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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 

    
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ                         
ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ                                ເລກທີ              / ຄນລ 
                          ວິທະຍາເຂດດອນນົກຂ ຸ້ມ, ວັນທີ  
 

ແຜນພັດທະນາຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ (ຄນລ) ໄລຍະ 5 ປີ (2021-2025)  
 

ອີງໃສ່ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ໄລຍະ 05 ປີ (2021-2025) ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເພ ື່ອພັດທະນາ
ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ໃຫຸ້ກາຍເປັນສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະ ຄົົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດລະດັບຊາດໃນຂົງເຂດກົດ
ໝາຍແລະລັດຖະສາດທີື່ມີຄ ນນະພາບ, ມີມາດຕະຖານພາກພ ົ້ນ ແລະ ສາກົນ. ຄນລ ຈຶື່ງໄດຸ້ກ ານົດວິໄສທັດ, ພາລະບົດບາດ 

ແລະ ແຜນພັດທະນາດັື່ງນີົ້: 
 
1. ວິໄສທັດ 

ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ  ຈະກາຍເປັນສະຖາບັນການສຶກສາ  ແລະ ການຄົົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ
ທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ລັດຖະສາດ ທີື່ມີຄ ນນະພາບມາດຕະຖານພາກພ ົ້ນ ແລະ ສາກົນ. 

 
2. ພາລະບົດບາດ 

1) ຍົກສູງການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນ ດໃຫຸ້ກາຍເປັນນັກວິຊາການທາງດ້ານກົດໝາຍ, ນັກບ ລິຫານການ
ປົກຄອງ, ນັກການທູດ ແລະ ການພົວພັນສາກົນ ໃນລະດັບປະລິນຍາຕີຂ ົ້ນໄປ. 

2) ດ າເນີນ ແລະ ສົື່ງເສີມການຄົົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດໃນຂົງເຂດກົດໝາຍ ແລະ ລັດຖະສາດ ໃຫຸ້ມີມາດຕະຖານ 
ເພ ື່ອຕອບສະຫນອງແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ–ສັງຄົມ ຂອງຊາດ ແລະ ນ າ
ເອົາຜົນສ າເລັດການຄົົ້ນຄ້ວາໄປຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໃຫຸ້ມີປະສີດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ. 

3) ບ ລິການທາງດ້ານວິຊາການທີື່ມີປະສິດທິພາບ ເພ ື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການໃຫຸ້ແກ່ສັງຄົມ. 
4) ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊ ົ້ອວັດທະນະທ າ, ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດຕາມ 3 
ລັກສະນະ ແລະ 5 ຫ ັກມູນຂອງການສຶກສາ, ຮັບເອົາວັດທະນະທ າອັນກ້າວໜ້າຂອງພາກພ ົ້ນ ແລະ ສາກົນທີື່
ສອດຄ່ອງເຂົົ້າໃນການພັດທະນາ ຄນລ. 

3. ຈຸດໝາຍລວມ 
1) ພັດທະນາ ຄູ–ອາຈານ, ພະນັກງານ ພາຍໃນ ຄນລ ໃຫຸ້ມີຄວາມຮູຸ້, ຄວາມສາມາດ, ມີທັກສະ ແລະ ມີຄວາມ
ຊ ານິຊ ານານສະເພາະດ້ານ. 

2) ສ້າງນັກສຶກສາໃຫຸ້ເປັນນັກວິຊາການທີື່ມີຄວາມຮູຸ້, ຄວາມສາມາດ, ທັກສະຢູ່ໃນລະດັບນ າໜ້າຂອງຊາດ, ກ້າວສູ່
ລະດັບພາກພ ົ້ນ ແລະ ສາກົນ. 

3) ພັດທະນາລະບົບກົນໄກການບ ລິຫານຄ ຸ້ມຄອງ ຄນລ ໃຫຸ້ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ, ວ່ອງໄວກະທັດຮັດ, 
ມີຄວາມທັນສະໄຫມ ແລະ ມີຄວາມໂປ່ງໃສ. 
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4) ພັດທະນາ ຄນລ ໃຫຸ້ມີພ ົ້ນຖານໂຄງລ່າງ, ເຄ  ື່ອງມ , ວັດຖ ອ ປະກອນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ທີື່ທັນສະໄຫມເພ ື່ອຮັບ
ໃຊຸ້ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ  ການບ ລິຫານຈັດການຮັບປະກັນໃຫຸ້ມີຄວາມສະດວກ, ສະອາດ, ສີຂຽວ, 
ສະຫງົບ ແລະ ສະຫວ່າງ. 
 

4. ແຜນພັດທະນາ ຂອງ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ 

ເພ ື່ອບັນລ ຈ ດໝາຍລວມ, ວິໄສທັດ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ໃນການພັດທະນາ
ຄ ນນະພາບການສຶກສານັົ້ນ ຄນລ ຈຶື່ງໄດຸ້ກ ານົດເປັນ 7 ແຜນງານດັື່ງນີົ້:  
ແຜນງານທີ 1: ພັດທະນາບ ກຄະລາກອນ ຄນລ 
ແຜນງານທີ 2: ພັດທະນາໃຫຸ້ເປັນສູນກາງການສຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ລັດຖະສາດທີື່ມີຄ ນນະພາບ 
ແຜນງານທີ 3: ພັດທະນາຄວາມເປັນສູນກາງດ້ານການຄົົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດທາງດ້ານກົດໝາຍ, ລັດຖະສາດ ແລະ ການ  
                ບ ລິການວິຊາການ 
ແຜນງານທີ 4: ພັດທະນາກົນໄກການຄ ຸ້ມຄອງການບ ລິຫານ, ການບ ລິການທີື່ດີ ແລະ ທັນສະໄໝ 
ແຜນງານທີ 5: ສ້າງ, ຂະຫຍາຍ ແລະ ພັດທະນາພ ົ້ນຖານໂຄງລ່າງ 
ແຜນງານທີ 6: ສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງທາງດ້ານການເງິນ 
ແຜນງານທີ 7: ສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງວຽກງານຮ່ວມມ ກັບພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 
  
ແຜນງານທີ 1: ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ຄນລ 

ການພັດທະນາບ ກຄະລາກອນ ຄນລ ໃຫຸ້ມີຄວາມເຊ ື່ອໝັົ້ນຕ ື່ການນ າພາ ແລະ ປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍ, ຍ ດທະ
ສາດຂອງພັກ ແລະ ລັດ. ນອກນັົ້ນ, ຍັງມີຄ ນທາດການເມ ອງທີື່ໜັກແໜຸ້ນ, ມຈີັນຍາບັນ, ຈັນຍາທ າອັນເປັນແບບ ຢ່າງທີື່ດີແກ່
ສັງຄົມ, ຍົກລະດັບຄວາມຮູຸ້, ຄວາມສາມາດທາງດ້ານວິຊາສະເພາະ ແລະ ການຄົົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ຂອງ ຄູ-ອາຈານ, 
ພະນັກງານທີື່ມີຄ ນນະພາບ, ເພ ື່ອບັນລ ແຜນງານດັື່ງກ່າວ ຄນລ ໄດຸ້ກ ານົດວຽກງານຈ ດສ ມດັື່ງນີົ້: 

1. ໂຄງການພັດທະນາບ ກຄະລາກອນຍົກລະດັບໄລຍະຍາວພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ; 
2. ໂຄງການຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັົ້ນ ພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ; 
3. ໂຄງການຊ ກຍູຸ້-ສົື່ງເສີມ ຄູ-ອາຈານ ໃຫຸ້ໄດຸ້ວິທະຍາຖານະຄູ. 

 
 ໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກ າ: 
ໂຄງການທີ 1: ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນຍົກລະດັບໄລຍະຍາວພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 
ກິດຈະກ າທີ 1: ປະເມີນຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານຂອງ ຄນລ 
ກິດຈະກ າທີ 2: ສ້າງລັດຖະກອນຄູ 

2.1.ສ້າງລັດຖະກອນຄູລະດັບ ປ ໂທ 7 ຄົນ; 
2.2.ສ້າງລັດຖະກອນຄູລະດັບ ປ ເອກ 5 ຄົນ; 

ກິດຈະກ າທີ 3: ສ້າງບ ກຄະລາກອນບ ລິຫານ 
         3.1. ສ້າງບ ກຄະລາກອນບ ລິຫານລະດັບ ປ ໂທ 2 ຄົນ; 
         3.2. ສ້າງບ ກຄະລາກອນບ ລິຫານລະດັບ ປ ຕີ  2 ຄົນ;     
ກິດຈະກ າທີ 4: ຍົກລະດັບດ້ານພາສາ ແລະ ຄວາມຮູຸ້ນ າໃຊຸ້ ICT ໃຫຸ້ແກ່ ຄູ-ອາຈານ 
ໂຄງການທີ 2: ຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັັ້ນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 
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ກິດຈະກ າທີ 1: ຝຶກອົບຮົມບ ກຄະລາກອນ 
1.1.ຝຶກອົບຮົມທິດສະດີການເມ ອງ - ການປົກຄອງໄລຍະສັົ້ນ; 
1.2.ຝຶກອົບຮົມຈັນຍາບັນ ແລະ ຄ ນສົມບັດ; 
1.3.ຝຶກອົບຮົມວິຊາຄູ ແລະ ວຽກງານວິຊາສະເພາະ ໃນແຕ່ລະສາຂາວິຊາ; 
1.4.ຝຶກອົບຮົມວຽກງານຈັດຕັົ້ງ-ຄ ຸ້ມຄອງພະນັກງານ, ວຽກງານບ ລິຫານ, ວຽກງານໄອຊີທີ, ວຽກງານຂ່າວສານ
ປະຊາສ າພັນ, ວຽກງານການຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ການຈ ລະຈອນເອກະສານ, ວຽກງານການຄົົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ 
ວຽກງານປຸ້ອງກັນ; 
1.5.ຝຶກອົບຮົມການຮຽນ-ການສອນ ຜ່ານລະບົບອອນລາຍ; 
1.6.ຝຶກອົບຮົມວຽກງານບ ລິຫານໃຫຸ້ແກ່ຜູຸ້ບ ລິຫານການສຶກສາ; 

