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โครงการ ASTRA กา้วหน้าอยา่งต่อเนื่อง! 

ระยะแรกของโครงการ ASTRA ไดบ้รรลุผลส าเร็จแลว้ โดย
สมาคมโครงการวจิยัไดร่้วมกนัด าเนินการวิจยัอย่างกวา้งขวาง
ในดา้นการระบุความตอ้งการเฉพาะของสภาพแวดลอ้มใน
ระดบัอุดมศึกษาของประเทศลาวและประเทศไทยในดา้นธรรม
มาภิบาลและการจดัหาทุน ซ่ึงผลของการวจิยัมีรายละเอียดระบุ
ไวใ้นผลงานเผยแพร่ “รายงานการและการประเมินความ
ตอ้งการและทรัพยากร” จากผลงานวิจยัดงักล่าว ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นเศรษฐศาสตร์และธุรกจิของมหาวิทยาลยัเอเธนส์แห่ง
สหภาพยุโรปไดพ้ฒันากลยุทธ์ระดบัภูมิภาคโดยละเอียดซ่ึง
ปรับให้เขา้กบัความตอ้งการของมหาวิทยาลยัในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้
กลยุทธ์ระดบัภูมิภาคน้ีจะถูกปรับเพ่ิมเติมให้เขา้กบัส่ีกลยุทธ์
ทอ้งถ่ินส าหรับแต่ละมหาวิทยาลยัในเอเชียท่ีเขา้ร่วม ตามดว้ย
การอภิปราย การประชุม และการปรับอย่างละเอียดถ่ีถว้นเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการเฉพาะของแต่ละทอ้งถ่ิน นอกจากน้ี 
จากผลลพัธ์ขา้งตน้ สมาคมภายใตค้  าแนะน าของ AUEB จะ
เร่ิมพฒันาโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงลึกท่ีมุ่งเป้าไปท่ีเจา้หนา้ท่ี
ของมหาวิทยาลยัในเอเชียท่ีจะมีส่วนร่วมในการจดัตั้งและ
ด าเนินการศูนยว์ิจยัและพฒันา ASTRA  

D1.2 รายงานด้านความต้องการและการประเมิน
แผนท่ีทรพัยากร  

การเป็นส่วนของโครงการระยะแรก มหาวิทยาลยัฟลอเรนซ์ ได้
น าความพยายามในการวิจยัทีค่รอบคลุม ทั้งท าการวิเคราะห์
ความตอ้งการและทรัพยากรที่มีอยู่ในระบบการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาในประเทศลาวและประเทศไทย 

ดว้ยเหตุน้ี จึงไดมี้การพฒันาและปฏิบตัิตามระเบียบวิธีวจิยั
เฉพาะ (D1.1) ตลอดระยะการวิจยั 
ส่วนหน่ึงของการวิจยั ไดม้กีารสัมภาษณ์ 99 ครั้ งระหว่าง
เจา้หนา้ท่ีวิชาการและธุรการในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีเขา้ร่วมทั้งส่ี
แห่ง รวมถึงผูม้ีเกี่ยวขอ้งในประเทศลาวและประเทศไทย 
นอกจากน้ี ยงัไดมี้การรวบรวมค าตอบกว่าหน่ึงร้อยฉบบัผ่าน
แบบส ารวจออนไลน์ “รายงานการประเมินความตอ้งการและ
ทรัพยากร” โดยไดส้รุปเป็นผลการวิจยั ทั้งแบบปฐมภูมิและ
แบบทุติยภูม ิ
โดยรายงานไดส้รุปความทนัสมยัเกี่ยวกบัระบบมหาวิทยาลยั
ของทั้งสองประเทศและความเป็นจริงของมหาวิทยาลยัทั้งส่ี
แห่ง ผ่านการตรวจสอบในดา้นกฎและองคก์ร เจา้หนา้ท่ี
วิชาการและเจา้หนา้ท่ีดา้นธุรการ ทกัษะดา้นการมีส่วนร่วมกบั
สาธารณะ และกิจกรรมจดัหาเงินทนุ 
ในส่วนที่ 4 รายงานไดม้ีการระบุประเดน็ส าคญัในดา้นการ
ปรับปรุงทีจ่ะก่อให้เกิดการจดัตั้งมหาวิทยาลยัทั้ง 4 แห่งใหม่ใน
แง่ของความสามารถในการระดมทุน การวิจยั คุณภาพการมี
ส่วนร่วมของสาธารณชน 
กระบวนการดงักล่าวน้ีไดก้่อให้เกิดความเขา้ใจอย่างลึกซ้ึง
เกี่ยวกบัจุดแข็งและจุดอ่อนของรูปแบบการก ากบัดูแลและการ
จดัการที่มีของระบบการศกึษาระดบัอุดมศกึษาที่เป็นพนัธมิตร
ทั้งในประเทศลาวและประเทศไทย 
โดยขอ้มูลที่ไดร้ับในสามส่วนแรกเกี่ยวกบัความแตกต่างของ
สาขาวิชาของมหาวิทยาลยัทั้งสองประเทศ และภายในประเทศ

