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ເປັນຫຍັງຈີງ່ ເປັນໂຄງການ
ເປີດ “OPEN” ?
ປະຈຸບນ
ັ ນີ້ ການສຶກສາຊັນ
້ ສູງໃນທົວ
່ ໂລກແມນຖືກຮັບຮອງເປັນ
ບູລມ
ິ ສ
ິ ດ
ິ ທີສ
່ ຳຄັນອັນໜືງ່ ເພືອ
່ ສົງ່ ເສີມ ໃຫມີການປະກອບສ່ວນ
ເຂົາ້ ໃນການສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ ແລະ ການເຕີບໂຕ
ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໂດຍຜ່ານການຍົກລະດັບທັກສະ ແລະ
ການຄົນ
້ ຄວ້າວິທະຍາສາດ. ໃນນີ,້ ກະຊວງສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາ ຂອງ ສປປ ລາວ ຮັບຮູວ່າ ການຊຸກຍູສົງ່ ເສີມ
ສະຖາບັນການສຶກສາຊັນ
້ ສູງຂອງ ລາວ ໃນການຫັນເປັນ
ສາກົນ ໂດຍການເພີມ
່ ທະວີ "ການຮ່ວມມືທງັ ພາຍໃນ ແລະ
ຕ່າງປະເທດ" ແມນເປັນບູລມ
ິ ມິສດ
ິ ໜືງ່ ເພືອ
່ ຈຸດປະສົງ ປັບ
ປຸງການຮຽນ-ການສອນ, ເຊີງ່ ຊ່ວຍໃຫການສຶກສາຊັນ
້ ສູງ
ສາມາດຮັບໃຊສັງຄົມໄດຢາງມີປະສິດທິຜນ
ົ

ເປົ້າໝາຍລວມ ຂອງ ໂຄງການ ເປີດ (OPEN) ແມນ
ເພື່ອ ເພີ່ມຄຸນນະພາບດ້ານວິຊາການ ແລະ ກິດຈະກໍາ
ການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ຂອງ ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ ໃນ
ສປປ ລາວ ຜ່ານການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດການ
ຫັນເປັນສາກົນ.
ໂດຍສະເພາະ, ໂຄງການ ເປີດ (OPEN) ມີຈດ
ຸ ປະສົງເພີອ
່ື :
1

ເພື່ອສັງລວມໂຄງສ້າງການຫັນເປັນສາກົນ, ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ
ຂອງບຸກຄະລາກອນ ໃນ ສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ ດ້ວຍ
ໂຄງການຝຶກອົບຮົມເປົ້າໝາຍໃນ 5 ສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ
2

ເພື່ອພ້ອມກັນປະຕິຮູບການຄຸມຄອງຂອງ ກະຊວງ
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍເຄືອຄ່າຍ
ສາກົນໂດຍການປະຕິບັດຍຸດທະສາດໃນຂົງເຂດສໍາຄັນຂອງ
ລະບົບການສຶກສາຊັ້ນສູງຂອງລາວ

ໃຜແດໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດ
ຈາກໂຄງການ ເປີດ (OPEN)?

ເຮົາຈະໄດຮັບຫຍັງ
ຈາກໂຄງການ ເປີດ (OPEN) ນີ້ ?
ໂຄງການເປີດ (OPEN) ຈະໄດຮັບ ຕາມຈຸດປະສົງອັນ
ລວມ ແລະ ອັນສະເພາະ ດັ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ ດ້ວຍການ
ສ້າງຜົນໄດຮັບທີໜັກແໜນດັ່ງລຸມນີ້:

•

ພະນັກງານຄຸມຄອງລະດັບສູງ ແລະ ຜູນໍາລະດັບມະຫາ
ວິທະຍາໄລ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຈະໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດດ້ວຍການ
ເພີ່ມຄວາມຮັບຮູກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດ, ຮູບແບບ, ແລະ ການ
ຮ່ວມມືສາກົນທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນລະດັບຊາດໃນບັນຫາການຫັນ
ເປັນສາກົນ

1
ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະຖາບັນ ແລະ ແລກປຽນການ
ປະຕິບັດທີ່ດີ ຜ່ານການວິເຄາະຄວາມຕ້ອງ ການສ້າງສະຖາບັນ

