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ບດົຂ່າວ, ສະບບັທ ີ3 | ກນັຍາ 2022 

ASTRA ສບືຕ່ໍກາ້ວໄປຂາ້ງຫນາ້! 
ກອງປະຊຸມຂອງຄູ່ຮ່ວມພນັທະມດິແບບເຊີ່ ງໜາ້(Onsite) ຄັງ້ທໍາອດິທີ່  ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ, ປະເທດລາວ 

ພາຍຫຼງັໜຶ່ ງປີເຄິ່ ງນບັຕັງ້ແຕ່ໂຄງການ ASTRA ເລີ່ ມດໍາເນນີການຢ່າງເປັນທາງ

ການ ບນັດາຄູ່ຮ່ວມມໄືດມ້ໂີອກາດໃນການຈດັກອງປະຊຸມແບບເຊິ່ ງໜາ້ເປັນ

ຄັງ້ທໍາອິດທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ປະເທດລາວ ໃນວັນທີ 21-22 ເດືອນ
ກໍລະກດົ ປີ 2022 ກ່ຽວກບັ ການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ. ໂດຍມຄີະນະກໍາມະການ
ຊີນໍ້າຕາງໜາ້ຈາກສະມາຄົມຄູ່ຮ່ວມມທືັງໝົດເຂົາ້ຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມ ເຊິ່ ງ

ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວກແໍມ່ນເຈົາ້ພາບໃນການຈດັການປະຊຸມຄັງ້ນີ ້ 

ຄູ່ຮ່ວມມໄືດປຶ້ກສາຫາລກ່ືຽວກບັຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການລວມທງັການອອກ

ແບບ ອຸປະກອນການເຝິກອບົຮມົ (WP2) ທີ່ ຈະໃຊໃ້ນໄລຍະການສາ້ງຂດີຄວາມ
ສາມາດຂອງໂຄງການ (WP3) ຕະຫຼອດຮອດເຖງີ ການຈດັຕັງ້ທດົລອງການດໍາ
ເນນີງານ ແລະ ການກໍ່ ຕັງ້ສູນຄົນ້ຄວ້າ ແລະ ພດັທະນາໃນ 4 ມະຫາວທິະຍາໄລ 

ໃນປະເທດລາວ ແລະ ໄທ. ພອ້ມດຽວກນັນັນ້ ຍງັໄດປື້ກສາຫາລກ່ືຽວກບັບນັຫາ

ການຮບັປະກນັຄຸນນະພາບ ແລະ ການເຜຍີແຜ່ກດິຈະກາໍຕ່າງໆ. ທາງຄະນະ

ກາໍມະການໄດປັ້ບປຸງແຜນການດໍາເນນີງານ ແລະ ກດິຈະກາໍທີ່ ສໍາຄນັຂອງ

ໂຄງການສໍາລບັຂັນ້ຕອນຕ່ໍໄປໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັຂອບໄລຍະເວລາທີ່ ໄດລ້າຍງານ

ຢ່າງເປັນທາງການໃນຄັງ້ທໍາອດິ. 

ນອກຈາກນີ,້ ບນັດາຄູ່ຮ່ວມມໄືດຕ້ກົລງົກ່ຽວກບັວນັເວລາຂອງການຈດັກດິຈະກາໍ

ໂຄງການທີ່ ຈະມາເຖງິ ລວມທງັຈດັຫຼກັສູດການສາ້ງຂດີຄວາມອາດສາມາດໃຫ ້

ແກ່ ຜູບໍ້ລຫິານສູນທີ່ ຈະສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ໃໝ່ໃນປະເທດລາວ ແລະ ໄທ ເປັນໄລຍະ

ເວລາ 3 ອາທດິ  
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ເຊິ່ ງຈະຈດັຂຶນ້ໃນປະເທດອີຕາລີ ແລະ ປະເທດເກຣັກ ໃນເດືອນພະຈກິ ປີ 

2022. 

