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ໂຄງການຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີ ແລະ ສະໜບັສະໜູນການມວີຽກເຮດັງານທ າ (VTESS) ມເີປົ ົ້າໝາຍເລງັໃສ່ເພ ່ ອສະໜອງການຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີ ທີ່ ສອດ
ຄ່ອງກບັຄວາມຕ ົ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ໂດຍສຸມໃສ່ກຸ່ມເປົ ົ້າໝາຍທີ່ ເປັນໄວໝຸ່ມຜູ ົ້ດ ົ້ອຍໂອກາດ ທີ່ ມອີາຍຸລະຫວ່າງ 15-35 ປີ, ທີ່ ຮຽນຈບົຊັ ົ້ນ
ປະຖມົ ແຕ່ບ ່ ຈບົຊ ັ້ນມດັທະຍມົສກຶສາຕອນຕົ ົ້ນ ແລະ ມຄີວາມທຸກຍາກ ເປ ັ້າໝາຍແມ່ນເພ ່ ອໃຫ ົ້ເຂາົເຈ ົ ົ້າມວີຽກເຮດັງານທ າ, ປະກອບອາຊບີດ ົ້ວຍຕນົເອງ 
ຫຼ   ກບັຄ ນເຂົ ົ້າສູ່ ລະບົບການສກຶສາ. ໂຄງການ VTESS ແມ່ນໂຄງການຮ່ວມມ  ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ລັດຖະບານ ສະວສິເຊແີລນ 
ໂດຍຜ່ານ ອງົການ ເພ ່ ອການພດັທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມ  ປະເທດສະວສິເຊແີລນ (SDC) ເຊິ່ ງຮ່ວມກນັຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັ ໂດຍ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ 
ກລິາ, ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ, ຮ່ວມກບັ ອງົການ ສະວສິຄອນແທກັ ແລະ ມະຫາວທິະຍາໄລ ວທິະຍາສາດປະຍຸກ ແລະ ສລີະ
ປະກ າສາດ (HSLU). ໂຄງການດັ່ ງກ່າວ ໄດ ົ້ດ າເນນີຢູ່ແຂວງ ອຸດມົໄຊ, ໄຊຍະບູລ,ີ ຊຽງຂວາງ, ຄ າມ່ວນ ແລະ ສາລະວນັ, ເຊິ່ ງມ ີ3 ອງົປະກອບ ທີ່ ກ່ຽວ
ພນັກນັດັ່ ງນີີ ົ້: 

ອົງປະກອບທີ 1 - ການຝຶກອບົຮົມວິຊາຊີບແບບປະສົມ ແລະ ເສ ັ້ນທາງເຊ ື່ອມຕ ື່ (IVET Training and Pathway):  

ອງົປະກອບນີ ົ້ ແນໃສ່ປັບປຸງຄຸນນະພາບການຝຶກອົບຮມົວິຊາຊບີ ໃຫ ົ້ສອດຄ່ອງກບັຄວາມຕ ົ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ, ມຄີວາມຍ ນຍງົ ແລະ ສ ົ້າງເງ  ່ອນ
ໄຂອ ານວຍໃຫ ົ້ແກ່ນ ກຮຽນສາມາດສ າເລັດການຝຶກອົບຮົມວຊິາຊບີຂັ ົ້ນພ ົ້ນຖານ ແລະ ສ ບຕ ່ ໃນລະດບັທີ່ ສູງຂ ົ້ນ. ພາຍໃຕ ົ້ອງົປະກອບດັ່ ງກ່າວ ໂຄງການໄດ ັ້
ສຸມໃສ່: 1) ທບົທວນຄ ນບນັດານຕິກິ າ ທີ່ ຕດິພນັກບັວຽກງານຝຶກອບົຮມົວິຊາຊີບແບບປະສມົ ແລະ ກນົໄກການໃຫ ົ້ທນຶ; 2) ຄດັເລ ອກເອາົໂຮງຮຽນ ວຊິາ
ຊບີແບບປະສມົຢູ່ ແຂວງເປົ ົ້າໝາຍ ແລະ ສ ົ້າງຂດີຄວາມສາມາດໃຫ ົ້ແກ່ຄູອາຈານຂອງໂຮງຮຽນດັ່ ງກ່າວ ໃຫ ົ້ສາມາດສະໜອງການຝຶກອບົຮມົທີ່ ມຄຸີນະພາບ; 
3) ປັບປຸງ ແລະ ພດັທະນາຫຼກັສູດ ໂດຍປະສານສມົທບົກບັພາກສ່ວນຜູ ົ້ປະກອບການ ເພ ່ ອຮບັປະກນັວ່າທກັສະຂອງຜູ ົ້ໄດ ົ້ຮບັການຝກຶອບົຮມົຈາກໂຮງຮຽນ
ເຫຼ ົ່ ານັ ົ້ນ ສອດຄ່ອງກບັຄວາມຕ ົ້ອງການຂອງໜົ້າວຽກຕວົຈງິ ທີ່ ຜູ ົ້ປະກອບການຕ ົ້ອງການ ແລະ 4) ສະໜອງ ການຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີໃຫ ົ້ແກ່ກຸ່ມເປົ ົ້າໝາຍ. 

