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รายงานการศึกษาดูงาน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว)
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2557
ภาพรวมการศึกษาดูงาน
สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) /
(The Lao People's Democratic Republic : Lao PDR) / (ลาว:
ສາທາລະນະລັ ດປະຊາທ
ິ ປະໄຕປະຊາຊ
ົ ນ
ລາວ, อั ก ษรย่ อ : ສປປ.ລາວ) ตั้ ง อยู่ ทิ ศ เหนื อ ติ ด กั บ
สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ทิ ศ ใต้ ติ ด กั บ ราชอาณาจั ก รกั ม พู ช า
ทิศตะวันออก ติดกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทิศตะวันตก
ติดกับราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า แนวเขต
เมืองหลวง คือ นครหลวงเวียงจันทน์ ประชากร ประมาณ 6.7
ล้านคน ใช้ภาษาราชการคือ ภาษาลาว ภาษาที่ใช้ในการติดต่อธุรกิจ
ได้แก่ ภาษาไทย อังกฤษและฝรั่งเศส ภาษาท้องถิ่นอื่นๆ ได้แก่
ภาษาไท ภาษาม้ง มีระบบการปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์
(ทางการลาวใช้คาว่า ระบอบประชาธิปไตยประชาชน) หน่วยเงินที่
ใช้ คื อ เงิ น กี บ (Kip) เป็ น สกุ ล เงิ น ของประเทศลาว (1,000 กี บ
เท่ า กั บ ประมาณ 4 บาทไทย) และเงิ น ดอลล่ า ร์ ส หรั ฐ (US$)
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การเดิน ทางส่ วนใหญ่ใช้ร ถยนต์ และระบบขนส่ งสาธารณะ เช่น
รถไฟ รถเมล์ เป็นต้น
ส าหรั บ การศึ ก ษาดู ง านครั้ ง นี้ ได้ ศึ ก ษาดู ง านหน่ ว ยงาน
ต่าง ๆ ได้แก่ สื่อมวลชน คือ Khaosan Pathet Lao (KPL) - Lao
News Agency และ The Vientiane Times สถาบัน อุดมศึกษา
คื อ National University of Laos (NUOL) ซึ่ ง ทั้ ง 3 หน่ ว ยงาน
ตั้ ง อยู่ ใ นนครหลวงเวี ย งจั น ทน์ เมื อ งหลวงของสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) สรุปผลการศึกษาดูงาน
แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้

Agency

1. องค์กรเกี่ยวกับสื่อหรือข่าว
1.1 Khaosan Pathet Lao (KPL) - Lao News
1.2 The Vientiane Times
2. สถาบันอุดมศึกษา
National University of Laos (NUOL)
3. สิ่งที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน
4. ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงาน
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ส่วนที่ 1 องค์กรเกี่ยวกับสื่อหรือข่าว
Khaosan Pathet Lao (KPL) - Lao News Agency
The Vientiane Times
การศึกษาดูงานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวใน
ครั้ ง นี้ ได้ มี ก ารศึ ก ษาดู ง านหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วกั บ สื่ อ หรื อ ข่ า ว
2 หน่วยงาน ได้แก่ 1. Khaosan Pathet Lao (KPL) - Lao News
Agency และ 2. The Vientiane Times สรุปผลการศึกษาดูงาน
ได้ดังนี้
1.1 Khaosan Pathet Lao (KPL) - Lao News Agency
1) ข้อมูลทั่วไป
Khaosan Pathet Lao (KPL) - Lao News Agency เป็น
ส านั ก ข่ า วสารประเทศลาว ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 6 มกราคม
ค.ศ.1968 (พ.ศ.2511) เป็นสื่อมวลชนของรัฐบาลที่มีการตี พิ มพ์
หนังสือพิมพ์ภาษาลาว โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐ บาล
ดาเนินการมาแล้วถึง 40 ปี โดยมีความเป็นอิสระในการหาข่าวโดย
การจัดเผยแพร่ข้อมูลอยู่ภายใต้กฎหมายสื่อมวลชนของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่
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ประมาณ 100 คน โดยมีนักข่าวภาคสนามและเจ้าหน้าที่ประจา
ออฟฟิศ โดยแบ่งออกเป็น 10 แผนก ดังนี้ 1) ธุรการ 2) การเงิน
3) บุ คลากร 4) เทคนิค 5) ข่าวภายในประเทศลาว 6) ข่าวโลก
7) ข่าวภาษาต่างประเทศ 8) หนังสือพิมพ์ประเทศลาว 9) รูปภาพ
และ 10) หนังสือพิมพ์อิเล็ กทรอนิกส์ ยอดจาหน่ ายหนังสื อ พิ มพ์
ภายในประเทศ เฉลี่ ย ประมาณ 30,000 ฉบั บ ต่ อ วั น โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มประชาชนชาวลาว นาเสนอข่าวหลากหลาย
ทั้ ง การเมื อ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คม ทั้ ง ภายในและภายนอก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
ในปัจจุบันมีการจัดทาหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่
ทางอิ น เตอร์ เ น็ ต ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ http://www.kpl.net.la
โดยมี 3 ภาษา ได้แก่ ลาว อังกฤษและฝรั่งเศส เพื่อให้เข้าถึงกลุ่ม
