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ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງ ASTRA! 
ໄລຍະທໍາອດິຂອງໂຄງການ ASTRA ໄດສ້ິນ້ສຸດລງົ. ສະມາຄມົດັ່ ງກ່າວ, 

ປະຕບິດັຕາມໂຄງການຄົນ້ຄວ້າຮ່ວມກນັ, ໄດດໍ້າເນນີການຄົນ້ຄວ້າຢ່າງ

ກວາ້ງຂວາງໃນການກາໍນດົຄວາມຕອ້ງການສະເພາະຂອງສະພາບແວດລອ້ມການ

ສກຶສາຊັນ້ສູງໃນລາວແລະໄທໃນດາ້ນການປົກຄອງແລະການສະໜອງທນຶ. ຜນົ

ໄດຮ້ບັຂອງຂະບວນການຄົນ້ຄວ້າແມ່ນລາຍລະອຽດໃນການພມິເຜຍີແຜ່ຂອງ  

D1.2 ລາຍງານຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ການປະເມນີແຜນຊບັພະຍາກອນ. 
ຈາກຜນົໄດຮ້ບັດັ່ ງກ່າວ ຜູຊ່້ຽວຊານຂອງມະຫາວທິະຍາໄລເສດຖະກດິແລະທຸລະ

ກດິຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ ໄດມ້ກີານພດັທະນາລາຍລະອຽດ 

ຍຸດທະສາດພາກພຶນ້ ” ປັບຕວົເຂົາ້ກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງມະຫາວທິະຍາໄລໃນ

ອາຊຕີາເວນັອອກສຽງໃຕ.້ ຍຸດທະສາດພາກພືນ້ນີຈ້ະໄດຮ້ບັການປັບປຸງຕື່ ມອກີ 4 

ຍຸດທະສາດທອ້ງຖິ່ ນຂອງແຕ່ລະມະຫາວທິະຍາໄລອາຊທີີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມ. ພາຍຫຼງັການ

ປຶກສາຫາລຢ່ືາງກວາ້ງຂວາງ, ກອງປະຊຸມ ແລະ ແກໄ້ຂບນັດາຄວາມຕອ້ງການ

ຂອງທອ້ງຖິ່ ນສະເພາະ. ນອກຈາກນັນ້, ຈາກຜນົໄດຮ້ບັຂາ້ງເທງິ ສະມາຄມົ

ດັ່ ງກ່າວ, ພາຍໃຕກ້ານຊີນໍ້າຂອງAUEB,ຈະເລີ່ ມພດັທະນາບນັດາໂຄງການຝຶກ

ອບົຮມົຢ່າເລກິເຊິ່ ງເພື່ ອແນໃສ່ພະນກັງານຂອງມະຫາວທິະຍາໄລໃນອາຊທີີ່ ຈະມີ

ສ່ວນຮ່ວມໃນການສາ້ງຕັງ້ ແລະ ດໍາເນນີງານຂອງສູນຄົນ້ຄວາ້ ແລະພດັທະນາ 

ASTRA ສູນ R&D.. 

 

 

D1.2 ບດົລາຍງານການປະເມນີຄວາມຕອ້ງ 
ແລະ ການສາ້ງແບບແຜນທາງດາ້ນ

ຊບັພະຍາກອນ. 

ໃນນາມເປັນສ່ວນຫນຶ່ ງຂອງໄລຍະເບືອ້ງຕົນ້ຂອງໂຄງການ,ມະຫາວທິະຍາໄລ 

Firenze ໄດນໍ້າພາຄວາມພະຍາຍາມຄົນ້ຄວ້າທີ່ ສມົບູນແບບ ເພື່ ອວເິຄາະຄວາມ

ຕອ້ງການ ແລະຊບັພະຍາກອນທີ່ ມຢູ່ີໃນລະບບົການສກຶສາຊັນ້ສູງໃນລາວແລະ

ໄທ.ດວ້ຍເຫດຜນົນີ,້ ວທິກີານຄົນ້ຄວ້າສະເພາະ (D1.1) ໄດຖ້ກືພດັທະນາແລະ

ປະຕບິດັຕະຫຼອດໄລຍະການຄົນ້ຄວາ້. 
ສ່ວນຫນຶ່ ງຂອງການຄົນ້ຄວາ້ ການສໍາພາດ 99 ໄດຖ້ກືດໍາເນນີລະຫວ່າງ

