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ເຫດການສໍາຄັນ:

ເປັນຫຍັງຈ່ີງເປັນໂຄງການ 
ເປີດ “OPEN” ? 

ປະຈຸບັນນ້ີ ການສຶກສາຊ້ັນສູງໃນທ່ົວໂລກແມນຖືກຮັບຮອງເປັນ
ບູລິມິສິດທ່ີສຳຄັນອັນໜ່ືງ ເພ່ືອສ່ົງເສີມ ໃຫມີການປະກອບສ່ວນ
ເຂ້ົາໃນການສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ ແລະ ການເຕີບໂຕ
ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໂດຍຜ່ານການຍົກລະດັບທັກສະ ແລະ 
ການຄ້ົນຄວ້າວິທະຍາສາດ. ໃນນ້ີ, ກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາ ຂອງ ສປປ ລາວ ຮັບຮູວ່າ ການຊຸກຍູສ່ົງເສີມ
ສະຖາບັນການສຶກສາຊ້ັນສູງຂອງ ລາວ ໃນການຫັນເປັນ

ສາກົນ ໂດຍການເພ່ີມທະວີ "ການຮ່ວມມືທັງພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ" ແມນເປັນບູລິມມິສິດໜ່ືງ ເພ່ືອຈຸດປະສົງ ປັບ 
ປຸງການຮຽນ-ການສອນ, ເຊ່ີງຊ່ວຍໃຫການສຶກສາຊ້ັນສູງ

ສາມາດຮັບໃຊສັງຄົມໄດຢາງມີປະສິດທິຜົນ

ໂຄງການເປີດ (OPEN) ຈະໄດຮັບ ຕາມຈຸດປະສົງອັນ
ລວມ ແລະ ອັນສະເພາະ ດ່ັງທ່ີກ່າວມາຂ້າງເທິງ ດ້ວຍການ

ສ້າງຜົນໄດຮັບທີໜັກແໜນດ່ັງລຸມນີ້: 

• ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ສະຖາບັນການສຶກສາຊ້ັນສູງ 
ໄດຜົນປະໂຫຍດຈາກການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງການຫັນເປັນສາກົນ
ຂອງລະບົບການສຶກສາຊ້ັນສູງໃນ ລາວ

 ພະນັກງານຄຸມຄອງລະດັບສູງ ແລະ ຜູນໍາລະດັບມະຫາ
ວິທະຍາໄລ ທ່ີເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຈະໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດດ້ວຍການ
ເພີ່ມຄວາມຮັບຮູກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດ, ຮູບແບບ, ແລະ ການ
ຮ່ວມມືສາກົນທ່ີແຕກຕ່າງກັນໃນລະດັບຊາດໃນບັນຫາການຫັນ
ເປັນສາກົນ 

 ພະນັກງານ ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ໄດຜົນປະໂຫຍດ ດ້ວຍ
ການເພີ່ມຄວາມຮັບຮູ ກ່ຽວກັບທັກສະການຈັດການ ແລະ ການ
ປະຕິບັດສາກົນທ່ີແຕກຕ່າງກັນ, ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຜ່ານການ
ຝຶກອົບຮົມຕົວຈິງ 

 ພະນັກງານຄູສອນ, ພະນັກງານບໍລິຫານ ແລະ ນັກສຶກສາ ຈະໄດ
ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ດ້ວຍການເພ່ີມຈຳນວນກິດຈະກຳສາກົນຂອງ
ສະຖາບັນການສຶກສາຊ້ັນສູງຂອງລາວ ຄືກັນກັບການເພ່ີມຮູບແບບ
ການບໍລິການແບບໃໝຂອງຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ

• ການຢຽມຢາມສະຖາບັນຄູຮ່ວມທ່ີສະຫະພາບເອີຣົບ ສໍາລັບ 
ພະນັກງານຄຸມຄອງລະດັບສູງຂອງ ລາວ

 ການຈັດກອງປະຊຸມໂຕະມົນກັບອໍານາດການປົກຄອງ ແລະ 
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອປຶກສາຫາລຶເຖີງຄວາມສຳຄັນຂອງການຈັດ
ກິດຈະກຳການຫັນເປັນສາກົນໃຫໄດ 2 ຄ້ັງ.

