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Introduction
ີ ານພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຢໍ່າງຕໍໍ່ເນໍ່ ອງມາເປັ ນເວລາ
ສປປລາວໄດ້ມກ
45 ປີ . ເຖິງແມໍ່ ນວໍ່າ ສະພາບການທາງການເງ ິນຍັງມີຄວາມຫຍຸ ງ້ ຍາກ ແຕໍ່ ການ
້ ງ ແຕໍ່ ທໍ່ າອໍ່ຽງໃນອະນາຄົດກໍໍ່ຍັງຈະຕ້ອງໄດ້
ເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດກໍໍ່ຍັງໝັນຄົ
ພັດທະນາໃຫ້ສອດຄໍ່ອງຕາມຄວາມຕ້ອງການສູ ງ, ສໍາລັບລະບົບການສຶກສາເວົາ້
້
ລວມ ເວົາສະເພາະ
ການສຶກສາວິຊາຊີບ ແລະ ຝຶ ກອົບຮົມເຕັກນິກວິຊາຊີບ
ົ ບາດສໍາຄັນຫາຍ ໃນການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການ
(TVET) ແມໍ່ ນມີບດ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຂອງປະເທດຊາດ.
້
ໍ່ ງໃສໍ່ການ
ແຜນພັດທະນາ TVET ນີ ້ ແມໍ່ ນປະກອບສໍ່ວນເຂົາໃນການເລັ
້
ັ ລຸ ເປົ າໝາຍ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມໃຫ້ບນ
ໃນການຫຸ ດຜໍ່ອນຄວາມທຸກ
ຍາກ ຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2025 ແລະ ກ ້າວໄປສູໍ່
ຄວາມທັນສະໄໝ ເທໍ່ ອລະກ ້າວ.

Introduction
້ ສອງພາກສໍ່ວນໃຫຍໍ່ ຄ:
ແຜນພັດທະນາ TVET ນີມີ
1. ການສະຫລຸ ບ ຄວາມການກ ້າວໜ້າ ແລະ ສິໍ່ງທ້າທາຍຈາກ
້
ັ ສົກປີ 2016-2020;
ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
2. ແນວໂນ ້ມ ຂອງແຜນພັດທະນາ TVET 2021-2025, ລວມທັງ
ັ ແລະ ຍຸ ດທະສາດ.
ຈຸດປະສົງນະໂຍບາຍ, ຜົນໄດ້ຮບ

້
ັ ສົກປີ 20161.
ການສະຫລຸ ບ ຈຸດດີ ແລະ ສິໍ່ງທ້າທາຍຈາກການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
2020
ຈຸດດີ:

້ ດທະຍົມຕອນປາຍຮອດປີ 2020 ໄດ້ເຂົາຮຽນອາຊີ
້
➢ ນັກຮຽນຈົບຊັນມັ
ວະສຶກສາ 60%,
ັ ຈາກ 20 ແຫໍ່ ງເປັນ 25 ແຫໍ່ ງ,
➢ ໄດ້ເພິໍ່ມຈໍານວນສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຫໍພກ
ັ ສຶກສາ,
➢ ໄດ້ສະໜອງເງ ິນອຸ ດໜູນໃຫ້ນກ

ັ ສູດອາຊີວະສຶກສາ ໃຫ້ສອດຄໍ່ອງຕາມຄວາມຕ້ອງການ ຂອງສະຖານປະກອບການ,
➢ ໄດ້ປັບປຸ ງຫກ
➢ ໄດ້ສະໜອງ ວັດຖຸອຸປກະອນການຮຽນ-ການສອນ ໃນ 10 ວິທະຍາໄລ,

