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ການປະເມີນຂະແໜງການ (ສະຫລຸບ): ການສຶກສາ 
ແນວທາງຂອງຂະແໜງການ 
 

1. ຜົນການປະຕບິດັງານ, ບັນຫາ ແລະ ໂອກາດຂອງຂະແຫນງການ  
 
1. ລັດຖະບານແຫງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ສປປ ລາວ) ໃຫບູລິມະສິດສງູຕການສຶກສາທ່ີເປັນ
ເງື່ອນໄຂທ່ີຈໍາເປນັທ່ີຕ້ອງມີສໍາລບັການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ການຫຸຼດຜອນຄວາມທຸກຍາກ ເພາະວາການສຶກສາ 
ເປັນເປາໝາຍ ັກຂອງລັດຖະບານໃນການຫຸຼດພ້ົນອອກຈາກສະຖານະປະເທດດ້ອຍພັດທະນາພາຍໃນປີ 2020 1 . ຄວາມພະຍາ 
ຍາມຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຄູຮວມພັດທະນາສາກົນ (IDP) ໄດໃຫ້ການສະໜບັສະໜນູໃນການຂະຫຍາຍໂອກາດເພ່ືອເຂາ 
ເຖິງການສຶກສາໂດຍສະເພາະການສກຶສາຂນປະຖົມ (ປ ໍ 1 – ປ ໍ 5) ທ່ີລັດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນ ໄດສຸມການຊວຍເ ືອ ໃສ. 
ແຕເຖິງແນວໃດກຕາມຄວາມຄບືໜາຂອງຂະແໜງການສຶກສາລະດັບຊ້ັນມັດທະຍົມ (SES) ຍັງຊັກຊ້າຢູ. ການສຶກສາລະດັບ 
ມັດທະຍົມຊງເປນັຂະແໜງການຍອຍປະກອບດວຍການສຶກສາລະດັບມັດທະຍົມຕນ (LSE) ແລະ ການສຶກສາລະດັບມັດທະ 
ຍົມຕອນປາຍ (USE), ຈົນຮອດລະດັບການສກຶສາສູງກວ່າຊ້ັນມັດທະຍົມ (PSE) ທ່ີປະກອບດວຍອາຊີວະສຶກສາ (TVET) 
ແລະຂະແໜງການສຶກສາຊ້ັນສູງ (HES) ຊງເປັນຂະແໜງການຍອຍ. SES ກໃຫເກີດບັນຫາຕິດຂດັ ໂດຍເພາະແມນການ 
ປະເຊີນກບັຄວາມທາທາຍທັງທາງດານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ. ນອກຈາກຄວາມກັງວນົ ເພອຮອງຮັບເອົາຈໍານວນນັກຮຽນ 
ທຮຽນຈົບຊນປະຖົມທ່ີມີາຍຂຶ້ນແລວ ຄຸນນະພາບແລະປະສິດທິພາບ ຈໍາເປນັຕອງໄດຮັບການປັບປຸງ ເພາະວາລະດັບການສກຶ 
ສາລະດັບຊ້ັນມັດທະຍົມ ໄດຂະຫຍາຍໄລຍະຂ້າມຜ່ານມາເປັນລະບົບ 7 ປີ 2  (ເລມຈາກສກົຮຽນປ ີ 2009/2010).  ໂດຍລວມ 
ແລວການສຶກສາລະດັບຊ້ັນມັດທະຍົມແລະຫລັງຊ້ັນມັດທະຍົມ ຕ້ອງເພ່ີມບດົບາດສໍາຄນັທ່ີເປັນໃຈກາງເພ່ີມຂຶ້ນໃນການແກໄ້ຂ
ດ້ານຂດີຄວາມສາມາດຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທເປັນບນັຫາພົວພັນກັນໃນການພັດທະນາປະເທດ ພ້ອມທັງໃຫ້ການສະໜບັ 
ສະໜູນການຫັນປ່ຽນທ່ີເຊ່ືອມໂຍງກັນຈາກ (i) ເສດຖະກດິແບບວາງແຜນມາສູ່ເສດຖະກດິການຕະາດ; (ii) ຈາກເສດຖະກດິພຽງ
ແຕ່ກຸ້ມຕົນເອງ ມາເປັນເສດຖະກິດທ່ີຫັນມາສູ່ການຄາແລະເຊອມໂຍງເຂົ້າໃນເສດຖະກິດໃນເຂດພາກພ້ືນ; ແລະ (iii) ຈາກສງັຄົມ 
ຊົນນະບດົມາເປນັສັງຄົມທ່ີມີລັກສະນະຕົວເມືອງ. 3  ຄວາມບໍພ່ຽງພໍດ້ານຊັບພະຍາກອນຂອງ SES ແລະ PSE (ທະນາຄານພັດ 
ທະນາອາຊີ ເປັນຄູຮ່່ວມພັດທະນາພຽງອົງການດຽວທໃຫການຊວຍເ ືອທ່ີຮອບດ້ານ) ເຮັດໃຫເກີດຊອງວາງດ້ານຄວາມເທ່ົາທຽມ 
ກັນໃນການເຂາເຖິງການສຶກສາ, ຄຸນນະພາບແລະຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະການບໍລິຫານ ແລະດານປະສິດທິພາບໂດຍ
ລວມ. 4 ຊອງວາງດງກາວນ ທໍາລາຍການສງເສີມລະບບົການສຶກສາທ່ີປະກອບສ່ວນໃສກ່ານຫັນໄປສູຄວາມທັນສະໄໝ, ການຂະ 
ຫຍາຍຕົວແບບຮອບດ້ານ, ການຫລຸດຜອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄມົຢ່າງກວ້າງຂວາງ.  
 
 
 
 

                                                 
1  ບົດສັງລວມດງກາວນີ້ແມນອີງການປະເມີນຜົນດານການສຶກສາຂອງ ສປປ ລາວ. ມະນິລາ. (http://serd-lao.adb.org/). 
2  ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ເປັນຜູສະໜັບສະໜູນກະຊວງສຶກສາ ໃນການຂະຫຍາຍ LSE ຈາກ 3 ປີ ເປັນ 4 ປີ, ເຮັດໃຫລະບົບການສຶກສາໃນຊ້ັນປະຖົມ (5 ປີ),  
   LSE (4 ປີ), ແລະ USE (3 ປີ)  ສອດຄອງຕາມມາດຕະຖານການສຶກສາສາກົນ ທ່ີມີການສຶກສາໃນຊ້ັນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ 12 ປີ.  
3 ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ. 2010. ການປະເມີນຕີລາຄາແຜນງານຊວຍເ ືອປະເທດ ສປປ ລາວ. ມະນິລາ.ຍຸດທະສາດພູມມີພາກ ປີ 2020 (ທະນາຄານ 
   ພັດທະນາອາຊີ. 2008. ຍຸດທະສາດ 2020: ໂຄງຮາງຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ, 2008–2020. ມະນີລາ.)  
   ກໍານົດໃຫການສຶກສາເປັນຂະແໜງການບູລິມະສິດ ແລະ ແນໃສ່ເພີ່ມການຊວຍເ ືອສໍາລັບ TVET ແລະ HES.  
4 ເພາະວາ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີຈະສືບຕສຸມໃສ  SES ແລະ PSE (ວັກ. 14), ດງນນການວິເຄາະໃນນຈງເນນໃສຂະແໜງການຍອຍ ດງທກາວມາ.  
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A. ຊອງວາງດ້ານຄວາມເທົ່າທຽມກນັໃນການເຂາເຖິງການສຶກສາ 
 