ກິດຈະກ າທີ 2: ທັດສະນະສຶກສາ ແລະ ແລກປ່ຽນວິຊາການ 
2.1.ທັດສະນະສຶກສາ ແລະ ແລກປ່ຽນວິຊາການກັບບັນດາຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ພາຍໃນປະເທດ; 
2.2.ທັດສະນະສຶກສາ ແລະ ແລກປ່ຽນວິຊາການບັນດາຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢູ່ ຕ່າງປະເທດ; 

ໂຄງການທີ 3: ຊຸກຍ ູ້-ສົົ່ງເສີມ ຄ -ອາຈານ ໃຫູ້ໄດູ້ວທິະຍາຖານະຄ  
ກິດຈະກ າທີ 1:  ເຜີຍແຜ່ນິຕິກ າ ວ່າດ້ວຍ ວ ດທິ ຂອງ ຄູ-ອາຈານ ກ່ຽວກັບຕ າແຫນ່ງ ວິຊາການ ຫ   ວິທະຍາຖານະຄູ;  
ກິດຈະກ າທີ 2: ຊ ກຍູຸ້ສົື່ງເສີມຜົນງານວິໄຈ ສ້າງເງ ື່ອນໄຂ, ເກັບກ າຜົນງານທາງດ້ານວິຊາການໃນທ ກຂະແໜງການ ເພ ື່ອຈັດ
ລະດັບວິທະຍາຖານະໃຫຸ້ແກ່ຄູ-ອາຈານ; 

 
ແຜນງານທີ 2: ພັດທະນາໃຫູ້ເປັນສ ນກາງການສຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ  
                   ລັດຖະສາດທີົ່ມີຄຸນນະພາບ. 
 ການພັດທະນາຄ ນນະພາບການຮຽນ-ການສອນແມ່ນໜ້າທີື່ຕົ ົ້ນຕ ຂອງການຄ ຸ້ມຄອງບ ລິຫານຄະນະນິຕິສາດ ແລະ 
ລັດຖະສາດ ເພ ື່ອໃຫຸ້ກາຍເປັນຄະນະວິຊານ າໜ້າຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ສ້າງຜູຸ້ຮຽນໃຫຸ້ກາຍເປັນນັກວິຊາການທີື່ມີ
ຄວາມຮູຸ້, ຄວາມສາມາດ, ມີຄ ນສົມບັດ, ຈະລິຍະທ າແລະຄວາມສີວິໄລທາງດ້ານຈິດໃຈເພ ື່ອຕອບສະໜອງຕ ື່ການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດສາມາດເຊ ື່ອມໂຍງກັບພາກພ ົ້ນແລະສາກົນຕາມແນວທາງ ຂອງພັກ ແລະ ລັດວາງອອກ. ເພ ື່ອ
ບັນລ ແຜນງານດັື່ງກ່າວ ຄນລ ໄດຸ້ກ ານົດບັນດາໂຄງການດັື່ງນີົ້: 

1. ໂຄງການຄ ຸ້ມຄອງກົນໄກບ ລິຫານວິຊາການ; 
2. ໂຄງການພັດທະນາຫ ັກສູດ; 
3. ໂຄງການພັດທະນາສ ື່ການຮຽນ-ການສອນ;  
4. ໂຄງການປະກັນຄ ນນະພາບການສຶກສາ; 
 
 ໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກ າ: 

ໂຄງການທີ 1: ຄຸູ້ມຄອງກົນໄກບ ລິຫານວິຊາການ. 
ກິດຈະກ າທີ 1: ການພັດທະນາລະບົບຖານຂ ົ້ມູນກ່ຽວກັບການບ ລິຫານວິຊາການ  

1.1. ສ້າງແລະປັບປ ງລະບົບຖານຂ ົ້ມູນກ່ຽວກັບການບ ລິຫານວິຊາການໃຫຸ້ມີຄວາມທັນສະໄຫມ;  
1.2. ເຜີຍແຜ່ແລະຝຶກອົບຮົມການນ າໃຊຸ້ລະບົບຖານຂ ົ້ມູນກ່ຽວກັບການບ ລິຫານວິຊາການໃຫຸ້ທ ກພາກສ່ວນທີື່  
      ກ່ຽວຂ້ອງ;            
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ກິດຈະກ າທີ 2: ການພັດທະນານິຕິກ າກ່ຽວກັບວຽກງານການບ ລິຫານວິຊາການ  
          2.1.ສ້າງແລະປັບປ ງນິຕິກ າກ່ຽວກັບວຽກງານການບ ລິຫານວິຊາການໃຫຸ້ເປັນລະບົບຄົບຊ ດ; 
          2.2. ເຜີຍແຜ່ນິຕິກ າກ່ຽວກັບວຽກງານການບ ລິຫານວິຊາການໃຫຸ້ທ ກພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງທົື່ວເຖິງ; 
ກິດຈະກ າທີ 3:ຈັດກອງປະຊ ມກ່ຽວກັບການຄ ຸ້ມຄອງກົນໄກການບ ລິຫານວິຊາການ  
          3.1.  ກອງປະຊ ມປຶກສາຫາລ /ລະດົມຄວາມຄິດກ່ຽວກັບການຄ ຸ້ມຄອງກົນໄກການບ ລິຫານວິຊາການ; 
          3.2.  ກອງປະຊ ມຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການຄ ຸ້ມຄອງກົນໄກການບ ລິຫານວິຊາການ; 
ໂຄງການທີ 2: ການພັດທະນາຫ ັກສ ດ 
ກິດຈະກ າທີ 1:ການປະເມີນ ແລະ ປັບປ ງຫ ັກສູດໃຫຸ້ໄດຸ້ມາດຕະຖານໃກຸ້ຄຽງກັບພາກພ ົ້ນແລະສາກົນ  
          1.1.ປະເມີນແລະປັບປ ງຫ ັກສູດຕ ື່ເນ ື່ອງປະລິນຍາຕີນິຕິສາດສາຂາກົດໝາຍທ ລະກິດ, ສາຂາກົດໝາຍອາຍາ,    
               ຫ ັກສູດຕ ື່ເນ ື່ອງປະລິນຍາຕີກົດໝາຍສາຂານິຕິສາດແລະຫ ັກສູດຕ ື່ເນ ື່ອງປະລິນຍາຕີ ລັດຖະສາດສາຂາການ 
               ປົກຄອງ; 
          1.2. ປະເມີນ ແລະ ປັບປ ງຫ ັກສູດປະລິນຍາຕີນິຕິສາດສາຂາກົດໝາຍແພ່ງ, ສາຂາກົດໝາຍອາຍາ, ສາຂາກົດ 
                ໝາຍທ ລະກິດ, ປະລິນຍາຕີລັດຖະສາດສາຂາການປົກຄອງ, ປະລິນຍາຕີສິລະປະສາດສາຂາການພົວພັນ    
                ສາກົນ; 
          1.3. ປະເມີນ ແລະ ປັບປ ງຫ ັກສູດປະລິນຍາໂທນິຕິສາດ, ລັດຖະສາດ, ກົດໝາຍທ ລະກິດ ແລະ ກົດໝາຍສາກົນ; 
          1.4. ປະເມີນ ແລະ ປັບປ ງຫ ັກສູດທີື່ໄດຸ້ຮັບການມອບ-ໂອນມາຈາກສະຖາບັນການເມ ອງ-ການປົກຄອງຈ ານວນ 3  
                ຫ ັກສູດ: ຫ ັກສູດປະລິນຍາຕີການເມ ອງ ແລະ ການປົກຄອງສາຂາການປົກຄອງ, ຫ ັກສູດຕ ື່ເນ ື່ອງປະລິນຍາຕີ 
                ການເມ ອງ ແລະ ການປົກຄອງສາຂາການປົກຄອງ ແລະ ຫ ັກສູດອະນ ປະລິນຍາ; 
ກິດຈະກ າທີ 2: ການສ້າງຫ ັກສູດໃຫຸ້ໄດຸ້ມາດຕະຖານໃກຸ້ຄຽງກັບພາກພ ົ້ນ ແລະ ສາກົນ  
          2.1. ຫ ັກສູດຕ ື່ເນ ື່ອງປະລິນຍາຕີ; 

• ສ້າງຫ ັກສູດຕ ື່ເນ ື່ອງປະລິນຍາຕີສາຂາການບ ລິຫານລັດ; 
• ສ້າງຫ ັກສູດຕ ື່ເນ ື່ອງປະລິນຍາຕີສາຂາກົດໝາຍປົກຄອງ; 

          2.2.  ຫ ັກສູດປະລິນຍາຕີ; 
• ສ້າງຫ ັກສູດປະລິນຍາຕີລັດຖະສາດສາຂາກົດໝາຍປົກຄອງ;  
• ສ້າງຫ ັກສູດປະລິນຍາຕີລັດຖະສາດສາຂາການບ ລິຫານລັດ; 
• ສ້າງຫ ັກສູດປະລິນຍາຕີນິຕິສາດສາຂາກົດໝາຍສາກົນ; 
• ສ້າງຫ ັກສູດປະລິນຍາຕີນິຕິສາດ ສາຂາກົດໝາຍສິື່ງແວດລ້ອມ; 

           2.3.  ຫ ັກສູດປະລິນຍາໂທ;  
• ສ້າງຫ ັກສູດປະລິນຍາໂທການພົວພັນສາກົນເປັນພາສາອັງກິດ; 

           2.4. ຫ ັກສູດປະລິນຍາເອກ; 
• ສ້າງຫ ັກສູດປະລິນຍາເອກສາຂາການປົກຄອງ; 
• ສ້າງບົດວິພາກຫ ັກສູດປະລິນຍາເອກສາຂານິຕິສາດ; 

