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ບົດທີ 0
ທາງເລືອກດ້ານອາຊີບ

1. ຈຸດປະສົງ
ເພ່ືອໃຫGເດັກ ແລະ ໄວໜຸBມເຂ້ົາເຖິງຂ້ໍມູນທາງດ້ານຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງອາຊີບ ລວມທັງບັນດາທັກສະ ແລະ

ໜ້າວຽກຂອງແຕBລະປະເພດອາຊີບ-

2. ເປົ້າໝາຍ
ເດັກແລະໄວໜຸBມເປີດກວ້າງແນວຄວາມຄິດວ່າ ທາງເລືອກດ້ານອາຊີບນ້ັນມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ- ພ້ອມທັງສາ

ມາດອະທິບາຍໄດGວ່າ ໃນສັງຄົມປະຈຸບັນປະກອບມອີາຊີບຫຍັງແດBເພ່ືອການດໍາລົງຊີວິດໃນປະຈໍາວັນ- ນອກຈາກນ້ັນ+
ແຕBລະປະເພດອາຊີບນ້ັນມີໜ້າວຽກຫຍັງແດBໃນການປະກອບອາຊີບນ້ັນໆ-

3. ວິທີການດໍາເນີນ
ໃນບົດນ້ີແມBນປະກອບມີ 2 ກິດຈະກໍາຫັຼກຄື9 '0( ກິດຈະກໍາແຕGມແຜນວາດອາຊີບໃນຊຸມຊົນ: '1( ກິດຈະ

ກໍາລະດົມແນວຄວາມຄິດລາຍຊ່ືອາຊີບທ່ີມີໃນສັງຄົມ: '2( ກິດຈະກໍາຈັບຄູBຊ່ືອາຊີບ ແລະ ໜ້າວຽກຂອງແຕBລະອາ
ຊີບ- ລາຍລະອຽດຂອງເຄ່ືອງມືທ່ີຈະຕ້ອງນໍາໃຊG ແລະ ຂ້ັນການດໍາເນີນແຕBລະກິດຈະກໍາແມBນສາມາດເບ່ິງລາຍລະອຽດ
ດ່ັງລຸBມນ້ີ9

3.1 ກິດຈະກໍາແຕGມແຜນວາດອາຊີບໃນຊຸມຊົນ '24 ນາທີ(
ຄູຝຶກນໍາສະເໜີຫົວຂ້ໍກິດຈະກໍາ ພ້ອມທັງອະທິບາຍເນ້ືອໃນ ແລະ ຂ້ັນຕອນຂອງການດໍາເນີນກິດຈະກໍາ

ໂດຍສັງເຂບ-
ອຸປະກອນ9 ເຈGຍແຜBນໃຫຍ່+ ສໍສີ+ ບິກເຟີດ
ວິທີດໍາເນີນ9 ປະຕິບັດຕາມ 4 ຂ້ັນຕອນດ່ັງນ້ີ9

1) ແບBງຜູGເຂ້ົາຮ່ວມເປັນກຸBມຍ່ອຍ ຫືຼ ກຸBມໃຫຍ່ຕາມຄວາມເໝາະສົມ-
2) ອະທິບາຍໃຫGແຕBລະກຸBມທົບທວນຄືນເຖິງສ່ິງທ່ີພວກເຂົາເຫັນໃນຊຸມຊົນຂອງຕົນເອງ ພາຍໃຕG

ຄໍາຖາມລຸBມນ້ີ9
§ ແຕBລະຄົນໃນບ້ານ ຫລື ໃນຊຸມຊົນທໍາມາຫາກິນດ້ວຍອາຊີບຫຍັງແດB?
§ ໃນແຕBລະອາຊີບນ້ັນ+ ແຕBລະຄົນມີໜ້າວຽກຫຍັງແດB?

3) ໃຫGຜູGເຂ້ົາຮ່ວມແຕBລະກຸBມ ແຕGມຮູບອາຊີບ+ ຂຽນຊ່ືອາຊີບ ແລະ ໜ້າວຽກ 1 ຢBາງຂອງແຕBລະອາ
ຊີບທ່ີພວກເຂົາແຕGມນ້ັນ ລົງໃນເຈGຍທ່ີມອບໃຫG- ຄູຝືກສາມາດເບ່ິງ ຫືຼ ສະແດງຕົວຢBາງດ້ານລຸBມ9
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ຮູບທີ 09 ແຜນວາດອາຊີບ ແລະ ໜ້າວຽກຂອງແຕBລະອາຊີບໃນຊຸມຊົນ

4) ໃຫGຕົົວແທນແຕBລະກຸBມຂ້ຶນນໍາສະເໜີ-
5) ສະຫVບຜົນຂອງກິດຈະກໍາ9 ໃຫGເຫັນວ່າໃນຊຸມຊົມອ້ອມຂ້າງມີອາຊີບຫຼາກຫຼາຍ+ ພ້ອມທັງເຫັນ

ເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະ ຄວາມຄ້າຍຄືຂອງອາຊີບທ່ີທັງສອງກຸBມສະເໜີຜ່ານມາ ເຊ່ິງໃນນ້ັນ
ແຕBລະອາຊີບມໜ້ີາວຽກແຕກຕ່າງກັນໃນການປະກອບອາຊີບ-

3.2 ກດິຈະກໍາລະດົມແນວຄວາມຄິດລາຍຊ່ືອາຊີບທ່ີມີໃນສັງຄົມ '1/ ນາທີ(
ຄູຝຶກນໍາສະເໜີຫົວຂ້ໍກິດຈະກໍາ ພ້ອມທັງອະທິບາຍເນ້ືອໃນ ແລະ ຂ້ັນຕອນຂອງການດໍາເນີນກິດຈະກໍາ

ໂດຍສັງເຂບ-
ອຸປະກອນ9 ເຈGຍແຜBນໃຫຍ່+ ເຟີດ+ ປ້ືມບັນທືກ+ ບິກ ຫືຼ ສໍດໍາ
ວິທີດໍາເນີນ9 ປະຕິບັດຕາມ 3 ຂ້ັນຕອນດ່ັງນ້ີ9

1) ແບBງຜູGເຂ້ົາຮ່ວມເປັນກຸBມຍ່ອຍ ຫືຼ ກຸBມໃຫຍ່ຕາມຄວາມເໝາະສົມ- ຈາກນ້ັນໃຫGແຕBລະກຸBມ
ລະດົມແນວຄວາມຄິດ ກ່ຽວກັບ ຊ່ືອາຊີບໃຫGໄດGຫຼາຍທ່ີສຸດ 'ຕ້ອງຮູGຈັກໜ້າວຽກຕ່າງໆທ່ີໄດGສະ
ເໜີຊ່ື( ແລGວບັນທຶກລົງໃສBເຈGຍໄວG-

2) ດໍາເນີນກິດຈະກໍາແຂBງກັນລະຫວ່າງກຸBມ ໂດຍໃຫGຕົວແທນແຕBລະກຸBມຜັດປBຽນກັນເວ້ົາຊ່ືອາຊີບ
ເທ່ືອລະຊ່ື- ຄູຝຶກບັນທຶກຊ່ືອາຊີບທ່ີຕົວແທນແຕBລະກຸBມຜັດປBຽນກັນເວ້ົານ້ັນ ລົງເຈGຍແຜBນໃຫຍ່
ເພ່ືອໃຫGທຸກຄົນເຫັນ-

3) ສືບຕ່ໍໃຫGຕົວແທນແຕBລະກຸBມຜັດປBຽນກັນສະເໜີຊ່ືອາຊີບໄປເລ້ືອຍໆ ຈົນກວ່າມີຕົວແທນກຸBມ
ໃດກຸBມໜ່ຶງເວ້ົາຊ້ໍາແມBນຖືວ່າ ຢຸດການດໍາເນີນກິດຈະກໍາ-

4) ສະຫVບຜົນຂອງກິດຈະກໍາ9 ສັງລວມຈໍານວນຊ່ືອາຊີບທ່ີບັນທືກລົງໃນເຈGຍ ເຊ່ິງສະແດງໃຫGເຫັນ
ເຖິງຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງອາຊີບທ່ີມີຢູBໃນສັງຄົມ- ເດັກແລະໄວໜຸBມຍັງມໂີອກາດໃນການຄ້ົນຫາ
ອາຊີບທ່ີເໝາະກັບຕົນເອງທ່ີສຸດໄດGໃນອານາຄົດ ເພ່ືອນໍາມາພັດທະນາຄວາມຮູG+ ຄວາມສາມາດ
ແລະ ທັກສະຕ່າງໆໃຫGແກBຕົນເອງ-
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3.3 ກິດຈະກໍາຈັບຄູBຊ່ືອາຊີບ ແລະ ໜ້າວຽກຂອງແຕBລະອາຊີບ '2/ ນາທີ(
ຄູຝຶກນໍາສະເໜີຫົວຂ້ໍກິດຈະກໍາ ພ້ອມທັງອະທິບາຍເນ້ືອໃນ ແລະ ຂ້ັນຕອນຂອງການດໍາເນີນກິດຈະກໍາ

ໂດຍສັງເຂບ-
ວິທີດໍາເນີນ9 ປະຕິບັດຕາມ 3 ຂ້ັນຕອນດ່ັງນ້ີ9

1) ແບBງຜູGເຂ້ົາຮ່ວມເປັນກຸBມຍ່ອຍ ຫືຼ ກຸBມໃຫຍ່ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ຫັຼງຈາກນ້ັນແຈກຢາຍບັດຊ່ື
ອາຊີບ ແລະ ບັດໜ້າວຽກຂອງແຕBລະອາຊີບ ທ່ີຢູBເຄ່ືອງມືເກມຈັບຄູBນ້ັນ ໃຫGແຕBລະກຸBມຈໍານວນ
ເທ່ົາກັນ-

2) ໃຫGແຕBລະກຸBມຊ່ວຍກັນຈັບຄູBບັດຊ່ືອາຊີບ ແລະ ບັດໜ້າວຽກທ່ີສັບປົນກັນຢູBນ້ັນໃຫGຖືກຕ້ອງ
ໂດຍອ່ານລາຍລະອຽດຂອງຊ່ືອາຊີບ ແລະ ໜ້າວຽກຂອງແຕBລະອາຊີບທ່ີຂຽນໄວGໃນແຕBບັດທ່ີໄດG
ແຈກຢາຍໃຫG-

3) ໃຫGແຕBລະກຸBມສະເໜີຜົນຂອງການຈັບຄູB- ຖ້າຫາກພົບວ່າຄໍາຕອບໃດຜິດແມBນໃຫGບອກຄໍາຕອບ
ທ່ີຖືກຕ້ອງຕາມດ້ານລຸBມ9

1. ນັກວິສະວະກອນ

- ກໍານົດ ແລະ ອ່ານແຜນວາດ+ ແຜນງານ ແລະ ວິທີການດາເນີນການກໍ່ສ້າງ
- ກວດກາໂຄງຮ່າງການກໍ່ສ້າງ+ ລະບົບການຕອບສະໜອງ+ ການຕິດຕ້ັງ ແລະ ລະບົບ

ການບໍາລຸງຮັກສາ9 ຕຶກອາຄານ+ ເຄ່ືອງຈັກ ແລະ ອຸປະກອນ
- ຄາດຄະເນຕ້ົນທຶນ ແລະ ຄວບຄຸມງWບປະມານ
- ແກGໄຂບັນຫາດ້ານການອອກແບບ ແລະ ຄວບຄຸມການຈັດສ່ົງອຸປະກອນກໍ່ສ້າງ
- ວິຊາພ້ືນຖານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ9 ຄະນິດສາດ+ ຟີຊິກ+ ເລຂາຄະນິດ+ ໄອຊີທີ+

ສິນລະປະກໍາ

2. ນັກສະຖາປະນິກ

- ກະກຽມ ແລະ ສ້າງແຜນຜັງ+ ແຜນທ່ີ+ ແຜນພາບ+ ແບບຈາລອງ ເພ່ືອສ່ືສານແນວ
ຄວາມຄິດໃນການອອກແບບ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ

- ໃຫGຂ້ໍມູນດ້ານວັດສະດຸ+ ງWບປະມານ ແລະ ໄລຍະເວລາໃນການກໍ່ສ້າງ
- ກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມການກໍ່ສ້າງ
- ວິຊາພ້ືນຖານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ9 ສິນລະປະກໍາ+ໄອຊີທີ + ຄະນິດສາດ+ ຟີຊິກ

3. ຊ່າງໄມG
- ຕັດ+ ຂ້ຶນຮູບ+ ປະກອບ+ ສ້າງ+ ບາລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງສ່ິງປຸກສ້າງ
- ດັດແປງງານໄມG ແລະ ສ່ິງຂອງຕ່າງໆໃຫGເປັນໄປຕາມແບບທ່ີແຕGມ
- ວິຊາພ້ືນຖານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ9 ຄະນິດສາດ+ ຟີຊິກ+ ສິນລະປະກໍາ

4. ນັກອອກແບບ
ກຣາບຟິກ ແລະ ສ່ື
ປະສົມ

- ອອກແບບເນ້ືອຫາພາບ ແລະ ພາບປະກອບສຽງເພ່ືອສ່ືສານຂ້ໍມູນຜ່ານສ່ິງພິມ+
ຟີມ+ ສ່ືເອເລັກໂຕຣນິກ+ ສ່ືພາບ ແລະ ສຽງ

- ອອກແບບ ແລະ ສ້າງພາບກຣາບຟິກ+ ພາບເຄ່ືອໄຫວອ່ືນໆ ເພ່ືອໃຊGເຂ້ົາໃນໂປ
ແກມຄອມພິວຕ້ີ+ ຮູບເງWາ+ ມິວຊິກວີດີໂອ+ ສ່ືພິມ ແລະ ໂຄສະນາ

- ວິຊາທ່ີພ້ືນຖານກ່ຽວຂ້ອງ9 ພາສາລາວ,ວັນນະຄະດີ+ ໄອຊີທີ+ ສິນລະປະກໍາ

5. ນັກອຸຕຸນິຍົມ
ວິທະຍາ,ອຸທົກ
ກະສາດ

- ວິເຄາະ+ ວິໄຈ+ ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຫັຼກການທິດສະດີ+ ວິທີປະຕິບັດທ່ີ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຍາກາດ ແລະ ພູມສາດ

- ພະຍາກອນອາກາດ ແລະ ເຕືອນໄພທໍາມະຊາດ
- ວິຊາພ້ືນຖານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ9 ພູມສາດ+ ຟີຊິກ+ ໄອຊີທີ

6. ນັກເພສັດວິທະຍາ
- ສຶກສາ+ ວິໄຈ ແລະ ພັດທະນາ ວິທີການວັດລະດັບຢາຊະນິດຕ່າງໆ
- ກວດ ແລະ ວິເຄາະສານໃນເລືອດ ແລະ ຍ່ຽວ ເພ່ືອຫາຫານວິນິດໃສ ແລະ ການ

ຮັກສາ
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- ກຽມເຄ່ືອງມ+ື ວິທີການ+ ອຸປະກອນ+ ຢາ ແລະ ອາສາສະໝັກທ່ີໃຊGໃນການທົດ
ສອບ

- ດໍາເນີນການທົດສອບ+ ຄິດໄລB+ ສັງລວມ ແລະ ລາຍງານຜົນຂອງການທົດສອບໃນ
ການວິໄຈ

- ວິຊາພ້ືນຖານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ9 ເຄມີ+ ຊີວະສາດ+ ຄະນິດສາດ

7. ຜູGບໍລິຫານ

- ກໍານົດວັດຖຸປະສົງ+ ມາດຖານ+ ຈັດຕ້ັງ ແລະ ປະເມີນໂຄງການ+ ນະໂຍບາຍ ແລະ
ຂ້ັນຕອນການປະຕິບັດງານ

- ຄຸGມຄອງ,ບໍລິຫານໃຫGວຽກງານດໍາເນີນໄປຕາມແຜນກິດຈະກໍາ ແລະ ແຜນການ
ເງິນໃຫGເປັນໄປຕາມເປ້ົາໝາຍທ່ີວາງໄວG

- ນໍາພາ ແລະ ຄຸGມຄອງລູກນ້ອງປະຕິບັດວຽກງານ
- ຕິດຕາມ+ ກວດກາ+ ປະເມີນຜົນ
- ວິຊາພ້ືນຖານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ9 ສຶກສາພົນລະເມືອງ+ ໄອຊີທີ+ ຄະນິດສາດ+ ພາສາຕ່າງ

ປະເທດ

8. ນັກບັນຊີ

- ກະກຽມ ແລະ ຮັບຮອງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງງWບປະມານ
- ຄ້ົນຄວ້າ ແລະ ແນະນໍາການຫVດຜ່ອນລາຍຈ່າຍ
- ກະກຽມ ແລະ ລາຍງານລາຍຮັບ,ລາຍຈ່າຍ
- ບັນທຶກ+ ກວດສອບ ແລະ ຈັດເກັບເອກະສານຢ້ັງຢືນລາຍຮັບ,ລາຍຈ່າຍ
- ວິຊາພ້ືນຖານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ9 ໄອຊີທີ+ ຄະນິດສາດ

9. ຜູGຈັດການດ້ານການ
ເງິນ

- ປະເມີນສະພາບທາງດ້ານການເງິນຂອງອົງການ
- ກະກຽມ+ ການົດ+ຈັດສັນງWບປະມານ
- ຄວບຄຸມຄ່າໃຊGຈ່າຍ ແລະ ກວດສອບໃຫGແນBໃຈວ່າການໃຊGຈ່າຍເປັນໄປຕາມແຜນ

ຢBາງມີປະສິດທິພາບ
- ກໍານົດ+ ຄວບຄຸມຂ້ັນຕອນການດາເນີນງານ ແລະ ການບໍລິຫານດ້ານການເງິນ
- ວິຊາພ້ືນຖານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ9 ໄອຊີທີ+ ຄະນິດສາດ

10. ພະນັກງານສິນເຊ່ືອ

- ສໍາພາດລູກຄ້າ
- ກະກຽມເອກະສານການເງິນ ແລະ ຫັຼກປະກັນທ່ີລູກຄ້ານໍາມາປະກັນກູGຢືມ
- ວິເຄາະຖານະການເງິນລູກຄ້າ ແລະ ປະເມີນຫັຼກຊັບ
- ຮ່າງສັນຍາກູGຢືມ+ ປBອຍເງິນກູGຢືມ ແລະ ຕິດຕາມເງິນກູGຢືມ
- ໃຫGຄໍາແນະນໍາລູກຄ້າໃນການກູGຢືມ
- ເກັບຮັກສາ ແລະ ບັນທຶກກ່ຽວກັບການຊ້ື,ຂາຍຫັຼກປະກັນ
- ວິຊາພ້ືນຖານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ9 ຄະນິດສາດ+ ໄອຊີທີ+ ພູມສາດ

11. ພະນັກງານ ຝາກ,
ຖອນ ທະນາຄານ

- ຮັບຝາກ,ຖອນເງິນໃຫGລູກຄ້າ
- ສະຫVບຍອດເງິນຝາກ,ຖອນປະຈໍາວັນ
- ວິຊາພ້ືນຖານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ9 ຄະນິດສາດ+ ໄອຊີທີ+ ສຶກສາພົນລະເມືອງ

12. ເຈ້ົາຂອງຜູGດໍາເນີນຄ້າ
ຍ່ອຍ,ຄ້າຍົກ

- ຄິດຫາສິນຄ້າທ່ີເປັນທ່ີຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ
- ພັດທະນາ+ ທົດລອງ+ ປັບປຸງ ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ
- ໂຄສະນາ ແລະ ຂາຍສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ
- ບໍລິຫານ,ຄຸGມຄອງ ທຸລະກິດ ' ສິນຄ້າ+ ຄົນ ແລະ ເງິນ( ແລະ ກວດສອບວ່າ ສິນຄ້າ

ໃນສາງພຽງພໍບ່ໍ
- ວິຊາພ້ືນຖານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ9 ຄະນິດສາດ+ ພູມສາດ+ ສຶກສາພົນລະເມືອງ+ ພາສາ

ລາວ,ວັນນະຄະດີ+ ໄອຊີທີ
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13. ນັກການຕະຫຼາດ

- ສຶກສາ+ ວິໄຈ ແລະ ວິເຄາະສະຖານະດ້ານຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ
- ຄ້ົນຫາຊ່ອງທາງ+ ໂອກາດ ແລະ ຂ້ໍໄດGປຽບດ້ານການຕະຫຼາດ
- ພັດທະນາແຜນການຕະຫຼາດ 'ເຄ່ືອງມື ແລະ ວິທີການ(+ ການົດລາຄາ
- ທົດສອບຕະຫຼາດສໍາລັບສິນຄ້າໃໝB
- ວິຊາພ້ືນຖານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ9 ພາສາລາວ,ວັນນະຄະດີ+ ພາສາອັງກິດ+ ໄອທີຊີ+

ຄະນິດສາດ

14. ຜູGປະກອບອາຊີບ
ການຂາຍ

- ສຶກສາກ່ຽວກັບສິນຄ້າ ຫືຼ ບໍລິການ ແລະ ຄູBແຂBງ
- ເຂ້ົາພົບ ແລະ ປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ
- ສະເໜີການປັບປຸງສິນຄ້າ ຫືຼ ບໍລິການຕາມຄໍາເຫັນຂອງລູກຄ້າ
- ສະເໜີ ແລະ ເຈລະຈາຕົກລົງລາຄາ
- ຈັດກຽມສິນຄ້າສໍາລັບສ່ົງ ແລະ ລາຍງານຍອດຂາຍ
- ວິຊາພ້ືນຖານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ9 ພາສາລາວ,ວັນນະຄະດີ+ ພາສາອັງກິດ+ ໄອຊີທີ+

ຄະນິດສາດ+ ສຶກສາພົນລະເມືອງ

15. ນັກຂ່າວ

- ເກັບກໍາຂ້ໍມູນລວມ+ ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂ່າວ+ ລາຍງານ+ ສະແດງ
ຄວາມຄິດເຫັນຕ່ໍເລ່ືອງຂ່າວ ແລະ ເຫດການທ່ີເກີດຂ້ຶນປະຈຸບັນ

- ເປີດຮັບຂ່າວສານ+ ສາພາດ+ ຂຽນຂ່າວ 'ບົດບັນນາທິການ+ ບົດວິຈານ+ ບົດສະແດງ
ຄໍາຄິດເຫັນ( ແລະ ກວດສອບຮູບແບບ+ ໄວຍະກອນ+ ຄວາມຖືກຕ້ອງ ຕາມກົດ
ໝາຍ ກ່ອນການເຜີຍແຜBຂ່າວ-

- ວິຊາພ້ືນຖານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ9 ພາສາລາວ,ວັນນະຄະດີ+ ໄອຊີທີ+ ສຶກສາພົນລະເມືອງ

16. ນັກຂຽນດ້ານວິຊາ
ການ

- ຂຽນເລ່ືອງທາງວິຊາການເພ່ືອໃຊGສໍາລັບເປັນໜັງສືຄູBມື ຫືຼ ຂຽນລົງໃນວາລະສານ
ແລະ ສ່ືພີມອ່ືນໆ ທ່ີເປັນເອກະສານດ້ານວິຊາການ

- ມີຄວາມຮູGດ້ານວິຊາການໃນຫົວຂ້ໍທ່ີຈະຂຽນ
- ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊ່າງພາບ ຫືຼ ຊ່າງແຕGມຮູບ ເພ່ືອສ້າງຮູບປະກອບເລ່ືອງ
- ວິຊາພ້ືນຖານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ9 ພາສາລາວ,ວັນນະຄະດີ+ ປະຫວັດສາດ+ ພູມສາດ+

ສຶກສາພົນລະເມືອງ

17. ນັກສັງຄົມສົງເຄາະ

- ພັດທະນາໂຄງການເພ່ືອຊ່ວຍບັນເທົາ ຫືຼ ປGອງກັນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງບັນຫາ
ສັງຄົມ

- ໃຫGຄໍາປຶກສາ+ ລະດົມທຶນ+ ວາງແຜນ+ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ໂຄງການ ເພ່ືອຊ່ວຍເຫືຼອ
ຜູGດ້ອຍໂອກາດ

- ພົວພັນກັບໜ່ວຍງານບໍລິການທາງສັງຄົມພາຍໃນທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
- ວິຊາພ້ືນຖານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ9 ສຶກສາພົນລະເມືອງ+ ສິນລະປະ,ວັນນະຄະດີ

18. ທະນາຍຄວາມ

- ໃຫGຂ້ໍມູນ ແລະ ຄໍາປຶກສາດ້ານກົດໝາຍ
- ຄຸGມຄອງເອກະສານດ້ານກົດໝາຍ
- ເປັນຕົວແທນຂອງລູກຄວາມຕ່ໍໜ້າສານ
- ສັງລວມຫັຼກຖານເພ່ືອຫາວິທີປGອງກັນ ຫືຼ ດໍາເນີນການດ້ານກົດໝາຍ
- ປະເມີນຮູບຄະດີ ແລະ ພັດທະນາຍຸດທະສາດ ພ້ອມທັງຂ້ໍໂຕGແຍBງໃນການກະກຽມ

ນໍາສະເໜີຄະດີ
- ເຈລະຈາ ແລະ ສະຫVບສັງລວມຂ້ໍແກGໄຂຕ່າງໆ
- ວິຊາພ້ືນຖານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ9 ສຶກສາພົນລະເມືອງ+ ພາສາລາວ,ວັນນະຄະດີ+ ໄອຊີທີ

19. ນັກແປ - ແປຂ້ໍຄວາມທ່ີພິມ ຫືຼ ຂຽນເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກພາສາເດີມເປັນພາສາອ່ືນ
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- ວິຊາພ້ືນຖານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ9 ພາສາລາວ+ ພາສາຕ່າງປະເທດ+ ໄອຊີທີ

20. ທ່ີປຶກສາດ້ານ
ກະສິກໍາ ຫືຼ ນັກ
ກະເສດສາດດ້ານ
ການຜະລິດ

- ໃຫGຄໍາປຶກສາ ແລະ ແນະນໍາ ກ່ຽວກັບ ການຈັດການ ແລະ ແກGໄຂບັນຫາທ່ີພົບໃນ
ສວນ ຫືຼ ຟາມ

- ສຶກສາ ແລະ ຕິດຕາມຄວາມກ້າວໜ້າ ກ່ຽວກັບ ເຕັກນິກກະສິກໍາທັງດ້ານການປູກ
ພືດ+ ລ້ຽງສັດ+ ແລະ ອ່ືນໆທ່ີສ້າງລາຍຮັບໄດGຈາກການນາໃຊGທ່ີດິນ+ ທຶນ+ ແຮງງານ
ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງ

- ທົດສອບ ແລະ ແນະນໍາກ່ຽວກັບວິທີການເພ່ີມຄຸນນະພາບ+ ເພ່ີມຜົນຜະລິດ
- ວິຊາພ້ືນຖານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ9 ຊີວະສາດ+ ພູມສາດ

21. ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ
ທ່ົວໄປ

- ຕ້ອນລູກຄ້າ ຫືຼ ຜູGມາຕິດຕ່ໍ
- ຖາມຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຈັດສັນໃຫGເປັນໄປຕາມຄວາມຕ້ອງການ
- ຊ່ວຍລູກຄ້າພົວພັນວຽກກັບພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມທັງບັນທືກເວລາ+ ຊ່ື

ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງການພົວພັນ
- ວິຊາພ້ືນຖານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ9 ພາສາລາວ,ວັນນະຄະດີ+ ພາສາຕ່າງປະເທດ+ ສຶກສາ

ພົນລະເມືຶອງ

22. ພະນັກງານນໍາທ່ຽວ

- ນໍານັກທ່ອງທ່ຽວເດີນທາງເພ່ືອຊົມສະຖານທ່ີຕ່າງໆຕາມແຜນທ່ີກໍານົດໄວG
- ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ອະທິບາຍກົດລະບຽບຕ່າງໆ+ ໃຫGຂ້ໍມູນປະຫວັດ ຫືຼ