2. ມັດທະຍົມສກຶສາຕອນຕນ. ຄວາມຄືບໜາເພ່ືອເຮັດໃຫທຸກຄົນໄດຮັ້ບການສກຶສາຂນປະຖົມຢ່າງທວເຖິງ ພອມກນັກບັ 
ອັດຕາການເຂາຮຽນສຸດທິເພ່ີມຂຶນ້ຈາກ 86% ໃນສກົປ ີ 2006/2007 ເປັນ 92.7% ໃນສກົປ ີ 2009/2010 5 ເຮັດໃຫເພ່ີມຄວາມ
ໜັກໜ່ວງແກ່ຂະແໜງການສຶກສາລະດັບມັດທະຍມົຫລາຍຂ້ຶນ. ໃນໄລຍະດ່ັງກ່າວນ ອັດຕາການເຂ້ົາຮຽນທັງໝົດ (GER) ສໍາລບັ 
ການສກຶສາລະດັບມັດທະຍົມຕອນຕນ ໄດເພ່ີມຂນຈາກ 53,3% ເປັນ 60.2%. ຖາທຽບໃສປຜີານມາ ແມນຫລຸດລົງ ເລັກນອຍ 
(ເຖິງວາອັດຕາການເຂົ້າຮຽນທັງໝົດເພ່ີມຂຶນ້າຍກຕາມ) ສາຍເຫດດງກາວ ແມນມາຈາກ ການຂະຫຍາຍການສຶກສາລະດັບມັດ 
ທະຍົມຕອນຕນມາເປັນລະບົບ 4 ປ ີ ໃນສົກປ ີ 2009/2010. ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນລວມທັງໝດົສໍາລບັການສກຶສາລະດັບມັດທະ 
ຍົມຕອນປາຍກ່ໍຍັງຄົງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ, ຈົນມີການຫລດຸລົງເລກັນ້ອຍເຖິງ 33,9% ໃນສົກປ ີ 2009/2010. ຍິ່ງໄປກວານນ, 
ຕົວເລກລວມເພ່ືອປດິຊອງວາງທາງດານພູມສາດ ແລະ ເສດຖະກິດສັງຄົມຫລາຍສົມຄວນ. ອັດຕາເຂົ້າຮຽນລວມໃນການສຶກສາ 
ລະດບັມັດທະຍມົຕອນຕນ ໃນສກົປ ີ2009/2010 ສໍາລບັເດກັຍງິ ແມ່ນ 55.5% ແລະ ໃນການສກຶສາລະດັບມັດທະຍົມຕອນປາຍ 
ແມ່ນ 30,4%  ທຽບກບັອັດຕາເຂົ້າຮຽນໃນການສຶກສາລະດັບມັດທະຍົມຕອນຕນ ຂອງເດກັຊາຍແມ່ນ 64% ແລະ ໃນການສຶກສາ 
ລະດບັມັດທະຍມົຕອນປາຍ ແມ່ນ 37,3%. ຊອງວາງດານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແມ່ນມີສູງາຍໃນເຂດທຸກຍາກຫາງໄກສອກຫລີກ 
ແລະເຂດທ່ີປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍທ່ີ່ເປັນຊົນເຜົ່າສວ່ນນ້ອຍ: ໃນສົກປີຮຽນ 2009/2010, ໃນເມືອງທທຸກຍາກທ່ີສຸດ ອັດຕາການ
ເຂົາ້ຮຽນທັງໝົດໃນລະດບັການສກຶສາມັດທະຍົມຕອນຕນຂອງເດກັຍິງເທາກັບ 44.4% ແລະ ຂອງເດກັຊາຍເທາກັບ 56.1% 
ທຽບກັບເດັກຍິງ 62,4%  ແລະ  ເດັກຊາຍ 69,8% ຢູ່ໃນເມືອງທບທຸກຍາກ. ໃນພນທ່ີດງກາວ (ຄຸນນະພາບການສຶກສາກຕ
ທສຸດ) ອັດຕາການເຂາຮຽນຫຸຼດລົງຢາງສະໝໍ່າສະເໝໃີນລະດບັການສກຶນາທ່ີສູງຂຶ້ນໄປ—ໃນເຈັດຕົວເມືອງຂອງບັນດາແຂວງທທຸກ 
ຍາກທ່ີສຸດ ມີພຽງ ນັກຮຽນ 11%–25% ທຄາດວ່າຈະຮຽນຈົບການສຶກສາຊ້ັນ 11.  ອັດຕາການອອກໂຮງຮຽນແມນສູງ—ໃນສກົປີ 
ຮຽນ 2009/2010 ມີປະມານ 13% ໃນທ່ົວປະເທດ—ແລະໃນພນທໆທຸກຍາກ ແລະເຂດຊົນເຜົ່າອາໃສຢ່ ູ ອັດຕາການອອກ
ໂຮງຮຽນແມນມີສູງກວາ. ບັນຫາການເຂາເຖິງການສຶກສາໃນພນທ່ີດງກາວນ ສວນໜຶ່ງເກີດມາຈາກຄວາມແຕກຕາງຂອງອັດຕາ
ການຮຽນຈົບ ແລະການກະກຽມຄວາມພອມຈາກລະບົບປະຖມົສຶກສາ. ຊອງວາງເຫລົ່ານີຍ້ັງສ່ອງແສງໃຫເຫັນເຖິງປດັໃຈດານ
ຄວາມ ຕອງການພນຖານ ເຊນ: ໄລຍະທາງຫາໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ (ທຽບກັບໂຮງຮຽນປະຖົມ), ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງດ້ານການເງິນ 
ແລະ ການສູນເສຍໂອກາດ, ພາສາ ແລະ ປັດໃຈດານວັນທະນະທໍາອນໆ ແລະ ຄວາມພິການ. ປັດໃຈຫລັກດານການສະໜອງ 
ລວມເຖິງຈໍານວນຫອງຮຽນ ແລະ ໂຮງຮຽນໃນພນທ່ີຫາງໄກຊອກຫລີກຍັງມີຈໍາກດັ, ຂາດແຄນຊັບພະຍາກອນດານການເງິນ ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ບນັຫາຄຸນນະພາບ (ວັກ. 4).  
 
3. ການສຶກສາຫລງັຊ້ັນມັດທະຍົມ. ຕົວເລກທມີຢູ່ສໍາລັບການເຂາຮຽນໃນລະດັບການສຶກສາຫລັງຊ້ັນມັດທະຍົມ ແມນແຕກ
ຕ່າງກັນຢາງຫຼວງາຍ ແຕສະແດງເຖິງຈໍານວນລວມຂອງການເຂາຮຽນທ່ີເພມຂຶ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າຈາກລະດັບທ່ີຕໍ່າ. 6  ໃນສົກປີຮຽນ 
2009/2010 ຄາດວາມີນັກຮຽນປະມານ 51.000 ຄົນໄດຮັບການອບົຮົມໃນຂະແໜງອາຊີວະສຶກສາ ໃນາຍຮູບແບບລວມມີ 
 ັກສດູໃບຢັ້ງຢນືການສຶກສາທ່ີເປັນທາງການ,  ັກສດູໃບປະກາດສະນີຍະບັດ ແລະ  ັກສດູໃບປະກາດສະນີຍະບັດຊນສູງ ແລະ
ການຝກຶອົບຮົມທັກສະນອກໂຮງຮຽນ. 7  ອຸປະສກັຂອງການເຂາເຖິງລວມມີ (i) ຈໍານວນຜູຮຽນຈົບຈາກຂະແໜງການ 
ສຶກສາລະດັບມັດທະະຍົມ ຍັງມີຈໍາກດັ ( ັກສູດອາຊີວະສກຶສາປກົກະຕແິລວແມນຕອງຈົບລະດບັມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ) ສົມທົບກບັ
ການຂາດແຄນ ັກສດູເຊອມຕ, ການເຊ່ືອມຕໍ່ກນັລະຫວ່າງການຝຶກອົບຮົມໃນ ັກສດູຢູ່ໂຮງຮຽນ ແລະ  ັກສດູນອກໂຮງຮຽນ ແລະ 

                                                 
5  ອັດຕາການລົງທະບຽບເຂາຮຽນສໍາລັບເດັກນອຍແມຍິງໃນການສຶກສາຊນປະຖົມສູງເຖິງມີ 91.7% (93.7% ສໍາລັບເດັກຊາຍ) ເຮັດໃຫຊອງວາງດານບົດບາດ   
   ຍິງ-ຊາຍຫລຸດລົງ. 
6  ການຄາດຄະເນ ແມ່ນປົນເປໃນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນຂອງຊ່ອງວ່າງລວມເຖິງການນັບນັກຮຽນທເຂາຮຽນໃນາຍ ັກສູດຊ້ໍາກັນ (ໂດຍສະເພາະໃນ ການສຶກສາຊ້ັນ 
ສູງ), ແລະ ຈໍານວນທ່ີເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວຂອງສະຖາບັນ ແລະ ແຜນງານຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊົນ. ຕວົເລກຈາກຂະແໜງອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ສະຖາບັນການ
ສຶກສາຊ້ັນສູງຂອງລັດ ຊ້ີໃຫເຫັນວ່າເຖິງຈໍານວນນັກຮຽນຍິງທ່ີເຂົ້າຮຽນໃນແຕ່ລະລະດັບ ແມ່ນປະມານ 40%. 

7  ຂະແໜງການອາຊີວະສຶກສາ ປະກອບດວຍສະຖາບັນລັດ 21 ແຫງຢູພາຍໃຕການຄຸ້ມຄອງຂອງ ກະຊວງສຶກສາ, ສະຖາບັນວິຊາຊີບຈໍານວນນອຍຢູພາຍໃຕ   
   ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆຂອງລັດ, ແລະ ສະຖາບັນຝຶກອົບຮົມຂອງເອກະຊົນທມີຈໍານວນເພ່ີມາຍຂ້ຶນ.  
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ກົນໄກເພອຮັບຮອງການຮຽນຮູ້ລວ່ງໜາ ເພ່ືອໃຫ້ມີຄຸນນະວຸດສໍາລັບການເຂາຮຽນ; (ii) ການເຕາໂຮມຂອງບັນດາສະຖາບັນໃນ
ເຂດຕວົເມືອງ ແລະໃນເຂດທ່ີຮ່ັງມີ; (iii) ການຊວຍເ ືອດານການເງິນຕາມຄວາມຕອງການຍັງມີຈໍາກັດ ແລະຊອງວາງໃນ
ການຈັດຕງປະຕບິັດນະໂຍບາຍໃນການຮຽນຮ່ວມກັນ (ຕົວຢາງເຊນ: ສໍາລັບເພດຍງິ, ນັກຮຽນຊົນເຜາ ແລະຄົນພິການ); (iv) ຂາດ
ແຄນຫໍພັກ ແລະສງອໍານວຍຄວາມສະດວກອນໆ; ແລະ (v) ຂາດຄວາມຍືດຍຸນ່ ແລະ ຮູບແບບໃນການສະໜອງ. ສິ່ງນີສ້ະທອນ
ໃຫເຫັນເຖິງບນັຫາທຄາຍຄກືັນ, ການເຂົ້າຮຽນໃນລະດບັການສຶກສາຊ້ັນສູງ ຄາດວາຈະເກີນ 50,000 ແຕປະກອບ ພຽງ 5%–8% 
ຂອງນກັຮຽນໄວອາຍ ຸ ໃນລະດັບວິທະຍາໄລ (ຮອງຮັບຕໍ່າກວາເຄິ່ງໜງຂອງນັກຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍທ່ີຈົບໃໝ), ເຖິງວາຈະ
ມີການຂະຫຍາຍຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຂອງລັດ ແລະການເພມຂຶ້ນຂອງວິທະຍາໄລເອກະຊົນກຕາມ. 8  ເຊອມໂຍງກັບການ
ບໍລິຫານຂະແໜງການຍອຍ (ວກັ 6–7), ບັນຫາສະເພາະໃນລະດັບການສຶກສາຊ້ັນສູງ ລວມມີການກໍານົດເປົ້າໝາຍ “ໂຄຕາ” ທ່ີ
ຜິດພາດ ເພ່ືອຊ່ວຍເຫືຼອນກັຮຽນທ່ີບໍ່ທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດແຄນພະນັກງານທ່ີມີຄຸນນະວຸດ.  
 

