ )  
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KPI 1.6.2 ຈ ານວນ
ພະນັກງານວິຊາການ, 

ພະນັກງານບ ລິຫານ 
ແລະ ຜູ້ອ ານວຍການ
ລົງທະບຽນຮຽນໃນ
ຫ ັກສູດຝຶກທັກສະທົົ່ວ
ໄປ  

 

ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາ
ຫ ັກສູດ ແລະ ກອງປະຊຸມ
ສ າມະນາກູ່ຽວກັບຄວາມ
ສາມາດ ແລະ ທັກສະ* 

 

ຄົນ 

HLO 6: ຂະແໜງ
ການສຶກສາໄດ້ຮັບ
ການຈັດຕັັ້ງ, ຄຸ້ມ

ຄອງ, ຊັບພະຍາ
ກອນຢຸ່າງເໝາະສົມ, 
ຕິດຕາມ ແລະ ປະ
ເມ ນຜົນໃນທຸກຂັັ້ນ
ຢຸ່າງ   ເໝາະສົມ 
ເພ ື່ອຍົກສູງປະສິດທິ
ຜົນຂອງຂະແໜງ
ການໃຫ້ດ ຂຶັ້ນ. 

2025 
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KPI 1.6.3 ຈ ານວນ
ພະນັກງານວິຊາການ, 

ພະນັກງານບ ລິຫານ 
ແລະ ຜູ້ອ ານວຍການ
ລົງທະບຽນຝຶກອົບຮົມ
ຄວາມອາດສາມາດ
ທາງດ້ານດິຈິຕອລ  

IO 2.3: ລະບົບການ
ປະເມ ນຜົນການ
ປະຕິບັດໜ້າທ ື່ຂອງຄູ 
ພ້ອມດ້ວຍເຄ ື່ອງມ 
ການປະເມ ນຜົນໄດ້
ຮັບການປັບປຸງໂດຍ
ຕິດພັນກັບ
ມາດຕະຖານການ
ສິດສອນ ເພ ື່ອກ ານົດ
ຄວາມຕ້ອງການທ ື່
ເປັນບູລິມະສິດໃນ
ການຝຶກອົບຮົມຄູ 

2024 

 

170. ປູທາງໃນການລວມ
ເອົາການຫັນເປັນສາກົນເຂົັ້າ
ໃນຫ ັກສູດການສຶກສາ   
ຊັັ້ນສູງ**** 

 

KP1 1.7.1 ຈ ານວນຄູ
ຊັັ້ນອະນຸບານ, ປະຖົມ 
ແລະ ມັດທະຍົມທ ື່
ສອດຄູ່ອງກັບຫ ັກສູດ
ການຮຽນ-ການສອນໃ
ໝູ່ ແລະ ມາດຕະຖານ
ການສອນ  

 

1.7 ປັບຫ ັກສູດຝຶກອົບຮົມ 
ໃຫ້ເຂົັ້າກັບຫ ັກສູດໃໝູ່ຂອງ
ໂຮງຮຽນ ແລະ ມາດຕະຖານ
ການສອນໃນລະດັບຊາດ 
ແລະ ສາກົນ 

 

ການຈັດກອງປະຊຸມສ າມະ
ນາກູ່ຽວກັບຫ ັກສູດການ
ຮຽນ-ການສອນໃໝູ່ຂອງ
ໂຮງຮຽນ ແລະ 
ມາດຕະຖານການສອນໃນ
ລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນ
ໃຫ້ດ ທ ື່ສຸດ 

ຄົນ 

 

IO 2.2: ຫ ັກສູດຝຶກ
ອົບຮົມຄູ ຊັັ້ນ
ອະນຸບານ, ປະຖົມ 
ແລະ ມັດທະຍົມ ໄດ້
ຮັບການປັບປຸງ ເພ ື່ອ
ໃຫ້ສອດຄູ່ອງກັບ
ຫ ັກສູດການຮຽນ-
ການສອນ  ໃໝູ່ໃນ
ໂຮງຮຽນ ແລະ ມາດ
ຕະຖານການສອນ 

ສິື່ງທ້າທາຍ: 
ຫ ັກສູດມາດຕະຖານສາກົນຍັງຈ າກັດ; ຍັງບ ໍ່ມ ນິຕິກ າວູ່າດ້ວຍການຖູ່າຍໂອນ
ໜູ່ວຍກິດ; ຍັງຂາດບຸກຄະລາກອນທ ື່ມ ຄວາມຊ ານານໃນການຫັນສູູ່ຄວາມ
ເປັນສາກົນ; ສິື່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກດ້ານພ ັ້ນຖານໂຄງລູ່າງຍັງບ ໍ່ພຽງພ  
ເຊັົ່ນ: ຫ້ອງຮຽນ, ຫ ພັກ, ຫ ສະໝຸດ, ອິນເຕ ເນັດ ແລະ ຫ້ອງນ ໍ້າ; ຍັງບ ໍ່ມ ກົດ
ລະບຽບການຮັບຮູ້ກູ່ຽວກັບການຫັນເປັນສາກົນຂອງການສຶກສາຊັັ້ນສູງ 
 

ຄ າແນະນ າ: 
ປັບປຸງລະບົບລະບຽບການຖູ່າຍໂອນໜູ່ວຍກິດລະຫວູ່າງສະຖາບັນການສຶກ
ສາຊັັ້ນສູງໃນລາວ ແລະ ຕູ່າງປະເທດ; ພັດທະນາກົດລະບຽບກູ່ຽວກັບການ
ຮັບຮູ້; ພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດຂອງພະນັກງານ ແລະ ພັດທະນາການ
ຮູ່ວມມ ຫ ັກສູດນານາຊາດໃນຂະແໜູ່ງສາກົນ; ແບູ່ງປັນການຈັດສັນ
ງົບປະມານ ແລະ ແຜນບູລິມະສິດ 
 

ຕົວຢຸ່າງ: 
ການຝຶກອົບຮົມຫ ັກສູດທ ື່ຄ້າຍຄ ກັນກັບໃນມະຫາວິທະຍາໄລສາກົນ; 

ໂຄງການແລກປຸ່ຽນນັກສຶກສາ; ການໄດ້ຮັບທຶນສ າລັບໂຄງການ ນັກສຶກສາ
ແລກປຸ່ຽນຈາກຕູ່າງປະເທດ 
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180. ເພ ື່ມຈ ານວນນັກຮຽນ
ທ ື່ຮຽນຈົບຢູຸ່ ສປປ ລາວ 

 

KPI 1.8.1 ຈ ານວນ
ນັກຮຽນເຂົັ້າຮຽນໃໝູ່ 
ແລະ ຮຽນຈົບເພ ື່ມຂຶັ້ນ 

 

 

1.8 ປັບປຸງການເຂົັ້າຮຽນ   
ໃໝູ່ ແລະ ການເລ ື່ອນຂັັ້ນ
ຂອງນັກຮຽນ ນ າໄປສູູ່
ຈ ານວນນັກຮຽນທ ື່ຈົບສູງ
ຂຶັ້ນ 

 

ການສະໜອງທຶນການສຶກ
ສາໄປຮຽນຕ ໍ່ການສຶກສາ
ຊັັ້ນສູງ ລວມທັງໄປຮຽນຕ ໍ່
ຕູ່າງປະເທດ 

 

IO 1.3: ອັດຕາການ
ເຂົັ້າຮຽນໃໝູ່ ແລະ 
ອັດຕາການເລ ື່ອນ
ຂັັ້ນຂອງນັກຮຽນ 
ນ າໄປສູູ່ຈ ານວນ
ນັກຮຽນທ ື່ຈົບ    
ຊັັ້ນສູງຂຶັ້ນ* 

ສິື່ງທ້າທາຍ: 
ໃນເມ ອກູ່ອນ, ຫ ັກສູດການຮຽນ-ການສອນຍັງບ ໍ່ສອດຄ້ອງກັບຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານ (ບ ໍ່ມ ການວິເຄາະຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ຕະຫ າດ; ຂ ໍ້ມູນຫ ັກສູດຍັງຈ າກັດ; ງົບປະມານເອກະລາດຍັງຈ າກັດ; ທຶນ
ການສຶກສາຍັງຈ າກັດ; ການວູ່າງງານຂອງນັກສຶກສາທ ື່ຈົບ ຫ   ການເຂົັ້າເຖິງ
ຕະຫ າດແຮງງານຍັງຈ າກັດ). 
 

