
 
 
 
 
 

ໂຄງການໂອເພນັ - ຄ າແນະນ າການຄ ຸ້ມຄອງຫຸ້ອງການ
ພວົພນັຕາ່ງປະເທດ ສ າລບັ ສະຖາບນັການສກຶສາຊັ້ນສງູ 
ຢູ ່ສປປ ລາວ 
 
 

ປບັປ ງຄັ້ງສ ດທຸ້າຍ 
 
 
 
 
ເດອືນ ກ ມພາ ປ ີ2021 February, 2021 
ປະສານສມົທົບ ແລະ ດດັແກຸ້ ໂດຍ ກະຊວງສກຶສາທິການ ແລະ ກິລາ  

 

  



 IRO Management Guide for Lao PDR HEIs 
 

 
 
 
 
 

 > 2 

CONTENT 
 

 

1. ບົດນ າ .......................................................................................................................................... 4 

2. ກອບນິຕກິ າຂອງການຫັນເປັນສາກົນຂອງການສກຶສາຊັ້ນສງູ ................................................... 10 

ເເຫງ່ ສປປ ລາວ. .............................................................................................................................. 10 

3. ສະຖານະປະຈ ບນັຂອງຫຸ້ອງການພວົພນັສາກນົ (IROS) ໃນ ສປປ ລາວ ................................ 32 

3.1. ມະຫາວທິະຍາໄລແຫງ່ຊາດລາວ (NUOL) ................................................................................... 32 

3.2. ມະຫາວທິະຍາໄລ ສ ພານ ວງົ (ມລສ) (SU 2020) ......................................................................... 38 

4. ສະຖານະປະຈ ບນັຂອງຫຸ້ອງການພວົພນັສາກນົ (IROS) ໃນ ສປປ ລາວ ................................ 45 

3.3. ມະຫາວທິະຍາໄລແຫງ່ຊາດລາວ (NUOL) ................................................................................... 46 

3.4. ມະຫາວທິະຍາໄລ ສ ພານ ວງົ (ມລສ) (SU 2020) ......................................................................... 50 

3.5. ມະຫາວທິະຍາໄລຈ າປາສກັ (ມຈ) (CU, 2020)............................................................................ 59 

3.6. ມະຫາວທິະຍາໄລສະຫວນັນະເຂດ (ມຂ) (SKU, 2020) .............................................................. 65 

3.7. ມະຫາວທິະຍາໄລວທິະຍາສາດສ ຂະພາບ (UHS) (UHS 2020) ................................................ 68 

4. ສິ່ງທຸ້າທາຍທົ່ວໄປ ຂອງ ລະບົບການສກຶສາຊັ້ນສງູ ຢູ ່ສປປ ລາວ ............................................. 72 

5. ບັນດາອ ປະສກັສ າລບັການຫັນການສກຶສາຊັ້ນສງູສູ່ສາກົນຂອງ ສປປ ລາວ ............................. 80 

6. PRIORITIES FOR IROs ACTION .................................................................................. 85 

7. RESOURCES: ..................................................................................................................... 96 

 



 IRO Management Guide for Lao PDR HEIs 
 

 
 
 
 
 

 > 3 

  



 IRO Management Guide for Lao PDR HEIs 
 

 
 
 
 
 

 > 4 

 

1. ບດົນ າ 

 
 ໂຄງຮາ່ງຂອງໂຄງການເປດີກຸ້ວາງ ( PEN project): 

 
 “ການເປີດກຸ້ວາງລະບບົການສືກສາຂັ້ນສງູຂອງລາວສູບ່ັນດາຍ ດທະສາດສາກນົ” . 

ການເປີດກຸ້ວາງໃດຸ້ຮັບການ 

ຈັດເເບ່ງພາຍໃນກອບຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ສອງ: ວ່າດຸ້ວຍການຮ່ວມມືສ າຫັບໂຄງ 

ສຸ້າງເເນວຄິດສຸ້າງສັນສ າຫັບການສຸ້າງຄວາມເຂັ້ມເເຂງຂອງການສືກສາຊັ້ນສູງ ແລະ ການ 

ປະກອບທືນຮອນຈາກສະຫະພາບເອລົບ  (University of Alicante 2019). 

 

ໂຄງການເປີດກຸ້ວາງເເມ່ນໃດຸ້ປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກ າຕາມບ ລິມະສິດເພື່ອການປັບປ ງການ 

ບ ລຫານ ແລະ ການດ າເນີນງານຂອງການສືກສາຊັ້ນສູງ, ຊື່ງສ ່ໃສ່ພີເສດຫົວຂ ທີເປັນບັນຫາ. 

ສາກົນ. ໂດຍສະເພາະຍ່າງຍິງ, ໂຄງການເປີດກຸ້ວາງເເມ່ນເຮັດໃຫຸ້ໂຄງສຸ້າງທີ່ເຮັດໃຫຸ້ມີຜົນກະ 

ທົບທີ່ເປັນລະບົບຕໍ່ການສືກສາຊັ້ນສູງຊື່ງມີມີສ່ວນຮ່ວມຂອງກະຊວງສືກສາທິການ ແລະ ກິລາ 

(MOES) ເເຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕໍ່ທ ກກິດຈະກ າຂອງໂຄງການ. 

 

ໂຄງການເປີດກຸ້ວາງ(OPEN) ມີຈ ດປະສົງລວມເເນໃສ່ການເສີມຂະຫຍາຍການປະຕິບັດງານ 

ໃນລະບົບການສືກສາຊັ້ນສູງພາຍໃນສປປ ລາວ ຜ່ານບັນດາສະຖາບັນ, ກິດຈະກ າການສຸ້າງ 

ຄວາມເຂັ້ມເເຂງ, ໃນມູມຂອງການປັບປ ງຄ ນນະພາບການສິດສອນ ແລະ ການຄົ້ນຄຸ້ວາ 
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ເພື່ອທີຈະສາມາດໃຫຸ້ເກີດໝາກຜົນທີເຮັດໃຫຸ້ເກີດຜົນກະທົບ, ໂຄງການເປີດກຸ້ວາງຈະມີທິດ 

ເຮັດໃຫຸ້ສາມາດບັນລ ຈ ດບັນດາປະສົງດັ່ງນິິີ້:  

 

• ພິຈະລະນາໂຄງສຸ້າງທີ່ເປັນເເບບສາກົນ ແລະ  

ສຸ້າງຄວາມສາມາດທາງຊັບພນຍາກອນມະນ ດຂອງບັນດາສະຖາບັນການສືກສາຊັ້ນສູງທີ່ເປັນ

ຜູຸ້ຮ່ວມວຽກຜ່ານຫັກສູດການອົບຮົມພາຍໃນເເຕລະສະຖາບັນ. 

 

• ສ ມກ າລັງເພື່ອປະຕິຮູບການສືກສາ ເເລະ ກິລາ ພຸ້ອມທັງເສີມຂະຫຍາຍເຄື່ອຄ່າຍສາກົນຜ່ານ 

ການຈັດຕັ້ງຍ ດທະສາດຂອງຂົງເຂດລະບົບການສືກສາຊັ້ນສູງຂອງສປປ ລາວ. 

 

 

 ເປດີກຸ້ວາງການປືກສາຫລ:ື 

 

ໂຄງການເປີດກຸ້ວາງການປກືສາຫລື ໃດຸ້ມກີານເຊື່ອມຍງົກັນຫຸ້າສະຖາບັນສືກສາຊັ້ນສງູ 

ຂອງສປປ ລາວຄື: 

 

o ມະຫາວິທະຍາໄລເເຫ່ງຊາດ (NUOL)  

o ມະຫາວິທະຍາໄລຈ າປາສັກ (CU)  

o ມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນາເຂດ (SKU)  

o ມະຫາວິທະຍາໄລສ ພານ ວົງ (SU) 

o ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສ ນະພາບ (UHS) 



 IRO Management Guide for Lao PDR HEIs 
 

 
 
 
 
 

 > 6 

 

ພຸ້ອມທັງໃດຸ້ມີການຮ່ວມກັບອົງການຈັດຕັ້ງລັດທີ່ມີບົດບາດ 

ໃນການວ່າງນະໂຍບາຍໃນວຽກງານການສືກ:  

 

o ກະຊວງສືກສາທິການ ເເລະ ກິລາ (MoES)  

 

 ພຸ້ອມກັບສອງສະຖາບັນການສືກສາຊັ້ນສູງຂອງເອລົບເຊັ່ນ:  

 

o University of Alicante (UA) ເຮັດໜຸ້າທີ່ເປັນຜູຸ້ປະສານງານໂຄງການ. 

o University of Bologna (UNIBO) 

 

 ເປົ້າໝາຍຂອງເອກະສານສະບັບນິີ້:   

 

“Task.2.2.ສ າຫັບເປັນປື້ມຄູ່ມຂືອງຫຸ້ອງການພວົພັນສາກນົຂອງບນັດາສະຖາບນັການສກືສາຊັ້ນສງູ” 

ມີຈ ດປະສົງໃນການສຸ້າງນະໂຍບາຍເພື່ອເປັນທິດໃນ 

ການດ າເນີນງານຂອງບັນດາຫຸ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ(IROs), 

ລົງເລີກເຖີງຮູບເເບບເງື່ອນໄຂຂອງລະບົບການສືກສາຊັ້ນສູງເເຫ່ງສປປປ ລາວ.  

 

ເອກະສານນິີ້ມີລັກສະນະເລີກ 

ເຊີ່ງຕາມກອບຂອງ Work Package 2 – ການວາງເເຜນ ເເລະ ອອກນະໂຍບາຍຂອງໂຄງການເປີດ 

ກຸ້ວາງ ( OPEN), ທີ່ສ ມໃສໃ່ນການລງົເລີກຫວົຂໍ້ຈ າເປນັ 
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ການການປຽນເເປງນະໂຍບາຍຂອງສະຖາບັນເເຕ່ລະລະດັບເພື່ອຕອບສະໜອງກິດຈະກ າສາກົນໃນລ

ະດັບການສືກສາຊັ້ນສູງ. ປື້ທຄູມືນິີ້ຈະສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ຈ າເປັນຕໍ່ການສະເໜີກິດຈະ 

ກ າຂອງໂຄງການເປີດກຸ້ວາງ: 

 

• ວເິຄາະສະຖານະສະເພາະ, ການປະຕບິັດ, ເເລະ ຄວາມສາມາດຂອງບັນດາຫຸ້ອງການພວົ 

ພັນສາກົນຂອງເເຕ່ລະສະຖາບນັທີ່ເປນັຜູຸ້ຮວ່ມມັນຈະຊ່ວຍສຸ້າງພື້ື້້ນຖານໃນການຮັບຮູຸ້ລັກ

ສະນະລົມຂອງຂໍ້ທຸ້າທາຍຂອງສະຖາບັນການສືກສາຊັ້ນສູງຕຸ້ອງໃດຸ້ປະເຊີນໜຸ້າເເຕ່ລະວັນ

. 

ບັນດາການເຊື່ອມຍົງດັ່ງກ່າວຈະເປັນຂົວຕໍ່ໃນການລົງເລີກໃນບັນດາກິດຈະກ າຂອງບັນດ

າຫຸ້ອງການພົວພັນສາກົນ ເເລະ ເອກະສານສະບັບນິີ້ຈະໃດຸ້ເຮັດການສ າຫວດຂອງ 

“Task.1.1. ການວິເຄາະບັນດາສີ່ງກີດຂຸ້ວາງສ າຫັບການຮັບຮອງຄະເເນນໜ່ວຍກິດ, 

ການໂອນຍຸ້າຍຂອງນັກສືກສາສາກົນ ແລະ ບັນດາພະນັກງານວິຊາການ ແລະ ກິດຈະກ າ 

ການຄົ້ນຄຸ້ວາສາກົນ”. 

 

• ກ ານົດທດິທາງນະໂຍບາຍເພື່ອນ າສະເໜຕີໍ່ການພດັທະນາກອບການພັດທະນາ 

ໃນຂົງເຂດການສຸ້າງຄວາມເປັນສາກົນຂອງບັນດາສະຖາບັນສືກສາຊັ້ນສູງຂອງລາວ.ດັ່ງນັ້

ນ, ເອກະສານສະບັບນີ່ຈະເປັນຕໍ່ວ່າງພື້ນຖານສ າຫັບການປະຕິບັດພາຍ 

                ໃນໂຄງການ, ກາຍເປັນໝ ດໝາຍໃສການສະເເດງອອກຂອງ 

“T.2.3ການສຸ້າງເເຜນຍ ດທະສາດ 

ຂອງການຫັນເປັນສາກົນ”ສ າຫັບເເຕ່ລະສະຖາບັນສືກສາຊັ້ນສູງ  

ແລະ ປະກອບສ່ວນໃນການສຸ້າງ 
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 ພາກສງັລວມ 

 

“ຄູມ່ືສ າຫັບຫຸ້ອງການພວົພນັສາກນົ (IROs) ເພື່ອເເນະນ າບນັດາສະຖາບນັການສຶກສາຊັ້ນສງູ” ໃດຸ້ລິ 

ເລີມສຸ້າງຂື້ນເພື່ອສະໜອງຮູບເເບບທີຖືກຕຸ້ອງຕາມກອບນິຕິກ າພາຍໃຕຸ້ກິດຈະກ າທີມີລັກສະນະສາກົນ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມລະບົບການສືກສາຊັ້ນສູງຂອງສປປລາວ..ພາກນິີ້ຈະໃດຸ້ນ າສະເໜີບັດດາຂອດມີ 

ການຮັບຮອງຕາມ ເເຜນການພັດທະນາການສກືສາ ເເລະ ກລິາ ( 2021-2025) ເພື່ອຈະສາມາດ 

ກວດກາຄືນຜົນກະທົບຂອງນະໂຍບາຍໃນທົວລະບົບໂດຍຖືເອົາການສຸ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈບັນດາຂອບ

ນະໂຍບາຍທີ່ສາກົນໃດຸ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ເອກະສານທີ່ເເນ່ໃສການເຫັນພາບລວມຂອງສະພາບຂອງ 

ຫຸ້ອງການພົວພັນສາກົນຂອງເເຕ່ລະສະຖາບັນຮ່ວມມື, ວິເຄາະໂຄງສຸ້າງ, ຄວາມສາມາດ, ການຈັດວາງ 

ພະນັກງານ ແລະ ໜຸ້າທີຮັບຜິດຊອບ ໃນບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ. 

 

ຫັງຈາກນັ້ນ, ຄູ່ມືຈະຊອກຫາບັນດາຂໍ້ທຸ້າຍທາຍທົວໄປຂອງລະບົບຜ່ານມູມມອງຂອງສາກົນ ແລະ 

ລັກສະນະຂອງຄວາມສາມາດຕໍ່ການຕອບສະໜອງຂອງສາກົນ. ມີການສືບຕໍ່ຈາກການສູມໃສຂໍ້ຈ າກັດ 

ທີ່ຫຸ້ອງການພົບພັນສາກົນໃດຸ້ປະເຊີນເເຕ່ລະມື້ຂອງບັນດາກິດຈະກ າ, ອະທີບາຍຕໍ່ຄວາມໝາຍ ແລະ 

ຊັບພະຍາກອນທີສະໜອງອັນຈ າກັດ. ຄູ່ມືນິີ້ລວມເອົາບົດສະເໜີດຸ້ານນະໂຍບາຍທີຈະເປັນຕໍ່ສະເເດງ 

ບົດບາດຂອງຫຸ້ອງການພົວພັນ, ຮາກເຫງົ້າ ຂອງ ການຮັບຮູຸ້ຂອງລັກສະນະທິເປາະບ່າງທີ່ມີການສອດ 

ປະສານກັນ. ນອກນັ້ນ, ຄູ່ມືຍັງສະໜອງເເນວທາງຂອງນະໂຍບາຍໃນການກ ານົດໂຄງສຸ້າງກິດຈະກ າ 

ຂອງ ຫຸ້ອງການພົວພັນຕາມບ ລິມະສິດດັ່ັ່໋ງນິີ້: 

 

• ສຸ້າງຄວາມເຂັ້ມເຂງຂອງສະຖາບັນ,ໂຄງສຸ້າງເເລະຊັບພະຍາກອນທະນ ດຂອງຫຸ້ອງ 

ການພົວພັນ. 



 IRO Management Guide for Lao PDR HEIs 
 

 
 
 
 
 

 > 9 

• ເສີມຂະຫຍາຍການຄາດຂະເນມິຕິຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງຂະເເໜງຍ່ອຍຂອງເເຜນກາ

ນສືກສາຊັ້ນສູງ– 2021 – 2025. 

• ເພິີ້ມການມີສ່ວນຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນ. 

 

ດັ່ງນັ້ນ, ຄູ່ມືສະບັບນິີ້ຈະສະໜອງທາງອອກສ າຫັບຂໍ້ທຸ້າທາຍຕໍ່ການໃຫຸ້ບ ລິການຂອງຫຸ້ອງການພົວພັນ, 

ປະສານກັບບັນດາກິດຈະກ າຂອງນະໂຍບາຍຍ ດທະສາດເເຫ່ງຊາດ ແລະ ການສຸ້າງຄວາມເຂັ້ມເເຂງ 

ຂອງສະຖາບັນ. 

 

 ເອກະສານສະບັບນິີ້ໃດຸ້ສະເໜກີານປະກອບສວ່ນຂອງສະຖາບນັດັ່ງນິີ້: 

• ມະຫາວິທະຍາໄລເເຫ່ງຊາດ (NUOL)  

• ມະຫາວິທະຍາໄລຈ າປາສັກ (CU)  

• ມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນາເຂດ (SKU)  

• ມະຫາວິທະຍາໄລສ ພານ ວົງ (SU) 

• ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສ ຂະພາບ(UHS) 

 

ພາກສ ດທຸ້າຍຂອງເອກະສານນິີ້ໃດຸ້ຮບັການປັບປ ງ ແລະ ປະສາດງານໂດຍສະຖາບນັດັ່ງນິີ້:  

• ກະຊວງສືກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເເຫ່ງ ສປປ ລາວ (MoES) 

• University of Alicante (UA) 
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2. ກອບນຕິກິ າຂອງການຫນັເປນັສາກນົຂອງການສກຶສາຊັ້ນສງູ 

ເເຫງ່ ສປປ ລາວ. 
 

ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທີ່ບໍ່ມີທາງອອກສູ່ທະເລ ເຊີ່ງມີຊາຍເເດນຕິດຈອດກັບມຽນມຸ້າ, ກ າປູເຈຍ, ຈີນ, 

ໄທ ເເລະ ຫວຽດນາມ. ຕັ້ງຢູ່ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕຸ້ ມີປະຊາກອນປະມານ 6.5 ລຸ້ານຄົນ ເຊິ່ງ 

ມີປະຊາກອ່ນສ່ວນໃຫຍ່ຍັງດ າລົງຊີວິດໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫີກ (68%). ເເຕ່ເຖີງເເນວໃດກໍ່ຕາມ, 

ການຫັນເຂົ້າມາຢູ່ໂຕເມືອງມີອັດຕາເພິີ້ມຂື້ນສະເລ່ຍ 4.9% ຕໍ່ປີ. ໃນຖານະເປັນປະເທດດຸ້ອຍພັດທະນາ 

ທີ່ສ ດ (LDC), ສປປ ລາວ ໃດຸ້ມີຄວາມກຸ້າວໜຸ້າໃນການພົ້ນອອກຈາກຄວາມທ ກຍາກໃນໄລຍະສອງ 

ທົດສະວດັຜ່ານມາອັດຕາສະເລ່ຍຫຼຸດລົງ 46% ໃນປີ 1992 ເປັນ 23% ໃນປີ 2015. ສປປ ລາວ ໄດຸ້ 

ບັນລ ເປົ້າໝາຍພັດທະນາສະຫັດສະວັດ ໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທ ກຍາກ; ເເຕ່ສີ່ງທຸ້າທຸ້າຍໃນປະຈ ບັນ 

ເເມ່ນ ການຮັບປະກັນການພັດທະນາຈະໃຫຸ້ຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ທ ກຄົນພາຍໃນປະເທດ. (UNDP 2020) 

 

ໂດຍສະເພາະຂະເເໜງການສືກສາ,ທີກຽ່ວພັນ ເເລະ ຍັງເປັນຂໍ້ຄົງຄຸ້າງຈະຕຸ້ອງໃດຸ້ຮັບການເເກຸ້ໄຂໃນ 

ລະດັບປະຖົມ ເເລະ ມັນທະຍົມສືກສາ. ເເຕ່ເຖິງເເນວໃດກໍ່ຕາມ, ຍຸ້ອນການນ າສະເໜີໂລການພິວັດ 

ແລະ ຄວາມຮູຸ້ເເນວເສດຖະກິດ ສປປ ລາວ ເຂົ້າໃນເລີກເຊີ່ງໃນການສຸ້າງຄວາມເຂັ້ມເເຂງຂອງການສຶກ

ສາພື້ນຖານ ເເລະ ການສືກສາຊັ້ນສູງ ເຊີ່ງມັນມີຄວາມຈ າເປັນທີ່ລັດຕຸ້ອງມີການຮັບປະກັນການສຸ້າງຕັ້ງ 

ລະບົບການສຶກສາທີ່ດ ່ນດຽງທັງລະບົບສາມັນ ແລະ ຊັ້ນສູງ ເພື່ອໃຫຸ້ສາມັນບັນລ ເປົ້າໝາຍຫຼຸດຜ່ອນ 

ຄວາມຍາກຈົນ (MoES 2020). 
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ໃນໄລຍະ 2 ສັດຕະວັດຜ່ານມາ, ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດຸ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຫັນການສຶກ

ສາທີ່ສ າຄັນຫາຍຂະແໜງການ. ບັນດາການຫັນປ່ຽນດັ່ງກ່າວ ປະກອບດຸ້ວຍການພັດທະນາການສຶກສາ 

ແລະ ອາຈານ, ການແນະນ າອ ານາດໃນການຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ໜຸ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບທີ່ສະໜັບສະໜູນ, ໂຄງ

ສຸ້າງການຕັດສິນໃຈພາຍໃນ, ການສຸ້າງແຜນການສ າລັບພະນັກງານ-ລັດຖະກອນໃນການວາງແຜນ, 

ການບ ລິການ ແລະ ການຄ ຸ້ມທາງດຸ້ານການສຶກສາ, ຫັກສູດ ແລະ ປື້ມແບບຮຽນ, ແລະ ແຜນການທີ່ຮວບ

ຮ່ວມ ສະຖາບັນການສຶກສາຫັງມັດຖະຍົມ (MoPI 2016). ຍຸ້ອນວ່າ ສປປ ລາວ ເປັນສະມາຊິກອາຊຽນ 

ແລະ ເພື່ອໃຫຸ້ສາມາດພັດທະນາທຽບທັນກັບບັນດາປະເທດອຸ້ອມຂຸ້າງໃນດຸ້ານສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ

ນັ້ນ, ການສຶກສາຖືວ່າເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສ າຄັນທີ່ສ ດໃນກົງຈັກຂັບເຄື່ອນຂອງປະເທດ ເພື່ອໃຫຸ້ບັນລ 

ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແຫ່ງຊາດ. 

 

ຂອບວຽກທາງກົດໝາຍຂອງລະບົບການສຶກສາຊັ້ນສູງ ຫື HE ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດຸ້ຖືກກ ານົດຂຶ້ນໂດຍ
ກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງ (ກຊສ). ອົງການດັ່ງກ່າວນິີ້ ເປັນກົມວິຊາການທີ່ຢູ່ພາຍໃຕຸ້ການຊິີ້ນ າຂອງກະ 
ຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ເຊິ່ງມີໜຸ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບພື້ນຖານໃນການຄ ຸ້ມຄອງມະຫາພາກການສຶກ
ສາຊັ້ນສູງທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ໃນຖານະເປັນອົງການບ ລິຫານ ແລະ ກ ານົດແນວທາງນະໂຍ 
ບາຍໃນຂະແໜງການດັ່ງກ່າວ. 
 

ກຊສ ມີບົດບາດສ າຄັນໃນການເປັນເລຂາທິການໃຫຸ້ລັດຖະມົນຕີໃນການຊິີ້ນ າ, ການຄວບຄ ມ ແລະ ສົ່ງ 

ເສີມການສຶກສາຊັ້ນສູງ ເພື່ອກໍ່ສຸ້າງນັກວິຊາການ, ຜູຸ້ຊ່ຽວຊານ, ນັກຄົ້ນຄວຸ້າ ແລະ ນັກວິທະຍາສາດ, 

ເພື່ອແນໃສ່ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮຸ້ອງຕຸ້ອງການໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະ 

ເທດ. ພາຍໃນລະບົບການສຶກສາຢູ່ ສປປ ລາວ, ການສຶກສາຊັ້ນສູງແມ່ນສືບຕໍ່ຈາກການສຶກສາຊັ້ນ

ມັດຖະຍົມຕອນປາຍ ຫື ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ສຸ້າງວ ດທິການສຶກສາໃນລະດັບປະລິນຍາຕີ, ປະລິນຍາຕີ

, ປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກ. ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນຂະນະທີ່ຂອບວຽກການກ ານົດຄ ນວ ດທິແຫ່ງ
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ຊາດ ຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການພິຈາລະນາ ເພື່ອໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບລະບົບການກ ານົດຄ ນວ ດທິຂອງອາຊຽນ

, ໂຄງສຸ້າງປະຈ ບັນຂອງການສຶກສາຊັ້ນສູງໃນແຕ່ລະລະດັບຂອງ ສປປ ລາວ ມີການຈັດຕັ້ງດັ່ງຕໍ່ໄປນິີ້: 

1.  ຊັ້ນສູງ ຫື ອະນ ປະລິນຍາ; 

2.  ປະລິນຍາຕີ; 

3.  ປະລິນຍາໂທ; 

4.  ປະລິນຍາເອກ. 

 

ຄວາມຈິງແລຸ້ວ, ຂະແໜງການສຶກສາຊັ້ນສູງຂອງ ສປປ ລາວ ກ າລັງລ ຖຸ້າການຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າ

ດຸ້ວຍການສຶກສາຊັ້ນສູງທີ່ຈະມາເຖິງນິີ້ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍແກຸ້ໄຂບັນຫານິີ້ໂດຍສະເພາະ ໂດຍຜ່ານການ

ພັດທະນາຂອບວຽກຄ ນວ ດທິແຫ່ງຊາດທີ່ຄົບຖຸ້ວນ ເຊິ່ງປະກອບມີການສຶກສາສາມັນ, ການສຶກສາອາ 

ຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊັ້ນສູງ. 

 

ໃນດຸ້ານການຄ ຸ້ມຄອງຂອງຂະແໜງການ, ແຕ່ປີ 1959-1975, ການສຶກສາຊັ້ນສູງແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕຸ້

ກະຊວງສຶກສາ ແລະ ການບ ລິການ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ວັດທະນະທ າ. ກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງໄດຸ້ມີ

ການປ່ຽນແປງຊື່ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອໃຫຸ້ແທດເໝາະກັບໜຸ້າທີ່ການຄ ຸ້ມຄອງຂອງຕົນໃນການບ ລິການ 

ເພື່ອປັບປ ງການສຶກສາຊັ້ນສູງຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອໃຫຸ້ສາມາດເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບພາກພື້ນ ແລະ 

ສາກົນ. 

 

 ລາຍລະອຽດການດັດແກຸ້ເຫຼົ່ານິີ້ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນດັ່ງລ ່ມນິີ້: 

✓ 1975-1988:  ກົມມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ອາຊີວະສຶກສາ 

✓ 1989:  ກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງ 
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✓ 1990-1997:  ກົມອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ 

✓ 1998-2007:  ກົມວິຊາຊີບ ແລະ ການສຶກສາຊັ້ນສູງ 

✓ 2008 ເຖິງ ປັດຈ ບັນ :  ກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງ 

 

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງໄດຸ້ຖືກສຸ້າງຕັ້ງຂຶ້ນພາຍໃຕຸ້ດ າລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າ
ດຸ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທີ 62/ນຍ, 
ລົງວັນທີ 07 ເມສາ 2008 ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດຸ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ 
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງສະບັບເລກທີ 1416/ລາວ. 2008 ລົງວັນທີ 8 ກ ລະກົດ 
2008 ເປັນເສນາທິການໃຫຸ້ແກ່ການຄ ຸ້ມຄອງຂະແໜງການສຶກສາຊັ້ນສູງໃນ ສປປ ລາວ. 
 
ອີງຕາມລະບຽບການດັ່ງກ່າວ, ກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງ ປະກອບດຸ້ວຍພາກສ່ວນຕ່າງໆ (ບັນດາພະແນກ 

ການ): ບ ລິຫານ; ມະຫາວິທະຍາໄລ, ມະຫາວິທະຍາໄລອ ດົມສຶກສາ; ການຄົ້ນຄວຸ້າວິທະຍາສາດ ແລະ 

ເຕັກໂນໂລຊີ; ແລະ ກິດຈະກ ານັກສຶກສາ. ໃນປີ 2011, ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດຸ້ສຸ້າງແຜນການເພື່ອປັບປ ງ 

ໂຄງຮ່າງການບ ລິຫານຂອງລັດຖະບານ ແລະ ໄດຸ້ອະນ ມັດໃຫຸ້ລວມເອົາ ກິດຈະກ າການກິລາ ເຂົ້າໃນ

ຂົງເຂດການສຶກສາ ແລະ ໄດຸ້ປ່ຽນຊື່ ເປັນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ສ່ວນກົມການສຶກສາຊັ້ນ

ສູງ ໄດຸ້ຖືກຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຕາມຄ າສັ່ງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ສະບັບເລກທີ 913/ກສສ, ລົງວັນທີ 26 ມີນາ 2012 ເຊິ່ງປະກອບມີ 5 ພະແນກຄື: ພະແນກບ ລິຫານ, 

ພະແນກເຕັກໂນໂລຊີ, ພະແນກຄົ້ນຄວຸ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ການພັດທະນາ, ພະແນກມາດຕະຖານ, 

ພະແນກຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ. ຕໍ່ຈາກນັ້ນ, ໄດຸ້ເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ຈັດຕັ້ງຕາມຄ າສັ່ງຂອງລັດຖະມົນຕີ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທີ 1661/SOK ລົງວັນທີ 27 ເມສາ 2018 ເຊິ່ງໄດຸ້ມີການ

ຈັດລຽງຄືນບັນດາພະແນກຂອງກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງຄື: ພະແນກບ ລິຫານ, ພະແນກຄ ຸ້ມຄອງເຕັກນິກ, 

ພະແນກການຄ ຸ້ມຄອງຄົ້ນຄວຸ້າວິທະນາຍາສາດ ແລະ ກວດກາ, ພະແນກຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ. 
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ປະຈ ບັນ, ກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງ ໄດຸ້ຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ພາຍໃຕຸ້ຄ າສັ່ງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ

ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທີ 4512/SOK , ລົງວັນທີ 5 ຕ ລາ 2020 ເຊິ່ງລວມມີ 1 ຫຸ້ອງການ 

ແລະ 4 ພະແນກຄືື:  

✓ ຫຸ້ອງການ ສະພາການສຶກສາຊັ້ນສູງ, 
✓ ພະແນກບ ລິຫານ, 
✓ ພະແນກຄ ຸ້ມຄອງວິຊາການ, 
✓ ພະແນກຄ ຸ້ມຄອງ ການຄົ້ນຄວຸ້າ ແລະ ປະເມີນຜົນ.   

 

ໂດຍສະເພາະແລຸ້ວ ໄດຸ້ມີການອອກດ າລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫາຍສະບັບ ກ່ຽວກັບ ການສຸ້າງຕັ້ງ
ຂອບວຽກປະຈ ບັນ ກ່ຽວກັບລະບົບການສຶກສາຊັ້ນສູງ ຂອງ ສປປ ລາວ. ລັດຖະບານໄດຸ້ເລີ່ມມີການປະຕິ
ຮູບລະບົບການສຶກສາຊັ້ນສູງ ເພື່ອຄ ຸ້ມຄອງສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ 
ພາຍໃຕຸ້ດ າລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະບັບຕ່າງໆ ຄື: ການສຸ້າງຕັ້ງຫັກສູດໃນປີ 2001. 
 

ດ າລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດຸ້ວຍການສຸ້າງຕັ້ງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວໃນປີ 1995, ໄດຸ້
ແກຸ້ໄຂບັນຫາການແບ່ງແຍກຂອງລະບົບກາານສຶກສາຊັ້ນສູງ ໂດຍການເຕົ້າໂຮມເອົາ ບັນດາສະຖາບັນ
ການສຶກສາຊັ້ນສູງຈ ານວນ 10 ແຫ່ງ ເຂົ້າຢູ່ພາຍໃຕຸ້ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງ ມຊ. ດ າລັດດັ່ງກ່າວ ໄດຸ້
ກ ານົດທິດທາງການພັດທະນາມະຫາວິທະຍາໄລພາກພື້ນ ເປັນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປຂອງການພັດທະນາການ
ສຶກສາຊັ້ນສູງ. ພາຍຫັງການສຸ້າງຕັ້ງ ມຊ ແລຸ້ວ ໄດຸ້ມີການສຸ້າງຕັ້ງມະຫາວິທະຍາໄລພາກພື້ນຂຶ້ນ 2 ແຫ່ງ 
ຢູ່ພາກໃຕຸ້ ແລະ ພາກເໜືອຂອງປະເທດ ເພື່ອສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຊັ້ນສູງ. ໃນປີ 2002 ໄດຸ້
ມີການສຸ້າງຕັ້ງມະຫາວິທະຍາໄລ ຈ າປາສັກຂຶ້ນ ຢູ່ແຂວງຈ າປາສັກຢູ່ໃນພາກໃຕຸ້ ແລະ ໃນປີ 2003 ໄດຸ້ມີ
ການສຸ້າງຕັ້ງມະຫາວິທະຍາໄລ ສ ພານ ວົງຂຶ້ນ ຢູ່ແຂວງຫວງພະບາງ ຢູ່ໃນພາກເໜືອ. ເມືອງຫວງພະ
ບາງ ແລະ ຈ າປາສັກ ກ າລັງກາຍເປັນເມືອງຫັກຂັ້ນແຂວງ ໃນເຄື່ອຂ່າຍແລວທາງອະນ ພາກພື້ນແມ່ນໍ້າ
ຂອງ. ໃນປີ 2007 ໄດຸ້ມກີານອອກດ າລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເພື່ອສຸ້າງຕັ້ງມະຫາວິທະຍາໄລ 
ວິທະຍາສາດສ ຂະພາບຂຶ້ນ ໂດຍການແຍກການຢາ ອອກຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ແລະ ໃນປີ 
2009 ໄດຸ້ມີການສຸ້າງຕັ້ງມະຫາວິທະຍາໄລ ສະຫວັນນະເຂດຂຶ້ນ. ນອກນິີ້, ໃນປັດຈ ບັນ ພາຍໃນປະເທດ
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ຍັງມີສະຖາບັນການສຶກສາເອກະຊົນຫາຍແຫ່ງ, ວິທະຍາໄລຝຶກອົບຮົມຄູ ແລະ ສະຖາບັນພາກລັດ ທີ່
ໄດຸ້ຮັບການສຸ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ໂດຍດ າລັດວ່າດຸ້ວຍຂະແໜງການສຶກສາຊັ້ນສູງ. 
 

 ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດຸ້ມີການລົງທຶນໃສ່ຂະແໜງການສຶກສາຊັ້ນສູງ ໂດຍການນ າໃຊຸ້ແຫ່ງທຶນ

ຂອງຕົ້ນເອງ, ແຕ່ຍັງອາໃສທຶນຊ່ວຍເຫືອ ຈາກເງິນກູຸ້ ແລະ ເງິນຊ່ວຍເຫືອລຸ້າຈາກອົງການຕ່າງປະເທດ 

ເຊັ່ນ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ແລະ ອົງການຮ່ວມມືສາກົນຕ່າງໆ  (DAAD 2019). ກະຊວງສຶກສາທິ

ການ ແລະ ກິລາ ໄດຸ້ກ ານົດໃຫຸ້ ການສຶກສາຊັ້ນສູງຢູ່ພາຍໃຕຸ້ ກົມຄ ຸ້ມຄອງການສຶກສາຊັ້ນສູງ ໄດຸ້ນ າໃຊຸ້

ແຫ່ງທຶນເຫຼົ່ານິີ້ໃນການກໍ່ສຸ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ຂອງ 5 ມະຫາວິທະຍາໄລລັດ ທີ່ປະກອບເປັນຂອງ

ພາກລັດ. ຍຸ້ອນແນວນັ້ນ, ການສຶກສາຊັ້ນສູງໄດຸ້ມີການເພີ່ມຂຶ້ນທັງດຸ້ານປະລິມານ ແລະ ຄ ນນະພາບ ໃນ

ການຮຽນ, ການສອນ, ການຄົ້ນຄວຸ້າວິທະຍາສາດ, ການບ ລິຫານດຸ້ານເຕັກໂນໂລຊີ, ແລະ ການປົກປັກ

ຮັກສາວັດທະນະທ າແຫ່ງຊາດ.  ແນວໃດກ ຕາມ, ຂະແໜງການສຶກສາ ຍັງໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການ

ຂາດເຂີນທຶນຮອນໃນການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ, ສິ່ງອ ານວນຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ແລະ ຂາດເຂີນບ ກ

ຄະລາກອນ (Siharath 2007). ນອກຈາກນິີ້, ການລົງທະບຽບເຂົ້າຮຽນໃນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາທີ່ເພີ່ມ

ຂຶ້ນ ພາໃຫຸ້ຄວາມຕຸ້ອງການ ການບ ລິການຈາກຂະແໜງການສຶກສາຊັ້ນສູງເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫວງຫາຍ ເຊິ່ງ

ຍາກທີ່ຈະສາມາດຕອບສະໜອງໄດຸ້ຕາມຄວາມພ ໃຈຂອງສາທາລະນະ. 

