
 

ຄ ຳນ ຳ 
ຫ ຼັກສູດຄູສລິະປະສກຶສາຊຼັ ັ້ນສູງຕ ໍ່ ເນ ໍ່ ອງ ໄດ ັ້ຮຼັບການພຼັດທະນາ ແລະ ອະນຸມຼັດໃຊ ັ້ຕຼັ ັ້ງແຕໍ່  ວຼັນທ ີ12/ກຸມພາ/2009 

ເປຼັນຕົ ັ້ນມາ. ຫ ຼັກສູດດຼັໍ່ ງກໍ່ າວນີ ັ້ ເປຼັນຫ ຼັກສູດທີໍ່ ຜູ ັ້ຮຽນຕ ັ້ອງຮຽນທຼັງສອງສາຍວຊິາ ຄ : ສາຍສລິະປະກ າ ແລະ ສາຍສລິະປະດນົຕຣ.ີ 
ຜໍ່ ານການນ າໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າໃນການສດິສອນຕວົຈງິ ເຫຼັນວໍ່ າ ເນ ັ້ອໃນຫ ຼັກສູດຍຼັງບ ໍ່ ສອດຄໍ່ ອງກຼັບຫ ຼັກສູດສາມຼັນສກຶສາເທົໍ່ າທີໍ່ ຄວນ, ການ
ຈຼັດຊົໍ່ ວໂມງ ແລະ ໜໍ່ ວຍກດິຂອງບາງວຊິາ ຍຼັງບ ໍ່ ທຼັນແທດເໝາະກຼັບຄວາມຕ ັ້ອງການ, ບາງວຊິາທີໍ່ ຈ າເປຼັນພ ັ້ນຖານ ມປີະລມິານ
ຄວາມຮູ ັ້ຈ າກຼັດ ແລະ ບາງວຊິາທີໍ່ ບ ໍ່ ຈ າເປຼັນພ ັ້ນຖານ ມປີະລມິານຄວາມຮູ ັ້ຫ າຍ. 

 
ເພ ໍ່ ອເຮຼັດໃຫ ັ້ຫ ຼັກສູດຄູສລິະປະສກຶສາຊຼັ ັ້ນສູງຕ ໍ່ ເນ ໍ່ ອງ ຖ ກກຼັບມາດຕະຖານຫ ຼັກສູດແຫໍ່ ງຊາດ ຈິໍ່ ງໄດ ັ້ທບົທວນ ແລະ 

ປຼັບປຸງຄ ນໃໝໍ່  ໂດຍປຼັບຈາກການຮຽນລວມ ມາແຍກຮຽນຕາມສາຍ ຄ : ສາຍສລິະປະກ າ ແລະ ສາຍສລິະປະດນົຕຣ.ີ  
 
ສາຍສລິະປະດນົຕຣ ີມ ີ52 ໜໍ່ ວຍກດິ, 21 ວຊິາ, 1840 ຊົໍ່ ວໂມງ. ໃນນີ ັ້, ໄດ ັ້ຈ ຼັດຊົໍ່ ວໂມງສອນຕວົຈງິ 784 ຊົໍ່ ວໂມງ. 

ສໍ່ ວນຊົໍ່ ວໂມງທີໍ່ ເຫ  ອ ເປຼັນວຽກມອບໝາຍ ໃຫ ັ້ນຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດດ ັ້ວຍຕນົເອງ. ລາຍລະອຽດຂອງ ຫ ຼັກສູດ ມ ີ4 ໝວດວຊິາ 
ດຼັໍ່ ງນີ ັ້: 

1. ໝວດວຊິາຄວາມຮູ ັູ້ ູທົໍ່ ວໄປ ມ ີ5 ວຊິາ,   6  ໜໍ່ ວຍກດິ,   176 ຊົໍ່ ວໂມງ ເທົໍ່ າກຼັບ   9.57% 
2. ໝວດວຊິາພ ັ້ນຖານວຊິາສະເພາະ ມ ີ6 ວຊິາ, 12  ໜໍ່ ວຍກດິ,   384 ຊົໍ່ ວໂມງ ເທົໍ່ າກຼັບ 20.87% 
3. ໝວດວຊິາສະເພາະ  ມ ີ9 ວຊິາ, 32  ໜໍ່ ວຍກດິ, 1200 ຊົໍ່ ວໂມງ ເທົໍ່ າກຼັບ 65.22% 

       4. ໝວດວຊິາເລ ອຶກ  ມ ີ1 ວຊິາ,   2  ໜໍ່ ວຍກດິ,     80 ຊົໍ່ ວໂມງ ເທົໍ່ າກຼັບ   4.35%.   
 

ຫ ຼັກສູດສະບຼັບນີ ັ້ ຈະໄດ ັ້ຈ ຼັດການຮຽນ-ການສອນ ໃນ 3 ພາກຮຽນ ( 3 ພຼັກແລ ັ້ງ ), ຮຼັບໃຊ ັ້ສະເພາະຍກົລະ ດຼັບຄູທີໍ່
ຮຽນຈບົສ ັ້າງຄູສລິະປະສກຶສາຊຼັ ັ້ນກາງ ( ສາຍສລິະປະດນົຕຣ ີ). ເຖງິວໍ່ າ ຫ ຼັກສູດດຼັໍ່ ງກໍ່ າວນີ ັ້ ຈະໄດ ັ້ຮຼັບການ ປຼັບປຸງກ ຕາມ, ແຕໍ່
ອາດຈະ ມຂີ ັ້ຂາດຕກົບກົຜໍ່ ອງ. ຖ ັ້າທໍ່ ານໃດຫາກມຄີ າຄດິເຫຼັນທີໍ່ ຊໍ່ ວຍປຼັບປຸງ ການພຼັດທະນາ ຫ ຼັກສູດ ຄູສລິະປະດນົຕຣ ີໃຫ ັ້ດຂີຶ ັ້ນ
ກວໍ່ າເກົໍ່ າ, ກະລຸນາສົໍ່ ງຄ າຄດິຄ າເຫຼັນມາຍຼັງວທິະຍາໄລສລິະປະສກຶສາ ຫ   ກມົພະລະ ແລະ ສລິະປະສກຶສາ ກະຊວງສກຶສາທກິານ 
ແລະ ກລິາ.  
 
