
 ສັງລວມຫຍໍ້

ແຜນງານຮ່ວມຂອງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເອີຣົບ ສຳລັບ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 2016-2020

ຈຸດປະສົງລວມ 
ຈຸດສຸມຂອງແຜນງານຮ່ວມຂອງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເອີຣົບໃນຂະແໜງການນີ້ແມ່ນວຽກງານການສຶກສາ
ຂັ້ນ ພື້ນຖານ ເຊິ່ງປະກອບມີການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດຖະຍົມ. ການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານແມ່ນ 

ອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນໃນ ສປປ ລາວ ເນື່ອງຈາກວ່າມັນໄດ້ສົ່ງຜົນສະທ້ອນອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ວຽກງານສາທາ
ລະນະສຸກ, ສະຖິຕິປະຊາກອນ, ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ, ການປົກຄອງ ແລະ ເຖິງວ່າການປະເມີິນ

ຈະເປັນໄປໄດ້ຍາກ,  ການສຶກຍັງມີຜົນໄປເຖິງ ສິດທິມະນຸດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງການເມືອງ. 

ແຜນທີ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການແຈກຢາຍຂອງໂຄງການຂະແໜງການສຶກສາແຍກຕາມແຕ່ລະ 
ເຂດພູມສັນຖານ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສະໜອງທຶນຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເອີຣົບຜ່ານແຜນງານຮ່ວມ. ສຳລັບໂຄງການທີ່

ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄອບຄຸມທົ່ວປະເທດແມ່ນຖືກລາຍງານຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ.

ຮູບໜ້າປົກຕາມທິດເຂັມໂມງຈາກເທິງສຸດຊ້າຍມື: ກອງປະຊຸມສົນທະນາ � UNL. ການລົງຢ້ຽມຢາມໂຄງການຂອງ 
EU � EU. ການເປີດນຳໃຊ້ຫ້ອງຮຽນໃໝ່ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ � Dominique le Roux. 

ຫຼັກສູດຫ້ອງຮຽນສອງພາສາລາວ-ຝຣັ່ງ � Embassy of France.
ເຜີຍແຜ່ເມື່ອ ເດືອນພະຈິກ  2019
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€85.3M

ໂຄງການ

ລ້ານ ເອີໂຣ 
ມູນຄ່າທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ

  ແຜນງານຍົກສູງການຄຸ້ມຄອງ, 
ຄວາມສະເໝີພາບ, ຄຸນນະພາບ ແລະ 
ການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ 

(GEQua-BasEd) 

ແຜນງານແຫ່ງຊາດໃນໄລຍະ 10 
ໄດ້ຮັບການຊີ້ນຳໂດຍລັດຖະບານລາວ 

ໂດຍການສະໜັບສະໜູນ 
ຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ 

ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ 
ແມ່ນແນ່ໃສ່ການພັດທະນາ ແລະ 
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດແຫ່ງ
ຊາດແບບໃໝ່ສຳລັບຫ້ອງ ປ.1�5, 

ປັບປຸງການສຶກສາຂອງຄູຈານ ແລະ ກາ
ນເສີມຂະຫຍາຍລະບົບສະໜັບສະໜູນເ
ຊັ່ນ ການວາງແຜນ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ 
ການຕິດຕາມກວດກາການສິດສອນ. 

ຈຸດສຸມ

ການສຶກສາ

�ຂ້ອຍຊື່ນາງ ແກ່ນຄຳ ຢາງ. ຫຼາຍໆຄົນໃນໝູ່ບ້ານຂອງຂ້ອຍແມ່ນເວົ້າແຕ່
ພາສາຊົນເຜົ່າ ແລະ ບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຈພາສາລາວໄດ້. ສິ່ງນີ້ສາມາດກາຍ 
ເປັນສ່ິງທາຍແທ້ໆເມືອພວກເຂົາຕ້ອງການສ່ືສານກັບຜູ້ຄົນທ່ີຢູ່ພາຍນອກ
ຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ. ຂ້ອຍຕ້ອງການສະໜັບສະໝູນການສຶກສາຂອງ 
ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນໃນຊຸມຊົນຂອງຂ້ອຍ. ດ້ວຍເຫດນີ້ຂ້ອງຈິ່ງໄດ້ອາສາມາ 
ເປັນຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການເຮັດກິດຈະກຳສ່ົງເສີມການອ່ານ 
ຂອງແຜນງານ BEQUAL. ໃນແຜນງານນ້ີ, ຂ້ອຍຮັບຜິດຊອບເຮັດກິດ 
ຈະກຳອ່ານປຶ້ມຫຼັງໂມງຮຽນກັບເດັກຊັ້ນປະຖົມ, ປະສານງານກອງປະ 