ຈຸດໜ້າສົນໃຈຕ່າງໆ+ ຕອບຄາຖາມນັກທ່ອງທ່ຽວ
- ວິຊາພ້ືນຖານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ9 ພາສາລາວ+ ພາສາອັງກິດ+ ປະຫວັດສາດ+ ສຶກສາ

ພົນລະເມືອງ

23. ແມBຄົວ.ພ່ໍຄົວ

- ວາງແຜນ+ ຈັດທາ+ ຈັດກຽມ ແລະ ປຸງແຕBງອາຫານໃຫGເປັນໄປຕາມສູດ ຫືຼ ພາຍໃຕG
ການຄວບຄຸມຂອງຫົວໜ້າແມBຄົວ.ພ່ໍຄົວ

- ກວດສອບຄຸນນະພາບອາຫານ
- ຮັກສາຄວາມສະອາດຂອງຄົວ ແລະ ອຸປະກອນເຮັດອາຫານ
- ວິຊາພ້ືນຖານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ9 ພ້ືນຖານວິຊາຊີບ

24. ພະນັກງານດູແລ
ຮັກສາຄວາມ
ສະອາດບ້ານ

- ຈັດການ+ ຄວບຄຸມດູແລ ແລະ ເຮັດວຽກແມBບ້ານໃນຄົວເຮືອນ
- ຈັດເກັບ,ຈັດຈ່າຍວັດສະດຸອຸປະກອນ
- ທໍາຄວາມສະອາດທຸກພ້ືນທ່ີຕ່າງໆລວມທັງ ອານາໄມຫ້ອງນ້ໍາ+ ອານາໄມເຟີນີເຈ້ີ

ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ
- ກະກຽມ+ ປຸງແຕBງອາຫານ+ ເສີບອາຫານ ແລະ ອານາໄມຄົວ
- ວິຊາພ້ືນຖານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ9 ສຶກສາພົນລະເມືອງ+ ເຄມີສາດ

4) ສະຫVບຜົນຂອງກິດຈະກໍາ9 ແຕBລະວິຊາທ່ີຮຽນປະຈຸບັນມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງໃນການສ້າງພ້ືນ ຖານ
ສໍາລັບການເຮັດວຽກໃນອານາຄົດ- ແຕBລະອາຊີບນ້ັນມີໜ້າວຽກທ່ີແຕກຕ່າງກັນ ແຕBມີຄວາມ
ສໍາຄັນເທ່ົາກັນໃນທຸກສາຂາອາຊີບ ເພາະມີການພົວພັນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນກັນໃນສັງຄົມ-
ກິດຈະກໍາທັງສາມໃນບົດນ້ີແມBນສະແດງໃຫGເຫັນເຖິງ ການສັງເກດເບ່ິງໂອກາດທາງດ້ານອາຊີບ
ໃນຊຸມຊົນ+ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍດ້ານອາຊີບຢູBໃນຊຸມຊົນ ແລະ ນອກຊຸມຊົນ ພ້ອມທັງ ໜ້າວຽກ
ຂອງແຕBລະອາຊີບເພ່ືອເປັນຂ້ໍມູນພ້ືນຖານ ໃຫGກັບເດັກ ແລະ ໄວໜຸBມໃນການຄ້ົນຄິດ ກ່ຽວກັບ
ອາຊີບຂອງຕົນເອງໃນອານາຄົດ-
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ບົດທີ 1
ປະເພດອາຊີບ

1. ຈຸດປະສົງ
ເພ່ືອໃຫGເດັກ ແລະ ໄວໜຸBມໄດGຮັບຮູGຂ້ໍມູນ ກ່ຽວກັບ ປະເພດອາຊີບ ເຊ່ິງເປັນການສະໜອງທາງເລືອກອາຊີບໃນ

ອານາຄົດຂອງຕົນ-

2. ເປົ້າໝາຍ
ເດັກແລະໄວໜຸBມສາມາດຈໍາແນກໄດGວ່າອາຊີບປະເພດໃດທ່ີເປັນອາຊີບສະເພາະຂະແໜງການ+ ອາຊີບໃດສາ

ມາດເຮັດໄດGຫຼາຍຂະແໜງການ ແລະ ອາຊີບໃດທ່ີສາມາດສ້າງຂ້ຶນເອງໄດG- ພ້ອມທັງສາມາດຄິດໄວGລ່ວງໜ້າວ່າ ຕົນເອງ
ສົນໃຈຢາກເຮັດອາຊີບປະເພດໃດ-

3. ວິທີການດໍາເນີນ
ໃນບົດນ້ີຈະມີ 0 ກິດຈະກໍາ ເຊ່ິງລາຍລະອຽດຂອງເຄ່ືອງມືທ່ີຈະຕ້ອງນໍາໃຊG ແລະ ຂ້ັນຕອນການດໍາເນີນ

ກິດຈະກໍາແມBນສາມາດເບ່ິງລາຍລະອຽດດ່ັງລຸBມນ້ີ9

2-0 ກິດຈະກໍາ 09 ປະເພດອາຊີບ '3/ ນາທີ(
ຄູຝຶກນໍາສະເໜີຫົວຂ້ໍກິດຈະກໍາ ພ້ອມທັງອະທິບາຍເນ້ືອໃນ ແລະ ຂ້ັນຕອນຂອງການດໍາເນີນກິດຈະກໍາໂດຍ

ສັງເຂບ-
ອຸປະກອນ9 ເຈGຍແຜBນໃຫຍ່+ ເຟີດ+ ສະກັອດ
ວິທີດໍາເນີນ9 ປະຕິບັດຕາມ 8 ຂ້ັນຕອນດ່ັງນ້ີ9

1) ໃຫGຜູGເຂ້ົາຮ່ວມຢືນເປັນກຸBມໃຫຍ່ ພ້ອມທັງອະທິບາຍເນ້ືອໃນ 2 ປະເພດອາຊີບດ່ັງລຸBມນ້ີ9
§ ອາຊີບສະເພາະຂະແໜງການໝາຍເຖິງ9 ອາຊີບທ່ີຕ້ອງການຄວາມສາມາດສະເພາະດ້ານໃນຂະແໜງ

ການໃດໜ່ຶງ+ ເຊ່ັນ9 ໝ+ໍ ແພດ+ ນັກວິໄຈດ້ານບ່ໍແຮB+ ນັກວິເຄາະດ້ານຕະຫຼາດຮຸGນ+ ພະນັກ ງານເບີກ,
ຖອນເງິນຂອງທະນາຄານ+ ນັກອອກແບບເຄ່ືອງປະດັບ+ ນັກເຕະບານ ແລະ ອ່ືນໆ-

§ ອາຊີບທ່ີສາມາດເຮັດໄດGຫຼາຍຂະແໜງການໝາຍເຖິງ9 ອາຊບີທ່ີສາມາດນໍາໃຊGຄວາມສາມາດເຮັດ
ວຽກໃນຫຼາຍຂະແໜງການເຊ່ັນ9 ການເງິນ+ ບັນຊີ+ ພະນັກງານບໍລິຫານ+ ຜູGບໍລິຫານອົງການ ຫລື
ໂຄງການ+ ສ້ອມແປງທ່ົວໄປ+ ພະນັກງານຄຸGມຄອງບຸກຄະລາກອນ+ ພະນັກງານໄອທີ+ ຍາມ+ ແມB
ບ້ານ ແລະ ອ່ືນໆ-

§ ອາຊີບທ່ີສາມາດສ້າງຂ້ຶນເອງໝາຍເຖິງ9 ການເປັນເຈ້ົາຂອງທຸລະກິດ+ ເປັນຜູGສ້າງຕ້ັງໂຄງການ ຫລື
ອົງການເຊ່ັນ9 ຮ້ານຂາຍເຄ່ືອງຍ່ອຍ+ ເປັນພ່ໍຄ້າ,ແມBຄ້າ ເກັບຊ້ືເຄ່ືອງໄປຂາຍຕ່ໍ+ ເປັນເຈ້ົາຂອງລົດເຊ່ົາ
'ຂັບເອງ ຫລື ຈ້າງຄົນຂັບ(+ ປູກພືດຜັກຂາຍ+ ລ້ຽງສັດຂາຍ+ ຫຍິບເຄ່ືອງຂາຍ+ ຜະລິດສິນຄ້າຂາຍ+
ການຂາຍເຄ່ືອງອອນລາຍ+ ການຂຽນໂຄງການຂໍທຶນມາດາເນີນໂຄງການ+ ເປັນທ່ີປຶກສາອິດສະລະ
ສະເພາະດ້ານໃດໜ່ຶງ ແລະ ອ່ືນໆ-

2) ຖາມຜູGເຂ້ົາຮ່ວມຄືນຕ່ໍກັບເນ້ືອໃນຂອງແຕBລະປະເພດອາຊີບ ພ້ອມທັງເປີດໂອກາດໃຫGຖາມຄໍາຖາມ
ແລະ ຍົກຕົວຢBາງບາງອາຊີບ ເພ່ືອທົດສອບຄວາມເຂ້ົາໃຈກ່ອນເລ່ີມກິດຈະກໍາ-

3) ສະແດງບັດອາຊີບເທ່ືອລະບັດ+ ຖາມຜູGເຂ້ົາຮ່ວມວ່າ ອາຊີບໃນບັດນ້ີແມBນຢູBໃນປະເພດໃດ? ແລະ ບອກ
ຕ່ືມວ່າ ຖ້າຫາກຜູGເຂ້ົາຮ່ວມຄິດວ່າ ອາຊີບນ້ີແມBນປະເພດໃດແມBນໃຫGຍ່າງໄປຢືນຢູBຈຸດທ່ີມີເຈGຍທ່ີຂຽນຊ່ື
ປະເພດອາຊີບນ້ັນໄວG- ຕົວຢBາງ9 ຖ້າຫາກຄູຝຶກສະແດງບັດອາຊີບໝໍ ແລະ ຜູGເຂ້ົາຮ່ວມຄິດວ່າ ແມBນຢູBໃນ
ປະເພດອາຊີບສະເພາະຂະແໜງກໍໃຫGຍ່າງໄປຢືນຢູBຈຸດນ້ັນ ຫືຼ ຖ້າຄູຝຶກສະແດງບັດອາຊີບນັກບັນຊີ ແລະ
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ຜູGເຂ້ົາຮ່ວມຄິດວ່າແມBນຢູBໃນປະເພດອາຊີບທ່ີສາມາດເຮັດໄດGຫຼາຍຂະແໜງການກໍໃຫGຍ່າງໄປຢືນຢູBຈຸດ
ນ້ັນ-

4) ຖາມຜູGເຂ້ົາຮ່ວມວ່າເປັນຫຍັງຈ່ຶງຄິດວ່າ ຢູBໃນປະເພດນ້ີ?
5) ສືບຕ່ໍດໍາເນີນການຖາມຈົນຄົບ 8 ບັດ ໃນລໍາດັບທີ 0,8-
6) ສະເໜີຂ້ໍມູນເພ່ີມເຕີມຂອງຕົວຢBາງບາງອາຊີບດ້ານລຸBມ9

ລ-ດ ອາຊີບ ອາຊີບສະເພາະ
ຂະແໜງການ

ອາຊີບທ່ີສາມາດເຮັດໄດG
ຫຼາຍຂະແໜງການ

ອາຊີບທ່ີສາມາດ
ລິເລ່ີມທຸລະກິດ
ຂອງຕົນເອງໄດG

0 ນັກວິສະວະກອນ x x
1 ນັກສະຖາປະນິກ x x
2 ຊ່າງໄມG x x
3 ພະນັກງານດູແລຮັກສາຄວາມສະອາດບ້ານ x x
4 ນັກອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ,ອຸທົກກະສາດ x
5 ນັກເພສັດວິທະຍາ x x
6 ຜູGບໍລິຫານ x x
7 ນັກບັນຊີ x x
8 ທະນາຍຄວາມ x x
0/ ພະນັກງານສິນເຊ່ືອ x x
00 ພະນັກງານ ຝາກ,ຖອນ ທະນາຄານ x
01 ເຈ້ົາຂອງຜູGດໍາເນີນຄ້າຍ່ອຍ,ຄ້າຍົກ x
02 ນັກການຕະຫຼາດ x x
03 ຜູGປະກອບອາຊີບການຂາຍ x x
04 ນັກຂ່າວ x x
05 ນັກຂຽນດ້ານວິຊາການ x x
06 ນັກສັງຄົມສົງເຄາະ x x
07 ນັກອອກແບບ ກຣາບຟິກ ແລະ ສ່ືປະສົມ x x
08 ນັກແປ x x

1/
ທ່ີປຶກສາດ້ານກະສິກໍາ ຫືຼ ນັກກະເສດສາດ
ດ້ານການຜະລິດ x x

10 ພະນັກງານຕ້ອນຮັບທ່ົວໄປ x
11 ພະນັກງານນໍາທ່ຽວ x x
12 ແມBຄົວ.ພ່ໍຄົວ x x
13 ຜູGຈັດການດ້ານການເງິນ x x
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7) ຢາຍເຈGຍໃຫGກັບຜູGເຂ້ົາຮ່ວມເພ່ືອໃຫGຂຽນອາຊີບທ່ີສົນໃຈຢາກເຮັດວຽກໃນອານາຄົດວ່າແມBນອາຊີບ
ຫຍັງ ແລະ ອາຊີບນ້ັນແມBນຢູBໃນປະເພດໃດ? ເມື່ອຂຽນແລGວໃຫGຜູGເຂ້ົາຮ່ວມແຕBລະຄົນເອົາໄປຕິດໃສB
ເຈGຍແຜBນໃຫຍ່-

8) ສະຫVບຜົນຂອງກິດຈະກໍາ9 ຫຼາຍອາຊີບແມBນສາມາດເປັນໄດGສອງປະເພດ ແລະ ສາມາດສ້າງຂ້ຶນເອງໄດG
ຈາກການສະສົມປະສົບການ ແລະ ພັດທະນາທັກສະຂອງແຕBລະຄົນ+ ເຊ່ັນ9 ບາງຄົນອາດຈະເລ່ີມເປັນ
ລູກຈ້າງກ່ອນຈ່ຶງພັດທະນາເປັນທຸລະກິດຂອງຕົນເອງຫັຼງຈາກຮຽນຮູGຈາກບ່ອນທ່ີຕົນເອງເຮັດວຽກຢູB+
ບາງຄົນກໍສາມາດແບBງເວລາໂດຍເປັນລູກຈ້າງ 3 ວັນຕ່ໍອາທິດ ແລະ 2 ວັນແມBນເຮັດທຸລະກິດຂອງຕົນ
ເອງໄປພ້ອມໆກັນ- ບົດຮຽນນ້ີຈະຊ່ວຍໃຫGຜູGເຂ້ົາຮ່ວມສາມາດນໍາມາທົບທວນຄືນວ່າຕົນເອງມີຄວາມ
ສົນໃຈທ່ີຈະພັດທະນາຕົນເອງ ເພ່ືອໄປເຮັດວຽກປະເພດໃດໃນອານາຄົດ

9) ໃຫGຂ້ໍມູນລາຍຊ່ືສະຖາບັນອາຊີວະສຶກສາ+ ວິທະຍາໄລ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ທັງພາກລັດ ແລະ ພາກ
ເອກະຊົນ ໃຫGກັບຜູGເຂ້ົາຮ່ວມທຸກຄົນຕາມຂ້ໍມູນດ້ານລຸBມ-

§ ນັກຮຽນທ່ີມີໃບປະກາດຈົບມັດທະຍົມຕອນປາຍແມBນສາມາດສອບເສັງເຂ້ົາມະຫາວິທະຍາ
ໄລແຫBງຊາດລາວ'ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ(+ ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ'ຫຼວງພະບາງ(+
ມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລຈໍາປາສັກ ເຊ່ິງແຕBລະມາຫາວິທະ
ຍາໄລແມBນມີລາຍຊ່ືຄະນະຕ່າງໆດ່ັງລຸBມນ້ີ9
v ມະຫາວິທະຍາໄລແຫBງຊາດລາວ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 'www-nuol-edu-la(9 ຄະນະ

ວິສະວະກໍາສາດ+ ຄະນະກະເສດສາດ+ ຄະນະວິທະຍາສາດສ່ິງແວດລ້ອມ+ ຄະນະ
ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ+ ຄະນະວິທະຍາສາດປBາໄມG+ ຄະນະສະຖາປັດຕະຍາກໍາສາດ+

ມ. ຕົນ້ (4) 

ຊັ້ນກາງ (9+3) ຊັ້ນຕ້ົນ 

ຊັ້ນສງູຕ່ໍເນືອ່ງ 
(9+3+2) 

ມະຫາວິທະຍາໄລ 

ມ. ປາຍ (7) 

ຊັ້ນກາງ 
(12+2) 

ຊັ້ນສງູ (12+3) ມະຫາວິທະຍາໄລ 

ຊັ້ນສງູຕ່ໍເນືອ່ງ 

 



 10 

ຄະນະອັກສອນສາດ+ ຄະນະສຶກສາສາດ+ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ+
ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ+ ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ+ ຄະນະຊັບພະຍາກອນນ້ໍາ+
ຄະນະວິທະຍາສາດກິລາ ແລະ ກາຍະກໍາ

v ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ ຫຼວງພະບາງ 'https9..www-su-edu-la.(9 ຄະນະສຶກ
ສາສາດ+ ຄະນະພາສາສາດ+ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ+ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ
ການທ່ອງທ່ຽວ+ ຄະນະສະຖາປັດຕະຍາກໍາສາດ+ ຄະນະກະເສດສາດ ແລະ
ຊັບພະຍາກອນປBາໄມG

v ມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ9 ຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ+ ຄະນະ
ບໍລິຫານທຸລະກິດ+ ຄະນະພາສາ ແລະ ມະນຸດສາດ+ ຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ+
ຄະນະວິທະຍາສາດອາຫານ+ ຄະນະກະກຽມສ້າງຕ້ັງວິສະວະກໍາສາດ+ ຄະ ນະສຶກສາສາດ+
ຄະນະເຕັກໂນໂລຊີຂ້ໍມູນຂ່າວສານ+ ຄະນະເສດຖະກິດເພ່ືອພັດ ທະນາຊົນນະບົດ ແລະ
ສ່ົງເສີມທຸລະກິດ 'ສອນເປັນພາສາອັງກິດ(+

v ມະຫາວິທະຍາໄລຈໍາປາສັກ9 ຄະນະເສດຖະສາດ+ ຄະນະສຶກສາສາດ+ ຄະນະນິຕິສາດ
ແລະ ລັດຖະສາດ+ ຄະນະກະເສດສາດ+ ຄະນະວິທະຍາສາດສ່ິງແວດລ້ອມ+ ຄະນະ
ວິສະວະກໍາສາດ-

§ ສ່ວນນັກຮຽນທ່ີຮຽນຈົບ ມ3 ແມBນສາມາດຮຽນຕ່ໍຢູBໂຮງຮຽນອາຊີວະສຶກສາຂອງພາກລັດ
ແລະ ເອກະຊົນໄດG ເຊ່ິງມີຂ້ໍມູນລາຍລະອຽດດ້ານລຸBມ9
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ກົມອາຊີວະສຶກສາ

ແຜນຄວາມຕ້ອງການຮັບນັກຮຽນ,ນັກສຶກສາເຂົ້າໃໝ9 ໃນສາຍອາຊີວະສຶກສາ ສົກຮຽນ 1/1/,1/10
ລ.ດ ສະຖາບັນ.ວິທະຍາໄລ.ໂຮງຮຽນ.ຫັຼກສູດສາຂາວິຊາຮຽນ ວິຊາຊີບຊ້ັນຕ້ົນ C2 ຫືຼ 8*1 ຊ້ັນກາງ '8*2( ຊ້ັນກາງ '01*1( ຊ້ັນສູງປົກກະຕິ ຊ້ັນສູງຕ່ໍເນ່ືອງ ປະລິນຍາຕີຕ່ໍເນ່ືອງ

I ສະຖາບັນພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ

0 ປູກຝັງ ü

1 ລ້ຽງສັດ ü

2 ການບັນຊີ ü

3 ການເງີນ ü

4 ຄຸIມຄອງຫ້ອງການ ü

5 ເລຂານຸການ ü

6 ກ່ໍສ້າງ ü

7 ຊ່າງໄມI ü

8 ໄຟຟIາ ü

0/ ເອເລັກໂຕນິກ ü

00 ລົດຍົນ ü

01 ກົນຈັກ ü

02 ໂລຫະ ü

03 ຕັດຫຍິບ ü

04 ປຸງແຕOງອາຫານ ü

05 ບໍລິການອາຫານ ແລະ ເຄ່ືອງດ່ືມ ü

06 ພະນັກງານສ່ວນໜ້າ ແລະ ທ່ີພັກ ü

07 ບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ ü
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ລ.ດ ສະຖາບັນ.ວິທະຍາໄລ.ໂຮງຮຽນ.ຫັຼກສູດສາຂາວິຊາຮຽນ ວິຊາຊີບຊ້ັນຕ້ົນ C2 ຫືຼ 8*1 ຊ້ັນກາງ '8*2( ຊ້ັນກາງ '01*1( ຊ້ັນສູງປົກກະຕິ ຊ້ັນສູງຕ່ໍເນ່ືອງ ປະລິນຍາຕີຕ່ໍເນ່ືອງ

II ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ສັບພະວິຊາ

0 ສໍາຫຼວດວັດແທກຄຸIມຄອງທ່ີດິນ ü ü

1 ປະເມີນລາຄາຊັບສິນທ່ີດິນ ü

2 ໄຟຟIາເຕັກນິກ ü ü

3 ວັດແທກການກ່ໍສ້າງ ü

4 ໄຟຟIາພະລັງງານນ້ໍາ ü

5 ໄຟຟIາກົນຈັກພະລັງນ້ໍາ ü

6 ວິສະວະກໍາຂຸດຄ້ົນແຮO ü

7 ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕOງແຮO ü

8 ຊອກຄ້ົນສໍາຫຼວດແຮO ü

0/ ສ່ິງແວດລ້ອມອຸດສາຫະກໍາ ü

00 IT ພູມສັນຖານ ü

01 IT ອຸດສາຫະກໍາ ü

02 ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ ü

III ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ປາກປOາສັກ

0 ສ້ອມແປງລົດຍົນ ü ü

1 ກົນຈັກໂຮງງານ ü ü

2 ຈອດ ແລະ ທ່ໍນ້ໍາ ü ü

3 ໄມIເຟີນີເຈີ ü ü

4 ກ່ໍສ້າງເຄຫາສະຖານ ü ü ü

5 ຕັດຫຍິບ ü ü

6 ປຸງແຕOງອາຫານ,ບໍລິການເຄ່ືອງດ່ືມ ü ü ü

7 ການບໍລິຫານໂຮງແຮມ ü

8 ບໍລິຫານການເດີນທາງ,ທ່ອງທ່ຽວ ü

0/ ບໍລິຫານໂຮງແຮມ,ທ່ອງທ່ຽວ ü

00 ຊ່າງຕິດຕ້ັງ,ສ້ອມແປງເຄ່ືອງເຢັນ ü ü
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ລ.ດ ສະຖາບັນ.ວິທະຍາໄລ.ໂຮງຮຽນ.ຫັຼກສູດສາຂາວິຊາຮຽນ ວິຊາຊີບຊ້ັນຕ້ົນ C2 ຫືຼ 8*1 ຊ້ັນກາງ '8*2( ຊ້ັນກາງ '01*1( ຊ້ັນສູງປົກກະຕິ ຊ້ັນສູງຕ່ໍເນ່ືອງ ປະລິນຍາຕີຕ່ໍເນ່ືອງ

01 ຊ່າງ ໄຟຟIາເຕັກນິກ ü ü ü

02 ຊ່າງ ເອເລັກໂຕນິກ ü ü ü

03 ການບັນຊີ ü ü ü

04 ເລຂານຸການ ü ü

05 ຄອມພິວເຕີທຸລະກິດ ü

06 ຄຸIມຄອງຫ້ອງການ ü

07 ການຕະຫຼາດ ü

08 ການຄ້າສາກົນ ü

1/ ຈັດສ່ົງສິນຄ້າ ü

IV ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ແຂວງວຽງຈັນ

0 ປູກພືດ ü ü

1 ລ້ຽງສັດ ü ü

2 ປOາໄມIສ່ິງແວດລ້ອມ ü ü

3 ກະສິກໍາປູກຝັງ,ລ້ຽງສັດ DCT ü

4 ໄຟຟIາເຕັກນິກ ü ü ü

5 ໄຟຟIາຄວບຄຸມ ü ü

6 ສ້ອມແປງກົນຈັກກະເສດ ü ü

7 ສ້ອມແປງກົນຈັກທ່ົວໄປ ü ü ü

8 ເຕັກນິກອຸດສາຫະກໍາ ü ü

0/ ຊ່າງຈອດ

00 ກ່ໍສ້າງ ü ü ü

01 ຊ່າງໄມI ü ü

02 ຕັດຫຍິບ ü ü

03 ການກວດສອບຄຸນນະພາບ ຕັດຫຍິບ ü

04 ອາຫານ,ບໍລິການ ü ü

05 ປຸງແຕOງອາຫານລາວ
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ລ.ດ ສະຖາບັນ.ວິທະຍາໄລ.ໂຮງຮຽນ.ຫັຼກສູດສາຂາວິຊາຮຽນ ວິຊາຊີບຊ້ັນຕ້ົນ C2 ຫືຼ 8*1 ຊ້ັນກາງ '8*2( ຊ້ັນກາງ '01*1( ຊ້ັນສູງປົກກະຕິ ຊ້ັນສູງຕ່ໍເນ່ືອງ ປະລິນຍາຕີຕ່ໍເນ່ືອງ

06 ຊ່າງເສີມສວຍ

07 ການບັນຊີ ü

08 ການເງີນ ü

1/ ຄອມພິວເຕີທຸລະກິດ ü

10 ການຕະຫຼາດ ü

11 ຄຸIມຄອງທຸລະກິດ ü

12 ເລຂານຸການ ü

ສູນວັງວຽງ

0 ຄອມພິວເຕີທຸລະກິດ ü

1 ການບໍລິຫານ,ການທ່ອງທ່ຽວ ü

2 ການບໍລິການ,ທ່ອງທ່ຽວ ü

3 ການປຸງແຕOງອາຫານ ແລະ ເຄ່ືອງດ່ືມ ü

4 ການບໍລິການໂຮງແຮມ ü

5 ແມOບ້ານ

V ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ວິຊາຊີບ ແຂວງຄໍາມ່ວນ

0 ກ່ໍສ້າງເຄຫາສະຖານ ü

1 ຊ່າງໄມI ü

2 ສ້ອມແປງທ່ົວໄປ ü ü

3 ລົດຍົນ ü ü

4 ຕັດຫຍິບ ü ü

5 ປຸງແຕOງອາຫານ,ບໍລິການ ü ü

6 ທ່ອງທ່ຽວ ü

7 ການບັນຊີ ü ü

8 ຄອມພິວເຕີທຸລະກິດ ü ü

0/ ເລຂານຸການ ü ü

00 ພະນັກງານການຂາຍ
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ລ.ດ ສະຖາບັນ.ວິທະຍາໄລ.ໂຮງຮຽນ.ຫັຼກສູດສາຂາວິຊາຮຽນ ວິຊາຊີບຊ້ັນຕ້ົນ C2 ຫືຼ 8*1 ຊ້ັນກາງ '8*2( ຊ້ັນກາງ '01*1( ຊ້ັນສູງປົກກະຕິ ຊ້ັນສູງຕ່ໍເນ່ືອງ ປະລິນຍາຕີຕ່ໍເນ່ືອງ

