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ຫ ຼັກສູດ ວິທະຍາໄລພະລະສຶກສາ ລະບົບ 12+2 ຊຼັັ້ນສູງ (ສະບຼັບປຼັບປຸງ) 
 Higher Diploma of Physical  Education Programs 

 
 1. ຊ ື່ຫ ຼັກສູດ  
 ພາສາລາວ :   ຫ ຼັກສູດ ວທິະຍາໄລພະລະສກຶສາ  ຊຼັ ັ້ນສູງ  
 ພາສາອຼັງກດິ :  Higher Diploma of  Physical - Education Programs 

 

2. ຊ ື່ປະກາສະນິຍະບຼັດ  
 ປະກາສະນຍິະບຼັດ 
 ພາສາລາວ :   ປະກາສະນຍິະບຼັດ ພະລະສກຶສາ ຊຼັ ັ້ນສູງ 
 ພາສາອຼັງກດິ :  Diploma  of  Physical  Education programs 
 

3. ໜ່ວຍງານຮຼັບຜິດຊອບ  
 ວທິະຍາໄລພະລະສກຶສາ,  ກມົພະລະ ແລະ ສລິະປະສກຶສາ  ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ 
 ເບໂີທລະສຼັບ :   021 612038,     ແຟຼັກ :  021 620379. 
 

4. ປຼັດຊະຍາ ແລະ ຈດຸປະສົງ 
    4.1 ປຼັດຊະຍາ 
          ສ ັ້າງຄູນຼັກວຊິາການພະລະສກຶສາ ເລຼັັ່ ງພຼັດທະນາຮັ່ າງກາຍຈດິໃຈອາລມົ ແລະ ສຼັງຄມົ 
     4.2 ຈຸດປະສົງ 
            1) ສ ັ້າງຄູພະລະສກຶສາສອນທຼັງພາກທດິສະດ ີແລະ ປະຕບິຼັດຕວົຈງິໄດ ັ້ 
     2) ສາມາດເປຼັນຄູເຝິກ ແລະ ກ າມະການຕຼັດສນິໄດ ັ້ ໂດຍຂຼັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ 
     3) ສາມາດຈຼັດຕຼັ ັ້ງການແຂັ່ ງຂຼັນໄດ ັ້ ໂດຍຂຼັ ັ້ນພ ັ້ນຖານ 
 

5. ການກ ານົດການເປດີສອນ 
ກ ານດົການເປິດສອນໃນສກົຮຽນ 2013-2014 ເປຼັນຕົ ັ້ນໄປ 

 

6. ຄາດຄະເນແຜນການຮຼັບນຼັກສກຶສາ  
     ຕາມແຜນນະໂຍບາຍຂອງວທິະຍາໄລພະລະສກຶສາ  ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ມ ີ2 ລະບບົຄ  ຕາມຕວົແບັ່ ງປຼັນ 
ຂອງກະຊວງສກຶສາທກິານແລະ ກລິາ. 
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ຕົວເລກແບ່ງປຼັນໃນແຜນ 200 ຄົນຕ ື່ປີ   ສົກຮຽນ 2013 - 2016. 

ສົກຮຽນ 
ຈ ານວນນຼັກສຶກສາ 

ຈ ານວນລວມ 
ຄາດຄະເນນຼັກສກຶສາ

ຮຽນຈົບ ປີ 1 ປີ 2 

2013-2014 200 0 200 0 

2014-2015 200 1-90 390 1-90 

2015-2016 200 190 390 190 

ລວມ: 600 380 980 380 
  

7.  ເງ ື່ອນໄຂຂອງຜູູ້ເຂົັ້າສກຶສາ 
ເງ  ັ່ອນໄຂຂອງຜູ ັ້ເຂົ ັ້າສກຶສາເປຼັນສຼັນຊາດລາວ ຫ   ຕັ່ າງດ ັ້າວ(ເອກະສານຢຼັ ັ້ງຢ ນ)  ທີັ່ ມພູີມລ າເນາົໃນ ສປປ ລາວ, ມຄຸີນ 

