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1. ບດ
ົ ນາໍ
Consortium

ໂຄງຮາ່ ງຂອງໂຄງການເປດ
ີ :
“ເປີດ ລະບົບການ ຂອງລາວສ່ ຍຸດທະສາດການຫັນເປັນສາກົນ”. ແມ່ນແຜນງານໂຄງການ Erasmus. ໂຄງການເປີດຖືກ
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ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕາມກອບແຜນງານໂຄງການໄລຍະ 2: ການຮ່ວມມືເພືື່ອເພີື່ມຂີດຄວາມອາດສາມາດຂອງບຸກຄະລາ
ກອນໃນສະຖາບັນການສຶກສາຊັັ້ນສງ

ແລະ
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ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜນຮ່ວມຈາກຄະນະກໍາມະການ

(ມະຫາວິທະຍາໄລ ອາຣິກັນເຕ, 2019).

EU

ໂຄງການເປີດ ເເມ່ນໄດ້ປະຕິບັດ ບັນດາກິດຈະກໍາຕາມບຸລິມະສິດເພືື່ອການປັບປຸງ ການບໍລິຫານໂດຍສະເພາະແມ່ນການຫັນເປັນ
ສາກົນຂອງສະຖາບັນການສຶກສາຊັັ້ນສງ.

ໂດຍສະເພາະ ໂຄງການເປີດ ແມ່ນໂຄງການສັງລວມໂຄງສ້າງເຊິື່ງມີຄວາມມຸ່ງໝັັ້ນທີື່ຈະເພີື່ມຂີດຄວາມສາມາດດ້ານໂຄງ

ສ້າງທີື່ເໝາະສົມໃນລະບົບການສຶກສາຊັັ້ນສງພາຍໃນໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຫັກຂອງກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
(ສສກ) ເເຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນທຸກກິດຈະກໍາຂອງ ໂຄງການເປີດ.
ຈຸດປະສົງລວມຂອງໂຄງການເປີດແມ່ນເພືື່ອເພີື່ມຄວາມສາມາດໃນການຫັນເປັນສາກົນຂອງການສຶກສາຊັັ້ນສງ ໃນ ສປປ ລາວ ຜ່ານ
ກິດຈະກໍາການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ສະຖາບັນ ແລະ ບຸກຄະລາກອນເພືື່ອເພີື່ມຄຸນະພາບການສອນ ແລະ ການຄົັ້ນຄວ້າວິໄຈ. ເພືື່ອໃຫ້
ເກີດຜົນປະໂຫຍດສງສຸດ ໂຄງການເປີດຈະໄດ້ບັນລຸຈຸດປະສົງສະເພາະດັັ່ງນີັ້:

ສັງລວມໂຄງສ້າງການຫັນເປັນສາກົນ ແລະ ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄະລາກອນໃນສະຖາບັນການສຶກສາຊັັ້ນສງ ທີື່ເປັນຄ່ຮ່ວມງານ
ດ້ວຍ ການຝຶກອົບຮົມພາຍໃນເເຕ່ລະ ສະຖາບັນ.
•

ສຸມໃສ່ການປະຕິຮບການຄຸ້ມຄອງຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍສາກົນໂດຍການປະຕິບັດ
ຍຸດທະສາດໃນຂົງເຂດລະບົບການສຶກສາຊັັ້ນສງຂອງ ສປປ ລາວ..

ສະຖາບນ
ັ ຄຮ
່ ວ
່ ມຂອງໂຄງການເປດ
ີ :
ໂຄງການເປີດແມ່ນການລວມຕົວກັນຂອງຫ້າສະຖາບັນສຶກສາຊັັ້ນສງ ຂອງ ສປປ ລາວ ຄື:

•

ມະຫາວິທະຍາໄລເເຫ່ງຊາດ (ມຊ))

•

ມະຫາວິທະຍາໄລຈໍາປາສັກ (ມຈ))

•

ມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ (ມຂ))
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•

Consortium
•

ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ (ມສ))
ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ (ມວສ))

ພ້ອມດ້ວຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງລັດທີື່ມີບົດບາດໃນການວາງນະໂຍບາຍໃນວຽກງານການສຶກສາຊັັ້ນສງ:
University of Alicante
Project Coordinator

•

University of
Bologna

Ministry of Education
and Sports

ກະຊວງສຶກສາທິການ ເເລະ ກິລາ (ສສກ))

National University
of Laos

ພ້ອມກັບສອງສະຖາບັນການສຶກສາຊັັ້ນສງຂອງເອີຣົບ ເຊັັ່ນ:

Souphanouvong
University

Champasack
University

Savannakhet
University

University of Health
Science
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•

ມະຫາວິທະຍາໄລ ອາຣິກັນເຕ ເຮັດໜ້າທີື່ເປັນຜ້ປະສານງານໂຄງການ..

•

ມະຫາວິທະຍາໄລ ໂບລັອນຢາ

ເປາົ້ ໝາຍຂອງເອກະສານສະບບ
ັ ນີັ້:
“ໜ້າວຽກ.2.2.ຄ່ມືການຄຸ້ມຄອງຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ສໍາລັບສະຖາບັນການສຶກສາຊັັ້ນສງ ຢູ່ ສປປ ລາວ” ມີຈຸດປະສົງໃນການສ້າງ
ນະໂຍບາຍເພືື່ອເປັນທິດທາງໃນການດໍາເນີນງານຂອງຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ,

ລົງເລິກເຖີງຮບເເບບເງືື່ອນໄຂຂອງລະບົບການສຶກສາ

ຊັັ້ນສງ ຂອງ ສປປ ລາວ.
ເອກະສານນີັ້ມີລກ
ັ ສະນະເລິກເຊິງື່ ຕາມກອບຂອງ ກຸ່ມວຽກທີ 2 – ນະໂຍບາຍສະຖາບັນ ແລະ ການວາງແຜນຂອງໂຄງການເປີດ, ທີື່ສຸມໃສ່
ໃນການລົງເລີກຫົວຂໍໍ້ຈໍາເປັນ

ການການປຽນເເປງນະໂຍບາຍຂອງສະຖາບັນເເຕ່ລະລະດັບເພືື່ອຕອບສະໜອງກິດຈະກໍາສາກົນໃນລະດັບການສືກສາຊັັ້ນສງ. ປມ
ົ້
ຄມ
່ ືນີັ້ຈະສະໜອງຄໍາແນະນໍາດ້ານນະໂຍບາຍທີື່ສໍາຄັນເພືື່ອກໍານົດທິດທາງກິດຈະກໍາຕໍໍ່ໄປຂອງໂຄງການ ເປີດ ດ້ວຍການ:
ິ ດ
ັ , ເເລະ ຄວາມສາມາດຂອງ ຫອ
້ ງການພວ
ົ ພນ
ັ ຕາ່ ງປະເທດ ຂອງເເຕລ
່ ະສະຖາບນ
ັ ທເີື່ ປນ
ັ ຄຮ
່ ວ
່ ມ ມັນ
ວເິ ຄາະສະຖານະສະເພາະ, ການປະຕບ
ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຮ້ຢູ່າງຊັດເຈນເຖິງພາບລວມຂອງສະພາບບັນຫາທີື່ສະຖາບັນການສຶກສາຊັັ້ນສງຂອງລາວພົບພໍໍ້ໃນການຫັນເປັນສາກົນໃນແຕ່ລະ
ວັນ. ຍ້ອນແນວນັັ້ນຈິື່ງສຸມໃສ່ການກໍານົດກິດຈະກໍາຂອງຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ເເລະ ເອກະສານສະບັບນີັ້ຈິື່ງໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການ
ວິເຄາະພາຍໃຕ້“ໜ້າວຽກ.1.1. ການວິເຄາະ ສິື່ງກີດຂວາງສໍາຫັບການຮັບຮ້ໜ່ວຍກິດ, ການແລກປູ່ຽນນັກສຶກສາ ແລະ ພະນັກງານວິຊາ

ການ ແລະ ກິດຈະກໍາ ການຄົັ້ນຄວ້າສາກົນ”.
ກາໍ ນດ
ົ ທດ
ິ ທາງນະໂຍບາຍເພອ
ືື່ ນາໍ ສະເໜີ ການພດ
ັ ທະນາກອບວຽກສະຖາບັນຕໍໍ່ໄປ ໃນຂົງເຂດການຫັນເປັນ
ສາກົນຂອງສະຖາບັນສຶກສາຊັັ້ນສງຂອງລາວ. ດັັ່ງນັັ້ນ, ເອກະສານສະບັບນີັ້ນີັ້ຈະວາງພືັ້ນຖານເພືື່ອການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາພາຍໃຕ້
ໂຄງການ ເປີດ ພາຍຫັງ, ກາຍເປັນຫັກສໍາຄັນເພືື່ອຜັນຂະຫຍາຍສະເພາະສະຖາບັນ
“ໜ້າວຽກ.2.3 ເເຜນຍຸດທະສາດ ການຫັນເປັນສາກົນ”ສໍາຫັບເເຕ່ລະສະຖາບັນສຶກສາຊັັ້ນສງ ຂອງ ສປປ ລາວ
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ແລະ ປະກອບສ່ວນໃນການສ້າງ.

Consortium
ພາກສງັ ລວມ
“ຄ່ມືການຄຸ້ມຄອງຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ສໍາລັບສະຖາບັນການສຶກສາຊັັ້ນສງ ຢູ່ ສປປ ລາວ” ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶັ້ນ ເພືື່ອສະໜອງຮບເເບບ
ກອບນິຕິກໍາທີື່ຖືກຕ້ອງ ພາຍໃຕ້ກດ
ິ ຈະກໍາທີການຫັນເປັນສາກົນທີື່ຖກ
ື ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕາມລະບົບການສຶກສາຊັັ້ນສງ ຂອງ ສປປ ລາວ.

University of Alicante
Project Coordinator

University of

Ministry of Education

National University

Souphanouvong

Champasack

Savannakhet

University of Health

and
Sports ບຮອງຕາມ of
Science
ເເLaos
ຜນພດ
ັ ທະນາກUniversity
ານສກ
ຶ ສາ ເເລະ University
ກລ
ິ າ (2021-20University
25) ເພືື່ອຈະສາມາດ
ພາກນີັ້ຈະໄດ້ນໍາສະເໜີບBologna
ັນດານະໂຍບາຍທີື່ມ
ີ ການຮັ

is co-financed
by theາ
through the Erasmus+
Programme,
under
ກວດກາຄືນຜົນກະທົບຂອງນະໂຍບາຍໃນທົັ່ວລະບົບໂດຍຖືເອົາOPEN
ການສ້
າງຄວາມເຂົ
ັ້ European
ໃຈບັນCommission
ດາຂອບນະໂຍບາຍທີ
ື່ສາກົ
ນໄດ້ຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິບດ
ັ .
contract number 610146-EPP-1-2019-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP. The contents of this publication reflect

ດ້ວຍການສ້າງຄວາມເຂົັ້າໃຈເຖິງກອບນະໂຍບາຍໃນການດໍາເນີwhich
ນການຫັ
ເປັofນthe
ສາກົ
ນ, ເອກະສານແມ່
may be ນ
made
information
contained therein. ນສະເໜີພາບລວມສະຖານະການ
only the views of the authors and the European Commission cannot be held responsible for any use

ສະເພາະ ຂອງຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດຂອງເເຕ່ລະສະຖາບັນຮ່ວມ, ວິເຄາະໂຄງສ້າງ, ຄວາມສາມາດ, ການຈັດວາງ ພະນັກງານ ແລະ
ໜ້າທີື່ຮັບຜິດຊອບ ໃນບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ.
ຫັງຈາກນັັ້ນ, ຄ່ມືຈະຊອກຫາບັນດາສິື່ງທ້າຍທາຍທົັ່ວໄປຂອງລະບົບການສຶກສາຊັັ້ນສງຂອງ ສປປ ລາວ ຜ່ານມມມອງຂອງສາກົນ ແລະ
ລັກສະນະຂອງຄວາມສາມາດຕໍໍ່ການຕອບສະໜອງຕໍໍ່ສາກົນ. ມີການສືບຕໍໍ່ຈາກການສຸມໃສ່ຂໍໍ້ຈາໍ ກັດ ທີຫ
ື່ ້ອງການພົບພັນຕ່າງປະເທດໄດ້ປະ
ເຊີນໃນການດໍາເນີນກິດຈະກໍາເເຕ່ລະມືັ້ຂອງພວກເຂົາ, ການອະທິບາຍເຖິງເຄືື່ອງມືທບ
ີື່ ໍໍ່ພຽງພໍ ແລະ ການຂາດແຄນຊັບພະຍາກອນທີື່ເຮັດ
ໃຫ້ການພັດທະນາການຫັນເປັນສາກົນພາຍໃນລະບົບການສຶກສາຊັນ
ັ້ ສງຂອງ ສປປ ລາວ ຊ້າລົງ. ຄມ
່ ໄື ດ້ມ້ວນທ້າຍດ້ວຍໂຄງຮ່າງບົດສະເໜີ
ນະໂຍບາຍທີື່ເປັນຮບປະທໍາເພືື່ອຈັດສັນການປະຕິບັດງານຂອງຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ. ຍຶດແໜ້ນການຮັບຮ້ສະຖານະການທີອ
ື່ ່ອນ
ໄຫວຢູ່າງເໝາະສົມທີື່ພະນັກງານພົວພັນຕ່າງປະເທດປະຕິບັດ. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ຄມ
່ ືຍັງສະໜອງເເນວທາງຂອງນະໂຍບາຍໃນການກໍານົດ
ໂຄງສ້າງກິດຈະກໍາຂອງ ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ຕາມບລິມະສິດ ດັັ່ງນີັ້:
•

ສ້າງຄວາມເຂັມ
ັ້ ແຂງຂອງສະຖາບັນ,ໂຄງສ້າງ ເເລະ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ.

•

ເສີມຂະຫຍາຍການຄາດຄະເນມິຕຂ
ິ ອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດສະເພາະຂອງເເຜນພັດທະນາການສຶກສາຊັນ
ັ້ ສງ 2021 – 2025.

•

ເພີື່ມການມີສ່ວນຮ່ວມກັບຄ່ຮ່ວມມືສາກົນ.

ດັັ່ງນັັ້ນ, ຄມ
່ ືສະບັບນີັ້ຈະສະໜອງທາງອອກສໍາຫັບສິງື່ ທ້າທາຍຕໍໍ່ການໃຫ້ບໍລິການຂອງຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ປະສານກັບບັນດາກິດ
ຈະກໍາຂອງນະໂຍບາຍຍຸດທະສາດເເຫ່ງຊາດ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມເເຂງ ຂອງສະຖາບັນ.

ເອກະສານສະບບ
ັ ນໄີັ້ ດສ
້ ະເໜກ
ີ ານປະກອບສວ
່ ນຂອງສະຖາບນ
ັ ຕາ່ ງໆ ດງັັ່ ນ:ີັ້
•

ມະຫາວິທະຍາໄລເເຫ່ງຊາດ (ມຊ))

•

ມະຫາວິທະຍາໄລຈໍາປາສັກ (ມຈ))

•

ມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ (ມຂ))
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•

ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ (ມສ))

Consortium• ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ (ມສວ))
ພາກສຸດທ້າຍຂອງເອກະສານນີັ້ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ປະສານງານໂດຍສະຖາບັນດັັ່ງນີັ້:
University of Alicante
Project Coordinator

University of

Ministry of Education

National University

•

Sports
Laos )
ເເຫ່
ງ ສປປ ລາວ (ofສສກ)
ກະຊວງສຶກສາທິBologna
ການ ແລະ ກິລາand

•

ມະຫາວິທະຍາໄລ ອາຣິກັນເຕ (UA)

Souphanouvong
University

Champasack
University

Savannakhet
University

OPEN is co-financed by the European Commission through the Erasmus+ Programme, under
contract number 610146-EPP-1-2019-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP. The contents of this publication reflect
only the views of the authors and the European Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein.
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University of Health
Science

2. ກອບນິຕກ
ິ າໍ ຂອງການຫັນເປນ
ັ ສາກນ
ົ ຂອງການສກ
ຶ ສາຊນ
ັັ້ ສງ ເເຫງ່ ສປປ ລາວ.
Consortium
ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທີື່ບໍໍ່ມທ
ີ າງອອກສ່ທະເລ ເຊີື່ງມີຊາຍເເດນຕິດຈອດກັບມຽນມາ, ກໍາປເຈຍ, ຈີນ, ໄທ ເເລະ ຫວຽດນາມ. ຕັັ້ງຢູ່ອາຊີ

OPE

ຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ University
ມີປະຊາກອນປະມານ
ລ້ານຄົນ National
ເຊິື່ງ ມີUniversity
ປະຊາກອນສ່
ວນໃຫຍ່ຍັງດໍາລົChampasack
ງຊີວິດໃນເຂດຫ່າSavannakhet
ງໄກສອກຫີກ University
(68%).of Health
of
Ministry6.5
of Education
Souphanouvong

University of Alicante
Project Coordinator

Bologna

and Sports

of Laos

University

University

University

Science

ເຖິງຢູ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ການຫັນເຂົັ້າມາຢູ່ຕົວເມືອງມີອັດຕາເພີື່ມຂືOPEN
ັ້ນສະເລ່
ຍ 4.9%
ຕໍEuropean
ໍ່ປ.ີ ໃນຖານະເປັ
ນປະເທດດ້
ອຍພັProgramme,
ດທະນາunder
(LDC), ສປປ
is co-financed
by the
Commission through
the Erasmus+
contract number 610146-EPP-1-2019-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP. The contents of this publication reflect
only the views of the authors and the European Commission cannot be held responsible for any use

which may be made of the information contained therein.
ລາວ ໄດ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າໃນການພົັ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກໃນໄລຍະສອງ
ທົດສະວັດຜ່ານມາອັດຕາສະເລ່ຍຫຼຸດລົງ ຈາກ 46% ໃນປີ

1992 ເປັນ 23% ໃນປີ 2015. ສປປ ລາວ ໄດ້ ບັນລຸເປາົ້ ໝາຍພັດທະນາສະຫັດສະວັດ ໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ເເຕ່ສິື່ງທ້າທ້າຍ
ໃນປະຈຸບັນ ເເມ່ນ ການຮັບປະກັນວ່າປະຊາຊົນລາວທຸກຄົນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໃນການພັດທະນາປະເທດ. (UNDP 2020)

ໂດຍສະເພາະຂະເເໜງການສຶກສາ,ບັນຫາທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເເລະ ຂໍຄ
ໍ້ ົງຄ້າງຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການເເກ້ໄຂໃນລະດັບປະຖົມ ເເລະ ມັດທະຍົມສຶກສາ.

ເຖິງຢູ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ເນືື່ອງຈາກຍຸກໂລການພິວັດ ແລະ ການນໍາສະເໜີຄວາມຮ້ເເນວເສດຖະກິດ ສປປ ລາວ ເຂົັ້າໃຈຢູ່າງເລິກເຊິງື່ ໃນການ
ສ້າງຄວາມເຂັມ
ັ້ ເເຂງຂອງການສຶກສາພືັ້ນຖານ ເເລະ ການສຶກສາຊັນ
ັ້ ສງ ເຊິງື່ ມັນມີຄວາມຈໍາເປັນທີລ
ື່ ັດຖະບານຕ້ອງມີການຮັບປະກັນການ
ສ້າງຕັັ້ງ ລະບົບການສຶກສາທີື່ດຸ່ນດ່ຽງທັງລະບົບສາມັນ ແລະ ຊັນ
ັ້ ສງ ເພືື່ອໃຫ້ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ສສກ,
2020).
ໃນໄລຍະ 2 ທົດສະວັດທີື່ຜ່ານມາ, ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການປະຕິຮບການສຶກສາທີື່ສາຄັນຫາຍຂະແໜງການ.

ບັນດາການຫັນປູ່ຽນດັັ່ງກ່າວ ປະກອບດ້ວຍການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ອາຈານ, ການແນະນາສິດໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ໜ້າທີື່
ຮັບຜິດຊອບ, ໂຄງສ້າງການຕັດສິນໃຈພາຍໃນ, ການສ້າງໂຄງການສໍາລັບພະນັກງານ - ລັດຖະກອນໃນການວາງແຜນການສຶກສາ, ການ
ບໍລິຫານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ, ຫັກສດ ແລະ ປຶມ
ົ້ ຕາລາຮຽນ, ແລະ ໂຄງການລວມ ສະຖາບັນການສຶກສາຫັງມັດທະຍົມ (MoPI
2016). ຍ້ອນວ່າ ສປປ ລາວ ເປັນສະມາຊິກອາຊຽນ ແລະ ເພືອ
ື່ ໃຫ້ສາມາດພັດທະນາທຽບເທົາັ່ ກັບບັນດາປະເທດອ້ອມຂ້າງໃນດ້ານສັງຄົມ
ແລະ ເສດຖະກິດນັັ້ນ, ການສຶກສາຖືວ່າເປັນພາກສ່ວນໜຶື່ງທີື່ສໍາຄັນທີື່ສຸດໃນກົງຈັກຂັບເຄືອ
ື່ ນຂອງປະເທດ ເພືື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍການ
ພັດທະນາແຫ່ງຊາດ.
ຂອບວຽກທາງກົດໝາຍຂອງລະບົບການສຶກສາຊັັ້ນສງ ຫື HE ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຖືກກໍານົດຂຶັ້ນໂດຍກົມການສຶກສາຊັັ້ນສງ (ກຊສ). ອົງ
ການຈັດຕັັ້ງດັັ່ງກ່າວນີັ້ ເປັນກົມວິຊາການທີື່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊີັ້ນໍາຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ເຊິື່ງມີໜ້າທີື່ຮັບຜິດຊອບພືັ້ນຖານໃນ
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ການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກການສຶກສາຊັັ້ນສງທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ໃນຖານະເປັນອົງການບໍລຫ
ິ ານ ແລະ ການົດແນວທາງນະໂຍບາຍ
ໃນຂະແໜງການດັັ່ງກ່າວ.

Consortium

ກຊສ ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການເປັນເລຂາທິການໃຫ້ລັດຖະມົນຕີໃນການຊີັ້ນໍາ, ການຄວບຄຸມ ແລະ ສົັ່ງເສີມການສຶກສາຊັັ້ນສງ ເພືື່ອກໍໍ່ສ້າງ

ນັກວິຊາການ, ຜ້ຊ່ຽວຊານ, ນັກຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ນັກວິທະຍາສາດ, ເພືື່ອແນໃສ່ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນການພັດທະນາ
University of Alicante
Project Coordinator

University of

Ministry of Education

National University

Souphanouvong

Champasack

Savannakhet

University of Health

Bologna ພາຍໃນລະບົ
and
Sports ກສາຢູ່ ສປປ
of Laos
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດ.
ບການສຶ
ລາວ, ການສຶUniversity
ກສາຊັັ້ນສງແມ່ນUniversity
ສືບຕໍໍ່ຈາກການສຶUniversity
ກສາຊັັ້ນມັດຖະຍົມScience
OPEN is co-financed by the European Commission through the Erasmus+ Programme, under

The contents of this publication reflect
ຕອນປາຍ ຫື ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ສ້າງວຸດທິການສຶກສາໃນລະດັບcontract
ປະລິnumber
ນຍາຕີ610146-EPP-1-2019-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP.
, ປະລິນຍາຕີ, ປະລິນຍາໂທ
ແລະ ປະລິນຍາເອກ. ຢູ່ ສປປ
only the views of the authors and the European Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein.

ລາວ ໃນຂະນະທີຂ
ື່ ອບວຽກການກໍານົດຄຸນວຸດທິແຫ່ງຊາດ ຍັງຢູ່ໃນຂັັ້ນຕອນການພິຈາລະນາ ເພືື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບົບການກໍານົດຄຸນ
ວຸດທິຂອງອາຊຽນ, ໂຄງສ້າງປະຈຸບັນຂອງການສຶກສາຊັັ້ນສງໃນແຕ່ລະລະດັບຂອງ ສປປ ລາວ ມີການຈັດຕັັ້ງດັັ່ງຕໍໍ່ໄປນີ:ັ້

1. ຊັັ້ນສງ ຫື ອະນຸປະລິນຍາ;
2. ປະລິນຍາຕີ;
3. ປະລິນຍາໂທ;
4. ປະລິນຍາເອກ.
ຄວາມຈິງແລ້ວ, ຂະແໜງການສຶກສາຊັັ້ນສງຂອງ ສປປ ລາວ ກໍາລັງລໍຖ້າການຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາຊັັ້ນສງທີື່
ຈະມາເຖິງນີັ້ ເຊິື່ງຈະຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫານີັ້ໂດຍສະເພາະ ໂດຍຜ່ານການພັດທະນາຂອບວຽກຄຸນວຸດທິແຫ່ງຊາດທີຄ
ື່ ົບຖ້ວນ ເຊິື່ງ
ປະກອບມີການສຶກສາສາມັນ, ການສຶກສາອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊັັ້ນສງ.
ໃນດ້ານການຄຸ້ມຄອງຂອງຂະແໜງການ, ແຕ່ປີ 1959-1975, ການສຶກສາຊັັ້ນສງແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ກະຊວງສຶກສາ ແລະ ການ
ບໍລິການ, ຂໍໍ້ມນຂ່າວສານ ແລະ ວັດທະນະທໍາ. ກົມການສຶກສາຊັັ້ນສງໄດ້ມີການປູ່ຽນແປງຊືື່ໃນແຕ່ລະໄລຍະເພືື່ອໃຫ້ແທດເໝາະ
ກັບໜ້າທີື່ການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນໃນການບໍລິການ ເພືື່ອປັບປຸງການສຶກສາຊັັ້ນສງຂອງ ສປປ ລາວ ເພືື່ອໃຫ້ສາມາດເຊືື່ອມໂຍງເຂົັ້າ
ກັບພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ.
ລາຍລະອຽດການດັດແກ້ເຫົັ່ານີັ້ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບໄລຍະເວລາທີື່ແຕກຕ່າງກັນດັັ່ງລຸ່ມນີັ້:
•

1975-1988: ກົມມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ອາຊີວະສຶກສາ

•

1989: ກົມການສຶກສາຊັັ້ນສງ

•

1990-1997: ກົມອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ

•

1998-2007: ກົມວິຊາຊີບ ແລະ ການສຶກສາຊັັ້ນສງ
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•

2008 ເຖິງ ປັດຈຸບັນ : ກົມການສຶກສາຊັັ້ນສງ

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ກົມການສຶກສາຊັັ້ນສງໄດ້ຖືກສ້າງຕັັ້ງຂຶັ້ນພາຍໃຕ້ດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງ ແລະ
Consortium

ການເຄືື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທີ 62/ນຍ, ລົງວັນທີ 07 ເມສາ 2008 ແລະ ຂໍໍ້ຕົກລົງຂອງ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ການເຄືື່ອນໄຫວຂອງກົມການສຶກສາຊັັ້ນສງສະບັບເລກທີ 1416/ລາວ. 2008
ລົງວັນທີ 8 ກໍລະກົດ 2008 ເຊິື່ງເຮັດໜ້າທີື່ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງຂະແໜງການສຶກສາຊັັ້ນສງໃນ ສປປ ລາວ.

University of Alicante
Project Coordinator

University of
Bologna

ອີງຕາມລະບຽບການດັັ່ງກ່າວ,

Ministry of Education
and Sports

National University
of Laos

ກົມການສຶກສາຊັັ້ນສງ

Souphanouvong
University

ປະກອບດ້ວຍພາກສ່ວນຕ່າງໆ

Champasack
University

Savannakhet
University

(ບັນດາພະແນກການ):

University of Health
Science

ບໍລິຫານ;

OPEN is co-financed by the European Commission through the Erasmus+ Programme, under

number 610146-EPP-1-2019-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP. The contents of this publication reflect
ມະຫາວິທະຍາໄລ, ມະຫາວິທະຍາໄລອຸດົມສຶກສາ; ການຄົcontract
ັ້ນthe
ຄວ້views
າວິofທtheະຍາສາດ
ກໂນໂລຊີ
; held
ແລະ
ກິດforຈະກໍ
ານັກສຶກສາ.
only
authors and theແລະ
Europeanເຕັ
Commission
cannot be
responsible
any use
which may be made of the information contained therein.

ໃນປີ 2011, ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ສ້າງແຜນການເພືື່ອປັບປຸງ ໂຄງຮ່າງການບໍລິຫານຂອງລັດຖະບານ ແລະ ໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ລວມ
ເອົາກິດຈະກໍາການກິລາ ເຂົັ້າໃນຂົງເຂດການສຶກສາ ແລະ ໄດ້ປູ່ຽນຊືື່ ເປັນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ສ່ວນກົມການສຶກ
ສາຊັັ້ນສງ ໄດ້ຖືກຈັດຕັັ້ງ ແລະ ເຄືື່ອນໄຫວຕາມຄໍາສັງັ່ ຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທີ 913/
ສສກ, ລົງວັນທີ 26 ມີນາ 2012 ເຊິື່ງປະກອບມີ 5 ພະແນກຄື: ພະແນກບໍລິຫານ, ພະແນກເຕັກໂນໂລຊີ, ພະແນກຄົັ້ນຄວ້າ
ວິທະຍາສາດ ແລະ ການພັດທະນາ, ພະແນກມາດຕະຖານ, ພະແນກຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ. ຕໍໍ່ຈາກນັັ້ນ, ໄດ້ເຄືື່ອນໄຫວ ແລະ
ຈັດຕັັ້ງຕາມຄໍາສັັ່ງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທີ 1661/ສສກ ລົງວັນທີ 27 ເມສາ 2018
ເຊິື່ງໄດ້ມີການຈັດລຽງຄືນບັນດາພະແນກຂອງກົມການສຶກສາຊັັ້ນສງຄື:

ພະແນກບໍລິຫານ,

ພະແນກຄຸ້ມຄອງເຕັກນິກ,

ພະແນກການຄຸ້ມຄອງຄົັ້ນຄວ້າວິທະນາຍາສາດ ແລະ ກວດກາ, ພະແນກຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ. ປະຈຸບັນກົມການສຶກສາຊັັ້ນ
ສງ ໄດ້ຈັດຕັັ້ງ ແລະ ເຄືື່ອນໄຫວ ພາຍໃຕ້ຄໍາສັັ່ງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທີ 4512/ສສກ ,
ລົງວັນທີ 5 ຕຸລາ 2020 ເຊິື່ງລວມມີ 1 ຫ້ອງການ ແລະ 4 ພະແນກຄືື:
•

ຫ້ອງການ ສະພາການສຶກສາຊັັ້ນສງ,

•

ພະແນກບໍລິຫານ,

•

ພະແນກຄຸ້ມຄອງວິຊາການ,

•

ພະແນກຄຸ້ມຄອງ ການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ປະເມີນຜົນ.

ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ໄດ້ມີການອອກດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫາຍສະບັບກ່ຽວກັບການສ້າງຕັັ້ງຂອບວຽກປະຈຸບັນ ກ່ຽວກັບ
ລະບົບການສຶກສາຊັັ້ນສງ ຂອງ ສປປ ລາວ. ລັດຖະບານໄດ້ເລີື່ມມີການປະຕິຮບລະບົບການສຶກສາຊັັ້ນສງ ເພືື່ອຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນ
ການສຶກສາຊັັ້ນສງທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ພາຍໃຕ້ດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະບັບຕ່າງໆ ຄື: ການສ້າງຕັັ້ງຫັກສດໃນປີ
2001.
ດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັັ້ງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ໃນປີ 1995, ໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາການແບ່ງ
ແຍກຂອງ ລະບົບການສຶກສາຊັນ
ັ້ ສງ ໂດຍການເຕົັ້າໂຮມເອົາ ບັນດາສະຖາບັນການສຶກສາຊັັ້ນສງ ຈໍານວນ 10 ແຫ່ງ ເຂົາັ້ ຢູ່ພາຍ
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ໃຕ້ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງຂອງ ມຊ. ດໍາລັດດັັ່ງກ່າວໄດ້ກໍານົດທິດທາງການພັດທະນາມະຫາວິທະຍາໄລພາກພືັ້ນເປັນຂັັ້ນຕອນຕໍໍ່ໄປ
ຂອງການພັດທະນາການສຶກສາຊັັ້ນສງ. ພາຍຫັງການສ້າງຕັັ້ງ ມຊ ແລ້ວ ໄດ້ມີການສ້າງຕັັ້ງມະຫາວິທະຍາໄລພາກພືັ້ນຂຶັ້ນ 2 ແຫ່ງ

Consortium

ຢູ່ພາກໃຕ້ ແລະ ພາກເໜືອຂອງປະເທດ ເພືື່ອສົັ່ງເສີມການເຂົັ້າເຖິງການສຶກສາຊັັ້ນສງ. ໃນປີ 2002 ໄດ້ມີການສ້າງຕັັ້ງ
ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈໍາປາສັກຂຶນ
ັ້ ຢູ່ແຂວງຈໍາປາສັກຢູ່ພາກໃຕ້ ແລະ ໃນປີ 2003 ໄດ້ມີການສ້າງຕັັ້ງມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ
University
of
National
Champasack
University
ຂຶັ້ນ ຢູ່ແຂວງຫວງພະບາງ
ຢູ່ພາກເໜື
ອMinistry
. ເມືອofງ Education
ຫວງພະບາງ
ແລະUniversity
ເມືອງ ຈໍາSouphanouvong
ປາສັກ ກໍາລັງກາຍເປັ
ນເມືອງຫັກSavannakhet
ຂັັ້ນແຂວງ ໃນເຄື
ອ of Health

University of Alicante
Project Coordinator

Bologna

and Sports

of Laos

University

University

University

Science

ຂ່າຍແລວທາງອະນຸພາກພືັ້ນແມ່ນໍໍ້າຂອງ. ໃນປີ 2007 ໄດ້ມOPEN
ີການອອກດໍ
າລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເພືື່ອສ້າງຕັັ້ງມະຫາວິທະ
is co-financed by the European Commission through the Erasmus+ Programme, under
contract number 610146-EPP-1-2019-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP. The contents of this publication reflect
only the views of the authors and the European Commission cannot be held responsible for any use

ຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບຂຶນ
ັ້ ໂດຍການແຍກການຢາອອກຈາກມະຫາວິ
ະຍາໄລແຫ່
ຊາດ, ແລະ ໃນປີ 2009 ໄດ້ມີການ
which may be made of theທ
information
containedງtherein.
ສ້າງຕັັ້ງມະຫາວິທະຍາໄລ ສະຫວັນນະເຂດຂຶັ້ນ. ນອກນີັ້, ໃນປັດຈຸບັນ ພາຍໃນປະເທດຍັງມີສະຖາບັນການສຶກສາເອກະຊົນຫາຍ
ແຫ່ງ, ວິທະຍາໄລສ້າງຄ ແລະ ສະຖາບັນພາກລັດ ທີື່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັັ້ງຂຶັ້ນ ໂດຍດໍາລັດວ່າດ້ວຍຂະແໜງການສຶກສາຊັັ້ນສງ.
ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີການລົງທຶນໃສ່ຂະແໜງການສຶກສາຊັັ້ນສງ ໂດຍການນໍາໃຊ້ແຫງ່ ທຶນຂອງຕົັ້ນເອງ, ແຕ່ຍັງອາໃສທຶນ
ຊ່ວຍເຫືອຈາກເງິນກ້ ແລະ ເງິນຊ່ວຍເຫືອລ້າຈາກອົງການຕ່າງປະເທດ ເຊັັ່ນ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ແລະ ອົງການຮ່ວມມື
ສາກົນຕ່າງໆ (DAAD 2019). ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ກໍານົດໃຫ້ ການສຶກສາຊັັ້ນສງຢູ່ພາຍໃຕ້ກົມການສຶກສາ
ຊັັ້ນສງ ໄດ້ນໍາໃຊ້ແຫ່ງທຶນເຫົັ່ານີັ້ໃນການກໍໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານ ຂອງ 5 ມະຫາວິທະຍາໄລລັດ ທີື່ປະກອບເປັນຂອງພາກລັດ.
ຍ້ອນແນວນັັ້ນ, ການສຶກສາຊັັ້ນສງໄດ້ມີການເພີື່ມຂຶັ້ນທັງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ໃນການຮຽນ, ການສອນ, ການ
ຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ການບໍລກ
ິ ານດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການປກປັກຮັກສາວັດທະນະທາແຫ່ງຊາດ. ແນວໃດກໍຕາມ, ຂະ
ແໜງການສຶກສາ ຍັງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຂາດເຂີນທຶນຮອນໃນການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ, ສິື່ງອໍານວນຄວາມສະດວກ
ຕ່າງໆ ແລະ ຂາດເຂີນບຸກຄະລາກອນ (Siharath 2007). ນອກຈາກນີັ້, ການລົງທະບຽບເຂົັ້າຮຽນໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາທີື່
ເພີື່ມຂຶັ້ນ

ພາໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການການບໍລິການຈາກຂະແໜງການສຶກສາຊັັ້ນສງເພີື່ມຂຶັ້ນຢູ່າງຫວງຫາຍ

ເຊິງື່ ຍາກທີື່ຈະສາມາດ

ຕອບສະ
ໜອງໄດ້ຕາມຄວາມເພິງື່ ພໍໃຈຂອງສາທາລະນະ.
ບັນດາເຈົັ້າໜ້າທີື່ລະດັບຊາດໄດ້ຖືວ່າ ການສຶກສາຊັັ້ນສງເປັນຜົນດ້ານບວກຂອງສາທາລະນະ ແລະ ຍອມຮັບວ່າມີທ່າອ່ຽງໃນການ
ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນວາລະການພັດທະນາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສົັ່ງເສີມການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ຜ່ານການຍົກລະດັບທັກ
ສະຂອງກໍາລັງແຮງແຫ່ງຊາດ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງການສຶກສາຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ຫົວຄິດປະດິດສ້າງພາຍໃນລະບົບເສດຖະກິດ.

ບົນພືັ້ນຖານດັັ່ງກ່າວ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ກົມການສຶກສາຊັັ້ນສງ ໄດ້ມີບົດບາດນໍາໜ້າໃນການກໍານົດ
ແນວທາງນະໂຍບາຍໃນຂະແໜງການດັັ່ງກ່າວດັັ່ງຕໍໍ່ໄປນີັ້:
•

ດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັັ້ງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ໃນປີ 1995
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•

ຍຸດທະສາດການປະຕິຮບລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ (2011-2015)

•

ການປະຕິຮບລະບົບການສຶກສາພາກທີ 2, ໂດຍສຸມໃສ່ສະຖາບັນການສຶກສາຊັັ້ນສງ ທີື່ເລີື່ມແຕ່ປີ 2013

•

ດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການສຶກສາຊັັ້ນສງ (2016)

•

ຂອບວຽກການກໍານົດວຸດທິການສຶກສາແຫ່ງຊາດ

•

ມາດຕະຖານຫ
ັກສດການສຶ
ກສາແຫ່
ງຊາດ
University
of
Ministry
of Education

•

ພືັ້ນຖານມາດຕະຖານສະຖາບັນການສຶກສາ ສໍາລັOPEN
ບການສຶ
ກສາຊັັ້ນສງ
is co-financed by the European Commission through the Erasmus+ Programme, under

•

only the views of the authors and the European Commission cannot be held responsible for any use
ການຮັບປະກັນມາດຕະຖານຕາມເຄືອຂ່າຍມະຫາວິ
ທmay
ະຍາໄລອາຊຽນ
(ແຜນການ)
which
be made of the information
contained therein.

•

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 62/ສພ, ລົງວັນທີ 16 ສິງຫາ 2015

•

ດໍາລັັດວ່າດ້ວຍການສຶກສາຊັັ້ນສງ ສະບັບເລກທີ 177/ລບ , ລົງວັນທີ 5 ມິຖຼຸນາ 2015,

•

ຂໍໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຂອງສະຖາບັນການສຶກສາຊັັ້ນສງ ສະບັບເລກທີ 3085/ສສກ,
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ລົງວັນທີ 5ກໍລະກົດ 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) ລົງວັນທີ 2 ພະຈິກ 2020.

2021-2025, ເຊິງື່ ໄດ້ການົດພືັ້ນຖານ ເພືື່ອແຜນປະຕິບັດງານດ້ານນະໂຍບາຍທີື່ຄົບຖ້ວນ ໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ຂອງ ສປປ ລາວ, ກໍານົດເອົາການສຶກສາຊັັ້ນສງເປັນສນກາງ. ເອກະສານດັັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກສ້າງຂຶັ້ນພາຍໃຕ້ສະພາບການພິເສດຍ້ອນ
ຜົນກະທົບຈາກວິກິດການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດ COVID-19 ໃນລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນ. ຄວາມຈິງແລ້ວ,
ັ ທະນາເສດຖະກດ
ິ -ສງັ ຄມ
ົ ແຫງ່ ຊາດ 5 ປີ
ຍ້ອນຖືກລົບກວນຈາກບັນຫາທີື່ກ່າວມານັັ້ນ, ການກະກຽມໃຫ້ແກ່ການຮ່າງ ແຜນພດ
ຄງັັ້ ທີ 9 (2020-2030)-9 ຜພສສ ໄດ້ຖືກແກ່ຍາວ, ສົັ່ງຜົນກະທົບການຜັນຂະຫຍາຍ ແຜນພັດທະນາ 5 ປີ ຂະແໜງການສຶກ
ສາ ແລະ ກິລາ (2021-2025).. ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ສະບັບເລກທີ 9 ຈະຖືກເຜີຍແຜ່
ຢູ່າງເປັນທາງການ ໃນຕົັ້ນປີ 2021. ແນວໃດກໍຕາມ, ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປີ 2021-2025 ແມ່ນ
ອີງໃສ່ພືັ້ນຖານບລິມະສິດການພັດທະນາແຫ່ງຊາດລາວ,

ເຊິື່ງໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືກັນຫາຍຄັັ້ງ

ກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ

ຕ່າງໆ ແລະ ອີງໃສ່ບົດຮຽນຖອດຖອນໄດ້ຈາກແຜນການສະບັບຜ່ານມາປີ 2016-2020 (MoPI 2016).
ໄດ້ຮັບຮ້ຜົນກະທົບດ້ານລົບຂອງພະຍາດອັກເສບປອດ COVID-19 ໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແມ່ນການເຮັດໃຫ້ຂາດແຄນແຫ່ງ
ຊັບພະຍາກອນຂອງພາກລັດ ເພືື່ອຊຼຸກຍ້ດ້ານການເງິນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຂີດຄວາມສາມາດຂອງຄອບຄົວທຸກ
ຍາກຫຼຸດຜ່ອນລົງ ເພືື່ອແບກຫາບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານເສດຖະກິດ ເພືື່ອຊຼຸກຍ້ໃຫ້ລກຫານ ແລະ ໄວໜຸ່ມໃນການລົງທະບຽນ ແລະ ເຂົັ້າ
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ຮ່ວມແຜນການສຶກສາຕ່າງໆ. ສະນັັ້ນ, ແຜນການພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025 ໄດ້ຖືກຮ່າງຂຶນ
ັ້ ບົນ
ພືັ້ນຖານ 2 ສະຖານະການທີື່ແຕກຕ່າງກັນດັັ່ງລຸ່ມນີັ້:

Consortium
•

“ສະຖານະການປກກະຕ”ິ ເຊິື່ງກໍານົດພືັ້ນຖານ ເພືື່ອຮັກສາລະດັບ ຄຸນນະພາບ ແລະ ການບໍລິການ ໂດຍບໍໍ່ມີການປັບປຸງ
ໃດໆ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ. ໄດ້ກໍານົດຍຸດທະສາດ (ໝາກຜົນໄລຍະໃກ້) ໂດຍການກໍານົດ ‘ພືັ້ນຖານ ງົບປະມານ’’

University of Alicante
Project Coordinator

University of
Bologna

Ministry of Education
and Sports

ເພືື່ອບັນລຸຂໍໍ້ກໍານົດຂອງຂະແໜງການດັັ່ງກ່າວ.
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University

Champasack
University
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University
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ແນວໃດກໍຕາມເມືື່ອພິຈາລະນາຈາກຜົນກະທົບຂອງພະຍາດອັກເສບ
OPEN is co-financed by the European Commission through the Erasmus+ Programme, under
contract number 610146-EPP-1-2019-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP. The contents of this publication reflect

only the views of the authors and the European Commission cannot be held responsible for any use
ບຕໍໍ່ເສດຖະກິດມະຫາພາກທີື່ມີຄວາມສ່ຽງອາດເປັນໄປໄດ້ຍາກທີື່
ປອດ COVID-19 ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ຜົນກະທົ
which may be made of the information contained therein.

ຈະສາມາດບັນລຸສະຖານະການນີັ້.
•

“ສະຖານະການ ເສມ
ີ ຂະຫຍາຍຄນ
ຸ ນະພາບ” ເຊິື່ງຈະສາມາດບັນລຸໄດ້ ກໍຕໍໍ່ເມືອການຈັດສັນງົບປະມານແຫ່ງຊາດ ແລະ
ການຊ່ວຍເຫືອຈາກຕ່າງປະເທດໃນຂະແໜງການສຶກສາ ທີື່ເພີື່ມຂຶັ້ນຫາຍ. ຍຸດທະສາດ ໄດ້ຖືກກໍານົດຂຶັ້ນ (ໝາກຜົນໃນ
ລະດັບສງ) ພາຍໃຕ້ການຄາດຄະເນວ່າ ມີແຫ່ງທຶນຂອງຂະແໜງການທີື່ເພີື່ມຂຶັ້ນສງ. ແນວໃດກໍຕາມ, ຜົນກະທົບດ້ານ
ເສດຖະກິດຍ້ອນພະຍາດ COVID-19 ພາໃຫ້ການສະນັບສະໜນດ້ານທຶນຮອນໃນການ “ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນນະພາບ””
ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ຍາກໃນໄລຍະຕົັ້ນຂອງຊຼຸມປີ 2021-2025.

ຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງ ສະຖານະການ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບນັັ້ນ ໄດ້ຖືກສະແດງໃນຕ່ອງໂສ້ຜົນໄດ້ຮັບຈາກ ESSDP 20212025:
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ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ (2021-2025)
1 ເປົ້າໝາຍທີ

Consortium

ຂະແໜງການສຶກສາ ໄດ້ຖືກກໍານົດໃຫ້ມີ ໂຄງຮ່າງທີື່ເໝາະສົມ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແຫ່ງທຶນ ເພືື່ອສ້າງໂອກາດໃຫ້ປະຊາກອນລາວ
ທຸກຄົນມີຄວາມເທົັ່າທຽມກັນໃນການເຂົັ້າເຖິງການສຶກສາທີື່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຊ່ວຍຊຼຸກຍໃ້ ຫ້ ສປປ ລາວ ສາມາດຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກ
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8 ບັນດາໝາກຜົນໄດ້ຮັບລະດັບສງ
ຜລສ 1: ເພີື່ມຈໍານວນຜ້ທີື່ຈບ
ົ ການສຶກສາໃນ ຜລສ 2: ເພີື່ມຈໍານວນຄ ແລະ ຜ້ອໍາ
ື່ ີຄວາມຮ້ ແລະ ຄວາມ
ລະດັບຕ່າງໆ ທີື່ມີການປັບປຸງ ຜົນການຮຽນ ນວຍການທີມ
ສາມາດໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານການ
ໂດຍເອົາໃຈໃສ່ພິເສດ ຜ້ທີື່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ
ສອນ ໂດຍມີການປະເມີນຜົນຢູ່າງເປັນ
ຄວາມເທົັ່າທຽມທາງເພດ
ປກກະຕິ

ຜລສ 5: ຄຸນນະພາບ ແລະ ຈໍານວນການ
ຜລສ 4: ເພີື່ມຈໍານວນອັດຕາໄວໜຸ່ມ ແລະ ອອກໂຮງຮຽນ ແລະ ລະດັບການສຶກສາ
ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ ພືັ້ນຖານ
ກັນ.

ເພືື່ອເຂົັ້າຮັບການຈ້າງງານ

ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ຜພສສ ຄັັ້ງທີ 9.

ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ທີື່ຈະເຮັດຫ້ອນໜ້າ
ທີື່ ຄຽງຄ່ກບ
ັ ການສ້າງຄວາມເຂັມ
ັ້ ແຂງໃນ
ການຄຸ້ມຄອງ

ເພືື່ອປັບປຸງໝາກຜົນການ

ຮຽນ
ຜລສ

6:

ຂະແໜງການສຶກສາ

ມີ

ການຈັດຕັັ້ງທີື່ເໝາະສົມ, ຄຸມ
້ ຄອງ, ແລະ
ມີແຫ່ງທຶນ, ມີການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນ
ຜົນໃນທຸກລະດັບເພືື່ອປັບປຸງການປະຕິບັດ
ງານຂອງຂະແໜງການໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ
ແລະ ປະສິດທິຜົນ.

HLO 7: ຄວາມແຕກຕ່າງໄດ້ມກ
ີ ານຫຼຸດລົງໂດຍຜ່ານແຜນການສະ
ໜັບສະໜນຈາກແຜນງົບປະມານຂອງ

ຜລສ 3: ບັນດາໂຮງຮຽນມີແຫ່ງທຶນ ແລະ

ຂະແໜງແຜນການ

ພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ (ESSDP)

ຸ ະພາບແຂງແຮງທັງຮ່າງກາຍ
HLO 8: ພົນລະເມືອງລາວມີສຂ
ແລະ ຈິດໃຈ; ບຸກຄະລາກອນກິລາ, ນັກກິລາສະໝັກຫີັ້ນ ແລະ
ມືອາຊີບປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນມາດຕະຖານຄຸນນະພາບຂອງ
ກິລາ, ປະກອບສ່ວນຍົກສງຖານະບົດບາດໃນເວທີສາກົນ.
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44 ຜົນງານພາຍໃນ
IO 1.3: ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນເພີື່ມ

Consortium

IO 1.1 ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຫັກສດການ IO 1.2 ການວັດຜົນການຮຽນຂອງນັກ ຂືັ້ນ ແລະ ອັດຕາຄວາມກ້າວໜ້າເພີື່ມ
ຮຽນລວມຊຶງື່ ໄດ້ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃນທຸກລະດັບ. ຮຽນທີື່ປບ
ັ ປຸງຢູ່ G3, G5, M4 ແລະ M7 ຂືັ້ນໃນທຸກລະດັບເຮັດໃຫ້ອັດຕາ

University of Alicante
Project Coordinator

University of
Bologna

Ministry of Education
and Sports

IO

National University
of Laos

1.5:

Souphanouvong
University

ຫຼຸດຜ່ອນຊ່ອງຫວ່າງໃນການ

ໂອກາດ ແລະບໍໍ່ດ້ອຍໂອກາດໂດຍຜ່ານການ
ສ້າງຕັັ້ງກຸມ
່ ໂຮງຮຽນ

IO 2.2: ຫັກສດການຝຶກອົບຮົມນັກຮຽນຄ
ແລະ ຄ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຫັກສດ ແລະ ການ
ສິດສອນຂອງໂຮງຮຽນໃໝ່.

IO 2.3: ປັບປຸງລະບົບການປະເມີນຜົນ
ການຮຽນຂອງຄ, ຕິດພັນກັບມາດຕະຖານ
ການສິດສອນ, ເພືື່ອກໍານົດບຸລມ
ິ ະສິດ
ຄວາມຕ້ອງການໃນການຝຶກອົບຮົມ.
IO 3.1:

FQS ສໍາລັບການສຶກສາຂອງ

IO 2.5: ຍົກສງຄວາມສາມາດຂອງຜອ
້ ໍານວຍ ໂຮງຮຽນເປັນພືັ້ນຖານສໍາລັບການປະເມີນ
ການເພືື່ອການປັບປຸງການຮຽນ - ການສອນ

ຕົນເອງຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ການວາງແຜນ
ພັດທະນາ.

IO 3.3 ການຊ່ວຍເຫືອລ້າຂອງໂຮງຮຽນແມ່ນ
ຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການໃນລະດັບ
ໂຮງຮຽນເພືື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ

IO 3.6 ທຸກໆໂຮງຮຽນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະ
ໜນ

ເພືື່ອບັນລຸສິື່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຂັັ້ນ

ພືັ້ນຖານ

University

University

University of Health
Science

OPEN is co-financed by the European Commission through the Erasmus+ Programme, under
contract number 610146-EPP-1-2019-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP. The contents of this publication reflect
only the views of the authors and the European Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein.

IO 1.4: ສົັ່ງເສີມການຂະຫຍາຍການສອນຫ້ອງ ປະຕິບັດການສຶກສາລະຫວ່າງເຂດທີື່ດ້ອຍ
ວິຊາຊີບຢູ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ

ການຮຽນຈົ
ບເພີື່ມຂືSavannakhet
ັ້ນ.
Champasack

IO 2.1: ເພີື່ມຂີດຄວາມສາມາດ

ໃຫ້ອາຈານສອນໂດຍການສະ
ໜັບສະໜນຈາກກຸ່ມ ແລະ PAs
IO 2.4:

ວິທະຍາໄລຄ ແມ່ນສນ

ພັດທະນາວິຊາຊີບສໍາລັບນັກຮຽນຄ,
ຄ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ PA
IO 3.2: ຂັັ້ນຕອນການປະເມີນຕົນ
ເອງ ແລະ ການວາງແຜນພັດທະນາ
ໂຮງຮຽນທີື່ແຈ້ງໃຫ້ແກ່ການວາງ
ແຜນຂັັ້ນເມືອງ ແລະ ການສະໜັບ
ສະໜນເປົ້າໝາຍ

IO 3.4 ການຈັດສັນອາຈານສອນແມ່ນ IO 3.5 ການສະໜອງປມ
ົ້ ແບບຮຽນ
ຕອບສະໜອງ ຕໍໍ່ຄວາມຕ້ອງການໃນລະດັບ ແມ່ນຕອບສະໜອງໄດ້ຫາຍກວ່າ
ໂຮງຮຽນເພືື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ

ຄວາມຕ້ອງການຂອງລະດັບໂຮງ
ຮຽນເພືື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ

IO 4.1: ແຜນປະຕິບັດງານທີື່ວາງເປົ້າໝາຍ
ສໍາລັບໂຄງການຮ້ໜັງສືສໍາລັບເດັກກຸ່ມຄົນ

IO 4.2: ຕົວຢູ່າງການຕິດຕາມຂອງ
NFE ໂຄງການຮ້ໜັງສື ເພືື່ອປະ

່
ທີື່ມອ
ີ າຍຸ 15 ຫາ 40 ປີເພືອ
ື່ ຫຼຸດຜ່ອນ ເມີນຜົນການຮ້ໜັງສືຂອງໄວໜຸມ
ຄວາມແຕກໂຕນ
IO 5.2: ຈໍານວນ ແລະ ຄຸນນະພາບ

IO

4.3:

ການບໍລິການທີບ
ື່ ເໍໍ່ ປັນທາງການ IO 5.1: ຍົກສງຄຸນນະພາບການສຶກສາຊັັ້ນ
ຂອງນັກສໍາມະນາກອນຄວິທະຍາ

(FEC ແລະ CLC) ແມ່ນໄດ້ຮັບການສ້າງຕັັ້ງ ມັດທະຍົມຕອນປາຍເພືື່ອຕອບສະໜອງ

ສາດທໍາມະຊາດທີື່ຮຽນຈົບໄດ້ນໍາໄປ
ສ່ການປັບປຸງການສິດສອນວິທະຍາ
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ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການເພີື່ມອັດຕາການ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫາດແຮງງານ ແລະ ສາດທໍາມະຊາດໃນລະດັບມັດທະ

Consortium

ຮ້ໜັງສືຂອງຜ້ໃຫຍ່ ແລະ ໄວໜຸ່ມ

ຍົມ.

ສງກວ່າການສຶກສາຊັັ້ນສງ.

IO 5.3: ການເພີື່ມຈໍານວນ ແລະ ຄຸນນະພາບ

IO 5.4: ການປັບປຸງຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຂອງ
University of
Ministry of Education
National University
Souphanouvong
Champasack
Savannakhet
University of Health
IO 5.5: ພັດທະນາຄຸ
ນນະພາບຂອງ
ຂອງນັກຮຽນຈົບໃນຂະແໜງການທີ
ື່ກ່ຽand
ວຂ້Sports
ອງ
Bologna
of Laos
University
University
University
Science
ໂຄງການ TVET ກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງ
ກັບກະສິກໍາ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ໂດຍຜ່ານ
ໂຄງການ
TVET.
OPEN is co-financed by the European Commission through the Erasmus+ Programme, under
contract number 610146-EPP-1-2019-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP. The contents of this publication reflect
ຕ້ອງການຂອງ
NSEDP
ັ້ງທີthe9European Commission cannot be held responsible for any use
only the views
of the authorsຄັ
and
which may be made of the information contained therein.
TVET

University of Alicante
Project Coordinator

IO

5.6:

ຍົກສງຄຸນນະພາບຂອງຄອາຈານ

TVET.

IO 5.7: ເພີື່ມທະວີການຮ່ວມມື TVET
ກັບອົງການຈັດຕັັ້ງພາກລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ
ສາກົນ

IO 5.9: ກອບຄຸນສົມບັດແຫ່ງຊາດເຊືື່ອມໂຍງ
ກັບຄຸນວຸດທິທີື່ບໍໍ່ເປັນທາງການ ແລະ TVET
ແລະ ສອດຄ່ອງກັນ

IO 5.10: ສ້າງຄວາມເຂັມ
ັ້ ແຂງໃຫ້ແກ່
ການສອນ

ແລະ

ການຄົັ້ນຄວ້າວິໄຈໃນ

ມະຫາວິທະຍາໄລໃນຂົງເຂດບຸລິມະສິດ

ັ້ ແຂງໃຫ້
IO 5.8: ສ້າງຄວາມເຂັມ
ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຂອງ TVET

IO 5.11: ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ
ແລະ

ໝ່ວຍງານຮັບປະກັນຄຸນນະ

ພາບດໍາເນີນການປະເມີນປະຈໍາປີ.

NSEDP ຄັັ້ງທີ 9,

IO 6.2:
IO 6.1: ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໂຄງປະກອບ
IO 5.12: ນິຕິກໍາສໍາລັບສດການສະໜັບສະ
ໜນຂັັ້ນພືັ້ນຖານສໍາລັບວິທະຍາໄລຂັັ້ນແຂວງ.

ການຈັດຕັັ້ງຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ

ຍຸດທະສາດ ການພັດທະນາບຸກຄະລາ
ກອນ ໄດ້ຖືກຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ, ລວມ

ກິລາຂັັ້ນສນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ລວມ ທັງພະນັກງານ
ທັງການສ້າງສະຖາບັນ

SBM

ແລະ PESS

ບົດບາດຂອງ VEDCs

DESB

ແລະ

ຈັດສັນຕາມຄວາມ

ຕ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງ
ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດທີື່ເໝາະ
ສົມ

IO

6.3:

ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສນ

TAC ແລະ PBC, ໂດຍການນໍາໃຊ້ຫັກຖານ
ຈາກ ASCEPs ແລະ ຮ່ວມກັບ LESMIS;

IO 6.4: ແຜນງານຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນ
ຜົນເພືື່ອແຜນພັດທະນາການສຶກສາ 2021-

IO 6.5: ການກະກຽມສຸກເສີນຂອງ
ລະບົບການສຶກສາຕໍໍ່ໄພພິບັດທີື່

25 ໄດ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃນຮບແບບ ເຂັັ້ມແຂງເພືື່ອການກ້າວໄປສ່ຄວາມ
ຢນຢງ

ປະຈໍາປີ.
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IO 7.1:
ແຜນການເງິນຂອງ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ

Consortium

ແລະ ກິລາ ປະກອບມີນະໂຍບາຍການໃຊ້ຈ່າຍ

IO 7.2: ກຸ່ມການເຮັດວຽກໃນຂະແໜງ
ການສຶກສາໄດ້ທົບທວນ ແລະ ສະໜັບສະ
ໜນແຜນການເງິນໄລຍະກາງ

ແລະ

ໄດ້

IO

7.3:

ບັນດາຄ່ຮ່ວມງານ

ພັດທະນາໃຫ້ການສະໜັບສະໜນ
ດ້ານການເງິນໃຫ້ໄດ້ຕາມເປາົ້ ໝາຍບ

ລິມະສິດຂອງແຜນພັດທະນາການ
ປັບປຸງສໍາລັບແຜນພັດທະນາການສຶກສາ
ສຶChampasack
ກສາ ແລະ ກິລາSavannakhet
ແລະ ເພືື່ອສະເໜີ
ຈໍ
າ
ເປັ
ນ
ໃນການແກ້
ໄ
ຂຄວາມແຕກຕ່
າ
ງ
ແລະ
University of Alicante
University of
Ministry of Education
National University
Souphanouvong
University of Health
ແລະ ກິລາ of Laos
Bologna
and Sports
University
University
University
Science
Project Coordinator
ການປະດິດເພືື່ອຄວາມຢນຢງ
ປັບປຸງຜົນການຮຽນ.
ຢູ່າງຈະແຈ້ງເຊິື່ງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມ

OPEN is co-financed by the European Commission through the Erasmus+ Programme, under
contract number 610146-EPP-1-2019-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP. The contents of this publication reflect

only
of the ແລະ
authors and
European Commission cannot be held responsible for any use
IO 8.1. ເພີ
ື່ມthe
ຈໍາviews
ນວນ
ຄຸນtheນະພາບ
which may be made of the information contained therein.

