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ໃນປີ1995,ຄະນະວສິະວະກາໍໄດສ້າ້ງຕ  ງ້ຂ ນ້ ເບ ້ອງ 

ຕ ົນ້ໃສຊ່ ່ ວາ່ຄະນະວິສະວະກາໍ ແລະສະຖາປ ດຕະຍະກາໍ 

ສາດ(FEA),ເປ ນຫນ ່ ງໃນ 9ຄະນະວິຊາຂອງມະຫາວິທະ 

ຍາໄລແຫງ່ຊາດລາວ(NUOL)ຕາມດາໍລ  ດຂອງ ນາຍກົ 

ລ  ດຖະມນົຕີສະບ  ບເລກທີ 50/ນຍ/95.ເຊິ່ ງໄດຖ້ ກ ສາ້ງ 

ຕ  ງ້ຂ ້ນໂດຍການຮວມເອົາ 5ສະຖາບ  ນການສ ກສາ 

ຊ  ນ້ສງູຄ :ມະຫາວທິະຍາໄລສ  ບພະວຊິາ 2ທ ນວາ(ສາ້ງຕ  ງ້ 

ຂ ້ນໃນປີ1984),ໂຮງຮຽນເອເລ ກໂຕຣນິກຊ  ນ້ສູງ(ສ້າງ 

ຕ  ງ້ຂ ນ້ໃນປີ 1977),ໂຮງຮຽນຄມົມະນາຄມົຂນົສ ົ່ງຊ  ນ້ສງູ 

(ສາ້ງຕ  ງ້ຂ ນ້ ໃນປີ1972),ໂຮງຮຽນເຄຫາສະຖານຊ  ນ້ສງູ 

(ສາ້ງຕ  ງ້ຂ ນ້ໃນປີ 1979),ແລະໂຮງຮຽນຊນົລະປະທານ 

ຊ  ນ້ສງູ(ສາ້ງຕ  ງ້ຂ ນ້ໃນປີ 1983).  

ພາຍຫ  ງພາກວິຊາສະຖາປ ດຕະຍະກາໍສາດໄດຍ້ກົ

ຖານະ ເປ ນຄະນະວິຊາຈ ່ງໄດໃ້ສຊ່ ່ ເປ ນ ຄະນະວິສະວະ 

ກາໍສາດ (FE),ປ ດຈບຸ  ນຄະນະວຄິະນະວິສະວະະກາໍສາດ 

ປະກອບມ ີ10 ພາກວຊິາ:   

- ພາກວຊິາ ວສິະວະກາໍກນົຈ  ກ 

- ພາກວຊິາ ວສິະວະກາໍໂຍທາ 

- ພາກວຊິາ ວສິະວະກາໍໄຟຟ້າ 

- ພາກວຊິາ ວສິະວະກາໍເອເລ ກໂຕຣນກິແລະ ໂທ 

ລະຄມົມະນາຄມົ 

- ພາກວຊິາ ວສິະວະກາໍຂວົ-ທາງແລະຂນົສ ົ່ງ  

- ພາກວຊິາ ວສິະວະກາໍຄອມພິວເຕແີລະໄອທີ 

- ພາກວຊິາ ສາ້ງຄອູາຊວີະສ ກສາ 

- ພາກວຊິາ ວສິະວະກາໍສິ່ ງແວດລອ້ມ 

- ພາກວຊິາ ວສິະວະກາໍບ່ໍແຮ ່

- ພາກວຊິາ ຊ  ບພະຍາກອນແຫລງ່ນ ໍາ້ 

ປະຫວ  ດຄວາມເປ ນມາ...........................................2 

ຄວາມໃນໃຈຂອງບ  ນນາທິການ................................2 

ອວຍພອນວ  ນຄແູຫງ່ຊາດ.......................................3 

ສານຈາກຄະນະບໍດ.ີ..............................................3  

ການໜວ່ຍພ  ກແຂງຮູນ້າໍພາຮອບດາ້ນ........................4 

ກອງປະຊຸມປະຈາໍເດ ອນໜວ່ຍພ  ກ.............................5 

ທ ນການສ ກສາ Y-E-S Awards...........................5 

 

 

    ວາລະສານຄວສເປ ນສະບ  ບທ່ີໄດຜ້  ນຂະຫຍາຍ 

ມາຈາກໃນເມ  ່ອກອ່ນທ່ີເປ ນພຽງໃບຂາ່ວແລະວາລະສານ

ປະຈາໍສກົຮຽນ,ຍອ້ນຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງວຽກ

ງານວາລະສານ ຄວສ ຈ ່ງຕອ້ງໄດຫ້  ນເປ ນ ວາລະສານ 

ປະຈາໍໄຕມາດ (3ເດ ອນ)ເຊິ່ ງເປ ນສະບ  ບທ່ີ 14 ແລະໃສ່

ຊ ່ ວາ່ ວາລະສານ ຄວສ ສະບ  ບເລ່ີມຕ ົນ້ສກົຮຽນໃໝ ່

2014-2015. 

   ວາລະສານສະບ  ບນີມ້ເີນ ອ້ໃນກຽ່ວກ  ບການເມ  ອງແລະ

ການຄຸມ້ຄອງ,ຂາ່ວຄາວຈາໍນວນໜ ່ ງ,ຫ  ກວຊິາການ ແລະ 

ກຽ່ວກ  ບທິດສະດກີານຄຸມ້ຄອງຊ ່ ງໂດຍລວມແມນ່ຍ  ງບ່ໍທ  ນ 

ສາມາດເຕ້ົາໂຮມແລະຈ  ດສ  ນໃຫຄ້ບົຖວ້ນ,ໄດເ້ນ ອ້ໃນ 

ແລະຖ ກກ  ບການເຄ ່ ອນໄຫວຕວົຈງິຂອງຄວສ.ເທ ່ ອກຕໍາມ 

   ຂາ້ພະເຈົາ້ພອ້ມດວ້ຍທິມງານຂໍອະໄພມາຍ  ງທກຸທາ່ນ 

ແລະຫວ  ງຢາ່ງຍິ່ ງວາ່ ບ  ນດາທາ່ນຈະໃຫກ້ານຮວ່ມມ ຊວ່ຍ

ເຫ  ອເພ ່ ອເຮ ດໃຫວ້າລະສານຂອງ ຄວສ ມຄີວາມສມົບນູ 

ແລະເປ ນທ່ີຈ  ບໃຈກວ່າເກົ່ າໃນສະບ  ບໜາ້.(ບກ) 

 

 

 

 

 

ຝ ກອບົຮມົອອກແບບຫຸນ່ຍນົ....................................6 

ພິທີຮ  ບໃບປະກາດ.................................................8 

ສາ້ງຄອູາຊວີະສ ກສາ.............................................7 

ຟ ງປະຖະກະຖາ 64 ປີ ແນວລາວສາ້ງຊາດ..............9 

ເພ ່ ອຄວາມພອ້ມສກົຮຽນໃໝ.່...................................9 

ບດົໂຄງການປະລິນຍາໂທ......................................9 

ເປ ນຫວົໜາ້ທ່ີລກູນອ້ງຮ  ກ.....................................10 

ບ  ນຫາໂຄງສາ້ງເບຕງົເສມີເຫ  ກ..............................13 

ວຽກຄ ົນ້ຄວ້າວໄິຈ,ບໍລິການວຊິາການ.......................15 

ຄູຮ່ວ່ມງານວາລະສານ ຄວສ...............................18 

ປະຫວ  ດຄວາມເປ ນມາ 

  

ຄວາມໃນໃຈຈາກບ  ນນາທິການ (ບ.ກ) 
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ຮວ່ມແຮງຮວ່ມໃຈເຊດີຊູບດົບາດຂອງຄູ

ໃຫສ້ງູເດ ່ ນສມົກ  ບທ່ີເປ ນແມພິ່ມຂອງ

ຊາດ 

ຄ-ູອາຈານແລະພະນ  ກງານສ ກສາທ່ີນ  ບຖ  ! 

 ເນ ່ອງໃນໂອກາດວ  ນຄແູຫງ່ຊາດປີ2014ທ່ີຈະໝນູວຽນ 

ມາປະຈບົຄບົຮອບອກີວາລະນ ່ງ,ໃນນາມຄະນະນາໍຄະນະ 

ວສິະວະກາໍສາດ,ຂາ້ພະເຈົາ້ຂໍສະແດງຄວາມປິຕຍິນິດ ີ

ແລະຊມົເຊຍີເປ ນຢາ່ງຍີ່ ງມາຍ  ງບ  ນດາທາ່ນ ຄະນະນາໍ , 

ຄ-ູອາຈານແລະພະນ  ກງານສ ກສາທກຸທ ົ່ວໜາ້,ຊ ່ ງໃນຊວ່ງ  

ໜ ່ ງປີທ່ີຜາ່ນມານີບ້  ນດາທາ່ນໄດເ້ອົາໃຈໃສອ່ທິຸດຕນົໃຫ້

ແກກ່ານສ ກສາເພ ່ ອກໍ່ສາ້ງນ  ກສ ກສາຂອງພວກເຮົາໃຫມ້ ີ

ຄວາມສາໍເລ ດມາຕະຫ ອດ,ຫ າຍໆແຜນງານທ່ີວາງໄວ ້ກ ໍ

ໄດຮ້  ບການ ຈ  ດຕ  ງ້ປະຕບິ  ດ ດວ້ຍຜນົສາໍເລ ດອ  ນຈບົງາມ 

ອ  ນເປ ນຄວາມຄ ບໜາ້ຕ ່ ມອກີກາ້ວນ ່ງຂອງການທ່ີຈະກາຍ

ເປ ນຄະນະວຊິາທ່ີມຄີນຸນະພາບໃນຕ່ໍໜາ້,ທາ່ນແມນ່ເປ ນຜູ້

ໃຫສ້ີ່ ງທ່ີປະເສດີທ່ີຫາຄນຸຄາ່ອ ່ ນໃດມາປຽບທຽບໄດຍ້າກ. 

ຍອ້ນ ບດົບາດ-ໜາ້ທ່ີ ທ່ີມຄີວາມໝາຍອ  ນສງູສ ົ່ງດ  ງ່ກາ່ວ 

ຂາ້ພະເຈົາ້ເຫ ນວາ່ພວກເຮົາຈະຕອ້ງໄດສ້ ບຕ່ໍເພ່ີມຄວາມ 

ເອົາໃຈໃສອ່ກີຕ ່ ມກາ້ວໜ ່ ງແນໃສໃ່ຫກ້ານກໍ່ສາ້ງນ  ກສ ກສາ

ພວກເຮົາໄດຮ້  ບຄນຸນະພາບອ  ນໃໝ.່ພວກເຮົາຄະນະນາໍ 

ຈະພອ້ມພຽງຮຽງໜາ້ກ  ບບ  ນດາສະຫາຍໃນທກຸດາ້ນ,ພອ້ມ

ກ  ນປ ບປງຸແກໃ້ຂບ  ນດາຈດຸອອ່ນແລະຂໍຄ້ງົຄາ້ງຕາ່ງໆ,ປກົ

ປ ກຮ  ກສາ ແລະເສມີຂະຫຍາຍມນູເຊ ອ້ທ່ີດງີາມເພ ່ ອກາຍ

ເປ ນຄ-ູອາຈານຜູທ່ີ້ດເີລີດຂອງຍກຸໃໝ.່ 

      ຕາງໜາ້ແກກ່ານນາໍຂ  ນ້ເທິງ,ພ່ໍແມແ່ລະນ  ກສ ກສາ 

ທກຸທ ົ່ວໜາ້,ຂາ້ພະເຈົາ້ຂໍສະແດງຄວາມຍອ້ງຍໍຊມົເຊຍີ, 

ສະແດງຄວາມຮູບ້ນຸຄນຸເປ ນຢາ່ງສງູ ມາຍ  ງທາ່ນ ແລະ 

     

 

 

 

ໃນໂອກາດວ  ນຄແູຫງ່ຊາດຄບົຮອບ 20ປີ ປີນີ ້ຄະນະນາໍ 

ຄນະວສິະວະກາໍສາດ ຂໍອວ່ຍພອນໄຊອ  ນປະເສດີ ມາຍ  ງ

ບ  ນດາທາ່ນ,ຂໍໃຫທ້າ່ນຈ ົງ່ມສີຂຸະພາບເຂ ມ້ແຂງ,ມຄີວາມ

ຜາສກຸໃນຊວີດິແລະຄອບຄວົ,ປະສບົຜນົສາໍເລ ດໃນໜາ້ທ່ີ

ການງານແລະການປະຕບິ  ດຄາໍຂວ  ນຂອງຄແູລະພອ້ມກ  ນ 

ຍາດໄດໄ້ຊນະໃໝຕ່ອ້ນຮ  ບວ  ນຄແູຫງ່ຊາດໃນປີໜາ້. 

 

 

 

 

 

 

 
ຂາ້ພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີຕອ້ນຮ  ບ ບ  ນດາ 

ນ  ກສ ກສາທ  ງເກົ່ າແລະໃໝເ່ຂ້ົາສູສ່ກົຮຽນ 2014 ຊ ່ ງເປ ນ 

ປີທ່ີສປປລາວກາ້ວເຂ້ົາສູປ່ະຊາຄມົເສດຖະກດິ ອາຊຽນ, 

ພ້ອມທ  ງເປ ນປີແຫ່ງການກະກຽມສະເຫ ີມສະຫ ອງຄບົ 

ຮອບ 20ປີ ແຫງ່ການສາ້ງຕ  ງ້ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງ່ 

ຊາດ,ເຊິ່ ງມຫີ າຍອ  ນເປ ນສິ່ ງທ້າທາຍຕ່ໍຄະນະວິສະວະກາໍ 

ສາດຂອງພວກເຮົາທ່ີມພີາລະໜ້າທ່ີສາ້ງວິສະວະກອນ 

ອອກຮ  ບໃຊກ້ານພ  ດທະນາເສດຖະກດິແລະສ  ງຄມົ, ເປ ນ 

ຕ ົນ້ແມນ່ການຍກົສູງຄຸນນະພາບການສ ກສາເພ ່ ອທ່ີຈະ 

ສາມາດແຂງ່ຂ  ນກ  ບພາກພ ້ນແລະສາກນົ.ບ  ນດານ  ກສ ກ  

ສາໄດເ້ລ ອກຮຽນສາຍວິສະວະກາໍສາດ,ໃນອະນາຄດົກໍ່ມ ີ

ຄວາມມຸງ່ຫວ  ງຢາກເປ ນວິສະວະກອນທ່ີດ ີ ແລະເກ ່ງ. 

ຂາ້ພະເຈົາ້ຢາກຈະຍກົໃຫເ້ຫ ນເຖງິບດົບາດ ແລະ ຄວາມ 

ສາໍຄ  ນຂອງວສິະກອນໃນການພ  ດທະນາ ເສດຖະກດິ  

ສານຈາກຄະນະບໍດ ີ
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ສ  ງຄມົ.ວສິະວະກອນເປ ນຜູສ້າ້ງເພ ່ ອຄວາມ ຜາສກຸ ແລະ 

ຄວາມສະດວກສະບາຍໃຫແ້ກມ່ວນມະນດຸໃນຍກຸໃໝ ່ຈະ 

ຕອ້ງເປ ນຜູນ້າໍຫ  ມສີວ່ນຮວ່ມ ໃນທກຸໆຂ  ນ້ຕອນຂອງ ຂະ 

ບວນການຜະລິດຫ  ລະບບົຮອບວຽນ ຂອງການຜະລິດ. 

