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

ພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດການຫັນເປັນສາກົນ.

OPEN Beneficiaries
Logos of partners & Names

OPEN is co-financed by the European Commission through the Erasmus+ Programme, 
under contract number 610146-EPP-1-2019-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP. The contents of this 
publication reflect only the views of the authors and the European Commission cannot 
be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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ໂດຍສະເພາະ, ໂຄງການ ເປີດ (OPEN) ມີຈຸດປະສົງເພີື່ອ:

ພ້ອມກັນປະຕິຮູບການຄຸມຄອງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍເຄືອຄ່າຍ
ສາກົນໂດຍການປະຕິບັດຍຸດທະສາດໃນຂົງເຂດສໍາຄັນຂອງລະບົບ

ການສຶກສາຊ້ັນສູງຂອງ ສປປ ລາວ

ສັງລວມໂຄງສ້າງການຫັນເປັນສາກົນ, ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງບຸກ
ຄະລາກອນ ໃນ ສະຖາບັນການສຶກສາຊ້ັນສູງ ດ້ວຍໂຄງການຝຶກ

ອົບຮົມເປົ້າໝາຍໃນ 5 ສະຖາບັນການສຶກສາຊ້ັນສູງ

ການວິເຄາະຄວາມຕ້ອງການການຫັນເປັນສາກົນ, ການຈັດກອງ
ປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ໃຫແກພະນັກ ງານການນໍາ ແລະ ພະນັກງານ
ຄຸມຄອງລະດັບສູງ, ພະນັກງານຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ຂອງ 
5 ມະຫາວິທະຍາໄລ ທ່ີມີຄວາມພ້ອມ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມພ້ອມ

ການຈັດກອງປະຊຸມໂຕະມົນກັບອໍານາດການປົກຄອງ ແລະ ພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງ ເພ່ືອປຶກສາຫາລຶກ່ຽວກັບການວາງແຜນຍຸດທະສາດ ການຫັນ
ເປັນສາກົນ ສໍາລັບ 5 ສະຖາບັນການສຶກສາຊ້ັນສູງ ຂອງ ລາວ ໃຫໄດ 2 
ຄ້ັງ “ແຜນງານດ້ານນະໂຍບາຍສໍາລັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດ
ການຫັນເປັນສາກົນ ຂອງ ສະຖາບັນການສຶກສາຊ້ັນສູງ ຂອງ ລາວ”.

ພັດທະນາຊຸດເອກະສານຝຶກອົບຮົມໃຫໄດ 6 ສະບັບ ແລະ ຈັດຊຸດຝຶກ
ອົບຮົມໃຫສໍາເລັດໄດ 2 ຄັ້ງ. ຈັດຝຶກອົບຮົມແບບຈໍາລອງໃຫສໍາເລັດໄດ 
10 ຄ້ັງ

ຈັດກອງປະຊຸມ ເຄືອຄ່າຍລະດັບຊາດ ແລະ ການຫັນເປັນສາກົນຂອງ
ການສຶກສາຊ້ັນສູງໃນລາວໃຫໄດ 2 ຄັ້ງ.

ບາງຜນຮບທສາຄນ:

ຜໄດຮບຜນປະໂຫຍດໃນໂຄງການ
ເປດ (OPEN) 

ເປີດລະບົບການສຶກສາຊ້ັນສູງຂອງ ລາວ 
ສູຍຸດທະສາດການຫັນເປັນສາກົນ

ໂຄງການເປີດ (OPEN) ເປັນໂຄງການສ້າງຂີດຄວາມອາດສາມາດດ້ານ
ໂຄງສ້າງຂອງການສຶກສາຊ້ັນສູງ ໂດຍໄດຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກ
ແຜນງານໂຄງການ Erasmus+ ຂອງຄະນະກຳມະການເອີຣົບ. 
ໂຄງການເປີດ (OPEN) ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃຫແກ ບັນດາ
ມະຫາວິທະຍາໄລ ຂອງລາວ ເພ່ືອປັບປຸງລະບົບໂຄງສ້າງທ່ີເໝາະສົມ
ໃຫແກ ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ແລະ ການປະຕິບັດການຫັນເປັນ
ສາກົນໃຫສອດຄ່ອງ ຕາມການສະເໜີ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາ, ພ້ອມທັງຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງບັນດາໂຄງການການ
ສຶກສາ ດ້ວຍການຮ່ວມມືສາກົນ, ຊຸກຍູການແລກປຽນນັກສຶກສາ ແລະ 
ການຮັບຮູໄລຍະເວລາຢູຕ່າງປະເທດ ແລະ ລະບົບໜ່ວຍກິດ.

ເປ້ົາໝາຍຂອງໂຄງການເປີດ (OPEN)  ແມນກະຊວງສຶກສາທິກ
ການ ແລະ ກິລາ, ພະນັກງານຄຸມຄອງລະດັບສູງ ແລະ ພະນັກງານ
ນຳພາ ຈາກ ສະຖາບັນການສຶກສາຊ້ັນສູງທ່ີເປັນຄູຮ່ວມ, ພະນັກງານ
ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ພະນັກງານຄູສອນ ໃນສະຖາບັນການ
ສຶກສາຊ້ັນສູງ, ພະນັກງານບໍລິຫານ ແລະ ນັກສຶກສາ, ຜູປະກອບການ
ຂະໜາດນ້ອຍຂອງລາວ, ຜູທ່ີຈະສາມາດນໍາໃຊການປັບປຸງຂີດຄວາມ
ສາມາດເພ່ືອສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງການຫັນເປັນສາກົນຂອງລະບົບການ
ສຶກສາຊ້ັນສູງໃນ ສປປ ລາວ, ຜູທ່ີຈະສາມາດປັບປຸງການຮ່ວມມື
ລະຫວ່າງຜູມີບົດບາດທ່ີແຕກຕ່າງກັນໃນລະດັບຊາດກ່ຽວກັບບັນຫາ
ການຫັນເປັນສາກົນ ແລະ ເພ່ີມຈຳນວນກິດຈະກຳສາກົນຂອງ ລາວ.
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ມະຫາວິທະຍາໄລ 
ແຫງຊາດລາວ

ມະຫາວິທະຍາໄລ 
ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ

ກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາ

ມະຫາວິທະຍາໄລ 
ສະຫວັນນະເຂດ

ມະຫາວິທະຍາໄລ 
ສຸພານຸວົງ

ມະຫາວິທະຍາໄລ 
ໂບລັອນຢາ

ມະຫາວິທະຍາໄລ 
ຈຳປາສັກ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ອາຣິກັນເຕ
ຜູປະສານງານໂຄງການ