ຜູຕ້າງໜາ້ຈາກປະເທດໄທ, ປະເທດເກຣກັ ແລະ ປະເທດອຕີາລໄີດຊ້ມົເຊຍີການ

ຕອ້ນຮບັຢ່າງອບົອຸ່ນຂອງຄູ່ຮ່ວມມມືະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ເຫນັດ ີ

ຈດັກອງປະຊຸມແບບເຊິ່ ງໜາ້ຄັງ້ຖດັໄປໃນວນັທ ີ 10-11 ເດອືນຕຸລາ ທີ່ ປະເທດ

ໄທ ເພື່ ອໃຫເ້ກດີການປະສານງານຢ່າງມປີະສດິທພິາບລະຫວ່າງມະຫາວທິະຍາໄລ

ໃນໂຄງການ. ໃນລະຫວ່າງນີ,້ ການຈດັກອງປະຊຸມທາງອອນລາຍປະຈາໍເດອືນຍງັ
ຄງົສບືຕ່ໍດໍາເນນີເປັນປົກກະຕ ິເພື່ ອຕດິຕາມກວດກາຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການ.

 

ຫຼກັສູດການເສມີສາ້ງທກັສະຄວາມເປັນຜູນ້າໍ ສໍາຫຼບັຜູບໍ້ລຫິານສູນຄົນ້ຄວາ້ ແລະ 

ພດັທະນານະວດັຕະກາໍ (07-25 ພະຈກິ, ທີ່  ຟລໍເຣນັ ແລະ ເອເທນັຊ)໌ 

ໃນຊ່ວງເລີ່ ມຕົນ້ຂອງການຈດັຕັງ້ສູນການຄົນ້ຄວ້າ ແລະ ພດັທະນາ ສິ່ ງສໍາຄນັຄື

ການຍກົລະດບັຂດີຄວາມສາມາດຂອງຜູຮ້ບັຜດິຊອບໃນການຈດັຕັງ້ ແລະ ບໍລ ິ

ຫານສູນພາຍໃຕໂ້ຄງການ ASTRA ເຊິ່ ງໂຄງການໄດກ້າໍນດົໃຫອ້າຈານ ຫຼ ື ນກັ 

ວຊິາການລະດບັສູງຜູທ້ີ່ ມຄີວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ ແລະ ມອໍີານາດໃນການຕດັສນິ

ໃຈເປັນຜູຮ້ບັຜດິຊອບໃນການເລີ່ ມຕົນ້ບໍລຫິານງານ, ເຂົາ້ຮ່ວມການເຝິກອບົຮມົ

ໃນຫຼກັສູດການເສມີສາ້ງທກັສະຄວາມເປັນຜູນໍ້າ. ຫຼກັສູດການພດັທະນາຄວາມ

ເປັນຜູນໍ້າທາງການຄົນ້ຄວ້າ ແລະ ນະວດັຕະກາໍ ອອກແບບມາເພື່ ອຊ່ວຍພດັທະນາ 

ຍກົລະດບັທກັສະ ແລະ ຄວາມຮູທ້ີ່ ຈາໍເປັນໃນຖານະຜູນໍ້າທາງດາ້ນຍຸດທະສາດ

ເພື່ ອກາ້ວໄປສູ່ເປົາ້ໝາຍໃນການປັບປຸງການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຈດັຫາແຫ່ຼງທນຶທີ່

ຫຼາກຫຼາຍຂອງສະຖາບນັການສກຶສາຊັນ້ສູງໃນປະເທດລາວ ແລະ ໄທ 

ສະຖາບນັສກຶສາຊັນ້ສູງຈາກບນັດາປະເທດຄູ່ຮ່ວມງານຈະເລອືກເອາົຜູຕ້າງໜາ້

ສອງທ່ານໃນບດົບາດນໍາພາການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ປະສານງານຂອງ ສູນການວໄິຈ 

