
ສະໝກັເປນັຄ ູ່ຮູ່ວມງານໂຄງການ, 
ວຽກງານການສະໜບັສະໜ ນ ດາ້ນການມີວຽກເຮດັງານທາໍ (ESS)   

 

 

ສະໝກັເປນັຄ ູ່ຮູ່ວມງານໂຄງການ, 
ວຽກງານການສະໜບັສະໜ ນ ດາ້ນການມີວຽກເຮດັງານທາໍ (ESS) 

“ພາຍໃຕໂ້ຄງການ VTESS” 
 

ໂຄງການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ສະໜັບສະໜ ນການມີວຽກເຮັດງານທໍາ (VTESS) ມີເປ ົ້າໝາຍ ເລັັ່ງໃສູ່  ສະໜບັສະໜ ນ
ໄວໜ ູ່ມດ້ອຍໂອກາດ ທີີ່ຈົບປະຖົມ ແຕູ່ ບ ໍ່ຈົບມັດທະຍົມຕົົ້ນ ທີີ່ມີອາຍ  15-35 ປີ ເພ ີ່ອເຂົົ້າຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ການມີວຽກເຮັດ
ງານທໍາ ໂດຍຜູ່ານຂະບວນ ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາຢ່າງເປັນລະບບົ ຫ   ກັບຄ ນສ ູ່ລະບົບການສຶກສາ. ສໍາລັບໄວໜ ູ່ມທີີ່ເຂົົ້າຮູ່ວມໂຄງການນີົ້ ແມູ່ນ

ຕ້ອງໄດ້ຮັບການໃຫ້ຄໍາປຶກສາຕາມໄລຍະເວລາ ຂອງຂະບວນການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ເຊິີ່ງຈະໃຊ້ເວລາປະມານ 9 -12 ເດ ອນ.  

       ອົງການສະວິດຄອນແທັກ, ໂຄງການ VTESS ພວມຊອກຫາຄ ູ່ຮູ່ວມງານ ທີີ່ ສາມາດມອບໝາຍໃຫ້ພະນັກງານ ເຂົົ້າຮູ່ວມຝຶກ

ອົບຮົມ ເພ ີ່ອ ກາຍເປັນຜ ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານການມີວຽກເຮັດງານທໍາ (Coach) ເພ ີ່ອຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານ ການສະໜັບສະໜ ນດ້ານ
ການມີວຽກເຮັດງານທໍາ, ໂດຍຄ ູ່ຮູ່ວມງານ ແມູ່ນອົງການຈັດຕັົ້ງຕູ່າງໆ ທີີ່ຢ ່ຂັົ້ນແຂວງ ຄ : ແຂວງອ ດົມໄຊ, ໄຊຍະບ ລີ, ຊຽງຂວາງ, ຄໍາ
ມູ່ວນ, ແລະ ແຂວງສາລະວັນ. 

ການທີີ່ໄດຄ້ ູ່ຮູ່ວມງານ ແລະ ຜ ໃ້ຫຄ້າໍປກຶທີີ່ມຄີ ນສມົບດັທີີ່ເໝາະສມົ ແມູ່ນມຄີວາມສາໍຄນັຕ ໍ່ຜນົສາໍເລດັຂອງ ຂະບວນການໃຫຄ້າໍ
ປກຶສາ. ແຂວງເປ ົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ແມູ່ນຕ້ອງການຜ ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ 4-6 ທູ່ານ ໃນປີ 2022. ຈໍານວນຜ ້ໃຫຄ້ ປຶກສາໃໝູ່ ຈາໍນວນ 25 

ທູ່ານ ທີີ່ມາຈາກ 5 ແຂວງ ນັົ້ນຜ ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາແຕູ່ລະທູ່ານ ຈະເຮັດວຽກໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແກູ່ກ ູ່ມຊາວໜ ູ່ມ 15 ຄົນ/ກ ູ່ມ.  ທາງໂຄງການແມູ່ນ
ໃຫ້ຄວາມສາໍຄັນຕ ໍ່ສິດສະເໝີພາບ ທາງດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ຊນົເຜົັ່າ ໃນການເປັນຜ ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ປະຈໍາຢ ່ແຕູ່ລະແຂວງ ເພ ີ່ອໃຫ້ຄໍາ
ປຶກສາ ກັບໄວໜ ູ່ມຕາມຄວາມຕ້ອງການທີີ່ແຕກຕູ່າງກັນ ເຊັັ່ນ: ຊົນເຜົັ່າ (ພາສາ) ແລະ ເພດ (ຊາຍ / ຍິງ). ການຝຶກອົບຮົມ ແກູ່ໃຫ້ຜ ້ໃຫຄ້ໍາ