 

 ບັນດາເຈົ້າໜຸ້າທີ່ລະດັບຊາດໄດຸ້ຖືວ່າ ການສຶກສາຊັ້ນສູງ ຖືວ່າເປັນຜົນດຸ້ານບວກຂອງສາທາລະ 

ນະ ແລະ ຍອມຮັບວ່າ ມີທ່າອ່ຽງໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວາລະການພັດທະນາແຫ່ງຊາດ ແລະ 

ສົ່ງເສີມການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ຜ່ານການຍົກລະດັບທັກສະ ຂອງກ າລັງແຮງແຫ່ງຊາດ 

ແລະ ສຸ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງການສຶກສາຄົ້ນຄວຸ້າ ແລະ ຫົວຄິດປະດິດສຸ້າງ ພາຍໃນບົບເສດຖະກິດ. ບົນ
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ຈິດໃຈດັ່ງກ່າວ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງ ໄດຸ້ມີບົດບາດນ າໜຸ້າໃນ

ການກ ານົດແນວທາງນະໂຍບາຍໃນຂະແໜງການດັ່ງກ່າວດັ່ງຕໍ່ໄປນິີ້: 

• ດ າລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດຸ້ວຍການສຸ້າງຕັ້ງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ໃນ
ປີ 1995 

• ຍ ດທະສາດການປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ (2011-2015) 
• ການປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາພາກທີ່ 2, ໂດຍສ ມໃສ່ສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ ທີ່

ເລີ່ມແຕ່ປີ 2013 
• ດ າລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດຸ້ວຍການສຶກສາຊັ້ນສູງ (2016) 
• ຂອບວຽກການກ ານົດວ ດທິການສຶກສາແຫ່ງຊາດ 
• ມາດຕະຖານຫັກສູດການສຶກສາແຫ່ງຊາດ 
• ພື້ນຖານມາດຕະຖານສະຖາບັນການສຶກສາ ສ າລັບການສຶກສາຊັ້ນສູງ 
• ການຮັບປະກັນມາດຕະຖານຕາມເຄືອຂ່າຍມະຫາວິທະຍາໄລອາຊຽນ (ແຜນການ) 
• ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍການສຶກສາ (ສະບັບປັບປ ງ) ສະບັບເລກທີ 62/ສພ, ລົງວັນທີ 16 ສິງຫາ 

2015 
• ດ າລັັດວ່າດຸ້າຍການສຶກສາຊັ້ນສູງ ສະບັບເລກທີ 177/G , ລົງວັນທີ 5 ມິຖຸນາ 2015,  
• ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດຸ້າຍ ການຄ ຸ້ມຄອງການຄົ້ນຄວຸ້າວິທະຍາສາດຂອງສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນ

ສູງ ສະບັບເລກທີ 3085/ກສສ, ລົງວັນທີ 5 ກ່ ລະກົດ 2019 
• ສປປ ລາວ-ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ (2016-5020) 
• ແຜນການ 5 ປີ ການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ແລະ ກິລາ ສະບັບທີ 8 
• ແຜນພັດທະນາ 5 ປີ ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ສະບັບທີ 9 (2020-2025) ລົງວັນ

ທີ 2 ພະຈິກ 2020.   
  2021-2025, ເຊິ່ງໄດຸ້ກ ານົດພື້ນຖານ ເພື່ອແຜນປະຕິບັດງານດຸ້ານນະໂຍບາຍທີ່ຄົບຖຸ້ວນ ໃນຂະແ

ໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຂອງ ສປປ ລາວ, ກ ານົດເອົາການສຶກສາຊັ້ນສູງ ເປັນສູນກາງ. ເອກະສານ

ດັ່ງກ່າວ ໄດຖືກສຸ້າງຂຶ້ນ ພາຍໃຕຸ້ສະພາບການພິເສດ ຍຸ້ອນຜົນກະທົບຈາກວິກິດການແພ່ລະບາດຂອງ

ພະຍາດ COVID-19 ໃນລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນ. ຄວາມຈິງແລຸ້ວ, ຍຸ້ອນຖືກລົບກວນຈາກບັນຫາທີ່
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ກ່າວມານັ້ນ, ການກະກຽມໃຫຸ້ແກ່ການຮ່າງ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກິດ-ສງັຄມົແຫງ່ຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທ ີ9 

(2020-2030)-9 ຜພສສ ໄດຸ້ຖືກແກ່ຍາວ, ສົ່ງຜົນກະທົບການຜັນຂະຫຍາຍ ແຜນພັດທະນາ 5 ປີ ຂະແ

ໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ (2021-2025). ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-

ສັງຄົມ ສະບັບເລກທີ 9 ຈະຖືກເຜີຍແຜ່ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນຕົ້ນປີ 2021. ແນວໃດກ ຕາມ,ແຜນ

ພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປີ 2021-2025 ແມ່ນອີງໃສ່ພື້ນຖານບູລິມະສິດການ

ພັດທະນາແຫ່ງຊາດລາວ, ເຊິ່ງໄດຸ້ມີການປຶກສາຫາລືກັນຫາຍຄັ້ງ ກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂຸ້ອງຕ່າງໆ 

ແລະ ອີງໃສ່ບົດຮຽນຖອດຖອນໄດຸ້ຈາກແຜນການສະບັບຜ່ານມາປີ 2016-2020 (MoPI 2016).  

 

 ໄດຸ້ຮັບຮູຸ້ຜົນກະທົບດຸ້ານລົບຂອງພະຍາດ COVID-19 ໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແມ່ນການເຮັດໃຫຸ້

ຂາດແຄນແຫ່ງຊັບພະຍາກອນຂອງພາກລັດ ເພື່ອຊຸກຍູຸ້ດຸ້ານການເງິນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ເຮັດ

ໃຫຸ້ຂີດຄວາມສາມາດຂອງຄອບຄົວທ ກຍາກຫຼຸດຜ່ອນລົງ ເພື່ອແບກຫາບຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍດຸ້ານເສດຖະກິດ 

ເພື່ອຊຸກຍູຸ້ໃຫຸ້ລູກ ແລະ ໄວໜ ່ມໃນການລົງທະບຽນ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມແຜນການສຶກສາຕ່າງໆ. ສະນັ້ນ, 

ແຜນການພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025 ໄດຸ້ຖືກຮ່າງຂຶ້ນ ບົນພື້ນຖານ 2 

ສະຖານະການທີ່ແຕກຕ່າງກັນດັ່ງລ ່ມນິີ້:   

 

•  “ສະຖານະການປົກກະຕິ” ເຊິ່ງກ ານົດພື້ນຖານ ເພື່ອຮັກສາລະດັບ ຄ ນນະພາບ ແລະ ການ

ບ ລິການ ໂດຍບໍ່ມີການປັບປ ງໃດໆ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ໄດຸ້ກ ານົດຍ ດທະສາດ (ໝາກ

ຜົນໄລຍະໃກຸ້) ໂດຍການກ ານົດ ‘ພື້ນຖານ ງົບປະມານ’ ເພື່ອບັນລ ຂໍ້ກ ານົດຂອງຂະແໜງການ

ດັ່ງກ່າວ. ແນວໃດກ ຕາມ ແລະ ພິຈາລະນາຈາກຜົນກະທົບຂອງພະຍາດ COVID-19 ໃນ 

ສປປ ລາວ, ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດມະຫາພາກທີ່ມີຄວາມສຽງ, ອາດເປັນໄປໄດຸ້ຍາກທີ່

ຈະສາມາດບັນລ ສະຖານະການນິີ້.  
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•  “ສະຖານະການ ເສມີຂະຫຍາຍຄ ນນະພາບ” ເຊິ່ງຈະສາມາດບັນລ ໄດຸ້ ກ ຕໍ່ເມືອການຈັດສັນ

ງົບປະມານແຫ່ງຊາດ ແລະ ການຊ່ວຍເຫືອຈາກຕ່າງປະເທດໃນຂະແໜງການສຶກສາ ທີ່ເພີ່ມ

ຂຶ້ນຫາຍ. ຍ ດທະສາດ ໄດຸ້ຖືກກ ານົດຂຶ້ນ (ໝາກຜົນໃນລະດັບສູງ) ພາຍໃຕຸ້ການຄາດຄະເນ

ວ່າ ມີແຫ່ງທຶນຂອງຂະແໜງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສູງ. ແນວໃດກ ຕາມ, ຜົນກະທົບດຸ້ານເສດຖະກິດ

ຍຸ້ອນພະຍາດ COVID-19  ພາໃຫຸ້ການສະນັບສະໜູນດຸ້ານທຶນຮອນ ໃນການ “ເສີມ

ຂະຫຍາຍຄ ນນະພາບ” ມີຄວາມເປັນໄປໄດຸ້ຍາກໃນໄລຍະຕົ້ນຂອງຊຸມປີ 2021-2025.  

 

  ຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງ ສະຖານະການ ແລະ ຜົນໄດຸ້ຮັບນັ້ນ ໄດຸ້ຖືກສະແດງໃນຕ່ອງໂສຸ້ຜົນໄດຸ້

ຮັບຈາກ ESSDP 2021-2025:  

 

 
ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລິາ (2021-2025) 

  
 

1 ເປົ້າໝາຍທ ີ1 
  
 

ຂະແໜງການສຶກສາ ໄດຸ້ຖືກກ ານົດໃຫຸ້ມີ ໂຄງຮ່າງທີ່ເໝາະສົມ, ການຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ແຫ່ງທຶນ ເພື່ອສຸ້າງກາລະ
ໂອກາດໃຫຸ້ປະຊາກອນລາວທ ກຄົນ ມີຄວາມເທຼົ່າທຽມກັນໃນການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາທີ່ມີຄ ນນະພາບ ແລະ 
ຊ່ວຍຊຸກຍູຸ້ໃຫຸ້ ສປປ ລາວ ສາມາດຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດຸ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2025 ແລະ 

ຊຸກຍູຸ້ຄວາມຄືບໜຸ້າການປະຕິບັດ SDG-4 
 

 

 
8   ບນັດາໝາກຜນົໄດຸ້ຮບັລະດບັສງູ 
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ຜລສ 1: ເພີ່ມຈ ານວນຜູຸ້ທີ່ຈົບການສຶກສາໃນ
ລະດັບຕ່າງໆ ທີ່ມີການປັບປ ງ ຜົນການຮຽນ 
ໂດຍເອົາໃຈໃສ່ພິເສດ ຜູຸ້ທີ່ດຸ້ອຍໂອກາດ 
ແລະ ຄວາມເທຼົ່າທຽມດຸ້ານເພດໄວ 

 

ຜລສ 2: ເພີ່ມຈ ານວນຄູທີ່ມີຄວາມຮູຸ້ 
ແລະ ຄວາມສາມາດ ແລະ 

ຜູຸ້ອ ານວຍການ ໃຫຸ້ໄດຸ້ຕາມມາດຕະການ
ຖານສອນ ໂດຍມີການປະເມີນຜົນ

ປົກກະຕິ 

ຜລສ 3: ບັນດາໂຮງຮຽນມີແຫ່ງ
ທຶນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນ ດ 
ທີ່ຈະເຮັດຫຸ້ອນໜຸ້າທີ່ ຄຽງຄູ່ກັບ
ການສຸ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການ
ຄ ຸ້ມຄອງ ເພື່ອປັບປ ງໝາກຜົນການ

ຮຽນ 
 

ຜລສ 4: ເພີ່ມຈ ານວນອັດຕາໄວໜ ່ມ ແລະ 
ຊາວ ໜ ່ມ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ

ກັນ. 

ຜລສ 5: ຄ ນນະພາບ ແລະ ຈ ານວນ
ການອອກໂຮງຮຽນ ແລະ ລະດັບການ
ສຶກສາພື້ນຖານ ເພື່ອເຂົ້າຮັບການຈຸ້າງ

ງານ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຄວາມ
ຕຸ້ອງການຂອງ ຜພສສ ຄັ້ງທີ 9. 

 
ຜລສ 6: ຂະແໜງການສຶກສາ ມີ
ການຈັດຕັ້ງທີ່ເໝາະສົມ, ຄ ຸ້ມຄອງ, 
ແລະ ມີແຫ່ງທຶນ, ມີການຕິດຕາມ 
ແລະ ປະເມີນຜົນ ໃນທ ກລະດັບ 
ເພື່ອປັບປ ງການປະຕິບັດງານຂອງ
ຂະແໜງການໃຫຸ້ມີປະສິດທິພາບ 

ແລະ ປະສິດທິຜົນ. 

   

HLO 7: 
ຄວາມແຕກຕ່າງໄດຸ້ມີການຫຼຸດລົງໂດຍຜ່ານແຜນການສະໜັບສະ

ໜູນຈາກແຜນງົບປະມານຂອງ 
ຂະແໜງແຜນການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ (ESSDP) 

 
HLO 8: ພົນລະເມືອງລາວມີສ ຂະພາບແຂງແຮງທັງຮ່າງກາຍ 
ແລະ ຈິດໃຈ; ບ ກຄະລາກອນກິລາ, ນັກກິລາສະໝັກຫິີ້ນ ແລະ 
ມືອາຊີບປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນມາດຕະຖານຄ ນນະພາບຂອງກິ
ລາ, ປະກອບສ່ວນຍົກສູງຖານະບົດບາດໃນເວທີສາກົນ.  



 IRO Management Guide for Lao PDR HEIs 
 

 
 
 
 
 

 > 20 

 
44 ຜນົງານພາຍໃນ  

 
IO 1.1  

ປັບປ ງ ແລະ 
ພັດທະນາຫັກສູດການຮຽນລວມຊຶ່ງໄດຸ້ 

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນທ ກລະດັບ.  
 

 
IO 1.2 ການວັດຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ

ທີ່ປັບປ ງຢູ່ G3, G5, M4 ແລະ M7 
 

 
IO 1.3: 

ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນເພິີ້ມຂື້ນ ແລະ 
ອັດຕາຄວາມກຸ້າວໜຸ້າເພິີ້ມຂື້ນໃນທ 
ກລະດັບເຮັດໃຫຸ້ອັດຕາການຮຽນຈົບ

ເພິີ້ມ 
ຂື້ນ. 

 

 
IO 1.4: ສົ່ງເສີມການຂະຫຍາຍການສອນຫຸ້ອງ

ວິຊາຊີບຢູ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ 
 

 
IO 1.5: ຫຼຸດຜ່ອນຊ່ອງຫວ່າງໃນການ

ປະຕິບັດການສຶກສາລະຫວ່າງເຂດທີ່ດຸ້ອຍ
ໂອກາດ ແລະບໍ່ດຸ້ອຍໂອກາດໂດຍຜ່ານ

ການສຸ້າງຕັ້ງກ ່ມໂຮງຮຽນ 

IO 2.1: Strengthened capacity 
of teachers through support 

from clusters and PAs. 
 

IO 2.2: ຫັກສູດການຝຶກອົບຮົມຄູກ່ອນ
ປະຈ າການ ແລະ ປະຈ າການແມ່ນສອດຄ່ອງ
ກັບຫັກສູດ ແລະ ການສິດສອນຂອງໂຮງຮຽນ ໃ

ໝ່ 
ມາດຕະຖານ. 

 
IO 2.3: ປັບປ ງລະບົບການປະເມີນຜົນ
ການຮຽນຂອງຄູ, ຕິດພັນກັບມາດຕະຖານ
ການສິດສອນ, ເພື່ອກ ານົດບ ລິມະສິດ 
ຄວາມຕຸ້ອງການໃນການຝຶກອົບຮົມ. 

IO 2.4:  TTC ແມ່ນສູນພັດທະນາ
ວິຊາຊີບ ສ າລັບການຝຶກອົບຮົມກ່ອນ
ການບ ລິການ, ການບ ລິການ, ແລະ 

PA. 
 

IO 2.5: ຍົກສູງຄວາມສາມາດຂອງຜູຸ້ ອ າ ນວຍ
ການສ າລັບການປັບປ ງການຮຽນ - ການສອນ 

 

IO 3.1:  FQS ສ າລັບການສຶກສາຂອງ

ໂຮງຮຽນເປັນພື້ນຖານສ າລັບການປະເມີນ

ຕົນເອງຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ການວາງແຜນ

ພັດທະນາ. 

 

IO 3.2: ຂັ້ນຕອນການປະເມີນຕົນ

ເອງແລະ ການວາງແຜນພັດທະນາ

ໂຮງຮຽນທີ່ແຈຸ້ງໃຫຸ້ແກ່ການວາງ

ແຜນຂັ້ນເມືອງແລະ 

ການສະໜັບສະໜູນເປົ້າໝາຍ 

IO 3.3 ການຊ່ວຍເຫືອລຸ້າຂອງໂຮງຮຽນແມ່ນ 

ຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕຸ້ອງການໃນລະດັບ

ໂຮງຮຽນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກຕ່າງ 

 

IO 3.4 ການຈັດສັນອາຈານສອນແມ່ນ

ຕອບສະໜອງ ຕໍ່ຄວາມຕຸ້ອງການໃນ

ລະດັບໂຮງຮຽນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກ

ຕ່າງ 

 

 

IO 3.5 ການສະໜອງ ປື້ມແບບຮຽນ

ແມ່ນຕອບສະໜອງ ໄດຸ້ຫາຍກວ່າ

ຄວາມຕຸ້ອງການຂອງລະດັບ

ໂຮງຮຽນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກ

ຕ່າງ 

 

IO 3.6 ທ ກໆໂຮງຮຽນໄດຸ້ຮັບການສະໜັບສະ

ໜູນ ເພື່ອບັນລ ສິ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກຂັ້ນ

ພື້ນຖານ 

 

IO 4.1: ແຜນປະຕິບັດງານທີ່ວາງເປົ້າໝ

າຍ ສ າລັບໂຄງການການຮູຸ້ໜັງສືສ າລັບ

 

IO 4.2: Sample monitoring of 

NFE literacy programmes to 
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 ເດັກອາຍ  15 ຫາ 40 ປີເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ

ຄວາມແຕກຕ່າງ 

 

 

assess the impact on 

functional youth literacy. 

 

IO 4.3: ການບ ລິການທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ (FEC 

ແລະ CLC) ແມ່ນໄດຸ້ຮັບການສຸ້າງຕັ້ງ ແລະ

ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເພີ່ມຂື້ນຂອງຜູຸ້ໃຫຍ່ 

ແລະໄວໜ ່ມ 

ອັດຕາການຮູຸ້ໜັງສື 

IO 5.1: ຍົກສູງຄ ນນະພາບການສຶກສາຊັ້ນ

ມັດທະຍົມຕອນປາຍເພື່ອຕອບສະໜອງ 

ຄວາມຕຸ້ອງການຂອງຕະຫາດແຮງງານ 

ແລະ ສູງກວ່າການສຶກສາ 

 

IO 5.2: ຈ ານວນ ແລະ ຄ ນນະພາບ

ຂອງນັກສ າມະນາກອນຄູ

ວິທະຍາສາດ ທ າມະຊາດທີ່ຮຽນຈົບ

ໄດຸ້ນ າໄປສູ່ການປັບປ ງ ທ າມະຊາດ 

ການສິດສອນວິທະຍາສາດໃນ

ລະດັບມັດທະຍົມ. 

 

IO 5.3: ການເພີ່ມ ຈ ານວນ ແລະ ຄ ນນະພາບ

ຂອງນັກຮຽນຈົບໃນຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ

ກັບກະສິ ກ າ ແລະ ອ ດສາຫະກ າ ໂດຍຜ່ານ 

TVET  

 

IO 5.4: ການປັບປ ງຄວາມກ່ຽວຂຸ້ອງຂອງ

ໂຄງການ TVET ກັບຄວາມຮຽກຮຸ້ອງ

ຕຸ້ອງການຂອງ NSEDP ຄັ້ງທີ 9  

IO 5.5: 

ພັດທະນາຄ ນນະພາບຂອງໂຄງການ 

TVET.  

 

 

IO 5.6: ຍົກສູງຄ ນນະພາບຂອງຄູອາຈານ 

TVET. 

 

 

IO 5.7: ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື TVET ກັບ

ອົງການຈັດຕັ້ງພາກລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ 

ສາກົນ 

 

 

IO 5.8: ສຸ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫຸ້ 

ການບ ລິຫານຄ ຸ້ມຄອງຂອງ TVET 

 

 

IO 5.9: ກອບຄ ນສົມບັດແຫ່ງຊາດເຊື່ອມໂຍງ

ກັບຄ ນນະວ ດທິທີ່ບໍ່ເປັນທາງການແລະ TVET 

ແລະສອດຄ່ອງກັນ 

 

 

IO 5.10: ສຸ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫຸ້ແກ່ການ

ສອນ ແລະ ການຄົ້ນຄວຸ້າວິທະຍາໄລໃນ

ຂົງເຂດບ ລິມະສິດ NSEDP ຄັ້ງທີ 9, 

 

 

IO 5.11: ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ 

ແລະ 

ໝ່ວຍງານຮັບປະກັນຄ ນນະພາບດ າ

ເນີນການປະເມີນຕົນເອງຮູບແບບປ

ະຈ າປີ.  
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IO 5.12: 

ນິຕິກ າສ າລັບສູດການສະໜັບສະໜູນຂັ້ນພື້ນຖາ

ນສ າລັບວິທະຍາໄລຂັ້ນແຂວງ.  

 

 

IO 6.1: ສຸ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໂຄງປະກອບ

ການຈັດຕັ້ງຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ 

ແລະກິລາຂັ້ນສູນ ກາງ, ແຂວງແລະ 

ເມືອງລວມທັງການສຸ້າງສະຖາບັນ SBM 

ແລະ ບົດບາດຂອງ VEDCs 

 

 

IO 6.2:  

ຍ ດທະສາດ 

ການພັດທະນາບ ກຄະລາກອນ ໄດຸ້

ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ລວມທັງ

ພະນັກງານ DESB ແລະ PESS 

ຈັດສັນຕາມຄວາມຕຸ້ອງການ ແລະ 

ການສະໜອງ 

ການສຸ້າງຂີດຄວາມສາມາດທີ່ເໝາະ

ສົມ 

 

IO 6.3: ສຸ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫຸ້ແກ່ສູນ  TAC 

ແລະ  PBC, ໂດຍການນ າໃຊຸ້ຫັກຖານຈາກ  

ASCEPs ແລະ ຮ່ວມກັບ  LESMIS;  

 

 

IO 6.4: ແຜນງານຕິດຕາມ ແລະ 

ປະເມີນຜົນ ເພື່ອ 

ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ 2021-25 

ໄດຸ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຮູບແບບປະ

ຈ າປີ.  

 

 

IO 6.5: 

ການກະກຽມສ ກເສີນຂອງລະບົບກາ

ນສຶກສາຕໍ່ໄພພິບັດທີ່ເຂັ້ມແຂງເພື່ອກ

ານກຸ້າວໄປສູ່ຄວາມຢືນຢົງ 

 

 

IO 7.1:  

ແຜນການການເງິນຂອງ 

ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ  

ປະກອບມີນະໂຍບາຍການໃຊຸ້ຈ່າຍຢ່າງຈະແຈຸ້ງ

ເຊິ່ງສະທຸ້ອນໃຫຸ້ເຫັນເຖິງຄວາມ ຈ າເປັນໃນ

ການແກຸ້ໄຂ 

ຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະ ປັບປ ງຜົນການຮຽນ. 

 

IO 7.2: 

ກ ່ມການເຮັດວຽກໃນຂະແໜງການສຶກສາ 

ໄດຸ້ທົບທວນ ແລະ 

ສະໜັບສະໜ ນແຜນການເງິນໄລຍະກາງ 

ແລະ 

ໄດຸ້ປັບປ ງສ າລັບແຜນພັດທະນາການສຶກສ

າ ແລະ ກິລາ 

 

 

IO 7.3: 

ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານພັດທະນາໃຫຸ້ການ

ສະໜັບສະໜູນ 

ດຸ້ານການເງິນໃຫຸ້ໄດຸ້ຕາມເປົ້າໝາຍ

ບູລິມະສິດຂອງແຜນພັດທະນາການ

ສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ 

ເພື່ອສະເໜີການປະດິດເພື່ອຄວາມຢື

ນຢົງ 
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ເປົ້າໝາຍລວມຂອງແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025 

ໄດຸ້ຖືກກ ານົດເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ:  

”ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີໂຄງສຸ້າງ, 

ການຄ ຸ້ມຄອງຢ່າງເໝາະສົມເພື່ອສຸ້າງໂອກາດໃຫຸ້ພົນລະເມືອງລາວທ ກຄົນມີການເຂົ້າເຖິງການ

 

IO 7.4: 

 ຊັບພະຍາກອນໄດຸ້ລະດົມຜ່ານການຮ່ວມມື

ສາກົນທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຫາຍຂຶ້ນ, ລວມທັງ

ການກ ສົນສ່ວນຕົວ 

ອົງກອນຕ່າງໆ 

 

 

IO 8.1. ເພີ່ມຈ ານວນແລະຄ ນນະພາບ

ຂອງສະໂມສອນກິລາ, ມວນຊົນແລະ

ສັງຄົມໃນບຸ້ານ, ເມືອງແລະແຂວງ / 

ນະຄອນຫວງ 

ລະດັບ, ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດແລະເອກະ

ຊົນ, ບ ລິສັດ, ໂຮງງານ. ແລະພັດທະນາ

ກິລາຄົນພິການໃຫຸ້ເປັນ 

ເພີ່ມປະລິມານ, ຄ ນນະພາບເຂົ້າໃນລະດັບ

ສາກົນ 

ຮັກສາແລະ ນ າ ໃຊຸ້ພື້ນຖານໂຄງລ່າງກິລາ

ໃຫຸ້ສູງສ ດ 

 

IO 8.2. ການຮຽນ - ການສອນທາງ

ດຸ້ານຮ່າງກາຍແລະສິລະປະໄດຸ້ຮັບ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງ

ກວຸ້າງຂວາງ, ຈ າ ນວນຄູ / ບ ກ

ຄະລາກອນວິຊາການຂອງການສຶກ

ສາທາງດຸ້ານຮ່າງກາຍ, ຈ າ ນວນ

ນັກຮຽນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ

ກິລາ 

ລະດັບຊາດ, ລະດັບພາກພື້ນ ແລະ 

ສາກົນແມ່ນຮັບການເພີ່ມຂື້ນ 

 

IO 8.3. ນັກກິລາທີ່ມີພອນສະຫວັນ, ນັກກິລາແຫ່ງຊາດ ແລະ 

ນັກກິລາມືອາຊີບແມ່ນມີອ ປະກອນຍ່ອຍ, ລະດັບພາກພື້ນ ແລະ 

ມາດຕະຖານສາກົນ.  

 

 

IO 8.4. ຜູຸ້ບ ລິຫານ, ຄູຝຶກ, ກ າມະການ ແລະ 

ນັກວິທະຍາສາດກິລາ ລຸ້ວນແຕ່ 

ມີຄວາມສາມາດສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສາກົນ; ຮັກສາ 

ແລະ ນ າໃຊຸ້ພື້ນຖານໂຄງລ່າງກິລາໃຫຸ້ສູງສ ດ.  
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ສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທີ່ມີຄ ນນະພາບ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ 

ເພື່ອໃຫຸ້ໄດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນນັກ 

ສປປ ລາວ ໃຫຸ້ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດຸ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2025 ແລະ 

ສະໜັບສະໜູນຄວາມກຸ້າວໜຸ້າຕໍ່ການບັນລ  ແຜນການພັດທະນາໄປສູ່ຄວາມຢືນຍົງ ເລກທີ 4 

(MoES 2020)”. 

 

ເປົ້າໝາຍລວມແມ່ນມີເນື້ອໃນເໝາະສົມ ແລະ ຖືກປັບຕາມແຜນການຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍຕ່າງໆ 

ລວມທັງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ການສຶກສາຂັ້ນປະຖົມ, ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ, ການ 

ຝຶກອົບຮົມດຸ້ານວິຊາການ ແລະ ວິຊາຊີບລວມທັງການສຶກສາຊັ້ນສູງ.  

 

ອີງຕາມແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025, 

ການສຶກສາຊັ້ນສູງໄດຸ້ວາງແຜນເພື່ອບັນລ ຈ ດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍຄືດັ່ງຕໍ່ໄປນິີ້ (MoES 2020): 

  

1) ຍົກລະດັບການສຶກສາຊັ້ນສູງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສະໜັບສູນບັນດາບ ລິມະສິດຂອງແຜ

ນເສດຖະກິດສັງຄົມ ຄັ້ງທີ 9. 

 

2) ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາໂປແກຼມທີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບເຕັກໂນໂລຢີ, 

ລວມທັງໂປແກຼມການສຶກສາປັນຍາບັນດິດ ສ າລັບນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລ, 

ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຄງການວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ວິສະວະກ າສາດ ແລະ ຄະນິດສາດ 

STEM ເພື່ອໃຫຸ້ຈ ານວນນັກຮຽນພາຍໃນສາຂານິີ້ເພິີ້ມຂື້ນ;  
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3) ສຸ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫຸ້ແກ່ສູນດີເລີດລວມທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ;  

 

4) ດ າເນີນການສຶກສາກ່ຽວກັບລະບົບການຕິດຕາມເພື່ອກ ານົດຄວາມສາມາດໃນການຈຸ້າງງານຂ

ອງຜູຸ້ຮຽນຈົບ;  

 

5) ເພື່ອຍົກສູງຄ ນນະພາບຂອງອາຈານ, 

ໂດຍສະເພາະແມ່ນອາຈານສອນໃນບັນດາໂຄງການວິທະຍາສາດທ າມະຊາດ;  

 

6) ເພື່ອພັດທະນາສູດການຈັດສັນງົບປະມານການສຶກສາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ; ແລະ 

ສຸ້າງກອບເພື່ອໃຫຸ້ບ ລິມະສິດໃຫຸ້ທຶນການສຶກສາແກ່ນັກສຶກສາເພື່ອໄປສຶກສາຕໍ່ໃນຕ່າງປະເທດ

ໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດ.  

 

7) ເພື່ອສະໜອງການຄົ້ນຄວຸ້າທາງດຸ້ານວິທະຍາສາດ, ການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ 

ນະວັດຕະກ າໃຫຸ້ແກ່ປະເທດຊາດ.  

 

ຈ ດປະສົງດຸ້ານນະໂຍບາຍລ ່ມນິີ້ແມ່ນຈະເປັນເປົ້າໝາຍພື້ນຖານ ແລະ 

ຕົວຊິີ້ວັດທີ່ກ ານົດໄວຸ້ສ າລັບຂະແໜງການສຶກສາໃນ ສປປ ລາວ (MoES 2020): 

 

1) ຈ ານວນນັກຮຽນຈົບປະລິຍາຕີ ສາຂາ STEM (ປ.ຕີ ຫືສູງກວ່າ) 

ຈາກບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລໃຫຸ້ບັນລ  20,000ຄົນພາຍໃນປີ 2025;  
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2) ດັດສະນີຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍສ າລັບຈ ານວນນັກຮຽນທີ່ຮຽນຈົບ (ລະດັບປ.ຕີ 

ຫືສູງກວ່າ) ຈາກບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລເພື່ອບັນລ ໄດຸ້ຢ່າງໜຸ້ອຍ 0.90 ໃນປີ 2025;  

 

3) ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດຸ້ໃນການສຸ້າງຕັ້ງສະຖາບັນເທັກໂນໂລຢີ;  

 

4) ນັກຮຽນທີ່ລົງທະບຽນເຂົ້າໃນໂຄງການ STEM ໄດຸ້ເພິີ້ມຂື້ນ 50ເປີເຊັນ ເມື່ອທຽບໃສ່ການສອນ 

ແລະ ຄ ນນະພາບການຮຽນໃນຂະແໜງນິີ້ພາຍຫັງໄດຸ້ຮັບການປັບປ ງ;  

 

5) 4ສູນດີເລີດໄດຸ້ຮັບການຕີລາຄາ;  

 

6) ທີມງານຕິດຕາມການຈຸ້າງງານໄດຸ້ຖືກສຸ້າງຕຸ້ັງຂື້ນໃນແຕ່ລະຄະນະວິຊາ;  

 

7) ການປະເມີນຄ ນະພາບພາຍໃນໄດຸ້ດ າເນີນປີ ໜຶ່ງເທື່ອໜຶ່ງລວມໄປເຖິງ 

5ປີສ າລັບມະຫາວິທະຍາໄລທັງ 4ແຫ່ງ;  

 

8) ການທົດລອງຄວາມເປັນເອກະລາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລໃນການຄ ຸ້ມຄອງການເງິນແມ່ນໄດຸ້ 

ດ າເນີນການຢູ່ ມ.ຊ;  

 

9) ຫົວຂໍ້ວິຊາການຂອງຄູສອນໃນສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງແມ່ນໄດຸ້ຖືກມອບໂດຍອີງໃສ່ຄ ນນ

ະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານທີ່ລະບ ໄວຸ້ໃນດ າລັດວ່າດຸ້ວຍຕ າແໜ່ງວິຊາການຂອງຄູ ເລກທີ 03.  
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ເພື່ອບັນລ ເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ, ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025 

ຈະພັດທະນາຕາມແຜນ ຍ ດທະສາດດັ່ງລ ່ມນິີ້ (MoES 2020): 

 

• ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດຸ້ແມ່ນຈະໄດຸ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພື່ອສຸ້າງຕັ້ງສະຖາບັນເຕັກໂນໂລ

ຢີໃໝ່, ລວມໄປເຖິງສູນປັນຍາປະດິດ. ການສຶກສານິີ້ແມ່ນຈະອະທິບາຍເຖິງພະນັກງານ ແລະ 

ຄວາມຕຸ້ອງການງົບປະມານທີ່ເກີດຂື້ນ ແລະ ແຜນການປະຕິບັດເພື່ອຂະຫຍາຍໃນໄລຍະ 5ປີ 

ຂອງແຜນການ.  

 

• ຂໍ້ຕົກລົງຈະຖືກບັນລ ໃນ ToRs ເພື່ອການປະເມີນເອກະລາດຂອງທັງ 4ສູນດີເລີດ. ບັນດາ 

ToRs ເລຼົ່ານິີ້ແມ່ນຈະເນັ້ນໃສ່ການກ ານົດຂັ້ນຕອນຕ່າງໆເພື່ອສຸ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫຸ້ແກ່ 

4ສູນດີເລີດ, 

ໂດຍສະເພາະເພື່ອປັບປ ງການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບບູລິມະສິດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດແຫ່ງຊ

າດ ຄັ້ງທີ 9.  

 

• ກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງ ແລະ ຫຸ້ອງການການສຶກສາຂອງພະແນກກິດຈະການນັກສຶກສາຈະ

ພັດທະນາບົດສະເໜີໂຄງການ ເພື່ອເປັນຕົວຊິີ້ວັດໃນການຈັດສັນທຶນການສຶກສາເພື່ອເປັນ

ການສະໜັບສະໜູນ ນັກຮຽນທີ່ລົງທະບຽນເຂົ້າຮຽນໃນໂຄງການບູລິມະສິດ ແລະ ນັກຮຽນທີ່

ດຸ້ອຍໂອກາດ. ບົດສະເໜີໂຄງການທີ່ໄດຸ້ ຮັບການອະນ ມັດຈະຖືກປຶກສາຫາລືທີ່ ESWG ເພື່ອ

ໃຫຸ້ໄດຸ້ຮັບການຮັບຮອງໂດຍຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເພື່ອຮັບປະກັນການສອດຄ່ອງກັບແຜນງານ

ການສຶກສາຂອງພວກເຂົາເພື່ອໃຫຸ້ບ ລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ. 
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• ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຈະນ າພາການພັດທະນາ ແລະ 

ການນ າໃຊຸ້ເວັບໄຊການສຶກສາຊັ້ນສູງສົ່ງ 

ເສີມການຄົ້ນຄວຸ້າວິທະຍາສາດໂດຍອາຈານສອນໃນມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ 

ນັກສຶກສາທີ່ຈບົປະຕິນຍາຕີ.  

