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Introduction

ສປປລາວໄດມ້ກີານພດັທະນາເສດຖະກດິ - ສງັຄມົຢໍ່ າງຕໍໍ່ ເນ ໍ່ ອງມາເປັນເວລາ
45 ປີ. ເຖງິແມໍ່ ນວໍ່ າ ສະພາບການທາງການເງນິຍງັມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກ ແຕໍ່ ການ
ເຕບີໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິກໍໍ່ ຍງັໝັນ້ຄງົ ແຕໍ່ ທໍ່ າອໍ່ ຽງໃນອະນາຄດົກໍໍ່ ຍງັຈະຕອ້ງໄດ ້
ພດັທະນາໃຫສ້ອດຄໍ່ ອງຕາມຄວາມຕອ້ງການສູງ, ສໍາລບັລະບບົການສກຶສາເວົາ້
ລວມ ເວົາ້ສະເພາະ ການສກຶສາວຊິາຊບີ ແລະ ຝຶກອບົຮມົເຕກັນກິວຊິາຊບີ
(TVET) ແມໍ່ ນມບີດົບາດສໍາຄນັຫ າຍ ໃນການສະໜບັສະໜນູ ແລະ ການ
ພດັທະນາເສດຖະກດິ - ສງັຄມົ ຂອງປະເທດຊາດ.

ແຜນພດັທະນາ TVET ນີ ້ ແມໍ່ ນປະກອບສໍ່ ວນເຂົາ້ໃນການເລັໍ່ ງໃສໍ່ ການ
ພດັທະນາເສດຖະກດິ - ສງັຄມົໃຫບ້ນັລຸເປົາ້ໝາຍ ໃນການຫ ຸດຜໍ່ ອນຄວາມທຸກ
ຍາກ ຈາກສະຖານະພາບປະເທດດອ້ຍພດັທະນາໃນປີ 2025 ແລະ ກາ້ວໄປສູໍ່
ຄວາມທນັສະໄໝ ເທ ໍ່ ອລະກາ້ວ.



Introduction

ແຜນພດັທະນາ TVET ນີມ້ ີສອງພາກສໍ່ ວນໃຫຍໍ່ ຄ :
1. ການສະຫລຸບ ຄວາມການກາ້ວໜາ້ ແລະ ສິໍ່ ງທາ້ທາຍຈາກ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ສກົປີ 2016-2020;
2. ແນວໂນມ້ ຂອງແຜນພດັທະນາ TVET 2021-2025, ລວມທງັ

ຈດຸປະສງົນະໂຍບາຍ, ຜນົໄດຮ້ບັ ແລະ ຍຸດທະສາດ.



1. ການສະຫລຸບ ຈດຸດ ີແລະ ສິໍ່ ງທາ້ທາຍຈາກການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ສກົປີ 2016-
2020
ຈດຸດ:ີ
➢ ນກັຮຽນຈບົຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນປາຍຮອດປີ 2020 ໄດເ້ຂົາ້ຮຽນອາຊວີະສກຶສາ 60%,
➢ ໄດເ້ພິໍ່ ມຈາໍນວນສະຖານອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ຫໍພກັ ຈາກ 20 ແຫໍ່ ງເປັນ 25 ແຫໍ່ ງ,
➢ ໄດສ້ະໜອງເງນິອຸດໜນູໃຫນ້ກັສກຶສາ, 
➢ ໄດປັ້ບປຸງຫ ກັສູດອາຊວີະສກຶສາ ໃຫສ້ອດຄໍ່ ອງຕາມຄວາມຕອ້ງການ ຂອງສະຖານປະກອບການ, 
➢ ໄດສ້ະໜອງ ວດັຖຸອຸປກະອນການຮຽນ-ການສອນ ໃນ 10 ວທິະຍາໄລ, 
➢ ໄດຝຶ້ກອບົຮມົຄູວຊິາຊບີ ແລະ ປະເມນີ ຫ າຍກວໍ່ າ 1050+600=1650 ທໍ່ ານ ຈາກ 2,179, ຍງິ 

