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ຄາໍນາໍ 
  

 ອງີຕາມທດິທາງນະໂຍບາຍຂອງກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ, ບດົບາດ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງກມົສາ້ງ

ຄູ, ສູນປະກນັຄຸນນະພາບ, ຄະນະສກຶສາສາດ, ສະຖາບນັສາ້ງຄູ ແລະ ວທິະຍາໄລຄູ, ຂໍຕ້ກົລງົຂອງລດັຖະມນົຕ ີ

ວ່າດວ້ຍການອະນຸມດັການພດັທະນາຫຼກັສູດສາ້ງຄູມດັທະຍມົ ສະບບັເລກທ ີ4290/ສສກ/ສຄ/2012, ລງົວນັທ ີ

20/11/2012, ຂໍຕ້ກົລງົຂອງລດັຖະມນົຕວ່ີາດວ້ຍການຮບັຮອງ ແລະ ອະນຸມດັນໍາໃຊຫຼ້ກັສູດສາ້ງຄູລະບບົ/ ສາຍ

ຮຽນຕ່າງໆ ແລະ ຈດຸປະສງົໃນການພດັທະນາຄະນະສກຶສາສາດ, ສະຖາບນັສາ້ງຄູ ແລະ ວທິະຍາໄລຄູໃຫເ້ປັນສູນ

ແຫ່ງການພດັທະນາ ແລະ ສູນແຫ່ງຄວາມເປັນເລດີ ໃນຫຼກັສູດ/ສາຍຮຽນໃດໜຶ່ ງ  ຊຶ່ ງຈະເປັນສະຖາບນັແຫ່ງການ

ຮຽນຮູຕ້ະຫຼອດຊວີດິ, ພອ້ມທງັສະແດງອອກເຖງິຄວາມດເີດັ່ ນດາ້ນການປະຕບິດັວຽກງານວຊິາການຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງໃນ

ຂງົເຂດຂອງການສອນ, ການຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈ, ການພມິເຜຍີແຜ່, ການຜນັຂະຫຍາຍ ແລະ ການເຊື່ ອມໂຍງ, ການຢັງ້ຢືນ

ດາ້ນວຸດທກິານສກຶສາ ແລະ ສະໜອງການກ່ໍສາ້ງຄູທີ່ ດເີດັ່ ນ ເພື່ ອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງ

ແຜນງານການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນ, ປະຖມົສກຶສາ, ມດັທະຍມົສກຶສາ ແລະ ການສກຶສາພເິສດ ໃນການສາ້ງສາ 

ແລະ ພດັທະນາປະເທດຊາດ ຢູ່ ສ.ປ.ປ ລາວ, ດັ່ ງນັນ້, ຄູ່ມສືະບບັນີ ້ ສາ້ງຂຶນ້ເພື່ ອກໍານດົ, ສົ່ ງເສມີ ແລະ ພດັທະນາ

ຄະນະສກຶສາສາດ, ສະຖາບນັສາ້ງຄູ ແລະ ວທິະຍາໄລຄູໃຫກ້າຍເປັນສູນແຫ່ງ ການພດັທະນາ ແລະ ສູນແຫ່ງ

ຄວາມເປັນເລດີ  (CODs and COEs) ສໍາລບັ ການກ່ໍສາ້ງຄູສອນຊັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາ (STEP), ປະຖມົສກຶ

ສາ (PTEP) ແລະ ອະນຸບານສກຶສາ (PSTEP). 

ນະໂອກາດນີ ້ ຂາ້ພະເຈົາ້ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍງັທຸກພາກສ່ວນທີ່ ໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມພດັທະນາສູນແຫ່ງ

ການພດັທະນາ ແລະ ສູນແຫ່ງຄວາມເປັນເລດີ ໃນຄະນະສກຶສາສາດ, ສະຖາບນັສາ້ງຄູ ແລະ ວທິະຍາໄລຄູ ໂດຍສະ

ເພາະແມ່ນຄະນະສກຶສາສາດຈາກມະຫາວທິະຍາໄລ ແລະ ວທິະຍາໄລຄູແຫ່ງຕ່າງໆ, ສູນປະກນັຄຸນນະພາບການ

ສກຶສາ ແລະ ກມົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ທີ່ ໄດໃ້ຫຄໍ້າເຫນັ ແລະ ຂໍສ້ະເໜຕ່ີາງໆ ທີ່ ເປັນປະໂຫຍດໃນການປັບປຸງປຶມ້ຄູ່ມດືັ່ ງ

ກ່າວ. ຜ່ານການນໍາໃຊຄູ່້ມດືັ່ ງກ່າວ, ຫາກເຫນັວ່າມຈີດຸໃດທີ່ ຍງັບ່ໍທນັແທດເໝາະ, ຫວງັຢ່າງຍິ່ ງວ່າຈະໄດຮ້ບັຄໍາ

ແນະນໍາຈາກທ່ານຕາມຄວາມເໝາະສມົ. 

            
                                       ຫວົໜາ້ກມົສາ້ງຄູ 
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I. ຄວາມເປັນມາ ແລະ ເຫດຜນົ  
1. ຄວາມເປັນມາ 

 ຄູ່ມກືານສາ້ງສູນແຫ່ງການພດັທະນາ ແລະ ສູນແຫ່ງຄວາມເປັນເລດີສໍາລບັສະຖາບນັສາ້ງຄູສະບບັນີ ້ ໄດ ້

ສາ້ງ ຂຶນ້ໂດຍຜ່ານການ ຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ປຶກສາຫາລກືນັລະຫວ່າງພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ໂດຍອງີໃສ່ປະສບົ

ການໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຜ່ານມາໃນແຕ່ລະໄລຍະຈນົມາເຖງິປັດຈບຸນັ ແລະ ທ່າອ່ຽງໃນການພດັທະນາວຽກງານ

ດັ່ ງກ່າວໃນພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ. 
ຕົນ້ປີ 2007 ໄດລ້ເິລີ່ ມຄົນ້ຄວາ້ວຽກງານພດັທະນາຄຸນນະພາບພາຍໃນຂອງວທິະຍາໄລຄູ ແລະ ໃນປີ 

2008 ໄດສ້າ້ງຄູ່ມລືະບບົກວດກາ-ຮບັປະກນັຄຸນນະພາບພາຍໃນວທິະຍາໄລຄູ (ສະບບັທໍາອດິ), ຈາກນັນ້ໄດປັ້ບປຸງ

ຄູ່ມດືັ່ ງກ່າວໃນເດອືນພດຶສະພາ 2010 ແລະ ນໍາໃຊຢູ່້ວທິະຍາໄລຄູ 8 ແຫ່ງ ເລີ່ ມແຕ່ສກົຮຽນ 2011-12 ຈນົເຖງິ

ສກົຮຽນ 2013-14. ຕ່ໍຈາກນັນ້, ໃນປີ 2014 ໄດປັ້ບປຸງຄູ່ມດືັ່ ງກ່າວໂດຍເລັ່ ງໃສ່ປັບປຸງກນົໄກດາ້ນການຕດິຕາມ-

ປະເມນີຜນົພາຍໃນຂອງວທິະຍາໄລຄູ, ເພີ່ ມຕວົຊີບ້ອກດາ້ນວຊິາການຫຼາຍຂຶນ້ ແລະ ປັບປຸງເນືອ້ໃນໃຫສ້ອດຄ່ອງ

ກບັສະພາບຕວົຈງິ. 

ນບັແຕ່ປີ 2014 ຫາກາງປີ 2015  ໄດປັ້ບປຸງຄູ່ມດືັ່ ງກ່າວ ໂດຍມຊ່ີຽວຊານຍີ່ ປຸ່ນ, ໂຄງການ SESDP ມາ

ຊ່ວຍປັບມາດຕະຖານຕ່ໍາສຸດຂອງສະຖາບນັການສກຶສາຊັນ້ສູງມາເປັນມາດຕະຖານຕ່ໍາສຸດ ສໍາລບັສາຍສາ້ງຄູ.ຈາກ

ນັນ້ກໍໄດມ້ກີານຈດັຕັງ້ກອງປະຊຸມ ເພື່ ອປັບປຸງຄູ່ມນືີອ້ກີ 2 ຄັງ້ ຊຶ່ ງຄັງ້ຫຼາ້ສຸດ ຈດັຂຶນ້ໃນມືວ້ນັທ ີ23-24/04/2015 

ຊຶ່ ງມຜູີເ້ຂົາ້ຮ່ວມຈາກກມົກ່ຽວຂອ້ງ, ວທິະຍາໄລຄູ ແລະ ຄະນະສກຶສາສາດຂອງມະຫາວທິະຍາໄລ 4 ແຫ່ງ.  

ແນວຄວາມຄດິໃນການປັບປຸງຄັງ້ນີແ້ມ່ນ: 1) ກໍານດົມາດຖະຖານ, ຕວົຊີບ້ອກ ແລະ ເກນຕ່ໍາສຸດຂອງຄະ 

ນະສກຶສາສາດ, ສະຖາບນັສາ້ງຄູ ແລະ ວທິະຍາໄລຄູ ໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັນຕິກໍິາ ແລະ ຄູ່ມທືີ່ ມ ີເປັນຕົນ້ແມ່ນ ມາດ 

ຕະຖານຕ່ໍາສຸດຂອງສະຖາບນັການສກຶສາຊັນ້ສູງ, ການຕດິຕາມ-ປະເມນີຜນົງານຂອງຄູ, ຄຸນສມົບດັ ແລະ ຈນັຍາ

ບນັຄູ, ແຜນບນັຈຸ  -ການນໍາໃຊຄູ້  ທງັໃຫເ້ຊື່ ອມໂຍງກບັພາກພືນ້ ແລະ  -ສາກນົໃນສາຍສາ້ງຄູ  2) ກໍານດົມາດຕະຖານ, 

ຕວົຊີບ້ອກ ແລະ ເກນສະເພາະສໍາລບັການປະຕບິດັຫຼກັສູດສາ້ງຄູ ຊຶ່ ງມ ີ  ຂັນ້ຕອນ 4 ໃນການພດັທະນາຄຸນນະພາບ

ຂອງຄະນະສກຶສາສາດ, ສະຖາບນັສາ້ງຄູ ແລະ ວທິະຍາໄລຄູ, ແນໃສ່ສາ້ງສະຖາບນັໃດໜຶ່ ງໃຫເ້ປັນສູນແຫ່ງການ

ພດັທະນາ ແລະ ສູນແຫ່ງຄວາມເປັນເລດີໃນການກ່ໍສາ້ງຄູສະເພາະສາຍວຊິາໃດໜຶ່ ງໃນຕ່ໍໜາ້.  

  

2.  ເຫດຜນົ 

 ເປັນຫຍງັຈຶ່ ງຕອ້ງມຄູ່ີມກືານສາ້ງສູນແຫ່ງການພດັທະນາ ແລະ ສູນແຫ່ງຄວາມເປັນເລດີສໍາລບັສາຍສາ້ງຄູ?  

ຈດຸປະສງົເພື່ ອເຮດັ ໃຫກ້ານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການສາ້ງສູນແຫ່ງການພດັທະນາ ແລະສູນແຫ່ງຄວາມເປັນເລດີບນັລຸຕາມ

ແຜນການ ແລະ ຂັນ້ຕອນທີ່ ວາງໄວ ້ຊຶ່ ງຄູ່ມດືັ່ ງກ່າວໄດກໍ້ານດົມາດຕະຖານ ແລະ ເກນຕ່າງໆທີ່ ສະໜອງສະພາບທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງກບັຄຸນນະພາບ, ບນັດາກດິຈະກໍາ ແລະ ການລເິລິ່ ມຕ່າງໆ  ເພື່ ອອະທບິາຍກ່ຽວກບັສາຍພວົພນັລະຫວ່າງ 

ວທິກີານດໍາເນນີອນັຫຼາກຫຼາຍກ່ຽວກບັຄຸນນະພາບ ແລະ ເຄື່ ອງມຕ່ືາງໆ. ຄຸນປະໂຫຍດທີ່ ສໍາຄນັຂອງການມຂີອບ

ການຮບັປະກນັຄຸນນະພາບ, ມດີັ່ ງນີ ້1: 

                                                             
1 ປັບປຸງຈາກຄູ່ ມ ືສໍາລບັການກາໍນດົຂອບການຮບັປະກນັຄຸນນະພາບແຫ່ງຊາດ, ພດັທະນາຂຶນ້ໂດຍກຸ່ມຊ່ຽວຊານ ດາ້ນຂອບການປະກນັ

ຄຸນນະພາບແຫ່ງຊາດ, ກຸມພາ 2012, ເຂົາ້ໄດທ້ີ່ ເວບໄຊhttp://unstats.un.org/unsd/dnss/docs-
nqaf/GUIDELINES%208%20Feb%202012.pdf ໃນວນັທ ີ27 ພດຶສະພາ 2014.   
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 ສະໜອງກນົໄກທີ່ ເປັນລະບບົ ເພື່ ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການກໍານດົລກັສະນະສະເພາະຂອງຄຸນນະພາບ 

ແລະ ເພື່ ອກໍານດົຄວາມເປັນໄປໄດໃ້ນທາງປະຕບິດັຕ່ໍການຕດັສນິໃຈແກໄ້ຂບນັຫາ.  ພອ້ມດຽວກນັນັນ້ມນັຈະ

ຊ່ວຍກະຕຸນ້ ແລະ ເພີ່ ມທະວກີານປະສານສມົທບົລະຫວ່າງຜູຮ່້ວມງານນໍາກນັຢູ່ພາຍໃນການຈດັຕັງ້; 

 ເຮດັໃຫຂ້ະບວນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ມຄີວາມໂປ່ງໃສຫຼາຍຂຶນ້ດວ້ຍຄຸນນະພາບ  ແລະ ສາ້ງພາບພດົທີ່ ດໃີຫ ້

ແກ່ໜ່ວຍງານ/ສະຖາບນັ ກໍຄສືາ້ງຄວາມເຊື່ ອຖໃືນການເປັນຜູສ້ະໜອງການກ່ໍສາ້ງຄູທີ່ ມຄຸີນະພາບດ;ີ 

 ສະໜອງພືນ້ຖານໃນການສາ້ງ ແລະ ຮກັສາສະຖຕິແິຫ່ງຄຸນນະພາບໃຫຄ້ງົໄວຢູ່້ພາຍໃນການຈດັຕັງ້ ແລະ ປະ 

ກອບດວ້ຍ ອຸປະກອນ/ເອກະສານອາ້ງອງີທີ່ ເປັນປະໂຫຍດສໍາລບັການຝຶກອບົຮມົ; ຊ່ວຍໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບ 

ແລະ ບໍາລຸງຮກັສາໄວໃ້ຫຍ້າວນານ; ນັນ້ແມ່ນກນົໄກການແລກປ່ຽນທາງດາ້ນຄວາມຄດິກ່ຽວກບັການບໍລຫິານດາ້ນ

ຄຸນນະພາບກບັຜູສ້ະໜອງການກ່ໍສາ້ງຄູ, ອງົການຈດັຕັງ້ລະດບັຊາດ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ລະດບັສາກນົຕ່າງໆ. 

 SEAMEO-RIHED ໄດສໍ້າຫຼວດເບິ່ ງຕວົແບບຂອງການຮບັປະກນັຄຸນນະພາບຂອງບນັດາປະເທດອາ

ຊຽນ ແລະ ໄດສ້ງັເກດເຫນັວ່າ ໃນສະພາບທີ່ ພາກພືນ້ອາຊຽນຈະມກີານເຊື່ ອມສານເຂົາ້ກນັນັນ້, ການຮບັປະກນັຄຸນ

ນະພາບ ເປັນຂໍກະແຈອນັໜຶ່ ງໃນກນົໄກທີ່ ເປັນເອກະພາບກນັ2.  ການທບົທວນດັ່ ງກ່າວ, ອງົການ SEAMEO ໄດ ້

ຊີໃ້ຫເ້ຫນັສອງວທິກີານຫຼກັເພື່ ອຄວາມເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັຄຸນນະພາບ. ຄວາມເຂົາ້ໃຈອນັທໍາອດິແມ່ນ: ໃຫຄ້ວາມໝ

າຍຂອງຊຸດມາດຕະຖານຕ່ໍາສຸດທີ່ ສາມາດນໍາໃຊໄ້ປກ່ອນ; ແນວຄວາມຄດິອນັທສີອງຂອງຄຸນນະພາບແມ່ນຈະສາ້ງ

ໃຫມ້ຄີວາມເປັນເລດີຂຶນ້ມາ ຫຼ ືເຮດັໃຫສູ້ງກ່ວາມາດຕະຖານຂັນ້ຕ່ໍາສຸດ. ເຫນັວ່າຄວາມເຂົາ້ໃຈອນັທີ່ ສອງແມ່ນມີ

ຄຸນປະໂຫຍດຫຼາຍສໍາລບັການສກຶສາຊັນ້ສູງ ລວມທງັການສາ້ງຄູ.  ດັ່ ງນັນ້ ຈ ຶ່ ງຕອ້ງໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ວຽກງານສາ້ງຄູໃຫ ້

ມຄີວາມສອດຄ່ອງ-ເໝາະສມົ, ໃຫດ້ຂີຶນ້, ເພື່ ອເປົາ້ໝາຍການຍກົຄຸນນະພາບໄປສູ່ຄວາມເປັນເລດີ. 

 ດັ່ ງນັນ້, ວຽກງານການຮບັປະກນັຄຸນນະພາບ ຈຶ່ ງໝາຍເຖງິບນັດາວທິກີານ/ຄູ່ມທືີ່ ນໍາໃຊເ້ປັນທາງການ ເພື່ ອ

ສາ້ງຄວາມໝັນ້ໃຈວ່າມຄຸີນນະພາບ. ບນັດາຄູ່ມທືີ່ ນໍາໃຊເ້ປັນທາງການກ່ຽວກບັການຮບັປະກນັຄຸນນະພາບເປັນການ

ເສມີໃສ່ຂັນ້ຕອນສະເພາະ ແລະ ມາດຕະຖານທີ່ ສະຖາບນັຕ່າງ ໄໆດພ້ດັທະນາຂຶນ້ ເພື່ ອຮບັປະກນັຄຸນນະພາບຂອງ

ຜະລດິຕະພນັການສກຶສາຂອງເຂາົເຈ ົາ້3 

SEAMEO-RIHED ຍງັໄດສ້ງັເກດຕື່ ມອກີວ່າ ລະບບົການຮບັປະກນັຄຸນນະພາບແຫ່ງຊາດຂອງ

ປະເທດໃນເອເຊຍຕາເວນັອອກສຽງໃຕນ້ັນ້ ໂດຍທົ່ ວໄປມ ີ3 ຈດຸປະສງົຕົນ້ຕໍ ຄ:ື  
1. ເພື່ ອບໍາລຸງຮກັສາຄຸນນະພາບການສກຶສາຊັນ້ສູງລວມທງັການສາ້ງຄູ, ຊຶ່ ງສອດຄ່ອງກບັຄວາມສນົໃຈຂອງ

ສາທາລະນະ.   

2.  ໃຫພ້ຈິາລະນາການລາຍງານການຕດັສນິໃຈຂອງນກັຮຽນ-ນກັສກຶສາ ແລະ ຜູປົ້ກຄອງ ຜ່ານການແລກປ່ຽນຄໍາ

ຄດິຄໍາເຫນັຕ່າງໆກ່ຽວກບັສະຖານະພາບຂອງມະຫາວທິະຍາໄລ ຫຼ ືສະຖາບນັສາ້ງຄູ/ວທິະຍາໄລຄູ, ແລະ 

3. ເພີ່ ມທະວກີານວດັຜນົ ແລະ ການຮບັປະກນັດາ້ນມາດຕະຖານ4 

ລະບບົການສກຶສາຂອງຊາດທີ່ ເຂັມ້ແຂງ ຍງັສາມາດສະໜບັສະໜນູການເຊື່ ອມຕ່ໍລະຫວ່າງສະຖາ 

                                                             
2 ອງົການ SEAMEO-RIHED, ກນັຍາ 2012. ຄໍານາໍຂອງປຶມ້ “ການຄົນ້ຄວ້າວໄິຈກ່ຽວກບັຮູບແບບການປະກນັຄຸນນະພາບຢູ່ບນັດາປະເທດອາຊຽນ: ໄປ
ສູ່ຂອບການຮບັປະກນັຄຸນນະພາບຢູ່ເອເຊຍຕາເວນັອອກສຽງໃຕ”້ ເຂົາ້ໄດທ້ເີວບໄຊ  http://www.rihed.seameo.org/wp-
content/uploads/2013/FrequentlyRequested/SEAMEO_RIHED_QA_in_SEA_ report_2012.pdf 

3  Ibid. ໜາ້ 14 
4 ຕາມເອກະສານຂອງ SEAMEO-RIHED, ໜາ້ 18. 
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ບນັການສກຶສາຊັນ້ສູງ, ໂດຍສະເພາະຄະນະສກຶສາສາດຈາກມະຫາວທິະຍາໄລ, ສະຖາບນັສາ້ງຄູ ແລະ ວທິະຍາໄລ

ຄູແຫ່ງຕ່າງໆ, ໂດຍການເພີ່ ມການຮບັຮູຊ້ຶ່ ງກນັ ແລະ ກນັ, ໃຫຄ້ວາມສະດວກໃນຂະບວນການໂອນໜ່ວຍກດິການ

ຮຽນລະຫວ່າງກນັ. ລະບບົການສກຶສາແຫ່ງຊາດເຫຼ ົ່ ານີ ້ ສ່ວນຫຼາຍລວມມອີງົການຮບັປະກນັຄຸນນະພາບ, ຂອບ

ວຸດທກິານສກຶສາ, ຂະບວນການຮບັຮອງວທິະຍາຖານະ, ການຕດິຕາມຜນົໄດຮ້ບັ ແລະ ຂະບວນການຮບັປະກນັ

ຄຸນນະພາບ ທງັພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ. 

 APQN ສະເໜວ່ີາ ໄດມ້ກີານຄົນ້ພບົສາມວທິກີານຂອງການຮບັປະກນັຄຸນນະພາບຂັນ້ພືນ້ຖານຢູ່ໃນພາກ

ພືນ້ຄ:ື ການຮບັຮອງວທິະຍາຖານະ, ການວດັຜນົ ແລະ ການກວດສອບຄຸນນະພາບ.  ການຮບັຮອງວທິະຍາຖານະ

ຈະເປັນຕວົແບບທີ່ ຈະຕລີາຄາວ່າສະຖາບນັ ຫຼ ືໂຄງການມຄີວາມເໝາະສມົກບັສະຖານະພາບ ຫຼ ືຢູ່ໃນລະດບັເລີ່ ມ 

ຕົນ້. ການທີ່ ເວົາ້ວ່າ “ ແມ່ນ ” ຫຼ ື“ ບ່ໍ ” ນັນ້ ອາດມຜີນົກະທບົຕ່ໍການຮບັຮູສ້ະຖາບນັນັນ້ວ່າ ເປັນສະຖາບນັການສກຶ

ສາຊັນ້ສູງ (ຄະນະສກຶສາສາດ, ສະຖາບນັສາ້ງຄູ ແລະ ວທິະຍາໄລຄູ) ຫຼ ືມຄີວາມສາມາດຮບັເອາົເງນິທນຶໃນລະດບັ

ຂອງລດັຖະບານໄດ.້ ວທິກີານວດັຜນົແມ່ນການວໄິຈຜນົໄດຮ້ບັ. ຈດຸພເິສດຂອງຜນົໄດຮ້ບັຈາກການວດັຜນົແມ່ນ

ການຈດັອນັດບັ, ຈະແມ່ນຜນົທີ່ ເປັນຕວົເລກ, ເປັນຂໍຄ້ວາມ ຫຼ ືເປັນການພນັລະນາກ່ໍໍຕາມ. ສຸດທາ້ຍ, ການກວດ

ສອບດາ້ນວຊິາການແມ່ນໄດສຸ້ມໃສ່ຂະບວນການທີ່ ສະຖາບນັການສກຶສາຊັນ້ສູງ ຫຼ ືສະຖາບນັສາ້ງຄູ/ວທິະຍາໄລຄູ

ນໍາໃຊ ້ເພື່ ອຕດິຕາມມາດຕະຖານດາ້ນວຊິາການຂອງເຂາົເຈ ົາ້. 

 

II. ຂອບການຮບັປະກນັຄຸນນະພາບແຫ່ງຊາດ ສໍາລບັການສກຶສາຢູ່ລາວ 
 ສ.ປ.ປ ລາວ ໄດສ້າ້ງຕັງ້ສູນມາດຕະຖານທາງການສກຶສາ ແລະ ຮບັປະກນັຄຸນນະພາບ (ESQAC) ໃນປີ 

2008  ຕາມຂໍຕ້ກົລງົຂອງລດັຖະມນົຕ,ີ ໃຫເ້ປັນອງົການຂອງລດັຖະບານຢູ່ໃນຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງກມົການ

ສກຶສາຊັນ້ສູງ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ.  ESQAC ມຖີານະເປັນອງົການໜຶ່ ງທີ່ ຮບັປະກນັຄຸນນະພາບ 

ແລະ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບການພດັທະນາ ນະໂຍບາຍຮບັປະກນັຄຸນນະພາບ ແລະ ລະບບົຮບັປະກນັຄຸນນະພາບ 

ສໍາລບັທຸກສາຍການສກຶສາໃນທົ່ ວປະເທດ. ອງົການດັ່ ງກ່າວ ຍງັຕອ້ງພດັທະນາມາດຕະຖານການສກຶສາແຫ່ງຊາດ

ໃນທຸກລະດບັ, ສາ້ງເຄື່ ອງມສໍືາລບັການວດັຜນົຄຸນນະພາບ, ລະບຽບການ ແລະ ກໍານດົລະບບົການຮບັຮອງວທິະ 

ຍະຖານະຂອງຊາດ. 

 ໃນບນັດາຂັນ້ຕອນທີ່ ສູນໄດປ້ະຕບິດັມານັນ້, ໄດລ້ວມເອາົການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການອອກນະໂຍ

ບາຍ ຊຶ່ ງ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາໄດປ້ະກາດນໍາໃຊ ້ໂດຍກໍານດົວ່າ ມະຫາວທິະຍາໄລຈະຕອ້ງຈດັຕັງ້

ໜ່ວຍງານຮບັປະກນັຄຸນນະພາບຂຶນ້ຄູ່ກນັທງັຢູ່ໃນລະດບັຫອ້ງການຂອງມະຫາວທິະຍາໄລ  ແລະ ຢູ່ໃນຄະນະ

ຕ່າງໆ, ເມື່ ອຈດັຕັງ້ຂຶນ້ແລວ້ ຈະຕອ້ງເຮດັໜາ້ທີ່ ດໍາເນນີການປະເມນີຜນົຕນົເອງ ແລະ ສາ້ງລະບຽບການດໍາເນນີງານ 

ແລະ ສະໜບັສະໜນູການປະເມນີຜນົຈາກພາຍນອກ, ຫຼງັຈາກນັນ້ ໃນປີ 2013 ກ່ໍໄດມ້ຂໍີຕ້ກົລງົຂອງລດັຖະມນົຕ ີ

ສະບບັເລກທ ີ2608 ກ່ຽວກບັມາດຕະຖານຕ່ໍາສຸດຂອງສະຖາບນັການສກຶສາຊັນ້ສູງ. 

 ໃນເດອືນ ພດຶສະພາ ປີ 2010, ສູນຮບັປະກນັຄຸນນະພາບໄດກ້ຽມແຜນຍຸດທະສາດການຮບັປະກນັຄຸນ

ນະພາບການສກຶສາ (EdQUASP) ສໍາລບັປີ 2011-2020 ຊຶ່ ງມຈີດຸປະສງົເພື່ ອຕອບສະໜອງຕ່ໍກບັສິ່ ງທາ້ທາຍ

ຕ່າງໆ ທີ່ ໄດອ້ະທບິາຍດັ່ ງຕ່ໍໄປນີ ້: 

 ຄຸນນະພາບການສກຶສາຍງັຕ່ໍາ  ຍງັບ່ໍສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການຂອງສງັຄມົ ແລະ ຕະຫຼາດແຮງ
ງານໄດ ້ແລະ ຍງັມມີາດຕະຖານຕ່ໍາເມື່ ອທຽບກບັມາດຕະຖານສາກນົ. ການລບົລາ້ງຄວາມບ່ໍຮູໜ້ງັສຍືງັດໍາເນນີໄປ
ຕາມທ່າອ່ຽງສະໄໝນຍິມົ, ຄຸນນະພາບຍງັບ່ໍສູງ  ແລະ ຍງັຂາດລະບຽບການທີ່ ຈໍາເປັນເພື່ ອການຍອມຮບັ ແລະ ການ
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ໂອນຈາກການສກຶສານອກລະບບົໄປເປັນການສກຶສາໃນລະບບົ. ການສກຶສາພາກເອກະຊນົຍງັຂາດການບໍລຫິານ
ຈດັການທີ່ ມກີານເຊື່ ອມຕ່ໍຢ່າງແໜນ້ໜາ, ເປັນລະບຽບ ແລະ ເຂັມ້ງວດ.5 

ແຜນຍຸດທະສາດການຮບັປະກນັຄຸນນະພາບການສກຶສາ/EdQUASP ຍງັໄດກ່້າວຕື່ ມວ່າ ລະບບົຮບັປະ 

ກນັຄຸນນະ  ພາບ ມກີນົໄກສໍາລບັການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົຄຸນນະພາບການສກຶສາ ແຕ່ຍງັບ່ໍທນັໄດຮ້ບັຄວາມ

ໄວວ້າງໃຈຢ່າງເຕມັສ່ວນ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກ່ໍຍງັບ່ໍທນັເຮດັໄດຢ່້າງຄບົຊຸດ. ຍງັມຄີວາມຕອ້ງການມາດຕະ 

ຖານຄຸນນະພາບທົ່ ວໄປຢູ່ໃນແຕ່ລະລະດບັເພື່ ອເປັນຈດຸມາດຕະຖານອາ້ງອງີໃນການຜນັຂະຫຍາຍໃນຂອບເຂດທົ່ ວ

ປະເທດ. ໃນປັດຈບຸນັ, ການລເິລີ່ ມປະຕບິດັທີ່ ຄູ່ຂະໜານກນັຢູ່ນັນ້ ໃນທີ່ ສຸດ ກ່ໍຈະໂຮມເຂົາ້ກນັເປັນຂອບການຊ່ວຍ

ເຫຼອືດາ້ນຄຸນນະພາບແຫ່ງຊາດ. 

ເນືອ້ໃນຂອງແຜນຍຸດທະສາດການຮບັປະກນັຄຸນນະພາບການສກຶສາ/EdQUASP ທີ່ ມຢູ່ີໃນປັດຈບຸນັ  

ອາດສງັລວມຕາມແຜນພູມຂາ້ງລຸ່ມນີ ້  ຢູ່ໃນຮູບທ ີ1. 

 

  

ຮູບທ ີ1:  ເນືອ້ໃນແຜນຍຸດທະສາດການຮບັປະກນັຄຸນນະພາບການສກຶສາ/EdQUASP ໃນສະບບັເດອືນພດຶສະພາ ປີ 2010 6 

 
  

 ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາໄດພ້ດັທະນາ ແລະ ອອກແຜນການ, ປຶມ້ຄູ່ມ,ື ມາດຕະຖານ ເປັນຈໍາ

ນວນຫຼາຍ ກ່ຽວກບັວຽກງານສາ້ງຄູ, ການປະເມນີຜນົຄູ, ການບນັຈຄູຸ ແລະ ການຮບັປະກນັຄຸນນະພາບ. ໃນບນັດາ

ແຜນການ, ປຶມ້ຄູ່ມ,ື ມາດຕະຖານ ແລະ ເອກະສານແນະນໍາດັ່ ງກ່າວ, ລວມມເີອກະສານ ດັ່ ງຕ່ໍໄປນີ ້: 

1. ຄູ່ມແືນະນໍາການສາ້ງແຜນການບນັຈ ຸແລະ ການນໍາໃຊຄູ້ປະຈໍາປີ, ເດອືນທນັວາ 2013 

2. ຄູ່ມກືານຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົງານຂອງຄູ (TPME), ເດອືນທນັວາ 2013 

3. ມາດຕະຖານຕ່ໍາສຸດຂອງສະຖາບນັການສກຶສາຊັນ້ສູງ, ເດອືນກໍລະກດົ 2013 

                                                             
5 ມາດຕາ 1.2 ແຜນຍຸດທະສາດການຮບັປະກນັຄຸນນະພາບການສກຶສາ ສໍາລບັໄລຍະ 2011-2020 (ພດຶສະພາ 2010) 
 

ແຜນຍຸດທະສາດ

ການຮບັປະກນັຄຸນ

ນະພາບການສກຶສາ 

ປັບປຸງການສອບເສງັ, 

ປະເມນີຜນົການຮຽນ & 
ການແຂ່ງຂນັດາ້ນການ

ສກຶສາໃຫດ້ຂີຶນ້ 

ພດັທະນາລະບບົຮບັປະກນັຄຸນ

ນະພາບ ສາໍລບັຊັນ້ອະນບຸານ 

ແລະ ຊັນ້ປະຖມົສກຶສາ 

ພດັທະນາລະບບົຮບັປະກນັຄຸນ

ນະພາບ ສາໍລບັອາຊວີະສກຶສາ 

ພດັທະນາລະບບົ

ຮບັປະກນັຄນູນະ 

ພາບ ສາໍລບັການ

ສກຶສາຊັນ້ສູງ 
ພດັທະນາລະບບົຮບັປະກນັ

ຄຸນນະພາບ ສາໍລບັການສາ້ງຄ ູ

ພດັທະນາລະບບົຮບັປະກນັຄຸນ

ນະພາບ ສາໍລບັການສກຶສາ     

ນອກໂຮງຮຽນ 

ພດັທະນາຂອບວຸດທິ

ການສກຶສາ/ວທິະຍາ

ຖານະແຫ່ງຊາດ 
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4. ຄູ່ມຮືບັປະກນັຄຸນນະພາບພາຍໃນສະຖາບນັສາ້ງຄູ (ກມົສາ້ງຄູ), ເດອືນພດຶສະພາ 2010 

5. ຄູ່ມປືະເມນີຜນົຄຸນນະພາບພາຍໃນສະຖາບນັສາ້ງຄູ (ກມົສາ້ງຄູ), ສະບບັດດັແກ ້(ກໍລະກດົ 2013 ແລະ ເມສາ 

2014) 

     ມາດຕະຖານ, ເອກະສານແນະນໍາ, ແຜນການ ແລະ ປຶມ້ຄູ່ມ ືໄດຖ້ກືສງັລວມເປັນພາບຂາ້ງລຸ່ມນີ ້: 
 

 
ແຜນພູມຂາ້ງເທງິ ແມ່ນການສະເໜຂີອບການຮບັປະກນັຄຸນນະພາບສໍາລບັວຽກງານສາ້ງຄູ (NQAF-TE) 

ຊຶ່ ງໄດຮ້ວບຮວມເຂົາ້ກນັ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັນະໂຍບາຍ, ມາດຕະຖານ, ເຄື່ ອງມ ືແລະ ຂັນ້ຕອນການປະຕບິດັທີ່

ຖກືນໍາໃຊເ້ພື່ ອຮບັປະກນັຄຸນນະພາບການສກຶສາໃນລະບບົຜູໃ້ຫບໍ້ລກິານທາງດາ້ນການສກຶສາ. ມນັຍງັຊ່ວຍຕື່ ມ

ເຕມັຊ່ອງຫວ່າງຢູ່ໃນຂະບວນ ການຮບັປະກນັຄຸນນະພາບ ເພື່ ອໃຫເ້ກດີຄວາມໝັນ້ໃຈວ່າ ການຈດັຕັງ້ພາກລດັ 

ແລະ ບຸກຄນົ ໄດລ້ງົທນຶໃສ່ດາ້ນເວລາ ແລະ ດາ້ນການເງນິສໍາລບັການສກຶສາທີ່ ມຄຸີນນະພາບ ແລະ ການຝຶກອບົ 

ຮມົ. ນອກນັນ້ ມນັຍງັເປັນການສະໜອງຄວາມສອດຄ່ອງ ກນັລະຫວ່າງການລເິລີ່ ມຕ່າງໆໃນວຽກງານສາ້ງຄູ ທງັ

ຄວາມສາມາດຂອງຄູ 

ຄວາມສາມາດຕ່ໍາສຸດຂອງຄູ  

0 

(ຄາດຫວງັ) ລະດບັ 4 ສໍາລບັ

ຄູ/ຜູບໍ້ລຫິານໂຮງຮຽນ (ກມົ
ຈດັຕັງ້ ແລະ ພະນກັງານ) 

ກໍ່ ສາ້ງຄູ 

ການແຕ່ງຕັງ້/ການບນັຈ ຸຕາມແຜນການບນັຈຸ

ແລະ ການບນັຈນໍຸາໃຊຄູ້ປະຈາໍປີ (ກມົຈດັຕັງ້ & 

ພະນກັງານ) 

ມາດຕະຖານຕ່ໍາ

ສຸດ ສໍາລບັການ

ສກຶສາຊັນ້ສູງ 

(ກມົການສກຶສາ 

ຊັນ້ສູງ) 

 

ຄວາມສາມາດຂອງຄູ 

ໄດຮ້ບັການປັບປຸງດຂີຶນ້  

 ຕ່ໍເນ ື່ ອງ  
     ການບໍາລຸງຄູປະຈາໍການ 

ຮູບທ ີ2. ມາດຕະຖານໃນປັດຈບຸນັ, ເອກະສານແນະນໍາ, ແຜນການ ແລະ ປຶ ້ ມຄູ່ມ ືທີ່ ກ່ຽວພນັກບັການບນັຈຄູຸ,  

ການແຕ່ງຕັງ້, ການຕດິຕາມ, ການປະເມນີຜນົ ແລະ ການຮບັປະກນັຄຸນນະພາບ 

ຄູ່ມກືານຮບັ 

ປະກນັຄຸນນະ  

ພາບ (ກມົສາ້ງຄູ) 

ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົງານຂອງຄູ 

ປະສບົການຂອງຄູ 

20 
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ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກຂອງໂຄງການພດັທະນາຊັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາ (SESDP). 
 

III. ຂອບການຮບັປະກນັຄຸນນະພາບຂອງວຽກງານສາ້ງຄູ ຢູ່ ສ.ປ.ປ ລາວ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ປະຕບິດັຕາມຂອບ 

ການຮບັປະກນັຄຸນ

ນະພາບທີ່ ຍນືຍງົ ແລະ 

ປັບປຸງດາ້ນວຊິາການ 

ແລະ ກດິຈະກາໍການ

ສກຶສາໃນຄະນະສກຶສາ

ສາດ, ສະຖາບນັສາ້ງຄ ູ

ແລະ ວທິະຍາໄລຄໃູຫ ້

ດຂີຶນ້. 

 

  

 

 
 

 

 

ເຄື່ ອງມ ືເຊັ່ ນລາຍການກວດສອບມາດຕະຖານ ແລະ ເກນການປະເມນີ/RUBRICS ຂອງຕວົຊີບ້ອກທີ່ ຈະ

ຖກືນໍາໃຊ ້ເປັນເຄື່ ອງມທືົ່ ວໄປ ສໍາລບັການປະເມນີຜນົການຮບັປະກນັຄຸນນະພາບພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ,  ຈະ

ຊ່ວຍຂອບການຮບັປະກນັຄຸນນະພາບນີໄ້ດເ້ປັນຢ່າງດ.ີ 

 

 

 

 

 

 

 ດໍາເນນີຂະບວນການຮບັເຂົາ້ຮຽນ 

 ສາ້ງຫຼກັສູດທີ່ ແທດເໝາະ 

 ອອກປະກາສະນຍີະບດັ 

 ເຜຍີແຜ່ຂໍມູ້ນຕ່າງໆ 

 ດໍາເນນີການສອບເສງັ ແລະ ການ

ປະເມນີຜນົຕນົເອງ  

ມາດຕະຖານເພື່ ອສາ້ງຕັງ້/ດໍາເນນີວຽກ

ງານຂອງຄະນະສກຶສາສາດ, ສະຖາບນັ

ສາ້ງຄູ ແລະ ວທິະຍາໄລຄູ   
 ກໍານດົມາດຕະຖານຕ່ໍາສຸດ ແລະ ວາງເປົ ້ າໝາຍ 

ແລະ ໜາ້ວຽກທີ່ ຕອ້ງການຂອງສະຖາບນັ ດວ້ຍ

ລະບຽບຫຼກັການຕ່າງໆ. 

ລະບບົການຮບັປະກນັຄຸນນະພາບ 

ແລະ ການກາໍນດົວທິະຍາຖານະ 
 ຊຶ່ ງແມ່ນກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາເປັນຜູ ້

ດໍາເນນີງານ, ວທິະຍາຖານະຕອ້ງໃຫໄ້ດຕ້າມ

ມາດຕະຖານ ແລະ ຕອ້ງເປັນການຍກົສູງຄຸນ

ນະພາບດາ້ນວຊິາການ ແລະ ຊຸກຍູບ້ນັດາກດິຈະ

ກໍາການສກຶສາຮຽນຮູ.້ 

 
ຮບັປະກນັວ່າສະຖາບນັຕ່າງໆ ຈະສບືຕ່ໍ 

ຮບັປະກນັຄຸນນະພາບພາຍໃນ ຄຽງຄູ່ກບັການ

ນບັຖຫຼືກັການແຫ່ງຄວາມເປັນເອກະລາດ 
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IV. ອງົປະກອບຂອງການຮບັປະກນັຄຸນນະພາບ 

ແນວຄວາມຄດິ ແລະ ການປະຕບິດັຂອງການຮບັປະກນັຄຸນນະພາບ ລວມມສີອງອງົປະກອບ

ຄື7: 

1. ການຮບັປະກນັຄຸນນະພາບພາຍໃນ ໝາຍເຖງິການປະຕບິດັຢູ່ພາຍໃນຄະນະສກຶສາສາດ, ສະຖາບນັ

ສາ້ງຄູ ແລະ ວທິະຍາໄລຄູເອງ ໃນຮູບແບບຂອງການຕດິຕາມ ກວດກາ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງ

ສະຖາບນັການສກຶສາຊັນ້ສູງ.  

