ການສ້າງແຜນພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດຂອງຜ້ບໍລິຫານ ການສຶກ
ສາ ແລະ ກິລາ ເພື່ອສະໜັບສະໜນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນ
ພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025
ກອງປະຊຸ ມ ໜ່ ວ ຍງນວິ ຊ າການຂະແໜງການສຶ ກ ສາ :ລ ະດັ ບ ວິ ຊ າການ

ວັ ນ ທີ 15ຕຸ ລ າ 2021

ຄວາມເປັນມາ
ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-25 ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງໂດຍຜບ
້ ໍລິຫານຂອງໜ່ວຍງານວິຊາການຂະແ
ໜງ ການສຶກສາ ໃນເດອນ ສິງຫາ 2020, ຊຶື່ງຫັງຈາກນັັ້ນ ວິກິດການດ້ານເສດຖະກິດທີື່ເກີດຂຶັ້ນຈາກການລະບາດຂອງຂອງ
ພະຍາດ COVID-19, ໝາຍຄວາມວ່າ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຈະຈໍາເປັນຕ້ອງໄດມີການທົບ
ທວນຄນໃໝ່. ແນວໃດກໍໍ່ຕາມ, ການປະຕິຮບທີື່ສໍາຄັນທີື່ກໍານົດໃນ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຈະສບຕໍໍ່ຢູ່
ໃນຂົງເຂດການບໍລິຫານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ, ເຊັັ່ນ: ການຈັດຕັັ້ງກຸ່ມໂຮງຮຽນ, ການນໍາໃຊ້ມາດຕະຖານຂັັ້ນພັ້ນຖານ
ຄຸນະພາບການສຶກສາ (Fundamental Quality Standard (FQS)) ໃນອະນາຄົດ ເພອ
ື່ ເຮັດໃຫ້ການຈັດສັນ
ຊັບພະຍາກອນຢູ່ທົັ່ວຂະແໜງການ ແລະ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ຂັັ້ນທ້ອງຖິື່ນ ເພື່ອເພີື່ມປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນໃນການ
ຈັດສັນຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນການເງິນເພື່ອປັບປຸງຄວາມເທົັ່າທຽມ. ການປະຕິຮບດັັ່ງກ່າວນີັ້
ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫາຍໃນສະພາບທີື່ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການເງິນມີຄວາມຈໍາກັດໃນປັດຈຸບນ
ັ ເຊິື່ງອາດຈະສບຕໍໍ່ໄປ

ຮອດປີ 2025 ເນື່ອງຈາກຜົນໂດຍກົງຂອງການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19.
ສະນັັ້ນ, ຕ້ອງມີແຜນພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດສໍາລັບຜ້ບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ ທີື່ຕິດພັນກັບການປູ່ຽນແປງທີື່
ລະບຸໄວ້ໃນ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ເອກະສານນີັ້ໄດ້ກໍານົດຮ່າງແຜນການດັັ່ງກ່າວ.

ກິດຈະກໍາດັງັ່ ກ່າວ ຈະກວມເອົາບາງໜ້າວຽກດັງັ່ ນີ:ັ້
• ສຶກສາເຖິງຂີດຄວາມສາມາດຂອງຜ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ທັງສນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ, ລວມທັງສຶກສາ
ເຖິງຄວາມຕ້ອງການໃນການຍົກລະດັບຄວາມຮ້ດ້ານວິຊາການ ແລະ ການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການ
ສຶກສາ;
• ກໍານົດລາຍລະອຽດຂອງຫົວຂໍໍ້ການຝຶກອົບຮົມສະເພາະ ແລະ ເນັ້ອໃນຫັກສດໂດຍລວມ;
• ກໍານົດລາຍລະອຽດຂອງເປົ້າໝາຍຜ້ທີື່ຈະຝຶກອົບຮົມ ໃນແຕ່ລະລະດັບ;
• ໃຫ້ຂໍໍ້ແນະນໍາສໍາລັບຮບແບບ ແລະ ວິທີການຈັດຝຶກອົບຮົມ;
• ປະເມີນຄວາມສາມາດຂອງ ສະຖາບັນພັດທະນາການບໍລິຫານການສຶກສາ ໃນປະຈຸບັນເພື່ອ ສະໜອງ
ການຝຶກອົບຮົມ;
• ສຶກສາເຖິງຈໍານວນຫັກສດ ແລະ ປະເພດຂອງຫັກສດກາຝຶກອົບຮົມຜ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ທີື່ກໍາລັງຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິບັດຢູ່ພາຍໃນກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ພາຍໃຕ້ການຊ່ວຍເຫອຂອງໂຄງການຕ່າງໆ;
• ຈັດບລິມະສິດຫົວຂໍໍ້ ແລະ ເປົ້າໝາຍສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມ ແຕ່ປີ 2021-2025 ແລະ ອື່ນໆ;

ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮບ
ັ
1) ມີບົດລາຍງານ ແຜນພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດຂອງຜ້ບໍລິຫານການສຶກສາ 20212025 ທີື່ລວມມີ:

ສະພາບຂີດຄວາມສາມາດຂອງຜ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ທີື່ມີໃນປັດຈຸບັນ;
ຂໍໍ້ສະດວກ, ສິງື່ ທ້າທາຍ ແລະ ກາລະໂອກາດ ໃນການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຜ້ບໍລິຫານ
ການສຶກສາ;
ລາຍລະອຽດຂອງແຜນພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດຂອງຜ້ບໍລິຫານການສຶກສາ, ຊຶື່ງລວມມີ ຫົວຂໍໍ້
ການຝຶກອົບຮົມ, ເປົ້າໝາຍຜ້ເຂົັ້າຮ່ວມ, ວິທີການຝຶກອົບຮົມ ລວມທັງຄາດຄະເນງົບປະມານທີື່
ຕ້ອງການ ແລະ
ຂໍໍ້ແນະນໍາອື່ນໆ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດຂອງຜ້ບໍລິຫານການສຶກສາ.

ບົດສະຫບ
ຸ ຫຍໍໍ້
• ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-25 ໄດ້ໃຫ້ຂໍໍ້ມນພຽງພໍເພອ
ື່ ກໍານົດໂຂງເຂດບ
ລິມະສິດສໍາລັບການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ເພື່ອນໍາໄປສ່ການກໍານົດໂຂງເຂດບລິມະສິດໃຫຍ່ໆ ໃນ
ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຜ້ບໍລິຫານການສຶກສາ:
1. ວຽກງານການເງິນຂອງຂະແໜງການສຶກສາ.
2. ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ.
3. ການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງການໃຫ້ບໍລິການດ້າການສຶກສາ.

• ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສ້າງທິມງານຄຝຶກທີື່ມີຄວາມຍນຍົງ ທີື່ສາມາດສະໜອງການສ້າງຂີດຄວາມ
ສາມາດໃນເບັ້ອງຕົັ້ນ ແລະ ຕໍໍ່ເນື່ອງ ສໍາລັບວຽກງານການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ. ທິມງານ
ດັັ່ງກ່າວນີັ້ຈະລວມເອົາຄຝຶກທີື່ມີຢູ່ແລ້ວຈາກ ສະຖາບັນພັດທະນາການບໍລິຫານການສຶກສາ (ສພບ),
ແຕ່ອາດຍັງມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ບັນຈຸເອົານັກວິຊາການ/ພະນັກງານ ທີື່ມີປະສົບການຈາກບັນດາກົມ
ຕ່າງໆຂອງກະຊວງ, ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ວິຊາການຈາກບັນດາກະຊວງງອ້ອມຂ້າງ
ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ບົດສະຫຸບຫຍໍໍ້ (ຕໍ)ໍ່
• ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງສ້າງຂີດຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ທິມງານຄຝຶກດັັ່ງກ່າວ. ຊ່ຽວຊານຂອງໂຄງການ
ຊ່ວຍເຫອດ້ານວິຊາການຂອງສະຫະພາບເອີຣບ
ົ ໂດຍອີງໃສ່ ພາລະບົດບາດທີື່ກໍານົດ (TOR) ອາດໄດ້
ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມທີື່ຈໍາເປັນໃຫ້ແກ່ທິມງານຄຝຶກດັັ່ງກ່າວ;
ນອກຈາກນັັ້ນ
ບັນດາຄ່ຮ່ວມ
ພັດທະນາອື່ນໆ ຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບໜນທັງທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ດ້ານການເງິນ.
• ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຜ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ເພື່ອສະໜັບສະໜນການປະຕິຮບການ
ບໍລິຫານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ ທີື່ກໍານົດໄວ້ໃນ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ
ກິລາ (2021-25)ຄວນສຸມໃສ່ຂັັ້ນສນກາງ, ຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັັ້ນເມອງ.
• ແບບດັັ້ງເດີມແມ່ນມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີື່ສງຫາຍ,ດັັ່ງນັັ້ນ ການຫັນປູ່ຽນຈາກການຝຶກອົບຮົມແບບໜ້າຕໍໍ່ ໜ້າ
ໄປສ່ການຈັດການຝຶກອົບຮົມແບບ ອອນໄລນ ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການສຶກສາ, ທົດລອງ,
ແລະ ປະເມີນເຖິງຜົນໄດ້ຮັບ.

