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ຄ  ານ  າ 

ການປະເມນີຄນຸນະພາບການສກຶສາພາຍນອກແມນ່ ການປະເມນີເພ່ືອຮບັຮອງຄນຸນະພາບການສກຶສາ

ໃຫັ້ແກວ່ທິະຍາໄລຄ ູຕາມມາດຕະຖານສະຖານການສກຶສາຊ ັັ້ນສງູ ແລະ ເພ່ືອໃຫັ້ຄ  າແນະນ  າແກວ່ທິະຍາໄລຄ ູໃນ

ການສ ົ່ງເສມີ ແລະ ປບັປງຸຄນຸນະພາບການສກຶສາພາຍໃນວທິະຍາໄລທ່ີກຽ່ວຂັ້ອງ.  

ການປະເມນີຄນຸນະພາບການສກຶສາພາຍນອກໄດັ້ຈດັຕ ັັ້ງປະຕບິດັທ່ີວທິະຍາໄລຄສູະຫວນັນະເຂດ ເຊິ່ ງ

ຄະນະປະເມນີພາຍນອກປະກອບດັ້ວຍຜູັ້ຊງົຄນຸວດຸທິທ່ີໄດັ້ຜາ່ນການຝຶກອບົຮມົການເປັນຜູັ້ປະເມນີ ມປີະສບົການ

ໃນການປະເມນີສະຖານການສກຶສາຊ  ັ້ນສງູມາກອ່ນ ແລະ ວຊິາການຈາກສນູປະກນັຄນຸນະພາບການສກຶສາເປັນ

ກອງເລຂາ ພັ້ອມທງັໄດັ້ຮບັການແຕງ່ຕ ັັ້ງຈາກລດັຖະມນົຕກີະຊວງສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາ ຕາມຂ ັ້ຕກົລງົສະບບັ

ເລກທີ 2726/ສສກ ລງົວນັທີ 15 ມຖິນຸາ 2017, ການປະເມນີດ ັງ່ກາ່ວໄດັ້ດ  າເນນີຮວ່ມກບັວທິະຍາໄລຄສູະຫວນັ

ນະເຂດໃນລະຫວາ່ງ ວນັທີ 21 – 22 ສງິຫາ (8) 2017. 

ຄະນະປະເມນີພາຍນອກໄດັ້ຂຽນບດົລາຍງານຜນົການປະເມນີຄນຸນະພາບການສກຶສາພາຍນອກສະບບັ

ນີັ້ຂຶັ້ນເພ່ືອສະຫ ຸບ-ລາຍງານຜນົທ່ີຄະນະປະເມນີ ໄດັ້ປະເມນີຕາມສະພາບຄວາມເປັນຈງິຂອງວທິະຍາໄລໃນສກົປີ 

2016-2017 ດ ັງ່ນີັ້: (1) ການວເິຄາະຂ ັ້ມນູຈາກບດົລາຍງານປະເມນີຕນົເອງ, (2) ການສກຶສາຫາຂ ັ້ມນູຈາກ

ເອກະສານທ່ີເປັນຫ ກັຖານໃນແຟັ້ມຕາ່ງໆ, (3) ການຢັ້ຽມຊມົຫ ກັຖານທ່ີເປັນສະຖານທ່ີຈງິຕາ່ງໆພາຍໃນວທິະຍາ

ໄລ ແລະ (4) ການສ  າພາດ ແລະ ແລກປ່ຽນຄ  າຄດິເຫັນຈາກຄະນະອ  ານວຍການ, ຫວົໜັ້າຫັ້ອງການ, ຄ-ູອາຈານ

, ພະນກັງານ, ນກັສກຶສາ ແລະ ພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂັ້ອງ ໂດຍມກີານພິຈາລະນາ ແລະ ປບັຮບູແບບການປະເມນີ

ໃຫັ້ເໝາະສມົກບັວໄິສທດັ, ສະພາບຄວາມເປັນຈງິ ແລະ ລກັສະນະສະເພາະຂອງວທິະຍາໄລຄ.ູ 

ການປະເມນີຄ ັັ້ງນີັ້ຈະບ ່ ສາມາດສ  າເລັດໄດັ້ ຖັ້າຫາກພາກສວ່ນກຽ່ວຂັ້ອງບ ່ ເຫັນຄວາມສ  າຄນັ ແລະ ຂາດ

ການມສີວ່ນຮວ່ມເຊ່ັນ: ຄະນະພກັ-ຄະນະອ  ານວຍການ, ຄອູາຈານ ແລະ ພະນກັງານວທິະຍາໄລຄທູກຸທາ່ນ, 

ຕະຫ ອດຮອດອາດດີນກັສກຶສາ ແລະ ບນັດາອ  ານວຍການ ແລະ ຜູັ້ຕາ່ງໜັ້າຈາກໂຮງຮຽນປະຖມົ ແລະ 

ມດັທະຍມົທກຸທາ່ນ. ພັ້ອມດັ້ວຍຄະນະນ  າ ແລະ ວຊິາການຂອງສນູປະກນັໃນການຂຶັ້ນແຜນວຊິາການ, ການ

ແລກປ່ຽນບດົຮຽນ, ການປະສານງານ ແລະ ງບົປະມານໃນການໃຊັ້ຈາ່ຍຄ ັັ້ງນີັ້. ຍິ່ ງໄປກວາ່ນ ັັ້ນແມນ່ການເຮັດວຽກ

ທ່ີບ ່ ຮ ູັ້ອດິຮູັ້ເມ ື່ອຍຂອງຄະນະປະເມນີທງັ 3 ທາ່ນ. 

ດ ັງ່ນ ັັ້ນ, ຄະນະປະເມນີພາຍນອກຫວງັເປັນຢາ່ງຍິ່ ງວາ່ທາງວທິະຍາໄລຄສູະຫວນັນະເຂດ ຈະໄດັ້ນ  າຜນົ

ການປະເມນີໃນຄ ັັ້ງນີັ້ໄປໃຊັ້ໃນການເສມີຂະຫຍາຍ, ພດັທະນາຈດຸເດ່ັນ ແລະ ປບັປງຸຂ ັ້ຄງົຄັ້າງຕາມບດົບາດ ແລະ 

ໜັ້າທ່ີຂອງວທິະຍາໄລຄກູ ່ຄສືະຖານການສກຶສາຊ ັັ້ນສງູ ເພ່ືອນ  າໄປສູກ່ານພດັທະນາໃນທກຸພາລະກດິ ແລະ ຈດຸ

ໝາຍການກ ່ສັ້າງໃຫັ້ເປັນໄປຕາມວໄິສທດັ ແລະ ຈດຸປະສງົຂອງວທິະຍາໄລສບືຕ ່ ໄປ. 

 

ວນັທີ 01 ກນັຍາ (9) 2017 
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I. ບດົສະຫ ຸບສ  າລບັຜູັ້ບ ລິຫານ 

1. ຂ ັ້ມນູພືັ້ນຖານຂອງສະຖາບນັໂດຍຫຍ ັ້ 

ວທິະຍາໄລຄສູະຫວນັນະເຂດ ຂຽນຫຍ ັ້ ວຄສ ຕ ັັ້ງຢູບ່ ັ້ານອດຸມົວໄິລ ຫາ່ງຈາກເທດສະບານເມອືງໄກສອນ 

ພມົວຫິານ 7 ກມ. ມຊີື່ ພາສາອງັກດິວາ່ Savannakhet Teacher Training College ຊຶ່ ງເປັນກງົຈກັໜ່ຶງພາຍ

ໃຕັ້ການຊີັ້ນ  າທາງດັ້ານວຊິາການຈາກກມົສັ້າງຄ,ູ ກະຊວງສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາ. ວຄສ ມປີະຫວດັຕດິພນັ

ກບັການສັ້າງຄມູາຍາວນານ ສັ້າງຕ ັັ້ງຂຶັ້ນໃນປີ 1969 ຊື່ ຕາມພາສາຝລ ັ່ງວາ່ Ecole Normal Savannakhet, ຊຸມ

ປີ 1969-1975 ເປັນໂຮງຮຽນກ ່ສັ້າງຄຊູ ັ ັ້ນຕ ົັ້ນສອນໃນລະບບົ 6+2 (ລະບບົເລ່ັງລດັ) ແລະ 6+4 (ຄປູະຖມົ

ສມົບນູ), ປີ 1975 ປ່ຽນຊື່ ມາເປັນ ໂຮງຮຽນກ ່ສັ້າງຄຊູ ັ ັ້ນກາງເລກ 5, ໃນຊວ່ງ 1984-1985 ໄດັ້ສັ້າງຕ ັັ້ງມະຫາ

ວທິະຍາໄລສັ້າງຄສູະຫວນັນະເຂດຊຶ່ ງມເີຂດບ ລິການ 6 ແຂວງຄ:ື ຄ  າມວ່ນ, ສະຫວນັນະເຂດ, ຈ  າປາສກັ, 

ສາລະວນັ, ເຊກອງ ແລະ ອດັຕາປື ໂດຍສອນຄວບຄູກ່ບັ ໂຮງຮຽນສັ້າງຄຊູ ັ ັ້ນກາງເລກ 5. ໃນປີ 1989 

ກະຊວງສກຶສາ ວດັທະນະທ  າ ແລະ ກລິາ (ກະຊວງສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາ ປດັຈບຸນັ) ໄດັ້ຕກົລງົໂຮມ 2 

ສະຖານສກຶສາເຂົັ້າກນັ ແລະ ເອີັ້ນຊື່ ເປັນ ວທິະຍາໄລຄສູະຫວນັນະເຂດຮອດປດັຈບຸນັ. 

ວຄສ ໄດັ້ກ  ານດົວໄິສທດັໃນປດັຈບຸນັວາ່ "ວທິະຍາໄລຄສູະຫວນັນະເຂດ ເປັນສນູກາງແຫງ່ການພດັທະນາ

ວຊິາຊບີຄທ່ີູມຄີນຸນະພາບ ແລະ ຈນັຍາບນັ, ເອົາໃຈໃສກ່ານວໄິຈ ສາມາດເຊື່ ອມໂຍງໄດັ້ກບັສາກນົ" ຊຶ່ ງໄດັ້

ກ  ານດົຄາດໝາຍສູັ້ຊນົແຕນ່ີັ້ຮອດປີ 2020 ສັ້າງສນູແຫງ່ຄວາມເປັນເລີດໃນ 2 ສາຂາຄ:ື ຄະນດິສາດ ແລະ 

ວທິະຍາສາດທ  າມະຊາດ. ພັ້ອມດຽວກນັນີັ້ໄດັ້ມແີຜນພດັທະນາ 5 ປີ, 2016-2020 ຂອງສະຖາບນັໄວັ້ຈະແຈ ັ້ງ

ໂດຍຜນັຂະຫຍາຍຈາກແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຂອງກມົສັ້າງຄ ູໂດຍມເີຂດບ ລິການຢູ ່2 ແຂວງຄ ືແຂວງ

ຄ  າມວ່ນ ແລະ ສະຫວນັນະເຂດ. ໃນສກົປີ 2016-2017 ວຄສ ໄດັ້ຮບັອະນມຸດັຈາກກມົສັ້າງຄ ູ17 ຫ ກັສດູຄ:ື 

