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                    ເລກທ:ີ ………./ວຄສ/2021 
              ສະຫວນັນະເຂດ, ວນັທ…ີ…………………. 
 

ຂ ຕ້ກົລງົຂອງຜູອ້ ານວຍການ 
ວ່າດວ້ຍການອະນຸມດັນ າໃຊວ້ໄິສທດັຮອດປີ 2025 

ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ (2021-2025) ຂອງວທິະຍາໄລຄູສະຫວນັນະເຂດ 
ເພ ່ ອສາ້ງສູນແຫ່ງການພດັທະນາ ແລະ ສູນແຫ່ງຄວາມເປັນເລດີ 

  
ອງີຕາມ: ວໄິສທດັຮອດປີ 2030 ຍຸດທະສາດຮອດປີ 2025 ແລະ ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ  ກລິາ 

5 ປີ ຄັງ້ທ ີVIII (2016- 2020) 
ອງີຕາມ:  ຂ ຕ້ກົລງົຂອງລດັຖະມນົຕກີະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ສະບບັເລກທ ີ4507/ສສກ, ລງົວນັທ ີ6 

ກນັຍາ 2017 ວ່າດວ້ຍການແຕ່ງຕັງ້ກ າມະການຮບັຮອງວຊິາການການສາ້ງສູນແຫ່ງການພດັທະນາ ແລະ 
ສູນແຫ່ງຄວາມເປັນເລດີສ າລບັສາຍສາ້ງຄູ 

ອງີຕາມ:  ການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ຕກົລງົໃນກອງປະຊຸມທບົທວນວໄິສທດັວທິະຍາໄລຄູສະຫວນັນະເຂດ ຄັງ້ວນັທ ີ29  
ຕຸລາ 2020 ທີ່ ພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາແຂວງຄ າມ່ວນ 

ອງີຕາມ:  ການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ຕກົລງົໃນກອງປະຊຸມທບົທວນວໄິສທດັວທິະຍາໄລຄູສະຫວນັນະເຂດ ຄັງ້ວນັທ ີ
5,13 ພະຈກິ 2020 ແລະ ຄັງ້ວນັທ ີ4 ທນັວາ 2020 ທີ່ ວທິະຍາໄລຄູສະຫວນັນະເຂດ 

 
ຜູອ້ ານວຍການວທິະຍາໄລຄູສະຫວນັນະເຂດ ຈຶ່ ງຕກົລງົ: 

ມາດຕາ 1: ອະນຸມດັນ າໃຊວ້ໄິສທດັຮອດປີ 2025 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ (2021-2025) ຂອງວທິະຍາໄລຄູ
ສະຫວນັນະເຂດ 

ມາດຕາ 2: ມອບໃຫພ້າກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຮບັຮູທ້ງັພອ້ມກນັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕາມວໄິສທດັ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ
ດັ່ ງກ່າວໃຫປ້ະກດົຜນົເປັນຈງິຕາມຄາດໝາຍທີ່ ວາງໄວ ້

ມາດຕາ 3: ຂ ຕ້ກົລງົສະບບັນີມ້ຜີນົນ າໃຊໄ້ດນ້ບັແຕ່ລງົລາຍເຊນັເປັນຕົນ້ໄປ. 
            

ຜູອ້ ານວຍການ 
 
ບ່ອນສົ່ ງ 
ຄະນະອ ານວຍການ    4 ສະບບັ 
ຫອ້ງການ   10 ສະບບັ 
ເກບັມຽ້ນ    1  ສະບບັ 

 

 

 



ສາທາລະນະລດັ  ປະຊາທປິະໄຕ  ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕພິາບ  ເອກະລາດ  ປະຊາທປິະໄຕ  ເອກະພາບ  ວດັທະນາຖາວອນ 

ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ 
ກມົສາ້ງຄູ 
ວທິະຍາໄລຄູສະຫວັນນະເຂດ 

 
 

                    ເລກທ:ີ ………./ວຄສ/2021 
              ສະຫວນັນະເຂດ, ວນັທ…ີ…....………. 

ວໄິສທດັຮອດປີ 2025 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ (2021-2025) 
ເພ ່ ອສາ້ງສູນແຫ່ງການພດັທະນາ ແລະ ສູນແຫ່ງຄວາມເປັນເລດີ 

- ອງີຕາມ: ວໄິສທດັຮອດປີ 2030 ຍຸດທະສາດຮອດປີ 2025 ແລະ ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ 
ແລະ  ກລິາ 5 ປີ ຄັງ້ທ ີVIII (2016- 2020) 

- ອງີຕາມ: ຂ ຕ້ກົລງົຂອງລດັຖະມນົຕກີະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ສະບບັເລກທ ີ4507/ສສກ, ລງົວນັ
ທ ີ6 ກນັຍາ 2017 ວ່າດວ້ຍການແຕ່ງຕັງ້ກ າມະການຮບັຮອງວຊິາການການສາ້ງສູນແຫ່ງການພດັທະນາ 
ແລະ ສູນແຫ່ງຄວາມເປັນເລດີສ າລບັສາຍສາ້ງຄູ 

- ອງີຕາມ: ການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ຕກົລງົໃນກອງປະຊຸມທບົທວນວໄິສທດັວທິະຍາໄລຄູສະຫວນັນະເຂດ ຄັງ້
ວນັທ ີ29 ຕຸລາ 2020 ທີ່ ພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາແຂວງຄ າມ່ວນ 

- ອງີຕາມ: ການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ຕກົລງົໃນກອງປະຊຸມທບົທວນວໄິສທດັວທິະຍາໄລຄູສະຫວນັນະເຂດ ຄັງ້
ວນັທ ີ5,13 ພະຈກິ 2020 ແລະ ຄັງ້ວນັທ ີ4 ທນັວາ 2020 ທີ່ ວທິະຍາໄລຄູສະຫວນັນະເຂດ 

