
 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 
 

 

 

 

ກະຊວງສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາ                         ເລກທີ 4711/ສສກ 

 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ , ວນັທີ 17 ກນັຍາ 2015 

 

ຂ ໍ້ຕກົລງົຂອງລດັຖະມນົຕ ີ 

ວາ່ດໍ້ວຍການບ  າລງຸຍກົລະດບັການສກຶສາຊ ັໍ້ນມດັທະຍມົສກຶສາ 

ສ  າລບັການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ 
 

 

- ອີງຕາມ ກດົໝາຍວ່າດໍ້ວຍການສຶກສາແຫ່ງ  ສປປ  ລາວ  ( ສະບບັປບັປຸງ ) 

ສະບບັເລກ ທີ 04/ສພຊ, ລງົວນັທີ 03 ກ ລະກດົ 2007. 

- ອງີຕາມ ດ  າລດັຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕີວາ່ດໍ້ວຍການຈດັຕ ັັ້ງ ແລະ ການເຄ ່ ອນໄຫວຂອງ   

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາ ສະບບັເລກທ 282/ນຍ, ລງົວນັທີ 07 ກຍັຍາ 

2011. 

- ອງີຕາມ ການສະເໜີຂອງກມົການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການຄ ົໍ້ນຄວໍ້າຂອງກມົຈດັ

ຕ ັໍ້ງ ແລະ ພະນກັງານ. 

 

ລດັຖະມນົຕວີາ່ການກະຊວງສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາ 

ຈຶ່ງຕກົລງົ: 

ໝວດທີ 1 

ບດົບນັຍດັທ ົ່ວໄປ 

 

ມາດຕາ 1. ຈດຸປະສງົ 

ຂ ໍ້ຕກົລງົສະບບັນີໍ້ ກ  ານດົຫຼກັການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກຽ່ວ

ກບັ ການຄຸໍ້ມຄອງ, ຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາ ວຽກງານບ  າລງຸຍກົລະດບັຊ ັໍ້ນມດັທະຍມົ

ສຶກສາ ເຂົໍ້າສ ລ່ະບບົ ແລະ ໄດໍ້ມາດຕະຖານຫຼກັສ ດທ່ີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ 



ກລິາ ໄດໍ້ກ  ານດົອອກ ແນໃສເ່ປີດໂອກາດໃຫໍ້ພະນກັງານ, ກອງກ  າລງັປໍ້ອງກນັຊາດ, 

ປໍ້ອງກນັຄວາມ ສະຫງບົ, ປະຊາຊນົ ຜ ໍ້ດ ໍ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຊາວໜຸ່ມໄດໍ້ຮບັການ

ບ  າລງຸຍກົລະດບັການ ສກຶສາຢາ່ງຕ ່ ເນ ່ອງ. 
 

ມາດຕາ 2. ຄວາມໝາຍ ການບ  າລງຸຍກົລະດບັການສກຶສາ 

ວຽກງານບ  າລງຸຍກົລະດບັການສກຶສາແມນ່ ການສຶກສາຕ ່ ເນ ່ ອງເພ ່ ອສ  ົ່ງເສມີໃຫໍ້  

ກຸມ່ເປົໍ້າໝາຍ ຊຶ່ ງບ ່ ມໂີອກາດເຂົໍ້າຮຽນຕ ່ ໃນສາຍສາມນັສຶກສາ ໄດໍ້ຮບັການຍກົລະດບັ

ການສກຶສາຢາ່ງທ ົ່ວເຖງິເພ ່ ອນ  າເອົາຄວາມຮ ໍ້ຄວາມສາມາດທາງດໍ້ານວທິະຍາສາດທ  າ

ມະຊາດແລະວທິະຍາສາດສງັຄມົໄປໃຊໍ້ເຂົໍ້າໃນການພດັທະນາຕນົເອງໃນສງັຄມົແລະ

ປະ ເທດຊາດ ແລະ ພດັທະນາຄນຸນະພາບຊວີດິໃຫໍ້ດຂີຶໍ້ນກວາ່ເກົ່ າ, ວຽກງານບ  າລງຸ

ຍກົລະ ດບັການສກຶສາແມນ່ການສໍ້າງເງ  ່ອນໄຂ, ສໍ້າງຄວາມສນົໃຈ  ແລະ  ອ  ານວຍ

ຄວາມສະດວກໃຫໍ້ພະນກັງານສງັກດັລດັ, ກ  າມະກອນ ແລະ ປະຊາຊນົບນັດາເຜ່ົາໄດໍ້

ຮບັການສກຶ ສາຢາ່ງຕ ່ ເນ ່ອງແລະເທ່ົາທຽມກບັການສກຶສາໃນໂຮງຮຽນ. 
 