01 ການຕະຫຼາດ ü

02 ໄຟຟIາເຕັກນິກ ü ü ü

03 ໄຟຟIາເຄ່ືອງເຢັນ ü

04 ຕິດຕ້ັງໄຟຟIາໃນອາຄານ

05 ໄອທີ ü ü

06 ແປຮູບອາຫານ ü

07 ເສີມສວຍ

08 ປູກຝັງ ü

1/ ລ້ຽງສັດ ü

VI ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ວິຊາຊີບ ແຂວງຈໍາປາສັກ

0 ໄຟຟIາເຕັກນິກ ü ü ü ü

1 ໄຟຟIາກົນຈັກພະລັງນ້ໍາ ü

2 ເອເລັກໂຕນິກ ü

3 ໄອທີ 'IT( ü

4 ສ້ອມແປງເຄ່ືອງເຢັນ

5 ເຕັກໂນໂລຊີລົດຍົນ ü ü ü ü

6 ກົນຈັກກະສິກໍາ ü

7 ສ້ອມແປງຂະໜາດນ້ອຍ

8 ໂລຫະ ແລະ ທ່ໍນ້ໍາ ü ü

0/ ສ້ອມແປງທ່ົວໄປ ü ü

00 ຈັກກົນໂຮງງານ ü

01 ຊ່າງໄມI ເຟີນີເຈີ ü ü ü

02 ກ່ໍສ້າງເຄຫາສະຖານ ü ü ü ü

03 ຕັດຫຍິບ ü ü ü

04 ອາຫານ ແລະ ເຄ່ືອງດ່ືມ ü ü ü

05 ບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ ü
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ລ.ດ ສະຖາບັນ.ວິທະຍາໄລ.ໂຮງຮຽນ.ຫັຼກສູດສາຂາວິຊາຮຽນ ວິຊາຊີບຊ້ັນຕ້ົນ C2 ຫືຼ 8*1 ຊ້ັນກາງ '8*2( ຊ້ັນກາງ '01*1( ຊ້ັນສູງປົກກະຕິ ຊ້ັນສູງຕ່ໍເນ່ືອງ ປະລິນຍາຕີຕ່ໍເນ່ືອງ

06 ບໍລິການໂຮງແຮມ ü

07 ເສີມສວຍ

08 ຄອມພິວເຕີທຸລະກິດ ü

1/ ການບັນຊີ ü

10 ຄຸIມຄອງທຸລະກິດ ü ü

11 ການຄ້າສາກົນ ü

12 ການຕະຫຼາດ ü

13 ຊ່າງອາລູມິນຽມ

14 ໄຟຟIາໃນອາຄານ

VII ວິທະຍາໄລ ຕນ,ວຊຊ ມິດຕະພາບ ວຽງຈັນ,ຮ່າໂນIຍ
0 ເຕັກໂນໂລຊີຂ້ໍມູນຂ່າວສານ ü

1 ຄອມພິວເຕີທຸລະກິດ ü

2 ເອເລັກໂຕນິກ ü

3 ເຕັກນິກຄອມພິວເຕີ

4 ອິນຟໍເມຕິກບັນຊີ

5 ອິດຟໍເມຕິກຄຸIມຄອງຫ້ອງການ

6 ຊ່າງປະຕິບັດງານດ້ານຄອມພິວເຕີ

7 ຊ່າງເຕັກນິກດ້ານໄອທີ

8 ຊ່າງອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊ ü

0/ ຊ່າງອອກແບກຣາບຟິກ ແລະ ສີ ü

00 ຊ່າງຂຽນໂປແກມນໍາໃຊI ü

01 ຊ່າງເຕັກນິກດ້ານເຄືອຂ່າຍ ແລະ ລະບົບ ü

VIII ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ລາວ,ເຢຍລະມັນ
0 ເຕັກໂນໂລຊີລົດຍົນ ü ü ü

1 ໄຟຟIາເຕັກນິກ ü ü

2 ການຕິດຕ້ັງໄຟຟIາ ü
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ລ.ດ ສະຖາບັນ.ວິທະຍາໄລ.ໂຮງຮຽນ.ຫັຼກສູດສາຂາວິຊາຮຽນ ວິຊາຊີບຊ້ັນຕ້ົນ C2 ຫືຼ 8*1 ຊ້ັນກາງ '8*2( ຊ້ັນກາງ '01*1( ຊ້ັນສູງປົກກະຕິ ຊ້ັນສູງຕ່ໍເນ່ືອງ ປະລິນຍາຕີຕ່ໍເນ່ືອງ

3 ສ້ອມແປງໄຟຟIາອຸດສາຫະກໍາ ü

4 ໄຟຟIາເຂ່ືອນ ແລະ ພະລັງງານນ້ໍາ ü

5 ສ້ອມແປງເຄ່ືອງເອເລັກໂຕນິກອຸດສາຫະກໍາ ü

6 ສ້ອມແປງເຄ່ືອງເຢັນ ແລະ ເຄ່ືອງປັບອາກາດ ü

7 ກົນຈັກໜັກ ü

8 ກົນຈັກກະສິກໍາ ü ü

0/ ຈອດ,ທ່ໍນ້ໍາ ü ü ü

00 ກົນຈັກໂຮງງານ ü ü ü

IX ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ,ວິຊາຊີບ ຫຼວງພະບາງ

0 ຊ່າງສ້ອມແປງລົດຍົນ ü ü ü

1 ສ້ອມແປງເຄ່ືອງຈັກການກະເສດ ü

2 ຊ່າງຈອດ ແລະ ທ່ໍນ້ໍາ ü ü ü

3 ຊ່າງກ່ໍສ້າງເຄຫາສະຖານ ü ü ü

4 ຊ່າງໄມIເຟີນິເຈີ ü ü

5 ຊ່າງໄຟຟIາເຕັກນິກ ü ü ü

6 ຊ່າງໄຟIາເຕັກນິກ 8*2*1 ü

7 ຊ່າງເອເລັກໂຕນິກ ü ü

8 ການບັນຊີ ü ü

0/ ການບັນຊີ 8*2*1 ü

00 ຄຸIມຄອງທຸລະກິດ 'ບ້ານຄອຍ( ü ü

01 ສາຂາຊ່າງສ້ອມແປງເຄ່ືອງເຢັນ ü

02 ເລຂານຸການ ü

03 ຄອມພິວເຕີທຸລະກິດ ü

04 ການຕະຫຼາດ ü

05 ບໍລິການເດີນທາງ,ການທ່ອງທ່ຽວ ü ü

06 ປຸງແຕOງ ແລະ ບໍລິການ ü ü
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ລ.ດ ສະຖາບັນ.ວິທະຍາໄລ.ໂຮງຮຽນ.ຫັຼກສູດສາຂາວິຊາຮຽນ ວິຊາຊີບຊ້ັນຕ້ົນ C2 ຫືຼ 8*1 ຊ້ັນກາງ '8*2( ຊ້ັນກາງ '01*1( ຊ້ັນສູງປົກກະຕິ ຊ້ັນສູງຕ່ໍເນ່ືອງ ປະລິນຍາຕີຕ່ໍເນ່ືອງ

07 ການໂຮງແຮມ ü

08 ຜູIຊ່ວຍແມOຄົວ

1/ ບໍລິການອາຫານ ແລະ ເຄ່ືອງດ່ືມ

ສູນຝຶກອົບຮົມການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ໂຮງແຮມ 'Lanith(
10 ການປຸງແຕOງອາຫານ ແລະ ເຄ່ືອງດ່ືມ

11 ປຸງແຕOງອາຫານສາກົນ

12 ການບໍລິການທ່ີພັກ

13 ບໍລິການໂຮງແຮມ

X ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ,ວິຊາຊີບ ສະຫວັນນະເຂດ

0 ກ່ໍສ້າງເຄຫາສະຖານ ü ü

1 ຊ່າງໄມI ü

2 ສ້ອມແປງລົດຍົນ

3 ສ້ອມແປງລົດຈັກ

4 ເຕັກໂນໂລຊີລົດຍົນ ü ü

5 ກົນຈັກໂຮງງານ ü

6 ລົດຍົນ 'ສູນເຊໂປນ( ü

7 ສ້ອມແປງທ່ົວໄປ ü

8 ຈອດ,ທ່ໍນ້ໍາ ü

0/ ຕິດຕ້ັງໄຟຟIາໃນອາຄານ

00 ຕິດຕ້ັງ ແລະ ສ້ອມແປງເຄ່ືອງເຢັນ

01 ໄຟຟIາເຕັກນິກ ü ü

02 ໄຟຟIາເຕັກນິກ 'ເຊໂປນ( ü

03 ເອເລັກໂຕນິກ ü ü

04 IT ü

05 ຂົວທາງ ü

06 ສໍາຫຼວດອອກແບບຂົວທາງ ü
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ລ.ດ ສະຖາບັນ.ວິທະຍາໄລ.ໂຮງຮຽນ.ຫັຼກສູດສາຂາວິຊາຮຽນ ວິຊາຊີບຊ້ັນຕ້ົນ C2 ຫືຼ 8*1 ຊ້ັນກາງ '8*2( ຊ້ັນກາງ '01*1( ຊ້ັນສູງປົກກະຕິ ຊ້ັນສູງຕ່ໍເນ່ືອງ ປະລິນຍາຕີຕ່ໍເນ່ືອງ

07 ການບັນຊີ ü

08 ຄຸIມຄອງທຸລະກິດ ü

1/ ປຸງແຕOງອາຫານ,ບໍລິການເຄ່ືອງດ່ືມ ü

10 ການບໍລິການໂຮງແຮມ ü

11 ການບໍລິການໂຮງແຮມ ü

12 ການບໍລິຫານການທ່ອງທ່ຽວ ü

13 ອາຫານ,ການໂຮງແຮມ ü

14 ປຸງແຕOງອາຫານລາວ

15 ເສີມສວຍ

16 ຕັດຫຍິບ ü ü

17 ຕັດຫຍິບ 'ສູນເຊໂປນ( ü

18 ປູກຝັງ 'ສູນເຊໂປນ( ü

2/ ລ້ຽງສັດ 'ສູນເຊໂປນ( ü

XI ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກກະສິກໍາ ດົງຄໍາຊ້າງ

0 ປູກຝັງ ü ü

1 ລ້ຽງສັດ ü ü

2 ວິຊາການສັດຕະວະແພດ ü

3 ສ້ອມແປງລົດຈັກ ü

4 ກະເສດອິນຊີ ü

5 ປOາໄມI ü

6 ກົນຈັກກະສິກໍາ ü

7 ປູກຝັງ*ລ້ຽງສັດ DCT ü

XII ຮຮ-ຕນ-ວິຊາຊີບແບບປະສົມ ແຂວງຜ້ົງສາລີ

0 ປຸງແຕOງອາຫານ ແລະ ບໍລິການເຄ່ືອງດ່ືມ ü ü

1 ການບໍລິການໂຮງແຮມ ü ü

2 ການທ່ອງທ່ຽວ ü
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ລ.ດ ສະຖາບັນ.ວິທະຍາໄລ.ໂຮງຮຽນ.ຫັຼກສູດສາຂາວິຊາຮຽນ ວິຊາຊີບຊ້ັນຕ້ົນ C2 ຫືຼ 8*1 ຊ້ັນກາງ '8*2( ຊ້ັນກາງ '01*1( ຊ້ັນສູງປົກກະຕິ ຊ້ັນສູງຕ່ໍເນ່ືອງ ປະລິນຍາຕີຕ່ໍເນ່ືອງ

3 ປູກຝັງ ü ü ü ü

4 ລ້ຽງສັດ ü ü ü

5 ໄຟຟIາເຕັກນິກ ü ü

6 ສ້ອມແປງທ່ົວໄປ 'ລົດຍົນ( ü ü

7 ຊ່າງໄມIເຟີນິເຈີ ü ü

8 ກ່ໍສ້າງ,ເຄຫາສະຖານ ü ü

0/ ຊ່າງເບຕ້ົງ

00 ຜູIຄຸIມຄອງສາງສິນຄ້າ

01 ຕັດຫຍິບ

XIII ຮຮ-ຕນ-ວິຊາຊີບ ບປປສ ແຂວງຫຼວງນ້ໍາທາ

0 ປູງຝັງ ü ü ü

1 ລ້ຽງສັດ ü ü ü

2 ໄຟຟIາເຕັກນິກ ü ü ü

3 ສ້ອມແປງກົນຈັກ ü ü

4 ປຸງແຕOງອາຫານ,ການໂຮງແຮມ ü ü

5 ກ່ໍສ້າງເຄຫາສະຖານ ü ü

6 ຊ່າງໄມIເຟີນິເຈີ ü

XIV ຮຮ-ຕນ-ວິຊາຊີບ ບປສ ແຂວງອຸດົມໄຊ

0 ຊ່າງໄມI ü ü ü

1 ກ່ໍສ້າງເຄຫາສະຖານ ü ü ü

2 ເຕັກໂນໂລຊີລົດຍົນ ü ü ü

3 ໄຟIາເຕັກນິກ ü ü

4 ປູກຝັງ ü ü

5 ລ້ຽງສັດ ü ü

6 ປຸງແຕOງອາຫານ ແລະ ເຄ່ືອງດ່ືມ ü ü

7 ບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ,ນໍາທ່ຽວ ü
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ລ.ດ ສະຖາບັນ.ວິທະຍາໄລ.ໂຮງຮຽນ.ຫັຼກສູດສາຂາວິຊາຮຽນ ວິຊາຊີບຊ້ັນຕ້ົນ C2 ຫືຼ 8*1 ຊ້ັນກາງ '8*2( ຊ້ັນກາງ '01*1( ຊ້ັນສູງປົກກະຕິ ຊ້ັນສູງຕ່ໍເນ່ືອງ ປະລິນຍາຕີຕ່ໍເນ່ືອງ

8 ການບໍລິການໂຮງແຮມ ü

0/ ຕັດຫຍິບ

XV ຮຮ-ຕນ-ວິຊາຊີບ ແຂວງບ່ໍແກIວ

0 ປູກຝັງ ü ü ü

1 ປູກຝັງຕ່ໍເນ່ືອງ 8*2*1 ü

2 ລ້ຽງສັດ ü ü ü

3 ລ້ຽງສັດຕ່ໍເນ່ືອງ 8*2*1 ü

4 ກ່ໍສ້າງ ü ü ü

5 ຊ່າງໄມO ü ü

6 ໄຟຟIາ ü ü ü

7 ໄຟIາຕ່ໍເນ່ືອງ 8*2*1 ü

8 ຊ່າງສ້ອມແປງລົດຍົນ ü ü

0/ ປູງແຈOງອາຫານ,ບໍລິການເຄ່ືອງດ່ືມ ü ü

00 ການບໍລິການໂຮງແຮມ ü

01 ບໍລິຫານທຸລະກິດ 'ບັນຊີ( ü ü

XVI ຮຮ-ຕນ-ວິຊາຊີບ ແບບປະສົມ ແຊວງຊຽງຂວາງ

0 ປູກຝັງ ü ü ü

1 ລ້ຽງສັດ ü ü ü

2 ກ່ໍສ້າງເຄຫາສະຖານ ü ü ü

3 ຊ່າງໄມIເຟີນິເຈີ ü ü

4 ໄຟຟIາເຕັກນິກ ü ü

5 ສ້ອມແປງທ່ົວໄປ ü ü

6 ອາຫານ,ການບໍລິການເຄ່ືອງດ່ືມ ü ü

7 ການໂຮງແຮມ ü

8 ຕັດຫຍິບ

XVII ຮຮ-ຕນ-ວິຊາຊີບ ແບບປະສົມ ແຂວງຫົວພັນ
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ລ.ດ ສະຖາບັນ.ວິທະຍາໄລ.ໂຮງຮຽນ.ຫັຼກສູດສາຂາວິຊາຮຽນ ວິຊາຊີບຊ້ັນຕ້ົນ C2 ຫືຼ 8*1 ຊ້ັນກາງ '8*2( ຊ້ັນກາງ '01*1( ຊ້ັນສູງປົກກະຕິ ຊ້ັນສູງຕ່ໍເນ່ືອງ ປະລິນຍາຕີຕ່ໍເນ່ືອງ

0 ລ້ຽງສັດ ü ü ü

1 ປູກຝັງ ü ü ü

2 ສ້ອມແປງລົດຍົນ ü ü

3 ໄຟຟIາເຕັກນິກ ü ü

4 ກ່ໍສ້າງ,ຊ່າງໄມI ü ü

5 ປຸງແຕOງອາຫານ,ບໍລິການ ü ü

6 ຕັດຫຍິບ ü

XVIII ຮຮ-ຕນ-ວິຊາຊີບ ບປສ ແຂວງໄຊຍະບູລີ

0 ສາຂາການບັນຊີ ü ü

1 ສາຂາປູກຝັງ ü ü ü

2 ສາຂາປູກຝັງ '8*2*1( ü

3 ສາຂາລ້ຽງສັດ ü ü ü

4 ສາຂາລ້ຽງສັດ '8*2*1( ü

5 ສາຂາອາຫານ ແລະ ບໍລິການ ü ü

6 ສາຂາຊ່າງໄມI ü

7 ສາຂາໄຟຟIາເຕັກນິກ ü ü ü

8 ສາຂາໄຟຟIາເຕັກນິກ '8*2*1( ü

0/ ສາຂາສ້ອມແປງ ü ü

00 ສາຂາກ່ໍສ້າງເຄຫາສະຖານ ü ü

01 ສາຂາວິຈິດສິນ ü

02 ສາຂາຊ່າງຈອດໂລຫະ ü

XIX ຮຮ-ຕນ-ວິຊາຊີບ ແຊວງ ບໍລິຄໍາໄຊ

0 ກ່ໍສ້າງເຄຫາສະຖານ ü ü

1 ຊ່າງໄມI ü ü

2 ລົດຍົນ ü ü

3 ໄຟຟIາເຕັກນິກ ü ü
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ລ.ດ ສະຖາບັນ.ວິທະຍາໄລ.ໂຮງຮຽນ.ຫັຼກສູດສາຂາວິຊາຮຽນ ວິຊາຊີບຊ້ັນຕ້ົນ C2 ຫືຼ 8*1 ຊ້ັນກາງ '8*2( ຊ້ັນກາງ '01*1( ຊ້ັນສູງປົກກະຕິ ຊ້ັນສູງຕ່ໍເນ່ືອງ ປະລິນຍາຕີຕ່ໍເນ່ືອງ

4 ປູກຝັງ ü ü ü

5 ລ້ຽງສັດ ü ü ü

6 ບໍລິຫານທຸລະກິດ 'ບັນຊີ( ü ü

7 ປຸງແຕOງອາຫານ ແລະ ບໍລິການເຄ່ືອງດ່ືມ ü

8 ຕັດຫຍິບ

0/ ພ້ືນຖານຊ່າງໄຟຟIາ

XX ຮຮ-ວິຊາຊີບ ແບປະສົມ ແຂວງເຊກອງ

0 ປູກຝັງ ü ü

1 ລ້ຽງສັດ ü ü

2 ລົດຍົນ ü ü

3 ສ້ອມແປງທ່ົວໄປ ü ü

4 ໄຟຟIາເຕັກນິກ ü ü ü

5 ຊ່າງໄມI ü

6 ກ່ໍສ້າງເຄຫາສະຖານ ü

7 ປຸງແຕOງອາຫານ ü

8 ຕັດຫຍິບ ü ü

XXI ຮຮ-ຕນ,ວຊຊ ແບບປະສົມ ແຂງສາລະວັນ

0 ປູກຝັງ ü ü ü

1 ລ້ຽງສັດ ü ü ü

2 ໄຟຟIາເຕັກນິກ ü ü ü

3 ລົດຍົນ ü ü

4 ກ່ໍສ້າງເຄຫາສະຖານ ü ü

5 ປຸງແຕOງອາຫານ,ບໍລິການເຄ່ືອງດ່ືມ ü

6 ການບໍລິການໂຮງແຮມ ü

7 ອາຫານ,ການໂຮງແຮມ ü ü

8 ຕັດຫຍິບ
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ລ.ດ ສະຖາບັນ.ວິທະຍາໄລ.ໂຮງຮຽນ.ຫັຼກສູດສາຂາວິຊາຮຽນ ວິຊາຊີບຊ້ັນຕ້ົນ C2 ຫືຼ 8*1 ຊ້ັນກາງ '8*2( ຊ້ັນກາງ '01*1( ຊ້ັນສູງປົກກະຕິ ຊ້ັນສູງຕ່ໍເນ່ືອງ ປະລິນຍາຕີຕ່ໍເນ່ືອງ

XXII ຮຮ-ຕນ,ວຊຊ ແບບປະສົມ ແຂວງອັດຕະປື

0 ປູກຝັງ ü ü ü

1 ລ້ຽງສັດ ü ü ü

2 ໄຟຟIາເຕັກນິກ ü ü ü

3 ອາຫານ,ການໂຮງແຮມ ü ü

4 ຕັດຫຍິບ ü

5 ຈອດ ແລະ ທ່ໍນ້ໍາ ü ü

6 ບໍລິຫານທຸລະກິດ ü

7 ກ່ໍສ້າງເຄຫາສະຖານ ü ü ü

8 ຊ່າງໄມI ü ü

0/ ລົດຍົນ ü ü

XXIII ຮຮ-ຕນ,ວຊຊ ແບບປະສົມ ນ້ໍາບາກ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

0 ຊ່າງໄຟຟIາເຕັກນິກ ü ü

1 ຊ່າງສ້ອມແປງລົດຍົນ ü ü

2 ປຸງແຕOງອາຫານ ແລະ ບໍລິການ ü ü

3 ກ່ໍສ້າງເຄຫາສະຖານ ü

XXIV ຮຮ-ວຊຊ ແຂວງໄຊສົມບູນ

0 ຕັດຫຍິບ

1 ກ່ໍສ້າງເຄຫາສະຖານ ü ü

2 ໄຟຟIາເຕັກນິກ ü ü

3 ສ້ອມແປງລົດຈັກ

4 ສ້ຽງສັດ

5 ປູກຝັງ ü ü

XXV ສູນພັດທະນາຜູIປະກອບການລາວ,ອິນເດຍ'ບ່ໍມີ
ນັກຮຽນ(
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ບັນຊີລາຍຊ່ື ສະຖາບັນ+ ວິທະຍາໄລ+ ໂຮງຮຽນ ພາກເອກະຊົນ ທ່ີໄດ<ຮັບອະນຸຍາດເປັນທາງການ

ແລະ ການຕ່ໍໃບອະນຸຍາດຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການຮຽນ , ການສອນ ຈາກກົມອາຊີວະສຶກສາ+
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສົກສຶກສາ 1/07 , 1/08

ລ.ດ ຊ່ື ວິທະຍາໄລ.
ສະຖາບັນ ຫັຼກສູດໄດ6ຮັບອະນຸຍາດ ລະດັບ

ຫັຼກສູດ ທ່ີຕ້ັງ ໂທ.ແຟັກ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

0 ວິທະຍາໄລ
ຄອມເຊັນເຕີ

ພາສາອັງກິດທຸລະກິດ
ການຕະຫຼາດ

ຊ້ັນສູງ
ຊ້ັນສູງ

ບ ໜອງຈັນ
ມ ສີສັດຕະນາກ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ /10 105421
/10 102437
ແຟັກ 111322

1
ວິທະຍາໄລ
ລາວ,ອາເມລີກາ

ບໍລິຫານທຸລະກິດ
ພາສາອັງກິດ

ຊ້ັນສູງ
ຊ້ັນສູງ

ບ ໂພນເຄັງ
ມ ໄຊເສດຖາ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ /10 8//343,4
ແຟັກ /10 8//342

2
ວິທະຍາໄລ
ສຸກສະຫວັດ

ບໍລິຫານທຸລະກິດ
ພາສາອັງກິດ
ບັນຊີ,ການເງີນ

ຊ້ັນສູງ
ຊ້ັນສູງ
ຊ້ັນສູງ

ບ ໜອງທາເໜືອ
ມ ຈັນທະບູລີ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ /10 45/650
ແຟັກ /10 451265

3

ວິທະຍາໄລ
ສຸດສະກະເພ່ືອ
ການບໍລິຫານ
ແລະ ເຕັກໂນ
ໂລຊີ

ການເງີນ,ການທະນາຄານ
ບໍລິຫານທຸລະກິດ
ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ
ນິເທດສາດ

ຊ້ັນສູງ
ຊ້ັນສູງ
ຊ້ັນສູງ
ຊ້ັນສູງ

ບ ໂພນສະອາດ
ມ ໄຊເສດຖາ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ /10 8//226
/10 15003/
ແຟັກ /10 8//227
/10 150030

4
ວິທະຍາໄລ
ທິບວາລີ

ພາສາອັງກິດ
ການເງີນ,ການບັນຊີ

ຊ້ັນສູງ
ຊ້ັນສູງ

ບ ສີວິໄລ
ມ ໄຊເສດຖາ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ /10 600443
/1/ 44441266
ແຟັກ /10 60//80

5
ວິທະຍາໄລ
ເຄວສ

ບໍລິຫານຂ້ໍມູນຂ່າວສານ ແລະ ເຕັກ
ໂນໂລຢີ ຊ້ັນສູງ

ບ ສີວິໄລ
ມ ໄຊເສດຖາ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ /10 600381
ແຟັກ /10 60//80

6
ວິທະຍາໄລ
ເຄວິນ ພາສາອັງກິດ,ທຸລະກິດ ຊ້ັນສູງ

ບ ຄໍາຮຸLງ
ມ ໄຊທານີ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ /10 660078
ແຟັກ /10 66/768

7 ວິທະຍາໄລ ບຸ
ດວິເສດ

ບໍລິຫານທຸລະກິດ
ພາສາອັງກິດ

ຊ້ັນສູງ
ຊ້ັນສູງ

ບ ໂພນສີນວນ
ມ ສີສັດຕະນາກ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ /10 34077
/10 360666
ແຟັກ /10 340//0

8 ວິທະຍາໄລ
ລາວນານາຊາດ

ການເງີນ,ການບັນຊີ
ບໍລິຫານໂຮງແຮມ,ທ່ອງທ່ຽວ
ພາສາອັງກິດ

ຊ້ັນສູງ
ຊ້ັນສູງ
ຊ້ັນສູງ

ບ ສະພານທອງເໜືອ
ມ ສີສັດຕະນາກ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ /10 301447
ແຟັກ /10 3038/2

0/ ວິທະຍາໄລ
ຊະນະໄພ

ພາສາອັງກິດ ຊ້ັນສູງ
ບ ຊ້າງຄູ6
ມ ໄຊທານີ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ 44444667
ແຟັກ /10 152873

00
ວິທະຍາໄລ
ເສດຖາບໍລິຫານ
ທຸລະກິດ

ການເງີນ,ການທະນາຄານ ຊ້ັນສູງ
ບ ຈອມມະນີໃຕ6
ມ ໄຊເສດຖາ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ /10 304440
ແຟັກ /10 60/825

01
ວິທະຍາໄລ
ເສດຖະກິດ ໄຊ
ພັດທະນາ

ການບັນຊີ
ພາສາອັງກິດ
ການເງີນມ+ ການທະນາຄານ

ຊ້ັນສູງ
ຊ້ັນສູງ
ຊ້ັນສູງ

ບ ຊ້າງຄູ6
ມ ໄຊທານີ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ /10 66008/
/10 63/0/3
/10 63/0/4
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ລ.ດ ຊ່ື ວິທະຍາໄລ.
ສະຖາບັນ

ຫັຼກສູດໄດ6ຮັບອະນຸຍາດ ລະດັບ
ຫັຼກສູດ

ທ່ີຕ້ັງ ໂທ.ແຟັກ

ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຊ້ັນສູງ ແຟັກ /10 6602//

02
ວິທະຍາໄລ
ທຸລະກິດ ແລະ
ການຄ້າລາວ

ບໍລິຫານທຸລະກິດ
ພາສາອັງກິດ

ຊ້ັນສູງ
ຊ້ັນສູງ

ບ ດົງປLາລານທ່ົງ
ມ ສີສັດຕະນາກ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ /10 151412
ແຟັກ /10 153483

03
ວິທະຍາໄລ
ສະຫະກິດ
ສໍາພັນ

ພາສາອັງກິດ ຊ້ັນສູງ
ບ ໜອງວຽງຄໍາ
ມ ໄຊທານີ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ /10 66/777
/2/ 85/5/87

04 ວິທະຍາໄລ
ຄໍາສະຫວາ

ພາສາອັງກິດ
ບໍລິຫານທຸລະກິດ

ຊ້ັນສູງ
ຊ້ັນສູງ

ບ ສີຫອມ
ມ ຈັນທະບູລີ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ /10 108224
ແຟັກ /10 140575