ອົງປະກອບທີ 2 - ການໃຫ້ຄ າປກຶສາ ແລະ ສະໜ ບສະໜູນການມີວຽກເຮ ດງານທ າ (ESS): 

ອງົປະກອບນີ ົ້ ແນໃສ່ໃຫ ົ້ຄ າປຶກສາ ແລະ ສະໜບັສະໜູນການມວີຽກເຮດັງານທ າເຊິ່ ງຖ ວ່າເປັນຮູບແບບໃໝ່ທີ່ ຈະຖ ກອອກແບບ, ພດັທະນາ ແລະ ທດົລອງ 
ນ າໃຊ ົ້ໃນໄລຍະຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັໂຄງການ. ກດິຈະກ າຮູບແບບໃໝ່ດັ່ ງກ່າວ ຈະນ າເອົາກຸ່ມເປົ ົ້າໝາຍ; ຜູ ົ້ທີ່ ອອກໂຮງຮຽນ ມາເຂົ ົ້າຮ່ວມຂະບວນການແນະນ າ 
ອາຊບີ ເປັນໄລຍະເວລາຫຼາຍເດ ອນ ເພ ່ ອຊ່ວຍໃຫ ົ້ພວກເຂາົເຈ ົ ົ້າກັ້າວເຂົ ົ້າສູ່ການມວີຽກເຮດັງານທ າ, ປະກອບອາຊບີຕນົເອງ ຫຼ   ກບັຄ ນສູ່ລະບບົ ການສກຶສາ. 
ອງົປະກອບນີ ົ້ ແມ່ນເຊ ່ ອມໂຍງໂດຍກງົກບັ ອງົປະກອບທ ີ1. ພາຍໃຕ ົ້ອງົປະກອບນີ ົ້ໂຄງການໄດ ັ້ສຸມໃສ່: 1) ດດັປັບຮູບແບບແນວຄວາມຄດິຂອງການໃຫ ົ້ຄ າ
ປຶກສາ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການມວີຽກເຮັດງານທ າ ທີ່ ໄດ ັ້ຮ ບຜ ນສ າເລ ດຈາກບ່ອນອ ່ ນ ມາຜ ນຂະຫຍາຍ ແລະ ປ ບໃຊ ັ້ໃຫ ົ້ເໝາະສມົກບັສະພາບຕວົຈງິ
ຂອງ ສປປ ລາວ; 2) ຄດັເລ ອກເອາົຄູ່ ຮ່ວມງານ ທີ່ ເຮດັວຽກ ໃຫ ົ້ການບ ລກິານຊອກຫາວຽກເຮັດງານທ າຢູ່ ແຂວງເປົ ົ້າໝາຍ ເພ ່ ອສ ົ້າງຂດີຄວາມສາມາດຂອງ
ເຂາົເຈ ົ ົ້າໃນການໃຫ ົ້ຄ າປຶກສາ ແລະ ແນະນ າວຊິາຊບີ ກ ຄ  ສະໜບັສະໜູນການມວີຽກເຮດັງານທ າໃຫ ົ້ມຄຸີນະພາບດຂີ ົ້ນ; 3) ສະໜອງການໃຫ ົ້ຄ າປຶກສາ ແລະ  
ສະໜບັສະໜູນການມວີຽກເຮດັງານທ າໃຫ ົ້ແກ່ກຸ່ມເປົ ົ້າໝາຍໂດຍສະເພາະຜູ ົ້ທີ່ ອອກໂຮງຮຽນ ແລະ 4) ສະເໜໃີຫ ົ້ນ າເອາົກດິຈະກ າທດົລອງ ແລະ ບດົຮຽນ
ທີ່ ບນັລຸຜນົສ າເລດັ ກ່ຽວກບັການໃຫ ົ້ຄ າປຶກສາ ແລະ ສະໜບັສະໜູນການມວີຽກເຮດັງານທ າ ເພ ່ ອເຊ ່ ອມສານເຂົ ົ້າໃນລະບົບການສຶກສາວຊີາຊບີໃນຂັ ົ້ນສູນ
ກາງ ແລະ ຂັ ົ້ນທ ົ້ອງຖິ່ ນ. 