ຄ າແນະນ າ: 
ການປະເມ ນຫ ັກສູດ ໂດຍອ ງໃສູ່ລະບຽບການ ແລະ ຕົວຊ ັ້ວັດ (ການຮູ່ວມມ 
ກັບນາຍຈ້າງທ ື່ແທດເໝາະ, ພາກທຸລະກິດ); ປັບປຸງແຜນປະຖມົນິເທດຂອງ
ມະຫາວິທະຍາໄລ; ການນ າໃຊ້ສ ື່ມວນຊົນໃນການເຜ ຍແຜູ່ຂ ໍ້ມູນຂູ່າວສານ; 

ສ້າງທຶນກູ້ຢືມເພ ື່ອການສຶກສາ (ແລກປຸ່ຽນກັບຜູ້ມ ສູ່ວນຮູ່ວມທ ື່ມ ປະສົບ
ການ) 
 

ຕົວຢຸ່າງ: 
ທຶນການສຶກສາຈາກບ ລິສັດ ແລະ ທຶນການສຶກສາບາງສູ່ວນຈາກ
ລັດຖະບານ; ການເຜ ຍແຜູ່ຫ ັກສູດມາດຕະຖານ 
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ການຈັດຕັັ້ງປະຕບິດັ 

 
ຕົວຊ ັ້ວດັ 

 
ຍຸດທະສາດ 

ກິດຈະກ າ 
 
ຈຸດສຸູ່ມເສາົ
ຄ ໍ້າ 

 
ຜົນໄດ້ຮບັລະດບັ
ກາງ ຫ   ລະດບັສງູ  

 

ສິື່ງທາ້ທາຍ, ຂ ໍ້ແນະນ າ, ຕົວຢຸ່າງ ຂອງໂຄງການທ ື່ກ າລງັດ າເນ ນຢູຸ່, ວຽກ
ປະຕບິດັທ ື່ເຮດັໄດ້ດ  

 
ເວລາ
ຄາດ
ການ 
(ປ)ີ 

ບລູມິະສດິສ າລບັການປະຕບິດັ 200. ເພ ື່ມທະວ ການພົວພນັກບັບນັດາພາກສູ່ວນທ ື່ກູ່ຽວຂອ້ງທງັລະດບັຊາດ ແລະ ສາກົນ 

210. ການເຊ ື່ອມໂຍງ
ລະບົບການສຶກສາຊັັ້ນສູງ
ພາຍໃນພາກພ ັ້ນອາຊຽນ 

KPI 2.1.1 ຈ າ
ນວນການລິເລ ື່ມໃໝູ່ 
ແລະ ໂຄງການທ ື່ສະ  
ເໜ ໂດຍອາຊຽນທ ື່ຄູູ່
ຮູ່ວມມ ໂຄງການ 
OPEN ກ າລັງ
ດ າເນ ນ 

2.1 ຫ້ອງການພົວພັນ
ຕູ່າງປະເທດຈະເພ ື່ມການມ 
ສູ່ວນຮູ່ວມກັບບັນດາໂຄງການ 
ແລະ ການລິເລ ື່ມຕູ່າງໆທ ື່ນ າ
ສະເໜ ໂດຍອາຊຽນ ແລະ ຄູູ່
ຮູ່ວມມ ອ ື່ນໆ ທ ື່ປະຈ າຢູຸ່ໃນ
ພາກພ ັ້ນດຽວກັນ. 
 

ຈັດກອງປະຊຸມສ າມະນາ
ກູ່ຽວກັບການລິເລ ື່ມຕົັ້ນຕ 
ຂອງອາຊຽນ ແລະ 
ໂຄງການ 

 
ສະຖາບັນ 

IO 7.4: ລະດົມ
ທຶນ ໂດຍຜູ່ານ
ການຮູ່ວມມ 
ສາກົນໃຫ້ຫ າຍ
ຂຶັ້ນ ລວມທັງກັບ
ອົງການ
ການຈັດຕັັ້ງການ
ກຸສົນພາກເອກະ
ຊົນ  

ສິື່ງທ້າທາຍ: 
ລະດັບພາສາອັງກິດ; ການປະສານງານ; ການສ ື່ສານລະຫວູ່າງພະນັກງານລດັ, 
ຂະແໜງວິຊາການ ແລະ ໃນລະດັບຊາດ 
 
ຄ າແນະນ າ: 
ພັດທະນາທັກສະດ້ານພາສາອັງກິດໃຫ້ແກູ່ພາກລັດ; ເພ ື່ມທັກສະການປະສານ
ງານ ຫ   ການສ ື່ສານດ້ວຍການຝຶກຝ ນ ແລະ ສົົ່ງເສ ມການຝຶກອົບຮົມໃຫ້
ພະນັກງານ ແລະ ແລກປຸ່ຽນຢູຸ່ຕູ່າງປະເທດ. 
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220. ການມ ສູ່ວນຮູ່ວມ 
ແລະ ການມ ຄວາມຄຸ້ນ
ເຄ ຍກັບຜູ້ໃຫ້ທຶນສາກົນ
ອ ື່ນໆໃນຂະແໜງການສຶກ
ສາຊັັ້ນສູງ ເຊັົ່ນ: ອົງການ 
UNESCO, EU, ແລະ 
ອົງການຮູ່ວມມ ແຫູ່ງຊາດ
ອ ື່ນໆ 

KPI 2.2.1 
ຈ ານວນບົດບັນທຶກ
ຄວາມເຂົັ້າໃຈທ ື່ໄດ້
ລົງນາມກັບບັນດາຄູູ່
ຮູ່ວມມ ສາກົນລະດັບ
ສູງ 

2.2. ເພ ື່ມທະວ ການຮູ່ວມມ 
ກັບຜູ້ໃຫ້ທຶນສາກົນໃນ ສປປ 
ລາວ. ໃນຂະນະດຽວກັນ 
ປະສົບການ ແລະ ການເປັນ
ຫຸູ່ນສູ່ວນກັບອົງການຈັດຕັັ້ງ
ສາກົນທ ື່ໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃນ
ອະດ ດເຊັົ່ນ: KOICA, 

JICA, ທະນາຄານພັດທະນາ

ອາຊ , TICA, ອາຊຽນ 
ຫ້ອງການພົວພັນຕູ່າງປະເທດ
ຕ້ອງໄດ້ເພ ື່ມທະວ  ແລະ ສ້າງ
ຄວາມຫ າກຫ າຍ ໃນການ
ຮູ່ວມມ ສາກົນ ເພ ື່ອດຶງດູດສະ
ຖາບັນເຫ ົົ່ານ ັ້.   
 

ຈັດກອງປະຊຸມສ າມະນາ
ກູ່ຽວກັບຕົວແທນຜູ້ສະ   
ໜອງທຶນສາກົນ ແລະ ຜູ້
ໃຫ້ທຶນຫ ັກ. 

HLO 6: ຂະແໜ
ງການສຶກສາໄດ້
ຮັບການຈັດຕັັ້ງ, 

ຄຸ້ມຄອງ,       
ສະໜອງຊັບພະຍາ
ກອນ, ຕິດຕາມ 
ແລະ ປະເມ ນຜົນ
ໃນທຸກຂັັ້ນຢຸ່າງເ
ໝາະສົມ ເພ ື່ອຍົກ
ສູງການປະຕິບັດ
ວຽກງານໃຫ້ມ ປະ
ສິດພາບ ແລະ ປະ
ສິດທິຜົນຂຶັ້ນຕ ື່ມ. 