ບົດສະຫຸບຫຍໍໍ້ (ຕໍ)ໍ່
• ເນື່ອງຈາກມີການປັບປູ່ຽນ ຜ້ບໍລິຫານການສຶກສາຢູ່ເລັ້ອງໆ, ຈິື່ງຈໍາເປັນຕ້ອງມີການສ້າງຂີດຄວາມ
ສາມາດຢູ່ເລັ້ອຍໆ, ແນວໃດກໍໍ່ຕາມ, ຫັກສດໃດທີື່ສາມາດຈັດແບບ ອອນໄລນ ກໍຄວນຈັດ ເພື່ອ
ຫຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ຄວາມກຸ້ມຄ່າຂອງການຝຶກອົບຮົມ;
• ຄວນມີການປະເມີນເອກະລາດຢູ່າງເຂັັ້ມງວດ ຕໍໍ່ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດແຜນພັດທະນາຂີດ
ຄວາມອາດສາມາດ ເພື່ອໃຫ້ເຂົັ້າໃຈເຖິງຜົນປະໂຫຍດທີື່ໄດ້ຮັບຈາກແຜນການຝຶກອົບຮົມທີື່ມີຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍສງນີັ້
• ແຜນການສ້າງຂີດຄວາມອາດສາມາດສໍາລັບຜ້ບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການສຶກສານີັ້ ຄວນໄດ້ຮັບການ
ພິຈາລະນາ ໃນກອງປະຊຸມຂອງໜ່ວຍງານວິຊາການຂະແໜງການສຶກສາ ໂດຍມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້
ຮັບການສະໜັບສະໜນ ຈາກບັນດາຄ່ຮ່ວມພັດທະນາຕ່າງໆ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຕາມແຜນການນີັ້
ເພື່ອປະສານສົມທົບແຫ່ງທຶນທີື່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອສະໜັບສະໜນ ແຜນການພັດທະນາຂີດຄວາມອາດ
ສາມາດອັນໜຶື່ງອັນດຽວກັນຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.

ຂໍໍ້ແນະນໍາສໍາລັບແຜນພັດທະນາຂີດຄວາມອາດສາມາດ
• ແຜນສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ໄດ້ກໍານົດ 3ແຜນງານການຝຶກອົບຮົມທີື່ສໍາຄັນ ແລະ ສໍາລັບແຕ່ລະລະດັບ ມີ 3
ລະດັບບລິມະສິດທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ຂອງການຝຶກອົບຮົມ.ໂມດນການຝຶກອົບຮົມ ບລິມະສິດທີ 1 ແມ່ນອັນທີື່ຈະ
ມີຜົນກະທົບຫາຍທີື່ສຸດຕໍໍ່ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃຫ້ມີ
ປະສິດທິພາບ.ທຸກບລິມະສິດ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ ເພື່ອສະໜັບສະໜນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາ
ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາຢູ່າງເຕັມທີື່, ແຕ່ວິກິດການເສດຖະກິດທີື່ເກີດຂຶັ້ນຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ
COVID-19 ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າບາງຂົງເຂດບລິມະສິດອາດຍັງບໍໍ່ຈໍາເປັນເທື່ອ ໃນປີ 2025.
• ການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ກັບຜ້ບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ ບໍໍ່ແມ່ນເລື່ອງໃໝ່ ຢູ່ໃນ ສປປ
ລາວ ແລະ ພະນັກງານແມ່ນມີຄວາມຄຸ້ນເຄີຍ ກັບກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ແລະ ເຂົັ້າໃຈວິທີການເຮັດວຽກຂອງ
ກຸ່ມ ປະກອບດ້ວຍອົງປະກອບທີື່ສໍາຄັນຂອງການຝຶກອົບຮົມ.ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ -19 ໄດ້ເຮັດໃຫ້
ປະເທດຖກປິດລ້ອມ, ຊຶື່ງບັງຄັບໃຫ້ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໃຊ້ລະບົບອອນ
ໄລນ ເພື່ອເຊື່ອມຕໍໍ່ຈາກທາງໄກ.ການນໍາໃຊ້ເວທີໃໝ່ເຫົັ່ານີັ້ໄດ້ນໍາເອົາສິື່ງທ້າທາຍ ແລະ ໂອກາດສໍາລັບການສ້າງ
ຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ສິື່ງເຫົັ່ານີັ້ແມ່ນໄດ້ເວົັ້າເຖິງຢູ່ລຸ່ມນີັ້.ໂອກາດທີື່ສໍາຄັນແມ່ນຄວາມສາມາດໃນການສະໜ
ອງ ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ກັບຄົນຈໍານວນຫວງຫາຍໃນລາຄາຫົວໜ່ວຍທີື່ຕໍໍ່າ.