ໝາຍວ່າ,ເຂົາເຈົ້າຈະຕ້ອງຄ ົນ້ຄິດ,ອອກແບບ, ລງົມ   

ປະຕິບ  ດແລະດາໍເນີນການຜະລິດ.ຈຸດປະສງົຂອງ 

ການສ ກສາ ວິສະກາໍສາດໃນຍກຸປ ດຈບຸ  ນຊ ່ ງເປ ນຍກຸໂລ 

ກາວິວ  ດ, ຍຸກແຫງ່ວິທະຍາສາດທ່ີມກີານຂະຫຍາຍຕວົ 

ຢາ່ງໄວວາ,ແມນ່ໃຫກ້ານຮຽນຮູທ່ີ້ຕອ້ງການໃຫນ້  ກສ ກສາ 

ກາຍເປ ນວິສະວະກອນທ່ີມຄີວາມຊາໍນານທາງດາ້ນເຕ ກ 

ນິກ,ມຄີວາມຮ  ບຜິດຊອບຕ່ໍສ  ງຄມົແລະສາມາດປ ບຕວົ 

ເຂ້ົາກ  ບການປ່ຽນແປງໃໝ.່ຄະນະວິສະວະກາໍສາດ ຂອງ 

ພວກເຮົາໄດເ້ຫ ນຄວາມສາໍຄ  ນດ  ່ງກາ່ວ, ໄດມ້ຄີວາມ 

ພະຍາຍາມປ ບປຸງຫ  ກສດູແລະພ  ດທະນາການຮຽນ-ການ 

ສອນໃຫສ້ອດຄອ່ງກ  ບການປ່ຽນແປງແລະຕອບສະໜອງ 

ໄດກ້  ບຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານ. ຄະນະ 

ຂອງພວກເຮົາມພີະນ  ກງານຄອູາຈານ 307ຄນົ,ໃນນ  ນ້ ມ ີ

ລະດ  ບຄຸນນະວຸດທິການສ ກສາຂ  ນ້ປະລິນຍາເອກ 

30ຄນົ,ປະລິນຍາໂທ140,ແລະປະລິນຍາຕີ117, ມນີ  ກ 

ສ ກສາທ  ງໝດົ 4.500ຄນົ.ເປີດສອນໃນ17ສາຂາຫ  ກສດູ 

ລະດ  ບປະລິນຍາຕີແລະ7ສາຂາຫ  ກສດູລະດ  ບປະລິນຍາ 

ໂທ.ໃນສກົຮຽນປີຜາ່ນມາ 2013-2014 ຄະນະວສິະວະ  

ກາໍສາໄດຜ້ະລິດວສິະວະ ກອນອອກ ຮ  ບໃຊໃ້ຫແ້ກກ່ານ 

ພ  ດທະນາເສດຖະກດິແລະສ  ງຄມົມຈີາໍນວນ 1.300 ຄນົ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ໃນສກົຮຽນນີຄ້ະນະຂອງພວກເຮົາພອ້ມແລວ້ທ່ີຈະທຸມ້ເທ 

ທ ງກາໍລ  ງກາຍແລະໃຈເພ ່ ອພ  ດທະນາການຮຽນ-ການ 

ສອນໃຫມ້ຄີນຸນະພາບນ  ບມ  ນ້  ບສງູຂ ນ້. 

ຂ້າພະເຈົ້າມຄີວາມເຊ ່ ອໝ  ນ້ວ່ານ  ກສ ກສາທຸກຄນົ 

ຈະປະສບົຜນົສາໍເລ ດໄດ ້ກໍ່ຂ ້ນກ  ບຄວາມພະຍາຍາມ, 

ຄວາມອດົທນົແລະຄວາມບກຸບ ນຊອກຮູຮ້ ໍາ່ຮຽນ. ໃນນາມ 

ຄະນະບໍດຄີະນະວິສະວະກາໍສາດຂໍອວ່ຍພອນໃຫນ້  ກສ ກ

ສາທກຸຄນົຈ ົງ່ປະສບົຜນົສາໍເລ ດໃນການສ ກສາດ  ງ່ຄວາມ

ຕ  ງ້ໃຈ.                        ຂໍຂອບໃຈ 

         ສາດສະດາຈານ ດຣ. ບວົລິນ ສອ້ຍສວຸ  ນ 

 

 

 

ການກໍ່ສາ້ງໜວ່ຍພ  ກແຂງຮູນ້າໍພາຮອບດາ້ນ 

ການກວດກາປະເມນີການກໍ່ສາ້ງໜວ່ຍພ  ກແຂງຮູ້

ນາໍພາຮອບດາ້ນສາໍລ  ບປີ 2013 ພາຍໃນຄະນະພ  ກຮາກ

ຖານຄະນະວິສະວະກາໍສາດໄດສ້ະແດງໃຫ້ເຫ ນເຖິງ

ຄວາມເອົາໃຈໃສເ່ປ ນຢ່າງດີຂອງບ  ນດາໜ່ວຍພ  ກແລະ

ສະມາຊກິພ  ກ, ພາຍຫ  ງທ່ີແຜນການກໍ່ສາ້ງໄດຖ້ ກຮ  ບຮອງ

ໃນຕ ົນ້ປີ 2013 ໜວ່ຍພ  ກຕາ່ງກນໍາໍມາຜ  ນຂະຫຍາຍເປ ນ

ແຜນວຽກລະອຽດແລະດາໍເນີນການນາໍພາຈ  ດຕ  ງ້ປະຕ ິ

ບ  ດນ  ບແຕນ່  ນ້ມາຈນົຮອດກາໍນດົເວລາໃນການປະເມນີ

ຜນົ. ການຈ  ດຕ  ງ້ການກວດກາປະເມນີຜນົການກໍ່ສາ້ງ

ແຂງ່ຂ  ນສາ້ງຜນົງານ ຄາໍນ  ບຮ  ບຕອ້ນ 

ວ  ນສງ້ຕ  ງ້ ມຊ ຄບົຮອບ 20 ປີ 

ສາ້ງຜນົງານຂາໍນ  ບຮ  ບຕອ້ນ 

ກອງປະຊຸມໃຫຍຄ່  ງ້ທີ IV 
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ໜວ່ຍພ  ກແຂງຮູນ້າໍພາຮອບດາ້ນໄດດ້າໍເນນີມາໃນຕ ົນ້ປີ 

2014ແລະສາໍເລ ດໃນເດ ອນ 6 /2014 , ເນ ່ອງຈາກໃນສກົ

ປີນີພ້າຍໃຕກ້ານຊີ້ນາໍຂອງອງົຄະນະພ  ກມະຫາວິທະຍາ

ໄລແຫ່ງຊາດແມນ່ມອບໃຫ້ຄະນະພ  ກຮາກຖານເປ ນຜູ້

ຮ  ບຜິດຊອບຈີ່ ງເປ ນວຽກງານໃໝ່,ບ່ໍທ  ນມປີະສບົ ປະ 

ການສາໍລ  ບຄະນະພ  ກຮາກຖານ, ການປະເມນີຈີ່ງແກຍ່າວ

ເວລາແລະໃຊເ້ວລາຫ າຍ. 5 ໃນ 10 ໜວ່ຍພ  ກທ່ີໄດຮ້  ບ

ການປະເມນີ ແລະສະເໜີເປ ນໜ່ວຍພ  ກແຂງຮູນ້າໍພາ

ຮອບດາ້ນປະກອບມ:ີ ໜວ່ຍພ  ກພາກວິຊາວິສະວະກາໍເອ

ເລ ດໂຕນກິແລະໂທລະຄມົມະນາຄມົ,ໜວ່ຍພ  ກພາກວິຊາ

ວິສະວະກາໍ IT, ໜວ່ຍພ  ກພາກວິຊາວິສະວະກາໍຂວົທາງ-

ຂນົສ ົ່ງ, ໜ່ວຍພ  ກພະແນກສາຍວິຊາການແລະໜ່ວຍ

ພ  ກພະແນກວິທະຍາສາດ ພ ້ນຖານ+ພາສາຕາ່ງປະເທດ , 

ອີກ 5 ໜວ່ຍພ  ກ ໄດຮ້  ບການປະເມນີ ແລະສະເໜີເປ ນ

ໜ່ວຍພ  ກແຂງ . ແມນ່ຜນົສາໍເລ ດອ  ນເປ ນພ ້ນຖານ

ກ້າວໜ ່ ງຂອງບ  ນດາໜ່ວຍພ  ກນອກຈາກທ່ີຈະຕ້ອງ

ກໍ່ສ້າງທາງດາ້ນ ການເມ  ອງ-ແນວຄິດ,ດາ້ນການຈ  ດ

ຕ  ງ້,ດາ້ນແບບແຜນວທີິນາໍພາແລະດາ້ນອ ່ ນໆແລວ້ ອ  ນພ ົນ້

ເດ ່ ນແມນ່ວຽກງານກໍ່ສາ້ງປ ບປງຸພ  ກແລະການນາໍພາວິຊາ

ສະເພາະຕາມທິດນາໍພາປະຕິບ  ດໜ້າທ່ີການເມ  ອງຂອງ

ບ  ນດາສະມາຊິກພ  ກ-ພະນ  ກງານແລະນ  ກສ ກສາ . ເຖງິ

ຢາ່ງໃດກຕໍາມ ເພ ່ ອເຮ ດໃຫກ້ານກໍ່ສາ້ງໜວ່ຍພ  ກແຂງຮູ ້

ນາໍພາຮອບດາ້ນມຜີນົສາໍເລ ດຍີ່ ງໆຂ ້ນຄະນະພ  ກຮາກ

ຖານໄດໃ້ຫທິ້ດທາງ ໂດຍລວມໃນຕ່ໍໜາ້ນີທ່ີ້ຈະຕອ້ງ ໄດ້

ສ ບຕ່ໍປ ບປງຸຫ າຍດາ້ນ. 

 

 

 

 

 

 

 

ກອງປະຊຸມປະຈາໍເດ ອນຂອງພ  ກພະແນກສາຍ 

ຄຸມ້ຄອງ-ບໍລິຫານມເີນ ້ອໃນເນ ້ນໃສ່ການນາໍພາປ ບປຸງ 

ວຽກງານການຄຸມ້ຄອງສາໍລ  ບສກົຮຽນ2014-2015ໃນວ  ນ 

ທີ 22ສິງຫາຜາ່ນມານີໜ້ວ່ຍພ  ກພະແນກສາຍຄຸມ້ຄອງ- 

ບໍລິຫານໄດເ້ປິດກອງປະຊຸມປະຈາໍເດ ອນຂອງຕນົຂ ້ນ 

ໂດຍໄດຕ້ລີາຄາຜນົການຈ  ດຕ  ງ້ປະຕິບ  ດການ ການຊີນ້າໍ-

ນາໍພາໃນເດ ອນຜ່ານມາແລະໄດວ້າງແຜນການເຄ ່ ອນ 

ໄຫວວຽກງານໃນເດ ອນຕ່ໍໄປ. ໜວ່ຍພ  ກພະແນກໃນສາຍ 

ຄຸມ້ຄອງ-ບໍລິຫານແມນ່ໜ່ວຍພ  ກໜ ່ ງທ່ີເຮ ດໜ້າທ່ີຊີ້ນາໍ

ສະມາຊກິພ  ກ ໃນການປະຕິບ  ດໜາ້ທ່ີຂອງຕນົໃນສາໍນ  ກ 

ຄະນະບໍດີໂດຍປະກອບມ ີ3ພະແນກຫ  ກເຊ ່ ນ:ພະແນກ 

ບໍລິຫານ-ສ  ງລວມ,ພະແນກຄຸມ້ຄອງວິທະຍາ ເຂດແລະ 

ພະແນກຄຸມ້ຄອງນ  ກສ ກສາ,ຊ ່ ງປຽບເໝ ອນ ກງົຈ  ກຫ  ກ 

ທ່ີຊວ່ຍຜ  ກດ  ນໃຫຄ້ວສປະຕິບ  ດສາໍເລ ດໜ້າທ່ີການເມ  ອງ 

ຂອງຕນົເຊ ່ ນ:ພະແນກບໍລິຫານ-ສ  ງລວມ,ພະແນກຄຸ້ມ 

ຄອງວທິະຍາເຂດແລະພະແນກຄຸມ້ຄອງນ  ກສ ກສາ, ນອກ 

ຈາກນ  ນ້ໃນໜ່ວຍພ  ກຍ  ງປະກອບມສີະມາຊິກພ  ກທ່ີເປ ນ 

ຄະນະນາໍເຊ ່ ນ:ຄະນະບໍດແີລະຮອງຄະນະບໍດສີອງທາ່ນ.   

     ຂະບວນການຊີ້ນາໍ-ນາໍພາປະຕິບ  ດແນວທາງແລະ 

ແຜນຍຸດທະສາດຂອງຄວສ.ທ່ີປະຊຸມໄດສ້  ງລວມຜນົສາໍ 

ເລ ດໃນການດາໍເນນີວຽກງານ,ຍກົໃຫເ້ຫ ນຂໍຄ້ງົຄາ້ງແລະ 

ແນວທາງການແກໄ້ຂທ່ີມປີະສິດທິພາບທ  ງໃນໄລຍະສ  ນ້ 

ແລະໃນໄລຍະຍາວ.ໃນສກົຮຽນ2014-2015 ນີ້ຈະໄດ ້

ປະຊຸມໃສກ່ານນາໍພາປ ບປງຸ ວຽກງານຄຸມ້ຄອງຮອບດາ້ນ 

ເປ ນຕ ົນ້ ແມນ່ວຽກຄຸມ້ຄອງທ່ີກຽ່ວພ  ນກ  ບວຽກຂອງ 

ສາມພະແນກການຂອງ ສາໍນ  ກຄະນະບໍດ.ີ ສູຊ້ນົປ  ບປງຸ 

ສາຍໃຍການຈ  ດຕ  ງ້, ການປະສານງານງານ ທ ງສາຍ 

ຂວາງແລະສາຍຕ  ງ້ໃນການບໍລິການແນໃສ່ໃຫ້ການ 

ເຄ ່ ອນ ໄຫວ-ຈ  ດຕ  ງ້ປະຕິບ  ດຄອ່ງຕວົ ແລະ ວອ່ງໄວຂ ນ້ 

ແລະ ພ້ອມກ  ນນ  ນ້ກໍ່ ຈະໄດສູ້້ຊນົປ ບປຸງວຽກງານການ 

ເງນິ, ເຮ ດໃຫກ້ານຂ ນ້ແຜນ່ງບົປະມານ ແລະ ການຈາ່ຍ 

ຕວົຈງິມຄີວາມສອດຄອ່ງກວາ່ເດມີ. 

 

 

 

   ໃນຫວາ່ງບ່ໍດນົມານີຄູ້ອາຈານໃນຄະນະວິສະວະກາໍ

ສາດ2ທາ່ນຄ :ອາຈານ ເວີນສອນ ແພງສລິຸດ (ຂວົທາງ-

ຂນົສ ົ່ງ)ແລະອາຈານທິບພະມາລາມະນວີງົ(ໂຍທາ)ໄດຮ້  ບ

ການແຕງ່ຕ  ງ້ໃຫ້ຮ  ບຜິດຊອບວຽກງານການເຄ ່ ອນໄຫວ 

ຂອງໂຄງການ HONDA Y-E-S Awards ໃນ ສປປ 

ລາວ.ໜ ່ ງໃນແນວຄິດຂອງໂຄງການ HONDA YES 

Award ແມນ່ການສ ົ່ງເສີມເພ ່ ອພ  ດະນານ  ກວິທະຍາສາດ 

ແລະນ  ກວສິະວະກອນໜຸມ່ທ່ີມຫີວົຄດິປະດດິສາ້ງເຂ້ົາໃນ 

ການພ  ດທະນາສ  ງຄມົມະນດຸຊ ່ ງສາ້ງຂ ນ້ໃນປີ1980 ໂດຍ

ກອງປະຊຸມປະຈາໍເດ ອນຂອງ 

ໜວ່ຍພ ກຄຸມ້ຄອງບໍລິຫານ 

ທ ນການສ ກສາ Y-E-S Awards 
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ການສະໜ ບສະໜນູຂອງທາ່ນຮອນດາ ໂຊອິຈໂີຣ ແລະ 

ນອ້ງຊາຍຊ ່ ທາ່ນຮອນດາ ເບ ນຢິໂຣ ເຈົ້າຂອງບໍລິສ  ດອດຸ

ສະຫະກາໍລດົຍນົຮອນດາຂອງປະເທດຍີ່ ປຸ່ນ, ໂຄງການ

ດ  ງ່ກາ່ວໄດຖ້ ກນາໍສະເໜີເຂ້ົາມາໃນສປປລາວໃນປີ 2008 

ແນໃສເ່ພ ່ ອສ ົ່ງເສມີການພ  ດທະນານ  ກວິທະຍາສາດ ແລະ 

ນ  ກວິສະວະກອນໜຸມ່ຂອງລາວໂດຍການໃຫລ້າງວ  ນແກ່

ນ  ກສ ກສາ ທ່ີດີ ເ ລີດຂອງຄະນະວິສະວະກ າໍສາດ , 

ມະຫາວທິະຍາໄລແຫງ່ຊາດຈາໍນວນ 2 ລາງວ  ນຕ່ໍປີ ,ໃນ

ມນູຄາ່ລາງວ  ນລະ 3,000 USD. ມາຮອດເດ ອນ

ພ ດສະພາປີ 2014 ໄດມ້ກີານສາ້ງຕ  ງ້ HONDA Y-E-

S Network ຂ ນ້ໃນສປປລາວ ແລະ ຄະນະອາຈານທ  ງ

ສອງທ່ານກໍຈະໄດ້ເຮ ດໜ້າທ່ີເປ ນຕວົແທນໃນການ

ປະສານສມົທບົກ  ບອະດີດຜູ້ທ່ີໄດຮ້  ບລາງວ  ນ ເພ ່ ອ

ຕິດຕາມ,ເກ ບກາໍແລະລາຍງານຄວາມຄ ບໜ້າຂອງການ

ເຄ ່ ອນໄຫວປະຕິບ  ດໜ້າທ່ີ ຂອງແຕລ່ະທ່ານຕາມ

ທິດປະກອບສວ່ນໃນການພ  ດທະນາເສດຖະກດິ-ສ  ງຄມົ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ນອກນ  ນ້ຄະນະອາຈານຍ  ງຈະຕອ້ງເຮ ດໜ້າທ່ີ 

ຊຸກຍູສ້ ົ່ງເສີມໃຫນ້  ກສ ກສາລຸນ້ໃໝ່ບຸກບ ນພ  ດທະນາຕນົ

ເອງເພ ່ ອເຂ້ົາຮວ່ມການແຂງ່ຂ  ນຍາດເອົາລາງວ  ນ ແລະ 

ໂອກາດຕາ່ງໆຈາກມນູທິິດ  ງ່ກາ່ວ. 