ນກັວຊິາການແລະພະນກັງານບໍລຫິານຢູ່ໃນທງັຫມດົສີ່  HEIs ເຂົາ້ຮ່ວມ. ລວມ

ທງັພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງຂອງລາວ ແລະ ໄທ ນອກຈາກນັນ້, 100 ຄໍາຕອບໄດຖ້ກື

ເກບັກາໍໂດຍຜ່ານການສໍາຫຼວດແບບອອນໄລນ.໌ D1.2 ລາຍງານຄວາມຕອ້ງ 

ການ  ແລະ ການປະເມນີແຜນຊບັພະຍາກອນ. ໄດສ້ງັລວມຜນົການສກຶສາທງັ

ສອງ tabletop ແລະພາກສະຫນາມໃນສອງປະເທດທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມ.	

ບດົລາຍງານໄດສ້ະຫຸຼບຄວາມທນັສະໄໝຂອງລະບບົມະຫາວທິະຍາໄລຂອງສອງ

ປະເທດ ແລະ ຄວາມເປັນຈງິຂອງມະຫາວທິະຍາໄລ 4 ແຫ່ງ ໂດຍຜ່ານການ

ຄົນ້ຄວາ້ບນັຫາດັ່ ງນີ:້ ລະບຽບການ ແລະ ການຈດັຕັງ້. ພະນກັງານວຊິາການ ແລະ

ບໍລຫິານ: 

info@symplexis.eu 
symplexis.eu 
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ທກັສະສາທາລະນະແລະການມສ່ີວນຮ່ວມກດິຈະກາໍລະດມົທນຶ. ໃນພາກທ ີ 4, 

ບດົລາຍງານໄດລ້ະບຸບນັດາພືນ້ຖານທີ່ ສໍາຄນັສໍາລບັການປັບປຸງຮູບແບບການສາ້ງ

ຕັງ້ຂອງ 4 ວທິະຍາໄລກ່ຽວກບັຄວາມສາມາດດາ້ນທນຶການຄົນ້ຄວາ້, ຄຸນນະພາບ

ຂອງການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງສາທາລະນະ (PE) 

ໃນພາກທ ີ 4, ບດົລາຍງານໄດລ້ະບຸບນັດາພືນ້ຖານທີ່ ສໍາຄນັສໍາລບັການປັບປຸງຮູບ

ແບບການສາ້ງຕັງ້ຂອງ 4 ວທິະຍາໄລກ່ຽວກບັຄວາມສາມາດດາ້ນທນຶການຄົນ້

ຄວາ້,ຄຸນນະພາບຂອງການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງສາທາລະນະ (PE). 

ຂະບວນການນີໄ້ດສ້າ້ງຄວາມເຂົາ້ໃຈອນັລໍາ້ຄ່າກ່ຽວກບັຈດຸແຂງ ແລະ ຈດຸອ່ອນ

ຂອງຮູບແບບການປົກຄອງ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງທີ່ ມຢູ່ີແລວ້ຂອງຄູ່ຮ່ວມມ ື HEIs 

ໃນລາວແລະໄທ. 

ຂໍມູ້ນທີ່ ດຮ້ບັໃນສາມພາກທໍາອດິກ່ຽວຂອ້ງກບັລະດບັທີ່ ແຕກຕ່າງກນັຂອງການ

ເປັນເອກະລາດຂອງມະຫາວທິະຍາໄລໃນສອງປະເທດແລະພາຍໃນປະເທດດຽວ

ກນັ ລະບບົການຮບັສະໝກັພະນກັງານວຊິາການ ສີ່ ດາ້ນການເຮດັວຽກຂອງ

ມະຫາວທິະຍາໄລໃນການສອນ, ການຄົນ້ຄວາ້, ແລະ ການສກຶສາທາງດາ້ນ

ຮ່າງກາຍ, ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການສະຫນອງທກັສະທີ່ ຈາໍເປັນສໍາລບັຄະນະ

ວຊິາ. 

