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ຄ ຳນ ຳ 

 

ເອກະສານປະກອບການຮຽນການສອນວິຊາຄຸນສົມບັດ ແລະ ໂລກອ້ອມຕົວເຮົາຊ້ັນປະຖົມສຶກສາ

ສະບັບນ ້ ໄດ້ຮຽບຮຽງຂ້ຶນໂດຍມ ຈຸດປະສົງ ໃຫ້ຄູນ າໃຊ້ເຂ້ົາໃນການຮຽນການສອນ ເພ ື່ອປື່ຽນແທນຂ ້ມູນເກົື່າໃນ

ປ້ຶມແບບຮຽນ ທັງນ ້ກ ເພ ື່ອໃຫ້ຜູ້ຮຽນໄດ້ຮັບຂ ້ມູນໃໝື່ທ ື່ທັນສະໄໝກວື່າເກົື່າ. 

ໃນຍຸກປັດຈຸບັນ ເປັນຍຸກແຫື່ງຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊ  ແລະ ຂ ້ມູນຂື່າວສານ; ເພ ື່ອທ ື່ຈະຮູ້

ທັນການປື່ຽນແປງ ມັນມ ຄວາມຈ າເປັນທ ື່ຈະຕ້ອງຊອກຄ້ົນຫາຂ ້ມູນໃໝື່ແຕື່ລະວັນຈາກປ້ຶມ, ເອກະສານ, ໜັງສ ພິມ, 

ວາລະສານ, ອິນເຕ ເນັດ ແລະ ອ ື່ນໆ. ເອກະສານປະກອບການຮຽນການສອນສະບັບນ ້ໄດ້ຮິບໂຮມບາງຂ ້ມູນ 

ເພ ື່ອຊື່ວຍຄູຜູ້ທ ື່ບ ື່ມ ຄວາມສະດວກໃນການຊອກຫາຂ ້ມູນດ້ວຍຕົນເອງຈາກແຫ ື່ງຂ ້ມູນດັື່ງກື່າວໃຫ້ສາມາດ ນ າໃຊ້

ເອກະສານນ ້ປະກອບການສອນຂອງຕົນໄດ້. 

ຖ້າຄູອາຈານຜູ້ນ າໃຊ້ທັງຫ າຍຫາກມ ຄວາມຄິດເຫັນ ກື່ຽວກັບເອກະສານປະກອບການຮຽນການສອນ

ສະບັບນ ້ ກະລຸນາສົື່ງຂື່າວໄປຍັງ ສະຖາບັນຄ້ົນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ເພ ື່ອເປັນຂ ້ມູນໃນການ

ປັບປຸງເອກະສານປະກອບການຮຽນການສອນວິຊາຄຸນສົມບັດ ແລະ ໂລກອ້ອມຕົວເຮົາຊ້ັນປະຖົມສຶກສາໃນຄ້ັງຕ ື່ໄປ. 

 

     ສະຖາບັນຄ້ົນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ 

     www.moe.gov.la/ries ຫ   www.moes.edu.la/ries 
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ວຊິາຄນຸສມົບດັສກຶສາ 

ແບບຮຽນ ປ.5 

ບດົທີ ແຖວ ໜາ້ ຂ ມ້ນູເກົົ່ າ ຂ ມ້ນູໃໝົ່ 

13 40 11 - ປດັຈບຸນັ (ປີ 2008), 

ສະຫະປະຊາຊາດມສີະມາຊກິທງັໝດົ 

192 ປະເທດ. 

- ປດັຈບຸນັ (ປີ 2017), 

ສະຫະປະຊາຊາດມສີະມາຊກິທງັໝດົ 

193 ປະເທດ. 

ຂ ມ້ນູເກົົ່ າ ບດົທີ 15 ໜາ້ທີ 79 ແຜນທີົ່ ປະເທດລາວ, 2009  

 
ແຜນທີົ່ ບ ົ່ ມແີຂວງໄຊສມົບນູ 

ສວສ 20
18
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ຂ ມ້ນູໃໝົ່ ບດົທີ 11 ໜາ້ທີ 29 ແຜນທີົ່ ປະເທດລາວ, 2017 

 
ແຜນທີົ່ ມແີຂວງໄຊສມົບນູ 
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ວຊິາໂລກອອ້ມຕວົເຮົາ 

ແບບຮຽນ ປ.4 

 

