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ຄາຂວຼັນປະຈາວິທະຍາໄລ

“ມຸງ່ ໝຼັນ
ັ້ ພຼັດທະນາບຼັນດິດ ຜະລິດຄົນສູງ່ ານ ຊ່ຽວຊານ
ດ້ານກະສິກາເນີນສູງ”

ປຼັດຊະຍາການສຶກສາ

ມຸງ່ ໝຼັນ
ັ້ ພຼັດທະນານຼັກສຶກສາ ໃຫ້ມຄ
ີ ວາມອຸດມ
ົ ສົມບູນດ້ວຍ
ປຼັນຍາຄວາມສາມາດ, ອົດທົນ, ດຸໝນ
ຼັັ່ , ສູກ
້ ານສູງ້ ານ ເປຼັນຄົນທີັ່
ມີຄນ
ຸ ສົມບຼັດ ສິນທາປະຕິວດ
ຼັ , ມີລະບຽບວິໄນ, ບລິສດ
ຸ
ຜຸດຜ່ອງ ເພືອ
ັ່ ຄວາມຈະເລີນຮຸງ່ ເຮືອງຂອງ
ປະເທດຊາດທີມ
ັ່ ກ
ີ ານກະສິກາ
ເປຼັນພືນ
ັ້ ຖານ
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ຄານາ
ເພືັ່ອຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດ ແລະ ບຼັນລຸ 3 ແຜນງານ ແລະ 10 ແຜນດາເນີນງານ ຂອງກະຊວງກະສິກາ
ແລະ ປ່າໄມ້ ວາງອອກ ກຄື 3 ເປົັ້າໝາຍການພຼັດທະນາຂອງລຼັດຖະບານ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການ
ພຼັດທະນາເສດຖະກິດ-ສຼັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ຄຼັັ້ງທີ VIII ຂອງລຼັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແຕ່ນີັ້ຮອດປີ 2020,
ຍຸດທະສາດຮອດປີ 2025 ແລະ ວິໄສທຼັດປີ 2030 ໃນການພຼັດທະນາຂະແໜງການກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້
ໂດຍຖືເອົານະໂຍບາຍ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນລົງເທືັ່ອລະກ້າວ, ນາພາປະເທດຊາດ ໃຫ້
ຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກການເປຼັນປະເທດດ້ອຍພຼັດທະນາ ແລະ ການສ້າງສາປະເທດຊາດ ໃຫ້ກາຍເປຼັນປະເທດ
ອຸດສາຫະກາ ແລະ ທຼັນສະໄໝ, ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຖເື ອົາວຽກງານການກັ່ສ້າງຊຼັບພະຍາກອນ
ມະນຸດດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປຼັນວຽກງານບຸລິມະສິດໜຶັ່ງທີັ່ມີຄວາມສາຄຼັນ ໃນການພຼັດທະນາຂະແໜງ
ການກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ
ປະຈຸບຼັນເຫຼັນໄດ້ວ່າ ພະນຼັກງານວິຊາການດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນລະດຼັບຕ່າງໆໃນຂອບເຂດ
ທົັ່ວປະເທດ ຍຼັງບັ່ທຼັນມີຄຸນນະພາບດີເທົັ່າທີັ່ຄວນ ແລະ ມີຈານວນບັ່ພຽງພ ນຼັບແຕ່ຂຼັັ້ນສູນກາງຮອດຂຼັັ້ນ
ທ້ອງຖິັ່ນ, ສະນຼັັ້ນ ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ການົດຍຸດທະສາດການປຼັບປຸງ ແລະ ພຼັດທະນາລະບົບ
ການສຶກສາດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຕ່ປີ 2016 ຮອດປີ 2020 ເຊິັ່ງຈຸດປະສົງຕົັ້ນຕຂອງຍຸດທະສາດ
ແມ່ນພຼັດທະນາສີມືແຮງງານຂອງຊຼັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍມີການເຊືັ່ອມໂຍງການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ເຂົັ້າ
ກຼັບລະບົບການສົັ່ງເສີມ ແລະ ຕະຫາດແຮງານ, ການສ້າງຫຼັກສູດທີັ່ເນຼັັ້ນຄວາມຊານານ, ການສິດສອນທີັ່ເນຼັັ້ນ
ເອົາຜູ້ຮຽນເປຼັນສູນກາງ, ສະນຼັັ້ນ ການພຼັດທະນາຊຼັບພະຍາກອນມະນຸດດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈິັ່ງມີ
ຄວາມຈາເປຼັນ ຕ້ອງໄດ້ມີການປຼັບປຸງ ແລະ ກັ່ສ້າງໃໝ່ ດ້ວຍການຝຶກອົບຮົມ, ຍົກລະດຼັບໄລຍະສຼັັ້ນ, ໄລຍະ
ກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ເພືັ່ອສ້າງໃຫ້ໄດ້ນຼັກວິຊາການທີັ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມີຄວາມຊານານ ແລະ ມີ
ຄຸນສົມບຼັດທີັ່ເໝາະສົມ. ເພືັ່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ທ່ວງທຼັນກຼັບສະພາບການດຼັັ່ງກ່າວ ທາງວິທະຍາໄລກະສິກາ
ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ ຈິັ່ງໄດ້ພຼັດທະນາຫຼັກສູດຊຼັັ້ນສູງ ກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ສາຂາ ທຸລະກິດກະສິກາຂຶັ້ນ
ເຊິັ່ງເນືັ້ອໃນຂອງຫຼັກສູດນີັ້ ແມ່ນເນຼັັ້ນໃສ່ 5 ອົງປະກອບທີັ່ສາຄຼັນຄື:
1) ການສ້າງຄວາມຊານານ;
2) ການພຼັດທະນາແບບຍືນຍົງ;
3) ການຜະລິດກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ໃນເຂດເນີນສູງ;
4) ການເຮຼັດພາກປະຕິບຼັດຕົວຈິງ;
5) ການມີສ່ວນຮ່ວມດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.
ນີັ້ກັ່ເພືັ່ອເປຼັນການສ້າງຄວາມຊານານງານ ແລະ ກັ່ສ້າງພະນຼັກງານວິຊາການດ້ານ ທຸລະກິດກະສິກາ
ອອກຮຼັບໃຊ້ສຼັງຄົມ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫາດແຮງງານ ໃນບຼັນດາແຂວງພາກເໜືອ
ຂອງ ສປປ ລາວ.
ເພືັ່ອເຮຼັດໃຫ້ການຮຽນ-ການສອນໄດ້ຮຼັບຜົນດີ ແລະ ມີຄວາມສະດວກ, ຈະຕ້ອງມີການພຼັດທະນາ
ດ້ານເອກະສານທີັ່ສາຄຼັນຂອງຫຼັກສູດ ເຊຼັັ່ນ: ໂຄງຮ່າງຫຼັກສູດ, ຄາອະທິບາຍວິຊາ, ແຜນການຮຽນ-ການສອນ
ແລະ ເນືັ້ອໃນສິດສອນລະອຽດຂອງແຕ່ລະວິຊາ ຫື ປືັ້ມຄູ່ມືການຮຽນ-ການສອນ. ໃນການພຼັດທະນາເອກະ
ສານຫຼັກສູດນີັ້ ໄດ້ມີການມອບໝາຍໃຫ້ຄະນະຊີັ້ນາ, ຄະນະກາມະການພຼັດທະນາຫກ
ຼັ ສູດຂອງວິທະຍາໄລ
ແລະ ຄູອາຈານພາຍໃນວິທະຍາໄລ ເປຼັນຜູ້ພຼັດທະນາຂຶັ້ນ ໂດຍໄດ້ຜ່ານຂະບວນການ ແລະ ຂຼັັ້ນຕອນທີັ່ສາຄຼັນ
ຕ່າງໆ ເຊຼັັ່ນ: ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກຼັບຫຼັກການ, ການໄປທຼັດສະນະສຶກສາຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ການ
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ຄົັ້ນຄວ້າເອກະສານ ແລະ ສຶກສາຂັ້ມູນທີັ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການແລກປ່ຽນຄາຄິດຄາເຫຼັນ, ການຂຄາປຶກສາຈາກ
ບຼັນດາຜູທ
້ ີັ່ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ ຈາກສະຖາບຼັນການສຶກສາ ແລະ ໜ່ວຍງານອືັ່ນໆທີກ
ັ່ ່ຽວຂ້ອງ ການ
ພຼັດທະນາຫຼັກສູດນີັ້ ແມ່ນໄດ້ປະຕິບຼັດຕາມຂັ້ຕົກລົງຂອງລຼັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ
ສອດຄ່ອງກຼັບມາດຕະຖານຫຼັກສູດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.
ວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ ຂສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູ້ບຸນຄຸນນາທຸກໆ
ພາກສ່ວນທີັ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີັ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜຼັບສະໜູນທາງດ້ານທຶນຮອນ ແລະ ວິຊາການ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ພຼັດທະນາຫຼັກສູດນີັ້ຂນ
ຶັ້ ເພືັ່ອນາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຮຽນ-ການສອນ. ນອກຈາກນຼັັ້ນ
ເອກະສານດຼັັ່ງກ່າວນີັ້ ຍຼັງສາມາດນາໄປປຼັບໃຊ້ໃນການພຼັດທະນາຂົງເຂດວຽກງານດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້.
ໃນການຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດຕົວຈິງນຼັັ້ນ, ຖ້າຫາກພົບເຫຼັນຂັ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງ, ຄວາມບັ່ສອດຄ່ອງບັ່ເໝາະສົມ
ປະການໃດ ກະລຸນາສົັ່ງຂັ້ຄິດເຫຼັນ ແລະ ຄາຕານິຕິຊົມໄປທີັ່ວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ ເພືອ
ັ່
ຈະໄດ້ນາໄປປຼັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດກ
ີ ວ່າເກົັ່າໃນອະນາຄົດ.
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1.

2.

ຊືຫ
ັ່ ກ
ຼັ ສູດ (Name of the Curriculum)
1.1.

ພາສາລາວ:

1.2.

ພາສາອຼັງກິດ:

ຊືປ
ັ່ ະກາສະນິຍະບຼັດ (Name of Diploma)
2.1.

2.2.

3.

ຫຼັກສູດຊຼັັ້ນສູງ ກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເຂດເນີນສູງ
ສາຂາ ທຸລະກິດກະສິກາ
Curriculum for Higher Dipoma in Applied Upland
Agriculture and Forestry Program
Major Agribusiness

ຊືັ່ເຕຼັມ (Full Name)
 ພາສາລາວ: ປະກາສະນິຍະບຼັດຊຼັັ້ນສູງ ກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເຂດເນີນສູງ
ສາຂາ ທຸລະກິດກະສິກາ
 ພາສາອຼັງກິດ: Higher Diploma in Applied Upland Agriculture and
Forestry Program
Major Agribusiness
ຊືັ່ຫຍັ້ (Abbreviation Name)
 ພາສາລາວ: ປສທກ
 ພາສາອຼັງກິດ: HDAb

ໜ່ວຍງານຮຼັບຜິດຊອບ (Responsible Organizations)

 ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້
 ກົມຈຼັດຕຼັັ້ງ ແລະ ພະນຼັກງານ, ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້
 ກົມອາຊີວະສຶກສາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
 ກົມລ້ຽງສຼັດ ແລະ ການປະມົງ
 ສະຖາບຼັນຄົັ້ນຄວ້າກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ
 ວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ
ທີັ່ຢສ
ູ່ າມາດຕິດຕໄັ່ ດ້:
ວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ, ຖະໜົນ 13 ເໜືອ, ບ້ານວຽງສະຫວຼັນ ເມືອງຫວງພະ
ບາງ ແຂວງຫວງພະບາງ
ຕູ້ ປນ. 154, ໂທ: 071 219 036, ແຟຼັກສ໌: 071 219 034, www.nafclao.org
3.1.
ຄະນະຊີນ
ັ້ າການພຼັດທະນາຫກ
ຼັ ສູດ (Steering Committee)
1) ທ່ານ ນາງ ພວງເພຼັດ ປູ່ວຼັງ ຫົວໜ້າກົມຈຼັດຕຼັັ້ງ ແລະ ພະນຼັກງານ, ກະຊວງກະສິກາ
ແລະ ປ່າໄມ້ ເປຼັນຫົວໜ້າ
2) ທ່ານ ເພຼັດສະໝອນ ຖານະສຼັກ ຮອງຫົວໜ້າກົມຈຼັດຕຼັັ້ງ ແລະ ພະນຼັກງານ, ຜູ້ປະສານ
ງານໂຄງການ SURAFCO ປະຈາກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປຼັນຮອງ
3) ອຈ. ທອງສະມຸດ ພູມມາສອນ ອານວຍການວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກ
ເໜືອ ເປຼັນຄະນະ
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3.2.

ຄະນະກາມະການພຼັດທະນາຫກ
ຼັ ສູດ (Curriculum Development Committee)
1) ອຈ. ອາໄພວຼັນ ສຸກສຼັນຕິ ຫົວໜ້າຄະນະວິຊາລ້ຽງສຼັດ ແລະ ການປະມົງ, ຜູ້ປະສານ
ງານດ້ານການພຼັດທະນາຫຼັກສູດ ໂຄງການ SURAFCO ເປຼັນຫົວໜ້າ;
2) ອຈ. ທອງເພຼັດ ຈິດຕະບຸບຜາ ຫົວໜ້າຄະນະວິຊາປູກຝຼັງ ເປຼັນຮອງ;
3) ອຈ. ນິກອນ ສຸດທິວົງ ຮອງຫົວໜ້າຄະນະວິຊາປ່າໄມ້ ເປຼັນຄະນະ;
4) ອຈ. ສົມຄິດ ຈະເລີນຜົນ ຮອງຫົວໜ້າຄະນະວິຊາທຸລະກິດກະສິກາ ເປຼັນຄະນະ;
5) ອຈ. ນ. ໜັ່ຄາ ວິລະວົງສາ ຫົວໜ້າຫ້ອງການພຼັດທະນາວິຊາການ ເປຼັນຄະນະ;
6) ອຈ. ອຸທອງ ວົງແສນເມືອງ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການພຼັດທະນາວິຊາການ ເປຼັນຄະນະ;
7) ອຈ. ພູທອນ ຈຼັນທະວົງສາ ຮອງຫົວໜ້າຄະນະວິຊາປູກຝຼັງ ເປຼັນຄະນະ;
8) ອຈ. ສົມພົງ ຄາມາລາວົງ ຫົວໜ້າຂະແໜງປະກຼັນຄຸນນະພາບ ເປຼັນຄະນະ;
9) ອຈ. ຈຼັນທອນ ທອງສະໄໝ ຫົວໜ້າຂະແໜງລ້ຽງສຼັດ ວິທະຍາໄລ ເປຼັນຄະນະ.

4.

ປຼັດຊະຍາ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງຫກ
ຼັ ສູດ (Philosophy and Objectives)
4.1.

ປຼັດຊະຍາ (Philosophy)
ເພືັ່ອຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດ ແລະ ບຼັນລຸ 3 ແຜນງານ ແລະ 10 ແຜນດາເນີນງານ ຂອງກະຊວງ
ກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ວາງອອກ ກຄື 3 ເປົັ້າໝາຍການພຼັດທະນາຂອງລຼັດຖະບານ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ
ການພຼັດທະນາເສດຖະກິດ-ສຼັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ຄຼັັ້ງທີ VIII ຂອງລຼັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແຕ່ນີັ້ຮອດປີ
2020, ຍຸດທະສາດຮອດປີ 2025 ແລະ ວິໄສທຼັດປີ 2030 ໃນການພຼັດທະນາຂະແໜງການກະສິກາ ແລະ
ປ່າໄມ້. ດຼັັ່ງນຼັັ້ນ ທາງວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ ຈິັ່ງໄດ້ການົດປຼັດສະຍາຂອງຫຼັກສູດດຼັັ່ງນີັ້:
ພຼັດທະນານຼັກວິຊາການດ້ານທຸລະກິດກະສິກາ ໃຫ້ມຄ
ີ ວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ, ດຸໝນ
ຼັັ່ , ອົດທົນ, ເປຼັນຄົນທີັ່
ມີຄນ
ຸ ສົມບຼັດສິນທາປະຕິວດ
ຼັ , ມີລະບຽບວິໄນ, ບລິສດ
ຸ ຜຸດຜ່ອງ, ມີທດ
ຼັ ສະນະຄະຕິທດ
ີັ່ ີ ກຽມພ້ອມ
ປະກອບສ່ວນວຽກງານ ທາງດ້ານວິຊາສະເພາະຂອງຕົນ
4.2.

ຈຸດປະສົງຂອງຫກ
ຼັ ສູດ (Objectives)
1) ເພືອ
ັ່ ກັ່ສ້າງນຼັກວິຊາການ ດ້ານທຸລະກິດກະສິກາ ທຼັງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ
ຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຂອງຕະຫາດແຮງງານ;
2) ມີແນວຄິດ ຄຸນສົມບຼັດ ສິນທາປະຕິວຼັດ, ມີທຼັດສະນະຫຼັກໝຼັັ້ນທີັ່ຖືກຕ້ອງ, ມີລະບຽບ
ວິໄນ;
3) ສາມາດນາເອົາຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ຄວາມຊານານງານ ແລະ ປະສົບການໄປໃຊ້
ໃນການດາລົງຊີວດ
ິ ແລະ ໄປປະກອບອາຊີບຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
4.3.
ລະດຼັບຄວາມສາມາດພາຍຫງຼັ ຮຽນຈົບ (Expected Competencies)
 ສາມາດວາງແຜນການ, ຂຽນໂຄງການ ແລະ ຈຼັດການຝືກອົບຮົມໄດ້;
 ເຮຼັດວຽກຮ່ວມກຼັບຊຸມຊົນທີັ່ຢຫ
ູ່ ່າງໄກສອກຫີກໄດ້;
 ເປຼັນນຼັກສົັ່ງເສີມຊາວກະສິກອນໃນກຸ່ມບ້ານພຼັດທະນາ ແລະ ເຂດຈຸດສຸມໄດ້;
 ປະກອບອາຊີບດ້ວຍຕົນເອງ ຫື ເປຼັນຜູ້ປະກອບການດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ໄດ້;
 ປະກອບອາຊີບນາເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຕ່າງໆໄດ້;
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5.

ປະກອບອາຊີບເປຼັນຄູຝຶກ/ຄູສອນຕາມໂຮງຮຽນວິຊາຊີບໄດ້;
ດາເນີນການຄົັ້ນຄວ້າທົດລອງຢູ່ສູນ, ສະຖານີ ແລະ ໂຄງການໄດ້;
ປະກອບອາຊີບເປຼັນພະນຼັກງານປະຈາດ່ານກຼັກກຼັນພືດໄດ້.

ການົດການເປີດສອນ (Time Frame)

ຫຼັກສູດຊຼັັ້ນສູງ ກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເຂດເນີນສູງ ສາຂາ ທຸລະກິດກະສິກາ ເລີັ່ມເປີດສອນໃນສົກຮຽນ
2010-2011 ເປຼັນຕົັ້ນໄປ. ເຖິງສົກຮຽນ 2013-2014 ຈະມີຜູ້ສາເລຼັດການສຶກສາ 1 ຮຸນ
່ . ໃນປີ 2015 ຈະມີ
ການປະເມີນຜົນການນາໃຊ້ຫຼັກສູດ ແລະ ຈະນາຂັ້ມູນທີັ່ໄດ້ມາສຶກສາຄົັ້ນຄວ້າ ເພືັ່ອປຼັບປຸງຫຼັກສູດໃຫ້ມີຄວາມ
ສອດຄ່ອງ ກຼັບແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງລຼັດຖະບານ ແລະ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງສຼັງຄົມ ໃນແຕ່ລະ
ໄລຍະ

6.

ຄາດຄະເນແຜນການຮຼັບນຼັກສຶກສາ (Admission Plan)

ການຮຼັບນຼັກສຶກສາເຂົັ້າຮຽນ ແມ່ນຈະປະຕິບຼັດໃນຮູບການເປີດຮຼັບທຸກໆປີ ເຊິັ່ງແຜນການຮຼັບນຼັກສຶກ
ສາ (ແບບຄາດຄະເນ) ຂອງສາຂາ ທຸລະກິດກະສິກາ ມີລາຍລະອຽດດຼັັ່ງຕາຕະລາງລຸ່ມນີ:ັ້
ສົກສຶກສາ

ຈານວນນຼັກສຶກສາ
ປີທີ 1

ປີທີ 2

2016-2017

40

2017-2018

40

39

2018-2019

40

39

ປີທີ 3

ຈານວນລວມ

ຈານວນທີຄ
ັ່ າດວ່າຈະຈົບ

40
79
38

117

38

ໝາຍເຫດ: ໃນ 1 ຫ້ອງຮຽນ ບຼັນຈຸນຼັກສຶກສາ 40 ຄົນ

7.

ເງືອ
ັ່ ນໄຂຂອງຜູເ້ ຂົາັ້ ສຶກສາ (Entrance Requirements)
7.1.

ທີັ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
7.2.

7.3.

ລະດຼັບການສຶກສາ (Qualifications)
 ເປຼັນນຼັກຮຽນສາມຼັນທີັ່ຮຽນຈົບ ມ7 ຫື ທຽບເທົັ່າ;
 ຖ້າເປຼັນພະນຼັກງານມາຮຽນ ຕ້ອງຮຽນຈົບຊຼັັ້ນຕົັ້ນ ຫື ຊຼັັ້ນກາງ ໃນສາຂາວິຊາສະເພາະ
ຄຸນສົມບຼັດ (Attitudes)
 ມີຄຸນສົມບຼັດດີ;
 ບັ່ຢູ່ໃນໄລຍະຕ້ອງໂທດ ແລະ ດາເນີນຄະດີໃດໆ;
 ມີຄວາມມຼັກ ຮຼັກ ອາຊີບກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້.
ດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ທຼັດສະນະການອອກແຮງງານ (Health and Working
Performance)
 ບັ່ເປຼັນພະຍາດຕິດແປດຊາເຮືັ້ອ ແລະ ຕິດຢາເສບຕິດ;
 ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ບັ່ເປຼັນອຸປະສຼັກແກ່ການຮຽນ;
 ມີຄວາມດຸໝຼັັ່ນ ສູກ
້ ານ ສູ້ງານ ເໝາະສົມໃນການຮຽນສາຂາວິຊານີ.ັ້
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7.4.

8.

ເງືອ
ັ່ ນໄຂພິເສດ (Special Conditions)
ຊົນເຜົັ່າ, ເພດຍິງ ແລະ ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ພິຈາລະນາເປຼັນພິເສດ

ວິທກ
ີ ານຄຼັດເລືອກຜູ້ເຂົາັ້ ສຶກສາ (Method of Student Selection)

 ເປຼັນຜູ້ທີັ່ມີເງືັ່ອນໄຂຖືກຕ້ອງຄົບຖ້ວນ ດຼັັ່ງທີັ່ການົດໄວ້ ໃນຂັ້ທີ 7 ຂ້າງເທິງ;
 ສາລຼັບນຼັກສຶກສານອກແຜນ ຕ້ອງຜ່ານການສອບເສຼັງຄຼັດເລືອກ ແລະ ໄດ້ຄະແນນຕາມຄາດໝາຍ
ທີັ່ການົດໄວ້;
 ສາລຼັບນຼັກສຶກສາໃນແຜນ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການຄຼັດເລືອກຈາກພະແນກສຶກສາປະຈາແຂວງ, ພະ
ແນກກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ປະຈາແຂວງ ແລະ ອົງການຈຼັດຕຼັັ້ງທີັ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 ໃນກລະນີພະນຼັກງານມາຮຽນຕັ່ ຕ້ອງໄດ້ຮຼັບອະນຸມຼັດຈາກການຈຼັດຕຼັັ້ງທີັ່ກ່ຽວຂ້ອງ ບ່ອນຕົນ
ສຼັງກຼັດ.

9.

ການຈຼັດຕຼັງັ້ ປະຕິບດ
ຼັ , ການການົດໜ່ວຍກິດ ແລະ ປະເພດວິຊາຮຽນ
(Implementation, Credit Identification and Subject Type
Identification)
9.1.

ການຈຼັດຕຼັງັ້ ການຮຽນ-ການສອນ (Teaching-Learning Implementation)
ຫຼັກສູດຊຼັັ້ນສູງ ກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເຂດເນີນສູງ ສາຂາ ທຸລະກິດກະສິກາ ເປຼັນຫຼັກສູດທີັ່
ຮຽນເຕຼັມເວລາ ໃຊ້ເວລາຮຽນ 3 ປີ ຫື 6 ພາກຮຽນ
 ໜຶງັ່ ສົກຮຽນແບ່ງເປຼັນ 2 ພາກຮຽນ, ມີພຼັກປະຈາພາກຮຽນ I ແລະ ພຼັກພາກຮຽນ ທີ II;
 ແຕ່ລະພາກຮຽນມີ 20 ອາທິດ, ຮຽນຕົວຈິງໃຊ້ເວລາ 16 ອາທິດ, ທວນຄືນ ແລະ
ສອບເສຼັງພາກຮຽນ 2 ອາທິດ, ແຮວຼັນພຼັກຕ່າງໆ 1 ອາທິດ ແລະ ພຼັກພາກຮຽນ 1 ອາທິດ;
 ໜຶງັ່ ອາທິດຮຽນ 5 ວຼັນ (ວຼັນຈຼັນ-ວຼັນສຸກ) ຕັ່າສຸດ 29 ຊົັ່ວໂມງ ແລະ ສູງສຸດ 35
ຊົັ່ວໂມງ;
 ໜຶງັ່ ວຼັນຮຽນຕັ່າສຸດ 5 ຊົັ່ວໂມງ ແລະ ສູງສຸດ 7 ຊົັ່ວໂມງ;
 ໜຶງັ່ ຊົັ່ວໂມງຮຽນ 50 ນາທີ ແລະ ພຼັກຜ່ອນ 10 ນາທີ.
9.1.1. ພາກຮຽນທີ I
 ດາເນີນການຮຽນ-ການສອນ ເລີັ່ມວຼັນທີ 15 ຕຸລາ ເຖິງ ວຼັນທີ 15 ກຸມພາ
(16 ອາທິດ);
 ທວນຄືນ ແລະ ສອບເສຼັງ: ອາທິດທີ 3 ເຖິງ ອາທິດທີ 4 ກຸມພາ (2
ອາທິດ);
 ພຼັກປະຈາພາກຮຽນ ອາທິດທີ 3 ມີນາ (1 ອາທິດ);
 ແຮວຼັນພຼັກຕ່າງໆ 1 ອາທິດ;
 ຮຽນວິຊາການປ້ອງກຼັນຊາດ (ສາລຼັບນຼັກສຶກສາປີທີ 2) ອາທິດທີ 1 ຫາ
ອາທິດທີ 2 ມີນາ (2 ອາທິດ).
9.1.2. ພາກຮຽນທີ II
 ດາເນີນການຮຽນ-ສອນ ເລີັ່ມອາທິດທີ 4 ມີນາ ເຖິງອາທິດທີ 1 ສິງຫາ
(16 ອາທິດ);
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 ທວນຄືນ ແລະ ສອບເສຼັງ: ອາທິດທີ 2 ຫາອາທິດທີ 3 ສິງຫາ (2 ອາທິດ);
 ປະຕິບຼັດງານຟາມກຼັບທີັ່ (ສາລຼັບນຼັກຮຽນປີທີ 1 ແລະ ປີທີ 2) ອາທິດທີ 4
ສິງຫາ ແລະ ອາທິດທີ 1 ກຼັນຍາ (2 ອາທິດ);
 ພຼັກປະຈາພາກຮຽນ: ອາທິດທີ 2 ແລະ 3 ກຼັນຍາ (2 ອາທິດ).
ໝາຍເຫດ:
ພາກຮຽນທີ I ຮອດພາກຮຽນທີ III ນຼັກສຶກສາ ຈະໄດ້ຮຽນກ່ຽວກຼັບຄວາມຮູ້ພືັ້ນຖານ ແລະ ຄວາມ
ຮູ້ທາງດ້ານເຕຼັກນິກວິຊາການທົັ່ວໄປ, ສາລຼັບພາກຮຽນທີ IV ແລະ ພາກຮຽນທີ V ນຼັກສຶກສາຈະໄດ້ຮຽນວິຊາ
ສະເພາະ ໃນພາກຮຽນທີ VI ນຼັກສຶກສາຈະໄດ້ລົງຝຶກງານທ້າຍການສຶກສາ ເພືັ່ອປະຕິບຼັດຕົວຈິງ, ເກຼັບກາຂັ້
ມູນ, ຂຽນເປຼັນບົດໂຄງການຈົບຊຼັັ້ນ ແລະ ປ້ອງກຼັນຕາມລະບຽບທີັ່ທາງວິທະຍາໄລການົດໄວ້.
9.2.
ການການົດ ແລະ ການຄິດໄລ່ໜວ
່ ຍກິດໃນຫກ
ຼັ ສູດ (Credit Identification and
Calculation)
9.2.1. ການການົດໜ່ວຍກິດ (Credit Identification)
ຫຼັກສູດຊຼັັ້ນສູງ ກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເຂດເນີນສູງ ສາຂາ ທຸລະກິດກະສິກາ ມີ
ໜ່ວຍກິດຕະຫອດຫຼັກສູດ 113 ໜ່ວຍກິດ
9.2.2. ການຄິດໄລ່ໜວ
່ ຍກິດ (Credit Calculation)
ໜ່ວຍກິດ ແມ່ນຫົວໜ່ວຍທີັ່ສະແດງເຖິງປະລິມານການຮຽນ ແລະ ນັ້າໜຼັກ
ຂອງແຕ່ລະວິຊາ ເຊິັ່ງໄດ້ການົດໄວ້ດຼັັ່ງນີັ້:
 ພາກທິດສະດີ ທີັ່ໃຊ້ເວລາບຼັນລະຍາຍ 1 ຊົັ່ວໂມງ/ອາທິດ ຫື ບັ່ຕັ່າກວ່າ 16
ຊົັ່ວໂມງ/ພາກຮຽນ ມີຄ່າເທົັ່າກຼັບ 1 ໜ່ວຍກິດ;
 ພາກປະຕິບຼັດຕົວຈິງຂອງວິຊາ (ໃນຫ້ອງທົດລອງ ຫື ໃນສະໜາມ) ໃຊ້
ເວລາ 2-3 ຊົັ່ວໂມງ/ອາທິດ ຫື ບັ່ຕັ່າກວ່າ 32-48 ຊົັ່ວໂມງ/ພາກຮຽນ ມີຄ່າເທົັ່າກຼັບ 1 ໜ່ວຍກິດ;
 ພາກປະຕິບຼັດງານຟາມ (ເຮຼັດວຽກຕົວຈິງຕາມຟາມຕ່າງໆ ຂອງວິທະຍາ
ໄລ) ການົດ 3-6 ຊົັ່ວໂມງ/ອາທິດ ຫື ບັ່ຕັ່າກວ່າ 48-96 ຊົັ່ວໂມງ/ພາກຮຽນ ມີຄ່າເທົັ່າກຼັບ 1 ໜ່ວຍກິດ;
 ການລົງຝຶກງານທ້າຍການສຶກສາຢູ່ພາກສະໜາມ ທີັ່ໃຊ້ເວລາຝຶກງານ 4-6
ຊົັ່ວໂມງ/ວຼັນ ຫື ບັ່ຕັ່າກວ່າ 20-30 ຊົັ່ວໂມງ/ອາທິດ ຫື ບັ່ຕັ່າກວ່າ 320-480 ຊົັ່ວໂມງ/ພາກຮຽນ ມີຄ່າເທົັ່າ
ກຼັບ 4 ໜ່ວຍກິດ.
9.3.
ການການົດປະເພດວິຊາ (Subject Type Identification)
 ປະເພດ A1 ມີ 3 ໜ່ວຍກິດ 3 (2-0-3) ໝາຍຄວາມວ່າ ຮຽນຕະຫອດພາກຮຽນ
ມີທຼັງທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບຼັດໃນສະໜາມ;
 ປະເພດ A2 ມີ 3 ໜ່ວຍກິດ 3 (2-2-0) ໝາຍຄວາມວ່າ ຮຽນຕະຫອດພາກຮຽນ
ມີທຼັງທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບຼັດໃນຫ້ອງຮຽນ ຫື ຫ້ອງທົດລອງ;
 ປະເພດ B1 ມີ 2 ໜ່ວຍກິດ 2 (2-0-0) ໝາຍຄວາມວ່າ ຮຽນຕະຫອດພາກຮຽນ
ມີແຕ່ທິດສະດີບັ່ມີພາກປະຕິບດ
ຼັ ;
 ປະເພດ B2 ມີ 2 ໜ່ວຍກິດ 2 (1-2-0) ໝາຍຄວາມວ່າ ຮຽນຕະຫອດພາກຮຽນມີ
ທຼັງທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບດ
ຼັ ໃນຫ້ອງຮຽນ ຫື ຫ້ອງທົດລອງ;
 ປະເພດ C ມີ 3 ໜ່ວຍກິດ 3 (3-0-0) ໝາຍຄວາມວ່າ ຮຽນຕະຫອດພາກຮຽນ ມີ
ແຕ່ທິດສະດີບັ່ມີພາກປະຕິບຼັດ;
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 ປະເພດ D1 ມີ 1 ໜ່ວຍກິດ 1 (0-0-3) ໝາຍຄວາມວ່າ ຮຽນຕະຫອດພາກຮຽນ
ມີແຕ່ພາກປະຕິບຼັດໃນສະໜາມ ບັ່ມີທິດສະດີ;
 ປະເພດ D2 ມີ 1 ໜ່ວຍກິດ 1 (0-2-0) ໝາຍຄວາມວ່າ ຮຽນຕະຫອດພາກຮຽນ
ມີແຕ່ພາກປະຕິບຼັດໃນຫ້ອງຮຽນ ຫື ຫ້ອງທົດລອງ, ບັ່ມີທິດສະດີ.
ລາຍລະອຽດຂອງປະເພດວິຊາສະແດງໃນຕາຕະລາງລຸມ
່ ນີ:ັ້
ປະເພດວິຊາ

ຈານວນ
ໜ່ວຍກິດ

ຈານວນຊົັ່ວໂມງ
ສະໜາມ

ຈານວນ
ວິຊາ

ໜ່ວຍກິດ
ລວມ

ທິດສະດີ

ຫ້ອງແລຼັບ

A1

3

32

0

48

18

54

A2

3

32

32

0

2

6

B1

2

32

0

0

11

22

B2

2

16

32

0

6

12

C

3

48

0

0

1

3

D1

1

0

0

48

8

8

D2

1

0

32

0

3

3

PT

4

-

-

-

1

4

50

113

ລວມ
PT= Practical Term ໝາຍເຖິງການຝຶກງານທ້າຍການສຶກສາ.

10. ໄລຍະເວລາໃນການສຶກສາ (Duration of Study)
ຫຼັກສູດຊຼັັ້ນສູງ ກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເຂດເນີນສູງ ສາຂາ ທຸລະກິດກະສິກາ ເປຼັນຫຼັກສູດທີັ່ຮຽນເຕຼັມ
ເວລາ ໃຊ້ເວລາຮຽນ 3 ປີ ຫື 6 ພາກຮຽນ ແລະ ສູງສຸດບັ່ເກີນ 4 ປີ ຫື 8 ພາກຮຽນ.