ສມົບຼັດດ,ີ ລະດຼັບການສກຶສາຈບົ ມ 6 ຫ   ມ 7, ຖັ້າເປຼັນພະນຼັກງານຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຜັ່ ານການຮຽນຈບົການບ າລຸງຊຼັ ັ້ນມຼັດທະຍມົສມົ ບູນ  
ຫ    ມປີະກາສະນຍິະບຼັດຮຽນຈບົ ວຊິາພະລະສກຶສາຊຼັ ັ້ນກາງ, ມນີ ັ້າໃຈ ຮຼັກອາຊບີ ນຼັກວຊິາການ ແລະ ມພີອນສະຫວຼັນ ດ ັ້ານ
ພະລະສກຶສາ ແລະ ກລິາປະເພດໃດໜຶັ່ ງ, ມອີາຍຸ ແຕັ່  16-26 ປີ  ສ າລຼັບນຼັກຮຽນຈບົມຼັດທະຍມົສມົບູນ, ສັ່ ວນພະນຼັກ ງານ ແມັ່ ນ
ຕາມເງ  ັ່ອນໄຂ ຄວາມສາມາດບ ັ່ ໄດ ັ້ກ ານດົ ແລະມສຸີຂະພາບສມົບູນແຂງແຮງດ.ີ 

8.  ວິທີຄຼັດເລ ອກຜູູ້ເຂົັ້າສກຶສາ 
      ວທິະຍາໄລພະລະສກຶສາ ມມີາດຖານການຄຼັດເລ ອກນຼັກສກຶສາເຂົ ັ້າຮຽນດຼັັ່ ງນີ ັ້:  

1) ຜູ ັ້ສ າເລຼັດການສກຶສາຊຼັ ັ້ນມຼັດທະຍມົສມົບູນ ຫ   ສ າເລຼັດການສກຶສາ ພະລະສກຶສາຊຼັ ັ້ນກາງ ຕ ັ້ອງຜັ່ ານສອບເສຼັງລາຍວຊິາ
ທາງພາກທດິສະດ ີແລະ ພາກປະຕບິຼັດຕວົຈງິ ແລະ ການທດົສອບສະມຼັດທະພາບທາງດ ັ້ານຮັ່ າງກາຍ ຕາມຂ ັ້ ກ ານດົ
ເງ  ັ່ອນໄຂ ຄ : ແລັ່ ນ,  ເຕຼັ ັ້ນຍາວກຼັບທີັ່ , ເຕຼັ ັ້ນສູງກຼັບທີັ່ ,  ດຼັນພຶ ັ້ນ, ວຼັດຄວາມອັ່ ອນຕວົ, ວຼັດຄວາມແຮງຫ ຼັງມ    ແລະ ແຂນ
ຮາວ. 

2) ເອກະສານເຂົ ັ້າຮຽນໃຫ ັ້ປະກອບຄ : ຊວີະປະຫວຼັດນຼັກຮຽນ, ໃບປະກາດຈບົມ 6 , ມ 7 ຫ   ຈບົຊຼັ ັ້ນຕົ ັ້ນ, ຊຼັ ັ້ນກາງ ແລະ 
ໃບຄະແນນ.  

9.  ການຈຼັດຕຼັັ້ງການຮຽນ-ການສອນ 
      ວທິະຍາໄລພະລະສກຶສາໄດ ັ້ຈ ຼັດການຮຽນ-ການສອນ ແບບຮຽນເຕຼັມເວລາປົກກະຕ,ິ ພາກຮຽນ 1 ມ ີ16  
ອາທດິ, ອາທດິໜຶັ່ ງຮຽນ 5 ວຼັນ, ວຼັນ 1 ຮຽນ 6 ຊົັ່ ວໂມງ ມດີຼັັ່ ງນີ ັ້ : 
     1) ວຼັນໜຶັ່ ງຮຽນສອງຄາບ, ຄາບເຊົ ັ້າ 8:00 -11,30 ໂມງ ແລະ ຄາບບັ່ າຍ 13,30 -16,00 ໂມງ,   
     2) ເປີດສກົຮຽນໃໝັ່  ແມັ່ ນເລີັ່ ມ ວຼັນທ ີ1 ເດ ອນ ກຼັນຍາ ( 9),  ເຖງີທ ັ້າຍເດ ອນມຖຸີນາ (ວຼັນທ ີ30)  
     3) ໄລຍະສອບເສຼັງ: 
          - ສອບພາກຮຽນທໜີຶັ່ ງ: ລະຫວັ່ າງທ ັ້າຍເດ ອນທຼັນວາ (12) ຫາ ເດ ອນມຼັງກອນ (1)  
 - ສອບພາກຮຽນທສີອງ: ເລ ັ່ ອນຊຼັ ັ້ນ ແລະ ຈບົຊຼັ ັ້ນ,  ລະຫວັ່ າງ ທ ັ້າຍເດ ອນພດຶສະພາ (5) ຫາ ເດ ອນມຖຸີນາ (6)  
 - ສອບເສຼັງຈບົການສກຶສາ ລະຫວັ່ າງ ກາງ-ທ ັ້າຍ ເດ ອນມຖຸີນາ(6)  
      4) ໄລຍະສ າເລຼັດການສກຶສາ ແລະ ມອບປະກາສະນຍິະບຼັດລະຫວັ່ າງທ ັ້າຍເດ ອນມຖຸີນາ(6)  
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10.  ໄລຍະເວລາການສກຶສາ 
ໄລຍະເວລາການສກຶສາແມັ່ ນ 2 ປີ ມ ີ 4 ພາກຮຽນສ າລຼັບ ລະບບົ 12+2  ຊຼັ ັ້ນສູງ ສາຍຮຽນປົກະຕຂິອງວທິະຍາໄລ

