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ຄ ຳນ ຳ 

ຫ ຼັກສູດຄູສລິະປະສກຶສາຊຼັ ັ້ນສູງຕ ໍ່ ເນ ໍ່ ອງ ໄດ ັ້ຮຼັບການພຼັດທະນາ ແລະ ອະນຸມຼັດໃຊ ັ້ຕຼັ ັ້ງແຕໍ່  ວຼັນທ ີ12/ກຸມພາ/2009 
ເປຼັນຕ ັ້ນມາ. ຫ ຼັກສູດດຼັໍ່ ງກໍ່ າວນີ ັ້ ເປຼັນຫ ຼັກສູດທີໍ່ ຜູ ັ້ຮຽນຕ ັ້ອງຮຽນທຼັງສອງສາຍວຊິາ ຄ : ສາຍສລິະປະກ າ ແລະ ສາຍສລິະປະ
ດ ນຕຣ.ີ ຜໍ່ ານການນ າໃຊ ັ້ເຂ ັ້າໃນການສດິສອນຕ ວຈງິ ເຫຼັນວໍ່ າ ເນ ັ້ອໃນຫ ຼັກສູດຍຼັງບ ໍ່ ສອດຄໍ່ ອງກຼັບຫ ຼັກສູດສາມຼັນສກຶສາເທ ໍ່ າທີໍ່

ຄວນ, ການຈຼັດຊ ໍ່ ວໂມງ ແລະ ໜໍ່ ວຍກດິຂອງບາງວຊິາ ຍຼັງບ ໍ່ ທຼັນແທດເໝາະກຼັບຄວາມຕ ັ້ອງການ, ບາງວຊິາທີໍ່ ຈ າເປຼັນພ ັ້ນຖານ ມີ
ປະລມິານຄວາມຮູ ັ້ຈ າກຼັດ ແລະ ບາງວຊິາທີໍ່ ບ ໍ່ ຈ າເປຼັນພ ັ້ນຖານ ມປີະລມິານຄວາມຮູ ັ້ຫ າຍ. 

ເພ ໍ່ ອເຮຼັດໃຫ ັ້ຫ ຼັກສູດຄູສລິະປະສກຶສາຊຼັ ັ້ນສູງຕ ໍ່ ເນ ໍ່ ອງ ຖ ກກຼັບມາດຕະຖານຫ ຼັກສູດແຫໍ່ ງຊາດ ຈິໍ່ ງໄດ ັ້ທ ບທວນ ແລະ 
ປຼັບປຸງຄ ນໃໝໍ່  ໂດຍປຼັບຈາກການຮຽນລວມ ມາແຍກຮຽນຕາມສາຍ ຄ : ສາຍສລິະປະກ າ ແລະ ສາຍສລິະປະດ ນຕຣ.ີ  

ສາຍສລິະປະກ າມ ີ52 ໜໍ່ ວຍກດິ, 24 ວຊິາ, 1888 ຊ ໍ່ ວໂມງ. ໃນນີ ັ້, ໄດ ັ້ຈ ຼັດຊ ໍ່ ວໂມງສອນຕ ວຈງິ 736 ຊ ໍ່ ວໂມງ. 
ສໍ່ ວນຊ ໍ່ ວໂມງທີໍ່ ເຫ  ອ ເປຼັນວຽກມອບໝາຍ ໃຫ ັ້ນຼັກສກຶສາປະຕບິຼັດດ ັ້ວຍຕ ນເອງ. ລາຍລະອຽດຂອງ ຫ ຼັກສູດ ມ ີ4 ໝວດວຊິາ 
ດຼັໍ່ ງນີ ັ້: 

1. ໝວດວຊິາຄວາມຮູ ັູ້ ູທ ໍ່ ວໄປ ມ ີ  5 ວຊິາ,     6  ໜໍ່ ວຍກດິ,   176 ຊ ໍ່ ວໂມງ ເທ ໍ່ າກຼັບ   9.32 % 
2. ໝວດວຊິາພ ັ້ນຖານວຊິາສະເພາະ ມ ີ  6 ວຊິາ,   12  ໜໍ່ ວຍກດິ,   384 ຊ ໍ່ ວໂມງ ເທ ໍ່ າກຼັບ 20.34% 
3. ໝວດວຊິາສະເພາະ  ມ ີ10 ວຊິາ,   32  ໜໍ່ ວຍກດິ, 1248 ຊ ໍ່ ວໂມງ ເທ ໍ່ າກຼັບ 66.10% 
4. ໝວດວຊິາເລ ອຶກ   ມ ີ  1 ວຊິາ,     2  ໜໍ່ ວຍກດິ,     80 ຊ ໍ່ ວໂມງ ເທ ໍ່ າກຼັບ   4.24%. 