ຈດຸປະສງົ 
- ເພ ່ ອເປັນແນວທາງໃນການປະຕບິດັໃຫ ້ວທິະຍາໄລຄູສະຫວນັນະເຂດ ເປັນສູນແຫ່ງການພດັທະນາ 

ແລະ ສູນແຫ່ງຄວາມເປັນເລດີທາງດາ້ນວຊິາການ 
I. ການວເິຄາະສະພາບລວມຂອງວທິະຍາໄລຄູສະຫວນັນະເຂດ ຕາມຮູບແບບຂອງ (SWOT Analysis) 

1. ຈດຸແຂງ (S): 
 ການບ ລຫິານ 
- ມຜູີບ້ ລຫິານທີ່ ຮຽນຈບົບ ລຫິານການສກຶສາໃນລະດບັປະລນິຍາ ທທ ແລະ ປະລນິຍາເອກ 
- ການປະຕບິດັນະທຍບາຍມກີານລວມສູນ 
- ມສີກັກາຍະພາບໃນການວາງແຜນ, ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ພດັທະນາ 
 ບຸກຄະລາກອນ 
- ຄູປະຈ າການສ າລບັດ າເນນີການສອນສາຂາວຊິາ ພຽງພ  (175 ຄນົ, ຍງິ 88 ຄນົ, ປະລນິຍາເອກ 2 

ຄນົ, ຍງິ 1 ຄນົ, ປະລນິຍາທທ 72 ຄນົ, ຍງິ 22 ຄນົ) 

ຕວົຊ ີ້ບອກ 
ປດັຈບຸນັ 

ລວມ 
ກ  ຳລງັສຶກສຳຕ ໍ່  

ລວມ 
ຊ ັີ້ນສງູ ປຕ ປທ ປອ ປທ ປອ 

ສຳຍຄຄູະນດິສຳດ 0 10/7 13/3 0 23/10 4/3 2/0 6/3 

ສຳຍຄເູຄມ  ສຳດ 0 4/2 6/3 0 10/5 2/1 1/1 3/2 

ສຳຍຄຟູ ສິກສຳດ 1 1/1 7/2 0 9/3 1/1 1/0 2/1 

ສຳຍຄຊູ ວະສຳດ 0 3/3 3/1 0 6/4 0 1/0 1/0 

ລວມ 01 18/13 29/9 0 48/22 7/5 5/1 12/6 

ອດັຕຳສໍ່ວນຮີ້ອຍ 2.08 37.5 60.42 0   58.33 41.67 2.08 



 ພ ນ້ຖານ ທຄງລ່າງ 
- ອາຄານສະຖານທີ່ ປະກອບມ:ີ ອາຄານບ ລຫິານ 1 ຫ ງັ ມ ີ9 ຫອ້ງ, ອາຄານອະເນກປະສງົ ມ ີ2 ຫ ງັ, 

ອາຄານຮຽນ 9 ຫ ງັ ມ ີ67 ຫອ້ງ, ອາຄານທີ່ ພກັພະນກັງານຄູ-ອາຈານ 5 ຫ ງັ ມ ີ32 ຫອ້ງ, ຫ ພກັ
ນກັສກຶສາ 6 ຫ ງັ ມ ີ78 ຫອ້ງ ແລະ ອາຄານຮບັແຂກ 1 ຫ ງັ ມ ີ3 ຫອ້ງນອນ. 

- ເດິ່ ນກລິາ ປະກອບມດີັ່ ງນີ:້ ເດິ່ ນບານເຕະ 1 ເດີ່ ນ, ເດີ່ ນກະຕ  ້2 ເດີ່ ນ, ເດີ່ ນກລິາຮົ່ ມ 1 ເດີ່ ນ, ເດີ່ ນ
ກລິາດອກປີກໄກ່ 1 ເດີ່ ນ ແລະ ເດີ່ ນກລິາເປຕງັ 3 ເດີ່ ນ. 

- ສູນເຝິກວຊິາຊີບ ປະກອບມ:ີ ສູນເຝິກການເສີມສວຍ, ສູນເຝິກຊ່າງໄມ-້ຊ່າງກ ່ , ສູນເຝິກການ
ຕດັຫຍບິ, ສູນເຝິກການປຸງແຕ່ງ, ສູນເຝິກການປູກຝັງ ແລະ ຫອ້ງວາງສະແດງມູນເຊ ອ້. 

- ສູນອ ານວຍຄວາມສະດວກພາຍໃນ ປະກອບມ:ີ ສູນອຸປະກອນການສກຶສາ 1 ຫ ງັ, ສູນອາຫານ 2 
ຫ ງັ ແລະ ສະຖານທີ່ ຈອດລດົນກັສກຶສາ ແລະ ຄູ-ອາຈານ 1 ແຫ່ງ. 

 ສິ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ 
- ຫອ້ງທດົລອງ ແລະ ຫອ້ງເຝິກສອນ ປະກອບມ:ີ ຫອ້ງທດົລອງຟີຊກິສາດ 1 ຫອ້ງ, ຫອ້ງທດົລອງ

ເຄມສີາດ 1 ຫອ້ງ, ຫອ້ງທົດລອງຊີວະສາດ 1 ຫອ້ງ, ຫອ້ງເພາະເນ ອ້ເຫຍ ່ ອ 1 ຫອ້ງ, ເຮ ອນ
ອະນຸບານເບຍ້ໄມ ້1 ຫ ງັ, ຫອ້ງເຝິກສອນຕາມສາຂາວຊິາ 9 ຫອ້ງ, ຫອ້ງຟັງສຽງພາສາອງັກດິ 2 ຫອ້ງ
, ຫອ້ງພູມສາດ 1 ຫອ້ງ, ຫອ້ງຮຽນຄອມພວິເຕ ີ3 ຫອ້ງ, ຫອ້ງປະຊຸມ 4 ຫອ້ງ ແລະ ຫ ສະໝຸດ 1 
ຫ ງັ. 