ປຶກສາ ແມູ່ນຈະດໍາເນີນຕາມ 8 ຂັົ້ນຕອນ, ແຕູ່ລະຂັົ້ນຕອນແມູ່ນໃຊ້ເວລາ 5 ມ ົ້. ພາຍຫ ັງຜ ້ໃຫຄ້ໍາປກຶສາ ໄດຮ້ັບການຝຶກສອນຈາກ
ຊູ່ຽວຊານຕາມແຕູ່ລະຂັົ້ນຕອນ ກູ່ຽວຈະນໍາເອົາຄວາມຮ ດ້ັັ່ງກູ່າວໄປຜັນຂະຫຍາຍກັບກ ູ່ມເປ ົ້າໝາຍຂອງຕົນທັນທີ. 

ຜ ້ໃຫຄ້ໍາປຶກສາຈະໄດ້ຮບັການມອບໝາຍຈາກອົງການຈັດຕັົ້ງທີີ່ເປັນຄ ູ່ຮູ່ວມງານຂອງໂຄງການພາຍໃນແຂວງ. ຄ ູ່ຮູ່ວມງານ
ໂຄງການຂັົ້ນແຂວງຈະຮັບຜິດຊອບ ກູ່ຽວກັບວຽກງານການບ ລຫິານ,  ຊີົ້ນໍາຜ ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ເຮັດການລາຍງານຕ ໍ່ໂຄງການ, ເຖິງແມູ່ນ



ສະໝກັເປນັຄ ູ່ຮູ່ວມງານໂຄງການ, 
ວຽກງານການສະໜບັສະໜ ນ ດາ້ນການມີວຽກເຮດັງານທາໍ (ESS)   

ຂ ໍ້ແນະນາໍ ກູ່ຽວກບັການປະກອບແບບຟອມ ສະໝກັເປນັຄ ູ່ຮູ່ວມງານໂຄງການ, 
 ວຽກງານການສະໜບັສະໜ ນ ດາ້ນການມີວຽກເຮດັງານທາໍ (ESS)” ພາຍໃຕໂ້ຄງການ VTESS 

 

ໄລຍະເວລາຂອງສັນຍາ: 14 ເດ ອນ (ເດ ອນສິງຫາ 2022 ຫາ ເດ ອນ ກັນຍາ 2023)  

 

ແຂວງເປ ົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ: ອ ດົມໄຊ, ຊຽງຂວາງ, ໄຊຍະບ ລີ, ຄໍາມູ່ວນ, ແລະ ສາລະວັນ. ຜ ້ສົນໃຈສະໝັກຈະຕ້ອງມາຈາກດັັ່ງກູ່າວ. 

ປດິຮບັສະໝກັ: 05 ມຖິນຸາ 2022  

ຂັົ້ນຕອນການສະໝັກ  
ຂ ໍ້ແນະນໍາດັັ່ງກູ່າວນີົ້ ສາໍລັບອົງການຈັດຕັົ້ງທີີ່ມີທູ່າແຮງ (ພາກລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ INGOs) ແລະ ຜ ້ໃຫຄ້າໍປຶກສາ ທີີ່ມີຄວາມສນົໃຈເຂົົ້າ

ຮູ່ວມໂຄງການ. ທ ກຂັົ້ນຕອນການສະໝັກ ແລະ ຄັດເລ ອກ ຄ ູ່ຮູ່ວມງານ ແລະ ຜ ໃ້ຫເຄໍາປຶກສາ ແມູ່ນຈະເນັົ້ນເຖິງຄວາມໂປ່ງໃສ.  
 

ເງ ີ່ອນໄຂການສະໝັກຂອງ ອົງການຈັດຕັົ້ງ ແລະ ໜ້າທີີ່ຈະເປັນຄ ູ່ຮູ່ວມງານ ແລະ  
ຜ ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ: 
1.1 ເງ ີ່ອນໄຂສໍາລັບອົງການຈັດຕັົ້ງ: 

ກ. ມີຄວາມຮ ້ ແລະ ປະສົບການເຮັດວຽກກັບໄວໜ ູ່ມຜ ້ທີີ່ຢ ່ໃນກ ູ່ມສູ່ຽງ 
ຂ. ມີຄວາມຮ ້ ແລະ ປະສົບການ ດໍາເນີນກິດຈະກໍາໂຄງການ/ກິດຈະກໍາກູ່ຽວກບັການຝຶກອບົຮົມວິຊີບ, ໃຫ້ການແນະນໍາດ້ານ

ອາຊີບ ແລະ ຈັດຫາງານ;    

ຂ. ມີສະຖານທີີ່ໆເໝາະສົມ (ຫ້ອງປະຊຸມ ແລະ ຫ້ອງໃຫ້ຄໍາປຶກສາແກູ່ໄວໜ ູ່ມ) ທີີ່ສາມາດຈັດກິດຈະກໍາເປັນກ ູ່ມໃນຈໍານວນ 

20 ຄົນໄດ້. 
ຄ. ມີພະນັກງານທີີ່ມີເງ ີ່ອນໄຂ ເພ ີ່ອມອບໝາຍ ເປັນຜ ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາໃນອະນາຄົດ ແລະ ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດວົງຈອນການ
ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ. 