ສິື່ງທ້າທາຍ: 
ທັກສະພາສາອັງກິດ; ງົບປະມານ; ການສ້າງຂ ດຄວາມອາດສາມາດໃນການ

ປະສານງານ; ບ ໍ່ມ ຍຸດທະສາດ ແລະ ຂັັ້ນຕອນການປະສານງານ; ເຄ ອຂູ່າຍບ ໍ່
ພຽງພ   
 
ຄ າແນະນ າ: 
ການປັບປຸງຄຸນະພາບອິນເຕ ເນັດ; ເພ ື່ມທັກສະການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກູ່

ພະນັກງານພົວພັນຕູ່າງປະເທດ; ສະໜັບສະໜູນການສ້າງຂ ດຄວາມສາມາດ, 

ທັກສະພາສາອັງກິດ; ເພ ື່ມໂອກາດຂອງພະນັກງານ ເພ ື່ອເຂົັ້າຮູ່ວມກອງປະຊຸມ, 
ກອງປະຊຸມສ າມະນາ ແລະ ກິດຈະກ າອ ື່ນໆທ ື່ກູ່ຽວຂ້ອງ ເພ ື່ອຊອກຫາຄູູ່ຮູ່ວມມ  
ຫ   ເຄ ອຂູ່າຍໃໝູ່ 
 
ຕົວຢຸ່າງ: 
- Panacea (ໂຄງການ Erasmus Mundus) 

- ໂຄງການ Erasmus+ 

- EU-SHARE 

- SEMEO-RIHED 

- ອາຊຽນບວກສາມ 

2026 
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230. ການມ ສູ່ວນຮູ່ວມ
ກັບຜູ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການ
ສຶກສາອ ື່ນໆ 

 

KP1 2.3.1 ຈ າ
ນວນການຝຶກ
ອົບຮົມໃໝູ່ທ ື່ສະເໜ 
ສ າລັບຜູ້ໃຫຍູ່  

 

2.3 ເພ ື່ມອັດຕາການຮູ້ໜັງສ 
ຂອງຜູ້ໃຫຍູ່ ແລະ ໄວໜຸູ່ມ 
ແລະ ເຊ ື່ອມໂຍງກັບຜູ້ຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດການສຶກສາ, ຝຶກ
ອົບຮົມ ແລະ ອາຊ ວະສຶກສາ 
ໃນລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນ. 

 
ການລວມເອົາຫ ັກສູດໃໝູ່ 
ເພ ື່ອເພ ື່ມທະວ ການຮູ້ໜັງສ 
ຂອງຜູ້ໃຫຍູ່ ແລະ ໄວໜຸູ່ມ 

 
ຄົນ 

IO 4.1: ອັດຕາ
ການຮູ້ໜັງສ 
ສ າລັບໄວໜຸູ່ມ 
ແລະ ຜູ້ໃຫຍູ່ ເພ ື່ມ
ຂຶັ້ນ (ອາຍຸ 15 ຫາ 
40 ປີ) ເພ ື່ອຫ ຸດ
ຜູ່ອນຄວາມແຕກ
ໂຕນ 

ສິື່ງທ້າທາຍ: 
ຂາດການແບູ່ງປັນງົບປະມານໃຫ້ຜູ້ມ ສູ່ວນຮູ່ວມ; ການຮູ່ວມມ ກັບຄູູ່ຮູ່ວມມ 

ຍັງຈ າກັດ; ຍັງຂາດການຮູ່ວມມ ລະຫວູ່າງມະຫາວິທະຍາໄລ; ມະຫາວິທະຍາໄລ

ທ ື່ເປັນສະມາຊິກຍັງບ ໍ່ຮູ້ກົດລະບຽບການຮູ່ວມມ ທ ື່ເໝາະສົມດ ພ ; ບ ໍ່ມ 

ແຜນການ ພ້ອມດ້ວຍຕົວຊ ັ້ວັດທ ື່ຈະບັນລຸເປ ົ້າໝາຍ; ຂາດການພັດທະນາ

ຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ; ຂາດງົບປະມານ 

 
ຄ າແນະນ າ: 
ມ ແຜນຈັດສັນງົບປະມານ ແລະ  ວິທ ການແກ້ໄຂທ ື່ຊັດເຈນ; ເພ ື່ມກິດຈະກ າ

ການບູລະນາການ; ການຝຶກອົບຮົມ; ປັບປຸງລະບົບນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການໃຫ້ຊັດເຈນຂຶັ້ນ 
 
ຕົວຢຸ່າງ: 
ການລວມຄະນະນ າ ແລະ ສະພາມະຫາວິທະຍາໄລ; ກອງປະຊຸມປະຈ າປີຂອງ

ມະຫາວິທະຍາໄລຮູ່ວມກັບບັນດາສະຖາບນັຮູ່ວມມ ເຊັົ່ນ: ວິທະຍາໄລ, ສະຖາ
ບັນ ແລະ ຫ້ອງການຂັັ້ນທ້ອງຖິື່ນຕູ່າງໆ. 

2024 

IO 4.2: ລົງ
ຕິດຕາມຫ ັກສູດ
ຮຽນ-ການສອນ 
ລົບລ້າງຄວາມບ ໍ່ຮູ້
ໜັງສ ຂອງການ
ສຶກສານອກ
ໂຮງຮຽນ ເພ ື່ອປະ
ເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່
ກັບການຮູ້ໜັງສ 
ຂອງໄວໜຸູ່ມ. 

2025 

IO 4.3: ການ
ບ ລິການດ້ານການ
ສຶກສານອກ
ໂຮງຮຽນຖ ກ
ສ້າງຕັັ້ງຂຶັ້ນຢຸ່າງ    
ເໝາະສົມ 
ປະກອບສູ່ວນໃນ
ການເພ ື່ມອັດຕາ
ການຮູ້ໜັງສ ຂອງ
ຜູ້ໃຫຍູ່ ແລະ ໄວ
ໜຸູ່ມ 
 

2025 
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HLO 4: ອັດຕາ
ການຮູ້ໜັງສ ຂອງ
ຜູ້ໃຫຍູ່ ແລະ ໄວ
ໜຸູ່ມເພ ື່ມຂຶັ້ນ 
ດ້ວຍການຫ ຸດ
ຄວາມແຕກໂຕນ. 

2030 

KPI 2.3.2 ຈ າ
ນວນການລົງ
ຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນ
ມັດທະຍົມຕອນປາຍ 
ທ ື່ຈັດໃຫ້
ມະຫາວິທະຍາໄລຄູູ່
ຮູ່ວມມ  

 
ການສ້າງກຸູ່ມທ ື່ລວມເອົາ
ທຸກຂົງເຂດໃນ ສປປ ລາວ 
ແລະ ການສຶກສາທຸກລະດັບ 
(ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ, 
ການສຶກສາຊັັ້ນສູງ ແລະ 
ຝຶກອົບຮົມອາຊ ວະສຶກສາ) 

IO 1.4: ສົົ່ງເສ ມ
ການຂະຫຍາຍ
ການຝຶກອົບຮົມ
ຫ້ອງຮຽນວິຊາຊ ບ
ຢູຸ່ໂຮງຮຽນ
ມັດທະຍົມຕອນ
ປາຍ  

2024 

KPI 1.5.1 ກອງປະ
ຊຸມຄັັ້ງປະຖົມເລ ກ
ຂອງກຸູ່ມໂຮງຮຽນ  

ລະບົບ 

IO 1.5: 
ຫ ຸດຜູ່ອນຊູ່ອງ
ຫວູ່າງໃນການ
ປະຕິບັດດ້ານການ
ສຶກສາ ລະຫວູ່າງ
ເຂດພ ັ້ນທ ື່ດ້ອຍ
ໂອກາດ ແລະ ມ  
ໂອກາດດ ກວູ່າ 
ຜູ່ານການສ້າງຕັັ້ງ
ກຸູ່ມໂຮງຮຽນ. 