ลูกค้ามากขึ้น เพราะในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่องาน
ข่ า วมากขึ้ น ส านั ก ข่ า วสารประเทศลาว Khaosan Pathet Lao
(KPL) จึงมีการพัฒนาเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้า และเผยแพร่ข่าวสาร
ได้รวดเร็วมากขึ้น
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2) ความคิดเห็นต่อโพลในมุมมองของสื่อ
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ยัง
ไม่เคยมีการทาโพลเกิดขึ้น เนื่องจากมีข้อจากัดและมีความแตกต่าง
ในด้านวัฒ นธรรมและการปกครอง ทั้งนี้ ห ากประชาชนต้องการ
แสดงความคิดเห็น ถึงรัฐบาลสามารถทาได้ 2 วิธี คือ การโทรศัพท์
และส่งจดหมาย ดังนั้นในการทาโพลหรือการสารวจความคิดเห็น
ทางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) จึงอาจยัง
ไม่มีความพร้อมมากนัก
3) การคัดเลือกโพลเพื่อนาเสนอ
การน าผลโพลมาตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ใ นหนั ง สื อ พิ ม พ์ ส านั ก
ข่าวสารประเทศลาว Khaosan Pathet Lao (KPL) จะคัดเลือกจาก
ประเด็นที่สาคัญและได้รับความสนใจ เช่น เรื่องเกี่ยวกับอาเซียน
ประเด็นการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ เป็นต้น
4) ความร่วมมือระหว่างสวนดุสิตโพลกับหน่วยงาน
สานักข่าวสารประเทศลาว Khaosan Pathet Lao (KPL)
ยินดีที่จะนาผลการสารวจความคิดเห็นของสวนดุสิตโพลมาเผยแพร่
ในหนังสือพิมพ์ ในประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมหรื อกลุ่ม
ประเทศในอาเซียน
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1.2 สำนักข่ำว "The Vientiane Times"
1) ข้อมูลทั่วไป
The Vientiane Times เป็ น องค์ ก รของรั ฐ บาล สั ง กั ด
กระทรวงแถลงข่ า ว วั ฒ นธรรมและท่ อ งเที่ ย ว โดยเป็ น สื่ อ
หนั ง สื อ พิ ม พ์ ภ าษาต่ า งประเทศของสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) เริ่ ม ตี พิ ม พ์ เ ป็ น ครั้ ง แรก เมื่ อ วั น ที่
7 เมษายน 1994 (2537) ในปัจจุบันครบรอบ 20 ปี มีความเป็น
อิสระในการหาข่าวโดยการจัดเผยแพร่ข้อมูล อยู่ภายใต้กฎหมาย
สื่อมวลชนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่กว่า 60 คน เป็นชาวลาวและชาวต่างประเทศ
มีการสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง ข่าวที่
น าเสนอส่ ว นใหญ่ ได้ แ ก่ ข่ า วธุ ร กิ จ รองลงมา คื อ ข่ า วสั ง คม
ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา กลุ่มเป้าหมายของหนังสือพิมพ์คือประชาชน
ลาว ที่อาศัย อยู่ ในอเมริ กา แคนาดา ฝรั่ งเศส สิ งคโปร์ และใน
สาธารณรัฐประชาธิป ไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยจัดส่ ง
หนั งสื อพิมพ์ให้ กับ มหาวิทยาลั ย หอสมุด ซึ่งเป็นกลุ่ มลู กค้ าหลัก
ภายในประเทศลาว นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารน าเสนอข่ า วในระบบ
ออนไลน์ ทั้งภาษาลาว ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส ปัจจุบัน
ทาง The Vientiane Times ได้มีการน าเทคโนโลยี มาใช้ในการ
นาเสนอข่าว โดยการสร้าง Application เป็นของตนเอง เพื่อให้
กลุ่มลูกค้าสามารถอ่านหนังสือพิมพ์ผ่านมือถือได้ นับได้ว่า
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The Vientiane Times เป็นองค์กรทางด้านสื่อหรือสิ่งพิมพ์ที่มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2) ความคิดเห็นต่อโพลในมุมมองของสื่อ
การท าโพลหรื อ ส ารวจความคิ ด เห็ น ช่ ว ยสะท้ อ นความ
คิดเห็นของประชาชนได้เป็นอย่างดี ทาให้ได้รู้ว่าประชาชนส่วนใหญ่
คิดอย่างไรในประเด็นที่น่าสนใจ และสามารถนาผลที่ได้จากการ
สารวจไปใช้ในการพัฒนาองค์กรหรือประเทศได้
The Vientiane Times มีการสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความต้ อ งการอ่ า นหนั ง สื อ พิ ม พ์ เพื่ อ การพั ฒ นาการจั ด ท า
หนังสือพิมพ์และสื่ออินเตอร์เน็ต ซึ่งมีการสารวจเป็นประจาทุกปี
กลุ่มเป้าหมายคือลูกค้าของ The Vientiane Times โดยเจ้าหน้าที่
เป็ น ผู้ เ ก็ บ ข้ อ มู ล และสรุ ป ผลด้ ว ยตนเอง แล้ ว จึ ง น าเสนอผลการ
สารวจผ่านคอลัมน์ทางหนังสือพิมพ์ e-mail และ SMS โดยนาผล
สารวจที่ได้มาพัฒนาองค์กรต่อไป
3) การคัดเลือกโพลเพื่อนาเสนอ
การน าผลโพลมาตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ใ นหนั ง สื อ พิ ม พ์
The Vientiane Times นั้ น ส่ ว นใหญ่จ ะพิจ ารณาจากประเด็ น ที่
สาคัญและมีความน่าสนใจ โดย The Vientiane Times เคยนาผล
สารวจด้านการเมืองของสวนดุสิตโพลมาเผยแพร่เช่นกัน