  1.2 ເງ ີ່ອນໄຂສະໝັກ ສໍາລັບພະນັກງານທີີ່ເປັນຜ ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ: 

ກ) ມີອາຍ ລະຫວູ່າງ 25 ຫາ 45 ປີ. 

ຂ) ມິຄວາມຮ ້ ແລະ ປະສົບການຫ າຍປີໃນການເຮັດວຽກກັບໄວໜ ູ່ມ, ຄົນດ້ອຍໂອກາດ (ເຊັັ່ນ: ການສິດສອນ, ວຽກ

ພັດທະນາໄວໜ ູ່ມ, ການເຮັດວຽກກັບຊຸມຊົນ) ຫ   ວຽກອາສາສະໝັກອ ີ່ນໆ (ອາສາສະໝັກຊູ່ວຍເຫ  ອ ຊາວໜ ູ່ມຂັົ້ນບ້ານ 

ແລະ ສັງຄົມ, ຄ ຝຶກດ້ານກິລາ, ແລະ ກິດຈະກໍາພັດທະນາການສຶກສາ). 
ຄ) ມີປະສົບການປະສານງານກັບພາກທ ລະກິດ 
ງ) ເປັນພະນັກງານວິຊາການ 
ຈ) ສາມາດຈັດສັນເວລາໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແກູ່ກ ູ່ມເປ ົ້າໝາຍ ເຂົົ້າຮູ່ວມວົງຈອນການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ (ສໍາລັບການໃຫ້ຄໍາປຶກສາກັບ
ໄວໜ ູ່ມຢ່າງຕໍໍ່າ 2,5 ວັນ/ອາທິດ =50%);  

ສ) ສາມາດເຂົົ້າຮູ່ວມຝຶກອົບຮົມການເປັນຜ ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ (ຈໍານວນ 8 ຄັົ້ງ x 5 ວັນ ລວມທັງໝົດ = 40 ວັນ).  

ຊ) ເວົົ້າ ແລະ ຂຽນພາສາລາວໄດ້ຢ່າງຄູ່ອງແຄວ, ສາມາດເວົົ້າພາສາຊົນເຜົັ່າຢ ່ທ້ອງຖິີ່ນໄດ້ຍິີ່ງເປັນການດີ. 

ຜ ້ໃຫຄ້ໍາປຶກສາຈະເປັນຜ ້ຮບັຜິດຊອບຫ ັກໃນການຂຽນບົດລາຍງານ. ແນວໃດກ ໍ່ຕາມ, ທາງໂຄງການ ໂດຍແມູ່ນ ຜ ້ປະສານງານຂັົ້ນແຂວງ
ຂອງໂຄງການ ຈະໄດ້ໃຫ້ການສະໜບັສະໜ ນ ແກູ່ອົງການຈັດຕັົ້ງທີີ່ເປັນຄ ູ່ຮູ່ວມງານ ແລະ ຜ ້ໃຫຄ້ໍາປຶກສາຢາ່ງໃກ້ສິດ.  
 



ສະໝກັເປນັຄ ູ່ຮູ່ວມງານໂຄງການ, 
ວຽກງານການສະໜບັສະໜ ນ ດາ້ນການມີວຽກເຮດັງານທາໍ (ESS)   

ການສົັ່ງແບບຟ້ອມສະໝັກ  

ສອງແບບຟອມສະໝັກ ທີີ່ແນບມານີົ້, ສະບັບທີໜຶີ່ງ ສໍາລັບອົງການຈັດຕັົ້ງທີີ່ສົນໃຈສະໝັກເປັນຄ ູ່ຮູ່ວມງານ (ເອກະສານ

ຊ້ອນທ້າຍ I) ແລະ ສະບັບທີສອງ ສໍາລັບຜ ້ສົນໃຈສະໝັກ ເປັນຜ ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ(ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ II).  

i. ອົງການຈັດຕັົ້ງທີີ່ມີເງ ີ່ອນໄຂ ຫ   ສົນໃຈເປັນຄ ູ່ຮູ່ວມງານຈະປະກອບແບບຟອມສໍາລັບອົງກອນ, ກະລ ນາກດົ (ເອກະສານ
ຊ້ອນທ້າຍ I). 

