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โครงการ ASTRA ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง!
ระยะแรกของโครงการ ASTRA ได้บรรลุผลสาเร็จแล้ว โดย
สมาคมโครงการวิจยั ได้ร่วมกันดาเนินการวิจยั อย่างกว้างขวาง
ในด้านการระบุความต้องการเฉพาะของสภาพแวดล้อมใน
ระดับอุดมศึกษาของประเทศลาวและประเทศไทยในด้านธรรม
มาภิบาลและการจัดหาทุน ซึ่งผลของการวิจยั มีรายละเอียดระบุ
ไว้ในผลงานเผยแพร่ “รายงานการและการประเมินความ
ต้องการและทรัพยากร” จากผลงานวิจยั ดังกล่าว ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านเศรษฐศาสตร์และธุรกิจของมหาวิทยาลัยเอเธนส์แห่ง
สหภาพยุโรปได้พฒั นากลยุทธ์ระดับภูมิภาคโดยละเอียดซึ่ง
ปรับให้เข้ากับความต้องการของมหาวิทยาลัยในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
กลยุทธ์ระดับภูมภิ าคนี้จะถูกปรับเพิ่มเติมให้เข้ากับสี่กลยุทธ์
ท้องถิ่นสาหรับแต่ละมหาวิทยาลัยในเอเชียที่เข้าร่ วม ตามด้วย
การอภิปราย การประชุม และการปรับอย่างละเอียดถี่ถว้ นเพื่อ
ตอบสนองความต้องการเฉพาะของแต่ละท้องถิ่น นอกจากนี้
จากผลลัพธ์ขา้ งต้น สมาคมภายใต้คาแนะนาของ AUEB จะ
เริ่ มพัฒนาโปรแกรมการฝึ กอบรมเชิงลึกที่มุ่งเป้าไปที่เจ้าหน้าที่
ของมหาวิทยาลัยในเอเชียที่จะมีส่วนร่ วมในการจัดตั้งและ
ดาเนินการศูนย์วิจยั และพัฒนา ASTRA
D1.2 รายงานด้านความต้องการและการประเมิน
แผนที่ทรัพยากร
การเป็ นส่วนของโครงการระยะแรก มหาวิทยาลัยฟลอเรนซ์ ได้
นาความพยายามในการวิจยั ทีค่ รอบคลุม ทั้งทาการวิเคราะห์
ความต้องการและทรัพยากรที่มีอยู่ในระบบการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในประเทศลาวและประเทศไทย

ด้วยเหตุน้ ี จึงได้มกี ารพัฒนาและปฏิบตั ิตามระเบียบวิธีวจิ ยั
เฉพาะ (D1.1) ตลอดระยะการวิจยั
ส่วนหนึ่งของการวิจยั ได้มกี ารสัมภาษณ์ 99 ครั้งระหว่าง
เจ้าหน้าที่วิชาการและธุรการในสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมทั้งสี่
แห่ง รวมถึงผูม้ ีเกี่ยวข้องในประเทศลาวและประเทศไทย
นอกจากนี้ ยังได้มีการรวบรวมคาตอบกว่าหนึ่งร้อยฉบับผ่าน
แบบสารวจออนไลน์ “รายงานการประเมินความต้องการและ
ทรัพยากร” โดยได้สรุ ปเป็ นผลการวิจยั ทั้งแบบปฐมภูมิและ
แบบทุติยภูมิ
โดยรายงานได้สรุ ปความทันสมัยเกี่ยวกับระบบมหาวิทยาลัย
ของทั้งสองประเทศและความเป็ นจริ งของมหาวิทยาลัยทั้งสี่
แห่ง ผ่านการตรวจสอบในด้านกฎและองค์กร เจ้าหน้าที่
วิชาการและเจ้าหน้าทีด่ า้ นธุรการ ทักษะด้านการมีส่วนร่วมกับ
สาธารณะ และกิจกรรมจัดหาเงินทุน
ในส่วนที่ 4 รายงานได้มีการระบุประเด็นสาคัญในด้านการ
ปรับปรุ งทีจ่ ะก่อให้เกิดการจัดตั้งมหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่งใหม่ใน
แง่ของความสามารถในการระดมทุน การวิจยั คุณภาพการมี
ส่วนร่ วมของสาธารณชน
กระบวนการดังกล่าวนี้ได้ก่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
เกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนของรู ปแบบการกากับดูแลและการ
จัดการที่มีของระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เป็ นพันธมิตร
ทั้งในประเทศลาวและประเทศไทย
โดยข้อมูลที่ได้รับในสามส่วนแรกเกี่ยวกับความแตกต่างของ
สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยทั้งสองประเทศ และภายในประเทศ
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เดียวกัน รวมไปถึงระบบการจัดสรรบุคลากร ปริ มาณของงาน
ภายในมหาวิทยาลัยทั้งสี่แห่งในด้านของการจัดการเรี ยนการ
สอน การวิจยั การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมสาธารณะ และ
ความสามารถในการเตรี ยมทักษะที่จาเป็ นของบุคคลากรฝ่ าย
วิชาการ
โดยได้มกี ารสรุ ปวิธีการพัฒนาและคาแนะนาในการดาเนินการ
ไว้ดงั นี้
เพื่อส่งเสริ มการจัดหาเงินทุนวิจยั ทั้งภายในและภายนอก
ก) ลดการใช้เวลาในอนุมตั ิโครงการวิจยั ผ่าน
แพลตฟอร์มการจัดการและแอปลิเคชัน่ การวิจยั
ออนไลน์
ข) จัดตั้งสานักงานบริ หารการวิจยั เพื่อใช้ในการระดม
ทุนและการสร้างเครื อข่ายการวิจยั
ค) สร้างตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (เคพีไอ) เฉพาะ
สาหรับการเข้าถึงเงินทุนภายใน ซึ่งประกอบด้วยตัว
บ่งชี้สามตัวที่มีน้ าหนักต่างกัน ขึ้นอยู่กบั แต่ละ
สถาบันดังนี้:
1. จานวนสิ่ งพิมพ์ที่ผ่านพิจารณาตรวจสอบโดย
กระบวนการของวารสารวิชาการ
2. จานวนเงินและปริ มาณของเงินทุนที่ชนะทั้ง
ในและต่างประเทศ
3. การประเมินผลงานทางด้านการมีส่วนร่ วมต่อ
สาธารณชน ซึ่งดัชนีน้ ีจะส่งเสริ มการผลิตสิ่งพิมพ์ดว้ ย
เนื่องจากสิ่งพิมพ์ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
โดยเฉพาะในดัชนีวารสารนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็ น
สโกปัส ดับบลิวโอเอส และไอเอสไอ เป็ นต้น
โดยจะรวบรวมการประเมินผลที่สูงขึ้นและจะนาไปสู่การ
ยกระดับระดับนานาชาติของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยที่
นักวิจยั สังกัด

อ่านรายงานฉบับเต็มได้ ที่นี่

•

สัมภาษณ์ 99 คน and แบบสอบถาม

ออนไลน์จานวน 100 ชุดจากบุคลากร
สถาบันการศึกษาและผูม
้ ส
ี ่วนได้ส่วนเสียในประเทศ
ลาวและไทย
•

ผลการวิเคราะห ์ความต้องการของบุคลากร

สถาบันการศึกษาในประเทศลาวและไทยเสนอให้
พัฒนาทักษะภาษาองั กฤษ ส่งเสริมงานวิจย
ั ด้าน
่ ก
สังคมศาสตร ์ ความเป็ นผูน
้ า เพิมศ
ั ยภาพด้านการ
ระดมทุนและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน
•

แผนยุทธศาสตร ์ของภูมภ
ิ าค พรอ้ มกิจกรรม

โครงสรา้ งการดาเนินการ ผูร้ ับผิดชอบ ช่วงเวลาใน
่
การดาเนินการและผลลัพธ ์ทีคาดหวั
ง
•

