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ค าน า 

  ในปี 2534 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดต้ังกองทุน มสธ.12 ปี ขึ้น เนื่องในโอกาสวันสถาปนา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบรอบ 12 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระ-เกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัว เพื่อส่งเสริมกิจกรรมท่ีเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันสูงสุดของชาติ เพื่อส่งเสริมการพัฒนางาน

วิชาการของมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา เพื่อพัฒนาบุคลากรในสายวิชาการของสาขาวิชา

หรือสานักหรือสถาบันให้ได้รับความรู้ และทักษะทางวิชาการหรือวิชาชีพเพิ่มขึ้นในลักษณะของการประชุม สัมมนา 

ฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ดูงาน หรือวิจัยและเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการในลักษณะของ

เอกสาร ตารา หนังสือ ส่ิงพิมพ์หรือส่ืออื่น ๆ ของบุคลากรสายวิชาการของสาขาวิชาหรือสานักหรือสถาบันในการเผย-แพร ่

ความรู้ หรือทักษะหรือประสบการณ์ให้กับวงวิชาการ วิชาชีพหรือประชาชนท่ัวไป    

  ปัจจุบันประเทศไทยก าลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558  ศูนย์วิทยพัฒนาจ าเป็นต้องปรับเปล่ียน

พัฒนาระบบการท างานและการให้บริการการศึกษาต่างๆให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงเพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

การศึกษาดูงานการให้บริการการศึกษาจากสถาบันการศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศจึงเป็นส่ิงจ าเป็นเพื่อเปิดโลก

ทัศน์และประสบการณ์ใหม่ๆให้กับบุคลากรของศูนย์วิทยพัฒนา  น าไปประยุกต์ใช้พัฒนาการท างานและการให้บริการของ

ศูนย์วิทยพัฒนา  เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  “มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการบริการการศึกษาแก่นักศึกษา  ประชาชน 

และเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ” น าไปสู่การศึกษาดูงานของด้านการบริการการศึกษามหาวิทยาลัย

แห่งชาติลาว (National University of Laos)  เนื่องจากเป็นประเทศเพื่อนบ้านท่ีจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนพร้อม

กัน  ให้บุคลากรของศูนย์วิทยพัฒนาได้เรียนรู้วิถีชีวิต  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี และการให้บริการการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 81 คน  

การจัดท ารายงานฉบับนี้ขึ้น โดยรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานในโครงการฯดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการ

ด าเนินการจัดการโครงการในครั้งถัดไป 

 

             ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี 

              คณะผู้จัดท า 

1 กุมภาพันธ์ 2557 
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โครงการยกระดบัคุณภาพการบริการการศึกษาศูนย์วิทยพัฒนาสู่อาเซียน 

ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (National University of Laos) 
วันที่ 15-16 มกราคม 2557 

 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

------------------------------------------- 

1.  ความส าคัญของโครงการ 
  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เปรียบเสมือนตัวแทนท่ีไปจัดต้ังอยู่ใน

ส่วนภูมิภาคเพื่อเผยแพร่เกียรติภูมิ ช่ือเสียงและปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย  มีภารกิจในการให้บริการการศึกษาต่างๆ

ของมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษาและประชาชนเป็นหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีรองรับกิจกรรมการเรียนการสอน การฝึกอบรม และ

บริการการศึกษาอื่น ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยจะจัดให้มีขึ้น และด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายเป็นแหล่งกลางในการประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศท่ีเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยทุกรูปแบบเพื่อสร้างความเช่ือถือศรัทธาของนักศึกษาและประชาชนต่อ

มหาวิทยาลัย  รวมท้ังเป็นหน่วยงานท่ีด าเนินกจิกรรมทางด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อการกระจายความรู้และรายได้สู่

ชุมชนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาชุมชนให้แก่ประชาชนใน

ท้องถิ่น 

  ปัจจุบันประเทศไทยก าลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558 ศูนย์วิทยพัฒนาจ าเป็นต้องปรับเปล่ียนพัฒนา

ระบบการท างานและการให้บริการการศึกษาต่างๆให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงเพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน การศึกษาดู

งานการให้บริการการศึกษาจากสถาบันการศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศจึงเป็นส่ิงจ าเป็นเพื่อเปิดโลกทัศน์และ

ประสบการณ์ใหม่ๆให้กับบุคลากรของศูนย์วิทยพัฒนา  น าไปประยุกต์ใช้พัฒนาการท างานและการให้บริการของศูนย์วิทย

พัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการบริการการศึกษาแก่นักศึกษา  ประชาชน และเป็น

ตัวแทนของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ” 

             การศึกษาดูงานของด้านการบริการการศึกษามหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (National University of Laos)  

เนื่องจากเป็นประเทศเพื่อนบ้านท่ีจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนพร้อมกัน  ซึง่ขณะนี้หน่วยงานและสถาบันการศึกษาของ

ประเทศลาวก็ก าลังต่ืนตัวและก าลังพัฒนาประเทศในทุกด้านเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียนเช่นกัน  บุคลากรของศูนย์

วิทยพัฒนาจะได้เรียนรู้วิถีชีวิต  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี และการให้บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว  เพื่อ

เป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษาพัฒนาทีมงานของศูนย์วิทยพัฒนาให้
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น าแนวปฏิบัติท่ีดีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานรวมท้ังเผยแพร่ช่ือเสียงเกียรติคุณและภาพลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสู่สากล   

 

