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11.. ບບົດົດນນໍາໍາ  

ໂໂຄຄງງຮຮ່າ່າງງຂຂອອງງໂໂຄຄງງກກາານນເເປປີດີດ::  

“ເປີດ ລະບົບການ ຂອງລາວສ ່ ຍຸດທະສາດການຫັນເປັນສາກົນ”. ແມ່ນແຜນງານໂຄງການ Erasmus. ໂຄງການເປີດຖືກ

ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕາມກອບແຜນງານໂຄງການໄລຍະ 2: ການຮ່ວມມືເພືື່ອເພີື່ມຂີດຄວາມອາດສາມາດຂອງບຸກຄະລາ

ກອນໃນສະຖາບັນການສຶກສາຊັັ້ນສ ງ ແລະ ໄດຮ້ັບການສະໜັບສະໜ ນຮ່ວມຈາກຄະນະກໍາມະການ EU 

(ມະຫາວິທະຍາໄລ ອາຣິກັນເຕ, 2019). 

ໂຄງການເປີດ ເເມ່ນໄດ້ປະຕິບັດ ບັນດາກິດຈະກໍາຕາມບຸລິມະສິດເພືື່ອການປັບປຸງ ການບໍລິຫານໂດຍສະເພາະແມ່ນການຫັນເປັນ

ສາກົນຂອງສະຖາບັນການສຶກສາຊັັ້ນສ ງ. 

ໂດຍສະເພາະ ໂຄງການເປີດ ແມ່ນໂຄງການສັງລວມໂຄງສ້າງເຊິື່ງມີຄວາມມຸ່ງໝັັ້ນທີື່ຈະເພີື່ມຂີດຄວາມສາມາດດ້ານໂຄງ

ສ້າງທີື່ເໝາະສົມໃນລະບົບການສຶກສາຊັັ້ນສ ງພາຍໃນໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຫ ັກຂອງກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 

(ສສກ) ເເຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນທຸກກິດຈະກໍາຂອງ ໂຄງການເປີດ. 
ຈຸດປະສົງລວມຂອງໂຄງການເປີດແມ່ນເພືື່ອເພີື່ມຄວາມສາມາດໃນການຫັນເປັນສາກົນຂອງການສຶກສາຊັັ້ນສ ງ ໃນ ສປປ ລາວ ຜ່ານ
ກິດຈະກໍາການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ສະຖາບັນ ແລະ ບຸກຄະລາກອນເພືື່ອເພີື່ມຄຸນະພາບການສອນ ແລະ ການຄົັ້ນຄວ້າວິໄຈ. ເພືື່ອໃຫ້
ເກີດຜົນປະໂຫຍດສ ງສຸດ ໂຄງການເປີດຈະໄດ້ບັນລຸຈຸດປະສົງສະເພາະດັັ່ງນີັ້: 
 

ສັງລວມໂຄງສ້າງການຫັນເປັນສາກົນ ແລະ ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງບກຸຄະລາກອນໃນສະຖາບນັການສຶກສາຊັັ້ນສ ງ ທີື່ເປັນຄ ່ຮ່ວມງານ

ດ້ວຍ ການຝກຶອົບຮມົພາຍໃນເເຕ່ລະ ສະຖາບັນ. 

• ສຸມໃສ່ການປະຕິຮ ບການຄຸ້ມຄອງຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍເຄືອຂາ່ຍສາກົນໂດຍການປະຕິບັດ

ຍຸດທະສາດໃນຂົງເຂດລະບົບການສຶກສາຊັັ້ນສ ງຂອງ ສປປ  ລາວ..  

ສສະະຖຖາາບບັນັນຄຄ  ່ຮ່ຮ່ວ່ວມມຂຂອອງງໂໂຄຄງງກກາານນເເປປີດີດ::  

ໂຄງການເປີດແມ່ນການລວມຕົວກັນຂອງຫ້າສະຖາບັນສຶກສາຊັັ້ນສ ງ ຂອງ ສປປ ລາວ ຄື: 

• ມະຫາວິທະຍາໄລເເຫງ່ຊາດ  ((ມຊ))    

• ມະຫາວິທະຍາໄລຈໍາປາສັກ  ((ມຈ))    

• ມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ  ((ມຂ))    



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.

OPEN

Consortium

National University 
of Laos

University  of Health 
Science

Ministry of Education 
and Sports

Savannakhet 
University

Souphanouvong 
University

University of 
Bologna

Champasack 
University

University of Alicante

Project Coordinator

7

  
 

 

 

• ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ  ((ມສ))  

• ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ  ((ມວສ))  

ພ້ອມດ້ວຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງລັດທີື່ມີບົດບາດໃນການວາງນະໂຍບາຍໃນວຽກງານການສຶກສາຊັັ້ນສ ງ:  

• ກະຊວງສຶກສາທິການ  ເເລະ  ກລິາ  ((ສສກ))    

ພ້ອມກັບສອງສະຖາບັນການສຶກສາຊັັ້ນສ ງຂອງເອີຣົບ ເຊັັ່ນ:  

• ມະຫາວິທະຍາໄລ ອາຣິກັນເຕ ເຮັດໜ້າທີື່ເປັນຜ ້ປະສານງານໂຄງການ..  

• ມະຫາວິທະຍາໄລ ໂບລັອນຢາ  

ເເປປ  ົ້ົ້າາໝໝາາຍຍຂຂອອງງເເອອກກະະສສາານນສສະະບບັບັບນນີີັ້ັ້::      

“ໜ້າວຽກ.2.2.ຄ ່ມືການຄຸ້ມຄອງຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ສໍາລັບສະຖາບັນການສຶກສາຊັັ້ນສ ງ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ” ມີຈຸດປະສົງໃນການສ້າງ

ນະໂຍບາຍເພືື່ອເປັນທິດທາງໃນການດໍາເນີນງານຂອງຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ລົງເລິກເຖີງຮ ບເເບບເງືື່ອນໄຂຂອງລະບົບການສຶກສາ

ຊັັ້ນສ ງ ຂອງ ສປປ ລາວ.  

ເອກະສານນີັ້ມີລກັສະນະເລິກເຊິື່ງຕາມກອບຂອງ ກຸ່ມວຽກທີ 2 – ນະໂຍບາຍສະຖາບັນ ແລະ ການວາງແຜນຂອງໂຄງການເປີດ, ທີື່ສຸມໃສ່
ໃນການລງົເລີກຫົວຂໍໍ້ຈໍາເປັນ 

ການການປຽນເເປງນະໂຍບາຍຂອງສະຖາບັນເເຕ່ລະລະດັບເພືື່ອຕອບສະໜອງກິດຈະກໍາສາກົນໃນລະດັບການສືກສາຊັັ້ນສ ງ. ປ ົ້ມ

ຄ ມ່ືນີັ້ຈະສະໜອງຄໍາແນະນໍາດ້ານນະໂຍບາຍທີື່ສໍາຄັນເພືື່ອກາໍນົດທດິທາງກິດຈະກໍາຕໍໍ່ໄປຂອງໂຄງການ ເປີດ ດ້ວຍການ:  

ວວິເິເຄຄາາະະສສະະຖຖາານນະະສສະະເເພພາາະະ, ກກາານນປປະະຕຕິບິບັດັດ, ເເເເລລະະ ຄຄວວາາມມສສາາມມາາດດຂຂອອງງ  ຫຫ້ອ້ອງງກກາານນພພົວົວພພັນັນຕຕ່າ່າງງປປະະເເທທດດ  ຂຂອອງງເເເເຕຕ່ລ່ລະະສສະະຖຖາາບບັນັນທທີີື່ື່ເເປປັນັນຄຄ  ່ຮ່ຮ່ວ່ວມມ  ມັນ
ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຮ ້ຢູ່າງຊັດເຈນເຖິງພາບລວມຂອງສະພາບບັນຫາທີື່ສະຖາບັນການສຶກສາຊັັ້ນສ ງຂອງລາວພົບພໍໍ້ໃນການຫັນເປັນສາກົນໃນແຕ່ລະ
ວັນ. ຍ້ອນແນວນັັ້ນຈິື່ງສຸມໃສ່ການກໍານົດກິດຈະກໍາຂອງຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ເເລະ ເອກະສານສະບັບນີັ້ຈິື່ງໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການ
ວິເຄາະພາຍໃຕ້“ໜ້າວຽກ.1.1. ການວິເຄາະ ສິື່ງກີດຂວາງສໍາຫ ັບການຮັບຮ ້ໜ່ວຍກິດ, ການແລກປູ່ຽນນັກສຶກສາ ແລະ ພະນັກງານວິຊາ
ການ ແລະ ກິດຈະກໍາ ການຄົັ້ນຄວ້າສາກົນ”. 
ກກໍາໍານນົດົດທທິດິດທທາາງງນນະະໂໂຍຍບບາາຍຍເເພພືືື່ື່ອອນນໍາໍາສສະະເເໜໜີີ  ກກາານນພພັດັດທທະະນນາາກກອອບບວຽກສະຖາບັນຕໍໍ່ໄປ ໃນຂົງເຂດການຫັນເປັນ 
ສາກົນຂອງສະຖາບັນສຶກສາຊັັ້ນສ ງຂອງລາວ. ດັັ່ງນັັ້ນ, ເອກະສານສະບັບນີັ້ນີັ້ຈະວາງພືັ້ນຖານເພືື່ອການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາພາຍໃຕ້
ໂຄງການ ເປີດ ພາຍຫ ັງ, ກາຍເປນັຫ ັກສໍາຄັນເພືື່ອຜັນຂະຫຍາຍສະເພາະສະຖາບັນ 
“ໜ້າວຽກ.2.3 ເເຜນຍຸດທະສາດ ການຫັນເປັນສາກົນ”ສໍາຫ ັບເເຕ່ລະສະຖາບັນສຶກສາຊັັ້ນສ ງ ຂອງ ສປປ ລາວ 
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ແລະ ປະກອບສ່ວນໃນການສ້າງ. 

ພພາາກກສສັງັງລລວວມມ  

““ຄ ່ມືການຄຸ້ມຄອງຫ້ອງການພົວພນັຕ່າງປະເທດ ສໍາລັບສະຖາບັນການສຶກສາຊັັ້ນສ ງ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ””  ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶັ້ນ ເພືື່ອສະໜອງຮ ບເເບບ
ກອບນິຕິກໍາທີື່ຖືກຕ້ອງ ພາຍໃຕ້ກດິຈະກໍາທີການຫັນເປັນສາກົນທີື່ຖືກຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕາມລະບບົການສຶກສາຊັັ້ນສ ງ ຂອງ ສປປ ລາວ. 
ພາກນີັ້ຈະໄດ້ນໍາສະເໜີບັນດານະໂຍບາຍທີື່ມ ີການຮັບຮອງຕາມ ເເເເຜຜນນພພັດັດທທະະນນາາກກາານນສສຶກຶກສສາາ  ເເເເລລະະ  ກກິລິລາາ  ((22002211--22002255)) ເພືື່ອຈະສາມາດ 
ກວດກາຄືນຜົນກະທົບຂອງນະໂຍບາຍໃນທົັ່ວລະບບົໂດຍຖືເອົາການສ້າງຄວາມເຂົັ້າໃຈບັນດາຂອບນະໂຍບາຍທີື່ສາກົນໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບດັ. 
ດ້ວຍການສ້າງຄວາມເຂົັ້າໃຈເຖິງກອບນະໂຍບາຍໃນການດໍາເນີນການຫັນເປັນສາກົນ, ເອກະສານແມ່ນສະເໜີພາບລວມສະຖານະການ
ສະເພາະ ຂອງຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດຂອງເເຕ່ລະສະຖາບັນຮ່ວມ, ວິເຄາະໂຄງສ້າງ, ຄວາມສາມາດ, ການຈັດວາງ ພະນັກງານ ແລະ 
ໜ້າທີື່ຮັບຜິດຊອບ ໃນບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ. 
ຫ ັງຈາກນັັ້ນ, ຄ ່ມືຈະຊອກຫາບັນດາສິື່ງທາ້ຍທາຍທົັ່ວໄປຂອງລະບບົການສຶກສາຊັັ້ນສ ງຂອງ ສປປ ລາວ ຜ່ານມ ມມອງຂອງສາກົນ ແລະ 
ລັກສະນະຂອງຄວາມສາມາດຕໍໍ່ການຕອບສະໜອງຕໍໍ່ສາກົນ. ມີການສືບຕໍໍ່ຈາກການສຸມໃສ່ຂໍໍ້ຈາໍກັດ ທີື່ຫ້ອງການພົບພັນຕ່າງປະເທດໄດ້ປະ
ເຊີນໃນການດໍາເນີນກິດຈະກໍາເເຕ່ລະມືັ້ຂອງພວກເຂົາ, ການອະທິບາຍເຖິງເຄືື່ອງມືທີື່ບໍໍ່ພຽງພໍ ແລະ ການຂາດແຄນຊັບພະຍາກອນທີື່ເຮັດ
ໃຫ້ການພັດທະນາການຫັນເປັນສາກົນພາຍໃນລະບົບການສຶກສາຊັັ້ນສ ງຂອງ ສປປ ລາວ ຊ້າລົງ. ຄ ມ່ໄືດ້ມ້ວນທາ້ຍດ້ວຍໂຄງຮ່າງບົດສະເໜີ
ນະໂຍບາຍທີື່ເປັນຮ ບປະທາໍເພືື່ອຈັດສັນການປະຕິບັດງານຂອງຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ. ຍຶດແໜ້ນການຮັບຮ ້ສະຖານະການທີື່ອ່ອນ
ໄຫວຢູ່າງເໝາະສົມທີື່ພະນັກງານພົວພັນຕ່າງປະເທດປະຕິບັດ. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ຄ ມ່ືຍັງສະໜອງເເນວທາງຂອງນະໂຍບາຍໃນການກໍານົດ
ໂຄງສ້າງກິດຈະກໍາຂອງ ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ຕາມບ ລິມະສິດ ດັັ່ງນີັ້: 

• ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງຂອງສະຖາບນັ,,ໂຄງສ້າງ ເເລະ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ.  

• ເສີມຂະຫຍາຍການຄາດຄະເນມິຕິຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດສະເພາະຂອງເເຜນພັດທະນາການສຶກສາຊັັ້ນສ ງ  22002211  ––  22002255..  

• ເພີື່ມການມີສ່ວນຮ່ວມກັບຄ ່ຮ່ວມມືສາກົນ..  

ດັັ່ງນັັ້ນ, ຄ ມ່ືສະບັບນີັ້ຈະສະໜອງທາງອອກສໍາຫ ັບສິື່ງທາ້ທາຍຕໍໍ່ການໃຫ້ບໍລິການຂອງຫ້ອງການພົວພນັຕ່າງປະເທດ, ປະສານກບັບັນດາກິດ

ຈະກໍາຂອງນະໂຍບາຍຍຸດທະສາດເເຫ່ງຊາດ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມເເຂງ ຂອງສະຖາບັນ. 

ເເອອກກະະສສາານນສສະະບບັບັບນນີີັ້ັ້ໄໄດດ້ສ້ສະະເເໜໜີກີກາານນປປະະກກອອບບສສ່ວ່ວນນຂຂອອງງສສະະຖຖາາບບັນັນຕຕ່າ່າງງໆໆ  ດດັັັ່ັ່ງງນນີີັ້ັ້::  

• ມະຫາວິທະຍາໄລເເຫງ່ຊາດ  ((ມຊ))    

• ມະຫາວິທະຍາໄລຈໍາປາສັກ  ((ມຈ))    

• ມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ  ((ມຂ))    
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• ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ  ((ມສ))  

• ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ((ມສວ))  

ພາກສຸດທ້າຍຂອງເອກະສານນີັ້ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ປະສານງານໂດຍສະຖາບັນດັັ່ງນີັ້:  

• ກະຊວງສຶກສາທິການ  ແລະ  ກລິາ  ເເຫ່ງ  ສປປ  ລາວ  ((ສສກ))  

• ມະຫາວິທະຍາໄລ ອາຣິກັນເຕ ((UUAA))  
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22.. ກກອອບບນນິິຕຕິກິກໍາໍາຂຂອອງງກກາານນຫຫັັນນເເປປັນັນສສາາກກົນົນຂຂອອງງກກາານນສສຶກຶກສສາາຊຊັັັ້ັ້ນນສສ  ງງ  ເເເເຫຫ່ງ່ງ  ສສປປປປ  ລລາາວວ..  

ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທີື່ບໍໍ່ມທີາງອອກສ ່ທະເລ ເຊີື່ງມີຊາຍເເດນຕິດຈອດກັບມຽນມາ, ກາໍປ ເຈຍ, ຈີນ, ໄທ ເເລະ ຫວຽດນາມ. ຕັັ້ງຢ ູ່ອາຊີ

ຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ມີປະຊາກອນປະມານ 6.5 ລາ້ນຄົນ ເຊິື່ງ ມປີະຊາກອນສ່ວນໃຫຍ່ຍັງດໍາລົງຊວິີດໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ີກ (68%). 

ເຖິງຢູ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ການຫັນເຂົັ້າມາຢ ູ່ຕົວເມອືງມີອັດຕາເພີື່ມຂືັ້ນສະເລ່ຍ 4.9% ຕໍໍ່ປ.ີ ໃນຖານະເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ (LDC), ສປປ 

ລາວ ໄດ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າໃນການພົັ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກໃນໄລຍະສອງ ທົດສະວັດຜ່ານມາອດັຕາສະເລ່ຍຫ ຼຸດລົງ ຈາກ 46% ໃນປ ີ

1992 ເປັນ 23% ໃນປີ 2015. ສປປ ລາວ ໄດ ້ບັນລຸເປ ົ້າໝາຍພັດທະນາສະຫັດສະວັດ ໃນການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ເເຕ່ສິື່ງທາ້ທາ້ຍ

ໃນປະຈຸບັນ ເເມ່ນ ການຮັບປະກນັວ່າປະຊາຊົນລາວທຸກຄົນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໃນການພັດທະນາປະເທດ. (UNDP 2020) 

ໂດຍສະເພາະຂະເເໜງການສຶກສາ,ບັນຫາທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເເລະ ຂໍໍ້ຄົງຄາ້ງຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການເເກ້ໄຂໃນລະດັບປະຖົມ ເເລະ ມັດທະຍົມສຶກສາ. 

ເຖິງຢູ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ເນືື່ອງຈາກຍກຸໂລການພິວັດ ແລະ ການນໍາສະເໜີຄວາມຮ ້ເເນວເສດຖະກິດ ສປປ ລາວ ເຂົັ້າໃຈຢູ່າງເລກິເຊິື່ງ ໃນການ

ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມເເຂງຂອງການສຶກສາພືັ້ນຖານ ເເລະ ການສຶກສາຊັັ້ນສ ງ ເຊິື່ງມັນມີຄວາມຈໍາເປັນທີື່ລັດຖະບານຕ້ອງມີການຮັບປະກັນການ

ສ້າງຕັັ້ງ ລະບບົການສຶກສາທີື່ດຸ່ນດ່ຽງທງັລະບົບສາມັນ ແລະ ຊັັ້ນສ ງ ເພືື່ອໃຫ້ສາມາດບັນລຸເປ ົ້າໝາຍຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ສສກ, 

2020). 

ໃນໄລຍະ 2 ທົດສະວັດທີື່ຜ່ານມາ, ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການປະຕິຮ ບການສຶກສາທີື່ສ າຄັນຫ າຍຂະແໜງການ. 

ບັນດາການຫັນປູ່ຽນດັັ່ງກາ່ວ ປະກອບດ້ວຍການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ອາຈານ, ການແນະນ າສິດໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ໜ້າທີື່

ຮັບຜິດຊອບ, ໂຄງສ້າງການຕັດສິນໃຈພາຍໃນ, ການສ້າງໂຄງການສໍາລັບພະນັກງານ - ລັດຖະກອນໃນການວາງແຜນການສຶກສາ, ການ

ບໍລິຫານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ, ຫ ັກສ ດ ແລະ ປຶົ້ມຕ າລາຮຽນ, ແລະ ໂຄງການລວມ ສະຖາບັນການສຶກສາຫ ັງມັດທະຍົມ (MoPI 

2016). ຍອ້ນວ່າ ສປປ ລາວ ເປນັສະມາຊິກອາຊຽນ ແລະ ເພືື່ອໃຫ້ສາມາດພັດທະນາທຽບເທົັ່າກັບບັນດາປະເທດອ້ອມຂ້າງໃນດ້ານສັງຄົມ 

ແລະ ເສດຖະກິດນັັ້ນ, ການສຶກສາຖືວ່າເປັນພາກສ່ວນໜຶື່ງທີື່ສໍາຄັນທີື່ສຸດໃນກົງຈັກຂັບເຄືື່ອນຂອງປະເທດ ເພືື່ອໃຫ້ບັນລຸເປ ົ້າໝາຍການ

ພັດທະນາແຫ່ງຊາດ. 

ຂອບວຽກທາງກົດໝາຍຂອງລະບບົການສຶກສາຊັັ້ນສ ງ ຫ ື HE ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຖືກກໍານົດຂຶັ້ນໂດຍກົມການສຶກສາຊັັ້ນສ ງ (ກຊສ). ອງົ

ການຈັດຕັັ້ງດັັ່ງກາ່ວນີັ້ ເປັນກົມວິຊາການທີື່ຢ ູ່ພາຍໃຕ້ການຊີັ້ນໍາຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ເຊິື່ງມີໜ້າທີື່ຮັບຜິດຊອບພືັ້ນຖານໃນ
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ການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກການສຶກສາຊັັ້ນສ ງທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ໃນຖານະເປັນອົງການບໍລຫິານ ແລະ ກ ານົດແນວທາງນະໂຍບາຍ

ໃນຂະແໜງການດັັ່ງກາ່ວ. 

ກຊສ ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການເປັນເລຂາທກິານໃຫລ້ັດຖະມົນຕີໃນການຊີັ້ນໍາ, ການຄວບຄຸມ ແລະ ສົັ່ງເສີມການສຶກສາຊັັ້ນສ ງ ເພືື່ອກໍໍ່ສ້າງ

ນັກວິຊາການ, ຜ ້ຊ່ຽວຊານ, ນັກຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ນັກວິທະຍາສາດ, ເພືື່ອແນໃສ່ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນການພັດທະນາ

ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດ. ພາຍໃນລະບົບການສຶກສາຢ ູ່ ສປປ ລາວ, ການສຶກສາຊັັ້ນສ ງແມ່ນສືບຕໍໍ່ຈາກການສຶກສາຊັັ້ນມັດຖະຍົມ

ຕອນປາຍ ຫ  ືອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ສ້າງວຸດທິການສຶກສາໃນລະດັບປະລິນຍາຕີ, ປະລິນຍາຕີ, ປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກ. ຢ ູ່ ສປປ 

ລາວ ໃນຂະນະທີື່ຂອບວຽກການກໍານົດຄຸນວຸດທິແຫ່ງຊາດ ຍັງຢ ູ່ໃນຂັັ້ນຕອນການພິຈາລະນາ ເພືື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບົບການກາໍນົດຄຸນ

ວຸດທິຂອງອາຊຽນ, ໂຄງສ້າງປະຈຸບັນຂອງການສຶກສາຊັັ້ນສ ງໃນແຕ່ລະລະດັບຂອງ ສປປ ລາວ ມີການຈັດຕັັ້ງດັັ່ງຕໍໍ່ໄປນີັ້: 

1. ຊັັ້ນສ ງ ຫ ື ອະນຸປະລິນຍາ; 

2. ປະລິນຍາຕີ; 

3. ປະລິນຍາໂທ; 

4. ປະລິນຍາເອກ. 

ຄວາມຈິງແລ້ວ, ຂະແໜງການສຶກສາຊັັ້ນສ ງຂອງ ສປປ ລາວ ກໍາລັງລໍຖ້າການຮັບຮອງເອົາກດົໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາຊັັ້ນສ ງທີື່

ຈະມາເຖິງນີັ້ ເຊິື່ງຈະຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫານີັ້ໂດຍສະເພາະ ໂດຍຜ່ານການພັດທະນາຂອບວຽກຄຸນວຸດທິແຫ່ງຊາດທີື່ຄົບຖ້ວນ ເຊິື່ງ

ປະກອບມີການສຶກສາສາມັນ, ການສຶກສາອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊັັ້ນສ ງ. 

ໃນດ້ານການຄຸ້ມຄອງຂອງຂະແໜງການ, ແຕ່ປີ 1959-1975, ການສຶກສາຊັັ້ນສ ງແມ່ນຢ ູ່ພາຍໃຕ້ກະຊວງສຶກສາ ແລະ ການ

ບໍລິການ, ຂໍໍ້ມ ນຂ່າວສານ ແລະ ວັດທະນະທໍາ. ກົມການສຶກສາຊັັ້ນສ ງໄດ້ມີການປູ່ຽນແປງຊືື່ໃນແຕ່ລະໄລຍະເພືື່ອໃຫ້ແທດເໝາະ

ກັບໜ້າທີື່ການຄຸ້ມຄອງຂອງຕນົໃນການບໍລິການ ເພືື່ອປັບປຸງການສຶກສາຊັັ້ນສ ງຂອງ ສປປ ລາວ ເພືື່ອໃຫ້ສາມາດເຊືື່ອມໂຍງເຂົັ້າ

ກັບພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ. 

ລາຍລະອຽດການດັດແກ້ເຫ ົັ່ານີັ້ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບໄລຍະເວລາທີື່ແຕກຕ່າງກັນດັັ່ງລຸ່ມນີັ້: 

• 11997755--11998888::   ກົມມະຫາວທິະຍາໄລ ແລະ ອາຊີວະສຶກສາ  

• 11998899::   ກົມການສຶກສາຊັັ້ນສ ງ  

• 11999900--11999977::   ກົມອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ  

• 11999988--22000077::   ກົມວິຊາຊີບ ແລະ ການສຶກສາຊັັ້ນສ ງ  
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• 22000088  ເຖິງ ປັດຈຸບັນ ::   ກົມການສຶກສາຊັັ້ນສ ງ  

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ກົມການສຶກສາຊັັ້ນສ ງໄດ້ຖືກສ້າງຕັັ້ງຂຶັ້ນພາຍໃຕ້ດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງ ແລະ 
ການເຄືື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທີ 62/ນຍ, ລົງວັນທີ 07 ເມສາ 2008 ແລະ ຂໍໍ້ຕົກລົງຂອງ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ການເຄືື່ອນໄຫວຂອງກົມການສຶກສາຊັັ້ນສ ງສະບັບເລກທີ 1416/ລາວ. 2008 
ລົງວັນທີ 8 ກໍລະກົດ 2008 ເຊິື່ງເຮັດໜ້າທີື່ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງຂະແໜງການສຶກສາຊັັ້ນສ ງໃນ ສປປ ລາວ. 

ອີງຕາມລະບຽບການດັັ່ງກ່າວ, ກົມການສຶກສາຊັັ້ນສ ງ ປະກອບດ້ວຍພາກສ່ວນຕ່າງໆ (ບັນດາພະແນກການ): ບໍລິຫານ; 

ມະຫາວິທະຍາໄລ, ມະຫາວິທະຍາໄລອຸດົມສຶກສາ; ການຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ; ແລະ ກິດຈະກໍານັກສຶກສາ. 

ໃນປີ 2011, ສະພາແຫງ່ຊາດ ໄດ້ສ້າງແຜນການເພືື່ອປັບປຸງ ໂຄງຮ່າງການບໍລິຫານຂອງລັດຖະບານ ແລະ ໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ລວມ

ເອົາກິດຈະກໍາການກິລາ ເຂົັ້າໃນຂົງເຂດການສຶກສາ ແລະ ໄດ້ປູ່ຽນຊືື່ ເປັນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ສ່ວນກົມການສຶກ

ສາຊັັ້ນສ ງ ໄດ້ຖືກຈັດຕັັ້ງ ແລະ ເຄືື່ອນໄຫວຕາມຄໍາສັັ່ງຂອງລດັຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ 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 

ເຊິື່ງໄດ້ມີການຈັດລຽງຄືນບັນດາພະແນກຂອງກົມການສຶກສາຊັັ້ນສ ງຄື: ພະແນກບໍລິຫານ, ພະແນກຄຸ້ມຄອງເຕັກນິກ, 

ພະແນກການຄຸ້ມຄອງຄົັ້ນຄວ້າວິທະນາຍາສາດ ແລະ ກວດກາ, ພະແນກຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ. ປະຈຸບັນກົມການສຶກສາຊັັ້ນ

ສ ງ ໄດ້ຈັດຕັັ້ງ ແລະ ເຄືື່ອນໄຫວ ພາຍໃຕຄ້ໍາສັັ່ງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທີ 4512/ສສກ , 

ລົງວັນທີ 5 ຕຸລາ 2020 ເຊິື່ງລວມມີ 1 ຫ້ອງການ ແລະ 4 ພະແນກຄືື:  

• ຫ້ອງການ ສະພາການສຶກສາຊັັ້ນສ ງ,  

• ພະແນກບໍລິຫານ,  

• ພະແນກຄຸ້ມຄອງວິຊາການ,  

• ພະແນກຄຸ້ມຄອງ ການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ປະເມີນຜົນ.    

ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ໄດ້ມີການອອກດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫ າຍສະບັບກ່ຽວກັບການສ້າງຕັັ້ງຂອບວຽກປະຈຸບັນ ກ່ຽວກັບ

ລະບົບການສຶກສາຊັັ້ນສ ງ ຂອງ ສປປ ລາວ. ລັດຖະບານໄດ້ເລີື່ມມີການປະຕິຮ ບລະບົບການສຶກສາຊັັ້ນສ ງ ເພືື່ອຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນ

ການສຶກສາຊັັ້ນສ ງທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ພາຍໃຕ້ດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະບັບຕ່າງໆ ຄື: ການສ້າງຕັັ້ງຫ ັກສ ດໃນປີ 

2001. 

ດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັັ້ງ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ໃນປີ 1995, ໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາການແບ່ງ

ແຍກຂອງ ລະບົບການສຶກສາຊັັ້ນສ ງ ໂດຍການເຕົັ້າໂຮມເອົາ ບັນດາສະຖາບັນການສຶກສາຊັັ້ນສ ງ ຈໍານວນ 10 ແຫ່ງ ເຂົັ້າຢ ູ່ພາຍ
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ໃຕ້ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງຂອງ ມຊ. ດໍາລັດດັັ່ງກ່າວໄດ້ກໍານົດທິດທາງການພັດທະນາມະຫາວທິະຍາໄລພາກພືັ້ນເປັນຂັັ້ນຕອນຕໍໍ່ໄປ

ຂອງການພັດທະນາການສຶກສາຊັັ້ນສ ງ. ພາຍຫ ັງການສ້າງຕັັ້ງ ມຊ ແລ້ວ ໄດ້ມີການສ້າງຕັັ້ງມະຫາວິທະຍາໄລພາກພືັ້ນຂຶັ້ນ 2 ແຫ່ງ 

ຢ ູ່ພາກໃຕ້ ແລະ ພາກເໜືອຂອງປະເທດ ເພືື່ອສົັ່ງເສີມການເຂົັ້າເຖິງການສຶກສາຊັັ້ນສ ງ. ໃນປີ 2002 ໄດ້ມີການສ້າງຕັັ້ງ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈໍາປາສັກຂຶັ້ນ ຢ ູ່ແຂວງຈໍາປາສັກຢ ູ່ພາກໃຕ ້ແລະ ໃນປີ 2003 ໄດ້ມີການສ້າງຕັັ້ງມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ

ຂຶັ້ນ ຢ ູ່ແຂວງຫ ວງພະບາງ ຢ ູ່ພາກເໜືອ. ເມືອງ ຫ ວງພະບາງ ແລະ ເມືອງ ຈໍາປາສັກ ກໍາລັງກາຍເປັນເມືອງຫ ັກຂັັ້ນແຂວງ ໃນເຄືອ

ຂ່າຍແລວທາງອະນຸພາກພືັ້ນແມ່ນໍໍ້າຂອງ. ໃນປີ 2007 ໄດ້ມີການອອກດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເພືື່ອສ້າງຕັັ້ງມະຫາວິທະ 

ຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບຂຶັ້ນ ໂດຍການແຍກການຢາອອກຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ແລະ ໃນປີ 2009 ໄດ້ມີການ

ສ້າງຕັັ້ງມະຫາວິທະຍາໄລ ສະຫວັນນະເຂດຂຶັ້ນ. ນອກນີັ້, ໃນປັດຈຸບັນ ພາຍໃນປະເທດຍັງມີສະຖາບັນການສຶກສາເອກະຊົນຫ າຍ

ແຫ່ງ, ວິທະຍາໄລສ້າງຄ  ແລະ ສະຖາບັນພາກລັດ ທີື່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັັ້ງຂຶັ້ນ ໂດຍດໍາລັດວ່າດ້ວຍຂະແໜງການສຶກສາຊັັ້ນສ ງ. 

ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີການລົງທຶນໃສ່ຂະແໜງການສຶກສາຊັັ້ນສ ງ ໂດຍການນໍາໃຊ້ແຫ ງ່ທຶນຂອງຕົັ້ນເອງ, ແຕ່ຍັງອາໃສທຶນ

ຊ່ວຍເຫ ືອຈາກເງິນກ ້ ແລະ ເງິນຊ່ວຍເຫ ືອລ້າຈາກອົງການຕ່າງປະເທດ ເຊັັ່ນ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ແລະ ອົງການຮ່ວມມື

ສາກົນຕ່າງໆ  (DAAD 2019). ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ກໍານົດໃຫ້ ການສຶກສາຊັັ້ນສ ງຢ ູ່ພາຍໃຕ້ກົມການສຶກສາ

ຊັັ້ນສ ງ ໄດ້ນໍາໃຊ້ແຫ ່ງທຶນເຫ ົັ່ານີັ້ໃນການກໍໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານ ຂອງ 5 ມະຫາວິທະຍາໄລລັດ ທີື່ປະກອບເປັນຂອງພາກລັດ. 