ຫ ຼັກສູດສະບຼັບນີ ັ້ ຈະໄດ ັ້ຈ ຼັດການຮຽນ-ການສອນ ໃນ 3 ພາກຮຽນ ( 3 ພຼັກແລ ັ້ງ ), ຮຼັບໃຊ ັ້ສະເພາະຍ ກລະ ດຼັບຄູທີໍ່ ຮຽນ
ຈ ບສ ັ້າງຄູສລິະປະສກຶສາຊຼັ ັ້ນກາງ ( ສາຍສລິະປະກ າ ). ເຖງິວໍ່ າ ຫ ຼັກສູດດຼັໍ່ ງກໍ່ າວນີ ັ້ ຈະໄດ ັ້ຮຼັບການປຼັບ ປຸງກ ຕາມ, ແຕໍ່ ອາດຈະ ມີ
ຂ ັ້ຂາດຕ ກບ ກຜໍ່ ອງ. ຖ ັ້າທໍ່ ານໃດຫາກມຄີ າຄດິເຫຼັນທີໍ່ ຊໍ່ ວຍປຼັບປຸງ ການພຼັດທະນາຫ ຼັກສູດ ຄູສລິະປະກ າ ໃຫ ັ້ດຂີຶ ັ້ນກວໍ່ າເກ ໍ່ າ, 
ກະລຸນາສ ໍ່ ງຄ າຄດິຄ າເຫຼັນມາຍຼັງວທິະຍາໄລສລິະປະສກຶສາ ຫ   ກ  ມພະລະ ແລະ ສລິະປະສກຶສາ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ 
ກລິາ.  

 

        ຫ ວໜັ້າກ ມພະລະ ແລະ ສລິະປະສກຶສາ 

 

 

 



ຫ ຼັກສູດອະນຸປະລິນຍຳ 
ຄູສິລະປະສຶກສຳລະບົບຕ ໍ່ເນ ໍ່ອງ 

ສຳຍສິລະປະກ ຳ 

 

1. ຊ ໍ່ຫ ຼັກສູດ: 
- ພາສາລາວ  :  ຫ ຼັກສູດອະນຸປະລິນຍຳຄູສລິະປະສຶກສຳ ລະບົບຕ ໍ່ເນ ໍ່ອງ ສຳຍສິລະປະກ ຳ 
- ພາສາອຼັງກດິ :  Continuing Program of Associate Degree for Teacher Education  

in Fine Arts 

2. ຊ ໍ່ປະກຳສະນິຍະບຼັດ. 
- ພາສາລາວ :  ອະນຸປະລິນຍຳຄູສິລະປະສຶກສຳ ລະບົບຕ ໍ່ເນ ໍ່ອງ ສຳຍ ສິລະປະກ ຳ 
- ພາສາອຼັງກດິ :      Associate Degree for Teacher Education in  Fine Arts 

 

3. ໜ່ວຍງຳນຮຼັບຜິດຊອບ: 
ວທິະຍາໄລສລິະປະສກຶສາ ກ ມພະລະ ແລະ ສລິະປະສກຶສາ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ, ບ ັ້ານ ສບຸີນເຮ ອງ 

ເມ ອງ ຈຼັນທະບູລ ີນະຄອນຫ ວງວຽງຈຼັນ ໂທລະສຼັບ 021 216808. 
 

4. ປຼັດຊະຍຳ ແລະ ຈດຸປະສົງ: 
4.1 ປຼັດຊະຍຳ: 

ປະຕບິຼັດຕາມແຜນຍຸດທະສາດການພຼັດທະນາເສດຖະກດິ-ສຼັງຄ ມ ຂອງລຼັດຖະບານ ແຕໍ່ ນີ ັ້ເຖງິ ປີ 2020 ແລະ 
ແຜນຍຸດທະສາດການປະຕຮູິບລະບ ບການສກຶສາແຫໍ່ ງຊາດໄລຍະ II ໂດຍສະເພາະ ແມໍ່ ນ ການ ປຼັບປຸງຄຸນນະພາບການ
ສກຶສາ ໃຫ ັ້ໄປຕາມ 3 ລຼັກສະນະ, 5 ຫ ຼັກມູນ ແລະ 7 ວທິກີານປະຕຮູິບການສກຶສາ. 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 ັ້ມອບໝາຍໜັ້າທີໍ່ ນີ ັ້ ໃຫ ັ້ແກໍ່ ວທິະຍາໄລສລິະປະສກຶສາ ເປຼັນຜູ ັ້
ຮຼັບຜດິຊອບສ ັ້າງຄູສລິະປະສກຶສາ ໃຫ ັ້ມ ີ ຄວາມຮູ ັ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຊ ານານງານ ເພ ໍ່ ອນ າໃຊ ັ້ເຂ ັ້າໃນການ
ຈຼັດການຮຽນ-ການສອນໃນ ລະບ ບສາມຼັນສກຶສາທ ໍ່ ວປະເທດ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ຮຼັບຜ ນດ.ີ 
4.2  ຈຸດປະສງົ: 

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

5. ກຳນກ ຳນົດກຳນເປດີສອນ. 
ເລີໍ່ ມແຕໍ່ ສ ກຮຽນ 2012-2013 ເປຼັນຕ ັ້ນໄປ. ພາຍຫ ຼັງນຼັກສກຶສາລຸ ັ້ນທໜີຶໍ່ ງສ າເລຼັດ ຈະມກີານປະເມນີ ຫ ຼັກສູດ. 
 