11. ໂຄງສ້າງຫກ
ຼັ ສູດ (Curriculum Structure)
11.1.

ການການົດໝວດວິຊາ (Subject Type Identification)
ຫຼັກສູດຊຼັັ້ນສູງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເຂດເນີນສູງ ສາຂາ ທຸລະກິດກະສິກາ ປະກອບດ້ວຍ

4 ໝວດວິຊາຄື:
1) ໝວດວິຊາພືນ
ັ້ ຖານ (Basic Subject)
08 ໜ່ວຍກິດ
2) ໝວດວິຊາພືນ
ັ້ ຖານຂອງວິຊາສະເພາະ (Core Subject)
39 ໜ່ວຍກິດ
3) ໝວດວິຊາສະເພາະ (Specialized Subjects)
63 ໜ່ວຍກິດ
ກ. ໝວດວິຊາສະເພາະທົັ່ວໄປ (Minor Specialized Subject) 26 ໜ່ວຍກິດ
ຂ. ໝວດວິຊາສະເພາະສາຂາ (Major Specialized Subject) 37 ໜ່ວຍກິດ
4) ໝວດວິຊາເລືອກ (Elective Subject)
03 ໜ່ວຍກິດ
ລວມ:
113 ໜ່ວຍກິດ
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11.2.

ການການົດລາຍວິຊາໃນແຕ່ລະໝວດ (Subject Identification)
11.2.1. ໝວດວິຊາພືນ
ັ້ ຖານ (Basic Subjects)

ລະຫຼັດວິຊາ

ຊືວ
ັ່ ຊ
ິ າ

8 ໜ່ວຍກິດ
ໜ່ວຍກິດ

BS 101

ການເມືອງ Politics

2 (2-0-0)

BS 102

ຈິດຕະວິທະຍາ ແລະ ມະນຸດສາພຼັນ Psychology and
Human Relations

2 (2-0-0)

BS 103

ສາມະນາ ແລະ ການຂຽນລາຍງານ Seminar and Report
Writing

2 (2-0-0)

BS 104

ຄອມພິວເຕີ Computer

2 (1-2-0)

ລວມ

8 (7-2-0)

11.2.2.

ໝວດວິຊາພືນ
ັ້ ຖານຂອງວິຊາສະເພາະ (Core Subjects) 39 ໜ່ວຍກິດ

ລະຫຼັດວິຊາ

ຊືວ
ັ່ ຊ
ິ າ

ໜ່ວຍກິດ

CS 201

ສຶກສາຊຸມຊົນ ແລະ ພຼັດທະນາຊົນນະບົດ Rural
Development and Community Study

3 (2-0-3)

CS 202

ການສົັ່ງເສີມກະສິກາ ແລະ ການສົັ່ງຄວາມຮູ້ Agricultural
Extension & Knowledge Transfer

3 (2-0-3)

CS 203

ການບລິຫານໂຄງການ

3 (3-0-0)

CS 204

ການວາງແຜນ ແລະ ການຈຼັດການຟາມ Farm Planning and
Management

2 (2-0-0)

CS 205

ເສດຖະກິດກະສິກາ Agricultural Economics

2 (2-0-0)

CS 206

ການບຼັນຊີພືັ້ນຖານ Basic Accounting

2 (2-0-0)

CS 207

ຫຼັກການຜະລິດພືດໃນເຂດເນີນສູງ Principle of Crop
Production in Uplands

2 (2-0-0)

CS 208

ຫຼັກການລ້ຽງສຼັດໃນເຂດເນີນສູງ Principle of Animal
Production in Uplands

2 (2-0-0)

CS 209

ພຶກສາດ ແລະ ສາລິລະສາດພືດ Botany and Plant Physiology

2 (1-2-0)

CS 210

ກາຍຍະວິພາກ ແລະ ສາລິລະສາດສຼັດ Animal Anatomy and
Physiology

2 (1-2-0)

CS 211

ນິເວດວິທະຍາ Ecology

2 (2-0-0)

CS 212

ເຄືັ່ອງມື ແລະ ກົນຈຼັກກະສິກາ Farm Equipment and
Machinery

3 (2-0-3)

CS 213

ກາມະພຼັນ Genetics

2 (2-0-0)

CS 214

ສະຖິຕິ ແລະ ການວາງແຜນການທົດລອງ Statistics and
Experimental Design

3 (2-0-3)

CS 215

ຈຸລະຊີບວິທະຍາ Microbiology

2 (1-2-0)

CS 216

ຄະນິດສາດນາໃຊ້ Applied Mathematics

2 (1-2-0)

Project Management
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CS 217

ພາສາອຼັງກິດກະສິກາ Communicative English for
Agriculture
ລວມ
11.2.3.

2 (1-2-0)
39 (30-10-12)

ໝວດວິຊາສະເພາະ (Specialized Subjects)
ກ. ໝວດວິຊາສະເພາະທົັ່ວໄປ (Minor Specialized Subjects) 26
ໜ່ວຍກິດ

ລະຫຼັດວິຊາ

ຊືວ
ັ່ ຊ
ິ າ

ໜ່ວຍກິດ

MSS 301

ດິນ ແລະ ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ Soil and Soil Fertility

3 (2-0-3)

MSS 302

ການປະສົມພຼັນສຼັດນັ້າ Aquatic Animal Breeding

3 (2-0-3)

MSS 303

ລະບົບກະສິກາ-ປ່າໄມ້ ແລະ ວະນະວຼັດວິທະຍາ Agroforestry
and Silviculture

3 (2-0-3)

MSS 304

ການວາງແຜນນາໃຊ້ທີັ່ດິນໃນເຂດເນີນສູງ Land Use
Planning in Uplands

3 (2-0-3)

MSS 305

ການດາລົງຊີວິດໃນເຂດເນີນສູງ Livelihood in Uplands

3 (3-0-0)

MSS 306

ສຶກສາສິັ່ງແວດລ້ອມ Environmental Study

1 (0-2-0)

MSS 307

ການປະເມີນການຕະຫລາດແບບເລຼັັ່ງດ່ວນ Rapid Market
Appraisal

1 (0-2-0)

MSS 308

ການປຸງແຕ່ງອາຫານ Food Processing

1 (0-2-0)

MSS 309

ການທົດລອງໃນສະໜາມ Research Practice on Fields

1 (0-0-3)

MSS 310

ງານຟາມ 1 Farm Practice 1

1 (0-0-3)

MSS 311

ງານຟາມ 2 Farm Practice 2

1 (0-0-3)

MSS 312

ງານຟາມ 3 Farm Practice 3

1 (0-0-3)

MSS 313

ງານຟາມທຸລະກິດ Special Farm Practice for
Agribusiness

1 (0-0-3)

MSS 314

ການສ້າງລາຍຮຼັບ 1 Income Generation 1

1 (0-0-3)

MSS 315

ການສ້າງລາຍຮຼັບ 2 Income Generation 2

1 (0-0-3)

MSS 316

ການສ້າງລາຍຮຼັບ 3 Income Generation 3

1 (0-0-3)

ລວມ

26 (11-6-36)

ຂ. ໝວດວິຊາສະເພາະສາຂາ (Major Specialized Subjects) 37
ໜ່ວຍກິດ
ລະຫຼັດວິຊາ

ຊືັ່ວິຊາ

ຈານວນໜ່ວຍກິດ

MSAb 301

ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ ແລະ ຕະຫາດ Value Chain and Market

3 (2-2-0)

MSAb 302

ການວາງແຜນ ແລະ ການບລິຫານທຸລະກິດ Business
Planning and Management

3 (2-2-0)

MSAb 303

ການຕະຫາດ Marketing

3 (2-2-0)
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MSAb 304

ການບລິຫານໂລຈິສຕິກ Logistic

3 (2-2-0)

MSAb 305

ການເງິນຈຸລະພາກສາລຼັບບລິຫານທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ
Microfinance for Small Business Management

3 (2-2-0)

MSAb 306

ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຜົນຜະລິດ
Product Quality and Safety

3 (2-2-0)

MSAb 307

ກົດໝາຍທຸລະກິດ Business Law

3 (2-2-0)

MSAb 308

ການຕະຫາດວຼັດຖຸດິບ Marketing of Unprocessed Products

3 (2-2-0)

MSAb 309

ການສົັ່ງເສີມການຕະຫາດ ແລະ ການພຼັດທະນາທຸລະກິດຂະໜາດ
ນ້ອຍ Extension for Marketing and Small Business
Development

3 (2-2-0)

MSAb 310

ການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດພືດ ແລະ ສຼັດ Crop and Livestock
Products Processing

3 (2-0-3)

MSAb 311

ການປຸງແຕ່ງເຄືັ່ອງປ່າຂອງດົງ NTFPs and Non-Food
Products Processing

3 (2-0-3)

MSAb 312

ຝຶກງານທ້າຍການສຶກສາ Final Practice

4 (0-0-24)

ລວມ
11.2.4.

37 (22-18-30)

ໝວດວິຊາເລືອກ (Elective Subjects)

ລະຫຼັດວິຊາ

3 ໜ່ວຍກິດ

ຊືັ່ວິຊາ

ຈານວນໜ່ວຍກິດ

ES 401

ການລ້ຽງກົບ Frog Production

3 (2-0-3)

ES 402

ການປູກເຫຼັດ Mushroom Production

3 (2-0-3)

ES 405

ພືດສະໝຸນໄພ Herbal Plant

3 (2-0-3)

ES 406

ແມງໄມ້ເສດຖະກິດ Economical Insects

3 (2-0-3)

MSLs 304

ການລ້ຽງສຼັດປີກ Poultry Production

3 (2-0-3)

MSAg 304

ການຂະຫຍາຍພຼັນພືດ Vegetative Plant Propagation

3 (2-0-3)

MSFo 309

ເຄືັ່ອງປ່າຂອງດົງ Non Timber Forest Products

3 (2-0-3)

ໝາຍເຫດ: ໃຫ້ນຼັກສຶກສາເລືອກຮຽນ 1 ໃນຈານວນວິຊາຂ້າງເທິງນີັ້ ເພືັ່ອຮຽນໃຫ້ຄົບ 3 ໜ່ວຍກິດ
ຄາອະທິບາຍລະຫຼັດຫຍັ້/
BS
=
CS
=
MSS =
MSLs =
MSAb =
MSAg =
MSFo =

Code description:
Basic Subjects
Core Subjects
Minor Specialized
Major Specialized
Major Specialized
Major Specialized
Major Specialized

Subjects
Subjects
Subjects
Subjects
Subjects

for
for
for
for

Livestock
Agribusiness
Agronomy
Forestry

10

MSFi =
ES
=
11.3.

Major Specialized Subjects for Fisheries
Elective Subjects

ແຜນການຮຽນ-ການສອນໃນແຕ່ລະພາກຮຽນ (Teaching-Learning plan by
Semester)
11.3.1. ພາກຮຽນທີ 1
22 ໜ່ວຍກິດ 30 ຊົວ
ັ່ ໂມງ/ອາທິດ

ລ/ດ

ລະຫຼັດວິຊາ

ໜ່ວຍກິດ

1

BS 101

ການເມືອງ Politics

2 (2-0-0)

2

BS 102

ຈິດຕະວິທະຍາ ແລະ ມະນຸດສາພຼັນ Psychology
and Human Relations

2 (2-0-0)

3

BS 103

ສາມະນາ ແລະ ການຂຽນລາຍງານ Seminar and
Report Writing

2 (2-0-0)

4

BS 104

ຄອມພິວເຕີ Computer

2 (1-2-0)

5

CS 207

ຫຼັກການຜະລິດພືດເຂດເນີນສູງ Principle of Crop
Production in Uplands

2 (2-0-0)

6

CS 209

ພຶກສາດ ແລະ ສາລິລະສາດພືດ Botany and Plant
Physiology

2 (1-2-0)

7

CS 213

ກາມະພຼັນ Genetics

2 (2-0-0)

8

CS 216

ຄະນິດສາດນາໃຊ້ Applied Mathematics

2 (1-2-0)

9

CS 217

ພາສາອຼັງກິດກະສິກາ English for Agriculture

2 (1-2-0)

10

CS 208

ຫຼັກການລ້ຽງສຼັດໃນເຂດເນີນສູງ Principle of Animal
Production in Uplands

2 (2-0-0)

11

MSS 308

ການປຸງແຕ່ງອາຫານ Food Processing

1 (0-2-0)

12

MSS 310

ງານຟາມ 1 Farm Practice 1

1 (0-0-3)

ຊືວ
ັ່ ຊ
ິ າ

ລວມທຼັງໝົດ
11.3.2.

22 (16-8-6)

ພາກຮຽນທີ 2

22 ໜ່ວຍກິດ
ຊືວ
ັ່ ຊ
ິ າ

34 ຊົວ
ັ່ ໂມງ/ອາທິດ
ໜ່ວຍກິດ

ລ/ດ

ລະຫຼັດວິຊາ

1

CS 201

ສຶກສາຊຸມຊົນ ແລະ ພຼັດທະນາຊົນນະບົດ Rural
Development and Community Study

3 (2-0-3)

2

CS 204

ການວາງແຜນ ແລະ ການຈຼັດການຟາມ Farm
Planning and Management

2 (2-0-0)

3

CS 210

ກາຍຍະວິພາກ ແລະ ສາລິລະສາດສຼັດ Animal
Anatomy and Physiology

2 (1-2-0)

4

CS 211

ນິເວດວິທະຍາ Ecology

2 (2-0-0)

11

5

CS 214

ສະຖິຕິ ແລະ ການວາງແຜນການທົດລອງ Statistic
and Experimental Design

3 (2-0-3)

6

CS 215

ຈຸລະຊີບວິທະຍາ Microbiology

2 (1-2-0)

7

MSS 303

ລະບົບກະສິກາ ປ່າໄມ້ ແລະ ວະນະວຼັດວິທະຍາ
Agroforestry and Silviculture

3 (2-0-3)

8

MSS 305

ການດາລົງຊີວິດໃນເຂດເນີນສູງ Livelihood in
Uplands

3 (3-0-0)

9

MSS 311

ງານຟາມ 2 Farm Practice 2

1 (0-0-3)

10

MSS 314

ການສ້າງລາຍຮຼັບ 1 Income Generation 1

1 (0-0-3)
22 (15-4-15)

ລວມທຼັງໝົດ
11.3.3.

ພາກຮຽນທີ 3

22 ໜ່ວຍກິດ

35 ຊົວ
ັ່ ໂມງ/ອາທິດ

ລ/ດ

ລະຫຼັດວິຊາ

ຊືວ
ັ່ ຊ
ິ າ

ໜ່ວຍກິດ

1

CS 202

ສົັ່ງເສີມກະສິກາ ແລະ ການສົັ່ງຄວາມຮູ້ Agricultural
Extension and Knowledge Transfer

3 (2-0-3)

2

CS 206

ການບຼັນຊີພືັ້ນຖານ Basic Accounting

2 (2-0-0)

3

CS 205

ເສດຖະກິດກະສິກາ Agricultural Economics

2 (2-0-0)

4

CS 212

ເຄືັ່ອງມື ແລະ ກົນຈຼັກກະສິກາ Farm Equipment
and Machinery

3 (2-0-3)

5

MSS 301

ດິນ ແລະ ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ Soil and Soil
Fertility

3 (2-0-3)

6

MSS 302

ການປະສົມພຼັນສຼັດນັ້າ Aquatic Animal Breeding

3 (2-0-3)

7

MSS 304

ການວາງແຜນນາໃຊ້ທີັ່ດິນໃນເຂດເນີນສູງ Land Use
Planning in Uplands

3 (2-0-3)

8

MSS 306

ສຶກສາສິັ່ງແວດລ້ອມ Environmental Study

1

9

MSS 312

ງານຟາມ 3 Farm Practice 3

1 (0-0-3)

10

MSS 315

ການສ້າງລາຍຮຼັບ 2 Income Generation 2

1 (0-0-3)

ລວມທຼັງໝົດ
11.3.4.
ລ/ດ

ລະຫຼັດວິຊາ

1

CS 203

2

MSS 307

22 (14-0-21)

ພາກຮຽນທີ 4

22 ໜ່ວຍກິດ

32 ຊົວ
ັ່ ໂມງ/ອາທິດ

ຊືວ
ັ່ ຊ
ິ າ

ຈານວນໜ່ວຍກິດ

ການບລິຫານໂຄງການ Project Management

3 (3-0-0)

ການປະເມີນຕະຫາດແບບເລຼັັ່ງດ່ວນ Rapid Market
Appraisal

1

12

3

MSS 309

ການທົດລອງໃນສະໜາມ Research Practice on
Fields

1 (0-0-3)

4

MSS 313

ງານຟາມທຸລະກິດ Farm Practice for
Agribusiness

1 (0-0-3)

5

MSS 316

ການສ້າງລາຍຮຼັບ 3 Income Generation 3

1 (0-0-3)

6

MSAb 301

ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ ແລະ ຕະຫາດ Value Chain and
Market

3 (2-2-0)

7

MSAb 303

ການຕະຫາດ Marketing

3 (2-2-0)

8

MSAb 304

ການບລິຫານໂລຈິສຕິກ Logistic

3 (2-2-0)

9

MSAb 307

ກົດໝາຍທຸລະກິດ Business Law

3 (2-2-0)

10

MSAb 309

ການສົັ່ງເສີມການຕະຫາດ ແລະ ການພຼັດທະນາທຸລະກິດ
ຂະໜາດນ້ອຍ Extension for Marketing and
Small Business Development

3 (2-2-0)

ລວມ
11.3.5.

22 (13-10-9)

ພາກຮຽນທີ 5

21 ໜ່ວຍກິດ

34 ຊົວ
ັ່ ໂມງ/ອາທິດ

ລ/ດ

ລະຫຼັດວິຊາ

1

MSAg 304

ການຂະຫຍາຍພຼັນພືດ Vegetative Plant
Propagation

3 (2-0-3)

MSAg 305

ການປູກພືດສວນ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກໃນເຂດເນີນສູງ
Fruit Production and Horticulture in
Uplands

3 (2-0-3)

MSAg 307

ເມຼັດພຼັນ ແລະ ການຜະລິດເມຼັດພຼັນ Seed and Seed
Production

3 (2-0-3)

4

MSAg 308

ພືດເສດຖະກິດ Cash Crop

3 (2-0-3)

5

MSAg 310

ການຈຼັດການຫຼັງເກຼັບກ່ຽວ ແລະ ການແປຮູບໃນຟາມ
Post Harvest and On-Farm Processing

3 (2-2-0)

6

MSAg 311

ການຈຼັດການສວນກ້າ Nurery Management

3 (2-0-3)

7

ES 403

ການລ້ຽງແບ້ Goat Production

3 (2-0-3)

2
3

ຊືວ
ັ່ ິຊາ

ຈານວນໜ່ວຍກິດ

ລວມ
11.3.6.

ພາກຮຽນທີ 6

ລະຫຼັດວິຊາ
MSFi 312

21 (14-2-18)
4 ໜ່ວຍກິດ
ຊືວ
ັ່ ຊ
ິ າ

ຝຶກງານທ້າຍການສຶກສາ Final Practice
ລວມ

ໜ່ວຍກິດ
4 (0-0-24)
4 (0-0-24)
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11.4.

ລະຫຼັດວິຊາ
BS 101

ຄາອະທິບາຍລາຍວິຊາ Module Description
11.4.1. ໝວດວິຊາພືນ
ັ້ ຖານ (Basic Subject)
1) ການເມືອງ
ຊືັ່ພາສາລາວ: ການເມືອງ
ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Politics

ໜ່ວຍກິດ
2 (2-0-0)

ຈານວນຊົັ່ວ
ໂມງ/ອາທິດ
2

ຈານວນຊົັ່ວໂມງ
/ພາກຮຽນ
32

ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ບັ່ມີ
ຄວາມສາຄຼັນ
ຂອງວິຊາ
ຄວາມຮູ້ ແລະ
ຄວາມສາມາດ

ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສານາເອົານະໂຍບາຍ, ແຜນນະໂຍບາຍ, ລະບຽບ, ກົດໝາຍຂອງລຼັດຖະ
ບານວາງອອກ ກ່ຽວກຼັບວຽກງານການຜະລິດກະສິກາ ແລະ ການດາເນີນທຸລະກິດໄປນາ
ໃຊ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ




ສາມາດນາເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍທີັ່ລຼັດຖະບານວາງອອກ ມາໃຊ້ເຂົັ້າ
ໃນວຽກງານການຜະລິດກະສິກາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ສພ
ູ່ ແ
ັ່ ມ່ປະຊາຊົນໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫີກ
ແລະ ຊົນເຜົັ່າຢ່າງທົັ່ວເຖິງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ສູ່ນຼັກທຸລະກິດ ທີັ່ເກຼັບຊືເັ້ ຄືັ່ອງປ່າຂອງດົງຕ່າງໆ
ສາມາດຂຽນແຜນການຜະລິດກະສິກາ ແລະ ດາເນິນທຸລະກິດກະສິກາຂອງຕົນເອງ ຕາມແນວ
ທາງນະໂຍບາຍທີັ່ວາງອອກ

ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ

ກົດລະບຽບວ່າດ້ວຍການນາໃຊ້ແນວພຼັນ, ເມຼັດພຼັນພືດ, ການຄຸ້ມຄອງນາໃຊ້ຝຸ່ນສາລຼັບການ
ປູກຝຼັງ, ການຄຸ້ມຄອງນາໃຊ້ຢາປາບສຼັດຕູພືດໃນ ສ ປ ປ ລາວ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີດ
ັ່ ິນ, ກົດ
ໝາຍວ່າດ້ວຍນັ້າ ແລະ ຊຼັບພະຍາກອນແຫັ່ງນັ້າ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສຼັດນັ້າສຼັດປ່າ, ກົດໝາຍ
ການປະມົງ, ກົດໝາຍຊົນລະປະທານ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້, ກົດໝາຍດາເນີນທຸລະກິດ,
ກົດໝາຍກະສິກາ, ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍການປ້ອງກຼັນພືດ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລ້ຽງສຼັດ ແລະ
ການສຼັດຕະວະແພດ, ສຶກສາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພຼັກ ແລະ ລຼັດຖະບານ ຕັ່ການພຼັດທະນາຂະ
ແໜງກະສິກາປ່າໄມ້, 4 ເປົັ້າ ໝາຍ ແລະ 14 ມາດຕະການຂອງກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້, ຍຸດ
ທະສາດຂອງກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນການສົັ່ງເສີມບົດບາດຍິງຊາຍ ໃນຂະແໜງການກະສິ
ກາ ແລະ ປ່າໄມ້

ເອກະສານອ້າງອີງ

ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້. 2004. ສຼັງລວມກົດໝາຍ, ດາລຼັດ, ກົດລະບຽບ, ຂັ້ຕົກລົງ,
ມະຕິ, ຄາສຼັັ່ງແນະນາ ແລະ ມາດຕະການເຕຼັກນິກຂອງຂະແໜງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້
ກະຊວງຍຸດຕິທາ. 2002. ກົມໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ. ໜ 29-58.
ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພຼັກ. 2003. ມາດຖານຄວາມຮູດ
້ ້ານທິດສະດີການເມືອງ.
ກົດໝາຍປ່າໄມ້. 2008.
ກົດໝາຍສຼັດນັ້ສຼັດປ່າ. 2008.
ກົດໝາຍປ້ອງກຼັນພືດ. 2012.
ກົດໝາຍການລ້ຽງສຼັດ ແລະ ການສຼັດຕະວະແພດ. 2012.
ກົດໝາຍກະສິກາ. 2012.
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2) ຈິດຕະວິທະຍາ ແລະ ມະນຸດສາພຼັນ
ລະຫຼັດວິຊາ
BS 102

ຊືັ່ພາສາລາວ: ຈິດຕະວິທະຍາ ແລະ
ມະນຸດສາພຼັນ
ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Psychology and
Human
Relations

ໜ່ວຍກິດ
2 (2-0-0)

ຈານວນ
ຊົັ່ວໂມງ/
ອາທິດ
2

ຈານວນຊົັ່ວ
ໂມງ/
ພາກຮຽນ
32

ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ບັ່ມີ
ຄວາມສາຄຼັນ
ຂອງວິຊາ
ຄວາມຮູ້ ແລະ
ຄວາມສາມາດ

ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາມີຄວາມຮູ້, ຄວາມເຂົັ້າໃຈເຖີງພຶດຕິກາ ແລະ ຄວາມສາພຼັນຂອງມະນຸດ,
ສາມາດນາໄປໃຊ້ໃນສະຖານະການຕົວຈິງໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມ





ສາມາດອະທິບາຍກ່ຽວກຼັບພືັ້ນຖານດ້ານຈິດຕະວິທະຍາຂອງມະນຸດ
ສາມາດອະທິບາຍພືນ
ັ້ ຖານທາງດ້ານມະນຸດສາພຼັນຂອງມະນຸດ
ສາມາດປຼັບຕົວໃນດ້ານມະນຸດສາພຼັນ ແລະ ຢູຮ
່ ່ວມກຼັນໃນສຼັງຄົມໄດ້
ສາມາດຈາແນກກ່ຽວກຼັບບຼັນຫາຕ່າງໆ ແລະ ແກ້ໄຂຂຂ
ັ້ ຼັດແຍ່ງໄດ້

ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ

ສືກສາຄວາມຮູພ
້ ນ
ືັ້ ຖານກ່ຽວກຼັບຈິດຕະວິທະຍາ, ຂະບວນການຮຼັບຮູ້, ບຸກຄະລິກ ແລະ ຄວາມແຕກ
ຕ່າງລະຫວ່າງບຸກຄົນ, ການປຼັບຕົວ ແລະ ສຸຂະພາບຈິດ, ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ທຼັກສະ; ຄວາມຮູພ
້ ຶັ້ນ
ຖານກ່ຽວກຼັບມະນຸດສາພຼັນ, ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງມະນຸດ, ຄວາມຕ້ອງການທີເັ່ ປຼັນພຶັ້ນຖານຂອງ
ມະນຸດ, ຄຸນລຼັກສະນະທີັ່ດີຂອງມະນຸດ, ການຮູ້ຈຼັກຕົນເອງ ແລະ ການປຼັບປຸງແກ້ໄຂ, ຄຸນນະທາເປຼັນ
ຫຼັກຂອງມະນຸດສາພຼັນ, ການສ້າງຄວາມສາພຼັນລະຫວ່າງອາຈານ ແລະ ນຼັກສຶກສາ, ເພືັ່ອນຮ່ວມງານ
ແລະ ມິດສະຫາຍ, ມະນຸດສາພຼັນກຼັບການເປຼັນຜູ້ນາ.

ເອກະສານອ້າງອີງ

ກະຊວງສຶກສາທິການ, ກົມອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊຼັັ້ນສູງ, ສູນພຼັດທະນາອາຊີວະສຶກ
ສາ. 2005. ເອກະສານປະກອບການຮຽນການສອນຈິດຕະວິທະຍາທົັ່ວໄປ
ກະຊວງສຶກສາທິການ, ກົມອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊຼັັ້ນສູງ, ສູນພຼັດທະນາອາຊີວະສຶກ
ສາ. 2002. ເອກະສານປະກອບການຮຽນການສອນມະນຸດສາພຼັນ.
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ຄະນະສຶກສາສາດວຽງຈຼັນ .2001. ຈິດຕະວິທະຍາສຼັງຄົມ.
ມະຫາວິທະຍາໄລລາດສະພຼັດເລີຍ. 2547. ພຶດຕິກາມະນຸດກຼັບການພຼັດທະນາຕົນເອງ.
ວົງແສງເດືອນ ປະຊາສຸກ. ພາກວິຊາສ້າງຄູຈິດຕະວິທະຍາການສຶກສາ. ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງ
ຊາດ. 2012. ຈິດຕະວິທະຍາທົັ່ວໄປ.
3) ສາມະນາ ແລະ ການຂຽນລາຍງານ

ລະຫຼັດວິຊາ
BS 103

ຊືພ
ັ່ າສາລາວ: ສາມະນາ ແລະ ການ
ຂຽນລາຍງານ
ຊືພ
ັ່ າສາອຼັງກິດ: Seminar and
Report Writing

ໜ່ວຍກິດ
2 (2-0-0)

ຈານວນຊົັ່ວ
ໂມງ/ອາທິດ
2

ຈານວນຊົັ່ວ
ໂມງ/
ພາກຮຽນ
32

ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ບັ່ມີ
ຄວາມສາຄຼັນຂອງ
ວິຊາ

ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາເຂົັ້າໃຈຫຼັກການ ແລະ ວິທກ
ີ ານຕ່າງໆທີກ
ັ່ ຽ່ ວຂ້ອງ ແລະ ສາມາດຂຽນ
ເອກະສານທາງລຼັດຖະການ, ແຜນການ, ບົດສະຫຼຸບວຽກກງານ ແລະ ນາສະເໜີບົດວິຊາ
ການໄດ້ຖືກຕ້ອງ
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ຄວາມຮູ້ ແລະ
ຄວາມສາມາດ







ສາມາດຂຽນເອກະສານທາງລຼັດຖະການໄດ້ຖຶກຕ້ອງ
ສາມາດຂຽນແຜນ ແລະ ບົດສະຫຼຸບວຽກງານທີັ່ຕົນຮຼັບຜິດຊອບໄດ້
ສາມາດບລິຫານກອງປະຊຸມ
ສາມາດສຶກສາຂມ
ັ້ ູນ, ຂຽນບົດລາຍງານທາງວິທະຍາສາດ ແລະ ນາສະເໜີໄດ້
ສາມາດປະກອບເອກະສານສະໝຼັກງານໄດ້

ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ

ການຂຽນເອກກະສານທາງລຼັດຖະການ, ການຂຽນແຜນການ ແລະ ບົດສະຫຼຸບ, ການບລິຫານກອງ
ປະຊຸມ, ຫຼັກການສາມະນາ, ການສະໝຼັກງານ, ການສາພາດ ແລະ ການຄຼັດເລືອກພະນຼັກງານ.

ເອກະສານອ້າງອີງ

ຄາສາຍ ໂພທິເດດ ແລະ ຄາສອນສີສະຍຸດ. 1997. ຄວາມຮູເ້ ບືັ້ອງຕົັ້ນກ່ຽວກຼັບການວາງແຜນ.
ພະແນກສະຖິຕິ ແລະ ແຜນການ, ກົມແຜນການ, ຫ້ອງການກະຊວງກະສິກາ ແລະ
ປ່າໄມ້. 75 ໜ.
ວິທະຍາໄລເສດຖາບລິຫານທຸລະກິດ. 2005. ວິຊາພາສາລາວ. 84 ໜ.
ຫ້ອງວ່າການສານຼັກງານນາຍົກລຼັດຖະມົນຕີ. 2000. ບົດແນະນາວ່າດ້ວຍຮູບແບບຂອງເອກະ
ສານທາງລຼັດຖະການ ສະບຼັບເລກທີ 039/ຫສນຍ ລົງວຼັນທີ 8 ກຸມພາ 2000. 26
ໜ.
ຫ້ອງວ່າການແຂວງຫວງພະບາງ. 2002. ວິຊາເຕຼັກນິກບລິຫານ. ໂຄງການ GPAR LAO
/01/2003. 105 ໜ.
4) ຄອມພິວເຕີ

ລະຫຼັດວິຊາ
BS 104

ຊືພ
ັ່ າສາລາວ: ຄອມພິວເຕີ
ຊືພ
ັ່ າສາອຼັງກິດ: Computer

ໜ່ວຍກິດ
2 (1-2-0)

ຈານວນຊົັ່ວ
ໂມງ/ອາທິດ
3

ຈານວນຊົັ່ວໂມງ
/ພາກຮຽນ
48

ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ບັ່ມີ
ຄວາມສາຄຼັນຂອງ
ວິຊາ

ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາ ສາມາດນາໃຊ້ Programs Microsoft Office: Word,
Excel, Power Point ແລະ Internet

ຄວາມຮູ້ ແລະ
ຄວາມສາມາດ






ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ

ສຶກສາຄວາມຮູ້ເບືັ້ອງຕົັ້ນກ່ຽວກຼັບຄອມພິວເຕີ, ການນາໃຊ້ Programs Microsoft
Word, Microsoft Excel, Power Point ແລະ ວິທີການນາໃຊ້ Internet.

ເອກະສານອ້າງອີງ

ສາມາດນາໃຊ້ Microsoft Office: Word, Excel, Power Point
ສາມາດສ້າງ Graphs ຕ່າງໆ ແລະ ແຜ່ນພຼັບ
ສາມາດເຂົັ້າເຖີງຂັ້ມູນຂ່າວສານໃໝ່ໆໃນທາງ Internet
ສາມາດດູແລຮຼັກສາ Computer

ສີສຸວຼັນ ສຼັງບົວບຸລົມ. 2001. Computer Hardware. 25 ໜ.
ອຸສາ ຄຼັນທະຣົດ. 1997. ຄູ່ມກ
ື ານນາໃຊ້ Microsoft Windows, ສູນຝຶກອົບຮົມຄອມພິວ
ເຕີ KSC-ໄມໂຄຣເທຼັກ. 20 ໜ.
ດວງພອນ ກຽງຄາ. 2007. ຄູມ
່ ື Office 2007. ເອກະສານປະກອບການຮຽນການສອນ
Computer. ກະຊວງກະເສດ ແລະ ສະຫະກອນ. (ພາສາໄທ)
ບລິສຼັດ Tata InfoTech. 2002. TATA INFORTECH EDUCCATION, 15 ໜ.
ປີຍະພອນ ຊ່ຽວຊູສຼັກ. ທ່ອງໂລກອອນໄລນ໌. (ພາສາໄທ)
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Sheshofu
SUMPHONEPHAKDEE.
2008-2009.
Computer
Fundamental Microsoft office Word and Excel. Digital Divide
Data. 70 ໜ.
11.4.2.
ລະຫຼັດວິຊາ
CS 201

ໝວດວິຊາພືນ
ັ້ ຖານຂອງວິຊາສະເພາະ (Core Subjects)
1) ສຶກສາຊຸມຊົນ ແລະ ພຼັດທະນາຊົນນະບົດ

ຊືັ່ພາສາລາວ: ສຶກສາຊຸມຊົນ ແລະ ພຼັດທະນາ
ຊົນນະບົດ
ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Community Study and
Rural Development

ໜ່ວຍກິດ
3 (2-0-3)

ຈານວນ
ຊົັ່ວໂມງ/
ອາທິດ
5

ຈານວນ
ຊົັ່ວໂມງ/
ພາກຮຽນ
80

ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ຈິດຕະວິທະຍາ ແລະ ມະນຸດສາພຼັນ, ການເມືອງ
ຄວາມສາຄຼັນ
ຂອງວິຊາ
ຄວາມຮູ້ ແລະ
ຄວາມສາມາດ

ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາສາມາດອະທິບາຍຫຼັກການພຼັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ຊົນນະບົດ, ການ
ເກຼັບກາຂັ້ມູນ, ການວິເຄາະບຼັນຫາ, ການວາງແຜນການພຼັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ຊົນນະບົດ
ຢູ່ໃນລະດຼັບທ້ອງຖິັ່ນໄດ້.