ຍ້ອນແນວນັັ້ນ, ການສຶກສາຊັັ້ນສ ງໄດ້ມີການເພີື່ມຂຶັ້ນທັງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ໃນການຮຽນ, ການສອນ, ການ

ຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ການບລໍກິານດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການປ ກປັກຮັກສາວັດທະນະທ າແຫ່ງຊາດ.  ແນວໃດກໍຕາມ, ຂະ  

ແໜງການສຶກສາ ຍັງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຂາດເຂີນທຶນຮອນໃນການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ, ສິື່ງອໍານວນຄວາມສະດວກ

ຕ່າງໆ ແລະ ຂາດເຂີນບຸກຄະລາກອນ (Siharath 2007). ນອກຈາກນີັ້, ການລົງທະບຽບເຂົັ້າຮຽນໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາທີື່

ເພີື່ມຂຶັ້ນ ພາໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການການບໍລິການຈາກຂະແໜງການສຶກສາຊັັ້ນສ ງເພີື່ມຂຶັ້ນຢູ່າງຫ ວງຫ າຍ ເຊິື່ງຍາກທີື່ຈະສາມາດ

ຕອບສະ 

ໜອງໄດ້ຕາມຄວາມເພິື່ງພໍໃຈຂອງສາທາລະນະ. 

ບັນດາເຈົັ້າໜາ້ທີື່ລະດັບຊາດໄດ້ຖືວ່າ ການສຶກສາຊັັ້ນສ ງເປັນຜົນດ້ານບວກຂອງສາທາລະນະ ແລະ ຍອມຮັບວ່າມີທ່າອ່ຽງໃນການ

ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນວາລະການພັດທະນາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສົັ່ງເສີມການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ຜ່ານການຍົກລະດັບທັກ

ສະຂອງກໍາລັງແຮງແຫ່ງຊາດ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງການສຶກສາຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ຫົວຄິດປະດິດສ້າງພາຍໃນລະບົບເສດຖະກິດ. 

ບົນພືັ້ນຖານດັັ່ງກ່າວ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ກົມການສຶກສາຊັັ້ນສ ງ ໄດ້ມີບົດບາດນໍາໜ້າໃນການກາໍນົດ

ແນວທາງນະໂຍບາຍໃນຂະແໜງການດັັ່ງກ່າວດັັ່ງຕໍໍ່ໄປນີັ້: 

• ດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັັ້ງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ໃນປີ 1995  
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• ຍຸດທະສາດການປະຕິຮ ບລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ (2011-2015)  

• ການປະຕິຮ ບລະບົບການສຶກສາພາກທີ 2, ໂດຍສຸມໃສ່ສະຖາບັນການສຶກສາຊັັ້ນສ ງ ທີື່ເລີື່ມແຕ່ປີ 2013  

• ດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການສຶກສາຊັັ້ນສ ງ (2016)  

• ຂອບວຽກການກໍານົດວຸດທິການສຶກສາແຫ່ງຊາດ  

• ມາດຕະຖານຫ ັກສ ດການສຶກສາແຫ່ງຊາດ  

• ພືັ້ນຖານມາດຕະຖານສະຖາບັນການສຶກສາ ສໍາລັບການສຶກສາຊັັ້ນສ ງ  

• ການຮັບປະກັນມາດຕະຖານຕາມເຄືອຂ່າຍມະຫາວິທະຍາໄລອາຊຽນ (ແຜນການ)  

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

• ດໍາລັັດວ່າດວ້ຍການສຶກສາຊັັ້ນສ ງ ສະບັບເລກທີ 177/ລບ , ລົງວັນທີ 5 ມິຖຼຸນາ 2015,   

• ຂໍໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຂອງສະຖາບັນການສຶກສາຊັັ້ນສ ງ ສະບັບເລກທີ 3085/ສສກ, 

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, ເຊິື່ງໄດ້ກ ານົດພືັ້ນຖານ ເພືື່ອແຜນປະຕິບັດງານດ້ານນະໂຍບາຍທີື່ຄົບຖ້ວນ ໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 

ຂອງ ສປປ ລາວ, ກໍານົດເອົາການສຶກສາຊັັ້ນສ ງເປັນສ ນກາງ. ເອກະສານດັັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກສ້າງຂຶັ້ນພາຍໃຕ້ສະພາບການພິເສດຍ້ອນ

ຜົນກະທົບຈາກວິກິດການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດ COVID-19 ໃນລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນ. ຄວາມຈິງແລ້ວ, 

ຍ້ອນຖືກລົບກວນຈາກບັນຫາທີື່ກ່າວມານັັ້ນ, ການກະກຽມໃຫ້ແກ່ການຮ່າງ ແແຜຜນນພພັດັດທທະະນນາາເເສສດດຖຖະະກກິດິດ--ສສັງັງຄຄົມົມແແຫຫ່ງ່ງຊຊາາດດ  55  ປປີ ີ 

ຄຄັັັ້ັ້ງງທທີ ີ 99  ((22002200--22003300))-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

ອີງໃສ່ພືັ້ນຖານບ ລິມະສິດການພັດທະນາແຫ່ງຊາດລາວ, ເຊິື່ງໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືກັນຫ າຍຄັັ້ງ ກບັຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ

ຕ່າງໆ ແລະ ອີງໃສ່ບົດຮຽນຖອດຖອນໄດ້ຈາກແຜນການສະບັບຜ່ານມາປີ 2016-2020 (MoPI 2016).  

ໄດ້ຮັບຮ ້ຜົນກະທົບດ້ານລົບຂອງພະຍາດອັກເສບປອດ COVID-19 ໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແມ່ນການເຮັດໃຫ້ຂາດແຄນແຫ ່ງ

ຊັບພະຍາກອນຂອງພາກລັດ ເພືື່ອຊຼຸກຍ ້ດ້ານການເງິນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຂີດຄວາມສາມາດຂອງຄອບຄວົທຸກ

ຍາກຫ ຼຸດຜ່ອນລົງ ເພືື່ອແບກຫາບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານເສດຖະກິດ ເພືື່ອຊຼຸກຍ ້ໃຫ້ລ ກຫ ານ ແລະ ໄວໜຸ່ມໃນການລົງທະບຽນ ແລະ ເຂົັ້າ
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ຮ່ວມແຜນການສຶກສາຕ່າງໆ. ສະນັັ້ນ, ແຜນການພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025 ໄດ້ຖືກຮ່າງຂຶັ້ນບົນ

ພືັ້ນຖານ 2 ສະຖານະການທີື່ແຕກຕ່າງກັນດັັ່ງລຸ່ມນີັ້:   

• ““ສສະະຖຖາານນະະກກາານນປປ  ກກກກະະຕຕິ”ິ” ເຊິື່ງກໍານົດພືັ້ນຖານ ເພືື່ອຮັກສາລະດັບ ຄຸນນະພາບ ແລະ ການບໍລິການ ໂດຍບໍໍ່ມີການປັບປຸງ

ໃດໆ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ. ໄດ້ກໍານົດຍຸດທະສາດ (ໝາກຜົນໄລຍະໃກ້) ໂດຍການກໍານົດ ‘‘ພືັ້ນຖານ ງົບປະມານ’’ 

ເພືື່ອບັນລຸຂໍໍ້ກໍານົດຂອງຂະແໜງການດັັ່ງກ່າວ. ແນວໃດກໍຕາມເມືື່ອພິຈາລະນາຈາກຜົນກະທົບຂອງພະຍາດອັກເສບ

ປອດ CCOOVVIIDD--1199  ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍໍ່ເສດຖະກິດມະຫາພາກທີື່ມີຄວາມສ່ຽງອາດເປັນໄປໄດ້ຍາກທີື່

ຈະສາມາດບັນລຸສະຖານະການນີັ້.   

• ““ສສະະຖຖາານນະະກກາານນ  ເເສສີມີມຂຂະະຫຫຍຍາາຍຍຄຄຸນຸນນນະະພພາາບບ”” ເຊິື່ງຈະສາມາດບນັລຸໄດ້ ກໍຕໍໍ່ເມືອການຈັດສັນງົບປະມານແຫ່ງຊາດ ແລະ 

ການຊ່ວຍເຫ ືອຈາກຕາ່ງປະເທດໃນຂະແໜງການສຶກສາ ທີື່ເພີື່ມຂຶັ້ນຫ າຍ. ຍຸດທະສາດ ໄດ້ຖືກກໍານົດຂຶັ້ນ (ໝາກຜົນໃນ

ລະດັບສ ງ) ພາຍໃຕ້ການຄາດຄະເນວ່າ ມີແຫ ່ງທຶນຂອງຂະແໜງການທີື່ເພີື່ມຂຶັ້ນສ ງ. ແນວໃດກໍຕາມ, ຜົນກະທົບດ້ານ

ເສດຖະກິດຍ້ອນພະຍາດ CCOOVVIIDD--1199   ພາໃຫ້ການສະນັບສະໜ ນດ້ານທຶນຮອນໃນການ ““ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນນະພາບ”” 

ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ຍາກໃນໄລຍະຕົັ້ນຂອງຊຼຸມປີ 2021-2025.   

ຄວາມແຕກຕາ່ງກັນລະຫວ່າງ ສະຖານະການ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບນັັ້ນ ໄດ້ຖືກສະແດງໃນຕ່ອງໂສ້ຜົນໄດ້ຮັບຈາກ ESSDP 2021-

2025:  
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ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລິາ (2021-2025) 

1 ເປ ົ້າໝາຍທີ  

ຂະແໜງການສຶກສາ ໄດ້ຖືກກາໍນົດໃຫ້ມີ ໂຄງຮ່າງທີື່ເໝາະສົມ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແຫ ່ງທຶນ ເພືື່ອສ້າງໂອກາດໃຫປ້ະຊາກອນລາວ

ທຸກຄົນມີຄວາມເທົັ່າທຽມກັນໃນການເຂົັ້າເຖິງການສຶກສາທີື່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຊ່ວຍຊຼຸກຍ ໃ້ຫ້ ສປປ ລາວ ສາມາດຫ ຼຸດພົັ້ນອອກຈາກ

ສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2025 ແລະ ຊຼຸກຍ ້ຄວາມຄືບໜ້າການປະຕິບັດ SDG-4 

 

8   ບັນດາໝາກຜົນໄດ້ຮັບລະດັບສ ງ 

ຜລສ 1: ເພີື່ມຈໍານວນຜ ້ທີື່ຈົບການສຶກສາໃນ

ລະດັບຕ່າງໆ ທີື່ມີການປັບປງຸ ຜົນການຮຽນ 

ໂດຍເອົາໃຈໃສ່ພິເສດ ຜ ້ທີື່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ 

ຄວາມເທົັ່າທຽມທາງເພດ 

ຜລສ 2: ເພີື່ມຈໍານວນຄ  ແລະ ຜ ້ອໍາ 
ນວຍການທີື່ມີຄວາມຮ ້ ແລະ ຄວາມ
ສາມາດໃຫໄ້ດ້ຕາມມາດຕະຖານການ
ສອນ ໂດຍມີການປະເມີນຜົນຢູ່າງເປັນ
ປ ກກະຕິ 

ຜລສ 3: ບັນດາໂຮງຮຽນມີແຫ ່ງທຶນ ແລະ 

ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ທີື່ຈະເຮັດຫ ້ອນໜ້າ

ທີື່ ຄຽງຄ ່ກບັການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃນ

ການຄຸ້ມຄອງ ເພືື່ອປັບປຸງໝາກຜົນການ

ຮຽນ 

ຜລສ 4: ເພີື່ມຈໍານວນອັດຕາໄວໜຸ່ມ ແລະ 

ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ

ກັນ. 

ຜລສ 5: ຄຸນນະພາບ ແລະ ຈໍານວນການ

ອອກໂຮງຮຽນ ແລະ ລະດັບການສຶກສາ

ພືັ້ນຖານ ເພືື່ອເຂົັ້າຮັບການຈ້າງງານ 

ແມ່ນສອດຄ່ອງກບັຄວາມຕ້ອງການຂອງ 

ຜພສສ ຄັັ້ງທີ 9. 

ຜລສ 6: ຂະແໜງການສຶກສາ ມີ

ການຈັດຕັັ້ງທີື່ເໝາະສົມ, ຄຸມ້ຄອງ, ແລະ 

ມີແຫ ່ງທຶນ, ມີການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນ

ຜົນໃນທຸກລະດັບເພືື່ອປັບປຸງການປະຕິບັດ

ງານຂອງຂະແໜງການໃຫມ້ີປະສິດທິພາບ 

ແລະ ປະສິດທິຜົນ. 

HHLLOO  77:: ຄວາມແຕກຕາ່ງໄດ້ມກີານຫ ຼຸດລົງໂດຍຜ່ານແຜນການສະ

ໜັບສະໜ ນຈາກແຜນງົບປະມານຂອງ ຂະແໜງແຜນການ

ພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ (ESSDP) 

HHLLOO  88:: ພົນລະເມອືງລາວມີສຸຂະພາບແຂງແຮງທງັຮ່າງກາຍ 

ແລະ ຈິດໃຈ; ບຸກຄະລາກອນກິລາ, ນັກກລິາສະໝັກຫ ີັ້ນ ແລະ 

ມືອາຊີບປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນມາດຕະຖານຄຸນນະພາບຂອງ

ກິລາ, ປະກອບສ່ວນຍົກສ ງຖານະບົດບາດໃນເວທີສາກົນ.  

  
 

 

 

44 ຜົນງານພາຍໃນ 

IO 1.1 ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຫ ັກສ ດການ

ຮຽນລວມຊຶື່ງໄດ້ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃນທຸກລະດັບ.  

IIOO 11..22 ການວັດຜົນການຮຽນຂອງນັກ 

ຮຽນທີື່ປບັປງຸຢ ູ່ G3, G5, M4 ແລະ M7 

IIOO 11..33: ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນເພີື່ມ

ຂືັ້ນ ແລະ ອັດຕາຄວາມກ້າວໜ້າເພີື່ມ

ຂືັ້ນໃນທຸກລະດັບເຮັດໃຫ້ອັດຕາ

ການຮຽນຈົບເພີື່ມຂືັ້ນ. 

IIOO 11..44: ສົັ່ງເສີມການຂະຫຍາຍການສອນຫ້ອງ

ວິຊາຊີບຢ ູ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ 

IIOO 11..55: ຫ ຼຸດຜ່ອນຊ່ອງຫວ່າງໃນການ

ປະຕິບັດການສຶກສາລະຫວ່າງເຂດທີື່ດ້ອຍ

ໂອກາດ ແລະບໍໍ່ດ້ອຍໂອກາດໂດຍຜ່ານການ

ສ້າງຕັັ້ງກຸມ່ໂຮງຮຽນ 

IIOO 22..11: ເພີື່ມຂີດຄວາມສາມາດ
ໃຫ້ອາຈານສອນໂດຍການສະ  
ໜັບສະໜ ນຈາກກຸ່ມ ແລະ PAs 

IIOO 22..22:: ຫ ັກສ ດການຝຶກອົບຮົມນັກຮຽນຄ  

ແລະ ຄ  ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຫ ັກສ ດ ແລະ ການ

ສິດສອນຂອງໂຮງຮຽນໃໝ.່ 

IIOO 22..33: ປບັປງຸລະບບົການປະເມີນຜົນ

ການຮຽນຂອງຄ , ຕິດພັນກັບມາດຕະຖານ

ການສິດສອນ, ເພືື່ອກາໍນົດບຸລມິະສິດ 

ຄວາມຕ້ອງການໃນການຝຶກອບົຮມົ. 

IIOO 22..44:  ວິທະຍາໄລຄ  ແມ່ນສ ນ

ພັດທະນາວິຊາຊີບສໍາລັບນັກຮຽນຄ , 

ຄ  ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ PA 

IIOO 22..55: ຍກົສ ງຄວາມສາມາດຂອງຜ ອ້ໍານວຍ 

ການເພືື່ອການປັບປຸງການຮຽນ - ການສອນ 

IIOO  33..11::  FQS ສໍາລັບການສຶກສາຂອງ

ໂຮງຮຽນເປັນພືັ້ນຖານສໍາລັບການປະເມີນ

ຕົນເອງຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ການວາງແຜນ

ພັດທະນາ. 

IIOO 33..22:: ຂັັ້ນຕອນການປະເມີນຕົນ

ເອງ ແລະ ການວາງແຜນພັດທະນາ

ໂຮງຮຽນທີື່ແຈ້ງໃຫ້ແກ່ການວາງ

ແຜນຂັັ້ນເມືອງ ແລະ ການສະໜັບ 

ສະໜ ນເປ ົ້າໝາຍ 

IIOO 33..33 ການຊ່ວຍເຫ ືອລາ້ຂອງໂຮງຮຽນແມ່ນ 

ຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການໃນລະດັບ

ໂຮງຮຽນເພືື່ອຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ 

IIOO 33..44 ການຈັດສັນອາຈານສອນແມ່ນ

ຕອບສະໜອງ ຕໍໍ່ຄວາມຕ້ອງການໃນລະດັບ

ໂຮງຮຽນເພືື່ອຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ 

 

IIOO 33..55 ການສະໜອງປ ົ້ມແບບຮຽນ

ແມ່ນຕອບສະໜອງໄດ້ຫ າຍກວ່າ

ຄວາມຕ້ອງການຂອງລະດັບໂຮງ 

ຮຽນເພືື່ອຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ 

IIOO 33..66 ທຸກໆໂຮງຮຽນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະ

ໜ ນ ເພືື່ອບັນລຸສິື່ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກຂັັ້ນ

ພືັ້ນຖານ 

IIOO 44..11:: ແຜນປະຕິບັດງານທີື່ວາງເປ ົ້າໝາຍ 

ສໍາລັບໂຄງການຮ ້ໜັງສືສໍາລັບເດັກກຸ່ມຄົນ

ທີື່ມອີາຍ ຸ 15 ຫາ 40 ປີເພືື່ອຫ ຼຸດຜ່ອນ

ຄວາມແຕກໂຕນ 

IIOO 44..22:: ຕົວຢູ່າງການຕິດຕາມຂອງ 
NFE ໂຄງການຮ ້ໜັງສື ເພືື່ອປະ
ເມີນຜົນການຮ ້ໜັງສືຂອງໄວໜຸມ່ 
 

IIOO 4.3: ການບໍລິການທີື່ບໍໍ່ເປັນທາງການ 

(FEC ແລະ CLC) ແມ່ນໄດ້ຮັບການສ້າງຕັັ້ງ 

IIOO 55..11::  ຍົກສ ງຄຸນນະພາບການສຶກສາຊັັ້ນ

ມັດທະຍົມຕອນປາຍເພືື່ອຕອບສະໜອງ 

IIOO 55..22:: ຈໍານວນ ແລະ ຄຸນນະພາບ

ຂອງນັກສໍາມະນາກອນຄ ວິທະຍາ 

ສາດທໍາມະຊາດທີື່ຮຽນຈົບໄດ້ນໍາໄປ

ສ ່ການປັບປຸງການສິດສອນວິທະຍາ 
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ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກລິາ (2021-2025) 

1 ເປ ົ້າໝາຍທີ  

ຂະແໜງການສຶກສາ ໄດ້ຖືກກາໍນົດໃຫ້ມີ ໂຄງຮ່າງທີື່ເໝາະສົມ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແຫ ່ງທຶນ ເພືື່ອສ້າງໂອກາດໃຫປ້ະຊາກອນລາວ

ທຸກຄົນມີຄວາມເທົັ່າທຽມກັນໃນການເຂົັ້າເຖິງການສຶກສາທີື່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຊ່ວຍຊຼຸກຍ ໃ້ຫ້ ສປປ ລາວ ສາມາດຫ ຼຸດພົັ້ນອອກຈາກ

ສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2025 ແລະ ຊຼຸກຍ ້ຄວາມຄືບໜ້າການປະຕິບັດ SDG-4 

 

8   ບັນດາໝາກຜົນໄດ້ຮັບລະດັບສ ງ 

ຜລສ 1: ເພີື່ມຈໍານວນຜ ້ທີື່ຈົບການສຶກສາໃນ

ລະດັບຕ່າງໆ ທີື່ມີການປັບປງຸ ຜົນການຮຽນ 

ໂດຍເອົາໃຈໃສ່ພິເສດ ຜ ້ທີື່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ 

ຄວາມເທົັ່າທຽມທາງເພດ 

ຜລສ 2: ເພີື່ມຈໍານວນຄ  ແລະ ຜ ້ອໍາ 
ນວຍການທີື່ມີຄວາມຮ ້ ແລະ ຄວາມ
ສາມາດໃຫໄ້ດ້ຕາມມາດຕະຖານການ
ສອນ ໂດຍມີການປະເມີນຜົນຢູ່າງເປັນ
ປ ກກະຕິ 

ຜລສ 3: ບັນດາໂຮງຮຽນມີແຫ ່ງທຶນ ແລະ 

ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ທີື່ຈະເຮັດຫ ້ອນໜ້າ

ທີື່ ຄຽງຄ ່ກບັການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃນ

ການຄຸ້ມຄອງ ເພືື່ອປັບປຸງໝາກຜົນການ

ຮຽນ 

ຜລສ 4: ເພີື່ມຈໍານວນອັດຕາໄວໜຸ່ມ ແລະ 

ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ

ກັນ. 

ຜລສ 5: ຄຸນນະພາບ ແລະ ຈໍານວນການ

ອອກໂຮງຮຽນ ແລະ ລະດັບການສຶກສາ

ພືັ້ນຖານ ເພືື່ອເຂົັ້າຮັບການຈ້າງງານ 

ແມ່ນສອດຄ່ອງກບັຄວາມຕ້ອງການຂອງ 

ຜພສສ ຄັັ້ງທີ 9. 

ຜລສ 6: ຂະແໜງການສຶກສາ ມີ

ການຈັດຕັັ້ງທີື່ເໝາະສົມ, ຄຸມ້ຄອງ, ແລະ 

ມີແຫ ່ງທຶນ, ມີການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນ

ຜົນໃນທຸກລະດັບເພືື່ອປັບປຸງການປະຕິບັດ

ງານຂອງຂະແໜງການໃຫມ້ີປະສິດທິພາບ 

ແລະ ປະສິດທິຜົນ. 

HHLLOO  77:: ຄວາມແຕກຕາ່ງໄດ້ມກີານຫ ຼຸດລົງໂດຍຜ່ານແຜນການສະ

ໜັບສະໜ ນຈາກແຜນງົບປະມານຂອງ ຂະແໜງແຜນການ

ພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ (ESSDP) 

HHLLOO  88:: ພົນລະເມອືງລາວມີສຸຂະພາບແຂງແຮງທງັຮ່າງກາຍ 

ແລະ ຈິດໃຈ; ບຸກຄະລາກອນກິລາ, ນັກກລິາສະໝັກຫ ີັ້ນ ແລະ 

ມືອາຊີບປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນມາດຕະຖານຄຸນນະພາບຂອງ

ກິລາ, ປະກອບສ່ວນຍົກສ ງຖານະບົດບາດໃນເວທີສາກົນ.  

  
 

 

 

44 ຜົນງານພາຍໃນ 

IO 1.1 ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຫ ັກສ ດການ

ຮຽນລວມຊຶື່ງໄດ້ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃນທຸກລະດັບ.  

IIOO 11..22 ການວັດຜົນການຮຽນຂອງນັກ 

ຮຽນທີື່ປບັປງຸຢ ູ່ G3, G5, M4 ແລະ M7 

IIOO 11..33: ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນເພີື່ມ

ຂືັ້ນ ແລະ ອັດຕາຄວາມກ້າວໜ້າເພີື່ມ

ຂືັ້ນໃນທຸກລະດັບເຮັດໃຫ້ອັດຕາ

ການຮຽນຈົບເພີື່ມຂືັ້ນ. 

IIOO 11..44: ສົັ່ງເສີມການຂະຫຍາຍການສອນຫ້ອງ

ວິຊາຊີບຢ ູ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ 

IIOO 11..55: ຫ ຼຸດຜ່ອນຊ່ອງຫວ່າງໃນການ

ປະຕິບັດການສຶກສາລະຫວ່າງເຂດທີື່ດ້ອຍ

ໂອກາດ ແລະບໍໍ່ດ້ອຍໂອກາດໂດຍຜ່ານການ

ສ້າງຕັັ້ງກຸມ່ໂຮງຮຽນ 

IIOO 22..11: ເພີື່ມຂີດຄວາມສາມາດ
ໃຫ້ອາຈານສອນໂດຍການສະ  
ໜັບສະໜ ນຈາກກຸ່ມ ແລະ PAs 

IIOO 22..22:: ຫ ັກສ ດການຝຶກອົບຮົມນັກຮຽນຄ  

ແລະ ຄ  ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຫ ັກສ ດ ແລະ ການ

ສິດສອນຂອງໂຮງຮຽນໃໝ.່ 

IIOO 22..33: ປບັປງຸລະບບົການປະເມີນຜົນ

ການຮຽນຂອງຄ , ຕິດພັນກັບມາດຕະຖານ

ການສິດສອນ, ເພືື່ອກາໍນົດບຸລມິະສິດ 

ຄວາມຕ້ອງການໃນການຝຶກອບົຮມົ. 

IIOO 22..44:  ວິທະຍາໄລຄ  ແມ່ນສ ນ

ພັດທະນາວິຊາຊີບສໍາລັບນັກຮຽນຄ , 

ຄ  ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ PA 

IIOO 22..55: ຍກົສ ງຄວາມສາມາດຂອງຜ ອ້ໍານວຍ 

ການເພືື່ອການປັບປຸງການຮຽນ - ການສອນ 

IIOO  33..11::  FQS ສໍາລັບການສຶກສາຂອງ

ໂຮງຮຽນເປັນພືັ້ນຖານສໍາລັບການປະເມີນ

ຕົນເອງຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ການວາງແຜນ

ພັດທະນາ. 

IIOO 33..22:: ຂັັ້ນຕອນການປະເມີນຕົນ

ເອງ ແລະ ການວາງແຜນພັດທະນາ

ໂຮງຮຽນທີື່ແຈ້ງໃຫ້ແກ່ການວາງ

ແຜນຂັັ້ນເມືອງ ແລະ ການສະໜັບ 

ສະໜ ນເປ ົ້າໝາຍ 

IIOO 33..33 ການຊ່ວຍເຫ ືອລາ້ຂອງໂຮງຮຽນແມ່ນ 

ຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການໃນລະດັບ

ໂຮງຮຽນເພືື່ອຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ 

IIOO 33..44 ການຈັດສັນອາຈານສອນແມ່ນ

ຕອບສະໜອງ ຕໍໍ່ຄວາມຕ້ອງການໃນລະດັບ

ໂຮງຮຽນເພືື່ອຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ 

 

IIOO 33..55 ການສະໜອງປ ົ້ມແບບຮຽນ

ແມ່ນຕອບສະໜອງໄດ້ຫ າຍກວ່າ

ຄວາມຕ້ອງການຂອງລະດັບໂຮງ 

ຮຽນເພືື່ອຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ 

IIOO 33..66 ທຸກໆໂຮງຮຽນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະ

ໜ ນ ເພືື່ອບັນລຸສິື່ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກຂັັ້ນ

ພືັ້ນຖານ 

IIOO 44..11:: ແຜນປະຕິບັດງານທີື່ວາງເປ ົ້າໝາຍ 

ສໍາລັບໂຄງການຮ ້ໜັງສືສໍາລັບເດັກກຸ່ມຄົນ

ທີື່ມອີາຍ ຸ 15 ຫາ 40 ປີເພືື່ອຫ ຼຸດຜ່ອນ

ຄວາມແຕກໂຕນ 

IIOO 44..22:: ຕົວຢູ່າງການຕິດຕາມຂອງ 
NFE ໂຄງການຮ ້ໜັງສື ເພືື່ອປະ
ເມີນຜົນການຮ ້ໜັງສືຂອງໄວໜຸມ່ 
 

IIOO 4.3: ການບໍລິການທີື່ບໍໍ່ເປັນທາງການ 

(FEC ແລະ CLC) ແມ່ນໄດ້ຮັບການສ້າງຕັັ້ງ 

IIOO 55..11::  ຍົກສ ງຄຸນນະພາບການສຶກສາຊັັ້ນ

ມັດທະຍົມຕອນປາຍເພືື່ອຕອບສະໜອງ 

IIOO 55..22:: ຈໍານວນ ແລະ ຄຸນນະພາບ

ຂອງນັກສໍາມະນາກອນຄ ວິທະຍາ 

ສາດທໍາມະຊາດທີື່ຮຽນຈົບໄດ້ນໍາໄປ

ສ ່ການປັບປຸງການສິດສອນວິທະຍາ 
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ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການເພີື່ມອັດຕາການ

ຮ ້ໜັງສືຂອງຜ ້ໃຫຍ່ ແລະ ໄວໜຸ່ມ 

 

ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານ ແລະ 

ສ ງກວ່າການສຶກສາຊັັ້ນສ ງ. 

ສາດທໍາມະຊາດໃນລະດັບມັດທະ 

ຍົມ. 

IIOO 5.3: ການເພີື່ມຈໍານວນ ແລະ ຄຸນນະພາບ

ຂອງນັກຮຽນຈົບໃນຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ

ກັບກະສິກໍາ ແລະ ອຸດສາຫະກາໍ ໂດຍຜ່ານ 

TVET  

IIOO 5.4: ການປບັປງຸຄວາມກຽ່ວຂ້ອງຂອງ

ໂຄງການ TVET ກບັຄວາມຮຽກຮ້ອງ

ຕ້ອງການຂອງ NSEDP ຄັັ້ງທີ 9  

IIOO 5.5: ພັດທະນາຄຸນນະພາບຂອງ

ໂຄງການ TVET.  

IIOO 5.6: ຍົກສ ງຄຸນນະພາບຂອງຄ ອາຈານ 

TVET. 

IIOO 55..77: ເພີື່ມທະວີການຮ່ວມມ ື TVET 

ກັບອົງການຈັດຕັັ້ງພາກລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ 

ສາກົນ 

IIOO 55..88: ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ 

ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຂອງ TVET 

IIOO 55..99: ກອບຄຸນສົມບັດແຫ່ງຊາດເຊືື່ອມໂຍງ

ກັບຄຸນວຸດທທິີື່ບໍໍ່ເປັນທາງການ ແລະ TVET 

ແລະ ສອດຄ່ອງກັນ 

IIOO 5.10: ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່

ການສອນ ແລະ ການຄົັ້ນຄວ້າວິໄຈໃນ

ມະຫາວິທະຍາໄລໃນຂົງເຂດບລຸິມະສິດ 

NSEDP ຄັັ້ງທີ 9, 

IIOO 5.11: ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ 

ແລະ ໝ່ວຍງານຮັບປະກັນຄຸນນະ 

ພາບດໍາເນີນການປະເມີນປະຈໍາປີ.  

IIOO 55..1122:: ນິຕິກໍາສໍາລບັສ ດການສະໜັບສະ  

ໜ ນຂັັ້ນພືັ້ນຖານສໍາລັບວິທະຍາໄລຂັັ້ນແຂວງ.  

IIOO 66..11:: ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໂຄງປະກອບ

ການຈັດຕັັ້ງຂອງກະຊວງສຶກສາທກິານ ແລະ

ກິລາຂັັ້ນສ ນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມອືງ ລວມ

ທັງການສ້າງສະຖາບັນ SBM ແລະ 

ບົດບາດຂອງ VEDCs 

IO 6.2:  

ຍຸດທະສາດ ການພັດທະນາບຸກຄະລາ

ກອນ ໄດ້ຖືກຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ, ລວມ

ທັງພະນັກງານ DESB ແລະ 

PESS ຈັດສັນຕາມຄວາມ

ຕ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງ 

ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດທີື່ເໝາະ

ສົມ 

IIOO 66..33:: ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສ ນ  

TAC ແລະ  PBC, ໂດຍການນໍາໃຊ້ຫ ັກຖານ

ຈາກ  ASCEPs ແລະ ຮ່ວມກບັ  LESMIS;  

IIOO 66..44: ແຜນງານຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນ

ຜົນເພືື່ອແຜນພັດທະນາການສຶກສາ 2021-

25 ໄດ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃນຮ ບແບບ

ປະຈໍາປ.ີ  

IIOO  66..55: ການກະກຽມສຸກເສີນຂອງ

ລະບົບການສຶກສາຕໍໍ່ໄພພິບັດທີື່

ເຂັັ້ມແຂງເພືື່ອການກາ້ວໄປສ ່ຄວາມ

ຢ ນຢ ງ 
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IO 7.1:  

ແຜນການເງິນຂອງ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ 

ແລະ ກິລາ  ປະກອບມີນະໂຍບາຍການໃຊ້ຈ່າຍ

ຢູ່າງຈະແຈ້ງເຊິື່ງສະທອ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມ

ຈໍາເປັນໃນການແກ້ໄຂຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະ 

ປັບປງຸຜົນການຮຽນ. 