 ພັດທະນາຊຸດເອກະສານຝຶກອົບຮົມໃຫໄດ 6 ສະບັບ ແລະ ຈັດ
ກອງປະຊຸມສໍາມະນາໃນທາງປະຕິບັດແບບຈໍາລອງໃຫສໍາເລັດໄດ 
10 ຄ້ັງ ແລະ ພ້ອມທ່ີຈະຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ໂດຍສະຖາບັນການສຶກສາ
ຊ້ັນສູງທ່ີບ່ໍແມນຄູຮ່ວມໃນ ລາວ

 ຈັດກອງປະຊຸມການຫັນເປັນສາກົນຂອງການສຶກສາຊ້ັນສູງໃນລາວ 
ເພື່ອຊຸກຍູຄວາມຊັດເຈນຂອງເຄືອຄ່າຍລະດັບຊາດ, ເຜີຍແຜຂ້ໍມູນ
ຜົນໄດຮັບຂອງໂຄງການ ແລະ ສ່ົງເສີມຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ
ທ່ີຖືກສ້າງຂື້ນ ໃຫໄດ 2 ຄ້ັງ.

 ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລະດັບສາກົນໃຫໄດ 3 ຄ້ັງ ເພື່ອເຜີຍແຜ
ເຄືອຄ່າຍໃນລະດັບສາກົນ ແລະ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 
ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາຊ້ັນສູງສາກົນ ກັບ
ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ ຂອງ ລາວ
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ໂດຍສະເພາະ, ໂຄງການ ເປີດ (OPEN) ມີຈຸດປະສົງເພ່ືີອ:

ເປົ້າໝາຍລວມ ຂອງ ໂຄງການ ເປີດ (OPEN) ແມນ
ເພື່ອ ເພີ່ມຄຸນນະພາບດ້ານວິຊາການ ແລະ ກິດຈະກໍາ
ການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ຂອງ ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ ໃນ 
ສປປ ລາວ ຜ່ານການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດການ

ຫັນເປັນສາກົນ.

ເພື່ອສັງລວມໂຄງສ້າງການຫັນເປັນສາກົນ, ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ
ຂອງບຸກຄະລາກອນ ໃນ ສະຖາບັນການສຶກສາຊ້ັນສູງ ດ້ວຍ

ໂຄງການຝຶກອົບຮົມເປົ້າໝາຍໃນ 5 ສະຖາບັນການສຶກສາຊ້ັນສູງ 

ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະຖາບັນ ແລະ ແລກປຽນການ
ປະຕິບັດທ່ີດີ ຜ່ານການວິເຄາະຄວາມຕ້ອງ ການສ້າງສະຖາບັນ  

ການຍົກລະດັບຄວາມສາມາດ ຂອງພະນັກງານຄຸມຄອງ ແລະ 
ພະນັກງານບໍລິຫານ ໃນການແກໄຂ ບັນຫາການຫັນເປັນສາກົນ 

ຜ່ານການຝືກອົບຮົບໃນການປະຕິບັດຢາງຄົບຊຸດ  

ການສ້າງເຄືອຄ່າຍແຫງຊາດ ແລະ ສ່ົງເສີມການເຂົ້າຮ່ວມເຄືອຄ່າຍ
ຂອງໂຄງການ ເປີດ (OPEN) ໃນກອງປະຊຸມການສຶກສາຊ້ັນສູງ

ລະດັບສາກົນ

ເພີ່ມຄວາມຮັບຮູ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫແກບຸກຄົນທ່ົວໄປ 
ກ່ຽວກັບການຫັນເປັນສາກົນພາຍໃນສະຖາບັນການສຶກສາຊ້ັນສູງ

ເພື່ອພ້ອມກັນປະຕິຮູບການຄຸມຄອງຂອງ ກະຊວງ
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍເຄືອຄ່າຍ
ສາກົນໂດຍການປະຕິບັດຍຸດທະສາດໃນຂົງເຂດສໍາຄັນຂອງ

ລະບົບການສຶກສາຊ້ັນສູງຂອງລາວ

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງການຫັນເປັນສາກົນຂອງລະບົບການສຶກສາ
ຊ້ັນສູງ ໂດຍ ສ່ົງເສີມການປະຕິຮູບການຄຸມຄອງສະຖາບັນການ

ສຶກສາຊ້ັນສູງ. ການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດການຫັນເປັນສາກົນ ສໍາລັບ
ສະຖາບັນການສຶກສາຊ້ັນສູງໃນ ລາວ ແລະ 

“ການສ້າງແຜນງານດ້ານນະໂຍບາຍເພ່ືອ ນໍາໃຊເຂົ້າໃນການຈັດຕ້ັງ
ປະຕິບັດຍຸດທະສາດການຫັນເປັນສາກົນ”
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ເຮົາຈະໄດຮັບຫຍັງ
ຈາກໂຄງການ ເປີດ (OPEN) ນ້ີ ? 

ໃຜແດໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດ  
ຈາກໂຄງການ ເປີດ (OPEN)?