ຂອງສະໂມສອນກິລາ, ມວນຊົນ ແລະ ສັງ
ຄົມໃນບ້ານ, ເມືອງ ແລະ ແຂວງ / ນະຄອນ
IO 7.4:

ຫວງ

ຊັບພະຍາກອນໄດ້ລະດົມຜ່ານການຮ່ວມມື

ລະດັບ, ອົງການຈັດຕັັ້ງຂອງລັດ ແລະ ເອກະ

ສາກົນທີື່ມກ
ີ ານເຄືື່ອນໄຫວຫາຍຂຶນ
ັ້ , ລວມທັງ
ການກຸສົນສ່ວນຕົວ
ອົງກອນຕ່າງໆ

IO 8.2. ການຮຽນ - ການສອນທາງ
ດ້ານກາຍ ແລະ ສິລະປະໄດ້ຮັບການ
ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢູ່າງກວ້າງຂວາງ, ຈໍາ
ນວນຄ / ບຸກຄະລາກອນວິຊາການ

ຊົນ, ບໍລິສັດ, ໂຮງງານ ແລະ ພັດທະນາກິລາ ຂອງການສຶກສາທາງດ້ານຮ່າງກາຍ,
ຄົນພິການໃຫ້ເປັນ

ຈໍານວນນັກຮຽນທີື່ເຂົາັ້ ຮ່ວມການ

ເພີື່ມປະລິມານ, ຄຸນນະພາບເຂົາັ້ ໃນລະດັບ ແຂ່ງຂັນກິລາລະດັບຊາດ,
ສາກົນ
ຮັກສາ ແລະ ນໍາໃຊ້ພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງກິລາ

ລະດັບ

ພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນແມ່ນເພີື່ມຂືນ
ັ້

ໃຫ້ສງສຸດ
IO 8.3. ນັກກິລາທີມ
ື່ ີພອນສະຫວັນ, ນັກກິລາແຫ່ງຊາດ ແລະ ນັກ IO 8.4. ຜ້ບລ
ໍ ິຫານ, ຄຝຶກ, ກໍາມະການ ແລະ ນັກວິທະຍາສາດ
ກິລາມືອາຊີບແມ່ນມີອປ
ຸ ະກອນຍ່ອຍ,

ລະດັບພາກພືັ້ນ

ແລະ ກິລາລ້ວນແຕ່ມີຄວາມສາມາດສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສາ
ກົນ; ຮັກສາ ແລະ ນໍາໃຊ້ພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງກິລາໃຫ້ສງສຸດ.

ມາດຕະຖານສາກົນ.
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ເປົ້າໝາຍລວມຂອງແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025 ໄດ້ຖືກກໍານົດເພືື່ອຮັບປະກັນວ່າ:

Consortium ”ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີໂຄງສ້າງ, ການຄຸ້ມຄອງຢູ່າງເໝາະສົມເພືື່ອສ້າງໂອກາດໃຫ້
ພົນລະເມືອງລາວທຸກຄົນມີການເຂົັ້າເຖິງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທີື່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ສະໜັບສະໜນ ເພືື່ອໃຫ້ໄດ້
ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ສະໜັບສະໜນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກ
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Project Coordinator

University of
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University

Champasack
University
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ສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2025 ແລະ ສະໜັບສະໜນຄວາມກ້າວໜ້າຕໍໍ່ການບັນລຸ ແຜນການ
OPEN is co-financed by the European Commission through the Erasmus+ Programme, under
contract number 610146-EPP-1-2019-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP. The contents of this publication reflect
only the views of the authors and the European Commission cannot be held responsible for any use

which may be made of the information contained therein.
ພັດທະນາໄປສ່ຄວາມຢນຍົງ ເລກທີ 4 (ສສກ, 2020)”.

ເປົ້າໝາຍລວມແມ່ນມີເນືັ້ອໃນເໝາະສົມ ແລະ ຖືກປັບຕາມແຜນການຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍຕ່າງໆ ລວມທັງການສຶກສາກ່ອນ
ໄວຮຽນ, ການສຶກສາຂັັ້ນປະຖົມ, ມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ, ການຝຶກອົບຮົມດ້ານວິຊາການ ແລະ ວິຊາຊີບລວມທັງ
ການສຶກສາຊັັ້ນສງ.
ອີງຕາມແຜນພັດທະນາການສຶກສາ

ແລະ

ກິລາ

2021-2025,

ການສຶກສາຊັັ້ນສງໄດ້ວາງແຜນເພືື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງ

ນະໂຍບາຍຄືດັັ່ງຕໍໍ່ໄປນີັ້ (ສສກ, 2020):
1) ຍົກລະດັບການສຶກສາຊັັ້ນສງປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການສະໜັບສະໜນບັນດາບຸລິມະສິດຂອງແຜນເສດຖະກິດສັງ
ຄົມ ຄັັ້ງທີ 9.
2) ສົັ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາເຕັກໂນໂຍຢີ ແລະ ໂປແກມທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ, ລວມທັງໂປແກມການສຶກສາປັນຍາບັນດິດ
ສໍາລັບນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຄງການວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ວິສະວະກໍາສາດ
ແລະ ຄະນິດສາດ STEM ເພືື່ອໃຫ້ຈໍານວນນັກຮຽນພາຍໃນສາຂານີັ້ເພີັ້ມຂືັ້ນ;
3) ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສນດີເລີດລວມທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ;
4) ດໍາເນີນການສຶກສາກ່ຽວກັບລະບົບການຕິດຕາມເພືື່ອກໍານົດຄວາມສາມາດໃນການຈ້າງງານຂອງຜ້ຮຽນຈົບ;
5) ເພືື່ອຍົກສງຄຸນນະພາບຂອງອາຈານ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ອາຈານສອນໃນບັນດາໂຄງການວິທະຍາສາດທໍາມະ
ຊາດ;
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6) ເພືື່ອພັດທະນາສດການຈັດສັນງົບປະມານການສຶກສາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ; ແລະ ສ້າງກອບເພືື່ອໃຫ້ບຸລິມະສິດ
ໃຫ້ທຶນການສຶກສາແກ່ນັກສຶກສາເພືື່ອໄປສຶກສາຕໍໍ່ໃນຕ່າງປະເທດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-

Consortium

ສັງຄົມຂອງປະເທດ.
7) ເພືື່ອສະໜອງການຄົ
ັ້ນຄວ້
າທາງດ້ານວິທະຍາສາດ,
ການພັດທະນາເຕັ
ກໂນໂລຢີChampasack
ແລະ ນະວັດຕະກໍ
າໃຫ້ແກ່ປະເທດ
University of
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National University
Souphanouvong
Savannakhet
University of Health
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and Sports

ຊາດ.
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University

University

University

Science
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ຈຸດປະສົງດ້ານນະໂຍບາຍລຸ່ມນີັ້ແມ່ນຈະເປັນເປົ້າໝາຍພືັ້ນຖານ ແລະ ຕົວຊີັ້ວັດທີື່ກໍານົດໄວ້ສໍາລັບຂະແໜງການສຶກສາໃນ ສປປ
ລາວ (ສສກ, 2020):
1) ຈໍານວນນັກຮຽນຈົບປະລິຍາຕີ ສາຂາ STEM (ປ.ຕີ ຫື ສງກວ່າ) ຈາກບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລໃຫ້ບັນລຸ 20,000ຄົນ
ພາຍໃນປີ 2025;
2) ດັດສະນີຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍສໍາລັບຈໍານວນນັກຮຽນທີື່ຮຽນຈົບ (ລະດັບປ.ຕີ ຫືສງກວ່າ) ຈາກບັນດາ
ມະຫາວິທະຍາໄລເພືື່ອບັນລຸໄດ້ຢູ່າງໜ້ອຍ 0.90 ໃນປີ 2025;
3) ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສ້າງຕັັ້ງສະຖາບັນເທັກໂນໂລຢີ;
4) ນັກຮຽນທີື່ລົງທະບຽນເຂົັ້າໃນໂຄງການ STEM ໄດ້ເພີື່ມຂືັ້ນ 50% ເມືື່ອທຽບໃສ່ການສອນ ແລະ ຄຸນະພາບການຮຽນ
ໃນຂະແໜງນີັ້ພາຍຫງັ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ;
5) 4 ສນດີເລີດໄດ້ຮັບການຕີລາຄາ;
6) ທີມງານຕິດຕາມການຈ້າງງານໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ັງຂືັ້ນໃນແຕ່ລະຄະນະວິຊາ;
7) ການປະເມີນຄຸນະພາບພາຍໃນໄດ້ດໍາເນີນປີລະໜຶື່ງຄັັ້ງ ລວມໄປເຖິງ 5 ປີ ສາລັບມະຫາວິທະຍາໄລທັງ 4 ແຫ່ງ;
8) ການທົດລອງຄວາມເປັນເອກະລາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລໃນການຄຸ້ມຄອງການເງິນແມ່ນໄດ້ ດໍາເນີນການຢູ່ ມ.ຊ;
9) ຫົວຂໍໍ້ວິຊາການຂອງຄສອນໃນສະຖາບັນການສຶກສາຊັັ້ນສງແມ່ນໄດ້ຖືກມອບໂດຍອີງໃສ່ຄຸນນະພາບ
ຖານທີື່ລະບຸໄວ້ໃນດໍາລັດວ່າດ້ວຍຕໍາແໜ່ງວິຊາການຂອງຄ ເລກທີ 03.
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ແລະ

ມາດຕະ

ເພືື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍດັັ່ງກ່າວ, ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025 ຈະພັດທະນາຕາມແຜນ ຍຸດທະສາດດັັ່ງລຸ່ມ
ນີັ້ (ສສກ, 2020):
Consortium
•

ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ແມ່ນຈະໄດ້ຖືກຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເພືື່ອສ້າງຕັັ້ງສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຢີໃໝ່, ລວມໄປເຖິງສນ
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OPEN is co-financed by the European Commission through the Erasmus+ Programme, under
.
ການປະຕິບັດເພືື່ອຂະຫຍາຍໃນໄລຍະ 5 ປີ ຂອງແຜນການ.
contract number 610146-EPP-1-2019-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP. The contents of this publication reflect

•

only the views of the authors and the European Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein.

ຂໍໍ້ຕົກລົງຈະຖືກບັນລຸໃນ ToRs ເພືື່ອການປະເມີນເອກະລາດຂອງທັງ 4ສນດີເລີດ. ບັນດາ ToRs ເລົາັ່ ນີັ້ແມ່ນຈະເນັັ້ນ
ໃສ່ການກໍານົດຂັັ້ນຕອນຕ່າງໆເພືື່ອສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ 4 ສນດີເລີດ, ໂດຍສະເພາະເພືື່ອປັບປຸງການເຊືື່ອມໂຍງ
ເຂົັ້າກັບບລິມະສິດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ຄັັ້ງທີ 9.

•

ກົມການສຶກສາຊັັ້ນສງ ແລະ ຫ້ອງການການສຶກສາຂອງພະແນກກິດຈະການນັກສຶກສາຈະພັດທະນາບົດສະເໜີໂຄງການ
ເພືື່ອເປັນຕົວຊີັ້ວັດໃນການຈັດສັນທຶນການສຶກສາເພືື່ອເປັນການສະໜັບສະໜນນັກຮຽນທີື່ລົງທະບຽນເຂົັ້າຮຽນໃນໂຄງ
ການບລິມະສິດ ແລະ ນັກຮຽນທີື່ດ້ອຍໂອກາດ. ບົດສະເໜີໂຄງການທີື່ໄດ້ ຮັບການອະນຸມັດຈະຖືກປຶກສາຫາລືທີື່
ESWG

ເພືື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງໂດຍຄ່ຮ່ວມພັດທະນາເພືື່ອຮັບປະກັນການສອດຄ່ອງກັບແຜນງານການສຶກສາ

ຂອງພວກເຂົາ ເພືື່ອໃຫ້ບຸລິມະສິດຂອງ ລັດຖະບານ.
•

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຈະນໍາພາການພັດທະນາ ແລະ ການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊການສຶກສາຊັັ້ນສງສົັ່ງເສີມການຄົັ້ນຄວ້າ
ວິທະຍາສາດໂດຍອາຈານສອນໃນມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ນັກສຶກສາທີື່ຈົບປະລິນຍາຕີ.

•

ຄໍາແນະນໍາຂອງລັດຖະມົນຕີໃຫ້ບລິມະສິດພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ແລະ ສືກ
ື່ ານສອນທີື່ຕອບສະໜອງ
ິ ະສິດໄດ້ຖືກອະນຸມັດ ແລະ
ບົດບາດຍິງ - ຊາຍ ຢູ່ວິທະຍາໄລຄ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລສໍາລັບການນໍາໃຊ້ງົບປະມານບຸລມ
ເຜີຍແຜ່.

•

ຂໍໍ້ຕົກລົງກັບຜ້ໃຫ້ທຶນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການປັບປຸງຄະນະວິສະວະກໍາສາດ..

ໃຫ້ບລິມະສິດແກ່ນັກຮຽນທີື່ເຂົັ້າມາ

ແລະ

ສືບຕໍໍ່ຮຽນໃນໂຄງການວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ.. ຄໍາແນະນໍາຂອງລັດຖະມົນຕີຈະກໍານົດບລິມະສິດນີັ້.
•

ນະໂຍບາຍສໍາລັບທຶນການສຶກສາຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງເພືື່ອໃຫ້ບຸລິມະສິດແກ່ນັກສຶກສາວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ..

•

ທີມງານວິຊາການຮ່ວມ (ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ,, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ກະຊວງ
ກະສິກໍາ ແລະ ປູ່າໄມ້, ພາກສ່ວນເອກະຊົນ ແລະ ຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ) ພາຍໃຕ້ກຸ່ມປະສານງານຫັງຈົບມັດທະຍົມຈະອອກ
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ສະຖາບັນ TVET ກ່ຽວກັບວິທີ ແລະ ເວລາທີື່ຈະດໍາເນີນການສຶກສາການມີ

Consortium
•

ວຽກເຮັດງານທໍາຂອງອະດີດນັກສຶກສາທີື່ມີປະສິດຕິພາບ ແລະ ນໍາໃຊ້ຜົນໄດ້ຮັບທີື່ເປັນພືັ້ນຖານສໍາລັບການຕັດສິນໃຈໃນ

ອະນາຄົດກ່ຽວກັບການປັບປຸງຫັກສດ. ທີມງານຂະແໜງການສຶກສາຈະຮັບຮອງຄໍາແນະນໍານີັ້.
ການຮັບປະກັນຄຸນະພາບຂອງ ມຊ ມີໜ້າທີື່ສະໜັບສະໜນມະຫາວິທະຍາໄລອືື່ນໆໃນການພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິ
University of
Ministry of Education
University
ບັດທີື່ເປັນແບບຢູ່
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is co-financed by the European Commission through the Erasmus+ Programme, under
ຄໍາແນະນໍາ ຂອງ ລັດຖະມົນຕີຈະຊີັ້ນໍາທຸກມະຫາວິທOPEN
ະຍາໄລເພື
ື່ອດໍາເນີນການປະເມີນຜົນເຫົັ່ານີັ້ ດ້ວຍບົດລາຍງານທີື່ສົັ່ງ
contract number 610146-EPP-1-2019-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP. The contents of this publication reflect
only the views of the authors and the European Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein.

ໃຫ້ລັດຖະມົນຕີ ແລະ ກອງປະຊຼຸມຜ້ບໍລິຫານການສຶກສາປະຈໍາປີ.
•

ກອບການປະເມີນການສິດສອນ ສໍາລັບອາຈານສອນການສຶກສາຊັັ້ນສງໃນລະດັບທີື່ແຕກຕ່າງກັນຂອງຄຸນວຸດທິ ແລະ
ປະສົບການແມ່ນໄດ້ຖືກພັດທະນາ ແລະ ຮັບຮອງ..

•

ຄໍາແນະນໍາຂອງລັດຖະມົນຕີແມ່ນຈະຊີັ້ນໍາທຸກສະຖາບັນການສຶກສາຊັັ້ນສງເພືື່ອດໍາເນີນການປະເມີນຜົນການສິດສອນ
ດັັ່ງກ່າວເປັນປະຈໍາ.

•

ບັນດາຄໍາຊີັ້ນໍາ ແລະ ລະບຽບການແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການເຜີຍແຜ່ເພືື່ອຄຸ້ມຄອງຫົວບົດວິຊາການໃນສະຖາບັນ ການສຶກສາ
ຊັັ້ນສງ..

•

ການອະນຸມັດຂອງລັດຖະມົນຕີຈະໄດ້ນໍາໄປ ພັດທະນາບົດສະເໜີໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ການສ້າງແບບຈໍາລອງຂອງ
ສດການສະໜັບສະໜນການປະຕິບັດສໍາລັບມະຫາວິທະຍາໄລຂັັ້ນ ແຂວງ (ອັດຕາຕໍາ, ຕໍໍ່ນັກຮຽນ,, ຕໍໍ່ວິທະຍາສາດທໍາມະ
ຊາດ,, ອີງໃສ່ຄວາມແຕກໂຕນ). ບົດສະເໜີໂຄງການ ດັັ່ງກ່າວຈະລະບຸບົດແນະນໍາ ແລະ ຄໍາເຫັນເພືື່ອການພິຈາລະນາ
ຂອງລັດຖະມົນຕີ.

ເພືື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບໂຄງສ້າງຂອງແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປີ 2021 – 2025 ແລະ ພາຍໃຕ້ “ສະຖານະພາບ
ຂອງຄວາມສະຖຽນລະພາບ”, ແຜນຍຸດທະສາດແນໃສ່ເພືື່ອບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບໃນລະດັບທີື່ໜ້າເພິື່ງພໍໃຈ (ສສກ, 2020):
•

ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການສອນ ແລະ ການຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາໄລໃນຂົງເຂດບລິມະສິດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ
ແຫ່ງຊາດ ຄັັ້ງທີ 9, ລວມທັງວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ,, ວິສະວະກໍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ.

•

ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ໜ່ວຍງານຮັບປະກັນຄຸນນະພາບດໍາເນີນການປະເມີນຕົນເອງປະຈໍາປີ, ໂດຍມີການນໍາໃຊ້ການ
ປະເມີນຜົນຈາກພາຍນອກທຸກໆ 5 ປີ.
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•

Consortium

ເຜີຍແຜ່ນິຕິກໍາສໍາຫັບການສະໜັບສະໜນທຶນທີື່ອີງໃສ່ການປະຕິບັດງານສໍາລັບມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງແຂວງຕ່າງໆ (ອີງ
ຕາມຄວາມແຕກໂຕນຕາມອັດຕາຕົັ້ນທຶນ, ຕໍໍ່ນັກຮຽນ, ຕໍໍ່ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ).

ຖ້າສາມາດບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນໄລຍະກາງເຫົັ່ານີັ້ ແລະ ພາຍໃນຮບແບບ “ສະຖານະການເສີມຂະຫຍາຍຄຸນນະພາບ”, ຜົນໄດ້ຮັບ
ລະດັບສງຕໍໍ່ໄປນີັ້ຈະໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດ (ສສກ, 2020):

University of Alicante
Project Coordinator

University of
Bologna

Ministry of Education
and Sports

National University
of Laos

Souphanouvong
University

Champasack
University

Savannakhet
University

University of Health
Science

1) ຄຸນນະພາບ ແລະ ຈໍານວນຂອງນັກສຶກສາທີື່ຮຽນຈົ
ຈາກມະຫາວິ
ທະຍາໄລ
ື່ເຂົັ້າສthe່ລErasmus+
ະບົບການເຮັ
ດວຽກ,
ທັງໃນ
OPEN isບ
co-financed
by the European
Commissionທີ
through
Programme,
under
contract number 610146-EPP-1-2019-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP. The contents of this publication reflect
only the views of the authors and the European Commission cannot be held responsible for any use

made of the information
contained
therein.
ລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບພາກພືັ້ນ ແມ່ນສອດຄ່which
ອງກັmayບbeຄວາມຮຽກຮ້
ອງຕ້
ອງການຂອງ
ຜພສສ ຄັັ້ງທີ 9, ທີຊ
ື່ ່ວຍໃຫ້

ປະເທດສາມາດຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ.
ລະບົບການສຶກສາຊັັ້ນສງຂອງ ສປປ ລາວ ປະເຊີນໜ້າກັບສິື່ງທ້າທາຍທີໜ
ື່ ັກໜ່ວງໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດສາກົນທີື່
ຈະມາພ້ອມກັບແຜນການດັັ່ງກ່າວນີັ້. ກຊ ສສກ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆຂອງລັດ ຕ້ອງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຢູ່າງຮີບດ່ວນ
ເພືື່ອສ້າງແຜນງານລະອຽດ ເພືື່ອຕິດຕາມກິດຈະກໍາທີື່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີັ້. ແຜນງານດັັ່ງກ່າວ ຄວນຕ້ອງກໍານົດທິດຊີັ້ນໍາທີື່ຈະແຈ້ງ
ແລະ ບ່ອນອ້າງອີງ ໃຫ້ແກ່ບັນດາກົມທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ (ກົມພົວພັນ, ກົມກິດຈະການນັກສຶກສາ ແລະ ກົມແຜນການ ແລະ ການ
ລົງທຶນ). ບໍໍ່ຄວນປະປູ່ອຍໃຫ້ບັນດາກົມກ່ຽວຂ້ອງດັັ່ງກ່າວເຫາົັ່ ນີັ້ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍລໍາພັງ ກິດຈະ
ກໍາການຮ່ວມມືກັບສາກົນເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ໂຄງການແລກປູ່ຽນນັກສຶກສາ, ການຮ່ວມມືດ້ານການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ການສ້າງເຄືອຂ່າຍ
ທາງດ້ານວິຊາການ ທີື່ສອດຄ່ອງກັບຍຸດທະສາດທີື່ລະບຸໄວ້ໃນ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025.
ເຖິງຢູ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ຍ້ອນການຂາດແຄນແຫ່ງທຶນພາຍໃນສໍາລັບຂະແໜງການສຶກສາ, ສປປ ລາວ ໄດ້ອາໄສການຊ່ວຍເຫືອຈາກ
ຕ່າງປະເທດເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ມັນກໍໍ່ເປັນສິື່ງທ້າທາຍອັນໃຫຍ່ຫວງໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາແບບ
ຍືນຍົງໃຫ້ຖືກກັບເປົ້າໝາຍທີື່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ.
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3. ສະຖານະປະຈບ
ຸ ນ
ັ ຂອງຫອ
້ ງການພວ
ົ ພັນຕາ່ ງປະເທດ ໃນ ສປປ ລາວ
Consortium
ໃນຫົວຂໍ້ນີ້ໄດ້ເນັີ້ນໃສ່ສະຖານະປັດຈຸບັນຂອງຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ຂອງບັນດາສະຖາບັນການສຶກສາຊັີ້ນສູງໃນ ສປປ
ລາວ, ສະພາບລວມລາຍລະອຽດຂອງສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງປະເທດເຫົຼົ່ານັີ້ນ, ຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົີ້າ, ການການົດຍຸດ

University of Alicante
Project Coordinator

University of

Ministry of Education

OPE

National University

Souphanouvong

Champasack

Savannakhet

University of Health

Bologna
and Sports
University
ທະສາດ, ຊັບພະຍາກອນທ
ີ່ມຢູູ່ ແລະ ບັນດາຈຸ
ດສຸມການປະຕິofບLaos
ັດ ເຊິີ່ງມັນຊ່ວUniversity
ຍການົດຈຸດແຂງ
ແລະ ຈຸດອ່ອUniversity
ນຂອງໜ້າວຽກທScience
ີ່
OPEN is co-financed by the European Commission through the Erasmus+ Programme, under

number
610146-EPP-1-2019-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP.
ປະຕິບັດໂດຍ ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ຢູູ່ພາຍໃນລະບົບcontract
ການສຶ
ກສາຊັ
ີ້ນສູງຂອງ ສປປ ລາວ.The contents of this publication reflect
only the views of the authors and the European Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein.

3.1. ມະຫາວທ
ິ ະຍາໄລແຫງ່ ຊາດລາວ (ມຊ)

ສະພາບການຈດ
ັ ຕງັີ້ ຂອງ ຫອ
້ ງການພວ
ົ ພນ
ັ ຕາ່ ງປະເທດ (NUOL, 2020)

ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ຖືກສ້າງຕັີ້ງຂຶີ້ນໃນວັນທ 5 ພະຈິກ 1996 ພາຍໃຕ້ດາລັດ
ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕ ສະບັບເລກທ 50/ນຍ ລົງວັນທ 9 ພະຈິກ 1995 ວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັີ້ງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ລາວ ໂດຍປະກອບມ 3 ພະແນກຄື: 1) ພະແນກບລິການ ແລະ ພິທການ; 2) ພະແນກການຮ່ວມມືສາກົນ; 3) ພະແນກລະດົມ
ທຶນສາກົນ.
ໜາ້ ທຮ
ີ່ ບ
ັ ຜດ
ິ ຊອບ
ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບສະເພາະຂອງຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ລວມມ:
•

ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນປ້ອມດ້ານໜ້າຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ເພືີ່ອຕິດຕໍ່ພົວພັນ
ກັບພາກພືີ້ນ ແລະ ສາກົນ ແລະ ເພືີ່ອສົຼົ່ງເສມການພັດທະນາພາຍໃນປະເທດ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ໂດຍການເຂົີ້າ
ຮ່ວມເຄືີ່ອນໄຫວພົວພັນກັບຊຸມຊົນມະຫາວິທະຍາໄລ ໃນທຸກລະດັບ

•

ພາລະບົດບາດ ແລະ ບັນດາໜ້າທີ່ຫັກ ແມ່ນການພົວພັນຮ່ວມມືທັງລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນ. ຫ້ອງການພົວພັນ
ຕ່າງປະເທດ ຮັບປະກັນການປະສານງານ ແລະ ການຮ່ວມມືທີ່ມຄຸນນະພາບກັບ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືພາຍນອກ ແລະ ບັນດາ
ເຄືີ່ອຄ່າຍໃນລະດັບຕ່າງໆ. ພ້ອມທັງ ສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ດ້ານພາລະບົດບາດການ
ພົວພັນສາກົນ ແລະ ໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບ ການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ທີ່ອງໃສ່
ຫັກການຕ່າງຝູ່າຍຕ່າງມຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ບໍ່ແຊກແຊງເຂົີ້າກິດຈະການພາຍໃນເຊິີ່ງກັນ ແລະ ກັນ.
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ດາ້ ນພະນກ
ັ ງາ ນ
ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ຂອງ ມຊ ປະກອບດ້ວຍ ພະນັກງານ 12 ທ່ານ ເຊິີ່ງໄດ້ມອບໝາຍດັຼົ່ງລຸ່ມນີ້:
Consortium
•

ຫວ
ົ ໜາ້ ຫອ
້ ງການ 1 ທາ່ ນ: ມໜ້າທີ່ປະສານງານທຸກໜ້າວຽກຂອງຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ,, ມການລາຍງານຕໍ່
ປະທານຄະນະບລິຫານ, ແລະ ເຂົີ້າຮ່ວມບັນດາກອງປະຊຸມກັບຄະນະນາ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ.

University of Alicante
Project Coordinator

•

University of
Bologna

Ministry of Education
and Sports

Souphanouvong
University

Champasack
University

Savannakhet
University

University of Health
Science

ຮອງຫວ
ົ ໜາ້ ຫອ
້ ງການ 2 ທາ່ ນ: ມໜ້າທີ່ຊ່ວຍຫົ
ວໜ້າຫ້ອງການໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ແລະ ຊີ້ນາການປະຕິບັດງານ
OPEN is co-financed by the European Commission through the Erasmus+ Programme, under
ປະຈາວັນຂອງແຕ່ລະຫ້ອງການ.

•

National University
of Laos

contract number 610146-EPP-1-2019-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP. The contents of this publication reflect
only the views of the authors and the European Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein.

ຫວ
ົ ໜາ້ ພະແນກບລຫ
ິ ານ ແລະ ພທ
ິ ການ 1 ທາ່ ນ ແລະ ພະນກ
ັ ງານ 1 ທາ່ ນ: ມໜ້າທີ່ໃນການບລິຫານຈັດການບັນດາ
ເອກະສານຂາເຂົີ້າ ແລະ ການດາເນນການເອກະສານພາຍໃນຕ່າງໆ, ບັດປະຈາຕົວ ແລະ ວຊາ, ການຂຶີ້ນແຜນອຸປະກອນ/
ງົບປະມານທີ່ຈາເປັນ, ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມ/ພົບປະ ແລະ ວຽກພິທການຕ່າງໆ.

•

ຫວ
ົ ໜາ້ ພະແນກການຮວ
່ ມມສ
ື າກນ
ົ 1 ທາ່ ນ ແລະ ພະນກ
ັ ງານ 1 ທາ່ ນ : ມໜ້າທີ່ໃນການປະສານງານ ກັບບັນດາຄູ່ຮວ
່ ມ
ມື, ຮ່າງຈົດໝາຍເຊນ ແລະ ວາງແຜນການຢ້ຽມຢາມຂອງແຂກ, ຮ່າງ ແລະ ພິຈາລະນາ ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈາ ແລະ ບົດ
ບັນທຶກຂໍ້ຕົກລົງ ເພືີ່ອກ້າວໄປສູ່ການລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງ, ການບລິຫານໂຄງການສາກົນ.

•

ຫວ
ົ ໜາ້ ພະແນກລະດມ
ົ ທນ
ຶ ສາກນ
ົ 1 ທາ່ ນ ແລະ ພະນກ
ັ ງານ 1 ທາ່ ນ : ມໜ້າທໃີ່ ນການປະກາດ/ຈັດສົຼົ່ງບັນດາຂໍ້ມູນ
ແຜນການ ໃຫ້ ພະນັກງານ/ນັກສຶກສາຂອງ ມຊ, ດາເນນການຄັດເລືອກຜູ້ເຂົີ້າຮ່ວມ ເພືອ
ີ່ ສະໝັກ/ເຂົີ້າຮ່ວມບັນດາ
ໂຄງການ, ປະສານງານໂຄງການແລກປູ່ຽນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ອານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ນັກສຶກ
ສາຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຈັດການ.