7 |Page

10

รายงานการศึกษาดูงาน Laos

L ao s

4) ความร่วมมือระหว่างสวนดุสิตโพลกับหน่วยงาน
The Vientiane Times ยิ น ดี ใ ห้ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ
สวนดุสิตโพล โดยนาผลการสารวจ/ผลโพลที่เป็นเรื่องที่ประชาชน
ให้ความสนใจ มาเผยแพร่ผ่านคอลัมน์ต่างๆ ของหนังสือพิมพ์
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ส่วนที่ 2 สถาบันอุดมศึกษา
(National University of Laos หรือ NUOL)
1. ข้อมูลทั่วไป
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (National University of Laos
หรือ NUOL ) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่
นครหลวงเวียงจันทน์ ก่อตั้งจากการรวมคณะต่างๆ ของวิทยาลัยที่
มีมาก่อนแล้วเมื่อปี ค.ศ. 1996 (2539) มีวิทยาเขตที่เป็นศูนย์การ
บริหารหลัก ได้แก่ วิทยาเขตดงโดก หรือคนไทยหลายคนอาจจะ
เรียกมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวในชื่ออื่นๆ เช่น "มหาวิทยาลัยดง
โดก" ปั จจุ บัน มีวิทยาเขต 8 แห่ ง เปิ ดหลั กสู ตร 13 สาขาวิช า มี
อาจารย์และบุคลากร จานวนประมาณ 1,800 คน และนักศึกษา
จ านวนประมาณ 30,000 คน ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น นั ก ศึ ก ษาลาว และ
นักศึกษาจากต่างประเทศ เช่น เวียดนาม จีน กัมพูชา และไทย โดย
นักศึกษาที่มาจากต่างชาตินั้นจะต้องเรียนพื้นฐานภาษาลาวก่อน
1 ปี
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ในต่างประเทศ กว่า 200 แห่ง จาก 25 ประเทศ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น สาหรับประเทศไทยมหาวิทยาลัย
ที่มีความร่วมมือมีประมาณ 31 แห่ง เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลั ยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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และมหาวิทยาลัยในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มหาวิทยาลัยนานาชาติจาก
ประเทศกัมพูชา นอกจากนี้ทางมหาวิท ยาลัยยังเข้าร่วมเครือข่าย
มหาวิทยาลั ย อาเซีย น เครื อข่ายการศึกษาและการวิจัยแห่ ง ลุ่ ม
แม่ น้ าโขง สถาบั น ขงจื้ อ เครื อ ข่ า ยมหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง อาเซี ย น
เครื อ ข่ า ยการพั ฒ นาเพื่ อ การศึ ก ษาวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ห่ ง เอเซี ย
ตะวันออกเฉียงใต้
2. การดาเนินการเกี่ยวกับการทาวิจัย
ในการทาวิจัยของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ส่วนใหญ่เป็น
การดาเนินงานวิจัยของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย โดยจะเป็นการ
ทาวิจัยเดี่ยว หรืองานวิจัยที่ทาตามหน้าที่ของอาจารย์ตามสาขาวิชา
ที่มีในหลั กสู ตร หั ว ข้อวิจัย เช่น การใช้ทรัพยากรสารสนเทศใน
หอสมุดกลางของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลั ยแห่งชาติ
ลาว วิทยาเขตดงโดก เป็นต้น
3. ความร่วมมือระหว่างสวนดุสิตโพลกับมหาวิทยาลัย
ทางมหาวิทยาลั ย แห่ งชาติลาวมีความยินดีที่จะมีการทา
โครงการความร่วมมือกับทางสวนดุสิตโพล ทั้งนี้เห็นว่าหากมีการทา
โครงการความร่วมมือกันก็อยากให้มีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากที่ผ่านมามีหลายหน่วยงานที่มีการทาความร่วมมือกันแต่
ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น การด าเนิ น งานที่ ไ ม่ ต่ อ เนื่ อ ง หากมี ก ารท า
ความร่ ว มมื อ กั น จริ ง ก็ จ ะต้ อ งพิ จ ารณาว่ า ประเด็ น ที่ จ ะท านั้ น
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เกี่ยวข้องกับหลักสูตรหรือคณะใด เพื่อจะได้มอบหมายให้แต่ละส่วน
ได้ดาเนินงานได้สอดคล้องและเหมาะสม
4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทาโพลอาเซียน
หากจะมีการดาเนินการเกี่ยวกับโพลอาเซียนเห็นว่าเป็น
เรื่ อ งที่ น่ า สนใจมาก แต่ ด้ ว ยวั ฒ นธรรมและการปกครองของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ค่อนข้างทาได้
ยากเพราะวัฒนธรรมและการปกครองของประเทศลาว ต่างจาก
ประเทศไทย ดั ง นั้ น หากจะมี ก ารท าการส ารวจความคิ ด เห็ น
เกี่ ย วกั บ โพลอาเซี ย นจะต้ อ งเป็ น ประเด็ น ที่ ส ร้ า งสรรค์ แ ละมี
ประโยชน์ ต่อการนาไปพั ฒ นาต่ อ ได้ อย่ างไรก็ตามมหาวิ ท ยาลั ย
แห่งชาติลาวมีความยินดีและสนับสนุนกับการทาโพลอาเซียนหากมี
โอกาส
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ส่วนที่ 3 สิง่ ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน
จากการที่คณะสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ได้ศึกษาดูงาน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
ระหว่างวัน ที่ 27-29 กรกฎาคม 2557 ได้ศึกษาดูงานหน่วยงาน
ต่าง ๆ ได้แก่ สื่อมวลชน คือ Khaosan Pathet Lao (KPL) - Lao
News Agency และ The Vientiane Times สถาบั น การศึ ก ษา
คือ National University of Laos (NUOL) ซึง่ จากการศึกษาดูงาน
ดังกล่าว คณะผู้ศึกษาดูงานได้รับประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม ดังนี้
1. ได้ เ รี ย นรู้ สั ง คมและวิ ถี ก ารด าเนิ น ชี วิ ต ที่ ยั ง คงรั ก ษา
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว (สปป.ลาว) อย่างเข้มแข็ง
2. ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านในด้านการ
นาเสนอข้อมูล ข่าวสาร บทความ ที่ต้องเป็นการนาเสนอเรื่องที่ดี
และสร้างสรรค์ให้ประชาชนได้รับรู้เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีในสังคม ซึ่ง
ต่างกับสังคมไทยที่นาเสนอข้อมูลอย่างอิสระเสรี
3. ทาให้รับทราบวิธีปฏิบัติในการนาเสนอข้อมูลข่าวสาร
ของประเทศเพื่ อ นบ้ า นที่ อ ยู่ ภ ายใต้ วั ฒ นธรรมและกฎเกณฑ์ ที่
เข้มแข็งของภาครัฐบาล จากวิธีปฏิบัติดังกล่าวสามารถนามาเป็น
แนวทางในการดาเนิ นงานความร่ว มมือระหว่างสวนดุสิ ตโพลกับ
หน่วยงานของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเฉพาะ
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หากจะมี ก ารส ารวจ หรื อ เผยแพร่ ผ ลโพลจะต้ อ งเป็ น เรื่ อ งที่
ประชาชนให้ ค วามสนใจเป็ น ประโยชน์ แ ละมี ค วามสร้ า งสรรค์
เพื่อให้ประชาชนเกิดการยอมรับและเชื่อถือในข้อมูล
4. ทาให้ทราบถึงข้อมูลด้านการศึกษาของประเทศลาวที่
อยู่ภายใต้กรอบและกฎเกณฑ์ของรัฐบาลทาให้การดาเนินการต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาค่อนข้างเป็นระบบและมีขั้นตอนมาก โดย
การดาเนินการต้องผ่ านการนาเสนอและได้รับอนุมัติจากรัฐ บาล
ก่อน
5. ได้เรียนรู้ถึงการเติบโตด้านเศรษฐกิจของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวที่มีนักลงทุนจากต่างประเทศให้ความ
สนใจเข้ามาลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมากขึ้น
6. ทาให้ได้สร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน ได้แก่การส่งข้อมูล
ข่าวสารและผลโพลต่างๆ ในระดับอาเซียน เป็นการเตรียมความ
พร้อม และขยายโอกาสในการนาเสนอผลการสารวจของสวนดุสิต
โพลในระดับภูมิภาคอาเซียน โดยหน่วยงานที่สนใจให้ความร่วมมือ
ในการดาเนินงานครั้งนี้ ได้แก่
6.1 องค์กรเกี่ยวกับสื่อ
Khaosan Pathet Lao (KPL) – Lao News
Agency
ติดต่อ
Mr. Titony Sisurath (Tony)
Tel. +856 21 216 364, +856 21 251 619
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Fax. +856 21 216 365
e-Mail : tsisurath@yahoo.com,
kplnews@yahoo.com
The Vientiane Times
ติดต่อ
Mr. Phonekeo Vorakhoun
Deputy Editor in Chief
Mobile: +856 20 555 99207
+856 20 555 99209, +856 20 555 02241
e-Mail: phonekeo@hotmail.com
6.2 สถาบันอุดมศึกษา
National University of Laos (NUOL)
ติดต่อ
Mr. Soubin Sisavath
International Relations Officer (IRO)
Tel. +856 21 770 720
Fax. +856 21 770 720, +856 21 770 381
Mobile: +856 20 557 13535,
+856 20 554 31639
e-Mail : soubin@nuol.edu.la,
soubinlpdr@gmail.com
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ส่วนที่ 4 ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงาน

คณะสวนดุสิตโพล เข้าศึกษาดูงาน Khaosan Pathet Lao (KPL) - Lao
News Agency โดยมี Mr. Sounthone Khanthavong, KPL Director
General ให้การต้อนรับและให้ความรู้
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คณะสวนดุสิตโพล เข้าศึกษาดูงาน The Vientiane Times
โดยมี Mr. Thongsavath Chansombath, Director General and
Editor-in-Chief of Lao Press in Foreign Languages
ให้การต้อนรับและให้ความรู้
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คณะสวนดุสิตโพล เข้าศึกษาดูงาน National University of Laos (NUOL)
โดยมี Assoc.Prof.Dr Sengdeuane WAYAKONE, Director of
International Relations ให้การต้อนรับและให้ความรู้
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โครงการการศึกษาดูงาน
สำ�นักโพลในภูมิภาคอาเซียน
สวนดุสิตโพล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
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โครงการการศึกษาดูงาน สานักโพลในภูมิภาคอาเซียน
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
หลักการและเหตุผล
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นหน่วยงาน
ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการแก่ สั ง คมโดยใช้ ผ ลโพลหรื อ การวิ จั ย
เชิงสารวจเป็นเครื่องมือในการสะท้อนความคิดเห็นประชาชนที่มีต่อ
สังคมไทย ซึ่งในปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมาเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลง
ของสวนดุสิตโพลโดยความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็น ผลจากปัจจัย
ภายในองค์กรอันเกิดจากการปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็น
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และ
ปัจจัยภายนอกอันเกิดจากการปรับตัวของสังคมไทยให้พร้อ มรับกับ
การเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น เหล่ า นี้ เ ป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ที่ ท าให้
สวนดุสิตโพลจาเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างและการดาเนินงาน
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ด้ ว ยเหตุ ผ ลข้ า งต้ น นี้ สวนดุ สิ ต โพล จึ ง ได้ มี ก ารก าหนด
กรอบแนวทางการพัฒนาสวนดุสิตโพล ประจาปี พ.ศ.2556-2560
เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยมี
แผนงานด้านการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพบุคลากร ซึ่งสวนดุสิตโพล
ให้ ค วามส าคั ญ เนื่ อ งจากทรั พ ยากรบุ ค คลเป็ น ต้ น ทุ น ส าคั ญ
ขององค์ ก ร โดยเฉพาะการพั ฒ นาสมรรถนะและเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถทั้งเชิงวิชาการและการปฏิบัติ พร้อมทั้งมีวิทยาการ
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และนวั ต กรรมที่ เ ป็ น แนวทางในการเพิ่ ม พู น องค์ ค วามรู้ ใ ห้ กั บ
บุคลากรได้ นอกจากนี้จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในด้านอื่นๆ ทั้ง
การพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การให้ เ ป็ น ระบบอย่ า งมี
ประสิทธิภาพการสร้างและพัฒนาเครือข่าย รวมทั้งการเข้าสู่สากล
ของสวนดุสิ ตโพล ซึ่งจะทาให้ ส วนดุสิ ตโพลมี ความเข้ มแข็ ง และ
ยั่งยืนต่อไปในอนาคตได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาภาพรวมองค์กรที่ ดาเนิ น การส ารวจความ
คิ ด เห็ น สาธารณมติ ห รื อ โพล (Public Opinion Poll) ในกลุ่ ม
อาเซียน
2. เพื่ อ ศึ ก ษากระบวนการการท างานขององค์ ก รที่
ด า เ นิ น ก า ร ส า ร ว จ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ส า ธ า ร ณ ม ติ ห รื อ โ พ ล
(Public Opinion Poll) ในกลุ่มอาเซียน
3. เพื่ อ สร้ า งความร่ ว มมื อ ระหว่ า งองค์ ก รที่ ด าเนิ น การ
สารวจความคิดเห็ นสาธารณมติหรือโพล (Public Opinion Poll)
ในกลุ่มอาเซียน
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เป้าหมายโครงการ
เชิงคุณภาพ
ผู้ บ ริ ห าร และบุ คลากรของสวนดุ สิ ตโพล มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏสวนดุสิตได้รับความรู้จากการสร้างความร่วมมือและนาไปใช้
ในการดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
เชิงปริมาณ
เพื่ อ พั ฒ นาการปฏิ บั ติ ง านของสว นดุ สิ ต โ พลให้ มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยการนาวิทยาการหรือนวัตกรรมจาก
ความร่วมมือที่ได้กลับมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน
กลุ่มเป้าหมาย
ได้แก่ ผู้บริหารและบุคลากรของสวนดุสิตโพล ไปศึกษาดู
งาน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมทั้งสิ้น 6 คน
ดังนี้
1. นายณัฐพล แย้มฉิม
2. นางสาวนงค์ลักษณ์ โชติวิทยธานินทร์
3. นางสาวมุทิตา สร้อยเพชร
4. นายวัชระ ประสาทแก้ว
5. นางณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ
6. นางสาวนลินรัตน์ ชูธรรม
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ระยะเวลาดาเนินการ
เดินทางไปศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 27–29 กรกฎาคม 2557
งบประมาณ
ใช้งบประมาณของสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภั ฎ
สวนดุสิต โดยใช้งบประมาณดาเนินการทั้งสิ้น 120,000 บาท (หนึ่ง
แสนสองหมื่นบาทถ้วน )
ผู้รับผิดชอบ
นายณัฐพล แย้มฉิม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ทราบถึงภาพรวมองค์กรที่ดาเนิน การส ารวจความ
คิ ด เห็ น สาธารณมติ ห รื อ โพล (Public Opinion Poll) ในกลุ่ ม
อาเซี ย น ซึ่ ง สามารถน ามาปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งสวนดุ สิ ต โพลให้
ทันสมัย รองรับการทางานในระดับอาเซียนและระดับสากลต่อไป
2. ได้ ท ราบถึ ง กระบวนการการท างานขององค์ ก รที่
ด า เ นิ น ก า ร ส า ร ว จ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ส า ธ า ร ณ ม ติ ห รื อ โ พ ล
(Public Opinion Poll) ในกลุ่มอาเซียน ซึ่งสามารถนามาปรับปรุง
แนวทางการทางานของสวนดุสิตโพลให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป
3. ได้เครื อข่ายระหว่างองค์กรที่ดาเนิ นการสารวจความ
คิ ด เห็ น สาธารณมติ ห รื อ โพล (Public Opinion Poll) ในกลุ่ ม
อาเซียน
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คู่มือการศึกษาดูงาน
สำ�นักโพลในภูมิภาคอาเซียน
สวนดุสิตโพล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
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SUAN DUSIT POLL (SDP) TECHNICAL VISIT
to LAO People's Democratic Republic
July 27th to 29th, 2014

Sun 27 July 2014
Tue 29 July 2014

Lao Airlines
Flight QV 442
BKK DEPT 09:35
Flight QV 445
VTE DEPT 18:40

VTE ARR 10:55
BKK ARR 19:40

No.

Name

Surname

1
2
3
4
5
6

MR. NATTAPON
MS. MUTITA
MR. WATCHARA
MS. NARINRAT
MRS. NATAMON
MS. NONGLUCK

YAMCHIM
SROIPET
PRASATKAEW
CHOOTHAM
MALAIROJSIRI
CHOTEVITHAYATHANIN

Seat

BKKVTE

VTEBKK
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วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2557 เวลา 07.30 น.
พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
เคาน์เตอร์สายการบินลาวแอร์ไลน์

สายการบิน: Lao Airlines (QV)
อาคารผู้โดยสารขาออกชั้นที่ 4
ประตูทางเข้าที่ 8 แถว R
เคาน์เตอร์เช็คอิน: ช่องที่ 19
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List of Documents
No.
Items
1. ASEAN & LAO People's Democratic Republic Maps
2. LAO People's Democratic Republic – Country Profile
3. SDP Visit Itinerary – LAO People's Democratic Republic
SDP Visit Itinerary – Khaosan Pathet Lao (KPL) - Lao News
Agency
SDP Visit Itinerary – The Vientiane Times
SDP Visit Itinerary – National University of Laos (NUOL),
DongDok Campus
4. Khaosan Pathet Lao (KPL) – Lao News Agency –
Organization Profile
5. The Vientiane Times – Organization Profile
6. National University of Laos (NUOL) – University Profile
Office of Research and Academic Services
7. Questions / Interview Topics
8. SDP Thank you Speech
9. SDP Technical Visit Participants to Laos
July 27th to 29th 2014
10. Vientiane Attractions
11. Royal Thai Embassy in LAO People's Democratic Republic
(สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียงจันทน์)
12. Seng Tawan Riverside Hotel (โรงแรมแสงตะวัน ริเวอร์ไซด์)
13. ข้อมูลน่ารู้และการปฏิบัติตัว
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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

(The Lao People's Democratic Republic : Lao PDR)

คาขวัญ : ສັນຕ
ິ ພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທ
ິ ປະໄຕ
ເອກະພາບ ວັດຖະນາຖາວອນ

("สันติภาพ เอกราช ประชาธิปไตย เอกภาพ วัฒนาถาวร")
เพลงชาติ : เพลงชาติลาวและพระราชอาณาจักรลาว
ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้ง อยู่ระหว่างละติจูดที่ 14-23 องศาเหนือ และลองติจูด

ที่ 100-108 องศาตะวันออก ทิศเหนือ ติดกับสาธารณรัฐประชาชน
จีน แนวเขตแดนยาว 505 กิโลเมตร ทิศใต้ ติดกับ ราชอาณาจักร
กัมพูช า แนวเขตแดนยาว 435 กิโ ลเมตร ทิศตะวัน ออก ติดกับ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม แนวเขตแดนยาว 2,069 กิโลเมตร
ทิศตะวัน ตก ติดกับ ราชอาณาจักรไทย แนวเขตแดนยาว 1,810
กิโลเมตร และสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า แนวเขตแดนยาว 236
กิโลเมตร
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พื้นที่ 236,800 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณครึ่ ง หนึ่ ง