- ມອີາຄານຮຽນ ແລະ ອຸປະກອນຮບັໃຊໃ້ນແຕ່ລະສາຂາວຊິາຢ່າງພຽງພ . 
- ມທີຮງຮຽນສາທດິ (ລຽ້ງເດກັ-ອະນຸບານ, ປະຖມົ ແລະ ມດັທະຍມົ) ແລະ ທຮງຮຽນເຄ ອຂ່າຍສ າ

ລບັເຝິກປະສບົການວຊິາຊບີຄູ. 
- ມລີະບບົເຄ ອຂ່າຍທທລະສບັພາຍໃນ ແລະ ອນິເຕເີນດັທີ່ ສາມາດຕດິຕ ່  ແລະ ສະໜອງຂ ມູ້ນ

ຂ່າວສານໄດຢ່້າງທົ່ ວເຖງິໃນລະດບັດ.ີ 
 ດາ້ນຫ ກັສູດ 
- ມຫີ ກັສູດການສາ້ງຄູໃນທຸກໆສາຂາວຊິາ ລວມທງັສາຂາວຊິາທີ່ ເປັນເປົາ້ໝາຍພດັທະນາ. 
- ມປຶີມ້ຄູ່ມ  ແລະ ເອກະສານປະກອບການສອນຮບັໃຊຫ້ ກັສູດທີ່ ເປີດສອນ. 
- ມໜ່ີວຍງານຄຸມ້ຄອງ, ທບົທວນ ແລະ ປັບປຸງຫ ກັສູດ ເພ ່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັວໄິສທດັ. 
 ດາ້ນການວໄິຈ ແລະ ຜນົງານວຊິາການ  
- ມກີານສາ້ງຕ າລາ ແລະ ປຶມ້ຄູ່ມ  ການວໄິຈ 
- ມຂີະບວນການເຝິກອບົຮມົໃຫຄ້ວາມຮູດ້າ້ນການວໄິຈ 
- ມກີານສົ່ ງເສມີຂະບວນການການເຮດັວໄິຈ 
- ມກີານເຜຍີແຜ່ຜນົງານການວໄິຈ 

 
2. ຈດຸອ່ອນ (W): 

 ການບ ລຫິານ 
- ຜູບ້ ລຫິານລະດບັໜ່ວຍງານຈ ານວນໜຶ່ ງມປີະສບົການດາ້ນການບ ລຫິານຍງັບ ່ ຫ າຍ 
- ຜູບ້ ລຫິານຈ ານວນໜຶ່ ງຍງັຮບັຜດິຊອບຫ າຍວຽກພອ້ມກນັ ເຊັ່ ນ: ທງັເຮດັວຽກບ ລຫິານ ແລະ ວຊິາ

ການທງັພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ 
 ບຸກຄະລາກອນ 
- ວຸດທກິານສກຶສາຂອງຄູ ຍງັບ ່ ທນັຕອບສະໜອງຕາມເງ  ່ອນໄຂຂອງການສາ້ງເປັນ COD ແລະ 

COE 
- ບາງສາຂາວຊິາທີ່ ມເີງ  ່ອນໄຂໃນການສາ້ງເປັນ COD ແລະ COE ແຕ່ບ ່ ຖ ກເປັນເປົາ້ໝາຍ 



- ຄວາມສາມາດການໄປຍກົລະດບັປະລນິຍາທທ ແລະ ປະລນິຍາເອກຂອງຄູ ຍງັມຂີດີຈ າກດັດາ້ນ
ຄວາມຮູ ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ແຫ ່ ງທນຶສະໜບັສະໜນູ 

- ຄວາມຮູ ້ຄວາມສາມາດທາງດາ້ນພາສາຕ່າງປະເທດ ແລະ IT ຂອງຄູສອນຈ ານວນໜຶ່ ງຍງັຈ າກດັ 
 ດາ້ນພ ນ້ຖານ ທຄງລ່າງ 
- ອາຄານຮຽນ ແລະ ຫ ພກັນກັສກຶສາຈ ານວນໜຶ່ ງເກົ່ າແກ່  
- ເສັນ້ທາງພາຍໃນສະຖານການສກຶສາຍງັບ ່ ທນັໄດມ້າດຕະຖານ ແລະ ໄຟສ່ອງສະຫວ່າງ ກ ຍງັບ ່ ທົ່ ວ

ເຖງິ 
 ສິ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ 
- ແຫ ່ ງການຮຽນຮູໃ້ນຖານຂ ມູ້ນພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກຜ່ານລະບບົອນິເຕເີນດັ ຍງັຢູ່ໃນຂດີຈ າກດັ 
- ເອກະສານສ າລບັການຄົນ້ຄວາ້ບາງວຊິາໃນຫອ້ງສະໝຸດຍງັບ ່ ທນັຫ າກຫ າຍ 
- ເອກະສານຄົນ້ຄວາ້ທີ່ ເປັນພາສາລາວ ຍງັບ ່ ທນັຫ າກຫ າຍ 
 ດາ້ນການວໄິຈ ແລະ ການເຜຍີແຜ່ຜນົງານວຊິາການ 
- ຄູທີ່ ມຜີນົງານການວໄິຈຈ ານວນໜຶ່ ງບ ່ ສາມາດສະເໜຜີນົງານໃນລະດບັສາກນົໄດ ້ຍອ້ນຂາດຄວາມ