ບດ
ົ ບາດ ແລະ ກດ
ິ ຈະກາຕາ່ ງໆ
ບົ ດ ບາດ ແລະ ບັ ນ ດາກິ ດ ຈະກ າຂອງຫ້ ອ ງການພົ ວ ພັ ນ ຕ່ າ ງປະເທດ-- ມຊ ແມ່ ນ ຖື ກ ກ ານົ ດ ໃນແຜນຍຸ ດ ທະສາດຂອງ
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເພືີ່ອການົດແຜນປະຕິບັດງານສະເພາະໃນການສົຼົ່ງເສມການເຂົີ້າຮ່ວມຂໍ້ລິເລມລະດັບພາກພືີ້ນ ແລະ
ສາກົນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ຕາມລາຍລະອຽດຂ້າງລຸ່ມນີ້:
ໂດຍອ ງຕາມດ າລັດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດລາວ, ມຊ ຖືກກ ານົດໃຫ້ເປັນສະຖາບັນການສຶກສາຊັີ້ນສູງຂອງຊາດ ທ ີ່ມ ຂ ດຄວາມ
ສາມາດສູງໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເພືີ່ອກ ານົດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ -ສັງຄົມ ແລະ ບັນລຸມາດຕະຖານ
ຕ່າງໆຂອງພາກພືີ້ນ ແລະ ສາກົນ. ຍ້ອນແນວນັີ້ນ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ຈຶີ່ງໄດ້ການົດໂຄງຮ່າງ, ວິໄສທັດ ແລະ ແຜນ
ຍຸດທະສາດຂອງຕົນດັຼົ່ງນີ້:
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ໃນແຜນການທ VII ຂອງແຜນພັດທະນາຍດ
ຸ ທະສາດຂອງ ມຊ ໄດ້ການົດທິດຊີ້ນາສະເພາະ ເພືີ່ອພັດທະນາ ການຮວ
່ ມມລ
ື ະດບ
ັ
ຊາດ ແລະ ສາກນ
ົ ດງັຼົ່ ລມ
ຸ່ ນ:ີ້

Consortium

ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນປະເທດ, ບັນດາສະຖາບັນ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນຕ່າງໆ ແມ່ນບູລິມະ
ສິດ ໃນການສ້າງເຄືີ່ອຄ່University
າຍການປະສານງານ
ແລະ ຈັດຫາສິ
ີ່ງອານວຍຄວາມສະດວກຕ່
າງໆ,Champasack
ຄວາມຮູ້, ການປະສານງານ
ແລະ
of
Ministry of Education
National University
Souphanouvong
Savannakhet
University of Health

University of Alicante
Project Coordinator

Bologna

and Sports

of Laos

University

University

University

Science

ຜົນປະໂຫຍດ. ຍ້ອນແນວນັີ້ນ, ມຊ ຈຶີ່ງສາມາດສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງຄວາມສາມາດຂອງຕົນ ໃນການປະສານງານກັບພາກສ່ວນ
OPEN is co-financed by the European Commission through the Erasmus+ Programme, under

number 610146-EPP-1-2019-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP. The contents of this publication reflect
ຕ່າງໆຂອງພາກພືີ້ນ ແລະ ສາກົນ, ຕາມນະໂຍບາຍຕ່າງຝູ່າຍຕ່contract
າງມ
ຜົ
ນofປະໂຫຍດ
ກິuse
ດຈະການ
only
the views
the authors and ໂດຍປາສະຈາກການແຊກແຊງເຂົ
the European Commission cannot be held responsible forີ້າany
which may be made of the information contained therein.

ພາຍໃນເຊິີ່ງກັນແລະກັນ. ສະນັີ້ນ, ມຊ ຈຶີ່ງຍຶດໝັີ້ນ ຈະສຸ ມຄວາມພະຍາຍາມສຸດຂດ ໃນການນາພາການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນ
ປະຕິ ບ ັ ດ ງານຕ່ າ ງໆເຫ ົ ຼົ່ າ ນ ີ້ ໂດຍມ ການເຮັ ດ ວຽກກັ ບ ອົ ງ ການຈັ ດ ຕັ ີ້ ງ ສາກົ ນ ທົ ຼົ່ ວ ໂລກ. ຍ້ ອ ນແນວນັ ີ້ ນ , ຫ້ ອ ງການພົ ວ ພັນ
ຕ່າງປະເທດ ຈຶີ່ງມຄວາມຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບຍຸດທະສາດຂອງ ມຊ ດັຼົ່ງນີ້:
•

ປະເມນຜົນບັນດານິຕິກາຕ່າງໆທີ່ມຢູູ່ ຕໍ່ກັບການເຮັດໜ້າທີ່ພາຍໃນ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບການຮ່ວມມືຂອງ ມຊ ກັບອົງ
ການຈັດຕັີ້ງລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບສາກົນ;

•

ປັບປຸງ ແລະ ປະຕິຮູບ ລະບົບ ແລະ ລະບຽບຫັກການ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງ ມຊ;

•

ປະເມນຜົນບັນດານິຕິກາທີ່ມຢຸູ່ໃນປະຈຸບັນ ກ່ຽວກັບ ການຮ່ວມມືກັບສາກົນ ແລະ ສ້າງບັນດານິຕິກາໃໝ່ ເພືີ່ອໃຫ້
ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ໃນການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງ ມຊ;

•

ປັບປຸງລະບົບເກັບກາຂໍ້ມູນ, ສັງລວມຂໍ້ມູນທີ່ມຄວາມຈາເປັນ ແລະ ການພັດທະນາ ການຊ່ວຍເຫືອຂອງສາກົນ;

•

ຕິດຕາມຢູ່າງໃກ້ຊິດ ທຸກຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ບັນດາບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈາ ເພືີ່ອການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ມປະສິດທິຜົນ ແລະ

•

ປະເມນຜົນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ແຕ່ລະໄລຍະ ໃຫ້ມຄວາມຄືບໜ້າດຂຶີ້ນກວ່າເກົຼົ່າ.

ແຜນຍດ
ຸ ທະສາດຂອງຫອ
້ ງການພວ
ົ ພນ
ັ ຕາ່ ງປະເທດ-ມຊ ແມນ
່ ການພັດທະນາບນ
ັ ດາກດ
ິ ຈະກາໃຫເ້ ປນ
ັ ລະດບ
ັ ສາກນ
ົ ເພືີ່ອອານາ
ຄດ
ົ ດງັຼົ່ ນ:ີ້
•

ມຊ ຈະຈັດຫາ ແລະ ສະໜອງບັນດາໂຄງການສາກົນ, ຫັກສູດທີ່ສິດສອນເປັນພາສາອັງກິດ. ປັດຈຸບັນ ມຊ ໄດ້ເປີດ
ຫັກສູດສາກົນພຽງ 1 ຫັກສູດ ວິຊາ ເສດຖະສາດ ແລະ ການບລິຫານເສດຖະກິດ;

•

ມຊ ໄດ້ຂຶີ້ນແຜນເພືີ່ອສ້າງໂຄງການສຶກສາ ກ່ຽວກັບ ອາຊຽນ ພາຍໃຕ້ຫັກສູດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທີ່ໄດ້ຮັບການ
ແບ່ງປັນ ໃນເຄືີ່ອງຄ່າຍມະຫາວິທະຍາໄລອາຊຽນ ແລະ ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລອືີ່ນໆ ຂອງປະເທດອາຊຽນ ເປັນຕົີ້ນ
ແມ່ນ ປະເທດໄທ;

•

ມຊ ຈະສົຼົ່ງເສມ ແລະ ເພີ່ມໂຄງການແລກປູ່ຽນກັບຕ່າງປະເທດ ເພືີ່ອໃຫ້ນັກສຶກສາ ແລະ ພະນັກງານໃນພາກວິຊາ ແລະ
ບັນດານັກຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ວິໄຈ ພາຍໃນອາຊຽນກ່ອນ ແລະ ຫັງຈາກນັີ້ນຈຶີ່ງເປີດກັບປະເທດຕ່າງໆທົຼົ່ວໂລກ.
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ເປາົ້ ໝາຍຫກ
ັ ຂອງຫອ
້ ງການພວ
ົ ພນ
ັ ຕາ່ ງປະເທດ-ມ
ມຊ, ແຜນປະຕບ
ິ ດ
ັ ງານ ແລະ ຍດ
ຸ ທະສາດ ເພອ
ືີ່ ສາ້ ງໃຫເ້ ປນ
ັ ສາກນ
ົ ມ:

Consortium

•

ການພັດທະນາບັນດາໂຄງການຕ່າງໆ ເພືີ່ອສ້າງໃຫ້ເປັນລະດັບສາກົນ;

•

ແຜນການປຸກລະດົມພະນັກງານ ແລະ ສຶກສາ;

•

ບັນດາໂຄງການ
ການພັດທະນາ-ຮ່
ວມກັນ ກັNational
ບຄູ່ຮ່ວUniversity
ມມືພາຍໃນSouphanouvong
ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
University of
Ministry of Education
Champasack

University of Alicante
Project Coordinator

Bologna

and Sports

•

ແຜນການແລກປູ່ຽນດ້ານວິຊາການ;

•

ໂຄງການຮ່ວມງານດ້ານການສຶກສາຄົີ້ນຄວ້າ;

•

ໂຄງການຢ້ຽມຢາມສຶກສາ; ແລະ

•

ການແລກປູ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

of Laos

University

University

Savannakhet
University

University of Health
Science

OPEN is co-financed by the European Commission through the Erasmus+ Programme, under
contract number 610146-EPP-1-2019-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP. The contents of this publication reflect
only the views of the authors and the European Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein.

ໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ມສ່ວນຮ່ວມກັບບັນດາ
ໂຄງການຕ່າງໆລະດັບສາກົນດັຼົ່ງລຸ່ມນີ້:
ປະເພດກອງທຶນ: ການສຶກສາຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ວິໄຈ
ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ໂຄງການ Erasmus+
ໄລຍະເວລາ: 2019-2022
ງົບປະມານ:
ຊືີ່ໂຄງການ: ໂຄງການ TOOLKIT
ຫົວຂໍ້ເນືີ້ອໃນ: ຮູບແບບ ແລະ ການບລິຫານ ສາຍພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ໂຄງການສຶກສາ ແລະ ແຜນການເຄືີ່ອນ
ຍ້າຍ ໃນມະຫາວິທະຍາໄລອາຊ.
ເວັບໄຊໂຄງການ: https://site.unibo.it/toolkit/en
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3.2. ມະຫາວທ
ິ ະຍາໄລ ສພ
ຸ ານວ
ຸ ງົ (ມສ) (SU 2020)

Consortium

ສະພາບການຈດ
ັ ຕງັີ້ ຂອງ ຫອ
້ ງການພວ
ົ ພນ
ັ ຕາ່ ງປະເທດ
ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັີ້ງຂຶີ້ນພາຍໃຕ້ດາລັດຂອງລັດຖະມົນຕກະຊວງ

University of Alicante
Project Coordinator

University of

Ministry of Education

National University

Souphanouvong

Champasack

Savannakhet

University of Health

and Sports
of Laos
University
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາBologna
ສະບັບເລກທ 4251/ກຊສກ.ກຜ,
ລົງວັນທ 7 ພະຈິ
ກ 2011. University
ຫ້ອງການພົວພັUniversity
ນຕ່າງປະເທດ-ມສScience

ປະກອບດ້ວຍ 3 ພະແນກຄື: 1) ພະແນກພິທການ ແລະ ບລິcontract
ຫານ;number
2) 610146-EPP-1-2019-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP.
ພະແນກຮ່ວມມືສາກົນ ແລະ
ຄຸ້ມofຄອງໂຄງການ;
The contents
this publication reflect 3) ພະ
OPEN is co-financed by the European Commission through the Erasmus+ Programme, under
only the views of the authors and the European Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein.

ແນກຄຸ້ມຄອງຊຽວຊານຕ່າງປະເທດ, ອາສາສະໝັກ ແລະ ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ.
ໜາ້ ທຮ
ີ່ ບ
ັ ຜດ
ິ ຊອບ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບສະເພາະຂອງຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວງົ ມຄື:
•

ຮ່ວມມືກັບສະຖາບັນພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ (ການເຊືີ່ອມຕໍ່ ມສ ກັບ ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງ
ສາກົນຕ່າງໆ);

•

ພິຈາລະນາ ການລົງນາມຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມື ສອງຝູ່າຍ ແລະ ຫາຍຝູ່າຍ (M
MOUs, MODs, and MOAs);

•

ຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນພາຍໃນ, ພາຍນອກ ແລະ ຄະນະນາ ຂອງ ມສ;

•

ຕິດຕາມຄະນະນາ ຂອງ ມສ ໃນການເດນທາງຢ້ຽມຢາມມະຫາວິທະຍາກໄລ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນຕ່າງໆ;

•

ຄົີ້ນຄວ້າຊອກຫາ ແຫ່ງທຶນ ໃຫ້ແກ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຕ່າງໆ;

•

ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດບັນດາໜ້າວຽກອືີ່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະນາ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລດຼົ່ັງກ່າວ.

ດາ້ ນພະນກ
ັ ງາ ນ
ມພະນັກງານທັງໝົດ 10 ທ່ານ ທີ່ເຮັດວຽກຢູູ່ແຕ່ລະພະແນກ ຄື:
•

ຫວ
ົ ໜາ້ ຫອ
້ ງການ 1 ທາ່ ນ: ມໜ້າທີ່ຊີ້ນາລວມບັນດາໜ້າວຽກຂອງຫ້ອງການ, ມການລາຍງານຕໍ່ຄະນະອະທິການບດ,
ແລະ ເຂົີ້າຮ່ວມບັນດາກອງປະຊຸມກັບຄະນະນາມະຫາວິທະຍາໄລ.

•

ຮອງຫວ
ົ ໜາ້ ຫອ
້ ງການ 1 ທາ່ ນ ຮບ
ັ ຜິດຊອບວຽກພທ
ິ ການ ແລະ ບລຫ
ິ ານ: ມໜ້າທີ່ຊວ
່ ຍຫົວໜ້າ ໃນການຊີ້ນາວຽກ
ງານຕ່າງໆ ຂອງ ພະແນກພິທການ ແລະ ບລິຫານ ຂອງຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ.
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•

ຮອງຫວ
ົ ໜາ້ ຫອ
້ ງການ 1 ທາ່ ນ ຮບ
ັ ຜດ
ິ ຊອບວຽກຊຽ່ ວຊານຕາ່ ງປະເທດ, ອາສາສະໝກ
ັ ແລະ ບລຫ
ິ ານນກ
ັ ສກ
ຶ ສາ
(ຮບ
ັ ຜິດຊອບ 2 ພະແນກ) ແລະ ພະແນກພວ
ົ ພນ
ັ ຕາ່ ງປະເທດ ແລະ ການບລຫ
ິ ານໂຄງການ: ມໜ້າທີ່ຊ່ວຍຫົວໜ້າ ໃນ

Consortium

ການບລິຫານໜ້າວຽກທຸກຢູ່າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພົວພັນພາຍນອກ, ບັນດາຂໍ້ຕົກລົງ ສອງຝູ່າຍ ແລະ ຫາຍຝູ່າຍ, ເກັບ
ກາໂຄງການສາກົນ, ຊຽວຊານຕ່າງປະເທດ, ອາສາສະໝັກ, ວຊ່ານັກສຶກສາ, ບັດປະຈາຕົວ, ຈັດງານລ້ຽງສົຼົ່ງ ແລະ ຮ່າງ
University of
of າ
Education
University
Souphanouvong
Savannakhet
ຈົດໝາຍຂອບໃຈ
ໃຫ້ຊ່ຽMinistry
ວຊານຕ່
ງປະເທດ National
ແລະ ອາສາສະໝັ
ກ
ພາຍຫັງສາເລັດChampasack
ການປະຕິບັດໜ້
າທີ່ຢູູ່ ມສ.

University of Alicante
Project Coordinator

•

Bologna

and Sports

of Laos

University

University

University

University of Health
Science

ຫວ
ົ ໜາ້ ພະແນກພທ
ິ ການ ແລະ ບລຫ
ິ ານ: ເຮັດວຽກຮ່
ວມກັບ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການຜູ້ຊີ້ນາ ແລະ ພະນັກງານ ກ່ຽວກັບ
OPEN is co-financed by the European Commission through the Erasmus+ Programme, under
contract number 610146-EPP-1-2019-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP. The contents of this publication reflect
only the views of the authors and the European Commission cannot be held responsible for any use

ວຽກທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ ເປັນຕົີ້ນແມ່ນ ຮ່າງເອກະສານທາງການ
ເປັນcontained
ພາສາລາວ
ແລະ ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບພາກສ່ວນ
which may be made of the information
therein.
ກ່ຽວຂ້ອງໃນພາກພືີ້ນ ແລະ ເຈົີ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິີ່ນຕ່າງໆ, ກະກຽມການຕ້ອນຮັບແຂກ ແລະ ການບລິຫານງົບປະມານ
ຫ້ອງການ.
•

ຫວ
ົ ໜາ້ ພະແນກຮວ
່ ມມສ
ື າກນ
ົ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ 1 ທາ່ ນ: ມໜ້າທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການຜູ້
ຊີ້ນາພະແນກ ແລະ ພະນັກງານ ກ່ຽວກັບ ວຽກທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍ ເປັນຕົີ້ນແມ່ນ ການຮ່າງເອກະສານທາງການ
ເປັນພາສາອັງກິດ, ຕ້ອນຮັບແຂກຕ່າງປະເທດ ຮ່ວມກັບ ຄະນະນາ ມສ, ຕິດຕາມການຢ້ຽມຊົມ ມສ, ຮ່າງເອກະສານ
ວິເຄາະແບບ SWOT ແລະ ສົຼົ່ງ ແລະ ຕິດຕາມເອກະສານ ເພືີ່ອຂອະນຸມັດ ຈາກລັດຖະບານລາວ, ແປເອກະສານພາສາ
ລາວ ເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ ອັງກິດເປັນລາວ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາບັນດາໂຄງການສາກົນ, ຊ່ຽວຊານ, ອາສາສະໝັກ
ແລະ ນັກສຶກສາ.

•

ຫວ
ົ ໜາ້ ພະແນກຄມ
ຸ້ ຄອງຊຽ່ ວຊານ, ອາສາສະໝກ
ັ ແລະ ນັກສກ
ຶ ສາຕາ່ ງປະເທດ 1 ທາ່ ນ: ມໜ້າທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ
ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການຜູ້ຊີ້ນາພະແນກ ແລະ ພະນັກງານຜູ້ອືີ່ນໆ ກ່ຽວກັບ ໜ້າວຽກທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍ ເປັນຕົີ້ນ
ແມ່ນວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຊ່ຽວຊານ, ອາສາສະໝັກ ແລະ ການບລິຫານນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ ເຊັຼົ່ນ ການຊ່ວຍເຫືອ
ຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ ແລະ ອາສາສະໝັກທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ ມສ ໃນການຂວຊາ, ບັດປະຈາຕົວ, ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່
ພວກເຂົາປະເຊນໃນການປະຕິບັດໜ້າວຽກຂອງຕົນ ແລະ ຮັກສາການພົວພັນລະຫວ່າງ ມລສ ແລະ ບັນດາອາສາສະໝັ
ກ, ແລະ ການຈັດງານລ້ຽງ ແລະ ຮ່າງບັນດາຈົດໝາຍຂອບໃຈໃຫ້ແກ່ ຊ່ຽວຊານ ແລະ ອາສາສະໝັກ ພາຍຫັງສາເລັດ
ໜ້າທີ່; ຊ່ວຍນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ ໃນການລົງທະບຽນ ແລະ ຮ່ວມ ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດຈັດບຸນປະເພນປະຈາຊາດ.

•

ພະນກ
ັ ງານ 4 ທາ່ ນ: ມໜ້າທີ່ຊວ
່ ຍເຫືອ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກາຕ່າງໆ ທີ່ກ່າວມານັີ້ນ ຕາມແຜນການຍຸດ
ທະສາດ ແລະ ການມອບໝາຍຈາກຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ແລະ ຫົວໜ້າພະແນກ.

ບດ
ົ ບາດ ແລະ ກດ
ິ ຈະກາຕາ່ ງໆ
ພ າ ລ ະ ບ ົດບ າ ດ ແ ລ ະ ໜ ້າ ທີ່ ຂ ອ ງ ຫ ້ອ ງ ກາ ນພ ົວ ພັນຕ ່າ ງ ປະ ເ ທດ ຂ ອ ງ ມະ ຫ າ ວິທ ະຍ າ ໄ ລສຸພາ ນ ຸວ ົງ ຂ ອ ງ ສ ປ ປ ລ າ ວ ແ ມ່ນ
ການຈັດຕງັີ້ ປະຕິບດ
ັ ຕາມແຜນຍດ
ຸ ທະສາດ ຂອງ ມະຫາວທ
ິ ະຍາໄລ. ເຊິີ່ງ ມະຫາວທ
ິ ະຍາໄລ ໄດ້ການົດແຜນງານຕ່າງໆ ເພືີ່ອສ້າງ
ຄ ວ າ ມເ ຂ ມ
ັີ້ ແຂງ ໃນການມສວ
່ ນຮວ
່ ມ ໃນບັນດາຂລ
ໍ້ ເິ ລີ່ມຂອງພາກພນ
ືີ້ /ສາກນ
ົ ທີ່ກ່ຽວຂອ
້ ງກ ບ
ັ ການສກ
ຶ ສ າ ຄນ
ົີ້ ຄວາ້ ແລະ ການ
ຮ່ວມມື ດັຼົ່ງລຸ່ມນີ້:
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ເພືີ່ອສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມວິໄສທັດ ທ ີ່ວ່າ: ລົງເລ ກວິຊາສະເພາະ, ພັດທະນາທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ກ້າວເຂົີ້າສູ່ ມາດຕະຖານສາກົນ,
ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ ໄດ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ (2020-2025). ແຜນປະຕິບັດງານຍຸດທະສາດ ຂອງ

Consortium

ມະຫາວິທະຍາໄລ ສາລັບໄລຍະ 5 ປີຕໍ່ໜ້າມ:
1. ເສມຂະຫຍາຍ ແລະ ສງົຼົ່ ເສມການຮບ
ັ ເອາົ ນກ
ັ ຮຽນ.

University of Alicante
Project Coordinator

University of
Bologna

Ministry of Education
and Sports

National University
of Laos

Souphanouvong
University

Champasack
University

Savannakhet
University

University of Health
Science

OPEN ບ
is co-financed
the European
Commission
through the
under
ເພື ີ່ ອ ເພ ີ່ ມ ໂອກາດໃຫ້ ນ ັ ກ ຮຽນນັ ກ ສຶ ກ ສາທ ີ່ ຮ ຽນຈົ
ຊັ ີ້ ນ ມັ ດbyທະຍົ
ມ ປາຍ
ໃນການສຶ
ກErasmus+
ສາຕ ໍ່ Programme,
ແລະ ເພື
ີ່ ອ ຜະລິ ດ
contract number 610146-EPP-1-2019-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP. The contents of this publication reflect
only the views of the authors and the European Commission cannot be held responsible for any use

which may be made of the information contained therein.
ຊັ ບ ພະຍາກອນມະນຸ ດ ທ ີ່ ມ ຄຸ ນ ນະພາບສູ ງ ເພື ີ່ ອ ການພັ
ດ ທະນາຊາດ ແລະ ສະໜອງໃຫ້ ແ ກ່ ຕະຫ າດແຮງງານ,

ມະຫາວິ ທ ະຍາໄລ ສຸ ພ ານຸ ວ ົ ງ ຈະກ ານົ ດ ແລະ ປັ ບ ປຸ ງ ມາດຕະຖານການສອບເສັ ງ ຄັ ດ ເລື ອ ກນັ ກ ຮຽນເຂົີ້າ ຮຽນ,
ຂະຫຍາຍໂຄງຮ່າງພືີ້ນຖານ (ອາຄານຫ້ອງຮຽນ), ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍຫັກສູນການຮຽນ.
2. ພດ
ັ ທະນາ ແລະ ປບ
ັ ປງຸ ຄນ
ຸ ນະພາບການສກ
ຶ ສາ
ການພັ ດ ທະນາການຮຽນ ແລະ ການສອນ ເປັ ນ ເປ ົ້ າ ໝາຍຫ ັ ກ ອັ ນ ໜຶ ີ່ ງ ຂອງມະຫາວິ ທ ະຍາໄລສຸ ພ ານຸ ວ ົ ງ .
ມະຫາວິທະຍາໄລ ມເປົ້າໝາຍ ໃນການສ້າງມະຫາວິທະຍາໄລໃຫ້ ກາຍເປັນສູນກາງການສຶກສາຊັີ້ນສູງ ໃນພາກເໜືອ
ຂອງ ສປປ ລາວ, ທີ່ມມາດຕະຖານການຮຽນລະດັບສາກົນ, ມລະບົບການປະເມນຜົນທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ທີ່
ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບທຸກພາກວິຊາ ພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລອືີ່ນໆ ພາຍໃນປະເທດ,
ແລະ ເຊືີ່ອມຕໍ່ກັບສະຖາບັນການສຶກສາ ພາກພືີ້ນ ແລະ ສາກົນ.
3. ສງົຼົ່ ເສມ ການສຶກສາຄນ
ົີ້ ຄວາ້ ດາ້ ນວທ
ິ ະຍາສາດ ແລະ ການບລກ
ິ ານດາ້ ນວຊ
ິ າ ກາ ນ
ເພືີ່ອສືບຕໍ່ພັດທະນາ ແລະ ສ້າງໃຫ້ມະຫາວິທະຍາໄລ ກ່າວໄປສູ່ມາດຕະຖານການສຶກສາຂອງພາກພືີ້ນ ແລະ ສາກົນ,
ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ໄດ້ສົຼົ່ງເສມການສຶກສາຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ການມຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລ.
ໄດ້ວາງແຜນການ ເພືີ່ອພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງນັກຄົີ້ນຄວ້າ, ການຄົີ້ນຄວ້າຮ່ວມກັນ ກັບອົງການຕ່າງໆຂອງສັງຄົມ ແລະ
ເສດຖະກິດ ແລະ ສະຖາບັນ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນ, ແລະ ຈັດພິມຜົນການຄົີ້ນຄວ້າໃນລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນ.
4. ພັດທະນາລະບບ
ົ ການບລຫ
ິ ານ ແລະ ຈັດການ
ໃນໄລຍະ 5 ປີຕ ໍ່ໜ ້າ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວ ົງ ຈະປັບ ປຸງ ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ, ການບ ລິຫ ານ ແລະ
ຈັດການ ເພືີ່ອໃຫ້ມຄວາມແມນຢາ, ໂປູ່ງໃສ, ປະຢັດເວລາ ແລະ ທັນສະໄໝ. ຈະປັບປຸງຄວາມມປະສິດທິພາບ ແລະ
ປະສິດທິຜົນ ລະບົບ ການສຶກສາ, ການຄົີ້ນຄວ້າ, ແລະ ການບ ລິການດ້ານວິຊາການ. ເພືີ່ອຈະສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍ
ຕ່າງໆນັີ້ນ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ຈະປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂນິຕິກາ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ຂອງ
ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ຈັດສັນພະນັກງານເຂົີ້າໃສ່ຕາແໜ່ງທີ່ຍັງຫວ່າງ.
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5. ເສມຂະຫຍາຍ ໂຄງຮາ່ ງພນ
ືີ້ ຖານ ແລະ ສິີ່ງອານວຍຄວາມສະດວກຕາ່ ງໆ

Consortium

ໂຄງຮ່າງພືີ້ນຖານ ແລະ ສິີ່ງອານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ເປັນສະພາບແວດລ້ອມ ດ້ານກາຍະພາບ ທີ່ມຄວາມສາຄັນ
ເພືີ່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສຶກສາຊັີ້ນສູງ. ເປັນຕົວການົດຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ
ການພັດທະນາ ສະຖາບັນການສຶກສາຊັີ້ນສູງ. ພາຍໃນປີ 2025, ມະຫາວິ ທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ໄດ້ກ ານົດແຜນການ
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ສຶກ
OPEN is co-financed by the European Commission through the Erasmus+ Programme, under

contract number
ສາ; ແລະ ສ້າງຕັີ້ງສູນແຫ່ງຄວາມເປັນເລດ ໃນບາງພາກວິ
ຊ610146-EPP-1-2019-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP.
າ ແລະ ສູນພາສາອັງກິດ. The contents of this publication reflect
only the views of the authors and the European Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein.

6. ສງົຼົ່ ເສມການຮວ
່ ມມກ
ື ບ
ັ ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ
ການຮ່ວມມືກັບສະຖາບັນ ແລະ ອົງການຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ເປັນບັນຫາສ າຄັນໃນການພັດທະນາ
ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວ ົງ . ເພືີ່ອອ ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ສົຼົ່ງ ເສ ມການຮຽນ ແລະ ການສອນ, ການ
ແລກປູ່ຽນດ້ານວິຊາການ, ການແລກປູ່ຽນ ນັກຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ນັກສຶກສາ ແລະ ການຄົີ້ນຄວ້າ, ເຊິີ່ງມະຫາວິທະຍາໄລ
ໄດ້ມແຜນການຮ່ວມມືກັບສະຖາບັນ ແລະ ອົງການຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ລະດັບສາກົນ. ເພືີ່ອສາມາດປະຕິບັດໄດ້
ຕາມແຜນການດັຼົ່ງກ່າວນີ້, ມະຫາວິທະຍາໄລ ຕ້ອງມການປັບປຸງ ດ້ານຂດຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານ ທີ່ເຮັດວຽກ
ໃນຂົງເຂດການພົວພັນຕ່າງປະເທດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເຊັຼົ່ນກັນ.
ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ໄດ້ມແຜນການສ້າງໃຫ້ເປັນສາກົນ ຜ່ານໜ້າວຽກຂອງຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ--ມສ ດັຼົ່ງນີ້:
•

ປະຈຸບັນ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ຍັງບໍ່ມຫັກສູດສາກົນ, ແລະ ຈະສ້າງໃຫ້ມຫັກສູດສາກົນໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້;

•

ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ຈະຂະຫຍາຍ ຫ້ອງການ, ຫ້ອງຮຽນ ແລະ ຫພັກນັກສຶກສາ;

•

ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ໄດ້ມແຜນການ ເສມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືກັບສາກົນ;

•

ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ໄດ້ມແຜນການ ປັບປຸງລະດັບພາສາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນພາສາອັງກິດ ໃຫ້ພະນັກງານ, ຜູ້
ບລິຫານ, ອາຈານ ແລະ ນັກຄົີ້ນຄວ້າ;

•

ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ໄດ້ມແຜນການ ເພືີ່ອກ້າວໄປສູ່ການບັນລຸມາດຕະການຂອງເຄືອຂ່າຍມະຫາວິທະຍາໄລ
ອາຊຽນ;

•

ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ຈະປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການສຶກສາຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ການຈັດການຄົີ້ນຄວ້າຮ່ວມ
ກັນ ກັບສະຖາບັນ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ.