ຫົວຂໍໍ້ການຝຶກອົບຮົມທີສ
ື່ າໍ ຄັນ ແລະ ໂມດນບລິມະສິດ

• ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຈາກຄະນະກໍາມະການປະສານງານການສ້າງແຜນ
ພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ, ຫົວຂໍໍ້ການຝຶກອົບຮົມ ໄດ້ຖກຈັດເປັນສາມຫົວຂໍໍ້
ໃຫຍ່ ທີື່ມີໂມດນການຝຶກອົບຮົມຕົວຊີັ້ບອກທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ສໍາລັບແຕ່ລະ
ຫົວຂໍໍ້.
1) ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

2) ການເງິນຂອງຂະແໜງການສຶກສາ
3) ການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບໃນການບໍລິການ ການສຶກສາ

ເປາົ້ ໝາຍຜທ
້ ຈ
ີື່ ະເຂົາັ້ ຮ່ວມໃນແຜນການສ້າງຂີດຄວາມອາດສາມາດ
• ໃນລະດັບສນກາງ, ໂດຍປກກະຕິແລ້ວນັກຝຶກອົບຮົມຈະມາຈາກບັນດາກົມ,ຫ້ອງການ ແລະ ສນຕ່າງໆ ອ້ອມຂ້າງ
ກະຊວງ, ຊຶື່ງອາດແມ່ນຮອງຫົວໜ້າກົມ/ຮອງຜ້ອໍານວຍການ,ຫົວໜ້າ ຫ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ
ພະນັກງານວິຊາການຈໍານວນໜຶື່ງ.ຢູ່ຂັັ້ນແຂວງ, ໂດຍປກກະຕິແລ້ວ ນັກຝຶກອົບຮົມຈະແມ່ນຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າ
ຂະແໜງ/ໜ່ວຍງານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.ຫົວໜ້າ ຂະແໜງບໍລິຫານ,ສະຖິຕິ ແລະ ແຜນການ ຈະຕ້ອງໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມການ
ຝຶກອົບຮົມດັັ່ງກ່າວ.
• ມີສອງຮບແບບສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມໃນລະດັບແຂວງ ແລະ ເມອງ. ຮບແບບທີື່ຕ້ອງການແມ່ນການຝຶກອົບຮົມ
“ແບບເລິກເຊິື່ງ” ເຊິື່ງມີນັກຝຶກອົບຮົມຈາກ ແຂວງ ແລະ ເມອງ ເຂົັ້າຮ່ວມຫາຍກວ່າເຊັັ່ນ:ຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າສຶກ
ສາແຂວງ/ສຶກສາເມອງ ແລະ ຫົວໜ້າຂະແໜງ/ໜ່ວຍງານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.ຊຶື່ງການຝຶກອົບຮົມແບບນີັ້ ຈະມີຜົນໄດ້ຮັບ
ດີກວ່າ,ແຕ່ຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫາຍ ຖ້າຫາກມີການຝຶກອົບຮົມແບບດັັ້ງເດີມ ຄ ແບບໜ້າຕໍໍ່ໜ້າ.
• ຮບແບບທີສອງ “ ຝຶກອົບຮົມແບບຜິວເຜີນ” ຮບແບບທີສອງນີັ້ ແມ່ນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແຕ່ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວ
ໜ້າ ສຶກສາແຂວງ ແລະ ສຶກສາເມອງ,ຊຶື່ງຕໍໍ່ຈາກນັັ້ນ ແມ່ນມອບໃຫ້ ຫົວໜ້າສຶກສາແຂວງ ແລະ ສຶກສາເມອງ ໄປ
ສບຕໍໍ່ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງຕົນເອງ ຈາກຂະແໜງ ແລະ ໜ່ວຍງານຕ່າງໆ.ວິທີການນີັ້ຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ໜ້ອຍ,ແຕ່ຜົນໄດ້ຮັບອາດມີໜ້ອຍ.

ຮບແບບໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນງານການຝຶກອົບຮົມ
ສພບ ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງສ້າງຂີດຄວາມສາມາດທີື່ຈໍາເປັນ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຈັດການຝຶກອົບຮົມທີື່ວາງ
ແຜນໄວ້ ໃຫ້ພາກສ່ວນອື່ນໆ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.
ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຍນຍົງ, ກຸ່ມຄຝຶກໃນທ້ອງຖິື່ນ ຈໍາເປັນຕ້ອງມີ ແລະ ສພບ ຈະເປັນອົງກອນທີື່ເໝາະສົມ
ທີື່ສຸດ ພາຍໃນກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເພື່ອເຮັດໜ້າທີື່ນີັ້,
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ອາດຈະຕ້ອງການພິຈາລະນາການສັບຊ້ອນພະນັກງານທີື່ມີຄວາມຮ້,
ຄວາມສາມາດ ແລະ ມີທັກສະທີື່ເໝາະສົມ ໄປໃຫ້ ສພບ ເພື່ອສ້າງເປັນກຸ່ມຄຝຶກ.ຂໍໍ້ຈໍາກັດຂອງ ສພບ ຄ
ມີພຽງພະນັກງານຄົນດຽວທີື່ເຮັດໜ້າທີື່ເປັນຄ ປະຈໍາຢູ່ ສພບ ແລະ ມີພຽງແຕ່ສາມຄົນເທົັ່ານັັ້ນທີື່ເຮັດ
ວຽກຢູ່ ຂັັ້ນແຂວງ.
ຈາກການສໍາຫວດທີື່ໄດ້ຮັບຈາກ ສພບ, ມີຄຝຶກຂອງ ສພບ ຈໍານວນໜ້ອຍ ທີື່ສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ຮ່າງແຜນພັດທະນາຂີດຄວາມອາດສາມາດ.ທັງນີັ້ ກໍເນື່ອງມາຈາກສ່ວນໃຫຍ່ຫົວຂໍໍ້ທີື່ກໍານົດໃນ ແຜນ
ພັດທະນາຂະແໜງ ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແມ່ນເປັນຂົງເຂດໃໝ່ ສໍາລັບການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ,
ຊຶື່ງແຕກຕ່າງຈາກການ ຝຶກອົບຮົມ ທີື່ ສພບ ເຄີຍເຮັດມາກ່ອນ.