ບດົທີ ໜາ້ ຂ ມ້ນູເກົົ່ າ ຂ ມ້ນູໃໝົ່ 

16 101   

18 108 - ໃນປີ 2005 ພນົລະເມອືງລາວ 

ມທີງັໝດົ 5.609.997 ຄນົ  

- ຍິງ: 2.813589 ຄນົ 

- ຊາຍ: 2.769.408 

- ໃນປີ 2015 ພນົລະເມອືງລາວ ມທີງັໝດົ 

6.492.000 ຄນົ  

- ເພດຍງິ 3.237.000 ຄນົ  

- ເພດຊາຍ 3.255.000 ຄນົ 

 

ແບບຮຽນ ປ.5 

ຂ ມ້ນູເກົົ່ າ (2005) ບດົທີ 26, ໜາ້ທີ 130 

ລ/ດ ຊືົ່ ແຂວງ ຈ  ານວນພນົລະເມອືງ 

(ຄນົ) 

ເນືອ້ທີົ່  ກມ2 

1 ນະຄອນຫຼວງ 695.473 3 960,3 

2 ຜົງ້ສາລີ 167.181 15 700,0 

3 ຫຼວງນ  າ້ທາ 145.231 9 303.2 

4 ອດຸມົໄຊ 264.830 12 527,1 

5 ບ ົ່ ແກວ້ 145.919 7 668,9 

6 ຫຼວງພະບາງ 405.949 19 714,3 

7 ຫວົພນັ 280.780 17186,0 

8 ໄຊຍະບລີູ 338.044 15 747,4 

9 ຊຽງຂວາງ 228.882 16 051,5 

10 ວຽງຈນັ 386.558 19 097,4 

11 ບ ລິຄ  າໄຊ 225.167 14 951,2 

12 ຄ  າມ ົ່ວນ 336.935 16 961,2 

13 ສະຫວນັນະເຂດ 824.662 21 774,6 

14 ສາລະວນັ 324.470 10 478,2 

15 ເຊກອງ 85.316 8 338,8 

16 ຈ  າປາສກັ 603.880 17 729,0 

17 ອດັຕະປື 112.171 9 540,1 

 

ສວສ 20
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ຂ ມ້ນູໃໝົ່ (2015) ບດົທີ 26, ໜາ້ທີ 130 

ລ/ດ ຊືົ່ ແຂວງ ຈ  ານວນພນົລະເມອືງ (ຄນົ) 

1 ນະຄອນຫຼວງ 821.000 

2 ຜົງ້ສາລີ 178.000 

3 ຫຼວງນ  າ້ທາ 176.000 

4 ອດຸມົໄຊ 308.000 

5 ບ ົ່ ແກວ້ 179.000 

6 ຫຼວງພະບາງ 423.000 

7 ຫວົພນັ 289.000 

8 ໄຊຍະບລີູ 381.000 

9 ຊຽງຂວາງ 245.000 

10 ວຽງຈນັ 419.000 

11 ບ ລິຄ  າໄຊ 274.000 

12 ຄ  າມ ົ່ວນ 392.000 

13 ສະຫວນັນະເຂດ 970.000 

14 ສາລະວນັ 397.000 

15 ເຊກອງ 113.000 

16 ຈ  າປາສກັ 694.000 

17 ອດັຕະປື 139.000 

18 ໄຊສມົບນູ 85.000 

ໝາຍເຫດ: ອີງຕາມສະຖຕິິ ປີ 2015 ສນູສະຖຕິິແຫົ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ. 

- ຖາ້ຕອ້ງການຢາກຮູຂ້ ມ້ນູໃໝົ່ກ ົ່ຽວກບັຈ  ານວນພນົລະເມອືງໃນແຕົ່ລະປີ ໃຫເ້ຂ້ົາໄປເບິົ່ ງໃນເວັບໄຊ 

ຂອງສນູສະຖຕິິແຫົ່ງຊາດ: www.lsb.gov.la 

 

 

 

 

 



5 

 

ຂ ມ້ນູເກົົ່ າ (2005) ບດົທີ 27, ໜາ້ທີ 133 

ລ/ດ ຊືົ່ ພ ູແລະ ທີົ່ ຕ ັງ້ ລະດບັສງູ (ມ) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

ພເູບຍ້ (ຊຽງຂວາງ) 

ພຊູາວ (ຊຽງຂວາງ) 

ພສູາມສຸົ່ມ (ຊຽງຂວາງ) 

ພອູາທວດ (ເຊກອງ) 

ພໝູຽ້ງ (ວຽງຈນັ) 

ພຫູວດ (ຫວົພນັ) 

ພຊູາ້ງ (ໄຊຍະບລີູ) 

ພຮູາວກ  (ຄ  າມ ົ່ວນ) 