ມະຫາວທ
ິ ະຍາໄລ ສພ
ຸ ານວ
ຸ ງົ ໄດວ
້ າງເປາົ້ ໝາຍຫກ
ັ , ແຜນການຈັດຕງັີ້ ປະຕບ
ິ ດ
ັ ແລະ ແຜນຍດ
ຸ ທະສາດ ເພືີ່ອກາ້ ວໄປສລ
ູ່ ະດບ
ັ ສາ
ກນ
ົ ໂດຍຜາ່ ນຫອ
້ ງການພວ
ົ ພນ
ັ ຕາ່ ງປະເທດ-ມສ ຄ:ື
•

ພືີ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສິີ່ງອານວຍຄວາມສະດວກສາລັບການເຊືີ່ອມໂຍງກັບລະດັບສາກົນ;
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•

ແຜນງານສາລັບການກ້າວເຂົີ້າສູ່ມາດຕະຖານສາກົນ;

•

ໂຄງການແລກປູ່ຽນພະນັກງານ ແລະ ນັກສຶກສາແບບເຄືີ່ອນທີ່;

•

ໂຄງການພັດທະນາກັບຄູ່ຮ່ວມມືທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;;

•

ໂຄງການການແລກປູ່ຽນດ້ານວິຊາການ;;

Consortium

University of Alicante
Project Coordinator

University of
Bologna

Ministry of Education
and Sports

National University
of Laos

•

ໂຄງການການຮ່ວມມືເຮັດບົດຄົີ້ນຄວ້າ;

•

ໂຄງການທັດສະນະສຶກສາ;

•

ແລກປູ່ຽນທາງດ້ານວັດທະນະທາ ແລະ ກິລາ;; ແລະ

•

ການແລກປູ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ..

Souphanouvong
University

Champasack
University

Savannakhet
University

University of Health
Science

OPEN is co-financed by the European Commission through the Erasmus+ Programme, under
contract number 610146-EPP-1-2019-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP. The contents of this publication reflect
only the views of the authors and the European Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein.

ໃນໄລຍະ 5 ປີ ທຜ
ີ່ າ່ ນມາ IRO ຂອງມະຫາວທ
ິ ະຍາໄລ ສພ
ຸ ານວ
ຸ ງົ ສປປ ລາວ ໄດມ
້ ສວ
່ ນຮວ
່ ມໂຄງການ ດງັຼົ່ ຕໍ່ໄປນ:ີ້
1. ປະເພດຂອງທຶນ: ທຶນຊ່ວຍເຫອ
ື
ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສສ. ຫວຽດນາມ
ໄລຍະເວລາ: 2017-2018
ງົບປະມານ: 980,000 ໂດລາສະຫະລັດ
ຊືີ່ໂຄງການ: ການພັດທະນາພືີ້ນຖານໂຄ່ງລ່າງ
ຫົວຂໍ້: ກໍ່ສ້າງອາຄານ 1 ຫັງ ເພືີ່ອເປັນຫ້ອງຮຽນ ແລະ ຫ້ອງການໃຫ້ແກ່ຄະນະພາສາສາດ.
2. ປະເພດຂອງທຶນ: ທຶນຊ່ວຍເຫອ
ື
ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: KOICA (ສສ. ເກົາຫ)
ໄລຍະເວລາ: 2015-2018
ງົບປະມານ: 3,000,000 ໂດລາສະຫະລັດ
ຊືີ່ໂຄງການ: ການພັດທະນາ ມສ ພາກທ II
ຫົວຂໍ້:
-

ການພັດທະນາພືີ້ນຖານໂຄງລ່າງ (ການຂະຫຍາຍຫພັກຈານວນ 2 ຫັງ ແລະ ການກໍ່ສ້າງໂຮງພິມ
ຂະໜາດນ້ອຍ);

-

ທຶນການສຶກສາ ລະດັບປະລິຍາໂທ ຈານວນ 45ທຶນ;
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Consortium

University of Alicante
Project Coordinator

-

ພັດທະນາຫັກສູດໃຫ້ແກ່ 14 ພາກວິຊາ;

-

ພັດທະນາປົ້ມແບບຮຽນຈານວນ 131 ວິຊາ;

-

ແລະ ບັນດາອຸປະກອນໃຫ້ແກ່ ຄະນະວິສາວະກາສາດ ແລະ ຄະນະສະຖາປັດຕະຍາກາ.

3. ປະເພດຂອງທຶນ: ທຶນຊ່ວຍເຫອ
ື ແລະ ທຶນກູ້ຢມ
University of
Bologna

Ministry of Education
and Sports

National University
of Laos

Souphanouvong
University

Champasack
University

Savannakhet
University

University of Health
Science

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊ (ADB)
OPEN is co-financed by the European Commission through the Erasmus+ Programme, under
ໄລຍະເວລາ: 2017-2023

contract number 610146-EPP-1-2019-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP. The contents of this publication reflect
only the views of the authors and the European Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein.

ງົບປະມານ: ທຶນຊ່ວຍເຫືອ: 23,470,000 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ທຶນກູ້ຢມ 16,450,000 ໂດລາ
ສະຫະລັດ
ຊືີ່ໂຄງການ: ການສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການສຶກສາຊັີ້ນສູງຄັີ້ງທ II (ໃຫ້ແກ່ 4 ມະຫາໄລພາກລັດໃນ
ສປປ ລາວ)
ຫົວຂໍ້: ການສຶກສາຊັີ້ນສູງໃນປະເທດລາວ
ລິີ້ງເພືີ່ອເຂົີ້າເບີ່ງໂຄງການ : https://www.adb.org/projects/48127-002/main
3.3. ມະຫາວທ
ິ ະຍາໄລ ຈາປາສກ
ັ (ມຈ) (CU, 2020)
ສະພາບການຈດ
ັ ຕງັີ້ ຂອງ ຫອ
້ ງການແຜນການ ແລະ ການຮວ
່ ມມສ
ື າກນ
ົ
ຫ້ອງການແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈາປາສັກ ຍັງບໍ່ທນ
ັ ມລະບຽບສະເພາະຂອງຫ້ອງການ
ແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນເທືີ່ອ. ໃນອານາຄົດອັນໃກ້ນ,ີ້ ມັນໄດ້ຖືກຮ່າງເພືີ່ອສະເໜຂການອະນຸມັດ ຈາກ ກະຊວງສຶກ
ສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ຄາດວ່າ ຈະປູ່ຽນເປັນ ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດສະເພາະ. ຫ້ອງການແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມ
ມືສາກົນ ປະກອບມ 2 ຫ້ອງການ ຄື: 1) ພະແນກຮ່ວມມືສາກົນ, 2) ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລາຍງານ.
ຫ້ອງການແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈາປາສັກ ເປັນທີ່ຮູ້ກັນໃນນາມຫ້ອງການແຜນການ ແລະ
ການຮ່ວມມືສາກົນ, ຊຶີ່ງໄດ້ແຍກອອກຈາກ ຫ້ອງການບລິຫານ ໃນປີ 2010 (ກ່ອນໜ້ານີ້ແມ່ນໜ່ວຍງານໜຶງີ່ ຂອງ ຫ້ອງການ
ບລິການ).
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ໜາ້ ທຮ
ີ່ ບ
ັ ຜດ
ິ ຊອບ
ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ຂອງ ຫ້ອງການແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈາປາສັກ ມດັຼົ່ງນ:ີ້
Consortium
•

ຮ່າງເອກະສານທັງໝົດ ຂອງ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຮ່ວມມືກັບສະຖາບັນເປົ້າໝາຍ ແລະ ການຫັນເປັນຫຸ້ນສ່ວນ
ສາກົນ.

University of Alicante
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•

University of
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National University
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OPEN is co-financed by the European Commission through the Erasmus+ Programme, under
ອານວຍຄວາມສະດວກທຸກເອກະສານ ແລະ ຂັີ້ນຕອນຕ່
າງໆໃຫ້ນັກສຶກສາ,, ອາຈານສອນ,, ພະນັກງານ ແລະ ຄະນະນາ
contract number 610146-EPP-1-2019-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP. The contents of this publication reflect
only the views of the authors and the European Commission cannot be held responsible for any use
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ມະຫາວິທະຍາໄລເຂົີ້າຮ່ວມກິດຈະກາສາກົນຕ່າງໆເຊັຼົ່ນ: ການປະຊຸມ, ການແລກປູ່ຽນໂຄງການ,, ການໄປຢ້ຽມຢາມ
ແລະ ເຮັດການຄົີ້ນຄວ້າ ກັບຄູຮ
່ ່ວມງານ..
•

ປະສານງານກັບຄຸ່ຮ່ວມງານ ແລະ ແຂກອືີ່ນໆເພືີ່ອຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກິດຈະກາການຮ່ວມມື.

•

ວາງແຜນກິດຈະກາການຮ່ວມມືສາກົນກັບຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ອົງການສະໜັບສະໜູນອືີ່ນໆ..

•

ແຜນການຄານັບຮັບຕ້ອນແຂກ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ.

•

ຕິດຕາມ ແລະ ອານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດທີ່ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ
ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈາປາສັກ.

•

ວາງແຜນ ແລະ ເກັບກາຂໍ້ມູນປະຈາເດືອນ,, 3 ເດືອນ,, 6 ເດືອນ ແລະ ການວາງແຜນປະຈາປີ ແລະ ລາຍງານ ຂອງ
ຫ້ອງການ,, ຄະນະວິຊາຕ່າງໆ ເພືີ່ອສະຫຸບແຜນການ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ..

•

ຊອກຫາໂອກາດໃນການສ້າງເຄືອຂ່າຍ ເພືີ່ອກ້າວເຂົີ້າສູຄ
່ ວາມເປັນສາກົນ.

ດາ້ ນພະນກ
ັ ງາ ນ
ຫ້ອງການແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈາປາສັກ ມ ພະນັກງານທັງໝົດ 7 ທ່ານ ຕາມການມອບ
ໝາຍດັຼົ່ງນ:ີ້
•

ຫົວໜ້າຫ້ອງການ 1 ທ່ານ:: ເປັນຜູ້ຕິດຕາມກວດກາວຽກທັງໝົດຂອງຫ້ອງການ,, ແລະ ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າ ຂອງ ຫ້ອງການ
ໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງ ຫ້ອງການ ພາຍໃຕ້ ການຊີ້ນາ ຂອງ ຄະນະນາ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ.

•

ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການແຜນການ ແລະ ການລາຍງານ 1 ທ່ານ:: ຮອງຫົວໜ້າແຜນການ ແລະ ການລາຍງານ ມສິດໃນ
ການຮັບຜິດຊອບວຽກງານຕ່າງໆຕາມການມອບໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລາຍງານ,, ໃນ
ກລະນ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ບສ
ໍ່ າມາດປະຈາການ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການທີ່ໄດ້ຮັບມອບສິດໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານ
ຕ່າງໆຂອງຫ້ອງການແທນ..
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•

ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຮັບຜິດຊອບຊີ້ນາຮ່ວມມືສາກົນ: ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການຮ່ວມມືສາກົນ ມສິດໃນການຮັບຜິດ
ຊອບວຽກງານຕ່າງໆຕາມການມອບໝາຍ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ພະແນກການຮ່ວມມືສາກົນ, ໃນກລະນ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ

Consortium

ບໍ່ສາມາດປະຈາການ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການທີ່ໄດ້ຮັບສິດໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຕ່າງໆຂອງຫ້ອງການແທນ..
•

ຫົວໜ້າພະແນກການຮ່
ວມມື
ສາກົofນEducation
1 ທ່າNational
ນ:: ມUniversity
ສິດອານາດໃນການຮັ
ບຜິດຊອບວຽກງານຕ່
າງໆ ທີ່ກຽ່ ວຂ້
ອງກັບof Health
University of
Ministry
Souphanouvong
Champasack
Savannakhet
University

University of Alicante
Project Coordinator

Bologna

and Sports

of Laos

University

University

University

Science

/ ຂis ໍ້ຕ
ົກລົງ ກັ
ນເປົ້າໝາຍ
ແລະ
ຄູ່ຮProgramme,
່ວມມືສາກົ
ພະແນກການຮ່ວມມືສາກົນເຊັຼົ່ນ: ຮ່າງເອກະສານOPEN
co-financed
by ບ
the ສະຖາບັ
European Commission
through the
Erasmus+
underນ, ອານວຍ
contract number 610146-EPP-1-2019-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP. The contents of this publication reflect
only the views of the authors and the European Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein.

ຄວາມສະດວກ ແລ່ນເອກະສານ ແລະ ຂັີ້ນຕອນຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ,, ອາຈານ,, ພະນັກງານ ແລະ ຄະນະນາ ຂອງ
ມະຫາວິທະຍາໄລ ເພືີ່ອເຂົີ້າຮ່ວມກິດຈະກາສາກົນເຊັຼົ່ນ: ການປະຊຸມ, ໂຄງການແລກປູ່ຽນ,, ການທັດສະນະສຶກສາ ແລະ
ການເຮັດຄົີ້ນຄວ້າກັບ ຄູ່ຮວ
່ ມງານ,, ປະສານງານກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຕົີ້ນແມ່ນ ຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ
ແຂກອືີ່ນໆ ເພືີ່ອໃຫ້ການຮ່ວມມືໃນການເຂົີ້າຮ່ວມ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກິດຈະກາຕ່າງໆ..
•

ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການລາຍງານ 1 ທ່ານ:: ຊຶີ່ງມສິດຮັບຜິດຊອບວຽກງານຕ່າງໆເຊັຼົ່ນ: ການວາງແຜນ
ກິດຈະກາການຮ່ວມມືສາກົນກັບຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ອົງການສະໜັບສະໜູນອືີ່ນໆ,, ກະກຽມວາງແຜນການຕ້ອນຮັບແຂກ
ທີ່ມາຢ້ຽມຢາມ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ,, ຕິດຕາມ ແລະ ອານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແຂກສາກົນທີ່ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ
ເຮັດວຽກ ຢູູ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈາປາສັກ, ວາງແຜນ ແລະ ເກັບກາແຜນງານ ແບບລາຍເດືອນ,, 3 ເດືອນ,, 6 ເດືອນ
ແລະ ແຜນປີຂອງພະແນກ ແລະ ພາກວິຊາ ເພືີ່ອສະຫຸບໃຫ້ ແຜນໃຫ່ຍຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເປັນບົດລາຍງານປະຈາປີ.

•

ພະນັກງານປະຈາ 2 ທ່ານ:: ມໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອຍວຽກຊ່ວຍ ໃນການເຮັດວຽກຕາມການມອບໝາຍ ຂອງ ທັງສອງພະ
ແນກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໜ້າທີ່ ຂອງ ພະແນກການຮ່ວມມືສາກົນ ແລະ ການວາງແຜນ ແລະ ການລາຍງານ..

ພາລະບດ
ົ ບາດ ແລະ ກດ
ິ ຈະກາຕາ່ ງໆ
ພາລະບົດບາດ ແລະ ກິດຈະກາສາລັບ ຫ້ອງການແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈາປາສັກ ໄດ້ຖືກ
ຈັດຕັີ້ງ ໂດຍອງໃສ່ແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລດັຼົ່ງກ່າວ. ຊຶີ່ງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ໄດ້ສ້າງແຜນງານເພືີ່ອສົຼົ່ງ ແລະ ລິ
ເລີ່ມເຂົີ້າຮ່ວມການຄົີ້ນຄ້ວາ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບພາກພືີ້ນພືີ້ນ ແລະ ສາກົນ ດັຼົ່ງມລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:
ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈາປາສັກ ໄດ້ການົດ ແຜນການຍຸດທະສາດໃນການພັດທະນາໂດຍມວິໄສທັດ , ພາລະກິດ, ແຜນງານ ແລະ
ແຜນປະຕິບັດງານຫັກຮອດປີ 2030 ດັຼົ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
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ວໄິ ສທດ
ັ

Consortium
ພັດທະນາມະຫາວິທະຍາໄລຈາປາສັກໃຫ້ກາຍເປັນສູນການສຶກສາ, ການຄົີ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ການບລິການດ້ານວິຊາການ
ທີ່ມຄຸນນະພາບ, ເປັນສະຖາບັນສຂຽວ ແລະ ເປັນມິດ ກັບສິີ່ງແວດລ້ອມໃນພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ, ໃນລະດັບພາກພືີ້ນ ແລະ
ສາກົນ.
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OPEN is co-financed by the European Commission through the Erasmus+ Programme, under
contract number 610146-EPP-1-2019-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP. The contents of this publication reflect
only the views of the authors and the European Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein.

ພາລະກິດ

1. ຍົກສູງຄຸນນະພາບການສຶກສາ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ.
2. ສົຼົ່ງເສມການຄົີ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ການບລິການວິຊາການໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ຂອງຊາດ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
3. ສົຼົ່ງເສມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ, ປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກທີ່ອາໄສຫ່າງໄກສອກລກ ແລະ ແມ່ຍິງ ໃຫ້ສາມາດເຂົີ້າເຖິງການສຶກ
ສາໄດ້ຫາຍຂຶີ້ນ.
4. ພັດທະນາດ້ານການບລິຫານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ເພືີ່ອໃຫ້ມປະສິດທິພາບຫາຍຂຶີ້ນ.
5. ເພີ່ມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
6. ສ້າງມະຫາວິທະຍາໄລໃຫ້ເປັນສະຖາບັນສຂຽວ ແລະ ເປັນມິດກັບສິີ່ງແວດລ້ອມ.
ມ 8 ແຜນງານ ແລະ 30 ໂຄງການ ຂອງ ແຜນພັດທະນາຍຸດທະສາດ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈາປາສັກ ແຕ່ປີ 2020 ຫາ
2030. ຫ້ອງການແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈາປາສັກ ເຮັດວຽກສະເພາະພາຍໃນແຜນງານ
ດັຼົ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
ແຜນງານທ 7: ເພີ່ມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ.
•

ໂຄງການ 1: ສົຼົ່ງເສມຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຄງການການຮ່ວມມືທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ.
o ແຜນປະຕບ
ິ ດ
ັ ງານຫກ
ັ ທ 1: ປັບປຸງໂຄງປະກອບການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ລະບົບນິຕິກາ ທີ່ຕິດພັນກັບການ
ຮັດແໜ້ນ, ການພົວພັນ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ.
ິ ດ
ັ ງານຫກ
ັ ທ 2: ການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ແລກປູ່ຽນກັບສະຖາບັນຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ
o ແຜນປະຕບ
ຕ່າງປະເທດ.
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o ແຜນປະຕບ
ິ ດ
ັ ງານຫກ
ັ ທ 3: ປັບປຸງການປະສານງານໃຫ້ມຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ວ່ອງໄວ.
ິ ດ
ັ ງານຫກ
ັ ທ 4: ປັບປຸງການກວດກາ ແລະ ປະເມນ ລະບົບເພືີ່ອຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານ
o ແຜນປະຕບ

Consortium

ການຮ່ວມມືໃຫ້ເປັນປກກະຕິ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຂໍ້ບົກຜ່ອງຕ່າງໆໃຫ້ທັນເວລາ.
ຕບ
ິ ດ
ັ ງofາEducation
ນຫກ
ັ ທ 5:National
ເຜຍແຜ່
ຂໍ້ມູນຂ່າSouphanouvong
ວສານສາກົນ ກ່Champasack
ຽວກັບ ຄວາມເປັ
ນສະມາຊິກ,University of Health
o ແຜນປະMinistry
University
Savannakhet

University of Alicante
Project Coordinator

University of
Bologna

and Sports

of Laos

University

University

University

Science

ພະນັກງານ, ອາຈານ ແລະ ອົງOPEN
ການຈັ
ດຕັີ້ງສາກົ
ນEuropean
ເພືີ່ອຈັCommission
ດຕັີ້ງປະຕິ
ບັດໃຫ້
ປະສົບProgramme,
ຜົນສາເລັ
ດ.
is co-financed
by the
through
the Erasmus+
under
•

contract number 610146-EPP-1-2019-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP. The contents of this publication reflect
only the views of the authors and the European Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein.

ໂຄງການ 2: ໂຄງການຂະຫຍາຍເຄືີ່ອງຂ່າຍການຮ່ວມມື ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ..

o ແຜນປະຕບ
ິ ດ
ັ ງານຫກ
ັ : ວາງແຜນຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືດາ້ ນເຕັກນິກ, ການຄົີ້ນຄວ້າ, ການພັດທະນາ
ຫັກສູດ ແລະ ພັດທະນາພະນັກງານມະຫາວິທະຍາໄລ, ສະຖາບັນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດດ້ານ
ແນວຄິດ, ການເຄືີ່ອນໄຫວ, ມປະສິດທິຜົນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງຂອງພັກ.

ໃນປະຈຸບັນ, ຫ້ອງການແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈາປາສັກບໍ່ມແຜນຍຸດທະສາດສະເພາະ
ສາລັບຄວາມເປັນສາກົນ. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແມ່ນໄດ້ ສອດຄ່ອງກັບແຜນການຂອງສະຖາບັນ.
ໃນໄລຍະ 5 ປທ
ີ ີ່ຜາ່ ນມາ ຫອ
້ ງການແຜນການ ແລະ ການຮວ
່ ມມສ
ື າກນ
ົ ຂອງ ມະຫາວທ
ິ ະຍາໄລ ຈາປາສກ
ັ ໄດມ
້ ສວ
່ ນຮວ
່ ມ
ແລະ/ຫລື ຮວ
່ ມໃນ 4ໂຄງການລະດບ
ັ ສາກນ
ົ ດງັຼົ່ ຂມ
ໍ້ ນ
ູ ດງັຼົ່ ຕໄໍ່ ປນີ້:
1. ປະເພດຂອງທຶນ: ໂຄງການແລກປູ່ຽນນັກສຶກສາ
1.

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: EU Commission

2.

ໄລຍະເວລາ: 2015 - 2019

3.

ງົບປະມານ: 8000 EURO

4.

ຊືີ່ໂຄງການ: International Mobility

5.

ຫົວຂໍ້: ທຶນການສຶກສາ SHARE ລຸ້ນທ 3, 4 ແລະ ລຸ້ນທ 5

6.

ລິີ້ງເພືີ່ອເຂົີ້າເບີ່ງໂຄງການ: https://www.share-asean.eu/activities/scholarship
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2. ປະເພດຂອງທຶນ: ການພັດທະນາຫັກສູດ

Consortium

University of Alicante
Project Coordinator

•

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: Erasmus+ programme-European Union

•

ໄລຍະເວລາ: 2017-2020

•

ງົບປະມານ:
ຢູofໂຣEducation
University of78,179
Ministry
Bologna

and Sports

National University
of Laos

Souphanouvong
University

•

ຊືີ່ໂຄງການ: ໂຄງການຮ່ວມ

•

ຫົວຂໍ້: ໂຄງການກະສິກາແບບຍືນຍົງ (SFARM).

•

ລິີ້ງເພືີ່ອເຂົີ້າເບີ່ງໂຄງການ: http://www.sfarm-project.eu/

Champasack
University

Savannakhet
University

University of Health
Science
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3. ປະເພດຂອງທຶນ: ການພັດທະນາຫັກສູດ
•

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: Erasmus+ programme-European Union

•

ໄລຍະເວລາ: 2018-2021

•

ງົບປະມານ: 96,920 ຢູໂຣ

•

ຊືີ່ໂຄງການ: ໂຄງການຮ່ວມ

•

ຫົວຂໍ້: ເສມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດດ້ານດິຈິຕອລໃນການສຶກສາຊັີ້ນສູງ ສາລັບມະຫາວິທະຍາໄລໃນອາຊ/
ໂຄງການ Digi-CHE-aSAI project

•

ລິີ້ງເພືີ່ອເຂົີ້າເບີ່ງໂຄງການ: www.digi-che-asia.eu

4. ປະເພດຂອງທຶນ: ຝຶກອົບຮົມ
•

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ມູນລະນິທິ Eurasia ຈາກປະເທດຍີ່ປຸູ່ນ

•

ໄລຍະເວລາ: 2020-2022

•

ງົບປະມານ: 25,000 ໂດລາສະຫະລັດ

•

ຊືີ່ໂຄງການ: ໂຄງການໜຶີ່ງອາຊສຶກສາ

•

ຫົວຂໍ້: ການສຶກສາໂຄງການຊຸມຊົນອາຊຽນ 2020 ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈາປາສັກ

•

ລິີ້ງເພືີ່ອເຂົີ້າເບີ່ງໂຄງການ: http://www.eurasia.or.jp/en/
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3.4. ມະຫາວທ
ິ ະຍາໄລ ສະຫວນ
ັ ນະເຂດ (ມຂ) (SKU, 2020)

Consortium
ສະພາບການຈດ
ັ ຕງັີ້ ຂອງ ຫອ
້ ງການພວ
ົ ພນ
ັ ຕາ່ ງປະເທດ
ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າUniversity
ງປະເທດof ຂອງMinistry
ມະຫາວິ
ທະຍາໄລສະຫວັ
ນະເຂດ ເປັSouphanouvong
ນທີ່ຮູ້ຈັກເປັນ ພະແນກພົ
າງປະເທດ ພາຍໃຕ້
of Education
Nationalນ
University
Champasackວພັນຕ່
Savannakhet
University of Health

University of Alicante
Project Coordinator

Bologna

and Sports

of Laos

University

University

University

Science

ຫ້ອງການສັງລວມ ແລະ ການຮ່ວມມື. ຊຶີ່ງມແຜນຈະແຍກອອກຈາຫ້
ອງການສັງລວມ ແລະ ການຮ່ວມມື ເພືີ່ອກາຍເປັນ
OPEN is co-financed by the European Commission through the Erasmus+ Programme, under
contract number 610146-EPP-1-2019-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP. The contents of this publication reflect
only the views of the authors and the European Commission cannot be held responsible for any use

may be made of the information contained therein.
ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ທີ່ເປັນເອກະລາດ. ມະຫາວິwhich
ທະຍາໄລ
ສະຫວັນນະເຂດ ກາລັງຮ່າງກົດລະບຽບ ເພືີ່ອຮອງຮັບ

ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດໃຫ່ມໃນອານາຄົດອັນໃກ້ນີ້.
ໜາ້ ທຮ
ີ່ ບ
ັ ຜດ
ິ ຊອບ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບສະເພາະສາລັບ ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສະຫວັນນະເຂດ ມດັຼົ່ງນ:ີ້
•

ກະກຽມເນືີ້ອໃນ ແລະ ປະສານງານເພືີ່ອການແລກປູ່ຽນທາງວິຊາການ,, ຮ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົີ້າໃຈ (MOU) ເພືີ່ອ
ການຮ່ວມມືລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນກັບອົງການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ເປັນຄຸ່ຮ່ວມງານ..

•

ຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການສອງຝູ່າຍ ແລະ ຫາຍຝູ່າຍກັບມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມມື ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນ, ຄຸ້ມ
ຄອງ ແລະ ປະເມນກິດຈະກາຮ່ວມມືຕ່າງໆ..

•

ດາເນນເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພືີ່ອຂອະນຸມັດ ຈາກ ທ່ານອະທິການບດ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສະຫວັນນະເຂດ ເພືີ່ອ
ໃຫ້ພະນັກງານ ແລະ ນັກສຶກສາປະຕິບັດກິດຈະກາຢູູ່ຕ່າງປະເທດໄດ້.

•

ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ອານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານ,, ອາສາສະໝັກ, ນັກຄົີ້ນຄວ້າ, ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ
ທີ່ດາເນນການຝຶກອົບຮົມ, ການສາມະນາ ແລະ ການແລກປູ່ຽນ ແລະ ການສຶກສາຢູູ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສະຫວັນນະ
ເຂດ..

•

ກວດກາ ແລະ ປະເມນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດເນືີ້ອໃນ ຂອງ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົີ້າໃຈ (MOU), ສັນຍາ ແລະ ການຮ່ວມ
ມືກັບອົງກອນຕ່າງປະເທດ..

•

ຍົກລະດັບ ແລະ ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການພົວພັນຕ່າງປະເທດ..

•

ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອືີ່ນໆຕາມການມອບໝາຍ ຂອງ ສະມາຊິກ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ..
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ດາ້ ນພະນກ
ັ ງາ ນ

Consortium

ມພະນັກງານ 4 ທ່ານທີ່ເຮັດວຽກໃນຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດໂດຍມຫົວໜ້າພະແນກ 1 ທ່ານ ແລະ ພະນັກງານ 3 ທ່ານ.

ໜ້າວຽກ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະນັກງານ ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ແມ່ນໄດ້ອະທິບາຍດັຼົ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
University of Alicante
Project Coordinator

•

University of
Bologna

Ministry of Education
and Sports

National University
of Laos

Souphanouvong
University

Champasack
University

Savannakhet
University

University of Health
Science

ຫົວໜ້າພະແນກພົວພັນຕ່າງປະເທດ 1 ທ່ານ:: ຮັບຜິດຊອບຊີ້ນາລວມວຽກງານການຮ່ວມມື ພ້ອມທັງຊ່ວຍຫົວໜ້າ
OPEN is co-financed by the European Commission through the Erasmus+ Programme, under
contract number 610146-EPP-1-2019-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP. The contents of this publication reflect

of the authors and the European Commission cannot be held responsible for any use
ຫ້ອງການຊີ້ນາວຽກງານບລິຫານ ຂອງ ພະແນກພົວonly
ພັນtheຕ່views
າງປະເທດ.
which may be made of the information contained therein.

•

ພະນັກງານ 1 ທ່ານ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານບລິຫານເຊັຼົ່ນ: ພິທການຮ່າງເອກະສານທາງການເປັນພາສາລາວ ແລະ ຕິດຕໍ່
ກັບຂະແໜງການທີ່ກຽ່ ວຂ້ອງໃນອົງການປກຄອງພາກພືີ້ນ, ທ້ອງຖິີ່ນ, ກະກຽມການຕ້ອນຮັບແຂກ ແລະ ຄຸ້ມຄອງງົບ
ປະມານຫ້ອງການ.

•

ໍ້ ົກລົງສອງຝູ່າຍ ແລະ ຫາຍ
ພະນັກງານ 1 ທ່ານ ຮັບຜິດຊອບຄຸ້ມຄອງທຸກໆວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານພາຍນອກ,, ຂຕ
ຝູ່າຍ,, ປະກອບ ແລະ ຮ່າງ ແລະ ດາເນນເອກະສານຕ່າງໆ ເພືີ່ອຂອະນຸມັດເຊັນ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາີ້ ໃຈ,, ສັນຍາ ແລະ
ຂໍ້ຕົກລົງຢູ່າງເປັນທາງການ ໃນລະດັບທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ລະດັບຊາດ..

•

ພະນັກງານ 1 ທ່ານຮັບຜິດຊອບຄຸ້ມຄອງໂຄງການຊ່ຽວຊານ, ອາສາສະໝັກຕ່າງປະເທດ ແລະ ແລ່ນວຊ່າ ແລະ
ບັດປະຈາຕົວ. ສະເໜເອກະສານເພືີ່ອຂຄາເຫັນຈາກລັດຖະບານລາວ, ແປເອກະສານເປັນພາສາອັງກິດໃຫ້ແກ່ ນັກສຶກ
ສາຕ່າງປະເທດ ແລະ ອັງກິດເປັນພາສາລາວ ແລະ ຕິດຕາມຊ່ຽວຊານ, ອາສາສະໝັກ ແລະ ນັກສຶກສາ.