 
 
 
 
 
 
 

  

   ຝ ກອບົຮມົພາຍໃຕຫ້ວົຂໍ“້ການນາໍໃຊໄ້ມໂຄໂປເຊ ດເຊ ີ

ເຂ້ົາໃນການອອກແບບຫຸນ່ຍນົ(The Workshop on  

Applied Microprocessor for Robot Design)”ໄດ ້

ໄຂຂ ນ້ຢາ່ງເປ ນທາງການທ່ີຄະນະວສິະວະກາໍສາດ,ມະ 

ຫາວທິະຍາໄລແຫງ່ຊາດໃນວ  ນທີ14-1ສງິຫາ2014 

ພາຍໃຕກ້ານຮວ່ມມ ແລະການສະໜ ບສະໜນູລະຫວາ່ງ 

ຄະນະວສິະວະກາໍສາດກ  ບອງົການ NPO,Association 

for Advanced Education in ASEA.ພາຍໃຕກ້ານ

ເປ ນປະທານຂອງ ທາ່ນ ຮສ.ດຣ.ຄາໍຜຍຸ ສດຸທິສມົບ  ດ 

ຮອງຄະນະບໍດຄີວສ,ມທີາ່ນດຣ.ຄາໍຜອງ ຄງົສມົບນູແລະ 

ມຜີູຊ້ຽ່ວຊານຈາກປະເທດຍີ່ ປນຸ ຈາໍນວນ4ທາ່ນເປ ນຜູໃ້ຫ ້

ການອບົຮມົຄ :ທາ່ນPorf.DrToshio Iijima,ທາ່ນ Prof. 

Noniyuki Komine, Dr Tadashi Ariga ແລະທາ່ນ  

Tadao Hatakeyama. 

 ຈດຸປະສງົຂອງການຈ  ດຝ ກອບົຮມົໃນຄ  ງ້ນີກ້ໍ່ເພ ່ ອ

ເປ ນການກຽມຄວາມພອ້ມເຂ້ົາໃສໃ່ນການແຂງ່ຂ  ນຫຸນ່ຍນົ

ຄ  ງ້ທີ 12ປະຈາໍປີ2015,ການຝ ກອບົຮມົແມນ່ການນາໍໃຊ ້

Microprocessorແລະເທ ກໂນໂລຊຈີາກປະເທດຍີ່ ປຸ່ນ

ເພ ່ ອເຮ ດໃຫຫ້ຫນຸຍນົດງ່ກາ່ວມຄີວາມສາມາດ, ສະຫ າດ 

ແລະໃຊງ້ານໄດຈ້ງິນອກຈາກນ  ນ້ກຍໍ  ງເປ ນການແລກປ່ຽນ 

ຄວາມຮູ ້ແລະ ປະສບົການດາ້ນເທ ກໂນໂລຊຫີຸນ່ຍນົ ລະ 

ຫວາ່ງນ  ກສ ກສາຈາກໂຮງຮຽນ,ສະຖາບ  ນການສ ກສາ

ຕາ່ງໆພາກສ່ວນຕ່າງໆທ່ີເຂ້ົາຮວ່ມ ຝ ກອບົຮມົປະກອບມ:ີ 

ສນູຝ ກອບົຮມົເຕ ກນກິລາວ-ຢ່ີປຸ່ນ, ພາກວຊິາວສິະວະກາໍ 

ຄອມພິວເຕແີລະເທ ກໂນໂລຊຂໍີມ້ນູຂາ່ວສານ,ພາກວຊິາ 

ສາ້ງຄອູາຊວິະສ ກສາ,ໂຮງຮຽນເຕ ກນກິລາວ-ເຍຍລະມ  ນ, 

ໂຮງຮຽນວຊິາຊບີສາໍລ  ບຄນົພິການສເີກດີ,ວທິະຍາໄລສດຸ

ສະກະເພ ່ ອການບໍລິຫານແລະເທ ກໂນໂລຊ,ີພາກວຊິາວ ິ

ທະຍາສາດຄອມພິວເຕ,ີວທິະຍາໄລເຕ ກນກິ-ວຊິາຊບີ ມດິ 

ຕະພາບວຽງຈ  ນ-ຮາ່ໂນຍ້,ໂຮງຮຽນເຕ ກນກິວຊິາຊບີຫ ວງ 

ພະບາງ,ມະຫາວທິະຍາໄລຈາໍປາສ  ກ,ພາກວຊິາວສິະວະ

ກາໍເອເລ ກໂຕຣນກິແລະໂທລະຄມົມະນາຄມົ. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ການຝ ກອບົຮມົອອກແບບ 

ຫຸນ່ຍນົທ ົ່ວປະເທດ 
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      ພິທີມອບໃບປະກາດສະນຍີາບ  ດໃຫແ້ກນ່  ກສ ກສາ 

ທ່ີຮຽນຈບົໃນສກົຮຽນ2013–2014ຂອງມະຫາວທິະຍາໄລ 

ແຫງ່ຊາດໄດຈ້  ດຂ ນ້ຢາ່ງເປ ນທາງການໃນວ  ນທີ 28–29 

ສງິຫາ 2014 ທ່ີສະໂມສອນຄະນະເສດຕະສາດ ແລະ

ບໍລິຫານທລຸະກດິ ຊ ່ ງຄະນະວສິະວະກາໍສາດມຜີູສ້າໍເລ ດ

ການສ ກສາຈາໍນວນ 1122ຄນົ,ເປ ນຍງິ188ຄນົ.ເຊິ່ ງບ  ນ 

ຍາກາດໃນການຮ  ບໃບປະກາດສະນຍີະບ  ດໃນປີນີແ້ມນ່  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ໃນໄລຍະຫ າຍປີທ່ີຜາ່ນມາໄດຍ້ນິຂາ່ວເລ ້ອຍໆ 

ວາ່:ໜ ່ ງໃນບ  ນຫາທ່ີພ ົນ້ເດ ່ ນຂ  ້ ແມນ່ການປະຕິບ  ດນະໂຍ 

ບາຍການສ ົ່ງເສີມການລງົທ ນໃສກ່ານສະໜອງແຮງງານ 

ໃຫ້ຕະລາດແຮງງານ .ເນ ່ ອງຈາກວ່າຈາໍນວນແຮງງານ 

ລາວຍ  ງບ່ໍທ  ນຕອບສະໜອງໄດຕ້າມຄວາມຕອ້ງການຂອງ 

ການລງົທ ນ,ບາງສາຂາອາຊບີຄນຸນະພາບຂອງແຮງງານ 

ລາວຍ  ງຕ ໍາ່ຫ າຍ  ເປ ນເຫດໜ ່ ງທ່ີພາໃຫ້ຫ າຍ ໂຄງການ 

ຈາໍຕອ້ງນາໍແຮງງານຈາກຕາ່ງປະເທດເຂ້ົາມາ ແລະ 

ເຕ ມໄປດວ້ຍຄວາມເບກີບານມວ່ນຊ ່ ນ,ຄວາມປ ້ມປິຕິຍິນດ ີ

ແລະຄວາມພາກພມູໃຈຂອງພ່ໍແມຜູ່ປ້ກົຄອງນ  ບທ  ງນອ້ງ 

ນ  ກສ ກສາເອງ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ກໍ່ພາໃຫເ້ກດີມຫີ າຍບ  ນຫາທ່ີຕາມ  .ໃນແຜນການພ  ດທະ 

ນາການສ ກສາໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫ ນເຖງິຄວາມພະຍາຍາມ 

ຈາກຫ າຍພາກສວ່ນທ່ີມຄີວາມຕອ້ງການພ  ດ ທະ 

ນາແຮງງານລາວ  ທາງປະລິມານ  ພ້ອມດ້ວຍຄຸນ 

ນະພາບ ເພ ່ ອໃຫແ້ທດເໝາະກ  ບຄວາມຕອ້ງການຂອງ 

ຂອງຕະຫ າດແຮງງານ  ຕາມທິດທາງການພ  ດທະນາເສດ 

ຖະກດິ-ສ  ງຄມົ ຂອງປະເທດລາວເຮົາ. 

ເພ ່ ອສ ົ່ງເສມີວຽກງານດ  ງ່ກາ່ວ ທາ່ນ ຮສ .ດຣ .

ບນຸເສ ງ ຄາໍມນຸຕ ີຫວົໜາ້ພາກວຊິາສາ້ງຄອູາຊວີະສ ກສາ 

ພິທີຮ  ບໃບປະກາດສະນຍີະບ  ດ 

ຂອງນ  ກສ ກສາສກົ 2013-2014 

 

 

 

ພາຍຫ  ງຮ  ບໃບປະກາດສາໍເລ ດ ນ  ກສ ກສາພາກວຊິາ ຄອມພິວເຕ ີແລະ ໄອທີ ຖາ່ຍຮບູໄວເ້ປ ນທ່ີລະນ ກ  

ແລະ ສະແດງຄວາມຮູບ້ນຸຄນຸ ຕ່ໍກ  ບອາຈານຂອງເຂົາເຈົາ້ 
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ຄະນະວສິະວະກາໍສາດ ຈ ່ງໄດໃ້ຫສ້າໍພາດຕ່ໍວາລະສານ 

ຂອງ ຄວສ ສະບ  ບເລ້ີມຕ ົນ້ ສກົຮຽນໃໝ2່014. ດ  ງ່ນີ:້ 

  

 

 

 

 

 

ຂໍສະແດງຄວາມຄບົລບົນ  ບຖ ເປ ນຢາ່ງສງູນາໍທກຸໆທາ່ນ. 

ພ  ກ-ລ  ດຖະບານພວກເຮົາຍາມໃດກໍ່ເຫ ນຄວາມສາໍຄ  ນ 

ແລະເອົາໃຈໃສຕ່ໍ່ການພ  ດທະນາຊ  ບພະຍາກອນມະນດຸ 

ໂດຍສະເພາະແມນ່ວຽກງານອາຊວີະສ ກສາແລະຝ ກອບົ 

ຮມົວຊິາຊບີ ,ຊ ່ ງໄດສ້ະແດງອອກ ໃນການສາ້ງ- ປ ບປງຸ 

ແລະຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນເຕ ກນກິ-ວຊິາຊ ີ ໃຫມ້ຢີູແ່ຕລ່ະ 

ແຂວງເພ ່ ອຂະຫຍາຍໂອກາດການເຂ້ົາຮຽນໃຫຫ້ າຍກວາ່ 

ເກົ່ າແລະເຮ ດໃຫຜູ້ຮ້ຽນໄດຮ້ຽນວຊິາສະເພາະຕາມຄວາມ

ສນົໃຈ ແລະຮ  ກອາຊບີຂອງຕນົເອງ . 

ເພ ່ ອເຮ ດໃຫກ້ານພ  ດທະນາອາຊວີະສ ກສາແລະ 

ຝ ກອບົຮມົມຄີວາມສອດຄອ່ງກ  ບແຜນຍດຸທະສາດການ 

ພ  ດທະນາເສດຖະກດິ-ສ  ງຄມົຂອງຊາດໃນແຕລ່ະໄລຍະ ,

ມຄີວາມຈາໍເປ ນຕອ້ງໄດສ້າ້ງກາໍລ  ງແຮງງານໃຫສ້າມາດ 

ຕອບສະໜອງໄດຕ້າມຄວາມຕອ້ງການ ຂອງຕະຫລາດ 

ແຮງງານທ  ງປະລິມານແລະຄນຸນະພາບ . 

ດວ້ຍເຫດຜນົດ  ງ່ກາ່ວກະຊວງສ ກສາທິການ ແລະ 

ກລິາຈ ່ງໄດວ້າງແຜນຍດຸທະສາດການພ  ດທະນາອາຊວີະ 

ສ ກສາແລະຝ ກອບົຮມົວຊິາຊບີແລະໄດກ້າໍນດົ3ແຜນງານ 

ຂອງການພ  ດທະນາການສ ກສາແຫງ່ຊາດ ແຕປີ່  2002 -

2020 ຄ  : 

1. ການກໍ່ສາ້ງ,ປ ບປງຸແລະຂະຫຍາຍສະຖາບ  ນອາຊວີະ 

ສ ກສາ ແລະ ຝ ກອບົຮມົວຊິາຊບີໃຫມ້ ີ ຄວາມພອ້ມ 

ຢູແ່ຕລ່ະແຂວງ. 

2. ການປະຕຮິບູລະບບົອາຊວີະສ ກສາ ແລະຝ ກອບົຮມົ 

ວຊິາຊບີ. 

3. ການກໍ່ສາ້ງ ,ບາໍລ ຸແລະພ  ດທະນາຄແູລະ ບກຸຄະລະ 

ກອນອາຊວີະສ ກສາ ແລະຝ ກອບົຮມົວຊິາຊບີ )ຂໍມ້ນູ 

ຈາກແຜນຍດຸທະສາດການພ  ດ ທະນາອາຊວີະສ ກສາ 

ແລະຝ ກອບົຮມົວຊິາຊບີ ຂອງກະຊວງສ ກສາທິການ 

ແລະກລິາ  2002 , ໜາ້ທີ  11  

ເພ ່ ອຜ  ນຂະຫຍາຍແຜນຍດຸທະສາດການພ  ດທະນາ

ອາຊວີະສ ກສາ ແລະ ອບົຮມົວຊິາຊບີດ  ງ່ກາ່ວ ພາກວຊິາ 

ສາ້ງຄອູາຊວີະສ ກສາ,ຄະນະວສິະວະກາໍສາດ ໄດເ້ປ ນ  

ສວ່ນໜ ່ ງທ່ີສາໍຄ  ນທ່ີໄດຮ້  ບໜາ້ທ່ີການກໍ່ສາ້ງຄອູາຊວີະສ ກ 

ສາໃນລະດ  ບປະລິນຍາຕໂີດຍການຮວ່ມມ ກ  ບສະຖາບ  ນ 

ພ  ດທະນາອາຊວີະສ ກສາ,ໂຮງຮຽນອາຊວີະສ ກສາ,ໂຮງ 

ຈ  ກໂຮງງານແລະສາ້ງເຄ ອຂາ່ຍການຮວ່ມມ ກ  ບມະຫາ 

ວທິະຍາໄລໃນພາກພ ້ນແລະສາກນົເ ພ ່ ອແລກປ່ຽນບດົ 

ຮຽນ ປະສບົການດາ້ນວຊິາການທາງດາ້ນການສາ້ງ ບາໍ 

ລງຸຄອູາຊວີະສ ກສາໃຫມ້ຄີນຸນະພາບດຂີ ນ້ເທ ່ ອລະກາ້ວ. 

    ພາກວຊິາສາ້ງຄອູາຊວີະສ ກສາໄດເ້ລ້ີມສາ້ງຕ  ງ້ຂ ນ້ 

ຈາກທາ່ນອະທິການບໍດມີະຫາວທິະຍາໄລແຫງ່ຊາດ .

ເລ້ີມທາໍອດິແມນ່ເປ ນໜວ່ຍປະສານງານກຽ່ວກ  ບການສາ້ງ 

ຄອູາຊວີະສ ກສາ ຂໍຕ້ກົລງົເລກທີ1095,ລງົວ  ນທີ2/6/ 

2004.ຫ  ງຈາກນ  ນ້ໄດພ້  ດທະນາ ເປ ນພະແນກສາ້ງຄ ູ

ອາຊວີະສ ກສາຈາກທາ່ນລ  ດຖະມນົຕ ີກະຊວງສ ກສາ 

ທິການ,ຂໍຕ້ກົລງົເລກທີ2112/ກຊ .2005 , ລງົວ  ນທີ 

28/9/2005 2005 ແລະ ໄດຍ້ກົເປ ນພາກວຊິາສາ້ງຄ ູ

ອາຊວີະສ ກສາ ຂອງທາ່ນ ລ  ດຖະມນົຕ ີກະຊວງສ ກສາ 

ທິການ ,ຂໍຕ້ກົລງົເລກທີ292/ກຊ 2011,  ລງົວ  ນທີ  12 . 