ກິດຈະກ າທີ 3: ສ້າງຫ ັກສູດໄລຍະສັົ້ນ/ຝຶກອົບຮົມ   
            3.1.  ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການບ ລິຫານຂະບວນການຍ ຕິທ າທາງອາຍາ;  
            3.2. ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບວຽກງານເລຂານ ການ;    
            3.3. ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບວຽກງານການປົກຄອງຂັົ້ນທ້ອງຖິື່ນ;    
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            3.4. ຝຶກອົບຮົມກົດໝາຍສ າລັບຜູຸ້ປະກອບການທ ລະກິດ;          
ກິດຈະກ າທີ 4: ພັດທະນາແຜນການສອນລາຍວິຊາ (Course Syllabus) ແລະ ບົດສອນ (Lesson Plan) 
            4.1. ສ້າງ ແລະ ປັບປ ງແຜນການສອນລາຍວິຊາ;  
            4.2. ສ້າງ ແລະ ປັບປ ງບົດສອນ;             
ກິດຈະກ າທີ 5: ແລກປ່ຽນ ແລະຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບວຽກງານພັດທະນາຫ ັກສູດ  
            5.1. ແລກປ່ຽນ ແລະຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບວຽກງານພັດທະນາຫ ັກສູດກັບມະຫາວິທະຍາໄລໂຮ່ຈມິິນ,  
                  ປະເທດຫວຽດນາມ;  
            5.2. ແລກປ່ຽນ ແລະຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບວຽກງານພັດທະນາຫ ັກສູດກັບມະຫາວິທະຍາໄລ ມະຫິດົນ,  
                  ປະເທດໄທ; 
            5.3. ແລກປ່ຽນ ແລະຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບວຽກງານພັດທະນາຫ ັກສູດກັບມະຫາວິທະຍາໄລຂອງປະເທດ    
                  ສິງກະໂປ; 
            5.4. ແລກປ່ຽນ ແລະຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບວຽກງານພັດທະນາຫ ັກສູດກັບມະຫາວິທະຍາໄລຂອງ  
                  ປະເທດຟີລິບປິນ;  
             5.5. ແລກປ່ຽນ ແລະຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບວຽກງານພັດທະນາຫ ັກສູດກັບມະຫາວິທະຍາໄລຂອງ    
                  ປະເທດລ ກຊ າບວກ;  
ກິດຈະກ າທີ 6: ດ າເນີນການຄົົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພັດທະນາຫ ັກສູດ  
            6.1. ດ າເນີນການປະເມີນ/ການສ າຫ ວດຄວາມຕ້ອງການຂອງພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບການພັດທະນາ 
                  ຫ ັກສູດ; 
            6.2. ດ າເນີນການຄົົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພັດທະນາຄ ນນະພາບການຮຽນ-ການສອນ; 
ໂຄງການທີ 3: ພັດທະນາສ ົ່ການຮຽນ-ການສອນ. 
ກິດຈະກ າທີ 1: ພັດທະນາປຶົ້ມຕ າລາຮຽນ  
            1.1. ສ້າງປຶົ້ມຕ າລາຮຽນໃຫຸ້ຄົບຖ້ວນຕາມທີື່ກ ານົດໄວຸ້ໃນຫ ັກສູດຂອງ ຄນລ;  
            1.2. ປັບປ ງປຶົ້ມຕ າລາຮຽນທີື່ມີແລຸ້ວໃຫຸ້ທັນສະໄໝ / ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງໃນປະຈ ບັນ; 
ກິດຈະກ າທີ 2:ພັດທະນາເອກະສານປະກອບການຮຽນ-ການສອນ  
            2.1. ສ້າງເອກະສານປະກອບການຮຽນ-ການສອນໃຫຸ້ມີຄວາມຫ າກຫ າຍ; 
            2.2. ປັບປ ງເອກະສານປະກອບການຮຽນ-ການສອນທີື່ມີແລຸ້ວໃຫຸ້ທັນສະໄໝ/ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງ    
                 ໃນປະຈ ບັນ;              
ກິດຈະກ າທີ 3: ພັດທະນາການຮຽນ-ການສອນທາງອີເລັກໂທຣນິກ(E-Learning)  
             3.1. ແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການຈັດຕັົ້ງການຮຽນ-ການສອນທາງອິເລັກໂທຣນິກ;  
             3.2. ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຈັດຕັົ້ງການຮຽນ-ການສອນທາງເລັກອີເລັກໂທຣນິກໃຫຸ້ຄ-ູອາຈານ;  
             3.3. ສົື່ງເສີມການຈັດຕັົ້ງການຮຽນ-ການສອນທາງອີເລັກໂທຣນິກ; 
             3.4. ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນການຈັດຕັົ້ງການຮຽນ-ການສອນທາງອີເລັກໂທຣນິກ; 
ໂຄງການທີ 4: ປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ. 
ກິດຈະກ າທີ 1: ສ້າງກົນໄກການປະກັນຄ ນນະພາບພາຍໃນ  
                1.1. ສ້າງຄູ່ມ ການປະກັນຄ ນນະພາບພາຍໃນລະດັບຫ ັກສູດ ຂອງ ຄນລ. 
                1.2. ສ້າງຄູ່ມ ການປະກັນຄ ນນະພາບພາຍໃນລະດັບສະຖາບັນ ຂອງ ຄນລ.            
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ກິດຈະກ າທີ 2: ເຜີຍແຜ ່ແລະຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບວຽກງານປະກັນຄ ນນະພາບ  
                 2.1. ເຜີຍແຜ່ວຽກງານປະກັນຄ ນນະພາບໃຫຸ້ທ ກພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງໄດຸ້ຮັບຊາບ;  
                 2.2. ຈັດຝຶກອົບຮົມການຂຽນບົດລາຍງານປະເມີນຕົນເອງໃຫຸ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບທີື່ຖ ກແຕ່ງຕັົ້ງ;  
                 2.3. ເຜີຍແຜ່ຜົນຂອງການປະເມີນຕົນເອງໃຫຸ້ທ ກພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງໄດຸ້ຮັບຊາບ;  
                 2.4.ເຜີຍແຜ່ຜົນຂອງການປະເມີນພາຍນອກໃຫຸ້ທ ກພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງໄດຸ້ຮັບຊາບ;             
ກິດຈະກ າທີ 3: ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດການປະເມີນຕົນເອງ  
                3.1.ຈັດຕັົ້ງການປະເມີນຕົນເອງລະດັບຫ ັກສູດ ຕາມມາດຕະຖານຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເຄ ອຂ່າຍ 
                   ອາຊຽນ (ປັບປ ງບົດລາຍງານປະເມີນຕົນເອງລະດັບຫ ັກສູດສ າລັບຫ ັກສູດປະລິນຍາຕີທັງ 5 ສາຂາທີື່ 
                   ກະກຽມໃຫຸ້ແກ່ການປະເມີນພາຍນອກ);  
                3.2.ຈັດຕັົ້ງການປະເມີນຕົນເອງລະດັບສະຖາບບັນຕາມມາດຕະຖານຄ ນນະພາບການສຶກສາຂອງ  
                     ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ; 
ກິດຈະກ າທີ 4: ກະກຽມການປະເມີນພາຍນອກ  
              4.1. ກະກຽມຂ ົ້ມູນຫ ັກຖານໃຫຸ້ຄົບຖ້ວນຕາມທີື່ຂຽນໄວຸ້ໃນບົດລາຍງານປະເມີນຕົນເອງລະດັບ ຫ ັກສູດ  
                   ແລະ ລະດັບສະຖາບັນ; 
              4.2. ປະກອບເຄ ື່ອງຮັບໃຊຸ້ຈ ານວນໜຶື່ງໃຫຸ້ແກ່ການກະກຽມການລົງປະເມີນພາຍນອກຂອງທີມງານ ປະ    
                  ເມີນພາຍນອກລະດັບສະຖາບັນ ແລະລະດັບຫ ັກສູດ ເຊັື່ນ: ແຟຸ້ມໃສ່ຫ ັກຖານ, ຕູຸ້ເກັບຫ ັກຖານ;            
ກິດຈະກ າທີ 5: ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຜົນການປະເມີນຕົນເອງ ແລະການປະເມີນພາຍນອກ  
              5.1. ດ າເນີນການປັບປ ງຈ ດບົກຜ່ອງຕາມຜົນການປະເມີນຕົນເອງລະດັບຫ ັກສູດ ແລະ ລະດັບສະຖາບັນ; 
              5.2. ດ າເນີນການປັບປ ງຈ ດບົກຜ່ອງຕາມຜົນການປະເມີນພາຍນອກລະດັບຫ ັກສູດແລະລະດັບສະຖາບັນ;            
ກິດຈະກ າທີ 6: ແລກປ່ຽນ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບວຽກງານປະກັນຄ ນນະພາບການສຶກສາ  
             6.1. ແລກປ່ຽນ ແລະຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບວຽກງານປະກັນຄ ນນະພາບການສຶກສາທັງລະດັບ  
                 ຫ ັກສູດ ແລະ ລະດັບສະຖາບັນ ກັບມະຫາວິທະຍາໄລໂຮ່ຈີື່ມິນ, ປະເທດຫວຽດນາມ; 
             6.2. ແລກປ່ຽນ ແລະຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບວຽກງານປະກັນຄ ນນະພາບການສຶກສາທັງລະດັບ   
                  ຫ ັກສູດ ແລະ ລະດັບສະຖາບັນ ກັບມະຫາວິທະຍາໄລມະຫິດົນ, ປະເທດໄທ;  
             6.3. ແລກປ່ຽນ ແລະຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບວຽກງານປະກັນຄ ນນະພາບການສຶກສາທັງລະດັບ    
                  ຫ ັກສູດ ແລະ ລະດັບສະຖາບັນກັບມະຫາວິທະຍາໄລຂອງປະເທດສິງກະໂປ; 
             6.4. ແລກປ່ຽນ ແລະຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບວຽກງານປະກັນຄ ນນະພາບການສຶກສາທັງລະດັບ    
                  ຫ ັກສູດ ແລະ ລະດັບສະຖາບັນ ກັບມະຫາວິທະຍາໄລຂອງປະເທດຟີລິບປິນ;    
             6.5. ແລກປ່ຽນ ແລະຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບວຽກງານພັດທະນາຫ ັກສູດກັບມະຫາວິທະຍາໄລຂອງ  
                  ປະເທດລ ກຊ າບວກ;        
ກິດຈະກ າທີ 7: ດ າເນີນການຄົົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພັດທະນາວຽກງານການປະກັນຄ ນນະພາບການ     
                ສຶກສາ 
             7.1.  ດ າເນີນການຄົົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານການປະກັນຄ ນນະພາບການສຶກສາລະ    
                   ດັບຫ ັກສູດ; 
             7.2. ດ າເນີນການຄົົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານການປະກັນຄ ນນະພາບການສຶກສາລະດັບ 
                  ສະຖາບັນ; 
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ແຜນງານທີ 3: ພັດທະນາຄວາມເປັນສ ນກາງດ້ານການຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດທາງ     
                    ດ້ານກົດໝາຍ, ລັດຖະສາດ ແລະ ການບ ລິການວິຊາການ. 