 
 



6. ຄຳດຄະເນແຜນກຳນຮຼັບນຼັກສກຶສຳ. 

ສ ກຮຽນ 
ຈ ານວນນຼັກສກຶສາ 

ຄາດຄະເນ 

ນຼັກສກຶສາຈະຮຽນຈ ບ 
ປີ 1 ປີ 2 ປີ 3 ຈ ານວນຮຽນຈ ບ 

2012Œ-2013 50 00 00 00 

2013Œ-2014 50 50 00 00 

2014Œ-2015 50 50 50 50 

2015Œ-2016 50 50 50 50 

2016Œ-2017 50 50 50 50 

2017Œ-2018 50 50 50 50 

2018Œ-2019 ---50 50 50 50 

2019Œ-2020 50 50 50 50 

ລວມ 400 350 300 300 

 

7.  ເງ ໍ່ອນໄຂຜູູ້ເຂົົ້ຳສຶກສຳ 
7.1  ດ້ຳນຄຸນສົມບຼັດ: 

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

7.2  ດ້ຳນຄວຳມຮູູ້ພ ົ້ນຖຳນ 
              - ມປີະກາສະນຍິະບຼັດຊຼັ ັ້ນກາງ ຫ   ທຽບເທ ໍ່ າ ດ ັ້ານວຊິາສລິະປະສກຶສາແລະ ວຊິາໃກ ັ້ຄຽງ. 
      - ມປີະສ ບການ ຫ   ຜໍ່ ານການສດິສອນ ຢໍ່ າງໜ ັ້ອຍສອງປີ. 

7.3  ດ້ຳນສຸຂະພຳບ 
       - ມສຸີຂະພາບສ ມບູນແຂງແຮງ.  
 

8. ວິທີກຳນຄຼັດເລ ອກນຼັກສກຶສຳ 
ການຄຼັດເລ ອກນຼັກສກຶສາເຂ ັ້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 ຊ ໍ່ ວໂມງ. 
 

11. ໂຄງສ້ຳງຫລຼັກສູດ. 
 11.1. ກຳນກ ຳນົດໝວດວິຊຳ ແລະ ກິດຈະກ ຳຕ່ຳງໆ. 
          ກ. ໝວດວຊິາຄວາມຮູ ັ້ທ ໍ່ 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 ໍ່ ວຊິາ ຈ ານວນຊ ໍ່ ວໂມງ ຈ ານວນໜໍ່ ວຍກດິ 

1  ການເມ ອງ 32 1 (0-2-0) 

2  ພາສາອຼັງກດິທ ໍ່ ວໄປ 80 2(0-2-3) 

3  ຄອມພວິເຕທີ ໍ່ ວໄປ 32 1(0-2-0) 

4  ກ ດໝາຍການສກຶສາ 16 1(1-0-0) 

5  ບ ລຫິານການສກຶສາ 16 1(1-0-0) 
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ຂ. ໝວດວິຊຳພ ົ້ນຖຳນວຊິຳສະເພຳະ: 12 ໜ່ວຍກິດ. 
ລ/ດ -ເລກລະຫຼັດ ຊ ໍ່ ວຊິາ ຊ ໍ່ ວໂມງ ໜໍ່ ວຍກດິ 

1  ພາສາລາວ-ວຼັນນະຄະດ ີ 80 2(0-2-3) 

2  ສກຶສາສາດ 80 2(0-2-3) 

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

4  ວທິສີດິສອນສລິະປະກ າ 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. 

ງ. ໝວດວິຊຳເລ ອກ: 2 ໜ່ວຍກິດ. 
ລ/ດ ເລກລະຫຼັດ ຊ ໍ່ ວຊິາ ຊ ໍ່ ວໂມງ ໜໍ່ ວຍກດິ 

1  ຄວຼັດ-ແກະສະຫ ຼັກ 

80 2(0-2-3) 
2  ປຼັ ັ້ນ-ຫ  ໍ່  

 
ໝຳຍເຫດ : ນຼັກສກຶສາຜູ ັ້ໜຶໍ່ ງຕ ັ້ອງເລ ອກ 1 ໃນ 2 ວຊິາ ໃຫ ັ້ຄ ບ 2 ໜໍ່ ວຍກດິ. 

 
11.3. ແຜນກຳນຮຽນ-ກຳນສອນ ໃນແຕ່ລະປີ, ແຕລ່ະພຳກຮຽນ. 