ຄະນະກໍາມະການປະສານງານການສ້າງແຜນພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ໄດ້
ແນະນໍາໃຫ້ສ້າງຕັັ້ງທີມງານຄຝຶກຈໍານວນໜຶື່ງ, ດັັ່ງນີ:ັ້
ສ້າງຕັງັ້ ທີມງານຄຝຶກ 3 ທິມ, ຊຶື່ງແຕ່ລະທິມ ມີພະນັກງານສາມຄົນຈາກ ສພບ. ແຕ່ລະທິມຈະໄດ້ຮັບ
ການສະໜັບສະໜນເພີື່ມເຕີມຈາກພະນັກງານ/ນັັກວິຊາການຈາກກົມທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງກະຊວງສຶກ
ສາທິການ ແລະ ກິລາ, ດັັ່ງນີັ້:
1) ການວາງແຜນການ ແລະ ແຜນງົບປະມານ:ປະກອບມີພະນັກງານຈາກ ສພບ, ກົມແຜນການ,ກົມການເງິນ,ສນສະຖິຕິການສຶກ
ສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ກົມກວດກາ;
2) ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ:ປະກອບມີພະນັກງານຈາກ ສພບ,ກົມຈັດຕັັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ,ກົມສ້າງຄ,ກົມແຜນການ;
ແລະ
3) ການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບການບໍລິການດ້ານການສຶກສາ ປະກອບມີພະນັກງານຈາກ ສພບ,ກົມນິິກໍາ ແລະ
ປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ,ກົມການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ,ກົມສາມັນສຶກສາ(ກຸ່ມໂຮງຮຽນ).

ການເສີມສ້າງຂີດຄວາມອາດສາມາດຂອງ ສພບ
ຄະນະກໍາມະການປະສານງານການສ້າງແຜນພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ຮັບຮ້ວ່າ ມີຄວາມຈໍາເປັນ
ຕ້ອງໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ກັບ ສພບ ແລະ ສະມາຊິກຄົນອື່ນໆ ຂອງທີມງານຄຝຶກຫັກ.ດັັ່ງທີື່
ຄະນະກໍາມະການດັັ່ງກ່າວໄດ້ແນະນໍາວ່າ ໂຄງການ EU-TA ຄວນລະບຸໃນແຜນປະຕິບັດງານຂອງ
ຕົນ ໃນການສ້າງຄວາມອາດສາມາດທີື່ຈໍາເປັນໃຫ້ແກ່ ສພບ ໂດຍ“ ຊ່ຽວຊານຫັກ” ແລະ “
ຊ່ຽວຊານໄລຍະສັັ້ນ”.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ແຜນງານການຊ່ວຍເຫອຈາກຄ່ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນໆ ຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບ
ສະໜນ ທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ດ້ານການເງິນ ແກ່ທິມງານຄຝຶກຂອງ ສພບ ເພື່ອພັດທະນາ
ຫັກສດ ແລະ ເຄື່ອງມຮັບໃຊ້ການຝຶກອົບຮົມ ທັງແບບໜ້າຕໍໍ່ໜ້າ ແລະ ແບບທາງໄກ.

ຮບແບບຕ່າງໆໃນການຝຶກອົບຮົມ

ວິທີການຝຶກອົບຮົມຮບແບບທີ 1:ການຝຶກອົບຮົມແບບປະເພນີ
ຂໍັ້ດ ີ
ແມນຮບແບບທີື່ເຄີຍຊິນ ສໍາລັບນັກສໍາມະ ນາ
ກອນຂອງລາວ

ຂໍັ້ເ ສ ຍ
ຄ່າໃຊຈ່າຍສງ

ການພົວພັນທາງສັງຄົມລະ ຫວ່າງຜເຂົັ້າຮ່ວມ
ແລະ ຄຝຶກ ແມນສ່ວນໜຶື່ງ ຂອງວັດທະ ນະ ທໍາ
ຂອງການຝຶກອົບຮົມ. ການປະ ຊຸມໜ້າຕໍື່ໜ້າ ຍັງ
ເປັນໂອກາດສໍາລັບການປະ ສານງານ ລະ ຫວ່າງຄ
ຝຶກຂັັ້ນສນກາງ ແລະ ຜບໍລິຫານຂັັ້ນທ້ອງຖ ິື່ນ.

