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ັ
ຄູ່ຮ່ວມຫກ
ມະຫາວິທະຍາໄລເຮລຊິນກິ University of Helsinki

ຄູ່ຮ່ວມໂຄງການ
ິ ປຣາກ Czech University of Life Science Prague
ມະຫາວິທະຍາໄລເຊັກວິທະຍາສາດຊີວດ
ມະຫາວິທະຍາໄລເຟຣເບີກ University of Freiburg
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ National University of Laos
ມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ Savannakhet University
ມະຫາວິທະຍາໄລສຸ ພານຸວງ Souphanouvong University

ຈຸດປະສງ
້ ງໃນປະເທດລາວ
ຈຸດປະສງລວມຂອງໂຄງການແມ່ ນເພ່ ອສ້າງຄວາມອາດສາມາດກ່ ຽວກັບປ່າໄມ ້ໃນລະບບການສຶກສາຊັນສູ
ັ ປະໂຫຍດຂອງຂອງ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ນະຂະນະ
ເພ່ ອປັບປຸ ງຄວາມສາມາດ ເພ່ ອການບລິຫານປ່າໄມ ້ແບບຢນຍງສາຫບ
ດຽວກັນ ເປັນການສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ປະເທດລາວ ເພອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ບັນດາ
້
ັ ຍາປຣາຣີວ່າ
ໂອກາດຕ່າງຂອງຂະບວນການສາກນເຊັນ: ເປາໝາຍພັ
ດທະນາແບບຢນຍງ 2030 (SDGs) ແລະ ສນທິສນ
ດ້ວຍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.
ຈຸດປະສງສະເພາະແມ່ ນ:
້ ງບັນເພ່ ອພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸ ງຫກ
ັ ສູ ດປະລິນຍາໂທຕາມລາດັບດັ່ງນີ:້
1. ເພ່ ອສ່ ງເສີມສາມສະຖານຊັນສູ
ັ ສູ ດການຮຽນການສອນ ແລະ ຍກລະດັບຫກ
ັ ສູ ດປະລິນຍາໂທປ່າໄມ ້ໃນປັດຈຸບນ
ັ ໃນມະຫາວິທະຍາໄລ
1.1 ທັບທວນຫກ
ແຫ່ ງຊາດ (ມຊ);
ັ ສູ ດ ແລະ ສ່ ງເສີມສາຫບ
ັ ການຮັບຮອງຫກ
ັ ສູ ດປະລິນຍາໂທປ່າໄມ ້ໃໝ່ໃນມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະ
1.2 ພັດທະນາຫກ
ເຂດ (ມຂ) ຮ່ ວມກັບມະຫາວິທະຍາໄລເຫວ, ຫວຽດນາມ;

້
ັ ສູ ດປະລິນຍາໂທໃໝ່, ສ້າງຂຶນຕາມປະສ
1.3 ສ່ ງເສີມມະຫາວິທະຍາໄລສຸ ພານຸວງ (ມສ) ໃນການພັດທະນາຫກ
ບການຂອງ
ັ ການດາເນີນການ.
ມຊ ແລະ ມຂ, ແລະ ເພ່ ອກະກຽມແຜນງານສາຫບ

້ າເລັດການສຶກສາໂດຍໃຫ້ຫດ
ັ ສູ ດສອດຄ່ ອງກັບຄວາມຕ້ອງການແຫ່ ງຊາດ
2. ປັບປຸ ງຄວາມສາມາດຈ ້າງງານຂອງນັກສຶກສາຜູ ສ

້ ສ່ ງເສີມການລງຝຶ ກງານ ແລະ ສ້າງໂອກາດໃຫ້ມປ
ີ ະສບການໃນການເຮັດວຽກກັບນາຍຈ ້າງທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ ແລະ
ແລະ ພາກພນ,
ເສີມສ້າງການຝຶ ກອບຮມຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານວິຊາການ.

3. ສ່ ງເສີມການຮ່ ວມມໃຕ້-ໃຕ້ ແລະ ແລກປ່ຽນເພ່ ອປັບປຸ ງຄຸ ນນະພາບ ແລະ ຈັດສັນການສອນ ແລະ ການຝຶ ກອບຮມຄວາມ
ສາມາດໃນລາວ.

່ ອມໂຍງ ແລະ ການພວພັນລະຫວ່ າງສະຖາບັນການສຶກສາຊັນສູ
້
້ ງ ຂອງ ລາວ ແລະ ຢູໂຮບ,
4. ສ້າງ ຄວາມເຂັມແຂງໃນການເຊ
ລວມທັງການໄປຢ້ຽມຢາມວິຊາການ ແລະ ພະນັກງານ.