808 (ປອ 6, ປທ 201, ປຕ 1,110, ຊສ 755, ຊກ 95 ແລະ ອ ໍ່ ນໆ 5)
➢ ໄດປ້ະເມນີປະກນັຄຸນະພາບອາຊວີະສກຶສາ 19 ສະຖານອາຊວີະສກຶສາ,
➢ ປັບປຸງຖານຂໍມູ້ນອາຊວີະສກຶສາ,
➢ ມສີະຖານປະກອບການຮໍ່ ວມມ ກນັສາ້ງຫ ກັສູດ ແລະ ຝຶກແອບປະຕບິດັໃຫນ້ກັໃຫ ້42 ບສ,
➢ ປັບປຸງກງົຈກັການຈດັຕັງ້ 6 ແຫໍ່ ງ  ແລະ ປັບປຸງນຕິກິາໍ 7 ສະບບັ



1. A synthesis of the current situation of TVET, including the 

main conclusions from the implementation of the 2016-2020

ສິໍ່ ງທາ້ທາຍ:
➢ການຮໍ່ ວມມ ຈາກສະຖານປະກອບການ ຍງັມບີນັຫາຫ າຍຢໍ່ າງ,
➢ ຄູອາຊວີະສກຶສາ ຈາໍນວນຫ າຍຍງັຂາດແນວຄວາມຄດິລເິລີໍ່ ມ,
➢ຫ າຍຫ ກັສູດອາຊວີະສກຶສາ ຍງັບໍໍ່ ທນັສອດຄໍ່ ອງກບັຄວາມຕອ້ງການຕະຫ າດ
ແຮງງານ, 

➢ການຮວມມ  ແລະ ປະສານງານກບັບນັດາກະຊວງອ ໍ່ ນໆ ທີໍ່ ມກີານສາ້ງກາໍລງັ
ແຮງງານ ຍງັດໍາເນນີບໍໍ່ ທນັໄດດ້ ີເປັນ ກຊ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດກີານສງັຄມົ, 
ກຊ ເທກັໂນໂລຊ ີແລະ ອ ໍ່ ນໆ



2. ແນວໂນມ້ ຂອງແຜນພດັທະນາ TVET 2021-2025, ລວມທງັ
ຈດຸປະສງົນະໂຍບາຍ, ຜນົໄດຮ້ບັ ແລະ ຍຸດທະສາດ.

ຄະນະພກັ-ລດັ ໄດແ້ນະນໍາ ແລະ ໃຫຄ້ວາມສໍາຄນັທີໍ່ ສຸດ ກໍ່ ຽວກບັການ
ພດັທະນາວຽກງານອາຊວີະສກຶສາ ປີ 2021-2025 ແລະ ໃຫເ້ອາົໃຈໃສໍ່ ສາຂາ ການ
ກໍໍ່ ສາ້ງ, ກະສກິາໍ, ກນົຈກັ, ການສອ້ມແປງເຄ ໍ່ ອງຈກັ, ການຮກັສາສຸຂະພາບ, ໄຟຟາ້,
ເຟີນ້ີເ້ຈ ີ,້ ແລະ ການຄວບຄຸມເຄ ໍ່ ອງຈກັ.
ຈດຸປະສງົດາ້ນນະໂຍບາຍ:
1. ສາ້ງກາໍລງັແຮງງານ ໃຫມ້ຄຸີນນະພາບດາ້ນຄວາມຮູ,້ ຄວາມສາມາດ, ທດັສະນະ

ຄະຕ,ິ ປະສບົການຕວົຈງິ ແລະ ຄວາມກະຕ ລ ລ້ ົນ້ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໃຫ ້
ສອດຄໍ່ ອງກບັຄວາມຕອ້ງການ,

2. ພດັທະນາຫ ກັສູດອາຊວີະສກຶສາ ໃຫສ້ອດຄໍ່ ອງກບັຄວາມຕອ້ງການ ຂອງ
ສະຖານປະກອບການ ເປັນຕົນ້ ສາຂາ ການກໍໍ່ ສາ້ງ, ກະສກິາໍ, ກນົຈກັ, ການ
ສອ້ມແປງເຄ ໍ່ ອງຈກັ, ການຮກັສາສຸຂະພາບ, ໄຟຟາ້, ເຟີນ້ີເ້ຈ ີ,້ ແລະ ການຄວບ
ຄຸມເຄ ໍ່ ອງຈກັ.