ຫ ກັສດູສັ້າງຄມູດັທະຍມົລະດບັປະລິນຍາຕ ີ7 ຫ ກັສດູ, ອະນປຸະລິນຍາ 1 ຫ ກັສດູ, ສັ້າງຄປູະຖມົ 5 ຫ ກັສດູ 

(ຊ ັັ້ນກາງ-ປະລິນຍາຕ-ີປະລິນຍາຕຕີ ່ ເນື່ອງ), ແລະ ຄອູະນບຸານ 4 ຫ ກັສດູ (ຊ ັັ້ນກາງ-ປະລິນຍາຕ-ີປະລິນຍາ

ຕຕີ ່ ເນື່ອງ). ມຈີ  ານວນນກັສກຶສາທງັໝດົ 2632 ຄນົ ຍງິ 1932 ຄນົ, ໃນນ ັັ້ນນກັສກຶສາປະລິນຍາຕມີ ີ1865 

ຄນົ ກວມເອົາ 70 ສວ່ນຮັ້ອຍຂອງນກັຮຽນທງັໝດົ, ຊ ັັ້ນສງູ 344 ຄນົ ເທ່ົາກບັ 14 ສວ່ນຮັ້ອຍ ແລະ ຊ ັັ້ນກາງ 

423 ຄນົ ເທ່ົາກບັ 16 ສວ່ນຮັ້ອຍ. ຈ  ານວນບກຸຄະລາກອນທງັໝດົ 204 ຄນົ, ຈບົປະລິນຍາເອກ 1 ຄນົ, 

ປະລິນຍາໂທ 52 ຄນົ, ປະລິນຍາຕ ີ119 ຄນົ, ອະນປຸະລິນຍາ 31 ຄນົ, ແລະ ຊ ັັ້ນກາງ 1 ຄນົ. ການຮບັ

ນກັສກຶສາມ ີ2 ລະບບົ ຄຈືາກໂຄຕັ້າຂອງແຂວງໃນເຂດບ ລິການ ແລະ ການເສັງເຂົັ້າ. ໃນສກົ 2016-2017 

ວທິະຍາໄລໄດັ້ຮບັເງນິງບົປະມານທງັໝດົ 17.154.620.700 ກບີ ຊຶ່ ງມາຈາກງບົປະມານລດັ, ງບົປະມານ

ວຊິາການ, ງບົປະມານໂຄງການ, ງບົປະມານຊວ່ຍເຫ ືອ (ຫັ້ອງການໃໝ)່ ແລະ ການປະກອບສວ່ນຈາກພາຍ

ນອກ ຄ ື 11.096.880.000 ກບີ, 1.190.097.000 ກບີ, 959.758.000 ກບີ, 3.851.905.450 ກບີ, 

ແລະ 55.980.250 ກບີ ຕາມລ  າດບັ. 

ຂະບວນການປະເມນີຕນົເອງຂອງວທິະຍາໄລຄສູະຫວນັນະເຂດໄດັ້ມກີານເຄື່ ອນໄຫວແຕປີ່ 2011 ເປັນ

ຕ ົັ້ນມາໂດຍໄດັ້ມກີານແຕງ່ຕ ັັ້ງຄະນະຮບັຜິດຊອບຂອງຜູັ້ອ  ານວຍການ, ໃນການປະເມນີພາຍໃນຄ ັັ້ງນີັ້ແມນ່ດ  າ 
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ເນນີໃນໄລຍະເດອືນມຖີນຸາ ເຖງິ ສງິຫາ ໂດຍໄດັ້ຮບັການແນະນ  າຈາກ ສນູປະກນັຄນຸນະພາບການສກຶສາ, 

ເຮັດການລະດມົສະໝອງ-ປະຊຸມພາຍໃນ ແລະ ມອບວຽກແບງ່ງານໃຫັ້ແຕລ່ະພາກສວ່ນໃນການເກບັລວບ

ລວມຂ ັ້ມນູຫ ກັຖານ. 

2. ຈດຸເດ່ັນ, ຂ ັ້ຄງົຄັ້າງ ແລະ ຂ ັ້ສະເໜີແນະຕ ່ ວທິະຍາໄລໃນພາບລວມ 

ວທິະຍາໄລຄສູະຫວນັນະເຂດໄດັ້ກ  ານດົວໄິສທດັ ພນັທະກດິ ແລະ ເປົັ້າໝາຍການກ ່ສັ້າງຈະແຈ ັ້ງ ແລະ 

ໄດັ້ເຜີຍແຜຜ່າ່ນເວັບໄຊ, ແຜນ່ພບັ ແລະ ທາງເຂົັ້າສະຖານສກຶສາ, ມແີຜນປະຕບິດັງານ 2016-2020. ພືັ້ນຖານ

ໂຄງລາ່ງສາມາດຕອບສະໜອງການຈດັການຮຽນ-ການສອນໂດຍພືັ້ນຖານ. ຈ  ານວນບກຸຄະລາກອນແມນ່ມ ີ

ວດຸທິພຽງພ ໃນການປະຕບິດັພນັທະກດິຂອງຕນົ. ຄອູາຈານຫ າຍທາ່ນສາມາດເຮັດການວໄິຈ ແລະ ຕພິີມຜນົງານ

ວໄິຈໃນວາລະສານພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກນົ. ວຄສ ໄດັ້ມລີະບບົການຄຸັ້ມຄອງບ ລິຫານທ່ີໃຊັ້ເທັກໂນໂລຍເີຂົັ້າຊວ່ຍ 

ຜູັ້ບ ລິຫານ ຄອູາຈານ ນກັສກຶສາ ແລະ ພາກສວ່ນກຽ່ວຂັ້ອງສາມາດເຂົັ້າໃຊັ້ບ ລິການໄດັ້ຢາ່ງສະດວກ ຜາ່ນທາງ

ອນິເຕເີນັດ ເຊ່ັນ: ຖານຂ ັ້ມນູນກັສກຶສາ, ຕາຕະລາງຮຽນ, ຄະແນນ, ເອກະສານຂາອອກ ແລະ ອື່ ນໆ. ວຄສ ຈດັ

ໃຫັ້ນກັສກຶສາຜູັ້ທ່ີສນົໃຈໃນບາງວຊິາຊບີເສມີ ກອ່ນເຂົາເຈົັ້າລງົຝຶກງານ ເຊ່ັນ: ປງຸແຕງ່ອາຫານ, ເສມີສວຍ, ຕດັ

ຜມົ, ການເຮັດສວນຄວົ ເປັນຕ ົັ້ນ. 

ຄຽງຄູສ່ິ່ ງທ່ີວທິະຍາໄລເຮັດໄດັ້ດ,ີ ຄະນະປະເມນີພາຍນອກຍງັເຫັນວາ່ ວທິະຍາໄລຄສູະຫວນັນະເຂດຍງັ

ມບີາງຂ ັ້ຄງົຄັ້າງອງິຕາມມາດຕະຖານ ເຊ່ັນ: ຂາດກງົຈກັທ່ີສ  າຄນັຄສືະພາທ່ີປຶກສາ ຊຶ່ ງເປັນການຂາດໂອກາດໃນ 

ການຮບັຟງັ ແລະ ກ  ານດົແນວທາງຂອງສະຖາບນັການສກຶສາຂອງຕນົຈາກຫ າຍພາກສວ່ນໃນໄລຍະສ ັັ້ນ ແລະ 

ໄລຍະຍາວ. ຫ າຍຫ ກັສດູທ່ີປະຕບິດັຜາ່ນມາບ ່ ມກີານປະເມນີທ່ີເປັນລະບບົ ແລະ ການນ  າໃຊັ້ຜນົຂອງການປະເມນີ

ດ ັງ່ກາ່ວເຂົັ້າໃນການປບັດດັຫ ກັສດູແຕລ່ະໄລຍະຍງັບ ່ ເປັນຮບູປະທ  າ ເຮັດໃຫັ້ຫ ກັສດູທ່ີໃຊັ້ຢູໃ່ນປດັຈບຸນັບ ່ ສອດ 

ຄອ່ງກບັຄວາມເປັນຈງິກບັລກັສະນະສະເພາະຂອງທັ້ອງຖິ່ນເທ່ົາທ່ີຄວນ ແລະ ບ ່ ໄດັ້ໃຊັ້ທາ່ແຮງຂອງບກຸຄະລາ

ກອນພາຍໃນຢາ່ງເຕັມປະສດິທິພາບ ເນື່ອງຈາກເອື່ ອຍອງິຫ ກັສດູທ່ີພດັທະນາຮວ່ມກນັໃນລະດບັສວ່ນກາງຈາກ

ກມົສັ້າງຄເູປັນຫລກັ. ບາງລະບຽບການເພ່ືອຮບັປະກນັວາ່ວໄິສທດັຈະຖກືນ  າໄປສູກ່ານປະຕບິດັ ເຫັນວາ່ຍງັບ ່ ທນັ

ສອດຄອ່ງ ຈ  ານວນໜ່ຶງຍງັບ ່ ມ.ີ ເຄອືຂາ່ຍການຮວ່ມມກືບັອາດດີນກັສກຶສາ ແລະ ລະບບົການຕດິຕາມນກັສກຶສາ

ທ່ີຈບົໄປແລັ້ວບ ່ ທນັເປັນລະບບົ. 

ດັ້ວຍບນັດາຫ ກັຖານຂ ັ້ຄງົຄັ້າງທ່ີກຽ່ວຂັ້ອງຂັ້າງເທິງນ ັັ້ນ, ຄະນະປະເມນີພາຍນອກເຫັນວາ່ຫ າຍປດັໃຈມຜີນົ 

ກະທບົໃສຄ່ນຸນະພາບຂອງການຈດັການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ໄດັ້ມຂີ ັ້ສະເໜີແນະດ ັງ່ນີັ້: ວທິະຍາໄລຄວນ

ຄ ົັ້ນຄວັ້າ ເງ ື່ອນໄຂໃນການສັ້າງຕ ັັ້ງສະພາທ່ີປຶກສາໂດຍໃຫັ້ມຜີ ູັ້ຊງົຄນຸວດຸທິ ແລະ ພາກສວ່ນພາຍນອກໄດັ້ເຂົັ້າມາ

ມສີວ່ນຮວ່ມ, ທບົທວນບນັດາລະບຽບການ ແລະ ສັ້າງເຄື່ ອງມພືາຍໃນເພ່ືອຮບັປະກນັໄດັ້ວໄິສທດັ ແລະ 

ພາລະກດິໄດັ້ຖກືປະຕບິດັ ທງັຮບັປະກນັໄດັ້ປະສດິທິພາບຂອງວຽກ. ຫ ກັສດູທ່ີປະຕບິດັສ  າເລັດ ແລະ ກ  າລງັ ຈດັ

ຕ ັັ້ງປະຕບິດັຄວນມກີນົໄກໃນການທບົທວນ ແລະ ປະເມນີຄນື. ກມົມດັທະຍມົ, ສະຖາບນັຄ ົັ້ນຄວັ້າວທິະຍາສາດ

ການສກຶສາ (ສວສ), ແລະ ກມົສັ້າງຄຄູວນມກີານສມົທບົກນັໃນລະດບັມະຫາພາກ ແລະ ສື່ ສານໃຫັ້ພະແນກສກຶ
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ສາທິການແລະກລິາ, ວທິະຍາໄລຄ ູແລະ ໂຮງງຮຽນມດັທະຍມົທ ົ່ວປະເທດເອກະພາບກນັໃນການນ  າໃຊັ້ວທີິການ

ແຕງ່ບດົສອນແບບ UbD (Understanding by Design) ຫ ືແບບອື່ ນ ເພາະນກັຮຽນຄຂູອງວທິະຍາໄລພບົ

ບນັຫາເວລາລງົຝຶກງານ ຍັ້ອນວາ່ທາງວທິະຍາໄລບ ່ ໄດັ້ເນັັ້ນການແຕງ່ບດົສອນໃນຮບູແບບ UbD ຢາ່ງດຽວໃນ

ວທິະຍາໄລ. ວຄສ ຄວນເພ່ີມຄວາມຫ າກຫ າຍໃນການສ ົ່ງເສມີວຊິາຊບີທ່ີນກັຮຽນສນົໃຈ ແລະ ກດິຈະກ  າດ ັງ່ກາ່ວ

ຄວນຈດັເປັນປກົກະຕ ິໂດຍສະເພາະໃນກຸມ່ຜູັ້ຮຽນທ່ີມຄີວາມສນົໃຈ ແລະ ໃຫັ້ບ ລິການສງັຄມົທ ົ່ວໄປ. 