ສາມາດອະທິບາຍຄວາມໝາຍ, ຄວາມສາຄຼັນຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ຊົນນະບົດໄດ້
ສາມາດອະທິບາຍຫຼັກການ, ແນວຄວາມຄິດໃນການພຼັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ຊົນນະບົດໄດ້
ສາມາດອະທິບາຍເຫດຜົນ, ຄວາມຈາເປຼັນໃນການພຼັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ຊົນນະບົດໄດ້
ສາມາດອະທິບາຍບົດບາດ, ໜ້າທີັ່ຂອງນຼັກພຼັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ຊົນນະບົດໄດ້
ສາມາດເກຼັບກາຂັ້ມູນ, ວິເຄາະບຼັນຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ຊົນນະບົດໄດ້
ສາມາດວາງແຜນໃນການພຼັດທະນາຮ່ວມກຼັບຊຸມຊົນໄດ້
ສາມາດເຂົັ້າເຮຼັດວຽກການພຼັດທະນາຮ່ວມກຼັບຊຸມຊົນໄດ້ດີ
ສາມາດນາໃຊ້ເຄືັ່ອງມືຕ່າງໆໃນການຜະລິດສືັ່

ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ

ຄວາມໝາຍ, ຫຼັກການ ແລະ ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາຂອງການພຼັດທະນາຊຸມຊົນ, ການພຼັດທະນາ
ຊົນນະບົດ, ທິດສະດີ ແລະ ແນວຄວາມຄິດໃນການພຼັດທະນາປະເທດ, ການພຼັດທະນາຊົນນະບົດ
ບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີັ່ຂອງນຼັກພຼັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ຊົນນະບົດ, ການວາງແຜນພຼັດທະນາ ແລະ
ການມີສ່ວນຮ່ວມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

ເອກະສານອ້າງອີງ

ຄູມ
່ ືການວາງແຜນ, ການຕິດຕາມງານ ແລະ ການປະເມີນຜົນໂຄງການການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ
ແມ່ຍງິ ໃນການພຼັດທະນາຊົນນະບົດ 2002.
ຄະນະກະເສດສາດ. 2008. ຄູມ
່ ືປະກອບການຮຽນການສອນວິຊາພຼັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ
ການສົັ່ງເສີມ. ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.
ໂຄງການຮ່ວມມືລາວ-ຊູແອດ. 1997. ເອກະສານປະກອບການຝຶກອົບຮົມວິຊາການເກຼັບກາຂັ້
ມູນ, ການວິເຄາະບຼັນຫາ ແລະ ການພຼັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມ. ໂຄງການຍ່ອຍ
ສົັ່ງເສີມກົມປ່າໄມ້ ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້.
2) ສົັ່ງເສີມກະສິກາ ແລະ ການສົັ່ງຄວາມຮູ້

ລະຫຼັດວິຊາ
CS 202

ຊືັ່ພາສາລາວ: ສົັ່ງເສີມກະສິກາ ແລະ
ການສົັ່ງຄວາມຮູ້

ໜ່ວຍກິດ

ຈານວນຊົັ່ວ
ໂມງ/ອາທິດ

ຈານວນຊົັ່ວ
ໂມງ/ພາກຮຽນ
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ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Agriculture
Extension and
Knowledge
Transfer

3 (2-0-3)

5

80

ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ຈິດຕະວິທະຍາ ແລະ ມະນຸດສາພຼັນ, ການເມືອງ, ການສຶກສາຊຸມຊົນ ແລະ ການ
ພຼັດທະນາຊົນນະບົດ
ຄວາມສາຄຼັນ
ຂອງວິຊາ

ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາມີຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກຼັບປຼັດສະຍາຂອງການສົັ່ງເສີມ ແລະ ຂຼັັ້ນ
ຕອນການສົັ່ງເສີມ ແລະ ສາມາດເຜີຍແຜ່ຖ່າຍທອດເຕຼັກນິກວິຊາການໃໝ່ໆໃຫ້ຊາວກະສິ
ກອນຮຼັບຮູ້ ແລະ ນາໃຊ້ເຂົັ້າໃນວຽກງານຕົວຈິງໄດ້.

ຄວາມຮູ້ ແລະ
ຄວາມສາມາດ

 ສາມາດອະທິບາຍປຼັດສະຍາ, ຫຼັກການສົັ່ງເສີມ, ຂຼັັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການສົັ່ງເສີມ
 ສາມາດປຸກລະດົມຊາວກະສິກອນໃຫ້ນາໃຊ້ເຕຼັກນິກໃໝ່ໄດ້
 ສາມາດນາໃຊ້ເຄືັ່ອງມືຕ່າງໆໃນການເກຼັບກາຂັ້ມູນ, ວິເຄາະບຼັນຫາຂອງກຸ່ມເປົັ້າໝາຍໃນ
ການສົັ່ງເສີມ
 ສາມາດໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂັ້ມຸນຂ່າວສານຕ່າງໆເຂົັ້າເຖິງຊາວກະສິກອນ
 ສາມາດຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດກິດຈະກາໃນການສົັ່ງເສີມ
 ສາມາດຈຼັດຕຼັັ້ງກຸ່ມ, ລວມກຸ່ມຂອງຊາວກະສີກອນ
 ສາມາດປະສານງານກຼັບອົງການຈຼັດຕຼັັ້ງຕ່າງໆ

ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ

ສຶກສາປຼັດສະຍາ ແລະ ແນວຄວາມຄິດຂອງການສົັ່ງເສີມກະສິກາ, ຫຼັກການ ແລະ ວິທກ
ີ ານສົັ່ງເສີມ
ກະສິກາ, ການວາງແຜນການສົັ່ງເສີມ, ການປະເມີນສະພາບຊົນນະບົດແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ການ
ຕິດຕັ່ສືັ່ສານ, ການຈຼັດຕຼັັ້ງກຸ່ມສາລຼັບການສົັ່ງເສີມກະສິກາ, ການປຸກລະດົມຊາວກະສິກອນນາໃຊ້
ເຕຼັກນິກໃໝ່ ແລະ ເຄືັ່ອງມືໄລ່ລຽງເສດຖະກິດ

ເອກະສານອ້າງອີງ

ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້. 2003. ເອກະສານປະກອບການສິດສອນ ວິຊາຫຼັກການສົັ່ງເສີມ
ກະສິກາ.
ຂແ
ັ້ ນະນາພືັ້ນຖານເຄືັ່ອງມືສາລຼັບການສົັ່ງເສີມກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ໂຄງການສົັ່ງເສີມຮູບ
ແບບຂອງ LEAP.
ຟອງສະມຸດ ສຸທາມະວົງ. 2010. ຫຼັກການສົັ່ງເສີມກະສິກາ, ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ. ຄະນະ
ກະເສດສາດ. ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.
ເອກະສານຝຶກອົບການສົັ່ງເສີມກະສິກາ. 2007. ມະຫາວິທະໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ທາຍ
ຫງ່ວຽນ ສສ ຫວຽດນາມ.
3) ການບລິຫານໂຄງການ

ລະຫຼັດວິຊາ
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ຊືັ່ພາສາລາວ: ການບລິຫານ
ໂຄງການ
ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Project
Management

ໜ່ວຍກິດ
3 (3-0-0)

ຈານວນຊົັ່ວ
ໂມງ/ອາທິດ
3

ຈານວນຊົັ່ວໂມງ
/ພາກຮຽນ
48

ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ສຶກສາຊຸມຊົນ ແລະ ພຼັດທະນາຊົນນະບົດ, ສາມະນາ ແລະ ການຂຽນລາຍງານ

18

ຄວາມສາຄຼັນຂອງ
ວິຊາ

ຄວາມຮູ້ ແລະ
ຄວາມສາມາດ

ໃຫ້ນຼັກສຶກສາເຂົັ້າໃຈເຕຼັກນິກ, ວິທີການຂຽນ ແລະ ບລິຫານໂຄງການພຼັດທະນາ ແລະ ປູກຝຼັງນິໄສ
ໃຫ້ເປຼັນຄົນທີັ່ມີຫຼັກການ ແລະ ເຫດຜົນໃນການນາສະເໜີຜົນງານຢ່າງເປຼັນລະບົບລະບຽບ, ນາ
ຄວາມຮູໄ້ ປປະຕິບຼັດໃນການຂຽນ ແລະ ບລິຫານໂຄງການໃນການສົັ່ງເສີມກະສິກາ ແລະ ທາງທຸລະ
ກິດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ






ສາມາດອະທິບາຍແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຂອງລຼັດຖະບານ ແລະ ກະຊວງກະສິກາ
ແລະ ປ່າໄມ້ໄດ້
ສາມາດອະທິບາຍເຕຼັກນິກ ແລະ ການບລິຫານໂຄງການພຼັດທະນາໄດ້
ສາມາດຂຽນໂຄງການຂະໜາດນ້ອຍໄດ້
ສາມາດຄຸ້ມຄອງບລິຫານໂຄງການຂະໜາດນ້ອຍໄດ້
ສາມາດສຶກສາຂມ
ັ້ ູນ, ເຮຼັດວຽກເປຼັນກຸ່ມ ແລະ ນາສະເໜີຜົນງານໄດ້

ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ

ຄວາມຮູເ້ ບືັ້ອງຕົັ້ນກ່ຽວກຼັບໂຄງການ, ແຜນງານໂຄງການຂອງລຼັດຖະບານ ແລະ ກະຊວງກະສິກາປ່າໄມ້, ການວາງແຜນໂຄງການ, ວິທີການຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການ, ການຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດ, ການ
ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການປະເມີນໂຄງການ

ເອກະສານອ້າງອີງ

ຄາສາຍ ໂພທິເດດ ແລະ ຄາສອນ ສີສະຍຸດ. 1997. ຄວາມຮູເ້ ບືັ້ອງຕົັ້ນກ່ຽວກຼັບການວາງແຜນ
ພະແນກສະຖິ ແລະ ແຜນການ, ກົມແຜນການ, ຫ້ອງການກະຊວງກະສິກາ ແລະ
ປ່າໄມ້ ໜ. 75
ລິນຄາ ແລະ ສຸກລາຕີ. 2000. ຄູ່ມືການຮຽນ-ການສອນການຄຸ້ມຄອງບລິຫານໂຄງການ
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. 2003. ຄູມ
່ ືຝືກອົບຮົມ ການວາງແຜນໂຄງແບບມີສ່ວນຮ່ວມ.
ຄະນະວິສະວະກາສາດ.
ວສຸມດີ ອີັ່ມແກ້ວ ແລະ ສຸລຣິຍະ ຈຽມປຣະຊານທາກອນ. 2540. ການບລິຫານໂຄງການ.
ສານຼັກພີມສູນສົັ່ງເສີມວິຊາການ. 164 ໜ. (ພາສາໄທ)
4) ການວາງແຜນ ແລະ ການຈຼັດການຟາມ

ລະຫຼັດວິຊາ
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ຊືັ່ພາສາລາວ: ການວາງແຜນ ແລະ ການ
ຈຼັດການຟາມ
ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Farm Planning And
Management

ໜ່ວຍກິດ
2 (2-0-0)

ຈານວນ
ຊົັ່ວໂມງ/
ອາທິດ
2

ຈານວນ
ຊົັ່ວໂມງ/
ພາກຮຽນ
32

ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ຫຼັກການຜະລິດພືດ, ຫຼັກການລ້ຽງສຼັດ
ຄວາມສາຄຼັນຂອງ
ວິຊາ

ໃຫ້ນຼັກສຶກສາມີຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົັ້າໃຈເຖິງຂຼັັ້ນຕອນການຂຽນແຜນ, ຈຼັດການຟາມ ແລະ ປະ
ເມີນຜົນການດາເນີນທຸລະກິດຟາມໄດ້

ຄວາມຮູ້ ແລະ
ຄວາມສາມາດ

 ສາມາດວິເຄາະຂມ
ັ້ ູນດ້ານຊຼັບພະຍາກອນ ແລະ ການຕະຫາດ ເພືັ່ອການວາງແຜນຟາມໄດ້
 ສາມາດວາງແຜນການຜະລິດ ແລະ ສ້າງງົບປະມານຟາມໃຫ້ເໝາະສົມກຼັບຊຼັບພະຍາກອນທີັ່
ມີຢູ່ຈາກຼັດ
 ສາມາດນາໃຊ້ຫຼັກເກນໃນການພິຈາລະນາຕຼັດສິນໃຈລົງທຶນເຮຼັດຟາມ
 ສາມາດບລິຫານຈຼັດການຟາມໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ
 ສາມາດເຮຼັດບຼັນຊີ ລາຍຮຼັບ- ລາຍຈ່າຍ, ວິເຄາະ ແລະ ປະເມີນຜົນໄດ້
 ສາມາດແນະນາເຕຼັກນິກການຈຼັດການຟາມໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນໄດ້
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 ສາມາດເກຼັບກາຂັ້ມູນຂ່າວສານຕະຫາດໄດ້
ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ

ຄວາມຮູ້ເບືັ້ອງຕົັ້ນກ່ຽວກຼັບການຈຼັດການຟາມ, ຫຼັກ ແລະ ທິດສະດີທາງເສດຖະສາດໃນການ
ຈຼັດການຟາມ, ການລິເລີັ່ມກິດຈະການຟາມ, ສະພາບຂອງການເຮຼັດຟາມ, ຂັ້ມູນ ແລະ ການ
ວິເຄາະຂັ້ມູນສາລຼັບການວາງແຜນ, ການວາງແຜນ ແລະ ສ້າງງົບປະມານຟາມ, ການບຼັນທຶກ
ກິດຈະກາຟາມ ແລະ ການວຼັດຜົນສາເລຼັດຂອງຟາມ, ການເລືອກລົງທຶນໃນກິດຈະການຟາມ

ເອກະສານ
ອ້າງອີງ

ສຼັຕຣ ຊັ່າຊອງ. 2522. ຫຼັກການຈຼັດການຟາມ (ພາສາໄທ)
ໄພທູນ ຄຼັຊມາດ. ການຈຼັດການຟາມ. ຄະນະກະເສດສາດ. ມະຫາວິທະຍາໄລຂອນແກ່ນ
(ພາສາໄທ)
ອະຣຸນີ ປິັ່ນປຣະຍົງ. ການຈຼັດການຟາມ. ຊຸດຮຽນຮູກ
້ ານງານອາຊີບ ແລະ ເທຼັກໂນໂລຢີ
(ພາສາໄທ)
5) ເສດຖະກິດກະສິກາ

ລະຫຼັດວິຊາ
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ຊືັ່ພາສາລາວ: ເສດຖະກິດກະສິກາ
ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Agricultural
Economics

ໜ່ວຍກິດ
2 (2-0-0)

ຈານວນຊົັ່ວ
ໂມງ/ອາທິດ
2

ຈານວນຊົັ່ວໂມງ
/ພາກຮຽນ
32

ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ຫຼັກການຜະລິດພືດ, ຫຼັກການລ້ຽງສຼັດ, ການປະເມີນຜົນການຕະຫາດແບບເລຼັັ່ງດ່ວນ
ການເມືອງ, ຄອມພິວເຕີ
ຄວາມສາຄຼັນຂອງ
ວິຊາ

ໃຫ້ນຼັກສຶກສາມີຄວາມຮູ້ ຄວາມເຂົັ້າໃຈກົນໄກການສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ, ສາມາດຄິດໄລ່
ມູນຄ່າ, ປະເມີນດ້ານຫຼັກການ, ປຼັດໃຈທາງສຼັງຄົມ ແລະ ປະຕິບຼັດນະໂຍບາຍດ້ານກະສິກາ

ຄວາມຮູ້ ແລະ
ຄວາມສາມາດ

 ສາມາດອະທິບາຍກົນໄກການສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນລະບົບຕ່າງໆ (ການ
ແຈກຢາຍ, ການສະໜຼັບສະໜູນ, ພາສີ)
 ສາມາດຄິດໄລ່ລາຄາ (ມູນຄ່າຄົງທີັ່, ມູນຄ່າໝູນວຽນ ແລະ ລາຍຮຼັບ)
 ສາມາດປະເມີນທາງດ້ານຫຼັກການ ແລະ ປຼັດໃຈສຼັງຄົມທາງດ້ານທຸລະກິດ
 ສາມາດປະຕິບຼັດນະໂຍບາຍດ້ານຄວາມປອດໄພໃນການເຮຼັດວຽກ ແລະ ບລິຫານບຸກ
ຄະລາກອນ
 ສາມາດຊ່ວຍປະເມີນຄວາມເປຼັນໄປໄດ້ທາງເສດຖະກິດໃນການຜະລິດ ໃຫ້ແກ່ຊາວ
ກະສິກອນໄດ້

ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ

ສຶກສາບົດບາດຂອງຂະແໜງການກະສິກາພາຍໃນປະເທດ, ເສດຖະກິດການຜະລິດກະສິກາ
ອຸປະສົງ ແລະ ອຸປະທານຂອງສິນຄ້າກະສິກາ, ຕະຫາດກະສິກາ, ພາສີອາກອນ, ການ
ບລິໂພກ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານກະສິກາ

ເອກະສານອ້າງອີງ

ສູນພຼັດທະນາອະຊີວະສຶກສາ
ເສດຖະກິດກະສິກາ.
ເສດຖະສາດກະສິກາ (ພາສາໄທ).

ຫ້ອງການພຼັດທະນາຫຼັກສູດຫຼັກ

6) ການບຼັນຊີພືັ້ນຖານ
ລະຫຼັດວິຊາ
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ຊືັ່ພາສາລາວ: ການບຼັນຊີພືັ້ນຖານ
ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Basic Accounting

ໜ່ວຍກິດ
2 (2-0-0)

ຈານວນຊົັ່ວ
ໂມງ/ອາທິດ
2

ຈານວນຊົັ່ວໂມງ/
ພາກຮຽນ
32
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ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ຄອມພີວເຕີ
ຄວາມສາຄຼັນຂອງ
ວິຊາ
ຄວາມຮູ້ ແລະ
ຄວາມສາມາດ

ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາມີຄວາມຮູມ
້ ຄ
ີ ວາມເຂົັ້າໃຈຄວາມໝາຍຄວາມສາຄຼັນຂອງການບຼັນຊີ, ປະ
ເພດ ແລະ ຫຼັກການ, ລະບຽບການ, ປະໂຫຍດຂອງການບຼັນຊີພືັ້ນຖານ, ສາມາດຈົດກ່າຍ
ລະບົບບຼັນຊີຂຼັັ້ນພືັ້ນຖານໃນວຽກງານຕົວຈິງໄດ້.







ສາມາດຈາແນກປະເພດບຼັນຊີໄດ້
ສາມາດສາມາດຮູ້ລະບົບບຼັນຊີພືັ້ນຖານ
ສາມາດນາໃຊ້ບຼັນຊີເຂົັ້າໃນການເຮຼັດທຸລະກິດໄດ້
ສາມາດປະເມີນຜົນດ້ານການເງິນທຸລະກິດ
ສາມາດເຮຼັດບຼັນຊີລາຍຮຼັບ - ລາຍຈ່າຍ (ຂຶັ້ນທະບຽນວຼັດຖຸຕ່າງໆ)
ສາມາດເຮຼັດໃບດຸ່ນດ່ຽງເງິນສົດ

ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ

ສຶກສາໂຄງປະກອບຂອງບຼັນຊີ, ລະບຽບພືັ້ນຖານຂອງບຼັນຊີ, ມາດຕະຖານບຼັນຊີ, ບຼັນຊີ ແລະ
ປະເພດບຼັນຊີ, ການສ້າງເອກະສານເພືັ່ອຢຼັັ້ງຢືນ ແລະ ການກວດສອບບຼັນຊີ

ເອກະສານອ້າງອີງ

ປືັ້ມການບຼັນຊີທົັ່ວໄປຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ການຮ່ວມມືລາວ - ລາວຢີັ່ປຸ່ນ
ພູຄາ. 2006. ສາລະບານບຼັນຊີວິສາຫະກິດ ຢູ່ ສ ປ ປ ລາວ. 1-17 ໜ
ໂຄງການສົັ່ງເສີມກະສິກາ. 2008. ຄູ່ມືການນາໃຊ້ລະບຽບຫຼັກການບຼັນຊີການເງິນເຂົາັ້ ໃນ ວຽກ
ງານສົັ່ງເສີມກະສິກາ ໃນ ສ ປ ປລາວ.7 ໜ
ບຼັນຊີ - ເລກໝາຍບຼັນຊີຂອງວິສາຫະກິດ (ສະບຼັບປຼັບປຸງ)
7) ຫຼັກການຜະລິດພືດໃນເຂດເນີນສູງ

ລະຫຼັດວິຊາ
CS 207

ຊືັ່ພາສາລາວ: ຫຼັກການຜະລິດພືດພືດ
ໃນເຂດເນີນສູງ
ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Principle of Crop
Production in
Uplands

ໜ່ວຍກິດ
2 (2-0-0)

ຈານວນຊົັ່ວ
ໂມງ/ອາທິດ
2

ຈານວຊົັ່ວໂມງ
/ພາກຮຽນ
32

ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ບມ
ັ່ ີ
ຄວາມສາຄຼັນຂອງ
ວິຊາ
ຄວາມຮູ້ ແລະ
ຄວາມສາມາດ

ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ

ໃຫ້ນຼັກສຶກສາມີຄວາມຮູ້ມີຄວາມເຂົັ້າໃຈ ກ່ຽວກຼັບຄວາມສາຄຼັນຂອງປຼັດໃຈທີັ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ກຼັບການຜະລິດພືດ, ຫຼັກການພືັ້ນຖານຂອງການປູກພືດ ແລະ ສາມາດນາໃຊ້ເຕຼັກນິກ
ຕ່າງໆເຂົັ້າໃນການຜະລິດພືດໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມ








ສາມາດອະທິບາຍສະພາບທົັ່ວໄປຂອງການປູກພືດໃນ ສປປ ລາວ
ສາມາດຄຼັດເລືອກພືັ້ນທີັ່ ແລະ ແນວພຼັນທີັ່ເໝາະສົມເຂົັ້າໃນພືັ້ນທີໄັ່ ດ້
ສາມາດນາໃຊ້ເຕຼັກນິກທີັ່ເໝາະສົມໃນການຜະລິດພືດທີສ
ັ່ າຄຼັນທາງເສດຖະກິດໄດ້
ສາມາດຈຼັດຫາວຼັດຖຸອຸປະກອນສາຫຼັບການຜະລິດພືດໄດ້
ສາມາດປູກ ແລະ ບົວລະບຼັດຮຼັກສາພືດທີັ່ປູກໄດ້
ສາມາດຈາໜ່າຍຜົນຜະລິດໄດ້
ສາມາດເຜີຍແພ່ເຕຼັກນິກການຜະລິດພືດໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນໄດ້

ສະພາບທົັ່ວໄປ ແລະ ຄວາມສາຄຼັນຂອງການປູກພືດໃນ ສປປ ລາວ, ຄວາມໝາຍ ແລະ
ຄວາມສາຄຼັນຂອງການຜະລິດພືດ, ປະເພດຂອງພືດທີັ່ປູກ, ເຕຼັກນິກໃນການປູກພືດ (ແບບ

21

ໝູນນວຽນ, ແບບປະສົມປະສານ ແລະ ອືັ່ນໆ) ປຼັດໃຈສະພາບແວດລ້ອມທີັ່ເໝາະສົມຕັ່
ການປູກພືດ, ຄວາມສາພຼັນລະຫວ່າງດິນ ນັ້າ, ພືດ ແລະ ວິທີການໃຫ້ນັ້າໃນການກະສິິກາ.
ເອກະສານອ້າງອີງ

ໂນແອນ ບົວທອງ. 1990. ຄູ່ມືຝຶກຫຼັດເມຼັດພຼັດພືດ. ໂຮງຮຽນກະເສດສາດຊຼັັ້ນສູງ ນາບົງ. ໜ.
18-25
ດຸສິດ ມາມະຈຸດ. ປະຕະພີວິທະຍາທົັ່ວໄປ ພາກວິຊາ ປະຕະພີວິທະຍາສາດ ແລະ ອະນຸລກ
ຼັ
ສາດ. ຄະນະກະເສດສາດ. ມະຫາວິທະຍາໄລ ຊຽງໃໝ່ (ພາສາໄທ)
ວີໂລດ ພົງສະກຸນ. 1984. ຫຼັກການກະສິກາພາກວິຊາພືດສາດ. ມະຫາວິທະຍາໄລຂອນແກ່ນ.
540 ນ. (ພາສາໄທ)
8) ຫຼັກການລ້ຽງສຼັດໃນເຂດເນີນສູງ

ລະຫຼັດວິຊາ
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ຊືັ່ພາສາລາວ: ຫຼັກການລ້ຽງສຼັດໃນເຂດ
ເນີນສູງ
ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Principle of Animal
Production in
Uplands

ໜ່ວຍກິດ
2 (2-0-0)

ຈານວນ
ຊົັ່ວໂມງ/
ອາທິດ
2

ຈານວນ
ຊົັ່ວໂມງ/
ພາກຮຽນ
32

ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ບັ່ມີ
ຄວາມສາຄຼັນຂອງ
ວິຊາ
ຄວາມຮູ້ ແລະ
ຄວາມສາມາດ

ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ

ເອກະສານອ້າງອີງ

ໃຫ້ນຼັກສຶກສາມີຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົັ້າໃຈ ກ່ຽວກຼັບຫຼັກການພືັ້ນຖານໃນການລ້ຽງສຼັດ, ສາ
ມາດຄຼັດເລືອກພືັ້ນທີັ່, ແນວພຼັນ ແລະ ເຕຼັກນິກທີັ່ເໝາະສົມສາລຼັບການລ້ຽງສຼັດ
 ສາມາດອະທິບາຍສະພາບທົັ່ວໄປຂອງການລ້ຽງສຼັດໃນ ສປປ ລາວ
 ສາມາດຈຼັດການກ່ຽວກຼັບສະຖານທີັ່, ອຸປະກອນໂຮງເຮືອນ ແລະ ອາຫານເຂົັ້າໃນ
ການລ້ຽງສຼັດ
 ສາມາດລ້ຽງ, ບົວລະບຼັດຮຼັກສາ ແລະ ຈາໜ່າຍສຼັດໄດ້
 ສາມາດເຜີຍແຜ່ເຕຼັກນິກການລ້ຽງສຼັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນໄດ້
ສະພາບທົັ່ວໄປ ແລະ ຄວາມສາຄຼັນຂອງການລ້ຽງສຼັດໃນ ສປປ ລາວ, ການຈຼັດການກ່ຽວກຼັບ
ປຼັດໃຈພືັ້ນຖານຂອງການລ້ຽງສຼັດ, ຫຼັກການໃຫ້ອາຫານ ແລະ ວຼັດຖຸດິບອາຫານສຼັດ, ການ
ລ້ຽງສຼັດເສດຖະກິດບາງຊະນິດ, ຫຼັກການເລືອກເຟຼັັ້ນ ແລະ ການປຼັບປຸງພຼັນສຼັດ, ພະຍາດສຼັດ
ແລະ ການປ້ອງກຼັນ, ການຕະຫາດ





ກອງປະຊຸມຂະແໜງລ້ຽງສຼັດ-ສຼັດຕະວະແພດທົັ່ວປະເທດ 1993
ຄະນະກະເສດສາດ. 2002 . ຫຼັກການລ້ຽງສຼັດທົັ່ວໄປ. ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.
ໂຄງການລ້ຽງສຼັດ - ອົດສະຕາລີ. 1988. ຄູ່ມກ
ື ານລ້ຽງສຼັດ ສຼັດຕະວະແພດ
ບຸນຖອງ ບົວຫອມ. 2005. ຄູ່ມືການສິດສອນລະບົບການລ້ຽງສຼັດ. ສູນຄົັ້ນຄວ້າການ
ລ້ຽງສຼັດ. ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້.
9) ພຶກສາດ ແລະ ສາລິລະສາດພືດ

ລະຫຼັດວິຊາ
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ຊືັ່ພາສາລາວ: ພຶກສາດ ແລະ ສາລິລະ
ສາດພືດ

ໜ່ວຍກິດ
2 (1-2-0)

ຈານວນຊົັ່ວ
ໂມງ/ອາທິດ
3

ຈານວນ
ຊົັ່ວໂມງ/
ພາກຮຽນ

22

ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Botany and Plant
Physiology

48

ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນມາກ່ອນ: ບັ່ມີ
ຄວາມສາ
ຄຼັນຂອງວິຊາ
ຄວາມຮູ້ ແລະ
ຄວາມສາມາດ
ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ

ເອກະສານອ້າງອີງ

ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາສາມາດອະທິບາຍລະບົບການຈຼັດແບ່ງພືດ, ໂຄງສ້າງພາຍນອກ, ພາຍ
ໃນ, ໜ້າທີັ່ຕ່າງໆຂອງບຼັນດາອະໄວຍະວະ ແລະ ຂະບວນການສຼັງເຄາະແສງຂອງພືດ
 ສາມາດຈາແນກໝວດໝູ່ຂອງພືດໄດ້
 ສາມາດຈາແນກໂຄງສ້າງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກຂອງພືດໄດ້
 ສາມາດອະທິບາຍໜ້າທີຂ
ັ່ ອງລະບົບຕ່າງໆຂອງພືືດໄດ້
ການຈາແນກໝວດໝູ່ຂອງພືດ, ຈຸລຼັງ ແລະ ສ່ວນປະກອບຂອງຈຸ ລຼັງ, ໂຄງສ້າງພາຍ
ນອກ ແລະ ພາຍໃນຂອງຮາກ, ໂຄງສ້າ ງຂອງລາຕົັ້ນ, ໂຄງສ້າງພາຍນອກ ແລະ ພາຍ
ໃນຂອງໃບ, ໂຄງສ້າ ງຂອງດອກ ແລະ ຊັ່ດອກ, ໂຄງສ້າງຂອງໝາກ, ການສຼັງເຄາະ
ແສງ, ການຫາຍໃຈຂອງພືດ, ນັ້າພາຍໃນຈຸ ລຼັງຂອງພືດ ແລະ ການຄາຍນັ້າ



ຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ຄະນະປ່າໄມ້. 2005. ຄູ່ມືການຮຽນການສອນວິຊາພືດສາດ.
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.
ທອງລີ ໄຊຍະຈຼັກ. 2008. ສາລິລະສາດພືດ. ຄະນະກະເສດສາດ. ມະຫາວິທະຍາໄລ
ແຫ່ງຊາດ.
10) ກາຍະວິພາກ ແລະ ສາລິລະສາດສຼັດ

ລະຫຼັດວິຊາ
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ຊືັ່ພາສາລາວ: ກາຍະວິພາກ ແລະ ສາລິ
ລະສາດສຼັດ
ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Animal Anatomy
and
Physiology

ໜ່ວຍກິດ
2 (1-2-0)

ຈານວນ
ຊົັ່ວໂມງ/
ອາທິດ
3

ຈານວນ
ຊົັ່ວໂມງ/
ພາກຮຽນ
48

ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ບມ
ັ່ ີ
ຄວາມສາຄຼັນຂອງ
ວິຊາ
ຄວາມຮູ້ ແລະ
ຄວາມສາມາດ

ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາມີຄວາມຮູຄ
້ ວາມເຂົັ້າໃຈ ກ່ຽວກຼັບຫຼັກການຈຼັດໝວດໝູ່ຂອງສຼັດ, ລະ
ບົບໂຄງປະກອບສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍສຼັດ, ໜ້າທີັ່ ແລະ ການທາງານຂອງລະບົບຕ່າງໆ




ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ

ເອກະສານອ້າງອີງ

ສາມາດຈາແນກໝວດໝູ່ຂອງສຼັດໄດ້
ສາມາດຈາແນກລຼັກສະນະຮູບຮ່າງ, ໂຄງສ້າງຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ຕາແໜ່ງຂອງລະບົບ
ຕ່າງໆ
ສາມາດອະທິບາຍບົດບາດ, ໜ້າທີກ
ັ່ ານເຄືັ່ອນໄຫວຂອງລະບົບຕ່າງໆ ຂອງຮ່າງກາຍ
ສຼັດລ້ຽງ

ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສາຄຼັນຂອງກາຍະວິພາກ ແລະ ສາລິລະສາດ, ການຈຼັດໝວດໝູ່ຂອງ
ສຼັດ, ເນືັ້ອເຫຍືັ່ອຂອງສຼັດ, ລະບົບໂຄງກະດູກຂອງສຼັດ, ລະບົບກ້າມຊີັ້ນ, ລະບົບຍ່ອຍອາຫານ
ຂອງສຼັດ, ລະບົບການຫາຍໃຈ ແລະ ລະບົບໝູນວຽນຂອງເລືອດ, ລະບົບຂຼັບຖ່າຍປຼັດສະວະ,
ລະບົບສືບພຼັນຂອງສຼັດ, ລະບົບປະສາດ ແລະ ຕ່ອມບມ
ັ່ ທ
ີ ັ່
ກະຊວງສຶກສາທິການ. 1979. ແບບຮຽນ ກາຍະວິພາກສາດ ສະລິລະວິທະຍາອຸດົມ.
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ສະຖາບຼັນຄົັ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດການສຶກສາແຫ່ງຊາດ. 2003. ແບບຮຽນຊີວະວິທະຍາຊຼັັ້ນ
ມຼັດທະຍົມ ປີທີ 6. ໜ 1 – 59
ສຸວິດ ຈຼັນລະຄອນ. 2550. ກາຍະວິພາກ ແລະ ສະລິລະວິທະຍາຂອງສຼັດລ້ຽງວິທະຍາໄລກະ
ເສດ ແລະ ເທຼັກໂນໂລຢີຣາຊະບູຣີ .ໜ 261 (ພາສາໄທ)
ສຸວຼັນ ນະພິຈິດ. 2521. ໂຈດຊີວະວິທະຍາ ໜ 661 (ພາສາໄທ)
ຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ຄະນະປ່າໄມ້. 2005. ພືດສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.
ທອງລີ ໄຊຍະຈຼັກ. 2008. ສາລິລະສາດພືດ ຄະນະກະເສດສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.
11) ນິເວດວິທະຍາ
ລະຫຼັດວິຊາ
CS 211

ຊືັ່ພາສາລາວ: ນິເວດວິທະຍາ
ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Ecology

ໜ່ວຍກິດ
2 (2-0-0)

ຈານວນຊົັ່ວ
ໂມງ/ອາທິດ
2

ຈານວນຊົັ່ວໂມງ
/ພາກຮຽນ
32

ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນມາກ່ອນ: ບັ່ມີ
ຄວາມສາ
ຄຼັນຂອງວິຊາ

ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສືກສາມີຄວາມຮູມ
້ ີຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກຼັບລະບົບນິເວດວິທະຍາ ແລະ ອົງປະ
ກອບຕ່າງໆທີັ່ກ່ຽວຂ້ອງກຼັບນິເວດວິທະຍາຂອງສິັ່ງທີັ່ມີຊີວິດ ແລະ ບັ່ມີຊີວິດໃນທາມະຊາດ

