
ຫ ຼັກສູດປະລນິຍາໂທ
ມະຫາວທິະຍາໄລ 

ສະຫວຼັນນະເຂດ (ມຂ)  

ອາຄານຮຽນມະຫາວທິະຍາໄລສະຫວຼັນນະເຂດ (ມຂ) 

ການນ າສະເໜບີດົວທິະຍານພິນົຂອງນຼັກສກຶສາ  

ກດິຈະກ າການຮຽນການສອນ ນຼັກສກຶສາ  



ປະລິນຍາໂທການສຶກສາ ສາຂາວິຊາ ການບໍລິຫານ ແລະ 

ພດັທະນາ 

1.ວິໄສທດັ  

ຫ ກັສູດບໍລິຫານການສຶກສາ ສາຂາບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ 

ພດັທະນາ   

ສຸມໃສກ່ານສາ້ງ ບຸກຄະລະກອນ ໃຫມີ້ຄວາມຮູ,້ ຄວາມ

ສາມາດ, ທກັສະແລະ ການປະດິດສາ້ງຢ່າງເປັນມືອາຊບີໂດຍ

ການປບັປຸງຂະບວນການສ້າງອງົຄວາມຮູທ່ີ້ມີລກັສະນະເປັນວິ

ທະຍາການທາງດາ້ນບໍລິຫານການສຶກສາແລະພດັທະນາຂອງ

ມະຫາບນັດິດທ່ີສາມາດນໍາໄປໃຊໄ້ດ້ຢ່າງແທຈິ້ງໃນທາງ

ປະຕິບດັ ເພ່ືອເຊື່ອມໂຍງກບັພາກພ້ືນ ແລະ ສາກນົ 

ໝວດວິຊາບງັຄບັ  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

4.ການຄດັເລືອກຜູທ່ີ້ເຂ້ົາສຶກສາ  

ຜູສ້ະໝກັເຂ້ົາສຶກສາໃນຫ ກັສູດນ້ີຕອ້ງຜາ່ນການຄດັເລືອກຈາກ

ຄະນະກາໍມະການຂອງຫ ກັສູດ ໂດຍເບ້ືອງຕົນ້ ແມນ່ອີງຕາມ

ເງື່ອນໄຂ (ຂໍ້ 7 ຂາ້ງເທິງນັນ້) ຫ ງັຈາກນັນ້ຈະມີການສໍາພາດ 

ຫ ື ສອບເສັງຄດັເລືອກເພ່ີມຕ່ືມ (ກລໍະນີຜູທ່ີ້ມີຄະແນນສະເລຍ່

ສະສມົຕ່ໍາກວ່າມາດຕະຖານ)  

ປະລິນຍາໂທການພດັທະນາສາຂາ ເສດຖະກດິຊນົນະບດົ 

1.ວິໄສທດັ  

 ຫ ກັສູດການພດັທະນາເສດຖະກິດຊນົນະບດົ 

ມະຫາບນັດິດ ແມນ່ສຸມໃສກ່ານສາ້ງຄວາມຮູ,້ ຄວາມສາມາດ, ທກັ

ສະ ແລະ ການປະດິດສາ້ງໂດຍການປບັປຸງຂະບວນການສາ້ງອງົ

ຄວາມຮູທ່ີ້ມີລກັສະນະເປັນວິທະຍາການທາງເສດຖະກິດບວກກບັ

ສງັຄມົຊນົນະບດົຂອງມະຫາບນັດິດທ່ີສາມາດນໍາໄປໃຊໄ້ດຢ່້າງແທ້

ຈິງໃນທາງປະຕິບດັນ ັນ້ກ່ໍເພ່ືອເປັນສວ່ນໜ່ຶງຂອງວຽກງານການ

ພດັທະນາດາ້ນຕາ່ງໆຂອງເຂດຊນົນະບດົກ່ໍ ຄປືະເທດຊາດ ແລະ 

ກາ້ວໄປສູ ່ພາກພ້ືນຂອງອາຊຽນ.  

