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ຄ າຂວຼັນປະຈ າວທິະຍາໄລ 
 

 
“ມ ງ່ໝຼັັ້ນພຼັດທະນາບຼັນດດິ ຜະລດິຄນົສູງ່ານ ຊຽ່ວຊານ 

ດາ້ນກະສກິ າເນນີສງູ” 

 
 

ປຼັດຊະຍາການສກຶສາ 
 

ມ ງ່ໝຼັັ້ນພຼັດທະນານຼັກສກຶສາ ໃຫມ້ຄີວາມອ ດມົສມົບນູດວ້ຍ
ປຼັນຍາຄວາມສາມາດ, ອດົທນົ, ດ ໝຼັັ່ນ, ສູກ້ານສູງ້ານ ເປຼັນຄນົທີັ່

ມຄີ ນສມົບຼັດ ສນິທ າປະຕວິຼັດ, ມລີະບຽບວໄິນ, ບ ລສິ ດ 
ຜ ດຜອ່ງ ເພືັ່ອຄວາມຈະເລນີຮ ງ່ເຮອືງຂອງ 

ປະເທດຊາດທີັ່ມກີານກະສກິ າ 
ເປຼັນພືັ້ນຖານ
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ຄ ານ າ 
 
 ເພືັ່ອຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດ ແລະ ບຼັນລ  3 ແຜນງານ ແລະ 10 ແຜນດ າເນີນງານ ຂອງກະຊວງກະສິກ າ 
ແລະ ປ່າໄມ້ ວາງອອກ ກ ຄື 3 ເປົັ້າໝາຍການພຼັດທະນາຂອງລຼັດຖະບານ ແລະ ແຜນຍ ດທະສາດການ
ພຼັດທະນາເສດຖະກິດ-ສຼັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ຄຼັັ້ງທີ VIII ຂອງລຼັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແຕ່ນີັ້ຮອດປີ 2020, 
ຍ ດທະສາດຮອດປີ 2025 ແລະ ວິໄສທຼັດປີ 2030 ໃນການພຼັດທະນາຂະແໜງການກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ້ 
ໂດຍຖືເອົານະໂຍບາຍ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທ ກຍາກຂອງປະຊາຊົນລົງເທືັ່ອລະກ້າວ, ນ າພາປະເທດຊາດ ໃຫ້
ຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກການເປຼັນປະເທດດ້ອຍພຼັດທະນາ ແລະ ການສ້າງສາປະເທດຊາດ ໃຫ້ກາຍເປຼັນປະເທດ
ອ ດສາຫະກ າ ແລະ ທຼັນສະໄໝ, ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຖືເອົາວຽກງານການກ ັ່ສ້າງຊຼັບພະຍາກອນ
ມະນ ດດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປຼັນວຽກງານບ ລິມະສິດໜຶັ່ງທີັ່ມຄີວາມສ າຄຼັນ ໃນການພຼັດທະນາຂະແໜງ 
ການກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ 
 ປະຈ ບຼັນເຫຼັນໄດ້ວ່າ ພະນຼັກງານວິຊາການດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນລະດຼັບຕ່າງໆໃນຂອບເຂດ
ທົັ່ວປະເທດ ຍຼັງບ ັ່ທຼັນມີຄ ນນະພາບດີເທົັ່າທີັ່ຄວນ ແລະ ມີຈ ານວນບ ັ່ພຽງພ  ນຼັບແຕ່ຂຼັັ້ນສູນກາງຮອດຂຼັັ້ນ
ທ້ອງຖິັ່ນ, ສະນຼັັ້ນ ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ກ ານົດຍ ດທະສາດການປຼັບປ ງ ແລະ ພຼັດທະນາລະບົບ
ການສຶກສາດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຕ່ປີ 2016 ຮອດປີ 2020 ເຊິັ່ງຈ ດປະສົງຕົັ້ນຕ ຂອງຍ ດທະສາດ 
ແມ່ນພຼັດທະນາສີມືແຮງງານຂອງຊຼັບພະຍາກອນມະນ ດ ໂດຍມີການເຊືັ່ອມໂຍງການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ເຂົັ້າ
ກຼັບລະບົບການສົັ່ງເສີມ ແລະ ຕະຫ າດແຮງານ, ການສ້າງຫ ຼັກສູດທີັ່ເນຼັັ້ນຄວາມຊ ານານ, ການສິດສອນທີັ່ເນຼັັ້ນ
ເອົາຜູ້ຮຽນເປຼັນສູນກາງ, ສະນຼັັ້ນ ການພຼັດທະນາຊຼັບພະຍາກອນມະນ ດດ້ານກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈິັ່ງມີ
ຄວາມຈ າເປຼັນ ຕ້ອງໄດ້ມີການປຼັບປ ງ ແລະ ກ ັ່ສ້າງໃໝ່ ດ້ວຍການຝຶກອົບຮົມ, ຍົກລະດຼັບໄລຍະສຼັັ້ນ, ໄລຍະ
ກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ເພືັ່ອສ້າງໃຫ້ໄດ້ນຼັກວິຊາການທີັ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມີຄວາມຊ ານານ ແລະ ມີ
ຄ ນສົມບຼັດທີັ່ເໝາະສົມ. ເພືັ່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ທ່ວງທຼັນກຼັບສະພາບການດຼັັ່ງກ່າວ ທາງວິທະຍາໄລກະສກິ າ 
ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ ຈິັ່ງໄດ້ພຼັດທະນາຫ ຼັກສູດຊຼັັ້ນສູງ ກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ສາຂາ ປະມົງຂຶັ້ນ ເຊິັ່ງເນືັ້ອໃນ
ຂອງຫ ຼັກສູດນີັ້ ແມ່ນເນຼັັ້ນໃສ່ 5 ອົງປະກອບທີັ່ສ າຄຼັນຄື:  

1) ການສ້າງຄວາມຊ ານານ; 
2) ການພຼັດທະນາແບບຍືນຍົງ; 
3) ການຜະລິດກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ໃນເຂດເນີນສູງ; 
4) ການເຮຼັດພາກປະຕິບຼັດຕົວຈິງ; 
5) ການມີສ່ວນຮ່ວມດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. 

  ນີັ້ກ ັ່ເພືັ່ອເປຼັນການສ້າງຄວາມຊ ານານງານ ແລະ ກ ັ່ສ້າງພະນຼັກງານວິຊາການດ້ານການປະມົງ ອອກ
ຮຼັບໃຊ້ສຼັງຄົມ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານ ໃນບຼັນດາແຂວງພາກເໜືອຂອງ 
ສປປ ລາວ. 
 ເພືັ່ອເຮຼັດໃຫ້ການຮຽນ-ການສອນໄດ້ຮຼັບຜົນດີ ແລະ ມີຄວາມສະດວກ, ຈະຕ້ອງມີການພຼັດທະນາ
ດ້ານເອກະສານທີັ່ສ າຄຼັນຂອງຫ ຼັກສູດ ເຊຼັັ່ນ: ໂຄງຮ່າງຫ ຼັກສູດ, ຄ າອະທິບາຍວິຊາ, ແຜນການຮຽນ-ການສອນ 
ແລະ ເນືັ້ອໃນສິດສອນລະອຽດຂອງແຕ່ລະວິຊາ ຫ ື ປືັ້ມຄູ່ມືການຮຽນ-ການສອນ. ໃນການພຼັດທະນາເອກະ 
ສານຫ ຼັກສູດນີັ້ ໄດ້ມີການມອບໝາຍໃຫ້ຄະນະຊີັ້ນ າ, ຄະນະກ າມະການພຼັດທະນາຫ ຼັກສູດຂອງວິທະຍາໄລ 
ແລະ ຄູອາຈານພາຍໃນວິທະຍາໄລ ເປຼັນຜູ້ພຼັດທະນາຂຶັ້ນ ໂດຍໄດ້ຜ່ານຂະບວນການ ແລະ ຂຼັັ້ນຕອນທີັ່ສ າຄຼັນ
ຕ່າງໆ ເຊຼັັ່ນ: ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກຼັບຫ ຼັກການ, ການໄປທຼັດສະນະສຶກສາຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ການ
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ຄົັ້ນຄວ້າເອກະສານ ແລະ ສຶກສາຂ ັ້ມູນທີັ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການແລກປ່ຽນຄ າຄິດຄ າເຫຼັນ, ການຂ ຄ າປຶກສາຈາກ
ບຼັນດາຜູທີ້ັ່ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ ຈາກສະຖາບຼັນການສຶກສາ ແລະ ໜ່ວຍງານອືັ່ນໆທີັ່ກ່ຽວຂ້ອງ  ການ
ພຼັດທະນາຫ ຼັກສູດນີັ້ ແມ່ນໄດ້ປະຕິບຼັດຕາມຂ ັ້ຕົກລົງຂອງລຼັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ 
ສອດຄ່ອງກຼັບມາດຕະຖານຫ ຼັກສູດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. 
 ວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ ຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູ້ບ ນຄ ນນ າທ ກໆ
ພາກສ່ວນທີັ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີັ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜຼັບສະໜູນທາງດ້ານທຶນຮອນ ແລະ ວິຊາການ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ພຼັດທະນາຫ ຼັກສູດນີັ້ຂຶັ້ນ ເພືັ່ອນ າໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຮຽນ-ການສອນ. ນອກຈາກນຼັັ້ນ 
ເອກະສານດຼັັ່ງກ່າວນີັ້ ຍຼັງສາມາດນ າໄປປຼັບໃຊ້ໃນການພຼັດທະນາຂົງເຂດວຽກງານດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້. 
ໃນການຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດຕົວຈິງນຼັັ້ນ, ຖ້າຫາກພົບເຫຼັນຂ ັ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງ, ຄວາມບ ັ່ສອດຄ່ອງບ ັ່ເໝາະສົມ 
ປະການໃດ ກະລ ນາສົັ່ງຂ ັ້ຄິດເຫຼັນ ແລະ ຄ າຕ ານິຕິຊົມໄປທີັ່ວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ພາກເໜືອ ເພືັ່ອ
ຈະໄດ້ນ າໄປປຼັບປ ງແກ້ໄຂໃຫ້ດກີວ່າເກົັ່າໃນອະນາຄົດ. 
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1. ຊືັ່ຫ ຼັກສດູ (Name of the Curriculum) 
1.1. ພາສາລາວ: ຫ ຼັກສູດຊຼັັ້ນສູງ ກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ເຂດເນີນສູງ 

 ສາຂາ ປະມົງ 
1.2. ພາສາອຼັງກດິ: Higher Curriculum of Fisheries Program 

 
2. ຊືັ່ປະກາສະນຍິະບຼັດ (Name of Diploma) 

2.1. ຊືັ່ເຕຼັມ  (Full Name) 
 ພາສາລາວ: ປະກາສະນິຍະບຼັດຊຼັັ້ນສູງ ກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ເຂດເນີນສູງ 

 ສາຂາ ປະມົງ 
 ພາສາອຼັງກິດ: Higher Diploma in Fisheries 

2.2. ຊືັ່ຫຍ ັ້ (Abbreviation Name) 
 ພາສາລາວ: ປສປມ 
 ພາສາອຼັງກິດ: HDFi 

 
3. ໜວ່ຍງານຮຼັບຜດິຊອບ (Responsible Organizations) 

 ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ ້
 ກົມຈຼັດຕຼັັ້ງ ແລະ ພະນຼັກງານ, ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ ້
 ກົມອາຊີວະສຶກສາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 
 ກົມລ້ຽງສຼັດ ແລະ ການປະມົງ 
 ສະຖາບຼັນຄົັ້ນຄວ້າກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ 
 ວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ 

ທີັ່ຢູສ່າມາດຕດິຕ ັ່ໄດ:້ 
 ວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ,  ຖະໜົນ 13 ເໜືອ, ບ້ານວຽງສະຫວຼັນ ເມືອງຫ ວງພະ
ບາງ ແຂວງຫ ວງພະບາງ 
 ຕູ້ ປນ. 154, ໂທ: 071 219 036,  ແຟຼັກສ໌: 071 219 034,  www.nafclao.org 

3.1. ຄະນະຊີັ້ນ າການພຼັດທະນາຫ ຼັກສດູ (Steering Committee) 
1) ທ່ານ ນາງ ພວງເພຼັດ ປູ່ວຼັງ ຫົວໜ້າກົມຈຼັດຕຼັັ້ງ ແລະ ພະນຼັກງານ, ກະຊວງກະສິກ າ 

ແລະ ປ່າໄມ້ ເປຼັນຫົວໜ້າ 
2) ທ່ານ ເພຼັດສະໝອນ ຖານະສຼັກ ຮອງຫົວໜ້າກົມຈຼັດຕຼັັ້ງ ແລະ ພະນຼັກງານ, ຜູ້ປະສານ

ງານໂຄງການ SURAFCO ປະຈ າກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປຼັນຮອງ 
3) ອຈ. ທອງສະມ ດ ພູມມາສອນ ອ ານວຍການວທິະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກ 

ເໜືອ, ຜູ້ຈຼັດການໂຄງການ SURAFCO ເປຼັນຄະນະ 
3.2. ຄະນະກ າມະການພຼັດທະນາຫ ຼັກສດູ (Curriculum Development Committee) 

1) ອຈ. ອ າໄພວຼັນ ສ ກສຼັນຕິ ຫົວໜ້າຄະນະວິຊາລ້ຽງສຼັດ ແລະ ການປະມົງ, ຜູ້ປະສານ
ງານດ້ານການພຼັດທະນາຫ ຼັກສູດ ໂຄງການ SURAFCO ເປຼັນຫົວໜ້າ; 

2) ອຈ. ທອງເພຼັດ ຈິດຕະບ ບຜາ ຫົວໜ້າຄະນະວິຊາປູກຝຼັງ ເປຼັນຮອງ; 
3) ອຈ. ນິກອນ ສ ດທິວົງ ຮອງຫົວໜ້າຄະນະວິຊາປ່າໄມ້ ເປຼັນຄະນະ; 

http://www.nafclao.org/
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4) ອຈ. ສົມຄິດ ຈະເລີນຜົນ ຮອງຫົວໜ້າຄະນະວິຊາທ ລະກິດກະສິກ າ ເປຼັນຄະນະ; 
5) ອຈ. ນ. ໜ ັ່ຄ າ ວິລະວົງສາ ຫົວໜ້າຫ້ອງການພຼັດທະນາວິຊາການ ເປຼັນຄະນະ; 
6) ອຈ. ອ ທອງ ວົງແສນເມືອງ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການພຼັດທະນາວິຊາການ ເປຼັນຄະນະ; 
7) ອຈ. ພູທອນ ຈຼັນທະວົງສາ ຮອງຫົວໜ້າຄະນະວິຊາປູກຝຼັງ ເປຼັນຄະນະ; 
8) ອຈ. ສົມພົງ ຄ າມາລາວົງ ຫົວໜ້າຂະແໜງປະກຼັນຄ ນນະພາບ ເປຼັນຄະນະ; 
9) ອຈ. ຈຼັນທອນ ທອງສະໄໝ ຫົວໜ້າຂະແໜງລ້ຽງສຼັດ ວິທະຍາໄລ ເປຼັນຄະນະ. 

 
4. ປຼັດຊະຍາ ແລະ ຈ ດປະສງົຂອງຫ ຼັກສດູ (Philosophy and Objectives) 

4.1. ປຼັດຊະຍາ (Philosophy) 
 ເພືັ່ອຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດ ແລະ ບຼັນລ  3 ແຜນງານ ແລະ 10 ແຜນດ າເນີນງານ ຂອງກະຊວງ
ກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ວາງອອກ ກ ຄື 3 ເປົັ້າໝາຍການພຼັດທະນາຂອງລຼັດຖະບານ ແລະ ແຜນຍ ດທະສາດ
ການພຼັດທະນາເສດຖະກິດ-ສຼັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ຄຼັັ້ງທີ VIII ຂອງລຼັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແຕ່ນີັ້ຮອດປີ 
2020, ຍ ດທະສາດຮອດປີ 2025 ແລະ ວິໄສທຼັດປີ 2030 ໃນການພຼັດທະນາຂະແໜງການກະສິກ າ ແລະ 
ປ່າໄມ້. ດຼັັ່ງນຼັັ້ນ ທາງວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ ຈິັ່ງໄດ້ກ ານົດປຼັດສະຍາຂອງຫ ຼັກສູດດຼັັ່ງນີັ້: 
ພຼັດທະນານຼັກວຊິາການດາ້ນການປະມງົ ໃຫມ້ຄີວາມຮູ ້ຄວາມສາມາດ, ດ ໝຼັັ່ນ, ອດົທນົ,  ເປຼັນຄນົທີັ່ມີ
ຄ ນສມົບຼັດສນິທ າປະຕວິຼັດ, ມລີະບຽບວໄິນ, ບ ລສິ ດຜ ດຜອ່ງ, ມີທຼັດສະນະຄະຕທິີັ່ດ ີກຽມພອ້ມ

ປະກອບສວ່ນວຽກງານ ທາງດາ້ນວຊິາສະເພາະຂອງຕນົ 
4.2. ຈ ດປະສງົຂອງຫ ຼັກສດູ (Objectives) 

1) ເພືັ່ອກ ັ່ສ້າງນຼັກວິຊາການ ດ້ານການປະມົງ ທຼັງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄ ນນະພາບ ຕອບ
ສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຮຽກຮອ້ງຕ້ອງການ ຂອງຕະຫ າດແຮງງານ; 

2) ມີແນວຄິດ ຄ ນສົມບຼັດ ສິນທ າປະຕິວຼັດ, ມີທຼັດສະນະຫ ຼັກໝຼັັ້ນທີັ່ຖືກຕ້ອງ, ມີລະບຽບ
ວິໄນ; 

3) ສາມາດນ າເອົາຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ,  ຄວາມຊ ານານງານ ແລະ ປະສົບການໄປໃຊ້
ໃນການດ າລົງຊີວດິ ແລະ ໄປປະກອບອາຊີບຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. 

4.3. ລະດຼັບຄວາມສາມາດພາຍຫ ຼັງຮຽນຈບົ (Expected Competencies) 
 ສາມາດວາງແຜນການ, ຂຽນໂຄງການ ແລະ ຈຼັດການຝືກອົບຮົມໄດ້; 
 ເຮຼັດວຽກຮ່ວມກຼັບຊ ມຊົນທີັ່ຢູຫ່່າງໄກສອກຫ ີກໄດ້; 
 ເປຼັນນຼັກສົັ່ງເສີມຊາວກະສິກອນໃນກ ່ມບ້ານພຼັດທະນາ ແລະ ເຂດຈ ດສ ມໄດ້; 
 ປະກອບອາຊີບດ້ວຍຕົນເອງ ຫ ື ເປຼັນຜູ້ປະກອບການດ້ານກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ້ໄດ້; 
 ປະກອບອາຊີບນ າເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຕ່າງໆໄດ້; 
 ປະກອບອາຊີບເປຼັນຄູຝຶກ/ຄູສອນຕາມໂຮງຮຽນວິຊາຊີບໄດ້; 
 ດ າເນີນການຄົັ້ນຄວ້າທົດລອງຢູ່ສູນ, ສະຖານີ ແລະ ໂຄງການໄດ້; 
 ປະກອບອາຊີບເປຼັນພະນຼັກງານປະຈ າດ່ານກຼັກກຼັນສຼັດໄດ້. 
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5. ກ ານດົການເປດີສອນ  (Time Frame) 
 ຫ ຼັກສູດຊຼັັ້ນສູງ ກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ເຂດເນີນສູງ ສາຂາ ປະມົງ ຈະເລີັ່ມເປີດສອນໃນສົກຮຽນ 2016-
2017 ເປຼັນຕົັ້ນໄປ. ເຖິງສົກຮຽນ 2018-2019 ຈະມີຜູ້ສ າເລຼັດການສຶກສາ 1 ຮ ່ນ. ໃນປີ 2021 ຈະມີການປະ
ເມີນຜົນການນ າໃຊ້ຫ ຼັກສູດ ແລະ ຈະນ າຂ ັ້ມູນທີັ່ໄດ້ມາສຶກສາຄົັ້ນຄວ້າ ເພືັ່ອປຼັບປ ງຫ ຼັກສູດໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງ
ກຼັບແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງລຼັດຖະບານ ແລະ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງສຼັງຄົມໃນແຕ່ລະໄລຍະ 
 
6. ຄາດຄະເນແຜນການຮຼັບນຼັກສກຶສາ  (Admission Plan) 
 ການຮຼັບນຼັກສຶກສາເຂົັ້າຮຽນ ແມ່ນຈະປະຕິບຼັດໃນຮູບການເປີດຮຼັບທ ກໆປີ ເຊິັ່ງແຜນການຮຼັບນຼັກສຶກ
ສາ (ແບບຄາດຄະເນ) ຂອງສາຂາ ປະມົງ ມີລາຍລະອຽດດຼັັ່ງຕາຕະລາງລ ່ມນີັ້: 

 

ສກົສກຶສາ 
ຈ ານວນນຼັກສກຶສາ 

ປີທ ີ1 ປີທ ີ2 ປີທ ີ3 ຈ ານວນລວມ ຈ ານວນທີັ່ຄາດວາ່ຈະຈບົ 
2016-2017 40   40  
2017-2018 40 39  79  
2018-2019 40 39 38 117 38 

 
ໝາຍເຫດ:  ໃນ 1 ຫ້ອງຮຽນ ບຼັນຈ ນຼັກສຶກສາ 40 ຄົນ 
 
7. ເງືັ່ອນໄຂຂອງຜູເ້ຂົັ້າສກຶສາ (Entrance Requirements) 

7.1. ລະດຼັບການສກຶສາ (Qualifications) 
 ເປຼັນນຼັກຮຽນສາມຼັນທີັ່ຮຽນຈົບ ມ7 ຫ ື ທຽບເທົັ່າ; 
 ຖ້າເປຼັນພະນຼັກງານມາຮຽນ ຕ້ອງຮຽນຈົບຊຼັັ້ນຕົັ້ນ ຫ ື ຊຼັັ້ນກາງ ໃນສາຂາວິຊາສະເພາະ 

ທີັ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 
7.2. ຄ ນສມົບຼັດ (Attitudes) 

 ມີຄ ນສົມບຼັດດ;ີ 
 ບ ັ່ຢູ່ໃນໄລຍະຕອ້ງໂທດ ແລະ ດ າເນີນຄະດີໃດໆ; 
 ມີຄວາມມຼັກ ຮຼັກ ອາຊີບກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ້. 

7.3. ດາ້ນສ ຂະພາບ ແລະ ທຼັດສະນະການອອກແຮງງານ (Health and Working 
Performance) 
 ບ ັ່ເປຼັນພະຍາດຕິດແປດຊ າເຮືັ້ອ ແລະ ຕດິຢາເສບຕິດ; 
 ມີສ ຂະພາບແຂງແຮງ ບ ັ່ເປຼັນອ ປະສຼັກແກກ່ານຮຽນ; 
 ມີຄວາມດ ໝຼັັ່ນ ສູກ້ານ ສູ້ງານ ເໝາະສົມໃນການຮຽນສາຂາວິຊານີັ້. 

7.4. ເງືັ່ອນໄຂພເິສດ (Special Conditions) 
 ຊົນເຜົັ່າ, ເພດຍິງ ແລະ ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ພິຈາລະນາເປຼັນພິເສດ 
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8. ວທິກີານຄຼັດເລອືກຜູ້ເຂົັ້າສກຶສາ (Method of Student Selection) 
 ເປຼັນຜູ້ທີັ່ມີເງືັ່ອນໄຂຖືກຕ້ອງຄົບຖ້ວນ ດຼັັ່ງທີັ່ກ ານົດໄວ້ ໃນຂ ັ້ທີ 7 ຂ້າງເທິງ; 
 ສ າລຼັບນຼັກສຶກສານອກແຜນ ຕອ້ງຜ່ານການສອບເສຼັງຄຼັດເລືອກ ແລະ ໄດ້ຄະແນນຕາມຄາດໝາຍ

ທີັ່ກ ານົດໄວ້; 
 ສ າລຼັບນຼັກສຶກສາໃນແຜນ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການຄຼັດເລືອກຈາກພະແນກສຶກສາປະຈ າແຂວງ, ພະ 

ແນກກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ປະຈ າແຂວງ ແລະ ອົງການຈຼັດຕຼັັ້ງທີັ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 
 ໃນກ ລະນີພະນຼັກງານມາຮຽນຕ ັ່ ຕ້ອງໄດ້ຮຼັບອະນ ມຼັດຈາກການຈຼັດຕຼັັ້ງທີັ່ກ່ຽວຂ້ອງ ບ່ອນຕົນ

ສຼັງກຼັດ. 
 
9. ການຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕບິຼັດ, ການກ ານດົໜວ່ຍກດິ ແລະ ປະເພດວຊິາຮຽນ

(Implementation, Credit Identification and Subject Type 
Identification) 
9.1. ການຈຼັດຕຼັັ້ງການຮຽນ-ການສອນ (Teaching-Learning Implementation) 

 ຫ ຼັກສູດຊຼັັ້ນສູງ ກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ເຂດເນີນສູງ ສາຂາ ປະມົງ ເປຼັນຫ ຼັກສູດທີັ່ຮຽນເຕຼັມ
ເວລາ ໃຊ້ເວລາຮຽນ 3 ປີ ຫ ື 6 ພາກຮຽນ 

 ໜຶັ່ງສົກຮຽນແບ່ງເປຼັນ 2 ພາກຮຽນ, ມີພຼັກປະຈ າພາກຮຽນ I ແລະ ພຼັກພາກຮຽນ ທີ II; 
 ແຕ່ລະພາກຮຽນມີ 20 ອາທິດ, ຮຽນຕົວຈິງໃຊ້ເວລາ 16 ອາທິດ, ທວນຄືນ ແລະ 

ສອບເສຼັງພາກຮຽນ 2 ອາທິດ, ແຮວຼັນພຼັກຕ່າງໆ 1 ອາທິດ ແລະ ພຼັກພາກຮຽນ 1 ອາທິດ; 
 ໜຶັ່ງອາທິດຮຽນ 5 ວຼັນ (ວຼັນຈຼັນ-ວຼັນສ ກ) ຕ ັ່າສ ດ 29 ຊົັ່ວໂມງ ແລະ ສູງສ ດ 35 

ຊົັ່ວໂມງ; 
 ໜຶັ່ງວຼັນຮຽນຕ ັ່າສ ດ 5 ຊົັ່ວໂມງ ແລະ ສູງສ ດ 7 ຊົັ່ວໂມງ; 
 ໜຶັ່ງຊົັ່ວໂມງຮຽນ 50 ນາທີ ແລະ ພຼັກຜ່ອນ 10 ນາທ.ີ 
9.1.1. ພາກຮຽນທ ີI 

 ດ າເນີນການຮຽນ-ການສອນ ເລີັ່ມວຼັນທີ 15 ຕ ລາ ເຖິງ ວຼັນທີ 15 ກ ມພາ 
(16 ອາທິດ); 

 ທວນຄືນ ແລະ ສອບເສຼັງ: ອາທິດທີ 3 ເຖິງ ອາທິດທີ 4 ກ ມພາ  (2 
ອາທິດ); 

 ພຼັກປະຈ າພາກຮຽນ ອາທິດທີ 3 ມີນາ (1 ອາທິດ); 
 ແຮວຼັນພຼັກຕ່າງໆ 1 ອາທິດ; 
 ຮຽນວິຊາການປ້ອງກຼັນຊາດ (ສ າລຼັບນຼັກສຶກສາປີທີ 2) ອາທິດທີ 1 ຫາ 

ອາທິດທີ 2 ມີນາ  (2 ອາທິດ). 
9.1.2. ພາກຮຽນທ ີII 

 ດ າເນີນການຮຽນ-ສອນ ເລີັ່ມອາທິດທີ 4 ມີນາ ເຖິງອາທິດທີ 1 ສິງຫາ 
(16 ອາທິດ); 

 ທວນຄືນ ແລະ ສອບເສຼັງ: ອາທິດທີ 2 ຫາອາທິດທີ 3 ສິງຫາ (2 ອາທິດ); 
 ປະຕິບຼັດງານຟາມກຼັບທີັ່ (ສ າລຼັບນຼັກຮຽນປີທີ 1 ແລະ ປີທີ 2) ອາທິດທີ 4 

ສິງຫາ ແລະ ອາທິດທີ 1 ກຼັນຍາ (2 ອາທິດ); 
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 ພຼັກປະຈ າພາກຮຽນ: ອາທິດທີ 2 ແລະ 3 ກຼັນຍາ (2 ອາທິດ). 
ໝາຍເຫດ: 
 ພາກຮຽນທີ I ຮອດພາກຮຽນທີ III ນຼັກສຶກສາ  ຈະໄດ້ຮຽນກ່ຽວກຼັບຄວາມຮູ້ພືັ້ນຖານ ແລະ ຄວາມ
ຮູ້ທາງດ້ານເຕຼັກນິກວິຊາການທົັ່ວໄປ, ສ າລຼັບພາກຮຽນທີ IV ແລະ ພາກຮຽນທີ V ນຼັກສຶກສາຈະໄດ້ຮຽນວິຊາ
ສະເພາະ  ໃນພາກຮຽນທີ VI ນຼັກສຶກສາຈະໄດ້ລົງຝຶກງານທ້າຍການສຶກສາ ເພືັ່ອປະຕິບຼັດຕົວຈິງ, ເກຼັບກ າຂ ັ້
ມູນ, ຂຽນເປຼັນບົດໂຄງການຈົບຊຼັັ້ນ ແລະ ປ້ອງກຼັນຕາມລະບຽບທີັ່ທາງວິທະຍາໄລກ ານົດໄວ້. 

9.2. ການກ ານດົ ແລະ ການຄດິໄລ່ໜວ່ຍກດິໃນຫ ຼັກສດູ (Credit Identification and 
Calculation) 
9.2.1. ການກ ານດົໜວ່ຍກດິ (Credit Identification) 

 ຫ ຼັກສູດຊຼັັ້ນສູງ ກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ເຂດເນີນສູງ ສາຂາ ປະມົງ ມີໜ່ວຍກິດ
ຕະຫ ອດຫ ຼັກສູດ 112 ໜ່ວຍກິດ 

9.2.2. ການຄດິໄລໜ່ວ່ຍກດິ (Credit Calculation) 
 ໜ່ວຍກິດ ແມ່ນຫົວໜ່ວຍທີັ່ສະແດງເຖິງປະລິມານການຮຽນ ແລະ ນ ັ້າໜຼັກ
ຂອງແຕ່ລະວິຊາ ເຊິັ່ງໄດ້ກ ານົດໄວ້ດຼັັ່ງນີັ້: 

 ພາກທິດສະດີ ທີັ່ໃຊ້ເວລາບຼັນລະຍາຍ 1 ຊົັ່ວໂມງ/ອາທິດ ຫ ື ບ ັ່ຕ ັ່າກວ່າ 16 
ຊົັ່ວໂມງ/ພາກຮຽນ ມີຄ່າເທົັ່າກຼັບ 1 ໜ່ວຍກິດ; 

 ພາກປະຕິບຼັດຕົວຈິງຂອງວິຊາ (ໃນຫ້ອງທົດລອງ ຫ ື ໃນສະໜາມ) ໃຊ້
ເວລາ 2-3 ຊົັ່ວໂມງ/ອາທິດ ຫ ື ບ ັ່ຕ ັ່າກວ່າ 32-48 ຊົັ່ວໂມງ/ພາກຮຽນ ມີຄ່າເທົັ່າກຼັບ 1 ໜ່ວຍກິດ; 

 ພາກປະຕິບຼັດງານຟາມ  (ເຮຼັດວຽກຕົວຈິງຕາມຟາມຕ່າງໆ ຂອງວິທະຍາ 
ໄລ) ກ ານົດ 3-6 ຊົັ່ວໂມງ/ອາທິດ ຫ ື ບ ັ່ຕ ັ່າກວ່າ 48-96 ຊົັ່ວໂມງ/ພາກຮຽນ ມີຄ່າເທົັ່າກຼັບ 1 ໜ່ວຍກິດ; 

 ການລົງຝຶກງານທ້າຍການສຶກສາຢູ່ພາກສະໜາມ ທີັ່ໃຊ້ເວລາຝຶກງານ 4-6 
ຊົັ່ວໂມງ/ວຼັນ ຫ ື ບ ັ່ຕ ັ່າກວ່າ 20-30 ຊົັ່ວໂມງ/ອາທິດ ຫ ື ບ ັ່ຕ ັ່າກວ່າ 320-480 ຊົັ່ວໂມງ/ພາກຮຽນ ມີຄ່າເທົັ່າ
ກຼັບ 4 ໜ່ວຍກິດ. 