B. ຊອງວາງທາງດານຄຸນນະພາບແລະ ຄວາມເໝາະສົມ 
 
4. ການສຶກສາລະດບັມັດທະຍົມຕອນປາຍ. ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນຕໍ່າ ແລະ ອດັຕາການອອກໂຮງຮຽນ ແລະ ຄາງຫອງ ຍັງ
ມີສູງ ເຊິ່ງສ່ວນໜຶ່ງແມ່ນສະທ້ອນເຖິງຊ່ອງວ່າງດານຄຸນນະພາບ. 9 ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສຶກສາລະດັບມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ, 
ຈໍານວນນັກຮຽນທຈົບຊ້ັນປະຖມົທເພມຂຶ້ນຢາງໄວວາ ເປັນອຸປະສກັຕໍ່ຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງການສຶກສາທ່ີມີຄຸນນະ    
ພາບ. ສໍາລັບຂະແໜງການສກຶສາລະດັບມັດທະຍົມທັງໝົດ, ການເບິ່ງແຍງລະບົບການພັດທະນາ ແລະການຝຶກອົບຮົມຄກູອນ 
ແລະ  ັງການບນັຈ ຸແມນມີຄວາມຈໍາເປັນອັນຮີບດວນ ເພ່ືອແກໄ້ຂບັນຫາຊອງວາງ ໂດຍສະເພາະແມນບາງວິຊາ ແລະໃນເຂດທຸກ
ຍາກ.10 ໂດຍທ່ົວໄປແລວ ການເພມການລົງທຶນແມນມີຄວາມຈໍາເປັນເພອໃຫໄດປ້ະໂຫຍດຈາກ (ແລະແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍທ່ີເຊ່ືອມ
ໂຍງກນັ) ການເພມປີຮຽນໃນການສຶກສາລະດັບມັດຖະຍົມຕອນຕົ້ນ ມາເປັນ 4 ປີໃນສົກປ ີ 2009/2010 (ແລະຜົນທ່ີໄດຮັ້ບໃນ
ການເຂົ້າຮຽນທ່ີເພ່ີມຂຶ້ນ)  ກຄກືານແກໄຂປັບປຸງ ັກສູດການຮຽນການສອນຂອງຂະແໜງການສຶກສາລະດັບມັດທະຍົມ. ດັ່ງເປັນ
ສ່ວນໜຶງ່ຂອງການປະຕິຮູບຂະແໜງການສຶກສາລະດັບມັດທະຍມົ ຢາງທ່ົວເຖິງ ກະຊວງສຶກສາທິການ (ໂດຍການສະໜບັສະໜນູ
ຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ) ໄດພັດທະນາ ັກສດູໃໝ, ປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືີຄ ູສໍາລບັການສຶກສາລະດັບມັດຖະຍົມຕອນ
ຕົ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ ແລະ ໄດຈັດອົບຮົມໃຫແກຄູສອນຊນມັດທະຍົມປທໍີາອິດໃນທ່ົວປະເທດ ໂດຍເລມຈາກການຄ່ອຍໆນໍາໃຊ້
ຫລັກສູດຂະແໜງການສຶກສາລະດັບມັດທະຍົມໃໝເປັນແຕ່ລະລຸນ້ເລມຕນຈາກສົກປີ 2010/2011. ການຕດິຕາມ ສະໜບັ 
ສະໜູນແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນທ່ີສດຸ ເພ່ືອຈດັຕງປະຕິບດັການປະຕຮູິບດງກາວໃຫໄດຢາງເຕັມສ່ວນ ແລະເພື ່ອໃຫເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມ
ອາດສາມາດຂອງ ັກສດູໃໝ ທ່ີປອນເຂາໃນການຮຽນ ແລະການຈ້າງງານໄດ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ. ບັນດາບູລມິະສິດ ລວມມີ ການຂະຫຍາຍ 
ແລະສາງຄວາມເຂມແຂງໃຫແກລະບບົ ແລະສະຖາບັນເພອອົບຮົມ ແລະສະໜບັສະໜນູຄສູອນລະດັບຂະແໜງການສກຶສາລະ 
ດັບມັດທະຍົມ ແລະຈັດຕງປະຕບິັດລະບອບການອັນໃໝ່ເພ່ືອສົ່ງເສີມການຈັດສັນຄເູພ່ືອສິດສອນໃນເຂດທ່ີບໍໄ່ດຮັ້ບການບລໍິການ
ດ້ານການສຶກສາ. ເພມການລົງທຶນໃສສ່ິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກແລະອຸປະກອນການຮຽນການສອນ (ນັບຕັ້ງແຕ່ປຶ້ມແບບຮຽນ 
ຈົນເຖິງສິງ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນຫ້ອງທົດລອງ) ແມນມີຄວາມສໍາຄນັໃນການສະໜບັສະໜູນຄນຸນະພາບການສຶກສາໃຫ້ສູງ
ກວ່າເກົ່າ. 
 
5. ການສກຶສາສູງກວ່າຊ້ັນມັດທະຍມົຕອນປາຍ. ຄວາມຕອງຂອງສັງຄົມ ແລະເສດຖະກິດທ່ີຄ່ອຍໆເພ່ີມຂຶ້ນໄດສ້້າງສິ່ງທາ 
ທາຍໃຫແກການສຶກສາສູງກວ່າຊ້ັນມັດທະຍົມ (ແລະລະດັບມັດທະຍົມຕອນປາຍ). ເພອຕອບສະໜອງຄວາມຕອງ ການທ່ີເພ່ີມ

                                                 
8  ສົກປີຮຽນ 2009/2010, ມີມະຫາວິທະຍາໄລສແຫ່ງທ່ີຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງ ກະຊວງສຶກສາ ແລະ ອີກໜງແຫງຢູ່ພາຍໃຕການຄຸ້ມຄອງຂອງກະຊວງ 
    ສາທາລະນະສຸກ 
9  ເບິ່ງວັກ 2 ສໍາລັບອັດຕາການອອກໂຮງຮຽນ. ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການເລອນຊ້ັນທ່ີໄດຮັບການແກໄຂໄດໃນສົກປີ 2009/2010 ຊວຍຫລຸດຜອນອັດຕາການຄາງ 
   ຫອງລົງພຽງເລັກນອຍ: 1.7% ໃນ LSE ແລະ  0.8% ໃນ USE. ແຕນະໂຍບາຍດງກາວກບໄດແກໄຂບັນຫາຕນຕດໍານຄຸນນະພາບ.  
10 ມາດຕະການທົດແທນຊົ່ວຄາວ ເຊ່ັນ ການຍາຍຄູຈາກຊ້ັນປະຖົມໄປສອນຢູຊ້ັນມັດທະຍົມຕອນຕນ ( ື ການນໍາໃຊໂຄງສາງການທົດແທນຊ່ົວຄາວ) ໄດ້ສ້າງຜົນ 
    ກະທົບດ້ານລົບຕໍ່ບັນຫາຄຸນນະພາບ. ພນທີ ່ເຂດຊົນນະບົດາຍແຫງຂາດແຄນຄູສອນທມີຄຸນນະວຸດ ໃນວິຊາວິທະຍາສາດ ແລະ ເລກ  . 
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ຂຶ້ນ ແລະ ເພມການເຊອມຕ ລະຫວາງ ອາຊີວະສຶກສາ, ການສກຶສາຊ້ັນສູງ ແລະການສຶກສາລະດັບມັດທະຍົມຕອນປາຍ; ຫັຼກສດູ, 
ວິທີການແລະການອອກແບບ ັກສູດໂດຍລວມ ຕອງມີຄວາມສອດຄ່ອງກັນເພ່ືອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທ່ີປ່ຽນແປງໃຫ
ໄດ້ດກີວາເກາ. ບັນດາບັນຫາລວມມີ (i) ຄຸນນະພາບທ່ີແຕກໂຕນກັນ ແລະການຄວບຄຸມດ້ານຄຸນນະພາບທ່ີຍັງອ່ອນ, ປະກອບ 
ກັບການເພ່ີມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາຂອງບັນດາສະຖາບັນ ແລະ ັກສດູຕາງໆ; (ii) ການສະໜບັສະໜນູ ດານວິຊາການຍັງບໍ່ພຽງພ ໍ ແລະ 
ບສະໝໍ່າສະເໝ ີ (ຕົວຢາງ: ການອົບຮົມກອນແລະ ັງການບນັຈ)ຸ, ພະນັກງານທ່ີຂາດປະສົບການຕົວຈິງ ໂດຍສະເພາະ ໃນຂະ
ແໜງອາຊີວະສກຶສາ; (iii) ຂາດແຄນ ັກສດູທເປັນເອກະພາບ ແລະການສ້າງຄວາມໄດ້ປຽບດ້ານວິຊາການສະເພາະ; (iv) ສິ່ງຈູງ 
ໃຈທ່ີມີຜົນໃນດ້ານລົບ ເຊ່ິງກະຕຸນໃຫບນັດາສະຖາບັນ ເຄອນຍາຍຊັບພະຍາກອນໄປສູ່ຫລກັສດູ ແລະ ຂະແໜງການສາງ 
ລາຍຮັບ; ແລະ (v) ການຄົງຕົວຂອງສະຖາບັນ ແລະ ການເຊອມຕກັບຕະາດແຮງງານໂດຍລວມແລ້ວຍັງອ່ອນ, ໂດຍສະເພາະ 
ຂະແໜງການທ່ີພ້ົນເດັ່ນ ແລະ ໃນຂົງເຂດທ່ີຕ້ອງການທັກສະ.  
 