 
                  ຫວົໜັ້າກມົພະລະ ແລະ ສລິະປະສກຶສາ 
 
 
 
 
 
 
 

ຫ ຼັກສູດອະນຸປະລິນຍຳ 



ຄູສິລະປະສຶກສຳ ລະບົບຕ ໍ່ເນ ໍ່ອງ 
ສຳຍ ສິລະປະດົນຕຣີ 

 
1. ຊ ໍ່ຫ ຼັກສູດ 

- ພາສາລາວ  :    ຫ ຼັກສູດອະນຸປະລິນຍຳ ຄູສິລະປະສຶກສຳ ລະບົບຕ ໍ່ເນ ໍ່ອງ  
ສຳຍ ສິລະປະດົນຕຣີ 

- ພາສາອຼັງກດິ :    Continuing Program of Associate Degree for Teacher Education in  

Music 

 
2. ຊ ໍ່ປະກຳສະນິຍະບຼັດ 

- ພາສາລາວ    :        ອະນຸປະລິນຍຳຄູສິລະປະສຶກສຳ ລະບົບຕ ໍ່ເນ ໍ່ອງ  
ສຳຍ ສິລະປະດົນຕຣີ 

- ພາສາອຼັງກດິ  :        Associate Degree for Teacher Education in  Music  
 

3. ໜ່ວຍງຳນຮຼັບຜິດຊອບ 
ວທິະຍາໄລສລິະປະສກຶສາ ກມົພະລະ ແລະ ສລິະປະສກຶສາ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ,  ບ ັ້ານ ສບຸີນ

ເຮ ອງ ເມ ອງ ຈຼັນທະບູລ ີນະຄອນຫ ວງວຽງຈຼັນ ໂທລະສຼັບ 021 216808. 
 
4. ປຼັດຊະຍຳ ແລະ ຈດຸປະສົງ 

4.1 ປຼັດຊະຍຳ: 
ປະຕບິຼັດຕາມແຜນຍຸດທະສາດການພຼັດທະນາເສດຖະກດິ-ສຼັງຄມົ ຂອງລຼັດຖະບານ ແຕໍ່ ນີ ັ້ເຖງິ ປີ 2020 ແລະ 

ແຜນຍຸດທະສາດການປະຕຮູິບລະບບົການສກຶສາແຫໍ່ ງຊາດໄລຍະ II ໂດຍສະເພາະ ແມໍ່ ນ ການ ປຼັບປຸງຄຸນນະພາບການ
ສກຶສາ ໃຫ ັ້ໄປຕາມ 3 ລຼັກສະນະ, 5 ຫ ຼັກມູນ ແລະ 7 ວທິກີານປະຕຮູິບ ການ ສກຶສາ. ວຽກງານກ ໍ່ ສ ັ້າງຄູສລິະປະສກຶສາ 
ແມໍ່ ນວຽກງານໜຶໍ່ ງທີໍ່ ສ າຄຼັນ ແລະ ຈ າເປຼັນ ໃຫ ັ້ແກໍ່ ການພຼັດທະນາ ການສກຶສາແຫໍ່ ງຊາດ; ຕ ໍ່ ກ ຼັບວຽກງານທີໍ່ ສ າຄຼັນ ແລະ 
ຈ າເປຼັນດຼັໍ່ ງກໍ່ າວນຼັ ັ້ນ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໄດ ັ້ມອບໝາຍ ໜັ້າທີໍ່ ນີ ັ້ໃຫ ັ້ແກໍ່ ວທິະຍາໄລສລິະປະສກຶສາ ເປຼັນຜູ ັ້
ຮຼັບຜດິຊອບສ ັ້າງຄູສລິະປະສກຶສາ ໃຫ ັ້ມ ີຄວາມຮູ ັ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຊ ານານງານ ເພ ໍ່ ອນ າໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າໃນການ
ຈຼັດການຮຽນ - ການສອນ ໃນ ລະບບົສາມຼັນສກຶສາທົໍ່ ວປະເທດ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ຮຼັບຜນົດ.ີ 

 
4.2  ຈຸດປະສົງ: 

1) ເພ ໍ່ ອຍກົລະດຼັບຄວາມຮູ ັ້, ຄວາມສາມາດ, ຄວາມຊ ານານງານທາງດ ັ້ານວຊິາສະເພາະ. 
2) ເພ ໍ່ ອສ ັ້າງຄູສລິະປະສກຶສາໃຫ ັ້ມຈີ ຼັນຍາບຼັນ ແລະ ຮຼັກອາຊບີສູງຂຶ ັ້ນ. 
3) ເພ ໍ່ ອອະນຸລຼັກຮຼັກສາສລິະປະວຼັດທະນະທ າ ແລະ ຮດີຄອງປະເພນອີຼັນດງີາມຂອງຊາດລາວໄວ ັ້. 

 
5. ກຳນກ ຳນົດກຳນເປີດສອນ. 

ເລີໍ່ ມແຕໍ່ ສກົຮຽນ 2012-2013 ເປຼັນຕົ ັ້ນໄປ ພາຍຫ ຼັງນຼັກສກຶສາລຸ ັ້ນທໜີຶໍ່ ງສ າເລຼັດ ຈຶໍ່ ງມກີານປະເມນີ ຫ ຼັກສູດ. 
 



6. ຄຳດຄະເນແຜນກຳນຮຼັບນຼັກສຶກສຳ.  