ຊຸມປູກຈິດສຳນຶກຂອງພໍ່ແມ່ ແລະ ຊ່ວຍຄະນະກຳມະການພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານເພື່ອກຳນົດເອົາ
ເດັກທ່ີດ້ອຍໂອກາດຈາກຊຸມຊົນຂອງຂ້ອຍທ່ີມີສິດໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າຂະໜາດນ້ອຍເພ່ືອໃຫ້ສາມາດ 
ເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ ແລະ ການສົ່ງເສີມການອ່ານ�.

J J

JOINT  
PROGRAMMING

Working Better Together

EU Brochure - Education_Lao.indd   1 3/26/20   1:30 PM

isosamth
Sticky Note
ປໍ 1 ເຖິງ ປໍ 5

isosamth
Highlight

isosamth
Highlight



ຈຸດປະສົງສະເພາະ
SO 1 –  ສະໜັບສະໜູນການເຂົ້າ
ເຖິງການສຶກສາຂ້ັນພ້ືນຖານທ່ີສະ
ເໝີພາບ ແລະ ການສຳເລັດການ 
ສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ (ໂດຍເນັ້ນໃສ່ 
ກຸ່ມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ)

ເດັກນ້ອຍຈາກກຸ່ມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ, 
ໂດຍສະເພາະກຸ່ມຊົນເຜ່ົາ, ເດັກພິ
ການ ແລະ ຜູ້ທ່ີອາໄສຢູ່ເຂດຫ່າງ
ໄກສອກຫີຼກ ແລະ ຢູ່ໃນສະພາບ 
ທ່ີທຸກຍາກຂາດເຂີນ, ແມ່ນມີ 
ແນວໂນ້ມໜ້ອຍທ່ີຈະຮຽນຈົບໂຮງ 
ຮຽນປະຖົມ. ເດັກຍິງມີແນວໂນ້ມ 
ທ່ີຈະອອກ ຈາກໂຮງຮຽນຫຼາຍ 
ກວ່າຜູ້ຊາຍ. ການສະໜັບສະໜູນ 
ແມ່ນແນ່ໃສ່ເພ່ືອເພ່ີມອັດຕາການ 
ເຂ້ົາຮຽນ ແລະ ການຈົບຊ້ັນສຳ 
ລັບທຸກລະດັບການຮຽນກ່ອນປີ 
2020 ໂດຍການແກ້ໄຂອຸປະສັກ 
ທ່ີມີຕ່ໍການເຂ້ົາເຖິງການ ສຶກສາ 
ທ່ີີສະເໝີພາບ. 

SO 2 – ສະໜັບສະໜູນການປັບ 
ປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດ 
ຄ່ອງຂອງ ການສຶກສາ

ສະໜອງການສະໜັບສະໜູນເພ່ື
ອຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຂອງການ
ຮຽນຮູ້ໂດຍຜ່ານ ການປັບປຸງ 
ຫັຼກສູດ ແລະ ການສອນ.

ການສຶກສາຊ້ັນປະຖົມ ແລະ ມັດຖະຍົມ 
ແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າໂດຍທ່ີການເຂ້ົາຮຽນ

ຂອງເດັກນ້ອຍໃນໂຮງຮຽນ
ແມ່ນມີຈຳນວນຫຼາຍຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ ແລະ 
ການສຳເລັດການສຶກສາຊ້ັນປະຖົມ ແລະ 

ມັດຖະຍົມກ່ໍມີສັດສ່ວນຫຼາຍຂ້ຶນ.

ຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ 40
4 13 9

4
2,345

ເມືອງໄດ້ຮັບການລະບຸຈາກກະ
ຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 

ວ່າເປັນເມືອງທີ່ �ດ້ອຍໂອກາດທີ່ສຸດ
ທາງດ້ານການສຶກສາ�.

