ຫ້ອງການຄົນ
ົ້ ຄວ້າວິທະຍາສາດ
ແລະ ຫງັ ປະລິນຍາຕີ
1.ນັກສຶກສາປະລິນຍາໂທ ສາຂາພັດທະນາເສດຖະກິດຊົນນະບົດ

2.ນັກສຶກສາປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ບໍລຫ
ິ ານການສຶກສາ

ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ, ຂ. ສະຫວັນນະເຂດ, ສປປ ລາວ
ໂທ: (+856 030 5616486 / 030 9294694)
ເຟດບຸກ: https://www.facebook.com/
3.ນັກສຶກສາປະລິນຍາໂທ ສາຂາວິທະຍາສາດສິງິ່ ແວດລ້ອມ

Research.105/

3. ພາລະບົດບາດຫກ
ັ
1.ຄວາມເປັນມາ

ສ້າງລະບຽບຫ ັກການກ່ຽ ວກັບການສ້າງຫັກສູດປະລິນຍາໂທ,

•

ການດ າເນີນການຮຽນ-ການສອນຂອງແຕ່ລະລະບົບພາຍໃຕ້

ຫ້ອງການຄົົ້ນຄວ້າຫັງປະລິນຍາຕີຕັົ້ງຢູ່ສານັກງານອະທິການ
ບໍດີມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ ວິທະຍາເຂດນາເຊັງ, ບ້ານ

ກອບຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ກົມການສຶກສາ

ນາເຊັງ, ເມອງໄກສອນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

ຊັົ້ ນສູງ ) ລວມໄປເຖິ ງການບໍ ລິ ການທາງດ້າ ນວິຊ າການໂດຍ
ອີງໃສ່ທິດຊີົ້ນາຂອງຄະນະອະທິການບໍດີ.

ຫ້ອງການຄົົ້ນຄວ້າຫັງປະລິນຍາຕີເປັນຫົວໜ່ວຍບໍລິຫານທີິ່

5. ອົງປະກອບການຈັດຕັົ້ງ
ຫ້ອງການຄົ ົ້ນຄວ້າຫ ັງປະລິນຍາຕີມີໂຄງປະກອບກົງ ຈັກການຈັ ດຕັົ້ ງ
•

ດັົ່ງນີ:ົ້
ຫົວໜ້າຫ້ອງການ

•

ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການຝ່າຍຄົົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ

•

ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການຝ່າຍພັດທະນາ

•

ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການຝ່າຍຫັງປະລິນຍາຕີ

•

ພະແນກບໍລິຫານ

•

ພະແນກຄົົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ

•

ພະແນກຫັງປະລິນຍາຕີ

ຄົົ້ນຄວ້າ - ນ າສະເໜີ ຂໍອະນຸມັດການສະແດງຄວາມເປັນເຈົົ້າ

•

ພະແນກພັດທະນາ ແລະ ຝກອົບຮົມ

ປະສານງານທາງດ້ານການ ຄົົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ຫັງປະລິນ

ຂອງຜົນງານທາງດ້ານວິຊາການປະເພດຕ່າງໆ ເພິ່ອຮັບປະກັນ

6. ພະນັກງານຂອງຫ້ອງການ

ຍາຕີ ລະຫວ່າງ ຄະນະວິຊາ ແລະ ຄະນະອະທິການບໍດີ ທັງເປັນ

ທາງດ້ າ ນລິ ຂ ະສິ ດ ທາງປັ ນ ຍາ ຂອງ ພະນັ ກ ງານພາຍໃນ

•

ພະນັກງານວິຊາການ 8 ຄົນ (ຍິງ 02 ຄົນ)

ບ່ອນໃຫ້ຄາປກສາທາງດ້ານວິຊາການຄົົ້ນຄວ້າໃຫ້ແກ່ບັນດາຄະນະ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ສະຫວັນນະເຂດ.

•

ພະນັກງານບໍລິຫານ

ກວດກາຮູບແບບປື້ມຕ າລາ ທີິ່ຂຽນຂຶົ້ນໂດຍອາຈານພາຍໃນ

7. ລະດັບວິຊາສະເພາະຂອງພະນັກງານພາຍໃນຫ້ອງການ

ຂອງຄະນະວິຊາ ໃຫ້ວຽກງານ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ດາເນີນໄປຢ່າງເປັນ

ມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ ພ້ອມທັງ ປະສານສົມທົບ

•

ລະດັບປະລິນຍາໂທ 4 ຄົນ (ຍິງ 02 ຄົນ)

ລະບົບ

ກັ ບອາຈານແຕ່ ລ ະວິ ຊ າ ເພ ິ່ ອບໍ ລ ິ ກ ານປ ື້ ມຕ າລາການຮຽນ-

•

ລະດັບປະລິນຍາຕີ

ຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງຫັກສູດການຮຽນ-ການສອນ,

ຕິດຕາມ-ກວດກາໜ້າ ວຽກກ່ຽ ວກັບການບໍລິການວິຊາການ

•

ລະບົບການຈັດຕັົ້ງການ

ແລະ ຄົົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ເພ ິ່ອນາສະເໜີ ຂັົ້ນເທິງໃນການ