C. ຊອງວາງໃນການບໍລິຫານຂະແໜງການສຶກສາ  
 
6. ເງິນທນຶ. ເງນິທຶນທບພຽງພໍເປັນບັນຫາສໍາຄນັໃນຂະແໜງສຶກສາ. ສວນແບງຈາກການຈດັສນັງົບປະມານຂອງລັດ
ໃຫ້ແກການສຶກຫລຸດລົງຈາກ 15% ໃນ 1997 ໜອຍກວາ 12% ໃນສົກປີງບົປະມານ 2005. ເຖິງແມ່ນວາສວນແບງ ດັ່ງກາວ 
ຈະເພມຂຶ້ນເປັນ 15.5% ໃນສກົປີ 2010, ແຕມັນກຍັງຕກວາເປາໝາຍທ່ີລັດຖະບານວາງໄວ້ທ 18%. 11  ບັນຫາທ່ີກ່ຽວຂອ້ງ 
ແມນເອືອ່ຍອີງໃສກ່ານສະໜັບສະໜນູຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ທໃຫ້ທຶນປະມານ 90% ຂອງເງິນລົງທຶນໃນຂະແໜງການສຶກສາໃນ
ມໆນ ທ່ີເນັ້ນໜກັໃສ່ການສຶກສາຊ້ັນປະຖົມ. ສງທກາວມານປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫອັດຕາສວນຂອງຕົ້ນທຶນ ສໍາລັບລາຍຈາຍປະ 
ຈໍາບໍ່ດ ຸ່ນດຽງກັນ (ເກີນອດັຕາສ່ວນ 60:40 ໃນສກົປ ີ2006) ແລະ ຄວາມກົດດັນດ້ານຄວາມອາດສາມາດເພອຕອບສະໜອງລາຍ 
ຈາຍປະຈໍາທ່ີຈໍາເປ ັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ,  ການຊວຍເຫືຼອດານການພັດທະນາ ຢ່າງເປັນທາງການ ທ່ີຈັດສັນໃຫ້ແກ່ຂະແໜງສຶກ 
ສາໄດຫ້ລດຸລົງຢາ່ງຫຼວງຫຼາຍພາຍຫລັງສກົປີງົບປະມານ 2007 ເຊ່ິງອັນນີແ້ມ່ນກົງກນັຂ້າມກບັການເພ່ີມຂຶ້ນຢາ່ງໄວວາຂອງທຶນ
ພາຍໃນປະເທດຕໍກ່ັບຂະແໜງສກຶສາໃນຊຸມປດີັ່ງກ່າວ.12 ໃນຂະນະທມີການຊວຍເຫືຼອເພອເຮັດໃຫການສະໜອງທຶນເພ່ືອດຸນ ດຽງ
ໃຫ້ແກຂ່ະແໜງການສຶກສາຄືນໃໝ,່ ການຫລຸດລົງຂອງການຊວຍເ ືອຂອງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໄດຕັດຮອນຊັບພະຍາກອນທມີໃຫ
ແກ່ການສຶກສາຢ່າງຊັດເຈນ. ສຸດທາຍ ມີຄວາມຈໍາເປັນຕອງໄດເ້ພມເງິນທຶນທບແມນຈາກພາກລັດ ໂດຍສະເພາະສໍາລັບ ການ 
ສຶກສາຫລັງຊ້ັນມັດທະຍົມ—ລວມທັງການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນ ແລະ ການຮ່ວມທຶນຂອງພາກລັດ-ເອກະຊົນ, ກົນໄກເກັບກູ
ຕົ້ນທຶນຄນືທ່ີມີຄວາມເຂມແຂງແລະເໝາະສົມ—ເພື ່ອສະໜບັສະໜູນການຂະຫຍາຍຕົວຢາງຕເນືອ່ງຂອງອາຊີວະສຶກສາ ແລະ 
ການສກຶສາຊ້ັນສູງ ໂດຍປາດສະຈາກການດຶງດູດເອົາຊັບພະຍາກອນ ຈາກການສຶກສາຊນປະຖົມແລະມັດທະຍມົາຍເກີນໄປ.13 
 
7. ການປົກຄອງ. ຊອງວາງຕນຕໍອນໆໃນການບໍລິຫານຂະແໜງການທເຊອມຕກັບບນັຫາ  ການເຂາເຖິງ ແລະຄຸນນະພາບ 
ທ່ີກະທົບຕໍ່ຜນົຮັບຈາກການຮຽນຮູ ແລະ ປະສດິທິພາບທັງພາຍໃນແລະພາຍນອກຂອງຂະແໜງການສຶກສາ. ຊອງວາງາຍອັນ
ແມນໄດຮັບການກາວເຖິງາຍໃນຂະແໜງການສຶກສາລະດັບຊ້ັນມັດທະຍົມ ແລະລະດັບການສຶກສາສູງກວ່າຊ້ັນມັດທະຍົມ 
(ຍອນຄວາມຊັບຊອນຂອງພວກມັນ) ຊອງວາງດງກາວນລວມມີຄວາມຕອງການອັນຮີບດວນເພອຈັດການກັບບນັດາຄວາມທາ
ທາຍຕາງໆ ໃນ (i) ຄວາມສາມາດດານສະຖາບັນ ລວມເຖິງຄວາມຕອງການນໍາໃຊ້ເຫດຜົນຕັດສນິ ໄປຄຽງຄູກັບການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມ
ຄອງ ໂດຍສະເພາະໃນຂະແໜງການສຶກສາລະດັບຊ້ັນມັດທະຍົມ; (ii) ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ຄວາມສາມາດດານເຕັກນິກ 
ແລະ ດານການບໍລິຫານ; (iii) ເສີມສ້າງ ແລະລະບົບຂໍມູ້ນຂ່າວສານທີ່ມີຄວາມສອດຄ່ອງກວ່າເກ່ົາ ເພອສະໜັບສະໜູນປະສິດທິ
ຜົນ ແລະການວາງແຜນ ແລະວາງງົບປະມານທ່ີອີງໃສຄ່ວາມຕ້ອງການເປັນຫລັກ; (iv) ລະບບົສາໍລັບປະເມີນຄູ, ສະຖາບນັ ແລະ
                                                 
11 ການແກໄຂກົດໝາຍການສຶກສາປີ  2007 ໄດຮຽກຮອງໃຫລັດຖະບານ “ໃຫບູລິມະສິດ ແລະ ເພມສວນແບງການຈັດສັນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແກຂະແໜງການ  
    ສຶກສາ ເພອບັນລຸເປາໝາຍ 18% ແລະ ສູງກວາ.” 
12  ລາຍຈາຍປະຈໍາເພມຂຶ້ນສູງາຍ ເກືອບເຖິງ 60% ຂອງງົບປະມານດານການສຶກສາທັງໜົດໃນສົກປີ 2009 
13  ນອກຈາກການພິຈາລະນາດານຄວາມສະເໝພີາບ, ໂດຍທ່ົວໄປແລວ  PSE ແມນໃຫຜົນຕອບແທນຕ່ໍພາກເອກະຊົນສູງ (ເຊ່ັນ ຜົນປະໂຫຍດສະສົມແກ່   
    ບຸກຄົນ) ໃນຂະນະທ່ີການສຶກສາຂັ້ນພ້ືນຖານແມນມີລັກສະນະເປັນສ່ວນລວມາຍກວາ ທ່ີມີການລົ້ນ ແລະ ຜົນຕອບ ແທນຕສັງຄົມຢ່າງຫຼວງາຍ.  
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ຜົນການຮຽນຮູຂອງນັກຮຽນ ແລະການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຢ່າງກວ້າງຂວາງ; ແລະ (v) ເສີມສ້າງການລະດົມຂົນຂວາຍການ
ເຂົ້າຮ່ວມຂອງພາກເອກະຊົນ.  
 

2. ຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງການຂອງລັດຖະບານ 
 
8. ຍຸດທະສາດການປະຕິຮູບລະບບົການສກຶສາແຫງຊາດ 2006–2015 ໄດກໍານົດຍຸດທະສາດລວມສໍາລບັປັບປຸງລະບບົ 
ການສກຶສາ ລວມມີການສົ່ງເສີມການເຂາເຖິງ ແລະ ຄຸນນະພາບ. ເພອປະຕບິັດຍດຸທະສາດດງກາວ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕ ີໄດ
ອະນຸມັດກອບວຽກພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ (ESDF) ໃນ ປ ີ 2009.  ສະທ້ອນເຖິງການປຶກສາຫາລືທ່ີເຂັ້ມແຂງຂອງພາກ
ລັດແລະຄ່ ູຮ່ວມພັດທະນາ, ກອບວຽກພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ສະໜອງກອບວຽກທ່ີເປັນເອກະພາບກັນ ເພ່ືອຊ້ີນໍາຄວາມ
ພະຍາຍາມຮ່ວມກັນຂອງລັດຖະບານ ແລະ  ຄ່ ູຮ່ວມພັດທະນາ ພາຍໃຕສ້າມເສົາ້ ັກ: (i) ຮັບປະກັນການເຂາເຖິງທ່ີເທາທຽມກັນ, 
(ii) ປັບປຸງຄຸນນະພາບແລະເໝາະສົມ ແລະ (iii) ສາງຄວາມເຂມແຂງໃນການປົກຄອງໃຫແກຂະແໜງ ແລະ ການດໍາເນີນງານ
ດ້ານການບໍລິຫານ. ການສຶກສາຍງັຄົງເປັນຂົງເຂດບູລມິະສດິສູງສດຸພາຍໃຕ້ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ ຄັ້ງທ່ີ 7, 
2011–2015 (NSEDP). 14 ໃນຂະນະດຽວກັນ ບັນດາການປະຕິຮູບຂະແໜງການສຶກສາທ່ີຕ້ອງໄດໃ້ຊ້ຄວາມພະຍາຍາມສູງໃນ
ວ່າງບໍດ່ົນມານ ໄດເ້ພ່ີມຄວາມກົດດັນໃຫ້ແກ່ຂີດຄວາມອາດສາມາດຂອງຂະແໜງການສຶກສາ. ດ້ວຍເຫດນັນ້ ການຮວມມືລະ 
ຫວາງລັດຖະບານ ແລະຄ່ ູຮ່ວມພັດທະນາ ຕອງໃຫບູລິມະສດິເພອ (i) ສໍາເລດັ ແລະ ຈັດຕງປະຕບິັດບັນດາການປະຕຮູິບສໍາຄນັໆ 
ທກໍາລັງດໍາເນີນຢູ, ປະເມີນຄືນບັນດາເປາໝາຍ ແລະ ແຜນສະເພາະບາງອັນຕາມຄວາມເໝາະສົມ; (ii) ສງເສີມການປະຕິຮູບທ່ີ
ຈໍາເປັນເພ່ີມເຕີມເພ່ືອບັນລເຸປົ້າໝາຍສໍາຄັນຂອງການປະຕິຮູບທດໍາເນີນຢູ ແລະ (iii) ລົງທຶນໃສກ່ານກໍ່ສ້າງຂດີຄວາມອາດສາມາດ
ຂອງສະຖາບັນແລະຊັບພະຍາກອນມະນຸດທຈໍາເປັນເພ່ືອຈດັຕງປະຕິບັດການປະຕຮູິບແລະແຜນງານຕາງໆຢາງມີປະສດິທິພາບ.  
 

3. ປະສບົການຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີກຽວກັບຂະແໜງການ ແລະແຜນງານຊວຍເ ືອ 
 
9. ນັບແຕປີ 1991 ເປັນຕົ້ນມາທະນາຄານພັດທະນາອາຊີໃຫການຊວຍເ ືອເຈັດໂຄງການໃນຂະແໜງການສຶກສາ. ຈຸດສຸມ 
ຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ແມນຫັນປ່ຽນມາໃສ່ຂະແໜງການສຶກສາລະດັບຊ້ັນມັດທະຍມົ ແລະການສຶກສາຫລັງຊ້ັນມັດ 
ທະຍົມ, ທ່ີເຊ່ິງຄ ູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເປັນເຈົ້າການນໍາພາ, ພອມທັງໃຫ້ການສະໜບັສະໜນູອື່ນໆ ຂອງຄູຮ່່ວມພັດທະນາ ທເນນໜັກ
ໃສການສຶກສາຊນປະຖົມ. ສາມໂຄງການທ່ີກໍາລັງດໍາເນີນການຢູ ໃຫການສະໜັບສະໜນູໂດຍກົງແກການປະຕິຮູບໃນຂະແໜງ
ການສກຶສາລະດັບຊ້ັນມັດທະຍົມ (ໝາຍເຫດທີ 3), ການສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫແກກ່ານສຶກສາຊ້ັນສູງ, ແລະ ເສມີສ້າງການຕອບ
ສະໜອງຂອງລະບົບອາຊີວະສຶກສາຕກບັຄວາມຕອງການຂອງຕະາດແຮງງານ.15 ການສະໜັບສະໜູນໃນການຕດິຕາມ ແກ ່ຂະ
ແໜງການສຶກສາລະດັບມັດທະຍົມ ກໍາລງັໄດ້ຮັບການກະກຽມເພື ່ອຂອໍະນຸມັດໃນປີ 2011. ນອກຈາກນ ການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານ
ວິຊາການຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ  ທ່ີໃຫ້ການສະໜບັສະໜນູໂດຍກົງແກກ່ານພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ. ເຖິງວາ ຈະ
ສັງເກດເຫັນຄວາມຈໍາເປັນເພ່ືອປັບປຸງໃນບາງຂົງເຂດນີ,້  ການປະເມີນແຜນການຊ່ວຍເຫືຼອປະເທດປ ີ 2010  (ໝາຍເຫດ 4) ໄດ້
ຈັດລໍາດບັການປະຕິບດັງານດ້ານການໃຫ້ການຊວຍເ ືອໃນຂະແໜງການສຶກສາຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ວ່າປະສົບຜນົສໍາ

                                                 
14 ການພັດທະນາການສຶກສາແລະຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ປະກອບດວຍເນື້ອໃນໃນພາກສໍາຄັນ ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການພັດ  
    ທະນາສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທໍາ. ແຜນການສຶກສາທເຊ່ືອມໂຍງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແມນສອດຄອງຢາງຕິດແທດກັບສາມ 
    ເສົ້າຄໍ້າຂອງກອບການພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ.  
15 ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ. 2006. ບົດລາຍງານ ແລະຄໍາແນະນໍາຂອງປະທານຄະນະກໍາມະການ: ທຶນກູຢຶນແລະທຶນຊວຍເ ືອລາໃຫແກ ່ສປປ ລາວ ສໍາລັບ 
   ແຜນງານພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາພນຖານ. ມະນິລາ;  ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ. 2009. ບົດລາຍງານ ແລະ ຄໍາແນນໍາຂອງປະທານຄະນະກໍາມະການ:  
   ທຶນກູຢຶມແລະທຶນຊວຍເ ືອລາໃຫແກ່ ສປປ ລາວ ສໍາລັບໂຄງການສາງຄວາມເຂມແຂງໃຫການສຶກສາຊນສູງ. ມະນິລາ; ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.  
   2010. ບົດລາຍງານ ແລະ ຄໍາແນນໍາຂອງປະທານຄະນະກໍາມະການ: ທຶນກູຢຶມ ແລະ ທຶນຊວຍເ ືອລາໃຫແກ່ ສປປ ລາວ ສໍາລັບໂຄງການສາງຄວາມເຂມແຂງ 
  ໃຫແກ່ຂະແໜງອາຊິວະສຶກສາ. ມະນິລາ . 
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ເລັດ ໃນດ້ານການຈດັວາງທ່ີຕັ້ງຍຸດທະສາດ, ຄວາມສອດຄ່ອງກັບບູລມິະສິດແຫງຊາດ,  ປະສດິທິພາບໃນການບັນລຜຸົນໄດຮັບ
ແລະຜະລດິຕະຜົນ ແລະ ການພິຈະລະນາອ່ືນໆ.  
 
10. ຈຸດສຸມທາງດ້ານຍດຸທະສາດ. ລດັຖະບານໄດຮຽກຮອງໃຫທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ຈະສບືຕໍ່ບົດບາດການເປັນຜູນໍາ
ໃນຂະແໜງການສຶກສາລະດັບຊ້ັນມັດຖະຍົມ ແລະສູງກວ່າລະດບັຊ້ັນມັດຖະຍົມ ທ່ີຈະມີຄວາມສໍາຄັນເພ່ີມຂຶນ້ ຍອ້ນການຫັນປ່ຽນ
ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງສປປ ລາວ  (ວັກ. 1) ແລະ ການສະໜບັສະໜູນທ່ີເປັນຈດຸສມຸດານການສຶກສາຊນປະຖົມຂອງ 
ຄູຮ່່ວມພັດທະນາອນໆ. ການຊວຍເ ືອຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ໃນຂະແໜງການສຶກສາຊ້ັນມັດທະຍົມ, ອາຊີວະສຶກສາ 
ແລະການສຶກສາຊ້ັນສູງ ຈະໄດຮັບການຊ້ີນໍາໂດຍ (i) ຄວາມສອດຄອງກັບຍດຸທະສາດແຫ່ງຊາດ; (ii) ສະໜບັສະໜນູຈາກການ
ລົງທຶນຂອງລັດຖະບານ  ແລະ ຄູຮ່່ວມພັດທະນາ ແລະ ເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວກັນໃນການເຂົ້າຮ່ວມທັງໝດົຂອງທະນາຄານພັດ 
ທະນາອາຊີ ໃນການສກຶສາຊ້ັນມັດທະຍົມ, ອາຊີວະສຶກສາ ແລະການສຶກສາຊ້ັນສູງ; ແລະ (iii) ສືບຕໍຈ່າກພ້ືນຖານ ແລະ ບົດຮຽນ
ຈາກໂຄງການແລະແຜນງານທ່ີຜານມາ. ສິ່ງນີ້ ຈະສອດຄອງກບັສາມເສ້ົາ 16  ຫລັກຂອງກອບການພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ 
ແລະ ເນນໜັກໃສຄວາມສະເໝີພາບ, ປະສົມປະສານການປະຕິຮູບແຫງຊາດກັບການລົງທຶນທມີເປາໝາຍທເນນໃສບັນ ດາພນທ່ີ 
ແລະ ກຸມຄົນດອຍໂອກາດ. 17  ຄວາມສະເໝພີາບດານບດົບາດຍິງ-ຊາຍ ແມນບູລມິະສິດທ່ີສໍາຄນັ ແລະ ໂຄງການຕາງໆ ຈະ
ສະໜັບສະໜູນ (i) ຫໍພັກ, ອັດຕາກິນ ແລະ ແຜນການອນໆ ເພອເພມການເຂົ້າຮຽນ ແລະ ການຮຽນຈົບຊ້ັນຂອງນັກຮຽນຍິງ ; (ii) 
 ັກສດູທ່ີມີຄວາມອອນໄຫວຕບົດບາດຍິງ-ຊາຍ; (iii) ແຜນຂະຫຍາຍການຈັດຊ້ື-ຈັດຈ້າງ ແລະ ສບັຊ້ອນຄສູອນເພດຍິງ ແລະ (iv) 
ແຜນງານການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດໄປພອມໆກນັກັບໂຄຕາສໍາລັບຄ ູ ແລະ ຜູ້ບລໍິຫານເພດຍິງ. 18  ນອກຈາກຄວາມສະ
ເໝພີາບ ແລະ ການເຂາເຖິງ (ເສົ້າຄໍ້າທ່ີ 1 ຂອງກອບການພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ) ແລະ ຄຸນນະພາບແລະ
ຄວາມສອດຄ່ອງ (ເສົາ້ຄໍ້າທ່ີ 2 ຂອງກອບການພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ), ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ຈະໃຫການຊວຍເ ືອ
ດານການບໍລິຫານຂະແໜງການໃຫດກີວ່າເກົ່າ (ເສົາ້ຄໍ້າທ່ີ 3 ຂອງກອບການພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ) ລວມທັງການເສມີ
ສາງຄວາມອາດສາມາດດານສະຖາບ ັນ ແລະ ໃຫ້ເປັນລະບົບ ທັງສູນກາງແລະທອງຖນ (ເພອຮັບປະກນັປະສດິທິພາບ ແລະ 
ຄວາມຍືນຍົງຂອງການປະຕິຮູບ) ແລະ ການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫແກ່ການມີສວນຮວມຂອງພາກເອກະຊົນ (ລວມທັງຂະ
ແໜງການທບໍ່ຫວັງຜນົກໍາໄລ) ດວ້ຍການສງເສີມຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະພາບ.  
 