3. ຜນົການປະເມນີຄນຸນະພາບ 

ການຕລີາຄາຂອງຄະນະປະເມນີພາຍນອກແມນ່ໄດັ້ອງິໃສກ່ານເກບັກ  າຂ ັ້ມນູເອກະສານຫ ກັຖານຈາກວທິະ 

ຍາໄລຕາມ 10 ມາດຕະຖານ ແລະ 50 ຕວົຊີັ້ວດັຂອງມາດຕະຖານການສກຶສາຊ ັັ້ນສງູ ປີ 2013. ການຕລິາຄາ 

ຜນົຄະແນນດ ັງ່ກາ່ວແມນ່ບນົພືັ້ນຖານຄວາມເອກະພາບຂອງຜູັ້ປະເມນີທງັ 3 ທາ່ນ ໂດຍປາສະຈາກ ຄວາມກດົ

ດນັ ແລະ ມຄີວາມເປັນເອກະລາດຈາກທກຸພາກສວ່ນ ຊຶ່ ງ ຄະນະປະເມນີພາຍນອກໄດັ້ສະຫ ບູວາ່ວທິະຍາໄລຄູ

ສະຫວນັນະເຂດຢູໃ່ນເກນ “ ດ ີ” ຕາມມາດຕະຖານການສກຶສາຊ ັັ້ນສງູ. ລາຍລະອຽດດ ັງ່ຕາຕະລາງລຸມ່ນີັ້: 

ຕາຕະລາງສມົທຽບຜນົການປະເມນີຕນົເອງ ແລະ ຜນົການປະເມນີພາຍນອກ 

ລ/ດ ມາດຕະຖານ ຜນົການປະເມນີ 

ຜນົການປະເມນີ

ຕນົເອງ 

ຜນົການປະເມນີ

ພາຍນອກ 

I ວໄິສທດັ, ພາລະໜັ້າທ່ີ ແລະຈດຸໝາຍການກ ່ສັ້າງ 5 4 

II ການຄຸັ້ມຄອງ ແລະ ບ ລິຫານ 5 4 

III ການພດັທະນາບກຸຄະລາກອນ 5 4 

IV ຫ ກັສດູ 4 3 

V ປະສດິທິຜນົຂອງການຮຽນ-ການສອນ 4 4 

VI ການສ ົ່ງເສມີນກັສກຶສາ 4 4 

VII ສະພາບແວດລັ້ອມ ແລະ ແຫ ງ່ການຮຽນຮູັ້ 5 4 

VIII ລະບບົຂ ັ້ມນູຂາ່ວສານ 5 4.5 

IX ລະບບົການປະກນັຄນຸນະພາບພາຍໃນ 4 4 

X ການຄ ົັ້ນຄວັ້າວທິະຍາສາດແລະການບ ລິການວຊິາການ 4 4.5 

ຄະແນນສະເລ່ັຍ 10 ມາດຕະຖານ 4.5 4.00 
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II. ວທີິການປະເມນີ 

ໃນການປະເມນີຄ ັັ້ງນີັ້ຄະນະຜູັ້ປະເມນີພາຍນອກໄດັ້ມກີານດ  າເນນີເປັນ 3 ໄລຍະຄ:ື 

1. ການກະກຽມ ແລະ ການວາງແຜນ ກອ່ນການປະເມນີ 

ຄະນະປະເມນີພາຍນອກໄດັ້ເຂົັ້າຮວ່ມກອງປະຊຸມຝຶກອບົຮມົ ແລະ ກະກຽມການລງົປະເມນີພາຍນອກ

ວທິະຍາໄລຄ ູ8 ແຫງ່ຕາມໜງັສເືຊນີຂອງສນູປະກນັຄນຸນະພາບການສກຶສາ, ກະຊວງສກຶສາທີການ ແລະ ກລິາ 

ເພ່ືອວາງແຜນການລງົປະເມນີໂດຍໄດັ້ມກີານກ  ານດົວນັ-ເວລາ, ວາລະການປະເມນີພາຍນອກ ຮວ່ມກບັວຊິາການ

ຂອງສນູປະກນັຄນຸນະພາບການສກຶສາ ແລະ ເມ ື່ອໄດັ້ຮບັບດົລາຍງານປະເມນີຕນົເອງຂອງວທິະຍາໄລຄສູະຫວນັ

ນະເຂດ 5 ວນັກອ່ນລງົປະເມນີ ຄະນະປະເມນີພາຍນອກໄດັ້ອາ່ນເພ່ືອສກຶສາຂ ັ້ມນູ ແລະ ສັ້າງຄ  າຖາມກອ່ນການ

ລງົປະເມນີຕວົຈງິ. ພັ້ອມດຽວກນັນ ັັ້ນ, ຜູັ້ອ  ານວຍການສນູປະກນັຄນຸນະພາບການສກຶສາໄດັ້ຊີັ້ແຈງກຽ່ວກບັ

ແນວທາງ ແລະ ວທີິການປະເມນີ ແລະ ການລາຍງານຜນົການປະເມນີພາຍນອກໂດຍໄດັ້ມອບໝາຍຄວາມ

ຮບັຜິດຊອບໃຫັ້ຄະນະປະເມນີຂາດຕວົໃນການປະເມນີຄ ັັ້ງນີັ້ຢາ່ງເອກະລາດ.  

2. ໃນລະຫວາ່ງການດ  າເນນີການປະເມນີ 

ຄະນະໄດັ້ໃຊັ້ 3 ວທີິການຫ ກັໃນການປະເມນີຄ:ື ການສງັເກດ-ຢັ້ຽມຊມົສະຖານທ່ີຈງິ, ການກວດກາ 

ເອກະສານຫລກັຖານ, ແລະ ການສ  າພາດ. ການສ  າພາດໄດັ້ແບງ່ແຍກແຕລ່ະກຸມ່ສ  າພາດເຊ່ັນ: ຄະນະອ  ານວຍ

ການ, ຫວົໜັ້າ-ຮອງຫວົໜັ້າຫັ້ອງການ, ຄອູາຈານ, ນກັສກຶສາ, ອາດດີນກັສກຶສາ ແລະ ຜູັ້ບ ລິຫານໂຮງຮຽນ

ປະຖມົ-ມດັທະຍມົ. ພັ້ອມນີັ້ໃນຕອນທັ້າຍຂອງການປະເມນີ, ຄະນະປະເມນີໄດັ້ລາຍງານຜນົການປະເມນີເບືັ້ອງ

ຕ ົັ້ນໃຫັ້ແກວ່ທິະຍາໄລໄດັ້ຮບັຊາບ. 

3. ການດ  າເນນີການຫ ງັຈາກສ  າເລັດການປະເມນີ 

ພາຍຫ ງັການປະເມນີພາຍນອກ, ສນູປະກນັຄນຸນະພາບໄດັ້ຈດັກອງປະຊຸມສະຫ ຸບຜນົການປະເມນີຂຶັ້ນ 

ໂດຍຄະນະປະເມນີພາຍນອກໄດັ້ສະຫ ຸບ-ຕລີາຄາຜນົການປະເມນີເພ່ືອຜາ່ນຜນົດ ັງ່ກາ່ວຕ ່ ຄະນະຮບັຜິດຊອບຕາມ

ການແຕງ່ຕ ັັ້ງຂອງລດັຖະມນົຕກີະຊວງສກຶສາ ແລະ ກລິາ ກອ່ນສ ົ່ງໃຫັ້ວທິະຍາໄລຄສູະຫວນັນະເຂດໄດັ້ມຄີ  າ

ເຫັນ-ຊີັ້ແຈງ ແລະ ເພ່ືອຢ ັັ້ງຢືນຄວາມຖກືຕັ້ອງ. ຫ ງັຈາກນ ັັ້ນ, ສນູປະກນັຄນຸນະພາບການສກຶສາຈະໄດັ້ລາຍງານ

ຜນົການປະເມນີຕ ່  ທາ່ນລດັຖະມນົຕກີະຊວງສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາ ເພ່ືອຮບັຮອງຜນົການປະເມນີພາຍນອກ 

ແລະ ພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂັ້ອງສາມາດນ  າໃຊັ້ຜນົການປະເມນີດ ັງ່ກາ່ວເພ່ືອເປັນບອ່ນອງີໃນການປງັປງຸ ແລະ 

ພດັທະນາຕ ່ ໄປ. 
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III. ຜນົການປະເມນີຄນຸນະພາບພາຍນອກຕາມແຕລ່ະມາດຕະຖານ 

ມາດຕະຖານທີ I: ວໄິສທດັ, ພາລະໜັ້າທ່ີ ແລະຈດຸໝາຍການກ ່ສັ້າງ 

1. ຜນົການວເິຄາະຈດຸດ ີ

a. ມຂີ ັ້ຕກົລງົອະນມຸດັນ  າໃຊັ້ວໄິສທດັຂອງອ  ານວຍການ (ຮບູທີ 01). 

b. ມກີານກ  ານດົວໄິສທດັໄວັ້ຢາ່ງຊດັເຈນ ໂດຍຜາ່ນຂະບວນການກອງປະຊຸມລະດມົສະໝອງ, 

ທບົທວນຄນືວໄິສທດັທ່ີມແີລັ້ວ ປະສມົປະສານກບັງານວໄິຈ ແລະ ຜນັຂະຫຍາຍຕາມ

ແນວທາງຂອງກມົສັ້າງຄ.ູ ວໄິສທດັທ່ີຖກືພດັທະນາຂຶັ້ນໄດັ້ຜນັຂະຫຍາຍ ແລະ ແຊກຊັ້ອນເຂົັ້າ

ໃນຫ ກັສດູລາຍວຊິາ; 

c. ໄດັ້ມກີານເຜີຍແຜວ່ໄິສທດັຜາ່ນຫ າຍຊອ່ງທາງເຊ່ັນ: ເວັບໄຊ, ແຜນ່ພບັ, ທາງເຂົັ້າວທິະຍາໄລ. 

