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ຄ ານ າ 
 

 ເພືື່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບັນລຸ 3 ແຜນງານ ແລະ 10 ແຜນດ າເນີນງານ ຂອງກະຊວງກະສິກ າ 
ແລະ ປູ່າໄມ້ ວາງອອກ ກ ຄ ື 3 ເປ ັ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄ ມ ແຫູ່ງຊາດ ຄັັ້ງທີ VIII ຂອງລັດຖະບານແຫູ່ງ ສປປ ລາວ ແຕູ່ນີັ້ຮອດປີ 2020 
ໂດຍຖືເອ ານະໂຍບາຍ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊ ນລ ງເທືື່ອລະກ້າວ, ນ າພາປະເທດຊາດ ໃຫ້
ຫຼຸດພ ັ້ນອອກຈາກການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ການສ້າງສາປະເທດຊາດ ໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດ
ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ທັນສະໄໝ, ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປູ່າໄມ້ ໄດ້ຖືເອ າວຽກງານ ການກ ື່ສ້າງ
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້ ເປັນວຽກງານບຸລິມະສິດໜຶື່ງທີື່ມຄີວາມສ າຄັນ ໃນການ
ພັດທະນາຂະແໜງ ການກະສກິ າ ແລະ ປູ່າໄມ້ ໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ 
 ປະຈຸບັນເຫັນໄດ້ວ່າ ພະນັກງານວິຊາການດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້ໃນລະດັບຕ່າງໆໃນຂອບເຂດ
ທ ື່ວປະເທດ ຍັງບ ື່ທັນມີຄຸນນະພາບດີເທ ື່າທີື່ຄວນ ແລະ ມີຈ ານວນບ ື່ພຽງພ  ນັບແຕູ່ຂັັ້ນສ ນກາງລ ງຮອດທ້ອງ
ຖິື່ນ. ສະນັັ້ນກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້ ໄດ້ກ ານ ດຍຸດທະສາດການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາລະບ ບການ
ສຶກສາດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້ແຕູ່ນີັ້ຫາ ປີ 2020 ເຊິື່ງຈຸດປະສ ງຕ ັ້ນຕ ຂອງຍຸດທະສາດ ແມູ່ນການ
ພັດທະນາສີມືແຮງງານຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍມີການເຊືື່ອມໂຍງການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ເຂ ັ້າກັບ
ລະບ ບການສ ື່ງເສີມ ແລະ ຕະຫ າດແຮງງານ, ການສ້າງຫ ັກສ ດທີື່ເນັັ້ນຄວາມຊ ານານ, ການສິດສອນທີື່ເນັັ້ນ
ເອ າຜ ້ຮຽນເປັນສ ນກາງ. ດັື່ງນັັ້ນ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້ ຈຶື່ງມີ
ຄວາມຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການປັບປຸງ ແລະ ກ ື່ສ້າງໃໝູ່ ດ້ວຍຮ ບການຝຶກອ ບຮ ມ, ຍ ກລະດັບໄລຍະສັັ້ນ, 
ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ເພືື່ອສ້າງໃຫ້ໄດ້ນັກວິຊາການທີື່ມີຄວາມຮ ້ຄວາມສາມາດ, ມີຄວາມຊ ານານ 
ແລະ ມີຄຸນສ ມບັດທີື່ເໝາະສ ມ. ເພືື່ອຕອບສະໜອງ ໃຫ້ທ່ວງທັນກັບສະພາບການດັື່ງກ່າວ, ທາງວິທະຍາໄລ
ກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້ພາກເໜືອ ຈຶື່ງໄດ້ພັດທະນາຫ ກັສ ດຊັັ້ນສ ງ ກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້ເຂດເນີນສ ງຂຶັ້ນ ເຊິື່ງ
ປະກອບດ້ວຍ 4 ສາຂາວິຊາ ເຊັື່ນ: ປ ກຝັງ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມ ງ, ປູ່າໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດກະສກິ າ. 
ຫ ັກສ ດນີັ້ ໄດ້ເນັັ້ນຄວາມຊ ານານ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານ ເພືື່ອກ ື່ສ້າງພະນັກງານວິຊາ
ການດ້ານການກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້ ອອກຮັບໃຊ້ສັງຄ ມ ໃນບັນດາແຂວງພາກເໜືອ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ 
ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂ ັ້ຕ ກລ ງຂອງລັດຖະມ ນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຫ ັກສ ດ
ແຫູ່ງຊາດລະດັບຊັັ້ນສ ງທຸກປະການ 
 ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ການຮຽນການສອນໄດ້ຮັບຜ ນດີ ແລະ ມີຄວາມສະດວກ, ຈະຕ້ອງມີການພັດທະນາ
ບັນດາເອກະສານທີື່ສ າຄັນຂອງຫ ັກສ ດ ເຊັື່ນ: ເອກະສານຫ ັກສ ດ, ຄ າອະທິບາຍເນືັ້ອໃນຫຍ ັ້ຂອງແຕູ່ລະວິຊາ, 
ແຜນການຮຽນການສອນ ແລະ ເນືັ້ອໃນການສິດສອນລະອຽດຂອງແຕູ່ລະວິຊາ ຫ ື ເອີັ້ນວ່າ: ປຶັ້ມຄ ູ່ມືການ
ຮຽນການສອນ. ສະນັັ້ນ ຈຶື່ງໄດ້ມີການພັດທະນາປຶັ້ມຄ ູ່ມືຂອງແຕູ່ລະວິຊາທີື່ມີໃນຫ ັກສ ດດັື່ງກ່າວນີັ້ ເພືື່ອຕອບ
ສະໜອງຈຸດປະສ ງຂອງຫ ັກສ ດ ທີື່ເນັັ້ນໃສູ່ 5 ອ ງປະກອບຫ ັກດັື່ງນີັ້: 1). ການສ້າງຄວາມຊ ານານ, 2). ການ
ພັດທະນາແບບຍືນຍ ງ, 3). ຕິດພັນກັບການຜະລິດກະສກິ າ ແລະ ປູ່າໄມ້ເຂດເນີນສ ງ, 4). ເນັັ້ນການເຮັດ
ພາກປະຕິບັດຕ ວຈິງ, ແລະ 5). ການມີສ່ວນຮ່ວມດ້ານບ ດບາດຍິງຊາຍ 
 ໃນການພັດທະນາປຶັ້ມຄ ູ່ມືເຫ  ື່ານີັ້ ໄດ້ມີການມອບໝາຍໃຫ້ອາຈານຮັບຜິດຊອບສິດສອນຫ ັກ ແລະ 
ອາຈານຊ່ວຍເປັນຜ ້ຂຽນຂຶັ້ນ ໂດຍໄດ້ຜ່ານຂະບວນການ ແລະ ຂັັ້ນຕອນທີື່ຈ າເປັນຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ການຝຶກ
ອ ບຮ ມກ່ຽວກັບຫ ັກການ, ການໄປທັດສະນະສຶກສາ, ການຄ ັ້ນຄວ້າເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມ ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ, 
ການແລກປູ່ຽນຄ າຄິດເຫັນ ແລະ ຂ ຄ າປຶກສາຈາກບັນດາຜ ້ມີຄວາມຮ ້ ແລະ ປະສ ບການ ຈາກສະຖາບັນການ
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ສຶກສາ ແລະ ໜ່ວຍງານອືື່ນໆ. ຫ ັງຈາກນັັ້ນ ກ ໄດ້ມີການກວດແກ້ເນືັ້ອໃນ ໂດຍຄະນະຊີັ້ນ າ ແລະ ຄະນະກ າ
ມະ ການພັດທະນາຫ ັກສ ດຂອງວິທະຍາໄລ, ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍ: ທ່ານ ຄ າຜຸຍ ພອນໄຊ, ທ່ານ ເພັດສະໝ
ອນ ຖານະສັກ, ທ່ານ ທອງສະມຸດ ພ ມມາສອນ, ທ່ານ ອ າໄພວັນ ສຸກສັນຕິ, ທ່ານ ທອງເພັດ ຈິດຕະບຸບຜາ, 
ທ່ານ ສີສຸກ ວິລະບຸດ, ທ່ານ ນ. ໜ ື່ຄ າ ວິລະວ ງສາ, ທ່ານ ພ ທອນ ຈັນທະວ ງສາ, ທ່ານ ອຸທອງ ວ ງ
ແສນເມືອງ, ທ່ານ ມຸນິຊາ ພ ງບັນດິດ, ທ່ານ ຈັນທອນ ທອງສະໄໝ, ແລະ ທ່ານ ນິກອນ ສຸດທິວ ງ. 
ນອກຈາກນັັ້ນ ກ ຍັງມີ ທ່ານ ນາງ Andrea Schroeter ແລະ ທ່ານ ນາງ Silvia Junt ຫ ວໜ້າໂຄງການ
ປັບປຸງວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້ ພາກເໜືອ (SURAFCO) ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຊ່ຽວຊານທີື່ປຶກສາ
ທາງດ້ານເຕັກນິກ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດອີກຈ ານວນໜຶື່ງ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນຢູ່າງໃກ້ຊິດ 
 ວຽກງານພັດທະນາຫ ັກສ ດ ແມູ່ນຈຸດປະສ ງໜຶື່ງທີື່ສ າຄັນຂອງໂຄງການ SURAFCO ທີື່ໄດ້ຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ອ ງການ HELVETAS Swiss Intercooperation ພາຍໃຕກ້ານສະໜັບສະໜ ນທຶນ
ຈາກອ ງການຮ່ວມື ແລະ ພັດທະນາຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນ (SDC) ຕັັ້ງແຕູ່ປີ 2009 ເປັນຕ ັ້ນມາ, 
ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນດ້ານເຕັກນິກ ໃນການພັດທະນາໂຄງສ້າງຂອງຫ ັກສ ດ ຈາກຄະນະ
ກະເສດສາດ, ປູ່າໄມ້ ແລະ ວິທະຍາສາດອາຫານ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເບີນ (HAFL) 
 ວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້ພາກເໜືອ ຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮ ້ບຸນຄຸນນ າທຸກ
ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີື່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນທາງດ້ານທຶນຮອນ ແລະ ວິຊາການ, ການມສີ່ວນຮ່ວມ
ໃນການຄ ັ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາປຶັ້ມຄ ູ່ມືນີັ້ຂຶັ້ນ ເພືື່ອນ າໃຊ້ເຂ ັ້າໃນການຮຽນການສອນ. ນອກຈາກນັັ້ນ 
ເອກະສານດັື່ງກ່າວນີັ້ ຍັງສາມາດນ າໄປປັບໃຊໃ້ນທຸກໆວິທະຍາໄລກະສກິ າ ແລະ ປູ່າໄມ້ ໃນທ ື່ວປະເທດ. 
ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕ ວຈິງນັັ້ນ, ຖ້າຫາກພ ບເຫັນຂ ັ້ຂາດຕ ກບ ກຜ່ອງ ແລະ ຄວາມບ ື່ສອດຄ່ອງເໝາະສ ມ
ປະການໃດ ກະລຸນນາສ ື່ງຂ ັ້ຄດິເຫັນ ແລະ ຄ າຕ າໜິຕິຊ ມໄປທີື່ວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້ພາກເໜືອ
ຊາບ ເພືື່ອຈະໄດ້ນ າໄປປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດີກວ່າເກ ື່າໃນອະນາຄ ດ 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ຄ ານ າ 
 

 ປືັ້ມຄ ູ່ມືກ່ຽວກັບ “ ການຄຸ້ມຄອງການຝຶກງານ” ເຫ ັັ້ມນີັ້ຜ ້ຂຽນໄດ້ຂຽນຂຶັ້ນ, ໂດຍມີຈຸດປະສ ງ 
ເພືື່ອແນໃສູ່ຮັບໃຊ້ການຮຽນ-ການສອນ ໃນລະບ ບຊັັ້ນສ ງ ຂອງວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້. ແລະ
ໂຮງຮຽນຊ ນລະປະທານຊັັ້ນສ ງທ່າງ່ອນ ຜ ້ຂຽນໄດ້ລວບຮວມ ແລະ ຮຽບຮຽງຂຶັ້ນມາຈາກເອກະສານ 
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ແລະ ປືັ້ມຄ ູ່ມື ທີື່ເປັນພາສາລາວ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດ, ຜ ນຂອງການທ ດລອງໃນດ້ານຕ່າງໆ ແລະ 
ຈາກການສອບຖາມນ າຜ ້ປະສ ບຜ ນສ າເລັດໃນທາງດ້ານ ຝຶກງານທ້າຍການສຶກສາໃນໄລຍະຜ່ານມາ. 
 ຈຸດປະສ ງຕ ັ້ນຕ ແຕູ່ລະບ ດຮຽນໃນປືັ້ມເຫ ັັ້ມນີັ້ແມູ່ນເພືື່ອເປັນບ່ອນອີງ ແລະ ເປັນທິດທາງອັນໜຶື່
ງໃຫ້ແກູ່ບັນດານັກວິຊາການ ແລະ ນັກສຶກສາລ ງຝຶກງານ ແລະ  ປະຕິບັດຕ ວຈິງໃນພາກສະໜາມ ແລະ
ຫ້ອງທ ດລອງ ໄດ້ເຂ ັ້າໃຈເຖິງຂັັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການຕ່າງໆ ໃນການຝຶກງານ 
 ເນືັ້ອໃນປືັ້ມເຫ ັັ້ມນີັ້ ຈະໄດ້ເວ ັ້າເຖິງຂັັ້ນຕອນຕ່າງໆ ທີື່ສ າຄັນໃນການຝຶກງານເຊັື່ນ: ຂັັ້ນຕອນທີ 1 
ໄລຍະກ່ອນການຝຶກງານ, ຂັັ້ນຕອນທີ 2. ໄລຍະກ າລັງຝຶກງານ  ແລະ  ຂັັ້ນຕອນທີ 3. ໄລຍະພາຍຫ ັງສ າ
ເລັດການຝຶກງານ. ເຊິື່ງແຕູ່ລະຂັັ້ນຕອນນັັ້ນຈະມີໜ້າວຽກລະອຽດ, ນອກຈາກນີັ້ປືັ້ມຄ ູ່ມືເຫ ັັ້ມນີັ້ຍັງປະ 
ກອບມີບັນດາເອກະສານຕ່າງໆເຊັນ: ຂ ັ້ຕ ກລ ງ, ກ ດລະບຽບ, ແບບຟອມຕ່າງໆ ທີື່ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງສ າ 
ລັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການຝຶກງານໃຫ້ມີປະສິດຕິຜ ນ ເຊິື່ງເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິບັດຂອງອາຈານ  ແລະ  ນັກສຶກສາ 
 ປືັ້ມເຫ ັັ້ມນີັ້ໄດ້ຈັດພິມຂຶັ້ນເທືື່ອທ າອິດ, ຍ່ອມມີຂ ັ້ຂາດຕ ກບ ກຜ່ອງຫ າຍດ້ານ ຈະເປັນດ້ານເນືັ້ອ
ໃນ ແລະ ຄ າສັບ ຫ ື ສ ານວນ, ເພາະສະນັັ້ນ ໃນນາມຜ ້ຂຽນຂ ສະແດງຄວາມຍິນດີຮັບເອ າຄ າຕ ານິຕິຊ ມ
ແລະ  ຂ ຂອບໃຈເປັນຢູ່າງສ ງຕ ື່ຄ າແນະນ າຈາກຜ ້ອ່ານທຸກໆ ທ່ານດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ, ເພືື່ອຈະໄດ້ປັບປຸງ
ແລະ ແກ້ໄຂເນືັ້ອໃນທີື່ຍັງບ ື່ທັນຄ ບຖ້ວນ  ແລະ  ແກ້ໄຂເພີື່ມເຕີມໄປຕາມການປູ່ຽນແປງວິວັດທະນາການ
ຂອງຍຸກສະໄໝໃຫ້ຄ ບຖ້ວນສ ມບ ນຍິື່ງຂຶັ້ນ 
 ດັື່ງນັັ້ນ, ຖ້າຄ ອາຈານ, ນກັວິຊາການ, ຜ ້ຊ ງຄຸນວຸດທິ ແລະ ທ່ານຜ ້ອ່ານທັງຫ າຍໄດ້ອ່ານ ແລະ ນ າ 
ໃຊ້ປຶັ້ມຄ ູ່ມືຫ ວນີັ້ ຫາກພ ບພ ັ້ຂ ັ້ຂາດຕ ກບ ກຜ່ອງປະການໃດ ບ ື່ວ່າທາງດ້ານເນືັ້ອ ໃນກ ຄືຄ າສັບເຕັກນິກ ແລະ 
ສ ານວນພາສາຂຽນຕ່າງໆ ຈ ື່ງໄດ້ສ ື່ງຂ ັ້ຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຄ າຕ ານິຂອງພວກທ່ານມາຍັງວິທະຍາໄລກະສກິ າ 
ແລະ ປູ່າໄມ້ພາກເໜືອພວກເຮ າ (ຄະນະກ າມະການພັດທະນາຫລັກສ ດ) ຕາມທີື່ຢ ູ່ດັື່ງນີັ້: ວິທະຍາໄລ
ກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້ພາກເໜືອ (ກະເສດປາກເຊືອງ) ຖະໜ ນເລກທີ 13 ເໜືອ, ເມືອງຫ ວງພະບາງ, ແຂວງ 
ຫ ວງພະບາງ, PO. Box: 154, ໂທລະສັບ: (+856) 071 219036 , Fax: 071 219 034, 
Website: www.nafclao.org  ຫ ື ທ່ານຈະມາພ ບປະແລກປູ່ຽນ ຄວາມຄິດເຫັນດ້ວຍຕ ນເອງກ ໄດ້, ເພືື່ອ
ຊ່ວຍໃຫ້ຄະນະກ າມະການພັດທະນາຫລັກສ ດ ພວກຂ້າພະເຈ ັ້າໄດ້ດັດແປງແກ້ໄຂປຶັ້ມຫ ວນີັ້ ໃຫ້ມີເນືັ້ອ ໃນ
ຄ ບຖ້ວນ ແລະ ສ ມບ ນຂຶັ້ນໄປເລືັ້ອຍໆ. ຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈນ າທ່ານຜ ້ອ່ານທັງຫ າຍໄວ້ລ່ວງໜ້ານະທີື່ນີັ້
ດ້ວຍ 

 
ຄະນະກ າມະການພັດທະນາຫ ກັສ ດ ວກປໜ 

 

http://www.nafclao.org/
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1. ຄ າອະທິບາຍວິຊາ :  ການຝຶກງານທ້າຍການສຶກສາ  

ລະຫັດວິຊາ 
MSLS 

312 

ຊືື່ວິຊາ ພາສາລາວ : ການຝຶກງານທ້າຍການສຶກສາ 
ຊືື່ວິຊາພາສາອັງກິດ :  Final practical Term 

ປະເພດຂອງ
ວິຊາ D 

ໜ່ວຍກິດ 
4(0-0-
6) 

ຈ ານວນ
ຊ ື່ວໂມງ/
ອາທິດ 

24  

ຈ ານວນ 

ຊ ື່ວໂມງ/
ພາກຮຽນ 
480 

ໄລຍະເວ 
ລາ ຝຶກ
ງານ(ອາ 
ທິດ) 20 

ພາກ 
ຮຽນ 
ທີ 6 

ຈ ານວນ 
ນັກຮຽນ 
40 

(120) 

ວັນ/ເດືອນ/ປີ 
ປັບປຸງ 
23/5/2016 

ວິຊາທີື່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ :    ທຸກວິຊາທີື່ມີໃນຫ ັກສ ດ 
ອາຈານປະຈ າວິຊາ : 
ອຈ ທອງເພັດ ຈິດຕະບຸບຜາ NAFC 
ເບີໂທລະສັບ : 020 5579 3908  
EMAIL : thongphett@gmail.com 
ອຈ . ແສງດາວັນ ທອງໄຊຄ າ 
ເບີໂທລະສັບ : 020 5555 7352 
ອຈ ປ໋ອງ ພິມມະສອນ  BAFC 
ເບີໂທລະສັບ : 020 22108688 
E-MAIL: 
pphimmasone2012@gmail.com 
ອຈ. ນ ຂັນທອງ ກ ມປັນຍາ  SAFC 
ເບີໂທລະສັບ : 030 5144177 
ອຈ. ມັດສາ ແກ້ວພິລາ       CAFC 
ເບີໂທລະສັບ : 020 5513 0033 
ອຈ. ບຸນປະເສີດ ວຽງໄຊສີ   TIC 
ເບີໂທລະສັບ :  

     ອາຈານຮັບເຊີນ 
ອາຈານຊີັ້ນ າໃນພາກສະໜາມ
/ສະຖານທີື່ຝຶກງານ 

 