    

                                                 
16 ສິ່ ງເຫລ່ົານີໄ້ດຖ້ກືຈດັເຂ້ົາໃນລາຍງານຂອງຜນົໄດຮ້ບັຂອງຂະແໜງການຂອງປະເທດ ໃນຂອບວຽກຊ້ີວັດຜົນຮັບຂອງຂະແໜງການ (ສຶກສາ, 2012-2016)  
  ໃນຕອນທາຍຂອງເອກະສານຊອນທ ້າຍສະບັບນ. 
17 ໂດຍສະເພາະສໍາລັບຂະແໜງການສຶກສາລະດັບຊ້ັນມັດຖະຍົມ, ສງດງກາວນຕອງລວມເອົາກ່ ຸມຍອຍຈາກ 56 ເມືອງທ່ີດ້ອຍໂອກາດ ເຊ່ິງລັດຖະບານໄດກໍານົດ 
   ໃຫ້ເປັນບູລິມະສິດເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ໃນບ່ອນທ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ອື່ນໆ ກໍາລັງໃຫການສະໜັບສະໜູນການສຶກສາຊນປະຖົມ.  
18 ການເຂົ້າມີສ່ວນຮ່ວມໃນອາຊີວະສຶກສາ ແລະການສຶກສາຊ້ັນສູງ ກໍ່ຈະກໍານົດບູລິມະສິດໃນການກະກຽມແມຍິງເພອຕອບສະໜອງຄວາມຕອງການຂອງຕະາດ 
  ແຮງງານ ແລະ ເພື່ອສົ່ງເສີມການມີສວນຮວມຂອງແມຍິງໃນການຝຶກອົບຮົມ, ການເຂາເຖິງ ແລະ ການຈັດຈາງຂອງຂະແໜງການເອກະຊົນໃນຂົງເຂດໃໝ.  
 



7 

ແຜນວາດບັນຫາຂອງຂະແໜງການສຶກສາ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ICT = ເຕັກໂນໂລຊີດານຂໍ້ມູນຂາວສານແລະໂທລະຄົມ, MIS =ລະບົບຂໍ້ມູນຂາວສານຂອງການບໍລິຫານ, LSE = ການສຶກສາຊນມັດທະຍົມຕອນຕນ, PSE = ການສຶກສາເໜືອຊັ້ນມັດທະຍົມ, SDP = ແຜນງານພັດທະນາຂະແໜງການ,     
SES = ຂະແໜງການສຶກສາຊນມັດທະຍົມ , TVET = ອາຊີວະສຶກສາ. ແງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) 

 
 

ບັນດາກຸ່ມທສັງຄົມບໍ່ໄດ້
ຮັບການຍອມຮັບ       
ປະເຊີນກັບຂໍ້ຈໍາກັດ
ດ້ານໂອກາດ ແລະ ກັບ
ຄວາມທຸກຍາກຊໍ້າເຮື້ອ 

ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບໃນ 
ພນທີ່ແລະກຸມຕາງໆ ທໍາ 
ລາຍການເປັນອັນໜຶ່ງອັນ
ດຽວກັນຂອງສັງຄົມ ແລະ 

ຄວາມກ້າວໜ້າ 

ການຫຼຸດລົງຂອງການສະ
ສົມ

ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ 
ແລະ ການພັດທະນາ
ສັງຄົມຢ່າງກວ້າງຂວາງ 

ນັກຮຽນທີ່ຈົບ ບໄດ້ຮັບການກະ 
ກຽມທີ່ດີເພື່ອສືບຕໍ່ການ
ສຶກສາຂັ້ນຕໍ່ໄປ, ການ

ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ວຽກພາຍຫຼັງ
ຮຽນຈົບ (ເຊັ່ນ ປະສິດທິຜົນ

ພາຍນອກຕໍ່່່າ) 

ການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ຮັດແຄບ, ຈໍາກັດ, 
ແລະ ຂາດການຮຽນຮ່ວມ; ການຫັນ
ເສດຖະກິດໃຫ້ທັນສະໄໝຊ້າ ແລະ ບໍ່
ດ່ ຸນດ່ຽງ; ການເຂົ້າຮ່ວມໃນເສດຖະກິດ

ຂອງໂລກມີຄວາມອ່ອນແອ 

ການປະຕິບັດການປະຕິ 
ຮູບຂະແໜງການສຶກສາ 
ບມີປະສິດທິພາບ; 
ຜິດເປາໝາຍ 

ຄວາມຍືນຍົງ
ດ້ານການລົງທຶນຂອງຂະ
ແໜງການໄດ້ຮັບການຄຸກ

ຄາມ 

ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນຕໍ່ເນື່ອງຍັງຕໍ່າ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເພດຍິງ ແລະ ກ່ ຸມ
ດ້ອຍໂອກາດ (ເຊັ່ນ ຄົນທຸກຍາກຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ, ກຸ່ມຄົນຊົນເຜົ່າ, ແລະ 
ໄວໜ່ ມທີ່ພິການ)  

ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບໃນການຮຽນຮູ້ ກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ຄວາມ
ສາມາດທີ່ຈໍາເປັນ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະສັງຄົມຂອງປະເທດ 

ການເສຍຖມ (ອັດຕາການລາອອກແລະຄາງຫອງທີ່ສູງ) ແລະ ຄວາມບໍ່ມີປະສິດທິພາບ
ອື່ນໆພາຍໃນ ເປັນອຸປະສັກໃນການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນທີ່ຈໍາກັດໃຫ້ແຫ່ລຸບູລິມະສິດ

ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ 

ຊອງວາງທີ່ສືບຕໍ່ເປັນບັນຫາໃນການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຂອງກ່ ຸມຄົນດ້ອຍໂອກາດ (ລວມທັງເດັກຍິງ), ຄຸນນະພາບ ແລະຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງລະບົບ ຍັງຕໍ່າ ດ້ວຍສິ່ງທ້າທາຍສະເພາະໃນການສຶກສາ
ຊັ້ນມັດທະຍົມ ແລະ ການສຶກສາຫລັງຊັ້ນມັດທະຍົມ 

ຂໍ້ຈໍາກັດດານເສດຖະກິດສັງຄົມ:  
 
ຕນທຶນດານການເງິນແລະໂອກາດ 
  
ຊອງວາງດານພາສາແລະວັດທະນະທໍາ  
 
ພແມຂາດການແລະ/ ື ໃຫຄວາມສໍາຄັນຕໍ່າ 
ຕໍ່ການສຶກສາ  
 
ຄວາມກົດດັນຈາກການຂະຫຍາຍຕົວ 
ຂອງພົນລະເມືອງໃນບໍ່ດົນມານີ້ 
 
ບັນທັດຖານຂອງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 
ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຊົນນະບົດ ທທຸກຍາກ 
 
ການຂາດໂພຊະນາການ 
 
ການຂາດການເຂາເຖິງສິນເຊອ  ື 
ທຶນການສຶກສາ 

ຊອງວາງດ້ານຫລັກສູດ:  

ຄ່ອຍໆນໍາໃຊ້ ັກສູດໃໝຂອງ SES (ເລີ່ມ 
ແຕ່ສົກປີ 2009/2010) ຕອງໄດຮັບການ 
ສະໜັບສະໜູນທຕເນອງ. 