ແລະ ພດັທະນາ ເພື່ ອເຂົາ້ຮ່ວມຫຼກັສູດ. ເງ ື່ອນໄຂໃນການຄດັເລອືກແມ່ນຂຶນ້ກບັ

ລະດບັວຸດທພິາວະ, ປະສບົການໃນການຈດັການ ຫຼ ືປະສານງານກບັໂຄງການທີ່

ໄດຮ້ບັທນຶສະໜບັສະໜນູຈາກສະຫະພາບເອຣີບົ ຫຼ ື ຜູໃ້ຫທ້ນຶອື່ ນໆ ແລະ 

ຄຸນສມົບດັດາ້ນອື່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

ຫຼກັສູດການເສມີສາ້ງທກັສະຄວາມເປັນຜູນໍ້າຈະຖກືດໍາເນນີເປັນ ສອງໄລຍະຄ:ື 

ໄລຍະທໍາອດິ ໃນວນັທ ີ7-11 ພະຈກິ 2022 ເປັນຫຼກັສູດໜຶ່ ງອາທດິແບບເຊິ່ ງໜາ້

ໃນ ຟລໍເຣນັ, ປະເທດອຕິາລ ີ ເຊິ່ ງເປັນເຈົາ້ພາບໂດຍມະຫາວທິະຍາໄລຟລໍເຣນັ 

(University of Florence). ໃນນັນ້ລວມມກີານເຝິກອບົຮມົໃນຫອ້ງຮຽນ, 

ທດັສະນະສກຶສາໃນວຽກກດິຈະກາໍການຄົນ້ຄວ້າ ແລະ ພດັທະນາ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ

ກບັຄວາມເປັນຜູນໍ້າ ແລະ ການລະດມົທນຶໃນສະຖາບນັການສກຶສາຊັນ້ສູງ. 

ໃນໄລຍະທສີອງຈະເປັນການຢຽ້ມຢາມເມອືງ ເອເທນັຊ,໌ ປະເທດເກຣກັ ເປັນ

ໄລຍະເວລາສອງອາທດິໃນເດອືນພະຈກິ ເຊິ່ ງເປັນເຈົາ້ພາບໂດຍມະຫາວທິະຍາໄລ

ເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລຫິານທຸລະກດິ ເອເທນັຊ ໌ (Athens University of 
Economics and Business) ແລະ ຊມິເພລກັຊສິ ໌ (Symplexis) ຈດັຂຶນ້
ສໍາລບັຜູຕ້າງໜາ້ຈາກຄູ່ຮ່ວມມແືຕ່ລະປະເທດໃນຊ່ວງທໍາອດິ ໂດຍມຈີດຸປະສງົ

ເພື່ ອໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມໄດຮູ້ໃ້ນການດໍາເນນີງານຂອງສູນບົ່ ມເພາະທຸລະກດິໃນລະດບັ

ມະຫາວທິະຍາໄລ (ACEin - Athens Center For Entrepreneurship And 
Innovation of the Athens University of Economics and Business 
Athens) ເຊິ່ ງຈະສຸມໃສ່ໂອກາດໃນການເຂົາ້ເຖງິແຫ່ຼງທນຶຂອງສະຖາບນັ ແລະ 

ເອກະຊນົ 

ຜູຊ່້ຽວຊານຂອງກຸ່ມຄູ່ຮ່ວມມສືະຫະພາບເອຣີບົກາໍລງັດໍາເນນີການສະຫລຸບ

ເອກະສານປະກອບການເຝິກອບົຮມົ ທງັໃນຮູບແບບອອນໄລນ ໌ ແລະ ການ

ປະຊຸມແບບເຊິ່ ງໜາ້ ທີ່ ຈະໃຊໃ້ນລະຫວ່າງການນໍາສະເໜຫຼີກັສູດ (WP2) ໂດຍມີ
ລາຍລະອຽດດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

 

 

ບນັທກຶກດິຈະກາໍທີ່ ສໍາຄນັ! 
ກອງປະຊຸມຄະນະຜູບໍ້ລຫິານໂຄງການຄັງ້ທ ີ2 ແບບເຊີ່ ງໜາ້ຂອງ

ໂຄງການ ASTRA:  

• 10-11 ຕຸລາ 2022 ພູເກດັ, ປະເທດໄທ 

ຫລກັສູດການເປັນຜູນໍ້າສໍາລບັຜູບໍ້ລຫິານສູນວໄິຈ ແລະ 

ພດັທະນາ:  