9.3. ການກ ານດົປະເພດວຊິາ (Subject Type  Identification) 
 ປະເພດ A1 ມີ 3 ໜ່ວຍກິດ 3 (2-0-3)  ໝາຍຄວາມວ່າ ຮຽນຕະຫ ອດພາກຮຽນ 

ມີທຼັງທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕບິຼັດໃນສະໜາມ; 
 ປະເພດ A2 ມີ 3 ໜ່ວຍກິດ 3 (2-2-0)  ໝາຍຄວາມວ່າ ຮຽນຕະຫ ອດພາກຮຽນ 

ມີທຼັງທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕບິຼັດໃນຫ້ອງຮຽນ ຫ ື ຫ້ອງທົດລອງ; 
 ປະເພດ B1 ມີ 2 ໜ່ວຍກິດ 2 (2-0-0) ໝາຍຄວາມວ່າ ຮຽນຕະຫ ອດພາກຮຽນ 

ມີແຕ່ທິດສະດີບ ັ່ມີພາກປະຕບິຼັດ; 
 ປະເພດ B2 ມີ 2 ໜ່ວຍກິດ 2 (1-2-0) ໝາຍຄວາມວ່າ ຮຽນຕະຫ ອດພາກຮຽນມີ

ທຼັງທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບຼັດໃນຫ້ອງຮຽນ ຫ ື ຫ້ອງທົດລອງ; 
 ປະເພດ C ມີ 3 ໜ່ວຍກິດ 3 (3-0-0) ໝາຍຄວາມວ່າ ຮຽນຕະຫ ອດພາກຮຽນ ມີ

ແຕ່ທິດສະດີບ ັ່ມີພາກປະຕິບຼັດ; 
 ປະເພດ D1 ມີ 1 ໜ່ວຍກິດ 1 (0-0-3) ໝາຍຄວາມວ່າ ຮຽນຕະຫ ອດພາກຮຽນ 

ມີແຕ່ພາກປະຕິບຼັດໃນສະໜາມ ບ ັ່ມີທິດສະດີ; 



6 

 ປະເພດ D2 ມີ 1 ໜ່ວຍກິດ 1 (0-2-0) ໝາຍຄວາມວ່າ ຮຽນຕະຫ ອດພາກຮຽນ 
ມີແຕ່ພາກປະຕິບຼັດໃນຫ້ອງຮຽນ ຫ ື ຫ້ອງທົດລອງ, ບ ັ່ມີທິດສະດີ. 
 

ລາຍລະອຽດຂອງປະເພດວຊິາສະແດງໃນຕາຕະລາງລ ມ່ນີັ້: 
ປະເພດວິຊາ ຈ ານວນ 

ໜ່ວຍກິດ 
ຈ ານວນຊົັ່ວໂມງ ຈ ານວນ 

ວິຊາ 
ໜ່ວຍກິດ 
ລວມ ທິດສະດີ ຫ້ອງແລຼັບ ສະໜາມ 

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 

ລວມ 50 112 
 
PT= Practical Term ໝາຍເຖິງການຝຶກງານທ້າຍການສຶກສາ. 
 
10. ໄລຍະເວລາໃນການສກຶສາ (Duration of Study) 
 ຫ ຼັກສູດຊຼັັ້ນສູງ ກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ເຂດເນີນສູງ ສາຂາ ປະມົງ ເປຼັນຫ ຼັກສູດທີັ່ຮຽນເຕຼັມເວລາ ໃຊ້
ເວລາຮຽນ 3 ປີ ຫ ື 6 ພາກຮຽນ ແລະ ສູງສ ດບ ັ່ເກີນ 4 ປີ ຫ ື 8 ພາກຮຽນ. 
 
11. ໂຄງສາ້ງຫ ຼັກສດູ (Curriculum Structure) 

11.1. ການກ ານດົໝວດວິຊາ (Subject Type Identification) 
 ຫ ຼັກສູດຊຼັັ້ນສູງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ເຂດເນີນສູງ ສາຂາ ປະມົງ ປະກອບດ້ວຍ 4 ໝວດ
ວິຊາຄ:ື 

1) ໝວດວຊິາພືັ້ນຖານ  (Basic Subject)                             08 ໜ່ວຍກດິ 
2) ໝວດວຊິາພືັ້ນຖານຂອງວຊິາສະເພາະ  (Core Subject) 39 ໜວ່ຍກດິ 
3) ໝວດວຊິາສະເພາະ (Specialized Subjects)  62 ໜວ່ຍກດິ 

 ກ. ໝວດວິຊາສະເພາະທົັ່ວໄປ (Minor Specialized Subject)  25 ໜ່ວຍກິດ 
 ຂ. ໝວດວິຊາສະເພາະສາຂາ (Major Specialized Subject)   37 ໜ່ວຍກິດ 

4) ໝວດວຊິາເລອືກ (Elective Subject) 03 ໜວ່ຍກດິ 
 ລວມ:   112 ໜ່ວຍກດິ 
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11.2. ການກ ານດົລາຍວຊິາໃນແຕລ່ະໝວດ (Subject Identification) 
11.2.1. ໝວດວຊິາພືັ້ນຖານ  (Basic Subjects)           8  ໜ່ວຍກດິ 

ລະຫຼັດວຊິາ ຊືັ່ວຊິາ ໜ່ວຍກດິ 
BS 101 ການເມືອງ  Politics 2 (2-0-0) 
BS 102 ຈິດຕະວິທະຍາ ແລະ ມະນ ດສ າພຼັນ Psychology and 

Human Relations 
2 (2-0-0) 

BS 103 ສ າມະນາ 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. ໝວດວຊິາພືັ້ນຖານຂອງວຊິາສະເພາະ (Core Subjects) 39 ໜວ່ຍກດິ 

ລະຫຼັດວຊິາ ຊືັ່ວຊິາ ໜ່ວຍກດິ 
CS 201 ສຶກສາຊ ມຊົນ ແລະ ພຼັດທະນາຊົນນະບົດ Rural 

Development and Community Study 
3 (2-0-3) 

CS 202 ການສົັ່ງເສີມກະສິກ າ ແລະ ການສົັ່ງຄວາມຮູ້  Agricultural 
Extension & Knowledge Transfer 

3 (2-0-3) 

CS 203 ການບ ລິຫານໂຄງການ    Project Management 3 (3-0-0) 
CS 204 ການວາງແຜນ ແລະ ການຈຼັດການຟາມ  Farm Planning and 

Management 
2 (2-0-0) 

CS 205 ເສດຖະກິດກະສິກ າ  Agricultural Economics 2 (2-0-0) 
CS 206 ການບຼັນຊີພືັ້ນຖານ  Basic Accounting 2 (2-0-0) 
CS 207 ຫ ຼັກການປູກພືດໃນເຂດເນີນສູງ  Principle of Crop 

Production in Uplands 
2 (2-0-0) 

CS 208 ຫ ຼັກການລ້ຽງສຼັດໃນເຂດເນີນສູງ  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 ກົນຈຼັກກະສິກ າ  Farm Equipment and 

Machinery 
3 (2-0-3) 

CS 213 ກ າມະພຼັນ  Genetics 2 (2-0-0) 
CS 214 ສະຖິຕິ ແລະ ການວາງແຜນການທົດລອງ Statistics and 

Experimental Design  
3 (2-0-3) 

CS 215 ຈ ລະຊີບວິທະຍາ  Microbiology 2 (1-2-0) 
CS 216 ຄະນິດສາດນ າໃຊ້ Applied Mathematics 2 (1-2-0) 
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CS 217 ພາສາອຼັງກິດກະສິກ າ English for Agriculture 2 (1-2-0) 
ລວມ 39 (30-10-12) 

 
11.2.3. ໝວດວຊິາສະເພາະ  (Specialized Subjects) 

ກ. ໝວດວິຊາສະເພາະທົັ່ວໄປ (Minor Specialized Subjects) 25 
ໜ່ວຍກິດ 

ລະຫຼັດວຊິາ ຊືັ່ວຊິາ ໜ່ວຍກດິ 
MSS 301 ດິນ ແລະ ຄວາມອ ດົມສົມບູນຂອງດິນ Soil and Soil Fertility 3 (2-0-3) 
MSS 302 ການປະສົມພຼັນສຼັດນ ັ້າ Aquatic Animal Breeding 3 (2-0-3) 
MSS 303 ລະບົບກະສິກ າ-ປ່າໄມ ້ແລະ ວະນະວຼັດວິທະຍາ  Agroforestry 

and Silviculture 
3 (2-0-3) 

MSS 304 ການວາງແຜນນ າໃຊ້ທີັ່ດິນໃນເຂດເນີນສູງ  Land Use 
Planning in Uplands 

3 (2-0-3) 

MSS 305 ອ ຕ ກະສິກ າ  Agro Meteorology 2 (2-0-0) 
MSS 306 ສຶກສາສິັ່ງແວດລ້ອມ Environmental Study 1 (0-2-0) 
MSS 307 ການປະເມີນການຕະຫ າດແບບເລຼັັ່ງດ່ວນ  Rapid Market 

Appraisal 
1 (0-2-0) 

MSS 308 ການປ ງແຕ່ງອາຫານ 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 ງານຟາມປະມົງ Farm Practice for Fisheries 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 25 (10-6-36)  
 
ຂ. ໝວດວິຊາສະເພາະສາຂາ (Major Specialized Subjects) 37 

ໜ່ວຍກິດ 
ລະຫຼັດວຊິາ ຊືັ່ວຊິາ ໜ່ວຍກດິ 
MSFi 301 ການຈຼັດການສິັ່ງແວດລ້ອມທາງການປະມົງ Environmental 

Management for Fisheries 
3 (2-2-0) 

MSFi 302 ການຈຼັດການຟາມສຼັດນ ັ້າ Aquatic Animal Farm 
Management 

3 (2-0-3) 

MSFi 303 ກາຍະວິພາກ ແລະ ສາລິລະວິທະຍາສຼັດນ ັ້າ Aquatic Animal 
Anatomy and Physiology 

3 (2-2-0) 
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MSFi 304 ພະຍາດສຼັດນ ັ້າ Aquatic Animal Disease 3 (2-0-3) 
MSFi 305 ໄຮນ ັ້າວິທະຍາ ແລະ ການຜະລດິ Plankton Science and 

Production 
3 (2-0-3) 

MSFi 306 ຄ ນນະພາບນ ັ້າສ າລຼັບລ້ຽງສຼັດນ ັ້າ Water Quality for Aquatic 
Animal Production 

3 (2-0-3) 

MSFi 307 ອາຫານ ແລະ ການໃຫ້ອາຫານສຼັດນ ັ້າ Feed and Feeding of 
Aquatic Animal 

3 (2-0-3) 

MSFi 308 ການລ້ຽງກົບ  Frog Production 3 (2-0-3) 
MSFi 309 ການລ້ຽງປາ  Fish Production 3 (2-0-3) 
MSFi 310 ເສດຖະກິດ ແລະ ການຕະຫ າດສຼັດນ ັ້າ Aquatic Animal 

Economic and Marketing 
3 (2-0-3) 

MSFi 311 ປຼັບປ ງພຼັນສຼັດນ ັ້າ Aquatic Animal Bloodstock 
Management 

3 (2-0-3) 

MSFi 312 ຝຶກງານທ້າຍການສຶກສາ Final Practice 4 (0-0-24) 
ລວມ 37 (22-4-51)  

 
11.2.4. ໝວດວຊິາເລອືກ  (Elective Subjects) 3  ໜ່ວຍກດິ 

ລະຫຼັດວຊິາ ຊືັ່ວຊິາ ໜ່ວຍກດິ 
ES 402 ການປູກເຫຼັດ Mushroom Production 3 (2-0-3) 
ES 403 ການລ້ຽງແບ ້Goat  Production 3 (2-0-3) 
ES 404 ການລ້ຽງຂີັ້ກະເດືອນ  Earth Worm Production 3 (2-0-3) 

MSAb 302 
 

ການວາງແຜນ ແລະ ການບ ລຫິານທ ລະກິດ Business 
Planning and Management 

3 (2-2-0) 

MSLs 302 ລະບົບຟາມລ້ຽງສຼັດໃນເຂດເນີນສູງ Upland Animal 
Farming Systems 

3 (2-0-3) 

MSLs 304 ການລ້ຽງສຼັດປີກ  Poultry Production 3 (2-0-3) 
MSAg 307 ການຂະຫຍາຍພຼັນພືດ Plant Propagation 3 (2-0-3) 
MSFi 313 ການລ້ຽງກ ້ງ Shrimp Production 3 (2-0-3) 
MSFi 314 ການລ້ຽງປາສວຍງາມ Ornamental Fish Production 3 (2-0-3) 
MSFi 315 ການລ້ຽງສຼັດນ ັ້າແບບປະສົມປະສານ Integrated Aquatic 

Animal Production 
3 (2-0-3) 

 
ໝາຍເຫດ: ໃຫ້ນຼັກສຶກສາເລືອກຮຽນ 1 ໃນຈ ານວນວິຊາຂ້າງເທິງນີັ້ ເພືັ່ອຮຽນໃຫ້ຄົບ 3 ໜ່ວຍກິດ 
 
ຄ າອະທບິາຍລະຫຼັດຫຍ ັ້/ Code description: 
 BS = Basic Subjects 
 CS = Core Subjects 
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 MSS = Minor Specialized Subjects 
 MSLs = Major Specialized Subjects for Livestock 

MSAb = Major Specialized Subjects for Agribusiness 
 MSAg = Major Specialized Subjects for Agronomy 

MSFo = Major Specialized Subjects for Forestry 
MSFi = Major Specialized Subjects for Fisheries 
ES = Elective Subjects 
 

11.3. ແຜນການຮຽນ-ການສອນໃນແຕລ່ະພາກຮຽນ  (Teaching-Learning plan by 
Semester) 
11.3.1. ພາກຮຽນທ ີ1 22 ໜວ່ຍກດິ 30 ຊົັ່ວໂມງ/ອາທດິ 

ລ/ດ ລະຫຼັດວຊິາ ຊືັ່ວຊິາ ໜ່ວຍກດິ 
1 BS 101 ການເມືອງ Politics 2 (2-0-0) 
2 BS 102 ຈິດຕະວິທະຍາ ແລະ ມະນ ດສ າພຼັນ  Psychology 

and Human Relations 
2 (2-0-0) 

3 BS 103 ສ າມະນາ ແລະ ການຂຽນລາຍງານ  Seminar and 
Report Writing 

2 (2-0-0) 

4 BS 104 ຄອມພິວເຕີ  Computer 2 (1-2-0) 
5 CS 207 ຫ ຼັກການປູກພືດເຂດເນີນສູງ 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 ກ າມະພຼັນ  Genetics 2 (2-0-0) 
8 CS 216 ຄະນິດສາດນ າໃຊ້ Applied Mathematics 2 (1-2-0) 
9 CS 217 ພາສາອຼັງກິດກະສິກ າ English for Agriculture  2 (1-2-0) 
10 CS 208 ຫ ຼັກການລ້ຽງສຼັດໃນເຂດເນີນສູງ Principle of Animal 

Production in Uplands  
2 (2-0-0) 

11 MSS 308 ການປ ງແຕ່ງອາຫານ Food Processing 1 (0-2-0) 
12 MSS 310 ງານຟາມ 1   Farm Practice 1 1 (0-0-3) 

ລວມທຼັງໝົດ 22 (16-8-6) 
 

11.3.2. ພາກຮຽນທ ີ 2 22 ໜວ່ຍກດິ 34 ຊົັ່ວໂມງ/ອາທດິ 
ລ/ດ ລະຫຼັດວຊິາ ຊືັ່ວຊິາ ໜ່ວຍກດິ 
1 CS 201 ສຶກສາຊ ມຊົນ ແລະ ພຼັດທະນາຊົນນະບົດ Rural 

Development and Community Study 
3 (2-0-3) 



11 

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) 
5 CS 214 ສະຖິຕິ ແລະ ການວາງແຜນການທົດລອງ Statistic 

and Experimental Design 
3 (2-0-3) 

6 CS 215 ຈ ລະຊີບວິທະຍາ  Microbiology 2 (1-2-0) 
7 MSS 303 ລະບົບກະສິກ າ ປ່າໄມ້ ແລະ ວະນະວຼັດວິທະຍາ

Agroforestry and Silviculture 
3 (2-0-3) 

8 MSS 305 ການດ າລົງຊີວິດໃນເຂດເນີນສູງ 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) 

ລວມທຼັງໝົດ 22 (15-4-15) 
 

11.3.3. ພາກຮຽນທ ີ 3 22 ໜວ່ຍກດິ 35 ຊົັ່ວໂມງ/ອາທດິ 
ລ/ດ ລະຫຼັດວຊິາ ຊືັ່ວຊິາ ໜ່ວຍກດິ 
1 CS 202 ສົັ່ງເສີມກະສິກ າ ແລະ ການສົັ່ງຄວາມຮູ້ Agricultural 

Extension and Knowledge Transfer 
3 (2-0-3) 

2 CS 206 ການບຼັນຊີພືັ້ນຖານ Basic Accounting 2 (2-0-0) 
3 CS 205 ເສດຖະກິດກະສິກ າ Agricultural Economics 2 (2-0-0) 
4 CS 212 ເຄືັ່ອງມື ແລະ ກົນຈຼັກກະສິກ າ Farm Equipment 

and Machinery  
3 (2-0-3) 

5 MSS 301 ດິນ ແລະ ຄວາມອ ດົມສົມບູນຂອງດິນ Soil and Soil 
Fertility 

3 (2-0-3) 

6 MSS 302 ການປະສົມພຼັນສຼັດນ ັ້າ Aquatic Animal Breeding 3 (2-0-3) 
7 MSS 304 ການວາງແຜນນ າໃຊ້ທີັ່ດິນໃນເຂດເນີນສູງ 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 22 (14-0-21) 
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11.3.4. ພາກຮຽນທ ີ 4 22 ໜວ່ຍກດິ 31 ຊົັ່ວໂມງ/ອາທດິ 
ລ/ດ ລະຫຼັດວຊິາ ຊືັ່ວຊິາ ຈ ານວນໜວ່ຍກດິ 

1 CS 203 ການບ ລິຫານໂຄງການ  Project Management 3 (3-0-0) 
2 MSS 307 ການປະເມີນຕະຫ າດແບບເລຼັັ່ງດ່ວນ Rapid Market 

Appraisal  
    1 

3 MSS 309 ການທົດລອງໃນສະໜາມ Research Practice on 
Fields 

1 (0-0-3) 

4 MSS 313 ງານຟາມປະມົງ Farm Practice for Fisheries 1 (0-0-3) 
5 MSS 316 ການສ້າງລາຍຮຼັບ 3  Income Generation 3 1 (0-0-3) 
6 MSFi 301 ການຈຼັດການສິັ່ງແວດລ້ອມທາງການປະມົງ 3 (2-2-0) 
7 MSFi 302 ການຈຼັດການຟາມສຼັດນ ັ້າ Aquatic Animal Farm 

Management 
3 (2-0-3) 

8 MSFi 303 ກາຍະວິພາກ ແລະ ສາລິລະວທິະຍາສຼັດນ ັ້າ Aquatic 
Animal Anatomy and Physiology 

3 (2-2-0) 

9 MSFi 310 ເສດຖະກິດ ແລະ ການຕະຫ າດສຼັດນ ັ້າ  Aquatic 
Animal Economic and Marketing 

3 (2-2-0) 

10 MSFi 311 ປຼັບປ ງພຼັນສຼັດນ ັ້າ Aquatic Animal Bloodstock 
Management 

3 (2-0-3) 

ລວມ 22 (13-6-12) 
 

11.3.5. ພາກຮຽນທ ີ 5 21 ໜວ່ຍກດິ 35 ຊົັ່ວໂມງ/ອາທດິ 
ລ/ດ ລະຫຼັດວຊິາ ຊືັ່ວຊິາ ໜ່ວຍກດິ 
1 MSFi 304 ພະຍາດສຼັດນ ັ້າ Aquatic Animal Disease 3 (2-0-3) 
2 MSFi 305 ໄຮນ ັ້າວິທະຍາ ແລະ ການຜະລດິ Plankton Science 

and Production 
3 (2-0-3) 

3 MSFi 306 ຄ ນນະພາບນ ັ້າ ສ າລຼັບການລ້ຽງສຼັດນ ັ້າ Water Quality 
for Aquatic Animal Production 

3 (2-0-3) 

4 MSFi 307 ອາຫານ ແລະ ການໃຫ້ອາຫານສຼັດນ ັ້າ Feed and Feeding 
of Aquatic Animal 

3 (2-0-3) 

5 MSFi 308 ການລ້ຽງກົບ Frog Production 3 (2-0-3) 
6 MSFi 309 ການລ້ຽງປາ Fish Production 3 (2-0-3) 
7 ES 304 ການລ້ຽງຂີັ້ກະເດືອນ Earth Worm Production 3 (2-0-3) 

ລວມທຼັງໝົດ 21 (14-0-21) 
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11.3.6. ພາກຮຽນທ ີ6 4  ໜ່ວຍກດິ 
ລະຫຼັດວຊິາ ຊືັ່ວຊິາ ໜ່ວຍກດິ 
MSFi 312 ຝຶກງານທ້າຍການສຶກສາ  Final Practice 4 (0-0-24) 

ລວມ 4 (0-0-24) 
 

11.4. ຄ າອະທບິາຍລາຍວຊິາ Module Description 
11.4.1. ໝວດວຊິາພືັ້ນຖານ (Basic Subject) 

1) ການເມືອງ 
ລະຫຼັດວິຊາ 
BS 101 

ຊືັ່ພາສາລາວ: ການເມືອງ 
ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Politics  

ໜ່ວຍກິດ   
2 (2-0-0) 

ຈ ານວນຊົັ່ວ 
ໂມງ/ອາທິດ 

2 

ຈ ານວນຊົັ່ວໂມງ 
/ພາກຮຽນ 

32 
ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ບ ັ່ມີ 
ຄວາມສ າຄຼັນ
ຂອງວິຊາ 

ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສານ າເອົານະໂຍບາຍ, ແຜນນະໂຍບາຍ, ລະບຽບ, ກົດໝາຍຂອງລຼັດຖະ 
ບານວາງອອກ ກ່ຽວກຼັບວຽກງານການຜະລິດກະສິກ າ ແລະ ການດ າເນີນທ ລະກິດໄປນ າ
ໃຊ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ 

ຄວາມຮູ້ ແລະ 
ຄວາມສາມາດ 

 ສາມາດນ າເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍທີັ່ລຼັດຖະບານວາງອອກ ມາໃຊ້ເຂົັ້າ
ໃນວຽກງານການຜະລິດກະສິກ າ ແລະ ເຜີຍແຜສູ່ພ່ ັ່ແມ່ປະຊາຊົນໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ີກ 
ແລະ ຊົນເຜົັ່າຢ່າງທົັ່ວເຖິງ ແລະ ເຜີຍແຜສູ່່ນຼັກທ ລະກິດ ທີັ່ເກຼັບຊືັ້ເຄືັ່ອງປ່າຂອງດົງຕ່າງໆ  

 ສາມາດຂຽນແຜນການຜະລິດກະສິກ າ ແລະ ດ າເນິນທ ລະກດິກະສິກ າຂອງຕົນເອງຕາມ
ແນວທາງນະໂຍບາຍທີັ່ວາງອອກ 

ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ  ກົດລະບຽບວ່າດ້ວຍການນ າໃຊ້ແນວພຼັນ, ເມຼັດພຼັນພືດ, ການຄ ້ມຄອງນ າໃຊຝ້ ່ນສ າລຼັບການ
ປູກຝຼັງ, ການຄ ້ມຄອງນ າໃຊຢ້າປາບສຼັດຕູພືດໃນ ສ ປ ປ ລາວ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີັ່ດິນ, ກົດ
ໝາຍວ່າດ້ວຍນ ັ້າ ແລະ ຊຼັບພະຍາກອນແຫ ັ່ງນ ັ້າ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສຼັດນ ັ້າສຼັດປ່າ, ກົດໝາຍ
ການປະມົງ, ກົດໝາຍຊົນລະປະທານ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້, ກົດໝາຍດ າເນີນທ ລະກິດ, 
ກົດໝາຍກະສິກ າ,  ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍການປ້ອງກຼັນພືດ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລ້ຽງສຼັດ ແລະ 
ການສຼັດຕະວະແພດ, ສຶກສາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພຼັກ ແລະ ລຼັດຖະບານ ຕ ັ່ການພຼັດທະນາຂະ   
ແໜງກະສິກ າປ່າໄມ້, 4 ເປົັ້າ    ໝາຍ ແລະ 14 ມາດຕະການຂອງກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້, ຍ ດ
ທະສາດຂອງກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນການສົັ່ງເສີມບົດບາດຍິງຊາຍ ໃນຂະແໜງການກະສິ
ກ າ ແລະ ປ່າໄມ ້

ເອກະສານອ້າງອີງ ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ.້ 2004. ສຼັງລວມກດົໝາຍ, ດ າລຼັດ, ກົດລະບຽບ, ຂ ັ້ຕົກລົງ,
ມະຕ,ິ ຄ າສຼັັ່ງແນະນ າ ແລະ ມາດຕະການເຕຼັກນິກຂອງຂະແໜງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ 

ກະຊວງຍ ດຕິທ າ. 2002. ກົມໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ. ໜ 29-58. 
ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພຼັກ. 2003. ມາດຖານຄວາມຮູດ້້ານທິດສະດີການເມືອງ. 
ກົດໝາຍປາ່ໄມ້. 2008.  
ກົດໝາຍສຼັດນ ັ້ສຼັດປ່າ. 2008. 
ກົດໝາຍປ້ອງກຼັນພືດ. 2012. 
ກົດໝາຍການລ້ຽງສຼັດ ແລະ ການສຼັດຕະວະແພດ. 2012. 
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ກົດໝາຍກະສິກ າ. 2012. 
 

2) ຈິດຕະວິທະຍາ ແລະ ມະນ ດສ າພຼັນ  
ລະຫຼັດວິຊາ 
BS 102 

 

ຊືັ່ພາສາລາວ: ຈິດຕະວິທະຍາ ແລະ    
                 ມະນ ດສ າພຼັນ 
ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Psychology and     
                   Human 

Relations 

ໜ່ວຍກິດ   
2 (2-0-0) 

ຈ ານວນ 
ຊົັ່ວໂມງ/
ອາທິດ 
2 

ຈ ານວນຊົັ່ວ 
ໂມງ/

ພາກຮຽນ 
32 

ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ບ ັ່ມີ 
ຄວາມສ າຄຼັນ
ຂອງວິຊາ 

ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາມຄີວາມຮູ້, ຄວາມເຂົັ້າໃຈເຖີງພຶດຕິກ າ ແລະ ຄວາມສ າພຼັນຂອງມະນ ດ, 
ສາມາດນ າໄປໃຊ້ໃນສະຖານະການຕົວຈິງໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມ 

ຄວາມຮູ້ ແລະ 
ຄວາມສາມາດ 

 ສາມາດອະທິບາຍກ່ຽວກຼັບພືັ້ນຖານດ້ານຈິດຕະວິທະຍາຂອງມະນ ດ 
 ສາມາດອະທິບາຍພືັ້ນຖານທາງດ້ານມະນ ດສ າພຼັນຂອງມະນ ດ 
 ສາມາດປຼັບຕົວໃນດ້ານມະນ ດສ າພຼັນ ແລະ ຢູຮ່່ວມກຼັນໃນສຼັງຄົມໄດ້ 
 ສາມາດຈ າແນກກຽ່ວກຼັບບຼັນຫາຕ່າງໆ ແລະ ແກໄ້ຂຂ ັ້ຂຼັດແຍ່ງໄດ້ 

ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ  ສືກສາຄວາມຮູພ້ືັ້ນຖານກ່ຽວກຼັບຈິດຕະວິທະຍາ, ຂະບວນການຮຼັບຮູ້, ບ ກຄະລິກ ແລະ ຄວາມແຕກ
ຕ່າງລະຫວ່າງບ ກຄົນ, ການປຼັບຕົວ ແລະ ສ ຂະພາບຈິດ, ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ທຼັກສະ; ຄວາມຮູພ້ຶັ້ນ
ຖານກ່ຽວກຼັບມະນ ດສ າພຼັນ, ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງມະນ ດ, ຄວາມຕ້ອງການທີັ່ເປຼັນພຶັ້ນຖານຂອງ
ມະນ ດ, ຄ ນລຼັກສະນະທີັ່ດີຂອງມະນ ດ, ການຮູ້ຈຼັກຕົນເອງ ແລະ ການປຼັບປ ງແກ້ໄຂ, ຄ ນນະທ າເປຼັນ
ຫ ຼັກຂອງມະນ ດສ າພຼັນ, ການສ້າງຄວາມສ າພຼັນລະຫວ່າງອາຈານ ແລະ ນຼັກສຶກສາ, ເພືັ່ອນຮ່ວມງານ 
ແລະ ມິດສະຫາຍ, ມະນ ດສ າພຼັນກຼັບການເປຼັນຜູ້ນ າ.  

ເອກະສານອ້າງອີງ ກະຊວງສຶກສາທິການ, ກົມອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊຼັັ້ນສູງ, ສູນພຼັດທະນາອາຊີວະສຶກ
ສາ. 2005. ເອກະສານປະກອບການຮຽນການສອນຈິດຕະວິທະຍາທົັ່ວໄປ   

ກະຊວງສຶກສາທິການ, ກົມອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊຼັັ້ນສູງ, ສູນພຼັດທະນາອາຊີວະສຶກ
ສາ. 2002. ເອກະສານປະກອບການຮຽນການສອນມະນ ດສ າພຼັນ. 

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ຄະນະສຶກສາສາດວຽງຈຼັນ .2001. ຈິດຕະວິທະຍາສຼັງຄົມ. 
ມະຫາວິທະຍາໄລລາດສະພຼັດເລີຍ. 2547. ພດຶຕກິ າມະນ ດກຼັບການພຼັດທະນາຕົນເອງ. 
ວົງແສງເດືອນ ປະຊາສ ກ. ພາກວິຊາສ້າງຄູຈິດຕະວິທະຍາການສຶກສາ. ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງ

ຊາດ. 2012. ຈິດຕະວິທະຍາທົັ່ວໄປ.  
 

3) ສ າມະນາ ແລະ ການຂຽນລາຍງານ 
ລະຫຼັດວິຊາ 
BS 103 

 

ຊືັ່ພາສາລາວ:   ສ າມະນາ ແລະ ການ  
                 ຂຽນລາຍງານ 
ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Seminar and     
                   Report Writing  

ໜ່ວຍກິດ   
2 (2-0-0) 

ຈ ານວນຊົັ່ວ 
ໂມງ/ອາທິດ 

2 

ຈ ານວນຊົັ່ວ 
ໂມງ/

ພາກຮຽນ 
32 

ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ບ ັ່ມີ 
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ຄວາມສ າຄຼັນຂອງ
ວິຊາ 

ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາເຂົັ້າໃຈຫ ຼັກການ ແລະ ວິທີການຕ່າງໆທີັ່ກຽ່ວຂ້ອງ ແລະ ສາມາດຂຽນ
ເອກະສານທາງລຼັດຖະການ, ແຜນການ, ບົດສະຫຼຸບວຽກກງານ ແລະ ນ າສະເໜີບົດວິຊາ
ການໄດຖື້ກຕ້ອງ 

ຄວາມຮູ້ ແລະ 
ຄວາມສາມາດ 

 ສາມາດຂຽນເອກະສານທາງລຼັດຖະການໄດຖຶ້ກຕ້ອງ 
 ສາມາດຂຽນແຜນ ແລະ ບົດສະຫຼຸບວຽກງານທີັ່ຕົນຮຼັບຜິດຊອບໄດ້ 
 ສາມາດບ ລິຫານກອງປະຊ ມ 
 ສາມາດສຶກສາຂ ັ້ມູນ, ຂຽນບົດລາຍງານທາງວິທະຍາສາດ ແລະ ນ າສະເໜີໄດ້ 
 ສາມາດປະກອບເອກະສານສະໝຼັກງານໄດ້ 

ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ  ການຂຽນເອກກະສານທາງລຼັດຖະການ, ການຂຽນແຜນການ ແລະ ບົດສະຫຼຸບ, ການບ ລິຫານກອງ
ປະຊ ມ, ຫ ຼັກການສ າມະນາ, ການສະໝຼັກງານ, ການສ າພາດ ແລະ ການຄຼັດເລືອກພະນຼັກງານ. 

ເອກະສານອ້າງອີງ ຄ າສາຍ ໂພທິເດດ ແລະ ຄ າສອນສີສະຍ ດ. 1997. ຄວາມຮູເ້ບືັ້ອງຕົັ້ນກ່ຽວກຼັບການວາງແຜນ. 
ພະແນກສະຖິຕ ິແລະ ແຜນການ, ກົມແຜນການ, ຫ້ອງການກະຊວງກະສິກ າ ແລະ 
ປ່າໄມ.້ 75 ໜ. 

ວິທະຍາໄລເສດຖາບ ລິຫານທ ລະກິດ. 2005. ວິຊາພາສາລາວ. 84 ໜ. 
ຫ້ອງວ່າການສ ານຼັກງານນາຍົກລຼັດຖະມົນຕີ. 2000. ບົດແນະນ າວ່າດ້ວຍຮູບແບບຂອງເອກະ

ສານທາງລຼັດຖະການ ສະບຼັບເລກທີ 039/ຫສນຍ ລົງວຼັນທີ 8 ກ ມພາ 2000. 26 
ໜ. 