ຄວາມຮູ້ ແລະ
ຄວາມສາມາດ








ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ

ເອກະສານອ້າງອີງ

ສາມາດອະທິບາຍວິທີການດາຊີວິດຢູ່ຮ່ວມກຼັນຂອງສິັ່ງທີັ່ມີຊີວິດ ແລະ ບັ່ມີຊີວິດໃນ
ລະບົບນິເວດ
ສາມາດອະທິບາຍລະບົບນິເວດເທິງໜ້າດິນ, ລະບົບນິເວດໃນແຫັ່ງນັ້າຈືດ, ນັ້າເຄຼັມ
ແລະ ລະບົບນິເວດພາກພືັ້ນດິນໄດ້
ສາມາດອະທິບາຍຄວາມໝາຍ ແລະ ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາຂອງນິເວດວິທະຍາ
ສາມາດອະທິບາຍພະລຼັງງານ ແລະ ວົງຈອນຊີວະ-ເຄມີ ທີັ່ກ່ຽວກຼັບດິນໃນລະບົບນິເວດ
ສາມາດອະທິບາຍປຼັດໄຈ, ຫຼັກການ ແລະ ກົດເກນທີັ່ມີຜົນຕັ່ການດາລົງຊີວິດຂອງສິັ່ງທີັ່
ມີຊີວິດສາມາດອະທິບາຍຄວາມສາພຼັນລະຫວ່າງສີັ່ງທີັ່ມີຊີວິດ ແລະ ສິັ່ງແວດລ້ອມ
ສາມາດວິເຄາະລະບົບນິເວດກະສິກາໄດ້

ຄວາມໝາຍ ແລະ ຂອບເຂດຂອງນິເວດວິທະຍາ, ພະລຼັງງານ ແລະ ວົງຈອນທາງຊີວະເຄມີ
ກ່ຽວກຼັບດິນໃນລະບົບນິເວດ, ປຼັດໃຈ, ຫຼັກການ ແລະ ກົດເກນທີັ່ມີຜົນຕັ່ການດາລົງຊີວິດ
ຂອງສິັ່ງທີັ່ມີຊີວິດ, ປະຊາກອນ, ຊຸມຊົນ, ຄວາມສາພຼັນລະຫວ່າງສິັ່ງທີັ່ມີຊີວິດ ແລະ ສິັ່ງແວດ
ລ້ອມ, ນິເວດວິທະຍາໃນແຫັ່ງນັ້າ, ລະບົບນິເວດວິທະຍາພາກພືັ້ນດິນ, ການວິເຄາະລະບົບນິ
ເວດກະສິກາ
http://youtu.be/QOWAaKLw3SE
http://www.fishtech.mju.ac.th/e-learning/FB363/

12) ເຄືັ່ອງມື ແລະ ກົນຈຼັກກະສິກາ
ລະຫຼັດວິຊາ
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ຊືັ່ພາສາລາວ: ເຄືັ່ອງມື ແລະ ກົນຈຼັກກະສິ
ກາ
ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Farm Equipment
and Machinery

ໜ່ວຍກິດ
3 (2-0-3)

ຈານວນ
ຊົັ່ວໂມງ/
ອາທິດ
5

ຈານວນ
ຊົັ່ວໂມງ/
ພາກຮຽນ
80
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ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ບມ
ັ່ ີ
ຄວາມສາຄຼັນຂອງ
ວິຊາ

ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາມີຄວາມຮູຄ
້ ວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກຼັບເຕຼັກນິກພືນ
ັ້ ຖານການນາໃຊ້ເຄືັ່ອງກົນ
ຈຼັກຕ່າງໆ, ສາມາດຄຸ້ມຄອງບົວລະບຼັດຮຼັກສາ ແລະ ນາໃຊ້ເຕຼັກນິກທີເັ່ ໝາະສົມເຂົັ້າໃນ
ການຜະລິດກະສິກາ

ຄວາມຮູ້ ແລະ
ຄວາມສາມາດ

 ສາມາດຄຼັດເລືອກ ແລະ ນາໃຊ້ເຄືັ່ອງກົນຈຼັກທີັ່ເໝາະສົມເຂົັ້າໃນການຜະລິດກະສິກາ
 ສາມາດຄຸ້ມຄອງບົວລະບຼັດຮຼັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງເຄືັ່ອງກົນຈຼັກຂຼັັ້ນພືັ້ນຖານໄດ້
 ສາມາດແນະນາການນາໃຊ້ ແລະ ບົວລະບຼັດຮຼັກສາເຄືັ່ອງກົນຈຼັກໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິ
ກອນໄດ້

ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ

ຄວາມຮູພ
້ ືັ້ນຖານກ່ຽວກຼັບຄວາມປອດໄພໃນການນາໃຊ້ເຄືັ່ອງກົນຈຼັກກະສິກາ, ຫຼັກການທາ
ງານຂອງເຄືັ່ອງຈຼັກ, ການບາລຸງຮຼັກສາລົດ ແລະ ເຄືັ່ອງຈຼັກ, ເຄືັ່ອງມືກະສິກາ, ຈຼັກຟາດເຂົັ້າ ແລະ
ເຄືັ່ອງຢອດເມຼັດ

ເອກະສານອ້າງອີງ

ຄະນະກະເສດສາດ. 2005. ຄູມ
່ ືການນາໃຊ້ເຄືັ່ອງມື ແລະ ເຄືອ
ັ່ ງກົນຈຼັກກະສິກາ. ມະຫາ
ວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.
ຄະນະກະເສດສາດ. 2008. ຄູ່ມືການນາໃຊ້ເຄືັ່ອງມື ແລະ ເຄືັ່ອງກົນຈຼັກກະສິກາ. ມະຫາ
ວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.
ມົງຄົນ ກວາງວະໂຮພາດ. 2530. ເຄືັ່ອງທຸ່ນແຮງໃນຟາມ. ພາກວິຊາສາວະກາກະເສດ. ມະຫາ
ວິທະຍາໄລກະເສດສາດ (ພາສາໄທ).
www.Tractor.com
13) ກາມະພຼັນ

ລະຫຼັດວິຊາ
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ຊືັ່ພາສາລາວ: ກາມະພຼັນ
ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Genetics

ໜ່ວຍກິດ
2 (2-0-0)

ຈານວນຊົັ່ວ
ໂມງ/ອາທິດ
2

ຈານວນຊົັ່ວໂມງ
/ພາກຮຽນ
32

ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ບັ່ມີ
ຄວາມສາຄຼັນຂອງ
ວິຊາ

ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາມີຄວາມຮູຄ
້ ວາມເຂົັ້າໃຈ ກ່ຽວກຼັບຫຼັກການໃນການຖ່າຍທອດລຼັກສະນະ
ທາງກາມະພຼັນຈາກຮຸນ
່ ພແ
ັ່ ມ່ ຫາຮຸນ
່ ລູກຫານ.

ຄວາມຮູ້ ແລະ
ຄວາມສາມາດ

 ສາມາດອະທິບາຍການຖ່າຍທອດຈາກຮຸ່ນພັ່ແມ່ໄປຫາຮຸ່ນລູກໄດ້
 ສາມາດຄຼັດເລືອກພັ່ແມ່ພຼັນທີັ່ດີໄດ້
 ສາມາດແນະນາເຕຼັກນິກການຄຼັດເລືອກພແ
ັ່ ມ່ພຼັນທີັ່ດີໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ

ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ

ພາກສະເໜີກ່ຽວກຼັບກາມະພຼັນ, ການປ່ຽນໃໝ່ ແລະ ການສຼັບປ່ຽນແທນທາງກາມະພຼັນ,
ການປະສົມຮ່ວມ ແລະ ການໃຊ້ Biotechnology ເຂົັ້າໃນການຕຼັດແຕ່ງກາມະພຼັນ,
ການແບ່ງຈຸລຼັງ, ໂຄຣໂມໂຊມ, ອາຊີດນີວຄີອິກ, ການສຼັງເຄາະໂປຣຕີນ, ຄວາມຮູ້ພືັ້ນຖານ
ກ່ຽວກຼັບການສືບພຼັນ

ເອກະສານອ້າງອີງ

ສົມຈຼັນ ບຸນພຼັນມີ. 2010. ປຶມ
ັ້ ຊີວະວິທະຍາຊຼັັ້ນມຼັດທະຍົມສຶກສາປີທີ 7 (ສະບຼັບຊົວ
ັ່ ຄາວ)
ສົມມະໂນ ແສນສຸກ. 2008. ຊີວະວິທະຍາຊຼັັ້ນມຼັດທະຍົມສຶກສາປີທີ 6
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14) ສະຖິຕິ ແລະ ການວາງຜນການທົດລອງ
ລະຫຼັດວິຊາ
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ຊືັ່ພາສາລາວ: ສະຖິຕິ ແລະ ວາງ
ແຜນການທົດລອງ
ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Statistic and
Experimental
Design

ໜ່ວຍກິດ
3 (2-0-3)

ຈານວນຊົັ່ວ
ໂມງ/ອາທິດ
5

ຈານວນຊົວ
ັ່
ໂມງ/
ພາກຮຽນ
80

ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນມາກ່ອນ: ຄອມພີວເຕີ, ຄະນິດສາດນາໃຊ້
ຄວາມສາ
ຄຼັນຂອງວິຊາ
ຄວາມຮູ້ ແລະ
ຄວາມສາມາດ

ໃຫ້ນຼັກສຶກສາມີຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກຼັບພືັ້ນຖານທາງດ້ານສະຖິຕິເບືັ້ອງຕົັ້ນ, ການ
ວາງແຜນການທົດລອງແບບຕ່າງໆ ແລະ ສາມາດດາເນີນການທົດລອງໄດ້.
ສາມາດຄາດຄະເນຄວາມໜ້າຈະເປຼັນໄປໄດ້ໃນທາງສະຖິຕິ
ສາມາດອອກແບບ ແລະ ວາງແຜນການທົດລອງໄດ້
ສາມາດວິເຄາະຜົນການທົດລອງທາງສະຖິຕິໄດ້
ສາມາດນາໃຊ້ເຄືັ່ອງຄິດໄລ່ ແລະ ໂປຣແກຣມຄອມພີວເຕີ ເພືັ່ອວິໄຈຂັ້ມູນທາງສະຖິ
ຕິຂຼັັ້ນເບືັ້ອງຕົັ້ນໄດ້
 ສາມາດຂຽນບົດລາຍງານຜົນການທົດລອງໄດ້
 ສາມາດປະເມີນສະພາບທ້ອງຖິັ່ນ
ເພືັ່ອວາງແຜນເຮຼັດການທົດລອງຮ່ວມກຼັບຊາວ
ກະສິກອນໄດ້
 ສາມາດຄົັ້ນຄວ້າຂັ້ມູນທາງວິຊາການ/ຂັ້ມູນທາງວິທະຍາສາດ ຈາກແຫັ່ງຂັ້ມູນຕ່າງໆ





ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ

ຄວາມໝາຍ ແລະ ປະໂຫຍດຂອງສະຖິຕິ, ພືັ້ນຖານທາງສະຖິຕິ Statistic, ການ
ປຽບທຽບ ສອງຕົວແທນ, ແຜນການທົດລອງແບບສຸ່ມສົມບູນ (CRD), ແຜນການທົດ
ລອງແບບສຸ່ມຕົວຢ່າງສົມບູນພາຍໃນບອກ (RCBD), ແຜນການທົດລອງແບບລາຕິນ
ສະແຄວ (Latin square), ແຜນການທົດລອງແບບ Split plot ແລະ ການຂຽນບົດ
ລາຍງານການທົດລອງ

ເອກະສານອ້າງອີງ

ຍົດ ພະຈອມພົນ ແລະ ສຸວິດ ເລົັ່າຫະສິຣິວົງ. 2005. ຄູມ
່ ກ
ື ານສອນສະຖິຕິ ແລະ ການຄົັ້ນ
ຄວ້າທົດລອງ (Statistic et Experimentations) ລະບົບປະລິນຍາຕີ
ວຽງຄອນ ທາມະວົງ. 2011. ຄູ່ມືການສິດສອນວິຊາສະຖິຕິກະສິກາ. ຄະນະກະເສດສາດ.
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.
ກົມອາຊີວະສຶກສາ. 2527. ຄູ່ມື ການຮຽນ - ການສອນ ສະຖິຕິ ແລະ ການຂຽນລາຍງານ
ທກຖ 110. ຫຼັກສູດປະກາສະນິຍະບຼັດວິຊາຊີບເທຼັກນິກ (ປວທ) ກະຊວງສຶກ
ສາທິການ. (ພາສາໄທ)
ສຸລະພົລ ອຸປະດິສສະກຸລ. 2528. ສະຖິຕິການວາງແຜນການທົດລອງເບືັ້ອງຕົັ້ນ. ມະຫາ
ວິທະຍາໄລກະເສດສາດ. (ພາສາໄທ)
ສະນຼັັ່ນ ຈອກລອຍ. 2535. ສະຖິຕິເພືັ່ອການວິໄຈທາງການກະສິກາ. ພາກວິຊາພືດໄຮ່. ຄະນະ
ກະເສດສາດ. ມະຫາວິທະຍາໄລຂອນແກ່ນ.
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15) ຈຸລະຊີບວິທະຍາ
ລະຫຼັດວິຊາ
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ຊືັ່ພາສາລາວ: ຈຸລະຊີບວິທະຍາ
ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Microbiology

ໜ່ວຍກິດ
2 (1-2-0)

ຈານວນຊົັ່ວ
ໂມງ/ອາທິດ
3

ຈານວນຊົັ່ວໂມງ
/ພາກຮຽນ
48

ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ບມ
ັ່ ີ
ຄວາມສາຄຼັນຂອງ
ວິຊາ

ຄວາມຮູ້ ແລະ
ຄວາມສາມາດ

ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາມີຄວາມຮູຄ
້ ວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກຼັບການຈຼັດໝວດໝູ່ຂອງຈຸລິນຊີ, ການ
ສ້າງທາດອາຫານ, ການສຼັງເຄາະແສງ, ການສ້າງພະລຼັງງານ ແລະ ການເກຼັບຮຼັກສາອາຫານ
ຂອງຈຸລິນຊີ ແລະ ສາມາດຈາແນກຈຸລິນຊີທີັ່ໃຫ້ປະໂຫຍດ ແລະ ໃຫ້ໂທດແກ່ຄົນ, ສຼັດ
ແລະ ພືດເປຼັນຕົັ້ນ.







ສາມາດຈາແນກໝວດໝູ່ຈຸລິນຊີ ທີັ່ມີໃນທາມະຊາດ ທີັ່ໃຫ້ປະໂຫຍດ ແລະ ພາໃຫ້
ເກີດໂທດ
ສາມາດອະທິບາຍການສ້າງທາດອາຫານ,
ການສຼັງເຄາະແສງ, ການສ້າງພະລຼັງງານ
ຂອງຈຸລິນຊີ
ສາມາດອະທິບາຍຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ໂທດຂອງຈຸລິນຊີໄດ້
ສາມາດນາເອົາຄວາມຮູ້ກ່ຽວກຼັບຈຸລິນຊີທີັ່ເປຼັນປະໂຫຍດໄປນາໃຊ້ໃນການຜະລິດ
ກະສິກາ
ສາມາດນາເອົາຄວາມຮູ້ກ່ຽວກຼັບຈຸລິນຊີທີັ່ເປຼັນໂທດໄປນາໃຊ້ໃນການປ້ອງກຼັນ ແລະ
ຮຼັກສາສຸຂະພາບຂອງຄົນ, ສຼັດ, ພືດ
ສາມາດນາໃຊ້ອຸປະກອນທີັ່ມີໃນຫ້ອງ Lab ເຂົັ້າໃນພາກປະຕິບຼັດບາງຢ່າງໄດ້.

ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ

ສຶກສາກ່ຽວກຼັບສະພາບທົັ່ວໄປຂອງຈຸລະຊີບວິທະຍາ, ການຈຼັດໝວດໝູ່ຂອງຈຸລິນຊີ, ຈຸ
ລິນຊີທີັ່ໃຫ້ປະໂຫຍດ ແລະ ຈຸລິນຊີທີັ່ໃຫ້ໂທດ, ການນາໃຊ້ຈຸລິນຊີ

ເອກະສານອ້າງອີງ

ຄະນະກະເສດສາດ. ປືັ້ມຄູ່ມກ
ື ານຮຽນການສອນ ຈຸລະຊີບວິທະຍາ. ມະຫາວິທະຍາ ໄລ
ແຫ່ງຊາດ.
ເອກະສານກ່ຽວກຼັບຈຸລິນຊີໃນສິັ່ງທີັ່ມີຊີວິດ (ພາສາໄທ)
16) ຄະນິດສາດນາໃຊ້

ລະຫຼັດວິຊາ
CS 216

ຊືັ່ພາສາລາວ: ຄະນິດສາດນາໃຊ້
ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Applied
Mathematics

ໜ່ວຍກິດ
2 (1-2-0)

ຈານວນຊົັ່ວ
ໂມງ/ອາທິດ
3

ຈານວນຊົັ່ວໂມງ
/ພາກຮຽນ
48

ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ບມ
ັ່ ີ
ຄວາມສາຄຼັນຂອງ
ວິຊາ
ຄວາມຮູ້ ແລະ
ຄວາມສາມາດ

ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາ ສາມາດຄານວນຫາຄ່າຂອງຈານວນທີັ່ຕ້ອງການ ແລະ ສາມາດໄລ່ລຽງ
ເສດຖະກິດຂອງການຜະລິດໄດ້



ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ

ສາມາດຄິດໄລ່ເລກອຼັດຕາສ່ວນ, ສຼັດສ່ວນ, ເນືັ້ອທີັ່, ລວງຮອບ, ບລິມາດ ແລະ
ຄວາມສູງ ນອກນຼັັ້ນຍຼັງສາມາດທຽບຫົວໜ່ວຍວຼັດແທກຕ່າງໆ ໄດ້
ສາມາດນາໃຊ້ເຕຼັກນິກການຄິດຄານວນ ເຂົັ້າໃນການໄລ່ລຽງເສດຖະກິດ

ບຼັນດາຫົວໜ່ວຍວຼັດແທກຕ່າງໆ, ອຼັດຕາສ່ວນ, ສຼັດສ່ວນ, ເລກສ່ວນຮ້ອຍ, ການຫາເນືັ້ອທີັ່
ລວງຮອບ, ລວງຍາວ ແລະ ລວງສູງ, ການຫາບລິມາດ, ການໄລ່ລຽງທາງເສດຖະກິດ
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ເອກະສານອ້າງອີງ

ຄາຜາຍ ສີສະຫວຼັນ, ມີທອງ ສຸວຼັນວິໄຊ ແລະ ຈຼັນ ພູມສະຫວຼັນ. 2008. ສະຖາບຼັນ
ຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ. ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ພຶດຊະ
ຄະນິດ ມ4, ພຶດຊະຄະນິດ-ເລຂາຄະນິດ ມ6. ນ 167 – 235.
ຄາຜາຍ ສີສະຫວຼັນ, ມີທອງ ສຸວຼັນວິໄຊ ແລະ ຈຼັນ ພູມສະຫວຼັນ. 2009. ສະຖາບຼັນ
ຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ. ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ພຶດຊະ
ຄະນິດ ເລຂາຄະນິດ ມ6.
ຄາຜາຍ ສີສະຫວຼັນ, ມີທອງ ສຸວຼັນວິໄຊ ແລະ ຈຼັນ ພູມສະຫວຼັນ. 2008. ສະຖາບຼັນ
ຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ. ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ວິເຄາະ
ຄະນິດ ມ5, ມ6.
ສະຖາບຼັນສົັ່ງເສີມການສອນວິທະຍາສາດ ແລະ ເທຼັກໂນໂລຢີກະຊວງສຶກສາທິການ.
2534. ໜຼັງສືຮຽນ ຄະນິດສາດກະເສດ. ຫຼັກສູດປະກາສະນິຍະບຼັດວິຊາຊີບ. ນ
108 – 136 (ພາສາໄທ).
Harald Kreuscher. 2000. Practical Agricultural Calculations.
Northern Agricultural School Luangprabang
17) ພາສາອຼັງກິດກະສິກາ

ລະຫຼັດວິຊາ
CS 217

ຊືັ່ພາສາລາວ: ພາສາອຼັງກິດກະສິກາ
ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Communicative
English for
Agriculture

ໜ່ວຍກິດ
2 (1-2-0)

ຈານວນ
ຊົັ່ວໂມງ
/ອາທິດ
3

ຈານວນ
ຊົັ່ວໂມງ
/ພາກຮຽນ
48

ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ບມ
ັ່ ີ
ຄວາມສາຄຼັນຂອງ
ວິຊາ

ນຼັກສຶກສາສາມາດນາໃຊ້ພາສາອຼັງກິດເຂົັ້າໃນການສືັ່ສານໃນຊີວິດປະຈາວຼັນ ແລະ ສາມາດ
ພຼັນລະນາເຖິງຂຼັັ້ນຕອນການປະຕິບຼັດວຽກງານປູກຝຼັງ, ລ້ຽງສຼັດ ແລະ ການປະມົງ, ວຽກ
ງານການປົກປຼັກຮຼັກສາປ່າໄມ້, ການສະໜອງຊົນລະປະທານ ແລະ ທຸລະກິດກະສິກາ
ຕ່າງໆ.

ຄວາມຮູ້ ແລະ
ຄວາມສາມາດ

 ສາມາດນາໃຊ້ພາສາອຼັງກິດໃນຊີວິດປະຈາວຼັນ.
 ສາມາດນາໃຊ້ພາສາອຼັງກິດໃນວຽກວິຊາການທີັ່ກຽ່ ວຂ້ອງກຼັບຂະແໜງກະສິກາ
ແລະ ປ່າໄມ້.

ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ

Part I General English
Introduction to the usage of Can, Have, Present Simple Tense,
Present Continuous Tense, Future Simple Tense, Question
Words, Past Simple Tense, Adjectives, Prepositions and Giving
Directions
Part II English for Agriculture
Introduction to MAF structure, Vocabularies of Livestock and
Fisheries and their usage, Vocabularies of Agronomy and their
usage, Vocabularies of Forestry and their usage, Vocabularies of
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Irrigation and their usage, Vocabularies of Agribusiness and their
usage
ເອກະສານອ້າງອີງ

Schrampfer. B 1984, Basic English Grammar, Prentice Hall
Regents,
New Jersey
Cambridge University 2016, Agribusiness , Cambridge
University Press, Viewed date 25 May 2016,
<http://dictionary.cambridge.org/dictionary/englis
h/agribusiness>.

11.4.3.

ລະຫຼັດວິຊາ
MSS 301

ໝວດວິຊາສະເພາະ Specialized Subjects
ກ. ໝວດວິຊາສະເພາະທົັ່ວໄປ Minor Specialized Subject
1) ດິນ ແລະ ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ

ຊືັ່ພາສາລາວ: ດິນ ແລະ ຄວາມອຸດົມ
ສົມບູນຂອງດິນ
ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Soil and Soil
Fertility

ໜ່ວຍກິດ
3 (2-0-3)

ຈານວນ
ຊົັ່ວໂມງ/
ອາທິດ
5

ຈານວນ
ຊົັ່ວໂມງ/
ພາກຮຽນ
80

ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ບັ່ມີ
ຄວາມສາຄຼັນຂອງ
ວິຊາ

ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາມີຄວາມຮູຄ
້ ວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກຼັບດິນ ແລະ ຝຸ່ນ, ສາມາດຜະລິດຝຸ່ນບົັ່ມ
ແລະ ນັ້າສະກຼັດຊີວະພາບ, ການນາໃຊ້ເຕຼັກນິກທີເັ່ ໝາະສົມເຂົັ້າໃນການອະນຸລຼັກ ແລະ ປຼັບ
ປຸງດິນ

ຄວາມຮູ້ ແລະ
ຄວາມສາມາດ

 ສາມາດຈາແນກປະເພດດິນ ແລະ ວຼັດແທກຄວາມເປຼັນກົດເປຼັນດ່າງຂອງດິນໄດ້
 ສາມາດອະທິບາຍຄວາມສາຄຼັນ ແລະ ຄຸນປະໂຫຍດຂອງບຼັນດາທາດອາຫານທີັ່ຈາ
ເປຼັນສາລຼັບພືດ
 ສາມາດນາໃຊ້ເຕຼັກນິກທີັ່ເໝາະສົມເຂົັ້າໃນການອະນຸລຼັກ, ປຼັບປຸງ ແລະ ບາລຸງດິນ
 ສາມາດຜະລິດຝຸ່ນບົັ່ມຊີວະພາບ ແລະ BE ທີັ່ນາໄປໃຊ້ໃນການປຼັບປຸງບາລຸງດິນ
 ສາມາດຄິດໄລ່ອຼັດຕາຝຸ່ນຕັ່ເນືັ້ອທີັ່ການຜະລິດກະສິກາ
 ສາມາດບອກຄຸນນະພາບຂອງດິນ
 ສາມາດປະເມີນຄຸນນະພາບ ແລະ ປຼັບປຸງດິນໄດ້
 ສາມາດແນະນາເຕຼັກນິກການຜະລິດຝຸ່ນບົັ່ມ, BE ແລະ ການນາໃຊ້ດິນແກ່ຊາວ
ກະສິກອນ

ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ

ສຶກສາກ່ຽວກຼັບການກາເນີດ ແລະ ອົງປະກອບຂອງດິນ, ຄຸນສົມບຼັດທາງກາຍຍະພາບ, ຄຸນສົມ
ບຼັດທາງເຄມີຂອງດິນ, ທາດອາຫານທີັ່ຈາເປຼັນສາລຼັບພືດ, ບົດບາດຂອງທາດອາຫານໃນດິນທີັ່ມີ
ຕັ່ພືດ, ອິນຊີວຼັດຖຸ ແລະ ຈຸລິນຊີໃນດິນ, ຫຼັກການນາໃຊ້ຝຸ່ນຊີວະພາບ ແລະ ຝຸ່ນເຄມີ, ການ
ຜະລິດຝຸ່ນບົັ່ມ ແລະ ນັ້າສະກຼັດຊີວະພາບ, ການປ້ອງກຼັນການສູນເສຍຂອງຝຸ່ນ, ຫກ
ຼັ ການປຼັບປຸງ
ແລະ ບາລຸງດິນ

ເອກະສານອ້າງອີງ

ທິບພະວຼັນ ສິດທິລຼັງສີ. 2008. ກະເສດທາມະຊາດ. ໂອເອສ. ປີັ້ນຕີັ້ງເຮົັ້າ. ກຸງເທບມະຫາ
ນະຄອນ. 275 ນ. (ພາສາໄທ)
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ນະລີລຼັກ ຊູວອນເວດ. ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກຼັບປຸຸ໋ຍອິນຊີ. ກຸ່ມງານວິໄຈປຸຸ໋ຍ ແລະ ສານປຼັບປຸງ
ດິນ. ກຸ່ມວິໄຈປຼັດຕະພີວິທະຍາ. ສານຼັກວິໄຈພຼັດທະນາປຼັດໃຈການຜະລິດທາງ
ການກະເສດ. ກົມວິຊາການກະເສດ. ກະຊວງກະເສດ ແລະ ສະຫະກອນ.
ອະພິຊາດ ສີສະອາດ. 2548. ສາລະພຼັນສູດປຸຸ໋ຍອິນຊີ. ຈຼັດພິມໂດຍບລິສຼັດນາຄາ ອິນເຕີ
ມີເດຍຈາກຼັດ. ແຂວງຫຼັກສອງ. ເຂດບາງແຄ. ກຸງເທບ. 10160
2)
ລະຫຼັດວິຊາ
MSS 302

ການປະສົມພຼັນສຼັດນັ້າ

ຊືພ
ັ່ າສາລາວ: ການປະສົມພຼັນສຼັດນັ້າ
ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Aquatic Animal
Breeding

ໜ່ວຍກິດ
3 (2-0-3)

ຈານວນຊົັ່ວ
ໂມງ/ອາທິດ
5

ຈານວນຊົັ່ວໂມງ
/ພາກຮຽນ
80

ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ຫຼັກການລ້ຽງສຼັດ, ກາຍຍະວິພາກ ແລະ ສາລີລະສາດສຼັດ, ກາມະພຼັນ
ຄວາມສາຄຼັນຂອງ
ວິຊາ

ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາມີຄວາມຮູຄ
້ ວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກຼັບຄວາມສາຄຼັນ ແລະ ປະໂຫຍດຂອງການ
ປະສົມພຼັນສຼັດນັ້າ, ສາມາດນາໃຊ້ເຕຼັກນິກຕ່າງໆເຂົັ້າໃນການປະສົມພຼັນ ແລະ ອະນຸບານສຼັດ
ນັ້າເຊຼັັ່ນ: ກົບ ແລະ ປາ, ການບຼັນຈຸ ແລະ ການຂົນສົັ່ງ.

ຄວາມຮູ້ ແລະ
ຄວາມສາມາດ










ສາມາດຄຼັດເລືອກພັ່ແມ່ພຼັນສຼັດນັ້າເພືັ່ອການປະສົມພຼັນໄດ້
ສາມາດຄຼັດເລືອກສະຖານທີັ່ ແລະ ສ້າງອ່າງປະສົມພຼັນສຼັດນັ້າໄດ້
ສາມາດນາໃຊ້ເຕຼັກນິກທີັ່ເໝາະສົມໃນການປະສົມພຼັນກົບ ແລະ ປາຊະນິດຕ່າງໆໄດ້
ສາມາດກຽມໜອງພັ່ແມ່ພຼັນ ແລະ ໜອງອະນຸບານສຼັດໄດ້
ສາມາດອະນຸບານ, ບຼັນຈຸ ແລະ ຂົນສົັ່ງລູກສຼັດນັ້າໄດ້
ສາມາດປ້ອງກຼັນພະຍາດທີັ່ອາດຈະເກີດຂືັ້ນກຼັບ ກົບ ແລະ ປາໄດ້
ສາມາດຄິດໄລ່ປະລິມານອາຫານໃນການລ້ຽງກົບ ແລະ ປາແຕ່ລະໄລຍະໄດ້
ສາມາດແນະນາເຕຼັກນິກການປະສົມພຼັນປາ, ກົບ ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນໄດ້

ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ

ການຄຼັດເລືອກສະຖານທີັ່ ແລະ ການສ້າງໜອງ, ການຄຼັດເລືອກ ແລະ ທອມພັ່ແມ່ສຼັດນັ້າ,
ວຼັດຖຸອຸປະກອນທີັ່ໃຊ້ໃນການປະສົມພຼັນສຼັດນັ້າ, ວິທີການປະສົມພຼັນສຼັດນັ້າ, ການອະນຸ
ບານສຼັດນັ້າ, ການປ້ອງກຼັນ ແລະ ປີັ່ນປົວພະຍາດຂອງສຼັດນັ້າ, ການບຼັນຈຸ ແລະ ການຂົນ
ສົັ່ງ.

ເອກະສານອ້າງອີງ

ລ່ຽງຄາ ສີວໄິ ລ. 2001. ການຜະລິດລູກປາດຸກພຼັນ. ສູນຄົັ້ນຄວ້າການປະມົງ. ສະຖາບຼັນ
ຄົັ້ນຄວ້າກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ. ໜ 4-9.
ອົງການຮ່ວມມືສາກົນເພືັ່ອການພຼັດທະນາ ແລະ ສາມຼັກຄີ. ການປະສົມພຼັນປາ.
ອຸດົມ ພອນຄາເພຼັງ. 2003. ຄູ່ມືການສອນການລ້ຽງປາ. ຄະນະກະເສດສາດ. ມະຫາວິ
ທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ໜ 69-141.
ໂຊກໄຊ ເຫືອງປານິດ. 2548. ຫຼັກການເພາະລ້ຽງສຼັດນັ້າ. ໜ. 47-259 (ພາສາໄທ)
ອະພິຊາດ ສີສະອາດ, 2000. ປານັ້າຈືດເສດຖະກິດ. ນາຄາອິນເຕີມີເດຍ. 124 ໜ.
(ພາສາໄທ)
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ລະບົບກະສິກາປ່າໄມ້ ແລະ ວະນະວຼັດວິທະຍາ

ຊືພ
ັ່ າສາລາວ: ລະບົບກະສິກາປ່າໄມ້
ແລະ ວະນະວຼັດວິທະຍາ
ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Agroforestry and
Silviculture

ໜ່ວຍກິດ
3 (2-0-3)

ຈານວນ
ຊົັ່ວໂມງ/
ອາທິດ
5

ຈານວນ
ຊົັ່ວໂມງ/
ພາກຮຽນ
80

ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ນິເວດວິທະຍາ, ຫຼັກການຜະລິດພືດ, ຫຼັກການລ້ຽງສຼັດ, ພຶກສາດ ແລະ ສາລິລະສາດ
ພືດ
ຄວາມສາຄຼັນຂອງ
ວິຊາ

ຄວາມຮູ້ ແລະ
ຄວາມສາມາດ

ໃຫ້ນຼັກສຶກສາມີຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກຼັບລະບົບການກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້, ເຕຼັກນິກ
ການປົກປຼັກຮຼັກສາ ແລະ ນາໃຊ້ພືັ້ນທີັ່ປ່າ ແລະ ຊຼັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ,
ສາມາດນາໃຊ້ເຕຼັກນິກການກ້າເບ້ຍສະໜອງໃຫ້ແກ່ພືັ້ນທີັ່ດິນເປົັ່າຫວ່າງ ແລະ ເຂດປ່າໄມ້
ເຊືັ່ອມໂຊມ







ສາມາດຈາແນກ ແລະ ການົດອົງປະກອບຂອງລະບົບກະສິກາ-ປ່າໄມ້
ສາມາດຈຼັດຈາແນກລະບົບປ່າໄມ້ກະສິກາປ່າໄມ້ໄດ້
ສາມາດອະທິບາຍລະບົບກະສິກາປ່າໄມ້ໄດ້
ສາມາດວາງແຜນການປູກຕົັ້ນໄມ້ໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ
ສາມາດນາໃຊ້ຊຼັບພະຍາກອນທາມະຊາດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ
ສາມາດກ້າເບ້ຍ ແລະ ຈຼັດການສວນປູກ

ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ

ຄວາມຮູ້ພືັ້ນຖານກ່ຽວກຼັບລະບົບກະສິກາ-ປ່າໄມ້, ອົງປະກອບ ແລະ ການຈາແນກລະບົບ
ກະສິກາ-ປ່າໄມ້, ການປູກສ້າງປ່າ ແລະ ການປ້ອງກຼັນ, ການຈາແນກປະເພດເຄືັ່ອງປ່າຂອງດົງ
ການເກຼັບຮຼັກສາເຄືັ່ອງປ່າຂອງດົງແບບຍືນຍົງ, ເຕຼັກນິກໃນການກ້າແກ່ນໄມ້ ສ້າງສວນກ້າເບ້ຍ
ໄມ້ແບບຄອບຄົວ

ເອກະສານອ້າງອີງ

ກາມະການວິຊາການດ້ານກະສິກາປ່າໄມ້ Lao NAFE. 52 p.
Bounthene, P (2002) Agro forestry Teaching Manual, FoF/ NuoL,
Vientiane Lao PDR
Sukhothai Thammathirath University (1993) Agroforestry (Vol.
I&II), Nanthabury, Thailand
Vichith, V (1992) Principle of Agricultural Extension, Bangkok,
Thailand
4)

ລະຫຼັດວິຊາ
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ການວາງແຜນນາໃຊ້ທີັ່ດິນໃນເຂດເນີນສູງ

ຊືັ່ພາສາລາວ: ການວາງແຜນນາໃຊ້ທີັ່
ດິນໃນເຂດເນີນສູງ
ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Land Use
Planning in
Uplands

ໜ່ວຍກິດ
3 (2-0-3)

ຈານວນ
ຊົັ່ວໂມງ/
ອາທິດ
5

ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ດິນ ແລະ ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ, ການເມືອງ, ຄອມພີວເຕີ

ຈານວນ
ຊົັ່ວໂມງ/
ພາກຮຽນ
80
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ຄວາມສາຄຼັນຂອງ
ວິຊາ

ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການສາຫວດທີັ່ດິນ, ສາມາດແຕ້ມແຜນທີັ່, ການ
ວາງແຜນນາໃຊ້ທີັ່ດິນ, ການມອບດິນ-ມອບປ່າລະດຼັບບ້ານໄດ້.