ອາຈານຊ່ວຍ/ອາ 
ຈານພາກສະໜາມ 
ອາຈານ ທຸກທ່ານທີື່
ຊີັ້ນ າບ ດນັກ ສຶກສາ 

ຈຸດປະສ ງ        ເພືື່ອເປັນການເພີື່ມພ ນຄວາມຮ ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສ ບການທາງດ້ານການປ ກ
ຝັງ,ລ້ຽງສັດ, ການປະມ ງ, ປູ່າໄມ້, ທຸລະກິດກະສິກ າ, ວິສະວະກ າຊ ນລະປະທານ ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນນ ັ້າໃຫ້ແກູ່ນັກສຶກສາປີສຸດທ້າຍ, ສາມາດປະຕິບັດໜ້າທີື່ວິຊາສະເພາະ
ການປະພືດຕ ນທີື່ດີກັບພະນັກງານ, ການຈັດຕັັ້ງລັດ  ແລະ  ເອກະຊ ນທີື່ຕ ນສັງກັດຢ ູ່ໄດ້
ເປັນຢູ່າງດີ ແລະ ສ້າງໂອກາດໃຫ້ນັກສຶກສາມີວຽກເຮັດງານທ າໃນບ່ອນທີື່ຕ ນຝຶກງານໄດ້
ອີກທາງໜຶື່ງ 

 ຄວາມຊ ານານຫ ັກ (Hard skills)  
- ສາມາດຕິດຕ ື່ສືື່ສານກັບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ (ເອກະສານທາງການ, ທາງ Email,
ໂທລະສັບ) 
- ສາມາດຂຽນບ ດສະເໜີໂຄງການຈ ບຊັັ້ນ 
- ສາມາດສ້າງແຜນການໃນການເຮັດຕ ວຈິງໃນພາກສະໜາມໄດ້ 

mailto:thongphett@gmail.com
mailto:pphimmasone2012@gmail.com
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- ສາມາດເຮັດວຽກຕ ວຈິງກ່ຽວກັບວິຊາສະເພາະຂອງຕ ນໃນພາກສະໜາມໄດ້ 
- ສາມາດຂຽນບ ດໂຄງການຈ ບຊັັ້ນ  ແລະ  ປ້ອງກັນຕາມລະບຽບການທີື່ທາງວິທະຍາ
ໄລກ ານ ດ 
ຄວາມຊ ານານສ າຮອງ (Soft skills) 
- ສາມາດປະສານງານກັບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ 
- ສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັບກຸູ່ມຄ ນອືື່ນໄດ້ 
- ສາມາດປັບຕ ວເອງເຂ ັ້າກັບສະພາບການ ຫ ື ສະພາບພືັ້ນທີື່ໆ ຕ ນເອງລ ງຝຶກງານ ຫ ື 
ເຮັດວຽກໄດ້ 

ເນືັ້ອໃນ 
 

ບາດກ້າວໃນການປະຕິບັດ: ປະກອບມີ 3 ຂັັ້ນຕອນສ າຄັນດັື່ງນີັ້: 
I. ກະກຽມກ່ອນການຝຶກງານ 

1.1    ກະກຽມເອກະສານຕ່າງໆ   
1.2 ຂ ັ້ຕ ກລ ງຂອງລັດຖະມ ນຕີກະຊວງກະສິກ າ  ແລະ  ປູ່າໄມ້  ແລະ  ວິທະຍາໄລ 

ວ່າດ້ວຍການອະນຸມັດໃຫ້ອາຈານ ໄປສ ື່ງ  ແລະ  ຕິດຕາມນັກສຶກສາລ ງຝຶກງານ 
1.3 ຕິດຕ ື່ປະສານງານ 
1.4 ການອ ບຮ ມກ່ອນການຝຶກງານ  

 
II.ໄລຍະການຝຶກງານຂອງນັກສຶກສາ                                                480 ຊ ື່ວ
ໂມງ 

2.1 ນັກສຶກສາທ າຄວາມຮ ້ຈັກກັບສະຖານທີື່ຝຶກງານ (ສຶກສາກິດຈະກ າຕ່າງໆພາຍ
ໃນສະຖານທີື່ຝຶກງານ ແລະ ອ ງການຈັດຕັັ້ງຕ່າງໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ)        6 ຊ ື່ວ
ໂມງ 

2.2 ນັກສຶກສາຂຽນບ ດສະເໜີໂຄງການຈ ບຊັັ້ນພ້ອມທັງຄ ັ້ນຄວ້າເອກະສານທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງພາຍຫ ັງທີື່ໄດ້ຮັບຫ ວຂ ັ້                                            24 ຊ ື່ວ
ໂມງ 

2.3  ນັກສຶກສານ າສະເໜີບ ດໂຄງການຈ ບຊັັ້ນ ( ໃນພາກສະໜາມ)      12 ຊ ື່ວ
ໂມງ 

2.4  ກະກຽມອຸປະກອນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ                                        38 ຊ ື່ວໂມງ 
2.5  ກະກຽມ ພືັ້ນທີື່ ໆ ຈະເຮັດຕ ວຈິງໃນສະໜາມ ຫ ື ຫ້ອງທ ດລອງ   72 ຊ ື່ວ

ໂມງ 
2.6  ປະຕິບັດຕ ວຈິງຕາມແຜນທີື່ວາງໄວ້(ປ ກພືດ ຫ ື ລ້ຽງ, ບ ວລະບັດຮັກສາ)ພ້ອມ

ທັງຂຽນ ຫ ື ພິມບ ດ (ພາກທີ1 ແລະ 2)                                    90 ຊ ື່ວ
ໂມງ 

2.7  ຕິດຕາມ ແລະ ເກັບກ າຂ ັ້ມ ນພ້ອມທັງຂຽນ ຫ ື ພິມບ ດ (ພາກທີ 1  ແລະ 2)                                                             
                                                                                       72  ຊ ື່ວ
ໂມງ 

2.8  ການລ ງຕິດຕາມການຝຶກງານຂອງອາຈານຊີັ້ນ າ(ອາຈານຊີັ້ນ າໃນວິທະຍາໄລ) 
                                                                                       24 ຊ ື່ວ
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ໂມງ 
2.9  ຄ ັ້ນຄວ້າເອກະສານ,ສັງລວມຂ ັ້ມ ນ,ວິເຄາະຊ ັ້ມ ນ ແລະ ພິມບ ດ 

ໂຄງການຈ ບຊັັ້ນ                                                                 154 ຊ ື່ວ
ໂມງ 
 

III.ພາຍຫ ັງສ າເລັດການຝຶກງານ 
3.1 ເອກະສານກະກຽມກ່ອນການປ້ອງກັນບ ດໂຄງການຈ ບຊັັ້ນ 
3.2 ກ່ອນ ແລະ ຫ ັງປ້ອງກັນບ ດໂຄງການຈ ບຊັັ້ນ 

ວິທີການ
ຈັດຕັັ້ງປະ
ຕິບັດ 

- ຄະນະອ ານວຍການ: ຊີັ້ນ າລວມທຸກວຽກງານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຝຶກງານທັງໝ ດ 
- ຫ້ອງການພັດທະນາວິຊາການ: ເປັນໃຈກາງໃນການສ້າງແຜນການຝຶກງານ ແລະ ກະ

ກຽມເອກະສານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ໃຫ້ຄ ບຖ້ວນ  ແລະ  ທັນເວລາ, ປະສານ ແລະ 
ຮ່ວມກັບຫ້ອງການບ ລິຫານ ແລະ ຄະນະວິຊາຕ່າງໆ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດທ ກວຽກງານທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຝຶກງານແຕູ່ເລີັ້ມຕ ັ້ນຈ ນຮອດນ າສ ື່ງນັກສຶກສາກັບຄືນທ້ອງຖິື່ນ 

- ຄະນະວິຊາຕ່າງໆ: ເຮັດໜ້າທີື່ໃນການຕິດຕ ື່ພ ວພັນບ່ອນຝຶກງານ, ການຈັດວາງນັກ
ສຶກສາຕາມຫ ວຂ ັ້ການຝຶກງານ, ອາຈານຊີັ້ນ າບ ດ, ການຂຽນ ແລະ ການປ້ອງກັນບ ດ
ສະເໜີໂຄງການຈ ບຊັັ້ນຂອງນັກສຶກສາ, ການລ ງຕິດຕາມການຝຶກງານ, ການພີມບ ດ, 
ການປ້ອງກັນບ ດ 

- ຄະນະກ າມະການກວດແກ້ບ ດ:  ດ າເນີນການກວດແກ້ບ ດພາຍຫ ັງການປ້ອງກັນບ ດ  
ແລະ ໃຫ້ສ າເລັດພາຍໃນເວລາ 15 ວັນ ຫ ັງການປ້ອງກັນບ ດ ເພືື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາມີເວ
ລາປັບປຸງບ ດເຂ ັ້າເຫ ັັ້ມ ແລະ ກັບຄືນທ້ອງຖິື່ນຕ ນໂດຍໄວ 

- ນັກສຶກສາແຕູ່ລະຄ ນ: ຂຽນບ ດສະເໜີໂຄງການຈ ບຊັັ້ນ, ເຮັດຕ ວຈິງໃນສະໜາມ, 
ຂຽນບ ດປ້ອງກັນບ ດ ແລະ ປັບ  ປຸງບ ດໃຫ້ສ າເລັດ  

ອຸປະກອນ ອຸປະກອນ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫ ວຂ ັ້ຝຶກງານ, ຄອມພ ວເຕີ, ປຶັ້ືັ້ມບັນທຶກ, ປືັ້ມຕ າລາ  
ແລະ  ອືື່ນໆ 

ວຽກມອບ 1. ນັກສຶກສາຂຽນບ ດສະເໜີໂຄງການຈ ບຊັັ້ນ ເພືື່ອນ າສະເໜີກ່ອນປະຕິບັດຕ ວຈິງໃນ
ສະໜາມ 

2. ນັກສຶກສາດ າເນິນການຝຶກງານ ຕາມບ ດສະເໜີໂຄງການຈ ບຊັັ້ນ 
3. ນັກສຶກສາຂຽນບ ດໂຄງການຈ ບຊັັ້ນ ເພືື່ອປ້ອງກັນບ ດຄັັ້ງສຸດທ້າຍ  

ການປະ
ເມີນຜ ນ 

ຄະແນນປະກອບດ້ວຍ 2 ພາກສ່ວນຄື: 
1. ເງືື່ອນໄຂນັກສຶກສາທີື່ສາມາດເຂ ັ້າປ້ອງກັນບ ດ 

– ວິຊາສະເພາະພາກສະໜາມ ມີຄ່າຄະແນນບ ື່ໃຫ້ຫຼຸດ               70% ຄະແນນ 
– ຄຸນສ ມບັດພາກສະໜາມ ມີຄ່າຄະແນນບ ື່ຫຼຸດ                       70 % ຄະ
ແນນ 
– ທັດສະນະແຮງງານ ພາກສະໜາມບ ື່ໃຫ້ຫຼຸດ                         80 % ຄະ
ແນນ 
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– ຄ່າຄະແນນສະເລູ່ຍ 5 ພາກຮຽນ ບ ື່ ຫຼຸດ                             2.00  
2. ຄະແນນຈ ບຊັັ້ນປະກອບດ້ວຍ 3 ພາກສ່ວນດັື່ງນີັ້: 

2.1. ຄະແນນພາກສະໜາມ ( ໃຫ້ໂດຍສະຖານທີື່ຝຶກງານ)          20 ຄະ
ແນນ 

– ຄວາມເຂ ັ້າໃຈໃນໜ້າວຽກ                                          5 (25%) 
– ການແກ້ບັນຫາໃນຄະນະຝຶກງານ                                5  (25%) 
– ການລວບລວມຂ ັ້ມ ນລະອຽດ                                   10 (50%) 

2.2. ຄະແນນພາກຂຽນ (ໃຫ້ໂດຍຄະນະກ າມະການໃຫ້ຄະແນນພາກ
ຂຽນ)  
                                                                                  40 ຄະແນນ 
– ເນືັ້ອໃນສອດຄ່ອງຫ ວຂ ັ້ ແລະ ຈຸດປະສ ງ                      16(40%)  
– ຂຽນ ແລະ  ການຈັດພິມຖືກຕ້ອງຕາມໂຄູ່ງຮ່າງຂອງ 
      ບ ດໂຄງການຈ ບຊັັ້ນ                                                  12 (30%) 
– ຖືກຕ້ອງຕາມຫ ັກໄວຍາກອນ                                      8 (20%) 
– ການຂຽນໂປສເຕີຖືກຕ້ອງ                                           4(10%) 

2.3. ຄະແນນປ້ອງກັນບ ດ ( ໃຫ້ໂດຍຄະນະກ າມະການປ້ອງກັນບ ດ) 40 

ຄະແນນ 
ການວາງທັດສະນະຖືກຕ້ອງ ແລະ ທຸູ່ນທ່ຽງ                            4 (10%) 
– ການອະທິບາຍຈະແຈ້ງຖືກຕ້ອງແລະເວ ັ້າດັງຟັງໄດ້ຍິນຊັດເຈນ 
12(30%) 
– ການຕອບຄ າຖາມຂອງຄະນະກ າມະການໄດ້ຢູ່າງຖືກຕ້ອງ  
      ແລະ ຄ ບຖ້ວນ                                                              20 
(50%) 
– ບ ດນ າສະເໜີ (PowerPoint) ມີຄວາມເປັນລະບຽບ  
      ຖືກຕ້ອງຕາມຂັັ້ນຕອນ ແລະ ຄ ບຖ້ວນ                                 
4(10%) 

                ລວມທັງໝ ດ =    (2.1+2.2+2.3)=100 ຄະແນນ ຫ ື 100% 
ເອກະສານ
ທີື່ກ່ຽວ
ຂ້ອງສ າລັບ
ການຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິ
ບັດວຽກ
ງານການ
ຝຶກງານ 

1. ແຜນວຽກ ແລະ ແຜນງົບປະມານການຝຶກງານ 
2. ເອກະສານ ຫ ື ຕ າລາຕ່າງໆ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫ ວຂ ັ້ການຝຶກງານ  
3. ຂ ັ້ຕ ກລ ງຂອງກະຊວງກະສິກ າ  ແລະ  ປູ່າໄມ້ ວ່າດ້ວຍ: ການພ ວພັນສະຖານທີື່, ການ

ຈັດສ ື່ງ, ການຕິດຕາມ,ການຮັບນັກສຶກສາກັບຈາກຝືກງານ, ແຕູ່ງຕັັ້ງຄະນະກ າມະການ
ປ້ອງກັນບ ດ, ປ້ອງກັນບ ດ  ແລະ  ມອບໃບປະກາສະນິຍະບັດ 

4. ຂ ັ້ຕ ກລ ງ  ແລະ  ໃບນ າສ ື່ງ ລ ງຝຶກງານຂອງວິທະຍາໄລ  ແລະ  ໂຮງຮຽນຊ ນ ລະປະ 
ທານຊັັ້ນສ ງ 

5. ໃບຢັັ້ງຢືນ  ແລະ  ໃບນ າສ ື່ງຈາກບ່ອນຝຶກງານ  
6. ຄ ູ່ມືການຈັດຮ ບແບບບ ດໂຄງການຈ ບຊັັ້ນ 
7. ຄ  ູ່ມືການຈັດພິມ ບ ດໂຄງການຈ ບຊັັ້ນ 
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8. ຄ ູ່ມືການຂຽນບ ດໂຄງການຈ ບຊັັ້ນ 
9. ແບບຟອມຕິດຕ ື່ສະເໜີສະຖານລ ງທີື່ຝຶກງານ 
10. ປືັ້ມຕິດຕາມການລ ງຝຶກງານ 
11. ລະບຽບການຄວບຄຸມການປະພືດການລ ງຝຶກງານຂອງນັກສຶກສາ 
12. ບ ດໂຄງການຈ ບຊັັ້ນຂອງນັກສຶກສາ (ຫ ັງຈາກຈ ບການຝຶກງານ) 
13. ເອກະສານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງອືື່ນໆ....... 

ຄ າເຫັນ 

ອືື່ນໆ 
....................................................................................
....................................................................................
............. 

2. ກ ດລະບຽບວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການປະພຶດຂອງນັກສຶກສາທີື່ຝຶກງານ 
 

 
ສາທາລະນະລັດ  ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊ ນລາວ 

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 
 

ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້ 
ກ ມຈັດຕັັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ 
ວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້.../ໂຮງຮຽນ.....                      ເລກທີ............./..... 

                        ທີື່.........ວັນທີ
................ 
 

ກ ດລະບຽບວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການປະພຶດ 
ຂອງນັກສຶກສາທີື່ລ ງຝຶກງານ 

 
– ອີງຕາມ ທິດທາງແຜນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງພັກ-ລັດ ວາງອອກ 
– ອິງຕາມ ກ ດລະບຽບລວມຂອງວິທະຍາໄລ /ໂຮງຮຽນ.....ວາງອອກ 

ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານການຝຶກງານຂອງນັກສຶກສາມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ 
ແລະ ມີປະສິດທິຜ ນ 

   ວິທະຍາໄລ/ໂຮງຮຽນ...... ຈຶື່ງໄດ້ອອກລະບຽບການຝຶກງານດັື່ງນີັ້: 
 

ມາດຕາ 1: ວ່າດ້ວຍໜ້າທີື່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງນັກສຶກສາທີື່ລ ງຝຶກງານ 
1. ຕັັ້ງໜ້າປະຕິບັດກ ດລະບຽບຂອງສະຖານທີື່ຝຶກງານຢູ່າງເຂັັ້ມງວດ (ບ ື່ວ່າຢ ູ່ພາຍໃນວິທະ

ຍາໄລ/ໂຮງຮຽນ ຫ ື ຢ ູ່ນອກວິທະຍາໄລ/ໂຮງຮຽນ) 
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2. ເປັນເຈ ັ້າການປະກອບສ່ວນ ພັດທະນາຕ ື່ຂະບວນການລວມຂອງສະຖານທີື່ຝຶກງານຢູ່າງ
ຫ້າວຫັນ 

3. ປະຕິບັດຕາມແຜນການຝຶກງານຂອງອາຈານຜ ້ຊີັ້ນ າມອບໝາຍໃຫ້ຢູ່າງຕັັ້ງໜ້າ ແລະ ມີ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບສ ງ 

4. ໝັື່ນສັງເກດ ຕິດຕາມ ແລະ ມີການຈ ດບັນທຶກຂ ັ້ມ ນໃນແຕູ່ລະວັນໃຫ້ລະອຽດ ແລະ 
ຊັດເຈນ ແລ້ວສະຫຼຸບລາຍງານໃຫ້ຜ ້ຊີັ້ນ າຮັບຊາບເປັນປ ກກະຕິ 

5. ຕ້ອງຈ ດບັນທຶກໜ້າວຽກທີື່ປະຕິບັດໄດ້ລ ງໃນປືັ້ມຕິດຕາມການຝຶກງານ ແລ້ວໃຫ້ອາ
ຈານຊີັ້ນ າລ ງລາຍເຊັນໄວ້ເປັນແຕູ່ລະວັນຈ ນຄ ບເວລາຝຶກງານ 

 
ມາດຕາ 2: ວ່າດ້ວຍຂ ັ້ຫ້າມສ າລັບນັກສຶກສາຝຶກງານ  

1. ຫ້າມສວຍໃຊ້ບ່ອນຝຶກງານເປັນບ່ອນມ ັ້ວສຸມທາງເພດ, ການພະນັນ, ການຊຸມແຊວ, 
ກິນເຫ  ັ້າເມ າຢາ ຫ້າມເສບຂອງມືນເມ າ ສິື່ງເສບຕິດຕ່າງໆຢ ູ່ສະຖານທີື່ຝຶກງານ ຫ ື ດືື່ມເຫ  ັ້າເມ າມາຈາກບ່ອນ
ອືື່ນແລ້ວມາວ ນແຊວ ໂວຍວາຍຢ ູ່ບ່ອນຝຶກງານເປັນເດັດຂາດ 

2. ຫ້າມໄປທ່ຽວເລາະຫ ີັ້ນເດິກດືື່ນເກີນຂອບເຂດ (ບ ື່ໃຫ້ເກີນ 21.30 ໂມງ) 
3. ຫ້າມຂາດການຝຶກງານໂດຍບ ື່ມີເຫດຜ ນ, ຖ້າມີວຽກຈ າເປັນ ຕ້ອງສະເໜີໃຫ້ອາຈານຊີັ້