ของประเทศไทย
เมืองหลวง นครหลวงเวียงจันทน์

ประชากร 6.4 ล้านคน (พ.ศ. 2554) ประมาณ 68 ชนเผ่า
ศาสนา ร้อยละ 75 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 16-17 นับ
ถือผี โดยนับถือศาสนาคริสต์ ประมาณ 100,000 คน และอิสลาม
ประมาณ 300 คน
ภาษา ภาษาราชการคือ ภาษาลาว
ภาษาที่ใช้ในการติดต่อธุรกิจ ได้แก่ ภาษาไทย อังกฤษ
และฝรั่งเศส
ภาษาท้องถิ่นอื่นๆ ได้แก่ ภาษาไท ภาษาม้ง
การเมืองการปกครอง
ระบบการปกครอง : สังคมนิยม โดยพรรคการเมืองเดียว
คือ พรรคประชาชนปฏิวัติลาว มีอานาจสูงสุดตั้งแต่ สปป.ลาว เริ่ม
ปกครองในระบอบสังคมนิยม เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2518
วันชาติ 2 ธันวาคม
การแบ่งเขตปกครอง
แบ่งเป็น 16 แขวง และ 1 เขตปกครองพิเศษ (นครหลวง
เวียงจันทน์) คือ เซกอง อัตปือ สาละวัน จาปาสัก สะหวันนะเขต
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คาม่วน บอลิคาไซ เวียงจันทน์ ไชยะบุลี หลวงพระบาง เชียงขวาง
หัวพัน พงสาลี อุดมไช หลวงน้าทา และบ่อแก้ว
ประธานประเทศ พลโทจูมมะลี ไซยะสอน (H.E.Mr.
Choummaly Sayasone)
นายกรัฐมนตรี นายทองสิง ทามะวง
หน่วยเงินตรา กีบ (Kip) สปป.ลาว ไม่มีเหรียญกษาปณ์ มี
แต่ธนบัตร
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 7.9 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐ
รายได้ประชาชาติต่อหัว 1,204 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 8.3
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Day 1
Day 1
Day 2
Day 2
Day 3
Day 3

Date
July 27,
2014 (Sun)
July 27,
2014
July 28,
2014
(Mon)
July 28,
2014
July 29,
2014
(Tue)
July 29,
2014

Time
10:55 am (ARR)

L ao s

SDP Visit Itinerary – Lao PDR
รหัสประเทศ 856
Organization

Wattay International Airport

01:30 pm

Behavioral Observation

10:00 am

KPL News (Lao News Agency)

02:00 pm

The Vientiane Times

10:00 am

National University of Laos
(NUOL)

06:40 pm (DEPT)

Wattay International Airport

เวลาของลาวตรงกับเวลาของไทย
เวลาที่ใช้เดินทางจากกรุงเทพฯไปสนามบินนานาชาติวัตไต เวียงจันทน์
ประมาณ 1 ชั่วโมง
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SDP Visit Itinerary – Khaosan Pathet Lao (KPL) - Lao
News Agency
Mr. Sounthone Khanthavong
KPL Director General

Date

Time

Activities

July 28,
2014
(Mon)

08:00 am - 09:45 am

Travelling to KPL

10:00 am - 11:00 am

Briefing and discussion with
Mr. Sounthone Khanthavong,
KPL Director General

11:15 am - 12:00 am

In-house tour at KPL

12:15 pm - 01: pm

Lunch (by ourselves)
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SDP Visit Itinerary – The Vientiane Times
Mr. Thongsavath Chansombath
Director General and Editor-in-Chief
of Lao Press in Foreign Languages

Date
July 28,
2014
(Mon)

Time
Activities
01:30 pm - 01:45 pm Travelling to The Vientiane Times
02:00 pm - 03:00 pm Briefing and discussion with
Mr. Thongsavath Chansombath
Director General and Editor-in-Chief
of Lao Press in Foreign Languages
of The Vientiane Times
03:15 pm - 04:00 pm In-house tour at The Vientiane
Times
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SDP Visit Itinerary – Office of Research and Academic Services
NUOL - DongDok Campus

Assoc.Prof.Dr. Sengdeuane WAYAKONE
Director of International Relations

Date
July 29,
2014
(Tue)

Time
Activities
08:00 am - 09:45 am Travelling to National University of Laos (NUOL)
10:00 am - 11:00 am Briefing and discussion with
Assoc. Prof. Dr. Sengdeuane WAYAKONE
Director of International Relations, NUOL
11:15 am - 12:00 am Campus tour
12:15 pm
Lunch by ourselves
06:40 pm (DEPT)
Wattay International Airport
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About US
IN accordance with a decision of the president of the central Neo Lao
Haksat (LaoPatriotic Front), Khaosan Pathet Lao (KPL) was established on
January 6, 1968 in Viengsay, northern Houaphanh province. Its first
director was Mr. Sisana Sisane.
Then, it was a small news agency, staffed with only a dozen of reporters
and technicians. Their task was to collect, process and supply news to
the Pathet Laoradio and the "Lao Haksat" newspaper, the mouthpieces
of the revolutionary movement. To reach the outside world, the news
agency transmitted news in English through short wave radio.
After the establishment of the Lao People's democratic Republic on
December 2,1975, KPL, in addition to publishing its bulletin in the Lao
language put out daily bulletins in English and French.
In April 1979, the agency launched its first issue of the quarterly "Pathet
Lao" magazine and in 1987 its first quarterly English version appeared.
Since 1997, the magazine comes out monthly.
At the initial stage, news transmission was done by means of telegraphic
machine (Morse). In the 1970s, teleprinter T-51 was introduced for news
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transmission to outside world. However, telegraphic machines still played
their role in news transmission within the country.
In the 1990s the agency's technical facilities have gradually been
updated. News transmission system between and among the provinces,
which used to be out-of-date by using telegraphic means, now applies
walkie-talkie, computer and facsimile. News reception from and
transmission to other countries was sped up by replacing the T- 51
teleprinters with newer models. T-100 then T-1000. Eventually,
teleprinters became obsolete and computerization has been introduced.
News transmission by means of short wave transmission has been
replaced by satellite system.
At present, E-mail has been introduced for domestic and international
transmission of news and information. computerization is under way
within KPL. Authorization has been granted for the use of internet.
KPL has its own branches in all the provinces and sub-branches in all the
districts across the country.
KPL has signed bilateral agreements with a number of national news
agencies and is a member of the News Pool of Non-Aligned Countries
and of the Organization of the Asian and Pacific News Agencies (OANA)
KPL is the main information source in the country. It collects and supplies
news to newspapers, radio and TV stations. KPL as well as other media
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are state owner institutions. Therefore, KPL depends on government's
input, which is limited.
Contact US
Khaosan Pathet Lao (KPL)
80 Setthathirath rd,P.O.BOX: 3770
Vientiane, Lao PDR.
Tel. (856-21) 21 5402, 21 2447
Fax. 21 2446
Website: www.kpl.net.la

Source: http://www.kpl.net.la/english/about%20us.htm
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About US
Vientiane Times, the first English newspaper in the Lao People's
Democratic Republic, officially launched as a weekly tabloid in
April 1994. By 1996 the newspaper published twice weekly on
Tuesdays and Fridays, expanding to Monday to Friday in 2004 and
adding a Saturday edition in 2007.
The newspaper covers a wide range of domestic and international
news and provides information reflecting government policy and
socio-economic development in the Lao PDR.
Vientiane Times is part of the Lao Press in Foreign Languages, a
specialised agency of the Ministry of Information, Culture and
Tourism. The press agency is managed by a board of directors and
manned by over 50 staff, including reporters and administrative
officials.
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Contact US:
The Vientiane Times
Phonpapao Village, Unit 32
Sisattanak District
Vientiane, Lao PDR
Mobile: +856 (0)20 555 99209, +856 (0)20 555 02241
e-mail : itvtimes@gmail.com
Website: http://www.vientianetimes.org.la