2.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 1.  เพื่อจัดท าแผนยกระดับคุณภาพการให้บริการการศึกษาของศูนย์วิทยพัฒนาเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน 
ประจ าปี 2558 
  2.  เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้การให้บริการการศึกษาร่วมกัน น าไปสู่ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย เช่น เช่นการ

ขยายกลุ่มเป้าหมายการรับสมัครนักศึกษาไปยังประเทศลาวในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา   
 

3. สภาพทั่วไปของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ข้อมูลทั่วไปของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ສປປລາວ) 

  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือ เรียกโดยย่อว่า สปป.ลาว ต้ังอยู่ในดินแดนสุวรรณหรืออินโดจีน 
ระหว่างละติจูดท่ี 14-23 องศาเหนือและลองติจูดท่ี 100-108 องศา เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งไม่มีทางออก
สู่ทะเล มีพื้นท่ี 236,800 ตารางกิโลเมตร ภาคพื้นน้ า 6,000 km² ตลอดแนวชายแดนของประเทศลาว ซึ่งมีความยาวรวม 
5,083 กิโลเมตร ล้อมรอบด้วยชายแดนของประเทศเพื่อนบ้าน 5 ประเทศ ดังนี้ ประเทศ จีน ทางด้านทิศเหนือ (1 
กิโลเมตร) ประเทศไทยทางด้านทิศใต้ และ ทิศตะวันตก (1,754 กิโลเมตร) ประเทศกัมพูชา ทางด้านทิศใต้ (541 กิโลเมตร) 
ประเทศเวียตนาม ทางด้านทิศตะวันออก (2.130 กิโลเมตร) ประเทศเมียนมาร์ ทางด้นทิศตะวันตก (235 กิโลเมตร)  
    

  ค าขวัญ  
  สันติภาพ เอกราช ประชาธิปไตย เอกภาพ วัฒนาถาวร  
 

  ภูมิประเทศของลาวอาจแบบได้เป็น 3 เขต คือ  
  ในอดีตท่ีผ่านมาประเทศลาวมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลมาก แต่ต่อมาภายหลังมาเสียดินแดนบางส่วนให้กับสยาม 
จนกระท่ังเข้าสู่ยุคปลดปล่อยจากการปกครองของฝรั่งเศส ท าให้ประเทศลาวมีเนื้อท่ีเหลือเพียง 236,800 ตารางกิโลเมตร 
พื้นท่ีส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน อันเป็นต้นก าเนิดของแม่น้ าส าคัญถึง 13 สาย ด้วยกัน อาทิเช่น น้ าคาน 
น้ างึม น้ าซับ น้ าแบง ฯลฯ แม่น้ าท่ีส าคัญท่ีสุดของลาวและเป็นแม่น้ านานาชาติคือแม่น้ าโขง หรือท่ีคนลาวเรียกกันว่า แม่น้ า
ของ ซึ่งบางส่วนของแม่น้ าโขงทางตอนใต้ของประเทศลาวในแขวงจ าปาศักดิ์มีความกว้างถึงหนึ่งกิโลเมตร เกิดเป็นน้ าตก
ขนาดใหญ่ขวางกลางแม่น้ าโขงคือ น้ าตกคอนตะเพ็ง ซึ่งมีความยาวตามล าน้ าเกือบสิบกิโลเมตร และมีความสูงราว 20 เมตร 
จากนั้นกระแสน้ าจึงไหลเข้าสู่จังหวัดสะตึงเตรงในประเทศกัมพูชาต่อไป จากเขตแดนลาวมีความยาวทั้งส้ิน 4,500 กิโลเมตร 
ชายแดนท่ีติดกับประเทศไทยมีความยาว 1,730 กิโลเมตร ส่วนใหญ่มีแม่น้ าโขงเป็นเส้นแบ่งเขตแดนท้ังสองประเทศ มีความ
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ยาวทั้งส้ิน 1,400 กิโลเมตร มีเทือกเขาท่ีสูง กว่าระดับน้ าทะเลโดยเฉล่ีย 1,500 เมตรขึ้นไป พื้นท่ีนี้อยู่ในเขตภาคเหนือของ
ประเทศ เขตท่ีราบสูง คือพื้นท่ีซึ่งสูงกว่าระดับน้ าทะเลเฉล่ีย 1,000 เมตร ปรากฏตั้งแต่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของท่ีราบ
สูงเมืองพวนไปจนถึงชายแดนกัมพูชา เขตท่ีราบสูงนี้มีท่ีราบสูงขนาดใหญ่อยู่ 3 แห่ง ได้แก่ ท่ีราบสูงเมืองพวน (แขวงเชียง
ขวาง), ท่ีราบสูงนากาย (แขวงค าม่วน) และท่ีราบสูงบริเวณ (ภาคใต้) เขตท่ีราบลุ่ม เป็นเขตท่ีราบตามแนวฝ่ังแม่น้ าโขงและ
แม่น้ าต่างๆ เป็นพื้นท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์มากท่ีสุดในเขตพื้นท่ีท้ัง 3 เขต นับเป็นพื้นท่ีอู่ข้าวอู่น้ าท่ีส าคัญของประเทศ แนว
ท่ีราบลุ่มเหล่านี้เริ่มปรากฏตั้งแต่บริเวณตอนใต้ของแม่น้ างึม เรียกว่า ท่ีราบลุ่มเวียงจันทน์ ผ่านท่ีราบลุ่มสะหวันนะเขด ซึ่ง
อยู่ตอนใต้เซบั้งไฟและเซบั้งเหียง และท่ีราบจ าปาสักทางภาคใต้ของลาว ซึ่งปรากฏตามแนวแม่น้ าโขงเรื่อยไปจนจด
ชายแดนประเทศกัมพูชา ท้ังนี้ เมื่อน าเอาพื้นท่ีของเขตภูเขาสูงและเขตท่ีราบสูงมารวมกันแล้ว จะมากถึง 3 ใน 4 ของพื้นท่ี
ประเทศลาวท้ังหมด โดยจุดท่ีสูงท่ีสุดของประเทศลาวอยู่ท่ีภูเบี้ย ในแขวงเชียงขวาง วัดความสูงได้ 2,817 เมตร (9,242 
ฟุต)  
 