ii. ອົງການຈັດຕັົ້ງດັັ່ງກູ່າວ ແມູ່ນຈະແຈກຍາຍແບບຟອມໃຫ້ກັບພະນັກງານຜ ້ທີີ່ມີເງ ີ່ອນໄຂ ແລະ ສົນໃຈໃນການເປັນຜ ້
ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ທີີ່ສັງກັດຢ ່ອົງກອນຂອງຕົນ, ກະລ ນາກົດ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ II) - ອົງກອນທີີ່ຈະເປັນຄ ູ່ຮວມງານ
ໂຄງການຕ້ອງມອບໝາຍພະນັກງານຂອງຕົນ ຫ   ບ ກຄົນທີີ່ຈະມາເປັນຜ ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ຕ້ອງສາມາດຈັດສັນເວລາ ເພ ີ່ອ
ເຮັດວຽກກັບໂຄງການຢ່າງຕໍໍ່າ 50% ເວລາທັງໝົດຂອງຕົນເອງ. 

iii. ພະນັກງານທີີ່ມີຄວາມສົນໃຈສະໝັກເປັນຜ ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາຈະ ຕ້ອງປະກອບແບບຟອມຂອງໃຜລາວ ແລະ ແບບຟອມ
ດຽວເທົັ່ານັົ້ນ. 

iv. ສອບຖາມຂ ໍ້ມ ນເພີີ່ມເຕີມໄດ້ ທາງອີເມລ: recruitment.laos@swisscontact.org, ໂດຍລະບ  ຫົວຂ ໍ້ “ຄາໍ

ຖາມ CFP ESS”, ມ ົ້ປິດຮັບຄໍາຖາມ ວັນທ ີ31 ພຶດສະພາ 2022.  

v. ທັງສອງ ແບບຟອມ ແມູ່ນສົັ່ງທາງ ອີເມວ: recruitment.laos@swisscontact.org,  ໂດຍລະບ  ຫົວຂ ໍ້ 

“CFP ESS” 

vi. ມ ົ້ປິດຮັບສະໝັກ ເວລາ 16:00 ໂມງ (ເວລາໃນປະເທດລາວ), ວັນທີ 05 ມິຖຸນາ 2022. 

ຂັົ້ນຕອນການປະເມີນ ແລະ ການເຊັນສັນຍາ  

ທິມງານໂຄງການ ຈະເປັນຜ ້ ຄັດເລ ອກຄ ູ່ຮູ່ວມງານ ແລະ ຜ ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ໂດຍການຮູ່ວມກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລລ ເຊີນ (HSLU) 

ໃນທ້າຍເດ ອນພຶດສະພາ 2022. ການຄັດເລ ອກອົງກອນຄ ູ່ຮູ່ວມງານ ແລະ ຜ ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ຮອບສ ດທ້າຍ ໃນທ້າຍເດ ອນ ກ ລະກົດ 

2022. ອົງການຈັດຕັົ້ງ ແລະ ຜ ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາຈະໄດ້ຮັບການເຮັດສັນຍາ ລະຫວູ່າງ ເດ ອນສິງຫາ ຫາ ທ້າຍ ເດ ອນກັນຍາ 2023. 
 

ການຝຶກອົບຮົມ ສໍາລັບຜ ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ໄວໝ ູ່ມ 

ການຝຶກອົບຮົມຄັົ້ງທໍາອິດສໍາລັບຜ ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແມູ່ນຈະເລີີ່ມໃນເດ ອນ ສິງຫາ 2022,  

ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ວົງຈອນການໃຫ້ຄໍາປຶກສາແກູ່ ຜ ້ເຂົົ້າຮູ່ວມວົງຈອນ ຄັົ້ງທໍາອິດ ຈະເລີີ່ມຕົົ້ນໃນຕົົ້ນເດ ອນ ທັນວາ ປີ 2022 ແລະ 

ຈະສິົ້ນສ ດວົງຈອນການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ພາຍໃນທ້າຍເດ ອນສິງຫາ ປີ 2023. 
 

 

 

https://docs.google.com/document/d/13aD0Bm-48fgoRMB2R8aTlzwUmjWU5o7NmmTtkGnFU4Q/edit?usp=sharing
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https://docs.google.com/document/d/12HZ8ERdseUPiIgUufuNp1dk1g4suZEFMLo9VB90QJ_k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/12HZ8ERdseUPiIgUufuNp1dk1g4suZEFMLo9VB90QJ_k/edit?usp=sharing
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