2028 

IO 3.6 ໂຮງຮຽນ
ທັງໝົດໄດ້ຮັບ
ການສະໜັບສະໜູ
ນ ເພ ື່ອໄດ້ຮັບ
ສິື່ງອ ານວຍຄວາມ
ສະດວກພ ັ້ນຖານ
ດ້ານສຸຂາພິບານ 

2030 
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IO 2.1: ເສ ມ
ສ້າງຄວາມສາມາດ
ຂອງຄຜູູ່ານການ
ຊູ່ວຍເຫ  ອຈາກ
ກຸູ່ມໂຮງຮຽນ 
ແລະ ທ ື່ປຶກສາ
ດ້ານການສອນ 

2025 

 

ການຈັດຕັັ້ງປະຕບິດັ ຕົວຊ ັ້ວດັ ຍຸດທະສາດ ກິດຈະກ າ 
 
ຈຸດສຸູ່ມເສາົ
ຄ ໍ້າ 

ຜົນໄດ້ຮບັລະດບັ
ກາງ ຫ   ລະດບັສງູ 

ສິື່ງທາ້ທາຍ, ຂ ໍ້ແນະນ າ, ຕົວຢຸ່າງ ຂອງໂຄງການທ ື່ກ າລງັດ າເນ ນຢູຸ່, ວຽກ
ປະຕບິດັທ ື່ເຮດັໄດ້ດ  

ເວລາ
ຄາດ
ການ 
(ປ)ີ 

ບລູມິະສດິສ າລບັການປະຕບິດັ 300. ການເສ ມສາ້ງຄວາມເຂັັ້ມແຂງສາກນົໃນການປະຕບິດັໜາ້ວຽກສະເພາະຕາມທ ື່ຄາດໄວໃ້ນແຜນພັດທະນາຂະແໜງ ການສກຶສາ ແລະ ກລິາ (2021-2025) – ແຜນຍູ່ອຍຂະແໜງການສກຶສາຊັັ້ນສງູ 

 

310. ປັບປຸງຄວາມ
ສາມາດທາງດ້ານການ
ຄົັ້ນຄວ້າວິໄຈ 

 

KP1 3.1.1 ຈ ານວນ
ໂຄງການຮູ່ວມມ ດ້ານ
ການຄົັ້ນຄວ້າວິໄຈໃໝູ່
ກັບມະຫາວິທະຍາໄລ 
ອ ື່ນໆ  

 

3.1 ອ ານວຍຄວາມສະດວກ
ໃນການຊອກຫາຄູູ່ຮູ່ວມມ 
ກັບສະຖາບັນການສຶກສາຊັັ້ນ
ສູງຂອງສາກົນ ແລະ ບ ລິສັດ
ຈາກພາກເອກະຊົນທ ື່ມ 
ຄວາມສົນໃຈໃນການເປັນ
ຂົວຕ ໍ່ໃຫ້ແກູ່ນັກວິຊາການ 
ແລະ ການຄົັ້ນຄວ້າວິໄຈນ າ
ໃຊ້ ໃນຂົງເຂດປັນຍາປະດິດ 

 
ດ າເນ ນການສຶກສາຄວາມ
ເປັນໄປໄດ້ ເພ ື່ອສ້າງຕັັ້ງສະ
ຖາບັນເຕັກໂນໂລຊ 
ເອກະລາດ  

ສະຖາບັນ 

 

IO 5.1: 
ຄຸນະພາບການສຶກ
ສາໃນລະດັບຊັັ້ນ
ມັດທະຍົມຕອນ
ປາຍ ໄດ້ຮັບການ
ປັບປຸງດ ຂຶັ້ນ ເພ ື່ອ
ສອດຄູ່ອງກັບ
ຄວາມຕ້ອງການ 
ຂອງຕະຫ າດແຮງ
ງານ ແລະ ການ
ສຶກສາຊັັ້ນສູງ.+ 

ສິື່ງທ້າທາຍ: 
ການສ້າງຂ ດຄວາມສາມາດ ໃນຂະແໜງປັນຍາປະດິດ; ລະດັບພາສາອັງກິດ
ຂອງອາຈານ; ແຫ ູ່ງທຶນ 
 
ຄ າແນະນ າ: 
ສະໜອງອຸປະກອນຈາກສາກົນ ແລະ ລັດຖະບານສ າລັບການພັດທະນາ
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ; ອາຈານ, ນັກຄົັ້ນຄວ້າວິໄຈຄວນພັດທະນາທັກສະພາ
ສາອັງກິດ 
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KP1 3.1.1 ຈ ານວນ
ຂ ໍ້ຕົກລົງການຮູ່ວມມ 
ແລະ ໂຄງການຮູ່ວມມ 
ດ້ານການຄົັ້ນຄວ້າ

 
ຮູ່າງຫ ັກສູດປັນຍາປະດິດ 
ແລະ ວາລະການສ້າງຂ ດ
ຄວາມສາມາດ++ 

 

IO 5.2: ຈ ານວນ 
ແລະ ຄຸນະພາບ
ຂອງຄຝູືກຫັດທ ື່
ຈົບສາຍ

ສ ື່ງທ້າທາຍ: 
ບ ໍ່ມ ນິຕິກ າສະເພາະເຈາະຈົງເພ ື່ອສົົ່ງເສ ມການຮຽນ STEM ຈ ານວນທຶນການ
ສຶກສາ ແລະ ງົບປະມານແມູ່ນມ ຈ າກັດ; ການສົງເສ ມ ແລະ ການເຊ ື່ອມໂຍງ 
ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ພາກອຸດສະຫະກ າ, ການສ້າງຂິດຄວາມສາມາດ, 
ການຮຽນການສອນ, ອຸປະກອນຫ້ອງທົດລອງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລ

 



 ແຜນນະໂຍບາຍສ າລັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການຫັນເປັນສາກົນໃນການສຶກສາຊັັ້ນສູງຂອງລາວ 
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ວິໄຈໃໝູ່ ກັບຄູູ່ຮູ່ວມ
ມ ປັນຍາປະດິດອຸດ
ສາຫະກ າ ຫ   ສູນ
ຄົັ້ນຄວ້າປັນຍາປະດິດ  

ວິທະຍາສາດທ າ
ມະຊາດໄດ້ຮັບ
ການປັບປຸງ ແນູ່
ໃສູ່ເພ ື່ອປັບປຸງ
ການຮຽນ-ການ
ສອນ ວິທະຍາສາດ
ທ າມະຊາດໃນ
ລະດັບຊັັ້ນ
ມັດທະຍົມ 

ຊ , ຈ າກັດງົບປະມານ ແລະ ສະໜັນສະໜນຸໂຄງລູ່າງພຶັ້ນຖານຫ້ອງທົດລອງ 
ແລະ ຫ້ອງຟັງສຽງ ແລະ ອຸປະກອນການສຶກສາ ແລະ ອ ື່ນໆ, ຂາດ
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ຂາດຄວາມຊ ານິຊ ານານກູ່ຽວກັບ STEM, ບ ໍ່ມ ນິຕິ

ກ າ ຫ   ກົດລະບຽບໃນການສົົ່ງເສ ມກູ່ຽວກັບ STEM, ຄວາມສາມາດໃນ
ການເຮັດຄົັ້ນຄວ້າວິໄຈທ ື່ເໝາະສົມຍັງຈ າກັດ, ສູນຄວາມເປັນເລ ດ, ຂາດກອບ
ນະໂຍບາຍເພ ື່ອສົົ່ງເສ ມປັນຍາປະດິດ 
 
ຄ າແນະນ າ: 
ເພ ື່ມຈ ານວນທຶນການສຶກສາ ແລະ ທຶນແລກປຸ່ຽນຢູຸ່ຕູ່າງປະເທດ, ພັດທະນາ
ໂຄູ່ງລູ່າງພ ັ້ນຖານ, ຍົກລະດັບຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານເຕັກນິກຂອງ
ອາຈານ. 
ເພ ື່ມຈ ານວນນັກສຶກສາທັງຍ ງ ແລະ ຊາຍ, ສະໜັບສະໜຸນ STEM ຕັັ້ງແຕູ່