ສົກຮຽນ 
ຈ ຳນວນນຼັກສກຶສຳ 

ຄຳດຄະເນ 
ນຼັກສກຶສຳຈະຮຽນຈົບ 

ປີ 1 ປີ 2 ປີ 3 ຈ ຳນວນຮຽນຈົບ 
2012 - 2013 50 00 00 00 

2013 - 2014 50 50 00 00 

2014 - 2015 50 50 50 50 

2015 - 2016 50 50 50 50 

2016 - 2017 50 50 50 50 

2017 - 2018 50 50 50 50 

2018 - 2019 50 50 50 50 

2019 - 2020 50 50 50 50 

ລວມ 400 350 300 300 

 

7.  ເງ ໍ່ອນໄຂຜູູ້ເຂົົ້ຳສຶກສຳ 
7.1  ດ້ຳນຄຸນສົມບຼັດ: 

- ມທີຼັດສະນະຫ ຼັກໝຼັ ັ້ນການເມ ອງດ,ີ  ມຊີວີະປະຫວຼັດຈະແຈ ັ້ງ, ຈດິໃຈຮຼັກຊາດ, ຮຼັກການຮຽນ ແລະ ການ
ອອກແຮງງານ. 
- ເປຼັນພນົລະເມ ອງດ ີແລະ ບ ໍ່ ມຄີະດໃີດໆ. 
- ມຄີວາມຫ ັ້າວຫຼັນ, ຮຼັບຜດິຊອບຕ ໍ່ ໜ ັ້າທີໍ່ ວຽກງານ, ຮຼັກອາຊບີຄູ, ຮຼັກວຊິາສະເພາະ ແລະ ມພີອນສະຫວຼັນ
ດ ັ້ານສລິະປະ. 

7.2  ດ້ຳນຄວຳມຮູູ້ພ ົ້ນຖຳນ 
                  - ມປີະກາສະນຍິະບຼັດຊຼັ ັ້ນກາງ ຫ   ທຽບເທົໍ່ າ ດ ັ້ານວຊິາສລິະປະສກຶສາ ແລະ ວຊິາໃກ ັ້ຄຽງ. 
       - ມປີະສບົການ ຫ   ຜໍ່ ານການສດິສອນ ຢໍ່ າງໜ ັ້ອຍສອງປີ. 
        7.3  ດ້ຳນສຸຂະພຳບ 
              - ມສຸີຂະພາບສມົບູນແຂງແຮງ. 
              
8. ວິທີກຳນຄຼັດເລ ອກນຼັກສກຶສຳ 
                  ການຄຼັດເລ ອກນຼັກສກຶສາເຂົ ັ້າຮຽນ ມ ີ2 ຮູບແບບດຼັໍ່ ງນີ ັ້: 
               - ຮູບແບບທ ີI     ຕາມແຜນແບໍ່ ງປຼັນຂອງກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ. 
               - ຮູບແບບທ ີII    ຜໍ່ ານການສອບເສຼັງຕາມລະບຽບຂອງວທິະຍາໄລສລິະປະສກຶສາ. 
 

9. ກຳນຈຼັດກຳນຮຽນ - ກຳນສອນ 
ວທິະຍາໄລສລິະປະສກຶສາ ຈຼັດການຮຽນ-ການສອນຕາມມາດຕະຖານຫ ຼັກສູດແຫໍ່ ງຊາດ ກະຊວງສກຶສາທກິານ 

ແລະ ກລິາ ປີ 2011. 
10. ໄລຍະເວລຳກຳນສຶກສຳ 

ຫ ຼັກສູດດຼັໍ່ ງກໍ່ າວນີ ັ້ ໃຊ ັ້ເວລາຈຼັດການຮຽນ-ການສອນ 3 ພາກຮຽນ ໃນຍາມພຼັກຮຽນທ ັ້າຍປີ, ພາກຮຽນລະ 8 
ອາທດິ, ອາທດິລະ 5 ວຼັນ, ວຼັນລະ 7 ຊົໍ່ ວໂມງ. 

 
 



11. ໂຄງສ້ຳງຫລຼັກສູດ.  
 11.1. ກຳນກ ຳນົດໝວດວິຊຳ ແລະ ກິດຈະກ ຳຕ່ຳງໆ. 
          ກ. ໝວດວຊິາຄວາມຮູ ັ້ທົໍ່ ວໄປ   06   ໜໍ່ ວຍກດິ 
          ຂ. ໝວດວຊິາພ ັ້ນຖານວຊິາສະເພາະ        12   ໜໍ່ ວຍກດິ 
          ຄ. ໝວດວຊິາສະເພາະ    32   ໜໍ່ ວຍກດິ 
          ງ. ໝວດວຊິາເລ ອກ    02   ໜໍ່ ວຍກດິ 
      ລວມ:  52   ໜ່ວຍກິດ 
 

11.2. ລຳຍວິຊຳໃນແຕລ່ະໝວດ.  
ກ. ໝວດວິຊຳຄວຳມຮູູ້ທົໍ່ວໄປ:  6 ໜ່ວຍກິດ. 
ລ/ດ ເລກລະຫຼັດ ຊ ໍ່ວິຊຳ ຊົໍ່ວໂມງ ຈ ຳນວນໜ່ວຍກິດ 

1  ການເມ ອງ 32 1(0-2-0) 

2  ພາສາອຼັງກດິທົໍ່ ວໄປ 80 2(0-2-3) 

3  ຄອມພວິເຕທີົໍ່ ວໄປ 32 1(0-2-0) 

4  ກດົໝາຍການສກຶສາ 16 1(1-0-0) 

5  ບ ລຫິານການສກຶສາ 16 1(1-0-0) 

                                         ລວມ 176 6(2-6-3) 

 

ຂ. ໝວດຄວຳມຮູູ້ພ ົ້ນຖຳນວິຊຳສະເພຳະ: 12 ໜ່ວຍກິດ. 
ລ/ດ ເລກລະຫຼັດ ຊ ໍ່ວິຊຳ ຊົໍ່ວໂມງ ໜ່ວຍກິດ 

1  ພາສາລາວ-ວຼັນນະຄະດ ີ 80 2(0-2-3) 

2  ສກຶສາສາດ 80 2(0-2-3) 

3  ວທິວີທິະຍາການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ 80 2(0-2-3) 

4  ວທິສີດິສອນສລິະປະດນົຕຣ ີ 80 2(0-2-3) 

5  ຈດິຕະສາດ 32 2(2-0-0) 

6  ສູນທະລຍີະສາດ 32 2(2-0-0) 