ມາດຕາ 3. ຫຼກັການລວມ 

ການບ  າລງຸຍກົລະດບັການສຶກສາຊ ັໍ້ນມດັທະຍມົຂອງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ 

ມຫຼີກັການລວມດ ັງ່ນີໍ້: 

1). ການຈດັການຮຽນ-ການສອນຕໍ້ອງຈດັຕາມຫຼກັສ ດບ  າລງຸຍກົລະດບັການສຶກສາ

ຊ ັໍ້ນ 

ມດັທະຍມົຂອງກະຊວງສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາ; 

2). ການຄຸໍ້ມຄອງການຈດັການຮຽນ-ການສອນ ບ  າລຸງຍກົລະດບັການສຶກສາ 

ປະຕບິດັ 

ຕາມການແບງ່ຂ ັໍ້ນຄຸໍ້ມຄອງ ຂອງກະຊວງສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາ ໄດໍ້ກ  ານດົອອກ 

ໂດຍການມສີວ່ນຮວ່ມຈາກອ  ານາດການປກົຄອງ ແລະ ຊຸມຊນົ; 

3). ກມົການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂໍ້ອງໃນກະຊວງສຶກສາທິ

ການ ແລະ ກິລາ ມໜີໍ້າທ່ີຊວ່ຍຊຸກຍ ໍ້ ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົ

ການຈດັຕ ັໍ້ງການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການສອບເສັງບ  າລຸງຍກົລະດບັໃນຊ ັໍ້ນ

ມດັທະຍມົຕາ່ງໆ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໂດຍສມົທບົກບັພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂໍ້ອງ. 
 

ມາດຕາ 4. ຂອບເຂດການນ  າໃຊໍ້ 

ຂ ໍ້ຕກົລງົສະບບັນີໍ້ ນ  າໃຊໍ້ໃນການຄຸໍ້ມຄອງການຈດັການຮຽນ - ການສອນບ  າລງຸ 

ຍກົລະດບັການສກຶສາ ຊ ັໍ້ນມດັທະຍມົສກຶສາສ  າລບັການສກຶສານອກໂຮງຮຽນໃນ 

ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.
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ໝວດທີ 

2 ຫຼກັສ ດ 

 

ມາດຕາ 5. ຫຼກັສ ດບ າລງຸຍກົລະດບັການສກຶສາຊ ັໍ້ນມດັທະຍມົຕອນຕ ົໍ້ນ 

ຫຼກັສ ດບ  າລງຸຍກົລະດັບັການສຶກສາ ຊ ັໍ້ນມດັທະຍມົຕອນຕ ົໍ້ນ ໃຊໍ້ເວລາຮຽນ

ທງັ ໝດົ 2.126 ຊ ົ່ວໂມງ ເທ່ົາກບັ 75% ຂອງຫຼກັສ ດວຊິາພ ໍ້ນຖານຊ ັໍ້ນມດັທະຍມົ

ຕອນຕ ົໍ້ນ ໃນໂຮງຮຽນ. ຊ ັໍ້ນມດັທະຍມົຕອນຕ ົໍ້ນບ  າລງຸປະກອບດໍ້ວຍ 4 ຂ ັໍ້ນຮຽນ ຄ : 

ມ1, ມ2, ມ3 ແລະ ມ4, ຂ ັໍ້ນຮຽນ ມ1 ແລະ ມ2 ໃຊໍ້ເວລາຮຽນຂ ັໍ້ນລະ 529 

ຊ ົ່ວໂມງ ເທ່ົາກບັ 76%, ຂ ັໍ້ນ ຮຽນ ມ3 ແລະ ມ4 ໃຊໍ້ເວລາຮຽນຂ ັໍ້ນລະ 534 

ຊ ົ່ວໂມງ ເທ່ົາກບັ 74%. 
 

ມາດຕາ 6. ຫຼກັສ ດບ າລງຸຍກົລະດບັການສກຶສາຊ ັໍ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍ 

ຫຼກັສ ດບ  າລງຸຍກົລະດັບັການສກຶສາຊ ັໍ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍໃຊໍ້ເວລາທງັໝດົ 

1.904  ຊ ົ່ວໂມງ ເທ່ົາກບັ 82%  ຂອງຫຼກັສ ດວຊິາພ ໍ້ນຖານຊ ັໍ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍ

ໃນໂຮງຮຽນ, ຊ ັໍ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍບ  າລງຸ ປະກອບດໍ້ວຍ 3 ຂ ັໍ້ນຮຽນຄ : ມ5, ມ6 

ແລະ ມ7, ຂ ັໍ້ນ ຮຽນ ມ5 ແລະ ມ6 ໃຊໍ້ເລາຮຽນຂ ັໍ້ນລະ 616ຊ ົ່ວໂມງ ເທ່ົາກບັ 

82%, ຂ ັໍ້ນຮຽນ ມ7 ໃຊໍ້ ເວລາຮຽນ 672 ຊ ົ່ວໂມງ ເທ່ົາກບັ 82%. 
 

ມາດຕາ 7. ການໄຂສກົຮຽນ 

1). ກ  ານດົການເປີດ-ປິດສກົຮຽນ: 

ວນັເປີດສກົຮຽນໃໝ ່ຂອງການຈດັການຮຽນ-ການສອນບ  າລງຸຍກົລະດບັການ  

ສກຶສາຊ ັໍ້ນມດັທະຍມົແມນ່ອາທິດທີໜ່ຶງຂອງເດ ອນຕລຸາຂອງທກຸໆປີ 

2). ຊ ັໍ້ນມດັທະຍມົຕອນຕ ົໍ້ນ: 

ພາກຮຽນທ 1: ເປີດຮຽນອາທິດທີ1 ຕລຸາ(10) ເຖງິ ອາທິດທີ4 ຂອງເດ ອນທນັວາ(12) 

- ຕ ົໍ້ນອາທິດທີ 1 ຂອງ ເດ ອນມງັກອນ (1) ຈດັຕ ັໍ້ງທວນຄ ນ. 