Source: http://www.vientianetimes.org.la/About_us.htm
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มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (ลาว: ມະຫາວ
່ ງ
ິ ທະຍາໄລແຫ
ຊາດ หรื อ ມ.ຊ.; อั ง กฤษ: National University of Laos หรื อ NUOL)
เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งอยู่ที่นคร
หลวงเวียงจันทน์ สถาปนาจากการรวมคณะต่างๆ ของวิทยาลัย มีมาก่อนแล้ว
เมื่อปี ค.ศ. 1996 มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวถือเป็น มหาวิทยาลัยแห่งชาติเพียง
แห่งเดียวของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
มหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง ชาติ ล าวมี ค วามร่ ว มมื อ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ใน
ต่างประเทศมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัย ในประเทศญี่ปุ่น สาหรับ
ความร่วมมือจากประเทศเพื่อนบ้าน มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว มีความร่วมมือ
กั บ จุ ฬ าลงกรณ์ม หาวิทยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ยเชีย งใหม่ ม หาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ และมหาวิ ท ยาลั ย นานาชาติ ประเทศกั ม พู ช า
นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังเข้าร่วมเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน
(ASEAN University Network: AUN) เครือข่ายการศึกษาและการวิจัยแห่งลุ่ม
แ ม่ น้ า โ ข ง ( Greater Mekong Sub-region Academic and Research
Network: GMSARN) เครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งอาเซียน/เครือข่ายการพัฒนา
เพื่ อ การศึ ก ษาวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ห่ ง เอเซี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ (ASEAN
University Network/Southeast Asia Engineering Education
Development Network: AUN/SEED-NET) และ Agence Universitaire de
la Francophonie: AUF)
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 วิทยาเขตโสกป่าหลวง
 วิทยาเขตดอนนกขุ้ม
 วิทยาเขตตาดทอง
 วิทยาเขตดอนกอย
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วิทยาเขต
 วิทยาเขตดงโดก
 วิทยาเขตนาบง
 วิทยาเขตเพียวัด
 วิทยาเขตหลักห้า
(โรงพยาบาลเสดถาทิลาด)

คณะที่เปิดสอน
 คณะวนศาสตร์ (Faculty of Forestry)
 คณะศึกษาศาสตร์ (Faculty of Education)
 คณะสังคมศาสตร์ (Faculty of Social Sciences)
 คณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Faculty of Sciences)
 คณะอักษรศาสตร์ (Faculty of Letters)
 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (Faculty of Economics and
Business Administration)
 คณะเกษตรศาสตร์ (Faculty of Agriculture)
 คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ (Faculty of Laws and Political
Sciences)
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Faculty of Architecture)
 คณะสิ่งแวดล้อม (Faculty of Environment Sciences)
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ความร่วมมือกับประเทศไทย
ในปั จ จุ บั น มหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง ชาติ ล าว มี ค วามร่ ว มมื อ กั บ
สถาบันอุดมศึกษาในไทยอยู่ 2 โครงการดังต่อไปนี้
1. โครงการพั ฒ นาหลั ก สู ต รนานาชาติ ร ะดั บ ปริ ญ ญาโท สาขา
การศึกษาทางด้านการพัฒนาของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ได้รับ ความ
ร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท การ
สอนภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์) ด้านการศึกษาทางด้านการพัฒนานานาชาติ
(International Development Studies)
2. โครงการยกระดับพนักงานของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวให้เป็น
ระดับปริญญาตรี ได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
และวิ ท ยาลั ย ประชาคมนานาชาติ อุ ด รธานี – หนองคาย เพื่ อ ส่ งเสริ ม ให้
บุคคลากรจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวที่วุฒิต่ากว่าระดับปริญญาตรีจานวน
114 คน ให้ จ บระดั บ ปริ ญ ญาตรี ศึ ก ษาศาสตรบั ณ ฑิ ต จากมหาวิ ท ยาลั ย
รามค าแหง โดยแบ่ ง เป็ น สาขาเอกสั ง คมศาสตร์ 57 คน และวิ ช าเอก
เทคโนโลยีการศึกษาจานวน 57 คน โดยมีระยะเวลาการดาเนินโครงการ
ระหว่าง พ.ศ. 2551- พ.ศ. 2553
Contact US
P.O. Box 7322 Vientiane
Viangchan Lao PDR.
Tel. +856 21 770 068
Website: http://www.nuol.edu.la/
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http://www.nuol.edu.la/index.php/en/
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Questions / Interview Topics
Public Opinion Poll
1. การท างานของส านั ก งาน การท างานโพลเชิ ง
สาธารณะกับโพลเชิงธุรกิจ
How do you manage your organization between public
opinion poll division and marketing research division?
2. การบริหารองค์กรด้านบุคลากร
Please tell me about your organization management,
especially human resource management.
3. การกาหนดอัตลักษณ์เพื่อการแข่งขัน
How do you build your organization identity for
competition?
4. การสร้างชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ
How do you create and maintain your organization
reputation and trustworthy?
5. ประเด็นที่สนใจในการทาโพล หรือโพลที่ทาบ่อยที่สุด
เช่น การเมือง การศึกษา สังคม เศรษฐกิจ
How do you choose the topics or issues for conducting
public opinion poll? What are the most frequent topics or issues?
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6. ตัวอย่างในการรวบรวมข้อมูล “โพลสาธารณะ” การ
สุ่มตัวอย่าง
Please tell me about sampling methods when
conducting public opinion polls.
7. เครือข่าย หรือ เจ้าหน้าที่ภาคสนาม
How do you build a team networking for data
collection, especially outdoor data collection?
8. การวิเคราะห์ข้อมูล โปรแกรมที่ใช้ สถิติที่เลือกใช้ การ
วิเคราะห์เชิงลึก
How do you analyze the data? Which software
package do you use? And how do you analyze the
qualitative data / in-depth data?
9. การนาเสนอต่อสื่อมวลชน โดยเฉพาะสื่อใหม่
How do you present the public opinion poll
results to media, especially new media?
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10. เมื่อมีการสารวจโพลออกมาแล้ว การยอมรับผลโพล
ในประเทศของท่านเป็นอย่างไร มีการนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
อย่างไรบ้าง
Please tell me about people in your country for
accepting public opinion poll results. How they use the
public opinion poll results for?
11. ความคิดเห็นต่อคาว่า “โพลอาเซียน” / วิสัยทัศน์
ขององค์กรในการเข้าสู่อาเซียน
What do you think about the word “ASEAN Poll” / What
is your vision for the coming year of ASEAN Community 2015
focusing on public opinion poll?
12. สานักโพลในอาเซียนควรมี บทบาทในการทาโพล
ร่วมกันอย่างไร คิดอย่างไรหากจะมี “อาเซียนโพล”
In your opinion, what are the roles of public
opinion poll organizations in ASEAN?
13. หากพูดถึงสานักโพลในประเทศอาเซียน นึกถึงสานัก
โพลใด ในประเทศใด และรู้จักสานักโพลใดในประเทศไทยบ้าง
If talking about public opinion poll organizations
in ASEAN, which organization do you think first? And do
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you know any public opinion poll organizations in
Thailand, excluding SDP?
14. ความร่วมมือระหว่างสวนดุสิตโพลกับหน่วยงาน
What do you think about the cooperation
between us for conducting public opinion poll together?
15. การดารงอยู่ของสานักโพล/นักทาโพลในอนาคต
What do you think about the future of
conducting public opinion poll? /
How pollsters need to change themselves for
the sustainable public poll organization in digital age?
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SDP Thank You Speech