ລວມ: 384 12(4-8-12) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ຄ. ໝວດວິຊຳສະເພຳະ: 32 ໜ່ວຍກິດ, ຊົໍ່ວໂມງສອນຕົວຈິງ: 432 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ງ. ໝວດວິຊຳເລ ອກ: 2 ໜ່ວຍກິດ 
ລ/ດ ເລກລະຫຼັດ ຊ ໍ່ວິຊຳ ຊົໍ່ວໂມງ ໜ່ວຍກິດ 

1  ຂມິ 
80 2(0-2-3) 2  ກຕີາ 

3  ຄບີອດ 
      ໝຳຍເຫດ : ນຼັກສກຶສາຜູ ັ້ໜຶໍ່ ງຕ ັ້ອງເລ ອກ 1 ໃນ 3 ວຊິາ ໃຫ ັ້ຄບົ 2 ໜໍ່ ວຍກດິ. 
 

11.3. ແຜນກຳນຮຽນ-ກຳນສອນ ໃນແຕ່ລະປີ, ແຕລ່ະພຳກຮຽນ. 
ພຳກຮຽນທີ 1 

ລ/ດ ເລກລະຫຼັດ ຊ ໍ່ວິຊຳ ຊົໍ່ວໂມງ ໜ່ວຍກິດ 

1  ທດິສະດດີນົຕຣສີາກນົ 32 2(0-2-0) 

2  ໂຊນແຟ1 48 3(1-2-3) 

3  ແຄນ 32 3(0-2-6) 

4  ລະນາດ 32 3(0-2-6) 

5  ປີອາໂນ 32 3(0-2-6) 

6  ຮ ັ້ອງ ແລະ ຂຼັບລ າ 32 3(0-2-6) 

7  ພາສາລາວ-ວຼັນນະຄະດ ີ 32 2(0-2-3) 

8  ສກຶສາສາດ 32 2(0-2-3) 

ລວມ 272  

ລ/ດ ເລກລະຫຼັດ ຊ ໍ່ວິຊຳ ຊົໍ່ວໂມງ ໜ່ວຍກິດ 

1  ປະຫວຼັດສາດດນົຕຣີ 80 3(2-0-3) 

2  ທດິສະດດີນົຕຣສີາກນົ 96 3(1-2-3) 

3  ໂຊນແຟ1 96 3(1-2-3) 

4  ໂຊນແຟ2 96 3(1-2-3) 

5  ແຄນ 128 3(0-2-6) 

6  ລະນາດ 128 3(0-2-6) 

7  ຮ ັ້ອງ ແລະ ຂຼັບລ າ 128 3(0-2-6) 

8  ຟັ້ອນ 112 3(0-4-3) 

9  ປີອາໂນ 128 3(0-2-6) 

10  ຊ  80 2(0-2-3) 

11  ຂຽນ ແລະ ປັ້ອງກຼັນບດົລາຍງານຈບົຊຼັ ັ້ນ 128 3(0-2-6) 

ລວມ 1200 32(5-22-48) 



ພຳກຮຽນທີ 2 
ລ/ດ ເລກລະຫຼັດ ຊ ໍ່ວິຊຳ ຊົໍ່ວໂມງ ໜ່ວຍກິດ 

1  ວທິວີທິະຍາການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ 32 2(0-2-3) 

2  ທດິສະດດີນົຕຣສີາກນົ 32 2(0-2-0) 

3  ໂຊນແຟ2 48 3(1-2-3) 

4  ວທິສີດິສອນສລິະປະດນົຕຣ ີ 32 2(0-2-3) 

5  ຊ  32 2(0-2-3) 

6  ຟັ້ອນ 64 3(0-4-3) 

7  ຄອມພວິເຕທີົໍ່ ວໄປ 32 1(0-2-0) 

8  ພາສາອຼັງກດິທົໍ່ ວໄປ 32 2(0-2-3) 

ລວມ 304  

 

ພຳກຮຽນທີ 3 
ລ/ດ ເລກລະຫຼັດ ຊ ໍ່ວິຊຳ ຊົໍ່ວໂມງ ໜ່ວຍກິດ 

1  ປະຫວຼັດສາດດນົຕຣີ 32 3(2-0-3) 

2  ສູນທະລຍີະສາດ 32 2(2-0-0) 

3  ການເມ ອງ 32 1 (0-2-0) 

4  ບ ລຫິານການສກຶສາ 16 1(1-0-0) 

5  ຈດິຕະສາດ 32 2(2-0-0) 

6  ກດົໝາຍການສກຶສາ 16 1(1-0-0) 

7  ວຊິາເລ ອກ ( ຂມິ, ກຕີາ, ຄບີອດ ) 32 3(0-2-3) 

8  ຂຽນ ແລະ ປັ້ອງກຼັນບດົລາຍງານຈບົຊຼັ ັ້ນ 32 3(0-2-6) 

ລວມ 224  

 

  11.4. ເນ ົ້ອໃນຫຍ ົ້ຂອງແຕ່ລະລຳຍວິຊຳ. 
11.4.1 ໝວດວິຊຳຄວຳມຮູູ້ທົໍ່ວໄປ: 

ລະຫຼັດ ກຳນເມ ອງ 1 (0-2-0) 

ໃນວຊິານີ ັ້ຜູ ັ້ຮຽນຈະໄດ ັ້ຮຽນ ປະຫວຼັດສາດຄວາມເປຼັນມາຂອງປຼັດຊະຍາໂດຍສຼັງເຂບ, ການຜະລດິສຼັງຄມົ ແລະ ພາລະ
ບດົບາດການຜະລດິໃນການພຼັດທະນາສຼັງຄມົມະນຸດ. ລະບອບການເມ ອງ ແລະ ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ວໍ່ າ
ດ ັ້ວຍລຼັດ ແລະ ກດົໝາຍ. 