ນ າຮັບຊາບກ່ອນໜ້າ 24 ຊ ື່ວໂມງ 
4. ຫ້າມສວຍໂອກາດລັກເອ າເຄືື່ອງກິນອືື່ນໆ ທີື່ມີຢ ູ່ບ່ອນຝຶກງານມາກິນໂດຍບ ື່ໄດ້ຮັບອານຸ

ຍາດຢູ່າງເດັດຂາດ 
5. ຫ້າມເອ າຄ ນນອກເຂ ັ້າມານອນ ຫ ື ມາຫ ີັ້ນໃນເຮືອນພັກບ່ອນຝຶກງານເດັດຂາດ (ບ ື່ວ່າວ່າ

ເດັກນ້ອຍ ຫ ື  ຜ ້ໃຫຍ່) 
6. ຫ້າມສ້ອມແປງ ແລະ ຕ ື່ເຕີມໄຟຟ້າ ໂດຍບ ື່ໄດ້ຮັບອານຸຍາດ, ຖ້າມີບັນຫາໃຫ້ສະເໜີນ າ

ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ 
7. ຫ້າມນ າເອ າອາວຸດ ທີື່ຜິດຕ ື່ກ ດລະບຽບກ ດໝາຍຂອງບ້ານເມືອງ ມາໃຊ້ໃນເວລາຝຶກ

ງານຢູ່າງເດັດຂາດ 
 

ມາດຕາ 3: ວ່າດ້ວຍມາດຕະການປະຕິບັດວິໄນຕ ື່ຜ ້ລະເມີດຂ ັ້ຫ້າມ  
 ຖ້ານັກສຶກສາຄ ນໃດ ຫາກມີການປະພຶດຕ ນທີື່ເປັນການຝູ່າຝືນຂ ັ້ຫ້າມໃນມາດຕາ 2 ຂອງ
ລະບຽບສະບັບນີັ້ຈະຖືກປະຕິບັດວິໄນດັື່ງນີັ້: ຄັັ້ງທີ 1 ກ່າວເຕືອນ, ຄັັ້ງທີ 2 ຂຽນໃບສ າຫ ວດຕ ນເອງ ແລະ 
ຕັດຄະແນນຄຸນສ ມບັດຕາມກ ລະນີໜັກ ຫ ື ເບ າ, ຄັັ້ງທີ 3 ໂຈະການຝຶກງານ ແລະ ບ ື່ໃຫ້ປ້ອງກັນບ ດ, ຖ້າ
ຮ້າຍແຮງໄປກວ່ານັັ້ນຈະລຶບຊືື່ອອກຈາກບັນຊີຂອງນັກສຶກສາ ຫ ື ຈະມອບໃຫ້ເຈ ັ້າໜ້າທີື່ປະຕິບັດຕາມກ ດ
ໝາຍຂອງບ້ານເມືອງ 
ມາດຕາ 4:  ວ່າດ້ວຍການຍ້ອງຍ ນັກສຶກສາຜ ້ທີື່ປະຕິບັດລະບຽບຂອງການຝືກງານໄດ້ດີ 



7 
 

 

 

ນັກສຶກສາຜ ້ໃດ ຫາກຕັັ້ງໜ້າປະຕິບັດລະບຽບຂອງການຝຶກງານໄດ້ດີ ແລະ ມີຄຸນງາມ 

ຄວາມດີ ລ້ວນແຕູ່ໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍ ສັນລະເສີນຈາກວິທະຍາໄລ/ໂຮງຮຽນ ຕາມຜ ນງານຕ ວຈິງ ແລະ ຈະ
ຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນປືັ້ມຕິດຕາມການປະພຶດຂອງນັກສຶກສາ ແລະ ປືັ້ມຜ ນງານຂອງວິທະຍາໄລ/ໂຮງຮຽນ 
ມາດຕາ 5: ລະບຽບສະບັບນີັ້ ມີຜ ນນ າໃຊ້ນັບແຕູ່ມືັ້ລ ງລາຍເຊັນເປັນຕ ັ້ນໄປ 

 
ອ ານວຍການວິທະຍາໄລ/ໂຮງຮຽນ 

3. ການຂຽນບ ດສະເໜີໂຄງການຈ ບຊັັ້ນ 
3.1 ຮ ບແບບໜ້າປ ກ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊ ນລາວ 
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 
 
 

ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້ 
ກ ມຈັດຕັັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ 

 
 
 
 
 

ວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້/ໂຮງຮຽນ……. 
 
 

ບ ດສະເໜໂີຄງການຈ ບຊັັ້ນ 
ສ າລບັ ຫ ກັສ ດຊັັ້ນສ ງກະສກິ າ ແລະ ປູ່າໄມ ້

 
 

ເຕກັນກິ ການປ ກເຂ ັ້າແບບຊີວະພາບ 
Organic Rice Production Technique 

 
 

ສ ກສຶກສາ 20 xxxxx 
 
 

ໂລໂກວິທະຍາໄລ/
ໂຮງຮຽນ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊ ນລາວ 
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 
ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້ 
ກ ມຈັດຕັັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ 

ວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້/ໂຮງຮຽນ……. 
 
 
 

ບ ດສະເໜໂີຄງການຈ ບຊັັ້ນ 
ສ າລບັ ຫ ກັສ ດຊັັ້ນສ ງກະສກິ າ ແລະ ປູ່າໄມ ້

 
 

ເຕກັນກິ ການປ ກເຂ ັ້າແບບຊີວະພາບ 
Organic Rice Production Technique 

 
 
ໂດຍ: ທ້າວ/ນາງ......... 
 ນັກສຶກສາ ຮຸ້ນທີ.......... 
 ຄະນະວິຊາ:................ 
 ລະຫັດນັກສຶກສາ: ................ 
ຊີັ້ນ າໂດຍ:  

ອາຈານ ................. 
 
 

 
 

ສ ກສຶກສາ 20xxxxx 
 
 
 
 



9 
 

 

 

3.2 ຮ່າງບ ດສະເໜີໂຄງການຈ ບຊັັ້ນ 
ສາລະບານ 

 
                                                                                           ໜ້າ 
ພາກທີ I ຄ ານ າ ......................................................................................  

1.1 ສະພາບທ ື່ວໄປ ແລະ ບັນຫາ ......................................................  
1.2 ຄ າຖາມຂອງການຄ ັ້ນຄວ້າ

.................................................................  
1.3 ຈຸດປະສ ງ ..........................................................................  
1.4 ສ ມມຸດຕິຖານ

..............................................................................  
1.5 ຂອບເຂດການສຶກສາ ..............................................................  
1.6 ຄາດຄະເນຜ ນໄດ້ຮັບ ..............................................................  

ພາກທີ II ການຄ ັ້ນຄວ້າເອກະສານ ..................................................................  
ພາກທີ III  ອຸປະກອນ  ແລະ  ວິທີການ ...............................................................  

3.1 ອຸປະກອນ .........................................................................  
3.1.1. ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ ..............................................  
3.1.2. ອຸປະກອນພາກສະໜາມ .................................................  

3.2 ວິທີການ ...........................................................................  
3.2.1 ສະຖານທີື່ ແລະ ໄລຍະເວລາ ............................................  
3.2.2 ວິທີການປະຕິບັດຕ ວຈິງ ..................................................  
3.2.3 ການເກັບກ າຂ ັ້ມ ນ ........................................................  
3.2.4 ວິທີການຄ ານວນ/ວິເຄາະຂ ັ້ມ ນ ...........................................  
3.2.5 ການໄລູ່ລຽງເສດຖະກິດ (ຖ້າມີ) .........................................  

ພາກທີ IV ງົບປະມານ .................................................................................  
ເອກະສານອ້າງອີງ ......................................................................................  
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ພາກທີ I 
ຄ ານ າ 

 
1.1 ສະພາບທ ື່ວໄປ ແລະ ບັນຫາ 

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

.........................  
1.2 ຄ າຖາມຂອງການຄ ັ້ນຄວ້າ 

................................................................................... .................

....................................................................................................

....................................................................................................

........................  
 

1.3 ຈຸດປະສ ງ 
1. ...............................................................................................

........ 
2. .............................................................................. .................

....... 
3. ............................................................................... ................

....... 
  

1.4 ສ ມມຸດຕິຖານ 
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
........................ 
  

1.5 ຂອບເຂດການສຶກສາ 
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
........................  
 

1.6 ຄາດຄະເນຜ ນໄດ້ຮັບ 
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...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

.......................  
 

ພາກທີ II 
ຄ ັ້ນຄວ້າເອກະສານ 

 
2.1. XXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
2.2. SSSSSSSSSSSSSSSSS 
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
 
2.3. WWWWWWWWW 

2.3.1 CCCCCCCCCCCCCCCCC 
 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNN 
2.3.2 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

ໂດຍປ ກກະຕິຮ່າງການຈະມີກ ນໄກໃນການປ້ອງກັນການຕິດເຊືັ້ອໂດຍທ າມະຊາດ  ແຕູ່
ໃນກ ລະນີເຊືັ້ອມີຄວາມຮຸນແຮງ, ມີປະລິມານຫ າຍ ກ ສາມາດເຂ ັ້າສ ູ່ຮ່າງກາຍໂດຍເສັັ້ນທາງຕ່າງໆ ດັື່ງນີັ້: 

1) CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVVVVVVV

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
2) MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMM 

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 
3) ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 
 
ຕາຕະລາງທີ 1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

ລ/ດ 
ລັກສະນະຂອງພ ມຕ້ານທານ 

ພ ມຕ້ານທານທາງອ້ອມ ພ ມຕ້ານທານທາງກ ງ 
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1   
2   

ແຫ ື່ງທີື່ມາ: ຄະນະພັດທະນາຫ ັກສ ດ (2003) 

 
 
ຮ ບທີ 1 ວ ງຈອນຊີວິດຂອງພະຍາດໃບໄມ້ໃນຕັບ 
ແຫ ື່ງທີື່ມາ: www.google/search.edu 
 
 
 

http://www.google/search.edu
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ພາກທີ III 
ອຸປະກອນ  ແລະ  ວິທີການ 

 
3.1 ອຸປະກອນ 

3.1.1 ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ 
- SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 
- EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 
- UUUUUUUUUUUUUUUU 

3.1.2 ອຸປະກອນພາກສະໜາມ 
- QQQQQQQQQQQQQQQQQQ 
- FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 

 
3.2 ວິທີການ 

3.2.1 ສະຖານທີື່  ແລະ ໄລຍະເວລາ 
  ການສຶກສາ/ທ ດລອງ ຄັັ້ງນີັ້ ແມູ່ນໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢ ູ່ທີື່ ............. ໂດຍໃຊ້ເວລາ  
........................ ເລີື່ມແຕູ່ເດືອນ ............. ຫາເດືອນ................... /20XX 

3.2.2 ວິທີການປະຕິບັດຕ ວຈິງ (ໃຫ້ເວ ັ້າກ່ຽວກັບເຕັກນິກທັງໝ ດໃນການສຶກສາ/ທ ດ
ລອງ) 

  ໃນການສຶກສາຄັັ້ງນີັ້ ແມູ່ນໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກັບ
............................................ 
.....................................................................   
 
ຕາຕະລາງທີ 2 ປະຕິທິນການປະຕິບັດງານ 
 

ລ/ດ ໜ້າວຽກທີື່ໄດ້ປະຕິບັດ 
ຊ່ວງໄລຍະປະຕິບັດ, ເດືອນ 

4 5 6 7 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
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 ກ. ການກະກຽມສະຖານທີື່ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
 ຂ. ການກະກຽມອຸປະກອນ 
 ………………………………………………………………………………………………………………..………………………………
…………………………………………………...............…………………………………………. 
 ຄ. ການຈັດການດ ແລຮັກສາ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………..............................................………………………… 
3.2.3 ການເກັບ  ແລະ  ລວບລວມຂ ັ້ມ ນ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………...................................................……………. 
3.2.4 ວິທີການຄ ານວນ/ວິເຄາະຂ ັ້ມ ນ  
  (ໃຫ້ບອກຄ່າສະຖິຕິທີື່ໃຊ້ໃນການວິເຄາະຂ ັ້ມ ນ) 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………...................................................................…….. 

3.2.5 ການໄລູ່ລຽງເສດຖະກິດ (ຖ້າມີ) 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………..................................................................………….. 
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ພາກທີ IV 
ຄາດຄະເນການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານດ າເນີນງານ 

 
ລ/ດ ລາຍການ ຫ ວໜ່ວຍ ຈ ານວນ ລາຄາ ເປັນເງິນ 
1      
2      
3      
4      
5      
      
6      
7      
8      
9      
10      
 ລວມ     

 
 





 

ເອກະສານອ້າງອີງ 
 
ຕ ວຢູ່າງ:  ການໃສູ່ເອກະສານອ້າງອີງ 
 

ຂະແໜງປ ກຝັງ. 2005. ທິດທາງແຜການຜະລິດກະສິກ າ. ຂະແໜງປ ກຝັງ, ພະແນກກະສິກ າ 
ແລະ ປູ່າໄມ້ແຂວງຈ າປາສັກ. 

ຄ າດີ ອາໄຊຍະວ ງ ແລະ ອິນປັນແຫວນ ສ ມເພັດ. 2006. ຄ ູ່ມືການປ ກ ແລະ ບ ວລະບັດຮັກສາ
ກາເຟ ນ້ອຍ.ໜ. 5 – 19. 

ຄະນະໂຄສະນາອ ບຮ ມ ແຂວງຈ າປາສັກ. 2005. ຮ່າງບ ດລາຍງານການເມືອງ, ກອງປະຊຸມ
ໃຫຍ່ຄັັ້ງທີ V ຂອງອ ງຄະນະພັກແຂວງຈ າປາສັກ.ໜ.24. 

ຄ າຫ ວງ ແກ້ວກາ.2004. ການປ ກກາເຟຄຸນນະພາບ. ສ ນຄ ັ້ນຄ້ວາ ແລະ ທ ດລອງກາເຟຫ ັກ35. 
ໂຄງ ການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢ ູ່ຂອງຊາວສວນຂະໜາດນ້ອຍແບບຍືນຍ ງ.ໜ.5. 

ສຸລິຍັນ ສຸວັນນະວ ງ .2003. ປືັ້ມຊາວສວນກາເຟລາວ.ສ ນຄ ັ້ນຄ້ວາ ແລະ ທ ດລອງຫາເຟຫ ັກ
35.ໜ.2. 

 
 
 
 
 ຫ ວໜ້າຄະນະວິຊາ     ອາຈານຊີັ້ນ າ               ຜ ້ກ່ຽວ 
 

 
 
 
 
 

ອ ານວຍການວິທະຍາໄລ/ໂຮງຮຽນ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ການຂຽນບ ດໂຄງການຈ ບຊັັ້ນ, ການສ້າງໂປສເຕີ  ແລະ ການສ້າງ  

Power point 
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4.1 ການຂຽນບ ດໂຄງການຈ ບຊັັ້ນ 
        1).     ແບບໜ້າປ ກ 

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊ ນລາວ 
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 

 
 

ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້ 
ກ ມຈັດຕັັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ 

 
 
 
 
 

ວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້/ໂຮງຮຽນ...... 
 

ບ ດໂຄງການຈ ບຊັັ້ນ 
ສ າລັບຫ ັກສ ດຊັັ້ນສ ງກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້ 

 
 

ເຕັກນິກການປ ກເຂ ັ້າແບບຊີວະພາບ 
Organic Rice Production Technique 

 
 
 
 

ສ ກສຶກສາ 20XX

ໂລໂກ້ວິທະຍາໄລ/
ໂຮງຮຽນ 



 

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊ ນລາວ 
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 

 
 

ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້ 
ກ ມຈັດຕັັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ 

ວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້ /ໂຮງຮຽນ 
 
 

ບ ດໂຄງການຈ ບຊັັ້ນ 
ສ າລັບຫ ັກສ ດຊັັ້ນສ ງກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້ 

 
 

ເຕັກນິກການປ ກເຂ ັ້າແບບຊີວະພາບ 
Organic Rice Production Technique 

 
 

ໂດຍ:     ທ້າວ/ນາງ .................................. 
            ນັກສຶກສາ ຮຸູ່ນທີ: ......................... 

                        ຄະນະວິຊາ: ................................ 
                        ລະຫັດນັກສຶກສາ: ......................... 

 
ຊີັ້ນ າໂດຍ:ອາຈານ:................................. 

 
 

 
ສ ກສຶກສາ 20XX 

 



 

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊ ນລາວ 
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 

 
ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້ 
ກ ມຈັດຕັັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ 

ວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້/ໂຮງຮຽນ 
 
 

ໃບອະນຸຍາດເຂ ັ້າປ້ອງກັນບ ດໂຄງການຈ ບຊັັ້ນ 
ສ າລັບຫ ັກສ ດຊັັ້ນສ ງ ກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້ 

 
 

ອ ານວຍການວິທະຍາໄລຢັັ້ງຢືນວ່າ:  ທ້າວ/ນາງ..................... ນັກສຶກສາຮຸ້ນທີII ຄະນະວິຊາ
......................ລະຫັດນັກສຶກສາ: 11 22 3334 ໄດ້ຜ່ານຫ ັກສ ດ3 ປີຕາມທີື່ທາງ 

ວິທະຍາໄລໄດ້ກ ານ ດໄວ້ ແລະ ລ ງຝຶກງານເກັບກ າຂ ັ້ມ ນແລ້ວຂຽນບ ດ 
ໂຄງການຈ ບຊັັ້ນ ເປັນທີື່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວໃນຫ ວຂ ັ້ 

 

ເຕັກນິກການປ ກເຂ ັ້າແບບຊີວະພາບ 
 

ດັື່ງນັັ້ນ, ຈຶື່ງໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຜ ້ກ່ຽວປ້ອງກັນບ ດໂຄງການຈ ບຊັັ້ນຕາມລະບຽບຫ ັກການທີື່ທາງ           
ວິທະຍາໄລໄດ້ກ ານ ດໄວ້ 

 
 
 

ອ ານວຍການວິທະຍາໄລ/ໂຮງຮຽນ 
 
 
 
 
 
 

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊ ນລາວ 
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 
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ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້ 
ກ ມຈັດຕັັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ 

ວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້/ໂຮງຮຽນ 
 
 

ໃບຢັັ້ງຢືນບ ດໂຄງການຈ ບຊັັ້ນ 
ສ າລັບຫ ັກສ ດຊັັ້ນສ ງ ກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້/ໂຮງຮຽນ 

 
ຄະນະກ າມະການກວດແກ້ບ ດໂຄງການຈ ບຊັັ້ນ ຢັັ້ງຢືນວ່າ:ທ້າວ/ນາງ..................  ນັກສຶກສາຮຸູ່ນທີ 

.....................ຄະນະວິຊາ....................ເລກລະຫັດ: 11 22 3334  
ໄດ້ສ າເລັດການປ້ອງກັນ ແລະ ກວດແກ້ບ ດໂຄງການຈ ບຊັັ້ນ 

ເປັນທີື່ຮຽບຮ້ອຍໃນຫ ວຂ ັ້ 
 

 

ເຕັກນິກການປ ກເຂ ັ້າແບບຊີວະພາບ 
 
 

ດັື່ງນັັ້ນ,ຈຶື່ງໄດ້ອອກໃບຢັັ້ງຢືນໃຫ້ຜ ້ກ່ຽວໄວ້ເປັນຫ ັກຖານ 
ຄະນະກ າມະການກວດແກ້ບ ດໂຄງການຈ ບຊັັ້ນ: 

 
  ................................................ກ າມະການ 
 ອາຈານ: ..................................... ປະລິນຍາໂທ 
  ................................................ກ າມະການ 
 ອາຈານ: .................................... ປະລິນຍາຕີ 
  ................................................ກ າມະການ 
  ອາຈານ:.....................................  ປະລິນຍາຕີ 
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 2).   ຮ່າງບ ດສະເໜີໂຄງການຈ ບຊັັ້ນ 
 

ຄ າຂອບໃຈ 
 ....................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

..................................................................................... ........................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.......................................................................... ...................................

..............................................................................  
......................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

........................................... 
......................................................................................................

.................................................................................... .........................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

............................................ 
......................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

............................................ 
......................................................................................................

.............................................................................................................

......................................................................................... ....................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

............................................ 
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ບ ດຄັດຫຍ ັ້ 
 

......................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
........................................... 

......................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.......................................... 

......................................................................................................
..................................................................................... ........................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.......................................... 

......................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.......................................... 

......................................................................................................
..................................................................................... ........................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.......................................... 