້ ລະບຸ ໄວ້ 4 ບັນຫາຫກ
້ ຄວາມ
ັ (ຍກລະດັບຫກ
ັ ສູການຮຽນການສອນ,ຄວາມແຕກໂຕນໃນພາກພນ,
ຈຸດປະສງເຫ່ ານີໄດ້
ສາມາດທີ່ບ່ ທັນພຽງພ ແລະ ລວມສູ ນອານາດ (ໃນສ່ວນ E.1) ສິ່ງກີດຂວາງຄວາມເຄີບໜ້າໃນຄວາມກ ້າວໜ້້າຂອງກາ
ນສຶກສາຊັນສູ ງດ້ານປ່າໄມ ້ໃນ ສປປ ລາວ. ໃນຕອນທ້າຍຂອງໂຄງການທາງເລອກທີ່ໜ້າດຶງດູດໃໝ່ ແລະ ການພັດທະນາ
ັ ການສຶກສາຫງັ ປະລິນຍາຕີໃນດ້ານປ່າໄມ ້ຈະຫາໄດ້ງ່າຍໃນພາກໄດ້ (ມຂ) ແລະ ພາກເໜອ (ມສ)
ທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງສາຫບ
້ ບການປຶກສາຫາລຂອງຜູ ມ
ັ ສູ ດການຮຽນການສອນຂຶນກັ
້ ສ
ີ ່ ວນໄດ້ສ່ວນເສຍທີ່ສາຄັນ ແລະ
ຂອງລາວ. ການຍກລະດັບຫກ
ັ ສູດປະລິນຍາໂທສາຂາ
ຊ່ຽວຊານຄູ່້ຮ່ວມຈາກຢູ ໂຣບຈະສ່ ງເສີມການພັດທະນາຕ່ ໄປ ແລະ ຄວາມເປັ ນສາກນຂອງຫກ
ປ່າໄມ ້ໃນ ມຊ. ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນເອກະຊນ ແລະ ສະຖາບັນໃນລະດັບອະນຸພາກພນ້ ແລະ ສາກນ, ແລະ
ັ ນັກສຶກສາຈບໃໝ່ໃຫ້
ທາງເລອກການຝຶ ກອບຮມວິຊາຊີບ ແລະ ທາງການຈະປັບປຸ ງຄວາມສາມາດໃນການຈ ້າງງານສາຫບ
ມີຄວາມຊ່ຽວຊານຈາກສາມສະຖາບັນການສຶກສາຊັນສູງຂອງລາວ.

ຜນສາເລັດຂອງໂຄງການຈະຖກຕິດຕາມກວດກາ

ແລະ ປະເມີນໂດຍການປະເມີນຜນຈານວນຂອງທາງເລອກການຝຶ ກອບຮມວິຊາຊີບ ແລະ ໂດຍການສມທຽບອັດຕາ
ການຮັກສາໄວ້ກ່ອນເລີ່ມໂຄງການ ແລະ ຫງັ ຈນຈບໂຄງການ.

ລັກສະນະນະສ້າງສັນ
້ ງລາວ ແລະ ຢູ ໂລບ, ໂດຍທາງ
ໂຄງການສະເໜີການຊຸກຍູ ້ສ່ ງເສີມສິ່ງສາຄັນທີ່ໃຫ້ທງັ ສອງສະຖາບັນການສຶກສາຊັນສູ
ອ້ອມທີ່ກ່ ຽວ, ກ່ ຽວພັນກັບສັງຄມ.

ດ້ວຍເຫດແລະຜນລວມທັງດ້ານຕ່ າງໆດັ່ງຕ່ ໄປນີ:້


້
້
ັ້
ຮ່ ວມກັນເປັນເຈາການໃນຂ
ງເຂດປະສານງານວິຊາການ: ການຈັບຄູ່ ຮ່ ວມຈະເຮັດໃຫ້ໝນໃຈວ່
າຄວາມເປັນເຈາການ
ແລະ
້ ່ ງເສີມການແລກປ່ຽນປະສບການລະຫວ່ າງການ
ການບລິຫານຢ່າງມີປະສິດທິພາບຂອງບັນດາກິດຈະກາໂຄງການ.ນີຈະສ
ຈັບຄູ່ ຮ່ ວມເພ່ ອເປັນການບລິຫານ, ການບັນຊີ ແລະ ການລາຍງານໂຄງການ.