2. ການຮບັປະກນັຄຸນນະພາບພາຍນອກ ແມ່ນກນົໄກການຮບັປະກນັຄຸນນະພາບຂອງສະຖາບນັການ

ສກຶສາຊັນ້ສູງ ແລະ ແຜນງານຕ່າງໆ ຊຶ່ ງດໍາເນນີລະຫວ່າງຄະນະສກຶສາສາດ, ສະຖາບນັສາ້ງຄູ ແລະ 

ວທິະຍາໄລຄູດວ້ຍກນັ ຫຼ ືດໍາເນນີໂດຍອງົກອນຈາກພາຍນອກ. 

   ດັ່ ງນັນ້, ໃນຂະນະທີ່ ການອອກແບບຂະບວນການຮບັປະກນັຄຸນນະພາບພາຍໃນ ແມ່ນເພື່ ອຜນົສໍາ

ເລດັຕາມມາດຕະຖານທີ່ ກໍານດົໄວ,້ ຂະບວນການຮບັປະກນັຄຸນນະພາບພາຍນອກ ກ່ໍຈະເນັນ້ໜກັຫຼາຍ

ກ່ຽວກບັການຕດິຕາມກວດກາ, ວ່າຄະນະສກຶສາສາດ (ມະຫາວທິະຍາໄລ), ສະຖາບນັສາ້ງຄູ ແລະ ວທິະ 

ຍາໄລຄູແຫ່ງຕ່າງໆ ຈະບນັລຸຕາມມາດຕະຖານທີ່ ກໍານດົໄວຫຼ້ບ່ໍື. ເພື່ ອຄວາມສະດວກ ແລະ ເຮດັໃຫຂໍ້ ້ 

ຄວາມສັນ້ລງົ, ຕ່ໍຈາກນີໃ້ນບາງກໍລະນ ີຈະນໍາໃຊຄໍ້າສບັ “ສະຖາບນັ” ແທນ “ຄະນະສກຶສາສາດ, ສະຖາບນັ

ສາ້ງຄູ ແລະ ວທິະຍາໄລຄູ”. 

 

1. ການຮບັປະກນັຄຸນນະພາບພາຍໃນ. 

1.1 ຄະນະກໍາມະການປະເມນີຜນົພາຍໃນ: 

- ຄະນະບໍດຄີະນະສກຶສາສາດ/ອະທກິານບໍດສີະຖາບນັສາ້ງຄູ/ຜູອໍ້ານວຍການວທິະຍາໄລຄູເປັນປະທານ  

  ແລະ ເປັນຜູນໍ້າພາປະຕບິດັ 

- ຮອງຄະນະບໍດຄີະນະສກຶສາສາດ/ຮອງອະທກິານບໍດສີະຖາບນັສາ້ງຄູ/ຮອງຜູອໍ້ານວຍການວທິະຍາໄລຄູ    

  (ຜູທ້ີ່ ຮບັຜດິຊອບການວດັຜນົ-ປະເມນີຜນົ) ເປັນຮອງປະທານ 

-  ຫວົໜາ້ຫອ້ງການການວດັຜນົ-ປະເມນີຜນົ ເປັນກໍາມະການ 

- ພະນກັງານຈາກຫອ້ງການການວດັຜນົ-ປະເມນີຜນົ ເປັນເລຂານຸການ 

  ພະນກັງານທີ່ ຈະໄດຮ້ບັການຄດັເລອືກເປັນສະມາຊກິເພີ່ ມຕື່ ມ, ແມ່ນອງີຕາມຄວາມຕອ້ງການຕວົຈງິ,    

  ຈາກບນັດາ   ພາກສ່ວນ ດັ່ ງຕ່ໍໄປນີ ້:   

- ຜູຕ້າງໜາ້ຂອງສະພາວຊິາການ ແລະ ສະພາບໍລຫິານຂອງສະຖາບນັ 

- ຜູຕ້າງໜາ້ຝ່າຍບໍລຫິານ/ວຊິາການ 

- ຜູຕ້າງໜາ້ຄູສອນ 

- ຜູຕ້າງໜາ້ຂອງອງົການຈດັຕັງ້ມະຫາຊນົ 

                                                             
7 Harvey, L (ມງັກອນ 2011). ປະມວນຄໍາສບັ ການວເິຄາະດາ້ນຄຸນນະພາບ, ຍກົຂຶນ້ໃນເອກະສານຂອງ SEAMEO -RIHED ໜາ້ 17. 
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- ຜູຕ້າງໜາ້ຈາກຫອ້ງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

- ຜູຕ້າງໜາ້ນກັຮຽນ/ນກັສກຶສາສະຖາບນັ 

 

1.2 ຫນາ້ທີ່ ຂອງຄະນະກໍາມະການປະເມນີຜນົພາຍໃນ 

- ກະກຽມແຜນການປະຈໍາປີ ແລະ ງບົປະມານ ເພື່ ອດໍາເນນີການປະເມນີ 

- ດໍາເນນີການເກບັກໍາ ແລະ ບໍລຫິານຂໍມ້ນູ, ວເິຄາະຂໍມູ້ນ ແລະ ການລາຍງານ 

- ສກຶສາຂໍມູ້ນທີ່ ພະແນກປະເມນີຜນົກມົສາ້ງຄູ ແລະ ບນັດາພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງສະໜອງໃຫ ້

- ກະກຽມຫຼກັຖານ (ປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ) ຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງຄະນະກໍາມະການປະເມນີ  

  ຜນົ. 

- ກະກຽມບດົລາຍງານ ຊຶ່ ງປະກອບມກີານສງັລວມຫຍໍກ້ານປະເມນີຜນົຄຸນນະພາບພາຍໃນ ລວມທງັຂໍ ້

  ມູນຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ສົ່ ງໃຫກ້ມົສາ້ງຄູ. 

ກມົສາ້ງຄູ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຈະລງົກວດກາການປະຕບິດັຕວົຈງິ (ທງັໝດົ ຫຼ ືແບບສຸ່ມຕວົຢ່າງ) ເພື່ ອຍັງ້

ຢືນການລາຍງານຂອງຄະນະສກຶສາສາດ, ສະຖາບນັສາ້ງຄູ ແລະ ວທິະຍາໄລຄູ. 

ຄວາມຖີ່ ຂອງການປະເມນີຜນົພາຍໃນ ຈະມໜີຶ່ ງຄັງ້ຕ່ໍສກົຮຽນ ໃນຕອນທາ້ຍພາກຮຽນທ ີ2. 

 

2. ການຮບັປະກນັຄຸນນະພາບພາຍນອກ 

1.1 ຄະນະກໍາມະການປະເມນີຜນົພາຍນອກ: 

- ຫວົໜາ້ກມົ ຫຼ ືຮອງຫວົໜາ້ກມົສາ້ງຄູ ເປັນປະທານ 

 - ຫວົໜາ້ ຫຼ ືຮອງຫວົໜາ້ພະແນກປະເມນີຜນົ ກມົສາ້ງຄູ ເປັນຫວົໜາ້ຄະນະປະເມນີຜນົ 

 - ຜູຕ້າງໜາ້ພະແນກທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງພາຍໃນກມົສາ້ງຄູ 

 - ຜູຕ້າງໜາ້ກມົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງພາຍໃນກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ (ຖາ້ເຫນັວ່າເໝາະສມົ) 

 - ຜູຕ້າງໜາ້ຂອງພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາແຂວງ (PESS) 

 - ນກັປະເມນີຜນົຈາກສະຖາບນັແຫ່ງອື່ ນ (ຖາ້ເຫນັວ່າເໝາະສມົ)  

 - ຜູຕ້າງໜາ້ຈາກສູນມາດຕະຖານ ແລະ ຮບັປະກນັຄຸນນະພາບການສກຶສາ (ESQAC) 

2.2 ຫນາ້ທີ່ ຂອງຄະນະກໍາມະການປະເມນີຜນົພາຍນອກ 

- ປະສານສມົທບົກບັສະຖາບນັ ໃນການກະກຽມການເຮດັວຽກປະເມນີຜນົຂອງເຂາົເຈ ົາ້  

- ມາດຕະຖານ ແລະ ຕວົຊີບ້ອກ, ຕາຕະລາງເວລາ  ແລະ ບນັຊລີາຍຊື່ ສະມາຊກິຂອງຄະນະກໍາມະການ

ປະເມນີຜນົ        ຈາກກມົສາ້ງຄູ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

- ປະສານສມົທບົກບັສະຖາບນັ ໃນການກະກຽມການເຮດັວຽກປະເມນີຜນົຂອງເຂາົເຈ ົາ້ - ມາດຕະຖານ 

ແລະ ຕວົຊີບ້ອກ, ຕາຕະລາງເວລາ  ແລະ ບນັຊລີາຍຊື່ ສະມາຊກິຂອງຄະນະກໍາມະການປະເມນີຜນົຈາກ

ກມົສາ້ງຄູ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 
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- ເປີດກອງປະຊຸມຮ່ວມກບັຜູຕ້າງໜາ້ຂອງພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຂອງສະຖາບນັ ເພື່ ອຊີແ້ຈງ ແລະ ໃຫ ້

ເຫດຜນົກ່ຽວກບັບາງຂໍສ້ງັເກດທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັສະຖາບນັ 

- ກະກຽມ ແລະ ສົ່ ງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົ ໃຫສ້ະຖາບນັ, ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ 

ລດັຖະມນົຕກີະຊວງກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ 

 

ຮູບທ ີ4. ການຮບັປະກນັຄຸນນະພາບໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ8 

 
 

 

V. ຂັນ້ຕອນໃນການຮບັປະກນັຄຸນນະພາບພາຍໃນ 
ຂັນ້ຕອນໃນຂະບວນການການຮບັປະກນັຄຸນນະພາບຈະດໍາເນນີການດັ່ ງຕ່ໍໄປນີ ້: 9 
ຄະນະປະເມນີ

ຜນົ 
   ກ່ອນການປະເມນີຜນົ  

        ພາຍໃນ 

ໄລຍະປະເມນີຜນົຢູ່ສະຖາບນັ (2- 

3 ວນັ) 

ຫຼງັການປະເມນີຜນົພາຍໃນ ແລະ 

ກ່ອນການປະເມນີພາຍນອກ 
ຄະນະກາໍມະ

ການປະເມນີຜນົ

ພາຍໃນ 

 

 

 ປະຖມົມເິທດ ພະແນກປະ

ເມນີຜນົ ແລະ ສະມາຊກິ

ຄະນະກາໍມະການປະເມນີຜນົ

ພາຍໃນ ກ່ຽວກບັ

ມາດຕະຖານການຮບັປະກນັ

ຄຸນນະພາບ ແລະ ຕວົຊີບ້ອກ

ທີ່ ຈະນໍາໃຊ ້ 
 ວາງແຜນຕາຕະລາງເວລາ 

ແລະ ງບົປະມານ ສໍາລບັການ

ປະຕບິດັກດິຈະກາໍຕ່າງໆ 

ສໍາລບັການປະເມນີຜນົພາຍ

ໃນ 

 ສົ່ ງໜງັສແືຈງ້ການໄປຫາສະຖາ

ບນັເພື່ ອສະເໜຕີາຕະລາງການ
ປະເມນີຜນົພາຍໃນ 

 ມອບໝາຍວຽກກະກຽມໃຫ ້

 ທບົທວນຄນືຂໍມູ້ນທີ່ ສງັລວມ ແລະ

ສະເໜໂີດຍພະແນກປະເມນີຜນົ 

ໂດຍອງີໃສ່ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບ 

ແລະ ຕວົຊີບ້ອກທີ່ ໄດກ້າໍນດົ 

 ພຈິາລະນາຄນືກ່ຽວກບັການສງັເກດ

ເບືອ້ງຕົນ້ ແລະ ຂອບເຂດການປະ

ເມນີເພື່ ອຄວາມກະຈ່າງແຈງ້ 
 ສນົທະນາກບັຄະນະບໍລຫິານ, ຄູ

ສອນ, ພະນກັງານບໍລຫິານ ແລະ 

ອງົການຈດັຕັງ້ຂອງນກັຮຽນ-ນກັສກຶ

ສາ  

 ຍ່າງເລາະເບິ່ ງອາຄານຫອ້ງຮຽນ 

ແລະ ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ

ຕ່າງໆອອ້ມຂາ້ງສະຖາບນັ 
 ຕື່ ມຂໍມູ້ນໃສ່ໃນຖນັຄະແນນໃຫມ້ີ

ຄວາມສອດຄ່ອງກບັຕວົຊີບ້ອກຂອງ

 ສົ່ ງບດົສະຫຼຸ ບລາຍງານສຸດທາ້ຍໃຫ ້

ຄະນະກາໍມະການປະເມນີຜນົພາຍ

ນອກ 

 ກະກຽມທຸກເອກະສານທີ່ ມ ີຕາມ

ທີ່ ຄະນະກາໍມະການປະເມນີຜນົ

ພາຍນອກຕອ້ງການ 

 ປັບປຸງ ຫຼ ືດດັແກບ້ດົລາຍງານເທົ່ າ
ທີ່ ຈາໍເປັນ 

 ນໍາສະເໜບີດົລາຍງານສງັລວມຫຍໍ ້

ການປະເມນີຜນົພາຍໃນ ແລະ 

ສະເໜໃີຫຄ້ະນະກາໍມະການປະ

ເມນີຜນົພາຍນອກພຈິາລະນາ 

 ສະໜບັສະໜນູຄະນະກາໍມະການ

ປະເມນີຜນົພາຍນອກ; ເຂົາ້ຮ່ວມ
ໃນຂະບວນການປະເມນີຜນົ ບນົ

ພືນ້ຖານການຕກົລງົຕາມພາລະ

                                                             
8 ສູນປະກນັຄຸນນະພາບ, “ສະພາບການຮບັປະກນັຄຸນນະພາບໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ, (ບໍ່ ມວີນັທ)ີ 
9 ຄດັຈາກປຶ ້ ມຄູ່ ມກືານຮບັປະກນັຄຸນນະພາບ ສໍາລບັສະຖາບນັສາ້ງຄູ, ສະບບັດດັແກ ້3, ເມສາ 2014  

Quality Assurance in Lao PDR

Quality 
System 
Setting

Internal 
Quality 
Assurance

External 
Quality 
Assurance

ການຈດັຕັງ້ລະບບົ 

ຄູນນະພາບ 

ການຮບັປະກນັຄຸນ

ນະພາບພາຍໃນ 

ການຮບັປະກນັຄຸນ
ນະພາບພາຍນອກ 
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ຄະນະປະເມນີ

ຜນົ 
   ກ່ອນການປະເມນີຜນົ  

        ພາຍໃນ 

ໄລຍະປະເມນີຜນົຢູ່ສະຖາບນັ (2- 

3 ວນັ) 

ຫຼງັການປະເມນີຜນົພາຍໃນ ແລະ 

ກ່ອນການປະເມນີພາຍນອກ 
ພະນກັງານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ລວມ

ທງັຕາຕະລາງເຮດັວຽກ/ເວລາ 

 ຮບັ ແລະ ຮວບຮວມຂໍມູ້ນ

ການປະເມນີຜນົ ແລະ
ເອກະສານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຈາກ

ພະແນກປະເມນີຜນົ    

 ຮວບຮວມຂໍມູ້ນທງັໝດົ ແລະ 

ເອກະສານທີ່ ຈາໍເປັນເກບັມຽ້ນ 

ໄວໃ້ນແຟມ້ ຫຼ ືຕູເ້ອກະສານ 

ຂອງຄະນະກາໍມະການເພື່ ອ

ທບົທວນຄນື 
 

ການໃຫຄ້ະແນນໃນຕາຕະລາງ 

 ສງັລວມຄະແນນຂອງຄະນະກາໍມະ

ການທຸກຄນົ ແລະ ຕກົລງົກ່ຽວກບັ

ການຄົນ້ພບົຕົນ້ຕ ໍແລະ ຂໍສ້ະເໜີ
ແນະຕ່າງໆ 

 ຂຽນຮ່າງບດົລາຍງານການປະເມນີ

ຜນົພາຍໃນ ໂດຍອງີໃສ່ຄວາມເຫນັ

ສ່ວນຫຼາຍທີ່ ໄດຕ້ກົລງົກ່ຽວກບັການ

ລວມຄະແນນ, ສິ່ ງທີ່ ຄົນ້ພບົ ແລະ 

ຂໍສ້ະເໜແີນະຕ່າງໆ 

 ສະເໜໂີດຍຫຍໍຮ່້າງເອກະສານກ່ຽວ
ກບັ ສິ່ ງທີ່ ຄົນ້ພບົ ແລະ ຂໍສ້ະເໜີ

ແນະຕ່າງໆໃຫຄ້ະນະບໍລຫິານສະຖາ

ບນັຊາບ ເພື່ ອປະກອບຄາໍເຫນັ ແລະ 

ໃຫຄ້ວາມກະຈ່າງແຈງ້ຕື່ ມ. 

 ປັບປຸງ ແລະ ຜ່ານຄະແນນ ແລະ 

ບດົລາຍງານຄັງ້ສຸດທາ້ຍໂດຍ

ພຈິາລະນາ ຄໍາເຫນັທີ່ ໄດຈ້າກການ
ລາຍງານຫຍໍກ້ບັຄະນະບໍລຫິານສະ

ຖາບນັ 

ບດົບາດ ແລະ ໜາ້ທີ່ ວຽກງານທີ່

ໄດກ້າໍນດົ. 

 ນໍາສະເໜເີອກະສານທງັໝດົທີ່

ຄະນະກາໍມະການປະເມນີຜນົພາຍ
ນອກຕອ້ງການ 

 ເຂົາ້ຮ່ວມໃນການຕດິຕາມ

ກວດກາ-ປະເມນີຜນົ 

 ເຮດັວຽກຮ່ວມກບັຄະນະກາໍມະ

ການປະເມນີຜນົພາຍນອກໃນ

ການປຶກສາຫາລຂືັນ້ສຸດທາ້ຍ ແລະ

ຮ່ວມກນັຕກົລງົເນືອ້ໃນຂອງບດົ
ລາຍງານຫຍໍກ່້ຽວກບັຜນົທີ່ ໄດຮ້ບັ

ຈາກການປະເມນີຜນົພາຍນອກ 

ຊຶ່ ງລວມທງັການແກໄ້ຂຂໍຜ້ດິພາດ

ຕ່າງໆ 

 ກະກຽມບດົລາຍງານສງັລວມຫຍໍ ້

ໃນການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີ

ຜນົພາຍໃນ (internal M & E) 

ຄະນະກາໍມະ

ການປະເມນີຜນົ

ພາຍນອກ 

 ສົ່ ງຈດົໝາຍທາງການ ໃຫສ້ະ

ຖາບນັ ເພື່ ອແຈງ້ໃຫຊ້າບກ່ຽວ

ກບັຂະບວນການຮບັປະກນັ

ຄຸນະພາບພາຍນອກ; 

ມາດຕະຖານ, ຕວົຊີບ້ອກ 

ແລະ ເກນການປະເມນີຜນົ,
ວທິກີານໃຫຄ້ະແນນ, 

ຕາຕະລາງເຄື່ ອນໄຫວ ແລະ 

ລາຍຊື່ ສະມາຊກິຂອງຄະນະ

ກາໍມະການປະເມນີຜນົພາຍ

ນອກ 

 ປະສານສມົທບົກບັສະຖາບນັ 

ເພື່ ອຢັ ້ ງຢືນຕາຕະລາງການ
ເຄື່ ອນໄຫວຂອງເຂາົເຈ ົາ້ 

 ປະຊຸມຮ່ວມກບັຄະນະບໍດຄີະນະ

ສກຶສາສາດ, ອະທກິານສະຖາບນັ

ສາ້ງຄູ, ຜູອ້າໍນວຍການວທິະຍາໄລຄູ 

ແລະ ຄະນະກາໍມະການປະເມນີຜນົ

ພາຍໃນ ເພື່ ອໃຫເ້ຂົາ້ໃຈຢ່າງຈະແຈງ້

ກ່ຽວກບັຈດຸປະສງົ, ຂະບວນການ/
ວທິກີານ ແລະ ເຄື່ ອງມທືີ່ ໃຊໃ້ນການ

ຮບັປະກນັຄຸນນະພາບພາຍນອກ 

ແລະ ຄໍາຖາມເບືອ້ງຕົນ້ເພື່ ອໃຫ ້

ຄວາມກະຈ່າງແຈງ້ ກ່ຽວກບັບດົ

ລາຍງານຂອງການປະເມນີຜນົພາຍ

ໃນ 

 ບນັດາສະມາຊກິຂອງຄະນະກາໍມະ
ການນໍາກນັ ຈະໃຫຂ້ໍສ້ງັເກດໃນ

ເບືອ້ງຕົນ້ໃສ່ໃນບດົລາຍງານຂອງ

ການປະເມນີຜນົພາຍໃນ ໂດຍເນັນ້

ໜກັໃສ່ການກວດສອບ ແລະ ການ

ໃຫຄ້ວາມກະຈ່າງແຈງ້ຂອງບນັຫາ 

 ປຶກສາຫາລຢ່ືາງບໍ່ ເປັນທາງການກບັ

ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັສະ
ຖາບນັ- ຄະນະບໍລຫິານ, ນກັສກຶສາ 

 ປັບປຸງບດົລາຍງານ 

 ສະເໜ/ີນໍາສົ່ ງບດົລາຍງານໃຫສ້ະ

ຖາບນັ  

 ປັບປຸງບດົລາຍງານໂດຍອງີຕາມ

ການສະເໜ/ີສ່ອງແສງຈາກສະຖາ

ບນັ 
 ສະເໜ/ີນໍາສົ່ ງບດົລາຍງານທີ່ ໄດ ້

ປັບປຸງໃນຂັນ້ສຸດທາ້ຍນັນ້ໃຫສ້ະ

ຖາບນັ ແລະ ເກບັມຽ້ນໄວໃ້ນພະ

ແນກປະເມນີຜນົກມົສາ້ງຄ ູ
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ຄະນະປະເມນີ

ຜນົ 
   ກ່ອນການປະເມນີຜນົ  

        ພາຍໃນ 

ໄລຍະປະເມນີຜນົຢູ່ສະຖາບນັ (2- 

3 ວນັ) 

ຫຼງັການປະເມນີຜນົພາຍໃນ ແລະ 

ກ່ອນການປະເມນີພາຍນອກ 
ແລະ ອື່ ນ  ໆ

 

VI. ມາດຕະຖານຕ່ໍາສຸດ ຂອງການຮບັປະກນັຄຸນນະພາບສໍາລບັສາຍສາ້ງຄູ 
1. ເພື່ ອນໍາໃຊເ້ປັນເອກະສານອາ້ງອງີໃນການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົການພດັທະນາຄະນະສກຶສາສາດ, 

ສະຖາບນັສາ້ງຄູ, ວທິະຍາໄລຄູ ແລະ ເພື່ ອປັບປຸງໃຫດ້ຂີຶນ້ໃນແຕ່ລະປີ. 

2. ເພື່ ອນໍາໃຊເ້ປັນເອກະສານຄວບຄູ່ກບັສະຖາບນັການສກຶສາຊັນ້ສູງອື່ ນ  ໆ ໃນການຕດິຕາມຄວາມກາ້ວໜາ້

ຂອງການສາ້ງຄູມອືາຊບີ. 

 

ການໃຫລ້ະດບັ/ຄະແນນຕາມເກນປະເມນີຜນົແບບຣູບຣກິ (Rubrics). ການໃຫຄ້ະແນນແບບຣູບຣກິນີ ້ ໃຊສໍ້າລບັ

ການປະກນັຄຸນນະພາບຂອງຄະນະສກຶສາສາດ, ສະຖາບນັສາ້ງຄູ, ວທິະຍາໄລຄູ ມ ີ5 ລະດບັດັ່ ງຕ່ໍໄປນີ ້:    

- ລະດບັ/ຄະແນນ 5: ດຫຼີາຍ 

- ລະດບັ/ຄະແນນ 4: ດ ີ

- ລະດບັ/ຄະແນນ 3: ພໍໃຊ ້

- ລະດບັ/ຄະແນນ 2: ອ່ອນ 

- ລະດບັ/ຄະແນນ 1: ອ່ອນຫຼາຍ 

 

ມາດຕະຖານ ແລະ ຕວົຊີບ້ອກລາຍການກວດສອບນີ ້ ຖກືຈດັເປັນ 10 ມາດຕະຖານ ແລະ 50 ຕວົຊີບ້ອກ ດັ່ ງຕ່ໍໄປ

ນີ ້: 

 ມາດຕະຖານ ຈໍານວນຕວົຊີບ້ອກ 

I ວໄິສທດັ, ພາລະກດິ ແລະ ເປົາ້ໝາຍ 3 

II ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານ 6 

III ການພດັທະນາບຸກຄະລາກອນ 8 

IV ຫຼກັສູດ 5 

V ປະສດິທຜິນົຂອງການຮຽນ-ການສອນ 3 

VI ການສົ່ ງເສມີນກັຮຽນ/ນກັສກຶສາ 7 

VII ສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ແຫ່ຼງການຮຽນຮູ ້ 8 

VIII ລະບບົຂໍມູ້ນຂ່າວສານ 3 

IX ລະບບົການປະກນັຄຸນນະພາບພາຍໃນ 4 

X ການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ແລະ ບໍລກິານວຊິາການ 3 

ລວມຈໍານວນຕວົຊີບ້ອກ (ບ່ໍໄດນ້ບັຈໍານວນຕວົຊີບ້ອກຈໍານວນ 11 ຕວົທີ່ ບນັຈຸ

ໃນຂັນ້ຕອນທີ່ ໜຶ່ ງໃນ 4 ຂັນ້ຕອນຂອງການພດັທະນາສະຖາບນັສາ້ງຄູ) 

50 
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 ມາດຕະຖານຕ່ໍາສຸດທີ່ ບ່ໍໄດຈ້ດັອນັດບັ/ໃຫຄ້ະແນນ; ດັ່ ງນັນ້ ຈ ຶ່ ງໄດປ້ະກອບລາຍການກວດສອບເພີ່ ມຕື່ ມ ຊຶ່ ງ

ມຕີວົຊີບ້ອກ ພອ້ມກບັເກນການໃຫຄ້ະແນນແບບຣູບຣກິໃນ 5 ລະດບັ/ຄະແນນ ເພື່ ອສະດວກໃນການປະຕບິດັ

ຕວົຈງິ. 

 

ມາດຕະຖານທ ີ1: ວໄິສທດັ, ພາລະກດິ, ເປົາ້ໝາຍ 

ວໄິສທດັ, ເປົາ້ໝາຍ, ພາລະກດິ ແລະ ຂອງສະຖາບນັ ໄດກໍ້ານດົຢ່າງຈະແຈງ້ກ່ຽວກບັສະຖາບນັ ກດິຈະກໍາດາ້ນການສກຶສາແລະ ບດົ

ບາດ/ພາລະກດິຢູ່ຄະນະສກຶສາສາດ, ສະຖາບນັສາ້ງຄູ, ວທິະຍາໄລຄູ. ການກໍານດົວໄິສທດັ, ເປົາ້ໝາຍ, ພາລະກດິ ແລະຂອງສະຖາ

ບນັ ຈະຕອ້ງຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການຕວົຈງິຂອງປະເທດ ແລະ ຈະຕອ້ງສອດຄ່ອງກບັການເຊື່ ອມໂຍງກບັພາກພືນ້ ແລະ 

ສາກນົ. ສິ່ ງເຫຼ ົ່ ານີຕ້ອ້ງໄດຮ້ບັການເຜຍີແຜ່ ປະຊາສໍາພນັ ໂຄສະນາ ໃນຮູບແບບຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ: ປຶມ້, ເວບັໄຊ ແລະ ອື່ ນໆ ແລະ ມຄີວາມ

ພອ້ມ ສອດຄ່ອງກບັຄວາມມຸ່ງຫວງັຂອງນກັສກຶສາ ຫຼ ື ບຸກຄນົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງອື່ ນໆ.ມກີານສະແດງໃຫເ້ຫນັຫຼກັຖານວ່າ ພາກສ່ວນ

ກ່ຽວຂອ້ງຕ່າງໆໄດຕ້ອບຮບັວໄິສທດັ, ເປົາ້ໝາຍ, ພາລະກດິຂອງສະຖາບນັ ແລະ  ພາກສ່ວນວຊິາການທີ່ ຕັງ້ຂຶນ້ໃໝ່ ກ່ໍໄດມ້ທ່ີາອ່ຽງ

ໄປຕາມທດິທາງນີ ້ເຊັ່ ນກນັ. ນອກຈາກນີ ້, ການທບົທວນຄນື ແລະ ການແກໄ້ຂປັບປຸງກ່ຽວກບັວໄິສທດັ, ເປົາ້ໝາຍ, ພາລະກດິ ແລະ 

ຍງັໄດປ້ະຕບິດັຢູ່ຕາມຄວາມຈໍາເປັນ. 

ຕວົຊີວ້ດັ ເກນໃຫຄ້ະແນນ 

ຄະແນນ  
ຕາມ
ເກນ 

ຄະແນນ  
(ຜນົໄດຮ້ບັ) 

ຫຼກັຖານ 

1 

ວໄິສທດັ, ເປົາ້ໝາຍ

, ພາລະກດິ ແລະ

ການກ່ໍສາ້ງຖກືກໍາ

ນດົຢ່າງຈະແຈງ້ແລະ

ທຸກພາກສ່ວນໄດ ້

ຮບັຮູ ້

ວໄິສທດັ, ເປົາ້ໝາຍ ແລະ ພາລະກດິ (VMG)ໄດຖ້ກືກໍານດົຂຶນ້

ຢ່າງຈະແຈງ້. ເຜຍີແຜ່ຢ່າງກວາ້ງຂວາງ ແລະ ເປັນສິ່ ງຢໍ ້ າເຕອືນຄວາມ

ຈໍາໃຫແ້ກ່ຜູທ້ີ່ ກ່ຽວຂອ້ງທງັຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພະນກັງານ 

ແລະ ນກັຮຽນ-ນກັສກຶສາຄູທຸກຄນົໃນຄະນະສກຶສາສາດ, ວທິະຍາ

ໄລຄູ; ຜູປົ້ກຄອງ/ພ່ໍແມ່ຂອງນກັຮຽນ-ນກັສກຶສາຄູທຸກຄນົ ແລະ 

ອໍານາດການປົກຄອງຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ/ລະດບັຊາດ ໂດຍຜ່ານການຕດິຕ່ໍ

ສື່ ສານແລະ ໃນຮູບແບບຕ່າງໆທີ່ ເປັນທາງການເປັນຕົນ້ແມ່ນ: ປຶມ້, 

ໂປສະເຕ,ີ ເວບໄຊ ແລະ ສື່ ອື່ ນ .ໆ 

5   

ວໄິສທດັ, ເປົາ້ໝາຍ, ພາລະກດິ ແລະ (VMG)ໄດຖ້ກືກໍານດົຂຶນ້

ຢ່າງຈະແຈງ້, ເຜຍີແຜ່ຢ່າງກວາ້ງຂວາງແລະ ເປັນສິ່ ງຢໍ ້ າເຕອືນຄວາມ

ຈໍາໃຫແ້ກ່ຜູທ້ີ່ ກ່ຽວຂອ້ງທງັຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພະນກັງານ 

ແລະ ນກັຮຽນ-ນກັສກຶສາຄູທຸກຄນົໃນຄະນະສກຶສາສາດ, ວທິະຍາ

ໄລຄູ ແລະ  ຜູປົ້ກຄອງ/ພ່ໍແມ່ຂອງນກັຮຽນ-ນກັສກຶສາຄູຈໍານວນ

ໜຶ່ ງ ໂດຍຜ່ານການຕດິຕ່ໍສື່ ສານແລະ ໃນຮູບແບບຕ່າງໆທີ່ ເປັນທາງ

ການເປັນຕົນ້ແມ່ນ: ປຶມ້, ໂປສະເຕ,ີ ເວບໄຊ ແລະ ສື່ ອື່ ນ .ໆ 

 

4 

ວໄິສທດັ, ເປົາ້ໝາຍ, ພາລະກດິ ແລະ (VMG)ໄດຖ້ກືກໍານດົຂຶນ້

ຢ່າງຈະແຈງ້, ເຜຍີແຜ່ໃຫແ້ກ່ຄູອາຈານ ແລະ ນກັຮຽນ-ນກັສກຶສາ

ໃນສະຖາບນັເປັນທີ່ ຮູຈ້ກັ.  

3 
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ວໄິສທດັ, ເປົາ້ໝາຍ, ພາລະກດິ ແລະ  ໄດຖ້ກືກໍານດົໄວໃ້ນ

ເອກະສານ ແຕ່ບ່ໍມກີານເຜຍີແຜ່ຢ່າງກວາ້ງຂວາງ. ດັ່ ງນັນ້ ຈ ຶ່ ງບ່ໍເປັນ

ທີ່ ຮູຈ້ກັຂອງຜູທ້ີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

2 

 ວໄິສທດັ, ເປົາ້ໝາຍ ແລະ ພາລະກດິບ່ໍໄດກໍ້າໜດົ 1 

2 

ຈດຸໝາຍກ່ໍສາ້ງສອດ

ຄ່ອງກບັພາລະໜາ້ທີ່

, ແທດເໝາະກບັທ່າ

ແຮງແລະທດິທາງ

ການພດັທະນາຂອງ

ສະຖາບນັ, ຕອບສະ

ໜອງໄດຕ່ໍ້ຄວາມ

ຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການ

ໃນການພດັທະນາ

ຂອງປະເທດ, ທອ້ງ

ຖິ່ ນ, ການເຊື່ ອມ

ໂຍງກບັພາກພືນ້

ແລະການພດັທະນາ

ດາ້ນວຊິາການຂອງ

ຂະແໜງການ 

 

ການກໍານດົເປົາ້ໝາຍຊດັເຈນມຄີວາມສອດຄ່ອງກບັພາລະບດົບາດ, 

ຄວາມສາມາດທີ່ ບົ່ ມຊອ້ນຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ທດິທາງໃນອະນາຄດົ

ຂອງຄະນະສກຶສາສາດ ແລະ ວທິະຍາໄລຄູ,  ແນໃສ່ບນັລຸຕາມ

ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງການພດັທະນາໃນລະດບັຊາດ, 

ລະດບັທອ້ງຖິ່ ນ, ການເຊື່ ອມໂຍງກບັພາກພືນ້ ແລະ ການພດັທະນາ

ເປັນມອືາຊບີ. 

5   

ການກໍານດົເປົາ້ໝາຍມຄີວາມສອດຄ່ອງເປັນສ່ວນຫຼາຍກບັພາລະ

ບດົບາດ, ຄວາມສາມາດທີ່ ບົ່ ມຊອ້ນຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ທດິທາງໃນ

ອະນາຄດົຂອງຄະນະສກຶສາສາດ ແລະວທິະຍາໄລຄູ, ແນໃສ່ບນັລຸ

ຕາມຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງການພດັທະນາໃນລະດບັຊາດ, 

ລະດບັທອ້ງຖິ່ ນ, ການເຊື່ ອມໂຍງກບັພາກພືນ້ ແລະ ການພດັທະນາ

ເປັນມອືາຊບີ ແຕ່ຍງັບ່ໍທນັສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮອ້ງ

ຕອ້ງການຕວົຈງິ. 

4  

ການກໍານດົເປົາ້ໝາຍມຄີວາມສອດຄ່ອງກບັພາລະບດົບາດ, ຄວາມ

ສາມາດທີ່ ບົ່ ມຊອ້ນຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ທດິທາງໃນອະນາຄດົຂອງ

ຄະນະສກຶສາສາດ,  ແນໃສ່ບນັລຸ  ຕາມຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການ

ຂອງການພດັທະນາໃນລະດບັຊາດ, ລະດບັທອ້ງຖິ່ ນ, ການເຊື່ ອມ

ໂຍງກບັພາກພືນ້ ແລະ ການພດັທະນາເປັນມອືາຊບີ ແຕ່ຍງັມຂີອບ

ເຂດຈໍາກດັ. 

3  

ການກໍານດົເປົາ້ໝາຍບ່ໍສອດຄ່ອງກບັພາລະບດົບາດ, ຄວາມສາມາດ

ທີ່ ບົ່ ມຊອ້ນຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ທດິທາງໃນອະນາຄດົຂອງຄະນະສກຶສາ

ສາດ ແລະວທິະຍາໄລຄູ,  ແນໃສ່ບນັລຸຕາມຄວາມຮຽກຮອ້ງ

ຕອ້ງການຂອງການພດັທະນາແຫ່ງຊາດ, ລະດບັທອ້ງຖິ່ ນ, ການ

ເຊື່ ອມໂຍງກບັພາກພືນ້ ແລະ ການພດັທະນາດາ້ນວຊິາຊບີ ແລະ 

ຄວາມຕອ້ງການທີ່ ຈໍາເປັນ; ຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການປ່ຽນແປງທງັໝດົ. 

2  

ການກໍາໜດົເປົາ້ໝາຍບ່ໍມ ີ 1   

3 

ວໄິສທດັ, ພາລະໜາ້

ທີ່  ແລະ ຈດຸໝາຍ

ການກ່ໍສາ້ງໄດຮ້ບັ

ພາລະກດິໄດມ້ກີານທບົທວນແລະປັບປຸງ, ແກໄ້ຂ 1 ຄັງ້ຕ່ໍປີ  ໂດຍຜູຕ້າງ

ໜາ້ຂອງທຸກພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

5   

ພາລະກດິໄດມ້ກີານທບົທວນແລະປັບປຸງ, ແກໄ້ຂ ຢ່າງໜອ້ຍ 1 ຄັງ້ຕ່ໍ 3 ປີ

ໂດຍຜູຕ້າງໜາ້ຂອງທຸກພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ.  

4  

ພາລະກດິໄດມ້ກີານທບົທວນແລະປັບປຸງ, ແກໄ້ຂ 1 ຄັງ້ຕ່ໍ 5 ປີເປັນປະຈາໍ 3  
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ການທບົທວນ ແລະ

ປັບປຸງເປັນແຕ່ລະ

ໄລຍະ 

 ໂດຍຜູຕ້າງໜາ້ຂອງທຸກພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 
ພາລະກດິໄດມ້ກີານທບົທວນແລະປັບປຸງ, ແກໄ້ຂ 1 ຄງັ ຕ່ໍ 10 ປີ  ໂດຍຜູ ້

ຕາງໜາ້ຂອງທຸກພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

2  

ບ່ໍເຄຍີທບົທວນຄນື ແລະ ປັບປຸງແກໄ້ຂພາລະກດິຈກັເທື່ ອ. 1   

 

ມາດຕະຖານທ ີ2 ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານ 

ມລີະບບົການຄຸມ້ຄອງທີ່ ດໃີນຄະນະສກຶສາສາດ, ສະຖາບນັ, ວທິະຍາໄລ ເຮດັໃຫສ້າມາດບນັລຸຕາມວໄິສທດັ, ພາລະກດິ ແລະ 

ເປົາ້ໝາຍຂອງສະຖາບນັຢ່າງມປີະສດິທພິາບ. ລະບບົການຄຸມ້ຄອງສະຖາບນັແມ່ນປະກອບທງັຄະນະຜູບໍ້ລຫິານ; ມກີານສະແດງ

ບດົບາດຂອງຄວາມເປັນຜູນໍ້າໃນການກໍານດົວໄິສທດັ, ພາລະກດິ ແລະ ເປົາ້ໝາຍ; ກໍານດົບນັຫາບູລມິະສດິທີ່ ຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການ

ແກໄ້ຂ ແລະ ພດັທະນາແຜນຍຸດທະສາດ (ທີ່ ນໍາໄປປະຕບິດັໄດ)້  ແລະ ແຜນແມ່ບດົສໍາລບັການພດັທະນາສະຖາບນັ ໂດຍໃຫ ້

ສອດຄ່ອງກບັບນັດາ ດໍາລດັ/ຂໍຕ້ກົລງົ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ມຢູ່ີແລວ້. 

ຕວົຊີວ້ດັ ເກນໃຫຄ້ະແນນ 

ຄະແນນ  
ຕາມເກນ 

ຄະແນນ  
(ຜນົໄດ ້
ຮບັ) 

ຫຼກັຖານ 

4 

ສະພາບໍລຫິານມບີດົ

ບາດ ແລະ ປະຕບິດັ

ໜາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບທີ່

ໄດກໍ້ານດົໄວໂ້ດຍ

ສອດຄ່ອງກບັບນັດາ

ດໍາລດັ ແລະ ລະ

ບຽບການທີ່ ມຢູ່ີ 

ສະພາບໍລຫິານໄດກໍ້າໜດົພາລະບດົບາດ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຄວາມ

ຮບັຜດິຊອບເປັນລາຍລກັອກັສອນ, ເປັນທີ່ ຮບັຮູຂ້ອງທຸກພາກສ່ວນ

ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ການປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ຂອງສະພາບໍລຫິານສອດຄ່ອງ

ກບັບນັດາດໍາລດັ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ມຢູ່ີແລວ້. 

5   

ສະພາບໍລຫິານໄດກໍ້າໜດົພາລະບດົບາດ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຄວາມ

ຮບັຜດິຊອບເປັນລາຍລກັອກັສອນ, ເປັນທີ່ ຮບັຮູຂ້ອງທຸກພາກສ່ວນ

ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ການ ປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ຂອງສະພາບໍລຫິານໄດພ້ຽງ

ບາງສ່ວນທີ່ ສອດຄ່ອງກບັບນັດາດໍາລດັ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ມຢູ່ີ

ແລວ້. 

4 

ສະພາບໍລຫິານໄດກໍ້າໜດົພາລະບດົບາດ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຄວາມ

ຮບັຜດິຊອບເປັນລາຍລກັອກັສອນ, ເປັນທີ່ ຮູຈ້ກັຂອງບາງພາກສ່ວນ

ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ການປະຕບິດັຫນາ້ທີ່ ຂອງສະພາບໍລຫິານ ບາງສ່ວນ

ບ່ໍສອດຄ່ອງກບັບນັດາດໍາລດັ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ມຢູ່ີແລວ້. 

3 

ສະພາບໍລຫິານໄດກໍ້າໜດົພາລະບດົບາດ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຄວາມ

ຮບັຜດິຊອບເປັນລາຍລກັອກັສອນ, ແຕ່ບ່ໍເປັນທີ່ ຮູຈ້ກັຂອງທຸກ

ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ການປະຕບິດັຫນາ້ທີ່ ຂອງສະພາບໍລຫິານ 

ບາງສ່ວນບ່ໍສອດຄ່ອງກບັບນັດາດໍາລດັ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ມຢູ່ີ

ແລວ້. 