 

• ຄ າແນະນ າຂອງລັດຖະມົນຕີໃຫຸ້ບູລິມະສິດພື້ນຖານໂຄງລ່າງວິທະຍາສາດທ າມະຊາດ ແລະ 

ສື່ການສອນທີ່ຕອບສະໜອງບົດບາດຍິງ-ຊາຍຢູ່ໂຮງຮຽນ TTCs ແລະ 

ມະຫາວິທະຍາໄລສ າລັບການນ າໃຊຸ້ງົບປະມານບ ລິມະສິດໄດຸ້ຖືກອະນ ມັດ ແລະ ເຜີຍແຜ່.  

 

• ຂໍ້ຕົກລົງກັບຜູຸ້ໃຫຸ້ທຶນທີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງໃນການປັບປ ງຄະນະວິສະວະກ າສາດ. 

ໃຫຸ້ບູລິມະສິດແກ່ນັກຮຽນທີ່ເຂົ້າມາ ແລະ ສືບຕໍ່ຮຽນໃນໂຄງການວິທະຍາສາດທ າມະຊາດ. 

ຄ າແນະນ າຂອງລັດຖະມົນຕີຈະກ ານົດບູລິມະສິດນິີ້.  

 

• ນະໂຍບາຍສ າລັບທຶນການສຶກສາຈະໄດຸ້ຮັບການປັບປ ງເພື່ອໃຫຸ້ບ ລິມະສິດແກ່ນັກສຶກສາວິທະຍ

າສາດທ າ ມະຊາດ.  

 

• ທີມງານວິຊາການຮ່ວມ (MoES, ກະຊວງສະຫວັດດີການສັງຄົມແຮງງານ, ກະຊວງກະສິ ກ າ 

ແລະ ປ່າໄມຸ້, ພາກສ່ວນເອກະຊົນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ) ພາຍໃຕຸ້ກ ່ມປະສານງານຫັງຈົບ

ມັດທະຍົມຈະອອກ ຄ າແນະນ າ ສ າລັບມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ສະຖາບັນ TVET ກ່ຽວກັບວິທີ 

ແລະ ເວລາໃດທີ່ຈະ ດ າເນີນການສຶກສາກ່ຽວກັບລົດໄຖນາທີ່ມີປະສິດຕິພາບ ແລະ ນ າໃຊຸ້ຜົນໄດຸ້
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ຮັບທີ່ເປັນພື້ນຖານ ສ າລັບການຕັດສິນໃຈໃນອະນາຄົດກ່ຽວກັບການປັບປ ງຫັກສູດ. ທີມງານ

ຂະແໜງ ການສຶກສາຈະຮັບຮອງ ຄ າແນະນ ານິີ້. 

 

• ການຮັບປະກັນຄ ນນະພາບຂອງມ.ຊ 

ມີໜຸ້າທີ່ສະໜັບສະໜູນມະຫາວິທະຍາໄລອື່ນໆໃນການພັດທະນາ ແລະ 

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ເປັນແບບຢ່າງໃນການປະເມີນຕົນເອງຮູບແບບປະຈ າປີ.  

 

• ຄ າແນະນ າຂອງລັດຖະມົນຕີຈະຊິີ້ນ າທ ກມະຫາວິທະຍາໄລເພື່ອດ າເນີນການປະເມີນຜົນເຫຼົ່ານິີ້

ດຸ້ວຍບົດລາຍງານທີ່ສົ່ງໃຫຸ້ລັດຖະມົນຕີ ແລະ 

ກອງປະຊຸມຜູຸ້ບ ລິຫານການສຶກສາອາວ ໂສປະຈ າປີ.  

 

• ກອບການປະເມີນການສິດສອນ 

ສ າລັບອາຈານສອນການສຶກສາຊັ້ນສູງໃນລະດັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງ ຄ ນວ ດທິ ແລະ 

ປະສົບການແມ່ນໄດຸ້ ຖືກພັດທະນາ ແລະ ຮັບຮອງ.  

 

• ຄ າແນະນ າຂອງລັດຖະມົນຕີແມ່ນຈະຊິີ້ນ າທ ກສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງເພື່ອດ າເນີນການປະ

ເມີນຜົນການສິດສອນດັ່ງກ່າວເປັນປະຈ າ.  

 

• ບັນດາຄ າຊິີ້ນ າ ແລະ 

ລະບຽບການແມ່ນຈະໄດຸ້ຮັບການເຜີຍແຜ່ເພື່ອຄ ຸ້ມຄອງຫົວບົດວິຊາການໃນສະຖາບັນ 

ການສຶກສາຊັ້ນສູງ.  
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• ການອະນ ມັດຂອງລັດຖະມົນຕີຈະໄດຸ້ນ າໄ ພັດທະນາບົດສະເໜີໂຄງກາ ການພັດທະນາ  ແລະ

ການສຸ້າງແບບຈ າລອງຂອງສູດການສະໜັບສະໜູນ ການປະຕິບັດ ສ າລັບມະຫາວິທະຍາໄລຂັ້ນ

ແຂວງ (ອັດຕາຕ າ່່, ຕໍ່ນັກຮຽນ, ຕໍ່ວິທະຍາສາດ ທ າມະຊາດ, ອີງໃສ່ຄວາມແຕກຕ່າງ). 

ບົດສະເໜີໂຄງການ ດັ່ງກ່າວຈະລະບ ບົດແນະນ າ ແລະ 

ຄ າເຫັນເພື່ອການພິຈາລະນາຂອງລັດຖະມົນຕີ.  

 

ເພື່ອໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກບັໂຄງສຸ້າງຂອງແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປ ີ2021 – 2025 ແລະ 

ພາຍໃຕຸ້ “ສະຖານະພາບຂອງຄວາມສະຖຽນລະພາບ“, 

ແຜນຍ ດທະສາດແນໃສ່ເພື່ອບັນລ ຜນົໄດຸ້ຮບັໃນລະດບັທີ່ໜຸ້າເພິ່ງພ ໃຈ (MoES 2020): 

 

• ສຸ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫຸ້ແກ່ການສອນ ແລະ ການຄົ້ນຄວຸ້າວິທະຍາໄລໃນຂົງເຂດບູລິມະສິດ 

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ 9, ລວມທັງວິທະຍາສາດທ າມະຊາດ, 

ວິສະວະກ າສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ.  

 

• ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ 

ໜ່ວຍງານຮັບປະກັນຄ ນນະພາບດ າເນີນການປະເມີນຕົນເອງປະຈ າປີ, 

ໂດຍມີການນ າໃຊຸ້ການປະເມີນຜົນຈາກພາຍນອກທ ກໆ 5ປີ.  
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• ເຜ ີຍແຜ່ນ ິຕ ິກ  າສ  າຫ ັບການສະໜັບສະໜູນທ ຶນທ ີ່ອ ີງໃສ ່ການປະຕິບ ັດງານສ າລັບ
ມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງແຂວງຕ່າງໆ (ອີງຕາມຄວາມແຕກໂຕນຕາມອັດຕາຕົ້ນທຶນ, ຕໍ່ນັກຮຽນ, 
ຕໍ່ວິທະຍາສາດທ າມະຊາດ). 

 
ຖຸ້າສາມາດບັນລ ໄດຸ້ໝາກຜົນໄລຍະກາງເຫຼົ່ານິີ້ ແລະ ພາຍໃນຮູບແບບ “ສະຖານະການເສີມຂະຫຍາຍ
ຄ ນນະພາບ”, ຜົນໄດຸ້ຮັບລະດັບສູງຕໍ່ໄປນິີ້ຈະໄດຸ້ຮັບຜົນສ າເລັດ  (MoES 2020): 

 

1) ຄ ນນະພາບ ແລະ ຈ ານວນຂອງນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ທີ່ເຂົ້າສູ່ລະບົບ
ການເຮັດວຽກ, ທັງໃນລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບພາກພື້ນ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຄວາມຮຽກຮຸ້ອງ
ຕຸ້ອງການຂອງ ຜພສສ ຄັ້ງທີ 9, ທີ່ຊ່ວຍໃຫຸ້ປະເທດສາມາດຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບ
ປະເທດດຸ້ອຍພັດທະນາ. 
 

ລະບົບການສຶກສາຊັ້ນສູງຂອງ ສປປ ລາວ ປະເຊີນໜຸ້າກັບສິ່ງທຸ້າທາຍທີ່ໜັກໜ່ວງ ໃນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດຍ ດທະສາດສາກົນທີ່ຈະມາພຸ້ອມກັບແຜນການດັ່ງກ່າວນິີ້. ກຊສສກ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ
ຂອງລັດຕ່າງໆ ຕຸ້ອງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຢ່າງຮີບດ່ວນ ເພື່ອສຸ້າງແຜນງານລະອຽດ ເພື່ອຕິດຕາມກິດຈະ
ກ າທີ່ກ່າວມາຂຸ້າງເທິງນິີ້. ແຜນງານດັ່ງກ່າວ ຄວນຕຸ້ອງກ ານົດທິດຊິີ້ນ າທີ່ຈະແຈຸ້ງ ແລະ ບ່ອນອຸ້າງອີງ 
ໃຫຸ້ແກ່ບັນດາກົມທີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ (ກົມພົວພັນພາຍນອກ, ກົມກິດຈະກ ານັກສຶກສາ ແລະ ກົມແຜນການ 
ແລະ ການລົງທຶນ). ບໍ່ຄວນປະປ່ອຍໃຫຸ້ບັນດາກົມກ່ຽວຂຸ້ອງດັ່ງກ່າວເຫຼົ່ານິີ້ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍລ າພັງ ກິດຈະກ າການຮ່ວມມືກັບສາກົນເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໂຄງການແລກປ່ຽນນັກສຶກ
ສາ, ການຮ່ວມມືດຸ້ານການຄົ້ນຄວຸ້າ ແລະ ການສຸ້າງເຄືອຂ່າຍທາງດຸ້ານວິຊາການ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບຍ ດ
ທະສາດທີ່ລະບ ໄວຸ້ໃນ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່
ຕາມ, ຍຸ້ອນການຂາດແຄນແຫ່ງທຶນພາຍໃນສ າລັບຂະແໜງການສຶກສາ, ສປປ ລາວ ໄດຸ້ອາໄສການ
ຊ່ວຍເຫືອຈາກຕ່າງປະເທດເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ມັນກໍ່ເປັນສິ່ງທຸ້າທາຍອັນໃຫຍ່ຫວງໃນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາແບບຍືນຍົງໃຫຸ້ຖືກກັບເປົ້າໝາຍທີ່ໄດຸ້ກ່າວມາຂຸ້າງເທິງ. 
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3.  ສະຖານະປະຈ ບນັຂອງຫຸ້ອງການພວົພນັສາກນົ (IROS) ໃນ ສປປ 

ລາວ 
ໃນຫົວຂໍ້ນິີ້ໄດຸ້ເນັ້ນໃສ່ສະຖານະປັດຈ ບັນຂອງຫຸ້ອງການພົວພັນສາກົນ (IROs) ຂອງບັນດາສະ
ຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງໃນ ສປປ ລາວ, ສະພາບລວມລາຍລະອຽດຂອງສະຖາບັນການສຶກສາ
ເຫຼົ່ານັ້ນ, ຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ການກ ານົດຍ ດທະສາດ, ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢູ່ ແລະ ບັນດາ
ຈ ດສ ມການປະຕິບັດ. ຊ່ວຍໃນການກ ານົດຈ ດແຂງ ແລະ ຈ ດອ່ອນຂອງໜຸ້າວຽກທີ່ປະຕິບັດໂດຍ 
IROs ຢູ່ພາຍໃນລະບົບການສຶກສາຊັ້ນສູງຂອງ ສປປ ລາວ. 

 

3.1. ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງ່ຊາດລາວ (NUOL) 

• ສະພາບດຸ້ານສະຖາບັນຂອງຫຸ້ອງການ IRO (NUOL 2020) 

ຫຸ້ອງການ IRO ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ຖືກສຸ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ 5 ພະຈິກ 1996 

ພາຍໃຕຸ້ດ າລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 50/ນຍ ລົງວັນທີ 9 ພະຈິກ 1995 ວ່າດຸ້ວຍ

ການສຸ້າງຕັ້ງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ໂດຍປະກອບມີ 3 ພະແນກຄື: 1) ພະແນກບ ລິການ 

ແລະ ພິທີການ; 2) ພະແນກການຮ່ວມມືສາກົນ; 3) ພະແນກລະດົມທຶນສາກົນ. 

 

• ໜຸ້າທີ່ຮບັຜິດຊອບ 

ໜຸ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບສະເພາະຂອງຫຸ້ອງການ IRO ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ລວມ

ມີ: 

➢ ຫຸ້ອງການ IRO ປະຕິບັດໜຸ້າທີ່ເປັນປຸ້ອມດຸ້ານໜຸ້າຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ລາວ ເພື່ອຕິດຕໍ່ພົວພັນ ກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ແລະ ເພື່ອສົ່ງເສີມການພັດທະນາ
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ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມເຄື່ອນໄຫວພົວພັນກັບ

ຊຸມຊົນມະຫາວິທະຍາໄລ ໃນທ ກລະດັບ 

➢ ພາລະບົດບາດ ແລະ ບັນດາໜຸ້າທີ່ຫັກ ແມ່ນການພົວພັນຮ່ວມມືທັງລະດັບຊາດ ແລະ 

ສາກົນ. ຫຸ້ອງການ IRO ຮັບປະກັນການປະສານງານ ແລະ ການຮ່ວມມືທີ່ມີຄ ນ

ນະພາບກັບ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືພາຍນອກ ແລະ ບັນດາເຄື່ອຄ່າຍໃນລະດັບຕ່າງໆ. ພຸ້ອມ

ທັງ ສຸ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງບົດບາດຂອງ ມຊ ໃນກິດຈະກ າພົວພັນສາກົນ ແລະ ຖືກຕຸ້ອງ

ຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການພົວພັນສາກົນ ທີ່ອີງໃສ່ຫັກການຕ່າງ

ຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ບໍ່ແຊກແຊງເຂົ້າກິດຈະການພາຍໃນເຊິ່ງກັນ ແລະ 

ກັນ.  

 

• ດຸ້ານພະນກັງານ  

ຫຸ້ອງການ IRO ຂອງ ມຊ ປະກອບດຸ້ວຍ ພະນັກງານ 12 ທ່ານ ເຊິ່ງມີການຈັດແບງດັ່ງລ ່ມນິີ້: 

  

o ຫົວໜຸ້າ 1 ທ່ານ: ມີໜຸ້າທີ່ປະສານງານທ ກໜຸ້າວຽກຂອງຫຸ້ອງການ IRO, ມີການລາຍ

ງານຕໍ່ປະທານຄະນະບ ລິຫານ, ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາກອງປະຊຸມກັບຄະນະນ າ ຂອງ

ມະຫາວິທະຍາໄລ. 

o ຮອງຫົວໜຸ້າ 2 ທ່ານ: ມີໜຸ້າທີ່ຊ່ວຍຫົວໜຸ້າພະແນກໃນການປະຕິບັດໜຸ້າທີ່ ແລະ ຊິີ້ນ າ

ການປະຕິບັດງານປະຈ າວັນຂອງແຕ່ລະພະແນກ.  

o ຫົວໜຸ້າພະແນກບ ລິຫານ ແລະ ພິທີການ 1 ທ່ານ ແລະ ພະນັກງານ 1 ທ່ານ: ມີໜຸ້າທີ່

ໃນການບ ລິຫານຈັດການບັນດາເອກະສານຂາເຂົ້າ ແລະ ການດ າເນີນການ



 IRO Management Guide for Lao PDR HEIs 
 

 
 
 
 
 

 > 34 

ເອກະສານພາຍໃນຕ່າງໆ, ບັດປະຈ າຕົວ ແລະ ວີຊາ, ການຂຶ້ນແຜນອ ປະກອນ/

ງົບປະມານທີ່ຈ າເປັນ, ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມ/ພົບປະ ແລະ ວຽກພິທີການຕ່າງໆ.  

o ຫົວໜຸ້າພະແນກການຮ່ວມມືສາກົນ 1 ທ່ານ ແລະ ພະນັກງານ 1 ທ່ານ: ມີໜຸ້າທີ່ໃນ

ການປະສານງານ ກັບບັນດາຄູ ່ຮ່ວມມື, ຮ່າງຈົດໝາຍເຊີນ ແລະ ວາງແຜນການ

ຢຸ້ຽມຢາມຂອງແຂກ, ຮ່າງ ແລະ ພິຈາລະນາ ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈ າ ແລະ ບົດບັນທຶກຂໍ້

ຕົກລົງ ເພື່ອກຸ້າວໄປສູ່ການລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງ, ການບ ລິຫານໂຄງການສາກົນ. 

o ຫົວໜຸ້າພະແນກລະດົມທນຶສາກົນ 1 ທ່ານ ແລະ ພະນັກງານ 1 ທ່ານ: ມີໜຸ້າທີ່ໃນການ

ປະກາດ/ຈັດສົ່ງບັນດາຂໍ້ມູນແຜນການ ໃຫຸ້ ພະນັກງານ/ນັກສຶກສາຂອງ ມຊ, ດ າເນີນ

ການຄັດເລືອກຜູຸ້ເຂົ້າຮ່ວມ ເພື່ອສະໝັກ/ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາໂຄງການ, ປະສານງານ

ໂຄງການແລກປ່ຽນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫຸ້

ແກ່ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຈັດການ.  

 

• ບົດບາດ ແລະ ບນັດາກດິຈະກ າ 

ບົດບາດ ແລະ ບັນດາກິດຈະກ າຂອງຫຸ້ອງການ IRO-ມຊ ແມ່ນຖືກກ ານົດໃນແຜນຍ ດທະສາດຂອງ

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເພື່ອກ ານົດແຜນປະຕິບັດງານສະເພາະໃນການສົ່ງເສີມການເຂົ້າຮ່ວມຂໍ້ລິ

ເລີມລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ທີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບການສຶກສາຄົ້ນຄວຸ້າ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ຕາມ

ລາຍລະອຽດຂຸ້າງລ ່ມນິີ້: 

 

ໂດຍອີງຕາມດ າລັດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດລາວ, ມຊ ຖືກກ ານົດໃຫຸ້ເປັນສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ

ຂອງຊາດ ທີ່ມີຂີດຄວາມສາມາດສູງໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນ ດ ເພື່ອກ ານົດແຜນ

ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນລ ມາດຕະຖານຕ່າງໆຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ຍຸ້ອນແນວ
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ນັ້ນ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ຈຶ່ງໄດຸ້ກ ານົດໂຄງຮ່າງ, ວິໄສທັດ ແລະ ແຜນຍ ດທະສາດຂອງ

ຕົນດັ່ງນິີ້: 

 

ໃນແຜນການທ ີ 7 ຂອງແຜນພັດທະນາຍ ດທະສາດຂອງ ມຊ ໄດຸ້ກ ານົດທິດຊິີ້ນ າສະເພາະ ເພື່ອ

ພັດທະນາ ການຮວ່ມມລືະດບັຊາດ ແລະ ສາກົນ ດັ່ງລ ່ມນິີ້: 

 

 ການເຮັດວຽກກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂຸ້ອງພາຍໃນປະເທດ ກັບບັນດາສະຖາບັນ ແລະ ອົງ

ການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ ແມ່ນບູລິມະສິດ ໃນການສຸ້າງເຄື່ອຄ່າຍການປະສານງານ ແລະ ຈັດຫາສິ່ງອ າ

ນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ, ຄວາມຮູຸ້, ການປະສານງານ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ. ຍຸ້ອນແນວນັ້ນ, ມຊ ຈຶ່ງ

ສາມາດສຸ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຄວາມສາມາດຂອງຕົນ ໃນການພະສານງານກັບພາກສ່ວນຂອງພາກພື້ນ 

ແລະ ສາກົນ, ຕາມນະໂຍບາຍຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ ໂດຍປາສະຈາກການແຊກແຊງເຂົ້າ

ກິດຈະການພາຍໃນ. ສະນັ້ນ, ມຊ ຈຶ່ງຍຶດໝັ້ນ ຈະສ ມຄວາມພະຍາຍາມສ ດຂີດ ໃນການນ າພາ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານຕ່າງໆເຫຼົ່ານິີ້ ໂດຍມີການເຮັດວຽກກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທົ່ວ

ໂລກ. ຍຸ້ອນແນວນັ້ນ, ຫຸ້ອງການ IRO ຈຶ່ງມີຄວາມຖືກຕຸ້ອງສອດຄ່ອງກັບຍ ດທະສາດຂອງ ມຊ ດັ່ງນິີ້:  

➢ ປະເມີນຜົນບັນດານິຕິກ າຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ ຕໍ່ກັບການເຮັດໜຸ້າທີ່ພາຍໃນ, ໜຸ້າທີ່ ແລະ ຂອບການ

ຮ່ວມມືຂອງ ມຊ ກັບອົງການຈັດຕັ້ງລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບສາກົນ; 

➢ ປັບປ ງ ແລະ ປະຕິຮູບ ລະບົບ ແລະ ລະບຽບຫັກການ ໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງ 

ມຊ; 

➢ ມະເມີນຜົນບັນດານິຕິກ າທີ່ມີຢ ່ໃນປະຈ ບັນ ກ່ຽວກັບ ການຮ່ວມມືກັບສາກົນ ແລະ ສຸ້າງບັນດາ

ນິຕິກ າໃໝ່ ເພື່ອໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ໃນການພົວພັນສາກົນ ແລະ ຄວາມ

ຕຸ້ອງການຂອງ ມຊ; 
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➢ ປັບປ ງລະບົບເກັບກ າຂໍ້ມູນ, ສັງລວມຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມຈ າເປັນ ແລະ ການພັດທະນາ ການ

ຊ່ວຍເຫືອຂອງສາກົນ; 

➢ ຕິດຕາມຢ່າງໃກຸ້ຊິດ ທ ກຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ບັນດາບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈ າ ເພື່ອການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 

ໃຫຸ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ   

➢ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຕ່ລະໄລຍະ ໃຫຸ້ມີຄວາມຄືບໜຸ້າດີຂຶ້ນກວ່າເກຼົ່າ. 

 

  ແຜນຍ ດທະສາດຂອງ ຫຸ້ອງການ IRO-ມຊ ແມ່ນການພັດທະນາບັນດາກິດຈະກ າໃຫຸ້ເປັນລະດັບ

ສາກົນ ເພື່ອອະນາຄົນ ດັ່ງນິີ້: 

● ມຊ ຈະຈັດຫາ ແລະ ສະໜອງບັນດາໂຄງການສາກົນ, ຫັກສູດທີ່ສິດສອນເປັນພາສາອັງກິດ. 

ປັດຈ ບັນ ມຊ ໄດຸ້ເປີດຫັກສູດສາກົນພຽງ 1 ຫັກສູດ ວິຊາ ເສດຖະສາດ ແລະ ການບ ລິຫານ

ເສດຖະກິດ;  

●  ມຊ ໄດຸ້ຂຶ້ນແຜນເພື່ອສຸ້າງໂຄງການສຶກສາ ກ່ຽວກັບ ອາຊຽນ ພາຍໃຕຸ້ຫັກສູດ ແລະ 

ຊັບພະຍາກອນທີ່ໄດຸ້ຮັບການແບ່ງປັນ ໃນເຄື່ອງຄ່າຍມະຫາວິທະຍາໄລອາຊຽນ ແລະ ບັນດາ

ມະຫາວິທະຍາໄລອື່່ນໆ ຂອງປະເທດອາຊຽນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ປະເທດໄທ; 

●  ມຊ ຈະສົ່ງເສີມ ແລະ ເພີ່ມໂຄງການແລກປ່ຽນກັບຕ່າງປະເທດ ເພື່ອໃຫຸ້ນັກສຶກສາ ແລະ 

ພະນັກງານໃນພາກວິຊາ ແລະ ບັນດານັກຄົ້ນຄວຸ້າ ແລະ ວິໄຈ ພາຍໃນອາຊຽນກ່ອນ ແລະ ຫັງ

ຈາກນັ້ນຈຶ່ງເປີດກັບປະເທດຕ່າງໆ ທົ່ວໂລກ. 

 

 ເປົ້າໝາຍຫັກຂອງຫຸ້ອງການ IRO-ມຊ, ແຜນປະຕິບັດງານ ແລະ ຍ ດທະສາດ ເພື່ອສຸ້າງໃຫຸ້ເປັນສາກົນ

ມີ:  
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- ການພັດທະນາບັນດາໂຄງການ ເພື່ອສຸ້າງໃຫຸ້ເປັນລະດັບສາກົນ; 

- ແຜນການປ ກລະດົມພະນັກງານ ແລະ ສຶກສາ; 

- ບັນດາໂຄງການ ການພັດທະນາ-ຮ່ວມກັນ ກັບຄູ່ຮ່ວມມືພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; 

- ແຜນການແລກປ່ຽນດຸ້ານວິຊາການ; 

- ໂຄງການຮ່ວມງານດຸ້ານການສຶກສາຄົ້ນຄວຸ້າ; 

- ໂຄງການຢຸ້ຽມຢາມສຶກສາ; ແລະ  

- ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ 

 

ໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ ຫຸ້ອງການ IRO ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ໄດຸ້ມີສ່ວນຮ່ວມບັນດາ

ແຜນການລະດັບສາກົນຕ່າງໆດັ່ງລ ່ມນິີ້: 

ປະເພດກອງທຶນ: ການສຶກສາຄົ້ນຄວຸ້າ ແລະ ວິໄຈ 

ຜູຸ້ໃຫຸ້ທຶນ: ໂຄງການ Erasmus+ 

ໄລຍະເວລາ: 2019-2022 

ງົບປະມານ: 

ຫົວຂໍ້: ໂຄງການ TOOLKIT 

ຫົວຂໍ້ເນື້ອໃນ: ຮູບແບບ ແລະ ການບ ລິຫານ ສາຍພົວພັນສາກົນ, ໂຄງການສຶກສາ ແລະ 

ແຜນການເຄື່ອນຍຸ້າຍ ໃນມະຫາວິທະຍາໄລອາຊີ. 

ເວັບໄຊໂຄງການ: https://site.unibo.it/toolkit/en 

 



 IRO Management Guide for Lao PDR HEIs 
 

 
 
 
 
 

 > 38 

3.2. ມະຫາວິທະຍາໄລ ສ ພານ ວງົ (ມລສ) (SU 2020) 

• ສະພາບການດຸ້ານສະຖາບນັຂອງຫຸ້ອງການ IRO  

ຫຸ້ອງການ IRO ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລສ ພານ ວົງ ໄດຸ້ຮັບການສຸ້າງຕັ້ງຂຶ້ນພາຍໃຕຸ້ດ າລັດຂອງ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທີ 4251/ກຊສກ.ກຜ, ລົງວັນທີ 7 

ພະຈິກ 2011. ຫຸ້ອງການ IRO-ມລສ ປະກອບດຸ້ວຍ 3 ພະແນກຄື: 1) ພະແນກພິທີການ ແລະ 

ບ ລິຫານ; 2) ພະແນກພົວພັນສາກົນ ແລະ ບ ລິຫານໂຄງການ; 3) ພະແນກຊ່ຽວຊານ

ຕ່າງປະເທດ, ອາສາສະໝັກ ແລະ ການບ ລິຫານນັກສຶກສາ. 

 

• ໜຸ້າທີ່ຮບັຜິດຊອບ 

 ໜຸ້າທີຮັບຜິດຊອບສະເພາະຂອງຫຸ້ອງການ IRO ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລສ ພານ ວົງມີຄື: 

✓ ຮ່ວມມືກັບສະຖາບັນພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ (ການເຊື່ອມຕໍ່ ມລສ ກັບບັນດາ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ); 

✓ ພິຈາລະນາ ການລົງນາມຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມື ສອງຝ່າຍ ແລະ ຫາຍຝ່າຍ (MOUs, MODs, 

and MOAs); 

✓  ຕຸ້ອນຮັບຄະນະຜູຸ້ແທນພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ແລະ ຄະນະນ າຂອງ ມລສ; 

✓  ຕິດຕາມຄະນະນ າຂອງ ມລສ ໃນການເດີນທາງຢຸ້ຽມຢາມມະຫາວິທະຍາກໄລ ແລະ 

ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ; 

✓  ຄົ້ນຄວຸ້າຊອກຫາ ແຫ່ງທຶນ ໃຫຸ້ແກ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ການບ ລິຫານໂຄງການ

ຕ່າງໆ; 

✓  ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໜຸ້າວຽກອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະນ າ

ມະຫາວິທະຍາໄລ. 
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• ພະນັກງານ 

 ມີພະນັກງານທັງໝົດ 10 ທາ່ນ ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ແຕ່ລະພະແນກ ຄື: 

o ຫວົໜຸ້າ 1 ທາ່ນ: ມີໜຸ້າທີ່ຊິີ້ນ າລວມບັນດາໜຸ້າວຽກຂອງຫຸ້ອງການ, ມີການລາຍງານຕໍ່ປະທານ

ບ ລິຫານ, ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາກອງປະຊຸມກັບຄະນະນ າມະຫາວິທະຍາໄລ. 

o ຮອງຫວົໜຸ້າພະແນກ 1 ທາ່ນ ຮບັຜດິຊອບວຽກພທິກີານ ແລະ ບ ລິຫານ: ມີໜຸ້າທີ່ຊ່ວຍຫົວໜຸ້າ 

ໃນການບ ລິຫານໜຸ້າວຽກຕ່າາງໆ ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບພິທີການ ແລະ ບ ລິຫານ ຂອງຫຸ້ອງການ IRO. 

o ຮອງຫວົໜຸ້າພະແນກ 1 ທາ່ນ ຮບັຜດິຊອບວຽກຊຽ່ວຊານຕ່າງປະເທດ, ອາສາສະໝກັ ແລະ 

ບ ລຫິານນກັສກຶສາ (ຮບັຜດິຊອບ 2 ພະແນກ) ແລະ ພະແນກພວົພັນສາກົນ ແລະ ການບ ລຫິານ

ໂຄງການ: ມໜີຸ້າທີ່ຊ່ວຍຫົວໜຸ້າ ໃນການບ ລິຫານໜຸ້າວຽກທ ກຢ່າງທີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບການພົວພັນ

ພາຍນອກ, ບັນດາຂໍ້ຕົກລົງ ສອງຝ່າຍ ແລະ ຫາຍຝ່າຍ, ເກັບກ າໂຄງການສາກົນ, ຊຽວຊານ

ຕ່າງປະເທດ, ອາສາສະໝັກ ແລະ ວີຊານັກສຶກສາ, ແລະ ບັດປະຈ າຕົວ, ແລະ ຈັດງານລຸ້ຽງສົ່ງ 

ແລະ ຮ່າງຈົດໝາຍຂອບໃຈ ໃຫຸ້ຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ ແລະ ອາສາສະໝັກ ພາຍຫັງສ າເລັດ

ການປະຕິບັດໜຸ້າທີ່ຢູ່ ມລສ. 

o ຫວົໜຸ້າຂະແໜງພະແນກພທິກີານ ແລະ ບ ລຫິານ: ເຮດັວຽກຮ່ວມກັບ ຮອງຫົວໜຸ້າພະແນກຜູຸ້ຊິີ້

ນ າ ແລະ ພະນັກງານ ກ່ຽວກັບ ວຽກທີ່ໄດຸ້ຮັບມອບໝາຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຮ່າງເອກະສານທາງການ 

ເປັນພາສາລາວ ແລະ ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂຸ້ອງໃນພາກພື້ນ ແລະ ເຈົ້າໜຸ້າທີ່

ທຸ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ, ກະກຽມການຕຸ້ອນຮັບແຂກ ແລະ ການບ ລິຫານງົບປະມານຫຸ້ອງການ. 

o ຫວົໜຸ້າຂະແໜງພະແນກການພວົພັນສາກົນ ແລະ ການບ ລຫິານໂຄງການ 1 ທາ່ນ: ມີໜຸ້າທີ່ເຮັດ

ວຽກຮ່ວມກັບ ຮອງຫົວໜຸ້າພະແນກຜູຸ້ຊິີ້ນ າ ແລະ ພະນັກງານ ກ່ຽວກັບ ວຽກທີ່ໄດຸ້ຮັບການມອບໝ

າຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການຮ່າງເອກະສານທາງການ ເປັນພາສາອັງກິດ, ຕຸ້ອນຮັບແຂກຕ່າງປະເທດ 
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ແລະ ຄະນະນ າ, ຕິດຕາມການຢຸ້ຽມຊົມ ມລສ, ຮ່າງເອກະສານວິເຄາະແບບ SWOT ແລະ ນ າ

ສະເໜີເອກະສານ ເພື່ອຂ ອະນ ມັດ ຈາກລັດຖະບານລາວ, ແປເອກະສານພາສາລາວ ເປັນ

ພາສາອັງກິດ ແລະ ອັງກິດເປັນລາວ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາບັນດາໂຄງການສາກົນ, ຊ່ຽວຊານ, 

ອາສາສະໝັກ ແລະ ນັກຮຽນ. 

o ຫວົໜຸ້າຂະແໜງພະແນກຊຽ່ວຊານຕາ່ງປະເທດ, ອາສາສະໝກັ ແລະ ການບ ລຫິານນັກສຶກສາ 

1 ທາ່ນ: ມີໜຸ້າທີ່ເຮັດວຽກຮວ່ມກັບຮອງຫົວໜຸ້າຜູຸ້ຊິີ້ນ າພະແນກ ແລະ ພະນັກງານຜູຸ້ອື່ນໆ ກ່ຽວ

ກັບ ໜຸ້າວຽກທີ່ໄດຸ້ຮັບການມອບໝາຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນວຽກທີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ, 

ອາສາສະໝັກ ແລະ ການບ ລິຫານນັກສຶກສາ ເຊັ່ນ ການຊ່ວຍເຫືອຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ ແລະ 

ອາສາສະໝັກທີ່ເຮັດວຽກໃຫຸ້ ມລສ ໃນການຂ ວີຊາ, ບັດປະຈ າຕົວ, ແກຸ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ພວກ

ເຂົາປະເຊີນໃນການປະຕິບັດໜຸ້າວຽກຂອງຕົນ ແລະ ຮັກສາການພົວພັນລະຫວ່າງ ມລສ ແລະ 

ບັນດາອາສາສະໝັກ, ແລະ ການຈັດງານລຸ້ຽງ ແລະ ຮາ່ງບັນດາຈົດໝາຍຂອງໃຈໃຫຸ້ຊ່ຽວຊານ 

ແລະ ອາສາສະໝັກ ພາຍຫັງສ າເລັດໜຸ້າທີ່; ຊ່ວຍນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ ໃນການລົງທະບຽນ, 

ຈັດງານບ ນປະຈ າຊາດ.  

o ພະນັກງານ 4 ທາ່ນ: ມີໜຸ້າທີ່ຊ່ວຍເຫືອ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກ າຕ່າງໆ ທີ່ກ່າວມາ

ນັ້ນ ຕາມແຜນການຍ ດທະສາດ ແລະ ການແບ່ງປັນໜຸ້າວຽກ ຂອງຫົວໜຸ້າ, ຮອງຫົວໜຸ້າ ແລະ 

ຫົວໜຸ້າຂະແໜງ.  

 

• ບົດບາດ ແລະ ກດິຈະກ າຕ່າງໆ 

ບົດບາດ ແລະ ກິດຈະກ າຕ່າງໆ ຂອງຫຸ້ອງການ IRO ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລສ ພານ ວົງ ຂອງ ສປປ 

ລາວ ແມ່ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນຍ ດທະສາກຂອງມະຫາວທິະຍາໄລ. ເຊິ່ງຄາດວາ່ຈະມບີນັດາ
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ແຜນງານ ເພື່ອສຸ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນການມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງພາກພື້ນ/ສາກົນ ທີ່

ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບການສຶກສາຄົ້ນຄວຸ້າ ແລະ ການຮ່ວມມື ດັ່ງລ ່ມນິີ້: 

 

ເພື່ອສາມາດບັນລ ໄດຸ້ຕາມວິໄສທັດ “ດຸ້ານຄວາມຊ່ຽວຊານ, ຕາມທຸ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການເປັນສາກົນ” 

ມະຫາວິທະຍາໄລສ ພານ ວົງ ໄດຸ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຍ ດທະສາດ 5 ປີ (2020-2025). ແຜນປະຕິບັດ

ງານຍ ດທະສາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ສ າລັບໄລຍະ 5 ປີຕໍ່ໜຸ້າມີ: 

 

1. ເສມີຂະຫຍາຍ ແລະ ສົ່ງເສມີການຮບັເອາົນກັຮຽນ. 