ຫ້ອງວ່າການແຂວງຫ ວງພະບາງ. 2002. ວິຊາເຕຼັກນກິບ ລິຫານ. ໂຄງການ GPAR LAO 
/01/2003. 105 ໜ.  
 

4) ຄອມພິວເຕີ  
ລະຫຼັດວິຊາ 
BS 104 

 

ຊືັ່ພາສາລາວ: ຄອມພິວເຕີ 
ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Computer  

ໜ່ວຍກິດ   
2 (1-2-0) 

ຈ ານວນຊົັ່ວ 
ໂມງ/ອາທິດ 

3 

ຈ ານວນຊົັ່ວໂມງ 
/ພາກຮຽນ 

48 
ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ບ ັ່ມີ 
ຄວາມສ າຄຼັນຂອງ

ວິຊາ 
ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາ ສາມາດນ າໃຊ້  Programs  Microsoft Office: Word, 
Excel, Power Point ແລະ Internet 

ຄວາມຮູ້ ແລະ 
ຄວາມສາມາດ 

 ສາມາດນ າໃຊ້ Microsoft Office: Word, Excel, Power Point 
 ສາມາດສ້າງ Graphs ຕ່າງໆ ແລະ ແຜ່ນພຼັບ 
 ສາມາດເຂົັ້າເຖີງຂ ັ້ມູນຂ່າວສານໃໝ່ໆໃນທາງ Internet 
 ສາມາດດູແລຮຼັກສາ Computer 

ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ  ສຶກສາຄວາມຮູ້ເບືັ້ອງຕົັ້ນກ່ຽວກຼັບຄອມພິວເຕີ, ການນ າໃຊ້ Programs Microsoft  
Word, Microsoft Excel, Power Point ແລະ ວິທີການນ າໃຊ້ Internet. 

ເອກະສານອ້າງອີງ ສີສ ວຼັນ ສຼັງບົວບ ລົມ. 2001. Computer Hardware. 25 ໜ. 
ອ ສາ ຄຼັນທະຣົດ. 1997. ຄູ່ມກືານນ າໃຊ້ Microsoft Windows, ສູນຝຶກອົບຮົມຄອມພິວ

ເຕີ KSC-ໄມໂຄຣເທຼັກ. 20 ໜ. 
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ເອກະສານປະກອບການຮຽນການສອນ Computer. ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປາ່ໄມ້. 
ດວງພອນ ກຽ໋ງຄ າ. ຄູມ່ື Office 2007 ສະບຼັບສົມບູນ (ພາສາໄທ)  

ບ ລິສຼັດ Tata InfoTech. 2002. TATA INFORTECH EDUCCATION, 15 ໜ. 
ປີຍະພອນ ຊ່ຽວຊູສຼັກ. ທ່ອງໂລກອອນໄລນ໌. (ພາສາໄທ)  
Sheshofu SUMPHONEPHAKDEE. 2008-2009. Computer 

Fundamental Microsoft office Word and Excel. Digital Divide 
Data. 70 ໜ. 

 
11.4.2. ໝວດວຊິາພືັ້ນຖານຂອງວຊິາສະເພາະ (Core Subjects) 

1) ສຶກສາຊ ມຊົນ ແລະ ພຼັດທະນາຊົນນະບົດ   
ລະຫຼັດວິຊາ 
CS 201 

 

ຊືັ່ພາສາລາວ:  ສຶກສາຊ ມຊົນ ແລະ ພຼັດທະນາ
ຊົນນະບົດ 

ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Community Study and 
Rural Development 

ໜ່ວຍກິດ 
 

3 (2-0-3) 

ຈ ານວນ
ຊົັ່ວໂມງ/ 
ອາທິດ 

5  

ຈ ານວນ
ຊົັ່ວໂມງ/ 
ພາກຮຽນ 

80  
ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ຈິດຕະວິທະຍາ ແລະ ມະນ ດສ າພຼັນ, ການເມືອງ 
ຄວາມສ າຄຼັນ 
ຂອງວິຊາ 

ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາສາມາດອະທິບາຍຫ ຼັກການພຼັດທະນາຊ ມຊົນ ແລະ ຊົນນະບົດ, ການ
ເກຼັບກ າຂ ັ້ມູນ, ການວິເຄາະບຼັນຫາ, ການວາງແຜນການພຼັດທະນາຊ ມຊົນ ແລະ ຊົນນະບົດ
ຢູ່ໃນລະດຼັບທ້ອງຖິັ່ນໄດ້. 

ຄວາມຮູ ້ແລະ 
ຄວາມສາມາດ 

 ສາມາດອະທິບາຍຄວາມໝາຍ, ຄວາມສ າຄຼັນຂອງຊ ມຊົນ ແລະ ຊົນນະບົດໄດ້ 
 ສາມາດອະທິບາຍຫ ຼັກການ, ແນວຄວາມຄິດໃນການພຼັດທະນາຊ ມຊົນ ແລະ ຊົນນະບົດໄດ້ 
 ສາມາດອະທິບາຍເຫດຜົນ, ຄວາມຈ າເປຼັນໃນການພຼັດທະນາຊ ມຊົນ ແລະ ຊົນນະບົດໄດ ້
 ສາມາດອະທິບາຍບົດບາດ, ໜ້າທີັ່ຂອງນຼັກພຼັດທະນາຊ ມຊົນ ແລະ ຊົນນະບົດໄດ້ 
 ສາມາດເກຼັບກ າຂ ັ້ມູນ, ວິເຄາະບຼັນຂອງຊ ມຊົນ ແລະ ຊົນນະບົດໄດ້ 
 ສາມາດວາງແຜນໃນການພຼັດທະນາຮ່ວມກຼັບຊ ມຊົນໄດ ້
 ສາມາດເຂົັ້າເຮຼັດວຽກການພຼັດທະນາຮ່ວມກຼັບຊ ມຊົນໄດ້ດີ 
 ສາມາດນ າໃຊ້ເຄືັ່ອງມືຕ່າງໆໃນການຜະລິດສືັ່ 

ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ  ຄວາມໝາຍ, ຫ ຼັກການ ແລະ ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາຂອງການພຼັດທະນາຊ ມຊົນ, ການພຼັດທະນາ
ຊົນນະບົດ,  ທິດສະດີ ແລະ ແນວຄວາມຄິດໃນການພຼັດທະນາປະເທດ, ການພຼັດທະນາຊົນນະບົດ  
ບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີັ່ຂອງນຼັກພຼັດທະນາຊ ມຊົນ ແລະ ຊົນນະບົດ, ການວາງແຜນພຼັດທະນາ ແລະ 
ການມີສ່ວນຮ່ວມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ                          

ເອກະສານອ້າງອີງ ຄູມ່ືການວາງແຜນ, ການຕິດຕາມງານ ແລະ ການປະເມີນຜົນໂຄງການການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ
ແມຍິ່ງໃນການພຼັດທະນາຊົນນະບົດ 2002. 

ຄະນະກະເສດສາດ. 2008. ຄູມ່ືປະກອບການຮຽນການສອນວິຊາພຼັດທະນາຊນົນະບດົ ແລະ 
ການສົັ່ງເສີມ. ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. 

ໂຄງການຮ່ວມມືລາວ-ຊູແອດ. 1997. ເອກະສານປະກອບການຝຶກອົບຮົມວິຊາການເກຼັບກ າຂ ັ້
ມູນ, ການວິເຄາະບຼັນຫາ ແລະ ການພຼັດທະນາແບບມສີ່ວນຮ່ວມ. ໂຄງການຍ່ອຍ
ສົັ່ງເສີມກົມປ່າໄມ ້ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ.້ 
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2) ສົັ່ງເສີມກະສິກ າ ແລະ ການສົັ່ງຄວາມຮູ້ 
ລະຫຼັດວິຊາ 
CS 202 

 

ຊືັ່ພາສາລາວ: ສົັ່ງເສີມກະສິກ າ ແລະ 
ການສົັ່ງຄວາມຮູ້ 

ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Agriculture 
Extension and 
Knowledge        
Transfer 

ໜ່ວຍກິດ 
 

3 (2-0-3) 

ຈ ານວນຊົັ່ວ 
ໂມງ/ອາທິດ 

5  

ຈ ານວນຊົັ່ວ 
ໂມງ/ພາກຮຽນ 

80  

ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ຈິດຕະວິທະຍາ ແລະ ມະນ ດສ າພຼັນ, ການເມືອງ, ການສຶກສາຊ ມຊົນ ແລະ ການ
ພຼັດທະນາຊົນນະບົດ 

ຄວາມສ າຄຼັນ 
ຂອງວິຊາ 

ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາມີຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກຼັບປຼັດສະຍາຂອງການສົັ່ງເສີມ ແລະ ຂຼັັ້ນ
ຕອນການສົັ່ງເສີມ ແລະ ສາມາດເຜີຍແຜຖ່່າຍທອດເຕຼັກນິກວິຊາການໃໝ່ໆໃຫ້ຊາວກະສ ິ
ກອນຮຼັບຮູ້ ແລະ ນ າໃຊ້ເຂົັ້າໃນວຽກງານຕົວຈິງໄດ້. 

ຄວາມຮູ ້ແລະ 
ຄວາມສາມາດ 

 ສາມາດອະທິບາຍປຼັດສະຍາ, ຫ ຼັກການສົັ່ງເສີມ, ຂຼັັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການສົັ່ງເສີມ 
 ສາມາດປ ກລະດົມຊາວກະສິກອນໃຫ້ນ າໃຊ້ເຕຼັກນິກໃໝ່ໄດ້ 
 ສາມາດນ າໃຊ້ເຄືັ່ອງມືຕ່າງໆໃນການເກຼັບກ າຂ ັ້ມູນ, ວິເຄາະບຼັນຫາຂອງກ ່ມເປົັ້າໝາຍໃນ

ການສົັ່ງເສີມ 
 ສາມາດໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂ ັ້ມ ນຂ່າວສານຕ່າງໆເຂົັ້າເຖິງຊາວກະສິກອນ 
 ສາມາດຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດກິດຈະກ າໃນການສົັ່ງເສີມ 
 ສາມາດຈຼັດຕຼັັ້ງກ ່ມ, ລວມກ ່ມຂອງຊາວກະສີກອນ 
 ສາມາດປະສານງານກຼັບອົງການຈຼັດຕຼັັ້ງຕ່າງໆ 

ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ  ສຶກສາປຼັດສະຍາ ແລະ ແນວຄວາມຄິດຂອງການສົັ່ງເສີມກະສິກ າ, ຫ ຼັກການ ແລະ ວິທີການສົັ່ງເສີມ
ກະສິກ າ, ການວາງແຜນການສົັ່ງເສີມ, ການປະເມີນສະພາບຊົນນະບົດແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ການ
ຕິດຕ ັ່ສືັ່ສານ, ການຈຼັດຕຼັັ້ງກ ່ມສ າລຼັບການສົັ່ງເສີມກະສິກ າ, ການປ ກລະດົມຊາວກະສິກອນນ າໃຊ້
ເຕຼັກນິກໃໝ່ ແລະ ເຄືັ່ອງມືໄລ່ລຽງເສດຖະກິດ 

ເອກະສານອ້າງອີງ ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ.້ 2003. ເອກະສານປະກອບການສິດສອນ ວິຊາຫ ຼັກການສົັ່ງເສີມ
ກະສກິ າ. 

ຂ ັ້ແນະນ າພືັ້ນຖານເຄືັ່ອງມືສ າລຼັບການສົັ່ງເສີມກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ໂຄງການສົັ່ງເສີມຮູບ
ແບບຂອງ LEAP. 

ຟອງສະມ ດ ສ ທ າມະວົງ. 2010. ຫ ຼັກການສົັ່ງເສີມກະສິກ າ, ຫ ຼັກສູດປະລິນຍາຕີ. ຄະນະ
ກະເສດສາດ. ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. 

ເອກະສານຝຶກອົບການສົັ່ງເສີມກະສິກ າ. 2007. ມະຫາວິທະໄລກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ທາຍ 
ຫງ່ວຽນ ສສ ຫວຽດນາມ. 
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3) ການບ ລິຫານໂຄງການ 
ລະຫຼັດວິຊາ 
CS 203 

 

ຊືັ່ພາສາລາວ:  ການບ ລິຫານ
ໂຄງການ 

ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Project 
            Management 

ໜ່ວຍກິດ 
3 (3-0-0) 

ຈ ານວນຊົັ່ວ 
ໂມງ/ອາທິດ 

3 

ຈ ານວນຊົັ່ວໂມງ 
/ພາກຮຽນ 

48 

ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ສຶກສາຊ ມຊົນ ແລະ ພຼັດທະນາຊົນນະບົດ, ສ າມະນາ ແລະ ການຂຽນລາຍງານ 
ຄວາມສ າຄຼັນຂອງ

ວິຊາ 
ໃຫ້ນຼັກສຶກສາເຂົັ້າໃຈເຕຼັກນິກ, ວິທີການຂຽນ ແລະ ບ ລິຫານໂຄງການພຼັດທະນາ ແລະ ປູກຝຼັງນໄິສ
ໃຫ້ເປຼັນຄົນທີັ່ມີຫ ຼັກການ ແລະ ເຫດຜົນໃນການນ າສະເໜີຜົນງານຢ່າງເປຼັນລະບົບລະບຽບ, ນ າ
ຄວາມຮູໄ້ປປະຕິບຼັດໃນການຂຽນ ແລະ ບ ລິຫານໂຄງການໃນການສົັ່ງເສີມກະສິກ າ ແລະ ທາງທ ລະ
ກິດໄດຢ້່າງມີປະສິດທິພາບ 

ຄວາມຮູ້ ແລະ 
ຄວາມສາມາດ 

 ສາມາດອະທິບາຍແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຂອງລຼັດຖະບານ ແລະ ກະຊວງກະສກິ າ 
ແລະ ປ່າໄມໄ້ດ້ 

 ສາມາດອະທິບາຍເຕຼັກນິກ ແລະ ການບ ລິຫານໂຄງການພຼັດທະນາໄດ ້
 ສາມາດຂຽນໂຄງການຂະໜາດນ້ອຍໄດ ້
 ສາມາດຄ ້ມຄອງບ ລິຫານໂຄງການຂະໜາດນ້ອຍໄດ້ 
 ສາມາດສຶກສາຂ ັ້ມູນ, ເຮຼັດວຽກເປຼັນກ ່ມ ແລະ ນ າສະເໜີຜົນງານໄດ້ 

ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ  ຄວາມຮູເ້ບືັ້ອງຕົັ້ນກ່ຽວກຼັບໂຄງການ, ແຜນງານໂຄງການຂອງລຼັດຖະບານ ແລະ ກະຊວງກະສິກ າ-
ປ່າໄມ້, ການວາງແຜນໂຄງການ, ວິທີການຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການ, ການຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດ, ການ
ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການປະເມີນໂຄງການ 

ເອກະສານອ້າງອີງ ຄ າສາຍ ໂພທິເດດ ແລະ ຄ າສອນ ສີສະຍ ດ. 1997. ຄວາມຮູເ້ບືັ້ອງຕົັ້ນກ່ຽວກຼັບການວາງແຜນ
ພະແນກສະຖິ ແລະ ແຜນການ, ກົມແຜນການ, ຫ້ອງການກະຊວງກະສິກ າ ແລະ 
ປ່າໄມ ້ໜ. 75 

ລິນຄ າ ແລະ ສ ກລາຕີ. 2000. ຄູ່ມືການຮຽນ-ການສອນການຄ ້ມຄອງບ ລິຫານໂຄງການ 
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. 2003. ຄູມ່ຝືືກອົບຮົມ ການວາງແຜນໂຄງແບບມສີ່ວນຮ່ວມ. 

ຄະນະວິສະວະກ າສາດ. 
ວ ສ ມດີ ອີັ່ມແກ້ວ ແລະ ສ ລຣິຍະ ຈຽມປຣະຊານທາກອນ. 2540. ການບ ລິຫານໂຄງການ. 

ສ ານຼັກພີມສູນສົັ່ງເສີມວິຊາການ. 164 ໜ. (ພາສາໄທ) 
 

4) ການວາງແຜນ ແລະ ການຈຼັດການຟາມ  
ລະຫຼັດວິຊາ 
CS 204 

 

ຊືັ່ພາສາລາວ: ການວາງແຜນ ແລະ ການ 
              ຈຼັດການຟາມ 
ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Farm Planning And 

Management 

ໜ່ວຍກິດ 
 

2 (2-0-0) 

ຈ ານວນ
ຊົັ່ວໂມງ/ 
ອາທິດ 

2  

ຈ ານວນ
ຊົັ່ວໂມງ/ 
ພາກຮຽນ 

32  
ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ:   ຫ ຼັກການຜະລິດພືດ, ຫ ຼັກການລ້ຽງສຼັດ 
ຄວາມສ າຄຼັນຂອງ

ວິຊາ 
ໃຫ້ນຼັກສຶກສາມີຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົັ້າໃຈເຖິງຂຼັັ້ນຕອນການຂຽນແຜນ, ຈຼັດການຟາມ ແລະ ປະ
ເມີນຜົນການດ າເນີນທ ລະກິດຟາມໄດ້ 
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ຄວາມຮູ້ ແລະ 
ຄວາມສາມາດ 

 ສາມາດວິເຄາະຂ ັ້ມູນດ້ານຊຼັບພະຍາກອນ ແລະ ການຕະຫ າດ ເພືັ່ອການວາງແຜນຟາມໄດ ້
 ສາມາດວາງແຜນການຜະລິດ ແລະ ສ້າງງົບປະມານຟາມໃຫ້ເໝາະສົມກຼັບຊຼັບພະຍາກອນທີັ່

ມີຢູ່ຈ າກຼັດ 
 ສາມາດນ າໃຊຫ້ ຼັກເກນໃນການພຈິາລະນາຕຼັດສິນໃຈລົງທຶນເຮຼັດຟາມ 
 ສາມາດບ ລິຫານຈຼັດການຟາມໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ 
 ສາມາດເຮຼັດບຼັນຊີ ລາຍຮຼັບ- ລາຍຈ່າຍ, ວິເຄາະ ແລະ ປະເມີນຜົນໄດ ້
 ສາມາດແນະນ າເຕຼັກນິກການຈຼັດການຟາມໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນໄດ້ 
 ສາມາດເກຼັບກ າຂ ັ້ມູນຂ່າວສານຕະຫ າດໄດ ້

ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ  ຄວາມຮູ້ເບືັ້ອງຕົັ້ນກ່ຽວກຼັບການຈຼັດການຟາມ, ຫ ຼັກ ແລະ ທິດສະດີທາງເສດຖະສາດໃນການ
ຈຼັດການຟາມ, ການລິເລີັ່ມກິດຈະການຟາມ, ສະພາບຂອງການເຮຼັດຟາມ, ຂ ັ້ມູນ ແລະ ການ
ວິເຄາະຂ ັ້ມູນສ າລຼັບການວາງແຜນ, ການວາງແຜນ ແລະ ສ້າງງົບປະມານຟາມ, ການບຼັນທຶກ
ກິດຈະກ າຟາມ ແລະ ການວຼັດຜົນສ າເລຼັດຂອງຟາມ, ການເລືອກລົງທຶນໃນກິດຈະການຟາມ 

ເອກະສານ 
ອ້າງອີງ 

ສຼັຕຣ ຊ ັ່າຊອງ.  2522. ຫ ຼັກການຈຼັດການຟາມ  (ພາສາໄທ) 
ໄພທູນ ຄຼັຊມາດ. ການຈຼັດການຟາມ. ຄະນະກະເສດສາດ. ມະຫາວິທະຍາໄລຂອນແກນ່    

(ພາສາໄທ) 
ອະຣ ນ ີ ປິັ່ນປຣະຍົງ. ການຈຼັດການຟາມ.  ຊ ດຮຽນຮູກ້ານງານອາຊີບ ແລະ ເທຼັກໂນໂລຢ ີ 

(ພາສາໄທ) 
 

5) ເສດຖະກິດກະສິກ າ 
ລະຫຼັດວິຊາ 
CS 205 

 

ຊືັ່ພາສາລາວ: ເສດຖະກິດກະສິກ າ 
ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Agricultural             

Economics 

ໜ່ວຍກິດ 
2 (2-0-0) 

ຈ ານວນຊົັ່ວ 
ໂມງ/ອາທິດ 

2  

ຈ ານວນຊົັ່ວໂມງ 
/ພາກຮຽນ 

32 
ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ:  ຫ ຼັກການຜະລິດພືດ, ຫ ຼັກການລ້ຽງສຼັດ, ການປະເມີນຜົນການຕະຫ າດແບບເລຼັັ່ງດ່ວນ

ການເມືອງ, ຄອມພິວເຕີ 
ຄວາມສ າຄຼັນຂອງ

ວິຊາ 
ໃຫ້ນຼັກສຶກສາມີຄວາມຮູ້ ຄວາມເຂົັ້າໃຈກົນໄກການສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ, ສາມາດຄິດໄລ່
ມູນຄ່າ, ປະເມີນດ້ານຫ ຼັກການ, ປຼັດໃຈທາງສຼັງຄົມ ແລະ ປະຕິບຼັດນະໂຍບາຍດ້ານກະສິກ າ 

ຄວາມຮູ ້ແລະ 
ຄວາມສາມາດ 

 ສາມາດອະທິບາຍກົນໄກການສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນລະບົບຕ່າງໆ (ການ 
ແຈກຢາຍ, ການສະໜຼັບສະໜູນ, ພາສີ) 

 ສາມາດຄິດໄລ່ລາຄາ (ມູນຄ່າຄົງທີັ່, ມູນຄ່າໝູນວຽນ ແລະ ລາຍຮຼັບ) 
 ສາມາດປະເມີນທາງດ້ານຫ ຼັກການ ແລະ ປຼັດໃຈສຼັງຄົມທາງດ້ານທ ລະກິດ 
 ສາມາດປະຕິບຼັດນະໂຍບາຍດ້ານຄວາມປອດໄພໃນການເຮຼັດວຽກ ແລະ ບ ລິຫານບ ກ

ຄະລາກອນ 
 ສາມາດຊ່ວຍປະເມີນຄວາມເປຼັນໄປໄດ້ທາງເສດຖະກິດໃນການຜະລິດ ໃຫ້ແກ່ຊາວ

ກະສິກອນໄດ້ 
ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ  ສຶກສາບົດບາດຂອງຂະແໜງການກະສິກ າພາຍໃນປະເທດ, ເສດຖະກິດການຜະລິດກະສິກ າ

ອ ປະສົງ ແລະ ອ ປະທານຂອງສິນຄ້າກະສິກ າ, ຕະຫ າດກະສິກ າ, ພາສີອາກອນ, ການ
ບ ລິໂພກ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານກະສິກ າ 
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ເອກະສານອ້າງອີງ ສູນພຼັດທະນາອະຊີວະສຶກສາ ເສດຖະກດິກະສິກ າ. ຫ້ອງການພຼັດທະນາຫ ຼັກສດູຫ ຼັກ
ເສດຖະສາດກະສກິ າ (ພາສາໄທ). 

 
6) ການບຼັນຊີພືັ້ນຖານ 

ລະຫຼັດວິຊາ 
CS 206 

ຊືັ່ພາສາລາວ: ການບຼັນຊີພືັ້ນຖານ    
ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Basic Accounting 

ໜ່ວຍກິດ 
2 (2-0-0) 

ຈ ານວນຊົັ່ວ 
ໂມງ/ອາທິດ 

2  

ຈ ານວນຊົັ່ວໂມງ/ 
ພາກຮຽນ 

32  

ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ:  ຄອມພີວເຕີ 
ຄວາມສ າຄຼັນຂອງ

ວິຊາ 
ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາມີຄວາມຮູມ້ີຄວາມເຂົັ້າໃຈຄວາມໝາຍຄວາມສ າຄຼັນຂອງການບຼັນຊີ, ປະ 
ເພດ ແລະ ຫ ຼັກການ, ລະບຽບການ, ປະໂຫຍດຂອງການບຼັນຊີພືັ້ນຖານ, ສາມາດຈົດກ່າຍ
ລະບົບບຼັນຊີຂຼັັ້ນພືັ້ນຖານໃນວຽກງານຕົວຈິງໄດ້.  

ຄວາມຮູ້ ແລະ 
ຄວາມສາມາດ 

 ສາມາດຈ າແນກປະເພດບຼັນຊີໄດ້ 
 ສາມາດສາມາດຮູ້ລະບົບບຼັນຊີພືັ້ນຖານ 
 ສາມາດນ າໃຊ້ບຼັນຊີເຂົັ້າໃນການເຮຼັດທ ລະກິດໄດ້ 
 ສາມາດປະເມີນຜົນດ້ານການເງິນທ ລະກິດ 
 ສາມາດເຮຼັດບຼັນຊີລາຍຮຼັບ - ລາຍຈ່າຍ (ຂຶັ້ນທະບຽນວຼັດຖ ຕ່າງໆ) 
 ສາມາດເຮຼັດໃບດ ່ນດ່ຽງເງິນສົດ        

ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ  ສຶກສາໂຄງປະກອບຂອງບຼັນຊີ, ລະບຽບພືັ້ນຖານຂອງບຼັນຊ,ີ ມາດຕະຖານບຼັນຊີ, ບຼັນຊີ ແລະ 
ປະເພດບຼັນຊີ, ການສ້າງເອກະສານເພືັ່ອຢຼັັ້ງຢືນ ແລະ ການກວດສອບບຼັນຊີ 

ເອກະສານອ້າງອີງ ປືັ້ມການບຼັນຊີທົັ່ວໄປຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ການຮ່ວມມືລາວ - ລາວຢີັ່ປ ່ນ 
ພູຄ າ. 2006. ສາລະບານບຼັນຊວີິສາຫະກິດ ຢູ ່ສປປ. ລາວ.  1-17 ໜ 
ໂຄງການສົັ່ງເສີມກະສິກ າ. 2008. ຄູ່ມືການນ າໃຊ້ລະບຽບຫ ຼັກການບຼັນຊກີານເງິນເຂົັ້າໃນ ວຽກ

ງານສົັ່ງເສີມກະສິກ າ ໃນ ສ ປ ປລາວ.7 ໜ 
ບຼັນຊ ີ- ເລກໝາຍບຼັນຊີຂອງວສິາຫະກິດ (ສະບຼັບປຼັບປ ງ) 

 
7) ຫ ຼັກການປູກພືດໃນເຂດເນີນສູງ 

ລະຫຼັດວິຊາ 
CS 207 

 

ຊືັ່ພາສາລາວ: ຫ ຼັກການປູກພືດໃນເຂດ
ເນີນສູງ 

ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Principle of Crop 
Production in 
Uplands 

ໜ່ວຍກິດ 
2 (2-0-0) 

ຈ ານວນຊົັ່ວ 
ໂມງ/ອາທິດ 

2  

ຈ ານວຊົັ່ວໂມງ 
/ພາກຮຽນ 

32  

ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ບ ັ່ມີ 
ຄວາມສ າຄຼັນຂອງ

ວິຊາ 
ໃຫ້ນຼັກສຶກສາມີຄວາມຮູ້ມີຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກຼັບຄວາມສ າຄຼັນຂອງປຼັດໃຈທີັ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ກຼັບການຜະລິດພືດ, ຫ ຼັກການພືັ້ນຖານຂອງການປູກພືດ ແລະ ສາມາດນ າໃຊ້ເຕຼັກນິກ
ຕ່າງໆເຂົັ້າໃນການຜະລິດພືດໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມ 
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ຄວາມຮູ້ ແລະ 
ຄວາມສາມາດ 

 ສາມາດອະທິບາຍສະພາບທົັ່ວໄປຂອງການປູກພືດໃນ ສປປ ລາວ 
 ສາມາດຄຼັດເລືອກພືັ້ນທີັ່ ແລະ ແນວພຼັນທີັ່ເໝາະສົມເຂົັ້າໃນພືັ້ນທີັ່ໄດ້ 
 ສາມາດນ າໃຊ້ເຕຼັກນິກທີັ່ເໝາະສົມໃນການຜະລິດພືດທີັ່ສ າຄຼັນທາງເສດຖະກິດໄດ້  
 ສາມາດຈຼັດຫາວຼັດຖ ອ ປະກອນສ າຫ ຼັບການຜະລິດພືດໄດ້ 
 ສາມາດປູກ ແລະ ບົວລະບຼັດຮຼັກສາພືດທີັ່ປູກໄດ ້
 ສາມາດຈ າໜ່າຍຜົນຜະລິດໄດ້ 
 ສາມາດເຜີຍແພ່ເຕຼັກນິກການຜະລິດພືດໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນໄດ້ 

ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ  ສະພາບທົັ່ວໄປ ແລະ ຄວາມສ າຄຼັນຂອງການປູກພືດໃນ ສປປ ລາວ, ຄວາມໝາຍ ແລະ 
ຄວາມສ າຄຼັນຂອງການຜະລິດພືດ, ປະເພດຂອງພືດທີັ່ປູກ, ເຕຼັກນິກໃນການປູກພືດ (ແບບ
ໝູນນວຽນ, ແບບປະສົມປະສານ ແລະ ອືັ່ນໆ) ປຼັດໃຈສະພາບແວດລ້ອມທີັ່ເໝາະສົມຕ ັ່ັ່
ການປູກພືດ, ຄວາມສ າພຼັນລະຫວ່າງດິນ ນ ັ້າ, ພືດ ແລະ ວິທີການໃຫ້ນ ັ້າໃນການກະສິິກ າ. 

ເອກະສານອ້າງອີງ ໂນແອນ ບວົທອງ. 1990. ຄູ່ມືຝຶກຫຼັດເມຼັດພຼັດພືດ. ໂຮງຮຽນກະເສດສາດຊຼັັ້ນສູງ ນາບົງ. ໜ. 
18-25 

ດ ສິດ ມາມະຈ ດ. ປະຕະພີວິທະຍາທົັ່ວໄປ ພາກວິຊາ ປະຕະພວີິທະຍາສາດ ແລະ ອະນ ລຼັກ
ສາດ. ຄະນະກະເສດສາດ. ມະຫາວິທະຍາໄລ ຊຽງໃໝ່ (ພາສາໄທ) 

ວີໂລດ ພົງສະກ ນ. 1984. ຫ ຼັກການກະສິກ າພາກວິຊາພືດສາດ. ມະຫາວິທະຍາໄລຂອນແກນ່. 
540 ນ. (ພາສາໄທ) 
 

8) ຫ ຼັກການລ້ຽງສຼັດໃນເຂດເນີນສູງ 
ລະຫຼັດວິຊາ 
CS 208 

    

ຊືັ່ພາສາລາວ: ຫ ຼັກການລ້ຽງສຼັດໃນເຂດ
ເນີນສູງ 

ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Principle of Animal 
Production in 
Uplands 

ໜ່ວຍກິດ 
 

2 (2-0-0) 

ຈ ານວນ
ຊົັ່ວໂມງ/ 
ອາທິດ 

2  

ຈ ານວນ
ຊົັ່ວໂມງ/ 
ພາກຮຽນ 

32  

ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ:  ບ ັ່ມີ 
ຄວາມສ າຄຼັນຂອງ

ວິຊາ 
ໃຫ້ນຼັກສຶກສາມີຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົັ້າໃຈ ກ່ຽວກຼັບຫ ຼັກການພືັ້ນຖານໃນການລ້ຽງສຼັດ, ສາ 
ມາດຄຼັດເລືອກພືັ້ນທີັ່, ແນວພຼັນ ແລະ ເຕຼັກນິກທີັ່ເໝາະສົມສ າລຼັບການລ້ຽງສຼັດ 

ຄວາມຮູ້ ແລະ 
ຄວາມສາມາດ 

 ສາມາດອະທິບາຍສະພາບທົັ່ວໄປຂອງການລ້ຽງສຼັດໃນ ສປປ ລາວ 
 ສາມາດຈຼັດການກ່ຽວກຼັບສະຖານທີັ່, ອ ປະກອນໂຮງເຮືອນ ແລະ ອາຫານເຂົັ້າໃນ

ການລ້ຽງສຼັດ 
 ສາມາດລ້ຽງ, ບົວລະບຼັດຮຼັກສາ ແລະ ຈ າໜ່າຍສຼັດໄດ້ 
 ສາມາດເຜີຍແຜ່ເຕຼັກນິກການລ້ຽງສຼັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນໄດ້ 

ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ  ສະພາບທົັ່ວໄປ ແລະ ຄວາມສ າຄຼັນຂອງການລ້ຽງສຼັດໃນ ສປປ ລາວ, ການຈຼັດການກ່ຽວກຼັບ
ປຼັດໃຈພືັ້ນຖານຂອງການລ້ຽງສຼັດ, ຫ ຼັກການໃຫ້ອາຫານ ແລະ ວຼັດຖ ດິບອາຫານສຼັດ, ການ
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ລ້ຽງສຼັດເສດຖະກິດບາງຊະນິດ, ຫ ຼັກການເລືອກເຟຼັັ້ນ ແລະ ການປຼັບປ ງພຼັນສຼັດ, ພະຍາດສຼັດ 
ແລະ ການປ້ອງກຼັນ,  ການຕະຫ າດ 

ເອກະສານອ້າງອີງ  ກອງປະຊ ມຂະແໜງລ້ຽງສຼັດ-ສຼັດຕະວະແພດທົັ່ວປະເທດ 1993 
 ຄະນະກະເສດສາດ. 2002 . ຫ ຼັກການລຽ້ງສຼັດທົັ່ວໄປ. ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.   
 ໂຄງການລຽ້ງສຼັດ - ອົດສະຕາລີ. 1988. ຄູ່ມກືານລ້ຽງສຼັດ ສຼັດຕະວະແພດ 
 ບ ນຖອງ ບົວຫອມ. 2005. ຄູ່ມືການສດິສອນລະບົບການລຽ້ງສຼັດ. ສູນຄົັ້ນຄວ້າການ

ລ້ຽງສຼັດ. ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ້. 
 

