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ຫ້ອງການຄົົ້ນຄວາ້ວທິະຍາສາດ  
ແລະ ຫ ງັປະລນິຍາຕີ 

2.ນກັສກຶສາປະລນິຍາໂທ ສາຂາ ບລໍຫິານການສກຶສາ 

1.ນກັສກຶສາປະລນິຍາໂທ ສາຂາພດັທະນາເສດຖະກດິຊນົນະບດົ 

3.ນກັສກຶສາປະລນິຍາໂທ ສາຂາວທິະຍາສາດສິິ່ງແວດລອ້ມ 



3. ພາລະບດົບາດຫ ກັ 
• ສ້າງລະບຽບຫ ັກການກ່ຽວກັບການສ້າງຫ ັກສູດປະລິນຍາໂທ, 

ການດ າເນີນການຮຽນ-ການສອນຂອງແຕ່ລະລະບົບພາຍໃຕ້
ກອບຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ກົມການສຶກສາ
ຊັົ້ນສູງ) ລວມໄປເຖິງການບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການໂດຍ
ອີງໃສ່ທິດຊີົ້ນ າຂອງຄະນະອະທິການບໍດີ. 

• ຕິດຕາມ-ກວດກາໜ້າວຽກກ່ຽວກັບການບໍລິການວິຊາການ 
ແລະ ຄົົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ເພ ິ່ອນ າສະເໜີ ຂັົ້ນເທິງໃນການ
ພິຈາລະນາ ຜົນງານທາງດ້ານວິຊາການ ໃຫ້ບັນດາພະນັກງານ
ທີິ່ມີຜົນງານ ທາງດ້ານວິຊາການ ຫ   ທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ຫ   
ນະວະຕະກ າພ້ອມທັງຕີພິມວາລະສານວິທະຍາສາດທີິ່ເປັນຂອງ 
ມຂ. 

• ຄົົ້ນຄວ້າ - ນ າສະເໜີ ຂໍອະນຸມັດການສະແດງຄວາມເປັນເຈົົ້າ
ຂອງຜົນງານທາງດ້ານວິຊາການປະເພດຕ່າງໆ ເພ ິ່ອຮັບປະກັນ
ທາງດ້ານລິຂະສິດທາງປັນຍາ ຂອງ ພະນັກງານພາຍໃນ
ມະຫາວິທະຍາໄລ ສະຫວັນນະເຂດ. 

• ກວດກາຮູບແບບປ ື້ມຕ າລາ ທີິ່ຂຽນຂຶົ້ນໂດຍອາຈານພາຍໃນ
ມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ ພ້ອມທັງ ປະສານສົມທົບ
ກັບອາຈານແຕ່ລະວິຊາ ເພ ິ່ອບໍລິການປ ື້ມຕ າລາການຮຽນ-
ການສອນໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ. 

• ຄົ ົ້ນຄວ້າ-ນ າສະເໜີຂະບວນການຕ່າງໆທີິ່ເຮັດໃຫ້ສາມາດ
ຮ ັບປະກ ັນທາງດ ້ ານຄ ຸນະພາບການສ ຶກສາຂອງມະຫາ 
ວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດໄດ້. 

• ເປັນເຈົົ້າການໃນການເຕົົ້າໂຮມເພ ິ່ອປ ກສາຫາລ ກັບພາກສ່ວນ 
ຫ   ບຸກຄົນທີິ່ເຮັດການຄົົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດເພ ິ່ອສ້າງແຜນ
ໂຄງການຄົົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດຂອງ ມຂ. 

4. ການຮວ່ມມ ກບັອງົກອນພາຍນອກ. 
      ສ້າງຖານຂໍໍ້ມູນ ແລະ ສ້າງແຜນການຄົົ້ນຄວ້າວິໄຈຮວ່ມກັບນັກ
ຄົົ້ນ ຄວ້າອ ິ່ນໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຈາກພາກລັດ-ເອກະຊົນ
ໂດຍພາຍໃຕ້ການຊີົ້ນ າຈາກອະທິການບໍດີຝ່າຍວິຊາການໂດຍກົງ. ໄດ້ມີ
ການ ຮ່ວມມ ຮອບດ້ານກັບມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ຮ່ວມເຊັນສັນຍາ 
MOU   ກັບຕ່າງປະເທດເປັນຕົົ້ນ ມ ດານັງ (ສສ ຫວຽດນາມ), ມ 
ລາດຊະ  ພັດສະກົນນະຄອນ, ມ ໂຮ່ຈິມິນ (ສສ ຫວຽດນາມ), 
Mekong Challenges,  ໂຄງການ UNDP, ໂຄງການ JACA, 
ໂຄງການ LARF  ແລະ ອຶິ່ນໆ. 

1.ຄວາມເປນັມາ 
ຫ້ອງການຄົົ້ນຄວ້າຫ ັງປະລິນຍາຕີຕັົ້ງຢູ່ສ ານັກງານອະທິການ

ບໍດີມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ ວິທະຍາເຂດນາເຊັງ, ບ້ານ
ນາເຊັງ, ເມ ອງໄກສອນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. 