ເພື່ອເພີ່ມໂອກາດໃຫຸ້ນັກຮຽນນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມປາຍ ໃນການສຶກສາຕໍ່ ແລະ 

ເພື່ອຜະລິດຊັບພະຍາກອນມະນ ດທີ່ມີຄ ນນະພາບສູງ ເພື່ອການພັດທະນາແຫ່ງຊາດ ແລະ 

ຕະຫາດແຮງງານ, ມະຫາວິທະຍາໄລສ ພານ ວົງ ຈະກ ານົດ ແລະ ປັບປ ງ ມາດຕະຖານການ

ສອບເສັ່ງຄັດເລືອກນັກຮຽນເຂົ້າຮຽນ, ຂະຫຍາຍໂຄງຮ່າງພື້ນຖານ (ອາຄານຫຸ້ອງຮຽນ), 

ປັບປ ງ ແລະ ຂະຫຍາຍຫັກສູນການຮຽນ. 

 

2.  ພດັທະນາ ແລະ ປບັປ ງຄ ນນະພາບການສກຶສາ 

 ການພັດທະນາການຮຽນ ແລະ ການສອບ ເປັນເປົ້າໝາຍຫັກອັນໜຶ່ງຂອງມະຫາວິທະຍາໄລສ 

ພານ ວົງ. ມະຫາວິທະຍາໄລ ມີເປົ້າໝາຍ ການກາຍເປັນສູນກາງການສຶກສາຊັ້ນສູງໃນພາກເໜື

ອຂອງ ສປປ ລາວ, ທີ່ມີມາດຕະຖານການຮຽນລະດັບສາກົນ, ມີລະບົບການປະເມີນຜົນທັງ

ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ທີ່ສາມາດນ າໃຊຸ້ໄດຸ້ກັບທ ກພາກວິຊາ ພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລສ 

ພານ ວົງ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລອື່ນໆ ພາຍໃນປະເທດ, ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບສະຖາບັນການສຶກ

ສາພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. 
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3.  ສົ່ງເສມີ ການສຶກສາຄົ້ນຄວຸ້າ ດຸ້ານວທິະຍາສາດ ແລະ ການບ ລິການດຸ້ານວຊິາການ 

 ເພື່ອສືບຕໍ່ພັດທະນາ ແລະ ສຸ້າງໃຫຸ້ມະຫາວິທະຍາໄລ ກ່າວໄປສູ່ມາດຕະຖານການສຶກສາຂອງ

ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ມະຫາວິທະຍາໄລສ ພານ ວົງ ໄດຸ້ສົ່ງເສີມການສຶກສາຄົ້ນຄວຸ້າ ແລະ ການ

ມີຫົວຄິດປະດິດສຸ້າງ ພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລ. ໄດຸ້ວາງແຜນການ ເພື່ອພັດທະນາ ແລະ 

ປັບປ ງນັກຄົ້ນຄວຸ້າ, ການຄົ້ນຄວຸ້າຮ່ວມກັນ ກັບອົງການສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ ແລະ ສະຖາ

ບັນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ແລະ ຈັດພິມຜົນການຄົ້ນຄວຸ້າໃນລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນ. 

 

4.  ພັດທະນາລະບົບການບ ລຫິານ ແລະ ຈັດການ 

ໃນໄລຍະ 5 ປີຕໍ່ໜຸ້າ ມະຫາວິທະຍາໄລສ ພານ ວົງ ຈະປັບປ ງກົນໄກການຄ ຸ້ມຄອງຂອງຕົນ, 

ການບ ລິຫານ ແລະ ຈັດການ ເພື່ອໃຫຸ້ມີຄວາມແມຸ້ນຍ າ, ໂປ່ງໃສ, ປະຢັດເວລາ ແລະ ທັນສະໄ

ໝ. ຈະປັບປ ງຄວາມມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ລະບົບການສຶກສາ, ການຄົ້ນຄວຸ້າ, 

ແລະ ການບ  ລ ິການດ ຸ້ານວ ິຊາການ. ເພ ື່ອຈະສາມາດບ ັນລ  ເປ ົ້າໝາຍຕ່າງໆນ ັ້ນ, 

ມະຫາວິທະຍາໄລສ ພານ ວົງ ຈະປັບປ ງ ແລະ ປັບປ່ຽນ ກົດບັດປະຈ ບັນ, ນະໂຍບາຍ ແລະ 

ລະບຽບການຕ່າງໆ; ແລະ ຈັດສັນພະນັກງານເຂົ້າໃສ່ຕ າແໜ່ງທີ່ຍັງຫວ່າງ. 

5.  ເສມີຂະຫຍາຍ ໂຄງຮາ່ງພື້ນຖານ ແລະ ສິ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກຕາ່ງໆ 

ໂຄງຮ່າງພື້ນຖານ ແລະ ສິ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ເປັນສະພາບແວດລຸ້ອມ ດຸ້ານຟີຊິກ 

ທີ່ມີຄວາມສ າຄັນ ເພື່ອຮັບປະກັນຄ ນນະພາບການສຶກສາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສຶກສາຊັ້ນ

ສູງ. ເປັນຕົວກ ານົດຄວາມກຸ້າວໜຸ້າ ແລະ ການພັດທະນາ ສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ື້້ນສູງ. ພາຍ

ໃນປີ 2025, ມະຫາວິທະຍາໄລສ ພານ ວົງ ໄດຸ້ກ ານົດແຜນການພາຍໃນປີ 2025 ໃນການ
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ກໍ່ສຸ້າງ ບັນດາອາຄານຫຸ້ອງການຈ ານວນໜຶ່ງ, ຫຸ້ອງຮຽນ ແລະ ການຂະຫຍາຍຫ ພັກນັກສຶກສາ; 

ແລະ ສຸ້າງຕັ້ງສູນດີເລີດ ໃນບາງພາກວິຊາ ແລະ ສູນພາສາອັງກິດ. 

6. ສົ່ງເສມີການຮວ່ມມກືບັພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ 

ການຮ່ວມມືກັບສະຖາບັນ ແລະ ອົງການຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ເປັນບັນຫາສ າ

ຄັນໃນການພັດທະນາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລສ ພານ ວົງ. ເພື່ອອ ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ 

ສົ່ງເສີມການຮຽນ ແລະ ການສອນ, ການແລກປ່ຽນດຸ້ານວິຊາການ, ການແລກປ່ຽນ ນັກ

ຄົ້ນຄວຸ້າ ແລະ ນັກສຶກສາ ແລະ ການຄົ້ນຄວຸ້າ, ເຊິ່ງມະຫາວິທະຍາໄລໄດຸ້ມີແຜນການຮ່ວມມື

ກັບສະຖາບັນ ແລະ ອົງການຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ລະດັບສາກົນ. ເພື່ອສາມາດປະຕິບັດໄດຸ້

ຕາມແຜນການດັ່ງກ່າວນິີ້, ມະຫາວິທະຍາໄລ ຕຸ້ອງມີການປັບປ ງ ດຸ້ານຂີດຄວາມສາມາດຂອງ

ພະນັກງານ ທີ່ເຮັດວຽກໃນຂົງເຂດການພົວພັນສາກົນຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເຊັ່ນກັນ. 

 

 ມະຫາວິທະຍາໄລ ສ ພານ ວົງ ໄດຸ້ມີແຜນການສຸ້າງໃຫຸ້ເປັນສາກົນ ຜ່ານໜຸ້າວຽກຂອງຫຸ້ອງການ 

IRO-ມລສ ໃນບັນດາກິດຈະກ າຕ່າງໆ ດັ່ງນິີ້: 

- ປະຈ ບັນ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ສ ພານ ວົງ ຍັງບໍ່ມີຫັກສູດສາກົນ, ແລະ ຈະສຸ້າງໃຫຸ້ມີຫັກສູດ

ສາກົນໃນອະນາຄົດອັນໃກຸ້ນິີ້; 

- ມະຫາວິທະຍາໄລ ສ ພານ ວົງ ຈະເສີມຂະຫຍາຍໃຫຸ້ຫາຍຂຶ້ນ ຫຸ້ອງການ, ຫຸ້ອງຮຽນ ແລະ ຫ 

ພັກນັກສຶກສາ; 

- ມະຫາວິທະຍາໄລ ສ ພານ ວົງໄດຸ້ມີແຜນການ ເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືກັບສາກົນ; 

- ມະຫາວິທະຍາໄລ ສ ພານ ວົງໄດຸ້ມີແຜນການ ປັບປ ງລະດັບພາສາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ

ພາສາອັງກິດ ໃຫຸ້ພະນັກງານ, ຜູຸ້ບ ລິຫານ, ອາຈານ ແລະ ນັກຄົ້ນຄວຸ້າ; 
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- ມະຫາວິທະຍາໄລ ສ ພານ ວົງໄດຸ້ມີແຜນການ ເພື່ອກຸ້າວໄປສູ່ການບັນລ ມາດຕະການຂອງ

ເຄືອຂ່າຍມະຫາວິທະຍາໄລອາຊຽນ; 

- ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສ ພານ ວົງ ຈະປັບປ ງຄວາມສາມາດໃນການສຶກສາຄົ້ນຄວຸ້າ ແລະ 

ການຈັດການຄົ້ນຄວຸ້າຮ່ວມກັນ ກັບສະຖາບັນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ ພາຍໃນ ແລະ ກັບ

ສາກົນ. 

 

• ຂອບການປະເມີນຄວາມອາດສາມາດຂອງການສິດສອນ ສ າລັບບັນດາອາຈານສອນລະດັບຊັ້ນ

ສູງທີ່ມຄີ ນວ ດທິ ແລະ ປະສົບການທີ່ຫລາຍລະດັບໄດຸ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ຮັບຮອງ. 

 

• ລັດຖະມົນຕີ ຈະມີທິດຊິີ້ນ າໃຫຸ້ແກ່ ບັນດາສະຖາບັນການສຶກສາ ເພື່ອດ າເນີນການປະເມີນຜົນ

ການສຶກສາ ບົນພື້ນຖານດ າເນີນການເປັນປະຈ າ. 

 

• ລັດຖະມົນຕີ ຈະມີທິດຊິີ້ນ າ ແລະ ຂອບນະໂຍບາຍ ເພື່ອຄ ຸ້ມຄອງ ຫົວຂໍ້ທາງດຸ້ານການສຶກສາ

ສ າລັບອາຈານສິດສອນ ຢູ່ ສະຖານບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ. 

 

• ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ອອກ ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງ ລັດຖະມົນຕີ ເພື່ອກ ານົດໜຸ້າວຽກໃນການພັດທະນາ ບົດສະເໜີ

ໂຄງການ ສ າລັບ ການພັດທະນາ ແລະ ສຸ້າງຮູບແບບການໃຫຸ້ທຶນທີ່ອີງຕາມຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງ

ປະຕິບັດໃຫຸ້ແກ່ ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ຕ່າງແຂວງ (ອີງຕາມຄວາມແຕກໂຕນຕາມ

ອັດຕາຕົ້ນທຶນ, ຕໍ່ນັກຮຽນ, ຕໍ່ວິທະຍາສາດທ າມະຊາດ). 
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ຖຸ້າສາມາດບັນລ ໄດຸ້ໝາກຜົນໄລຍະກາງເຫຼົ່ານິີ້ ແລະ ພາຍໃນຮູບແບບ “ສະຖານະການເສີມຂະຫຍາຍ
ຄ ນນະພາບ”, ຜົນໄດຸ້ຮັບລະດັບສູງຕໍ່ໄປນິີ້ຈະໄດຸ້ຮັບຜົນສ າເລັດ (MoES, 2020): 

 
2) ຄ ນນະພາບ ແລະ ຈ ານວນຂອງນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ທີ່ເຂົ້າສູ່ລະບົບ

ການເຮັດວຽກ, ທັງໃນລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບພາກພື້ນ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຄວາມຮຽກຮຸ້ອງ
ຕຸ້ອງການຂອງ ຜພສສ ຄັ້ງທີ 9, ທີ່ຊ່ວຍໃຫຸ້ປະເທດສາມາດຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບ
ປະເທດດຸ້ອຍພັດທະນາ. 
 

ລະບົບການສຶກສາຊັ້ນສູງຂອງ ສປປ ລາວ ປະເຊີນໜຸ້າກັບສິ່ງທຸ້າທາຍທີ່ໜັກໜ່ວງ ໃນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດຍ ດທະສາດສາກົນທີ່ຈະມາພຸ້ອມກັບແຜນການດັ່ງກ່າວນິີ້. ກຊສສກ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ
ຂອງລັດຕ່າງໆ ຕຸ້ອງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຢ່າງຮີບດ່ວນ ເພື່ອສຸ້າງແຜນງານລະອຽດ ເພື່ອຕິດຕາມກິດຈະ
ກ າທີ່ກ່າວມາຂຸ້າງເທິງນິີ້. ແຜນງານດັ່ງກ່າວ ຄວນຕຸ້ອງກ ານົດທິດຊິີ້ນ າທີ່ຈະແຈຸ້ງ ແລະ ບ່ອນອຸ້າງອີງ 
ໃຫຸ້ແກ່ບັນດາກົມທີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ (ກົມພົວພັນພາຍນອກ, ກົມກິດຈະກ ານັກສຶກສາ ແລະ ກົມແຜນການ 
ແລະ ການລົງທຶນ). ບໍ່ຄວນປະປ່ອຍໃຫຸ້ບັນດາກົມກ່ຽວຂຸ້ອງດັ່ງກ່າວເຫຼົ່ານິີ້ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍລ າພັງ ກິດຈະກ າການຮ່ວມມືກັບສາກົນເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໂຄງການແລກປ່ຽນນັກສຶກ
ສາ, ການຮ່ວມມືດຸ້ານການຄົ້ນຄວຸ້າ ແລະ ການສຸ້າງເຄືອຂ່າຍທາງດຸ້ານວິຊາການ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບຍ ດ
ທະສາດທີ່ລະບ ໄວຸ້ໃນ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່
ຕາມ, ຍຸ້ອນການຂາດແຄນແຫ່ງທຶນພາຍໃນສ າລັບຂະແໜງການສຶກສາ, ສປປ ລາວ ໄດຸ້ອາໄສການ
ຊ່ວຍເຫືອຈາກຕ່າງປະເທດເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ມັນກໍ່ເປັນສິ່ງທຸ້າທາຍອັນໃຫຍ່ຫວງໃນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາແບບຍືນຍົງໃຫຸ້ຖືກກັບເປົ້າໝາຍທີ່ໄດຸ້ກ່າວມາຂຸ້າງເທິງ. 

 

4.  ສະຖານະປະຈ ບນັຂອງຫຸ້ອງການພວົພນັສາກນົ (IROS) ໃນ ສປປ 
ລາວ 

ໃນຫົວຂໍ້ນິີ້ໄດຸ້ເນັ້ນໃສ່ສະຖານະປັດຈ ບັນຂອງຫຸ້ອງການພົວພັນສາກົນ (IROs) ຂອງບັນດາສະ
ຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງໃນ ສປປ ລາວ, ສະພາບລວມລາຍລະອຽດຂອງສະຖາບັນການສຶກສາ
ເຫຼົ່ານັ້ນ, ຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ການກ ານົດຍ ດທະສາດ, ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢູ່ ແລະ ບັນດາ
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ຈ ດສ ມການປະຕິບັດ. ຊ່ວຍໃນການກ ານົດຈ ດແຂງ ແລະ ຈ ດອ່ອນຂອງໜຸ້າວຽກທີ່ປະຕິບັດໂດຍ 
IROs ຢູ່ພາຍໃນລະບົບການສຶກສາຊັ້ນສູງຂອງ ສປປ ລາວ. 

 

3.3. ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງ່ຊາດລາວ (NUOL) 
 

• ສະພາບດຸ້ານສະຖາບັນຂອງຫຸ້ອງການ IRO (NUOL, 2020) 
 

ຫຸ້ອງການ IRO ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ຖືກສຸ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ 5 ພະຈິກ 1996 
ພາຍໃຕຸ້ດ າລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 50/ນຍ ລົງວັນທີ 9 ພະຈິກ 1995 ວ່າດຸ້ວຍ
ການສຸ້າງຕັ້ງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ໂດຍປະກອບມີ 3 ພະແນກຄື: 1) ພະແນກບ ລິການ 
ແລະ ພິທີການ; 2) ພະແນກການຮ່ວມມືສາກົນ; 3) ພະແນກລະດົມທຶນສາກົນ. 
 
• ໜຸ້າທີ່ຮບັຜິດຊອບ 

 
ໜຸ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບສະເພາະຂອງຫຸ້ອງການ IRO ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ລວມ
ມີ: 

➢ ຫຸ້ອງການ IRO ປະຕິບັດໜຸ້າທີ່ເປັນປຸ້ອມດຸ້ານໜຸ້າຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
ລາວ ເພື່ອຕິດຕໍ່ພົວພັນ ກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ແລະ ເພື່ອສົ່ງເສີມການພັດທະນາ
ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມເຄື່ອນໄຫວພົວພັນກັບ
ຊຸມຊົນມະຫາວິທະຍາໄລ ໃນທ ກລະດັບ 

➢ ພາລະບົດບາດ ແລະ ບັນດາໜຸ້າທີ່ຫັກ ແມ່ນການພົວພັນຮ່ວມມືທັງລະດັບຊາດ ແລະ 
ສາກົນ. ຫຸ້ອງການ IRO ຮັບປະກັນການປະສານງານ ແລະ ການຮ່ວມມືທີ່ມີຄ ນ
ນະພາບກັບ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືພາຍນອກ ແລະ ບັນດາເຄື່ອຄ່າຍໃນລະດັບຕ່າງໆ. ພຸ້ອມ
ທັງ ສຸ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງບົດບາດຂອງ ມຊ ໃນກິດຈະກ າພົວພັນສາກົນ ແລະ ຖືກຕຸ້ອງ
ຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການພົວພັນສາກົນ ທີ່ອີງໃສ່ຫັກການຕ່າງ
ຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ບໍ່ແຊກແຊງເຂົ້າກິດຈະການພາຍໃນເຊິ່ງກັນ ແລະ 
ກັນ.  
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• ດຸ້ານພະນກັງານ  
 
ຫຸ້ອງການ IRO ຂອງ ມຊ ປະກອບດຸ້ວຍ ພະນັກງານ 12 ທ່ານ ເຊິ່ງມີການຈັດແບງດັ່ງລ ່ມນິີ້: 
  

o ຫົວໜຸ້າ 1 ທ່ານ: ມີໜຸ້າທີ່ປະສານງານທ ກໜຸ້າວຽກຂອງຫຸ້ອງການ IRO, ມີການລາຍ
ງານຕໍ່ປະທານຄະນະບ ລິຫານ, ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາກອງປະຊຸມກັບຄະນະນ າ ຂອງ
ມະຫາວິທະຍາໄລ. 

o ຮອງຫົວໜຸ້າ 2 ທ່ານ: ມີໜຸ້າທີ່ຊ່ວຍຫົວໜຸ້າພະແນກໃນການປະຕິບັດໜຸ້າທີ່ ແລະ ຊິີ້ນ າ
ການປະຕິບັດງານປະຈ າວັນຂອງແຕ່ລະພະແນກ.  

o ຫົວໜຸ້າພະແນກບ ລິຫານ ແລະ ພິທີການ 1 ທ່ານ ແລະ ພະນັກງານ 1 ທ່ານ: ມີໜຸ້າທີ່
ໃນການບ ລິຫານຈັດການບັນດາເອກະສານຂາເຂົ້າ ແລະ ການດ າເນີນການ
ເອກະສານພາຍໃນຕ່າງໆ, ບັດປະຈ າຕົວ ແລະ ວີຊາ, ການຂຶ້ນແຜນອ ປະກອນ/
ງົບປະມານທີ່ຈ າເປັນ, ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມ/ພົບປະ ແລະ ວຽກພິທີການຕ່າງໆ.  

o ຫົວໜຸ້າພະແນກການຮ່ວມມືສາກົນ 1 ທ່ານ ແລະ ພະນັກງານ 1 ທ່ານ: ມີໜຸ້າທີ່ໃນ
ການປະສານງານ ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື, ຮ່າງຈົດໝາຍເຊີນ ແລະ ວາງແຜນການ
ຢຸ້ຽມຢາມຂອງແຂກ, ຮ່າງ ແລະ ພິຈາລະນາ ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈ າ ແລະ ບົດບັນທຶກຂໍ້
ຕົກລົງ ເພື່ອກຸ້າວໄປສູ່ການລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງ, ການບ ລິຫານໂຄງການສາກົນ. 

o ຫົວໜຸ້າພະແນກລະດົມທນຶສາກົນ 1 ທ່ານ ແລະ ພະນັກງານ 1 ທ່ານ: ມີໜຸ້າທີ່ໃນການ
ປະກາດ/ຈັດສົ່ງບັນດາຂໍ້ມູນແຜນການ ໃຫຸ້ ພະນັກງານ/ນັກສຶກສາຂອງ ມຊ, ດ າເນີນ
ການຄັດເລືອກຜູຸ້ເຂົ້າຮ່ວມ ເພື່ອສະໝັກ/ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາໂຄງການ, ປະສານງານ
ໂຄງການແລກປ່ຽນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫຸ້
ແກ່ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຈັດການ.  

 
• ບົດບາດ ແລະ ບນັດາກດິຈະກ າ 

 
ບົດບາດ ແລະ ບັນດາກິດຈະກ າຂອງຫຸ້ອງການ IRO-ມຊ ແມ່ນຖືກກ ານົດໃນແຜນຍ ດທະສາດຂອງ
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເພື່ອກ ານົດແຜນປະຕິບັດງານສະເພາະໃນການສົ່ງເສີມການເຂົ້າຮ່ວມຂໍ້ລິ
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ເລີມລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ທີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບການສຶກສາຄົ້ນຄວຸ້າ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ຕາມ
ລາຍລະອຽດຂຸ້າງລ ່ມນິີ້: 

 
ໂດຍອີງຕາມດ າລັດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດລາວ, ມຊ ຖືກກ ານົດໃຫຸ້ເປັນສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ
ຂອງຊາດ ທີ່ມີຂີດຄວາມສາມາດສູງໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນ ດ ເພື່ອກ ານົດແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນລ ມາດຕະຖານຕ່າງໆຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ຍຸ້ອນແນວ
ນັ້ນ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ຈຶ່ງໄດຸ້ກ ານົດໂຄງຮ່າງ, ວິໄສທັດ ແລະ ແຜນຍ ດທະສາດຂອງ
ຕົນດັ່ງນິີ້: 
 
ໃນແຜນການທ ີ7 ຂອງແຜນພດັທະນາຍ ດທະສາດຂອງ ມຊ ໄດຸ້ກ ານົດທິດຊິີ້ນ າສະເພາະ ເພື່ອພັດທະ 
ນາ ການຮວ່ມມລືະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນ ດັ່ງລ ມ່ນິີ້: 

 
 ການເຮັດວຽກກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂຸ້ອງພາຍໃນປະເທດ ກັບບັນດາສະຖາບັນ ແລະ ອົງ

ການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ ແມ່ນບູລິມະສິດ ໃນການສຸ້າງເຄື່ອຄ່າຍການປະສານງານ ແລະ ຈັດຫາສິ່ງອ າ
ນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ, ຄວາມຮູຸ້, ການປະສານງານ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ. ຍຸ້ອນແນວນັ້ນ, ມຊ ຈຶ່ງ
ສາມາດສຸ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຄວາມສາມາດຂອງຕົນ ໃນການພະສານງານກັບພາກສ່ວນຂອງພາກພື້ນ 
ແລະ ສາກົນ, ຕາມນະໂຍບາຍຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ ໂດຍປາສະຈາກການແຊກແຊງເຂົ້າ
ກິດຈະການພາຍໃນ. ສະນັ້ນ, ມຊ ຈຶ່ງຍຶດໝັ້ນ ຈະສ ມຄວາມພະຍາຍາມສ ດຂີດ ໃນການນ າພາ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານຕ່າງໆເຫຼົ່ານິີ້ ໂດຍມີການເຮັດວຽກກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທົ່ວ
ໂລກ. ຍຸ້ອນແນວນັ້ນ, ຫຸ້ອງການ IRO ຈຶ່ງມີຄວາມຖືກຕຸ້ອງສອດຄ່ອງກັບຍ ດທະສາດຂອງ ມຊ ດັ່ງນິີ້: 

 
➢ ປະເມີນຜົນບັນດານິຕິກ າຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ ຕໍ່ກັບການເຮັດໜຸ້າທີ່ພາຍໃນ, ໜຸ້າທີ່ ແລະ ຂອບການ

ຮ່ວມມືຂອງ ມຊ ກັບອົງການຈັດຕັ້ງລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບສາກົນ; 
➢ ປັບປ ງ ແລະ ປະຕິຮູບ ລະບົບ ແລະ ລະບຽບຫັກການ ໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງ 

ມຊ; 
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➢ ມະເມີນຜົນບັນດານິຕິກ າທີ່ມີຢ ່ໃນປະຈ ບັນ ກ່ຽວກັບ ການຮ່ວມມືກັບສາກົນ ແລະ ສຸ້າງບັນດາ
ນິຕິກ າໃໝ່ ເພື່ອໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ໃນການພົວພັນສາກົນ ແລະ ຄວາມ
ຕຸ້ອງການຂອງ ມຊ; 

➢ ປັບປ ງລະບົບເກັບກ າຂໍ້ມູນ, ສັງລວມຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມຈ າເປັນ ແລະ ການພັດທະນາ ການ
ຊ່ວຍເຫືອຂອງສາກົນ; 

➢ ຕິດຕາມຢ່າງໃກຸ້ຊິດ ທ ກຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ບັນດາບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈ າ ເພື່ອການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ໃຫຸ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ   

➢ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຕ່ລະໄລຍະ ໃຫຸ້ມີຄວາມຄືບໜຸ້າດີຂຶ້ນກວ່າເກຼົ່າ. 

 
  ແຜນຍ ດທະສາດຂອງຫຸ້ອງການ IRO-ມຊ ແມ່ນການພັດທະນາບັນດາກິດຈະກ າໃຫຸ້ເປັນລະດັບສາ 
ກົນ ເພື່ອອະນາຄົນ ດັ່ງນິີ້: 
 

● ມຊ ຈະຈັດຫາ ແລະ ສະໜອງບັນດາໂຄງການສາກົນ, ຫັກສູດທີ່ສິດສອນເປັນພາສາອັງກິດ. 
ປັດຈ ບັນ ມຊ ໄດຸ້ເປີດຫັກສູດສາກົນພຽງ 1 ຫັກສູດ ວິຊາ ເສດຖະສາດ ແລະ ການບ ລິຫານ
ເສດຖະກິດ;  

●  ມຊ ໄດຸ້ຂຶ້ນແຜນເພື່ອສຸ້າງໂຄງການສຶກສາ ກ່ຽວກັບ ອາຊຽນ ພາຍໃຕຸ້ຫັກສູດ ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນທີ່ໄດຸ້ຮັບການແບ່ງປັນ ໃນເຄື່ອງຄ່າຍມະຫາວິທະຍາໄລອາຊຽນ ແລະ ບັນດາ
ມະຫາວິທະຍາໄລອື່່ນໆ ຂອງປະເທດອາຊຽນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ປະເທດໄທ; 

● ມຊ ຈະສົ່ງເສີມ ແລະ ເພີ່ມໂຄງການແລກປ່ຽນກັບຕ່າງປະເທດ ເພື່ອໃຫຸ້ນັກສຶກສາ ແລະ ພະ 
ນັກງານໃນພາກວິຊາ ແລະ ບັນດານັກຄົ້ນຄວຸ້າ ແລະ ວິໄຈ ພາຍໃນອາຊຽນກ່ອນ ແລະ ຫັງຈາກ
ນັ້ນຈຶ່ງເປີດກັບປະເທດຕ່າງໆທົ່ວໂລກ. 
 

 ເປົ້າໝາຍຫັກຂອງຫຸ້ອງການ IRO-ມຊ, ແຜນປະຕິບັດງານ ແລະ ຍ ດທະສາດ ເພື່ອສຸ້າງໃຫຸ້ເປັນສາກົນ
ມີ:  

- ການພັດທະນາບັນດາໂຄງການ ເພື່ອສຸ້າງໃຫຸ້ເປັນລະດັບສາກົນ; 
- ແຜນການປ ກລະດົມພະນັກງານ ແລະ ສຶກສາ; 
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- ບັນດາໂຄງການ ການພັດທະນາ-ຮ່ວມກັນ ກັບຄູ່ຮ່ວມມືພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; 
- ແຜນການແລກປ່ຽນດຸ້ານວິຊາການ; 
- ໂຄງການຮ່ວມງານດຸ້ານການສຶກສາຄົ້ນຄວຸ້າ; 
- ໂຄງການຢຸ້ຽມຢາມສຶກສາ; ແລະ  
- ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ 

 
ໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ ຫຸ້ອງການ IRO ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ໄດຸ້ມີສ່ວນຮ່ວມບັນດາ
ແຜນການລະດັບສາກົນຕ່າງໆດັ່ງລ ່ມນິີ້: 
 

ປະເພດກອງທຶນ: ການສຶກສາຄົ້ນຄວຸ້າ ແລະ ວິໄຈ 
ຜູຸ້ໃຫຸ້ທຶນ: ໂຄງການ Erasmus+ 
ໄລຍະເວລາ: 2019-2022 
ງົບປະມານ: 
ຫົວຂໍ້: ໂຄງການ TOOLKIT 
ຫົວຂໍ້ເນື້ອໃນ: ຮູບແບບ ແລະ ການບ ລິຫານ ສາຍພົວພັນສາກົນ, ໂຄງການສຶກສາ ແລະ 
ແຜນການເຄື່ອນຍຸ້າຍ ໃນມະຫາວິທະຍາໄລອາຊີ. 
ເວັບໄຊໂຄງການ: https://site.unibo.it/toolkit/en 

 

3.4. ມະຫາວິທະຍາໄລ ສ ພານ ວງົ (ມລສ) (SU 2020) 
 

• ສະພາບການດຸ້ານສະຖາບນັຂອງຫຸ້ອງການ IRO  
 
ຫຸ້ອງການ IRO ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລສ ພານ ວົງ ໄດຸ້ຮັບການສຸ້າງຕັ້ງຂຶ້ນພາຍໃຕຸ້ດ າລັດຂອງ
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທີ 4251/ກຊສກ.ກຜ, ລົງວັນທີ 7 
ພະຈິກ 2011. ຫຸ້ອງການ IRO-ມລສ ປະກອບດຸ້ວຍ 3 ພະແນກຄື: 1) ພະແນກພິທີການ ແລະ 
ບ ລິຫານ; 2) ພະແນກພົວພັນສາກົນ ແລະ ບ ລິຫານໂຄງການ; 3) ພະແນກຊ່ຽວຊານ
ຕ່າງປະເທດ, ອາສາສະໝັກ ແລະ ການບ ລິຫານນັກສຶກສາ. 
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• ໜຸ້າທີ່ຮບັຜິດຊອບ 
 
 ໜຸ້າທີຮັບຜິດຊອບສະເພາະຂອງຫຸ້ອງການ IRO ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລສ ພານ ວົງມີຄື: 

✓ ຮ່ວມມືກັບສະຖາບັນພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ (ການເຊື່ອມຕໍ່ ມລສ ກັບບັນດາ
ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ); 

✓ ພິຈາລະນາ ການລົງນາມຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມື ສອງຝ່າຍ ແລະ ຫາຍຝ່າຍ (MOUs, MODs, 
and MOAs); 

✓  ຕຸ້ອນຮັບຄະນະຜູຸ້ແທນພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ແລະ ຄະນະນ າຂອງ ມລສ; 
✓  ຕິດຕາມຄະນະນ າຂອງ ມລສ ໃນການເດີນທາງຢຸ້ຽມຢາມມະຫາວິທະຍາກໄລ ແລະ 

ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ; 
✓  ຄົ້ນຄວຸ້າຊອກຫາ ແຫ່ງທຶນ ໃຫຸ້ແກ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ການບ ລິຫານໂຄງການ

ຕ່າງໆ; 
✓  ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໜຸ້າວຽກອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະນ າ

ມະຫາວິທະຍາໄລ. 
 

• ພະນັກງານ 
 

 ມີພະນັກງານທັງໝົດ 10 ທາ່ນ ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ແຕ່ລະພະແນກ ຄື: 

o ຫວົໜຸ້າ 1 ທາ່ນ: ມີໜຸ້າທີ່ຊິີ້ນ າລວມບັນດາໜຸ້າວຽກຂອງຫຸ້ອງການ, ມີການລາຍງານຕໍ່ປະທານ
ບ ລິຫານ, ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາກອງປະຊຸມກັບຄະນະນ າມະຫາວິທະຍາໄລ. 

o ຮອງຫວົໜຸ້າພະແນກ 1 ທາ່ນ ຮບັຜດິຊອບວຽກພທິກີານ ແລະ ບ ລິຫານ: ມີໜຸ້າທີ່ຊ່ວຍຫົວໜຸ້າ 
ໃນການບ ລິຫານໜຸ້າວຽກຕ່າາງໆ ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບພິທີການ ແລະ ບ ລິຫານ ຂອງຫຸ້ອງການ IRO. 

o ຮອງຫວົໜຸ້າພະແນກ 1 ທາ່ນ ຮບັຜດິຊອບວຽກຊຽ່ວຊານຕ່າງປະເທດ, ອາສາສະໝກັ ແລະ 
ບ ລຫິານນກັສກຶສາ (ຮບັຜດິຊອບ 2 ພະແນກ) ແລະ ພະແນກພວົພັນສາກົນ ແລະ ການບ ລຫິານ
ໂຄງການ: ມໜີຸ້າທີ່ຊ່ວຍຫົວໜຸ້າ ໃນການບ ລິຫານໜຸ້າວຽກທ ກຢ່າງທີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບການພົວພັນ
ພາຍນອກ, ບັນດາຂໍ້ຕົກລົງ ສອງຝ່າຍ ແລະ ຫາຍຝ່າຍ, ເກັບກ າໂຄງການສາກົນ, ຊຽວຊານ
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ຕ່າງປະເທດ, ອາສາສະໝັກ ແລະ ວີຊານັກສຶກສາ, ແລະ ບັດປະຈ າຕົວ, ແລະ ຈັດງານລຸ້ຽງສົ່ງ 
ແລະ ຮ່າງຈົດໝາຍຂອບໃຈ ໃຫຸ້ຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ ແລະ ອາສາສະໝັກ ພາຍຫັງສ າເລັດ
ການປະຕິບັດໜຸ້າທີ່ຢູ່ ມລສ. 

o ຫວົໜຸ້າຂະແໜງພະແນກພທິກີານ ແລະ ບ ລຫິານ: ເຮດັວຽກຮ່ວມກັບ ຮອງຫົວໜຸ້າພະແນກຜູຸ້ຊິີ້
ນ າ ແລະ ພະນັກງານ ກ່ຽວກັບ ວຽກທີ່ໄດຸ້ຮັບມອບໝາຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຮ່າງເອກະສານທາງການ 
ເປັນພາສາລາວ ແລະ ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂຸ້ອງໃນພາກພື້ນ ແລະ ເຈົ້າໜຸ້າທີ່
ທຸ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ, ກະກຽມການຕຸ້ອນຮັບແຂກ ແລະ ການບ ລິຫານງົບປະມານຫຸ້ອງການ. 

o ຫວົໜຸ້າຂະແໜງພະແນກການພວົພັນສາກົນ ແລະ ການບ ລຫິານໂຄງການ 1 ທາ່ນ: ມີໜຸ້າທີ່ເຮັດ
ວຽກຮ່ວມກັບ ຮອງຫົວໜຸ້າພະແນກຜູຸ້ຊິີ້ນ າ ແລະ ພະນັກງານ ກ່ຽວກັບ ວຽກທີ່ໄດຸ້ຮັບການມອບໝ
າຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການຮ່າງເອກະສານທາງການ ເປັນພາສາອັງກິດ, ຕຸ້ອນຮັບແຂກຕ່າງປະເທດ 
ແລະ ຄະນະນ າ, ຕິດຕາມການຢຸ້ຽມຊົມ ມລສ, ຮ່າງເອກະສານວິເຄາະແບບ SWOT ແລະ ນ າ
ສະເໜີເອກະສານ ເພື່ອຂ ອະນ ມັດ ຈາກລັດຖະບານລາວ, ແປເອກະສານພາສາລາວ ເປັນ
ພາສາອັງກິດ ແລະ ອັງກິດເປັນລາວ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາບັນດາໂຄງການສາກົນ, ຊ່ຽວຊານ, 
ອາສາສະໝັກ ແລະ ນັກຮຽນ. 

o ຫວົໜຸ້າຂະແໜງພະແນກຊຽ່ວຊານຕາ່ງປະເທດ, ອາສາສະໝກັ ແລະ ການບ ລຫິານນັກສຶກສາ 
1 ທາ່ນ: ມີໜຸ້າທີ່ເຮັດວຽກຮວ່ມກັບຮອງຫົວໜຸ້າຜູຸ້ຊິີ້ນ າພະແນກ ແລະ ພະນັກງານຜູຸ້ອື່ນໆ ກ່ຽວ
ກັບ ໜຸ້າວຽກທີ່ໄດຸ້ຮັບການມອບໝາຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນວຽກທີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ, 
ອາສາສະໝັກ ແລະ ການບ ລິຫານນັກສຶກສາ ເຊັ່ນ ການຊ່ວຍເຫືອຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ ແລະ 
ອາສາສະໝັກທີ່ເຮັດວຽກໃຫຸ້ ມລສ ໃນການຂ ວີຊາ, ບັດປະຈ າຕົວ, ແກຸ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ພວກ
ເຂົາປະເຊີນໃນການປະຕິບັດໜຸ້າວຽກຂອງຕົນ ແລະ ຮັກສາການພົວພັນລະຫວ່າງ ມລສ ແລະ 
ບັນດາອາສາສະໝັກ, ແລະ ການຈັດງານລຸ້ຽງ ແລະ ຮາ່ງບັນດາຈົດໝາຍຂອງໃຈໃຫຸ້ຊ່ຽວຊານ 
ແລະ ອາສາສະໝັກ ພາຍຫັງສ າເລັດໜຸ້າທີ່; ຊ່ວຍນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ ໃນການລົງທະບຽນ, 
ຈັດງານບ ນປະຈ າຊາດ.  

o ພະນັກງານ 4 ທາ່ນ: ມີໜຸ້າທີ່ຊ່ວຍເຫືອ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກ າຕ່າງໆ ທີ່ກ່າວມາ
ນັ້ນ ຕາມແຜນການຍ ດທະສາດ ແລະ ການແບ່ງປັນໜຸ້າວຽກ ຂອງຫົວໜຸ້າ, ຮອງຫົວໜຸ້າ ແລະ 
ຫົວໜຸ້າຂະແໜງ.  
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• ບົດບາດ ແລະ ກດິຈະກ າຕ່າງໆ 
 

ບົດບາດ ແລະ ກິດຈະກ າຕ່າງໆ ຂອງຫຸ້ອງການ IRO ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລສ ພານ ວົງ ຂອງ ສປປ 
ລາວ ແມ່ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນຍ ດທະສາກຂອງມະຫາວທິະຍາໄລ. ເຊິ່ງຄາດວາ່ຈະມບີນັດາ
ແຜນງານ ເພື່ອສຸ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນການມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງພາກພື້ນ/ສາກົນ ທີ່
ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບການສຶກສາຄົ້ນຄວຸ້າ ແລະ ການຮ່ວມມື ດັ່ງລ ່ມນິີ້: 

 
ເພື່ອສາມາດບັນລ ໄດຸ້ຕາມວິໄສທັດ “ດຸ້ານຄວາມຊ່ຽວຊານ, ຕາມທຸ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການເປັນສາກົນ” 
ມະຫາວິທະຍາໄລສ ພານ ວົງ ໄດຸ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຍ ດທະສາດ 5 ປີ (2020-2025). ແຜນປະຕິບັດ
ງານຍ ດທະສາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ສ າລັບໄລຍະ 5 ປີຕໍ່ໜຸ້າມີ: 
 

7. ເສມີຂະຫຍາຍ ແລະ ສົ່ງເສມີການຮບັເອາົນກັຮຽນ. 
ເພື່ອເພີ່ມໂອກາດໃຫຸ້ນັກຮຽນນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມປາຍ ໃນການສຶກສາຕໍ່ ແລະ 
ເພື່ອຜະລິດຊັບພະຍາກອນມະນ ດທີ່ມີຄ ນນະພາບສູງ ເພື່ອການພັດທະນາແຫ່ງຊາດ ແລະ 
ຕະຫາດແຮງງານ, ມະຫາວິທະຍາໄລສ ພານ ວົງ ຈະກ ານົດ ແລະ ປັບປ ງ ມາດຕະຖານການ
ສອບເສັ່ງຄັດເລືອກນັກຮຽນເຂົ້າຮຽນ, ຂະຫຍາຍໂຄງຮ່າງພື້ນຖານ (ອາຄານຫຸ້ອງຮຽນ), 
ປັບປ ງ ແລະ ຂະຫຍາຍຫັກສູນການຮຽນ. 
 