2 

ສະພາບໍລຫິານບ່ໍໄດຖ້ກືກໍາໜດົພາລະບດົບາດ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຄວາມ

ຮບັຜດິຊອບເປັນລາຍລກັອກັສອນ ແລະ ບ່ໍເປັນທີ່ ຮູຈ້ກັຂອງທຸກ

ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ  

1   

5 ໂຄງຮ່າງການຈດັຕັງ້ມກີານກໍານດົໜາ້ວຽກຕາມຕໍາແໜ່ງງານຢ່າງ ຈະ 5   
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ໂຄງຮ່າງການຈດັຕັງ້

ແລະ ມກີານບນັຈຸ

ພະນກັງານທີ່ ມວຸີດ

ທເິໝາະສມົແລະມີ

ຄວາມສາມາດເຂົາ້

ໃນທຸກຕໍາແໜ່ງງານ

ທີ່ ຖກືສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ 

ແຈງ້, ໄດບ້ນັຈພຸະນກັງານທີ່ ມຄຸີນນະພາບ ແລະ ມຄີວາມສາມາດໃນ

ບນັດາຕໍາແໜ່ງບໍລຫິານໄດ ້100%. 

ໂຄງຮ່າງການຈດັຕັງ້ມກີານກໍານດົໜາ້ວຽກຕາມຕໍາແໜ່ງງານຢ່າງ ຈະ

ແຈງ້, ໄດບ້ນັຈພຸະນກັງານທີ່ ມຄຸີນນະພາບ ແລະ ມຄີວາມສາມາດໃນ

ບນັດາຕໍາແໜ່ງບໍລຫິານໄດ ້80%. 

4 

ໂຄງຮ່າງການຈດັຕັງ້ມກີານກໍານດົໜາ້ວຽກຕາມຕໍາແໜ່ງງານຢ່າງ ຈະ

ແຈງ້, ໄດບ້ນັຈພຸະນກັງານທີ່ ມຄຸີນນະພາບ ແລະ ມຄີວາມສາມາດໃນ

ບນັດາຕໍາແໜ່ງບໍລຫິານໄດ ້60%. 

3 

ໂຄງຮ່າງການຈດັຕັງ້ມກີານກໍານດົໜາ້ວຽກຕາມຕໍາແໜ່ງງານຢ່າງ ຈະ

ແຈງ້, ໄດບ້ນັຈພຸະນກັງານທີ່ ມຄຸີນນະພາບ ແລະ ມຄີວາມສາມາດໃນ

ບນັດາຕໍາແໜ່ງບໍລຫິານໄດ ້40%. 

2 

 ໂຄງຮ່າງການຈດັຕັງ້ບ່ໍໄດຖ້ກືຂຽນອອກ, ບ່ໍມກີານກໍານດົຈະແຈງ້ກ່ຽວ

ກບັໜາ້ວຽກຕາມຕໍາແໜ່ງງານ ແລະ ມາດຕະຖານທາງດາ້ນວຸດທກິານ

ສກຶສາ. 

1   

6 

ມແີຜນຍຸດທະສາດ

ພດັທະນາແຕ່ລະໄລ

ຍະທີ່ ສອດຄ່ອງກບັ

ວໄິສທດັ, ພາລະໜາ້

ທີ່  ແລະ ຈດຸໝາຍ

ການກ່ໍສາ້ງທີ່ ໄດກໍ້າ

ນດົໄວ ້

ແຜນຍຸດທະສາດໄດກໍ້າໜດົແຜນການພດັທະນາສະຖາບນັຢ່າງຈະ

ແຈງ້  ໂດຍສອດຄ່ອງກບັວໄິສທດັ, ພາລະກດິ ແລະ ເປົາ້ໝາຍຂອງ

ສະຖາບນັທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວ.້ ມກີານເຜຍີແຜ່ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໄດ ້

ຢ່າງເຕມັສ່ວນ. 

5   

ແຜນຍຸດທະສາດໄດກໍ້າໜດົແຜນການພດັທະນາສະຖາບນັຢ່າງຈະ

ແຈງ້  ໂດຍສອດຄ່ອງກບັວໄິສທດັ, ພາລະກດິ ແລະ ເປົາ້ໝາຍຂອງ

ສະຖາບນັທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວ.້ ມກີານເຜຍີແຜ່ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໄດ ້

ເປັນສ່ວນຫຼາຍ. 

4 

ແຜນຍຸດທະສາດໄດກໍ້າໜດົແຜນການພດັທະນາສະຖາບນັຢ່າງຈະ

ແຈງ້  ໂດຍສອດຄ່ອງກບັວໄິສທດັ, ພາລະກດິ ແລະ ເປົາ້ໝາຍຂອງ

ສະຖາບນັທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວ.້ ມກີານເຜຍີແຜ່ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໄດ ້

ສ່ວນໜອ້ຍ. 

3 

ແຜນຍຸດທະສາດໄດກໍ້າໜດົແຜນການພດັທະນາສະຖາບນັ, ແຕ່

ແຜນການບ່ໍສອດຄ່ອງກບັວໄິສທດັ, ພາລະກດິ ແລະ ເປົາ້ໝາຍຂອງ

ສະຖາບນັທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວ ້ແລະ ການປະຕບິດັເກອືບຈະບ່ໍມເີລຍີ. 

2 

 ແຜນຍຸດທະສາດການພດັທະນາສະຖາບນັ ບ່ໍໄດກໍ້າໜດົ 1   

7 

ມນີະໂຍບາຍ, ລະ

ບຽບການ ແລະ ຂັນ້

ຕອນການຄຸມ້ຄອງ-

ບໍລຫິານພະນກັງານ

ຂັນ້ຕ່າງໆ ທີ່ ຈະແຈງ້ 

ນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການແລະການຄຸມ້ຄອງ-ບໍລຫິານພະນກັງານ 

ມຂີັນ້ຕອນທີ່ ແນ່ນອນຊດັເຈນ ແລະ ຈະແຈງ້, ມກີານດໍາເນນີງານ

ແລະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໄດເ້ປັນຢ່າງດ.ີ 

5   

ນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການແລະການຄຸມ້ຄອງ-ບໍລຫິານພະນກັງານ 

ມຂີັນ້ຕອນທີ່ ແນ່ນອນຊດັເຈນ ແລະ ຈະແຈງ້, ມກີານດໍາເນນີງານ

ແລະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໄດເ້ປັນຢ່າງດ,ີ ແຕ່ສິ່ ງເຫຼ ົ່ ານີບ່ໍ້ທນັສອດຄ່ອງຢ່າງ

4 
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ເຕມັສ່ວນ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໄດສ່້ວນຫຼາຍ. 

ນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການແລະການຄຸມ້ຄອງ-ບໍລຫິານພະນກັງານ 

ມຂີັນ້ຕອນທີ່ ແນ່ນອນຊດັເຈນ ແລະ ຈະແຈງ້, ມກີານດໍາເນນີງານ

ແລະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໄດເ້ປັນຢ່າງດ,ີ ແຕ່ສິ່ ງເຫຼ ົ່ ານີບ່ໍ້ທນັສອດຄ່ອງຢ່າງ

ເຕມັສ່ວນ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໄດພ້ຽງບາງສ່ວນ. 

3 

ນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການແລະການຄຸມ້ຄອງ-ບໍລຫິານພະນກັງານ 

ມຂີັນ້ຕອນທີ່ ແນ່ນອນຊດັເຈນ ແລະ ຈະແຈງ້, ມກີານດໍາເນນີງານ

ແລະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໄດເ້ປັນຢ່າງດ,ີ ແຕ່ບ່ໍທນັມລີະບຽບການສະເພາະ 

ແລະ ຂັນ້ຕອນເພື່ ອປະຕບິດັ. 

2 

 ນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຂັນ້ຕອນດໍາເນນີງານກ່ຽວກບັການ

ຄຸມ້ຄອງພະນກັງານບ່ໍໄດດໍ້າເນນີແລະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. 

1   

8 

ມນີະໂຍບາຍ, ລະ

ບຽບການ ແລະ ຂັນ້

ຕອນການບໍລຫິານ

ດາ້ນການເງນິທີ່ ໂປ່ງ

ໃສ 

ນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ ແລະຂັນ້ຕອນການບໍລຫິານດາ້ນການເງນິ

ໂປ່ງໃສ ສາມາດກວດສອບໄດ,້ ມກີານເຜຍີແຜ່ຢ່າງກວາ້ງຂວາງ ແລະ 

ເປັນປົກກະຕ.ິ 

5   

ນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ ແລະຂັນ້ຕອນການບໍລຫິານດາ້ນການເງນິ

ໂປ່ງໃສ ສາມາດກວດສອບໄດ,້ ມກີານເຜຍີແຜ່ຢ່າງກວາ້ງຂວາງ ແລະ  

ມກີານເຜຍີແຜ່ແຕ່ບ່ໍເປັນປົກກະຕ.ິ 

4 

ນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ ແລະຂັນ້ຕອນການບໍລຫິານດາ້ນການເງນິບ່ໍ

ມຄີວາມຈະແຈງ້, ກວດສອບຄອ້ນຂາ້ງຍາກ ແລະ ບ່ໍມກີານເຜຍີແຜ່

ຢ່າງກວາ້ງຂວາງ. 

3 

ນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ ແລະຂັນ້ຕອນການບໍລຫິານດາ້ນການເງນິບ່ໍ

ມຄີວາມຈະແຈງ້, ກວດສອບຍາກ ແລະ ບ່ໍມກີານເຜຍີແຜ່ຢ່າງ

ກວາ້ງຂວາງ. 

2 

ນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຂັນ້ຕອນການບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງທາງ

ດາ້ນການເງນິບ່ໍມ.ີ 

1   

9 

ມຖີານະດາ້ນການ

ເງນິທີ່ ຍນືຍງົ ແລະ

ໝັນ້ຄງົ 

ສະພາບການເງນິຂອງສະຖາບນັ ມງີບົປະມານປົກກະຕ ິໃນການສະ

ໜບັສະໜນູການດໍາເນນີງານຕາມກໍານດົການ (ງວດ) ໃນແຕ່ລະ

ສກົຮຽນ ໄດທ້ນັ 4 ງວດຢ່າງເປັນປົກກະຕ.ິ    

5   

ສະພາບການເງນິຂອງສະຖາບນັ ມງີບົປະມານປົກກະຕ ິໃນການສະ

ໜບັສະໜນູການດໍາເນນີງານຕາມກໍານດົການ (ງວດ) ໃນແຕ່ລະ

ສກົຮຽນ, ໄດທ້ນັແຕ່ 4 ງວດແຕ່ປົກກະຕ.ິ 

4 

ສະພາບການເງນິຂອງສະຖາບນັມງີບົປະມານປົກກະຕ ິໃນການສະ

ໜບັສະໜນູການດໍາເນນີງານຕາມກໍານດົການ (ງວດ) ໃນແຕ່ລະ

ສກົຮຽນ, ໄດທ້ນັແຕ່ 2 ງວດ. 

3 

ສະພາບການເງນິຂອງສະຖາບນັມງີບົປະມານປົກກະຕ ິໃນການສະ

ໜບັສະໜນູການດໍາເນນີງານຕາມກໍານດົການ (ງວດ) ໃນແຕ່ລະ

2 
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ສກົຮຽນ, ໄດທ້ນັແຕ່ 1 ງວດ. 

 ສະພາບການເງນິຂອງສະຖາບນັມງີບົປະມານປົກກະຕ ິໃນການສະ

ໜບັສະໜນູການດໍາເນນີງານຕາມກໍານດົການ (ງວດ) ໃນແຕ່ລະ

ສກົຮຽນ, ບ່ໍທນັຈກັງວດ. 

1   

 

ມາດຕະຖານທ ີ 3 ການພດັທະນາບຸກຄະລາກອນ(ອງີຕາມການສາ້ງແຜນບນັຈ ຸ ແລະ ການນໍາໃຊຄູ້ປະຈໍາປີແລະການຕດິຕາມ-ປະ

ເມນີຜນົການປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ຂອງຄູ) 

ການຄດັເລອືກ ແລະບນັຈ,ຸ ການຈດັສນັ, ການຮກັສາໄວ ້ ແລະ ການສະໜບັສະໜນູຊ່ວຍເຫຼອືຄູໃຫມ້ກີານພດັທະນາ

ກາຍເປັນຄູມອືາຊບີຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ; ຄູສອນແມ່ນບຸກຄະລາກອນທີ່ ສໍາຄນັທີ່ ສຸດຂອງຄະນະສກຶສາສາດ, ສະຖາບນັສາ້ງຄູ, 

ວທິະຍາໄລຄູທຸກແຫ່ງ.  ຄວາມຮບັຜດິຊອບຕົນ້ຕໍຂອງຄູສອນ ແມ່ນການບນັລຸຄຸນນະພາບໃນການດໍາເນນີການສອນ

ຕາມຫຼກັສູດ. ເພື່ ອເຮດັໜາ້ທີ່ ດັ່ ງກ່າວ, ຄູສອນຕອ້ງມວຸີດທກິານສກຶສາທີ່ ເໝາະສມົ, ມຈີນັຍາບນັ, ມຄີວາມຮູທ້ີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

ແລະ ມຄີວາມສາມາດ, ມຄີວາມຮູສ້ກຶຮບັຜດິຊອບໃນຖານະທີ່ ເປັນຄູ, ມປີະສບົການໃນການສດິສອນ ແລະ ມີ

ສຸຂະພາບແຂງແຮງດ.ີ ພະນກັງານປະຈໍາການເຕມັເວລາຂອງຫອ້ງການສາຍ/ພາກວຊິາຈະຕອ້ງມສີດັສ່ວນຫຼາຍສມົຄວນ 

ເພື່ ອຮບັປະກນັການສດິສອນໃຫມ້ປີະສດິທພິາບ ແລະ ເພື່ ອແນະນໍານກັຮຽນ-ນກັສກຶສາ. ພະນກັງານຂອງຫອ້ງການ

ສາຍ/ພາກວຊິາຕອ້ງໄດຮ້ບັມອບໝາຍໃຫສ້ດິສອນໃນສາຍວຊິາສະເພາະທີ່ ເຂາົເຈ ົາ້ມຄີວາມຊໍານານ, ລວມທງັການ

ກະກຽມບດົສອນ. ສະຖາບນັຕອ້ງມເີງ ື່ ອນໄຂຢ່າງຈະແຈງ້ແນ່ນອນກ່ຽວກບັການຈດັລຽງລໍາດບັການບນັຈ,ຸ ການເລື່ ອນ

ຂັນ້ ແລະ ການດໍາລງົຕໍາແໜ່ງຂອງພະນກັງານ. ການບນັຈຄູຸສອນເພດຍງິ ແລະຜູທ້ີ່ ມາຈາກເຂດຊນົເຜົ່ າຕອ້ງໄດຮ້ບັການ

ສບືຕ່ໍຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ເພື່ ອໃຫບ້ນັລຸເປົາ້ໝາຍດາ້ນຄວາມດຸ່ນດ່ຽງກນັລະຫວ່າງເພດແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ໃນບນັດາຄູ

ສອນ. 

ຕວົຊີວ້ດັ ເກນໃຫຄ້ະແນນ 
ຄະແນນ  
ຕາມເກນ 

ຄະແນນ  
(ຜນົໄດຮ້ບັ) 

ຫຼກັຖານ 

10 

ມກີນົໄກການຄດັ

ເລອືກ, ບນັຈ ຸແລະ

ຊບັຊອ້ນບຸກຄະລາ

ກອນທີ່ ຈະແຈງ້ ແລະ

ສອດຄ່ອງຕາມຄວາມ

ຕອ້ງການ ແລະ ແຜນ

ພດັທະນາຂອງຕນົ 

ມຄູີສອນພຽງພໍຕາມການກໍານດົ ພຽບພອ້ມດວ້ຍວຸດທກິານ

ສກຶສາ, ມຂີະບວນການ ແລະ ຂັນ້ຕອນໃນການບນັຈຄູຸທີ່      

ເໝາະສມົທີ່ ສຸດ ຊຶ່ ງເປັນໄປຕາມແຜນບນັຈ ຸແລະ ນໍາໃຊຄູ້ 

5   

ມຄູີສອນພຽງພໍຕາມການກໍານດົ, ແຕ່ມພີຽງບາງສ່ວນຂອງ

ການບນັຈເຸທົ່ ານັນ້ ທີ່ ຍງັບ່ໍທນັສອດຄ່ອງກບັຄູ່ມແືນະນໍາການ

ສາ້ງແຜນການບນັຈ ຸແລະ ນໍາໃຊຄູ້ປະຈາໍປີ 

4 

ມຄູີສອນພຽງພໍຕາມການກໍານດົ, ແຕ່ການບນັຈດຸັ່ ງກ່າວບ່ໍ

ສອດຄ່ອງກບັຄູ່ມແືນະນໍາການສາ້ງແຜນການບນັຈ ຸແລະ ນໍາໃຊ ້

ຄູປະຈາໍປີ 

3 

ມຄູີສອນພຽງພໍຕາມການກໍານດົ, ແຕ່ການບນັຈຍຸງັບ່ໍສອດຄ່ອງ

ຕາມຄວາມຕອ້ງການ 
2 

ມຄູີສອນບ່ໍພຽງພໍຕາມການກໍານດົ 1 
11 

ອາຈານສອນມວຸີດທີ

ແລະ ຄວາມສາມາດທີ່

ຄູສອນທຸກຄນົທີ່ ສອນໃນແຕ່ລະຫຼກັສູດ ມວຸີດທກິານສກຶສາ

ສູງກວ່າລະດບັທີ່ ເຂາົເຈົາ້ສອນ (ຍກົເວັນ້ຄູສອນພາກປະຕບິດັ

ຕວົຈງິ) 

5   

ຫຼາຍກວ່າ 90% ຂອງຄູສອນທີ່ ສອນໃນແຕ່ລະຫຼກັສູດ ມີ 4 
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ເໝາະສມົ ວຸດທກິານສກຶສາສູງກວ່າລະດບັທີ່ ເຂາົເຈົາ້ສອນ (ຍກົເວັນ້ຄູ

ສອນພາກປະຕບິດັຕວົຈງິ) 
ຫຼາຍກວ່າ 50% ຂອງຄູສອນທີ່ ສອນໃນແຕ່ລະຫຼກັສູດ ມີ

ວຸດທກິານສກຶສາສູງກວ່າລະດບັທີ່ ເຂາົເຈົາ້ສອນ (ຍກົເວັນ້ຄູ

ສອນພາກປະຕບິດັຕວົຈງິ) 

3  

ຄູສອນທີ່ ສອນໃນແຕ່ລະຫຼກັສູດ ມວຸີດທກິານສກຶສາຕ່ໍາກວ່າ

ລະດບັທີ່ ເຂາົເຈົາ້ສອນ 
2 

ມຄູີສອນບ່ໍພຽງພໍຕາມການກໍານດົ 1  

12 

ອາຈານສອນມຄີວາມ

ສາມາດໃນການຖ່າຍ

ທອດຄວາມຮູຄ້ວາມ

ສາມາດຕາມຫຼກັສູດ

ຢ່າງເຂັມ້ງວດ 

ໄດນໍ້າໃຊຄ້ະແນນສະເລ່ຍຕາມຕວົຊີບ້ອກຂອງການປະ

ເມນີຜນົງານຂອງລດັຖະກອນຄູ (ສະບບັເດອືນທນັວາ 

2013 ຫຼ ືສະບບັປັບປຸງໃໝ່ທີ່ ປ່ຽນແທນສະບບັທີ່ ເຄຍີນໍາ

ໃຊຜ່້ານມາ). ຄະແນນສະເລ່ຍຂອງຂໍ ້III. ດາ້ນຈນັຍາບນັ

, ຂໍ ້IV. ດາ້ນວຊິາຊບີ,ຂໍ ້VI. ດາ້ນການພດັທະນາຕນົເອງ 

ແມ່ນ 4.0  

5   

ຄະແນນສະເລ່ຍຂອງຂໍ ້III. ດາ້ນຈນັຍາບນັ, IV. ດາ້ນ

ວຊິາຊບີ, VI. ດາ້ນການພດັທະນາຕນົເອງ ແມ່ນ 3.50 

ຫາ 3.99 

4 

ຄະແນນສະເລ່ຍຂອງຂໍ ້III. ດາ້ນຈນັຍາບນັ, IV. ດາ້ນ

ວຊິາຊບີ, VI. ດາ້ນການພດັທະນາຕນົເອງ ແມ່ນ 2.00 

ຫາ  3.49  

3 

ຄະແນນສະເລ່ຍຂອງຂໍ ້III. ດາ້ນຈນັຍາບນັ, IV. ດາ້ນ

ວຊິາຊບີ, VI. ດາ້ນການພດັທະນາຕນົເອງ ຕ່ໍາກວ່າ 2.00 

2 

ບ່ໍໄດນໍ້າໃຊຄ້ະແນນສະເລ່ຍຕາມຕວົຊີບ້ອກຂອງການປະ

ເມນີຜນົງານຂອງລດັຖະກອນຄູ 
1 

13  

ຈໍານວນອາຈານສອນ

ຕອ້ງພຽງພໍໃນການ

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຫຼກັ

ສູດ ແລະ ສອດຄ່ອງ

ກບັຈໍານວນນກັສກຶ

ສາ. 

ສະຖາບນັມແີຜນການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ

ໃຫພ້ຽງພໍ. ຢ່າງໜອ້ຍ 40% ຂອງຈໍານວນຄູສອນ ແລະ 

ພະນກັງານບໍລຫິານໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມຍກົລະດບັ ແລະ ຝຶກ

ອບົຮມົການສອນ. 

5   

ສະຖາບນັມແີຜນການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ

ໃຫພ້ຽງພໍ. ຢ່າງໜອ້ຍ 30% ຂອງຈໍານວນຄູສອນ ແລະ 

ພະນກັງານບໍລຫິານໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມຍກົລະດບັ ແລະ ຝຶກ

ອບົຮມົ. 

4 

ສະຖາບນັມແີຜນການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ

ທີ່ ຈະແຈງ້. ຢ່າງໜອ້ຍ 15% ຂອງຈໍານວນຄູສອນ ແລະ 

ພະນກັງານບໍລຫິານໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມຍກົລະດບັ ແລະ ຝຶກ

ອບົຮມົການສອນ. 

3 

ສະຖາບນັມແີຜນການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ 2 
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ໃຫພ້ຽງພໍ. ບ່ໍເຖງິ 15% ຂອງຈໍານວນຄູສອນ ແລະ 

ພະນກັງານບໍລຫິານໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມຍກົລະດບັ ແລະ ຝຶກ

ອບົຮມົ. 

ສະຖາບນັມແີຜນການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ

ໃຫພ້ຽງພໍ. ບ່ໍເຖງິ 10% ຂອງຈໍານວນຄູສອນ ແລະ 

ພະນກັງານບໍລຫິານໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມຍກົລະດບັ ແລະ ຝຶກ

ອບົຮມົ. 

1 

14 

ອາຈານທີ່ ປຶກສາການ

ຂຽນບດົລາຍງານຕອ້ງ

ເໝາະສມົທາງດາ້ນ

ຄຸນນະພາບ ແລະ ປະ

ລມິານ 

ອາຈານເປັນທີ່ ປຶກສາການນໍາພາຂຽນບດົລາຍງານຈບົຊັນ້

ມຄີວາມຮູດ້າ້ນວຊິາສະເພາະທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ,ມວຸີດທກິານ

ສກຶສາທີ່ ສູງກວ່າ, ມປີະສບົການດາ້ນການສອນໃນສາຂາ

ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຢ່າງໜອ້ຍ 5 ປີຂຶນ້ໄປ ແລະ ບ່ໍເກນີ 5 ບດົຕ່ໍ

ອາຈານໜຶ່ ງທ່ານ 

5   

ອາຈານເປັນທີ່ ປຶກສາການນໍາພາຂຽນບດົລາຍງານຈບົຊັນ້

ມຄີວາມຮູດ້າ້ນວຊິາສະເພາະທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ,ມວຸີດທກິານ

ສກຶສາທີ່ ສູງກວ່າ, ມປີະສບົການດາ້ນການສອນໃນສາຂາ

ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຢ່າງໜອ້ຍ5ປີຂຶນ້ໄປ ແລະ ບ່ໍເກນີ7ບດົຕ່ໍ

ອາຈານໜຶ່ ງທ່ານ 

4 

ອາຈານເປັນທີ່ ປຶກສາການນໍາພາຂຽນບດົລາຍງານຈບົຊັນ້

ມຄີວາມຮູດ້າ້ນວຊິາສະເພາະທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ,ມວຸີດທກິານ

ສກຶສາທີ່ ສູງກວ່າ, ມປີະສບົການດາ້ນການສອນໃນສາຂາ

ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຢ່າງໜອ້ຍ5ປີຂຶນ້ໄປ ແລະ ຫຼາຍກວ່າ7ບດົຕ່ໍ

ອາຈານໜຶ່ ງທ່ານ 

3 

ອາຈານເປັນທີ່ ປຶກສາການນໍາພາຂຽນບດົລາຍງານຈບົຊັນ້

ມຄີວາມຮູດ້າ້ນວຊິາສະເພາະທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ,ມວຸີດທກິານ

ສກຶສາລະດບັດຽວກນັກບັຜູຂ້ຽນບດົ, ມປີະສບົການ

ດາ້ນການສອນໃນສາຂາທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຢ່າງໜອ້ຍ 5 ປີ 

ແລະ ບ່ໍເກນີ 5 ບດົຕ່ໍອາຈານໜຶ່ ງທ່ານ 

2 

ອາຈານເປັນທີ່ ປຶກສາການນໍາພາຂຽນບດົລາຍງານຈບົຊັນ້

ມຄີວາມຮູດ້າ້ນວຊິາສະເພາະທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ,ມວຸີດທກິານ

ສກຶສາລະດບັດຽວກນັກບັຜູຂ້ຽນບດົ, ມປີະສບົການ

ດາ້ນການສອນໃນສາຂາທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຢ່າງໜອ້ຍ 5 ປີ 

ແລະ ເກນີ 5 ບດົຕ່ໍອາຈານໜຶ່ ງທ່ານ 

1 

15  

 

ມກີານກໍານດົໜາ້ວຽກ

ໃຫພ້ະນກັງານຕາມຕໍາ

ສະຖາບນັມກີານກໍານດົໜາ້ທີ່ ວຽກງານ, ຄວາມ

ຮບັຜດິຊອບໃນແຕ່ລະຕ່ໍາແໜ່ງງານຢ່າງຈະແຈງ້, ຄບົ

ຖວ້ນ 

5   

ສະຖາບນັມກີານກໍານດົໜາ້ທີ່ ວຽກງານ, ຄວາມ 4 
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ແໜ່ງຢ່າງຈະແຈງ້ ຮບັຜດິຊອບໃນແຕ່ລະຕ່ໍາແໜ່ງງານຈະແຈງ້ແຕ່ບ່ໍຄບົ

ຖວ້ນ 

ສະຖາບນັມກີານກໍານດົໜາ້ທີ່ ວຽກງານ, ຄວາມ

ຮບັຜດິຊອບໃນແຕ່ລະຕ່ໍາແໜ່ງງານບ່ໍຈະແຈງ້ ແລະ ບ່ໍ

ຄບົຖວ້ນຈໍານວນໜຶ່ ງ 

3 

ສະຖາບນັມກີານກໍານດົໜາ້ທີ່ ວຽກງານ, ຄວາມ

ຮບັຜດິຊອບໃນແຕ່ລະຕ່ໍາແໜ່ງງານບ່ໍຈະແຈງ້ ແລະ ບ່ໍ

ຄບົຖວ້ນ 

2  

 ສະຖາບນັບ່ໍມກີານກໍານດົໜາ້ທີ່ ວຽກງານ, ຄວາມ

ຮບັຜດິຊອບໃນແຕ່ລະຕ່ໍາແໜ່ງງານ 

1   

 16. ມລີະບບົປະ

ເມນີຜນົການສອນ

ຂອງຄູອາຈານທີ່ ເໝາະ

ສມົ 

ສະຖາບນັມລີະບບົການປະເມນີຜນົການຮຽນ-ການສອນ 

ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍຜູບໍ້ລຫິານ, ເພື່ ອນຮ່ວມງານ 

ແລະ ນກັສກຶສາ ແລະ ມກີານດໍາເນນີການປະເມນີຢ່າງມີ

ປະສດິທພິາບແນໃສ່ປັບປຸງການຮຽນ/ການສອນໃຫດ້ີ

ຂຶນ້. 

5   

ສະຖາບນັມລີະບບົການປະເມນີຜນົການຮຽນ-ການສອນ 

ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍຜູບໍ້ລຫິານ, ເພື່ ອນຮ່ວມງານ 

ແລະ ນກັສກຶສາ ແລະ ມກີານດໍາເນນີການປະເມນີຢ່າງມີ

ປະສດິທພິາບ 

4 

ສະຖາບນັມລີະບບົການປະເມນີຜນົການຮຽນ-ການສອນ 

ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍຜູບໍ້ລຫິານ, ເພື່ ອນຮ່ວມງານ 

ແລະ ນກັສກຶສາ ແລະ ມກີານດໍາເນນີການປະເມນີ 

3 

ສະຖາບນັມລີະບບົການປະເມນີຜນົການຮຽນ-ການສອນ 

ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍຜູບໍ້ລຫິານ, ເພື່ ອນຮ່ວມງານ 

2 

ສະຖາບນັມລີະບບົການປະເມນີຜນົການຮຽນ-ການສອນ

, ແຕ່ບ່ໍໄດດໍ້າເນນີການປະເມນີ 

1 

17. ມແີຜນພດັທະນາ

ບຸກຄະລາກອນທີ່ ຈະ

ແຈງ້ 

ສະຖາບນັມແີຜນການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດທີ່ ຈະ

ແຈງ້. ຢ່າງໜອ້ຍ 40% ຂອງຈາໍນວນຄູສອນ ແລະ 

ພະນກັງານບໍລຫິານໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມຍກົລະດບັ ແລະ ຝຶກອບົຮມົ. 

5  

ສະຖາບນັມແີຜນການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດທີ່ ຈະ

ແຈງ້. ຢ່າງໜອ້ຍ 30% ຂອງຈາໍນວນຄູສອນ ແລະ 

ພະນກັງານບໍລຫິານໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມຍກົລະດບັ ແລະ ຝຶກອບົຮມົ. 

4  

ສະຖາບນັມແີຜນການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດທີ່ ຈະ

ແຈງ້. ຢ່າງໜອ້ຍ 15% ຂອງຈາໍນວນຄູສອນ ແລະ 

ພະນກັງານບໍລຫິານໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມຍກົລະດບັ ແລະ ຝຶກອບົຮມົ. 

3  

ສະຖາບນັມແີຜນການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດທີ່ ຈະ

ແຈງ້. ບ່ໍເຖງິ 15% ຂອງຈາໍນວນຄູສອນ ແລະ ພະນກັງານ
2  



24 
 

ບໍລຫິານໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມຍກົລະດບັ ແລະ ຝຶກອບົຮມົ. 

 ສະຖາບນັມແີຜນການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດທີ່ ຈະ

ແຈງ້. ບ່ໍເຖງິ 10% ຂອງຈາໍນວນຄູສອນ ແລະ ພະນກັງານ

ບໍລຫິານໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມຍກົລະດບັ ແລະ ຝຶກອບົຮມົ. 

 

1  

ມາດຕະຖານທ ີ4 ຫຼກັສູດ 

ໃນຂະນະທີ່ ສະຖາບນັສາ້ງຄູ ຍງັຢູ່ໃນຖານະທີ່ ບ່ໍສາມາດຂຽນຫຼກັສູດດວ້ຍຕນົເອງຢ່າງເປັນເອກະລາດໄດນ້ັນ້, ແຕ່ກ່ໍຍງັສາມາດ

ປັບປຸງດດັແກສ້ິ່ ງທີ່ ມຢູ່ີແລວ້ຄນືໃໝ່ ແລະ ຍງັສາມາດມຄໍີາຄດິຄໍາເຫນັສະທອ້ນຄນືກ່ຽວກບັປະສດິທພິາບຂອງມນັໄດເ້ຊັ່ ນດຽວ

ກນັ ແລະ ກ່ຽວກບັຂງົເຂດທີ່ ຈະຕອ້ງປັບປຸງ ເພື່ ອແຈງ້ໃຫໜ່້ວຍງານນອກສະຖາບນັສາ້ງຄູທີ່ ຖກືແຕ່ງຕັງ້ໃຫປັ້ບປຸງຫຼກັສູດເປັນແຕ່

ລະໄລຍະນັນ້ຊາບ. ຫຼກັສູດໄດຖ້ກືພດັທະນາ  ໂດຍມກີານກໍານດົຄາດໝາຍຜນົໄດຮ້ບັຈາກການຮຽນຮູຢ່້າງຈະແຈງ້ຕາມຂອບວຸດ

ທກິານສກຶສາແຫ່ງຊາດສາຍສາ້ງຄູ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັຂອບວຸດທກິານສກຶສາແຫ່ງຊາດ. ຫຼກັສູດຕອ້ງສະໜບັສະໜນູໃຫ ້

ນກັຮຽນ-ນກັສກຶສາໄດຮ້ຽນພາສາຕ່າງປະເທດ, ມທີກັສະໃນການປະມວນຜນົຂໍມູ້ນຂ່າວສານ, ເພື່ ອພດັທະນາໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ມກີານ

ຄົນ້ຄດິຂັນ້ສູງ ມແີນວຄດິແບບວພິາກ, ກາ້ສະແດງຄວາມຄດິເຫນັ, ມຄີວາມຕັງ້ໃຈທີ່ ຈະຮຽນຮູແ້ລະ ຮຽນຮູຕ້ະຫຼອດຊວີດິ. 

ຕວົຊີວ້ດັ ເກນໃຫຄ້ະແນນ 
ຄະແນນ  
ຕາມເກນ 

ຄະແນນ  
(ຜນົໄດຮ້ບັ) 

ຫຼກັຖານ 

18. ສະຖາບນັມີ

ລະບບົພດັທະນາ

ຫຼກັສູດທີ່ ເໝາະ

ສມົ 

ສະຖາບນັເປີດສອນຫຼກັສູດລະດບັປະລນິຍາຕ ີຫຼາຍກ່ວາ 

10 ສາຍວຊິາ (ສໍາລບັວທິະຍາໄລຄູ) ຫຼ ືລະດບັປະລນິຍາໂທ 

ຫຼາຍກ່ວາ 5 ສາຍວຊິາ (ສໍາລບັຄະນະສກຶສາສາດ, 

ມະຫາວທິະຍາໄລ) 

5   

ສະຖາບນັເປີດສອນຫຼກັສູດສາ້ງຄູມດັທະຍມົ ລະດບັ

ປະລນິຍາຕ ີຫຼ ືຫຼກັສູດສາ້ງຄູອະນຸບານ/ປະຖມົ 10 ສາຍ

ວຊິາ (ສໍາລບັວທິະຍາໄລຄູ) ຫຼ ືລະດບັປະລນິຍາໂທ 3 ສາຍ

ວຊິາຂຶນ້ໄປ (ສໍາລບັຄະນະສກຶສາສາດ, ມະຫາວທິະຍາໄລ) 

4 

ສະຖາບນັເປີດສອນຫຼກັສູດລະດບັປະລນິຍາຕ ີ5 ສາຍວຊິາ 3 

ສະຖາບນັເປີດສອນຫຼກັສູດລະດບັປະລນິຍາຕ ີ3 ສາຍວຊິາ 2 

ສະຖາບນັເປີດສອນຫຼກັສູດລະດບັປະລນິຍາຕ ີ1 ສາຍວຊິາ 1 

19. ບນັດາຫຼກັ

ສູດທີ່ ຖກືພດັທະ

ນາຂຶນ້ມາໄດກໍ້າ

ນດົຜນົການຮຽນ

ຮູຢ່້າງຈະແຈງ້

ແລະສອດຄ່ອງ

ກບັຂອບຄຸນວຸດທິ

ແຫ່ງຊາດ 

ສະຖາບນັໄດສ້ົ່ ງເສມີ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາຄຸນນະພາບຂອງ

ວຽກງານທາງວຊິາການ; 80%-100% ຂອງຈາໍນວນຄູສອນໄດ ້

ປະຕບິດັສໍາເລດັຕາມຫຼກັສູດ, ແຜນການສອນ, ບດົສອນ, ຜະລດິ

ອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນໄດຫຼ້າກຫຼາຍ. 

5   

 

 

 

 

ສະຖາບນັໄດສ້ົ່ ງເສມີ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາຄຸນນະພາບຂອງ

ວຽກງານທາງວຊິາການ; 60%-79% ຂອງຈາໍນວນຄູສອນໄດ ້

ປະຕບິດັສໍາເລດັ ຕາມຫຼກັສູດ, ແຜນການສອນ,  ບດົສອນ, 

ຜະລດິອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນໄດ.້ 

4 

ສະຖາບນັໄດສ້ົ່ ງເສມີ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາວຽກງານທາງວຊິາ

ການ;  40%-59% ຂອງຈາໍນວນຄູສອນໄດປ້ະຕບິດັສໍາເລດັ
3 
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ຕາມຫຼກັສູດ, ແຜນການສອນ, ບດົສອນ, ຜະລດິອຸປະກອນການ

ຮຽນ-ການສອນ. 
 

 

 

 

ຄູສອນທຸກຄນົໃຊພ້ຽງແຕ່ອຸປະກອນມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ 

ແລະ ບ່ໍໄດເ້ຊື່ ອມສານໃສ່ສະພາບການຂອງທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ 

ບ່ໍໄດນໍ້າໃຊຕ້ວົຢ່າງທີ່ ເປັນພາກປະຕບິດັຕວົຈງິເພື່ ອສອນຕາມ

ຫຼກັສູດ 

2 

 ສະຖາບນັໄດສ້ົ່ ງເສມີ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາວຽກງານທາງວຊິາ

ການ;  ໜອ້ຍກວ່າ 40% ຂອງຈາໍນວນຄູສອນໄດປ້ະຕບິດັສໍາເລດັ

ຕາມຫຼກັສູດ,ແຜນການສອນ, ບດົສອນ. 

1  

20. ບນັດາຫຼກັ

ສູດທີ່ ຖກືພດັທະ

ນາຂຶນ້ມາສອດ

ຄ່ອງກບັສະພາບ

ຄວາມເປັນຈງິ

ຂອງທອ້ງຖິ່ ນ, 

ຕະຫຼາດແຮງງານ

ແລະການພດັທະ

ນາຊບັພະຍາກອນ

ມະນຸດຂອງປະ

ເທດ 

ຄູສອນທຸກຄນົໄດລ້ວມເອາົສິ່ ງທີ່ ມ/ີສະພາບຂອງທອ້ງຖິ່ ນ, 

ການນໍາໃຊອຸ້ປະກອນການສອນທີ່ ເໝາະສມົ ແລະ ຕວົຢ່າງ

ທີ່ ເປັນພາກປະຕບິດັຕວົຈງິ ເຂົາ້ໃນການສອນຂອງຕນົ ຊຶ່ ງ

ກວມເອາົຢ່າງໜອ້ຍ 30% ຂອງຫຼກັສູດ 

5  

ຄູສອນສ່ວນຫຼາຍ ໄດລ້ວມເອາົສິ່ ງທີ່ ມ/ີສະພາບຂອງທອ້ງ

ຖິ່ ນ, ການນໍາໃຊອຸ້ປະກອນການສອນທີ່ ເໝາະສມົ ແລະ 

ຕວົຢ່າງທີ່ ເປັນພາກປະຕບິດັຕວົຈງິ  ເຂົາ້ໃນການສອນຂອງ

ຕນົ ຊຶ່ ງກວມເອາົຢ່າງໜອ້ຍ 20% ຂອງຫຼກັສູດ 

4  

ມແີຕ່ຄູສອນສ່ວນໜອ້ຍເທົ່ ານັນ້ ທີ່  ໄດລ້ວມເອາົສິ່ ງທີ່ ມ/ີ

ສະພາບການຂອງທອ້ງຖິ່ ນ, ການນໍາໃຊອຸ້ປະກອນການສອນ

ທີ່ ເໝາະສມົ ແລະ ຕວົຢ່າງທີ່ ເປັນພາກປະຕບິດັຕວົຈງິ ຊຶ່ ງ

ກວມເອາົຢ່າງໜອ້ຍ 10 % ຂອງຫຼກັສູດ 

3  

ຄູສອນທຸກຄນົໃຊພ້ຽງແຕ່ອຸປະກອນມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ 

ແລະ ໄດເ້ຊື່ ອມສານໃສ່ສະພາບການຂອງທອ້ງຖິ່ ນນໍາໃຊ ້

ຕວົຢ່າງທີ່ ເປັນພາກປະຕບິດັຕວົຈງິໄດ ້5% ຫຼກັສູດ 

2  

 

 

 

ຄູສອນທຸກຄນົໃຊພ້ຽງແຕ່ອຸປະກອນມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ 

ແລະ ບ່ໍໄດເ້ຊື່ ອມສານໃສ່ສະພາບການຂອງທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ 

ບ່ໍໄດນໍ້າໃຊຕ້ວົຢ່າງທີ່ ເປັນພາກປະຕບິດັຕວົຈງິເພື່ ອສອນຕາມ

ຫຼກັສູດ 

1  

21. ບນັດາຫຼກັ

ສູດສົ່ ງເສມີການ

ຮຽນຮູຕ້ະຫຼອດຊີ

ວດິໂດຍສົ່ ງເສມີ

ການຮຽນຮູພ້າສາ

ຕ່າງປະເທດ, ທກັ

ສະໃນການຊອກ

ສະຖາບນັສາ້ງຄູສາມາດສົ່ ງເສມີໃຫນ້ກັຮຽນ-ນກັສກຶສາໄດຮ້ຽນ

ພາສາຕ່າງປະເທດ, ມທີກັສະໃນການປະມວນຜນົຂໍມູ້ນຂ່າວສານ, 

ເພື່ ອພດັທະນາໃຫເ້ຂາົເຈົາ້ມກີານຄົນ້ຄດິຂັນ້ສູງ ມແີນວຄດິແບບ

ວພິາກ, ກາ້ສະແດງຄວາມຄດິເຫນັ, ມຄີວາມຕັງ້ໃຈທີ່ ຈະຮຽນຮູ ້

ແລະ ຮຽນຮູຕ້ະຫຼອດຊວີດິໄດ ້50%. 