2. ຜນົການວເິຄາະຂ ັ້ຄງົຄັ້າງ 

a. ວໄິສທດັ ພາລະກດິ ແລະ ເປົັ້າໝາຍຂອງ ວຄສ ຂາດການການມສີວ່ນຮວ່ມໃນການພດັທະນາ

ຈາກຫ າຍພາກສວ່ນ ແລະເຜີຍແຜໃ່ຫັ້ບກຸຄະລາກອນພາຍໃນຢາ່ງທ ົ່ວເຖງິ. 

b. ວໄິສທດັຖກືກ  ານດົໃໝ ່ຍງັບ ່ ເຫັນຜນົເກດີຂຶັ້ນຢາ່ງເປັນຮບູປະທ  າເທ່ືອ. 

3. ຂ ັ້ສະເໜີແນາະເພ່ືອປບັປງຸ 

a. ກ  ານດົວາລະໃນການທບົທວນວໄິສທດັ ພາລະກດິ ແລະ ແຜນພດັທະນາຂອງ ວຄສ ໃຫັ້ມສີວ່ນ

ຮວ່ມໃນການຮບັຟງັຄວາມຄດິເຫັນຈາກຫ າຍພາກສວ່ນເພ່ືອເຮັດການທບົທວນວໄິສທດັຄນືເປັນ 

ແຕລ່ະໄລຍະ ແລະ ເພ່ີມການເຜີຍແຜໃ່ຫັ້ສງັຄມົຮບັຮູັ້ຜາ່ນຫ າຍຊອ່ງທາງ ພັ້ອມໃຫັ້ມກີານເກບັ

ກ  າຫ ກັຖານການປະຊຸມທ່ີກຽ່ວຂັ້ອງກບັວໄິສທດັ. 

b. ເພ່ີມທະວກີານເຜີຍແຜໃ່ຫັ້ແກຄ່ອູາຈານບກຸຄະລາກອນພາຍໃນໃຫັ້ມຄີວາມເປັນເອກະພາບກນັ 

ແລະ ຜນັຂະຫຍາຍເຂົັ້າໄປສູກ່ານເຄື່ ອນໄຫວທ່ີຕນົເອງຮບັຜິດຊອບ. 

ມາດຕະຖານທີ II: ການຄຸັ້ມຄອງ ແລະ ບ ລິຫານ 

1. ຜນົການວເິຄາະຈດຸດ ີ

a. ມກີານແບງ່ງານ-ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂາດຕວົໃຫັ້ແກຄ່ະນະອ  ານວຍການທກຸທາ່ນ. 

b. ມລີະບບົການຈດັຕ ັັ້ງທ່ີແໜັ້ນໜາໃນແຕລ່ະຫັ້ອງການ. 

2. ຜນົການວເິຄາະຂ ັ້ຄງົຄັ້າງ 

a. ບ ່ ມສີະພາທ່ີປຶກສາ ຊຶ່ ງຈະເປັນການຂາດໂອກາດໃນການຮບັຟງັຄ  າເຫັນທາງວຊິາການຈາກ

ພາກສວ່ນອື່ ນທ່ີກຽ່ວຂັ້ອງກບັການປະຕບິດັພາລະກດິຂອງຕນົເປັນແຕລ່ະໄລຍະ ໂດຍສະເພະ

ແມນ່ສະຖາບນັການສກຶສາຢູໃ່ນທັ້ອງຖິ່ນ, ພະແນກການທ່ີກຽ່ວຂັ້ອງ, ຕວົແທນຂອງສະຖາບນັ

ຄອບຄວົ, ຜູັ້ຈ ັ້າງງານໃນທັ້ອງຖິ່ນ, ນກັປາດ-ຜູັ້ຊງົຄນຸວດຸທິ ແລະ ຕວົແທນຂອງນກັສກຶສາເປັນ

ຕ ົັ້ນ. ກຸມ່ຄນົເລ່ົານີັ້ຈະຊວ່ຍປະກອບຄ  າເຫັນເພ່ືອເປັນແນວທາງໃຫັ້ຄະນະບ ລິຫານງານວທິະຍາ

ໄລຄກູ  ານດົວໄິສທດັ ແລະ ພາລະກດິໃຫັ້ສອດຄອ່ງກບັລກັສະນະທັ້ອງຖິ່ນໄດັ້ຫ າຍຂຶັ້ນ. 
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b. ເຄື່ ອງມໃືນການໃຊັ້ເພ່ືອບ ລິຫານ-ຄຸັ້ມຄອງບາງອນັຍງັຂາດ ຊຶ່ ງອາດມຜີນົສະທັ້ອນຕ ່ ເປົັ້າໝາຍ 

ແລະ ວໄິສທດັທ່ີວາງໄວັ້. 

c. ບາງຫັ້ອງການຍງັບ ່ ໄດັ້ຮບັບດົລາຍງານການເງນິລາຍຮບັ-ລາຍຈາ່ຍວຊິາກການ (ລາຍງານ

ປະຈ  າປີ) 

d. ລະບບົການຈດັຊືັ້ຈດັຈ ັ້າງຍງັບ ່ ທນັໄດັ້ດເີທ່ົາທ່ີຄວນ 

3. ຂ ັ້ສະເໜີແນາະເພ່ືອປບັປງຸ 

a. ສັ້າງຕ ັັ້ງສະພາທ່ີປຶກສາໂດຍໃຫັ້ປະກອບມພີາກສວ່ນກຽ່ວຂັ້ອງທງັພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກໃຫັ້

ກວັ້າງຂວາງ ແລະ ເລິກເຊິ່ ງ; 

b. ສະເໜີເຮັດການລາຍງານການເງນິປກົກະຕໃິຫັ້ພາກສວ່ນກຽ່ວຂັ້ອງເພ່ືອຮບັປະກນັຄວາມໂປ່ງ

ໃສ ແລະ ຄວາມໂລງ່ໃຈໃນການໃຊັ້ຈາ່ຍງບົປະມານ ແລະ ແຫ ງ່ລາຍຮບັວຊິາການ. 

c. ສັ້າງລະບຽບການຄຸັ້ມຄອງບ ລິຫານທ່ີເຫັນວາ່ຍງັບ ່ ທນັພຽງພ ເພ່ືອຮອງຮບັວໄິສທດັດ ັງ່ກາ່ວ 

ມາດຕະຖານທີ III: ການພດັທະນາບກຸຄະລາກອນ 

1. ຜນົການວເິຄາະຈດຸດ ີ

a. ການບນັຈສຸບັຊັ້ອນຄອູາຈານພະນກັງານໄປຕາມວຊິາສະເພາະທ່ີຈບົມາ 

b. ມແີຜນກ ່ສັ້າງບກຸຄະລາກອນຈະແຈ ັ້ງ 

c. ຄອູາຈານທ່ີຈບົ ປ.ໂທ 52 ຄນົ ກວມປະມານ 25% ຂອງຄທູງັໝດົ (ກ  າລງັສກຶສາຕ ່  31 ຄນົ) 

2. ຜນົການວເິຄາະຂ ັ້ຄງົຄັ້າງ 

a. ຜນົການປະເມນີຄອູາຈານ (2016-17) ຊີັ້ໃຫັ້ເຫັນວາ່ການນ  າໃຊັ້ສື່ ໃນການຮຽນການສອນຂອງ

ຄອູາຈານໄດັ້ຄະແນນຕ  າ່ກວາ່ໝວດອື່ ນ. 

b. ຂາດຄສູາຍພາລະສກຶສາ, ສລິະປະສກຶສາ, ຄ ູICT ທ່ີມວີດຸທິຈບົປະລິນຍາຕ.ີ 

c. ຄອູາຈານທ່ີມວີດຸທິຊ ັັ້ນສງູ (31) ແລະ ປ.ຕ ີ(119) ມ ີ150 ຄນົ ກວມ 75% ນ ັັ້ນສະແດງໃຫັ້

ເຫັນວາ່ຈ  ານວນຄອູາຈານທ່ີມວີດຸປະລິນຍາຕສີອນໃນຫ ກັສດູປະລິນຍາຕຍີງັມສີດັສວ່ນຂັ້ອນ

ຂັ້າງສງູ. 

3. ຂ ັ້ສະເໜີແນາະເພ່ືອປບັປງຸ 

a. ຊຸກຍູັ້ໃຫັ້ແຜນພດັທະນາບກຸຄະລາກອນໃຫັ້ໄດັ້ຮບັຜນົ ແລະ ບນັລໄຸດັ້ຕາມແຜນການທ່ີວາງໄວັ້. 

b. ໃຫັ້ມແີຜນການລະອຽດເພ່ືອສັ້າງໂອກາດໃຫັ້ຄ-ູອາຈານໃນການທຽບຕ  າແໜງ່ວຊິາການ - ຊຸກຍູັ້

ໃຫັ້ຄມູກີານຂຽນ-ຄ ົັ້ນຄວັ້າວໄິຈ - ແຟັ້ມສະສມົຜນົງານ 

c. ບນັຈຄຸທ່ີູຂາດແຄນຄ:ື ຄພູາລະສກຶສາ, ຄ ູICT, ຄສູລິະປະສກຶສາ ແລະ ອື່ ນໆ 

ມາດຕະຖານທີ IV: ຫ ກັສດູ 

1. ຜນົການວເິຄາະຈດຸດ ີ

a. ໄດັ້ປະກອບບກຸຄະລາກອນຮວ່ມກບັກມົສັ້າງຄ ູແລະ ວທິະຍາໄລຄອູື່ ນໃນການພດັທະນາຫ ກັສດູ 

ເພ່ືອໃຊັ້ເອກະພາບທົ່ວປະເທດ 
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2. ຜນົການວເິຄາະຂ ັ້ຄງົຄັ້າງ 

a. ຫ ກັສດູທ່ີປະຕບິດັຜາ່ນມາບ ່ ໄດັ້ມກີານປະເມນີຄນື-ການທບົທວນຄນື. 

b. ຫ ກັສດູທ່ີເຮັດຮວ່ມກບັກມົສັ້າງຄ ູ ເຫັນວາ່ບາງເນືັ້ອໃນບ ່ ສອດຄອ່ງກບັລກັສະນະທັ້ອງຖິ່ນ, 

ສດັສວ່ນບ ່ ເໝາະສມົ, ເນືັ້ອໃນທ່ີໃຊັ້ປະກອບຫາຍາກ, ແລະ ອື່ ນໆ. 

3. ຂ ັ້ສະເໜີແນາະເພ່ືອປບັປງຸ 

a. ໃຫັ້ເຮັດການປະເມນີຫ ກັສດູຄນືເປັນແຕລ່ະໄລຍະ ເພ່ືອເປັນຂ ັ້ມນູພືັ້ນຖານໃນການປບັປງຸ ແລະ 

ພດັທະນາຫ ກັສດູ. ໂດຍໃຫັ້ມຫີ າຍພາກສວ່ນເຂົັ້າຮວ່ມໃນຂະບວນການການປະເມນີ. 

b. ເຊື່ ອມສານທກັສະທ່ີສ ົ່ງເສມີການຮຽນຮູັ້ຕະຫ ອດຊວີດິ ເຊ່ັນ: ການຮຽນຮູັ້ດ ັ້ວຍຕນົເອງ, ທກັສະ

ຊວີດິ, ພາສາອ  ງກດິໃຫັ້ຫ າຍຂຶັ້ນ 

c. ວຄສ ຄວນມຄີວາມເປັນເອກະລາດໃນລະດບັທ່ີເໝາະສມົໃນການສັ້າງຫ ກັສດູທ່ີເປັນຄວາມ

ຕັ້ອງການຂອງສງັຄມົ (ພາສາອງັກດິ, ພາສາຫວຽດນາມ…) ອງິຕາມຈດຸພິເສດທາງທ່ີຕ ັັ້ງຂອງ

ວທິະຍາໄລ. 