8.  ພດັທະນາ ແລະ ປບັປ ງຄ ນນະພາບການສກຶສາ 
 ການພັດທະນາການຮຽນ ແລະ ການສອບ ເປັນເປົ້າໝາຍຫັກອັນໜຶ່ງຂອງມະຫາວິທະຍາໄລສ 
ພານ ວົງ. ມະຫາວິທະຍາໄລ ມີເປົ້າໝາຍ ການກາຍເປັນສູນກາງການສຶກສາຊັ້ນສູງໃນພາກເໜື
ອຂອງ ສປປ ລາວ, ທີ່ມີມາດຕະຖານການຮຽນລະດັບສາກົນ, ມີລະບົບການປະເມີນຜົນທັງ
ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ທີ່ສາມາດນ າໃຊຸ້ໄດຸ້ກັບທ ກພາກວິຊາ ພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລສ 
ພານ ວົງ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລອື່ນໆ ພາຍໃນປະເທດ, ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບສະຖາບັນການສຶກ
ສາພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. 
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9.  ສົ່ງເສມີ ການສຶກສາຄົ້ນຄວຸ້າ ດຸ້ານວທິະຍາສາດ ແລະ ການບ ລິການດຸ້ານວຊິາການ 
 ເພື່ອສືບຕໍ່ພັດທະນາ ແລະ ສຸ້າງໃຫຸ້ມະຫາວິທະຍາໄລ ກ່າວໄປສູ່ມາດຕະຖານການສຶກສາຂອງ
ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ມະຫາວິທະຍາໄລສ ພານ ວົງ ໄດຸ້ສົ່ງເສີມການສຶກສາຄົ້ນຄວຸ້າ ແລະ ການ
ມີຫົວຄິດປະດິດສຸ້າງ ພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລ. ໄດຸ້ວາງແຜນການ ເພື່ອພັດທະນາ ແລະ 
ປັບປ ງນັກຄົ້ນຄວຸ້າ, ການຄົ້ນຄວຸ້າຮ່ວມກັນ ກັບອົງການສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ ແລະ ສະຖາ
ບັນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ແລະ ຈັດພິມຜົນການຄົ້ນຄວຸ້າໃນລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນ. 
 

10.  ພັດທະນາລະບົບການບ ລຫິານ ແລະ ຈັດການ 
ໃນໄລຍະ 5 ປີຕໍ່ໜຸ້າ ມະຫາວິທະຍາໄລສ ພານ ວົງ ຈະປັບປ ງກົນໄກການຄ ຸ້ມຄອງຂອງຕົນ, 
ການບ ລິຫານ ແລະ ຈັດການ ເພື່ອໃຫຸ້ມີຄວາມແມຸ້ນຍ າ, ໂປ່ງໃສ, ປະຢັດເວລາ ແລະ ທັນສະໄ
ໝ. ຈະປັບປ ງຄວາມມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ລະບົບການສຶກສາ, ການຄົ້ນຄວຸ້າ, 
ແລະ ການບ  ລ ິການດ ຸ້ານວ ິຊາການ. ເພ ື່ອຈະສາມາດບ ັນລ  ເປ ົ້າໝາຍຕ່າງໆນ ັ້ນ, 
ມະຫາວິທະຍາໄລສ ພານ ວົງ ຈະປັບປ ງ ແລະ ປັບປ່ຽນ ກົດບັດປະຈ ບັນ, ນະໂຍບາຍ ແລະ 
ລະບຽບການຕ່າງໆ; ແລະ ຈັດສັນພະນັກງານເຂົ້າໃສ່ຕ າແໜ່ງທີ່ຍັງຫວ່າງ. 

 
11.  ເສມີຂະຫຍາຍ ໂຄງຮາ່ງພື້ນຖານ ແລະ ສິ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກຕາ່ງໆ 

ໂຄງຮ່າງພື້ນຖານ ແລະ ສິ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ເປັນສະພາບແວດລຸ້ອມ ດຸ້ານຟີຊິກ 
ທີ່ມີຄວາມສ າຄັນ ເພື່ອຮັບປະກັນຄ ນນະພາບການສຶກສາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສຶກສາຊັ້ນ
ສູງ. ເປັນຕົວກ ານົດຄວາມກຸ້າວໜຸ້າ ແລະ ການພັດທະນາ ສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ື້້ນສູງ. ພາຍ
ໃນປີ 2025, ມະຫາວິທະຍາໄລສ ພານ ວົງ ໄດຸ້ກ ານົດແຜນການພາຍໃນປີ 2025 ໃນການ
ກໍ່ສຸ້າງ ບັນດາອາຄານຫຸ້ອງການຈ ານວນໜຶ່ງ, ຫຸ້ອງຮຽນ ແລະ ການຂະຫຍາຍຫ ພັກນັກສຶກສາ; 
ແລະ ສຸ້າງຕັ້ງສູນດີເລີດ ໃນບາງພາກວິຊາ ແລະ ສູນພາສາອັງກິດ. 
 

12. ສົ່ງເສມີການຮວ່ມມກືບັພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ 
ການຮ່ວມມືກັບສະຖາບັນ ແລະ ອົງການຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ເປັນບັນຫາສ າ
ຄັນໃນການພັດທະນາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລສ ພານ ວົງ. ເພື່ອອ ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ 
ສົ່ງເສີມການຮຽນ ແລະ ການສອນ, ການແລກປ່ຽນດຸ້ານວິຊາການ, ການແລກປ່ຽນ ນັກ
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ຄົ້ນຄວຸ້າ ແລະ ນັກສຶກສາ ແລະ ການຄົ້ນຄວຸ້າ, ເຊິ່ງມະຫາວິທະຍາໄລໄດຸ້ມີແຜນການຮ່ວມມື
ກັບສະຖາບັນ ແລະ ອົງການຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ລະດັບສາກົນ. ເພື່ອສາມາດປະຕິບັດໄດຸ້
ຕາມແຜນການດັ່ງກ່າວນິີ້, ມະຫາວິທະຍາໄລ ຕຸ້ອງມີການປັບປ ງ ດຸ້ານຂີດຄວາມສາມາດຂອງ
ພະນັກງານ ທີ່ເຮັດວຽກໃນຂົງເຂດການພົວພັນສາກົນຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເຊັ່ນກັນ. 

 
ມະຫາວິທະຍາໄລ ສ ພານ ວົງ ໄດຸ້ມີແຜນການສຸ້າງໃຫຸ້ເປັນສາກົນ ຜ່ານໜຸ້າວຽກຂອງຫຸ້ອງການ IRO-
ມລສ ໃນບັນດາກິດຈະກ າຕ່າງໆ ດັ່ງນິີ້: 
 

- ປະຈ ບັນ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ສ ພານ ວົງ ຍັງບໍ່ມີຫັກສູດສາກົນ, ແລະ ຈະສຸ້າງໃຫຸ້ມີຫັກສູດ
ສາກົນໃນອະນາຄົດອັນໃກຸ້ນິີ້; 

- ມະຫາວິທະຍາໄລ ສ ພານ ວົງ ຈະເສີມຂະຫຍາຍໃຫຸ້ຫາຍຂຶ້ນ ຫຸ້ອງການ, ຫຸ້ອງຮຽນ ແລະ ຫ 
ພັກນັກສຶກສາ; 

- ມະຫາວິທະຍາໄລ ສ ພານ ວົງໄດຸ້ມີແຜນການ ເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືກັບສາກົນ; 
- ມະຫາວິທະຍາໄລ ສ ພານ ວົງໄດຸ້ມີແຜນການ ປັບປ ງລະດັບພາສາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ

ພາສາອັງກິດ ໃຫຸ້ພະນັກງານ, ຜູຸ້ບ ລິຫານ, ອາຈານ ແລະ ນັກຄົ້ນຄວຸ້າ; 
- ມະຫາວິທະຍາໄລ ສ ພານ ວົງໄດຸ້ມີແຜນການ ເພື່ອກຸ້າວໄປສູ່ການບັນລ ມາດຕະການຂອງ

ເຄືອຂ່າຍມະຫາວິທະຍາໄລອາຊຽນ; 
- ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສ ພານ ວົງ ຈະປັບປ ງຄວາມສາມາດໃນການສຶກສາຄົ້ນຄວຸ້າ ແລະ 

ການຈັດການຄົ້ນຄວຸ້າຮ່ວມກັນ ກັບສະຖາບັນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ ພາຍໃນ ແລະ ກັບ
ສາກົນ. 

 
ເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ຂບັເຄື່ອນມະຫາວທິະຍາໄລໃຫຸ້ໃກຸ້ຄຽງກບັມາດຕະຖານການສກຶສາລະ ດັບພາກ 
ພື້ນ ແລະ ລະດບັສາກນົ, ວທິະຍາໄລສ ພານ ວງົໄດຸ້ສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄວຸ້າ ແລະ ນະ ວດັຕະກ າພາຍໃນວ ິ
ທະຍາໄລ. ໄດຸ້ມກີ່ນວາງແຜນ ແລະ ປບັປ ງລະດັບນັກຄົ້ນຄວຸ້າ, ການຮວ່ມມເືຮດັການຄົ້ນຄວຸ້າກັບອງົ 
ການຈດັຕັ້ງທາງດຸ້ານເສດຖະກິດສງັຄົມ ແລະ ສະຖາບນັ ແລະ ບນັດາອງົການຈັດຕັ້ງສາກນົ ແລະ ເຜຍີ 
ແຜ່ຜນົການຄົ້ນຄວຸ້າໃນລະດັບຊາດ ແລະ ລະດບັສາກນົ.  
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13. ພັດທະນາລະບົບການບ ລິຫານ ແລະ ການຄ ຸ້ມຄອງ.  
ໃນອີກ 5 ປີຕໍ່ໜຸ້າ, ວິທະຍາໄລສ ພານ ວົງຈະໄດຸ້ຮັບການປັບປ ງລະບົບກົນໄກການປົກຄອງ, ບ ລິ 
ຫານ ແລະ ການ ຄ ຸ້ມຄອງເພື່ອໃຫຸ້ຖືກຕຸ້ອງ, ໂປ່ງໃສ, ນ າໃຊຸ້ເວລາໜຸ້ອຍລົງ ແລະ ທັນສະໄໝ
ຂຶ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງຈະຊ່ວຍປັບປ ງປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງການບ ລິການ 
ດຸ້ານການສຶກສາ, ການຄົ້ນຄວຸ້າ ແລະ ການບ ລິການດຸ້ານວິຊາການ. ເພື່ອໃຫຸ້ບັນລ ເປົ້າໝາຍ 
ດັ່ງກ່າວ, ວິທະຍາໄລສ ພານ ວົງຈະທົບທວນ ແລະ ປັບປ ງບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບ 
ການທີ່ມີຢູ່ແລຸ້ວ ແລະ ຈັດສັນພະນັກງານເພື່ອຮັບຜິດຊອບບັນດາຕ າແຫນ່ງຕ່າງໆ ທີ່ຍັງວ່າງ.  
  

14. ການຂະຫຍາຍດຸ້ານພື້ນຖານໂຄງລາ່ງ ແລະ ສິ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ 
ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສິ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກແມ່ນສະພາບແວດລຸ້ອມທາງກາຍະພາບ 
ທີ່ສ າຄັນ ເພື່ອຮັບປະກັຍຄ ນນະພາບຂອງການສຶກສາ, ໂດຍສະເພາະການສຶກສາຊັ້ນສູງ. ຊຶ່ງ 
ເປັນການສະແດງເຖິງຄວາມ ກຸ້າວໜຸ້າ ແລະ ການພັດທະນາຂອງສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ. 
ຮອດປີ 2025, ມະຫາວິທະຍາໄລສ ພານ ວົງ ມີແຜນຈະສຸ້າງອາຄານເພິີ້ມຈ ານວນໜຶ່ງສ າລັບ 
ຫຸ້ອງການ, ຫຸ້ອງຮຽນ ແລະ ຂະຫຍາຍຫ ພັກ; ແລະ ສຸ້າງຕັ້ງສູນດີເລີດໃນບາງຄະນະວິຊາ ແລະ 
ສູນພາສາອັງກິດ. 
 

15. ສົ່ງເສມີດຸ້ານການຮວ່ມມທືງັພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ.  
ການຮ່ວມມືກັບສະຖາບັນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດແມ່ນການເຊື່ອມ 
ໂຍງເພື່ອການ ພັດທະນາມະຫາວິທະຍາໄລສ ພານ ວົງ. ເພື່ອອ ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ 
ສົ່ງເສີມການຮຽນ - ການສອນ, ການແລກປ່ຽນດຸ້ານການສຶກສາ, ການແລກປ່ຽນນັກສຶກສາ 
ແລະ ການແລກປ່ຽນນັກຄົ້ນຄວຸ້າ, ມະຫາມິທະຍາໄລມີແຜນການຮ່ວມມືກັບສະຖາບັນ ແລະ 
ການຈັດຕັ້ງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ພື່ອໃຫຸ້ສິ່ງດັ່ງກ່າວບັນລ ຕາມແຜນ, ທາງມະຫາວິ 
ທະຍາໄລຕຸ້ອງໄດຸ້ປັບປ ງຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກພົວພັນສາກົນຂອງມະຫາ
ວິທະຍາໄລເຊັນກັນ.  

 
ມະຫາວິທະຍາໄລສ ພານ ວົງວາງແຜນທີ່ຈະພັດທະນາເພື່ອກຸ້າວໄປເຖິງຂັ້ນລະດັບສາກົນໂດຍຜ່ານ 
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ SU-IRO ຊຶ່ງຈະໄດຸ້ກ າໜົດກິດຈະກ າດັ່ງລ ່ມນິີ້:  
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- ໃນປັດຈ ບັນ, ມ.ສ ພານ ວົງຍັງບໍ່ທັນມີຫັກສູດທີ່ລະບົບສາກົນ, ແລະ ຄາດວ່າຈະສາມາດ 
ສະໜອງຫັກສູດລະບົບສາກົນ ໃນອານາຄົດຂຸ້າງໜຸ້າອັນໃກຸ້ນິີ້;  

- ມ.ສ ພານ ວົງຈະຂະຫຍາຍຫຸ້ອງການ, ຫຸ້ອງຮຽນ ແລະ ຫ ພັກເພິີ້ມເຕີມ;  
- ມ.ສ ພານ ວົງໄດຸ້ມີແຜນທີ່ຈະເພິີ້ມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ;  
- ມ.ສ ພານ ວົງມີແຜນການປັບປ ງຄວາມອາດສາມາດດຸ້ານພາສາ 

ໂດຍສະເພາະແມ່ນພາສາອັງກິດ, ສ າລັບຜູຸ້ບ ລິຫານ, ພະນັກງານ, ອາຈານ ແລະ ນັກຄົ້ນ 
ຄວຸ້າ;  

- ມ.ສ ພານ ວົງມີແຜນການທີ່ຈະສູຸ້ຊົນໃຫຸ້ໄດຸ້ມາດຕະຖານຂອງ AUN;  
- ແລະ ມ.ສ ພານ ວົງຈະຊ່ວຍຍົກລະດັບຄວາມອາດສາມາດຂອງນັກຄົ້ນຄວຸ້າ ແລະ 

ການຮ່ວມມືຄົ້ນຄວຸ້າກັບສະຖາບັນ, ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.  
 
ເປົ້າໝາຍຫັກຂອງ SU - IRO, ແຜນຍ ດທະສາດ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕບິັດເພື່ອກຸ້າວໄປສູ່ລະດບັສາ 
ກົນ: 
 

- ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສິ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກສ າລັບການເຊື່ອມໂຍງກັບລະດັບສາ 
ກົນ;  

- ແຜນງານສ າລັບການຕ່າງປະເທດ;  
- ໂຄງການຊ່ວຍເຫືອພະນັກງານ ແລະ ນັກວຶກສາແບບເຄື່ອນທີ່;  
- ໂຄງການຮ່ວມມືພັດທະນາກັບຄູ່ຮ່ວມມືທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;  
- ໂຄງການການແລກປ່ຽນດຸ້ານວິຊາການ;  
- ໂຄງການການຮ່ວມມືເຮັດບົດຄົ້ນຄວຸ້າ;  
- ໂຄງການແລກປ່ຽນການຢຸ້ຽມຢາມກ່ຽວກັບການສຶກສາ;  
- ແລກປ່ຽນທາງດຸ້ານວັດທະນະທ າ ແລະ ກິລາ; ແລະ 
- ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.  
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ໃນໄລຍະ 5 ປ ີທີ່ຜາ່ນມາ IRO ຂອງມະຫາວທິະຍາໄລສ ພານ ວງົ ສປປ ລາວ ໄດຸ້ມສີວ່ນຮວ່ມໂຄງການ 
ດັ່ງຕໍ່ໄປນິີ້:  

 
1. ປະເພດຂອງທຶນ: ທຶນຊ່ວຍເຫືອ 

ຜູຸ້ໃຫຸ້ທຶນ: ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ 
ໄລຍະເວລາ: 2017-2018 
ງົບປະມານ: 980,000 ໂດລາສະຫະລັດ 
ຊື່ໂຄງການ: ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄ່ງລ່າງ 
ຫົວຂໍ້: ກໍ່ສຸ້າງອາຄານຫຸ້ອງຮຽນ1ຫລັງ ແລະ 
ອາຄານສ ານັກງານໃຫຸ້ແກ່ຄະນະອັກສອນສາດ.   

 
2. ປະເພດຂອງທຶນ: ທຶນຊ່ວຍເຫືອ 

ຜູຸ້ໃຫຸ້ທຶນ: KOICA (ສສ. ເກົາຫີ)  
ໄລຍະເວລາ: 2015-2018 
ງົບປະມານ: 3,000,000 ໂດລາສະຫະລັດ 
ຊື່ໂຄງການ: ການພັດທະນາ ມຂ ພາກທີ II 

ຫົວຂໍ້:  
- ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ (ການຂະຫຍາຍຫ ພັກຈ ານວນ 2ຫັງ ແລະ 

ການກໍ່ສຸ້າງຮຸ້ານພິມເອກະສານຂະໜາດນຸ້ອຍ); 
- ທຶນການສຶກສາ ລະດັບປະລິຍາໂທ ຈ ານວນ 45ທຶນ; 
- ພັດທະນາລະບົບຫັກສູດໃຫຸ້ແກ່ 14 ກົມ; 
- ພັດທະນາປື້ມແບບຮຽນຈ ານວນ 131ຫົວ; 
- ແລະ ບັນດາອ ປະກອນໃຫຸ້ແກ່ ຄະນະວິສາວະກ າສາດ ແລະ ຄະນະ 

ສະຖາປັດຕະຍາກ າ.  
 
3. ປະເພດຂອງທຶນ: ທຶນຊ່ວຍເຫືອ ແລະ ທຶນກູຸ້ຢືມ 

ຜູຸ້ໃຫຸ້ທຶນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) 
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ໄລຍະເວລາ: 2017-2023 
ງົບປະມານ: ທຶນຊ່ວຍເຫືອ: 23,470,000 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ທຶນກູຸ້ຢືມ 
16,450,000 ໂດລາສະຫະລັດ 
ຊື່ໂຄງການ: ການສຸ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫຸ້ແກ່ການສຶກສາຊັ້ນສູງຄັ້ງທີ II (ໃຫຸ້ແກ່ 
4ມະຫາໄລພາກລັດໃນ ສປປ ລາວ) 
ຫົວຂໍ້: ການສຶກສາຊັ້ນສູງໃນປະເທດລາວລິ້ງເພື່ອເຂົ້າເບີ່ງໂຄງການ : 
https://www.adb.org/projects/48127-002/main 

 

3.5. ມະຫາວທິະຍາໄລຈ າປາສັກ (ມຈ) (CU, 2020) 
• ສະຖານະການຂອງສະຖາບນັຂອງ IRO 

ຍັງບ ທັນມີລະບຽບສະເພາະຂອງຫຸ້ອງການແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນເທື່ອ. ໃນອານາຄົດອັນ 

ໃກຸ້ນິີ້, ມັນໄດຸ້ຖືກຮ່າງຂື້ນເພື່ອສະເໜີຂ ການອະນ ມັດ ຈາກກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາ ແລະ ຄາດ  

ວ່າຈະປ່ຽນເປັນຫຸ້ອງການພວົພັນຕ່າງປະເທດສະເພາະກັບລະບອບແລະເອກະລາດຂອງຕົນ. ມີ 2 ພະ 

ແນກຫຸ້ອງການແຜນການ ແລະ ສາກົນ: 1) ພະແນກຮວ່ມມືສາກົນ, 2) ພະແນກແຜນການ ແລະ ການ 

ລາຍງານ.  

IRO ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຈ າປາສັກເປັນທີ່ຮູຸ້ກັນໃນນາມຫຸ້ອງການແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືສາ 

ກົນ. ຊຶ່ງໄດຸ້ແຍກອອກຈາກຫຸ້ອງກວ່າການປົກຄອງໃນປີ 2010 (ກ່ອນໜຸ້ານິີ້ແມ່ນຫວົໜ່ວຍຫຸ້ອງການບ  

ລິຫານ).  

 

• ໜຸ້າທີ່ຮບັຜິດຊອບ 
 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບສະເພາະສ າລັບ IRO ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຈ າປາສັກມີດັ່ງນິີ້:  
 

➢ ຮ່າງເອກະສານທັງໝົດຂອງຂໍ້ຕົກລົງການຮ່ວມມືກັບສະຖາບັນເປົ້າໝາຍ ແລະ ການ 
ຫັນເປັນຫ ຸ້ນສ່ວນສາກົນ. 

➢ ອ ານວຍຄວາມສະດວກທ ກເອກະສານ ແລະ ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆໃຫຸ້ນັກສຶກສາ, ອາຈານ 
ສອນ, ພະນັກງານ ແລະ ຜູຸ້ນ າມະຫາວິທະຍາໄລເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກ າສາກົນຕ່າງໆເຊັ່ນ: 

https://www.adb.org/projects/48127-002/main
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ການປະຊຸມ, ການແລກປ່ຽນໂຄງການ, ການໄປຢຸ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດການຄົ້ນຄວຸ້າ 
ກັບຄູ່ຮ່ວມງານ.  

➢ ປະສານງານກັບຄ ່ຮ່ວມງານ ແລະ ແຂກອື່ນໆເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າການຮ່ວມ 
ມື.  

➢ ວາງແຜນກິດຈະກ າການຮ່ວມມືສາກົນກັບຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ອົງການສະໜັບສະໜູນ 
ອື່ນໆ.  

➢ ແຜນການຄ ານັບຮັບຕຸ້ອນແຂກຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ 
➢ ຕິດຕາມ ແລະ ອ ານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫຸ້ແກ່ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດທີ່ໄດຸ້ມາຢຸ້ຽມ 

ຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບມະຫາໄລຈ າປາສັກ.  
➢ ວາງແຜນ ແລະ ເກັບກ າຂໍ້ມູນປະຈ າເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6ເດືອນ ແລະ ການວາງ 

ແຜນປະຈ າປີ ແລະ ລາຍງານຂອງຫຸ້ອງກາ, ຄະນະວິຊາຕ່າງໆເພື່ອສະຫຼຸບແຜນການ 
ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ.  

➢ ຊອກຫາໂອກາດໃນການສຸ້າງເຄືອຂ່າຍໃຫຸ້ມີລະດັບສາກົນຫາຍຂຶ້ນ. 
 

• ດຸ້ານບ ກຄະລາກອນ 
 
ພາຍໃຕຸ້ພະແນກແຜນການ ແລະ ການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ທີ່ມະຫາໄລຈ າປາສັກ, ໄດຸ້ມ ີ
ບ ກຄະລາກອນຈ ານວນ 7 ທ່ານ, ຊຶ່ງປະຫວັດທັງໝົດມີຄືດັ່ງນິີ້:  

o ຜູຸ້ອ ານວຍການ 1 ທ່ານ: ເປັນຜູຸ້ຕິດຕາມກວດກາວຽກທັງໝົດຂອງຫຸ້ອງການ, ແລະ 
ເປັນຜູຸ້ຕ່າງໜຸ້າພາຍໃຕຸ້ຄ າຊິີ້ນ າຂອງຄະນະກ າມະການຂອງມະຫາວິທະຍາໄລໃນກາ
ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.  
 

o ຮອງຫົວໜຸ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການລາຍງານ 1ທ່ານ: ຮອງຫົວໜຸ້າແຜນການ 
ແລະ ການລາຍງານມີສິດທີ່ຈະຮັບຜິດຊອບວຽກງານຕ່າງໆຕາມການມອບໝາຍທີ່ 
ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບພະແນກແຜນການ ແລະ ການລາຍງານ, ໃນກ ລະນີຜູຸ້ອ ານວຍການບໍ່ຢູ່: 
ຮອງຫົວໜຸ້າຜູຸ້ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງມີສິດໃນການຄ ຸ້ມຄອງວຽກງານຕ່າງໆຂອງຫຸ້ອງການແທນ
. 
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o ຮອງຫົວໜຸ້າພະແນກຮ່ວມມືສາກົນ: ຮອງຫົວໜຸ້າຫຸ້ອງການຮ່ວມມືສາກົນ ມີສິດທີ່ຈະ 

ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຕ່າງໆຕາມການມອບໝາຍທີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບພະແນກ ການຮ່ວມມື 
ສາກົນ, ໃນກ ລະນີຜູຸ້ອ ານວຍການບໍ່ຢູ່: ຮອງຫົວໜຸ້າຜູຸ້ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງມີສິດການຄ ຸ້ມຄອງ 
ວຽກງານຕ່າງໆຂອງຫຸ້ອງການແທນ.  

o ຫົວໜຸ້າພະແນກການຮ່ວມມືສາກົນ 1 ທ່ານ: ມີສິດອ ານາດໃນການຮັບຜິດຊອບວຽກ 
ງານຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບພະແນກການຮ່ວມມືສາກົນເຊັ່ນ: ຮ່າງເອກະສານ/ຂໍ້ຕົກ 
ລົງກັບເປົ້າໝາຍການຮ່ວມມືສາກົນທັງໝົດກັບສະຖາບັນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນ, ເປັນ 
ຜູຸ້ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫຸ້ທ ກເອກະສານ ແລະ ຂັ້ນຕອນສ າລັບນັກຮຽນ, ອາຈານ, 
ພະນັກງານ ແລະ ຜູຸ້ນ າມະຫາວິທະຍາໄລ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກ າສາກົນເຊັ່ນ: 
ການປະຊຸມ, ໂຄງການແລກປ່ຽນ, ການທັດສະນະສຶກສາ ແລະ ການເຮັດຄົ້ນຄວຸ້າກັບ 
ຄູ່ຮ່ວມງານ, ປະສານງານກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງເປັນຕົ້ນແມ່ນຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ 
ແຂກອື່ນໆ ເພື່ອໃຫຸ້ການຮ່ວມມືໃນການເຂົ້າຮ່ວມ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າ.  
 

o ຫົວໜຸ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການລາຍງານ 1 ທ່ານ: ຊຶ່ງມີສິດຮັບຜິດຊອບວຽກ 
ງານຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການວາງແຜນກິດຈະກ າການຮ່ວມມືສາກົນກັບຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ 
ອົງການສະໜັບສະໜູນອື່ນໆ, ກະກຽມວາງແຜນການຕຸ້ອນຮັບແຂກທີ່ມາຢຸ້ຽມຢາມ 
ຂອງມະຫາໄລ, ຕິດຕາມ ແລະ ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫຸ້ແຂກສາກົນທີ່ມາຢຸ້ຽມຢາມ 
ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລຈ າປາສັກ, ວາງແຜນ ແລະ ເກັບກ າແຜນງານ 
ແບບລາຍເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ແລະ ແຜນປີຂອງພະແນກ ແລະ ພາກວິຊາ 
ເພື່ອສະຫຼຸບໃຫຸ້ ແຜນໃຫ່ຍຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເປັນບົດລາຍງານປະຈ າປີ.  

o ພະນັກງານ 2 ທ່ານ: ມີໜຸ້າທີ່ຮັບຜິດຊອຍວຽກຊ່ວຍ ໃນການເຮັດວຽກຕາມການມອບ 
ໝາຍຂອງທັງສອງພະແນກທີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບໜຸ້າທີ່ຂອງພະແນກການຮ່ວມມືສາກົນ 
ແລະ ການວາງແຜນ ແລະ ການລາຍງານ.   
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• ພາລະບົດບາດ ແລະ ກິດຈະກ າ 
 
ພາລະບົດບາດ ແລະ ກິດຈະກ າສ າລັບ IRO ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຈ າປາສັກ ໄດຸ້ຖືກຈັດຕັ້ງ 
ໂດຍອີງໃສ່ແຜນຍ ດທະສາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ. ຊຶ່ງໄດຸ້ເຫັນການກະທ າສະເພາະ ເພື່ອສົ່ງ 
ເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການລິເລິີ້ມພາກພື້ນ/ສາກົນທີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບການຄົ້ນຄວຸ້າ ແລະ ການ 
ຮ່ວມມືສາກົນດັ່ງມີລາຍລະອຽດລ ່ມນິີ້:  
ມ.ຈ າປາສັກ ໄດຸ້ກ ານົດການວາງແຜນການຍ ດທະສາດໃນການພັດທະນາໂດຍມີວິໄສທັດ, 
ພາລະກິດ, ແຜນງານ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານຫັກຮອດປີ 2030 ດັ່ງຕໍ່ໄປນິີ້:  
 
ວໄິສທດັ 
ພັດທະນາມະຫາວິທະຍາໄລຈ າປາສັກໃຫຸ້ກາຍເປັນສູນການສຶກສາ, ການຄົ້ນຄວຸ້າວິທະຍາ 
ສາດ ແລະ ການບ ລິການດຸ້ານວິຊາການທີ່ມີຄ ນນະພາບ, ເປັນສະຖາບັນສີຂຽວ ແລະ ເປັນມິດ 
ກັບສິ່ງແວດລຸ້ອມໃນພາກໃຕຸ້ຂອງ ສປປ ລາວ, ໃນລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. 
 
ພາລະກິດ 
1. ຍົກສູງຄ ນນະພາບການສຶກສາ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ.  
2. ສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄວຸ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ການບ ລິການວິຊາການໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດ 
ທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ ແລະ ທຸ້ອງຖິ່ນໃນແຕ່ລະໄລຍະ.  
3. ສົ່ງເສີມຜູຸ້ດຸ້ອຍໂອກາດ, ປະຊາຊົນຜູຸ້ທ ກຍາກທີ່ອາຫສ່ຢູ່ຫ່າງໄກສອກລີກ ແລະ ແມ່ຍິງ 
ໃຫຸ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງການສຶກສາໄດຸ້ຫາຍຂຶ້່ນ. 
4. ພັດທະນາດຸ້ານການບ ລິຫານ ແລະ ການຄ ຸ້ມຄອງ ເພື່ອໃຫຸ້ມີປະສິດທິພາບຫາຍຂື້ນ.  
5. ເພີ່ມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.  
6. ສຸ້າງມະຫາວິທະຍາໄລໃຫຸ້ເປັນສະຖາບັນສີຂຽວ ແລະ ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລຸ້ອມ.  
 

ມີ 8 ແຜນງານ ແລະ 30 ໂຄງການຂອງ ແຜນພັດທະນາຍ ດທະສາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຈ າປາສັກ 
ແຕ່ປີ 2020 ຫາ 2030. CU-IRO ເຮັດວຽກສະເພາະພາຍໃນແຜນງານດັ່ງຕໍ່ໄປນິີ້:  
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ແຜນງານທີ 7: ເພິີ້ມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືທາງດຸ້ານວິຊາການທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ. 
 

• ໂຄງການ 1: ສົ່ງເສີມຄວາມອາດສາມາດໃຫຸ້ແກ່ບັນດາໂຄງການການຮ່ວມມືທັງພາຍໃນ 
ແລະ ສາກົນ. 
 

o ແຜນປະຕິບດັງານຫັກທີ 1: ປັບປ ງໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ລະບົບນິ 
ຕິກ າທີ່ຕິດພັນກັບການຮັດແໜຸ້ນ ແລະ ການພົວພັນ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ. 

o ແຜນປະຕິບດັງານຫັກທີ 2:  ການຢຸ້ຽມຢາມ ແລະ ແລກປ່ຽນກັບສະຖາບັນ 
ຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.   

o ແຜນປະຕິບດັງານຫັກທີ 3: ປັບປ ງການປະສານງານໃຫຸ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງ 
ແລະ ວ່ອງໄວ.  

o ແຜນປະຕິບດັງານຫັກທ ີ4: ປັບປ ງການກວດກາ ແລະ ປະເມີນລະບົບເພື່ອ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຮ່ວມມືໃຫຸ້ເປັນປົກກະຕິ ແລະ ແກຸ້ໄຂບັນຫາຂໍ້ 
ບົກຜ່ອງຕ່າງໆໃຫຸ້ທັນເວລາ.  

o ແຜນປະຕິບດັງານຫັກທີ 5: 
ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານສາກົນໃຫຸ້ແກ່ສະມາຊິກຄະນະ ວິຊາ ແລະ ອົງການ 
ຈັດຕັ້ງສາກົນເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫຸ້ປະສົບຜົນສ າເລັດ.  