9) ພຶກສາດ ແລະ ສາລິລະສາດພືດ  
ລະຫຼັດວິຊາ 
CS 209 

 

ຊືັ່ພາສາລາວ: ພກຶສາດ ແລະ ສາລິລະ
ສາດພືດ 

ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Botany and Plant 
Physiology 

ໜ່ວຍກິດ  
 

2 (1-2-0) 

ຈ ານວນຊົັ່ວ
ໂມງ/ອາທິດ  

3  

ຈ ານວນ 
ຊົັ່ວໂມງ/ 
ພາກຮຽນ 

48 
ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນມາກ່ອນ: ບ ັ່ມີ 

ຄວາມສ າ 
ຄຼັນຂອງວິຊາ 

ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາສາມາດອະທິບາຍລະບົບການຈຼັດແບ່ງພືດ, ໂຄງສ້າງພາຍນອກ, ພາຍ
ໃນ, ໜ້າທີັ່ຕ່າງໆຂອງບຼັນດາອະໄວຍະວະ ແລະ ຂະບວນການສຼັງເຄາະແສງຂອງພືດ 

ຄວາມຮູ ້ແລະ
ຄວາມສາມາດ 

 ສາມາດຈ າແນກໝວດໝູ່ຂອງພືດໄດ້ 
 ສາມາດຈ າແນກໂຄງສ້າງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກຂອງພືດໄດ້ 
 ສາມາດອະທິບາຍໜ້າທີັ່ຂອງລະບົບຕ່າງໆຂອງພືືດໄດ້  

ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ  ການຈ າແນກໝວດໝູ່ຂອງພືດ, ຈ ລຼັງ ແລະ ສ່ວນປະກອບຂອງຈ ລຼັງ, ໂຄງສ້າງພາຍ
ນອກ ແລະ ພາຍໃນຂອງຮາກ, ໂຄງສ້າງຂອງລ າຕົັ້ນ, ໂຄງສ້າງພາຍນອກ ແລະ ພາຍ
ໃນຂອງໃບ, ໂຄງສ້າງຂອງດອກ ແລະ ຊ ັ່ດອກ, ໂຄງສ້າງຂອງໝາກ, ການສຼັງເຄາະ
ແສງ, ການຫາຍໃຈຂອງພືດ, ນ ັ້າພາຍໃນຈ ລຼັງຂອງພືດ ແລະ ການຄາຍນ ັ້າ 

ເອກະສານອ້າງອີງ ຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ຄະນະປ່າໄມ້. 2005.  ຄູ່ມືການຮຽນການສອນວິຊາພືດສາດ.ມະຫາ
ວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. 

ທອງລີ ໄຊຍະຈຼັກ. 2008. ສາລິລະສາດພືດ. ຄະນະກະເສດສາດ. ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງ
ຊາດ.   

 
10) ກາຍະວິພາກ ແລະ ສາລີລະສາດສຼັດ 

ລະຫຼັດວິຊາ 
CS 210 

 

ຊືັ່ພາສາລາວ:  ກາຍະວິພາກ ແລະ    
ສາລີິລະສາດສຼັດ 

ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ:  Animal Anatomy 
and   

                  Physiology 

ໜ່ວຍກິດ 
 

2 (1-2-0) 

ຈ ານວນ
ຊົັ່ວໂມງ/ 
ອາທິດ 

3  

ຈ ານວນ
ຊົັ່ວໂມງ/ 
ພາກຮຽນ 

48  

ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ:   ບ ັ່ມີ 
ຄວາມສ າຄຼັນຂອງ

ວິຊາ 
ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາມຄີວາມຮູຄ້ວາມເຂົັ້າໃຈ ກ່ຽວກຼັບຫ ຼັກການຈຼັດໝວດໝູ່ຂອງສຼັດ, ລະ 
ບົບໂຄງປະກອບສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍສຼັດ, ໜ້າທີັ່ ແລະ ການທ າງານຂອງລະບົບຕ່າງໆ 
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ຄວາມຮູ້ ແລະ 
ຄວາມສາມາດ 

 ສາມາດຈ າແນກໝວດໝູ່ຂອງສຼັດໄດ ້
 ສາມາດຈ າແນກລຼັກສະນະຮູບຮ່າງ, ໂຄງສ້າງຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ຕ າແໜ່ງຂອງລະບົບ

ຕ່າງໆ 
 ສາມາດອະທິບາຍບົດບາດ, ໜ້າທີັ່ການເຄືັ່ອນໄຫວຂອງລະບົບຕ່າງໆ ຂອງຮ່າງກາຍ

ສຼັດລ້ຽງ 
ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ  ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສ າຄຼັນຂອງກາຍະວິພາກ ແລະ ສາລລິະສາດ, ການຈຼັດໝວດໝູ່ຂອງ

ສຼັດ, ເນືັ້ອເຍືັ່ອຂອງສຼັດ, ລະບົບໂຄງກະດກູຂອງສຼັດ, ລະບົບກ້າມຊີັ້ນ, ລະບົບຍ່ອຍອາຫານຂອງ
ສຼັດ, ລະບົບການຫາຍໃຈ ແລະ ລະບົບໝູນວຽນຂອງເລືອດ, ລະບົບຂຼັບຖ່າຍປຼັດສະວະ, ລະບົບ
ສືບພຼັນຂອງສຼັດ, ລະບົບປະສາດ ແລະ ຕ່ອມບ ັ່ມີທ ັ່ 

ເອກະສານອ້າງອີງ ກະຊວງສຶກສາທິການ. 1979. ແບບຮຽນ ກາຍະວິພາກສາດ ສະລິລະວິທະຍາອ ດົມ. 
ສະຖາບຼັນຄົັ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດການສຶກສາແຫ່ງຊາດ. 2003. ແບບຮຽນຊີວະວິທະຍາຊຼັັ້ນ

ມຼັດທະຍົມ ປີທີ 6. ໜ 1 – 59 
ສ ວິດ ຈຼັນລະຄອນ. 2550. ກາຍະວິພາກ ແລະ ສະລິລະວິທະຍາຂອງສຼັດລ້ຽງວິທະຍາໄລກະ

ເສດ ແລະ ເທຼັກໂນໂລຢີຣາຊະບູຣ ີ.ໜ 261  (ພາສາໄທ) 
ສ ວຼັນ ນະພິຈິດ. 2521. ໂຈດຊີວະວິທະຍາ ໜ 661   (ພາສາໄທ) 
ຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ຄະນະປ່າໄມ້. 2005. ພືດສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.  
ທອງລີ ໄຊຍະຈຼັກ. 2008. ສາລລິະສາດພືດ ຄະນະກະເສດສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.  

 
11) ນິເວດວິທະຍາ  

ລະຫຼັດວິຊາ 
CS 211 

 

ຊືັ່ພາສາລາວ: ນິເວດວິທະຍາ 
ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Ecology 

ໜ່ວຍກິດ 
2 (2-0-0) 

ຈ ານວນຊົັ່ວ 
ໂມງ/ອາທິດ 

 2  

ຈ ານວນຊົັ່ວໂມງ 
/ພາກຮຽນ 

32  

ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນມາກ່ອນ: ບ ັ່ມີ 
ຄວາມສ າ 

ຄຼັນຂອງວິຊາ 
ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສືກສາມຄີວາມຮູມ້ີຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກຼັບລະບົບນິເວດວິທະຍາ ແລະ ອົງປະ 
ກອບຕ່າງໆທີັ່ກ່ຽວຂ້ອງກຼັບນິເວດວິທະຍາຂອງສິັ່ງທີັ່ມີຊີວິດ ແລະ ບ ັ່ມີຊີວິດໃນທ າມະຊາດ 

ຄວາມຮູ້ ແລະ
ຄວາມສາມາດ 

 ສາມາດອະທິບາຍວິທີການດ າຊີວິດຢູ່ຮ່ວມກຼັນຂອງສິັ່ງທີັ່ມີຊີວິດ ແລະ ບ ັ່ມີຊີວິດໃນ
ລະບົບນິເວດ 

 ສາມາດອະທິບາຍລະບົບນິເວດເທິງໜ້າດິນ, ລະບົບນິເວດໃນແຫ ັ່ງນ ັ້າຈືດ, ນ ັ້າເຄຼັມ 
ແລະ  ລະບົບນິເວດພາກພືັ້ນດິນໄດ້ 

 ສາມາດອະທິບາຍຄວາມໝາຍ ແລະ ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາຂອງນິເວດວິທະຍາ 
 ສາມາດອະທິບາຍພະລຼັງງານ ແລະ ວົງຈອນຊີວະ-ເຄມີ ທີັ່ກ່ຽວກຼັບດິນໃນລະບົບນິເວດ 
 ສາມາດອະທິບາຍປຼັດໄຈ, ຫ ຼັກການ ແລະ ກົດເກນທີັ່ມີຜົນຕ ັ່ການດ າລົງຊີວິດຂອງສິັ່ງທີັ່

ມີຊີວິດສາມາດອະທິບາຍຄວາມສ າພຼັນລະຫວ່າງສີັ່ງທີັ່ມີຊີວິດ ແລະ ສິັ່ງແວດລ້ອມ 
 ສາມາດວິເຄາະລະບົບນິເວດກະສິກ າໄດ ້

ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ  ຄວາມໝາຍ ແລະ ຂອບເຂດຂອງນິເວດວິທະຍາ, ພະລຼັງງານ ແລະ ວົງຈອນທາງຊີວະເຄມີ 
ກ່ຽວກຼັບດິນໃນລະບົບນິເວດ, ປຼັດໃຈ, ຫ ຼັກການ ແລະ ກົດເກນທີັ່ມີຜົນຕ ັ່ການດ າລົງຊີວິດ 
ຂອງສິັ່ງທີັ່ມີຊີວິດ, ປະຊາກອນ, ຊ ມຊົນ, ຄວາມສ າພຼັນລະຫວ່າງສິັ່ງທີັ່ມີຊີວິດ ແລະ ສິັ່ງແວດ 
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ລ້ອມ, ນິເວດວິທະຍາໃນແຫ ັ່ງນ ັ້າ, ລະບົບນິເວດວິທະຍາພາກພືັ້ນດິນ, ການວິເຄາະລະບົບນິ
ເວດກະສິກ າ 

ເອກະສານອ້າງອີງ http://youtube/QOWAaKLw3SE 
http://www.fishtech.mju.ac.th/e-learning/FB363/ 

 
12) ເຄືັ່ອງມື ແລະ ກົນຈຼັກກະສິກ າ  

ລະຫຼັດວິຊາ 
CS 212 

 

ຊືັ່ພາສາລາວ: ເຄືັ່ອງມື ແລະ ກົນຈຼັກກະສິ
ກ າ 

ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Farm Equipment 
and Machinery 

ໜ່ວຍກິດ 
 

3 (2-0-3) 

ຈ ານວນ
ຊົັ່ວໂມງ/ 
ອາທິດ 

5  

ຈ ານວນ
ຊົັ່ວໂມງ/ 
ພາກຮຽນ 

80  
ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ບ ັ່ມີ 
ຄວາມສ າຄຼັນຂອງ

ວິຊາ 
ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາມີຄວາມຮູຄ້ວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກຼັບເຕຼັກນິກພືັ້ນຖານການນ າໃຊ້ເຄືັ່ອງກົນ
ຈຼັກຕ່າງໆ, ສາມາດຄ ້ມຄອງບົວລະບຼັດຮຼັກສາ ແລະ ນ າໃຊ້ເຕຼັກນິກທີັ່ເໝາະສົມເຂົັ້າໃນ
ການຜະລິດກະສກິ າ 

ຄວາມຮູ້ ແລະ 
ຄວາມສາມາດ 

 ສາມາດຄຼັດເລືອກ ແລະ ນ າໃຊ້ເຄືັ່ອງກົນຈຼັກທີັ່ເໝາະສົມເຂົັ້າໃນການຜະລິດກະສິກ າ 
 ສາມາດຄ ້ມຄອງບົວລະບຼັດຮຼັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງເຄືັ່ອງກົນຈຼັກຂຼັັ້ນພືັ້ນຖານໄດ ້
 ສາມາດແນະນ າການນ າໃຊ ້ ແລະ ບົວລະບຼັດຮຼັກສາເຄືັ່ອງກົນຈຼັກໃຫ້ແກ່ຊາວກະສ ິ

ກອນໄດ ້
ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ  ຄວາມຮູພ້ືັ້ນຖານກ່ຽວກຼັບຄວາມປອດໄພໃນການນ າໃຊເ້ຄືັ່ອງກົນຈຼັກກະສິກ າ, ຫ ຼັກການທ າ

ງານຂອງເຄືັ່ອງຈຼັກ, ການບ າລ ງຮຼັກສາລົດ ແລະ ເຄືັ່ອງຈຼັກ, ເຄືັ່ອງມືກະສິກ າ, ຈຼັກຟາດເຂົັ້າ ແລະ 
ເຄືັ່ອງຢອດເມຼັດ 

ເອກະສານອ້າງອີງ ຄະນະກະເສດສາດ. 2005. ຄູມ່ືການນ າໃຊ້ເຄືັ່ອງມື ແລະ ເຄືັ່ອງກົນຈຼັກກະສິກ າ.  ມະຫາ 
ວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. 

ຄະນະກະເສດສາດ. 2008. ຄູ່ມືການນ າໃຊ້ເຄືັ່ອງມ ື ແລະ ເຄືັ່ອງກົນຈຼັກກະສິກ າ. ມະຫາ 
ວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. 

ມົງຄົນ ກວາງວະໂຮພາດ. 2530. ເຄືັ່ອງທ ່ນແຮງໃນຟາມ. ພາກວິຊາສາວະກ າກະເສດ. ມະຫາ
ວິທະຍາໄລກະເສດສາດ (ພາສາໄທ). 

www.Tractor.com 
 

13) ກ າມະພຼັນ 
ລະຫຼັດວິຊາ 
CS 213 

 

ຊືັ່ພາສາລາວ: ກ າມະພຼັນ 
ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Genetics 

ໜ່ວຍກິດ 
2 (2-0-0) 

ຈ ານວນຊົັ່ວ 
ໂມງ/ອາທິດ 

2  

ຈ ານວນຊົັ່ວໂມງ 
/ພາກຮຽນ 

32  
ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ບ ັ່ມີ 
ຄວາມສ າຄຼັນຂອງ

ວິຊາ 
ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາມຄີວາມຮູຄ້ວາມເຂົັ້າໃຈ ກ່ຽວກຼັບຫ ຼັກການໃນການຖ່າຍທອດລຼັກສະນະ
ທາງກ າມະພຼັນຈາກຮ ນ່ພ ັ່ແມ ່ຫາຮ ນ່ລູກຫ ານ. 

ຄວາມຮູ້ ແລະ 
ຄວາມສາມາດ 

 ສາມາດອະທິບາຍການຖ່າຍທອດຈາກຮ ່ນພ ັ່ແມ່ໄປຫາຮ ່ນລູກໄດ້ 
 ສາມາດຄຼັດເລືອກພ ັ່ແມ່ພຼັນທີັ່ດີໄດ້ 

http://youtube/QOWAaKLw3SE
http://www.tractor.com/
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 ສາມາດແນະນ າເຕຼັກນິກການຄຼັດເລືອກພ ັ່ແມ່ພຼັນທີັ່ດີໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ 
ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ  ພາກສະເໜີກ່ຽວກຼັບກ າມະພຼັນ, ການປ່ຽນໃໝ່ ແລະ ການສຼັບປ່ຽນແທນທາງກ າມະພຼັນ, 

ການປະສົມຮ່ວມ ແລະ ການໃຊ້ Biotechnology ເຂົັ້າໃນການຕຼັດແຕ່ງກ າມະພຼັນ, 
ການແບ່ງຈ ລຼັງ, ໂຄຣໂມໂຊມ, ອາຊີດນີວຄ ີອິກ, ການສຼັງເຄາະໂປຣຕີນ, ຄວາມຮູ້ພືັ້ນຖານ
ກ່ຽວກຼັບການສືບພຼັນ                                                          

ເອກະສານອ້າງອີງ ສົມຈຼັນ ບ ນພຼັນມີ. 2010. ປຶັ້ມຊີວະວິທະຍາຊຼັັ້ນມຼັດທະຍມົສຶກສາປີທີ 7 (ສະບຼັບຊົັ່ວຄາວ)  
ສົມມະໂນ ແສນສ ກ. 2008. ຊວີະວິທະຍາຊຼັັ້ນມຼັດທະຍມົສຶກສາປີທີ 6  

 
14) ສະຖິຕິ ແລະ ການວາງຜນການທົດລອງ 

ລະຫຼັດວິຊາ 
CS 214 

 

ຊືັ່ພາສາລາວ: ສະຖິຕິ ແລະ ວາງ
ແຜນການທົດລອງ 

ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Statistic and 
Experimental 
Design 

ໜ່ວຍກິດ  
 

3 (2-0-3) 

ຈ ານວນຊົັ່ວ 
ໂມງ/ອາທິດ 

 5  

ຈ ານວນຊົັ່ວ 
ໂມງ/

ພາກຮຽນ 
80  

ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນມາກ່ອນ: ຄອມພີວເຕີ, ຄະນິດສາດນ າໃຊ ້
ຄວາມສ າ 

ຄຼັນຂອງວິຊາ 
ໃຫ້ນຼັກສຶກສາມີຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກຼັບພືັ້ນຖານທາງດ້ານສະຖິຕິເບືັ້ອງຕົັ້ນ, ການ
ວາງແຜນການທົດລອງແບບຕ່າງໆ ແລະ ສາມາດດ າເນີນການທົດລອງໄດ້. 

ຄວາມຮູ ້ແລະ
ຄວາມສາມາດ 

 ສາມາດຄາດຄະເນຄວາມໜ້າຈະເປຼັນໄປໄດ້ໃນທາງສະຖິຕິ 
 ສາມາດອອກແບບ ແລະ ວາງແຜນການທົດລອງໄດ້ 
 ສາມາດວິເຄາະຜົນການທົດລອງທາງສະຖິຕິໄດ້ 
 ສາມາດນ າໃຊ້ເຄືັ່ອງຄິດໄລ່ ແລະ ໂປຣແກຣມຄອມພີວເຕີ ເພືັ່ອວິໄຈຂ ັ້ມູນທາງ

ສະຖິຕິຂຼັັ້ນເບືັ້ອງຕົັ້ນໄດ້ 
 ສາມາດຂຽນບົດລາຍງານຜົນການທົດລອງໄດ້  
 ສາມາດປະເມີນສະພາບທ້ອງຖິັ່ນ ເພືັ່ອວາງແຜນເຮຼັດການທົດລອງຮ່ວມກຼັບຊາວ

ກະສິກອນໄດ ້
 ສາມາດຄົັ້ນຄວ້າຂ ັ້ມູນທາງວິຊາການ/ຂ ັ້ມູນທາງວິທະຍາສາດ ຈາກແຫ ັ່ງຂ ັ້ມູນຕ່າງໆ 

ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ   ຄວາມໝາຍ ແລະ ປະໂຫຍດຂອງສະຖິຕິ, ພືັ້ນຖານທາງສະຖິຕິ Statistic, ການ
ປຽບທຽບ ສອງຕົວແທນ, ແຜນການທົດລອງແບບສ ່ມສົມບູນ (CRD), ແຜນການທົດ
ລອງແບບສ ່ມຕົວຢ່າງສົມບູນພາຍໃນບ ອກ (RCBD), ແຜນການທົດລອງແບບລາຕິນ
ສະແຄວ (Latin square), ແຜນການທົດລອງແບບ Split plot ແລະ ການຂຽນບົດ
ລາຍງານການທົດລອງ 

ເອກະສານອ້າງອີງ ຍົດ ພະຈອມພນົ ແລະ ສ ວິດ ເລົັ່າຫະສິຣິວົງ. 2005. ຄູມ່ືການສອນສະຖິຕິ ແລະ ການຄົັ້ນ
ຄວ້າທົດລອງ (Statistic et Experimentations) ລະບົບປະລິນຍາຕີ 

ວຽງຄອນ ທ າມະວົງ. 2011. ຄູ່ມືການສິດສອນວິຊາສະຖິຕິກະສກິ າ. ຄະນະກະເສດສາດ. 
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. 
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ກົມອາຊີວະສກຶສາ. 2527. ຄູ່ມື ການຮຽນ - ການສອນ ສະຖິຕິ  ແລະ ການຂຽນລາຍງານ 
ທກຖ 110. ຫ ຼັກສູດປະກາສະນິຍະບຼັດວິຊາຊບີເທຼັກນິກ  (ປວທ) ກະຊວງສຶກ
ສາທິການ. (ພາສາໄທ) 

ສ ລະພົລ ອ ປະດສິສະກ ລ. 2528. ສະຖິຕິການວາງແຜນການທົດລອງເບືັ້ອງຕົັ້ນ. ມະຫາ 
ວິທະຍາໄລກະເສດສາດ. (ພາສາໄທ) 

ສະນຼັັ່ນ ຈອກລອຍ. 2535. ສະຖິຕິເພືັ່ອການວໄິຈທາງການກະສິກ າ. ພາກວຊິາພືດໄຮ່. ຄະນະ
ກະເສດສາດ. ມະຫາວິທະຍາໄລຂອນແກ່ນ. 

 
15) ຈ ລະຊີບວິທະຍາ 

ລະຫຼັດວິຊາ 
CS 215 

ຊືັ່ພາສາລາວ:  ຈ ລະຊີບວິທະຍາ 
ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Microbiology 

ໜ່ວຍກິດ 
2 (1-2-0) 

ຈ ານວນຊົັ່ວ 
ໂມງ/ອາທິດ 

3 

ຈ ານວນຊົັ່ວໂມງ 
/ພາກຮຽນ 

48  
ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ:  ບ ັ່ມີ  
ຄວາມສ າຄຼັນຂອງ

ວິຊາ 
ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາມຄີວາມຮູຄ້ວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກຼັບການຈຼັດໝວດໝູ່ຂອງຈ ລິນຊີ, ການ
ສ້າງທາດອາຫານ, ການສຼັງເຄາະແສງ, ການສ້າງພະລຼັງງານ ແລະ ການເກຼັບຮຼັກສາອາຫານ
ຂອງຈ ລິນຊີ ແລະ ສາມາດຈ າແນກຈ ລິນຊີທີັ່ໃຫ້ປະໂຫຍດ ແລະ ໃຫ້ໂທດແກ່ຄົນ, ສຼັດ 
ແລະ ພືດເປຼັນຕົັ້ນ. 

ຄວາມຮູ້ ແລະ 
ຄວາມສາມາດ 

 ສາມາດຈ າແນກໝວດໝູ່ຈ ລິນຊີ ທີັ່ມີໃນທ າມະຊາດ ທີັ່ໃຫ້ປະໂຫຍດ ແລະ ພາໃຫ້
ເກີດໂທດ 

 ສາມາດອະທິບາຍການສ້າງທາດອາຫານ, ການສຼັງເຄາະແສງ, ການສ້າງພະລຼັງງານ
ຂອງຈ ລິນຊີ 

 ສາມາດອະທິບາຍຄ ນປະໂຫຍດ ແລະ ໂທດຂອງຈ ລິນຊີໄດ ້
 ສາມາດນ າເອົາຄວາມຮູ້ກ່ຽວກຼັບຈ ລິນຊີທີັ່ເປຼັນປະໂຫຍດໄປນ າໃຊໃ້ນການຜະລິດ

ກະສິກ າ 
 ສາມາດນ າເອົາຄວາມຮູ້ກ່ຽວກຼັບຈ ລິນຊີທີັ່ເປຼັນໂທດໄປນ າໃຊ້ໃນການປ້ອງກຼັນ ແລະ 

ຮຼັກສາສ ຂະພາບຂອງຄົນ, ສຼັດ, ພືດ  
 ສາມາດນ າໃຊ້ອ ປະກອນທີັ່ມີໃນຫ້ອງ Lab ເຂົັ້າໃນພາກປະຕິບຼັດບາງຢ່າງໄດ້. 

ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ  ສຶກສາກ່ຽວກຼັບສະພາບທົັ່ວໄປຂອງຈ ລະຊີບວິທະຍາ, ການຈຼັດໝວດໝູ່ຂອງຈ ລິນຊີ, ຈ 
ລິນຊີທີັ່ໃຫ້ປະໂຫຍດ ແລະ ຈ ລິນຊີທີັ່ໃຫ້ໂທດ, ການນ າໃຊ້ຈ ລິນຊີ  

ເອກະສານອ້າງອີງ ຄະນະກະເສດສາດ. ປືັ້ມຄູ່ມກືານຮຽນການສອນ ຈ ລະຊີບວິທະຍາ. ມະຫາວິທະຍາ ໄລ
ແຫ່ງຊາດ. 

ເອກະສານກ່ຽວກຼັບຈ ລິນຊໃີນສິັ່ງທີັ່ມຊີີວິດ (ພາສາໄທ) 
 

16) ຄະນິດສາດນ າໃຊ້  
ລະຫຼັດວິຊາ 
CS 216 

 

ຊືັ່ພາສາລາວ: ຄະນິດສາດນ າໃຊ້ 
ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Applied 

Mathematics 

ໜ່ວຍກິດ 
 

2 (1-2-0) 

ຈ ານວນຊົັ່ວ 
ໂມງ/ອາທິດ 

3 

ຈ ານວນຊົັ່ວໂມງ 
/ພາກຮຽນ 

48  
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ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ບ ັ່ມີ 
ຄວາມສ າຄຼັນຂອງ

ວິຊາ 
ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາ ສາມາດຄ ານວນຫາຄ່າຂອງຈ ານວນທີັ່ຕ້ອງການ ແລະ ສາມາດໄລ່ລຽງ 
ເສດຖະກິດຂອງການຜະລິດໄດ້ 

ຄວາມຮູ້ ແລະ 
ຄວາມສາມາດ 

 ສາມາດຄິດໄລ່ເລກອຼັດຕາສ່ວນ, ສຼັດສ່ວນ, ເນືັ້ອທີັ່, ລວງຮອບ, ບ ລິມາດ ແລະ 
ຄວາມສູງ  ນອກນຼັັ້ນຍຼັງສາມາດທຽບຫົວໜ່ວຍວຼັດແທກຕ່າງໆ ໄດ້ 

 ສາມາດນ າໃຊ້ເຕຼັກນິກການຄິດຄ ານວນ ເຂົັ້າໃນການໄລ່ລຽງເສດຖະກິດ  
ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ  ບຼັນດາຫົວໜ່ວຍວຼັດແທກຕ່າງໆ, ອຼັດຕາສ່ວນ,  ສຼັດສ່ວນ, ເລກສ່ວນຮ້ອຍ, ການຫາເນືັ້ອທີັ່  

ລວງຮອບ, ລວງຍາວ ແລະ ລວງສູງ, ການຫາບ ລິມາດ, ການໄລ່ລຽງທາງເສດຖະກິດ 

ເອກະສານອ້າງອີງ ຄ າຜາຍ ສີສະຫວຼັນ, ມີທອງ ສ ວຼັນວິໄຊ ແລະ ຈຼັນ ພູມສະຫວຼັນ. 2008. ສະຖາບຼັນ
ຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ. ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ພຶດຊະ 
ຄະນິດ ມ4,  ພຶດຊະຄະນິດ-ເລຂາຄະນິດ ມ6. ນ    167 – 235. 

ຄ າຜາຍ ສີສະຫວຼັນ, ມີທອງ ສ ວຼັນວິໄຊ ແລະ ຈຼັນ ພູມສະຫວຼັນ. 2009. ສະຖາບຼັນ
ຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ. ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.   ພຶດຊະ
ຄະນິດ ເລຂາຄະນິດ ມ6. 

ຄ າຜາຍ ສີສະຫວຼັນ, ມີທອງ ສ ວຼັນວິໄຊ ແລະ ຈຼັນ ພູມສະຫວຼັນ. 2008. ສະຖາບຼັນ
ຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ. ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ວິເຄາະ
ຄະນິດ ມ5, ມ6. 

ສະຖາບຼັນສົັ່ງເສີມການສອນວິທະຍາສາດ ແລະ ເທຼັກໂນໂລຢີກະຊວງສຶກສາທິການ. 
2534. ໜຼັງສືຮຽນ ຄະນິດສາດກະເສດ. ຫ ຼັກສູດປະກາສະນຍິະບຼັດວິຊາຊີບ. ນ   
108 – 136  (ພາສາໄທ). 

Harald Kreuscher. 2000.  Practical  Agricultural  Calculations. 
Northern  Agricultural  School  Luangprabang 
 

17) ພາສາອຼັງກິດກະສິກ າ 
ລະຫຼັດວິຊາ 
CS 217 

 

ຊືັ່ພາສາລາວ: ພາສາອຼັງກິດກະສິກ າ 
ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Communicative 

English for 
Agriculture 

ໜ່ວຍກິດ 
 

2 (1-2-0) 

ຈ ານວນ
ຊົັ່ວໂມງ 
/ອາທິດ 

3 

ຈ ານວນ
ຊົັ່ວໂມງ 

/ພາກຮຽນ 
48 

ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ບ ັ່ມີ 
ຄວາມສ າຄຼັນຂອງ

ວິຊາ 
ນຼັກສຶກສາສາມາດນ າໃຊພ້າສາອຼັງກິດເຂົັ້າໃນການສືັ່ສານໃນຊີວິດປະຈ າວຼັນ ແລະ ສາມາດ
ພຼັນລະນາເຖິງຂຼັັ້ນຕອນການປະຕິບຼັດວຽກງານປູກຝຼັງ, ລ້ຽງສຼັດ ແລະ ການປະມົງ, ວຽກ
ງານການປົກປຼັກຮຼັກສາປາ່ໄມ້, ການສະໜອງຊົນລະປະທານ ແລະ ທ ລະກິດກະສິກ າ
ຕ່າງໆ. 