ພຳກຮຽນທີ 1 
ລ/ດ ເລກລະຫຼັດ ຊ ໍ່ ວຊິາ ຊ ໍ່ ວໂມງ ໜໍ່ ວຍກດິ 

1  ປະຫວຼັດສາດສລິະປະກ າ 32 2(2-0-0) 

2  ພາສາລາວ-ວຼັນນະຄະດ ີ 32 2(0-2-3) 

3  ສກຶສາສາດ 32 2(0-2-3) 

4  ຈຼັດພາບ 32 2(0-2-3) 

5  ສະເກຼັດພາບ 32 2(0-2-3) 

6  ປຼັ ັ້ນ 32 3(0-2-6) 

7  ລາຍລາວ 32 3(0-2-6) 

8  ຮູບເໝ ອນ 48 4(1-2-6) 
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ລ/ດ ເລກລະຫຼັດ ຊ ໍ່ ວຊິາ ຊ ໍ່ ວໂມງ ໜໍ່ ວຍກດິ 

1  ປະຫວຼັດສາດສລິະປະກ າ 32 2(2-0-0) 

2  ຮູບເໝ ອນ 144 4(1-2-6) 

3  ປະດຼັບປະດາ 144 4(1-2-6) 

4  ຈຼັດພາບ 80 2(0-2-3) 

5  ສະເກຼັດພາບ 80 2(0-2-3) 

6  ປຼັ ັ້ນ 128 3(0-2-6) 

7  ລາຍລາວ 128 3(0-2-6) 

8  ພາບພມິ 128 3(0-2-6) 

9  ທ າມະຊາດ 128 3(0-2-6) 

10  ສ ັ້າງສຼັນສລິະປະກ າ 128 3(0-2-6) 

11  ຂຽນ ແລະ ປັ້ອງກຼັນບ ດລາຍງານຈ ບຊຼັ ັ້ນ 128 3(0-2-6) 

ລວມ 1248 32(4-20-54) 

  



ພຳກຮຽນທີ 2 
ລ/ດ ເລກລະຫຼັດ ຊ ໍ່ ວຊິາ ຊ ໍ່ ວໂມງ ໜໍ່ ວຍກດິ 

1  ຄອມພວິເຕທີ ໍ່ ວໄປ 32 1(0-2-0) 

2  ວທິວີທິະຍາການຄ ັ້ນຄວ ັ້າ 32 2(0-2-3) 

3  ວທິສີດິສອນສລິະປະກ າ 32 2(0-2-3) 

4  ພາບພມິ 32 3(0-2-6) 

5  ທ າມະຊາດ 32 3(0-2-6) 

6  ສ ັ້າງສຼັນສລິະປະກ າ 32 3(0-2-6) 

7  ປະດຼັບປະດາ   48 4(1-2-6) 

8  ພາສາອຼັງກດິທ ໍ່ ວໄປ 32 2(0-2-3) 
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ພຳກຮຽນທີ 3 
ລ/ດ ເລກລະຫຼັດ ຊ ໍ່ ວຊິາ ຊ ໍ່ ວໂມງ ໜໍ່ ວຍກດິ 

1  ສູນທະລຍີະສຳດ 32 2(2-0-0) 

2  ການເມ ອງ 32 1 (0-2-0) 

3  ບ ລຫິານການສກຶສາ 16 1(1-0-0) 

4  ຈິດຕະສຳດ 32 2(2-0-0) 

5  ກ ດໝາຍການສກຶສາ 16 1(1-0-0) 

6  ວຊິາເລ ອກ (ຄວຼັດ-ແກະສະຫ ຼັກ, ປຼັ ັ້ນຫ  ໍ່  32 3(0-2-3) 

7  ຂຽນ ແລະ ປັ້ອງກຼັນບ ດລາຍງານຈ ບຊຼັ ັ້ນ 32 3(0-2-6) 
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11.4. ເນ ົ້ອໃນຫຍ ົ້ຂອງແຕ່ລະລຳຍວິຊຳ. 
  11.4.1 ໝວດວິຊຳຄວຳມຮູູ້ທົໍ່ວໄປ: 

ລະຫຼັດ ກຳນເມ ອງ 1 (0-2-0) 

ໃນວຊິານີ ັ້ຜູ ັ້ຮຽນຈະໄດ ັ້ຮຽນ ປະຫວຼັດສາດຄວາມເປຼັນມາຂອງປຼັດຊະຍາໂດຍສຼັງເຂບ, ການຜະລດິສຼັງຄ ມ ແລະ ພາ ລະ
ບ ດບາດການຜະລດິໃນການພຼັດທະນາສຼັງຄ ມມະນຸດ. ລະບອບການເມ ອງ ແລະ ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ, ວໍ່ າ
ດ ັ້ວຍລຼັດ ແລະ ກ ດໝາຍ. 

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 ການສ ໍ່ ງຈ  ດໝາຍທາງ 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 ັ້ນຍຼັງມບີາງບ ດຮຽນທີໍ່ ພ ວພຼັນເຖງິ 
ຮດີຄອງປະເພນ ີແລະ ແບບແຜນການດ າລ ງຊວີດິຂອງຄ ນລາວ. 