04.2011. ພາກວຊິາດ  ງ່ກາ່ວ ໄດມ້ພີາລະບດົບາດ ແລະ 

ໜາ້ທ່ີສາ້ງຄອູາຊວີະສ ກສາ ລະດ  ບປະລິນຍາຕ ີແລະ 

ປະລິນຍາໂທ ໃນອານາຄດົອ  ນໃກນ້ີ ້.ໂດຍໄດຮ້  ບການ 

ສະໜ ບສະໜນູ ຈາກໂຄງການເຢຍລະມ  ນ GIZ ຕ  ງ້ແຕ ່

ປີ 2003 ເປ ນຕ ົນ້ມາ .ໂຄງການດ  ງ່ກາ່ວກໍ່ໄດຊ້ວ່ຍ 

ສອ້ມແປງ ອາຄານ  2 ຫ  ງ ທ່ີປະກອບດວ້ຍ ຫອ້ງການ ,

ຫອ້ງປະຊຸມ,ຫອ້ງຮຽນ,ຫອ້ງປະຕບິ  ດພ ້ນຖານຄອມພິວເຕ,ີ 

ໄຟຟ້າ-ເອເລ ກໂຕ ນກິ ແລະກນົຈ  ກເພ ່ ອກຽມພອ້ມເຂ້ົາໃນ 

ການສດິສອນ ແລະ ຝ ກອບົຮມົ ໃຫນ້  ກ ຮຽນ-ນ  ກສ ກສາ 

ໃຫໄ້ດມ້າດຕະຖານດຂີ ນ້ .ໜາ້ທ່ີ ທ່ີສາໍຄ  ນຂອງຄອູາຊວີະ 
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ສ ກສາ ແມນ່ໃຫຄ້ວາມຮູ-້ຄວາມສາມາດນ  ກຮຽນ-ນ  ກສ ກ  

ສາທາງທິດສະດເີຕ ກນກິ,ທ  ກສະແລະຄວາມຊາໍນານງານ. 

ນອກຈາກນ  ນ້ ກໍ່ຕອ້ງມຄີນຸສມົບ  ດ ແລະ ທ  ດສະນະຄະຕ ິ

ທ່ີເປ ນແບບຢາ່ງດ ີກ  ບເພ ່ ອນຮວ່ມງານ ແລະນ  ກສ ກສາ ,

ມກີານຄ ົນ້ຄດິປະດດິສາ້ງ ແລະ ພ  ດທະນາຕນົເອງ 

ຢາ່ງສະໝ ໍາ່ສະເໝີ .  

ສະນ  ນ້,ຈ ່ງແຈງ້ຂາ່ວມາຍ  ງທກຸທາ່ນທ່ີມຄີວາມສນົ 

ໃຈແລະຮ  ກ-ມ  ກອາຊບີຄອູາຊວີະສ ກສາພວົພ  ນຂໍມ້ນູ 

ລາຍລະອຽດ ໄດຕ້າມ:  

E-mail: bounseng@fe-nuol.edu.la, Tel./Fax: 

+856 21 313332 or Mobile: +856 20 5572 

0011 or www.facebook.com/tvetlaopdr. 

ທາ້ຍສດຸນີ ້ຂາ້ພະເຈົາ້ ຂໍສະແດງຄວາມຮູບ້ນຸຄນຸ 

ແລະ ຂອບໃຈ ນາໍທກຸໆທາ່ນ ທ່ີໄດໃ້ຫຄ້າໍປ ກສາ ແລະ 

ຊວ່ຍເຫ  ອທາງດາ້ນສະຕບິ  ນຍາ ຫ   ຊ  ບສນີ ບ່ໍວາ່ທາງກງົ 

ຫ   ທາງອອ້ມ ,ຈ ົງ່ມແີຕຄ່ວາມສກຸ ,ສຂຸະພາບແຂງແຮງ ,

ປະສບົຜນົສາໍເລ ດໃນໜາ້ທ່ີການງານ. 

ຮສ .ດຣ .ບນຸເສ ງ ຄາໍມນຸຕ ີ

ຄະນະບໍດພີອ້ມດວ້ຍຄະນະພາກວິຊາ, ພະແນກ 

ຂອງຄວສຈາໍນວນ 20 ກວ່າທ່ານ ເຂ້ົາຮວ່ມຮ  ບຟ ງ 

ປາທະກະຖາ ເນ ່ອງໃນໂອກາດວ  ນສາ້ງຕ  ງ້ແນວລາວສາ້ງ

ຊາດຊາດຄບົຮອບ 64 ປີທ່ີມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງ

ຊາດວິທະຍາເຂດດງົໂດກ. 

     ໃນຕອນເຊ້ົາຂອງວ  ນພະຫ  ດ, ວ  ນທີ 14/8/2014 

ທ່ີຫໍປະຊູມໃຫຍຄ່ະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທລຸະ

ກິດໄດຈ້  ດໃຫ້ມກີານປາທະກະຖາເນ ່ ອງໃນໂອກາດວ  ນ

ສາ້ງຕ  ງ້ແນວລາວສາ້ງຊາດຊາດຄບົຮອບ 64 ປີຂ ນ້ໂດຍ

ມຄີະນະນາໍທ ົ່ວມະຫາວິທະຍາໄລແຫງ່ຊາດເຂ້ົາຮວ່ມ 

ແລະເປ ນກຽດໃຫກ້ານປາທະກະຖາແມນ່ທາ່ນສຈ. ດຣ. 

ພ  ນດວງຈດິ ວງົສາ,ກາໍມະການສນູກາງພ  ກ,ປະທານ

ແນວລາວສາ້ງຊາດ.ເນ ອ້ໃນປາຖ  ກກະຖາຊີ້ໃຫ້ເຫ ນເຖິງ

ຜນົງານການເຄ ່ ອນໄຫວຂອງແນວລາວຮ  ກຊາດໂດຍ

ລວມແລະສະເພາະຜນົງານທ່ີພ ົນ້ເດ ່ ນໄລຍະຕ່ໍສູປ້ດົປ່ອຍ

ຊາດແລະໄລຍະປກົປ ກຮ  ກສາແລະພ  ດທະນາປະເທດ

ຊາດ. 

ມບີ  ນຫາ ຫ   ຄາໍຖາມຫຍ  ງແດ ່ ໃຫເ້ຮົາທບົທວນເພ ່ ອ

ຄວາມພອ້ມ ສາໍລ  ບການເປີດສກົຮຽນໃໝ?່ 

 ສກົສ ກສາໜ ່ ງນ  ບໄດວ້າ່ເປ ນໜ ່ ງປີ,ແມນ່ວງົຈອນ

ທ່ີເຄ ່ ອນໄຫວໃນຮອບປີທ່ີເລ້ີມຈາກຕ ົນ້ເດ ອນ 9 ຂອງປີ 

ໜ ່ ງໄປຊິນ້ສດຸລະຫວາ່ງທາ້ຍເດ ອນ 7 ຂອງອີກປີນ ່ ງ , 

ສກົຮຽນຈະເລ້ີມຕ ົນ້ ແລະເຄ ່ ອນໄຫວ ໄປຈນົຈບົຕາມວາ 

ລະເວລາດ  ງ່ນ  ນ້ສກົຮຽນຈະເປີດຂ ນ້ມຄີ  ງ້ດຽວໃນປີຖາ້ເຮົາ

ບ່ໍກຽມການທ່ີດກີຈໍະພາດໂອກາດ ເປ ນປີໆ. ການເປີດສກົ 

ຮຽນໃໝ່ຈະບ່ໍພຽງແຕ່ການອອກຕາຕະລາງການຮຽນ-

ການສອນ, ການປະກາດແຈງ້ການໃຫອ້າຈານແລະນ  ກ

ສ ກສາເລ້ີມກດິຈະກາໍການຮຽນ- ການສອນເທ່ົານ  ນ້, ແຕ່

ວາ່ໃນທ່ີນີຢ້າກຈະເວ້ົາເຖງິ ການເຮ ດໃຫສ້ກົຮຽນໃໝໄ່ດ້

ເປີດຂ ນ້ແລະເຄ ່ ອນໄຫວໄປດວ້ຍຄວາມຫວ  ງທ່ີຈະປະສບົ

ຜນົສາໍເລ ດທ່ີດກີວ່າເກົ່ າ. ຢາກເຮ ດໃຫຄ້ວາມຫວ  ງເຖງິ

ຜນົສາໍເລ ດເກີດຂ ້ນໄດຈ້ງິມ  ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາມ ີ

ມາດຕາການໃນການເຄ ່ ອນໄຫວ,ໃນການຄວບຄູມ-ຄຸມ້

ຄອງແຕລ່ະສີ່ ງແຕລ່ະອ  ນ ໃຫເ້ປ ນໄປຕາມ,ບ່ໍຂວ່າຍເຂຫ  

ຫ  ນເຫໂດຍບ່ໍຈາໍເປ ນ. ມາດຕາການທ່ີວາ່ມານີຈ້ະໄດມ້າ

ຈາກຄວາມຖ ກຕອ້ງ,ກຄໍ ຜນົສາໍເລ ດ ແລະຄວາມບ່ໍຖ ກ 

ຕອ້ງ,ກຄໍ ສີ່ ງທ່ີປະຕິບ  ດບ່ໍໄດ ້ ໃນໄລຍະສກົຮຽນຜາ່ນມາ 

ບວກກ  ບການຮຽນຮູ,້ການຮ  ບເອົາສີ່ ງໃໝ,່ແນວຄວາມຄິດ

ໃໝ່,..ຢາກໄດແ້ນວນີຈ້ະຕອ້ງດາໍເນນີການຕີລາຄາດາ້ນ

ດີ-ດາ້ນອ່ອນຂອງການເຄ ່ ອນໄຫວປະຕິບ  ດແຜນການ

ສກົຮຽນຜາ່ນມາ, ຕອ້ງໃຈແ້ຍກໃຫເ້ຫ ນໄດອ້  ນທ່ີເຮ ດໄດ,້ 

ຈາໍນວນທ່ີເຮ ດໄດ,້ອ  ນທ່ີບ່ໍໄດເ້ຮ ດຫ  ເຮ ດບ່ໍໄດຕ້າມທ່ີຕ  ງ້ໄວ ້

ລວມທ ງບ  ນດາວິທີເຮ ດ,ບ  ນດາສາຍເຫດພາໃຫປ້ະຕິບ  ດ

ໄດຫ້  ບ່ໍ, ຕ  ງ້ບ  ນຫາແລະຊອກຫາວິທີຕອບຕາມແຕ່ລະ

ບ  ນຫາ. 

ບດົໂຄງການຂອງນ  ກສ ກສາປະລິນຍາໂທ 

 ການສ ກສາຄວາມສມົດນູຂອງແຫ ງ່ນ ໍາ້ມຄີວາມ 

ໝາຍ,ຄວາມສາໍຄ  ນຫ າຍສາໍລ  ບວິສະວະກາໍສິ່ ງແວດລອ້ມ 

ແລະການບໍລິຫານຈ  ດການທາງດາ້ນກາຍຍະພາບ ແລະ 

ຊີວະພາບເພ ່ ອໃຫໄ້ດຮ້  ບຜນົຕາມຈດຸໝາຍຂອງການພ  ດ 

ທະນາແບບຢ ນຢງົເຊິ່ ງປະກອບໄປດວ້ຍ(1)ການພ  ດທະ 

mailto:bounseng@fe-nuol.edu.la
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ນາລະບບົເສດຖະກິດ ແບບຢ ນຢງົ,(2)ການນາໍໃຊຊ້  ບ 

ພະຍາກອນທາໍມະຊາດແບບຢ ນຢງົແລະ(3) ຄວາມຢ ນ 

ຢງົຂອງສ  ງຄມົທີມຄີວາມຜາສກຸ.ການສ ກສາ ຄວາມສມົ 

ດນູຂອງແຫ ງ່ນ ໍາ້ມ  ນຍ  ງເປ ນອີກພາກສວ່ນໜ ່ ງ ທ່ີສາໍຄ  ນ 

ຫ າຍຂອງການສ ກ ສາຄວາມເປ ນໄປໄດ ້ໃນການນາໍໃຊ ້

ຊ  ບພະຍາກອນນ ໍາ້ ເພ ່ ອການພ  ດທະນາພະລ  ງງານ 

ໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົ. 

    ບດົວທິະຍານພິນົປະລິນຍາໂທໃນຫວົຂໍ ້

“ການສ ກສາ ຄວາມສມົດນູການ ບໍລິຫານຈ  ດການ 

ປະລິມານນ ໍາ້ ເຂ້ົາ-ອອກ ອ່າງກ  ກເກ ບນ ໍາ້ ຂອງ

ເຂ ່ ອນໄຟຟ້າ ນ ໍາ້ງ  ່ ມ1” ມີຈຸດປະສງົເພ ່ ອຄວາມ 

ເຂ້ົາໃຈຄວາມສມົດນຸຂອງ ປະລິມານນ ໍາ້ໄຫ ເຂ້ົາ-ໄຫ ອອກ 

ຕາມເວລາແລະຮອບວຽນຂອງລະດູການໃນຂອບເຂດ 

ເນ ອ້ທ່ີອາ່ງກ  ກເກ ບນ ໍາ້ ຂອງ ເຂ ່ ອນໄຟຟ້ານ ໍາ້ງ  ່ມ1 ໃນ 

ກລໍະນທ່ີີຕອ້ງການຂະຫຍາຍເພ່ີມກາໍລ  ງການຜະລິດ ອາ່ງ

ກ  ກເກ ບນ ໍາ້ ຂອງເຂ ່ ອນໄຟຟ້ານ ໍາ້ງ  ່ມ1ປະຈບູ  ນເປ ນອາ່ງ 

ທ່ີໃຫຍ່ກວາ່ໝູ່ໃນເຂດອ່າງໂຕ່ງຂອງສາຍນ ໍາ້ງ  ່ ມ, ຂະ 

ໜາດຄວາມປ ນຈຸກ  ກເກ ບນ ໍາ້ເຕ ມທ່ີ ສູງສຸດ ໄດເ້ຖີງ 

7,102.677 ລາ້ນແມ ດກອ້ນ ທ່ີລະດ  ບຄວາມສງູ ໜາ້ນ ໍາ້ 

ໃນອາ່ງ 212.28 ທຽບໃສລ່ະດ  ບໜາ້ນ ໍາ້ທະເລ ສະເລຍ່, 

ປະລິມານນ ໍາ້ສູງສຸດສະເລຍ່ຕ່ໍປີ: ນ ໍາ້ໄຫ ເຂ້ົາເທ່ົາກ  ບ 

13,067 ປິລິມານນນ ໍາ້ໄຫ ອອກ 14,429 ລາ້ນແມ ດ

ກ້ອນ .ຄວາມສ ົມດູນຂອງນ ໍາ້ ທ່ີ ເໝາະສ ົມສູງສຸດ 

ສາໍລ  ບພະລ  ງງານ ແລະກາໍລ  ງການຜະລິດຂອງ ອາ່ງກ  ກ

ເກ ບນ ໍາ້ຂອງເຂ ່ ອນໄຟຟ້ານ ໍາ້ງ  ່ມ1 ແມນ່ສ ກສາຄ ົນ້ຄວ້າ 

ບນົພ ້ນຖານຂອງຂໍມ້ນູນ ໍາ້ໄຫ ເຂ້ົາ ແລະກ  ກເກ ບ ທ່ີ ທາງ 

ເຂ ່ ອນໄຟຟ້ານ ໍາ້ງ  ່ ມ1 ໄດບ້  ນທ ກເອົາໃວ້ແລ້ວ ທ່ີຢູ່ໃນ 

ຂ  ນ້ຕອນທ່ີເຂ ່ ອນໄຟຟ້ານ ໍາ້ງ  ່ມ 2 ທ່ີຢູ່ດາ້ນເທີງ ໄດດ້າໍ 

ເນນີການຜະລິດເປ ນປກົກະຕິ.ອີງຕາມຜນົຂອງການຄິດ 

ໄລ່ຄວາມສມົດູນສູງສຸດຂອງນ ໍາ້ໂຮງໄຟຟ້ານ ໍາ້ງ  ່ ມ 1 

ມຄີວາມສາມາດທ່ີຈະຜະລິດພະລ  ງງານໄຟຟ້າໄດເ້ຖີງ 

1,289.076 ລາ້ນກໂິລວ  ດໂມງຕ່ໍປີ,ສາໍປະສິດໂຮງງານ 

ໄຟຟ້າ Plant factorສງູເຖງີ 99.3%;ພະລ  ງງານ ການ 

ຜະລິດປະຈາໍປີສູງກວ່າ 12% ຂອງການຜະລິດຕວົຈງິ 

ໃນປິ 2011ແລະສງູກວ່າ20% ຂອງການຜະລິດ ຕວົຈງິ 

ໃນປິ 2012. 