ຄວາມຮູ້ ແລະ
ຄວາມສາມາດ








ສາມາດນາໃຊ້ອຸປະກອນຕ່າງໆເຂົັ້າໃນການສາຫວດຂັ້ມູນ
ສາມາດຈາແນກປະເພດເນືັ້ອທີັ່ດິນນາໃຊ້
ສາມາດຫຍັ້-ຂະຫຍາຍແຜນທີັ່ຕາມມາດຕາສ່ວນຕ່າງໆ
ສາມາດຄິດໄລ່ເນືັ້ອທີັ່ໃນຮູບແບບເລຂາຄະນິດ
ສາມາດອ່ານແຜນທີັ່ ແລະ ແນະນາໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ
ສາມາດປຸກລະດົມໃຫ້ຊາວກະສິກອນເຂົັ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການວາງແຜນນາໃຊ້
ທີັ່ດິນ

ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ

ສຶກສາຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສາຄຼັນຂອງການສາຫວດວຼັດແທກເນືັ້ອທີັ່ດິນ, ການວາງແຜນ
ນາໃຊ້ທີັ່ດິນ ແລະ ມອບດິນມອບປ່າແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ການສາຫວດສ້າງແຜນທີັ່ເຂດດິນ
ບ້ານ ແລະ ການແບ່ງເຂດດິນກະສິກາປ່າໄມ້, ການເກຼັບກາ ແລະ ວິເຄາະຂັ້ມູນ

ເອກະສານອ້າງອີງ

ຊີນວີ ໂນວາ ອາເບ ໂຈນາທຼັນ ຟີລີບສ. 1990. ຄາແນະນາພືັ້ນຖານການແຕ້ມແຜນທີັ່
ດາລຼັດຂອງສານຼັກງານນາຍົກລຼັດຖະມົນຕີເລກທີ 73/ນຍ.1995. ດາລຼັດວ່າດ້ວຍວຽກງານສາ
ຫວດວຼັດແທກ. ຖ່າຍພາບທາງອາກາດ ແລະ ແຜນທີັ່ໃນດິນແດນ ສປປ ລາວ
ພວງພຼັນ ໄຊຍະສານ, ອະນຸ ບຼັນດິດ ແລະ ທອງຈຼັນ ມະນີໄຊ. 1995. ການແບ່ງໃບແຜນທີັ່ ແລະ
ການໝາຍເລກນັ້າເບີແຜນທີັ່ພູມສຼັນຖານມາດຕາສ່ວນຕ່າງໆ
ອົງການສາຫວດ ແລະ ວາງແຜນປ່າໄມ້. 1996. ຄູມ
່ ືພາກສະໜາມວິຊາສາຫວດ-ຈຼັດສຼັນປ່າໄມ້
ເປົັ້າໝາຍ ແລະ ທິດທາງແຜນພຼັດທະນາເສດຖະກິດ-ສຼັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄຼັັ້ງທີ 7 (2011 2015). ດາລຼັດ 135: ວ່າດ້ວຍການເອົາທີັ່ດິນຂອງລຼັດໃຫ້ເຊົັ່າ ຫື ສາປະທານ
5)
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MSS 305

ການດາລົງຊີວິດໃນເຂດເນີນສູງ

ຊືັ່ພາສາລາວ: ການດາລົງຊີວິດ
ໃນເຂດເນີນສູງ
ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Livelihood in
Uplands

ໜ່ວຍກິດ
3 (3-0-0)

ຈານວນຊົັ່ວ
ໂມງ/ອາທິດ
3

ຈານວນຊົັ່ວໂມງ
/ພາກຮຽນ
48

ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ສຶກສາຊຸມຊົນ ແລະ ພຼັດທະນາຊົນນະບົດ, ສົັ່ງເສີມກະສິກາ ແລະ ການສົັ່ງຄວາມຮູ້
ຄວາມສາຄຼັນ ຂອງ ເພືັ່ອໃຫ້ນກ
ຼັ ສຶກສາມີຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກຼັບຮູບແບບການດາລົງຊີວິດ, ວຼັດທະນະ
ວິຊາ
ທາຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ການຜະລິດກະສິກາຂອງຊົນເຜົັ່າຕ່າງໆຢູ່ເຂດເນີນສູງ
ຄວາມຮູ້ ແລະ
ຄວາມສາມາດ

ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ

 ສາມາດອະທິບາຍກ່ຽວກຼັບວົງຈອນການດາລົງຊີວິດຂອງເຜົັ່າຕ່າງໆໃນເຂດເນີນສູງ
ແລະ ຫາວິທກ
ີ ານນາເອົາເຕຼັກນິກອຼັນໃໝ່ໄປນາໃຊ້ໄດ້
 ສາມາດອະທິບາຍຮູບແບບການຜະລິດຂອງເຜົັ່າຕ່າງໆໃນເຂດເນີນສູງ
 ສາມາດອະທິບາຍຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານວຼັດທະນະທາ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ
ຂອງຊົນເຜົັ່າຕ່າງໆໃນເຂດເນີນສູງ
ສຶກສາກ່ຽວກຼັບຄວາມຫາກຫາຍທາງດ້ານຕ່າງໆຢູ່ໃນເຂດເນີນສູງ, ແບບແຜນການດາລົງ
ຊີວິດ, ວຼັດທະນະທາ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີບຼັນດາເຜົັ່າ ໃນເຂດເນີນສູງ, ການທາມາຫາກິນ
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ເພືັ່ອດາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນບຼັນດາເຜົັ່າ ແລະ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ບຼັນຫາຄວາມທຸກຍາກ
ຂອງປະຊາຊົນ ເຂດເນີນສູງ ຢູ່ໃນພາກເໜືອ ແລະ ແນວທາງການແກ້ໄຂ.
ເອກະສານ ອ້າງອີງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. 2005. ບົດຮຽນການປຼັບປຸງຊີວິດການເປຼັນຢູຂ
່ ອງຊາວຊົນ
ນະບົດເຂດພູດອຍ ໃນ ສປປລາວ. ນະໂຍບາຍກ່ຽວກຼັບການຄຸ້ມຄອງຊຼັບພະຍາ
ກອນທາມະຊາດ ໃນເຂດພູດອຍ ສະບຼັບທີ 1.
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. 2005. ບົດຮຽນການປຼັບປຸງຊີວິດການເປຼັນຢູ່ ຂອງຊາວ
ຊົນນະບົດເຂດພູດອຍໃນ ສປປ ລາວ. ທາງເລືອກ ແລະ ວິທີການໃນການປຼັບປຸງ
ຊີວິດການເປຼັນຢູຂ
່ ອງປະຊາຊົນ ເຂດພູດອຍ ສະບຼັບທີ 2.
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. 2005. ບົດຮຽນການປຼັບປຸງຊີວິດການເປຼັນຢູ່ ຂອງຊາວ
ຊົນນະບົດເຂດພູດອຍໃນ ສປປ ລາວ. ລະບົບການປູກພືດແບບປະສົມປະສານ
ສະບຼັບທີ 3.
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. 2005. ບົດຮຽນການປຼັບປຸງຊີວິດການເປຼັນຢູ່ ຂອງຊາວ
ຊົນນະບົດເຂດພູດອຍໃນ ສປປ ລາວ. ການພຼັດທະນາການລ້ຽງສຼັດໃນລະດຼັບ
ຄອບຄົວຢູໃ່ ນເຂດພູດອຍ. ສະບຼັບທີ 4.
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. 2005. ບົດຮຽນການປຼັບປຸງຊີວິດການເປຼັນຢູ່ ຂອງຊາວ
ຊົນນະບົດເຂດພູດອຍໃນ ສປປ ລາວ. ການຄຸ້ມຄອງຊຼັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ແລະ ປ່າໄມ້. ສະບຼັບທີ 5.
6)
ລະຫຼັດວິຊາ
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ສຶກສາສິັ່ງແວດລ້ອມ

ຊືພ
ັ່ າສາລາວ: ສຶກສາສິັ່ງແວດລ້ອມ
ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Environmental
Study

ໜ່ວຍກິດ
1 (0-2-0)

ຈານວນຊົັ່ວ
ໂມງ/ອາທິດ
2

ຈານວນຊົັ່ວໂມງ
/ພາກຮຽນ
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ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ນິເວດວິທະຍາ
ຄວາມສາຄຼັນຂອງ
ວິຊາ

ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາມີຄວາມຮູຄ
້ ວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກຼັບຄວາມໝາຍ-ຄວາມສາຄຼັນຂອງສິັ່ງແວດ
ລ້ອມ, ຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງສິັ່ງແວດລ້ອມ, ການຄຸ້ມຄອງປົກປຼັກຮຼັກສາ
ແລະ ການແກ້ໄຂບຼັນຫາທີັ່ມີຜົນກະທົບຕສ
ັ່ ິັ່ງແວດລ້ອມ

ຄວາມຮູ້ແລະ
ຄວາມສາມາດ

 ສາມາດອະທິບາຍຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສາຄຼັນຂອງສິັ່ງແວດລ້ອມຕັ່ກຼັບມະນຸດ,
ສຼັດ ແລະ ພືດ
 ສາມາດຈາແນກປະເພດຂອງສິັ່ງແວດລ້ອມ
 ສາມາດອະທິບາຍການເປຼັນຜິດ ແລະ ຜົນກະທົບຕສ
ັ່ ິັ່ງແວດລ້ອມຈາກການ
ພຼັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສຼັງຄົມ
 ສາມາດແກ້ໄຂບຼັນຫາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອະນຸລຼັກສິັ່ງແວດລ້ອມ ແບບຍືນຍົງ

ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ

ຄວາມໝາຍ - ຄວາມສາຄຼັນຂອງສິັ່ງແວດລ້ອມ, ຄວາມສານຶກກ່ຽວກຼັບສິັ່ງແວດລ້ອມ, ປະເພດ
ແລະ ບຼັນຫາຂອງສິັ່ງແວດລ້ອມ, ການເປຼັນຜິດຂອງສິັ່ງແວດລ້ອມ, ຜົນກະທົບ ແລະ ຄຸນປະໂຫຍດ
ຂອງສິັ່ງແວດລ້ອມ, ການອະນຸລຼັກທາມະຊາດ ແລະ ຊີວະນາໆພຼັນໃຫ້ຍືນຍົງ

ເອກະສານອ້າງອີງ

ສົມສະໜຸກ ອຼັກຄະມຸນຕີ. 2008. ວິຊາສິັ່ງແວດລ້ອມ. ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້. ມະຫາ
ວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.
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ສີທອງ ທອງມະນີວົງ. 2010. ການປະເມີນຜົນກະທົບຕັ່ສິັ່ງແວດລ້ອມ. ຄະນະວິທະຍາສາດ
ປ່າໄມ້. ມະຫາໄລແຫ່ງຊາດ.
ໄຊຍະວົງ ໄຊຍະວົງສາ 2008, ວິຊາຊີວະວິທະຍາ, ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້, ມະຫາວິທະຍາ
ໄລແຫ່ງຊາດ.
7)
ລະຫຼັດວິຊາ
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ການປະເມີນການຕະຫາດແບບເລຼັັ່ງດ່ວນ

ຊືພ
ັ່ າສາລາວ: ການປະເມີນຕະຫາດແບບ
ເລຼັັ່ງດ່ວນ
ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Rapid Market
Appraisal

ໜ່ວຍກິດ
1 (0-2-0)

ຈານວນ
ຊົັ່ວໂມງ/
ອາທິດ
2

ຈານວນ
ຊົັ່ວໂມງ/
ພາກຮຽນ
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ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ເສດຖະກິດກະສິກາ, ການວາງແຜນ ແລະ ການຈຼັດການຟາມ
ຄວາມສາຄຼັນຂອງ
ວິຊາ

ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາມິຄວາມຮູຄ
້ ວາມເຂົັ້າໃຈ
ກ່ຽວກຼັບຫຼັກການການປະເມີນການຕະຫາດ
ແບບເລຼັັ່ງດ່ວນ ແລະ ສາມາດນາໃຊ້ເຄືັ່ອງມືດາເນີນການປະເມີນຜະລິດຕະພຼັນກະສິກາທ່ວງ
ທຼັນກຼັບສະພາບການ

ຄວາມຮູ້ ແລະ
ຄວາມສາມາດ

 ສາມາດການົດຜະລິດຕະພຼັນກະສິກາຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫາດ
 ສາມາດນາໃຊ້ເຄືັ່ອງມື ເພືັ່ອການສຶກສາ ແລະ ວິເຄາະຂັ້ມູນດ້ານການຕະຫາດຜະລິດ
ຕະພຼັນກະສິກາແບບຮີບດ່ວນ
 ສາມາດສຼັງລວມຂມ
ັ້ ູນ ແລະ ລາຍງານການປະເມີນໄດ້
 ສາມາດແນະນາຂັ້ມູນທາງດ້ານການຕະຫາດໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນໄດ້

ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ

ການການົດຈຸດປະສົງຂອງການປະເມີນ, ການສຶກສາເປົັ້າໝາຍຂອງການປະເມີນ, ຂຼັັ້ນຕອນ
ແລະ ເຄືັ່ອງມືທີັ່ໃຊ້ໃນການດາເນີນການປະເມີນ, ການວິເຄາະ, ສຼັງລວມຂັ້ມູນ ແລະ ລາຍງານ
ການປະເມີນ.

ເອກະສານອ້າງອີງ

ການປະເມີນຜົນການຕະຫາດ. www.kmitl.ac.th/afim/download/Aglesson3.doc
ຄູມ
່ ືສາລຼັບການລິເລີມ
ັ່ ຂະບວນວຽກງານການພຼັດທະນາລະບົບວິສາຫະກິດກະສິກາ
ໜ. 21-24
8)

ລະຫຼັດວິຊາ
MSS 308

MM/
NAFRI

ການປຸງແຕ່ງອາຫານ

ຊືພ
ັ່ າສາລາວ: ການປຸງແຕ່ງອາຫານ
ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Food
Processing

ໜ່ວຍກິດ
1 (0-2-0)

ຈານວນຊົັ່ວ
ໂມງ/ອາທິດ
2

ຈານວນຊົັ່ວໂມງ
/ພາກຮຽນ
32

ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ການບຼັນຊີພືັ້ນຖານ, ພຶກສາດ ແລະ ສາລິລະສາດພືດ, ກາຍຍະວິພາກ ແລະ ສາລິລະ
ສາດສຼັດ, ຈຸລະຊີບວິທະຍາ
ຄວາມສາຄຼັນຂອງ
ວິຊາ

ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາມີຄວາມຮູກ
້ ຽ່ ວກຼັບຫຼັກການ ແລະ ກາມະວິທີການແປຮູບ. ສາມາດແປ
ຮູບຜະລິດຕະພຼັນຈາກພືດ ແລະ ສຼັດ ຕະຫອດຮອດການຫຸ້ມຫັ່ຜະລິດຕະພຼັນຂຼັັ້ນພືັ້ນຖານທີັ່
ສະອາດ ແລະ ປອດໄພ, ເພືັ່ອເພີັ່ມມູນຄ່າ ແລະ ສ້າງລາຍຮຼັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວໄດ້
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ຄວາມຮູ້ ແລະ
ຄວາມສາມາດ








ສາມາດແປຮູບອາຫານຈາກພືດ ແລະ ສຼັດໄດ້ ເພືັ່ອສ້າງມູນຄ່າເພີັ່ມ
ສາມາດກວດກາຄຸນນະພາບ (ລົດຊາດ, ຄວາມສະອາດ)
ສາມາດອອກແບບຫຸ້ມຫັ່ຜະລິດຕະພຼັນຂຼັັ້ນພືັ້ນຖານທີັ່ປອດໄພໄດ້
ສາມາດເກຼັບຮຼັກສາຜຼັກ, ໝາກໄມ້, ຊີັ້ນ, ປາ, ອາຫານໄວ້ດົນໄດ້
ສາມາດນາໄປປະກອບເປຼັນອາຊີບເສີມ ແລະ ໝຼັັ້ນຄົງໄດ້
ສາມາດແນະນາວິທີການແປຮູບໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນໄດ້

ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ

ສຶກສາຄວາມໝາຍຄວາມສາຄຼັນ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງການປຸງແຕ່ງອາຫານ, ຫຼັກການໃນ
ການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ທົດສອບຄຸນນະພາບອາຫານ, ການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດຈາກພືດ
ແລະ ສຼັດ, ການຫຸ້ມຫັ່, ເກຼັບຮຼັກສາ ແລະ ຈາໜ່າຍ

ເອກະສານອ້າງອີງ

ໂຮງຮຽນກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ຊຼັັ້ນກາງ ຫວງພະບາງ. 2003. ເອກະສານປະກອບການຮຽນການສອນວິຊາແປຮູບຜະລິດຕະພຼັນກະສິກາ. ອົງການຊິດເຊ. 19 ໜ
ເອກະສານໂດຍອົງການຮ່ວມມືສາກົນເພືັ່ອການພຼັດທະນາ ແລະ ສາມຼັກຄີ. ທີປ
ັ່ ຶກສາດ້ານວິຊາ
ການ ໂດຍສະຖາບຼັນເຕຼັກໂນໂລຢີລາດຊະມົງຄຸນກາລະສິນ.
9)

ລະຫຼັດວິຊາ
MSS 309

ການທົດລອງໃນສະໜາມ

ຊືັ່ພາສາລາວ: ການທົດລອງໃນສະ
ໜາມ
ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Research
Practice in
Fields

ໜ່ວຍກິດ
1 (0-0-3)

ຈານວນຊົັ່ວ
ໂມງ/ອາທິດ
3

ຈານວນຊົັ່ວໂມງ
/ພາກຮຽນ
48

ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ຄອມພິວເຕີ, ສະຖິຕິ ແລະ ວາງແຜນການທົດລອງ, ຫຼັກການຜະລິດພືດ, ຫຼັກການ
ລ້ຽງສຼັດ
ຄວາມສາຄຼັນຂອງ
ວິຊາ

ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາມີຄວາມຮູ້ໃນການຂຽນແຜນ, ການວາງຮູບແບບແຜນຜຼັງ, ການດາເນີນ
ການທົດລອງ, ການເກຼັບຂັ້ມູນ, ການວິເຄາະຂັ້ມູນ ແລະ ການຂຽນບົດລາຍງານຜົນການ
ທົດລອງໃນສະໜາມ

ຄວາມຮູ້ ແລະ
ຄວາມສາມາດ

 ສາມາດຂຽນແຜນປະຕິບຼັດການທົດລອງໃນສະໜາມໄດ້
 ສາມາດວາງແປງການທົດລອງໃນສະໜາມຕາມວິທີການທົດລອງແບບຕ່າງໆໄດ້
 ສາມາດສ້າງແບບຟອມເກຼັບຂັ້ມູນ ແລະ ນາມາວິເຄາະໂດຍໃຊ້ຈຼັກຄິດໄລ່, ຄອມພິວ
ເຕີດ້ວຍໂປຣແກມຕ່າງໆ
 ສາມາດຂຽນບົດລາຍງານຜົນການທົດລອງໃນສະໜາມໄດ້.

ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ

ການຂຽນແຜນປະຕິບຼັດ, ການວາງແປງທົດລອງໃນພືັ້ນທີັ່ແບບຕ່າງໆ, ການຈຼັດສິັ່ງທົດລອງ
ລົງໃນແປງ, ຕາຕະລາງ, ການຕິດຕາມບົວລະບຼັດຮຼັກສາ, ການເກຼັບຂັ້ມູນ ແລະ ວິເຄາະຂັ້
ມູນເພືັ່ອນາໃຊ້, ການຂຽນບົດລາຍງານຜົນການທົດລອງ

ເອກະສານອ້າງອີງ

ຄູມ
່ ືການຮຽນ-ການສອນສະຖິຕິ ແລະ ການຂຽນການລາຍງານ. ທກຖ 110. ຫຼັກສູດປະກາສະ
ນິຍະບຼັດວິຊາຊີບເຕຼັກນິກ. 2527. ກົມອະຊີວະສຶກສາ. ກະຊວງສຶກສາທິການ
(ພາສາໄທ)

35

ສຸລະພົນ ອຸປະດິດສະກຸນ. 2528. ສະຖິຕກ
ິ ານວາງແຜນການທົດລອງເບືັ້ອງຕົັ້ນ. ມະຫາ
ວິທະຍາໄລກະເສດສາດ (ພາສາໄທ)
ສະນຼັັ່ນ ຈອກລວຍ. 2535 ສະຖິຕິວິໃຈທາງດ້ານກະສິກາ, ພາກວິຊາພືດໄຮ່. ຄະນະ
ກະເສດສາດ. ມະຫາໄລຂອນແກ່ນ (ພາສາໄທ)
10) ງານຟາມ 1,2,3
MSS 310

ຊືພ
ັ່ າສາລາວ: ງານຟາມ 1
ໜ່ວຍກິດ
ຊືພ
ັ່ າສາອຼັງກິດ: Farm Practice 1 1 (0-0-3)

ຈານວນຊົັ່ວ
ໂມງ/ອາທິດ
3

ຈານວນຊົັ່ວໂມງ
/ພາກຮຽນ
48

MSS 311

ຊືພ
ັ່ າສາລາວ: ງານຟາມ 2
1 (0-0-3)
ຊືພ
ັ່ າສາອຼັງກິດ: Farm Practice 2

3

48

MSS 312

ຊືພ
ັ່ າສາລາວ: ງານຟາມ 3
1 (0-0-3)
ຊືພ
ັ່ າສາອຼັງກິດ: Farm Practice 3

3

48

ຄວາມສາຄຼັນຂອງ ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາໄດ້ເພີັ່ມພູນຄວາມຮູປ
້ ະສົບການຈາກການປະຕິບຼັດວຽກງານຕົວຈິງໃນ
ວິຊາ
ຟາມຕ່າງໆຂອງວິທະຍາໄລເຊຼັັ່ນ: ຟາມດ້ານການປູກຝຼັງ, ຟາມດ້ານການລ້ຽງສຼັດ, ປ່າໄມ້
ແລະ ທຸລະກິດກະສິກາ, ສາມາດນາເອົາຄວາມຮູ້ຄວາມຊານານ ແລະ ປະສົບການໄປໝູນ
ໃຊ້ເຂົັ້າໃນການປະກອບອາຊີບໃນອະນາຄົດໄດ້.
ຄວາມຮູ້ ແລະ
ຄວາມຊານານ

 ສາມາດຮຽນຮູ້ເຕຼັກນິກຕ່າງໆຈາກການປະຕິບຼັດຕົວຈິງຢູໃ່ ນແຕ່ລະງານຟາມຜ່ານການ
ປະຕິບຼັດເຊຼັັ່ນ: ການປູກຝຼັງ, ການລ້ຽງສຼັດ, ການແປຮູບອາຫານ ແລະ ການປ່າໄມ້
 ສາມາດນາຄວາມຮູຄ
້ ວາມຊານານມາໝູນໃຊ້ເຂົັ້າໃນວຽກງານຂອງເຂົາເຈົັ້າໃນອະນາຄົດ
 ສາມາດຮຽນຮູ້ການເຮຼັດວຽກເປຼັນກຸ່ມ, ຮູ້ຈຼັກຮຼັບຜິດຊອບ, ນຼັບຖືເຊິັ່ງກຼັນ ແລະ ກຼັນ,
ໃຫ້ກາລຼັງໃຈກຼັນ, ມີຄວາມສາມຼັກຄີກຼັນໃນບຼັນຍາກາດການເຮຼັດວຽກ

ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ

ສຶກສາລະບຽບກ່ຽວກຼັບກົດລະບຽບຂອງຟາມ, ຂແ
ັ້ ນະນາການປະຕິບຼັດງານຟາມ, ຄວາມປອດໄພຕັ່
ກຼັບການປະຕິບຼັດງານຟາມ, ການໝູນວຽນຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດງານຟາມຕາມກຸ່ມຟາມຕ່າງໆຂອງວິ ທະ
ຍາໄລ, ການບຼັນທຶກ ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການປະຕິບຼັດງານຟາມ

ເອກະສານອ້າງອີງ

ກົດລະບຽບຟາມຂອງວິທະຍາໄລ
ແຜນທີັ່ຟາມຂອງວິທະຍາໄລ
ປືມ
ັ້ ບຼັນທຶກການປະຕິບຼັດວຽກງານຕ່າງໆ
11)

ລະຫຼັດວິຊາ
MSS 313

ງານຟາມທຸລະກິດ

ຊືັ່ພາສາລາວ: ງານຟາມທຸລະກິດ
ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Specialized Farm
Practice for
Agribusiness

ໜ່ວຍກິດ
1 (0-0-3)

ຈານວນ ຊົັ່ວ
ໂມງ/ອາທິດ
3

ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ງານຟາມ 1, 2, 3, ການວາງແຜນ ແລະ ການຈຼັດການຟາມ

ຈານວນ
ຊົັ່ວໂມງ/
ພາກຮຽນ
48

36

ຄວາມສາຄຼັນຂອງ
ວິຊາ

ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາມີປະສົບການ ແລະ ຄວາມຊານານໃນການປະຕິບຼັດຕົວຈິງໃນຟາມ
ຕ່າງໆ ຂອງຄະນະວິຊາທຸລະກິດກະສິກາ, ສາມາດນາໃຊ້ເຕຼັກນິກ ແລະ ປະສົບການທີັ່ໄດ້
ຮຼັບໄປປະກອບອາຊີບ.

ຄວາມຮູ້ ແລະ
ຄວາມສາມາດ






ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ

ສຶກສາລະບຽບກ່ຽວກຼັບກົດລະບຽບຂອງຟາມ, ຂແ
ັ້ ນະນາການປະຕິບຼັດງານຟາມ, ຄວາມປອດໄພ
ຕກ
ັ່ ຼັບການປະຕິບຼັດງານຟາມດ້ານທຸລະກິດກະສິກາ, ການໝູນວຽນຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດງານຟາມຕາມ
ຟາມຕ່າງໆຂອງຄະນະວິຊາທຸລະກິດກະສິກາ, ການບຼັນທຶກ ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການ
ປະຕິບຼັດງານຟາມ

ເອກະສານອ້າງອີງ

ສາມາດນາໃຊ້ເຕຼັກນິກຕ່າງໆຈາກການປະຕິບຼັດຕົວຈິງ
ສາມາດນາໃຊ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງອຸປະກອນໃນຟາມໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ
ສາມາດໝູນໃຊ້ຄວາມຮູ້ທີັ່ໄດ້ໄປປະກອບອາຊີບໄດ້
ສາມາດລົງເຮຼັດວຽກໃນພືັ້ນຖານການຜະລິດກະສິກາໄດ້

ກົດລະບຽບຟາມຂອງວິທະຍາໄລ
ແຜນທີັ່ຟາມຂອງວິທະຍາໄລ
ປືັ້ມບຼັນທຶກການປະຕິບຼັດງານຟາມຂອງນຼັກສຶກສາ
12) ການສ້າງລາຍຮຼັບ 1,2,3

ລະຫຼັດວິຊາ
MSS 314

ຊືພ
ັ່ າສາລາວ: ສ້າງລາຍຮຼັບ 1
ຊືພ
ັ່ າສາອຼັງກິດ: Income Generation 1

ໜ່ວກິດ
1 (0-0-3)

ຈານວນ
ຊົັ່ວໂມງ/
ອາທິດ
3

ຈານວນ
ຊົັ່ວໂມງ/
ພາກຮຽນ
48

MSS 315

ຊືພ
ັ່ າສາລາວ: ສ້າງລາຍຮຼັບ 2
ຊືພ
ັ່ າສາອຼັງກິດ: Income Generation 2

1 (0-0-3)

3

48

MSS 316

ຊືພ
ັ່ າສາລາວ: ສ້າງລາຍຮຼັບ 3
ຊືພ
ັ່ າສາອຼັງກິດ: Income Generation 3

1 (0-0-3)

3

48

ຄວາມສາຄຼັນ
ຂອງວິຊາ

ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາມີຄວາມຮູ້ ຄວາມເຂົັ້າໃຈ ກ່ຽວກຼັບລະບຽບຫຼັກການຂອງກອງທຶນຊຸກຍູ້
ການຜະລິດ, ສາມາດຂຽນແຜນກິດຈະກາສ້າງລາຍຮຼັບ ແລະ ສາມາດນາໄປຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດ
ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານຜົນໄດ້ຮຼັບ, ພ້ອມທຼັງປູກຈິດສານຶກໃຫ້ນຼັກສຶກສາມີແນວຄິດໃນການ
ລິເລີັ່ມເຮຼັດທຸລະກິດຂອງຕົວເອງພາຍຫຼັງທີັ່ຮຽນຈົບ

ຄວາມຮູ້ ແລະ
ຄວາມສາມາດ

 ສາມາດສ້າງແຜນກິດຈະກາ ແລະ ງົບປະມານເພືັ່ອປະຕິບຼັດກິດຈະກາສ້າງລາຍຮຼັບ
ຕາມເຕຼັກນິກວິຊາການ
 ສາມາດຈຼັດຕຼັັ້ງ ແລະ ບລິຫານກຸ່ມຜະລິດຂອງຕົນເອງໄດ້
 ສາມາດບລິຫານຈຼັດການດ້ານການເງິນໄດ້ (ສະຫຼຸບລາຍຮຼັບ-ລາຍຈ່າຍ,ໄລ່ລຽງ
ເສດຖະກິດ)
 ສາມາດຫາຕະຫາດເພືັ່ອຈາໜ່າຍຜົນຜະລິດຂອງກຸ່ມໄດ້
 ສາມາດສະຫຼຸບລາຍງານຜົນການດາເນີນກິດຈະກາສ້າງລາຍຮຼັບໄດ້
 ສາມາດນາເອົາຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການໄປປະກອບອາຊີບພາຍຫຼັງທີັ່ຮຽນຈົບ
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ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ

ສຶກສາລະບຽບຂອງກອງທຶນຊຸກຍູ້ການຜະລິດ, ການການົດກິດຈະກາ ແລະ ການຂຽນ
ແຜນກິດຈະກາສ້າງລາຍຮຼັບ (ການປູກພືດ, ການລ້ຽງສຼັດ, ປະມົງ, ທຸລະກິດກະສິກາ ແລະ
ປ່າໄມ້), ການຊຸກຍູ້ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານປະເມີນຜົນການດາເນີນກິດຈະກາ
ຂອງກຸ່ມ.

ເອກະສານອ້າງອີງ

ກົດລະບຽບຂອງກອງທຶນການຜະລິດສະບຼັບເລກທີ ... ຂອງວິທະຍາໄລ
ແບບຟອມການຂຽນແຜນກິດຈະກາ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆທີັ່ກ່ຽວຂ້ອງກຼັບການກູ້ຢືມເງິນຈາກ
ກອງທຶນຂອງວິທະຍາໄລ
ຂ.

ລະຫຼັດວິຊາ
MSAb 301

ໝວດວິຊາສະເພາະສາຂາ Major Specialized Subject
1) ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ ແລະ ຕະຫາດ

ຊືພ
ັ່ າສາລາວ: ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ
ແລະ ຕະຫາດ
ຊືພ
ັ່ າສາອຼັງກິດ: Value Chain
and Market

ໜ່ວຍກິດ
3 (2-2-0)

ຈານວນຊົັ່ວ
ໂມງ/ອາທິດ
4

ຈານວນຊົັ່ວ
ໂມງ/
ພາກຮຽນ
64

ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ເສດຖະກິດກະສິກາ, ຄອມພິວເຕີ, ການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ການບຼັນຊີພືັ້ນຖານ
ຄວາມສາຄຼັນຂອງ
ວິຊາ
ຄວາມຮູ້ ແລະ
ຄວາມສາມາດ

ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາມີຄວາມຮູ,້ ມີຄວາມເຂົັ້າໃຈວິທີການພົວພຼັນລະບົບຕ່ອງໂສ້ຕະຫາດ,
ຄວາມຊານານໃນການວິເຄາະຕະຫາດ ແລະ ພຼັດທະນາທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ
ຂະໜາດກາງ





ສາມາດລິເລີມ
ັ່ ວາງແຜນການຕະຫາດ
ສາມາດດາເນີນງານວິເຄາະການຕະຫາດ
ສາມາດນາເອົາຄວາມຮູໄ້ ປພຼັດທະນາທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ
ສາມາດປະເມີນຜົນຫຼັງວິເຄາະການຕະຫາດ

ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ

ສຶກສາຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສາຂອງຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ ແລະ ຕະຫາດ, ການຜະລິດ
ແລະ ການບລິ ໂພກສິນຄ້າກະສິກາ, ຂະບວນການວິເຄາະຕະຫາດ ແລະ ຕ່ອງໂສ້, ຂະ
ບວນການຕ່ອງໂສ້ສິນຄ້າກະສິກາ, ການວາງແຜນເພືັ່ອພຼັດທະນາລະບົບທຸລະກິດ ແລະ
ເຄືັ່ອງມືຂອງຂະບວນການພຼັດທະນາທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ.