05
ວິທະຍາໄລ
ລາວສໍາພັນມິດ
ໄມຕີ

ວິສະວະກໍາຊົນລະປະທານ
ການເງີນ,ການບັນຊີ
ພາສາອັງກິດ

ຊ້ັນສູງ
ຊ້ັນສູງ
ຊ້ັນສູງ

ບ ໄຊສະຫວ່າງ
ມ ໄຊທານີ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ທ- ຄໍາອົງ ທິບຸນມາ
ໂທ 444/8647

06
ວິທະຍາໄລ
ລາວ,ເກົາຫີຼ

ພາສາອັງກິດ
ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ
ພາສາເກົາຫີຼ

ຊ້ັນສູງ
ບ ໂພນສະຫວາດເໜືອ
ມ ສີໂຄດຕະບອງ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ /10 56/873
/10 56/874
ແຟັກ /10 56/875

07

ວິທະຍາໄລ
ວຽງຈັນ
ພັດທະນາ
ອາຊີບ

ການບັນຊີ
ການຕະຫຼາດ
ເລຂານຸການ
ສ້ອມແປງລົດຈັກ
ສ້ອມແປງລົດຍົນ
ພາສາອັງກິດ
ໄຟຟ6າອາຄານ,ໂຮງງານ
ເຄ່ືອງປັບອາກາດ
ເທັກໂນໂລຊີລົດຍົນ

ຊ້ັນກາງ
ຊ້ັນກາງ
ຊ້ັນກາງ
ຊ້ັນກາງ
ຊ້ັນກາງ
ຊ້ັນກາງ
ຊ້ັນກາງ
ຊ້ັນກາງ
ຊ້ັນກາງ

ບ ດົງປLາແຫຼບ
ມ ຈັນທະບູລີ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ /10 150455
/1/ 44402607
ແຟັກ /10 43/031

08

ວິທະຍາໄລ
ວຽງຈັນ
ພັດທະນາ
ຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດ

ບໍລິຫານທຸລະກິດ
ພາສາອັງກິດທ່ົວໄປ
ໄຟຟ6າເຕັກນິກ
IT computer

ຊ້ັນສູງ
ຊ້ັນສູງ
ຊ້ັນສູງ
ຊ້ັນສູງ

ບ ດົງນາໂຊກໃຕ6
ມ ສີໂຄດຕະບອງ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ /10 44/312
/10 44/008
ແຟັກ /10 106547

1/
ວິທະຍາໄລ ສິລິ
ມຸງຄຸນ ພາສາອັງກິດ ຊ້ັນສູງ

ບ ດົງໂດກ
ມ ໄຊທານີ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ /10 66/180
ແຟັກ /10 66/180

10

ສະຖາບັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ
ວຽງຈັນ
ບ່ໍມີນັກຮຽນ

ວິສະວະກໍາກ່ໍສ້າງ
ການບໍລິຫານທ່ົວໄປ
ວິສະວະກໍາສ່ິງແວດລ້ອມ
ວິສະວະກໍາ ຊັອບແວຣ໌
ເຕັກໂນໂລຊີ,ຂ້ໍມູນຂ່າວສານ

ຊ້ັນສູງ
ຊ້ັນສູງ
ຊ້ັນສູງ
ຊ້ັນສູງ
ຊ້ັນສູງ

ບ ໂພນພະເນົາ
ມ ໄຊເສດຖາ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ 745 10 61/154
ແຟັກ 745 10 61/153

11 ວິທະຍາໄລ
ລາວວຽງ

ອຸດສາຫະກໍາການທ່ອງທ່ຽວ
ວິສະວະກໍາສ່ິງແວດລ້ອມ
ພາສາອັງກິດ

ຊ້ັນສູງ
ຊ້ັນສູງ
ຊ້ັນສູງ

ບ ຄໍາຮຸLງ
ມ ໄຊເສດຖາ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ /10 61/306
/2/ 415065/
ແຟັກ /10 61/306

12 ວິທະຍາໄລ
ລາວ,ທ໊ອບ

ພາສາອັງກິດ
ຄອມພິວເຕີທຸລະກິດ

ຊ້ັນສູງ
ຊ້ັນສູງ

ບ ສະພານທອງກາງ
ມ ສີສັດຕະນາກ

ໂທ /10 2428//
/10 2428/0



 27 

ລ.ດ ຊ່ື ວິທະຍາໄລ.
ສະຖາບັນ

ຫັຼກສູດໄດ6ຮັບອະນຸຍາດ ລະດັບ
ຫັຼກສູດ

ທ່ີຕ້ັງ ໂທ.ແຟັກ

ການເງີນ,ການບັນຊີ ຊ້ັນສູງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

13 ວິທະຍາໄລ
ການເງີນມີໄຊ

ການເງີນ,ການບັນຊີ
ພາສາອັງກິດທ່ົວໄປ

ຊ້ັນສູງ
ຊ້ັນສູງ

ບ ດົງໂດກ
ມ ໄຊທານີ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ /10 61/146
ແຟັກ /10 61/146

14 ວິທະຍາໄລ
ພະເມືອງ ພາສາອັງກິດ ຊ້ັນສູງ

ບ ຕານມີໄຊ
ມ ໄຊທານີ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ /10 61/070
/2/ 85//458
ແຟັກ /10 61/070

15 ວິທະຍາໄລ
ໂລໂກສ໌

ບໍລິຫານທຸລະກິດ
ພາສາອັງກິດ

ຊ້ັນສູງ
ຊ້ັນສູງ

ບ ໂພນພະເນົາ
ມ ໄຊເສດຖາ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ /10 30701/
ແຟັກ /10 30701/

16

ໂຮງຮຽນ
ວິຊາຊີບ ພາສາ
ເພ່ືອການສ່ືສານ
ຫອມມະໂນ

ພາສາເພ່ືອການສ່ືສານ
ສ່ືສານມວນຊົນ

ຊ້ັນສູງ
ຊ້ັນສູງ

ບ ໜອງວຽງຄໍາ
ມ ໄຊທານີ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ /10 63/270
ແຟັກ /1/ 45001738

17 ວິທະຍາໄລ
ສອນພິທັນລາວ

ການພັດທະນາໂປຣແກຣມ
ການເງີນ,ການກວດສອບບັນຊີ
ພາສາອັງກິດທຸລະກິດ

ຊ້ັນສູງ
ຊ້ັນສູງ
ຊ້ັນສູງ

ບ ທ່ົງການ
ມ ສີສັດຕະນາກ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ /10 205000
ແຟັກ /1/ 08 877/7788

18

ໂຮງຮຽນ
ເຕັກນິກ,ວິຊາ
ຊີບ ບີ-ເອສ-ວີ
'ບຸນເກີດ(

ຊ້ັນສູງ
ບ ໄຊມຸງຄຸນ
ມ ນາຊາຍທອງ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ /10 501151
ແຟັກ /10 5011/1
/1/ 444/1836

2/
ໂຮງຮຽນ
ເຕັກນິກ,ວິຊາ
ຊີບ ເວດສະພົງ

ໄຟຟ6າເຕັກນິກ
ຊ່າງເຟີນິເຈີ

ຊ້ັນກາງ
ບ ສີເກີດ
ມ ນາຊາຍທອງ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ /10 501152
ແຟັກ /10 5011/2
/10 444/1836

ແຂວງ ອຸດົມໄຊ

20

ວິທະຍາໄລ
ລັດຕະນະ
ບໍລິຫານທຸລະ
ກິດ 'ສາຂາ(

ການເງີນ,ການທະນາຄານ
ພາສາອັງກິດທຸລະກິດ
ບໍລິຫານທຸລະກິດ

ຊ້ັນສູງ
ຊ້ັນສູງ
ຊ້ັນສູງ

ບ ນາເລົາ
ມ ໄຊ
ຂ ອຸດົມໄຊ

ໂທ /70 101668 ແຟັກ /70
100/08

21
ວິທະຍາໄລ
ລາວນາໆຊາດ
'ສາຂາ(

ການເງີນ,ການບັນຊີ
ພາສາອັງກິດ
ໄອທີ ເອເລັກໂຕນິກ
ບໍລິຫານການຈັດການ

ຊ້ັນສູງ
ຊ້ັນສູງ
ຊ້ັນສູງ
ຊ້ັນສູງ

ບ ປLາສັກ
ມ ໄຊ
ຂ ອຸດົມໄຊ

ໂທ /70 100504
ແຟັກ /70 100504

22

ວິທະຍາໄລ ຄໍາ
ພີ ຂ້ໍມູນ
ຂ່າວສານ ແລະ
ເຕັກໂນໂລຢີ

ໄຟຟ6າເຕັກນິກ
ເຕັກໂນໂລຊີຂ້ໍມູນຂ່າວສານ

ຊ້ັນສູງ
ຊ້ັນສູງ

ບ ນາເລົາ
ມ ໄຊ
ຂ ອຸດົມໄຊ

ໂທ /70 101460
ແຟັກ /70 101460

ແຂວງ ຫຼວງນ້ໍາທາ

23
ວິທະຍາໄລ
ແກ6ວໂພໄຊ

ບໍລິຫານທຸລະກິດ
ການເງີນ,ການທະນາຄານ
ພາສາອັງກິດ

ຊ້ັນສູງ
ຊ້ັນສູງ
ຊ້ັນສູງ

ບ ອຸດົມສິນ
ມ ນ້ໍາທາ
ຂ ຫຼວງນ້ໍາທາ

ໂທ /75 100387
ແຟັກ /75 100387

24 ວິທະຍາໄລ
ສົມບັດ

ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຊ້ັນສູງ ບ ຫາດຍາວ
ມ ນ້ໍາທາ

ໂທ /2/ 81/5567
/1/ 88880//3
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ລ.ດ ຊ່ື ວິທະຍາໄລ.
ສະຖາບັນ

ຫັຼກສູດໄດ6ຮັບອະນຸຍາດ ລະດັບ
ຫັຼກສູດ

ທ່ີຕ້ັງ ໂທ.ແຟັກ

ບໍລິຫານທຸລະ
ກິດ

ຂ ຫຼວງນ້ໍາທາ /1/ 45555582
ແຟັກ /75 101046

ແຂວງ ບ່ໍແກ6ວ

25
ວິທະຍາໄລ
ແສງນະພາ

ເຕັກໂນໂລຊີຂ້ໍມູນຂ່າວສານ
ບໍລິຫານທຸລະກິດ
ການເງີນ,ການທະນາຄານ
ພາສາອັງກິດ

ຊ້ັນສູງ
ຊ້ັນສູງ
ຊ້ັນສູງ
ຊ້ັນສູງ

ບ ອຸດົມ
ມ ຫ້ວຍຊາຍ
ຂ ບ່ໍແກ6ວ

ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

26
ວິທະຍາໄລ
ບໍລິຫານທຸລະ
ກິດ ມະນີວັນ

ບໍລິຫານທຸລະກິດ
ພາສາອັງກິດ

ຊ້ັນສູງ
ຊ້ັນສູງ

ບ ຂົວທີ0
ມ ຫຼວງພະບາງ
ຂ ຫຼວງພະບາງ

ໂທ /1/ 45877770
/1/ 17005776
ແຟັກ /60 15/755+ 15/775

27 ວິທະຍາໄລ
ໂລຫວັນ

ບໍລິຫານທຸລະກິດ
ພາສາອັງກິດ

ຊ້ັນສູງ
ຊ້ັນສູງ

ບ ວຽງແກ6ວ
ມ ຫຼວງພະບາງ
ຂ ຫຼວງພະບາງ

ໂທ /60 15//3/
/60 143814
ແຟັກ /60 15//3/

28 ວິທະຍາໄລ ໄຊ
ຍະເດດ

ພາສາອັງກິດ ຊ້ັນສູງ
ບ ວິຊຸນ
ມ ຫຼວງພະບາງ
ຂ ຫຼວງພະບາງ

ໂທ /1/ 45/18877

ແຂວງ ຫົວພັນ

3/

ວິທະຍາໄລ
ບໍລິຫານທຸລະ
ກິດ ສະໄໝ
ຮຸLງເຮືອງ

ບໍລິຫານທຸລະກິດ
ການເງີນ,ການທະນາຄານ
ພາສາອັງກິດ

ຊ້ັນສູງ
ບ ທາດເມືອງ
ມ ຊໍາເໜືອ
ຂ ຫົວພັນ

ໂທ /1/ 888/2578
/1/ 1212222/
/1/ 4758888/
ແຟັກ /53 203106

ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

30 ວິທະຍາໄລ ຈັນ
ສະມຸດ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຊ້້ັນສູງ

ບ ນາໄຮ
ມ ໄຊຍະບູລີ
ຂ ໄຊຍະບູລີ

ໂທ /2/ 4653651
ແຟັກ /63154/48

31
ວິທະຍາໄລ ຮັງ
ທາວ ບໍລິຫານ
ທຸລະກິດ

ບໍລິຫານທຸລະກິດ
ພາສາອັງກິດທ່ົວໄປ

ຊ້ັນສູງ
ຊ້ັນສູງ

ບ ສີເມືອງ
ມ ໄຊຍະບູລີ
ຂ ໄຊຍະບູລີ

ໂທ /2/ 8376051

32

ວິທະຍາໄລ
ລັດຕະນະ
ບໍລິຫານທຸລະ
ກິດ ສາຂາ ປາກ
ລາຍ

ພາສາອັງກິດທຸລະກິດ
ບໍລິຫານທ່ົວໄປ
ການເງີນ,ການທະນາຄານ

ບ ນາສະຫວ່າງ
ມ ປາກລາຍ
ຂ ໄຊຍະບູລີ

33
ວິທະຍາໄລ
ບໍລິຫານການຄ້າ
ປາລີຊາດ

ບໍລິຫານທຸລະກິດ
ເຕັກໂນໂລຊີຂ້ໍມູນຂ່າວສານ

ບ ຫ້ວຍຊາຍຄໍາ
ມ ປາກລາຍ
ຂ ໄຊຍະບູລີ

ໂທ /63 44//53
ແຟັກ /63 44//53

ແຂວງ ຊຽງຂວາງ

34
ວິທະຍາໄລ
ອາສາພັດທະນາ

ບໍລິຫານທຸລະກິດ
ການບັນຊີ
ພາສາອັງກິດ

ຊ້້ັນສູງ
ຊ້້ັນສູງ
ຊ້້ັນສູງ

ບ ໂພນສະຫວັນໄຊ
ມ ແປກ
ຂ ຊຽງຂວາງ

ໂທ /2/ 88/1688
/1/ 11231234
ແຟັກ /50 201/45

35
ວິທະຍາໄລ ວົງ
ຈະເລີນ

ບໍລິຫານທຸລະກິດ
ພາສາອັງກິດ

ຊ້້ັນສູງ
ຊ້້ັນສູງ

ບ ໂພນສະອາດໃຕ6
ມ ແປກ

ໂທ /1/ 4455/877
/1/ 4564//88
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ລ.ດ ຊ່ື ວິທະຍາໄລ.
ສະຖາບັນ

ຫັຼກສູດໄດ6ຮັບອະນຸຍາດ ລະດັບ
ຫັຼກສູດ

ທ່ີຕ້ັງ ໂທ.ແຟັກ

ບໍລິຫານທຸລະ
ກິດ

ຂ ຊຽງຂວາງ ແຟັກ /50 1012/6

ແຂວງ ວຽງຈັນ

36

ວິທະຍາໄລ
ແສງຈະເລີນ
ບໍລິຫານທຸລະ
ກິດ

ພາສາອັງກິດບໍລິຫານທຸລະກິດ ຊ້້ັນສູງ
ບ ໂພນໂຮງ
ມ ໂພນໂຮງ
ຂ ວຽງຈັນ

ໂທ /1/ 47188666
/1/ 47288666

37

ວິທະຍາໄລ
ປີຊີທີ ເພ່ືອການ
ສ່ືສານດ້ານໄອ
ທີ

ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ ຊ້້ັນສູງ
ບ ໂນນສະຫວ່າງ
ມ ວຽງຄໍາ
ຂ ວຽງຈັນ

ໂທ /1/ 44505/40
ແຟັກ /12 320470

38

ໂຮງຮຽນ
ເຕັກນິກ,ວິຊາ
ຊີບ ທິບພະ
ພອນ

ຄອມພິວເຕີເຕັກນິກ
ພາສາອັງກິດເພ່ືອການສ່ືສານ
ຄອມພິວເຕີເຕັກນິກ

ຊ້້ັນກາງ
ຊ້້ັນສູງ
ຊ້້ັນສູງ

ບ ເກີນເໜືອ
ມ ທຸລະຄົມ
ຂ ວຽງຈັນ

/1/ 47616161

ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ

4/
ວິທະຍາໄລ
ຄອມບິຊ

ບໍລິຫານທຸລະກິດ
ພາສາອັງກິດ

ຊ້້ັນສູງ
ຊ້້ັນສູງ

ບ ມີໄຊ
ມ ປາກຊັນ
ຂ ບໍລິຄໍາໄຊ

ໂທ /43101784
ແຟັກ /43 101784
Mali_com-Biz@hotmail-com

40 ວິທະຍາໄລ
ສຸລິຍາ

ການເງີນ,ການບັນຊີ
ການທະນາຄານ
ຄຸ6ມຄອງທຸລະກິດ

ຊ້້ັນສູງ
ຊ້້ັນສູງ
ຊ້້ັນສູງ

ບ ມີໄຊ
ມ ປາກຊັນ
ຂ ບໍລິຄໍາໄຊ

ໂທ /43 101035
ແຟັກ /43 68/728

41 ວິທະຍາໄລ
ພຽນຈະເລີນ

ການເງີນ,ການທະນາຄານ
ໄອທີ

ຊ້້ັນສູງ
ຊ້້ັນສູງ

ບ ໂພນໄຊ
ມ ປາກຊັນ
ຂ ບໍລິຄໍາໄຊ

/1/ 48200006
/1/ 84/11114
ແຟັກ /43 68/754

ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ

42

ວິທະຍາໄລ
ແກ6ວແກLນໃຈ
ບໍລິຫານທຸລະ
ກິດ

ສາຂາພາສາອັງກິດ
ສາຂາການບັນຊີ,ການບັນຊີ

ຊ້້ັນສູງ
ຊ້້ັນສູງ

ບ ຈອມທອງ
ມ ທ່າແຂກ
ຂ ຄໍາມ່ວນ

ໂທ /40 14/452
ແຟັກ /40 14/452

43
ວິທະຍາໄລ ຄໍາ
ສີສຸກ ບໍລິຫານ
ທຸລະກິດ

ບໍລິຫານທຸລະກິດ
ພາສາອັງກິດທຸລະກິດ
ການເງີນ,ການບັນຊີ

ຊ້້ັນສູງ
ຊ້້ັນສູງ
ຊ້້ັນສູງ

ບ ຈອມທອງ
ມ ທ່າແຂກ
ຂ ຄໍາມ່ວນ

ໂທ /1/ 44883377
ແຟັກ /40 140065

44
ວິທະຍາໄລ ຄໍາ
ສະຫວາດ
'ສາຂາ(

ບໍລິຫານທຸລະກິດ
ພາສາອັງກິດ
ສາຂາໄອທີ

ຊ້້ັນສູງ
ຊ້້ັນສູງ
ຊ້້ັນສູງ

ບ ທ່າແຂກກາງ
ມ ທ່າແຂກ
ຂ ຄໍາມ່ວນ

ໂທ /40 101018
ແຟັກ /40101018

45 ວິທະຍາໄລ
ແສງສະຫວ່າງ ຄຸ6ມຄອງເສດຖະກິດ ຊ້້ັນສູງ

ບ ໂພນສະໝາມ
ມ ທ່າແຂກ
ຂ ຄໍາມ່ວນ

ໂທ /1/ 4454/415
ແຟັກ /40 140323

ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

46
ວິທະຍາໄລ
ເສດຖະກິດໄຊ
ພັດທະນາ

ການເງີນ,ການທະນາຄານ
ບໍລິຫານທຸລະກິດ
ການບັນຊີ

ຊ້້ັນສູງ
ຊ້້ັນສູງ
ຊ້້ັນສູງ

ບ ອຸດົມວິໄລ
ມ ໄກສອນພົມວິຫານ
ຂ ສະຫວັນນະເຂດ

ໂທ /30 15/1/8
/30 15/208
ແຟັກ /30 15/10/
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ລ.ດ ຊ່ື ວິທະຍາໄລ.
ສະຖາບັນ

ຫັຼກສູດໄດ6ຮັບອະນຸຍາດ ລະດັບ
ຫັຼກສູດ

ທ່ີຕ້ັງ ໂທ.ແຟັກ

'ສາຂາສະຫວັນ
ນະເຂດ(

ພາສາອັງກິດ ຊ້້ັນສູງ

47
ສະຖາບັນ
ບໍລິຫານສາດ
ສະຫວັນ

ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຊ້້ັນສູງ
ບ ໄຊມຸງຄຸນ
ມ ຄັນທະບູລີ
ຂ ສະຫວັນນະເຂດ

ໂທ /30 142141
ແຟັກ /30 142141
www-sim-edu-la

48

ວິທະຍາໄລ
ສະຫວັນ
ບໍລິຫານທຸລະ
ກິດ

ການບັນຊີ
ບໍລິຫານການຈັດການ
ຄອມພິວເຕີທຸລະກິດ

ຊ້້ັນສູງ
ຊ້້ັນສູງ
ຊ້້ັນສູງ

ບ ອຸດົມວິໄລ
ມ ໄກສອນພົມວິຫານ
ຂ ສະຫວັນນະເຂດ

ໂທ /30 15//38
ແຟັກ /30 142118

5/
ວິທະຍາໄລ
ຊົງສີ

ການເງີນ,ການບັນຊີ
ບໍລິຫານທຸລະກິດ

ຊ້້ັນສູງ
ຊ້້ັນສູງ

ບ ຫົວເມືອງເໜືອ
ມ ໄກສອນພົມວິຫານ
ຂ ສະຫວັນນະເຂດ

ໂທ /30 1410/6
ແຟັກ /30 1410/5

50

ວິທະຍາໄລ
ຄໍາສີສຸກ
ບໍລິຫານທຸລະ
ກິດ

ບໍລິຫານທຸລະກິດ
ພາສາອັງກິດ

ຊ້້ັນສູງ
ຊ້້ັນສູງ

ບ ສຸນັນທາ
ມ ໄກສອນພົມວິຫານ
ຂ ສະຫວັນນະເຂດ

ໂທ /2/ 85616/8
/1/ 66717140
/1/ 4468/777
ແຟັກ /30 10245/

51
ວິທະຍາໄລ
ໄຊສົມບັດ ເຕັກ
ໂນໂລຊີ

ບໍລິຫານທຸລະກິດ,ການຈັດການ
ການເງີນ,ການບັນຊີ
ພາສາອັງກິດທ່ົວໄປ
ເຕັກໂນໂລຊີຂ້ໍມູນຂ່າວສານ
ໄຟຟ6າເຕັກນິກ
ອຸດສາຫະກໍາການຜະລິດ ແລະ
ສ້ອມແປງ
ເຄຫາສະຖານ
ເຄ່ືອງທໍາຄວາມເຢັນ ແລະ ເຄ່ືອງປັບ
ອາກາດ
ຄວາມພິວເຕີກຣາຟິກ
ເຕັກໂນໂລຊີລົດຍົນ

ຊ້້ັນສູງ
ຊ້້ັນສູງ
ຊ້້ັນສູງ
ຊ້້ັນສູງ
ຊ້້ັນສູງ

ຊ້້ັນສູງ
ຊ້້ັນສູງ

ຊ້້ັນສູງ
ຊ້້ັນສູງ
ຊ້້ັນສູງ

ບ ໂພນສະຫວ່າງໃຕ6
ມ ໄກສອນພົມວິຫານ
ຂ ສະຫວັນນະເຂດ

ໂທ /30 141/23
/1/ 4443//0/

ແຂວງ ຈໍາປາສັກ

52
ວິທະຍາໄລ
ໄຊຈໍາປາ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຊ້້ັນສູງ

ບ ວັດຫຼວງ
ມ ປາກເຊ
ຂ ຈໍາປາສັກ

ໂທ /20 142/03
ແຟັກ /20 142/03

53

ວິທະຍາໄລ
ພອນສະຫວັນ
ບໍລິຫານທຸລະ
ກິດ

ການເງີນ,ການທະນາຄານ
ພາສາອັງກິດ
ການຄຸ6ມຄອງເສດຖະກິດ
ການທ່ອງທ່ຽວແລະບໍລິການ
ບໍລິຫານທຸລະກິດ

ຊ້້ັນສູງ
ຊ້້ັນສູງ
ຊ້້ັນສູງ
ຊ້້ັນສູງ
ຊ້້ັນສູງ

ບ ໂພນສີໄຄ
ມ ປາກເຊ
ຂ ຈໍາປາສັກ

ໂທ /20 101435
ແຟັກ /20 101534
/1/ 11636111

54
ວິທະຍາໄລ
ສຸດວິໄລ ການເງີນ,ການທະນາຄານ ຊ້້ັນສູງ

ບ ໂນນດູL
ມ ປາກເຊ
ຂ ຈໍາປາສັກ

ໂທ /20 142112
ແຟັກ /20 142112

55
ວິທະຍາໄລ
ເຕັກໂນໂລຊີ
ຫົວສຽວ

ການບັນຊີ
ບໍລິຫານທຸລະກິດ
ໄອທີ

ຊ້້ັນສູງ
ຊ້້ັນສູງ
ຊ້້ັນສູງ

ບ ໂພນສະອາດ
ມ ປາກເຊ
ຂ ຈໍາປາສັກ

ໂທ /20 103708
ແຟັກ /20 103708
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ລ.ດ ຊ່ື ວິທະຍາໄລ.
ສະຖາບັນ

ຫັຼກສູດໄດ6ຮັບອະນຸຍາດ ລະດັບ
ຫັຼກສູດ

ທ່ີຕ້ັງ ໂທ.ແຟັກ

ແຂວງ ອັດຕະປື

56

ວິທະຍາໄລ
ຄອມບິຊ
'ສາຂາອັດຕະ
ປື(

ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຊ້້ັນສູງ
ບ ເວີນແຄນ
ມ ສາມັກຄີໄຊ
ຂ ອັດຕະປື

ໂທ /2/ 8851874
ແຟັກ /43 101784

ແຂວງ ສາລະວັນ

57

ໂຮງຮຽນ
ເຕັກນິກ,ວິຊາ
ຊີບ ໄຊປັນຍາ
ສາລະວັນ

ບໍລິຫານທຸລະກິດ
ພາສາອັງກິດ

ຊ້ັນສູງ
ຊ້ັນສູງ

ບ ຫັຼກສອງ
ມ ສາລະວັນ
ຂ ສາລະວັນ

ໂທ /2/ 8523402
/1/ 85557184
ແຟັກ /2/ 8257222
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ບົດທີ 2
ຕະຫຼາດແຮງງານ

1. ຈຸດປະສົງ
ເພ່ືອໃຫ<ຂ້ໍມູນເດັກ ແລະ ໄວໜຸKມດ້ານຕະຫຼາດແຮງງານ+ ລາຍຮັບສະເລKຍຂອງອາຊີບຕ່າງໆ ແລະ ຄວາມສໍາ

ຄັນໃນການພັດທະນາຕົນເອງເພ່ືອແຂKງຂັນໃນການຕະຫຼາດແຮງງານ-

2. ເປົ້າໝາຍ
ເດັກ ແລະ ໄວໜຸKມເຂ້ົາໃຈເຖິງຄວາມສໍາຄັນໃນການພັດທະນາຕົນເອງ ເພ່ືອໃຫ<ສາມາດແຂKງຂັນໃນຕະຫຼາດ

ແຮງງານ- ພ້ອມເຖິງເຂ້ົາເຖິງຂ້ໍມູນລາຍຮັບສະເລKຍ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານແຮງງານຂອງອາຊີບຕ່າງໆ-

3. ວິທີການດໍາເນີນ
ໃນບົດນ້ີຈະມີ 0 ກິດຈະກໍາ ເຊ່ິງລາຍລະອຽດຂອງເຄ່ືອງມືທ່ີຈະຕ້ອງນໍາໃຊ< ແລະ ຂ້ັນຕອນການດໍາເນີນ