On behalf of the Suan Dusit Poll, Suan Dusit Rajabhat
University, we wish to put on record our appreciation and
gratitude to the KPL Director General, Mr. Sounthone
Khanthavong, KPL - Lao News Agency (ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล
& หน่วยงำนที่ศึกษำดูงำน) and your team staff for the most
warming welcome, contributing and willingness to meet
with our group. We expected that our meeting is
invaluable to both of us for the coming year of ASEAN
Community 2015. We also hope that we will have an
opportunity to work together and meet you in the near
future in Thailand. At this moment, we would like to
present tokens of our appreciation to you and your
staff. Thank you very much.
Khaosan Pathet Lao (KPL) - Lao News Agency
Mr. Sounthone Khanthavong
KPL Director General
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The Vientiane Times
Mr. Thongsavath Chansombath
Director General and Editor-in-Chief of Lao Press in
Foreign Languages
National University of Laos (NUOL)
Assoc.Prof.Dr. Sengdeuane WAYAKONE
Director of International Relations
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No.
1
2
3
4
5
6

SDP Technical Visit Participants to Lao People's Democratic
Republic
July 27th to 29th, 2014
Name
Surname
e-Mail
MR.
NATTAPON YAMCHIM
yamchim@hotmail.com
MISS MUTITA
SROIPET
dusitpoll@yahoo.com;
newjersey.gt@gmail.com
MR.
WATCHARA PRASATKAEW
paman13@hotmail.com
MISS NARINRAT
CHOOTHAM
gig.narinrat@gmail.com
MRS. NATAMON MALAIROJSIRI
sdu_pr@yahoo.com
MISS NONGLUCK CHOTEVITHAYATHANIN cnongluck295@gmail.com;
k_bamboo25@yahoo.com
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Vientiane Attractions
พระธาตุหลวง (That Luang Stupa)
เป็ นสถูป ขนาดใหญ่สี ทองอร่าม บรรจุ
พระบรมสารี ริ ก ธาตุ ส่ ว นหั ว เหน่ า 27
พระองค์ของพระพุทธเจ้า สวยงามและ
ยิ่ ง ใหญ่ ที่ สุ ด ในลาว สร้ า งโดยพระเจ้า
ไชยเชษฐาธิราช โดยสร้างครอบพระธาตุ
องค์เก่า
ประตู ชัย (Victory Monument) เป็น
สถาปัตยกรรมระหว่างลาวล้านช้างกับ
ฝรั่งเศส โดยเลียนแบบประตูชัยปารีส
(L’Arc De Triomphe) ลั ก ษณะเป็ น
ตึ ก สี่ เ หลี่ ย มจตุ รั ส สู ง 45 เมตร ส่ ว น
หลังคาเป็นยอดช่อฟ้า 5 ยอด สร้างเพื่อเป็นที่ระลึกกตัญญูกตเวทิตา
ให้กับวีรบุรุษ วีรชนของชาติลาวทุกยุคทุกสมัย และแสดงถึงชัยชนะ
และอิสระภาพของคนลาว ชั้นบนสุดสามารถชมทิวทัศน์รอบทิศทาง
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หอพระแก้ ว (Hor Phra Kaew) เดิ ม
เป็นวัดที่เคยประดิษฐานพระแก้วมรกต
เมื่อครั้ งที่กองทัพศักดินาสยามตีเมือง
เวียงจันทน์แตกแล้ว ถูกอัน เชิญมาไว้ที่
กรุงธนบุรี โดยเจ้าพระยามหากษัตริย์
ศึ ก (รั ช กาลที่ 1) เมื่ อ ปี ค.ศ. 1778 (พ.ศ. 2321) ปั จ จุ บั น เป็ น
พิพิธภัณฑ์และมีร้านขายของที่ระลึก ในปัจจุบันจัดแสดงวัตถุโบราณมากมาย
รวมทั้งพระบางจาลองด้วย

แหล่งช้อปปิ้ง
ตลาดเช้า เปิดขายตั้งแต่ 07.00 น. – 16.00 น. ที่ชื่อตลาดเช้า
เพราะเมื่อก่อนเปิดขายเฉพาะช่วงเช้าเท่านั้น มีสินค้าให้เลือกซื้อ
มากมายหลากหลายชนิด ทั้งสินค้าพื้นเมือง และจากต่างประเทศ
อาทิ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าซิ่น เครื่องเงิน ไม้แกะสลัก เครื่องจักสาน
งานฝีมือต่าง ๆ
ตลาดมืด (คนลาวเรียกตลาดตอนเย็นว่า “ตลาดมืด”) บนถนน
ฟ้างุ้ม ทอดตัวยาวตามแม่น้าโขง ซึ่งเป็นจุดขายเสื้อผ้า ของที่ระลึก
เป็นแหล่งออกกาลังกายแอโรบิค (ใครอยากจะซื้อของฝากซื้อที่นี่ได้
ทั้งเสื้อยืด พวงกุญแจ แม่เหล็กสัญลักษญ์ลาว)
ตลาดจี น หรื อ ตลาดแลง ตลาดหนองด้ ว งก็ นิ ย มเรี ย กกั น
จาหน่ายสินค้าจากประเทศจีน อาทิ กระเป๋าแบรนด์เนม ของดียี่ห้อ
ดัง เครื่องใช้ไฟฟ้า ของที่ระลึก เสื้อผ้าสาเร็จรูป รวมทั้งอาหารและ
เครื่องเทศที่นาเข้าจาก ประเทศจีนโดยตรง
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ตลาดขัวดิน เป็นแหล่งจาหน่ายสินค้าของสดที่ใหญ่ที่สุดในนคร
หลวงเวียงจันทน์ เช่นเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ กุ้งหอย ปู ปลา และสินค้า
อื่น ๆ ที่ชาวบ้านสามารถสรรหาได้ มาวางจาหน่าย
ที่มา: http://l2btravel.net/product.html
http://travel.mthai.com/world-travel/62761.html
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Royal Thai Embassy in Laos
(สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียงจันทน์)
นายพิษณุ จันทร์วิทัน
พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน
เอกอัครราชทูตไทย ประจากรุงเวียงจันทน์
สปป. ลาว
ที่อยู่: ถนนไกสอน พมวิหาน
เมืองไซเสดถา นครหลวงเวียงจันทน์
โทร. 214 581-3
แฟกซ์ 214 580
(โทรจากไทย ต้องกดรหัส 007-856-21 ตามด้วยหมายเลข
โทรศัพท์หรือโทรสาร)
อีเมล์: thaivte@mfa.go.th
เว็บไซต์: http://www.thaiembassy.org/vientiane

สถานทูตลาว ประจาประเทศไทย
The Embassy of the LAO People's Democratic Republic
520, 502/1-3 ซอยสหการประมูล ประชาอุทิศ
วังทองหลาง กทม. 10310
โทร. 0-2539-6667 แฟกซ์ 0-2539-6678
http://www.bkklaoembassy.com/
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Name
NATTAPON
WATCHARA
MUTITA
NARINRAT
NATAMON