ຮູພ້າສາອງັກດິ 
- ຍງັບ ່ ມຖີານຂ ມູ້ນວາລະສານບດົຄວາມການວໄິຈ 

 
3. ທອກາດ (O): 

 ດາ້ນການບ ລຫິານ 
- ມນີຕິກິ າດາ້ນນະທຍບາຍການພວົພນັຕ່າງປະເທດທີ່ ເອ ອ້ອ ານວຍ 
- ຫ າຍສະຖາບນັການສກຶສາທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດມຄີວາມສນົໃຈຮ່ວມມ ດາ້ນວຊິາການ 
- ການປະຕບິດັນະທຍບາຍໃຫຄູ້ທຸກຄນົເຮດັການວໄິຈພາກຮຽນລະບດົ 
 ດາ້ນບູກຄະລາກອນ 
- ໄດຮ້ບັການຊ່ວຍເຫ  ອຈາກສະຖາບນັການສກຶສາທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ ມ ີMOU ໃນ

ການ ໃຫທ້ນຶການສກຶສາໃນລະດບັປະລນິຍາທທ ແລະ ປະລນິຍາເອກ 
- ພະນກັງານຈ ານວນໜຶ່ ງມຄີວາມສາມາດໃນການຊອກຫາແຫ ່ ງທນຶໃນການເຝິກອບົຮມົ ແລະ ສກຶສາ

ຕ ່  ທດຍຜ່ານສ ່ ຂອງສະຖາບນັການສກຶສາ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ 
- ພະນກັງານຄູ-ອາຈານມຄີວາມສາມາດເຂົາ້ຮ່ວມສະເໜຜີນົງານທາງດາ້ນການວໄິຈທງັພາຍໃນ ແລະ 

ລະດບັສາກນົ 
 ດາ້ນພ ນ້ຖານ ທຄງລ່າງ 
- ມທີີ່ ຕັງ້ເໝາະສມົສ າລບັຜູຮ້ຽນ (ຢູ່ອອ້ມຂາ້ງມສູີນບ ລກິານດາ້ນແຫ ່ ງການຮຽນຮູ ້ແລະ ການ

ບ ລກິານຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ: ທະນາຄານ, ໄປສະນ,ີ ຄລນີກິ, ຕະຫ າດ, ສະຖານທີ່ ພກັເຊາົ) 
 ສິ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ 
- ມເີສັນ້ທາງຍຸດທະສາດຕາມແລວເສດຖະກດິຕາເວນັອອກ-ຕາເວນັຕກົຜ່ານ ແລະ ສາມາດເຂົາ້ເຖງິ

ໄດຢ່້າງສະດວກສະບາຍ 
- ມສີະຖານທີ່ ເອ ອ້ອ ານວຍໃນການລງົເຝິກປະສບົການ ແລະ ເຝິກຫດັວຊິາຊບີຄູ 
- ມເີງ  ່ອນໄຂໃນການເຊນັ MOU ຮ່ວມກບັຫ າຍສະຖາບນັທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 

 
 
 



4. ສິ່ ງຫາ້ທາຍ (T) : 
 ສະພາບສງັຄມົ 
- ສະພາບຄ່ານຍິມົຂອງສງັຄມົທີ່ ສົ່ ງຜົນຕ ່ ການຮຽນຂອງນກັຮຽນ: ນຍິມົການຮຽນວຊິາກ່ຽວກບັການ

ປົກຄອງເສດຖະກດິ...ຫ າຍກວ່າຮຽນຄູ ເຮດັໃຫມ້ແີຕ່ນກັຮຽນລະດບັອ່ອນ-ປານກາງເຂົາ້ຮຽນຄູ 
- ນກັຮຽນທີ່ ມາຮຽນຄູມຄີວາມຮູພ້ ນ້ຖານສາຂາວຊິາຕ່າງໆຫ ຸດ ທຕນກນັ 
- ສະຖາບນັອ ່ ນຢູ່ໃນເຂດດຽວກນັທີ່ ມສີະຖານະສູງກວ່າ ແຕ່ເຮດັໜາ້ທີ່ ສາ້ງຄູເໝ ອນກນັ 
 ດາ້ນນະທຍບາຍ 
- ການວາງມາດຕະຖານການຮບັນກັຮຽນເຂົາ້ຮຽນຄູ ຍງັບ ່ ສອດຄ່ອງກບັສະພາບຄວາມເປັນຈງິຂອງສງັຄມົ 
ແລະ ເສດຖະກດິ 

- ນະທຍບາຍການສາ້ງ COD & COE ພາໃຫມ້ກີານຈ າກດັໃນການພດັທະນາສາຂາວຊິາອ ່ ນທີ່ ມຄີວາມ
ພອ້ມ 

- ຕົວເລກບັນຈຸເຂົາ້ເປັນລັດຖະກອນທົ່ ວໄປທດຍສະເພາະລັດຖະກອນຄູ ແຕ່ລະປີຍງັຈ າກດັ ພາໃຫ ້
ທຮງຮຽນພາກລດັພາດທອກາດໄດຄ້ນົທີ່ ມຜີນົການຮຽນດເີຂົາ້ບນັຈເຸປັນລດັຖະກອນຄູ 

5. ຕາຕາລາງສງັລວມຜນົການວເິຄາະ SWOT (Tows Matrix) 
ປັດໄຈພາຍນອກ (External Factors) 

ທອກາດ (Opportunities) 

- ມບຸີກຄະລາກອນໃນລະດບັປະລນິຍາເອກ 
- ມກີານສາ້ງຫ ກັສູດການສອນໃນລະບບົອອນລາຍ 
- ຄຸນນະພາບໃນການຮຽນການສອນ 
- ມນີຕິກິ າດາ້ນນະທຍບາຍການພວົພນັຕ່າງປະເທດທີ່