2. The trend of TVET Development Plan 2021-2025, 

including the policy objectives, outcomes and strategies

3. ເພິໍ່ ມຈາໍນວນນກັສກຶສາເຂົາ້ຮຽນອາຊວີະສກຶສາ ໂດຍສະເພາະຜູຍ້ງິ ແລະ ຜູດ້ອຍ
ໂອກາດ ຈາກ 15,707 ເປັນ19,950 ຄນົ.



ແຜນພດັທະນາວຽກງານອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ຝຶກອບົຮມົວຊິາຊາຊບີ 2021-2025
ຜນົໄດຮ້ບັ ເປົາ້ໝາຍສໍາລບັ ປີ 2025
ຜນົໄດຮ້ບັໄລຍະກາງ ທ ີ1:
ຈາໍນວນຜູສໍ້າເລດັການສກຶສາ ທີໍ່ ຮຽນຈບົ
ຕາມຫ ກັສູດຂະແໜງກະສກິາໍ, ອຸດ
ສະຫະກາໍ ແລະ ບໍລກິານ ຈາກສະຖານ
ອາຊວີະສກຶສາ ທີໍ່ ມຂີດີຄວາມສາມາດເ
ໝາະສມົ ເພີມ້ຂ ນ້ ພອ້ມດວ້ຍຜນົການ
ຮຽນທີໍ່ ດຂີຶນ້

ມນີກັສກຶສາຫ າຍກວໍ່ າ 80.000 ຄນົ ທີໍ່ ມຜີນົການຮຽນດ ີຕາມຫ ກັສູດຂະແ
ໜງກະສກິາໍ, ອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ບໍລກິານ ທີໍ່ ຈບົຈາກສະຖານອາຊວີະສກຶ
ສາ ມຄີວາມເຊ ໍ່ ອມໂຍງ ແລະ ແທດເໝາະກບັຄວາມຕອ້ງການ ຂອງຂະແໜ
ງການຕໍ່ າງໆ ແລະ ເປັນທີໍ່ ຍອມຮບັຂອງຜູໃ້ຊແ້ຮງງານ ໄດເ້ພີໍ່ ມຂຶນ້. 

ຜນົໄດຮ້ບັໄລຍະກາງ 2: ຄຸນນະພາບການ
ຮຽນ-ການສອນ ແລະ ອຸປະກອນ
ເຕກັນກິຂອງທຸກລະດບັຫ ກັສູດ ໄດຮ້ບັ
ການປັບປຸງ

ຫ ກັສູດລະດບັຕໍ່ າງໆ ຢໍ່ າງໜອ້ຍ 25 ຫ ກັສູດ ໄດຮ້ບັການສາ້ງ ແລະ ປັບປຸງ; ຄູສອນ
ອາຊວີະສກຶສາໄດຮ້ບັການພດັທະນາ ແລະ ຍກົລະດບັ ທງັວຊິາຄູ ແລະ ວຊິາສະເພາະ
ຢໍ່ າງໜອ້ຍ 1,500 ຄນົ.

ຜນົໄດຮ້ບັໄລຍະກາງ 3:
ຄຸນນະພາບຂອງການບໍລຫິານ-ຄຸມ້ຄອງ
ວຽກງານອາຊວີະສກຶສາ ຕາມລະບຽບ
ຫ ກັການ, ການຕດິຕາມ-ປະເມນີຜນົ ໄດ ້
ຮບັການປັບປຸງ ແລະ ຄູໍ່ ຮໍ່ ວມມ ໃນການ
ພດັທະນາວຽກງານອາຊວີະສກຶສາ ໄດ ້
ເພີໍ່ ມຂຶນ້.