- ອາທິດທີ 2 ຂອງເດ ອນມງັກອນ (1) ສອບເສັງພາກຮຽນທີ 1. 

- ອາທິດທີ 3-4 ຂອງ ເດ ອນມງັກອນ ພກັພາກຮຽນທີ 1. 

ພາກຮຽນທ 2: ເປີດຮຽນອາທິດທີ 1 ຂອງເດ ອນກມຸພາ ເຖງິອາທິດທີ 4 ຂອງ

ເດ ອນ ເມສາ (4) 

ອາທິດທ 1 ຂອງເດ ອນພຶດສະພາ (5) ຈດັຕ ັໍ້ງທວນຄ ນ, ອາທິດທີ 2 ຈດັຕ ັໍ້ງ

ການ
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ສອບເສັງເລ ່ ອນຂ ັໍ້ນການສອບເສັງຈບົຊ ັໍ້ນ ມ4 ຈດັໃນລະຫວາ່ງເດ ອນພຶດສະພາ 

ເຖງິ ເດ ອນ ມຖີນຸາ 

- ການເປີດ-ການປິດພາກຮຽນ , ການຈດັການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການ

ສອບເສັງຂອງຊ ັໍ້ນມດັທະຍມົຕອນຕ ົໍ້ນລະບບົບ  າລຸງ ສາມາດຈດັຕ ັັ້ງຂ ັ້ນໄດໍ້ຕາມ

ຄວາມເໝາະສມົຂອງແຕລ່ະທໍ້ອງຖິ່ນ. 
 

3). ຊ ັໍ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍ: 

ພາກຮຽນທີ 1: ເປີດຮຽນອາທິດທີ 1 ຂອງ ເດ ອນຕລຸາ (10) ເຖງິທໍ້າຍອາທິດ

ທີ 4 ຂອງເດ ອນທນັວາ (12). 

- ອາທິດທີ 1 ຂອງເດ ອນມງັກອນ (1) ຈດັຕ ັໍ້ງທວນຄ ນ. 

- ອາທິດທີ 2 ຂອງເດ ອນມງັກອນ (1) ສອບເສັງພາກຮຽນທີ 1. 

- ອາທິດທີ 3-4 ຂອງເດ ອນມງັກອນ ພກັພາກຮຽນທີ 

1. ພາກຮຽນທີ 2: 

1). ຊ ັໍ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍເປີດຮຽນຕ ົໍ້ນອາທິດທີ 1ຂອງ ເດ ອນກມຸພາ ເຖງິ 

ທໍ້າຍ ອາທິດທີ 4 ຂອງເດ ອນເມສາ. 

- ອາທິດທີ 1 ຂອງເດ ອນພຶດສະພາ (5) ຈດັຕ ັໍ້ງທວນຄ ນພາກຮຽນທີ 2. 

- ອາທິດທີ 2 ຂອງ ເດ ອນພຶດສະພາ (5) ຈດັຕ ັໍ້ງການສອບເສັງພາກຮຽນ

ທີ 2 ແລະ ເສັງເລ ່ ອນຂ ັໍ້ນ. 

2). ການສອບເສັງຈບົຊ ັໍ້ນ ມ7 ແມນ່ອາທິດທີ 2 ເຖງິອາທິດທີ 3 ເດ ອນມຖິນຸາ 

(6) ຊຶ່ ງກມົການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຈະໄດໍ້ກ  ານດົວນັເວລາຂຶໍ້ນ ເພ ່ ອໃຫໍ້ການ

ສອບ ເສັງເອກະພາບກນັໃນທົ່ວປະເທດ. 

3). ການເປີດຮບັນກັຮຽນໃນສັກົຮຽນໃໝຊ່ ັໍ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍ ໃຫໍ້ເລ່ີມເປີດ

ຮບັ ພາຍໃນເດ ອນກນັຍາ. 
 

ມາດຕາ 8. ສະຖານທ່ີຈດັການຮຽນ-ການສອນ 

1). ການຈດັການຮຽນ - ການສອນບ  າລງຸຍກົລະດບັການສກຶສາຊ ັໍ້ນມດັທະຍມົ 

ຕອນຕ ົໍ້ນ ສາມາດນ  າໃຊໍ້ສ ນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນທກຸຂ ັໍ້ນ ແລະ ໂຮງຮຽນ 

ມດັທະຍມົຕອນ ຕ ົໍ້ນທກຸໂຮງຮຽນ. 