     ມປີະລິມານນ ໍາ້ຈາໍນວນ 1,685.0ລາ້ນແມ ດກອ້ນ 

ທ່ີລ ົນ້ເຫ  ອປ່ອຍອອກຜ່ານປະຕູນ ໍາ້ລ ົນ້ທ່ີສາມາດ ນາໍ 

ມາຂະຫຍາຍແລະຕດິຕ  ງ້ເຄ ່ ອງກາໍເນດີໄຟຟ້າຕວົໃໝ ່ໃນ 

ກາໍລ  ງຕິດຕ  ງ້ 40MWໄລຍະເວລາແລນ່ຈ  ກແມນ່12 ຊມ 

ຕ່ໍມ  ,້ຄວາມໄວນ ໍາ້ໄຫ ຜ່ານກງົຫ  ນ111.435m
3/s ໃນ 

ຄວາມສງູລະດ  ບນ ໍາ້ຕກົສະເລຍ່ 39.435 m; ພະລ  ງ 

ງານໄຟຟ້າຜະລິດໄດປ້ະຈາໍປີ 170 ລາ້ນກໂິລວ  ດໂມງ 

ແລະ ສາໍປະສິດໂຮງງານ Plant Factor 50%. ໂຮງ 

ໄຟຟ້າ ນ ໍາ້ງ  ່ມ 1 ສາມາດຂະຫຍາຍ ກາໍລ  ງການຕິດຕ  ງ້ 

ທ ງໝດົ ຈາກ 155 MW ເປ ນ 195 MW.ສມົຜນົການ 

ຄິດໄລຄ່ວາມສມົດນູຕ່ໍເນ ່ ອງຂອງນ ໍາ້ ແລະ ສມົຜນົການ 

ຄິດໄລກ່າໍລ  ງງານທາ່ຕ  ງ້ສາໍລ  ບກງົຫ  ນ ທ່ີມທ່ໍີສ ົ່ງນ ໍາ້ເປ ນ 

ເອກະລາດແລະການນາໍໃຊສ້ດູໃນໂປແກມExcel ເໝາະ 

ສມົຄວນນາໍໃຊໄ້ດກ້  ບການບໍລິຫານຈ  ດການຢູໃ່ນ ອາ່ງ 

ກ  ກເກ ບນ ໍາ້ແລະເຂ ່ອນໄຟຟ້ານ ໍາ້ງ  ່ມ 1. 

 

 

ໂດຍ: ກາບແກວ້ ທາໍມະວງົ ໃນຊຸດສດູສາໍເລ ດ 

ຜູບໍ້ລິຫານຍກຸໃໝ.່ 

 ຫວົໜ້າທ່ີດີນ  ນ້ ບ່ໍຄວນສະແດງອາໍນາດໄປທ ົ່ວ

ອງົກອນເພ ່ ອເຮ ດໃຫລ້ກູນອ້ງເກດີຄວາມຢາ້ນກວົ ຫ   ມ  ກ

ລບູແຂງ່ເລຍຂາຜູບໍ້ລິຫານລະດ  ບສງູ,ຖາ້ເປ ນແບບນີແ້ລວ້

ກຄໍງົບ່ໍມລີູກນອ້ງຄນົໃດທ່ີຢາກຈະເຮ ດວຽກນາໍ. ມກີານ

ສາໍຫ ວດທ່ີປະເທດສະຫະລ  ດອາເມຣກິາໃນເມ  ່ອບ່ໍດນົມານີ້

ໄດໃ້ຫຮູ້ວ້າ່:ພະນ  ກງານທ່ີລາອອກຈາກອງົກອນປະມານ 

65% ແມນ່ມສີາເຫດມາຈາກຫວົໜາ້ ຫ  ຜູບໍ້ລິຫານ.ຕ່ໍຄາໍ

ເວ້ົາທ່ີວາ່: ພະນ  ກງານຂໍລາອອກຈາກອງົກອນນ  ນ້ ແມນ່

ບ່ໍຖ ກຕອ້ງ, ເພາະຄວາມຈງິແລວ້ພະນ  ກງານຂໍລາອອກ

ຈາກການເຮ ດວຽກກ  ບຄນົ ຕາ່ງຫາກ, ແລະ ຄນົຜູນ້  ນ້ກຄໍ 

ຫວົໜາ້ໃນອງົກອນດ  ງ່ກາ່ວ. ອງົກອນບ່ໍໄດສ້າ້ງຄວາມ

ເສຍຫາຍອ  ນໃດໃຫແ້ກພ່ະນ  ກງານ,ມແີຕຄ່ນົເຮົານີແ້ລວ້ທ່ີ

ເປ ນຜູສ້າ້ງບ  ນຫາໃຫກ້  ນເອງ, ມບີາງເທ ່ ອເພ ່ ອນຮວ່ມ

ງານນາໍກ  ນມ  ກເຮ ດເປ ນຕາຊ  ງໃສກ່  ນ ຫ   ບຽດບຽນກ  ນ,

ແຕ່ສ່ວນຫ າຍແລ້ວ ຄນົຜູ້ທ່ີ ເປ ນຕວົສ້າງບ  ນຫາຫ  ກ  

ຕ່ໍພະນ  ກງານນ  ນ້ກຄໍ  ຫວົໜາ້ຂອງພວກເຂົາ ຄ ດ  ງ່ ທາ່ນ 

ສະຕເີຟ ນອາຣ ໌ໂຄວ ີ(Stephen R. Covey) ກາ່ວວາ່ 

ເປ ນຫວົໜາ້ທ່ີລກູນອ້ງຮ  ກ 
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 “ ບ  ນຫາຂອງຫວົໜາ້ໃນປະຈບຸ  ນນີ ້ແມນ່ຍອ້ນຍ  ງນາໍໃຊ້

ລະບບົບໍລິຫານຄນົແບບຍກຸເກົ່ າທ່ີມ  ກໃຊກ້ານຄວບຄມຸ 

ໂດຍຫ ງົລ ມການສາ້ງແຮງຈງູໃຈ ເພ ່ ອດ ງເອົາຂດີຄວາມ

ສາມາດຂອງລູກນອ້ງອອກມາໃຊໃ້ຫ້ເກດີປະໂຫຍດສູງ

ສດຸ”. 

 ໃນອາດດີ ຫວົໜາ້ຜູທ່ີ້ສາມາດດ ງດດູຈດິໃຈຂອງ

ລກູນອ້ງໄດນ້  ນ້ ແມນ່ມາຈາກຄວາມເຂ ມ້ແຂງ,ແຕວ່າ່ ໃນ

ຍຸກໃໝ່ຄ ປ  ດຈບຸ  ນນີ ້ຄວາມນຸມ່ນວນ,ອບົອຸນ່ແລະຄວາມ

ຈງິໃຈ ຕາ່ງຫາກ ທ່ີສາມາດຄອງໃຈລກູນອ້ງໄດ ້ ເຊ ່ ນ: 

ຫວົໜາ້ທ່ີມຄີວາມເຫ ນໃຈ ແລະ ເຂ້ົາໃຈຄວາມຮູສ້ ກຂອງ

ລູກນອ້ງ,ເຄົາລບົນ  ບຖ ລູກນອ້ງ,ຮູຈ້ງູໃຈ,ມນີ ໍາ້ໃຈ, ມີ

ມມູມອງທ່ີເປີດກວ້າງ ແລະ ຖະໝອມຖອ່ມຕວົ ຄ ດ  ງ່ຄາໍ

ສພຸາສິດທ່ີວາ່:“ ເຖງິວາ່ລ້ິນຈະອອ່ນແຕມ່  ນກໍ່ຢູໄ່ດນ້ານ

ກວ່າແຂວ້” ເຊິ່ ງສິ່ ງເຫ ົ່ ານີ ້ຄ ປ  ດໄຈ ທ່ີເຮ ດໃຫລ້ກູນອ້ງ

ຮ  ກ ແລະ ຢາກຕິດຕາມຫວົໜາ້ຕະຫ ອດໄປ ຄ ດ  ງ່ຄາໍ

ເວ້ົາຂອງທ່ານ ຂງົເບ ້ງ ນ  ກປາດຍຸກສະໄໝສາມກກົ 

ຂອງຈນີ ກາ່ວວາ່ “ ນກົຈະສາ້ງຮ  ງ ຍ  ງເບິ່ ງຕ ົນ້ໄມ ້ຂາ້

ພະເຈົາ້ເລ ອກນາຍກຕໍອ້ງເບິ່ ງທ່ີນ ໍາ້ໃຈ ”. 

 ສາໍລ  ບຫວົໜາ້ທ່ີດ ີໃນຄາໍສອນຂອງພຣະພດຸທະ

ເຈົ້າແລວ້ ແມນ່ໃຫລ້ະວ  ງຢູ ່ 3 ໂຣກ ຄ  : ໂຣກຫ ງົໃນ

ຊ  ບສມົບ  ດ, ໂຣກຫ ງົໃນຮບູໂສມ ແລະໂຣກຫ ງົໃນຊ ່ ສຽງ. 

ຍອ້ນທ  ງ 3 ໂຣກນີ ້ ເປ ນອ  ນຕະລາຍຕ່ໍມະ ນດຸຫ າຍ 

ໂດຍສະເພາະແມນ່ໂຣກຫ ງົໃນຊ ່ ສຽງ ແມນ່ອ  ນຕະລາຍ

ກວ່າໝູໝ່ດົ ເຊ ່ ນ: ມຫີວົໜາ້ຫ າຍຄນົທ່ີຫ ງົລະເລີງຢູກ່  ບ

ວ  ນເວລາແຫງ່ຄວາມສາໍເລ ດ ຈນົລ ມຄດິວາ່ຄວາມສາໍເລ ດ

ແລະ ຄວາມຫ ມົເຫ ວມ  ນເປ ນສິ່ ງທ່ີມາຄູກ່  ນ, ດ  ງ່ນ  ນ້ ເພ ່ ອ

ບ່ໍໃຫ້ເຮົາມວົເມົາກ  ບມ  ນຫ າຍຈນົເກີນໄປ ຈ ົງ່ໃຊຄ້ວາມ

ຖະໝອມຖອ່ມຕວົເຂ້ົາມາຊວ່ຍຄ ດ  ງ່ເພ່ິນວາ່ “ເມ  ່ອໃດທ່ີ

ຕ ົນ ເອງມີຄວາມສຸກ ຈ ົ່ງຄິດ ເຕ ອນໃຈເ ອົາໄວ້ວ່າ 

ຄວາມທກຸ ແລະ ຄວາມສກຸຈະມາຄູກ່  ນຢູສ່ະເໝີ, ສະນ  ນ້

ເມ  ່ອໃດທ່ີຕນົເອງມຄີວາມສກຸຫ   ຄວາມທກຸ ກຢໍາ່ນ  ງເສີຍ 

ຫ   ຫ ງົໄຫ ໄປກ  ບມ  ນຈນົຂາດສະຕິ ” ໂດຍສະເພາະແມນ່

ຄນົຜູມ້ຕີາໍແໜງ່ສງູ ກຍໍິ່ ງນຸມ່ນວນ ແລະຖະໝອມຖອ່ມ 

ຕວົໃຫຫ້ າຍ, ຖາ້ທາ່ນເປ ນຫວົໜາ້ທ່ີແຂງກະດາ້ງແລວ້ 

ອງົກອນຂອງທາ່ນກຈໍະຕກົຢູໃ່ນສະພາບເຄ ່ ງຄຽດ, ຈ ົງ່ຢາ່

ໃຫ້ລູກນອ້ງຕອ້ງກ  ງວນົກ  ບທ່ານຈນົບ່ໍສາມາດເຮ ດຫຍ  ງ

ໄດເ້ລີຍ ຍອ້ນສາຍຕາຂອງພວກເຂົາ ຖາ້ແຕຈ່ອ້ງເບິ່ ງ

ທາ່ນຈນົບ່ໍສາມາດເຮ ດວຽກໄດເ້ພາະຢາ້ນກວົທາ່ນ.ແມນ່ຢູ່

ວ ່າ ບ  ນດາຫວົໜ້າທ  ງຫ າຍນ  ນ້ ຕ້ອງປະເຊີນໜ້າກ  ບ

ຄວາມກດົດ  ນຮອບດາ້ນ ເຊິ່ ງຄວາມກດົດ  ນແມນ່ມາ ພ້

ອມກ  ບຕາໍແໜງ່ທ່ີໄດຮ້  ບ ທ່ີຍິ່ ງສງູກຍໍິ່ ງຫ າຍເກນີກວາ່ຄນົ

ທາໍມະດາຈະເຂ້ົາໃຈໄດ ້ ເໝ ອນດ  ງ່ແສງໄຟທ່ີກາໍລ  ງ

ສອ່ງໜາ້ຢູ່ຕະຫ ອດເວລາ ທ ງຈະຕອ້ງຮ  ບຜິດຊອບລູກ

ນອ້ງ, ທ ງຕອ້ງສາ້ງປະໂຫຍດໃຫອ້ງົກອນ,ທ ງຕອ້ງແກ້

ໄຂບ  ນຫາ ແລະ ຄວາມຂ  ດແຍງ່ທ່ີມ  ກເກີດຂ ້ນໃນ

ອງົກອນຢູສ່ະເໝີ ເຊິ່ ງເມ  ່ອບວກບ  ນຫາກຽ່ວກ  ບຕນົເອງ 

ແລະ ຄອບຄວົເຂ້ົາໄປອກີແລວ້ ຍິ່ ງສາ້ງຄວາມກດົດ  ນໃຫ້

ຫວົໜາ້ຂ ນ້ຕ ່ ມອກີ. ແຕເ່ຖງິຢາ່ງໃດກຕໍາມ ສາເຫດທ່ີເຮ ດ

ຫວົໜາ້ມບີ  ນຫາ ແລະຂາດຄວາມສ  ດທາຈາກລກູນອ້ງນ  ນ້ 

ໂດຍອີງຕາມປ ້ມ “ເປ ນຫຍ  ງຜູບໍ້ລິຫານຈິ່ງຫ ມົເຫ ວ” ຫ   “ 

Why CEOs Fail” ແມນ່ສາມາດສະຫ ຸບຫຍໍໄ້ດດ້  ງ່ນີ:້ 

“ຂມຸພາງແຫ່ງຄວາມຫາຍະນະທ່ີຫວົໜ້າ ຫ   ຜູ້ບໍລິຫານ

ຕກົລງົໄປຫ າຍທ່ີສຸດ ກຄໍ ຄວາມອວດອ ົ່ງທະນງົຕວົ ວາ່

ຕນົເອງນ  ນ້ສະຫ າດ ແລະປະສບົຄວາມສາໍເລ ດເຊິ່ ງ 

ຄວາມຄິດນີ້ກຈໍະກາຍເປ ນເຊ ອກ ມ  ດຕີນມ  ດມ   ຜູ້

ບໍລິຫານ ແລວ້ໂຍນລງົຂມຸພາງແຫງ່ຄວາມຫ ມົເຫ ວ, 

ແມນ່ຢູວ່າ່ ຄວາມພາກພມູໃຈໃນຕນົເອງນ  ນ້ ເປ ນໜ ່ ງໃນ

ກດົແຫງ່ຄວາມສາໍເລ ດ, ແຕຖ່າ້ມ  ນມຫີ າຍຈນົເກນີໄປ

ແລວ້ ມ  ນກຈໍະກໍ່ໃຫເ້ກດີຄວາມ ຫາຍະນະ ຂ ນ້ໄດ”້ . 

 ສວ່ນບ  ນດາຫວົໜາ້ທ່ີອວດອ ົ່ງທະນງົຕວົຫ າຍ 

ແມນ່ມລີ  ກສະນະຄາ້ຍຄ ກ  ນຢູຢ່່າງໜ ່ ງຄ : ປະຕິບ  ດຕວົ

ເກງ່ກາ້ຄ ກ  ບວາ່ບ່ໍຢາ້ນຫຍ  ງຈ  ກຢາ່ງ,ບ່ໍຟ  ງຄາໍເວ້ົາຂອງຄນົ

ອ ່ ນ, ມ  ກແຕໂ່ດດເດ ່ ນຢູຄ່ນົດຽວ ເຊິ່ ງລ  ກສະນະແບບນີ ້

ແມນ່ຈະທາໍລາຍຄວາມສ  ດທາຂອງລູກນອ້ງຫ າຍທ່ີສດຸຄ 

ດ  ງ່ ທາ່ນ ເລ່ົາຈ  ( Lao Tzu ) ນ  ກປາດຜູມ້ຊີ ່ ສຽງຊາວ

ຈນີກາ່ວເຕ ອນວາ່: 

 “ຜູທ່ີ້ສະແດງຕນົປະກດົ   ຈະບ່ໍເປ ນທ່ີຮູຈ້  ກ 

ຜູທ່ີ້ຍອ້ງຍໍຕນົເອງ      ຈະບ່ໍມຄີນົເຊ ່ ອຖ  

ຜູທ່ີ້ອວດໂຕວາ່ເກງ່ ຈະບ່ໍໄດເ້ປ ນຜູນ້າໍທ່ີສງູສ ົ່ງ”. 

