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ຄວາມເປັນມາ
ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-25 ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງໂດຍຜ ບ້ໍລິຫານຂອງໜ່ວຍງານວິຊາການຂະແ
ໜງ ການສຶກສາ ໃນເດ ອນ ສິງຫາ 2020, ຊຶື່ງຫ ັງຈາກນັັ້ນ ວິກິດການດ້ານເສດຖະກິດທີື່ເກີດຂຶັ້ນຈາກການລະບາດຂອງຂອງ
ພະຍາດ COVID-19, ໝາຍຄວາມວາ່ ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຈະຈໍາເປນັຕ້ອງໄດມີການທົບ
ທວນຄ ນໃໝ.່ ແນວໃດກໍໍ່ຕາມ, ການປະຕິຮ ບທີື່ສໍາຄນັທີື່ກໍານົດໃນ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຈະສ ບຕໍໍ່ຢ ູ່
ໃນຂົງເຂດການບລິໍຫານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ, ເຊັັ່ນ: ການຈດັຕັັ້ງກຸ່ມໂຮງຮຽນ, ການນໍາໃຊມ້າດຕະຖານຂັັ້ນພ ັ້ນຖານ
ຄຸນະພາບການສຶກສາ (Fundamental Quality Standard (FQS)) ໃນອະນາຄົດ ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດສັນ
ຊັບພະຍາກອນຢ ູ່ທົັ່ວຂະແໜງການ ແລະ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢ ູ່ຂັັ້ນທ້ອງຖິື່ນ ເພ ື່ອເພີື່ມປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນໃນການ
ຈັດສັນຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນການເງິນເພ ື່ອປັບປຸງຄວາມເທົັ່າທຽມ. ການປະຕິຮ ບດັັ່ງກ່າວນີັ້
ແມ່ນມີຄວາມສາໍຄັນຫ າຍໃນສະພາບທີື່ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການເງິນມີຄວາມຈໍາກັດໃນປັດຈບຸນັ ເຊິື່ງອາດຈະສ ບຕໍໍ່ໄປ
ຮອດປີ 2025 ເນ ື່ອງຈາກຜົນໂດຍກົງຂອງການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19.

ສະນັັ້ນ, ຕ້ອງມີແຜນພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດສາໍລັບຜ ້ບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ ທີື່ຕິດພັນກັບການປູ່ຽນແປງທີື່
ລະບຸໄວ້ໃນ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ເອກະສານນີັ້ໄດ້ກໍານົດຮ່າງແຜນການດັັ່ງກ່າວ.



ກິດຈະກໍາດັັ່ງກ່າວ ຈະກວມເອົາບາງໜ້າວຽກດັັ່ງນີັ້:

• ສຶກສາເຖິງຂີດຄວາມສາມາດຂອງຜ ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ທັງສ ນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ, ລວມທັງສຶກສາ
ເຖິງຄວາມຕ້ອງການໃນການຍົກລະດັບຄວາມຮ ້ດ້ານວິຊາການ ແລະ ການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການ
ສຶກສາ;

• ກໍານົດລາຍລະອຽດຂອງຫົວຂໍໍ້ການຝຶກອົບຮົມສະເພາະ ແລະ ເນ ັ້ອໃນຫ ັກສ ດໂດຍລວມ;
• ກໍານົດລາຍລະອຽດຂອງເປ ົ້າໝາຍຜ ້ທີື່ຈະຝຶກອົບຮົມ ໃນແຕ່ລະລະດັບ;
• ໃຫ້ຂໍໍ້ແນະນໍາສໍາລັບຮ ບແບບ ແລະ ວິທີການຈັດຝຶກອົບຮົມ;
• ປະເມີນຄວາມສາມາດຂອງ ສະຖາບັນພັດທະນາການບໍລິຫານການສຶກສາ ໃນປະຈຸບັນເພ ື່ອ ສະໜອງ

ການຝຶກອົບຮົມ;
• ສຶກສາເຖິງຈໍານວນຫ ັກສ ດ ແລະ ປະເພດຂອງຫ ັກສ ດກາຝຶກອົບຮົມຜ ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ທີື່ກໍາລັງຈັດ

ຕັັ້ງປະຕິບັດຢ ູ່ພາຍໃນກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ພາຍໃຕ້ການຊ່ວຍເຫ  ອຂອງໂຄງການຕ່າງໆ;
• ຈັດບ ລິມະສິດຫົວຂໍໍ້ ແລະ ເປ ົ້າໝາຍສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມ ແຕ່ປີ 2021-2025 ແລະ ອ ື່ນໆ;



ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບ

1)ມີບົດລາຍງານ ແຜນພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດຂອງຜ ້ບໍລິຫານການສຶກສາ 2021-
2025 ທີື່ລວມມີ:

ສະພາບຂີດຄວາມສາມາດຂອງຜ ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ທີື່ມີໃນປັດຈຸບັນ;
ຂໍໍ້ສະດວກ, ສິື່ງທ້າທາຍ ແລະ ກາລະໂອກາດ ໃນການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຜ ້ບໍລິຫານ
ການສຶກສາ;
ລາຍລະອຽດຂອງແຜນພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດຂອງຜ ້ບໍລິຫານການສຶກສາ, ຊຶື່ງລວມມີ ຫວົຂໍໍ້
ການຝຶກອົບຮົມ, ເປ ົ້າໝາຍຜ ້ເຂົັ້າຮ່ວມ, ວິທີການຝຶກອົບຮົມ ລວມທັງຄາດຄະເນງ ົບປະມານທີື່
ຕ້ອງການ ແລະ
ຂໍໍ້ແນະນໍາອ ື່ນໆ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດຂອງຜ ້ບໍລິຫານການສຶກສາ.



ບົດສະຫ ບຸຫຍໍໍ້

• ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລິາ 2021-25 ໄດ້ໃຫ້ຂໍໍ້ມ ນພຽງພໍເພ ື່ອກໍານົດໂຂງເຂດບ 
ລິມະສິດສໍາລັບການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ເພ ື່ອນໍາໄປສ ່ການກໍານົດໂຂງເຂດບ ລິມະສິດໃຫຍ່ໆ ໃນ
ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຜ ້ບໍລິຫານການສຶກສາ:
1. ວຽກງານການເງິນຂອງຂະແໜງການສຶກສາ.
2. ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ.
3. ການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງການໃຫ້ບໍລິການດ້າການສຶກສາ.

• ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສ້າງທິມງານຄ ຝຶກທີື່ມີຄວາມຍ ນຍົງ ທີື່ສາມາດສະໜອງການສ້າງຂີດຄວາມ
ສາມາດໃນເບ ັ້ອງຕົັ້ນ ແລະ ຕໍໍ່ເນ ື່ອງ ສໍາລັບວຽກງານການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ. ທິມງານ
ດັັ່ງກ່າວນີັ້ຈະລວມເອົາຄ ຝຶກທີື່ມີຢ ູ່ແລ້ວຈາກ ສະຖາບັນພັດທະນາການບໍລິຫານການສຶກສາ (ສພບ),
ແຕ່ອາດຍັງມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ບັນຈຸເອົານັກວິຊາການ/ພະນັກງານ ທີື່ມີປະສົບການຈາກບັນດາກົມ
ຕ່າງໆຂອງກະຊວງ, ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫງ່ຊາດ ແລະ ວິຊາການຈາກບັນດາກະຊວງງອອ້ມຂ້າງ
ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.



ບົດສະຫ ຸບຫຍໍໍ້ (ຕໍໍ່)
• ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງສ້າງຂີດຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ທິມງານຄ ຝຶກດັັ່ງກ່າວ. ຊ່ຽວຊານຂອງໂຄງການ

ຊ່ວຍເຫ  ອດ້ານວິຊາການຂອງສະຫະພາບເອີຣບົ ໂດຍອີງໃສ່ ພາລະບົດບາດທີື່ກໍານົດ (TOR) ອາດໄດ້
ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມທີື່ຈໍາເປັນໃຫ້ແກ່ທິມງານຄ ຝຶກດັັ່ງກ່າວ; ນອກຈາກນັັ້ນ ບັນດາຄ ່ຮ່ວມ
ພັດທະນາອ ື່ນໆ ຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບໜ ນທັງທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ດ້ານການເງິນ.

• ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຜ ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ເພ ື່ອສະໜັບສະໜ ນການປະຕິຮ ບການ
ບໍລິຫານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ ທີື່ກໍານົດໄວ້ໃນ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ 
ກິລາ (2021-25)ຄວນສຸມໃສ່ຂັັ້ນສ ນກາງ, ຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັັ້ນເມ ອງ.

• ແບບດັັ້ງເດີມແມ່ນມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີື່ສ ງຫ າຍ,ດັັ່ງນັັ້ນ ການຫັນປູ່ຽນຈາກການຝຶກອົບຮົມແບບໜ້າຕໍໍ່ ໜ້າ 
ໄປສ ່ການຈັດການຝຶກອົບຮົມແບບ ອອນໄລນ ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການສຶກສາ, ທົດລອງ, 
ແລະ ປະເມີນເຖິງຜົນໄດ້ຮັບ.