2). ການບ  າລງຸຍກົລະດບັການສຶກສາຊ ັໍ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍ ໃຫໍ້ຈດັຢ ໃ່ນສ ນການ

ສກຶສານອກໂຮງຮຽນຂ ັໍ້ນຕາ່ງໆເຊ່ັນ: ສ ນພາກ, ສ ນແຂວງ, ສ ນເມ  ອງ, ເມ  ອງໃດບ ່

ທນັມສີ ນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ໃຫໍ້ຈດັຢ ່ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົຕອນປາຍ ຫຼ  
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ໂຮງຮຽນ ມດັທະຍມົສມົບ ນຂອງເມ  ອງ ໂດຍໄດໍ້ຮບັອະນມຸດັຈາກກມົການສຶກສານອກ

ໂຮງຮຽນ. 

3). ການຈດັການຮຽນ-ການສອນບ  າລັງຸຍັກົລະດບັການສຶກສາຊ ັໍ້ນມດັທະຍມົສ  າລບັ

ກອງ ກ  າລງັປໍ້ອງກນັຊາດ, ປໍ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ ທ່ີມກີ ຸມ່ເປົໍ້າໝາຍ 25-35 

ຄນົຕ ່ ຫໍ້ອງ ສາມາດຈດັຕ ັໍ້ງຫໍ້ອງຮຽນໄດໍ້ ແຕບ່ ່ ອະນຍຸາດໃຫໍ້ຮບັກຸມ່ເປົໍ້າໝາຍນອກ  

ຫຼ   ກຸມ່ເປົໍ້າ ໝາຍທົ່ວໄປ. ການຈດັການຮຽນ - ການສອນຕໍ້ອງໄດໍ້ຮບັອະນມຸດັ

ຈາກກມົການສກຶ ສານອກໂຮງຮຽນ. 
 

ມາດຕາ 9. ການອະນມຸດັ-ຍບຸເລີກການຈດັຕ ັໍ້ງການຮຽນ-ການສອນບ  າລງຸລະດບັການສກຶສາ 

1). ການອະນມຸດັ ແລະ ຍບຸເລີກການຈດັຕ ັໍ້ງການຮຽນ-ການສອນບ  າລງຸຍກົລະດບັ

ການ ສຶກສາຊ ັໍ້ນ ມດັທະຍມົຕອນຕ ົໍ້ນ ແມນ່ຫວົໜໍ້າຫໍ້ອງການການສຶກສາທິການ 

ແລະ ກລິາ ເມ  ອງ ເປັນຜ ໍ້ສະເໜີ ແລະ ເຈົໍ້າເມ  ອງເປັນຜ ໍ້ອະນມຸດັ ຍບຸເລີກ. 

2). ການອະນຸມດັ ແລະ ຍຸບເລີກການຈດັຕ ັໍ້ງການຮຽນ-ການສອນບ  າລຸງຍກົລະດບັ 

ການ ສຶກສາຊ ັໍ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍ ແມນ່ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາ

ແຂວງ / ນະ ຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ເປັນຜ ໍ້ສະເໜີໂດຍການເຫັນດຂີອງກມົການສຶກ

ສານອກໂຮງຮຽນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ອະນຸມດັໂດຍ 

ເຈົໍ້າແຂວງ/ ເຈົໍ້າຄອງນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈນັ. 
 

ມາດຕາ 10. ການກ  ານດົວນັພກັທາງລດັຖະການ 

1) ວນັບນຸປີໃໝສ່າກນົ ແມນ່ວນັທີ 1 ເດ ອນມງັກອນ. 

2). ວນັແມຍ່ງິສາກນົ ແມນ່ວນັທີ 8 ເດ ອນມນີາ. 

3). ວນັຂຶໍ້ນປີໃໝລ່າວ (ຕາມຕວົຈງິ) ເຊິ່ ງແມນ່ 3 ວນັໃນເດ ອນເມສາ. 

4). ວນັກ  າມະກອນສາກນົແມວ່ນັທີ 1 ເດ ອນ ພຶດສະພາ. 

5). ວນັເດັກນໍ້ອຍສາກນົ ແລະ ວນັປ ກຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ແຫງ່ຊາດແມນ່ວນັທີ 1 ມຖີນຸາ. 

6). ວນັຄ ແຫງ່ຊາດ ແມນ່ວນັທີ 7 ເດ ອນຕລຸາ. 

7). ວນັຊາດ ສປປ ລາວ ແມນ່ວນັທີ 2 ເດ ອນ ທນັວາ.  

ສົ່ວນວນັບນຸທໍ້ອງຖິ່ນທ່ີອ  ານາດການປກົຄອງທໍ້ອງຖິ່ນກ  ານດົອອກກ ່ສາມາດປະ ຕິ

ບດັການພກັໄດໍ້ແຕຕ່ໍ້ອງທດົແທນການຮຽນການສອນໃຫໍ້ເຕັມເວລາຄ ນ 
 

ມາດຕາ 11. ກຸມ່ເປົໍ້າໝາຍ 

ພະນກັງານ, ກອງກ  າລງັປໍ້ອງກນັຊາດ, ປໍ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ, ປະຊາຊນົຜ ໍ້ດ ໍ້ອຍ 

