OPEN
ເປີດລະບົບການສຶກສາຊັ້ນສູງຂອງ ລາວ
ສູຍຸດທະສາດການຫັນເປັນສາກົນ

ເປົ້າໝາຍລວມ ຂອງ ໂຄງການ ເປີດ (OPEN) ແມນເພື່ອ
ເພີ່ມຄຸນນະພາບດ້ານວິຊາການ ແລະ ກິດຈະກໍາການຄົ້ນຄວ້າ
ວິໄຈ ຂອງ ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ ໃນ ສປປ ລາວ ຜ່ານການ
ພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດການຫັນເປັນສາກົນ.

ໂດຍສະເພາະ, ໂຄງການ ເປີດ (OPEN) ມີຈຸດປະສົງເພີື່ອ:
1

ສັງລວມໂຄງສ້າງການຫັນເປັນສາກົນ, ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງບຸກ
ຄະລາກອນ ໃນ ສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ ດ້ວຍໂຄງການຝຶກ
ອົບຮົມເປົ້າໝາຍໃນ 5 ສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ

2

ໂຄງການເປີດ (OPEN) ເປັນໂຄງການສ້າງຂີດຄວາມອາດສາມາດດ້ານ

ພ້ອມກັນປະຕິຮູບການຄຸມຄອງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍເຄືອຄ່າຍ
ສາກົນໂດຍການປະຕິບັດຍຸດທະສາດໃນຂົງເຂດສໍາຄັນຂອງລະບົບ
ການສຶກສາຊັ້ນສູງຂອງ ສປປ ລາວ

ໂຄງສ້າງຂອງການສຶກສາຊັນ
້ ສູງ ໂດຍໄດຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກ
ແຜນງານໂຄງການ Erasmus+ ຂອງຄະນະກຳມະການເອີຣບ
ົ .
ໂຄງການເປີດ (OPEN) ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃຫແກ ບັນດາ
ມະຫາວິທະຍາໄລ ຂອງລາວ ເພືອ
່ ປັບປຸງລະບົບໂຄງສ້າງທີເ່ ໝາະສົມ

ບາງຜນຮບທສາຄນ:

ັ ການຫັນເປັນ
ໃຫແກ ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ແລະ ການປະຕິບດ
ສາກົນໃຫສອດຄ່ອງ ຕາມການສະເໜີ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາ, ພ້ອມທັງຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງບັນດາໂຄງການການ
ສຶກສາ ດ້ວຍການຮ່ວມມືສາກົນ, ຊຸກຍູການແລກປຽນນັກສຶກສາ ແລະ
ການຮັບຮູໄລຍະເວລາຢູຕ່າງປະເທດ ແລະ ລະບົບໜ່ວຍກິດ.
ເປົາ້ ໝາຍຂອງໂຄງການເປີດ (OPEN) ແມນກະຊວງສຶກສາທິກ
ການ ແລະ ກິລາ, ພະນັກງານຄຸມຄອງລະດັບສູງ ແລະ ພະນັກງານ
ນຳພາ ຈາກ ສະຖາບັນການສຶກສາຊັນ
້ ສູງທີເ່ ປັນຄູຮ່ວມ, ພະນັກງານ
ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ພະນັກງານຄູສອນ ໃນສະຖາບັນການ
ສຶກສາຊັນ
້ ສູງ, ພະນັກງານບໍລຫ
ິ ານ ແລະ ນັກສຶກສາ, ຜູປະກອບການ
ຂະໜາດນ້ອຍຂອງລາວ, ຜູທີຈ
່ ະສາມາດນໍາໃຊການປັບປຸງຂີດຄວາມ
ສາມາດເພືອ
່ ສ້າງຄວາມເຂັມ
້ ແຂງການຫັນເປັນສາກົນຂອງລະບົບການ

ການວິເຄາະຄວາມຕ້ອງການການຫັນເປັນສາກົນ, ການຈັດກອງ
ປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ໃຫແກພະນັກ ງານການນໍາ ແລະ ພະນັກງານ
ຄຸມຄອງລະດັບສູງ, ພະນັກງານຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ຂອງ
5 ມະຫາວິທະຍາໄລ ທີ່ມີຄວາມພ້ອມ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມພ້ອມ
ການຈັດກອງປະຊຸມໂຕະມົນກັບອໍານາດການປົກຄອງ ແລະ ພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືອ
່ ປຶກສາຫາລຶກຽ
່ ວກັບການວາງແຜນຍຸດທະສາດ ການຫັນ
ເປັນສາກົນ ສໍາລັບ 5 ສະຖາບັນການສຶກສາຊັນ
້ ສູງ ຂອງ ລາວ ໃຫໄດ 2
ຄັງ້ “ແຜນງານດ້ານນະໂຍບາຍສໍາລັບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ຍຸດທະສາດ
ການຫັນເປັນສາກົນ ຂອງ ສະຖາບັນການສຶກສາຊັນ
້ ສູງ ຂອງ ລາວ”.
ພັດທະນາຊຸດເອກະສານຝຶກອົບຮົມໃຫໄດ 6 ສະບັບ ແລະ ຈັດຊຸດຝຶກ
ອົບຮົມໃຫສໍາເລັດໄດ 2 ຄັ້ງ. ຈັດຝຶກອົບຮົມແບບຈໍາລອງໃຫສໍາເລັດໄດ
10 ຄັ້ງ
ຈັດກອງປະຊຸມ ເຄືອຄ່າຍລະດັບຊາດ ແລະ ການຫັນເປັນສາກົນຂອງ
ການສຶກສາຊັ້ນສູງໃນລາວໃຫໄດ 2 ຄັ້ງ.

ສຶກສາຊັນ
້ ສູງໃນ ສປປ ລາວ, ຜູທີຈ
່ ະສາມາດປັບປຸງການຮ່ວມມື
ລະຫວ່າງຜູມີບດ
ົ ບາດທີແ
່ ຕກຕ່າງກັນໃນລະດັບຊາດກ່ຽວກັບບັນຫາ
ການຫັນເປັນສາກົນ ແລະ ເພີມ
່ ຈຳນວນກິດຈະກຳສາກົນຂອງ ລາວ.
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