ເພ ົ່ອນ າໄປສ ູ່ການພັດທະນາຄະນະວິຊາໃຫູ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ນ າໜ້າຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ, ທຽບ
ທັນກັບພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກົນ; ຕ້ອງໄດູ້ເອົາໃຈໃສູ່ພັດທະນາວຽກງານການຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ເຕັກນິກ 
ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂອງບັນດາຄ -ອາຈານໃນແຕູ່ລະພາກ, ພະແນກຂອງຄະນະວິຊາໃຫູ້ເຂັັ້ມແຂງ ທັງສອດຄ່ອງ
ກັບສະພາບເງ ົ່ອນໄຂຕົວຈິງໃນການ ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ປະເທດ ແລະ  ຄວາມຕ້ອງການ
ພັດທະນາວິທະຍາສາດ,ເຕັກນິກແລະເຕັກໂນໂລຊີສະ ໄໝໃໝູ່ໃນອະນາຄົດໂດຍແນໃສູ່ການປັບປຸງປະສົບ
ການ, ຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາການຂອງຜ ູ້ສອນແລະຜ ູ້ຮຽນໃຫູ້ເປັນ ທີົ່ຍອມຮັບຂອງສັງຄົມໂດຍສະເພາະ
ທາງດ້ານປະສິດທິຜົນໃນການບ ລິການເປັນທີົ່ປຶກສາວິຊາການໂດຍເອົາໃຈໃສູ່ວຽກງານຈ ດສ ມຄ ດັົ່ງລຸູ່ມນີັ້: 
 

1. ໂຄງການສ້າງແຜນພັດທະນາການຄົົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບ ລິການວິຊາການ; 
2. ໂຄງການຄ ຸ້ມຄອງການຄົົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບ ລິການວິຊາການ; 
3. ໂຄງການສົື່ງເສີມການຄົົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບ ລິການວິຊາການ; 
4. ໂຄງການສ້າງເຄ ອຂ່າຍການຄົົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບ ລິການວິຊາການ; 
5. ໂຄງການສ້າງສູນຄົົ້ນຄວາ້ວິທະຍາສາດທາງດ້ານກົດໝາຍ; 
 
 ໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກ າ: 

ໂຄງການທີ 1:ສ້າງແຜນພັດທະນາການຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ການບ ລິການວິຊາການ. 
ກິດຈະກ າທີ 1: ສ້າງແຜນພັດທະນາການຄົົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ 

   1.1.ແຕ່ງຕັົ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບສ້າງແຜນພັດທະນາການຄົົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ; 
   1.2.ຈັດກອງປະຊ ມປຶກສາຫາລ /ລະດົມຄວາມຄິດກ່ຽວກັບການສ້າງແຜນພັດທະນາການຄົົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ; 
   1.3.ຈັດກອງປະຊ ມຜ່ານ ແລະ ຮັບຮອງແຜນພັດທະນາການຄົົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ; 

ກິດຈະກ າທີ 2: ສ້າງແຜນພັດທະນາການບ ລິການວິຊາການ 
   2.1.ແຕ່ງຕັົ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບສ້າງແຜນພັດທະນາການບ ລິການວິຊາການ; 
   2.2.ຈັດກອງປະຊ ມປຶກສາຫາລ /ລະດົມຄວາມຄິດກ່ຽວກັບການສ້າງແຜນພັດທະນາການບ ລິການວິຊາການ;    
   2.3.ຈັດກອງປະຊ ມຜ່ານ ແລະ ຮັບຮອງແຜນພັດທະນາການບ ລິການວິຊາການ; 

ໂຄງການທີ 2: ຄຸູ້ມຄອງການຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບ ລິການວິຊາການ. 
ກິດຈະກ າທີ 1: ການຄ ຸ້ມຄອງການຄົົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ 

   1.1.ສ້າງລະບົບຖານຂ ົ້ມູນກ່ຽວກັບການຄົົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ; 
   1.2.ສ້າງແລະປັບປ ງນິຕິກ າກ່ຽວກັບການຄົົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ; 
   1.3.ເຜີຍແຜ່ນິຕກິ າກ່ຽວກັບການຄົົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ; 

ກິດຈະກ າທີ 2: ການຄ ຸ້ມຄອງການບ ລິການວິຊາການ 
   2.1.ສ້າງລະບົບຖານຂ ົ້ມູນກ່ຽວກັບການການບ ລິການວິຊາການ; 
   2.2.ສ້າງແລະປັບປ ງນິຕິກ າກ່ຽວກັບການບ ລິການວິຊາການ; 



8 
 

   2.3.ເຜີຍແຜນ່ິຕິກ າກ່ຽວກັບການບ ລິການວິຊາການ; 
ໂຄງການທີ 3: ສົົ່ງເສີມການຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບ ລິການວິຊາການ. 
ກິດຈະກ າທີ 1: ການສົື່ງເສີມການຄົົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ 

  1.1.ຝຶກອົບຮົມທັກສະການຄົົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດໃຫຸ້ແກ່ຄູ-ອາຈານ; 
  1.2.ຊອກຫາແຫລ່ງທຶນສະໜັບສະໜູນການຄົົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ; 
  1.3.ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການສະໜອງຂ ົ້ມູນກ່ຽວກັບການຄົົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ; 

ກິດຈະກ າທີ 2: ການສົື່ງເສີມການບ ລິການວິຊາການ 
            2.1.ຊ ກຍູຸ້ຄ-ູອາຈານປະກອບສ່ວນໃນການບ ລິການວິຊາການ; 
            2.2. ສ້າງເງ ື່ອນໄຂໃຫຸ້ຄູ-ອາຈານປະກອບສ່ວນໃນການບ ລິການວິຊາການ; 
ໂຄງການທີ 4: ສ້າງເຄ ອຂ່າຍການຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບ ລິການວິຊາການ. 
ກິດຈະກ າທີ 1: ການສ້າງເຄ ອຂ່າຍການຄົົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ 

  1.1.ສ້າງເຄ ອຂ່າຍການຄົົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດກັບສະຖາບັນພາຍໃນປະເທດ; 
• ສ ບຕ ື່ສ້າງເຄ ອຂ່າຍການຄົົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດກັບສະຖາບັນຕ່າງໆໃນຂົງເຂດຍ ຕິທ າ; 
• ຂະຫຍາຍເຄ ອຂ່າຍການຮ່ວມມ ກັບສະຖາບັນຕ່າງໆພາຍໃນປະເທດ; 

  1.2.ສ້າງເຄ ອຂ່າຍການຄົົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດກັບສະຖາບັນຂອງຕ່າງປະເທດ; 
• ສ ບຕ ື່ຮ່ວມມ ກັບມະຫາວິທະຍາໄລທີື່ມີ MOU; 
• ຂະຫຍາຍເຄ ອຂ່າຍການຮ່ວມມ ກັບມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆໃນພາກພ ົ້ນແລະສາກົນ; 

ກິດຈະກ າທີ 2: ການສ້າງເຄ ອຂ່າຍການບ ລິການວິຊາການ 
            2.1.ສ ບຕ ື່ສ້າງເຄ ອຂ່າຍການບ ລິການວິຊາການກັບສະຖາບັນຕ່າງໆໃນຂົງເຂດທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກົດໝາຍ  
                 ແລະການປົກຄອງ; 
            2.2.ຂະຫຍາຍເຄ ອຂ່າຍການຮ່ວມມ ການບ ລິການວິຊາການກັບສະຖາບັນຕ່າງໆທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; 
ໂຄງການທີ 5: ສ້າງສ ນຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດທາງດ້ານກົດໝາຍ. 
ກິດຈະກ າທີ 1: ສ້າງບົດວິພາກການສ້າງສູນຄົົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດທາງດ້ານກົດໝາຍ 
             1.1.ແຕ່ງຕັົ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບສ້າງບົດວິພາກການສ້າງສູນຄົົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດທາງດ້ານກົດໝາຍ; 
             1.2.ສ້າງບົດວິພາກການສ້າງສູນຄົົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດທາງດ້ານກົດໝາຍ; 

   1.3.ຈັດກອງປະຊ ມຮັບຮອງບົດວິພາກການສ້າງສູນຄົົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດທາງດ້ານກົດໝາຍ; 
ກິດຈະກ າທີ 2: ສ້າງຕັົ້ງສູນຄົົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດທາງດ້ານກົດໝາຍ 
             2.1. ດ ໍໍາເນີນການຂ ອະນ ຍາດສ້າງຕັົ້ງສູນຄົົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດທາງດ້ານກົດໝາຍ; 
             2.2. ດ ໍໍາເນີນການເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງສູນຄົົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດທາງດ້ານກົດໝາຍຕາມພາລະບົດບາດ; 
 
 

ແຜນງານທີ 4: ພັດທະນາກົນໄກການຄຸູ້ມຄອງການບ ລິຫານ,   ການບ ລິການທີົ່ດີ ແລະ  
                    ທັນສະໄໝ. 