ໂອກາດ, ປະຊາຊນົທ່ີຢ ເ່ຂດຫາ່ງໄກສອກຫີຼກ, ພຣະສງົສ  າມະເນນ ແລະ ກຸມ່ສນົໃຈ. 
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ມາດຕາ 12. ເງ  ່ອນໄຂຜ ໍ້ເຂົໍ້າຮຽນ ແລະ ການລງົທະບຽນເຂົໍ້າຮຽນ 

1). ການເຂົໍ້າຮຽນບ  າລງຸຍກົລະດບັການສກຶສາຊ ັໍ້ນມດັທະຍມົຕອນຕ ົໍ້ນຮບັເອົາຜ ໍ້ທີມປີະ 

ກາສະນຍີະບດັຈບົຊ ັໍ້ນປະຖມົສກຶສາ ຫຼ  ທຽບເທ່ົາເຂົໍ້າຮຽນ; 

2). ການເຂົໍ້າຮຽນບ  າລງຸຍກົລະດບັການສກຶສາ ຊ ັໍ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍ ຮບັເອົາຜ ໍ້ທີ

ມ ີປະກາສະນຍີະບດັຈບົຊ ັໍ້ນມດັທະຍມົຕອນຕ ົໍ້ນ ຫຼ  ທຽບເທ່ົາເຂົໍ້າຮຽນ. ຜ ໍ້ທ່ີຈບົ

ສາຍສາ ມນັມດັທະຍມົຕອນຕ ົໍ້ນໃນໂຮງຮຽນ ຕໍ້ອງມອີາຍ ຸ16 ປີ ຂຶໍ້ນໄປ ສ  າລບັ

ຜ ໍ້ທ່ີຮຽນຈບົ ບ  າລງຸມດັທະຍມົຕອນຕ ົໍ້ນນອກໂຮງຮຽນ ແມນ່ສາມາດຮຽນຕ ່ ໄດໍ້ເລີຍ. 

3). ຜ ໍ້ຮຽນແຕລ່ະຄນົທ່ີຈະມາລງົທະບຽນຮຽນຕໍ້ອງມປີະກອບເອກະສານດ ັ່ງນີໍ້: ມປຶີໍ້ມ

ຕດິ ຕາມການຮຽນ, ປຶໍ້ມບນັທຶກຄະແນນ, ປະກາສະນຍິະບດັ, ຂ ໍ້ມ  ນຕາ່ງໆຂອງຊ ັໍ້ນ

ປະຖມົ ແລະ ມດັທະຍມົ ຫຼ  ໃບຢັໍ້ງຢ ນຜນົການຮຽນ. 

4). ຜ ໍ້ທ່ີອອກ ຫຼ  ປະລະການຮຽນສາຍສາມນັ ແມນ່ຕໍ້ອງມໜີງັສ ຢ ັໍ້ງຢ ນການຮຽນຢ ່

ສະ ຖານການສກຶສາຂ ັໍ້ນທ່ີຕນົອອກ ຫຼ  ປະລະຈາກໂຮງຮຽນ. 

5). ຫຼງັຈາກເປີດພາກຮຽນແລໍ້ວ ໃຫໍ້ລາຍງານສະພາບເປີດສກົຮຽນ, ສະຖຕິິ, ລາຍຊ ່

ນກັ 

ຮຽນແຍກເປັນຂ ັໍ້ນຮຽນ, ຈ  ານວນຄ ສອນພໍ້ອມທງັໃຫໍ້ເກັບກ  າປະຫວດັນກັຮຽນ

ບ  າລຸງ ຍກົລະດບັແຕ່ລະຂ ັໍ້ນຮຽນແລໍ້ວສັ ົັ ງ່ໃຫໍ້ກັມົການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ

ອາທິດທັໜ່ຶີງຂອງ ເດ ອນພະຈກິຂອງທກຸໆປີ. 

6). ຜ ໍ້ທ່ີມເີງ  ່ອນໄຂເຂົໍ້າສອບເສັງັຈບົຊ ັໍ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍລະບບົບ  າລງຸ ຕໍ້ອງໄດໍ້

ຮບັ ອະນມຸດັຈາກລດັຖະມນົຕວີາ່ການກະຊວງສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາ. 

 

ມາດຕາ 13. ການສອບເສັງຈບົຊ ັໍ້ນ ແລະ ການອອກປະກາສະນຍີະບດັ 
 

13.1. ການສອບເສັງຈບົຊ ັ ໍ້ນ: 

1). ການສອບເສັງຈບົຊ ັໍ້ນມດັທະຍມົຕອນຕ ົໍ້ນບ  າລຸງ ແມນ່ໃຫໍ້ຄ ສອນສມົທບົກບັ

ຫໍ້ອງ ການສຶກ ສາທິການ ແລະ ກລິາເມ  ອງ ເປັນຜ ໍ້ອອກຫວົບດົສອບເສັງ, 

ພະແນກ ສກຶສາທິ ການ ແລະ ກລິາ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ເປັນຜ ໍ້ຄດັ

ເລ ອກຫວົບດົ ສອບເສັງ ແລະ ຈດັຕ ັໍ້ງການສອບເສັງຈບົຊ ັໍ້ນ. 