Surname
YAMCHIM
PRASATKAEW
SROIPET
CHOOTHAM
MALAIROJSIRI
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โรงแรมแสงตะวัน ริเวอร์ไซด์ (Seng Tawan Riverside Hotel)
ข้อมูลสถานที่พักในลาว:
โรงแรมแสงตะวัน ริเวอร์ไซด์
Unit 3, Ban Sithan Neua, Sikhottabong District
ริเวอร์ฟร้อนท์ เวียงจันทน์ สปป.ลาว
Tel. +856 21 219 362
Room
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ข้อมูลน่ารู้และการปฏิบัติตัว
 การประพฤติตัว
1. ควรระมัดระวังหัวข้อสนทนา หลีกเลี่ยงหัวข้อที่เกี่ยวกับการ
หมิ่นเหม่ต่อการกระทบกระเทือนความรู้สึก ของผู้ฟัง เช่น การนา
ความแตกต่ า งทางภาษา วิ ถี ชี วิ ต ประเพณี และวั ฒ นธรรมมา
เปรียบเทียบหรือล้อเลียนในเชิงตลกขบขัน รวมทั้งงดเว้นการแสดง
ความคิ ด เห็ น แบบชาติ นิ ย มที่ อ าจน าไปสู่ ก ารโต้ เถี ย งในประเด็น
ละเอียดอ่อน เช่น ประวัติศาสตร์ การเมือง การปกครอง ฯลฯ
2. ควรเข้ า ใจว่ า สปป.ลาว มี ม าตรฐานการด าเนิ น ชี วิ ต
วัฒนธรรมประเพณีในแบบฉบับของชาวลาว การได้มาเยือนถือเป็น
โอกาสอันดี จึงควรทราบและปฏิบัติตามกฎหมายและวัฒนธรรม
ประเพณี อั น ดี ง ามของชาวลาว เช่ น ควรแต่ ง กายให้ เ หมาะกั บ
กาลเทศะ โดยเฉพาะเมื่อไปสถานที่ทางศาสนาและสถานที่ราชการ
ควรแสดงความเคารพและกล่าวถึงบุคคลสาคัญของลาวที่ชาวลาว
เคารพยกย่องอย่างเหมาะสม
3. ห้ า มพั ก ค้ า งคื น ที่ บ้ า นคนลาวโดยไม่ แ จ้ ง ต่ อ นายบ้ า น
(ผู้ใหญ่บ้าน) ก่อน และการมีเพศสัมพันธ์กับคนลาวที่ไม่ใช่คู่สมรส
เป็นเรื่องผิดกฎหมาย หากละเมิดจะถูกกักตัวจนกว่าจะนาเงินมา
จ่ายค่าปรับขั้นต่า 500 บาท
4. กิจกรรมที่ห้ามทา ได้แก่ ห้ามถ่ายภาพสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับ
ความมั่นคง เช่น ค่ายทหาร สถานีเรดาร์ หากฝ่าฝืนจะถูกดาเนินคดี
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โดยมี โ ทษทั้ ง จ าและปรั บ คนไทยมั ก ถู ก จั บ กรณี ถ่ า ยรู ป สถานที่
ที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐบาลลาวด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์
 อาหารประจาชาติ
อาหารประจ าชาติ ข องลาว คื อ อาหารแนว ต า ย า ปิ้ ง ย่ าง
และเฝอ (ก๋วยเตี๋ยว) โดยมีอิทธิพลอาหารผสมของแถบอินโดจีนจาก
จีน เวียดนาม และอิทธิพลจากการเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส
อาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของลาว เช่น “เอาะหลาม” มีลักษณะ
คล้ายแกงค่ะ “หน่อไม้อั่ว” หรือ หน่อไม้ยัดไส้หมูชุบแป้งทอด ยิ่ง
ทานกับข้าวเหนียว… อร่อยเหาะ “ฝานย่าง” (กวางหรือเก้งย่าง) มัก
ทานคู่กับ ไคแผ่น (สาหร่ายน้าจืดทอด) และ แจ่วบอง (มีรสชาติ
คล้ายกับน้าพริกเผาบ้านเรา) “ส้มตา” เป็นต้น
 ร้านอาหารและขนมแนะนา
ร้านอาหาร: ขอบใจเด้อ – อาหารหลากหลายสัญชาติ ไทย จีน
ลาว ฝรั่ง, เฝอแซ่บ – ก๋วยเตี๋ยวรสชาติดีที่ดังมาก,
บางคานาง – อาหารลาวพื้นเมืองที่อยากให้ลอง, Mix น้าพุ –
ร้านบาร์บีคิว ผสมอาหารพื้นเมือง
บรรยากาศดี
ร้านอาหารและขนม: Scandinavian
Bakery – เค้ก เบอร์เกอร์ แซนด์วิช
ร้านกาแฟและขนม: Joma Coffee & Bakery (โจมา) – ร้าน
กาแฟ เค้ก
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 สกุลเงิน
สกุลเงินลาว เรียกว่า “กีบ” ธนบัตรที่พิมพ์ออกใช้ในปัจจุบันนี้
มีฉบับละ 500 กีบ, 1,000 กีบ, 2,000 กีบ, 5,000 กีบ, 10,000 กีบ
, 20,000 กีบ, และ 50,000 กีบ ปกติแล้วรัฐบาลห้ามใช้เงินสกุลอื่น
ในการซื้อขายสินค้าและบริการ แต่โดยทั่วไป บริษัทห้างร้านต่างๆ
ทั้งหลาย ยินดีรับเงินเหรียญสหรัฐ และเงินบาทของไทย แต่รับ
เป็นแบงค์เท่านั้น ในกรณีที่ต้องการใช้บัตรเครดิต สามารถใช้ได้ตาม
โรงแรมใหญ่ ๆ ทั้ ง ในเวี ย งจั น ทน์ แ ละหลวงพระบาง อั ต รา
แลกเปลี่ยน 1,000 กีบ = 4.05 บาท หรือ 1 บาท เท่ากับ 250
กีบ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2557)
 การให้ทิป การให้ทิปในต่างประเทศถือเป็นมารยาทที่สาคัญ
ควรให้ ทิ ป กั บ คนที่ ค อยบริ ก ารอ านวยความสะดวก อาทิ
คนขับรถ / ไกด์ท้องถิ่น
 ห้องน้า แนะนาให้เข้าห้องน้าที่โรงแรม ร้านอาหารให้เรียบร้อย
หากจะเข้าห้องน้าตามสถานที่เที่ยว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัดอาจจะ
ไม่สะดวก
 ระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าและปลั๊กไฟของลาวเหมือนเมืองไทย
ที่มา: http://travel.mthai.com/travel_tips/16907.html
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Contact Person – Laos
Khaosan Pathet Lao (KPL) – Lao News Agency
Mr. Titony Sisurath (Tony)
Tel. +856 21 216 364, +856 21 251 619
Fax. +856 21 216 365
e-Mail: tsisurath@yahoo.com, kplnews@yahoo.com
The Vientiane Times
Mr. Phonekeo Vorakhoun
Deputy Editor in Chief
Mobile: +856 20 555 99207
+856 20 555 99209, +856 20 555 02241
e-Mail: phonekeo@hotmail.com
National University of Laos (NUOL)
Mr. Soubin Sisavath
International Relations Officer (IRO)
Tel. +856 21 770 720
Fax. +856 21 770 720, +856 21 770 381
Mobile: +856 20 557 13535, +856 20 554 31639
e-Mail: soubin@nuol.edu.la, soubinlpdr@gmail.com
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กด +856 ตามด้วยหมายเลขปลายทาง
DTAC- Roaming แจ้งขอใช้บริการ 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
อัตราค่าบริการ:
16 บาท / นาที โทรออกภายในลาว
31 บาท / นาที โทรออกมายังประเทศไทย
26 บาท / นาที รับสายทั้งจากไทยและลาว
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ข่าวการศึกษาดูงาน
สำ�นักโพลในภูมิภาคอาเซียน
สวนดุสิตโพล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว)
ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2557

L ao s
วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557
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วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557
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วันพุธ 13 สิงหาคม 2557
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