ຂໍ້ຈໍາກັດໃນການເຊອມຕແຕ່ເທິງຫາລ່ ຸມ (ປະຖົມ 
ຫາ SES; SES ຫາ PSE ຫາ ການສືບຕຮຽນຮູ້ 
ແລະ ການອົບຮົບ ທຄຽງຄູກັບການເຮັດວຽກ) 

ການນໍາໃຊ້ຄວາມເປັນເອກະລາດຂອງໂຮງຮຽນ 
ແລະ/ ື ສະຖະບັນ ບໍ່ໄດ້ດີ ເພື່ອພັດທະນາອົງ
ປະກອບຂອງຫຼັກສູດ  

 ັກສູດທີ່ອີງໃສຄວາມສາມາດເປັນຫຼັກໃນ PSE 
ຍັງອ່ອນ ແລະ/ຫຼື ຂາດແຄນ, ແລະ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບ
ທັກສະທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບອາຊີບ ແລະ ໂລກຕົວຈງິ 

ບັນຫາດານພາສາ ຂອງຄູ່ມືແນະນໍາ 
(ໂດຍສະເພາະປະຖົມ ແລະ SES)  

ຂາດການສະໜັບສະໜູນເພື່ອປັບປຸງທີ່ມີປະສິດທິ
ຜົນ 

ຊອງວາງໃນການສອນ:  
- ຂາດແຄນຄູທມີຄຸນວຸດທິ 
ໃນເຂດຊົນນະບົດ (ໂດຍ 
ສະເພາະເພດຍິງ) ແລະໃນ 
ສະຖາບັນ PSE   
- ການນໍາໃຊ້ທີ່ບໍ່ສອດຄອງ 
ແລະ ເຂັ້ມງວດເກີນໄປ 
- ຄວາມອ່ອນແອໃນການ 
ອົບຮົມກອນ ແລະ ໃນ 
ລະວາງປະຈໍາການ, 
ການສະໜັບສະໜູນ, 
ກົນໄກການປະເມີນຜົນ 
- ການສະໜັບສະໜູນເພີ່ມ 
ເຕີມດານການສິດສອນ 
ແມນຈໍາເປັນເພື່ອປ່ຽນຈາກ 
ການແນະນໍາໃຫ້ທ່ອງຈໍາ ເປັນ
ຫລັກ 
- ພະນັກງານ TVET 
ຂາດປະສົບການພາກປະຕິບັດ
ຕົວຈິງ 

ຂາດສງອໍານວຍຄວາມສະດວກແລ
ະຊັບພະຍາກອນການຮຽນ:   
- ຫອງຮຽນ (ໂດຍສະເພາະໃນ 
SES) ມີນັກຮຽນາຍເກີນໄປ 
- ຂາດແຄນປມແບບຮຽນ ແລະ 
ອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ 
- ຂາດແຄນຫອງທົດລອງ, ຫ້ອງສະ
ມຸດ ແລະ ກົນຈັກ  
- ວິທີການແບບສະເພາະກິດ ຈົນ
ເຖິງແບບດັ້ງເດີມ ແລະ ທັນສະໄໝ  
(ເຊັ່ນ:  ICT)  ສາງບັນຫາ 
ດານຄຸນນະພາບ, ປະສິດທິພາບ 
ແລະ ຄວາມສະເໝີ ພາບ 
- ການເຊອມໂຍງລະວາງ PSE–

ຂະແໜງການເອກະຊົນ 
 (ເຊນ: ການຝຶກງານ ຖືກນໍາໃຊ້ບໍ່ໄດ້
ດີ) 

ລະບົບຂໍ້ມູນຂາວສານ ແລະ 
ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບທີ່ອອນ:  
ຂໍ້ມູນບໍ່ສອດຄ່ອງກັນ 
ລະບົບຂໍ້ມູນການບໍລິຫານສໍາລັບກາ
ນສຶກສາແລະ 
ຕະາດແຮງງານກະຈດັ ກະຈາຍ  ື 
ບຄົບຖ້ວນ 

ຂາດການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານອາຊີບ 
ຫຼື ການຕິດຕາມຜົນຂອງຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບ
ແລ້ວ 
ນະໂຍບາຍການຄວບຄຸມຄຸນ 
ນະພາບ ແລະກົນໄກຕາງໆ ບໍ່ໄດ້
ຖືກຈັດຕງປະຕິບັດຢ່າງເຕັມ
ສ່ວນໃນທຸກລະດັບ 
ກົດລະບຽບທີ່ອອນແອ ສົມທົບ 
ກັບການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາ 
ຂອງ ັກສູດ ທມີຄຸນນະພາບຕໍ່າ 
ແລະ ແຮງຈູງໃຈດ້ານລົບທ່ີເນັ້ນ
ໃສ່ລາຍຮັບເປັນຫລັກ 

ລະບົບຂໍ້ມູນຂາວສານ ແລະ 
ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບທີ່ອອນ:  
ຂໍ້ມູນບໍ່ສອດຄ່ອງກັນ 
ລະບົບຂໍ້ມູນຂາວສານການບໍລິຫານ
ສໍາລັບການສຶກສາແລະ 
ຕະາດແຮງງານກະຈດັ ກະຈາຍ  ື 
ບຄົບຖ້ວນ. 

ຂາດການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານອາຊີບ 
ຫຼື ການຕິດຕາມຜົນຂອງຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບ
ແລ້ວ 
ນະໂຍບາຍການຄວບຄຸມຄຸນ 
ນະພາບ ແລະກົນໄກຕາງໆ ບໍ່ໄດ້
ຖືກຈັດຕງປະຕິບັດຢ່າງເຕັມ
ສ່ວນໃນທຸກລະດັບ 
ກົດລະບຽບທີ່ອອນແອ ສົມທົບ 
ກັບການຂະຫຍາຍຢ່າງໄວວາ 
ຂອງ ັກສູດທມີຄຸນນະພາບຕໍ່າ 
ແລະ ແຮງຈູງໃຈດ້ານລົບ ທ່ີເນັ້ນ
ໃສ່ລາຍຮັບເປັນຫລັກ 
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ກອບວຽກຜົນໄດຮັບຂອງຂະແໜງການ (ສຶກສາ, 2012–2016) 

ຜົນໄດ້ຮັບຂອງຂະແໜງການ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງຂະແໜງການ ການປະຕິບັດການ ຂອງ ADB 
ຜົນໄດຮັບຈາກການ

ປະກອບສວນຂອງ ADB 
ຕົວຊີ້ວັດ ກັບເປາໝາຍ  
ແລະ ຂໍ ້ມູນພນຖານ 

ຜົນໄດຮັບຈາກການ
ປະກອບສວນ 
ຂອງ ADB 

ຕົວຊີ້ວັດ ກັບເປາໝາຍເພມເຕີມ ການແຊກແຊງທໄດວາງແຜນ ແລະ ທກໍາລັງດໍາ
ເນີນຢູຂອງ ADB 

ຜະລິດຕະຜົນຄາດຫວັງຈາກການເຂົ້າຮ່ວມ
ຂອງ ADB 

ໂຄງລ່າງແລະລະບົບການ
ສຶກສາໄດຮັບການຂະ 
ຫຍາຍ, ປັບປຸງ ແລະ
ບໍລິຫານເປັນຢາງດີ 

GER ໃນ  LSE  
ເພມຈາກ 60.2% ໃນປີ  
2010 ເປັນ 75.0% ແລະ 
ສໍາລັບ USE 
ແມນເພມຂຶ້ນ ຈາກ 34% 
ໃນປີ 2010 ເປັນ 40% 
(75% ພາຍໃນປີ 2020) 
ອັດຕາສ່ວນການເຂົ້າຮຽນ 
ຂອງເພດຍິງໃນ TVET 
ແລະ HES ບັນລຸ 50% 
(ເພມຈາກ 40% ໃນປີ 
2010) 

ຕາໜາງໂຮງຮຽນແລະສິ່ງອໍານ
ວຍຄວາມສະ ດວກຂອງ SES 
ໄດຮັບການປັບປຸງ  
 
ລະບົບໃໝ  ື ລະບົບທີ່ໄດ້ຮັບ
ການປັບປຸງ ສໍາລັບອັດຕາກິນທີ່
ຈໍາເປັນແບບມີເປາໝາຍ ໃນ 
SES ແລະ PSE 
 
 ັກສູດໃໝ່ສໍາລັບ  LSE ແລະ 
USE, ປມແບບຮຽນ ແລະ ຄ່ ູ
ມືຄູ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ 
ແລະ ແຈກຢາຍ ແລະ ຄູໄດ້ຮັບ
ການຝຶກອົບຮົມ 
 
ລະບົບການຝຶກອົບຮົມຄູ ໄດ້ຮັບ
ການປັບປຸງ ເພ່ືອຮອງຮັບ
ລະບົບສຶກສາໃໝ່ແບບຫລັກສູດ 
12 ປີ 
 
ຫຼັກສູດ PSE 
ໄດຮັບການປັບປຸງຢາ່ງເປັນ
ລະບົບ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບ
ຄວາມຈໍາເປັນທີ່ກໍານົດ ໂດຍ
ຜ່ານຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໃໝ່ດ້ານ
ຕະາດແຮງງານ  
 
 
 
 
 

85% ຂອງທ້ອງຖິ່ນ ບັນລຸຕາມກໍານົດ
ໝາຍ ໂດຍມີໂຮງຮຽນມັດທະ 
ຍົມໜງແຫ່ງຕໂຮງຮຽນປະຖົມສີ່ແຫ່ງ 
(ອັດຕາສວນ ເສນຖານຕໍ່າກວາ 1:7 
ທົ່ວປະເທດ). 
 