ການຝຶກອົບຮົມແບບຄັັ້ງດຽວກໍແລວເລີຍ ແມນ
ມີຂໍັ້ຈໍາກັດຫາຍ
ເພາະ ນັກຝຶກອົບຮົມຈະ ບໍື່ມີໂອກາດໄດສບຕໍື່ພັດທະ ນາຕົນເອງ

ຜເຂົັ້າຮ່ວມມີຄວາມເຄີຍຊິນກັບການເຮັດວຽກ
ເປັນກຸມ ໃນເວລາມີປະ ຊຸມ

ເອກະ ສານການຝຶກອົບຮົມ ປົກກະ ຕິແລວ ແມນເປັນຮບແບບ ບົດ
ສະ ເໜີ ແລະ ການສົນທະ ນາເປັນກຸມ ແມນອີງຕາມບົດສະ ເໜີນັັ້ນ

ເງິນອັດຕາ ເປັນສິື່ງຈງໃຈສໍາລັບຜເຂົັ້າຮ່ວມກອງ
ປະ ຊຸມ

ງບປະ ມານຂອງສຶກສາທີື່ມີຈໍາກັດ ເຮັດໃຫການຈ່າຍເງິນອັດຕາຍາກ
ທີື່ຈະ ມີຄວາມຍນຍົງ ແລະ ສ່ວນຫາຍແມນອາໄສການສະ ໜອງທຶນ
ຈາກຄຮ່ວມພັດທະ ນາ.
ງບປະ ມານດັື່ງກ່າວກວມເອົາສ່ວນໜຶື່ງທີື່
ສໍາຄັນຂອງງບປະ ມານບໍລິຫານທີື່ບໍື່ແມນເງິຮເດອນຂອງຂັັ້ນສນ
ກາງ. ໃນໄລຍະ ຍາວ, ບໍື່ຄວນມີແຮງຈງໃຈທາງດ້ານການເງິນໃຫກັບ
ພະ ນັກງານ ຜທີື່ຕ້ອງການ ຢາກປັບປຸງທັກສະ
ແລະ ຄວາມຮຂອງ
ຕົນ.

ພະ ນັກງານຂັັ້ນສນກາງ ສາມາດບໍລິຫານຄວາມ
ສ່ຽງດ້ານການເງິນໄດ

ການຄຸມຄອງຄວາມສ່ຽງດ້ານການເງິນ ຕ້ອງການມີພະ ນັກງານວິຊາ
ການເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະ ຊຸມຕື່ມ, ຊຶື່ງຈະ ເຮັດໃຫມີຄ່າໃຊຈ່າຍຕື່ມ.
ຍ້ອນການລະ ບາດຂອງພະ ຍາດ ໂຄວິດ ເຮັດໃຫການຈັດຕັັ້ງ
ປະ ຕິບັດ ມີຄວາມຫຍຸງຍາກ
ຄຝຶກໃຊເວລາຫາຍໃນການເດີນທາງໄປສະ ຖ ານທີື່ຈັດກອງປະ ຊຸມ,
ເຮັດໃຫຫດຈໍານວນກອງປະ ຊຸມທີື່ສາມາດດໍາເນີນໄດປະ ຈໍາອາທິດ.

ວິທີການຝຶກອົບຮົມຮບແບບທີ 2:ປັບປູ່ຽນຈາກວິທກ
ີ ານດັັ້ງເດີມ ດ້ວຍຮບແບບປະສົມ
ປະສານ
ຂໍັ້ດ ີ
ເປັນວິທີທີື່ນັກຝຶກອົບຮົມມີຄວາມຊິນເຄີຍ

ຂໍັ້ເ ສ ຍ
ຄ່າໃຊຈ່າຍສງ ແຕວ່າກໍຍັງຖ ກກວ່າ ຮບແບບທີ 1

ການພົວພັນທາງສັງຄົມລະ ຫວ່າງຜເຂົັ້າຮ່ວມ ແລະ ຄ
ຝຶກແມນສ່ວນໜຶື່ງ ຂອງວັດທະ ນະ ທໍາ ຂອງການ ຝຶກ
ອົບຮົມ.