IIOO 77..22:: ກຸ່ມການເຮັດວຽກໃນຂະແໜງ 

ການສຶກສາໄດທ້ົບທວນ ແລະ ສະໜັບສະ

ໜ ນແຜນການເງິນໄລຍະກາງ ແລະ ໄດ້

ປັບປງຸສໍາລັບແຜນພັດທະນາການສຶກສາ 

ແລະ ກິລາ 

IIOO 77..33:: ບັນດາຄ ່ຮ່ວມງານ

ພັດທະນາໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນ 

ດ້ານການເງິນໃຫ້ໄດ້ຕາມເປ ົ້າໝາຍບ 

ລິມະສິດຂອງແຜນພັດທະນາການ

ສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ເພືື່ອສະເໜີ

ການປະດິດເພືື່ອຄວາມຢ ນຢ ງ 

IO 7.4: 

ຊັບພະຍາກອນໄດ້ລະດົມຜ່ານການຮ່ວມມື

ສາກົນທີື່ມກີານເຄືື່ອນໄຫວຫ າຍຂຶັ້ນ, ລວມທງັ

ການກຸສົນສ່ວນຕົວ 

ອົງກອນຕ່າງໆ 

IIOO  88..11. ເພີື່ມຈໍານວນ ແລະ ຄຸນນະພາບ

ຂອງສະໂມສອນກິລາ, ມວນຊົນ ແລະ ສັງ 

ຄົມໃນບ້ານ, ເມອືງ ແລະ ແຂວງ / ນະຄອນ 

ຫ ວງ 

ລະດັບ, ອງົການຈັດຕັັ້ງຂອງລັດ ແລະ ເອກະ

ຊົນ, ບລໍິສັດ, ໂຮງງານ ແລະ ພັດທະນາກລິາ

ຄົນພິການໃຫ້ເປັນ 

ເພີື່ມປະລມິານ, ຄຸນນະພາບເຂົັ້າໃນລະດັບ

ສາກົນ 

ຮັກສາ ແລະ ນໍາໃຊ້ພືັ້ນຖານໂຄງລາ່ງກລິາ

ໃຫ້ສ ງສຸດ 

IIOO  88..22.. ການຮຽນ - ການສອນທາງ

ດ້ານກາຍ ແລະ ສິລະປະໄດ້ຮັບການ 

ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢູ່າງກວ້າງຂວາງ, ຈໍາ 

ນວນຄ  / ບຸກຄະລາກອນວິຊາການ

ຂອງການສຶກສາທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, 

ຈໍານວນນັກຮຽນທີື່ເຂົັ້າຮ່ວມການ

ແຂ່ງຂັນກລິາລະດັບຊາດ, ລະດັບ

ພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນແມ່ນເພີື່ມຂືັ້ນ 

IIOO  88..33. ນັກກລິາທີື່ມີພອນສະຫວັນ, ນັກກລິາແຫ່ງຊາດ ແລະ ນັກ

ກິລາມືອາຊີບແມ່ນມີອປຸະກອນຍອ່ຍ, ລະດັບພາກພືັ້ນ ແລະ 

ມາດຕະຖານສາກົນ.  

IIOO  88..44.. ຜ ້ບລໍິຫານ, ຄ ຝຶກ, ກາໍມະການ ແລະ ນັກວິທະຍາສາດ

ກິລາລ້ວນແຕ່ມີຄວາມສາມາດສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສາ 

ກົນ; ຮັກສາ ແລະ ນໍາໃຊ້ພືັ້ນຖານໂຄງລາ່ງກິລາໃຫ້ສ ງສຸດ.  
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ເປ ົ້າໝາຍລວມຂອງແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025 ໄດ້ຖືກກໍານົດເພືື່ອຮັບປະກັນວ່າ:  

”ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີໂຄງສ້າງ, ການຄຸ້ມຄອງຢູ່າງເໝາະສົມເພືື່ອສ້າງໂອກາດໃຫ້

ພົນລະເມືອງລາວທຸກຄົນມີການເຂົັ້າເຖິງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທີື່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ສະໜັບສະໜ ນ ເພືື່ອໃຫ້ໄດ້

ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ສະໜັບສະໜ ນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ຫ ຼຸດພົັ້ນອອກຈາກ

ສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2025 ແລະ ສະໜັບສະໜ ນຄວາມກ້າວໜ້າຕໍໍ່ການບັນລຸ ແຜນການ

ພັດທະນາໄປສ ່ຄວາມຢ ນຍົງ ເລກທີ 4 (ສສກ, 2020)”. 

ເປ ົ້າໝາຍລວມແມ່ນມີເນືັ້ອໃນເໝາະສົມ ແລະ ຖືກປັບຕາມແຜນການຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍຕ່າງໆ ລວມທັງການສຶກສາກອ່ນ

ໄວຮຽນ, ການສຶກສາຂັັ້ນປະຖົມ, ມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ, ການຝຶກອົບຮົມດ້ານວິຊາການ ແລະ ວິຊາຊີບລວມທັງ

ການສຶກສາຊັັ້ນສ ງ.  

ອີງຕາມແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025, ການສຶກສາຊັັ້ນສ ງໄດ້ວາງແຜນເພືື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງ

ນະໂຍບາຍຄືດັັ່ງຕໍໍ່ໄປນີັ້ (ສສກ, 2020): 

1) ຍົກລະດັບການສຶກສາຊັັ້ນສ ງປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການສະໜັບສະໜ ນບັນດາບຸລິມະສິດຂອງແຜນເສດຖະກິດສັງ 

ຄົມ ຄັັ້ງທີ 9. 

2) ສົັ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາເຕັກໂນໂຍຢີ ແລະ ໂປແກ ມທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ, ລວມທັງໂປແກ ມການສຶກສາປັນຍາບັນດິດ 

ສໍາລັບນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຄງການວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ວິສະວະກໍາສາດ 

ແລະ ຄະນິດສາດ STEM ເພືື່ອໃຫ້ຈໍານວນນັກຮຽນພາຍໃນສາຂານີັ້ເພີັ້ມຂືັ້ນ;  

3) ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສ ນດີເລີດລວມທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ;  

4) ດໍາເນີນການສຶກສາກ່ຽວກັບລະບົບການຕິດຕາມເພືື່ອກໍານົດຄວາມສາມາດໃນການຈ້າງງານຂອງຜ ້ຮຽນຈົບ;  

5) ເພືື່ອຍົກສ ງຄຸນນະພາບຂອງອາຈານ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ອາຈານສອນໃນບັນດາໂຄງການວິທະຍາສາດທໍາມະ

ຊາດ;  
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6) ເພືື່ອພັດທະນາສ ດການຈັດສັນງົບປະມານການສຶກສາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ; ແລະ ສ້າງກອບເພືື່ອໃຫ້ບຸລິມະສິດ

ໃຫ້ທຶນການສຶກສາແກ່ນັກສຶກສາເພືື່ອໄປສຶກສາຕໍໍ່ໃນຕ່າງປະເທດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-

ສັງຄົມຂອງປະເທດ.  

7) ເພືື່ອສະໜອງການຄົັ້ນຄວ້າທາງດ້ານວິທະຍາສາດ, ການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາໃຫ້ແກ່ປະເທດ

ຊາດ.  

ຈຸດປະສົງດ້ານນະໂຍບາຍລຸ່ມນີັ້ແມ່ນຈະເປັນເປ ົ້າໝາຍພືັ້ນຖານ ແລະ ຕົວຊີັ້ວັດທີື່ກໍານົດໄວ້ສໍາລັບຂະແໜງການສຶກສາໃນ ສປປ 

ລາວ (ສສກ, 2020): 

1) ຈໍານວນນັກຮຽນຈົບປະລິຍາຕີ ສາຂາ STEM (ປ.ຕີ ຫ ື ສ ງກວ່າ) ຈາກບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລໃຫ້ບັນລຸ 20,000ຄົນ

ພາຍໃນປີ 2025;  

2) ດັດສະນີຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍສໍາລັບຈໍານວນນັກຮຽນທີື່ຮຽນຈົບ (ລະດັບປ.ຕີ ຫ ືສ ງກວ່າ) ຈາກບັນດາ

ມະຫາວິທະຍາໄລເພືື່ອບັນລຸໄດ້ຢູ່າງໜ້ອຍ 0.90 ໃນປ ີ2025;  

3) ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສ້າງຕັັ້ງສະຖາບັນເທັກໂນໂລຢີ;  

4) ນັກຮຽນທີື່ລົງທະບຽນເຂົັ້າໃນໂຄງການ STEM ໄດ້ເພີື່ມຂືັ້ນ 50% ເມືື່ອທຽບໃສ່ການສອນ ແລະ ຄຸນະພາບການຮຽນ

ໃນຂະແໜງນີັ້ພາຍຫ ງັໄດ້ຮັບການປັບປຸງ;  

5) 4 ສ ນດີເລີດໄດ້ຮັບການຕີລາຄາ;  

6) ທີມງານຕິດຕາມການຈ້າງງານໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ັງຂືັ້ນໃນແຕ່ລະຄະນະວິຊາ;  

7) ການປະເມີນຄຸນະພາບພາຍໃນໄດ້ດໍາເນີນປີລະໜຶື່ງຄັັ້ງ ລວມໄປເຖິງ 5 ປີ ສ າລັບມະຫາວິທະຍາໄລທັງ 4 ແຫ່ງ;  

8) ການທົດລອງຄວາມເປັນເອກະລາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລໃນການຄຸ້ມຄອງການເງິນແມ່ນໄດ້ ດໍາເນີນການຢ ູ່ ມ.ຊ;  

9) ຫົວຂໍໍ້ວິຊາການຂອງຄ ສອນໃນສະຖາບັນການສຶກສາຊັັ້ນສ ງແມ່ນໄດ້ຖືກມອບໂດຍອີງໃສ່ຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕະ 

ຖານທີື່ລະບຸໄວ້ໃນດໍາລັດວ່າດ້ວຍຕໍາແໜ່ງວິຊາການຂອງຄ  ເລກທີ 03.  
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ເພືື່ອບັນລຸເປ ົ້າໝາຍດັັ່ງກ່າວ, ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025 ຈະພັດທະນາຕາມແຜນ ຍຸດທະສາດດັັ່ງລຸ່ມ

ນີັ້ (ສສກ, 2020): 

• ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ແມ່ນຈະໄດ້ຖືກຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເພືື່ອສ້າງຕັັ້ງສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຢີໃໝ່,,  ລວມໄປເຖິງສ ນ

ປັນຍາປະດິດ..  ການສຶກສານີັ້ແມ່ນຈະອະທິບາຍເຖິງພະນັກງານ  ແລະ  ຄວາມຕ້ອງການງບົປະມານທີື່ເກີດຂືັ້ນ  ແລະ  ແຜນ 

ການປະຕິບັດເພືື່ອຂະຫຍາຍໃນໄລຍະ  55 ປີ  ຂອງແຜນການ..    

• ຂໍໍ້ຕົກລົງຈະຖືກບັນລຸໃນ  TTooRRss  ເພືື່ອການປະເມີນເອກະລາດຂອງທັງ  44ສ ນດີເລີດ..  ບັນດາ  TTooRRss  ເລົັ່ານີັ້ແມ່ນຈະເນັັ້ນ

ໃສ່ການກໍານົດຂັັ້ນຕອນຕ່າງໆເພືື່ອສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ  ໃຫ້ແກ່  44 ສ ນດີເລີດ,,  ໂດຍສະເພາະເພືື່ອປັບປຸງການເຊືື່ອມໂຍງ

ເຂົັ້າກັບບ ລິມະສິດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ  ຄັັ້ງທ ີ 99..    

• ກົມການສຶກສາຊັັ້ນສ ງ  ແລະ  ຫອ້ງການການສຶກສາຂອງພະແນກກິດຈະການນັກສຶກສາຈະພັດທະນາບົດສະເໜີໂຄງການ 

ເພືື່ອເປັນຕົວຊີັ້ວັດໃນການຈັດສັນທຶນການສຶກສາເພືື່ອເປັນການສະໜັບສະໜ ນນັກຮຽນທີື່ລົງທະບຽນເຂົັ້າຮຽນໃນໂຄງ 

ການບ ລິມະສິດ  ແລະ  ນັກຮຽນທີື່ດ້ອຍໂອກາດ. ບົດສະເໜີໂຄງການທີື່ໄດ້  ຮັບການອະນຸມັດຈະຖືກປຶກສາຫາລືທີື່ 

EESSWWGG  ເພືື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງໂດຍຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາເພືື່ອຮັບປະກັນການສອດຄ່ອງກັບແຜນງານການສຶກສາ

ຂອງພວກເຂາົ ເພືື່ອໃຫ້ບຸລິມະສິດຂອງ ລັດຖະບານ.  

• ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຈະນໍາພາການພັດທະນາ  ແລະ  ການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊການສຶກສາຊັັ້ນສ ງສົັ່ງເສີມການຄົັ້ນຄວ້າ

ວິທະຍາສາດໂດຍອາຈານສອນໃນມະຫາວິທະຍາໄລ  ແລະ  ນັກສຶກສາທີື່ຈົບປະລິນຍາຕີ..    

• ຄໍາແນະນໍາຂອງລັດຖະມົນຕີໃຫ້ບ ລິມະສິດພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ  ແລະ  ສືື່ການສອນທີື່ຕອບສະໜອງ

ບົດບາດຍິງ -- ຊາຍ ຢ ູ່ວິທະຍາໄລຄ   ແລະ  ມະຫາວິທະຍາໄລສໍາລັບການນໍາໃຊ້ງົບປະມານບຸລມິະສິດໄດ້ຖືກອະນຸມັດ  ແລະ  

ເຜີຍແຜ່..    

• ຂໍໍ້ຕົກລົງກັບຜ ້ໃຫ້ທຶນທີື່ກ່ຽວຂອ້ງໃນການປັບປຸງຄະນະວິສະວະກໍາສາດ..  ໃຫ້ບ ລິມະສິດແກ່ນັກຮຽນທີື່ເຂົັ້າມາ  ແລະ  

ສືບຕໍໍ່ຮຽນໃນໂຄງການວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ..  ຄໍາແນະນໍາຂອງລັດຖະມົນຕີຈະກໍານົດບ ລິມະສິດນີັ້..    

• ນະໂຍບາຍສໍາລັບທຶນການສຶກສາຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງເພືື່ອໃຫ້ບຸລິມະສິດແກ່ນັກສຶກສາວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ..    

• ທີມງານວິຊາການຮ່ວມ (ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ,,  ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ,,  ກະຊວງ

ກະສິກໍາ ແລະ  ປູ່າໄມ,້,  ພາກສ່ວນເອກະຊົນ  ແລະ  ຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ) ພາຍໃຕ້ກຸ່ມປະສານງານຫ ັງຈົບມັດທະຍົມຈະອອກ 
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ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບມະຫາວິທະຍາໄລ  ແລະ  ສະຖາບັນ TTVVEETT  ກ່ຽວກັບວິທ ີ ແລະ  ເວລາທີື່ຈະດໍາເນີນການສຶກສາການມີ

ວຽກເຮັດງານທໍາຂອງອະດີດນັກສຶກສາທີື່ມີປະສິດຕິພາບ ແລະ ນໍາໃຊ້ຜົນໄດ້ຮັບທີື່ເປັນພືັ້ນຖານສໍາລັບການຕັດສິນໃຈໃນ

ອະນາຄົດກ່ຽວກັບການປັບປຸງຫ ັກສ ດ. ທີມງານຂະແໜງການສຶກສາຈະຮັບຮອງຄໍາແນະນໍານີັ້.  

• ການຮັບປະກັນຄຸນະພາບຂອງ ມຊ  ມີໜ້າທີື່ສະໜັບສະໜ ນມະຫາວິທະຍາໄລອືື່ນໆໃນການພັດທະນາ  ແລະ  ຈັດຕັັ້ງປະຕິ 

ບັດທີື່ເປັນແບບຢູ່າງໃນການປະເມີນຕົນເອງປະຈໍາປີ..    

• ຄໍາແນະນໍາ  ຂອງ  ລັດຖະມົນຕີຈະຊີັ້ນໍາທຸກມະຫາວິທະຍາໄລເພືື່ອດໍາເນີນການປະເມີນຜົນເຫ ົັ່ານີັ້  ດວ້ຍບົດລາຍງານທີື່ສົັ່ງ

ໃຫ້ລັດຖະມົນຕ ີ ແລະ  ກອງປະຊຼຸມຜ ້ບໍລິຫານການສຶກສາປະຈໍາປີ..    

• ກອບການປະເມີນການສິດສອນ  ສໍາລັບອາຈານສອນການສຶກສາຊັັ້ນສ ງໃນລະດັບທີື່ແຕກຕ່າງກັນຂອງຄຸນວຸດທິ  ແລະ  

ປະສົບການແມ່ນໄດ້ຖືກພັດທະນາ  ແລະ  ຮບັຮອງ..    

• ຄໍາແນະນໍາຂອງລັດຖະມົນຕີແມ່ນຈະຊີັ້ນໍາທຸກສະຖາບັນການສຶກສາຊັັ້ນສ ງເພືື່ອດໍາເນີນການປະເມີນຜົນການສິດສອນ

ດັັ່ງກ່າວເປັນປະຈໍາ..    

• ບັນດາຄໍາຊີັ້ນໍາ  ແລະ  ລະບຽບການແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການເຜີຍແຜ່ເພືື່ອຄຸ້ມຄອງຫົວບົດວິຊາການໃນສະຖາບັນ  ການສຶກສາ

ຊັັ້ນສ ງ..    

• ການອະນຸມັດຂອງລັດຖະມົນຕີຈະໄດ້ນໍາໄປ ພັດທະນາບົດສະເໜີໂຄງການພັດທະນາ    ແລະ ການສ້າງແບບຈໍາລອງຂອງ

ສ ດການສະໜັບສະໜ ນການປະຕິບັດສໍາລັບມະຫາວິທະຍາໄລຂັັ້ນ ແຂວງ (ອັດຕາຕໍາ  ,,  ຕໍໍ່ນັກຮຽນ,,  ຕໍໍ່ວິທະຍາສາດທໍາມະ

ຊາດ,,  ອີງໃສ່ຄວາມແຕກໂຕນ). ບົດສະເໜີໂຄງການ ດັັ່ງກ່າວຈະລະບຸບົດແນະນໍາ  ແລະ  ຄາໍເຫັນເພືື່ອການພິຈາລະນາ

ຂອງລັດຖະມົນຕ.ີ.    

ເພືື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບໂຄງສ້າງຂອງແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປີ 2021 – 2025 ແລະ ພາຍໃຕ້ “ສະຖານະພາບ

ຂອງຄວາມສະຖຽນລະພາບ”, ແຜນຍຸດທະສາດແນໃສ່ເພືື່ອບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບໃນລະດັບທີື່ໜ້າເພິື່ງພໍໃຈ (ສສກ, 2020): 

• ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການສອນ  ແລະ  ການຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາໄລໃນຂົງເຂດບ ລິມະສິດ  ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ

ແຫ່ງຊາດ  ຄັັ້ງທ ີ 99,,  ລວມທັງວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ,,  ວິສະວະກໍາສາດ  ແລະ  ເຕັກໂນໂລຢ.ີ.    

• ມະຫາວິທະຍາໄລ  ແລະ  ໜ່ວຍງານຮັບປະກັນຄຸນນະພາບດໍາເນີນການປະເມີນຕົນເອງປະຈໍາປີ,,  ໂດຍມີການນໍາໃຊ້ການ

ປະເມີນຜົນຈາກພາຍນອກທຸກໆ  55 ປີ..    
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• ເຜີຍແຜ່ນິຕິກໍາສໍາຫ ັບການສະໜັບສະໜ ນທຶນທີື່ອີງໃສ່ການປະຕິບັດງານສໍາລັບມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງແຂວງຕ່າງໆ (ອີງ

ຕາມຄວາມແຕກໂຕນຕາມອັດຕາຕົັ້ນທຶນ, ຕໍໍ່ນັກຮຽນ, ຕໍໍ່ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ).  

ຖ້າສາມາດບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນໄລຍະກາງເຫ ົັ່ານີັ້ ແລະ ພາຍໃນຮ ບແບບ “ສະຖານະການເສີມຂະຫຍາຍຄຸນນະພາບ”, ຜົນໄດ້ຮັບ

ລະດັບສ ງຕໍໍ່ໄປນີັ້ຈະໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດ (ສສກ, 2020): 

1) ຄຸນນະພາບ ແລະ ຈໍານວນຂອງນັກສຶກສາທີື່ຮຽນຈົບຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ທີື່ເຂົັ້າສ ່ລະບບົການເຮັດວຽກ, ທັງໃນ

ລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບພາກພືັ້ນ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງ ຜພສສ ຄັັ້ງທີ 9, ທີື່ຊ່ວຍໃຫ້

ປະເທດສາມາດຫ ຼຸດພົັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ. 

ລະບົບການສຶກສາຊັັ້ນສ ງຂອງ ສປປ ລາວ ປະເຊີນໜ້າກັບສິື່ງທ້າທາຍທີື່ໜັກໜ່ວງໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດສາກົນທີື່

ຈະມາພ້ອມກັບແຜນການດັັ່ງກ່າວນີັ້. ກຊ ສສກ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆຂອງລັດ ຕ້ອງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຢູ່າງຮບີດ່ວນ 

ເພືື່ອສ້າງແຜນງານລະອຽດ ເພືື່ອຕິດຕາມກິດຈະກໍາທີື່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີັ້. ແຜນງານດັັ່ງກ່າວ ຄວນຕ້ອງກໍານົດທິດຊີັ້ນໍາທີື່ຈະແຈ້ງ 

ແລະ ບ່ອນອ້າງອີງ ໃຫ້ແກ່ບັນດາກົມທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ (ກົມພົວພນັ, ກົມກິດຈະການນັກສຶກສາ ແລະ ກົມແຜນການ ແລະ ການ

ລົງທຶນ). ບໍໍ່ຄວນປະປູ່ອຍໃຫ້ບັນດາກົມກ່ຽວຂ້ອງດັັ່ງກ່າວເຫ ົັ່ານີັ້ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍລໍາພັງ ກິດຈະ

ກໍາການຮ່ວມມືກັບສາກົນເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ໂຄງການແລກປູ່ຽນນັກສຶກສາ, ການຮ່ວມມືດ້ານການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ການສ້າງເຄືອຂ່າຍ

ທາງດ້ານວິຊາການ ທີື່ສອດຄ່ອງກັບຍຸດທະສາດທີື່ລະບຸໄວ້ໃນ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025. 

ເຖິງຢູ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ຍ້ອນການຂາດແຄນແຫ ່ງທຶນພາຍໃນສໍາລັບຂະແໜງການສຶກສາ, ສປປ ລາວ ໄດ້ອາໄສການຊ່ວຍເຫ ືອຈາກ

ຕ່າງປະເທດເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ມັນກໍໍ່ເປັນສິື່ງທ້າທາຍອັນໃຫຍ່ຫ ວງໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາແບບ

ຍືນຍົງໃຫ້ຖືກກັບເປ ົ້າໝາຍທີື່ໄດ້ກ່າວມາຂາ້ງເທິງ. 
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33..  ສສະະຖຖາານນະະປປະະຈຈຸບຸບັນັນຂຂອອງງຫຫ້ອ້ອງງກກາານນພພົວົວພພັັນນຕຕ່າ່າງງປປະະເເທທດດ  ໃໃນນ  ສສປປປປ  ລລາາວວ  

ໃນຫົວຂ ໍ້ນ ີ້ໄດ້ເນັີ້ນໃສ່ສະຖານະປັດຈຸບັນຂອງຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ  ຂອງບັນດາສະຖາບັນການສຶກສາຊັີ້ນສູງໃນ ສປປ 

ລາວ, ສະພາບລວມລາຍລະອຽດຂອງສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງປະເທດເຫ ົຼົ່ານັີ້ນ, ຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົີ້າ, ການກ ານົດຍຸດ

ທະສາດ, ຊັບພະຍາກອນທ ີ່ມ ຢູູ່ ແລະ ບັນດາຈຸດສຸມການປະຕິບັດ ເຊິີ່ງມັນຊ່ວຍກ ານົດຈຸດແຂງ ແລະ ຈຸດອ່ອນຂອງໜ້າວຽກທ ີ່

ປະຕິບັດໂດຍ ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ຢູູ່ພາຍໃນລະບົບການສຶກສາຊັີ້ນສູງຂອງ ສປປ ລາວ. 

33..11..  ມມະະຫຫາາວວິທິທະະຍຍາາໄໄລລແແຫຫ່ງ່ງຊຊາາດດລລາາວວ  ((ມມຊຊ))  

ສສະະພພາາບບກກາານນຈຈັດັດຕຕັັີ້ີ້ງງ  ຂຂອອງງ  ຫຫ້ອ້ອງງກກາານນພພົວົວພພັນັນຕຕ່າ່າງງປປະະເເທທດດ  ((NNUUOOLL,,  22002200))  

ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ຖືກສ້າງຕັີ້ງຂຶີ້ນໃນວັນທ  5 ພະຈິກ 1996 ພາຍໃຕ້ດ າລດັ

ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕ  ສະບັບເລກທ  50/ນຍ ລົງວັນທ  9 ພະຈິກ 1995 ວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັີ້ງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ລາວ ໂດຍປະກອບມ  3 ພະແນກຄື: 1) ພະແນກບ ລິການ ແລະ ພິທ ການ; 2) ພະແນກການຮ່ວມມືສາກົນ; 3) ພະແນກລະດົມ

ທຶນສາກົນ. 

ໜໜ້າ້າທທ  ີ່ີ່ຮຮັບັບຜຜິດິດຊຊອອບບ  

ໜ້າທ ີ່ຮັບຜິດຊອບສະເພາະຂອງຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ລວມມ :  

• ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ປະຕິບັດໜ້າທ ີ່ເປັນປ້ອມດ້ານໜ້າຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ເພືີ່ອຕິດຕ ໍ່ພົວພັນ 

ກັບພາກພືີ້ນ ແລະ ສາກົນ ແລະ ເພືີ່ອສົຼົ່ງເສ ມການພັດທະນາພາຍໃນປະເທດ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ໂດຍການເຂົີ້າ

ຮ່ວມເຄືີ່ອນໄຫວພົວພັນກັບຊມຸຊົນມະຫາວິທະຍາໄລ  ໃນທກຸລະດັບ  

• ພາລະບົດບາດ ແລະ ບັນດາໜ້າທ ີ່ຫ ັກ ແມ່ນການພົວພັນຮ່ວມມືທັງລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນ. ຫ້ອງການພົວພັນ

ຕ່າງປະເທດ ຮັບປະກັນການປະສານງານ ແລະ ການຮ່ວມມືທ ີ່ມ ຄຸນນະພາບກັບ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືພາຍນອກ ແລະ ບັນດາ

ເຄືີ່ອຄ່າຍໃນລະດັບຕ່າງໆ. ພ້ອມທັງ ສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງ ໃຫແ້ກ່ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ດ້ານພາລະບົດບາດການ

ພົວພັນສາກົນ ແລະ ໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບ ການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ທ ີ່ອ ງໃສ່

ຫ ັກການຕ່າງຝູ່າຍຕາ່ງມ ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ບ ໍ່ແຊກແຊງເຂົີ້າກດິຈະການພາຍໃນເຊິີ່ງກັນ ແລະ ກັນ.   



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.

OPEN

Consortium

National University 
of Laos

University  of Health 
Science

Ministry of Education 
and Sports

Savannakhet 
University

Souphanouvong 
University

University of 
Bologna

Champasack 
University

University of Alicante

Project Coordinator

26

ດດ້າ້ານນພພະະນນັກັກງງາານນ    

ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ຂອງ ມຊ ປະກອບດ້ວຍ ພະນັກງານ 12 ທ່ານ ເຊິີ່ງໄດມ້ອບໝາຍດັຼົ່ງລຸ່ມນ ີ້: 

• ຫຫົວົວໜໜ້າ້າຫຫ້ອ້ອງງກກາານນ  11  ທທ່າ່ານນ: ມ ໜ້າທ ີ່ປະສານງານທຸກໜ້າວຽກຂອງຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ,,  ມ ການລາຍງານຕ ໍ່

ປະທານຄະນະບ ລິຫານ, ແລະ ເຂົີ້າຮ່ວມບັນດາກອງປະຊຸມກັບຄະນະນ າ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ.  

• ຮຮອອງງຫຫົວົວໜໜ້າ້າຫຫ້ອ້ອງງກກາານນ  22  ທທ່າ່ານນ: ມ ໜ້າທ ີ່ຊ່ວຍຫົວໜ້າຫ້ອງການໃນການປະຕິບັດໜ້າທ ີ່ ແລະ ຊ ີ້ນ າການປະຕິບັດງານ

ປະຈ າວັນຂອງແຕ່ລະຫ້ອງການ.  

• ຫຫົວົວໜໜ້າ້າພພະະແແນນກກບບ  ລລິຫິຫາານນ  ແແລລະະ  ພພິທິທ  ກກາານນ  11  ທທ່າ່ານນ  ແແລລະະ  ພພະະນນັກັກງງາານນ  11  ທທ່າ່ານນ: ມ ໜາ້ທ ີ່ໃນການບ ລິຫານຈັດການບັນດາ

ເອກະສານຂາເຂົີ້າ ແລະ ການດ າເນ ນການເອກະສານພາຍໃນຕາ່ງໆ, ບັດປະຈ າຕົວ ແລະ ວ ຊາ, ການຂຶີ້ນແຜນອຸປະກອນ/

ງົບປະມານທ ີ່ຈ າເປັນ, ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມ/ພົບປະ ແລະ ວຽກພິທ ການຕ່າງໆ.   

• ຫຫົວົວໜໜ້າ້າພພະະແແນນກກກກາານນຮຮ່ວ່ວມມມມືສືສາາກກົນົນ  11  ທທ່າ່ານນ  ແແລລະະ  ພພະະນນັກັກງງາານນ  11  ທທ່າ່ານນ: ມ ໜ້າທ ີ່ໃນການປະສານງານ ກັບບັນດາຄູ່ຮວ່ມ

ມື, ຮ່າງຈົດໝາຍເຊ ນ ແລະ ວາງແຜນການຢ້ຽມຢາມຂອງແຂກ, ຮ່າງ ແລະ ພິຈາລະນາ ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈ າ ແລະ ບົດ

ບັນທຶກຂ ໍ້ຕົກລົງ ເພືີ່ອກ້າວໄປສູ່ການລົງນາມໃນຂ ໍ້ຕົກລົງ, ການບ ລິຫານໂຄງການສາກົນ.  

• ຫຫົວົວໜໜ້າ້າພພະະແແນນກກລລະະດດົມົມທທຶນຶນສສາາກກົນົນ  11  ທທ່າ່ານນ  ແແລລະະ  ພພະະນນັກັກງງາານນ  11  ທທ່າ່ານນ: ມ ໜ້າທ ີ່ໃນການປະກາດ/ຈັດສົຼົ່ງບັນດາຂ ໍ້ມູນ

ແຜນການ ໃຫ້ ພະນັກງານ/ນັກສຶກສາຂອງ ມຊ, ດ າເນ ນການຄັດເລືອກຜູ້ເຂົີ້າຮ່ວມ ເພືີ່ອສະໝັກ/ເຂົີ້າຮ່ວມບັນດາ

ໂຄງການ, ປະສານງານໂຄງການແລກປູ່ຽນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ນັກສຶກ

ສາຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຈັດການ.   

ບບົດົດບບາາດດ  ແແລລະະ  ກກິດິດຈຈະະກກ  າາຕຕ່າ່າງງໆໆ  

ບົດບາດ ແລະ ບັນດາກິດຈະກ າຂອງຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ--ມຊ ແມ່ນຖືກກ ານົດໃນແຜນຍຸດທະສາດຂອງ

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເພືີ່ອກ ານົດແຜນປະຕິບັດງານສະເພາະໃນການສົຼົ່ງເສ ມການເຂົີ້າຮ່ວມຂ ໍ້ລິເລ ມລະດັບພາກພືີ້ນ ແລະ 

ສາກົນ ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ຕາມລາຍລະອຽດຂ້າງລຸ່ມນ ີ້: 

ໂດຍອ ງຕາມດ າລັດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດລາວ, ມຊ ຖືກກ ານົດໃຫ້ເປັນສະຖາບັນການສຶກສາຊັີ້ນສູງຂອງຊາດ ທ ີ່ມ ຂ ດຄວາມ

ສາມາດສູງໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເພືີ່ອກ ານົດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນລຸມາດຕະຖານ

ຕ່າງໆຂອງພາກພືີ້ນ ແລະ ສາກົນ. ຍ້ອນແນວນັີ້ນ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ຈຶີ່ງໄດ້ກ ານົດໂຄງຮ່າງ, ວິໄສທັດ ແລະ ແຜນ

ຍຸດທະສາດຂອງຕົນດັຼົ່ງນ ີ້: 
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ໃໃນນແແຜຜນນກກາານນທທ   VVIIII ຂຂອອງງແແຜຜນນພພັັດດທທະະນນາາຍຍຸດຸດທທະະສສາາດດຂຂອອງງ  ມມຊຊ ໄດ້ກ ານົດທິດຊ ີ້ນ າສະເພາະ ເພືີ່ອພັດທະນາ ກກາານນຮຮ່ວ່ວມມມມືລືລະະດດັບັບ

ຊຊາາດດ  ແແລລະະ  ສສາາກກົນົນ  ດດັັຼົ່ຼົ່ງງລລຸຸ່ມ່ມນນ  ີ້ີ້::  

 ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນປະເທດ, ບັນດາສະຖາບັນ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນຕ່າງໆ ແມ່ນບູລິມະ

ສິດ ໃນການສ້າງເຄືີ່ອຄ່າຍການປະສານງານ ແລະ ຈັດຫາສິີ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ, ຄວາມຮູ້, ການປະສານງານ ແລະ 

ຜົນປະໂຫຍດ. ຍ້ອນແນວນັີ້ນ, ມຊ ຈຶີ່ງສາມາດສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງຄວາມສາມາດຂອງຕົນ ໃນການປະສານງານກັບພາກສ່ວນ

ຕ່າງໆຂອງພາກພືີ້ນ ແລະ ສາກົນ, ຕາມນະໂຍບາຍຕ່າງຝູ່າຍຕ່າງມ ຜົນປະໂຫຍດ ໂດຍປາສະຈາກການແຊກແຊງເຂົີ້າກິດຈະການ

ພາຍໃນເຊິີ່ງກັນແລະກັນ. ສະນັີ້ນ, ມຊ ຈຶີ່ງຍຶດໝັີ້ນ ຈະສຸມຄວາມພະຍາຍາມສຸດຂ ດ ໃນການນ າພາການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນ

ປະຕິບັດງານຕ່າງໆເຫ ົ ຼົ່ານ ີ້ ໂດຍມ ການເຮັດວຽກກັບອົງການຈັດຕັ ີ້ງສາກົນທົຼົ່ວໂລກ. ຍ້ອນແນວນັີ້ນ, ຫ້ອງການພົວພັນ

ຕ່າງປະເທດ ຈຶີ່ງມ ຄວາມຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບຍຸດທະສາດຂອງ ມຊ ດັຼົ່ງນ ີ້: 

• ປະເມ ນຜົນບັນດານິຕິກ າຕ່າງໆທ ີ່ມ ຢູູ່ ຕ ໍ່ກັບການເຮັດໜ້າທ ີ່ພາຍໃນ, ໜ້າທ ີ່ ແລະ ຂອບການຮ່ວມມືຂອງ ມຊ ກັບອົງ

ການຈັດຕັີ້ງລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບສາກົນ;  

• ປັບປຸງ ແລະ ປະຕິຮູບ ລະບົບ ແລະ ລະບຽບຫ ັກການ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງ ມຊ;  

• ປະເມ ນຜົນບັນດານິຕິກ າທ ີ່ມ ຢຸູ່ໃນປະຈຸບັນ ກ່ຽວກັບ ການຮ່ວມມືກັບສາກົນ ແລະ ສ້າງບນັດານິຕິກ າໃໝ່ ເພືີ່ອໃຫ້

ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ໃນການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງ ມຊ;  

• ປັບປຸງລະບົບເກັບກ າຂ ໍ້ມູນ, ສັງລວມຂ ໍ້ມູນທ ີ່ມ ຄວາມຈ າເປັນ ແລະ ການພັດທະນາ ການຊ່ວຍເຫ ືອຂອງສາກົນ;  

• ຕິດຕາມຢູ່າງໃກ້ຊິດ ທຸກຂ ໍ້ຕົກລົງ ແລະ ບັນດາບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈ າ ເພືີ່ອການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ມ ປະສິດທິຜົນ ແລະ     

• ປະເມ ນຜົນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ແຕ່ລະໄລຍະ ໃຫ້ມ ຄວາມຄືບໜ້າດ ຂຶີ້ນກວ່າເກົຼົ່າ.  