ຄວາມຮູ້ ແລະ 
ຄວາມສາມາດ 

 ສາມາດນ າໃຊ້ພາສາອຼັງກິດໃນຊີວິດປະຈ າວຼັນ. 
 ສາມາດນ າໃຊ້ພາສາອຼັງກິດໃນວຽກວິຊາການທີັ່ກຽ່ວຂ້ອງກຼັບຂະແໜງກະສິກ າ 

ແລະ ປ່າໄມ້. 
ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ  Part I General English 
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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 
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. ໝວດວຊິາສະເພາະ Specialized Subjects 

 ກ. ໝວດວິຊາສະເພາະທົັ່ວໄປ Minor Specialized Subject 
1) ດິນ ແລະ ຄວາມອ ດົມສົມບູນຂອງດິນ 

ລະຫຼັດວິຊາ 
MSS 301 

ຊືັ່ພາສາລາວ: ດິນ ແລະ ຄວາມອ ດົມ
ສົມບູນຂອງດິນ 

ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Soil and Soil  
Fertility 

ໜ່ວຍກິດ 
3 (2-0-3) 

ຈ ານວນ 
ຊົັ່ວໂມງ/
ອາທິດ 

5 

ຈ ານວນ 
ຊົັ່ວໂມງ/ 
ພາກ ຮຽນ 

80 
ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ບ ັ່ມີ 
ຄວາມສ າຄຼັນຂອງ

ວິຊາ 
ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາມີຄວາມຮູຄ້ວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກຼັບດິນ ແລະ ຝ ່ນ, ສາມາດຜະລິດຝ ່ນບົັ່ມ 
ແລະ ນ ັ້າສະກຼັດຊີວະພາບ, ການນ າໃຊ້ເຕຼັກນິກທີັ່ເໝາະສົມເຂົັ້າໃນການອະນ ລຼັກ ແລະ ປຼັບ 
ປ ງດິນ 

ຄວາມຮູ້ ແລະ
ຄວາມສາມາດ 

 ສາມາດຈ າແນກປະເພດດິນ ແລະ ວຼັດແທກຄວາມເປຼັນກົດເປຼັນດ່າງຂອງດິນໄດ ້
 ສາມາດອະທິບາຍຄວາມສ າຄຼັນ ແລະ ຄ ນປະໂຫຍດຂອງບຼັນດາທາດອາຫານທີັ່ຈ າ

ເປຼັນສ າລຼັບພືດ 
 ສາມາດນ າໃຊ້ເຕຼັກນິກທີັ່ເໝາະສົມເຂົັ້າໃນການອະນ ລຼັກ, ປຼັບປ ງ ແລະ ບ າລ ງດິນ 
 ສາມາດຜະລິດຝ ່ນບົັ່ມຊີວະພາບ ແລະ BE ທີັ່ນ າໄປໃຊ້ໃນການປຼັບປ ງບ າລ ງດິນ  
 ສາມາດຄິດໄລ່ອຼັດຕາຝ ່ນຕ ັ່ເນືັ້ອທີັ່ການຜະລິດກະສິກ າ 
 ສາມາດບອກຄ ນນະພາບຂອງດິນ 
 ສາມາດປະເມີນຄ ນນະພາບ ແລະ ປຼັບປ ງດິນໄດ ້  

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/agribusiness
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/agribusiness
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 ສາມາດແນະນ າເຕຼັກນິກການຜະລິດຝ ່ນບົັ່ມ, BE ແລະ ການນ າໃຊດ້ິນແກ່ຊາວ
ກະສິກອນ 

ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ  ສຶກສາກ່ຽວກຼັບການກ າເນດີ ແລະ ອົງປະກອບຂອງດິນ, ຄ ນສົມບຼັດທາງກາຍຍະພາບ, ຄ ນສົມ
ບຼັດທາງເຄມີຂອງດິນ, ທາດອາຫານທີັ່ຈ າເປຼັນສ າລຼັບພືດ, ບດົບາດຂອງທາດອາຫານໃນດິນທີັ່ມີ
ຕ ັ່ພືດ, ອິນຊີວຼັດຖ  ແລະ ຈ ລິນຊີໃນດິນ, ຫ ຼັກການນ າໃຊຝ້ ່ນຊີວະພາບ ແລະ ຝ ່ນເຄມີ, ການ
ຜະລິດຝ ່ນບົັ່ມ ແລະ ນ ັ້າສະກຼັດຊີວະພາບ, ການປ້ອງກຼັນການສູນເສຍຂອງຝ ່ນ, ຫ ຼັກການປຼັບປ ງ 
ແລະ ບ າລ ງດິນ  

ເອກະສານອ້າງອີງ ທິບພະວຼັນ ສິດທິລຼັງສີ. 2008. ກະເສດທ າມະຊາດ. ໂອເອສ. ປີັ້ນຕີັ້ງເຮົັ້າ. ກ ງເທບມະຫາ
ນະຄອນ. 275 ນ. (ພາສາໄທ) 

ນະລີລຼັກ ຊູວອນເວດ. ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກຼັບປ ຸ໋ຍອິນຊີ. ກ ່ມງານວິໄຈປ ຸ໋ຍ ແລະ ສານປຼັບປ ງ
ດິນ. ກ ່ມວິໄຈປຼັດຕະພີວິທະຍາ. ສ ານຼັກວິໄຈພຼັດທະນາປຼັດໃຈການຜະລິດທາງ
ການກະເສດ. ກົມວິຊາການກະເສດ. ກະຊວງກະເສດ ແລະ ສະຫະກອນ. 

ອະພິຊາດ ສີສະອາດ. 2548. ສາລະພຼັນສູດປ ຸ໋ຍອິນຊີ. ຈຼັດພິມໂດຍບ ລິສຼັດນາຄາ ອິນເຕີ
ມີເດຍຈ າກຼັດ. ແຂວງຫ ຼັກສອງ. ເຂດບາງແຄ. ກ ງເທບ. 10160 

 
2) ການປະສົມພຼັນສຼັດນ ັ້າ 

ລະຫຼັດວິຊາ 
MSS 302 

ຊືັ່ພາສາລາວ: ການປະສົມພຼັນສຼັດນ ັ້າ 
ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Aquatic Animal 

Breeding 

ໜ່ວຍກິດ 
3 (2-0-3) 

ຈ ານວນຊົັ່ວ 
ໂມງ/ອາທິດ 

5 

ຈ ານວນຊົັ່ວໂມງ 
/ພາກຮຽນ 

80 
ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ຫ ຼັກການລ້ຽງສຼັດ, ກາຍຍະວິພາກ ແລະ ສາລີລະສາດສຼັດ, ກ າມະພຼັນ 
ຄວາມສ າຄຼັນຂອງ

ວິຊາ 
ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາມຄີວາມຮູຄ້ວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກຼັບຄວາມສ າຄຼັນ ແລະ ປະໂຫຍດຂອງການ
ປະສົມພຼັນສຼັດນ ັ້າ, ສາມາດນ າໃຊ້ເຕຼັກນິກຕ່າງໆເຂົັ້າໃນການປະສົມພຼັນ ແລະ ອະນ ບານສຼັດ
ນ ັ້າເຊຼັັ່ນ: ກົບ ແລະ ປາ, ການບຼັນຈ  ແລະ ການຂົນສົັ່ງ.  

ຄວາມຮູ້ ແລະ
ຄວາມສາມາດ 

 ສາມາດຄຼັດເລືອກພ ັ່ແມ່ພຼັນສຼັດນ ັ້າເພືັ່ອການປະສົມພຼັນໄດ ້
 ສາມາດຄຼັດເລືອກສະຖານທີັ່ ແລະ ສ້າງອ່າງປະສົມພຼັນສຼັດນ ັ້າໄດ້ 
 ສາມາດນ າໃຊ້ເຕຼັກນິກທີັ່ເໝາະສົມໃນການປະສົມພຼັນກົບ ແລະ ປາຊະນິດຕ່າງໆໄດ ້
 ສາມາດກຽມໜອງພ ັ່ແມ່ພຼັນ ແລະ ໜອງອະນ ບານສຼັດໄດ້ 
 ສາມາດອະນ ບານ, ບຼັນຈ  ແລະ ຂົນສົັ່ງລູກສຼັດນ ັ້າໄດ້ 
 ສາມາດປ້ອງກຼັນພະຍາດທີັ່ອາດຈະເກີດຂືັ້ນກຼັບ ກົບ ແລະ ປາໄດ້  
 ສາມາດຄິດໄລ່ປະລິມານອາຫານໃນການລ້ຽງກົບ ແລະ ປາແຕ່ລະໄລຍະໄດ້ 
 ສາມາດແນະນ າເຕຼັກນິກການປະສົມພຼັນປາ, ກົບ ໃຫ້ແກຊ່າວກະສິກອນໄດ້ 

ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ  ການຄຼັດເລືອກສະຖານທີັ່ ແລະ ການສ້າງໜອງ, ການຄຼັດເລືອກ ແລະ ທອມພ ັ່ແມ່ສຼັດນ ັ້າ, 
ວຼັດຖ ອ ປະກອນທີັ່ໃຊ້ໃນການປະສົມພຼັນສຼັດນ ັ້າ, ວິທີການປະສົມພຼັນສຼັດນ ັ້າ, ການອະນ  
ບານສຼັດນ ັ້າ, ການປ້ອງກຼັນ ແລະ ປີັ່ນປົວພະຍາດຂອງສຼັດນ ັ້າ, ການບຼັນຈ  ແລະ ການຂົນ 
ສົັ່ງ. 

ເອກະສານອ້າງອີງ ລ່ຽງຄ າ ສີວໄິລ. 2001. ການຜະລິດລູກປາດ ກພຼັນ. ສູນຄົັ້ນຄວ້າການປະມົງ. ສະຖາບຼັນ
ຄົັ້ນຄວ້າກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ. ໜ 4-9. 
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ອົງການຮ່ວມມືສາກົນເພືັ່ອການພຼັດທະນາ ແລະ ສາມຼັກຄີ. ການປະສົມພຼັນປາ.  
ອ ດົມ ພອນຄ າເພຼັງ. 2003. ຄູ່ມກືານສອນການລ້ຽງປາ. ຄະນະກະເສດສາດ.

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ໜ 69-141. 
ໂຊກໄຊ  ເຫ ືອງປານິດ. 2548. ຫ ຼັກການເພາະລ້ຽງສຼັດນ ັ້າ. ໜ. 47-259 (ພາສາໄທ) 
ອະພິຊາດ ສີສະອາດ, 2000. ປານ ັ້າຈືດເສດຖະກິດ. ນາຄາອິນເຕີມີເດຍ. 124 ໜ. 

(ພາສາໄທ) 
 

3) ລະບົບກະສິກ າປ່າໄມ້ ແລະ ວະນະວຼັດວິທະຍາ 
ລະຫຼັດວິຊາ 
MSS 303 

ຊືັ່ພາສາລາວ: ລະບົບກະສິກ າປ່າໄມ້ 
ແລະ ວະນະວຼັດວິທະຍາ 

ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Agroforestry and  
Silviculture 

ໜ່ວຍກິດ 
3 (2-0-3) 

ຈ ານວນ
ຊົັ່ວໂມງ/
ອາທິດ 
5 

ຈ ານວນ
ຊົັ່ວໂມງ/
ພາກຮຽນ 

80 
ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ນິເວດວິທະຍາ, ຫ ຼັກການຜະລິດພືດ, ຫ ຼັກການລ້ຽງສຼັດ, ພກຶສາດ ແລະ ສາລິລະສາດ

ພືດ  
ຄວາມສ າຄຼັນຂອງ

ວິຊາ 
ໃຫ້ນຼັກສຶກສາມີຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກຼັບລະບົບການກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້, ເຕຼັກນິກ
ການປົກປຼັກຮຼັກສາ ແລະ ນ າໃຊ້ພືັ້ນທີັ່ປ່າ ແລະ ຊຼັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ,
ສາມາດນ າໃຊ້ເຕຼັກນິກການກ້າເບ້ຍສະໜອງໃຫ້ແກ່ພືັ້ນທີັ່ດິນເປົັ່າຫວ່າງ ແລະ ເຂດປ່າໄມ້
ເຊືັ່ອມໂຊມ 

ຄວາມຮູ້ ແລະ
ຄວາມສາມາດ 

 ສາມາດຈ າແນກ ແລະ ກ ານົດອົງປະກອບຂອງລະບົບກະສິກ າ-ປ່າໄມ້  
 ສາມາດຈຼັດຈ າແນກລະບົບປ່າໄມ້ກະສິກ າປ່າໄມໄ້ດ້  
 ສາມາດອະທິບາຍລະບົບກະສກິ າປ່າໄມ້ໄດ ້ 
 ສາມາດວາງແຜນການປູກຕົັ້ນໄມ້ໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ  
 ສາມາດນ າໃຊ້ຊຼັບພະຍາກອນທ າມະຊາດໄດຢ້່າງມປີະສິດທິພາບ  
 ສາມາດກ້າເບ້ຍ ແລະ ຈຼັດການສວນປູກ  

ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ  ຄວາມຮູ້ພືັ້ນຖານກ່ຽວກຼັບລະບົບກະສິກ າ-ປ່າໄມ້, ອົງປະກອບ ແລະ ການຈ າແນກລະບົບ
ກະສິກ າ-ປ່າໄມ້, ການປູກສ້າງປ່າ ແລະ ການປ້ອງກຼັນ, ການຈ າແນກປະເພດເຄືັ່ອງປ່າຂອງດົງ  
ການເກຼັບຮຼັກສາເຄືັ່ອງປ່າຂອງດົງແບບຍືນຍົງ, ເຕຼັກນິກໃນການກ້າແກ່ນໄມ້ ສ້າງສວນກ້າເບ້ຍ
ໄມ້ແບບຄອບຄົວ  

ເອກະສານອ້າງອີງ ກ າມະການວິຊາການດ້ານກະສກິ າປ່າໄມ ້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  
 
 



31 

4) ການວາງແຜນນ າໃຊ້ທີັ່ດິນໃນເຂດເນີນສູງ 
ລະຫຼັດວິຊາ 
MSS 304 

ຊືັ່ພາສາລາວ: ການວາງແຜນນ າໃຊ້ທີັ່
ດິນໃນເຂດເນີນສູງ 

ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Land Use 
Planning in 
Uplands 

ໜ່ວຍກິດ 
3 (2-0-3) 

ຈ ານວນ 
ຊົັ່ວໂມງ/
ອາທິດ 

5 

ຈ ານວນ
ຊົັ່ວໂມງ/
ພາກຮຽນ  

80 

ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ດິນ ແລະ ຄວາມອ ດົມສົມບູນຂອງດິນ, ການເມືອງ, ຄອມພີວເຕີ 
ຄວາມສ າຄຼັນຂອງ
ວິຊາ 

ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການສ າຫ ວດທີັ່ດິນ, ສາມາດແຕ້ມແຜນທີັ່, ການ
ວາງແຜນນ າໃຊ້ທີັ່ດິນ, ການມອບດິນ-ມອບປ່າລະດຼັບບ້ານໄດ້. 

ຄວາມຮູ້ ແລະ
ຄວາມສາມາດ 

 ສາມາດນ າໃຊ້ອ ປະກອນຕ່າງໆເຂົັ້າໃນການສ າຫ ວດຂ ັ້ມູນ  
 ສາມາດຈ າແນກປະເພດເນືັ້ອທີັ່ດິນນ າໃຊ້ 
 ສາມາດຫຍ ັ້-ຂະຫຍາຍແຜນທີັ່ຕາມມາດຕາສ່ວນຕ່າງໆ  
 ສາມາດຄິດໄລ່ເນືັ້ອທີັ່ໃນຮູບແບບເລຂາຄະນິດ  
 ສາມາດອ່ານແຜນທີັ່ ແລະ ແນະນ າໃຫ້ແກ່ຊາວກະສກິອນ  
 ສາມາດປ ກລະດົມໃຫ້ຊາວກະສິກອນເຂົັ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການວາງແຜນນ າໃຊ້

ທີັ່ດິນ  
ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ  ສຶກສາຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສ າຄຼັນຂອງການສ າຫ ວດວຼັດແທກເນືັ້ອທີັ່ດິນ, ການວາງແຜນ

ນ າໃຊ້ທີັ່ດິນ ແລະ ມອບດິນມອບປ່າແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ການສ າຫ ວດສ້າງແຜນທີັ່ເຂດດິນ
ບ້ານ ແລະ ການແບ່ງເຂດດິນກະສິກ າປ່າໄມ້, ການເກຼັບກ າ ແລະ ວິເຄາະຂ ັ້ມູນ  

ເອກະສານອ້າງອີງ ຊີນວ ີໂນວາ ອາເບ ໂຈນາທຼັນ ຟີລີບສ. 1990. ຄ າແນະນ າພືັ້ນຖານການແຕ້ມແຜນທີັ່ 
ດ າລຼັດຂອງສ ານຼັກງານນາຍົກລຼັດຖະມົນຕີເລກທີ 73/ນຍ.1995. ດ າລຼັດວ່າດ້ວຍວຽກງານສ າ

ຫ ວດວຼັດແທກ. ຖ່າຍພາບທາງອາກາດ ແລະ ແຜນທີັ່ໃນດິນແດນ ສປປ ລາວ 
ພວງພຼັນ ໄຊຍະສານ, ອະນ  ບຼັນດິດ ແລະ ທອງຈຼັນ ມະນໄີຊ. 1995. ການແບ່ງໃບແຜນທີັ່ ແລະ 

ການໝາຍເລກນ ັ້າເບີແຜນທີັ່ພູມສຼັນຖານມາດຕາສ່ວນຕ່າງໆ 
ອົງການສ າຫ ວດ ແລະ ວາງແຜນປ່າໄມ.້ 1996. ຄູມ່ືພາກສະໜາມວິຊາສ າຫ ວດ-ຈຼັດສຼັນປ່າໄມ້ 
ເປົັ້າໝາຍ ແລະ ທິດທາງແຜນພຼັດທະນາເສດຖະກິດ-ສຼັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄຼັັ້ງທີ 7 (2011 - 

2015). ດ າລຼັດ 135: ວ່າດ້ວຍການເອົາທີັ່ດິນຂອງລຼັດໃຫ້ເຊົັ່າ ຫ ື ສ າປະທານ 
 

5) ອ ຕ ກະສິກ າ 
ລະຫຼັດວິຊາ 
MSS 305 

ຊືັ່ພາສາລາວ: ອ ຕ ກະສິກ າ 
ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Agro 

Meteorology  

ໜ່ວຍກິດ 
2 (2-0-0) 

ຈ ານວນຊົັ່ວ 
ໂມງ/ອາທິດ 

2 

ຈ ານວນຊົັ່ວໂມງ 
/ພາກຮຽນ 

32 
ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ບ ັ່ມີ 
ຄວາມສ າຄຼັນຂອງ

ວິຊາ 
ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາມີຄວາມຮູກ້ຽ່ວກຼັບການພົວພຼັນລະຫວ່າງດິນ, ຟ້າ, ອາກາດ, ການຈະເລີນ
ເຕີບໂຕຂອງພືດ-ສຼັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບແວດລ້ອມ, ສາມາດນ າໄປໝູນໃຊ້
ໃນວຽກງານກະສິກ າໄດຢ້່າງເໝາະສົມ  
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ຄວາມຮູ້ ແລະ
ຄວາມສາມາດ 

 ສາມາດອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງຄ າສຼັບທີັ່ກ່ຽວຂ້ອງກຼັບອ ຕ ນິຍົມວິທະຍາ 
 ສາມາດອະທິບາຍປຼັດໃຈດິນຟ້າອາກາດທີັ່ມີຜົນກະທົບຕ ັ່ກຼັບພືດ ແລະ ສຼັດ 
 ສາມາດວຼັດແທກປະລິມານນ ັ້າຝົນ, ແຮງລົມ, ອ ນຫະພູມອາກາດ 
 ສາມາດອະທິບາຍເຖິງການປ່ຽນແປງສະພາບດິນ, ຟ້າ, ອາກາດໄດ້ 
 ສາມາດນ າຄວາມຮູໄ້ປໝູນໃຊເ້ຂົັ້າໃນວຽກງານກະສິກ າໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມ 

ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ  ຄວາມໝາຍຄວາມສ າຄຼັນຂອງອ ຕ ນິຍົມວິທະຍາ, ບຼັນຍາກາດ, ສ່ວນປະກອບຂອງທາດ
ອາຍປຼັດໃຈດິນຟ້າອາກາດທີັ່ມີຜົນກະທົບຕ ັ່ການກະສິກ າ, (ແສງແດດ, ອ ນຫະພູມຂອງອາ
ກາດ ແລະດິນ, ປະເພດຂອງລົມ), ການວຼັດແທກຄວາມໜາຂອງໜ້າດິນ, ຄວາມໝາຍ
ຂອງຝົນ, ປະກົດການຕ່າງໆທາງທ າມະຊາດ, ການເຊືັ່ອມໂຍງລະຫວ່າງດິນຟ້າອາກາດຕ ັ່
ການກະສກິ າ,  ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ  

ເອກະສານອ້າງອີງ ຄູ່ມືການສອນ ອ ຕ ວິທະຍາ. ມະຫາວິທະຍາໄລຈ າປາສຼັກ. 
ຄູ່ມືການສອນ ອ ຕ ວິທະຍາ 
http: //media. thaigov. go.th / Sitedirectory/471/1790/17457_ໄພແລ້ງ. jp g 

 
6) ສຶກສາສິັ່ງແວດລ້ອມ 

ລະຫຼັດວິຊາ 
MSS 306 

ຊືັ່ພາສາລາວ: ສຶກສາສິັ່ງແວດລ້ອມ 
ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Environmental 

Study 

ໜ່ວຍກິດ 
1 (0-2-0) 

ຈ ານວນຊົັ່ວ 
ໂມງ/ອາທິດ 

2 

ຈ ານວນຊົັ່ວໂມງ 
/ພາກຮຽນ 

32 
ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ນິເວດວິທະຍາ 
ຄວາມສ າຄຼັນຂອງ

ວິຊາ 
ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາມີຄວາມຮູຄ້ວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກຼັບຄວາມໝາຍ-ຄວາມສ າຄຼັນຂອງສິັ່ງແວດ
ລ້ອມ, ຄ ນປະໂຫຍດ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງສິັ່ງແວດລ້ອມ, ການຄ ້ມຄອງປົກປຼັກຮຼັກສາ 
ແລະ ການແກ້ໄຂບຼັນຫາທີັ່ມີຜົນກະທົບຕ ັ່ສິັ່ງແວດລ້ອມ  

ຄວາມຮູ້ແລະ
ຄວາມສາມາດ 

 ສາມາດອະທິບາຍຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສ າຄຼັນຂອງສິັ່ງແວດລ້ອມຕ ັ່ກຼັບມະນ ດ, 
ສຼັດ ແລະ ພືດ 

 ສາມາດຈ າແນກປະເພດຂອງສິັ່ງແວດລ້ອມ  
 ສາມາດອະທິບາຍການເປຼັນຜິດ ແລະ ຜົນກະທົບຕ ັ່ສິັ່ງແວດລ້ອມຈາກການ

ພຼັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສຼັງຄົມ  
 ສາມາດແກ້ໄຂບຼັນຫາ, ຄ ້ມຄອງ ແລະ ອະນ ລຼັກສິັ່ງແວດລ້ອມ ແບບຍືນຍົງ 

ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ  ຄວາມໝາຍ - ຄວາມສ າຄຼັນຂອງສິັ່ງແວດລ້ອມ, ຄວາມສ ານຶກກ່ຽວກຼັບສິັ່ງແວດລ້ອມ, ປະເພດ 
ແລະ ບຼັນຫາຂອງສິັ່ງແວດລ້ອມ, ການເປຼັນຜິດຂອງສິັ່ງແວດລ້ອມ, ຜົນກະທົບ ແລະ ຄ ນປະໂຫຍດ
ຂອງສິັ່ງແວດລ້ອມ, ການອະນ ລຼັກທ າມະຊາດ ແລະ ຊີວະນາໆ ພຼັນໃຫ້ຍືນຍົງ  

ເອກະສານອ້າງອີງ ສົມສະໜ ກ ອຼັກຄະມ ນຕີ. 2008. ວິຊາສິັ່ງແວດລ້ອມ. ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້. ມະຫາ 
ວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. 

ສີທອງ  ທອງມະນີວົງ. 2010. ການປະເມີນຜົນກະທົບຕ ັ່ສິັ່ງແວດລ້ອມ. ຄະນະວິທະຍາສາດ
ປ່າໄມ້. ມະຫາໄລແຫ່ງຊາດ. 

ໄຊຍະວົງ ໄຊຍະວົງສາ 2008, ວິຊາຊີວະວິທະຍາ, ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ,້ ມະຫາວິທະຍາ 
ໄລແຫ່ງຊາດ.  
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7) ການປະເມີນການຕະຫ າດແບບເລຼັັ່ງດ່ວນ 
ລະຫຼັດວິຊາ 
MSS 307 

ຊືັ່ພາສາລາວ: ການປະເມີນຕະຫ າດແບບ
ເລຼັັ່ງດ່ວນ 

ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Rapid Market 
Appraisal  

ໜ່ວຍກິດ 
1 (0-2-0) 

ຈ ານວນ 
ຊົັ່ວໂມງ/
ອາທິດ 

2 

ຈ ານວນ
ຊົັ່ວໂມງ/
ພາກຮຽນ

32 
ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ເສດຖະກິດກະສິກ າ, ການວາງແຜນ ແລະ ການຈຼັດການຟາມ  
ຄວາມສ າຄຼັນຂອງ

ວິຊາ 
ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາມິຄວາມຮູຄ້ວາມເຂົັ້າໃຈ ກ່ຽວກຼັບຫ ຼັກການການປະເມີນການຕະຫ າດ
ແບບເລຼັັ່ງດ່ວນ ແລະ ສາມາດນ າໃຊ້ເຄືັ່ອງມືດ າເນີນການປະເມີນຜະລິດຕະພຼັນກະສິກ າທ່ວງ
ທຼັນກຼັບສະພາບການ 

ຄວາມຮູ້ ແລະ
ຄວາມສາມາດ 

 ສາມາດກ ານົດຜະລິດຕະພຼັນກະສິກ າຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດ  
 ສາມາດນ າໃຊ້ເຄືັ່ອງມື ເພືັ່ອການສຶກສາ ແລະ ວິເຄາະຂ ັ້ມູນດ້ານການຕະຫ າດຜະລິດ 

ຕະພຼັນກະສິກ າແບບຮີບດ່ວນ  
 ສາມາດສຼັງລວມຂ ັ້ມູນ ແລະ ລາຍງານການປະເມີນໄດ ້
 ສາມາດແນະນ າຂ ັ້ມູນທາງດ້ານການຕະຫ າດໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນໄດ້  

ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ  ການກ ານົດຈ ດປະສົງຂອງການປະເມີນ, ການສຶກສາເປົັ້າໝາຍຂອງການປະເມີນ, ຂຼັັ້ນຕອນ 
ແລະ ເຄືັ່ອງມືທີັ່ໃຊ້ໃນການດ າເນີນການປະເມີນ, ການວິເຄາະ, ສຼັງລວມຂ ັ້ມູນ ແລະ ລາຍງານ
ການປະເມີນ.  

ເອກະສານອ້າງອີງ ການປະເມີນຜົນການຕະຫ າດ. www.kmitl.ac.th/afim/download/Ag-  MM/ 
lesson3.doc 

ຄູມ່ືສ າລຼັບການລິເລີັ່ມຂະບວນວຽກງານການພຼັດທະນາລະບົບວິສາຫະກິດກະສກິ າ NAFRI 
ໜ. 21-24 

 
8) ການປ ງແຕ່ງອາຫານ 

ລະຫຼັດວິຊາ 
MSS 308 

ຊືັ່ພາສາລາວ: ການປ ງແຕ່ງອາຫານ 
ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Food 

Processing 

ໜ່ວຍກິດ 
1 (0-2-0) 

ຈ ານວນຊົັ່ວ 
ໂມງ/ອາທິດ 

2 

ຈ ານວນຊົັ່ວໂມງ 
/ພາກຮຽນ 

32 
ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ການບຼັນຊີພືັ້ນຖານ,  ພຶກສາດ ແລະ ສາລິລະສາດພືດ,  ກາຍຍະວິພາກ ແລະ ສາລິລະ

ສາດສຼັດ, ຈ ລະຊີບວິທະຍາ 
ຄວາມສ າຄຼັນຂອງ

ວິຊາ 
ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາມີຄວາມຮູກ້ຽ່ວກຼັບຫ ຼັກການ ແລະ ກ າມະວິທີການແປຮູບ. ສາມາດແປ
ຮູບຜະລິດຕະພຼັນຈາກພືດ ແລະ ສຼັດ ຕະຫ ອດຮອດການຫ ້ມຫ ັ່ຜະລິດຕະພຼັນຂຼັັ້ນພືັ້ນຖານທີັ່
ສະອາດ ແລະ ປອດໄພ, ເພືັ່ອເພີັ່ມມູນຄ່າ ແລະ ສ້າງລາຍຮຼັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວໄດ້  

ຄວາມຮູ້ ແລະ
ຄວາມສາມາດ 

 ສາມາດແປຮູບອາຫານຈາກພືດ ແລະ ສຼັດໄດ້ ເພືັ່ອສ້າງມູນຄ່າເພີັ່ມ 
 ສາມາດກວດກາຄ ນນະພາບ (ລົດຊາດ, ຄວາມສະອາດ) 
 ສາມາດອອກແບບຫ ້ມຫ ັ່ຜະລິດຕະພຼັນຂຼັັ້ນພືັ້ນຖານທີັ່ປອດໄພໄດ້ 
 ສາມາດເກຼັບຮຼັກສາຜຼັກ, ໝາກໄມ້, ຊີັ້ນ, ປາ, ອາຫານໄວ້ດົນໄດ້  
 ສາມາດນ າໄປປະກອບເປຼັນອາຊີບເສີມ ແລະ ໝຼັັ້ນຄົງໄດ້  
 ສາມາດແນະນ າວິທີການແປຮູບໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນໄດ້  

http://www.kmitl.ac.th/afim/
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ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ  ສຶກສາຄວາມໝາຍຄວາມສ າຄຼັນ ແລະ ຈ ດປະສົງຂອງການປ ງແຕ່ງອາຫານ, ຫ ຼັກການໃນ
ການປ ງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ທົດສອບຄ ນນະພາບອາຫານ, ການປ ງແຕ່ງຜົນຜະລິດຈາກພືດ 
ແລະ ສຼັດ, ການຫ ້ມຫ ັ່, ເກຼັບຮຼັກສາ ແລະ ຈ າໜ່າຍ 

ເອກະສານອ້າງອີງ ໂຮງຮຽນກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມຊ້ຼັັ້ນກາງ ຫ ວງພະບາງ. 2003. ເອກະສານປະກອບການຮຽນ-
ການສອນວິຊາແປຮູບຜະລິດຕະພຼັນກະສິກ າ. ອົງການຊິດເຊ. 19 ໜ 

ເອກະສານໂດຍອົງການຮ່ວມມືສາກົນເພືັ່ອການພຼັດທະນາ ແລະ ສາມຼັກຄ.ີ ທີັ່ປຶກສາດ້ານວິຊາ
ການ ໂດຍສະຖາບຼັນເຕຼັກໂນໂລຢີລາດຊະມົງຄ ນກາລະສິນ.  

 
9) ການທົດລອງໃນສະໜາມ 

ລະຫຼັດວິຊາ 
MSS 309 

ຊືັ່ພາສາລາວ: ການທົດລອງໃນສະ
ໜາມ 

ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Research 
Practice in 
Fields 

ໜ່ວຍກິດ 
1 (0-0-3) 

ຈ ານວນຊົັ່ວ 
ໂມງ/ອາທິດ 

3 

ຈ ານວນຊົັ່ວໂມງ 
/ພາກຮຽນ 

48 

ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ຄອມພິວເຕີ, ສະຖິຕິ ແລະ ວາງແຜນການທົດລອງ, ຫ ຼັກການຜະລິດພືດ, ຫ ຼັກການ
ລ້ຽງສຼັດ  

ຄວາມສ າຄຼັນຂອງ
ວິຊາ 

ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາມີຄວາມຮູ້ໃນການຂຽນແຜນ, ການວາງຮູບແບບແຜນຜຼັງ, ການດ າເນີນ
ການທົດລອງ, ການເກຼັບຂ ັ້ມູນ, ການວິເຄາະຂ ັ້ມູນ ແລະ ການຂຽນບົດລາຍງານຜົນການ
ທົດລອງໃນສະໜາມ  

ຄວາມຮູ້ ແລະ
ຄວາມສາມາດ 

 ສາມາດຂຽນແຜນປະຕິບຼັດການທົດລອງໃນສະໜາມໄດ້ 
 ສາມາດວາງແປງການທົດລອງໃນສະໜາມຕາມວິທີການທົດລອງແບບຕ່າງໆໄດ້ 
 ສາມາດສ້າງແບບຟອມເກຼັບຂ ັ້ມູນ ແລະ ນ າມາວິເຄາະໂດຍໃຊ້ຈຼັກຄິດໄລ່, ຄອມພິວ

ເຕີດ້ວຍໂປຣແກມຕ່າງໆ  
 ສາມາດຂຽນບົດລາຍງານຜົນການທົດລອງໃນສະໜາມໄດ້. 

ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ  ການຂຽນແຜນປະຕິບຼັດ, ການວາງແປງທົດລອງໃນພືັ້ນທີັ່ແບບຕ່າງໆ, ການຈຼັດສິັ່ງທົດລອງ
ລົງໃນແປງ, ຕາຕະລາງ, ການຕິດຕາມບົວລະບຼັດຮຼັກສາ, ການເກຼັບຂ ັ້ມູນ ແລະ ວິເຄາະຂ ັ້
ມູນເພືັ່ອນ າໃຊ້, ການຂຽນບົດລາຍງານຜົນການທົດລອງ 

ເອກະສານອ້າງອີງ ຄູມ່ືການຮຽນ-ການສອນສະຖິຕິ ແລະ ການຂຽນການລາຍງານ. ທກຖ 110. ຫ ຼັກສູດປະກາສະ
ນິຍະບຼັດວິຊາຊີບເຕຼັກນິກ. 2527. ກົມອະຊີວະສຶກສາ. ກະຊວງສຶກສາທິການ 
(ພາສາໄທ) 

ສ ລະພົນ ອ ປະດິດສະກ ນ. 2528. ສະຖິຕກິານວາງແຜນການທົດລອງເບືັ້ອງຕົັ້ນ. ມະຫາ
ວິທະຍາໄລກະເສດສາດ (ພາສາໄທ) 

ສະນຼັັ່ນ ຈອກລວຍ. 2535 ສະຖິຕິວິໃຈທາງດ້ານກະສິກ າ, ພາກວິຊາພືດໄຮ.່ ຄະນະ
ກະເສດສາດ. ມະຫາໄລຂອນແກນ່ (ພາສາໄທ) 
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10) ງານຟາມ 1,2,3 
MSS 310  ຊືັ່ພາສາລາວ: ງານຟາມ 1   

ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Farm Practice 1  
ໜ່ວຍກິດ 

1 (0-0-3)  
ຈ ານວນຊົັ່ວ 
ໂມງ/ອາທິດ 

3 

ຈ ານວນຊົັ່ວໂມງ 
/ພາກຮຽນ 

48  
MSS 311  ຊືັ່ພາສາລາວ: ງານຟາມ 2  

ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Farm Practice 2 
1 (0-0-3) 3  48  

MSS 312  ຊືັ່ພາສາລາວ: ງານຟາມ 3   
ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Farm Practice 3 

1 (0-0-3) 3  48  

ຄວາມສ າຄຼັນຂອງ
ວິຊາ 

ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາໄດ້ເພີັ່ມພູນຄວາມຮູປ້ະສົບການຈາກການປະຕິບຼັດວຽກງານຕົວຈິງໃນ
ຟາມຕ່າງໆຂອງວິທະຍາໄລເຊຼັັ່ນ: ຟາມດ້ານການປູກຝຼັງ, ຟາມດ້ານການລ້ຽງສຼັດ, ປ່າໄມ້ 
ແລະ ທ ລະກິດກະສິກ າ, ສາມາດນ າເອົາຄວາມຮູ້ຄວາມຊ ານານ ແລະ ປະສົບການໄປໝູນ
ໃຊ້ເຂົັ້າໃນການປະກອບອາຊີບໃນອະນາຄົດໄດ້.  