ອົງປະກອບທີ 3 - ປ ບປຸງສະພາບແວດລ້ອມເອ ັ້ອອ ານວຍຕ ື່ວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ (IVET Framework Conditions): 

ອງົປະກອບນີ ົ້ ຈະເລັ່ ງໃສ່ປັບປຸງ ແລະ ສ ົ້າງເງ  ່ອນໄຂສະພາບແວດລ ົ້ອມທີ່ ເອ ົ້ອອ ານວຍຕ ່ ວຽກງານອາຊວີະສກຶສາ. ໂດຍສະເພາະການຄດັເລ ອກ ແລະ ໃຫ ົ້ການ
ສະໜບັສະໜູນ ໂຄງການ ຫຼ   ກດິຈະກ າທີ່ ສ ົ້າງສນັ ທີ່ ຕດິພນັກບັການພັດທະນາລະບບົວຽກງານການຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີ ໃນຂັ ົ້ນທ ົ້ອງຖິ່ ນ ເຊິ່ ງຊ່ວຍສ ົ້າງຄວາມ
ເຂັ ົ້ມແຂງໃຫ ົ້ແກ່ການຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີແບບປະສມົ ແລະ ການໃຫ ົ້ຄ າປຶກສາ ແລະ ສະໜບັສະໜຸນການມວີຽກເຮດັງານທ າ. 
 
 
 

ໂຄງການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ສະໜ ບສະໜູນການມີວຽກເຮ ດງານທ າ - ສປປ ລາວ 
 

ໄລຍະເລີື່ມຕົັ້ນ: ເດ ອນສງິຫາ 2019 - ມນີາ 2020  
ໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການ: (4 ປີ) ແຕ່ເດ ອນສງິຫາ 2019 - ກ ລະກດົ 2023 
ໃຫ້ທຶນໂດຍ: ລດັຖະບານ ສະວສິເຊແີລນ ໂດຍຜ່ານ ອງົການເພ ່ ອການພດັທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມ  ປະເທດສະວດິເຊແີລນ (SDC)  

ຜູ້ຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ: ອງົການສະວສິຄອນແທກັ / ມະຫາວທິະຍາໄລ ວທິະຍາສາດປະຍຸກ ແລະ ສລີະປະກ າສາດ (Lucerne University) 
ຄູູ່ຮ່ວມງານຫ  ກຈາກພາກລ ດຖະບານ:  

- ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ (ຄູ່ຮ່ວມງານຫຼກັ) 
- ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ  

ກຸູ່ມເປົັ້າໝາຍ:  
- ຜູ ົ້ທີ່ ອອກໂຮງຮຽນ: ໄວໜຸ່ມ (ອາຍຸ 15 - 35 ປີ) ຜູ ົ້ທີ່ ຈບົປະຖົມ ແຕ່ບ ່ ຈບົມດັທະຍມົສກຶສາຕອນຕົ ົ້ນ, ມາຈາກຄອບຄວົທຸກຍາກ ຫຼ  ພ ົ້ນຖານເສດຖະກດິຝ ດເຄ ອງ.  
- ຄູອາຈານທີ່ ສງັກດັໃນສະຖານອະຊວີະສກຶສາ, ພະນກັງານຈາກຈດຸບ ລກິານຈດັຫາງານ ຫຼ  ອງົການຈດັຕັ ົ້ງທີ່ ກ່ຽວຂົ້ອງ (ຜູ ົ້ໃຫ ົ້ຄ າປຶກສາດົ້ານວຊິາຊບີ, ຄູຝກຶການສົ້າງ

ວຽກເຮດັງານທ າ, ຊຸມຊນົ, ແຮງງານເຍາົວະຊນົ, ຜູ ົ້ອ ານວຍຄວາມສະດວກຂັ ົ້ນບົ້ານ, ແລະ ນກັສງັຄມົສງົເຄາະ).  
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