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ຈົດໝາຍຂ່າວໂຄງການASTRA ສະບັບທີ 1! 
ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນໍ າພາດ້ານການເງິ ນ  

ຂອງການສຶ ກສາຊ້ັນສູງ ໃນອາຊີີ  

 

 

ການສຶ ກສາຊ້ັນສູງໃນອາຊີ ກໍາລັງປະເຊີ ນກັບສິ່ ງທ້າທາຍທີ່ ບໍ່ ເຄີ ຍມີ ມາກ່ອນ

ການແຂ່ງຂັນໃນການປັບປຸງໂຄງສ້າງແລະການປະຕິຮູບລະບົບການສຶ ກ

ສາຊ້ັນສູງແມ່ນພວມເລັ່ ງລັດໃນບັນດາປະເທດກໍາລັງພັດທະນາໃນພາກ

ພ ້ ນ

ປະເທດສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ຫັນປ່ຽນການໃຫ້ອິ ດສະຫລະໃນການກຸ້ມຕົນເອງຂອງ

ສະຖາບັນການສຶ ກສາຊ້ັນສູງ HEIs) 

ຫຼາຍຂຶ ້ ນໂດຍຫວັງວ່າການຍ ດຍຸ່ນຂອງການຄຸ້ມຄອງທີ່ ເພ່ີມຂຶ ້ ນຈະເລັ່ ງລັດໃ

ຫ້ຂະບວນການພັດທະນາການສຶ ກສາຊ້ັນສູງ ການເພ່ີມທະວີ ການກຸ້ມຕົນ

ເອງເບິ່ ງຄ ວ່າແມ່ນຈຸດໝາຍຂອງບັນດາປະເທດໃນພາກພ ້ ນ, ຖ ເປັນກຸນ

ແຈເພ ່ ອແກ້ໄຂບັນຫາແລະຮັບປະກັນຄວາມສໍ າເລັດຂອງການພັດທະນາ

ການສຶ ກສາຊ້ັນສູງ  

 

 

ເປົ ້ າໝາຍລວມຂອງ ASTRA 

ແມ່ນເພ ່ ອສະໜັບສະໜູນການດໍ າເນີ ນງານຂອງສະຖາບັນການສຶ ກສາຊ້ັ

ນສູງໃນລາວ ແລະ ໄທ, 

ໂດຍການເພີ່ ມຂີ ດຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານໃນການເຂົ ້ າເຖິງແຫ່ຼງ

ທຶນ ໂດຍຜ່ານການໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກໂຄງການຄ້ົນຄວ້າ ແລະ

ພັດທະນາທີ່ ໄດ້ຮັບທຶນຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງໃນຂົງເຂດICT ແລະ

ວິ ທະຍາສາດສັງຄົມ ໃນຂອບເຂດຂອງASTRA, ຈະຕ້ອງສ້າງຕ້ັງ4 ສູນ

ພາບລວມ ຂອງ ASTRA  

• ໂຄງການ 3 ປີ ມັງກອນ 2021 ມັງກອນ 2024  

• 8 ສະຖາບັນ 5 ປະເທດ ສະຫະພາບຢູໂຣບ ແລະ 

ອາຊີ  

• 

ໂຄງການຝຶກອົບຮົມຄົບຊຸດກ່ຽວກັບການເຂົ ້ າເຖິງແຫ່ຼ

ງທຶ ນ 

• ພະນັກງານວິ ຊາການຈາກລາວ ແລະ ໄທ 60

ຄົນທີ່ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ 

• ສ້າງສູນການຄ້ົນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ R&D ໃໝ່ 4

ແຫ່ງ 2ແຫ່ງໃນລາວ ແລະ 2ແຫ່ງໃນໄທ  

• ພະນັກງານວິ ຊາການ ແລະ ວິ ຊາຊີ ບຫຼາຍກວ່າ 500 

ຄົນໄດ້ເຂົ ້ າເຖິງໂດຍກົງໂດຍຜ່ານກິດຈະກໍາການເຜີ ຍແ

ຜ່ ແລະ ການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດ 

ປະຫວັດຄວາມເປັ
ນມາ 

ເປົ ້ າໝາຍຫັຼກ 

MAIN GOAL 

mailto:partner@partnerwebsite.eu
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ການຄ້ົນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ ຂຶ ້ ນໃນ 4 ສະຖາບັນຄູ່ຮ່ວມມ , ແລະການດໍ າ

ເນີ ນງານຂອງເຂົ າເຈົ ້ າຈະໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກພະນັກງານທີ່ ຈະໄດ້ຮັບ

ການຝຶກອົບຮົມໃນໄລຍະໂຄງການສ້າງຂີ ດຄວາມສາມາດ  

•  

 

ໃນໄລຍະ 9 ເດ ອນຕ້ົນປີ ຂອງໂຄງການ, ສະມາຄົມ ASTRA 

ໄດ້ເຮັດການຄ້ົນຄວ້າເອກະສານ ແລະ

ການຄ້ົນຄວ້າພາກສະໜາມຢ່າງກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການສະເພາະດ້ານ