ຄວາມຮູ ້ແລະ 
ຄວາມຊ ານານ 

 ສາມາດຮຽນຮູ້ເຕຼັກນິກຕ່າງໆຈາກການປະຕິບຼັດຕົວຈິງຢູໃ່ນແຕ່ລະງານຟາມຜ່ານການ
ປະຕິບຼັດເຊຼັັ່ນ: ການປູກຝຼັງ, ການລ້ຽງສຼັດ, ການແປຮູບອາຫານ ແລະ ການປ່າໄມ ້

 ສາມາດນ າຄວາມຮູຄ້ວາມຊ ານານມາໝູນໃຊເ້ຂົັ້າໃນວຽກງານຂອງເຂົາເຈົັ້າໃນອະນາຄົດ 
 ສາມາດຮຽນຮູ້ການເຮຼັດວຽກເປຼັນກ ່ມ, ຮູ້ຈຼັກຮຼັບຜິດຊອບ, ນຼັບຖືເຊິັ່ງກຼັນ ແລະ ກຼັນ, 

ໃຫ້ກ າລຼັງໃຈກຼັນ, ມີຄວາມສາມຼັກຄກີຼັນໃນບຼັນຍາກາດການເຮຼັດວຽກ 
ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ  ສຶກສາລະບຽບກ່ຽວກຼັບກົດລະບຽບຂອງຟາມ, ຂ ັ້ແນະນ າການປະຕິບຼັດງານຟາມ, ຄວາມປອດໄພຕ ັ່

ກຼັບການປະຕິບຼັດງານຟາມ, ການໝູນວຽນຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດງານຟາມຕາມກ ່ມຟາມຕ່າງໆ ຂອງວິ ທະ
ຍາໄລ, ການບຼັນທຶກ ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການປະຕິບຼັດງານຟາມ 

ເອກະສານອ້າງອີງ ກົດລະບຽບຟາມຂອງວິທະຍາໄລ  
ແຜນທີັ່ຟາມຂອງວິທະຍາໄລ  
ປືັ້ມບຼັນທຶກການປະຕິບຼັດວຽກງານຕ່າງ  ໆ

 
11)  ງານຟາມປະມົງ 

ລະຫຼັດວິຊາ 
MSS 313 

ຊືັ່ພາສາລາວ: ງານຟາມການປະມົງ 
ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Farm  Practice for 

Fisheries 

ໜ່ວຍກິດ 
1 (0-0-3) 

ຈ ານວນ ຊົັ່ວ 
ໂມງ/ອາທິດ  

3 

ຈ ານວນ 
ຊົັ່ວໂມງ/
ພາກຮຽນ  

48 
ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ງານຟາມ 1, 2, 3, ການວາງແຜນ ແລະ ການຈຼັດການຟາມ  
ຄວາມສ າຄຼັນຂອງ

ວິຊາ 
ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາມີປະສົບການ ແລະ ຄວາມຊ ານານໃນການປະຕິບຼັດຕົວຈິງໃນການລ້ຽງ
ການປະມົງ, ສາມາດນ າໃຊ້ເຕຼັກນິກ ແລະ ປະສົບການທີັ່ໄດ້ຮຼັບໄປປະກອບອາຊີບ.  

ຄວາມຮູ້ ແລະ
ຄວາມສາມາດ 

 ສາມາດນ າໃຊ້ເຕຼັກນິກຕ່າງໆຈາກການປະຕິບຼັດຕົວຈິງ  
 ສາມາດນ າໃຊ້ ແລະ ຄ ້ມຄອງອ ປະກອນໃນຟາມໄດ້ຢ່າງຖືກຕອ້ງ  
 ສາມາດໝູນໃຊ້ຄວາມຮູ້ທີັ່ໄດ້ໄປປະກອບອາຊີບໄດ ້ 
 ສາມາດລົງເຮຼັດວຽກໃນພືັ້ນຖານການຜະລິດກະສກິ າໄດ ້ 
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ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ  ສຶກສາລະບຽບກ່ຽວກຼັບກົດລະບຽບຂອງຟາມ, ຂ ັ້ແນະນ າການປະຕິບຼັດງານຟາມ, ຄວາມປອດໄພ
ຕ ັ່ກຼັບການປະຕິບຼັດງານຟາມດ້ານການປະມົງ, ການໝູນວຽນຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດງານຟາມຕາມຟາມ 
ຕ່າງໆ ຂອງຄະນະວິຊາປະມົງ, ການບຼັນທຶກ ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການປະຕິບຼັດງານຟາມ 

ເອກະສານອ້າງອີງ ກົດລະບຽບຟາມຂອງວິທະຍາໄລ  
ແຜນທີັ່ຟາມຂອງວິທະຍາໄລ  
ປືັ້ມບຼັນທຶກການປະຕິບຼັດງານຟາມຂອງນຼັກສຶກສາ  

 
12) ການສ້າງລາຍຮຼັບ 1,2,3 

ລະຫຼັດວິຊາ 
MSS 314 

ຊືັ່ພາສາລາວ: ສ້າງລາຍຮຼັບ 1   
ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Income Generation 1 

ໜ່ວກິດ 
1 (0-0-3) 

ຈ ານວນ
ຊົັ່ວໂມງ/
ອາທິດ 

3 

ຈ ານວນ
ຊົັ່ວໂມງ/
ພາກຮຽນ 

48 
MSS 315 ຊືັ່ພາສາລາວ: ສ້າງລາຍຮຼັບ 2   

ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Income Generation 2 
1 (0-0-3) 3 48 

MSS 316 ຊືັ່ພາສາລາວ: ສ້າງລາຍຮຼັບ 3   
ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Income Generation 3 

1 (0-0-3) 3 48 

ຄວາມສ າຄຼັນ
ຂອງວິຊາ 

ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາມີຄວາມຮູ ້ຄວາມເຂົັ້າໃຈ ກ່ຽວກຼັບລະບຽບຫ ຼັກການຂອງກອງທຶນຊ ກຍູ້
ການຜະລິດ, ສາມາດຂຽນແຜນກິດຈະກ າສ້າງລາຍຮຼັບ ແລະ ສາມາດນ າໄປຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດ 
ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານຜົນໄດ້ຮຼັບ, ພ້ອມທຼັງປູກຈິດສ ານຶກໃຫ້ນຼັກສຶກສາມີແນວຄິດໃນການ
ລິເລີັ່ມເຮຼັດທ ລະກິດຂອງຕົວເອງພາຍຫ ຼັງທີັ່ຮຽນຈົບ 

ຄວາມຮູ້ ແລະ
ຄວາມສາມາດ 

 ສາມາດສ້າງແຜນກິດຈະກ າ ແລະ ງົບປະມານເພືັ່ອປະຕິບຼັດກິດຈະກ າສ້າງລາຍຮຼັບ
ຕາມເຕຼັກນິກວິຊາການ  

 ສາມາດຈຼັດຕຼັັ້ງ ແລະ ບ ລິຫານກ ່ມຜະລິດຂອງຕົນເອງໄດ ້
 ສາມາດບ ລິຫານຈຼັດການດ້ານການເງິນໄດ້ (ສະຫຼຸບລາຍຮຼັບ-ລາຍຈ່າຍ,ໄລລ່ຽງ

ເສດຖະກິດ)  
 ສາມາດຫາຕະຫ າດເພືັ່ອຈ າໜ່າຍຜົນຜະລິດຂອງກ ່ມໄດ້ 
 ສາມາດສະຫຼຸບລາຍງານຜົນການດ າເນີນກິດຈະກ າສ້າງລາຍຮຼັບໄດ້ 
 ສາມາດນ າເອົາຄວາມຮູ ້ແລະ ປະສົບການໄປປະກອບອາຊີບພາຍຫ ຼັງທີັ່ຮຽນຈົບ  

ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ  ສຶກສາລະບຽບຂອງກອງທຶນຊ ກຍູ້ການຜະລິດ, ການກ ານົດກິດຈະກ າ ແລະ ການຂຽນ
ແຜນກິດຈະກ າສ້າງລາຍຮຼັບ (ການປູກພືດ, ການລ້ຽງສຼັດ, ທ ລະກິດກະສິກ າ ແລະ ປ່າ
ໄມ້), ການຊ ກຍູຕ້ິດຕາມກວດກາ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານປະເມີນຜົນການດ າເນີນກິດຈະກ າ
ຂອງກ ່ມ.   

ເອກະສານອ້າງອີງ ກົດລະບຽບຂອງກອງທຶນການຜະລິດສະບຼັບເລກທີ ... ຂອງວິທະຍາໄລ 
ແບບຟອມການຂຽນແຜນກິດຈະກ າ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆທີັ່ກ່ຽວຂ້ອງກຼັບການກູ້ຢືມເງິນຈາກ
ກອງທຶນຂອງວິທະຍາໄລ 
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 ຂ. ໝວດວິຊາສະເພາະສາຂາ Major Specialized Subject 
1) ການຈຼັດການສິັ່ງແວດລ້ອມດ້ານການປະມົງ 

ລະຫຼັດວິຊາ 
MSFi 301 

ຊືັ່ພາສາລາວ:  ການຈຼັດການສິັ່ງແວດ 
ລ້ອມທາງການປະມົງ 

ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Environmental 
Management for 
Fisheries 

ໜ່ວຍກິດ 
3 (2-2-0) 

ຈ ານວນຊົັ່ວ 
ໂມງ/ອາທິດ 

4 

ຈ ານວນຊົັ່ວໂມງ 
/ພາກຮຽນ 

64 

ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ:  ສຶກສາສິັ່ງແວດລ້ອມ, ນິເວດວິທະຍາ, ການຈຼັດສຼັນແຫ ັ່ງນ ັ້າ 
ຄວາມສ າຄຼັນຂອງ

ວິຊາ 
ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາມີຄວາມຮູ້, ຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກຼັບ ຄວາມຮູ້ພືັ້ນຖານທາງວິທະຍາ 
ສາດສິັ່ງແວດລ້ອມ, ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກຼັບນິເວດວິທະຍາທາງນ ັ້າ, ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກຼັບ
ມົນລະພິດທາງນ ັ້າ, ປຼັດໄຈທີັ່ມີຜົນກະທົບຂອງສິັ່ງແວດລ້ອມທາງການປະມົງ, ການ 
ຈຼັດການສິັ່ິງແວດລ້ອມທາງການປະມົງ ແລະ ກົດລະບຽບ ແລະ ມາດຕະການທາງ
ສິັ່ງແວດລ້ອມທີັ່ກ່ຽວຂ້ອງກຼັບການປະມົງ 

ຄວາມຮູ້ຄວາມ
ສາມາດ 

 ມີແນວຄວາມຄິດ ແລະ ປຼັບຄວາມຮູ້ເດີມໃຫ້ສອດຄ່ອງເໝາະສົມເພືັ່ອການ
ຈຼັດການສິັ່ງແວດລ້ອມທາງນ ັ້າ 

 ສາມາດມີຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົັ້າໃຈ ກ່ຽວກຼັບຄວາມຮູ້ພືັ້ນຖານທາງວິທະຍາສາດ
ສິັ່ງແວດລ້ອມ 

 ສາມາດອະທິບາຍຄວາມສ າຄຼັນຂອງຊຼັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິັ່ງແວດ 
ລ້ອມ 

 ສາມາດອະທິບາຍກ່ຽວກຼັບມົນລະພິດທາງນ ັ້າ ແລະ ປຼັດໄຈທີັ່ມີຜົນກະທົບຂອງ
ສິັ່ງແວດລ້ອມທາງການປະມົງ 

ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ  ບົດນ າ, ຄວາມຮູ້ພືັ້ນຖານທາງວິເວດວິທະຍາການປະມົງ, ລຼັກສະນະທາງກາຍະພາບ 
ເຄມີ ແລະ ຊີວະວິທະຍາຂອງແຫ ັ່ງນ ັ້າ, ຄວາມສ າຄຼັນຂອງແຫ ັ່ງນ ັ້າ ແລະ ມົນລະພິດ
ໃນແຫ ັ່ງນ ັ້າ, ການເກຼັບຕົວຢ່າງ ແລະ ການວິເຄາະຂ ັ້ມູນທາງຊີວະວິທະຍາ, ການຈຼັດ 
ການສິັ່ງແວດລ້ອມທາງການປະມົງ 

ເອກະສານອ້າງອີງ ມະຫາວິທະຍາໄລເທຼັກໂນໂລຢີ ຊາດສະມົງຄົນ ອີັ່ສານ. 2555. ການປ້ອງກຼັນ ແລະ 
ແກ້ໄຂມົນລະພິດທາງດິນ ແລະ ຂີັ້ເຫຍືັ້ອ 

ສ ານຼັກງານກອງທຶນສະໜຼັບສະໜູນການສ້າງເສີມສ ຂະພາບ. 2552. ມົນລະພິດທາງ
ສຽງກຼັບການໄດ້ຍິນ. 

ສີລິພອນ ແກ່ນສີຍາ. 2549. ບຼັນຫາມົນລະພິດດິນ.  
http://www.rmuti.ac.th/user/thanyaphak/Web%20EMR/Web%20

IS%20Environmen%20gr.4/Index.html. 
http://www.thaihealth.or.th/node/7774. 
http://www.eric.chula.ac.th/eric/envinfo/ep/sp2.html. 
hhtp://www.swu.ac.th/royal/book2/b2c1t2.html 
hhtp://www.deqp.go.th 
hhtp://www.moac.go.th/agreement-diversity. 

http://www.thaihealth.or.th/node/7774
http://www.eric.chula.ac.th/eric/envinfo/ep/sp2.html
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hhtp://www.forest.go.th/Biod/cbd.html 
 

2) ການຈຼັດການຟາມສຼັດນ ັ້າ 
ລະຫຼັດວິຊາ 
MSFi 302 

ຊືັ່ພາສາລາວ: ການຈຼັດການຟາມ
ສຼັດນ ັ້າ 

ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Aquatic Animal 
Farm 
Management 

ໜ່ວຍກິດ 
3 (2-0-3) 

ຈ ານວນຊົັ່ວ 
ໂມງ/ອາທິດ 

5 

ຈ ານວນຊົັ່ວໂມງ 
/ພາກຮຽນ 

80 

ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ການວາງແຜນ ແລະ ການຈຼັດການຟາມ, ຫ ຼັກການລ້ຽງສຼັດ, ການບຼັນຊີພືັ້ນຖານ 
ຄວາມສ າຄຼັນຂອງ

ວິຊາ 
ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາເຂົັ້າໃຈ ແລະ ອະທິບາຍລຼັກສະນະທົັ່ວໄປຂອງຟາມສຼັດນ ັ້າ, ການວາງ
ແຜນ ແລະ ຂຶັ້ນແຜນງົບປະມານ, ການບ ລິຫານ ແລະ ຈຼັດການທ ລະກິດ, ການບຼັນທຶກ
ກິດຈະກ າ ແລະ ປຼັດໄຈທີັ່ເປຼັນຜົນກະທົບ, ສາມາດປະເມີນຄວາມສ່ຽງຂອງການຈຼັດການ
ຟາມສຼັດນ ັ້າ 

ຄວາມຮູ້ ຄວາມ
ສາມາດ 

 ສາມາດອະທິບາຍຫ ຼັກການ ແລະ ຂະບວນການຈຼັດການຟາມສຼັດນ ັ້າ 
 ສາມາດວາງແຜນຈຼັດການຟາມສຼັດນ ັ້າ 

ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ  ຄວາມຮູ້ເບືັ້ອງຕົັ້ນກ່ຽວກຼັບການຈຼັດການຟາມ, ລະບົບການເຮຼັດຟາມສຼັດນ ັ້າ, ຂອບເຂດ 
ການຈຼັດການຟາມ, ປຼັດໃຈທີັ່ກ ານົດຟາມສຼັດນ ັ້າ, ປະເພດຂອງການຈຼັດການຟາມສຼັດນ ັ້າ, 
ປະເພດຂອງການລ້ຽງສຼັດນ ັ້າ, ການຈຼັດການຟາມສຼັດນ ັ້າພາຍໃຕ້ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມບ ັ່
ແນ່ນອນ, ມາດຕະຖານການປະຕິບຼັດທາງການເພາະລ້ຽງສຼັດນ ັ້າ  

ເອກະສານອ້າງອີງ ເຮືອງລິດ ຫານມົນຕີ. 2014. ການຈຼັດການຟາມສຼັດນ ັ້າ. (ພາສາໄທ) 
ພຼັນພິມນົ ຊຼັນຊານ ວຼັດ. 2013. ຄູ່ມືປະຕິບຼັດງານເຈົັ້າໜ້າທີັ່ສົັ່ງເສີມການກະເສດ. ການ

ຈຼັດການຟາມ. (ພາສາໄທ) 
 

3) ກາຍະວິພາກ ແລະ ສາລິລະວທິະຍາສຼັດນ ັ້າ 
ລະຫຼັດວຊິາ 
MSFi 303 

ຊືັ່ພາສາລາວ: ກາຍະວິພາກ ແລະ 
ສາລິລະວິທະຍາ
ສຼັດນ ັ້າ 

ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Aquatic Animal 
Anatomy and 
Physiology  

ໜ່ວຍກິດ 
3 (2-2-0) 

ຈ ານວນຊົັ່ວ 
ໂມງ/ອາທິດ 

4 

ຈ ານວນຊົັ່ວ 
ໂມງ/ພາກຮຽນ 

64 

ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ກາຍະວິພາກ ແລະ ສາລິລະສາດສຼັດ, ຫ ຼັກການລ້ຽງສຼັດ, ຈ ລະຊີບວິທະຍາ 
ຄວາມສ າຄຼັນຂອງ

ວິຊາ 
ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາມີຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກຼັບສາລິລະວິທະຍາຂອງສຼັດນ ັ້າ, ສາມາດອະທິ 
ບາຍຄວາມສ າພຼັນຂອງລະບົບການເຮຼັດວຽກຕ່າງໆພາຍໃນຮ່າງກາຍຂອງສຼັດນ ັ້າ, ນ າຄວາມ
ຮູ້ທີັ່ໄດ້ຈາກການຮຽນມາປຼັບໃຊ້ ເພືັ່ອເປຼັນປະໂຫຍດຕ ັ່ການຜະລິດສຼັດນ ັ້າ ລວມທຼັງນ າໄປ
ໃຊ້ໃນງານວິໄຈທາງດ້ານການຜະລິດສຼັດນ ັ້າຕ ັ່ໄປໄດ້ ແລະ ສາມາດຄົັ້ນຄວ້າຫາຂ ັ້ມູນທີັ່ 
ກ່ຽວຂ້ອງໄດ ້
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ຄວາມຮູ້ຄວາມ
ສາມາດ 

 ສາມາດຈ າແນກໄດ້ເຖິງອົງປະກອບສ້າງຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍສຼັດນ ັ້າໄດ້ 
 ສາມາດອະທິບາຍລະບົບການເຮຼັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ພາຍໃນຮ່າງກາຍ

ຂອງສຼັດນ ັ້າໄດ້ 
 ສາມາດນ າໃຊ້ຄວາມຮູ້ເຂົັ້າໃນການລ້ຽງສຼັດນ ັ້າ 

ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ  ລຼັກສະນະພາຍນອກ ແລະ ອະໄວຍະວະພາຍໃນຂອງສຼັດນ ັ້າ, ຄີ ແລະ ຮູບແບບຂອງຄີທີັ່
ໃຊ້ໃນການເຄືັ່ອນໄຫວ, ສິັ່ງປົກຄ ມ ແລະ ຮູບຮ່າງຂອງສຼັດນ ັ້າ, ລະບົບການຫາຍໃຈຂອງ
ສຼັດນ ັ້າ, ການກິນ ແລະ ການຍ່ອຍອາຫານຂອງສຼັດນ ັ້າ, ການສືບພຼັນ ແລະ ການຂຼັບຖ່າຍ, 
ລະບົບການໝູນວຽນຂອງເລືອດ, ລະບົບປະສາດ ແລະ ອະໄວຍະວະຮຼັບຄວາມຮູ້ສຶກ, 
ການຈ າແນກຊະນິດຂອງສຼັດນ ັ້າ 

ເອກະສານອ້າງອີງ  
 

4) ພະຍາດສຼັດນ ັ້າ 
ລະຫຼັດວິຊາ 
MSFi 304 

ຊືັ່ພາສາລາວ:  ພະຍາດສຼັດນ ັ້າ 
ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Aquatic Animal 

Disease 

ໜ່ວຍກິດ 
3 (2-0-3) 

ຈ ານວນຊົັ່ວ 
ໂມງ/ອາທິດ 

5 

ຈ ານວນຊົັ່ວ 
ໂມງ/ພາກຮຽນ 

80 
ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ສາລິລະວິທະຍາສຼັດນ ັ້າ 
ຄວາມສ າຄຼັນຂອງ

ວິຊາ 
ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາ ສາມາດຈ າແນກສາເຫດ, ການແຜ່ລະບາດ, ການວິນິດໄສ, ການປ້ອງ
ກຼັນ ແລະ ສາມາດປິັ່ນປົວພະຍາດສຼັດນ ັ້າ ທີັ່ເກີດຈາກກາຝາກ, ແບຼັກທີເຣຍ, ໄວຣຼັສ ແລະ 
ເຊືັ້ອລາໃນສຼັດນ ັ້າບາງຊະນິດໄດ້ 

ຄວາມຮູ້ຄວາມ
ສາມາດ 

 ສາມາດຈ າແນກພະຍາດຕ່າງໆຂອງສຼັດນ ັ້າໄດ້ 
 ສາມາດປິັ່ນປົວສຼັດນ ັ້າທີັ່ເປຼັນພະຍາດບາງຊະນິດໄດ ້
 ສາມາດປ້ອງກຼັນພະຍາດໄດ ້

ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ  ບົດນ າກ່ຽວກຼັບພະຍາດສຼັດນ ັ້າ, ລຼັກສະນະອາການຂອງພະຍາດສຼັດນ ັ້າ, ຫ ຼັກການວິໄຈ 
ແລະ ຈ າແນກພະຍາດສຼັດນ ັ້າ, ການວິໄຈພະຍາດທີັ່ເກີດຈາກກາຝາກ, ການວິໄຈພະຍາດທີັ່
ເກີດຈາກເຊືັ້ອແບຼັກທີເຣຍ, ການວິໄຈເຊືັ້ອພະຍາດທີັ່ເກີດຈາກເຊືັ້ອລາ, ການວິໄຈພະຍາດ
ທີັ່ເກີດຈາກເຊືັ້ອໄວຣຼັສ, ການວິໄຈພະຍາດທີັ່ບ ັ່ຕິດແປດ, ການປ້ອງກຼັນພະຍາດສຼັດນ ັ້າ, 
ພະຍາດທີັ່ມຼັກເກີດຂຶັ້ນກຼັບສຼັດນ ໊າ 

ເອກະສານອ້າງອີງ ຊະນະກຼັນ ຈິດມະນຼັດ. 2009. ຄູ່ມືການປະຕິບຼັດໃນຫ້ອງທົດລອງວິຊາພະຍາດປາ. 
ຄະນະເທຼັກໂນໂລຢີການປະມົງ ແລະ ຊຼັບພະຍາກອນທາງນ ັ້າ. ມະຫາວິທະຍາໄລ 
ແມ່ໂຈ້. ISBN: 974-9560-04-2. 55 ໜ. (ພາສາໄທ) 

ປະໜະຣຼັດ ຜາດີ. 2010. ພະຍາດ ແລະ ການວິນິດໄສພະຍາດປາ. ສ ານຼັກພິມໂອດຽນ
ສະຕ . ISBN: 978-974-998-692-9. 172 ໜ. (ພາສາໄທ) 

ພົງສຼັກດີ ລຼັດຕະນະໄຊກ ນໂສ ແລະ ປາຣິຊາດ ພ ່ມຂະຈອນ. 2011. ການໃຊ້ສະໝູນໄພ
ໃນການປ້ອງກຼັນ ແລະ ຮຼັກສາພະຍາດໃນປາ. ວາລະສານວິທະຍາສາດ ແລະ ເທຼັກ
ໂນໂລຢີ. ມະຫາວິທະຍາໄລ ອ ດອນຣາດຊະທານີ. 9 ໜ. (ພາສາໄທ) 

FCS Working Group on Aquaculture Drugs, Chemicals and 
Biologics. 2011. Guide to Using Drugs, Biologics, and 
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Other Chemicals in Aquaculture. American Fisheries 
Society Fish Culture Section. 60 p. 

Hamish D. Rodger. 2010. FISH DISEASE MANUAL. Vet-Aqua 
International, Oranmore, Co. Galway, Ireland. 72 p. 

Lucy Bunkley- Williams and Ernest H. Williams, Jr. 1994. 
Parasites of Puerto Rican Freshwater Sport Fish. Puerto 
Rico Department of Natural and Environmental Resources, 
San Juan, PR and Department of marine Sciences, 
University of Puerto Rico, Mayaguez, PR, 168 p. 

Woon-Mok Sohn, Tai-Soon Yong, Keeseon S. Eom, Duk-Young 
Min, Dongmin Lee,Bong-Kwang Jung, Virasack 
Banouvong, Bounnaloth Insisiengmay,Bounlay 
Phommasack, Han-Jong Rim and Jong-Yil Chai. 2014. 
Prevalence of Haplorchis taichui among humans and fish in 
LuangPrabang Province, Lao PDR. Acta Tropica 136 
(2014) 74–80. 7 p. 

Vaccination a Key Success Factor for Sustainable Fin Fish 
Aquaculture 

 
5) ໄຮນ ັ້າວິທະຍາ ແລະ ການຜະລດິ 

ລະຫຼັດວິຊາ 
MSFi 305 

ຊືັ່ພາສາລາວ: ໄຮນ ັ້າວິທະຍາ ແລະ 
ການຜະລິດ 

ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Plankton 
Science and 
Production 

ໜ່ວຍກິດ 
3 (2-0-3) 

ຈ ານວນຊົັ່ວ 
ໂມງ/ອາທິດ 

5 

ຈ ານວນຊົັ່ວໂມງ 
/ພາກຮຽນ 

80 

ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ກາຍະວິພາກ ແລະ ສາລິລະສາດສຼັດ 
ຄວາມສ າຄຼັນຂອງ

ວິຊາ 
ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາ ສາມາດຈຼັດຈ າແນກໄຮນ ັ້າພືດ ແລະ ໄຮນ ັ້າສຼັດ, ອະທິບາຍວົງຈອນ
ຊີວິດ, ການຈະເລີນເຕີບໂຕ, ອົງປະກອບຂອງທາດອາຫານ, ການຜະລິດ ແລະ ການ
ນ າໄປໃຊ້ປະໂຫຍດ 

ຄວາມຮູ້ຄວາມ
ສາມາດ 

 ສາມາດຜະລິດໄຮນ ັ້າພືດ ແລະ ໄຮນ ັ້າສຼັດໄດ້ 
 ສາມາດຈຼັດຈ າແນກໄຮນ ັ້າພືດ ແລະ ໄຮນ ັ້າສຼັດ 
 ສາມາດນ າເອົາໄຮນ ັ້າພືດ ແລະ ໄຮນ ັ້າສຼັດໄປໃຊ້ລ້ຽງສຼັດນ ັ້າໄດ ້

ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ  ຄວາມສ າຄຼັນ ແລະ ປະໂຫຍດຂອງໄຮນ ັ້າ, ການຈຼັດຈ າແນກໝວດໝູ່ຂອງໄຮນ ັ້າ, ການແຜ່
ກະຈາຍ ແລະ ຊະ ນິດຂອງໄຮນ ັ້າ, ທາດອາຫານ ແລະ ສິັ່ງແວດລ້ອມທີັ່ຈ າເປຼັນຂອງໄຮນ າ 
ຄວາມຮູ້ທົັ່ວໄປກ່ຽວກຼັບການລຽ້ງໄຮນ ັ້າພືດ, ການລ້ຽງໄຮນ ັ້າສຼັດ, ແນວທາງການໃຊ້ປະ 
ໂຫຍດຈາກໄຮນ ັ້າ 
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ເອກະສານອ້າງອີງ ກົມປະມົງ. ການລ້ຽງໄຮແດງ. ເອກະສານແນະນ າ. ຝ່າຍເຜີຍແຜ່ ແລະ ພຼັດທະນາສິັ່ງ
ພິມ. ກົມປະມົງ. 19 ໜ. 

ຈົງກົນ ພົມຍະ. 2010. ພລ 422 ການລ້ຽງໄຮນ ັ້າ. ຄະນະເທຼັກໂນໂລຢີການປະມົງ 
ແລະ ຊຼັບພະຍາກອນທາງນ ັ້າ. ມະຫາວິທະຍາໄລແມ່ໂຈ້. ISBN: 978-974-
300-896-2. 128 ໜ.(ພາສາໄທ) 

ສົມພົງ ດ ນລະຈິນດາຊະບາພອນ. 2000. ໄຮນ ັ້າພືດ. ພາກວິຊາປະມົງ. ຄະນະກະເສດ 
ສາດ. ມະຫາວິທະຍາໄລຂອນແກ່ນ. 144 ໜ. 

ສູນວິໄຈທາງຄວາມຫ າກຫ າຍທາງຊີວະພາບ ສະເຫ ີມພະກຽດ 72 ພຼັນສາ. 2013. ໄຮ
ນ ັ້າຈືດໃນຫ ບເຂົາລ າພະຍາ ສົງຂາ. ມະຫາວິທະຍາໄລລາດຊະພຼັດຍະລາ. 117 
ໜ. 

Bill Brierley, Laurence Carvalho, Sian Davies and Jan Krokowski. 
2007. Guidance on the quantitative analysis of 
phytoplankton in Freshwater Samples. 24 p. 

Lynne M. Witty. 2004. Practical Guide to Identifying Freshwater 

Crustacean Zooplankton. 2
nd 

edition .Cooperative 
Freshwater Ecology Unit. 50 p. 

 
6) ຄ ນນະພາບນ ັ້າສ າລຼັບການລ້ຽງສຼັດນ ັ້າ 

ລະຫຼັດວິຊາ 
MSFi 306 

ຊືັ່ພາສາລາວ: ຄ ນນະພາບນ ັ້າສ າລຼັບ
ການລ້ຽງສຼັດນ ັ້າ 

ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Water Quality 
for Aquatic 
Animal 
Production 

ໜ່ວຍກິດ 
3 (2-0-3) 

ຈ ານວນຊົັ່ວ 
ໂມງ/ອາທິດ  

5 

ຈ ານວນຊົັ່ວໂມງ 
/ພາກຮຽນ 

80 

ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ຄະນິດສາດນ າໃຊ້ 
ຄວາມສ າຄຼັນຂອງ

ວິຊາ 
ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາ ສາມາດອະທິບາຍ ກ່ຽວກຼັບຄ ນສົມບຼັດຂອງນ ັ້າ ທາງດ້ານກາຍະພາບ, 
ເຄມີ ແລະ ຊີວະພາບ, ເຂົັ້າໃຈເຖິງຄ ນສົມບຼັດຂອງນ ັ້າ ຕ ັ່ກຼັບການລ້ຽງປາຊະນິດຕ່າງໆ ແລະ 
ການຈຼັດການຄ ນນະພາບນ ັ້າເບືັ້ອງຕົັ້ນສ າລຼັບການລ້ຽງປາ 

ຄວາມຮູ້ຄວາມ
ສາມາດ 

 ສາມາດກວດກາ ແລະ ວຼັດແທກຄ ນນະພາບນ ັ້າບາງປະການໄດ້ 
 ສາມາດຈຼັດການຄ ນນະພາບນ ັ້າເບືັ້ອງຕົັ້ນໃນໜອງລ້ຽງປາໄດ້ 

ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ  ຄວາມສ າຄຼັນຂອງນ ັ້າຕ ັ່ກຼັບການລ້ຽງປາ, ອົງປະກອບ ແລະ ຄ ນສົມບຼັດຂອງນ ັ້າ, ຄ ນນະ 
ພາບນ ັ້າສ າລຼັບການລ້ຽງປາ, ການວຼັດແທກຄ ນນະພາບນ ັ້າເບືັ້ອງຕົັ້ນ, ການຈຼັດການຄ ນນະ 
ພາບນ ັ້າເບືັ້ອງຕົັ້ນສ າລຼັບການລ້ຽງປາ, ປຼັດໃຈທີັ່ມີຜົນກະທົບຕ ັ່ກຼັບຄ ນນະພາບນ ັ້າ, ການຂ້າ
ເຊືັ້ອພະຍາດໃນນ ັ້າ 

ເອກະສານອ້າງອີງ ກົມຄວບຄ ມມົນລະພິດ. 2003. ນ ັ້າເສຍຊ ມຊົນ ແລະ ລະບົບບ າບຼັດນ ັ້າເສຍ. ກະຊວງ
ວິທະຍາສາດ ເທຼັກໂນໂລຢີ ແລະ ສິັ່ງແວດລ້ອມ. 110 ໜ. 
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ໝຼັັ້ນສິນ ຕຼັດທ ລະເວດ ແລະ ໄພພອນ ພອນປະພາ. 1996. ການຈຼັດການຄ ນນະພາບນ ັ້າ 
ແລະ ການບ າບຼັດນ ັ້າເສຍໃນໜອງລ້ຽງປາ ລະ ສຼັດນ ັ້າອືັ່ນໆ. ພາກວິຊາວິສະວະ 
ກ າສິັ່ງແວດລ້ອມ. ຄະນະວິສະວະກ າສາດ. ຈ ລາລົງກອນມະຫາວິທະ ຍາໄລ. 
319 ນ. (ພາສາໄທ) 

ໝຼັັ້ນສິນ ຕຼັດທ ລະເວດ ແລະ ໝຼັັ້ນຣຼັກ ຕຼັດທ ລະເວດ. 2004. ເຄມີວິທະຍາຂອງນ ັ້າ ແລະ 
ນ ັ້າເສຍ. ຈ ລາລົງກອນມະຫາວິທະຍາໄລ. ISBN: 974-13-1918-5. 645 
ນ. (ພາສາໄທ) 

ASHA DHAWAN and SATINDER KAUR 2002. Effect of pig dung 
on water quality and polyculture of  carp species during 
winter and summer. Aquaculture International 10: 297–
307. 11 p. 