ກິດຈະກໍາແມKນສາມາດເບ່ິງ ລາຍລະອຽດໄດ<ດ່ັງລຸKມນ້ີ9

2-0 ກິດຈະກໍາ 0- ກິດຈະກໍາຈໍາລອງການປະມູນສິນຄ້າ '3/ ນາທີ(
ຄູຝຶກນໍາສະເໜີຫົວຂ້ໍກິດຈະກໍາ ພ້ອມທັງອະທິບາຍເນ້ືອໃນ ແລະ ຂ້ັນຕອນຂອງການດໍາເນີນກິດຈະກໍາໂດຍ

ສັງເຂບ-
ອຸປະກອນ9 ເຄ່ືອງມື9 ເກມຈໍາລອງການປະມູນສິນຄ້າ 'ໃນນ້ັນຈະປະກອບມ9ີ ເງິນເຈ<ຍ ແລະ ສິນຄ້າຈໍາລອງ

ສໍາລັບການປະມູນ(
ວິທີດໍາເນີນ9 ປະຕິບັດຕາມ 5 ຂ້ັນຕອນດ່ັງນ້ີ9
1) ອະທິບາຍວິທີການໂດຍຫຍ້ໍຂອງການປະມູນເພ່ີມເຕີມດ່ັງລຸKມນ້ີ9

ການປະມູນໝາຍເຖິງ ການແຂKງຂັນກັນສະເໜີລາຄາສິນຄ້າໃດໜ່ຶງ ເຊ່ິງຕາມປົກກະຕິແລ<ວ ຜູ<ທ່ີເປັນ

ເຈ້ົາຂອງສິນຄ້າຈະຕ້ັງລາຄາເລ່ີມຕ້ົນ+ ຈາກນ້ັນປະກາດໃຫ<ເລ່ີມການປະມູນ- ເມື່ອເປີດການປະມູນລູກ
ຄ້າຍົກມືຂ້ຶນເພ່ືອສະເໜີລາຄາ+ ຫລັງຈາກນ້ັນເຈ້ົາຂອງສິນຄ້າກໍຈະປະກາດລາຄາໃໝKທ່ີລູກຄ້າສະເໜີ

ແລະ ຖາມວ່າ ມີໃຜຈະໃຫ<ລາຄາສູງກວ່າບ່ໍ? ຖ້າມີລູກຄ້າອ່ືນສະເໜີລາຄາສູງຂ້ຶນ+ ລາຄາສິນຄ້ານ້ັນກໍ
ຈະສູງຂ້ຶນເລ້ືອຍໆ- ຈົນສຸດທ້າຍ ເຈ້ົາຂອງສິນຄ້າຈະທົບທວນຄ້ັງຄືນສາມຄ້ັງວ່າ ສິນຄ້ານ້ີແມKນຈະຂາຍ

ໃນລາຄາເທ່ົານ້ີ ແລະ ຍັງມີໃຜຈະສະເໜີສູງຂ້ຶນອີກບ່ໍ? ຖ້າຫາກບ່ໍມີ+ ແມKນໃຫ<ປະກາດຊ່ືຂອງຜູ<ທ່ີຊະ
ນະປະມູນ ແລະ ມູນຄ່າຂອງສິນຄ້ານ້ັນ- ຈາກນ້ັນຈ່ຶງປະມູນສິນຄ້າອັນໃໝKຕ່ໍ ຫລື ປິດການປະມູນເມື່ອ

ສິນຄ້າໝົດ-
2) ແບKງຜູ<ເຂ້ົາຮ່ວມເປັນກຸKມຍ່ອຍ ຫືຼ ກຸKມໃຫຍ່ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ- ຈາກນ້ັນ+ ມອບເງິນເຈ<ຍໃຫ<ແຕKລະ

ກຸKມ ໂດຍທຸກກຸKມຈະໄດ<ຮັບເງິນຈໍານວນເທ່ົາກັນ-
3) ສະເໜີສິນຄ້າຈໍາລອງອອກມາເທ່ືອລະສິນຄ້າ ໂດຍຕ້ັງລາຄາເລ່ີມຕ້ົນໃຫ<ຜູ<ເຂ້ົາຮ່ວມ ແຕKລະກຸKມແຂKງ

ກັນປະມູນ ໂດຍກຸKມໃດຫາກໃຫ<ລາຄາສູງສຸດຈະໄດ<ສິນຄ້ານ້ັນໄປທັນທີ- ສິນຄ້າທັງໝົດມີ 2 ຢKາງ

ດ່ັງນ້ີ9
§ ສິນຄ້າທໍາອິດ 9 ໂທລະສັບມືຖືຟັງເພງໄດ<+ ຖ່າຍຮູບໄດ<+ ໃຊ<ເນັດໄດ<+ ຮູບຊົງເກົ່າທົນທານຕ່ໍການ

ຕົກ+ ຈໍນ້ອຍ+ ຄວາມຈໍາ 0/ ກິກກະໄບ+ ຮັບປະກັນ 0 ປີ+ ລາຄາເລ່ີມ ຕ້ົນ 1//+/// ກີບ-
§ ສິນຄ້າທີສອງ9 ໂທລະສັບມືຖືຟັງເພງໄດ<+ ຖ່າຍຮູບໄດ< ແລະ ແຕKງຮູບໄດ<+ ຖ່າຍ ແລະ ຕັດຕ່ໍວີດີໂອ

ໄດ<+ ໃຊ<ອິນເຕີເນັດ ແລະ ໂປແກມທາງອິນເຕີເນັດໄດ<ຫຼາຍກວ່າ 0/// ຮູບແບບ+ ຮູບຊົງໃໝKບາງ
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ແລະ ເບົາ+ ຈໍໃຫຍ່+ ພົກພາງ່າຍ+ ຄວາມຈໍາ 1/ ກິກກະໄບ ຮັບປະກັນ 2 ປີ+ ລາຄາເລ່ີມຕ້ົນ
4//+/// ກີບ-

§ ສິນຄ້າທີສາມ9 ປ້ຶມຂຽນ 0// ໜ້າ ຈໍານວນ 1/ ຫົວ ແລະ ສໍດໍາ 4 ກ້ານ ລາຄາເລ່ີມຕ້ົນ 0/+///
ກີບ-

4) ຖາມຄໍາຖາມດ້ານລຸKມເພ່ືອໃຫ<ຜູ<ເຂ້ົາຮ່ວມຕອບເທ່ືອລະຄໍາຖາມ- ຄູຝຶກຈະຕ້ອງຂຽນຄໍາຕອບຫຍ້ໍທ່ີຜູ<

ເຂ້ົາຮ່ວມຕອບລົງໃສKເຈ<ຍໃຫຍ່+ ຄໍາຕອບໃດທ່ີຊ້ໍາກັນບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງຂຽນຊ້ໍາຄືນອີກ9
§ ທຸກຄົນໄດ<ຮຽນຮູ<ຫຍັງແດKຈາກເກມນ້ີ?
§ ເປັນຫຍັງສິນຄ້າແຕKລະປະເພດຈ່ຶງປະມູນໃນລາຄາທ່ີແຕກຕ່າງກັນ? ສິນຄ້າຄືກັນເປັນຫຍັງລາຄາ

ຈ່ຶງແຕກຕ່າງກັນ?
§ ຖ້າປຽບທຽບວ່າສິນຄ້າເຫລ່ົານ້ັນເປັນຄົນ ຫລື ອາຊີບ+ ເປັນຫຍັງເງິນເດືອນແຕKລະຄົນຈ່ຶງແຕກຕ່າງ

ກັນ ເຊ່ິງບາງຄ້ັງອາດເຮັດອາຊີບດຽວກັນ?
§ ເປັນຫຍັງເງິນເດືອນຂອງແຕKລະອາຊີບຈ່ຶງແຕກຕ່າງກັນ?

5) ສະຫVບຜົນຂອງກິດຈະກໍາ9 ຖ້າທຽບເຫດການໃນກິດຈະກໍາຈໍາລອງການປະມູນສິນຄ້າໃສKກັບຕະຫຼາດ

ແຮງງານ+ ຖ້າຫາກວ່າລູກຄ້າທ່ີເຂ້ົາມາປະມູນສິນຄ້າແມKນຜູ<ຈ້າງງານ ແລະ ສິນຄ້າແມKນ ແຮງງານຈະ

ເຫັນໄດ<ວ່າ9 ແຮງງານທ່ີມີຄວາມສາມາດ ແມKນຈະເປັນທ່ີຕ້ອງການຜູ<ຈ້າງງານສ່ວນຫຼາຍ ເຊ່ິງຖ້າຫາກ

ຈໍານວນຄົນທ່ີມີຄວາມສາມາດໃນດ້ານທ່ີຜູ<ວ່າຈ້າງງານຕ້ອງການມີໜ້ອຍ+ ຄວາມຕ້ອງການຍ່ິງຫຼາຍຂ້ຶນ
ກວ່າເກົ່າ ແລະ ຜູ<ຈ້າງງານກໍພ້ອມທ່ີຈະຈ່າຍເງິນເດືອນທ່ີເປັນທ່ີໜ້າພໍໃຈທັງສອງຝKາຍ ຫລື ພະຍາຍາມ

ແຂKງກັບຜູ<ຈ້າງງານຄົນອ່ືນໆ ເພ່ືອໃຫ<ໄດ<ຜູ<ອອກແຮງງານທ່ີມີຄວາມສາມາດນ້ັນມາຊ່ວຍວຽກ: ໃນທາງ
ກົງກັນຂ້າມ ຖ້າຫາກຜູ<ອອກແຮງງານຫາກຂາດຄວາມສາມາດ ຫືຼ ມີຄວາມສາມາດທ່ີສາມາດຫາໄດ<ທ່ົວ

ໄປ ແລະ ບ່ໍມີຄວາມໂດດເດ່ັນ+ ເງິນເດືອນກໍອາດຈະຕ່ໍາ- ຂ້ັນເງິນເດືອນຂອງແຕKລະປະເພດອາຊີບທ່ີ

ອາດເປັນປະເພດອາຊີບດຽວກັນ ຫລື ແຕກຕ່າງກັນແມKນບ່ໍສາມາດກໍານົດແນKນອນໄດ< ເພາະຂ້ຶນກັບ

ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມດຸໝ່ັນຂອງແຕKລະບຸກຄົນ-
6) ຂ້ໍມູນດ້ານລຸKມແມKນເປັນຂ້ໍມູນພ້ືນຖານສໍາລັບຄູຝືກ ເພ່ືອໃຫ<ເຫັນພາບລວມຄວາມຕ້ອງການດ້ານແຮງ

ງານ ແລະ ລາຍຮັບສະເລKຍຂອງແຕKລະອາຊີບ- ຄູຝຶກສາມາດເລືອກຂ້ໍມູນບາງຢKາງເພ່ືອເປັນຕົວຢKາງໃຫ<
ກັບຜູ<ເຂ້ົາຮ່ວມ- ແຕKໃຫ<ສະເໜີສະເພາະທັກສະທ່ີຕ້ອງມີ ເພ່ືອໃຫ<ໄດ<ວຽກເຮັດງານທໍາທັງໃນປະຈຸບັນ

ແລະ ອານາຄົດດ້ານລຸKມໜ້າຕ່ໍໄປນ້ີຢKາງລະອຽດ-
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ຕາຕະລາງການສົມທຽບຈໍານວນຕ້ອງການຈ້າງແຮງງານກັບຈໍານວນນັກຮຽນ ແລະ ພະນັກງານທ່ີຄາດວ່າຈະຮຽນຈົບ
'ລະດັບວິຊາຊີບຂ້ຶນໄປ(

ຫົວຂ້ໍ ບ່ໍແຮD ກະສິກໍາ ປຸງແຕDງ ບໍລິການ ໄຟຟGາ ລວມ

ປີ 1/05 010 6/8 0680 20224 217 23174

ປີ 1/06 002 328 073/ 20167 221 23//1

ປີ 1/07 0/7 257 0654 20386 223 23/60

ປີ 1/08 0/2 213 0617 20540 226 23031

ປີ 1/1/ 0// 210 0655 20401 231 23/38
ປີ 1/10 85 234 0715 20243 237 22857
ປີ 1/11 82 420 0801 20/57 25/ 22852

ປີ 1/12 77 488 1/21 2/638 256 22725

ປີ 1/13 72 587 1081 2/136 265 22485

ປີ 1/14 66 725 13/1 18577 275 22278

ຄວາມຕ້ອງການຈ້າງງານໂດຍສະເລDຍຕ່ໍປີ
'1/05,1/14(

87 406 0814 20/27 240 22818

ຈໍານວນນັກຮຽນທ່ີຄາດວ່າຈະຮຽນຈົບສະເລDຍຕ່ໍປິ) 0/46 2715 131/ 2468/ 2/47 35040
ຈົບຈາກພາຍໃນ 0/2/ 2634 1270 2345/ 2/31 33647
ຈົບຈາກຕ່າງປະເທດ 16 70 28 012/ 05 0282

ອັດຕາຄວາມແຕກຕ່າງ ' ຫົວໜ່ວຍ9 ເທ່ົາ( 0/-67 6-3/ 0-15 0-04 7-60 0-25

ຂ້ໍມູນຈາກ9 ຍຸດທະສາດການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດແຫDງຊາດຮອດປີ 1/14+ ເມສາ 1/05

)ຄິດໄລDໂດຍສະຖາບັນຄ້ົນຄວ້າເສດຖະກິດແຫDງຊາດ ໂດຍອີງໃສDຂ້ໍມູນຈາກແຜນການແບDງປັນນັກຮຽນ ແລະ
ພະນັກງານເຂ້ົາຮຽນ ແລະ ພະນັັກງານເຂ້ົາຮຽນໃນຂ້ັນວິຊາຊີບຂ້ຶນໄປສົກຮຽນ 1/04,1/05 ແລະ ຈໍານວນ
ນັກຮຽນ ແລະ ພະນັກງານທ່ີຮຽນຈົບຈາກຕ່າງປະເທດ 1/03 ຈາກຜົນການຄາດຄະເນການຈ້າງຮອດປີ 1/14 ເຫັນ
ວ່າ9 ການຈ້າງແຮງງານທ່ີມີທັກສະສູງໃນລາວລະຫວ່າງປີ 1/05,1/14 ໂດຍສະເລDຍຈະເພ່ີມຂ້ຶນ 22+818 ຄົນຕ່ໍປີ
ເຊ່ິງໃນນ້ັນປະມານ 80$ ແມDນຈະຖືກຈ້າງໃນຂະແໜງການບໍລິການ- ເມື່ອສົມທຽບກັບຈໍານວນນັກສຶກສາ ແລະ
ພະນັກງານທ່ີຄາດວ່າຈະຮຽນຈົບໃນແຕDລະປີເຫັນວ່າ9

- ຂະແໜງບ່ໍແຮDເປັນຂະແໜງທ່ີມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍລະຫວ່າງການຈ້າງງານຕົວຈິງ ແລະ ນັກຮຽນທ່ີຈະ
ຈົບໃນຂະແໜງການທທ່ີກ່ຽວຂ້ອງປະມານ 0/-67 ເທ່ົາຕົວ ແລະ ການຈ້າງງານໃນຂະແໜງການນ້ີມີທ່າອ່ຽງ
ທ່ີຈະຫSດລົງໃນແຕDລະປີ- ນັບແຕDປີ 1/02 ທ່ີລັດຖະບານໄດGອອກຄໍາສ່ັງໃຫGຢຸດເຊົາການລົງທຶນໃນຂະແໜ
ງດ່ັງກາ່ວ-
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- ຂະແໜງໄຟຟGາ 'ໄຟຟGາ+ ນ້ໍາປະປາ+ ແກັສ( ກໍມີນັກຮຽນທ່ີຈົບສູງກວ່າການຈ້າງງານຕົວຈິງ+ ຢDາງໃດກໍຕາມ
ຈໍານວນແຮງງານທ່ີເຫືຼອໃນຂະແໜງນ້ີ ຍັງສາມາດເຂ້ົາໄປເຮັດວຽກໃນຂະແໜງບໍລິການໄດGເຊ່ັນ9 ຊ່າງໄຟຟGາ+
ຊ່າງນ້ໍາ+ ພະນັກງານໄຟຟGາ,ນ້ໍາປະປາ ແທນການເຂ້ົາໄປເຮັດວຽກໃນບັນດາໂຄງການເຂ່ືອນຕ່າງໆ-

- ຂະແໜງກະສິກໍາ 'ປູກຝັງ+ ລ້ຽງສັດ+ ປDາໄມG ແລະ ການປະມົງ( ເປັນຂະແໜງໜ່ຶງທ່ີມີຈານວນນັກຮຽນທ່ີຄາດ
ວ່າຈະຮຽນຈົບນ້ັນສູງກວ່າການຈ້າງງານເຊ່ັນດຽວກັນ ແຕDຈໍານວນແຮງງານທ່ີເຫືຼອນ້ັນສາມາດນໍາຄວາມຮູG
ຄວາມສາມາດ ແລະ ທັກສະທ່ີຮຽນມາໄປປະກອບອາຊີບຂອງຕົນເອງ-

- ຂະແໜງປຸງແຕDງ ແລະ ການບໍລິການ ເປັນຂະແໜງທ່ີມີຄວາມດຸDນດຽງລະຫວ່າງການຈ້າງງານ ແລະ ຈໍານວນ
ແຮງງານທ່ີຮຽນຈົບ- ເຖິງຢDາງໃດກໍຕາມ+ ຄວນມີແຜນການສ້າງແຮງງານໃນຂະແໜງການເຫ່ົຼານ້ີຕ່ືມເພ່ືອ
ຮັບປະກັນຄວາມພຽງພໍຂອງຄວາມຕ້ອງການແຮງງານໃນຂະແໜງເຫ່ົຼານ້ີ-
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ຂ້ໍມູນຈາກ9 ບົດລາຍງານຜົນການສໍາຫຼວດກໍາລັງແຮງງານຄ້ັງທີ 1 ໃນ ສປປລາວ ປີ 1/06

ຄ່າແຮງງານແບ>ງຕາມອາຊີບ+ ເພດ ແລະ ເຂດທ່ີພັກອາໄສ 'ກີບ(

ອາຊີບ
ລວມ ຕົວເມືອງ ຊົນນະບົດ

ລວມ ຊາຍ ຍິງ ລວມ ຊາຍ ຍິງ ລວມ ຊາຍ ຍິງ

ຜູIບໍລິຫານ 1+868+/// 2+177+/// 1+564+/// 2+36/+/// 2+712+/// 2+034+/// 1+/6/+/// 1+274+/// 0+611+///
ຊ່ຽວຊານ 1+851+/// 2+635+/// 1+2/4+/// 2+174+/// 3+534+/// 1+150+/// 1+311+/// 1+346+/// 1+277+///
ວິຊາການ ແລະ ຜູIຊ່ວຍ

ຊ່ຽວຊານ
1+860+/// 2+/10+/// 1+765+/// 1+770+/// 2+/80+/// 1+421+/// 2+221+/// 1+7/1+/// 4+285+///

ເຮັດວຽກ ກ່ຽວກັບ ສາສະໜາ 1+657+/// 1+734+/// 1+533+/// 2+/27+/// 2+020+/// 1+763+/// 0+677+/// 0+5/3+/// 0+888+///
ພະນັກງານ ບໍລິການ ແລະການ

ຂາຍ
1+146+/// 1+153+/// 1+142+/// 1+4/0+/// 1+/75+/// 1+620+/// 0+726+/// 1+402+/// 0+2/5+///

ພະນັກງານຂະແໜງກະສິກໍາ

ແລະ ການປະມົງ
0+802+/// 1+2/8+/// 0+23/+/// 0+832+/// 1+53/+/// 0+050+/// 0+8/1+/// 1+1/2+/// 0+310+///

ພະນັກງງານ ກ່ຽວກັບ ງານສີມື

ແລະ ການຄ້າ
1+25/+/// 1+65/+/// 0+447+/// 1+633+/// 2+0/2+/// 0+851+/// 0+85/+/// 1+272+/// 0+072+///

ຜູIເຮັດວຽກໂຮງງານ+ ຜູIຄວບ
ຄູມກົນຈັກ ແລະ ຜູIປະກອບ

ການ

1+382+/// 1+547+/// 0+580+/// 1+612+/// 1+654+/// 1+30/+/// 1+117+/// 1+407+/// 0+154+///
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ຂ້ໍມູນຈາກ9 ບົດລາຍງານຜົນການສໍາຫຼວດກໍາລັງແຮງງານຄ້ັງທີ 1 ໃນ ສປປລາວ ປີ 1/06

ລາຍຮັບສະເລ>ຍການຈ້າງງານແບ>ງຕາມຂະແໜງເສດຖະກິດ+ ເພດ ແລະ ເຂດທ່ີພັກອາໄສ 'ກີບ(
ຂະແໜ

ງເສດຖະກິດ

ລວມ ຕົວເມືອງ ຊົນນະບົດ

ລວມ ຊາຍ ຍິງ ລວມ ຊາຍ ຍິງ ລວມ ຊາຍ ຍິງ

ກະສິກໍາ+ ປ>າໄມI
ແລະ ການປະມົງ

0+555+/// 0+864+/// 0+122+/// 0+883+/// 1+522+/// 0+224+/// 0+4/4+/// 0+60/+/// 0+056+///

ການຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ> 3+423+/// 2+580+/// 7+520+/// 2+43/+/// 1+828+/// 5+0/3+/// 4+480+/// 3+342+/// 01+/08+///

ການຜະລິດ 0+856+/// 1+358+/// 0+433+/// 1+16/+/// 1+81/+/// 0+667+/// 0+611+/// 1+030+/// 0+228+///
ໄຟຟIາ+ ແກັສ+
ອາຍນ້ໍາ+ ແອເຢັນ 2+/71+/// 2+138+/// 1+044+/// 2+251+/// 2+4/4+/// 1+432+/// 1+270+/// 1+485+/// 0+155+///

ນ້ໍາປະປາ+
ລະບາຍນ້ໍາ+
ການບໍລິການ+
ແລະການແກIໄຂ

ບັນຫາຂ້ີເຫຍ້ຶອ

1+577+/// 1+7/7+/// 1+/67+/// 1+467+/// 1+566+/// 0+854+/// 1+707+/// 1+861+/// 1+064+///

ການກໍ່ສ້າງ 2+662+/// 2+173+/// 0/+031+/// 3+661+/// 3+08/+/// 0/+886+/// 1+610+/// 1+250+/// 7+663+///
ການຄ້າຂາຍຍົກ,
ຂາຍຍ່ອຍ+ ການ
ສ້ອມແປງ

ລົດຈັກ ແລະ

ລົດໃຫຍ່

1+144+/// 1+211+/// 1+084+/// 1+76/+/// 1+725+/// 1+785+/// 0+417+/// 0+706+/// 0+101+///

ການຂົນສ່ົງ ແລະ

ສາງ
1+145+/// 1+166+/// 1+/58+/// 1+343+/// 1+382+/// 1+07/+/// 0+723+/// 0+740+/// 0+43/+///

ກິດຈະກໍາກ່ຽວ

ກັບທ່ີພັກອາໄສ

ແລະ ການສະ

ໜອງອາຫານ

1+0/4+/// 1+3/7+/// 0+801+/// 1+/87+/// 1+144+/// 1+//7+/// 1+005+/// 1+520+/// 0+618+///
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ຂ້ໍມຸນຂ່າວສານ

ແລະ ການສ່ືສານ
1+780+/// 2+027+/// 1+446+/// 1+6//+/// 1+671+/// 1+484+/// 5+26/+/// 6+770+/// 0+1//+///

ການເງິນ ແລະ

ປະກັນໄພ
2+/55+/// 2+340+/// 1+731+/// 2+025+/// 2+453+/// 1+763+/// 1+272+/// 0+680+/// 1+472+///

ກິດຈະກໍາອະຫັງ

ສາລິມະຊັບ
1+088+/// 1+088+/// , 4/+/// 4/+/// , 1+47/+/// 1+47/+/// ,

ຊ່ຽວຊານ+
ວິທະຍາສາດ

ແລະ ວິຊາການ

7+450+/// 02+/85+/// 0+620+/// 8+724+/// 05+/68+/// 0+544+/// 0+8/3+/// 0+622+/// 1+4//+///

ການບໍລິການ

ແລະ ການສະ

ໜັບສະໜູນ

ການບໍລິການ

1+755+/// 2+836+/// 0+771+/// 2+00/+/// 3+086+/// 1+075+/// 1+255+/// 2+375+/// 0+08/+///

ບໍລິການ

ສາທາລະນະ+
ການປIອງກັນ

ການປະກັນ

ສັງຄົມພາກ

ບັງຄັບ

1+26/+/// 1+4/0+/// 0+854+/// 1+261+/// 1+424+/// 0+852+/// 1+252+/// 1+321+/// 0+864+///

ການສຶກສາ 1+424+/// 1+486+/// 1+366+/// 1+354+/// 1+626+/// 1+135+/// 1+503+/// 1+357+/// 1+670+///
ສຸຂະພາບມະນຸດ

ແລະ ວຽກງານ

ດ້ານສັງຄົມ

1+013+/// 1+62/+/// 0+735+/// 1+027+/// 1+284+/// 1+/13+/// 1+0//+/// 2+167+/// 0+415+///

ສິລະປະ+
ບັນເທີງ ແລະ

ການພັກຜ່ອນ

ຢ>ອນອາລົມ

1+1/5+/// 1+367+/// 1+/61+/// 0+508+/// 1+318+/// 0+183+/// 2+261+/// 1+433+/// 2+860+///

ການ

ບໍລິການອ່ືນໆ
0+478+/// 0+632+/// 0+355+/// 0+532+/// 0+565+/// 0+502+/// 0+376+/// 0+780+/// 0+105+///
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ກິດຈະກໍາຄົວ

ເຮືອນເປັນຜູI

ອອກແຮງງານ

ແລະ ສໍາລັບໃຊI

ໃນຄົວເຮືອນ

0+34/+/// 0+206+/// 2+///+/// 0+803+/// 0+663+/// 2+///+/// 3//+/// 3//+/// ,

ກິດຈະກໍາຂອງ

ບັນດາອົງ

ການຈັດຕ້ັງພາຍ

ນອກ ແລະ ອົງ

ກອນ

02+814+/// 04+24/+/// 1+///+/// 02+814+/// 04+24/+/// 1+///+/// , , ,
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ຕາຕະລາງຄິດໄລ>ເງີນເດືອນພ້ືນຖານ ຂອງລັດຖະກອນ ແລະ ພະນັກງານການນໍາລະດັບສູງ

ມູນຄ່າດັດສະນີເງີນເດືອນພ້ືນຖານ 5+6// ກີບ 'ສົກປີ 1/02 , 1/03(

ຂ້ັນເງີນ
ເດືອນ

ຊ້ັນ 0 ຊ້ັນ 1 ຊ້ັນ 2 ຊ້ັນ 3 ຊ້ັນ 4 ຊ້ັນ 5
ດັນສະນີ ເງີນເດືອນ ດັນສະນີ ເງີນເດືອນ ດັນສະນີ ເງີນເດືອນ ດັນສະນີ ເງີນເດືອນ ດັນສະນີ ເງີນເດືອນ ດັນສະນີ ເງີນເດືອນ