ບົດສະຫ ຸບຫຍໍໍ້ (ຕໍໍ່)
• ເນ ື່ອງຈາກມີການປັບປູ່ຽນ ຜ ້ບໍລິຫານການສຶກສາຢ ູ່ເລ ັ້ອງໆ, ຈິື່ງຈໍາເປັນຕ້ອງມີການສ້າງຂີດຄວາມ

ສາມາດຢ ູ່ເລ ັ້ອຍໆ, ແນວໃດກໍໍ່ຕາມ, ຫ ັກສ ດໃດທີື່ສາມາດຈັດແບບ ອອນໄລນ ກໍຄວນຈັດ ເພ ື່ອ
ຫ ຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ຄວາມກຸ້ມຄ່າຂອງການຝຶກອົບຮົມ;

• ຄວນມີການປະເມີນເອກະລາດຢູ່າງເຂັັ້ມງວດ ຕໍໍ່ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາຂີດ
ຄວາມອາດສາມາດ ເພ ື່ອໃຫ້ເຂົັ້າໃຈເຖິງຜົນປະໂຫຍດທີື່ໄດ້ຮັບຈາກແຜນການຝຶກອົບຮົມທີື່ມີຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍສ ງນີັ້

• ແຜນການສ້າງຂີດຄວາມອາດສາມາດສໍາລັບຜ ້ບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການສຶກສານີັ້ ຄວນໄດ້ຮັບການ
ພິຈາລະນາ ໃນກອງປະຊຸມຂອງໜ່ວຍງານວິຊາການຂະແໜງການສຶກສາ ໂດຍມີຈຸດປະສົງ ເພ ື່ອໃຫ້ໄດ້
ຮັບການສະໜັບສະໜ ນ ຈາກບັນດາຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາຕ່າງໆ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຕາມແຜນການນີັ້
ເພ ື່ອປະສານສົມທົບແຫ ່ງທຶນທີື່ແຕກຕ່າງກັນເພ ື່ອສະໜັບສະໜ ນ ແຜນການພັດທະນາຂີດຄວາມອາດ
ສາມາດອັນໜຶື່ງອັນດຽວກັນຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.



ຂໍໍ້ແນະນໍາສໍາລັບແຜນພັດທະນາຂີດຄວາມອາດສາມາດ
• ແຜນສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ໄດ້ກໍານົດ 3ແຜນງານການຝຶກອົບຮົມທີື່ສໍາຄັນ ແລະ ສໍາລັບແຕ່ລະລະດັບ ມີ 3 

ລະດັບບ ລິມະສິດທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ຂອງການຝຶກອົບຮົມ.ໂມດ ນການຝຶກອົບຮົມ ບ ລິມະສິດທີ 1 ແມ່ນອັນທີື່ຈະ
ມີຜົນກະທົບຫ າຍທີື່ສຸດຕໍໍ່ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃຫ້ມີ
ປະສິດທິພາບ.ທຸກບ ລິມະສິດ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ ເພ ື່ອສະໜັບສະໜ ນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາ
ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາຢູ່າງເຕັມທີື່, ແຕ່ວິກິດການເສດຖະກິດທີື່ເກີດຂຶັ້ນຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ 
COVID-19 ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າບາງຂົງເຂດບ ລິມະສິດອາດຍັງບໍໍ່ຈໍາເປັນເທ ື່ອ ໃນປີ 2025.

• ການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ກັບຜ ້ບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ ບໍໍ່ແມ່ນເລ ື່ອງໃໝ່ ຢ ູ່ໃນ ສປປ 
ລາວ ແລະ ພະນັກງານແມ່ນມີຄວາມຄຸ້ນເຄີຍ ກັບກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ແລະ ເຂົັ້າໃຈວິທີການເຮັດວຽກຂອງ
ກຸ່ມ ປະກອບດ້ວຍອົງປະກອບທີື່ສໍາຄັນຂອງການຝຶກອົບຮົມ.ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ -19 ໄດ້ເຮັດໃຫ້
ປະເທດຖ ກປິດລ້ອມ, ຊຶື່ງບັງຄັບໃຫ້ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໃຊ້ລະບົບອອນ
ໄລນ ເພ ື່ອເຊ ື່ອມຕໍໍ່ຈາກທາງໄກ.ການນໍາໃຊ້ເວທີໃໝ່ເຫ ົັ່ານີັ້ໄດ້ນໍາເອົາສິື່ງທ້າທາຍ ແລະ ໂອກາດສໍາລັບການສ້າງ
ຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ສິື່ງເຫ ົັ່ານີັ້ແມ່ນໄດ້ເວົັ້າເຖິງຢ ູ່ລຸ່ມນີັ້.ໂອກາດທີື່ສໍາຄັນແມ່ນຄວາມສາມາດໃນການສະໜ
ອງ ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ກັບຄົນຈໍານວນຫ ວງຫ າຍໃນລາຄາຫົວໜ່ວຍທີື່ຕໍໍ່າ.



ຫົວຂໍໍ້ການຝຶກອົບຮົມທີື່ສໍາຄັນ ແລະ ໂມດ ນບ ລິມະສິດ

• ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຈາກຄະນະກໍາມະການປະສານງານການສ້າງແຜນ
ພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ, ຫົວຂໍໍ້ການຝຶກອົບຮົມ ໄດ້ຖ ກຈັດເປັນສາມຫົວຂໍໍ້
ໃຫຍ່ ທີື່ມີໂມດ ນການຝຶກອົບຮົມຕົວຊີັ້ບອກທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ສໍາລັບແຕ່ລະ
ຫົວຂໍໍ້.

1) ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ
2) ການເງິນຂອງຂະແໜງການສຶກສາ
3) ການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບໃນການບໍລິການ ການສຶກສາ



ເປ ົ້າໝາຍຜ ທີ້ື່ຈະເຂົັ້າຮວ່ມໃນແຜນການສາ້ງຂດີຄວາມອາດສາມາດ

• ໃນລະດັບສ ນກາງ, ໂດຍປ ກກະຕິແລ້ວນັກຝຶກອົບຮົມຈະມາຈາກບັນດາກົມ,ຫ້ອງການ ແລະ ສ ນຕ່າງໆ ອ້ອມຂ້າງ
ກະຊວງ, ຊຶື່ງອາດແມ່ນຮອງຫົວໜ້າກົມ/ຮອງຜ ້ອໍານວຍການ,ຫົວໜ້າ ຫ   ຮອງຫົວໜ້າພະແນກທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ 
ພະນັກງານວິຊາການຈໍານວນໜຶື່ງ.ຢ ູ່ຂັັ້ນແຂວງ, ໂດຍປ ກກະຕິແລ້ວ ນັກຝຶກອົບຮົມຈະແມ່ນຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າ
ຂະແໜງ/ໜ່ວຍງານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.ຫົວໜ້າ ຂະແໜງບໍລິຫານ,ສະຖິຕິ ແລະ ແຜນການ ຈະຕ້ອງໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມການ
ຝຶກອົບຮົມດັັ່ງກ່າວ.

• ມີສອງຮ ບແບບສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມໃນລະດັບແຂວງ ແລະ ເມ ອງ. ຮ ບແບບທີື່ຕ້ອງການແມ່ນການຝຶກອົບຮົມ 
“ແບບເລິກເຊິື່ງ” ເຊິື່ງມີນັກຝຶກອົບຮົມຈາກ ແຂວງ ແລະ ເມ ອງ ເຂົັ້າຮ່ວມຫ າຍກວ່າເຊັັ່ນ:ຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າສຶກ
ສາແຂວງ/ສຶກສາເມ ອງ ແລະ ຫົວໜ້າຂະແໜງ/ໜ່ວຍງານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.ຊຶື່ງການຝຶກອົບຮົມແບບນີັ້ ຈະມີຜົນໄດ້ຮັບ
ດີກວ່າ,ແຕ່ຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫ າຍ ຖ້າຫາກມີການຝຶກອົບຮົມແບບດັັ້ງເດີມ ຄ  ແບບໜ້າຕໍໍ່ໜ້າ.

• ຮ ບແບບທີສອງ “ ຝຶກອົບຮົມແບບຜິວເຜີນ” ຮ ບແບບທີສອງນີັ້ ແມ່ນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແຕ່ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວ
ໜ້າ ສຶກສາແຂວງ ແລະ ສຶກສາເມ ອງ,ຊຶື່ງຕໍໍ່ຈາກນັັ້ນ ແມ່ນມອບໃຫ້ ຫົວໜ້າສຶກສາແຂວງ ແລະ ສຶກສາເມ ອງ ໄປ
ສ ບຕໍໍ່ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງຕົນເອງ ຈາກຂະແໜງ ແລະ ໜ່ວຍງານຕ່າງໆ.ວິທີການນີັ້ຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ໜ້ອຍ,ແຕ່ຜົນໄດ້ຮັບອາດມີໜ້ອຍ.



ຮ ບແບບໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນງານການຝຶກອົບຮົມ
ສພບ ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງສ້າງຂີດຄວາມສາມາດທີື່ຈໍາເປັນ ເພ ື່ອໃຫ້ສາມາດຈັດການຝຶກອົບຮົມທີື່ວາງ
ແຜນໄວ້ ໃຫ້ພາກສ່ວນອ ື່ນໆ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.
ເພ ື່ອໃຫ້ມີຄວາມຍ ນຍົງ, ກຸ່ມຄ ຝຶກໃນທ້ອງຖິື່ນ ຈໍາເປັນຕ້ອງມີ ແລະ ສພບ ຈະເປັນອົງກອນທີື່ເໝາະສົມ
ທີື່ສຸດ ພາຍໃນກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເພ ື່ອເຮັດໜ້າທີື່ນີັ້, 
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ອາດຈະຕ້ອງການພິຈາລະນາການສັບຊ້ອນພະນັກງານທີື່ມີຄວາມຮ ້,
ຄວາມສາມາດ ແລະ ມີທັກສະທີື່ເໝາະສົມ ໄປໃຫ້ ສພບ ເພ ື່ອສ້າງເປັນກຸ່ມຄ ຝຶກ.ຂໍໍ້ຈໍາກັດຂອງ ສພບ ຄ  
ມີພຽງພະນັກງານຄົນດຽວທີື່ເຮັດໜ້າທີື່ເປັນຄ  ປະຈໍາຢ ູ່ ສພບ ແລະ ມີພຽງແຕ່ສາມຄົນເທົັ່ານັັ້ນທີື່ເຮັດ
ວຽກຢ ູ່ ຂັັ້ນແຂວງ. 
ຈາກການສໍາຫ ວດທີື່ໄດ້ຮັບຈາກ ສພບ, ມີຄ ຝຶກຂອງ ສພບ ຈໍານວນໜ້ອຍ ທີື່ສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ຮ່າງແຜນພັດທະນາຂີດຄວາມອາດສາມາດ. ທັງນີັ້ ກໍເນ ື່ອງມາຈາກສ່ວນໃຫຍ່ຫົວຂໍໍ້ທີື່ກໍານົດໃນ ແຜນ
ພັດທະນາຂະແໜງ ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແມ່ນເປັນຂົງເຂດໃໝ່ ສໍາລັບການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ, 
ຊຶື່ງແຕກຕ່າງຈາກການ ຝຶກອົບຮົມ ທີື່ ສພບ ເຄີຍເຮັດມາກ່ອນ.