• 07-11 ພະຈກິ 2022 – ຟລໍເຣນັ, ປະເທດອຕີາລ ີ

• 12-25 ພະຈກິ 2022 – ເອເທນັຊ,໌ ປະເທດເກຣກັ 
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ນອກຈາກນີ,້ ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມຍງັຕອ້ງເຂົາ້ຮ່ວມການສນົທະນາແບບອອນໄລນຈ໌າໍນວນສອງຄັງ້ເພື່ ອທບົທວນເນືອ້ໃນ ແລະ ຄວາມເຂົາ້ໃຈ ໂດຍເນືອ້ໃນຂອງ
ຫຼກັສູດອອນໄລນຈ໌ະປະກອບດວ້ຍເນືອ້ຫາທີ່ ມກີານພດັທະນາຂຶນ້ມາໃໝ່ ເພື່ ອໃຫແ້ນ່ໃຈວ່າຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມມຄີວາມສາມາດທີ່ ຈະເຂົາ້ໃຈ ແລະ ນາໍໄປປະຍຸກ
ໃຊໄ້ດ,້ ໂດຍລວມແລວ້ການດໍາເນນີການຂອງຫຼກັສູດທກັສະການເປັນຜູນ້າໍຈະຈດັຂຶນ້ໃນຮູບແບບ Training the Trainer ເພື່ ອໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມເຝິກ 
ອບົຮມົສາມາດຖ່າຍທອດຄວາມຮູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັໄປຍງັເພື່ ອນຮ່ວມງານຫຼເືຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ສະຖາບນັໃນລະດບັໂຮງຮຽນ ແລະ ນກັຄົນ້ຄວ້າອື່ ນໆ ລວມເຖງິນກັສກຶສາ
ໃນລະດບັບນັກດິສກຶສາອກີດວ້ຍ.

ລໍາດບັມື ້ ຫວົຂໍ ້ ລາຍລະອຽດ 

 ມືທ້1ີ - ໝດົມື ້ ພາວະຄວາມເປັນຜູນໍ້າ 
▪ ຮູບແບບການເປັນຜູນໍ້າ 

▪ ຮູບແບບຂອງແຮງຈງູໃຈ ແລະ ການດງຶດູດທີ່ ມປີະສດິທພິາບ 

▪ ການແກໄ້ຂບນັຫາ ແລະ ຂໍຂ້ດັແຍ່ງ 

▪ ຄວາມເປັນຜູນໍ້າສໍາລບັຍຸດທະສາດການປ່ຽນແປງ 

▪ ການເຝິກສອນພາກປະຕບິດັ  

ມືທ້2ີ - ໝດົມື ້ ຍຸດທະສາດການບໍລຫິານ ແຜນຍຸດທະສາດການຄຸມ້ຄອງແລະການລະດມົທນຶ: ວໄິສທດັ, ຈດຸປະສງົ, ບູລມິະສດິ, 

ມາດຕະການ, ຜນົໄດຮ້ບັ, ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ 

ມືທ້3ີ - ໝດົມື ້ ການລະດມົທນຶຂອງສະຖາບນັ  
▪ ໂຄງການ ແລະ ການສະໜອງທນຶຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ 

▪ ເຄື່ ອງມກືານເງນິຂອງ ສະຫະພາບເອຣີບົ 

▪ ກດົລະບຽບພືນ້ຖານ ແລະ ຄໍາສບັ 

▪ ການລະດມົທນຶຈາກຜູໃ້ຫທ້ນຶອື່ ນໆ  

ມືທ້4ີ - ເຄິ່ ງມື ້ຫລກັສູດພາວະ
ການເປັນຜູນ້າໍສໍາລບັຜູບໍ້ລຫິານ
ຂອງ ASTRA 

ໂອກາດການລະດມົທນຶ  
▪ ໂອກາດການສະໜອງທນຶໃນຂະແໜງ ICT  

▪ ໂອກາດການສະໜອງທນຶໃນຂະແໜງການວທິະຍາສາດສງັຄມົ 

▪ ໂອກາດໃນການລະດມົທນຶຮ່ວມກນັ  

ມືທ້4ີ - ເຄິ່ ງມື ້ ຫຼກັສູດອອນໄລນ ໌ ການນໍາສະເຫນລີາຍລະອຽດຂອງຫຼກັສູດອອນໄລນກ່໌ຽວກບັເຕກັນກິການລະດມົທນຶການ

ຄົນ້ຄວ້າ ແລະ ພດັທະນາ ລວມເຖງິຊບັພະຍາກອນໃນຂະແຫນງ ICT ແລະ 

ວທິະຍາສາດສງັຄມົ 

ມືທ້5ີ - ໝດົມື ້ ກລໍະນສີກຶສາ   ກລໍະນສີກຶສາບດົເຝິກຫດັກ່ຽວກບັການວາງແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ການປະຕບິດັ 

2 ອາທດິ (ເອເທນັຊ ໌– 
ປະເທດເກຣກັ) 