ແແຜຜນນຍຍຸດຸດທທະະສສາາດດຂຂອອງງຫຫ້ອ້ອງງກກາານນພພົວົວພພັນັນຕຕ່າ່າງງປປະະເເທທດດ--ມມຊຊ  ແແມມ່ນ່ນກກາານນພພັັດດທທະະນນາາບບັນັນດດາາກກິດິດຈຈະະກກ  າາໃໃຫຫ້ເ້ເປປັນັນລລະະດດັບັບສສາາກກົນົນ  ເເພພືືີ່ີ່ອອອອາານນາາ

ຄຄົດົດດດັັຼົ່ຼົ່ງງນນ  ີ້ີ້::  

• ມຊ ຈະຈັດຫາ ແລະ ສະໜອງບັນດາໂຄງການສາກົນ, ຫ ັກສູດທ ີ່ສິດສອນເປັນພາສາອັງກິດ. ປັດຈຸບັນ ມຊ ໄດ້ເປີດ

ຫ ັກສູດສາກົນພຽງ 1 ຫ ັກສູດ ວິຊາ ເສດຖະສາດ ແລະ ການບ ລິຫານເສດຖະກິດ;   

• ມຊ ໄດ້ຂຶີ້ນແຜນເພືີ່ອສ້າງໂຄງການສຶກສາ ກ່ຽວກັບ ອາຊຽນ ພາຍໃຕ້ຫ ັກສູດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ ີ່ໄດ້ຮັບການ

ແບ່ງປັນ ໃນເຄືີ່ອງຄ່າຍມະຫາວິທະຍາໄລອາຊຽນ ແລະ ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລອືີ່ີ່ນໆ ຂອງປະເທດອາຊຽນ ເປັນຕົີ້ນ

ແມ່ນ ປະເທດໄທ;  

• ມຊ ຈະສົຼົ່ງເສ ມ ແລະ ເພ ີ່ມໂຄງການແລກປູ່ຽນກັບຕ່າງປະເທດ ເພືີ່ອໃຫ້ນັກສຶກສາ ແລະ ພະນັກງານໃນພາກວິຊາ ແລະ 

ບັນດານັກຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ວິໄຈ ພາຍໃນອາຊຽນກ່ອນ ແລະ ຫ ັງຈາກນັີ້ນຈຶີ່ງເປີດກັບປະເທດຕ່າງໆທົຼົ່ວໂລກ.  
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  ເເປປ  ົ້ົ້າາໝໝາາຍຍຫຫ  ັກັກຂຂອອງງຫຫ້ອ້ອງງກກາານນພພົວົວພພັນັນຕຕ່າ່າງງປປະະເເທທດດ-ມມຊຊ,,  ແແຜຜນນປປະະຕຕິບິບັດັດງງາານນ  ແແລລະະ  ຍຍຸດຸດທທະະສສາາດດ  ເເພພືືີ່ີ່ອອສສ້າ້າງງໃໃຫຫ້ເ້ເປປັນັນສສາາກກົນົນມມ  ::   

• ການພັດທະນາບັນດາໂຄງການຕ່າງໆ ເພືີ່ອສ້າງໃຫເ້ປັນລະດັບສາກົນ;  

• ແຜນການປຸກລະດົມພະນັກງານ ແລະ ສຶກສາ;  

• ບັນດາໂຄງການ ການພັດທະນາ-ຮ່ວມກັນ ກັບຄູ່ຮ່ວມມືພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;  

• ແຜນການແລກປູ່ຽນດ້ານວິຊາການ;  

• ໂຄງການຮ່ວມງານດ້ານການສຶກສາຄົີ້ນຄວ້າ;  

• ໂຄງການຢ້ຽມຢາມສຶກສາ; ແລະ   

• ການແລກປູ່ຽນຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ  

ໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ມ ສ່ວນຮ່ວມກັບບັນດາ

ໂຄງການຕ່າງໆລະດັບສາກົນດັຼົ່ງລຸ່ມນ ີ້:  

ປະເພດກອງທຶນ: ການສຶກສາຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ວິໄຈ 

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ໂຄງການ Erasmus+ 

ໄລຍະເວລາ: 2019-2022 

ງົບປະມານ: 

ຊືີ່ໂຄງການ: ໂຄງການ TOOLKIT 

ຫົວຂ ໍ້ເນືີ້ອໃນ: ຮູບແບບ ແລະ ການບ ລິຫານ ສາຍພວົພັນຕ່າງປະເທດ, ໂຄງການສຶກສາ ແລະ ແຜນການເຄືີ່ອນ

ຍ້າຍ ໃນມະຫາວິທະຍາໄລອາຊ . 

ເວັບໄຊໂຄງການ: https://site.unibo.it/toolkit/en 
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33..22..  ມມະະຫຫາາວວິທິທະະຍຍາາໄໄລລ  ສສຸພຸພາານນຸວຸວົງົງ  ((ມມສສ))  ((SSUU  22002200))  

ສສະະພພາາບບກກາານນຈຈັດັດຕຕັັີ້ີ້ງງ  ຂຂອອງງ  ຫຫ້ອ້ອງງກກາານນພພົວົວພພັນັນຕຕ່າ່າງງປປະະເເທທດດ  

ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ  ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານວຸົງ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັີ້ງຂຶີ້ນພາຍໃຕ້ດ າລັດຂອງລັດຖະມົນຕ ກະຊວງ

ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທ  4251/ກຊສກ.ກຜ, ລົງວັນທ  7 ພະຈິກ 2011. ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ-ມສ 

ປະກອບດ້ວຍ 3 ພະແນກຄື: 1) ພະແນກພິທ ການ ແລະ ບ ລິຫານ; 2) ພະແນກຮ່ວມມືສາກົນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ; 3) ພະ

ແນກຄຸ້ມຄອງຊຽວຊານຕ່າງປະເທດ, ອາສາສະໝັກ ແລະ ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ. 

ໜໜ້າ້າທທ  ີ່ີ່ຮຮັບັບຜຜິດິດຊຊອອບບ  

ໜ້າທ ີ່ຮັບຜິດຊອບສະເພາະຂອງຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວງົມ ຄື: 

• ຮ່ວມມືກັບສະຖາບັນພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ (ການເຊືີ່ອມຕ ໍ່ ມສ ກັບ ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງ

ສາກົນຕ່າງໆ);  

• ພິຈາລະນາ ການລົງນາມຂ ໍ້ຕົກລົງຮ່ວມື ສອງຝູ່າຍ ແລະ ຫ າຍຝູ່າຍ (MMOOUUss,,  MMOODDss,,  aanndd  MMOOAAss);  

•  ຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນພາຍໃນ, ພາຍນອກ ແລະ ຄະນະນ າ ຂອງ ມສ;  

•  ຕິດຕາມຄະນະນ າ ຂອງ ມສ ໃນການເດ ນທາງຢ້ຽມຢາມມະຫາວິທະຍາກໄລ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນຕ່າງໆ;  

•  ຄົີ້ນຄວ້າຊອກຫາ ແຫ ່ງທຶນ ໃຫ້ແກ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຕ່າງໆ;  

•  ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດບັນດາໜ້າວຽກອືີ່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະນ າ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລດຼົ່ັງກ່າວ.  

ດດ້າ້ານນພພະະນນັກັກງງາານນ  

ມ ພະນັກງານທັງໝົດ 10 ທ່ານ ທ ີ່ເຮັດວຽກຢູູ່ແຕ່ລະພະແນກ ຄື: 

• ຫຫົວົວໜໜ້າ້າຫຫ້ອ້ອງງກກາານນ  11  ທທ່າ່ານນ:: ມ ໜ້າທ ີ່ຊ ີ້ນ າລວມບັນດາໜ້າວຽກຂອງຫ້ອງການ, ມ ການລາຍງານຕ ໍ່ຄະນະອະທິການບ ດ , 

ແລະ ເຂົີ້າຮ່ວມບັນດາກອງປະຊຸມກັບຄະນະນ າມະຫາວິທະຍາໄລ.  

• ຮຮອອງງຫຫົວົວໜໜ້າ້າຫຫ້ອ້ອງງກກາານນ  11  ທທ່າ່ານນ  ຮຮັບັບຜຜິິດດຊຊອອບບວວຽຽກກພພິທິທ  ກກາານນ  ແແລລະະ  ບບ  ລລິຫິຫາານນ:: ມ ໜ້າທ ີ່ຊວ່ຍຫົວໜ້າ ໃນການຊ ີ້ນ າວຽກ

ງານຕ່າງໆ ຂອງ ພະແນກພິທ ການ ແລະ ບ ລິຫານ ຂອງຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ.  
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• ຮຮອອງງຫຫົວົວໜໜ້າ້າຫຫ້ອ້ອງງກກາານນ  11  ທທ່າ່ານນ  ຮຮັບັບຜຜິດິດຊຊອອບບວວຽຽກກຊຊ່ຽ່ຽວວຊຊາານນຕຕ່າ່າງງປປະະເເທທດດ,,  ອອາາສສາາສສະະໝໝັກັກ  ແແລລະະ  ບບ  ລລິຫິຫາານນນນັກັກສສຶກຶກສສາາ  

((ຮຮັບັບຜຜິິດດຊຊອອບບ  22  ພພະະແແນນກກ))  ແແລລະະ  ພພະະແແນນກກພພົວົວພພັນັນຕຕ່າ່າງງປປະະເເທທດດ  ແແລລະະ  ກກາານນບບ  ລລິຫິຫາານນໂໂຄຄງງກກາານນ:: ມ ໜ້າທ ີ່ຊ່ວຍຫົວໜາ້ ໃນ

ການບ ລິຫານໜາ້ວຽກທຸກຢູ່າງທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພົວພັນພາຍນອກ, ບັນດາຂ ໍ້ຕົກລົງ ສອງຝູ່າຍ ແລະ ຫ າຍຝູ່າຍ, ເກັບ

ກ າໂຄງການສາກົນ, ຊຽວຊານຕ່າງປະເທດ, ອາສາສະໝັກ, ວ ຊ່ານັກສຶກສາ, ບັດປະຈ າຕົວ, ຈັດງານລ້ຽງສົຼົ່ງ ແລະ ຮ່າງ

ຈົດໝາຍຂອບໃຈ ໃຫ້ຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ ແລະ ອາສາສະໝັກ ພາຍຫ ັງສ າເລັດການປະຕິບັດໜ້າທ ີ່ຢູູ່ ມສ.  

• ຫຫົວົວໜໜ້າ້າພພະະແແນນກກພພິທິທ  ກກາານນ  ແແລລະະ  ບບ  ລລິຫິຫາານນ::  ເຮັດວຽກຮວ່ມກັບ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການຜູ້ຊ ີ້ນ າ ແລະ ພະນັກງານ ກ່ຽວກັບ 

ວຽກທ ີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ ເປັນຕົີ້ນແມ່ນ ຮ່າງເອກະສານທາງການ ເປັນພາສາລາວ ແລະ ຕິດຕ ໍ່ພົວພັນກັບພາກສ່ວນ

ກ່ຽວຂ້ອງໃນພາກພືີ້ນ ແລະ ເຈົີ້າໜ້າທ ີ່ທ້ອງຖິີ່ນຕ່າງໆ, ກະກຽມການຕ້ອນຮັບແຂກ ແລະ ການບ ລິຫານງົບປະມານ

ຫ້ອງການ.  

• ຫຫົວົວໜໜ້າ້າພພະະແແນນກກຮຮ່ວ່ວມມມມືສືສາາກກົນົນ  ແແລລະະ  ຄຄຸຸ້້ມມຄຄອອງງໂໂຄຄງງກກາານນ  11  ທທ່າ່ານນ:: ມ ໜາ້ທ ີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກບັ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການຜູ້

ຊ ີ້ນ າພະແນກ ແລະ ພະນັກງານ ກ່ຽວກັບ ວຽກທ ີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍ ເປັນຕົີ້ນແມ່ນ ການຮ່າງເອກະສານທາງການ 

ເປັນພາສາອັງກິດ, ຕ້ອນຮັບແຂກຕ່າງປະເທດ ຮ່ວມກັບ ຄະນະນ າ ມສ, ຕິດຕາມການຢ້ຽມຊົມ ມສ, ຮ່າງເອກະສານ

ວິເຄາະແບບ SSWWOOTT ແລະ ສົຼົ່ງ ແລະ ຕິດຕາມເອກະສານ ເພືີ່ອຂ ອະນຸມັດ ຈາກລັດຖະບານລາວ, ແປເອກະສານພາສາ

ລາວ ເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ ອັງກິດເປັນລາວ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາບັນດາໂຄງການສາກົນ, ຊ່ຽວຊານ, ອາສາສະໝັກ 

ແລະ ນັກສຶກສາ.  

• ຫຫົວົວໜໜ້າ້າພພະະແແນນກກຄຄຸຸ້ມ້ມຄຄອອງງຊຊ່ຽ່ຽວວຊຊາານນ,,  ອອາາສສາາສສະະໝໝັກັກ  ແແລລະະ  ນນັັກກສສຶກຶກສສາາຕຕ່າ່າງງປປະະເເທທດດ  11  ທທ່າ່ານນ:: ມ ໜ້າທ ີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກບັ

ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການຜູ້ຊ ີ້ນ າພະແນກ ແລະ ພະນັກງານຜູ້ອືີ່ນໆ ກ່ຽວກັບ ໜ້າວຽກທ ີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍ ເປັນຕົີ້ນ

ແມ່ນວຽກທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງຊ່ຽວຊານ, ອາສາສະໝັກ ແລະ ການບ ລິຫານນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ ເຊັຼົ່ນ ການຊ່ວຍເຫ ືອ

ຊ່ຽວຊານຕາ່ງປະເທດ ແລະ ອາສາສະໝັກທ ີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ ມສ ໃນການຂ ວ ຊາ, ບັດປະຈ າຕວົ, ແກ້ໄຂບັນຫາຕາ່ງໆ ທ ີ່

ພວກເຂົາປະເຊ ນໃນການປະຕິບັດໜ້າວຽກຂອງຕົນ ແລະ ຮກັສາການພົວພັນລະຫວ່າງ ມລສ ແລະ ບັນດາອາສາສະໝັ

ກ, ແລະ ການຈັດງານລ້ຽງ ແລະ ຮ່າງບັນດາຈົດໝາຍຂອບໃຈໃຫ້ແກ່ ຊ່ຽວຊານ ແລະ ອາສາສະໝັກ ພາຍຫ ັງສ າເລັດ

ໜ້າທ ີ່; ຊ່ວຍນັກສຶກສາຕາ່ງປະເທດ ໃນການລົງທະບຽນ ແລະ ຮ່ວມ ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດຈັດບຸນປະເພນ ປະຈ າຊາດ.   

• ພພະະນນັກັກງງາານນ  44  ທທ່າ່ານນ:: ມ ໜ້າທ ີ່ຊວ່ຍເຫ ືອ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກ າຕ່າງໆ ທ ີ່ກ່າວມານັີ້ນ ຕາມແຜນການຍຸດ

ທະສາດ ແລະ ການມອບໝາຍຈາກຫົວໜາ້ຫ້ອງການ, ຮອງຫວົໜ້າຫ້ອງການ ແລະ ຫົວໜ້າພະແນກ.   

ບບົດົດບບາາດດ  ແແລລະະ  ກກິດິດຈຈະະກກ  າາຕຕ່າ່າງງໆໆ  

ພພາາລລະະບບົົດດບບາາດດ  ແແລລະະ  ໜໜ້້າາທທ  ີ່ີ່  ຂຂອອງງຫຫ້້ອອງງກກາານນພພົົວວພພັັນນຕຕ່່າາງງປປະະເເທທດດ  ຂຂອອງງມມະະຫຫາາວວິິທທະະຍຍາາໄໄລລສສຸຸພພາານນຸຸວວົົງງ  ຂຂອອງງ  ສສປປປປ  ລລາາວວ  ແແມມ່່ນນ

ກກາານນຈຈັັດດຕຕັັີ້ີ້ງງປປະະຕຕິິບບັດັດຕຕາາມມແແຜຜນນຍຍຸດຸດທທະະສສາາດດ  ຂຂອອງງ  ມມະະຫຫາາວວິທິທະະຍຍາາໄໄລລ..  ເເຊຊິິີ່ີ່ງງ  ມມະະຫຫາາວວິທິທະະຍຍາາໄໄລລ  ໄໄດດ້້ກກ  າານນົົດດແແຜຜນນງງາານນຕຕ່່າາງງໆໆ  ເເພພືືີ່ີ່ອອສສ້້າາງງ

ຄຄວວາາມມເເຂຂັັີ້ີ້ມມແແຂຂງງ  ໃໃນນກກາານນມມ  ສສ່ວ່ວນນຮຮ່ວ່ວມມ  ໃໃນນບບັັນນດດາາຂຂ  ໍ້ໍ້ລລິເິເລລ  ີ່ີ່ມມຂຂອອງງພພາາກກພພືືີ້ີ້ນນ//ສສາາກກົນົນ  ທທ  ີ່ີ່ກກ່່ຽຽວວຂຂ້ອ້ອງງກກັບັບກກາານນສສຶກຶກສສາາຄຄົົີ້ີ້ນນຄຄວວ້າ້າ  ແແລລະະ  ກກາານນ

ຮຮ່່ວວມມມມືື  ດດັັຼົ່ຼົ່ງງລລຸຸ່່ມມນນ  ີ້ີ້::  
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ເພືີ່ອສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມວິໄສທັດ ທ ີ່ວ່າ: ລົງເລ ກວິຊາສະເພາະ, ພັດທະນາທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ກ້າວເຂົີ້າສູ່ ມາດຕະຖານສາກົນ, 

ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ ໄດ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ (2020-2025). ແຜນປະຕິບັດງານຍຸດທະສາດ ຂອງ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ສ າລັບໄລຍະ 5 ປີຕ ໍ່ໜ້າມ :  

11.. ເເສສ  ມມຂຂະະຫຫຍຍາາຍຍ  ແແລລະະ  ສສົົຼົ່ຼົ່ງງເເສສ  ມມກກາານນຮຮັບັບເເອອົາົານນັກັກຮຮຽຽນນ..  

ເພື ີ່ອເພ ີ່ມໂອກາດໃຫ້ນັກຮຽນນັກສຶກສາທ ີ່ຮຽນຈົບຊັ ີ້ນມັດທະຍົມປາຍ ໃນການສຶກສາຕ ໍ່ ແລະ ເພື ີ່ອຜະລິດ

ຊັບພະຍາກອນມະນຸດທ ີ່ມ ຄຸນນະພາບສູງ ເພື ີ່ອການພັດທະນາຊາດ ແລະ ສະໜອງໃຫ້ແກ່ ຕະຫ າດແຮງງານ, 

ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ຈະກ ານົດ ແລະ ປັບປຸງ ມາດຕະຖານການສອບເສັງຄັດເລືອກນັກຮຽນເຂົີ້າຮຽນ, 

ຂະຫຍາຍໂຄງຮ່າງພືີ້ນຖານ (ອາຄານຫ້ອງຮຽນ), ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍຫ ັກສູນການຮຽນ.  

22.. ພພັດັດທທະະນນາາ  ແແລລະະ  ປປັບັບປປຸງຸງຄຄຸນຸນນນະະພພາາບບກກາານນສສຶກຶກສສາາ  

ການພັດທະນາການຮຽນ ແລະ ການສອນ ເປັນເປ ົ້າໝາຍຫ ັກອ ັນໜຶ ີ່ງຂອງມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານ ຸວ ົງ. 

ມະຫາວິທະຍາໄລ ມ ເປ ົ້າໝາຍ ໃນການສ້າງມະຫາວິທະຍາໄລໃຫ້ກາຍເປັນສູນກາງການສຶກສາຊັີ້ນສູງ ໃນພາກເໜືອ

ຂອງ ສປປ ລາວ, ທ ີ່ມ ມາດຕະຖານການຮຽນລະດັບສາກົນ, ມ ລະບົບການປະເມ ນຜົນທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ທ ີ່

ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບທຸກພາກວິຊາ ພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລອືີ່ນໆ ພາຍໃນປະເທດ, 

ແລະ ເຊືີ່ອມຕ ໍ່ກັບສະຖາບັນການສຶກສາ ພາກພືີ້ນ ແລະ ສາກົນ.  

33.. ສສົົຼົ່ຼົ່ງງເເສສ  ມມ  ກກາານນສສຶຶກກສສາາຄຄົົີ້ີ້ນນຄຄວວ້າ້າ  ດດ້າ້ານນວວິທິທະະຍຍາາສສາາດດ  ແແລລະະ  ກກາານນບບ  ລລິກິກາານນດດ້າ້ານນວວິຊິຊາາກກາານນ  

ເພືີ່ອສືບຕ ໍ່ພັດທະນາ ແລະ ສ້າງໃຫ້ມະຫາວິທະຍາໄລ ກ່າວໄປສູ່ມາດຕະຖານການສຶກສາຂອງພາກພືີ້ນ ແລະ ສາກົນ, 

ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ໄດ້ສົຼົ່ງເສ ມການສຶກສາຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ການມ ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລ. 

ໄດ້ວາງແຜນການ ເພືີ່ອພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງນັກຄົີ້ນຄວ້າ, ການຄົີ້ນຄວ້າຮວ່ມກັນ ກັບອົງການຕ່າງໆຂອງສັງຄົມ ແລະ 

ເສດຖະກິດ ແລະ ສະຖາບັນ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນ, ແລະ ຈັດພິມຜົນການຄົີ້ນຄວ້າໃນລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນ.  

44..   ພພັັດດທທະະນນາາລລະະບບົບົບກກາານນບບ  ລລິຫິຫາານນ  ແແລລະະ  ຈຈັັດດກກາານນ  

ໃນໄລຍະ 5 ປີຕ ໍ່ໜ້າ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ຈະປັບປຸງກົນໄກການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ, ການບ ລິຫານ ແລະ 

ຈັດການ ເພືີ່ອໃຫ້ມ ຄວາມແມນຢ າ, ໂປູ່ງໃສ, ປະຢັດເວລາ ແລະ ທັນສະໄໝ. ຈະປັບປຸງຄວາມມ ປະສິດທິພາບ ແລະ 

ປະສິດທິຜົນ ລະບົບການສຶກສາ, ການຄົີ້ນຄວ້າ, ແລະ ການບ ລິການດ້ານວິຊາການ. ເພືີ່ອຈະສາມາດບັນລຸເປ ົ້າໝາຍ

ຕ່າງໆນັີ້ນ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ຈະປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂນິຕິກ າ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ຂອງ 

ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ຈັດສັນພະນັກງານເຂົີ້າໃສ່ຕ າແໜ່ງທ ີ່ຍັງຫວ່າງ.  
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55..   ເເສສ  ມມຂຂະະຫຫຍຍາາຍຍ  ໂໂຄຄງງຮຮ່າ່າງງພພືືີ້ີ້ນນຖຖາານນ  ແແລລະະ  ສສິິີ່ີ່ງງອອ  າານນວວຍຍຄຄວວາາມມສສະະດດວວກກຕຕ່າ່າງງໆໆ  

ໂຄງຮ່າງພືີ້ນຖານ ແລະ ສິີ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ເປັນສະພາບແວດລ້ອມ ດ້ານກາຍະພາບ ທ ີ່ມ ຄວາມສ າຄັນ 

ເພືີ່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສຶກສາຊັີ້ນສູງ. ເປັນຕົວກ ານົດຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ 

ການພັດທະນາ ສະຖາບັນການສຶກສາຊັີ້ີ້ນສູງ. ພາຍໃນປີ 2025, ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ໄດ້ກ ານົດແຜນການ

ພາຍໃນປີ 2025 ໃນການກ ໍ່ສ້າງ ບັນດາອາຄານຫ້ອງການ ເພືີ່ອສ້າງເປັນ ຫ້ອງຮຽນ ແລະ ການຂະຫຍາຍຫ ພັກນັກສຶກ

ສາ; ແລະ ສ້າງຕັີ້ງສູນແຫ່ງຄວາມເປັນເລ ດ ໃນບາງພາກວິຊາ ແລະ ສູນພາສາອັງກິດ.  

66.. ສສົົຼົ່ຼົ່ງງເເສສ  ມມກກາານນຮຮ່ວ່ວມມມມືກືກັບັບພພາາຍຍໃໃນນ  ແແລລະະ  ພພາາຍຍນນອອກກ  

ການຮ່ວມມືກັບສະຖາບັນ ແລະ ອົງການຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ເປັນບັນຫາສ າຄັນໃນການພັດທະນາ 

ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ. ເພືີ່ອອ ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ສົຼົ່ງເສ ມການຮຽນ ແລະ ການສອນ, ການ

ແລກປູ່ຽນດ້ານວິຊາການ, ການແລກປູ່ຽນ ນັກຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ນັກສຶກສາ ແລະ ການຄົີ້ນຄວ້າ, ເຊິີ່ງມະຫາວິທະຍາໄລ

ໄດ້ມ ແຜນການຮ່ວມມືກັບສະຖາບັນ ແລະ ອົງການຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ລະດັບສາກົນ. ເພືີ່ອສາມາດປະຕິບັດໄດ້

ຕາມແຜນການດັຼົ່ງກ່າວນ ີ້, ມະຫາວິທະຍາໄລ ຕ້ອງມ ການປັບປຸງ ດ້ານຂ ດຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານ ທ ີ່ເຮັດວຽກ

ໃນຂົງເຂດການພົວພັນຕ່າງປະເທດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເຊັຼົ່ນກັນ. 

ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ໄດ້ມ ແຜນການສ້າງໃຫ້ເປັນສາກົນ ຜ່ານໜ້າວຽກຂອງຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ--ມສ ດັຼົ່ງນ ີ້:  

• ປະຈຸບັນ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ຍັງບ ໍ່ມ ຫ ັກສູດສາກົນ, ແລະ ຈະສ້າງໃຫ້ມ ຫ ັກສູດສາກົນໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນ ີ້;  

• ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ຈະຂະຫຍາຍ ຫ້ອງການ, ຫ້ອງຮຽນ ແລະ ຫ ພັກນັກສຶກສາ;  

• ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ໄດ້ມ ແຜນການ ເສ ມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືກັບສາກົນ;  

• ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ໄດ້ມ ແຜນການ ປັບປຸງລະດັບພາສາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນພາສາອັງກິດ ໃຫ້ພະນັກງານ, ຜູ້

ບ ລິຫານ, ອາຈານ ແລະ ນັກຄົີ້ນຄວ້າ;  

• ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ໄດ້ມ ແຜນການ ເພືີ່ອກ້າວໄປສູ່ການບັນລຸມາດຕະການຂອງເຄືອຂ່າຍມະຫາວິທະຍາໄລ

ອາຊຽນ;  

• ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ຈະປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການສຶກສາຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ການຈັດການຄົີ້ນຄວ້າຮ່ວມ

ກັນ ກັບສະຖາບັນ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ.  

ມມະະຫຫາາວວິທິທະະຍຍາາໄໄລລ  ສສຸພຸພາານນຸວຸວົງົງ  ໄໄດດ້ວ້ວາາງງເເປປ  ົ້ົ້າາໝໝາາຍຍຫຫ  ັກັກ,  ແແຜຜນນກກາານນຈຈັັດດຕຕັັີ້ີ້ງງປປະະຕຕິບິບັດັດ  ແແລລະະ ແແຜຜນນຍຍຸດຸດທທະະສສາາດດ  ເເພພືືີ່ີ່ອອກກ້າ້າວວໄໄປປສສູູ່ລ່ລະະດດັບັບສສາາ 

ກກົນົນ  ໂໂດດຍຍຜຜ່າ່ານນຫຫ້ອ້ອງງກກາານນພພົວົວພພັນັນຕຕ່າ່າງງປປະະເເທທດດ--ມມສສ  ຄຄື:ື:  

• ພືີ້ນຖານໂຄງລ່າງ  ແລະ  ສິີ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກສ າລັບການເຊືີ່ອມໂຍງກັບລະດັບສາກົນ;;    
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• ແຜນງານສ າລັບການກ້າວເຂົີ້າສູ່ມາດຕະຖານສາກົນ;    

• ໂຄງການແລກປູ່ຽນພະນັກງານ ແລະ ນັກສຶກສາແບບເຄືີ່ອນທ ີ່;   

• ໂຄງການພັດທະນາກັບຄູ່ຮ່ວມມືທັງພາຍໃນ  ແລະ  ຕ່າງປະເທດ;;    

• ໂຄງການການແລກປູ່ຽນດ້ານວິຊາການ;;    

• ໂຄງການການຮ່ວມມືເຮັດບົດຄົີ້ນຄວ້າ;;    

• ໂຄງການທັດສະນະສຶກສາ;    

• ແລກປູ່ຽນທາງດ້ານວັດທະນະທ າ  ແລະ  ກິລາ;;  ແລະ  

• ການແລກປູ່ຽນຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ..    

ໃໃນນໄໄລລຍຍະະ  55 ປປີີ  ທທ  ີ່ີ່ຜຜ່າ່ານນມມາາ  IIRROO  ຂຂອອງງມມະະຫຫາາວວິທິທະະຍຍາາໄໄລລ  ສສຸພຸພາານນຸວຸວົງົງ  ສສປປປປ  ລລາາວວ  ໄໄດດ້ມ້ມ  ສສ່ວ່ວນນຮຮ່ວ່ວມມໂໂຄຄງງກກາານນ ດດັັຼົ່ຼົ່ງງຕຕ  ໍ່ໍ່ໄໄປປນນ  ີ້ີ້::    

1. ປະເພດຂອງທຶນ: ທຶນຊ່ວຍເຫ ອື 

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສສ. ຫວຽດນາມ 

ໄລຍະເວລາ: 2017-2018 

ງົບປະມານ: 980,000 ໂດລາສະຫະລັດ 

ຊືີ່ໂຄງການ: ການພັດທະນາພືີ້ນຖານໂຄ່ງລ່າງ 

ຫົວຂ ໍ້: ກ ໍ່ສ້າງອາຄານ 1 ຫ ັງ ເພືີ່ອເປັນຫ້ອງຮຽນ ແລະ ຫ້ອງການໃຫ້ແກ່ຄະນະພາສາສາດ.   

2. ປະເພດຂອງທຶນ: ທຶນຊ່ວຍເຫ ອື 

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: KOICA (ສສ. ເກົາຫ  )  

ໄລຍະເວລາ: 2015-2018 

ງົບປະມານ: 3,000,000 ໂດລາສະຫະລັດ 

ຊືີ່ໂຄງການ: ການພັດທະນາ ມສ ພາກທ  II 

ຫົວຂ ໍ້:  

- ການພັດທະນາພືີ້ນຖານໂຄງລ່າງ (ການຂະຫຍາຍຫ ພັກຈ ານວນ 2 ຫ ັງ ແລະ ການກ ໍ່ສ້າງໂຮງພິມ 

ຂະໜາດນ້ອຍ); 

- ທຶນການສຶກສາ ລະດັບປະລິຍາໂທ ຈ ານວນ 45ທຶນ; 
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- ພັດທະນາຫ ັກສູດໃຫ້ແກ່ 14 ພາກວິຊາ; 

- ພັດທະນາປ ົ້ມແບບຮຽນຈ ານວນ 131 ວິຊາ; 

- ແລະ ບັນດາອຸປະກອນໃຫ້ແກ່ ຄະນະວິສາວະກ າສາດ ແລະ ຄະນະສະຖາປັດຕະຍາກ າ.  