 ສະນ  ນ້ ຖາ້ຢາກເປ ນຫວົໜາ້ທ່ີລກູນອ້ງຮ  ກ ທາ່ນ

ກໍຄວນຖະໝອມຖອ່ມຕວົແລະສຸພາບອ່ອນໂຍນຄ ດ  ່ງ  
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ຄາໍຄມົທ່ີວາ່ “ຄວາມສພຸາບອອ່ນຫວານບ່ໍມລີາຄາຫຍ  ງ 

ແຕຈ່ະໃຫຄ້ນຸປະໂຫຍດອ  ນມະຫາສານ”. 

 ແຕສ່າໍລ  ບຫວົໜາ້ທ່ີດີໃນແບບມມຸມອງຂອງຄນົ

ໂລກຕະເວ ນຕກົແລວ້ທາ່ນ ຈອນ ຊ ີ ແມ ກເວລ ໌ (John 

C. Maxwell) ໄດແ້ນະນາໍບ  ນດາຫວົໜາ້ວາ່: ການເປ ນ

ຫວົໜາ້ທ່ີດນີ  ນ້ຕອ້ງຫ ີກເວ ້ນການເປ ນຫວົໜາ້ 5 ປະເພດ

ຄ ດ  ງ່ຕ່ໍໄປນີ ້: 

1. ຢ່າເປ ນຫວົໜ້າ ທ່ີມ  ກດຖູກູລກູນອ້ງ 

ມະນດຸທກຸຄນົກລໍວ້ນແຕຢ່າກໄດຍ້ິນຄາໍເວ້ົາທ່ີມວ່ນໆ 

ຫ   ການຍອ້ງຍໍຊມົເຊີຍຈາກຄນົອ ່ ນໂດຍສະເພາະແມນ່ຜູ້

ທ່ີເປ ນຫວົໜາ້ຂອງພວກເຂົາ, ແຕຖ່າ້ເມ  ່ອໃດທ່ີລກູນອ້ງ

ຮູສ້ ກວາ່ ຕນົເອງບ່ໍມຄີາ່ ຍອ້ນຜູ້ເປ ນຫວົໜ້າວາງທ່າທີ

ເມນີເສີຍ ແລະ ປະຕິບ  ດຕ່ໍລູກນອ້ງແບບທ່າທ່ີທ່ີດຖູູກ

ແລ້ວກໍຄ ຊິ ບ່ໍມ ີລູກນ ້ອງຄ ົນໃດ ທ່ີຢາກເຮ ດວຽກນາໍ

ຫວົໜາ້ຄນົດ  ງ່ກາ່ວອກີຕ່ໍໄປ. 

ໃນສະໄໝທ່ີປະເທດ ສະຫະລ  ດ ອາເມຣກິາ ມອີ  ດຕາ

ການຢ່າຮາ້ງກ  ນຫ າຍນ  ນ້ ໄດມ້ສີາມພີ  ນລະຍາຄູໜ່ ່ ງ ຄ  

ທາ່ນ ຈອນ(John)ແລະທາ່ນນາງ ມາຣ ີ (Mary)ທ່ີສາ 

ມາດຮ  ກສາຊວີິດຄູໄ່ວໄ້ດໃ້ຫດ້ນົນານເຖງິ50 ປີ, ຈິ່ງເຮ ດ 

ໃຫນ້  ກຂາ່ວເກດີຄວາມຢາກຮູເ້ຄ ດລ  ບຂອງພວກເຂົາ, ນ  ກ

ຂາ່ວຈິ່ງຖາມວາ່”ພວກທາ່ນມເີຄ ດລ  ບໃນການດາໍລງົຊວີິດ

ຮວ່ມກ  ນແນວໃດ ຈິ່ງສາມາດເຮ ດໃຫ້ມຊີີວິດຄູທ່ີ່ໝ  ນ້ຄງົ

ໄດ?້ “ ທາ່ນ ຈອນ ໄດຕ້ອບວາ່ ພາຍຫ  ງພິທີແຕງ່ງານ

ຂອງພວກເຮົາ,ພ່ໍເຖົ້າຂອງຂອ້ຍໄດມ້ອບໂມງໃຫ້ຂອ້ຍ

ອ  ນໜ ່ ງ ເຊິ່ ງເປ ນໂມງທ່ີພິເສດຫ າຍ,ທ່ີໜ້າຂອງ

ໂມງໜ່ວຍນ  ນ້ພ່ໍເຖົ້າໄດຈ້າລ ກດວ້ຍໂຕໜ ງສ ປະໂຫຍ

ກໜ ່ ງວາ່”ໃຫເ້ວ້ົາດີໆ ກ  ບ ມາຣີ ລູກສາວຂອງພ່ໍເດ”ີ 

ເຊິ່ ງນ  ບແຕມ່  ນ້  ນ້ເປ ນຕ ົນ້ມາ ທ່ານ ຈອນ ຈິ່ງເວ້ົາແຕສ່ິ່ ງ

ດີໆກ  ບພ  ນລະຍາຢູ່ສະເໝີ,ເພາະວ່າທຸກໆເທ ່ ອທ່ີທ່ານ 

ຈອນ ເບິ່ ງໂມງ(ປະມານ 10 ເທ ່ ອຕ່ໍມ  )້, ເພ່ິນກຈໍະເຫ ນ

ປະໂຫຍກຄາໍເວ້ົາດ  ງ່ກາ່ວທ່ີເປ ນການກາ່ວເຕ ອນ ເພ ່ ອບ່ໍ

ໃຫລ້ ມທ່ີຈະເວ້ົາດີໆ ກ  ບພ  ນລະຍານ  ນ້ເອງ. 

ສະນ  ນ້ ທາ່ນຄວນຈະນາໍເອົາເຄ ດລ  ບຂອງທາ່ນ ຈອນ 

ມາປະຕິບ  ດຕ່ໍລກູນອ້ງຂອງທາ່ນ ໂດຍການເຫ ນຄນຸຄາ່ 

ແລະ ຈ ົ່ງຢ່າປະຕິບ  ດຕ່ໍລູກນ ້ອງເໝ ອນດ  ່ງວ  ດຖຸ,ຖ້າ

ທາ່ນຢາກເປ ນຫວົໜາ້ທ່ີດ ີ ແລະ ຢາກໃຫລູ້ກນອ້ງຮ  ກ, 

ຈ ົງ່ຢາ່ລ ມວາ່ລກູນອ້ງທກຸໆຄນົກລໍວ້ນແຕມ່ຄີນຸຄາ່ ແລະ 

ມຄີວາມສາມາດໃນຕວົແຕກຕາ່ງກ  ນໄປ ທ່ີເຊ ່ ອງຊອ້ນຢູ່

ໃນຕວົພວກເຂົາ, ຕາ່ງແຕວ່າ່ທາ່ນຈະເບິ່ ງເຫ ນ ຫ   ບ່ໍ. 

2. ຢ່າເປ ນຫວົໜ້າທ່ີລກູນອ້ງເຊ ່ ອໃຈບ່ໍໄດ ້

ທ່ານຄິດຄ ກ  ນກ  ບຂາ້ພະເຈົ້າບໍວາ່”ສິ່ ງທ່ີລາໍບາກໃຈທ່ີ

ສດຸກຄໍ  ການເຮ ດວຽກຮວ່ມກ  ບຄນົທ່ີບ່ໍສາມາດເຊ ່ ອໃຈ

ໄດ?້”ແຕຖ່າ້ຄນົຜູນ້  ນ້ ຊ ໍາ້ພ  ດເປ ນຫວົໜາ້ຂອງເຮົາແລວ້

ມ  ນຄ ໂຊກຮາ້ຍແທ້ໆ.ມກີານສາໍຫ ວດຂອງກຸມ່ບໍລິສ  ດທ່ີ

ປ ກສາ ແມນເຈ ດສເ໌ຕີ(Mancheser Consulting 

Group)ບອກວ່າ ຄວາມໄວ້ໃຈໃນອງົກອນຫ ຸ ດລງົນ  ນ້

ແມນ່ມສີາເຫດມາຈາກ: 

 ຄາໍເວ້ົາແລະ ການກະທາໍຂອງຫວົໜາ້ ບ່ໍສອດຄອ່ງ 

ກ  ນ 

 ຫວົໜາ້ມ  ກປິດບ  ງຂໍມ້ນູ 

 ຫວົໜ້າມ  ກຂີ້ຕວົະ ຫ   ເວ້ົາຄວາມຈງິພຽງແຕ່

ເຄິ່ ງດຽວເທ່ົານ  ນ້“ 

 ຫວົໜາ້ມຈີດິໃຈທ່ີຄ  ບແຄບ 

ຖາ້ຫວົໜາ້ທາ່ນໃດ ທ່ີທາໍລາຍຄວາມໄວໃ້ຈຂອງລກູ

ນອ້ງແລວ້ກເໍໝ ອນດ  ງ່ການເອົາກອ້ນຫີນມາທ  ບແວນ່ໃຫ້

ແຕກອອກເປ ນສິ້ນສວ່ນນອ້ຍໆ ເຖງິວາ່ຈະເກ ບເອົາມ  ນ

ມາຕິດຕ່ໍກ  ນຄ ນໃໝໄ່ດ,້ ແຕທ່່ານກບ່ໍໍສາມາດລ ບຮອຍ

ແຕກໄດເ້ຊິ່ ງຄາ້ຍຄ ກ  ບຄວາມໄວໃ້ຈຂອງຄນົເຮົາ ຖາ້ຫາກ

ມ  ນຖ ກທາໍລາຍແລວ້ ມ  ນກຍໍາກທ່ີຈະໃຫກ້  ບຄ ນມາໄວໃ້ຈ

ຢ່າງສມົບູນຄ ເກົ່ າ, ສະນ  ນ້ຖາ້ຢາກໃຫ້ລູກນອ້ງຮ  ກ 

ທາ່ນຕອ້ງເວ້ົາ ໃຫປ້າກກ  ບໃຈຕງົກ  ນ,ເປີດເຜີຍ ແລະ 

ສ  ດຊ ່  ຖ ້າບ່ໍດ  ່ງນ  ນ້ແລ້ວລູກນ ້ອງກໍຈະເປ ນຄ ດ  ່ງເພ່ິນ

ວາ່”ຂາ້ພະເຈົ້າບ່ໍໄດຄ້ຽດຍອ້ນທ່ານຂີຕ້ວົະດອກ, ແຕ່

ຂາ້ພະເຈົ້າກ  ງວນົໃຈທ່ີນ  ບຈາກນີ້ໄປ ຂາ້ພະເຈົ້າກໍຄງົ

ບ່ໍສາມາດເຊ ່ ອໃຈທາ່ນໄດອ້ກີຕ່ໍໄປແລວ້”.ຍິ່ ງໄປກວາ່ນ  ນ້ 

ຫວົໜາ້ບາງຄນົ ຍ  ງມ  ກລ  ກເອົາຄວາມຄດິຂອງລກູນອ້ງ 

ເພ ່ ອສາ້ງຜນົງານໃຫຕ້ນົເອງ ເຊິ່ ງເປ ນການກະທາໍທ່ີບ່ໍດ ີ

ຄ ດ  ງ່ ທາ່ນ ແຈ ກ ເວວສ ໌ກາ່ວວາ່: 

”ຫ ົວໜ້າ ບ່ໍຄວນຊະນະລູກນ້ອງໂດຍການລ  ກ ເ ອົາ

ຄວາມຄິດຂອງລກູນອ້ງແລວ້ ໄປແອບອາ້ງເປ ນຂອງຕນົ

ເອງ ເຊິ່ ງນອກຈາກຈະບ່ໍລູບຫ  ງແລວ້ຍ  ງຕບົຫວົອີກ”. 

ສະນ  ນ້ ທາ່ນຄວນເປ ນຫວົໜາ້ທ່ີລກູນອ້ງເຊ ່ ອໃຈໄດ.້ 

ອາ່ນຕ່ໍສະບ  ບໜາ້! 
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ການຄ ົ້ນຄວົ້າວທິະຍາສາດ ກບັ 

ການບລໍກິານດົ້ານວຊິາການ 

ວຽກງານຄ ົ້ນຄວົ້າວິທະຍາສາດແລະ 

ການບໍລິການດົ້ານວິຊາການເປັນກິດ ຈະວັດໜ ຶ່ງຂອງ ສະ 

ຖາບັນການສ ກສາຊັົ້ນສູງໂດຍສະເພາະ ໃນພາລະ ງານ 

ຫ ັກຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫຶ່ງຊາດ ທ ຶ່ ລະ ບຸໄວົ້ໃນນະ 

ໂຍບາຍຂອງຕ ນຊ ຶ່ງໄດົ້ຈັດເປັນວຽກງານທ ຶ່ ຄຽງຄູຶ່ ກັບການ 

ກໍຶ່ສົ້າງບຸກຄະລາກອນ ເພ ຶ່ອສົ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງແລະການ

ຢູຶ່ລອດຂອງສະຖາບັນ.ຄວສຖ ເອ າວຽກງານ ນ ົ້ເປັນບຸລິ 

ມະສິດໜ ຶ່ງເພ ຶ່ອພັດທະນາຕ ນເອງໂດຍໄປຄຽງຄູຶ່ ກັບການ

ສົ້າງບຸກຄະລາກອນ. ຄວສ ໄດົ້ດໍາເນ ນຂະບວນ ການ ຄ ົ້ນ 

ຄວົ້າວໄິຈ ແລະ ບໍລິການທາງວິຊາການຜຶ່ານມາຫ າຍສ ກ

ສ ກສາແລົ້ວ ໂດຍເລ ຶ່ມຈາກນົ້ອຍຫາໃຫຍຶ່, ຈາກພາຍໃນ

ຄະນະວິຊາອອກສູຶ່ຄະນະວິຊາຕຶ່າງໆໃນມະຫາວິທະຍາ

ໄລກໍຶ່ຄ ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສູຶ່ພາກພ ົ້ນຈໍານວນໜ ຶ່ງ ໂດຍ

ສະເພາະແມຶ່ນການຮຶ່ວມມ ດົ້ານການຄ ົ້ນຄວົ້າວໄິຈ. 

 ວຽກຄ ົ້ນຄວົ້າວທິະຍາສາດ 

 ສໍາຫ ັບໃນສ ກສ ກສາ 2013-2014 ທ ຶ່ຜຶ່ານມານ ົ້, 

ຄະນະກໍາມະການຜູົ້ປະສານງານການຄ ົ້ນຄວົ້າວິທະຍາ 

ສາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫຶ່ງຊາດໄດົ້ພິຈາລະນາໃຫົ້

ບຸລິມະສິດບ ດສະເໜ ໂຄງການຄ ົ້ນຄວົ້າວໄິຈຈໍານວນ9 ບ ດ 

ຈາກທັງໝ ດ 10 ບ ດທ ຶ່ສະເໜ ຈາກ ຄວສ ຕາມຂໍົ້ຕ ກລ ງ

ເລກທ  1911 /ມຊ.ຫຄບ.2014 ລ ງວັນທ  4/06/2014 ຊ ຶ່ງ

ສາມາດເລ ຶ່ມຂະບວນການຄ ົ້ນຄວົ້າໄດົ້ຫ ັງຈາກສໍາເລັດ

ການປະກອບເອກະສານ ໂດຍນໍາໃຊົ້ແຫ ຶ່ງທ ນສະໜັບ ສະ 

ໜູນຂອງລັດຖະບານ. ໃນ 9 ບ ດທ ຶ່ຖ ກຈັດເປັນບຸລິມະສິດ

ແລົ້ວນັົ້ນ, ໜ ຶ່ງບ ດບໍຶ່ສາມາດດໍາເນ ນການໄດົ້ເນ ຶ່ອງຈາກບໍຶ່ມ 

ຄວາມພົ້ອມໃນການປະກອບເອກະສານ. 

 

 

 

 

ລ/ດ ¹ö¸¢Ó êò´¤¾  
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¡¾-¯½µñ©-²½ìñ¤¤¾. 

ຮສ. ພມູ ີ

ອນິດາຮ  ກ 

2 ການຄ ົນ້ຄວ້າວໄິຈແລະປ ບປງຸ 

ລະບບົໄຟຈາລະຈອນໃຫເ້ປ ນ 

ລະບບົດຽວທ ົ່ວນະຄອນຫ ວງ 

ວຽງຈ  ນ.  

©ë. £¿°º¤ 

£ö¤¦ö´®ø 

3 ປ ບປງຸຄນຸນະພາບຂອງນ ໍາ້ມ  ນ

ໄບໂອດເີຊລ-ໝາກເກາົລາວ 

ດວ້ຍການປະສມົກ  ບນ ໍາ້ມ  ນພ ດ

ຕາ່ງໆ ແລະ ທດົສອບກ  ບ 

ເຄ ່ ອງຈ  ກກາຊວນ. 

©ë. À©õº 

¦½ ņ̃ 

   ພມົ´½ ö̧¤¦¾ 

 

4 ທດົສອບ ແລະຊອກຫາ ຄນຸ 

ສມົບ  ດຂອງຊວີະມວນປະສມົ 

ອ  ດແທງ່. 