04 054 0+0/4+4// 1/4 0+262+4// 150 0+637+6// 222 1+120+0// 310 1+71/+6//
03 051 0+/74+3// 1// 0+23/+/// 143 0+6/0+7// 213 1+06/+7// 30/ 1+636+///
02 048 0+/54+2// 084 0+2/5+4// 136 0+543+8// 204 1+00/+4// 288 1+562+2//
01 045 0+/34+1// 08/ 0+162+/// 13/ 0+5/7+/// 2/5 1+/4/+1// 277 1+488+5//
00 042 0+/14+0// 074 0+128+4// 122 0+450+0// 186 0+878+8// 266 1+414+8//
0/ 04/ 0+//4+/// 07/ 0+1/5+/// 115 0+403+1// 177 0+818+5// 255 1+341+1//
8 036 873+8// 064 0+061+4// 108 0+356+2// 168 0+758+2// 244 1+267+4//
7 033 853+7// 06/ 0+028+/// 101 0+31/+3// 16/ 0+7/8+/// 233 1+2/3+7//
6 030 833+6// 054 0+0/4+4// 1/4 0+262+4// 150 0+637+6// 222 1+120+0// 6// 3+58/+///
5 03/ 827+/// 051 0+/74+3// 1// 0+23/+/// 143 0+6/0+7// 213 1+06/+7// 54/ 3+244+///
4 028 820+2// 048 0+/54+2// 084 0+2/5+4// 136 0+543+8// 204 1+00/+4// 474 2+808+4//
3 027 813+5// 045 0+/34+1// 08/ 0+162+/// 13/ 0+5/7+/// 2/5 1+/4/+1// 42/ 2+440+///
2 026 806+8// 042 0+/14+0// 074 0+128+4// 122 0+450+0// 186 0+878+8// 374 2+138+4//
1 025 800+1// 04/ 0+//4+/// 07/ 0+1/5+/// 115 0+403+1// 177 0+818+5// 34/ 2+/04+///
0 024 8/3+4// 036 873+8// 064 0+061+4// 108 0+356+2// 168 0+758+2// 314 1+736+4//
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ບົດທີ 3
ການລິເລີ່ມທຸລະກິດແບບນະວັດຕະກໍາໃໝ7 ແລະ ການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ

1. ຈຸດປະສົງ

ເພ່ືອໃຫ(ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ3ມເຂ້ົາໃຈເຖິງການສ້າງອາຊີບແບບສ້າງສັນຈາກທັກສະ ແລະ ວັດຖຸດິບຕ່າງໆທ່ີມີຢູ3

ໃນຊຸມຊົນ-

2. ເປົ້າໝາຍ

ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ3ມໄດ(ຮູ(ຈັກນໍາໃຊ(ວັດຖຸດິບຕ່າງໆ ແລະ ທັກສະເພ່ືອການສ້າງອາຊີບ-

3. ວິທີການດໍາເນີນ

ໃນບົດນ້ີຈະມີ 0 ກິດຈະກໍາ ເຊ່ິງລາຍລະອຽດຂອງເຄ່ືອງມືທ່ີຈະຕ້ອງນໍາໃຊ( ແລະ ຂ້ັນຕອນການດໍາເນີນ

ກິດຈະກໍາແມ3ນສາມາດເບ່ິງລາຍລະອຽດດ່ັງລຸ3ມນ້ີ9

2-0 ກິດຈະກໍາ 09 ທຸລະກິດ ແລະ ຄວາມສ້າງສັນໃນການນໍາໃຊ(ທັກສະ ແລະ ວັດຖຸດິບ '5/ ນາທີ(
ຄູຝຶກນໍາສະເໜີຫົວຂ້ໍກິດຈະກໍາ ພ້ອມທັງອະທິບາຍເນ້ືອໃນ ແລະ ຂ້ັນຕອນຂອງການດໍາເນີນກິດຈະກໍາໂດຍ

ສັງເຂບ-
ອຸປະກອນ 9 ເຈ(ຍແຜ3ນໃຫຍ່+ ເຟີດ
ວິທີດໍາເນີນ9 ປະຕິບັດຕາມ 8 ຂ້ັນຕອນດ່ັງນ້ີ9

1) ໃຫ(ຜູ(ເຂ້ົາຮ່ວມນ່ັງເປັນວົງມົນ ແລະ ຕ້ັງຄໍາຖາມໃຫ(ອາສາສະໝັກຕອບປະມານ 1,2 ຄົນວ່າ ເຈ້ົາຂອງ

ທຸລະກິດມີຄວາມໝາຍແນວໃດ?
2) ອະທິບາຍວ່າ9 ນັກທຸລະກິດ ຫລື ໃນປະຈຸບັນບາງຄ້ັງເອ້ີນວ່າ ຜູ(ປະກອບການ ໝາຍເຖິງ9 ບຸກຄົນໃດ

ໜ່ຶງທ່ີເລ່ີມສ້າງຕ້ັງທຸລະກິດຂອງຕົນເອງຂ້ຶນຈາກການເຫັນທ່າແຮງທາງດ້ານໂອກາດ ຫລື ເຫັນບັນຫາ

ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ- ນັກທຸລະກິດຈະມີຄວາມສາມາດໃນການຊອກຫາຊ່ອງທາງດ້ານທຸລະກິດ-
ໃໝ3ໆ ຫລື ປັບປຸງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການໃຫ(ກາຍເປັນທ່ີຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ-

'ຂ້ໍມູນຈາກ9https9..www-unescap-org.sites.default.files.ESCAP,FWE,ASEAN,full_/-pdf(

3) ໃຫ(ຜູ(ເຂ້ົາຮ່ວມບັນທຶກ 4 ປະເພດທຸລະກິດທ່ີເຂົາເຈ້ົາສົນໃຈໄວ(ໃນປ້ຶມຂອງຕົນເອງ-
4) ໃຫ(ຜູ(ເຂ້ົາຮ່ວມສະເໜີປະເພດທຸລະກິດທ່ີບັນທຶກໄວ(ເທ່ືອລະຄົນ ແລະ ຄູຝຶກບັນທຶກລົງເຈ(ຍແຜ3ນ

ໃຫຍ່ ແລະ ສະຫUບຈໍານວນປະເພດທຸລະກິດທ່ີຜູ(ເຂ້ົາຮ່ວມປະກອບຄໍາເຫັນ-
5) ລະດົມແນວຄວາມຄິດໃນກຸ3ມໃຫຍ່ຕາມແຕ3ລະຄໍາຖາມດ້ານລຸ3ມໂດຍບັນທຶກລົງເຈ(ຍແຜ3ນໃຫຍ່9

§ ທັກສະຂອງຕົນເອງ ແລະ ຊຸມຊົນມີຫຍັງແດ3?
§ ວັດຖຸດິບໃນຊຸມຊົນມີຫຍັງແດ3?

6) ແບ3ງຜູ(ເຂ້ົາຮ່ວມເປັນກຸ3ມຕາມຄວາມເໝາະສົມຂອງຈໍານວນຜູ(ເຂ້ົາຮ່ວມ- ຈາກນ້ັນໃຫ(ແຕ3ລະກຸ3ມ

ເລືອກ 0 ວັດຖຸດິບ ຫືຼ 0 ທັກສະ ເພ່ືອສົນທະນາໃນກຸ3ມວ່າ ທັກສະ ຫືຼ ວັດຖຸດິບທ່ີເລືອກມານ້ັນ

ສາມາດນໍາມາພັດທະນາເປັນທຸລະກິດຫຍັງໄດ(ແດ3?
7) ແບ3ງລາຍຊ່ືວັດຖູດິບ ແລະ ທັກສະຕ່ໍໄປນ້ີ9 ຂີງ+ ໝາກເຜັດ+ ຕ່ໍາຫູກ+ ໄມ(ປ3ອງ+ ກ້ວຍ+ ໃບມ້ອນໃຫ(

ແຕ3ລະກຸ3ມສົນທະນາເພ່ີມເຕີມວ່າສາມາດນໍາມາພັດທະນາເປັນທຸລະກິດຫຍັງໄດ(ແດ3?
8) ໃຫ(ແຕ3ລະກຸ3ມນໍາສະເໜີ ແລະ ໃຫ(ຂ້ໍມູນຕົວຢ3າງສິນຄ້າແປຮູບດ້ານລຸ3ມ-
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ຂີງ

ລາຄາ 0/+/// ກີບຕໍ່ກິໂລກຣາມ

 ຊາຂີງ 27,000 ແຄັບຊູນ 54,000 

ຊາ 23,000 

ຂີງຜົງ 54,000 
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ໝາກເຜັດ

ລາຄາ 4/+/// ກີບຕໍ່ກິໂລກຣາມ

ຂະໜົມ 25,000 

ໝາກເຜັດແຫ6ງ 70,000 ໝາກເຜັດຜົງ 80,000 

 

ໝາກເຜັດຜົງ 
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ໄມEປ7ອງ ແລະ ໜໍ່ໄມE

ລາຄາ 4+/// ກີບຕໍ່ລໍາ

ກະເປົາ 110,000 

ກະເປົາ 60,000 

ກະດ້ົງນ້ອຍ 20,000 

ກ່ອງໃສ?ເຄ່ືອງປະດັບ 30,000 

ຊຸດໂຕະຕ່ັງ 900,000 

ຫີບ 150,000 

ໜ່ໍໄມ6ແຫ6ງ 100,000 ຕ່ໍກິໂລ 

ຄັນຮ່ົມ 30,000 

ໜ່ໍໄມ6ທອດ 20,000 
ໜ່ໍໄມ6ສ້ົມ 10,000 
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ກ້ວຍ

ລາຄາ 0/+/// ກີບຕໍ່ກິໂລກຣາມ

ອາຫານເຊ້ົາ 54,000 
ເຂ້ົາໜົມ 30,000 

ກ້ວຍຈືນອົບເນີຍ 10,000 

ກ້ວຍອົບ 15,000 

ກ້ວຍເຄືອບຊັອກໂກແລັດ 50,000 

ເຄັກກ້ວຍ 15,000 
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ໃບມ້ອນ

ລາຄາ 4+/// ກີບຕໍ່ກິໂລກຣາມ

ຊາ 28,000 ຊາ 25,000 

ທອດໃບມອນ 15,000 

ຊາໃບມອນປະສົມສະໝຸນໄພ
28,000 

ຊາໃບຂຽວ ແລະ ຊາແດງ
22,000 
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ຖົ່ວອິນຄາດິບ

ລາຄາ9 4+/// ກີບຕໍ່ກິໂລກຣາມ

ເຂ້ົາໜົມ 20,000 ອາຫານເຊ້ົາ 54,000 ເຂ້ົາໜົມ 30,000 

ນ້ໍາມັນ 130,000 ທາເຂ້ົາຈ່ີ  30,000 
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9) ສະຫUບຜົນຂອງກິດຈະກໍາ9 ການສ້າງອາຊີບໃຫ(ກັບຕົນເອງໂດຍການເຮັດທຸລະກິດ ກໍເປັນອີກທາງ

ເລືອກໜ່ຶງໃນການສ້າງລາຍຮັບໃນອານາຄົດນອກຈາກການເປັນລູກຈ້າງ- ບຸກຄົນທ່ີຈະສ້າງທຸລະກິດ

ຂອງຕົນເອງໄດ(ຕ້ອງມີແນວຄິດທ່ີເປີດກວ້າງ ແລະ ມີຄວາມສ້າງສັນ ໃນການໝູນໃຊ(ສ່ິງທ່ີຢູ3ໃກ(ຕົວ ຫືຼ

ທັກສະໃຫ(ກາຍເປັນໂອກາດໃນການສ້າງລາຍຮັບ-

ແຢມ 20,000 ນ້ໍາກະຈຽບ 18,000 

ຂະໜົມ 20,000 ຊາ 42,000 

ໝາກສົ້ມພໍດີສົດ 

ລາຄາ:  10,000 ກີບຕໍ່ກິໂລກຣາມ 
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ບົດທີ 4
ການວິເຄາະ ແລະ ຮຽນຮູEຕົນເອງ

1. ຈຸດປະສົງ

ເພ່ືືອໃຫ(ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ3ມສາມາດເຂ້ົາໃຈຕົນເອງຫຼາຍຂ້ຶນໂດຍຜ່ານການວິເຄາະ ແລະ ຮຽນຮູ(ຕົນເອງ

2. ເປົ້າໝາຍ

ເດັກແລະໄວໜຸ3ມສາມາດບອກເຖິງຈຸດແຂງ ແລະ ຈຸດອ່ອນ ຂອງຕົນເອງ ພ້ອມທັງໂອກາດ ແລະ ສ່ິງທ້າທາຍທ່ີ

ພວກເຂົາພົບພ້ໍໃນປະຈຸບັນ ເພ່ືອກຽມຄວາມພ້ອມດ້ານອາຊີບໃນອານາຄົດ+ ພ້ອມທັງສ່ິງທ່ີພວກເຂົາຈະເລ່ີມ

ປະຕິບັດເພ່ືອໃຫ(ບັນລຸເປ້ົາໝາຍທ່ີຕ້ັງໄວ(-

3. ວິທີການດໍາເນີນ

ໃນບົດນ້ີຈະມີ 0 ກິດຈະກໍາ ເຊ່ິງລາຍລະອຽດຂອງເຄ່ືອງມືທ່ີຈະຕ້ອງນໍາໃຊ( ແລະ ຂ້ັນຕອນການດໍາເນີນ

ກິດຈະກໍາແມ3ນສາມາດເບ່ິງ ລາຍລະອຽດດ່ັງລຸ3ມນ້ີ9

2-0 ກິດຈະກໍາ 09 ສ້າງຄວາມເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບຕົນເອງ '6/ ນາທີ(
ຄູຝຶກນໍາສະເໜີຫົວຂ້ໍກິດຈະກໍາ ພ້ອມທັງອະທິບາຍເນ້ືອໃນ ແລະ ຂ້ັນຕອນຂອງການດໍາເນີນກິດຈະກໍາໂດຍ

ສັງເຂບ-
ວິທີດໍາເນີນ9 ປະຕິບັດຕາມ 7 ຂ້ັນຕອນດ່ັງນ້ີ9

1) ໃຫ(ຜູ(ເຂ້ົາຮ່ວມຈັບຄູ3 ແລະ ປ3ຽນກັບຖາມຄໍາຖາມ9
§ ແມ3ນຫຍັງແມ3ນສ່ິງທ່ີເຈ້ົາເຮັດແລ(ວພູມໃຈສອງຢ3າງ?
§ ແມ3ນຫຍັງແມ3ນສ່ິງທ່ີເຈ້ົາຢາກປັບປຸງສອງຢ3າງ?

2) ໃຫ(ຜູ(ເຂ້ົາຮ່ວມແຕ3ລະຄົນບອກສອງສ່ິງທ່ີຄູ3ສົນທະນາຂອງຕົນເອງພູມໃຈສອງຢ3າງ
3) ແຈກຢາຍ ແລະ ອະທິບາຍແບບຟອມດ້ານລຸ3ມ9
ເປ້ົາໝາຍ ໝາຍເຖິງ ໃຫ(ໃສ3ຂ້ໍມູນ ກ່ຽວກັບ ອາຊີບທ່ີຢາກເປັນໃນອານາຄົດ

ເຄ່ືອງມືທ່ີຈະໃຊ(ໃນການວິເຄາະຊ່ືວ່າ9 ສະວອດ 'SWOT(
Ø ຈຸດແຂງ 'S( ໝາຍເຖິງ9 ສ່ິງທ່ີສາມາດເຮັດໄດ(ດີ+ ພອນສະຫວັນ+ ສ່ິງທ່ີມັກ ແລະ ເຮັດແລ(ວມີ

ຄວາມສຸກ ເຊ່ິງສ່ິງເຫ່ົຼານ້ີແມ3ນເກີດຈາກຕົວເຮົາເອງ ຈ່ຶງສາມາດຄວບຄຸມ ແລະ ສ້າງດ້ວຍຕົວເຮົາເອງ

ໄດ(ເຊ່ັນ9 ແຕ(ມຮູບງາມ+ ຮ້ອງເພງມ່ວນ+ ເວ້ົາເກັ່ງ+ ມັກອະທິບາຍ+ ຄິດໄລ3ເກັ່ງ+ ມັກສ້ອມແປງ+
ເຕະບານເກັ່ງ+ ເຈລະຈາເກັ່ງ+ ຊອກຂ້ໍມູນໄວ+ ໃຊ(ຄອມພິວເຕ້ີໄດ( ແລະ ອ່ືນໆ-

Ø ຈຸດອ່ອນ 'W( ໝາຍເຖິງ9 ສ່ິງທ່ີຢາກປັບປຸງ ຫລື ເຮັດໃຫ(ດີຂ້ຶນກວ່າເກົ່າ ເຊ່ິງສ່ິງເຫ່ົຼານ້ີແມ3ນເກີດ

ຈາກຕົວເຮົາເອງ ຈ່ຶງສາມາດຄວບຄຸມ ແລະ ປັບປຸງດ້ວຍຕົວເຮົາເອງໄດ(ເຊ່ັນ9 ຂາດຄວາມໝ້້ັນໃຈ+
ບ່ໍກ້າຖາມໃນສ່ິງທ່ີບ່ໍຮູ(+ ບ່ໍຮັບຟັງຄົນອ່ືນ+ ຂາດຄວາມອົດທົນ ແລະ ອ່ືນໆ-

Ø ໂອກາດ 'O( ໝາຍເຖິງ9 ສ່ິງທ່ີຄອບຄົວ+ ໝູ3ເພ່ືອນ ຫລື ຄົນອ້ອມຂ້າງຊ່ວຍເຫລືອ ເຊ່ິງສ່ິງເຫ່ົຼານ້ີ

ສ່ວນຫຼາຍແມ3ນເກີດຈາກພາຍນອກ+ ຕົວເຮົາເອງບ່ໍສາມາດຄວບຄຸມໄດ(ເຊ່ັນ9 ພ່ໍແມ3ເຫັນດີ ແລະ

ສະໜັບສະໜູນ+ ໝູ3ເພ່ືອນໃຫ(ຄໍາແນະນໍາ+ ມີທຶນການສຶກສາ+ ຄອບຄົວມີພ້ືນຖານດ້ານນ້ີ+ ມີ

ໂຮງຮຽນເປີດສອນສາຍອາຊີບທ່ີຢາກຮຽນ ແລະ ອ່ືນໆ-
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Ø ສ່ິງທ້າທາຍ 'T( ໝາຍເຖິງ9 ບັນດາອຸປະສັກທ່ີອາດພົບພ້ໍ ເຮັດໃຫ(ບ່ໍສາມາດເຖິງເປ້ົາໝາຍໄດ( ເຊ່ິງ

ສ່ິງເຫ່ົຼານ້ີສ່ວນຫຼາຍແມ3ນເກີດຈາກພາຍນອກ+ ຕົວເຮົາເອງບ່ໍສາມາດຄວບຄຸມໄດ(ເຊ່ັນ9 ຄອບຄົວ

ຂາດເຂີນດ້ານທຶນຮອນ+ ຄອບຄົວບ່ໍເຫັນດີໃຫ(ຮຽນຕ່ໍ+ ໄພທໍາມະຊາດ+ ການລະບາດຂອງພະຍາດ
ໂຄວິດ ແລະ ອ່ືນໆ-

ຊ່ື9 ___________________________
ວັນທີ9 ___________________________
ເປ້ົາໝາຍ9 ___________________________

ຈຸດແຂງ Strength 'ສ່ິງທ່ີຕົນເອງຖະໜັດ ແລະ ເຮັດ

ໄດ(ດີ(
ຈຸດອ່ອນ Weakness 'ສ່ິງທ່ີຕົນເອງຕ້ອງການປັບປຸງ(

ໂອກາດ Opportunity 'ສ່ິງທ່ີຕົນເອງຮູ(ສຶກວ່າໄດ(ຮັບ
ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊ່ວຍເຫລືອ(

ສ່ິງທ້າທ້າຍ Threat 'ສ່ິງທ່ີຕົນເອງຄິດວ່າແມ3ນອຸປະສັກທ່ີ
ຖ້າເກີດຂ້ຶນແລ(ວຈະບ່ໍສາມາດເຮັດໄດ(ຕາມເປ້ົາໝາຍ(

4) ສະເໜີຕົວຢ3າງແບບຟອມການວິເຄາະກ່ຽວກັບຕົນເອງດ້ານລຸ3ມໃຫ(ຜູ(ເຂ້ົາຮ່ວມເບ່ິງ+ ຈາກນ້ັນໃຫ(ຜູ(ເຂ້ົາ

ຮ່ວມຕ່ືມສອງສ່ິງທ່ີຕົນເອງພູມໃຈທ່ີໄດ(ສົນທະນາໃນຫົວຂ້ໍຜ່ານມາລົງໃສ3ຫ້ອງຈຸດແຂງ ແລະ ຕ່ືມສອງສ່ິງ

ທ່ີຕ້ອງການປັບປຸງໃສ3ຫ້ອງຈຸດອ່ອນ- ພ້ອມທັງຂຽນຈຸດແຂງ ແລະ ຈຸດອ່ອນຂອງຕົນໃສ3ເພ່ີມອີກ-

ຊ່ື9 ນ- ນາລີ ສົມບູນຊັບ

ວັນທີ9 11 ກຸມພາ 1/08
ເປ້ົາໝາຍ9 ນັກຂ່າວ

ຈຸດແຂງ Strength ' ສ່ິງທ່ີຕົນເອງຖະໜັດ ແລະ

ເຮັດໄດ(ດີ (
- ເຈລະຈາເກັ່ງ

- ສາມາດແຕ(ມຮູບໄດ(

- ຂຽນເລ່ືອງເກັ່ງ

ຈຸດອ່ອນ Weakness ' ສ່ິງທ່ີຕົນເອງຕ້ອງການປັບປຸງ (
- ບ່ໍມັກຟັງຄໍາເຫັນຄົນອ່ືນ

- ບ່ໍມັກຖາມຄືນເພ່ືອກວດກາ

- ບ່ໍມັກຄ້ົນຄວ້າ

- ບ່ໍກ້າທ່ີຈະລອງເຮັດສ່ິງໃໝ3
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- ຖ່າຍຮູບງາມ

- ຖ່າຍວີດີໂອຊັດເຈນ ແລະ ມີເລ່ືອງລາວ

ໂອກາດ Opportunity ' ສ່ິງທ່ີຕົນເອງຮູ(ສຶກວ່າ
ໄດ(ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊ່ວຍເຫລືອ(

- ພ່ໍແມ3ສ່ົງເສີມໃຫ(ຮຽນ

- ມີກິດຈະກໍາໃຫ(ເຂ້ົາຮ່ວມເພ່ືອຝຶກທັກສະ

ສ່ິງທ້າທ້າຍ Threat ' ສ່ິງທ່ີຕົນເອງຄິດວ່າແມ3ນອຸປະສັກທ່ີ
ຖ້າເກີດຂ້ຶນແລ(ວຈະບ່ໍສາມາດເຮັດໄດ(ຕາມເປ້ົາໝາຍ(

- ທຶນການສຶກສາບ່ໍພໍ

- ບ່ໍມີໂຮງຮຽນທ່ີສອນສາຍອາຊີບທ່ີຕົນເອງຢາກຮຽນ

5) ອະທິບາຍຄືນຫົວຂ້ໍໂອກາດ ແລະ ໃຫ(ອາສາສະໝັກ 1,2 ຄົນ ສະເໜີຕົວຢ3າງທ່ີຕົນເອງຄິດວ່າແມ3ນ

ໂອກາດ- ຈາກນ້ັນໃຫ(ແຕ3ລະຄົນຂຽນໂອກາດຂອງຕົນເອງເພ່ີມໃສ3ຕ່ືມ-
6) ອະທິບາຍຄືນຫົວຂ້ໍສ່ິງທ້າທາຍ ແລະ ໃຫ(ອາສາສະໝັກ 1,2 ຄົນ ສະເໜີຕົວຢ3າງທ່ີຕົນເອງຄິດວ່າແມ3ນສ່ິງ

ທ້າທາຍ-ຈາກນ້ັນໃຫ(ແຕ3ລະຄົນຂຽນສ່ິງທ້າທາຍຂອງຕົນເອງເພ່ີມໃສ3ຕ່ືມ-
7) ໃຫ(ຜູ(ເຂ້ົາຮ່ວມທຸກຄົນຂຽນ 2 ສ່ິງທ່ີຈະເລ່ີມເຮັດໃຫ(ເພ່ືອໃຫ(ໄດ(ຕາມເປ້ົາໝາຍ ແລະ ຊ່ືຂອງຕົນເອງລົງໃສ3

ເຈ(ຍ ແລະ ຕິດໃສ3ເຈ(ຍແຜ3ນໃຫຍ່-
8) ສະຫUບຜົນຂອງກິດຈະກໍາ9 ເພ່ືອໃຫ(ຜູ(ເຂ້ົາຮ່ວມທຸກຄົນເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບຕົນເອງຫຼາຍຂ້ຶນ ແລະ ທົບ

ທວນຄືນວ່າ ຈະນໍາໃຊ(ສ່ິງທ່ີຕົນເອງມັກ ແລະ ພອນສະຫວັນຂອງຕົນໃຫ(ເປັນປະໂຫຍດໃນອານາຄົດ

ແນວໃດ ໂດຍການໝູນໃຊ(ໂອກາດ ແລະ ຈຸດແຂງຂອງຕົນເອງມາປັບປຸງຈຸດອ່ອນ+ ພ້ອມທັງຫາວິທີ

ຫລີກລ່ຽງສ່ິງທ້າທາຍທ່ີອາດຈະເກີດຂ້ຶນໃນອານາຄົດ-
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ບົດທີ 5
ພື້ນຖານການພັດທະນາທຸລະກິດ

1. ຈຸດປະສົງ

ເພ່ືືອໃຫ(ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ3ມເຂ້ົາໃຈ ກ່ຽວກັບ ພ້ືນຖານຂອງການພັດທະນາທຸລະກິດ-

2. ເປົ້າໝາຍ

ເດັກແລະໄວໜຸ3ມສາມາດບອກໄດ(ເຖິງຂ້ັນຕອນພ້ືນຖານຈໍາເປັນຂອງການພັດທະນາທຸລະກິດ ແລະ ການຄິດໄລ3

ຕ້ົນທຶນສິນຄ້າ-

3. ວິທີການດໍາເນີນ

ໃນບົດນ້ີແມ3ນປະກອບມີ 2 ກິດຈະກໍາຫັຼກຄື9 '0( ກິດຈະກໍາການປຽບທຽບສິນຄ້າ: '1( ກິດຈະກໍາພ້ືຶນຖານການ
ສຶກສາຕະຫຼາດ: '2( ກິດຈະກໍາການຄິດໄລ3ຕ້ົນທຶນສິນຄ້າ- ລາຍລະອຽດຂອງເຄ່ືອງມືທ່ີຈະຕ້ອງນາໃຊ( ແລະ ຂ້ັນຕອນ

ການດໍາເນີນແຕ3ລະກິດຈະກໍາແມ3ນສາມາດເບ່ິງລາຍລະອຽດດ່ັງລຸ3ມນ້ີ9

3.1 ກິດຈະກໍາການປຽບທຽບສິນຄ້າ '04 ນາທີ(
ຄູຝຶກນໍາສະເໜີຫົວຂ້ໍກິດຈະກໍາ ພ້ອມທັງອະທິບາຍເນ້ືອໃນ ແລະ ຂ້ັນຕອນຂອງການດໍາເນີນກິດຈະກໍາ

ໂດຍສັງເຂບ-
ອຸປະກອນ9 ສິນຄ້າໃຊ(ໃນການປຽບທຽບ
ວິທີດໍາເນີນ9 ປະຕິບັດຕາມ 4 ຂ້ັນຕອນດ່ັງນ້ີ9

1) ນໍາສິນຄ້າປະເພດດຽວກັນ+ ປະລິມານເທ່ົາກັນ+ ຈຸດປະສົງນໍາໃຊ(ຄືກັນ+ ມີການຫຸ(ມຫ່ໍຕ່າງກັນ ແລະ

ຄຸນຄ່າດ້ານມູນຄ່າແຕກຕ່າງກັນ ເພ່ືອມາປຽບທຽບລາຄາ- ຄັດເລືອກສິນຄ້າ 1 ປະເພດ+ ປະເພດລະ
2 ຍ່ີຫ້ໍ-

2) ສະແດງສິນຄ້າເທ່ືອລະອັນເພ່ືອປຽບທຽບສິນຄ້າໄປຕາມແຕ3ລະປະເພດ ໂດຍຖາມຄໍາຖາມດ້ານລຸ3ມ

ເທ່ືອລະຄໍາຖາມ9
§ ໃນສິນຄ້າປະເພດນ້ີ+ ອັນໃດທ່ີລາຄາແພງສຸດ ແລະ ຍ້ອນຫຍັງ?
§ ໃນສິນຄ້າປະເພດນ້ີ+ ອັນໃດທ່ີລາຄາຖືກສຸດ ແລະ ຍ້ອນຫຍັງ?
§ ສິນຄ້າແຕ3ລະອັນເໝາະທ່ີຈະວາງຂາຍໃນສະຖານທ່ີແບບໃດ? ຍ້ອນຫຍັງ?