ເພ ື່ອພັດທະນາຜູຸ້ບ ລິຫານຄ ຸ້ມຄອງເພ ື່ອສະໜັບສະໜູນການຮຽນ-ການສອນ, ການຄົົ້ນຄວ້າ ແລະ ການ ບ ລິການວິຊາ
ການໃຫຸ້ມີປະສິດທິພາບແລະເຮັດໃຫຸ້ລະບົບບ ລິຫານຄ ຸ້ມຄອງມີຄວາມໂປ່ງໃສ, ວ່ອງໄວ, ກະທັດຮັດ, ແນ່ ນອນແລະ
ສອດຄ່ອງກັບຍ ກສະໄໝ, ຊຶື່ງປະກອບດ້ວຍບັນດາໂຄງການຈ ດສ ມດັື່ງນີົ້: 
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1.ໂຄງການພັດທະນາກົງຈັກການຈັດຕັົ້ງ; 
2.ໂຄງການພັດທະນານິຕິກ າກ່ຽວກັບການຄ ຸ້ມຄອງບ ລິຫານໃຫຸ້ເປັນລະບົບຄົບຊ ດ; 
3.ໂຄງການພັດທະນາລະບົບການຄ ຸ້ມຄອງ-ການບ ລິຫານ ແລະ ບ ລິການ; 

          4.ໂຄງການການແລກປ່ຽນຂ ົ້ມູນຂ່າວສານ; 
 

 ໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກ າ: 

ໂຄງການທີ 1: ພັດທະນາກົງຈັກການຈັດຕັັ້ງ. 
ກິດຈະກ າທີ 1: ປັບປ ງກົງຈັກການຈັດຕັົ້ງ 

    1.1. ພາລະບົດບາດຂອງຄະນະວິຊາ; 
    1.2. ກົງຈັກການຈັດຕັົ້ງຂັົ້ນພາກວິຊາ,ພະແນກ ແລະ ສູນ; 

ກິດຈະກ າທີ 2:  ສ້າງກົງຈັກການຈັດຕັົ້ງ 
             2.1. ສ້າງພະແນກຮ່ວມມ ກັບຕ່າງປະເທດ; 
             2.2. ສ້າງໜ່ວຍວິຊາຂອງແຕ່ລະພາກວິຊາ; 
             2.3. ສ້າງຄະນະຮັບຜິດຊອບສານຈ າລອງ; 
ໂຄງການທີ 2: ການພັດທະນານິຕິກ າກ່ຽວກັບການຄຸູ້ມຄອງບ ລິຫານໃຫູ້ເປັນລະບົບຄົບຊຸດ. 
ກິດຈະກ າທີ 1: ປັບປ ງລະບຽບການຄ ຸ້ມຄອງບ ລິຫານຄະນະວິຊາ  

   1.1. ລະບຽບການຄ ຸ້ມຄອງ  ແລະ ນ າໃຊຸ້ພາຫະນະ; 
   1.2. ລະບຽບການຄ ຸ້ມຄອງ  ແລະ ນ າໃຊຸ້ຊັບສິນ; 
   1.3. ລະບຽບການຄ ຸ້ມຄອງການເງິນ;  

ກິດຈະກ າທີ 2 : ສ້າງລະບຽບການຄ ຸ້ມຄອງບ ລິການຄະນະວິຊາ 
            2.1. ລະບຽບວ່າດ້ວຍການຄ ຸ້ມຄອງພະນັກງານ ຄນລ; 
            2.2. ລະບຽບວ່າດ້ວຍການຈັດຊ ົ້ ແລະ ຈັດຈ້າງ; 
            2.3. ລະບຽບກ່ຽວກັບການຄ ຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ; 
            2.4. ລະບຽບ ການບ ລິການວິຊາການ;               
            2.5. ລະບຽບການການຄູຸ້ມຄອງການຄົົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ;  
            2.6. ລະບຽບການການຄູຸ້ມຄອງການບ ລິການວິຊາການ ຂອງຄູ-ອາຈານ; 
            2.7. ລະບຽບການຄ ຸ້ມຄອງສູນກົດໝາຍເພ ື່ອປະຊາຊົນ; 
            2.8. ລະບຽບການຄ ຸ້ມຄອງການນ າໃຊຸ້ຫ ສະໝ ດ ແລະ ICT; 
ໂຄງການທີ 3:  ການພັດທະນາລະບົບການຄຸູ້ມຄອງ-ການບ ລິຫານ ແລະ ບ ລິການ. 
ກິດຈະກ າທີ 1: ສ້າງລະບົບຖານຂ ົ້ມູນຄ ຸ້ມຄອງພະນັກງານບ ລິຫານ ແລະ ຄູ - ອາຈານ 
            1.1. ລະບົບຖານຂ ົ້ມູນ ຄ ຸ້ມຄອງ ລັດຖະກອນບ ລິຫານ; 
            1.2. ລະບົບຖານຂ ົ້ມູນ ຄ ຸ້ມຄອງ ລັດຖະກອນຄູ; 
ກິດຈະກ າທີ 2: ສ້າງຖານຂ ົ້ມູນຄ ຸ້ມຄອງເອກະສານ 
            2.1. ລະບົບຖານຂ ົ້ມູນ ຄ ຸ້ມຄອງເອກະສານຂາອອກ ແລະ ຂາເຂົົ້າພາຍໃນ ຄນລ; 
            2.2. ລະບົບຖານຂ ົ້ມູນ ຄ ຸ້ມຄອງເອກະສານຂາເຂົົ້າ ແລະ ຂາອອກພາຍນອກ ຄນລ; 
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ກິດຈະກ າທີ 3: ສ້າງລະບົບການບ ລິການທີື່ໂປ່ງໃສ, ວ່ອງໄວ ແລະ ທັນສະໄໝ 
ໂຄງການທີ 4:  ການແລກປູ່ຽນຂ ັ້ມ ນຂ່າວສານ. 
ກິດຈະກ າທີ 1: ການສ້າງຖານຂ ົ້ມູນລວມສູນ 
ກິດຈະກ າທີ 2: ປັບປ ງເວັບໄຊໃຫຸ້ມີຂ ົ້ມູນຄົບຖ້ວນຊັດເຈນ 
ກິດຈະກ າທີ 3: ການສົື່ງ ແລະ ຮັບຂ ົ້ມູນທາງອອນລາຍຜ່ານສ ື່ຕ່າງໆ 
ກິດຈະກ າທີ 4: ສ້າງລະບົບການຮຽນ-ການສອນທາງອອນລາຍ 
             4.1. ສ້າງລະບົບການຮຽນ-ການສອນທາງອອນລາຍ;  
               4.2. ພັດທະນາລະບົບອິນເຕີເນັດທີື່ສາມາດນ າໃຊຸ້ໄດຸ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ; 
ກິດຈະກ າທີ 5: ການສ້າງລະບົບການລົງທະບຽນທີື່ທັນສະໄໝ 
             5.1.ພັດທະນາລະບົບການລົງທະບຽນທີື່ທັນສະໄໝໂດຍຜ່ານຖານຂ ົ້ມູນໃນການແກຸ້ເກ ດ; 
             5.2.ພັດທະນາລະບົບການລົງທະບຽນຈ່າຍຄ່າຮຽນໂດຍຜ່ານຖານຂ ົ້ມູນຂອງນັກສຶກສາ; 
ກິດຈະກ າທີ 6: ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາການແລກປ່ຽນຂ ົ້ມູນຂ່າວສານກັບບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລທີື່ມີ ແລະ ບ ື່ມີ MOA 
              6.1.ພັດທະນາການແລກປ່ຽນຂ ົ້ມູນຂ່າວສານມະຫາວິທະຍາໄລພາຍໃນ; 
              6.2.ພັດທະນາການແລກປ່ຽນຂ ົ້ມູນຂ່າວສານມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງປະເທດ; 
              6.3. ສ້າງການແລກປ່ຽນຂ ົ້ມູນຂ່າວສານມະຫາວິທະຍາໄລພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີື່ບ ື່ມີ MOAຮ່ວມກັນ; 
              6.4. ສ້າງການແລກປ່ຽນຂ ົ້ມູນຂ່າວສານພາກສ່ວນຕ່າງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;  
              6.5. ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາເຂ ື່ອຄ່າຍການຮ່ວມມ ກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອ ື່ນໆ. 
 
ແຜນງານທີ 5: ສ້າງ, ຂະຫຍາຍແລະພັດທະນາພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ.  