©ë. ¡ò½Àì© 

ö̧¤¥ñ 

5 ການສາ້ງແຜນທ່ີຄວາມສຽ່ງເກີ

ດດນິເຈ ່ອນໂດຍການນາໍໃຊ ້

GIS ກລໍະນສີ ກສາ:ເມ  ອງ 

ແບງ່, ແຂວງອດຸມົໄຊ. 

ດຣ. 

ແກວ້ພສູອນ 

    ພນົຫາລາດ 

6 ປະເມນີການປ່ອຍອາຍກາ໊ສ 

ເຮ ອນແກວ້ອອກຈາກມະຫາ 

ໄລແຫງ່ຊາດ ແລະ ມາດຕະ 

ການ ຫ ຸດຜອ່ນການປ່ອຍອາຍ 

ກາ໊ສເຮ ອນແກວ້ດ  ງ່ກາ່ວ. 

ດຣ. ບນຸເຮ ງ 

ສດຸທິຈ  ກ 

7 ສ ກສາປະສິດທິພາບການດດູຊ  ບ 

ຂອງວ  ດສະດທ່ີຸຈະໃຊໃ້ນການກາໍ 

ຈ  ດເຫ  ກ (ຂີໝ້ຽ້ງ) ໃນນ ໍາ້ສາ້ງ.  

ກລໍະນສີ ກສາ: ບາ້ນໂນນຂີເ້ຫ  ກ 

ເມ  ອງສີໂຄດຕະບອງ,¦¯¯ ì¾¸. 

À¡©Á¡É¸  

¡÷¸ö¤ 
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8 ສຶກສາຜົນກະທົບຂອງທາດ
ນາໂນອົກຊິດສັງກະສີ (nano-
ZnO) ຕ ໍ່ກັບສາຍໄຟຟ້າແຮງ
ສູງທີໍ່ພາໃຫ້ມຮີາກໄມໄ້ຟຟ້າ
ພາຍໃຕອຸ້ນຫະພູມ 60  

´¼¤´¾  

²ö´´½ºò 

9 ºº¡Á®®ອາເນກປະສງົວງົຈອນ

ເອເລ ກໂຕຣນກິກາໍລ  ງແຮງດ  ນ

ເກນີໃນລະບບົໄຟຟ້ານ ໍາ້ຢອດ

ໃນເຂດຫາ່ງໄກສອກຫ ີກ. 

»¦. ņ̃Ä§  

Á ñ́¡¦½ëò¡ 

ນອກຈາກແຫ ຶ່ງທ ນຂອງລັດຖະບານແລົ້ວ ນັກຄ ົ້ນຄວົ້າໃນ

ສັງກັດ ຄວສ ຍັງໄດົ້ເຂ ົ້າຮຶ່ວມໂຄງການຄ ົ້ນຄວົ້າວໄິຈຈາໍ 

ນວນໜ ຶ່ງຢູຶ່ພາຍໃນປະເທດ,ພາກພ ົ້ນແລະສາກ ນອ ກດົ້ວຍ 

ເຊັຶ່ນ:ຮຶ່ວມກັບກະຊວງພະລັງງານແລະບໍຶ່ແຮຶ່, 

AUN/SEED-Net, MECON-Project(UK) ແລະ 

SUCCEED(Finland)ໂດຍໄດົ້ເນັົ້ນດົ້ານພະລັງງານ 

ແລະ ດົ້ານວິສະວະກໍາສິຶ່ງແວດລົ້ອມ. 

ຫາກ ທຽບໃສຶ່

ກັບສ ກ 

2012-2013 

ແລົ້ວເຫັນວຶ່າ 

ການສະໜັບ 

ສະໜູນທ ນ

ຄ ົ້ນຄວົ້າວໄິຈ

ຈາກລັດຖະບານໄດົ້ເພ ຶ່ມຂ ົ້ນ,ນັກຄ ົ້ນຄວົ້າມ ທຶ່າອຶ່ຽງໃນ

ການກະກຽມບ ດສະເໜ ໂຄງການຄ ົ້ນຄວົ້າວໄິຈຫ າຍຂ ົ້ນ 

ອັນຈະນໍາໄປສູຶ່ໂອກາດໃນການເຂ ົ້າເຖິງຂະບວນການ

ຄ ົ້ນຄວົ້າວໄິຈມ ຫ າຍຂ ົ້ນ.ແຕຶ່ກໍຶ່ປາສະຈາກຄວາມຄຸກຄັກ

ໃນການດໍາເນ ນຂະບວນການຄ ົ້ນຄວົ້າວໄິຈໄດົ້ ອັນມ ຜ ນ

ເນ ຶ່ອງມາກການຂາດສະພາບຄຶ່ອງທາງການເງິນຂອງຜູົ້ໃຫົ້

ທ ນນັົ້ນເອງ.ເຮັດໃຫົ້ຂະບວນ ການບໍຶ່ເປັນໄປຕາມແຜນ

ງານ ແລະ ກໍານ ດການ ທ ຶ່ວາງໄວົ້. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ໃນຊ່ວງທ້າຍເດືອນມິຖຸນາ2014ທ ຶ່ຜຶ່ານມາ,ຄວສ 

ມ ໂອກາດໄດົ້ເຂ ົ້າຮຶ່ວມງານວາງສະແດງແລະຕະຫ າດນັດ

ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ ເພ ຶ່ອກາພັດທະນາ 2014 

ຢູຶ່ທ ຶ່ສູນການຄົ້າລາວ-ໄອເຕັກນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ຊ ຶ່ງຈັດ

ຂ ົ້ນໂດຍກະຊວງວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊ ຂອງ ສປ 

ປ ລາວ.ໃນງານດັຶ່ງກຶ່າວ ຄວສ ໄດົ້ເປ ດບູດວາງສະແດງຜ ນ 

ງານການຄ ົ້ນຄວົ້າວໄິຈທ ຶ່ດ ເດັຶ່ນ,ປ ົ້ມແບບຮຽນ,ວາລະສານ 

ແລະແບບຈໍາລອງຈໍານວນໜ ຶ່ງ.ພົ້ອມກັນນັົ້ນກໍຶ່ໄດົ້ເຂ ົ້າ

ຮຶ່ວມ ສະເໜ ຜ ນສໍາເລັດການຄ ົ້ນຄວົ້າວໄິຈຈໍານວນ 2 ຫ ວ

ຂໍົ້ໃນກອງປະຊຸມສໍາມະນາຊ ຶ່ງໄດົ້ຈັດຂ ົ້ນຄູຶ່ຂະໜານກັບ

ງານວາງສະແດງດັຶ່ງກຶ່າວ. 

 ວຽກບລໍກິານວິຊາການ 

          ແມຶ່ນການບໍລິການຄວາມຮຽກຮົ້ອງຕອົ້ງການຂອງ

ສັງຄ ມໂດຍການນໍາໃຊົ້ທຶ່າແຮງທາງດົ້ານມັນສະໝອງ, 

ສະຕປັິນຍາ,ຄວາມຮູົ້ຄວາມສາມາດຂອງອາຈານ ພະນັກ 

ງານ ອາຄານສະຖານທ ຶ່ ເຄ ຶ່ອງທ ດລອງ ຊ ຶ່ງເປັນຊັບສ ມບັດ 

ຄວາມສຶ່ຽງການເກ ດ

ດິນເຈ ຶ່ອນ 

ເຄ ຶ່ອງມ ທ ດສອບດິນ 
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ລວມຂອງ ຄວສ ທ ຶ່ມ ຢູຶ່ເພ ຶ່ອປະກອບສຶ່ວນເຂ ົ້າໃນການພັດ 

ທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ແກົ້ບັນຫາດົ້ານວິຊາການ.ໃນສ ກ

ສ ກສາ 2013 – 2014 ນ ົ້ມ 185ວຽກທ ຶ່ໄດົ້ຂ ົ້ນທະບຽນກັບ 

ພຄບໃນການໃຫົ້ບໍລິການ ແລະ ຄິດເປັນມູນຄຶ່າລວມແມຶ່ນ 

104,338,000 ກ ບ. ພາກສຶ່ວນທ ຶ່ໃຫົ້ບໍລິການປະກອບມ : 

ພາກວິຊາວິສະວະກໍາ ຂ ວທາງ ແລະ ຂ ນສ ຶ່ງ, ວິສະວະກໍາ

ໂຍທາແລະວິສະວະກໍາກ ນຈັກ.ຜູົ້ມາໃຊົ້ບໍລິການສຶ່ວນໃຫຍຶ່ 

ແມຶ່ນມາຈາກພາກສຶ່ວນເອກະຊ ນ(ບຸກຄ ນແລະນິຕິບຸກ 

ຄ ນ). ໜົ້າວຽກທ ຶ່ໃຫົ້ບໍລິການຍັງຄ ງເປັນວຽກກຶ່ຽວກັບການ 

ກວດສອບດິນສໍາຫ ັບການປຸກສົ້າງ ອາຄານ ແລະ ຖະໜ ນ, 

ການກວດສອບມາດຕະຖານຂອງເບຕ ງ(concrete),ການ 

ເຊ ຶ່ອມໂຫລະ(ແບບ) ແລະ ການ ບໍລິການສອບເສັງ. ເມຶ່ ອ

ສ ມທຽບໃສຶ່ກັບສ ກສ ກສາ2012-2013ແລົ້ວເຫັນວຶ່າ ຈໍາ 

ນວນວຽກບໍລິການໄດົ້ຫ ຸດລ ງ 44,8%.ຕາມທັດສະນະຂອງ 

ພຄບ ແລົ້ວຄິດວຶ່າອາດຈະມ ຜ ນເນ ຶ່ອງມາຈາກການຂາດ

ສະພາບຄຶ່ອງທາງການເງິນຂອງຜູົ້ມາໃຊົ້ບໍລິ ການ. 

 ໄປຄຽງຄູຶ່ກັບການໃຫົ້ບໍລິການນັົ້ນ ຄວສ ກໍາລັງຢູຶ່

ໃນຊຶ່ວງຂອງການປັບປຸງກ ດລະບຽບ(ນິຕິກໍາ)ຂອງການດໍາ

ເນ ນວຽກບໍລິການວິຊາການ ທັົ້ງນ ົ້ ກໍຶ່ເພ ຶ່ອເຮັດໃຫົ້ການບໍລິ 

ການວິຊາການເປັນໄປຢຶ່າງຖ ກຕົ້ອງ ແລະແທດເໝາະກັບ 

ຄວາມເປັນຈິງໃນການໃຫົ້ບໍລິການຂອງແຕຶ່ລະຂ ງເຂດ

ຄວາມສາມາດ ເທ ຶ່າທ ຶ່ຈະເປັນໄປໄດົ້. 

ບ  ນຫາໃນການກໍ່ສາ້ງໂຄງສາ້ງເບຕງົເສມີເຫ  ກທ່ີອາດ 

ສ ົ່ງຜນົໃຫໂ້ຄງສາ້ງເກດີການເສຍຫາຍຫ  ການວບິ  ດ 

ໂດຍ: ດຣ. ຄາໍຮູ ້ຊາພວູງົ  

 

 

 

 

 

 

ໃນທ່ີນີ ້“ການວິບ  ດ” ໝາຍເຖງິການເປ່ເພເສຍ 

ຫາຍຂອງອາຄານຫ  ສ່ວນໃດສ່ວນນ ່ ງຂອງອາຄານທ່ີ 

ຫ າຍເກນີໄປຈນົບ່ໍສາມາດຈະໃຊຕ້າມຈດຸປະສງົໄດ ້ ຢາ່ງ 

ປອດໄພ. ໃນການອອກແບບອາຄານໂຄງສາ້ງເບຕງົ 

ເສີມເຫ  ກ ຈະຕອ້ງພິຈາລະນາເຖງິປ ດໃຈທ່ີສາໍຄ  ນສາໍຄ  ນ 

ຫ າຍຢ່າງເຊ ່ ນ: ຄວາມແຂງແຮງຂອງໂຄງສາ້ງ, ຄວາມ 

ປອດໄພໃນການນາໍໃຊ,້ ມນູຄ່າການກໍ່ສ້າງ ແລະອາ 

ຍຸການນາໍໃຊຂ້ອງອາຄານ. ເປ ນເລ ່ ອງທາໍມະດາທ່ີອາ 

ຄານທ່ີກໍ່ ສ້າງ ຈະເກີດການຊຸດໂຊມເສຍຫາຍໄດ້ຕ  ງ້ 

ແຕ່ກອ່ນເລ່ີມການໃຊ້ງານ ຊ ່ ງບ  ນຫາເຫ ົ່ ານີ້ຈະຕ້ອງ 

ຮີບຮອ້ນດາໍເນີນການແກໄ້ຂ. ການວິເຄາະຫາສາເຫດ 

ເພ ່ ອໃຫ້ສາມາດ ແກໄ້ຂບ  ນຫາໄດຖ້ ກຈດຸ ນ  ນ້ກພໍຽງແຕ ່

ເປ ນການແກໄ້ຂບ  ນຫາທ່ີປາຍເຫດເທ່ົານ  ນ້ໂດຍທ່ີຕ ົນ້ເຫດ

ຂອງບ  ນຫາຍ  ງຄງົຢູ່ທ່ີການຄວບຄມຸການກໍ່ສາ້ງ ແລະ 

ຜູກ້ວດສອບການກໍ່ສາ້ງຈ ່ງຕອງ້ເຂ້ົາໃຈເຖງິສາຍເຫດແລະ

ວິທີການແກໄ້ຂການວິບ  ດຂອງອາຄານໂຄງສາ້ງເບຕງົເສີ

ມເຫ ລກໃຫດ້ເີພ ່ ອຫ ີກລຽ້ງຄວາມເສຍຫາຍທ່ີຈະຕາມມາ. 

1. ຂໍພິ້ຈາລະນາໃນການກໍ່ສາ້ງເບຕງົເສີມເຫ  ກ 

ວຽກເບຕງົຖ ວາ່ເປ ນວຽກທ່ີມບີ  ນຫາຫລາຍທ່ີສດຸເພາະເປ ນ

ວຽກທ່ີປະກອບດວ້ຍວຽກຫລາຍຊະນິດ ຄ : ວຽກແບບ 

ຫລ່ໍ,ວຽກເຫລ ກເສມີ,ແລະວຽກເບຕງົ ຈ ່ງເຮ ດໃຫວ້ຽກ ສະ 

ຫລ  ບຊ  ບຊອ້ນ.ສິ່ ງທ່ີຕອ້ງຄາໍນ ງໃນການກໍ່ ສ້າງ ເບ 

ຕງົເສມີເຫ ລກ ລວມມດີ  ງ່ນີ:້ 

 

 

 

 

 

 

1.1 ວຽກແບຫ ໍ່ :  

ເຮົາຈະຕອງ້ຄາໍນ ງເຖິງຄວາມສາມາດໃນການຮ  ບ 

ນາໍ້ຫ້ນ  ກເບຕງົແລະນາໍ້ຫ້ນ  ກບ  ນທກຸທ່ີເກດີຂ ນ້ໃນ

ລະຫວາ່ງການກໍ່ສາ້ງຈນົກວາ່ເບຕງົຈະແຂງແຮງພໍທ່ີ
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ຈະຮ  ບນ ໍາ້ຫນ  ກໄດດ້ວຍ້ຕວົເອງ. ນອກຈາກນີ ້ ຈະ 

ຕອງ້ ພິຈາລະນາເຖິງໄລຍະກ ົ່ງຕວົທ່ີຈະເກດີຂ ້ນ 

ຫລ  ງ ຖອດແບບແລ້ວສະພາບຂອງດິນທ່ີຮອງ 

ຮ  ບແບບ ຫລ່ໍກໍ່ເປ ນອກີປ ດໃຈນ ່ງທ່ີຕອງ້ເອົາໃຈໃສ.່ 

1.2 ວຽກເຫລ ກເສີມ:  

ຈະເລ່ີມຕ ົນ້ຕ  ງ້ແຕວ່  ດສະດທ່ີຸໃຊຈ້ະຕອງ້ໄດມ້າດຕະ

ຖານຕາມທ່ີລະບໄຸວໃ້ນແບບຫລ ຫາກບ່ໍມຕີາມທ່ີລະບຸ

ໄວ້ກໍ່ ຈະຕອ້ງຖ ມາດຕະຖານໃດນ ່ ງເປ ນຫ  ກ. ໃນ 

ການກໍ່ສາ້ງງຈະຕອງ້ພິຈາລະນາເຖິງການງເໍຫລ ກ, 

ຂດົເຫລ ກ,ຕ ໍາ່ແຫນງ່,ໄລຍະຫ່າງ, ການຕ່ໍເຫລ ກ, 

ການເສມີເຫລ ກເພ່ີມພິເສດຢູທ່ີ່ ຊອງ່ເປີດ ເປ ນຕ ົນ້. 