ທດັສະນະສກຶສາ ທດັສະນະສກຶສາທີ່  ACEin - Athens Center for Entrepreneurship And 

Innovation of Athens University of Economics and Business (ກອງປະຊຸມ, 

ການກ່າວປາໄສ, ການເຝິກພາກປະຕບິດັ ແລະ ກລໍະນສີກຶສາທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ) 
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ASTRA ຫຼກັສູດອອນໄລນ ໌ແລະ ການເຝິກອບົຮມົລະດບັຊາດ 

ຫຼງັຈາກການເຂົາ້ຮ່ວມການເຝິກອບົຮມົເພື່ ອພດັທະນາຄວາມຮູ ້ ແລະ 
ຄວາມຊ່ຽວຊານເປັນທີ່ ຮຽບຮອ້ຍແລວ້ ຄາດວ່າຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມການອບົຮມົໄດ ້
ພດັທະນາທກັສະຄວາມຮູ ້ ແລະ ຄວາມເຂົາ້ໃຈທີ່ ສໍາຄນັແລວ້ ຂັນ້ຕອນຕ່ໍ
ໄປຂອງໂຄງການຈະສຸມໃສ່ການຖ່າຍທອດຄວາມຮູ ້ແລະ ທກັສະທີ່ ສໍາຄນັ
ໃຫກ້ັບັອາຈານ ແລະ ບຸກຄະລາກອນຂອງສະຖາບນັການສກຶສາຊັນ້ສູງໃນ
ປະເທດລາວ ແລະ ໄທ ເຊິ່ ງກຸ່ມເປົາ້ໝາຍກແໍມ່ນນກັວຊິາການ, ຄະນະ
ອາຈານຜູທ້ີ່ ມຄີວາມສນົໃຈ ແລະ ພອ້ມທີ່ ຈະມສ່ີວນຮ່ວມໃນການດໍາເນນີ
ງານຂອງສູນການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ພດັທະນາ ຕະຫຼອດຈນົຮອດນກັສກຶສາ 
ແລະ ນກັຄົນ້ຄວາ້ເພື່ ອໃຫບ້ນັລຸຜນົຕາມທີ່ ກາໍນດົ. ມະຫາວທິະຍາໄລໃນ
ໂຄງການຈະດໍາເນນີການຈດັສົ່ ງຈດົໝາຍເຊນີ ແລະ ເອກະສານທີ່ ກ່ຽວກບັ

ໂຄງການໄປຫາສະຖາບນັການສກຶສາຊັນ້ສູງເພື່ ອປະຊາສໍາພນັໃນການເຂົາ້
ຮ່ວມການເຝິກອບົຮມົ. ການເຝິກອບົຮມົລະດບັຊາດຈະຈດັຂຶນ້ໃນຮູບ
ແບບຫຼກັສູດອອນໄລນໂ໌ດຍມມີະຫາວທິະຍາໄລເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລ ິ
ຫານທຸລະກດິ ເອເທນັຊ ໌ເປັນຜູຮ້ບັຜດິຊອບຫຼກັໃນການພດັທະນາຫຼກັສູດ 
ຄວບຄຸມໄປເຖງິການຈດັການເອກະສານປະກອບການເຝິກອບົຮມົ ແບບ
ທດົສອບເພີ່ ມເຕມີ ຕວົຢ່າງແບບເຝິກຫດັ ເຊິ່ ງຈະຊ່ວຍໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມໄດ ້
ຮຽນຮູຂ້ັນ້ຕອນການລະດມົທນຶ ແລະ ການຍື່ ນຂໍສ້ະເໜທີນຶທີ່ ແຕກຕ່າງ
ກນັໄປ ຫຼກັສູດການເຝິກອບົຮມົອອນໄລນຈ໌ະອະທບິາຍຂັນ້ຕອນລະອຽດ
ຂອງການລະບຸ ແລະ ການຕດິຕາມແຫ່ຼງທນຶຢ່າງມປີະສດິທພິາບໂດຍເນັນ້
ໃສ່ເງນິທນຶຜູສ້ະໜອງເຊິ່ ງມລີາຍລະອຽດລຸ່ມນີ:້

 

ລໍາດບັ ຫວົຂໍ ້ ລາຍລະອຽດ 

1 ຄວາມຮູພ້ືນ້ຖານ 
  ▪ ທນຶການສກຶສາຊັນ້ສູງ: ກດົລະບຽບພືນ້ຖານ, ຫຼກັການ ແລະ ຄໍາສບັ 

  ▪ ກນົໄກການສະໜອງທນຶ, ການຄົນ້ຄວາ້, ຫຼກັການ ແລະ ເຄື່ ອງມ ື

2 ການຂຽນໂຄງການ ແລະ ການຊອກຫາແຫ່ຼງ

ທນຶການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ພດັທະນາ ໃນສະຫາ

ພາບເອຣີບົ 

  ▪ ການຂຽນໂຄງການ ແລະ ການວາງແຜນປະຈາໍປີຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ 