2). ການສອບເສັງຈບົຊ ັໍ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍບ  າລງຸ  ແມນ່ໃຫໍ້ຄ ສອນປະຈ  າສ ນ 

ສມົທບົກບັພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ

ເປັນ ຜ ໍ້ອອກຫວົບດົສອບເສັງ. ກມົສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ເປັນຜ ໍ້ຄດັເລ ອກຫວົ
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ບດົ ສອບເສັງ ແລະ ລງົຊີໍ້ນ  າການສອບເສັງ. ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ 

ກລິາແຂວງ/ ນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈນັເປັນຜ ໍ້ຈດັຕ ັໍ້ງການສອບເສັງ. 

3).ການຈດັຕ ັໍ້ງສອບເສັງຂຶໍ້ນຫັ ໍ້ອງ,ພາກຮຽນແລະສອບເສັງຈບົຊ ັໍ້ນມດັທະຍມົ

ຕອນ ຕ ົໍ້ນ  ແລະ  ຕອນປາຍບ  າລຸງ ຕໍ້ອງແຕ່ງຕ ັໍ້ງຄະນະກ  າມະການ

ຮບັຜິດຊອບການ ສອບເສັງ ເພ ່ ອຊີໍ້ນ  າການສອບເສັງໃຫໍ້ຖ ກຕາມລະບຽບການ

ສອບເສັງ ແລະ ຮບັ ປະກນັຄນຸນະພາບ. 
 

13.2. ການອອກປະກາສະນຍີະບດັ: 

1). ພະແນກສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ເປັນຜ ໍ້ອອກ

ປະ ກາສະນຍີະບດັຈບົຊ ັໍ້ນມດັທະຍມົຕອນຕ ົໍ້ນລະບບົບ  າລງຸ ແລະ ປະກາສະນ

ຍະບດັ ຈບົຊ ັໍ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍ ລະບບົບ  າລງຸສະບບັຊ ົ່ວຄາວ ເປັນພາສາ

ລາວ ຊຶ່ ງ ມກີ  ານດົໃຊໍ້ 1 ປີ. 

2). ກມົການສຶກສນອກໂຮງຮຽນກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາເປັນຜ ໍ້ອອກປະ

ກາ ສະນຍີະບດັຈບົຊ ັໍ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍລະບບົບ  າລງຸ ສະບບັຖາວອນ ແລະ 

ເປັນ ພາສາຕາ່ງປະເທດ. 

 

 

ໝວດທີ 3 

ວາ່ດໍ້ວຍຄ ສອນ 

 

 

ມາດຕາ 14. ຄ ສອນ 

ຄ ສອນວຽກງານບ  າລັງຸຍັກົລະດບັການສຶກສາຊ ັໍ້ນມດັທະຍມົສຶກສາຂອງການ

ສກຶ ສານອກໂຮງຮຽນ ປະກອບມ:ີ 

1). ມຄີ ສອນ ປະຈ  າຢ ່ສ ນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຂ ັໍ້ນພາກ, ຂ ັໍ້ນແຂວງ ແລະ ຂ ັໍ້ນ

ເມ  ງ. 

2). ມຄີ ສອນທີຖ ກຮບັເຊີນ ແລະ ຄ ອາສາສະໝກັ ມາຈາກສະຖາບນັການສຶກສາ

ຕາ່ງໆ. 

 

ມາດຕາ 15. ການກ  ານດົເວລາປະຕິບດັໜໍ້າທີຄ ສອນປະຈ  າຢ ສ່ ນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ 

ຄ ສອນວຽກງານບ  າລງຸຍກົລະດບັການສຶກສາ ຕໍ້ອງປະຕບິດັໜໍ້າທ່ີຕາມວນັເວລາ
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ລດັຖະການ ແລະ ສອນໃຫໍ້ໄດໍ້ຕາມການກ  ານດົເວລາປະຕບິດັໜໍ້າທີຂອງຄ ສອນດ ັງ່ນີໍ້: 

1). ຄ ສອນຊ ັໍ້ນມດັທະຍມົຕອນຕ ົໍ້ນບ  າລງຸ ສອນອາທິດໜ່ຶງບ ່ ໃຫໍ້ເກນີ 18 ຊ ົ່ວໂມງ 

2). ຄ ສອນຊ ັໍ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍບ  າລງຸ ສອນອາທິດໜ່ຶງບ ່ ໃຫໍ້ເກນີ 16 ຊ ົ່ວໂມງ 
 

ມາດຕາ 16. ຄ ສອນທ່ີຖ ກຮບັເຊນີ ແລະ ຄ ອາສາສະໝກັ 

1). ຄ ຮບັເຊີນມາສິດສອນ ແມນ່ຄ ສອນແຕລ່ະວິຊາທ່ີມາຈາກສະຖານການສຶກສາຕັາ່ງໆ ທ່ີມ ີ

ວດຸທິການສກຶສາເໝາະສມົ. 