3. ປະເພດຂອງທຶນ: ທຶນຊ່ວຍເຫ ອື ແລະ ທຶນກູ້ຢ ມ 

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊ  (ADB) 

ໄລຍະເວລາ: 2017-2023 

ງົບປະມານ: ທຶນຊ່ວຍເຫ ືອ: 23,470,000 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ທຶນກູ້ຢ ມ 16,450,000 ໂດລາ

ສະຫະລັດ 

ຊືີ່ໂຄງການ: ການສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງໃຫແ້ກ່ການສຶກສາຊັີ້ນສູງຄັີ້ງທ  II (ໃຫ້ແກ່ 4 ມະຫາໄລພາກລັດໃນ 

ສປປ ລາວ) 

ຫົວຂ ໍ້: ການສຶກສາຊັີ້ນສູງໃນປະເທດລາວ  

ລິີ້ງເພືີ່ອເຂົີ້າເບ ີ່ງໂຄງການ : https://www.adb.org/projects/48127-002/main 

33..33..  ມມະະຫຫາາວວິທິທະະຍຍາາໄໄລລ  ຈຈ  າາປປາາສສັກັກ  ((ມມຈຈ))  ((CCUU,,  22002200))  

ສສະະພພາາບບກກາານນຈຈັດັດຕຕັັີ້ີ້ງງ  ຂຂອອງງ  ຫຫ້ອ້ອງງກກາານນແແຜຜນນກກາານນ  ແແລລະະ  ກກາານນຮຮ່ວ່ວມມມມືສືສາາກກົນົນ    

ຫ້ອງການແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈ າປາສັກ ຍັງບ ໍ່ທນັມ ລະບຽບສະເພາະຂອງຫ້ອງການ

ແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນເທືີ່ອ. ໃນອານາຄົດອັນໃກ້ນ ີ້, ມັນໄດ້ຖືກຮ່າງເພືີ່ອສະເໜ ຂ ການອະນຸມັດ 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 ມະຫາວທິະຍາໄລ ຈ າປາສັກ ເປັນທ ີ່ຮູ້ກັນໃນນາມຫ້ອງການແຜນການ ແລະ 

ການຮ່ວມມືສາກົນ, ຊຶີ່ງໄດ້ແຍກອອກຈາກ ຫ້ອງການບ ລິຫານ ໃນປ ີ2010 (ກ່ອນໜ້ານ ີ້ແມ່ນໜ່ວຍງານໜຶີ່ງ ຂອງ ຫ້ອງການ

ບ ລິການ).  

https://www.adb.org/projects/48127-002/main 
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ໜໜ້າ້າທທ  ີ່ີ່ຮຮັບັບຜຜິດິດຊຊອອບບ  

ໜ້າທ ີ່ຮັບຜິດຊອບ ຂອງ ຫ້ອງການແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈ າປາສັກ ມ ດັຼົ່ງນ ີ້:  

• ຮ່າງເອກະສານທັງໝົດ ຂອງ ຂ ໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຮ່ວມມືກັບສະຖາບັນເປ ົ້າໝາຍ  ແລະ  ການຫັນເປັນຫຸ້ນສ່ວນ

ສາກົນ..  

• ອ ານວຍຄວາມສະດວກທຸກເອກະສານ  ແລະ  ຂັີ້ນຕອນຕ່າງໆໃຫ້ນັກສຶກສາ,,  ອາຈານສອນ,,  ພະນັກງານ  ແລະ  ຄະນະນ າ

ມະຫາວິທະຍາໄລເຂົີ້າຮ່ວມກິດຈະກ າສາກົນຕ່າງໆເຊັຼົ່ນ::  ການປະຊຸມ,, ການແລກປູ່ຽນໂຄງການ,,  ການໄປຢ້ຽມຢາມ  

ແລະ  ເຮັດການຄົີ້ນຄວາ້ ກັບຄູຮ່່ວມງານ..    

• ປະສານງານກັບຄຸ່ຮ່ວມງານ  ແລະ  ແຂກອືີ່ນໆເພືີ່ອຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າການຮ່ວມມື..    

• ວາງແຜນກິດຈະກ າການຮ່ວມມືສາກົນກັບຄູ່ຮ່ວມງານ  ແລະ  ອົງການສະໜັບສະໜູນອືີ່ນໆ..    

• ແຜນການຄ ານັບຮັບຕ້ອນແຂກ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ.  

• ຕິດຕາມ  ແລະ  ອ ານວຍຄວາມສະດວກ  ໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດທ ີ່ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ  ແລະ  ເຮັດວຽກຮ່ວມກບັ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈ າປາສັກ.  

• ວາງແຜນ  ແລະ  ເກັບກ າຂ ໍ້ມູນປະຈ າເດືອນ,,  33  ເດືອນ,,  66 ເດືອນ  ແລະ  ການວາງແຜນປະຈ າປີ  ແລະ  ລາຍງານ ຂອງ 

ຫ້ອງການ,,  ຄະນະວິຊາຕ່າງໆ ເພືີ່ອສະຫ ຸບແຜນການ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ..    

• ຊອກຫາໂອກາດໃນການສ້າງເຄືອຂ່າຍ ເພືີ່ອກ້າວເຂົີ້າສູ່ຄວາມເປັນສາກົນ.  

ດດ້າ້ານນພພະະນນັກັກງງາານນ  

ຫ້ອງການແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ທ ີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈ າປາສັກ ມ  ພະນັກງານທັງໝົດ 7 ທ່ານ ຕາມການມອບ

ໝາຍດັຼົ່ງນ ີ້:  

• ຫົວໜ້າຫ້ອງການ  11  ທ່ານ::  ເປນັຜູ້ຕິດຕາມກວດກາວຽກທັງໝົດຂອງຫ້ອງການ,,  ແລະ ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າ ຂອງ ຫ້ອງການ

ໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງ ຫ້ອງການ ພາຍໃຕ້ ການຊ ີ້ນ າ ຂອງ ຄະນະນ າ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ.   

• ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການແຜນການ  ແລະ  ການລາຍງານ  11 ທ່ານ::  ຮອງຫວົໜ້າແຜນການ  ແລະ  ການລາຍງານ ມ ສິດໃນ

ການຮັບຜິດຊອບວຽກງານຕ່າງໆຕາມການມອບໝາຍທ ີ່ ກຽ່ວຂ້ອງກັບ ພະແນກແຜນການ  ແລະ  ການລາຍງານ,,  ໃນ

ກ ລະນ  ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ບ ໍ່ສາມາດປະຈ າການ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການທ ີ່ໄດ້ຮັບມອບສິດໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານ

ຕ່າງໆຂອງຫ້ອງການແທນ..  
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• ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຮັບຜດິຊອບຊ ີ້ນ າຮ່ວມມືສາກົນ::  ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການຮ່ວມມືສາກົນ  ມ ສິດໃນການຮັບຜິດ 

ຊອບວຽກງານຕ່າງໆຕາມການມອບໝາຍ ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ພະແນກການຮ່ວມມືສາກົນ,,  ໃນກ ລະນ  ຫົວໜ້າຫ້ອງການ 

ບ ໍ່ສາມາດປະຈ າການ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການທ ີ່ໄດ້ຮັບສິດໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຕ່າງໆຂອງຫ້ອງການແທນ..    

• ຫົວໜ້າພະແນກການຮ່ວມມືສາກົນ  11  ທ່ານ::  ມ ສິດອ ານາດໃນການຮັບຜິດຊອບວຽກງານຕ່າງໆ  ທ ີ່ກຽ່ວຂ້ອງກບັ

ພະແນກການຮ່ວມມືສາກົນເຊັຼົ່ນ::  ຮາ່ງເອກະສານ // ຂ ໍ້ຕົກລົງ ກັບ ສະຖາບັນເປ ົ້າໝາຍ  ແລະ  ຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນ,,  ອ ານວຍ

ຄວາມສະດວກ ແລ່ນເອກະສານ ແລະ ຂັີ້ນຕອນຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ,,  ອາຈານ,,  ພະນັກງານ  ແລະ  ຄະນະນ າ ຂອງ 

ມະຫາວິທະຍາໄລ  ເພືີ່ອເຂົີ້າຮ່ວມກິດຈະກ າສາກົນເຊັຼົ່ນ::  ການປະຊຸມ,,  ໂຄງການແລກປູ່ຽນ,,  ການທັດສະນະສຶກສາ  ແລະ  

ການເຮັດຄົີ້ນຄວ້າກບັ ຄູ່ຮວ່ມງານ,,  ປະສານງານກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຕົີ້ນແມ່ນ ຄູ່ຮ່ວມງານ  ແລະ  

ແຂກອືີ່ນໆ  ເພືີ່ອໃຫ້ການຮ່ວມມືໃນການເຂົີ້າຮ່ວມ  ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າຕ່າງໆ..    

• ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ  ແລະ  ການລາຍງານ  11  ທ່ານ::  ຊຶີ່ງມ ສິດຮັບຜິດຊອບວຽກງານຕ່າງໆເຊັຼົ່ນ::  ການວາງແຜນ

ກິດຈະກ າການຮ່ວມມືສາກົນກັບຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ  ອົງການສະໜັບສະໜູນອືີ່ນໆ,, ກະກຽມວາງແຜນການຕ້ອນຮັບແຂກ

ທ ີ່ມາຢ້ຽມຢາມ ຂອງ ມະຫາວທິະຍາໄລ,,  ຕິດຕາມ  ແລະ  ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ຂກສາກົນທ ີ່ມາຢ້ຽມຢາມ  ແລະ  

ເຮັດວຽກ ຢູູ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈ າປາສັກ,,  ວາງແຜນ  ແລະ  ເກັບກ າແຜນງານ ແບບລາຍເດືອນ,,  33 ເດືອນ,,  66 ເດືອນ  

ແລະ  ແຜນປີຂອງພະແນກ  ແລະ  ພາກວິຊາ ເພືີ່ອສະຫ ຸບໃຫ້  ແຜນໃຫ່ຍຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເປັນບົດລາຍງານປະຈ າປີ..    

• ພະນັກງານປະຈ າ  22  ທ່ານ::  ມ ໜ້າທ ີ່ຮັບຜິດຊອຍວຽກຊ່ວຍ  ໃນການເຮັດວຽກຕາມການມອບໝາຍ ຂອງ ທັງສອງພະ

ແນກທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໜ້າທ ີ່ ຂອງ ພະແນກການຮ່ວມມືສາກົນ  ແລະ  ການວາງແຜນ  ແລະ  ການລາຍງານ..      

ພພາາລລະະບບົດົດບບາາດດ  ແແລລະະ  ກກິດິດຈຈະະກກ  າາຕຕ່າ່າງງໆໆ  

ພາລະບົດບາດ ແລະ ກິດຈະກ າສ າລັບ ຫ້ອງການແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈ າປາສັກ ໄດ້ຖືກ

ຈັດຕັີ້ງ ໂດຍອ ງໃສ່ແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລດັຼົ່ງກ່າວ. ຊຶີ່ງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ໄດ້ສ້າງແຜນງານເພືີ່ອສົຼົ່ງ ແລະ ລິ

ເລ ີ່ມເຂົີ້າຮ່ວມການຄົີ້ນຄ້ວາ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບພາກພືີ້ນພືີ້ນ ແລະ ສາກົນ ດັຼົ່ງມ ລາຍລະອຽດລຸ່ມນ ີ້:  

ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈ າປາສັກ ໄດ້ກ ານົດ ແຜນການຍຸດທະສາດໃນການພັດທະນາໂດຍມ ວິໄສທັດ, ພາລະກິດ, ແຜນງານ ແລະ 

ແຜນປະຕິບັດງານຫ ັກຮອດປີ 2030 ດັຼົ່ງຕ ໍ່ໄປນ ີ້:   
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ວວິໄິໄສສທທັດັດ  

ພັດທະນາມະຫາວິທະຍາໄລຈ າປາສັກໃຫ້ກາຍເປັນສູນການສຶກສາ, ການຄົີ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ການບ ລິການດ້ານວິຊາການ

ທ ີ່ມ ຄຸນນະພາບ, ເປັນສະຖາບັນສ ຂຽວ ແລະ ເປັນມິດ ກັບສິີ່ງແວດລ້ອມໃນພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ, ໃນລະດັບພາກພືີ້ນ ແລະ 

ສາກົນ. 

ພພາາລລະະກກິິດດ  

1. ຍົກສູງຄຸນນະພາບການສຶກສາ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ.  

2. ສົຼົ່ງເສ ມການຄົີ້ນຄວາ້ວິທະຍາສາດ ແລະ ການບ ລິການວິຊາການໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ຂອງຊາດ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນໃນແຕ່ລະໄລຍະ.  

3. ສົຼົ່ງເສ ມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ, ປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກທ ີ່ອາໄສຫ່າງໄກສອກລ ກ ແລະ ແມ່ຍິງ ໃຫ້ສາມາດເຂົີ້າເຖິງການສຶກ

ສາໄດ້ຫ າຍຂຶີ້ນ. 

4. ພັດທະນາດ້ານການບ ລິຫານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ເພືີ່ອໃຫ້ມ ປະສິດທິພາບຫ າຍຂຶີ້ນ.  

5. ເພ ີ່ມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.  

6. ສ້າງມະຫາວິທະຍາໄລໃຫ້ເປັນສະຖາບັນສ ຂຽວ ແລະ ເປັນມິດກັບສິີ່ງແວດລ້ອມ.  

ມ  8 ແຜນງານ ແລະ 30 ໂຄງການ ຂອງ ແຜນພັດທະນາຍຸດທະສາດ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈ າປາສັກ ແຕ່ປີ 2020 ຫາ 

2030. ຫ້ອງການແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈ າປາສັກ ເຮັດວຽກສະເພາະພາຍໃນແຜນງານ

ດັຼົ່ງຕ ໍ່ໄປນ ີ້:  

ແແຜຜນນງງາານນທທ    77:: ເພ ີ່ມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ. 

• ໂໂຄຄງງກກາານນ  11::  ສົຼົ່ງເສ ມຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຄງການການຮ່ວມມືທັງພາຍໃນ  ແລະ  ສາກົນ..  

o ແແຜຜນນປປະະຕຕິບິບັດັດງງາານນຫຫ  ັກັກທທ    11:: ປບັປຸງໂຄງປະກອບການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ລະບົບນິຕິກ າ ທ ີ່ຕິດພັນກັບການ

ຮັດແໜ້ນ, ການພົວພັນ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ. 

o ແແຜຜນນປປະະຕຕິບິບັດັດງງາານນຫຫ  ັກັກທທ    22::  ການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ແລກປູ່ຽນກັບສະຖາບັນຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ 

ຕ່າງປະເທດ.   
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o ແແຜຜນນປປະະຕຕິບິບັດັດງງາານນຫຫ  ັກັກທທ    33::  ປບັປຸງການປະສານງານໃຫ້ມ ຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ວ່ອງໄວ.  

o ແແຜຜນນປປະະຕຕິບິບັດັດງງາານນຫຫ  ັກັກທທ    44:: ປບັປຸງການກວດກາ ແລະ ປະເມ ນ ລະບົບເພືີ່ອຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານ

ການຮ່ວມມືໃຫ້ເປັນປ ກກະຕິ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຂ ໍ້ບົກຜ່ອງຕ່າງໆໃຫ້ທັນເວລາ.  

o ແແຜຜນນປປະະຕຕິບິບັດັດງງາານນຫຫ  ັກັກທທ    55::  ເຜ ຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານສາກົນ ກ່ຽວກັບ ຄວາມເປັນສະມາຊິກ, 

ພະນັກງານ, ອາຈານ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນເພືີ່ອຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໃຫ້ປະສົບຜົນສ າເລັດ.  

• ໂໂຄຄງງກກາານນ  22::  ໂຄງການຂະຫຍາຍເຄືີ່ອງຂາ່ຍການຮ່ວມມື  ທັງພາຍໃນ  ແລະ  ຕ່າງປະເທດ..    

o ແແຜຜນນປປະະຕຕິບິບັດັດງງາານນຫຫ  ັກັກ:: ວາງແຜນຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືດາ້ນເຕັກນິກ, ການຄົີ້ນຄວ້າ, ການພັດທະນາ

ຫ ັກສູດ ແລະ ພັດທະນາພະນັກງານມະຫາວິທະຍາໄລ, ສະຖາບັນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດດ້ານ

ແນວຄິດ, ການເຄືີ່ອນໄຫວ, ມ ປະສິດທິຜົນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງຂອງພັກ.  

 

ໃນປະຈຸບັນ, ຫ້ອງການແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈ າປາສັກບ ໍ່ມ ແຜນຍຸດທະສາດສະເພາະ

ສ າລັບຄວາມເປັນສາກົນ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແມ່ນໄດ້ ສອດຄ່ອງກັບແຜນການຂອງສະຖາບັນ.  

ໃໃນນໄໄລລຍຍະະ  55  ປປີທີທ  ີ່ີ່ຜຜ່າ່ານນມມາາ  ຫຫ້ອ້ອງງກກາານນແແຜຜນນກກາານນ  ແແລລະະ  ກກາານນຮຮ່ວ່ວມມມມືສືສາາກກົນົນ    ຂຂອອງງ  ມມະະຫຫາາວວິທິທະະຍຍາາໄໄລລ  ຈຈ  າາປປາາສສັກັກ  ໄໄດດ້ມ້ມ  ສສ່ວ່ວນນຮຮ່ວ່ວມມ  

ແແລລະະ//ຫຫລລື ື ຮຮ່ວ່ວມມໃໃນນ  44ໂໂຄຄງງກກາານນລລະະດດັບັບສສາາກກົນົນດດັັຼົ່ຼົ່ງງຂຂ  ໍ້ໍ້ມມູນູນດດັັຼົ່ຼົ່ງງຕຕ  ໍ່ໍ່ໄໄປປນນ  ີ້ີ້::    

1. ປະເພດຂອງທຶນ: ໂຄງການແລກປູ່ຽນນັກສຶກສາ  

1. ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: EU Commission  

2. ໄລຍະເວລາ: 2015 - 2019 

3. ງົບປະມານ: 8000 EURO 

4. ຊືີ່ໂຄງການ: International Mobility 

5. ຫົວຂ ໍ້: ທຶນການສຶກສາ SHARE ລຸ້ນທ  3, 4 ແລະ ລຸ້ນທ  5 

6. ລິີ້ງເພືີ່ອເຂົີ້າເບ ີ່ງໂຄງການ: https://www.share-asean.eu/activities/scholarship 
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22..  ປະເພດຂອງທຶນ: ການພັດທະນາຫ ັກສູດ 

• ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: Erasmus+ programme-European Union 

• ໄລຍະເວລາ: 2017-2020 

• ງົບປະມານ: 78,179 ຢູໂຣ 

• ຊືີ່ໂຄງການ: ໂຄງການຮ່ວມ 

• ຫົວຂ ໍ້: ໂຄງການກະສິກ າແບບຍືນຍົງ (SFARM).  

• ລິີ້ງເພືີ່ອເຂົີ້າເບ ີ່ງໂຄງການ: http://www.sfarm-project.eu/ 

 

3. ປະເພດຂອງທຶນ: ການພັດທະນາຫ ັກສູດ 

• ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: Erasmus+ programme-European Union 

• ໄລຍະເວລາ: 2018-2021 

• ງົບປະມານ: 96,920 ຢູໂຣ 

• ຊືີ່ໂຄງການ: ໂຄງການຮ່ວມ 

• ຫົວຂ ໍ້: ເສ ມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດດ້ານດິຈິຕອລໃນການສຶກສາຊັີ້ນສູງ ສ າລັບມະຫາວິທະຍາໄລໃນອາຊ /

ໂຄງການ Digi-CHE-aSAI project 

• ລິີ້ງເພືີ່ອເຂົີ້າເບ ີ່ງໂຄງການ: www.digi-che-asia.eu 

 

4. ປະເພດຂອງທຶນ: ຝຶກອົບຮົມ 

• ຜູ້ໃຫ້ທຶນ: ມູນລະນິທິ Eurasia ຈາກປະເທດຍ ີ່ປຸູ່ນ 

• ໄລຍະເວລາ: 2020-2022 

• ງົບປະມານ: 25,000 ໂດລາສະຫະລັດ 

• ຊືີ່ໂຄງການ: ໂຄງການໜຶີ່ງອາຊ ສຶກສາ 

• ຫົວຂ ໍ້: ການສຶກສາໂຄງການຊມຸຊົນອາຊຽນ 2020 ມະຫາວທິະຍາໄລ ຈ າປາສັກ 

• ລິີ້ງເພືີ່ອເຂົີ້າເບ ີ່ງໂຄງການ: http://www.eurasia.or.jp/en/ 

http://www.digi-che-asia.eu
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33..44..  ມມະະຫຫາາວວິທິທະະຍຍາາໄໄລລ  ສສະະຫຫວວັນັນນນະະເເຂຂດດ  ((ມມຂຂ))  ((SSKKUU,,  22002200))  

ສສະະພພາາບບກກາານນຈຈັດັດຕຕັັີ້ີ້ງງ  ຂຂອອງງ  ຫຫ້ອ້ອງງກກາານນພພົວົວພພັນັນຕຕ່າ່າງງປປະະເເທທດດ  

ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວນັນະເຂດ ເປັນທ ີ່ຮູ້ຈັກເປັນ ພະແນກພົວພັນຕ່າງປະເທດ ພາຍໃຕ້

ຫ້ອງການສັງລວມ ແລະ ການຮ່ວມມື.  ຊຶີ່ງມ ແຜນຈະແຍກອອກຈາຫ້ອງການສັງລວມ ແລະ ການຮ່ວມມື ເພືີ່ອກາຍເປັນ 

ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ  ທ ີ່ເປັນເອກະລາດ. ມະຫາວິທະຍາໄລ ສະຫວັນນະເຂດ ກ າລັງຮ່າງກົດລະບຽບ ເພືີ່ອຮອງຮັບ 

ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດໃຫ່ມໃນອານາຄົດອັນໃກ້ນ ີ້.  

ໜໜ້າ້າທທ  ີ່ີ່ຮຮັບັບຜຜິດິດຊຊອອບບ  

ຄວາມຮັບຜິດຊອບສະເພາະສ າລັບ ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສະຫວັນນະເຂດ ມ ດັຼົ່ງນ ີ້:  

• ກະກຽມເນືີ້ອໃນ  ແລະ  ປະສານງານເພືີ່ອການແລກປູ່ຽນທາງວິຊາການ,,  ຮາ່ງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົີ້າໃຈ  ((MMOOUU))  ເພືີ່ອ

ການຮ່ວມມືລະດັບຊາດ  ແລະ  ສາກົນກັບອົງການຈັດຕັີ້ງ  ແລະ  ມະຫາວິທະຍາໄລທ ີ່ເປັນຄຸ່ຮ່ວມງານ..    

• ຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການສອງຝູ່າຍ  ແລະ  ຫ າຍຝູ່າຍກັບມະຫາວທິະຍາໄລທ ີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມມື  ແລະ  ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນ,  ຄຸ້ມ

ຄອງ  ແລະ  ປະເມ ນກິດຈະກ າຮ່ວມມືຕ່າງໆ..    

• ດ າເນ ນເອກະສານທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພືີ່ອຂ ອະນຸມັດ ຈາກ ທ່ານອະທິການບ ດ  ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສະຫວັນນະເຂດ ເພືີ່ອ

ໃຫ້ພະນັກງານ  ແລະ  ນັກສຶກສາປະຕິບັດກິດຈະກ າຢູູ່ຕ່າງປະເທດໄດ້..    

• ສະໜັບສະໜູນ  ແລະ  ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານ,,  ອາສາສະໝັກ,,  ນັກຄົີ້ນຄວາ້,,  ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ

ທ ີ່ດ າເນ ນການຝຶກອົບຮົມ,,  ການສ າມະນາ  ແລະ  ການແລກປູ່ຽນ  ແລະ  ການສຶກສາຢູູ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສະຫວັນນະ

ເຂດ..    

• ກວດກາ  ແລະ  ປະເມ ນການຈດັຕັີ້ງປະຕິບັດເນືີ້ອໃນ ຂອງ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົີ້າໃຈ  ((MMOOUU)),,  ສັນຍາ  ແລະ  ການຮ່ວມ

ມືກັບອົງກອນຕ່າງປະເທດ..    

• ຍົກລະດັບ  ແລະ  ໃຫຂ້ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບການພົວພັນຕ່າງປະເທດ..    

• ປະຕິບັດໜ້າທ ີ່ອືີ່ນໆຕາມການມອບໝາຍ ຂອງ ສະມາຊິກ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ..    
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ດດ້າ້ານນພພະະນນັກັກງງາານນ  

ມ ພະນັກງານ 4 ທ່ານທ ີ່ເຮັດວຽກໃນຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດໂດຍມ ຫົວໜ້າພະແນກ 1 ທ່ານ ແລະ ພະນັກງານ 3 ທ່ານ. 

ໜ້າວຽກ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະນັກງານ ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ແມ່ນໄດ້ອະທິບາຍດັຼົ່ງຕ ໍ່ໄປນ ີ້:  

• ຫົວໜ້າພະແນກພົວພັນຕ່າງປະເທດ  11 ທາ່ນ::  ຮບັຜິດຊອບຊ ີ້ນ າລວມວຽກງານການຮ່ວມມື ພ້ອມທັງຊ່ວຍຫົວໜ້າ

ຫ້ອງການຊ ີ້ນ າວຽກງານບ ລິຫານ ຂອງ ພະແນກພົວພັນຕ່າງປະເທດ.    

• ພະນັກງານ 1 ທ່ານ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານບ ລິຫານເຊັຼົ່ນ: ພທິ ການຮ່າງເອກະສານທາງການເປັນພາສາລາວ ແລະ ຕິດຕ ໍ່

ກັບຂະແໜງການທ ີ່ກຽ່ວຂ້ອງໃນອົງການປ ກຄອງພາກພືີ້ນ, ທ້ອງຖິີ່ນ, ກະກຽມການຕ້ອນຮັບແຂກ ແລະ ຄຸ້ມຄອງງບົ 

ປະມານຫ້ອງການ.  

• ພະນັກງານ  11 ທ່ານ  ຮບັຜິດຊອບຄຸ້ມຄອງທຸກໆວຽກທ ີ່ກ່ຽວຂອ້ງກັບວຽກງານພາຍນອກ,,  ຂ ໍ້ຕົກລົງສອງຝູ່າຍ  ແລະ  ຫ າຍ

ຝູ່າຍ,,  ປະກອບ  ແລະ  ຮາ່ງ ແລະ ດ າເນ ນເອກະສານຕ່າງໆ ເພືີ່ອຂ ອະນຸມັດເຊັນ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົີ້າໃຈ,,  ສັນຍາ  ແລະ  

ຂ ໍ້ຕົກລົງຢູ່າງເປັນທາງການ ໃນລະດັບທ້ອງຖິີ່ນ  ແລະ  ລະດັບຊາດ..    

• ພະນັກງານ 1 ທ່ານຮັບຜິດຊອບຄຸ້ມຄອງໂຄງການຊ່ຽວຊານ, ອາສາສະໝັກຕ່າງປະເທດ ແລະ ແລ່ນວ ຊ່າ ແລະ 

ບັດປະຈ າຕົວ. ສະເໜ ເອກະສານເພືີ່ອຂ ຄ າເຫັນຈາກລັດຖະບານລາວ, ແປເອກະສານເປັນພາສາອັງກິດໃຫ້ແກ່ ນັກສຶກ

ສາຕ່າງປະເທດ ແລະ ອັງກິດເປັນພາສາລາວ ແລະ ຕິດຕາມຊ່ຽວຊານ, ອາສາສະໝັກ ແລະ ນັກສຶກສາ. 

ບບົດົດບບາາດດ  ແແລລະະ  ກກິດິດຈຈະະກກ  າາຕຕ່າ່າງງໆໆ  

ກິດຈະກ າສ າລັບ ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ  ຂຂອອງງ  ມມະະຫຫາາວວິທິທະະຍຍາາໄໄລລ  ສສະະຫຫວວັນັນນນະະເເຂຂດດ  ແແມມ່ນ່ນດດ  າາເເນນ  ນນໄໄປປຕຕາາມມ  ແແຜຜນນຍຍຸດຸດທທະະ  

ສສາາດດ  ຂຂອອງງ  ມມະະຫຫາາວວິທິທະະຍຍາາໄໄລລ  ສສະະຫຫວວັນັນນນະະເເຂຂດດ..  ອອ  ງງຕຕາາມມແແຜຜນນຍຍຸດຸດທທະະສສາາດດ  ຂຂອອງງ  ມມະະຫຫາາວວິທິທະະຍຍາາໄໄລລ  ສສະະຫຫວວັນັນນນະະເເຂຂດດ  ປປີ ີ 2016-

2020-2025 ແລະ ວິໄສ ທັດໃນປີ 2030, ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ຂອງ ມະຫາວທິະຍາໄລ ສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ສ້າງ

ແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງ ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດມ ດັຼົ່ງນ ີ້:   

ແແຜຜນນຍຍຸດຸດທທະະສສາາດດທທ    66:: ພັດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍການຮວ່ມມື ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ, ແຜນຈັດ

ຕັີ້ງປະຕິບັດ 5 ຂ ໍ້ ຄືດັຼົ່ງນ ີ້:  

- ແແຜຜນນຈຈັດັດຕຕັັີ້ີ້ງງປປະະຕຕິບິບັດັດທທ    2277:: ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາການຮ່ວມມືສາກົນ 
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- ແແຜຜນນຈຈັດັດຕຕັັີ້ີ້ງງປປະະຕຕິບິບັດັດທທ    2288:: ການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ຄູ່ມືສ າລັບການຮ່ວມມື ກັບ ຕ່າງປະເທດ.  

- ແແຜຜນນຈຈັດັດຕຕັັີ້ີ້ງງປປະະຕຕິບິບັດັດທທ    2299:: ພດັທະນາ ຄູ່ມືສ າລັບກົນໄກການຮ່ວມມືພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.  

- ແແຜຜນນຈຈັດັດຕຕັັີ້ີ້ງງປປະະຕຕິບິບັດັດທທ    3300:: ສ້າງ ແລະ ພັດທະນານິຕິກ າຂອງລະບົບກົນໄກການຮ່ວມມື ສ າລັບການພົວພັນ

ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 

- ແແຜຜນນຈຈັດັດຕຕັັີ້ີ້ງງປປະະຕຕິບິບັດັດທທ    3311:: ຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມ ນຜົນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດປະສິດທິຜົນ ຂອງການ

ພົວພັນພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ. 

ໃນປະຈຸບັນ, ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສະຫວັນນະເຂດ ບ ໍ່ໄດ້ມ ແຜນການສະເພາະຊັດເຈນທ ີ່ກ ານົດ 

ກ່ຽວກັບ ແຜນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ແຕ່ວ່າ ຫ້ອງການດັຼົ່ງກ່າວມ ຄວາມຄາດຫວງັທ ີ່ຈະບັນລຸເປ ົ້າໝາຍ ຍຸດທະສາດທ ີ່ກ ານົດໂດຍ

ມະຫາວິທະຍາໄລດັຼົ່ງກ່າວ ແລະ ໄດ້ນ າເອົາມຸມມອງສາກົນເຂົີ້າໃນໜ້າວຽກທງັໝົດ. 

ມະຫາວິທະຍາໄລ ສະຫວັນນະເຂດ ບ ໍ່ໄດ້ເຮັດບົດລາຍງານສັງລວມ ກ່ຽວກັບ ການມ ສ່ວນຮ່ວມເຂົີ້າໃນ ບັນດາໂຄງການ ຂອງ 

ສາກົນ ໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ. 

33..55..  ມມະະຫຫາາວວິທິທະະຍຍາາໄໄລລ  ວວິທິທະະຍຍາາສສາາດດສສຸຂຸຂະະພພາາບບ  ((ມມວວສສ))  ((UUHHSS  22002200))  

ສສະະພພາາບບກກາານນຈຈັດັດຕຕັັີ້ີ້ງງ  ຂຂອອງງ  ພພະະແແນນກກຮຮ່ວ່ວມມມມື ື 

ພະແນກຮ່ວມມື ແມ່ນຢູ ູ່ພາຍໃຕ້ການຊ ີ້ນ າ ຂອງ ຫ້ອງການບ ລິຫານ ທ ີ່ຖືເປັນໜຶີ່ງໃນ 9 ພະແນກການ ຂອງ ໂຄງຮ່າງ

ການຈັດຕັີ້ງ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ, ສ້າງຕັີ້ງຂຶີ້ນພາຍໃຕ້ ດ າລັດ ຂອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕ  ສະບັບເລກ

ທ  349/ນຍ, ລົງວັນທ  16 ພະຈິກ 2017. ບົນພືີ້ນຖານທາງດ້ານວິຊາການ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ແມ່ນຢູູ່

ພາຍໃຕ້ ການຄຸ້ມຄອງ ຂອງ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ. 

ພພາາລລະະບບົດົດບບາາດດ  

ພາລະບົດບາດ ຂອງ ພະແນກຮ່ວມມື ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ແມ່ນ: 

• ຮ່ວມມື ແລະ ເຊືີ່ອມໂຍງກັບພາກພືີ້ນ ແລະ ເວທ ສາກົນ.  

• ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ ອາສາສະໝັກ ແລະ ຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ.  

• ອ ານວຍຄວາມສະດວກຂັີ້ນຕອນການເຄືີ່ອນໄຫວຕ່າງປະເທດ ຂອງ ສຶກສາ ແລະ ພະນັກງານ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ

ດັຼົ່ງກ່າວ.  
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• ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນຂັີ້ນຕອນການພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງສັນຍາ ແລະ ເອກະສານນິຕິກ າ

ຕ່າງໆ ທ ີ່ຕິດພັນກັບ ວຽກງານພົວພັນ.  

• ຕິດຕາມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າຕ່າງໆ ພາຍໃຕ້ ສັນຍາທ ີ່ໄດຖື້ກລົງນາມກັບ ບັນດາອົງ

ການຈັດຕັີ້ງທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.  