ໃນວຊິານີ ັ້ຜູ ັ້ຮຽນຈະໄດ ັ້ຮຽນຮູ ັ້ລະບຽບຫ ຼັກການຂອງການສກຶສາແຫໍ່ ງສ.ປ.ປ.ລາວ, ນະໂຍບາຍຕໍ່ າງໆ ກໍ່ ຽວກຼັບການສກຶ
ສາ, ສດິພຼັນທະຂອງພ ນລະເມ ອງລາວຕ ໍ່ ການສກຶສາ, ນະໂຍບາຍຕໍ່ າງໆ ຕ ໍ່ ຜູ ັ້ມຜີ ນງານ, ມາດຕະການຕ ໍ່ ຜູ ັ້ລະເມດີ ແລະ ຜ ນການ
ບຼັງຄຼັບໃຊ ັ້ກ ດໝາຍສະບຼັບນີ ັ້. 

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 ພຳສຳລຳວ-ວຼັນນະຄະດ ີ 2(0-2-3) 

ນຼັກສກຶສຳຈະໄດູ້ຮຽນ-ຮູູ້: 
 ຄວາມຮູ ັ້ພ ັ້ນຖານທາງດ ັ້ານພາສາສາດປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາຂອງ ພາສາລາວໂດຍສຼັງເຂບ, ວທິຂີຽນ, ສ ັ້າງ ແລະ ຈຼັດ
ວາງຄ າສຼັບ ໃນປະໂຫຍກ, ການນ າໃຊ ັ້ທຼັກສະຂອງພາສາລາວ ເຂ ັ້າ ໃນວຊິາສະເພາະໄດ ັ້ຢໍ່ າງເໝາະສ ມ. 
 

ລະຫຼັດ ສຶກສຳສຳດ 2(0-2-3) 
ນຼັກສຶກສຳຈະໄດູ້ຮຽນຮູູ້: 
- ທ ບທວນຄ ນຄວາມຮູ ັ້ພ ັ້ນຖານກໍ່ ຽວກຼັບສກຶສາສາດ, ຫ ຼັກການ ແລະ ວທິສີດິສອນ, ການວາງແຜນການສອນ, ວຽກ

ງານຄູປະຈ າຫ ັ້ອງ ແລະ ບຼັນດາທຼັກສະການສອນ. 
- ການວເິຄາະແຜນການສອນ, ການແຕໍ່ ງບ ດສອນ ແລະ ການນ າໃຊ ັ້ສ ໍ່ ການສອນ. 
 

ລະຫຼັດ ວິທວີິທະຍຳກຳນຄົົ້ນຄວ້ຳ 2(0-2-3) 
ນຼັກສກຶສຳຈະໄດູ້ຮຽນ-ຮູູ້: 

 ຄວາມໝາຍຄວາມສ າຄຼັນ, ວທິກີານຄ ັ້ນຄ ັ້ວາ ຊອກຫາແຫ ໍ່ ງຂ ັ້ມູນຕໍ່ າງໆ ເພ ໍ່ ອນ າໃຊ ັ້ເຂ ັ້າໃນການຂຽນບ ດປັ້ອງກຼັນ ແລະ 
ການສ ັ້າງສຼັນຜ ນງານ. 

 

ລະຫຼັດ ວິທສີິດສອນສິລະປະກ ຳ 2(0-2-3) 
ນຼັກສກຶສຳຈະໄດູ້ຮຽນຮູູ້ : 

 ຄວາມສ າຄຼັນຂອງວຊິາສລິະປະກ າ, ຫ ຼັກສູດ, ວທິສີດິສອນສລິະປະກ າ ແລະ ສາມາດນ າໃຊ ັ້ວທິສີດິ ສອນດຼັໍ່ ງກໍ່ າວໃນ
ໂຮງຮຽນສາມຼັນໄດ ັ້ດຂີຶ ັ້ນ. 

 

ລະຫຼັດ ຈິດຕະສຳດ 2(2-0-0) 

- ນຼັກສກຶສຳຈະໄດູ້ຮຽນຮູູ້: 

ລະຫຼັດ ກົດໝຳຍກຳນສກຶສຳ 1 (0-2-0) 

ລະຫຼັດ ບ ລິຫຳນກຳນສຶກສຳ 1 (0-2-0) 



 ກໍ່ ຽວກຼັບຄວາມຮູ ັ້ທ ໍ່ ວໄປຂອງຈດິຕະວທິະຍາທ ໍ່ ວໄປ ແລະ ຈດິຕະວທິະຍາການສກຶສາ, ພ ັ້ນຖານສາລລິະສາດຂອງ
ເປ ອກສະໝອງ, ທາດແທ ັ້ການກະທ ບຈດິຕະສາດ, ໄລຍະຮຼັບຮູ ັ້ຈດິຕະສາດກ າມະພຼັນ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ັ້ອມ, ຈດິຕະສ ໍ່ າອາຍຸ, 
ຈດິຕະວທິະຍາການສກຶສາ, ຄຸນລຼັກສະນະຂອງນຼັກຮຽນ ໃນລະດຼັບຕໍ່ າງໆ ແລະ ການພຼັດທະນາລະບຽບວໃິນຂອງນຼັກຮຽນ. 