ພະລະສກຶສາ. 

11. ໂຄູ້ງສ້າງຫ ຼັກສູດ 
11.1 ການກ ານດົໝວດວິຊາ ແລະ ກິດຈະກ າຕ່າງໆ. 

1) ຈຼັດການຮຽນ-ການສອນ ຕາມຮູບແບບໜັ່ ວຍກດິ 70 ໜັ່ ວຍກດິ, ມ ີ4 ໝວດວຊິາ, 30 ວຊິາຮຽນ 
2) ລະບບົຮຽນ 2 ປີ ,  ມ ີ4 ພາກຮຽນ ແລະ ມຊີົັ່ ວໂມງຮຽນທຼັງໝດົ 1920 ຊົັ່ ວໂມງ 
3) ໝວດວຊິາຄວາມຮູ ັ້ທົັ່ ວໄປ ມ ີ4 ວຊິາ, 6 ໜັ່ ວຍກດິ, 144 ຊົັ່ ວໂມງ 
4) ໝວດວຊິາຄວາມຮູ ັ້ພ ັ້ນຖານວຊິາສະເພາະ ມ ີ11 ວຊິາ, 24 ໜັ່ ວຍກດິ, 544 ຊົັ່ ວໂມງ 
5) ໝວດວຊິາສະເພາະ ມ ີ14 ວຊິາ, 38 ໜັ່ ວຍກດິ, 1184 ຊົັ່ ວໂມງ. 
6) ໝວດວຊິາເລ ອກ 1ໃນ 5 ວຊິາ, 2 ໜັ່ ວຍກດິ, 48 ຊົັ່ ວໂມງ. 
7) ວຊິາສກຶສາປັ້ອງກຼັນຊາດປັ້ອງກຼັນຄວາມສະຫງບົ 2 ໜັ່ ວຍກດິ, 64 ຊົັ່ ວໂມງ ເປຼັນວຊິາບຼັງຄຼັບຄດິໄລັ່

ໃສັ່ ໜັ່ ວຍກດິ. 
  11.2  ລາຍວິຊາໃນແຕ່ລະໝວດດຼັື່ງຕາຕາລາງລຸ່ມນີັ້: 

ໂຄງສ້າງຫ ຼັກສູດ ວິທະຍາໄລພະລະສຶກສາ ລະບົບ 12+2 ຊຼັັ້ນສູງ 
ຫ ຼັກສູດ 2 ປີ ( 60 - 80 ໜ່ວຍກິດ) (ລະຫຼັດວິຊາ PEC 1222013) 

 (ສະບຼັບປຼັບປຸງ ຜັ່ ານກອງປະຊຸມຮອງຮຼັບ ຄຼັ ັ້ງວຼັນທ ີ10-12 /05/2013  ທີັ່ ທັ່ າລາດ ແຂວງວຽງຈຼັນ) 

ລ/ດ ໝວດວິຊາ/ ວິຊາຮຽນ ລະຫຼັດລາຍວິຊາ 
ຈ ານວນ
ໜ່ວຍກິດ 

A. ໝວດວິຊາຄວາມຮູູ້ທົື່ວໄປ (4-6 ໜ່ວຍກິດ) 
6 ໜ່ວຍກິດ, 
144  ຊົື່ວໂມງ 

01 ວຊິາການເມ ອງ  (ກດົໝາຍສກຶສາ-ກລິາ) PEC1222013-A01 2(2-0-2) 

02 ວຊິາວຼັນນະຄະດ-ີພາສາລາວ, ອາຊຽນ PEC1222013-A02 1(1-0-2) 

03 ວຊິາພາສາ ອຼັງກດິ PEC1222013-A03 1(0-2-2) 