  ลักษณะภูมิอากาศ  
  ประเทศลาวตั้งอยู่ในเขตร้อนช้ืน ลักษณะทางภูมิศาสตร์มีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก ต้ังแต่ภาคกลางจนถึง
ภาคเหนือในแขวงพงสาลีท่ีมีเขตแดนอยู่ติดกับประเทศจีน ภูมิประเทศส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนและ
ท่ีราบสูงอากาศค่อนข้างหนาวถึงหนาวจัด ส่วนทางทิศตะวันออกมีลักษณะเป็นเทือกเขาและท่ีราบติดกับประเทศเวียดนาม 
ส าหรับทางตอนใต้สุดมีลักษณะเป็นเทือกเขาติดกับประเทศกัมพูชา ประกับกับท่ีได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมในทะเลจีนใต้ 
ท าให้ประเทศลาวมีลักษณะทางภูมิอากาศแบ่งออกได้ 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มต้นต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ จนถึงเดือนเมษายน 
ฤดูฝน เริ่มต้นต้ังแต่เดือนพฤษภาคม จนถึงเดือนตุลาคม ฤดูหนาว เริ่มต้นต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน จนถึงเดือนมกราคม  
 

  การเมือง  
  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีระบบการปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ (ทางการลาวใช้ค าว่า 
ระบอบประชาธิปไตยประชาชน) โดยมีพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นองค์กรช้ีน าประเทศ ซึ่งพรรคนี้เริ่มมีอ านาจสูงสุด
ต้ังแต่ลาวเริ่มปกครองในระบอบสังคมนิยมเมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ. 2518 ประธานประเทศ (ประธานาธิบดี) ของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคนปัจจุบัน ซึ่งมีวาระการด ารงต าแหน่ง 5 ปี คือ พลโทจูมมะลี ไซยะสอน (ด ารง
ต าแหน่งเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวอีกต าแหน่งหนึ่ง) ส่วนนายกรัฐมนตรีคน
ปัจจุบันคือนายบัวสอน บุบผาวัน  
 
   

สถาบันการเมืองที่ส าคัญ  
1. พรรคประชาชนปฏิวัติลาว  
2. สภารัฐมนตรี (สภาแห่งชาติแต่งต้ังคณะรัฐมนตรี)  
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3. สภาแห่งชาติลาว (ประชาชนเลือกสมาชิกสภาแห่งชาติจากผู้ท่ีพรรคฯ เสนอ)  
4. แนวลาวสร้างชาติ  
5. องค์กรจัดต้ัง เช่น  

   -  สหพันธ์วัยหนุ่มลาว (สหพันธ์เยาวชน)  
   -  สหพันธ์แม่หญิงลาว (สมาคมสตรี)  
   -  กรรมบาลลาว (สหพันธ์กรรมกร) ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยพรรคประชาชนปฏิวัติลาว  
 

  การจัดต้ังและการบริหาร  
  หลายหมู่บ้านรวมกันเป็น เมือง (ก่อนหน้านี้จัดให้หลายหมู่บ้านรวมกันเป็น ตาแสง มีตาแสงเป็นผู้ปกครอง 
หลายตาแสงรวมกันจึง เรียกว่า เมือง)  
  หลายเมืองรวมกันเป็น แขวง คณะกรรมการปกครองหมู่บ้าน" มี นายบ้าน เป็นหัวหน้า เป็นผู้บริหารของ
หมูบ่้าน "คณะกรรมการปกครองเมือง" มี เจ้าเมือง เป็นหัวหน้า เป็นผู้บริหารเมือง คณะกรรมการปกครองแขวง" มี เจ้า
แขวง เป็นหัวหน้า เป็นผู้บริหารแขวง  
  คณะกรรมการปกครองนครหลวง" มี เจ้าครองนครหลวง เป็นหัวหน้า เป็นผู้บริหารนครหลวง ระดับศูนย์กลาง" 
มีกระทรวง คณะกรรมการเป็นผู้ดูแลและบริหาร  
 