ປະເມີນຜົນທັງຜູ້ຮຽນ ແລະ ຜູ້ສອນຂອງຫັງປະລິນຍາຕີ. ນອກນັົ້ນ,

ພິຈາລະນາ ຜົນງານທາງດ້ານວິຊາການ ໃຫ້ບັນດາພະນັກງານ

ຍັງໄດ້ຄຸ້ມຄອງວຽກງານຄົົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິຫານວິຊາ

ທີິ່ມີຜົນງານ ທາງດ້ານວິຊາການ ຫ ທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ຫ

ການເພິ່ອໃຫ້ຮັບປະກັນທາງດ້ານຄຸນນະພາບຂອງຂະບວນກາຮຽນ-

ນະວະຕະກາພ້ອມທັງຕີພິມວາລະສານວິທະຍາສາດທີິ່ເປັນຂອງ

ສອນທີິ່ທຽບເທົົ່າກັບມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງອິ່ນໆ ທັງພາຍໃນປະ

ມຂ.

ລະບົບການຈັດຕັົ້ງການຮຽນ-ການສອນ,

ເທດ ພາກພົ້ນ ແລະ ສາກົນ ໂດຍຮັບຜິດຊອບເປັນຂົວຕໍໍ່ ຫ ຝ່າຍ

ວິຊາເວົົ້າລວມ ເວົົ້າສະເພາະກໍ ິ່ຄໜ່ວຍງານຄົົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ
ແລະ

ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນ

•

•

ພາຍໃຕ້ກອບຂອງ

ການສອນໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ.

ມະຫາວິທະຍາໄລ ກໍໍ່ຄກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.
ນອກນັົ້ນ, ພາລະບົດບາດທີິ່ສາຄັນອີກອັນໜຶິ່ງຂອງວຽກງານ
ການຄຸ້ມຄອງ
ຄົົ້ນຄວ້າ

ທາງດ້ານວິທະຍາສາດ

ນິຕິກາເພິ່ອນາ

ຄົ ົ້ ນ ຄວ້ າ -ນ າສະເໜີ ຂ ະບວນການຕ່ າ ງໆທີ ິ່ ເ ຮັ ດ ໃຫ້ ສ າມາດ

•

ຮັ ບ ປະກັ ນ ທາງດ້ າ ນຄຸ ນ ະພາບການສຶ ກ ສາຂອງມະຫາ

ເຊິິ່ງກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການ

ສະເໜີຂັົ້ນເທິງເພິ່ອຂໍອະນຸມັດເຜີຍແຜ່

ກ່ຽວກັບລະບຽບການ ວິທີການ, ນະໂຍບາຍ, ຮູບແບບ ແລະ ເນົ້ອ

ວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດໄດ້.
ເປັນເຈົົ້າການໃນການເຕົົ້າໂຮມເພິ່ອປກສາຫາລກັບພາກສ່ວນ

•

ໃນຂອງບົດຄົົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ປື້ມຕາລາ, ຜົນງານການປະດິດ

ຫ ບຸ ກ ຄົ ນ ທີ ິ່ ເ ຮັ ດ ການຄົ ົ້ ນ ຄວ້ າ ວິ ທ ະຍາສາດເພ ິ່ ອສ້ າ ງແຜນ

ທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ພ້ອມກັນນັົ້ນ, ກໍໍ່ສະເໜີພາກສ່ວນທີິ່ກ່ຽວ

ໂຄງການຄົົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດຂອງ ມຂ.

ຂ້ອງໃນການຄຸ້ມຄອງ ລິິຂະສິດຜົນງານ ຂອງພະນັກງານ-ອາຈານ
ມຂ.
2. ວິໄສທັດ
ຫ້ອງການຄົົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ຮັບປະກັນໄດ້ຄຸນນະພາບ
ຂອງລະບົບການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ທຽບເທົົ່າກັບພາກພົ້ນ ແລະ
ສາກົນ.ການົດມາດຕະຖານ ທາງດ້ານຫັກສູດຫັງປະລິນຍາຕີ ແລະ
ຂອບເຂດ ຂອງວຽກງານ ການຄົົ້ນຄວ້າ ທາງວິທະຍາສາດ. ການ
ບໍລິຫານພາຍໃນຫ້ອງການມີປະສິດທິພາບ ແລະ ໄດ້ຮັບປະສິດທິ
ຜົນຫາຍກວ່າເກົົ່າ.

4. ການຮ່ວມມກັບອົງກອນພາຍນອກ.
ສ້າງຖານຂໍໍ້ມູນ ແລະ ສ້າງແຜນການຄົົ້ນຄວ້າວິໄຈຮວ່ມກັບນັກ
ຄົົ້ນ ຄວ້າອິ່ນໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຈາກພາກລັດ-ເອກະຊົນ
ໂດຍພາຍໃຕ້ການຊີົ້ນາຈາກອະທິການບໍດີຝ່າຍວິຊາການໂດຍກົງ. ໄດ້ມີ
ການ ຮ່ວມມຮອບດ້ານກັບມະຫາວິທະຍາໄລ 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.

2 ຄົນ (ຍິງ 02 ຄົນ)

6 ຄົນ (ຍິງ 04 ຄົນ)