......................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
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ຄ າຂອບໃຈ ............................................................................................ I 
ບ ດຄັດຫຍ ັ້ ............................................................................................. II 
ສາລະບານ ............................................................................................. III 
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1.4 ສ ມມຸດຕິຖານ ...................................................................  
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 .......................................................................................
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ສາລະບານຕາຕະລາງ 
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3. ອ ງປະກອບທາງເຄມີຂອງເມັດສາລີ ...........................................................  
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6. ງົບປະມານທີຈະໃຊ້ເຂ ັ້າໃນການຜະລິດ .......................................................  
7. ....................................................................................................

..... 
8. ....................................................................................................

..... 
9. ....................................................................................................

..... 
10. ....................................................................................................

.... 
 



   35 

 

ສາລະບານຮ ບ 
 

ຮ ບທີ ໜ້າ 
 

1. ລັກສະນະຂອງຕ ັ້ນເຂ ັ້າ ......................................................................  
2. ສ່ວນປະກອບຂອງດອກເຂ ັ້າ ...............................................................  
3. ..................................................................................................

... 
4. ..................................................................................................

... 
5. ..................................................................................................

.... 
6. ..................................................................................................

.... 
7. ..................................................................................................

.... 
8. ..................................................................................................

.... 
9. ..................................................................................................

.... 
10. ..................................................................................................

..... 
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ຄ າອະທິບາຍສັນຍາລັກ ແລະ ອັກສອນຫຍ ັ້ 
 

ຄ າອະທິບາຍສັນຍາລັກ 
 
- = ຫາ, ເຖິງ, ລ ບ 
 = ເປີເຊັນ 
oC = ອ ງສາເຊ 
m2 = ຕາແມັດ 
PH = Potential of Hydrogen Ion 

 
ຄ າອະທິບາຍອັກສອນຫຍ ັ້ພາສາລາວ 

 
ລ/ດ = ລ າດັບ 
ຈ/ນ = ຈ ານວນ 
ສປປ ລາວ = ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊ ນລາວ  
  

ຄ າອະທິບາຍອັກສອນຫຍ ັ້ພາສາອັງກິດ 
 
CC = Cubic Centimeter 
Cm = Centimeter 
FMD = Food and Mouth Disease 
G = Gram 
H = hour 
IM = Intramuscular Injection 
IU = International Unit 
IV = Intraveinous Injection 
Kg = Kilogram 
Km = Kilometer 
M = Meter 
Ml = Milliliter 
Mm = Millimeter 
SAT = South African Type
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ພາກທີ I 
ຄ ານ າ 

 
1.1. ສະພາບທ ື່ວໄປ ແລະ ບັນຫາ 

..................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.................................................................................... .........................
............................... 

 
1.2. ຄ າຖາມຂອງການຄ ັ້ນຄວ້າ 

 ..................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................. ...............................
.......................... 

 
1.3. ຈຸດປະສ ງ 

1. ....................................................................... ..................
....... 

2. ....................................................................... ..................
....... 

3. ....................................................................... ..................
...... 
 

1.4. ສ ມມຸດຕິຖານ 
..................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.......................... 
 
1.5. ຂອບເຂດການສຶກສາ 

..................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.......................... 
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1.6. ຄາດຄະເນຜ ນໄດ້ຮັບ 
..................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.....................
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ພາກທີ II 
ຄ ັ້ນຄວ້າເອກະສານ 

 
2.1. XXXXXXX 

..................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
................................ 
 
2.2. SSSSSSSSSSSSSSSSS 

..................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
............................................................................... ..............................
............................... 
 
2.3. WWWWWWWWW 

2.3.1. CCCCCCCCCCCCCCCCC 
 .......................................................................................
.............................................................................................................
..................................................................................... ........................
.................................................................................................. ...........
............................... 
 ໂດຍປ ກກະຕິຮ່າງການຈະມີກ ນໄກໃນການປ້ອງກັນການຕິດເຊືັ້ອໂດຍທ າມະຊາດ  

ແຕູ່ໃນກ ລະນີເຊືັ້ອມີຄວາມຮຸນແຮງ, ມີປະລິມານຫ າຍ ກ ສາມາດເຂ ັ້າສ ູ່ຮ່າງກາຍໂດຍເສັັ້ນທາງຕ່າງໆ 
ດັື່ງນີັ້: 

1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………..........................................................………… 
2) .................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

........................ 
3) .................................................................................

.............................................................................................................

.............. 
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.............................................................................................................

........ 
 
ຕາຕະລາງທີ 1 ການສ້າງພ ມຕ້ານທານ 
 

ລ/ດ 
ລັກສະນະຂອງພ ມຕ້ານທານ 

ພ ມຕ້ານທານທາງອ້ອມ ພ ມຕ້ານທານທາງກ ງ 

1 ໄດ້ຈາກການສັກວັກຊິນ ຫ ື ເຊືັ້ອທີື່ເຂ ັ້າໄປໃນ
ຮ່າງກາຍ ແຕູ່ຮ່າງກາຍເອ າຊະນະໄດ້ 

ໄດ້ຈາກການສັດເຊຣອມ ຫ ື ແມູ່ສ ື່ງໃຫ້
ທາງມ ດລ ກ, ນ ັ້ານ ມ ຫ ື ທາງຮວຍໄຂູ່ 

2 ໃຊ້ກັບສັດທີື່ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ໃນເຂດທີື່
ມັກມີພະຍາດລະບາດ 

ໃຊ້ສ ມທ ບກັບວັກຊິນໃນເຂດທີື່ມີ
ພະຍາດ ກ າລັງລະບາດຢ ູ່, ໃຊ້ປິື່ນປ ວສັດ 
ທີື່ເປັນພະ ຍາດແລ້ວ 

 
ແຫ ື່ງທີື່ມາ: ຄະນະພັດທະນາຫ ັກສ ດ (2003) 
 
 

 
 
ຮ ບທີ 1.  ວ ງຈອນຊີວິດຂອງພະຍາດໃບໄມ້ໃນຕັບ 
ແຫ ື່ງທີື່ມາ:  WWW.google/search.edu 

http://www.google/search.edu
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ພາກທີ III 
ອຸປະກອນ  ແລະ  ວິທີການ 

 
3.1. ອຸປະກອນ 

3.1.1. ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ 
- sssssssss 
- eeeeeeee 
- uuuuuuuu 

3.1.2. ອຸປະກອນພາກສະໜາມ 
- Qqqq 
- Fffffffff 
- mmmmmm 

 
3.2. ວິທີການ 

3.2.1. ສະຖານທີື່ ແລະ ໄລຍະເວລາ 
 ການສຶກສາ/ທ ດລອງ ຄັັ້ງນີັ້ ແມູ່ນໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢ ູ່ທີື່ ............. ໂດຍໃຊ້ເວລາ  
........................ ເລີື່ມແຕູ່ເດືອນ ............. ຫາເດືອນ................... /20XX 

3.2.2. ວິທີການປະຕິບັດຕ ວຈິງ (ໃຫ້ເວ ັ້າກ່ຽວກັບເຕັກນິກທັງໝ ດໃນການສຶກສາ/ທ ດ
ລອງ) 

ໃນການສຶກສາຄັັ້ງນີັ້ ແມູ່ນໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກັບ 
.......................................................................................

.............................................................................................................

...................................................................................... .......................

.........................  
 

ຕາຕະລາງທີ 2 ປະຕິທິນການປະຕິບັດງານ 
 
ລ/
ດ 

ໜ້າວຽກທີື່ໄດ້ປະຕິບັດ 
ຊ່ວງໄລຍະປະຕິບັດ, ເດືອນ 

4 5 6 7 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
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 ກ. ການກະກຽມສະຖານທີື່ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................
..............……………….. 
 ຂ. ການກະກຽມອຸປະກອນ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………........................................
.........……………………….. 
 ຄ. ການຈັດການດ ແລຮັກສາ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………......................................
...........…………………….. 

3.2.3. ການເກັບກ າ  ແລະ ລວບລວມຂ ັ້ມ ນ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….........................................
...............…………….. 

3.2.4. ວິທີການຄ ານວນ/ວິເຄາະຂ ັ້ມ ນ(ໃຫ້ບອກຄ່າສະຖິຕິທີື່ໃຊ້ໃນການວິເຄາະຂ ັ້ມຸນ) 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3.2.5. ການໄລູ່ລຽງເສດຖະກິດ (ຖ້າມີ) 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................
..................…….. 
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ພາກທີ IV 
ຜ ນໄດ້ຮັບ  ແລະ  ວິຈານ 

 
4.1 ຜ ນໄດ້ຮັບທາງວິຊາການ 

4.1.1 ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຕ ັ້ນເຂ ັ້າ 
.......................................................................................

.............................................................................................................

................................................................................................ .............

..................... 
4.1.2 ການແຕກກ ຂອງຕ ັ້ນເຂ ັ້າ 

.......................................................................................
.............................................................................................................
.................................................................................................. ...........
..................... 

4.1.3 ການໃຫ້ຜ ນຜະລິດຂອງເຂ ັ້າ 
.......................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

...................... 
 
4.2 ຜ ນໄດ້ຮັບທາງເສດຖະກິດ (ຖ້າມີການໄລູ່ລຽງເສດຖະກິດ) 

4.2.1 ຕ ັ້ນທຶນການຜະລິດ 
.......................................................................................

.............................................................................................................

.................................................................. ...........................................

...................... 
 

4.2.2 ລາຍຮັບຈາກການຜະລິດ 
.......................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

...................... 
4.2.3 ການດຸູ່ນດ່ຽງທາງເສດຖະກິດ 

.......................................................................................
.............................................................................................................
....................................................................................... ......................
.............................................................................................................
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...................................................................................................... .......

.............................................................................................................

....................................................
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ພາກທີ V 
ສະຫຼຸບ ແລະ ຂ ັ້ແນະນ າ 

 
5.1 ສະຫຼຸບ 

..................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
....................... 
.............................................................................................................
........ 
.............................................................................................................
.............................................................................................................
............... 

..................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
....................... 
.............................................................................................................
........ 
............................................................................ .................................
.............................................................................................................
............... 

 
5.2 ຂ ັ້ແນະນ າ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………................................................
......................…….. 
.............................................................................................................
.............................................................................................................
............... 

..................................................................................................
................................................................................. ............................
.............................................................................................................
....................... 
............................................................................................... ..............
........ 
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.............................................................................................................

.............................................................................................................

............... 
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ເອກະສານອ້າງອີງ 
 

(ຕ ວຢູ່າງການພີມເອກະສານອ້າງອີງ) 
 

1. ສ່ຽນສະພັງທອງ. 1993. ເອກະສານເຕັກນິກການປ ກພືດເປັນສິນຄ້າ 15 - 17 ໜ. 
2. ສ ມພັນ ປາຊ ວາງ. 1994. ພືດອຸດສາຫະກ າໂຮງຮຽນກະສິກ າຊັັ້ນສ ງນາບ ງ 12 - 19 ໜ.  
3. ປືັ້ມປະກອບການຮຽນການສອນປ ກພືດອຸດສາຫະກ າ 2007 – 2008 
4. ຊ ດັກດີ ຈອມພ ດ. 1999. ພືດເສດຖະກິດພາກວິຊາພືດໄຮູ່ ຄະນະກະເສດສາດມະຫາ

ວິທະຍາ 
ໄລກະເສດສາດ 30 - 31 ໜ ( ພາສາໄທ ). 

5. ສຸທັນ. 1993. ໂຄງການປ ກພືດ ສ ນໄທ - ເຍຍລະມັນ 31 - 32 ໜ ( ພາສາໄທ ). 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍກ:  ປະຫວັດ ແລະ ຄວາມເປັນມາຂອງບ່ອນຝຶກງານ 
(ຕ ວຢູ່າງ) 
 
1. ສະພາບ, ຈຸດພິເສດ ແລະ ທີື່ຕັັ້ງຂອງເມືອງຊ າໃຕ້ 

1.1 ທີື່ຕັັ້ງ  ແລະ  ພ ນລະເມືອງ ຂອງເມືອງຊ າໃຕ້ 
 ເມືອງຊ າໃຕ້ ແມູ່ນເມືອງໜຶື່ງທີື່ນອນຢ ູ່ໃນເຂດພ ດອຍ ແລະ ເປັນເມືອງໜຶື່ງໃນ

ຈ ານວນເມືອງທຸກຍາກຂອງແຂວງຫ ວພັນ, ເຊິື່ງຕັັ້ງຢ ູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກສ່ງຽໃຕ້ ຂອງເທດສະບານ
ແຂວງຫ ວພັນ, ນອນຢ ູ່ໃນເສັັ້ນຂະໜານເໜືອ ທີ: 19°36 ’ 37 ”N ຫາ 20°13 ’ 55 ”N ແລະ ເສັັ້ນ
ແວງຕາເວັນອອກທີ: 104°07 ’ 52 ”E ຫາ 104° 59 ’ 37 ”E, ລະດັບຄວາມສ ງຈາກໜ້ານ ັ້າ
ທະເລຕ ື່າສຸປະມານ 200 M ແລະ ສ ງສຸດປະມານ 1,809 M. ທ ື່ວເມືອງມີເນືັ້ອທີື່ທ າມະຊາດທັງໝ ດ 
248,834 HA , ປະກອບມີ 13 ກ ູ່ມບ້ານ, ມີພ ນລະເມືອງທັງໝ ດ 36,322 ຄ ນ, ຍິງ 17,936 ຄ ນ, ມີ 
5,514 ຄອບຄ ວ ( ແຫ ື່ງຂ ັ້ມ ນຈາກ ຫ້ອງການແຜນການ-ການລ ງທຶນ ເມືອງຊ າໃຕ້ ). ໃນນັັ້ນ ລວມມີ 3 
ຊ ນເຜ ື່າໃຫຍ່ ທີື່ອາໄສຢ ູ່ຮ່ວມກັນຄື: ລາວລຸູ່ມ, ມ ັ້ງ ແລະ ຂະມຸ. ມີຂອບເຂດຊາຍແດນຕິດຈອດກັບ
ບັນດາເມືອງ ແລະ ປະເທດເພືື່ອນບ້ານຄື: 

- ທິດເໜືອຕິດກັບ ເມືອງວຽງໄຊ. 
- ທິດຕາເວັນອກ ແລະ ທິດໃຕ້ຕິດກັບ ສ ສ ຫວຽດນາມ. 
- ທິດຕາເວັນຕ ກຕິດກັບ ເມືອງຊ າເໜືອ, ເມືອງຫ ວເມືອງ ແລະ ເມືອງໜອງແຮດ (ແຂວງ

ຊຽງຂວາງ). 
1.2 ສະພາບລວມ ແລະ ທີື່ຕັັ້ງຂອງຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້ 

 ຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້ເມືອງຊ າໃຕ້ຕັັ້ງຢ ູ່ຈອມພ  ເຊິື່ງຫ່າງຈາກເທດສະບານເມືອງ
ຊ າໃຕ້ປະມານ 500 m ຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້ ເມືອງຊ າໃຕ້ສ້າງຂຶັ້ນພາຍໃຕ້ການຊີັ້ນ າໂດຍກ ງ
ຂອງພະແນກກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້ ແຂວງຫ ວພັນ ທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ພາຍໃຕ້ການຊີັ້ນ າໂດຍກ ງ
ຂອງການນ າເມືອງ. ບ ນພືັ້ນຖານປະສານງານກັບບັນດາຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຫ ວໜ່ວຍທຸລະກິດທັງ
ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ປະສານກັບອ ານາດການປ ກຄອງຂັັ້ນທ້ອງຖິື່ນ, ອີງໃສູ່ກ າລັງແຮງງານການ
ຜະລິດຂອງປະ ຊາຊ ນເປັນຕ ັ້ນຕ  ມີຂອບເຂດຊາຍແດນຕິດກັບຫ າຍດ້ານຄື:  

- ທິດເໜືອຕິດກັບບ້ານ ພັນສະຫວັນ ແລະ ບ້ານຖິື່ນ 
- ທິດໃຕ້ຕິດກັບ ແມູ່ນ ັ້າຊ າ                      
- ທິດຕາເວັນອອກຕິດກັບບ້ານຊ າທອງ 
- ທິດຕາເວັນຕ ກຕິດກັບບ້ານ ຊ າໃຕ້ 

 



   51 

 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ຂ:    ຮ ບການເຄືື່ອນໄຫວຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າ 
 

 
 

ຮ ບທີ 1:   ພືັ້ນທີື່ຂອງແປງທ ດລອງປ ກໝາກແຕງ  
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ປະຫວັດຜ ້ຂຽນ 
 
 

 ຊືື່  ແລະ 
ນາມສະກຸນ:.................................................................  
 ວັນ ເດືອນ ປີ 
ເກີດ:....................................................................  
 ສະຖານທີື່
ເກີດ:........................................................................  
 
ວັນເດືອນປີເຂ ັ້າອ ງການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊ ນ: 

- ຊາວໜຸູ່ມ: 
............................................................................................ 

- ແມູ່ຍິງ:....................................................................................... .....
.... 

- ກ າມະ
ບານ:...................................................................................... ..... 

ວັນເດືອນປີເຂ ັ້າພັກ: 
- ພັກສ າ

ຮອງ:........................................................................................... 
- ພັກ

ສ ມບ ນ:.................................................................................... ....... 
 
ປະຫວັດການສຶກສາ 

ລະດັບການສຶກສາ                   ສະຖານບັນການສຶກສາ                 ປີຈ ບການສຶກສາ 
      ຈ ບປະຖ ມໂຮງຮຽນ ........................................................................ 20XX 
 ຈ ບມັດຖະຍ ມຕອນຕ ັ້ນ ໂຮງຮຽນ .. ...................................................... 20XX 
 ຈ ບມັດຖະຍ ມຕອນປາຍໂຮງຮຽນ .. ...................................................... 20XX 
 ຈ ບຫ ັກສ ດຊັັ້ນສ ງກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້...     ວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້/ໂຮງຮຽນ 20XX 
 
ປະຫວັດການເຮັດວຽກ:   ບ ື່ມີ 
 
ທີື່ຢ ູ່ສາມາດຕິດຕ ື່ໄດ້ 
ເຮືອນເລກທີ 00 , ບ້ານ..............,ເມືອງ..............., ແຂວງ
........................................... 