3) ອະທິບາຍເຫດຜົນວ່າສິນຄ້າໃດທ່ີລາຄາແພງສຸດ ຫືຼ ຖືກສຸດຍ້ອນຫຍັງ? ສະຖານທ່ີທ່ີຄວນວາງຂາຍ
ແມ3ນຢູ3ໃສ+ ຍ້ອນຫຍັງ?

4) ສືບຕ່ໍປຽບທຽບ ແລະ ຖາມຄໍາຖາມດ້ານເທິງ ພ້ອມທັງອະທິບາຍຄໍາຕອບຂອງສິນຄ້າປະເພດທີ

ສອງ-
5) ສະຫUບຜົນຂອງກິດຈະກໍາ9 ສິນຄ້າປະເພດດຽວທ່ີມີປະລິມານດຽວກັນ ແລະ ມີຈຸດປະສົງການນໍາ

ໃຊ(ອັນດຽວກັນ ແຕ3ມີລາຄາຕ່າງກັນແມ3ນເນ່ືອງຈາກຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານຄຸນຄ່າ ຫືຼ ການລົງທຶນ

ເບ້ືອງຕ້ົນຂອງການຜະລິດສິນຄ້າ ເຮັດໃຫ(ເຂ້ົາເຖິງກຸ3ມລູກຄ້າແຕກຕ່າງກັນ- ນອກນ້ັນ ຍ່ີຫ້ໍ ຫືຼ

ຄວາມນິຍົມຂອງລູກຄ້າກໍມີຜົນຕ່ໍລາຄາຂອງສິນຄ້າ+ ເຊ່ັນ9 ສິນຄ້າຜະລິດດ້ວຍມື+ ສິນຄ້າຜະລິດ

ຈາກຊົນເຜ່ົາໃດໜ່ຶງ+ ສິນຄ້າມີເອກະລັກພິເສດ+ ເຊ່ັນ9 ສິນຄ້າມີການຢ້ັງຢືນກະສິກໍາອິນຊີທ່ີມີລາຄາ
ແພງກວ່າ ສິນຄ້າທ່ີບ່ໍໄດ(ຮັບການຢ້ັງຢືນ- ເນ່ືອງຈາກຂ້ັນຕອນການຢ້ັງຢືນມີຄ່າໃຊ(ຈ່າຍ ແລະ
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ຕ້ອງການການລົງທຶນໃນການປັບປຸງລະບົບການຜະລິດທຸກຂ້ັນຕອນຕ້ັງການປູກ ຫືຼ ຄັດສັນວັດຖຸ

ດິບໃຫ(ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານທ່ີກໍານົດ+ ພ້ອມທັງຕ້ອງຜ່ານການລົງກວດກາຕົວຈິງຈາກນັກ

ກວດກາອິດສະລະ ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າສິນຄ້ານ້ັນປອດສານພິດ ແລະ ເປັນກະສິກໍາອິນຊີແທ( ຈ່ຶງຈະ

ສາມາດນໍາໃຊ(ກາໝາຍຢ້ັງຢືນໄດ(- ສ່ິງເຫ່ົຼານ້ີສະແດງໃຫ(ເຫັນເຖິງຄວາມພະຍາຍາມຂອງເຈ້ົາຂອງ

ທຸລະກິດໃນການສ້າງຄຸນຄ່າຂອງສິນຄ້າໃຫ(ມີຈຸດເດ່ັນແຕກຕ່າງຈາກທຸລະກິດອ່ືນ-

3.2 ກິດຈະກໍາພ້ືຶນຖານການສຶກສາຕະຫຼາດ ແລະ 3 ປັດໄຈພ້ືນຖານຂອງການຕະຫຼາດ '3Ps( '2/ ນາທີ(
ຄູຝຶກນໍາສະເໜີຫົວຂ້ໍກິດຈະກໍາ ພ້ອມທັງອະທິບາຍເນ້ືອໃນ ແລະ ຂ້ັນຕອນຂອງການດໍາເນີນກິດຈະກໍາ

ໂດຍສັງເຂບ-
ວິທີດໍາເນີນ9 ປະຕິບັດຕາມ 4 ຂ້ັນຕອນດ່ັງນ້ີ9

1) ແຈກຢາຍຄໍາຖາມການສຶກສາຕະຫຼາດໃຫ(ຜູ(ເຂ້ົາຮ່ວມ ພ້ອມທັງອະທິບາຍຄວາມສໍາຄັນ+ ຈຸດ ປະສົງ

+ ວິທີການສຶກສາຕະຫຼາດດ້ານລຸ3ມ ໂດຍອີງໃສ3ປັດໄຈພ້ືນຖານການຕະຫຼາດ ແລະ ການເຊ່ືອມ

ບົດຮຽນຈາກກິດຈະກໍາທີ 0 ໃນບົດນ້ີ-
§ ສະພາບໂດຍລວມ

- ສິນຄ້າປະເພດໃດ? ລາຄາເທ່ົາໃດ? ປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບແມ3ນເປັນແນວໃດ?
- ມີຈຸດໂດດເດ່ັນດ້ານລົດຊາດ ຫືຼ ດ້ານອ່ືນແນວໃດ?
- ສິນຄ້ານ້ີວາງຂາຍດົນ ຫືຼ ຍັງ? ແລະ ມີທ່າທາງວ່າຈະເຕີບໃຫຍ່ບໍ?
- ຍ້ອນຫຍັງສິນຄ້ານ້ີຈ່ຶງໄດ(ຂາຍດີ?
- ອັນໃດທ່ີຕ້ອງໄດ(ປັບປຸງໃນທຸລະກິດນ້ີ?
- ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ໂອກາດຂອງທຸລະກິດນ້ີມີຫຍັງແດ3?
- ວັດຖຸດິບທ່ີນໍາມາໃຊ(ແມ3ນມາຈາກໃສ?
- ມີຂ້ັນຕອນການແປຮູບພ້ືນຖານແນວໃດ? ຕ້ອງໃຊ(ຫຍັງແດ3ເຂ້ົາໃນການແປຮູບ?

§ ດ້ານການຕະຫຼາດ
- ລູກຄ້າຫັຼກແມ3ນໃຜ ແລະ ຮອງລົງມາແມ3ນໃຜ?ລູກຄ້າແມ3ນກຸ3ມຄົນໃດ? ອາຍຸເທ່ົາໃດ?

ລາຍຮັບປະມານເທ່ົາໃດ?
- ລູກຄ້າຫັຼກມີຈໍານວນຈັກຄົນທ່ີຄາດຄະເນວ່າຈະສາມາດຂາຍສິນຄ້າໃຫ(ໄດ(? ການຊ້ືແມ3ນຊ້ື

ປະມານຈັກຄ້ັງຕ່ໍອາທິດຫືຼ ຕ່ໍເດືອນ+ ຊ້ືຈັກອັນຕ່ໍຄ້ັງ?
- ຄາດຄະເນວ່າຈະຂາຍສິນຄ້ານ້ີໄດ(ງ່າຍບ່ໍ?
- ວິທີການຂາຍ ແລະ ໂຄສະນາແມ3ນເຮັດແນວໃດ? ຂາຍຢູ3ໃສແດ3?

§ ການແຂ3ງຂັນ
- ມີໃຜແດ3ທ່ີທ່ານສາມາດຮ່ວມມືນໍາໄດ(?
- ຄູ3ແຂ3ງມີໃຜແດ3?
- ຈຸດດີ ແລະ ຈຸດອ່ອນຂອງຄູ3ແຂ3ງມີຫຍັງແດ3?
- ໂຕທ່ານເອງຈະພັດທະນາສິນຄ້າແນວໃດໃຫ(ໄດ(ດີກວ່າຄູ3ແຂ3ງ?
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§ ລູກຄ້າ
, ລູກຄ້າມີຄໍາເຫັນຕ່ໍສິນຄ້ານ້ັນແນວໃດ ແລະ ມີການປຽບທຽບແນວໃດ?ດ້ານຮູບລັກສະນະ

ພາຍນອກ+ ລາຄາ+ ຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການນໍາໃຊ(+ ລົດຊາດ+ ການຫຸ(ມຫ່ໍ+ ການ
ຊອກຫາຊ້ືສິນຄ້າງ່າຍບ່ໍ+ ລາຄາເໝາະສົມ ຫືຼ ຍັງ ທຽບກັບປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງ

ສິນຄ້າ-

, ສິນຄ້າຂອງທ່ານມີຈຸດເດ່ັນຫຍັງແດ3? ເປັນຫຍັງລູກຄ້າຕ້ອງເລືອກຊ້ືສິນຄ້າຂອງທ່ານ

2) ແບ3ງຜູ(ເຂ້ົາຮ່ວມເປັນກຸ3ມຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ໃຫ(ຜູ(ເຂ້ົາຮ່ວມແຕ3ລະກຸ3ມທົດລອງນໍາໃຊ(ຄໍາ

ຖາມການສຶກສາຕະຫຼາດທ່ີທາງຄູຝຶກມອບໃຫ(ກ່ອນໜ້ານ້ີ- ຈຸດປະສົງແມ3ນເພ່ືອຊອກຫາສິນຄ້າ 0
ຢ3າງທ່ີທາງກຸ3ມອ່ືນ 'ສົມມຸດແມ3ນລູກຄ້າ( ສົນໃຈ ເພ່ືອທົດລອງສຶກສາຕະຫຼາດ ແລະ ສິນຄ້າທ່ີ

ເລືອກນ້ັນແມ3ນຈະນໍາມາໃຊ(ໃນກິດຈະກໍາຂອງບົດຕ່ໍໄປ-
3) ໃຫ(ແຕ3ລະກຸ3ມສະເໜີຜົນໄດ(ຮັບຂອງການທົດລອງສຶກສາຕະຫຼາດຂອງແຕ3ລະກຸ3ມ-
4) ອະທິບາຍເນ້ືອໃນ 3 ຫັຼກການພ້ືນຖານການຕະຫຼາດ '3Ps9 Product+ Price+ Place+
Promotion( ຕາມດ້ານລຸ3ມ9

ຜະລິດຕະພັນ Product

ຄຸນນະພາບ

ວັດຖຸດິບ ແລະ ຄຸນລັກສະນະພິເສດຂອງວັດຖຸດິບ

ຈຸດໂດດເດ່ັນພິເສດຂອງສິນຄ້າ

ການນໍາໃຊA

ຍ່ີຫ້ໍ ຫລື ກາໝາຍຜະລິດຕະພັນ

ການຫຸAມຫ່ໍ

ຂະໜາດ

ການຮັບປະກັນ

ການບໍລິການຫລັງການຂາຍ

ສະຖານທ່ີ Place

ຊ່ອງທາງການຂາຍ

ພ້ືນທ່ີ ແລະ ຂອບເຂດການຂາຍ

ທ່ີຕ້ັງຂອງການຂາຍ

ສາງເກັບສິນຄ້າ

ການຂົນສ່ົງ

ລາຄາ Price

ຕ້ົ້ົນທຶນການຜະລິດ ແລະ ກໍາໄລ

ພາສີ

ຄ່າໃຊAຈ່າຍໃນການໂຄສະນາ

ການຫOດລາຄາ

ເງ່ືອນໄຂການຂາຍ

ເງຶ່ືອນໄຂການຝາກຂາຍ

ການໂຄສະນາ Promotion

ການໂຄສະນາ ແລະ ສ່ືສານຂ້ໍມູນ

ເຕັກນິກການຂາຍ

ການໂຄສະນາການຂາຍ

ຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງຂອງຜູAບໍລິໂພກ

ການໂຄສະນາແບບບ່ໍເສຍຄ່າ

ຫລັກການ

ພື້ນຖານການ

ຕະຫຼາດ
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5) ສະຫUບຜົນຂອງກິດຈະກໍາ9 ການສຶກສາການຕະຫຼາດແມ3ນມີຄວາມສໍາຄັນຕ່ໍການເລ່ີມຕ້ົນທຸລະກິດ+
ທັງນ້ີກໍເພ່ືອໃຫ(ເຫັນສະພາບຕົວຈິງວ່າລູກຄ້າມີຄວາມຕ້ອງການ ຫືຼ ບ່ໍ+ ຖ້າຕ້ອງການແມ3ນຕ້ອງການ
ແນວໃດ? ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າ ສິນຄ້າທ່ີຜະລິດມານ້ັນຈະສາມາດຂາຍໄດ(- ຂ້ໍມູນການສຶກສາຕະຫຼາດ
ສາມາດນໍາມາວິເຄາະ+ ພັດທະນາແຜນການຕະຫຼາດພ້ືນຖານ ແລະ ແຜນທຸລະກິດ ໂດຍນາໃຊ(ເນ້ືອ

ໃນຂອງ 3 ປັດໄຈພ້ືນຖານຂອງການຕະຫຼາດເຂ້ົາໃນການປຽບທຽບ ຫືຼ ເປັນບ່ອນອີງສໍາລັບການຄ້ົນ

ຄິດ-

3.3 ກິດຈະກໍາການຄິດໄລ3ຕ້ົນທຶນສິນຄ້າ '2/ ນາທີ(
ຄູຝຶກນໍາສະເໜີຫົວຂ້ໍກິດຈະກໍາ ພ້ອມທັງອະທິບາຍເນ້ືອໃນ ແລະ ຂ້ັນຕອນຂອງການດໍາເນີນກິດຈະກໍາ

ໂດຍສັງເຂບ-
ອຸປະກອນ9 ເຟີດ+ ເຈ(ຍແຜ3ນໃຫຍ່
ວິທີດໍາເນີນ9 ປະຕິບັດຕາມ 4 ຂ້ັນຕອນດ່ັງນ້ີ9

1) ສະເໜີວິທີການຄິດໄລ3ຕ້ົນທຶນຂອງສິນຄ້າໂດຍເລ່ີມຕ້ົນຈາກການອະທິບາຍດ້ານລຸ3ມ9
§ ອະທິບາຍຕ້ົນທຶນຄົງທ່ີ 9ໝາຍເຖິງອຸປະກອນ ແລະ ສ່ິງຂອງຕ່າງໆທ່ີໃຊ(ເຂ້ົາໃນການຜະລິດ ເຊ່ິງ

ຊ້ືເທ່ືອໜ່ຶງແລ(ວສາມາດໃຊ(ໄດ(ອີກຫຼາຍຄ້ັງ+ ເຊ່ັນ9 ໝ້ໍ+ ເຕົາ+ ມີດ+ ຂຽງ+ ມີດຕັດ ແລະອ່ືນໆ-
§ ອະທິບາຍຕ້ົນທຶນໝູນວຽນ9 ໝາຍເຖິງ ວັດຖຸດິບ+ ເຄ່ືອງປຸງ ແລະ ສ່ິງຂອງຕ່າງໆທ່ີໃຊ(ເຂ້ົາໃນ

ການຜະລິດ ເຊ່ິງໃຊ(ໄດ(ຄ້ັງດຽວ ແລະ ຕ້ອງຊ້ືຕ່ືມເພ່ືອຜະລິດ- ລວມທັງຄ່າບໍລິຫານ9 ແຮງງານ+
ຄ່ານ້ໍາ+ ຄ່າໄຟ+ ຄ່າເດີນທາງ+ ຄ່າໂຄສະນາ+ ຄ່າຈ້າງແຮງງານ ແລະ ອ່ືນໆ-

2) ອະທິບາຍເພ່ີມເຕີມ9 ຕ້ົນທຶນ = 'ຕ້ົນທຶນຄົງທ່ີທັງໝົດ . ອາຍຸການໃຊ(ຂອງອຸປະກອນ( * ຕ້ົນທຶນ

ໝູນວຽນທັງໝົດ * . ຈໍານວນສິນຄ້າທັງໝົດທ່ີຜະລິດໄດ(-
3) ໃຫ(ບົດຝຶກຫັດ9 ສົມມຸດ ຜູ(ເຂ້ົາຮ່ວມ ຂາຍຈ່ີກ້ວຍ+ ທຶນຄົງທ່ີມີ9 ມີດ 0/+/// ກີບ+ ເຕົາ 4/+///

ກີບ+ ຕາໜ່າງປ້ິງ 1/+/// ກີບ: ອາຍຸການໃຊ(ຂອງອຸປະກອນ 2/ ວັນ: ທຶນໝູນວຽນມີ9 ກ້ວຍ 4
ຫວີ 14+/// ກີບ+ ຖ່ານ 4+/// ກີບ+ ນ້ໍາມັນລົດ 4+/// ກີບ- ກ້ວຍປ້ິງທ່ີໄດ(ແມ3ນທັງໝົດ 4/
ໜ່ວຍ- ຕ້ົນທຶນຂາຍກ້ວຍໜ່ວຍລະເທ່ົາໃດ?

4) ບອກຄໍາຕອບທ່ີຖືກຕ້ອງຕາມດ້ານລຸ3ມ
ຕ້ົນທຶນ = ຕ້ົນທຶນໝູນວຽນທັງໝົດ * 'ຕ້ົນທຶນໝູນວຽນທັງໝົດ . ອາຍຸການໃຊ(ຂອງອຸປະກອນ
. ຈໍານວນກ້ວຍປ້ິງທ່ີໄດ(ທັງໝົດ

'14+/// * 4+/// * 4+///(* '0/+/// * 4/+/// * 1/+///. 2/( .4/ = 635
ກີບ. ໜ່ວຍ

5) ສະຫUບຜົນຂອງກິດຈະກໍາ9 ການຄິດໄລ3ຕ້ົນທຶນແມ3ນເປັນສ່ິງໜ່ຶງທ່ີສໍາຄັນທ່ີສຸດໃນການເຮັດທຸລະ

ກິດ ເຊ່ິງຈະຕ້ອງມີການໄຈ(ແຍກລາຍຮັບ+ ລາຍຈ່າຍ+ ມີການບັນທຶກ ແລະ ການຄິດໄລ3ຢ3າງລະອຽດ

ທຸກຄ່າໃຊ(ຈ່າຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ+ ກ່ອນທ່ີຈະບວກກໍາໄລ ຫືຼ ຄ່າແຮງງານໃສ3ເພ່ືອໃຫ(ກາຍເປັນລາຄາ

ສິນຄ້າທ່ີຈະຂາຍ 'ລາຄາຂາຍຍົກ ແລະ ຂາຍຍ່ອຍ(- ທັງນ້ີກໍເພ່ືອເຮັດໃຫ(ສາ ມາດຄາດຄະເນລາຍ
ຮັບ ແລະ ກໍາໄລໄດ(ຢ3າງລະອຽດ+ ພ້ອມທັງຫUດຄວາມສ່ຽງໃນການຂາດ ທຶນ- ນອກຈາກນ້ັນ ການ

ຄິດລາຄາສິນຄ້າຄວນຕ່ືມມູນຄ່າຄວາມສ່ຽງໃນກໍລະນີສິນຄ້າຂາຍບ່ໍໝົດເຜ່ືອໄວ(ລ່ວງໜ້າດ້ວຍ-
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ບົດທີ 6
ຈໍາລອງການພັດທະນາທຸລະກິດ

1. ຈຸດປະສົງ

ເພ່ືືອໃຫ(ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ3ມເຂ້ົາໃຈ ກ່ຽວກັບ ພ້ືນຖານຂອງການພັດທະນາທຸລະກິດເພ່ີມເຕີມ ໂດຍການທົດ

ລອງປະຕິບັດຕົວຈິງ-

2. ເປົ້າໝາຍ

ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ3ມສາມາດບອກລາຍລະອຽດຂ້ັນຕອນພ້ືນຖານຈໍາເປັນຂອງການພັດທະນາທຸລະກິດ-

3. ວິທີການດໍາເນີນ

ໃນບົດນ້ີຈະມີ 0 ກິດຈະກໍາ ເຊ່ິງລາຍລະອຽດຂອງເຄ່ືອງມືທ່ີຈະຕ້ອງນໍາໃຊ( ແລະ ຂ້ັນຕອນການດໍາເນີນກິດຈະກໍາ

ແມ3ນສາມາດເບ່ິງລາຍລະອຽດດ່ັງລຸ3ມນ້ີ9

2-0 ກິດຈະກໍາ 09 ການຈໍາລອງການດໍາເນີນທຸລະກິດ '8/ ນາທີ(
ຄູຝຶກນໍາສະເໜີຫົວຂ້ໍກິດຈະກໍາ ພ້ອມທັງອະທິບາຍເນ້ືອໃນ ແລະ ຂ້ັນຕອນຂອງການດໍາເນີນກິດຈະກໍາໂດຍ

ສັງເຂບ-
ອຸປະກອນ9 ປ້ຶມບັນທຶກ+ ເຈ(ຍສີ+ ສໍສີ+ ເຟີດ+ ສໍດໍາ
ວິທີດໍາເນີນ9 ປະຕິບັດຕາມ 0/ ຂ້ັນຕອນດ່ັງນ້ີ9

1) ແບ3ງຜູ(ເຂ້ົາຮ່ວມເປັນກຸ3ມຍ່ອຍ ຫືຼ ກຸ3ມຍ່ອຍຕາມຄວາມເໝາະສົມ

2) ອະທິບາຍໃຫ(ແຕ3ລະກຸ3ມຈະໄດ(ເລ່ີມເຮັດກິດຈະກໍາພ້ອມກັນໄປເທ່ືອລະກິດຈະກໍາທັງໝົດ 3 ກິດຈະກໍາ

ໂດຍສົມມຸດວ່າ9 ແຕ3ລະກຸ3ມກໍາລັງຈະພັດທະນາທຸລະກິດອັນໜ່ຶງ ເຊ່ິງແມ3ນສິນຄ້າທ່ີແຕ3ລະກຸ3ມໄດ(ຄັດ

ເລືອກໃນການທົດລອງສຶກສາຕະຫຼາດໃນບົດທີ 5-
3) ອະທິບາຍ ແລະ ດໍາເນີນ ກິດຈະກໍາທີ 0- ການເກັບກໍາຂ້ໍມູນພ້ືນຖານດ້ານຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ+ ຜູ(

ເຂ້ົາຮ່ວມສອບຖາມຄູຝຶກ'ສົມມຸດເປັນລູກຄ້າ( ເພ່ືອເອົົາຂ້ໍມູນລົງເລິກເພ່ີມເຕີມເຖິງປະເພດສິນຄ້າທ່ີຈະ

ຂາຍຄວນເປັນສິນຄ້າແບບໃດ ຫືຼ ມີລັກສະນະພິເສດແບບໃດ+ ຂາຍໃນລາຄາເທ່ົາໃດຈ່ຶງຈະສາມາດຊ້ືໄດ(+
ສະຖານທ່ີ ແລະ ວິທີການຂາຍທ່ີລູກຄ້າສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ( 'ຄວນວາງຂາຍຢູ3ໃສ?( ແລະ ຈຸດປະສົງການ

ຊົມໃຊ(ສິນຄ້າ ຫືຼ ຄົນທ່ີລູກຄ້າແບ3ງປັນສິນຄ້ານໍາ 'ຊ້ືໃຫ(ຕົນເອງບ່ໍ ຫືຼ ຊ້ືໃຫ(ໃຜ(-
4) ອະທິບາຍ ແລະ ດໍາເນີນກິດຈະກໍາທີ 1- ການສ້າງຍ່ີຫ້ໍ+ ຜູ(ເຂ້ົາຮ່ວມຕ້ັງຊ່ືຮ້ານ ແລະ ສະໂລແກນວ່າ ຕົນ

ເອງແຕກຕ່າງຈາກຄົນອ່ືນແບບໃດ+ ເປັນຫຍັງຈ່ຶງເຮັດທຸລະກິດນ້ີ+ ໃຫ(ຂ້ໍມູນປະເພດສິນຄ້າທ່ີຈະຂາຍວ່າມີ
ຈຸດພິເສດແນວໃດ ແລະ ເຮັດສະວອດ 'SWOT( ສິນຄ້າທ່ີເລືອກ-

5) ອະທິບາຍ ແລະ ດໍາເນີນກິດຈະກໍາທີ 2- ການຄິດໄລ3ຕ້ົນທຶນ ແລະ ຕ້ັງລາຄາຂາຍສິນຄ້າ+ ຜູ(ເຂ້ົາຮ່ວມຂຽນ
ລາຍການທຶນໝູນວຽນ+ ທຶນຄົງທ່ີ ແລະ ມູນຄ່າຂອງແຕ3ລະລາຍເພ່ືອຄິດໄລ3ຕ້ົນທຶນ ແລະ ຕ້ັງລາຄາຂາຍ

ສິນຄ້າ-
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6) ອະທິບາຍ ແລະ ດໍາເນີນກິດຈະກໍາທີ 3- ການຕະຫຼາດ+ ໃຫ(ຜູ(ເຂ້ົາຮ່ວມຄ້ົນຄິດວິທີ ແລະ ເຄ່ືອງມືທ່ີຈະໃຊ(

ເຂ້ົາໃນການໂຄສະນາສິນຄ້າ-
7) ໃຫ(ເວລາແຕ3ລະກຸ3ມກະກຽມສ່ິງທ່ີໄດ(ສົນທະນາ ແລະ ບັນທຶກໄວ(ໂດຍສະເພາະເຄ່ືືອງມືທ່ີຈະໃຊ(ໃນການ

ໂຄສະນາ ເພ່ືອກະກຽມຈໍາລອງເປີດຮ້ານຂາຍສິນຄ້າ-
8) ໃຫ(ແຕ3ລະກຸ3ມທົດລອງເປີດຮ້ານຂາຍຕົວຈິງ ໂດຍໃຫ(ຜູ(ເຂ້ົາຮ່ວມທັງໝົດສົມມຸດເປັນລູກຄ້າ-
9) ຜູ(ເຂ້ົາຮ່ວມກຸ3ມອ່ືນໃຫ(ຄໍາເຫັນ ສ່ິງທ່ີເຮັດໄດ(ດີ ແລະ ສ່ິງທ່ີປັບປຸງ-
10) ສະຫUບຜົນຂອງກິດຈະກໍາ9 ການພັດທະນາທຸລະກິດແມ3ນ ຕ້ອງໄດ(ມີການທົດລອງ ແລະ ປັບປຸງຕາມ

ການໃຫ(ຄໍາເຫັນຂອງລູກຄ້າສ່ວນໃຫຍ່ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ເພ່ືອໃຫ(ທຸລະກິດມີຄວາມກ້າວໜ້າ- ການ

ພັດທະນາທຸລະກິດແມ3ນການຄາດຄະເນຢ3າງຮອບຄອບ ໂດຍພ້ືນຖານແມ3ນອີງໃສ3ຜົນຂອງການສຶກສາ

ຕະຫຼາດ ແລະ 3 ປັດໄຈພ້ືນຖານດ້ານການຕະຫຼາດທ່ີແຕ3ລະກຸ3ມໄດ(ທົດລອງເຮັດຕົວຈິງ- ນອກຈາກນ້ັນ

ເຄ່ືອງມສືະວອດ 'SWOT( ແມ3ນສາມາດນໍາມາໃຊ(ວິເຄາະສະຖານະການ ຫືຼ ສ່ິງຕ່າງໆທ່ີ ຕົວເຮົາເອງບ່ໍແນ3

ໃຈ ເພ່ືອໃຊ(ໃນການຊ່ັງຊາກ່ອນການຕັດສິນໃຈ-
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ບົດທີ 7

ການພັດທະນາຕົນເອງ ແລະ ແຜນທຸລະກິດ

1. ຈຸດປະສົງ

ເພ່ືືອໃຫ(ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ3ມຄ້ົນຄິດວາງແຜນໃນອານາຄົດວ່າຄວນພັດທະນາຕົນເອງແນວໃດ-

2. ເປົ້າໝາຍ

ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ3ມສາມາດຂຽນຊີວະປະຫວັດ ຫືຼ ຂຽນແຜນທຸລະກິດພ້ືນຖານ-