5  

ສະຖາບນັສາ້ງຄູສາມາດສົ່ ງເສມີໃຫນ້ກັຮຽນ-ນກັສກຶສາໄດຮ້ຽນ

ພາສາຕ່າງປະເທດ, ມທີກັສະໃນການປະມວນຜນົຂໍມູ້ນຂ່າວສານ, 

ເພື່ ອພດັທະນາໃຫເ້ຂາົເຈົາ້ມກີານຄົນ້ຄດິຂັນ້ສູງ ມແີນວຄດິແບບ

4  
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ມາດຕະຖານທ ີ5 ປະສດິທຜິນົຂອງການສອນ-ການຮຽນຮູ ້ 

ການສອນ ແລະ ການຮຽນຮູ ້ຕອ້ງໄດຮ້ບັການປະຕບິດັໄປຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງຫຼກັສູດຢ່າງເຄັ່ ງຄດັ ແລະ ສອດຄ່ອງ

ກບັການກໍານດົ ວໄິສທດັ, ພາລະກດິ ແລະ ເປົາ້ໝາຍຂອງສະຖາບນັ.  ສະຖາບນັຈະຕອ້ງເຮດັບນັຊທຸີກວຊິາທີ່ ຈະສອນ

ຄົນ້ຂໍມູ້ນຂ່າວ

ສານ, ການຄົນ້ຄດິ

ດວ້ຍຕນົເອງ, 

ການສະແດງແນວ

ຄດິແລະມຄີວາມ

ມກັໃນການຮຽນ

ຮູ ້

ວພິາກ, ກາ້ສະແດງຄວາມຄດິເຫນັ, ມຄີວາມຕັງ້ໃຈທີ່ ຈະຮຽນຮູ ້

ແລະ ຮຽນຮູຕ້ະຫຼອດຊວີດິໄດ ້20%. 
ສະຖາບນັສາ້ງຄູສາມາດສົ່ ງເສມີໃຫນ້ກັຮຽນ-ນກັສກຶສາໄດຮ້ຽນ

ພາສາຕ່າງປະເທດ, ມທີກັສະໃນການປະມວນຜນົຂໍມູ້ນຂ່າວສານ, 

ເພື່ ອພດັທະນາໃຫເ້ຂາົເຈົາ້ມກີານຄົນ້ຄດິຂັນ້ສູງ ມແີນວຄດິແບບ

ວພິາກ, ກາ້ສະແດງຄວາມຄດິເຫນັ, ມຄີວາມຕັງ້ໃຈທີ່ ຈະຮຽນຮູ ້

ແລະ ຮຽນຮູຕ້ະຫຼອດຊວີດິໄດ ້15% 

3  

ສະຖາບນັສາ້ງຄູສາມາດສົ່ ງເສມີໃຫນ້ກັຮຽນ-ນກັສກຶສາໄດຮ້ຽນ

ພາສາຕ່າງປະເທດ, ມທີກັສະໃນການປະມວນຜນົຂໍມູ້ນຂ່າວສານ, 

ເພື່ ອພດັທະນາໃຫເ້ຂາົເຈົາ້ມກີານຄົນ້ຄດິຂັນ້ສູງ ມແີນວຄດິແບບ

ວພິາກ, ກາ້ສະແດງຄວາມຄດິເຫນັ, ມຄີວາມຕັງ້ໃຈທີ່ ຈະຮຽນຮູ ້

2   

ສະຖາບນັສາ້ງຄູບ່ໍສາມາດສົ່ ງເສມີໃຫນ້ກັຮຽນ-ນກັສກຶສາໄດຮ້ຽນ

ພາສາຕ່າງປະເທດ, ມທີກັສະໃນການປະມວນຜນົຂໍມູ້ນຂ່າວສານ, 

ເພື່ ອພດັທະນາໃຫເ້ຂາົເຈົາ້ມກີານຄົນ້ຄດິຂັນ້ສູງ ມແີນວຄດິແບບ

ວພິາກ, ກາ້ສະແດງຄວາມຄດິເຫນັ, ມຄີວາມຕັງ້ໃຈທີ່ ຈະຮຽນຮູ ້

1   

22. ສະຖາບນັມີ

ຂະບວນການທບົ

ທວນຫຼກັສູດໂດຍ

ການມສ່ີວນຮ່ວມ

ທງັພາຍໃນແລະ

ພາຍນອກ 

ສະຖາບນັໄດຈ້ດັຕັງ້ກອງປະຊຸມ ຮບັຟັງການປະກອບຄໍາຄດິຄໍາ

ເຫນັສະທອ້ນຄນືກ່ຽວກບັການການສດິສອນ ຈາກນກັຮຽນ-

ນກັສກຶສາ ແລະ ຄູສອນໃນຕອນທາ້ຍພາກຮຽນຢ່າງເປັນ

ປົກກະຕ;ິ ໄດດໍ້າເນນີການປະເມນີຜນົ ແລະ ວາງແຜນປະຈາໍປີ 

ຮ່ວມກບັຄູສອນ ແລະ ພະນກັງານທີ່ ບ່ໍໄດສ້ອນ 

5   

ສະຖາບນັໄດຈ້ດັຕັງ້ກອງປະຊຸມ ຮບັຟັງການປະກອບຄໍາຄດິຄໍາ

ເຫນັສະທອ້ນຄນືກ່ຽວກບັການການສດິສອນ ຈາກນກັຮຽນ-

ນກັສກຶສາ ແລະ ຄູສອນໃນຕອນທາ້ຍປີຮຽນ; ໄດດໍ້າເນນີການປະ

ເມນີຜນົ ແລະ ວາງແຜນປະຈາໍປີ ຮ່ວມກບັຄູສອນ ແລະ 

ພະນກັງານທີ່ ບ່ໍໄດສ້ອນ 

4   

ສະຖາບນັໄດດໍ້າເນນີກອງປະຊຸມຮບັຟັງການປະກອບຄໍາຄດິຄໍາ

ເຫນັສະທອ້ນຄນືກ່ຽວກບັການການສດິສອນ ຈາກພຽງແຕ່ຄູສອນ 

ໃນລະຫວ່າງການປະເມນີຜນົ ແລະ ການວາງແຜນປະຈາໍປີເທົ່ ານັນ້ 

3   

ສະຖາບນັໄດດໍ້າເນນີກອງປະຊຸມຮບັຟັງການປະກອບຄໍາຄດິຄໍາ

ເຫນັສະທອ້ນຄນືກ່ຽວກບັການການສດິສອນ ຈາກພຽງແຕ່ຄູສອນ 

ໃນລະຫວ່າງການປະເມນີຜນົ 

2   

ສະຖາບນັບ່ໍມກີານຕດິຕາມກວດກາເປັນປົກກະຕ ິແລະ ບ່ໍມກີນົ

ໄກການປະກອບຄໍາຄດິຄໍາເຫນັສະທອ້ນຄນື 
1   
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ໃນແຕ່ລະພາກຮຽນ ຫຼ ື ໃຫມ້ຫຼີກັສູດລວມໄວ ້ເພື່ ອໃຫນ້ກັຮຽນ-ນກັສກຶສາຮູຈ້ກັ ແລະ ກະກຽມ; ເພື່ ອໃຫມ້ກີນົໄກການ

ຕດິຕາມກວດກາການສອນໄປຕາມຫຼກັສູດ ແລະ ການປະເມນີຜນົນກັຮຽນ-ນກັສກຶສາ. ຍຸດທະສາດການສອນ-ການ

ຮຽນຮູ ້ໄດນໍ້າໃຊເ້ຕກັນກິໃໝ່ໆ ແລະ ດງຶດູດຈດິໃຈຜູຮ້ຽນ, ສື່ , ເຕກັໂນໂລຊແີລະ ໄດສ້ອນນກັຮຽນ-ນກັສກຶສາກ່ຽວກບັ

ວທິວີທິະຍາໃນການສົ່ ງເສມີ ແລະ ພດັທະນາດາ້ນທກັສະ ແລະ ສະມດັຖະພາບ; ທງັຮບັປະກນັໃຫມ້ໂີຄງການຝຶກຫດັ

ສອນຂອງນກັຮຽນ-ນກັສກຶສາຄູ. 

ຕວົຊີວ້ດັ ເກນໃຫຄ້ະແນນ 

ຄະແນນ  
ຕາມເກນ 

ຄະແນນ  
(ຜນົໄດ ້
ຮບັ) 

ຫຼກັຖານ 

23. ສະຖາບນັມີ

ກນົໄກເພື່ ອຕດິ

ຕາມການຮຽນ-

ການສອນ ແລະ

ຮບັຟັງຄໍາຄດິຄໍາ

ເຫນັຈາກພາກ

ສ່ວນຕ່າງໆ ກ່ຽວ

ກບັປະສດິທພິນົ

ຂອງການຮຽນ-

ການສອນ 

ສະຖາບນັໄດສ້ົ່ ງເສມີ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາຄຸນນະພາບຂອງ

ວຽກງານທາງວຊິາການ 90%-100% ຂອງຈໍານວນຄູສອນ

ໄດປ້ະຕບິດັສໍາເລດັແຜນການສອນ, ບດົສອນ, ຜະລດິ

ອຸປະກອນການ-ການສອນໄດສ້ອດຄ່ອງກບັບດົຮຽນ ແລະ 

ລາຍງານໃຫຫ້ອ້ງການພາກຮຽນລະຄັງ້ 

5   

ສະຖາບນັໄດສ້ົ່ ງເສມີ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາຄຸນນະພາບຂອງ

ວຽກງານທາງວຊິາການ 70%-89% ຂອງຈໍານວນຄູສອນໄດ ້

ປະຕບິດັສໍາເລດັແຜນການສອນ, ບດົສອນ, ຜະລດິ

ອຸປະກອນການ-ການສອນໄດສ້ອດຄ່ອງກບັບດົຮຽນ ແລະ 

ລາຍງານໃຫຫ້ອ້ງການພາກຮຽນລະຄັງ້ 

4  

ສະຖາບນັໄດສ້ົ່ ງເສມີ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາຄຸນນະພາບຂອງ

ວຽກງານທາງວຊິາການ 50%-69% ຂອງຈໍານວນຄູສອນໄດ ້

ປະຕບິດັສໍາເລດັແຜນການສອນ, ບດົສອນ, ຜະລດິ

ອຸປະກອນການ-ການສອນໄດສ້ອດຄ່ອງກບັບດົຮຽນ ແລະ 

ລາຍງານໃຫຫ້ອ້ງການພາກຮຽນລະຄັງ້ 

3  

ສະຖາບນັໄດສ້ົ່ ງເສມີ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາຄຸນນະພາບຂອງ

ວຽກງານທາງວຊິາການ 30%-49% ຂອງຈໍານວນຄູສອນໄດ ້

ປະຕບິດັສໍາເລດັແຜນການສອນ, ບດົສອນ, ຜະລດິ

ອຸປະກອນການ-ການສອນໄດສ້ອດຄ່ອງກບັບດົຮຽນ ແລະ 

ລາຍງານໃຫຫ້ອ້ງການພາກຮຽນລະຄັງ້ 

2  

ສະຖາບນັໄດສ້ົ່ ງເສມີ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາຄຸນນະພາບຂອງ

ວຽກງານທາງວຊິາການໜອ້ຍກວ່າ 30% ຂອງຈໍານວນຄູ

ສອນໄດປ້ະຕບິດັສໍາເລດັແຜນການສອນ, ບດົສອນ, ຜະລດິ

ອຸປະກອນການ-ການສອນໄດສ້ອດຄ່ອງກບັບດົຮຽນ ແລະ 

ລາຍງານໃຫຫ້ອ້ງການພາກຮຽນລະຄັງ້ 

1   

24. ການຮຽນ-

ການສອນນໍາໃຊ ້

ສະຖາບນັໄດຝຶ້ກອບົຮມົ ແລະ ໃຫຄູ້ໄດນໍ້າໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊສີື່ ຕ່າງໆ 

ຄ:ື ຄອມພວີເຕ ີຫຼ ືແອລຊດີ ີຫຼ ືໂອເວເີຮດຫຼ ືສະມາດບອດ ຫຼ ືຮູບ

ພາບ ຫຼ ືວຊີດີ.ີ.. ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນໄດຄ້ົນ້ຄດິຊອກຫາບນັຫາ-ແກ ້

5   



28 
 

ເຕກັໂນໂລຊ,ີ ສື່

ຕ່າງໆ ແລະ ຮູບ

ແບບເອາົນກັສກຶ

ສາເປັນໃຈກາງ 

ໄຂບນັຫາເປັນລາຍບຸກຄນົ ແລະ ເປັນກຸ່ມລະດບັ 80-100%  

ຂອງຈາໍນວນຄູທີ່ ສອນ 

ສະຖາບນັໄດຝຶ້ກອບົຮມົ ແລະ ໃຫຄູ້ໄດນໍ້າໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊສີື່ ຕ່າງໆ 

ຄ:ື ຄອມພວີເຕ ີຫຼ ືແອລຊດີ ີຫຼ ືໂອເວເີຮດຫຼ ືສະມາດບອດ ຫຼ ືຮູບ

ພາບ ຫຼ ືວຊີດີ.ີ.. ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນໄດຄ້ົນ້ຄດິຊອກຫາບນັຫາ-ແກ ້

ໄຂບນັຫາເປັນລາຍບຸກຄນົ ແລະ ເປັນກຸ່ມລະດບັ 60-79%ຂອງ

ຈາໍນວນຄູທີ່ ສອນ 

4   

ສະຖາບນັໄດຝຶ້ກອບົຮມົ ແລະ ໃຫຄູ້ໄດນໍ້າໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊສີື່ ຕ່າງໆ 

ຄ:ື ຄອມພວີເຕ ີຫຼ ືແອລຊດີ ີຫຼ ືໂອເວເີຮດຫຼ ືສະມາດບອດ ຫຼ ືຮູບ

ພາບ ຫຼ ືວຊີດີ.ີ.. ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນໄດຄ້ົນ້ຄດິຊອກຫາບນັຫາ-ແກ ້

ໄຂບນັຫາເປັນລາຍບຸກຄນົ ແລະ ເປັນກຸ່ມລະດບັ 40-59%ຂອງ

ຈາໍນວນຄູທີ່ ສອນ 

3   

ສະຖາບນັໄດຝຶ້ກອບົຮມົ ແລະ ໃຫຄູ້ໄດນໍ້າໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊສີື່ ຕ່າງໆ 

ຄ:ື ຄອມພວີເຕ ີຫຼ ືແອລຊດີ ີຫຼ ືໂອເວເີຮດຫຼ ືສະມາດບອດ ຫຼ ືຮູບ

ພາບ ຫຼ ືວຊີດີ.ີ.. ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນໄດຄ້ົນ້ຄດິຊອກຫາບນັຫາ-ແກ ້

ໄຂບນັຫາເປັນລາຍບຸກຄນົ ແລະ ເປັນກຸ່ມລະດບັ 20-39%ຂອງ

ຈາໍນວນຄູທີ່ ສອນ 

2   

ສະຖາບນັໄດຝຶ້ກອບົຮມົ ແລະ ໃຫຄູ້ໄດນໍ້າໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊສີື່ ຕ່າງໆ 

ຄ:ື ຄອມພວີເຕ ີຫຼ ືແອລຊດີ ີຫຼ ືໂອເວເີຮດຫຼ ືສະມາດບອດ ຫຼ ືຮູບ

ພາບ ຫຼ ືວຊີດີ.ີ.. ແລະ ໃຫນ້ກັຮຽນໄດຄ້ົນ້ຄດິຊອກຫາບນັຫາ-ແກ ້

ໄຂບນັຫາເປັນລາຍບຸກຄນົ ແລະ ເປັນກຸ່ມລະດບັຕ່ໍາກວ່າ 20%

ຂອງຈາໍນວນຄູທີ່ ສອນ 

1   

25. ມກີານຈດັ

ສນັສະຖານທີ່ ການ

ລງົເຝິກງານຂອງ

ນກັສກຶສາຢ່າງ     

ເໝາະສມົ ແລະ 

ພຽງພໍ 

ສະຖາບນັໄດມ້ກີານປະສານສມົທບົກບັສະຖານທີ່ ລງົເຝິກຫດັ 

ແລະ ຝຶກປະສບົການຢ່າງເໝາະສມົ  ດາ້ນອາຄານສະຖານ, 

ທີ່ ໄລຍະທາງ ແລະ ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ກບັຈໍານວນ

ນກັຝຶກຫດັ, ຫອ້ງຮຽນ, ນກັຮຽນ ແລະ ຄູສອນໃຫເ້ໝາະສມົ 

ແລະ ພຽງພໍພອ້ມທງັມກີານປະຖມົນເິທດໃຫນ້ກັສກຶສາ 

ແລະ ປະຖມົນເິທດໃຫບ່້ອນທີ່ ຈະລງົຝຶກຫດັ 

5   

ສະຖາບນັໄດມ້ກີານປະສານສມົທບົກບັສະຖານທີ່ ລງົເຝິກຫດັ 

ແລະ ຝຶກປະສບົການຢ່າງເໝາະສມົ  ດາ້ນອາຄານສະຖານ, 

ທີ່ ໄລຍະທາງ ແລະ ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ກບັຈໍານວນ

ນກັຝຶກຫດັ, ຫອ້ງຮຽນ, ນກັຮຽນ ແລະ ຄູສອນໃຫເ້ໝາະສມົ 

ແລະ ພຽງພໍພອ້ມທງັມກີານປະຖມົນເິທດໃຫນ້ກັສກຶສາ  

4  

ສະຖາບນັໄດມ້ກີານປະສານສມົທບົກບັສະຖານທີ່ ລງົເຝິກຫດັ 

ແລະ ຝຶກປະສບົການຢ່າງເໝາະສມົ  ດາ້ນອາຄານສະຖານ, 

ທີ່ ໄລຍະທາງ ແລະ ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ກບັຈໍານວນ

ນກັຝຶກຫດັ, ຫອ້ງຮຽນ, ນກັຮຽນ ແລະ ຄູສອນໃຫເ້ໝາະສມົ 

ແລະ ພຽງພໍປານໃດ  

3  
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ສະຖາບນັໄດມ້ກີານປະສານສມົທບົກບັສະຖານທີ່ ລງົເຝິກຫດັ 

ແລະ ຝຶກປະສບົການຢ່າງເໝາະສມົ  ດາ້ນອາຄານສະຖານ, 

ທີ່ ໄລຍະທາງ ແລະ ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ກບັຈໍານວນ

ນກັຝຶກຫດັ, ຫອ້ງຮຽນ, ນກັຮຽນ ແລະ ຄູສອນບ່ໍເໝາະສມົ

ປານໃດ  

2  

ສະຖາບນັບ່ໍມກີານປະສານສມົທບົກບັສະຖານທີ່ ລງົເຝິກຫດັ 

ແລະ ຝຶກປະສບົການຢ່າງເໝາະສມົ  ດາ້ນອາຄານສະຖານ, 

ທີ່ ໄລຍະທາງ ແລະ ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ກບັຈໍານວນ

ນກັຝຶກຫດັ, ຫອ້ງຮຽນ, ນກັຮຽນ ແລະ ຄູສອນ  

1  

 

 

ມາດຕະຖານທ ີ6 ການສົ່ ງເສມີນກັຮຽນ-ນກັສກຶສາ  

ການສົ່ ງເສມີນກັຮຽນ-ນກັສກຶສາ ແມ່ນເພື່ ອສະໜບັສະໜນູຜນົສໍາເລດັໃນການບນັລຸເປົາ້ໝາຍ, ພາລະກດິ ແລະ ວໄິສທດັຂອງສະ

ຖາບນັທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວ ້ຊຶ່ ງເປັນການປະກອບສ່ວນໃນການສກຶສາ ແລະ ການພດັທະນາຂອງນກັຮຽນ-ນກັສກຶສາ. ການສົ່ ງເສມີ

ນກັຮຽນ-ນກັສກຶສາຕອ້ງສອດຄ່ອງກບັກດົລະບຽບ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງສະຖາບນັ. ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ ຈໍາເປັນ 

ຕອ້ງໃຫມ້ ີແລະ ໄດຮ້ບັການເອາົໃຈໃສ່ເພື່ ອສະໜບັສະໜນູນກັຮຽນ-ນກັສກຶສາ ແລະ ອະດດີນກັຮຽນ-ນກັສກຶສາ. ເພື່ ອໃຫໄ້ດ ້

ຕາມເງ ື່ ອນໄຂຕ່າງໆດັ່ ງທີ່ ກ່າວມາຂາ້ງເທງິນີ ້ ສະຖາບນັຈະຕອ້ງບນັລຸຕວົຊີບ້ອກດັ່ ງຕ່ໍໄປນີ ້: 

ຕວົຊີວ້ດັ ເກນໃຫຄ້ະແນນ 
ຄະແນນ  
ຕາມເກນ 

ຄະແນນ  
(ຜນົໄດຮ້ບັ) 

ຫຼກັຖານ 

26. ມລີະບຽບຫຼກັ

ການ, ມາດຕະຖານ

ຈະແຈງ້ໃນການຮບັ

ນກັສກຶສາເຂົາ້ຮຽນຢູ່

ສະຖາບນັ 

ການຮບັເອາົນກັຮຽນເຂົາ້ຮຽນຄູແມ່ນການປະຕບິດັ

ຕາມລະບຽບຫຼກັການ ແລະ ຂໍກໍ້ານດົຂອງກະຊວງ ໃຫ ້

ມຄີວາມສະເໝພີາບໃນການເຂົາ້ເຖງິການສກຶສາສາ້ງຄູ 

ໂດຍບ່ໍຈໍາແນກເພດ  ແລະ ຊນົເຜົ່ າ ໃຫໄ້ດ ້80-100% 

5   

ການຮບັເອາົນກັຮຽນເຂົາ້ຮຽນຄູແມ່ນການປະຕບິດັ

ຕາມລະບຽບຫຼກັການ ແລະ ຂໍກໍ້ານດົຂອງກະຊວງ ໃຫ ້

ມຄີວາມສະເໝພີາບໃນການເຂົາ້ເຖງິການສກຶສາສາ້ງຄູ 

ໂດຍບ່ໍຈໍາແນກເພດ  ແລະ ຊນົເຜົ່ າ ໃຫໄ້ດ ້60-79% 

4 

ການຮບັເອາົນກັຮຽນເຂົາ້ຮຽນຄູແມ່ນການປະຕບິດັ

ຕາມລະບຽບຫຼກັການ ແລະ ຂໍກໍ້ານດົຂອງກະຊວງ ໃຫ ້

ມຄີວາມສະເໝພີາບໃນການເຂົາ້ເຖງິການສກຶສາສາ້ງຄູ 

ໂດຍບ່ໍຈໍາແນກເພດ  ແລະ ຊນົເຜົ່ າ ໃຫໄ້ດ ້50-69% 

3 

ການຮບັເອາົນກັຮຽນເຂົາ້ຮຽນຄູແມ່ນການປະຕບິດັ

ຕາມລະບຽບຫຼກັການ ແລະ ຂໍກໍ້ານດົຂອງກະຊວງ ໃຫ ້

ມຄີວາມສະເໝພີາບໃນການເຂົາ້ເຖງິການສກຶສາສາ້ງຄູ 

ໂດຍບ່ໍຈໍາແນກເພດ  ແລະ ຊນົເຜົ່ າ ໃຫໄ້ດ ້20-49% 

2 
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 ການຮບັເອາົນກັຮຽນເຂົາ້ຮຽນຄູແມ່ນການປະຕບິດັ

ຕາມລະບຽບຫຼກັການ ແລະ ຂໍກໍ້ານດົຂອງກະຊວງ ໃຫ ້

ມຄີວາມສະເໝພີາບໃນການເຂົາ້ເຖງິການສກຶສາສາ້ງຄູ 

ໂດຍບ່ໍຈໍາແນກເພດ  ແລະ ຊນົເຜົ່ າ ຕ່ໍາກວ່າ 20% 

1   

27. ສະຖາບນັເຫນັ

ຄວາມສໍາຄນັ ແລະ ມີ

ກນົໄກໃນການໃຫຄໍ້າ

ປຶກສາທງັທາງດາ້ນວິ

ຊາການ ແລະ ບນັຫາ

ອື່ ນ  ໆ

ສະຖາບນັໄດຝຶ້ກອບົຮມົໃຫແ້ກ່ຜູໃ້ຫຄໍ້າປຶກສາທາງດາ້ນ

ວຊິາການເຊັ່ ນ: ການຮຽນ, ຄູທີ່ ປຶກສາຂຽນບດົລາຍງານ

... ແລະ ທາງດາ້ນຈດິຕະວທິະຍາ ແລະ ມກີານ

ບໍລກິານນກັສກຶສາເຊັ່ ນ:ແນະນໍາ, ແນະແນວ, ການໃຫ ້

ຄໍາປຶກສາ ພອ້ມທງັສາ້ງເງ ື່ ອນໄຂ ແລະ ອໍານວຍຄວາມ

ສະດວກໃຫແ້ກ່ນກັສກຶສາ 

5   

ສະຖາບນັໄດຝຶ້ກອບົຮມົໃຫແ້ກ່ຜູໃ້ຫຄໍ້າປຶກສາທາງດາ້ນ

ວຊິາການເຊັ່ ນ: ການຮຽນ, ຄູທີ່ ປຶກສາຂຽນບດົລາຍງານ

... ແລະ ທາງດາ້ນຈດິຕະວທິະຍາ ແລະ ມກີານ

ບໍລກິານນກັສກຶສາເຊັ່ ນ:ແນະນໍາ, ແນະແນວ, ການໃຫ ້

ຄໍາປຶກສາ  

4  

ສະຖາບນັໄດຝຶ້ກອບົຮມົໃຫແ້ກ່ຜູໃ້ຫຄໍ້າປຶກສາທາງດາ້ນ

ວຊິາການເຊັ່ ນ: ການຮຽນ, ຄູທີ່ ປຶກສາຂຽນບດົລາຍງານ

... ແລະ ທາງດາ້ນຈດິຕະວທິະຍາ  

3  

ສະຖາບນັໄດຝຶ້ກອບົຮມົໃຫແ້ກ່ຜູໃ້ຫຄໍ້າປຶກສາທາງດາ້ນ

ວຊິາການເຊັ່ ນ: ການຮຽນ, ຄູທີ່ ປຶກສາຂຽນບດົລາຍງານ

...  

2  

ສະຖາບນັບ່ໍມແີຜນປະຕບິດັງານ ເພື່ ອສາ້ງຕັງ້ການ

ບໍລກິານໃຫຄໍ້າປຶກສາສໍາລບັນກັຮຽນ-ນກັສກຶສາ 

1   

28. ມແີຜນການ

ເຄື່ ອນໄຫວນອກຫຼກັ

ສູດ, ໄດຜ້ນັຂະຫຍາຍ

ອອກເປັນແຜນກດິຈະ

ກໍາ ແລະ ອໍານວຍ

ຄວາມສະດວກໃຫ ້

ແກ່ການຈດັຕັງ້ປະຕິ

ບດັ 

ສະຖາບນັໄດມ້ແີຜນກດິຈະກໍາອນັລະອຽດ (ແຜນ

ສກົຮຽນ, ແຜນພາກຮຽນ ແລະ ແຜນປະຈໍາເດອືນ ) 

ພອ້ມທງັ ສາ້ງເງ ື່ ອນໄຂ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ

ໃຫແ້ກ່ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢ່າງທົ່ ວເຖງິ ແລະ ເປັນ

ປົກກະຕ ິ

5   

ສະຖາບນັໄດມ້ແີຜນກດິຈະກໍາອນັລະອຽດ (ແຜນ

ສກົຮຽນ, ແຜນພາກຮຽນ ແລະ ແຜນປະຈໍາເດອືນ ) 

ພອ້ມທງັ ສາ້ງເງ ື່ ອນໄຂ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ

ໃຫແ້ກ່ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢ່າງທົ່ ວເຖງິ 

4  

ສະຖາບນັໄດມ້ແີຜນກດິຈະກໍາອນັລະອຽດ (ແຜນ

ສກົຮຽນ, ແຜນພາກຮຽນ ແລະ ແຜນປະຈໍາເດອືນ ) 

ພອ້ມທງັ ສາ້ງເງ ື່ ອນໄຂ ໃຫແ້ກ່ການປຕບິດັ 

3  

ສະຖາບນັໄດມ້ແີຜນກດິຈະກໍາອນັລະອຽດ (ແຜນ 2  
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ສກົຮຽນ, ແຜນພາກຮຽນ ແລະ ແຜນປະຈໍາເດອືນ )  
 ສະຖາບນັໄດມ້ແີຜນກດິຈະກໍາອນັລະອຽດ (ແຜນ

ສກົຮຽນ ) 

1  

 

 

 

29. ມກີານຈດັຕັງ້

ນກັຮຽນນກັສກຶສາ

ແລະ ໄດເ້ຄື່ ອນໄຫວ

ຢ່າງເຕມັສ່ວນຕ່ໍບນັດາ

ກດິຈະກໍາຕ່າງໆ ຂອງ

ສະຖາບນັ 

ສະຖາບນັສະໜບັສະໜນູການຈດັຕັງ້ນກັຮຽນ-ນກັສກຶ

ສາ ກ່ຽວ ກບັກດິຈໍາການເຄື່ ອນໄຫວໃນ-ນອກຫຼກັສູດ 

ແລະ ໃນ-ນອກໂຮງຮຽນ ເຊັ່ ນ ການຖາມຕອບ

ວທິະຍາສາດ, ການວາງສະແດງຜນົງານທາງວຊິາການ,

ກລິາກາຍະກໍາ, ສລິະປະວນັນະຄະດ.ີ.. ແລະ 

ຊ່ວຍເຫຼອືສງັຄມົ ຢ່າງໜອ້ຍ 5 ຄັງ້ຕ່ໍໜຶ່ ງສກົຮຽນ  

5   

ສະຖາບນັສະໜບັສະໜນູການຈດັຕັງ້ນກັຮຽນ-ນກັສກຶ

ສາ ກ່ຽວ ກບັກດິຈໍາການເຄື່ ອນໄຫວໃນ-ນອກຫຼກັສູດ 

ແລະ ໃນ-ນອກໂຮງຮຽນ ເຊັ່ ນ ການຖາມຕອບ

ວທິະຍາສາດ, ການວາງສະແດງຜນົງານທາງວຊິາການ,

ກລິາກາຍະກໍາ, ສລິະປະວນັນະຄະດ.ີ.. ແລະ 

ຊ່ວຍເຫຼອືສງັຄມົ ຢ່າງໜອ້ຍ 4 ຄັງ້ຕ່ໍໜຶ່ ງສກົຮຽນ  

4  

ສະຖາບນັສະໜບັສະໜນູການຈດັຕັງ້ນກັຮຽນ-ນກັສກຶ

ສາ ກ່ຽວ ກບັກດິຈໍາການເຄື່ ອນໄຫວໃນ-ນອກຫຼກັສູດ 

ແລະ ໃນ-ນອກໂຮງຮຽນ ເຊັ່ ນ ການຖາມຕອບ

ວທິະຍາສາດ, ການວາງສະແດງຜນົງານທາງວຊິາການ,

ກລິາກາຍະກໍາ, ສລິະປະວນັນະຄະດ.ີ.. ແລະ 

ຊ່ວຍເຫຼອືສງັຄມົ ຢ່າງໜອ້ຍ 3 ຄັງ້ຕ່ໍໜຶ່ ງສກົຮຽນ  

3  

ສະຖາບນັສະໜບັສະໜນູການຈດັຕັງ້ນກັຮຽນ-ນກັສກຶ

ສາ ກ່ຽວ ກບັກດິຈໍາການເຄື່ ອນໄຫວໃນ-ນອກຫຼກັສູດ 

ແລະ ໃນ-ນອກໂຮງຮຽນ ເຊັ່ ນ ການຖາມຕອບ

ວທິະຍາສາດ, ການວາງສະແດງຜນົງານທາງວຊິາການ,

ກລິາກາຍະກໍາ, ສລິະປະວນັນະຄະດ.ີ.. ແລະ 

ຊ່ວຍເຫຼອືສງັຄມົ ຢ່າງໜອ້ຍ 2 ຄັງ້ຕ່ໍໜຶ່ ງສກົຮຽນ  

2  

ສະຖາບນັສະໜບັສະໜນູການຈດັຕັງ້ນກັຮຽນ-ນກັສກຶ

ສາ ກ່ຽວ ກບັກດິຈໍາການເຄື່ ອນໄຫວໃນ-ນອກຫຼກັສູດ 

1   
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ແລະ ໃນ-ນອກໂຮງຮຽນ ເຊັ່ ນ ການຖາມຕອບ

ວທິະຍາສາດ, ການວາງສະແດງຜນົງານທາງວຊິາການ,

ກລິາກາຍະກໍາ, ສລິະປະວນັນະຄະດ.ີ.. ແລະ 

ຊ່ວຍເຫຼອືສງັຄມົ ຢ່າງໜອ້ຍ 1 ຄັງ້ຕ່ໍໜຶ່ ງສກົຮຽນ  

30. ມອີງົການຈດັຕງັ

ມະຫາຊນົ ແລະ ມີ

ການເຄື່ ອນໄຫວຢ່າງ

ເຕມັສ່ວນເຂົາ້ໃນກດິ

ຈະກໍາຕ່າງໆ 

80-100% ຂອງນກັຮຽນ-ນກັສກຶສາແມ່ນເປັນ

ສະມາຊກິໃດໜຶ່ ງຂອງ ສາມອງົການຈດັຕັງ້ມະຫາຊນົ 

ແລະ ໄດມ້ກີານເຄື່ ອນໄຫວກດິຈະກໍາຕ່າງໆຢ່າງເຕມັ

ສ່ວນ 

5   

60-79% ຂອງນກັຮຽນ-ນກັສກຶສາ ແມ່ນເປັນ

ສະມາຊກິໃດໜຶ່ ງຂອງ ສາມອງົການຈດັຕັງ້ມະຫາຊນົ 

ແລະ ໄດມ້ກີານເຄື່ ອນໄຫວກດິຈະກໍາຕ່າງໆຢ່າງເຕມັ

ສ່ວນ 

4  

40-59% ຂອງນກັຮຽນ-ນກັສກຶສາ ແມ່ນເປັນ

ສະມາຊກິໃດໜຶ່ ງຂອງ ສາມອງົການຈດັຕັງ້ມະຫາຊນົ 

ແລະ ໄດມ້ກີານເຄື່ ອນໄຫວກດິຈະກໍາຕ່າງໆເຕມັສ່ວນ 

3  

20-39% ຂອງນກັຮຽນ-ນກັສກຶສາ ແມ່ນເປັນ

ສະມາຊກິໃດໜຶ່ ງຂອງ ສາມອງົການຈດັຕັງ້ມະຫາຊນົ 

ແລະ ໄດມ້ກີານເຄື່ ອນໄຫວກດິຈະກໍາຕ່າງໆຢ່າງເຕມັ

ສ່ວນ 

2  

ໜອ້ຍກວ່າ 20% ຂອງນກັຮຽນ-ນກັສກຶສາ ແມ່ນເປັນ

ສະມາຊກິໃດໜຶ່ ງຂອງ ສາມອງົການຈດັຕັງ້ມະຫາຊນົ 

ແລະ ໄດມ້ກີານເຄື່ ອນໄຫວກດິຈະກໍາຕ່າງໆຢ່າງເຕມັ

ສ່ວນ 

1   

31. ມກີານຮ່ວມມື

ກບັອາດດີນກັສກຶສາ

ທີ່ ຈບົຈາກສະຖາບນັ

ໃນຮູບແບບຕ່າງໆ 

ແລະ ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕິ

ບດັປົກກະຕ ິ

ສະຖາບນັມກີານຈດັຕັງ້ພບົປະອະດດີນກັສກຶສາ ແລະ 

ມກີດິຈະກໍາຕ່າງໆ ຮ່ວມກນັເຊັ່ ນ ສໍາມະນາ,

ປາຖະກະຖາແລກປ່ຽນບດົຮຽນ, ຫາລາຍໄດລ້ະດມົ

ທນຶ, ກລິາກາຍະກໍາ ແລະ ສລິະປະວນັນະຄະດ ີ1 ຄັງ້ຕ່ໍ

ປີຂຶນ້ໄປ 

5   

ສະຖາບນັມກີານຈດັຕັງ້ພບົປະອະດດີນກັສກຶສາ ແລະ 

ມກີດິຈະກໍາຕ່າງໆ ຮ່ວມກນັເຊັ່ ນ ສໍາມະນາ,

ປາຖະກະຖາແລກປ່ຽນບດົຮຽນ, ຫາລາຍໄດລ້ະດມົ

ທນຶ, ກລິາກາຍະກໍາ ແລະ ສລິະປະວນັນະຄະດ ີ2 ປີ ຕ່ໍ

ຄັງ້ 

4  

ສະຖາບນັມກີານຈດັຕັງ້ພບົປະອະດດີນກັສກຶສາ ແລະ 

ມກີດິຈະກໍາຕ່າງໆ ຮ່ວມກນັເຊັ່ ນ ສໍາມະນາ,

3  
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ປາຖະກະຖາແລກປ່ຽນບດົຮຽນ, ຫາລາຍໄດລ້ະດມົ

ທນຶ, ກລິາກາຍະກໍາ ແລະ ສລິະປະວນັນະຄະດ ີ3 ປີ ຕ່ໍ

ຄັງ້ 

ສະຖາບນັມກີານຈດັຕັງ້ພບົປະອະດດີນກັສກຶສາ ແລະ 

ມກີດິຈະກໍາຕ່າງໆ ຮ່ວມກນັເຊັ່ ນ ສໍາມະນາ,

ປາຖະກະຖາແລກປ່ຽນບດົຮຽນ, ຫາລາຍໄດລ້ະດມົ

ທນຶ, ກລິາກາຍະກໍາ ແລະ ສລິະປະວນັນະຄະດ ີ4 ປີ ຕ່ໍ

ຄັງ້ 

2  

ສະຖາບນັມກີານຈດັຕັງ້ພບົປະອະດດີນກັສກຶສາ ແລະ 

ມກີດິຈະກໍາຕ່າງໆ ຮ່ວມກນັເຊັ່ ນ ສໍາມະນາ,

ປາຖະກະຖາແລກປ່ຽນບດົຮຽນ, ຫາລາຍໄດລ້ະດມົ

ທນຶ, ກລິາກາຍະກໍາ ແລະ ສລິະປະວນັນະຄະດ ີ5 ປີ

ຂຶນ້ໄປ ຕ່ໍຄັງ້ 

1   

 

32. ເຄອືຄ່າຍກບັຜູ ້

ປະກອບການ (ຫວົ

ໜ່ວຍທຸລະກດິອື່ ນໆ)

ແລະ ມກີານເຄື່ ອນ

ໄຫວເປັນປົກກະຕິ

ເພື່ ອຊ່ວຍນກັສກຶສາທີ່

ຮຽນຈບົໃໝ່ໃນການ

ຊອກວຽກເຮດັງານທໍາ 

ຫຼ ື

ເຄອືຄ່າຍການປະສານ

ງານ, ຕດິຕາມ ແລະ 

ເກບັກໍາຂໍມູ້ນຜູສໍ້າເລດັ

ການສກຶສາ 

ສະຖາບນັໄດມ້ກີານປະສານ, ການຕດິຕາມ ແລະ ເກບັ

ກໍາຂໍມູ້ນນກັຮຽນ-ນກັສກຶສາທີ່ ສໍາເລດັການສກຶສາ

ໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ  

5   

ສະຖາບນັໄດມ້ກີານປະສານ, ການຕດິຕາມ ແລະ ເກບັ

ກໍາຂໍມູ້ນນກັຮຽນ-ນກັສກຶສາທີ່ ສໍາເລດັການສກຶສາໄລຍະ 

4 ປີຜ່ານມາ 

4  

ສະຖາບນັໄດມ້ກີານປະສານ, ການຕດິຕາມ ແລະ ເກບັ

ກໍາຂໍມູ້ນນກັຮຽນ-ນກັສກຶສາທີ່ ສໍາເລດັການສກຶສາໄລຍະ 

3 ປີຜ່ານມາ 

 

3  

ສະຖາບນັໄດມ້ກີານປະສານ,ການຕດິຕາມ ແລະ ເກບັ

ກໍາຂໍມູ້ນນກັຮຽນ-ນກັສກຶສາທີ່ ສໍາເລດັການສກຶສາໄລຍະ 

2 ປີຜ່ານມາ 

 

2  

 ສະຖາບນັໄດມ້ກີານປະສານ, ການຕດິຕາມ ແລະ ເກບັ

ກໍາຂໍມູ້ນນກັຮຽນ-ນກັສກຶສາທີ່ ສໍາເລດັການສກຶສາໄລຍະ 

1 ປີຜ່ານມາ 

 

1   

 

ມາດຕະຖານທ ີ7 ສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ແຫ່ຼງການຮຽນຮູ ້ 

ຕວົຊີວ້ດັ ເກນໃຫຄ້ະແນນ 
ຄະແນນ  
ຕາມເກນ 

ຄະແນນ  
(ຜນົໄດຮ້ບັ) 

ຫຼກັຖານ 

33. ສະຖາບນັຕັງ້ຢູ່ ສະຖາບນັຕັງ້ຢູ່ໃນສະພາບແວດລອ້ມທີ່ ເອືອ້ອໍານວຍສໍາລບັການ 5   
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ໃນສະພາບແວດລອ້ມ

