
1 
 

 

 
 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

-----===000===----- 
 

 

ກະຊວງສກຶສາທກິານແລະກລິາ          ເລກທ ີ.........../ສສກ.ພປ 
        ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ວນັທ ີ. . . . . . . . . . . . 

ຄໍາສ ັ່ງຂອງລ ດຖະມົນຕີ 
ວ່າດ້ວຍການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດຫ  ກສູດ 

ການຮຽນ-ການສອນ ວິຊາພະລະສຶກສາ ແລະ ວິຊາສິລະປະສຶກສາ 
 

ເຖງິ : - ທ່ານຫວົໜາ້ພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະກລິາແຂວງ,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ; 
- ທ່ານອະທກິານບໍດມີະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຕ່າງໆ; 
- ທ່ານຜ ອໍ້ານວຍການສະຖາບນັການສກຶສາຊັນ້ສ ງ, ວທິະຍາໄລ, ໂຮງຮຽນເຕກັນກິວຊິາຊບີ ແລະ
ໂຮງຮຽນສາມນັສກຶສາຂັນ້ຕ່າງໆທງັພາກລດັແລະເອກະຊນົ; 

- ທ່ານຫວົໜາ້ຫອ້ງການສກຶສາທກິານແລະກລິາເມອືງ. 
 

- ອງີຕາມ  ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການສກຶສາ(ສະບບັປັບປຸງ)ສະບບັເລກທ ີ04/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ03 ກລໍະກດົ2007; 
- ອງີຕາມ  ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍກລິາ-ກາຍຍະກາໍ(ສະບບັປັບປຸງ)ສະບບັເລກທ1ີ5/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ06 ກລໍະກດົ2012; 
- ອງີຕາມ  ດໍາລດັຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕວ່ີາດວ້ຍການຈດັຕັງ້ ແລະ ເຄື່ ອນໄຫວຂອງກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ 

ສະບບັເລກທ ີ282/ນຍ, ລງົວນັທ ີ07 ກນັຍາ 2011; 
- ອງີຕາມ  ການຄົນ້ຄວາ້ຂອງກມົພະລະ ແລະ ສລິະປະສກຶສາ ແລະ ການສະເໜຂີອງກມົຈດັຕັງ້ ແລະ ພະນກັງານ. 
 

 ໄລຍະຜ່ານມາຜ ບໍ້ລຫິານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ແຕ່ລະຂັນ້ນບັທງັພະນກັງານ-ຄ ອາຈານ ແລະ ບນັດາອງົການຈດັ
ຕັງ້ສງັຄມົຕ່າງໆ ເຫນັໄດຄ້ວາມໝາຍຄວາມສໍາຄນັຂອງວຊິາພະລະສກຶສາ ແລະ ວຊິາສລິະປະສກຶສາ, ໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ສກຶ
ສາອບົຮມົແນວຄດິພະນກັງານ, ຄ ສອນ ແລະ ນກັຮຽນ-ນກັສກຶສາ, ປະກອບສ່ວນສດິສອນ ແລະ ຮ່ໍາຮຽນວຽກງານ
ດັ່ ງກ່າວນີໃ້ຫສໍ້າເລດັຕາມຫຼກັສ ດການຮຽນ-ການສອນທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວ.້ ການຈດັຕັງ້ເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານກລິາກາຍຍະກາໍ 
ແລະ ວຽກງານສລິະປະເຊັ່ ນ: ການແຂ່ງຂນັກລິາໃນໂຮງຮຽນ, ການແຂ່ງຂນັສລິະປະການສະແດງ, ສລິະປະດນົຕ,ີ ສລິະ
ປະກາໍ ຢ່າງເປັນຂະບວນຟົດຟືນ້, ຕດິພນັກບັ 3 ລກັສະນະ ແລະ 5 ຫຼກັມ ນຂອງການສກຶສາ. 
 ຜ່ານການລງົຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົວຽກງານດັ່ ງກ່າວຍງັເຫນັວ່າ ຜ ບໍ້ລຫິານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ
ນບັທງັພະນກັງານ, ຄ ສອນຈາໍນວນໜຶ່ ງຍງັບ່ໍທນັເຂົາ້ໃຈຕໍ່ ຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄນັຂອງວຽກງານດັ່ ງກ່າວ ຖວ່ືາວຽກງານ
ພະລະສກຶສາແມ່ນວຽກງານການແຂ່ງຂນັກລິາ ແລະ ວຽກງານສລິະປະສກຶສາ ແມ່ນວຽກງານການແຂ່ງຂນັສລິະປະ
ວນັນະຄະດແີຕ່ດາ້ນດຽວ; ຄວາມເຂົາ້ໃຈພາລະບດົບາດໜາ້ທີ່ ຂອງຜ ບໍ້ລຫິານການສກຶສາແຕ່ລະຂັນ້ໃນການຊີນ້າໍບນັຊາ
ຂອງຕນົໃນຂງົເຂດວຽກງານດັ່ ງກ່າວຍງັບ່ໍທນັເລກິເຊິ່ ງ, ການຈດັການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການຈດັກດິຈະກາໍຍງັບ່ໍທນັ
ຄບົຖວ້ນຕາມຊົ່ ວໂມງຮຽນ ແລະ ບ່ໍສອດຄ່ອງກບັເນືອ້ໃນຫຼກັສ ດທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວ.້ 
 ດັ່ ງນັນ້, ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫກ້ານດໍາເນນີການຮຽນ-ການສອນວຊິາພະລະສກຶສາ ແລະ ວຊິາສລິະປະສກຶສາ 
ສອດຄ່ອງກບັແຜນຍຸດທະສາດຂອງການປະຕຮິ ບລະບບົການສກຶສາແຫ່ງຊາດ ແລະ ເຮດັໃຫກ້ານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕດິ
ພນັກບັ  3 ລກັສະນະ ແລະ 5 ຫຼກັມ ນຂອງການສກຶສາໄດຢ່້າງຄບົຖວ້ນ ແລະ ມປີະສດິທພິາບ. 
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ລ ດຖະມົນຕວີ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ອອກຄໍາສ ັ່ງ: 
 