ການຝຶກອົບຮົມແບບຄັັ້ງດຽວກໍແລວເລີຍ ແມນ
ມີຂໍັ້ຈໍາກັດຫາຍ
ເພາະ ນັກຝຶກອົບຮົມຈະ ບໍື່ມີໂອກາດໄດສບຕໍື່ພັດທະ ນາຕົນເອງ

ຜເຂົັ້າຮ່ວມມີຄວາມເຄີຍຊິນກັບການເຮັດວຽກເປັນ
ກຸມ ໃນເວລາມີປະ ຊຸມ

ເອກະ ສານການຝຶກອົບຮົມ ປົກກະ ຕິແລວ ແມນເປັນຮບແບບ ບົດ
ສະ ເໜີ ແລະ ການສົນທະ ນາເປັນກຸມ ແມນອີງຕາມບົດສະ ເໜີນັັ້ນ

ເງິນອັດຕາກິນ ເປັນສິື່ງຈງໃຈສໍາລັບຜເຂົັ້າຮ່ວມກອງ
ປະ ຊຸມ

ງບປະ ມານຂອງສຶກສາທີື່ມີຈໍາກັດ
ເຮັດໃຫການຈ່າຍເງິນອັດຕາ
ຍາກທີື່ຈະ ມີຄວາມຍນຍົງ
ແລະ ສ່ວນຫາຍແມນອາໄສການສະ
ໜອງທຶນຈາກຄຮ່ວມພັດທະ ນາ.
ງບປະ ມານດັື່ງກ່າວກວມເອົາ
ສ່ວນໜຶື່ງທີື່ສໍາຄັນຂອງງບປະ ມານບໍລິຫານທີື່ບໍື່ແມນເງິນເດອນ
ຂອງຂັັ້ນສນກາງ. ໃນໄລຍະ ຍາວ , ບໍື່ຄວນມີແຮງຈງໃຈທາງດ້ານ
ການເງິນໃຫກັບພະ ນັກງານ ຜທີື່ຕ້ອງການຢາກປັບປຸງທັກສະ ແລະ
ຄວາມຮຂອງຕົນ.

ມນຄ່າຫົວໜ່ວຍຕໍື່າ ເມື່ອຄຝຶກບໍື່ໄດເດີນທາງໄປ
ບ່ອນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການໃຊເວລາແມນມີ
ປະ ສິດທິພາບກວ່າ ຍ້ອນບໍື່ຕ້ອງການມັ້ເດີນທາງ

ພະ ນັກງານຢຂັັ້ນທ້ອງຖິື່ນ ອາດບໍື່ຊິນເຄີຍກັບການນໍາໃຊ
zoom
ແລະ ການພົວພັນກັນແບບເປັນກັນເອງ ລະ ຫວ່າງຄຝຶກ ແລະ ຜ
ບໍລິຫານຂັັ້ນທ້ອງຖິື່ນ ແມນບໍື່ສາມາດເກີດຂຶັ້ນໄດ

ຄວາມສ່ຽງດ້ານການເງິນອາດມີສງ ແຕສາມາດຄຸມ
ຄອງໄດດ້ວຍການຈ່າຍ ອັດຕາກິນຜ່ານທະ ນາຄານ

ຍ້ອນການລະ ບາດຂອງພະ ຍາດ ໂຄວິດ ເຮັດໃຫການຈັດຕັັ້ງ
ປະ ຕິບັດ ມີຄວາມຫຍຸງຍາກ

ການຝຶກອົບຮົມໜ້າຕໍື່ໜ້າ ແມນມີຄວາມຈໍາກັດດ້ານ
ເວລາ (ແລະ ຄ່າໃຊຈ່າຍ) ແຕສື່ການຝຶກອົບຮົມແບບ
ອອນໄລນ ສາມາດນໍາໃຊ ເພື່ອການສຶກສາຕໍື່ໄປ

ຢາກມີສື່ການສອນທີື່ດີ ຈະ ຕ້ອງໄດເພີື່ມຄ່າໃຊຈ່າຍສໍາລັບການຝຶກ
ອົບຮົມ

ນອກຈາກບົດສະ ເໜີທີື່ເປັນ ພາວເວີພອຍ, ສື່ການ
ຮຽນ-ການສອນອື່ນໆ ສາມາດນໍາໃຊເພື່ອສະ ໜັບສະ
ໜນ ບົດພາວເວີພອຍ ແລະ ນໍາໃຊໄດຍາວນານ

ນັກຝຶກອົບຮົມ ອາດຈະ ບໍື່ເຂົັ້າເຖິງສື່ການສອນ ຍ້ອນ ເຂົ
າເຈົັ້າມີ
ວຽກຫາຍຢຫ້ອງການ ຫັງຈາກການຝຶກອົບນແບບໜ້າຕໍື່ໜ້າ

ອົງປະ ກອບຂອງການຝຶກອົບຮົມແບບປະ ສົມປະ ສານ

ວິທກ
ີ ານຝຶກອົບຮົມຮບແບບທີ 3:ຜ້ເຂົາັ້ ຮ່ວມຈາກແຂວງ ແລະ ເມອງ ເຊື່ອມຕໍກ
ໍ່ ບ
ັ ສພບ ໂດຍຜ່ານລະບົບອອນໄລນ.
ຂໍັ້ດ ີ
ຄ່າໃຊຈ່າຍຖ ກ ແລະ ບໍື່ເສຍເວລາເດີນທາງ