ມັດທະຍົມຕອນປາຍ, ເຜ ຍແຜູ່ນະໂຍບາຍກູ່ຽວກັບ STEM ໃນການຮຽນ
ແບບມ ສູ່ວນຮູ່ວມ, ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ອາຈານກູ່ຽວກັບຍຸດທະສາດ
ການຮຽນ STEM, ສະໜອງແນວທາງສ າລັບອາຈານເພ ື່ອຈັດຕັັ້ງການຮຽນ 

STEM, ພັດທະນາຫ ັກສູດ ແລະ ການຄົັ້ນຄວ້າວິໄຈ 

 
ຕົວຢຸ່າງ: 
ເພ ື່ມຈ ານວນນັກຮຽນ, ສຶກສາ ແລະ ສະໜອງງົບປະມານຈ ານວນໜຶື່ງໃຫ້ນັັກ
ຮຽນຜູ້ທ ື່ຮຽນ STEM, ຝຶກອົບຮົມຄູ, ຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ສິື່ງອ ານວຍ
ຄວາມສະດວກໂດຍອົງການໄຈກາປະຈ າລາວໃນຄະນະວິສະວະກ າໂຍທາ, 
ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ 



 ແຜນນະໂຍບາຍສ າລັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການຫັນເປັນສາກົນໃນການສຶກສາຊັັ້ນສູງຂອງລາວ 
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320. ປັບປຸງໂຄງລູ່າງ
ພ ັ້ນຖານ  ແລະ ສິື່ງອ າ
ນວຍຄວາມສະດວກສ າ
ລັບການສຶກສາ 
STEM+ARST 

KPI 3.2.1 ເພ ື່ມ 
(%) ຂອງນັກສຶກສາ
ທ ື່ລົງທະບຽນຮຽນໃນ
ສາຂາທ ື່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບ
ຫ ັກສູດວິທະຍາສາດ 
ທ າມະຊາດ 3.2 ຫ້ອງການພົວພັນ

ຕູ່າງປະເທດ ມຊ ເລັົ່ງໃຫ້ 
ມຊ ເຂົັ້າເຖິງອຸປະກອນ ແລະ 
ທຶນທ ື່ຈ າເປັນເພ ື່ອດ າເນ ນ
ຂະບວນການປັບປຸງ 

ທົບທວນ ແລະ ວິເຄາະການ
ສະໜອງວິທະຍາສາດ    
ທ າມະຊາດ ໃນລະດັບຊັັ້ນ
ມັດທະຍົມຕອນປາຍ, 
ພ້ອມກັບຂ ໍ້ແນະນ າການ
ເພ ື່ມຂ ັ້ນຂອງການມ ສູ່ວນ
ຮູ່ວມຂອງນັກສຶກສາໃນ
ສາຂາວິທະຍາສາດ       
ທ າມະຊາດ. 

IO 5.3: 
ປະລິມານ ແລະ 
ຄຸນະພາບຂອງ
ນັກສຶກສາສະຖາ
ບັນອາຊ ວະສຶກສາ
ທ ື່ຈົບໃນສາຂາ
ກະສິກ າ ແລະ ອຸດ
ສາຫະກ າ ເພ ື່ມຂຶັ້ນ 

ສິື່ງທ້າທາຍ: 
ບ ໍ່ມ ດ າລັດສະເພາະສົົ່ງເສ ມການສຶກສາ STEM; ຈ ານວນຈ າກັດຂອງທຶນ

ການສຶກສາແລະການສະຫນອງທຶນສະຫນັບສະຫນູນ; ຊຸກຍູ້ ແລະ ເຊ ື່ອມໂຍງ

ມະຫາວິທະຍາໄລກັບອຸດສາຫະກ າ; ການສ້າງຂ ດຄວາມສາມາດ, ການຮຽນ-

ການສອນ; ອຸປະກອນຫ້ອງທົດລອງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ ; 

ງົບປະມານທ ື່ຈ າກັດແລະການສະຫນັບສະຫນູນພ ັ້ນຖານໂຄງລູ່າງ, ຫ້ອງທົດ

ລອງ, ສຽງ virtual ແລະການຊູ່ວຍເຫ  ອດ້ານການສຶກສາແລະອ ື່ນໆ; 

ຊັບພະຍາກອນມະນຸດຈ າກັດ; ຂາດຄວາມຊ ານານທ ື່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບ STEM; 

ບ ໍ່ມ ລັດຖະດ າລັດ ຫ   ລະບຽບການສະໜັບສະໜູນກູ່ຽວກັບ STEM;   

ຄວາມສາມາດໃນການດ າເນ ນການຄົັ້ນຄ້ວາທ ື່ເຫມາະສົມຈ າກັດ; ສູນທ ື່

ດ ເລ ດ; ຂອບນະໂຍບາຍຈ າກັດເພ ື່ອສະຫນັບ ສະຫນູນ ປັນຍາທຽມ (AI) 

 
ຄ າແນະນ າ: 
ເພ ື່ມຈ ານວນທຶນການສຶກສາ ແລະ ແລກປຸ່ຽນການສຶກສາຢູຸ່ຕູ່າງປະເທດ; 
ປັບປຸງພ ັ້ນຖານໂຄງລູ່າງ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາການຂອງຄູ. 
ເພ ື່ມຈ ານວນນັກສຶກສາທັງຊາຍ ແລະ ຍິງເຂົັ້າຮຽນ; ສາມາດສົົ່ງເສ ມ STEM 

ຕັັ້ງແຕູ່ຊັັ້ນສູງ; ເຜ ຍແຜູ່ນະໂຍບາຍກູ່ຽວກັບ STEM ໃນການເຄ ື່ອນໄຫວ

ການຮຽນຮູ້; ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄູສອນກູ່ຽວກັບການຮຽນຮູ້ຍຸດທະສາດ 

STEM; ໃຫ້ຄ າແນະນ າສ າລັບຄູເພ ື່ອດ າເນ ນການຮຽນຮູ້ STEM; ປັບປຸງ
ຫ ັກສູດ ແລະ ການຄົັ້ນຄວ້າ 
 
ຕົວຢຸ່າງ: 
ຈ ານວນນັກສຶກສາເພ ື່ມຂຶັ້ນ, ສຶກສາ ແລະ ສະຫນອງທຶນການສຶກສາຈ ານວນ

ຫນຶື່ງສ າລັບນັກສຶກສາທ ື່ຮຽນ STEM; ການບັນຍາຍການຝຶກອົບຮົມ,   

ຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ສິື່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກໂດຍໂຄງການ JICA ໃນ

ຄະນະວິສະວະກ າໂຍທາ; ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ 

2023 

KPI 3.2.2 ເພ ື່ມ 
(%) ງົບປະມານ
ສ າລັບເຂົັ້າໃນສາຂາ
ວິທະຍາສາດທ າມະ
ຊາດ 

ການກະກຽມສູດການສະໜ
ອງທຶນການສຶກສາຊັັ້ນສູງ 
ປະກອບດ້ວຍພາກພິເສດທ ື່
ອຸທິດໃຫ້ການລະດົມທຶນ
ສະເພາະສ າລັບນັກສຶກສາ
ໃນສາຂາວິທະຍາສາດທ າ
ມະຊາດ. 