1.3 ວຽກເບຕງົ: 

ການທ່ີໄດເ້ບຕງົທ່ີມຄີນຸນະສມົບ  ດຕາມທ່ີຕອງ້ການຈ

ະຕອງ້ເອົາໃຈໃສທ່ກຸຢ່າງຕ  ງ້ແຕກ່ອນ່ເທ,ລະຫວາ່ງ 

ເທ ແລະ ພາຍຫລ  ງຈາກການເທ. ຄວາມບກົ 

ຜອ່ງຢາ່ງໃດຢາ່ງນ ່ງອາດຈະນາໍໄປສູກ່ານວບິ  ດໄດ.້ 

2. ການກໍ່ສາ້ງບ່ໍຖ ກຫລ  ກວິຊາແລະຫລ  ກປະຕິບ  ດ 

ຢູໃ່ນບດົຄວາມນີຈ້ະບ່ໍໄດກ້າ່ວເຖງິການຈງົໃຈເຮ ດໃຫກ້ານ

ກໍ່ສາ້ງບ່ໍຖ ກຕາມຫລ  ກວິຊາການ ແຕຈ່ະກາ່ວເຖງິ ຄວາມ 

ຜິດພາດທ່ີເກດີຈາກການເຂ້ົາໃຈຜິດຫລ ຮູເ້ທ່ົາບ່ໍເຖງິການຂ

ອງຜູປ້ະຕິບ  ດ ຊ ່ ງຈະຂໍຍກົຕວົ ຢ່າງທ່ີພບົເຫ ນ ເລ ້ອຍໆ 

ດ  ງ່ຕ່ໍໄປນີ:້ 

2.1  ໂຄງຫລ  ງຄາຫ  ຄານຫ  ງຄາທ່ີມຊີວ່ງຍາວໆທ່ີມກີານ 

ກໍ່ຝາຂ ້ນໄປຈນົເຖີງບໍລິເວນເຄິ່ ງກາງຂອງໂຄງຫລ  ງຄາ 

ຝາຈະແຕກເພາະການກ ົ່ງຕວົຂອງໂຄງຫລ  ງຄາເອງ. 

ຖາ້ໃຫຖ້ ກຕອ້ງ ຄວນມຊີອງ່ວາ່ງຂອງຝາເລ ກນອຍ້ເພ ່ ອ 

ໃຫໂ້ຄງຫລ  ງຄາຫ  ຄານຫ  ງຄາໄດກ້ອງ່ຕວົເຕ ມທ່ີ. 

2.2  ການເທຄານຄໍດິນເບຕງົໂດຍປະສວນ່ເທິງໄວເ້ທ 

ພອມ້ກ  ບພ ້ນ ເຊິ່ ງເຫລ ກເທິງຈະຍ  ງບ່ໍມສີວນ່ຊວຍ່ຮ  ບແຮງ 

ເມ  ່ອເຮົາຖມົດນິກອ້ງຄານຄໍດນິເພ ່ ອຮອງຮ  ບຄານໃນເວລາ

ເທ ຫ   ເຮົາຖມົດິນໃນຊອງ່ວາ່ງລະຫວາ່ງຄານ ດິນຈະ 

ເກດີການຊຸດຕວົເພ ່ ອອ  ດແໜນ້(consolidation)ເຮ ດໃຫ ້

ເກີດມກີານດ ງຄານລງົທ່ີຈດຸຮອງຮ  ບເຊິ່ ງເບຕງົຈະຮ  ບ 

ແຮງ ດ ງນີແ້ທນເຫລ ກເສມີໃນບໍລິເວນນີ ້ແລະຈະເຮ ດ ໃຫ ້

ເບຕງົເກດີທີຮອຍແຕກໄດ.້ 

2.3  ການກໍ່ຝາຮອບເທິງດາດຟ້າ ໂດຍບ່ໍມເີສົາເອ ນ ຝາ 

ອາດພ  ງລງົມາໄດເ້ມ  ່ອເວລາມລີມົພ  ດ 

2.4  ການກໍ່ ຝາດິນຈີ່ ຢູ່ເທິງທາງຍ່າງທ່ີມໂີຄງສ້າງບ່ໍ 

ແຂງແຮງ ບ່ໍດນົຝາຈະແຕກແຫງ ເນ ່ ອງຈາກທາງຍາ່ງ 

ບ່ໍສາມາດຮ  ບນ ໍາ້ຫນ  ກຝາໄດ ້ແລະຈະຊຸດຕວົລງົ. 

2.5  ສາໍລ  ບຄານຍ ່ ນສ ົນ້ ຫລ  ແຜ່ນພ ້ນຍ ່ ນສ ົນ້ທ່ີຍ ່ ນ 

ອອກມາຫລາຍໆ ເວລາຖອດແບບອອກແລວ້ ປະຄ ໍາ້ຢ  ນ 

ຮອງຮ  ບໄວທ່ີ້ປາຍໂດຍຫວ  ງວາ່ຈະໃຫ້ຊວຍ່ຮ  ບນ ໍາ້ຫນ  ກ 

ຄະນະທາໍການກໍ່ ສາ້ງ້, ແຕ່ໃນຄວາມເປ ນຈິງການ 

ເຮ ດແບບນີ ້ຈະເຮ ດໃຫ້ແຮງທ່ີກະທາໍຕ່ໍຄານຍ ່ ນຫລ ພ ້ນ 

ຍ ່ ນນ  ນ້ປ້ີນທິດທາງ ຄ  ແທນທ່ີຈະເກດີແຮງດ ງຢູດ່າ້ນເທິງ 

ແຮງອ  ດຢູ່ດາ້ນລຸ່ມ ກ  ບຈະເຮ ດໃຫ້ແຮງອ  ດຢູ່ດາ້ນເທິງ 

ແລະແຮງດ ງຢູ່ດາ້ນລຸ່ມແທນ. ນອກຈາກນີ້, ແທນທ່ີ 

ຄານຍ ່ ນຫລ  ແຜນ່ພ ້ນຍ ່ ນຈະໄດກ້ ົງ່ຕວົລງົໂດຍອດິສະຫ ະ 

ແລະຢູຕ່ວົໃນທ່ີສດຸ ກ  ບແປວາ່ເມ  ່ອຖອດຄາໍ້ຢ້  ນອອກໃນ 

ພາຍຫລ  ງຈະເກດີການກ ົງ່ຕວົຕ່ໍໄປອກີ. 

2.2 ການກໍ່ ຝາໂດຍທ່ີຍ  ງມ ີຄ ໍາ້ຢ  ນຮອງຮ  ບຄານຢູ ່

ເມ  ່ ອກໍ່ ຝາສາໍເລ ດແລ້ວກໍ່ ຖອດຄ ໍາ້ຢ  ນອອກຈາກຄານ 

ຈະເກີດຮອຍແຕກແຫງຢູ່ລະຫວ່າງຮອຍຕ່ໍລະຫວ່າງ 

ທອງ້ຄານທ່ີຢູ່ດາ້ນເທິງຂອງຝາ ກ  ບປາຍຝາສວນ່ເທິງທ່ີ 

ຕດິທອ້ງຄານ ເນ ່ອງຈາກຄານທ່ີຮ  ບຝາ ຈະກ ົງ່ຕວົລງົອີກ 

ເມ  ່ອບ່ໍມຄີ ໍາ້ຢ  ນ. 

2.9  ການຖອດແບບອອກບ່ໍຫມດົໂດຍເຫລ ອຄ ໍາ້ຢ  ນ 

ບອນ່ກາງຄານ ຫລ  ກາງແຜນ່ພ ້ນຈະເຮ ດໃຫຫ້ນວ່ຍແຮງ 

ປ້ີນທິດທາງ ອາດເຮ ດໃຫເ້ກດີການແຕກແຫງໄດ.້ 

3.  ການກໍ່ສາ້ງທ່ີບ່ໍເຄີຍປະຕິບ  ດມາກອ່ນ 

ລ  ກສະນະວຽກກໍ່ ສ້າງ ທ່ີຜິດແປກໄປຈາກທາໍມະດາ 

ເຊີ່ ງຈະຕອ້ງໄດໃ້ຊເ້ຕ ກນກິໃໝ່ ມລີາຍລະອຽດຕາ່ງໆທ່ີ 

ຕອ້ງພິຈາລະນາເປ ນພິເສດ ເຊ ່ ນ ການກໍ່ສາ້ງທ່ີຮ  ບໃຊ ້

ທາງການທະຫານ ແລະ ອ ່ ນໆ ກໍ່ອາດເປ ນສວ່ນເຮ ດ 

ໃຫເ້ກດີຂໍບ້ກົພອ່ງໄດ.້ 

4. ການຕິດຕ  ງ້ແບບຫ ໍ່ ທ່ີບ່ໍຖ ກຕອ້ງ 

ແບບຫ ໍ່ ເບຕງົທ່ີບ່ໍແຂງແຮງພຽງພໍ ອາດຈະສ ົ່ງຜນົຕ່ໍການ 

ວິບ  ດຂອງອາຄານໄດເ້ພາະວ່າຖາ້ຫາກຄ ໍາ້ຢ  ນບ່ໍແຂງ 

ແຮງ ຫ   ດິນທ່ີຮອງຮ  ບບ່ໍແຂງແຮງພໍ ກໍ່ອາດຈະພາໃຫ ້

ເກດີການຊຸດຕວົລງົເຮ ດໃຫອ້າຄານທ່ີກາໍລ  ງເທຫ  ທ່ີເທໄວ້

ແລ້ວຊຸດຕວົຕາມ ເຮ ດໃຫ້ເກີດການວິບ  ດ ຫ   ປຽ່ນຮູບ 

ໄປຈາກເດີມ. ນອກຈາກນີ້, ທ່ີພບົເຫ ນເລ ້ອຍໆກໍ່ ຄ  

ແບບຫ ໍ່ ທ່ີບ່ໍສມົບູນຄ ມຮີອຍຮ ົ່ວ ເຮ ດໃຫ້ນ ໍາ້ປູນໄຫ ອອກ 
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ເຊີ່ ງຈະເຮ ດໃຫເ້ກດີຊອ່ງວາ່ງ ຫ  ຜ ົງ້ຢູ່ໃນຊິ້ນສວ່ນ ຂອງ 

ໂຄງສາ້ງນ  ນ້ໆ ແລະ ຖາ້ຫາກຜ ົງ້ດ  ງ່ກາ່ວໃຫຍຫ່ າຍ ກໍ່ 

ອາດເຮ ດໃຫເ້ກດີການວບິ  ດໄດ.້ 

5. ການຕິດຕ  ງ້ເຫ  ກເສີມທ່ີບ່ໍຖ ກຕອ້ງ 

ວຽກເຫ  ກເສີມຖ ວາ່ແມນ່ວຽກທ່ີສາໍຄ  ນຫ າຍໃນວຽກເບຕງົ 

ເສີມເຫ  ກ.ສະນ  ນ້ເຮົາຕອ້ງເອົາໃຈໃສຄ່ວບຄຸມດແູລຢ່າງ 

ໃກຊ້ິດ ຖາ້ຫາກມກີານຜິດພາດເລ ່ ອງເຫ  ກເສີມແລ້ວ 

ການແກໄ້ຂບ  ນຫາຈະເປ ນເລ ່ ອງທ່ີລາໍບາກຫ າຍ. ຂໍ ້ ຜິດ 

ພາດທ່ີພບົເຫ ນເລ ້ອຍໆໃນວຽກເຫ  ກເສມີມດີ  ງ່ຕ່ໍ ລງົ ໄປນີ:້ 

5.1 ຕ ໍາ່ແໜງ່ການວາງເຫ  ກເສີມ(ຊ ່ ງເປ ນເລ ່ ອງທ່ີສາໍ ຄ  ນ 

ທ່ີສດຸ)ບ່ໍຖ ກຕາມຕ ໍາ່ແໜງ່ທ່ີລະບໄຸວໃ້ນແບບ. 

5.2 ການມ  ດເຫ  ກບ່ໍແໜ້ນຫ  ບ່ໍຄບົທຸກຈດຸ ເຮ ດໃຫ້ເຫ  ກ 

ເຄ ່ ອນໄປຢູໃ່ນຕ ໍາ່ແໜງ່ທ່ີບ່ໍຖ ກຕອ້ງ. 

5.3 ການໃສເ່ຫ  ກສະຫ  ບຕ ໍາ່ແໜ່ງ ຄ  ເຫ  ກເທິງເອົາມາ 

ໃສລຸ່ມ່ແລະເຫ  ກຢູລຸ່ມ່ເອົາໄປໃສເ່ທິງ. 

5.4 ເຫ  ກເສີມແຜນ່ພ ້ນທ່ີຄວນຢູ່ເທິງ ແຕຖ່ ກຢຽບໃນຂະ 

ນະກໍ່ສາ້ງ ຈນົກາຍລງົມາເປ ນເຫ  ກຢູທ່າງລຸມ່ແທນ. 

5.5 ຊ  ນ້ຫຸມ້ຫ່ໍເຫ  ກເສມີຂອງເບຕງົ ໜາຫ  ບາງເກນີໄປ. 

5.2 ການໃຊດ້ນິຈີ່ແຕກຫ  ເສດເບຕງົແຕກ ຮອງເຫ  ກເສີມ 

ແທນທ່ີຈະໃຊລ້ກູປນູທ່ີໄດມ້າດຕະຖານ. 

5.9 ການເທເບຕງົບ່ໍໄດລ້ະດ  ບ ເຮ ດໃຫຕ້ອ້ງເທເພ່ີມຈນົ 

ໜາເກີນໄປ ແລະ ແທນທ່ີ ເຫ  ກຈະຢູ່ເທິງກ  ບກາຍມາ 

ເປ ນເຫ  ກຢູກ່າງ ຫ  ຢູລຸ່ມ່ແທນ. 

5.8 ໄລຍະທາບຂອງເຫ  ກ,ການຕ່ໍເຫ  ກຕະຫ ອດເຖງິ ຕ ໍາ່ 

ແໜງ່ຈດຸຕ່ໍແລະວທີິການຕ່ໍບ່ໍຖ ກຕອ້ງ. 

5.2 ການຕ່ໍເຫ  ກເສມີຂອງແຜນ່ພ ້ນຢູທ່ີ່ຈດຸຮອງຮ  ບ. 

5.10 ການບ່ໍປະຕິບ  ດຕາມແບບທ່ີລະບ ຸເຊ ່ ນ ການຝາກ 

ເຫ  ກຂອງແຜນ່ພ ້ນທ່ີວາງເທິງດນິ (Slab on grade)  

ຍ ່ ນເ ຂ້ົາໄປໃນຄານຄໍດິນ ເຮ ດໃຫ້ນ ໍາ້ໜ  ກຖ່າຍທອດ 

ລງົຄານຄໍດິນແທນທ່ີທ່ີຈະຖາ່ຍທອດລງົພ ້ນດິນໂດຍກງົ 

ເຮ ດໃຫຄ້ານຮ  ບນ ໍາ້ໜ  ກເພ່ີມແລະອາດເກດີການວບິ  ດໄດ.້ 

5.11 ບ່ໍໄດເ້ສີມເຫ  ກເສີມພິເສດທ່ີບໍລິເວນຊອ່ງເປີດຂອງ 

ໂຄງສາ້ງ ຫ   ເສມີແຕບ່ໍ່ຖ ກຕອ້ງຕາມມາດຕະຖານ. 

5.12 ບ່ໍຝາກເຫ  ກສາໍລ  ບເສົາເອ ນແລະຄານເອ ນເຮ ດໃຫ ້

ຕອ້ງເຈາະຊິນ້ສວ່ນຂອງໂຄງສາ້ງຕາມພາຍຫ  ງອກີ. 

ທ ງໝດົບ  ນຫາທ່ີກາ່ວມານ  ນ້ຈະເປ ນສາເຫດທ່ີສ ົ່ງ

ຜນົສະທ້ອນເຖງິຄວາມສາມາດຮ  ບນ ໍາ້ໜ  ກຂອງໂຄງສາ້ງ 

ເຮ ດໃຫ້ອາຍຸການໃຊງ້ານຂອງໂຄງສາ້ງອາດສ  ນ້ລງົ ຫ   

ກາ້ວໄປເຖງິການພ  ງທະລາຍ ຫ   ວບິ  ດໄດ.້ 
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ເພ ່ ອຂໍມ້ນູເພ່ີມເຕມີກະລນຸາຕດິຕ່ໍ 

ຄະນະວສິະວະກາໍສາດ 

ມະຫາວທິະຍາໄລແຫງ່ຊາດ 

ຕູໄ້ປສະນ:ີ 3122, ຖະໜນົມດິຕະພາບລາວໄທ, ຄຸມ້ໂສກປາຫ ວງ 

ເມ  ອງສສີ  ດຕະນາກ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈ  ນ, ສປປ ລາວ 

ໂທ: (+852-21) 312092 

ແຟ ກ: (+852-21) 314382 

E-mail: admin_fe@fe-nuol.edu.la 

Website: http://www.fe-nuol.edu.la 

mailto:admin_fe@fe-nuol.edu.la
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