ດດ້າ້ານນພພະະນນັກັກງງາານນ  

ພະແນກຮ່ວມມືປະກອບມ ພະນັກງານທັງໝົດຈ ານວນ 4 ຄົນ ລວມມ  ຫົວໜ້າພະແນກຈ ານວນ1 ທ່ານ, ຮອງຫົວໜ້າພະ

ແນກຈ ານວນ 1 ທ່ານ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການຈ ານວນ 2 ທ່ານ. ໜ້າທ ີ່ ແລະ ພາລະບົດບາດຕ່າງໆ ຂອງ ພະແນກຮ່ວມ

ມືຕ່າງປະເທດ ມ ລາຍລະອຽດດັຼົ່ງລຸ່ມນ ີ້:  

• ຫຫົວົວໜໜ້າ້າພພະະແແນນກກ  ຈຈ  າານນວວນນ  11  ທທ່າ່ານນ::  ຮັບຜິດຊອບວຽກງານລວມທັງໝົດ ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການຮ່ວມມືຕ່າງໆ, ແລະ ເປັນ

ເສນາທິການໃຫ້ແກ່ ຫົວໜາ້ຫອ້ງການ ເພືີ່ອດ າເນ ນວຽກງານທັງໝົດທ ີ່ຕິດພັນກັບ ການບ ລິຫານ ຂອງ ພະແນກພົວພັນ

ຕ່າງປະເທດ.   

• ຮຮອອງງຫຫົວົວໜໜ້າ້າພພະະແແນນກກຈຈ  າານນວວນນ  11  ທທ່າ່ານນ::  ມ ໜ້າທ ີ່ຊ່ວຍເຫ ືອ ຫົວໜ້າພະແນກ ສ າລັບວຽກງານທ ີ່ຕິດພັນກັບ ວຽກງານ

ການຮ່ວມມື ຂອງ ພະແນກ.    

• ພພະະນນັກັກງງາານນວວິຊິຊາາກກາານນທທ  ີ່ີ່ເເປປັນັນສສະະມມາາຊຊິກິກ  ຈຈ  າານນວວນນ  11  ທທ່າ່ານນ,,  ມ ໜ້າທ ີ່ ກ່ຽວກບັ ການສ້າງສັນຍາ ແລະ ໜ້າວຽກທ ີ່ຕິດພັນ

ກັບ ອາສາສະໝັກ ແລະ ຊ່ຽວຊານ.   

• ພພະະນນັກັກງງາານນວວິຊິຊາາກກາານນທທ  ີ່ີ່ເເປປັນັນສສະະມມາາຊຊິກິກ  ຈຈ  າານນວວນນ  11  ທທ່າ່ານນ,,  ມ ໜ້າທ ີ່ກ່ຽວກັບ ການບ ລຫິານ, ການວາງແຜນ ແລະ ວຽກ

ງານເລຂານຸການ.    

ບບົດົດບບາາດດ  ແແລລະະ  ກກິດິດຈຈະະກກ  າາຕຕ່າ່າງງໆໆ  

ແຜນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານລະຫວ່າງປະເທດ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ແມ່ນໄດ້ຮັບການພັດທະນາ

ໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມ ນະໂຍບາຍຂອງສະຖາບັນ ເພືີ່ອຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບ ການສຶກສາ ຫ ື ການຄົີ້ນ    

ຄ້ວາວິໄຈ, ໝາຍຄວາມວ່າ ເພືີ່ອເສ ມຂະຫຍາຍການຮ່ວມ (ເຊັຼົ່ນ ສັນຍາ, ກອງປະຊຸມ ແລະ ອືີ່ນໆ), ອ ານວຍຄວາມສະດວກຂັີ້ນ

ຕອນເພືີ່ອຮັບເອົາ ອາສາສະໝັກ ແລະ ຊ່ຽວຊານຕ່າງໆ. 

ເນືີ້ອໃນ ຂອງ ແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງ ພະແນກຮ່ວມມື, ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ມ ລາຍລະອຽດລຸ່ມນ ີ້:  
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ວວິໄິໄສສທທັດັດ::  

ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ແນໃສ່ໃຫ້ເປັນ ມະຫາວິທະຍາໄລທ ີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບໃນເວທ ສາກົນ ໃຫ້ເປັນ ສະ

ຖາບັນການສຶກສາຊັີ້ນສູງ ແລະ ຄົີ້ນຄ້ວາວິໄຈ ທ ີ່ສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົີ້າໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດໄດ້.  

ພພາາລລະະກກິິດດ::  

ການເຄືີ່ອນໄຫວທັງໝົດທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອົງກອນ ແມ່ນມ ພາລະກິດດຽວ ທ ີ່ຍົກລະດັບຄຸນນະ ພາບຊ ວິດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນທາງ
ດ້ານສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ ຊຶີ່ງພັດທະນາການສຶກສາ, ຄົີ້ນຄ້ວາວິໄຈ ແລະ ໃຫ້ບ ລິການແກ່ປະຊາຊົນ.  

ພພະະແແນນກກຮຮ່ວ່ວມມມມື ື ຂຂອອງງ  ມມະະຫຫາາວວິທິທະະຍຍາາໄໄລລ  ວວິທິທະະຍຍາາສສາາດດສສຸຂຸຂະະພພາາບບ  ((ມມວວສສ))  ມມ    ເເປປ  ົ້ົ້າາໝໝາາຍຍຫຫ  ັກັກ,,  ແແຜຜນນກກາານນຈຈັດັດຕຕັັີ້ີ້ງງປປະະຕຕິບິບັດັດ  ແແລລະະ  ແແຜຜນນ
ຍຍຸດຸດທທະະສສາາດດ  ເພືີ່ອຈັດຕັີ້ງປະຕິບດັການສ້າງສາຍພົວພັນລະຫວາ່ງປະເທດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ນະໂຍບາຍບູລິມະສິດ ຂອງ ມະຫາວິ 
ທະຍາໄລ ຄື:  

• ການແລກປູ່ຽນພະນັກງານ ແລະ ນັກສຶກສາ.  
• ດ າເນ ນ ໂຄງການຄົີ້ນຄ້ວາວິໄຈທ ີ່ຮ່ວມມືກັນ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາຕ່າງໆທ ີ່ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຮ່ວມກັນ.  
• ດ າເນ ນການສິດສອນ ແລະ ຈັດງານການສຶກສາ.  
• ແລກປູ່ຽນຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານວິຊາສະເພາະ ແລະ ເຄືີ່ອງມືທາງດ້ານການສຶກສາ.  
• ສົຼົ່ງເສ ມການຮ່ວມມືໃນຂະແໜງການທ ີ່ຕ່າງຝູ່າຍຕາ່ງມ ຄວາມສົນໃຈ.  
• ສົຼົ່ງເສ ມການຮ່ວມມືທາງດາ້ນວິຊາສະເພາະອືີ່ນໆ ດັຼົ່ງທ ີ່ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດ ຮ່ວມກັນແລ້ວ.  

ສ າລັບແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ (ມວສ) ປະກອບມ  ແຜນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ
ທ ີ່ລວມມ ດັຼົ່ງນ ີ້: 

• ສົຼົ່ງເສ ມການຮ່ວມມືພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ.  
• ໂຄງການພັດທະນາການສ້າງການພົວພັນລະຫວ່າງປະເທດ.  
• ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ພະນັກງານ, ຄະນະວິຊາຕ່າງໆ ແລະ ນັກສຶກສາ.   
• ສົຼົ່ງເສ ມການຮ່ວມມືທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການຄົີ້ນຄ້ວາວິໄຈ.  

ໃໃນນໄໄລລຍຍະະ  55  ປປີີຜຜ່່າານນມມາາ,,  ພພະະແແນນກກແແຜຜນນກກາານນ,,  ມມະະຫຫາາວວິິທທະະຍຍາາໄໄລລວວິິທທະະຍຍາາສສຸຸດດສສຸຸຂຂະະພພາາບບ  ແແມມ່່ນນໄໄດດ້້ມມ  ສສ່່ວວນນຮຮ່່ວວມມ  ແແລລະະ//ຫຫ  ືື  ມມ  ສສ່່ວວນນ
ຮຮ່່ວວມມເເຂຂົົີ້ີ້າາໃໃນນ  ໂໂຄຄງງກກາານນລລະະຫຫວວ່່າາງງປປະະເເທທດດ  ຈຈ  າານນວວນນ  11  ໂໂຄຄງງກກາານນ  ດດັັຼົ່ຼົ່ງງມມ  ຂຂ  ໍ້ໍ້ມມູູນນລລຸຸ່່ມມນນ  ີ້ີ້:: 

• ປະເພດຂອງທຶນ: ໂຄງການຮ່ວມມືສອງຝູ່າຍ 

• ຜູ້ໃຫ້ທຶນ:   Seoul Project 

• ໄລຍະເວລາ:   10 ປີ 

• ງົບປະມານ:   ບ ໍ່ເປີດເຜ ຍ ເນືີ່ອງຈາກເປັນຄວາມລັບ 



OPEN
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.

OPEN

Consortium

National University 
of Laos

University  of Health 
Science

Ministry of Education 
and Sports

Savannakhet 
University

Souphanouvong 
University

University of 
Bologna

Champasack 
University

University of Alicante

Project Coordinator

45

• ຊືີ່ໂຄງການ:   ໂຄງການ KOHFI, ທ່ານ ດຣ ລ  ຈົງ ວຸກ. 

• ຫົວຂ ໍ້:    ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ. 

• ລິີ້ງເພືີ່ອເຂົີ້າເບ ີ່ງໂຄງການ: https://medicine.snu.ac.kr/en/node/649  

 

44..  ສສິິີ່ີ່ງງທທ້້າາທທາາຍຍທທົົຼົ່ຼົ່ວວໄໄປປ  ຂຂອອງງ  ລລະະບບົົບບກກາານນສສຶກຶກສສາາຊຊັັີ້ີ້ນນສສູູງງ  ຢຢູູູູ່່  ສສປປປປ  ລລາາວວ  

ໃນວັກນ ີ້ ໄດ້ກ ານົດພາບລວມ ກ່ຽວກັບ ບັນດາສິີ່ງທ້າທາຍຫ ັກ ຂອງ ລະບົບການສຶກສາຊັີ້ນສູງ ຢູູ່ ສປປ ລາວ, ຊຶີ່ງໄດ້ວິເຄາະ     

ຂ ໍ້ຈ າກັດທົຼົ່ວໄປດັຼົ່ງກ່າວທ ີ່ຂະແໜງການທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ປະສົບບັນຫາທາງດ້ານອຸປະສັກທ ີ່ໜັກໜ່ວງໃນແຕ່ລະມືີ້ຂອງການ

ປະຕິບັດໜ້າທ ີ່ ຂອງ ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ. ບັນດາສິີ່ງທ້າທາຍດັຼົ່ງກາ່ວນ ີ້ ໄດ້ຫ ຸດຜ່ອນຄວາມອາດສາມາດ ຂອງ ຫ້ອງ 

ການພົວພັນຕ່າງປະເທດຕ່າງໆ ເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ມ ຄວາມອາດສາມາດໃນການເຮັດວຽກ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງການພົວພັນລະຫວ່າງ

ປະເທດ ຄື: 

• ລລະະບບົບົບພພືືີ້ີ້ນນຖຖາານນໂໂຄຄງງລລ່າ່າງງທທ  ີ່ີ່ຈຈ  າາກກັດັດ  ເເຊຊັັຼົ່ຼົ່ນນ::  ສສິິີ່ີ່ງງອອ  າານນວວຍຍຄຄວວາາມມສສະະດດວວກກ,,  ອອຸປຸປະະກກອອນນ  ແແລລະະ  ຫຫ້ອ້ອງງທທົດົດລລອອງງ..  ຄວາມຮຽກຮ້ອງ

ຕ້ອງການທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນ ແລະ ເຄືີ່ອງມືໃນການສິດສອນ ແມ່ນຖືເປັນໜຶີ່ງໃນບັນດາອຸປະສັກທ ີ່ນັກຮຽນ-

ນັກສຶກສາ ຢູູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ພົບພ ໍ້ໃນແຕ່ລະມືີ້. ຜົນກະທົບທ ີ່ ເນືີ່ອງມາຈາກ ລະບົບພືີ້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງການສິດສອນ

ທ ີ່ບ ໍ່ພຽງພ  ເຊັຼົ່ນ ຄອມພິວເຕ , ເຄືີ່ອງອຸປະກອນໄອທ ອືີ່ນໆ ລວມມ  ເຄືອຂ່າຍອິນເຕ ເນັດທ ີ່ໄວ, ຫ ສະໝຸດທ ີ່ມ ປ ົ້ມພຽງພ  

ຫ ື ອຸປະກອນໃນການນ າໃຊ້ຫ້ອງທົດລອງຢູູ່ໃນຫ້ອງຮຽນ ຊຶີ່ງຖືວ່າມ ອິດທະພົນຫ າຍຕ ໍ່ກັບລະດັບຄວາມອາດສາມາດ 

ແລະ ຄວາມຮັກຮູ້ຂອງນັກສຶກສາ. ໂດຍອ ງໃສ່ຈຸດຢ ນຂອງນາຍຄູ່, ການທ ີ່ມ  ຊັບພະຍາກອນໜ້ອຍ ຈະສ້າງຄວາມ

ຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ແກ່ການຮວ່ມມື ແລະ ກະຕຸ້ນຄວາມສົນໃຈ ຂອງ ນັກສຶກສາ, ມ ຜົນກະທົບຕ ໍ່ຄຸນນະພາບຂອງການສອນ. 

ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດັຼົ່ງກ່າວ ແມນ່ເກ ດຂຶີ້ນໃນທົຼົ່ວປະເທດ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆ ຈະມ ແຫ ່ງຊັບພະຍາ 

ກອນ ໃຫ້ແກ່ ນັກສຶກສາ, ແຕ່ມັນກ ເປັນຂ ໍ້ມູນທ ີ່ຫ ້າສະໄໝ ຫ ື  ມ ຄວາມຈ າເປັນທ ີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງແກ້ໄຂ  ((HHaayyddeenn  

22001199)).. ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກວິທ ການສອນໂຕຕ ໍ່ໂຕ ແລະ ການປະຕິບັດຕົວຈິງທ ີ່ແຕກຕ່າງ

ຈາກ ການສອນແບບທິດສະດ ທົຼົ່ວໄປ, ຊຶີ່ງຈະສາມາດປະຕິບັດໄດ້ໃນຕົວຈິງໂດຍການຍົກລະດັບລະບົບພືີ້ນຖານໂຄງ

ລ່າງ.  

ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານດັຼົ່ງກ່າວສາມາດຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໃຫ້ກາຍເປັນຮູບປະທ າ, ເຫັນຄວນມ ການ

ລົງທຶນເພ ີ່ມຂຶີ້ນທາງດ້ານການຍກົລະດັບແຫ ່ງຊັບພະຍາກອນທາງດ້ານການສຶກສາ ສ າລັບລະດັບການສຶກສາຊັີ້ນສູງ ຢູູ່ 

ສປປ ລາວ. ເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມຈ າເປັນທ ີ່ບ ໍ່ພຽງແຕ່ສຸມໃສ່ການເກັບກ າ ຫ ື ປັບປຸງແຫ ່ງຂ ໍ້ມູນທ ີ່ເປັນທາງກາຍຍະພາບ, 
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ແຕ່ພ້ອມທັງ ການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງ ທັດສະຕ່າງໆ ທາງດ້ານວິຊາສະເພາະອືີ່ນໆ ໃຫ້ແກ ່ພະນັກງານເຕັກນິກ ແລະ 

ບ ລິຫານ ເຊັນດຽວກັນກັບ ບັນດານັກສຶກສາ, ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ພວກເຂາົສາມາດນ າໃຊແ້ຫ ່ງຊັບພະຍາກອນດັຼົ່ງກ່າວໃຫ້

ເກ ດປະໂຫຍດໄດ້ (SKU 2020). 

• ກກາານນຈຈັດັດສສັນັນຊຊັບັບພພະະຍຍາາກກອອນນທທ  ີ່ີ່ຈຈ  າາກກັດັດ  ສສ  າາລລັບັບກກາານນສສຶກຶກສສາາຊຊັັີ້ີ້ນນສສູງູງຂຂອອງງລລັດັດ..  ການຂາດເຂ ນການຈັດສັນງົບປະມານສ າລັບ

ຂະແໜງການສຶກສາໃນໄລຍະສອງ-ສາມປີທ ີ່ຜ່ານມາ ເຫັນວ່າ ມ ຄວາມຈ າ ເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ຊອກວ ທ ແກ້ໄຂໂດຍດ່ວນ. 

ໃນເວລາດຽວກັນ, ຂະແໜງການສຶກສາຈະຕ້ອງໄດ້ຈັດສັນບູລິມະສິດການແຊກແຊງຂະແໜງການສຶກສາ ເພືີ່ອຮັບປະ 

ກັນແຫ ່ງຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆທ ີ່ມ ຢູູ່ຢູ່າງຈ າກັດ ເພືີ່ອໃຫ້ນ າໃຊ້ເຂົີ້າໃນວຽກງານທ ີ່ມ ຄວາມຈ າເປັນທ ີ່ສຸດ. ສັງ ລວມແລ້ວ 

ບັນດາບູລິມະສິດຕ່າງໆ ແມ່ນ (ກ) ເພືີ່ອເສ ມຂະຫຍາຍ ການເຊືີ່ອມໂຍງລະຫວ່າງການວາງແຜນ ແລະ ການຂຶີ້ນແຜນ

ງົບປະມານ, (ຂ) ເພ ີ່ມງົບປະມານກ່ຽວກັບການດ າເນ ນງານຢູູ່ທ້ອງຖິີ່ນເຊັຼົ່ນ: ຂັີ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ແລະ ຈັດສັນໃຫ້

ເທົຼົ່າທຽມກັນ, ພ້ອມທັງ ເພ ີ່ມງບົປະມານ ສ າລັບທ ີ່ປຶກສາທາງດ້ານການສິດສອນ ແລະ ຜູ້ຕິິດຕາມໂຮງຮຽນ, ແລະ (ຄ) 

ເສ ມສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງ ແລະ ພັດທະນາ ການວາງແຜນ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດຂອງແຜນການ ແລະ ຄວາມອາດ

ສາມາດຂອງບັນຊ  ຂອງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ((MMooEESS  22002200))..  

• ຂຂ  ດດຄຄວວາາມມສສາາມມາາດດ  ແແລລະະ  ທທັດັດສສະະທທ  ີ່ີ່ບບ  ໍ່ໍ່ພພຽຽງງພພ    ຂຂອອງງ  ພພະະນນັກັກງງາານນບບ  ລລິຫິຫາານນ,,  ເເຕຕັກັກນນິກິກ  ແແລລະະ  ອອາາຈຈາານນສສອອນນ.. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ 

ສປປ ລາວ ຄ່າສະເລ່ຍ ຂອງ ອັດຕາສ່ວນ ລະຫວ່າງ ນັກສຶກສາ ແລະ ອາຈານ ແມ່ນມ ຄ່າເໝາະສົມ (12 ຕ ໍ່ 1 ໃນໄລຍະ

ສົກຮຽນປີ 2012 – 2013). ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ບັນດາອາຈານເຫລົຼົ່ານັີ້ນສ່ວນຫລາຍແລ້ວແມ່ນແບກຫາບໜ້າທ ີ່

ທາງດ້ານວຽກງານບ ລິຫານເພ ີ່ມຂຶີ້ນ. ພ້ອມນ ີ້, ພະນັກງານວິຊາການທັງໝົດ ມ ພັນທະທ ີ່ຈະຕ້ອງເຮັດວຽກທາງດ້ານ

ການບ ລິຫານ ຊຶີ່ງຈະມ ຜົນກະທົບຕ ໍ່ຄວາມອາດສາມາດ ຂອງ ພວກເຂົາໃນການກະກຽມ ແລະ ສົຼົ່ງຕ ໍ່ ຄວາມຮູ້ທາງດາ້ນ

ການສິດສອນທ ີ່ມ ຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ການສຶກສາໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ.   

ອັດຕາສ່ວນສະເລ່ຍ ລະຫວ່າງ ນັກສຶກສາ ແລະ ອາຈານ ແມ່ນໄດ້ຖືກກ ານົດໂດຍ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຢູູ່ໃນຄ່າ 

1 – 6 – 3. ໝາຍຄວາມວ່າ ຈະມ  ອາຈານລວມຈ ານວນ 10 ຄົນ ປະກອບມ  ອາຈານ ລະດັບປະລິນຍາເອກ 1 ຄົນ - 

ອາຈານ ລະດັບປະລິນຍາໂທ 6 ຄົນ - ອາຈານລະດັບປະລິນຍາຕ  3 ຄົນ (MoES 2015). ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ໂດຍ

ສົມທຽບກັບ ມາດຕະຖານ ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນ ບ ໍ່ທັນມ ຄຸນວຸດທິທ ີ່ພຽງພ  ຊຶີ່ງມ ຕົວເລກໜ້ອຍກ່ວາ 5 ເປີເຊັນ ຂອງ 

ພະນັກງານເຕັກນິກ ແລະ ອາຈານສອນ ທ ີ່ມ ຄຸນວຸດທິຈົບລະດັບປະລິນຍາເອກ (Hayden 2019). 

ປັດໄຈຫ ັກດ້ານໜຶີ່ງທ ີ່ມ ຜົນກະທົບຕ ໍ່ ຄຸນວຸດທິ ຂອງ ສະມາຊິກພະນັກງານເຕັກນິກ ແມ່ນ ຄວາມສາມາດທາງດ້ານ

ພາສາ ໂດຍສະເພາະ ຄວາມສາມາດໃນການນ າໃຊ້ພາສາອັງກດິໃນສາຍອາຊ ບຂອງພວກເຂົາ ພາສາອັງກິດ ແມ່ນຖືກນ າ

ໃຊ້ແຜ່ຫລາຍ ເປັນຄືກັນກັບພາສາສືີ່ສານຢູູ່ໃນບັນດາປະເທດຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້. ບັນດາພະນັກງານສອນເຫ ົຼົ່ານັີ້ນ ຜູ້ທ ີ່

ສາມາດນ າໃຊ້ພາສາອັງກິດ ຈະໄດ້ຮັບໂອກາດໃນການເຮັດວຽກປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດ. ດ້ານໜຶີ່ງ

ອ ກ, ພະນັກງານຄູລາວ ໄດ້ອຸທິດຕົນເອງໃນການຍົກລະດັບຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານພາສາອັງກິດຂອງເຂົາ ສາມາດ
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ນ າໃຊ້ທາງດ້ານການສຶກສາ (Peak, et al. 2018). ໃນປະຈຸບັນ, ບັນດາຜູ້ບັນລະຍາຍ ໄດ້ນ າໃຊ້ຍຸດທະສາດການ

ສອນທ ີ່ບ ໍ່ເໝາະສົມ ທ ີ່ບັນທອນຄວາມຕັີ້ງໃຈໃນການຍົກລະດັບການສ້າງພາສາ. ດ້ານໜຶີ່ງອ ກ, ມ ອາຈານສອນພາສາ

ອັງກິດຈ ານວນໜຶີ່ງ ບ ໍ່ມ ຄວາມຮູ້ທ ີ່ຈ າເປັນ (Souriyavongsa, Rany and Jafre 2013). ດັຼົ່ງນັີ້ນ, ບັນດາຄູ

ອາຈານບ ໍ່ສາມາດຊັກຊວນແລະສົຼົ່ງເສ ມການພັດທະນາ ແລະ ການມ ສ່ວນຮ່ວມ ຂອງ ນັກສຶກສາໃນການຮຽນວິຊາທ ີ່ 

ກ່ຽວຂ້ອງ (Souriyavongsa, Rany and Jafre 2013). 

• ກກາານນພພັດັດທທະະນນາາເເທທືືີ່ີ່ອອລລະະກກ້າ້າວວ  ແແຕຕ່ວ່ວ່າ່າ  ລລະະບບົບົບປປະະກກັັນນຄຄຸນຸນນນະະພພາາບບ  ຂຂອອງງ  ກກາານນສສຶກຶກສສາາຊຊັັີ້ີ້ນນສສູງູງ    ລລະະດດັບັບສສະະຖຖາາບບັນັນ  ແແລລະະ  ລລະະດດັບັບ

ຊຊາາດດ  ແແມມ່ນ່ນຍຍັງັງບບ  ໍ່ໍ່ທທັນັນສສຸກຸກງງອອມມ..  ຂອບການປະກັນຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາຊັີ້ນສູງ ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນມ ຕົວເລກ

ເພ ີ່ມຂຶີ້ນໃນຫລາຍປີຜ່ານມາ, ແຕ່ວ່າ ຍັງຕ້ອງໃຊເ້ວລາດົນພ ສົມຄວນເພືີ່ອພັກດັນໃຫ້ມ ຄວາມກ້າວໜ້າ. ກະຊວງສຶກ

ສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ສ້າງ ສູນປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ - EEdduuccaattiioonn  QQuuaalliittyy  AAssssuurraannccee  CCeenntteerr  

((EEQQAACC))  ໃນປ   22000088 ໂດຍມ ຈຸດປະສົງທ ີ່ຈະຄຸ້ມຄອງການປະເມ ນມາດຕະການການສິດສອນ, ໂດຍນ າໃຊ້ພາກສ່ວນ

ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ.  ສູນປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶີ້ນເນືີ່ອງມາຈາກ ການຮັບຮູ້

ຄວາມຈ າເປັນໃນລະດັບຊາດ ເຊັນດຽວກັນກັບ ການຮຽກຮ້ອງ ແລະ ແຮງກົດດັນ ຂອງ ຝູ່າຍຕ່າງປະເທດ ໃນວຽກງານ

ທາງດ້ານການປະກັນຄຸນນະພາບທາງດ້ານການສຶກສາ ຂອງ ລະດັບການສຶກສາຊັີ້ນສູງ, ແຕ່ວ່າ ການສ້າງສູນດັຼົ່ງກ່າວ 

ແມ່ນຍັງບ ໍ່ທັນມ ຂອບວຽກງານທ ີ່ຊັດເຈນ, ຂາດລາຍລະອຽດຈຸດປະສົງ, ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃນການຈັດຕັີ້ງ

ປະຕິບັດພາລະບົດບາດ. ດ້ວຍເຫດຜົນດັຼົ່ງກ່າວ, ຮູບແບບໃໝ່ນ ີ້ສ້າງຂ ໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການສະໜອງການບ ລິການທ ີ່ຂັດຕ ໍ່

ການປະກັນຄຸນນະພາບສ າລັບການສຶກສາຊັີ້ນສູງ, ຍົກຕົວຢູ່າງ ບ ໍ່ມ ຄວາມອາດສາມາດໃນການຕິດຕາມ ແລະ ໃຫ້ຄ າ

ແນະນ າທາງດ້ານມາດຕະຖານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ຢູູ່ ສປປ ລາວ ໃນຂົງເຂດທັງໝົດ ຂອງ ລະດັບວິຊາສະເພາະ ແລະ ຂະ  

ແໜງການສຶກສາ    ((DDAAAADD  22001199))..  

ໃນລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລ, ມ ຫລັກສູດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຫລາຍ ແຕ່ບ ໍ່ໄດ້ຢູູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງ. ແຜນການໃນ

ການພັດທະນາກົດລະບຽບແມ່ນຍັງບ ໍ່ທັນຊັດເຈນໃນການນ າໃຊ້ໃນອານາຄົດອັນໃກ້. ກົດລະບຽບທ ີ່ມ ນັີ້ນ ແມ່ນບ ໍ່ສາ 

ມາດນ າໃຊ້ໃນການສືີ່ສານກັບບັນດາພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຢູ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ເຫັນວ່າ ວຽກງານໃນຕ ໍ່ໜາ້ ຈະຕ້ອງ

ໄດ້ສຸມໃສ່ສົຼົ່ງເສ ມການຮັບຮູ້ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາການປະກັນຄຸນນະພາບ ທ ີ່ຕິດພັນກັບ ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງ, ເຕັກນິກ ແລະ 

ອາຈານສອນ ໃນລະດັບການສຶກສາຊັີ້ນສູງ ຢູູ່ ສປປ ລາວ (DAAD 2019). 

• ກກາານນອອອອກກແແບບບບຫຫລລັກັກສສູນູນກກາານນຮຮຽຽນນທທ  ີ່ີ່ຫຫ  ້າ້າສສະະໄໄຫຫມມ..  ຫລັກສູດການຮຽນທ ີ່ເໝາະສົມ ແລະ ການອອກແບບຫ ັກການຮຽນ

ທ ີ່ແທດເໝາະ ແມ່ນ ບັນຫາຫ ກັທ ີ່ຈະຕ້ອງພິຈາລະນາ. ໃນປະຈຸບັນ, ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ ຢູູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນຍັງຢູູ່

ໃນໄລຍະການກະກຽມທັດສະທາງດ້ານວິຊາຊ ບໃຫ້ແກ່ ນັກສຶກສາ ເພືີ່ອສະໜອງເຂົີ້າໃນ ບ່ອນເຮັດວຽກງານໃນອານາ

ຄົດ ຍ້ອນວ່າ ບັນດານັກສຶກສາເຫລົຼົ່ານັີ້ນຍັງບ ໍ່ທັນໄດ້ຕາມເກນສ າລັບການເຮັດວຽກລະດັບປະເທດ ແລະ ສາກົນ ((SSKKUU  
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22002200))..  ຕົວຢູ່າງ, ນັກຮຽນຕ້ອງການທ ີ່ຈະນ າໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊ ທ ີ່ທັນສະໄໝສູງໃນຫ້ອງຮຽນພາສາ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ

ບັນດາຄູຍັງນ າໃຊ້ ປຶົ້ມແບບຮຽນທ ີ່ຫ ້າສະໄໝ, ເຄືີ່ອງມືໃນການສິດສອນທ ີ່ບ ໍ່ເໝາະສົມ, ວິທ ການສິດສອນທ ີ່ບ ໍ່ມ ປະ

ສິດທິຜົນ ແລະ ຍຸດທະສາດການຮຽນທ ີ່ເກົຼົ່າບ ໍ່ແທດເໝາະ, ສົຼົ່ງຜົນໃຫ້ ນັກສຶກສາລາວ ຮຽນບ ໍ່ມ ປະສິດທິພາບ 

((SSoouurriiyyaavvoonnggssaa,,  RRaannyy  aanndd  JJaaffrree  22001133))..  ເພືີ່ອຕອບສະໜອງຕ ໍ່ຄວາມຕ້ອງການການວ່າຈ້າງງານໃນຂະ     

ແໜງອຸດສະຫະກ າຕ່າງໆ, ຫ ກັສູດດັຼົ່ງກ່າວ ຄວນຈະໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບໂດຍອ ງຕາມຄຸນວຸດທິທ ີ່ຕະຫລາດແຮງງານ

ຕ້ອງການ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ((UUNNDDPP  &&  GGoovv  LLaaoo  PPDDRR  22000033))..  ພ້ອມນ ີ້, ການຫັນປູ່ຽນ

ນັີ້ນ ຈະຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ ທັດສະທາງດ້ານສັງຄົມ ((SSoofftt  SSkkiillllss)), ທັດສະທາງດ້ານວິຊາຊ ບ, ແລະ ຂ ດຄວາມສາມາດ

ຂອງນັກສຶກສາ, ສະນັີ້ນ ພວກເຂົາຈະມ ຄວາມພ້ອມໃນການຊອກຫາວຽກເຮັດງານທ າ ທ ີ່ ສປປ ລາວ ຕ້ອງການແທ້ໆ 

((SSiihhaarraatthh  22000077))..  

• ຫ ັກສູດທ ີ່ບ ໍ່ໄດ້ມ ການປະຕິສ າພັນກັບ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດແຮງງານ ແລະ ການຂາດຂ ໍ້ມູນຈາກການຮ່ວມມື 

ລະຫວ່າງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ອຸດສະຫະກ າທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ມ ນັກສຶກສາທ ີ່ສ າເລັດການສຶກສາເປັນຈ ານວນຫລາຍ 

ວາງແຜນທ ີ່ຈະຍືີ່ນສະໝັກວຽກຈາກຕະຫລາດແຮງງານທ ີ່ ຕັີ້ງຢູູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງທ ີ່ໃຫ່ຍໆ, ແຕ່

ຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານວຊິາສະເພາະຂອງເຂົາມ ຜົນກະທບົໂດຍກົງຕ ໍ່ການຊອກຫາວຽກເຮັດງານທ າ. ໝາຍຄວາມ

ວ່າ ບັນຫາດັຼົ່ງກາ່ວນ ີ້ມ ຜົນກະທົບທາງລົບຕ ໍ່ການສ້າງການພົວພັນລະຫວ່າງປະເທດໃນທົຼົ່ວປະເທດ, ຍ້ອນວ່າ ຂະແໜງ 

ການທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເຊັຼົ່ນ ທ່ອງທ່ຽວ, ອຸດສະຫະກ າ ແລະ ທຸລະກິດ ມ ຄວາມຕ້ອງການຮັບສະໝັກພະນັກງານທ ີ່ມ 

ທັດສະ ທ ີ່ມາພ້ອມກັບ ເກນທັດສະໃນລະດັບດ . ຜົນສ າຫລວດໃນປີ 2014 ຂອງຜູ້ວ່າຈ້າງ ສະແດງວ່າ ຄຸນນະພາບຂອງ

ນັກສຶກສາ ທ ີ່ຈົບຢູູ່ສະຖາບັນການສຶກສາຊັີ້ນສູງ ບ ໍ່ຕອບໂຈດຄວາມຕ້ອງການ ຂອງ ຜູ້ວ່າຈ້າງ ເນືີ່ອງຈາກວ່າ ຂາດຄວາມ

ສາມາດທາງດ້ານວຊິາຊ ບ, ການຄົີ້ນຄ້ວາວິໄຈ, ການຄຸ້ມຄອງ, ການເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມກ້ອນ  ((MMooEESS  22001155))..  ພ້ອມ

ນ ີ້, ບັນດາຜູ້ວ່າຈ້າງ ບ ໍ່ມ ຄວາມເພິີ່ງພ ໃຈຕ ໍ່ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວິຊາສະເພາະຂອງນັກສຶກສາ ແຕ່ວ່າ ພວກເຂົາຕ້ອງການໃຫ້

ມ ທັດສະໃນການເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມກ້ອນ ແລະ ສືີ່ສານຕົວຈິງໄດ້.  