  เศรษฐกิจ  
  ภาวะเศรษฐกิจของ สปป.ลาวมีพัฒนาการท่ีดีตามล าดับ โดยในช่วง 20 ปีนับต้ังแต่ปรับเปล่ียนระบบเศรษฐกิจ
แบบสังคมนิยมสู่ระบบเศรษฐกิจเสรีการตลาดเมื่อปี 2529 สปป.ลาวมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องในอัตราเฉล่ีย
ร้อยละ 6.2 ต่อปี ประชากรมีรายได้เพิ่มข้ึนจากประมาณ 200 ดอลลาร์สหรัฐเมื่อปี 2529 เป็น 491 ดอลลาร์สหรัฐในปี 
2548 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวในอัตราไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 10 ต่อป ีโดยอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าเป็นสาขาหลักท่ีสร้าง
รายได้ให้แก่ประเทศ อย่างไรก็ดี ลาวยังคงประสบปัญหาท่ีต้องเร่งแก้ไข ท่ีส าคัญได้แก่ ปัญหาราคาน้ ามัน ท่ีเพิ่มสูงขึ้น 
ปัญหาการขาดดุลการค้าในอัตราสูง ค่าเงินกีบไม่มีเสถียรภาพ การจัดเก็บรายได้ต่ ากว่าเป้าหมาย และปัญหาการฉ้อราษฎร์
บังหลวง ทรัพยากรส าคัญของลาว ได้แก่ ไม้ ดีบุก ยิบซั่ม ตะกั่ว หินเกลือ เหล็ก ถ่านหินลิกไนต์ สังกะสี ทองค า อัญมณี หิน
อ่อน น้ ามัน และแหล่งน้ าผลิตไฟฟ้า  
  
  โครงการความร่วมมือในภูมิภาคใกล้เคียง  
  อาเซียน ลาวเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อเดือนกรกฎาคม 2540 ได้เป็นประธาน คณะกรรมการประจ าอาเซียนเมื่อ
กรกฎาคม 2547 >ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-
Mekong Economic Cooperation Strategy - ACMECS) >ความร่วมมือในกรอบสามเหล่ียมมรกต  
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          การน าเข้าและการส่งออก  

  สินค้าส่งออกที่ส าคัญของลาว ได้แก่เส้ือผ้าส าเร็จรูป ไม้ซุง ไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์ไม้ สินแร่ เศษโลหะ ถ่านหิน หนัง

ดิบ และหนังฟอก ข้าวโพด ใบยาสูบ กาแฟ โดยส่งออกไปยังประเทศไทย เวียดนาม ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เยอรมนี สหราช

อาณาจักร สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ และเยอรมนี ส่วนการน าเข้าสินค้า ประเทศลาวได้น าเข้าสินค้าจากไทย จีน 

เวียดนาม สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย เยอรมนี โดยสินค้าท่ีส าคัญได้แก่ รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ เครื่องจักรกล 

เครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีให้ความร้อน อาหาร ผ้าผืน สารเคมี และเครื่องอุปโภคบริโภค  
 

  สื่อสารมวลชน  

  ส่ือในประเทศลาวล้วนอยู่ในความดูแลของรัฐโดยตรง รัฐบาลลาวมีส านักข่าวสารประเทศลาว (ขปล.) เป็นส านัก

ข่าวแห่งชาติท่ีเผยแพร่ข่าวของรัฐ ส่วนหนังสือพิมพ์ภาษาลาวที่ส าคัญในประเทศได้แก่ หนังสือพิมพป์ระชาชนซึ่งเป็น

กระบอกเสียงของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว และหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่ นอกจากนี้ยังมีหนังสือพิมพ์

ภาษาต่างประเทศอีก 2 ฉบับ คือ หนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ไทม์ส (Vientiane Times) ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ และ

หนังสือพิมพ์ "เลอเรโนวาเตอร์" (Le Rénovateur) ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาฝรั่งเศส ในประเทศลาวมีสถานีโทรทัศน์เพียง 

3 สถานี คือ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศลาว (สทล.) ซี่งเป็นสถานีโทรทัศน์ของรัฐ ออกอากาศผ่านเครือข่ายสถานีใน

ประเทศ สถานีโทรทัศน์ลาวสตาร์แชนแนล และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติลาว (LRT) ออกอากาศผ่านทางระบบดาวเทียม

ไทยคม 5 สถานีแห่งนี้เป็นสถานีโทรทัศน์ของเอกชนท่ีด าเนินการภายใต้สัมปทานของรัฐ อนึ่ง ชาวลาวที่อยู่ตามชายแดน

ไทยและชาวลาวท่ีมีฐานะพอจะซื้อจานดาวเทียมได้จะนิยมดูรายการโทรทัศน์ช่องต่างๆ ของไทยเสียมากกว่า ด้านการใช้

อินเทอร์เน็ต ตามหัวเมืองใหญ่และนครหลวงมีการเปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตคาเฟ่โดยท่ัวไป และได้รับความนิยมอย่างยิ่งใน

หมู่เยาวชนรุ่นใหม่ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลลาวก็ได้มีเซ็นเซอร์เนื้อหาและการเข้าถึงข้อมูลอินเทอร์เน็ตอย่างเข้มงวดเนื่องจาก

เป็นประเทศท่ีปกครองโดยรัฐบาลคอมมิวนิสต์  
 

  ประชากร  

  ประเทศลาวมีประชากรประมาณ 6,850,000 คน ในวันท่ี 1 มีนาคม 2013 โดย Laos (Lao People's 

Democratic Republic) Economic Statistics and Indicators ประกอบด้วยชนชาติต่างๆ หลากหลายเช้ือชาติ ซึ่งใน

ภาษาลาวจะเรียกรวมกันว่า "ประชาชนบรรดาเผ่า" สามารถจ าแนกได้เป็น 68 ชนเผ่าโดยประมาณ แบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่