ພງູອກໄນ (ອດັຕະປື) 

ພເູລີຍ (ຫວົພນັ) 

ພງູອກປົ່ານ (ອດັຕະປື) 

ພຜູາວ ີ(ຊຽງຂວາງ) 

ພສູນັ (ຊຽງຂວາງ) 

ພສູານສາດ (ວຽງຈນັ) 

ພໄູດເຈຍ້ກຸງ້ (ຫຼວງນ  າ້ທາ) 

ພລູາວປີ (ຫຼວງພະບາງ) 

ພປູານໃຫຍົ່ (ຫວົພນັ)  

ພຫູອມຈນັ (ຊຽງຂວາງ) 

ພເູຂ້ົ ົາ້ໝຽ້ງ (ໄຊຍະບລີູ) 

ພນູາແມວ (ອດຸມົໄຊ) 

ພພູະຂາວ (ຫຼວງພະບາງ) 

ພດູອຍຈ ິ(ຜົງ້ສາລີ) 

ພແູລ (ຊຽງຂວາງ) 

ພສູງັ (ວຽງຈນັ) 

ພຈູາປຕູາ (ຫຼວງນ  າ້ທາ) 

ພປູາສກັ) (ຈ  າປາສກັ) 

ພເູຂົາຄວາຍ (ວຽງຈນັ) 

2 820 

2690 

2620 

2500 

2458 

2452 

2330 

2286 

2259 

2257 

2251 

2221 

2218 

2218 

099 

2079 

2079 

2038 

2007 

1937 

1870 

1842 

1761 

1666 

1588 

1461 

1026 

 

 

ສວສ 20
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ຂ ມ້ນູໃໝົ່ ບດົທີ 27, ໜາ້ທີ 133 

ລ/ດ ຊືົ່ ພ ູແລະ ທີົ່ ຕ ັງ້ ລະດບັສງູ (ມ) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

ພເູບຍ້ (ຊຽງຂວາງ) 

ພຊູາວ (ຊຽງຂວາງ) 

ພສູາມສຸົ່ມ (ຊຽງຂວາງ) 

ພອູາທວດ (ເຊກອງ) 

ພໝູຽ້ງ (ວຽງຈນັ) 

ພຫູວດ (ຫວົພນັ) 

ພຊູາ້ງ (ໄຊຍະບລີູ) 

ພຮູາວກ  (ຄ  າມ ົ່ວນ) 

ພງູອກໄນ (ອດັຕະປື) 

ພເູລີຍ (ຫວົພນັ) 

ພງູອກປົ່ານ (ອດັຕະປື) 

ພຜູາວ ີ(ຊຽງຂວາງ) 

ພສູນັ (ຊຽງຂວາງ) 

ພສູານສາດ (ວຽງຈນັ) 

ພໄູດເຈຍ້ກຸງ້ (ຫຼວງນ  າ້ທາ) 

ພລູາວປີ (ຫຼວງພະບາງ) 

ພປູານໃຫຍົ່ (ຫວົພນັ)  

ພຫູອມຈນັ (ຊຽງຂວາງ) 

ພເູຂ້ົ ົາ້ໝຽ້ງ (ໄຊຍະບລີູ) 

ພນູາແມວ (ອດຸມົໄຊ) 

ພພູະຂາວ (ຫຼວງພະບາງ) 

ພດູອຍຈ ິ(ຜົງ້ສາລີ) 

ພແູລ (ຊຽງຂວາງ) 

ພສູງັ (ວຽງຈນັ) 

ພຈູາປາຕາ (ຫຼວງນ  າ້ທາ) 

ພປູາສກັ (ຈ  າປາສກັ) 

ພເູຂົາຄວາຍ (ວຽງຈນັ) 

2 820 

2590 

2620 

2500 

2455 

2452 

2330 

2256 

2259 

2257 

2251 

2221 

2218 

2128 

2099 

2079 

2079 

2038 

2007 

1937 

1870 

1812 

1761 

1666 

1588 

1430 

1026 
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ຂ ມ້ນູກ ົ່ຽວກບັບນັດາປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນ: 

ປະກອບການຮຽນການສອນ ຂ ັນ້ຮຽນ ປ.5 ບດົທີ 35 ໜາ້ທີ 154-160 

1. ສາທາລະນະລດັປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊນົລາວ 

ເມອືງຫຼວງ: ວຽງຈນັ 

ປະຊາກອນ: 6.492.000 ຄນົ (2015) 