ິ າຊີບ ແລະ ປະເມີນ ຫາຍກວໍ່າ 1050+600=1650 ທໍ່ ານ ຈາກ 2,179, ຍິງ
➢ ໄດ້ຝຶກອົບຮົມຄູວຊ
808 (ປອ 6, ປທ 201, ປຕ 1,110, ຊສ 755, ຊກ 95 ແລະ ອໍ່ ນໆ 5)
➢ ໄດ້ປະເມີນປະກັນຄຸ ນະພາບອາຊີວະສຶກສາ 19 ສະຖານອາຊີວະສຶກສາ,
້ ນອາຊີວະສຶກສາ,
➢ ປັບປຸ ງຖານຂໍມູ

ັ ສູດ ແລະ ຝຶ ກແອບປະຕິບດ
ັ ໃຫ້ນກ
ັ ໃຫ້ 42 ບສ,
➢ ມີສະຖານປະກອບການຮໍ່ວມມກັນສ້າງຫກ
ິ າໍ 7 ສະບັບ
➢ ປັບປຸ ງກົງຈັກການຈັດຕັງ້ 6 ແຫໍ່ ງ ແລະ ປັບປຸ ງນິຕກ

1.
A synthesis of the current situation of TVET, including the
main conclusions from the implementation of the 2016-2020
ສິໍ່ງທ້າທາຍ:
ັ ຫາຫາຍຢໍ່າງ,
➢ ການຮໍ່ວມມຈາກສະຖານປະກອບການ ຍັງມີບນ
➢ ຄູອາຊີວະສຶກສາ ຈໍານວນຫາຍຍັງຂາດແນວຄວາມຄິດລິເລີໍ່ມ,
ັ ສູ ດອາຊີວະສຶກສາ ຍັງບໍໍ່ທັນສອດຄໍ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຕະຫາດ
➢ ຫາຍຫກ
ແຮງງານ,
➢ ການຮວມມ ແລະ ປະສານງານກັບບັນດາກະຊວງອໍ່ ນໆ ທີໍ່ມີການສ້າງກໍາລັງ
ແຮງງານ ຍັງດໍາເນີນບໍໍ່ທັນໄດ້ດ ີ ເປັ ນ ກຊ ແຮງງານ ແລະ ສະຫັວດີການສັງຄົມ,
ກຊ ເທັກໂນໂລຊີ ແລະ ອໍ່ ນໆ

2.
ແນວໂນ ້ມ ຂອງແຜນພັດທະນາ TVET 2021-2025, ລວມທັງ
ັ ແລະ ຍຸ ດທະສາດ.
ຈຸດປະສົງນະໂຍບາຍ, ຜົນໄດ້ຮບ

ຄະນະພັກ-ລັດ ໄດ້ແນະນໍາ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນທີໍ່ສຸ ດ ກໍ່ ຽວກັບການ
ພັດທະນາວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ປີ 2021-2025 ແລະ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສໍ່ ສາຂາ ການ
ກໍໍ່ສ້າງ, ກະສິກາໍ , ກົນຈັກ, ການສ້ອມແປງເຄໍ່ ອງຈັກ, ການຮັກສາສຸ ຂະພາບ, ໄຟຟ້າ,
້ ເຈີ
້ ,້ ແລະ ການຄວບຄຸ ມເຄໍ່ ອງຈັກ.
ເຟີນີ

ຈຸດປະສົງດ້ານນະໂຍບາຍ:
ີ ຸ ນນະພາບດ້ານຄວາມຮູ ,້ ຄວາມສາມາດ, ທັດສະນະ
1. ສ້າງກໍາລັງແຮງງານ ໃຫ້ມຄ
້ ນໃນການຈັ
້
້
ັ ໃຫ້
ຄະຕິ, ປະສົບການຕົວຈິງ ແລະ ຄວາມກະຕລລົ
ດຕັງປະຕິ
ບດ
ສອດຄໍ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການ,
ັ ສູ ດອາຊີວະສຶກສາ ໃຫ້ສອດຄໍ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການ ຂອງ
2. ພັດທະນາຫກ
ສະຖານປະກອບການ ເປັ ນຕົນ້ ສາຂາ ການກໍໍ່ສ້າງ, ກະສິກາໍ , ກົນຈັກ, ການ
້ ເຈີ
້ ,້ ແລະ ການຄວບ
ສ້ອມແປງເຄໍ່ ອງຈັກ, ການຮັກສາສຸ ຂະພາບ, ໄຟຟ້າ, ເຟີນີ
ຄຸ ມເຄໍ່ ອງຈັກ.