 

ລະຫຼັດ ຄອມພິວເຕີທົໍ່ວໄປ 1 (0-2-0) 

ໃນວຊິານີ ັ້ຜູ ັ້ຮຽນຈະໄດ ັ້ຮຽນຮູ ັ້ການນ າໃຊ ັ້ຄອມພວິເຕ,ີ ການນ າໃຊ ັ້ໂປຣແກຣມ Microsoft Office Word ແລະ 
Excel, ການນ າໃຊ ັ້ Internet ແລະ ການສົໍ່ ງຈດົໝາຍທາງ Internet. 

 
 
 
 



ລະຫຼັດ ພຳສຳອຼັງກິດທົໍ່ວໄປ 1 (0-2-0) 

ໃນວຊິານີ ັ້ນ ຼັກຮຽນຈະໄດ ັ້ຮຽນ ບຼັນດາຄ າສຼັບທີໍ່ ໃຊ ັ້ໃນຫ ັ້ອງຮຽນ, ການສກຶສາ, ຮູບແບບການສກຶສາໃນບຼັນດາປະເທດ, 
ສຼັນຊາດຕໍ່ າງໆ, ການທໍ່ ອງທໍ່ ຽວ, ການບຼັນເທງີ, ທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ັ້ອງກຼັບວຊິາສະເພາະ. ນອກຈາກນຼັ ັ້ນຍຼັງມບີາງບດົຮຽນທີໍ່ ພວົພຼັນເຖງິ 
ຮດີຄອງປະເພນ ີແລະ ແບບແຜນການດ າລງົຊວີດິຂອງຄນົລາວ. 
 

ລະຫຼັດ ກົດໝຳຍກຳນສກຶສຳ 1 (0-2-0) 

ໃນວຊິານີ ັ້ຜູ ັ້ຮຽນຈະໄດ ັ້ຮຽນຮູ ັ້ລະບຽບຫ ຼັກການຂອງການສກຶສາແຫໍ່ ງສ.ປ.ປ.ລາວ, ນະໂຍບາຍຕໍ່ າງໆ ກໍ່ ຽວກຼັບການສກຶ
ສາ, ສດິພຼັນທະຂອງພນົລະເມ ອງລາວຕ ໍ່ ການສກຶສາ, ນະໂຍບາຍຕໍ່ າງໆ ຕ ໍ່ ຜູ ັ້ມຜີນົງານ, ມາດຕະການຕ ໍ່ ຜູ ັ້ລະເມດີ ແລະ ຜນົການ
ບຼັງຄຼັບໃຊ ັ້ກດົໝາຍສະບຼັບນີ ັ້. 
 

ລະຫຼັດ ບ ລິຫຳນກຳນສຶກສຳ 1 (0-2-0) 

ໃນວຊິານີ ັ້ຜູ ັ້ຮຽນຈະໄດ ັ້ຮຽນຮູ ັ້ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາຂອງການບ ລຫິານການສກຶສາ, ທຼັກສະ ແລະ ໜັ້າທີໍ່ ຂອງບ ລຫິານ
ການສກຶສາ, ການຕດິຕ ໍ່ ສ ໍ່ ສານ, ການປະສານງານ, ການຕຼັດສນິໃຈສຼັໍ່ ງການ, ພາວະຜູ ັ້ນ າ, ການເຮຼັດວຽກງານເປຼັນຄະນະ ແລະ 
ສລິະປະໃນການເຮຼັດວຽກຮໍ່ ວມກຼັນ. 

 
11.4.2 ໝວດພ ົ້ນຖຳນວຊິຳສະເພຳະ: 

ລະຫຼັດ ພຳສຳລຳວວຼັນນະຄະດີ 2 (0-2-3) 

ໃນວຊິານີ ັ້ຜູ ັ້ຮຽນຈະໄດ ັ້ຮຽນຮູ ັ້ກໍ່ ຽວກຼັບ ຄວາມຮູ ັ້ພ ັ້ນຖານທາງດ ັ້ານພາສາສາດປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາຂອງ ພາສາລາວ
ໂດຍສຼັງເຂບ, ວທິຂີຽນ, ສ ັ້າງ ແລະ ຈຼັດວາງຄ າສຼັບ ໃນປະໂຫຍກ, ການນ າໃຊ ັ້ທຼັກສະຂອງພາສາລາວ ເຂົ ັ້າໃນວຊິາສະເພາະໄດ ັ້
ຢໍ່ າງເໝາະສມົ. 
 

ລະຫຼັດ ສຶກສຳສຳດ 2 (0-2-3) 

ໃນວຊິານີ ັ້ນ ຼັກສກຶສາຈະໄດ ັ້ຮູ ັ້ຢໍ່ າງກ ັ້ວາງຂວາງ ແລະ ເລກິເຊງິກໍ່ ຽວກຼັບຫ ຼັກການຕໍ່ າງໆທີໍ່ ໃຊ ັ້ໃນວຊິາສກຶສາສາດ, ຮູ ັ້ເຖງິ
ອາຊບີຂອງຕນົເອງຫ າຍຂຶ ັ້ນ ແລະຮູ ັ້ກໍ່ ຽວກຼັບຈຼັນຍາບຼັນຂອງຄວາມເປຼັນຄູທີໍ່ ຄວນຢ ດປະຕບິຼັດ. 
 

ລະຫຼັດ ວິທີວິທະຍຳກຳນຄົົ້ນຄວ້ຳ 2 (0-2-3) 

ໃນວິຊຳນີົ້ຜູູ້ຮຽນຈະໄດູ້ຮຽນຮູູ້: 
 - ຄວາມຮູ ັ້ພ ັ້ນຖານກໍ່ ຽວກຼັບຫ ຼັກການ, ວທິວີທິະຍາການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າທົໍ່ ວໄປ ແລະ ລງົເລກິຂງົເຂດສລິະປະ  ດນົຕຣ.ີ 

 

ລະຫຼັດ ວິທີສິດສອນສິລະປະດົນຕຣີ 2 (0-2-3) 

ໃນວິຊຳນີົ້ຜູູ້ຮຽນຈະໄດູ້ຮຽນຮູູ້ : 
- ຫ ຼັກການ ແລະ ວທິກີານສດິສອນສລິະປະດນົຕຣ:ີ ທດິສະດດີນົຕຣສີາກນົ, ໂຊນແຟ, ຮ ັ້ອງເພງ, ຟັ້ອນ ແລະ ເສບ
ດນົຕຣ(ີປີອາໂນ) 
 

ລະຫຼັດ ຈິດຕະສຳດ 2 (2-0-0) 

ໃນວິຊຳນີົ້ຜູູ້ຮຽນຈະໄດູ້ຮຽນຮູູ້: 
- ນຼັກສກຶສາຈະໄດ ັ້ຮຽນຮູ ັ້ກໍ່ ຽວກຼັບການສ ັ້າງ ຄວາມຮູ ັ້ທາງດ ັ້ານວຊິາສະເພາະການສດິສອນ ແລະ ຈຼັນຍາບຼັນ ຂອງຄວາມ
ເປຼັນຄູ. 
 