ตามถ่ินท่ีอยู่อาศัย ดังนี้  
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  1. ลาวลุ่ม หมายถึงชาวลาวที่อาศัยอยู่ในเขตท่ีราบ ส่วนใหญ่ได้แก่คนเช้ือชาติลาว ภูไท ไทด า ไทล้ือ ฯลฯ ใช้ภาษา
ลาวหรือภาษาตระกูลภาษาไทเป็นภาษาหลัก ประชาชนกลุ่มนี้มีอยู่ร้อยละ 68 ของจ านวนประชากรท้ังหมดและอาศัย
กระจายอยู่ท่ัวประเทศ ถือว่าเป็นกลุ่มชาวลาวที่มีจ านวนมากท่ีสุดในประเทศ  

2. ลาวเทิง หมายถึงชาวลาวที่อาศัยอยู่ในเขตท่ีราบสูง เช่น ชาวบรู มะกอง งวน ตะโอย ตาเลียง ละเม็ด ละเวน 
กะตัง ฯลฯ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ทางภาคใต้ของประเทศ เช่น แขวงจ าปาสัก แขวงเซกอง แขวงอัตตะปอื คิดเป็นร้อยละ 22 
ของจ านวนประชากรท้ังหมด  
  3. ลาวสูง หมายถึงชาวลาวท่ีอาศัยอยู่ในเขตภูเขาสูง เช่น ชาวม้ง เย้า มูเซอ ผู้น้อย และชาวเขาเผ่าต่างๆ ส่วนมาก
อาศัยอยู่ในเขตภาคเหนือของลาว เช่น แขวงหลวงพระบาง แขวงเชียงขวาง และตามแนวตะเข็บชายแดนภาคเหนือ ชาว
ลาวกลุ่มนี้คิดเป็นจ านวนร้อยละ 9 ของจ านวนประชากรท้ังหมด นอกจากนี้ยังมีชาวลาวเช้ือสายเวียดนาม ชาวลาวเช้ือสาย
จีน รวมท้ังชาวต่างชาติอื่นๆ ในลาวคิดเป็นร้อยละ 2 ของจ านวนประชากรท้ังหมดด้วย  
 

  ภาษา  
  ประเทศลาวใช้ภาษาลาวเป็นภาษาทางการท้ังในส่วนของภาษาพูดและระบบการเขียน ส่วนในกลุ่มชาวลาวเทิง
และชาวลาวสูงยังคงมีการใช้ภาษาประจ าเผ่าของตนควบคู่กับภาษาลาว ส่วนภาษาต่างประเทศอื่นท่ีมีการใช้ได้แก่ภาษา
ฝรั่งเศสซึ่งมีการใช้มาต้ังแต่สมัยอาณานิคม ปัจจุบันยังคงใช้ในวงราชการและการติดต่อค้าขายบ้าง อีกภาษาหนึ่งท่ีส าคัญคือ
ภาษาอังกฤษซึ่งใช้ในการติดต่อกับต่างประเทศและการค้าซึ่งนับวันการศึกษาภาษาอังกฤษก็ยิ่งจะขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆ 
ส าหรับอัตราการรู้หนังสือของลาวนั้น ประชากรเพศชายรู้หนังสือร้อยละ 67 หญิงร้อยละ 43 เมื่อคิดเฉล่ียรวมท้ังสองเพศ
แล้วปรากฏว่าประเทศลาวมีอัตราประชากรท่ีรู้หนังสือ ร้อยละ 56  
 

  ศาสนา  
  ชาวลาวส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาทซึ่งเป็นศาสนาประจ าชาติ (ร้อยละ 60 ของชาวลาวทั้งหมด) 
ควบคู่ไปกับลัทธินับถือผีบรรพบุรุษของชนชาติส่วนน้อยในแถบภูเขาสูง ส่วนชาวลาวที่นับถือศาสนาคริสต์และศาสนา
อิสลามมีจ านวนท่ีค่อนข้างน้อยมาก โดยศาสนาคริสต์ส่วนมากจะมีผู้นับถือเป็นกลุ่มชาวเวียดนามอพยพและชาวลาวเช้ือ
สายเวียดนาม ส่วนศาสนาอิสลามพบว่ามีการนับถือในหมู่ชนชาติส่วนน้อยจีนฮ่อท่ีอาศัยตามชายแดนด้านติดกับประเทศ
พม่า และมีชุมชนมุสลิมท่ีมีเช้ือสายเอเชียใต้ และจามในเวียงจันทน์  
 

  วัฒนธรรม  
  มีความคล้ายคลึงกับคนภาคอิสานของไทยเป็นอย่างมาก ยังมีค ากล่าวที่ว่า “ มีลาวอยู่แห่งใด มีมัดหมี่ แลลายจก
อยู่ท่ีนั้น ” ในด้านดนตรี ลาวมีแคนเป็นเครื่องดนตรีประจ าชาติ มีหมอขับ หมอล า ลาวมีประเพณีทางพระพุทธศาสนาและ
อื่นๆ เช่น วันมาฆบูชา วันสงกรานต์ วันออกพรรษา บุญเข้าประดับดิน บุญเข้าฉลาก บุญส่วงเฮือ (แข่งเรือ) บุญธาตุหลวง
เวียงจันทน์ ในเดือน 12 เป็นต้น  
 



11 

 