2). ຄ ທ່ີຖ ກຮບັເຊີນ ຫຼ  ຄ ອາສາສະໝກັ ມາສອນແຕລ່ະວິຊາຈະໄດໍ້ຮບັບຄາ່ຕອບແທນ ໃນ

ການສິດສອນໃນແຕລ່ະຊ ົ່ວໂມງ ຕາມການຕກົລງົລະຫວາ່ງສະຖານທ່ີຈດັການ ຮຽນ-ການ

ສອນ ແລະ ຄ ທ່ີຖ ກເຊນີມາສອນ, 

3). ຄ ຮບັເຊນີມາສດິສອນ ຕໍ້ອງໄດໍ້ ຮບັອະນຍຸາດຈາກການຈດັຕ ັໍ້ງທ່ີສງັກດັ. 

 

ມາດຕາ 17. ການປະພຶດຂອງຄ ສອນວຽກງານບ າລງຸຍກົລະດບັການສກຶສາ 

ຄ ທກຸຄນົນອກຈາກປະຕບິດັຕາມໜໍ້າທ່ີ,  ສດິ  ແລະ  ພນັທະທ່ີກ  ານດົໄວໍ້ໃນກດົ ໝາຍ

ວາ່ດໍ້ວຍການສກຶສາແລໍ້ວຍງັຕໍ້ອງປະພຶດຕນົ ດ ັງ່ນີໍ້: 

1). ເປັນແບບຢ່າງທ່ີດີໃຫໍ້ຜ ໍ້ຮຽນ ແລະ ສງັຄມົທ ົ່ວໄປ ທາງດໍ້ານການເມ ອງແນວຄິດ, ຄຸນ 

ສມົບດັ ແລະ ທດັສະນະຫຼກັໝ ັໍ້ນ, ການເວົໍ້າຈາປາໄສ ແລະ ຄວາມສພຸາບຮຽບຮໍ້ອຍ. 

2). ມຈີນັຍາບນັຂອງຄວາມເປັນຄ  ແລະ ມຄີວາມຍດຸຕທິ  າ; 

3). ມຄີວາມຊ ່ສດັສດຸຈະລິດ ແລະ ມຄີວາມໂປ່ງໃສໃນອາຊບີ; 

4). ມຄີວາມເອ ໍ້ອເຟ ໍ້ອເຜ ່ ອແຜ-່ຮກັແພງ, ເຄົາລບົນບັຖ  ແລະ ໃຫໍ້ກຽດຜ ໍ້ຮຽນ. 

 

ມາດຕາ 18. ຂ ໍ້ຫໍ້າມສ  າລບັຄ  

ນອກຈາກຂ ໍ້ຫໍ້າມສ  າລບັຄ ທ່ີຖ ກກ  ານດົໄວໍ້ໃນກດົໝາຍວາ່ດໍ້ວຍການສກຶສາ ຄ ຍງັ ມຂີ ໍ້ຫໍ້າມ

ເພ່ີມເຕມີ ດ ັງ່ນີໍ້: 

1). ຫໍ້າມພວົພນັກບັສິ່ ງເສດຕດິ ແລະ ອບຸາຍຍະມກຸຕາ່ງໆ. 

2). ຫໍ້າມເປີດການສອນເພ່ີມເປັນການສວ່ນຕວົໂດຍບ ່ ໄດຮບັອະນຍຸາດຈາກການຈດັຕັ ັັ ໍ້ງ. 

3). ຫໍ້າມຊວ່ຍໃຊໍ້ຖານະເປັນຄ ເພ ່ ອຂ ົ່ມຂ ຫຼ  ບງັຄບັຜຮຽນໃນທກຸຮ ບແບບ. 

4). ຫໍ້າມກະທ  າສິ່ ງທ່ີຜິດຕ ່ ຮດີຄອງປະເພນຂີອງຊາດ. 

5). ຫໍ້າມໂຄສະນາເຜີຍແຜສ່ິ່ ງທ່ີເປັນໄພສງັຄມົ ແລະ ປະເທດຊາດ. 

6). ຄ ຜ ໍ້ກະທ  າຜິດຕາມຂ ໍ້ຫໍ້າມຂໍ້າງເທິງຈະຖ ກສ  າຫຼວດກວດກາ, ການປະຕບິດັວໄິນ ຫຼ  

ຖ ກລງົໂທດສະຖານເບົາ ຫຼ  ໜກັແລໍ້ວແຕລ່ະກ ລະນຕີາມທ່ີໄດໍ້ກ  ານດົໄວໍ້ໃນກດົໝາຍ. 
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ໝວດທີ 4 

ການຍໍ້ອງຍ  ແລະ ການປະຕິບດັລະບຽບວໄິນ 

 

 

ມາດຕາ 19. ການຍໍ້ອງຍ  ແລະ ປະຕິບດັວໄິນຂອງຄ  

ການຍໍ້ອງຍ  ແລະ ປະຕິບດັວໄິນຂອງຄ  ໃຫໍ້ປະຕິບດັຕາມກດົໝາຍການສຶກສາ ສະບບັ

ປບັປງຸ, ດ  າລດັວາ່ດໍ້ວຍລດັຖະກອນຄ  ສະບບັເລກທີ 177/ລບ ແລະ ດ  າລດັວາ່ ດໍ້ວຍການຄຸໍ້ມ

ຄອງລດັຖະກອນແຫງ່ ສປປ ລາວ ສະບບັເລກທີ 82/ນຍ ແລະ ປະຕບິດັ ຕາມລະບຽບກດົໝ

າຍອ ່ ນໆ. 