ນອກຈາກການພັດທະນາບ ກຄະລາກອນແລຸ້ວ, ປັດໄຈທາງດ້ານວັດຖ ຊັບສິນກ ື່ເປັນປັດໄຈຕົົ້ນຕ ເພ ື່ອໃຫຸ້ທ ກ  ຄ ົ ນ
ແລະການຈັດຕັົ້ງແຕ່ລະຂັົ້ນມີກ າລັງໃຈສູຸ້ຊົນຕ ື່ການປະຕິບັດໜ້າທີື່ວຽກງານຂອງຕົນໃຫຸ້ປະສົບຜົນສ າເລັດ. ໃນນີົ້ ເພ ື່ອໃຫຸ້ບັນລ 
ຍ ດທະສາດດັື່ງກ່າວ ຄນລ ຈຶື່ງໄດຸ້ກ ານົດບັນດາວຽກງານຈ ດສ ມດັື່ງລ ່ມນີົ້: 
 

1.ໂຄງການປັບປ ງ ແລະ ຂະຫຍາຍເນ ົ້ອທີື່ດິນ;  
2.ໂຄງການປັບປ ງອາຄານສະຖານທີື່ການຮຽນ-ການສອນ;  
3.ໂຄງການປັບປ ງຫ ພັກນັກສຶກສາ ແລະ ສ້າງຫ ພັກພະນັກງານ ຄນລ; 
4.ໂຄງການປັບປ ງແລະສ້າງເສັົ້ນທາງເຊ ື່ອມຕ ື່ພາຍໃນ ຄນລ; 
5.ໂຄງການພັດທະນາລະບົບໄຟຟຸ້າ ແລະ ນ ົ້າປະປາ; 
6.ໂຄງການພັດທະນາ ຄນລ ໃຫຸ້ສະອາດ, ສະຫວ່າງ ແລະ ສີຂຽວ; 
7.ໂຄງການພັດທະນາລະບົບ ICT ແລະ ສິື່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ; 

 
 ໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກ າ: 

ໂຄງການທີ 1:  ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍເນ ັ້ອທີົ່ດິນ.  
ກິດຈະກ າທີ 1: ສ ບຕ ື່ປັກຫ ັກໝາຍເຂດດິນ ແລະ ອອກໃບຕາດິນ 
             1.1. ປັກຫ ັກໝາຍເຂດດີນໃຫຸ້ສ າເລັດ; 
             1.2. ອອກໃບຕາດິນ;  
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ກິດຈະກ າທີ 2: ຂ ເນ ົ້ອທີື່ດິນເພ ື່ອຂະຫຍາຍຄະນະວິຊາ ແລະ ສ້າງຫ ພັກພະນັກງານ 
              2.1. ສ້າງບົດວິພາກເພ ື່ອຂະຫຍາຍຄະນະວິຊາ; 
              2.2. ຈັດກອງປະຊ ມລະດົມຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຮັບຮອງບົດວິພາກ; 
              2.3. ດ າເນີນຂັົ້ນຕອນຂ ອະນ ມັດເພ ື່ອຂະຫຍາຍຄະນະວິຊາ; 
ໂຄງການທີ 2:  ປັບປຸງອາຄານສະຖານທີົ່ການຮຽນ-ການສອນ.  
ກິດຈະກ າທີ 1: ປັບປ ງອາຄານສະຖານທີື່ການຮຽນ-ການສອນ 
              1.1.ປັບປ ງຫ້ອງຮຽນໃຫຸ້ໄດຸ້ມາດຕະຖານ QA; 
              1.2. ສ້າງຫ້ອງສານຈ າລອງ; 
              1.3. ສ້າງຫ້ອງການໃຫຸ້ຄ າປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍປະຊາຊົນ; 
              1.4. ສ້າງ ແລະ ປັບປ ງ ຫ້ອງບັນລະຍາຍ; 
              1.5. ສ້າງຫ້ອງປະຖົມພະຍາບານໃນ ຄນລ; 
              1.6. ຕິດຕັົ້ງລິບຕຶກອະເນກປະສົງ; 
ກິດຈະກ າທີ 2: ປັບປ ງອາຄານສະຖານທີື່ ໃນການອ ານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ 
              2.1. ສ້າງກ າແພງອ້ອມ ຄນລ; 
              2.2. ສ້າງສະໝາມກິລາໃນຮົື່ມ; 
              2.3. ສ້າງສະໂມສອນໃນຮົື່ມ;  
              2.4. ຖົມໜອງນ ົ້າພາຍໃນຄະນະເພ ື່ອຂະຫຍາຍພ ົ້ນທີື່ປ ກສ້າງ; 
              2.5. ສ້າງ ແລະ ປັບປ ງຮ້ານອາຫານ; 
              2.6. ສ້າງ ແລະ ປັບປ ງສະຖານທີື່ຈອດລົດ;  
              2.7. ສ້າງ ແລະ ປັບປ ງຫ້ອງນ ົ້າ;  
              2.8 ຕິດຕັົ້ງບັົ້ງດັບເພີງໃສ່ອາຄານຫ້ອງການ ແລະ ຫ້ອງຮຽນ; 
ໂຄງການທີ 3: ປັບປຸງຫ ພັກນັກສຶກສາ ແລະ ສ້າງຫ ພັກພະນັກງານ ຄນລ. 
ກິດຈະກ າທີ 1: ປັບປ ງຫ ພັກຕຶກຍິງ ແລະ ຕຶກຊາຍ 
              1.1. ປັບປ ງຫ ພັກຕຶກຍິງ - ຊາຍ; 
              1.2. ສ້າງ ແລະ ປັບປ ງລະບົບນ ົ້າເປ ົ້ອນໃນເຂດຫ ພັກ; 
ໂຄງການທີ 4: ປັບປຸງແລະສ້າງເສັັ້ນທາງເຊ ົ່ອມຕ ົ່ພາຍໃນ ຄນລ. 
ກິດຈະກ າທີ 1: ສ້າງເສັົ້ນທາງເຊ ື່ອມຕ ື່ພາຍໃນຄະນະ 
              1.1. ສ້າງເສັົ້ນທາງເຊ ື່ອມຕ ື່ຫ ັງຕຶກ B; 
              1.2. ສ້າງເສັົ້ນທາງເຊ ື່ອມຕ ື່ຫ ັງຕຶກ A ແລະ ຂ້າງ ຕຶກ L; 
ກິດຈະກ າທີ 2: ສ້າງທາງຍ່າງເຊ ື່ອມຕ ື່ລະຫວ່າງຕຶກ 
              2.1. ສ້າງທາງຍ່າງເຊ ື່ອມຕ ື່ ຕຶກ L ຫາ ຕຶກ C;   
             2.2.ສ້າງທາງຍ່າງເຊ ື່ອມຕ ື່ ຕຶກ C ຫາ ຕຶກ D; 

   2.3.ສ້າງທາງຍ່າງເຊ ື່ອມຕ ື່ ຕຶກ B ຫາ ຕຶກ C;  
ໂຄງການທີ 5: ພັດທະນາລະບົບໄຟຟູ້າ  ແລະ ນ ັ້າປະປາ. 
ກິດຈະກ າທີ 1: ປັບປ ງລະບົບໄຟຟຸ້າ  
             1.1. ປະເມີນ ແລະ ສ າຫລວດລະບົບໄຟຟຸ້າ; 
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             1.2. ປັບປ ງລະບົບໄຟຟຸ້າຫ ພັກນັກສຶກສາ; 
             1.3. ປັບປ ງລະບົບໄຟຟຸ້າຄະນະວິຊາ; 
ກິດຈະກ າທີ 2: ປັບປ ງລະບົບນ ົ້າປະປາຂອງຄະນະວິຊາ  
             2.1. ປັບປ ງລະບົບນ ົ້າປະປາຫ ພັກນັກສຶກສາ; 
             2.2. ປັບປ ງລະບົບນ ົ້າປະປາໃນຄະນະວິຊາ;  
ໂຄງການທີ 6: ພັດທະນາ ຄນລ ໃຫູ້ສະອາດ, ສະຫວ່າງ ແລະ ສີຂຽວ. 
ກິດຈະກ າທີ 1: ປັບປ ງ ຄນລ ໃຫຸ້ມີຄວາມສະອາດ 
             1.1. ປັບປ ງລະບົບການຮັກສາຄວາມສະອາດ;  
             1.2. ປັບປ ງລະບົບນ ົ້າເປ ົ້ອນ; 
             1.3. ປັບປ ງລະບົບຫ້ອງນ ົ້າພາຍໃນຄະນະ; 
             1.4. ປັບປ ງລະບົບຄັດແຍກປະເພດຂີົ້ເຫຍ ົ້ອ  ແລະ ສິື່ງເສດເຫ  ອ; 
ກິດຈະກ າທີ 2: ພັດທະນາ ຄນລ ໃຫຸ້ສະຫວ່າງ ແລະ ສີຂຽວ 
             2.1. ປົວແປງ, ຕົບແຕ່ງ ອາຄານ; 
             2.2. ສ້າງ ແລະ ຈັດສັນລະບົບສວນດອກໄມຸ້, ປູກຫຍ້າ ແລະ ປູກຕົົ້ນໄມຸ້ໃຫຸ້ເປັນສີຂຽວ; 
ໂຄງການທີ 7: ພັດທະນາລະບົບ ICT ແລະ ສິົ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ. 
ກິດຈະກ າທີ 1: ພັດທະນາລະບົບ ICT 
             1.1. ຄັງລະບົບຖານຂ ົ້ມູນນັກສຶກສາ; 
             1.2. ພັດທະນາ ແລະ ນ າໃຊຸ້ລະບົບ E-BOOK;  
             1.3. ພັດທະນາລະບົບ E-LIBRARY; 
             1.4. ສົື່ງເສີມລະບົບການຮຽນທາງອອນລາຍ; 
             1.5. ລະບົບບ າລ ງຮັກສາວຽກງານ ICT;  
ກິດຈະກ າທີ 2: ອອກແບບ, ປັບປ ງ ແລະ ສ້າງເຄ ອຂ່າຍລະຫວ່າງວທິະຍາເຂດ ແລະ ພາຍໃນວິທະຍາເຂດ 
ກິດຈະກ າທີ 3: ອອກເແບບ, ປັບປ ງ ແລະ ສ້າງເຄ ອຂ່າຍການຄົົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ 
ກິດຈະກ າທີ 4: ອອກແບບ, ປັບປ ງ ແລະ ສ້າງສູນຂ ົ້ມູນ (DATA CENTER) ແລະ ຫ້ອງປະຕິບັດການເຄ ອຂ່າຍ 
ກິດຈະກ າທີ 5: ອອກແບບ ແລະ ສ້າງຫ້ອງຮຽນ/ຫ້ອງຝຶກອົບຮົມໄອທ ີ
ກິດຈະກ າທີ 6: ອອກແບບ ແລະ ສ້າງສິ ື່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານໄອທີ (WIFI, HOTSPOT, CYBER 
SERCURITY, KEY-CARD SYSTEM....) 
ກິດຈະກ າທີ 7: ການພັດທະນາລະບົບຄ ຸ້ມຄອງ ,ກວດກາ ແລະ ສິື່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ  
              7.1. ບັດພະນັກງານຄູອາຈານ ລັດຖະກອນ ແບບອີເລັກໂທຣນິກ; 
              7.2. ລະບົບການຕິດຕາມ ເຂົົ້າອອກຂອງພະນັກງານ ຄູ-ອາຈານແບບອີເລັກໂທຣນິກ; 
              7.3. ຕິດຕັົ້ງລະບົບ ກ້ອງວົງຈອນປິດ ແລະ ປະຕູນິລະໄພ; 
 
