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ການຊວ່ຍເຫຼອື ຂອງເຢຍລະມນັ ເພືື່ອປະຕຮິບູລະບບົອາຊວີະສກຶສາ ຢູູ່ ສປປ ລາວ 

ໂຄງການພດັທະນາອາຊວີະສກຶສາ ໃນ ສປປ ລາວ (VELA) 

ຄວາມເປັນມາ 
ໃນໄລຍະ 20 ປີຜ່ານມາ, ເສດຖະກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ ມີການຂະຫຍາຍຕົວ
ຫຼາຍກວ່າ 6% ຕ ໍ່ປີ. ແຕ່ເຖິງແນວໃດກ ໍ່ຕາມ, ຄຸນນະພາບຂອງການ
ຂະຫຍາຍຕົວ ໃນດ້ານການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການ
ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ແມ່ນຍັງຕໍໍ່າຢູູ່. 
 
ສະຖານປະກອບການ ທີື່ຕັັ້ງຢູູ່ເຂດຕົວເມືອງໂດຍສະເພາະ, ແມ່ນຍັງພົບກັບ
ບັນຫາການຂາດແຮງງານທີື່ມີທັກສະຢູູ່ເລືັ້ອຍໆ. ການສໍາຫຼວດຕະຫຼາດແຮງ
ງານກ ໍ່ໄດ້ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ສິື່ງດັັ່ງກ່າວນີັ້ ແມ່ນໜຶື່ງ ອຸປະສັກທີື່ສໍາຄັນ ຕ ໍ່ການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ. 
 
ປັດຈຸບັນ, ລະບົບອາຊີວະສຶກສາໃນປະເທດລາວ ພຽງແຕ່ສະໜອງນັກສຶກສາ
ຮຽນຈົບ ທີື່ມີທັກສະ ແລະ ຄວາມສາມາດ ທີື່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງຕະຫຼາດແຮງງານລາວ ໃນຈໍານວນທີື່ຈໍາກັດເທົັ່ານັັ້ນ. ທັງພາກລັດ ແລະ 
ພາກທຸລະກິດ ຍັງບ ໍ່ສາມາດຮ່ວມກັນຮັບມືກັບສິື່ງທ້າທາຍນີັ້ ແລະ ຍັງບ ໍ່
ສາມາດ ສ້າງແມ່ແບບ ດ້ານອາຊີວະສຶກສາ ທີື່ມີການຮ່ວມມືກັນຢູ່າງເຕັມເມັດ
ເຕັມໜ່ວຍ ທີື່ສະໜອງຄຸນວຸດທິ ທີື່ສາມາດປັບປູ່ຽນໄດ້ ແລະ ເນັັ້ນໃສ່ຄວາມ
ຕ້ອງການ ໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ. ສິື່ງດັັ່ງກ່າວ ໄດ້ປະກອບເປັນຂ ໍ້ຫຍຸ້ງຍາກທີື່ສໍາ
ຄັນ ຕ ໍ່ການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານເສດຖະກິດ, ໂດຍສະເພາະ ຢູູ່ໃນບັນດາແຂວງ 
ທີື່ມີທ່າແຮງດ້ານເສດຖະກິດ ຂອງປະເທດ. 
 

ຈຸດປະສ ງ 
ຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ອາຊີວະສຶກສາແບບຄວບຄູ່ (ອສຄ) ໃນສາຂາ
ອາຊີບທີື່ແທດເໝາະ ໄດ້ຖືກຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຢູູ່ບັນດາເຂດສູນກາງທີື່ເປັນ

ວິທີດ າເນີນວຽກງານ 
ໂຄງການສະໜັບສະໜູນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສສກ) ແລະ 
ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ແຫ່ງຊາດລາວ (ສຄອຊ) ດ້ວຍການສືບຕ ໍ່
ພັດທະນາ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ວຽກງານ ອສຄ ໂດຍການຮ່ວມ
ມືຢູ່າງໃກ້ຊິດກັບພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດ. 
 
ໂຄງການສະໜອງການສ້າງຄວາມສາມາດ ແລະ ການພັດທະນາການຈັດຕັັ້ງ 
ໃຫ້ແກ່ສະຖານອາຊີວະສຶກສາ 4 ແຫ່ງ ແລະ ພາກທຸລະກິດ ຫຼາຍກວ່າ 100 
ແຫ່ງ ເພືື່ອໃຫ້ທັງສອງຝູ່າຍ ຮ່ວມກັນວາງແຜນ, ຈັດຕັັ້ງ ແລະ ປະຕິບັດ ອສຄ 
ຢູູ່ໃນບັນດາແຂວງ ທີື່ມີຄວາມຕ້ອງການແຮງງານທີື່ມີທັກສະ. ສິື່ງດັ່ັງກ່າວນີັ້ 
ແມ່ນໄດ້ຖືກເສີມສ້າງໃຫ້ເຂັັ້ມແຂງຂຶັ້ັ້ນຕືື່ມ ດ້ວຍການສ້າງຕັັ້ງ ສູນບ ລິການ 
ອາຊີວະສຶກສາແບບຄວບຄູ່ ເຊິື່ງຕັັ້ງຢູູ່ ສຄອຊ ແລະ ໂຕ໊ະໃຫ້ຂ ໍ້ມູນ ອສຄ ໃນ
ຂັັ້ນແຂວງ ເຊິື່ງເຮັດໜ້າທີື່ໃຫ້ການບ ລິການ ອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການແບບ
ສະເພາະ ເພືື່ອຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ໃນການເຮັດໃຫ້ວຽກງານ 
ອສຄ ປະກົດຜົນເປັນຈິງ. 
 