1. ໃຫຜ້ ບໍ້ລຫິານການສກຶສາ ແລະ ກລິາແຕ່ລະຂັນ້ສບືຕໍ່ ຈດັຕັງ້ເຊື່ ອມຊມຶ, ໂຄສະນາອບົຮມົໃຫພ້ະນກັງານ,       ຄ 
ສອນ, ນກັຮຽນ-ນກັສກຶສາ ເຂົາ້ໃຈເຖງິພາລະບດົບາດ, ໜາ້ທີ່  ແລະ ຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄນັຂອງວຊິາ
ພະລະສກຶສາ ແລະ ວຊິາສລິະປະສກຶສາ ເຊີ່ ງແມ່ນວຊິາຮຽນໃນຫຼກັສ ດເພື່ ອ ແນໃສ່ເຮດັໃຫຜ້ ຮ້ຽນ     ມຄີວາມ
ຮ ,້ ຄວາມສາມາດ ແລະ ມກີານພດັທະນາທາງດາ້ນຮ່າງກາຍ, ຈດິໃຈ, ອາລມົ, ສງັຄມົ,  ສະຕປັິນຍາ, ສ ນທະລ ີ
ແລະ ອະນຸລກັຮກັສາສລິະປະວດັທະນະທໍາອນັດງີາມຂອງຊາດ; 

2. ໃຫຜ້ ບໍ້ລຫິານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ແຕ່ລະຂັນ້ສມົທບົ ກບັອໍານາດການປົກຄອງທອ້ງຖິ່ ນ ທງັພາກລດັ ແລະ 
ເອກະຊນົທີ່ ມໂີຮງຮຽນ ແລະ ສະຖານການສກຶສາຂັນ້ຕ່າງໆ  ຄົນ້ຄວາ້ຈດັສນັທີ່ ດນິ, ກໍ່ ສາ້ງພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ, ສະ
ໜອງວດັຖຸອຸປະກອນ, ສບັຊອ້ນຄ ສອນວຊິາພະລະສກຶສາ ແລະ ວຊິາສລິະປະສກຶສາໃຫບ້ນັດາໂຮງຮຽນທີ່ ຂຶນ້
ກບັຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົ, ສົ່ ງເສມີນກັຮຽນ-ນກັສກຶສາໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມການເຄື່ ອນໄຫວກລິາ-ກາຍຍະກາໍ, 
ສລິະປະວນັນະຄະດໃີນໂຮງຮຽນ ແລະ ສງັຄມົຢ່າງເປັນປົກກະຕ;ິ 