ພາສາທາງການ: ພາສາລາວ 

ສະກນຸເງນິ: ກບີ (Lao kip = LAK) 

ວນັ, ເດອືນ, ປີ ເຂ້ົາເປັນສະມາຊກິອາຊຽນ: 

23/7/1997 

2. ລາຊະອານາຈກັໄທ 

ເມອືງຫຼວງ: ບາງກອກ 

ປະຊາກອນ: 68.297.547 (2017) 

ພາສາທາງການ: ພາສາໄທ 

ສະກນຸເງນິ: ບາດ 

ວນັ, ເດອືນ, ປີ ເຂ້ົາເປັນສະມາຊກິອາຊຽນ: 8/8/1967 

 

3. ມຽນມາ 

ເມອືງຫຼວງ: ເນບີດໍ 

ປະຊາກອນ: 54.836.483 (2017) 

ພາສາທາງການ: ພາສາພະມາ້ 

ສະກນຸເງນິ: ຈາດ (Kyat) 

ວນັ, ເດອືນ, ປີ ເຂ້ົາເປັນສະມາຊກິອາຊຽນ: 23/7/1997 
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4. ສງິກະໂປ 

ເມອືງຫຼວງ: ສິງກະໂປ 

ປະຊາກອນ: 5.784.538 (2017) 

ພາສາທາງການ: ພາສາອງັກດິ, ມາເລ, ຈນີ ແລະ ທາມນິ 

ສະກນຸເງນິ: ໂດລາສງິກະໂປ (Singapore Dollar) 

ວນັ, ເດອືນ, ປີ ເຂ້ົາເປັນສະມາຊກິອາຊຽນ: 8/8/1967 

 

5. ອນິໂດເນເຊຍ 

ເມອືງຫຼວງ: ຈາກາຕາ 

ປະຊາກອນ: 263.510.146 (2017) 

ພາສາທາງການ: ພາສາອນິໂດເນເຊຍ 

ສະກນຸເງນິ: ຣເູປຍ (Rupiah) 

ວນັ, ເດອືນ, ປີ ເຂ້ົາເປັນສະມາຊກິອາຊຽນ: 8/8/1967 

6. ມາເລເຊຍ 

ເມອືງຫຼວງ: ກວົລາລາໍເປີ 

ປະຊາກອນ: 31.164.177 (2017) 

ພາສາທາງການ: ພາສາມາເລເຊຍ 

ສະກນຸເງນິ: ຣງິກດິ (Ringgit) 

ວນັ, ເດອືນ, ປີ ເຂ້ົາເປັນສະມາຊກິອາຊຽນ: 8/8/1967 
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7. ສາທາລະນະລດັສງັຄມົນຍິມົຫວຽດນາມ 

ເມອືງຫຼວງ: ຮາ່ໂນຍ້ 

ປະຊາກອນ: 95.414.640 (2017) 

ພາສາທາງການ: ພາສາຫວຽດນາມ 

ສະກນຸເງນິ: ດງົ (Dong) 

ວນັ, ເດອືນ, ປີ ເຂ້ົາເປັນສະມາຊກິອາຊຽນ: 28/7/1995 

8. ລາຊະອານາຈກັກາໍປເູຈຍ 

ເມອືງຫຼວງ: ພະນມົເປັນ 

ປະຊາກອນ: 16.076.370 (2017) 

ພາສາທາງການ: ພາສາຂະແມ 

ສະກນຸເງນິ: ລຽວ (Riel) 

ວນັ, ເດອືນ, ປີ ເຂ້ົາເປັນສະມາຊກິອາຊຽນ: 30/4/1999 

9. ບຣໄູນ 

ເມອືງຫຼວງ: ບນັດາເຊລີເບກາວນັ 

ປະຊາກອນ: 434.448 (2017) 

ພາສາທາງການ: ພາສາມາເລ 

ສະກນຸເງນິ: ໂດລາບຣໄູນ (Brunei Dollar) 

ວນັ, ເດອືນ, ປີ ເຂ້ົາເປັນສະມາຊກິອາຊຽນ: 8/1/1984 
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10. ຟີລບິປິນ 

ເມອືງຫຼວງ: ມະນລິາ 

ປະຊາກອນ: 103.796.822 (2017) 

ພາສາທາງການ: ພາສາຟີລິບປິນ ແລະ ພາສາອງັກດິ 

ສະກນຸເງນິ: ເປໂຊຟີລິປິນ 

ວນັ, ເດອືນ, ປີ ເຂ້ົາເປັນສະມາຊກິອາຊຽນ: 8/8/1967 

 

 

 

 

 