ຄະນະກໍາມະການປະສານງານການສ້າງແຜນພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ໄດ້
ແນະນໍາໃຫ້ສ້າງຕັັ້ງທີມງານຄ ຝຶກຈາໍນວນໜຶື່ງ, ດັັ່ງນີັ້:
ສ້າງຕັັ້ງທີມງານຄ ຝຶກ 3  ທິມ, ຊຶື່ງແຕ່ລະທິມ ມີພະນັກງານສາມຄົນຈາກ ສພບ. ແຕ່ລະທິມຈະໄດ້ຮັບ
ການສະໜັບສະໜ ນເພີື່ມເຕີມຈາກພະນັກງານ/ນັັກວິຊາການຈາກກົມທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງກະຊວງສຶກ
ສາທິການ ແລະ ກິລາ, ດັັ່ງນີັ້:
1) ການວາງແຜນການ ແລະ ແຜນງົບປະມານ:ປະກອບມີພະນັກງານຈາກ ສພບ, ກົມແຜນການ,ກົມການເງິນ,ສ ນສະຖິຕິການສຶກ

ສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ກົມກວດກາ;
2) ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ:ປະກອບມີພະນັກງານຈາກ ສພບ,ກົມຈັດຕັັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ,ກົມສ້າງຄ ,ກົມແຜນການ; 

ແລະ
3) ການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບການບໍລິການດ້ານການສຶກສາ ປະກອບມີພະນັກງານຈາກ ສພບ,ກົມນິິກໍາ ແລະ 

ປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ,ກົມການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ,ກົມສາມັນສຶກສາ(ກຸ່ມໂຮງຮຽນ).



ການເສີມສ້າງຂີດຄວາມອາດສາມາດຂອງ ສພບ
ຄະນະກໍາມະການປະສານງານການສ້າງແຜນພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ຮັບຮ ້ວ່າ ມີຄວາມຈໍາເປັນ
ຕ້ອງໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ກັບ ສພບ ແລະ ສະມາຊິກຄົນອ ື່ນໆ ຂອງທີມງານຄ ຝຶກຫ ັກ.ດັັ່ງທີື່
ຄະນະກໍາມະການດັັ່ງກ່າວໄດ້ແນະນໍາວ່າ ໂຄງການ EU-TA ຄວນລະບຸໃນແຜນປະຕິບັດງານຂອງ
ຕົນ ໃນການສ້າງຄວາມອາດສາມາດທີື່ຈໍາເປັນໃຫ້ແກ່ ສພບ  ໂດຍ“ ຊ່ຽວຊານຫ ັກ” ແລະ “ 
ຊ່ຽວຊານໄລຍະສັັ້ນ”. 
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ແຜນງານການຊ່ວຍເຫ  ອຈາກຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາອ ື່ນໆ ຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບ
ສະໜ ນ ທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ດ້ານການເງິນ ແກ່ທິມງານຄ ຝຶກຂອງ ສພບ ເພ ື່ອພັດທະນາ
ຫ ັກສ ດ ແລະ ເຄ ື່ອງມ ຮັບໃຊ້ການຝຶກອົບຮົມ ທັງແບບໜ້າຕໍໍ່ໜ້າ ແລະ ແບບທາງໄກ.



ຮ ບແບບຕ່າງໆໃນການຝຶກອົບຮົມ



ວິທີການຝຶກອົບຮົມຮ ບແບບທີ 1:ການຝຶກອົບຮົມແບບປະເພນີ
ຂໍັ້ດ ີ ຂໍັ້ເສຍ 

ແມ ນຮ ບແບບທີື່ເຄີຍຊິນ ສໍາລັບນັກສໍາມະນາ
ກອນຂອງລາວ 

ຄ່າໃຊ ຈ່າຍສ ງ 

ການພົວພັນທາງສັງຄົມລະຫວ່າງຜ  ເຂົັ້າຮ່ວມ 
ແລະ ຄ ຝຶກ ແມ ນສ່ວນໜຶື່ງ ຂອງວັດທະນະທໍາ
ຂອງການຝຶກອົບຮົມ. ການປະຊຸມໜ້າຕໍື່ໜ້າ ຍັງ
ເປັນໂອກາດສໍາລັບການປະສານງານ ລະຫວ່າງຄ 
ຝຶກຂັັ້ນສ ນກາງ ແລະ ຜ  ບໍລິຫານຂັັ້ນທ້ອງຖິື່ນ. 