04 ວຊິາຄອມພວິເຕ ີ PEC1222013-A04 2(1-3-2) 

B. ໝວດວິຊາຄວາມຮູູ້ພ ັ້ນຖານວິຊາສະເພາະ (20-28 ໜ່ວຍກິດ) 
24  ໜ່ວຍກິດ

, 
544 ຊົື່ວໂມງ 

05 ວຊິາຈດິຕະວທິະຍາ-ການກລິາ PEC1222013-B05 2(2-0-2) 

06 ວຊິາ ສະລລິະວທິະຍາການອອກກ າລຼັງກາຍ PEC1222013-B06 2(2-0-2) 

07 ວຊິາວຼັດ ແລະ ປະເມນີຜນົພະລະສກຶສາ PEC1222013-B07 2(1-2-2) 

08 ແພດກລິາ   (ກາຍະພາບບ າບຼັດ) PEC1222013-B08 3(1-4-2) 

09 ວຊິາປຼັດຊະຍາພະລະສກຶສາ  (ປະຫວຼັດສາດ-ການກລິາ ) PEC1222013-B09 2(2-0-2) 

10 ວຊິາ ການບ ລຫິານພະລະສກຶສາ-ກລິາ PEC1222013-B10 2(2-0-2) 

11 ວຊິາຫ ຼັກການ ແລະ ວທິສີອນພະລະສກຶສາ PEC1222013-B11 4(2-4-2) 
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12 ວຊິາ ສກຶສາສາດ  PEC1222013-B12 2(2-0-2) 

13 ການເຝຶກປະສບົການວຊິາຊບີ PEC1222013-B13 1(0-2-2) 

14 ວຊິາ ບດົສຼັງລວມການຮຽນຈບົຊຼັ ັ້ນ PEC1222013-B14 2(0-4-2)  

15 ວຊິາພາສາອຼັງກດິ (ເຕຼັກນກີກລິາ) PEC1222013-B15 2(0-4-2) 

 ລວມ:  24(14-20-2) 

C. ໝວດວິຊາສະເພາະ  (34-42 ໜ່ວຍກິດ)  
38 ໜ່ວຍກິດ, 
1184  ຊົື່ວໂມງ 

16 ກາຍະກ າ   (ພ ັ້ນຖານ-ອຸປະກອນ) PEC1222013-C16 3(0-6-2) 

17 ແລັ່ ນ-ລານm Athlete PEC1222013-C17 3(0-6-2) 

18 ບານເຕະ Football PEC1222013-C18 2(0-4-2) 

19 ບານສົັ່ ງ Volleyball  PEC1222013-C19 2(0-4-2) 

20 ບານບ ັ້ວງ Basketball PEC1222013-C20 2(0-4-2) 

21 ກະຕ ັ້ Sepaktakraw PEC1222013-C21 2(0-4-2) 

22 ມວຍລາຍພ ັ້ນເມ ອງລາວ Muaylaylao PEC1222013-C22 2(0-4-2) 

23 ປິັ່ ງປັ່ ອງ Table Tennis PEC1222013-C23 2(0-4-2) 

24 ແບບຫ ິ ັ້ນ GAMES PEC1222013-C24 2(0-4-2) 

25 ແອໂຣບກິ AEROBICS PEC1222013-C25 2(0-4-2) 

26 ລອຍນ ັ້າ Swimming PEC1222013-C26 2(0-4-2) 

27 ການຈຼັດການແຂັ່ ງຂຼັນ Competition PEC1222013-C27 3(1-4-2) 

28 ຄູເຝຶກ ແລະ ກ າມະການຕຼັດສນິ Coach & Referee PEC1222013-C28 3(1-4-2) 

29 ການເຝິກຫຼັດວຊິາຊບີ The Vocational Training PEC1222013-C29 8(0-16-0) 

D ໝວດວິຊາເລ ອກ (02-04  ໜ່ວຍກິດ)  
2 ໜ່ວຍກິດ, 
48 ຊົື່ວໂມງ 

30 ເທຄວຼັນໂດ Taekwondo PEC1222013-D30 2(1-2-2) 

31 ມວຍສາກນົ Boxing PEC1222013-D31 2(1-2-2) 

32 ມວຍລາວ Muaylao PEC1222013-D32 2(1-2-2) 

33 ເປຕຼັງ  Petanque  PEC1222013-D33 2(1-2-2)  

34 ໜັ້າເກຼັກແລະ ໝາກຄັ່ າງ Nakek & Makkang PEC1222013-D34 2(1-2-2) 