 

ລະຫຼັດ ສູນທະລຍີະສຳດ 2(2-0-0) 
ນຼັກສກຶສຳຈະໄດູ້ຮຽນຮູູ້: 

- ທດິສະດຄີວາມງາມໂດຍທ ໍ່ ວໄປ 
- ທຼັດສະນະຄວາມງາມຂອງຕາເວຼັນຕ ກ 
- ທຼັດສະນະຄວາມງາມຂອງຕາເວຼັນອອກ 

11.4.2 ໝວດວິຊຳສະເພຳະ: 
ລະຫຼັດ ປະຫວຼັດສຳດສິລະປະກ ຳ 2(2-0-0) 

ວິຊຳນີົ້ນຼັກສຶກສຳຈະໄດູ້ຮຽນຮູູ້: 
 ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາກໍ່ ຽວກຼັບສລິະປະສາກ ນ ແລະ ສລິະປະລາວໃນ ແຕໍ່ ລະຍຸກ ແຕໍ່ ລະສະໄໝກໍ່ ອນ ປະຫວຼັດສາດ 
ແລະ ໄລຍະປະຫວຼັດສາດ. 

 

ລະຫຼັດ ຮູບເໝ ອນ 4(1-2-6) 

ວິຊຳນີົ້ນຼັກສຶກສຳຈະໄດູ້ຮຽນຮູູ້: 
- ຫ ຼັກການ ການແຕ ັ້ມຮູບ, ອ ງປະກອບຕໍ່ າງໆຂອງສລິະປະ  
- ວທິກີານສຼັງເກດ, ວທິກີານແຕ ັ້ມ ລະບາຍສ ີແລະ ການສຼັງເກດຮູບຄ ນ, ສຼັດ ແລະ ວຼັດຖຸສິໍ່ ງຂອງຕໍ່ າງໆ ຕາ

ມຂຼັ ັ້ນຕອນ ແຕໍ່ ຂຼັ ັ້ນພ ັ້ນຖານຈ ນຮອດຂຼັ ັ້ນສູງ. 
- ຮູ ັ້ນ າໃຊ ັ້ອຸປະກອນ ການແຕ ັ້ມຮູບ. 

 

ລະຫຼັດ ແຕູ້ມປະດຼັບປະດຳ 4(1-2-6) 
ວິຊຳນີົ້ນຼັກສຶກສຳຈະໄດູ້ຮຽນຮູູ້: 

- ຄວາມໝາຍຄວາມສ າຄຼັນຂອງການປະດຼັບປະດາ. 
- ຄວາມແຕກຕໍ່ າງລະຫວໍ່ າງ ສທີ າມະຊາດ ແລະ ສວີທິະຍາສາດ. 
- ການນ າໃຊ ັ້ສທີ າມະຊາດ ແລະ ສວີທິະຍາສາດ ເຂ ັ້າໃນການປະດຼັບປະດາ. 
- ຫ ຼັກການອອກແບບ ( ອອກແບບປະດຼັບປະດາຕ ບແຕໍ່ ງພາຍໃນ-ພາຍນອກ, ພານດິສນິ, ຫຼັດຖະກ າສນິ, ອຸດສາ 
ຫະກ າສນິ ). 

ລະຫຼັດ ຈຼັດພຳບ 2(0-2-3) 

ວິຊຳນີົ້ນຼັກສຶກສຳຈະໄດູ້ຮຽນຮູູ້: 
- ຫ ຼັກການຈຼັດພາບ, ອ ງປະກອບສລິະປະ ແລະ ເທຼັກນກິການແຕ ັ້ມສຕີໍ່ າງໆ. 
- ວທິກີານຈຼັດພາບໃນແບບຕໍ່ າງໆ. 

ລະຫຼັດ ສະເກຼັດພຳບ 2(0-2-3) 
 ວິຊຳນີົ້ນຼັກສຶກສຳຈະໄດູ້ຮຽນຮູູ້: 

- ທດິສະດ ີແລະ ຫ ຼັກການຂອງການສະເກຼັດພາບ ( ຮໍ່ າງພາບ ). 
- ຂຼັ ັ້ນຕອນຂອງການສະເກຼັດພາບ ( ຮໍ່ າງພາບ ) ແລະ ປະຕບິຼັດຕ ວຈງິ. 



ລະຫຼັດ ປຼັົ້ນ 3(0-2-6) 

ນຼັກສກຶສຳຈະໄດູ້ຮຽນຮູູ້: 
- ຫ ຼັກການການປຼັ ັ້ນ, ອ ງປະກອບຕໍ່ າງໆ ຂອງສລິະປະກ າ ແລະ ປະຕມິາກ າ. 
- ວທິກີານສຼັງເກດ, ວທິກີານປຼັ ັ້ນວຼັດຖຸສິໍ່ ງຂອງຕໍ່ າງໆ, ສຼັດ, ຮູບຄ ນ ຕາມຂຼັ ັ້ນຕອນ ແຕໍ່ ຂຼັ ັ້ນພ ັ້ນຖານຈ ນຮອດຂຼັ ັ້ນສູງ. 
- ຮູ ັ້ນ າໃຊ ັ້ອຸປະກອນການປຼັ ັ້ນ. 