ນອກນັັ້ນ, ຄວາມສາມາດຂອງພາກທຸລະກິດ ໄດ້ຖືກຍົກລະດັບໃຫ້ມີຄວາມ
ເຂັັ້ມແຂງຂຶັ້ນ ເພືື່ອທີື່ຈະມາມີບົດບາດສໍາຄັນ ໃນການບ ລິຫານ ແລະ ຊີັ້ນໍາ
ວຽກງານ ອສຄ ໂດຍການຮ່ວມມືຢູ່າງໃກ້ຊິດກັບໜ່ວຍງານຂອງພາກລັດ. 



 

ກຽ່ວກບັ GIZ ລາວ 
 

GIZ ໃນນາມເປັນສ່ວນໜຶື່ງຂອງການຮ່ວມມື ເຢຍລະມັນ ເພືື່ອການ
ພັດທະນາ, ໄດ້ເຄືື່ອນໄຫວວຽກງານ ຢູູ່ ສປປ ລາວ ຕັັ້ງແຕ່ປີ 1993 
ແລະ ປັດຈຸບັນ ກໍາລັງສະໜັບສະໜູນບັນດາໂຄງການ ໃນ 2 ຂົງເຂດບູ
ລິມະສິດຄື: ກ) ການພັດທະນາເສດຖະກິດແບບຍືນຍົງ ແລະ ຂ) ການ
ພັດທະນາຊົນນະບົດໃນຂົງເຂດທີື່ທຸກຍາກ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ພວກເຮົາ
ຍັງຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການກ່ຽວກັບການປົກຄອງທີື່ດີ ແລະ ເຂົັ້າຮ່ວມ
ໃນໂຄງການລະດັບພາກພືັ້ນ ເຊັັ່ນວ່າ ຮ່ວມກັບ ຄະນະກໍາມາທິການ
ແມ່ນໍໍ້າຂອງສາກົນ ແລະ ອາຊຽນ. 
 
ກະລຸນາເຂົັ້າເບິື່ງເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ www.giz.de/laos (EN); 

www.giz.de/laos-la (LA) ສໍາລັບຂ ໍ້ມູນ ເພີື່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບວຽກ
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ຄູຝຶກຢູູ່ສະຖານປະກອບການ ນໍາພານັກສຶກສາຮຽນປະຕິບັດຕົວຈິງ ໃນໂຮງຊ່າງ ສາຂາຊ່າງລົດຍົນ. 
ຮູບໂດຍ: © GIZ/ພູນຊັບ ເທວົງສາ 

ສິື່ງທີື່ພວກເຮ າບັນລ ຸ
ໂຄງການໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ອສຄ ຢູູ່ໃນລະບົບອາຊີວະ
ສຶກສາ ຂອງ ສປປ ລາວ ດ້ວຍການພັດທະນາ ຮູບແບບການຮຽນ-ການສອນ
ແບບຄວບຄູ່ໃນ 14 ສາຂາອາຊີບ, ເຊິື່ງໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄປແລ້ວ 6 ສາຂາ
ອາຊີບ. 
 
ຮອດ ປີ 2020, ໄດ້ມີນັກສຶກສາ ຫຼາຍກວ່າ 1,500 ຄົນ ເຂົັ້າຮຽນຫຼັກສູດ 
ອສຄ ແລະ ສາມາດໄດ້ຮັບປະສົບການປະຕິບັດວຽກຕົວຈິງ ໃນໄລຍະເວລາ
ຝຶກປະຕິບັດຢູູ່ສະຖານປະກອບການ ຄຽງຄູ່ກັບການຮຽນຢູູ່ຫ້ອງຮຽນຂອງ
ພວກເຂົາ. ການປັບການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ມີຄວາມໃກ້ຄຽງທີື່ສຸດ ກັບ
ຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ໄດ້ນໍາໄປສູ່ການປັບປຸງຄວາມ
ສອດຄ່ອງຂອງວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ສາມາດກຽມຄວາມພ້ອມທີື່ 
ດີກວ່າ ໃຫ້ນັກສຶກສາ ເພືື່ອເຂົັ້າເຮັດວຽກຫຼັງຮຽນຈົບ. 
  