 
• ໂຄງການ 2: ໂຄງການຂະຫຍາຍເຄື່ອງຂ່າຍການຮ່ວມມື ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.  

 
o ແຜນປະຕິບດັງານຫັກ: ວາງແຜນຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືດຸ້ານເຕັກນິກ, ການຄົ້ນ 

ຄວຸ້າ, ການພັດທະນາຫັກສູດ ແລະ ພັດທະນາພະນັກງານມະຫາວິທະຍາໄລ, 
ສະຖາບັນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດດຸ້ານແນວຄິດ, ການເຄື່ອນໄຫວ, 
ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງຂອງພັກ.  

 
ໃນປະຈ ບັນ, IRO ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຈ າປາສັກບໍ່ມີແຜນຍ ດທະສາດສະເພາະສ າລັບສາກົນ. ເຖິງ 
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແມ່ນໄດຸ້ ສອດຄ່ອງກັບແຜນການຂອງສະຖາບັນ.  
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ໃນໄລຍະ 5 ປທີີ່ຜາ່ນມາ IRO ຂອງມະຫາວທິະຍາໄລຈ າປາສກັໄດຸ້ມີສວ່ນຮວ່ມ ແລະ/ຫລ ືຮວ່ມໃນ 
4ໂຄງການລະດັບສາກົນດັ່ງຂໍ້ມນູດັ່ງຕໍ່ໄປນິີ້:  

 
1. ປະເພດຂອງທຶນ: ໂຄງການແລກປ່ຽນນັກສຶກສາ  

1. ຜູຸ້ໃຫຸ້ທຶນ: EU Commission  
2. ໄລຍະເວລາ: 2015 - 2019 
3. ງົບປະມານ: 8000 EURO 
4. ຊື່ໂຄງການ: International Mobility 
5. ຫົວຂໍ້: ທຶນການສຶກສາ SHARE ລ ຸ້ນທີ 3, 4 ແລະ ລ ຸ້ນທີ 5 
6. ລິ້ງເພື່ອເຂົ້າເບີ່ງໂຄງການ: https://www.share-asean.eu/activities/scholarship 

 
2. ປະເພດຂອງທຶນ: ການພັດທະນາຫັກສູດ 

• ຜູຸ້ໃຫຸ້ທຶນ: Erasmus+ programme-European Union 
• ໄລຍະເວລາ: 2017-2020 
• ງົບປະມານ: 78,179 ຢູໂຣ 
• ຊື່ໂຄງການ: ໂຄງການຮ່ວມ 
• ຫົວຂໍ້: ໂຄງການກະສິກ າແບບຢືນຍົງ (SFARM).  
• ລິ້ງເພື່ອເຂົ້າເບີ່ງໂຄງການ: http://www.sfarm-project.eu/ 

 
3. ປະເພດຂອງທຶນ: ການພັດທະນາຫັກສູດ 

• ຜູຸ້ໃຫຸ້ທຶນ: Erasmus+ programme-European Union 
• ໄລຍະເວລາ: 2018-2021 
• ງົບປະມານ: 96,920 ຢູໂຣ 
• ຊື່ໂຄງການ: ໂຄງການຮ່ວມ 
• ຫົວຂໍ້: ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດດຸ້ານດິຈິຕອລໃນການສຶກສາຊັ້ນສູງ ສ າລັບມະຫາວ ິ

ທະຍາໄລອາຊີ/ໂຄງການ Digi-CHE-aSAI project 

https://www.share-asean.eu/activities/scholarship
http://www.sfarm-project.eu/
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• ລິ້ງເພື່ອເຂົ້າເບີ່ງໂຄງການ: www.digi-che-asia.eu 
 

4. ປະເພດຂອງທຶນ: ຝຶກອົບຮົມ 
• ຜູຸ້ໃຫຸ້ທຶນ: ມູນລະນິທິ Eurasia ຈາກປະເທດຍີ່ປ ່ນ 
• ໄລຍະເວລາ: 2020-2022 
• ງົບປະມານ: 25,000 ໂດລາສະຫະລັດ 
• ຊື່ໂຄງການ: ໂຄງການໜຶ່ງສຶກສາໃນອາຊີ 
• ຫົວຂໍ້: ການສຶກສາໂຄງການຊຸມຊົນອາຊຽນ 2020_ມະຫາວິທະຍາໄລຈ າປາສັກ 
• ລິ້ງເພື່ອເຂົ້າເບີ່ງໂຄງການ: http://www.eurasia.or.jp/en/ 

 

3.6. ມະຫາວທິະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ (ມຂ) (SKU, 2020) 
• ສະຖານະການຂອງສະຖາບນັຂອງ IRO 

IRO ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດເປັນທີ່ຮູຸ້ຈັກເປັນພະແນກພົວພັນພາຍນອກ 
ພາຍໃຕຸ້ຫຸ້ອງການສັງລວມ ແລະ ການຮ່ວມມື.  ຊຶ່ງມີແຜນຈະແຍກອອກຈາຫຸ້ອງການທົ່ວໄປ 
ແລະ ການຮ່ວມືເພື່ອການເປັນ IRO ທີ່ເປັນເອກະລາດ. ມ.ຂ ກ າລັງຮ່າງກົດລະບຽບເພື່ອຮອງ 
ຮັບ IRO ໃຫ່ມໃນອານາຄົດອັນໃກຸ້ນິີ້.  

• ໜຸ້າທີ່ຮບັຜິດຊອບ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບສະເພາະສ າລັບ IRO ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດມີດັ່ງນິີ້:  
➢ ກະກຽມເນື້ອໃນ ແລະ ປະສານງານເພື່ອການແລກປ່ຽນທາງວິຊາການ, ຮ່າງບົດບັນທຶກ 

ຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ເພື່ອການຮ່ວມມືລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນກັບອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ 
ມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ເປັນຄ ່ຮ່ວມງານ.  

➢ ຮ່ວມມືດຸ້ານການສຶກສາກ່ຽວກັບສອງຝ່າຍ ແລະ ຫາຍຝ່າຍກັບມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ເປັນຄູ່ 
ຮ່ວມງານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ປົກຄອງ ແລະ ປະເມີນກິດຈະກ າດັ່ງກ່າວ.  

➢ ດ າເນີນການເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງເພື່ອຂ ອະນ ມັດຈາກປະທານ ມ.ຂ ເພື່ອໃຫຸ້ພະນັກງານ 
ແລະ ນັກສຶກສາປະຕິບັດກິດຈະກ າຢູ່ຕ່າງປະເທດໄດຸ້.  

http://www.digi-che-asia.eu/
http://www.eurasia.or.jp/en/
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➢ ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫຸ້ແກ່ຜູຸ້ຊ່ຽວຊານ, ອາສາສະໝັກ, ນັກຄົ້ນ 
ຄວຸ້າ, ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດທີ່ດ າເນີນການຝຶກອົບຮົມ, ການສ າມະນາ ແລະ ການແລກ 
ປ່ຽນ ແລະ ການສຶກສາຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ.  

➢ ກວດກາ ແລະ ປະເມີນການດ າເນີນງານຂອງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU), ບົດບັນ 
ທຶກສັນຍາ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບອົງກອນຕ່າງປະເທດ.  

➢ ຍົກລະດັບ ແລະ ໃຫຸ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການພົວພັນສາກົນ.  
➢ ປະຕິບັດໜຸ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງສະມາຊິກຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ.  

 
• ບ ກຄະລາກອນ 

ມີພະນັກງານ 4 ທ່ານທີ່ເຮັດວຽກໃນຫຸ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດໂດຍມີຫົວໜຸ້າພະແນກ 1ທ່ານ ແລະ 
ພະນັກງານ 4ທ່ານ. ໜຸ້າວຽກ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະນັກງານ IRD 
ແມ່ນໄດຸ້ອະທິບາຍດັ່ງຕໍ່ໄປນິີ້:  

• ຫົວໜຸ້າພະແນກພົວພັນຕ່າງປະເທດ 1 ທ່ານ: ຮັບຜິດຊອບວຽກງານທັງໝົດຂອງຫຸ້ອງການ, 
ລາຍງານຕໍ່ຫົວໜຸ້າພະແນກສັງລວມ ແລະ ພະແນກການຮ່ວມມື ແລະ 
ຍັງຊ່ວຍຜູຸ້ອ ານວຍການໃນການຄ ຸ້ມຄອງທ ກໆວຽກທີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບການບ ລິຫານສ າລັບວຽກ
ງານພົວພັນຕ່າງປະເທດ.  

• ພະນັກງານ 1 ທ່ານ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານບ ລິຫານເຊັ່ນ: ພິທີການຮ່າງເອກະສານທາງການ 
ເປັນພາສາລາວ ແລະ ຕິດຕໍ່ກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງໃນອົງການປົກຄອງພາກພື້ນ 
ແລະ ທຸ້ອງຖິ່ນ, ກະກຽມການຕຸ້ອນຮັບແຂກ ແລະ ຄ ຸ້ມຄອງງົບປະມານຫຸ້ອງການ.  

• ພະນັກງານ 1 ທ່ານ 
ຮັບຜິດຊອບໃນການຄ ຸ້ມຄອທ ກໆວຽກທີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບວຽກງານພາຍນອກ, ຂໍ້ຕົກລົງສອງ 
ຝ່າຍ ແລະ ຫາຍພາກສ່ວນ, ປະກອບ ແລະ ດ າເນີນການກ່ຽວກັບ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າ 
ໃຈ, ບົດບັນທຶກສັນຍາ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງຢ່າງເປັນທາງການອີກຂັ້ນໜຶ່ງທັງ ໃນລະດັບທຸ້ອງຖິ່ນ 
ແລະ ລະດັບຊາດ.  

• ພະນັກງານ 1 
ທ່ານຮັບຜິດຊອບໃນການຄ ຸ້ມຄອງທ ກໆວຽກທີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບການສະສົມໂຄງການ ລະ 
ຫວ່າງປະເທດ, ຜູຸ້ຊ່ຽວຊານສາກົນ, ອາສາສະໝັກ ແລະ ບັດວີ່ຊ່າ ແລະ ບັດປະຈ າຕົວນັກ 
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ສຶກສາ. ສະເໜີເອກະສານເພື່ອຂ ຄ າເຫັນຈາກລັດຖະບານລາວ, 
ແປເອກະສານເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ ອັງກິດເປັນພາສາລາວ ແລະ ຕິດຕາມຜູຸ້ຊ່ຽວຊານ, 
ອາສາສະໝັກ ແລະ ນັກຮຽນ. 
 

• ພາລະບົດບາດ ແລະ ກິດຈະກ າ 
ກິດຈະກ າສ າລັບ IRO ຂອງມະຫາວທິະຍາໄລສະຫວນັນະເຂດແມນ່ດ າເນີນ ໄປຕາມ ແຜນຍ ດທະ 
ສາດຂອງ ມະຫາວທິະຍາໄລ. ອງີຕາມ ແຜນຍ ດທະສາດຂອງ ມ.ຂ ປ ີ2016-2020-2025 ແລະ ວິໄສ 
ທັດໃນປີ 2030, SKU–IROs ພັດທະນາກິດຈະກ າຂອງຕົນປະມານບູລິມະສິດຍ ດທະສາດ ທີ່ກ ານົດ 
ໄວຸ້ໃນການຮ່ວມມື, ຊຶ່ງມີດັ່ງນິີ້:  

ແຜນຍ ດທະສາດທ ີ 6: ພັດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍການຮ່ວມມື ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານພາຍໃນ 
ແລະ ພາຍນອກ, ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 5ຂໍ້ຄືດັ່ງນິີ້:  

- ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບດັທີ 27: ສຸ້າງ ແລະ ພັດທະນາທິດທາງໃຫຸ້ແກ່ການຮ່ວມມືສາກົນ 
- ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບດັທີ 28: ການສຸ້າງ ແລະ ພັດທະນາຄ າແນະນ າສ າລັບການຮ່ວມມື 

ກັບພາຍນອກ.  
- ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບດັທີ 29: ພັດທະນາກົນໄກການຮ່ວມມືສ າລັບການພົວພັນພາຍໃນ 

ແລະ ພາຍນອກ.  
- ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບດັທີ 30: ສຸ້າງ ແລະ 

ພັດທະນານິຕິກ າຂອງລະບົບກົນໄກການຮ່ວມມື ສ າລັບການພົວພັນພາຍໃນ ແລະ 
ພາຍນອກ.  

- ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບດັທີ 31: ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ 
ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປະສິດທິຜົນ ຂອງການພົວພັນພາຍໃນ ແລະ 
ພາຍນອກ. 

 

ໃນປະຈ ບັນ, ຫຸ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ຂອງ SKU ບໍ່ໄດຸ້ມແີຜນການສະເພາະຊັດເຈນທີ່ກ ານົດ 

ກ່ຽວກັບ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຕ່ວ່າ ຫຸ້ອງການດັ່ງກ່າວມີຄວາມຄາດຫວັງທີ່ຈະບັນລ ເປົ້າໝາຍ 
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ຍ ດທະສາດທີ່ກ ານົດໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລດັ່ງກ່າວ ແລະ ໄດຸ້ນ າເອົາມ ມມອງສາກົນເຂົ້າໃນໜຸ້າວຽກ 

ທັງໝົດ. 

 

ມະຫາວິທະຍາໄລ SKU ບໍ່ໄດຸ້ເຮັດບົດລາຍງານສັງລວມ ກ່ຽວກັບ ການມີສ່ວນຮ່ວມເຂົ້າໃນບັນດາໂຄງ 

ການ ຂອງ ສາກົນ ໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ. 

 

3.7. ມະຫາວິທະຍາໄລວທິະຍາສາດສ ຂະພາບ (UHS) (UHS 2020) 

 

• ສະຖານະພາບໂຄງຮາ່ງການຈດັຕັ້ງ ຂອງ ພະແນກຮວ່ມມ ື

ພະແນກຮ່ວມມື ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕຸ້ການຊິີ້ນ າ ຂອງ ຫຸ້ອງການບ ລິຫານ ທີ່ຖືເປັນໜຶ່ງໃນ 9 ພະແນກການ 

ຂອງ ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສ ຂະພາບ, ສຸ້າງຕັ້ງຂຶ້ນພາຍໃຕຸ້ ດ າ 

ລັດ ຂອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 349/ນຍ, ລົງວັນທີ 16 ພະຈິກ 2017. ຂະແໜງການວິຊາ

ສະເພາະຕ່າງ ຂອງ ສະຖາບັນ, ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສ ຂະພາບ ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕຸ້ການຄ ຸ້ມ

ຄອງ ຂອງ ກະຊວງສາທາລະນະສ ກ. 

 

• ພາລະບົດບາດ 

ພາລະບົດບາດ ຂອງ ພະແນກຮ່ວມມື ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສ ຂະພາບ ແມ່ນ: 

− ຮ່ວມມື ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ເວທີສາກົນ. 

− ຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ ອາສາສະໝັກ ແລະ ຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ. 



 IRO Management Guide for Lao PDR HEIs 
 

 
 
 
 
 

 > 69 

− ອ ານວຍຄວາມສະດວກຂັ້ນຕອນການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງປະເທດ ຂອງ ນັກຮຽນ ແລະ 

ພະນັກງານ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລດັ່ງກ່າວ. 

− ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນຂັ້ນຕອນການພິຈາລະນາ ແລະ ອະນ ມັດ ກ່ຽວກັບ ການສຸ້າງ 

ສັນຍາ ແລະ ເອກະສານນິຕິກ າຕ່າງໆ ທີ່ຕິດພັນກັບ ວຽກງານພົນພັນ. 

− ຕິດຕາມການສະໜັບສະໜູນ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ 

ສ າລັບສັນຍາທີ່ໄດຸ້ຖືກລົງນາມກັບ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. 

 

• ການຈດັສນັພະນກັງານ 

 

ພະແນກຮ່ວມມືປະກອບມີພະນັກງານທັງໝົດຈ ານວນ 4 ຄົນ ລວມມີ ຫົວໜຸ້າພະແນກຈ ານວນ

1 ທ່ານ, ຮອງຫົວໜຸ້າພະແນກຈ ານວນ 1 ທ່ານ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການຈ ານວນ 2 ທ່ານ. 

ໜຸ້າທີ່ ແລະ ພາລະບົດບາດຕ່າງໆ ຂອງ ພະແນກພົວພັນຕ່າງປະເທດ ມີລາຍລະອຽດດັ່ງລ ່ມນິີ້:  

 

o ຫົວໜຸ້າພະແນກ ຈ ານວນ 1 ທ່ານ: ຮັບຜິດຊອບວຽກງານລວມທັງໝົດ ທີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັນ

ກັບ ການຮ່ວມມືຕ່າງໆ, ແລະ ເປັນເສນາທິການໃຫຸ້ແກ່ ຫົວໜຸ້າກົມ ເພື່ອດ າເນີນວຽກ

ງານທັງໝົດທີ່ຕິດພັນກັບ ການບ ລິຫານ ຂອງ ພະແນກພົວພັນຕ່າງປະເທດ.  

o ຮອງຫວົໜຸ້າພະແນກຈ ານວນ 1 ທ່ານ: ມີໜຸ້າທີ່ຊ່ວຍເຫືອ ຫົວໜຸ້າພະແນກ ສ າລັບວຽກ

ງານທີ່ຕິດພັນກັບ ວຽກງານການຮ່ວມມື ຂອງ ພະແນກ.  

o ພະນັກງານວິຊາການທີ່ເປັນສະມາຊິກ ຈ ານວນ 1 ທ່ານ, ມີໜຸ້າທີ່ ກ່ຽວກັບ ການ

ສຸ້າງສັນຍາ ແລະ ໜຸ້າວຽກທີ່ຕິດພັນກັບ ອາສາສະໝັກ ແລະ ຊ່ຽວຊານ.  
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o ພະນັກງານວຊິາການທີ່ເປນັສະມາຊິກ ຈ ານວນ 1 ທາ່ນ, ມີໜຸ້າທີ່ກ່ຽວກັບ ການ

ບ ລິຫານ, ການວາງແຜນ ແລະ ວຽກງານເລຂານ ການ.  

 

• ບົດບາດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ 

 

ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານລະຫວ່າງປະເທດ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສ ຂະພາບ 

ແມ່ນໄດຸ້ຮັບການພັດທະນາໃຫຸ້ສອດຄ່ອງຕາມ ນະໂຍບາຍຂອງສະຖາບັນ ເພື່ອຂະຫຍາຍການຮ່ວມມື

ລະຫວ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບ ການສຶກສາ ຫື ການວິໄຈຄົ້ນຄຸ້ວາ, ໝາຍຄວາມວ່າ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການ

ຮ່ວມ (ເຊັ່ນ ສັນຍາ, ກອງປະຊຸມ ແລະ ອື່ນໆ), ອ ານວຍຄວາມສະດວກຂັ້ນຕອນເພື່ອຮັບເອົາ ອາສາສະ

ໝັກ ແລະ ຊ່ຽວຊານຕ່າງໆ. 

 

ເນື່ື້້ອໃນ ຂອງ ແຜນຍ ດທະສາດ ຂອງ ພະແນກຮ່ວມມື, ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສ ຂະພາບ ມີ

ລາຍລະອຽດລ ່ມນິີ້:  

ວໄິສທດັ: 

ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສ ຂະພາບ ແນ່ໃສ່ໃຫຸ້ເປັນ ມະຫາໄລທີ່ໄດຸ້ຮັບການຍອມຮັບໃນ

ເວທີສາກົນ ໃຫຸ້ເປັນ ສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ ແລະ ວິໄຈຄົ້ນຄຸ້ວາ ທີ່ສາມາດປະກອບສ່ວນ

ເຂົ້າໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດໄດຸ້.  

ພາລະກິດ: 

ການເຄື່ອນໄຫວທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບອົງກອນ ແມ່ນມີ ພາລະກິດດຽວ ທີ່ຍົກລະດັບຄ ນນະ 

ພາບຊີວິດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນທາງດຸ້ານສ ຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ ຊຶ່ງພັດທະນາການສຶກສາ, 

ວິໄຈຄົ້ນຄຸ້ວາ ແລະ ໃຫຸ້ບ ລິການແກ່ປະຊາຊົນ.  
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ພະແນກຮວ່ມມ ື ຂອງ ມະຫາວທິະຍາໄລວທິະຍາສາດສ ຂະພາບ ມ ີ ເປົ້າໝາຍຫັກ, ແຜນການຈດັຕັ້ງ

ປະຕບິັດ ແລະ ແຜນຍ ດທະສາດ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສຸ້າງການພົວພັນລະຫວ່າງປະເທດ ໃຫຸ້

ສອດຄ່ອງກັບ ນະໂຍບາຍບູລິມະສິດ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຄື: 

▪ ການແລກປ່ຽນພະນັກງານ ແລະ ນັກຮຽນ. 

▪ ດ າເນີນ ໂຄງການວິໄຈຄົ້ນຄຸ້ວາທີ່ຮ່ວມມືກັນ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາຕ່າງໆທີ່ໃຫຸ້ຄວາມສົນໃຈ. 

▪ ດ າເນີນການ ສິດສອນ ແລະ ຈັດງານການສຶກສາ. 

▪ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດຸ້ານວິຊາສະເພາະ ແລະ ເຄື່ອງມືທາງດຸ້ານການສຶກສາ. 

▪ ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືໃນຂະແໜງການທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ. 

▪ ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືທາງດຸ້ານວິຊາສະເພາະອື່ນໆ ດັ່ງທີ່ໄດຸ້ຕົກລົງເຫັນດີຮ່ວມກັນແລຸ້ວ. 

 

ສ າລັບແຜນຍ ດທະສາດ 5 ປີ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສ ຂະພາບ ປະກອບມີ ແຜນການຈັດ 

ຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ລວມມີດັ່ງນິີ້: 

 

▪ ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ. 

▪ ໂຄງການພັດທະນາການສຸ້າງການພົວພັນລະຫວ່າງປະເທດ. 

▪ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນ ດ ທີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບ ພະນັກງານ, ຄະນະວິຊາຕ່າງໆ 

ແລະ ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ.  

▪ ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືທີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບໂຄງການວິໄຈຄົ້ນຄຸ້ວາ. 

 



 IRO Management Guide for Lao PDR HEIs 
 

 
 
 
 
 

 > 72 

ໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ, ພະແນກແຜນການ, ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສ ດສ ຂະພາບ ແມ່ນໄດຸ້ມີສ່ວນ

ຮ່ວມ ແລະ/ຫື ມີສ່ວນຮ່ວມເຂົ້າໃນ ໂຄງການລະຫວ່າງປະເທດ ຈ ານວນ 1 ໂຄງການ ດັ່ງມີຂໍ້ມູນລ ່ມນິີ້:  

• ປະເພດຂອງທຶນ: ໂຄງການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ 
• ຜູຸ້ໃຫຸ້ທຶນ:   Seoul Project 
• ໄລຍະເວລາ:   10 ປີ 
• ງົບປະມານ:   ບໍ່ເປີດເຜີຍ ເນື່ອງຈາກເປັນຄວາມລັບ 
• ຊື່ໂຄງການ:   ໂຄງການ KOHFI, ທ່ານ ດຣ ລີ ຈົງ ວ ກ. 
• ຫົວຂໍ້:    ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນ ດ. 
• ລິ້ງເພື່ອເຂົ້າເບີ່ງໂຄງການ: https://medicine.snu.ac.kr/en/node/649  

 

4. ສິ່ງທຸ້າທາຍທົ່ວໄປ ຂອງ ລະບບົການສກຶສາຊັ້ນສງູ ຢູ່ ສປປ ລາວ 
 

ໃນວັກນິີ້ ໄດຸ້ກ ານົດພາບລວມ ກ່ຽວກັບ ບັນດາສິ່ງທຸ້າທາຍຫັກ ຂອງ ລະບົບການສຶກສາຊັ້ນສູງ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ຊຶ່ງ

ໄດຸ້ວິເຄາະ ຂໍ້ຈ າກັດທົ່ວໄປດັ່ງກ່າວທີ່ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ໄດຸ້ປະສົບບັນຫາທາງດຸ້ານອ ປະສັກທີ່ໜັກໜ່ວງ

ໃນແຕ່ລະມື້ຂອງການປະຕິບັດໜຸ້າທີ່ ຂອງ ຫຸ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ (IROs). ບັນດາສິ່ງທຸ້າທາຍດັ່ງກ່າວນິີ້ 

ໄດຸ້ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມອາດສາມາດ ຂອງ ຫຸ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດຕ່າງໆ ເພື່ອເຮັດໃຫຸ້ ມຄີວາມອາດສາມາດ

ໃນການເຮັດວຽກ ກ່ຽວກັບ ການສຸ້າງການພົວພັນລະຫວ່າງປະເທດ ຄື: 

 

• ລະບບົພື້ນຖານໂຄງລາ່ງທີ່ຈ າກດັ ເຊັ່ນ: ສິ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ, ອ ປະກອນ ແລະ ຫຸ້ອງທດົ

ລອງ. ຄວາມຮຽກຮຸ້ອງຕຸ້ອງການທາງດຸ້ານຊັບພະຍາກອນ ແລະ ເຄື່ອງມືໃນການສິດສອນ ແມ່ນຖື

ເປັນໜຶ່ງໃນບນັດາອ ປະສັກທີ່ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດຸ້ພົບພໍ້ໃນແຕ່ລະມື້. ຜນົກະທົບທີ່ 

ເນື່ອງມາຈາກ ລະບົບພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງການສິດສອນທີ່ບໍ່ພຽງພ  ເຊັ່ນ ຄອມພິວເຕີ, ເຄື່ອງ

ອ ປະກອນໄອທີອື່ນໆ ລວມມ ີ ເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນດັທີ່ໄວ, ຫ ສະໝ ດທີ່ມີປື້ມພຽງພ  ຫື ອ ປະກອນໃນ 

https://medicine.snu.ac.kr/en/node/649
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ການນ າໃຊຸ້ຫຸ້ອງທົດລອງຢູໃ່ນຫຸ້ອງຮຽນ ຊຶ່ງຖືວ່າມອີິດທະພົນສ່ວນຫລາຍໃຫຸ້ແກ່ ລະດັບຄວາມ

ອາດສາມາດ ແລະ ຄວາມຮກັຮູຸ້ ຂອງ ບັນດານກັສຶກສາ. ໂດຍອີງໃສ່ຈ ດຢນືຂອງນາຍຄູ່, ການທີ່ມ ີ

ຊັບພະຍາກອນໜຸ້ອຍ ຈະສຸ້າງຄວາມຫຍ ຸ້ງຍາກໃຫຸ້ແກ່ການຮ່ວມມ ືແລະ ກະຕ ກຄວາມສົນໃຈ ຂອງ 

ນັກສຶກສາ, ມຜີົນກະທບົຕໍ່ຄ ນນະພາບຂອງການສອນ. ຄວາມຫຍ ຸ້ງຍາກດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເກີດຂຶ້ນໃນ

ທົ່ວປະເທດ. ເຖິງແມນ່ວ່າ ເມື່ອມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆ ຈະມີແຫ່ງຊັບພະຍາກອນ ທີ່ມີໃຫຸ້ແກ ່

ບັນດານັກສຶກສາ, ຊຶ່ງເປັນຂໍ້ມູນທີ່ລຸ້າສະໄໝ ຫ ື ມຄີວາມຈ າເປັນທີ່ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ປບັປ ງແກຸ້ໄຂ 

(Hayden 2019). ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາຈະໄດຸ້ຮບັຜົນປະໂຫຍດຈາກວທິກີານສອນໂຕຕໍ່ໂຕ ແລະ 

ການປະຕິບັດຕົວຈງິ ຊຶ່ງແຕກຕ່າງຈາກ ການສອນແບບທິດສະດີທົ່ວໄປ, ຊຶ່ງຈະສາມາດປະຕິບັດ

ໄດຸ້ໃນຕົວຈິງໂດຍການຍົກລະດັບລະບົບພື້ນຖານໂຄງລ່າງ. 

 

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເພື່ອເຮດັໃຫຸ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕບິັດໄດຸ້ໃຫຸ້ກາຍເປັນຮູບປະ

ທ າ, ເຫັນຄວນມີການລົງທຶນເພີ່ມຂຶ້ນທາງດຸ້ານການຍົກລະດັບແຫ່ງຊັບພະຍາກອນທາງດຸ້ານການ

ສຶກສາ ສ າລັບລະດັບການສກຶສາຊັ້ນສູງ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ເຫັນໄດຸ້ເຖິງຄວາມຈ າເປັນທີ່ບໍ່ພຽງແຕ່ສ ມ

ໃສ່ການເກັບກ າ ຫື ປັບປ ງແຫ່ງຂໍ້ມນູທີ່ເປັນທາງກາຍຍະພາບ, ແຕພຸ່້ອມທັງ ການພັດທະນາ ແລະ 

ປັບປ ງ ທດັສະຕ່າງໆ ທາງດຸ້ານວິຊາສະເພາະອື່ນໆ ໃຫຸ້ແກ ່ພະນັກງານເຕັກນກິ ແລະ ບ ລຫິານ ເຊນັ

ດຽວກັນກັບ ບັນດານັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ, ຊ່ວຍເຮັດໃຫຸ້ພວກເຂົາສາມາດນ າໃຊຸ້ແຫງ່ຊັບພະຍາກອນ

ດັ່ງກ່າວໃຫຸ້ເກີດປະໂຫຍດໄດຸ້ (SKU 2020). 

 

• ການຈດັສນັຊບັພະຍາກອນທີ່ຈ າກດັ ສ າລບັການສກຶສາຊັ້ນສງູຂອງລດັ. ການຂາດເຂນີການຈັດ

ສັນງົບປະມານສ າລັບຂະແໜງການສຶກສາໃນໄລຍະສອງ-ສາມປີທີ່ຜ່ານມາ ເຫນັວ່າ ມີຄວາມຈ າ 

ເປັນຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ຊອກວ່າທີ່ແກຸ້ໄຂໂດຍດ່ວນ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ຂະແໜງການສຶກສາຈະຕຸ້ອງໄດຸ້

ຈັດສັນບູລມິະສິດການແຊກແຊງຂະແໜງການສຶກສາ ເພື່ອຮັບປະກັນແຫ່ງຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆທີ່
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ມີຢູ່ຢ່າງຈ າກັດ ໄດຸ້ຖກືນ າໃຊຸ້ໃນວຽກງານທີ່ມີຄວາມຈ າເປນັທີ່ສ ດ. ສັງລວມແລຸ້ວ, ບັນດາບູລິມະສິດ

ຕ່າງໆ ແມ່ນ (ກ) ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍ ການເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງການວາງແຜນ ແລະ ການຂຶ້ນແຜນ

ງົບປະມານ, (ຂ) ເພີ່ມງົບປະມານກ່ຽວກັບການດ າເນີນງານຢູ່ທຸ້ອງຖິ່ນເຊັ່ນ: ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ 

ແລະ ຈັດສັນໃຫຸ້ເທຼົ່າທຽມກນັ, ພຸ້ອມທັງ ການຈັດສັນງົບປະມານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສ າລັບທີ່ປຶກສາທາງດຸ້ານ

ການສິດສອນ ແລະ ຜູຸ້ຕິິດຕາມໂຮງຮຽນ, ແລະ (ຄ) ເສມີສຸ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ພັດທະນາ ການ

ວາງແຜນ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດຂອງແຜນການ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດຂອງບັນຊີ ຂອງ 

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (MoES 2020). 

  

• ຂດີຄວາມສາມາດ ແລະ ທດັສະທີ່ບໍ່ພຽງພ  ຂອງ ພະນກັງານບ ລຫິານ, ເຕກັນກິ ແລະ ອາຈານສອນ. 

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ສປປ ລາວ ຄ່າສະເລຍ່ ຂອງ ອັດຕາສ່ວນ ລະຫວ່າງ ນັກຮຽນ ແລະ ອາຈານ ແມ່ນ

ມີຄ່າເໝາະສົມ (12 ຕໍ່ 1 ໃນໄລຍະສົກຮຽນປີ 2012 – 2013). ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບັນດາອາຈານ

ເຫລຼົ່ານັ້ນສ່ວນຫລາຍແລຸ້ວແມ່ນແບກຫາບໜຸ້າທີ່ທາງດຸ້ານວຽກງານບ ລິຫານເພີ່ມຂຶ້ນ. ພຸ້ອມນິີ້, ພະ 

ນັກງານວິຊາການທັງໝດົ ມພີັນທະທີ່ຈະຕຸ້ອງເຮັດວຽກທາງດຸ້ານການບ ລິຫານ ຊຶ່ງຈະມີຜົນກະທບົ

ຕໍ່ຄວາມອາດສາມາດຂອງພວກເຂົາໃນການກະກຽມ ແລະ ສົ່ງຕໍ່ ຄວາມຮູຸ້ທາງດຸ້ານການສິດສອນທີ່

ມີຄ ນນະພາບສູງ ແລະ ການສຶກສາໃຫຸ້ແກ່ບັນດານກັຮຽນຂອງເຂົາ. ອັດຕາສ່ວນສະເລຍ່ ລະຫວ່າງ 

ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ແລະ ອາຈານ ແມ່ນໄດຸ້ຖືກກ ານດົໂດຍ ລັດຖະບານແຫງ່ ສປປ ລາວ ຢູ່ໃນຄ່າ 1 

– 6 – 3. ໝາຍຄວາມວ່າ ຄູ່ອາຈານແຕ່ລະຄົນ ຈະມີ ອາຈານລະດັບປະລິນຍາເອກ 1 ຄນົ - ອາຈານ

ລະດັບປະລິນຍາໂທ 6 ຄົນ - ອາຈານລະດັບປະລິນຍາຕີ 3 ຄົນ (MoES 2015).  

 

• ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໂດຍສົມທຽບກັບ ມາດຕະຖານ ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນ ບໍ່ທັນມີຄ ນວ ດທິທີ່ພຽງພ  

ຊຶ່ງມີຕົວເລກໜຸ້ອຍກ່ວາ 5 ເປີເຊັນ ຂອງ ພະນັກງານເຕັກນິກ ແລະ ອາຈານສອນ ທີ່ມຄີ ນວ ດທິຈົບ

ລະດັບປະລິນຍາເອກ.  
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ປັດໄຈຫັກດຸ້ານໜຶ່ງທີ່ມີຜນົກະທົບຕໍ່ ຄ ນວ ດທິ ຂອງ ສະມາຊິກພະນັກງານເຕກັນິກ ແມ່ນ ຄວາມ

ສາມາດທາງດຸ້ານພາສາ ໂດຍສະເພາະ ຄວາມສາມາດໃນການນ າໃຊຸ້ພາສາອັງກິດໃນສາຍອາຊີບ

ຂອງພວກເຂົາ. 

ພາສາອັງກິດ ແມ່ນຖກືນ າໃຊຸ້ແຜ່ຫລາຍເປັນຄືກັນກບັພາສາສື່ສານຢູໃ່ນບັນດາປະເທດຕາເວັນ

ອອກສຽງໃຕຸ້. ບັນດາພະນັກງານສອນເຫຼົ່ານັ້ນ ຜູຸ້ທີ່ສາມາດນ າໃຊຸ້ພາສາອັງກິດ ຈະໄດຸ້ຮັບໂອກາດ

ໃນການເຮັດວຽກປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດ. ດຸ້ານໜຶ່ງອີກ, ພະນກັງານຄູລາວ ທີ່

ໄດຸ້ອ ທດິຕົນເອງໃນການຍົກລະດັບຄວາມອາດສາມາດທາງດຸ້ານພາສາອັງກິດຂອງເຂາົ ທີ່ສາມາດ

ນ າໃຊຸ້ທາງດຸ້ານການສຶກສາ (Peak, et al. 2018). ໃນປະຈ ບັນ, ບັນດາຜູຸ້ບັນລະຍາຍ ໄດຸ້ນ າໃຊຸ້

ຍ ດທະສາດການສອນທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ ທີ່ບັນທອນຄວາມຕັ້ງໃຈໃນການຍກົລະດັບການສຸ້າງພາສາ. 

ດຸ້ານໜຶ່ງອີກ, ມີອາຈານສອນພາສາອັງກິດຈ ານວນໜຶ່ງ ບໍ່ມີຄວາມຮູຸ້ທີ່ຈ າເປັນ (Souriyavongsa, 

Rany and Jafre 2013). ດັ່ງນັ້ນ, ບັນດາຄູອາຈານບໍ່ສາມາດຊັກຊວນແລະສົ່ງເສມີການພັດ ທະ

ນາແລະການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງນັກຮຽນນັກສກຶສາໃນການຮຽນວິຊາທີ່ີກ່ຽວຂຸ້ອງ 

(Souriyavongsa, Rany and Jafre 2013). 