ລະຫຼັດ ສູນທະລຍີະສຳດ 2 (2-0-0) 

ໃນວິຊຳນີົ້ຜູູ້ຮຽນຈະໄດູ້ຮຽນຮູູ້: 
- ສູນທະລຍີະສາດຂຼັ ັ້ນພ ັ້ນຖານໃນສລິະປະດນົຕຣ ີຂອງສາກນົ ແລະ ຂອງລາວ. 
 
11.4.3. ໝວດວິຊຳສະເພຳະ: 

ລະຫຼັດ ປະຫວຼັດສຳດດນົຕຣ ີ 3 (2-0-3) 

             ນຼັກສຶກສຳຈະໄດູ້ຮຽນຮູູ້: 
             - ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາ ແລະ ພາລະບດົບາດຂອງດນົຕຣໃີນແຕໍ່ ລະຍຸກສະໄໝ. 
 

ລະຫຼັດ ທິດສະດດີົນຕຣີສຳກົນ 3 (1-2-3) 

             ນຼັກສຶກສຳຈະໄດູ້ຮຽນຮູູ້: 
- ຄວາມເປຼັນມາ, ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສ າຄຼັນ ຂອງດນົຕຣ ີແລະໂນດໂຊນແຟ. 
- ຊ ໍ່ , ທີໍ່ ຕຼັ ັ້ງ ແລະ ຮູບແບບຂອງໂນດໂຊນແຟ. 

 

ລະຫຼັດ ໂຊນແຟ 3 (1-2-3) 

            ນຼັກສຶກສຳຈະໄດູ້ຮຽນຮູູ້: 
- ການອໍ່ ານໂນດຊອນແຟ ທີໍ່ ປະກອບດ ັ້ວຍ: ກະແຈ, ຈຼັງຫວະ ແລະ ກຸໍ່ ມສຽງຕໍ່ າງໆ. 
- ຫຼັດອໍ່ ານດໍ່ ຽວ ແລະ ອໍ່ ານລວມໝູໍ່ . 
- ຂຽນທວາຍໂນດຊອນແຟ. 
- ການນ າໃຊ ັ້ເຄ ໍ່ ອງໝາຍດນົຕຣຕີໍ່ າງໆ. 

 

ລະຫຼັດ ແຄນ 3 (0-2-6) 

            ນຼັກສຶກສຳຈະໄດູ້ຮຽນຮູູ້: 
 - ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາ, ຄວາມໝາຍຄວາມສ າຄຼັນ, ຮູບຮໍ່ າງ ແລະ ສໍ່ ວນປະກອບຂອງແຄນ. 
 - ຫ ຼັກການ ແລະ ວທິກີານເປົໍ່ າແຄນ. 
 - ການອໍ່ ານໂນດ ແລະ ເຝິກເປົໍ່ າຕາມໂນດ. 
 

ລະຫຼັດ ລະນຳດ 3 (0-2-6) 

           ນຼັກສຶກສຳຈະໄດູ້ຮຽນຮູູ້: 
 - ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາ, ຄວາມໝາຍຄວາມສ າຄຼັນ, ຮູບຮໍ່ າງ ແລະ ສໍ່ ວນປະກອບຂອງລະນາດ. 
 - ຫ ຼັກການ ແລະ ວທິກີານຕລີະນາດ. 
 - ການອໍ່ ານໂນດ ແລະ ເຝິກຕລີະນາດຕາມໂນດ. 
 

ລະຫຼັດ ຮ້ອງ ແລະ ຂຼັບລ ຳ 3 (0-2-6) 

           ນຼັກສຶກສຳຈະໄດູ້ຮຽນຮູູ້: 
- ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາຂອງບດົເພງ ແລະ ຂຼັບລ າ. 
- ຄວາມໝາຍ ຄວາມສ າຄຼັນ ແລະ ການນ າໃຊ ັ້ບດົເພງ ແລະ ຂຼັບລ າ ໃຫ ັ້ແທດເໝາະ ກຼັບສະພາບສຼັງຄມົ. 
- ຄວາມແຕກຕໍ່ າງຂອງເພງແຕໍ່ ລະປະເພດ ແລະ ເຕຼັກນກິພ ັ້ນຖານຂອງການຮ ັ້ອງເພງ. 
- ຊ ໍ່ ສຽງ ແລະ ຜນົງານຂອງນຼັກປະພຼັນ ໃນແຕໍ່ ລະສະໄໝ. 



ລະຫຼັດ ຟູ້ອນ 3 (0-4-3) 

            ນຼັກສຶກສຳຈະໄດູ້ຮຽນຮູູ້: 
         - ຫ ຼັກນາດຕະສນິ ມກີານຟັ້ອນພ ັ້ນເມ ອງລາວ, ສະໄໝ ແລະ ຊນົຊາດ-ຊນົເຜົໍ່ າລາວ 
 

ລະຫຼັດ ປີອຳໂນ 3 (0-2-6) 

            ນຼັກສຶກສຳຈະໄດູ້ຮຽນຮູູ້: 
- ການເສບຂຼັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ: ຈຼັບຂອດ, ເດນີຂອດ, ການໃສໍ່ ທ ານອງ (ເມໂລດ)ີ ແລະ ເສບໃຫ ັ້ຮ ັ້ອງ. 