  ▪ ທນຶ HORIZON 2020 (ໂອກາດໃນຂະແໜງ ICT ແລະ ວທິະຍາສາດສງັຄມົ) 

  ▪ ທນຶ ERASMUS+ (ໂອກາດໃນຂະແໜງ ICT ແລະ ວທິະຍາສາດສງັຄມົ) 

3 ວທິກີານພຈິາລະນາຂໍສະເໜທີນຶ 
  ▪ ລໍາດບັຄວາມສໍາຄນັ, ຈດຸປະສງົ, ຜນົລບັ ແລະ ຄວາມຄາດຫວງັ 

  ▪ ກດົລະບຽບ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂການຍກົເວັນ້ 

  ▪ ປະເພດຂອງກດິຈະກາໍ ແລະ ຂໍໄ້ດປ້ຽບໃນການແຂ່ງຂນັ 

  ▪ ມາດຖານການປະເມນີຜນົ 

4 ວທິກີານຈດັການຂັນ້ຕອນຂອງຂະບວນການ

ສະໝກັ 

  ▪ ການກະກຽມດາ້ນເຕກັນກິ (ການສາ້ງແນວຄວາມຄດິ ແລະ ຮ່າງບດົສະເໜ)ີ 

  ▪ ການແກໄ້ຂດາ້ນການບໍລຫິານ 
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5 ການຮ່າງຂໍສ້ະເຫນ ີ
  ▪ ຄວາມກ່ຽວຂອ້ງ 
  ▪ ຄຸນນະພາບ 

  ▪ ປະສດິທພິາບຄ່າໃຊຈ່້າຍ 

  ▪ ມູນຄ່າເພີ່ ມ 

  ▪ ຄວາມຍນືຍງົ ແລະ ຜນົກະທບົໃນໄລຍະຍາວ 

6 ຄວາມຮູເ້ບືອ້ງຕົນ້ກ່ຽວກບັ PCM ແລະ 

LFA 

▪ ຄວາມຮູພ້ືນ້ຖານກ່ຽວກບັ PCM  

▪ ຄວາມຮູເ້ບືອ້ງຕົນ້ກ່ຽວກບັທດິສະດ ີLFA  

▪ ຄວາມເຊື່ ອມໂຍງລະຫວ່າງ LFA ແລະ ວດັທະຈກັໂຄງການ 

▪ ການທໍາຄວາມເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັອງົປະກອບຂອງ LFA ແລະ ເຄື່ ອງມຕ່ືາງໆ 

▪ ວທິກີານກະກຽມໂຄງສາ້ງ LFA 

7 ການພດັທະນາໂຄງການໂດຍການໃຊ ້LFA 
  ▪ ການແຊກແຊງ 
  ▪ ການຂບັເຄື່ ອນຈດຸປະສງົໄປສູ່ຜນົໄດຮ້ບັ ແລະ ກດິຈະກາໍ 

  ▪ ການວເິຄາະຈດຸປະສງົ ແລະ ຍຸດທະສາດ 

  ▪ ວທິກີານໃນການກາໍນດົແນວທາງປະຕບິດັທີ່ ສະທອ້ນໃສ່ຈດຸປະສງົ ແລະ ການເລອືກຍຸດທະສາດ 

  ▪ ວທິກີານໃນການກະກຽມແຜນພູມ Gantt chart 

8 ສາ້ງການຮ່ວມມທືີ່ ເຂັມ້ແຂງ ແລະ ການຮ່ວມ

ມໂືຄງການ 

ສ່ວນທ ີ1: ເຮດັແນວໃດ? 

  ▪ ກາໍນດົຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ ດ ີ

  ▪ ສາ້ງຕັງ້ການຮ່ວມມຍຸືດທະສາດ 

  ▪ ຄູ່ຮ່ວມງານທອ້ງຖິ່ ນ, ລະດບັຊາດ ຫຼ ືສະຫະພາບເອຣີບົ/ ສາກນົ 

ສ່ວນທ ີ2: ເປັນຫຍງັຕອ້ງມຄູ່ີຮ່ວມງານ? 