info@symplexis.eu 
symplexis.eu 
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เดียวกนั รวมไปถึงระบบการจดัสรรบุคลากร ปริมาณของงาน
ภายในมหาวิทยาลยัทั้งส่ีแห่งในดา้นของการจดัการเรียนการ
สอน การวิจยั การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะ และ
ความสามารถในการเตรียมทกัษะที่จ าเป็นของบุคคลากรฝ่าย
วิชาการ 
โดยไดม้กีารสรุปวิธีการพฒันาและค าแนะน าในการด าเนินการ
ไวด้งัน้ี  
เพื่อส่งเสริมการจดัหาเงินทุนวจิยัทั้งภายในและภายนอก 

ก) ลดการใชเ้วลาในอนุมตัิโครงการวิจยัผ่าน
แพลตฟอร์มการจดัการและแอปลิเคชัน่การวิจยั
ออนไลน์  

ข) จดัตั้งส านกังานบริหารการวจิยัเพื่อใชใ้นการระดม
ทุนและการสร้างเครือข่ายการวิจยั 

ค) สร้างตวับ่งช้ีประสิทธิภาพหลกั (เคพีไอ) เฉพาะ
ส าหรับการเขา้ถึงเงินทุนภายใน ซ่ึงประกอบดว้ยตวั
บ่งช้ีสามตวัท่ีมีน ้าหนกัต่างกนั ขึ้นอยู่กบัแต่ละ
สถาบนัดงัน้ี:  
1. จ านวนส่ิงพิมพท่ี์ผ่านพิจารณาตรวจสอบโดย

กระบวนการของวารสารวิชาการ  
2. จ านวนเงินและปริมาณของเงินทุนท่ีชนะทั้ง

ในและต่างประเทศ  
3. การประเมินผลงานทางดา้นการมีส่วนร่วมต่อ
สาธารณชน ซ่ึงดชันีน้ีจะส่งเสริมการผลิตส่ิงพิมพด์ว้ย 
เน่ืองจากส่ิงพิมพท่ี์ผ่านการตรวจสอบโดยผูเ้ช่ียวชาญ
โดยเฉพาะในดชันีวารสารนานาชาติ ไมว่่าจะเป็น 
สโกปัส ดบับลิวโอเอส และไอเอสไอ เป็นตน้ 

โดยจะรวบรวมการประเมินผลท่ีสูงขึ้นและจะน าไปสู่การ
ยกระดบัระดบันานาชาตขิองหน่วยงานและมหาวิทยาลยัที่
นกัวจิยัสังกดั 

อ่านรายงานฉบบัเต็มได ้ที่น่ี 

 

• สมัภาษณ ์99 คน and แบบสอบถาม

ออนไลนจ์ านวน 100 ชดุจากบคุลากร

สถาบนัการศกึษาและผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีในประเทศ

ลาวและไทย 

• ผลการวเิคราะหค์วามตอ้งการของบุคลากร

สถาบนัการศกึษาในประเทศลาวและไทยเสนอให้

พฒันาทกัษะภาษาองักฤษ ส่งเสรมิงานวจิยัดา้น

สงัคมศาสตร ์ความเป็นผูน้ า เพิม่ศกัยภาพดา้นการ

ระดมทุนและการส่งเสรมิการมส่ีวนรว่มของภาค

ประชาชน 

• แผนยุทธศาสตรข์องภูมภิาค พรอ้มกจิกรรม 

โครงสรา้งการด าเนินการ ผูร้บัผดิชอบ ช่วงเวลาใน

การด าเนินการและผลลพัธท์ีค่าดหวงั  

• ศูนยว์จิยัและนวตักรรม จ านวน 4 ศูนยท์ีจ่ะมี

การจดัต ัง้ในมหาวทิยาลยัในประเทศลาวและไทย 

https://astra-project.eu/wp-content/uploads/D1.2-ASTRA-Needs-and-Resource-Mapping-Report.pdf
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D2.1 กลยทุธก์ารก ากบัดูแลและการระดมทุนระดบั

ภูมิภาค 

ต่อยอดจากขอ้คน้พบและขอ้เสนอแนะของรายงานการประเมิน
ความตอ้งการและการท าแผนที่ทรัพยากร D1.2 