• ເຫັນວ່າ ນັກສຶກສາ ຢູູ່ ສປປ ລາວ ໃຊ້ເວລາສ່ວນຫລາຍໃນການຮຽນຮູ້ທິດສະດ  ແຕ່ວ່າ ບ ໍ່ຄ່ອຍໃຊ້ເວລາໃນການຝຶກ

ຊ້ອມ ຫ ື ນ າໃຊ້ທັກສະໃນສາຍອາຊ ບ. ທັກສະດັຼົ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາປະເຊ ນໜ້າກບັອຸປະສັກຕ່າງໆ ແລ້ວນ າໃຊ້

ວິທ ການຕ່າງໆທ ີ່ຮຽນຈາກຫ ັກສູດໃນບ່ອນເຮັດວຽກທ ີ່ກ່ຽວຂອ້ງ. ການວິເຄາະຄວາມຕ້ອງການ ແມ່ນພິຈາລະນາຈາກ 

ອົງປະກອບທ ີ່ສ າຄັນທ ີ່ສຸດ ກ ໍ່ຄື ມັນແມ່ນສ່ວນໜຶີ່ງ ຂອງ ການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ການຕັດສິນໃຈຂອງຜູ້ສຶກສາ. 

ດ້ວຍເຫດຜົນດັຼົ່ງກ່າວນັີ້ນ, ກະຊວງດັຼົ່ງກ່າວຈະກ ານົດ ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງ ນັກສຶກສາ ແລະ ຕະຫລາດ ເຊັນດຽວກັນ

ກັບການວັດ ຄຸນນະພາບ ຂອງ ລະບົບການສຶກສາຊັີ້ນສູງ ((SSKKUU  22002200))..  

• ຂຂາາດດທທຶນຶນຮຮອອນນ  ແແລລະະ  ຄຄວວາາມມອອາາດດສສາາມມາາດດໃໃນນກກາານນຄຄົົີ້ີ້ນນຄຄ້ວ້ວາາວວິໄິໄຈຈ..  ໂດຍອ ງຕາມແຜນການພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ 

ແລະ ກິລາ, ເງືີ່ອນໄຂຂອງງົບປະມານການບ ລິຫານສ າລັບການຄົີ້ນຄ້ວາ ຕັີ້ງ ແຕ່ປີ 2016 ແລະ 2020 ຍັງຄົງຫຍຸດ
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ສະຫງັດໃນລະດັບຕາມແຜນການທ ີ່ຜ່ານມາ (500 ລ້ານກ ບ). ສ າລັບງົບປະມານດັຼົ່ງກ່າວເຫັນວ່າ ບ ໍ່ແທດເໝາະ ເມືີ່ອ

ສົມທຽບກັບຄວາມຕ້ອງການທ ີ່ເພ ີ່ມຂຶີ້ນໃນການຍົກລະດັບຄນຸວຸດທິ ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ອຸປະກອນ ແລະ ການຄີ້ົີ້ນຄ້ວາ

ວິໄຈ ((MMooEESS  22002200))..  ສະພາບການດັຼົ່ງກ່າວໄດ້ສົຼົ່ງຜົນໃຫ້ລະບົບການສຶກສາຊັີ້ນສູງທ ີ່ມ ນັກຄົີ້ນຄ້ວາຫລາຍທ ີ່ບ ໍ່ມ 

ປະສົບການໂດຍສະເພາະ ການເຮັດວິໄຈ ແລະ ວິເຄາະຂ ໍ້ມູນ. ພະນັກງານສາຍວິຊາສະເພາະສາມາດເຮັດວຽກວິເຄາະໄດ້

ນັີ້ນ ສາມາດສອນໄດ້ ແຕ່ວ່າ ພວກເຂົາເຫລົຼົ່ານັີ້ນ ບ ໍ່ເຮັດການຄົີ້ນຄ້ວາວິໄຈທ ີ່ປະກອບສ່ວນເຂົີ້າໃນຂະແໜງການເຮັດ

ວຽກຂອງພວກເຂົາ ຫ ື ມ ຄວາມຊ່ຽວຊານໃນຂະແໜງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ . ເພືີ່ອເປັນການພັດທະນາຂະ     

ແໜງການດັຼົ່ງກ່າວ, ຄວນສຸມໃສ່ຝຶກອົບຮົມບັນດາຜູ້ບັນລະຍາຍ ທາງດ້ານທັກສະການວິເຄາະ ເຊັນດຽວກັນກັບ ການມ 

ສ່ວນຮ່ວມໃນການຮ່ວມມືທາງດ້ານການວິເຄາະລະຫວ່າງປະເທດ. ການແລກປູ່ຽນປະສົບການດັຼົ່ງກ່າວ ຈະຊ່ວຍໃຫ້

ເພ ີ່ມຄວາມອາດສາມາດຂອງການເຮັດຄົີ້ນຄ້ວາວິໄຈ ວິທ ການໃໝ່ ແລະ ວິເຄາະຂ ໍ້ມູນ ((SSKKUU  22002200))..  

ອຸປະກອນທ ີ່ມ ຢູູ່ເພືີ່ອນ າໃຊ້ເຂົີ້າໃນການຄົີ້ນຄ້ວາ ແມ່ນບ ໍ່ພຽງພ  ເນືີ່ອງຈາກ ງົບປະມານທ ີ່ໃຫ້ມ ຢູ່າງຈ າກັດ ຊຶີ່ງຖືວາ່ເປັນ

ປັດໄຈທ ີ່ສ າຄັນໃນການກ ານົດຜົນທ ີ່ໄດ້ ຈາກ ການຜະລິດການວິເຄາະ ຂອງ ສປປ ລາວ. ພອ້ມດຽວກັນນ ີ້, ການທ ີ່ມ 

ລາຍໄດ້ຕ າ   ແລະ ການຂາດເຂ ນການໃຫ້ນະໂຍບາຍ ເພືີ່ອຊຸກຍູ້ການເຮັດຄົີ້ນຄ້ວາວິໄຈ ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ ນັກຄົີ້ນຄ້ວາ

ຂາດແຮງຈູງໃຈໃນການເຮັດການຄົີ້ນຄ້ວາວິໄຈ ແລະ ສົຼົ່ງຜົນໃຫ້ມ ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມຫ້າວຫັນ  ແລະ ຄວາມເປັນໄປ

ໄດ້ໃນການຄົີ້ນຄ້ວາວິໄຈ ແລະ ພັດທະນາສາຍອາຊ ບໃນທິດທາງນ ີ້ (Siharath 2007). 
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55..  ອອຸປຸປະະສສັກັກສສ  າາລລັັບບກກາານນຫຫັັນນກກາານນສສຶກຶກສສາາຊຊັັີ້ີ້ນນສສູງູງສສູູ່່ສສາາກກົົນນ  ຂຂອອງງ  ສສປປປປ  ລລາາວວ  

ການຄົີ້ນຄ້ວາແບບລົງເລ ກ ກຽ່ວກັບ ອຸປະສັກທ ີ່ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ແກ່ການຫັນສູ່ສາກນົ ພາຍໃນ ລະບົບການສຶກສາຊັີ້ນສູງ

ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ຊ່ວຍວາງຂອບ ຂອງ ສິີ່ງກ ດຂວາງ ທ ີ່ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ຈະຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂ ບົນພືີ້ນຖານ 

ການເຮັດວຽກໃນແຕ່ລະມືີ້. ໂດຍເຂົີ້າໃຈເຖິງຂ ໍ້ຫຍຸ້ງຍາກດັຼົ່ງກ່າວນ ີ້, ຫ້ອງການພົວພັນຕາ່ງປະເທດ ສາມາດວາງແຜນການຈັດຕັີ້ງ

ປະຕິບັດໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງໄດ້ ເຖິງແມ່ນວ່າ ມ ຊັບພະຍາກອນທ ີ່ຈ າກັດກ ໍ່ຕາມ. 

ຮູບແບບການຫັນສູ່ສາກົນ ຂອງ ການສຶກສາຊັີ້ນສູງ ຢູູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນມ ລັກສະນະສະແດງອອກຕາມ ບັນຫາທ ີ່ເກ ດຂຶີ້ນເລືີ້ອຍໆ

ດັຼົ່ງລຸ່ມນ ີ້: 

• ນນັກັກຮຮຽຽນນ  ແແລລະະ  ພພະະນນັກັກງງາານນເເຕຕັກັກນນິກິກ  ໄໄດດ້ຮ້ຮັບັບຄຄະະແແນນນນປປະະເເມມ  ນນຜຜົົນນ  ກກ່ຽ່ຽວວກກັັບບ  ຄຄວວາາມມສສາາມມາາດດທທາາງງດດ້າ້ານນພພາາສສາາຕຕ່າ່າງງປປະະເເທທດດ  

ໂໂດດຍຍສສະະເເພພາາະະພພາາສສາາອອັງັງກກິດິດ  ຢຢູູູູ່່ໃໃນນລລະະດດັບັບອອ່່ອອນນ.. 

ທຶນການສຶກສາ ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫ ືອທັງໝົດສ າລັບພະນັກງານ ແລະ ນັກຮຽນ ແມ່ນເງືີ່ອນໄຂທ ີ່ຈະຕ້ອງມ ຄວາມສາມາດທາງດ້ານ

ພາສາໃນລະດັບໃດໜຶີ່ງ ເຊັຼົ່ນ ພາສາອັງກິດ, ຖ້າບ ໍ່ດັຼົ່ງນັີ້ນ ກ ຈະເປັນ ພາສາຂອງປະເທດທ ີ່ເປັນເຈົີ້າພາບ ກ ໍ່ຄື ສະຖາບັນການສຶກສາ

ຕັີ້ງຢູູ່ ຫລື ປະເທດທ ີ່ສະໜອງທຶນການສຶກສາ. ບັນດາພາສາເຫລົຼົ່ານັີ້ນປະກອບມ  ຍ ີ່ປຸູ່ນ, ຈ ນ, ຫວຽດນາມ, ເກາົຫລ  ແລະ ຝຣັຼົ່ງ. 

ບັນຫາດັຼົ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງສິີ່ງທ້າທາຍອັນໃຫ່ຍຫ ວງໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານ ແລະ ນັກສຶກສາ ຂອງ ສປປ ລາວ ກ ຄື ພະນັກງານສ່ວນ

ຫລາຍທ ີ່ເຮັດວຽກຢູູ່ ມະຫາວທິະຍາໄລ ຂອງ ສປປ ລາວ ເຊັຼົ່ນ: ມະຫາວິທະຍາໄລຈ າປາສັກ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ສະຫວັນນະເຂດ 

ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ຊຶີ່ງເປັນ ພະນັກງານເຫລົຼົ່ານັີ້ນ ແມ່ນຍັງຫນຸ່ມນ້ອຍ ແລະ ສ່ວນຫລາຍແມ່ນຈົບມາຈາກ ມະ 

ຫາວິທະຍາໄລຢູູ່ ສປປ ລາວ ແລະ/ຫ ື ປະເທດໄທ ຊຶີ່ງລະບົບການຮຽນແມ່ນເປັນພາສາລາວ ແລະ ໄທ (SKU 2020). ສ າລັບ

ການຮຽນ ຂອງ ບັນດານັກຮຽນທ ີ່ຢູູ່ມະຫາວິທະຍາໄລທ້ອງຖິີ່ນ, ນັກຮຽນສ່ວນຫລາຍແມ່ນມາຈາກເຂດຫາ່ງໄກສອກຫລ ກ ຊຶີ່ງ

ເປັນບ່ອນທ ີ່ພວກເຂົີ້າໄດ້ຮັບໂອກາດທ ີ່ຈ າກັດໃນການເຂົີ້າເຖິງການຮຽນພາສາຕາ່ງປະເທດ, ຖືວ່າເປັນສິີ່ງທ້າທາຍໃຫ້ແກ່ພວກ

ເຂົາ ເມືີ່ອການເດ ນທາງກະຍັງເປັນບັນຫາຢູູ່ໃນລະດັບການມັດຖະຍົມສຶກສາ. 

• ຂຂາາດດລລະະບບົບົບກກາານນໂໂອອນນ  ແແລລະະ  ຮຮັບັບຮຮູູ້ໜ້ໜ່ວ່ວຍຍກກິດິດທທ  ີ່ີ່ເເປປັນັນລລະະບບົບົບດດຽຽວວ  ແແລລະະ  ຮຮອອບບດດ້າ້ານນ.. 

ການໂອນ ແລະ ຮັບຮູ້ໜ່ວຍກິດເປັນບັນຫາໃຫ່ຍໜຶີ່ງທ ີ່ເກ ດຂຶີ້ນໃນລະບົບການສຶກສາຊັີ້ນສູງ ຢູູ່ ສປປ ລາວ, ບັນຫາ

ດັຼົ່ງກ່າວເກ ດຂຶີ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າ ການໂອນ ລະຫວ່າງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຂອງ ສປປ ລາວ ກ ຕາມ ຊຶີ່ງພົບເຫັນບາງເຫດຜົນ

ທ ີ່ສາມາດສັງລວມດັຼົ່ງລຸ່ມນ ີ້ (DAAD 2019): 

− ຂາດລະບົບຮັບຮູ້ ແລະ ໂອນໜ່ວຍກິດທ ີ່ຊັດເຈນ ລະຫວ່າງ ສະຖາບັນການສຶກສາຊັີ້ນສູງ; 
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− ຄຸນນະພາບ ຂອງ ການສິດສອນ ແລະ ການຮຽນ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຂອງ ສປປ ລາວ ສ່ວນຫລາຍແມ່ນບ ໍ່ໄດ້

ຮັບການຮັບຮູ້ໃນຂັີ້ນທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ສາກົນ; 

− ຍັງມ ຄວາມແຕກຕ່າງຫລາຍຢູ່າງທາງດ້ານເນືີ້ອໃນ ຂອງ ວິຊາຮຽນ ທ ີ່ໄດ້ສອນຢູູ່ ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ ຂອງ 

ສປປ ລາວ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງປະເທດອືີ່ນໆ ເຖິງແມ່ນວ່າ ວິຊາຮຽນດັຼົ່ງກ່າວ ແມ່ນສອນຢູູ່ ມະຫາວິທະຍາ 

ໄລ ຂອງ ສປປ ລາວ ກ ຕາມ; 

− ຍັງມ ຄວາມແຕກຕ່າງຫລາຍຢູ່າງທາງດ້ານປະລິນມານ ແລະ ເວລາທ ີ່ໃຊ້ໃນການຮຽນ ແລະ ສອນ;  

• ມມາາດດຕຕະະຖຖາານນກກາານນຫຫັນັນສສູູ່ສ່ສາາກກົນົນ  ແແລລະະ  ຮຮູບູບແແບບບບກກາານນສສະະໜໜັບັບສສະະໜໜູນູນທທາາງງດດ້າ້ານນກກາານນເເງງິນິນ  ສສ  າາລລັບັບ  ກກາານນຈຈັັດດສສັນັນໃໃຫຫ້ແ້ແກກ່ ່ 

ນນັກັກສສຶກຶກສສາາ  ແແລລະະ  ພພະະນນັກັກງງາານນ.. 

ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ ຂອງ ສປປ ລາວ ມ ງົບປະມານທ ີ່ຈ າກັດ. ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນສ່ວນຫລາຍ

ແລ້ວ ແມ່ນມາຈາກອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນ. ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ກ ານົດເພດານໃນການ

ສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນສ າລັບຄ່າໃຊ້ຈາ່ຍທາງດາ້ນວ ຊ່າໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ. ສະນັີ້ນ, ນັກສຶກສາ ຈະຕ້ອງຮັບ 

ຜິດຊອບຕ ໍ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດ ເຖິງແມ່ນວ່າ ບັນດາອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນ ຫ ື ສະຖາບັນທ ີ່ເປັນເຈົີ້າພາບ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍ 

ເຫລືອຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຈ ານວນໜຶີ່ງກ ຕາມ.  

- ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການໃຫທ້ຶນ ແມ່ນມາພ້ອມກັບເງືີ່ອນໄຂທ ີ່ກ ານົດໃຫ້ບັນລຸຕາມ

ເກນມາດຕະຖານໃດໜຶີ່ງ ຫ ື ເປັນເກນລະດັບຄວາມສາມາດທາງດ້ານພາສາ ຊຶີ່ງ ນັກສຶກສາ ແລະ ພະນັກງານລາວ 

ໄດ້ພົບພ ໍ້ຂ ໍ້ຫຍຸ້ງຍາກທ ີ່ຈະໄດ້ຕາມເງືີ່ອນໄຂ ຫລື ເກນມາດຕະຖານດັຼົ່ງກ່າວ.  

- ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການໃຫ້ທຶນສ່ວນຫລາຍ ຈາກ ສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງປະເທດ ແມ່ນຈະຕ້ອງຈ່າຍ

ຮ່ວມກັນເຄິີ່ງໜຶີ່ງ, ຄ່າໃຊ້ຈາ່ຍເຄິີ່ງໜຶີ່ງແມ່ນມາຈາກ ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລທ ີ່ຮັບນັກສຶກສາ. ໂດຍອ ງຕາມງົບ 

ປະມານທ ີ່ມ ຢູູ່ຢູ່າງຈ າກັດ ເຫັນວ່າ ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສ າລັບ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຂອງ ສປປ ລາວ ທ ີ່ຈະຊອກຫາ

ທຶນຮອນ ເພືີ່ອຮ່ວມມືໃນໂຄງການສະໜັບສະໜູນດັຼົ່ງກ່າວ.  

• ອັດຕາສ່ວນບ ໍ່ດຸນດ່ຽງກັນ ລະຫວ່າງ ນັກສຶກສາຂາເຂົີ້າ ແລະ ຂາອອກ.  

ເຫດຜົນເບືີ້ອງຫລັງ ຂອງ ຄວາມແຕກຕ່າງດັຼົ່ງກ່າວ ແມ່ນມ ລາຍລະອຽດດັຼົ່ງລຸ່ມນ ີ້:  

ນນັກັກສສຶກຶກສສາາຂຂາາເເຂຂົົີ້ີ້າາ: 

- ຂາດເຂ ນຫ ັກສູດການຮຽນ-ການສອນທ ີ່ຫັນສູ່ສາກົນເປັນພາສາຕ່າງປະເທດໃດໜຶີ່ງ (ມະຫາວທິະຍາໄລສ່ວນຫລາຍ); 

- ບ ໍ່ມ ສະຖານທ ີ່ພັກໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນຕ່າງປະເທດ (ມະຫາວິທະຍາໄລສ່ວນຫລາຍ);  

- ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ທາງດ້ານໄອທ  ຍັງບ ໍ່ທັນພຽງພ ;  

- ແຫ ່ງຂ ໍ້ມູນທາງດາ້ນການຮຽນ ແມ່ນຍັງຈ າກັດ;  
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- ລະບົບຫ ສະໝຸດຍັງບ ໍ່ແທດເໝາະ; 

- ບ ໍ່ມ ຂອບແນະນ າການນ າໃຊ້ໃຫ້ແກ່ ນັກຮຽນຕ່າງປະເທດ;  

- ບ ໍ່ມ ຄ າແນະນ າໃຫ້ແກບ່ັນດານັກສຶກສາ ໃນການຂ ວ ຊ່າ ແລະ ເອກະສານອືີ່ນໆ ທ ີ່ຈະເຂົີ້າມາ ສປປ ລາວ;  

- ຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາ (ການຮຽນ ແລະ ການສອນ) ແມ່ນຍັງຢູູ່ໃນລະດັບຕ ່າ ເມືີ່ອສົມທຽບກັບ ບັນດາມະຫາວິ 

ທະຍາໄລອືີ່ນໆ ໃນຂົງເຂດ (ອາຊຽນ) ແລະ ທົຼົ່ວໂລກ, ແລະ ຍັງບ ໍ່ທັນໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກ ບັນດາມະຫາວິທະຍາ 

ໄລຕ່າງປະເທດ; 

- ລະບົບການກະຈາຍຂ ໍ້ມູນຂອງບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລແມ່ນບ ໍ່ແທດເໝາະ (ຂ ໍ້ມູນ, ມ ແຕ່ພາສາດຽວ-ພາສາລາວ, ໂດຍ

ທົຼົ່ວໄປຢູູ່ ເວັບໄຊທ໌ ແລະ ສືີ່ສານສັງຄົມເຟດສ໌ບຸກ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ);  

ດດ້າ້ານນຂຂາາອອອອກກ::   

- ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລໃນ ສ ປປ ລາວ ຍັງຂາດງົບປະມານເພືີ່ອສະໜັບສະໜູນນັກສຶກສາ; 

- ແຫ ່ງທຶນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນທ ີ່ມ ຂ ໍ້ກ ານົດດ້ານພາສາ (ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ

ພາສາອັງກິດ ແລະ / ຫລ ືພາສາພືີ້ນເມືອງ ຂອງ ປະເທດທ ີ່ເປັນມະຫາວິທະຍາໄລເປັນເຈົີ້າພາບ) ໃນຂະນະທ ີ່ລະດັບພາສາ

ຂອງນັກສຶກສາລາວສ່ວນໃຫຍແ່ມ່ນຍັງຕ ່າ; 

- ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບການຫັນເປັນສາກົນໃນການສຶກສາຂັີ້ນສູງ ຂອງ ນັກສຶກສາ ແມ່ນຍັງຕ ່າເຊິີ່ງ ອາດ

ຈະເຮັດໃຫ້ມ ຄວາມສົນໃຈຕ ່າໃນການເຂົີ້າຮ່ວມການແລກປູ່ຽນ; 

- ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຖ່າຍໂອນໜ່ວຍກິດ ຂອງ ນັກສຶກສາ ທ ີ່ເຂົີ້າຮ່ວມໂຄງການເຄືີ່ອນໄຫວຕ້ອງໄດ້ຮຽນຫລັກ 

ສູດທ ີ່ພວກເຂົາບ ໍ່ໄດ້ເຂົີ້າຮ່ວມຄນືໃນຊ່ວງເວລາທ ີ່ເຂົີ້າຮ່ວມໃນການແລກປູ່ຽນ. ສິີ່ງນ ີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ ນັກສຶກສາ ລັຼົ່ງເລ

ໃຈທ ີ່ຈະເຂົີ້າຮ່ວມໂຄງການແລກປູ່ຽນ.  

- ນັກສຶກສາສ່ວນໃຫຍ່ ສາມາດເຂົີ້າຮວ່ມພຽງແຕ່ໂຄງການແລກປູ່ຽນທ ີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນ

ຢູ່າງເຕັມທ ີ່ຈາກອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນ ແລະ / ຫ ືສະຖາບັນທ ີ່ເປັນເຈົີ້າພາບ ຍ້ອນຄວາມຂາດເຂ ນດ້ານຊັບພະຍາກອນ

ທາງດ້ານເສດຖະກິດທ ີ່ຈະສາມາດຈ່າຍໄດ້. 

• ຂາດຄວາມຮັບຮູ້ ກ່ຽວກັບ ແຫ ່ງທຶນສາກົນເພືີ່ອການຄົີ້ນຄ້ວາ  

ທຶນສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ການຄົີ້ນຄ້ວາວິໄຈສ່ວນຫລາຍແລ້ວ ແມ່ນມາຈາກ ລັດຖະບານ, ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນ ແລະ 
ມະຫາວິທະຍາໄລທ ີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມ ຊຶີ່ງເຮັດໃຫ້ ບັນດາຄູອາຈານ ແລະ ນັກຄົີ້ນຄ້ວາວິໄຈ ຂາດຂ ໍ້ມູນໃນການເຂົີ້າເຖິງແຫລ່ງທຶນ
ສາກົນ, ມ ຫລາຍເຫດຜົນທ ີ່ເຮັດໃຫ້ ພວກເຂາົ ບ ໍ່ສາມາດເຂົີ້າເຖິງແຫ ່ງທຶນສາກົນໃນການສະໜັບສະໜູນການຄົີ້ນຄ້ວາວິໄຈ. 



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.

OPEN

Consortium

National University 
of Laos

University  of Health 
Science

Ministry of Education 
and Sports

Savannakhet 
University

Souphanouvong 
University

University of 
Bologna

Champasack 
University

University of Alicante

Project Coordinator

53

- ອາຈານ ແລະ ນັກຄົີ້ນຄ້ວາຢູູ່ມະຫາວິທະຍາໄລໃນ ສ ປປ ລາວ ມ ເວລາຈ າກັດໃນການຊອກຫາແຫ ່ງທຶນ ເນືີ່ອງຈາກ 

ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານວຽກງານບ ລິຫານ ແລະ ວຽກສິດສອນທ ີ່ຫ າຍ ເກ ນໄປ; 

- ຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບແຫ ່ງທຶນສາກົນແມ່ນເປັນພາສາອັງກິດໃນຂະນະທ ີ່ ຄວາມສາມາດດ້ານພາສາອັງກິດ ຂອງ ອາຈານ ແລະ 

ນັກຄົີ້ນຄວ້າຍັງຕ າ່; 

- ອາຈານ ແລະ ນັກຄົີ້ນຄ້ວາຫ າຍຄົນມ ທັກສະທ ີ່ຈ າກັດໃນການຄົີ້ນຄ້ວາ, ເຊິີ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາ ລັຼົ່ງເລໃຈທ ີ່ຈະຄົີ້ນຫາ

ແຫ ່ງທຶນ ແລະ ສະໝັກເພືີ່ອຄົີ້ນຄວ້າ; 

ນອກຈາກ ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດແລ້ວ, ມະຫາວິທະຍາໄລໃນ ສປປ ລາວ ມ ຫ້ອງການຄົີ້ນຄ້ວາ ແລະ ບ ລິການວິຊາການ, 

ແລະ ໜ່ວຍງານຄົີ້ນຄ້ວາແລະບ ລິການດ້ານວິຊາການໃນແຕລ່ະຄະນະວິຊາ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ຫ້ອງການດັຼົ່ງກາ່ວ (ລວມທັງ

ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ) ແລະ ຫົວໜ່ວຍຕ່າງໆມ ຜົນຕ ໍ່ລະບົບການສຶກສາຊັີ້ນສູງ ຂອງ ສປປລາວ ຍັງບ ໍ່ເປັນທ ີ່ພ ໃຈເພາະວ່າ: 

- ບຸກຄະລາກອນມ ເວລາຈ າກັດໃນການຄົີ້ນຫາແຫ ່ງທຶນເນືີ່ອງຈາກວ່າພວກເຂົາຮັບຜິດຊອບວຽກຫ າຍເກ ນໄປ. 

- ພະນັກງານມ ຄວາມສາມາດດ້ານພາສາອັງກິດຕ ່າ. 
- ບັນດາໜ່ວຍງານບ ໍ່ປະຕິບັດຕາມແຜນການ ແລະ ຍຸດທະສາດທ ີ່ໄດ້ ກ ານົດໄວ້ຢູ່າງລະອຽດ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບ ມະຫາ 

ວິທະຍາໄລເພືີ່ອບັນລຸເປ ົ້າໝາຍສະເພາະໃນການຫັນເປັນສາກົນ. 

- ໜ່ວຍງານຂາດຊັບພະຍາກອນມະນຸດ. 
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66..    ແແຜຜນນກກາານນຈຈັດັດຕຕັັີ້ີ້ງງປປະະຕຕິິບບັດັດທທ  ີ່ີ່ເເປປັັນນບບູູລລິມິມະະສສິດິດຂຂອອງງຫຫ້້ອອງງກກາານນພພົວົວພພັນັນຕຕ່າ່າງງປປະະເເທທດດ  

ອ ງຕາມຄວາມເຂົີ້າໃຈທ ີ່ໄດ້ຮັບຈາກພາກກ່ອນໜ້ານ ີ້, ກ າມະການຮັບຜິດຊອບໂຄງການ OPEN ໄດ້ສ້າງຂ ໍ້ສະເໜ  ກ່ຽວກບັ 

ນະໂຍບາຍທ ີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ໂດຍຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດໃນລະບົບການສຶກສາຊັີ້ນສູງ ຂອງ ສປປ ລາວ. ຄ າແນະນ າ

ເພືີ່ອປະຕິບັດໃນລະດັບຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດດັຼົ່ງຕ ໍ່ໄປນ ີ້ ແມ່ນຢູູ່ໃນສະພາບການທ ີ່ຂາດແຄນທາງດາ້ນຊັບພະຍາກອນ 

ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການຫັນເປັນສາກົນພາຍໃນລະບົບການສຶກສາຊັີ້ນສູງ ຂອງ ສປປ ລາວ. 

  
ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດໃນສປປລາວ  
ບຸລິມະສິດ 3 ຢ່າງໃນການປະຕິບັດ  

 

 

 

 

 

3- ການເສີມສ້າງ
ດ້ານສາກົນຂອງ

ESSDP 2021-2025 

2- ການມີສ່ວນ
ຮ່ວມກັບຫຸ້ນ
ສ່ວນສາກົນ

1- ໂຄງລ່າງພື້ນຖານຂອງ
ສະຖາບັນ ແລະ ຄວາມ

ອາດສາມາດດ້ານ
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

66..    ແແຜຜນນກກາານນຈຈັດັດຕຕັັີ້ີ້ງງປປະະຕຕິິບບັດັດທທ  ີ່ີ່ເເປປັັນນບບູູລລິມິມະະສສິດິດຂຂອອງງຫຫ້້ອອງງກກາານນພພົວົວພພັນັນຕຕ່າ່າງງປປະະເເທທດດ  

ອ ງຕາມຄວາມເຂົີ້າໃຈທ ີ່ໄດ້ຮັບຈາກພາກກ່ອນໜ້ານ ີ້, ກ າມະການຮັບຜິດຊອບໂຄງການ OPEN ໄດ້ສ້າງຂ ໍ້ສະເໜ  ກ່ຽວກບັ 

ນະໂຍບາຍທ ີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ໂດຍຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດໃນລະບົບການສຶກສາຊັີ້ນສູງ ຂອງ ສປປ ລາວ. ຄ າແນະນ າ

ເພືີ່ອປະຕິບັດໃນລະດັບຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດດັຼົ່ງຕ ໍ່ໄປນ ີ້ ແມ່ນຢູູ່ໃນສະພາບການທ ີ່ຂາດແຄນທາງດາ້ນຊັບພະຍາກອນ 

ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການຫັນເປັນສາກົນພາຍໃນລະບົບການສຶກສາຊັີ້ນສູງ ຂອງ ສປປ ລາວ. 
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ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ຄະນະໂຄງການ OPEN ເຊືີ່ອວ່າຄວາມສະໝັກໃຈ ແລະ ແນວຄິດດ້ານຍຸດທະສາດ ສາມາດເອົາຊະນະ ການ

ຂາດແຄນຊັບພະຍາກອນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມ ການປະຕິບັດ ຈາກທາງຂອບ ເພືີ່ອແກ້ໄຂບາງສິີ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຄວາມກັງວົນທ ີ່ໄດ້

ອະທິບາຍຂ້າງເທິງ. ໂດຍອ ງໃສ່ຂ ໍ້ຫຍຸ້ງຍາກທ ີ່ຄາດຄະເນວ່າ ຂະແໜງການສຶກສາໃນ ສປປ ລາວ ມ ທ່າອ່ຽງທ ີ່ຈະກ າລັງກ້າວໄປສູ່

ໄລຍະ 2020-2025 ແລະ ຍອ້ນຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19, ການນ າເອົາການຮ່ວມມືສາກນົ ໄປ

ໃນ ທິດທາງທ ີ່ຖືກຕ້ອງສາມາດຫັນໄປສູ່ການຫັນປູ່ຽນ ຂອງ ຂະແໜງການ. ການບັນລ ຸ “ສະຖານະດ້ານຄຸນນະພາບທ ີ່ເພ ີ່ມຂຶີ້ນ” 

ທ ີ່ໄດ້ຄາດຄະເນຢູູ່ໃນ ESSDP 2021-2025 ເບິີ່ງຄືວາ່ ເປັນໄປໄດ້ຖ້າມ ການຮ່ວມມືກັບສາກົນທ ີ່ມ ຄວາມໝາຍສ າຄັນໄດ້ຮັບ

ການສ້າງຕັີ້ງໃນສະຖາບັນການສຶກສາຊັີ້ນສູງຕ່າງໆກັນໃນສປປລາວ. ໃນຄວາມພະຍາຍາມນ ີ້, ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດຄວນ

ຕັີ້ງຕົນເອງເປັນຊ່ອງທາງ ໃນການປູ່ຽນແປງ, ໂດຍການເຊືີ່ອມໂຍງລະບົບການສຶກສາຊັີ້ນສູງ ຂອງສປປລາວໄປສູ່ເວທ ສາກົນ, 

ໂດຍເອົາທ່າແຮງໃນການປະດິດສ້າງ ແລະ ການພັດທະນາຂອງປະເທດ ແລະ ໝູນໃຊ້ຄວາມສາມາດ ໃນການເຊືີ່ອມຕ ໍ່ກັບບນັດາ

ອົງການສາກົນທ ີ່ສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົີ້າໃນເປ ົ້າໝາຍສູງສຸດທ ີ່ຈະອອກຈາກການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2025. 