ມາດຕະຖານທີ V: ປະສດິທິຜນົຂອງການຮຽນ-ການສອນ 

1. ຜນົການວເິຄາະຈດຸດ ີ

a. ວທິະຍາໄລມກີນົໄກຕດິຕາມການຮຽນ-ການສອນຂອງຄ ູແລະການຮຽນຂອງນກັສກຶສາ. 

b. ໄດັ້ນ  າໃຊັ້ເຕັກໂນໂລຊແີລະສື່ ຕາ່ງໆເຂົັ້າໃນການສອນໂດຍຖນືກັສກຶສາເປັນໃຈກາງ. 

c. ສະຖານທີລງົເຝິກຫດັຂອງນກັສກຶສາແມນ່ພຽງພ ກບັຄວາມຕັ້ອງການ. 

2. ຜນົການວເິຄາະຂ ັ້ຄງົຄັ້າງ 

a. ການຟງັຄ  າຄດິເຫັນກຽ່ວກບັປະສດິທິພາບການຮຽນ-ການສອນຈາກພາກສວ່ນຕາ່ງໆຍງັບ ່ ຫ າກ

ຫ າຍ ແລະ ບ ່ທນັເປັນຮບູປະທ  າໃນການປະຕບິດັ 

b. ການສອນບາງວຊິາຍງັມເີນືັ້ອໃນບ ່ ຄບົຖັ້ວນ ຫ ື ບ ່ທນັມເີນືັ້ອໃນທ່ີຈະສອນ. 

c. ວດັຖອຸປຸະກອນຮບັໃຊັ້ການຮຽນ-ການສອນຍງັບ ່ ພຽງພ ກບັຄວາມຕັ້ອງການຕວົຈງິ(ໂດຍ

ພືັ້ນຖານແມນ່ມ)ີ. 

3. ຂ ັ້ສະເໜີແນາະເພ່ືອປບັປງຸ 

a. ຄວນເປີດໂອກາດໃຫັ້ພາກສວ່ນຕາ່ງໆມສີວ່ນຮວ່ມໃນການປະກອບຄ  າຄດິຄ  າເຫັນຕ ່ ປະສດິຕຜິນົ

ຂອງການຮຽນ-ການສອນຂອງຄ.ູ 

b. ຄວນຊອກຫາວທີິແກັ້ຢາ່ງຮບີດວ່ນກຽ່ວກບັເອກະສານປະກອບການສອນຕ ່ ວຊິາທ່ີຍງັບ ່ ທນັມ.ີ 

ມາດຕະຖານທີ VI: ການສ ົ່ງເສມີນກັສກຶສາ 

1. ຜນົການວເິຄາະຈດຸດ ີ

a. ວທິະຍາໄລມລີະບຽບຫ ກັການ, ມາດຕະຖານຈະແຈ ັ້ງໃນການຮບັເອົານກັຮຽນເຂົັ້າຮຽນຕາມມາດ 

ຖານຂອງກມົສັ້າງຄ.ູ 

b. ໄດັ້ມກີນົໄກໃຫັ້ຄ  າປືກສາທາງດັ້ານວຊິາການ ແລະດັ້ານອື່ ນໆແກນ່ກັຮຽນ-ນກັສກຶສາ. 

c. ການຈດັຕ ັັ້ງຂອງນກັສກຶສາມຫີ າຍລກັສະນະເຊ່ັນ: ຄະນະລຸັ້ນ, ຄະນະຫັ້ອງ, ຄະນະຫ ພກັ ແລະ

ມຊີມົລມົຕາ່ງໆ. 
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d. ໄດັ້ມກີານເຄື່ ອນໄຫວຂະບວນການນອກຫ ກັສດູດພີ ສມົຄວນ 

e. ອງົການຈດັຕ ັັ້ງມະຫາຊນົກ ໄດັ້ເຄື່ ອນໄຫວຕາມພາລະບດົບາດຂອງຕນົດສີມົຄວນ. 

2. ຜນົການວເິຄາະຂ ັ້ຄງົຄັ້າງ 

a. ການຮວ່ມມກືບັອາດດີນກັສກຶສາຍງັບ ່ ທນັເປັນຮບູເປັນຮາ່ງ. 

b. ການຮວ່ມມກືບັເຄອືຂາ່ຍຕາ່ງໆເພ່ືອຊວ່ຍນກັສກຶສາຈບົໄປຍງັບ ່ ທນັໄດັ້ມແີຜນດ  າເນນີການຊດັ

ເຈນ. 

3. ຂ ັ້ສະເໜີແນາະເພ່ືອປບັປງຸ 

a. ຄວນມກີານຮວ່ມມກືບັອາດດີນກັສກຶສາໃນຮບູແບບຕາ່ງໆ ແລະ ຈດັຕ ັັ້ງປະຕບິດັໃຫັ້ເປັນ

ປກົກະຕ.ິ 

b. ຄວນເອົາໃສໃ່ນການຮວ່ມມກືບັເຄອືຂາ່ຍຜູັ້ກອບປະການເພ່ືອຊວ່ຍນກັສກຶສາໃນຕ ່ໜັ້າ. 

c. ຄວນຊຸກຍູັ້ໃຫັ້ອງົການຈດັຕ ັັ້ງມະຫາຊນົໄດັ້ການເຄື່ ອນໄຫວພາລະບດົບາດຂອງຕນົຢາ່ງເຕັມ

ສວ່ນ. 

ມາດຕະຖານທີ VII: ສະພາບແວດລັ້ອມ ແລະ ແຫ ງ່ການຮຽນຮູັ້ 

1. ຜນົການວເິຄາະຈດຸດ ີ

a. ວທິະຍາໄລມເີນືັ້ອທ່ີກວັ້າງຂວາງ ແລະ ສະພາບແວດລັ້ອມເອືັ້ອອ  ານວຍສ  າລບັການຈດັການ

ຮຽນ-ການສອນຕາມ 5 ຫ ກັມນູການສກຶສາ. 

b. ສິ່ ງອ  ານວຍຄວາມສະດວກທ່ີຈ  າເປັນໂດຍພືັ້ນຖານແລັ້ວເຫັນວາ່ຕອບສະໜອງໄດັ້. 

c. ມລີະບບົຮກັສາສຂຸາອະນາໄມ ແລະ ຄວາມປອດໄພແມນ່ດພີ ສມົຄວນ. 

d. ໄດັ້ປບັປງຸພດັທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລາ່ງ, ສິ່ ງອ  ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະແຫ ງ່ການຮຽນຮູັ້ ເປັນ

ກັ້າວໆມາຕາມສະພາບຕວົຈງິທາງດັ້ານງບົປະມານ. 

e. ວທິະຍາໄລມແີຜນສະເໜີຂ ັັ້ນເທີງໃນການປບັປງຸພືັ້ນຖານໂຄງລາ່ງ. 

2. ຜນົການວເິຄາະຂ ັ້ຄງົຄັ້າງ 

a. ຍງັຂາດຫັ້ອງປະຖມົພະຍາບານເບືັ້ອງຕ ົັ້ນ. 

b. ລະບບົຮກັສາຄວາມປອດໄພຢູຫ່ າຍຕກຶຍງັບ ່ ທນັໄດັ້ຕດິຕ ັັ້ງອປຸະກອນປັ້ອງກນັອກັຄໄີພ. 

c. ການດແູລເບິ່ ງແຍງອາຄານສະຖານທ່ີຍງັເຮັດໄດັ້ບ ່ ທນັທ ົ່ວເຖງິເທ່ົາທ່ີຄວນ ມບີອ່ນເປືັ້ອນຕາມ

ເຂດຫ ພກັ, ຫັ້ອງນ  ັ້າບ ່ ສະອາດ, ຫ ງັຄາຮ ົ່ວ, ບາງບອ່ນຍງັຮກົເຮືັ້ອ ບ ່ ໄດັ້ຖາກຖາງ. 

d. ອາຄານ, ຫັ້ອງນ  ັ້າຂອງວທິະຍາໄລຊຸດໂຊມຕາມການເວລາ, ມບີາງອນັໃຊັ້ບ ່ ໄດັ້ເລີຍ. 

e. ເດີ່ນບາງບອ່ນມສີິ່ ງຮກົເຮືັ້ອ ແລະ ບ ່ ສາມາດນ  າໃຊັ້ເປັນປະໂຫຍດຕາມ 5 ຫ ກັມນູ. 

 

3. ຂ ັ້ສະເໜີແນາະເພ່ືອປບັປງຸ 

a. ປບັປງຸແລະຂະຫຍາຍເດີ່ນຫ ິັ້ນກລິາໃຫັ້ສາມາດປະຕບິດັ 5 ຫ ກັມນູການສກຶສາ. 

b. ຄວນຈດັໃຫັ້ມຫີັ້ອງປະຖມົພະຍາບານເບືັ້ອງຕ ົັ້ນຕາມຈດຸໃດໜ່ຶງທ່ີເໝາະສມົ. 

c. ຄວນຕດິຕ ັັ້ງອປຸະກອນປັ້ອງກນັອກັຄໄິພໃຫັ້ຫາຍຂຶັ້ນ ແລະ ຝຶກຊັ້ອມການມອດໄຟໃຫັ້ພາກສວ່ນ

ກຽ່ວຂັ້ອງ. 

d. ຄວນປບັປງຸລະບບົການຮກັສາອານາໄມ, ສັ້າງສະຕໃິຫັ້ທກຸຄນົມສີວ່ນຮວ່ມໃນການຮກັສາອະນາ

ໄມ ແລະ ສັ້າງສະພາບແວດລັ້ອມທ່ີຍນືຍງົ. 
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e. ຄວນມກີານບ  າລງູຮກັສາ ແລະ ສັ້ອມແປງອາຄານຕາ່ງໆນບັທງັຫັ້ອງນ  ັ້າ,  ແລະບ ລິເວນເດີ່ນ

ຢາ່ງທ ົ່ວເຖງິ. 

ມາດຕະຖານທີ VIII: ລະບບົຂ ັ້ມນູຂາ່ວສານ 

1. ຜນົການວເິຄາະຈດຸດ ີ

a. ວທິະຍາໄລຄສູະຫວນັນະເຂດແມນ່ມລີະບບົການບ ລິຫານຈດັການກຽ່ວກບັເລ່ືອງຂ ັ້ມນູຂາ່ວສານ

ດີ ເຊີ່ ງເຫັນໄດັ້ຈາກຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ຄວາມຕ ັັ້ງໃຈການການພດັທະນາວຽກງານ

ບ ລິຫານຈດັການຕາ່ງໆ ຂອງວທິະຍາໄລໂດຍຫນັເອົາວຽກງານ ICT ເຂົັ້າມາມບີດົບາດ ແລະ 

ເປັນຕວົຊວ່ຍເຂົັ້າໃນການບ ລິຫານຕາ່ງໆ ຂອງວຽກງານ. ມຄີວາມວອ່ງໄວ, ທນັສະໄໝ, ທນັ

ຍກຸ, ທນັເຫດການ ທງັນີັ້ກ ່ ເພ່ືອອ  ານວຍຄວາມສະດວກໃຫັ້ການບ ລິຫານຈດັການຂອງທກຸຂອດ

ວຽກງານໃຫັ້ມຄີວາມເປັນເອກະພາບກນັ ແລະ ຫ ຸດຜອ່ນການໃຊັ້ຈາ່ຍທ່ີບ ່ ຈ  າເປ ນ; 

b.  ການເກບັຮກັສາຂ ັ້ມນູຂອງວທິະຍາໄວໃຫັ້ມຄີວາມປອດໄພ ສາມາດປັ້ອງກນັການຕກົເຮຍ່ເສຍ

ຫາຍ ແລະ ເຫດຜນົອື່ ນໆ ທ່ີອາດຈະເກດີຂຶັ້ນ. 