ຮ ບເຄິື່ງຄີງ  
3x4 
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ໂທລະສັບ:.................................................................................................
..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 ການກ ານ ດມາດຖານຂອງບ ດລາຍງານ,  ແບບຕ ວອັກສອນ ແລະຂະໜາດຕ ວ                                                               

ອັກ ສອນ 
4.2.1 ກ ານ ດຈ ານວນໜ້າຂອງບ ດລາຍງານ (ນັບຈາກພາກທີ I ຄ ານ າ ຈ ນຮອດ

ປະຫວັດຜ ້ຂຽນ) 
ຫ ວຂ ັ້        ຈ ານວນໜ້າ 

4.2.2 ພາກທີ I ຄ ານ າ                 1-2 ໜ້າ 
ພາກທີ II ການຄ ັ້ນຄວ້າເອກະສານ                10-15  ໜ້າ 
ພາກທີ III ອຸປະກອນ ແລະ ວິທີການ              3-6 ໜ້າ 
ພາກທີ IV ຜ ນໄດ້ຮັບ ແລະ ວິຈານ              3-6  ໜ້າ 
ພາກທີ V ສະຫຼຸບ ແລະ ຂ ັ້ແນະນ າ              2-4  ໜ້າ 
ເອກະສານອ້າງອີງ                  1-2  ໜ້າ 
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ       4-10  ໜ້າ 
ປະຫວັດຜ ້ຂຽນ                 1   ໜ້າ 
ລວມທັງໝ ດ                 25-45    ໜ້າ 

4.2.3 ແບບຕ ວອັກສອນ 
ໃຊ້ແບບຕ ວອັກສອນ Phetsarath OT ໝ ດທັງເຫ ັັ້ມ 

4.2.4  ຂະໜາດຕ ວອັກສອນ 
1. ຫ ວຂ ັ້ເລືື່ອງເຊັື່ນ: ຄ າຂອບໃຈ, ບ ດຄັດຫຍ ັ້, ສາລະບານ, ສາລະບານ

ຕາຕະລາງ, ສາລະ ບານຮ ບ, ຄ າອະທິບາຍສັນຍາລັກ ແລະ ຕ ວອັກສອນຫຍ ັ້, ພາກທີ ..., ເອກສານອ້າງ
ອີງ ແລະ ປະຫວັດຜ ້ຂຽນໃຊ້ Font  16 ຕ ວເຂັັ້ມ 

2. ຫ ວຂ ັ້ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍໃຊ້ FONT  26 ຕ ວເຂັັ້ມ ແຕູ່ບ ື່ມີຈ ັ້າເມັດ ໃດໆ
ອັດທ້າຍ 

3. ຫ ວຂ ັ້ໃຫຍ່(1.1...,  2.1 ...) ໃຊ້ FONT  14 ຕ ວເຂັັ້ມ, ບ ື່ຂີດກ້ອງ ແລະ 
ບ ື່ມີຈ ັ້າ  

4. ເມັດອັດທ້າຍ 
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5. ຫ ວຂ ັ້ນ້ອຍ (1.1.1 ....., 2.1.1....) ໃຊ້ FONT 12 ຕ ວເຂັັ້ມ, ບ ື່ຂີດ
ກ້ອງ  

6. ແລະ ບ ື່ມີຈ ັ້າເມັດອັດທ້າຍ (ໃສູ່ຕ ວເລກຫ ວຂ ັ້ບ ື່ເກີນ 3 ຕ ວເລກ) 
7.  ຫ ວຂ ັ້ຍ່ອຍໃຊ້ Font 12 ຕ ວເຂັັ້ມ, ບ ື່ຂີດກ້ອງ ແລະ ບ ື່ມີຈ ັ້າເມັດອັດທ້າຍ  

4.2.5 ສີໜ້າປ ກແບູ່ງຕາມເຈ້ຍສີ 
1) ສີຟ້າ     ສາຂາປ ກຝັງ  
2) ສີເຫ ືອງ   ສາຂາລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມ ງ 
3) ສີຂຽວ   ສາຂາປູ່າໄມ້ 
4) ສີບ ວ    ສາຂາທຸລະກິດກະສິກ າ 
5) ສີສ ັ້ມ    ວິສະວະກ າຊ ນລະປະທານ 
6) ສີມ່ວງ   ວິສະວະກ າຊັບພະຍາກອນນ ັ້າ 
7) ສີແດງຊ ັ້າ ກ ນຈັກກະສິກ າ 

4.2.6 ການຈັດການສອນວິທີການຂຽນບ ດໂຄງການຈ ບຊັັ້ນ 
1) ໃຫ້ຈັດໃສູ່ຕາຕະລາງການຮຽນ-ການສອນໃນພາກຮຽນທີ 5, ອາທິດລະ 1 

ຊ ື່ວ ໂມງ 
2) ຫ ັງຈາກຮຽນຈ ບໃຫ້ວຽກມອບຂຽນບ ດສະເໜີໂຄງການຈ ບຊັັ້ນ ແລະ ຈັດ

ໃຫ້ມີການນ າສະເໜີບ ດສະເໜີໂຄງການຈ ບຊັັ້ນ (ໂດຍມີຄະນະກ າມະການປະກອບດ້ວຍ ຫ ວໜ້າ, ຮອງ
ຄະນະວິຊາ, ອາ ຈານ ວິຊາການ  ແລະ  ອາຈານຊີັ້ນ າບ ດ) 

3) ມອບໃຫ້ຫ ວໜ້າຂອງແຕູ່ລະຄະນະວິຊາ
ເປັນຜ ້ສອນ 

4.2.7 ການໃຫ້ຄະແນນປ້ອງກັນບ ດໂຄງການຈ ບຊັັ້ນ 
                             ຄະແນນປ້ອງກັນບ ດໃຫ້ໂດຍກ າມະການປ້ອງກັນບ ດໂດຍແບູ່ງອອກເປັນ4 
ສ່ວນຄື: 

– ການວາງທັດສະນະຖືກຕ້ອງ ແລະ ທຸູ່ນທ່ຽງ                4 (10%) 
– ການອະທິບາຍຈະແຈ້ງຖືກຕ້ອງ ແລະ ເວ ັ້າດັງຟັງໄດ້ຍິນຊັດເຈນ 
            12 (30%) 
– ການຕອບຄ າຖາມຂອງຄະນະກ າມະການໄດ້ຢູ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄ ບຖ້ວນ 
                    20 (50%) 
– ບ ດນ າສະເໜີ (PowerPoint) ມີຄວາມເປັນລະບຽບ ຖືກຕ້ອງຕາມຂັັ້ນ
ຕອນ ແລະ ຄ ບຖ້ວນ                                       4 (10%) 
 

             ລວມທັງໝ ດ =            40 ຄະແນນ (100%) 
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4.3 ການສ້າງໂປສເຕີ 
ຫ ວຂ ັ້ການຄ ັ້ນຄວ້າ:...................................................... 

ຊືື່ ແລະ ນາມສະກຸນນັກສຶກສາ:................................ປີທີື່ 3   ຮຸ້ນທີ
.............. 

  ຄະນະວິຊາ:................................... 
ຄ ານ າ 

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

...................................  

 
ຮ ບ4x6 
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ສ ກຮຽນ 201... -  201..... 

4.4     ຄ າແນະນ າການສ້າງ Power point ເພືື່ອປ້ອງກັນບ ດ 
 

ລ/ດ ຊືື່ຫ ວຂ ັ້ ຈ ານວນສະໄລ 
1 ຊືື່ຫ ວບ ດຫ ວຂ ັ້ທີື່ຈະນ າສະເໜີ  1 ສະໄລ 
2 ກ່າວຄ ານ າໂດຍຫຍ ັ້, ຈຸດປະສ ງຂອງການສຶກສາ  1 ສະໄລ 

3 ອຸປະກອນ  1 ສະໄລ 
4 ວິທີການ: ສະຖານທີື່ ແລະ ໄລຍະເວລາ     1-2 ສະໄລ 
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5 ຂັັ້ນຕອນການປະຕິບັດຕ ວຈິງ 
- ການກະກຽມສະຖານທີື່ 
- ການປະຕິບັດຕ ວຈິງ 
- ການຕິດຕາມດ ແລ 
- ການເກັບກ າຂ ັ້ມ ນ 
- ການວິເຄາະຂ ັ້ມ ນ ? 

    2-3 ສະໄລ 

6 ຜ ນໄດ້ຮັບ ແລະ ວິຈານ 
- ຂ ັ້ມ ນທີື່ໄດ້ຮັບ 
- ການໄລູ່ລຽງເສດຖະກິດ (ຖ້າມີ) 

   5-6 ສະໄລ 

7 ສະຫຼຸບ ແລະ ຂ ັ້ແນະນ າ     1 ສະໄລ 
 ລວມທັງໝ ດ 12-15 ສະໄລ 

 
ໝາຍເຫດ: 

- ອາຈານຊີັ້ນ າເປັນເຈ ັ້າການໃນການກວດກາບ ດນ າສະເໜີຂອງນັກສຶກສາ 
- ໃຫ້ແຕູ່ລະຄະນະວິຊາ ຈັດຕັັ້ງການທ ດລອງປ້ອງກັນບ ດໃຫ້ແກູ່ນັກສຶກສາ 
- ສ າລັບຈ ານວນຄະນະກ າມະການໃຫ້ຄະແນນ ແມູ່ນອີງຕາມເງືື່ອນໄຂຂອງວິທະຍາໄລ ແລະ

ໂຮງຮຽນເປັນຜ ້ກ ານ ດ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ແຜນດ າເນິນວຽກງານການຝຶກງານ 
 

 ຕາຕະລາງດ າເນີນວຽກງານການຝຶກງານຂອງວິທະຍາໄລກະສິກ າ  ແລະ ປູ່າໄມ້/
ໂຮງຮຽນ 

 
ລ/ດ ກິດຈະກ າ ເວລາ ແລະ ສະ

ຖານທີື່ 
ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ 

I ກ່ອນການຝຶກງານ   

1 ຈັດຕາຕະລາງການຮຽນ - ການສອນ ກ່ຽວກັບການຂຽນ ພາກຮຽນທີື່ 5 ຫ້ອງການພັດທະນາວິ 
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ບ ດສະເໜີໂຄງການຈ ບຊັັ້ນ, ບ ດໂຄງການຈ ບຊັັ້ນ, ການ
ຈັດຮ ບແບບຂອງບ ດ 

ຊາການ ແລະ ຄະນະ
ວິຊາຕ່າງໆ 

2 ສ້າງແຜນງົບປະມານສ າລັບການຝຶກງານ ແລະ ຂ ອານຸ
ມັດຈາກກະຊວງ 

ເດືອນທັນວາ ຫ້ອງການພັດທະນາວິ 
ຊາການ 

3 ຈັດຕັັ້ງການຜ່ານບ ດສະເໜີໂຄງການຈ ບຊັັ້ນຂອງນັກຮຽນ
ແຕູ່ລະສາຂາວິຊາ 

ເດືອນທັນວາ ຫ້ອງການພັດທະນາວິ 
ຊາການ ແລະ ຄະນະ
ວິຊາຕ່າງໆ 

4 ກະກຽມເອກະສານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ: ແບບຟອມການ
ຕິດຕ ື່ບ່ອນຝຶກງານ, ປືັ້ມຕິດຕາມການຝຶກງານ, ລະບຽບ
ການຝຶກງານ, ໃບສະເໜີຂ ອະນຸມັດຂ ັ້ຕ ກ ລ ງຂອງ
ລັດຖະມ ນຕີວ່າການກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້ວ່າ
ດ້ວຍການອະນຸມັດໃຫ້ອາຈານລ ງຕິດຕ ື່ບ່ອນຝຶກງານ, 
ນັກຮຽນລ ງຝຶກງານ, ໃບສະເໜີຂອງວິທະຍາໄລຂ ຕິດຕ ື່
ບ່ອນຝຶກງານ, ໃບນ າສ ື່ງນັກສຶກສາລ ງຝຶກງານ 

ຕຸລາ - ທັນວາ 
 

ຫ້ອງການພັດທະນາວິ 
ຊາການ  
 

5 ລ ງຕິດຕ ື່ບ່ອນຝຶກງານ ຕຸລາ - ທັນວາ ຫ້ອງການພັດທະນາວິ 
ຊາການ ແລະ ຄະ ນະ
ວິຊາຕ່າງໆ 

6 ສັງລວມຫ ວຂ ັ້, ອາຈານຊີັ້ນ າ ແລະ ສະຖານທີື່ຝຶກງານ ເດືອນ ພະຈິກ - 
ທັນວາ 

ຫ້ອງການພັດທະນາວິ 
ຊາການ ແລະ ຄະ ນະ
ວິຊາຕ່າງໆ 

7 ຈັດຕັັ້ງການຄັດເລືອກຫ ວຂ ັ້ຝຶກງານ, ສະຖານທີື່ຝຶກງານ 
ແລະ ອາຈານຊີັ້ນ າບ ດ 

ເດືອນທັນວາ ຫ້ອງການພັດທະນາວິ 
ຊາການ ແລະ ຄະ ນະ
ວິຊາຕ່າງໆ 

8 ປັບປຸງບ ດສະເໜີໂຄງການຈ ບຊັັ້ນຕາມຫ ວຂ ັ້ທີື່ເລືອກ ເດືອນທັນວາ ຄະນະວິຊາ, ອາຈານ
ຊີັ້ນ າ, ນັກສຶກສາ 

9 ຈັດຕັັ້ງການປະຖ ມນິເທດກ່ຽວກັບການຝຶກງານ ແລະ 
ການປະຕິບັດລະບຽບຕ່າງໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ 

ເດືອນ ທັນວາ ຄະນະອ ານວຍການ, 
ຫ້ອງພັດທະ ນາການ
ວິຊາການ ແລະ ຄະ 
ນະວິຊາຕ່າງໆ 

10 ປະສານງານກັບບ່ອນຝຶກງານ ແລະ ນ າສ ື່ງນັກສຶກສາລ ງ
ຝຶກງານ 

ເດືອນມັງກອນ ຫ້ອງການພັດທະ ນາວິ 
ຊາການ ແລະ ຄະນະ
ວິຊາຕ່າງໆ 

II ໃນໄລຍະການຝຶກງານ   
1 ສ້າງແຜນງົບປະມານການລ ງຕິດຕາມການຝຶກງານ ແລະ 

ຂ ອະນຸມັດຈາກອ ານວຍການ 
ເດືອນມີນາ ຫ້ອງການພັດທະນາວິ 

ຊາການ 
2 ກະກຽມບັນດາເອກະສານຕ່າງໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ: ຂ ັ້ຕ ກ ລ ງ

ໃຫ້ອາຈານລ ງຕິດຕາມການຝຶກງານ, ໃບສະເໜີ 
ພ ວພນວຽກເຖີງບ່ອນຝຶກງານ, ແບບຟອມການລ ງ
ຕິດຕາມການຝຶກງານ, ຮ່າງບ ດລາຍງານຂອງອາ ຈານ 
ແລະ ຮ່າງບ ດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໃນການຝຶກງານ
ຂອງນັກສຶກສາ 

ເດືອນມີນາ - 
ເມສາ 

ຫ້ອງການພັດທະນາວິ 
ຊາການ 
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3 ຈັດກອງປະຊຸມອາຈານ  ເພືື່ອກະກຽມການລ ງໄປ
ຕິດຕາມການຝຶກງານ 
 

ເດືອນ ເມສາ ຫ້ອງການ ພັດທະນາວິ 
ຊາການ ແລະ ທຸກຄະ
ນະວິຊາ 

4 ລ ງຕິດຕາມການຝຶກງານ ແລະ  ປະຊຸມກັບເຈ ັ້າຂອງບ່ອນ
ຝຶກງານ ແລະ ນັກສຶກສາ 

ເດືອນເມສາ ອາຈານຂອງ ທຸກຄະ
ນະວິຊາ 

5 ຂຽນລາຍງານການລ ງຕິດຕາມການຝຶກງານຂອງອາຈານ
ແຕູ່ລະຈຸ 

ເດືອນພຶດສະພາ ອາຈານຂອງ ທຸກຄະ
ນະວິຊາ 

6 ຈັດກອງປະຊຸມຮັບຟັງການລາຍງານຜ ນການລ ງຕິດຕາມ
ນັກສຶກສາ 
 

ເດືອນພຶດສະພາ ຫ້ອງການພັດທະນາວິ 
ຊາການ ແລະ ທຸກຄະ
ນະວິຊາ 

7 ຕິດຕາມການປະຕິບັດຕາມຂ ັ້ແນະນ າ ຂອງກອງປະຊຸມ ທ້າຍເດືອນພຶດ
ສະພາ-ກ ລະກ ດ 

ທຸກຄະນະວິຊາ ແລະ 
ອາຈານຊີັ້ນ າ 

8 ໃຫ້ສະຖານທີື່ຝຶກງານ ຕີລາຄາໃຫ້ຄະແນນພາກສະ  
ໜາມຂອງນັກສຶກສາ 

  

III ການຝຶກງານ   

1 ສ້າງແຜນງົບປະມານ ການເອ ານັກສຶກສາກັບຄືນວິທະຍາ
ໄລ 

ພືດສະພາ ຫ້ອງການພັດທະນາວິ 
ຊາການ 

2 ສ້າງແຜນງົບປະມານການປ້ອງກັນບ ດ ແລະ ການມອບ
ໃບກາສະນິຍະບັດ ແລະ ການນ າສ ື່ງນັກສຶກສາກັບຄືນ
ທ້ອງຖິື່ນ 

ມິຖຸນາ ຫ້ອງການພັດທະນາວິ 
ຊາການ 

3 ກະກຽມບັນດາເອກະສານຕ່າງໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ: ຂ ັ້ຕ ກ ລ ງ
ໃຫ້ອາຈານລ ງເອ ານັກສຶກສາກັບຄືນ, ໜັງສືແຈ້ງການຫາ
ບ່ອນຝຶກງານເພືື່ອຂ ເອ ານັກສຶກສາກັບຄືນ, ປືັ້ມຕິດຕາມ
ການຝຶກງານ ແລະ ການຢັັ້ງຢືນຈາກບ່ອນຝຶກງານ, 
ລະບຽບການປ້ອງກັນບ ດ,ໃບສະເໜີຂ ອານຸມັດປ້ອງກັນ
ບ ດ, ກ າມະການປ້ອງກັນບ ດ ແລະ ມອບໃບປະກາດ
ຈາກກະຊວງ, ໃບອານຸມັດປ້ອງກັນບ ດ, ກ າມະການປ້ອງ
ກັນບ ດ ແລະ ມອບໃບປະກາດຈາກກະຊວງ, ໃບປະກາ
ສະນິຍະບັດ, ໃບຢັັ້ງຢືນຄະແນນ 

ມິຖ ນາ ຫ້ອງການພັດທະນາວິ 
ຊາການ 

4 ຈັດກອງປະຊຸມອາຈານຊີັ້ນ າ ແລະ ນັກສຶກສາແນະນ າ
ວຽກຂຽນບ ດ ແລະ ປ້ອງກັນບ ດ 

ກ ລະກ ດ ຫ້ອງການພັດທະນາວິ 
ຊາການ ແລະ  ຄະນະ
ວິຊາ 

5 ກວດບ ດໂດຍອາຈານຊີັ້ນ າ ເດືອນ ກ ລະກ ດ ອາຈານຊີັ້ນ າຂອງທຸກ
ຄະນະວິຊາ 

6 ກວດບ ດ ແລະ ໃຫ້ຄະແນນພາກຂຽນໂດຍຄະນະກ າມະ
ການດັດແກ້ເນືັ້ອໃນ 

ສິງຫາ ຄະນະກ າມະການກວດ
ບ ດ 
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ຄ ປັບປຸງເນືັ້ອໃນຕາມຄະນະກ າມະການກວດແກ້ເນືັ້ອໃນ ສິງຫາ ນັກສຶກສາ  ແລະ  ອາ 
ຈານຊີນ າ 

7 ຈັດຕັັ້ງການປ້ອງກັນບ ດ  ແລະ  ປະຊ ມຖອດຖອນ
ບ ດຮຽນກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນບ ດ 

ສິງຫາ ຄະນະກ າມະການປ້ອງ
ກັນບ ດ, ຫ້ອງການພັດ
ທະນາວິຊາການແລະ
ອາຈານຊີັ້ນ າ  

8 ພິທີມອບໃບປະກາສະນິຍະບັດ 
 

ສິງຫາ ຫ້ອງການບ ລິຫານ 

ແລະ ຫ້ອງການພັດທະ
ນາວິຊາການ 

9 ເຂ ັ້າເຫ ັັ້ມ ແລະ ສ ື່ງບ ດລາຍງານສ ມບ ນ ກັນຍາ ນັກສຶກສາ ແລະ ອາ 
ຈານຊີັ້ນ າ 

 ມອບໃບຢັັ້ງຢືນຄະແນນ ແລະ ນ າສ ື່ງນັກສຶກສາກັບຄືນ
ທ້ອງຖິື່ນ 

ກາງກັນຍາ ຫ້ອງການພັດທະນາວິ
ຊາການ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
6. ກ ດລະບຽບ ແລະ  ຂ ັ້ຕ ກລ ງຕ່າງໆຂອງວິທະຍາໄລ/ໂຮງຮຽນ 
          6.1  ກ ດລະບຽບວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນບ ດໂຄງການຈ ບຊັັ້ນ ຂອງ ວິທະຍາໄລ /  
                ໂຮງຮຽນ 

 
 
 

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊ ນລາວ 
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 

 
ກະຊວງກະສິກ ແລະ ປູ່າໄມ້ 
ກ ມຈັດຕັັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ 
ວິທະຍາໄລ ກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້/ໂຮງຮຽນ....    ເລກທີ........./........ 

                           ທີື່........,ວັນທີ
............. 
 