Claude E. Boyd and Graig S. Tuker. 1992. Water quality and pond 
soil analysis for aquaculture. Albana Agricultural 
Experiment Station. Auburn University. 183 p 

Geo. Clifford White. 1978. Disinfection of Wastewater and Water 
for reuse. ISBN: 0-442-29405-0. 387 p. 

Oscar Alatorre-Jácome, Fernando Garci ́a-Trejo, Enrique Rico-
García and Genaro M. Soto-Zarazúa (2011). Aquaculture 
Water Quality for Small-Scale Producers, Aquaculture 
and the Environment - A Shared Destiny,Dr. Barbara 
Sladonja (Ed.), ISBN: 978-953-307-749-9, InTech, 
Available from: http://www.intechopen.com/ 
books/aquaculture-and-the-environment-a-shared-
destiny/aquaculture-waterquality- for-small-scale-
producers 

 
7) ອາຫານ ແລະ ການໃຫ້ອາຫານສຼັດນ ັ້າ 

ລະຫຼັດວິຊາ 
MSFi 307 

ຊືັ່ພາສາລາວ:  ອາຫານ ແລະ ການ
ໃຫ້ອາຫານສຼັດນ ັ້າ 

ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Feed and 
Feeding of 
Aquatic Animal 

ໜ່ວຍກິດ 
3 (2-0-3) 

ຈ ານວນຊົັ່ວ 
ໂມງ/ອາທິດ  

5 

ຈ ານວນຊົັ່ວໂມງ 
/ພາກຮຽນ 

80 

ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ:  ຄະນິດສາດນ າໃຊ້, ການວາງແຜນ ແລະ ການຈຼັດການຟາມ 
ຄວາມສ າຄຼັນຂອງ

ວິຊາ 
ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາ ສາມາດອະທິບາຍ ແລະ ເຫຼັນວາມສ າຄຼັນຂອງອາຫານ, ຄວາມຕ້ອງ 
ການສານອາຫານຂອງປາ, ແຫ ັ່ງວຼັດຖ ດິບອາຫານສຼັດນ ັ້າ, ການຄິດໄລ່ສູດອາຫານ ແລະ 
ການຜະລິດອາຫານສຼັດນ ັ້າ 

http://www.intechopen.com/
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ຄວາມຮູ້ຄວາມ
ສາມາດ 

 ສາມາດນ າໃຊ້ວຼັດຖ ດິບທີັ່ມີໃນທ້ອງຖິັ່ນມາຜະລິດອາຫານສຼັດນ ັ້າໄດ້ 
 ສາມາດປະກອບສູດອາຫານສຼັດນ ັ້າໄດ້ 
 ສາມາດນ າໃຊ້ເຕຼັກນິກທີັ່ເໝາະສົມມາຜະລິດອາຫານສຼັດນ ັ້າໄດ້ 

ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ  ຄວາມສ າຄຼັນ ແລະ ປະໂຫຍດຂອງອາຫານສຼັດນ ັ້າ, ຄວາມຕ້ອງການສານອາຫານໃນສຼັດ
ນ ັ້າ, ປະເພດຂອງອາຫານສຼັດນ ັ້າ ແລະ ການຜະລິດ, ວຼັດຖ ດບິ ແລະ ການສ້າງສູດອາຫານ
ສຼັດນ ັ້າ, ການສ້າງອາຫານທີັ່ມີຊີວິດ, ປຼັດໄຈທີັ່ມີຜົນກະທົບຕ ັ່ກຼັບການກິນອາຫານ 

ເອກະສານອ້າງອີງ ນິວ ດທິ ຫວຼັງໄຊ. 2013. ໂພສະນາສາດສຼັດນ ັ້າ. ຄະນະເທຼັກໂນໂລຢີການປະມົງ ແລະ 
ຊຼັບພະຍາກອນທາງນ ັ້າ. 226 ໜ. (ພາສາໄທ) 

Albert G.J. Tacon, Marc Metian and Mohammad R. Hasan. 
2009.Feed ingredients and fertilizers for farmed aquatic 
animals. FAO Fisheries Technical Paper 540. ISBN 978-
92-5-106421-4. 209 p. 

Delbert M. Gatlin III. 2010. Principles of Fish Nutrition.  Southern 
Regional Aquaculture Center. SRAC Publication No. 5003. 
8p. 

FAO. 1996. Manual on the Production and use of live food for 
aquaculture. FAO Fisheries Technical Paper 316. ISBN 92-
5-103934-8. 295 p. 

FAO. 2013. Feeding and feed management of Indian major carps 
in Andhra Pradesh, India. . FAO Fisheries Technical Paper 
578. ISBN 978-92-5-107435-0. 90 p. 

Gary A. Dedemryer. 1996. Physiology of Fsh in Intensive  Culture 
Systems. IBSN: 0-412-07801-5.  323 p. 

M.Z.H. Talukdar, M. Shahjahan* and M.S. Rahman. 2012. M.Z.H. 
Talukdar, M. Shahjahan* and M.S. Rahman. Int. J. Agril. 
Res. Innov. & Tech. 2 (1): 42-46. lISSN: 2224-0616. 5 p. 

Stephen Goddard. 1996. Feed Management Intensive 
Aquaculture. ISBN: 0-412-07081-2.  194 p. 

Tom Lovell. 1989. Nutrition and feeding of fish. ISBN: 0-442-
2592-1. 260 p. 

 
 
 
 

8) ການລ້ຽງກົບ 
ລະຫຼັດວິຊາ 
MSFi 308 

ຊືັ່ພາສາລາວ: ການລ້ຽງກົບ ໜ່ວຍກິດ 
3 (2-0-3) 

ຈ ານວນຊົັ່ວ 
ໂມງ/ອາທິດ 

ຈ ານວນຊົັ່ວໂມງ 
/ພາກຮຽນ 
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ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Frog 
Production 

5 80 

ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ຫ ຼັກການລ້ຽງສຼັດ, ອາຫານ ແລະ ການໃຫ້ອາຫານ, ການວາງແຜນ ແລະ ການຈຼັດການ
ຟາມ 

ຄວາມສ າຄຼັນຂອງ
ວິຊາ 

ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາມີຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກຼັບຄວາມໝາຍ, ຄວາມສ າຄຼັນຂອງ
ການລ້ຽງກົບ, ການຈ າແນກສາຍພຼັນກົບ, ວິທີການປະສົມພຼັນກົບ ແລະ ການລ້ຽງກົບໃນ
ໄລຍະຕ່າງໆ 

ຄວາມຮູ້ ແລະ 
ຄວາມສາມາດ 

 ສາມາດຄຼັດເລືອກສະຖານທີັ່ ແລະ ການສ້າງໂຮງເຮືອນການລ້ຽງກົບໄດ້ 
 ສາມາດຄຼັດເລືອກແນວພຼັນ ແລະ ປະສົມພຼັນກົບໄດ ້

 ສາມາດອະນ ບານລູກກົບໃນໄລຍະຕ່າງໆໄດ ້
ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ  ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສ າຄຼັນຂອງການລ້ຽງກົບ, ການຄຼັດເລືອກສະຖານທີັ່ ແລະ 

ການສ້າງໂຮງເຮືອນໃນການລ້ຽງກົບ, ການຄຼັດເລືອກແນວພຼັນ ແລະ ການປະສົມພຼັນ, 
ການອະນ ບານລູກກົບໃນໄລຍະຕ່າງໆ, ອາຫານ ແລະ ການໃຫ້ອາຫານ, ພະຍາດ ແລະ 
ການປ້ອງກຼັນ-ປິັ່ນປົວ, ການຕະຫ າດ ແລະ ການແປຮູບກົບ 

ເອກະສານອ້າງອີງ ກິສີສ ວົງ ແລະ ທອງຫ ອມ ພົມມະວົງ. 2000. ສຶກສາການໃຊ້ສູດອາຫານທີັ່ແຕກຕ່າງ
ກຼັນຕ ັ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງກົບນ້ອຍທີັ່ອະນ ບານໃນກະຊຼັງ, ຄະນະກະເສດ 
ສາດ. ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 

ບ ນສົັ່ງ ວົງວິຈິດ. ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້. ສະຖາບຼັນຄົັ້ນຄວ້າກະສິກ າ ແລະປ່າ 
ໄມ້. ສູນຄົັ້ນຄວາ້ການປະມົງ 

ດີພ້ອມ ໄຊວົງກຽດຕິ. 2521. ການລ້ຽງກົບ. ຊ ່ມທາງກະເສດ (ພາສາໄທ) 
ພານ  ວຼັດນາກະສິງ. 2537 ຄູ່ມືການເພາະລ້ຽງກົບເຊິງພານິດສຼັດເສດຖະກິດທ າເງິນ

ຍອດນິຍົມ (ພາສາໄທ) 
 

9) ການລ້ຽງປາ 
ລະຫຼັດວິຊາ 
MSFi 309 

ຊືັ່ພາສາລາວ:  ການລ້ຽງປາ 
ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Fish 

Production 

ໜ່ວຍກິດ 
3 (2-0-3) 

ຈ ານວນຊົັ່ວ 
ໂມງ/ອາທິດ 

5 

ຈ ານວນຊົັ່ວໂມງ 
/ພາກຮຽນ 

80 
ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ຄະນິດສາດນ າໃຊ້, ຫ ຼັກການລ້ຽງສຼັດ, ການວາງແຜນ ແລະ ການຈຼັດການຟາມ 
ຄວາມສ າຄຼັນຂອງ

ວິຊາ 
ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາ ສາມາດຄຼັດເລືອກພືັ້ນທີັ່, ແນວພຼັນ ແລະ ນ າໃຊ້ເຕຼັກນິກທີັ່ເໝາະສົມ
ສ າລຼັບການລ້ຽງປາໄດ ້

ຄວາມຮູ້ຄວາມ
ສາມາດ 

 ສາມາດປະເມີນ ແລະ ຄຼັດເລືອກພືັ້ນທີັ່ສ າລຼັບການລ້ຽງປາ 
 ສາມາດນ າໃຊ້ເຕຼັກນິກທີັ່ເໝາະສົມເຂົັ້າໃນການລ້ຽງປາ 
 ສາມາດຄຼັດເລືອກແນວພຼັນ ແລະ ຜະລິດລູກປາໄດ ້
 ສາມາດຜະລິດປາເປຼັນສິນຄ້າໄດ້ 
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ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ  ຄວາມໝາຍ ຄວາມສ າຄຼັນ ແລະ ປະໂຫຍດຂອງການລ້ຽງປາ, ຮູບແບບຂອງການລ້ຽງ
ປາ, ການຄຼັດເລືອກສະຖານທີັ່ ແລະ ການສ້າງໜອງປາ, ການຄຼັດເລືອກແນວພຼັນ ແລະ 
ການປະສົມພຼັນປາ, ການຈຼັດການລ້ຽງປາຊະນິດຕ່າງໆ, ການຕະຫ າດ ແລະ ການແປຮູບ
ປາ 

ເອກະສານອ້າງອີງ ເຕຼັກນິກການປະສົມພຼັນປາພືັ້ນເມືອງ. 1996. ໂຄງການພຼັດທະນາປາພືັ້ນເມືອງ. ໜ 
434. 

ໂຄງການຄົັ້ນຄວ້າເຂດພູດອຍ ແລະ ພຼັດທະນາຄວາມອາດສາມາດ. 2011. ສຶກສາການ
ລ້ຽງປາປະສົມປະສານກຼັບການລ້ຽງສຼັດ (ໄກ່ ແລະ ໝູ) ທີັ່ເມືອງໂພນທອງ 
ແຂວງຫ ວງພະບາງ ແລະ ເມືອງນາແລ ແຂວງຫ ວງນ ັ້າທາ.73 ໜ. 

ສ າຣວຍ ມີນາການ ແລະ ໄຊມອນ ຟ. ສະມິດ. 1997. ການເພາະພຼັນປາຂະໜາດນ້ອຍ
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ລະຫຼັດວິຊາ 
MSFi 310 

ຊືັ່ພາສາລາວ: ເສດຖະກິດ ແລະ 
ການຕະຫ າດສຼັດນ ັ້າ 

ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ:  Aquatic 
Animal 
Economic and 
Marketing    

ໜ່ວຍກິດ 
3 (2-0-3) 

ຈ ານວນຊົັ່ວ 
ໂມງ/ອາທິດ 

5 

ຈ ານວນຊົັ່ວໂມງ 
/ພາກຮຽນ 

80 

ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ເສດຖະກິດກະສກິ າ, ການບຼັນຊີພືັ້ນຖານ, ການວາງແຜນ ແລະ ການຈຼັດການຟາມ, 
ການປະເມີນຕະຫ າດແບບເລຼັັ່ງດ່ວນ 

ຄວາມສ າຄຼັນຂອງ
ວິຊາ 

ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາສາມາດວິເຄາະທາງເສດຖະກິດກ່ຽວກຼັບການຜະລິດສຼັດນ ັ້າໃນລະບົບ
ຕ່າງໆ ເພືັ່ອປຽບທຽບກິດຈະກ າທີັ່ກ່ຽວຂ້ອງກຼັບການລ້ຽງສຼັດນ ັ້າ ແລະ ວິເຄາະບຼັນຫາ
ທາງເລືອກໃນຕະຫ າດສຼັດນ ັ້າລະດຼັບທ້ອງຖິັ່ນ, ພາຍໃນ ລວມທຼັງການຜະລິດ ເພືັ່ອບ ລິ
ໂພກຄອບຄົວຊົນນະບົດ 

ຄວາມຮູ້ຄວາມ
ສາມາດ 

 ສາມາດວິເຄາະມູນຄ່າຕົັ້ນທຶນການຜະລິດສຼັດນ ັ້າທີັ່ສ າຄຼັນທີັ່ລ້ຽງຢູ່ພາຍໃນທ້ອງຖິັ່ນ 
 ສາມາດປະເມີນມູນຄ່າຕ່ອງໂສຂ້ອງຜົນຜະລິດສຼັດ ລວມທຼັງຕະຫ າດສົັ່ງອອກ, ຂ ັ້

ຈ າກຼັດ ແລະ ທ່າແຮງຂອງຊາວກະສິກອນ 
 ສາມາດປະເມີນຄ ນຄ່າດ້ານໂພຊະນາການຂອງອາຫານ ແລະ ການຕອບສະໜອງ

ການປະກຼັນສະບຽງອາຫານສ າລຼັບທ້ອງຖິັ່ນໄດ້. 
ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ  ລຼັກສະນະທົັ່ວໄປຂອງການຕະຫ າດ, ແນວຄວາມຄິດການບ ລິຫານຕະຫ າດ, ຂະບວນ

ການ ແລະ ລະບົບການຕະຫ າດສຼັດ, ການຕະຫ າດສຼັດນ ັ້າຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ການກ ານົດ
ລາຄາ, ການວິເຄາະບຼັນຫາການຕະຫ າດສຼັດນ ັ້າ 

ເອກະສານອ້າງອີງ ການຕະຫ າດ ໜ່ວຍງານພຼັດທະນາຫ ຼັຫສູດ ແລະ ປືັ້ມຕ າລາສູນພຼັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ 
2003 

ການຈຼັດການຕະຫ າດ ແລະ ການຜະລິດ 32202 ໜ່ວຍທີ 1 
 

11) ປຼັບປ ງພຼັນສຼັດນ ັ້າ 
ລະຫຼັດວິຊາ 
MSFi 311 

ຊືັ່ພາສາລາວ: ປຼັບປ ງພຼັນສຼັດນ ັ້າ 
ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Aquatic 

Animal 
Bloodstock 
Improvement 

ໜ່ວຍກິດ 
3 (2-0-3) 

ຈ ານວນຊົັ່ວ 
ໂມງ/ອາທິດ  

5 

ຈ ານວນຊົັ່ວໂມງ 
/ພາກຮຽນ 

80 

ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ກາຍະວິພາກ ແລະ ສາລິລະສາດສຼັດ, ກ າມະພຼັນ, ຫ ຼັກການລ້ຽງສຼັດ, ການປະສົມ
ສຼັດນ ັ້າ 

ຄວາມສ າຄຼັນຂອງ
ວິຊາ 

ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາມີຄວາມຮູ້, ເຂົັ້າໃຈຄວາມໝາຍ, ຂຼັັ້ນຕອນການປຼັບປ ງພຼັນ, ວິທີການ
ປຼັບປ ງພຼັນ, ການຄຼັດເລືອກແນວພຼັນສຼັດນ ັ້າ ແລະ ສາມາດປຼັບປ ງພຼັນສຼັດນ ັ້າໄດ້ 

ຄວາມຮູ້ຄວາມ
ສາມາດ 

 ສາມາດອະທິບາຍຂຼັັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການປຼັບປ ງພຼັນສຼັດນ ັ້າໄດ້ 
 ສາມາດຄຼັດເລືອກແນວພຼັນສຼັດນ ັ້າໄດ້ 
 ສາມາດນ າໃຊ້ອ ປະກອນໃນການປຼັບປ ງພຼັນສຼັດນ ັ້າໄດ້ 
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 ສາມາດນ າໃຊ້ເຕຼັກນິກທີັ່ເໝາະສົມເຂົັ້າໃນການປຼັບປ ງພຼັນສຼັດນ ັ້າໄດ້ 
ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ  ຄວາມໝາຍຄວາມສ າຄຼັນຂອງການປຼັບປ ງພຼັນ, ແນວທາງ ແລະ ວິທີການປຼັບປ ງພຼັນສຼັດ

ນ ັ້າ, ການຈະເລີນພຼັນ ແລະ ລະບົບສືບພຼັນຂອງປາ, ການຈະເລີນພຼັນ ແລະ ລະບົບສືບ
ພຼັນຂອງກົບ, ການຄຼັດເລືອກແນວພຼັນ ແລະ ການປຼັບປ ງພຼັນ, ການປ່ຽນເພດປາ, ການ
ປະສົມພຼັນແບບສາຍເລືອດໃກ້ຊິດ ແລະ ການປະສົມພຼັນຂ້າມ 

ເອກະສານອ້າງອີງ ການຈຼັດການຄວາມຮູ້. 2011. ການພຼັດທະນາໂຄງການວິໄຈເພືັ່ອປຼັບປ ງພຼັນສຼັດນ ັ້າ. ສະ
ຖາບຼັນວິໄຈ ແລະ ພຼັດທະນາພຼັນທ ກ າສຼັດນ ັ້າ. 61 ໜ. 

ກຣຽງສຼັກ ເມຼັັ່ງອ າພຼັນ. 2003. ເອກະສານປະກອບການສອນ ວິຊາການປຼັບປ ງພຼັນສຼັດ
ນ ັ້າ. ຄະນະເທຼັກໂນໂລຢີການປະມົງ. ມະຫາວິທະຍາໄລ ແມ່ໂຈ້. 222 ໜ. 

ນະພາພອນ ສີພ ນິພົນ, ອະພິຣະດີ ຫຼັນພົງກິດຕິກູນ ແລະ ວົງປະຖົມ ກົມລະວຼັດ. ການ
ພຼັດທະນາເຄືັ່ອງໝາຍທາງພຼັນທ ກ າດີເອນເອຊະນິດໄມໂຄຣແຊຼັດເທິໄລພ່າຍເມິ
ສ າລຼັບປາບູ່ຊາຍເພືັ່ອການສຶກສາພຼັນທ ສາດປະຊາກອນ. ກົມປະມົງ. ກະຊວງ
ກະເສດ ແລະ ສະຫະກອນ. 16 ໜ.  

Adel M. Akar, Mohamed E. Farag and Mohamed A. Ali1. 2010. 
Comparative Study Showing the Effect of Injection With 
Different Doses of Sex Steroid Hormones on 
Reproductive Performance of Common Carp (Cyprinus 
carpio L.) and Grass Carp (Ctenopharyngodon idella). 
JOURNAL OF THE ARABIAN AQUACULTURE 
SOCIETY. 11 p. 

Harvey, B and Caroisfeld, J. 1993. Induced breeding in tropical 
fish culture. Ottawa, Ont. IDRC. ISBN: 0-88936-633-0. 
144 p. 

Olumuji  and Mustapha. 2012. Induced Breeding of African Mud 
Catfish, Clarias gariepinus (Burchell 1822), using 
Different Doses of Normal Saline Diluted Ovaprim. ISSN: 
2155-9546. J Aquacult Res. 3 p. 

 
12) ການຝຶກງານທ້າຍການສຶກສາ 

ລະຫຼັດວິຊາ 
MSLs 312 

ຊືັ່ພາສາລາວ: ການຝຶກງານທ້າຍ
ການສຶກສາ 

ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Final 
Practice 

ໜ່ວຍກິດ 
4 (0-0-24) 

ຈ ານວນຊົັ່ວ 
ໂມງ/ອາທິດ 

24 

ຈ ານວນຊົັ່ວ 
ໂມງ/ພາກຮຽນ 

384 

ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ທ ກວິຊາທີັ່ມີໃນຫ ຼັກສູດ 
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ຄວາມສ າຄຼັນຂອງ
ວິຊາ 

ເພືັ່ອເປຼັນການເພີັ່ມພູນຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການທາງດ້ານການປະມົງ 
ໃຫ້ແກ່ນຼັກສຶກສາປີສ ດທ້າຍ, ໃຫ້ສາມາດປະຕິບຼັດໜ້າທີັ່ວິຊາສະເພາະ, ການປະພືດຕົນ
ທີັ່ດີກຼັບພະນຼັກງານ, ການຈຼັດຕຼັັ້ງລຼັດ ແລະ ເອກະຊົນ ທີັ່ຕົນສຼັງກຼັດຢູໄ່ດ້ເປຼັນຢ່າງດີ  

ຄວາມຮູ້ ແລະ 
ຄວາມສາມາດ 

 ສາມາດຕິດຕ ັ່ສືັ່ສານກຼັບພາກສວ່ນທີັ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ເອກະສານທາງການ, ທາງ 
Email, ໂທລະສຼັບ) 

 ສາມາດຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການຈົບຊຼັັ້ນ 
 ສາມາດສ້າງແຜນການໃນການເຮຼັດຕົວຈິງໃນພາກສະໜາມໄດ້ 
 ສາມາດເຮຼັດວຽກຕົວຈິງກ່ຽວກຼັບວິຊາສະເພາະຂອງຕົນໃນພາກສະໜາມໄດ ້
 ສາມາດປະສານງານກຼັບພາກສ່ວນທີັ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
 ສາມາດຂຽນບົດໂຄງການຈົບຊຼັັ້ນ ແລະ ປ້ອງກຼັນຕາມລະບຽບການທີັ່ທາງວິທະຍາ

ໄລກ ານົດ 
 ສາມາດເຮຼັດວຽກຮ່ວມກຼັບກ ່ມຄົນອືັ່ນໄດ້ 

ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ  ການຕິດຕ ັ່ປະສານງານກຼັບບ່ອນຝຶກງານ, ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກຼັບວິທີການຂຽນ, ການ
ຈຼັດຮູບແບ ແລະ ການພິມບົດໂຄງການຈົບຊຼັັ້ນ, ການຂຽນບົດສະເໜີບົດໂຄງການຈົບ
ຊຼັັ້ນການນ າໃຊ້ປືັ້ມຕິດຕາມການຝຶກງານ, ການສຶກສາອົບຮົມການເມືອງແນວຄິດກ່ອນ
ການລົງຝຶກງານ, ການຈຼັດສົັ່ງນຼັກສຶກສາລົງຝຶກງານໃນສະຖານທີັ່ຕ່າງໆ, ການລົງຕິດຕາມ
ການຝຶກງານຂອງນຼັກສຶກສາ, ການພິມ ແລະ ການກວດກາບົດໂດຍຄູຊີັ້ນ າ (ວິທະຍາໄລ 
ແລະ ບ່ອນລົງຝຶກງານ) ການປ້ອງກຼັນບົດ, ການກວດບົດໂດຍຄະນະກ າມະການການ
ປຼັບປ ງ ແລະ ການເຂົັ້າເຫ ຼັັ້ມບົດ 

ເອກະສານອ້າງອີງ  ຂ ັ້ຕົກລົງຂອງກະຊວງ ແລະ ວິທະຍາໄລ 
 ຂ ັ້ຕົກລົງ ແລະ ໃບນ າສົັ່ງ ລົງຝຶກງານຂອງ ວິທະຍາໄລ 
 ຄູມ່ືການຈຼັດຮູບແບບບົດໂຄງການຈົບຊຼັັ້ນ 
 ຄູມ່ືການຂຽນບົດໂຄງການຈົບຊຼັັ້ນ 
 ແບບຟອມຕິດຕ ັ່ສະເໜີສະຖານລົງທີັ່ຝຶກງານ 
 ປືັ້ມຕິດຕາມການລົງຝຶກງານ 
 ລະບຽບການຄວບຄ ມການປະພືດການລົງຝຶກງານຂອງນຼັກສຶກສາ 

 
11.4.4. ໝວດວຊິາເລອືກ Elective Subjects 

1) ການປູກເຫຼັດ 
ລະຫຼັດວິຊາ 
ES 402 

ຊືັ່ພາສາລາວ: ການຜະລິດເຫຼັດ 
ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Mushroom 

Production 

ໜ່ວຍກິດ 
3 (2-0-3) 

ຈ ານວນຊົັ່ວ 
ໂມງ/ອາທິດ 

5 

ຈ ານວນຊົັ່ວໂມງ 
/ພາກຮຽນ 

80 
ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ຈູລະຊີບວິທະຍາ 
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ຄວາມສ າຄຼັນຂອງ
ວິຊາ 

ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາສາມີຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກຼັບລຼັກສະນະພືັ້ນຖານຂອງເຊືັ້ອລາ, 
ສາມາດຜະລິດຫົວເຊືັ້ອ ແລະ ປູກເຫຼັດຊະນິດຕ່າງໆໄດ້, ເພືັ່ອເປຼັນການປະກອບອາຊີບ 
ສ້າງລາຍຮຼັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ 

ຄວາມຮູ້ ແລະ
ຄວາມສາມາດ 

 ສາມາດຈ າແນກລຼັກສະນະທາງຊີວະວິທະຍາຂອງເຫຼັດໄດ້ 
 ສາມາດຜະລິດຫົວເຊືັ້ອເຫຼັດຊະນິດຕ່າງໆດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ 
 ສາມາດປູກເຫຼັດຊະນິດຕ່າງໆ ຕາມທ້ອງຖິັ່ນທີັ່ເໝາະສົມໄດ້ 
 ສາມາດໄລ່ລຽງເສດຖະກິດ (ບຼັນຊີຟາມ) 
 ສາມາດວາງແຜນການປູກເຫຼັດແຕ່ລະຊະນິດໄດ ້
 ສາມາດຊອກຮູ້ການຕະຫ າດ ແລະ ການປະຊາສ າພຼັນເພືັ່ອຂາຍສິນຄ້າ 
 ສາມາດແນະນ າວິທີການເຮຼັດຫົວເຊືັ້ອ ແລະ ການປູກໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນໄດ້. 

ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ  ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາ ແລະ ຄວາມສ າຄຼັນຂອງເຫຼັດ, ຊີວະວິທະຍາຂອງເຫຼັດ, ສະພາບ
ແວດລ້ອມທີັ່ມີຜົນຕ ັ່ການຜະລິດເຊືັ້ອເຫຼັດ ແລະ ດອກເຫຼັດ, ເຫຼັດພິດ ແລະ ອາການຂອງ
ຜູ້ທີໄດ້ຮຼັບພິດ, ລຼັກສະນະຂອງກ ່ມເຫຼັດທີັ່ມີພິດ, ການຜະລິດຫົວເຊືັ້ອເຫຼັດ, ການຜະລິດ
ເຫຼັດຊະນິດຕ່າງໆ 

ເອກະສານ 
ອ້າງອີງ 

ກ ່ມກະເສດຕະກອນເຫຼັດພ ພຽງ. 2550. ການປູກເຫຼັດຂອນຂາວ-ຂອນດ າສົັ່ງຂາຍ 
ຄູມ່ືການຝຶກອົບຮົມການຜະລິດເຊືັ້ອເຫຼັດໃຫ້ຊາວບ້ານ, ບ ັ່ລະບ ປີ. 10 ນ. 
ນິດຕະຍະສານເພືັ່ອກະເສດວຼັນນີັ້ປີທີ 7 ສະບຼັບທີ 68. ໜ 18-21. (ພາສາໄທ) 
ເມືອງທອງ ທວນທະວີ. 2532. ຫ ຼັກການປູກພືດ. ໜ 6 
ວິທະຍາ ທະວີນ ດ. 2552. ການປູກເຫຼັດແບບເສດຖະກິດພ ພຽງ 158 ໜ. 
ວຼັນລົບ ພົມທອງ. 2540. ເຫຼັດປູກກິນໄດ້ປູກຂາຍລວຍ.ໜ 51-64 (ພາສາໄທ) 
ວຼັດສະລິນ ສະຣາວິດ. 2539. ຄູ່ມືການສອນການຜະລິດເຫຼັດ. ວິທະຍາເຂດກາລະສິນ 

62 ໜ. (ພາສາໄທ) 
ເອກະສານປະກອບ-ການສອນວິຊາການປູກເຫຼັດ, ຫ ຼັກສູດເອກະພາບຊຼັັ້ນກາງທົັ່ວ

ປະເທດ 
ອະນ ລຼັດຕະນະ 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 

 
2) ການລ້ຽງແບ ້

ລະຫຼັດວິຊາ 
ES 403 

ຊືັ່ພາສາລາວ: ການລ້ຽງແບ ້
ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Goat  

Production 

ໜ່ວຍກິດ 
3 (2-0-3) 

ຈ ານວນຊົັ່ວ 
ໂມງ/ອາທິດ 

5 

ຈ ານວນຊົັ່ວໂມງ 
/ພາກຮຽນ 

80 
ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ຫ ຼັກການລ້ຽງສຼັດ, ອາຫານສຼັດ ແລະ ການໃຫ້ອາຫານ, ພະຍາດສຼັດ 

http://www.doa.go.th/
http://www.doae.go.th.library/html
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ຄວາມສ າຄຼັນຂອງ
ວິຊາ 

ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາສາມີຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກຼັບລຼັກສະນະຂອງແບ້, ຫ ຼັກການ
ລ້ຽງແບ້ ແລະ ວິທີການລ້ຽງແບ້, ລະບົບສຶບພຼັນຕ່າງໆ, ການປະສົມພຼັນ, ການດູແລ
ຮຼັກສາ, ການດູແລສ ຂະພາບຂອງແບ້ ແລະ ການບຼັນທຶກຂ ັ້ມູນ 

ຄວາມຮູ້ ແລະ
ຄວາມສາມາດ 

 ສາມາດຄຼັດເລືອກສະຖານທີັ່ໃນການລ້ຽງແບ້ 
 ສາມາດຄຼັດເລືອກແນວພຼັນແບ້ 
 ສາມາດຈ າແນກປະເພດ ແລະ ຊະນິດຂອງແບ້ 
 ສາມາດຈ າແນກລຼັກສະນະ ແລະ ວິທີການລ້ຽງ 
 ສາມາດສ້າງໂຮງເຮືອນການລ້ຽງແບ້ 
 ສາມາດຈຼັດການ ການລ້ຽງແບ້ໄດ້ 
 ສາມາດປິັ່ນປົວພະຍາດທີັ່ເກີດກຼັບແບ້ໄດ ້
 ສາມາດໃຫ້ອາຫານແບ້ໄດ້ 

ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ  ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາຂອງແບ້, ຊີວະວິທະຍາຂອງແບ້, ວິທີການລ້ຽງ ແລະ ສາຍພຼັນ, 
ລະບົບສບືພຼັນ ແລະ ການປະສມົພຼັນ, ການລ້ຽງ ແລະ ການດແູລຮຼັກສາ, ອາຫານ ແລະ 
ການໃຫ້ອາຫານ, ການດູແລສ ຂະພາບຂອງແບ້, ການບຼັນທຶກຂ ັ້ມູນການລ້ຽງແບ້. 