ຫ້ອງການຄົົ້ນຄວ້າຫ ັງປະລິນຍາຕີເປັນຫົວໜ່ວຍບໍລິຫານທີິ່
ຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງຫ ັກສູດການຮຽນ-ການສອນ, 
ລະບົບການຈັດຕັົ້ງການຮຽນ-ການສອນ, ລະບົບການຈັດຕັົ້ງການ
ປະເມີນຜົນທັງຜູ້ຮຽນ ແລະ ຜູ້ສອນຂອງຫ ັງປະລິນຍາຕີ. ນອກນັົ້ນ, 
ຍັງໄດ້ຄຸ້ມຄອງວຽກງານຄົົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິຫານວິຊາ
ການເພ ິ່ອໃຫ້ຮັບປະກັນທາງດ້ານຄຸນນະພາບຂອງຂະບວນກາຮຽນ-
ສອນທີິ່ທຽບເທົົ່າກັບມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງອ ິ່ນໆ ທັງພາຍໃນປະ 
ເທດ ພາກພ ົ້ນ ແລະ ສາກົນ ໂດຍຮັບຜິດຊອບເປັນຂົວຕໍໍ່ ຫ   ຝ່າຍ
ປະສານງານທາງດ້ານການ ຄົົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ຫ ັງປະລິນ 
ຍາຕີ ລະຫວ່າງ ຄະນະວິຊາ ແລະ ຄະນະອະທິການບໍດີ ທັງເປັນ
ບ່ອນໃຫ້ຄ າປ ກສາທາງດ້ານວິຊາການຄົົ້ນຄວ້າໃຫ້ແກ່ບັນດາຄະນະ
ວິຊາເວົົ້າລວມ ເວົົ້າສະເພາະກໍ  ິ່ຄ ໜ່ວຍງານຄົົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ
ຂອງຄະນະວິຊາ ໃຫ້ວຽກງານ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ດ າເນີນໄປຢ່າງເປັນ
ລະບົບ ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນ ພາຍໃຕ້ກອບຂອງ
ມະຫາວິທະຍາໄລ ກໍໍ່ຄ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. 

ນອກນັົ້ນ, ພາລະບົດບາດທີິ່ສ າຄັນອີກອັນໜຶິ່ງຂອງວຽກງານ
ການຄຸ້ມຄອງ ທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ເຊິິ່ງກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການ
ຄົົ້ນຄວ້າ ນິຕິກ າເພ ິ່ອນ າ ສະເໜີຂັົ້ນເທິງເພ ິ່ອຂໍອະນຸມັດເຜີຍແຜ່
ກ່ຽວກັບລະບຽບການ ວິທີການ, ນະໂຍບາຍ, ຮູບແບບ ແລະ ເນ ົ້ອ
ໃນຂອງບົດຄົົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ປ ື້ມຕ າລາ, ຜົນງານການປະດິດ
ທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ພ້ອມກັນນັົ້ນ, ກໍໍ່ສະເໜີພາກສ່ວນທີິ່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງໃນການຄຸ້ມຄອງ ລິິຂະສິດຜົນງານ ຂອງພະນັກງານ-ອາຈານ 
ມຂ. 

 

 

2. ວໄິສທດັ 
    ຫ້ອງການຄົົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ຮັບປະກັນໄດ້ຄຸນນະພາບ
ຂອງລະບົບການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ທຽບເທົົ່າກັບພາກພ ົ້ນ ແລະ 
ສາກົນ.ກ ານົດມາດຕະຖານ ທາງດ້ານຫ ັກສູດຫ ັງປະລິນຍາຕີ ແລະ 
ຂອບເຂດ ຂອງວຽກງານ ການຄົົ້ນຄວ້າ ທາງວິທະຍາສາດ. ການ
ບໍລິຫານພາຍໃນຫ້ອງການມີປະສິດທິພາບ ແລະ ໄດ້ຮັບປະສິດທິ
ຜົນຫ າຍກວ່າເກົົ່າ. 

 

5. ອົງປະກອບການຈັດຕັົ້ງ 
ຫ້ອງການຄົົ້ນຄວ້າຫ ັງປະລິນຍາຕີມີໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັົ້ງ

ດັົ່ງນີົ້:  
• ຫົວໜ້າຫ້ອງການ 
• ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການຝ່າຍຄົົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ 
• ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການຝ່າຍພັດທະນາ 
• ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການຝ່າຍຫ ັງປະລິນຍາຕີ 
• ພະແນກບໍລິຫານ 
• ພະແນກຄົົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ 
• ພະແນກຫ ັງປະລິນຍາຕີ 
• ພະແນກພັດທະນາ ແລະ ຝ ກອົບຮົມ 

6. ພະນັກງານຂອງຫ້ອງການ 
• ພະນັກງານວິຊາການ   8  ຄົນ (ຍິງ  02   ຄົນ) 
• ພະນັກງານບໍລິຫານ    2  ຄົນ (ຍິງ  02  ຄົນ) 
7. ລະດັບວິຊາສະເພາະຂອງພະນັກງານພາຍໃນຫ້ອງການ 
•   ລະດັບປະລິນຍາໂທ  4  ຄົນ  (ຍິງ  02 ຄົນ) 
• ລະດັບປະລິນຍາຕີ    6  ຄົນ (ຍິງ  04 ຄົນ) 