ນີແ້ມ່ນບດົສະຫຸຼບຂອງການປັບປຸງທີ່ ໄດເ້ຮດັແລະການປະຕບິດັການປັບປຸງທີ່ ແນະ

ນໍາທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນບດົລາຍງານ:  

ເພື່ ອສົ່ ງເສມີການຄຸມ້ຄອງທນຶຄົນ້ຄວ້າພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ: 

a) ຫຸຼດຜ່ອນເສັນ້ທາງການໃຊເ້ວລາສໍາລບັການອະນຸມດັໂຄງການຄົນ້ຄວ້າໂດຍ

ຜ່ານເວທກີານຄຸມ້ຄອງຄໍາຮອ້ງສະຫມກັການຄົນ້ຄວາ້ອອນໄລນ;໌ 

b) ສາ້ງຕັງ້ຫອ້ງການບໍລຫິານການຄົນ້ຄວາ້ທີ່ ອຸທດິຕນົເພື່ ອການຄົນ້ຄວາ້ການ

ລະດມົທນຶແລະເຄອືຂ່າຍ; 

c) ສາ້ງຕວົຊີວ້ດັການປະຕບິດັທີ່ ສໍາຄນັສະເພາະ (KPI) ສໍາລບັການເຂົາ້ເຖງິການ

ສະຫນອງທນຶພາຍໃນ, ປະກອບດວ້ຍສາມຕວົຊີວ້ດັທີ່ ມນີ ້າໍຫນກັທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ, 

ຂຶນ້ກບັສະຖາບນັ: 1) ຈາໍນວນສິ່ ງພມິໃນວາລະສານແລະຜູຈ້ດັພມິ; 2) ຈາໍນວນ 

ແລະ ຈາໍນວນທນຶທີ່ ໄດຮ້ບັລາງວນັໃນລະດບັຊາດຫຼຕ່ືາງປະເທດ; 3) ການ

ປະຕບິດັ PE ສ່ວນບຸກຄນົ. ດດັຊະນນີີຍ້ງັຈະຊຸກຍູກ້ານຜະລດິສິ່ ງພມິ, ເພາະວ່າ

ສິ່ ງພມິທີ່ ມກີານທບົທວນໂດຍສະຫາຍ,  

ໂດຍສະເພາະໃນວາລະສານສາກນົດດັຊະນ ີSCOPUS, WOS, ISI, ect, ຈະ

ລວບລວມການປະເມນີຜນົທີ່ ສູງຂຶນ້ແລະຈະປະກອບສ່ວນຍກົສູງການຈດັອນັ

ດບັສາກນົຂອງພະແນກແລະມະຫາວທິະຍາໄລທີ່ ນກັຄົນ້ຄວ້າຂຶນ້ກບັ. 

ອ່ານບດົລາຍງານສະບບັເຕມັທີ່ ນີ.້ ທີ່ ນີ ້ 

• ການສໍາພາດ 99 ເທື່່ ອ ແລະ ການຕອບແບບສອຍ

ຖາມແບບອອນລາຍ 100 ສະບບັໃນກຸ່ມຂອງ

ພະນກັງານໃນ HEIs ແລະ ຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມໃນ

ປະເທດລາວ ແລະ ໄທ. 

• ການສົ່ ງເສມີທກັສະທາງດາ້ນພາສາອງັກດິ ໃນບດົ

ຄົນ້ຄວາ້ຂອງສງັຄມົການນາໍໃຊ ້ຄວາມເປັນຜູນ້າໍ 

ການລະດມົທນຶ ແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງປາຊາ

ຊນົຢູ່ໃນກຸ່ມຂອງພະນກັງານ HEIs ທີ່ ຢູ່ໃນ

ປະເທດລາວ ແລະ ໄທ ເປັນໝີື່ ງໃນຂໍສ້ະເໜຂີອງ

ການເຮດັບດົຄົນ້ຄວາ້ກ່ຽວກບັຄວາມຕອ້ງການ. 

• ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການໃນລະດບັພາກພືນ້ໝື່ ງ
ແຜນກດົນດົບນັດາກດິຈະກາໍໃນການເຄື່ ອນໄຫວທີ່

ສະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິຜູຄ້ນົ ຫຼ ືໂຄງສາ້ງໃນການ
ຮບັຜດິຊອບ, ເວລາຂອງການດໍາງານ ແລະ ຜນົໄດ ້
ຮບັ.  