� ເພີ່ມຊັບພະຍາກອນທາງການເງິນທີ່
ໄດ້ຮັບການຈັດສັນຂຶ້ນ

� ຄະນະກຳມະການຂັ້ນສູນກາງ ແລະ 
ທ້ອງຖິ່ນຈະຕ້ອງໃຫ້ການ

ສະໜັບໜູນ

ວິຊາຮຽນ

ຄະນິດສາດ, 
ຟີຊິກ, 

ວິທະຍາສາດ 
ແລະ ພາສາ

ໂຮງຮຽນ 
ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງ 

ຈັນ, ສະຫວັນນະເຂດ, 
ປາກເຊ ແລະ 
ຫຼວງພະບາງ

ອັດຕາປະລະການຮຽນຢູ່ຊ້ັນປະຖົມ

2014/15

5.2%

2017/18

4.1%

ນັກຮຽນທ່ີເຂ້ົາໂຮງຮຽນຈົບຊ້ັນ ປ. 5
ການເຂ້ົາໂຮງຮຽນລວມຢູ່ຊ້ັນມັດທະຍົມຕ້ົນ

2014/15

78.3%

2017/18

82.2%

78.1%

2014/15 2017/18

83.1%

ຫຼັກສູດຫ້ອງຮຽນສອງພາສາລາວ-ຝຣັ່ງ

ຈຸດປະສົງ: ເພື່ອປັບປຸງວິທີການສອນ ແລະ ຜົນການຮຽນ

ໂຮງຮຽນປະຖົມ

ໂຮງຮຽນມັດຖະຍົມ

ນັກຮຽນທີ່ເຂົ້າໂຮງຮຽນ

ການແບ່ງປັນຂອງຂະແໜງການ
ສຶກສາໃນແຜນງົບປະມານ

2015/16 15.8%
2017 13.3%
2018 13.7%

ຂະແໜງການສຶກສາຮັບ

ງົບເງິນເດືອນ

ງົບບໍລິຫານປົກກະຕິທີ່
ບໍ່ແມ່ນເງິນເດືອນ

ການລົງທຶນທັງໝົດ

24%

21.1%

5.2%

ການເພີ່ມການເຂົ້າຮຽນໃນຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດຖະຍົມ ແລະ
ການຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການປະລະການຮຽນ ແມ່ນມີຄວາມຄືບ
ໜ້າທີ່ດີ. ລັດຖະບານ ສືບຕໍ່ປະຕິບັດ ແຜນການນຳໃຊ້ການ 
ສຶກສາເພ່ືອສ້າງກຳລັງແຮງງານທ່ີສາມາດສະໜັບສະໜູນ 

ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ສປປ 
ລາວ ພ້ອມທີ່ຈະໄດ້ປະໂຫຍດຈາກການເຊ່ືອມ ໂຍງອາຊຽນ. ຄວາມພະ
ຍາຍາມຂອງ ລັດຖະບານໃນການຊຸກຍູ້ຕົວຊີ້ວັດ ດ້ານການສຶກສາໃນ 
ກຸ່ມທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ໃນເມືອງທີ່ຂາດເຂີນແມ່ນ ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບ 
ໝາກຜົນ.

ການປະກອບສ່ວນຂອງແຜນງານຮ່ວມເຂົ້າໃນ
ຂະແໜງການນັບແຕ່ປີ 2016 ຫາ 2020

ອັດຕາປະລະການຮຽນຢູ່ຊ້ັນມັດຖະຍົມຕ້ົນ

2014/15

7.7%

2017/18

9.2%

J J

JOINT  
PROGRAMMING

Working Better Together

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະ
ນາເອີຣົບຍັງສະ
ໜອງທຶນການສຶກ

ສາໂດຍຜ່ານແຜນງານເຊັ່ນ 
ERASMUS+

ການປັບປຸງອັນສຳຄັນຮີບດ່ວນຈະ 
ໄດ້ຮັບການດຳເນີນຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
ດ້ວຍການສະໜອງຊັບພະຍາກອນ
ດ້ານບຸກຄົນ ແລະ ອຸປະກອນເຂ້ົາ
ໃນ:

 � �ຫັຼກສູດຊ້ັນປະຖົມທ່ີເນ້ັນໃສ�ການ
ຮຽນຮູ�ໜັງສື ແລະ ຄິດໄລ�
 �ການສະໜອງຄູອາຈານ, ການຝຶກ
ອົບຮົມຄູ ແລະ ການຈັດສັນຄູ 
ຢ�າງເໝາະສົມ
 � �ການສະໜອງ ແລະ ການຄຸ�ມ 
ຄອງ��ລາຮຽນ ແລະ ອຸປະກອນ
ການຮຽນ ແລະ ການສອນທີ່ 
ເປັນພື້ນຖານ
 �ການລົງທຶນໃສ�ໂຄງລ�າງພ້ືນຖານ 
ລະຫວ�າງເຂດຕົວເມືອງ ຫຼື ຊົນ 
ນະບົດ

SO 3 – ສະໜັບສະໜູນວຽກງານ
ການປົກຄອງລະບົບການສຶກສາ

ເພ່ືອໃຫ້ມີການນໍາໃຊ້ຊັບພະກອນ 
ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ເພ່ືອຍົກ
ລະດັບຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມຈຳ 
ເປັນທ່ີຈະຕ້ອງມີການລົງທຶນໃສ່ວຽ
ກງານການສຶກສາ ຫຼາຍຂ້ຶນ, ການ 
ສະໜັບສະໜູນຂອງແຜນງານຮ່ວມ
ຂອງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເອີຣົບຊ່ວຍ
ໃຫ້ຂະແໜງການສຶກສາໄດ້ຮັບການ
ວາງແຜນ, ການສະໜອງທຶນ ແລະ 
ການກວດກາຕິດຕາຢ່າງເໝາະສົມ.

ແຜນງານຮ່ວມຂອງຄູ່ຮ່ວມພັດທະ
ນາເອີຣົບແນ່ໃສ່ການສະໜັບສະໜູນ 
ແລະ ການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ ການ
ປະຕິຮູບທ່ີສຳຄັນດ້ານການສຶກສາ, 
ໂດຍສະເພາະຄຸນນະພາບຂອງການ 
ສຶກສາ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງການ 
ຈັດສັນງົບປະມານໃຫ້ແກ່ຂະແໜງ 
ການ. ແຜນງານຮ່ວມໄດ້ສະໜອງ 
ເວທີອັນສຳຄັນໃຫ້ແກ່ການປະສານ 
ງານພາຍໃນ ແລະ ການສົ່ງເສີມເຊິ່ງ 
ກັນ ແລະ ກັນ ໃນຂະນະດຽວກັນ 
ກໍ່ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງແຜນງານ 
ທີ່ ຊໍ້າຊ້ອນ. ຕົວຢ່າງ, ສຳນັກງານຜູ້ 
ຕາງໜ້າສະຫະພາບເອີຣົບ ໃນຖານະ 
ປະທານຮ່ວມຂອງກຸ່ມເຮັດວຽກຂະ 
ແໜງ ການສຶກສາ, ອຳນວຍຄວາມ 
ສະດວກການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ 
ການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ບັນ
ຫາທ່ົວໄປກ່ຽວກັບວຽກງານການປົກ
ຄອງຂະແໜງການ.

ອີຢູ, ປະເທດສະມາຊິກ 
ແລະ ສະວິດເຊີແລນ 

ຝຣັ່ງ, ແມ່ນແນ່ໃສ່ຫ້ອງ 
ຮຽນສອງພາ ສາລະດັບຊັ້ນ 

ປະຖົມ ແລະ ມັດຖະຍົມພ້ອມ 
ທັງການສຶກ ສາຊັ້ນສູງ

ລຸກຊຳບວກ ແນ່ໃສ່ການ
ສຶກສາຊ້ັນສູງໃນຂະແໜງກາ

ນກົດໝາຍ

ລຸກຊຳບວກ ແລະ ສະ 
ວິດເຊີແລນ ແມ່ນແນ່ 
ໃສ່ການອົບຮົມວິຊາຊີບ 
ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ 

ແລະ ການໂຮງແຮມ.

ສະຫະຣາຊະອານາຈັກ 
ອັງກິດ ແມ່ນແນ່ໃສ່ການ 

ພັດທະນາຫັຼກສູດການການຮຽນ, 
ໂດຍສະເພາະຫັຼກສູດພາສາອັງ 
ກິດ.

EU Brochure - Education_Lao.indd   2 3/26/20   1:30 PM