ເອ ອ້ອ ານວຍການຮ່ວມມ ດາ້ນວຊິາການ, ການວໄິຈ 
ການແລກປ່ຽນທາງດາ້ນວດັທະນະທ າ, ສລິະປະ 
ແລະ ກລິາ 

- ບາງສາຂາວຊິາທີ່ ມເີງ  ່ອນໄຂໃນການສາ້ງເປັນ COD 
ແລະ COE ແລະ ມກີານສາ້ງຫ ກັສູດນ າໃຊທ້ີ່ ແທດ 
ເໝະກບັສະພາບຄວາມເປັນຈງິ (ຟີສກິສາດ, ພາສາ
ອງັກດິ) 

ສິ່ ງທາ້ທາຍ (Threats) 
- ມກີານຫ ຸດຜ່ອນງບົປະມານຂອງລດັ 
- ມກີານແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ Covid-19  
- ບາງສາຂາວຊິາທີ່ ມເີງ  ່ອນໄຂໃນການສາ້ງເປັນ COD 

ແລະ COE ແຕ່ບ ່ ຖ ກເປັນເປົາ້ໝາຍ (ຟີສກິສາດ, 
ພາສາອງັກດິ) 

- ນກັຮຽນທີ່ ມາຮຽນຄູມຄີວາມຮູພ້ ນ້ຖານສາຂາວຊິາ
ຕ່າງໆຫ ຸດທຕນກນັ 

- ສະຖາບນັອ ່ ນຢູ່ໃນເຂດດຽວກນັທີ່ ມສີະຖານະສູງ
ກວ່າທີ່ ເຮດັໜາ້ທີ່ ສາ້ງຄູເໝ ອນກນັ 

- ການຈ າກດັຈ ານວນນກັຮຽນມາຮຽນຄູ 

ປັດໄຈພາຍໃນ (Internal Factors) 
ຈດຸແຂງ (Strengthens) 

- ຜູບ້ ລຫິານທີ່ ຮຽນຈບົບ ລຫິານການສກຶສາໃນ
ລະດບັປະລນິຍາທທ ແລະ ແລະ ປະລນິຍາເອກ 

- ການປະຕບິດັນະທຍບາຍມກີານລວມສູນ 
- ມສີກັກາຍະພາບໃນການວາງແຜນ, ຄຸມ້ຄອງ ແລະ 

ພດັທະນາ 
- ການປະຕບິດັນະທຍບາຍໃຫຄູ້ທຸກຄນົເຮດັການ

ວໄິຈພາກຮຽນລະບດົ 
- ອດັຕາການຮຽນຈບົຂອງນກັສກຶສາ 
- ມກີານຮ່ວມມ ຕ່າງໆກບັຫ າຍພາກສ່ວນທງັພາກລດັ 

ແລະ ເອກະຊນົ 

ຈດຸອ່ອນ (Weakness) 
- ຜູບ້ ລຫິານລະດບັໜ່ວຍງານຈ ານວນໜຶ່ ງມປີະສບົ

ການດາ້ນການບ ລຫິານຍງັບ ່ ຫ າຍ 
- ຜູບ້ ລຫິານຈ ານວນໜຶ່ ງຍງັຮບັຜດິຊອບຫ າຍວຽກ

ພອ້ມກນັ ເຊັ່ ນ: ທງັເຮດັວຽກບ ລຫິານ ແລະ ວຊິາ
ການທງັພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ 

- ວຸດທກິານສກຶສາຂອງຄູ ຍງັບ ່ ທນັຕອບສະໜອງ
ຕາມເງ  ່ອນໄຂຂອງການສາ້ງເປັນ COD ແລະ 
COE 

- ການວາງແຜນຍກົລະດບັວຸດທຄູິຍງັບ ່ ທນັຊດັເຈນ 



- ມຄູີເຝິກຫ ກັ ລະດບັຊາດ ແລະ ລະດບັແຂວງ - ມີຄູເຝິກຫ ັກ ລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບແຂວງ 
ຫ າຍທ່ານ ແຕ່ຄູພາຍໃນຈ ານວນໜຶ່ ງຍງັບ ່ ໄດຮ້ບັ
ການເຝິກ 

II. ວໄິສທດັ ( Vision)  
ວທິະຍາໄລຄູສະຫວນັນະເຂດ ເປັນສູນກາງແຫ່ງການພດັທະນາວຊິາຊບີຄູທີ່ ມຄຸີນນະພາບ ແລະ ຈນັຍາບນັ, 

ເອາົໃຈໃສ່ການວໄິຈ ສາມາດເຊ ່ ອມທຍງໄດກ້ບັສາກນົ 
Savannakhet Teacher Training College is the Centre of Professional Development 

with High Quality and Ethic Teachers, research-oriented, and international cooperation 

III. ພາລະກດິ  (Mission ) 
ສາ້ງວທິະຍາໄລຄູສະຫວນັນະເຂດ ໃຫເ້ປັນສະຖານການສກຶສາແຫ່ງການພດັທະນາຄູມ ອາຊບີທີ່ ມຄຸີນະພາບ

ລະດບັຂງົເຂດ ແລະ ສາກນົ, ສາມາດຕອບສະໜອງຄູໃຫໄ້ດຕ້າມຄວາມຕອ້ງການຂອງສງັຄມົຢ່າງຕ ່ ເນ ່ ອງ ເພ ່ ອ
ປະກອບສ່ວນພດັທະນາການສກຶສາຂັນ້ສາມນັຂອງຊາດໃຫມ້ຄຸີນະພາບ. 