ລະຫຼັດ ລຳຍລຳວ 3(0-2-6) 
ນຼັກສກຶສຳຄຈູະໄດູ້ຮຽນຮູູ້ : 

- ຕ ັ້ນກ າເນດີ ແລະ ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາຂອງສລິະປະລາຍລາວ (ລາຍພາກເໜ ອ, ພາກກາງແລະ ພາກໃຕ ັ້). 
- ຄວາມແຕກຕໍ່ າງລະຫວໍ່ າງລາຍລາວ, ລາຍໄທ, ລາຍກ າປູເຈຍ, ລາຍຫວຽດນາມ, ລາຍມຽນມາ ແລະ ລາຍຈນີ. 
- ການອອກແບບລາຍ ( ລາຍຫ ວທ ັ້າວ, ລາຍຫ ວນາງ, ລາຍຫ ວຍຼັກ, ລາຍຫ ວຫະນຸມານ ).  
- ການນ າໃຊ ັ້ລາຍລາວເຂ ັ້າໃນການປະດຼັບປະດາ. 

ລະຫຼັດ ພຳບພິມ 3(0-2-6) 
 ວິຊຳນີົ້ໃຫູ້ນຼັກສຶກສຳຮຽນຮູູ້ : 

- ທດິສະດພີ ັ້ນຖານຂອງການພມິພາບ, ເຕຼັກນກິ, ອຸປະກອນ ແລະ ຂຼັ ັ້ນຕອນຂອງການພມິ. 
- ພມິຮູບຈາກວຼັດຖຸທ າມະຊາດ ແລະ ວຼັດສະດຸຕໍ່ າງໆ. 
- ການສ ັ້າງແມໍ່ ພມິແບບຕໍ່ າງໆ. 
- ການພມິຮູບສຼັດ, ຄ ນ. 

ລະຫຼັດ ແຕູ້ມທ ຳມະຊຳດ 3(0-2-6) 
ວິຊຳນີົ້ນຼັກສຶກສຳຈະໄດູ້ຮຽນຮູູ້ : 
- ທດິສະດກີານແຕ ັ້ມຮູບທ າມະຊາດ. 
- ການແຕ ັ້ມຮູບດ ັ້ວຍສ ດ າ, ສຕີໍ່ າງໆໃນທ າມະຊາດ, ຄວາມແຕກຕໍ່ າງຂອງສແີຕໍ່ ລະປະເພດ, ວທິລີະບາຍສນີ ັ້າ, ສອີະຄຣີ
ລກິ, ສນີ ັ້າມ ຼັນ ເຂ ັ້າໃນການແຕ ັ້ມຮູບທ າມະຊາດ. 

ລະຫຼັດ ສ້ຳງສຼັນສິລະປະ 3(0-2-6) 
-ວິຊຳນີົ້ນຼັກສຶກສຳຈະໄດູ້ຮຽນຮູູ້ : 

- ຄວາມໝາຍຄວາມສ າຄຼັນຂອງການສ ັ້າງສຼັນສລິະປະ. 
- ການນ າໃຊ ັ້ວຼັດສະດຸທີໍ່ ມຕີາມທ າມະຊາດ ແລະ ວຼັດສະດຸທີໍ່ ໃຊ ັ້ແລ ັ້ວມາສ ັ້າງສຼັນເປຼັນງານສລິະປະ ໃຫ ັ້ເກດີປະໂຫຍດ 
ແລະ ມຄຸີນຄໍ່ າທາງສລິະປະ. 

11.4.2 ໝວດວິຊຳເລ ອກ: 

ລະຫຼັດ ຄວຼັດ-ແກະສະຫ ຼັກ 2(0-2-3) 
ວິຊຳນີົ້ໃຫູ້ນຼັກສຶກສຳຮຽນຮູູ້ : 
- ຄວາມຮູ ັ້ພ ັ້ນຖານກໍ່ ຽວກຼັບການຄວຼັດ-ແກະສະຫ ຼັກ. 
- ເຕຼັກນກິພ ັ້ນຖານຂອງການແກະສະຫ ຼັກດ ັ້ວຍວຼັດສະດຸເນ ັ້ອອໍ່ ອນ ແລະ ເນ ັ້ອແຂງ. 
- ການແກະສະຫ ຼັກຮູບນນູປະເພດຕໍ່ າງໆ. 



 

ລະຫຼັດ ປຼັົ້ນ-ຫ  ໍ່ 2(0-2-3) 
ວິຊຳນີົ້ນຼັກສຶກສຳຈະໄດູ້ຮຽນຮູູ້ : 
- ຄວາມຮູ ັ້ພ ັ້ນຖານຂອງການປຼັ ັ້ນ-ຫ  ໍ່ . 
- ວທິກີານປຼັ ັ້ນ-ຫ  ໍ່ ໃນແບບຕໍ່ າງໆ. 