ບດ
ົ ບາດ ແລະ ກດ
ິ ຈະກາຕາ່ ງໆ
ກິດຈະກາສາລັບ ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ຂອງ ມະຫາວທ
ິ ະຍາໄລ ສະຫວນ
ັ ນະເຂດ ແມນ
່ ດາເນນໄປຕາມ ແຜນຍດ
ຸ ທະ
ສາດ ຂອງ ມະຫາວທ
ິ ະຍາໄລ ສະຫວນ
ັ ນະເຂດ. ອງຕາມແຜນຍດ
ຸ ທະສາດ ຂອງ ມະຫາວທ
ິ ະຍາໄລ ສະຫວນ
ັ ນະເຂດ ປີ 20162020-2025 ແລະ ວິໄສ ທັດໃນປີ 2030, ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ສ້າງ
ແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງ ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດມດັຼົ່ງນ:ີ້
ແຜນຍດ
ຸ ທະສາດທ 6: ພັດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍການຮ່ວມມື ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ, ແຜນຈັດ
ຕັີ້ງປະຕິບັດ 5 ຂໍ້ ຄືດັຼົ່ງນ:ີ້
-

ແຜນຈດ
ັ ຕງັີ້ ປະຕບ
ິ ດ
ັ ທ 27: ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາການຮ່ວມມືສາກົນ
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-

ແຜນຈດ
ັ ຕງັີ້ ປະຕບ
ິ ດ
ັ ທ 28: ການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ຄູ່ມືສາລັບການຮ່ວມມື ກັບ ຕ່າງປະເທດ.

-

ັ ຕງັີ້ ປະຕບ
ິ ດ
ັ ທ 29: ພັດທະນາ ຄູ່ມືສາລັບກົນໄກການຮ່ວມມືພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
ແຜນຈດ

-

ັ ຕງັີ້ ປະຕບ
ິ ດ
ັ ທ 30: ສ້າງ ແລະ ພັດທະນານິຕິກາຂອງລະບົບກົນໄກການຮ່ວມມື ສາລັບການພົວພັນ
ແຜນຈດ
ພາຍໃນ
ແລະ ຕ່າMinistry
ງປະເທດ.
University of
of Education
Bologna

and Sports

National University
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University

Champasack
University
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University
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ັ ຕງັີ້ ປະຕບ
ິ ດ
ັ ທ 31: ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມນຜົນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດປະສິດທິຜົນ ຂອງການ
- ແຜນຈດ
ພົວພັນພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ.
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ໃນປະຈຸບັນ, ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສະຫວັນນະເຂດ ບໍ່ໄດ້ມແຜນການສະເພາະຊັດເຈນທີ່ການົດ
ກ່ຽວກັບ ແຜນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ແຕ່ວ່າ ຫ້ອງການດັຼົ່ງກ່າວມຄວາມຄາດຫວັງທີ່ຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍ ຍຸດທະສາດທີ່ການົດໂດຍ
ມະຫາວິທະຍາໄລດັຼົ່ງກ່າວ ແລະ ໄດ້ນາເອົາມຸມມອງສາກົນເຂົີ້າໃນໜ້າວຽກທັງໝົດ.
ມະຫາວິທະຍາໄລ ສະຫວັນນະເຂດ ບໍ່ໄດ້ເຮັດບົດລາຍງານສັງລວມ ກ່ຽວກັບ ການມສ່ວນຮ່ວມເຂົີ້າໃນ ບັນດາໂຄງການ ຂອງ
ສາກົນ ໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ.
3.5. ມະຫາວທ
ິ ະຍາໄລ ວທ
ິ ະຍາສາດສຂ
ຸ ະພາບ (ມວສ) (UHS 2020)
ສະພາບການຈດ
ັ ຕງັີ້ ຂອງ ພະແນກຮວ
່ ມມ ື
ພະແນກຮ່ ວ ມມື ແມ່ ນ ຢູ ູ່ ພ າຍໃຕ້ ກ ານຊ ີ້ ນ າ ຂອງ ຫ້ ອ ງການບ ລິ ຫ ານ ທ ີ່ ຖ ື ເ ປັ ນ ໜຶ ີ່ ງ ໃນ 9 ພະແນກການ ຂອງ ໂຄງຮ່ າ ງ
ການຈັດຕັີ້ງ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ, ສ້າງຕັີ້ງຂຶີ້ນພາຍໃຕ້ ດາລັດ ຂອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕ ສະບັບເລກ
ທ 349/ນຍ, ລົງວັນທ 16 ພະຈິກ 2017. ບົນພືີ້ນຖານທາງດ້ານວິຊາການ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ແມ່ນຢູູ່
ພາຍໃຕ້ ການຄຸ້ມຄອງ ຂອງ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.
ພາລະບດ
ົ ບາດ
ພາລະບົດບາດ ຂອງ ພະແນກຮ່ວມມື ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ແມ່ນ:
•

ຮ່ວມມື ແລະ ເຊືີ່ອມໂຍງກັບພາກພືີ້ນ ແລະ ເວທສາກົນ.

•

ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ ອາສາສະໝັກ ແລະ ຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ.

•

ອານວຍຄວາມສະດວກຂັີ້ນຕອນການເຄືີ່ອນໄຫວຕ່າງປະເທດ ຂອງ ສຶກສາ ແລະ ພະນັກງານ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ
ດັຼົ່ງກ່າວ.
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•

ອານວຍຄວາມສະດວກໃນຂັີ້ນຕອນການພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງສັນຍາ ແລະ ເອກະສານນິຕິກາ
ຕ່າງໆ ທີ່ຕິດພັນກັບ ວຽກງານພົວພັນ.
ຕິດຕາມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກິດຈະກາຕ່າງໆ ພາຍໃຕ້ ສັນຍາທີ່ໄດ້ຖືກລົງນາມກັບ ບັນດາອົງ
ການຈັດຕັີ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
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ພະແນກຮ່ວມມືປະກອບມພະນັກງານທັງໝົດຈານວນ 4 ຄົນ ລວມມ ຫົວໜ້າພະແນກຈານວນ1 ທ່ານ, ຮອງຫົວໜ້າພະ
ແນກຈານວນ 1 ທ່ານ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການຈານວນ 2 ທ່ານ. ໜ້າທີ່ ແລະ ພາລະບົດບາດຕ່າງໆ ຂອງ ພະແນກຮ່ວມ
ມືຕ່າງປະເທດ ມລາຍລະອຽດດັຼົ່ງລຸ່ມນີ້:
•

ຫວ
ົ ໜາ້ ພະແນກ ຈານວນ 1 ທາ່ ນ: ຮັບຜິດຊອບວຽກງານລວມທັງໝົດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການຮ່ວມມືຕ່າງໆ, ແລະ ເປັນ
ເສນາທິການໃຫ້ແກ່ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ເພືີ່ອດາເນນວຽກງານທັງໝົດທີ່ຕິດພັນກັບ ການບລິຫານ ຂອງ ພະແນກພົວພັນ
ຕ່າງປະເທດ.

•

ຮອງຫວ
ົ ໜາ້ ພະແນກຈານວນ 1 ທາ່ ນ: ມໜ້າທີ່ຊ່ວຍເຫືອ ຫົວໜ້າພະແນກ ສາລັບວຽກງານທີ່ຕິດພັນກັບ ວຽກງານ
ການຮ່ວມມື ຂອງ ພະແນກ.

•

ພະນກ
ັ ງາ ນ ວ ຊ
ິ າການທເີ່ ປນ
ັ ສະມາຊກ
ິ ຈານວນ 1 ທາ່ ນ, ມໜ້າທີ່ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງສັນຍາ ແລະ ໜ້າວຽກທີ່ຕິດພັນ
ກັບ ອາສາສະໝັກ ແລະ ຊ່ຽວຊານ.

•

ພະນກ
ັ ງາ ນ ວ ຊ
ິ າການທເີ່ ປນ
ັ ສະມາຊກ
ິ ຈານວນ 1 ທາ່ ນ, ມໜ້າທີ່ກ່ຽວກັບ ການບລິຫານ, ການວາງແຜນ ແລະ ວຽກ
ງານເລຂານຸການ.

ບດ
ົ ບາດ ແລະ ກດ
ິ ຈະກາຕາ່ ງໆ
ແຜນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານລະຫວ່າງປະເທດ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ແມ່ນໄດ້ຮັບການພັດທະນາ
ໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມ ນະໂຍບາຍຂອງສະຖາບັນ ເພືີ່ອຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບ ການສຶກສາ ຫື ການຄົີ້ນ
ຄ້ວາວິໄຈ, ໝາຍຄວາມວ່າ ເພືອ
ີ່ ເສມຂະຫຍາຍການຮ່ວມ (ເຊັຼົ່ນ ສັນຍາ, ກອງປະຊຸມ ແລະ ອືີ່ນໆ), ອານວຍຄວາມສະດວກຂັີ້ນ
ຕອນເພືີ່ອຮັບເອົາ ອາສາສະໝັກ ແລະ ຊ່ຽວຊານຕ່າງໆ.
ເນືີ້ອໃນ ຂອງ ແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງ ພະແນກຮ່ວມມື, ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ມລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:
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ວໄິ ສທດ
ັ :

Consortium
ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ແນໃສ່ໃຫ້ເປັນ ມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບໃນເວທສາກົນ ໃຫ້ເປັນ ສະ
ຖາບັນການສຶກສາຊັີ້ນສູງ ແລະ ຄົີ້ນຄ້ວາວິໄຈ ທີ່ສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົີ້າໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດໄດ້.
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OPEN is co-financed by the European Commission through the Erasmus+ Programme, under
contract number 610146-EPP-1-2019-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP. The contents of this publication reflect

only the views of the authors and the European Commission cannot be held responsible for any use
ການເຄືີ່ອນໄຫວທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອົງກອນ ແມ່ນມພາລະກິ
ດດຽວ ທີ່ຍົກລະດັບຄຸນນະ ພາບຊວິດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນທາງ
which may be made of the information contained therein.

ດ້ານສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ ຊຶີ່ງພັດທະນາການສຶກສາ, ຄົີ້ນຄ້ວາວິໄຈ ແລະ ໃຫ້ບລິການແກ່ປະຊາຊົນ.
ພະແນກຮວ
່ ມມື ຂອງ ມະຫາວທ
ິ ະຍາໄລ ວທ
ິ ະຍາສາດສຂ
ຸ ະພາບ (ມວສ) ມ ເປາົ້ ໝາຍຫກ
ັ , ແຜນການຈດ
ັ ຕງັີ້ ປະຕບ
ິ ດ
ັ ແລະ ແຜນ
ຍດ
ຸ ທະສາດ ເພືີ່ອຈັດຕັີ້ງປະຕິບດ
ັ ການສ້າງສາຍພົວພັນລະຫວ່າງປະເທດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ນະໂຍບາຍບູລິມະສິດ ຂອງ ມະຫາວິ
ທະຍາໄລ ຄື:
•

ການແລກປູ່ຽນພະນັກງານ ແລະ ນັກສຶກສາ.

•

ດາເນນ ໂຄງການຄົີ້ນຄ້ວາວິໄຈທີ່ຮ່ວມມືກັນ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາຕ່າງໆທີ່ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຮ່ວມກັນ.

•

ດາເນນການສິດສອນ ແລະ ຈັດງານການສຶກສາ.

•

ແລກປູ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານວິຊາສະເພາະ ແລະ ເຄືີ່ອງມືທາງດ້ານການສຶກສາ.

•

ສົຼົ່ງເສມການຮ່ວມມືໃນຂະແໜງການທີ່ຕ່າງຝູ່າຍຕ່າງມຄວາມສົນໃຈ.

•

ສົຼົ່ງເສມການຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາສະເພາະອືີ່ນໆ ດັຼົ່ງທີ່ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດຮ່ວມກັນແລ້ວ.

ສາລັບແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ (ມວສ) ປະກອບມ ແຜນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ
ທີ່ລວມມດັຼົ່ງນີ້:
•

ສົຼົ່ງເສມການຮ່ວມມືພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ.

•

ໂຄງການພັດທະນາການສ້າງການພົວພັນລະຫວ່າງປະເທດ.

•

ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ພະນັກງານ, ຄະນະວິຊາຕ່າງໆ ແລະ ນັກສຶກສາ.

•

ສົຼົ່ງເສມການຮ່ວມມືທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການຄົີ້ນຄ້ວາວິໄຈ.

ໃ ນ ໄ ລ ຍ ະ 5 ປ ີ ຜ ່ າ ນ ມ າ , ພ ະ ແ ນ ກ ແ ຜ ນ ກ າ ນ , ມ ະ ຫ າ ວ ິ ທ ະ ຍ າ ໄລ ວ ິ ທ ະຍ າ ສ ຸ ດ ສ ຸ ຂ ະພ າ ບ ແ ມ ່ ນ ໄ ດ ້ ມ ສ ່ ວ ນ ຮ ່ ວ ມ ແ ລ ະ / ຫ ື ມ ສ ່ ວ ນ
ຮ່ວມເຂົີ້າໃນ ໂຄງການລະຫວ່າງປະເທດ ຈານວນ 1 ໂຄງການ ດັຼົ່ງມຂໍ້ມູນລຸ່ມນີ້:
•

ປະເພດຂອງທຶນ: ໂຄງການຮ່ວມມືສອງຝູ່າຍ

•

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ:

Seoul Project

•

ໄລຍະເວລາ:

10 ປີ

•

ງົບປະມານ:

ບໍ່ເປີດເຜຍ ເນືີ່ອງຈາກເປັນຄວາມລັບ
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•

ຊືີ່ໂຄງການ:

ໂຄງການ KOHFI, ທ່ານ ດຣ ລ ຈົງ ວຸກ.

•

ຫົວຂໍ້:

ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ.

•

ລິີ້ງເພືີ່ອເຂົີ້າເບີ່ງໂຄງການ: https://medicine.snu.ac.kr/en/node/649
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4. ສງິີ່ ທ້າທາຍທວ
ົຼົ່ ໄປ ຂອງ ລະບົບການສກ
ຶ ສາຊັີ້ນສູງ ຢູູ່ ສປປ ລາວ

OPEN is co-financed by the European Commission through the Erasmus+ Programme, under
contract number 610146-EPP-1-2019-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP. The contents of this publication reflect
only the views of the authors and the European Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein.

ໃນວັກນີ້ ໄດ້ການົດພາບລວມ ກ່ຽວກັບ ບັນດາສິີ່ງທ້າທາຍຫັກ ຂອງ ລະບົບການສຶກສາຊັີ້ນສູງ ຢູູ່ ສປປ ລາວ, ຊຶີ່ງໄດ້ວິເຄາະ
ຂໍ້ຈາກັດທົຼົ່ວໄປດັຼົ່ງກ່າວທີ່ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ໄດ້ປະສົບບັນຫາທາງດ້ານອຸປະສັກທີ່ໜັກໜ່ວງໃນແຕ່ລະມືີ້ຂອງການ

ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຂອງ ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ. ບັນດາສິີ່ງທ້າທາຍດັຼົ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ຫຸດຜ່ອນຄວາມອາດສາມາດ ຂອງ ຫ້ອງ
ການພົວພັນຕ່າງປະເທດຕ່າງໆ ເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ມຄວາມອາດສາມາດໃນການເຮັດວຽກ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງການພົວພັນລະຫວ່າງ
ປະເທດ ຄື:
•

ລະບບ
ົ ພນ
ືີ້ ຖານໂຄງລາ່ ງທຈ
ີ່ າກດ
ັ ເຊນ
ັຼົ່ : ສງິີ່ ອານວຍຄວາມສະດວກ, ອປ
ຸ ະກອນ ແລະ ຫອ
້ ງທ ດ
ົ ລອງ . ຄວາມຮຽກຮ້ອງ
ຕ້ອງການທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນ ແລະ ເຄືີ່ອງມືໃນການສິດສອນ ແມ່ນຖືເປັນໜຶີ່ງໃນບັນດາອຸປະສັກທີ່ນັກຮຽນນັກສຶກສາ ຢູູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ພົບພໍ້ໃນແຕ່ລະມືີ້. ຜົນກະທົບທີ່ ເນືີ່ອງມາຈາກ ລະບົບພືີ້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງການສິດສອນ
ທີ່ບໍ່ພຽງພ ເຊັຼົ່ນ ຄອມພິວເຕ, ເຄືີ່ອງອຸປະກອນໄອທອືີ່ນໆ ລວມມ ເຄືອຂ່າຍອິນເຕເນັດທີ່ໄວ, ຫສະໝຸດທີ່ມປົ້ມພຽງພ
ຫື ອຸປະກອນໃນການນາໃຊ້ຫ້ອງທົດລອງຢູູ່ໃນຫ້ອງຮຽນ ຊຶີ່ງຖືວ່າມອິດທະພົນຫາຍຕກ
ໍ່ ັບລະດັບຄວາມອາດສາມາດ
ແລະ ຄວາມຮັກຮູ້ຂອງນັກສຶກສາ. ໂດຍອງໃສ່ຈຸດຢນຂອງນາຍຄູ່, ການທີ່ມ ຊັບພະຍາກອນໜ້ອຍ ຈະສ້າງຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມື ແລະ ກະຕຸ້ນຄວາມສົນໃຈ ຂອງ ນັກສຶກສາ, ມຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນນະພາບຂອງການສອນ.
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດັຼົ່ງກ່າວ ແມ່ນເກດຂຶີ້ນໃນທົຼົ່ວປະເທດ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆ ຈະມແຫ່ງຊັບພະຍາ
ກອນ ໃຫ້ແກ່ ນັກສຶກສາ, ແຕ່ມັນກເປັນຂໍ້ມູນທຫ
ີ່ ້າສະໄໝ ຫື ມຄວາມຈາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງແກ້ໄຂ (Hayden
2019). ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກວິທການສອນໂຕຕໍ່ໂຕ ແລະ ການປະຕິບັດຕົວຈິງທີ່ແຕກຕ່າງ
ຈາກ ການສອນແບບທິດສະດທົຼົ່ວໄປ, ຊຶີ່ງຈະສາມາດປະຕິບັດໄດ້ໃນຕົວຈິງໂດຍການຍົກລະດັບລະບົບພືີ້ນຖານໂຄງ
ລ່າງ.
ເຖິງຢູ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານດັຼົ່ງກ່າວສາມາດຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໃຫ້ກາຍເປັນຮູບປະທາ, ເຫັນຄວນມການ
ລົງທຶນເພີ່ມຂຶີ້ນທາງດ້ານການຍົກລະດັບແຫ່ງຊັບພະຍາກອນທາງດ້ານການສຶກສາ ສາລັບລະດັບການສຶກສາຊັີ້ນສູງ ຢູູ່
ສປປ ລາວ. ເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມຈາເປັນທີ່ບໍ່ພຽງແຕ່ສຸມໃສ່ການເກັບກາ ຫື ປັບປຸງແຫ່ງຂໍ້ມູນທີ່ເປັນທາງກາຍຍະພາບ,
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ແຕ່ພ້ອມທັງ ການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງ ທັດສະຕ່າງໆ ທາງດ້ານວິຊາສະເພາະອືີ່ນໆ ໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານເຕັກນິກ ແລະ
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ເກດປະໂຫຍດໄດ້ (SKU 2020).
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ກັນແຫ່ງຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆທີ່ມຢູູ່ຢູ່າງຈາກັດ ເພືີ່ອໃຫ້ນາໃຊ້ເຂົີ້າໃນວຽກງານທີ່ມຄວາມຈາເປັນທີ່ສຸດ. ສັງ ລວມແລ້ວ
ບັນດາບູລິມະສິດຕ່າງໆ ແມ່ນ (ກ) ເພືີ່ອເສມຂະຫຍາຍ ການເຊືີ່ອມໂຍງລະຫວ່າງການວາງແຜນ ແລະ ການຂຶີ້ນແຜນ
ງົບປະມານ, (ຂ) ເພີ່ມງົບປະມານກ່ຽວກັບການດາເນນງານຢູທ
ູ່ ້ອງຖິີ່ນເຊັຼົ່ນ: ຂັີ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ແລະ ຈັດສັນໃຫ້
ເທົຼົ່າທຽມກັນ, ພ້ອມທັງ ເພີ່ມງົບປະມານ ສາລັບທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການສິດສອນ ແລະ ຜູ້ຕິດຕາມໂຮງຮຽນ, ແລະ (ຄ)
ເສມສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງ ແລະ ພັດທະນາ ການວາງແຜນ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດຂອງແຜນການ ແລະ ຄວາມອາດ
ສາມາດຂອງບັນຊ ຂອງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (MoES 2020).
•

ຂດຄວາມສາມາດ ແລະ ທດ
ັ ສະທບ
ີ່ ພ
ໍ່ ຽງພ ຂອງ ພະນກ
ັ ງານບລຫ
ິ ານ, ເຕກ
ັ ນກ
ິ ແລະ ອາຈານສອນ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ
ສປປ ລາວ ຄ່າສະເລ່ຍ ຂອງ ອັດຕາສ່ວນ ລະຫວ່າງ ນັກສຶກສາ ແລະ ອາຈານ ແມ່ນມຄ່າເໝາະສົມ (12 ຕໍ່ 1 ໃນໄລຍະ
ສົກຮຽນປີ 2012 – 2013). ເຖິງຢູ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບັນດາອາຈານເຫລົຼົ່ານັີ້ນສ່ວນຫລາຍແລ້ວແມ່ນແບກຫາບໜ້າທີ່
ທາງດ້ານວຽກງານບລິຫານເພມ
ີ່ ຂຶີ້ນ. ພ້ອມນີ້, ພະນັກງານວິຊາການທັງໝົດ ມພັນທະທີ່ຈະຕ້ອງເຮັດວຽກທາງດ້ານ
ການບລິຫານ ຊຶີ່ງຈະມຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມອາດສາມາດ ຂອງ ພວກເຂົາໃນການກະກຽມ ແລະ ສົຼົ່ງຕໍ່ ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານ
ການສິດສອນທີ່ມຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ການສຶກສາໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ.
ອັດຕາສ່ວນສະເລ່ຍ ລະຫວ່າງ ນັກສຶກສາ ແລະ ອາຈານ ແມ່ນໄດ້ຖືກການົດໂດຍ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຢູູ່ໃນຄ່າ
1 – 6 – 3. ໝາຍຄວາມວ່າ ຈະມ ອາຈານລວມຈານວນ 10 ຄົນ ປະກອບມ ອາຈານ ລະດັບປະລິນຍາເອກ 1 ຄົນ ອາຈານ ລະດັບປະລິນຍາໂທ 6 ຄົນ - ອາຈານລະດັບປະລິນຍາຕ 3 ຄົນ (MoES 2015). ເຖິງຢູ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໂດຍ
ສົມທຽບກັບ ມາດຕະຖານ ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນ ບໍ່ທັນມຄຸນວຸດທິທີ່ພຽງພ ຊຶີ່ງມຕົວເລກໜ້ອຍກ່ວາ 5 ເປີເຊັນ ຂອງ
ພະນັກງານເຕັກນິກ ແລະ ອາຈານສອນ ທີ່ມຄຸນວຸດທິຈົບລະດັບປະລິນຍາເອກ (Hayden 2019).
ປັດໄຈຫັກດ້ານໜຶີ່ງທີ່ມຜົນກະທົບຕໍ່ ຄຸນວຸດທິ ຂອງ ສະມາຊິກພະນັກງານເຕັກນິກ ແມ່ນ ຄວາມສາມາດທາງດ້ານ
ພາສາ ໂດຍສະເພາະ ຄວາມສາມາດໃນການນາໃຊ້ພາສາອັງກິດໃນສາຍອາຊບຂອງພວກເຂົາ ພາສາອັງກິດ ແມ່ນຖືກນາ
ໃຊ້ແຜ່ຫລາຍ ເປັນຄືກັນກັບພາສາສືີ່ສານຢູູ່ໃນບັນດາປະເທດຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້. ບັນດາພະນັກງານສອນເຫົຼົ່ານັີ້ນ ຜູ້ທີ່
ສາມາດນາໃຊ້ພາສາອັງກິດ ຈະໄດ້ຮັບໂອກາດໃນການເຮັດວຽກປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດ. ດ້ານໜຶີ່ງ
ອກ, ພະນັກງານຄູລາວ ໄດ້ອຸທິດຕົນເອງໃນການຍົກລະດັບຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານພາສາອັງກິດຂອງເຂົາ ສາມາດ
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ນາໃຊ້ທາງດ້ານການສຶກສາ (Peak, et al. 2018). ໃນປະຈຸບັນ, ບັນດາຜູ້ບັນລະຍາຍ ໄດ້ນາໃຊ້ຍຸດທະສາດການ
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ສອນທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ ທີ່ບັນທອນຄວາມຕັີ້ງໃຈໃນການຍົກລະດັບການສ້າງພາສາ. ດ້ານໜຶີ່ງອກ, ມອາຈານສອນພາສາ
ອັງກິດຈານວນໜຶີ່ງ ບໍ່ມຄວາມຮູ້ທີ່ຈາເປັນ (Souriyavongsa, Rany and Jafre 2013). ດັຼົ່ງນັີ້ນ, ບັນດາຄູ
ອາຈານບໍ່ສາມາດຊັກຊວນແລະສົຼົ່ງເສມການພັດທະນາ ແລະ ການມສ່ວນຮ່ວມ ຂອງ ນັກສຶກສາໃນການຮຽນວິຊາທີ່
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ຊາດ ແມນ
່ ຍງັ ບທ
ໍ່ ນ
ັ ສກ
ຸ ງອມ. ຂອບການປະກັນຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາຊັີ້ນສູງ ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນມຕົວເລກ
ເພີ່ມຂຶີ້ນໃນຫລາຍປີຜ່ານມາ, ແຕ່ວ່າ ຍັງຕ້ອງໃຊ້ເວລາດົນພສົມຄວນເພືີ່ອພັກດັນໃຫ້ມຄວາມກ້າວໜ້າ. ກະຊວງສຶກ
ສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ສ້າງ ສູນປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ - Education Quality Assurance Center
(EQAC) ໃນປ 2008 ໂດຍມຈຸດປະສົງທີ່ຈະຄຸ້ມຄອງການປະເມນມາດຕະການການສິດສອນ, ໂດຍນາໃຊ້ພາກສ່ວນ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ. ສູນປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶີ້ນເນືີ່ອງມາຈາກ ການຮັບຮູ້
ຄວາມຈາເປັນໃນລະດັບຊາດ ເຊັນດຽວກັນກັບ ການຮຽກຮ້ອງ ແລະ ແຮງກົດດັນ ຂອງ ຝູ່າຍຕ່າງປະເທດ ໃນວຽກງານ
ທາງດ້ານການປະກັນຄຸນນະພາບທາງດ້ານການສຶກສາ ຂອງ ລະດັບການສຶກສາຊັີ້ນສູງ, ແຕ່ວ່າ ການສ້າງສູນດັຼົ່ງກ່າວ
ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນມຂອບວຽກງານທີ່ຊັດເຈນ, ຂາດລາຍລະອຽດຈຸດປະສົງ, ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃນການຈັດຕັີ້ງ
ປະຕິບັດພາລະບົດບາດ. ດ້ວຍເຫດຜົນດັຼົ່ງກ່າວ, ຮູບແບບໃໝ່ນີ້ສ້າງຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການສະໜອງການບລິການທີ່ຂັດຕໍ່
ການປະກັນຄຸນນະພາບສາລັບການສຶກສາຊັີ້ນສູງ, ຍົກຕົວຢູ່າງ ບໍ່ມຄວາມອາດສາມາດໃນການຕິດຕາມ ແລະ ໃຫ້ຄາ
ແນະນາທາງດ້ານມາດຕະຖານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ຢູູ່ ສປປ ລາວ ໃນຂົງເຂດທັງໝົດ ຂອງ ລະດັບວິຊາສະເພາະ ແລະ ຂະ
ແໜງການສຶກສາ (DAAD 2019).
ໃນລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລ, ມຫລັກສູດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຫລາຍ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຢູູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງ. ແຜນການໃນ
ການພັດທະນາກົດລະບຽບແມ່ນຍັງບໍ່ທັນຊັດເຈນໃນການນາໃຊ້ໃນອານາຄົດອັນໃກ້. ກົດລະບຽບທີ່ມນັີ້ນ ແມ່ນບໍ່ສາ
ມາດນາໃຊ້ໃນການສືີ່ສານກັບບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຢູ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ເຫັນວ່າ ວຽກງານໃນຕໍ່ໜາ້ ຈະຕ້ອງ
ໄດ້ສຸມໃສ່ສົຼົ່ງເສມການຮັບຮູ້ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາການປະກັນຄຸນນະພາບ ທີ່ຕິດພັນກັບ ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງ, ເຕັກນິກ ແລະ
ອາຈານສອນ ໃນລະດັບການສຶກສາຊັີ້ນສູງ ຢູູ່ ສປປ ລາວ (DAAD 2019).
•

ັ ສນ
ູ ການຮຽນທີ່ຫາ້ ສະໄຫມ. ຫລັກສູດການຮຽນທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ການອອກແບບຫັກການຮຽນ
ການອອກແບບຫລກ
ທີ່ແທດເໝາະ ແມ່ນ ບັນຫາຫກ
ັ ທີ່ຈະຕ້ອງພິຈາລະນາ. ໃນປະຈຸບັນ, ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ ຢູູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນຍັງຢູູ່
ໃນໄລຍະການກະກຽມທັດສະທາງດ້ານວິຊາຊບໃຫ້ແກ່ ນັກສຶກສາ ເພືີ່ອສະໜອງເຂົີ້າໃນ ບ່ອນເຮັດວຽກງານໃນອານາ
ຄົດ ຍ້ອນວ່າ ບັນດານັກສຶກສາເຫລົຼົ່ານັີ້ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຕາມເກນສາລັບການເຮັດວຽກລະດັບປະເທດ ແລະ ສາກົນ (SKU
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2020). ຕົວຢູ່າງ, ນັກຮຽນຕ້ອງການທີ່ຈະນາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊທີ່ທັນສະໄໝສູງໃນຫ້ອງຮຽນພາສາ. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍ່ຕາມ
ບັນດາຄູຍັງນາໃຊ້ ປຶມ
ົ້ ແບບຮຽນທີ່ຫ້າສະໄໝ, ເຄືີ່ອງມືໃນການສິດສອນທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ, ວິທການສິດສອນທີ່ບໍ່ມປະ

Consortium

ສິດທິຜົນ ແລະ ຍຸດທະສາດການຮຽນທີ່ເກົຼົ່າບໍ່ແທດເໝາະ, ສົຼົ່ງຜົນໃຫ້ ນັກສຶກສາລາວ ຮຽນບໍ່ມປະສິດທິພາບ
ີ່ ຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການການວ່າຈ້າງງານໃນຂະ
(Souriyavongsa, Rany and Jafre 2013). ເພືອ
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ນັີ້ນ ຈະຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ ທັດສະທາງດ້ານສັງຄົມ (Soft Skills), ທັດສະທາງດ້ານວິຊາຊບ, ແລະ ຂດຄວາມສາມາດ
ຂອງນັກສຶກສາ, ສະນັີ້ນ ພວກເຂົາຈະມຄວາມພ້ອມໃນການຊອກຫາວຽກເຮັດງານທາ ທີ່ ສປປ ລາວ ຕ້ອງການແທ້ໆ
(Siharath 2007).
•

ຫັກສູດທີ່ບໍ່ໄດ້ມການປະຕິສາພັນກັບ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດແຮງງານ ແລະ ການຂາດຂໍ້ມູນຈາກການຮ່ວມມື
ລະຫວ່າງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ອຸດສະຫະກາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ມນັກສຶກສາທີ່ສາເລັດການສຶກສາເປັນຈານວນຫລາຍ
ວາງແຜນທີ່ຈະຍືີ່ນສະໝັກວຽກຈາກຕະຫລາດແຮງງານທີ່ ຕັີ້ງຢູູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງທີ່ໃຫ່ຍໆ, ແຕ່
ຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານວິຊາສະເພາະຂອງເຂົາມຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ການຊອກຫາວຽກເຮັດງານທາ. ໝາຍຄວາມ
ວ່າ ບັນຫາດັຼົ່ງກ່າວນີ້ມຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ການສ້າງການພົວພັນລະຫວ່າງປະເທດໃນທົຼົ່ວປະເທດ, ຍ້ອນວ່າ ຂະແໜງ
ການທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເຊັຼົ່ນ ທ່ອງທ່ຽວ, ອຸດສະຫະກາ ແລະ ທຸລະກິດ ມຄວາມຕ້ອງການຮັບສະໝັກພະນັກງານທີ່ມ
ທັດສະ ທີ່ມາພ້ອມກັບ ເກນທັດສະໃນລະດັບດ. ຜົນສາຫລວດໃນປີ 2014 ຂອງຜູ້ວ່າຈ້າງ ສະແດງວ່າ ຄຸນນະພາບຂອງ
ນັກສຶກສາ ທີ່ຈົບຢູູ່ສະຖາບັນການສຶກສາຊັີ້ນສູງ ບໍ່ຕອບໂຈດຄວາມຕ້ອງການ ຂອງ ຜູ້ວ່າຈ້າງ ເນືີ່ອງຈາກວ່າ ຂາດຄວາມ
ສາມາດທາງດ້ານວິຊາຊບ, ການຄົີ້ນຄ້ວາວິໄຈ, ການຄຸ້ມຄອງ, ການເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມກ້ອນ (MoES 2015). ພ້ອມ
ນີ້, ບັນດາຜູ້ວ່າຈ້າງ ບໍ່ມຄວາມເພິີ່ງພໃຈຕໍ່ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວິຊາສະເພາະຂອງນັກສຶກສາ ແຕ່ວ່າ ພວກເຂົາຕ້ອງການໃຫ້
ມທັດສະໃນການເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມກ້ອນ ແລະ ສືີ່ສານຕົວຈິງໄດ້.