• ສີ່ ສູນການຈດັຕັງ້, ໜື່ ງໃນແຕ່ລະ HEIs ຂອງອາຊ.ີ 
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D2.1 ຍຸດທະສາດການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການ

ລະດມົທນຶໃນລະດບັພາກພືນ້. 

ສາ້ງຂຶນ້ຕາມການຄົນ້ພບົ ແລະ ຂໍສ້ະເໜແີນະຂອງບດົລາຍງານການປະເມນີ

ຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ແຜນທີ່ ຊບັພະຍາກອນ D1.2 ຍຸດທະສາດການປົກຄອງ

ພາກພືນ້ ແລະ ການລະດມົທນຶ D2.1 ສະເໜແີຜນການບໍລຫິານ ແລະ ການ

ລະດມົທນຶໃໝ່ສໍາລບັມະຫາວທິະຍາໄລຄູ່ຮ່ວມອາຊຕີາເວນັອອກສຽງໃຕ.້ໃນຍຸດ

ທະສາດທີ່ ຈດັຂຶນ້ໂດຍ AUEB, ບຸລມິະສດິ, ເປົາ້ໝາຍ, ແລະ ມາດຕະການທີ່

ສໍາຄນັໃນການຫນັເປັນທນັສະໄໝຂອງລະບບົການຄຸມ້ຄອງການສກຶສາຊັນ້ສູງໃນ

ອາຊຕີາເວນັອອກສຽງໃຕ.້ 

ນອກຈາກນັນ້, ແຜນຫຼາຍປີ ( 3-5 ປີ ) ແມ່ນຕດິຄດັມາ. ໃນແຜນການ, ກດິຈະ

ກາໍທີ່ ຄວນຈະປະຕບິດັໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ບຸກຄນົຫຼອໍືານາດການປົກ / ໂຄງສາ້ງທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງ, ໄລຍະເວລາການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ,ຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຊດັເຈນແລະບ່ໍມຕີວົ

ຕນົ, ແລະ ຕວົຊີວ້ດັການປະຕບິດັແລະຜນົກະທບົກໍ່ ໄດຖ້ກືອະທບິາຍແລະ

ວເິຄາະ. 

AUEB, ຜູຂ້ຽນຂອງ D2.1 ຍຸດທະສາດການຄຸມ້ຄອງພາກພືນ້ແລະການລະດມົ

ທນຶ, ໄດກ້າໍນດົ 9 ເສາົຄ ້ໍາທີ່ ຍຸດທະສາດທົ່ ວໄປແມ່ນອງີໃສ່, ຄ:ື 

1. ກາ້ວສູ່ຄວາມເປັນສາກນົ. 

2. ມຄີວາມຮບັຜຊິອບຕ່ໍສງັຄມົ. 

3. ຫນັເປັນຄວາມທນັສະໄໝ. 

4. ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ ເພິ່ ມປະສດິທພິາບໃນການນ

ຄົນ້ຄວາ້. 

5. ການສດິສອນ ແລະ ການຮຽນຮູ.້ 

6. ປັບປຸງໂຄງຮ່າງການຄຸມ້ຄອງແບບທນັສະໄໝ. 

7. ເງນິທນຶ ແລະ ການສະໃໜບັສະໜຸນຜູຄ້ນົ. 

8. ແລກປຽກຄວາມຮູ.້ 

9. ຜນົກະທບົ. 

ອ່ານເພິ່ ມ: ຍຸດທະສາດການຄຸມ້ຄອງພາກພືນ້ ແລະ ການລະດມົທນຶຢູ່ທີ່ ນີ ້
.. 