ຄຸນນະພາບຂອງວຽກງານອາຊວີະສກຶສາ ມຄີວາມເຂັມ້ແຂງ ໂດຍຜໍ່ ານການ
ປະເມນີພາຍໃນ ສະຖານອາຊວີະສກຶສາ ຢໍ່ າງໜອ້ຍ 15 ແຫໍ່ ງ; ມກີານຮໍ່ ວມ
ມ ລະຫວໍ່ າງສະຖານອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ສະຖານປະກອບການຢໍ່ າງໜອ້ຍ
150 ແຫໍ່ ງ; ນຕິກິາໍລຸໍ່ ມກດົໝາຍວໍ່ າດວ້ຍອາຊວີະສກຶສາ ຈາໍນວນ 10 ສະບບັ
ໄດຮ້ບັການພດັທະນາ ແລະ ສະຖານອາຊວີະສກຶສາ ຢໍ່ າງໜອ້ຍ 5 ແຫໍ່ ງ ໄດ ້
ຮບັການພດັທະນາຂດີຄວາມສາມາດທາງດາ້ນການເງນິ ແລະ ລາຍຮບັວຊິາ
ການ.



ປະກອບດວ້ຍ 7 ຍຸດທະສາດ, 27 ກດິຈະກາໍຫ ກັ, 81 ກດິຈະກາໍຍໍ່ ອຍ. 
ຍຸດທະສາດ ກດິຈະກາໍຫ ກັ
ຍຸດທະສາດ ທີ 1:
ປັບປຸງການເຂົາ້ເຖງິວຽກງານ
ອາຊວີະສກຶສາ

1. ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງດາ້ນສິໍ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ສະພາບແວດລອ້ມ 
ໃຫແ້ກໍ່ ສະຖານອາຊວີະສກຶສາ/ສູນຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີທີໍ່ ມຢູີໍ່ ແລວ້ ໂດຍອງີໃສໍ່
ກຸໍ່ ມເປົາ້ໝາຍ ແລະ ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານ

2. ຍກົຖານະ ຂອງໂຮງຮຽນເຕກັນກິ-ວຊິາຊບີ ຂຶນ້ເປັນວທິະຍາໄລ ເຕກັນກິ-ວຊິາ
ຊບີ

3. ສາ້ງຕັງ້ໂຮງຮຽນ ເຕກັນກິ-ວຊິາຊບີແຫໍ່ ງໃໝໍ່  ຫ   ສາຂາຂອງສະຖານອາຊວີະສກຶ
ສາຕໍ່ າງໆທີໍ່ ມຢູີໍ່ ແລວ້ໃນແຂວງ, ເມ ອງ ແລະ ເຂດທີໍ່ ມທີໍ່ າແຮງ

ຍຸດທະສາດ ທີ 2:
ປັບປຸງຄວາມສອດຄໍ່ ອງໃນ
ການສະໜອງ ວຽກງານອາຊວີະ
ສກຶສາ

1. ກາໍນດົຄວາມຕອ້ງການສະໜອງວຽກງານອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ທກັສະສມີ 
2. ປັບປຸງຄວາມສອດຄໍ່ ອງ ລະຫວໍ່ າງອາຊບີ ແລະ ຕໍາແໜໍ່ ງງານທີໍ່ ຕອ້ງການ
3. ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ ຂະຫຍາຍການຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີ ແບບຄວບຄູໍ່

(DCT)
4. ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ ຂະຫຍາຍການຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີ ແບບເນັນ້

ສະມດັຖະພາບ (CBT)
5. ບນັຈກຸານຮຽນວຊິາຊບີທີໍ່ ສງັຄມົຕອ້ງການ ເຂົາ້ໃນຊັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາ



ຍຸດທະສາດ ກດິຈະກາໍຫ ກັ
ຍຸດທະສາດ ທີ 3: ປັບປຸງຄຸນ
ນະພາບ ຂອງການສະໜອງ
ວຽກງານອາຊວີະສກຶສາ

1. ສະໜບັສະໜນູການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂອບວຸດທກິານສກຶສາແຫໍ່ ງຊາດ
2. ປັບປຸງ, ພດັທະນາ ແລະ ຮບັຮອງມາດຕະຖານອາຊບີ/ມາດຕະຖານ

ສະມດັຖະພາບ
3. ປັບປຸງເນ ້ອ້ໃນ ແລະ ຮູບແບບການຮຽນ-ການສອນ ຂອງຫ ກັສູດຕໍ່ າງໆ 
4. ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຫ ກັສູດ ລະດບັຕໍ່ າງໆ ໂດຍການນາໍໃຊ ້ຮູບແບບການ

ຮຽນ-ການສອນ ແລະ ເນ ອ້ໃນທີໍ່ ຫ າກຫ າຍ
5. ສະໜບັສະໜນູການແຂໍ່ ງຂນັທກັສະວຊິາຊບີ
6. ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັລະບບົປະກນັຄຸນນະພາບຂອງສະຖານອາຊວີະສກຶສາ

ຍຸດທະສາດ ທີ 4: ພດັທະນາ
ຄູອາຊວີະສກຶສາ

1. ພດັທະນາແຜນ ແລະ ມາດຕະຖານ ສໍາລບັການພດັທະນາຄູອາຊວີະສກຶ
ສາ 

2. ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົຫ ກັສູດການສາ້ງຄູອາຊວີະ
ສກຶສາ

3. ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົການບໍາລຸງຄູອາຊວີະສກຶສາ
4. ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກໍ່ ສະຖາບນັພດັທະນາອາຊວີະສກຶສາ



ຍຸດທະສາດ ກດິຈະກາໍຫ ກັ
ຍຸດທະສາດ ທີ 5:
ສົໍ່ ງເສມີການຮໍ່ ວມມ ລະຫວໍ່ າງ
ສະຖານອາຊວີະສກຶສາ ແລະ
ພາກທຸລະກດິ ທງັພາກລດັ,
ເອກະຊນົ ທງັພາຍໃນ ແລະ
ຕໍ່ າງປະເທດ

1. ສົໍ່ ງເສມີການຮໍ່ ວມມ ລະຫວໍ່ າງສະຖານອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ສະຖານ
ປະກອບການ

2. ສະໜບັສະໜນູການຮໍ່ ວມມ ລະຫວໍ່ າງສະຖານອາຊວີະສກຶສາພາຍໃນ
ແລະ ຕໍ່ າງປະເທດ

3. ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກໍ່ ສະພາ ທີໍ່ ປຶກສາອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ໜໍ່ ວຍ
ງານກຸໍ່ ມອາຊບີ

4. ພດັທະນາແນວຄວາມຄດິການເປັນຜູປ້ະກອບກດິຈະການ
ຍຸດທະສາດ ທີ 6:
ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກໍ່
ການຄຸມ້ຄອງວຽກງານອາຊວີະ
ສກຶສາ

1. ປັບປຸງເຄ ໍ່ ອງມ ການບໍລຫິານ-ຄຸມ້ຄອງວຽກງານອາຊວີະສກຶສາ
2. ປັບປຸງລະບບົການບໍລຫິານ-ຄຸມ້ຄອງວຽກງານອາຊວີະສກຶສາ

ຍຸດທະສາດ ທີ 7:
ພດັທະນາຂດີຄວາມສາມາດ
ດາ້ນການເງນິ ຂອງວຽກງານ
ອາຊວີະສກຶສາ

1. ປັບປຸງລະບບົຄຸມ້ຄອງການເງນິອາຊວີະສກຶສາ
2. ສະໜບັສະໜນູການສາ້ງກອງທນຶພດັທະນາອາຊວີະສກຶສາ
3. ສະໜບັສະໜນູພດັທະນາກດິຈະກາໍການສາ້ງລາຍຮບັ