  พุทธศาสนาแบบเถรวาท  
  นับเป็นแบบแผนหลักของวัฒนธรรมลาว ซึ่งปรากฏให้เห็นท่ัวประเทศ ท้ังในด้านภาษา และศิลปะ วรรณคดี 
ศิลปะการแสดง ฯลฯ ส าหรับดนตรีลาวนั้นมี แคน ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีประจ าชาติ วงดนตรีของลาวก็คือวงหมอล า มีหมอล า 
และหมอแคน ท่วงท านองของการขับล าจะแตกต่างกันไปตามท้องถิ่น ทางภาคเหนือเรียกว่าขับ ภาคใต้จากบอลิค าไซลงไป
เรียกว่าล า เช่น ขับงึมเวียงจันทน์ ขับพวนเซียงขวง ล าสาละวันของแขวงสาละวัน ล าภูไท ล าตังหวาย ล าคอนสะหวัน ล า
บ้านซอกของแขวงสะหวันนะเขต ขับโสม ล าสีพันดอนของแขวงจ าปาสัก ล ามะหาไซของแขวงค าม่วน ขับทุ่มของแขวง
หลวงพระบาง ขับล้ือของชาวล้ือ เป็นต้น การแต่งกายท่ีเป็นเอกลักษณ์ อย่างหนึ่งของลาวคือผู้หญิงจะนุ่งผ้าซิ่น (ผ้าถุง) 
อาหารของคนลาว ลาวจะทานข้าวเหนียวเป็นหลัก อาหารที่เป็นเอกลักษณ์คือ แจ่ว ส้มต า ไก่ย่าง เป็นต้น อารยธรรม
เก่าแก่ของลาวนั้น มีปรากฏจากหลักฐานด้านโบราณคดียุคหินท่ีทุ่งไหหินในแขวงเชียงขวาง 
 

4. การศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 

 

มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (ลาว: ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ หรือ ມ.ຊ.; อังกฤษ: 
National University of Laos หรือ NUOL) เป็นมหาวิทยาลัยช้ันน าของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ต้ังอยู่ท่ี
นครหลวงเวียงจันทน์ สถาปนาจากรวมคณะต่างๆ ของวิทยาลัยท่ีมีมาก่อนแล้วเมื่อปี ค.ศ. 1996 มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
ถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติเพียงแห่งเดียวของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยใน
ประเทศญี่ปุ่น ส าหรับความร่วมมือจากประเทศเพื่อนบ้าน มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว มีความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยนานาชาติ จาก
ประเทศกัมพูชา นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังเข้าร่วมเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network: 
AUN) เครือข่ายการศึกษาและการวิจัยแห่งลุ่มแม่น้ าโขง (Greater Mekong Sub-region Academic and Research 
Network: GMSARN) เครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งอาเซียน/เครือข่ายการพัฒนาเพื่อการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แห่งเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN University Network/Southeast Asia Engineering Education Development 
Network: AUN/SEED-NET) และ Agence universitaire de la Francophonie: AUF) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1996
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
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สถาปนา  ตุลาคม ค.ศ. 1996 

ประเภท  มหาวิทยาลัยรัฐ 

ประธาน  ศ.ดร.สุกกงแสง ไซยะเลิด (Soukkongseng Signaleuth) 

ที่อยู่  ตู้ ปณ. 7322 ดงโดก เวียงจันทน,์ ลาว 

วิทยาเขต 8 วิทยาเขต (ท้ังในเขตเมืองและชนบท) 

ฉายา NUOL, ມ.ຊ. 

เครือข่าย เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน, เครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งอาเซียน/เครือข่ายการพัฒนาเพื่อการศึกษา

วิศวกรรมศาสตร์แห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (AUN/SEED-NET), Agence universitaire de la Francophonie 

 วิสัยทัศน์  มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวจะเป็นผู้น าของมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาค  (The National  University of  Laos will be the leading  University in the 

Laos and be recognized by the  Universities in the region)  
 

NUOL Missions  

1. จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (To Provide Higher Education) 

2. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย (To Promote and Perform Research) 

3. ส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ (To Preserve and Promote  the National Culture and 

Tradition)   

3. ส่งเสริมสนับสนุนงานบริการวิชาการสู่สังคม (To Provide Academic Services to the Society) 
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คณะผู้บริหาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

อธิการบดี 

รองอธิการบดี 

กิจการนักศึกษา 
การศึกษาทางไกล 

 

 

 

รองอธิการบดี 

การเงิน อาคารสถานที่ 

จัดการวิทยาเขต 

 

 

รองอธิการบดี 

วิชาการ ไอที  

และห้องสมุด 

 

รองอธิการบดี 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

วิจัยและบริการวิชาการ และ

บัณฑิตวิทยาลัย 

 

สภามหาวิทยาลัย 

สภาวิชาการ คณะกรรมการบริหารกิจการ 
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หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 

 1. ส านักงานอธิการบดี 

 2. ส านักงานวิชาการ 

 3. ส านักงานอาคารสถานท่ี 

 4. ส านักงานการเงิน 

 5. ส านักงานบุคลากร 

 6. ส านักงานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

 7. ส านักงานบัณทิตวิทยาลัย 

 8. ส านักงานวิจัยและบริการวิชาการ 

 9. ส านักงานจัดการซีเกมส์ 

 10. ส านักงานกิจการนักศึกษา 
 

สถาบันอุดมศึกษาของลาว 
1. มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (National University of Laos) 

2. มหาวิทยาลัยจ าปาสัก (University of Champasak)  

3. มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ (University of Souphanouvong) 

4. มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ (University of Health Sciences (administered by Ministry of 

Public Health)) 

5. มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต (University of Savannaket)  
 

คณะท่ีเปิดสอน 

- คณะเกษตรศาสตร์ (Faculty of Agriculture) 

- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Faculty of Architecture) 

- คณะศึกษาศาสตร์ (Faculty of Education) 

- คณะวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม (Faculty of Environmental Science) 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering) 

- คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (Faculty of Economics & Bus. Adm) 
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- คณะป่าไม้ (Faculty of Forestry) 

- คณะอักษรศาสตร์ (Faculty of Letters) 

- คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ (Faculty of Law & Admin) 

- คณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Faculty of Natural Sciences) 

- คณะวิทยาศาสตร์สังคม (Faculty of Social Sciences) 
 

 ศูนย์การศึกษาต่างๆ 

1. ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน THE TEACHER DEVELOPMENT CENTER 

2. ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชีย THE ASIA RESEARCH CENTER 

3. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ THE IT CENTER 

4. ศูนย์การศึกษาทางไกลและศึกษาต่อเนื่อง CONTINUING AND DISTANCE LEARNING CENTER 

5. ศูนย์การศึกษาลาว-อินเดีย LAO-INDIA CENTER  

และ ส านักหอสมุดกลางและห้องสมุดคณะ Central Library and its Branches belong to Different Faculties  
 

MOUsบันทึกความเข้าใจกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย จ านวน 30 MOUs ได้แก่ 

 1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 4. มหาวิทยาลัยมหิดล 

 5. มหาวิทยาลัยบูรพา 

 6. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 10. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 

 11. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 12. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
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 13. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 14. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

 15. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

17. มหาวิทยาลัยรังสิต 

 18. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 19. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 20. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 21. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 22. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลตะวันออก 

 23. มหาวิทยาลัยนครพนม 

 24. สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 

 25. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี 

26. มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

 27. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 28. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 29. วิทยาลัยประชาคมนานาชาติ หนองคาย-อุดรธานี 

 30. บริษัท เซาท์ อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากัด 
  

4. ประโยชน์ท่ีได้รับตามที่ระบุไว้ในโครงการขอรับทุน 

 1. ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับนี้มีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยดังนี้ 

      1) มีแผนยกระดับคุณภาพการบริการการศึกษาศูนย์วิทยพัฒนาสู่อาเซียน ให้งานบริการของศูนย์วทิยา

พัฒนาสนองต่อการด าเนินงานท่ีเกี่ยวกับการบริการตาม ภารกิจ และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย  

   2) เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน ท าความเข้าใจสังคม วัฒนธรรม ได้รู้จักและได้

ทราบพัฒนาการของประเทศเพื่อนสมาชิกอาเซียนมากขึ้น  ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อการเพิ่มสมรรถนะของบุคลากร

ในยุคAEC (Asean Economics Community) ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 

 2.  ผู้ขอรับทุนจะน าประโยชน์ท่ีได้รับมาใช้ในการพัฒนางานท่ีรับผิดชอบอย่างไรในเชิงรูปธรรม 
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  1) แผนยกระดับคุณภาพการบริการการศึกษาศูนย์วิทยพัฒนาสู่อาเซียน 
 

5. ข้อเสนอแนะ 

การพัฒนาบุคลากรจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับบุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เนื่องจากศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 แห่ง 

กระจายอยู่ในพื้นท่ีต่างๆ บุคลากรมีโอกาสในการเข้ารับการฝึกอบรมหรือฝึกทักษะต่างๆ น้อยมาก จึงท าให้ไม่มี

ประสบการณ์ใหม่ๆ ท่ีจะมาพัฒนางานในหน้าท่ี โดยเฉพาะงานบริการซึ่งเป็นภารกิจหลักของศูนย์วิทยพัฒนาและตรงกับ

วิสัยทัศน์ “มุ่งสู่การบริการท่ีเป็นเลิศ” การจัดสัมมนาครั้งนี้จึงเป็นประโยชน์ในการน าความรู้มาพัฒนางานบริการการศึกษา 

แต่การจัดโครงการมีปัญหาด้านงบประมาณกองทุน 12 ปี ท่ีได้รับไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน เนื่องจากกองทุน 12 ป ี

จัดสรรเงินให้เฉพาะบุคลากรท่ีเป็นข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจ าเท่านั้น แต่งานให้บริการของศูนย์วิทยพัฒนาทุก

คนมีส่วนร่วมในการให้บริการ ดังนั้นในปี 2558 อยากให้มีการพิจารณาให้งบกองทุน 12 ปี กับบุคลากรท่ีเป็นอัตราจ้างราย

เดือนท่ีปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ด้วย 
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เปรียบเทยีบ 2 มหาวิทยาลยั 

รายการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 
ชื่อภาษาอังกฤษ Sukhothai Thammathirat Open University National University of Laos 
สถาปนา กันยายน พ.ศ. 2521 ตุลาคม พ.ศ. 2539 
ประเภท   มหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยรัฐ 
ฉายา  STOU, มสธ. NUOL, ມ.ຊ. 
ตราประจ า
มหาวิทยาลัย 

  
วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็น

มหาวิทยาลัยเปิดท่ีใช้ระบบการศึกษาทางไกลช้ัน
น าของโลก 
ให้การศึกษาตลอดชีวิตส าหรับทุกคน  

มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวจะเป็นผู้น าของ
มหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และเป็นท่ียอมรับ
ในภูมิภาค   

พันธกิจ 1. ผลิตบัณฑิต  
2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับของประเทศ  
3. พัฒนาชุมชน องค์กร และสถาบันในสังคม 
เพื่อน าไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้  
4. วิจัย ส่งเสริม และพัฒนาองค์ความรู้ และภูมิ
ปัญญาไทย 
5. อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 

1. จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  
2. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย  
3. ส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติ  
4. ส่งเสริมสนับสนุนงานบริการวิชาการสู่สังคม  

ระบบการเรียนการ
สอน 

ระบบเปิด ไม่มีการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ระบบปิด มีการสอบคัดเลือกเข้าเรียน 

บุคลากรทางการ
ศึกษา 

2,389 คน 1,822 คน 

จ านวนนักศึกษา 43,458  คน (นักศึกษาใหม่) (ปี 2556) 34,139 คน  (ปี 2556) 
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ระดับการศึกษาที่
เปิดสอน 

ปริญญาตรี ปริญญาโท  ปริญญาเอก ปริญญาตรี ปริญญาโท  ปริญญาเอก 

เปิดสอน 1. สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
2. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
3. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
4. สาขาวิชานิติศาสตร์ 
5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
6. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
7. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
8. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ 
9. สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
10. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 
11. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
12. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1. คณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
3. คณะศึกษาศาสตร์  
4. คณะวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์  
6. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  
7. คณะป่าไม้  
8. คณะอักษรศาสตร์  
9. คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์  
10. คณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ  
11. คณะวิทยาศาสตร์สังคม  
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ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน  

ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (National University of Laos) 

 
ภาพหมู่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 

 
Prof. Dr. Somsy GNOPHANXAY รองอธิการบดี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วิจัยและบริการวิชาการ  

และบัณฑิตวิทยาลัย 
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รศ.วรวุฒิ เทพทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย มสธ. 

 

 
รองอธิการบดีทั้ง2 มหาวิทยาลัยมอบของที่ระลึก 
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รองอธิการบดีทั้ง2 มหาวิทยาลัยมอบของที่ระลึก 

 

 
รองอธิการบดีทั้ง2 มหาวิทยาลัยมอบของที่ระลึก 
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รองอธิการบดีทั้ง2 มหาวิทยาลัยมอบของที่ระลึก 

 

 
Assoc. Prof. Dr. Sengdeuane WAYAKONE แนะน ามหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 
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รศ.วรวุฒิ เทพทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัยร่วมฟังบรรยาย 

 

 
คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 
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รศ.วรวุฒิ เทพทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัยร่วมฟังบรรยาย 

 

 
ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานฟังบรรยาย 
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ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานฟังบรรยาย 

 

 
ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานฟังบรรยาย 
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ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานฟังบรรยาย 

 

 
ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานฟังบรรยาย 
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ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานฟังบรรยาย 

 

 
ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานฟังบรรยาย 
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ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานฟังบรรยาย 

 

 
ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานฟังบรรยาย 
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ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานฟังบรรยาย 

 

 
ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานฟังบรรยาย 
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ชมการแสดงศิลปะการฟ้อนร าลาว 

 

 
ชมการแสดงศิลปะการฟ้อนร าลาว 
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ชมการแสดงศิลปะการฟ้อนร าลาว 

 

 
ชมการแสดงศิลปะการฟ้อนร าลาว 
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ชมการแสดงศิลปะการฟ้อนร าลาว 

 

 
ชมการแสดงศิลปะการฟ้อนร าลาว 
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ชมการแสดงศิลปะการฟ้อนร าลาว 

 

 
ชมการแสดงศิลปะการฟ้อนร าลาว 

 



35 

 

 
ชมการแสดงศิลปะการฟ้อนร าลาว 

 

 
ถ่ายภาพรวมกับนางร า 
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ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 

 

 
สนามกีฬาแห่งชาติลาวในช่ือว่าสนามกีฬาซีเกมส์ 2009 นครหลวงเวียงจันทร์ ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ  
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สนามกีฬาแห่งชาติลาวในช่ือว่าสนามกีฬาซีเกมส์ 2009 นครหลวงเวียงจันทร์ ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 

 

 
หอพักนักกีฬา สนามกีฬาแห่งชาติลาวในช่ือว่าสนามกีฬาซีเกมส์ 2009 นครหลวงเวียงจันทร์ ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 
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สนามกีฬาแห่งชาติลาวในช่ือว่าสนามกีฬาซีเกมส์ 2009 นครหลวงเวียงจันทร์ ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 

 

 
สนามกีฬาแห่งชาติลาวในช่ือว่าสนามกีฬาซีเกมส์ 2009 นครหลวงเวียงจันทร์ ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 
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สนามกีฬาแห่งชาติลาวในช่ือว่าสนามกีฬาซีเกมส์ 2009 นครหลวงเวียงจันทร์ ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 

 

 
สนามกีฬาแห่งชาติลาวในช่ือว่าสนามกีฬาซีเกมส์ 2009 นครหลวงเวียงจันทร์ ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 
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ชมพิพิธภัณฑ์ท่านไกรสร พรหมวิหาร บุคคลส าคัญในการปฏิวัติลาว เรียนรู้ประวัติศาสตร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   

 

 
ชมพิพิธภัณฑ์ท่านไกรสร พรหมวิหาร บุคคลส าคัญในการปฏิวัติลาว เรียนรู้ประวัติศาสตร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   
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คณะผู้จัดท า 
 

1. นางเยียรยงค์   ไชยรัตน์   ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี  ประธาน 

2. นางพรรษชล  แข็งขัน                                                  กรรมการ 

3. นายเทพ  สงวนกิตติพันธุ์                                                  กรรมการ 

4. นายนันทวุฒิ  อินทร์งาม                                                กรรมการ 

5. นางสาวพรนภา  นวนมะณี                                            กรรมการและเลขานุการ 
 

 

 