•

ເຫັນວ່າ ນັກສຶກສາ ຢູູ່ ສປປ ລາວ ໃຊ້ເວລາສ່ວນຫລາຍໃນການຮຽນຮູ້ທິດສະດ ແຕ່ວ່າ ບໍ່ຄ່ອຍໃຊ້ເວລາໃນການຝຶກ
ຊ້ອມ ຫື ນາໃຊ້ທັກສະໃນສາຍອາຊບ. ທັກສະດັຼົ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາປະເຊນໜ້າກັບອຸປະສັກຕ່າງໆ ແລ້ວນາໃຊ້
ວິທການຕ່າງໆທີ່ຮຽນຈາກຫັກສູດໃນບ່ອນເຮັດວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ການວິເຄາະຄວາມຕ້ອງການ ແມ່ນພິຈາລະນາຈາກ
ອົງປະກອບທີ່ສາຄັນທີ່ສຸດ ກໍ່ຄື ມັນແມ່ນສ່ວນໜຶີ່ງ ຂອງ ການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ການຕັດສິນໃຈຂອງຜູ້ສຶກສາ.
ດ້ວຍເຫດຜົນດັຼົ່ງກ່າວນັີ້ນ, ກະຊວງດັຼົ່ງກ່າວຈະການົດ ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງ ນັກສຶກສາ ແລະ ຕະຫລາດ ເຊັນດຽວກັນ
ກັບການວັດ ຄຸນນະພາບ ຂອງ ລະບົບການສຶກສາຊັີ້ນສູງ (SKU 2020).

•

ຂາດທນ
ຶ ຮອນ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃນການຄນ
ົີ້ ຄວ
້ າວໄິ ຈ. ໂດຍອງຕາມແຜນການພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ
ແລະ ກິລາ, ເງືີ່ອນໄຂຂອງງົບປະມານການບລິຫານສາລັບການຄົີ້ນຄ້ວາ ຕັີ້ງ ແຕ່ປີ 2016 ແລະ 2020 ຍັງຄົງຫຍຸດ
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ສະຫງັດໃນລະດັບຕາມແຜນການທີ່ຜ່ານມາ (500 ລ້ານກບ). ສາລັບງົບປະມານດັຼົ່ງກ່າວເຫັນວ່າ ບໍ່ແທດເໝາະ ເມືີ່ອ

Consortium

ສົມທຽບກັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶີ້ນໃນການຍົກລະດັບຄຸນວຸດທິ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ອຸປະກອນ ແລະ ການຄີ້ົີ້ນຄ້ວາ
ີ່ ນັກຄົີ້ນຄ້ວາຫລາຍທີ່ບໍ່ມ
ວິໄຈ (MoES 2020). ສະພາບການດັຼົ່ງກ່າວໄດ້ສົຼົ່ງຜົນໃຫ້ລະບົບການສຶກສາຊັີ້ນສູງທມ
ປະສົບການໂດຍສະເພາະ ການເຮັດວິໄຈ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນ. ພະນັກງານສາຍວິຊາສະເພາະສາມາດເຮັດວຽກວິເຄາະໄດ້
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ແໜງການດັຼົ່ງກ່າວ, ຄວນສຸມໃສ່ຝຶກອົບຮົມບັນດາຜູwhich
້ບັນmay
ລະຍາຍ
ານທັcontained
ກສະການວິ

ສ່ວນຮ່ວມໃນການຮ່ວມມືທາງດ້ານການວິເຄາະລະຫວ່າງປະເທດ. ການແລກປູ່ຽນປະສົບການດັຼົ່ງກ່າວ ຈະຊ່ວຍໃຫ້
ເພີ່ມຄວາມອາດສາມາດຂອງການເຮັດຄົີ້ນຄ້ວາວິໄຈ ວິທການໃໝ່ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນ (SKU 2020).
ອຸປະກອນທີ່ມຢູູ່ເພືີ່ອນາໃຊ້ເຂົີ້າໃນການຄົີ້ນຄ້ວາ ແມ່ນບໍ່ພຽງພ ເນືີ່ອງຈາກ ງົບປະມານທີ່ໃຫ້ມຢູ່າງຈາກັດ ຊຶີ່ງຖືວາ່ ເປັນ
ປັດໄຈທີ່ສາຄັນໃນການການົດຜົນທີ່ໄດ້ ຈາກ ການຜະລິດການວິເຄາະ ຂອງ ສປປ ລາວ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ການທີ່ມ
ລາຍໄດ້ຕາ ແລະ ການຂາດເຂນການໃຫ້ນະໂຍບາຍ ເພືີ່ອຊຸກຍູ້ການເຮັດຄົີ້ນຄ້ວາວິໄຈ ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ ນັກຄົີ້ນຄ້ວາ
ຂາດແຮງຈູງໃຈໃນການເຮັດການຄົີ້ນຄ້ວາວິໄຈ ແລະ ສົຼົ່ງຜົນໃຫ້ມການຫລຸດຜ່ອນຄວາມຫ້າວຫັນ ແລະ ຄວາມເປັນໄປ
ໄດ້ໃນການຄົີ້ນຄ້ວາວິໄຈ ແລະ ພັດທະນາສາຍອາຊບໃນທິດທາງນີ້ (Siharath 2007).
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5. ອປ
ຸ ະສກ
ັ ສາລັບການຫັນການສກ
ຶ ສາຊນ
ັີ້ ສງູ ສູ່ສາກົນ ຂອງ ສປປ ລາວ
Consortium
ການຄົີ້ນຄ້ວາແບບລົງເລກ ກ່ຽວກັບ ອຸປະສັກທີ່ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ແກ່ການຫັນສູ່ສາກົນ ພາຍໃນ ລະບົບການສຶກສາຊັີ້ນສູງ
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Ministry of Education
Souphanouvong
Champasack
Savannakhet
ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່
ນໄດ້ຊof່ວຍວາງຂອບ
ຂອງ ສິີ່ງກNational
ດຂວາງUniversity
ທີ່ຫ້ອງການພົ
ວພັນຕ່າງປະເທດ
ຈະຕ້ອງໄດ້
ແກ້ໄຂ ບົນUniversity
ພືີ້ນຖານof Health

University of Alicante
Project Coordinator

Bologna

and Sports

of Laos

University

University

University

Science

ການເຮັດວຽກໃນແຕ່ລະມືີ້. ໂດຍເຂົີ້າໃຈເຖິງຂຫ
ໍ້ ຍຸ້ງຍາກດັOPEN
ຼົ່ງກ່າis ວນ
ີ້, ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ສາມາດວາງແຜນການຈັດຕັີ້ງ
co-financed by the European Commission through the Erasmus+ Programme, under
contract number 610146-EPP-1-2019-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP. The contents of this publication reflect

only the views of the authors and the European Commission cannot be held responsible for any use
ປະຕິບັດໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງໄດ້ ເຖິງແມ່ນວ່າ ມຊັບພະຍາກອນທ
ີ່ຈາກັ
ດinformation
ກໍ່ຕາມ.contained therein.
which may be made
of the

ຮູບແບບການຫັນສູ່ສາກົນ ຂອງ ການສຶກສາຊັີ້ນສູງ ຢູູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນມລັກສະນະສະແດງອອກຕາມ ບັນຫາທີ່ເກດຂຶີ້ນເລືີ້ອຍໆ
ດັຼົ່ງລຸ່ມນີ້:
•

ນກ
ັ ຮຽນ ແລະ ພະນກ
ັ ງານເຕກ
ັ ນກ
ິ ໄດຮ
້ ບ
ັ ຄະແນນປະເມນຜົນ ກຽ່ ວກັບ ຄວາມສາມາດທາງດາ້ ນພາສາຕາ່ ງປະເທດ
ໂດຍສະເພາະພາສາອງັ ກດ
ິ ຢໃູູ່ ນລະດບ
ັ ອ່ອນ.

ທຶນການສຶກສາ ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫືອທັງໝົດສາລັບພະນັກງານ ແລະ ນັກຮຽນ ແມ່ນເງືີ່ອນໄຂທີ່ຈະຕ້ອງມຄວາມສາມາດທາງດ້ານ
ພາສາໃນລະດັບໃດໜຶີ່ງ ເຊັຼົ່ນ ພາສາອັງກິດ, ຖ້າບໍ່ດັຼົ່ງນັີ້ນ ກຈະເປັນ ພາສາຂອງປະເທດທີ່ເປັນເຈົີ້າພາບ ກໍ່ຄື ສະຖາບັນການສຶກສາ
ຕັີ້ງຢູູ່ ຫລື ປະເທດທີ່ສະໜອງທຶນການສຶກສາ. ບັນດາພາສາເຫລົຼົ່ານັີ້ນປະກອບມ ຍີ່ປຸູ່ນ, ຈນ, ຫວຽດນາມ, ເກົາຫລ ແລະ ຝຣັຼົ່ງ.
ບັນຫາດັຼົ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງສິີ່ງທ້າທາຍອັນໃຫ່ຍຫວງໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານ ແລະ ນັກສຶກສາ ຂອງ ສປປ ລາວ ກຄື ພະນັກງານສ່ວນ
ຫລາຍທີ່ເຮັດວຽກຢູູ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຂອງ ສປປ ລາວ ເຊັຼົ່ນ: ມະຫາວິທະຍາໄລຈາປາສັກ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ສະຫວັນນະເຂດ
ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ຊຶີ່ງເປັນ ພະນັກງານເຫລົາຼົ່ ນັີ້ນ ແມ່ນຍັງຫນຸ່ມນ້ອຍ ແລະ ສ່ວນຫລາຍແມ່ນຈົບມາຈາກ ມະ
ຫາວິທະຍາໄລຢູູ່ ສປປ ລາວ ແລະ/ຫື ປະເທດໄທ ຊຶີ່ງລະບົບການຮຽນແມ່ນເປັນພາສາລາວ ແລະ ໄທ (SKU 2020). ສາລັບ
ການຮຽນ ຂອງ ບັນດານັກຮຽນທີ່ຢູູ່ມະຫາວິທະຍາໄລທ້ອງຖິີ່ນ, ນັກຮຽນສ່ວນຫລາຍແມ່ນມາຈາກເຂດຫ່າງໄກສອກຫລກ ຊຶີ່ງ
ເປັນບ່ອນທີ່ພວກເຂົີ້າໄດ້ຮັບໂອກາດທີ່ຈາກັດໃນການເຂົີ້າເຖິງການຮຽນພາສາຕ່າງປະເທດ,

ຖືວ່າເປັນສິີ່ງທ້າທາຍໃຫ້ແກ່ພວກ

ເຂົາ ເມືີ່ອການເດນທາງກະຍັງເປັນບັນຫາຢູູ່ໃນລະດັບການມັດຖະຍົມສຶກສາ.
•

ຂາດລະບບ
ົ ການໂອນ ແລະ ຮບ
ັ ຮໜ
ູ້ ວ
່ ຍກດ
ິ ທເີ່ ປນ
ັ ລະບບ
ົ ດຽວ ແລະ ຮອບດາ້ ນ.
ການໂອນ ແລະ ຮັບຮູ້ໜ່ວຍກິດເປັນບັນຫາໃຫ່ຍໜຶີ່ງທີ່ເກດຂຶນ
ີ້ ໃນລະບົບການສຶກສາຊັີ້ນສູງ ຢູູ່ ສປປ ລາວ, ບັນຫາ
ດັຼົ່ງກ່າວເກດຂຶີ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າ ການໂອນ ລະຫວ່າງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຂອງ ສປປ ລາວ ກຕາມ ຊຶີ່ງພົບເຫັນບາງເຫດຜົນ
ທີ່ສາມາດສັງລວມດັຼົ່ງລຸ່ມນີ້ (DAAD 2019):
− ຂາດລະບົບຮັບຮູ້ ແລະ ໂອນໜ່ວຍກິດທີ່ຊັດເຈນ ລະຫວ່າງ ສະຖາບັນການສຶກສາຊັີ້ນສູງ;
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− ຄຸນນະພາບ ຂອງ ການສິດສອນ ແລະ ການຮຽນ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຂອງ ສປປ ລາວ ສ່ວນຫລາຍແມ່ນບໍ່ໄດ້

Consortium

ຮັບການຮັບຮູ້ໃນຂັີ້ນທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ສາກົນ;
− ຍັງມຄວາມແຕກຕ່າງຫລາຍຢູ່າງທາງດ້ານເນືີ້ອໃນ ຂອງ ວິຊາຮຽນ ທີ່ໄດ້ສອນຢູູ່ ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ ຂອງ
ສປປ ລາວ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງປະເທດອືີ່ນໆ ເຖິງແມ່ນວ່າ ວິຊາຮຽນດັຼົ່ງກ່າວ ແມ່ນສອນຢູູ່ ມະຫາວິທະຍາ
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− ຍັງມຄວາມແຕກຕ່າງຫລາຍຢູ່າງທາງດ້ານປະລິນມານ ແລະ ເວລາທີ່ໃຊ້ໃນການຮຽນ ແລະ ສອນ;

•

University of Health
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beບ
the ນ
ມາດຕະຖານການຫນ
ັ ສສ
ູ່ າກນ
ົ ແລະ ຮບ
ູ ແບບກາwhich
ນສmay
ະໜ
ັ made
ສະofໜ
ູinformation
ທາງດcontained
າ້ ນກາtherein.
ນເງນ
ິ ສາລບ
ັ ການຈັດສນ
ັ ໃຫແ
້ ກ່

ນກ
ັ ສກ
ຶ ສາ ແລະ ພະນກ
ັ ງານ.
ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ ຂອງ ສປປ ລາວ ມງົບປະມານທີ່ຈາກັດ. ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນສ່ວນຫລາຍ
ແລ້ວ ແມ່ນມາຈາກອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນ. ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ການົດເພດານໃນການ
ສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນສາລັບຄ່າໃຊ້ຈາ່ ຍທາງດ້ານວຊ່າໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ. ສະນັນ
ີ້ , ນັກສຶກສາ ຈະຕ້ອງຮັບ
ຜິດຊອບຕໍ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດ ເຖິງແມ່ນວ່າ ບັນດາອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນ ຫື ສະຖາບັນທີ່ເປັນເຈົີ້າພາບ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍ
ເຫລືອຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຈານວນໜຶີ່ງກຕາມ.
-

ເຖິງຢູ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການໃຫ້ທຶນ ແມ່ນມາພ້ອມກັບເງືີ່ອນໄຂທີ່ການົດໃຫ້ບັນລຸຕາມ
ເກນມາດຕະຖານໃດໜຶີ່ງ ຫື ເປັນເກນລະດັບຄວາມສາມາດທາງດ້ານພາສາ ຊຶີ່ງ ນັກສຶກສາ ແລະ ພະນັກງານລາວ
ໄດ້ພົບພໍ້ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ຈະໄດ້ຕາມເງືີ່ອນໄຂ ຫລື ເກນມາດຕະຖານດັຼົ່ງກ່າວ.

-

ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການໃຫ້ທຶນສ່ວນຫລາຍ ຈາກ ສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງປະເທດ ແມ່ນຈະຕ້ອງຈ່າຍ
ຮ່ວມກັນເຄິີ່ງໜຶີ່ງ, ຄ່າໃຊ້ຈາ່ ຍເຄິີ່ງໜຶີ່ງແມ່ນມາຈາກ ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ຮັບນັກສຶກສາ. ໂດຍອງຕາມງົບ
ປະມານທີ່ມຢູູ່ຢູ່າງຈາກັດ ເຫັນວ່າ ມຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສາລັບ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ຈະຊອກຫາ
ທຶນຮອນ ເພືີ່ອຮ່ວມມືໃນໂຄງການສະໜັບສະໜູນດັຼົ່ງກ່າວ.

•

ອັດຕາສ່ວນບໍ່ດຸນດ່ຽງກັນ ລະຫວ່າງ ນັກສຶກສາຂາເຂົາີ້ ແລະ ຂາອອກ.
ເຫດຜົນເບືີ້ອງຫລັງ ຂອງ ຄວາມແຕກຕ່າງດັຼົ່ງກ່າວ ແມ່ນມລາຍລະອຽດດັຼົ່ງລຸ່ມນີ້:

ນກ
ັ ສກ
ຶ ສາຂາເຂາົີ້ :
-

ຂາດເຂນຫັກສູດການຮຽນ-ການສອນທີ່ຫັນສູ່ສາກົນເປັນພາສາຕ່າງປະເທດໃດໜຶີ່ງ (ມະຫາວິທະຍາໄລສ່ວນຫລາຍ);

-

ບໍ່ມສະຖານທີ່ພັກໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນຕ່າງປະເທດ (ມະຫາວິທະຍາໄລສ່ວນຫລາຍ);

-

ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ທາງດ້ານໄອທ ຍັງບໍ່ທັນພຽງພ;

-

ແຫ່ງຂໍ້ມູນທາງດ້ານການຮຽນ ແມ່ນຍັງຈາກັດ;
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-

ລະບົບຫສະໝຸດຍັງບໍ່ແທດເໝາະ;

-

ບໍ່ມຂອບແນະນາການນາໃຊ້ໃຫ້ແກ່ ນັກຮຽນຕ່າງປະເທດ;

-

ບໍ່ມຄາແນະນາໃຫ້ແກ່ບັນດານັກສຶກສາ ໃນການຂວຊ່າ ແລະ ເອກະສານອືີ່ນໆ ທີ່ຈະເຂົີ້າມາ ສປປ ລາວ;

-

ຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາ (ການຮຽນ ແລະ ການສອນ) ແມ່ນຍັງຢູູ່ໃນລະດັບຕ່າ ເມືີ່ອສົມທຽບກັບ ບັນດາມະຫາວິ
ທະຍາໄລອືUniversity
ີ່ນໆ ໃນຂົ
(ອາຊຽນ)
ແລະ ທົ
ຼົ່ວໂລກ,
ແລະ ຍັSouphanouvong
ງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການຍອມຮັ
ບັນດາມະຫາວິ
ທະຍາof Health
of ງເຂດ
Ministry
of Education
National
University
Champasackບຈາກ
Savannakhet
University

University of Alicante
Project Coordinator

Bologna

and Sports

ໄລຕ່າງປະເທດ;

-

of Laos

University

University

University

Science

OPEN is co-financed by the European Commission through the Erasmus+ Programme, under
contract number 610146-EPP-1-2019-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP. The contents of this publication reflect

only the views of the authors and the European Commission cannot be held responsible for any use
ລະບົບການກະຈາຍຂໍ້ມູນຂອງບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລແມ່
ນບofໍ່ແtheທດເໝາະ
(ຂໍ້ມtherein.
ູນ, ມແຕ່ພາສາດຽວ-ພາສາລາວ, ໂດຍ
which may be made
information contained

ທົຼົ່ວໄປຢູູ່ ເວັບໄຊທ໌ ແລະ ສືີ່ສານສັງຄົມເຟດສ໌ບຸກ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ);
ດາ້ ນຂາອອກ:
-

ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລໃນ ສ ປປ ລາວ ຍັງຂາດງົບປະມານເພືີ່ອສະໜັບສະໜູນນັກສຶກສາ;

-

ແຫ່ງທຶນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນທີ່ມຂໍ້ການົດດ້ານພາສາ (ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ
ພາສາອັງກິດ ແລະ / ຫລື ພາສາພືີ້ນເມືອງ ຂອງ ປະເທດທີ່ເປັນມະຫາວິທະຍາໄລເປັນເຈົີ້າພາບ) ໃນຂະນະທີ່ລະດັບພາສາ
ຂອງນັກສຶກສາລາວສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍັງຕ່າ;

-

ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບການຫັນເປັນສາກົນໃນການສຶກສາຂັີ້ນສູງ ຂອງ ນັກສຶກສາ ແມ່ນຍັງຕ່າເຊິີ່ງ ອາດ
ຈະເຮັດໃຫ້ມຄວາມສົນໃຈຕ່າໃນການເຂົີ້າຮ່ວມການແລກປູ່ຽນ;

-

ມຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຖ່າຍໂອນໜ່ວຍກິດ ຂອງ ນັກສຶກສາ ທີ່ເຂົີ້າຮ່ວມໂຄງການເຄືອ
ີ່ ນໄຫວຕ້ອງໄດ້ຮຽນຫລັກ
ສູດທີ່ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເຂົາີ້ ຮ່ວມຄືນໃນຊ່ວງເວລາທີ່ເຂົີ້າຮ່ວມໃນການແລກປູ່ຽນ. ສິີ່ງນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ ນັກສຶກສາ ລັຼົ່ງເລ
ໃຈທີ່ຈະເຂົີ້າຮ່ວມໂຄງການແລກປູ່ຽນ.

-

ນັກສຶກສາສ່ວນໃຫຍ່

ສາມາດເຂົີ້າຮ່ວມພຽງແຕ່ໂຄງການແລກປູ່ຽນທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນ

ຢູ່າງເຕັມທີ່ຈາກອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນ ແລະ / ຫືສະຖາບັນທີ່ເປັນເຈົີ້າພາບ ຍ້ອນຄວາມຂາດເຂນດ້ານຊັບພະຍາກອນ
ທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ຈະສາມາດຈ່າຍໄດ້.
•

ຂາດຄວາມຮັບຮູ້ ກ່ຽວກັບ ແຫ່ງທຶນສາກົນເພືີ່ອການຄົີ້ນຄ້ວາ

ທຶນສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ການຄົີ້ນຄ້ວາວິໄຈສ່ວນຫລາຍແລ້ວ ແມ່ນມາຈາກ ລັດຖະບານ, ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນ ແລະ
ມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມ ຊຶີ່ງເຮັດໃຫ້ ບັນດາຄູອາຈານ ແລະ ນັກຄົີ້ນຄ້ວາວິໄຈ ຂາດຂມ
ໍ້ ູນໃນການເຂົີ້າເຖິງແຫລ່ງທຶນ
ສາກົນ, ມຫລາຍເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ ພວກເຂົາ ບໍ່ສາມາດເຂົີ້າເຖິງແຫ່ງທຶນສາກົນໃນການສະໜັບສະໜູນການຄົີ້ນຄ້ວາວິໄຈ.
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-

ອາຈານ ແລະ ນັກຄົີ້ນຄ້ວາຢູູ່ມະຫາວິທະຍາໄລໃນ ສ ປປ ລາວ ມເວລາຈາກັດໃນການຊອກຫາແຫ່ງທຶນ ເນືີ່ອງຈາກ
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານວຽກງານບລິຫານ ແລະ ວຽກສິດສອນທີ່ຫາຍ ເກນໄປ;
ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບແຫ່ງທຶນສາກົນແມ່ນເປັນພາສາອັງກິດໃນຂະນະທີ່ ຄວາມສາມາດດ້ານພາສາອັງກິດ ຂອງ ອາຈານ ແລະ
ນັກຄົີ້ນຄວ້າຍັງຕາ່ ;

University of Alicante
Project Coordinator

-

University of

Ministry of Education

National University

Souphanouvong

Champasack

Savannakhet

University of Health
Science

ອາຈານ ແລະ ນັBologna
ກຄົີ້ນຄ້ວາຫາຍຄົand
ນມSports
ທັກສະທີ່ຈາກັດofໃນການຄົ
ີ້ນຄ້ວາ,
ເຊິີ່ງເຮັດໃຫ້ພUniversity
ວກເຂົາ ລັຼົ່ງເລໃຈທ
ີ່ຈະຄົີ້ນຫາ
Laos
University
University

ແຫ່ງທຶນ ແລະ ສະໝັກເພືີ່ອຄົີ້ນຄວ້າ;

OPEN is co-financed by the European Commission through the Erasmus+ Programme, under
contract number 610146-EPP-1-2019-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP. The contents of this publication reflect
only the views of the authors and the European Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein.

ນອກຈາກ ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດແລ້ວ, ມະຫາວິທະຍາໄລໃນ ສປປ ລາວ ມຫ້ອງການຄົີ້ນຄ້ວາ ແລະ ບລິການວິຊາການ,
ແລະ ໜ່ວຍງານຄົີ້ນຄ້ວາແລະບລິການດ້ານວິຊາການໃນແຕ່ລະຄະນະວິຊາ. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຫ້ອງການດັຼົ່ງກ່າວ (ລວມທັງ
ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ) ແລະ ຫົວໜ່ວຍຕ່າງໆມຜົນຕໍ່ລະບົບການສຶກສາຊັີ້ນສູງ ຂອງ ສປປລາວ ຍັງບໍ່ເປັນທີ່ພໃຈເພາະວ່າ:
-

ບຸກຄະລາກອນມເວລາຈາກັດໃນການຄົີ້ນຫາແຫ່ງທຶນເນືີ່ອງຈາກວ່າພວກເຂົາຮັບຜິດຊອບວຽກຫາຍເກນໄປ.

-

ພະນັກງານມຄວາມສາມາດດ້ານພາສາອັງກິດຕ່າ.

-

ບັນດາໜ່ວຍງານບໍ່ປະຕິບັດຕາມແຜນການ ແລະ ຍຸດທະສາດທີ່ໄດ້ ການົດໄວ້ຢູ່າງລະອຽດ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບ ມະຫາ
ວິທະຍາໄລເພືີ່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍສະເພາະໃນການຫັນເປັນສາກົນ.

-

ໜ່ວຍງານຂາດຊັບພະຍາກອນມະນຸດ.
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6. ແຜນການຈດ
ັ ຕງັີ້ ປະຕິບດ
ັ ທເີ່ ປັນບູລມ
ິ ະສດ
ິ ຂອງຫ້ອງການພວ
ົ ພນ
ັ ຕາ່ ງປະເທດ
6. ແຜນການຈດ
ັ ຕງັີ້ ປະຕິບດ
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ິ ຂອງຫ້ອງການພວ
ົ ພນ
ັ ຕາ່ ງປະເທດ
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ເຖິງຢູ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄະນະໂຄງການ OPEN ເຊືີ່ອວ່າຄວາມສະໝັກໃຈ ແລະ ແນວຄິດດ້ານຍຸດທະສາດ ສາມາດເອົາຊະນະ ການ
ຂາດແຄນຊັບພະຍາກອນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມການປະຕິບັດ ຈາກທາງຂອບ ເພືີ່ອແກ້ໄຂບາງສິງີ່ ທ້າທາຍ ແລະ ຄວາມກັງວົນທີ່ໄດ້

Consortium

ອະທິບາຍຂ້າງເທິງ. ໂດຍອງໃສ່ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ຄາດຄະເນວ່າ ຂະແໜງການສຶກສາໃນ ສປປ ລາວ ມທ່າອ່ຽງທີ່ຈະກາລັງກ້າວໄປສູ່
ໄລຍະ 2020-2025 ແລະ ຍ້ອນຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19, ການນາເອົາການຮ່ວມມືສາກົນ ໄປ

University of Alicante
Project Coordinator

University of
Bologna

Ministry of Education
and Sports

National University
of Laos

Souphanouvong
University

Champasack
University

Savannakhet
University

University of Health
Science

ໃນ ທິດທາງທີ່ຖືກຕ້ອງສາມາດຫັນໄປສູ່ການຫັນປູ່ຽນ ຂອງ ຂະແໜງການ. ການບັນລຸ “ສະຖານະດ້ານຄຸນນະພາບທີ່ເພີ່ມຂຶີ້ນ”
OPEN is co-financed by the European Commission through the Erasmus+ Programme, under
contract number 610146-EPP-1-2019-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP. The contents of this publication reflect
only the views of the authors and the European Commission cannot be held responsible for any use

may be made
of the
information
contained
ທີ່ໄດ້ຄາດຄະເນຢູູ່ໃນ ESSDP 2021-2025 ເບິີ່ງຄືວາ່ ເປັwhich
ນໄປໄດ້
ຖ້າມ
ການຮ່
ວມມື
ກັບtherein.
ສາກົນທີ່ມຄວາມໝາຍສາຄັນໄດ້ຮັບ

ການສ້າງຕັີ້ງໃນສະຖາບັນການສຶກສາຊັີ້ນສູງຕ່າງໆກັນໃນສປປລາວ. ໃນຄວາມພະຍາຍາມນີ້, ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດຄວນ
ຕັີ້ງຕົນເອງເປັນຊ່ອງທາງ ໃນການປູ່ຽນແປງ, ໂດຍການເຊືອ
ີ່ ມໂຍງລະບົບການສຶກສາຊັີ້ນສູງ ຂອງສປປລາວໄປສູ່ເວທສາກົນ,
ໂດຍເອົາທ່າແຮງໃນການປະດິດສ້າງ ແລະ ການພັດທະນາຂອງປະເທດ ແລະ ໝູນໃຊ້ຄວາມສາມາດ ໃນການເຊືີ່ອມຕໍ່ກັບບັນດາ
ອົງການສາກົນທີ່ສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົີ້າໃນເປາົ້ ໝາຍສູງສຸດທີ່ຈະອອກຈາກການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ

2025.