ກ ດລະບຽບຂອງວິທະຍາໄລ/ໂຮງຮຽນ 
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ວ່າດ້ວຍການ ປ້ອງກັນບ ດໂຄງການຈ ບຊັັ້ນ 
 

ມາດຕາ 1:  ວ່າດ້ວຍສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ຂອງຄະນະຈັດຕັັ້ງພິທີປ້ອງກັນບ ດ 
1. ສະເໜີເອ ານັກສຶກສາຂຶັ້ນປ້ອງກັນບ ດຕາມລ າດັບໃຫ້ມີຄວາມເປັນລະບຽບ 
2. ກ່າວເຕືອນເວລາ ແລະ ສັື່ງຕັດເວລາຕອບຄ າຖາມຂອງນັກສຶກສາເມືື່ອເຫັນວ່າໝ ດ

ເວລາທີື່ກ ານ ດ 
3. ແຈກຍາຍ ແລະ ເກັບເອກະສານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ້ອງກັນບ ດ 
4. ສັງລວມຄະແນນຂອງນັກສຶກສາແຕູ່ລະຄ ນ ແລະ ບັນທຶກລ ງຮ່າງທີື່ກ ານ ດໄວ້ 

ມາດຕາ 2: ວ່າດ້ວຍມາດຖານ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຂອງຄະນະກ າມະການໃຫ້ຄະແນນປ້ອງກັນບ ດ 
 ກ. ມາດຖານ: 

1. ມີລະດັບວິຊາສະເພາະທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຂັັ້ນປະລິນຍາຕີຂຶັ້ນໄປ 
2. ຕ້ອງເປັນຜ ້ທີື່ມີຄວາມຮ ້ ຄວາມສາມາດ 
3. ຕ້ອງເປັນຜ ້ທີື່ມີປະສ ບການທາງດ້ານວິຊາການໃນລະດັບອັນແນູ່ນອນພ ສ ມຄວນ 

ຂ. ສິດ  ແລະ ໜ້າທີື່: 
1. ໃຫ້ຄະແນນປ້ອງກັນບ ດຂອງນັກສຶກສາ ໂດຍພິຈາລະນາຄ າຕອບຂອງນັກສຶກ 

ຈາກການຖາມ ຄ າຖາມຂອງກ າມະການທຸກທ່ານຕັັ້ງຄ າຖາມຕ ື່ນັກສຶກສາທີື່ຂຶັ້ນ
ປ້ອງກັນບ ດຜ ້ໜຶື່ງ 3 ຄ າຖາມ ໃນນີັ້ 2 ຄ າຖາມຈະຕ້ອງກ່ຽວຂ້ອງກັບຫ ວບ ດທີື່
ນັກສຶກສາຂຽນ ແລະ ອີກ 1 ຄ າຖາມເປັນຄວາມຮ ້ຮອບຕ ວທ ື່ວໄປໃນຂ ງເຂດ
ວຽກງານວິຊາສະເພາະ 

2. ຖ້າເຫັນວ່າຄ າຕອບນັກສຶກສາບ ື່ຈະແຈ້ງ ຫ ື ຕອບບ ື່ໄດ້ ທາງຄະນະກ າມະການ 
ຄວນຕອບໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງເພືື່ອເປັນບ ດຮຽນໃຫ້ນັກສຶກສາຕ ື່ໄປ 

3. ຕ້ອງບັນທຶກຄ າຖາມ ແລະ ຄ າຕອບທີື່ມີຕ ື່ນັກສຶກສາແຕູ່ລະຄ ນ. ຫ ັງຈາກສ າເລັດ
ພິທີຕ້ອງມອບຄ າຖາມ ແລະ ຄ າຕອບດັື່ງກ່າວໃຫ້ກອງເລຂາ ເພືື່ອຈັດພິມໄວ້ໃຊ້
ປະໂຫຍດໃນໂອກາດຕ ື່ໄປ 

4. ຫ້າມກ າມະການຖາມລືັ້ມຄ າຖາມເກ ື່າ ໃນເມືື່ອມີກ າມະການອືື່ນຖາມມາກ່ອນ
ແລ້ວ  

5. ມີສິດກວດກາການຈັດຮ ບແບບຂອງບ ດ, ຫ ັກໄວຍະກອນຕະຫ ອດຮອດຂ ັ້ມ ນ
ທາງດ້ານວິຊາການທີື່ຂຽນໃນບ ດເມືື່ອເຫັນຄວາມຜິດຈ ື່ງຂຽນຄວາມເຫັນ ແລະ 
ຄ າແນະນ າລ ງໃນໃບກວດກາຄ າຜິດ 

6. ເມືື່ອໝ ດເວລາ ກ າມະການໃຫ້ຄະແນນທຸກທ່ານ ຈະຕ້ອງສ ື່ງໃບຄະແນນໃຫ້ຄະ 
ນະຈັດຕັັ້ງເປັນຜ ້ຮັບຜິດຊອບ ກວດກາສັງລວມຄະແນນ 

ມາດຕາ 3: ວ່າດ້ວຍການໃຫ້ຄະແນນຈ ບຊັັ້ນ 
1. ຄະແນນປ້ອງກັນບ ດຈ ບຊັັ້ນທີື່ສ ມບ ນແມູ່ນຄະແນນທີື່ໄດ້ມາຈາກ 3 ພາກສ່ວນຄື: 

1). ຄະແນນຈາກພາກສະໜາມໃຫ້ໂດຍອາຈານຊີັ້ນ າພາກສະໜາມ (ສ ນ,ສະຖານບັນ, 
ໂຄງການ, ສະຖານປະກອບການ ແລະ ວິທະຍາໄລ/ໂຮງຮຽນ)   20%  
2) ຄະແນນພາກຂຽນ ໃຫ້ໂດຍຄະນະກ າມະການໃຫ້ຄະແນນໃນວິທະຍາໄລ/ໂຮງຮຽນ 
40% 
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3) ຄະແນນປ້ອງກັນບ ດ ແມູ່ນໃຫ້ໂດຍຄະນະກ າປ້ອງກັນບ ດ 40%, ເຊິື່ງໄດ້ລະບຸໄວ້
ໃນຮ່າງໃຫ້ຄະແນນ 

2. ການຈັດລະດັບຄະແນນ: ການໃຫ້ຄະແນນຈັດເປັນ 8 ລະດັບຄືກັນກັບຈັດລະດັບຄະ 
ແນນສອບເສງ 

ມາດຕາ 4:  ວ່າດ້ວຍສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ຂອງອະນຸກ າມະການ (ອາຈານຊີັ້ນ າບ ດ) 
1. ຕິດຕາມການປ້ອງກັນບ ດຂອງນັກສຶກສາ ການຖາມຂອງຄະນະກ າມະການ ແລະ 

ການ ຕອບຄ າຖາມຂອງນັກສຶກສາ 
2. ແນະນ າ ຫ ື ອະທິບາຍຄ າຖາມຂອງຄະນະກ າມະການເມືື່ອເຫັນວ່ານັກສຶກສາບ ື່ເຂ ັ້າໃຈ

ຄ າຖາມ ຫ ື ນັກສຶກສາຕອບບ ື່ໄດ້ແລ້ວ ( ບ ື່ໝາຍຄວາມວ່າຕອບຕາງນັກສຶກສາ) 
3. ສັງລວມເອ າຈຸດດີ ແລະ ຈຸດຄ້າງຄາ ໃນບ ດທີື່ຕ ນເອງຮັບຜິດຊອບຊີັ້ນ າ ເພືື່ອນ າໄປປັບ 

ປຸງໃນການຊີັ້ນ າບ ດຄັັ້ງຕ ື່ໄປ. 
ມາດຕາ 5: ວ່າດ້ວຍມາດຖານສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ຂອງນັກສຶກສາທີື່ເຂ ັ້າປ້ອງກັນບ ດໂຄງການຈ ບຊັັ້ນ  

 ກ.  ມາດຖານ 
1. ນັກສຶກສາທີື່ຈະຖືກອະນຸບາດເຂ ັ້າປ້ອງກັນບ ດໂຄງການຈ ບຊັັ້ນໄດ້ຈະຕ້ອງຜ່ານ

ເງືື່ອນ ໄຂຕ່າງໆຄ ບຖ້ວນດັື່ງນີັ້: 
- ວິຊາສະເພາະພາກສະໜາມ ມີຄ່າຄະແນນບ ື່ໃຫ້ຫຼຸດ 70% ຄະແນນ 
- ຄະແນນຄຸນສ ມບັດຢ ູ່ບອນຝຶກງານບ ື່ື່ຕ ື່າກວ່າ 70 ຄະແນນ 
- ມີຄະແນນແຮງງານຢ ູ່ບ່ອນຝຶກງານບ ື່ຕ ື່າກວ່າ 80 ຄະແນນ 
- ມີຄະແນນການຮຽນຄ່າສິເລູ່ຍ 5 ພາກ ບ ື່ຫຼຸດ 2.00 ຄະແນນ 
- ບ ດໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຂ ັ້າປ້ອງກັນເປັນທີື່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ. 

2. ຜ ້ທີື່ຂາດເງືື່ອນໄຂຂ້າງເທິງຈະບ ື່ພິຈາລະນາໃຫ້ເຂ ັ້າປ້ອງກັນບ ດ (ໃນກ ລະນີພິເສດ
ຈະມີຄ ັ້ນຄວ້າພິຈາລະນາຕ່າງຫາກ) 

 ຂ.   ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ 
1. ການແຕູ່ງກາຍຕ້ອງໃສູ່ຊຸດນັກສຶກສາຄ ບຊຸດ ແລະ ມີໜ້າຢ ູ່ພິທີຕາມເວລາທີື່ກ າ 

ນ ດໄວ້ຢູ່າງເຂັັ້ມງວດ 
2. ກະກຽມບ ດຂອງຕ ນໃຫ້ລະອຽດຮຽບຮ້ອຍເປັນຢູ່າງດີ 
3. ຄ ັ້ນຄ້ວາຮ ື່າຮຽນຊອກເອ າຄວາມຮ ້ດ້ານວິຊາການ ແລະ ຄວາມຮ ້ຮອບຕ ວອືື່ນໆ 

ເພືື່ອຮັບປະກັນການຕອບຄ າຖາມຂອງຄະນະກ າມະການໃຫ້ໄດ້ຢູ່າງຖືກຕ້ອງ 
4. ຂຶັ້ນປ້ອງກັນບ ດຕາມລ າດັບທີື່ທາງຄະນະຈັດຕັັ້ງໄດ້ສະເໜີຢູ່າງເຂັັ້ມງວດ 
5. ອະທິບາຍເນືັ້ອໃນ ແລະ ຕອບຄ າຖາມຕ່າງໆຂອງຄະນະກ າມະການ 
6. ປະຕິບັດເວລາປ້ອງກັນບ ດຢູ່າງເຂັັ້ມງວດໂດຍກ ານ ດໃຫ້ຜ ້ໜຶື່ງໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ

ໃນນັັ້ນອະທິບາຍເນືັ້ອໃນບ ດ 15 ນາທີ ແລະ ຕອບຄ າຖາມຄະນະກ າມະການ 
15 ນາທີ 
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7. ຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ໃນພິທີຢູ່າງເຂັັ້ມງວດ
ເມືື່ອຕ ນເອງປ້ອງກັນບ ດແລ້ວ ຕ້ອງມີໜ້າຮ່ວມພິທີຂອງໝ ູ່ຜ ້ອືື່ນໃຫ້ສຸດກ ກສຸດ
ປາຍ. 

ມາດຕາ6: ວ່າດ້ວຍ ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ຂອງຄະນະກ າມະການກວດກາການແກ້ໄຂບ ດຂອງນັກສຶກສາ 
1. ຮັບເອ າບ ດລາຍງານຂອງນັກສຶກສາ ພ້ອມທັງໃບກວດກາຄ າຜິດຈາກຄະນະ

ກ າມະການປ້ອງກັນບ ດ 
2. ກວດກາ ແລະ ປະກອບຄວາມຄິດຄວາມເຫັນໃສູ່ບ ດຂອງນັກສຶກສາທີື່ເຫັນວ່າຍັງບ ື່

ທັນຖືກຕ້ອງທາງດ້ານເນືັ້ອໃນ ແລະ ຫ ັກການທີື່ໄດ້ກ ານ ດໄວ້ໃນປືັ້ມຄ ູ່ມື 
3. ລ ງລາຍເຊັນໃນໃບຢັັ້ງຢືນການແກ້ໄຂບ ດຂອງນັກສຶກສາ ທີື່ເຫັນວ່າໄດ້ແກ້ໄຂເປັນທີ

ຖືກຕ້ອງແລ້ວ 
ມາດຕາ7: ກ ດລະບຽບສະບັບນີັ້ມີຜ ນສັກສິດ ແລະ ນ າໃຊ້ໄດ້ນັບແຕູ່ມິລ ງລາຍເຊັນເປັນຕ ັ້ນໄປ 

 
 

                                                  ອ ານວຍການວິທະຍາໄລ /ໂຮງຮຽນ   
6.2 ຂ ັ້ຕ ກລ ງແຕູ່ງຕັັ້ງ ຄະນະກ າມະການໃຫ້ຄະແນນພາກຂຽນບ ດຂອງນັກສຶກສາ 

 
 
 

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊ ນລາວ 
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 

 
ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້ 
ກ ມຈັດຕັັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ      
ວິທະຍາໄລກະສິກ າ  ແລະ  ປູ່າໄມ້/ໂຮງຮຽນ......   ເລກທີ………../…….. 

ວັນທີ………………… 
 

ຂ ັ້ຕ ກລ ງ 
ຂອງອ ານວຍການ 

ວ່າດ້ວຍການແຕູ່ງຕັັ້ງ ຄະນະກ າມະການ 
ໃຫ້ຄະແນນພາກຂຽນບ ດຂອງນັກສຶກສາຄະນະວິຊາ........... 

 
 

-  ອີງຕາມກອງປະຊຸມຂອງຄະນະອ ານວຍການ ໃນວັນທີ 30 ເດືອນ ມິຖຸນາ ປີ 2016 ວ່າ
ດ້ວຍການຄ ັ້ນຄວ້າການແຕູ່ງຕັັ້ງ ຄະນະກ າມະການໃຫ້ຄະແນນພາກຂຽນ ບ ດໂຄງການຈ ບ
ຊັັ້ນຂອງນັກສຶກສາ 
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 ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ການດ າເນີນການໃຫ້ຄະແນນພາກຂຽນ ບ ດໂຄງການຈັບຊັັ້ນ ຂອງນັກສຶກສາມີ
ຄວາມຢຸດຕິທ າແລະສ າເລັດຕາມລະດັບຄາດໝາຍ 

 ອ ານວຍການ ຈຶື່ງໄດ້ຕ ກລ ງແຕູ່ງຕັັ້ງຄະນະກ າມະການໃຫ້ຄະແນນພາກຂຽນບ ດ ໂຄງການຈ ບ 
ຊັັ້ນຂອງນັກສຶກສາດັື່ງນີັ້: 

 
ມາດຕາ1: ແຕູ່ງຕັັ້ງອາຈານ ຈ ານວນ ............ ທ່ານ ເປັນຄະນະກ າມະການໃຫ້ຄະແນນພາກຂຽນ

ບ ດໂຄງການຈ ບຊັັ້ນດັື່ງມີລາຍຊືື່ລຸູ່ມນີັ້: 
1. ທ່ານ  ..................., ຄະນະອ ານວຍການ ເປັນຫ ວໜ້າຄະນະກ າມະການ 
2. ທ່ານ ....................., ຫ ວໜ້າຄະນະວິຊາ ເປັນຮອງຫ ວໜ້າຄະນະກ າມະການ 
3. ທ່ານ ....................., ຮອງຫ ວໜ້າຄະນະວິຊາ ເປັນກ າມະການ 
4. ທ່ານ ......................, ຫ ວໜ້າຂະແໜງ..... ເປັນກ າມະການ 
5. ທ່ານ .......................,ຕາງໜ້າຫ້ອງພັດທະນາວິຊາການເປັນກ າມະການ 
 

ມາດຕາ2: ວ່າດ້ວຍສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ຂອງຄະນະກ າມະການ 
1. ມີສິດກວດກາບ ດຂອງນັກສຶກສາກ່ອນເຂ ັ້າປ້ອງກັນບ ດ  ແລະ ໃຫ້ຄະແນນຕາມຮ່າງທີື່

ກ ານ ດໄວ້ດ້ວຍຄວາມເປັນທ າ ແລະ ມີຄວາມຊືື່ສັດ 
2. ມີໜ້າທີື່ແນະນ າໃຫ້ນັກສຶກສາ ໄປປັບປຸງບ ດໃຫ້ສ ມບ ນຂຶັ້ນ ໃນເມືື່ອພ ບເຫັນຂ ັ້

ຜິດພາດ ຫ ື ສິື່ງທີື່ບ ື່ຄ ບຖ້ວນ 
ມາດຕາ 3: ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຈ ື່ງຮັບຮ ້ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືກັບພວກກ່ຽວໃນການປະຕິ 

ບັດໜ້າທີື່ວຽກງານຂອງພວກກ່ຽວດ້ວຍ 
ມາດຕາ 4: ໃຫ້ພວກສ່ວນທີື່ຖືກແຕູ່ງຕັັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີື່ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜ ນດີ 
 
ມາດຕາ 5: ຂ ັ້ຕ ກລ ງສະບັບນມີຜ ນສັກສິດ ແລະ ນ າໃຊ້ໄດ້ນັບແຕູ່ມືັ້ລ ງລາຍເຊັນເປັນຕ ັ້ນໄປຈ ນກວ່າຈະ

ມີການປູ່ຽນ ແປງ 
 
 

                                                   ອ ານວຍການວິທະຍາໄລ/ໂຮງຮຽນ...... 
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7. ເອກະສານອ້າງອີງ 
 

1. ແຜນວຽກ ແລະ ແຜນງົບປະມານການຝຶກງານ 
2. ເອກະສານ ຫ ື ຕ າລາຕ່າງໆ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫ ວຂ ັ້ການຝຶກງານ  
3. ຂ ັ້ຕ ກລ ງຂອງກະຊວງກະສິກ າ  ແລະ  ປູ່າໄມ້ ວ່າດ້ວຍ: ການພ ວພັນສະຖານທີື່, ການຈັດສ ື່ງ

, ການຕິດຕາມ, ການຮັບນັກສຶກສາກັບຈາກຝືກງານ, ແຕູ່ງຕັັ້ງຄະນະກ າມະການປ້ອງກັນ
ບ ດ, ປ້ອງກັນບ ດ  ແລະ  ມອບໃບປະກາສະນິຍະບັດ 

4. ຂ ັ້ຕ ກລ ງ  ແລະ  ໃບນ າສ ື່ງ ລ ງຝຶກງານຂອງ ວິທະຍາໄລ  ແລະ  ໂຮງຮຽນຊ ນລະປະທານ
ຊັັ້ນສ ງ 

5. ໃບຢັັ້ງຢືນ  ແລະ  ໃບນ າສ ື່ງຈາກບ່ອນຝຶກງານ  
6. ຄ ູ່ມືການຈັດຮ ບແບບບ ດໂຄງການຈ ບຊັັ້ນ 
7. ຄ  ູ່ມືການຈັດພິມ ບ ດໂຄງການຈ ບຊັັ້ນ 
8. ຄ ູ່ມືການຂຽນບ ດໂຄງການຈ ບຊັັ້ນ 
9. ແບບຟອມຕິດຕ ື່ສະເໜີສະຖານລ ງທີື່ຝຶກງານ 
10. ປືັ້ມຕິດຕາມການລ ງຝຶກງານ 
11. ລະບຽບການຄວບຄຸມການປະພືດການລ ງຝຶກງານຂອງນັກສຶກສາ 
12. ບ ດໂຄງການຈ ບຊັັ້ນຂອງນັກສຶກສາ (ຫ ັງຈາກຈ ບການຝຶກງານ) 
13. ເອກະສານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງອືື່ນໆ....... 
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8. ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ກ. ຮ່າງສັງລວມຄ ູ່ຮ່ວມງານສ າລັບວຽກງານການຝຶກງານ 
 
I ສັງລວມຄ ູ່ຮ່ວມງານສ າລັບວຽກງານການຝຶກງານຂອງ ຄະນະວິຊາປຸກຝັງ 

 ພາກລັດ ພາກເອກກະຊ ນ 
1 ສ ນຄ ັ້ນຄວ້າກະສິກ າແຫູ່ງຊາດ ສວນປ ກຜັກອິນຊີ ເອເລຟອງ 
2   
3   
4   
5   
II ສັງລວມຄ ູ່ຮ່ວມງານສ າລັບວຽກງານການຝຶກງານຂອງຄະນະວິຊາ ລ້ຽງສັດ ແລະ ການ

ປະມ ງ 
1   
2   
3   
4   
5   
III ສັງລວມຄ ູ່ຮ່ວມງານສ າລັບວຽກງານການຝຶກງານຂອງຄະນະວິຊາ ທຸລະກິດກະສິກ າ 
1 ພາກລັດ ພາກເອກກະຊ ນ 
2   
3   
4   
IV ສັງລວມຄ ູ່ຮ່ວມງານສ າລັບວຽກງານການຝຶກງານຂອງຄະນະວິຊາປູ່າໄມ້ 
 ພາກລັດ ພາກເອກກະຊ ນ 
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1   
2   
3   
4   
5   

 
 
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ຂ: ການກ ານ ດໜ້າວຽກ ແລະ ກິດຈະກ າໃນການຈັດກອງປະຊຸມ

ຕ່າງໆສ າລັບວຽກງານການຝຶກງານ: 
ຄັັ້ງທີ I : ກ່ອນການຝຶກງານ  
ຄັັ້ງທີ II : ລ ງຕິດຕາມນັກສຶກສາຝຶກງານ  
ຄັັ້ງທີ III : ທ້າຍ ແລະ ຫ ັງການຝຶກງານ  