ການຝຶກອົບຮົມແບບຄັັ້ງດຽວກໍແລ ວເລີຍ ແມ ນ ມີຂໍັ້ຈໍາກັດຫ າຍ 
ເພາະ ນັກຝຶກອົບຮົມຈະບໍື່ມີໂອກາດໄດ ສ ບຕໍື່ພັດທະນາຕົນເອງ 

ຜ  ເຂົັ້າຮ່ວມມີຄວາມເຄີຍຊິນກັບການເຮັດວຽກ
ເປັນກຸ ມ ໃນເວລາມີປະຊຸມ 

ເອກະສານການຝຶກອົບຮົມ ປົກກະ ຕິແລ ວ ແມ ນເປັນຮ ບແບບ ບົດ
ສະ ເໜີ ແລະ  ການສົນທະນາເປັນກຸ ມ ແມ ນອີງຕາມບົດສະ ເໜີນັັ້ນ 

ເງິນອັດຕາ ເປັນສິື່ງຈ ງໃຈສໍາລັບຜ  ເຂົັ້າຮ່ວມກອງ
ປະຊຸມ 

ງ ບປະມານຂອງສຶກສາທີື່ມີຈໍາກັດ ເຮັດໃຫ ການຈ່າຍເງິນອັດຕາຍາກ
ທີື່ຈະມີຄວາມຍ ນຍົງ ແລະສ່ວນຫ າຍແມ ນອາໄສການສະໜອງທຶນ
ຈາກຄ  ຮ່ວມພັດທະນາ. ງ ບປະມານດັື່ງກ່າວກວມເອົາສ່ວນໜຶື່ງທີື່
ສໍາຄັນຂອງງ ບປະມານບໍລິຫານທີື່ບໍື່ແມ ນເງິຮເດ ອນຂອງຂັັ້ນສ ນ
ກາງ. ໃນໄລຍະຍາວ, ບໍື່ຄວນມີແຮງຈ ງໃຈທາງດ້ານການເງິນໃຫ ກັບ
ພະ ນັກງານ ຜ  ທີື່ຕ້ອງການ ຢາກປັບປຸງທັກສະ  ແລະຄວາມຮ  ຂອງ
ຕົນ. 

ພະນັກງານຂັັ້ນສ ນກາງ ສາມາດບໍລິຫານຄວາມ
ສ່ຽງດ້ານການເງິນໄດ  

ການຄຸ ມຄອງຄວາມສ່ຽງດ້ານການເງິນ ຕ້ອງການມພີະ ນັກງານວິຊາ
ການເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຕ ື່ມ,  ຊຶື່ງຈະ ເຮັດໃຫ ມຄີ່າໃຊ ຈ່າຍຕ ື່ມ. 

 ຍ້ອນການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ ເຮັດໃຫ ການຈັດຕັັ້ງ
ປະ ຕິບັດ ມີຄວາມຫຍຸ ງຍາກ 

 ຄ ຝຶກໃຊ ເວລາຫ າຍໃນການເດີນທາງໄປສະຖານທີື່ຈັດກອງປະຊຸມ, 
ເຮັດໃຫ ຫ ດຈໍານວນກອງປະຊຸມທີື່ສາມາດດໍາເນີນໄດ ປະ ຈໍາອາທິດ. 

 



ວິທີການຝຶກອົບຮົມຮ ບແບບທີ 2:ປັບປູ່ຽນຈາກວິທີການດັັ້ງເດີມ ດ້ວຍຮ ບແບບປະສົມ
ປະສານ

ຂໍັ້ດ ີ ຂໍັ້ເສຍ 
ເປັນວິທີທີື່ນັກຝຶກອົບຮົມມີຄວາມຊິນເຄີຍ ຄ່າໃຊ ຈ່າຍສ ງ ແຕ ວ່າກໍຍັງຖ ກກວ່າ ຮ ບແບບທີ 1 
ການພົວພັນທາງສັງຄົມລະຫວ່າງຜ  ເຂົັ້າຮ່ວມ ແລະ  ຄ 
ຝຶກແມ ນສ່ວນໜຶື່ງ ຂອງວັດທະນະທໍາ ຂອງການຝຶກ
ອົບຮົມ. 