ຍຸດທະສາດທີ່ຈະຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂດຍຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ໄດ້ຖືກຈັດຂຶີ້ນຕາມບູລິມະສິດສາລັບການປະຕິບັດງານດັຼົ່ງນີ້:
ັ ຕງັີ້ ປະຕບ
ິ ດ
ັ ທເີ່ ປນ
ັ ບລ
ູ ມ
ິ ະສິດທິ 1: ການປບ
ັ ປງຸ ໂຄງລາ່ ງພນ
ືີ້ ຖານ ຂອງ ສະຖາບນ
ັ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ
 ແຜນການຈດ
ຂອງ ພະນກ
ັ ງານ ຂອງ ຫອ
້ ງການພວ
ົ ພນ
ັ ຕາ່ ງປະເທດ:
•

ການປັບປຸງຄວາມສາມາດດ້ານພາສາອັງກິດ ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນພາຍໃນ ມະຫາວິທະຍາໄລ, ແຕ່ໃຫ້ບຸລິມະສິດແກ່ ຫ້ອງ
ການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ.
→ ຍຸດທະສາດ 1.1. ຄົີ້ນຫາ, ສະໝັກ ແລະ ລົງທະບຽນເຂົີ້າຮ່ວມໂຄງການຫັກສູດພາສາອັງກິດ (ພິເສດ ແມ່ນທາງ ອິນ
ເຕເນັດ) ທີ່ສະເໜໂດຍສະຖາບັນຕ່າງປະເທດ (ອາຊຽນ, ສະພາອັງກິດ, ໂຄງການຮ່ວມມື ຂອງສະຖາບັນການສຶກສາຊັີ້ນ
ສູງ, ແລະ ອືີ່ນໆ). ການປະຕິບັດນີ້ຍັງຄວນສົຼົ່ງເສມການຮຽນຮູ້ ແລະ ປັບປຸງທັກສະດ້ານພາສາອັງກິດໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານ
ຫ້ອງ

ການພົວພັນຕ່າງປະເທດທຸກຄົນ.

ການເຂົີ້າຫາສະຖາບັນການຮ່ວມມືເຊັຼົ່ນ:

ສູນພາສາພາກພືີ້ນອາຊຕາເວັນ

ອອກສຽງໃຕ້ (SEAMEO-RELC) ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລໃນບັນດາປະເທດໃນພາກພືີ້ນ ທີ່ພາສາ ອັງກິດຖືກນາໃຊ້
ຢູ່າງກວ້າງຂວາງເຊັຼົ່ນ ສິງກະໂປ ແລະ ຟີລິບປນ ແມ່ນມຄວາມສາຄັນຫາຍ ເພືີ່ອຮັບປະກັນ ຜົນກະທົບທີ່ແທ້ຈິງໃນວຽກ
ງານນີ້.
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•

ການພັດທະນາ ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ທັກສະໃນການລະດົມທຶນໃຫ້ແກ່ບຸກຄະລາກອນ ຂອງ ຫ້ອງການ
ພົວພັນຕ່າງປະເທດ.

Consortium
→

ຍດ
ຸ ທະສາດ

1.2.

ການພົວພັນກັບບັນດາໂຄງການສ້າງຄວາມສາມາດໃນການຮ່ວມມືສາກົນ

(ອາຊຽນ,

Erasmus +, ອົງການຮ່ວມມືສາກົນອືີ່ນໆ, ແລະ ອືີ່ນໆ). ການປະຕິບັດນີ້ຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການເພີ່ມທະວ ການ
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ໃຫ້ພະນັກງານຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດເພືີ່ອໃຫ້ມຄວາມຄຸນ
້ ເຄຍກັບຂອບເຂດການສະ
OPEN is co-financed by the European Commission through the Erasmus+ Programme, under
contract number 610146-EPP-1-2019-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP. The contents of this publication reflect

only the views of the authors and the European Commission cannot be held responsible for any use
ໜອງທຶນ ແລະ ວິທການເຮັດວຽກຂອງການຮ່ວ
ມມືສາກົນພາຍໃນພາກພືີ້ນ ແລະ ໃນລະດັບ ສາກົນ. ການປັບປຸງ
which may be made of the information contained therein.

ຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ເພີ່ມປະສົບການຂອງພະນັກງານຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບ ການຮ່າງຂໍ້ສະເໜ,
ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ການລາຍງານທີ່ເຂັີ້ມງວດແມ່ນມ ຄວາມສາຄັນທີ່ສຸດເພືອ
ີ່ ຮັບປະກັນການເຮັດວຽກ
ຂອງການບລິການ.
•

ສ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການວາງແຜນ, ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ການປະສານງານ ຂອງ ຫ້ອງການພົວພັນ
ຕ່າງປະເທດ ພາຍໃນສະຖາບັນ.
ຸ ທະສາດ 1.3. ການສ້າງຕັີ້ງການບລິການທີ່ແຕກຕ່າງພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລຄວນເປັນບຸລິມະສິດ ໃນແຜນ 5
→ ຍດ
ປີ ຂອງ ໂຄງການ OPEN ໃນສະຖາບັນການສຶກສາຊັີ້ນສູງ. ໃນນັີ້ນ, 2 ໃນ 5 ສະຖາບັນຍັງ ບໍ່ມຂອບເຂດທີ່ເປັນ
ເອກະລາດ ໃນການບລິການ ຂອງ ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ເຊິີ່ງຈາກັດຄວາມສາມາດໃນການດຶງດູດການສະໜັບ
ສະໜູນທຶນຮອນ ແລະ ການເຂົີ້າຮ່ວມກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອືີ່ນໆ. ຍ້ອນເຫດນີ້, ການການົດແຜນຍຸດທະສາດສາກົນ
ທີ່ເໝາະສົມສາລັບແຕ່ລະຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ

ຂອງ

ໂຄງການ

OPEN

ແມ່ນມຄວາມສາຄັນຫາຍໃນ

ການຈັດຕັີ້ງ, ປະສານງານ ແລະ ສ້າງລະບົບການປະຕິບັດ ແບບສາກົນ ໃນລະດັບສະຖາບັນການສຶກສາຊັີ້ນສູງ. ດັຼົ່ງນັີ້ນ,
ການໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ແລະ ການອະນຸມັດ ຢູ່າງເປັນທາງການຈາກສະຖາບັນ ຂອງ ແຜນນີ້ແມ່ນມຄວາມສາຄັນຫາຍ
ເພືີ່ອອານວຍຄວາມສະດວກໃນການວາງແຜນໄລຍະຍາວ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ.ພາຍ
ໃນຂອບເຂດການປະຕິບັດງານດັຼົ່ງກ່າວ, ໂຄງການ OPEN ຈະສະເໜວິທແກ້ໄຂສະເພາະ, ອະນຸຍາດ ແລະ ເຮັດ
ໃຫ້ການສ້າງແຜນການມຄວາມສົມບູນແບບໃນແຕ່ລະສະຖາບັນ.

ສິີ່ງສາຄັນແມ່ນຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດຄວນ

ປັບປຸງການ ປະສານງານກັບຄະນະວິຊາຕ່າງໆຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຂອງຕົນ. ສິີ່ງນີ້ສາມາດບັນລຸໄດ້ໂດຍການຮັກສາ
ການຕິດຕໍ່ຢູ່າງໃກ້ຊິດກັບພະນັກງານວິຊາການ ຂອງ ແຕ່ລະຄະນະວິຊາ ຂອງ ສະຖາບັນ.
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→ ຍດ
ຸ ທະສາດ 1.4. ການປະສານງານລະຫວ່າງ ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ຈາກ 5 ມະຫາວິທະຍາໄລ ພາກລັດ

Consortium ແລະ ກະຊວງສືກສາທິການ ແລະ ກິລາ - ຫົວໜ້າກົມສຶກສາຊັີ້ນສູງ ແມ່ນມ ຄວາມສາຄັນໃນການຮັບປະກັນວິທ
ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດທີ່ສອດຄ່ອງກັບ ການຮ່ວມມືສາກົນ. ການສືີ່ສານແບບຄົງທີ່ ແລະ ຍຸດທະສາດຄວນໄດ້ຮັບການ
ຮັກສາລະຫວ່າUniversity
ງຫ້ອງການພົ
ວMinistry
ພັນຕ່າofງປະເທດຈາກ
5 ມະຫາວິ
ທະຍາໄລ
ຂອງ ລັດ ແລະ
ຫົວໜ້າກົມSavannakhet
ການສຶກສາຊັUniversity
ີ້ນສູງ. of Health
of
Education
National
University
Souphanouvong
Champasack

University of Alicante
Project Coordinator

Bologna

and Sports

of Laos

University

University

University

Science

ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ຄວນຈະສາມາດລົງທະບຽນທຸ
ກໆໂຄງການຮ່
ວມມືສາກົ
ນທtheີ່ກErasmus+
າລັງຈັດ
ຕັີ້ງປະຕິunder
ບັດຢູູ່ພາຍ
OPEN is co-financed
by the European Commission
through
Programme,
contract number 610146-EPP-1-2019-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP. The contents of this publication reflect
only the views of the authors and the European Commission cannot be held responsible for any use

which may be made of the information contained therein.
ໃນສະຖາບັນ ຂອງ ພວກເຂົາ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ ກະຊວງສຶ
ກສາທິການ - ຫົວໜ້າກົມການສຶກສາຊັີ້ນສູງ ເພືີ່ອວາງຍຸດທະ

ສາດການຕ່າງປະເທດໃນທົຼົ່ວຂະແໜງການສຶກສາຊັີ້ນສູງໃນ ສປປ ລາວ. ການຮ່ວມມືນີ້ ຈະໄດ້ຮັບການອານວຍຄວາມ
ສະດວກໃຫ້ແກ່ການສ້າງຕັີ້ງຖານຂໍ້ມູນຮ່ວມກັນໃນຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ຈາກ 5 ມະຫາວິທະຍາໄລ ຕິດຕາມ
ແລະ ຕິດຕາມໂຄງການໃນປະຈຸບັນແລະໃນອະດດ. ຖານຂໍ້ມູນນີ້ຈະກາຍເປັນ ແຫລ່ງຂໍ້ມູນທີ່ມປະໂຫຍດໃນການຄົີ້ນ
ຫາຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນ, ການົດຫົວຂໍ້ ແລະ ຂົງເຂດຂອງການຮ່ວມມື ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ພັດທະນາຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ແລະ
ຄວາມເຂົີ້າໃຈເຊິີ່ງກັນ ແລະ ກັນ ກ່ຽວກັບ ຍຸດທະສາດການຕ່າງປະເທດ ຂອງ ພວກເຂົາ ໃນການຮ່ວມມືກັບ ກົມການ
ສຶກສາຊັີ້ນສູງ.
ການປະສານສົມທົບກັນຢູ່າງຫ້າວຫັນນີ້ຍັງຈະຊ່ວຍໃຫ້ມການສະແດງຈຸດເຂົີ້າທີ່ມປະສິດຕິຜົນໃຫ້ກັບລະບົບການສຶກສາ
ຊັີ້ນສູງ ຂອງ ສປປ ລາວ. ໂດຍປະຕິບັດຕາມຫັກສູດການປະຕິບັດງານດັຼົ່ງກ່າວນີ້, ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ຈະ
ກາຍເປັນ ຜູ້ບຸກເບກ ແລະ ປະຕູສູ່ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນທີ່ມຈຸດປະສົງ ເພືີ່ອສະໜັບສະໜູນ ໂຄງການຮ່ວມມືໃນພາກພືີ້ນ
ອາຊຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ສິງີ່ ນີ້ຈະກາຍເປັນສິີ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການປະສານງານ ການສະໜອງທຶນ ແລະ ຈັດສັນ
ຊັບພະຍາກອນຢູ່າງມປະສິດທິຜົນລະຫວ່າງຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ໂຄງການ OPEN ມຈຸດປະສົງໃນການສ້າງ
ເຄືອຂ່າຍ ເພືີ່ອປະສານງານການປະຕິບັດກິດຈະກາ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຄວາມເປັນສາກົນ ຂອງ ສະມາຊິກໂຄງການ, ຄູ່ຮ່ວມ
ງານສາມາດສ້າງປະສົບການນີ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດດັຼົ່ງກ່າວນີ້ ມຄວາມຍືນຍົງໃນໄລຍະຍາວ.ຍົກລະດັບຄວາມ
ສາມາດດ້ານສິີ່ງອານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ອຸປະກອນ ຂອງ ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດແຕ່ລະແຫ່ງ.
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→ ຍດ
ຸ ທະສາດ 1.5. ຮັບປະກັນວ່າການຍົກລະດັບພືີ້ນຖານໂຄງລ່າງ ຂອງ ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ຈະອານວຍ
ຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການດາເນນງານ ຂອງ ວຽກງານການຕ່າງປະເທດ. ການປັບປຸງການເຊືີ່ອມຕໍ່ອິນເຕເນັດ ແລະ

Consortium

ການທົດແທນອຸປະກອນທີ່ຫ້າສະໄຫມ

ແມ່ນມຄວາມຈາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການມສ່ວນຮ່ວມກັບພາກສ່ວນກ່ຽວ

ຂ້ອງຂອງຕ່າງປະເທດ. ຄວາມຈາເປັນນີ້ມຄວາມຊັດເຈນຍິີ່ງຂຶນ
ີ້ ໃນເວລາວິກິດ COVID-19, ເຊິີ່ງໄດ້ບັງຄັບ ໃຫ້ທຸກໆ
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ສິີ່ງທີ່ສາຄັນໂດຍສະເພາະໃນຂົງເຂດນີ້ແມ່ນການສ້າງເວບໄຊທ໌ ຂອງ ສະຖາບັນຂອງແຕ່ລະມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ມສະບັບພາ
ສາອັງກິດ

ແລະ

ມການປັບປຸງຢູ່າງຕໍ່ເນືີ່ອງເພືີ່ອອານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການເຊືີ່ອມໂຍງກັບ

ຄູ່ຮ່ວມງານສາກົນ.

ນອກຈາກນັີ້ນ, ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດຄວນນາໃຊ້ບັນຊອເມວ @ xxx.edu.la , ເພືີ່ອສະໜອງ ຄວາມຖືກຕ້ອງ
ຂອງສະຖາບັນຕໍ່ການປະຕິບັດ.
ັ ຕງັີ້ ປະຕບ
ິ ດ
ັ ທເີ່ ປນ
ັ ບລ
ູ ມ
ິ ະສດ
ິ ທີ່ 2: ການເພີ່ມທະວການພົວພັນກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງສາກົນ:
 ແຜນການຈດ
•

ສົມທົບກັບລະບົບການສຶກສາຊັນ
ີ້ ສູງພາຍໃນພາກພືີ້ນອາຊຽນ

ຸ ທະສາດ 2.1. ໜຶີ່ງໃນເປົ້າໝາຍຫັກຂອງ ESSDP 2021-2025 ແມ່ນສືບຕໍ່ໃຫ້ການສຶກສາຊັີ້ນສູງທີ່
→ ຍດ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຂອງ ການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນແຕ່
ລະໄລຍະ ແລະ ສາມາດເຊືີ່ອມໂຍງເຂົີ້າ ແລະ ແຂ່ງຂັນກັບກາລັງແຮງງານພາຍໃນປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ. ເພືີ່ອໃຫ້
ເຂົີ້າໃຈໃນຂະບວນການດັຼົ່ງກ່າວ, ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ຄວນເສມສ້າງການມສ່ວນຮ່ວມຂອງຕົນ ກັບບັນດາ
ໂຄງການ ແລະ ການລິເລີ່ມຕ່າງໆທີ່ສະເໜໂດຍກຸ່ມປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານອືີ່ນໆທີ່ເຮັດວຽກຢູູ່ໃນ
ຂົງເຂດດຽວກັນ.
•

ມການພົວພັນ ແລະ ສ້າງຮູ້ຈັກກັບຜູ້ໃຫ້ທຶນສາກົນອືີ່ນໆໃນຂົງເຂດການສຶກສາຊັີ້ນສູງ (UNESCO, EU ແລະ
ອົງການຮ່ວມມືແຫ່ງຊາດອືີ່ນໆ).
ຸ ທະສາດ 2.2. ມາເຖິງປັດຈຸບັນ, ປະສົບການກັບຜູ້ໃຫ້ທຶນສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ບັນດາຫ້ອງການພົວພັນ
→ ຍດ
ຕ່າງປະເທດ ໃນ ສປປລາວ ແມ່ນຍັງມຈາກັດ. ໃນຂະນະທີ່ປະສົບການ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນ
ອືີ່ນໆ ໄດ້ດາເນນໃນໄລຍະຜ່ານມາ (KOICA, JICA, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊ, TICA, ອາຊຽນ ແລະ ອືີ່ນໆ).
ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມທະວ ແລະ ຂະຫຍາຍການປະຕິບັດດ້ານສາກົນເພືີ່ອໃຫ້ກາຍເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ
ທີ່ມຄວາມໜ້າສົນໃຈຕໍ່ສະຖາບັນອືີ່ນໆ.
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 ແຜນການຈດ
ັ ຕງັີ້ ປະຕບ
ິ ດ
ັ ທເີ່ ປນ
ັ ບລ
ູ ມ
ິ ະສດ
ິ ທີ່ 3: ການເສມຂະຫຍາຍຄວາມເປັນສາກົນ ແຜນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດທີ່ເປັນບູລິ
ມະສິດສະເພາະທີ່ຄາດການລ່ວງໜ້າກ່ຽວກັບ ESSDP 2021-2025 - ແຜນການຍ່ອຍ ຂອງ ຂະແໜງການສຶກສາຊັນ
ີ້

Consortium

ສູງ. ສະຖາບັນການສຶກສາຊັີ້ນສູງ ທັງ 5 ແຫ່ງ ຂອງ ສປປ ລາວ ນາສະເໜຢູູ່ໃນຄະນະ ACCESS ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດກ່ຽວ
ກັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ຫວງຫາຍ ຂອງການສ້າງການປະສານສົມທົບດ້ານການປະຕິບັດຕ່າໆໆ ທີ່ລວມຢູູ່ໃນຂໍ້ແນະນາສາລັບ
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ນະໂຍບາຍດ້ານການສຶກສາຊັີ້ນສູງທີ່ຮ່າງຂຶີ້ນໂດຍ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ດັຼົ່ງນັີ້ນ, ຫ້ອງການ ພົວພັນຕ່າງປະເທດ
OPEN is co-financed by the European Commission through the Erasmus+ Programme, under
contract number 610146-EPP-1-2019-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP. The contents of this publication reflect

only the views of the authors and the European Commission cannot be held responsible for any use
ຄວນພະຍາຍາມເສມຂະຫຍາຍຕາແໜ່ງ ແລະ ນາໜ້າໃນການຄົ
ີ້ນຫາຜູ້ໃຫ້ທຶນສາກົນທີ່ ສາມາດສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການ
which may be made of the information contained therein.

ປະຕິບັດໃນແຕ່ລະພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ການົດໂດຍກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ສະນັີ້ນ, ຍຸດທະສາດໄດ້ຮັບການຈັດແຈງດັຼົ່ງ
ຕໍ່ໄປນີ້:
•

ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສ້າງສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຢີແຍກຕ່າງຫາກ

•

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເສມສ້າງໂປແກມປັນຍາປະດິດ ແລະ ການເສມສ້າງຄວາມສາມາດ.
ຸ ທະສາດ 3.1. ຫ້ອງການພົວພັນ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນາ ຂອງ ກະຊວງ ສຶກສາທິ
→ ຍດ
ການ ແລະ ກລາ, ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຄູ່ຮ່ວມງານ ຂອງ ໂຄງການ OPEN ອືີ່ນໆ, ຕ້ອງອານວຍຄວາມ
ສະດວກ ໃຫ້ແກ່ການສາຫວດຫາຄູ່ຮ່ວມງານແກ່ສະຖານັນການສຶກສາຊັີ້ນສູງຢູູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ບລິສັດຈາກພາກ
ເອກະຊົນທີ່ອາດຈະສົນໃຈເຊືີ່ອມໂຍງການສຶກສາ ແລະ ນາໃຊ້ການຄົີ້ນຄ້ວາໃນ ຂະແໜງການປັນຍາປະດິດ. ຂົງເຂດ
ຄົີ້ນຄ້ວາ ທີ່ມຄວາມລ້າໜ້າ ແລະ ມນະວັດຕະກາເຊັຼົ່ນ: ປັນຍາປະດິດ ຕ້ອງການໃຫ້ມຄູ່ຮ່ວມງານຈາກສາກົນທີ່ເຂົາີ້ ໃຈ
ການພັດທະນາຂດຄວາມສາມາດດ້ານການຄົີ້ນຄວ້າໃນຂົງເຂດນີ້ຢູູ່ ສປປ ລາວ.

•

ປັບປຸງພືີ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສິີ່ງອານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆທີ່ ຄະນະວິສະວະກາສາດ ຢູູ່ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງ
ຊາດ.
ັ ຍຸດທະສາດທີ່ຜ່ານມາ,, ຫອ
້ ງການພວ
ົ ພນ
ັ ຕາ່ ງປະເທດ ຈາກມະຫາວທ
ິ ະຍາໄລ ແຫງ່ ຊາດ
→ ຍຸດທະສາດ 3.2: ຄ້າຍຄືກບ
ໄດເ້ ລງັຼົ່ ລດ
ັ ການເຂາົີ້ ເຖງິ ຊບ
ັ ພະຍາກອນທຈ
ີ່ າເປນ
ັ ຂອງມະຫາວທ
ິ ະຍາໄລ ແລະ ທຶນຮອນເພືີ່ອດາເນນຂັີ້ນຕອນການປັບ
ປຸງນ.ີ້

•

ທົບທວນ ແລະ ວິເຄາະການສະໜອງດ້ານວິທະຍາສາດທາມະຊາດໃນລະດັບມັດທະຍົມຕອນປາຍ, ໂດຍມຂໍ້ສະເໜແນະ
ເພືີ່ອເພີ່ມການມສ່ວນຮ່ວມຂອງນັກຮຽນໃນວິທະຍາສາດທາມະຊາດ.

•

ຮູບແບບຫັກການໃນການສະໜອງທຶນການສຶກສາຊັີ້ນສູງ
ຊາດ.
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ລວມມທຶນເພີ່ມເຕມສາລັບນັກສຶກສາວິທະຍາສາດທາມະ

•

Consortium

ຊັຼົ່ງຊາການຈັດສັນທຶນການສຶກສາເພືີ່ອເອືີ້ອອານວຍໃຫ້ແກ່

ນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ລົງທະບຽນຮຽນວິທະຍາສາດທາມະຊາດ

ແລະ ສາຂາວິຊາທີ່ກຽ່ ວຂ້ອງກັບເຕັກໂນໂລຢີ.
ຸ ທະສາດ 3.3. ຄຽງຄູ່ກບ
ັ ການໃຫ້ບຸລິມະສິດ ຂອງ ກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃນດ້ານການຮຽນຮູ້ ແລະ ການ
→ ຍດ
ສອນ STEM ໃນລະດັບການສຶກສາຊັີ້ນສູງໃນ ສປປ ລາວ ເພືີ່ອຕອບສະໜອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຂອງ
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ກາລັງແຮງງານ ແລະ ເສດຖະກິດສາກົນ, ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດຕ້ອງມສ່ວນຮ່ວມກັບ ຜູ້ໃຫ້ທຶນສາກົນທີ່ມ
OPEN is co-financed by the European Commission through the Erasmus+ Programme, under
contract number 610146-EPP-1-2019-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP. The contents of this publication reflect
only the views of the authors and the European Commission cannot be held responsible for any use

which may
be made
of the information
contained therein.
ຄວາມສົນໃຈດ້ານນີ້ ເພືີ່ອສະໜັບສະໜູນທຶນຮອນດ້
ານວິ
ທະຍາສາດທ
າມະຊາດ
ແລະ ໂຄງການທີ່ອງໃສ່ເຕັກໂນໂລຢີ.

ນອກຈາກນັີ້ນ, ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດຄວນວາງຊ່ອງທາງດ້ານການປະສານງານ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງທຶນການສຶກ
ສາເພືີ່ອເຄືີ່ອນໄຫວຢູູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ການແລກປູ່ຽນນັກສຶກສາ, ຈັດລາດັບຄວາມສາຄັນ ຂອງ ການສຶກສາປະເພດ
ດັຼົ່ງກ່າວນີ້.
•

ພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດການນາໃຊ້ເວບໄຊທ໌ ຂອງ ການສຶກສາຊັີ້ນສູງສົຼົ່ງເສມການຄົີ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ
ໂດຍອາຈານສອນໃນມະຫາວິທະຍາໄລ.

ີ່ ຄວາມດຶງດູດ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ ຂອງ ຂໍ້ມູນເວບໄຊທ໌ນີ້ ໃນກຸ່ມນັກ
→ ຍຸດທະສາດ 3.4. ເພືີ່ອເພມ
ຄົີ້ນຄວ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນລະດັບການສຶກສາຊັີ້ນສູງ, ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ເນືີ້ອໃນ ຂອງ
ເວບໄຊທ໌ ຂອງ ສະຖາບັນແມ່ນເປັນພາສາອັງກິດ. ເວັບໄຊທ໌ນີ້ຄວນເຊືີ່ອມໂຍງກັບ ເວັບໄຊທ໌ສະຖາບັນ ຂອງ ພວກເຂົາ
ເອງ.
•

ເພີ່ມທະວການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາຊັີ້ນສູງ.

•

ESQAC ແລະ ໜ່ວຍງານປະກັນຄຸນະພາບ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສະໜັບສະໜູນມະຫາວິທະຍາໄລ
ສາທາລະນະອືີ່ນໆໃນການພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດທີ່ດທີ່ສຸດໃນການດາເນນການປະເມນຕົນເອງປະຈາປີ.

•

ມາດຕະຖານການສິດສອນສາລັບອາຈານສອນລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລແມ່ນໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັີ້ງ
ປະຕິບັດ.

→ ຍຸດທະສາດ 3.5. ອົງການແຫ່ງຊາດເພືີ່ອການຮັບຮອງ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບໃນທົຼົ່ວໂລກ ແມ່ນການສົຼົ່ງເສມ
ການມສ່ວນຮ່ວມແລະການຮ່ວມມືສາກົນກ່ຽວກັບບັນຫາເຫົຼົ່ານີ້. ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ສາມາດນາໃຊ້ຄວາມ
ສົນໃຈສາກົນນີ້ໄປສູ່ຄວາມຊ່ຽວຊານ, ທາງດ້ານທຶນ, ແລະ ການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານກັບສະຖາການສຶກສາຊັີ້ນສູງຢູູ່ ສປປ
ລາວ ເພືີ່ອຮບໂຮມຂອບການຮັບປະການດ້ານຄຸນນະພາບຂັີ້ນຕົີ້ນ. ພາຍໃນ ຂອບເຂດນີ້, ອາຊຽນ ແລະ ອຢູໄດ້ມໜ້າ
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ທີ່ຢູູ່ເທິງສຸດ ຂອງ ການສົຼົ່ງເສມດ້ານວຽກງານສາກົນ ແລະ ເພີ່ມທະວຂອບວຽກງານການປະກັນຄຸນນະພາບເພືີ່ອໃຫ້ເຂົີ້າ

Consortium ກັບ ລະບົບການສຶກສາຊັີ້ນສູງອືີ່ນໆໃນທົຼົ່ວໂລກ.
•
University of Alicante
Project Coordinator

ກຸ່ມຮັບຜິດຊອບວຽກງານຫັງລະດັບສາມັນສຶກສາຕ້ອງໃຫ້ ຄາແນະນາສາລັບມະຫາວິທະຍາໄລ ກ່ຽວກັບ ວິທການ
University
Education
National University
Souphanouvong
ດາເນນການ
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ບofການຕິ
ດຕາມການສຶ
ກສາທີ່ມປະສິ
ດຕິຜົນ.
Bologna
and Sports
of Laos
University

Champasack
University

Savannakhet
University

University of Health
Science

OPEN is co-financed by the European Commission through the Erasmus+ Programme, under
ຸ ທະສາດ 3.6. ຄວາມສາມາດໃນການຈ້າງງານ
ແລະ ການເຊືີ່ອມໂຍງກັບຕະຫລາດວຽກເຮັດງານທາ ຍັງເປັນສິີ່ງ
→ ຍດ
contract number 610146-EPP-1-2019-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP. The contents of this publication reflect
only the views of the authors and the European Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein.

ທ້າທາຍຫາຍສາລັບລະບົບການສຶກສາຊັີ້ນສູງໃນ ສປປ ລາວ. ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ຄວນປະກອບສ່ວນເຂົີ້າໃນ
ບັນຫານີ້ໂດຍການມສ່ວນຮ່ວມກັບບັນດາໂຄງການ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນສາກົນທີ່ເຮັດວຽກພາຍໃນຂົງເຂດນີ້.
•

ພັດທະນາລະບຽບການ ສາລັບການສຶກສາແບບປະສົມປະສານ (ທາງໄກ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ) ແລະ ການຮຽນຮູ້ທາງ
ອອນລາຍເພືີ່ອໃຫ້ມແຜນງານໃນລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລ.

ຸ ທະສາດ 3.7. ໃນຂະນະທີ່ຜົນກະທົບ ຂອງ ມາດຕະການປດປະເທດ ແລະ ຄວາມບໍ່ຕເໍ່ ນືີ່ອງທາງວິຊາການໃນລະດັບ
→ ຍດ
ຊາດໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ສຶກປານກາງໃນ ສປປ ລາວ, ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ປູ່ຽນແປງກິດຈະກາທັງ
ໝົດຂອງຕົນໄປສູ່ການພົວພັນແບບອອນລາຍ. ວິທການດັຼົ່ງກ່າວນີ້ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຄັດເອົາບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການທີ່
ສາມາດນາໄປສູ່ລະບົບການສຶກສາຊັີ້ນສູງທັງໝົດໃນການປະຕິບັດການຮຽນຮູ້ຜ່ານທາງອິນເຕເນັດ.
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