 
1. ກອງປະຊ ມສ າລັບນັກສຶກສາ 

ຄັັ້ງທີ I ຄັັ້ງທີ II ຄັັ້ງທີ III 
1. ກະກຽມບ ດສະເໜີໂຄງການ

ຈ ບຊັັ້ນຕາມຄວາມສ ນໃຈ
ຂອງຕ ນ  

2. ຖາມສະພາບ,ເງືື່ອນໄຂ, 
ການສະນັບສະໜ ນຕ່າງໆ
ຂອງບ່ອນຝຶກງານ  

 

- ບ ດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ
ຂອງການຝຶກງານ  

- ສືບຕ ື່ດ າເນີນການຝຶກງານ
ຂອງຕ ນ  

 

- ວິເຄາະຂ ັ້ມ ນ ແລະ ຂຽນ
ບ ດ  

- ສ ື່ງບ ດໃຫ້ອາຈານຊີັ້ນ າ
ກວດ  

- ກຽມບ ດນ າສະເໜີເພືື່ອ
ປ້ອງກັນບ ດ  

- ປັບປຸງບ ດຄະນະກ າມະ
ການກວດ 

- ເຂ ັ້າເຫັັ້ມໃຫ້ຄ ບຖ້ວນ
ຕາມຈ ານວນທີື່ກ ານ ດໃນ
ລະບຽບ  

 
2. ກອງປະຊ ມສ າລັບອາຈານ 

ຄັັ້ງທີ  I ຄັັ້ງທີ  II ຄັັ້ງທີ  III 
1. ກວດບ ດສະເໜີໂຄງການ

ຈ ບຊັັ້ນ  
2. ແຜນ, ຂ ັ້ຕ ກລ ງລ ງພ ວພັນ

ບ່ອນຝຶກງານ ແລະ ໃບສະເ
ໜີພ ວພັນວຽກ  

3. ທັກທາຍ, ສະເໜີຈຸດປະສ ງ  

- ລ ງຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າ
ຂອງການຝຶກງານນັກສຶກ
ສາ ແລະ ປຶກສາຫາລືກັບ
ເຈ ັ້າພາບບ່ອນຝຶກງານ  

 

- ແນະນ າການວິເຄາະຂ ັ້ມ ນ
ແລະການຂຽນບ ດ  

- ກວດບ ດນັກສຶກສາ  
- ແນະນ າການຂຽນບ ດສະເໜີ

ເພືື່ອປ້ອງກັນບ ດ  
- ການປ້ອງກັນບ ດ  
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4. ສະເໜີໃຫ້ບ່ອນຝຶກງານ
ກ່ຽວກັບ:  

- ໜ້າວຽກ, ຫ ວຂ ັ້ 
- ເງືື່ອນໄຂຮັບເອ ານັກຮຽນ

ຝຶກງານ  
- ຈ ານວນນັກຮຽນຝຶກງານ

ທີື່ສາມາດຮັບ  
- ການສະໜັບສະໜ ນດ້ານ

ຕ່າງໆ 
- ຜ ້ຊີັ້ນ າພາກສະໜາມ  

5. ສະເໜີສະພາບ , ເງືື່ອນໄຂ, 
ການສະໜັບສະໜ ນຕ່າງໆ 
ຂອງບ່ອນຝຶກງານໃຫ້ນັກ
ຮຽນຊາບ  

6. ຖາມຄວາມສ ນໃຈຂອງນັກ
ສຶກສາ  

- ແນະນ າການປັງປຸງບ ດຄະນະ
ກ າມະການກວດບ ດ  

- ຕິດຕາມຊຸກຍ ້ການການເຂ ັ້າ
ເຫ ັັ້ມບ ດນັກສຶກສາໃຫ້ສ າເລັດ  

- ປະຊ ມຖອດຖອນບ ດຮຽນ
ເພືື່ອປັບປຸງການຝຶກງານ, ສ ື່ງ
ໜັງສືຄອບໃຈ, ບ ດລາຍງານ
ຜ ນການຂຽນບ ດ, ປ້ອງກັນ
ບ ດ ແລະ ສ ງບ ດໃຫ້ບ່ອນຝຶກ
ງານ 

 
3. ກອງປະຊ ມຄັັ້ງສ າລັບເຈ ັ້າຂອງບ່ອນຝຶກງານ 

ຄັັ້ງທີ I               ຄັັ້ງທີ II                 ຄັັ້ງທີ III                
1. ເບີື່ງບ ດສະເໜີໂຄງການ

ຈ ບຊັັ້ນຂອງນັກສຶກສາ  
2. ລາຍງານກ່ຽວກັບ: 

- ໜ້າວຽກ, ຫ ວຂ ັ້ 
- ເງືື່ອນໄຂຮັບເອ ານັກ

ຮຽນຝຶກງານ 
- ຈ ານວນນັກຮຽນຝຶກ

ງານທີື່ສາມາດຮັບ  
- ການສະນັບສະໜ ນ

ດ້ານຕ່າງໆ 
- ຜ ້ຊີັ້ນ າພາກສະໜາມ  

3. ສະເໜີອາຈານກ່ຽວກັບ:  
- ຊ່ວງໄລຍະການຝຶກງານ  
- ການນ າສ ື່ງ ແລະ ລ ງຕິດ
ຕາມ  

- ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ
ກ່ຽວກັບວຽກຝຶກງານ
ຂອງນັກສຶກສາ(ໜ້າວຽກ, 
ສິື່ງທີື່ເຮັດໄດ້,  ຂ ັ້ສະດວກ
, ບັນຫາຂ ັ້ຫຍ ້ງຍາກ, ຂ ັ້
ສະເໜີ ແລະ ວິທີການແກ້
ໄຂ……..)    

 

- ປະເມີນຄວາມພ ໃຈນ າເຈ ັ້າ
ພາບບ່ອນຝຶກງານ  

- ແຜນການຮ່ວມມືກັນໃນອາ
ນາຄ ດ ກ່ຽວກັບການຮັບນັກ
ສຶກສາຝຶກງານ  
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ຄ.    ຮ່າງການໃຫ້ຄະແນນຕ່າງໆ 
 

1. ຮ່າງການໃຫ້ຄະແນນພາກສະໝາມ 
 ( ໃຫ້ໂດຍສະຖານທີື່ຝຶກງານ)  20 ຄະແນນ = 100% 
 
ຊືື່  ແລະ  ນາມສະກຸນທ່ານ
................................................................................... 
ໜ້າຮັບຜິດຊອບ
............................................................................................... 
ພາກສ່ວນ
....................................................................................................... 
ຊືື່  ແລະ  ນາມສະກຸນນັກສຶກສາ
............................................................................... 
ຫ ວ
ຂ ັ້........................................................................................ ...................
.. 
 
ລ/ດ ເນືັ້ອໃນ ມາດຖານຄະແນນ 

 
ຄະແນນ 

1 ຄວາມເຂ ັ້າໃຈໃນໜ້າວຽກ   
                               

5 (25%)  

2 ການແກ້ບັນຫາໃນຄະນະຝຶກງານ   
                       

5 (25%)  

3 ການລວບລວມຂ ັ້ມ ນລະອຽດ      
                        

10 (50%)  

 ຄະແນນລວມທັງໝ ດ 
 

20 (100%)  

 
ທີ...................ວັນທີ.................... 

 
ລາຍເຊັນ 
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2. ຮ່າງການໃຫ້ຄະແນນພາກຂຽນ 
( ໃຫ້ໂດຍຄະນະກ າມະການໃຫ້ຄະແນນພາກຂຽນ) 40 ຄະແນນ = 100% 

 
ຊືື່  ແລະ  ນາມສະກຸນຄະນະກ າມະການໃຫ້ຄະແນນທ່ານ
.................................................. 
ໜ້າຮັບຜິດຊອບ
............................................................................................... 
ຄະນະວິຊາ
..................................................................................................... 
ຊືື່  ແລະ  ນາມສະກຸນນັກສຶກສາ
............................................................................... 
ຫ ວ
ຂ ັ້................................................................ ...........................................
.. 
 
ລ/ດ ເນືັ້ອໃນ 

 
ມາດຖານຄະແນນ ຄະແນນ 

1 ເນືັ້ອໃນສອດຄ່ອງກັບຫ ວຂ ັ້  ແລະ  ຈຸດປະສ ງ  
 

16(40%)  

2 ຂຽນ  ແລະ ການຈັດພີມຖືກຕ້ອງຕາມໂຄງຮ່າງຂອງບ ດ  
 

12(30%)  

3 ຖຶກຕ້ອງຕາມຫ ັກໄວຍາກອນ  
 

8(20%)  

4 ການຂຽນໂປສເຕີ ຖືກຕ້ອງ     
                                       

4(10%)  

 ຄະແນນລວມທັງໝ ດ 
 

40(100%)  

ວິທະຍາໄລ...........ວັນທີ.................... 
 

ລາຍເຊັນຄະນະກ າມະການ 
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3. ຮ່າງການໃຫ້ຄະແນນປ້ອງກັນບ ດ 
  ( ໃຫ້ໂດຍຄະນະກ າມະການປ້ອງກັນບ ດ) 40 ຄະແນນ =100% 

 
ຊືື່  ແລະ  ນາມສະກຸນ ຄະນະກ າມະການປ້ອງກັນບ ດທ່ານ
................................................. 
ໜ້າຮັບຜິດຊອບ
.............................................................................................. 
ຄະນະວິຊາ
..................................................................................................... 
ຊືື່  ແລະ  ນາມສະກຸນນັກສຶກສາ
.............................................................................. 
ຫ ວ
ຂ ັ້........................................................................................................... 
 
ລ/ດ ເນືັ້ອໃນ ມາດຖານຄະແນນ ຄະແນນ 
1 ການວາງທັດສະນະຖຶກຕ້ອງ  ແລະ  ທຸູ່ນທຽງ      

                            
4  (10%)  

2 ການອະບາຍຈະແຕ້ງຖຶກຕ້ອງ  ແລະ  ເວ ັ້າດັງໄດ້ຍີນຊັດ
ເຈນ    
                     

12 (30%)  

3 ການຕອບຄ າຖາມຂອງຄະນະກ າມະການໄດ້ຢູ່າງຖືກຕ້ອງ  
ແລະ  ຄ ບຖ້ວນ 
 

20 (50%)  

4 ບ ດນ າສະເໜີ (PowerPoint) ມີຄວາມເປັນລະບຽບ 
ຖືກຕ້ອງຕາມຂນຕອນ  ແລະ  ຄ ບຖ້ວນ 
 

4 (10%)  

 ຄະແນນລວມທັງໝ ດ 
 

40(100%)  
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ທີ...................ວັນທີ.................... 

 
ລາຍເຊັນກ າມະການປ້ອງກັນບ ດ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ເອກກະສານຊ້ອນທ້າຍງ. ເຄືື່ອງມີທີື່ໃຊ້ໃນການວິເຄາະ ແລະ ການຕິດຕ ື່ພ ວພັນການ      

ຝຶກງານ 
1. ການວິເຄາະ  SWOT ການຝຶກງານ 

ຈຸດແຂງ ໂອກາດ 
- ດ້ານດີໃນການຝຶກງານຢ ູ່ວິທະຍາໄລຂອງທ່ານ

ແມູ່ນຫຍັງ?  
(ໃຫ້ຄ ານືງເຖິງທຸກໆ ດ້ານຂອງການຝຶກງານເຊັື່: 

ການຈັດຕັັ້ງ, ຄ ູ່ຮ່ວມງານ, ຫ ວຂ ັ້, ຜ ນ
ການຮຽນ ແລະ ອືື່ນໆ) 

ປັດໃຈທີື່ເປັນໂອກາດສ າລັບການຝຶກງານໃນອານາ
ຄ ດ? 

(ໃຫ້ຄ ານືງເຖິງປັດໃຈທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍ
ນອກ) 

ຈຸດອ່ອນ ຄວາມສ່ຽງ 
- ສິື່ງທີື່ຍັງຄ້າງຄາໃນການຝຶກງານຢ ູ່ໃນວິທະຍາໄລ

ຂອງທ່ານແມູ່ນຫຍັງ? (ໃຫ້ຄ ານືງເຖິງ
ທຸກໆ ດ້ານຂອງການຝຶກງານເຊັື່ນ: 
ການຈັດຕັັ້ງ, ຄ ູ່ຮ່ວມງານ, ຫ ວຂ ັ້, ຜ ນ
ການຮຽນ ແລະ ອືື່ນໆ) 

- ປັດໃຈທີື່ສ ື່ງຜ ນກະທ ບດ້ານລ ບຕ ື່ການຝຶກງານ
ໃນອານາຄ ດ? 

(ໃຫ້ຄ ານຶງເຖິງປັດໃຈທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍ
ນອກ) 

 
 
2. ການວິເຄາະ SWOT  ສ າລັບການປັບປ ງວຽກງານການຝຶກງານຂອງ NAFC 

ຈຸດແຂງ ໂອກາດ 

- ມີແຜນການລ ງຝຶກງານປະຈ າປີ  
- ມີຫ້ອງການພັດທະນາວິຊາການຮັບຜິດຊອບ

ລວມດ້ານແຜນການ ແລະ ເອກະສານທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ  

- ມີ 4 ຄະນະວິຊາ ຮັບຜິດຊອບດ້ານວິຊາ
ການ  

- ມີຄ ູ່ຮ່ວມງານດ້ານການຝຶກງານທັງພາກລັດ,    
ເອກະຊ ນ, ໂຄງການ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກ
ສາຢ ູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ  

- ການສະໜອງງົບປະມານຈາກກະຊວງກະສິກ າ 
ແລະ ປູ່າໄມ້ 

- ນັກສຶກສາສາມາດເຜີັ້ມຄວາມຮ ້ ແລະປະສ ບ
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- ມີລະບຽບວ່າດ້ວຍການຝຶກງານ, ແບບຟອມ
ຕິດຕ ື່ບ່ອນຝຶກງານ, ປືັ້ມຕິດຕາມການຝຶກ
ງານ  

- ຈັດຕັັ້ງການສອນວິທີການຂຽນບ ດສະເໜີ
ໂຄງການຈ ບຊັັ້ນ, ການຈັດຮ ບແບບ ແລະ 

ການຂຽນບ ດລາຍງານໂຄງການຈ ບຊັັ້ນ  
- ມີງົບປະມານຈາກກະຊວງ  
- ມີອາຈານອາຈານທີື່ມີຄວາມຮ ້ຄວາມສາ

ມາດ ແລະ ຮັບຜິດຊອບ  
- ມີການຕິດຕ ື່ພ ວພັນປະສານງານກັບບ່ອນ

ຝຶກງານ  ກ່ອນ ແລະໄລຍະການຝຶກງານ  
- ຈັດຕັັ້ງການໄປສ ື່ງ ແລະ ລ ງຕິດຕາມການຝຶກ

ງານຂອງນັກສຶກສາ  
- ການກວດບ ດ, ປ້ອງກັນບ ດ, ເຂ ັ້າເຫ ັັ້ມ ແລະ 

ສ ື່ງບ ດ 
- ມີຫ້ອງສະມຸດທີື່ສະໜອງຂ ັ້ມ ນ 

ການອັນ  ໃໝູ່ຈາກບ່ອນຝຶກງານ  
- ນັກສືກສາສາມາດຊອກວຽກເຮັດງານທ ານ າ

ບ່ອນຝຶກງານໄດ້ອີກທາງໜຶື່ງ  
- ສ້າງຄວາມສ າພັນທີື່ດີ ແລະ ຂະຫຍາຍເຄືອຄ່າຍ

ຄ ູ່ຮ່ວມງານໄດ້ຫ າຍຂຶັ້ນ  
- ຂະແໜງການວິຊາການຂອງແຂວງ ແລະ ກ ມວິ

ຊາການຂອງກະຊວງໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືໃນການ
ເຂ ັ້າຮ່ວມເປັນກ າມະການປ້ອງກັນບ ດ  

 

 
3. ການວິເຄາະ SWOT  ສ າລັບການປັບປ ງວຽກງານການຝຶກງານຂອງ........ 

ຈຸດອ່ອນ ຄວາມສ່ຽງ 
- ການຕິດຕ ື່ບ່ອນຝຶກງານຍັງບ ື່ທັນໄດ້ຫ າກ

ຫ າຍໂດຍສະເພາະນ າພາກເອກະຊ ນ  
- ອາຈານຊີັ້ນ າຜ ້ນຶື່ງຮັບຜິດຊອບນັກສຶກສາ

ຫ າຍຄ ນເຮັດໃຫ້ບ ດບ ື່ໄດ້ຄຸນນະພາບ  
- ບ ມີກ ນໄກໃນການໃຫ້ຄະແນນພາກຂຽນ  
- ການກະຈາຍຫ ວຂ ັ້ຝຶກງານຍັງບ ື່ທັນໄດ້ດີ 

ເປັນສາເຫດ ເຮັດໃຫ້ອາຈານບາງຄ ນຊີັ້ນ າ
ນັກສຶກສາຫ າຍຄ ນ  

- ງົບປະມານໃນການລ ງຝຶກງານມີຈ າກັດ
ເຊັື່ນ: ອັດຕາກິນຂອງນັກສຶກສາຕ ື່າ, ການ
ລ ງຕິດຕາມການຝຶກງານໄດ້ພຽງຄັັ້ງດຽວ  

- ອາຈານບ ື່ສາມາດລ ງໄປຕິດຕາມນັກສຶສາ
ໄດ້ໝ ດທຸກຄ ນ  

- ການກວດບ ດປ້ອງກັນບ ດຂອງກ າມະການ
ຊັກຊ້າ  

- ໄລຍະການຝຶກງານອາດບ ື່ເໝາະກັບຫ ວຂ ັ້
ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ ກພືດ  

- ບ ດນັກສຶກສາຈ ານວນໜຶື່ງຄຸນນະພາບຕ ື່າ

- ການສະໜອງງົບປະມານຈາກກະຊວງກະສິກ າ 
ແລະ ປູ່າໄມ້ຍັງບ ື່ທັນພຽງພ ກັບຄວາມຕ້ອງການ
ຕ ວຈິງ  

- ບ່ອນຝຶກງານທາງພາກລັດບ ື່ສາມາດສະນັບສະ
ໜ ນອັດຕາກິນ, ຄ່າເດີນທາງ ແລະ ການພີມບ ດ
ໄດ້ 

- ການຝຶກງານອາດປະສ ບບັນຫາໄພທ າມະຊາດ
ໄດ້ເຊູ່ນ: ໜາກເຫັບຕ ກ, ນ ັ້າຖ້ວມ, ແຫ້ງແລ້ງ, 
ອາກາດໜາວຈັດ……….. 