 

12. ກຳນລົງທະບຽນຮຽນ. 
ນຼັກສກຶສາແຕໍ່ ລະຄ ນຕ ັ້ອງລ ງທະບຽນຮຽນ ໃນ 1 ພາກຮຽນຕ ໍ່ າສຸດ 15  ໜໍ່ ວຍກດິ ແລະ ສູງສຸດບ ໍ່ ເກນີ  18  ໜໍ່ ວຍກດິ

ໂດຍອງີໃສໍ່ ປະລມິານໜໍ່ ວຍກດິຕ ໍ່ າສຸດ ແລະ ສູງສຸດ ທີໍ່ ໄດ ັ້ຈ ຼັດວາງໄວ ັ້ໃນແຕໍ່ ລະພາກຮຽນ. 
 

13.  ກຳນວຼັດແລະ ປະເມນີຜົນກຳນຮຽນແຕ່ລະວິຊຳ 
13. 1 ກຳນວຼັດຜົນກຳນຮຽນ 

  ການວຼັດຜ ນການຮຽນແມໍ່ ນປະຕບິຼັດດຼັໍ່ ງນີ ັ້ : 
- ຂຶ ັ້ນຫ ັ້ອງຮຽນ   10 % 

   - ກດິຈະກ າກຸໍ່ ມ  10 % 
   - ກດິຈະກ າບຸກຄ ນ  25 %  
   - ເສຼັງກາງພາກ  20 % 
   - ສອບເສຼັງຈ  ບໜໍ່ 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  ລ ງມາ 
 13.3.  ກຳນສ ຳເລຼັດກຳນສຶກສຳ 

ນຼັກສກຶສາຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຮຽນໃຫ ັ້ຄ ບຕາມຈ ານວນໜໍ່ ວຍກດິທີໍ່ ໄດ ັ້ລະບຸໄວ ັ້ໃນຫລຼັກສູດ,ມຄີະແນນສະເລໍ່ ຍສະສ ມ 
ແຕໍ່  2,20 ຂຶ ັ້ນໄປ. ໃນນຼັ ັ້ນບ ໍ່ ມວີຊິາຕ ກ. 

 
 
 
 
 
 
 



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

ລ/ດ ຊ ໍ່  ແລະ ນາມສະກຸນ ວຸດທກິານສກຶສາ ຈ ບຈາກປະເທດ 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 ສທີ ນ ດມີາກ  ປະລນິຍາຕ ີ    

6 ອຈ ຄ າຫ ັ້າ ໄຊຍະສອນ  ຊຼັ ັ້ນສູງ  ລາວ   

7 ອຈ ສຸລຍິະ ຈລຸາມະນ ີ  ປະລນິຍາຕ ີ ລາວ   

8 ອຈ ສຸລເິດດ ຄອງທ າ  ປະລນິຍາຕ ີ ລາວ   

9 ອຈ ຈຼັນທະສອນ ພລິາໄລ  ປະລນິຍາຕ ີ ລາວ   

10 ອຈ ຕຸ ັ້ງແທໍ່ ງ ຄຸນມໄີຊ  ຊຼັ ັ້ນສູງ ລາວ   

11 ອຈ ສອນເພຼັດ ທະວຈີດິ  ຊຼັ ັ້ນສູງ ລາວ   

12 ອຈ ຄ າສງິ ແກ ັ້ວທອງຄ າ ປະລນິຍາຕ ີ ລາວ   

13 ອຈ ສ ມເພຼັດ ຈຼັນທະລາ ປະລນິຍາຕ ີ ລາວ   

14 ອຈ ວລິະສຼັກ ຈຼັນທລິາດ ປະລນິຍາຕ ີ ລາວ   

15 ອຈ ມະນຈີ ຼັນ ມະນວີຼັນ ປະລນິຍາຕ ີ ລາວ   

16 ອຈ ເພຼັດສະໄຫມ ແສງດາວ ງ 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 ມານະໄຊ ຈລຸາມະນ ີ ຊຼັ ັ້ນສູງ ລາວ   

21 ອຈ ເພຼັດສະໝອນ ທອງມະນ ີ ປະລນິຍາຕ ີ ລາວ   

22 ອຈ ພ ງພຼັນ ອ າພອນປະດດິ  ປະລນິຍາຕ ີ 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, 
ມຄີະນະອ ານວຍການ ຈ ານວນ 3 ທໍ່ ານ, ຄູສອນສລິະປະກ າ ຈ ານວນ 11  ທໍ່ ານ, ຄູສອນ ສລິະປະດ ນຕຣ ີຈ ານວນ 13  
ທໍ່ ານ,  ຄູສອນໝວດວຊິາທ ໍ່ ວໄປ ຈ ານວນ 9  ທໍ່ ານ,  ພະນຼັກງານບ ລຫິານ 10 ທໍ່ ານ. 

16.  ງົບປະມຳນ 
ງ  ບປະມານຫ ຼັກໄດ ັ້ຮຼັບຈາກລຼັດຖະບານ. ນອກຈາກນຼັ ັ້ນ, ຍຼັງໄດ ັ້ຮຼັບຈາກການຊໍ່ ວຍເຫ  ອ ຂອງ ອ ງການຈຼັດຕຼັ ັ້ງ

ສາກ ນ.   