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

2
ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງການຫັນເປັນສາກົນຂອງລະບົບການສຶກສາ
ຊັ້ນສູງ ໂດຍ ສົ່ງເສີມການປະຕິຮູບການຄຸມຄອງສະຖາບັນການ
ສຶກສາຊັ້ນສູງ. ການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດການຫັນເປັນສາກົນ ສໍາລັບ
ສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງໃນ ລາວ ແລະ
“ການສ້າງແຜນງານດ້ານນະໂຍບາຍເພື່ອ ນໍາໃຊເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດຍຸດທະສາດການຫັນເປັນສາກົນ”

3
ການຍົກລະດັບຄວາມສາມາດ ຂອງພະນັກງານຄຸມຄອງ ແລະ
ພະນັກງານບໍລິຫານ ໃນການແກໄຂ ບັນຫາການຫັນເປັນສາກົນ
ຜ່ານການຝືກອົບຮົບໃນການປະຕິບັດຢາງຄົບຊຸດ

4
ການສ້າງເຄືອຄ່າຍແຫງຊາດ ແລະ ສົ່ງເສີມການເຂົ້າຮ່ວມເຄືອຄ່າຍ
ຂອງໂຄງການ ເປີດ (OPEN) ໃນກອງປະຊຸມການສຶກສາຊັ້ນສູງ
ລະດັບສາກົນ

5
ເພີ່ມຄວາມຮັບຮູ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫແກບຸກຄົນທົ່ວໄປ
ກ່ຽວກັບການຫັນເປັນສາກົນພາຍໃນສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ
ໄດຜົນປະໂຫຍດຈາກການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງການຫັນເປັນສາກົນ
ຂອງລະບົບການສຶກສາຊັ້ນສູງໃນ ລາວ

ພະນັກງານຄູສອນ, ພະນັກງານບໍລິຫານ ແລະ ນັກສຶກສາ ຈະໄດ
ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ດ້ວຍການເພີ່ມຈຳນວນກິດຈະກຳສາກົນຂອງ
ສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງຂອງລາວ ຄືກັນກັບການເພີ່ມຮູບແບບ
ການບໍລິການແບບໃໝຂອງຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ

ເຫດການສໍາຄັນ:
•

ການຢຽມຢາມສະຖາບັນຄູຮ່ວມທີ່ສະຫະພາບເອີຣົບ ສໍາລັບ
ພະນັກງານຄຸມຄອງລະດັບສູງຂອງ ລາວ
ການຈັດກອງປະຊຸມໂຕະມົນກັບອໍານາດການປົກຄອງ ແລະ
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອປຶກສາຫາລຶເຖີງຄວາມສຳຄັນຂອງການຈັດ
ກິດຈະກຳການຫັນເປັນສາກົນໃຫໄດ 2 ຄັ້ງ.
ພັດທະນາຊຸດເອກະສານຝຶກອົບຮົມໃຫໄດ 6 ສະບັບ ແລະ ຈັດ
ກອງປະຊຸມສໍາມະນາໃນທາງປະຕິບັດແບບຈໍາລອງໃຫສໍາເລັດໄດ
10 ຄັ້ງ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍສະຖາບັນການສຶກສາ
ຊັ້ນສູງທີ່ບໍ່ແມນຄູຮ່ວມໃນ ລາວ
ຈັດກອງປະຊຸມການຫັນເປັນສາກົນຂອງການສຶກສາຊັ້ນສູງໃນລາວ
ເພື່ອຊຸກຍູຄວາມຊັດເຈນຂອງເຄືອຄ່າຍລະດັບຊາດ, ເຜີຍແຜຂໍ້ມູນ
ຜົນໄດຮັບຂອງໂຄງການ ແລະ ສົ່ງເສີມຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ
ທີ່ຖືກສ້າງຂື້ນ ໃຫໄດ 2 ຄັ້ງ.
ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລະດັບສາກົນໃຫໄດ 3 ຄັ້ງ ເພື່ອເຜີຍແຜ
ເຄືອຄ່າຍໃນລະດັບສາກົນ ແລະ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ
ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງສາກົນ ກັບ
ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ ຂອງ ລາວ