IO 5.4: ປັບປຸງ
ຫ ັກສູດທ ື່
ກູ່ຽວຂ້ອງກັບສະ
ຖາບັນອະຊ ວະສຶກ
ສາເພ ື່ອໃຫ້
ສອດຄູ່ອງກັບ
ຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງແຜນ
ພັດທະນາ
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 ແຜນນະໂຍບາຍສ າລັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການຫັນເປັນສາກົນໃນການສຶກສາຊັັ້ນສູງຂອງລາວ 

 
 

 
 
 
 

 > 25 

ເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມຄັັ້ງທ  9 

KPI 3.2.3 ເພ ື່ມ 
(%) ຂອງນັກສຶກສາ
ທ ື່ລົງທະບຽນຮຽນ
ຂອງນັກສາໃນແຜນ 

 
ການແບູ່ງປັນທຶນໃນແຜນ
ປຸ່ຽນແທນໃຫ້ນັກສຶກສາທ ື່
ລົງທະບຽນຮຽນໃນສາຂາ
ວິທະຍາສາດທ າມະຊາດ 
ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ  

 

IO 5.5: 
ຄຸນະພາບຫ ັກສູດ
ອາຊ ວະສຶກສາໄດ້
ຮັບການປັບປຸງ   
ດ ຂຶັ້ນ 

2025 

KPI 3.3.1 ຈ ານວນ
ການເຜ ຍແຜູ່ກິດຈະກ າ 

3.3 ການຈັດລ າດັບຄວາມ
ສ າຄັນຂອງການຮຽນ-ການ
ສອນ STEM ໃນລະດັບ
ການສຶກສາຊັັ້ນສູງໃນ ສປປ 
ລາວ ເພ ື່ອຕອບສະໜອງ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງກ າລັງ
ແຮງງານ ແລະ ເສດຖະກິດ
ສາກົນ. 

ການຂະຫຍາຍ ແລະ ການ
ເຜ ຍແຜູ່ກິດຈະກ າທ ື່ຈັດຂ ັ້ນ
ຢູຸ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ເພ ື່ອ
ສົົ່ງເສ ມວິຊາຊ ບໃນຂະແໜງ 
STEAM ໃຫ້ແກູ່ນັກສຶກ
ສາໃນອານາຄົດ 

ລະບົບ 

HLO6: ຂະແໜງ 
ການສຶກສາ ແມູ່ນ
ຖ ກຈັດຕັັ້ງ, ຄຸ້ມ
ຄອງ, ຈັດສັນບຸກ
ຄະລາກອນ, 
ຕິດຕາມ ແລະ  
ປະເມ ນຜົນຢຸ່າງ   
ເໝາະສົມໃນທຸກ
ຂັັ້ນ ເພ ື່ອພັດທະນາ
ການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດຢຸ່າງມ 
ປະສິດທິພາບ ແລະ 
ປະສິດທິຜົນຂອງ
ຂະແໜງການສຶກ
ສາໃນຂັັ້ນຕ ໍ່ໄປ 

2024 

330. ການພົວພັນຢຸ່າງມ 
ປະສິດທິພາບກັບຜູ້ໃຫ້ທຶນ
ສາກົນ 

KPI 3.3.2 ຈ ານວນ
ຜູ້ເຂົັ້າຮູ່ວມໃນກອງ
ປະຊຸມດ້ານຂ ໍ້ມູນ
ຂູ່າວສານ 

3.3. ຫ້ອງການພົວພັນ
ຕູ່າງປະເທດ ຕ້ອງມ ການ
ພົວພັນກັບພາກສູ່ວນໃຫ້ທຶນ
ຈາກສາກົນ ທ ື່ສະແດງຄວາມ
ສົນໃຈໃນການສະໜອງທຶນ
ໃຫ້ແກູ່ຂະແໜງວິທະຍາ
ສາດທ າມະຊາດ ແລະ ເຕັກ

ຈັດຫົວຂ ໍ້ກູ່ຽວກັບການສະ
ໜອງທຶນ ແລະ / ຫ   ທຶນ
ການສຶກສາສ າລັບນັກສຶກ
ສາໃນສາຂາ STEM 

ສະຖາບັນ 

IO 5.6: 
ຄຸນະພາບຂອງຄູ
ສອນສະຖາບັນ
ອາຊ ວະສຶກສາ
ປັບປຸງ ໄດ້ຮັບ
ການປັບປຸງດ ຂຶັ້ນ 

ສິື່ງທ້າທາຍ: 
ຄວາມກົດດັນຍ້ອນຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ; ທັກສະຈ າກັດສ າລັບການປະສານ

ງານ; ຂາດແຫ ູ່ງຂ ໍ້ມູນຂູ່າວສານ ແລະການເຂົັ້າເຖິງບັນດາພາກສູ່ວນກູ່ຽວຂ້ອງ; 

ລະດັບພາສາອັງກິດ; ຄວາມສາມາດຈ າກັດສ າລັບການເຈລະຈາ 

 
ຄ າແນະນ າ: 
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ໂນໂລຊ . ນອກຈາກນັັ້ນ, 
ຫ້ອງການພົວພັນຕູ່າງປະເທດ 
ຄວນມ ຊູ່ອງທາງການ
ປະສານງານ ແລະ 
ການຈັດຕັັ້ງທຶນການສຶກສາ
ແລກປຸ່ຽນກັບຕູ່າງປະເທດ 
ແລະ ທຶນແລກປຸ່ຽນສ າລັບ
ນັກສຶກສາການໃຫ້
ບຸລິມະສິດໃນການຮຽນ
ສາຂານ ັ້ 

ວາງການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ບຸກຄະລາກອນທ ື່ມ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ; 

ການສ້າງຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານ: ພາສາອັງກິດ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ 
ທັກສະການເປັນຜູ້ນ າ 

 

 

340. ພັດທະນາ ແລະ 
ດ າເນ ນເວັບໄຊຂອງການ
ສຶກສາຊັັ້ນສູງດ້ວຍການ
ສົົ່ງເສ ມການຄົັ້ນຄວ້າວິໄຈ
ວິທະຍາສາດໂດຍອາຈານ
ພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລ. 

 

KPI 3.4.1 ຈ ານວນ
ການເຂົັ້າຊົມເວັບໄຊ
ຫ ັງຈາກເປີດນ າໃຊ້ 

3.4. ເພ ື່ອກະຕຸ້ນການດຶງດູດ
ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຄວາມ
ສາມາດໃນການແຂູ່ງຂັນເວັບ
ໄຊຜົນງານຂອງນັກຄົັ້ນຄວ້າ
ວິໄຈ ສປປ ລາວ ໃນລະດັບ
ການສຶກສາຊັັ້ນສູງ, 
ຫ້ອງການພົວພັນຕູ່າງປະເທດ 
ຕ້ອງຮັບປະກັນວູ່າເນ ັ້ອໃນ
ເວັບໄຊຕ້ອງເປັນພາສາ
ອັງກິດ ແລະ ເວັບໄຊດັົ່ງກູ່າວ
ຕ້ອງເຊ ື່ອມຕ ໍ່ກັບເວັບໄຊຂອງ
ສະຖາບັນຂອງຕົນ 

ການພັດທະນາເວັບໄຊເພ ື່ອ
ຊຸກຍູ້ການຮູ່ວມມ ຂອງນັກ
ຄົັ້ນຄວາ້ວິໄຈ 

IO 5.7: ສ້າງ
ຄວາມເຂັັ້ມແຂງ
ດ້ານການຮູ່ວມມ 
ລະຫວູ່າງສະຖາບັນ
ອາຊ ວະສຶກສາກັບ
ອົງການຈັດຕັັ້ງ
ພາກລັດ, ເອກະ
ຊົນ ແລະ ອົງ
ການຈັດຕັັ້ງສາກົນ 

ສ ື່ງທ້າທາຍ: 
ບົດບາດຂອງສູນ ICT ຍັງຈ າກັດ, ຍັງບ ໍ່ມ ລະບຽບ - ນິຕິກ າທ ື່ຈະແຈ້ງ; 

ງົບປະມານຍັງຈ າກັດ; ຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານ ICT ຂອງພະນັກງານ, 