3. ວິທີການດໍາເນີນ

ໃນບົດນ້ີຈະມີ 1 ກິດຈະກໍາ ເຊ່ິງລາຍລະອຽດຂອງເຄ່ືອງມືທ່ີຈະຕ້ອງນໍາໃຊ( ແລະ ຂ້ັນຕອນການດໍາເນີນກິດ ຈະກໍາ

ແມ3ນສາມາດເບ່ິງລາຍລະອຽດດ່ັງລຸ3ມນ້ີ9

3.1. ກິດຈະກໍາທົບທວນບົດຮຽນ ແລະ ທົບທວນກ່ຽວກັບຕົນເອງ '2/ ນາທີ(
ຄູຝຶກນໍາສະເໜີຫົວຂ້ໍກິດຈະກໍາ ພ້ອມທັງອະທິບາຍເນ້ືອໃນ ແລະ ຂ້ັນຕອນຂອງການດໍາເນີນກິດຈະກໍາ

ໂດຍສັງເຂບ-
ອຸປະກອນ9 ເຈ(ຍ+ ສໍສີ+ ສໍດໍາ
ວິທີດໍາເນີນ9 ປະຕິບັດຕາມ 4 ຂ້ັນຕອນດ່ັງນ້ີ9

1) ໃຫ(ຜູ(ເຂ້ົາຮ່ວມນໍາເອົາບົດຝຶກຫັດການວິເຄາະກ່ຽວກັບຕົນເອງ ແລະ 2 ສ່ິງທ່ີຈະເລ່ີມເຮັດໃຫ(ເພ່ືອ

ໃຫ(ໄດ(ຕາມເປ້ົາໝາຍມາທົບທວນຄືນ-
2) ໃຫ(ຜູ(ເຂ້ົາຮ່ວມທຸກຄົນຫັຼບຕາ- ໃນລະຫວ່າງນ້ັນ ຄູຝຶກທົບທວນສ່ິງທ່ີຮຽນຜ່ານມາໂດຍຫຍ້ໍ+ໃຫ(

ແຕ3ລະຄົນຄິດຫາບົດຝຶກຫັດວິເຄາະຕົນເອງ ແລະ ອາຊີບທ່ີຕົນເອງຕ້ັງເປ້ົາໝາຍໄວ(ວ່າ ຍັງຢາກເຮັດ

ຄືເກົ່າບ່ໍ ຫືຼ ຢາກເຮັດອັນອ່ືນ- ຖ້າຢາກເຮັດຈະເຮັດແນວໃດ? ຕອນນ້ີຈະເລ່ີມເຮັດຫຍັງໄດ(ແດ3?
3) ໃຫ(ແຕ3ລະຄົນແຕ(ມຮູບອາຊີບເປ້ົາໝາຍຂອງຕົນແມ3ນຫຍັງ?
4) ໃຫ(ຜູ(ເຂ້ົາຮ່ວມແຕ3ລະຄົນສະເໜີຮູບແຕ(ມ ແລະ ອາຊີບເປ້ົາໝາຍຂອງຕົນເອງ-
5) ສະຫUບຜົນຂອງກິດຈະກໍາ9 ການຕ້ັງເປ້ົາໝາຍແມ3ນຄວນທົບທວນຄືນກ່ຽວກັບຕົນເອງວ່າມີຄວາມ

ມັກ+ ຈຸດແຂງ ແລະ ໂອກາດແນວໃດແດ3ຕ່ໍເປ້ົາໝາຍ ແລະ ຄິດທົບທວນຕ່ືມວ່າ ຈະປັບປຸງຈຸດອ່ອນ

ແນວໃດເພ່ືອເປ້ົາໝາຍທ່ີຕົນເອງໄດ(ແຕ(ມໄວ(-
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3.2. ກິດຈະກໍາຂ້ັນໄດສູ3ເປ້ົາໝາຍ+ ການຂຽນຊີວະປະຫວັດ ແລະ ການຂຽນແຜນທຸລະກິດພ້ືນຖານ '01/
ນາທີ(
ຄູຝຶກນໍາສະເໜີຫົວຂ້ໍກິດຈະກໍາ ພ້ອມທັງອະທິບາຍເນ້ືອໃນ ແລະ ຂ້ັນຕອນຂອງການດໍາເນີນກິດຈະກໍາ

ໂດຍສັງເຂບ-
ອຸປະກອນ9 ເຈ(ຍແຜ3ນໃຫຍ່+ ສໍສີ+ ເຟີດ+ ເຈ(ຍ+ ສໍດາ
ວິທີດໍາເນີນ9 ປະຕິບັດຕາມ 7 ຂ້ັນຕອນດ່ັງນ້ີ9

1) ໃຫ(ຜູ(ເຂ້ົາຮ່ວມນ່ັງເປັນວົງມົນ
2) ສະແດງ ແລະ ອະທິບາຍຕົວຢ3າງເຄ່ືອງມືຂ້ັນໄດສູ3ເປ້ົາໝາຍໃຫ(ຜູ(ເຂ້ົາຮ່ວມເບ່ິງຕາມດ້ານລຸ3ມ

3) ໃຫ(ຜູ(ເຂ້ົາຮ່ວມແຕ3ລະຄົນແຕ(ມຂ້ັນໄດຂອງຕົນເອງ-ຈໍານວນຂອງຂ້ັນໄດແມ3ນບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງເທ່ົາກັບ
ຈໍານວນໃນຮູບຕົວຢ3າງ+ ສາມາດແຕ(ມຫຼາຍຂ້ັນ ຫືຼ ໜ້ອຍຂ້ັນກວ່າກໍໄດ(ຕາມເປ້ົາໝາຍຂອງ

ແຕ3ລະຄົນ

4) ໃຫ(ຜູ(ເຂ້ົາຮ່ວມອາສາສະໝັກ 1,2 ຄົນຂ້ຶນນໍາສະເໜີ

5) ແຈກ ແລະ ອະທິບາຍຕົວຢ3າງການຂຽນຊີວີສະໝັກວຽກ ພ້ອມແບບຟອມແຜນທຸລະກິດ

ໂດຍລວມດ້ານລຸ3ມ9

 

ການເຈລະຈາ ຄະນດິສາດ 

ໄອຊທີ ີ

ຟີຊິກ 

ພ້ືນຖານວຊິາຊບີ 

ການແຕ6ມ 

ການອອກແບບ 

ການໃຊ6ໂປແກມ
ຄອມພິວເຕີ້

ປະຈບຸນັປ ີ2021 ເປນັນັກຮຽນຊັນ້ ມໍ 7 

2024 

2023 

2021 

ປ ີ ປ ີ
ວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັກສະ 

2021 

2022 

2021 

2021 

2021 

ວິສະວະກອນ 
ເປົາ້ໝາຍ 
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ຕົວຢ3າງ9 ຊີວະປະຫວັດພະນັກງານ,ລັດຖະກອນ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທີປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ

ຊີວະປະຫວັດພະນັກງານ,ລັດຖະກອນ
'ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ(

1. ສະພາບຕົນເອງ

- ຊ່ື ແລະ ນານສະກຸນ

--------------------------------------------------------------------------------------------------
- First Name9

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
- ວັນ+ເດືອນ+ປີເກີດ+ ວັນທ່ີ---------------------ເດືອນ---------------ປີ-------

ໂທລະສັບ9--------------------------
- ບ້ານເກີດ9-------------ເມືອງ----------------------ແຂວງ----------------------------------------------------
- ຊົນຊ້ັນ-------------------ສັນຊາດ------------ສາດສະໜາ---------------------ຊົນເຜ່ົາ----------------------------
- ປະຈຸບັນຢູ3ບ້ານ-------------------------ເມືອງ--------------------------------------ແຂວງ

--------------------------
ສໍາມະໂນຄົວເລກທ່ີ-----------------ລົງວັນທ່ີ-------------------------ອອກໃຫ(ທ່ີ
---------------------------------

- ບັດປະຈໍາຕົວເລກທ່ີ-----------------ລົງວັນທ່ີ-------------------------ອອກໃຫ(ທ່ີ--------------------------------
- ບ່ອນປະຈໍາການ

----------------------------------------------------------------------------------------------------
- ກົມພະແນກ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- ໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບ

---------------------------------------------------------------------------------------------------
ຊ້ັນ+ຂ້ັນເງີນເດືອນປະຈຸບັນ---------------------------------ຈໍານວນເງີນຕົວຈີງ-------------------------------
+ ວັນ+ເດືອນ+ປີເຂ້ົາອົງການຈັດຕ້ັງຕ່າງໆ

- ວັນ+ເດືອນ+ປີເຂ້ົາອົງການຈັດຕ້ັງຊາວໜຸ3ມ ປປລາວ----------------------ຢູ3ໃສ---------------------------------
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- ວັນ+ເດືອນ+ປີເຂ້ົາອົງການສະຫະພັນແມ3ຍິງລາວ--------------------------ຢູ3ໃສ---------------------------------
- ເຂ້ົາອົງການສະຫະພັນຈັດຕ້ັງກໍາມະບານລາວ-----------------------------ຢູ3ໃສ-----------------------------------
- ວັນເດືອນປີເຂ້ົາທະຫານ.ຕໍາຫຼວດ------------------------------------------ຢູ3ໃສ--------------------------------
- ວັນ+ເດຶອນ+ປີເຂ້ົາພັກສໍາຮອງ--------------------------------ວັນເດືອນປີເຂ້ົາພັກສົມບູນ-------------------------
- ຜູ(ຮັບເຂ້ົາພັັກຊ່ືຫຍັງ---------------------------------ດຽວນ້ີເຮັດຫຍັງຢູ3ໃສ+ຢູ3ໃສ---------------------------------
- ວັນເດືອນປີຈົບປະຖົມ--------------------------ຈົບມໍຕ້ົນ----------------------ຈົບມໍປາຍ-----------------------
- ລະດັບວິຊາສະເພາະ'ຈົບຊ້ັນໃດ?ວິຊາຫຍັງ?ຈາກສະຖາບັນໃດ?ຢູ3ໃສ?ໄລຍະຮຽນແຕ3ປີໃດຫາປີໃດ?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--

- ລະດັບທິດສະດີການເມືອງ?ຈົບຊ້ັນໃດ?ສະຖາບັນໃດ?ຢູ3ໃສ?ໄລຍະຮຽນແຕ3ປີໃດຫາປີໃດ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- ພາສາຕ່າງປະເທດມີຄວາມສາມາດໃນລະດັບໃດ?'ອ່ອນ+ກາງ+ພໍໃຊ(+ເກັ່ງ(ເວ້ົາ+ຂຽນ+ອ່ານ+ຟັງ
§ ພາສາອັງກິດ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ ພາສາຝຣ່ັງ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ ພາສາຣັດເຊຍ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ ພາສາຈີນ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ ພາສາຫວຽດ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ ປະຫວັດການເຄ່ືອນໄຫວຂອງຕົນເອງແຕ3ອາຍຸ 7 ປີ ເຖິງປະຈຸບັນ

ແຕQເດືອນ,ປີ ເຖິງ ເດືອນ,ປີ ບ່ອນສັງກັດ ໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຕໍາແໜQງ
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+ ການບໍາລຸງຍົກລະດັບ

ແຕQ ເດືອນ+ປີ ເຖິງ ເດືອນ+ປີ ວິຊາຮຽນ

'ຝຶກອົບຮົມ+ສໍາມະນາ+ບໍາລຸງ ຫືຼ ກ່ໍສ້າງ(
ສະຖານທ່ີ

'ຊ່ືສະຖາບັນ.ປະເທດ(

+ ການຍ້ອງຍໍ

ວັນ+ເດືອນ+ປີ ຮູບການຍ້ອງຍໍ ລະດັບ+ຂ້ັນຍ້ອງຍໍ ເຫດຜົນຍ້ອງຍໍ

ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍຢ້ັງຢືນວ່າ ຊີວະປະຫວັດນ້ີຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງແທ(ທຸກປະການ+ ຖ້າຜິດຈາກຄວາມ
ຈິງຂ້າພະເຈ້ົາຂໍຮັບຜິດຊອບຕາມກົດໝາຍ-

ທ່ີ9 ---------------------------------+ວັນທີ9 …----.…---.………

ລາຍເຊັນເຈ້ົາຂອງປະຫວັດ



 
 

72 
 

ຕົວຢ3າງ9 ຊີວະປະຫວັດທ່ົວໄປ
 

ຜູ6ຄໍ້າປະກັນ 

ທ່ານ ສົມຫວັງ ພັກດີ                                       ທ່ານ ນ.ນະພາ ຮຸ?ງເຮືອງ 
ອໍານວຍການ           ທ່ີປຶກສາ 
ອົງການເອີດຊີສເຕັມ                                        ກຸ?ມອາສາສະໝັກຊີດ (Seed) 
ໂທ: 020 9666 5555                                  ໂທ: 020 5666 8888 
ອີເມວ: somwang@earthsystem.org            ອີເມວ: napha@gmail.com 
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ຕົວຢ?າງຊີວະປະຫວັດພະນັກງານສະຫະປະຊາຊາດ 
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ແບບຟອມແຜນທຸລະກິດ

ຊ່ື ແລະ ນາມສະກຸນ

ເບີໂທ

ຊ່ືບ້ານ ແລະ ເມືອງ

ເປັນຫຍັງຈ່ຶງຢາກເຮັດທຸລະ

ກິດນ້ີ ?
ປະເພດສິນຄ້າທ່ີຈະຂາຍ

ເປັນຫຍັງຈ່ຶງຂາຍສິນຄ້າ

ປະເພດນ້ີ?

ຈຸດເດ່ັນຂອງສິນຄ້າທ່ີແຕກ

ຕ່າງຈາກຄູ3ແຂ3ງ

ສິິນຄ້ານ້ີມີຄວາມປອດໄພຕ່ໍ

ເດັັກ ແລະ ໄວໜຸ3ມແນວໃດ?

ລູກຄ້າແມ3ນໃຜ?

ສະຖານທ່ີ ແລະ ຊ່ອງທາງ

ການຂາຍ

ໂຄສະນາສິນຄ້າແນວໃດ?

ການໂຄສະນາສິນຄ້າແມ3ນ

ເປັນມິດຕ່ໍເດັກ ແລະ ໄວໜຸ3ມ

ບ່ໍ?
ເຮັດແນວໃດລູກຄ້າຈະມາຊ້ື

ນໍາຕະຫຼອດ?
ຄວາມສ່ຽງໃນການຂາຍ

ສິນຄ້າປະເພດນ້ີ

ວິທີແກ(ໄຂບັນຫາຫາກພົບ

ຄວາມສ່ຽງ

ທຸລະກິດນ້ີມີຜົນດິີຕ່ໍເດັກ

ແນວໃດ?
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ທຸລະກິດນ້ີມີຜົນດິີຕ່ໍສັງຄົມ

ແນວໃດ?
ທຸລະກິດນ້ີມີຜົນດິີຕ່ໍ

ສ່ິງແວດລ້ອມແນວໃດ?

ພາກການຄິດໄລ3ເງິນລົງທຶນ

1. ທຶນຄົງທ່ີີ'ສ່ິງທ່ີຊ້ືແລ(ວໃຊ(ໄດ(ໄລຍະຍາວ(
ລ-ດ ລາຍການ ລາຄາຕ່ໍອັນ ຈໍານວນ ລວມ

ລວມທັງໝົດ
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1- ທຶນໝູນວຽນ'ສ່ິງທ່ີຕ້ອງໄດ(ຊ້ືເພ່ີມເມືອໃຊ(ໝົດ( ຕ່ໍວັນ+ ຕ່ໍອາທິດ ຫືຼ ຕ່ໍເດືອນ

ລ-ດ ລາຍການ ລາຄາຕ່ໍອັນ'ກີບ( ຈໍານວນ ລວມ 'ກີບ(

ລວມທັງໝົດ
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ພາກການຄິດໄລ3ການຄືນທຶນ

ລວມທຶນຄົງທ່ີ

ລວມທຶນໝູນວຽນ

ລວມທຶນທັງໝົດ

ຈໍານວນລາຍຮັບ ຕ່ໍວັນ ຕ່ໍອາທິດ ຫືຼ ຕ່ໍເດືອນ

'ກີບ(
= ລາຄາສິນຄ້າຕ່ໍອັນ x ຈໍໍານວນຄາດຄະເນຈະໄດ(ຂາຍຕ່ໍວັນ ຕ່ໍ

ອາທິດ ຫືຼ ຕ່ໍເດືອນ

____________ x ______________ = _____________

ໄລຍະການຄືນທຶນ ຕ່ໍວັນ ຕ່ໍອາທິດ ຫືຼ ຕ່ໍເດືອນ = ລວມທຶນທັງໝົດ . ລາຍຮັບຕ່ໍວັນ ຕ່ໍອາທິດ ຫືຼ ຕ່ໍເດືອນ

= ______________ . _______________
= _______________

ມີວິທີການໃດແດ3ທ່ີຈະຊ່ວຍໃນການຫUດຕ້ົນ

ທຶນ?

6) ແບ3ງຜູ(ເຂ້ົາຮ່ວມເປັນ 1 ກຸ3ມ+ ຕາມຄວາມສົນໃຈຂອງຜູ(ເຂ້ົາຮ່ວມແຕ3ລະຄົນຄື9 ກຸ3ມສາຍອາຊີບ
ຈະໄດ(ຮຽນການຂຽນຊີວະປະຫວັດ ແລະ ກຸ3ມທຸລະກິດຈະໄດ(ຮຽນການຂຽນແຜນທຸລະກິດ

ພ້ືນຖານ-
7) ໃຫ(ຜູ(ເຂ້ົາຮ່ວມອາສາສະໝັກກຸ3ມລະ 1 ຄົນຂ້ຶນນໍາສະເໜີແຜນ-
8) ສະຫUບຜົນຂອງກິດຈະກໍາ9 ແຜນທ່ີໄດ(ຂຽນຂ້ຶນມານ້ັນເປັນແນວທາງເພ່ືອໃຫ(ຜູ(ເຂ້ົາຮ່ວມບັນລຸ

ເປ້ົາໝາຍທ່ີຕ້ັງໄວ(ດ້ວຍວິທີການທ່ີຕົນເອງຄິດວ່າເໝາະສົມທ່ີດີສຸດ- ແຕ3ແຜນທ່ີຂຽນນ້ັນເປັນ

ພຽງແນວທາງເບ້ືອງຕ້ົນເທ່ົານ້ັນ ເຊ່ິງທຸກຄົນສາມາດປັບປ3ຽນໄດ(ຕາມສະເພາະຕົວຈິງເມື່ອເວລາ

ຜ່ານໄປ- ການຂຽນແຜນເປັນສ່ວນໜ່ຶງທ່ີສໍາຄັນເພ່ືອເຮັດໃຫ(ແຕ3ລະຄົນເຫັນໄດ(ຈະແຈ(ງຂ້ຶນເຖິງ

ເສ້ັນທາງ ຫືຼ ສ່ິງທ່ີຕ້ອງເຮັດ- ເປ້ົາໝາຍນ້ັນຈະບ່ໍສາມາດເປັນຈິງໄດ(ຖ້າຫາກຜູ(ທ່ີຂຽນນ້ັນບ່ໍ

ເອົາໃຈໃສ3ລົງມືປະຕິບັດດ້ວຍຕົນເອງ- 
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ຂໍ້ແນະນໍາສໍາລັບຄູຝຶກ

ທຸກຄ້ັງກ່ອນເລ່ີມດໍາເນີນກິດຈະກໍາແຕ3ລະບົດ+ ຄູຝຶກຕ້ອງກ່າວແນະນາຫົວຂ້ໍຂອງບົດຮຽນ ແລະ

ຈຸດປະສົງລວມຂອງກິດຈະກໍາທ່ີຈະດໍາເນີນເປັນເທ່ືອລະບົດ- ນອກຈາກນ້ັນກ່ອນເລ່ີມດໍາເນີນກິດຈະກໍາບົົດທີ 0
ແມ3ນໃຫ(ມີການດໍາເນີນກິດຈະກໍາແນະນໍາຊ່ື ແລະ ນໍາພາຫ້ິຼນເກມຜ່ອນຄາຍເພ່ືອສ້າງຄວາມລ້ຶງເຄີຍລະຫວ່າງຜູ(ເຂ້ົາ

ຮ່ວມ-
ການນໍາພາຫ້ິຼນເກມຜ່ອນຄາຍສາມາດດໍາເນີນເພ່ີມເຕີມຍາມໃດກໍໄດ(ເພ່ືອຂ້ັນເວລາ ໂດຍສະເພາະຍາມທ່ີ

ສັງເກດເຫັນວ່າຜູ(ເຂ້ົາຮ່ວມເລ່ີມມີຄວາມຕຶງຄຽດ+ ຫັຼງຈາກພັກຜ່ອນ ຫືຼ ຫັຼງຮັບປະທານອາຫານທ່ຽງ+ ໃນການ

ກະກຽມຄວາມພ້ອມ ຫືຼ ເວລາທ່ີຕ້ອງການປ3ຽນຫົວຂ້ໍ- ຄູຝຶກຄັດເລືອກນໍາພາເກມປະເພດໃດໜ່ຶງດ້ວຍຕົນເອງຕາມ

ປ້ຶມໝາກຫ້ິຼນທ່ີເປັນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍຂອງຄູ3ມືສະບັບນ້ີ-

ສ່ິງທ່ີຄູຝຶກຄວນປະຕິບັດກ່ອນການດໍາເນີນກິດຈະກໍາ9
§ ທົບທວນບົດຮຽນທ່ີຈະດໍາເນີນການສອນ ແລະ ກະກຽມໂດຍການທົດລອງເຮັດບົດຝຶກຫັດ ແລະທົດລອງ

ນໍາໃຊ(ເຄ່ືອງມືເພຶ່ືອໃຫ(ແນ3ໃຈວ່າເຂ້ົາໃຈໂຄງຮ່າງຢ3າງຈະແຈ(ງ:
§ ຄວນຝຶກແອບກ່ອນການດໍາເນີນກິດຈະກໍາຕົວຈິງ ເພ່ືອຫUດອາການຕ່ືນເຕ້ັນ ຫືຼ ການຫລົງລືມໃນລະຫວ່າງ

ການດໍາເນີນກິດຈະກໍາຕົວຈິງ:
§ ກະກຽມຕົວຢ3າງລ່ວງໜ້າໃນກໍລະນີທ່ີຜູ(ເຂ້ົາຮ່ວມມີຄໍາຖາມຈ່ຶງຈະສາມາດຕອບຄໍາຖາມໄດ(-

ສ່ິງທ່ີຄູຝຶກຄວນປະຕິບັດໃນລະຫວ່າງການດໍາເນີນກິດຈະກໍາ9
§ ຕ້ອງກໍາເນ້ືອໃນຫົວຂ້ໍທ່ີຕົນເອງຈະນໍາພາໄດ(ໂດຍບ່ໍຕ້ອງເບ່ິງປ້ຶມຄູ3ມືຕະຫຼອດເວລາດໍາເນີນກິດຈະກໍາ:
§ ເວ້ົາຈະແຈ(ງ+ ມີຄວາມໝ້ັນໃຈໃນສ່ິງທ່ີຕົນເອງເວ້ົາເພ່ືອໃຫ(ຜູ(ເຂ້ົາຮ່ວມມີຄວາມເຊ່ືອໝ້ັນ:
§ ຕ້ອງສັງເກດວ່າຜູ(ເຂົ້າຮ່ວມທຸກຄົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຖາມຄືນເພື່ອກວດກາວ່າທຸກຄົນເຂົ້າໃຈ- ພ້ອມທັງ

ສະຫUບຫຍ້ໍໃຈຄວາມຂອງເນ້ືອໃນບົດຮຽນທຸກຄ້ັງໃນທ້າຍກິດຈະກໍາ-
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ລາຍຊື່ຜູEກວດຜ່ານເນື້ອໃນ ຄູ7ມືແຫ7ງຊາດສໍາລັບຄູຝຶກ

ການກຽມຄວາມພ້ອມທາງດ້ານອາຊີບ ໃຫEເດັກ ແລະ ໄວໜຸ7ມ ໃນ ສປປ ລາວ

1) ທ່ານ ນາງ ຈົງຈິດ ຈັນທະລານົນ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການກອງເລຂາ ຄຊກມດ

2) ທ່ານ ຈັນທະນາຄອນ ໄຊຍະວົງ ຫົວໜ້າພະແນກພັດທະນາເດັກ ຫ້ອງການກອງເລຂາ ຄຊກມດ

3) ທ່ານ ສຸວັນທອນ ສຸວັນນະຈັກ ຫົວໜ້າພະແນກ ສິດທິເດັກ ຫ້ອງການກອງເລຂາ ຄຊກມດ

4) ທ່ານ ນາງ ສີສົມເພັດ ສຸວັນທະລາດ ຫົວໜ້າພະແນກ+ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ3າໄມ(
5) ທ່ານ ນາງ ບົວພັນ ລັດທິດາ ຫົວໜ້າພະແນກ+ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

6) ທ່ານ ນາງ ຄໍາສະໄໝ ຈັນສະໝອນ ຫົວໜ້າພະແນກ+ ກະຊວງຍຸຕິທໍາ
7) ທ່ານ ບຸນມີໄຊ ສົມມະນີ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ+ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

8) ທ່ານ ນາງ ພັດພູຊໍາ ດວງອຸທຸມທອງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ+ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ

ສັງຄົມ

9) ທ່ານ ນາງ ຄໍາພູ ສົມຟອງບຸດຕະຂັນ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ+ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ
10) ທ່ານ ຈັນຖະໜອມ ແສງວົງເພັດ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ+ ສູນກາງຊາວໜຸ3ມ

11) ທ່ານ ດາວວີ ທໍາມະວົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ+ ສູນຝຶກອົບຮົມແມ3ຍິງລາວ
12) ທ່ານ ນາງ ຕຸ3ນຄໍາ ທໍາມະວົງສາ ວິຊາການພະແນກ ພັດທະນາເດັກ ຫ້ອງການກອງເລຂາ ຄຊກມດ

13) ທ່ານ ຈິດຕະກອນ ອິນທະສອນ ວິຊາການພະແນກ ພັດທະນາເດັກ ຫ້ອງການກອງເລຂາ ຄຊກມດ

14) ທ່ານ ນາງ ໄຊຍະລັກ ໝ່ືນຫຼວງ ວິຊາການພະແນກ ພັດທະນາເດັກ ຫ້ອງການກອງເລຂາ ຄຊກມດ

15) ທ່ານ ສົນທະຈັກ ພິມມະສອນ ວິຊາການພະແນກ ສິດທິເດັກ ຫ້ອງການກອງເລຂາ ຄຊກມດ

16) ທ່ານ ວັນປະເສີດ ພອນສໍາເລັດ ວິຊາການພະແນກ ສິດທິເດັກ ຫ້ອງການກອງເລຂາ ຄຊກມດ

17) ທ່ານ ນາງ ຄໍາເພັງ ໄຊຍະວັນສີ ວິຊາການພະແນກ ສິດທິເດັກ ຫ້ອງການກອງເລຂາ ຄຊກມດ

18) ທ່ານ ສຸລິຍາ ທອງມີໄຊ ວິຊາການ ສະມາຄົມຫັດຖະກໍາ

19) ທ່ານ ນາງ ສິງສາວິພາ ສອນພັນ ວິຊາການ ກມົອາຊີວະ+ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

20) ທ່ານ ແກ(ວວິສຸກ ດາລາສານ ຜູ(ອໍານວຍການ 0/7 Job
21) ທ່ານ ວິລະໄຊ ທໍາມະວົງ ຫົວໜ້າແຜນງານ ສິດທິເດັກ ແລະ ປົກປ(ອງເດັກ ອົງການ ຊາຍຟັນ

ປະຈໍາ ສປປ ລາວ

22) ທ່ານ ນາງ ຄານນະພາ ດວງພະຈັນ ວິຊາການ ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ(ແກ3ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ3ມ ອົງການ

ຊາຍຟັນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ

23) ທ່ານ ນາງ ອານຸສອນ ພີມມະຈັນ ທ່ີປຶກສາ
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