ການຝຶກອົບຮົມແບບຄັັ້ງດຽວກໍແລ ວເລີຍ ແມ ນ ມີຂໍັ້ຈໍາກັດຫ າຍ 
ເພາະ ນັກຝຶກອົບຮົມຈະບໍື່ມີໂອກາດໄດ ສ ບຕໍື່ພັດທະນາຕົນເອງ 

ຜ  ເຂົັ້າຮ່ວມມີຄວາມເຄີຍຊິນກັບການເຮັດວຽກເປັນ
ກຸ ມ ໃນເວລາມີປະຊຸມ 

ເອກະສານການຝຶກອົບຮົມ ປົກກະ ຕິແລ ວ ແມ ນເປັນຮ ບແບບ ບົດ
ສະ ເໜີ ແລະ  ການສົນທະນາເປັນກຸ ມ ແມ ນອີງຕາມບົດສະ ເໜີນັັ້ນ 

ເງິນອັດຕາກິນ ເປັນສິື່ງຈ ງໃຈສໍາລັບຜ  ເຂົັ້າຮ່ວມກອງ
ປະຊຸມ 

ງ ບປະມານຂອງສຶກສາທີື່ມີຈໍາກັດ ເຮັດໃຫ ການຈ່າຍເງິນອັດຕາ
ຍາກທີື່ຈະມີຄວາມຍ ນຍົງ ແລະສ່ວນຫ າຍແມ ນອາໄສການສະ    
ໜອງທຶນຈາກຄ  ຮ່ວມພັດທະນາ. ງ ບປະມານດັື່ງກ່າວກວມເອົາ
ສ່ວນໜຶື່ງທີື່ສໍາຄັນຂອງງ ບປະມານບໍລິຫານທີື່ບໍື່ແມ ນເງິນເດ ອນ
ຂອງຂັັ້ນສ ນກາງ. ໃນໄລຍະຍາວ , ບໍື່ຄວນມີແຮງຈ ງໃຈທາງດ້ານ
ການເງິນໃຫ ກັບພະ ນັກງານ ຜ  ທີື່ຕ້ອງການຢາກປັບປຸງທັກສະ  ແລະ
ຄວາມຮ  ຂອງຕົນ. 

ມ ນຄ່າຫົວໜ່ວຍຕໍື່າ ເມ ື່ອຄ ຝຶກບໍື່ໄດ ເດີນທາງໄປ
ບ່ອນຝຶກອົບຮົມ ແລະ  ການໃຊ ເວລາແມ ນມີ
ປະສິດທິພາບກວ່າ ຍ້ອນບໍື່ຕ້ອງການມ ັ້ເດີນທາງ 

ພະນັກງານຢ  ຂັັ້ນທ້ອງຖິື່ນ ອາດບໍື່ຊິນເຄີຍກັບການນໍາໃຊ  zoom 
ແລະ ການພົວພັນກັນແບບເປັນກັນເອງ ລະຫວ່າງຄ ຝຶກ ແລະ  ຜ  
ບໍລິຫານຂັັ້ນທ້ອງຖິື່ນ ແມ ນບໍື່ສາມາດເກີດຂຶັ້ນໄດ  

ຄວາມສ່ຽງດ້ານການເງິນອາດມີສ ງ ແຕ ສາມາດຄຸ ມ
ຄອງໄດ ດ້ວຍການຈ່າຍ ອັດຕາກິນຜ່ານທະນາຄານ 

ຍ້ອນການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ ເຮັດໃຫ ການຈັດຕັັ້ງ
ປະ ຕິບັດ ມີຄວາມຫຍຸ ງຍາກ 

ອົງປະກອບຂອງການຝຶກອົບຮົມແບບປະສົມປະສານ 
ການຝຶກອົບຮົມໜ້າຕໍື່ໜ້າ ແມ ນມີຄວາມຈໍາກັດດ້ານ
ເວລາ (ແລະ ຄ່າໃຊ ຈ່າຍ) ແຕ ສ ື່ການຝຶກອົບຮົມແບບ
ອອນໄລນ ສາມາດນໍາໃຊ  ເພ ື່ອການສຶກສາຕໍື່ໄປ 

ຢາກມີສ ື່ການສອນທີື່ດີ ຈະ ຕ້ອງໄດ ເພີື່ມຄ່າໃຊ ຈ່າຍສໍາລັບການຝຶກ
ອົບຮົມ 

ນອກຈາກບົດສະ ເໜີທີື່ເປັນ ພາວເວີພອຍ, ສ ື່ການ
ຮຽນ-ການສອນອ ື່ນໆ ສາມາດນໍາໃຊ ເພ ື່ອສະໜັບສະ
ໜ ນ ບົດພາວເວີພອຍ ແລະ  ນໍາໃຊ ໄດ ຍາວນານ 

ນັກຝຶກອົບຮົມ ອາດຈະບໍື່ເຂົັ້າເຖິງສ ື່ການສອນ ຍ້ອນ ເຂົ າເຈົັ້າມີ
ວຽກຫ າຍຢ  ຫ້ອງການ ຫ ັງຈາກການຝຶກອົບນແບບໜ້າຕໍື່ໜ້າ 

 



ວທິກີານຝຶກອບົຮົມຮ ບແບບທ ີ3:ຜ ້ເຂົັ້າຮ່ວມຈາກແຂວງ ແລະ ເມ ອງ ເຊ ື່ອມຕໍໍ່ກັບ ສພບ ໂດຍຜ່ານລະບບົອອນໄລນ.
ຂໍັ້ດ ີ ຂໍັ້ເສຍ 