  ▪ ຂໍໄ້ດປ້ຽບຂອງການເຮດັວຽກເປັນຄູ່ຮ່ວມງານໃນໂຄງການຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ 

  ▪ ອງົປະກອບທີ່ ສໍາຄນັຂອງການເປັນຄູ່ຮ່ວມມທືີ່ ດ ີແລະ ປັດໃຈຂອງຄວາມສໍາເລດັ 

ພາກທ ີ3: ຄວນແມ່ນໃຜ? 

  ▪ ຜູສ້ະໝກັ 

  ▪ ອງົການຈດັຕັງ້ຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ໜ່ວຍງານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

  ▪ ພາລະບດົບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ 

ພາກທ ີ4: ຮູບແບບການຮ່ວມມ ື

  ▪ ຂໍຕ້ກົລງົຄູ່ຮ່ວມງານ-ເງ ື່ອນໄຂ 

  ▪ ສດິ ແລະ ພນັທະຂອງພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

  ▪ ຄວາມຂດັແຍງ້ດາ້ນຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສ 

  ▪ ຕາຕະລາງການເງນິລ່ວງໜາ້ ແລະ ການຈ່າຍເງນິ 

ຂັນ້ຕອນຕ່ໍໄປ ລໍາດບັຕ່ໍໄປຂອງ ASTRA ແມ່ນການວາງແຜນຍຸດທະສາດຂອງສະຖາ

ບນັການສກຶສາຊັນ້ສູງທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມການເຝິກອບົຮມົແຕ່ລະແຫ່ງທີ່ ຜ່ານການ

ປັບຕວົເພີ່ ມເຕມີ ແລະ ການປັບປຸງຍຸດທະສາດພາກພືນ້ພາຍໃຕກ້ານປະ 
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ສານງານຂອງມະຫາວທິະຍາໄລເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລຫິານເອເທນັຊ ໌

(WP2)  

ການຈດັຊືອຸ້ປະກອນ 

ມະຫາວທິະຍາໄລທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມທງັສີ່ ແຫ່ງໃນປະເທດລາວ ແລະ ໄທໄດມ້ີ

ການກະກຽມຈດັຊືອຸ້ປະກອນທີ່ ຈາໍເປັນຢ່າງລະອຽດ ແລະ ເລີ່ ມຂະບວນ

ການຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງຕາມຄວາມຕອ້ງການສະເພາະຂອງແຕ່ລະສະຖາບນັ

ເພື່ ອການຈດັຕັງ້ ແລະ ດໍາເນນີສູນການຄົນ້ຄວ້າ ແລະ ພດັທະນາຂອງ

ໂຄງການ ASTRA 

ນອກຈາກນີ,້ ມະຫາວທິະຍາໄລຈະຕອ້ງດໍາເນນີການສາ້ງແນວທາງການ
ປະຕບິດັງານຂອງສູນການຄົນ້ຄວ້າ ແລະ ພດັທະນານະວດັຕະກາໍ ແລະ 

ທີ່ ປຶກສາ (ASTRA R&D Innovation & Consulting Hub) ທີ່

ມະຫາວທິະຍາໄລຄູ່ຮ່ວມມແືຕ່ລະແຫ່ງຈະຕອ້ງດໍາເນນີການຈດັຕັງ້ ເພື່ ອ
ເປັນແນວທາງພືນ້ຖານສໍາລບັການດໍາເນນີສູນການຄົນ້ຄວ້າ ແລະ ພດັທະ 

ນາທີ່ ຈະຈດັຕັງ້ຂຶນ້ໃໝ່ໃນແຕ່ລະມະຫາວທິະຍາໄລ ລວມເຖງິການຈດັຊື ້

ອຸປະກອນທີ່ ສອດຄ່ອງຕາມຄວາມຕອ້ງການສະເພາະຂອງແຕ່ລະສະຖາ
ບນັ 

ກອງປະຊຸມອອນໄລນປ໌ະຈາໍເດອືນຂອງ 

ASTRA 

ການເຮດັວຽກຂອງ ASTRA ໄດມ້ປີະຊຸມທາງອອນໄລນເ໌ປັນປະຈາໍທຸກ
ເດອືນເພື່ ອຕດິຕາມຄວາມຄບືຫນາ້ຂອງໂຄງການ
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