ຂໍັ້ເ ສ ຍ
ພະ ນັກງານຂອງກະ ຊວງບໍື່ມີຄວາມຊິນເຄີຍກັບຮບແບບ
ນີັ້ ແລະ ການພົວພັນກັນທາງສັງຄົມແບບປະ ເພນີ ແມນ
ເປັນໄປບໍື່ໄດ

ຖ້ານັກຝຶກອົບຮົມຊິນເຄີຍກັບຮບແບບນີັ້ ຈະ ເຮັດ
ໃຫການຝຶກອົບຮົມກຸມຄ່າທີື່ສຸດ

ບາງແຂວງ ບາງເມອງ ອາດບໍື່ມີອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສງ

ການນໍາໃຊວິທີການທີື່
ທັນສະ ໄໝ
ເຂົັ້າໃນການສ້າງ
ຄວາມອາດສາມາດ,
ລວມທັງການສົນທະ ນາກຸມແບບ
ອອນໄລນ ໂດຍໃຊ
ແບບແຍກຫ້ອງຍ່ອຍ . ຮບແບບ
ດິຈິຕອລ ໃນການສ້າງຂີດຄວາມອາດສາມາດ ຈະ ເປັນ
ມາດຕະ ຖານໃນອະ ນາຄົດ ແລະ ແຜນງານນີັ້ ຈະ ເປັນ
ໂອກາດທີື່ຈະ ແນະ ນໍາວິທີການແບບໃໝ.

ການຝຶກອົບຮົມແບບຄັັ້ງດຽວກໍແລວເລີຍ ແມນ ມີຂໍັ້ຈໍາ
ກັດຫາຍ ເພາະ ນັກຝຶກອົບຮົມຈະ ບໍື່ມີໂອກາດໄດສບຕໍື່
ພັດທະ ນາຕົນເອງ

ໂດຍປົກກະ ຕິແລວອຸປະ ກອນການຝຶກອົບຮົມແມນມີ
ພຽງແຕ ບົດສະ ເໜີ (
PowerPoint) ແລະ
ການ
ສົນທະ ນາກຸມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດດໍາເນີນໂດຍການນໍາໃຊ
ແບບແຍກຫ້ອງປະ ຊຸມ ,
ຊຶື່ງເປັນແນວຄວາມຄິດທີື່ບໍື່
ຄຸນເຄີຍ. ຮບແບບນີັ້ສາມາດສະ ໜອງສື່ການຝຶກອົບຮົມ
ອອນໄລນ ໄດ ເພື່ອການຕິດຕາມ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຕໍື່ໄປ.
ການເຂົັ້າຮ່ວມທາງອອນໄລນ ອາດເພີື່ມຄວາມສ່ຽງຂອງ
ການລົບກວນຈາກຄົນອື່ນທີື່ບໍື່ເຂົັ້າຮ່ວມ ທີື່ຢຫ້ອງການ
ດຽວກັນ
ແລະ ອາດເຮັດໃຫຄວາມສົນໃຈຕໍື່ການຝຶກ
ອົບຮົມໜ້ອຍລົງ

ອົງປະ ກອບຂອງການຝຶກອົບຮົມແບບປະ ສົມປະ ສານ

ບໍື່ມີສິື່ງຈງໃຈ/ນະ ໂຍບາຍສໍາລັບຜເຂົັ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ

ການຝຶກອົບຮົມໜ້າຕໍື່ໜ້າ ແມນມີຄວາມຈໍາກັດດ້ານ
ເວລາ (ແລະ ຄ່າໃຊຈ່າຍ) ແຕສື່ການຝຶກອົບຮົມແບບ
ອອນໄລນ ສາມາດນໍາໃຊ ເພື່ອການສຶກສາຕໍື່ໄປ

ນັກຝຶກອົບຮົມ ອາດຈະ ບໍື່ເຂົັ້າເຖິງສື່ການສອນ ຍ້ອນ
ເຂົາເຈົັ້າມີວຽກຫາຍຢຫ້ອງການ ຫັງຈາກການຝຶກອົບນ
ແບບໜ້າຕໍື່ໜ້າ

ນອກຈາກບົດສະ ເໜີທີື່ເປັນ ພາວເວີພອຍ, ສື່ການຮຽນການສອນອື່ນໆ ສາມາດນໍາໃຊເພື່ອສະ ໜັບສະ ໜນບົດ
ພາວເວີພອຍ ແລະ ນໍາໃຊໄດຍາວນານ

ເພື່ອຢາກພັດທະ ນາສື່ການສອນທີື່ດີ ເພື່ອໃຫສາມາດນໍາ
ໃຊທາງອອນໄລນ ໄດ ຕ້ອງມີຄ່າໃຊຈ່າຍ