ແລະ

ຊັບພະຍາກອນທີ່ ມີ ຢູ່ໃນລະບົບການສຶ ກສາຊ້ັນສູງຂອງສອງປະເທດຄູ່ຮ່ວມມ ລາວ

ແລະ ໄທ, ໂດຍສຸມໃສ່ 4 ສະຖາບັນເປົ ້ າໝາຍ  

ມາດຕະການກ່ຽວກັບການຄ້ົນຄວ້າໄດ້ຖ ກພັດທະນາໂດຍມະຫາວິ ທະຍາໄລ

Florence ໂດຍມີ ການແນະນໍ າຢ່າງລະອຽດ, ເຄ ່ ອງມ ທ່ົວໄປ, ແລະ

ຮູບແບບເພ ່ ອດໍ າເນີ ນການຄ້ົນ    ຄ້ວາທີ່ ຊັດເຈນ, 

ປະສົມປະສານທັງສອງອົງປະກອບການຄ້ົນຄວ້າໃນເອກະສານ ແລະພາກສະຫນາມ

ມາຮອດເດ ອນຕຸລາ 2021, 4 ສະຖາບັນທີ່ ເຂົ ້ າຮ່ວມຈາກລາວ ແລະ ໄທ

ໄດ້ປະຕິບັດຕາມແນວທາງໃນການດໍ າເນີ ນການຄ້ົນຄວ້າໃນສະພາບການຂອງຕົນ

ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກມະຫາວິ ທະຍາໄລ Florence 

ໂດຍມີ ຈຸດປະສົງເພ ່ ອ  

• ວິ ເຄາະການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ໂຄງສ້າງການສະໜອງທຶ ນ ແລະ

ວິ ທີ ການຂອງສະຖາບັນການສຶ ກສາຊ້ັນສູງທີ່ ມີ ຢູ່ແລ້ວ 

• 

ກໍານົດການສ້າງຄວາມຕ້ອງການທັກສະຂອງພະນັກງານໃນສະຖາບັນການສຶ ກສາຊ້ັ

ນສູງ ໃນຄວາມເປັນຜູ້ນໍ າ, ການຊີ ້ ນໍ າ ນໍ າພາ, ການລະດົມທຶ ນ ແລະ

ການສ້າງເຄ ອຂ່າຍ 

• ໄຈ້ແຍກຄວາມຕ້ອງການຄໍ າປຶ ກສາກ່ຽວກັບການຄ້ົນຄວ້າແລະ ພັດທະນາ 

ທີ່ ມີ ຢູ່ແລ້ວ ແລະ ໂອກາດການສະໜອງທຶ ນໃນຂະແໜງ ICT ແລະ

ຂະແໜງວິ ທະຍາສາດສັງຄົມ 

ບົດລາຍງານຂອງແຕ່ລະປະເທດທີ່ ໄດ້ຈາກຜົນການຄ້ົນຄ້ວາຈະຖ ກສ້າງຂ ້ ນແລະ

ເປັນພ ້ ນຖານໃນການພັດທະນາໂຄງການຝຶກອົບຮົມເພ ່ ອແນ

ໃສ່ສ້າງຂີ ດຄວາມສາມາດໃຫ້ພະນັກງານຂອງບັນດາສະຖາບັນທີ່ ຮ່ວມມ  

ນອກຈາກນ້ັນ, 

ສະມາຄົມໂຄງການຍັງໄດ້ກໍານົດຂ້ັນຕອນພາຍໃນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຮັບປະກັນຄຸ

ນນະພາບ, ການສ ່ ສານພາຍໃນ ແລະ ກິດຈະກໍາການເຜີຍແຜ່

ເວັບໄຊທ໌ຂອງໂຄງການໄດ້ຖ ກເປີ ດຕົວຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ

ສ ່ ສັງຄົມອອນລາຍຕ່າງໆໄດ້ຖ ກສ້າງຂ ້ ນເພ ່ ອເປັນການນໍ າສະເໜີຂໍ ້ ມູນຂ່າວສານ

ແລະ ແຈ້ງຄວາມຄ ບຫນ້າຂອງໂຄງການຢູ່ສະເໜີ  

 

 

• ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການປົກຄອງ, ຮູບແບບການເງິ ນແລະ

ໂອກາດການສະໜອງທຶນໃນຂະແໜງ ICT ແລະ

ຂະແໜງວິ ທະຍາສາດສັງຄົມໃນລາວ ແລະ ໄທ 

• ໂຄງການຝຶກອົບຮົມ 

ໂດຍແນໃສ່ພະນັກງານຂອງສະຖາບັນການສຶ ກສາຊ້ັນສູງ 

• ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໂດຍສຸມໃສ່ການຖ່າຍທອດຄວາມ

ຮູ້ ແລະ ຄວາມຊ່ຽວຊານຈາກບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານ

ສະຫະພາບຢູໂຣບ ກັບຄູຝຶກຂອງ 4 ສະຖາບັນຄູ່ຮ່ວມມ  

• ສ້າງຕ້ັງສູນຄ້ົນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນານະວັດຕະກໍາໃໝ່ 4 

ແຫ່ງໃນລາວ ແລະ ໄທ

ເພ ່ ອຮັບປະກັນການດໍ າເນີ ນງານແບບຍ ນຍົງ ແລະ

ເຂົ ້ າເຖິງໂຄງການທີ່ ໄດ້ຮັບທຶນຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ  

 

 

 

  

ຜົນທີ່ ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບຈາກໂຄງການ ASTRA 

ຄວາມຄ ບໜ້າຂອງພວກເ
ຮົ າ 

OUR PROGRESS 

FOLLOW US!     astra-project.eu /astra.eu.project @ASTRA_Project__

__ 

https://astra-project.eu/
https://www.facebook.com/astra.eu.project/
https://twitter.com/ASTRA_Project_
https://twitter.com/ASTRA_Project_
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ສະມາຄົມ: 

The consortium:

 

Savannakhet 

University (Laos) 
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University (Thailand) 
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National University of 

Laos 

Symplexis (Greece) Universita Degli Studi 

Firenze (Italy) 

Athens University of Economics 

and Business (Greece) 