ການນໍາສະເໜີຫຼັກສູດໃນສາຂາໃໝ່ ແມ່ນຖືກສ້າງໃຫ້ສົມບູນຂຶັ້ນຕືື່ມ ດ້ວຍ
ການສ້າງຄວາມສາມາດ ໃຫ້ຄູອາຊີວະສຶກສາ, ຄູຝຶກປະຈໍາສະຖານປະກອບ
ການ, ຜູ້ປະສານງານ ແລະ ບຸກຄະລາກອນດ້ານບ ລິຫານ ຂອງທັງສະຖາບັນ
ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ສະຖານປະກອບການ. 
 
ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ອສຄ ມີຄຸນນະພາບທີື່ດີຂຶັ້ນ ຢູ່າງ
ສະໝໍາ  ສະເໝີ, ຂອດການປະສານງານ ຢູູ່ພາຍໃນວຽກງານບ ລິຫານ ຂອງ
ສະຖານອາຊີວະສຶກສາທີື່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ກ ໍ່ໄດ້ຖືກສ້າງຕັັ້ງຂຶັ້ນ ກ ໍ່ຄື 
ການສ້າງຂັັ້ນຕອນການວາງແຜນ, ການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ການປະຕິບັດ ອສຄ ໃຫ້

ການທີື່ມີຫຼັກສູດ ອສຄ ໄດ້ນໍາໄປສູ່ການເພີື່ມຈໍານວນ ຂອງສະຖານປະກອບ
ການ ທີື່ມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຢາກຈະເຂົັ້າຮ່ວມ ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານກັບ ສະຖານ
ອາຊີວະສຶກສາ. ຄວາມສົນໃຈທີື່ເພີື່ມຂຶັ້ນຂອງພາກທຸລະກິດ ກ ໍ່ຍັງສະທ້ອນໃຫ້
ເຫັນຢູູ່ໃນຄວາມໝາຍໝັັ້ນ ຂອງ ສຄອຊ ໃນການສ້າງຕັັ້ງ ສູນບ ລິການ 
ອາຊີວະສຶກສາແບບຄວບຄູ່. ໃນຖານະທີື່ເປັນກະບອກສຽງຂອງພາກທຸລະກິດ, 
ສຄອຊ ຍິນດີທີື່ຈະໃຫ້ການຊີັ້ນໍາ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ວຽກງານການ
ພັດທະນາ ອາຊີວະສຶກສາ ໂດຍຖືເອົາ ອສຄ ເປັນຮູບແບບ ການຮຽນ-ການ
ສອນ ແລະ ເສັັ້ນທາງຄຸນວຸດທິ. 
 

ບ ດບາດຍງິ-ຊາຍ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກດິ 
ໂຄງການໄດ້ລວມເອົາແມ່ຍິງ ເຂົັ້າຢູູ່ໃນກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ແລະ ຍັງເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນ 
ແລະ ຂ່າວສານ ແບບແຍກເພດ ເທົັ່າທີື່ເປັນໄປໄດ້. 
 
ໂຄງການສະໜັບສະໜູນການເຂົັ້າເຖິງການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ທີື່ເນັັ້ນໃສ່ການ
ມີວຽກເຮັດງານທໍາທີື່ດີກວ່າສໍາລັບແມ່ຍິງ ໂດຍຜ່ານການພັດທະນາທາງເລືອກ
ດ້ານການສຶກສາ ທີື່ເທົັ່າທຽມກັນສໍາລັບແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ. ເປົົ້າໝາຍອັດຕາ
ສ່ວນຂອງແມ່ຍິງທີື່ເຂົັ້າຮຽນ ອສຄ ທີື່ສະໜັບສະໜູນໂດຍໂຄງການ ແມ່ນ 
50%. 
 
ໂຄງການຍັງໃຫ້ໄວໜຸ່ມ ທີື່ມີພືັ້ນຖານຄອບຄົວທຸກຍາກ ສາມາດເຂົັ້າເຖິງການ
ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ທີື່ເນັັ້ນໃສ່ການມີວຽກເຮັດງານທໍາ, ເຊິື່ງຈະຊ່ວຍເພີື່ມ
ໂອກາດໃນການຊອກວຽກເຮັດ ແລະ ມີລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ. ການ
ແຂ່ງຂັນດ້ານເສດຖະກິດຂອງລາວ ຄາດວ່າຈະມີແນວໂນ້ມເພີື່ມຂຶັ້ນ ເນືື່ອງ
ຈາກວ່າ ລະບົບອາຊີວະສຶກສາ ທີື່ມີຄວາມສອດຄ່ອງຫຼາຍຂຶັ້ນ ຈະນໍາໄປສູ່ການ
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