Create Savannakhet Teacher Training College to be a professional development 

institution with high quality in nationally and internationally regions. In addition, we are 

able to produce teachers to constantly maintain the demands of society in order to 

collaborate the national education. 

IV.  ເປົາ້ໝາຍ, ຈດຸປະສງົ ແລະ ກດິຈະກ າ: 
1. ເປົາ້ໝາຍ:  ( G ) 
- ສາ້ງຄູທຸກສາຂາວຊິາໃຫມ້ຄຸີນະພາບ ແລະ ຈນັຍາບນັໃຫເ້ປັນທີ່ ຍອມຮບັຂອງສງັຄມົ ທດຍສະເພາະຄູ

ຄະນດິສາດ ແລະ ຄູເຄມສີາດ 
- ສົ່ ງເສມີການຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈຂອງຄູ ແລະ ນກັສກຶສາ 
- ສາ້ງວທິະຍາໄລຄູສະຫວນັນະເຂດ ໃຫສ້າມາດເຊ ່ ອມທຍງກບັສາກນົ 
- ສາ້ງວທິະຍາໄລຄູ ສະຫວນັນະເຂດໃຫເ້ປັນສະຖານການສກຶສາຄູແຫ່ງຊາດ ໃນປີ 2022 
2. ຈດຸປະສງົ ແລະ ກດິຈະກ າ: ການພດັທະນາຄູໃຫມ້ຄຸີນະພາບ ແລະ ຈນັຍາບນັ  
• ຈດຸປະສງົ 1: ການພດັທະນາຫ ກັສູດ  

 ກດິຈະກ າ  
- ປັບປຸງຫ ກັສູດເດມີຕາມນະທຍບາຍຂອງກມົສາ້ງຄູ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ 
- ພດັທະນາຫ ກັສູດໃນລາຍວຊິາໃຫມ້ຄຸີນະພາບ ແລະ ຕດິພນັກບັຈນັຍາບນັຄູ 
- ເຝິກອບົຮມົຄູໃນການນ າໃຊຫ້ ກັສູດລາຍວຊິາທີ່ ພດັທະນາ 
- ປະເມນີຄຸນນະພາບຫ ກັສູດ  

• ຈດຸປະສງົ 2: ການພດັທະນາຄູຕາມນະທຍບາຍຂອງກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ  
 ກດິຈະກ າ  

- ເຝິກອບົຮມົວທິກີານສອນ, ພາສາຕ່າງປະເທດ, ພ ນ້ຖານວຊິາຊບີ, ການນ າໃຊ ້IT ເຂົາ້ໃນການ
ສອນ ແລະ ການເຮດັການວໄິຈ  

- ການຍກົລະດບັວຸດທກິານສກຶສາ ແລະ ພດັທະນາຄວາມຮູວ້ຊິາສະເພາະ ທດຍສະເພາະສາຂາວຊິາ
ທີ່ ສາ້ງເປັນ COD ແລະ COE 

- ໃຫກ້ຽດຕຄຸິນ, ບ າເນດັ ແກ່ຄູ ແລະ ຜູອ້າວຸທສທີ່ ມຜີນົງານທາງດາ້ນວຊິາການ 
 
 



• ຈດຸປະສງົ 3: ການພດັທະນານກັສກຶສາຄູ 
 ກດິຈະກ າ  
- ປະຖມົນເິທດວຽກງານວຊິາການ ແລະ ກດິຈະການນກັສກຶສາ 
- ຈດັກດິຈະກ າການຮຽນ-ການສອນທດຍເນັນ້ຜູຮ້ຽນເປັນໃຈກາງ ແລະ ປະເມນີຜນົການຮຽນ ໃຫ ້

ຕດິພນັກບັ 3 ລກັສະນະ 5 ຫ ກັມູນການສກຶສາແຫ່ງຊາດ   
- ເຝິກອບົຮມົພ ນ້ຖານວຊິາຊບີເສມີຫ ກັສູດ ແລະ ຈດັກດິຈະກ ານອກຫ ກັສູດ 
- ສກຶສາອບົຮມົນກັສກຶສາຄູໃຫມ້ຈີນັຍາບນັ ແລະ ບ າລຸງການຮຽນຂອງນກັສກຶສາ 
- ເຝິກປະສບົການ, ເຝິກຫດັວຊິາຊບີ ແລະ ຂຽນບດົວໄິຈ-ບດົລາຍງານຈບົຊັນ້ 
- ຕດິຕາມນກັສກຶສາໃນການປະກອບອາຊບີພາຍຫ ງັການຮຽນຈບົ 

• ຈດຸປະສງົ 4: ການພດັທະນາແຫ ່ ງການຮຽນຮູ ້
 ກດິຈະກ າ 
- ສາ້ງຖານຂ ມູ້ນສ າລບັວາລະສານ, ບດົຄວາມວຊິາການ ແລະ ບດົຄວາມວໄິຈ 
- ສາ້ງຖານສ ບຄົນ້ເອກະສານອອນໄລນ ໌(ສ າລບັຫ ສະໝຸດ) 
- ເພິ່ ມງບົປະມານການຈດັຊ ປຶ້ມ້ຕ າລາ, ຄູ່ມ  , ເອກະສານປະກອບການສອນ ແລະ ຄອມພວິເຕ ີເຂົາ້

ຫ ສະໝຸດ 
- ສາ້ງ ແລະ ພດັທະນາ ປຶມ້ຕ າລາ, ຄູ່ມ  , ເອກະສານປະກອບການສອນ 
- ເຝິກອບົຮມົວຊິາບນັນາລກັສາດ, ຫອ້ງທດົລອງ, ຫອ້ງປະຕບິດັການ, ຫອ້ງຝຶກສອນ ໃຫຄູ້ ແລະ 