ແຜນງານທີ 6: ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງທາງດ້ານການເງິນ. 
 ການສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງທາງດ້ານການເງິນເປັນສິື່ງທີື່ຕ້ອງໄດຸ້ເອົາໃຈໃສ່ ເພ ື່ອໃຫຸ້ມີການປັບປ ງ, ພັດທະນາ ແລະ 
ຕອບສະໜອງກັບວຽກງານການສຶກສາ ຂອງ ຄນລ. ເພ ື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດແຜນງານດັື່ງກ່າວນີົ້ ຄນລ ໄດຸ້ກ ານົດ
ໂຄງການຈ ດສ ມດັື່ງຕ ື່ໄປນີົ້: 
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1.ໂຄງການສ້າງແຫ ື່ງລາຍຮັບ ຈາກວິຊາການ; 
2.ໂຄງການສ້າງແຫ ື່ງລາຍຮັບ ຈາກການບ ລິການຊັບສິນ; 
3.ໂຄງການສ້າງແຫ ື່ງລາຍຮັບ ຈາກການປະກອບສ່ວນທາງສັງຄົມ ແລະ ອົງການຈັດຕັົ້ງສາກົນ;  
4.ໂຄງການສ້າງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍຜ່ານປະຕູດຽວ; 

 
 ໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກ າ: 

ໂຄງການທີ 1: ສ້າງແຫ ົ່ງລາຍຮັບ ຈາກວິຊາການ. 
ກິດຈະກ າທີ 1: ສ້າງລາຍຮັບຈາກການລົງທະບຽນຕ່າງໆຂອງນັກສຶກສາ 
ກິດຈະກ າທີ 2: ລາຍຮັບຈາກຄ່າທ ານຽມ ແລະ ການບ ລິການວິຊາການ 
ກິດຈະກ າທີ 3: ລາຍຮັບຈາກການລົງທະບຽນຝຶກອົບຮົມຈາກຫ ັກສູດໄລຍະສັົ້ນ 
ໂຄງການທີ 2: ສ້າງແຫ ົ່ງລາຍຮັບ ຈາກການບ ລິການຊັບສິນ. 
ກິດຈະກ າທີ 1: ລາຍຮັບຈາກຄ່າເຊົື່າຮ້ານອາຫານ 
ກິດຈະກ າທີ 2: ລາຍຮັບຈາກຄ່າເຊົື່າຮ້ານອັດເອກະສານ 
ກິດຈະກ າທີ 3: ລາຍຮັບຈາກຄ່າຫ ພັກ 
ກິດຈະກ າທີ 4: ລາຍຮັບຈາກຄອກຝາກລົດ 
ກິດຈະກ າທີ 5: ລາຍຮັບຈາກຮ້ານກາເຟ 
ກິດຈະກ າທີ 6: ຊັບສິນທາງປັນຍາ (ປ ົ້ມຕ າລາ, ບົດຄົົ້ນຄວ້າ) 
ໂຄງການທີ 3: ສ້າງແຫ ົ່ງລາຍຮັບ ຈາກການປະກອບສ່ວນທາງສັງຄົມ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ.  
ກິດຈະກ າທີ 1: ສ້າງແຜນຂ ການຊ່ວຍເຫ  ອຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ ໃນສັງຄົມ ແລະ ອົງການຈັດຕັົ້ງສາກົນ 

    1.1. ການຊ່ວຍເຫ  ອຈາກບັນດາສິດເກົື່າ;  
    1.2.ການຊ່ວຍເຫ  ອຈາກບ ກຄົນ, ນິຕິບ ກຄົນ, ຜູຸ້ປົກຄອງ ແລະ ບັນດາບ ລິສັດ; 
    1.3.ການຊ່ວຍເຫ  ອຈາກອົງການຈັດຕັົ້ງສາກົນ; 

ໂຄງການທີ 4: ສ້າງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍຜ່ານປະຕ ດຽວ. 
ກິດຈະກ າທີ 1: ປະເມີນຄ ນກ່ຽວກັບວຽກງານລາຍຮັບລາຍຈ່າຍ 
ກິດຈະກ າທີ 2: ສ້າງລະບົບການຈ່າຍເງິນແບບທັນສະໄຫມ 
ຫິດຈະກ າທີ 3: ປັບປ ງປະສິດທິພາບໃນການຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ການນ າໃຊຸ້ງົບປະມານ 
 
ແຜນງານທີ 7: ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງວຽກງານຮ່ວມມ ກັບພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 

ການພົວພັນຮ່ວມມ ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກສະຖາບັນ, ລວມທັງອົງການຈັດຕັົ້ງຕ່າງໆໃນທ ກລະດັບເປັນ ສິື່ງ
ສ າຄັນໃຫຸ້ແກ່ການສ້າງເຄ ອຂ່າຍປະສານງານຊຶື່ງກັນ ແລະ ກັນ,ໃຫຸ້ຄວາມສະດວກໃນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ການຮ່ວມມ  
ແລະ ສ້າງຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ, ສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫຸ້ແກ່ກັນລະຫວ່າງ ຄະນະວິຊາກ ື່ຄ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ກັບ
ພາກພ ົ້ນ ແລະ ສາກົນຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກແລະລັດບົນພ ົ້ນຖານຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ບ ື່ແຊກແຊງ
ກິດຈະການພາຍໃນຂອງກັນ ແລະ ກັນ. ດັື່ງນັົ້ນ, ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ຈຶື່ງໄດຸ້ເພີື່ມທະວີການນ າພາຈັດຕັົ້ງປະສົມ
ປະສານກັບວຽກງານການຮ່ວມມ ພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດເປັນແຜນຍ ດທະສາດໜຶື່ງທີື່ສ າຄັນເຊິື່ງໄດຸ້ກ ານົດວຽກງານຈ ດສ ມ
ດັື່ງນີົ້:    
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1. ໂຄງການຮ່ວມມ ກັບຂະແໜງການຕ່າງໆພາຍໃນປະເທດ; 
2. ໂຄງການຮ່ວມມ ກັບຕ່າງປະເທດ; 

 
 ໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກ າ: 

ໂຄງການທີ 1: ການຮ່ວມມ ກັບຂະແໜງການຕ່າງໆພາຍໃນປະເທດ. 
ກິດຈະກ າທີ 1: ປະເມີນຜົນການວຽກງານການຮ່ວມມ ພາຍໃນປະເທດ 
ກິດຈະກ າທີ 2: ສ້າງນິຕິກ າກ່ຽວກັບການຮ່ວມມ ພາຍໃນປະເທດ 
ກິດຈະກ າທີ 3: ສ້າງລະບຽບກ່ຽວກັບການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດການຮ່ວມມ ກັບຂະແໜງການຕ່າງໆພາຍໃນປະເທດ 
ກິດຈະກ າທີ 4: ກ ານົດ (ຄ ນໃໝ່) ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບວຽກງານການຮ່ວມມ ພາຍໃນປະເທດ 
ກິດຈະກ າທີ 5: ປັບປ ງກົນໄກການຮ່ວມມ ກັບຂະແໜງການຕ່າງໆພາຍໃນປະເທດ 
ກິດຈະກ າທີ 6: ຂະຫຍາຍການຮ່ວມມ  ດ້ານວິຊາການ ກັບ ຄະນະນິຕິສາດ ມຈ  
ກິດຈະກ າທີ 7: ສ ບຕ ື່ຮ່ວມມ  ດ້ານວິຊາການ ກັບ ສະຖາບັນຍ ຕິທ າແຫ່ງຊາດ  
ໂຄງການທີ 2: ການຮ່ວມມ ກັບກັບຕ່າງປະເທດ. 
ກິດຈະກ າທີ 1: ປະເມີນຜົນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຮ່ວມມ ກັບຕ່າງປະເທດ 
ກິດຈະກ າທີ 2: ສ້າງນິຕິກ າກ່ຽວກັບການຮ່ວມມ ກັບຕ່າງປະເທດ 
ກິດຈະກ າທີ 3: ສ້າງລະບຽບກ່ຽວກັບການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດການຮ່ວມມ ກັບຕ່າງປະເທດ 
ກິດຈະກ າທີ 4: ກ ານົດຄ ນໃໝ່ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບວຽກງານການຮ່ວມມ ກັບຕ່າງປະເທດ 
ກິດຈະກ າທີ 5: ປັບປ ງກົນໄກ, ວິທີ ແລະ ຮູບແບບການຮ່ວມມ ກັບຕ່າງປະເທດ 
ກິດຈະກ າທີ 6: ຕິດຕາມກວດກາສັນຍາ, ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົົ້າໃຈ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆກັບຕ່າງປະເທດ 
ກິດຈະກ າທີ 7: ຮ່ວມມ ກັບປະເທດລາຊະອານາຈັກໄທ 