 

ມາດຕາ 20. ການຍໍ້ອງຍ ຜ ໍ້ຮຽນ 

ຜ ໍ້ຮຽນຜ ໍ້ໃດມຄີວາມປະພຶດດເີດ່ັນ, ການຮຽນດເີດ່ັນ ແລະ ການເຄ ່ ອນໄຫວດເີດ່ັນ ຈະໄດໍ້

ຮບັການຍໍ້ອງຍ ເຊ່ັນ: ໃບຍໍ້ອງຍ ຕ ັໍ້ງແຕລ່ະດບັໃນຫໍ້ອງຮຽນ, ສະຖານການສກຶສາ ນອກໂຮງຮຽນ, 

ຫໍ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມ  ອງ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ /

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ຫຼ  ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາ ຕາມຄວາມເໝາະ ສມົກບັຜນົງານ

ຕວົຈງິ ໂດຍການສະເໜີເປັນຂ ັໍ້ນໆຕາມລ  າດບັ. 

 

ມາດຕາ 21. ມາດຕະການວໄິນ 

ການປະຕິບດັວິໄນກບັຜ ໍ້ກະທ  າຜິດຕ ່ ການຮ  າ່ຮຽນ, ຕ ່ ກດົໝາຍບໍ້ານເມ  ອງ, ຕ ່ ຮດີ ຄອງ

ປະເພນຈີະມກີານກາ່ວຕກັເຕ ອນ ແລະ ຂ ັໍ້ນສດຸທໍ້າຍຈະປະຕິບດັໃນຕາມແຕລ່ະກ  ລະນເີບົາ ຫຼ  

ໜກັ. 

 

 

ໝວດທີ 5  

ບດົບນັຍດັສດຸທໍ້າຍ 

 

 

ມາດຕາ 22. ການຈດັຕ ັໍ້ງປະຕິບດັ 

1). ຫໍ້ອງການ, ບນັດາກມົ, ສະຖາບນັ, ຂະແໜງການຕາ່ງໆທ່ີກຽ່ວຂໍ້ອງ, ຜ ໍ້ບ ລິຫານການ ສຶກ

ສາແຕລ່ະຂ ັໍ້ນ, ຜ ໍ້ອ  ານວຍການສ ນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນແຕລ່ະຂ ັໍ້ນ, ຄ ອາ ຈານ ແລະ 

ຜ ໍ້ຮຽນແຕລ່ະຄນົທ່ີກຽ່ວຂໍ້ອງມໜີໍ້າທ່ີຈດັ ຕ ັໍ້ງເຜີຍແຜ,່ ປະຕິບດັຕາມຂ ໍ້ຕກົ ລງົສະບບັນີໍ້ຢ່າງ

ເຂັໍ້ມງວດ ແລະ ໄດໍ້ຮບັຜນົດ.ີ2). ຜ ໍ້ອ  ານວຍການສ ນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແຕລ່ະຂ ັໍ້ນ, 

ຕໍ້ອງອີງໃສຫ່ັຼັ ກັການຄຸໍ້ມ ຄອງວຽກງານບ  າລງຸຍກົລະດບັການສຶກສາຊ ັໍ້ນມດັທະຍມົສຶກສາ  
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ສະບບັນ ເພ ່ ອສໍ້າງ ລະບຽບການຕາ່ງໆ ພາຍໃນສ ນ ໃຫໍ້ສອດຄອ່ງກບັສະພາບຕວົຈງິຂອງ

ສ ນ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ທໍ້ອງຖິ່ນຂອງຕນົ. 

 

ມາດຕາ 23. ຜນົສກັສດິ 

ຂຕກົລງົຂອງລດັຖະມນົຕີວາ່ດໍ້ວຍຫຼກັການຄຸໍ້ມຄອງຫໍ້ອງຮຽນສະບບັນ ມຜີນົສກັ ສິດນບັ

ແຕມ່  ໍ້ລງົລາຍເຊັນເປັນຕນໄປ. ທກຸຂຕກົລງົ ແລະ ເອກະສານຕາ່ງໆ ເຊິ່ ງປະກາດ ໃຊໍ້ໃນເມ  ່ອ 

ກອ່ນທ່ີຂດັກບັຂ ໍ້ຕກົລງົສະບບັນີັ ໍ້ລໍ້ວນແຕຖ່ ກລບົລໍ້າງ. 

 

 

ລດັຖະມນົຕີວາ່ການກະຊວງສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ບອ່ນສ ົ່ງ: 

- ຫໍ້ອງການ, ບນັດາກມົ, ສະຖາບນັ ສ ນທີຂຶັ ໍ້ນກບັ ບອ່ນລະ           1 ສະບບັ 

- ພະແນກສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາແຂວງ/ນະຄອນຫັວຼງ ບອ່ນລະ  1 ສະບບັ 

- ຫໍ້ອງການສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາເມ  ອງ ບອ່ນລະ                     1 ສະບບັ 

- ສ ນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນທກຸແຫງ່ ບອ່ນລະ                        1 ສະບບັ 

- ເກບັມ ໍ້ຽນ                                                     4 ສະບບັ 