2. ຜນົການວເິຄາະຂ ັ້ຄງົຄັ້າງ 

a. ເຖງີວາ່ວທິະຍາໄລ ຈະມລີະບບົຖານຂ ັ້ມນູທ່ີຄບົຖັ້ວນໂດຍມກີານນ  າໃຊັ້ລະບບົ ICT ເຂົັ້າມາມ ີ

ສວ່ນໃນການບ ລິຫານຈດັການວຽກງານດ ັງ່ກາ່ວນີັ້ກ ່ຕາມແຕບ່ນັຫາທ່ີຄງົຄັ້າງກ ່ຄຍືງັຂາດການ

ທບົທວນຄນືກຽ່ວກບັຜນົການນ  າໃຊັ້ ແລະ ຜນົໄດັ້ຮບັທ່ີອອກມາ, ຂ ັ້ດ,ີ ຂ ັ້ບກົຜອ່ງຈາກການນ  າ

ໃຊັ້ລະບບົ ICT ມຫີຍງັແດ ່ແລະ ສິ່ ງທ່ີຄວນຈະປບັປງຸແກັ້ໄຂ, ພດັທະນາໃນຕ ່ໜັ້າຄວນຈະເຮັດ

ໃນສວ່ນໃດຂອງລະບບົຖານຂ ັ້ມນູ; 

b. ການຕດິຕາມຜູັ້ຮຽນຈບົຍງັປະຕບິດັບ ່ ໄດັ້ດເີທ່ົາທ່ີຄວນ. 

3. ຂ ັ້ສະເໜີແນາະເພ່ືອປບັປງຸ 

a. ທບົທວນ ຫ ື ເຮັດການປະເມນີຜນົຈາກການນ  າໃຊັ້ລະບບົ ICT ຂອງວິທະຍາໄລໂດຍການມີ

ສວ່ນຮວ່ມຂອງຫ າຍພາກສວ່ນລວມທງັຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາ ແລະ ສງັຄມົ; 

b.  ຄວນມຖີານຂ ັ້ມນູເພ່ືອຕດິຕາມຜູັ້ຮຽນຈບົ; 

c.  ຄວນມບີດົລາຍງານກຽ່ວກບັຜນົການນ  າໃຊັ້ຂ ັ້ມນູຕາ່ງໆ ເຂົັ້າໃນການບ ລິຫານຈດັການວຽກ

ງານຕາ່ງໆຂອງວທິະຍາໄລ. 

ມາດຕະຖານທີ IX: ລະບບົການປະກນັຄນຸນະພາບພາຍໃນ 

1. ຜນົການວເິຄາະຈດຸດ ີ

a. ການຈດັຕ ັັ້ງປະຕິບດັວຽກງານປະກນັຄນຸນະພາບການສຶກສາຂອງວິທະຍາໄລ ໄດັ້ມຂີ ັ້ຕກົລງົ

ຂອງທ່ານຜູັ້ອ  ານວຍການວາ່ດັ້ວຍການແຕງ່ຕ ັັ້ງຄະນະຮບັຜິດຊອບວຽກງານປະກນັຄນຸນະພາບ 

ຂອງວທິະຍາໄລລວມທງັການ ປະເມນີຕນົເອງ ແລະ ມແີຈ ັ້ງການຈາກກມົສັ້າງຄວູາ່ດັ້ວຍໃຫັ້

ວທິະຍາໄລຄຈູດັຕ ັັ້ງການປະເມນີຄນຸນະພາບພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ; 

b. ມແີຜນການໃນການສັ້າງວທິະຍາໄລ ໃຫັ້ກາຍເປັນສນູແຫງ່ຄວາມເປັນເລີດທາງດັ້ານສາຂາວຊິາ

ຄະນດິສາດ ແລະ ເຄມສີາດ; 
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c. ນອກນ ັັ້ນຍງັໄດັ້ປະກອບລາຍງານຕນົເອງກຽ່ວກບັວຽກງານປະກນັຄຸນນະພາບ ແລະ ບດົ

ສະຫ ຸບກຽ່ວກບັການປະກນັຄນຸນະພາບຂອງວິທະຍາໄລໃນສກົຮຽນ 2009-2010, 2010-

2011, 2013-2014, 2015-2016. 

2. ຜນົການວເິຄາະຂ ັ້ຄງົຄັ້າງ 

a. ໃນການແຕງ່ຕ ັັ້ງບກຸຄະລາກອນເພ່ືອປະກອບເຂົັ້າເປັນຄະນະຮບັຜິດຊອບວຽກງານປະກນັຄນຸ

ນະພາບການສກຶສາຂອງວທິະຍາໄລເຫັນວາ່ຍງັບ ່ ທນັຄບົອງົປະກອບຕາມທ່ີໄດັ້ກ  ານດົໄວັ້; 

b. ຍງັຂາດແຜນດ  າເນນີສະເພາະກຽ່ວກບັວຽກງານດ ັງ່ກາ່ວ; 

c. ການອອກບດົລາຍງານການປະເມນີຕນົເອງເຫັນວາ່ຍງັບ ່ ທນັໄດັ້ເຮັດເປັນປກົກະຕິ ໂດຍສວ່ນ

ຫ າຍເຮັດພຽງແຕບ່ດົສະຫ ຸບຫຍ ັ້ຂອງການຈດັຕ ັັ້ງປະຕິບດັວຽກງານປະກ  ນຄນຸນະພາບ ແລະ 

ຍງັຂາດການນ  າສະເໜີກຽ່ວກບັການນ  າເອົາຜນົການປະເມນີຕນົເອງມາຈດັຕ ັັ້ງປະຕິບດັ ຫ ື 

ປບັປງຸຄນືໃນສກົຮຽນຕ ່ ໄປ; 

d. ການໂຄສະນາເຜີຍແຜວ່ຽກງານປະກນັຄນຸນະພາບການສຶກສາແມນ່ຍງັບ ່ ທນັເຮັດໄດັ້ດເີທ່ົາທ່ີ

ຄວນ. 

3. ຂ ັ້ສະເໜີແນາະເພ່ືອປບັປງຸ 

a. ປບັປງຸບກຸຄະລາກອນເຂົັ້າໃນຄະນະຮບັຜິດຊອບວຽກງານປະກນັຄນຸນະພາບການສຶກສາຂອງ

ວທິະຍາຄນືໃໝເ່ພ່ືອໃຫັ້ມຄີວາມສອດຄອ່ງ ແລະ ຖກືຕັ້ອງຕາມລະບຽບທ່ີໄດັ້ກ  ານດົໄວັ້; 

b.  ສັ້າງແຜນດ  າເນນີງານສະເພາະວຽກງານດ ັງ່ກາ່ວນີັ້ຢາ່ງລະອຽດຈະແຈ ັ້ງ; 

c.  ເຮັດການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ວຽກງານປະກນັຄຸນນະພາບການສຶກສາໃຫັ້ທຸກພາກສ່ວນທ່ີ

ກຽ່ວຂັ້ອງຮບັຊາບ; 

d. ບດົລາຍງານການປະເມນີຕນົເອງຕັ້ອງເຮັດເປັນປກົກະຕິ ແລະ ເຮັດຕາມແບບຟອມທ່ີໄດັ້ກ  າ

ນດົໄວັ້ໃນປຶັ້ມຄູມ່ປືະກນັຄນຸນະພາບການສກຶສາຊ ັັ້ນສງູ. 

 

ມາດຕະຖານທີ X: ການຄ ົັ້ນຄວັ້າວທິະຍາສາດແລະການບ ລິການວຊິາການ 

1. ຜນົການວເິຄາະຈດຸດ ີ

a. ວທິະຍາໄລມຜີນົສ  າເລັດໃນການເຮັດການຄ ົັ້ນຄວັ້າ-ວໄິຈ, ມລີກັສະນະເປີດກວັ້າງ ແລະ ສ ົ່ງ

ເສມີໃຫັ້ພະນກັງານ, ຄ-ູອາຈານໃຫັ້ມສີວ່ນຮວ່ມໃນວຽກງານດ ັງ່ກາ່ວນີັ້ຫ າຍ; 

b. ໃນໄລຍະຜ່ານມາຄ-ູອາຈານໄດັ້ມກີານເຂົັ້າຮວ່ມກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ກຽ່ວກບັວຽກງານວິໄຈ 

ແລະ ການນ  າສະເໜີຜນົງານວໄິຈທງັຢູພ່າຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ; 

c. ມີກີານຂຶັ້ນແຜນງບົປະມານຮບັໃຊັ້ວຽກງານການຄ ົັ້ນຄວັ້າ-ວໄິຈ ແລະ ບ ລິການທາງສງັຄມົໄວັ້

ຢ່າງຊດັເຈນ. ໃນປດັຈບຸນັນີັ້ວິທະຍາໄລມຜີນົງານ ແລະ ຜນົສ  າເລັດຈາກການຄ ົັ້ນຄວັ້າວິໄຈ

ເປັນຈ  ານວນຫ າຍເຊິ່ ງເປັນເງ ື່ ອນໄຂສະດວກໃນການຕ ່ ຍອດໃຫັ້ຫ າຍພາກສ່ວນໃນການ

ພດັທະນາວຽກງານດ ັງ່ກາ່ວໄດັ້ດໃີນຕ ່ໜັ້າ. 
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2. ຜນົການວເິຄາະຂ ັ້ຄງົຄັ້າງ 

a. ການຄ ົັ້ນຄວັ້າທາງວຊິາການຍງັບ ່ ທນັມຄີວາມຫ າຍ ເປັນຕ ົັ້ນແມນ່ສາຍທ  າມະຊາດຍງັບ ່ ທນັພບົ

ເຫັນຜນົການຄ ົັ້ນຄວັ້າທາງວຊິາການ; 

b. ຍງັຂາດແຜນການສ  າລບັການຄ ົັ້ນຄວັ້າວໄິຈ-ບ ລິການສງັຄມົ ແລະ ບດົສະຫ ຸບລາຍງານກຽ່ວກບັ

ການຈດັຕ ັັ້ງປະຕບິດັວຽກງານດ ັງ່ກາ່ວນີັ້.  

c. ບ ່ ມສີະພາວທິະຍາສາດຂອງວທິະຍາໄລ ເພ່ືອທບົທວນ ແລະ ຮບັຮອງບດົວໄິຈ. 