ນກັສກຶສາ 
- ນເິທດການເຂົາ້ເຖງິແຫ ່ ງການຮຽນຮູຜ່້ານລະບບົອອນໄລນ ໌ໃຫຄູ້ ແລະ ນກັສກຶສາ 

• ຈດຸປະສງົ 5: ການເຊ ່ ອມທຍງກບັສາກນົ 
 ກດິຈະກ າ 

- ການຮ່ວມມ ທາງດາ້ນວຊິາການ     
- ການຮ່ວມມ ທາງດາ້ນການວໄິຈ  
- ການຮ່ວມມ ທາງດາ້ນການແລກປ່ຽນວດັທະນະທ າ, ສລິະປະ ແລະ ກລິາ    

3. ສາຍວຊິາທີ່ ເປັນເປົາ້ໝາຍໃນການພດັທະນາເປັນ COD/COE   
ເປົາ້ໝາຍສ າລບັການສາ້ງເປັນສູນແຫ່ງການພດັທະນາ ແລະ ສູນແຫ່ງການເປັນເລດີ ມ ີ2 ສາຂາວຊິາ ຄ : 
- ສາຍຄູຄະນດິສາດ 

- ສາຍຄູເຄມສີາດ 
4. ເປົາ້ໝາຍໃນການກ ່ ສາ້ງບຸກຄະລາກອນ  

ຕວົຊ ີ້ບອກ 
ຈດຸເລ ໍ່ ມຕ ົີ້ນ ເປົີ້ຳໝຳຍ 3 ປ  ເປົີ້ຳໝຳຍ 5 ປ  ລວມຍອດ 
ປທ ປອ ປທ ປອ ປທ ປອ ປທ ປອ 

ສຳຍຄຄູະນດິສຳດ 23/10 0 4/3 2/0 + 2 + 1 29 3 

ສຳຍຄເູຄມ  ສຳດ 10/5 0 2/1 1/1 + 6 + 1 18 2 

ລວມ 33/15 0 6/4 3/1 +8 +2 47 5 

 ປດັຈບຸນັ 2023 2025  

  



 
 

5. ແຜນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ວໄິສທດັ ແລະ ຍຸດທະສາດ ແຕ່ປີ 2021 ຫາ 2025 

ລ/ດ ຈດຸປະສງົ ກດິຈະກ າ ຜູຮ້ບັຜດິຊອບ ວນັເວລາ 

1 
ການພດັທະນາ
ຫ ກັສູດ 

ປັບປຸງຫ ກັສູດເດມີຕາມນະທຍບາຍຂອງກມົ
ສາ້ງຄູ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ 

ຫອ້ງການສົ່ ງເສມີວຊິາການ 2021 

 ພດັທະນາຫ ກັສູດໃນລາຍວຊິາໃຫມ້ີ
ຄຸນະພາບ ແລະ ຕດິພນັກບັຈນັຍາບນັ 

ຫອ້ງການສົ່ ງເສມີວຊິາການ 2021 

ເຝິກອບົຮມົຄູໃນການນ າໃຊຫ້ ກັສູດລາຍວຊິາ
ທີ່ ພດັທະນາ 

ຫອ້ງການສົ່ ງເສມີວຊິາການ 2021 

ປະເມນີຄຸນນະພາບຫ ກັສູດ  ຫອ້ງການສົ່ ງເສມີວຊິາການ 2021 
2022 

2 

ການພດັທະນາຄູ
ຕາມນະທຍບາຍ
ຂອງກະຊວງສກຶ
ສາທກິານ ແລະ 
ກລິາ 

ເຝິກອບົຮມົວທິກີານສອນ, ພາສາຕ່າງປະເທດ
ພ ນ້ຖານວຊິາຊບີ, ການນ າໃຊ ້IT ເຂົາ້ໃນ
ການສອນ ແລະ ການເຮດັການວໄິຈ  

ຫອ້ງການສົ່ ງເສມີວຊິາການ, 
ຫອ້ງ ການພດັທະນາຄູ ແລະ 
ຫອ້ງການວດັຜນົ-ປະເມນີຜນົ 

ມງັກອນ 
2021-

2022 

ການຍກົລະດບັວຸດທກິານສກຶສາ ແລະ ພດັທະນາ
ຄວາມຮູວ້ຊິາສະເພາະ ທດຍສະເພາະສາຂາວຊິາທີ່

ສາ້ງເປັນ COD ແລະ COE 

ຫອ້ງການສົ່ ງເສມີວຊິາການ 
ແລະ ຫອ້ງການຈດັຕັງ້-
ພະນກັງານ 

2021-
2022 

ໃຫກ້ຽດຕຄຸິນ, ບ າເນດັ ແກ່ຄູ ແລະ ຜູອ້າວຸທສ
ທີ່ ມຜີນົງານທາງດາ້ນວຊິາການ 

ຫອ້ງການສົ່ ງເສມີວຊິາການ 
ແລະ ຫອ້ງການຈດັຕັງ້-
ພະນກັງານ 

2021-
2022 

3 
ການພດັທະນາ
ນກັສກຶສາຄູ 

ປະຖມົນເິທດວຽກງານວຊິາການ ແລະ 
ກດິຈະການນກັສກຶສາ 

ຫອ້ງການສົ່ ງເສມີວຊິາການ 
ແລະ ກດິຈະການນກັສກຶສາ 

ກຸມພາ 
2022 

ຈດັກດິຈະກ າການຮຽນ-ການສອນທດຍເນັນ້
ຜູຮ້ຽນເປັນໃຈກາງ ແລະ ປະເມນີຜນົການ
ຮຽນໃຫຕ້ດິພນັກບັ 3 ລກັສະນະ 5 ຫ ກັມູນ
ການສກຶສາແຫ່ງຊາດ   