ທີ່ ເອືອ້ອໍານວຍສໍາລບັ

ການຮຽນ-ການສອນ

ພອ້ມມສີະຖານທີ່

ກວາ້ງຂວາງເພື່ ອຕອບ

ສະໜອງ 5 ຫຼກັມູນ

ການສກຶສາ 

ຮຽນ-ການສອນພອ້ມມສີະຖານທີ່ ກວາ້ງຂວາງຕອບສະໜອງ 5 

ຫຼກັມູນການສກຶສາ 

ສະຖາບນັຕັງ້ຢູ່ໃນສະພາບແວດລອ້ມທີ່ ເອືອ້ອໍານວຍເໝາະສມົ

ສໍາລບັການຮຽນ-ການສອນ ຕອບສະໜອງ4ໃນ 5 ຫຼກັມູນ

ການສກຶສາ 

4  

ສະຖາບນັຕັງ້ຢູ່ໃນສະພາບແວດລອ້ມທີ່ ເອືອ້ອໍານວຍເໝາະສມົ

ສໍາລບັການຮຽນ-ການສອນ ຕອບສະໜອງ3ໃນ 5 ຫຼກັມູນ

ການສກຶສາ 

3  

ສະຖາບນັຕັງ້ຢູ່ໃນສະພາບແວດລອ້ມທີ່ ເອືອ້ອໍານວຍເໝາະສມົ

ສໍາລບັການຮຽນ-ການສອນ ຕອບສະໜອງ2ໃນ 5 ຫຼກັມູນ

ການສກຶສາ 

2  

ສະຖາບນັຕັງ້ຢູ່ໃນສະພາບແວດລອ້ມທີ່ ເອືອ້ອໍານວຍເໝາະສມົ

ສໍາລບັການຮຽນ-ການສອນ ຕອບສະໜອງ1ໃນ 5 ຫຼກັມູນການ

ສກຶສາ 

1   

34. ສະຖາບນັມສີິ່ ງ

ອໍານວຍຄວາມສະ

ດວກທີ່ ພຽງພໍເຊັ່ ນ: 

ອາຄານ, ຫອ້ງຮຽນ, 

ຫອ້ງການ, ຫອ້ງປະ

ຊຸມ, ສະໂມສອນ, 

ຫອ້ງປະຖມົພະຍາ

ບານຂັນ້ພືນ້ຖານ, 

ຫອ້ງນໍາ້, ລະບບົໄຟ

ຟາ້, ນໍາ້ປະປາ ຫຼ ືລະ

ບບົນໍາ້ສະອາດ ແລະ

ເຄື່ ອງມຮືບັໃຊທ້ີ່ ຈໍາ

ເປັນອື່ ນ  ໆ

ສະຖາບນັມສີິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ ພຽງພໍເຊັ່ ນ: ອາຄານ, 

ຫອ້ງຮຽນ, ຫອ້ງການ, ຫອ້ງປະຊຸມ, ສະໂມສອນ, ຫອ້ງປະ

ຖມົພະຍາບານຂັນ້ພືນ້ຖານ, ຫອ້ງນໍາ້, ລະບບົໄຟຟາ້, ນໍາ້ປະປາ

ຫຼລືະບບົນໍາ້ສະອາດ 

5   

ສະຖາບນັຂາດສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ 1 ຢ່າງທີ່ ລະບຸນີ ້ 

(ເຊັ່ ນ: ອາຄານ, ຫອ້ງຮຽນ, ຫອ້ງການ, ຫອ້ງປະຊຸມ, ສະໂມ

ສອນ, ຫອ້ງປະຖມົພະຍາບານຂັນ້ພືນ້ຖານ, ຫອ້ງນໍາ້, ລະບບົ

ໄຟຟາ້, ນໍາ້ປະປາຫຼລືະບບົນໍາ້ສະອາດ)  

4  

ສະຖາບນັຂາດສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ 2 ຢ່າງທີ່ ລະບຸນີ ້ 

(ເຊັ່ ນ: ອາຄານ, ຫອ້ງຮຽນ, ຫອ້ງການ, ຫອ້ງປະຊຸມ, ສະໂມ

ສອນ, ຫອ້ງປະຖມົພະຍາບານຂັນ້ພືນ້ຖານ, ຫອ້ງນໍາ້, ລະບບົ

ໄຟຟາ້, ນໍາ້ປະປາຫຼລືະບບົນໍາ້ສະອາດ) 

 

3  

ສະຖາບນັຂາດສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ 3 ຢ່າງທີ່ ລະບຸນີ ້ 

(ເຊັ່ ນ: ອາຄານ, ຫອ້ງຮຽນ, ຫອ້ງການ, ຫອ້ງປະຊຸມ, ສະໂມ

ສອນ, ຫອ້ງປະຖມົພະຍາບານຂັນ້ພືນ້ຖານ, ຫອ້ງນໍາ້, ລະບບົ

ໄຟຟາ້, ນໍາ້ປະປາຫຼລືະບບົນໍາ້ສະອາດ) 

2   

ສະຖາບນັຂາດສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ 4 ຢ່າງຂຶນ້ໄປທີ່ ລະບຸ

ນີ(້ເຊັ່ ນ: ອາຄານ, ຫອ້ງຮຽນ, ຫອ້ງການ, ຫອ້ງປະຊຸມ, ສະໂມ

ສອນ, ຫອ້ງປະຖມົພະຍາບານຂັນ້ພືນ້ຖານ, ຫອ້ງນໍາ້, ລະບບົ

ໄຟຟາ້, ນໍາ້ປະປາຫຼລືະບບົນໍາ້ສະອາດ) 

 

1   



35 
 

 

35. ສະຖາບນັມລີະ

ບບົສຸຂະອານາໄມ

ແລະ ຄວາມປອດໄພ

ສໍາລບັພະນກັງານ, ຄູ

ອາຈານ ແລະ ນກັສກຶ

ສາທີ່ ນໍາໃຊສ້ິ່ ງອໍານວຍ

ຄວາມສະດວກພາຍ

ໃນສະຖາບນັ 

ສະຖາບນັມລີະບບົສຸຂະອານາໄມແລະຄວາມປອດໄພສໍາລບັ

ພະນກັງານ, ຄູອາຈານແລະນກັສກຶສາທີ່ ນໍາໃຊສ້ິ່ ງອໍານວຍ

ຄວາມສະດວກພາຍໃນສະຖາບນັ 

5   

ສະຖາບນັມລີະບບົສຸຂະອານາໄມແລະຄວາມປອດໄພສໍາລບັ

ພະນກັງານ, ຄູອາຈານແລະນກັສກຶສາທີ່ ນໍາໃຊສ້ິ່ ງອໍານວຍ

ຄວາມສະດວກພາຍໃນສະຖາບນັຍງັບ່ໍດເີທົ່ າທີ່ ຄວນ 

4  

ສະຖາບນັມລີະບບົສຸຂະອານາໄມແລະຄວາມປອດໄພສໍາລບັ

ພະນກັງານ, ຄູອາຈານແລະນກັສກຶສາທີ່ ນໍາໃຊສ້ິ່ ງອໍານວຍ

ຄວາມສະດວກພາຍໃນສະຖາບນັມແີຕ່ຈໍານວນໃດໜຶ່ ງ 

3  

ສະຖາບນັມລີະບບົສຸຂະອານາໄມແລະຄວາມປອດໄພ ໃດໜຶ່ ງ

ເທົ່ ານັນ້ ສໍາລບັພະນກັງານ, ຄູອາຈານແລະນກັສກຶສາ 

2  

 ສະຖາບນັບ່ໍມລີະບບົສຸຂະອານາໄມແລະຄວາມປອດໄພສໍາລບັ

ພະນກັງານ, ຄູອາຈານແລະນກັສກຶສາທີ່ ນໍາໃຊສ້ິ່ ງອໍານວຍ

ຄວາມສະດວກພາຍໃນສະຖາບນັ 

1   

36. ສະຖາບນັມລີະ

ບບົປ້ອງກນັຄວາມສະ

ຫງບົພາຍໃນສະຖາ

ບນັຂອງຕນົ 

ສະຖາບນັມລີະບບົປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົພາຍໃນສະຖາບນັ

ຂອງຕນົ ເຊັ່ ນ: ມກີານແຕ່ງຕັງ້ຄະນະຮບັຜດິຊອບ, ນກັສກຶສາ, 

ພະນກັງານຄູ-ອາຈານມສ່ີວນຮ່ວມ ມກີານແຕ່ງຕັງ້ເວນຍາມ

ເປັນປົກກະຕ ິມກີານປະສານສມົທບົກບັອໍານາດການປົກຄອງ

ທອ້ງຖິ່ ນ  ແລະ ມກີານປະຊຸມຖອດຖອນບດົຮຽນເປັນ

ປົກກະຕ ິ

5   

ສະຖາບນັມລີະບບົປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົພາຍໃນສະຖາບນັ

ຂອງຕນົ ເຊັ່ ນ: ມກີານແຕ່ງຕັງ້ຄະນະຮບັຜດິຊອບ,ນກັສກຶສາ

ພະນກັງານຄູ-ອາຈານມສ່ີວນຮ່ວມ ມກີານແຕ່ງຕັງ້ເວນຍາມ

ເປັນປົກກະຕ ິມກີານປະສານສມົທບົກບັອໍານາດການປົກຄອງ

ທອ້ງຖິ່ ນ   

4  

ສະຖາບນັມລີະບບົປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົພາຍໃນສະຖາບນັ

ຂອງຕນົ ເຊັ່ ນ: ມກີານແຕ່ງຕັງ້ຄະນະຮບັຜດິຊອບ ,ນກັສກຶສາ,

ພະນກັງານຄູ-ອາຈານມສ່ີວນຮ່ວມ ມກີານແຕ່ງຕັງ້ເວນຍາມ

ເປັນປົກກະຕ ິ 

3  

ສະຖາບນັມລີະບບົປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົພາຍໃນສະຖາບນັ

ຂອງຕນົ ເຊັ່ ນ: ມກີານແຕ່ງຕັງ້ຄະນະຮບັຜດິຊອບ, ນກັສກຶສາ, 

ພະນກັງານຄູ-ອາຈານມສ່ີວນຮ່ວມ   

2  

ສະຖາບນັມກີານແຕ່ງຕັງ້ສະເພາະແຕ່ນກັສກຶສາເວນຍາມ 1   

37. ສະຖາບນັມກີານ

ບໍາລຸງຮກັສາ, ສອ້ມ

ແປງ, ຂະຫຍາຍ/ພດັ

ສະຖາບນັມກີານບໍາລຸງຮກັສາ, ສອ້ມແປງ, ຂະຫຍາຍ/ພດັທະ

ນາແລະໄດປັ້ບປຸງສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຄບົວງົຈອນຢ່າງ

ເປັນປົກກະຕໂິດຍອງີຕາມຄວາມຕອ້ງການໃນປະຈບຸນັແລະອະ

5   
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ທະນາ ແລະ ປັບປຸງ

ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະ

ດວກຄບົວງົຈອນຂອງ

ຕນົເປັນແຕ່ລະໄລຍະ

ໂດຍອງີຕາມຄວາມ

ຕອ້ງການໃນປະຈບຸນັ

ແລະ ອະນາຄດົ 

ນາຄດົ 

ສະຖາບນັມກີານບໍາລຸງຮກັສາ, ສອ້ມແປງ, ຂະຫຍາຍ/ພດັທະ

ນາແລະປັບປຸງສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຄບົວງົຈອນເປັນບາງ

ຄັງ້ໂດຍອງີຕາມຄວາມຕອ້ງການໃນປະຈບຸນັແລະອະນາຄດົ 

4  

ສະຖາບນັມກີານບໍາລຸງຮກັສາ, ສອ້ມແປງ, ຂະຫຍາຍ/ພດັທະ

ນາແລະປັບປຸງສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກແຕ່ບາງຢ່າງທີ່ ຈໍາເປັນ

ເທົ່ ານັນ້ 

3  

ສະຖາບນັມກີານບໍາລຸງຮກັສາ, ສອ້ມແປງ, ຂະຫຍາຍ/ພດັທະ

ນາແລະປັບປຸງສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກນອ້ຍ 

2  

ສະຖາບນັບ່ໍມກີານສອ້ມແປງ ແລະ ບໍາລຸງຮກັສາສິ່ ງອໍານວຍ

ຄວາມສະດວກ 

1   

38. ສະຖາບນັມແີຫ່ຼງ

ຮຽນຮູທ້ີ່ ພຽງພໍຢູ່ໃນ

ສະຖາບນັຕນົເອງ

ເຊ່ນ: ຫອ້ງສະມຸດ, 

ຫອ້ງທດົລອງ, ຫອ້ງ

ຄອມພວິເຕ,ີ ສື່ ທາງເອ

ເລກັໂຕຼນກິ ແລະ

ອື່ ນໆ ເພື່ ອຮບັໃຊກ້ານ

ຮຽນ-ການສອນ, 

ການຄົນ້ຄວ້າວທິະຍາ

ສາດ ແລະ ກດິຈະກໍາ

ຂອງສະຖາບນັ 

ສະຖາບນັມແີຫ່ຼງຮຽນຮູທ້ີ່ ພຽງພໍຢູ່ໃນສະຖາບນັຕນົເອງເຊັ່ ນ:

ຫອ້ງສະມຸດ, ຫອ້ງທດົລອງ, ຫອ້ງຟັງສຽງ,ຫອ້ງສອນທດົລອງ

ຫອ້ງຄອມພວິເຕ,ີ ສື່ ທາງເອເລກັໂຕຼນກິແລະອື່ ນໆເພື່ ອຮບັໃຊ ້

ການຮຽນ-ການສອນ, ການຄົນ້ຄວ້າວທິະຍາສາດແລະກດິຈະ

ກໍາຂອງສະຖາບນັ 

5   

ສະຖາບນັຂາດແຫ່ຼງຮຽນຮູ ້ໃດໜຶ່ ງທີ່ ໄດລ້ະບຸໄວນ້ີ ້ເຊັ່ ນ:(ຫອ້ງ

ສະມຸດ, ຫອ້ງທດົລອງ, ຫອ້ງຟັງສຽງ,ຫອ້ງສອນທດົລອງ, 

ຫອ້ງຄອມພວິເຕສີື່ ທາງເອເລກັໂຕຼນກິແລະອື່ ນໆເພື່ ອຮບັໃຊ ້

ການຮຽນ-ການສອນ, ການຄົນ້ຄວ້າວທິະຍາສາດແລະກດິຈະ

ກໍາຂອງສະຖາບນັ)  

 

4  

ສະຖາບນັຂາດແຫ່ຼງຮຽນຮູ ້2 ຢ່າງທີ່ ໄດລ້ະບຸໄວນ້ີ ້ເຊັ່ ນ:(ຫອ້ງ

ສະມຸດ, ຫອ້ງທດົລອງ,ຫອ້ງຟັງສຽງ,ຫອ້ງສອນທດົລອງຫອ້ງ

ຄອມພວິເຕສີື່ ທາງເອເລກັໂຕຼນກິແລະອື່ ນໆເພື່ ອຮບັໃຊກ້ານ

ຮຽນ-ການສອນ, ການຄົນ້ຄວ້າວທິະຍາສາດແລະກດິຈະກໍາ

ຂອງສະຖາບນັ)  

 

3  

ສະຖາບນັຂາດແຫ່ຼງຮຽນຮູ ້3 ຢ່າງທີ່ ໄດລ້ະບຸໄວນ້ີ ້ເຊັ່ ນ:(ຫອ້ງ

ສະມຸດ, ຫອ້ງທດົລອງ,ຫອ້ງຟັງສຽງ,ຫອ້ງສອນທດົລອງຫອ້ງ

ຄອມພວິເຕສີື່ ທາງເອເລກັໂຕຼນກິແລະອື່ ນໆເພື່ ອຮບັໃຊກ້ານ

ຮຽນ-ການສອນ, ການຄົນ້ຄວ້າວທິະຍາສາດແລະກດິຈະກໍາ

ຂອງສະຖາບນັ)  

 

2  

ສະຖາບນັຍງັບ່ໍມແີຫ່ຼງການຮຽນຮູທ້ີ່ ໄດກ່້າວໄວນ້ີ ້ ເຊັ່ ນ:(ຫອ້ງ

ສະມຸດ, ຫອ້ງທດົລອງ, ຫອ້ງຟັງສຽງ,ຫອ້ງສອນທດົລອງຫອ້ງ

1   
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ຄອມພວິເຕສີື່ ທາງເອເລກັໂຕຼນກິແລະອື່ ນໆເພື່ ອຮບັໃຊກ້ານ

ຮຽນ-ການສອນ, ການຄົນ້ຄວ້າວທິະຍາສາດແລະກດິຈະກໍາ

ຂອງສະຖາບນັ) 

 

39. ບນັດາແຫ່ຼງຮຽນ

ຮູທ້ີ່ ມພີຽງພໍແລວ້ຍງັ

ຕອ້ງມກີານປັບປຸງຕະ

ຫຼອດເວລາໃນຮູບ

ແບບຕ່າງໆ ເພື່ ອໃຫບໍ້

ລກິານນກັສກຶສາ, ຄູ

ອາຈານ ແລະ ພະນກັ

ງານອື່ ນໆໄດນໍ້າໃຊແ້ນ່

ໃສ່ສະໜບັສະໜນູ

ການຮຽນ-ການສອນ 

ສະຖາບນັໄດມ້ກີານປັບປຸງແຫ່ຼງຮຽນຮູທ້ີ່ ມແີລວ້ນັນ້ ດວ້ຍຮູບ

ແບບຕ່າງໆ, ເພື່ ອບໍລກິານ ແລະ ສະໜບັສະໜນູການຮຽນ-

ການສອນຂອງຄູອາຈານ, ພະນກັງານ,  ນກັສກຶສາ ແລະ 

ພາກສ່ວນອື່ ນໆ  ເປັນປົກກະຕ ິ

 

 

5   

ສະຖາບນັໄດມ້ກີານປັບປຸງແຫ່ຼງຮຽນຮູທ້ີ່ ມແີລວ້ນັນ້ ດວ້ຍຮູບ

ແບບຕ່າງໆ, ເພື່ ອບໍລກິານ ແລະ ສະໜບັສະໜນູການຮຽນ-

ການສອນຂອງຄູອາຈານ, ພະນກັງານ,  ນກັສກຶສາ ແລະ 

ພາກສ່ວນອື່ ນໆ  ເປັນສ່ວນຫຼາຍ 

 

 

4  

ສະຖາບນັໄດມ້ກີານປັບປຸງແຫ່ຼງຮຽນຮູທ້ີ່ ມແີລວ້ນັນ້ ດວ້ຍຮູບ

ແບບຕ່າງໆ, ເພື່ ອບໍລກິານ ແລະ ສະໜບັສະໜນູການຮຽນ-

ການສອນຂອງຄູອາຈານ, ພະນກັງານ,  ນກັສກຶສາ ແລະ 

ພາກສ່ວນອື່ ນໆ  ເປັນບາງຄັງ້ 

 

 

3  

ສະຖາບນັໄດມ້ກີານປັບປຸງແຫ່ຼງຮຽນຮູທ້ີ່ ມແີລວ້ນັນ້ ດວ້ຍຮູບ

ແບບຕ່າງໆ, ເພື່ ອບໍລກິານ ແລະ ສະໜບັສະໜນູການຮຽນ-

ການສອນຂອງຄູອາຈານ, ພະນກັງານ,  ນກັສກຶສາ ແລະ 

ພາກສ່ວນອື່ ນໆ  ເປັນສ່ວນໜອ້ຍ 

 

 

2  

 ສະຖາບນັບ່ໍມກີານປັບປຸງແຫ່ຼງຮຽນຮູທ້ີ່ ມແີລວ້ນັນ້   

 

1   

40. ມແີຜນປັບປຸງ

ແລະ ພດັທະນາແຫ່ຼງ

ຮຽນຮູທ້ີ່ ຈະແຈງ້ພອ້ມ

ທງັພະນກັງານເໝາະ

ສມົ ແລະ ມປີະສບົ

ການເພື່ ອຄຸມ້ຄອງຕດິ

ສະຖາບນັມແີຜນປັບປຸງແລະພດັທະນາແຫ່ຼງຮຽນຮູທ້ີ່ ຈະແຈງ້, 

ມພີະນກັງານທີ່ ມປີະສບົການເພື່ ອຄຸມ້ຄອງ, ຕດິຕາມ ແລະ ນໍາ

ໃຊບ້ນັດາແຫ່ຼງຮຽນຮູຕ່້າງໆ ເໝາະສມົຫຼາຍທີ່ ສຸດ 

5   

ສະຖາບນັມແີຜນປັບປຸງແລະພດັທະນາແຫ່ຼງຮຽນຮູທ້ີ່ ຈະແຈງ້, 

ມພີະນກັງານທີ່ ມປີະສບົການເພື່ ອຄຸມ້ຄອງ, ຕດິຕາມ ແລະ ນໍາ

ໃຊບ້ນັດາແຫ່ຼງຮຽນຮູຕ່້າງໆ ເໝາະສມົຫຼາຍ 

4  
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ຕາມການນໍາໃຊບ້ນັດາ

ແຫ່ຼງຮຽນຮູຕ່້າງໆ 

ສະຖາບນັມແີຜນປັບປຸງແລະພດັທະນາແຫ່ຼງຮຽນຮູທ້ີ່ ຈະແຈງ້, 

ມພີະນກັງານທີ່ ມປີະສບົການເພື່ ອຄຸມ້ຄອງ, ຕດິຕາມ ແລະ ນໍາ

ໃຊບ້ນັດາແຫ່ຼງຮຽນຮູຕ່້າງໆ ເໝາະສມົປານກາງ 

3  

ສະຖາບນັມແີຜນປັບປຸງແລະພດັທະນາແຫ່ຼງຮຽນຮູທ້ີ່ ຈະແຈງ້, 

ມພີະນກັງານທີ່ ມປີະສບົການເພື່ ອຄຸມ້ຄອງ, ຕດິຕາມ ແລະ ນໍາ

ໃຊບ້ນັດາແຫ່ຼງຮຽນຮູຕ່້າງໆ ເໝາະສມົໜອ້ຍ 

2  

 ສະຖາບນັບ່ໍມແີຜນປັບປຸງແລະພດັທະນາແຫ່ຼງຮຽນຮູທ້ີ່ ຈະແຈງ້

, ມພີະນກັງານທີ່ ມປີະສບົການເພື່ ອຄຸມ້ຄອງ, ຕດິຕາມ ແລະ 

ນໍາໃຊບ້ນັດາແຫ່ຼງຮຽນຮູຕ່້າງໆ 

1   

 

ມາດຕະຖານທ ີ8 ລະບບົຂໍມູ້ນຂ່າວສານ  

ຕວົຊີວ້ດັ ເກນໃຫຄ້ະແນນ 
ຄະແນນ  
ຕາມເກນ 

ຄະແນນ  
(ຜນົໄດຮ້ບັ) 

ຫຼກັຖານ 

41. ສະຖາບນັມລີະບບົຂໍ ້

ມູນເພື່ ອບໍລຫິານ ແລະ

ຄຸມ້ຄອງໃນສະຖາບນັທີ່

ມປີະສດິທພິາບ, ທນັກບັ

ສະພາບການ ແລະ ຮບັ

ປະກນັຄວາມປອດໄພ 

ສະຖາບນັມລີະບບົຂໍມູ້ນເພື່ ອບໍລຫິານແລະຄຸມ້ຄອງໃນສະ

ຖາບນັທີ່ ມປີະສດິທພິາບ, ທນັກບັສະພາບການແລະຮບັປະ

ກນັຄວາມປອດໄພ ໄດດ້ທີີ່ ສຸດ 

5   

ສະຖາບນັມລີະບບົຂໍມູ້ນເພື່ ອບໍລຫິານແລະຄຸມ້ຄອງໃນສະ

ຖາບນັທີ່ ມປີະສດິທພິາບ, ທນັກບັສະພາບການແລະຮບັປະ

ກນັຄວາມປອດໄພ ໄດດ້ ີ

4  

ສະຖາບນັມລີະບບົຂໍມູ້ນເພື່ ອບໍລຫິານແລະຄຸມ້ຄອງໃນສະ

ຖາບນັທີ່ ມປີະສດິທພິາບ, ທນັກບັສະພາບການແລະຮບັປະ

ກນັຄວາມປອດໄພ ໄດປ້ານກາງ 

3  

ສະຖາບນັມລີະບບົຂໍມູ້ນເພື່ ອບໍລຫິານແລະຄຸມ້ຄອງໃນສະ

ຖາບນັທີ່ ມປີະສດິທພິາບ, ທນັກບັສະພາບການແລະຮບັປະ

ກນັຄວາມປອດໄພ ໄດໜ້ອ້ຍ 

2  

ສະຖາບນັບ່ໍມລີະບບົຂໍມູ້ນເພື່ ອບໍລຫິານແລະຄຸມ້ຄອງໃນສະ

ຖາບນັທີ່ ມປີະສດິທພິາບ, ທນັກບັສະພາບການແລະຮບັປະ

ກນັຄວາມປອດໄພ 

1  

42. ສະຖາບບັມຂໍີມູ້ນ

ປະຫວດັນກັສກຶສາ 

ສະຖາບນັມຖີານຂໍມູ້ນນກັສກຶສາ ທີ່ ຖກືຕອ້ງ ແລະ ຄບົ

ຖວ້ນ ຕວົຢ່າງ:  ນກັຮຽນ-ນກັສກຶສາທີ່ ໄດລ້ງົທະບຽນ, 

5   
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(ເຊັ່ ນ: ຈໍານວນນກັສກຶ

ສາເຂົາ້ຮຽນ, ອດັຕາການ

ປະລະການສກຶສາ, ຈໍາ

ນວນຜູສໍ້າເລດັການສກຶ

ສາ, ອດັຕາຜູສ້ກຶສາຕ່ໍ

ແລະ ການກາ້ວໄປສູ່ການ

ຊອກວຽກເຮດັງານທໍາ)

ແລະ ຖານຂໍມູ້ນຂອງຄູ

ອາຈານ, ພະນກັງານບໍລິ

ຫານ 
 

ອດັຕາສ່ວນຜູປ້ະລະ ແລະ ຜູຮ້ຽນຈບົ, ສໍາເລດັຫຼກັສູດ 

ແລະ ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງການປະກອບອາຊບີການສດິສອນ 

ແລະ ອື່ ນໆ ຕາມຕວົຊີບ້ອກທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວໃ້ນຄູ່ມລືະບບົ

ຄຸມ້ຄອງຂໍມ້ນູຂ່າວສານການສາ້ງຄູ (TEMIS) ແລະ ມຖີານ

ຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັຄູສອນ ແລະ ຜູທ້ີ່ ບ່ໍໄດສ້ອນ ທີ່ ຖກືຕອ້ງ 

ແລະ ຄບົຖວ້ນ ຕາມທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວ ້ 

 

 

ສະຖາບນັຂາດ 1 ຖານຂໍມູ້ນທີ່ ລະບຸໄວ ້ຕວົຢ່າງ:  ນກັຮຽນ-

ນກັສກຶສາທີ່ ໄດລ້ງົທະບຽນ, ອດັຕາສ່ວນຜູປ້ະລະ ແລະ ຜູ ້

ຮຽນຈບົ, ສໍາເລດັຫຼກັສູດ ແລະ ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງການ

ປະກອບອາຊບີການສດິສອນ ແລະ ອື່ ນໆ ຕາມຕວົຊີບ້ອກທີ່

ໄດກໍ້ານດົໄວໃ້ນຄູ່ມລືະບບົຄຸມ້ຄອງຂໍມ້ນູຂ່າວສານການສາ້ງ

ຄູ (TEMIS) ແລະ ມຖີານຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັຄູສອນ ແລະ ຜູທ້ີ່

ບ່ໍໄດສ້ອນ ທີ່ ຖກືຕອ້ງ ແລະ ຄບົຖວ້ນ ຕາມທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວ ້ 

4  

ສະຖາບນັຂາດ 2 ຖານຂໍມູ້ນທີ່ ລະບຸໄວ ້ຕວົຢ່າງ:  ນກັຮຽນ-

ນກັສກຶສາທີ່ ໄດລ້ງົທະບຽນ, ອດັຕາສ່ວນຜູປ້ະລະ ແລະ ຜູ ້

ຮຽນຈບົ, ສໍາເລດັຫຼກັສູດ ແລະ ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງການ

ປະກອບອາຊບີການສດິສອນ ແລະ ອື່ ນໆ ຕາມຕວົຊີບ້ອກທີ່

ໄດກໍ້ານດົໄວໃ້ນຄູ່ມລືະບບົຄຸມ້ຄອງຂໍມ້ນູຂ່າວສານການສາ້ງ

ຄູ (TEMIS) ແລະ ມຖີານຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັຄູສອນ ແລະ ຜູທ້ີ່

ບ່ໍໄດສ້ອນ ທີ່ ຖກືຕອ້ງ ແລະ ຄບົຖວ້ນ ຕາມທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວ ້ 

3  

ສະຖາບນັຂາດ 3 ຖານຂໍມູ້ນທີ່ ລະບຸໄວ ້ຕວົຢ່າງ:  ນກັຮຽນ-

ນກັສກຶສາທີ່ ໄດລ້ງົທະບຽນ, ອດັຕາສ່ວນຜູປ້ະລະ ແລະ ຜູ ້

ຮຽນຈບົ, ສໍາເລດັຫຼກັສູດ ແລະ ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງການ

ປະກອບອາຊບີການສດິສອນ ແລະ ອື່ ນໆ ຕາມຕວົຊີບ້ອກທີ່

ໄດກໍ້ານດົໄວໃ້ນຄູ່ມລືະບບົຄຸມ້ຄອງຂໍມ້ນູຂ່າວສານການສາ້ງ

ຄູ (TEMIS) ແລະ ມຖີານຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັຄູສອນ ແລະ ຜູທ້ີ່

ບ່ໍໄດສ້ອນ ທີ່ ຖກືຕອ້ງ ແລະ ຄບົຖວ້ນ ຕາມທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວ ້ 

2  

ສະຖາບນັຂາດ 4 ຖານຂໍມູ້ນຂຶນ້ໄປທີ່ ລະບຸໄວ ້ຕວົຢ່າງ:  

ນກັຮຽນ-ນກັສກຶສາທີ່ ໄດລ້ງົທະບຽນ, ອດັຕາສ່ວນຜູປ້ະລະ 

ແລະ ຜູຮ້ຽນຈບົ, ສໍາເລດັຫຼກັສູດ ແລະ ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງ

ການປະກອບອາຊບີການສດິສອນ ແລະ ອື່ ນໆ ຕາມຕວົຊີ ້

ບອກທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວໃ້ນຄູ່ມລືະບບົຄຸມ້ຄອງຂໍມູ້ນຂ່າວສານ

ການສາ້ງຄູ (TEMIS) ແລະ ມຖີານຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັຄູສອນ 

ແລະ ຜູທ້ີ່ ບ່ໍໄດສ້ອນ ທີ່ ຖກືຕອ້ງ ແລະ ຄບົຖວ້ນ ຕາມທີ່ ໄດ ້

1   
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ກໍານດົໄວ ້ 

43. ສະຖາບນັມລີະບບົ

ຂໍມູ້ນ ແລະ ຖານຂໍມູ້ນ

ລາຍການຊບັສນິ ແລະ

ເຄື່ ອງໃນສາງທີ່ ເປັນຂອງ

ສະຖາບນັຖກືເກບັຮກັສາ

ໄວ ້

ສະຖາບນັມລີະບບົຂໍມູ້ນແລະຖານຂໍມູ້ນລາຍການຊບັສນິ

ແລະເຄື່ ອງໃນສາງທີ່ ເປັນຂອງສະຖາບນັຖກືເກບັຮກັສາໄວດ້ີ

ທີ່ ສຸດ 

5   

ສະຖາບນັມລີະບບົຂໍມູ້ນແລະຖານຂໍມູ້ນລາຍການຊບັສນິ

ແລະເຄື່ ອງໃນສາງທີ່ ເປັນຂອງສະຖາບນັຖກືເກບັຮກັສາໄວດ້ ີ

4  

ສະຖາບນັມລີະບບົຂໍມູ້ນແລະຖານຂໍມູ້ນລາຍການຊບັສນິ

ແລະເຄື່ ອງໃນສາງທີ່ ເປັນຂອງສະຖາບນັຖກືເກບັຮກັສາໄວ ້

ປານກາງ 

3  

ສະຖາບນັມລີະບບົຂໍມູ້ນແລະຖານຂໍມູ້ນລາຍການຊບັສນິ

ແລະເຄື່ ອງໃນສາງທີ່ ເປັນຂອງສະຖາບນັຖກືເກບັຮກັສາໄວ ້

ໄດໜ້ອ້ຍ 

2  

 ສະຖາບນັບ່ໍມລີະບບົຂໍມູ້ນແລະຖານຂໍມູ້ນລາຍການຊບັສນິ

ແລະເຄື່ ອງໃນສາງທີ່ ເປັນຂອງສະຖາບນັຖກືເກບັຮກັສາໄວ ້

1   

ມາດຕະຖານທ ີ9 ການປະກນັຄຸນນະພາບພາຍໃນ   

ຕວົຊີວ້ດັ ເກນໃຫຄ້ະແນນ 
ຄະແນນ  
ຕາມເກນ 

ຄະແນນ  
(ຜນົໄດຮ້ບັ) 

ຫຼກັຖານ 

44. ສະຖາບນັມນີະໂຍ

ບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນ

ການ-ແຜນງານ ແລະ ຂັນ້

ຕອນການປະກນັຄຸນນະ

ພາບທີ່ ຈະແຈງ້ 

ສະຖາບນັມນີະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນການ-ແຜນ

ງານແລະຂັນ້ຕອນການປະກນັຄຸນນະພາບທີ່ ຈະແຈງ້ຊດັ

ເຈນ 

5   

ສະຖາບນັມນີະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນການ-ແຜນ

ງານແລະຂັນ້ຕອນການປະກນັຄຸນນະພາບທີ່ ຈະແຈງ້ພໍ

ສມົຄວນ 

4 

ສະຖາບນັມນີະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ມແີຜນການ-ແຜນ

ງານ ແຕ່ຂັນ້ຕອນການປະກນັຄຸນນະພາບບ່ໍຈະແຈງ້ 

3 

ສະຖາບນັມນີະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແຕ່ບ່ໍມແີຜນການ-

ແຜນງານ ແລະ ຂັນ້ຕອນການປະກນັຄຸນນະພາບ 

2 

 ສະຖາບນັບ່ໍໄດເ້ຮດັຫຍງັເລຍີຕາມທີ່ ກ່າວມາຂາ້ງເທງິ 1   

45. ສະຖາບນັຈດັການ

ເຜຍີແຜ່ ແລະ ເຝິກອບົ

ຮມົກ່ຽວກບັວຽກງານປະ

ກນັຄຸນນະພາບໃຫພ້ະນກັ

ງານ ແລະ ນກັສກຶສາໃຫ ້

ມຄີວາມຮູ ້ແລະ ຄວາມ

ສະຖາບນັມກີານເຜຍີແຜ່ ແລະ ມກີານຝຶກອບົຮມົກ່ຽວ

ກບັການຮບັປະກນັຄຸນນະພາບ (QA) ຢ່າງເປັນປົກກະຕ ິ     

ໃຫພ້ະນກັງານ ແລະ ນກັສກຶສາຂອງສະຖາບນັ ເພື່ ອ

ຮບັປະກນັໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ໄດຮ້ບັຄວາມຮູແ້ລະຄວາມເຂົາ້ໃຈ 

5   

 

ສະຖາບນັມກີານເຜຍີແຜ່ ຫຼ ືມກີານຝຶກອບົຮມົກ່ຽວກບັ

ການຮບັປະກນັຄຸນນະພາບ (QA)ຢ່າງເປັນປົກກະຕ ິ     

4 
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ເຂົາ້ໃຈຢ່າງເປັນປົກກະຕ ິ ໃຫພ້ະນກັງານຂອງສະຖາບນັ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້

ໄດຮ້ບັຄວາມຮູແ້ລະຄວາມເຂົາ້ໃຈ 

ສະຖາບນັມກີານເຜຍີແຜ່ ຫຼ ືມກີານຝຶກອບົຮມົກ່ຽວກບັ

ການຮບັປະກນັຄຸນນະພາບ (QA)ຢ່າງເປັນປົກກະຕ ິ     

ໃຫພ້ະນກັງານຂອງສະຖາບນັ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້

ໄດຮ້ບັຄວາມຮູແ້ລະຄວາມເຂົາ້ໃຈ  

3 

ສະຖາບນັມກີານເຜຍີແຜ່ກ່ຽວກບັການຮບັປະກນັຄຸນ

ນະພາບ (QA) ຢ່າງເປັນປົກກະຕ ິ     ໃຫພ້ະນກັງານຂອງ

ສະຖາບນັ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ໄດຮ້ບັຄວາມຮູແ້ລະ

ຄວາມເຂົາ້ໃຈ  

2 

ສະຖາບນັບ່ໍມກີານເຜຍີແຜ່ ແລະ ຝຶກອບົຮມົກ່ຽວກບັການ

ຮບັປະກນັຄຸນນະພາບ (QA)ໃຫພ້ະນກັງານຂອງສະຖາບນັ 

ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ໄດຮ້ບັຄວາມຮູແ້ລະຄວາມເຂົາ້

ໃຈ  

1   

46.ຜນົຂອງການປະເມນີ

ຕນົເອງໄດຖ້ກືນໍາໃຊ ້

ແລະ ຜນັຂະຫຍາຍເຂົາ້

ໃນແຜນການພດັທະນາ 

ສະຖາບນັໄດນໍ້າຜນົການປະເມນີຕນົເອງ ທງັໝດົມານໍາໃຊ ້

ແລະ ຜນັຂະຫຍາຍເຂົາ້ໃນການປັບປຸງແຜນພດັທະນາສະ

ຖາບນັຕນົເອງປະຈໍາສກົຮຽນ 

5   

ສະຖາບນັໄດນໍ້າຜນົການປະເມນີຕນົເອງ ສ່ວນຫຼາຍມານໍາ

ໃຊ ້ແລະ ຜນັຂະຫຍາຍເຂົາ້ໃນການປັບປຸງແຜນພດັທະນາ

ສະຖາບນັຕນົເອງປະຈໍາສກົຮຽນ 

4 

ສະຖາບນັໄດນໍ້າຜນົການປະເມນີຕນົເອງ ສ່ວນໜຶ່ ງມານໍາ

ໃຊ ້ແລະ ຜນັຂະຫຍາຍເຂົາ້ໃນການປັບປຸງແຜນພດັທະນາ

ສະຖາບນັຕນົເອງປະຈໍາສກົຮຽນ 

3 

ສະຖາບນັໄດນໍ້າຜນົການປະເມນີຕນົເອງ ສ່ວນໜອ້ຍມານໍາ

ໃຊ ້ແລະ ຜນັຂະຫຍາຍເຂົາ້ໃນການປັບປຸງແຜນພດັທະນາ

ສະຖາບນັຕນົເອງປະຈໍາສກົຮຽນ 

2 

ສະຖາບນັບ່ໍໄດນໍ້າຜນົການປະເມນີຕນົເອງເຂົາ້ໃນການ

ປັບປຸງແຜນພດັທະນາສະຖາບນັຕນົເອງປະຈໍາສກົຮຽນ  

1  

47. ສະຖາບນັມກີານ

ທບົທວນ, ຕດິຕາມ 

ແລະປັບປຸງວຽກງານປະ

ກນັຄຸນນະພາບຢ່າງເປັນ

ປົກກະຕ ິແລະ ຕ່ໍເນື່ ອງ 

ສະຖາບນັມກີານທບົທວນຄນື, ຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ 

ປັບປຸງການເຮດັວຽກງານປະກນັຄຸນນະພາບ/QAຢ່າງຕ່ໍ

ເນື່ ອງ ແລະ ເປັນປົກກະຕ ິ

5   

ສະຖາບນັມກີານທບົທວນຄນື, ຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ 

ປັບປຸງການເຮດັວຽກງານ ປະກນັຄຸນນະພາບ/QAເປັນບາງ

ຄັງ້ຄາວ 

4 

ສະຖາບນັມກີານທບົທວນຄນື, ຕດິຕາມ, ກວດກາ  ແຕ່ບ່ໍ

ໄດປັ້ບປຸງການເຮດັວຽກງານການປະກນັຄຸນນະພາບ/QA 

3 
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ສະຖາບນັມກີານທບົທວນຄນື, ຕດິຕາມ, ແຕ່ບ່ໍໄດ ້

ກວດກາ, ປັບປຸງການເຮດັວຽກງານການປະກນັຄຸນ

ນະພາບ/QA 

2 

ສະຖາບນັມກີານທບົທວນຄນື ແຕ່ບ່ໍໄດຕ້ດິຕາມ, ກວດກາ

, ປັບປຸງການເຮດັວຽກງານການປະກນັຄຸນນະພາບ/QA 

1   

ມາດຕະຖານທ ີ10 ການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ແລະ ສິ່ ງພມິ  

ຕວົຊີວ້ດັ ເກນໃຫຄ້ະແນນ 
ຄະແນນ  
ຕາມເກນ 

ຄະແນນ  
(ຜນົໄດຮ້ບັ) 

ຫຼກັຖານ 

48. ມນີະໂຍບາຍ, ຍຸດ

ທະສາດ ແລະ ລະບຽບ

ການທີ່ ສົ່ ງເສມີຄູອາຈານ

ແລະ ນກັສກຶສາດໍາເນນີ

ການຄົນ້ຄວ້າວໄິຈ ແລະ

ການໃຫບໍ້ລກິານດາ້ນວິ

ຊາການແກ່ສງັຄມົພາຍ

ໃນ ແລະ ສະຖາບນັ

ຕ່າງໆ 

ສະຖາບນັມນີະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດແລະລະບຽບການທີ່

ສົ່ ງເສມີຄູອາຈານແລະນກັສກຶສາຢ່າງເຕມັສ່ວນໃນການດໍາ

ເນນີການຄົນ້ຄວ້າວໄິຈແລະການໃຫບໍ້ລກິານດາ້ນວຊິາການ

ແກ່ພາຍໃນ ແລະ ສະຖາບນັຕ່າງໆ 

5   

ສະຖາບນັມນີະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດແລະລະບຽບການທີ່

ສົ່ ງເສມີຄູອາຈານແລະນກັສກຶສາສ່ວນໃດສວ່ນໜຶ່ ງໃນການ

ດໍາເນນີການຄົນ້ຄວ້າວໄິຈແລະການໃຫບໍ້ລກິານດາ້ນວຊິາ

ການແກ່ພາຍໃນ ແລະ ສະຖາບນັຕ່າງໆ 

4  

ສະຖາບນັມນີະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດແລະລະບຽບການທີ່

ສົ່ ງເສມີຄູອາຈານແລະນກັສກຶສາບາງຄັງ້ຄາວໃນການດໍາ

ເນນີການຄົນ້ຄວ້າວໄິຈແລະການໃຫບໍ້ລກິານດາ້ນວຊິາການ

ແກ່ພາຍໃນ ແລະ ສະຖາບນັຕ່າງໆ 

3  

ສະຖາບນັມນີະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດແລະລະບຽບການທີ່

ສົ່ ງເສມີຄູອາຈານແລະນກັສກຶສາມແີຜນໃນການດໍາເນນີ

ການຄົນ້ຄວ້າວໄິຈແລະການໃຫບໍ້ລກິານດາ້ນວຊິາການແກ່

ພາຍໃນ ແລະ ສະຖາບນັຕ່າງໆ 

2  

ສະຖາບນັມນີະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດແລະລະບຽບການທີ່

ສົ່ ງເສມີຄູອາຈານແລະນກັສກຶສາບ່ໍມແີຜນດໍາເນນີການຄົນ້

ຄວ້າວໄິຈແລະການໃຫບໍ້ລກິານດາ້ນວຊິາການແກ່ພາຍໃນ 
ແລະ ສະຖາບນັຕ່າງໆ 

1   

49. ມກີານຄົນ້ຄວາ້ວິ

ທະຍາສາດເປັນປົກກະຕິ

ແລະ ໄດເ້ຜຍີແຜ່ຜນົງານ

ການຄົນ້ຄວ້າໃຫສ້ງັຄມົ

ໄດຮ້ບັຮູ ້

ສະຖາບນັມກີານຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດແລະໄດເ້ຜຍີແຜ່ຜນົ

ງານການຄົນ້ຄວ້າໃຫສ້ງັຄມົໄດຮ້ບັຮູຢ່້າງໜອ້ຍ 4 ຫວົຂໍ ້

5   

ສະຖາບນັມກີານຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດແລະໄດເ້ຜຍີແຜ່ຜນົ

ງານການຄົນ້ຄວ້າໃຫສ້ງັຄມົໄດຮ້ບັຮູຢ່້າງໜອ້ຍ 3 ຫວົຂໍ ້

4  

ສະຖາບນັມກີານຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດແລະໄດເ້ຜຍີແຜ່ຜນົ 3  
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ງານການຄົນ້ຄວ້າໃຫສ້ງັຄມົໄດຮ້ບັຮູຢ່້າງໜອ້ຍ 2 ຫວົຂໍ ້

ສະຖາບນັມກີານຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດແລະໄດເ້ຜຍີແຜ່ຜນົ

ງານການຄົນ້ຄວ້າໃຫສ້ງັຄມົໄດຮ້ບັຮູຢ່້າງໜອ້ຍ 1 ຫວົຂໍ ້

2  

ສະຖາບນັບ່ໍມກີານຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດແລະ ບ່ໍ ໄດເ້ຜຍີແຜ່

ຜນົງານການຄົນ້ຄວ້າໃຫສ້ງັຄມົ 

1   

50.ມກີານບໍລກິານທາງ

ດາ້ນວຊິາການໃຫແ້ກ່ສງັ

ຄມົເປັນປົກກະຕ.ິ 

ສະຖາບນັການບໍລກິານທາງດາ້ນວຊິາການໃຫແ້ກ່ສງັຄມົ 5 

ຄັງ້ຕ່ໍປີ 

5   

ສະຖາບນັການບໍລກິານທາງດາ້ນວຊິາການໃຫແ້ກ່ສງັຄມົ 4 

ຄັງ້ຕ່ໍປີ 

4  

ສະຖາບນັການບໍລກິານທາງດາ້ນວຊິາການໃຫແ້ກ່ສງັຄມົ 3 

ຄັງ້ຕ່ໍປີ 

3  

ສະຖາບນັການບໍລກິານທາງດາ້ນວຊິາການໃຫແ້ກ່ສງັຄມົ 2 

ຄັງ້ຕ່ໍປີ 

2  

ສະຖາບນັການບໍລກິານທາງດາ້ນວຊິາການໃຫແ້ກ່ສງັຄມົ 1 

ຄັງ້ຕ່ໍປີ 

1  
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VII. ການຮບັຮອງ/ການຮບັປະກນັຄວາມເປັນເລດີ 

1. ການຮບັຮອງ/ຢັງ້ຢືນຫຼກັສູດສາ້ງຄູ ແລະ ການຢັງ້ຢືນວທິະຍາຖານະຂອງສະຖາບນັ 

ການຮບັຮອງ/ຢັງ້ຢືນຫຼກັສູດສາ້ງຄູ 

ໝາຍເຖງິການປະເມນີຜນົຫຼກັສູດຂອງສະຖາບນັສາ້ງຄູ ໃນແຕ່ລະ ລະບບົ/ສາຍຮຽນ. 