2.
The trend of TVET Development Plan 2021-2025,
including the policy objectives, outcomes and strategies
້
້ ງິ ແລະ ຜູ ດ
້ ອຍ
3. ເພິໍ່ມຈໍານວນນັກສຶກສາເຂົາຮຽນອາຊີ
ວະສຶກສາ ໂດຍສະເພາະຜູ ຍ

ໂອກາດ ຈາກ 15,707 ເປັ ນ19,950 ຄົນ.

ແຜນພັດທະນາວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຝຶ ກອົບຮົມວິຊາຊາຊີບ 2021-2025
ັ
ຜົນໄດ້ຮບ
ຜົນໄດ້ຮັບໄລຍະກາງ ທີ 1:
້ ໍາເລັດການສຶກສາ ທີໍ່ຮຽນຈົບ
ຈໍານວນຜູ ສ
ັ ສູດຂະແໜງກະສິກາໍ ,
ຕາມຫກ
ອຸ ດ
ິ ານ ຈາກສະຖານ
ສະຫະກໍາ ແລະ ບໍລກ
ີ ຄວາມສາມາດເ
ອາຊີວະສຶກສາ ທີໍ່ມີຂດ
້ ນ້ ພ້ອມດ້ວຍຜົນການ
ໝາະສົມ ເພີມຂ
ຶ້
ຮຽນທີໍ່ດີຂນ
ຜົນໄດ້ຮັບໄລຍະກາງ 2: ຄຸ ນນະພາບການ
ຮຽນ-ການສອນ ແລະ ອຸ ປະກອນ
ັ ສູດ ໄດ້ຮບ
ັ
ເຕັກນິກຂອງທຸກລະດັບຫກ
ການປັ ບປຸ ງ

ຜົນໄດ້ຮັບໄລຍະກາງ 3:
ິ ານ-ຄຸ ມ
້ ຄອງ
ຄຸ ນນະພາບຂອງການບໍລຫ
ວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ຕາມລະບຽບ
ັ ການ, ການຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ໄດ້
ຫກ
ຮັບການປັ ບປຸ ງ ແລະ ຄູໍ່ ຮໍ່ ວມມໃນການ
ພັດທະນາວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ໄດ້
້
ເພີໍ່ມຂຶນ.

້
ເປົາໝາຍສໍ
າລັບ ປີ 2025

ີ ກ
ັ ສຶກສາຫາຍກວໍ່ າ 80.000 ຄົນ ທີໍ່ມີຜນ
ົ ການຮຽນດີ ຕາມຫກ
ັ ສູດຂະແ
ມນ
ິ ານ ທີໍ່ຈົບຈາກສະຖານອາຊີວະສຶກ
ໜງກະສິກາໍ , ອຸ ດສາຫະກໍາ ແລະ ບໍລກ
ສາ ມີຄວາມເຊໍ່ ອມໂຍງ ແລະ ແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການ ຂອງຂະແໜ
້
ງການຕໍ່ າງໆ ແລະ ເປັ ນທີໍ່ຍອມຮັບຂອງຜູ ໃ້ ຊ້ແຮງງານ ໄດ້ເພີໍ່ມຂຶນ.

ັ ສູ ດລະດັບຕໍ່ າງໆ ຢໍ່າງໜ້ອຍ 25 ຫກ
ັ ສູ ດ ໄດ້ຮບ
ັ ການສ້າງ ແລະ ປັບປຸ ງ; ຄູສອນ
ຫກ
ັ ການພັດທະນາ ແລະ ຍົກລະດັບ ທັງວິຊາຄູ ແລະ ວິຊາສະເພາະ
ອາຊີວະສຶກສາໄດ້ຮບ
ຢໍ່າງໜ້ອຍ 1,500 ຄົນ.