ການນາໍສະເໝຂີອງໂຄງການ ASTRA ໃນ

ລະຫວ່າງການຢຽມຢາມເວບັໃຊ ້TAKEUP 
ໂຄງການ ASTRA ໄດມ້ກີານນໍາສະເໜ ີ ແລະ ມກີານສນົທະນາໃນໄລຍະຂອງ

ການຢຽ້ມຢາມຢ່າງເປັນທາງການຂອງຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມໂຄງການ TakeUp ໃນນາມ

ຂອງມະຫາວທິະຍາໄລເສດຖະສາດ ແລະ ທຸລະກດິ. Panourgias 
Papaioannou, ຜູບໍ້ລຫິານໂຄງການໃນ ACEin ໄດນໍ້າສະເໜກ່ີຽວໂຄງການ
ຂອງ ASTRA ໃຫກ້ບັຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມເຊິ່ ງມທີັງ້ບນັດາອາຈານຈາກມະຫາວທິະຍາໄລ

ຈາກທະເທດເຢຍລະມນັ ແລະ ປາກດິສະຖາທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມໃນການປະຊຸມ ເຊິ່ ງວ່າຜູ ້

ເຂົາ້ຮ່ວມສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດເ້ລັ່ ງເຫນັເຖງິຄວາມສໍາຄນັຂອງໂຄງການສະຫະພາບ

ເອຣີບົ ແລະ ບນັດາປະເທດໃນອາຊ.ີ 
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ບາດກາ້ວຕ່ໍໄປ. 

ບາດກາ້ວຕ່ໍໄປຂອງໂຄງການ ASTRA  ແມ່ນການສະຫຸຼບຍຸດທະສາດແຕ່ລະລາຍການທີ່ ສ າຄນັຂອງ HEIs ທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມທັງ້ສີ່ ລາຍການໂດຍຜ່ານການປັບປຸງເພິ່ ມຕື່ ມ 

ແລະ ປັບປຸງຍຸດທະສາດລະດບັພາກພືນ້ຢ່າງລະອຽດ. 

ຫຼາຍໄປກວ່ານັນ້, ASTRA R&D Innovation & Consulting Hub’s mandate & operational guide ຈະໄດຮ້ບັການພດັທະນາເຊິ່ ງເປັນຂດີໝາຍອນັ

ສໍາຄນັຂອງໂຄງການຕ່ໍໄປ. ເອກະສານສະບບັນີຈ້ະໃຊເ້ປັນພືນ້ຖານສໍາຫລບັການດໍາເນນີງານຂອງສູນ R&D ທີ່ ສາ້ງຂືນ້ໃໝ່ໃນແຕ່ລະມະຫາວທິະຍາໄລ.  

ໃນສອງສາມເດອືນຕ່ໍໜາ້ ແລະເມື່ ອຄູ່ຮ່ວມມກືານດໍາເນນິງານໄດຮ້ຍັການສະຫຸຼບ, ASTRA ຈະດໍາເນນີການພດັທະນາໂຄງການເຝິກອບົຮມົໃຫກ້ບັຄູເຝິກໃນລະດບັ

ສາກນົ, ເຊິ່ ງແນ່ໃສ່ພະນກັງານຂອງສີ່ ມະຫາວທິະຍາໄລໃນອາຊ ີທີ່ ຈະເຂົາ້ຮ່ວມໃນການດໍາເນນີໂຄງການຂອງສູນ ASTRA R&D Hubs. ການເຝິກອບົຮມົຈະໄດຮ້ບັ

ການສະໜບັສະໜນູໂດຍ ແພດທຟ໌ອມການຮຽນຮູອ້ອນລາຍທີ່ ພດັທະນາຂືນ້ມາໃໝ່ ເຊິ່ ງມແີຫລ່ງຂໍມູ້ນ ແລະ ສື່ ການຮຽນຮູ.້ 

ໂຄງການຂອງ ASTRA ຈະມກີານຈດັເຝິກອບົຮມົ Train the Trainers ລະດບັສາກນົຂືນ້ໃນ ສະຫະພາບເອຣີບົໃນຊ່ວງລະດູແລງ້ປີ2022. ຫຼງັຈາກນັນ້ຈະມກີານ

ຈດັຂືນ້ໃນລະດບັຊາດຕ່ໍມາແມ່ນຈະຈດັໃນລະດບັສະຖາບນັ ເຊິ່ ງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແມ່ນໃນປະເທດລາວ ແລະ ໄທ ກ່ອນທີ່ ຈະມກີານເລີ່ ມຕົນ້ເປີດສູນຢ່າງເປັນທາງ

ການ. 
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