ยุทธศาสตร์การก ากบัดูแลและการหาทุนระดบัภูมิภาคไดเ้สนอ
แผนการจดัการและการระดมทุนรูปแบบใหม่ส าหรับ
มหาวิทยาลยัพนัธมิตรในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นยุทธศาสตร์
ที่จดัท าโดย มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตร์และธุรกจิแห่งเอเธนส์ 
มีการสรุปล าดบัความส าคญั วตัถุประสงค ์และมาตรการที่
ส าคญัส าหรับความทนัสมยัของระบบธรรมาภิบาลและการ
จดัการการศกึษาระดบัอุดมศกึษาในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
นอกจากน้ียงัแนบแผนหลายปี (3-5 ปี) ในแผนกิจกรรมทีค่วร
ด าเนินการในแต่ละขั้นตอน บุคคลหรือหน่วยงาน/โครงสรา้งท่ี
เกี่ยวขอ้ง ระยะเวลาในการด าเนินการ ผลลพัธ์ทีท่ั้งจบัตอ้งได้
และจบัตอ้งไม่ได ้รวมถึงตวัช้ีวดัประสิทธิภาพและผลกระทบ
จะไดร้ับการอธิบายและวิเคราะห์ดว้ย 
มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตร์และธุรกิจแห่งเอเธนส์ ผูเ้ขียนหวัขอ้ 
D2.1 กลยุทธ์ธรรมาภิบาลและการระดมทุนระดบัภูมภิาค ได้
ระบุ 9 เสาหลกัที่ใชก้ลยุทธ์ร่วมกนัคือ: 
1. สู่ความเป็นสากล 
2. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
3. การเปล่ียนแปลงทางดิจิทลั 
4. การสร้างความเขม้ขน้และเพ่ิมประสิทธิภาพของการวจิยั 
5. การจดัการสอนและการเรียนรู ้
6. การปรับปรุงธรรมาภิบาลให้ทนัสมยั 
7. เงินทุนและการสนบัสนุนผูค้น 
8. การแลกเปล่ียนความรู ้
9. ผลกระทบ 
อ่านฉบบัเต็มไดท้ี่ กลยุทธ์ธรรมาภิบาลและการระดมทุนระดบั
ภูมิภาค 

การน าเสนอของ ASTRA ในระหว่างการเยีย่มชมเวบ็ไซต ์
TAKEUP! 

โครงการ ASTRA ถูกน าเสนอและหารือในระหว่างการเยี่ยม
ชมอย่างเป็นทางการของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ TAKEUP ใน
มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตร์และธุรกิจแห่งเอเธนส์ โดย Mr. 
Panourgias Papaioannou ผูจ้ดัการโครงการในศูนย์
ผูป้ระกอบการและนวตักรรมแห่งเอเธนส์น าเสนอโครงการ 
ASTRA แก่ผูช้มซ่ึงประกอบดว้ยอาจารยม์หาวิทยาลยัจาก
ประเทศเยอรมนีและปากีสถานเขา้ร่วมการประชุม ผูเ้ขา้ร่วม
ต่างร่วมกนัเห็นพอ้งถึงความส าคญัของโครงการน้ีต่อสหภาพ
ยุโรปและประเทศในเอเชีย 
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ขั้นตอนต่อไปของ ASTRA เกี่ยวขอ้งกบัการสรุปกลยุทธ์แต่ละสถาบนัอุดมศึกษาท่ีเขา้ร่วมทั้งส่ีแห่ง โดยรายการผ่านการปรับกล
ยุทธ์ระดบัภูมิภาคอย่างละเอียด  

นอกจากน้ี จะมกีารพฒันาอาณัติและคู่มือการปฏิบตัิงานของศูนยพ์ฒันาและวจิยั ASTRA R&D Innovation & 

Consulting Hub ซ่ึงจะถือเป็นกา้วส าคญัต่อไปของโครงการ เอกสารน้ีจะใชเ้ป็นพ้ืนฐานส าหรับการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันา
และวิจยัท่ีตั้งขึ้นใหม่ในแต่ละมหาวิทยาลยั 
โดยในอีกไมก่ี่เดือนขา้งหนา้ เมื่อคู่มือการปฏิบตัิงานไดร้ับการสรุปแลว้ ASTRA จะด าเนินการพฒันาโปรแกรม Train the 

Trainers ระดบันานาชาติที่ไดร้ับการปรับแต่งโดยเฉพาะ โดยมุ่งเป้าไปที่เจา้หนา้ท่ีของมหาวิทยาลยัในเอเชียส่ีแห่งท่ีจะมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานของ ศูนยว์ิจยัและพฒันา ASTRA โปรแกรมการฝึกอบรมจะเสริมดว้ยแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ที่
พฒันาขึ้นใหม่ซ่ึงมีแหล่งขอ้มูลและส่ือการเรียนรู ้
โครงการ ASTRA จะจดักิจกรรม Train the Trainers ระดบันานาชาติทียุ่โรปในช่วงฤดูใบไมร่้วง พ.ศ. 2565 การ
ฝึกอบรมระดบันานาชาติในระดบัสถาบนัจะเร่ิมด าเนินการในประเทศลาวและประเทศไทยก่อนการด าเนินการของศนูยพ์ฒันาและ
วิจยัอย่างเป็นทางการ 
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