ນັກຮຽນທີ່ທຸກຍາກ ໄດຮັບອັດຕາກິນ 
ຄິດເປັນ 20% ຂອງ ຈໍານວນນັກຮຽນ 
LSE ແລະ USE (ເພມຂຶ້ນຈາກ 1%) 
ພອມນ ແຜນງານອັດຕາກິນ ສໍາລັບ 
TVET ແລະ HES 
ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາດ້ວຍເຫດແລະ
ຜົນ  
 
ຈັດພິມ ແລະ ແຈກຢາຍປຶ້ມ
ແບບຮຽນໃໝ ສໍາລັບ ຊນມັດທະ 
ຍົມທັງ 7 ຊນໃຫ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ 
ໃນທົ່ວປະ ເທດ ພາຍ ສົກປີຮຽນ 
2016/17 (ເລມຈາກຊນມໍ 1 ໃນສົກ 
ປີຮຽນ 2010/2011)  
 
ຈັດການຝຶກອົບຮົມກັບທີ່ໃຫ້ຄ ູໃຫ້ໄດ້ 
20% ຕປີ (ເພມຂຶ້ນ ຈາກຕໍ່າກວາ 
10%)  
 
ແຜນການໃຫຄະແນນແບບໃໝ ແລະ 
ກົນໄກການ ທຽບຊນ/ຄະແນນ/ວິຊາ 
ໄດຮັບການນໍາສະເໜີ 
ແລະ ຮັບຮອງ 
 
ລະບົບຂໍ້ມູນຂາວສານຕະາດແຮງງາ
ນໃໝໄດຮັບການ ພັດທະນາຂຶ້ນ ແລະ 
ນໍາໃຊ້; ສໍາເລັດການ ຕິດຕາມການ
ສຶກສາຫລັງຮຽນຈົບ ຄັ້ງທໍາອິດ 
 
ການກໍານົດຄ່າໃຊ້

(i) ຂົງເຂດກິດຈະກໍາ ັກ: ສະໜັບສະໜູນທອງຖິ່ນ 
ແລະ ສູນກາງ ເພອການປະຕິຮູບ (20% ຂອງທຶນ)  
 
ພັດທະນາພະນັກງານ (15%)   
 
ວຽກງານກສາງ, ອຸປະກອນ ແລະ 
ອຸປະກອນການສຶກສາ (60%)  
 
ການສະໜັບສະໜູນທີ່ຕັ້ງເປົ້າໝາຍຕາມຄວາມຈໍາ
ເປັນ ທີ່ສະໜອງໃຫ້ແກນັກຮຽນທຸກຍາກ (5%)  
 
(ii) ໂຄງການໃນແຜນ ພ້ອມທັງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂດຍ
ປະມານ:  
ການພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ 
ຊນມັດທະຍົມ SDP ($40.0 ລານ ໃນປີ 2011)  
 
ການພັດທະນາການສຶກສາ ຊນສູງ  SDP ($20.0 
ລານ ໃນປີ 2015; 
ການຊ່ວຍເ ືອດານເຕັກນິກເພື່ອ 
ກະກຽມໂຄງການ ໃນປີ 2014)  
 
ການສາງຄວາມເຂມແຂງໃຫແກ່ໂຄງການທີສອງ
ຂອງ TVET ($20 ລານ ໃນປີ 2016,  ການ 
ຊ່ວຍເ ືອ ດານເຕັກນິກເພອກະ ກຽມໂຄງການ 
ໃນປີ 2015)  
 
ນະໂຍບາຍ ແລະ ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານວິຊາ
ການ ສໍາລັບ ການສະໜັບສະໜູນສິ່ງອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກດ້ານການປະຕິຮູບການສຶກສາ 
($1.5 ລານ ໃນ 2012)  
 
(iii) ໂຄງການທກໍາລັງດໍາເນີນຢູ ການ
ສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ  SDP 
 
 (ທຽບເທົ່າ$21.6 ລານ)  
  
ໂຄງການສາງຄວາມເຂມແຂງດານ 
ການສຶກສາຊນສູງ ($24.8 ລານ)   
 

 ັກສູດໃໝທອ່ອນໄຫວດານບົດ 
ບາດຍິງຊາຍສໍາລັບ SES ທັງ 7 ປີ 
ໄດຖຶກນໍາສະເໜີເປນັແຕລະໄລຍະ 
ພອມກັບການປະຕິຮູບເພີ່ມຂຶ້ນ 
 
ມາດຕະຖານ ັກສູດການສຶກສາ ໃໝແລະ 
ການປະຕິຮູບອນໆໃນ PSE  
ໄດຮັບການອະນຸມັດ   
 
ການສາງຄວາມເຂມແຂງດານສະຖາບັນທກ່
ຽວຂ້ອງໃນຂະແໜງການ ຍອຍ SES ແລະ 
PSE 
 
ພະນັກງານຄູລະດັບສູນກາງແລະ ທອງຖນ 
2,400 ຄົນໄດຮັບການ ຝຶກອົບຮົມ 
ໂດຍໃຫບູລິມະສິດແກ່ ເພດຍິງ 
 
ຄູ  ື ພາກວິຊາ 28,000 ໄດຮັບການ 
ຝຶກອົບຮົມ (ເພດຍິງ 50%)  
 
ສາງ  ຶ ຍົກລະດັບຫອງຮຽນ 600 ຫອງ 
ໂດຍມີການອອກແບບ 
ໃຫອ່ອນໄຫວຕດານບົດບາດຍິງ ຊາຍ 
 
ໂຮງຮຽນ SES ແລະ ສະຖາບັນ PSE 
ໄດຮັບຊຸດອຸປະກອນ ແລະ ວັດຖຸ 
 
ນັກຮຽນ 25,000 ຄົນໄດຮັບປະ 
ໂຫຍດຈາກອັດຕາກິນ (50% 
ເປັນເດັກນອຍແມຍິງ)   
 
ແຜນການ PPP 15 ແຜນໄດຖຶກ 
ສຶກສາທົດລອງໃນ SES ແລະ PSE, 
ລວມທັງແຜນງານດານ 
ທັກສະທເຊັນສັນຍາແລວສອງ ແຜນງານ ໃນ 
TVET (25% ຂອງເພດຍິງມີສວນຮວມ) 



9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ການຈັດສັນຂອງລັດຖະບານບັ
ນລຸ 
18% ຂອງງົບປະມານທັງໝົດ 
(ເພມຈາກ ປະມານ 15.5%), 
ພອມທັງນໍາໃຊ້ຊັບ ພະຍາກອນ 
ຢາງມີປະສິດທິພາບຍິ່ງຂຶ້ນ 
 
ຍຸດທະສາດໃໝ ຫຼືໄດຮັບການ
ທົບທວນໃໝ່, ຄູ່ມືຕາງໆ 
ແລະລະບຽບ ັກການໄດ 
ຮັບການນໍາໃຊ້ 
ເພອເພມທຶນຮອນທີ່ບໍ່ແມ່ນທຶນ
ຈາກພາກລັດ (ເຊັ່ນ: ການຮ່ວມ
ມືລະວ່າງລັດ-ເອກະຊົນ ແລະ 
ການເກັບກູ້ທຶນຄືນ), 
ໂດຍສະເພາະໃນ PSE 

ຈ່າຍຫົວໜວຍຕນທຶນ ໄດຮັບ 
ການນໍາສະເໜີແລະນໍາໃຊ້ໃນການວາ
ງງົບປະມານ ແລະການວາງ 
ແຜນໃນທຸກລະດັບການສຶກສາ 
 
ທົດລອງ ແລະ ນໍາສະເໜ ີການທົດ
ສອບນໍາໃຊ້ທຶນ ຊວຍເ ືອທີ່ຈັດສັນໃຫ້
ໂດຍມີຂໍ້ກໍານົດວ່າຕ້ອງຈ່າຍຕາມ
ຈຸດປະສົງ ສໍາລັບ ມັດທະຍົມຕອນຕນ 
ແລະ ມັດທະຍົມຕອນປາຍທັງໝົດ 
(ຈາກທົດສອບ ການທົດລອງໃຊ້ໃນ
ໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ໃນປີ 2011) 
 
ຢາງນອຍແຜນງານທີ່ເຊັນສັນຍາໃໝ່ 
ໄດ້ຮັບການ ເປິດຕົວໃນ TVET 
(ປະຈຸບັນບໍ່ມີ)  
 
80% ຂອງນັກຮຽນ HES 
ຈາຍຄາຮຽນ (ເພີ່ມຈາກ 50%). 

ໂຄງການສາງຄວາມເຂມແຂງໃຫ TVET ($23 
ລານ) 

GER = ອັດຕາເຂົ້າຮຽນລວມ, HES = ຂະແໜງການສຶກສາຊນສູງ, LMIS = ລະບົບຂໍ້ມູນຂາວສານຕະາດແຮງງານ, LSE = ການສຶກສາຊນມັດທະຍົມຕອນຕນ, PPP = ການຮ່ວມມືລະວ່າງລັດ-ເອກະຊົນ,      
PSE = ການສຶກສາເໜືອຊັ້ນມັດທະຍົມ,  SDP = ແຜນງານພັດທະນາຂະແໜງການ, SES =ຂະແໜງການສຶກສາຊນມັດທະຍົມ, SY = ສົກປີຮຽນ, TA = ການຊວຍເ ືອດານເຕັກນິກ, TVET = ອາຊີວະສຶກສາ, USE = 
ການສຶກສາຊນມັດທະຍົມຕອນປາຍ.  
a ນອກຈາກຈະລະບຸເປັນຢາງອນ, ເພອໃຫສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ ຄັ້ງທເຈັດ, ຕົວຊີ້ວັດກຽວກັບຜົນໄດຮັບແລະຜະລິດຕະຜົນ ສົມທຽບເປາໝາຍປີ 2015 ກັບ ຂມູນພນຖານສົກປີຮຽນ 2009/2010. 