້
ຄຸ ນນະພາບຂອງວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ມີຄວາມເຂັມແຂງ
ໂດຍຜໍ່ານການ
ປະເມີນພາຍໃນ ສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ຢໍ່າງໜ້ອຍ 15 ແຫໍ່ ງ; ມີການຮໍ່ ວມ
ມລະຫວໍ່ າງສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ສະຖານປະກອບການຢໍ່າງໜ້ອຍ
ິ າໍ ລຸໍ່ ມກົດໝາຍວໍ່ າດ້ວຍອາຊີວະສຶກສາ ຈໍານວນ 10 ສະບັບ
150 ແຫໍ່ ງ; ນິຕກ
ັ ການພັດທະນາ ແລະ ສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ຢໍ່າງໜ້ອຍ 5 ແຫໍ່ ງ ໄດ້
ໄດ້ຮບ
ຮັບການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດທາງດ້ານການເງ ິນ ແລະ ລາຍຮັບວິຊາ
ການ.

ັ , 81 ກິດຈະກໍາຍໍ່ ອຍ.
ປະກອບດ້ວຍ 7 ຍຸ ດທະສາດ, 27 ກິດຈະກໍາຫກ
ຍຸ ດທະສາດ

ັ
ກິດຈະກໍາຫກ

ຍຸ ດທະສາດ ທີ 1:
້ ງວຽກງານ
ປັບປຸ ງການເຂົາເຖິ
ອາຊີວະສຶກສາ

້
1. ສ້າງຄວາມເຂັມແຂງດ້
ານສິໍ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ
ໃຫ້ແກໍ່ ສະຖານອາຊີວະສຶກສາ/ສູນຝຶ ກອົບຮົມວິຊາຊີບທີໍ່ມີຢໍ່ ູແລ້ວ ໂດຍອີງໃສໍ່
້
ກຸໍ່ ມເປົ າໝາຍ
ແລະ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຕະຫາດແຮງງານ
້ ນວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ-ວິຊາ
2. ຍົກຖານະ ຂອງໂຮງຮຽນເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ຂຶນເປັ
ຊີບ
້
3. ສ້າງຕັງໂຮງຮຽນ
ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຫໍ່ ງໃໝໍ່ ຫ ສາຂາຂອງສະຖານອາຊີວະສຶກ
ສາຕໍ່ າງໆທີໍ່ມີຢໍ່ ູແລ້ວໃນແຂວງ, ເມອງ ແລະ ເຂດທີໍ່ມີທໍ່າແຮງ

ຍຸ ດທະສາດ ທີ 2:
ປັບປຸ ງຄວາມສອດຄໍ່ ອງໃນ
ການສະໜອງ ວຽກງານອາຊີວະ
ສຶກສາ

1. ກໍານົດຄວາມຕ້ອງການສະໜອງວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ທັກສະສີມ
2. ປັ ບປຸ ງຄວາມສອດຄໍ່ ອງ ລະຫວໍ່ າງອາຊີບ ແລະ ຕໍາແໜໍ່ ງງານທີໍ່ຕ້ອງການ
້
3. ສ້າງຄວາມເຂັມແຂງ
ແລະ ຂະຫຍາຍການຝຶ ກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແບບຄວບຄູໍ່
(DCT)
້
4. ສ້າງຄວາມເຂັມແຂງ
ແລະ ຂະຫຍາຍການຝຶ ກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແບບເນັນ້
ສະມັດຖະພາບ (CBT)
້
້ ດທະຍົມສຶກສາ
5. ບັນຈຸການຮຽນວິຊາຊີບທີໍ່ສັງຄົມຕ້ອງການ ເຂົາໃນຊັ
ນມັ