ຍຸດທະສາດທ ີ່ຈະຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂດຍຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ໄດ້ຖືກຈັດຂຶີ້ນຕາມບູລິມະສິດສ າລັບການປະຕິບັດງານດັຼົ່ງນ ີ້: 

 ແແຜຜນນກກາານນຈຈັດັດຕຕັັີ້ີ້ງງປປະະຕຕິບິບັດັດທທ  ີ່ີ່ເເປປັນັນບບູລູລິມິມະະສສິິດດທທິິ 11::  ກກາານນປປັບັບປປຸງຸງໂໂຄຄງງລລ່າ່າງງພພືືີ້ີ້ນນຖຖາານນ  ຂຂອອງງ  ສສະະຖຖາາບບັນັນ  ແແລລະະ  ຄຄວວາາມມອອາາດດສສາາມມາາດດ  

ຂຂອອງງ  ພພະະນນັກັກງງາານນ  ຂຂອອງງ  ຫຫ້ອ້ອງງກກາານນພພົວົວພພັນັນຕຕ່າ່າງງປປະະເເທທດດ:: 

• ການປັບປຸງຄວາມສາມາດດ້ານພາສາອັງກິດ ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນພາຍໃນ ມະຫາວິທະຍາໄລ, ແຕ່ໃຫ້ບຸລິມະສິດແກ່ ຫ້ອງ 

ການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ. 

→ ຍຍຸຸດດທທະະສສາາດດ  11..11..  ຄົີ້ນຫາ, ສະໝັກ ແລະ ລົງທະບຽນເຂົີ້າຮ່ວມໂຄງການຫ ັກສູດພາສາອັງກິດ (ພິເສດ ແມ່ນທາງ ອິນ

ເຕ ເນັດ) ທ ີ່ສະເໜ ໂດຍສະຖາບັນຕ່າງປະເທດ (ອາຊຽນ, ສະພາອັງກິດ, ໂຄງການຮ່ວມມື ຂອງສະຖາບັນການສຶກສາຊັີ້ນ

ສູງ, ແລະ ອືີ່ນໆ). ການປະຕິບັດນ ີ້ຍັງຄວນສົຼົ່ງເສ ມການຮຽນຮູ້ ແລະ ປັບປຸງທັກສະດ້ານພາສາອັງກິດໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານ 

ຫ້ອງ ການພົວພັນຕ່າງປະເທດທຸກຄົນ. ການເຂົີ້າຫາສະຖາບັນການຮ່ວມມືເຊັຼົ່ນ: ສູນພາສາພາກພືີ້ນອາຊ ຕາເວັນ

ອອກສຽງໃຕ້ (SEAMEO-RELC) ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລໃນບັນດາປະເທດໃນພາກພືີ້ນ ທ ີ່ພາສາ ອັງກິດຖືກນ າໃຊ້

ຢູ່າງກວ້າງຂວາງເຊັຼົ່ນ ສິງກະໂປ ແລະ ຟີລິບປ ນ ແມ່ນມ ຄວາມສ າຄັນຫ າຍ ເພືີ່ອຮັບປະກັນ ຜົນກະທົບທ ີ່ແທ້ຈິງໃນວຽກ

ງານນ ີ້. 
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• ການພັດທະນາ ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ທັກສະໃນການລະດົມທຶນໃຫ້ແກ່ບຸກຄະລາກອນ ຂອງ ຫ້ອງການ

ພົວພັນຕ່າງປະເທດ. 

→ ຍຍຸດຸດທທະະສສາາດດ  11..22.. ການພົວພັນກັບບັນດາໂຄງການສ້າງຄວາມສາມາດໃນການຮວ່ມມືສາກົນ (ອາຊຽນ, 

Erasmus +, ອົງການຮ່ວມມືສາກົນອືີ່ນໆ, ແລະ ອືີ່ນໆ). ການປະຕິບັດນ ີ້ຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການເພ ີ່ມທະວ  ການ

ປະຕິບັດການຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ພະນັກງານຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດເພືີ່ອໃຫ້ມ ຄວາມຄຸນ້ເຄ ຍກັບຂອບເຂດການສະ 

ໜອງທຶນ ແລະ ວິທ ການເຮດັວຽກຂອງການຮ່ວມມືສາກົນພາຍໃນພາກພືີ້ນ ແລະ ໃນລະດັບ ສາກົນ. ການປັບປຸງ

ຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ເພ ີ່ມປະສົບການຂອງພະນັກງານຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບ ການຮ່າງຂ ໍ້ສະເໜ , 

ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ການລາຍງານທ ີ່ເຂັີ້ມງວດແມ່ນມ  ຄວາມສ າຄັນທ ີ່ສຸດເພືີ່ອຮັບປະກັນການເຮັດວຽກ

ຂອງການບ ລິການ. 

• ສ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການວາງແຜນ, ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ການປະສານງານ ຂອງ ຫ້ອງການພົວພັນ

ຕ່າງປະເທດ ພາຍໃນສະຖາບັນ. 

→ ຍຍຸດຸດທທະະສສາາດດ  11..33..  ການສ້າງຕັີ້ງການບ ລິການທ ີ່ແຕກຕ່າງພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລຄວນເປັນບຸລິມະສິດ ໃນແຜນ 5 

ປີ ຂອງ ໂຄງການ OPEN ໃນສະຖາບັນການສຶກສາຊັີ້ນສູງ. ໃນນັີ້ນ, 2 ໃນ 5 ສະຖາບັນຍັງ ບ ໍ່ມ ຂອບເຂດທ ີ່ເປັນ 

ເອກະລາດ ໃນການບ ລິການ ຂອງ ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ເຊິີ່ງຈ າກັດຄວາມສາມາດໃນການດຶງດູດການສະໜັບ

ສະໜູນທນຶຮອນ ແລະ ການເຂົີ້າຮ່ວມກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອືີ່ນໆ. ຍ້ອນເຫດນ ີ້, ການກ ານົດແຜນຍຸດທະສາດສາກົນ

ທ ີ່ເໝາະສົມສ າລັບແຕ່ລະຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ຂອງ ໂຄງການ OPEN ແມ່ນມ ຄວາມສ າຄັນຫ າຍໃນ

ການຈັດຕັີ້ງ, ປະສານງານ ແລະ ສ້າງລະບົບການປະຕິບັດ ແບບສາກົນ ໃນລະດັບສະຖາບັນການສຶກສາຊັີ້ນສູງ. ດັຼົ່ງນັີ້ນ, 

ການໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ແລະ ການອະນຸມັດ ຢູ່າງເປັນທາງການຈາກສະຖາບັນ ຂອງ ແຜນນ ີ້ແມ່ນມ ຄວາມສ າຄັນຫ າຍ

ເພືີ່ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການວາງແຜນໄລຍະຍາວ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ.ພາຍ

ໃນຂອບເຂດການປະຕິບັດງານດັຼົ່ງກ່າວ, ໂຄງການ OPEN ຈະສະເໜ ວິທ ແກ້ໄຂສະເພາະ, ອະນຸຍາດ ແລະ ເຮັດ

ໃຫ້ການສ້າງແຜນການມ ຄວາມສົມບູນແບບໃນແຕ່ລະສະຖາບັນ. ສິີ່ງສ າຄັນແມ່ນຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດຄວນ

ປັບປຸງການ ປະສານງານກັບຄະນະວິຊາຕ່າງໆຂອງມະຫາວທິະຍາໄລຂອງຕົນ. ສິີ່ງນ ີ້ສາມາດບັນລຸໄດ້ໂດຍການຮັກສາ 

ການຕິດຕ ໍ່ຢູ່າງໃກ້ຊິດກັບພະນັກງານວິຊາການ ຂອງ ແຕ່ລະຄະນະວິຊາ ຂອງ ສະຖາບັນ. 
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→ ຍຍຸດຸດທທະະສສາາດດ  11..44..  ການປະສານງານລະຫວ່າງ ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ຈາກ 5 ມະຫາວິທະຍາໄລ ພາກລັດ 

ແລະ ກະຊວງສືກສາທິການ ແລະ ກິລາ - ຫົວໜ້າກົມສຶກສາຊັີ້ນສູງ ແມ່ນມ  ຄວາມສ າຄັນໃນການຮັບປະກັນວິທ 

ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດທ ີ່ສອດຄ່ອງກັບ ການຮ່ວມມືສາກົນ. ການສືີ່ສານແບບຄງົທ ີ່ ແລະ ຍຸດທະສາດຄວນໄດ້ຮັບການ

ຮັກສາລະຫວ່າງຫ້ອງການພົວພນັຕ່າງປະເທດຈາກ 5 ມະຫາວທິະຍາໄລ ຂອງ ລັດ ແລະ ຫົວໜ້າກົມການສຶກສາຊັີ້ນສູງ. 

ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ຄວນຈະສາມາດລົງທະບຽນທຸກໆໂຄງການຮ່ວມມືສາກົນທ ີ່ກ າລັງຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຢູູ່ພາຍ

ໃນສະຖາບັນ ຂອງ ພວກເຂົາ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ ກະຊວງສຶກສາທິການ - ຫົວໜາ້ກົມການສຶກສາຊັີ້ນສູງ ເພືີ່ອວາງຍຸດທະ

ສາດການຕ່າງປະເທດໃນທົຼົ່ວຂະແໜງການສຶກສາຊັີ້ນສູງໃນ ສປປ ລາວ. ການຮວ່ມມືນ ີ້ ຈະໄດ້ຮັບການອ ານວຍຄວາມ

ສະດວກໃຫ້ແກ່ການສ້າງຕັີ້ງຖານຂ ໍ້ມູນຮ່ວມກັນໃນຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ຈາກ 5 ມະຫາວິທະຍາໄລ ຕິດຕາມ

ແລະ ຕິດຕາມໂຄງການໃນປະຈຸບັນແລະໃນອະດ ດ. ຖານຂ ໍ້ມູນນ ີ້ຈະກາຍເປັນ ແຫລ່ງຂ ໍ້ມູນທ ີ່ມ ປະໂຫຍດໃນການຄົີ້ນ

ຫາຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນ, ກ ານົດຫວົຂ ໍ້ ແລະ ຂົງເຂດຂອງການຮ່ວມມື ທ ີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ພັດທະນາຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ແລະ 

ຄວາມເຂົີ້າໃຈເຊິີ່ງກັນ ແລະ ກັນ ກ່ຽວກັບ ຍຸດທະສາດການຕ່າງປະເທດ ຂອງ ພວກເຂົາ ໃນການຮ່ວມມືກັບ ກົມການ

ສຶກສາຊັີ້ນສູງ. 

ການປະສານສົມທົບກັນຢູ່າງຫາ້ວຫັນນ ີ້ຍັງຈະຊ່ວຍໃຫ້ມ ການສະແດງຈຸດເຂົີ້າທ ີ່ມ ປະສິດຕິຜົນໃຫ້ກັບລະບົບການສຶກສາ

ຊັີ້ນສູງ ຂອງ ສປປ ລາວ. ໂດຍປະຕິບັດຕາມຫ ັກສູດການປະຕິບັດງານດັຼົ່ງກ່າວນ ີ້, ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ຈະ

ກາຍເປັນ ຜູ້ບຸກເບ ກ ແລະ ປະຕູສູ່ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນທ ີ່ມ ຈຸດປະສົງ ເພືີ່ອສະໜັບສະໜູນ ໂຄງການຮ່ວມມືໃນພາກພືີ້ນ

ອາຊ ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ສິີ່ງນ ີ້ຈະກາຍເປັນສິີ່ງທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການປະສານງານ ການສະໜອງທຶນ ແລະ ຈັດສັນ 

ຊັບພະຍາກອນຢູ່າງມ ປະສິດທິຜົນລະຫວ່າງຄູ່ຮ່ວມງານທ ີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ໂຄງການ OPEN ມ ຈຸດປະສົງໃນການສ້າງ

ເຄືອຂ່າຍ ເພືີ່ອປະສານງານການປະຕິບັດກິດຈະກ າ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຄວາມເປັນສາກົນ ຂອງ ສະມາຊິກໂຄງການ, ຄູ່ຮ່ວມ

ງານສາມາດສ້າງປະສົບການນ ີ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດດັຼົ່ງກ່າວນ ີ້ ມ ຄວາມຍືນຍງົໃນໄລຍະຍາວ.ຍົກລະດັບຄວາມ

ສາມາດດ້ານສິີ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ອຸປະກອນ ຂອງ ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດແຕ່ລະແຫ່ງ. 
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→  ຍຍຸດຸດທທະະສສາາດດ  11..55..  ຮັບປະກັນວ່າການຍົກລະດັບພືີ້ນຖານໂຄງລ່າງ ຂອງ ຫ້ອງການພົວພນັຕ່າງປະເທດ ຈະອ ານວຍ

ຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການດ າເນ ນງານ ຂອງ ວຽກງານການຕ່າງປະເທດ. ການປັບປຸງການເຊືີ່ອມຕ ໍ່ອິນເຕ ເນັດ ແລະ 

ການທົດແທນອຸປະກອນທ ີ່ຫ ້າສະໄຫມ ແມ່ນມ ຄວາມຈ າເປັນທ ີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການມ ສ່ວນຮ່ວມກັບພາກສ່ວນກ່ຽວ 

ຂ້ອງຂອງຕ່າງປະເທດ. ຄວາມຈ າເປັນນ ີ້ມ ຄວາມຊັດເຈນຍິີ່ງຂຶີ້ນໃນເວລາວິກິດ COVID-19, ເຊິີ່ງໄດ້ບັງຄບັ ໃຫ້ທຸກໆ

ວຽກງານຂອງຕາ່ງປະເທດຕ້ອງດ າເນ ນຜ່ານລະບົບອອນລາຍຢູ່າງເຄັຼົ່ງຄັດ. 

 

ສິີ່ງທ ີ່ສ າຄັນໂດຍສະເພາະໃນຂົງເຂດນ ີ້ແມ່ນການສ້າງເວບໄຊທ໌ ຂອງ ສະຖາບັນຂອງແຕ່ລະມະຫາວິທະຍາໄລທ ີ່ມ ສະບັບພາ 

ສາອັງກິດ ແລະ ມ ການປັບປຸງຢູ່າງຕ ໍ່ເນືີ່ອງເພືີ່ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການເຊືີ່ອມໂຍງກັບ ຄູ່ຮ່ວມງານສາກົນ. 

ນອກຈາກນັີ້ນ, ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດຄວນນ າໃຊ້ບັນຊ ອ ເມວ @ xxx.edu.la , ເພືີ່ອສະໜອງ ຄວາມຖືກຕ້ອງ 

ຂອງສະຖາບັນຕ ໍ່ການປະຕິບັດ. 

 ແແຜຜນນກກາານນຈຈັດັດຕຕັັີ້ີ້ງງປປະະຕຕິບິບັດັດທທ  ີ່ີ່ເເປປັນັນບບູລູລິມິມະະສສິດິດທທ  ີ່ີ່  22::  ການເພ ີ່ມທະວ ການພົວພັນກັບພາກສ່ວນກຽ່ວຂ້ອງສາກົນ::  

• ສົມທົບກັບລະບົບການສຶກສາຊັີ້ນສູງພາຍໃນພາກພືີ້ນອາຊຽນ 

→ ຍຍຸດຸດທທະະສສາາດດ  22..11..  ໜຶີ່ງໃນເປ ົ້າໝາຍຫ ັກຂອງ ESSDP 2021-2025 ແມ່ນສືບຕ ໍ່ໃຫ້ການສຶກສາຊັີ້ນສູງທ ີ່ 

ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຂອງ ການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນແຕ່

ລະໄລຍະ ແລະ ສາມາດເຊືີ່ອມໂຍງເຂົີ້າ ແລະ ແຂ່ງຂັນກັບກ າລັງແຮງງານພາຍໃນປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ. ເພືີ່ອໃຫ້

ເຂົີ້າໃຈໃນຂະບວນການດັຼົ່ງກ່າວ, ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ຄວນເສ ມສ້າງການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງຕົນ ກັບບັນດາ

ໂຄງການ ແລະ ການລິເລ ີ່ມຕ່າງໆທ ີ່ສະເໜ ໂດຍກຸ່ມປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານອືີ່ນໆທ ີ່ເຮັດວຽກຢູູ່ໃນ

ຂົງເຂດດຽວກັນ.  

• ມ ການພົວພັນ ແລະ ສ້າງຮູ້ຈັກກັບຜູ້ໃຫ້ທຶນສາກົນອືີ່ນໆໃນຂົງເຂດການສຶກສາຊັີ້ນສູງ (UNESCO, EU ແລະ

ອົງການຮ່ວມມືແຫ່ງຊາດອືີ່ນໆ). 

→ ຍຍຸດຸດທທະະສສາາດດ  22..22..  ມາເຖິງປັດຈຸບັນ, ປະສົບການກັບຜູ້ໃຫ້ທຶນສາກົນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ບັນດາຫ້ອງການພົວພັນ

ຕ່າງປະເທດ ໃນ ສປປລາວ ແມ່ນຍັງມ ຈ າກັດ. ໃນຂະນະທ ີ່ປະສົບການ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນ 

ອືີ່ນໆ ໄດ້ດ າເນ ນໃນໄລຍະຜ່ານມາ (KOICA, JICA, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊ , TICA, ອາຊຽນ ແລະ ອືີ່ນໆ). 

ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງໄດ້ເພ ີ່ມທະວ  ແລະ ຂະຫຍາຍການປະຕິບັດດ້ານສາກົນເພືີ່ອໃຫ້ກາຍເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ

ທ ີ່ມ ຄວາມໜາ້ສົນໃຈຕ ໍ່ສະຖາບັນອືີ່ນໆ. 
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 ແແຜຜນນກກາານນຈຈັດັດຕຕັັີ້ີ້ງງປປະະຕຕິບິບັດັດທທ  ີ່ີ່ເເປປັນັນບບູລູລິມິມະະສສິດິດທທ  ີ່ີ່  33:: ການເສ ມຂະຫຍາຍຄວາມເປັນສາກົນ ແຜນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດທ ີ່ເປັນບູລິ

ມະສິດສະເພາະທ ີ່ຄາດການລ່ວງໜ້າກ່ຽວກັບ ESSDP 2021-2025 - ແຜນການຍ່ອຍ ຂອງ ຂະແໜງການສຶກສາຊັີ້ນ

ສູງ. ສະຖາບັນການສຶກສາຊັີ້ນສູງ ທັງ 5 ແຫ່ງ ຂອງ ສປປ ລາວ ນ າສະເໜ ຢູູ່ໃນຄະນະ ACCESS ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດ ກ່ຽວ

ກັບຜົນປະໂຫຍດທ ີ່ຫ ວງຫ າຍ ຂອງການສ້າງການປະສານສົມທົບດ້ານການປະຕິບັດຕ່າໆໆ ທ ີ່ລວມຢູູ່ໃນຂ ໍ້ແນະນ າສ າລັບ 

ນະໂຍບາຍດ້ານການສຶກສາຊັີ້ນສູງທ ີ່ຮ່າງຂຶີ້ນໂດຍ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ດັຼົ່ງນັີ້ນ, ຫ້ອງການ ພົວພັນຕ່າງປະເທດ

ຄວນພະຍາຍາມເສ ມຂະຫຍາຍຕ າແໜ່ງ ແລະ ນ າໜ້າໃນການຄົີ້ນຫາຜູ້ໃຫ້ທຶນສາກົນທ ີ່ ສາມາດສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການ

ປະຕິບັດໃນແຕ່ລະພາກສ່ວນທ ີ່ໄດ້ກ ານົດໂດຍກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ສະນັີ້ນ, ຍຸດທະສາດໄດ້ຮັບການຈັດແຈງດັຼົ່ງ

ຕ ໍ່ໄປນ ີ້:  

• ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສ້າງສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຢີແຍກຕ່າງຫາກ 

• ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເສ ມສ້າງໂປແກ ມປັນຍາປະດິດ ແລະ ການເສ ມສ້າງຄວາມສາມາດ. 

→ ຍຍຸດຸດທທະະສສາາດດ  33..11.. ຫ້ອງການພົວພັນ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ພາຍໃຕ້ການຊ ີ້ນ າ ຂອງ ກະຊວງ ສຶກສາທິ

ການ ແລະ ກ ລາ, ທ ີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຄູ່ຮ່ວມງານ ຂອງ ໂຄງການ OPEN ອືີ່ນໆ, ຕ້ອງອ ານວຍຄວາມ

ສະດວກ ໃຫ້ແກ່ການສ າຫ ວດຫາຄູ່ຮ່ວມງານແກ່ສະຖານັນການສຶກສາຊັີ້ນສູງຢູູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ບ ລິສັດຈາກພາກ

ເອກະຊົນທ ີ່ອາດຈະສົນໃຈເຊືີ່ອມໂຍງການສຶກສາ ແລະ ນ າໃຊ້ການຄົີ້ນຄ້ວາໃນ ຂະແໜງການປັນຍາປະດິດ. ຂົງເຂດ

ຄົີ້ນຄ້ວາ ທ ີ່ມ ຄວາມລ ້າໜ້າ ແລະ ມ ນະວັດຕະກ າເຊັຼົ່ນ: ປັນຍາປະດິດ ຕ້ອງການໃຫ້ມ ຄູ່ຮ່ວມງານຈາກສາກົນທ ີ່ເຂົີ້າໃຈ 

ການພັດທະນາຂ ດຄວາມສາມາດດ້ານການຄົີ້ນຄວ້າໃນຂົງເຂດນ ີ້ຢູູ່ ສປປ ລາວ.  

• ປັບປຸງພືີ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສິີ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆທ ີ່ ຄະນະວິສະວະກ າສາດ ຢູູ່ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງ

ຊາດ. 

→ ຍຍຸຸດດທທະະສສາາດດ  33..22:: ຄ້າຍຄືກບັຍຸດທະສາດທ ີ່ຜ່ານມາ,,  ຫຫ້ອ້ອງງກກາານນພພົວົວພພັນັນຕຕ່າ່າງງປປະະເເທທດດ  ຈຈາາກກມມະະຫຫາາວວິທິທະະຍຍາາໄໄລລ  ແແຫຫ່ງ່ງຊຊາາດດ  

ໄໄດດ້ເ້ເລລັັຼົ່ຼົ່ງງລລັດັດກກາານນເເຂຂົົີ້ີ້າາເເຖຖິງິງຊຊັບັບພພະະຍຍາາກກອອນນທທ  ີ່ີ່ຈຈ  າາເເປປັນັນຂຂອອງງມມະະຫຫາາວວິທິທະະຍຍາາໄໄລລ ແລະ ທຶນຮອນເພືີ່ອດ າເນ ນຂັີ້ນຕອນການປັບ 

ປຸງນ ີ້.  

• ທົບທວນ ແລະ ວິເຄາະການສະໜອງດ້ານວິທະຍາສາດທ າມະຊາດໃນລະດັບມັດທະຍົມຕອນປາຍ, ໂດຍມ ຂ ໍ້ສະເໜ ແນະ

ເພືີ່ອເພ ີ່ມການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງນັກຮຽນໃນວິທະຍາສາດທ າມະຊາດ. 

• ຮູບແບບຫ ັກການໃນການສະໜອງທຶນການສຶກສາຊັີ້ນສູງ ລວມມ ທຶນເພ ີ່ມເຕ ມສ າລັບນັກສຶກສາວິທະຍາສາດທ າມະ

ຊາດ. 
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• ຊັຼົ່ງຊາການຈັດສັນທຶນການສຶກສາເພືີ່ອເອືີ້ອອ ານວຍໃຫ້ແກ່ ນັກສຶກສາຜູ້ທ ີ່ລົງທະບຽນຮຽນວິທະຍາສາດທ າມະຊາດ 

ແລະ ສາຂາວິຊາທ ີ່ກຽ່ວຂ້ອງກບັເຕັກໂນໂລຢ.ີ 

→ ຍຍຸດຸດທທະະສສາາດດ  33..33..  ຄຽງຄູ່ກບັການໃຫ້ບຸລິມະສິດ ຂອງ ກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃນດ້ານການຮຽນຮູ້ ແລະ ການ

ສອນ STEM ໃນລະດັບການສຶກສາຊັີ້ນສູງໃນ ສປປ ລາວ ເພືີ່ອຕອບສະໜອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຂອງ 

ກ າລັງແຮງງານ ແລະ ເສດຖະກິດສາກົນ, ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດຕ້ອງມ ສ່ວນຮ່ວມກັບ ຜູ້ໃຫ້ທຶນສາກົນທ ີ່ມ 

ຄວາມສົນໃຈດ້ານນ ີ້ ເພືີ່ອສະໜັບສະໜູນທຶນຮອນດ້ານວິທະຍາສາດທ າມະຊາດ ແລະ ໂຄງການທ ີ່ອ ງໃສ່ເຕັກໂນໂລຢີ. 

ນອກຈາກນັີ້ນ, ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດຄວນວາງຊ່ອງທາງດ້ານການປະສານງານ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງທຶນການສຶກ

ສາເພືີ່ອເຄືີ່ອນໄຫວຢູູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ການແລກປູ່ຽນນັກສຶກສາ, ຈັດລ າດັບຄວາມສ າຄັນ ຂອງ ການສຶກສາປະເພດ

ດັຼົ່ງກ່າວນ ີ້. 

• ພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດການນ າໃຊ້ເວບໄຊທ໌ ຂອງ ການສຶກສາຊັີ້ນສູງສົຼົ່ງເສ ມການຄົີ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ

ໂດຍອາຈານສອນໃນມະຫາວິທະຍາໄລ. 

→ ຍຍຸຸດດທທະະສສາາດດ  33..44..  ເພືີ່ອເພ ີ່ມຄວາມດຶງດູດ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ ຂອງ ຂ ໍ້ມູນເວບໄຊທ໌ນ ີ້ ໃນກຸ່ມນັກ

ຄົີ້ນຄວ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນລະດັບການສຶກສາຊັີ້ນສູງ, ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ເນືີ້ອໃນ ຂອງ

ເວບໄຊທ໌ ຂອງ ສະຖາບັນແມນ່ເປັນພາສາອັງກິດ. ເວັບໄຊທນ໌ ີ້ຄວນເຊືີ່ອມໂຍງກັບ ເວບັໄຊທ໌ສະຖາບັນ ຂອງ ພວກເຂົາ

ເອງ. 

• ເພ ີ່ມທະວ ການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາຊັີ້ນສູງ. 

• ESQAC ແລະ ໜ່ວຍງານປະກັນຄຸນະພາບ ຂອງ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສະໜັບສະໜູນມະຫາວິທະຍາໄລ

ສາທາລະນະອືີ່ນໆໃນການພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດທ ີ່ດ ທ ີ່ສຸດໃນການດ າເນ ນການປະເມ ນຕົນເອງປະຈ າປີ. 

• ມາດຕະຖານການສິດສອນສ າລັບອາຈານສອນລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລແມ່ນໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັີ້ງ

ປະຕິບັດ. 

→ ຍຸດດທທະະສສາາດດ  33..55..  ອົງການແຫ່ງຊາດເພືີ່ອການຮບັຮອງ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບໃນທົຼົ່ວໂລກ ແມ່ນການສົຼົ່ງເສ ມ

ການມ ສ່ວນຮ່ວມແລະການຮ່ວມມືສາກົນກ່ຽວກັບບັນຫາເຫ ົຼົ່ານ ີ້. ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ສາມາດນ າໃຊ້ຄວາມ

ສົນໃຈສາກົນນ ີ້ໄປສູ່ຄວາມຊ່ຽວຊານ, ທາງດ້ານທຶນ, ແລະ ການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານກັບສະຖາການສຶກສາຊັີ້ນສູງຢູູ່ ສປປ 

ລາວ ເພືີ່ອຮ ບໂຮມຂອບການຮບັປະການດ້ານຄຸນນະພາບຂັີ້ນຕົີ້ນ. ພາຍໃນ ຂອບເຂດນ ີ້, ອາຊຽນ ແລະ ອ ຢູໄດ້ມ ໜ້າ
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ທ ີ່ຢູູ່ເທິງສຸດ ຂອງ ການສົຼົ່ງເສ ມດ້ານວຽກງານສາກົນ ແລະ ເພ ີ່ມທະວ ຂອບວຽກງານການປະກັນຄຸນນະພາບເພືີ່ອໃຫ້ເຂົີ້າ

ກັບ ລະບົບການສຶກສາຊັີ້ນສູງອືີ່ນໆໃນທົຼົ່ວໂລກ.  

• ກຸ່ມຮັບຜິດຊອບວຽກງານຫ ັງລະດັບສາມັນສຶກສາຕ້ອງໃຫ້ ຄ າແນະນ າສ າລັບມະຫາວິທະຍາໄລ ກ່ຽວກັບ ວິທ ການ

ດ າເນ ນການ ແລະ ນ າໃຊ້ລະບົບການຕິດຕາມການສຶກສາທ ີ່ມ ປະສິດຕິຜົນ. 

→ ຍຍຸດຸດທທະະສສາາດດ  33..66..  ຄວາມສາມາດໃນການຈ້າງງານ ແລະ ການເຊືີ່ອມໂຍງກັບຕະຫລາດວຽກເຮັດງານທ າ ຍັງເປັນສິີ່ງ

ທ້າທາຍຫ າຍສ າລັບລະບົບການສຶກສາຊັີ້ນສູງໃນ ສປປ ລາວ. ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ຄວນປະກອບສ່ວນເຂົີ້າໃນ

ບັນຫານ ີ້ໂດຍການມ ສ່ວນຮ່ວມກັບບັນດາໂຄງການ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນສາກົນທ ີ່ເຮັດວຽກພາຍໃນຂົງເຂດນ ີ້..  

• ພັດທະນາລະບຽບການ ສ າລັບການສຶກສາແບບປະສົມປະສານ (ທາງໄກ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ) ແລະ ການຮຽນຮູ້ທາງ

ອອນລາຍເພືີ່ອໃຫ້ມ ແຜນງານໃນລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລ. 

→ ຍຍຸດຸດທທະະສສາາດດ  33..77..  ໃນຂະນະທ ີ່ຜົນກະທົບ ຂອງ ມາດຕະການປ ດປະເທດ ແລະ ຄວາມບ ໍ່ຕ ໍ່ເນືີ່ອງທາງວິຊາການໃນລະດັບ

ຊາດໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ສຶກປານກາງໃນ ສປປ ລາວ, ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ປູ່ຽນແປງກິດຈະກ າທງັ  

ໝົດຂອງຕົນໄປສູ່ການພົວພັນແບບອອນລາຍ. ວິທ ການດັຼົ່ງກ່າວນ ີ້ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຄັດເອົາບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການທ ີ່

ສາມາດນ າໄປສູ່ລະບົບການສຶກສາຊັີ້ນສູງທັງໝົດໃນການປະຕິບັດການຮຽນຮູ້ຜ່ານທາງອິນເຕ ເນັດ.. 

 

 

   



OPEN
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.

OPEN

Consortium

National University 
of Laos

University  of Health 
Science

Ministry of Education 
and Sports

Savannakhet 
University

Souphanouvong 
University

University of 
Bologna

Champasack 
University

University of Alicante

Project Coordinator

62

7. RREESSOOUURRCCEESS:: 

 

CU. 2020. Work Sheet: Current status of IRO of CU. Champasack University . 

DAAD. 2019. «State of Play - Higher Education Quality Assurance in the ASEAN Region.» 
SHARE-ASEAN. 

Hayden, Martin. 2019. "Challenges to Higher Education in Laod and Cambodia." International 
Higher Education Spring 2019 (97): 20-21. 

MoES. 2015. Lao PDR - Education and Sports Sector Development Plan 2016-2020. Vientiane: 
Ministry of Education & Sports. 

MoES. 2020. "Lao PDR - Education and Sports Sector Development Plan 2021-2025." Lao 
PDR - Ministry of Education & Sports, Vientiane. 

MoPI. 2016. 8th Five-Year National Socio-Economic Development Plan (2016-2020). Lao PDR 
- Ministry of Planning and Investment, Vientiane: Officially approved at the VIIIth National 
Assembly’s Inaugural Session, 20–23 April 2016, Vientiane. 

NUOL. 2020. Work Sheet: Current status of IRO of NUOL . National University of Lao PDR. 

Peak, Michael, Graeme, Crosling, Glenda Atherton, Munir Shuib, and Siti Norbaya Azizan. 
2018. The shape of Global Higher Education: understanding the ASEAN region. British 
Council. 

Siharath, Bounheng. 2007. «The Higher Education in Lao PDR and Roles of International 
Cooperation for Its University Development - National University of Laos.» 1-14. 

SKU. 2020. "LAO: Loan 3435/Grant 0500 – Second Strengthening Higher Education Project." 
Semiannual Environment Safeguard Monitoring Report Jan-Jun 2020, Savannakhet 
University. 

SKU. 2020. Work Sheet: Current status of IRO of SKU. Savannakhet University. 

Souriyavongsa, Thongma, Sam Rany, and Mohamad Z.A. Jafre. 2013. "Factors Causes 
Students Low English Language Learning: A Case Study in the National University of 
Laos." English in Education 179-192. 



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.

OPEN

Consortium

National University 
of Laos

University  of Health 
Science

Ministry of Education 
and Sports

Savannakhet 
University

Souphanouvong 
University

University of 
Bologna

Champasack 
University

University of Alicante

Project Coordinator

63

SU. 2020. «Work Sheet: Current status of IRO of SU.» Souphanouvong University. 

UHS. 2020. Work Sheet: Current status of IRO of UHS. University of Health Science. 

UNDP & Gov Lao PDR. 2003. Lao PDR - National Growth and Poverty Eradication Strategy. 
Vientiane: United Nations Development Plan - Government of Lao PDR. 

UNDP. 2020. LAO PDR country profile. Accessed January 202, 16. 
https://www.la.undp.org/content/lao_pdr/en/home/countryinfo/. 

University of Alicante. 2019. OPEN-ing Laos Higher Education System to internationalisation 
strategies. DETAILED DESCRIPTION OF THE PROJECT / STRUCTURAL 
PROJECTS, Call for Proposals 2019 - EAC/A03/2018 OPEN-: Erasmus + Programme / 
KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Capacity 
Building in the field of Higher Education. 

 

  

 

 



www.open-laos.eu

OPEN

Ref. № 610146-EPP-1-2019-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP

http://www.open-laos.eu