- ອຸບັດເຫດຕ່າງໆລະຫວ່າງການຝຶກງານ  
- ການເຈັບເປັນຂອງນັກສຶກສາ  
- ນັກສຶກສາບ ື່ກ້າສະແດງອອກ /ໜ້າອາຍ  
- ຂາດການຕິດຕ ື່ປະສານງານທີື່ເປັນປ ກກະຕິລະ

ຫວ່າງອາຈານ, ນັກຮຽນ ແລະ ເຈັັ້າພາບບ່ອນ
ຝຶກງານ  

- ຄວາມບ ື່ເຂ ັ້າໃຈກັນລະຫວ່າງບ່ອນຝຶກງານກັບ
ນັກສຶກສາ  

- ບ່ອນຝຶກງານນ າໃຊ້ນັກຮຽນເປັນແຮງງານຫ າຍ
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(ຜ່ານການກວດ ພ ບວ່າຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ
ຫ າຍ) 

- ສະຖານທີື່ຝຶກງານນ າພາກເອກະຊ ນມີໜ້
ອຍ  

- ນັກສຶກສາເຮັດຜິດລະບຽບຂອງບ່ອນຝຶກ
ງານ  

- ບາງຫ ວຂ ັ້ໃໝູ່ບ ື່ມີເອກະສານພຽງພ   

ເກີນໄປ  
 

 
4. ການແກ້ໄຂຈຸດອ່ອນ 

ຈຸດອ່ອນ ວິທີການໄຂ 
- ການຕິດຕ ື່ບ່ອນຝຶກງານຍັງບ ື່ທັນໄດ້ຫ າກ

ຫ າຍໂດຍສະເພາະນ າພາກເອກະຊ ນ  
- ອາຈານຊີັ້ນ າຜ ້ໜຶື່ງຮັບຜິດຊອບນັກສຶກສາ

ຫ າຍຄ ນເຮັດໃຫ້ບ ດບ ື່ໄດ້ຄຸນນະພາບດີ 
- ບ ື່ມີກ ນໄກໃນການໃຫ້ຄະແນນພາກຂຽນ  
- ການກະຈາຍຫ ວຂ ັ້ຝຶກງານຍັງບ ື່ທັນໄດ້ດີ 

ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ອາຈານບາງຄ ນຊີັ້ນ ານັກ
ສຶກສາຫ າຍຄ ນ  

- ງົບປະມານໃນການລ ງຝຶກງານມີຈ າກັດເຊັື່ນ: 
ອັດຕາກິນຂອງນັກສຶກສາຕ ື່າ, ການລ ງຕິດ
ຕາມການຝຶກງານໄດ້ພຽງຄັັ້ງດຽວ  

- ອາຈານບ ື່ສາມາດລ ງໄປຕິດຕາມນັກສຶສາໄດ້
ໝ ດທຸກຄ ນ  

- ການກວດບ ດປ້ອງກັນບ ດຂອງກ າມະການ
ຊັກຊ້າ  

- ໄລຍະການຝຶກງານອາດບ ື່ເໝາະກັບຫ ວຂ ັ້ທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ ກພືດ  

- ບ ດນັກສຶກສາຈ ານວນໜຶື່ງຄຸນນະພາບຕ ື່າ
(ຜ່ານການກວດພ ບວ່າຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງຫ າຍ)  

-  ພະຍາຍາມ ແລະ ເຜີັ້ມຄວາມສາມາດຕິດຕ ື່
ບ່ອນຝຶກງານໃຫ້ໄດ້ຫ າກຫ າຍໂດຍສະເພາະນ າ
ພາກ  ເອກະຊ ນ  

- ກະຈາຍຫ ວຂ ັ້ໃຫ້ອາຈານຜ ້ອືື່ນນ າ ຫ ື ຫ ວຂ ັ້ໜຶື່ງ
ຕ ື່ນັກສຶກສາ 2 ຄ ນ 

- ທ ບທວນ ແລະ ຕັດສິນໃຈວ່າຈະມີການໃຫ້
ຄະແນນພາກຂຽນ ຫ ື ບ  ? ເປັນເອກະພາບກັນ
ກັບວິທະຍາໄລອືື່ນ 

- ສ້າງແຜນ ແລະສະເໜີຕ ື່ຂັັ້ນເທີງ 
- ເຜີັ້ມງົບປະມານ ຫ ື ພັດປູ່ຽນກັນໄປໂດຍ

ສະເພາະຜ ້ບ ື່ໄດ້ໄປຈັກເທືື່ອ  
- ເຜີັ້ມສະຕິ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກ າມະ

ການໃຫ້ສ ງກວ່າເກ ື່າ 
- ບ ື່ຄວນໃຫ້ນັກສຶກສາລ ງຫ ວຂ ັ້ທີື່ບ ື່ເໝາະສ ມກັບ

ລະດ ການ 
- ເຜີັ້ມສະຕິ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ

ອາຈານຜ ້ຊີັ້ນ າ ແລະ ນັກສຶກສາຕືື່ມ  
- ສ້າງອາຈານໃໝູ່ໃຫ້ມີຄວາມສາມາດພຽງພ   

 
5. ການລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງງ 

ອຸປະສັກ/ຄວາມສ່ຽງ ວິທີຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ 
- ການສະໜອງງົບປະມານຈາກກະຊວງກະສິ

ກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້ຍັງບ ື່ທັນພຽງພ ກັບຄວາມ
ຕ້ອງການຕ ວຈິງ  

- ບ່ອນຝຶກງານທາງພາກລັດບ ື່ສາມາດສະນັບສ

- ສືບຕ ື່ສ້າງແຜນສະເໜີນ າກະຊວງ  
- ຊອກຫາສະຖານທີື່ຝຶກງານທີື່ມີຄວາມສາມາດ

ໃຫ້ການສະນັບສະໜ ນໃຫ້ມີຫ າຍຂຶັ້ນ: ໂຄງ
ການ, ຟາມເອກະຊ ນ…………  
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ະໜ ນອັດຕາກິນ, ຄ່າເດີນທາງ ແລະ ການ
ພີມບ ດໄດ້ 

- ການຝຶກງານອາດປະສ ບບັນຫາໄພທ າມະ
ຊາດໄດ້ເຊູ່ນ: ໜາກເຫັບຕ ກ, ນ ັ້າຖ້ວມ, 
ແຫ້ງແລ້ງ, ອາກາດໜາວຈັດ………..  

- ອຸບັດເຫດຕ່າງໆລະຫວ່າງການຝຶກງານ  
- ການເຈັບເປັນຂອງນັກສຶກສາ  
- ນັກສຶກສາບ ື່ກ້າສະແດງອອກ /ໜ້າອາຍ  
- ຂາດການຕິດຕ ື່ປະສານງານທີື່ເປັນປ ກກະຕິ

ລະຫວ່າງອາຈານ, ນັກຮຽນ ແລະ ເຈ ັ້າພາບ
ບ່ອນຝຶກງານ  

- ຄວາມບ ື່ເຂ ັ້າໃຈກັນລະຫວ່າງບ່ອນຝຶກງານ
ກັບນັກສຶກສາ  

- ບ ື່ມີອາຈານຊີັ້ນ າພາກສະໜາມ 

- ເຈລະຈາຕ ື່ລອງ ແລະ ຂ ຮ້ອງການຊ່ວຍເຫ ືອ
ຈາກບ່ອນຝຶກງານໃຫ້ຊ່ວຍບາງສ່ວນ  

- ມີແຜນປ້ອງກັນໄວ້ລ່ວງໜ້າເທ ື່າທີື່ຈະເຮັດໄດ້
ໂດຍອາໄສປະສ ບການບ ດຮຽນ ແລະ ຂ ັ້ມ ນ
ດິນຟ້າອາກາດຂອງປີທີື່ຜ່ານມາ  

- ແນະນ າຕັກເຕືອນນັກສຶກສາກ່ຽວກັບລະບຽບ
ການຕ່າງໆ ການຮັກສາສຸຂະພາບ  

- ຝຶກນັກສຶກສາໃຫ້ກ້າສະແດງອອກໃນເວລາ
ຮຽນໃນຫ້ອງຮຽນໃຊ້ວິທີເອ າຜ ້ຮຽນເປັນສ ນ
ກາງ  

- ຕິດຕ ື່ປະສານງານເປັນປ ກກະຕິລະຫວ່າງອາ 
ຈານ, ນັກຮຽນ ແລະ ເຈ ັ້າພາບບ່ອນຝຶກງານ  

- ປະສານງານ ແລະ ສືື່ສານກັນໃຫ້ດີ ແລະ ຖ້າ
ມີບັນຫາຕ້ອງພ້ອມກັນແກ້ໄຂໃຫ້ທັນການ 

- ເຜີັ້ມການລ ງຕິດຕາມ ແລະ ໃກ້ສິດຈາກທາງ
ວິທະຍາໄລ  
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6. ຮ່າງເກັບກ າຂ ັ້ມ ນ 
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊ ນລາວ 

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 
 

ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້ 
ກ ມຈັດຕັັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ 
ວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້/ໂຮງຮຽນ........      
          

ຮ່າງເກັບກ າຂ ັ້ມ ນ ກ່ຽວກັບການຝຶກງານຂອງນັກສຶກສາ 
ສ າລັບວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້/ໂຮງຮຽນ 

 
1. ຂ ັ້ມ ນທ ື່ວໄປ 

1.1. ຊືື່ ທີື່ຢ ູ່ ແລະ ເບີໂທລະສັບ, ແຟັກ, EMAIL ຂອງ (ອ ງການ, ໂຄງການ,ສ ນ,ສະຖານີ ຫ ື ພະ 
ແນກກະສິກ າ  ແລະ ປູ່າໄມ້ ແຂວງ) 

- ຊືື່ ທີື່ຢ ູ່ (ພາສາລາວ): ................................................................... 
- ຊືື່ທີື່ຢ ູ່(ພາສາອັງກິດ): …............................................……………… 
- ເບີໂທລະສັບ:...............................ເບີແຟັກ:................................... 
- ເບີຕ ້ ປ.ນ ...............................................................................                             
- EMAIL: ..............................................................................

        
1.2. ການພັນລະນາລັກສະນະວຽກຂອງອ ງການ, ໂຄງການ,ສ ນ,ສະຖານີ ຫ ື ພະແນກກະສິກ າ
ແຂວງທີື່ດ າເນີນງານຢ ູ່ໃນປະຈຸບັນ(ກະລຸນນາອະທິບາຍຈຸດປະສ ງ ແລະ ເປ ັ້າໝາຍຂອງວຽກ 
ງານ) 

- ຊືື່ ແລະ ນາມສະກຸນຫ ວໜ້າຂອງ (ອ ງການ, ໂຄງການ,ສ ນ,ສະຖານີ ຫ ື ພະແນກ
ກະສິກ າ 

  ແລະ  ປູ່າໄມ້ແຂວງ 
....................................................................... 
 
 ໂທລະສັບ:................................................................................ 
 

2. ຂ ັ້ມ ນກ່ຽວກັບການຝຶກງານຂອງນັກສຶກສາ: 
2.1. ຊືື່ ນາມສະກຸນ ແລະ ຕ າແໜູ່ງຂອງຜ ້ຮັບຜິດຊອບການຝຶກງານຂອງນັກສຶກສາ: 

 ..............................................................................................
... 
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 ..............................................................................................
.. 

2.2. ຊືື່ ນາມສະກຸນ ແລະ ຕ າແໜູ່ງຂອງຜ ້ຊີັ້ນ າບ ດນັກສຶກສາ: 
         1........................................................................................... 
         2.......................................................................................... 
               3............................................................... 
2.3. ຫ ວບ ດທີື່ສະເໜີ ( ກະລຸນນາບອກລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການກ ານ ດຫ ວບ ດໃຫ້ນັກສຶກ
ສາ)                               

1. ..........................................................................................
..... 
2. ..........................................................................................
...... 
3. ..........................................................................................
..... 
4. ..........................................................................................
..... 
5. ..........................................................................................
.... 
6. ..........................................................................................
..... 

2.4. ຈ ານວນນັກສຶກສາທີື່ທ່ານສາມາດຮັບເອ າຝຶກງານໄດ້ໃນສ ກຮຽນນີັ້: 
- ສາຂາ ປ ກຝັງ ຈ ານວນລວມ:.............................ຄ ນ, ຍິງ...................

ຄ ນ 
- ສາຂາ ການລ້ຽງສັດຈ ານວນລວມ:.......................ຄ ນ, ຍິງ...................ຄ ນ 
- ສາຂາ ການປະມ ງຈ ານວນລວມ:.........................ຄ ນ, ຍິງ...................

ຄ ນ 
- ສາຂາ ທຸລະກິດກະສິກ າ ຈ ານວນລວມ:..................ຄ ນ, ຍິງ..................ຄ ນ 
- ສາຂາວິສະວະກ າຊ ນລະປະທານຈ ານວນລວມ:...........ຄ ນ,ຍິງ.................ຄ ນ 
- ສາຂາ ຊັບພະຍາກອນນ ັ້າ ຈ ານວນລວມ:..................ຄ ນ, ຍິງ..................

ຄ ນ 
- ສາຂາ ກ ນຈັກກະສິກ າຈ ານວນລວມ:......................ຄ ນ, ຍິງ..................

ຄ ນ 
- ສາຂາ ສັດຕະວະແພດ ຈ ານວນລວມ:.....................ຄ ນ, ຍິງ..................

ຄ ນ 
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- ສາຂາ ວິທະຍາສາດດິນ ຈ ານວນລວມ:....................ຄ ນ, ຍິງ..................
ຄ ນ 

- ສາຂາ ສາຂາປ້ອງກັນພືດ ຈ ານວນລວມ:...................ຄ ນ, ຍິງ..................
ຄ ນ 

- ສາຂາ ປູ່າໄມ້ ຈ ານວນລວມ:...............................ຄ ນ, ຍິງ...................
ຄ ນ 

2.5.  ໄລຍະເວລາທີື່ເໝາະສ ມສ າລັບການຝຶກງານຂອງນັກສຶກສາ                
   ( ກະລຸນນາໃຊ້ເຄືື່ອງໝາຍ             ໝາຍເອ າບ່ອນທີື່ທ່ານເຫັນວ່າເໝາະສ ມທີື່ສຸດ ) 
 
  3 ເດືອນ                         4 ເດືອນ                  5 ເດືອນ                     6 ເດືອນ  
        
2.6. ໄລຍະເວລາເລີື່ມການຝຶກງານຂອງນັກສຶກສາທີື່ທ່ານເຫັນວ່າເໝາະສ ມທີື່ສຸດ 

 
   ມັງກອນ         ກຸມພາ           ມິນາ             ເມສາ               ພຶດສະພາ      
     
 
2.7. ລັກສະນະພິເສດຂອງນັກສຶກສາທີື່ທ່ານຄັດເລືອກເອ າ 

 
     ເປັນຄ ນພາຍໃນແຂວງ             ເປັນຄ ນແຂວງອືື່ນ                ຄ ນແຂວງໃດກ ໄດ້, ບ ື່ຈ າກັດ 

3. ການຊ່ວຍເຫລືອຂອງໂຄງການສ າລັບການຝຶກງານຂອງນັກສຶກສາ 
3.1. ຄ່າເດີນທາງຂອງນັກສຶກສາຈາກວິທະຍາໄລເຖິງບ່ອນຝຶກງານ ແລະ ຈາກບ່ອນຝຶກງານກັບ

ເຖິງວິທະຍາໄລ 
   ຮັບຜິດຊອບ 100 %                   ຮັບຜິດຊອບ 50%                    ບ ື່ຮັບຜິດຊອບ   
         
3.2. ອັດຕາກິນຂອງນັກສຶກສາເວລາຝຶກງານ:           ມີໃຫ້                          ບ ື່ມີໃຫ້ 

ຖ້າມີ ກະລຸນນາລະບຸລະອຽດ ວ່າເດືອນເທ ື່າໃດ ແລະ ນອກນັັ້ນມີຫຍັງທີື່ຈະຊ່ວຍນັກສຶກ
ສາອີກ ເຊັື່ນ: ເຂ ັ້າກິນ
..............................................................................................
..... 

3.3.   ອຸປະກອນຕ່າງໆທີື່ຮັບໃຊ້ເຂ ັ້າໃນການເຮັດວຽກປະຈ າວັນຂອງນັກສຶກສາໃນແຕູ່ລະ
ວັນເຊັື່ນ:ປືັ້ມບັນທຶກ,ບິກຂຽນ,ສ ,ບັນທັດ,ເຈ້ຍ ແລະ ອືື່ນໆ              

  ມີສະໜອງໃຫ້ພຽງພ                 ມີໃຫ້ຕາມຄວາມສາມາດຕ ວຈິງ            ນັກສຶກສາກຸ້ມຕ ນ
ເອງ     
( ຖ້າມີກະລຸນນາລະບຸຕືື່ມວ່າ ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ຈັກເປີເຊັນ )  
 
   100 %                                   50%                            30%  
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ຫ ື ບອກມ ນຄ່າທັງໝ ດເທ ື່ໃດ/ຄ ນ
....................................................................... 
 
3.4. ຄ່າພີມເອກະສານ ແລະ ອັດສ າເນ າ ບ ດລາຍງານທ້າຍການສຶກສາຂອງນັກສຶກສາ 

 
    ຊ່ວຍ 100(%)              ຊ່ວຍ 50 (%)                        ບ ື່ມີຄວາມສາມາດຊ່ວຍ 
 

4. ສິື່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານຊີວິດການເປັນຢ ູ່ໃນໄລຍະຝຶກງານ 
4.1 ບ່ອນຢ ູ່ອາໄສ,ເຮືອກພັກເຊ າ 
      ມີຫ ພັກໃຫ້ຢ ູ່                      ເຊ ື່າເຮືອນໃຫ້ຢ ູ່                           ບ ື່ມີຫ ພັກ(ກຸ້ມຕ ນເອງ) 
 
(ຖ້າບ ື່ມີຫ ພັກກະລຸນນາລະບຸໃຫ້ຈະແຈ້ງວ່າຈະໃຫ້ພັກເຊ າຢ ູ່ໃສ 

).................................... 
......................................................................................................
........ 
 
4.2 ເຄືື່ອງຫ ື່ມນອນ:           ຈ າເປັນຕ້ອງເອ າມານ າ              ບ ື່ຈ າເປັນເອ າມານ າເພາະມີໃຫ້

ໃຊ້ 
 

4.3 ເຄືື່ອງແຕູ່ງກິນ:            ຈ າເປັນຕ້ອງເອ າມານ າ              ບ ື່ຈ າເປັນເອ າມານ າເພາະມີໃຫ້
ໃຊ້  
   

4.4 ການເຈັບເປັນ:          ຊ່ວຍ 100 %            ຊ່ວຍ 50%           ບ ື່ມີຄວາມສາມາດ
ຊ່ວຍ 

( ກະລຸນນາອະທິບາຍຕືື່ມ ກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫລືອ ທາງດ້ານການເຈັບເປັນຈະຊ່ວຍໄດ້ໃນ
ກ ລະນີໃດແດູ່?ເຊັື່ນ: ເຈັບໜັກ,ເຈັບປານກາງ.ເຈັບເບ າ ) 
......................................................................................................
......................................................................................................
............. 

5. ສ າລັບອາຈານອາຈານທີື່ໄປສ ື່ງ,ໄປຕິດຕາມ ແລະ ໄປຮັບນັກສຶກສາກັບຄືນວິທະຍາໄລ: 
5.1. ຄ່າເດີນທາງ ໄປ-ກັບ , ອັດຕາກິນ ແລະ ຄ່າພັກເຊ າ ຂອງ ອາຈານອາຈານ ໃນເວລາໄປສ ື່ງ,

ໄປຕິດຕາມ ແລະ ໄປຮັບນັກສຶກສາກັບຄືນວິທະຍາໄລ ທາງອ ງການ, ໂຄງການ,ສ ນ, 
ສະຖານີ ຫ ື ພະແນກກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້ ແຂວງສາມາດຈ່າຍໃຫ້: 

    100 %                 50 %                 ບ ື່ສາມາດຈ່າຍໃຫ້  (ຖ້າມີກະລຸນນາອະທິບາຍຕືື່ມ) 
 ....................................................................................................
......................................................................................................
............. 
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5.2. ຖ້າມີຄວາມສາມາດຈ່າຍລະດັບໃດໜຶຶືື່ງຈະໃຫ້ຈັກຄ ນ(ປ ກຝັງ/ລ້ຽງສັດ/ທຸລະກິດກະສິກ າ/
ປູ່າໄມ້ ຊ ນລະປະທານ..........) : 

      1 ຄ ນ                       2 ຄ ນ                        3 ຄ ນ              4 ຄ ນ  
5.3.  ສິື່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກເວລາອາຈານລ ງໄປເຮັດວຽກນຢ ູ່ບ່ອນນັກຮຽນຝຶກງານ: 
          ມີລ ດຮັບໃຊ້                   ບ ື່ມີລ ດຮັບໃຊ້ 
 

6. ຄ າຄິດເຫັນຕ່າງໆ ຂອງ ອ ງການ , ໂຄງການ , ສ ນ , ສະຖານນີ ຫ ື ພະແນກກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້ 
ແຂວງ ທີື່ມີຕ ື່ວິທະຍາໄລ/ໂຮງຮຽນ ດ້ານການຝຶກງານຂອງນັກສຶກສາ, ດ້ານການກ ື່ສ້າງ ພະນັກງານ
ກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້, ຊ ນລະປະທານ ລະດັບຊັັ້ນສ ງ  ແລະ ດ້ານຕ່າງໆ: 
......................................................................................................
....................................................................................... ...............
................ 

 ໝາຍເຫດ:  ກະລຸນນາສ ື່ງຂ ັ້ມ ນດັື່ງກ່າວນີັ້ເຖິງວິທະຍາໄລ/ໂຮງຮຽນ ກ່ອນວັນທີ  

1/12/20……….. ໂດຍສ ື່ງຕາມທີື່ຢ ູ່ດັື່ງນີັ້: ວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້/ໂຮງຮຽນ........., 
ຕ ້ປນ ......., ແຟັກ: ............., ໂທ: ................ ຫ ື ຖ້າມີບັນຫາກ່ຽວກັບການຕືື່ມຂ ັ້
ມ ນ ກະລຸນນາຕິດຕ ື່ກັບ:  ອາຈານ ..............,ຫ ວໜ້າ ຄະນະວິຊາ
...................................................  

ໂທ: 020 .............. , Email:  
.................................................................... 
            ຂ ຂອບໃຈຢູ່າງສ ງນ າທ່ານ ທີື່ໃຫ້ການຮ່ວມມື ແລະ ຊ່ວຍເຫ ືອແກູ່ພວກເຮ າມານະທີື່ນີັ້
ດ້ວຍ 

ດ້ວຍຄວາມນັບຖືເປັນຢູ່າງສ ງ 
                                                               ອ ານວຍການວິທະຍາໄລ 

 