ຫອ້ງການສົ່ ງເສມີວຊິາການ 
2021-

2022 
ເຝິກອບົຮມົພ ນ້ຖານວຊິາຊບີເສມີຫ ກັສູດ 
ແລະ ຈດັກດິຈະກ ານອກຫ ກັສູດ 

ຫອ້ງການກດິຈະການ
ນກັສກຶສາ 

ສກຶສາອບົຮມົນກັສກຶສາຄູໃຫມ້ຈີນັຍາບນັ 
ແລະ ບ າລຸງການຮຽນຂອງນກັສກຶສາ 

ຫອ້ງການສົ່ ງເສມີວຊິາການ 2021-

2022 
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0 4 2 2 110 0 2 1 6 1

ປທ ປອ ປທ ປອ ປທ ປອ

ຈດຸເລີ່ ມຕົນ້ ເປົາ້ໝາຍ 3 ປີ ເປົາ້ໝາຍ 5 ປີ

ແຜ່ນພູມສະແດງເປົາ້ໝາຍການກ ່ ສາ້ງບຸກຄະລາກອນສາຍຄູຄະນດິສາດ ສາຍຄູເຄມສີາດ



ລ/ດ ຈດຸປະສງົ ກດິຈະກ າ ຜູຮ້ບັຜດິຊອບ ວນັເວລາ 

ເຝິກປະສບົການ, ເຝິກຫດັວຊິາຊບີ ແລະ 
ຂຽນບດົວໄິຈ-ບດົລາຍງານຈບົຊັນ້ 

ຫອ້ງການສົ່ ງເສມີວຊິາການ 
ແລະ ຫອ້ງການສາຍ 

ມຖຸີນາ - 
ກ ລະກດົ  

ຕດິຕາມນກັສກຶສາໃນການປະກອບອາຊບີ
ພາຍຫ ງັການຮຽນຈບົ 

ຫອ້ງການສົ່ ງເສມີວຊິາການ/
ວດັຜນົ-ປະເມນີຜນົ 

ສງິຫາ 
2021 

4 
ການພດັທະນາ
ແຫ ່ ງການຮຽນຮູ ້

ສາ້ງຖານຂ ມູ້ນສ າລບັວາລະສານ, ບດົຄວາມ
ວຊິາການ ແລະ ບດົຄວາມວໄິຈ 

ຫອ້ງການວດັຜນົ-ປະເມນີ
ຜນົ + ພດັທະນາຄູ 

ກ ລະກດົ
2021 

ສາ້ງຖານສ ບຄົນ້ເອກະສານອອນໄລນ ໌(ສ າລບັ
ຫ ສະໝຸດ) 

ຫອ້ງການວດັຜນົ-ປະເມນີ
ຜນົ+ ສົ່ ງເສມີວຊິາການ 2021 

ເພີ່ ມງບົປະມານການຈດັຊ ປຶ້ມ້ຕ າລາ, ຄູ່ມ  , 
ເອກະສານປະກອບການສອນ ແລະ 
ຄອມພວິເຕ ີເຂົາ້ຫ ສະໝຸດ 

ຫອ້ງການບ ລຫິານ,ຫອ້ງການ 
ສົ່ ງເສມີວຊິາການ ແລະ 
ຫອ້ງການວດັຜນົ-ປະເມນີຜນົ 

2021-

2022 

ສາ້ງ ແລະ ພດັທະນາ ປຶມ້ຕ າລາ, ຄູ່ມ  , 
ເອກະສານປະກອບການສອນ 

ຫອ້ງການສົ່ ງເສມີວຊິາການ/ 
ຫອ້ງການສາຍ 

2021-

2022 

ເຝິກອບົຮມົວຊິາບນັນາຮກັສາດ, ຫອ້ງທດົ
ລອງ, ຫອ້ງປະຕບິດັການ, ຫອ້ງຝຶກສອນ ໃຫ ້
ຄູ ແລະ ນກັສກຶສາ 

ຫອ້ງການສົ່ ງເສມີວຊິາການ 
ແລະຫອ້ງການພດັທະນາຄູ  

2021-

2022 

ນເິທດການເຂົາ້ເຖງິແຫ ່ ງການຮຽນຮູຜ່້ານ
ລະບບົອອນໄລນ ໌ໃຫຄູ້ ແລະ ນກັສກຶສາ 

ຫອ້ງການສົ່ ງເສມີວຊິາການ
ແລະ ຫອ້ງການວດັຜນົ-ປະ
ເມນີຜນົ 

2021-

2022 

5 
ການເຊ ່ ອມທຍງ
ກບັສາກນົ 

ການຮ່ວມມ ທາງດາ້ນວຊິາການ    ຫອ້ງການວຊິາການ ແລະ ໜ່ວຍ 
ງານພວົພນັຕ່າງປະເທດ 

2021-

2022 

ການຮ່ວມມ ທາງດາ້ນການວໄິຈ  
ຫອ້ງການວຊິາການ,ຫອ້ງການ 
ພດັທະນາຄູແລະ ໜ່ວຍງານ
ພວົພນັຕ່າງປະເທດ 

2021-

2022 

ການຮ່ວມມ ທາງດາ້ນການແລກປ່ຽນ
ວດັທະນະທ າ, ສລິະປະ ແລະ ກລິາ    

ຫອ້ງການກດິຈະການນກັສກຶ
ສາ ແລະ ໜ່ວຍງານພວົພນັ
ຕ່າງປະເທດ 

2021-

2022 

ວທິະຍາໄລຄູສະຫວນັນະເຂດ, ວນັທ ີ............................ 

 