ການຢັງ້ຢືນວທິະຍາຖານະ 

ເປັນຂະບວນການປະເມນີຜນົ ແລະ ຍກົລະດບັຄຸນນະພາບການສກຶສາຂອງ ຄະນະສກຶສາສາດ, ສະຖາບນັສາ້ງ

ຄູ, ວທິະຍາໄລຄູ ແລະ ຫຼກັສູດສາ້ງຄູ, ໂດຍຜ່ານການປະເມນີຕນົເອງ ແລະ ການປະເມນີຕລີາຄາຂອງເພື່ ອນຮ່ວມ

ງານ ຊຶ່ ງເປັນການນໍາໄປສູ່ການຮບັຮອງ/ຢັງ້ຢືນທາງວທິະຍາຖານະ ຈາກການຈດັຕັງ້ທີ່ ມບີດົບາດ ໃນການຮບັຮອງ 

ແລະ ສະໜອງຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັຄຸນນະພາບການສກຶສາອນັເປັນທີ່ ຍອມຮບັຂອງສາທາລະນະຊນົ. 

ການຢັງ້ຢືນວທິະຍາຖານະຂອງສະຖາບນັ 

ໝາຍເຖງິການປະເມນີຜນົຄະນະສກຶສາສາດ, ສະຖາບນັສາ້ງຄູ ແລະ ວທິະຍາໄລຄູ ໂດຍການຈດັຕັງ້ໃດ

ໜຶ່ ງທີ່ ມບີດົບາດ ແລະ ໜາ້ທີ່ ດັ່ ງກ່າວ (ເຊັ່ ນ: ກມົສາ້ງຄູ ແລະ ສູນປະກນັຄຸນນະພາບ) ເປັນຜູກໍ້ານດົຄູ່ມ ືແລະ 

ມາດຕະຖານ. 

ໂດຍອງີຕາມທດິທາງນະໂຍບາຍຂອງກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ, ກ່ໍຄຍຸືດທະສາດການສາ້ງຄູ ທີ່ ສົ່ ງ

ເສມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມເປັນເລດີໃນການກ່ໍສາ້ງຄູ, ໂດຍກໍານດົ, ສົ່ ງເສມີ ແລະ ພດັທະນາສະຖາບນັ ສາ້ງຄູໃຫ ້

ເປັນສູນແຫ່ງຄວາມເປັນເລດີ ແລະ ສູນແຫ່ງການພດັທະນາ. ສະຖາບນັສາ້ງຄູທີ່ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຫຼກັສູດສາ້ງຄູມດັ 

ທະຍມົສກຶສາ, ປະຖມົສກຶສາ ຫຼ ືອະນຸບານສກຶສາແມ່ນຖກືຮບັຮູວ່້າເປັນສະຖາບນັທີ່ ມຄີວາມຕອ້ງການຜະລດິຄູ 

 (ຜູທ້ີ່ ສໍາເລດັການສກຶສາ) ເພື່ ອເປັນຄູສອນມອືາຊບີ/ເປັນຜູອໍ້ານວຍຄວາມສະດວກໃນການຮຽນຮູ ້ຊຶ່ ງເປັນການ

ປະກອບສ່ວນໃນການຜະລດິ ແລະ ຖ່າຍທອດຄວາມຮູດ້າ້ນການສອນທີ່ ໄດຈ້າກການຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈ, ຈາກປະສບົ

ການຕ່າງໆດາ້ນເສດຖະກດິ, ການເມອືງ, ສງັຄມົ-ວດັທະນະທໍາຂອງທອ້ງຖິ່ ນ/ຂອງຊາດກໍຄຂືອງສາກນົ. 

 

2. ນຍິາມ/ຄວາມໝາຍຂອງສູນແຫ່ງຄວາມເປັນເລດີ ແລະ ສູນແຫ່ງການພດັທະນາ ສໍາລບັການກ່ໍສາ້ງຄູສອນ

ຊັນ້ອະນຸບານ, ປະຖມົ ແລະ  ມດັທະຍມົ 

 

 

ສູນແຫ່ງຄວາມເປັນເລດີ ສູນແຫ່ງການພດັທະນາ 

ເປັນໜ່ວຍງານ ຫຼ ືພາກວຊິາໃດໜຶ່ ງໃນຄະນະ ສກຶສາ

ສາດ (ມະຫາວທິະຍາໄລ) ຫຼ ືຢູ່ໃນສະຖາບນັສາ້ງຄູ/

ວທິະຍາໄລຄູ ແຫ່ງໃດໜຶ່ ງຊຶ່ ງມກີານກ່ໍສາ້ງຄູ ທີ່ ສະແດງ

ອອກຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງເຖງິຄວາມດເີລດີດາ້ນວຊິາການກ່ຽວ

ກບັການສອນ, ການຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈ ແລະ ການພມິເຜຍີ

ແຜ່, ການຜນັຂະຫຍາຍ ແລະ ການເຊື່ ອມໂຍງ, ເປັນອງົ

ກອນທີ່ ອອກປະກາສະນຍີະບດັ ແລະ ສະໜອງການກ່ໍ

ເປັນໜ່ວຍງານ ຫຼ ືພາກວຊິາໃດໜຶ່ ງໃນຄະນະ ສກຶສາສາດ 

(ມະຫາວທິະຍາໄລ) ຫຼ ືສະຖາບນັສາ້ງຄູ/ຢູ່ໃນວທິະຍາ

ໄລຄູ ແຫ່ງໃດໜຶ່ ງຊຶ່ ງມຄີວາມບົ່ ມຊອ້ນ (ຄວາມພອ້ມ) ທີ່

ຈະກາຍເປັນສູນແຫ່ງຄວາມເປັນເລດີໃນຕ່ໍໜາ້. ດັ່ ງນັນ້, 

ຄະນະສກຶສາສາດ, ສະຖາບນັສາ້ງຄູ ແລະ ວທິະຍາໄລຄູ

ແຫ່ງຕ່າງໆຈະຕອ້ງມຄຸີນລກັສະນະດັ່ ງຕ່ໍໄປນີ ້: 

ກ. ດໍາເນນີການສອນລະດບັຊັນ້ສູງ, ປະລນິຍາຕ ີແລະ 
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ສາ້ງຄູທີ່ ດເີດັ່ ນ ເພື່ ອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮອ້ງ

ຕອ້ງການຂອງແຜນງານພດັທະນາຊັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາ

ໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ ຫຼ ືແຜນງານອື່ ນ .ໆ ດັ່ ງນັນ້, ຄະນະ

ສກຶສາສາດ, ສະຖາບນັສາ້ງຄູ ແລະ ວທິະຍາໄລຄູແຫ່ງ

ຕ່າງໆຈະຕອ້ງມຄຸີນລກັສະນະດັ່ ງລຸ່ມນີ ້: 

 

ກ)  ດໍາເນນີການສອນລະດບັຊັນ້ສູງ, ປະລນິຍາຕ,ີ 

ປະລນິຍາໂທ ແລະ ປະລນິຍາເອກໃນໄລຍະສບິ 

(10) ປີຜ່ານມາ; 

ຂ)  ຄູສອນ/ພະນກັງານໃນສະຖາບນັ ມປີະກາດສະນີ

ຍະບດັສະເພາະດາ້ນໃນລະດບັສູງ; 

ຄ)  ມກີານເຂົາ້ເຖງິຫອ້ງສະໝຸດ ແລະ ສິ່ ງອໍານວຍ 

ຄວາມສະດວກຕ່າງໆທາງດາ້ນການສອນ ແລະ  

ຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈຢ່າງເໝາະສມົ;  

ງ)  ມຫຼີກັຖານຢັງ້ຢືນເຖງິນະວດັຕະກໍາ/ມກີານປັບປຸງ 

ການສອນໃຫດ້ຂີຶນ້ ແລະ ມກີານເອາົໃຈໃສ່ວຽກ

ງານຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈ ແລະ ການຜນັຂະຫຍາຍໄປສູ່

ຊຸມຊນົ; 

ຈ)  ມກີານຮບັຮູຜ້ນົງານດາ້ນວຊິາການ ແລະ ການ

ຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈ ຈາກທງັພາຍໃນ ແລະ ສາກນົ;  

ສ)  ມກີານປະສານງານຢ່າງໜກັແໜນ້ໃນລະດບັທອ້ງ

ຖິ່ ນ, ລະດບັຊາດ ແລະ ລະດບັສາກນົ. 

ປະລນິຍາໂທ ໃນໄລຍະຫາ້ (5) ປີຜ່ານມາ; 

 

ຂ.  ຄູສອນ/ພະນກັງານໃນສະຖາບນັ ມປີະກາດສະນຍີະ

ບດັສະເພາະດາ້ນໃນລະດບັສູງ; 

ຄ. ມກີານເຂົາ້ເຖງິຫອ້ງສະໝຸດ ແລະ ສິ່ ງອໍານວຍ 

ຄວາມສະດວກຕ່າງໆທາງດາ້ນການສອນ ແລະ  

ຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈຢ່າງເໝາະສມົ; 

ງ.  ມຫຼີກັຖານຢັງ້ຢືນເຖງິນະວດັຕະກໍາ/ມກີານປັບປຸງ 

ການສອນໃຫດ້ຂີຶນ້ ແລະ ມກີານເອາົໃຈໃສ່ວຽກງານ

ຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈ ແລະ ການຜນັຂະຫຍາຍໄປສູ່ຊຸມຊນົ; 

ຈ. ມກີານຮບັຮູຜ້ນົງານດາ້ນດາ້ນວຊິາການ ແລະ ການ

ຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈ ຈາກທງັພາຍໃນ ແລະ ສາກນົ;  

ສ. ມກີານປະສານງານຢ່າງໜກັແໜນ້ໃນລະດບັທອ້ງຖິ່ ນ, 

ລະດບັຊາດ ແລະ ລະດບັສາກນົ. 

 

 

 

 

3. ລກັສະນະຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະ ຄວາມກ່ຽວຂອ້ງລະຫວ່າງ ສູນເປັນຄວາມເປັນເລດີ ແລະ ສູນແຫ່ງການ

ພດັທະນາ 

ສູນແຫ່ງຄວາມເປັນເລດີ(COE) ສູນແຫ່ງການພດັທະນາ (COD) 

1. ສະແດງບດົບາດເປັນຕວົແບບ/ຜູນໍ້າຊຸມຊນົຢູ່ທອ້ງຖິ່ ນ, 

ລະດບັພາກ ແລະ ລະດບັຊາດ ໂດຍການແລກປ່ຽນການ

ປະຕບິດັທີ່ ດທີີ່ ສຸດ ແລະ ວທິກີານລເິລີ່ ມສາ້ງສນັໃນວຽກ

ງານສາ້ງຄູ 

2. ສາ້ງຄວາມຍນືຍງົ ແລະ ເສມີຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດໃນ

ການວໄິຈ ແລະ ການຍກົລະດບັດາ້ນວຊິາຊບີ ຫຼ ືຍກົ

ລະດບັຫຼກັສູດການວໄິຈດາ້ນການສກຶສາ  

3. ສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນວຊິາການໃຫແ້ກ່ອງົການຈດັ

1. ກະຕຸນ້ການພດັທະນາຫຼກັສູດສະເພາະສາຍ

ວຊິາ ໂດຍຜ່ານໂຄງການພດັທະນາຕ່າງ ໃໆນ

ລະດບັຍຸດທະສາດ  

2. ພດັທະນາໂຄງການການສອນທີ່ ມຄຸີນນະພາ

ບ ໂດຍຜ່ານການພດັທະນາພາກວຊິາ/

ຫອ້ງການສາຍ ແລະ ປັບປຸງສິ່ ງອໍານວຍ

ຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງ

ຮກັສາຫອ້ງສະໝຸດໃຫດ້ຂີຶນ້    
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ຕັງ້/ສະຖາບນັ ແລະ ເຂດບໍລກິານຂອງຕນົ (ຕວົຢ່າງ: 

ເປັນທີ່ ປຶກສາດາ້ນວຊິາການ, ຝຶກອບົຮມົໄລຍະສັນ້ໃຫ ້

ແກ່ສະຖາບນັອື່ ນໆ) 

4. ດໍາເນນີກດິຈະກໍາ/ໂຄງການອື່ ນໆທີ່ ຈໍາເປັນ ໃນການ

ພດັທະນາ ຫຼກັສູດສາ້ງຄູໃຫມ້ຄຸີນນະພາບ ສະເພາະໃນ

ສາຍວຊິາໃດໜຶ່ ງ ໂດຍການຮ່ວມມແືລກປ່ຽນຕາມແຜນ

ງານການພດັທະນາ (ຕວົຢ່າງ: ການດໍາເນນີການປະຕບິດັ

ຕວົຈງິ, ພດັທະນາຫຼກັສູດ/ໂມດູນແບບຮຽນ) 

5. ກະຕຸນ້ການພດັທະນາຫຼກັສູດສາ້ງຄູ ໂດຍຜ່ານໂຄງການ

ພດັທະນາຕ່າງ ໃໆນລະດບັຍຸດທະສາດ 

6. ພດັທະນາຄຸນນະພາບການສອນໂດຍຜ່ານການພດັທະນາ

ພາກວຊິາ/ຫອ້ງການສາຍ ແລະ ປັບປຸງສິ່ ງອໍານວຍຄວາມ

ສະດວກຕ່າງໆ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງຮກັສາຫອ້ງສະໝຸດ

ໃຫດ້ຂີຶນ້ 

7. ດໍາເນນີກດິຈະກໍາຕ່າງໆກ່ຽວກບັການວໄິຈແບບພືນ້ຖານ 

ແລະ  ການວໄິຈແບບນໍາໃຊຕ້າມທ່າອ່ຽງ ແລະ ການ

ພດັທະນາໃນຂງົເຂດການສາ້ງຄູ; ດໍາເນນີການຂະຫຍາຍ 

ແລະ ການເຊື່ ອມໂຍງກນັໂດຍຜ່ານກຸ່ມວຊິາການ ແລະ 

ການຮ່ວມມກືນັທາງດາ້ນວຊິາການກບັສະຖາບນັຕ່າງໆ. 

3. ດໍາເນນີກດິຈະກໍາຕ່າງໆກ່ຽວກບັການວໄິຈ

ແບບພືນ້ຖານ ແລະ  ການວໄິຈແບບນໍາໃຊ ້

ຕາມທ່າອ່ຽງ ແລະ ມຄີວາມກາ້ວໜາ້ໃນຂງົ

ເຂດການສາ້ງຄູ 

4. ດໍາເນນີການຂະຫຍາຍ ແລະ ການເຊື່ ອມ

ໂຍງກບັໂຄງການຕ່າງໆ ໂດຍຜ່ານກຸ່ມວຊິາ

ການ ແລະ ການຮ່ວມມກືນັທາງດາ້ນວຊິາ

ການກບັສະຖາບນັຕ່າງໆ 

5. ສາ້ງສາຍພວົພນັກບັສູນແຫ່ງຄວາມເປັນເລດີ 

(COE) ໃນການກ່ໍສາ້ງຄູ ເພື່ ອປັບປຸງຄວາມ

ສາມາດໃນການສອນ ແລະ ຄວາມສາມາດ

ໃນການວໄິຈ 

 

 

4. ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງສູນແຫ່ງຄວາມເປັນເລດີ ແລະ ສູນແຫ່ງການພດັທະນາ ແລະ ລະດບັຄາດໝາຍຕ່ໍາ 

ສຸດ 

 

ສູນແຫ່ງຄວາມເປັນເລດີ ສູນແຫ່ງການພດັທະນາ 
ກ. ປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ເປັນແບບຢ່າງນໍາໜາ້ໃນລະດບັຊຸມ

ຊນົ ທອ້ງຖິ່ ນ, ລະດບັພາກ ແລະ ລະດບັຊາດ ໂດຍ

ມກີານ ແລກປ່ຽນການປະຕບິດັຕວົຈງິທີ່ ດ ີແລະ ມີ

ການລເິລີ່ ມ ວທິກີານສາ້ງສນັໃນວຽກງານສາ້ງຄູ. 

 

ບ່ໍມ ີ

ຂ. ເສມີຂະຫຍາຍຄວາມຄວາມສາມາດໃນການ

ຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈແບບຍນືຍງົ ແລະ ຍກົສູງດາ້ນວຊິາຊບີ 

ຫຼ ືຍກົລະດບັແຜນງານຄົນ້ຄວາ້ການສກຶສາໃຫດ້ີ

ຂຶນ້. 

 

ບ່ໍມ ີ

ຄ. ສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນວຊິາການໃຫແ້ກ່ອງົ ບ່ໍມ ີ
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ກອນ/ ສະຖາບນັຕ່າງໆ ພາຍໃນເຂດບໍລກິານຂອງ

ຕນົ (ເຊັ່ ນເປັນທີ່ ປຶກສາດາ້ນວຊິາການ, ສະໜອງ

ການຝຶກອບົຮມົໄລຍະສັນ້ໃຫແ້ກ່ຄະນະສກຶສາສາດ, 

ສະຖາບນັສາ້ງຄູ ແລະ ວທິະຍາໄລຄູແຫ່ງອື່ ນໆ...). 

 

ງ. ດໍາເນນີກດິຈະກໍາ/ໂຄງການອື່ ນໆທີ່ ຈໍາເປັນແກ່ການ

ພດັທະນາຫຼກັສູດສາ້ງຄູ ໃນສາຍວຊິາສະເພາະໃຫມ້ີ

ຄູນນະພາບ ໂດຍມກີານຮ່ວມມແືລກປ່ຽນໃນການ

ພດັທະນາແຜນງານຕ່າງໆ (ເຊັ່ ນ: ການດໍາເນນີການ

ຝຶກຫດັວຊິາຊບີຄູ, ການພດັທະນາໂມດູນການຮຽນ-

ການສອນ). 

 

ບ່ໍມ ີ

ຈ. ເລັ່ ງໃສ່ການພດັທະນາຫຼກັສູດສາ້ງຄູ ໂດຍຜ່ານກອງ

ປະຊຸມ ແລະ ໂຄງການພດັທະນາໃນລະດບັຍຸດທະ

ສາດ. 

 

 ເລັ່ ງໃສ່ການພດັທະນາຫຼກັສູດສາ້ງຄູ ໂດຍຜ່ານກອງ

ປະຊຸມ ແລະ ໂຄງການພດັທະນາໃນລະດບັຍຸດທະ

ສາດ. 

ສ. ພດັທະນາແຜນງານການສອນທີ່ ມຄຸີນນະພາບ ໂດຍ

ຜ່ານການພດັທະນາສະຖາບນັ ແລະ ປັບປຸງສິ່ ງອໍາ

ນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ແລະ ປັບປຸງການຄຸມ້

ຄອງຫອ້ງສະໝຸດໃຫດ້ຂີຶນ້. 

 ພດັທະນາແຜນງານການສອນທີ່ ມຄຸີນນະພາບ ໂດຍ

ຜ່ານການພດັທະນາສະຖາບນັ ແລະ ປັບປຸງສິ່ ງອໍາ

ນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ແລະ ປັບປຸງການຄຸມ້ຄອງ

ຫອ້ງ ສະໝຸດໃຫດ້ຂີຶນ້.  

 

ຊ. ດໍາເນນີກດິຈະກໍາການຄົນ້ຄວາ້ພືນ້ຖານ ແລະ ການ

ຄົນ້ຄວາ້ນໍາໃຊ ້ກ່ຽວກບັທ່າອ່ຽງທີ່ ປາກດົຂຶນ້ໃໝ່ 

ແລະ ການພດັທະນາໃນຂງົເຂດການສາ້ງຄູ. 

 

 ດໍາເນນີກດິຈະກໍາການຄົນ້ຄວາ້ພືນ້ຖານ ແລະ ການ

ຄົນ້ຄວາ້ນໍາໃຊ ້ກ່ຽວກບັທ່າອ່ຽງທີ່ ປາກດົຂຶນ້ໃໝ່ 

ແລະ ການພດັທະນາໃນຂງົເຂດການສາ້ງຄູ. 

 

ນ. ດໍາເນນີການຜນັຂະຫຍາຍ ແລະ ການເຊື່ ອມໂຍງ 

ໂດຍຜ່ານການສມົທບົຮ່ວມມກືບັບນັດາສະມາຄມົ 

ແລະ ອງົກອນວຊິາການຕ່າງໆ. 

 ດໍາເນນີການຜນັຂະຫຍາຍ ແລະ ການເຊື່ ອມໂຍງ 

ໂດຍຜ່ານການສມົທບົຮ່ວມມກືບັບນັດາສະມາຄມົ 

ແລະ ອງົກອນວຊິາການຕ່າງໆ. 

 

ບ. ສາ້ງສາຍພວົພນັກບັບນັດາສູນແຫ່ງຄວາມເປັນເລດີ

ດາ້ນວຽກງານສາ້ງຄູ ເພື່ ອປັບປຸງການສອນ ແລະ 

ປັບປຸງຄວາມສາມາດດາ້ນການຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈ ໃນ

ຫຼກັສູດ ທີ່ ກ່າວມາໃຫດ້ຂີຶນ້. 

 

 ສາ້ງສາຍພວົພນັກບັບນັດາສູນແຫ່ງຄວາມເປັນເລດີ

ດາ້ນວຽກງານສາ້ງຄູ ເພື່ ອປັບປຸງການສອນ ແລະ 

ປັບປຸງຄວາມສາມາດດາ້ນການຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈ ໃນ

ຫຼກັສູດທີ່ ກ່າວມາ ໃຫດ້ຂີຶນ້.  
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5. ທນຶຊ່ວຍເຫຼອື ແລະ ຜນົປະໂຫຍດ 

5.1  ທນຶຊ່ວຍເຫຼອື 

ການເປັນສູນແຫ່ງຄວາມເປັນເລດີ ແລະ ສູນແຫ່ງການພດັທະນາໃນການກ່ໍສາ້ງຄູ ແມ່ນໄດຮ້ບັທນຶຊ່ວຍ

ເຫຼອື ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຕ່າງໆດັ່ ງລຸ່ມນີ ້: 

5.1.1 ບູລມິະສດິໃນການຖກືຄດັເລອືກຈາກກມົສາ້ງຄູ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ເຂົາ້ໃນໂຄງການ

ພດັທະນາຕ່າງໆ. 

5.1.2 ມສີດິໄດຮ້ບັການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນວຊິາການ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆເຊັ່ ນ: 

- ໃບຢັງ້ຢືນການເປັນສູນແຫ່ງຄວາມເປັນເລດີ/ສູນແຫ່ງການພດັທະນາ. 

- ສູນແຫ່ງຄວາມເປັນເລດີ ແລະ ສູນແຫ່ງການພດັທະນາ ສາມາດສະເໜຂໍີທນຶ ແລະ/ຫຼ ື ຂໍການຊ່ວຍເຫຼອື

ດາ້ນວຊິາການ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆເຊັ່ ນ: 

5.1.2.1 ການສະໜບັສະໜນູດາ້ນການເງນິໃຫສ້ະຖາບນັ 

 ການປະເມນີຜນົຫຼກັສູດ: ການທບົທວນຄນື ແລະ ການປະເມນີຜນົຫຼກັສູດທີ່ ມຢຸ່ີ. 

 ການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດ: ຈດັກອງປະຊຸມສໍາມະນາ, ປະຊຸມປະຕບິດັການ, ປະຊຸມລວມເພື່ ອ

ການສກຶສາຕ່ໍເນື່ ອງ ຊຶ່ ງພວົພນັແລະ ສອດຄ່ອງກບັສາຍວຊິາຮຽນໃດໜຶ່ ງໃນຫຼກັສູດສາ້ງຄູ. 

 ມາດຕະຖານຂອງຫຼກັສູດ: ປະຊຸມປະຕບິດັການກ່ຽວກບັປະສບົການທີ່ ດເີດັ່ ນ; ຄວາມເປັນເອກະ

ພາບກບັມາດຕະຖານສາກນົ. 

 ການຜນັຂະຫຍາຍ ແລະ ການເຊື່ ອມໂຍງ: ການປະສານສບົທບົໃນລະດບັຊາດ ແລະ ໃນລະດບັ

ສາກນົກບັບນັດາສະຖາບນັທີ່ ມຊີື່ ສຽງ ເຊັ່ ນ: ການແລກປ່ຽນດາ້ນວຊິາການ/ແລກປ່ຽນນກັສກຶສາ, ການ

ຮ່ວມມໃືນວຽກງານຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈ ແລະ ອື່ ນໆ. 

 ປັບປຸງສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ, ເຄື່ ອງອຸປະກອນ ແລະ ຊຸດເອກະສານສໍາລບັຫອ້ງສະ

ໝຸດໃຫດ້ຂີຶນ້: ມສີິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ເຄື່ ອງອຸປະກອນກ່ຽວກບັການສອນ-ການຮຽນ, ມີ

ເອກາສານທີ່ ເປັນສິ່ ງພມິ ແລະ ເປັນເອກະສານເອເລກັໂທຣນກິ/digital ໃນຫອ້ງສະໝຸດ ລວມທງັແຫ່ຼງ

ເອກະສານຕ່າງໆ ທີ່ ເນັນ້ການນໍາໃຊຄ້ອມພວິເຕ.ີ 

 ການພດັທະນາສື່ ການຮຽນ-ການສອນ: ການພດັທະນາໂມດູນການຮຽນ-ການສອນ, ຄູ່ມກືານ

ສອນ ແລະ ຄູ່ມຕ່ືາງໆ ລວມທງັຄູ່ມສໍືາລບັການສກຶສາທາງໄກ. 

 

 

5.1.2.2 ການສະໜບັສະໜນູທນຶໃຫສ່້ວນບຸກຄນົ 

 ການພດັທະນາດາ້ນວຊິາການ (ສໍາລບັການສກຶສາຍກົລະດບັ) 

 ວທິະຍານພິນົ/ບດົຂຽນວທິະຍາສາດ 

 ທນຶຝຶກອບົຮມົ 

 ຮູບການອື່ ນໆໃນການໃຫທ້ນຶຊ່ວຍເຫຼອືຄະນະສກຶສາສາດ, ສະຖາບນັສາ້ງຄູ ແລະ ວທິະຍາໄລຄູ

ທີ່ ເປັນສູນແຫ່ງຄວາມເປັນເລດີ ແລະ ສູນແຫ່ງການພດັທະນາ ທີ່ ຕອ້ງການທນຶ/ການຊ່ວຍເຫຼອື, ຕອ້ງສະເ

ໜຂໍີອະນຸມດັ ໂດຍຜ່ານການປະເມນີຜນົຈາກກມົສາ້ງຄູ. 
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6. ເງ ື່ ອນໄຂການຮບັຮອງ (ດາ້ນປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ) 

6.1 ສໍາລບັສູນແຫ່ງຄວາມເປັນເລດີ 

ການຮບັຮອງບນັດາສູນແຫ່ງຄວາມເປັນເລດີ ຕອ້ງໄດຕ້າມເງ ື່ ອນໄຂຕ່າງໆດັ່ ງລຸ່ມນີ ້: 

ເງ ື່ ອນໄຂ ຄະແນນ 
I. ຄຸນນະພາບການສອນ (50%) 

ກ.  ການບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງ 3 
ຂ.  ພາກວຊິາ/ຫອ້ງການສາຍ 23 
ຄ.  ຫຼກັສູດ 10 
ງ.  ແຫ່ຼງການຮຽນຮູ ້ 4 

ຈ.  ຫອ້ງສະໝຸດ 4 

ສ.  ລະບບົການຊ່ວຍເຫຼອືນກັສກຶສາ 2 
ຊ.  ປະຫວດັຂອງຜູຮ້ຽນຈບົ 4 

ລວມ 50 
  
II. ການຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈ ແລະ ການພມິເຜຍີແຜ່ (25%)  

ລວມ 25 

III. ການຜນັຂະຫຍາຍ ແລະ ການເຊື່ ອມໂຍງ (20%)  

ລວມ 20 

IV. ການຢັງ້ຢືນ/ຮບັຮອງຄຸນວຸດທຂິອງສະຖາບນັ (5%)  

ລວມ 5 

ລວມທງັໝດົ 100 

 

6.2  ສໍາລບັສູນແຫ່ງການພດັທະນາ 

ການຮບັຮອງບນັດາສູນແຫ່ງການພດັທະນາ ຕອ້ງໄດຕ້າມເງ ື່ ອນໄຂຕ່າງໆດັ່ ງລຸ່ມນີ ້: 

ເງ ື່ ອນໄຂ ຄະແນນ 
I. ຄຸນນະພາບການສອນ (41%)  

ກ.  ການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານ 3 

ຂ.  ພາກວຊິາ/ຫອ້ງການສາຍ 19 
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ຄ.  ຫຼກັສູດ ແລະ ປະສດິທພິາບຂອງການຮຽນ-ການສອນ 8 

ງ. ແຫ່ຼງການຮຽນຮູອ້ື່ ນ  ໆ 3 

ຈ.  ຫອ້ງສະໝຸດ 3 

ສ.  ລະບບົການຊ່ວຍເຫຼອືນກັສກຶສາ 2 

ຊ.  ປະຫວດັຂອງຜູຮ້ຽນຈບົ 3 

ລວມ 41 

II. ການຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈ ແລະ ການພມິເຜຍີແຜ່ (20%)  

ລວມ 20 

III. ການຜນັຂະຫຍາຍ ແລະ ການເຊື່ ອມໂຍງ (14%)  

ລວມ 14 

IV.  ການຢັງ້ຢືນ/ຮບັຮອງຄຸນວຸດທຂິອງສະຖາບນັ (5%)  

ລວມ 5 

ລວມທງັໝດົ (80%) 80 

 

ລາຍລະອຽດຂອງເງ ື່ ອນໄຂຕ່າງໆ ແລະ ຄູ່ມແືນະນໍາອື່ ນ  ໆມໃີນເອກະສານຄດັຕດິ 9  ມຢູ່ີທາ້ຍຄູ່ມສືະບບັນີ ້. 

 

 
7. ຫຼກັການໃນການຮບັຮອງ ຢັງ້ຢືນ/ຂັນ້ຕອນການຄດັເລອືກ 

ການຮບັຮອງບນັດາສູນແຫ່ງຄວາມເປັນເລດີ/ສູນແຫ່ງການພດັທະນາ ຈະຕອ້ງປະຕບິດັຕາມຫຼກັການດັ່ ງລຸ່ມນີ ້: 

ກ. ການສະໝກັ 

1. ການເປີດສະໝກັເປັນສູນແຫ່ງຄວາມເປັນເລດີ/ສູນແຫ່ງການພດັທະນາ ສໍາລບັການກ່ໍສາ້ງຄູ

ມດັທະຍມົສກຶສາ, ປະຖມົສກຶສາ ຫຼ ືອະນຸບານສກຶສາ ແມ່ນສາມາດດໍາເນນີໄດພ້າຍຫຼງັການຮບັຮອງ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຄູ່ມແືນະນໍາສະບບັນີ ້. 
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2. ອາດມຄີະນະກໍາມະການຮບັຮອງວຊິາການ (ກ.ຮ.ວ)10ເພື່ ອຂຶນ້ລາຍຊື່ ບນັດາຄະນະສກຶສາສາດ, 

ສະຖາບນັສາ້ງຄູ ແລະ ວທິະຍາໄລຄູ; ແຈງ້ການໃຫສ້ົ່ ງໜງັສສືະເໜພີອ້ມເອກະສານຕ່າງໆທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງໃນການສະໝກັ.ເອກະສານຄດັຕດິຕ່າງໆຕອ້ງສະແດງເຖງິຫຼກັຖານທີ່ ສອດຄ່ອງກບັເງ ື່ ອນ

ໄຂຂອງການສະໝກັ. 

3. ຫຼງັຈາກອະທກິານບໍດມີະຫາວທິະຍາໄລ/ຄະນະບໍດຄີະນະສກຶສາສາດ, ຜູອໍ້ານວຍການສະຖາບນັ

ສາ້ງຄູ/ ວທິະຍາໄລຄູ  ຮບັຮອງເອາົເອກະສານສະໝກັຂອງສະຖາບນັ ແລວ້ສົ່ ງຕ່ໍໄປຍງັຄະນະກໍາມະ

ການຮບັຮອງວຊິາການເພື່ ອການປະເມນີຜນົ. ໃນກໍລະນສີະຖາບນັໃດໜຶ່ ງ ມຄຸີນນະພາບໃນກ່ໍສາ້ງຄູ

ສອນຊັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາ, ອະທກິານບໍດ/ີຜູອໍ້ານວຍການ/ຄະນະບໍດ ີ ກ່ໍສາມາດຮບັຮອງການສະ

ໝກັໄດເ້ຊັ່ ນດຽວກນັ. 

ຕວົຢ່າງ: ສາຍວຊິາຄູຄະນດິສາດ, ຢູ່ວທິະຍາໄລຄູບາ້ນເກນິ ຕອ້ງການສະເໜໃີຫມ້ກີານຮບັຮອງເປັນ
ສູນແຫ່ງການພດັທະນາໃນການດໍາເນນີການກ່ໍສາ້ງຄູສອນຄະນດິສາດຊັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາ, ຊຶ່ ງເປັນ
ສ່ວນໜຶ່ ງຂອງແຜນຍຸດທະສາດການສາ້ງຄູສອນມດັທະຍມົຂອງວທິະຍາໄລຄູບາ້ນເກນິ ເພື່ ອບນັລຸ
ຕາມວໄິສທດັ/ພາລະບດົບາດໜາ້ທີ່ ຂອງຕນົ - ຜູອໍ້ານວຍການວທິະຍາໄລຄູບາ້ນເກນິເຊນັຮບັຮອງ
ໜງັສສືະເໜດີັ່ ງກ່າວ ແລວ້ສົ່ ງໄປຍງັຄະນະກໍາມະການຮບັຮອງວຊິາການພອ້ມກບັເອກະສານທີ່
ກ່ຽວຂອ້ງຕ່າງໆ. 

ຂ. ຫນງັສປືະເມນີຂັນ້ຕົນ້ 

  ຄະນະກໍາມະການຮບັຮອງວຊິາການ ດໍາເນນີການປະເມນີຜນົໜງັສສືະເໜທີີ່ ມາຈາກທຸກສະຖາ

ບນັທີ່ ດໍາເນນີການກ່ໍສາ້ງຄູສອນຊັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາ, ປະຖມົສກຶສາ ຫຼ ື ອະນຸບານສກຶສາ ທີ່ ຂໍສະໝກັ/

ຢັງ້ຢືນໃຫເ້ປັນສູນແຫ່ງຄວາມເປັນເລດີ/ສູນແຫ່ງການພດັທະນາ. ຫຼງັຈາກປະເມນີຜນົທຸກໃບສະໝກັແລວ້, 

ຄະນະກໍາມະການຮບັຮອງວຊິາການກ່ໍໍກະກຽມ ແລະ ຈດັສົ່ ງບນັຊລີາຍຊື່ ພາກສ່ວນທີ່ ມຄີວາມບົ່ ມຊອ້ນ (ມີ

ຄວາມພອ້ມ) ເປັນສູນແຫ່ງຄວາມເປັນເລດີ/ສູນແຫ່ງການພດັທະນາ ພອ້ມດວ້ຍຕາຕະລາງການລງົກວດກາ

ໄປຍງັຄະນະສກຶສາສາດ, ສະຖາບນັສາ້ງຄູ ແລະ ວທິະຍາໄລຄູ, ພອ້ມອດັສໍາເນາົສົ່ ງໄປໃຫພ້ະແນກສກຶສາທິ

ການ ແລະ ກລິາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

 

 

 

ຄ. ກນົໄກການກວດກາຕວົຈງິ 

1.  ໜ່ວຍງານປະກນັຄຸນນະພາບຂອງກມົສາ້ງຄູ ຈະຕອ້ງຈດັໃຫມ້ຄີະນະກໍາມະການກວດກາ ເພື່ ອ

ລງົຢ້ຽມຢາມສະຖາບນັທີ່ ມຊີື່ ໃນບນັຊ.ີ 

2. ຄະນະກໍາມະການກວດກາຈະຕອ້ງປະກອບດວ້ຍ: 

i) ຕາງໜາ້ໜຶ່ ງ ຫຼ ື ສອງຄນົ  (1  ຫຼ ື  2)  ຈາກຄະນະກໍາມະການກວດກາທີ່ ມຄີວາມ

ຊ່ຽວຊານ ສະເພາະດາ້ນ(ຖກືແຕ່ງຕັງ້ໂດຍ ໜ່ວຍງານປະກນັຄຸນນະພາບຂອງກມົສາ້ງ

ຄູ). 
                                                             
10ຄະນະກ.ຮ.ວ ອາດລວມມຕີາງໜາ້ຈາກກມົສາ້ງຄູ, ສູນປະກນັຄຸນນະພາບ ແລະ ກມົການສກຶສາຊັນ້ສູງ (ຍອ້ນວ່າ

ແຜນງານກ່ໍສາ້ງຄູສອນຊັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາ, ປະຖມົສກຶສາ ແລະ ອະນຸບານສກຶສາ ເປັນການກ່ໍສາ້ງຄູໃນລະດບັ

ປະລນິຍາຕ)ີ ໂດຍແມ່ນຫວົໜາ້ກມົສາ້ງຄູເປັນຫວົໜາ້ຄະນະ. 
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ii) ໜຶ່ ງຄນົ (1) ຕາງໜາ້ຈາກໜ່ວຍງານປະກນັຄຸນນະພາບຂອງກມົສາ້ງຄູ. 

iii) ໜຶ່ ງຄນົ (1) ຕາງໜາ້ຈາກສູນປະກນັຄຸນນະພາບ. 

iv) ຖາ້ຫາກມສີະມາຄມົທີ່ ເຕົາ້ໂຮມບນັດາສະຖາບນັ, ກ່ໍໃຫຕ້າງໜາ້ຜູໜ້ຶ່ ງເປັນກໍາມະການ

ຄນົທ ີ5 ຂອງຄະນະກໍາມະການກວດກາ. 

v) ອາດໃຫມ້ຕີາງໜາ້ຈາກພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ. 