 ລວມ: 70 ໜັ່ ວຍກດິ 
 ລວມ: 1920 ຊົັ່ ວໂມງ 

 
ໝາຍເຫດ :  1. ວຊິາສກຶສາປັ້ອງກຼັນຊາດ ປັ້ອງກຼັນຄວາມສະຫງບົ2 ໜັ່ ວຍກດິ 64 ຊົັ່ ວໂມງເປຼັນວຊິາບຼັງຄຼັບບ ັ່ ຄດິໄລັ່ ໃສັ່ັ່  

  ໜັ່ ວຍກດິ  
                 2. ສ າລຼັບວຊິາເລ ອກແມັ່ ນນຼັກສກຶສາສາມາດເລ ອກຮຽນ 1 ໃນ 5 ວຊິາ, ມ ີ2 ໜັ່ ວຍກດິ 48 ຊົັ່ ວໂມງ. 
                 3. ສ າລຼັບຊົັ່ ວໂມງກດິຈະກ າ (ວຽກບ ັ້ານ) ແມັ່ ນບ ັ່ ໄດ ັ້ຄດິໄລັ່ ຢູັ່ ໃນຊົັ່ ວໂມງຮຽນ 
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    11.4 ເນ ັ້ອໃນຫຍ ັ້ຂອງແຕ່ລະໝວດວິຊາ 
       -  ໝວດຄວາມຮູ ັ້ທົັ່ ວໄປ: ຄວາມເປຼັນມາ, ຄວາມໝາຍ, ຄວາມສ າຄຼັນ, ເຕຼັກນກິພ ັ້ນຖານ ແລະຫ ຼັກການ. 
       -  ໝວດຄວາມຮູ ັ້ພ ັ້ນຖານວຊິາສະເພາະ: ຄວາມເປຼັນມາ, ຄວາມໝາຍ ຄວາມສ າຄຼັນ, ເຕຼັກນກິພ ັ້ນຖານວທິກີານ ແລະ  

ຫ ຼັກການ. 
      -  ໝວດວຊິາສະເພາະ: ຄວາມເປຼັນມາ, ຄວາມໝາຍ, ຄວາມສ າຄຼັນ, ເຕຼັກນກິພ ັ້ນຖານ, ວທິກີານ, ຫ ຼັກການ ແລະ ລະ  

ບຽບກະຕກິາ. 
      -  ໝວດວຊິາເລ ອກ: ຄວາມເປຼັນມາ, ຄວາມໝາຍ, ຄວາມສ າຄຼັນ, ເຕຼັກນກິພ ັ້ນຖານ, ວທິກີານ, ຫ ຼັກການ ແລະ ລະບຽບ 

ກະຕກິາ. 
 

12. ການລົງທະບຽນຮຽນ 
      ແມັ່ ນການກ ານດົເປຼັນໜັ່ ວຍກດິທີັ່ ນ ຼັກສກຶສາຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ລງົທະບຽນຮຽນໃນແຕັ່ ລະພາກຮຽນ, ນຼັກສກຶສາຈະຕ ັ້ອງລງົທະ 
ບຽນຮຽນໃນ 1 ພາກຮຽນຕ ັ່ າສຸດ 20 ໜັ່ ວຍກດິ ແລະ ສູງສຸດບ ັ່ ເກນີ 25 ໜັ່ ວຍກດິ ໂດຍອງີໃສັ່ ປະລມິານໜັ່ ວຍກດິຕ ັ່ າສຸດ ແລະ 
ສູງສຸດທີັ່ ໄດ ັ້ຈ ຼັດວາງໄວ ັ້ໃນແຕັ່ ລະພາກຮຽນ.  
 

13. ຂ ັ້ກ ານົດການວຼັດ ແລະ ປະເມີນຜນົການຮຽນ ແລະ ການສ າເລຼັດການສກຶສາ 
    13.1 ຂ ັ້ກ ານົດ 

ເພ ັ່ ອເຮຼັດໃຫ ັ້ການຈຼັດ  ການຮຽນ-ການສອນ  ຢູັ່ ພາຍໃນ ວທິະຍາໄລພະລະສກຶສາມ ີຄວາມສອດຄັ່ ອງກຼັບ
ທດິທາງການສກຶສາ ໃນລະຍະໃໝັ່   ມຄີວາມເອກະພາບທາງດ ັ້ານຫ ຼັກການ ແລະ ປະຕບິຼັດໃຫ ັ້ມປີະສດິທພິາບ,  ວທິະ 
ຍາໄລພະລະສກຶສາຈຶັ່ ງກ ານດົລະບຽບການສກຶສາດຼັັ່ ງນີ ັ້: 