 

ລະຫຼັດ ຊ  2 (0-2-3) 

ນຼັກສກຶສຳຈະໄດູ້ຮຽນຮູູ້: 
 - ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາ, ຄວາມໝາຍຄວາມສ າຄຼັນ, ຮູບຮໍ່ າງ ແລະ ສໍ່ ວນປະກອບຂອງຊ . 
 - ຫ ຼັກການ ແລະ ວທິກີານສຊີ . 
 - ການອໍ່ ານໂນດ ແລະ ເຝິກສຊີ ຕາມໂນດ. 
 

11.4.4. ໝວດວິຊຳເລ ອກ: 
ລະຫຼັດ ຂມິ 2 (0-2-3) 

ວິຊຳນີົ້ນຼັກສຶກສຳຈະໄດູ້ຮຽນຮູູ້: 
 - ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາ, ຄວາມໝາຍຄວາມສ າຄຼັນ, ຮູບຮໍ່ າງ ແລະ ສໍ່ ວນປະກອບຂອງຂມິ. 
 - ຫ ຼັກການ ແລະ ວທິກີານຕຂີມິ. 
 - ການອໍ່ ານໂນດ ແລະ ເຝິກຕຂີມິຕາມໂນດ. 
 

ລະຫຼັດ ກີຕຳ 2 (0-2-3) 

ວິຊຳນີົ້ນຼັກສຶກສຳຈະໄດູ້ຮຽນຮູູ້: 
- ການເສບກຕີາຂຼັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ: ຈຼັບຂອດ, ເດນີຂອດ ແລະ ປຼັດຈຼັງຫວະເພງຂຼັບລ າລາວຈ ານວນໜຶໍ່ ງ. 
- ວທິນີ າໃຊ ັ້ກຕີາເຂົ ັ້າໃນການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ຫຼັດອໍ່ ານໂຊນແຟ. 

 

ລະຫຼັດ ຄີບອດ 2 (0-2-3) 

ໃນວິຊຳນີົ້ຜູູ້ຮຽນຈະໄດູ້ຮຽນກ່ຽວກຼັບ: 
-  ຮູບຮໍ່ າງລຼັກສະນະຂອງຄບ໋ີອດ ແລະ  ວທິນີ າໃຊ ັ້ຄບ໋ີອດ. 
-  ຫ ຼັກການຫ ິ ັ້ນຄບີອດຂຼັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ (ເມໂລດ,ີ ຂອດ) 
-  ເສບເພງຈຼັງຫວະ Bolerow ( ໂບລໂິລ ), Salorock ( ສະໂລລຼັອກ), ສາມຊ ັ້າ, ລ າວງົ. 
 

12. ກຳນລົງທະບຽນຮຽນ. 
ນຼັກສກຶສາແຕໍ່ ລະຄນົຕ ັ້ອງລງົທະບຽນຮຽນ ໃນ 1 ພາກຮຽນຕ ໍ່ າສຸດ 15  ໜໍ່ ວຍກດິ ແລະ ສູງສຸດບ ໍ່ ເກນີ  18  

ໜໍ່ ວຍກດິ ໂດຍອງີໃສໍ່ ປະລມິານໜໍ່ ວຍກດິຕ ໍ່ າສຸດ ແລະ ສູງສຸດ ທີໍ່ ໄດ ັ້ຈ ຼັດວາງໄວ ັ້ໃນ ແຕໍ່ ລະພາກຮຽນ. 
 
 
 
 
 
 



13.  ກຳນວຼັດ ແລະ ປະເມນີຜົນກຳນຮຽນແຕ່ລະວິຊຳ 
13. 1 ກຳນວຼັດຜົນກຳນຮຽນ 

   ການວຼັດຜນົການຮຽນແມໍ່ ນປະຕບິຼັດດຼັໍ່ ງນີ ັ້ : 
   - ຂຶ ັ້ນຫ ັ້ອງຮຽນ        10 % 
   - ກດິຈະກ າກຸໍ່ ມ       10 % 
   - ກດິຈະກ າບຸກຄນົ       25 %  
   - ເສຼັງກາງພາກ       20 % 
   - ສອບເສຼັງຈບົໜໍ່ ວຍກດິ         35 % 
 13.2  ກຳນປະເມີນຜົນກຳນຮຽນໃນແຕ່ລະວິຊຳ 

ລະດຼັບຄະແນນ ຄວຳມໝຳຍ  

ຄໍ່ າລະດຼັບ 

 

ຄະແນນດບິ ສຼັນຍະລຼັກ 
ພາສາລາວ 

ສຼັນຍາລຼັກ  
ພາສາອຼັງກດິ 

ພາສາລາວ ພາສາອຼັງກດິ 

ກ A ດີເລີດ Excellent 4,00 85-100 

ຂ+ B+ ດີຫລຳຍ Very good 3,50 80-84 

ຂ B ດີ Good 3,00 75-79 

ຄ+ C+ ດີພ ໃຊູ້ໄດູ້ Fairly good 2,50 70-74 

ຄ C ພ ໃຊູ້ໄດູ້ Fair 2,00 65-69 

ງ+ D+ ອ່ອນ Poor 1,50 60-64 

ງ D ອ່ອນຫລຳຍ Very poor 1,00 50-59 

ຕ F ຕົກ Fail 0 49  ລງົມາ 
 

  13.3.  ກຳນສ ຳເລຼັດກຳນສຶກສຳ 
ນຼັກສກຶສາຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຮຽນໃຫ ັ້ຄບົຕາມຈ ານວນໜໍ່ ວຍກດິທີໍ່ ໄດ ັ້ລະບຸໄວ ັ້ໃນຫລຼັກສູດ, ມຄີະແນນສະເລໍ່ ຍ

ສະສມົ ແຕໍ່  2,20 ຂຶ ັ້ນໄປ ໃນນຼັ ັ້ນບ ໍ່ ມວີຊິາຕກົ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