ກ່ອນການລງົກວດກາຕວົຈງິ ຄະນະກໍາມະການກວດກາຕອ້ງໄດລ້ວມກນັ ເພື່ ອຄວາມເປັນເອກະ

ພາບໃນການກວດກາ. 

3.  ພາຍຫຼງັການແຕ່ງຕັງ້ຄະນະກໍາມະການກວດກາ 5 ຄນົແລວ້, ຄະນະຮບັຮອງວຊິາການກໍຈະແຈງ້

ໄປຍງັຄະນະສກຶສາສາດ, ສະຖາບນັສາ້ງຄູ ແລະ ວທິະຍາໄລຄູທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ, ໂດຍຜ່ານໜ່ວຍງານ

ປະກນັຄຸນນະພາບຂອງກມົສາ້ງຄູ ກ່ຽວກບັຕາຕະລາງການລງົກວດກາຕວົຈງິ ຢ່າງໜອ້ຍໜຶ່ ງອາທດິ

ກ່ອນການລງົຢ້ຽມຢາມສະຖາບນັ. 

4.  ກມົສາ້ງຄູສົ່ ງແຈງ້ການໄປຍງັສະຖາບນັກ່ຽວຂອ້ງ ເພື່ ອກະກຽມເອກະສານຂໍມູ້ນຕ່າງໆທີ່ ພວົພນັ

ເຖງິການປະເມນີຜນົ. 

5.  ຫຼງັຈາກການລງົກວດກາຕວົຈງິແລວ້, ຄະນະກໍາມະການກວດກາຕອ້ງເຮດັບດົລາຍງານຜນົ ສົ່ ງ

ໄປຍງັຄະນະ ກໍາມະການຮບັຮອງວຊິາການ. 

ງ.  ການກໍານດົ 

 

1. ຄະນະກໍາມະການຮບັຮອງວຊິາການ ຈະມຄໍີາເຫນັສະເໜໃີຫຄ້ະນະສກຶສາສາດ, ສະຖາບນັສາ້ງຄູ 

ແລະ ວທິະຍາໄລຄູໃດໜຶ່ ງເປັນສູນແຫ່ງຄວາມເປັນເລດີ ສໍາລບັສາຍວຊິາຮຽນໃດໜຶ່ ງໃນຫຼກັສູດ

ກ່ໍສາ້ງຄູສອນຊັນ້ ມດັທະຍມົສກຶສາ, ປະຖມົສກຶສາ ຫຼ ື ອະນຸບານສກຶສາ ຖາ້ສະຖາບນັດັ່ ງກ່າວ

ໄດຄ້ະແນນຢ່າງໜອ້ຍ 94, ສະເໜໃີຫເ້ປັນສູນແຫ່ງການພດັທະນາຖາ້ສະຖາບນັດັ່ ງກ່າວໄດຄ້ະ

ແນນລະຫວ່າງ 65-94, ສະເໜໃີຫ ້ເປັນສະຖາບນັທີ່ ພດັທະນາໃນໄລຍະເລີ່ ມຕົນ້ ຖາ້ສະຖາບນັ

ດັ່ ງກ່າວໄດຄ້ະແນນ27-65 ແລະ ສະເໜໃີຫເ້ປັນສະຖາບນັທີ່ ຍງັຢູ່ໃນໄລຍະກະກຽມຕນົເອງ 

ຖາ້ສະຖາບນັດັ່ ງກ່າວໄດຄ້ະແນນໜອ້ຍກ່ວາ 27. 

 

2. ຄະນະກໍາມະການຮບັຮອງວຊິາການ ຈະສະເໜຂໍີອະນຸມດັແຕ່ງຕັງ້ສູນແຫ່ງຄວາມເປັນເລດີ ແລະ 

ສູນແຫ່ງການພດັທະນາ ໄປຍງັລດັຖະມນົຕວ່ີາການກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ, ພາຍໃນ

ສາມສບິວນັ (30) ຫຼງັຈາກການລງົກວດກາຕວົຈງິ. 

 

ຈ.  ການປະກາດການເປັນສູນແຫ່ງຄວາມເປັນເລດີ/ສູນແຫ່ງການພດັທະນາຢ່າງເປັນທາງການ 

 

1.  ພາຍຫຼງັການເຫນັດ ີ ອະນຸມດັຈາກກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາແລວ້, ຕອ້ງມປີະກາດ/ແຈງ້ການ

ຢ່າງເປັນທາງການກ່ຽວກບັບນັຊລີາຍຊື່ ສູນແຫ່ງຄວາມເປັນເລດີ ແລະ ສູນແຫ່ງການພດັທະນາ ສໍາລບັ

ສາຍວຊິາຮຽນໃດໜຶ່ ງໃນຫຼກັສູດກ່ໍສາ້ງຄູສອນຊັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາ, ປະຖມົສກຶສາ ຫຼ ື ອະນຸບານສກຶ

ສາ ໂດຍຜ່ານການຢັງ້ຢືນຂອງກມົສາ້ງຄູ.  
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2.  ສົ່ ງໜງັສແືຈງ້ການໄປຍງັພະແນກສກຶສາສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ, ຄະນະສກຶສາ

ສາດ, ສະຖາບນັສາ້ງຄູ ແລະ ວທິະຍາໄລຄູທຸກແຫ່ງ, ລວມທງັແຈງ້ການຜ່ານສື່ ສານຕ່າງໆຂອງກະຊວງ

ສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ, ກມົສາ້ງຄູ ແລະ ສະຖາບນັ (ເວບັໄຊ, ລາຍການວທິະຍຸສກຶສາ, ໂທລະພາບ

ສກຶສາ ແລະ ໜງັສພືມິ ວາລະສານຕ່າງໆ). 

 

 

8. ອາຍຸການໃນຖານະທີ່ ເປັນສູນແຫ່ງຄວາມປັນເລດີ/ສູນແຫ່ງການພດັທະນາ. 

  ການແຕ່ງຕັງ້ໃຫເ້ປັນສູນແຫ່ງຄວາມເປັນເລດີ/ສູນແຫ່ງການພດັທະນາສໍາລບັສາຍວຊິາຮຽນໃດ

ໜຶ່ ງໃນຫຼກັສູດສາ້ງຄູມດັທະຍມົສກຶສາ, ປະຖມົສກຶສາ ຫຼ ືອະນຸບານສກຶສາ ແມ່ນມອີາຍຸການເປັນເວລາສາມ

ປີ (3 ປີ), ແຕ່ອາດຖກືລບົລາ້ງໄດທຸ້ກເວລາໂດຍອງິໃສ່ການຕດິຕາມກວດກາຂອງກມົສາ້ງຄູ ແລະ ຖາ້ເຫນັ

ວ່າພາລະໜາ້ທີ່ /ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງພາກສ່ວນດັ່ ງກ່າວບ່ໍສມົຄູ່ກບັເງ ື່ ອນໄຂຕ່າງໆທີ່ ກໍານດົໄວສໍ້າລບັການ

ເປັນສູນແຫ່ງການ ພດັທະນາ/ສູນແຫ່ງຄວາມເປັນເລດີ. 
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9. ລາຍການຣູບຣກິ RUBRIC/ລາຍການກວດກາ ສໍາລບັການຢັງ້ຢືນ/ຮບັຮູ ້

 ໃນສະເພາະໜາ້ ແລະ ໃນໄລຍະສັນ້ ບ່ໍແມ່ນວ່າສະຖາບນັທຸກແຫ່ງຈະມຄຸີນນະພາບໃນການຖກືຮບັຮອງດາ້ນວຊິາການໄດ,້ ແຕ່ເພື່ ອຈດຸປະສງົໃນການຕດິຕາມປະເມນີຜນົຕ່ໍ

ເນື່ ອງ, ຈ ຶ່ ງຂໍສະເໜເີກນການປະເມນີ ທີ່ ມລີາຍລະອຽດຕວົຊີບ້ອກ ແລະ ລະດບັຕ່າງໆໃນການຮບັຮອງວຊິາການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

 ສູນແຫ່ງຄວາມເປັນເລດີ  
 

ສູນແຫ່ງການພດັທະນາ  
 

ໄລຍະເລີ່ ມຕົນ້ 
 

ໄລຍະກະກຽມ 
 
 

ຄຸນນະພາບການຮຽນ - ການ

ສອນ (50%) 
ຕວົຊີບ້ອກການປະຕບິດັງານ ຕວົຊີບ້ອກຄວາມກຽມພອ້ມ 

ກ. ການບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງ ຜູທ້ີ່ ເປັນຫວົໜາ້ ຫຼ ືຜູບໍ້ລຫິານທີ່

ຮບັຜດິຊອບຫຼກັສູດກ່ໍສາ້ງຄູ ຕອ້ງມວຸີດ

ທກິານສກຶສາໃນລະດບັປະລນິຍາເອກ

ດາ້ນການສກຶສາ/ການບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງ

ການສກຶສາ/ ຫຼ ືວຊິາສະເພາະໃດໜຶ່ ງ. 

 

ຜູທ້ີ່ ເປັນຫວົໜາ້ ຫຼ ືຜູ ້

ບໍລຫິານທີ່ ຮບັຜດິຊອບ

ຫຼກັສູດກ່ໍສາ້ງຄູ ຕອ້ງມວຸີດ

ທກິານສກຶສາໃນລະດບັ

ປະລນິຍາເອກດາ້ນການສກຶ

ສາ/ ການບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງ

ການສກຶສາ/ ຫຼ ືວຊິາສະ

ເພາະໃດໜຶ່ ງ. 

 

ຜູທ້ີ່ ເປັນຫວົໜາ້ ຫຼ ືຜູບໍ້ລຫິານ 

ທີ່ ຮບັຜດິຊອບຫຼກັສູດກ່ໍສາ້ງຄູ 

ຕອ້ງມວຸີດທກິານສກຶສາໃນ

ລະດບັປະລນິຍາໂທດາ້ນການ

ສກຶສາ/ການບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງ

ການສກຶສາ/ ຫຼ ືວຊິາສະເພາະ

ໃດໜຶ່ ງ. 

 

ຜູທ້ີ່ ເປັນຫວົໜາ້ ຫຼ ືຜູບໍ້ລຫິານ   ທີ່

ຮບັຜດິຊອບຫຼກັສູດກ່ໍສາ້ງຄູ ຕອ້ງມີ

ວຸດທກິານສກຶສາໃນລະດບັ 

ປະລນິຍາໂທດາ້ນການສກຶສາ/ ການ

ບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງການສກຶສາ/ ຫຼ ື

ວຊິາສະເພາະໃດໜຶ່ ງ. 

 

ຄະແນນ 3 ຄະແນນ 3 ຄະແນນ 2 ຄະແນນ 2 ຄະແນນ 

 

ຂ. ພາກວຊິາ/ຫອ້ງການສາຍ ຕອ້ງມພີະນກັງານວຊິາການປະຈໍາການ

ເຕມັເວລາຢ່າງໜອ້ຍຫາ້ (5) ຄນົ ຊຶ່ ງ

ທຸກຄນົຕອ້ງມວຸີດທກິານສກຶສາໃນ

ລະດບັປະລນິຍາເອກດາ້ນການສກຶສາ/ 

ຕອ້ງມພີະນກັງານວຊິາການ

ປະຈໍາການເຕມັເວລາ ຢ່າງ

ໜອ້ຍ ສາມ (3) ຄນົ ຊຶ່ ງ

ທຸກຄນົຕອ້ງມວຸີດທກິານ

ຕອ້ງມພີະນກັງານວຊິາການປະ

ຈໍາການເຕມັເວລາ ຢ່າງໜອ້ຍ 

ສອງ (2) ຄນົ ຊຶ່ ງທຸກຄນົຕອ້ງ

ມວຸີດທກິານສກຶສາໃນລະດບັ

ຕອ້ງມພີະນກັງານວຊິາການປະຈໍາ

ການເຕມັເວລາ ຢ່າງໜອ້ຍ ໜຶ່ ງ (1) 

ຄນົ ຊຶ່ ງຕອ້ງມວຸີດທກິານສກຶສາໃນ

ລະດບັປະລນິຍາໂທ ດາ້ນການສກຶ
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ການບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງການສກຶສາ/ ຫຼ ື

ວຊິາສະເພາະໃດໜຶ່ ງ. 

 

ສກຶສາໃນລະດບັປະລນິຍາ

ເອກດາ້ນການສກຶສາ/ ການ

ບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງການສກຶ

ສາ/ ຫຼ ືວຊິາສະເພາະໃດ

ໜຶ່ ງ. 

 

ປະລນິຍາໂທດາ້ນການສກຶສາ/ 

ການບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງການສກຶ

ສາ/ ຫຼ ືວຊິາສະເພາະໃດໜຶ່ ງ. 

ສາ/ ການບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງການສກຶ

ສາ/ ຫຼ ືວຊິາສະເພາະໃດໜຶ່ ງ. 

4 ຄະແນນ 3 ຄະແນນ 2 ຄະແນນ 1 ຄະແນນ 

ຄູສອນທຸກຄນົ (100%) ສອນຕາມ

ສາຍວຊິາສະເພາະທີ່ ຮຽນຈບົມາ ຫຼ ືໄດ ້

ມເີອກະສານບນັທກຶການຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈ, 

ການພມິເຜຍີແຜ່ ແລະ ມປີະສບົການ

ດາ້ນວຊິາການອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

ຄູສອນ ຢ່າງໜອ້ຍ 80% 

ສອນຕາມສາຍວຊິາສະ

ເພາະທີ່ ຮຽນຈບົມາ ຫຼ ືໄດ ້

ມເີອກະສານບນັທກຶການ

ຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈ, ການພມິ

ເຜຍີແຜ່ ແລະ ມປີະສບົ

ການດາ້ນວຊິາການອື່ ນໆທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງ. 

ຢ່າງໜອ້ຍ 50% ຂອງຈໍານວນ

ຄູສອນທງັໝດົ ໄດສ້ອນຕາມ

ສາຍວຊິາສະເພາະທີ່ ຮຽນຈບົ

ມາ. 

ໜອ້ຍກວ່າ 50% ຂອງຈໍານວນຄູ

ສອນທງັໝດົ ໄດສ້ອນຕາມສາຍວຊິາ

ສະເພາະທີ່ ຮຽນຈບົມາ. 

4 ຄະແນນ 3 ຄະແນນ 2 ຄະແນນ 1 ຄະແນນ 

ຄູສອນທຸກຄນົທີ່ ສອນໃນລະດບັອະນຸ

ປະລນິຍາມວຸີດທກິານສກຶສາຢ່າງໜອ້ຍ

ໃນລະດບັປະລນິຍາໂທ ແລະ ຄູສອນ

ທຸກຄນົທີ່ ສອນໃນລະດບັປະລນິຍາຕ ີມີ

ວຸດທກິານສກຶສາໃນລະດບັປະລນິຍາ

ເອກ. 

ຄູສອນທຸກຄນົທີ່ ສອນໃນ

ລະດບັອະນຸປະລນິຍາມວຸີດ

ທກິານສກຶສາຢ່າງໜອ້ຍໃນ

ລະດບັປະລນິຍາໂທ ແລະ 

ຄູສອນທຸກຄນົທີ່ ສອນໃນ

ລະດບັປະລນິຍາຕ ີມວຸີດທິ

ການສກຶສາໃນລະດບັ

ຄູສອນທຸກຄນົທີ່ ສອນໃນ

ລະດບັອະນຸປະລນິຍາມວຸີດທິ

ການສກຶສາຢ່າງໜອ້ຍໃນ

ລະດບັປະລນິຍາຕ ີແລະ ຄູ

ສອນທຸກຄນົທີ່ ສອນໃນລະດບັ

ປະລນິຍາຕ ີມວຸີດທກິານສກຶ

ສາຢ່າງໜອ້ຍໃນລະດບັ

ຄູສອນທຸກຄນົທີ່ ສອນໃນລະດບັ

ອະນຸປະລນິຍາມວຸີດທກິານສກຶສາ

ຢ່າງໜອ້ຍໃນລະດບັປະລນິຍາຕ,ີ ບ່ໍ

ມກີານສອນໃນລະດບັປະລນິຍາຕ.ີ 
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ປະລນິຍາເອກ. ປະລນິຍາໂທ. 

2 ຄະແນນ 2 ຄະແນນ 1 ຄະແນນ 0.5 ຄະແນນ 

ມລີະບບົການປະເມນີຜນົການຮຽນ-

ການສອນ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍຜູ ້

ບໍລຫິານ, ເພື່ ອນຮ່ວມງານ ແລະ ນກັສກຶ

ສາ ແລະ ມກີານດໍາເນນີການປະເມນີຢ່າງ

ມປີະສດິທພິາບແນໃສ່ປັບປຸງການຮຽນ/

ການສອນໃຫດ້ຂີຶນ້.  

ມລີະບບົການປະເມນີຜນົ

ການຮຽນ-ການສອນ ເປັນ

ແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍຜູ ້

ບໍລຫິານ, ເພື່ ອນຮ່ວມງານ 

ແລະ ນກັສກຶສາ ແລະ ມີ

ການດໍາເນນີການປະເມນີ

ຢ່າງມປີະສດິທພິາບແນໃສ່

ປັບປຸງການຮຽນ/ການສອນ

ໃຫດ້ຂີຶນ້. 

ມລີະບບົການປະເມນີຜນົການ

ຮຽນ-ການສອນ ເປັນແຕ່ລະ

ໄລຍະ ໂດຍຜູບໍ້ລຫິານ, ເພື່ ອນ

ຮ່ວມງານ ແລະ ນກັສກຶສາ 

ແລະ ມກີານດໍາເນນີການປະ

ເມນີແນໃສ່ປັບປຸງການຮຽນ/

ການສອນໃຫດ້ຂີຶນ້ ແຕ່ບ່ໍມີ

ປະສດິທພິາບ ປານໃດ. 

ຍງັບ່ໍທນັມລີະບບົການປະເມນີຜນົ

ການຮຽນ-ການສອນ ເປັນແຕ່ລະ

ໄລຍະ ໂດຍຜູບໍ້ລຫິານ, ເພື່ ອນຮ່ວມ

ງານ ແລະ ນກັສກຶສາ ແນໃສ່ປັບປຸງ

ການຮຽນ/ການສອນໃຫດ້ຂີຶນ້. 

 2 ຄະແນນ 2 ຄະແນນ 1 ຄະແນນ 0.5 ຄະແນນ 

ອງີໃສ່ຕວົຊີບ້ອກການປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ຂອງຄູ, ໄດປັ້ບປຸງຕວົຊີບ້ອກດັ່ ງກ່າວໂດຍລວມເອາົຕວົຊີບ້ອກດາ້ນຄວາມຮູວ້ຊິາຊບີຄູ  

 ພະນກັງານປະຈໍາການເຕມັເວລາທຸກຄນົ

ຕອ້ງໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມລວມໃນ

ລະດບັຊາດ ແລະ ໃນລະດບັສາກນົ (

ເຊັ່ ນ ຕາມໂມດູນຂອງ SEAMEO) 

ໃນນາມຜູສ້ະເໜເີອກະສານໃນກອງ

ປະຊຸມດັ່ ງກ່າວ ໃນໄລຍະຫາ້ (5) 

ປີຜ່ານມາ. 

ຢ່າງໜອ້ຍ 50% ຂອງຈໍາ

ນວນພະນກັງານປະຈໍາການ

ເຕມັເວລາໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມກອງ

ປະຊຸມລວມໃນລະດບັຊາດ 

ແລະ ໃນລະດບັສາກນົ (

ເຊັ່ ນໂມດູນຂອງ 

SEAMEO) ໃນນາມຜູ ້

ສະເໜເີອກະສານໃນກອງ

ປະຊຸມດັ່ ງກ່າວ ໃນໄລຍະ

ຫາ້ (5) ປີຜ່ານມາ. 

ໜອ້ຍກວ່າ 50% ຂອງຈໍາ

ນວນ ພະນກັງານປະຈໍາການ

ເຕມັເວລາໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມກອງ

ປະຊຸມລວມໃນລະດບັຊາດ 

ແລະ ໃນລະດບັສາກນົ (ເຊັ່ ນ

ໂມດູນຂອງ SEAMEO) ໃນ

ນາມຜູສ້ະເໜເີອກະສານໃນ

ກອງປະຊຸມດັ່ ງ ກ່າວ ໃນໄລຍະ 

ຫາ້ (5) ປີ  

ຜ່ານມາ. 
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4 ຄະແນນ 3 ຄະແນນ 1.5 ຄະແນນ  

ຢ່າງໜອ້ຍ 50% ຂອງຈໍານວນ 

ພະນກັງານປະຈໍາການເຕມັເວລາໄດຮ້ບັ

ການຍອ້ງຍໍ, ທນຶການສກຶສາ ແລະ ຮູບ

ການນະໂຍບາຍອື່ ນໆ ດາ້ນການຮບັຮອງ

ວທິະຍາຖານະຈາກອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ເປັນ

ມອືາຊບີ ແລະ ມຊີື່ ສຽງໃນລະດບັຊາດ 

ແລະ ໃນລະດບັສາກນົ ໃນໄລຍະຫາ້(5) 

ປີທີ່ ຜ່ານມາ. 

ຢ່າງໜອ້ຍ30%ຂອງຈໍາ

ນວນ ພະນກັງານປະຈໍາ

ການເຕມັເວລາໄດຮ້ບັການ

ຍອ້ງຍໍ, ທນຶການສກຶສາ 

ແລະ ຮູບການນະໂຍບາຍ

ອື່ ນໆ ດາ້ນການຮບັຮອງ

ວທິະຍາຖານະຈາກອງົການ

ຈດັຕັງ້ທີ່ ເປັນມອືາຊບີ ແລະ 

ມຊີື່ ສຽງໃນລະດບັຊາດ 

ແລະ ໃນລະດບັສາກນົ ໃນ

ໄລຍະຫາ້(5) ປີທີ່ ຜ່ານມາ. 

ໜອ້ຍກວ່າ30% ຂອງຈໍານວນ 

ພະນກັງານປະຈໍາການເຕມັ

ເວລາໄດຮ້ບັການຍອ້ງຍໍ, ທນຶ

ການສກຶ ສາ ແລະ ຮູບການນະ

ໂຍບາຍອື່ ນໆ ດາ້ນການ

ຮບັຮອງວທິະຍາຖານະຈາກ

ອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ເປັນມອືາຊບີ 

ແລະ ມຊີື່ ສຽງໃນລະດບັຊາດ 

ແລະ ໃນລະດບັສາກນົ ໃນ

ໄລຍະຫາ້(5) ປີທີ່ ຜ່ານມາ. 

 

4 ຄະແນນ 3 ຄະແນນ 1.5 ຄະແນນ  

ຢ່າງໜອ້ຍ (25%) ຂອງຈໍານວນ 

ພະນກັງານປະຈໍາການເຕມັເວລາຕອ້ງ

ເປັນພະນກັງານຊີນໍ້າຂອງອງົການວຊິາ

ການໃນລະດບັຊາດ ແລະ ໃນລະດບັ

ສາກນົ ດາ້ນການສກຶສາ/ສາຍວຊິາ ຫຼໃືນ

ວຊິາສະເພາະ ທີ່ ມກີານພວົພນັກບັວຊິາ

ສອນ.  

ຢ່າງໜອ້ຍ 20% ຂອງຈໍາ

ນວນ ພະນກັງານປະຈໍາ

ການເຕມັເວລາຕອ້ງເປັນ

ພະນກັງານຊີນໍ້າຂອງ

ອງົການວຊິາການໃນລະດບັ

ຊາດ ແລະ ໃນລະດບັ

ສາກນົ ດາ້ນການສກຶສາ/

ສາຍວຊິາ ຫຼ ືໃນວຊິາສະ

ເພາະ ທີ່ ມກີານພວົພນັກບັ

ວຊິາສອນ. 

ຢ່າງໜອ້ຍ 5% ຂອງຈໍານວນ

ພະນກັງານປະຈໍາການເຕມັ

ເວລາຕອ້ງເປັນພະນກັງານຊີນໍ້າ

ຂອງອງົການວຊິາການໃນ

ລະດບັຊາດ ດາ້ນການສກຶສາ/

ສາຍວຊິາ ຫຼ ືໃນວຊິາສະເພາະ 

ທີ່ ມກີານພວົພນັກບັວຊິາສອນ. 
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 3 ຄະແນນ 2 ຄະແນນ 1.5 ຄະແນນ  

 

ຄ. ຫຼກັສູດ ມຫຼີກັສູດສາ້ງຄູໃນລະດບັອະນຸ

ປະລນິຍາ, ປະລນິຍາຕ,ີ ປະລນິຍາໂທ 

ແລະ ປະລນິຍາເອກດາ້ນການສກຶສາ/ 

ສາຍວຊິາສະເພາະ ເປັນໄລຍະເວລາຢ່າງ

ໜອ້ຍສບິ (10) ປີ. 

 

ມຫຼີກັສູດສາ້ງຄູໃນລະດບັ

ອະນຸປະລນິຍາ, ປະລນິຍາ

ຕ,ີ ປະລນິຍາໂທ ດາ້ນການ

ສກຶສາ/ ສາຍວຊິາສະເພາະ 

ເປັນໄລຍະເວລາຢ່າງໜອ້ຍ

ຫາ້ (5) ປີ. 

 

ມຫຼີກັສູດສາ້ງຄູໃນລະດບັອະນຸ

ປະລນິຍາ ລວມທງັຫຼກັສູດສາ້ງ

ຄູມດັທະຍມົສກຶສາ ໃນຫາ້ 

(5) ສາຍວຊິາ. 

ມຫຼີກັສູດສາ້ງຄູໃນລະດບັອະນຸ

ປະລນິຍາ ລວມທງັຫຼກັສູດສາ້ງຄູ

ມດັທະຍມົສກຶສາ ໃນ ສອງ (2) 

ສາຍວຊິາ. 

5 ຄະແນນ 4 ຄະແນນ 3 ຄະແນນ 2 ຄະແນນ 

ມຫຼີກັສູດສາ້ງຄູໃນລະດບັຫຼງັປະລນິຍາຕ ີ

ໃນສາມປະເພດ (3) ຄ:ື ສາ້ງຄູສອນຊັນ້

ອະນຸບານ, ຊັນ້ປະຖມົສກຶສາ ແລະ ຊັນ້

ມດັທະຍມົສກຶສາ (ມ ີ10 ໃນຈໍານວນ 

15 ສາຍວຊິາຂອງຫຼກັສູດສາ້ງຄູ

ມດັທະຍມົສກຶສາ). 

ມຫຼີກັສູດສາ້ງຄູໃນລະດບັ

ຫຼງັປະລນິຍາຕ ີໃນສາມ

ປະເພດ (3)  ຄ:ື ສາ້ງຄູ

ສອນຊັນ້ ອະນຸບານ, ຊັນ້

ປະຖມົສກຶສາ ແລະ ຊັນ້

ມດັທະຍມົສກຶສາ (ມ ີ7 

ໃນຈໍານວນ 15 ສາຍວຊິາ

ຂອງຫຼກັສູດ ສາ້ງຄູ

ມດັທະຍມົສກຶສາ). 

ມຫຼີກັສູດສາ້ງຄູໃນລະດບັ

ປະລນິຍາຕ ີໃນສາມ 

ປະເພດ (3) ປະເພດຄ:ື ສາ້ງຄູ

ສອນຊັນ້ ອະນຸບານ, ຊັນ້ປະຖມົ

ສກຶສາ ແລະ ຊັນ້ມດັທະຍມົສກຶ

ສາ (ມ ີ5 ໃນຈໍານວນ 15 ສາຍ

ວຊິາຂອງຫຼກັສູດສາ້ງຄູ

ມດັທະຍມົສກຶສາ). 

ມຫຼີກັສູດສາ້ງຄູໃນລະດບັປະລນິຍາ

ຕ ີໃນສາມປະເພດ (3) ປະເພດຄ:ື 

ສາ້ງຄູສອນຊັນ້ ອະນຸບານ, ຊັນ້

ປະຖມົສກຶສາ ແລະ ຊັນ້ມດັທະຍມົ

ສກຶສາ (ມ ີ2 ໃນຈໍານວນ 15 ສາຍ

ວຊິາຂອງຫຼກັສູດສາ້ງຄູມດັທະຍມົ

ສກຶສາ). 

 5 ຄະແນນ 4 ຄະແນນ 3 ຄະແນນ 2 ຄະແນນ 

ງ. ແຫ່ຼງການຮຽນຮູ ້

(ຄວາມສາມາດດາ້ນເຕກັ
ໂນໂລຊກີານສື່ ສານ, ສິ່ ງອໍາ

ນກັສກຶສາ ແລະ ຄູອາຈານ ສາມາດເຂົາ້

ເຖງິຫອ້ງ/ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ

ດາ້ນຄອມພວິເຕຢ່ີາງເຕມັສ່ວນ ໂດຍນໍາ

ນກັສກຶສາ ແລະ ຄູອາຈານ 

ສາມາດເຂົາ້ເຖງິຫອ້ງ/ ສິ່ ງ

ອໍານວຍຄວາມສະດວກ

ນກັສກຶສາ ແລະ ຄູອາຈານ ສາ 

ມາດເຂົາ້ເຖງິຫອ້ງ/ ສິ່ ງອໍານວຍ

ຄວາມສະດວກດາ້ນຄອມພວິ

ນກັສກຶສາ ແລະ ຄູອາຈານບ່ໍ ສາມາດ

ເຂົາ້ເຖງິຫອ້ງ/ ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມ

ສະດວກດາ້ນ ຄອມພວິເຕ ີ ໂດຍນໍາ
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ນວຍຄວາມສະດວກ, 
ແລະ ເຄື່ ອງອຸປະກອນ) 

ໃຊໂ້ປຣແກຣມທີ່ ມໃີບອະນຸຍາດ ຫຼ ື

ໂປຣແກຣມເປີດກວາ້ງ.ມເີນືອ້ໃນ

ບດົຮຽນເອເລກັໂທຣນກິຢ່າງໜອ້ຍ 

1,500 ຫວົ/ຫວົເລື່ ອງ ສໍາລບັ 7 ສາຍ

ວຊິາທີ່ ສອນ. ເນືອ້ໃນທງັໝດົຖກືເກບັ

ມຽ້ນໃນເວບໄຊບດົຮຽນເອເລກັໂທຣ

ນກິ 

ດາ້ນ ຄອມພວິເຕ ີຢ່າງເຕມັ

ສ່ວນ ໂດຍນໍາໃຊໂ້ປຣ

ແກຣມທີ່ ມໃີບອະນຸຍາດ ຫຼ ື

ໂປຣແກຣມເປີດກວາ້ງ.ມີ

ເນືອ້ໃນບດົຮຽນເອເລກັ

ໂທຣນກິຢ່າງໜອ້ຍ 1,000 

ຫວົ/ຫວົເລື່ ອງ ສໍາລບັ 7 

ສາຍວຊິາທີ່ ສອນ. ເນືອ້ໃນ

ທງັໝດົຖກືເກບັມຽ້ນໃນ

ເວບໄຊບດົຮຽນເອເລກັ

ໂທຣນກິ 

ເຕ ີຢ່າງເຕມັສ່ວນ ໂດຍນໍາໃຊ ້

ໂປຣແກຣມທີ່ ມໃີບອະນຸຍາດ 

ຫຼ ືໂປຣແກຣມເປີດກວາ້ງ.ມີ

ເນືອ້ໃນບດົຮຽນເອເລກັ

ໂທຣນກິຢ່າງໜອ້ຍ 500 ຫວົ/

ຫວົເລື່ ອງ ສໍາລບັ 5 ສາຍວຊິາ

ທີ່ ສອນ. ເນືອ້ໃນທງັໝດົຖກື

ເກບັມຽ້ນໃນເວບໄຊບດົຮຽນ

ເອເລກັໂທຣນກິ 

ໃຊໂ້ປຣແກຣມທີ່ ມໃີບອະນຸຍາດ ຫຼ ື

ໂປຣແກຣມເປີດກວາ້ງ.ບ່ໍມເີນືອ້ໃນ

ບດົຮຽນ 

4 ຄະແນນ 3 ຄະແນນ 2 ຄະແນນ 0 ຄະແນນ 
ໝາຍເຫດ: ກໍານດົຄອມພວິເຕຕີັງ້ໂຕະໜຶ່ ງໜ່ວຍຕ່ໍນກັຮຽນ/ຄູອາຈານ __ຄນົ (ເຂົາ້ເຖງິຢ່າງເຕມັສ່ວນ ຫຼ ືເປັນບາງຄັງ້); ກໍານດົງບົປະມານຄ່າໃຊຈ່້າຍອນິເຕເີນດັ 

ຈ. ຫອ້ງສະໝຸດ 

(ສໍາລບັຫູກັສູດສາ້ງຄູ
ສອນຊັນ້ມດັທະຍມົ
ສກຶສາ, ຂໍແນະນໍາໃຫ ້
ມເີອກະສານທີ່ ບ່ໍເກົ່ າ
ຫຼາຍ ຄໃືຫມ້ີ
ເອກະສານພມິຫຼງັປີ 
2000) 

ມກີານປັບປຸງຫອ້ງສະໝຸດໃຫທ້ນັສະໄ

ໝ (ເອກະສານສໍາພດັ/ຜ່ານຄອມພວິເຕ ີ

ຫຼ ືເປັນສິ່ ງພມິ) ຊຶ່ ງເປັນແຫ່ຼງເອກະສານ

ອາ້ງອງີຈາກສາກນົ ແລະ ໜງັສພືມິທອ້ງ

ຖິ່ ນຮບັໃຊສ້າຍວຊິາຕ່າງໆທີ່ ທາງສະຖາ

ບນັມກີານສອນ. 
 

ຫອ້ງສະໝຸດມປຶີມ້ຢ່າງໜອ້ຍ1,500

ຫວົ/ຫວົເລື່ ອງ(ເອກະສານສໍາພດັ/ ຜ່ານ

ຄອມພວິເຕ ີຫຼ ືເປັນສິ່ ງພມິ) ສໍາລບັ 7 

ສາຍວຊິາທີ່ ສອນ. 

ມກີານປັບປຸງຫອ້ງສະໝຸດ

ໃຫທ້ນັສະໄໝ    (

ເອກະສານສໍາພດັ/ຜ່ານ

ຄອມພວິເຕ ີຫຼ ືເປັນສິ່ ງ

ພມິ) ຊຶ່ ງເປັນແຫ່ຼງ

ເອກະສານອາ້ງອງີຈາກ

ສາກນົ ແລະ ໜງັສພືມິທອ້ງ

ຖິ່ ນ ຮບັໃຊສ້າຍວຊິາຕ່າງໆ

ທີ່ ທາງສະຖາບນັມກີານ

ສອນ. 
 

ມກີານປັບປຸງຫອ້ງສະໝຸດໃຫ ້

ທນັສະໄໝ (ເອກະສານສໍາພດັ/ 

ຜ່ານຄອມພວິເຕ ີຫຼ ືເປັນສິ່ ງ

ພມິ) ເພື່ ອເປັນບ່ອນອງີຈາກ

ສາກນົ ແລະ ຈາກທອ້ງຖິ່ ນ. 
 

ຫອ້ງສະໝຸດມປຶີມ້ຢ່າງໜອ້ຍ

500ຫວົ/ຫວົເລື່ ອງ(ເອກະ 

ສານສໍາພດັ/ ຜ່ານຄອມພວິເຕ ີ

ຫຼ ືເປັນ ສິ່ ງພມິ) ສໍາລບັ 5 

ສາຍວຊິາທີ່ ສອນ. 

ມກີານປັບປຸງຫອ້ງສະໝຸດໃຫທ້ນັ

ສະໄໝ (ເອກະສານສໍາພດັ/ ຜ່ານ 

ຄອມພວິເຕ ີຫຼ ືເປັນສິ່ ງພມິ) ເພື່ ອ

ເປັນບ່ອນອງີຈາກສາກນົ ແລະ ຈາກ

ທອ້ງຖິ່ ນ. 

 
 

ຫອ້ງສະໝຸດມປຶີມ້ຢ່າງໜອ້ຍ200

ຫວົ/ ຫວົເລື່ ອງ(ເອກະສານສໍາພດັ/ 

ຜ່ານຄອມພວິເຕ ີຫຼ ືເປັນສິ່ ງພມິ) ສໍາ

ລບັ 2 ສາຍວຊິາ. 
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ຫອ້ງສະໝຸດມປຶີມ້ຢ່າງ

ໜອ້ຍ1,000ຫວົ/ຫວົເລື່ ອງ

(ເອກະສານສໍາພດັ/ ຜ່ານ

ຄອມພວິເຕ ີຫຼ ືເປັນສິ່ ງ

ພມິ) ສໍາລບັ 7 ສາຍວຊິາທີ່

ສອນ. 

 4 ຄະແນນ 2 ຄະແນນ 1 ຄະແນນ 0.5 ຄະແນນ 

ສ. ລະບບົການຊ່ວຍເຫຼອື

ນກັສກຶສາ 

ໃນໜ່ວຍງານ (ມະຫາວທິະຍາໄລ /ສະ

ຖາບນັສາ້ງຄູ/ວທິະຍາໄລຄູ) ຕອ້ງມີ

ແຜນການແນະນໍານກັສກຶສາ ແລະ ມີ

ປຶມ້ຄູ່ມນືກັສກຶສາທີ່ ເວົາ້ເຖງິກດົລະບຽບ 

ແລະ ການບໍລກິານ, ຕອ້ງມກີານໃຫຄໍ້າ

ປຶກສາ ແລະ ການບໍລກິານນກັສກຶສາ 

ສໍາລບັນກັສກຶສາທີ່ ເຂົາ້ໃໝ່. 

ໃນໜ່ວຍງານ (ມະຫາ

ວທິະຍາໄລ /ສະຖາບນັສາ້ງ

ຄູ/ວທິະຍາໄລຄູ) ຕອ້ງມີ

ແຜນການແນະນໍານກັສກຶ

ສາ ແລະ ມປຶີມ້ຄູ່ມນືກັສກຶ

ສາທີ່ ເວົາ້ເຖງິກດົລະບຽບ 

ແລະ ການບໍລກິານ, ຕອ້ງມີ

ການໃຫຄໍ້າປຶກສາ ແລະ 

ການບໍລກິານນກັສກຶສາ ສໍາ

ລບັນກັສກຶສາທີ່ ເຂົາ້ໃໝ່. 

ໃນໜ່ວຍງານ (ມະຫາວທິະຍາ

ໄລ /ສະຖາບນັສາ້ງຄູ/ວທິະຍາ

ໄລຄູ) ມແີຜນປະຕບິດັງານ 

ໃນໜ່ວຍງານ (ມະຫາວທິະຍາໄລ /

ສະຖາບນັສາ້ງຄູ/ວທິະຍາໄລຄູ) ບ່ໍມີ

ແຜນປະຕບິດັງານ 

 2 ຄະແນນ 2 ຄະແນນ 1 ຄະແນນ 0 ຄະແນນ 

 ມປຶີມ້ບນັທກຶນກັສກຶສາທີ່ ຮຽນຈບົ? 

ຊ. ປະຫວດັຂອງຜູຮ້ຽນ

ຈບົ 

ມຢ່ີາງໜອ້ຍໜຶ່ ງ (1) ຄນົ ທີ່ ຮຽນຈບົຂັນ້

ປະລນິຍາເອກ ແລະ ຢ່າງໜອ້ຍຫກົ (6) 

ຄນົຮຽນຈບົຂັນ້ປະລນິຍາໂທ ໃນໄລຍະ

ມຢ່ີາງໜອ້ຍສາມ (3) ຄນົ

ຮຽນຈບົຂັນ້ປະລນິຍາໂທ 

ໃນໄລຍະຫາ້ (5) ປີທີ່ ຜ່ານ

ມຢ່ີາງໜອ້ຍ120ຄນົຮຽນຈບົ

ຂັນ້ປະລນິຍາຕ ີໃນໄລຍະຫາ້ 

(5) ປີທີ່ ຜ່ານມາ. 

ມຢ່ີາງໜອ້ຍ90ຄນົຮຽນຈບົຂັນ້

ປະລນິຍາຕ ີໃນໄລຍະຫາ້ (5) ປີທີ່

ຜ່ານມາ. 
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ຫາ້ (5) ປີທີ່ ຜ່ານມາ. ມາ. 

 4ຄະແນນ 3 ຄະແນນ 2 ຄະແນນ 1 ຄະແນນ 

 

II. ການຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈ ແລະ 

ການພມິເຜຍີແຜ່ (25%) 

ພະນກັງານປະຈໍາການເຕມັເວລາ / ຄູ

ອາຈານປະຈໍາສາຍວຊິາທຸກຄນົໄດເ້ຮດັ

ການຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈ (ຄົນ້ຄວາ້ ພືນ້ຖານ 

ຫຼ ືຄົນ້ຄວາ້ນໍາໃຊ)້ ໃນໄລຍະຫາ້ (5) ປີ

ທີ່ ຜ່ານມາ. 

 

 

ໜ່ວຍງານຕອ້ງມຢ່ີາງໜອ້ຍສອງ (2) 

ແຜນງານ/ໂຄງການຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈ ໃນ

ໄລຍະຫາ້ (5) ປີທີ່ ຜ່ານມາ. 

ມຢ່ີາງໜອ້ຍ 50% ຂອງຈໍາ

ນວນພະນກັງານປະຈໍາການ

ເຕມັເວລາ/ ຄູອາຈານປະຈໍາ

ສາຍວຊິາໄດເ້ຮດັການ

ຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈ (ຄົນ້ຄວາ້

ພືນ້ຖານ ຫຼ ືຄົນ້ຄວາ້ນໍາ

ໃຊ)້ ໃນໄລຍະຫາ້ (5) ປີທີ່

ຜ່ານມາ. 

ໜ່ວຍງານຕອ້ງມຢ່ີາງໜອ້ຍ

ໜຶ່ ງ (1) ແຜນງານ/ໂຄງການ

ຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈ ໃນໄລຍະຫາ້ 

(5) ປີທີ່ ຜ່ານມາ. 

ໜອ້ຍກວ່າ 50% ຂອງຈໍາ

ນວນ ພະນກັງານປະຈໍາການ

ເຕມັເວລາ/ ຄູອາຈານປະຈໍາ

ສາຍວຊິາໄດເ້ຮດັການຄົນ້ຄວາ້

ວໄິຈ (ຄົນ້ຄວາ້ພືນ້ຖານ ຫຼ ື

ຄົນ້ຄວາ້ນໍາໃຊ)້ ໃນໄລຍະຫາ້ 

(5) ປີທີ່ ຜ່ານມາ. 