่
ศูนย ์วิจย
ั และนวัตกรรม จานวน 4 ศูนย ์ทีจะมี

การจัดตงในมหาวิ
ั้
ทยาลัยในประเทศลาวและไทย
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D2.1 กลยุทธ์การกากับดูแลและการระดมทุนระดับ
ภูมิภาค
ต่อยอดจากข้อค้นพบและข้อเสนอแนะของรายงานการประเมิน
ความต้องการและการทาแผนที่ทรัพยากร D1.2
ยุทธศาสตร์การกากับดูแลและการหาทุนระดับภูมิภาคได้เสนอ
แผนการจัดการและการระดมทุนรู ปแบบใหม่สาหรับ
มหาวิทยาลัยพันธมิตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุทธศาสตร์
ที่จดั ทาโดย มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และธุรกิจแห่งเอเธนส์
มีการสรุ ปลาดับความสาคัญ วัตถุประสงค์ และมาตรการที่
สาคัญสาหรับความทันสมัยของระบบธรรมาภิบาลและการ
จัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นอกจากนี้ยงั แนบแผนหลายปี (3-5 ปี ) ในแผนกิจกรรมทีค่ วร
ดาเนินการในแต่ละขั้นตอน บุคคลหรื อหน่วยงาน/โครงสร้างที่
เกี่ยวข้อง ระยะเวลาในการดาเนินการ ผลลัพธ์ทที่ ้งั จับต้องได้
และจับต้องไม่ได้ รวมถึงตัวชี้วดั ประสิทธิภาพและผลกระทบ
จะได้รับการอธิบายและวิเคราะห์ดว้ ย
มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และธุรกิจแห่งเอเธนส์ ผูเ้ ขียนหัวข้อ
D2.1 กลยุทธ์ธรรมาภิบาลและการระดมทุนระดับภูมภิ าค ได้
ระบุ 9 เสาหลักที่ใช้กลยุทธ์ร่วมกันคือ:
1. สู่ ความเป็ นสากล
2. ความรับผิดชอบต่อสังคม
3. การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทลั
4. การสร้างความเข้มข้นและเพิ่มประสิ ทธิภาพของการวิจยั
5. การจัดการสอนและการเรี ยนรู ้
6. การปรับปรุ งธรรมาภิบาลให้ทนั สมัย
7. เงินทุนและการสนับสนุนผูค้ น
8. การแลกเปลี่ยนความรู ้
9. ผลกระทบ
อ่านฉบับเต็มได้ที่ กลยุทธ์ธรรมาภิบาลและการระดมทุนระดับ
ภูมิภาค

การนาเสนอของ ASTRA ในระหว่างการเยีย่ มชมเว็บไซต์
TAKEUP!

โครงการ ASTRA ถูกนาเสนอและหารื อในระหว่างการเยี่ยม
ชมอย่างเป็ นทางการของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ TAKEUP ใน
มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และธุรกิจแห่งเอเธนส์ โดย Mr.
Panourgias Papaioannou ผูจ้ ดั การโครงการในศูนย์
ผูป้ ระกอบการและนวัตกรรมแห่งเอเธนส์นาเสนอโครงการ
ASTRA แก่ผชู ้ มซึ่งประกอบด้วยอาจารย์มหาวิทยาลัยจาก
ประเทศเยอรมนีและปากีสถานเข้าร่ วมการประชุม ผูเ้ ข้าร่ วม
ต่างร่ วมกันเห็นพ้องถึงความสาคัญของโครงการนี้ต่อสหภาพ
ยุโรปและประเทศในเอเชีย

ลาดับต่อไป
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ขั้นตอนต่อไปของ ASTRA เกี่ยวข้องกับการสรุ ปกลยุทธ์แต่ละสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมทั้งสี่ แห่ง โดยรายการผ่านการปรับกล
ยุทธ์ระดับภูมิภาคอย่างละเอียด
นอกจากนี้ จะมีการพัฒนาอาณัติและคู่มือการปฏิบตั ิงานของศูนย์พฒั นาและวิจยั ASTRA R&D Innovation &
Consulting Hub ซึ่งจะถือเป็ นก้าวสาคัญต่อไปของโครงการ เอกสารนี้จะใช้เป็ นพื้นฐานสาหรับการดาเนินงานของศูนย์พฒ
ั นา
และวิจยั ที่ต้งั ขึ้นใหม่ในแต่ละมหาวิทยาลัย
โดยในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า เมื่อคู่มือการปฏิบตั ิงานได้รับการสรุ ปแล้ว ASTRA จะดาเนินการพัฒนาโปรแกรม Train the
Trainers ระดับนานาชาติที่ได้รับการปรับแต่งโดยเฉพาะ โดยมุ่งเป้าไปที่เจ้าหน้าทีข
่ องมหาวิทยาลัยในเอเชียสี่แห่งที่จะมีส่วน
ร่ วมในการดาเนินงานของ ศูนย์วิจยั และพัฒนา ASTRA โปรแกรมการฝึ กอบรมจะเสริ มด้วยแพลตฟอร์มการเรี ยนรู ้ออนไลน์ที่
พัฒนาขึ้นใหม่ซ่ ึงมีแหล่งข้อมูลและสื่อการเรี ยนรู ้
โครงการ ASTRA จะจัดกิจกรรม Train the Trainers ระดับนานาชาติทยี่ ุโรปในช่วงฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ. 2565 การ
ฝึ กอบรมระดับนานาชาติในระดับสถาบันจะเริ่ มดาเนินการในประเทศลาวและประเทศไทยก่อนการดาเนินการของศูนย์พฒั นาและ
วิจยั อย่างเป็ นทางการ

ติ ดตามเราได้ที่!
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