14. ອຳຈຳນສອນ (ອຳຈຳນສອນປະຈ ຳ ແລະ ອຳຈຳນສອນຮຼັບເຊີນ). 
ບຼັນຊລີາຍຊ ໍ່  ຂອງ ຄູ-ອາຈານທີໍ່ ຈະສດິສອນວຊິາຕໍ່ າງໆ ທີໍ່ ໄດ ັ້ບຼັນຈໄຸວ ັ້ໃນຫລຼັກສູດມດີຼັໍ່ ງນີ ັ້:   

ລ/ດ ຊ ໍ່  ແລະ ນາມສະກຸນ ວຸດທກິານສກຶສາ ຈບົຈາກປະເທດ ສອນປະຈ າ ສອນຮຼັບເຊນີ 

1 ທໍ່ ານ ວຣິະວຼັນ ບຸນສຸຂໄທ  ປະລນິຍາໂທ ລາວ   

2 ອຈ ສສຸີກ ພຼັນແພງດ ີ  ປະລນິຍາຕ ີ ລາວ   

3 ອຈ ເກດສຸດາ ເລຼັໍ່ ງສະຫວຼັດ ປະລນິຍາໂທ ລາວ   

4 ອຈ ເຮຼັໍ່ ງ ດາວວຼັນນາລ ີ  ຊໍ່ ຽວຊານ    

5 ອຈ ໄຊຍະສນິ ສໂີຄດຈນຸນະມາລ ີ ປະລນິຍາໂທ    

6 ອຈ ຄ າພຼັນ ສທີລິຼັດ  ປະລນິຍາໂທ    

7 ອຈ ສທີນົ ດມີາກ  ປະລນິຍາຕ ີ    

8 ອຈ ໂພໄຊ ຈຼັນທະວງົສາ  ປະລນິຍາຕ ີ    

9 ອຈ ຄ າເກ ໍ່ ອນ ແສງດາວວງົ  ຊຼັ ັ້ນສູງ ລາວ   

10 ອຈ ເກິໍ່ ງ ບ າລຸງບຸນ  ຊຼັ ັ້ນສູງ ລາວ   

11 ອຈ ອາຮຼັກ ປະຖຼັມະວງົ ຊຼັ ັ້ນສູງ ລາວ   

12 ອຈ ສຸລຍິະ ຈລຸາມະນ ີ  ປະລນິຍາຕ ີ ລາວ   

13 ອຈ ສຸລເິດດ ຄອງທ າ  ປະລນິຍາຕ ີ ລາວ   

14 ອຈ ສາວວຼັນ ໄຊຄູນ  ຊຼັ ັ້ນສູງ ລາວ   

15 ອຈ ແກ ັ້ວບຼັງອອນ ຈຼັນທະວສຸີກ ຊຼັ ັ້ນສູງ ລາວ   

16 ອຈ ຂາວພອນ ແສງວງົສດົ ຊຼັ ັ້ນສູງ ລາວ   

17 ອຈ ກຸຫ າບ ແສງລຼັດ ປະລນິຍາຕ ີ ລາວ   

18 ອຈ ຄ າແຝງ ສາຍຈມູມະລ ີ  ປະລນິຍາຕ ີ ລາວ   

19 ອຈ ດາວສະຫວຼັນ ງອຍມະນ ີ ປະລນິຍາຕ ີ ລາວ   

20 ອຈ ໄພທອງ ແກໍ່ ນດວງສ ີ ຊຼັ ັ້ນສູງ ລາວ   

21 ອຈ ເພຼັດສະໝອນ ທອງມະນ ີ ປະລນິຍາຕ ີ ລາວ   

22 ອຈ ພງົພຼັນ ອ າພອນປະດດິ  ປະລນິຍາຕ ີ ລາວ   

23 ອຈ ປ ັ້ມ ຊຸໍ່ ມເຢຼັນ ຊຼັ ັ້ນສູງ ລາວ   

24 ອຈ ສຸລພິນົ ສຸກແສງຕາ ຊຼັ ັ້ນສູງ ລາວ   

25 ອຈ ຈເີຮ ີໄຟເບ ີ ຊຼັ ັ້ນສູງ ລາວ   

26 ອຈ ພອນທບິ ອຸໍ່ ນໄຊ ຊຼັ ັ້ນສູງ ລາວ   

 

15.  ສະຖຳນທີໍ່ຈຼັດກຳນຮຽນ-ກຳນສອນ 
ວທິະຍາໄລສລິະປະສກຶສາມອີາຄານຮຽນ 2 ຫ ຼັງ, ມຫີ ັ້ອງສະໝຸດ 1 ຫ ັ້ອງ, ມສີະໂມສອນ 1 ຫ ັ້ອງ,  ມຫີ ັ້ອງ

ສອນຄອມພວິເຕ ີ 2 ຫ ັ້ອງ, ຫັ້ອງປະຊຸມ 1 ຫ ັ້ອງ, ຫັ້ອງຮຽນ/ຝຶກປະຕບິຼັດ 5 ຫ ັ້ອງ, ຫ ພຼັກຍງິ-ຊາຍ  ຈ ານວນ 2 ຫ ຼັງ.  
ມຜູີ ັ້ອ ານວຍການ ແລະ ຄະນະ ຈ ານວນ 3 ທໍ່ ານ, ຄູສອນສລິະປະກ າ ຈ ານວນ 11  ທໍ່ ານ, ຄູສອນສລິະປະດນົຕ ີ
ຈ ານວນ 13  ທໍ່ ານ,  ຄູສອນໝວດວຊິາທົໍ່ ວໄປ ຈ ານວນ 9  ທໍ່ ານ,  ພະນຼັກງານບ ລ ິຫານ 10 ທໍ່ ານ. 



16.  ງົບປະມຳນ 
ງບົປະມານຫ ຼັກໄດ ັ້ຮຼັບຈາກລຼັດຖະບານ. ນອກຈາກນຼັ ັ້ນ, ຍຼັງໄດ ັ້ຮຼັບຈາກການຊໍ່ ວຍເຫ  ອ ຂອງອງົການຈຼັດ ຕຼັ ັ້ງສາກນົ. 

 

 
 
 

 