3. ຄ ສອນຕອ້ງປະຕບິດັການສດິສອນວຊິາພະລະສກຶສາ ແລະ ວຊິາສລິະປະສກຶສາ ໃຫຖ້ກືຕອ້ງຄບົຖວ້ນຕາມເນືອ້
ໃນຫຼກັສ ດ, ຈດັຕັງ້ກດິຈະກາໍໃນໂຮງຮຽນດວ້ຍຫຼາຍຮ ບແບບຫຼາຍສສີນັ, ສົ່ ງເສມີ ນກັຮຽນ-ນກັສກຶສາ ຜ ທ້ີ່ ມ ີ
ພອນສະຫວນັໃຫເ້ຄື່ ອນໄຫວຕາມຄວາມສາມາດ; 

4. ຄ ສອນ ວຊິາພະລະສກຶສາ ແລະ ວຊິາສລິະປະສກຶສາ ຕອ້ງຮຽນຈບົຈາກວທິະຍາໄລພະລະສກຶສາ, ວທິະຍາໄລ
ສລິະປະສກຶສາ, ວທິະຍາໄລຄ , ມະຫາວທິະຍາໄລ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄ ວຊິາເລອືກ
ພະລະສກຶສາ ແລະ ສລິະປະສກຶສາ; 

5. ຕດິຕາມ, ກວດກາ, ປະເມນີຜນົໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຫຼກັສ ດພະລະສກຶສາ ແລະ ສລິະປະສກຶສາ, ສາ້ງ
ແຜນການຮຽນ-ການສອນ, ແຕ່ງບດົສອນ, ກວດກາ, ສອບເສງັເອາົຄະແນນປະຈາໍເດອືນ, ປະຈາໍພາກ, ປະຈາໍປີ
ເຂົາ້ໃນປຶມ້ຕດິຕາມການຮຽນ; 

6. ສໍາລບັໂຮງຮຽນທີ່ ຂາດຄ ສອນວຊິາສະເພາະ ໃຫນ້າໍໃຊຄ້ ສອນວຊິາອື່ ນທີ່ ມພີອນສະຫວນັດາ້ນພະລະສກຶສາ 
ແລະ ສລິະປະສກຶສາເປັນຜ ສ້ອນ; 

7. ໃຫກ້ມົພະລະ ແລະ ສລິະປະສກຶສາ ພວົພນັປະສານສມົທບົນາໍກມົວຊິາການ, ພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ
ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ອງົການປົກຄອງທອ້ງຖິ່ ນ, ຂະແໜງການ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົ ເປັນເຈົາ້ການ
ຮ່ວມກນັໃນການຈດັຕັງ້ເຄື່ ອນໄຫວ ແລະ ສາ້ງຂະບວນການວຽກງານພະລະສກຶສາ, ສລິະປະສກຶສາ ແລະ ກລິາ
ກາຍຍະກາໍໃນໂຮງຮຽນ; 

8. ໃຫກ້ມົພະລະ ແລະ ສລິະປະສກຶສາຄົນ້ຄວາ້, ອອກຄໍາແນະນາໍໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃຫມ້ປີະສດິທຜິນົ; 
9. ໃຫຜ້ ບໍ້ລຫິານການສກຶສາ ແລະ ກລິາທຸກຂັນ້ທງັພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ ຈົ່ ງຮບັຮ  ້ແລະຈດັຕັງ້ຜນັຂະຫຍາຍຄໍາ

ສັ່ ງສະບບັນີໃ້ຫເ້ລກີເຊິ່ ງ ແລະ ກວາ້ງຂວາງ. 
 

   ຄໍາສັ່ ງສະບບັນີ ້ມຜີນົສກັສດິນບັແຕ່ວນັລງົລາຍເຊນັເປັນຕົນ້ໄປ. 
 

       
 

ບ່ອນສົັ່ງ: 
1. ຫອ້ງການກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ  01 ສະບບັ. 
2. ກມົ, ສ ນ, ສະຖາບນັ ແລະ ອງົການທຽບເທົ່ າບ່ອນລະ 01 ສະບບັ. 
3. ພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງບ່ອນລະ 01 ສະບບັ. 
4. ວທິະຍາໄລ, ມະຫາວທິະຍາໄລບ່ອນລະ  01 ສະບບັ. 
5. ເກບັມຽ້ນສໍາເນາົ    05 ສະບບັ. 