ພ ັ້ນຖານໂຄງລູ່າງ, ການບ ລິຫານ ແລະ ການວາງແຜນຍັງຈ າກັດ; ທັກສະທາງ

ດ້ານພາສາອັງກິດ, ເວັບໄຊຂອງການສຶກສາຊັັ້ນສູງ ແລະ ງົບປະມານສ າລັບ
ການພັດທະນາໃນດ້ານນ ັ້ຍັງມ ຂ ໍ້ຈ າກັດ 
 
ຄ າແນະນ າ: 
ປັບປຸງພາລະບົດບາດຂອງສູນ ICT; ຈັດສັນງົບປະມານ; ການຝຶກອົບຮົມຄູ

ໂດຍການສອນແບບນະວັດຕະກ າ; ພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດຂອງ
ພະນັກງານ 
 
ຕົວຢຸ່າງ: 
ພັດທະນາລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຄູຕາມລາຍວິຊາ ພາຍໃຕ້ໂຄງ
ສ້າງຂອງລະບົບການຄຸ້ມຄອງມະຫາວິທະຍາໄລລາວ ເພ ື່ອປັບປຸງທັກສະດ້ານ
ວິຊາການ, ພັດທະນາຊອບແວ, ເວັບໄຊ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ 

ມະຫາວິທະຍາໄລສາມາດເຊ ື່ອມໂຍງເຖິງກັນໄດ້; ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງຂອງ
ລະບົບການເງິນມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະລາດທາງດ້ານການ
ເງິນ; ມະຫາວິທະຍາໄລໄຊເບ  ອາຊຽນ 

2023 
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350. ສ້າງຄວາມ
ເຂັັ້ມແຂງດ້ານວຽກງານ
ປະກັນຄຸນະພາບຂອງການ
ສຶກສາຊັັ້ນສູງ  

 

KPI 3.5.1 ຄຸູ່ມ ຄ າ
ແນະນ າການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດທ ື່ດ ທ ື່ສຸດໃນ
ການປະເມ ນຕົນເອງທ ື່
ມ ຢູຸ່ສ າລັບ
ມະຫາວິທະຍາໄລພາກ
ລັດ 

3.5. ອົງການການຮັບຮອງ 
ແລະ ປະກັນຄຸນະພາບແຫູ່ງ
ຊາດໃນທົົ່ວໂລກພວມຊຸກຍູ້
ການພົວພັນ ແລະ ການ
ຮູ່ວມມ ສາກົນກູ່ຽວກັບ
ບັນຫາດັົ່ງກູ່າວ. ຫ້ອງການ
ພົວພັນຕູ່າງປະເທດ ສາມາດ
ໝູນໃຊ້ຄວາມສົນໃຈສາກົນ
ນ ັ້ໄປສູູ່ຊູ່ອງທາງຄວາມເປັນ
ຊູ່ຽວຊານ, ຊອກທຶນຮອນ 
ແລະ ການເປັນພັນທະມິດ
ກັບສະຖາບັນການສຶກສາຊັັ້ນ
ສູງ ສປປ ລາວ ເພ ື່ອຮັດແໜ້
ນຂອບການປະກັນຄຸນະພາບ
ເບ ັ້ອງຕົັ້ນຂອງຕົນ. ໃນຂອບ
ເຂດດັົ່ງກູ່າວ, ອາຊຽນ ແລະ 
ສະຫະພາບເອ ລົບ ໄດ້ວາງ
ຂອບເຂດດັົ່ງກູ່າວເປັນສິື່ງ
ສ າຄັນທ ື່ສຸດຂອງການສົົ່ງ
ເສ ື່ມວາລະສາກົນຂອງພວກ
ເຂົາ ແລະ ການປັບປຸງຂອບ
ປະກັນຄຸນະພາບສ າລັບການ
ລວມກັນກັບລະບົບການສຶກ
ສາຊັັ້ນສູງອ ື່ນໆໃນທົົ່ວໂລກ. 

ສູນປະກັນຄຸນະພາບການ
ສຶກສາ ແລະ ໜູ່ວຍງານ
ປະກັນຄຸນະພາບຂອງ
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫູ່ງຊາດ 
ສະໜັບສະໜູນບັນດາ
ມະຫາວິທະຍາໄລພາກລັດ 
ໃນການພັດທະນາ ແລະ 
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດທ ື່ດ ທ ື່
ສຸດ ໃນການຈັດການປະ
ເມ ນປະຈ າປີຂອງຕົນເອງ ລະບົບ 

IO 5.8: ການຄຸ້ມ
ຄອງສະຖາບັນ
ອາຊ ວະສຶກສາ ມ 
ຄວາມເຂັັ້ມແຂງ 

ສິື່ງທ້າທາຍ: 
ການປະກັນຄຸນະພາບຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຍັງບ ໍ່ໄດ້ຮັບການບູລະນາການເທົົ່າ
ທ ື່ຄວນ; ຄູູ່ມ ການປະເມ ນຍັງບ ໍ່ພ້ອມສ າລັບຄູ; ຜົນການຄົັ້ນຄວ້າວິໄຈຍັງບ ໍ່

ຖ ກນ າໃຊ້ເຂົັ້າໃນຂະບວນການຮຽນ-ການສອນ; ມາດຕະຖານຫ ັກສູດໃນ 

ການສຶກສາຊັັ້ນສຸງມ ຄວາມແຕກຕູ່າງກັນ; ມາດຕະຖານການປະກັນຄຸນະພາບ

ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກຍັງບ ໍ່ເປັນເອກະພາບກັນໃນແຕູ່ລະມະຫາວິທະຍາໄລ; 
ບ ໍ່ມ ນະໂຍບາຍຂັັ້ນສຸດທ້າຍສ າລັບການປະກັນຄຸນະພາບພາຍໃນ ແລະ     
ພາຍນອກ; ບ ໍ່ມ ສັນຍາ ຫ   ນິຕິກ າທ ື່ສາມາດປັບໃຊ້ໄດ້; ເຄ ື່ອງມ ຍັງຈ າກັດ 

 
ຄ າແນະນ າ: 
ລະບົບຕ້ອງມ ຄວາມຊັດເຈນພຽງພ  ເພ ື່ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ; ການປະເມ ນນັກສຶກສາທ ື່ຮຽນຈົບ; ຄະນະປະເມ ນເຮັດ

ວຽກໂດຍນ າໃຊ້ປຶົ້ມຄູູ່ມ ທ ື່ເຫມາະສມົສ າລັບແຕູ່ລະມະຫາວິທະຍາໄລ;     
ການເຜ ຍແຜູ່ກົດລະບຽບການປະກັນຄຸນະພາບ ແລະ ກົນໄກການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດ; ການຮູ່ວມມ ກັບຄູູ່ຮູ່ວມມ ຈາກຕູ່າງປະເທດ. ການປະຕິບັດນ ັ້ ແມູ່ນ
ພາລະກິດທ ື່ຕ້ອງເຮັດຢຸ່າງຕ ໍ່ເນ ື່ອງ ແລະ ຈ າເປັນຕ້ອງມ ການພັດທະນາໃນ   
ໄລຍະຍາວ 
 
ຕົວຢຸ່າງ: 
ເຄ ອຂູ່າຍມະຫາວິທະຍາໄລອາຊຽນ; ການປະກັນຄຸນະພາບ ແລະ ຂອບການ

ປະກັນຄຸນະພາບແຫູ່ງຊາດ; ການປະກັນຄຸນະພາບການສຶກສາແຫູ່ງຊາດ 
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360. ມາດຕະຖານການ
ສອນຂອງອາຈານສອນ
ໃນລະດັບ
ມະຫາວິທະຍາໄລ ໄດ້ຖ ກ
ພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດ. 