ໝວດວິຊາບງັຄບັ  

2.ໄລຍະເວລາການສຶກສາ 

ໄລຍະເວລາສໍາລບັ ການສຶກສາໃນຫ ກັສູດ ນ້ີແມນ່ໃຊ້

ເວລາ 2 ປີເຕັມ (4 ພາກຮຽນ) ແລະ ຫ າຍສຸດບ່ໍເກີນ 4 ປີ (8 
ພາກຮຽນ).  

3. ຈ ານວນໜ່ວຍກິດຂອງຫ ກັສູດ. 

ປະລິນຍາໂທການພດັທະນາ ສາຂາ ເສດຖະກິດ ຊນົນະບດົ ແລະ 

ປະລິນຍາໂທການສຶກສາ ສາຂາວິຊາ ການບໍລິຫານ ແລະ 

ພດັທະນາ ມີຈໍານວນ 52 ໜ່ວຍກິດ   

ໝວດວິຊາບງັຄບັ  30 ໜ່ວຍກິດ 

ໝວດວິຊາເລືອກເສລີ   04 ໜ່ວຍກິດ 

ບດົວິທະຍານິພນົ  18 ໜ່ວຍກິດ 

 

5.  ເງ ື່ອນໄຂຂອງຜູູ້ເຂົົ້າສກຶສາ 
 ຜູທ່ີ້ສາມາດເຂ້ົາສຶກສາຕ່ໍໃນຫ ກັສູດບໍລິຫານການ

ສຶກສາ ສາຂາວິຊາບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ການ

ພດັທະນາອງົກອນ ຂອງ ມຂ ໄດຕ້ອ້ງຜາ່ນການຄດັເລືອກ 

ແລະ ສໍາພາດຈາກຄະນະກາໍມະການຂອງຫ ກັສູດຄກັແນ ່

ໂດຍອີງໃສເ່ງື່ອນໄຂຕາ່ງໆດັງ່ນ້ີ້ີ: 

• ເປັນຜູສໍ້າເລັດການສຶກສາລະດບັປະລິນຍາຕີໃນສາຂາ
ວິຊາດຽວກນັ ຫ ື ສາຂາວິຊາໃກຄ້ຽງຈາກສະຖາບນັ

ການສຶກສາຊ ັນ້ສູງທງັພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ 

ເຊິ່ງມີປະກາສະນີຍະບດັຮບັຮອງວຸດທິຢ່າງຈະແຈງ້ 

ໂດຍມີຄະແນນສະເລຍ່ສະສມົບ່ໍຫ ຸດ 3.0 (B). 

• ຕອ້ງເປັນຜູທ່ີ້ມີປະສບົການໃນການປະຕິບດັວຽກ ຫ ື 
ຜາ່ນງານຈາກສະຖາບນັໃດໜ່ຶງຂອງພາກລດັ ຫ ື 

ເອກະຊນົແລວ້ ບ່ໍຕ່ໍາກວາ່ 1 ປີ. 

• ລະດບັພາສາອງັກິດແມນ່: ສາມາດສ່ືສານໄດໃ້ນ
ລະດບັ ປານກາງ. 

• ແນວຄິດທຸ່ນທ່ຽງ, ເຊຶ່ອໝັນ້ຕ່ໍການນໍາພາຂອງພກັ-

ລດັຖະບານ. 

• ມີນ້ໍາໃຈຮກັຊາດ, ບາ້ນເກີດເມືອງນອນ ແລະ ເປັນ

ພນົລະເມືອງດີຂອງສງັຄມົ. 

• ຕອ້ງເປັນຄນົທ່ີມີມາລະຍາດດີ, ມີຄວາມຮບັຜິດຊອບຕ່ໍ
ຕນົເອງ ແລະ ຕ່ໍການຈດັຕັງ້. 