    7.1.ສ ບຕ ື່ເຮັດສັນຍາການຮ່ວມມ  ກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລທ າມະສາດ; 
    7.2.ສ ບຕ ື່ເຮັດສັນຍາການຮ່ວມມ  ກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລຂອນແກ່ນ; 
    7.3.ສ ບຕ ື່ເຮັດສັນຍາການຮ່ວມມ  ກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລມະຫາສາລະຄາມ; 
    7.4.ຄົົ້ນຄວ້າ ແລະ ຂະຫຍາຍການຮ່ວມມ  ກັບ ຄະນະນິຕິສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລຊຽງໃໝ່; 

ກິດຈະກ າທີ 8: ຮ່ວມມ ກັບປະເທດຝຣັື່ງ 
    8.1.ຈັດກອງປະຊ ມສ າມະນາທາງດ້ານກົດໝາຍກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລລີອົງ III; 
    8.2.ສ ບຕ ື່ເຮັດສັນຍາການຮ່ວມມ ກັບມະຫາວິທະຍາໄລລີອົງ III; 

             8.3.ສ ບຕ ື່ຮ່ວມມ ກັບສະຖານທູດຝຣັື່ງປະຈ າລາວ; 
ກິດຈະກ າທີ 9: ຮ່ວມມ ກັບປະເທດລ ກຊ າບວກ 

   9.1.ສ ບຕ ື່ຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫ  ອຈາກໂຄງການ Lao/031 (ໄລຍະທີ 3); 
   9.2.ສ ບຕ ື່ການຮ່ວມມ  ກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລລ ກຊ າບວກ ປະເທດ ລ ກຊ າບວກ; 

ກິດຈະກ າທີ 10: ຮ່ວມມ ກັບປະເທດຍີື່ປ ່ນ 
   10.1.ສ ບຕ ື່ການຮ່ວມມ ກັບອົງການໄຈກາ ປະເທດຍີື່ປ ່ນ; 
   10.2.ສ ບຕ ື່ການຮ່ວມມ ກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລເຄໂອະ; 
   10.3.ສ ບຕ ື່ການຮ່ວມມ ກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລນາໂກຢາ; 
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ກິດຈະກ າທີ 11: ຮ່ວມມ ກັບປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມ 
11.1.ສ ບຕ ື່ເຮັດສັນຍາການຮ່ວມມ  ກັບ ຄະນະນິຕິສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ; 
11.2.ສ ບຕ ື່ເຮັດສັນຍາການຮ່ວມມ  ກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລກົດໝາຍ ຮ່າໂນຸ້ຍ; 

ກິດຈະກ າທີ 12: ສ ບຕ ື່ເຊີນຊ່ຽວຊານຈາກປະເທດສິງກະໂປ ມາຝຶກອົບຮົມວຽກງານ QA 
ກິດຈະກ າທີ 13: ຄົົ້ນຄວ້າ ແລະ ຊອກຫາການຮ່ວມມ ກັບມະຫາວິທະຍາໄລໃດໜຶື່ງ ຂອງ ສປ ຈີນ 

 
 ນະໂຍບາຍ, ກົນໄກ ແລະ ມາດຕະການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 

 

1. ນະໂຍບາຍ: 
 ເພ ື່ອຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດວິໄສທັດ, ຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາຂອງ ຄນລ ໃຫຸ້ມີປະ
ສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ ແລະ ບັນລ ຕາມເປົົ້າໝາຍ ຕ້ອງມຄີາດໝາຍສູຸ້ຊົນດັື່ງນີົ້: 

1) ກ ານົດນະໂຍບາຍບ ກທະລ ທາງດ້ານການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນ ດໄປສູ່ຮູບແບບການພັດທະນາຢ່າງ
ມີຈ ດສ ມໃນແຕ່ລະສາຂາວິຊາໃຫຸ້ໄດຸ້ຕາມຄາດໝາຍພ້ອມທັງສູຸ້ຊົນໃຫຸ້ບັນລ ເປົົ້າໝາຍການເຊ ື່ອມໂຍງກັບ
ພາກພ ົ້ນ ແລະ ສາກົນ. 

2) ການດ າເນີນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍວຽກງານປະກັນຄ ນະພາບຂອງ ຄນລ ໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບ
ມາດຕະຖານຫ ັກສູດການສຶກສາແຫ່ງຊາດທັງຮັບປະກັນດ້ານການປະກັນຄ ນນະພາບການສຶກສາຂອງເຄ ອ
ຂ່າຍມະຫາວິທະຍາໄລອາຊຽນ, ພາກພ ົ້ນ ແລະ ສາກົນ. 

3) ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍເປີດກວ້າງການຮ່ວມມ ແລະເຊ ື່ອມໂຍງກັບພາກພ ົ້ນແລະສາກົນຢ່າງຕັົ້ງໜ້າ, 
ຍ ນຍົງເພ ື່ອນ າເອົາຄວາມຮູຸ້ວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີ, ການແລກປ່ຽນຄວາມຮູຸ້ທາງດ້ານວິຊາການ, 
ການຄົົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ອ ື່ນໆ. 
 

2. ກົນໄກ: 
1) ມອບໃຫຸ້ທ ກອົງການຈັດຕັົ້ງພາຍໃນ ຄນລ ນ າເອົາແຜນພັດທະນາໄປຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ນ າໄປຈັດຕັົ້ງ    
     ປະຕິບັດຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ໃຫຸ້ສອດຄ່ອງຕາມລະບົບ ລະຫວ່າງ ແຜນງານ, ແຜນເງິນ   
     ແລະ ແຜນຄົນ. 
2) ຄະນະນ າ ຄນລ ເປັນຜູຸ້ນ າພາຊີົ້ນ າການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໃຫຸ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງໂດຍສ ມໃສຈ່ັດຕັົ້ງບ າລ ງ, ຍົກ   
     ລະດັບພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານ, ການຄົົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ,  ການຕິດຕາມກວດກາປະເມີນຜົນໃນການຈັດ   
      ຕັົ້ງປະຕິບັດໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ໃນວຽກງານຕ່າງໆໃຫຸ້ຖ ກຕ້ອງ  
      ແລະ ມີຜົນສ າເລັດເປັນຢ່າງດີ. 
 
3. ມາດຕະການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ: 

ການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາໄລຍະ 5 ປີ (2021-2025) ໃຫຸ້ມີຜົນສ າເລັດນັົ້ນແມ່ນໜ້າທີື່ຂອງໜົດ
ທ ກຄົນ, ສ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການຮັບຮູຸ້ເຊ ື່ອມຊຶມໂດຍການຫັນເປັນແຜນວຽກ, ແຜນຄົນ ແລະ 
ແຜນເງິນດັື່ງຕ ື່ໄປນີົ້: 

ກ. ມາດຕະການດ້ານການຈັດຕັັ້ງ: 
  ຄະນະນ າ ຄນລ ຈັດຕັົ້ງການເຊ ື່ອມຊຶມເນ ົ້ອໃນວິໄສທັດ, ຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນພັດທະນານີົ້ໃຫຸ້
ບັນດາພາກວິຊາ, ພະແນກ ແລະ ສູນ ໄປຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍໃຫຸ້ເປັນແຜນງານ, ເປັນໂຄງການ 
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ແລະ ເປັນກິດຈະກ າ, ສ້າງເປັນບົດສຶກສາຄົົ້ນຄວ້າພ້ອມທັງກ ານົດວຽກງານບູລິມະສິດເພ ື່ອດຶງດູດທຶນ ແລະ 
ຍາດແຍ່ງເອົາການຊ່ວຍເຫ  ອເພ ື່ອການພັດທະນາ. 

    ມອບໃຫຸ້ທ ກອົງການຈັດຕັົ້ງພາຍໃນ ຄນລ ຈັດຕັົ້ງຜັນຂະຫຍາຍວໄິສທັດ, ຍ ດທະສາດ, ແຜນພັດທະນາ 
               ການສຶກສາ ໄລຍະ 5 ປີ ແລະ ຫັນປ່ຽນມາເປັນແຜນປະຈ າແຕ່ລະປີໃຫຸ້ລະອຽດ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ  
                   ປະສິດທິຜົນສູງ. 

ຂ. ມາດຕະການດ້ານການເງິນ ແລະ ແຫ ົ່ງທຶນພັດທະນາ: 
     ຂ ດຄົົ້ນແຫ ື່ງທຶນທີື່ເປັນທ່າແຮງ ຂອງ ຄນລ ແລະ ລະດົມທຶນ ເຂົົ້າໃນການພັດທະນາເຊັື່ນ: ການລົງທຶນ 

               ຈາກງົບປະມານພາຍໃນ, ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍວິຊາການ, ການຊ່ວຍເຫ  ອລ້າ ແລະ ກູຸ້ຢ ມ, ການລົງທຶນຈາກເອກະ 
                ຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 

ຄ. ມາດຕະການດ້ານການຕິດຕາມຄຸູ້ມຄອງແລະການປະຕິບັດ: 
ສ້າງກົນໄກ ແລະ ແຜນການເພ ື່ອຕິດຕາມກວດກາ, ຕີລາຄາສະພາບການຈັດຕັົ້ງຜັນຂະຫຍາຍແຜນ

ພັດທະນາການສຶກສາແລະແຜນການປີໃຫຸ້ເປັນປົກກະຕິຫາກມີບັນຫາໃໝ່ເກີດຂຶົ້ນໃນໄລຍະການ ຈັດຕັົ້ງປະຕິ
ບັດຕ້ອງປັບປ ງໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການໃໝ່ຕາມທິດຊີົ້ນ າຂອງຂັົ້ນເທິງ. 

 
ຄະນະບ ດີ 
 

 
                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ໝາຍເຫດ:  

 ແຜນພັດທະນາຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ (ຄນລ) ໄລຍະ 5 ປີ (2021-2025)  
ລວມທັງໝົດມີ 7 ແຜນງານ; 29 ໂຄງການ; 101 ກິດຈະກ າ ແລະ 183 ກິດຈະກ າຍ່ອຍ. 