  - ການຂຶ ັ້ນຫ ັ້ອງຮຽນ   10%  
            - ການມສີັ່ ວນຮັ່ ວມກດິຈະກ າ      20% 
  - ກວດກາ (ບຸກຄນົ)   30%  
  - ເສຼັງຈບົວຊິາ   40%  
 
     13.2  ການປະເມີນຜນົ 

ແຕັ່ ລະພາກຮຽນຕ ັ້ອງມກີານປະເມນີຜນົການຮຽນສະເພາະແຕັ່ ລະລາຍວຊິາຢັ່ າງໜ ັ້ອຍ 1 ຄຼັ ັ້ງ, ຮູບແບບການ
ປະເມນີແບັ່ ງອອກເປຼັນ 3 ປະເພດຄ : 

- ກວດກາຕ ື່ເນ ື່ອງ : ແມັ່ ນກວດກາສ າລຼັບວຊິາ ຊິັ່ ງຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຈ ຼັດຂຶ ັ້ນໃນເວລາທີັ່ ກ າລຼັງຮຽນວຊິານຼັ ັ້ນ. 
- ສອບເສຼັງກາງພາກຮຽນ :  ສອບເສຼັງກາງພາກແມັ່ ນໃນອາທດິທ ີ8 ຂອງພາກຮຽນໃນນຼັ ັ້ນມອບໃຫ ັ້ 

ຄູຜູ ັ້ສອນເປຼັນຜູ ັ້ຈ ຼັກຕຼັ ັ້ງເອງ. 
- ສອບເສຼັງປະຈ າພາກຮຽນ :  ແມັ່ ນທາງໂຮງຮຽນຈຼັດຂຶ ັ້ນສອບເສຼັງຕາມລາຍວຊິາທີັ່ ຮຽນໃນພາກຮຽນ 

ນຼັ ັ້ນ ຊິັ່ ງຢູັ່ ທ ັ້າຍພາກຮຽນຂອງແຕັ່ ລະສກົຮຽນ. 
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ການປະເມີນຜນົການຮຽນສ າລຼັບແຕລ່ະວິຊາ ແມນ່ນ າໃຊູ້ລະບົບຄ່າລະດຼັບຄ່າດຼັື່ງນີັ້: 

ລ/ດ ຄວາມໝາຍ ພາສາອຼັງກິດ ພາສາລາວ ລະດຼັບເກ ດ 
ລະດຼັບ
ຄະແນນ 

1 ດເີລດີ Excellent ¡ A 4 

2 ດຫີ າຍ Very Good ¢+ B+ 3,5 

3 ດ ີ Good ¢ B 3 

4 ພ ໃຊ ັ້ Fairly Good £+ C+ 2,5 

5 ປານກາງ  Fair £ C 2 

6 ອັ່ ອນ Poor ¤+ D+ 1,5 

7 ອັ່ ອນຫ າຍ Very Poor ¤ D 1 

9 ຕກົ Fail ª F 0 

 
       13.3 ການສ າເລຼັດການສຶກສາ  

ແມັ່ ນປະຕບິຼັດຕາມຄ າສຼັັ່ ງແນະນ າຂອງ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໂດຍມຄີະແນນ ສະເລັ່ ຍສະສມົ  
2,00 ຂຶ ັ້ນໄປ  ໃນນຼັ ັ້ນ ແຕັ່ ລະລາຍວຊິາຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຄະແນນ 1 ຂຶ ັ້ນໄປ  

  - ມໜີັ່ ວຍກດິສະສມົ 100% ຂອງຈ ານວນໜັ່ ວຍກດິທີັ່ ມຢູີັ່ ໃນຫ ຼັກສູດສາຂາວຊິານຼັ ັ້ນ 
  - ມກີານປະພດຶດ,ີ  ບ ັ່ ມຄີະດໃີດໆໃນໄລຍະການຮຽນ . 
  - ຕ ັ້ອງສ າລະການຮຽນ ແລະ  ຄັ່ າທ ານຽມຕັ່ າງໆ ໄດ ັ້ຄບົ ໃຫ ັ້ວທິະຍາໄລ. 
  - ໄດ ັ້ຮຼັບປະກາສະນຍິະບຼັດ  ກຽດນຍິມົ 

 

 

 

  