ເອກະສານ
ອ້າງອີງ

ການຕະຫາດ ແລະ ການພຼັດທະນາ Hans U.Luther. ໜ້າ 8-14. ທຸລະກິດການກະ
ເສດ. ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.
2)

ລະຫຼັດວິຊາ
MSAb 302

ການວາງແຜນ ແລະ ບລິຫານທຸລະກິດ

ຊືພ
ັ່ າສາລາວ: ການວາງແຜນ ແລະ
ບລິຫານທຸລະກິດ
ຊືພ
ັ່ າສາອຼັງກິດ: Business
Planning and
Management

ໜ່ວຍກິດ
3 (2-2-0)

ຈານວນຊົັ່ວ
ໂມງ/ອາທິດ
4

ຈານວນຊົັ່ວ
ໂມງ/
ພາກຮຽນ
64

ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ການປະເມີນການຕະຫາດແບບເລຼັັ່ງດ່ວນ, ການຕະຫາດ, ການບລິຫານໂລຈິສຕິກ, ກົດ
ໝາຍທຸລະກິດ, ການບຼັນຊີພືັ້ນຖານ
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ຄວາມສາຄຼັນຂອງ
ວິຊາ

ຄວາມຮູ້ ແລະ
ຄວາມສາມາດ

ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາທີັ່ຮຽນຈົບສາມາດຂືັ້ນແຜນວາງແຜນ ແລະ ການບລິຫານທຸລະກິດຂະ
ໜາດນ້ອຍຂອງຕົນເອງໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ໄດ້ຮຼັບຜົນສາເລຼັດຕາມເປົັ້າໝາຍທີັ່ກາ
ນົດໄວ້ ແລະ ສາມາດວາງແຜນ, ຈຼັດການທຸລະກິດດ້ານກະສິກາຂະໜາດນ້ອຍໃຫ້ມີ
ຄວາມຍືນຍົງ
 ສາມາດຈຼັດການ, ສຼັນຫາ ແລະ ຄຼັດເລືອກບຸກຄະລາກອນເຂົັ້າໃນອົງກອນຂອງຕົນ
ໄດ້
 ສາມາດວິເຄາະ ແລະ ຊອກຫາຕະຫາດໄດ້
 ສາມາດວາງແຜນ ແລະ ບລິຫານທຸລະກິດຂອງຕົນໄດ້ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ
 ສາມາດນາໄປສົັ່ງເສີມຊາວກະສິກອນປະກອບອາຊີບໄດ້

ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ

ສຶກສາຄວາມໝາຍ ແລະ ປະເພດທຸລະກິດ, ພາບລວມຂອງແຜນທຸລະກິດ, ການວິເຄາະ
ສະຖານະການ (Swot Analysis), ວິໄສທຼັດ, ເປົັ້າໝາຍ ແລະ ການການົດກົນລະຍຸດ
ແຜນການຕະຫາດ, ການປະເມີນການໃຊ້ຈ່າຍທາງການຕະຫາດ
ແລະ ແຜນການໃຫ້
ບລິການ, ແຜນການບລິຫານ ແລະ ຫຼັກການ, ແຜນການເງິນ, ປະເມີນກາໄລຂາດທຶນ
(ປຽບທຽບ 3 ປີ)

ເອກະສານ
ອ້າງອີງ

ມະຫາໄລ ສຸພານຸວົງ. 2008 . ທຸລະກິດກະສິກາ
ສູນຝຶກອົບຮົມ Padect. 2005. ການສ້າງຕຼັັ້ງທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ
ແຜນທຸລະກິດ-ພາກບລິການ (ໂຄງການພຼັດທະນາຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຂອງຜູ້ປະ
ກອບການທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງໃນພູມມີພາກລຸ່ມແມ່ນັ້າຂອງ).
2013. ໂດຍສູນພຼັດທະນາກົນລະຍຸດທຸລະກິດ. ວິທະຍາການຈຼັດການ. ມະຫາວິ
ທະຍາໄລ ຂອນແກ່ນ. ສະໜຼັບສະໜູນໂດຍສູນບລິການວິຊາການ
3)

ລະຫຼັດວິຊາ
MSAb 303

ການຕະຫາດ

ຊືັ່ພາສາລາວ: ການຕະຫາດ
ຊືພ
ັ່ າສາອຼັງກິດ: Marketing

ໜ່ວຍກິດ
3 (2-2-0)

ຈານວນຊົັ່ວໂມງ
/ອາທິດ
4

ຈານວນຊົັ່ວ
ໂມງ/ພາກຮຽນ
64

ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ເສດຖະກິດກະສິກາ, ການປະເມີນການຕະຫາດແບບເລຼັັ່ງດ່ວນ, ການສ້າງລາຍຮຼັບ
1,2,3
ຄວາມສາຄຼັນຂອງ
ວິຊາ

ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາມີຄວາມຮູ້ ແລະ ສາມາດວິເຄາະຂມ
ັ້ ູນການຕະຫາດ, ດາເນີນທຸລະກິດ
ຂອງຕົນໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ໃຫ້ລູກຄ້າເຊືັ່ອໝຼັັ້ນໃນສິນຄ້າຂອງຕົນເອງ

ຄວາມຮູ້ ແລະ
ຄວາມສາມາດ

 ສາມາດວິເຄາະສະຖານະການດ້ານການຕະຫາດ ແລະ ສົັ່ງເສີມຜະລິດຕະພຼັນດ້ານ
ການຕະຫາດ
 ສາມາດປະເມີນຈຸດແຂງ ແລະ ຈຸດອ່ອນຂອງຄູ່ແຂ່ງຂຼັນ
 ສາມາດຕອບສະໜອງຂັ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານການຕະຫາດ

ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ

ສຶກສາຄວາມຮູເ້ ບືັ້ອງຕົັ້ນກ່ຽວກຼັບການຕະຫາດ, ປະເພດຂອງຕະຫາດ, ຂອບເຂດ ແລະ
ໂຄງສ້າງຕະຫາດສິນຄ້າກະສິກາ, ອຸປະສົງ ແລະ ອຸປະທານຂອງສິນຄ້າກະສິກາ ແລະ
ວິທີການສົັ່ງເສີມດ້ານການຕະຫາດ, ຕົັ້ນທຶນຕະຫາດ ແລະ ສ່ວນເຫືັ່ອມຂອງການ
ຕະຫາດສິນຄ້າກະສິກາ

39

ເອກະສານອ້າງອີງ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ. 2003. ສູນຮ່ວມມືລາວ-ຍີັ່ປຸ່ນດ້ານຊຼັບພະຍາກອນມະນຸດ.
ສຼັດຍາພອນ ສະເໝີໃຈ. 2005. ຫຼັກການຕະຫາດ. ວິທະຍາໄລ ເສດຖາທຸລະກິດ
4)

ລະຫຼັດວິຊາ:
MSAb 304

ການບລິຫານໂລຈິສຕິກ

ຊືັ່ພາສາລາວ: ການບລິຫານໂລຈິສ
ຕິກ
ຊືພ
ັ່ າສາອຼັງກິດ: Logistics

ໜ່ວຍກິດ
3 (2-2-0)

ຈານວນຊົັ່ວ
ໂມງ/ອາທິດ
4

ຈານວນຊົັ່ວ
ໂມງ/ພາກຮຽນ
64

ວິຊາທີັ່ຕ້ອງການຮຽນມາກ່ອນ: ຄອມພິວເຕີ, ການເມືອງ, ເສດຖະກິດກະສິກາ, ການປະເມີນຕະຫາດແບບເລຼັັ່ງ
ດ່ວນ, ການປຸງແຕ່ງອາຫານ
ຄວາມສາຄຼັນຂອງ
ວິຊາ

ຄວາມຮູ້ ແລະ
ຄວາມສາມາດ

ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ໃນການບລິຫານສິນຄ້າ, ການບລິການລູກ
ຄ້າ, ລະບົບການຄົມມະນາຄົມ, ການຂົນສົັ່ງວຼັດສະດຸພຼັນໃນລາວ, ລະບົບການຮຼັກສາເກຼັບ
ມ້ຽນ, ລະບົບຂັ້ມຸນຂ່າວສານ Logistics, ການບລິຫານສິນຄ້າໃນສາງ ແລະ ອົງກອນ
Logistics
 ສາມາດອະທິບາຍຄວາມໝາຍສາຄຼັນ ແລະ ການບລິຫານສິນຄ້າ
 ສາມາດວິເຄາະລະບົບຂມ
ັ້ ຸນຂ່າວສານດ້ານສິນຄ້າ
 ສາມາດກວດກາເວລາຮຼັບສິນຄ້າໃນສາງ ແລະ ລະບົບການເກຼັບມ້ຽນຮຼັກສາ
ແລະ ການຄົມມະນາຄົມຂົນສົັ່ງ
 ສາມາດບລິຫານ Logistics ແລະ ອົງກອນ Logistics
 ສາມາດນາໃຊ້ວຼັດສະດຸພຼັນທີັ່ມໃີ ນບ້ານເຮົາເຂົັ້າໃນການຫຸມ
້ ຫັ່ໃນຂຼັັ້ນພືັ້ນຖານ

ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ

ສຶກສາການບລິຫານສິນຄ້າ, ການບລິການລູກຄ້າ, ລະບົບການຈຼັດສົັ່ງ ແລະ ຮຼັບເຄືັ່ອງ,
ລະບົບດູແລຮຼັກສາ ແລະ ເກຼັບມ້ຽນ, ລະບົບຂມ
ັ້ ູນຂ່າວສານ Logistics, ການບລິຫານ
ສິນຄ້າໃນສາງ ແລະ ອົງກອນ Logistics

ເອກະສານອ້າງອີງ

ການບລິຫານ Logistic ຂອງກະຊວງສຶກສາຊຼັັ້ນສູງ ສູນອະຊີວະສຶກສາ
ສູນຮ່ວມມືລາວ-ຍີັ່ປຸ່ນດ້ານຊຼັບພະຍາກອນມະນຸດ. 2005. ການບລິຫານໂລຈິສຕິກຄະນະ
ເສດຖະສາດ.
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. 2010. ບລິຫານ Logistic ສິນຄ້າກະສີກາ. 137 ໜ
ມະຍຸພຼັນ ໄຊໝຼັັ້ນຄົງ. ກົນລະຍຸດ Logistic ແລະ ມູນຄ່າໂຕ່ງໂສ້ ເພືັ່ອແຂ່ງຂຼັນໃນຕະຫາດ
ໂລກ (ພາສາໄທ)
5)

ລະຫຼັດວິຊາ
MSAb 305

ການເງິນຈຸລະພາກສາລຼັບບລິຫານທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ

ຊືພ
ັ່ າສາລາວ: ການເງິນຈຸລະພາກສາ
ລຼັບທຸລະກິດຂະໜາດ
ນ້ອຍ
ຊືພ
ັ່ າສາອຼັງກິດ: Microfinance for
Small
Business
Management

ໜ່ວຍກິດ
3 (2-2-0)

ຈານວນຊົັ່ວ
ໂມງ/ອາທິດ
4

ຈານວນຊົັ່ວ
ໂມງ/ພາກ
ຮຽນ 64
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ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ກົດໝາຍທຸລະກິດ, ການບຼັນຊີພືັ້ນຖານ, ການສ້າງລາຍຮຼັບ 1,2,3 ແລະ ການ
ຕະຫາດ
ຄວາມສາຄຼັນຂອງ
ວິຊາ

ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາ ສາມາດປະຕິບຼັດຕາມລະບົບການເງິນຈຸລະພາກ ແລະ ແນະນາຊາວ
ກະ ສິກອນກ່ຽວກຼັບການເຂົັ້າເຖິງລະບົບການເງິນຈຸລະພາກ

ຄວາມຮູ້ ແລະ
ຄວາມສາມາດ

 ສາມາດແນະນາຊາວກະສິກອນໃຫ້ພົວພຼັນດ້ານທຸລະກີດການເງິນຈຸລະພາກ ຫື ສິນ
ເຊືັ່ອຊົນນະບົດ
 ສາມາດແນະນາທ້ອງຖິັ່ນ, ສ້າງຕຼັັ້ງ ແລະ ການບລິຫານການເງິນຈຸລະພາກໃຫ້ມີ
ຄວາມຍືນຍົງ
 ສາມາດກະຕຸ້ນໃຫ້ປະຊາຊົນທີັ່ທຸກຍາກສ້າງທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍຂອງຕົນໂດຍການ
ຊ່ວຍເຫືອທືນຈາກການເງິນຈຸລະພາກ

ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ

ສຶກສາແນວຄວາມຄິດທົັ່ວໄປກ່ຽວກຼັບການເງິນຈຸລະພາກ, ລະບົບການເງິນຈຸລະພາກໃນ
ສປປ ລາວ, ເປົັ້າໝາຍແນໃສ່ກຸ່ມທີັ່ດ້ອຍໂອກາດໃນການກະຈາຍສິນເຊືັ່ອຢູ່ຄົວເຮືອນ,
ການຈຼັດການຄຸ້ມຄອງລະບົບສິນເຊືັ່ອ, ລະບົບການນາໃຊ້, ວິທີການຄິດໄລ່ເງິນປຼັນຜົນໃນ
ສະມາຊິກກອງທຶນ

ເອກະສານ
ອ້າງອີງ

ສະຖາບຼັນຄົັ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ. 2006. ສະຖິຕິການເງິນຈຸລະພາກ ແລະ ການ
ເງິນຊົນນະບົດ.
ເກສອນ ມະນີວົງ. 2005. ຂັ້ການົດກ່ຽວກຼັບການຄູ້ມຄອງການສ້າງຕຼັັ້ງ ແລະ ດາເນີນທຸລະ
ກິດຂອງສະຖາບຼັນການເງິນຈຸລະພາກຢູ່ ສປປ ລາວ
6)

ລະຫຼັດວິຊາ
MSAb 306

ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຜົນຜະລິດ

ຊືພ
ັ່ າສາລາວ: ຄຸນນະພາບ ແລະ
ຄວາມປອດໄພຂອງ
ຜົນຜະລິດ
ຊືພ
ັ່ າສາອຼັງກິດ: Product Quality
and Safety

ໜ່ວຍກິດ
3 (2-2-0)

ຈານວນຊົັ່ວ
ໂມງ/ອາທິດ
4

ຈານວນຊົັ່ວ
ໂມງ/ພາກ
ຮຽນ 64

ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ການປຸງແຕ່ງອາຫານ, ການສ້າງລາຍຮຼັບ 1,2,3, ການບລິຫານໂລຈິສຕິກ, ຕ່ອງໂສ້ມູນ
ຄ່າ ແລະ ຕະຫາດ
ຄວາມສາຄຼັນຂອງ
ວິຊາ
ຄວາມຮູ້ ແລະ
ຄວາມສາມາດ

ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ

ເພືັ່ອໃນນຼັກສຶກສາມີຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົັ້າໃຈ ກ່ຽວກຼັບລະບົບຄວາມປອດໄພໃນອາຫານ,
ສາມາດເລືອກໃຊ້ລະບົບການຈຼັດການທີເັ່ ໝາະສົມ ເພືັ່ອໃຫ້ໄດ້ມາ ເຊິງັ່ ຄຸນນະພາບ ແລະ
ຄວາມປອດໄພ
 ສາມາດຈຼັດການລະບົບການຈຼັດການຕ່າງໆເພືັ່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນຜະລິດຕະພຼັນທີັ່ມຄ
ີ ຸນນະພາບ
ແລະ ມີຄວາມປອດໄພຕຜ
ັ່ ບ
ູ້ ລິໂພກ
 ສາມາດນາໃຊ້ລະບົບການຈຼັດການທີັ່ເໝາະສົມໃຫ້ບຼັນດາຫົວໜ່ວຍແປຮູບ
 ສາມາດເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກຼັບຂະແໜງການຕ່າງໆທີັ່ກ່ຽວຂ້ອງກຼັບວຽກງານຄຸນນະພາບ ແລະ
ຄວາມປອດໄພ
ສຶກສາຄວາມໝາຍຄວາມສາຄຼັນຂອງອາຫານ, ການໃຊ້ສານເຄມີໃນອາຫານ, ການຂ້າ
ແລະ ການແຍກສິັ້ນສ່ວນສຼັດ ແລະ ການກວດກາອານາໄມຜະລິດຕະພຼັນສຼັດ, ຄຸນນະພາ
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ບສຼັດນັ້າ, ສິັ່ງບຼັນຈຸພຼັນການກວດສອບການອອກໃບຮຼັບຮອງຄຸນນະພາບສິນຄ້າ
GAP, GMP, HACCP
ເອກະສານ
ອ້າງອິງ

ກົມສົັ່ງເສີມການກະເສດ ແລະ ສານຼັກງານການຮ່ວມມືເພືັ່ອພຼັດທະນາ
ການພຼັດທະນາອາຫານສຼັດນັ້າ ແລະ ການປະມົງ
ຄູມ
່ ກ
ື ານໃຫ້ບລິການການກວດສອບ ແລະ ອອກໃບຮຼັບຮອງຄຸນນະພາບສິນຄ້າ
ສຸຂະພິບານກ່ຽວກຼັບອາຫານ
http www.tistr – foodprocess.net
7)

ລະຫຼັດວິຊາ
MSAb 307

ຂອງ

ກົດໝາຍທຸລະກິດ

ຊືພ
ັ່ າສາລາວ: ກົດໝາຍທຸລະກິດ
ຊືພ
ັ່ າສາອຼັງກິດ: Business
Law

ໜ່ວຍກິດ
3 (2-2-0)

ຈານວນຊົັ່ວ
ໂມງ/ອາທິດ
4

ຈານວນຊົວ
ັ່
ໂມງ/ພາກຮຽນ
64

ວິຊາທີັ່ຕ້ອງການຮຽນມາກ່ອນ: ການເມືອງ, ການວາງແຜນ ແລະ ຈຼັດການຟາມ, ເສດຖະກິດກະສິກາ, ການ
ບຼັນຊີພືັ້ນຖານ
ຄວາມສາຄຼັນຂອງ
ວິຊາ

ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາ ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກຼັບກົດໝາຍໃນການສ້າງຕຼັັ້ງທຸລະກິດ ແລະ ບຼັນດາ
ເອກະສານຕ່າງໆ ທີັ່ປະກອບໃນການດາເນີນທຸລະກິດ, ກົດໝາຍການບຼັນຊີວິສາຫະກິດ
ແລະ ກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນ

ຄວາມຮູ້ ແລະ
ຄວາມສາມາດ

 ສາມາດອະກົດທິບາຍຄວາມໝາຍຄວາມສາຄຼັນວ່າດ້ວຍທຸລະກິດ, ກົດໝາຍການບຼັນຊີ
ວິສາຫະກິດ ແລະ ກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນ
 ສາມາດຄິດໄລ່ຕົວເລກອາກອນທຸລະກິດ , ອາກອນຊົມໃຊ້ , ອາກອນກາໄລ ແລະ
ອາກອນລາຍໄດ້

ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ

ຄວາມຮູເ້ ບືັ້ອງຕົັ້ນກ່ຽວກຼັບກົດໝາຍທຸລະກິດ, ການຈຼັດຕຼັັ້ງດາເນີນທຸລະກິດ, ອາກອນຕົວ
ເລກທຸລະກິດ, ອາກອນຊົມໃຊ້, ອາກອນລາຍໄດ້ ແລະ ອາກອນເງິນເດືອນ

ເອກະສານ
ອ້າງອິງ

ຄູມ
່ ກ
ື ົດໝາຍທູລະກິດ ສູນພຼັດທະນາອະຊີວະສຶກສາ. 58 ໜ
ບົດແນະນາຂອງລຼັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການເງິນ ກ່ຽວກຼັບການຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດກົດ
ໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ. ສະບຼັບປຼັບປຸງ ເລກທີ 04/ສພຊ, ລົງວຼັນທີ 19
ເດືອນພຶດສະພາ 2005
ລຼັດຖະບຼັນຍຼັດຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍຄ່າທານຽມ ແລະ ຄ່າບລິການຕ່າງໆ ສະບຼັບ
ເລກທີ 02/ສປປ ລົງວຼັນທີ 27/11/2002
ລຼັດຖະດາລຼັດຂອງປະທານປະເທດ ກ່ຽວກຼັບການປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທຸລະກິດ
ສະບຼັບເລກທີ 42/ສປປ ລົງວຼັນທີ 13/8/1984
8)

ລະຫຼັດວິຊາ
MSAb 308

ການຕະຫາດວຼັດຖຸດິບ

ຊືພ
ັ່ າສາລາວ: ການຕະຫາດວຼັດຖຸດິບ ໜ່ວຍກິດ
ຊືພ
ັ່ າສາອຼັງກິດ: Marketing and 3 (2-2-0)
Unprocesse
d Products

ຈານວນຊົັ່ວ
ໂມງ/ອາທິດ
4

ຈານວນຊົັ່ວ
ໂມງ/
ພາກຮຽນ
64
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ວິຊາທີັ່ຕ້ອງການຮຽນມາກ່ອນ: ເສດຖະກິດກະສິກາ, ກົດໝາຍທຸລະກິດ, ການຕະຫາດ, ການບຼັນຊີພືັ້ນຖານ,
ການສົັ່ງເສີມການຕະຫາດ ແລະ ການພຼັດທະນາທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ
ຄວາມສາຄຼັນຂອງ
ວິຊາ
ຄວາມຮູ້ ແລະ
ຄວາມສາມາດ

ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ

ເອກະສານ
ອ້າງອີງ

ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາທີັ່ຮຽນຈົບ ມີຄວາມຮູກ
້ ່ຽວກຼັບຂມ
ັ້ ູນວຼັດຖຸດິບໃນຂົງເຂດກະສິກາ
ແລະ ສາມາດດາເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນເອງແບບຍືນຍົງໄດ້





ສາມາດວິເຄາະຂມ
ັ້ ູນການຕະຫາດວຼັດຖຸດິບທີຕ
ັ່ ອບສະໜອງໃນຂະບວນການແປຮູບ
ສາມາດບລິຫານຈຼັດການດ້ານທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ
ສາມາດຄິດໄລ່ຕົັ້ນທືນການຜະລິດຂອງທຸລະກິດຂອງຕົນເອງ
ສາມາດຕອບສະໜອງຂມ
ັ້ ູນແຫັ່ງທີັ່ມາຂອງວຼັດຖຸດິບ

ຄວາມໝາຍຄວາມສາຄຼັນ ແລະ ປະເພດວຼັດຖຸດິບ, ໂຄງສ້າງຕະຫາດວຼັດຖຸດິບ, ການ
ຜະລິດ ແລະ ການບລິໂພກສິນຄ້າວຼັດຖຸດິບ, ອຸປະສົງ ແລະ ອຸປະທານສິນຄ້າວຼັດຖຸ
ດິບ, ຂະບວນການໃນຕະຫາດສິນຄ້າວຼັດຖຸດິບ, ຕົັ້ນທຶນການຕະຫາດ ແລະ ສ່ວນ
ເລືັ່ອມການຕະຫາດວຼັດຖຸດິບ, ລາຄາສິນຄ້າວຼັດຖຸດິບ, ການວິເຄາະບຼັນຫາການຕະຫາດ
ສິນຄ້າວຼັດຖຸດິບ
ກົມອະຊີວະສຶກສາ. 2514. ຕະຫາດກະເສດ58 ໜ.(ພາສາໄທ)
ກົມອະຊີວະສຶກສາ. 22517. ຕະຫາດກະເສດ 122ໜ.(ພາສາໄທ)
ມະຫາວິທະຍາໄລກະເສດສາດ 150 ໜ (ພາສາໄທ)
ການຕະຫາດກະສິກາ ອົງການຮ່ວມມືສາກົນເພືັ່ອການພຼັດທະນາ ແລະ ສາມຼັກຄີ
9)

ລະຫຼັດວິຊາ
MSAb 309

ການສົັ່ງເສີມການຕະຫາດ ແລະ ການພຼັດທະນາທຸລະກິດຂະ
ໜາດນ້ອຍ

ຊືພ
ັ່ າສາລາວ: ການສົັ່ງເສີມການ
ຕະຫາດ ແລະ ການ
ພຼັດທະນາທຸລະກິດ
ຂະໜາດນ້ອຍ
ຊືພ
ັ່ າສາອຼັງກິດ: Extension for
MarKeting
and Small
Business
Development

ໜ່ວຍກິດ
3 (2-2-0)

ຈານວນຊົວ
ັ່
ໂມງ/ອາທິດ
4

ຈານວນຊົັ່ວ
ໂມງ/
ພາກຮຽນ
64

ວິຊາທີັ່ຕ້ອງການຮຽນມາກ່ອນ: ການເມືອງ, ສຶກສາຊຸມຊົນ ແລະ ການພຼັດທະນາຊົນນະບົດ, ເສດຖະກິດ
ກະສິກາ, ກົດໝາຍທຸລະກິດ, ການຕະຫາດ, ການບຼັນຊີພືັ້ນຖານ
ຄວາມສາຄຼັນຂອງ
ວິຊາ
ຄວາມຮູ້ ແລະ
ຄວາມສາມາດ

ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາທີັ່ຮຽນຈົບສາມີຄວາມຮູ້ ແລະ ສາມາດດາເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນເອງ
ໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ມີຍຸດທະສາດທາງດ້ານການສົັ່ງເສີມການຕະຫາດ. ສາມາດ
ວາງແຜນຈຼັດການດ້ານທຸລະກິດກະສິກາຂະໜາດນ້ອຍໃຫ້ມຄ
ີ ວາມຍືນຍົງ
 ສາມາດວາງແຜນການດາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກຼັບກະສິກາ
 ສາມາດບລິຫານຈຼັດການດ້ານທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ
 ສາມາດວາງແຜນທາງດ້ານການຕະສົັ່ງເສີມທາງການຫາດສາລຼັບທຸລະກິດໄດ້
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 ສາມາດວິເຄາະທຸລະກິດໄດ້ໂດຍໃຊ້ SWOT
 ສາມມາດຄິດໄລ່ຕົັ້ນທືນການຜະລິດຂອງທຸລະກິດ
 ສາມາດຊອກຫາລູກຄ້າ ແລະ ແຫັ່ງຈາໜ່າຍ
 ສາມາດສຶກສາຄວາມເພິັ່ງພໃຈຂອງລູກຄ້າ
ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ

ເອກະສານ
ອ້າງອີງ

ພາກທີ 1: ການສົັ່ງເສີມການຕະຫາດ
ຄວາມໝາຍຄວາມສາຄຼັນ ແລະ ປະເພດການສົັ່ງເສີມການຕະຫາດ, ລຼັກສະນະ ແລະ
ຂອບເຂດຂອງຕະຫາດ, ການວາງແຜນຍຸດທະສາດທາງຕະຫາດ, ການວິເຄາະພຶດຕິກາ
ຂອງຜູບ
້ ລິໂພກ, ການໂຄສະນາ ແລະ ປະຊາສາພຼັນການຂາຍ, ການສົັ່ງເສີມການຂາຍ
ແລະ ການຕະຫາດທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ
ພາກທີ 2: ການພຼັດທະນາທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ
ຄວາມໝາຍຄວາມສາຄຼັນ ແລະ ລຼັກສະນະການພຼັດທະນາທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ, ບົດ
ບາດ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງການພຼັດທະນາທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ, ຄວາມສາມາດໃນການ
ປະກອບທຸລະກິດ, ໄຈ້ແຍກໂອກາດຂອງການລົງທຶນ
ວິທະຍາໄລເສດຖາ ບລິຫານທຸລະກິດ. 2005. ຫຼັກການພືັ້ນຖານຂອງການບລິຫານ
ການພຼັດທະນາຄວາມສາມາດດ້າການປະກອບການ (PADETC)
ປະນິສາບຼັນຊານົນ (ບັ່ມປ
ີ ີພີມ). ຫຼັກການຕະຫາດ (ພາສາໄທ)
10) ການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດພືດ ແລະ ສຼັດ

ລະຫຼັດວິຊາ
MSAb 310

ຊືພ
ັ່ າສາລາວ: ການປຸງແຕ່ງຜົນ
ຜະລິດພືດ ແລະ
ສຼັດ
ຊືພ
ັ່ າສາອຼັງກິດ: Crop and
Livestock
Product
Processing

ໜ່ວຍກິດ
3 (2-0-3)

ຈານວນຊົວ
ັ່
ໂມງ/ອາທິດ
5

ຈານວນຊົວ
ັ່
ໂມງ/
ພາກຮຽນ
80

ວິຊາທີັ່ຕ້ອງການຮຽນມາກ່ອນ: ການປຸງແຕ່ງອາຫານ, ການສ້າງລາຍຮຼັບ, ການຕະຫາດ, ຄຸນນະພາບ ແລະ
ຄວາມປອດໄພຂອງຜົນຜະລິດ, ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ ແລະ ຕະຫາດ
ຄວາມສາຄຼັນຂອງ
ວິຊາ

ຄວາມຮູ້ ແລະ
ຄວາມສາມາດ

ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສືກສາມີຄວາມຮູ້ ແລະ ສາມາດປຸງແຕ່ງອາຫານຈາກພືດ ແລະ ສຼັດເພືັ່ອສ້າງ
ມູນຄ່າເພີມ
ັ່ ແລະ ເພືັ່ອຕອບສະໜອງຕະຫາດໃນ ແລະ ນອກລະດູການ, ເກຼັບຮຼັກສາຜະ
ລິດຕະພຼັນໃຫ້ມີຄຸນນະພາບນາໄປປະກອບເປຼັນອາຊີບ ສ້າງເປຼັນອາຊີບຫຼັກ ແລະ ອາຊີບ
ເສີມໄດ້, ການໄລ່ລຽງເສດຖະກິດ, ເພືັ່ອສ້າງລາຍຮຼັບໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວໄດ້






ສາມາດປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພຼັນຈາກພືດ ແລະ ສຼັດເພືັ່ອປ້ອງກຼັນການເຊືັ່ອມຄຸນນະພາບ
ສາມາດກວດສອບຄຸນນະພາບ, ລົດຊາດ ແລະ ຄວາມສະອາດ
ສາມາດອອກແບບ ແລະ ຫຸ້ມຫັ່ຜະລິດຕະພຼັນຂຼັັ້ນພືັ້ນຖານໄດ້
ສາມາດຊອກຫາລູກຄ້າບ່ອນຈາໜ່າຍ
ສາມາດໄລ່ລຽງເສດຖະກິດໄດ້
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ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ

ຄວາມໝາຍຄວາມສາຄຼັນ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດຈາກພືດ ແລະ
ສຼັດ ການປຸງແຕ່ງຊາສະໝຸນໄພ (ຫົວສີໄຄ), ການປຸງແຕ່ງຈາກການກວນ ຫື ການເຊືັ່ອມ
ໝາກມ່ວງ, ການປຸງແຕ່ງນັ້າສາລີ, ການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພຼັນຈາກໃບຜຼັກໜອກ ແລະ
ໃບຢານາງ, ໃບໜັ່ນ້ອຍ, ການປຸງແຕ່ງອາຫານຈາກຊີັ້ນ, ການເຮຼັດສົັ້ມໝູ, ການເຮຼັດ
ສົັ້ມປາ

ເອກະສານ
ອ້າງອີງ

ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້. 2003. ເອກະສານປະກອບການຮຽນການສອນ ວິຊາແປ
ຮູບຜະລິດຕະພຼັນກະສິກາ, ສະໜຼັບສະໜູນໂດຍອົງການຮ່ວມມືສາກົນ ເພືັ່ອການ
ພຼັດທະນາ ແລະ ສາມຼັກຄີທີັ່ປຶກສາດ້ານວິຊາການໂດຍ: ສະຖາບຼັນເທຼັກໂນໂລຢີ
ລາຊາມົງຄົນກາລະສິນ.19 ນ
ຫຼັກສູດເອກະພາບສາລຼັບ 4 ວິທະຍາໄລຫວງພະບາງ, ວຽງຈຼັນ (ນາບົງ) ສະຫວຼັນນະເຂດ.
ຈາປາສຼັກ. 1994. ການແປຮູບ ໂດຍອົງການຊິດເຊ ແລະ ສະຖາບຼັນເທຼັກໂນໂລຢີ
ລາຊາມົງຄົນກາລະສິນ.97 ນ
11) ການປຸງແຕ່ງເຄືັ່ອງປ່າຂອງດົງ

ລະຫຼັດວິຊາ
MSAb 310

ຊືພ
ັ່ າສາລາວ: ການປຸງແຕ່ງເຄືັ່ອງປ່າຂອງ
ດົງ
ຊືພ
ັ່ າສາອຼັງກິດ: NTFPs and Non
– Food Product
Processing

ໜ່ວຍກິດ
3 (2-0-3)

ຈານວນຊົວ
ັ່
ໂມງ/ອາທິດ
5

ຈານວນຊົວ
ັ່
ໂມງ/
ພາກຮຽນ
80

ວິຊາທີັ່ຕ້ອງການຮຽນມາກ່ອນ: ການປຸງແຕ່ງອາຫານ, ການສ້າງລາຍຮຼັບ 1,2,3, ການຕະຫາດ, ເສດຖະກິດ
ກະສິກາ, ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ ແລະ ຕະຫາດ
ຄວາມສາຄຼັນຂອງ
ວິຊາ

ຄວາມຮູ້ ແລະ
ຄວາມສາມາດ

ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ

ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາ ສາມາດນາໃຊ້ເຄືັ່ອງປ່າຂອງດົງເພືັ່ອສ້າງມູນຄ່າເພີັ່ມ ແລະ ຕອບສະ
ໜອງຕະຫາດນອກລະດູການ ແລະ ເກຼັບຮຼັກສາຜະລິດຕະພຼັນໃຫ້ມີຄຸນນະພາບນາໄປ
ປະກອບເປຼັນອາຊີບສ້າງເປຼັນອາຊີບຫຼັກ ແລະ ອາຊີບເສີມໄດ້, ເພືັ່ອສ້າງລາຍຮຼັບໃຫ້ແກ່
ຄອບຄົວໄດ້
 ສາມາດຄຼັດເລືອກຊະນິດ ຫື ປະເພດເຄືັ່ອງປ່າຂອງດົງນາມາປຸງແຕ່ງເພີັ່ມມູນຄ່າໃຫ້
ກາຍເປຼັນສິນຄ້າອອກສູຕ
່ ະຫາດ ຫື ຜູບ
້ ລິໂພກໄດ້
 ສາມາດນາເອົາເຄືັ່ອງປ່າຂອງດົງມາປຸງແຕ່ງເປຼັນອາຫານເພືັ່ອບລິໂພກໄດ້
 ສາມາດນາເອົາເຄືັ່ອງປ່າຂອງດົງມາເປຼັນຫຼັດຖະກາກາຍເປຼັນພາສະນະຮຼັບໃຊ້ໃນຄົວ
ເຮືອນໄດ້
 ສາມາດໄລ່ລຽງຕົັ້ນທຶນຜົນຜະລິດ ແລະ ຜົນກາໄລ
 ສາມາດແນະນາເຕຼັກນິກໄປສົັ່ງເສີມໃຫ້ກຸ່ມທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍໄດ້
ພາກທີ 1: ຄວາມໝາຍຄວາມສາຄຼັນ ແລະ ປະໂຫຍດເຄືັ່ອງປ່າຂອງດົງຕເັ່ ສດຖະກິດ
ສຼັງຄົມ ແລະ ຈາແນກປະເພດເຄືັ່ອງປ່າຂອງດົງ, ການອະນຸລຼັກ ແລະ ສົັ່ງເສີມເຄືັ່ອງປ່າ
ຂອງດົງ, ການປຸງແຕ່ງເຄືັ່ອງປ່າຂອງດົງ ໃຫ້ກາຍເປຼັນອາຫານທີັ່ມີໂພຊະນາການທີັ່ປອດໄພ
ໃຫ້ແກ່ຜູ້ບລິໂພກ, ສຶກສາດ້ານຕະຫາດຜູບ
້ ລິໂພກແປຮູບອາຫານຈາກເຄືັ່ອງປ່າຂອງດົງ,
ວິທີການໄລ່ລຽງຕົັ້ນທຶນ ແລະ ຜົນກາໄລ
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ພາກທີ 2: ການປຸງແຕ່ງເຄືັ່ອງປ່າຂອງດົງ ໃຫ້ກາຍເປຼັນເຄືັ່ອງຮຼັບໃຊ້ຄົວເຮືອນ
ຄວາມໝາຍຄວາມສາຄຼັນ ແລະ ປະໂຫຍດຂອງເຄືັ່ອງປ່າຂອງດົງ ທີັ່ມຕ
ີ ຊ
ັ່ ີວິດປະຈາວຼັນ,
ການຄຼັດເລືອກປະເພດ, ຊະນິດຂອງເຄືັ່ອງປ່າຂອງດົງຕກ
ັ່ ານປຸງແຕ່ງຫຼັດຖະກາໃຫ້ກາຍ
ເປຼັນສິນຄ້າ, ຂຼັັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການປຸງແຕ່ງ (ຫຼັດຖະກາ) ຈາກເຄືັ່ອງປ່າຂອງດົງ, ການ
ໄລ່ລຽງຕົັ້ນທຶນ ແລະ ຜົນກາໄລ
ເອກະສານອ້າງອີງ

ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້. 2003. ເອກະສານປະກອບການຮຽນການສອນ ວິຊາແປ
ຮູບຜະລິດ ຕະພຼັນກະສິກາ ເຄືັ່ອງປ່າຂອງດົງທີັ່ສາຄຼັນໃນສປປລາວ ໂດຍ NAFRI
ຫຼັກສູດສາລຼັບວິທະຍາກະສິກາສະໜຼັບສະໜູນໂດຍອົງການຮ່ວມມືສາກົນເພືັ່ອການ
ພຼັດທະນາ ແລະ ສາມຼັກຄີ. ທີັ່ປຶກສາດ້ານວິຊາການໂດຍ: ສະຖາບຼັນເທຼັກໂນໂລຢີ
ລາຊາມົງຄົນກາລະສິນ.19ໜ
12) ການຝຶກງານທ້າຍການສຶກສາ

ລະຫຼັດວິຊາ
MSLs 312

ຊືັ່ພາສາລາວ: ການຝຶກງານທ້າຍ
ໜ່ວຍກິດ
ການສຶກສາ
4 (0-0-24)
ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Final
Practice

ຈານວນຊົັ່ວ
ໂມງ/ອາທິດ
24

ຈານວນຊົັ່ວ
ໂມງ/ພາກຮຽນ
384

ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ທຸກວິຊາທີັ່ມີໃນຫຼັກສູດ
ຄວາມສາຄຼັນຂອງ
ວິຊາ

ເພືັ່ອເປຼັນການເພີັ່ມພູນຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການທາງດ້ານການປະມົງ
ໃຫ້ແກ່ນຼັກສຶກສາປີສຸດທ້າຍ, ໃຫ້ສາມາດປະຕິບຼັດໜ້າທີັ່ວິຊາສະເພາະ, ການປະພືດຕົນ
ທີດ
ັ່ ີກຼັບພະນຼັກງານ, ການຈຼັດຕຼັັ້ງລຼັດ ແລະ ເອກະຊົນ ທີັ່ຕົນສຼັງກຼັດຢູໄ່ ດ້ເປຼັນຢ່າງດີ

ຄວາມຮູ້ ແລະ
ຄວາມສາມາດ

 ສາມາດຕິດຕັ່ສືັ່ສານກຼັບພາກສ່ວນທີັ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ເອກະສານທາງການ, ທາງ
Email, ໂທລະສຼັບ)
 ສາມາດຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການຈົບຊຼັັ້ນ
 ສາມາດສ້າງແຜນການໃນການເຮຼັດຕົວຈິງໃນພາກສະໜາມໄດ້
 ສາມາດເຮຼັດວຽກຕົວຈິງກ່ຽວກຼັບວິຊາສະເພາະຂອງຕົນໃນພາກສະໜາມໄດ້
 ສາມາດປະສານງານກຼັບພາກສ່ວນທີັ່ກ່ຽວຂ້ອງ
 ສາມາດຂຽນບົດໂຄງການຈົບຊຼັັ້ນ ແລະ ປ້ອງກຼັນຕາມລະບຽບການທີັ່ທາງວິທະຍາ
ໄລການົດ
 ສາມາດເຮຼັດວຽກຮ່ວມກຼັບກຸ່ມຄົນອືັ່ນໄດ້

ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ

ການຕິດຕັ່ປະສານງານກຼັບບ່ອນຝຶກງານ, ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກຼັບວິທກ
ີ ານຂຽນ, ການ
ຈຼັດຮູບແບ ແລະ ການພິມບົດໂຄງການຈົບຊຼັັ້ນ, ການຂຽນບົດສະເໜີບົດໂຄງການຈົບ
ຊຼັັ້ນການນາໃຊ້ປມ
ືັ້ ຕິດຕາມການຝຶກງານ, ການສຶກສາອົບຮົມການເມືອງແນວຄິດກ່ອນ
ການລົງຝຶກງານ, ການຈຼັດສົັ່ງນຼັກສຶກສາລົງຝຶກງານໃນສະຖານທີັ່ຕ່າງໆ, ການລົງຕິດຕາມ
ການຝຶກງານຂອງນຼັກສຶກສາ, ການພິມ ແລະ ການກວດກາບົດໂດຍຄູຊນ
ີັ້ າ (ວິທະຍາໄລ
ແລະ ບ່ອນລົງຝຶກງານ) ການປ້ອງກຼັນບົດ, ການກວດບົດໂດຍຄະນະກາມະການການ
ປຼັບປຸງ ແລະ ການເຂົັ້າເຫຼັັ້ມບົດ

ເອກະສານອ້າງອີງ

ຂຕ
ັ້ ົກລົງຂອງກະຊວງ ແລະ ວິທະຍາໄລ
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ຂຕ
ັ້ ົກລົງ ແລະ ໃບນາສົັ່ງ ລົງຝຶກງານຂອງວິທະຍາໄລ
ຄູມ
່ ືການຈຼັດຮູບແບບບົດໂຄງການຈົບຊຼັັ້ນ
ຄູມ
່ ືການຂຽນບົດໂຄງການຈົບຊຼັັ້ນ
ແບບຟອມຕິດຕັ່ສະເໜີສະຖານລົງທີັ່ຝຶກງານ
ປືມ
ັ້ ຕິດຕາມການລົງຝຶກງານ
ລະບຽບການຄວບຄຸມການປະພືດການລົງຝຶກງານຂອງນຼັກສຶກສາ
11.4.4.