KPI 3.6.1 ບັນລຸ
ການຮັບຮອງ 

ການອ ານວຍຄວາມ
ສະດວກໃນການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດຂອງລະບົບການ
ຄຸ້ມຄອງຄຸນະພາບຂອງການ
ສຶກສາໃນມະຫາວິທະຍາໄລ 

IO 5.10: ການ
ຮຽນ-ການສອນຢູຸ່
ໃນລະດັບ
ມະຫາວິທະຍາໄລ 
ແລະ ການຄົັ້ນຄວ້າ
ວິໄຈໃນຂົງເຂດບູ
ລິມະສິດຂອງແຜນ
ພັດທະນາ

ສິື່ງທ້າທາຍ: 
ຫ້ອງທົດລອງຍັງມ ຈ າກັດ; ລາຍວິຊາທ ື່ສອນ ບ ໍ່ກົງກັບວິຊາສະເພາະທ ື່ຄູຈົບ

ມາ; ຫ ັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ຍັງບ ໍ່ກວ້າງ ແລະ ບ ໍ່ຍ ນຍົງພ ; ການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດອັດຕາສູ່ວນຄູ ຕາມມາດຕະຖານການສຶກສາຊັັ້ນສູງ (1-6-3) ຍັງບ ໍ່
ທັນບັນລຸ 
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ເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມແຫູ່ງຊາດ
ຄັັ້ງທ ື່ 9 ໄດ້ຮັບ
ການປັບປຸງດ ຂຶັ້ນ 

ຄ າແນະນ າ: 
ຕ້ອງມ ນິຕິກ າ; ການຝຶກອົບຮົມ ການແລກປຸ່ຽນກັບຜູ້ມ ສູ່ວນຮູ່ວມພາຍນອກ; 
ພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ 
 
ຕົວຢຸ່າງ: 
ຄູອາຈານທ ື່ມ ລະດັບປະລິນຍາຕ  ແລະ ປະລິນຍາໂທ; ໂຄງການຝຶກອົບຮົມຫ ັກ

ວິຊາຄູໃຫ້ຄູອາຈານ; ຍຸດທະວິທ ການຮຽນ-ການສອນວິຊາຄູ 

ກຸູ່ມໂຮງຮຽນຈຸດສຸມຊັັ້ນ
ມັດທະຍົມຕອນປາຍ ອອກ
ບົດແນະນ າ ໃຫ້
ມະຫາວິທະຍາໄລກູ່ຽວກັບ
ວິທ ການຈັດຕັັ້ງ ແລະ     
ນ າໃຊ້ 

 2023 

370. ອັດຕາການຈ້າງ
ງານທ ື່ສູງຂຶັ້ນ ແລະ ການ
ປັບຄວາມສາມາດໃຫ້ເຂົັ້າ
ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ຕະຫ າດແຮງງານ 

KPI 3.7.1 ບັນລຸ
ການຮັບຮອງ 

ຍຸດທະສາດ 3.6. ຄວາມ
ສາມາດໃນການຈ້າງງານ 
ແລະ ເຊ ື່ອມໂຍງກັບຕະຫ າດ
ແຮງງານ ແມູ່ນເປັນສິື່ງທ້າ
ທາຍຕົັ້ນຕ ສ າລັບລະບົບການ
ສຶກສາຊັັ້ນສູງໃນ ສປປ 
ລາວ. ຫ້ອງການພົວພັນ
ຕູ່າງປະເທດ ຄວນຈະ
ປະກອບສູ່ວນໃນການແກ້ໄຂ
ບັນຫານ ັ້ໂດຍການມ ສູ່ວນ
ຮູ່ວມກັບໂຄງການ ແລະ ຜູ້
ໃຫ້ທຶນສາກົນທ ື່ເຮັດວຽກຢູຸ່
ໃນຂົງເຂດນ ັ້. 

ພັດທະນາໂຄງຮູ່າງລະບຽບ
ການສຶກສາແບບປະສົມ
ປະສານ (ທາງໄກ ແລະ 
ທ້ອງຖິື່ນ) ແລະ ການຮຽນ
ທາງໄກ ເພ ື່ອສະໜອງ
ຫ ັກສູດໃນລະດັບມະຫາ
ວິທະຍາໄລ. 

IO 5.11: 
ມະຫາວິທະຍາໄລ 
ແລະ ໜູ່ວຍງານ
ປະກັນຄຸນະພາບ 
ຕ້ອງໄດ້ດ າເນ ນ
ການປະເມ ນຕົນ
ເອງປະຈ າປີ 

ສິື່ງທ້າທາຍ: 
ນັກສຶກສາທ ຈົບຍັງຂາດທັກສະການແຂູ່ງຂັນ ເພ ື່ອແຂູ່ງຂັນໃນຕະຫ າດແຮງ
ງານ; ທັກສະການສ ື່ສານ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຮູ່ວມມ ຍັງຈ າກັດ; 

ການຮຽນ-ການສອນໃນມະຫາວິທະຍາໄລ ເນັັ້ນທິດສະດ ເກ ນໄປ; ຫ ັກສູດ

ການສຶກສາບ ໍ່ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານ; ການ
ຮູ່ວມມ ກັບພາກເອກະຊົນພ້ອມດ້ວຍຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ ແລະ 
ມະຫາວິທະຍາໄລ ຍັງຈ າກັດ; ບ ໍ່ມ ການສ ບຕ ໍ່ດ າເນ ນການສຶກສາທ ື່ຮຽນຈົບ, 

ຂາດຄວາມຕ ໍ່ເນ ື່ອງໃນການສຶກສາຕິດຕາມນັກສຶກສາຮຽນຈົບ; ຄຸນະພາບ
ການຮຽນ-ການສອນບ ໍ່ພຽງພ  
ຄ າແນະນ າ: 
ການພັດທະນາຫ ັກສູດ ແລະ ອຸປະກອນການຮຽນກັບນາຍຈ້າງ ເພ ື່ອຕອບສະ
ໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງນາຍຈ້າງ; ປັບປຸງຄຸນະພາບການຮຽນ-ການສອນ; 

ດ າເນ ນການສ າຫ ວດຕະຫ າດແຮງງານ; ຊຸກຍູ້ການຮູ່ວມມ ກັບບັນດາ

ສະມາຊິກອາຊຽນ; ການຮູ່ວມມ ສາກົນ ເພ ື່ອການຄົັ້ນຄວ້າວິໄຈຮູ່ວມກັນ 
ຕົວຢຸ່າງ: 
ການຕິດຕາມນັກສຶກສາທ ື່ຮຽນຈົບ ຂອງໂຄງການ SSHEP; ປັບປຸງຫ ັກສູດ
ໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານຫ ັກສູດແຫູ່ງຊາດ ແລະ ຂອບຄຸນວຸດທິແຫູ່ງຊາດ 
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* ບ ໍ່ມ ຂ ໍ້ມູນສ າລັບຫອ້ງການພົວພນັຕູ່າງປະເທດ ມະຫາວິທະຍາໄລວທິະຍາສາດສຸຂະພາບ ເນ ື່ອງຈາກຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ງົບປະມານ 
** ບ ໍ່ມ ຂ ໍ້ມູນສ າລັບຫອ້ງການພົວພັນຕູ່າງປະເທດ ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ເນ ື່ອງຈາກຂາດງົບປະມານ 
*** ບ ໍ່ມ ຂ ໍ້ມູນສ າລັບມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ເນ ື່ອງຈາກຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ງົບປະມານບ ໍ່ພຽງພ  
**** ມະຫາວິທະຍາໄລວທິະຍາສາດສຸຂະພາບ ແມູ່ນຂະແໜງການຢາ ແລະ ຫ ກັສູດຄູູ່ຮູ່ວມງານ, ເງ ື່ອນໄຂການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ເປັນປັດໄຈໜຶື່ງ 
+ ບ ໍ່ມ ຂ ໍ້ມູນສ າລັບຫອ້ງການພົວພນັຕູ່າງປະເທດ ມະຫາວິທະຍາໄລວທິະຍາສາດສຸຂະພາບ ເນ ື່ອງຈາກການສອດແຊກຂອງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ 
++ ບ ໍ່ມ ຂ ໍ້ມູນສ າລບັມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ 
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