ຄ່າໃຊ ຈ່າຍຖ ກ ແລະ  ບໍື່ເສຍເວລາເດີນທາງ ພະນັກງານຂອງກະຊວງບໍື່ມີຄວາມຊິນເຄີຍກັບຮ ບແບບ
ນີັ້  ແລະ  ການພົວພັນກັນທາງສັງຄົມແບບປະເພນີ ແມ ນ
ເປັນໄປບໍື່ໄດ  

ຖ້ານັກຝຶກອົບຮົມຊິນເຄີຍກັບຮ ບແບບນີັ້ ຈະ ເຮັດ
ໃຫ ການຝຶກອົບຮົມກຸ ມຄ່າທີື່ສຸດ 

ບາງແຂວງ ບາງເມ ອງ ອາດບໍື່ມີອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສ ງ 

ການນໍາໃຊ ວິທີການທີື່  ທັນສະໄໝ  ເຂົັ້າໃນການສ້າງ
ຄວາມອາດສາມາດ, ລວມທັງການສົນທະນາກຸ ມແບບ
ອອນໄລນ ໂດຍໃຊ   ແບບແຍກຫ້ອງຍ່ອຍ . ຮ ບແບບ 
ດິຈິຕອລ ໃນການສ້າງຂີດຄວາມອາດສາມາດ ຈະເປັນ
ມາດຕະຖານໃນອະນາຄົດ ແລະແຜນງານນີັ້ ຈະ ເປັນ
ໂອກາດທີື່ຈະແນະ ນໍາວິທີການແບບໃໝ . 

ການຝຶກອົບຮົມແບບຄັັ້ງດຽວກໍແລ ວເລີຍ ແມ ນ ມີຂໍັ້ຈໍາ
ກັດຫ າຍ ເພາະ ນັກຝຶກອົບຮົມຈະບໍື່ມີໂອກາດໄດ ສ ບຕໍື່
ພັດທະນາຕົນເອງ 

 ໂດຍປົກກະ ຕິແລ ວອຸປະກອນການຝຶກອົບຮົມແມ ນມີ
ພຽງແຕ  ບົດສະ ເໜີ ( PowerPoint) ແລະ  ການ
ສົນທະນາກຸ ມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ ດໍາເນີນໂດຍການນໍາໃຊ  
 ແບບແຍກຫ້ອງປະຊຸມ , ຊຶື່ງເປັນແນວຄວາມຄິດທີື່ບໍື່
ຄຸ ນເຄີຍ. ຮ ບແບບນີັ້ສາມາດສະໜອງສ ື່ການຝຶກອົບຮົມ
ອອນໄລນ ໄດ  ເພ ື່ອການຕິດຕາມ ແລະ  ຝຶກອົບຮົມຕໍື່ໄປ. 

 ການເຂົັ້າຮ່ວມທາງອອນໄລນ ອາດເພີື່ມຄວາມສ່ຽງຂອງ
ການລົບກວນຈາກຄົນອ ື່ນທີື່ບໍື່ເຂົັ້າຮ່ວມ ທີື່ຢ  ຫ້ອງການ
ດຽວກັນ ແລະ ອາດເຮັດໃຫ ຄວາມສົນໃຈຕໍື່ການຝຶກ
ອົບຮົມໜ້ອຍລົງ 

 ບໍື່ມີສິື່ງຈ ງໃຈ/ນະໂຍບາຍສໍາລັບຜ  ເຂົັ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ 
ອົງປະກອບຂອງການຝຶກອົບຮົມແບບປະສົມປະສານ 
ການຝຶກອົບຮົມໜ້າຕໍື່ໜ້າ ແມ ນມີຄວາມຈໍາກັດດ້ານ
ເວລາ (ແລະ ຄ່າໃຊ ຈ່າຍ) ແຕ ສ ື່ການຝຶກອົບຮົມແບບ
ອອນໄລນ ສາມາດນໍາໃຊ  ເພ ື່ອການສຶກສາຕໍື່ໄປ 

ນັກຝຶກອົບຮົມ ອາດຈະບໍື່ເຂົັ້າເຖິງສ ື່ການສອນ ຍ້ອນ 
ເຂົາເຈົັ້າມີວຽກຫ າຍຢ  ຫ້ອງການ ຫ ັງຈາກການຝຶກອົບນ
ແບບໜ້າຕໍື່ໜ້າ 

ນອກຈາກບົດສະ ເໜີທີື່ເປັນ ພາວເວີພອຍ, ສ ື່ການຮຽນ-
ການສອນອ ື່ນໆ ສາມາດນໍາໃຊ ເພ ື່ອສະໜັບສະໜ ນບົດ
ພາວເວີພອຍ ແລະ  ນໍາໃຊ ໄດ ຍາວນານ 

ເພ ື່ອຢາກພັດທະນາສ ື່ການສອນທີື່ດີ ເພ ື່ອໃຫ ສາມາດນໍາ
ໃຊ ທາງອອນໄລນ ໄດ  ຕ້ອງມີຄ່າໃຊ ຈ່າຍ 

 