ໝວດວິຊາເລືອກ Elective Subjects
1) ການລ້ຽງກົບ

ລະຫຼັດວິຊາ

ຊືັ່ພາສາລາວ: ການລ້ຽງກົບ

MSFi 408

ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Frog

ໜ່ວຍກິດ

ຈານວນຊົັ່ວ

ຈານວນຊົັ່ວໂມງ

3 (2-0-3)

ໂມງ/ອາທິດ

/ພາກຮຽນ

5

80

Production

ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ຫຼັກການລ້ຽງສຼັດ, ອາຫານ ແລະ ການໃຫ້ອາຫານ, ການວາງແຜນ ແລະ ການຈຼັດການ
ຟາມ
ຄວາມສາຄຼັນຂອງ
ວິຊາ

ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາມີຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກຼັບຄວາມໝາຍ,

ຄວາມສາຄຼັນຂອງ

ການລ້ຽງກົບ, ການຈາແນກສາຍພຼັນກົບ, ວິທີການປະສົມພຼັນກົບ ແລະ ການລ້ຽງກົບໃນ
ໄລຍະຕ່າງໆ

ຄວາມຮູ້ ແລະ



ສາມາດຄຼັດເລືອກສະຖານທີັ່ ແລະ ການສ້າງໂຮງເຮືອນການລ້ຽງກົບໄດ້

ຄວາມສາມາດ



ສາມາດຄຼັດເລືອກແນວພຼັນ ແລະ ປະສົມພຼັນກົບໄດ້

 ສາມາດອະນຸບານລູກກົບໃນໄລຍະຕ່າງໆໄດ້
ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ

ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສາຄຼັນຂອງການລ້ຽງກົບ, ການຄຼັດເລືອກສະຖານທີັ່ ແລະ
ການສ້າງໂຮງເຮືອນໃນການລ້ຽງກົບ, ການຄຼັດເລືອກແນວພຼັນ ແລະ ການປະສົມພຼັນ,
ການອະນຸບານລູກກົບໃນໄລຍະຕ່າງໆ, ອາຫານ ແລະ ການໃຫ້ອາຫານ, ພະຍາດ ແລະ
ການປ້ອງກຼັນ-ປິັ່ນປົວ, ການຕະຫາດ ແລະ ການແປຮູບກົບ

ເອກະສານອ້າງອີງ

ກິສີສຸວົງ ແລະ ທອງຫອມ ພົມມະວົງ. 2000. ສຶກສາການໃຊ້ສູດອາຫານທີັ່ແຕກຕ່າງ
ກຼັນຕັ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງກົບນ້ອຍທີັ່ອະນຸບານໃນກະຊຼັງ, ຄະນະກະເສດ
ສາດ. ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
ບຸນສົງັ່ ວົງວິຈິດ. ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້. ສະຖາບຼັນຄົັ້ນຄວ້າກະສິກາ ແລະປ່າ
ໄມ້. ສູນຄົັ້ນຄວ້າການປະມົງ
ດີພ້ອມ ໄຊວົງກຽດຕິ. 2521. ການລ້ຽງກົບ. ຊຸ່ມທາງກະເສດ (ພາສາໄທ)
ພານຸ ວຼັດນາກະສິງ. 2537 ຄູ່ມືການເພາະລ້ຽງກົບເຊິງພານິດສຼັດເສດຖະກິດທາເງິນ
ຍອດນິຍົມ (ພາສາໄທ)
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2)
ລະຫຼັດວິຊາ
ES 402

ການປູກເຫຼັດ

ຊືັ່ພາສາລາວ: ການຜະລິດເຫຼັດ
ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Mushroom
Production

ໜ່ວຍກິດ
3 (2-0-3)

ຈານວນຊົັ່ວ
ໂມງ/ອາທິດ
5

ຈານວນຊົັ່ວໂມງ
/ພາກຮຽນ
80

ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ຈຸລະຊີບວິທະຍາ
ຄວາມສາຄຼັນຂອງ
ວິຊາ

ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາສາມີຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກຼັບລຼັກສະນະພືັ້ນຖານຂອງເຊືັ້ອລາ,
ສາມາດຜະລິດຫົວເຊືັ້ອ ແລະ ປູກເຫຼັດຊະນິດຕ່າງໆໄດ້, ເພືັ່ອເປຼັນການປະກອບອາຊີບ
ສ້າງລາຍຮຼັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ

ຄວາມຮູ້ ແລະ
ຄວາມສາມາດ









ສາມາດຈາແນກລຼັກສະນະທາງຊີວະວິທະຍາຂອງເຫຼັດໄດ້
ສາມາດຜະລິດຫົວເຊືັ້ອເຫຼັດຊະນິດຕ່າງໆດ້ວຍຕົນເອງໄດ້
ສາມາດປູກເຫຼັດຊະນິດຕ່າງໆ ຕາມທ້ອງຖິັ່ນທີັ່ເໝາະສົມໄດ້
ສາມາດໄລ່ລຽງເສດຖະກິດ (ບຼັນຊີຟາມ)
ສາມາດວາງແຜນການປູກເຫຼັດແຕ່ລະຊະນິດໄດ້
ສາມາດຊອກຮູ້ການຕະຫາດ ແລະ ການປະຊາສາພຼັນເພືັ່ອຂາຍສິນຄ້າ
ສາມາດແນະນາວິທີການເຮຼັດຫົວເຊືັ້ອ ແລະ ການປູກໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນໄດ້.

ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ

ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາ ແລະ ຄວາມສາຄຼັນຂອງເຫຼັດ, ຊີວະວິທະຍາຂອງເຫຼັດ, ສະພາບ
ແວດລ້ອມທີັ່ມີຜົນຕັ່ການຜະລິດເຊືັ້ອເຫຼັດ ແລະ ດອກເຫຼັດ, ເຫຼັດພິດ ແລະ ອາການຂອງ
ຜູ້ທີໄດ້ຮຼັບພິດ, ລຼັກສະນະຂອງກຸ່ມເຫຼັດທີັ່ມີພິດ, ການຜະລິດຫົວເຊືັ້ອເຫຼັດ, ການຜະລິດ
ເຫຼັດຊະນິດຕ່າງໆ

ເອກະສານ
ອ້າງອີງ

ກຸ່ມກະເສດຕະກອນເຫຼັດພພຽງ. 2550. ການປູກເຫຼັດຂອນຂາວ-ຂອນດາສົັ່ງຂາຍ
ຄູມ
່ ືການຝຶກອົບຮົມການຜະລິດເຊືັ້ອເຫຼັດໃຫ້ຊາວບ້ານ, ບລ
ັ່ ະບຸປີ. 10 ນ.
ນິດຕະຍະສານເພືັ່ອກະເສດວຼັນນີັ້ປີທີ 7 ສະບຼັບທີ 68. ໜ 18-21. (ພາສາໄທ)
ເມືອງທອງ ທວນທະວີ. 2532. ຫຼັກການປູກພືດ. ໜ 6
ວິທະຍາ ທະວີນຸດ. 2552. ການປູກເຫຼັດແບບເສດຖະກິດພພຽງ 158 ໜ.
ວຼັນລົບ ພົມທອງ. 2540. ເຫຼັດປູກກິນໄດ້ປູກຂາຍລວຍ.ໜ 51-64 (ພາສາໄທ)
ວຼັດສະລິນ ສະຣາວິດ. 2539. ຄູ່ມືການສອນການຜະລິດເຫຼັດ. ວິທະຍາເຂດກາລະສິນ
62 ໜ. (ພາສາໄທ)
ເອກະສານປະກອບ-ການສອນວິຊາການປູກເຫຼັດ, ຫຼັກສູດເອກະພາບຊຼັັ້ນກາງທົັ່ວ
ປະເທດ
ອະນຸລຼັດຕະນະ ໝຼັັ້ນກະເສມ. 2547. ປູກເຫຼັດຂາຍສ້າງອາຊີບໃໝ່ເພີັ່ມລາຍໄດ້.ໜ
39-47 (ພາສາໄທ).
http://www.doa.go.th.Birdo/DataReserch/mushroom.htm
http://www.doae.go.th.Library/html- /vegetable
http://nakhonphanom.doae. go.th -/Renunakhon/hadkon.htm
http://www. Palunjitr -escuedisaster.Com/wikilindex.php

48

3)
ລະຫຼັດວິຊາ
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ພືດສະໝຸນໄພ

ຊືພ
ັ່ າສາລາວ: ພືດສະໝຸນໄພ
ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Herbal
Plants

ໜ່ວຍກິດ
3 (2-0-3)

ຈານວນຊົັ່ວ
ໂມງ/ອາທິດ
5

ຈານວນຊົັ່ວໂມງ
/ພາກຮຽນ
80

ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ດິນ ແລະ ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ, ພຶກສາດ-ສາລີລະສາດພືດ, ຫຼັກການຜະລິດ
ພືດໃນເຂດເນີນສູງ
ຄວາມສາຄຼັນຂອງ
ວິຊາ

ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາມີຄວາມຮູຄ
້ ວາມເຂົັ້າໃຈກຽັ່ວກຼັບພືດບາງຊະນິດທີັ່ສາມາດນາມາໃຊ້
ເປຼັນຢາປາບສຼັດຕູພືດ, ການຈາແນກກຸ່ມພືດສະໝຸນໄພ ແລະ ຢາສະກຼັດຈາກພືດເປຼັນ
ຢາທີັ່ຫາໄດ້ຕາມທາມະຊາດ ຮູ້ວິທີການສະກຼັດເອົາສ່ວນທີັ່ເປຼັນສະໝຸນໄພມາໃຊ້

ຄວາມຮູ້ ແລະ
ຄວາມສາມາດ







ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ

ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສາຄຼັນຂອງພືດສະໝຸນໄພ, ຄຸນປະໂຫຍດຂອງພືດສະໝຸນໄພ
ໃນດ້ານກະສິກາ ແລະ ດ້ານອືັ່ນໆ, ລຼັກສະນະ ແລະ ປະເພດຂອງພືດສະໝຸນໄພ,
ເຕຼັກນິກການປູກ ແລະ ບົວລະບຼັດຮຼັກສາ, ການເກຼັບກ່ຽວ ແລະ ເກຼັບຮຼັກສາ, ການ
ສະກຼັດ ແລະ ນາໃຊ້ພືດໃນການປ້ອງກຼັນກາຈຼັດສຼັດຕູພືດ

ເອກະສານອ້າງອີງ

ສາມາດອະທິບາຍຄຸນປະໂຫຍດຂອງພືດສະໝຸນໄພ
ສາມາດປູກ ແລະ ຂະຫຍາຍພຼັນພືດສະໝຸນໄພ
ສາມາດຈາແນກຊະນິດຂອງພືດສະໝຸນໄພ
ສາມາດສະກຼັດ ຫື ຄຼັດເອົາສ່ວນທີັ່ເປຼັນປະໂຫຍດມານາໃຊ້ໃນການກະສິກາໄດ້
ສາມາດນາໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈາວຼັນ ແລະ ແນະນາໃຫ້ຜູ້ອືັ່ນໄດ້

www. rspg. or. th/. . . s_data/herbs/herb 1-3. htm
www. thaiherbman. wordpress-com/2010/07/14
www. angelfire. com /. . . rangsan/important. html
www. rspg. or. th/. . . _data/ -herbs/herbs_200. htm
www. herbsthailand. -wordpress. com
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ແມງໄມ້ເສດຖະກິດ

ຊືັ່ພາສາລາວ: ການລ້ຽງແມງໄມ້
ເສດຖະກິດ
ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Economical
Insects

ໜ່ວຍກິດ
3 (2-0-3)

ຈານວນຊົັ່ວ
ໂມງ/ອາທິດ
5

ຈານວນຊົັ່ວ
ໂມງ/ພາກຮຽນ
80

ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ບັ່ມີ
ຄວາມສາຄຼັນ
ຂອງວິຊາ

ຄວາມຮູ້ ແລະ
ຄວາມສາມາດ

ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາມີຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກຼັບການລ້ຽງແມງໄມ້, ຮູ້ຈາແນກແມງໄມ້
ທີັ່ມີປະໂຫຍດ ແລະ ແມງໄມ້ທເີັ່ ປຼັນໂທດ, ຮູ້ຊະນິດຂອງແມງໄມ້ທຈ
ີັ່ ະນາມາລ້ຽງເປຼັນ
ເສດຖະກິດ, ເຂົັ້າໃຈວົງຈອນຊີວິດຂອງແມງໄມ້ທີັ່ຈະນາມາລ້ຽງ, ອຸປະກອນ, ວິທີການລ້ຽງ
ແລະ ການຈາໜ່າຍ





ສາມາດຈາແນກແມງໄມ້ທີັ່ເປຼັນປະໂຫຍດ ແລະ ບເັ່ ປຼັນປະໂຫຍດ
ສາມາດບອກຊະນິດແມງໄມ້ທຈ
ີັ່ ະມາລ້ຽງເປຼັນເສດຖະກິດ
ສາມາດບອກວົງຈອນຊີວິດຂອງແມງໄມ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະໄດ້
ສາມາດບອກອຸປະກອນ, ວິທີການລ້ຽງ ແລະ ການຈານ່າຍແມງໄມ້ໄດ້
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ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ

ຄວາມສາຄຼັນຂອງແມງໄມ້, ແມງໄມ້ທີັ່ເປຼັນປະໂຫຍດ ແລະ ແມງໄມ້ທີັ່ບເັ່ ປຼັນປະໂຫຍດ,
ການລ້ຽງຈີຫ
ັ່ ີດ, ການລ້ຽງເຜິັ້ງ, ການລ້ຽງມົດແດງ, ການລ້ຽງດ້ວງສາຄູ, ລຼັກສະນະ ແລະ
ຊະນິດຂອງຈີຫ
ັ່ ີດ, ວົງຈອນຊີວິດ, ການປະສົມພຼັນຂອງຈີຫ
ັ່ ີດ, ການລ້ຽງ, ແບບໂຮງເຮືອນ,
ການເລືອກທີັ່ຕຼັັ້ງໂຮງເຮືອນ, ອຸປະກອນທີັ່ໃຊ້ໃນການລ້ຽງ, ວິທີການລ້ຽງ ແລະ ການ
ບົວລະບຼັດຮຼັກສາ, ການຈາໜ່າຍ ແລະ ການໄລ່ລຽງເສດຖະກິດ

ເອກະສານອ້າງ
ອີງ

ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້.2003. ເອກະສານປະກອບການຮຽນ-ການສອນວິຊາການລ້ຽງເຜິັ້ງ
61 ນ.
ສີວິໄລ ສິລິມຼັງຄະລາລຼັດ. 2555. ຈີັ່ຫ ີດ ແລະ ການລ້ຽງຈີັ່ຫ ີດ. ສາຂາກີຕະວິທະຍາ. ຄະນະ
ກະເສດສາດ. ມະຫາວິທະຍາໄລຂອນແກ່ນ. 24 ນ. (ພາສາໄທ)
ວິໂລດ ອິັ່ມຮຼັກສາ. ການລ້ຽງຈີັ່ຫີດ. ຄະນະສຼັດຕະວະສາດ. ມະຫາວິທະຍາໄລເທຼັກໂນໂລຍີລາດ
ຊະມົງຄົນອີສານ. ວິທະຍາເຂດກາລະສິນ. 28ນ(ພາສາໄທ)
http://www.ru.ac.th/butterfly/butterfly/home.htm 25/07/2012
http://wikipidia.com 07/08/2012
http://www google.com
http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID 31/08/2012
5)
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ການລ້ຽງສຼັດປີກ

ຊືັ່ພາສາລາວ: ການລ້ຽງສຼັດປີກ
ຊືັ່ພາອຼັງກິດ: Poultry Production

ໜ່ວຍກິດ
3 (2-0-3)

ຈານວນຊົັ່ວ
ໂມງ/ອາທິດ
5

ຈານວນຊົັ່ວ
ໂມງ/ພາກຮຽນ
80

ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ຫຼັກການລ້ຽງສຼັດ
ຄວາມສາຄຼັນ
ຂອງວິຊາ
ຄວາມຮູ້ ແລະ
ຄວາມສາມາດ

ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ

ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາມີຄວາມຮູ້ ຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກຼັບປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາ ແລະ ປະ
ໂຫຍດຂອງສຼັດປີກ, ຮູບຮ່າງລຼັກສະນະ ແລະ ແນວພຼັນຂອງສຼັດປີກ, ສາມາດຈຼັດການ ການ
ລ້ຽງສຼັດປີກ









ສາມາດຄຼັດເລືອກສະຖານທີັ່ໃນການລ້ຽງສຼັດປີກ
ສາມາດຄຼັດເລືອກແນວພຼັນສຼັດປີກ
ສາມາດຈາແນກລຼັກສະນະປະຈາພຼັນຂອງໄກ່
ສາມາດຈາແນກລຼັກສະນະ ແລະ ວິທີການລ້ຽງໄກ່, ເປຼັດ
ສາມາດສ້າງໂຮງເຮືອນ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆທີັ່ໃຊ້ເຂົັ້າໃນການລ້ຽງໄກ່, ເປຼັດ
ສາມາດຈຼັດການໃນການລ້ຽງສຼັດປີກໄດ້
ສາມາດອະທິບາຍປຼັດໄຈໃນການຟຼັກໄຂ່ ແລະ ຂຼັັ້ນຕອນການຟຼັກໄຂ່ໄດ້
ສາມາດປິັ່ນປົວພະຍາດທີັ່ເກີດກຼັບໄກ່ ແລະ ສຼັດປີກຊະນິດອືັ່ນໆ ໄດ້

ຄວາມເປຼັນມາ ແລະ ປະໂຫຍດຂອງການລ້ຽງສຼັດປີກ, ກາຍະວິພາກ, ສາລິລະວິທະຍາ ແລະ
ພຶດຕິກາຂອງສຼັດປີກ, ຄຸນປະໂຫຍດຂອງການລ້ຽງສຼັດປີກ, ພຼັນ ແລະ ການປຼັບປຸງພຼັນສຼັດ
ປີກ, ການເລືອກສະຖານທີັ່ໃນການກັ່ສ້າງຄອກໄກ່, ອຸປະກອນພາຍໃນຄອກ, ຄອກໄກ່,
ການຈຼັດການໃນການລ້ຽງສຼັດປີກ, ປຼັດໄຈສາຄຼັນໃນການຟຼັກໄຂ່, ການຄຼັດເລືອກໄຂ່ຟຼັກ,
ການສ່ອງໄຂ່, ການຕຽມຕູ້ຟຼັກ, ການຕຽມໄຂ່ເຂົັ້າພຼັກ, ອາຫານ ແລະ ການໃຫ້ອາຫານສຼັດ
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ປີກ, ປະເພດ ແລະ ໜ້າທີັ່ຂອງອາຫານ, ປະໂຫຍດຂອງອາຫານ, ການໃຫ້ອາຫານ, ການ
ຄານວນສູດອາຫານໂດຍວິທີໃຊ້ຮູບແບບສີັ່ຫັ່ຽມ, ພະຍາດ ແລະ ການປ້ອງກຼັນພະຍາດ,
ການລ້ຽງສຼັດປີກແບບຍືນນານ
ເອກະສານອ້າງອີງ ໂຄງການກະສິກາຍືນນານ. 2000. ບົດຮຽນຈາກປະສົບການຈິງການລ້ຽງໄກ່ລາດ. ບ້ານຊາ
ບອນ, ເມືອງໄຊທານີ, ກາແພງນະຄອນຫວງວຽງຈຼັນ
ພະແນກກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ອົງການຊິດເຊ. 2000. ປືັ້ມຄູ່ມືການນາໃຊ້ຢາພືັ້ນ ເມືອງ
ປິັ່ນປົວສຼັດລ້ຽງ. 21 ນ
ພະແນກກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ອົງການຊິດເຊ. 2002. ປືັ້ມຄູ່ມືນັ້າສະກຼັດຊີວະພາບ ເພືັ່ອ
ການປູກຝຼັງລ້ຽງສຼັດ ແລະ ສິັ່ງແວດລ້ອມ. 31 ນ
ພະແນກກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ອົງການຊິດເຊ. 2002. ປືັ້ມຄູ່ມືວິທີການລ້ຽງໄກ່ລາດ
ສາລຼັບຊາວບ້ານ. 20 ນ
6)
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ການຂະຫຍາຍພຼັນພືດ

ຊືັ່ພາສາລາວ: ການຂະຫຍາຍພຼັນພືດ
ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Vegetative
Plant
Propagation

ໜ່ວຍກິດ
3 (2-0-3)

ຈນວນຊົັ່ວ
ໂມງ/ອາທິດ
5

ຈານວນຊົັ່ວໂມງ
/ພາກຮຽນ
80

ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ຫຼັກການຜະລິດພືດໃນເຂດເນີນສູງ, ພືກສາດ-ສາລິລະສາດພືດ, ດິນ ແລະ ຄວາມ
ອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ
ຄວາມສາຄຼັນຂອງ
ວິຊາ
ຄວາມຮູ້ ແລະ
ຄວາມສາ ມາດ

ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາມີຄວາມຮູຄ
້ ວາມເຂົັ້າໃຈເຕຼັກນິກ, ວິທກ
ີ ານຂະຫຍາຍພຼັນພືດບຕ່າງໆ
ແລະ ສາມາດນາໄປປະຕິບຼັດ ການຂະຫຍາຍພຼັນພືດໃນທາງທຸລະກິດໄດ້





ສາມາດນາໃຊ້ອຸປະກອນ ແລະ ເຄືັ່ອງມືການຂະຫຍາຍພຼັນພືດໄດ້
ສາມາດປະຕິບຼັດການຂະຫຍາຍພຼັນພືດດ້ວຍວິທີການຕ່າງໆໄດ້
ສາມາດເພີັ່ມຄວາມຫາກຫາຍທາງດ້ານຊີວະນາໆ ພຼັນພືດດ້ວຍການປຼັບປຸງພຼັນພືດໄດ້
ສາມາດແນະນາວິທີການຂະຫຍາຍພຼັນພືດແບບຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນໄດ້

ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ

ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສາຄຼັນຂອງການຂະຫຍາຍພຼັນພືດ, ວຼັດຖຸອຸປະກອນທີັ່ໃຊ້ໃນ
ການຂະຫຍາຍພຼັນ ພືດ , ການຂະຫຍາຍພຼັນ ພື ດ ແບບໃຊ້ ເພດ ແລະ ແບບບ ັ່ ໃ ຊ້ ເພດ ,
ການດູແລເບ້ຍໄມ້ ແລະ ການໃຫ້ນັ້າໃຫ້ຝຸ່ນທີັ່ຖືກຕ້ອງ

ເອກະສານອ້າງອີງ

ໂຮງຮຽນກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ຊຼັັ້ນກາງຫວງພະບາງ ແລະ ຈາປາສຼັກ. 2003. ເອກະສານ ປະກອບ
ການຮຽນ-ການສອນ ວິຊາການຂະຫຍາຍພຼັນພືດ. 64 ນ
ນຼັນທິຍາ ວຣຣຼັທນະພູມ. 2542. ການຂະຫຍາຍພຼັນພືດ. ພາກວິຊາພືດສວນ. ຄະນະກະເສດ
ສາດ. ມະຫາວິທະຍາໄລຊຽງໃໝ່. ສານຼັກພິມ ໂອດຽນສະໂຕ. 447. ນ (ພາສາໄທ)

51

7)
ລະຫຼັດວິຊາ
MSFo 309

ເຄືັ່ອງປ່າຂອງດົງ

ພາສາລາວ: ເຄືັ່ອງປ່າຂອງດົງ
ພາສາອຼັງກິດ: Non Timber
Forest Products

ໜ່ວຍກິດ
3 (2-0-3)

ຈານວນ
ຊົັ່ວໂມງ/
ອາທິດ
5

ຈານວນ
ຊົັ່ວໂມງ/
ພາກຮຽນ
80

ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ພຶກສາດ ແລະ ສາລິລະສາດພືດ, ນິເວດວິທະຍາ, ລະບົບກະສິກາ - ປ່າໄມ້ ແລະ
ວະນະວຼັດວິທະຍາ
ຄວາມສາຄຼັນຂອງ
ວິຊາ
ຄວາມຮູ້ ແລະ
ຄວາມສາມາດ

ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາມີຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົັ້າໃຈເຖິງຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສາຄຼັນ
ໃນການວິເຄາະ ແລະ ພຼັດທະນາການຕະຫາດທາງດ້ານຄຸນປະໂຫຍດຂອງເຄືັ່ອງປ່າຂອງ
ດົງຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ




ສາມາດຈາແນກປະເພດເຄືັ່ອງປ່າຂອງດົງ
ສາມາດວິເຄາະແຕ່ລະຊະນິດພຼັນເຄືັ່ອງປ່າຂອງດົງຕາມສະພາບທາມະຊາດ
ສາມາດເຜີຍແຜ່ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນາໃຊ້ເຄືັ່ອງປ່າຂອງດົງແບບຍືນຍົງ

ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ

ເຄືັ່ອງປ່າຂອງດົງ, ຜະລິດຕະພຼັນເຄືັ່ອງປ່າຂອງດົງໃນສປປລາວ, ການວິເຄາະ ແລະ ພຼັດ
ທະນາການຕະຫາດຄປດ, ການປະເມີນສະພາບການໃນປະຈຸບຼັນ, ການການົດຜະລິດ
ຕະພຼັນຕ່າງໆ, ຕະຫາດ ແລະ ວິທີການດາເນີນງານ, ການພຼັດທະນາແຜນທຸລະກິດແບບ
ຍືນຍົງ

ເອກະສານອ້າງອີງ

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ, ສະຖາບຼັນຄົັ້ນຄວ້າກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ,
ໂຄງການພຼັດທະນາປະເທດນີເທີແລ. 200. ເຄືັ່ອງປ່າຂອງດົງ 100 ຊະນິດທີັ່
ສາຄຼັນໃນສປປລາວ
ຄາເຫຼັກ ໄຊດາລາ. 2005. Non-Timber Forest Products with commerial
Potential in LAO PDR
Research institute and SNV Netherlands Development
organization. 2007. Non timber Forest products in the Lao
PDR.
Khamleek XAYDALA. 2003, Field guide book of edible forest
Product in Sangthong District Vientiane Lao PDR

12. ການລົງທະບຽນ (Registration)
ນຼັກສຶກສາແຕ່ລະຄົນ ຕ້ອງໄດ້ລົງທະບຽນ ໂດຍການົດໃຫ້ຜໜ
ູ້ ຶັ່ງ ສາມາດລົງທະບຽນໄດ້ຕັ່າສຸດ 21
ໜ່ວຍກິດ ແລະ ສູງສຸດ 22 ໜ່ວຍກິດ/ພາກຮຽນ;
 ພາຍຫຼັງສິັ້ນສຸດພາກຮຽນໃດໜຶັ່ງ ນຼັກສຶກສາ ສາມາດລົງທະບຽນຊັ້າໃນວິຊາໃດໜຶັ່ງ ທີັ່ມີລະດຼັບ
ຄະແນນຕັ່າກວ່າເກຣດ C ເພືັ່ອເປຼັນການປຼັບປຸງ ແລະ ຍົກລະດຼັບຄະແນນໃຫ້ສູງຂຶັ້ນຕືັ່ມ ແຕ່ສູງສຸດບັ່ເກີນ


C+;
ການເສຍຄ່າໜ່ວຍກິດ, ຄ່າບາລຸງ ແລະ ຄ່າທານຽມຕ່າງໆ ໃຫ້ເປຼັນໄປຕາມລະບຽບການທີັ່ທາງ
ວິທະຍາໄລການົດໄວ້ ເຊິັ່ງຜ່ານການເຫຼັນດີຈາກກົມຈຼັດຕຼັັ້ງ ແລະ ພະນຼັກງານ, ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້.
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13. ຂກ
ັ້ ານົດ, ການປະເມີນຜົນການຮຽນ ແລະ ການສາເລຼັດການສຶກສາ (Regulations,
Evaluation and Graduation)
13.1.

ຂກ
ັ້ ານົດ (Regulations)
ສາລຼັບປີ 1
 ນຼັກສຶກສາຜູ້ທີັ່ມີຈານວນໜ່ວຍກິດສະສົມຕັ່າກວ່າ 90 ຂອງຈານວນໜ່ວຍກິດໃນປີ
ທີ 1 ແລະ ມີຄະແນນສະເລ່ຍສະສົມ (GPA) ຕັ່າກວ່າ 1.75 ທາງວິທະຍາໄລ ຈະພິຈາລະນາຕຼັດສິນໃຫ້ຄ້າງ
ຫ້ອງ;
 ນຼັກສຶກສາຜູ້ທີັ່ມີຈານວນໜ່ວຍກິດສະສົມເທົັ່າກຼັບ ຫື ສູງກວ່າ 90 ຂອງຈານວນ
ໜ່ວຍກິດໃນປີທີ 1 ແລະ ມີຄະແນນສະເລ່ຍສະສົມ (GPA) ເທົັ່າກຼັບ ຫື ສູງກວ່າ 1.75 ທາງວິທະຍາໄລ
ຈະພິຈາລະນາຕຼັດສິນໃຫ້ຂຶັ້ນຫ້ອງ.
ສາລຼັບປີ 2
 ນຼັກສຶກສາຜູ້ທີັ່ມີຈານວນໜ່ວຍກິດສະສົມຕັ່າກວ່າ 90 ຂອງຈານວນໜ່ວຍກິດໃນປີ
ທີ 1 ແລະ ປີທີ 2 ແລະ ມີຄະແນນສະເລ່ຍສະສົມ (GPA) ຕັ່າກວ່າ 1.90 ທາງວິທະຍາໄລຈະພິຈາລະນາ
ຕຼັດສິນໃຫ້ຄ້າງຫ້ອງ;
 ນຼັກສຶກສາຜູ້ທີັ່ມີຈານວນໜ່ວຍກິດສະສົມເທົັ່າກຼັບ ຫື ສູງກວ່າ 90 ຂອງຈານວນ
ໜ່ວຍກິດໃນປີທີ 1 ແລະ ປີ 2 ແລະ ມີຄ່າລະດຼັບສະເລ່ຍສະສົມ (GPA) ເທົັ່າກຼັບ ຫື ສູງກວ່າ 1.90 ທາງ
ວິທະຍາໄລຈະພິຈາລະນາຕຼັດສິນໃຫ້ຂນ
ຶັ້ ຫ້ອງ.
ສາລຼັບປີ 3
 ນຼັກສຶກສາຜູ້ທີັ່ມີຈານວນໜ່ວຍກິດສະສົມຕັ່າກວ່າ 90 ຂອງຈານວນໜ່ວຍກິດໃນ
ປີທີ 1 ຫາປີທີ 3 ແລະ ມີຄ່າລະດຼັບສະເລ່ຍສະສົມ (GPA) ຕັ່າກວ່າ 2.00 ທາງວິທະຍາໄລຈະພິຈາລະນາ
ຕຼັດສິນໃຫ້ຄ້າງຫ້ອງ;
 ນຼັກສຶກສາຜູ້ທີັ່ມີຈານວນໜ່ວຍກິດສະສົມເທົັ່າກຼັບ ຫື ສູງກວ່າ 90 ຂອງຈານວນ
ໜ່ວຍກິດໃນປີທີ 1 ຫາປີ 3 ແລະ ມີຄ່າລະດຼັບສະເລ່ຍສະສົມ (GPA) ເທົັ່າກຼັບ ຫື ສູງກວ່າ 2.00, ສາເລຼັດ
ການຝຶກງານ ແລະ ປ້ອງກຼັນບົດໄດ້ຕາມເກນຜ່ານ, ມີທຼັດສະນະການອອກແຮງງານດີ ແລະ ຄຸນສົມບຼັດດີ ທາງ
ວິທະຍາໄລຈິັ່ງຈະຮຼັບຮອງວ່າເປຼັນຜູ້ສາເລຼັດການສຶກສາ ລາຍລະອຽດຄະແນນເກນຜ່ານ ໄດ້ສະແດງໃນຕາຕະ
ລາງ ລຸ່ມນີັ້:
ປີຮຽນ

ຄ່າຄະແນນສະສົມ (GPA) ທີັ່ຖວ
ື າ່ ຜ່ານ

ປີທີ 1

ເທົັ່າກຼັບ ຫື ສູງກວ່າ 1.75

ປີທີ 2

ເທົັ່າກຼັບ ຫື ສູງກວ່າ 1.90

ປີທີ 3

ເທົັ່າກຼັບ ຫື ສູງກວ່າ 2.00

13.2.