 

• ການພດັທະນາເທື່ອລະກຸ້າວ ແຕວ່າ່ ລະບບົຢັ້ງຢນືຄ ນນະພາບຂອງການສກຶສາຊັ້ນສງູຂອງສະຖາ

ບນັ ແລະ ລະດບັຊາດ ແມນ່ຍງັບໍ່ທນັສ ກງອມ. ຂອບການຢັ້ງຢືນຄ ນນະພາບຂອງການສຶກສາຊັ້ນ

ສູງ ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນມຕີົວເລກເພີ່ມຂຶ້ນໃນຫລາຍປຜີ່ານມາ, ແຕ່ວ່າ ຍັງຕຸ້ອງໃຊຸ້ເວລາດົນພ 

ສົມຄວນເພື່ອພັກດັນໃຫຸ້ມີຄວາມກຸ້າວໜຸ້າ. ກະຊວງສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາ ໄດຸ້ສຸ້າງ ສູນຢັ້ງຢືນ

ຄ ນນະພາບການສຶກສາ - Education Quality Assurance Center (EQAC) ໃນປິີ 2008 ໂດຍ

ມີຈ ດປະສົງທີ່ຈະຄ ຸ້ມຄອງການປະເມນີມາດຕະການການສິດສອນ, ໂດຍນ າໃຊຸ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວ 

ຂຸ້ອງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ. ສູນຢັ້ງຢືນຄ ນນະພາບການສຶກສາ ໄດຸ້ຖືກສຸ້າງຂຶ້ນເນື່ອງມາຈາກ 
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ການຮັບຮູຸ້ຄວາມຈ າເປັນໃນລະດັບຊາດ ເຊັນດຽວກັນກັບ ການຮຽກຮຸ້ອງ ແລະ ແຮງກດົດັນ ຂອງ 

ຝ່າຍຕ່າງປະເທດ ໃນວຽກງານທາງດຸ້ານການຢັ້ງຢືນຄ ນນະພາບທາງດຸ້ານການສກຶສາຂອງລະດັບ

ການສຶກສາຊັ້ນສງູ, ແຕ່ວ່າ ການສຸ້າງສູນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນມີຂອບວຽກງານທີ່ບໍ່ຊັດເຈນ, ຂາດ

ລາຍລະອຽດຈ ດປະສົງ, ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕບິັດພາລະບົດບາດ. ດຸ້ວຍ

ເຫດຜນົດັ່ງກ່າວ, ຮູບແບບໃໝ່ນິີ້ສຸ້າງຂໍ້ຫຍ ຸ້ງຍາກໃນການສະໜອງການບ ລກິານທີ່ຂດັຕໍ່ການຢັ້ງ 

ຢືນຄ ນນະພາບສ າລັບສັງຄົມການສຶກສາຊັ້ນສງູ, ຍົກຕົວຢາ່ງ ບໍ່ມີຄວາມອາດສາມາດໃນການຕດິ 

ຕາມ ແລະ ໃຫຸ້ຄ າແນະນ າທາງດຸ້ານມາດຕະຖານ ແລະ ຄ ນນະພາບ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນຂົງເຂດທັງ

ໝົດຂອງລະດັບວຊິາສະເພາະ ແລະ ຂະແໜງການສຶກສາ  (DAAD 2019). 

 

ໃນລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລ, ມີຫລັກສດູພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດຫລາຍ ແຕ່ບໍ່ໄດຸ້ຢູໃ່ນການຄ ຸ້ມ

ຄອງ. ແຜນການໃນການພດັທະນາກົດລະບຽບແມ່ນຍັງບໍ່ທັນຊັດເຈນໃນການນ າໃຊຸ້ໃນອານາຄົດ

ອັນໃກຸ້. ກົດລະບຽບທີ່ມີນັ້ນແມ່ນບໍ່ສາມາດນ າໃຊຸ້ໃນການສື່ສານກັບບນັດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ

ໄດຸ້ຢ່າງຖືກຕຸ້ອງໄດຸ້ ແລະ ເຫນັວ່າ ວຽກງານໃນຕໍ່ໜຸ້າ ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ສ ມໃສ່ສົ່ງເສີມການຮັບຮູຸ້ ກ່ຽວກັບ 

ບັນຫາການຢັ້ງຢືນຄ ນນະພາບ ທີ່ຕິດພັນກັບ ພະນກັງານຄ ຸ້ມຄອງ, ເຕັກນກິ ແລະ ອາຈານສອນ ໃນ

ລະດັບການສຶກສາຊັ້ນສູງ ຢູ່ ສປປ ລາວ (DAAD 2019). 

 

• ການອອກແບບຫລກັສນູການຮຽນທີ່ລຸ້າສະໄຫມ. ຫລກັສດູການຮຽນທີ່ເໝາະສມົ ແລະ ການອອກ

ແບບຫັກການຮຽນທີ່ແທດເໝາະ ແມ່ນ ບນັຫາຫກັທີ່ຈະຕຸ້ອງພິຈາລະນາ. ໃນປະຈ ບນັ, ບັນດາມະ 

ຫາວິທະຍາໄລ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນຍັງຢູໃ່ນໄລຍະການກະກຽມທັດສະທາງດຸ້ານວິຊາຊບີໃຫຸ້ແກ ່ນກັ 

ຮຽນນັກສຶກສາ ເພື່ອສະໜອງເຂົ້າໃນ ບ່ອນເຮັດວຽກງານໃນອານາຄົດ ຍຸ້ອນວ່າ ບັນດານັກສຶກສາ

ເຫລຼົ່ານັ້ນຍັງບໍ່ທນັໄດຸ້ຕາມເກນສ າລັບການເຮດັວຽກລະດັບປະເທດ ແລະ ສາກົນ (SKU 2020). 

ຕົວຢ່າງ, ນັກຮຽນຕຸ້ອງການທີ່ຈະນ າໃຊຸ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທນັສະໄໝສູງໃນຫຸ້ອງຮຽນພາສາ. ເຖງິຢາ່ງ 
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ໃດກໍ່ຕາມ, ບັນດາຄຍູັງນ າໃຊຸ້ ປື້ມແບບຮຽນທີ່ລຸ້າສະໄໝ, ເຄື່ອງມໃືນການສິດສອນທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ, 

ວິທີການສິດສອນທີ່ບໍ່ມີປະສດິທິຜົນ ແລະ ຍ ດທະສາດການຮຽນທີ່ເກຼົ່າບໍ່ແທດເໝາະ, ສົ່ງຜົນໃຫຸ້ 

ນັກສຶກສາລາວ ຮຽນບໍ່ມີປະສດິທິພາບ (Souriyavongsa, Rany and Jafre 2013). ເພື່ອຕອບ

ສະໜອງຕໍ່ຄວາມຕຸ້ອງການການວ່າຈຸ້າງງານໃນຫລາຍຂະແໜງອ ດສະຫະກ າຕ່າງໆ, ຫັກສູດດັ່ງ 

ກ່າວ ຄວນຈະໄດຸ້ຮັບການຍກົລະດັບໂດຍອີງຕາມຄ ນວ ດທິທີ່ຕະຫລາດແຮງງານຕຸ້ອງການ ແລະ 

ສອດຄ່ອງກັບຍ ດທະສາດແຫງ່ຊາດ (UNDP & Gov Lao PDR 2003). ພຸ້ອມນິີ້, ການຫັນປ່ຽນ

ນັ້ນ ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ສ ມໃສ ່ທັດສະທາງດຸ້ານສັງຄມົ (Soft Skills), ທັດສະທາງດຸ້ານວິຊາຊີບ, ແລະ ຂີດ

ຄວາມສາມາດຂອງນັກຮຽນ, ສະນັ້ນ ພວກເຂົາຈະມີຄວາມພຸ້ອມໃນການຊອກຫາວຽກເຮດັງານທ າ 

ທີ່ ສປປ ລາວ ຕຸ້ອງການແທຸໆ້  (Siharath 2007). 

 

• ຫກັສດູທີ່ບໍ່ໄດຸ້ມກີານປະຕສິ າພນັກບັ ຄວາມຕຸ້ອງການຂອງຕະຫລາດແຮງງານ ແລະ ການຂາດຂໍ້

ມນູຈາກການຮວ່ມມ ື ລະຫວາ່ງ ມະຫາວທິະຍາໄລ ແລະ ອ ດສະຫະກ າທີ່ກຽ່ວຂຸ້ອງ. ມີນັກຮຽນທີ່

ສ າເລັດການສກຶສາເປັນຈ ານວນຫລາຍ ວາງແຜນທີ່ຈະຍື່ນສະໝັກວຽກຈາກຕະຫລາດແຮງງານທີ່ 

ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງທີ່ໃຫ່ຍໆ, ແຕ່ຄວາມອາດສາມາດທາງດຸ້ານວິຊາສະເພາະ

ຂອງເຂົາມີຜົນກະທົບໂດຍກງົຕໍ່ການຊອກຫາວຽກເຮັດງານທ າ. ໝາຍຄວາມວ່າ ບັນຫາດັ່ງກ່າວນິີ້ມ ີ

ຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ການສຸ້າງການພົວພນັລະຫວ່າງປະເທດໃນທົ່ວປະເທດ, ຍຸ້ອນວາ່ ຂະແໜງ 

ການທາງດຸ້ານເສດຖະກິດ ເຊັ່ນ ທ່ອງທ່ຽວ, ອ ດສະຫະກ າ ແລະ ທ ລະກິດ ມີຄວາມຕຸ້ອງການຮັບສະ 

ໝັກພະນັກງານທີ່ມີທດັສະ ທີ່ມາພຸ້ອມກັບ ເກນທດັສະໃນລະດັບດີ. ຜົນສ າຫລວດໃນປີ 2014 ຂອງ

ຜູຸ້ວ່າຈຸ້າງ ສະແດງວ່າ ຄ ນນະພາບຂອງນກັຮຽນທີ່ຈົບຢູ່ສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ ບໍ່ຕອບໂຈດ

ຄວາມຕຸ້ອງການຂອງຜູຸ້ວ່າຈຸ້າງ ເນື່ອງຈາກວ່າ ຂາດຄວາມສາມາດທາງດຸ້ານວຊິາຊີບ, ການວິໄຈ

ຄົ້ນຄຸ້ວາ, ການຄ ຸ້ມຄອງ, ການເຮັດວຽກເປັນກ ມ່ກຸ້ອນ (MoES 2015). ພຸ້ອມນິີ້, ບັນດາຜູຸ້ວ່າຈຸ້າງ ບໍ່
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ມີຄວາມພງືພ ໃຈຕໍ່ຄວາມຮູຸ້ທາງດຸ້ານວິຊາສະເພາະຂອງນກັຮຽນ ແຕ່ວ່າ ພວກເຂົາຕຸ້ອງການໃຫຸ້ມີ

ທັດສະໃນການເຮັດວຽກເປນັກ ່ມກຸ້ອນ ແລະ ສື່ສານຕົວຈງິໄດຸ້. 

 

• ເຫັນວ່າ ນກັຮຽນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຊຸ້ເວລາສ່ວນຫລາຍໃນການຮຽນຮູຸ້ທິດສະດ ີ ແຕ່ວາ່ ບໍ່ຄ່ອຍໃຊຸ້

ເວລາໃນການຝຶກຊຸ້ອມ ຫື ນ າໃຊຸ້ທັດສະໃນສາຍອາຊີບ. ທັກສະດັ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍໃຫຸ້ພວກເຂົາປະ

ເຊີນໜຸ້າກັບອ ປະສັກຕ່າງໆ ແລຸ້ວນ າໃຊຸ້ວິທີການຕ່າງໆທີ່ຮຽນຈາກຫັກສດູໃນບ່ອນເຮດັວຽກທີ່ກ່ຽວ 

ຂຸ້ອງ. ການວເິຄາະຄວາມຕຸ້ອງການ ແມ່ນພິຈາລະນາຈາກ ອົງປະກອບທີ່ສ າຄັນທີ່ສ ດ ກໍ່ຄື ມັນແມນ່

ສ່ວນໜຶ່ງຂອງການສຸ້າງຄວາມຮັບຮູຸ້ ແລະ ການຕັດສິນໃຈຂອງຜູຸ້ສຶກສາ. ດຸ້ວຍເຫດຜົນດັ່ງກ່າວນັ້ນ, 

ກະຊວງດັ່ງກ່າວຈະກ ານົດ ຄວາມຕຸ້ອງການ ຂອງ ນັກຮຽນ ແລະ ຕະຫລາດ ເຊັນດຽວກນັກັບການ

ວັດ ຄ ນນະພາບຂອງລະບບົການສຶກສາຊັ້ນສງູ (SKU 2020). 

 

• ຂາດທນຶຮອນ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃນການວໄິຈຄົ້ນຄຸ້ວາ. ໂດຍອີງຕາມແຜນການພັດທະນາ

ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລິາ, ເງື່ອນໄຂຂອງງົບປະມານການບ ລິຫານສ າລັບການຄົ້ນຄຸ້ວາ ຕັ້ງ 

ແຕ່ປີ 2016 ແລະ 2020 ຍັງຄົງຫຍ ດສະຫງັດໃນລະດັບທີ່ຕາມແຜນການທີ່ຜ່ານມາ (500 ລຸ້ານ

ກີບ). ສ າລັບງົບປະມານດັ່ງກາ່ວເຫັນວ່າບໍ່ແທດເໝາະ ເມື່ອສົມທຽບກັບຄວາມຕຸ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ

ໃນການຍກົລະດັບຄ ນວ ດທິ ທີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກບັ ອ ປະກອນ ແລະ ການວິໄຈົ້ນຄຸ້ວາ (MoES 2020). 

ສະພາບການດັ່ງກ່າວໄດຸ້ສົ່ງຜນົໃຫຸ້ລະບົບການສກຶສາຊັ້ນສງູໜຶ່ງ ທີ່ມີ ນັກຄົ້ນຄຸ້ວາຫລາຍທີ່ບໍ່ມີ

ປະສົບການໂດຍສະເພາະ ການເຮັດວິໄຈ ແລະ ວເິຄາະຂໍ້ມູນ. ພະນັກງານສາຍວິຊາສະເພາະ

ສາມາດເຮັດວຽກວເິຄາະໄດຸ້ນັ້ນ ສາມາດສອນໄດຸ້ ແຕ່ວ່າ ພວກເຂົາເຫລຼົ່ານັ້ນບໍ່ຢູໃ່ນລະດັບທີ່ສາ 

ມາດຄົ້ນຄຸ້ວາທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຂະແໜງການເຮດັວຽກຂອງພວກເຂົາ ຫື ມີຄວາມຊ່ຽວຊານ

ໃນຂະແໜງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ.ີ ເພື່ອເປນັການພັດທະນາຂະແໜງການດັ່ງກ່າວ, 

ຄວນສ ມໃສ່ຝຶກອົບຮົມບນັດາຜູຸ້ບັນລະຍາຍ ທາງດຸ້ານທັກສະການວິເຄາະ ເຊັນດຽວກັນກັບ ການມີ
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ສ່ວນຮ່ວມໃນການຮ່ວມມືທາງດຸ້ານການວິເຄາະລະຫວ່າງປະເທດ. ການແລກປ່ຽນປະສົບການດັ່ງ 

ກ່າວ ຈະຊ່ວຍໃຫຸ້ເພີ່ມຄວາມອາດສາມາດຂອງການຄົ້ນຄຸ້ວາ, ວິທີການໃໝ່ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນ 

(SKU 2020). 

 

ອ ປະກອນທີ່ມີຢູເ່ພື່ອນ າໃຊຸ້ເຂົ້າໃນການຄົ້ນຄຸ້ວາ ແມ່ນບໍ່ພຽງພ  ເນື່ອງຈາກ ງົບປະມານທີ່ໃຫຸ້ມີຢ່າງ 

ຈ າກັດ ຊຶ່ງຖືວ່າເປັນປັດໄຈທີ່ສ າຄັນໃນການກ ານົດຜົນທີ່ໄດຸ້ ຈາກ ການຜະລິດການວິເຄາະ ຂອງ 

ສປປ ລາວ. ພຸ້ອມດຽວກັນນິີ້, ນະໂຍບາຍສ າລັບຜູຸ້ທີ່ມີລາຍໄດຸ້ຕໍ່າ ແລະ ຂາດເຂີນເຫນັວ່າ ລະບົບ

ກາສຶກສາຊັ້ນສູງ ຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ສະໜອງໃຫຸ້ແກ່ການເຄື່ີອນໄຫວຂອງການຄົ້ນຄຸ້ວາ, ໂດຍສົ່ງ

ຜົນໃຫຸ້ມີການຫລ ດຜອ່ນຄວາມຫຸ້າວຫັນ  ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດຸ້ໃນການເຮັດວເິຄາະ ແລະ ພັດທະ 

ນາບັນດາສາຍອາຊີບໃນທດິທາງນິີ້ (Siharath 2007). 
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5. ບນັດາອ ປະສກັສ າລບັການຫນັການສກຶສາຊັ້ນສງູສູສ່າກນົຂອງ ສປປ 
ລາວ 

 

ການຄົ້ນຄຸ້ວາແບບລົງເລີກ ກ່ຽວກັບ ອ ປະສັກທີ່ສຸ້າງຄວາມຫຍ ຸ້ງຍາກໃຫຸ້ແກ່ການຫັນສູ່ສາກົນ ພາຍໃນ 

ລະບົບການສຶກສາຊັ້ນສູງຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດຸ້ຊ່ວຍວາງຂອບຂອງສິ່ງກີດຂວາງ ທີ່ຫຸ້ອງການ

ພົວພັນຕ່າງປະເທດທີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ແກຸ້ໄຂ ບົນພື້ນຖານ ການເຮັດວຽກໃນແຕ່ລະມື້. ໂດຍເຂົ້າ 

ໃຈເຖິງຂໍ້ຫຍ ຸ້ງຍາກດັ່ງກ່າວນິີ້, ຫຸ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດທີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ສາມາດວາງແຜນການຈັດຕັ້ງ 

ປະຕິບັດໃຫຸ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງໄດຸ້ ເຖິງແມ່ນວ່າ ມີຊັບພະຍາກອນທີ່ຈ າກັດກໍ່ຕາມ. 

 

ຮູບແບບການຫັນສູ່ສາກົນ ຂອງ ການສຶກສາຊັ້ນສູງ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີລັກສະນະສະແດງອອກຕາມ 

ບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນເລື່ອຍໆດັ່ງລ ່ມນິີ້: 

 

• ນັກຮຽນ ແລະ ພະນັກງານເຕັກນິກ ມີໄດຸ້ຮັບຄະແນນປະເມີນຜົນ ກ່ຽວກັບ ຄວາມສາມາດທາງ

ດຸ້ານພາສາຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະພາສາອັງກິດ ຢູ່ໃນລະດັບອ່ອນ. 

− ທຶນການສຶກສາ ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫືອທັງໝົດສ າລັບພະນັກງານ ແລະ ນັກຮຽນ ແມ່ນເງື່ອນໄຂທີ່

ຈະຕຸ້ອງມີຄວາມສາມາດທາງດຸ້ານພາສາໃນລະດັບໃດໜຶ່ງ ເຊັ່ນ ພາສາອັງກິດ, ຖຸ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ກ 

ຈະເປັນ ພາສາຂອງປະເທດທີ່ເປັນເຈົ້າພາບ ກໍ່ຄື ສະຖາບັນການສຶກສາຕັ້ງຢູ່ ຫລື ປະເທດທີ່ສະ

ໜອງທຶນການສຶກສາ. ບັນດາພາສາເຫລຼົ່ານັ້ນປະກອບມີ ຍີ່ປ ່ນ, ຈີນ, ຫວຽດນາມ, ເກົາຫລີ ແລະ 

ຝຣັ່ງ. ບັນຫາດັ່ງກ່າວໄດຸ້ສຸ້າງສິ່ງທຸ້າທາຍອັນໃຫ່ຍຫວງໃຫຸ້ແກ່ ພະນັກງານ ແລະ ນັກຮຽນ ຂອງ 

ສປປ ລາວ ກ ຄື ພະນັກງານສ່ວນຫລາຍທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຂອງ ສປປ ລາວ ເຊັ່ນ: 

ມະຫາວິທະຍາໄລຈ າປາສັກ, ມະຫາວິທະຍາໄລ SKU ແລະ SU ຊຶ່ງເປັນ ພະນັກງານເຫລຼົ່ານັ້ນ 
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ແມ່ນຍັງຫ ່ມນຸ້ອຍ ແລະ ສ່ວນຫລາຍແມ່ນຈົບມາຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ/

ຫື ປະເທດໄທ ຊຶ່ງລະບົບການຮຽນແມ່ນເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ ໄທ (SKU 2020). ສ າລັບ

ການຮຽນຂອງບັນດານັກຮຽນທີ່ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລທຸ້ອງຖິ່ນ, ນັກຮຽນສ່ວນຫລາຍແມ່ນມາ

ຈາກເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ ຊຶ່ງເປັນບ່ອນທີ່ພວກເຂົ້າໄດຸ້ຮັບໂອກາດທີ່ຈ າກັດໃນການເຂົ້າເຖິງ

ການຮຽນພາສາຕ່າງປະເທດ, ຖືວ່າເປັນສິ່ງທຸ້າທາຍໃຫຸ້ແກ່ພວກເຂົາ ເມື່ອການເດີນທາງກະຍັງ

ເປັນບັນຫາຢູ່ໃນລະດັບການມັດຖະຍົມສຶກສາ.  

 

• ຂາດລະບບົການໂອນ ແລະ ຮບັຮູຸ້ໜວ່ຍກິດທີ່ເປນັລະບບົດຽວ ແລະ ຮອບດຸ້ານ. 

ການໂອນ ແລະ ຮັບຮູຸ້ໜ່ວຍກິດເປັນບັນຫາໃຫ່ຍໜຶ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນລະບົບການສຶກສາຊັ້ນສູງ ຢູ່ 

ສປປ ລາວ, ບັນຫາດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າ ການໂອນ ລະຫວ່າງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຂອງ 

ສປປ ລາວ ກ ຕາມ ຊຶ່ງພົບເຫັນບາງເຫດຜົນທີ່ສາມາດສັງລວມດັ່ງລ ່ມນິີ້ (DAAD 2019): 

− ຂາດລະບົບຮັບຮູຸ້ ແລະ ໂອນໜ່ວຍກິດທີ່ຊັດເຈນ ລະຫວ່າງ ສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ; 

− ຄ ນນະພາບ ຂອງ ການສິດສອນ ແລະ ການຮຽນ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຂອງ ສປປ ລາວ 

ສ່ວນຫລາຍແມ່ນບໍ່ໄດຸ້ຮັບການຮັບຮູຸ້ໃນຂັ້ນທຸ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສາກົນ; 

− ຍັງມີຄວາມແຕກຕ່າງຫລາຍຢ່າງທາງດຸ້ານເນື້ອໃນຂອງວິຊາຮຽນ ທີ່ໄດຸ້ສອນຢູ່ ບັນດາມະຫາວ ິ

ທະຍາໄລ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງປະເທດອື່ນໆ ເຖິງແມ່ນວ່າ ວິຊາຮຽນ 

ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນສອນຢູ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຂອງ ສປປ ລາວ ກ ຕາມ; 

− ຍັງມີຄວາມແຕກຕ່າງຫລາຍຢ່າງທາງດຸ້ານປະລິນມານ ແລະ ເວລາທີ່ໃຊຸ້ໃນການຮຽນ ແລະ 

ສອນ;  
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• ມາດຕະຖານການຫັນສູ່ສາກົນ ແລະ ຮູບແບບການສະໜັບສະໜູນທາງດຸ້ານການເງິນ ສ າລັບ 

ການຈັດສັນໃຫຸ້ແກ່ ນັກຮຽນ ແລະ ພະນັກງານ. 

 

ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ ຂອງ ສປປ ລາວ ມີງົບປະມານທີ່ຈ າກັດ. ການສະໜັບສະໜູນທາງດຸ້ານ

ການເງິນສ່ວນຫລາຍແລຸ້ວ ແມ່ນມາຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ. ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລຂອງ 

ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດຸ້ກ ານົດເພດານໃນການສະໜັບສະໜູນທາງດຸ້ານການເງິນສ າລັບຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍ

ທາງດຸ້ານວີຊ່າໃຫຸ້ແກ່ພະນັກງານ. ສະນັ້ນ, ບັນດານັກຮຽນ ຈະຕຸ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍທັງ  

ໝົດ ເຖິງແມ່ນວ່າ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ຫື ສະຖາບັນທີ່ເປັນເຈົ້າພາບ ໄດຸ້ໃຫຸ້ການຊ່ວຍ 

ເຫລືອຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍຈ ານວນໜຶ່ງກ ຕາມ.  

 

- ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການສະໜັບສະໜູນທາງດຸ້ານການໃຫຸ້ທຶນ ແມ່ນມາພຸ້ອມກັບເງື່ອນໄຂທີ່

ກ ານົດໃຫຸ້ບັນລ ຕາມເກນມາດຕະຖານໃດໜຶ່ງ ຫື ເປັນເກນລະດັບຄວາມສາມາດທາງດຸ້ານ

ພາສາ ຊຶ່ງ ນັກຮຽນ ແລະ ພະນັກງານລາວ ໄດຸ້ພົບພໍ້ຂໍ້ຫຍ ຸ້ງຍາກທີ່ຈະໄດຸ້ຕາມເງື່ອນໄຂ ຫລື 

ເກນມາດຕະຖານດັ່ງກ່າວ.  

- ການສະໜັບສະໜູນທາງດຸ້ານການໃຫຸ້ທຶນສ່ວນຫລາຍແລຸ້ວ ຈະນະໂຍບາຍແບບຈ່າຍຮ່ວມ

ກັນເຄິ່ງໜຶ່ງ, ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍເຄິ່ງໜຶ່ງແມ່ນມາຈາກ ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ຮັບນັກສຶກສາ. ໂດຍ

ອີງຕາມງົບປະມານທີ່ມີຢູ່ຢ່າງຈ າກັດ ເຫັນວ່າ ມີຄວາມຫຍ ຸ້ງຍາກສ າລັບ ມະຫາວິທະຍາໄລຂອງ 

ສປປ ລາວ ທີ່ຈະຊອກຫາທຶນຮອນ ເພື່ອຮ່ວມມືໃນໂຄງການສະໜັບສະໜູນດັ່ງກ່າວ.  
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• ອັດຕາສ່ວນບໍ່ດ ນດ່ຽງກັນ ລະຫວ່າງ ນັກສຶກສາຂາເຂົ້າ ແລະ ຂາອອກ. 

ເຫດຜົນເບື້ອງຫລັງຂອງຄວາມແຕກຕ່າງດັ່ງກ່າວນິີ້ແມ່ນມີລາຍລະອຽດດັ່ງລ ່ມນິີ້:  

ນັກສກຶສາຂາເຂົ້າ: 

- ຂາດເຂີນຫັກສູດການຮຽນ-ການສອນທີ່ຫັນສູ່ສາກົນເປັນພາສາຕ່າງປະເທດໃດໜຶ່ງ (ມະຫາວ ິ

ທະຍາ ໄລສ່ວນຫລາຍ); 

- ບໍ່ມີສະຖານທີ່ພັກໃຫຸ້ແກ່ນັກຮຽນຕ່າງປະເທດ (ມະຫາວິທະຍາໄລສ່ວນຫລາຍ);  

- ອ ປະກອນຮັບໃຊຸ້ທາງດຸ້ານໄອທີ ຍັງບໍ່ທັນພຽງພ ;  

- ແຫ່ງຂໍ້ມູນທາງດຸ້ານການຮຽນ ແມ່ນຍັງຈ າກັດ;  

- ລະບົບຫ ສະໝ ດຍັງບໍ່ແທດເໝາະ; 

- ບໍ່ມີຂອບແນະນ າການນ າໃຊຸ້ໃຫຸ້ແກ່ ນັກຮຽນຕ່າງປະເທດ;  

- ບໍ່ມີຄ າແນະນ າໃຫຸ້ແກ່ບັນດານັກຮຽນໃນການຂ ວີຊ່າແລະເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ຈະເຂົ້າມາ ສປປ 

ລາວ;  

- ຄ ນນະພາບຂອງການສຶກສາ (ການຮຽນ ແລະ ການສອນ) ແມ່ນຍັງຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າ ເມື່ອສົມ

ທຽບກັບ ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລອື່ນໆ ໃນຂົງເຂດ (ອາຊຽນ) ແລະ ທົ່ວໂລກ, ແລະ ຍັງບໍ່ທັນ

ໄດຸ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກ ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງປະເທດ; 

- ລະບົບການກະຈາຍຂໍ້ມູນຂອງບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລແມ່ນບໍ່ແທດເໝາະ (ຂໍ້ມູນ, ມີແຕ່ພາ 

ສາໃດພາສາໜຶ່ງ-ພາສາລາວ, ໂດຍທົ່ວໄປຢູ່ ເວັບໄຊທ໌ ແລະ ສື່ສານສັງຄົມເຟດສ໌ບ ກ ຂອງ 

ມະຫາວິທະຍາໄລ); 
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ດຸ້ານຂາອອກ: 

- ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລໃນ ສ ປປ ລາວ ຍັງຂາດງົບປະມານເພື່ອສະໜັບສະໜູນນັກສຶກສາ; 

- ແຫ່ງທຶນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກຄູ່ຮ່ວມງານແລະອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ມີຂໍ້ກ ານົດດຸ້ານພາສາ 

(ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນພາສາອັງກິດ ແລະ / ຫລື ພາສາພື້ນເມືອງຂອງປະເທດທີ່ເປັນມະຫາວິທະຍາ 

ໄລເປັນເຈົ້າພາບ) ໃນ ຂະນະທີ່ລະດັບພາສາຂອງນັກສຶກສາລາວສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍັງຕໍ່າ; 

- ຄວາມຮູຸ້ແລະຄວາມຮັບຮູຸ້ກ່ຽວກັບການຫັນເປັນສາກົນໃນການສຶກສາຂັ້ນສູງໃນບັນດານັກຮຽນ

ແມ່ນຍັງຕໍ່າເຊິ່ງ ອາດຈະເຮັດໃຫຸ້ມີຄວາມສົນໃຈຕໍ່າໃນການເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວ; 

- ມີຄວາມຫຍ ຸ້ງຍາກໃນການຖ່າຍໂອນຄະແນນ. 

- ນັກສຶກສາທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການເຄື່ອນໄຫວຕຸ້ອງໄດຸ້ຮຽນຫລັກສູດທີ່ພວກເຂົາບໍ່ໄດຸ້ເຂົ້າຮ່ວມຄືນ

ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການເຄື່ອນໄຫວ. 

- ສິ່ງນິີ້ສາມາດເຮັດໃຫຸ້ນັກຮຽນລັງເລໃຈທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການເຄື່ອນໄຫວ.  

- ນັກຮຽນສ່ວນໃຫຍ່ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມພຽງແຕ່ໂຄງການເຄື່ອນໄຫວທີ່ໄດຸ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ

ທາງດຸ້ານການເງິນຢ່າງເຕັມທີ່ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ / ຫືສະຖາບັນທີ່ເປັນເຈົ້າພາບ 

ຍຸ້ອນຄວາມຂາດເຂີນດຸ້ານຊັບພະຍາກອນທາງດຸ້ານເສດຖະກິດທີ່ຈະສາມາດຈ່າຍໄດຸ້. 

- ຂາດຄວາມຮັບຮູຸ້ກ່ຽວກັບແຫ່ງທຶນສາກົນໃນການຄົ້ນຄວຸ້າການຄົ້ນຄວຸ້າສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາ

ກລັດຖະບານ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນແລະມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ເປັນຄູ່ ຮ່ວມງານເຊິ່ງອາຈານ 

ສອນ ແລະ ນັກຄົ້ນຄວຸ້າຂາດຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບແຫ່ງທຶນສາກົນ. 

- ມີຫລາຍໆເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫຸ້ພວກເຂົາບໍ່ຮູຸ້ ເຖິງແຫລ່ງທຶນສາກົນໃນການຄົ້ນຄວຸ້າ. 

- ອາຈານແລະນັກຄົ້ນຄຸ້ວາຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລໃນ ສ ປປ ລາວ ມີເວລາຈ າກັດໃນການ ຊອກ 

ຫາແຫ່ງທຶນ ເນື່ອງຈາກ ຄວາມຫຍ ຸ້ງຍາກດຸ້ານວຽກງານບ ລິຫານແລະວຽກສິດສອນທີ່ຫາຍ 
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ເກີນໄປ; 

- ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບແຫ່ງທຶນສາກົນແມ່ນເປັນພາສາອັງກິດໃນຂະນະທີ່ອາຈານແລະຄວາມສາມາດ 

ດຸ້ານພາສາອັງກິດຂອງນັກຄົ້ນຄວຸ້າຍັງຕໍ່າ; 

- ອາຈານແລະນັກຄົ້ນຄຸ້ວາຫາຍຄົນມີທັກສະທີ່ຈ າກັດໃນການຄົ້ນຄຸ້ວາ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫຸ້ພວກເຂົາ 

ລັງເລ ໃຈທີ່ຈະ ຄົ້ນຫາແຫ່ງທຶນ ແລະ ສະໝັກເພື່ອຄົ້ນຄວຸ້າ; 

 

ນອກຈາກ ຫຸ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດແລຸ້ວ, ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລໃນ ສປປ ລາວ ມີ ຫຸ້ອງ 

ການຄົ້ນຄຸ້ວາ ແລະ ບ ລິການວິຊາການ, ແລະ ໜ່ວຍ ງານຄົ້ນຄຸ້ວາແລະບ ລິການດຸ້ານວິຊາການໃນ 

ແຕ່ລະຄະນະວິຊາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຫຸ້ອງການດັ່ງກ່າວ (ລວມທັງຫຸ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ) 

ແລະ ຫົວໜ່ວຍຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບການສຶກສາຊັ້ນສູງຂອງສປປລາວຍັງບໍ່ເປັນທີ່ພ ໃຈເພາະວ່າ: 

- ບ ກຄະລາກອນມີເວລາຈ າກັດໃນການຄົ້ນຫາແຫ່ງທຶນເນື່ອງຈາກວ່າພວກເຂົາມີຄວາມຫຍ ຸ້ງ 

ຍາກຫາຍເກີນໄປ. 

- ພະນັກງານມີຄວາມສາມາດດຸ້ານພາສາອັງກິດຕໍ່າ; 

- ບັນດາໜ່ວຍງານບໍ່ປະຕິບັດຕາມແຜນການແລະຍ ດທະສາດທີ່ໄດຸ້ ກ ານົດໄວຸ້ຢ່າງລະ ອຽດ 

ແລະ ສອດຄ່ອງກັບ ມະຫາວິທະຍາ ໄລເພື່ອບັນລ ເປົ້າໝາຍສະເພາະໃນການຫັນເປັນສາກົນ. 

- ໜ່ວຍງານຂາດຊັບພະຍາກອນມະນ ດ. 
 

6.  ບຸລມິະສິດການປະຕິບັດຂອງຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ 

ອີງຕາມຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ໄດຸ້ຮັບຈາກພາກກ່ອນໜຸ້ານິີ້, ຄະນະໂຄງການ OPEN ໄດຸ້ສຸ້າງຂໍ້ສະເໜີ ກ່ຽວ 

ກັບ ນະໂຍບາຍທີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດຸ້ໂດຍຫຸ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດໃນລະບົບການ ສຶກສາຊັ້ນສູງ 

ຂອງ ສປປ ລາວ. ຄ າແນະນ າເພື່ອປະຕິບັດໃນລະດັບຫຸ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ດັ່ງຕໍ່ໄປນິີ້ແມ່ນ 
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ຢູ່ໃນສະພາບການທີ່ຂາດແຄນທາງດຸ້ານຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫຸ້ແກ່ການຫັນເປັນ 

ສາກົນພາຍໃນລະບົບການສຶກສາຊັ້ນສູງຂອງ ສປປ ລາວ. 

ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດໃນສປປລາວ  
ບຸລິມະສິດ 3 ຢ່າງໃນການປະຕິບດັ  

 

 
 
 

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄະນະໂຄງການ OPEN ເຊື່ອວ່າຄວາມສະໝັກໃຈ ແລະ ແນວຄິດດຸ້ານຍ ດທະສາດ 

ສາມາດເອົາຊະນະ ການຂາດແຄນຊັບພະຍາກອນ ແລະ ເຮັດໃຫຸ້ມີການປະຕິບັດ ຈາກທາງຂອບ ເພື່ອ 

ແກຸ້ໄຂບາງສິ່ງທຸ້າທາຍ ແລະ ຄວາມກັງວົນທີ່ໄດຸ້ອະທິບາຍຂຸ້າງເທິງ. ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ຫຍ ຸ້ງຍາກທີ່ຄາດ 

3- ການເສມີສາ້ງດາ້ນ
ສາກນົຂອງ ESSDP 

2021-2025 

2- ການມີສ່ວນ
ຮ່ວມກັບຫ ນ້ສວ່ນ

ສາກົນ

1- ໂຄງລ່າງ
ພ ື້ນຖານຂອງສະ
ຖາບັນ ແລະ
ຄວາມອາດ
ສາມາດດາ້ນ
ຊັບພະຍາກອນ

ມະນ ດ
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ຄະເນວ່າ ຂະແໜງການສຶກສາໃນສປປລາວມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະກ າລັງກຸ້າວໄປສູ່ໄລຍະ 2020-2025 ແລະ 

ຍຸ້ອນຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19, ການນ າເອົາການຮ່ວມມືສາກົນ ໄປໃນ 

ທິດທາງທີ່ຖືກຕຸ້ອງສາມາດຫັນໄປສູ່ການຫັນປ່ຽນຂອງຂະແໜງການ. ການບັນລ  “ສະຖານະການດຸ້ານ 

ຄ ນນະພາບທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ” ທີ່ໄດຸ້ຄາດຄະເນຢູ່ໃນ ESSDP 2021-2025 ເບິ່ງຄືວ່າ ເປັນໄປໄດຸ້ຖຸ້າມີການ 

ຮ່ວມມືກັບສາກົນທີ່ມີຄວາມໝາຍສ າຄັນໄດຸ້ຮັບການສຸ້າງຕັ້ງໃນສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງຕ່າງໆກັນ

ໃນສປປລາວ. ໃນຄວາມພະຍາຍາມນິີ້, ຫຸ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດຄວນຕັ້ງຕົນເອງເປັນຊ່ອງທາງ 

ໃນການປ່ຽນແປງ, ໂດຍການເຊື່ອມໂຍງລະບົບການສຶກສາ ຊັ້ນ ສູງ ຂອງສປປລາວໄປສູ່ເວທີທົ່ວໂລກ, 

ໂດຍເອົາທ່າແຮງໃນການປະດິດສຸ້າງແລະການພັດທະນາຂອງປະເທດ ແລະ ໝູນ ໃຊຸ້ຄວາມສາມາດ 

ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນດາອົງການສາກົນທີ່ສາມາດປະກອບສ່ວນ ເພື່ອເປັນເປົ້າໝາຍສູງສ ດທີ່ຈະ 

ອອກຈາກການເປັນປະເທດດຸ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2025. ຍ ດທະສາດທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍຫຸ້ອງ 

ການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ໄດຸ້ຖືກຈັດຂື້ນເພື່ອບູລິມະສິດສ າລັບການປະຕິບັດງານດັ່ງນິີ້: 

 

 ບລຸິມະສິດ ສ າລັບການປະຕິບັດທີ 1: ການປບັປງຸສະຖາບັນ, ໂຄງລາ່ງພ ື້ນຖານແລະຄວາມສາມາດຂອງມະນດຸ ຂອງ 

ຫອ້ງການພົວພັນຕາ່ງປະເທດ: 

• ການປັບປງຸຄວາມສາມາດດ້ານພາສາອັງກິດ ໃນທົົ່ວມະຫາວທິະຍາໄລຊມຸຊນົ, 

ແຕ່ໃຫ້ບຸລິມະສິດແກ່ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ. 

 

→ ຍດຸທະສາດ 1.1. ຄ  ົ້ນຫາ, ສະໝກັ ແລະລ  ງທະບຽນເຂ ົ້າຮວ່ມໂຄງການຫ ກັສດູພາສາອງັກດິ (ພິເສດ 

ແມນ່ທາງ ອນິເຕີເນັດ) ທ່ີສະເໜີໂດຍສະຖາບນັຕາ່ງປະເທດ (ອາຊຽນ, ສະພາອງັກດິ, ໂຄງການຮວ່ມມ ື

ຂອງສະຖາບນັການສຶກສາຊ ັົ້ນສງູ, ແລະ ອື່ ນໆ). 
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ການປະຕິບດັນີົ້ຍງັຄວນສ  ່ງເສມີການຮຽນຮູົ້ແລະປບັປງຸທກັສະດົ້ານພາສາອງັກດິໃຫົ້ແກ ່ພະນກັງານ ຫົ້ອງ 

ການພ  ວພນັຕາ່ງປະເທດທກຸຄ  ນ. ການເຂ ົ້າຫາສະຖາບນັການຮວ່ມມເືຊ່ັນ: ສນູພາສາພາກພືົ້ນອາຊຕີາເວັນ 

ອອກສຽງໃຕົ້ (SEAMEO-RELC) ແລະ ບນັດາມະຫາວທິະຍາໄລໃນບນັດາປະເທດໃນພາກພືົ້ນ ທ່ີພາສາ 

ອງັກດິຖກືນ  າໃຊົ້ຢາ່ງກວົ້າງຂວາງເຊ່ັນ ສງິກະໂປ ແລະ ຟີລິບປິນແມນ່ມຄີວາມສ  າຄນັຫ າຍ ເພື່ ອຮບັປະກນັ 

ຜ ນກະທ ບທ່ີແທົ້ຈງິໃນວຽກງານນີົ້. 

• ການພດັທະນາ ການຄຸົ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ທກັສະໃນການລະດ  ມທຶນໃຫົ້ແກບ່ກຸຄະລາກອນ 

ຫົ້ອງການພ  ວພນັຕາ່ງປະເທດ. 

 

→ ຍດຸທະສາດ 1.2. ການພ  ວພນັກບັບນັດາໂຄງການສົ້າງຄວາມສາມາດໃນການຮວ່ມມສືາກ  ນ (ອາຊຽນ, 

Erasmus +, ອ  ງການຮວ່ມມສືາກ  ນອື່ ນໆ, ແລະ ອື່ ນໆ). ການປະຕິບດັນີົ້ຍງັກຽ່ວຂົ້ອງກບັ ການເພີ່ ມທະວ ີ

ການປະຕິບດັການຝຶກອ  ບຮ  ມ ໃຫົ້ພະນກັງານຫົ້ອງການພ  ວພນັຕາ່ງປະເທດເພື່ ອໃຫົ້ມຄີວາມຄຸົ້ນເຄຍີກບັຂອບ 

ເຂດການສະໜອງທຶນ ແລະ ວທີິການເຮັດວຽກຂອງການຮວ່ມມສືາກ  ນພາຍໃນພາກພືົ້ນ ແລະ ໃນລະດບັ 

ສາກ  ນ. ການປບັປງຸຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ເພີ່ ມປະສ  ບການຂອງພະນກັງານຫົ້ອງການພ  ວພນັຕາ່ງ 

ປະເທດ ກຽ່ວກບັ ການຮາ່ງຂ ົ້ສະເໜີ, ການຈດັຕ ັົ້ງປະຕິບດັໂຄງການ ແລະ ການລາຍງານທ່ີເຂັົ້ມງວດແມນ່ມ ີ

ຄວາມສ  າຄນັທ່ີສດຸເພື່ ອຮບັປະກນັການເຮັດວຽກຂອງການບ ລິການ. 

• ສົ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບໃນ ການວາງແຜນ, ຄວາມຖກືຕົ້ອງ ແລະ ການປະສານງານຂອງ ຫົ້ອງ 

ການພ  ວພນັຕາ່ງປະເທດ ພາຍໃນສະຖາບນັ. 

 

→ ຍດຸທະສາດ 1.3. ການສົ້າງຕ ັົ້ງການບ ລິການທ່ີແຕກຕາ່ງພາຍໃນມະຫາວທິະຍາໄລຄວນເປັນບລິຸມະສດິ 

ໃນແຜນ 5 ປີ ຂອງ ໂຄງການ OPEN ໃນສະຖາບນັການສກຶສາຊ ັົ້ນສງູ. ໃນນ ັົ້ນ, 2 ໃນ 5 ສະຖາບນັຍງັ 
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ບ ່ ມຂີອບເຂດທ່ີເປັນ ເອກະລາດ ໃນການບ ລິການຂອງຫົ້ອງການພ  ວພນັຕາ່ງປະເທດ, ເຊິ່ ງຈ  າກດັຄວາມສາ 

ມາດໃນການດງຶດດູການສະໜບັສະໜນູທຶນຮອນ ແລະ ການເຂ ົ້າຮວ່ມກບັພາກສວ່ນກຽ່ວຂົ້ອງອື່ ນໆ. ຍົ້ອນ 

ເຫດນີົ້, ການກ  ານ  ດແຜນຍດຸທະສາດສາກ  ນທ່ີເໝາະສ  ມສ  າລບັແຕລ່ະຫົ້ອງການພ  ວພນັຕາ່ງປະເທດ ຂອງ 

ໂຄງການ OPEN ແມນ່ມຄີວາມສ  າຄນັຫ າຍໃນການຈດັຕ ັົ້ງ, ປະສານງານ ແລະ ສົ້າງລະບ  ບການປະຕິບດັ 

ແບບສາກ  ນ ໃນລະດບັສະຖາບນັການສກຶສາຂ ັົ້ນສງູ. ດ ັງ່ນ ັົ້ນ, ການໄດົ້ຮບັການຮບັຮອງ ແລະ ການອະນມຸດັ 

ຢາ່ງເປັນທາງການຈາກສະຖາບນັ ຂອງ ແຜນນີົ້ແມນ່ມຄີວາມສ  າຄນັຫ າຍເພື່ ອອ  ານວຍຄວາມສະດວກໃນການ 

ວາງແຜນໄລຍະຍາວແລະຄວາມຍນືຍ  ງຂອງຫົ້ອງການພ  ວພນັຕາ່ງປະເທດ.ພາຍໃນຂອບເຂດການປະຕິບດັ 

ງານດ ັງ່ກາ່ວ, ໂຄງການ OPEN ຈະສະເໜີວທີິແກົ້ໄຂສະເພາະ, ອະນຍຸາດ ແລະ ເຮັດໃຫົ້ການສົ້າງແຜນ 

ການມຄີວາມສ  ມບນູແບບໃນແຕລ່ະສະຖາບນັ. ສິ່ ງສ  າຄນັແມນ່ຫົ້ອງການພ  ວພນັຕາ່ງປະເທດຄວນປບັປງຸການ 

ປະສານງານກບັຄະນະວຊິາຕາ່ງໆຂອງມະຫາວທິະຍາໄລຂອງຕ  ນ. ສິ່ ງນີົ້ສາມາດບນັລໄຸດົ້ໂດຍການຮກັສາ 

ການຕິດຕ ່ ຢາ່ງໃກົ້ຊດິກບັພະນກັງານວຊິາການຂອງແຕລ່ະຄະນະວຊິາຂອງສະຖາບນັ. 

 

→ ຍດຸທະສາດ 1.4. ການປະສານງານລະຫວາ່ງ ຫົ້ອງການພ  ວພນັຕາ່ງປະເທດ ຈາກ 5 ມະຫາວທິະຍາໄລ 

ພາກລດັ ແລະ ກະຊວງສກືສາທິການແລະກລີາ - ຜູົ້ອ  ານວຍການໃຫຍສ່  າ ລບັການສກຶສາຊ ັົ້ນສງູ ແມນ່ມ ີ

ຄວາມຈ  າເປັນເພື່ ອຮບັປະກນັວທີິການທ່ີສອດຄອ່ງກບັການກະທ  າການຮວ່ມມສືາກ  ນ. ການສື່ ສານແບບຄ  ງທ່ີ 

ແລະ ຍດຸທະສາດຄວນໄດົ້ຮບັການຮກັສາລະຫວາ່ງຫົ້ອງການພ  ວພນັຕາ່ງປະທເດຈາກ 5 ມະຫາວທິະຍາໄລ 

ສາທາລະນະ ແລະ ຜູົ້ອ  ານວຍການໃຫຍ ່ສ  າລບັການສກຶສາຊ ັົ້ນສງູ. ຫົ້ອງການພ  ວພນັຕາ່ງປະເທດຄວນຈະ 

ສາມາດລ  ງທະບຽນທກຸໆໂຄງການຮວ່ມມສືາກ  ນທ່ີກ  າລງັຈດັຕ ັົ້ງປະຕິບດັຢູພ່າຍໃນສະຖາບນັຂອງພວກເຂ າ 

ແລະ ແຈ ົ້ງໃຫົ້ກະຊວງສກຶສາທິການ - ຜູົ້ອ  ານວຍການໃຫຍ ່ສ  າລບັການ ສກຶສາ ຊ ັົ້ນສງູເພື່ ອວາງຍດຸທະສາດ 

ການຕາ່ງປະເທດໃນທ ່ວຂະແໜງການສກຶສາຊ ັົ້ນສງູໃນສປປລາວ. ການປະສານງານນີົ້ ຈະໄດົ້ ຮບັການອ  າ 

ນວຍຄວາມສະດວກໃຫົ້ແກກ່ານສົ້າງຕ ັົ້ງຖານຂ ົ້ມນູຮວ່ມກນັໃນຫົ້ອງການພ  ວພນັຕາ່ງປະເທດ ຈາກ 5 ມະຫາວ ິ
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ທະຍາໄລສາທາລະນະຕິດຕາມແລະຕິດຕາມໂຄງການໃນປະຈບຸນັແລະໃນອະດດີ. ຖານຂ ົ້ມນູນີົ້ຈະກາຍເປັນ 

ແຫລງ່ຂ ົ້ມນູທ່ີມປີະໂຫຍດໃນການຄ  ົ້ນຫາຄູຮ່ວ່ມງານສາກ  ນ, ກ  ານ  ດຫ  ວຂ ົ້ ແລະ ຂ  ງເຂດຂອງການຮວ່ມມ ື ທ່ີ 

ກຽ່ວຂົ້ອງ ແລະ ພດັທະນາຄວາມໄວົ້ວາງໃຈ ແລະ ຄວາມເຂ ົ້າໃຈເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັກຽ່ວກບັ ຍດຸທະສາດການ 

ຕາ່ງປະເທດຂອງພວກເຂ າໃນການຮວ່ມມກືບັກະຊວງການສກຶສາຊ ັົ້ນສງູ. 

 

ການປະສານສ  ມທ ບກນັຢາ່ງຫົ້າວຫນັນີົ້ຍງັຈະຊວ່ຍໃຫົ້ມກີານສະແດງຈດຸເຂ ົ້າທ່ີມປີະສດິຕິຜ  ນໃຫົ້ກບັລະບ  ບກາ

ນສກຶສາຊ ັົ້ນສງູຂອງສປປລາວ. ໂດຍປະຕິບດັຕາມຫ ກັສດູການປະຕິບດັງານດ ັງ່ກາ່ວນີົ້, ຫົ້ອງການພ  ວພນັຕາ່ງ 

ປະເທດ ຈະກາຍເປັນ ຜູົ້ບກຸເບີກ ແລະ ປະຕສູູອ່  ງການຈດັຕ ັົ້ງສາກ  ນທ່ີມຈີດຸປະສ  ງ ເພື່ ອສະໜບັສະໜນູ 

ໂຄງການຮວ່ມມໃືນພາກພືົ້ນອາຊຕີາເວັນອອກສຽ່ງໃຕົ້. ສິ່ ງນີົ້ຈະກາຍເປັນສິ່ ງທ່ີກຽ່ວຂົ້ອງໃນການປະສານງານ 

ການສະ ໜອງ ທຶນແລະຈດັສນັ ຊບັພະຍາກອນຢາ່ງມປີະສດິທິຜ  ນລະຫວາ່ງຄູຮ່ວ່ມງານທ່ີແຕກຕາ່ງກນັ. 

ໂຄງການ OPEN ມຈີດຸປະສ  ງໃນການສົ້າງເຄອືຂາ່ຍ ເພື່ ອປະສານງານການການປະຕິບດັສາກ  ນ ຂອງ ສະ 

ມາຊກິຂອງ ຄະນະ, ຄູຮ່ວ່ມງານສາມາດສົ້າງປະສ  ບການນີົ້ ແລະ ເຮັດ ໃຫົ້ການການປະຕິບດັດ ັງ່ກາ່ວນີົ້ມ ີ

ຄວາມຍນືຍ  ງໃນໄລຍະຍາວ.ຍ  ກລະດບັຄວາມສາມາດດົ້ານສິ່ ງອ  ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ອປຸະກອນຂອງ 

ຫົ້ອງ ການພ  ວພນັຕາ່ງປະເທດແຕລ່ະແຫງ່. 

 

→ ຍດຸທະສາດ 1.5. ຮບັປະກນັວາ່ການຍ  ກລະດບັພືົ້ນຖານໂຄງລາ່ງຂອງຫົ້ອງການພ  ວພນັຕາ່ງປະເທດ ຈະ 

ອ  ານວຍຄວາມສະດວກໃຫົ້ແກກ່ານດ  າເນນີງານຂອງວຽກງານສາກ  ນ. ການປບັປງຸການເຊື່ ອມຕ ່ ອນິເຕີເນັດ 

ແລະ ການທ ດແທນອປຸະກອນທ່ີລົ້າສະໄຫມແມນ່ມຄີວາມຈ  າເປັນທ່ີຈະຕົ້ອງໄດົ້ຮບັການມສີວ່ນຮວ່ມກບັ ພາກ 

ສວ່ນກຽ່ວຂົ້ອງຈາກສາກ  ນ.ຄວາມຈ  າເປັນນີົ້ມຄີວາມຊດັເຈນຍິ່ ງຂຶົ້ນໃນເວລາວກິດິ COVID-19, ເຊິ່ ງໄດົ້ບງັຄບັ 

ໃຫົ້ທກຸໆການປະ ຕິບດັສາກ  ນດ  າເນນີຜາ່ນລະບ  ບອອນລາຍຢາ່ງເຄ່ັງຄດັ. 

ສິ່ ງທ່ີສ  າຄນັໂດຍສະເພາະໃນຂ  ງເຂດນີົ້ແມນ່ການສົ້າງເວບໄຊທຂ໌ອງສະຖາບນັຂອງແຕລ່ະມະຫາວທິະຍາໄລທ່ີ

ມສີະບບັພາສາອງັກດິ ແລະ ມກີານປບັປງຸຢາ່ງຕ ່ ເນື່ອງເພື່ ອອ  ານວຍຄວາມສະດວກໃຫົ້ແກກ່ານເຊື່ ອມ ໂຍງກບັ 
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ຄູຮ່ວ່ມງານສາກ  ນ. ນອກຈາກນ ັົ້ນ, ຫົ້ອງການພ  ວພນັຕາ່ງປະເທດຄວນນ  າໃຊົ້ບນັຊອີເີມວ @ xxx.edu.la , 

ເພື່ ອສະໜອງ ຄວາມຖກືຕົ້ອງ ຂອງສະຖາບນັຕ ່ ການປະຕິບດັ. 

 

 ບລິູມະສດິຂອງກາປະຕບິດັ Nº 2: ການເພີ່ ມທະວກີານພ  ວພນັກບັພາກສວ່ນກຽ່ວຂົ້ອງສາກ  ນ: 

• ສ  ມທ ບກບັລະບ  ບການສກຶສາຊ ັົ້ນສງູພາຍໃນພາກພືົ້ນອາຊຽນ 

→ ຍດຸທະສາດ 2.1. ໜ່ຶງໃນເປ ົ້າໝາຍຫ ກັຂອງ ESSDP 2021-2025 ແມນ່ສບືຕ ່ ໃຫົ້ການສກຶສາຊ ັົ້ນສງູທ່ີ 

ກຽ່ວຂົ້ອງກບັຄວາມຮຽກຮົ້ອງຕົ້ອງການຂອງການຂະຫຍາຍຕ  ວດົ້ານເສດຖະກດິ - ສງັຄ  ມ ຂອງ ສປປ ລາວ 

ໃນແຕລ່ະໄລຍະ ແລະ ສາມາດເຊື່ ອມໂຍງເຂ ົ້າ ແລະ ແຂງ່ຂນັກບັກ  າລງັແຮງງານພາຍໃນປະເທດສະມາຊກິ 

ອາຊຽນ. ເພື່ ອໃຫົ້ເຂ ົ້າໃຈໃນຂະບວນການດ ັງ່ກາ່ວ, ຫົ້ອງການພ  ວພນັຕາ່ງປະເທດຄວນ ເສມີສົ້າງການມສີວ່ນ 

ຮວ່ມຂອງຕ  ນກບັບນັດາໂຄງການ ແລະ ການລິເລ່ີມທ່ີຕາ່ງໆທ່ີສະເໜີໂດຍກຸມ່ປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນ ແລະ 

ຄູຮ່ວ່ມງານອື່ ນໆທ່ີເຮັດວຽກຢູໃ່ນຂ  ງເຂດດຽວກນັ. 

• ມກີານພ  ວພນັ ແລະ ສົ້າງຮູົ້ຈກັກບັຜູົ້ໃຫົ້ທຶນສາກ  ນອື່ ນໆໃນຂ  ງເຂດການສກຶສາຊ ັົ້ນສງູ (UNESCO, 

EU ແລະອ  ງການຮວ່ມມແືຫງ່ຊາດອື່ ນໆ). 

 

→ ຍດຸທະສາດ 2.2. ມາເຖງິປດັຈບຸນັ, ປະສ  ບການກບັຜູົ້ໃຫົ້ທຶນສາກ  ນທ່ີກຽ່ວຂົ້ອງ ໃນບນັດາຫົ້ອງການພ  ວ 

ພນັສາກ  ນໃນ ສປປລາວ ແມນ່ຍງັມຈີ  າກດັ. ໃນຂະນະທ່ີປະສ  ບການ ແລະ ການຮວ່ມມກືບັອ  ງການຈດັຕ ັົ້ງສາ 

ກ  ນອື່ ນໆ ໄດົ້ດ  າເນນີໃນໄລຍະຜາ່ນມາ (KOICA, JICA, ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ,ີ TICA, ອາຊຽນ ແລະ 

ອື່ ນໆ). ຫົ້ອງການພ  ວພນັຕາ່ງປະເທດ ຕົ້ອງໄດົ້ເພີ່ ມທະວ ີແລະ ຂະຫຍາຍການປະຕິບດັດົ້ານສາກ  ນເພື່ ອໃຫົ້ 

ກາຍເປັນຄູຮ່ວ່ມງານທ່ີມຄີວາມໜົ້າ ສ  ນໃຈຕ ່ ສະຖາບນັອື່ ນໆ. 
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 ການປະຕບິດັທ່ີເປັນບລິຸມະສດິNº3: 

ການເສມີຂະຫຍາຍດົ້ານຄວາມເປັນສາກ  ນຂອງການປະຕິບດັສະເພາະທ່ີຄາດການລວ່ງໜົ້າກຽ່ວກບັ 

ESSDP 2021-2025 - ແຜນການຍອ່ຍຂອງຂະແໜງການສກຶສາຊ ັົ້ນສງູ. ສະຖາບນັການສກຶສາຊ ັົ້ນສງູ 

ທງັ 5 ແຫງ່ ຂອງສປປລາວ ນ  າສະເໜີຢູໃ່ນຄະນະ ACCESS ໄດົ້ຕ  ກລ  ງເຫັນດກີຽ່ວກບັຜ  ນປະໂຫຍດ 

ທ່ີຫ ວງຫ າຍ ຂອງການສົ້າງການປະສານ ສ  ມທ ບດົ້ານການປະຕິບດັຕາ່ໆໆ ທ່ີລວມຢູໃ່ນຂ ົ້ແນະນ  າສ  າລບັ 

ນະໂຍບາຍດົ້ານການສກຶສາຊ ັົ້ນສງູທ່ີຮາ່ງຂຶົ້ນໂດຍ ກະຊວງສກຶສາທິການ ແລະ ກລີາ. ດ ັງ່ນ ັົ້ນ, ຫົ້ອງການ 

ພ ວພນັຕາ່ງປະເທດຄວນພະຍາຍາມເສມີຂະຫຍາຍຕ  າແໜງ່ ແລະ ນ  າໜົ້າໃນກາຄ  ົ້ນຫາຜູົ້ໃຫົ້ທຶນສາກ  ນທ່ີ 

ສາມາດສະໜອງທຶນໃຫົ້ແກກ່ານປະຕິບດັໃນແຕລ່ະພາກສວ່ນທ່ີໄດົ້ກ  ານ  ດໂດຍກະຊວງສກຶສາທິການ 

ແລະ ກລິາ. ສະນ ັົ້ນ, ຍດຸທະສາດໄດົ້ຮບັການຈດັແຈງດ ັງ່ຕ ່ ໄປນີົ້:  

• ສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດົ້ໃນການສົ້າງສະຖາບນັເຕັກໂນໂລຢີແຍກຕາ່ງຫາກ 

• ມະຫາວທິະຍາໄລແຫງ່ຊາດ ເສມີສົ້າງໂປແກ ມປນັຍາປະດດິ ແລະ ການເສມີສົ້າງຄວາມສາມາດ. 

→ ຍດຸທະສາດ 3.1. ຫົ້ອງການພ  ວພນັ ຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແຫງ່ຊາດ ພາຍໃຕົ້ການຊີົ້ນ  າ ຂອງ ກະຊວງ 

ສກຶສາທິການ ແລະ ກລີາ, ທ່ີໄດົ້ຮບັການສະໜບັສະໜນູຈາກຄູຮ່ວ່ມງານຂອງໂຄງການ OPEN ອື່ ນໆ, ຕົ້ອງ 

ອ  ານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫົ້ແກກ່ານສ  າຫ ວດຫາຄູຮ່ວ່ມງານແກສ່ະຖານນັການສກຶສາຊ ັົ້ນສງູຢູຕ່າ່ງປະເທດ 

ແລະ ບ ລິສດັຈາກພາກເອກະຊ  ນທ່ີອາດ ຈະສ  ນໃຈໃນເຊື່ ອໂຍງການສກຶສາ ແລະ ນ  າໃຊົ້ການຄ  ົ້ນຄົ້ວາໃນ 

ຂະແໜງ ການປນັຍາປະດດິ. ຂ  ງເຂດຄ  ົ້ນຄົ້ວາ ທ່ີມຄີວາມລ  າ້ໜົ້າ ແລະ ມນີະວດັຕະກ  າເຊ່ັນ: ປນັຍາປະດດິ 

ຕົ້ອງການໃຫົ້ມຄີູຮ່ວ່ມງານຈາກສາກ  ນທ່ີເຂ ົ້າໃຈ ການພດັທະນາຂດີ ຄວາມສາມາດດົ້ານການຄ  ົ້ນຄວົ້າໃນຂ  ງ 

ເຂດນີົ້ຢູ ່ ສປປລາວ. ປບັປງຸພືົ້ນຖານໂຄງລາ່ງ ແລະ ສິ່ ງອ  ານວຍຄວາມສະດວກຕາ່ງໆທ່ີຄະນະວສິະວະກ  າ 

ສາດຢູມ່ະຫາວທິະຍາໄລແຫງ່ຊາດ 
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→ ຍດຸທະສາດ 3.2: ຄົ້າຍຄກືບັຍດຸທະສາດທ່ີຜາ່ນມາ, ຫົ້ອງການພ  ວພນັຕາ່ງປະເທດ ຈາກໃະຫາວທິະຍາໄລ 

ແຫງ່ຊາດ ໄດົ້ເລ່ັງລດັການເຂ ົ້າເຖງິຊບັພະຍາກອນທ່ີຈ  າເປັນຂອງມະຫາວທິະຍາໄລ ແລະ ທຶນຮອນເພື່ ອດ  າ 

ເນນີຂ ັົ້ນຕອນການປບັປງຸນີົ້. 

• ທ ບທວນ ແລະ ວເິຄາະການສະໜອງດົ້ານວທິະຍາສາດທ  າມະຊາດໃນລະດບັມດັທະຍ  ມຕອນປາຍ, 

ໂດຍມຂີ ົ້ສະເໜີແນະເພື່ ອເພີ່ ມການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງນກັຮຽນໃນວທິະຍາສາດທ  າມະຊາດ. 

• ສດູການໃຫົ້ທຶນການສກຶສາຊ ັົ້ນສງູລວມມທຶີນເພີ່ ມເຕີມສ  າລບັນກັສກຶສາວທິະຍາສາດທ  າມະຊາດ. 

• ຊ ັງ່ຊາການຈດັສນັທຶນການສກຶສາເພື່ ອເອືົ້ອອ  ານວຍໃຫົ້ແກນ່ກັຮຽນຜູົ້ທ່ີລ  ງທະບຽນຮຽນໃນວທິະຍາ 

ສາດທ  າມະຊາດ ແລະ ໂຄງການທ່ີອງີໃສເ່ຕັກໂນໂລຢີ. 

 

→ ຍດຸທະສາດ 3.3. ຄຽງຄູກ່ບັການໃຫົ້ບລິຸມະສດິ ຂອງ ກະຊວງສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໃນດົ້ານການຮຽນຮູົ້ 

ແລະ ການສອນ STEM ໃນລະດບັການສກຶສາຊ ັົ້ນສງູໃນສປປລາວ ເພື່ ອຕອບສະໜອງກບັຄວາມຮຽກຮົ້ອງ 

ຕົ້ອງການຂອງກ  າລງັແຮງງານ ແລະ ເສດຖະກດິສາກ  ນ, ຫົ້ອງການພ  ວພນັຕາ່ງປະເທດຕົ້ອງມສີວ່ນຮວ່ມກບັ 

ຜູົ້ໃຫົ້ທຶນສາກ  ນທ່ີມຄີວາມສ  ນໃຈດົ້ານນີົ້ ເພື່ ອສະໜບັສະໜນູທຶນຮອນດົ້ານວທິະຍາສາດທ  າມະຊາດ ແລະ ໂຄງ 

ການທ່ີອງີໃສເ່ຕັກໂນໂລຢີ. ນອກຈາກນ ັົ້ນ, ຫົ້ອງການພ  ວພນັຕາ່ງປະເທດຄວນວາງຊອ່ງທາງດົ້ານການປະ 

ສານງານ ແລະ ການຈດັຕ ັົ້ງທຶນການສກຶສາເພື່ ອເຄື່ ອນໄຫວຢູຕ່າ່ງປະເທດ ແລະ ການແລກປ່ຽນນກັສກຶສາ, 

ຈດັລ  າດບັຄວາມສ  າຄນັຂອງການສກຶສາປະເພດດ ັງ່ກາ່ວນີົ້. 

• ພດັທະນາ ແລະ ຈດັຕ ັົ້ງປະຕິບດັການນ  າໃຊົ້ເວບໄຊທຂ໌ອງການສກຶສາຊ ັົ້ນສງູສ  ່ງເສມີການຄ  ົ້ນຄວົ້າ 

ວທິະຍາສາດໂດຍອາຈານສອນໃນມະຫາວທິະຍາໄລ. 
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→ ຍດຸທະສາດ 3.4. ເພື່ ອເພີ່ ມຄວາມດງຶດດູ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການແຂງ່ຂນັຂອງຂ ົ້ມນູເວບໄຊທນ໌ີົ້ ໃນ

ກ ຸ່ມນກັຄ  ົ້ນຄວົ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນລະດບັການສກຶສາຊ ັົ້ນສງູ, ຫົ້ອງການພ  ວພນັຕາ່ງປະເທດຕົ້ອງຮບັ 

ປະກນັວາ່ ເນືົ້ອໃນ ຂອງເວບໄຊທຂ໌ອງສະຖາບນັແມນ່ເປັນພາສາອງັກດິ. ເວັບໄຊທນ໌ີົ້ຄວນເຊື່ ອມໂຍງກບັ 

ເວັບໄຊທສ໌ະຖາບນັຂອງພວກເຂ າເອງ. 

• ເພີ່ ມທະວກີານຮບັປະກນັຄນຸນະພາບການສກຶສາຊ ັົ້ນສງູ. 

• ESQAC ແລະ ໜວ່ຍງານປະກນັຄນຸະພາບຂອງ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫງ່ຊາດສະໜບັສະໜນູມະ 

ຫາວທິະຍາໄລສາທາລະນະອື່ນໆໃນການພດັທະນາ ແລະ ຈດັຕ ັົ້ງປະຕິບດັທ່ີດທ່ີີສດຸໃນການດ  າເນນີ 

ການປະເມນີຕ  ນເອງປະຈ  າປີ. 

• ມາດຕະຖານການສດິສອນສ  າລບັອາຈານສອນລະດບັມະຫາວທິະຍາໄລແມນ່ໄດົ້ຮບັການພດັທະນາ 

ແລະ ຈດັຕ ັົ້ງປະຕິບດັ. 

 

→ ຍດຸທະສາດ 3.5. ອ  ງການແຫງ່ຊາດເພື່ ອການຮບັຮອງ ແລະ ຮບັປະກນັຄນຸນະພາບໃນທ ່ວໂລກ 

ແມນ່ ການສ  ່ງເສມີການມສີວ່ນຮວ່ມແລະການຮວ່ມມສືາກ  ນກຽ່ວກບັບນັຫາເຫ  ່ ານີົ້. ຫົ້ອງການພ  ວພນັ 

ຕາ່ງປະເທດ ສາມາດນ  າໃຊົ້ຄວາມສ  ນໃຈສາກ  ນນີົ້ໄປສູຄ່ວາມຊຽ່ວຊານ, ທາງດົ້ານທຶນ, ແລະ ການ 

ເປັນຄູຮ່ວ່ມງານກບັສະຖາການສກຶສາຊ ັົ້ນສງູຢູ ່ສປປ ລາວ ເພື່ ອຮບີໂຮມຂອບການຮບັປະການດົ້ານ 

ຄນຸນະພາບຂ ັົ້ນຕ  ົ້ນ. ພາຍໃນຂອບເຂດນີົ້, ອາຊຽນ ແລະ ອຢີໄູດົ້ມໜີົ້າທ່ີຢູເ່ທິງສດຸຂອງການສ  ່ງເສມີ 

ດົ້ານວຽກງານສາກ  ນ ແລະ ເພີ່ ມທະວຂີອບວຽກງານການປະກນັຄນຸນະພາບເພື່ ອປະສ  ມປະສານກບັ 

ລະບ  ບການສກຶສາຊ ັົ້ນສງູອື່ ນໆໃນທ ່ວໂລກ. 

 



 IRO Management Guide for Lao PDR HEIs 
 

 
 
 
 
 

 > 95 

• ກຸມ່ປະສານງານດົ້ານການສກຶສາພາຍຫ ງັລະດບັມດັທະຍ  ມເພື່ ອອອກ ຄ  າແນະນ  າສ  າລບັມະຫາວທິະ 

ຍາໄລກຽ່ວກບັວທີິການດ  າເນນີການ ແລະ ນ  າໃຊົ້ລະບ  ບການຕິດຕາມການສກຶສາທ່ີມປີະສິດຕິຜ  ນ. 

 

→ ຍດຸທະສາດ 3.6. ຄວາມສາມາດໃນການຈ ົ້າງງານແລະການເຊື່ ອມໂຍງກບັຕະຫລາດວຽກເຮັດງານທ  າ 

ຍງັເປັນສິ່ ງທົ້າທາຍຫ າຍສ  າລບັລະບ  ບການສກຶສາຊ ັົ້ນສງູໃນສປປລາວ. ຫົ້ອງການພ  ວພນັຕາ່ງປະເທດຄວນ 

ປະກອບສວ່ນເຂ ົ້າໃນບນັຫານີົ້ໂດຍການມສີວ່ນຮວ່ມກບັບນັດາໂຄງການແລະຜູົ້ໃຫົ້ທຶນສາກ  ນທ່ີເຮັດວຽກພາຍ 

ໃນຂ  ງເຂດນີົ້. 

 

• ພດັທະນາລະບຽບການ ສ  າລບັການສກຶສາແບບປະສ  ມປະສານ (ທາງໄກ ແລະ ທົ້ອງຖິ່ນ) ແລະ 

ການຮຽນຮູົ້ທາງອອນລາຍເພື່ ອໃຫົ້ມແີຜນງານໃນລະດບັມະຫາວທິະຍາໄລ. 

 

→ ຍດຸທະສາດ 3.7. ໃນຂະນະທ່ີຜ  ນກະທ ບຂອງມາດຕະການປິດປະເທດ ແລະ ຄວາມບ ່ ຕ ່ ເນື່ອງທາງ 

ວຊິາການໃນລະດບັຊາດໄດົ້ຮບັຄວາມຮູົ້ສກຶປານກາງໃນ ສປປ ລາວ, ຫົ້ອງການພ  ວພນັຕາ່ງປະເທດໄດົ້ຖກືບງັ 

ຄບັໃຫົ້ປ່ຽນແປງກດິຈະກ  າທງັໝ  ດຂອງຕ  ນໄປສູກ່ານພ  ວພນັແບບອອນລາຍ. ວທີິການດ ັງ່ກາ່ວນີົ້ ສາມາດຊວ່ຍ 

ໃຫົ້ຄດັເອ າບ  ດຮຽນ ແລະ ປະສ  ບການທ່ີສາມາດນ  າໄປສູລ່ະບ  ບການສກຶສາຊ ັົ້ນສງູທງັໝ  ດໃນການປະຕິບດັ 

ການຮຽນຮູົ້ຜາ່ນທາງອນິເຕີເນັດ. 
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