3. ຂ ັ້ສະເໜີແນາະເພ່ືອປບັປງຸ 

a. ສັ້າງແຜນດ  າເນນີງານ ແລະ ແຜນການຢ່າງຊດັເຈນກຽ່ວກບັວຽກງານຄ ົັ້ນຄວັ້າ-ວິໄຈ ແລະ 

ບ ລິການສງັຄມົ; 

b. ພາຍຫ ງັສ  າເລັດວຽກງານແລັ້ວຄວນເຮັດບດົສະຫ ຸບລາຍງານກຽ່ວກບັວຽກດ ັງ່ກາ່ວນີັ້ ແລະ ການ

ຄ ົັ້ນຄວັ້າທາງວຊິາການຄວນມກີານກະຕກຸຊຸກຍູັ້ໃຫັ້ມກີານຈດັຕ ັັ້ງປະຕິບດັເປັນແຕລ່ະສກົຮຽນ 

ແລະ ມກີານຍັ້ອງຍ ຜນົງານຜູັ້ທ່ີສາມາດສັ້າງຜນົງານ ແລະ ສັ້າງຊື່ ສຽງໃຫັ້ກບັວທິະຍາໄລ. 

c. ຄວນສັ້າງຕ ັັ້ງສະພາວທິະຍາສາດຂອງວທິະຍາໄລ. 

 

IV. ສງັລວມບນັດາຂ ັ້ສະເໜີ ແລະ ຂ ັ້ສງັເກດຂອງຄະນະປະເມນີພາຍນອກ 

4.1 ວທິະຍາໄລຄວນເພ່ີມທະວກີານເຜີຍແຜວ່ໄິສທດັ ແລະ ພາລະກດິຂອງຕນົໃຫັ້ແກຄ່ອູາຈານ ແລະ 

ນກັສກຶສາໄດັ້ເຂົັ້າໃຈ ແລະ ຜນັຂະຫຍາຍເຂົັ້າສູລ່ວງເລິກໃນໜັ້າທ່ີຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງແຕລ່ະ  

ບກຸຄນົ ຖເືອົາວຽກງານຄນຸນະພາບການສກຶສາຕດິພນັກບັວຽກງານຊີັ້ນ  ານ  າພາ, ການຈດັຂະບວນ

ການການຮຽນ-ການສອນ ໃນແຕລ່ະຂ ັັ້ນ. 

4.2 ຄວນສກຶສາໃນຮບູແບບ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດັ້ໃນການສັ້າງສະພາທ່ີປຶກສາຂອງວທິະຍາໄລ ເພ່ືອ

ເປັນກນົໄກໃນການຮບັຟງັຄ  າຄດິເຫັນ ແລະ ກ  ານດົທິດທາງການພດັທະນາວທິະຍາໄລໃຫັ້ແທດ    

ເໝາະກບັແຕລ່ະໄລຍະ. 

4.3 ໃນສວ່ນຂອງການນ  າໃຊັ້ຫ ກັສດູທ່ີຖກືພດັທະນາຮວ່ມກນັລະຫວາ່ງບນັດາວທິະຍາໄລຄ,ູ ກມົສັ້າງຄ,ູ 

ຄະນະສກຶສາສາດນ ັັ້ນ ໃນເວລານ  າໃຊັ້ຕວົຈງິວທິະຍາໄລຄວນມຄີວາມເປັນເອກະລາດໃນລະດບັທ່ີ  

ເໝາະສມົເພ່ືອປບັປງຸບາງເນືັ້ອໃນຫວົຂ ັ້ໃຫັ້ມຄີວາມສອດຄອ່ງກບັລກັສະນະທັ້ອງຖິ່ນຂອງຕນົໃຫັ້

ຫ າຍຂຶັ້ນ. ວທິະຍາໄລເອງ ຫ ື ກມົສັ້າງຄຄູວນຝຶກອບົຮມົການຊອກຄ ົັ້ນຂ ັ້ມນູນ  າອນິເຕເິນັດໃຫັ້ຄລູາຍ

ວຊິາ ຫ ື ບ ່ ດ ັງ່ນ ັ ັ້ນກ ຕອບສະໜອງເອກະສານອັ້າງອງິໃນການຈດັການຮຽນ-ການສອນທ່ີພຽງພ ເຂົັ້າ

ໃນຫັ້ອງສະໝດຸ ຫ ື ລະບບົຖານຂ ັ້ມນູອເີລັກໂຕຣນກິ. ເພາະຫ ກັສດູມພີຽງແຕໂ່ຄງຮາ່ງ ຄວາມ

ສາມາດ ແລະ ທກັສະຂອງຄອູາຈານຫ າຍຄນົບ ່ ສາມາດຊອກຫາເນືັ້ອໃນປະກອບໄດັ້; 

4.4 ຫ ກັສດູທ່ີປະຕບິດັສ  າເລັດແລັ້ວ, ໃກັ້ຈະສ  າເລັດແລັ້ວ, ຫ ື ກ  າລງັປະຕບິດັຢູ ່ຄວນມກີານທບົທວນຄນື 

ແລະ ປະເມນີຢາ່ງເປັນລະບບົໃນຮບູແບບໃດໜ່ຶງ ເພ່ືອນ  າໃຊັ້ຜນົການປະເມນີເຫ ົ່ ານ ັັ້ນເປັນຂ ັ້ມນູ

ພືັ້ນຖານໃນການປບັຫ ກັສດູຄ ັັ້ງຕ ່ ໄປ ຫ ື ເປັນຂ ັ້ມນູອັ້າງອງິໃຫັ້ພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂັ້ອງ ໂດຍສະເພາະ

ກມົສັ້າງຄ;ູ 
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4.5 ວທິະຍາໄລຄວນສ ົ່ງເສມີໃຫັ້ນກັສກຶສານ  າໃຊັ້ຜນົຂອງການຄ ົັ້ນຄວັ້າຜາ່ນມາ ແລະ ຜນົຂອງການ

ຄ ົັ້ນຄວັ້າປດັຈບຸນັ ເພ່ືອຕ ່ ຍອດໃນການຄ ົັ້ນຄວັ້າ ແລະ ຜະລິດເປັນຜະລິດຕະພນັໃນຮບູແບບການ

ຕະຫ າດເພ່ືອສງັຄມົຕ ່ ໄປໃຫັ້ຫ າຍຂຶັ້ນ. 

4.6 ການປະສານງານ ແລະ ການສື່ ສານລະຫວາ່ງພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂັ້ອງຄວນໃຫັ້ກມົກຽວກນັລະຫວາ່ງ

ກມົວຊິາການ (ກມົສັ້າງຄ,ູ ກມົມດັທະຍມົ, ແລະ ສະຖາບນັຄ ົັ້ນຄວັ້າວທິະຍາສາດການສກຶສາ) ດັ້ວຍ

ກນັເອງກບັທັ້ອງຖິ່ນ ໂດຍສະເພາະກຽ່ວກບັການນ  າສະເໜີຮບູແບບການແຕງ່ບດົສອນ ແລະ ການ

ສອນແບບ UbD (Understanding by Design) ນກັຮຽນຄຈູາກວທິະຍາໄລຄພູບົບນັຫາໃນຮບູ

ແບບວທີິການແຕງ່ ແລະ ການສອນຮບູແບບດ ັງ່ກາ່ວໃນເວລາລງົຝຶກງານເພາະຄອູາຈານ ສວ່ນ

ໃຫຍກ່ ່ບ ່ ໄດັ້ເຄຍີຝຶກຮບູແບບນີັ້ມາກອ່ນ (ຄທູ  າມະຊາດຈ  ານວນໜ່ຶງໄດັ້ຝຶກ) ມແີຕກ່ມົມດັທະຍມົຝຶກ

ໃຫັ້ຄສູາມນັປະຈ  າການ. 

4.7 ເຖງິແມນ່ວາ່ການສອນນກັຮຽນຄທ່ີູໄດັ້ທຶນຈາກແຜນງານການປບັປງຸຄນຸນະພາບ ແລະ ການຂະ 

ຫຍາຍໂອກາດການເຂົັ້າຮຽນສ  າລບັການສກຶສາຂ ັັ້ນພືັ້ນຖານ ຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ - ຫ ື ແຜນງານບີ

ຄວາ (BEQUAL) ນ ັັ້ນພບົຄວາມຫຍຸັ້ງຍາກເນື່ອງຈາກວາ່ລະດບັຂອງເຂົາເຈົັ້າບ ່ ສງູ ແລະ ບນັຫາ

ການສື່ ສານພາສາກາງກ ່ຕາມ ສະເໜີໃຫັ້ວທິະຍາໄລຄວນມວີທີິການສະເພາະໃນການຈດັການຮຽນ-

ການສອນກຸມ່ດ ັງ່ກາ່ວ ແລະ ຄວນມກີອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ຖອດຖອນບດົຮຽນກບັພາກສວ່ນ

ຮບັຜິດຊອບໂຄງການດ ັງ່ກາ່ວກຽ່ວກບັວທີິການແຂັ້ໄຂບນັຫາໃນແຕລ່ະຮບູແບບເປັນປກົກະຕ.ິ 

4.8 ຄສູອນອະນບຸານຄວນມທີກັສະຫ າຍດັ້ານເພ່ີມອກິເຊ່ັນ: ການນ  າພານກັຮຽນຈດັການຮຽນໃຫັ້ສອດ 

ຄອ່ງກບັຈດິຕະສາດການຮຽນຮູັ້ຂອງເດັກ, ການຫ ິັ້ນ, ສລີະປະ-ດນົຕ,ີ ການແຕງ່ສື່ ການສອນສ  າລບັ

ເດັກເປັນຕ ົັ້ນ. 

4.9 ວທິະຍາໄລຄວນສ ົ່ງເສມີໃຫັ້ຄອູາຈານສັ້າງ ແລະ ນ  າໃຊັ້ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ ເຂົັ້າໃນການສອນ

ຕວົຈງິໃຫັ້ຫ າຍ ດ ັງ່ເຊ່ັນ ວຊິາພມູສາດ (ຮບູທີ 2). ສື່ ດ ັງ່ກາ່ວຄວນປະສມົປະສານລະຫວາ່ງສື່ ປະ

ເພດສິ່ ງພິມ-ແຕັ້ມ-ຜນົງານສັ້າງສນັ, ສື່ ປະເພດອເີລັກໂທຣນກິ ແລະ ໂປຣແກຣມຈ  າລອງຕາ່ງໆ. 

4.10 ນອກຈາກວຊິາສະເພາະທ່ີສອນປກົກະຕແິລັ້ວ ຄວນສອດແຊກເນືັ້ອໃນ ແລະ ທກັສະກຽ່ວກບັ: 

ການເຮັດວຽກເປັນທິມ, ການປບັຕວົເຂົັ້າກບັສງັຄມົອັ້ອມຂັ້າງ, ການສື່ ສານ, ການຄດິຢາ່ງມເີຫດ-ມີ

ຜນົ, ການຕດັສນິໃຈ, ການເປັນຜູັ້ນ  າ, ການຮຽນຮູັ້ດ ັ້ວຍຕນົເອງ ແລະ ພາສາອງັກດິເພ່ີມຂຶັ້ນ ເພ່ືອ

ເປັນການຮບັປະກນັວາ່ຄເູມ ື່ອຖກືບນັຈສຸບັຊັ້ອນໃນສະຖານະການໃດໆກ ່ຕາມເຂົາຈະສາມາດປບັຕວົ

ເຂົັ້າກບັແຕລ່ະສະພາບການໄດັ້ເປັນຢາ່ງດ.ີ ອກິຢາ່ງໜ່ຶງຖັ້າຫາກຄປູະຖມົໄດັ້ພາສາອງັກດິດສີະຖານ 

ສກຶສາບ ່ ຈ  າເປັນຕັ້ອງບນັຈຄຸພູາສາອງັກດິສະເພາະໃນສະຖານສກຶສາຂອງຕນົ. 