ຍຸ ດທະສາດ

ັ
ກິດຈະກໍາຫກ

້
ັ ຂອບວຸ ດທິການສຶກສາແຫໍ່ ງຊາດ
ຍຸ ດທະສາດ ທີ 3: ປັບປຸ ງຄຸ ນ 1. ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ນະພາບ ຂອງການສະໜອງ 2. ປັບປຸ ງ, ພັດທະນາ ແລະ ຮັບຮອງມາດຕະຖານອາຊີບ/ມາດຕະຖານ
ວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ
ສະມັດຖະພາບ

້້
ັ ສູດຕໍ່າງໆ
3. ປັບປຸ ງເນອໃນ
ແລະ ຮູ ບແບບການຮຽນ-ການສອນ ຂອງຫກ
້
ັ ຫກ
ັ ສູດ ລະດັບຕໍ່າງໆ ໂດຍການນໍາໃຊ້ ຮູ ບແບບການ
4. ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
້
ໍ່ ຫາກຫາຍ
ຮຽນ-ການສອນ ແລະ ເນອໃນທີ
5. ສະໜັບສະໜູນການແຂໍ່ງຂັນທັກສະວິຊາຊີບ
້
ັ ລະບົບປະກັນຄຸ ນນະພາບຂອງສະຖານອາຊີວະສຶກສາ
6. ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ຍຸ ດທະສາດ ທີ 4: ພັດທະນາ 1. ພັດທະນາແຜນ ແລະ ມາດຕະຖານ ສໍາລັບການພັດທະນາຄູອາຊີວະສຶກ
ຄູອາຊີວະສຶກສາ
ສາ
້
ັ , ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນຫກ
ັ ສູດການສ້າງຄູອາຊີວະ
2. ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ສຶກສາ
້
ັ , ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການບໍາລຸ ງຄູອາຊີວະສຶກສາ
3. ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
້
4. ສ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫ້
ແກໍ່ ສະຖາບັນພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ

ຍຸ ດທະສາດ

ຍຸ ດທະສາດ ທີ 5:
ສົໍ່ງເສີມການຮໍ່ ວມມ ລະຫວໍ່ າງ
ສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ
ພາກທຸລະກິດ ທັງພາກລັດ,
ເອກະຊົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ
ຕໍ່ າງປະເທດ

ັ
ກິດຈະກໍາຫກ
1. ສົໍ່ງເສີມການຮໍ່ວມມລະຫວໍ່າງສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ສະຖານ
ປະກອບການ
2. ສະໜັບສະໜູນການຮໍ່ວມມລະຫວໍ່າງສະຖານອາຊີວະສຶກສາພາຍໃນ
ແລະ ຕໍ່າງປະເທດ
້
3. ສ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫ້
ແກໍ່ ສະພາ ທີໍ່ປຶກສາອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ໜໍ່ວຍ
ງານກຸໍ່ ມອາຊີບ
້ ະກອບກິດຈະການ
4. ພັດທະນາແນວຄວາມຄິດການເປັນຜູ ປ
ິ ານ-ຄຸ ມ
້ ຄອງວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ
1. ປັບປຸ ງເຄໍ່ ອງມການບໍລຫ
ິ ານ-ຄຸ ມ
້ ຄອງວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ
2. ປັບປຸ ງລະບົບການບໍລຫ

ຍຸ ດທະສາດ ທີ 6:
້
ສ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫ້ແກໍ່
ການຄຸ ້ມຄອງວຽກງານອາຊີວະ
ສຶກສາ
້ ຄອງການເງ ິນອາຊີວະສຶກສາ
ຍຸ ດທະສາດ ທີ 7:
1. ປັບປຸ ງລະບົບຄຸ ມ
2. ສະໜັບສະໜູນການສ້າງກອງທຶນພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ
ພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ
ດ້ານການເງ ິນ ຂອງວຽກງານ 3. ສະໜັບສະໜູນພັດທະນາກິດຈະກໍາການສ້າງລາຍຮັບ
ອາຊີວະສຶກສາ