 

 

 25 ຄະແນນ 20 ຄະແນນ 10 ຄະແນນ 0 ຄະແນນ 

 

III. ການຜນັຂະຫຍາຍ ແລະ 

ການເຊື່ ອມໂຍງ (20%) 

ໜ່ວຍງານຕອ້ງໄດຈ້ດັກອງປະຊຸມສໍາມະ

ນາ, ກອງປະຊຸມປະຕບິດັການ, ການລງົ

ຝຶກຫດັໃນໂຮງຮຽນ ຫຼ ືການສກຶສາຕ່ໍ

ເນື່ ອງ/ການຝຶກອບົຮມົຕ່າງໆ ຢ່າງໜອ້ຍ

ຫາ້ (5) ຄັງ້ໃນໄລຍະຫາ້ (5) ປີທີ່ ຜ່ານ

ມາ. 

ໜ່ວຍງານຕອ້ງໄດຈ້ດັກອງ

ປະຊຸມການສໍາມະນາ, ກອງ

ປະຊຸມປະຕບິດັການ, ການ

ລງົຝຶກຫດັໃນໂຮງຮຽນ ຫຼ ື

ການສກຶສາຕ່ໍເນື່ ອງ/ ການ

ຝຶກອບົຮມົຕ່າງໆ ຢ່າງ

ໜ່ວຍງານຕອ້ງໄດຈ້ດັກອງ

ປະຊຸມການສໍາມະນາ, ກອງ

ປະຊຸມປະຕບິດັການ, ການລງົ

ຝຶກຫດັໃນໂຮງຮຽນ ຫຼ ືການ

ສກຶສາຕ່ໍເນື່ ອງ/ ການຝຶກ

ອບົຮມົຕ່າງໆ ຢ່າງໜອ້ຍໜຶ່ ງ 
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ໜອ້ຍສາມ (3) ຄັງ້ໃນ

ໄລຍະຫາ້ (5) ປີທີ່ ຜ່ານມາ. 

(1) ຄັງ້ໃນໄລຍະຫາ້ (5) ປີທີ່

ຜ່ານມາ. 

 15 ຄະແນນ 10 ຄະແນນ 4 ຄະແນນ 0 ຄະແນນ 

 ມກີານເຊື່ ອມໂຍງກບັພາຍໃນຢ່າງໜອ້ຍ

ສບິ (10) ແຫ່ງ ແລະ ກບັສາກນົ ຫາ້ 

(5) ແຫ່ງ ຊຶ່ ງເປັນອງົການຈດັຕັງ້, ສະຖາ

ບນັການສກຶສາ ແລະ ຊຸມຊນົຕ່າງໆ 

ຂອງລດັຖະບານ ຫຼ ືອງົການທີ່ ບ່ໍຂຶນ້ກບັ

ລດັຖະບານ ໃນໄລຍະຫາ້ (5) ປີທີ່ ຜ່ານ

ມາ.  

ມກີານເຊື່ ອມໂຍງກບັພາຍ

ໃນຢ່າງໜອ້ຍຫາ້ (5) ແຫ່ງ 

ແລະ ກບັສາກນົສາມ (3) 

ແຫ່ງ ຊຶ່ ງເປັນອງົການຈດັຕັງ້

, ສະຖາບນັການສກຶສາ 

ແລະ ຊຸມຊນົຕ່າງໆ ຂອງ

ລດັຖະບານ ຫຼ ືອງົການທີ່ ບ່ໍ

ຂຶນ້ກບັລດັຖະບານ ໃນ

ໄລຍະຫາ້ (5) ປີທີ່ ຜ່ານມາ. 

ມກີານເຊື່ ອມໂຍງກບັພາຍໃນ

ຢ່າງໜອ້ຍສາມ (3) ແຫ່ງ 

ແລະ ກບັສາກນົໜຶ່ ງ (1) ແຫ່ງ 

ຊຶ່ ງເປັນອງົການຈດັຕັງ້, ສະຖາ

ບນັການສກຶສາ ແລະ ຊຸມຊນົ

ຕ່າງໆ ຂອງລດັຖະບານ ຫຼ ື

ອງົການທີ່ ບ່ໍຂຶນ້ກບັລດັຖະບານ 

ໃນໄລຍະຫາ້ (5) ປີທີ່ ຜ່ານມາ. 

 

 5 ຄະແນນ 4 ຄະແນນ 3 ຄະແນນ 0 ຄະແນນ 

IV.  ຄຸນວຸດທຂິອງສະຖາບນັ 

(5%) 

ໜ່ວຍງານໄດຖ້ກືຍອມຮບັຈາກອງົການ

ຈດັຕັງ້ພາຍນອກ (ເຊັ່ ນມໃີບຮບັຮອງ/

ໃບຢັງ້ຢືນວທິະຍາຖານະຈາກສາກນົ 

ແລະ ຈາກລະດບັຊາດ ຮບັຮູໃ້ນຖານະ

ເປັນສູນແຫ່ງຄວາມເປັນເລດີ/ສູນແຫ່ງ

ການພດັທະນາ) ສໍາລບັພາກ ວຊິາໃດ

ໜຶ່ ງໃນຫຼກັສູດສາ້ງຄູສອນຊັນ້

ມດັທະຍມົສກຶສາ. 

ໜ່ວຍງານໄດຖ້ກືຍອມຮບັ

ຈາກອງົການຈດັຕັງ້ພາຍ

ນອກ (ເຊັ່ ນມໃີບຮບັຮອງ/ 

ໃບຢັງ້ຢືນ ວທິະຍາຖານະ

ຈາກສາກນົ ຫຼ ືຈາກລະດບັ

ຊາດ ຮບັຮູໃ້ນຖານະເປັນ

ສູນແຫ່ງຄວາມເປັນເລດີ/ 

ສູນແຫ່ງການພດັທະນາ) 

ສໍາລບັພາກວຊິາໃດໜຶ່ ງໃນ
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ຫຼກັສູດສາ້ງຄູສອນຊັນ້

ມດັທະຍມົສກຶສາ. 

 5 ຄະແນນ 5 ຄະແນນ 0 ຄະແນນ 0 ຄະແນນ 

ກມົສາ້ງຄູຈດັຕັງ້ຄະນະກໍາມະການ Task Force ເພື່ ອຮບັຮອງວທິະຍາຖານະ 

     

 ໝາຍເຫດ: ຜູສ້ະໝກັຈະຕອ້ງໄດຄ້ະ

ແນນຕາມເງ ື່ ອນໄຂຢ່າງໜອ້ຍ 95 ຄະ

ແນນ ຈຶ່ ງຈະຖກືຄດັເລອືກເປັນສູນແຫ່ງ

ຄວາມເປັນເລດີ. 

ໝາຍເຫດ: ຜູສ້ະເໜຈີະ

ຕອ້ງໄດຄ້ະແນນ ຕາມ

ເງ ື່ ອນໄຂໃນລະຫວ່າງ 42-

80 ຄະແນນ ຈຶ່ ງຈະຖກືຄດັ

ເລອືກເປັນສູນແຫ່ງການ 

ພດັທະນາ. 

ໝາຍເຫດ: ຜູສ້ະເໜຈີະຕອ້ງ

ໄດຄ້ະແນນ ຕາມເງ ື່ ອນໄຂໃນ

ລະຫວ່າງ 11-41.5 ຄະແນນ 

ຈຶ່ ງຈະຖກືຄດັເລອືກໃນໄລຍະ

ເລີມ້ຕົນ້. 

ໝາຍເຫດ: ຜູສ້ະເໜຈີະຕອ້ງໄດຄ້ະ

ແນນ ຕາມເງ ື່ ອນໄຂລະຫວ່າງ 5-

10.5  ຄະແນນ ຈຶ່ ງຈະຖກືຄດັ

ເລອືກຢູ່ໃນໄລຍະກະກຽມ. 
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10. ຕາຕະລາງສະຫຸຼບສງັລວມການຮບັປະກນັຄຸນນະພາບສາຍສາ້ງຄູ 

 ຈາໍນວນຕວົຊີບ້ອກໃນແຕ່ລະຂັນ້ຕອນ 

ຂັນ້ຕອນທ ີ1 

(ໄລຍະກະກຽມ) 

ຂັນ້ຕອນທ ີ2 

(ໄລຍະເລີມ້ຕົນ້) 

ຂັນ້ຕອນທ ີ3 

(ສູນແຫ່ງການພດັທະນາ) 

ຂັນ້ຕອນທ ີ4 

(ສູນແຫ່ງຄວາມເປັນເລດີ) 

ຂອບລວມ 50 50 50 50 

ສະເພາະ 4 ຂັນ້ຕອນ 11 15 18 18 

ລວມທງັໝດົ 61 65 68 68 
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ເອກະສານຄດັຕດິທ ີ1   
ຈດຸປະສງົຂອງການປະເມນີຜນົ 

 ຈດຸປະສງົຂອງສູນແຫ່ງຄວາມເປັນເລດີ/ສູນແຫ່ງການພດັທະນາ(COE/COD) ແມ່ນເພື່ ອກໍານດົ,ສະ

ໜບັສະໜນູ ແລະ ພດັທະນາຄວາມສາມາດຂອງໜ່ວຍງານທີ່ ເປັນເລດີໃນຂງົເຂດແຜນງານທີ່ ຕອ້ງການໃນການສະໜອງທນຶ

ການສກຶສາ ເພື່ ອສາ້ງສາ ແລະ ພດັທະນາປະເທດຊາດ”. ດັ່ ງນັນ້, ແຜນງານຈຶ່ ງແນໃສ່ພັດທະນາການສອນ, ການ

ຄົນ້ຄວາ້ວິໄຈ ແລະ ການບໍລິການ/ຂະຫຍາຍແຜນງານ ໃນບນັດາສະຖາບນັສາ້ງຄູໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ. 
 

ເຄື່ ອງມປືະເມນີຜນົສະບບັນີ ້ ແນໃສ່ລວມເອາົພາບພດົອນັຖກືຕອ້ງ ກ່ຽວກບັຄວາມສາມາດຂອງໜ່ວຍງານໃນ

ການຊີນໍ້າ ລເິລີ່ ມ ແລະ ດໍາເນນີແຜນງານຢ່າງຍນືຍງົ ຊຶ່ ງເປັນການເລັ່ ງລດັການພດັທະນາການສອນ, ການຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈ 

ແລະ ການບໍລກິານ/ຂະຫຍາຍແຜນງານສາ້ງຄູໃນບນັດາຄະນະສກຶສາສາດ, ສະຖາບນັສາ້ງຄູ ແລະ ວທິະຍາໄລຄູ ຢູ່ພາຍ

ໃນປະເທດ. ດັ່ ງນັນ້, ເຄື່ ອງມກືານປະເມນີຜນົ ຈຶ່ ງກວມເອາົສອງຈດຸຕົນ້ຕໍດັ່ ງນີ ້: 
 

(ກ) ມແີຫ່ຼງຊບັພະຍາກອນອນັຫຼາກຫຼາຍຢູ່ພາຍໃນໜ່ວຍງານ ຊຶ່ ງສາມາດນໍາໃຊເ້ພື່ ອບນັລຸເປົາ້ໝາຍ;ແຫ່ຼງຊບັ 

ພະຍາກອນດັ່ ງກ່າວລວມມ:ີຄວາມຊໍານານງານດາ້ນວຊິາການ, ຫຼກັສູດ, ຫອ້ງທດົລອງ, ຫອ້ງສະໝຸດແລະ 

ອື່ ນໆ ທີ່ ພວົພນັກບັການບໍລກິານນກັສກຶສາ; 

 

(ຂ) ການບນັທກຶລະອຽດຂອງໜ່ວຍງານ ໃນການດໍາເນນີການຝຶກອບົຮມົ, ການຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ 

ແລະ ແຜນງານການພດັທະນາອື່ ນໆ. 
 
ຄຸນວຸດທຕ່ໍິາສຸດ ເພື່ ອການຄດັເລອືກສູນແຫ່ງຄວາມເປັນເລດີ/ສູນແຫ່ງການພດັທະນາແມ່ນໄດກໍ້ານດົລະອຽດໃນເອກະສານ

ຄດັຕດິ ກ ທີ່ ຢູ່ທາ້ຍເອກະສານນີ ້.  

 

ການປະເມນີຜນົ, ໃຫຄ້ະແນນ ແລະ ຂັນ້ຕອນການຄດັເລອືກ: 

1. ຜູສ້ະໝກັທີ່ ໄດຕ້າມເງ ື່ ອນໄຂທີ່ ກໍານດົໄວຈ້ະໄດຮ້ບັຄະແນນເຕມັສໍາລບັເງ ື່ ອນໄຂດັ່ ງກ່າວ. ຜູສ້ະໝກັທີ່ ບ່ໍໄດຕ້າມເງ ື່ ອນ

ໄຂທີ່ ໄດກໍ້ານດົ ໃນເອກະສານຄດັຕດິ ກ. ຈະໄດຄ້ະແນນ ສູນ (0) ສໍາລບັເງ ື່ ອນໄຂນັນ້. 

2. ການຖກືຄດັເລອືກເປັນສູນແຫ່ງຄວາມເປັນເລດີ ແລະ ສູນແຫ່ງການພດັທະນາຈະຕອ້ງໄດຄ້ະແນນຢ່າງຕ່ໍາ95%. 
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ເອກະສານຄດັຕດິທ ີ2 

ແບບຟອມສະໝກັ 

ສູນແຫ່ງຄວາມເປັນເລດີ/ສູນແຫ່ງການພດັທະນາການສາ້ງຄູ 
20 -20  
 

ຂໍມູ້ນທົ່ ວໄປ 
 

ສາຍວຊິາທີ່ ສະໝກັ:   ຫຼກັສູດສາ້ງຄູ: ອະນຸບານສກຶສາ  ⎕,ປະຖມົສກຶສາ ⎕, 

ພາກວຊິາທີ່ ສະໝກັ:  ມດັທະຍມົສກຶສາ ⎕ ໃນນັນ້ 

ພາກວຊິາ (ກະລຸນາໝາຍໃສ່): 

ພາກວຊິາ: 

ສາຍຄູຄະນດິສາດ⎕ສາຍຄູຟີຊກິສາດ⎕ສາຍຄູເຄມສີາດ⎕ 

ສາຍຄູຊວີະສາດ⎕ສາຍຄູພູມສາດ⎕ສາຍຄູປະຫວດັສາດ⎕ 

ສາຍຄູພາສາລາວ-ວນັນະຄະດ⎕ີສາຍຄູວທິະຍາສາດການເມອືງ⎕ 

ສາຍຄູພາສາຝຣັ່ ງ⎕ສາຍຄູພາສາອງັກດິ⎕ສາຍຄູພະລະສກຶສາ⎕ 

ຄູສລິະປະສກຶສາ(ສລີະປະດນົຕຣີ, ສລີະປະກໍາ)⎕ສາຍຄູຈດິຕະວທິະຍາການສກຶສາ⎕ 

ສາຍຄູບໍລຫິານການສກຶສາ⎕ສາຍຄູ ICT-ພືນ້ຖານວຊິາຊບີ⎕ 

 

 

ສະເໜສີະໝກັ:  ສູນແຫ່ງຄວາມເປັນເລດີ ສູນແຫ່ງການພດັທະນາ 
 

ຊື່ ຂອງສະຖາບນັ: 

ທີ່ ຢູ່: ___________________________________ 

ຊື່  ແລະ ນາມສະກຸນຫວົໜາ້/ຜູອໍ້ານວຍການໂຮງຮຽນ:  

ໂທລະສບັ/ແຟກ: _____________________________ 

ອເີມວ: ____________________________________ 
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ເອກະສານຄດັຕດິທ ີ3 

ຂໍມູ້ນລະອຽດຊິ່ ງສະຖານການສາ້ງຄູຕອ້ງປະກອບເພີ່ ມເຕມີເພື່ ອຮບັໃຊກ້ານປະເມນີ 

ກ. ການບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງ 

ໂຄງຮ່າງການຈດັຕັງ້ຂອງໜ່ວຍງານ 
 

ກະລຸນາຄດັຕດິແຜນພູມໂຄງຮ່າງການຈດັຕັງ້ຂອງໜ່ວຍງານ ທີ່ ສະແດງອອກເຖງິສາຍພວົພນັຂອງໜ່ວຍງານກບັ

ໜ່ວຍງານວຊິາການອື່ ນໆ ແລະ ສະແດງອອກເຖງິຫອ້ງການຊີນໍ້າ/ບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງຕ່າງໆຢູ່ພາຍໃນໜ່ວຍງານ. ໃຫ ້

ບອກລາຍຊື່ ຜູທ້ີ່ ຢູ່ໃນຕໍາແໜ່ງບໍລຫິານ/ຊີນໍ້າ ພອ້ມໃສ່ວຸດທກິານສກຶສາສູງສຸດຂອງເຂາົເຈ ົາ້ໃສ່ແຜນພູມດວ້ຍ. 
 

(ກະລຸນາຂຽນລາຍການເອກະສານທີ່ ຄດັຕດິ:                                                 ) 
 

ຂ. ສະຖາບນັ 
 

ສໍາລບັເງ ື່ ອນໄຂທີ່ ພວົພນັເຖງິສະຖາບນັ ແມ່ນລວມເອາົພະນກັງານທີ່ ເຮດັວຽກເຕມັເວລາ/ຜູປ້ະຈໍາການເຕມັເວລາ

ແຕ່ສກົຮຽນປີ 2007-08 ຫາສກົຮຽນປີ 2015-16; ກະລຸນາຂຽນລາຍຊື່ ທຸກຄນົທີ່ ປະຕບິດັວຽກງານໃນໄລຍະ

ດັ່ ງກ່າວ (ລວມທງັຜູທ້ີ່ ເຂົາ້ບໍານານແລວ້, ຜູລ້າອອກ, ຜູຍ້າ້ຍໄປປະຈໍາການຢູ່ບ່ອນອື່ ນ...). 
 

ຂ.1. ລາຍຊື່ ພະນກັງານທີ່ ເຮດັວຽກເຕມັເວລາ/ຜູປ້ະຈໍາການເຕມັເວລາຂອງສະຖາບນັ 
 

ລາຍຊື່ ພະນກັງານທີ່ ເຮດັວຽກເຕມັເວລາ/ຜູປ້ະຈໍາການເຕມັເວລາ ຂອງໜ່ວຍງານ (ແຕ່ປີ2007-2015) ພອ້ມດວ້ຍວຸດທກິານ

ສກຶສາວຊິາສະເພາະທີ່ ຮຽນຈບົ ແລະ ສະຖາບນັທີ່ ອອກປະກາດສະນຍີະບດັໃຫ.້ 

ໝາຍເຫດ:ກະລຸນາຈດັລຽງລາຍຊື່ ຕາມລໍາດບັແຍກຕາມວຸດທກິານສກຶສາແຕ່ສູງຫາຕ່ໍາ (ປະລນິຍາເອກ> ປະລນິຍາໂທ>

ປະລນິຍາຕ)ີ. ກະລຸນ າໃສ່ແຕ່ລະດັບທີ່ ຮ ຽນຈົບ . 

ຊື່ ພະນກັງານໃນສະຖາບນັ (ສະເພາະລາຍຊື່ ຜູປ້ະຈໍາການ

ເຕມັເວລາເທົ່ ານັນ້) 

ປະກາດສະນຍີະບດັ, ວຊິາສະເພາະ, ສະຖາບນັທີ່ ອອກໃຫ ້

  
      
ສງັລວມລະດບັວຸດທກິານສກຶສາຂອງພະນກັງານ ໂດຍເລີ່ ມຈາກລະດບັສູງສຸດ ຈໍານວນ % 

ກ) ຈໍານວນພະນກັງານໃນສະຖາບນັທີ່ ມລີະດບັປະລນິຍາເອກດາ້ນການສກຶສາ/ວຊິາສະເພາະທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງ 

  

ຂ) ຈໍານວນພະນກັງານໃນສະຖາບນັທີ່ ມລີະດບັປະລນິຍາເອກທີ່ ບ່ໍແມ່ນດາ້ນການສກຶສາ/ ແຕ່ມີ

ລະດບັປະລນິຍາໂທໃນວຊິາສະເພາະທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການສກຶສາ 

  

ຄ) ຈໍານວນພະນກັງານໃນສະຖາບນັທີ່ ມລີະດບັປະລນິຍາໂທດາ້ນການສກຶສາ/ວຊິາສະເພາະທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງ 

  

ງ) ຈໍານວນພະນກັງານໃນສະຖາບນັທີ່ ມລີະດບັປະລນິຍາໂທທີ່ ບ່ໍແມ່ນດາ້ນການສກຶສາ/ ແຕ່ມລີະດບັ

ປະລນິຍາຕໃີນວຊິາສະເພາະທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການສກຶສາ 
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ຂ.2. ເອກະສານວຊິາການຂອງພະນກັງານປະຈໍາການເຕມັເວລາ ທີ່ ໄດນໍ້າສະເໜໃີນບນັດາກອງປະຊຸມໃນລະດບັຊາດ 

ແລະ ໃນລະດບັສາກນົ 
 

ບນັຊລີາຍຊື່ ຂອງພະນກັງານປະຈໍາການເຕມັເວລາ ຂອງໜ່ວຍງານ(ແຕ່ປີ2007-2015)ແລະ ທຸກເອກະສານທີ່ ເຂົາເຈ ົາ້ໄດນໍ້າ

ສະເໜໃີນບນັດາກອງປະຊຸມໃນລະດບັຊາດ ແລະ ໃນລະດັບສາກນົ. 

ໝາຍເຫດ:ກະລຸນາຂຽນລາຍຊື່ ຂອງພະນັກງານ, ສໍາລັບແຕ່ລະຄົນໃຫລ້ົງລາຍຊື່ ທຸກເອກະສານທີ່ ເຂົາເຈ ົາ້ໄດ ້ ນໍາ

ສະເໜີຢູ່ກອງປະຊຸມຕ່າງໆ ໂດຍຈັດລຽງຕາມລໍາດັບວັນ ເດືອນ ປີ, ເອົາສະບັບຫຼາ້ສຸດຂຶນ້ ກ່ອນ. 

ລາຍຊື່ ຂອງພະນັກງານ (ຂຽນແຕ່ຊື່ ພະນກັງານປະຈໍາ

ການເຕມັເວລາ) 

ເອກະສານທີ່ ໄດ ້ ນໍາສະເໜີ, ຊື່ /ຫວົຂໍຂ້ອງກອງປະຊຸມຕ່າງໆ

, ວັນທີ ແລະ ສະຖານທີ່  

  
  

 

ສງັລວມຈໍານວນເອກະສານທີ່ ພະນກັງານຈາກສະຖາບນັໄດນໍ້າສະເໜ ີ ຈໍານວນ % 

ຈໍານວນພະນກັງານຂອງສະຖາບນັທີ່ ໄດນໍ້າສະເໜເີອກະສານຕ່າງໆ ໃນກອງປະຊຸຸມລະດບັຊາດ/ລະດບັ

ສາກນົ 

  

 
ຂ.3. ພະນັກງານປະຈໍາການເຕັມເວລາຂອງສະຖາບັນ ຊຶ່ ງປະຕິບັດໜາ້ທີ່ ເປັນຜູຊ້ີນໍ້ າໃນອົງການຈດັຕັງ້ວຊິາ

ຊບີດາ້ນການສກຶສາ/ ວຊິາສະເພາະທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນລະດັບຊາດ ແລະ ໃນລະດັບສາກົນ.  
 
ບນັຊລີາຍຊື່ ພະນກັງານປະຈາໍການເຕມັເວລາ ຂອງໜ່ວຍງານ(ແຕ່ປີ2007-2015)ແລະ ທຸກຕໍາແໜ່ງຂອງພະນກັງານຊີນໍ້າໃນ

ການຈດັຕັງ້ ຫຼ ື  ວິຊ າສ ະ ເພ າະໃດ ໜຶ່ ງ  ຫຼ ື  ມີກ ານ ພົວ ພັນ ຢ່ າ ງໃກ ້ຊິດ ກັບ ສ າຍວິຊ າສ ະ ເພ າະ  ໃນລະດບັຊາດ 

ແລະ ລະດບັສາກນົ.  

ໝາຍເຫດ:ກະລຸນາຂຽນລາຍຊື່ ພະນັກງານຂອງສະຖາບັນ, ສໍາລັບແຕ່ລະຄົນໃຫຂ້ຽນຕໍາແໜ່ງຂອງເຂົາເຈ ົາ້  ໂດຍ

ຈັດລຽງຕາມລໍາດັບວັນ ເດືອນ ປີ, ເອົາຕໍາແໜ່ງຫຼາ້ສຸດຂຶນ້ ກ່ອນ. 

ລາຍຊື່ ຂອງພະນັກງານ (ຂຽນແຕ່ຊື່ ພະນກັງານປະຈໍາ

ການເຕມັເວລາ) 

ຕໍາແໜ່ງ, ການຈດັຕັງ້, ວນັທໄີດຮ້ບັຕໍາແໜ່ງດັ່ ງກ່າວ 

  
  
  

 
ສງັລວມຕໍາແໜ່ງການເປັນຜູຊ້ີນໍ້າຂອງພະນກັງານໃນສະຖາບນັ ຈໍານວນ % 

ຈໍານວນພະນກັງານຂອງສະຖາບນັທີ່ ເປັນພະນກັງານຊີນໍ້າໃນການຈດັຕັງ້ ຫຼ ື  ມີກ ານ ພົວ ພັນ ຢ່ າ ງ

ໃກ ້ຊິດກັບ ສ າຍ ວິຊ າສ ະ ເພ າະ  ໃນລະດບັຊາດ ແລະ ລະດບັສາກນົ. 

  

 
ຂ.4. ການປະເມນີຜນົສະຖາບນັ 

 

ກະລຸນາຄດັຕດິເອກະສານຕ່າງໆດັ່ ງລຸມນີ ້: 

ຂ.4.1  ສໍາເນາົແບບຟອມປະເມນີຜນົນກັສກຶສາຂອງສະຖາບນັ (ພອ້ມດວ້ຍຂໍແ້ນະນໍາ) 

ຂ.4.2 ຕວົຢ່າງສໍາເນາົບດົສະຫຸຼບສງັລວມ ຫຼ ືແບບຟອມບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົນກັສກຶສາຂອງສະຖາບນັ

(ບ່ໍໃສ່ຊື່ ພະນກັງານທີ່ ປະເມນີຜນົນກັສກຶສາ) 

ຂ.4.3 ສໍາເນາົນະໂຍບາຍ ແລະ ແບບຟອມ ສໍາລບັການປະເມນີຜນົຂອງພະນກັງານໃນສະຖາບນັ. 
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ຂ.4.4 ສໍາເນາົຕວົຢ່າງບດົສງັລວມ ຫຼ ືບດົລາຍງານຫຍໍຕ້າມແບບຟອມປະເມນີຜນົຂອງສະຖາບນັ. 

 

(ກະລຸນາໃສ່ລາຍການເອກະສານທີ່ ຄດັຕດິ:  ) 

 

 

 

ຂ.5. ການຮບັຮອງດາ້ນວຊິາຊບີ ໂດຍບນັດາກຸ່ມໃນລະດບັຊາດ ແລະ ລະດບັສາກນົ 
 

ລາຍຊື່ ພະນກັງານປະຈໍາການເຕມັເວລາຂອງສະຖາບນັ(ແຕ່ປີ2007-2015)ພ ້ອມທຸກການຍ ້ອງຍໍ, ກຽດຕິຄຸນ, 

ລາງວັນ, ຕໍາແໜ່ງ/ວທິະຍາຖານະ, ທນຶການສກຶສາ ແລະ ຮູບການຮບັຮອງ ຢັງ້ຢືນອື່ ນໆທີ່ ອງົການຈດັຕັງ້ໃນລະດບັຊາດ 

ແລະ ໃນລະດບັສາກນົໄດມ້ອບໃຫ.້ 

 ລາຍຊື່ ຂອງພະນັກງານ (ຂຽນແຕ່ຊື່ ພະນກັງານປະຈໍາ

ການເຕມັເວລາ) 

ຫວົຂໍກ້ານຢັງ້ຢືນ ຍອ້ງຍໍ,ວນັທໄີດຮ້ບັ,ອງົກອນ/ອງົການຈດັຕັງ້ 

ທີ່ ມອບໃຫ ້
  
  
  

 
ສງັລວມການຍອ້ງຍໍ ຮບັຮອງ ຈໍານວນ % 
ຈໍານວນພະນກັງານຂອງສະຖາບນັ ທີ່ ໄດຮ້ບັການຍອ້ງຍໍ / ຮບັຮອງດາ້ນວຊິາຊບີ ໂດຍອງົການຈດັຕັງ້ຕ່າງໆ 

ໃນລະດບັຊາດ/ ລະດບັສາກນົ 

  

 
 

ຄ.ລະດບັຄຸນນະວຸດການສກຶສາ/ລະດບັສາຍວຊິາທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຂອງໜ່ວຍງານ 
 

ຊື່ ຫຼກັສູດ ແລະ ລະດບັຫຼກັສູດ ທີ່ ສອນ ປີທໍາອດິທີ່ ເລີ່ ມຕົນ້ສອນ ສາຍວຊິາຮຽນ 

   
   
   
   
ໝາຍເຫດ: ກະລຸນາຄດັຕດິສໍາເນາົຫຼກັສູດຂອງແຕ່ລະ ລະດບັສາຍວຊິາທີ່ ສອນ 

 

(ກະລຸນາຂຽນລາຍການເອກະສານທີ່ ຄດັຕດິ:  ) 
 
 

ງ. ແຫຼ່ ງການຮຽນຮູ ້(ຄວາມສາມາດດາ້ນເຕກັໂນໂລຊຂໍີມູ້ນຂ່າວສານ, ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ, 

ອຸປະກອນ) 
 

ກະລຸນາຂຽນລາຍການແຫ່ຼງການຮຽນຮູ ້ (ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນຫອ້ງທດົລອງ ແລະ ອຸປະກອນ, ຫອ້ງຄອມພວິ

ເຕ,ີ ຊອບແວ ແລະ ອື່ ນ )ໆ ຊຶ່ ງຫາກໍໄດປັ້ບປຸງໃໝ່ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊໄ້ດ.້ສໍາລບັຊອບແວຂອງໜ່ວຍງານ ຫຼ ືຂອງສະຖາ

ບນັ, ຈ ົ່ ງແນ່ໃຈວ່າທຸກລາຍການ ລາຍຊື່ ທີ່ ຂຽນລງົໄດມ້ລີຂິະສດິຄກັແນ່.  
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ແຫ່ຼງການຮຽນຮູ ້

(ຫອ້ງທດົລອງ,ຫໍພພິດິຕະພນັ, ອຸປະກອນ, ຊອບແວ, ແລະ ອື່ ນ )ໆ 

 
ປີທີ່ ສາ້ງຕັງ້/ຕດິຕັງ້ 

  

  

  

 

ຈ.ຫອ້ງສະໝຸດ 
 

ກະລຸນາຄດັຕດິສະບບັສມົບູນຂອງໜງັສພືມິ, ວາລະສານທຸກສະບບັທີ່ ກ່ຽວກບັການສກຶສາ/ກ່ຽວຂອ້ງກບັສາຍວຊິາສອນ 

ແລະ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຂງົເຂດທີ່ ສອນ ຊຶ່ ງສະຖາບນັຫາໄດ,້ ສັ່ ງຈອງ (ສະບບັພມິ ຫຼ ືສະບບັອອນລາຍ). ກະລຸນາຈດັລໍາດບັ

ຕາມຕວົອກັສອນລາຕນິ (list alphabetically), ລວມທງັການຈອງໜງັສພືມິ ວາລະສານທາງອອນລາຍ ທີ່ ສາມາດເຂົາ້

ເຖງິເນືອ້ໃນບດົທີ່ ສມົບູນໄດ.້ 

 

(ກະລຸນາໃສ່ລາຍການເອກະສານທີ່ ຄດັຕດິ):   

 

ກະລຸນາຄດັຕດິລາຍການຊື່ ຫວົຂໍຂ້ອງປຶມ້ທຸກຫວົກ່ຽວກບັການສກຶສາ/ສາຍວຊິາທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ທີ່ ມຢູ່ີໃນຫອ້ງສະໝຸດຂອງ

ສະຖາບນັ. ກະລຸນາຈດັລໍາດບັຕາມຕວົອກັສອນລາຕນິ (List alphabetically) ແລະ ບອກປີທີ່ ຈດັພມິດວ້ຍ. 

 

(ກະລຸນາໃສ່ລາຍການເອກະສານທີ່ ຄດັຕດິ):   

 

 

 

ສ. ການສົ່ ງເສມີນກັສກຶສາ 
ກະລຸນາຄດັຕດິເອກະສານທີ່ ອະທບິາຍກ່ຽວກບັການບໍລກິານນກັສກຶສາທີ່ ມຢູ່ີ(ເຊັ່ ນການໃຫຄໍ້າປຶກສາ,ທນຶການສຶກສາ 

ແລະ ອື່ ນໆ)ຊຶ່ ງມສໍີາລບັການສກຶສາ/ສາຍວຊິາທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັນກັສກຶສາທີ່ ຢູ່ພາຍໃນໜ່ວຍງານ.  
 

(ກະລຸນາໃສ່ລາຍການເອກະສານທີ່ ຄດັຕດິ:  
 

ຊ. ປະຫວດັຫຍໍຂ້ອງນກັສກຶສາທີ່ ຮຽນຈບົ 
 

ຫຼກັສູດສາ້ງຄູ 

(ລະດບັປະລນິຍາຕ/ີສາຍວຊິາຮຽນ;ລະດບັ

ປະລນິຍາໂທ/ສາຍວຊິາຮຽນ;  
ລະດບັປະລນິຍາເອກ/ສາຍວຊິາຮຽນ) 

ຈໍານວນຜູຮ້ຽນຈບົ 
2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

--- 
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ການຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈ ແລະ ການພມິເຜຍີແຜ່ (30%) 
 

ຍ.  ການພມິບດົຂຽນຕ່າງໆ 
 

ລວມລາຍຊື່ ຂອງພະນກັງານປະຈໍາການເຕມັເວລາແຕ່ສກົຮຽນ 2007- 2008ຫາ 2015– 2016(ລວມທງັຜູເ້ຂົາ້ບໍານານແລວ້

,ຜູລ້າອອກ,ຜູຍ້າ້ຍໄປບ່ອນອື່ ນ...). 
 

ລາຍຊື່ ຂອງພະນກັງານປະຈໍາການເຕມັເວລາຂອງໜ່ວຍງານ/ສະຖາບນັ (ແຕ່ປີ 2007 ຫາປີ 2015) ພອ້ມດວ້ຍທຸກບົດຂຽນ

ຂອງເຂົາເຈ ົາ້ທີ່ ໄດຈ້ດັພິມ (ປຶມ້, ບດົຂຽນວທິະຍາສາດ, ບດົຂ່າວລງົໜງັສພືມິ) ແຕ່ປີ2001 ຫາ 2015. 
ຊື່ ຂອງພະນກັງານ (ລາຍຊື່ ຂອງພະນກັງານປະຈໍາການເຕມັ

ເວລາຂອງສະຖາບນັ) 

ລາຍຊື່ ເອກະສານທີ່ ໄດຈ້ດັພມິ(ໃສ່ລະອຽດດາ້ນບນັນານຸກມົ/ 

bibliography) 
  
  
  

 

ສະຫຸຼບສງັລວມ ຈໍານວນ % 

ກ) ຈໍານວນພະນກັງານຂອງສະຖາບນັທີ່ ມບີດົຂຽນ/ບດົວທິະຍາສາດ/ບດົວທິະຍານພິນົ ທີ່ ໄດຈ້ດັພມິ 

ໃນລະດບັຊາດ ແລະ ໃນລະດບັສາກນົ. 

  

ຂ)ຈໍານວນບດົຂ່າວລງົໜງັສພືມິທງັໝດົ ຂອງພະນກັງານໃນສະຖາບນັ   
ຄ)ຈໍານວນປຶມ້/ບດົຂຽນວທິະຍາສາດ/ບດົວທິະຍານພິນົທງັໝດົຂອງພະນກັງານໃນສະຖາບນັ   

 

ດ.  ແຜນງານການຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈ/ໂຄງການ 
ໃສ່ລາຍຊື່ ແຜນງານຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈ/ໂຄງການຂອງສະຖາບນັ ໃນໄລຍະຫາ້ (5) ປີທີ່ ຜ່ານມາ. 

 

ຫວົຂໍແ້ຜນງານຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈ/ ໂຄງການ ລວມໄລຍະປະຕບິດັ 
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ຕ. ການເຂົາ້ຮ່ວມການຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈຂອງສະຖາບນັ 
 

ຂຽນລາຍຊື່ ຂອງພະນກັງານປະຈໍາການເຕມັເວລາຂອງສະຖາບນັແຕ່ສກົຮຽນປີ 2007 - 2008 ຫາປີ 2015 - 2016 

(ລວມທງັຜູທ້ີ່ ເຂົາ້ບໍານານແລວ້, ຜູລ້າອອກ, ຜູຍ້າ້ຍໄປບ່ອນອື່ ນ...). 
 

ຊື່ ຂອງພະນກັງານໃນສະຖາບນັ ຫວົຂໍແ້ຜນງານຄົນ້ຄວາ້/ ໂຄງການ ໄລຍະປະຕບິດັ (ວນັທ)ີ 

   
   
   
   
   
   

 
 

ການຜນັຂະຫຍາຍ ແລະ ການເຊື່ ອມໂຍງ (20%) 

 

ຖ. ການຜນັຂະຫຍາຍ 
 

ຂຽນຫວົຂໍບ້ນັດາກອງປະຊຸມສໍາມະນາ, ກອງປະຊຸມປະຕບິດັການ, ການລງົໂຮງຮຽນ ຫຼ ືແຜນງານການສກຶສາຕ່ໍເນື່ ອງ/ການ

ຝຶກອບົຮມົທີ່ ໜ່ວຍງານ/ສະຖາບນັໄດຈ້ດັຕັງ້ ໃນໄລຍະ ຫາ້ (5) ປີທີ່ ຜ່ານມາ. 
 

ຊື່ ຫວົຂໍຂ້ອງແຜນງານ/ກອງປະຊຸມ ກຸ່ມເປົາ້ໝາຍ/ ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ສະຖານທີ່ ປະຊຸມ ວນັທ ີຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

    
    
    
    
    

 
ທ. ການເຊື່ ອນໂຍງ 
 

ໝາຍໃສ່ການເຊື່ ອມໂຍງ ກບັບນັດາອງົການຈດັຕັງ້, ສະຖາບນັວຊິາການ ແລະ ຊຸມຊນົ ທີ່ ຂຶນ້ກບັລດັຖະບານ ແລະ 

ອງົການທີ່ ບ່່ໍຂຶນ້ກບັລດັຖະບານ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃນໄລຍະຫາ້ (5) ປີທີ່ ຜ່ານມາ. 
  
 
 

ລາຍຊື່ ບນັດາອງົການຈດັຕັງ້/ສະຖາບນັ/ຊຸມຊນົ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 

ຮູບການ ຈດຸປະສງົ/ພາລະໜາ້ທີ່  

ເປັນ
ທ

າງ
ກາ

ນ 
 

ບໍ່
ເປັນ

ທ
າງ

ກາ
ນ 

  ກ
ານ

ສອ
ນ 

ກາ
ນຄົ້ນ
ຄວ້າ

ວ
ິ

ໄຈ
 

ກາ
ນຜັນ

ຂະ
ຫ

ຍາ
ຍ 

ກ
ານ

ພ
ັດ

ທ
ະນ

າ 
   

 

ສະ
ຖ

າບັນ
 

       
       
       
       
       

 

ໝາຍເຫດ:ໃຫຄ້ດັຕດິເອກະສານຕ່າງໆ(ເຊັ່ ນ ແຜນປະຕບິດັງານ, ບດົບນັທກຶຊ່ວຍຈໍາ, ສນັຍາ ແລະ ອື່ ນ )ໆ 
 

(ກະລຸນາຂຽນລາຍການເອກະສານທີ່ ຄດັຕດິ)
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ຄຸນນະພາບຂອງສະຖາບນັ (5%) 

ນ. ການຮບັຮອງ/ການຢັງ້ຢືນສະຖາບນັ 

ກະລຸນາຄດັຕດິເອກະສານສະບບັຫຼາ້ສຸດ ກ່ຽວກບັການຮບັຮອງ ຢັງ້ຢືນ ສະພາບການສກຶສາ/ຫຼກັສູດສາ້ງຄູໃນສາຍ

ວຊິາທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຂອງໜ່ວຍງານ/ສະຖາບນັ ຫຼ ື ຮູບການຮບັຮອງສະຖາບນັຈາກພາກສ່ວນພາຍນອກ. ກະລຸນາຂຽນ

ລາຍລະອຽດວັນ ເດືອນ ປີ ການຍອ້ງຍໍ, ການຢັ ້ ງຢືນວິທະຍາຖານະ ຫຼ ືການຮັບຮູ.້ 
 

(ກະລຸນາຂຽນລາຍການເອກະສານທີ່ ຄດັຕດິ:  ) 
 

ບດົບາດໜາ້ທີ່ ຕົນ້ຕໍຂອງໜ່ວຍງານ/ສະຖາບນັຂອງທ່ານແມ່ນຫຍງັ?  

ຄໍາເຫນັ ແລະ ຂໍສ້ະເໜແີນະຕ່າງໆ ທີ່ ທ່ານຕອ້ງການເພີ່ ມຕື່ ມໃສ່ໜງັສສືະໝກັຄັງ້ນີ ້. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ການຢັງ້ຢືນ 
ຂາ້ພະເຈົາ້ ຂໍຢັງ້ຢືນ ແລະ ຮບັຜດິຊອບຕ່ໍໜາ້ກດົໝາຍວ່າ ທຸກເນືອ້ໃນທີ່ ກ່າວມາຂາ້ງເທງິລວ້ນແຕ່ຖກືຕອ້ງຕາມຄວາມ

ຈງິ.  

 

 

ລາຍເຊນັ                              ທີ່ ,                      ວນັທ ີ        ເດອືນ             ປີ 2016. 
 

 

 

 ຫວົໜາ້ຫອ້ງການ/ໜ່ວຍງານ                   ເຊນັຮບັຮອງ (ໂດຍ: ອະທກິານບໍດ,ີ ຄະນະບໍດ ີຫຼ ືຜູອໍ້ານວຍການ) 
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