້ ງການຮ່ ວມມຫາຍຝ່າຍນັນເປັ
້ ນການລະດມ ແລະ ເຊ່ ອມຍງອງການໃນລະດັບພູ ມພ
ິ າກ ແລະ ສະຖາບັນທີ່
ການເຂາເຖິ
ຫາກຫາຍເຊັ່ນ: ເໝອ-ໃຕ້ (ຢູ ໂຣບ-ລາວ), ຂງເຂດໃຕ້-ໃຕ້ (ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ ຽງໃຕ້), ແລະ ພາຍປະເທດ ໃຕ້ໃຕ້ (ພາຍໃນລາວ, ເສີມຂະຫຍາຍ ແລະ ກະຈາຍອານາດລະບບການສຶກສາຊັນສູ ງ).



້ ອງຂອງປ່າໄມ ້ ແລະ
້ ງຫາກຫາຍສາຂາວິຊາຊີບ ແລະ ການສຶກສາແບບລວມ: ໄປໄກດ້ານຜະລິດຕະພັນພນເມ
ການເຂາເຖິ
ັ ການພັດທະນາປ່າໄມ ້ ແລະ
ການສ້າງສັກກະຍະພາບແບບເຊ່ ອມຍງ ແລະ ຄວາມສາມາດທີ່ຫາກຫາຍທີ່ຕ້ອງການສາຫບ
ັ ໃຫ້ການມີສ່ວນຮ່ ວມຢ່າງມີປະສິດທິຜນຂອງປະເທດໃນປັດຈຸບນ
ັ ແລະ ອະນາ
ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງລາວ, ແລະ ອະນຸມດ
້
ຄດທີ່ເປັນກະແຈສາຄັນດ້ານຄວາມເຄີບໜ້າກ່ ຽວກັບປ່າໄມ ້ໃນທ່ ວໂລກ, ເຊັ່ນ: ເປາໝາຍພັ
ດທະນາແບບຢນຍງ, ສນທິ
ສັນຍາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດປຣາຣີ ແລະ ອ່ ນໆ.



້
້ ງດ້ານວິຊາການແຫ່ ງຊາດບນພນຖານຂອງການຖ
່ າຍໂອນໜ່ວຍກິດ ແລະ ການແລກປ່ຽນຫກ
ັ ສູ ດ: ສະຖາບັນ
ການເຂາເຖິ
້
ໃນລາວຈະຖຶກສ່ ງເສີມເພ່ ອເພີມຄວາມສ
າບູ ນດ້ານວິຊາການ ແລະ ການຈັດການຢ່າງມີປະສິດທິຜນດ້ານວິຊາການທີ່ຊ້ອນ
້
ັ . ການເຄ່ ອນຍ້າຍຂອງນັກສຶກສາ ແລະ ຄູອາຈານ
ກັນອີງຕາມຈຸດແຂງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງພາກພນໃນປັ
ດຈຸບນ
້ ສະຖາບັນໃນລາວຈະດາເນີນ
ຈະຖກສ່ ງເສີມສະເພາະລາຍເພ່ ອຜນປະໂຫຍດຂອງຂງເຂດຊນນະບດ. ຄຽງຄູ່ ກັນນັນ,
້ ອງໜ່ວຍກິດ.
ການຜ່ານການອານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຮັບຮູ ຂ



້ ກປະຖມນິເທດທີ່ພໃຈໃນ
້ ່ ນໆ, ໂຄງການນີຖ
ປະຖມນິເທດຕະຫາດແຮງງານ: ໃນທາງກງກັນຂ້າມກັບການເລີ່ມຕນອ
້ ນການຈ ້າງ
ັ ສາຫບ
ັ ຄຸ ນະວຸ ດທີ່ດີທາງວິຊາການໃນຂະນະທີ່ການລງທຶນໃນການຢັງຢ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄມປັດຈຸບນ
້
ງານຂອງນັກສຶກສາທີ່ຈບແລ້ວ.ນີຈະສ
າເລັດໄດ້ໂດຍການສ້າງຄວາມສາພັນກັບຖັນແຖວພາກສ່ ວນລັດ ແລະ ເອກະຊນຜູ ້
ັ ການຝຶ ກງານ ແລະ
ທີ່ມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍ, ນາເອາຄູຝຶກທີ່ຊ່ ຽວຊານ, ສ້າງ ແລະ ຮັບຮອງບັນດາໂອກາດຕ່ າງໆສາຫບ
ການອານວຍສິ່ງສະດວກໃນການເຊ່ ອມໂຍງຫານາຍຈ ້າງ.