4.11 ການປະສານງານ-ແລກປ່ຽນຂ ັ້ມນູກບັເຂດພືັ້ນທ່ີບ ລິການຄວນເຮັດປກົກະຕໂິດຍເຊືັ້ອເຊນີເຂົັ້າ

ຮວ່ມໃນບ ັັ້ນເປີດ-ປິດສກົຮຽນ ຫ ື ນທິດັສະການວທິະຍາສາດຕາ່ງໆທ່ີວທິະຍາໄລຈດັຂຶັ້ນ ຫ ື ຜາ່ນກນົ

ໄກອາດດີນກັສກຶສາ ເປັນການຮບັຟງັ ແລະ ແລກປ່ຽນປະສບົການໃນການນ  າພາ ແລະ ວຽກງານ
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ວຊິາການ ເພ່ືອເປັນການຮບັປະກນັໄດັ້ວາ່ການສັ້າງບກຸຄະລາກອນມຄີວາມສອດຄອ່ງກບັການຊມົ

ໃຊັ້ໃນແຕລ່ະໄລຍະ. 

4.12 ວທິະຍາໄລຄວນສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດັ້ໃນການສັ້າງຄສູາຍ ICT, ຄພູາລະສກຶສາ ແລະ ຄູ

ສລິະປະ ເພາະເຫັນວາ່ຄໃູນສາຂານີັ້ໃນເຂດບ ລິການບ ່ ທນັພຽງພ ເທ່ືອ ໂດຍສະເພາະແມນ່: ທົ່ວ

ເມອືງໄກສອນ ພມົວຫິານ. 

4.13 ເພ່ີມທະວກີານຮວ່ມມກືບັສະຖາບນັການສກຶສາປະເທດເພ່ືອນບັ້ານໃນການກ ່ສັ້າງພະນກັງານ, 

ການເຮັດວໄິຈຮວ່ມກນັ, ນ  າໃຊັ້ແຫ ງ່ຂ ັ້ມນູທາງວຊິາການຮວ່ມກນັ, ການເປັນ Peer Review, ເປັນ

ຜູັ້ຊງົຄນຸວດຸທິ ແລະ ສະພາບ ລິຫານວາລະສານວຊິາການຂອງວທິະຍາໄລ ແລະ ອື່ ນໆ. 

4.14 ຂ ັ້ສະເໜີໃດໃນບດົປະເມນີນີັ້ທ່ີເຫັນວາ່ເປັນປະໂຫຍດ, ວທິະຍາໄລຄຄູວນນ  າໄປພິຈາລະນາ 

ແລະ ມມີາດຕະການທ່ີເໝາະສມົໃນການນ  າໃຊັ້ ເພ່ືອປບັປງຸຄນຸນະພາບສະຖານສກຶສາຂອງຕນົໃຫັ້

ມປີະສດິທິພາບ ແລະ ເປັນຮບູປະທ  າ. 

4.15 ໄລຍະເວລາຂອງການດ  າເນນີການປະເມນີພາຍນອກແມນ່ສ ັັ້ນ ພຽງແຕ ່ 2 ວນັ, ເຮັດໃຫັ້ຕັ້ອງ

ແກຍ່າວການສ  າພາດຂອງມືັ້ທີ 1 ຈນົຮອດ 5:30 ໂມງແລງ. ຊຶ່ ງເຮັດໃຫັ້ຜູປ່ະເມນີ ແລະ ຜູສ່  າພາດ

ເອງເກດີຄວາມເມ ື່ອຍລັ້າ. ດ ັງ່ນ ັັ້ນ, ຈິ່ງສະເໜີໃຫັ້ໃນການປະເມນີພາຍນອກຄ ັັ້ງຕ ່ ໄປຄວນຂະຫຍາຍ

ເວລາຂອງການປະເມນີຈາກ 2 ວນັ ເປັນ 3 ເຖງິ 4 ວນັ. ພັ້ອມນີັ້ກ ່ໃຫັ້ພາກສວ່ນກຽ່ວຂັ້ອງຂຶັ້ນແຜນ

ງບົປະມານໃນການຂຽນບດົຕາມລະບຽບຂອງກະຊວງການເງນິ. 
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V. ເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍ 

5.1 ຕາຕະລາງເຄື່ ອນໄຫວການປະເມນີພາຍນອກ 

ວາລະການດ  າເນນີ ການປະເມນີພາຍນອກ  

ທ່ີວທິະຍາໄລຄສູະຫວນັນະເຂດ, ຄ ັັ້ງວນັທີ 21 – 22 ສງິຫາ 2017 

ມືັ້ທີ1:  

ເວລາ ລາຍລະອຽດ ຜູັ້ຮບັຜິດຊອບ 

08:00 – 08:30 
ສະເໜີຈດຸປະສງົ ແລະ ແຜນດ  າເນນີການປະເມນີ ຄະນະປະເມນີພາຍນອກ 

08:30 – 09:00 ການນ  າສະເໜີສະພາບລວມ,ຄວາມເປັນມາ ແລະ ຈດຸພິເສດຂອງວທິະຍາໄລ ຕາງໜັ້າຂອງວທິະຍາໄລຄ ູ

09:00 – 09:45 ຢັ້ຽມຊມົສະຖານຕາ່ງໆທ່ີທ ົ່ວວທິະຍາໄລ ຄະນະປະເມນີພາຍນອກ 

ຜູັ້ຮບັຜິດຊອບຂອງວທິະຍາໄລ 

09:45 – 10:00 ອາຫານຫວາ່ງ ວທິະຍາໄລຄ ູ

10:00 - 12:00 ທີມປະເມນີກວດເອກະສານຫ ກັຖານຕາ່ງໆ ຄະນະປະເມນີພາຍນອກ 

ຄະນະປະເມນີຕນົເອງຂອງວທິະຍາໄລ 

12:00 – 13:00 ພກັທຽ່ງ  

13:00– 13:30 ສ  າພາດຄະນະອ  ານວຍການຂອງວທິະຍາໄລ ຄະນະປະເມນີພາຍນອກ 

ຄະນະອ  ານວຍການຂອງວທິະຍາໄລ ທກຸທາ່ນ 

13:30 – 14:00 ສ  າພາດຫວົໜັ້າ ແລະ ຮອງ ທງັ 10ຫັ້ອງການ ຄະນະປະເມນີພາຍນອກ 

ຫວົໜັ້າ ແລະ ຮອງ ທງັ 10ຫັ້ອງການ 

14:00 –14:45 ສ  າພາດນກັສກຶສາ ແລະ ອາດດິນກັສກຶສາ ຄະນະປະເມນີພາຍນອກ 

ນກັສກຶສາ ແລະ ອາດດິນກັສກຶສາຈ  ານວນໜ່ືງ 

(ຄດັເລືອກຈາກຕາ່ງຊ ັັ້ນ, ຕາ່ງສາຍ) 

14:45 – 15:15 ອາຫານຫວາ່ງ ວທິະຍາໄລຄ ູ

15:15 – 16: 00 ສ  າພາດຄສຸອນ  ຄະນະປະເມນີພາຍນອກ 

ຄສຸອນຂອງແຕລ່ະຫ ກັສດູ  

(ຄດັເລືອກຈາກຕາ່ງຊ ັັ້ນ, ຕາ່ງສາຍ ແລະ ເພດ) 

ມືັ້ທີ 2:   

08:00 – 09:00 ຄະນະປະເມນີກວດເອກະສານຫ ກັຖານຕາ່ງໆເພ່ີມເຕມີ 

(ກ ລະນຈີ  າເປັນ) 

ຄະນະປະເມນີພາຍນອກ 

ຄະນະປະເມນີຕນົເອງຂອງວທິະຍາໄລ 

09:00 - 10:00  ຄະນະປະເມນີຂຽນບດົລາຍງານການປະເມນີພາຍນອກ 

ເພ່ືອລາຍງານໃຫັ້ວທິະຍາໄລໄດັ້ຮບັຊາບຜນົການປະເມນີ 

ເບືັ້ອງຕ ົັ້ນ 

ຄະນະປະເມນີພາຍນອກ 

 

10:00 - 10:15 
ອາຫານຫວາ່ງ 

ວທິະຍາໄລຄ ູ

10:15- 12:00 ຄະນະປະເມນີສບືຕ ່ ຂຽນບດົລາຍງານການປະເມນີພາຍນອກ 
ຄະນະປະເມນີພາຍນອກ 

12:00 – 13:00 ພກັທຽ່ງ  

13:00 – 14:30 ລາຍງານໃຫັ້ວທິະຍາໄລໄດັ້ຮບັຊາບຜນົການປະເມນີ 

ເບືັ້ອງຕ ົັ້ນ 

ຜູັ້ປະເມນີພາຍນອກ 

ວທິະຍາໄລຄ ູ
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5.2 ລາຍຊື່ ແລະ ພາກສວ່ນທ່ີຖກືສ  າພາດ 
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5.3 ຮບູພາບປະກອບແຕລ່ະມາດຕະຖານ 

ມາດຕະຖານທີ 1 

 

ຮບູທີ 01: ຂ ັ້ຕກົລງົຜູັ້ອ  ານວຍການວາ່ດັ້ວຍການນ  າໃຊັ້ວໄິສທດັ 2020 ຂອງ ວຄສ 
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ມາດຕະຖານທີ 5 

 

ຮບູທີ 02: ອາຈານສອນວຊິາພມູສາດນ  າສະເໜີຜນົງານແຜນທ່ີທ່ີນກັສກຶສາສັ້າງ 

 

ມາດຕະຖານທີ 6 

 

ຮບູທີ 03: ສນູຕດັຜມົ ວຄສ ໃຊັ້ສອນນກັສກຶສາຜູັ້ສນົໃຈກອ່ນລງົຝຶກງານ 
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ມາດຕະຖານທີ 7 

 

ຮບູທີ 04: ລະບບົການສບືຄ ົັ້ນ ແລະ ຢືມປຶັ້ມຢູຫ່ັ້ອງສະໝດຸ 

ມາດຕະຖານທີ 8 

 

ຮບູທີ 05: ໜັ້າເວັບໄຊຂອງວທິະຍາໄລທ່ີສາມາດເຂົັ້າເຖງິຂ ັ້ມນູທ່ີຈ  າເປັນພືັ້ນຖານໄດັ້ 
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ມາດຕະຖານທີ 9 

 

ຮບູທີ 06: ແຟັ້ມຈດັເກບັເອກະສານຫລກັຖານທ່ີກຽ່ວຂັ້ອງກບັ 10 ມາດຕະຖານ ແຍກຕາມຕວົຊີັ້ວດັ 
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ມາດຕະຖານທີ 10 

 

ຮບູທີ 07: ປກົໜັ້າ ແລະ ຫ ງັປຶັ້ມວາລະສານວຊິາການຂອງວທິະຍາໄລ 
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