ການປະເມີນຜົນ (Evaluation)
ດາເນີນການປະເມີນຜົນ 2 ຄຼັັ້ງ/ພາກຮຽນ ຄື:
 ສອບກາງພາກ ເຊິັ່ງຈຼັດຂຶັ້ນໃນອາທິດທີ 8 ຂອງພາກຮຽນ ໂດຍມອບໝາຍໃຫ້ຫ້ອງ
ການພຼັດທະນາວິຊາການ ແຕ່ງຕຼັັ້ງໃຫ້ອາຈານປະຈາວິຊາດາເນີນການສອບເສຼັງ ແລະ ປະເມີນເອງ;
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 ສອບເສຼັງປະຈາພາກຮຽນ ເປຼັນການສອບເສຼັງຄຼັັ້ງສຸດທ້າຍຂອງແຕ່ລະວິຊາ ເມືັ່ອສາ
ເລຼັດການສິດສອນວິຊາດຼັັ່ງກ່າວໃນພາກຮຽນນຼັັ້ນ ໂດຍມອບໝາຍໃຫ້ຫ້ອງການພຼັດທະນາວິຊາການ ແຕ່ງຕຼັັ້ງ
ຄະນະກາມະການດາເນີນການສອບເສຼັງ;
 ການການົດຄະແນນການປະເມີນຜົນການຮຽນ ສາລຼັບແຕ່ລະວິຊາ ໃນແຕ່ລະພາກ
ຮຽນ ແມ່ນໃຊ້ລະບົບການໃຫ້ຄະແນນເປຼັນສ່ວນຮ້ອຍ () ແລະ ນາໃຊ້ລະບົບຄ່າລະດຼັບດຼັັ່ງນີັ້:
ລະດຼັບ (ເກຣດ)

ພາສາລາວ

ພາສາອຼັງກິດ

ຄະແນນສ່ວນ
ຮ້ອຍ ()

A

ດີເລີດ

Excellent

80-100

4.0

B+

ດີຫາຍ

Very good

75-79

3.5

B

ດີ

Good

70-74

3.0

C+

ດີພໃຊ້

Fairly Good

65-59

2.5

C

ພໃຊ້ໄດ້

Fair

60-64

2

ອ່ອນ

Poor

55-59

1.5

D

ອ່ອນຫາຍ

Very poor

50-54

1

F

ຕົກ

Fail

0-49

0

D+

13.3.

ຄວາມໝາຍ

ຄ່າລະດຼັບ

ເງືອ
ັ່ ນໄຂສາລຼັບຜູສ
້ າເລຼັດການສຶກສາ (Criteria for Graduation)
ນຼັກສຶກສາທີັ່ຮຽນຈົບຫຼັກສູດນີັ້ ຈະຕ້ອງຜ່ານເງືັ່ອນໄຂດຼັັ່ງນີັ້:
 ໄດ້ລົງທະບຽນຄົບຖ້ວນ ແລະ ສອບຜ່ານທຸກວິຊາ ໄດ້ຄະແນນຕາມເກນຜ່ານທີັ່ກາ
ນົດໄວ້ໃນຫຼັກສູດ;
 ມີຄ່າສະເລ່ຍການຮຽນສະສົມ (GPA) ຕະຫອດ 3 ປີ 2.00 ຂຶັ້ນໄປ;
 ຜ່ານການລົງຝຶກງານ, ຂຽນ ແລະ ປ້ອງກຼັນໂຄງການຈົບຊຼັັ້ນໄດ້ຄະແນນເກຣດ C
(60) ຂຶນ
ັ້ ໄປ;
 ມີຄະແນນຄຸນສົມບຼັດສະເລ່ຍ 3 ປີ ບັ່ຫຼຸດ 75;
 ມີຄະແນນແຮງງານສະເລ່ຍ 3 ປີ ບັ່ຫຼຸດ 75;
 ບັ່ມີຄະດີ ຫື ຕ້ອງໂທດໃດໆ (ທາແພ່ງ ຫື ອາຍາ) ຕະຫອດໄລຍະການສຶກສາຕາມ
ຫຼັກສູດນີ.ັ້
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14.

ອາຈານສິດສອນ (Lecturers)
14.1.

ລ/ດ

ອາຈານສອນໝວດວິຊາພືັ້ນຖານ ແລະ ພືນ
ັ້ ຖານຂອງວິຊາສະເພາະ (Basic and Core Subject Lecturer)

ຊືັ່ ແລະ ນາມສະກຸນ

ວິຊາສະເພາະ

ວຸດທິການສຶກສາ

ອາຍຸການ
ເຮຼັດວຽກ, ປີ

ປະເທດທີຮ
ັ່ ຽນຈົບ

ວິຊາທີສ
ັ່ ອນ

ສຼັງຄົມສາດ /ການເມືອງ

ປະລິນຍາຕີ

24

ລາວ

ການເມືອງ

1

ອຈ. ເຢເຮີ ເລຍເລຼັຍເຊີ

2

ອຈ. ນວນທອງ ອິນທະລີ

IT

ປະລິນຍາຕີ

6

ລາວ

ຄອມພິວເຕີ

3

ອຈ. ນ. ໜັ່ຄາ ວິລະວົງສາ

ຊີວະ-ເຄມີ

ປະລິນຍາຕີ

30

ລາວ

ຈິດຕະວິທະຍາ ແລະ ມະນຸດ
ສາພຼັນ, ພຶກສາດ ແລະ ສາລິ
ລະສາດພືດ, ກາມະພຼັນ

4

ອຈ. ທອງສະມຸດ ພູມມາສອນ

ປູກຝຼັງ

ປະລິນຍາໂທ

30

ໄທ

ສາມະນາ ແລະ ການຂຽນລາຍ
ງານ, ການບລິຫານໂຄງການ

5

ອຈ. ບຸນຊູ ໄຊຊະນະ

ປູກຝຼັງ

ປະລິນຍາໂທ

12

ຟີລິບປິນ

ສຶກສາຊຸມຊົນ ແລະ ພຼັດທະນາ
ຊົນນະບົດ

6

ອຈ. ແກ້ວປະເສີດ ຢ່າງ

ລ້ຽງສຼັດ

ປະລິນຍາຕີ

12

ລາວ

ສົັ່ງເສີມກະສິກາ ແລະ ການສົັ່ງ
ຄວາມຮູ້

7

ອຈ. ສົມຄິດ ຈະເລີນຜົນ

ປູກຝຼັງ

ປະລິນຍາໂທ

22

ໄທ

ເສດຖະກິດກະສິກາ, ການປະ
ເມີນຕະຫາດແບບເລຼັັ່ງດ່ວນ

8

ອຈ. ນ. ບຸນເລືັ່ອມ ອຸ່ນທະພຼັນ

ບລິຫານທຸລະກິດ

ປະລິນຍາຕີ

5

ລາວ

ການບຼັນຊີພືັ້ນຖານ

9

ອຈ. ຄາໄຊ ເລົັ່າຈືັ່ເກົາ

ປູກຝຼັງ

ປະລິນຍາຕີ

5

ລາວ

ຫຼັກການປູກພືດເຂດເນີນສູງ

10

ອຈ. ອຸທອງ ວົງແສນເມືອງ

ລ້ຽງສຼັດ

ປະລິນຍາຕີ

32 ປີ

ໄທ

ຫຼັກການລ້ຽງສຼັດໃນເຂດເນີນ
ສູງ

11

ອຈ. ບຸນກ້ຽງ ສຸລິຍະສຼັກ

ສົັ່ງເສີມ

ປະລິນຍາໂທ

24

ໄທ

ນິເວດວິທະຍາ
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12

ອຈ. ບຸນຈຼັນ ເລຼັັ່ງສະຫວຼັດ

ຊີວະ-ເຄມີ

ປະລິນຍາຕີ

30

ລາວ

ການປຸງແຕ່ງອາຫານ

13

ອຈ. ຫອມສະນິດ ໄຊຍະວົງສາ

ຄະນິດສາດ

ປະລິນຍາຕີ

30

ລາວ

ການວາງແຜນ ແລະ ການ
ຈຼັດການຟາມ

14

ອຈ. ທອງເພຼັດ ຈິດຕະບຸຜາ

ປູກຝຼັງ

ປະລິນຍາຕີ

30

ລາວ

ສິຖິຕິ ແລະ ການວາງແຜນການ
ທົດລອງ

15

ອຈ. ສົມສີ ຄາມະນີວົງ

ປ່າໄມ້

ປະລິນຍາຕີ

30

ລາວ

ລະບົບກະສິກາ-ປ່າໄມ້ ແລະ
ວະນະວຼັດວິທະຍາ

16

ອຈ. ມຸນິຊາ ພົງບຼັນດິດ

ຊົນລະປະທານ

ຊຼັັ້ນສູງ

23

ລາວ

ເຄືັ່ອງມື ແລະ ກົນຈຼັກກະສິກາ,
ອຸຕຸກະເສດ

17

ອຈ. ສົມພົງ ຄາມະລາວົງ

ພາສາອຼັງກິດ

ຊຼັັ້ນສູງ

10

ລາວ

ສຶກສາສິັ່ງແວດລ້ອມ

18

ອຈ. ນ. ວຼັນນະສອນ ກອນປະຈິດ

ລ້ຽງສຼັດ

ປະລິນຍາຕີ

8

ລາວ

ການສ້າງລາຍຮຼັບ

19

ອຈ. ນ. ໄມ່ຈັ່ ເລົັ່າ

ປູກຝຼັງ

ປະລິນຍາຕີ

6

ລາວ

ການທົດລອງໃນສະໜາມ

20

ອຈ. ອຸ່ນຄາ ພຼັນທຸວົງ

ປູກຝຼັງ

ປະລິນຍາຕີ

26

ລາວ

ດິນ ແລະ ຄວາມອຸດົມສົມບູນ
ຂອງດິນ

21

ອຈ. ນິກອນ ສຸດທິວົງ

ປ່າໄມ້

ປະລິນຍາໂທ

20

ສສ. ຫວຽດນາມ

ການວາງແຜນນາໃຊ້ທີັ່ດິນເຂດ
ເນີນສູງ

22

ອຈ. ຈຼັນທອນ ທອງສະໄໝ

ລ້ຽງສຼັດ

ປະລິນຍາຕີ

24

ລາວ

23

ອຈ. ພູທອນ ຈຼັນທະວົງສາ

ປູກຝຼັງ

ປະລິນຍາໂທ

20

ສສ.ຫວຽດນາມ

ງານຟາມ
ການດາລົງຊີວິດໃນເຂດເນີນສູງ
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14.2.
ລ/ດ

ອາຈານສອນໝວດວິຊາສະເພາະ ແລະ ວິຊາເລືອກ (Specialized and Elective Subject Lecturer)
ຊືັ່ ແລະ ນາມສະກຸນ

ວິຊາສະເພາະ

ວຸດທິການສຶກສາ

ອາຍຸການ
ເຮຼັດວຽກ, ປີ

ປະເທດທີຮ
ັ່ ຽນຈົບ

ປູກຝຼັງ

ປະລິນຍາໂທ

24 ປີ

ໄທ

ວິຊາທີສ
ັ່ ອນ

1

ອຈ. ສົມຄິດ ຈະເລີນຜົນ

2

ອຈ. ນ. ບົວຟອງ ແກ້ວມະນີວົງ

ການເງິນ

ຊຼັັ້ນສູງ

10 ປີ

ລາວ

3

ອຈ. ນ. ບຸນເລືັ່ອມ ອຸ່ນທະພຼັນ

ບລິຫານທຸລະກິດ

ປະລິນຍາຕີ

6 ປີ

ລາວ

4

ອຈ. ນ. ເຊຼັັ່ງ ຢ່າງແສນໄຊ

ປະລິນຍາຕີ

6 ປີ

ລາວ

5

ອຈ. ນ. ມະໄລທອງ

ປະລິນຍາຕີ

6 ປີ

ລາວ

6

ອຈ. ນ. ຈຼັນຖະໜອມ ສີພຼັນທອນ

ປະລິນຍາຕີ

6 ປີ

ລາວ

7

ອຈ. ນ. ຟອງສະມຸດ ວົງລະຍົດ

ຊຼັັ້ນສູງ

4 ປີ

ລາວ

8

ອຈ. ຄາເຜີຍ ດວງມາລີ

ປະລິນຍາຕີ

6 ປີ

ລາວ

9

ອຈ. ພົມພອນ ໜັ່ບຸນຕາ

ປະລິນຍາຕີ

6 ປີ

ລາວ

10

ອຈ. ນູ່ວ່າງ ວ່າເນຼັັ່ງ

ປະລິນຍາຕີ

4 ປີ

ລາວ

11

ອຈ. ສີສະມຸດ

ທຸລະກິດ

ປະລິນຍາຕີ

1 ປີ

ລາວ

18

ອຈ. ນ. ວຼັນນະສອນ ກອນປະຈິດ

ລ້ຽງສຼັດ

ປະລິນຍາຕີ

6 ປີ

ລາວ

ການລ້ຽງສຼັດປີກ

19

ອຈ. ເກດສະລິນ ສິດທິໄຊ

ປະມົງ

ປະລິນຍາຕີ

10 ປີ

ລາວ

ການລ້ຽງກົບ

20

ອຈ. ນ. ສີອາພອນ

ປູກຝຼັງ

ຊຼັັ້ນສູງ

16 ປີ

ລາວ

ການປູກເຫຼັດ

21

ອຈ. ອາມີໂນ ກວິເສດ

ປ່າໄມ້

ປະລິນຍາຕີ

4 ປີ

ລາວ

ເຄືັ່ອງປ່າຂອງດົງ

ທຸລະກິດກະສິກາ
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14.3.

ອາຈານຮຼັບເຊີນ (Guest Lecturers)
ໂດຍພືນ
ັ້ ຖານແລ້ວທາງວິທະຍາໄລ ແມ່ນມີຄູອາຈານດ້ານລ້ຽງສຼັດ ພຽງພ ແຕ່ອາດມີຄວາມຈາເປຼັນ ທີັ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເຊີນອາຈານທີັ່ມີປະສົບການ ຈາກທາງ
ນອກມາຊ່ວຍສິດສອນເສີມເປຼັນບາງໂອກາດໃນຫົວຂັ້ທີັ່ຈາເປຼັນ ນີັ້ກັ່ເພືັ່ອເປຼັນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການຈາກຂ້າງນອກ ແລະ ເປຼັນການເພີັ່ມຄວາມຮູ້ອຼັນໃໝ່
ໃຫ້ແກ່ນຼັກສຶກສາ.
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15.

ຄວາມພ້ອມດ້ານສິງັ່ ອານວຍຄວາມສະດວກ (Facilities)
15.1.

ດ້ານອາຄານສະຖານທີ,ັ່ ຫ້ອງສະໝຸດ ແລະ ຫ້ອງທົດລອງ (Building, Library,
and Laboratories)
 ມີອາຄານຫ້ອງການບລິຫານ 1 ຊຼັັ້ນຂະໜາດ 9x16 ແມຼັດ ຈານວນ 1 ຫຼັງ ມີ 5

ຫ້ອງ
 ມີອາຄານຮຽນ 1 ຊຼັັ້ນ ຂະໜາດ 44x9.5 ແມຼັດ 1 ຫຼັງ ມີຫ້ອງການຄູ 3 ຫ້ອງ
ແລະ ຫ້ອງຮຽນ 4 ຫ້ອງ ຊຶັ່ງຫ້ອງຮຽນສາມາດບຼັນຈຸນຼັກສຶກສາໄດ້ ຫ້ອງລະ 40 ຄົນ
 ມີອາຄານຮຽນ 2 ຊຼັັ້ນ ຂະໜາດ 40x10 ແມຼັດ 2 ຫຼັງ, ມີຫ້ອງການຄູ 2 ຫ້ອງ,
ແລະ ຫ້ອງຮຽນ 10 ຫ້ອງ ຊຶັ່ງຫ້ອງຮຽນສາມາດບຼັນຈຸນຼັກສຶກສາໄດ້ ຫ້ອງລະ 40 ຄົນ, ໃນນຼັັ້ນ ຍຼັງມີຫ້ອງຮຽນ
ຄອມພີວເຕີ 1 ຫ້ອງ, ຫ້ອງສາລຼັບຄົັ້ນຫາຂັ້ມູນຂ່າວສານທາງອິນເຕີເນຼັດ ແລະ ສາລຼັບພິມເອກະສານ 1 ຫ້ອງ
 ມີຫ້ອງສະມຸດ 1 ຫ້ອງ ຂະໜາດ 16x8 ແມຼັດ
 ຫ້ອງທົດລອງກ່ຽວກຼັບພືດຂະໜາດ 12x8 ແມຼັດ 1 ຫຼັງ ແລະ ຫ້ອງທົດລອງກ່ຽວ
ກຼັບສຼັດ ຂະໜາດ 20x8 ແມຼັດ 1 ຫຼັງ
 ມີສະໂມສອນ ຂະໜາດ 10x20 ແມຼັດ 1 ຫຼັງ ສາມາດບຼັນຈຸໄດ້ 200 ຄົນ
 ມີຫພຼັກຊາຍ 4 ຫຼັງ ສາມາດບຼັນຈຸນຼັກສຶກສາໄດ້ ຈານວນ 400 ຄົນ
 ມີຫພຼັກຍິງ 3 ຫຼັງ ສາມາດບຼັນຈຸນຼັກສຶກສາໄດ້ 200 ຄົນ
 ມີຫພຼັກຄູອາຈານຈານວນ 8 ຫຼັງ ສາມາດບຼັນຈຸພະນຼັກງານໄດ້ 12 ຄອບຄົວ
 ມີຫອາຫານສາລຼັບນຼັກສຶກສາ ແລະ ຄູອາຈານ, ມີບ່ອນແຕ່ງກິນສາລຼັບນຼັກສຶກສາ
15.2. ດ້ານອຸປະກອນ ແລະ ລະບົບການສືສ
ັ່ ານ (Equipment and Communication
System)
 ມີອຸປະກອນຮຼັບໃຊ້ການສິດສອນພຽງພໃນຂຼັັ້ນພືັ້ນຖານ ເຊຼັັ່ນ: ຄອມພິວເຕີຈາ
ນວນ 80 ຊຸດ, ເຄືັ່ອງ LCD Projector 15 ເຄືັ່ອງ ແລະ ເຄືັ່ອງສາຍແຜ່ນໃສ 8 ເຄືັ່ອງ
 ມີລະບົບການສືັ່ສານສະດວກເຊຼັັ່ນ: ໂທລະສຼັບ, ແຟຼັກ ແລະ ລະບົບອິນເຕີເນຼັດ
15.3. ດ້ານພາຫະນະ ແລະ ກົນຈຼັກ (Vehicle and Machineries)

ລົດບຼັນທຸກຂະໜາດ 2.5 ໂຕນ 1 ຄຼັນ, 2 ໂຕນ 1 ຄຼັນ ແລະ 6 ໂຕນ 1
ຄຼັນ

ລົດໄຖນາ (Kubota) ຂະໜາດ 80 ແຮງມ້າ 1 ຄຼັນ

ລົດໄຖນາເດີນຕາມ ຈານວນ 2 ຄຼັນ
 ລົດຕູ້ 22 ບ່ອນນຼັັ່ງ 3 ຄຼັນ, 16 ບ່ອນນຼັັ່ງ 1 ຄຼັນ ແລະ 12 ບ່ອນນຼັັ່ງ 2 ຄຼັນ

ລົດກະບະ 5 ຄຼັນ

ລົດຈຼັກ 25 ຄຼັນ
15.4. ດ້ານພືນ
ັ້ ຖານໂຄງລ່າງຟາມ, ລະບົບໄຟຟ້າ ແລະ ການຄົມມະນາຄົມ (Farm
Facilities, Electricity and Transportation)

ຟາມແປຮູບ 1 ຫຼັງ
 ຮ້ານຄ້າຈາໜ່າຍສິນຄ້າ ແລະ ຜະລິດຕະພຼັນແປຮູບ 1 ຫຼັງ

ເນືັ້ອທີັ່ຈຼັດງານຕະຫາດນຼັດກະສິກາ 1 ເຮຼັກຕາ, ພ້ອມດ້ວຍຮ້ານຄ້າ 2 ຫຼັງ
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ມີເຄືັ່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນສາລຼັບເຮຼັດພາກປະຕິບຼັດຕົວຈິງຂອງນຼັກສຶກ
ສາ ພຽງພໃນຂຼັັ້ນພືັ້ນຖານ

ມີລະບົບໄຟຟ້າຖາວອນ, ມີລະບົບນັ້າກິນ ແລະ ນັ້າຮຼັບໃຊ້ການຜະລິດ

ຕຼັັ້ງຢູ່ຕິດກຼັບເສຼັັ້ນທາງຫວງແຫ່ງຊາດ ກິໂລແມຼັດທີ 20 ທາງທິດເໜືອ
ຂອງເທດ ສະບານເມືອງຫວງພະບາງ ຕາມເສຼັັ້ນທາງເລກທີ 13 ເໜືອ ຊຶັ່ງມີຄວາມສະດວກໃນການ
ຄົມມະນາຄົມ

16.

ງົບປະມານ (Budgets)

ງົບປະມານທີັ່ຈະນາໃຊ້ຕົັ້ນຕແມ່ນງົບປະມານຂອງລຼັດ ຈາກກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້
ງົບປະມານດຼັັ່ງກ່າວແມ່ນໃຊ້ຈ່າຍເຂົັ້າໃນວຽກງານຕ່າງໆຄື:
 ວຽກງານບລິຫານຕ່າງໆ;
 ເບ້ຍລ້ຽງນຼັກສຶກສາ;
 ເງິນເດືອນ ແລະ ເງິນນະໂຍບາຍຂອງຄູອາຈານ;
 ກັ່ສ້າງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ;
 ບາລຸງສ້ອມແປງສິັ່ງກັ່ສ້າງ ແລະ ພາຫະນະ;
 ສົັ່ງເສີມວິຊາການ;
 ຍົກລະດຼັບຄູອາຈານ;
 ປຼັບປຸງຫຼັກສູດ;
 ປຼັບປຸງກິດຈະກາຟາມ;
 ການຝຶກງານຂອງນຼັກສຶກສາ ເປຼັນຕົັ້ນ.
ນອກຈາກນີັ້ງົບປະມານທີັ່ໄດ້ ແມ່ນມາຈາກການປະກອບສ່ວນ ຂອງກົມວິຊາການອ້ອມຂ້າງກະ
ຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້, ພຼັນທະຂອງນຼັກສຶກສາ ແລະ ຈາກການຮ່ວມມືຂອງພາກສ່ວນອືນ
ັ່ ໆ.
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ (Annexes)
ເອກະສາຊ້ອນທ້າຍ ກ: ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ຂຼັນ
ັ້ ຕອນພຼັດທະນາຫກ
ຼັ ສູດ (Concept and
Step of Curriculum Development)
1. ເງືັ່ອນໄຂໃນການວິເຄາະອີງໃສ່

3.

2. ວິເຄາະຄວາມຕ້ອງການຂອງ

ການົດອົງປະກອບອີງໃສ່:

ຍຸດທະສາດຂອງກະຊວງກະສິ

ຕະຫາດແຮງງານ, ຄວາມ

ກະສິກາພາກໃຕ້ ແບບຍືນ

ກາ ແລະ ປ່າໄມ້, ກະຊວງສຶກ

ສາມາດ ແລະ ຄວາມຊານານ

ຍົງ, ເນຼັັ້ນຄວາມຊານານ,

ສາທິການ ແລະ ກິລາ, ລະບົບ

ສອດຄ່ອງກຼັບການຕະຫາດ

ການສຶກສາ ແລະ ຕະຫາດ

ແຮງງານ ໃນຫຼັກສູດ 3 ປີ

ການຕຼັດສິນ/ການອະນຸມຼັດ

ແຮງງານ

4. ໂຄງສ້າງຫຼັກສູດ, ເງືັ່ອນໄຂການເຂົັ້າຮຽນ, ໄລຍະເວລາໃນການ
ສຶກສາ, ຫົວຂັ້ ແລະ ຄວາມສາຄຼັນ, ພາກປະຕິບຼັດ, ຄວາມຊານານ
ແລະ ຄວາມສາມາດ

5. ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງສ້າງຫຼັກສູດ, ເນືັ້ອໃນວິຊາ, ວິທີການ
ສິດສອນ, ການຈຼັດລາດຼັບ, ທິດສະດີ , ທິດສະດີນາໃຊ້ ແລະ ພາກ
ປະຕິບຼັດ

5.ກ. ວິທກ
ີ ານສິດສອນ

5.ຂ. ສືັ່ ແລະ ອຸປະກອນການ
ສິດສອນ

6. ການຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດ, ການຕິດຕາມກວດກາ
ແລະ ປະເມີນຜົນ
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ຂ: ເປົາັ້ ໝາຍຂອງການກະສິກາເຂດເນີນສູງແບບຍືນຍົງ (Goal of
Sustainable of Upland Agriculture

ຮຼັກສາສະພາບແວດລ້ອມ
- ຊຼັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
- ອາກາດທີັ່ປອດມົນລະພິດ
- ຄວາມສົມດູນຂອງທາມະຊາດ
- ອະນຸລຼັກຄວາມຫາກຫາຍຂອງຊີວະ
ນາໆພຼັນ

ກະສິກາເຂດເນີນສູງ
ແບບຍືນຍົງ

ຮຼັບປະກຼັນທາງດ້ານສຼັງຄົມ

ຮຼັບປະກຼັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ

- ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຂົນ

- ການຄັ້າປະກຼັນສະບຽງອາຫານ

- ການຕຼັັ້ງຖິັ່ນຖານ ແລະ ມີອາຊີບທີັ່ໝຼັັ້ນຄົງ

- ການສ້າງລາຍຮຼັບ

- ສຸຂະພາບທີັ່ດີ

- ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ
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ລ/ດ

ກຸມ
ຸ່ ວິຊາ/ຊືົ່ວິຊາ

ປີທີ
ພາກຮຽນທີ
ຈໍານວນອາທິດ

ຈໍານວນຊົ່ວໂມງ
ໝວດວິຊາພືື້ນຖານ Basic subjects

I
1
16

2
16

ທ

ປ

ການເມືອງ
2
ຈິດຕະວິທະຍາ ແລະ ມະນຸດສໍາພັນ
2
ສໍາມະນາ ແລະ ການຂຽນລາຍງານ
2
ຄອມພິວເຕີ
1
ລວມ
ໝວດວິຊາພືື້ນຖານຂອງວິຊາສະເພາະ Core subjects
1 ການສຶກສາຊຸມຊນ ແລະ ພັດທະນາຊນນະບດ
2 ສົ່ງ ເສີມກະສິກໍາ ແລະ ການສົ່ງ ຄວາມຮູ້
3 ການບໍລິຫານໂຄງການ
4 ການວາງແຜນ ແລະ ການຈັດການຟາມ
5 ເສດຖະກິດກະສິກໍາ
6 ການບັນຊີພືື້ນຖານ
7 ຫກ
ັ ການຜະລິດພືດເຂດເນີນສງ
2
8 ຫກ
ັ ການລ້ຽງສັດໃນເຂດເນີນສງ
2
9 ພຶກສາດ ແລະ ສາລິລະສາດພືດ
1
10 ກາຍຍະວິພາກ ແລະ ສາລິລະສາດສັດ
11 ນິເວດວິທະຍາ
12 ເຄືົ່ອງມື ແລະ ກນຈັກກະສິກໍາ

0
0
0
2

1
2
3
4

II

ທ

2

3
16
ປ

ທ

III
4
16

ປ

ທ

3
3

0
2
2

0
0

2

3

0
0
2
1
2

ປ

3
2

2

5
16

2
0

0

ທ

ຈໍານວນຊົ່ວໂມງ

6
20-24
ປ

ທ

ປ

ລວມ

ທິດສະດີ ປະຕິບັດ

ຈໍານວນໜ່ວຍກິດ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ຄ: ຕາຕະລາງສຼັງລວມໂຄງສ້າງຫກ
ຼັ ສູດ ສາຂາລ້ຽງສຼັດ (Summary of Structure Curriculum)

32
32
32
48
144

32
32
32
16
112

0
0
0
32
32

2
2
2
2
8

80
80
48
32
32
32
32
32
48
48
32
80

32
32
48
32
32
32
32
32
16
16
32
32

48
48
0
0
0
0
0
0
32
32
0
48

3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3

ລ/ດ

ກຸມ
ຸ່ ວິຊາ/ຊືົ່ວິຊາ

ປີທີ
ພາກຮຽນທີ
ຈໍານວນອາທິດ
ຈໍານວນຊົ່ວໂມງ

13
14
15
16
17

ກໍາມະພັນ
ສະຖິຕິ ແລະ ການວາງແຜນການທດລອງ
ຈຸລະຊີບວິທະຍາ
ຄະນິດສາດນໍາໃຊູ້
ພາສາອັງ ກິດກະສິກາໍ
ລວມ
ໝວດວິຊາສະເພາະທວ
ົ່ ໄປ Minorpecialized subjects
1 ດິນ ແລະ ຄວາມອຸດມສມບນຂອງດິນ
2 ການປະສມພັນສັດນໍື້າ
3 ລະບບກະສິກໍາປຸ່າໄມູ້ ແລະ ວະນະວັດວິທະຍາ
4 ການວາງແຜນນໍາໃຊູ້ທດ
ີົ່ ິນໃນເຂດເນີນສງ
5 ການດໍາລງຊີວິດໃນເຂດເນີນສງ
6 ສຶກສາສິົ່ງ ແວດລ້ອມ
7 ການປະເມີນການຕະຫາດແບບເລັົ່ງ ດ່ວນ
8 ການປຸງ ແຕຸ່ງ ອາຫານ
9 ການທດລອງໃນສະໜາມ
10 ງານຟາມ 1
11 ງານຟາມ 2
12 ງານຟາມ 3
13 ງານຟາມລ້ຽງສັດ
14 ການສ້າງລາຍຮັບ 1
15 ການສ້າງລາຍຮັບ 2

I
1
16
ທ
2

II
2
16

ປ
0

ທ
2
1

1
1

3

0

ປ

ທ

4
16
ປ

ທ

5
16
ປ

3
2

2
2

2

0

3
16

III

2
2

3
3

2

3

0

2

3
0
0

2

0

3

0

3

2
3
0

3
0

0

3

3
0

3

ທ
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ປ

ທ

ປ

ລວມ

ທິດສະດີ ປະຕິບັດ
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63

32
80
48
48
48
832

32
32
16
16
16
480

0
48
32
32
32
352

2
3
2
2
2
39

80
80
80
80
48
32
32
32
48
48
48
48
48
48
48

32
32
32
32
48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

48
48
48
48
0
32
32
32
48
48
48
48
48
48
48

3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ລ/ດ

ກຸມ
ຸ່ ວິຊາ/ຊືົ່ວິຊາ

ປີທີ
ພາກຮຽນທີ
ຈໍານວນອາທິດ
ຈໍານວນຊົ່ວໂມງ

16 ການສ້າງລາຍຮັບ 3
ລວມ
ໝວດວິຊາສະເພາະສາຂາ Major specialized subjects
1 ການປູ້ອງກັນພືດ
2 ລະບບຟາມປກພືດໃນເຂດເນີນສງ
3 ການປກພືດທັນຍາຫານໃນເຂດເນີນສງ
4 ການຂະຫຍາຍພັນພືດ
5 ການປກພືດສວນ ແລະ ໄມູ້ໃຫູ້ໝາກ ໃນເຂດເນີນສງ
6 ການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນພືດ
7 ເມັດພັນ ແລະ ການຜະລິດເມັດພັນ
8 ການປກພືດໃນເຂດເນີນສງ
9 ເສດຖະກິດ ແລະ ການຕະຫາດພືດ
10 ການຈັດການຫງັ ເກັບກ່ຽວ ແລະ ການແປຮບໃນຟາມ
11 ການຈັດການສວນກ້າເບູ້ຍ
12 ຝຶກງານທ້າຍການສຶກສາ
ລວມ
ວິຊາເລືອກ Elective subjects
1 ES 403 ການລ້ຽງແບູ້
ລວມ

I
1
16
ທ

II
2
16

ປ

ທ

3
16
ປ

ທ

III
4
16

ປ

5
16

ທ
0

ປ
3

2
2
2

3
3
3

2

2

ທ
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ປ

ທ

ປ

ລວມ
48
848

2
2

3
3

2
2

3
3

2
2

3
3

3

3

0

2

3

80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
24
480
1,728
80
80

ທິດສະດີ ປະຕິບັດ
0
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64

48
672

1
26

32
48
32
48
32
48
32
48
32
48
32
48
32
48
32
48
32
48
32
48
32
48
0
480
528 1,200

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
37

32
32

48
48

3
3

ລ/ດ

ກຸມ
ຸ່ ວິຊາ/ຊືົ່ວິຊາ

ປີທີ
ພາກຮຽນທີ
ຈໍານວນອາທິດ
ຈໍານວນຊົ່ວໂມງ

1
2
3
4
5

ລວມທັງ ໝດໃນຫລັກສດ
ຈໍານວນຊົ່ວໂມງລວມທັງ ໝດ
ຈໍານວນຊົ່ວໂມງພາກທິດສະດີ
ຈໍານວນຊົ່ວໂມງພາກປະຕິບັດ
ຈໍານວນຊົ່ວໂມງຝຶກງານທ້າຍການສຶກສາ
ລວມໜ່ວຍກິດທັງ ໝດ

3,632
1,328
2,304
480
113

I
1
16
ທ

II
2
16

ປ
100 %
37 %
63 %

ທ

3
16
ປ

ທ

III
4
16

ປ

ທ

5
16
ປ

ທ
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ທິດສະດີ ປະຕິບັດ
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