• ຮູຈ້ກັນອບນອ້ມ, ມີຄວາມເຄົາລບົຕ່ໍຄູ - ອາຈານ 

ແລະ ຜູອ້າວຸໂສ. 

• ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີທ່ີບ່ໍເປັນອຸປະສກັຕ່ໍການຮຽນ 

• ມີຄວາມພອ້ມທາງກາໍລງັຊບັ 

6.  ຂະບວນການຄຼັດເລ ອກ 
 ລາຍຊື່ຜູສ້ະໝກັທ່ີຜາ່ນການຄດັເລືອກແລວ້ຈະຖກື

ປະກາດ ແລະ ແຈງ້ໃຫຮ້ບັຮູເ້ພ່ືອກະກຽມເອກະສານທ່ີຈໍາ

ເປັນ ແລະ ງບົປະມານຕາ່ງໆ ສໍາລບັການລງົທະບຽນເປັນ

ນກັສຶກສາລະດບັປະລິນຍາໂທຂອງ ມຂ, ຕາມວນັເວລາທ່ີ

ກາໍນດົໄວ ້ ທ່ີ ຫ້ອງການຄ ົນ້ຄວາ້ວິທະຍາສາດ ແລະ ຫ ງັ

ປະລິນຍາຕີ. 

 

ລ/ດ ຊື່ລາຍວິຊາ ໜ່ວຍກດິ 

1 ວິທີວິໄຈທາງການສຶກສາ 3(1-3-5) 

2 ການສຶກສາເພ່ືອການພດັທະນາແບບຍືນຍງົ 3(1-3-5) 

3 
ຫ ກັການ,ທິດສະດີ ແລະ ການປະຕິບດັດ້ານການບໍລິຫານ 

ການສຶກສາ 
3(1-3-5) 

4 ສະພາບ ແລະ ການວິເຄາະລະບບົດ້ານການສຶກສາ 3(1-2-5) 

5 ຄວາມເປັນຜູບໍ້ລິຫານມືອາຊບີ 3(1-2-5) 

6 ການບໍລິຫານຊບັພະຍາກອນມະນຸດດ້ານການສຶກສາ 3(1-2-5) 

7 ການບໍລິຫານງບົປະມານ ແລະ ການບໍລິຫານທົວ່ໄປ 3(1-2-5) 

8 ຜູນໍ້າທາງວິຊາການ ແລະ ການບໍລິຫານຫ ກັສູດ 3(1-2-5) 

9 ສະຖຕິິສໍາຫລບັການຄ ົນ້ຄວ້າດ້ານການສຶກສາ 3(1-2-5) 

10 ພາວະຜູນໍ້າທາງການບໍລິຫານການສຶກສາ 2(1-2-2) 

11 ການປະເມີນໂຄງການ 3(1-2-5) 

ລ/ດ ຊື່ລາຍວິຊາ ໜ່ວຍກດິ  

01 
ການວິເຄາະເສດຖະກດິແລະການເງິນຂອງໂຄງການ 3 (1-2-3) 

02 ເສດຖະສາດການອາຫານ  3 (1-2-3) 

03 ລະບບົໂຕງ່ໂສ້ຂອງການຜະລິດຕະພນັກະສິກໍາເປັນສິນຄາ້ 3 (1-2-4) 

04 ເສດຖະສາດລະຫວ່າງປະເທດ  3 (2-2-0) 

05 ບນັຫາການນໍາໃຊທ່ີ້ດິນ  3 (1-2-3) 

06 ລະບບົການກະສິກໍາ  3 (1-3-4) 

07 ສງັຄມົວິທະຍາຂອງການພດັທະນາ  3 (1-2-3) 

08 ສງັຄມົວິທະຍາຊນົນະບດົ  3 (1-3-5) 

09 ສະຖຕິິນໍາໃຊທ້າງດ້ານເສດຖະສາດ 3 (1-2-3) 

10 ວິທີການວິໄຈທາງດ້ານເສດຖະກດິຊນົນະບດົ 3 (1-2-3) 