ເອກະສານ 
ອ້າງອີງ 

ຄ າຫ ັ້າ ຈຼັນທະລຼັງສີ. 2011. ຄູ່ມືການລ້ຽງແບ້. ຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ຊຼັບພະ ຍາ
ກອນປ່າໄມ້. ມະຫາວິທະຍາໄລສ ພານ ວົງ. 

ໂຄງການຝຶກອົບຮົມການລ້ຽງແບ້ພຼັນຊີັ້ນເພືັ່ອການຄ້າ. 2550. ການຈຼັດການປະສົມພຼັນ
ແບ້. (ພາສາໄທ) 

ສິລິຣຼັດ  ບົວຜຼັນ. 2552. ອາຫານ ແລະ ພືດອາຫານສ າລຼັບແບ້. ມະວິທະຍາໄລກະເສດ 
ສາດ. ວິທະຍາເຂດກ າແພງແສນ. (ປະເທດໄທ) 

 
3) ການລ້ຽງຂີັ້ກະເດືອນ 

ລະຫຼັດວິຊາ 
ES 404 

ຊືັ່ພາສາລາວ: ການລ້ຽງຂີັ້ກະ 
ເດືອນ 

ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Earth Worm 
Production 

ໜ່ວຍກິດ 
3 (2-0-3) 

ຈ ານວນຊົັ່ວ 
ໂມງ/ອາທິດ 

5 

ຈ ານວນຊົັ່ວໂມງ 
/ພາກຮຽນ 

80 

ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ຈ ລະຊີບວິທະຍາ, ກາຍຍະວິພາກ ແລະ ສາລິລະສາດສຼັດ 
ຄວາມສ າຄຼັນຂອງ

ວິຊາ 
ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາມຄີວາມຮູ້ຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກຼັບຄວາມສ າຄຼັນ ແລະ ປະໂຫຍດຂອງ
ຂ້ີັ້ກະເດຶອນ, ການຈ າແນກຊະນິດຂີັ້ກະເດືອນ ແລະ ນ າໃຊ້ເຕຼັກນິກທີັ່ຖືກຕ້ອງໃນການ 
ລ້ຽຂີັ້ກະເດືອນ 

ຄວາມຮູ້ ແລະ 
ຄວາມສາມາດ 

 ສາມາດອະທິບາຍຄວາມສ າຄຼັນ ແລະ ປະໂຫຍດຂອງຂີັ້ກະເດືອນ 
 ສາມາດຈ າແນກຊະນິດຂີັ້ກະເດືອນ 
 ສາມາດລ້ຽງຂີັ້ກະເດືອນດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ 
 ສາມາດແນະນ າການລ້ຽງໃຫ້ກຼັບຊາວກະສິກອນໄດ ້
 ສາມາດນ າເອົາມູນຂີັ້ກະເດືອນໄປໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດໄດ້ 
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 ສາມາດນ າໃຊ້ຂີັ້ກະເດືອນເຂົັ້າໃນການລ້ຽງສຼັດໄດ ້
ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ  ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສ າຄຼັນຂອງການລ້ຽງຂີັ້ກະເດືອນ, ສະພາບແວດລ້ອມທີັ່ມີອິດທິພົນຕ ັ່

ກຼັບການລ້ຽງຂີັ້ກະເດືອນ, ການຈຼັດສ້າງໂຮງເຮືອນຕົັ້ນແບບກ າຈຼັດຂີັ້ເຫຍືັ້ອອິນຊີ, ວິທີລ້ຽງ
ຂີັ້ກະເດືອນໃນພາຊະນະຕ່າງ ,ໆ ເຕຼັກນິກການຜະລິດຝ ່ນໝຼັກມູນຂີັ້ກະເດືອນ 

ເອກະສານອ້າງອີງ  ຄົມສຼັນ ຫ ຕະແພສ. 2548. ການເຮຼັດຝ ່ນໝຼັກຂີັ້ກະເດືອນ, ວາລະສານເສດຖະກ າ
ສາດ (ພາສາໄທ) 

 ອານຼັດ ຕຼັນໂຊ. 2550. ການລ້ຽງຂີັ້ກະເດືອນ, ພິມຄຼັັ້ງທີ 2 ຊຽງໄໝ່. ບ ລິສຼັດທຣີ
ໂອແອດເວີໄທຊິງ (ພາສາໄທ) 

 
4) ການວາງແຜນ ແລະ ການບ ລຫິານທ ລະກິດ 

ລະຫຼັດວິຊາ 
MSAb 302 

 

ຊືັ່ພາສາລາວ: ການວາງແຜນ ແລະ 
ການບ ລິຫານທ ລະ
ກິດ 

ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Business 
Planning and 
Management 

ໜ່ວຍກິດ 
3 (2-2-0) 

ຈ ານວນຊົັ່ວ 
ໂມງ/ອາທິດ 

4 

ຈ ານວນຊົັ່ວໂມງ 
/ພາກຮຽນ 

64 

ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ບ ັ່ມີ 
ຄວາມສ າຄຼັນຂອງ

ວິຊາ 
ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ໃນການວາງແຜນ, ການດ າເນີນທ ລະກິດ
ຂອງຕົນເອງໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ໄດ້ຮຼັບຜົນສ າເລຼັດຕາມເປົັ້າໝາຍທີັ່ກ ານົດໄວ້ 
ແລະ ສາມາດວາງແຜນການຈຼັດການທ ລະກິດດ້ານກະສກິ າຂະໜາດນ້ອຍໃຫ້ມີຄວາມ
ຍືນຍົງ 

ຄວາມຮູ້ ແລະ 
ຄວາມສາມາດ 

 ສາມາດບ ລິຫານຊຼັບພະຍາກອນມະນ ດພາຍໃນອົງກອນໄດ້ 
 ສາມາດຊອກຫາລູກຄ້າ ແລະ ແຫ ັ່ງຈ າໜ່າຍໄດ້ 
 ສາມາດວາງແຜນການດ າເນີນທ ລະກິດ 
 ສາມາດບ ລິຫານຈຼັດການດ້ານທ ລະກິດໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ 
 ສາມາດສືັ່ສານພາສາທ້ອງຖິັ່ນໄດ້ໂດຍພືັ້ນຖານ 

ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ  ຄວາມໝາຍ ແລະ ປະເພດຂອງທ ລະກິດ, ການບ ລິຫານໂຄງການ ແລະ ການບ ລິຫານ
ການເລີັ່ມຕົັ້ນທ ລະກິດໃໝ່, ການໄຈ້ແຍກໂອກາດຂອງການລົງທຶນ, ຄວາມພ້ອມທີັ່ຈະ
ເປຼັນເຈົັ້າຂອງທ ລະກິດ, ການເລືອກທ ລະກິດທີັ່ເໝາະສົມ, ການຄາດຄະເນກ າໄລ-ຂາດ 
ທຶນຂອງທ ລະກິດ, ບົດບາດຂອງການບ ລິຫານຊຼັບພະຍາກອນມະນ ດ, ບົດບາດຂອງສະ
ຖາບຼັນການເງິນຂອງທ ລະກິດ ແລະ ຜົນຂອງການບ ລິຫານການເງິນ, ຈຼັນຍາບຼັນ ແລະ 
ຄວາມຮຼັບຜິດຊອບຂອງທ ລະກິດຕ ັ່ສຼັງຄົມ 

ເອກະສານອ້າງອີງ ທ ລະກິດກະສິກ າ. 2008. ມະຫາວິທະຍາໄລສ ພານ ວົງ  
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ວິທະຍາໄລເສດຖາ. 2005. ບ ລິຫານທ ລະກິດ  
 

5) ລະບົບຟາມລ້ຽງສຼັດເຂດເນີນສູງ 
ລະຫຼັດວິຊາ 
MSLs 302 

ຊືັ່ພາສາລາວ: ລະບົບຟາມລ້ຽງສຼັດ 
ເຂດເນີນສູງ  

ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Upland Animal 
Farming 
Systems  

ໜ່ວຍກິດ 
3 (2-0-3) 

ຈ ານວນຊົັ່ວ 
ໂມງ/ອາທິດ 

5 

ຈ ານວນຊົັ່ວ 
ໂມງ/

ພາກຮຽນ 
80 

ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ:  ຫລຼັກການລ້ຽງສຼັດເຂດເນີນສູງ, ຫລຼັກການຈຼັດການຟາມ, ການວາງແຜນນ າໃຊ້ທີັ່ດິນ 
ເຂດເນີນສູງ, ການດ າລົງຊີວິດໃນເຂດເນີນສູງ  

ຄວາມສ າຄຼັນຂອງ
ວິຊາ 

ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາເຂົັ້າໃຈລະອຽດກ່ຽວກຼັບລະບົບຟາມລ້ຽງສຼັດເຂດເນີນສູງ ເພືັ່ອເຮຼັດ
ໃຫ້ການວາງແຜນການຈຼັດການຟາມລ້ຽງສຼັດສະດວກຂຶັ້ນ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ 

ຄວາມຮູ້ ແລະ 
ຄວາມສາມາດ 

 ເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກຼັບການຈຼັດການລະບົບຟາມລ້ຽງສຼັດເຂດເນີນສູງ 
 ສາມາດວາງແຜນສ້າງຟາມລ້ຽງສຼັດໃນເຂດເນີນສູງ 
 ສາມາດຈຼັດການລະບົບຟາມ: ສຼັດປີກ, ໝູ, ແບ,້ ງົວຄວາຍ, ປາ ແລະ ກົບ ໃນ

ເຂດເນີນສູງ 
 ສາມາດເຜີຍແຜ່ແນະນ າເຕຼັກນິກການຜະລິດສຼັດເຂດເນີນສູງ ໃຫ້ແກ່ຊາວ

ກະສິກອນ 
ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ  ສຶກສາພືັ້ນຖານກ່ຽວກຼັບລະບົບຟາມລ້ຽງສຼັດເຂດເນີນສູງ, ລະບົບການລ້ຽງສຼັດຕ່າງໆ ໃນ

ເຂດເນີນສູງ, ການວາງແຜນສ້າງຟາມລ້ຽງສຼັດໃນເຂດເນີນສູງ, ການຈຼັດການດ້ານສ ຂະ 
ພາບສຼັດເຂດເນີນສູງ, ສິັ່ງທ້າທາຍຕ ັ່ການຜະລິດສຼັດເຂດເນີນສູງ ແລະ ບຼັນຫາ ໃນລະບົບ
ການຜະລິດສຼັດເຂດເນີນສູງ 

ເອກະສານອ້າງອີງ NAFRI, NAFReC and NUoL. 2005. Improving Livelihoods in the 
Upland of the Lao PDR. Volume 2: Options and 
Opportunities. 

Chantalakhana. C and Skunmun. P.2002. Sustainable 
Smallholder Animal Systems in the Tropics. Kasetsart 
University 

 
6) ການລ້ຽງສຼັດປີກ 

ລະຫຼັດວິຊາ 
MSLs 304 

ຊືັ່ພາສາລາວ: ການລ້ຽງສຼັດປີກ 
ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Poultry 

Production 

ໜ່ວຍກິດ 
3 (2-0-3) 

ຈ ານວນຊົັ່ວໂມງ/
ອາທິດ 

5 

ຈ ານວນຊົັ່ວໂມງ/
ພາກຮຽນ 

80 
ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ:  ຫລຼັກການລ້ຽງສຼັດເຂດເນີນສູງ, ການວາງແຜນ ແລະ ການບ ລິຫານທ ລະກິດ 
ຄວາມສ າຄຼັນຂອງ
ວິຊາ 

ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາເຂົັ້າໃຈເຕຼັກນິກວິທີການລ້ຽງສຼັດປີກ ແລະ ສາມາດຄຼັດເລືອກເຕຼັກ 
ນິກທີັ່ເໝາະສົມ ເພືັ່ອນ າໄປປະຕິບຼັດເຂົັ້າໃນການປະກອບອາຊີບໄດ້ 
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ຄວາມຮູ້ ແລະ 
ຄວາມສາມາດ 

 ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ເຖິງຄວາມສ າຄຼັນຂອງການລ້ຽງສຼັດປີກໄດ້ 
 ສາມາດຄຼັດເລືອກເນືັ້ອທີັ່ ແລະ ນ າໃຊ້ເຕຼັກນິກທີັ່ເໝາະສົມເຂົັ້າໃນການລ້ຽງສຼັດປີກ 
 ສາມາດນ າໃຊ້ເຕຼັກນິກ ແລະ ວິທກີານຟຼັກໄຂ່ໄດ້ 
 ສາມາດນ າໃຊ້ວຼັດຖ ດິບອາຫານທີັ່ມີໃນທ້ອງຖິັ່ນໄດ້ 
 ສາມາດເຜີຍແຜ່ຂ ັ້ມູນ ແລະ ແນະນ າເຕຼັກນິກໃນການລ້ຽງສຼັດປີກໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ 

ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ  ສຶກສາຄວາມຮູ້ທົັ່ວໄປກ່ຽວກຼັບສຼັດປີກ, ພຼັນສຼັດປີກ, ໂຮງເຮືອນ ແລະ ອ ປະກອນການ 
ລ້ຽງໄກ,່ ການຈຼັດການລ້ຽງສຼັດປີກໄລຍະຕ່າງໆ, ການປະສົມພຼັນ, ການຄຼັດເລືອກ ແລະ 
ປຼັບປ ງພຼັນສຼັດປີກ, ການຟຼັກໄຂ,່ ອາຫານ ແລະ ການໃຫ້ອາຫານສຼັດປີກ ແລະ ເຕຼັກນິກ
ການລ້ຽງສຼັດປີກ ແບບຍືນຍົງ 

ເອກະສານອ້າງອີງ ເອກະສານປະກອບການຮຽນການສອນວິຊາການລ້ຽງສຼັດປີກ (ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້) 
2003,  50ນ 

ປະຖົມ ເລົາຫະກະເສດ. 1996. ຄູ່ມືການລ້ຽງສຼັດປີກ. ຄະນະເທຼັກໂນໂລຊີການກະເສດ. ສະ
ຖາບຼັນເທຼັກໂນໂລຊີພະຈອມເກົັ້າເຈົັ້າຄ ນທະຫານລາດກະບຼັງ. 317 ນ (ພາສາໄທ) 

ອາວ ດ ຕຼັນໂຊ. 1995. ການຟຼັກໄຂ່ແລະການຈຼັດການໂຮງຟຼັກ ພາກວິຊາເທຼັກໂນໂລຊີການ
ຜະລິດສຼັດ. ຄະນະເທຼັກໂນໂລຊີການກະເສດ. ສະຖາບຼັນພະຈອມເກົັ້າເຈົັ້າຄ ນ
ທະຫານລາດກະບຼັງ. 198 (ພາສາໄທ) 

 
7) ການລ້ຽງກ ້ງ 

  ລະຫຼັດວິຊາ 
MSFi 313 

ຊືັ່ພາສາລາວ:  ການລ້ຽງກ ້ງ 
ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Shrimp 

Production 

ໜ່ວຍກິດ 
3 (2-0-3) 

ຈ ານວນຊົັ່ວ 
ໂມງ/ອາທິດ 

5 

ຈ ານວນຊົັ່ວໂມງ/
ພາກຮຽນ 

80 
ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ຄະນິດສາດນ າໃຊ້, ຫ ຼັກການລ້ຽງສຼັດ, ການວາງແຜນ ແລະ ການຈຼັດການຟາມ 
ຄວາມສ າຄຼັນຂອງ

ວິຊາ 
ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາ ສາມາດຄຼັດເລືອກພືັ້ນທີັ່, ແນວພຼັນ ແລະ ເຕຼັກນິກທີັ່ເໝາະສົມສ າລຼັບ
ການລ້ຽງກ ້ງໄດ ້

ຄວາມຮູ້ຄວາມ
ສາມາດ 

 ສາມາດຜະລິດກ ້ງເປຼັນສິນຄ້າໄດ້ 
 ສາມາດປະເມີນ ແລະ ຄຼັດເລືອກພືັ້ນທີັ່ສ າລຼັບການລ້ຽງກ ້ງ 
 ສາມາດນ າໃຊ້ເຕຼັກນິກທີັ່ເໝາະສົມເຂົັ້າໃນການລ້ຽງກ ້ງໃນເຂດເນີນສູງ 

ເນືັ້ອໃນສ າຄຼັນ ຄວາມສ າຄຼັນ ແລະ ປະໂຫຍດຂອງການລ້ຽງກ ້ງ, ການຄຼັດເລືອກສະຖານທີັ່ ແລະ ການ
ສ້າງໜອງລ້ຽງກ ້ງ, ຊະນິດ ແລະ ການຄຼັດເລືອກແນວພຼັນກ ້ງ, ອາຫານ ແລະ ການໃຫ້
ອາຫານ, ພະຍາດ ແລະ ການປ້ອງກຼັນພະຍາດ 

ເອກະສານອ້າງອີງ ກອງລ້ຽງສຼັດນ ັ້າຕາມຝຼັັ່ງ ແລະ ການສົັ່ງເສີມການປະມົງ. ບ ັ່ມີປີ. ການລ້ຽງກ ້ງກ້າມກາມ. 
ໂຄງການພຼັດທະນາພືັ້ນທີັ່ ນ ັ້າປາກພະນຼັງຕອນລ ່ມ. ອຼັນເນືັ່ອງມາຈາກພະຣາດຊະ
ດ າລິ. 16 ໜ. 

ສ າໜຼັກວິໄຈເສດຖະກິດການກະເສດ. 2011. ເສດຖະກິດ ການຜະລິດ ການຕະຫ າດກ ້ງ
ກ້າມກາມ. ສ ານຼັກງານເສດຖະກິດການກະເສດ. ກະຊວງກະເສດ ແລະ ສະຫະ 
ກອນ. ເອກະສານວິໄຈເສດຖະກິດການກະເສດເລກທີ 111 .  50 ໜ. 
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ສ ລຼັງສີ ທຼັບພະລຼັງສີ. 2008. ຄວາມໜາແໜ້ນທີັ່ເໝາະສົມໃນການອະນ ບານກ ້ງກ້າມກາມ
ນ້ອຍໃນລະບົບປິດ. ສູນວິໄຈ ແລະ ພຼັດທະນາປະມົງນ ັ້າຈືດສ ພຼັນບູລີ. ສ ານຼັກວິໄຈ 
ແລະ ພຼັດທະນາປະມົງນ ັ້າຈືດ. ກົມປະມົງ. 21 ໜ. 

ສະເຫ ີມສຼັກ ສຼັດຕະບົງກົດ. 2014. ການຖ່າຍທອກເທຼັກໂນໂລຢີການຈຼັດການນ ັ້າຫ ຼັງການ
ລ້ຽງກ ້ງໃນພືັ້ນທີັ່ນ ັ້າຈືດຕາມແນວພະຣາດຊະດ າຣິ. 36 ໜ. 

ສ າໜຼັກງານມາດຕະຖານສິນຄ້າກະເສດ ແລະ ອາຫານຫ່ງຊາດ. 2015. ການປະຕິບຼັດທາງ
ການເພາະລ້ຽງສຼັກນ ັ້າທີັ່ດີສ າລຼັບການລ້ຽງກ ້ງທະເລ. ກະຊວງກະເສດ ແລະ 
ສະຫະກອນ. 87 ໜ. 

ພິເຊດ ພາຍເພຼັດ. 2015. ການຈຼັດການໂພຊະນາການສ າລຼັບການອະນ ບານ ແລະການ
ລ້ຽງກ ້ງຂາວເວນນາໄມ. ວາລະສານການກະເສດ. 31(1): 89 – 105. 17 ໜ. 

 
8) ການລ້ຽງປາສວຍງາມ 

ລະຫຼັດວິຊາ 
MSFi 314 

ຊືັ່ພາສາລາວ: ການລ້ຽງປາສວຍ
ງາມ 

ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Ornamental 
Fish 
Production 

ໜ່ວຍກິດ 
3 (2-0-3) 

ຈ ານວນຊົັ່ວ 
ໂມງ/ອາທິດ 

5 

ຈ ານວນຊົັ່ວ 
ໂມງ/ພາກຮຽນ 

80 

ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ : ການລ້ຽງສຼັດນ ັ້າ, ການປະສົມພຼັນສຼັດນ ັ້າ 

ຄວາມສ າຄຼັນຂອງ
ວິຊາ 

ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກຼັບຄວາມສ າຄຼັນ, ປະໂຫຍດຂອງການລ້ຽງປາສວຍງາມ, 
ສາມາດນ າໃຊ້ເຕຼັກນິກຕ່າງໆເຂົັ້າໃນການລ້ຽງ ແລະ ຂະຫຍາຍພຼັນປາສວຍງາມໄດ້ຢ່າງມີ
ປະສິດທິພາບ 

ຄວາມຮູ້ຄວາມ
ສາມາດ 

 ສາມາດຄຼັດເລືອກສະຖານທີັ່ລ້ຽງປາສວຍງາມໄດ້ 
 ສາມາດນ າໃຊ້ເຕຼັກນິກເຂົັ້າໃນການລ້ຽງປາສວຍງາມແຕ່ລະໄລຍະໄດ ້
 ສາມາດຄຼັດເລືອກພ ັ່-ແມພ່ຼັນປາສວຍງາມໄດ້ 
 ສາມາດກຽມໜອງ ຫ ື ອ່າງລ້ຽງປາສວຍງາມໄດ້ 
 ສາມາດປ້ອງກຼັນພະຍາດທີັ່ອາດຈະເກີດຂຶັ້ນກຼັບປາໄດ ້

ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ  ຄວາມຮູທົ້ັ່ວໄປກ່ຽວກຼັບປາສວຍງາມ, ການຄຼັດເລືອກສະຖານທີັ່ໃນການລ້ຽງປາສວຍ
ງາມ, ຮູບແບບຕ່າງໆຂອງການລ້ຽງປາສວຍງາມ, ອາຫານ ແລະ ການໃຫ້ອາຫານປາ
ສວຍງາມ, ການປະສົມພຼັນປາສວຍງາມ, ພະຍາດ ແລະ ການຄວບຄ ມພະຍາດປາສວຍ
ງາມ 

ເອກະສານອ້າງອີງ 1.  
2.  

 
9) ການລ້ຽງສຼັດນ ັ້າແບບປະສົມປະສານ 

ລະຫຼັດວິຊາ 
MSFs 315 

ຊືັ່ພາສາລາວ:  ການລ້ຽງສຼັດນ ັ້າ
ແບບປະສົມປະສານ 

ໜ່ວຍກິດ 
 

3 (2-0-3) 

ຈ ານວນຊົັ່ວ 
ໂມງ/ອາທິດ 

5 

ຈ ານວນຊົັ່ວໂມງ 
/ພາກຮຽນ 

80 
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ຊືັ່ພາສາອຼັງກິດ: Integrated 
Aquatic 
Animal 
Production 

ວິຊາທີັ່ຕ້ອງຮຽນກ່ອນ: ຄະນິດສາດນ າໃຊ້, ຫ ຼັກການລ້ຽງສຼັດ, ການວາງແຜນ ແລະ ການຈຼັດການຟາມ, ການ
ລ້ຽງປາ 

ຄວາມສ າຄຼັນຂອງ
ວິຊາ 

ເພືັ່ອໃຫ້ນຼັກສຶກສາ ສາມາດນ າໃຊ້ເຕຼັກນິກທີັ່ເໝາະສົມ ສ າລຼັບການລ້ຽງສຼັດນ ັ້າແບບ
ຕ່າງໆ, ການວາງແຜນ ແລະ ການຈຼັດການໃນໄລຍະການລ້ຽງ, ການປະເມີນຜົນຜະລິດ 
ແລະ ບຼັນຫາທີັ່ກ່ຽວຂ້ອງກຼັບການລ້ຽງສຼັດນ ັ້າແບບປະສົມປະສານ 

ຄວາມຮູ້ຄວາມ
ສາມາດ 

 ສາມາດຈຼັດການລ້ຽງປາໃນແບບຕ່າງໆ 
 ສາມາດນ າໃຊ້ເຕຼັກນິກທີັ່ເໝາະສົມເຂົັ້າໃນການລ້ຽງສຼັດນ ັ້າແບບປະສົມປະສານ 
 ສາມາດວາງແຜນ ແລະ ການຈຼັດການລ້ຽງສຼັດນ ັ້າແບບປະສົມປະສານ 
 ສາມາດຜະລິດສຼັດນ ັ້າແບບປະສົມປະສານເປຼັນສິນຄ້າໄດ ້

ເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕ  ຄວາມໝາຍ ຄວາມສ າຄຼັນ ແລະ ປະໂຫຍດຂອງການລ້ຽງສຼັດນ ັ້າແບບປະສົມປະສານ, 
ຮູບແບບຂອງການລ້ຽງປາ, ການລ້ຽງປາຮ່ວມກຼັບການປູກພືດ, ການລ້ຽງປາຮ່ວມກຼັບ
ການລ້ຽງສຼັດ, ການວາງແຜນ ແລະ ການຈຼັດການຟາມລ້ຽງສຼັດນ ັ້າແບບປະສົມປະສານ, 
ບຼັນຫາສ າລຼັບການລ້ຽງສຼັດນ ັ້າແບບປະສົມປະສານ 

ເອກະສານອ້າງອີງ ລຼັດສະໝີ ພູນວິສ ກ, ອ ດອນ ຄູນສະຫວຼັນ, ດຣ. ວຼັນທອງ ແພງວິຈິດ. 2012. ສຶກສາ
ການລ້ຽງປາແບບປະສົມປະສານກຼັບການລ້ຽງສຼັດ ໝູ ແລະ ໄກ.່ ວາລະສານ 
ກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ,້ ສະບຼັບທີ: 26, ສະບຼັບພິເສດ. 19 ໜ. 

De Silva S. S., Amarasinghe U. S., and Nguyen T. T. T. (eds), 
2006. Better-practice approaches for culture-based 
fisheries development in Asia. ACIAR Monograph No. 
120, 96p. 

FAO. 2011. Demand and supply of feed ingredients for farmed 
fish and crustaceans. FAO Fisheries Report No. 564. 
Rome. 87 P. 

FAO. 2014. Aquatic biodiversity in rice-based ecosystems 
Studies and reports FROM INDONESIA, LAO PDR AND 
THE PHILIPPINES. 80 P. 

Halwart, M. and M.V. Gupta (eds.) 2004. Culture of fi sh in rice 
fi elds. FAO and The WorldFish Center, 83 p. 

Harris D.N. 2011. Extending rice crop yield improvements in Lao 
PDR: an ACIAR–World Vision collaborative project. 
ACIAR Impact Assessment Series Report No. 75. 
Australian Centre for International Agricultural Research: 
Canberra. 56 pp. 
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Inusah I Y B, Mumuni A, Wilson D and Adam H. 2013. Integrated 
rice-fish farming as a business: The case of Golinga 
irrigation scheme small farmers. Journal of Agricultural 
Extension and Rural Development. Vol.8(8), 10 pp. 

 
12. ການລງົທະບຽນ (Registration) 

 ນຼັກສຶກສາແຕ່ລະຄົນ ຕ້ອງໄດລ້ົງທະບຽນ ໂດຍກ ານົດໃຫ້ຜູໜຶ້ັ່ງ ສາມາດລົງທະບຽນໄດ້ຕ ັ່າສ ດ 21 
ໜ່ວຍກິດ ແລະ ສູງສ ດ 22 ໜ່ວຍກິດ/ພາກຮຽນ; 

 ພາຍຫ ຼັງສິັ້ນສ ດພາກຮຽນໃດໜຶັ່ງ ນຼັກສຶກສາ ສາມາດລົງທະບຽນຊ ັ້າໃນວິຊາໃດໜຶັ່ງ ທີັ່ມີລະດຼັບ
ຄະແນນຕ ັ່າກວ່າເກຣດ C ເພືັ່ອເປຼັນການປຼັບປ ງ ແລະ ຍົກລະດຼັບຄະແນນໃຫ້ສູງຂຶັ້ນຕືັ່ມ ແຕ່ສູງສ ດບ ັ່ເກີນ 

C+; 

 ການເສຍຄ່າໜ່ວຍກິດ, ຄ່າບ າລ ງ ແລະ ຄ່າທ ານຽມຕ່າງໆ ໃຫ້ເປຼັນໄປຕາມລະບຽບການທີັ່ທາງ
ວິທະຍາໄລກ ານົດໄວ້ ເຊິັ່ງຜ່ານການເຫຼັນດີຈາກກົມຈຼັດຕຼັັ້ງ ແລະ ພະນຼັກງານ, ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້. 
 

13. ຂ ັ້ກ ານດົ, ການປະເມນີຜນົການຮຽນ ແລະ ການສ າເລຼັດການສກຶສາ (Regulations, 
Evaluation and Graduation) 
13.1. ຂ ັ້ກ ານດົ (Regulations) 

ສ າລຼັບປີ 1 
 ນຼັກສຶກສາຜູ້ທີັ່ມີຈ ານວນໜ່ວຍກິດສະສົມຕ ັ່າກວ່າ 90 ຂອງຈ ານວນໜ່ວຍກິດໃນປີ

ທີ 1 ແລະ ມີຄະແນນສະເລ່ຍສະສົມ (GPA) ຕ ັ່າກວ່າ 1.75 ທາງວິທະຍາໄລ ຈະພິຈາລະນາຕຼັດສິນໃຫ້ຄ້າງ
ຫ້ອງ; 

 ນຼັກສຶກສາຜູ້ທີັ່ມີຈ ານວນໜ່ວຍກິດສະສົມເທົັ່າກຼັບ ຫ ື ສູງກວ່າ 90 ຂອງຈ ານວນ
ໜ່ວຍກິດໃນປີທີ 1 ແລະ ມີຄະແນນສະເລ່ຍສະສົມ (GPA) ເທົັ່າກຼັບ ຫ ື ສູງກວ່າ 1.75 ທາງວິທະຍາໄລ
ຈະພິຈາລະນາຕຼັດສິນໃຫ້ຂຶັ້ນຫ້ອງ. 

ສ າລຼັບປີ 2 
 ນຼັກສຶກສາຜູ້ທີັ່ມີຈ ານວນໜ່ວຍກິດສະສົມຕ ັ່າກວ່າ 90 ຂອງຈ ານວນໜ່ວຍກິດໃນປີ

ທີ 1 ແລະ ປີທີ 2 ແລະ ມີຄະແນນສະເລ່ຍສະສົມ (GPA) ຕ ັ່າກວ່າ 1.90 ທາງວິທະຍາໄລຈະພິຈາລະນາ
ຕຼັດສິນໃຫ້ຄ້າງຫ້ອງ; 

 ນຼັກສຶກສາຜູ້ທີັ່ມີຈ ານວນໜ່ວຍກິດສະສົມເທົັ່າກຼັບ ຫ ື ສູງກວ່າ 90 ຂອງຈ ານວນ
ໜ່ວຍກິດໃນປີທີ 1 ແລະ ປີ 2 ແລະ ມີຄ່າລະດຼັບສະເລ່ຍສະສົມ (GPA) ເທົັ່າກຼັບ ຫ ື ສູງກວ່າ 1.90 ທາງ
ວິທະຍາໄລຈະພິຈາລະນາຕຼັດສນິໃຫ້ຂຶັ້ນຫ້ອງ. 

ສ າລຼັບປີ 3 
 ນຼັກສຶກສາຜູ້ທີັ່ມີຈ ານວນໜ່ວຍກິດສະສົມຕ ັ່າກວ່າ 90 ຂອງຈ ານວນໜ່ວຍກິດໃນ

ປີທີ 1 ຫາປີທີ 3 ແລະ ມີຄ່າລະດຼັບສະເລ່ຍສະສົມ (GPA) ຕ ັ່າກວ່າ 2.00 ທາງວິທະຍາໄລຈະພິຈາລະນາ
ຕຼັດສິນໃຫ້ຄ້າງຫ້ອງ; 

 ນຼັກສຶກສາຜູ້ທີັ່ມີຈ ານວນໜ່ວຍກິດສະສົມເທົັ່າກຼັບ ຫ ື ສູງກວ່າ 90 ຂອງຈ ານວນ
ໜ່ວຍກິດໃນປີທີ 1 ຫາປີ 3 ແລະ ມີຄ່າລະດຼັບສະເລ່ຍສະສົມ (GPA) ເທົັ່າກຼັບ ຫ ື ສູງກວ່າ 2.00, ສ າເລຼັດ
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ການຝຶກງານ ແລະ ປ້ອງກຼັນບົດໄດ້ຕາມເກນຜ່ານ, ມີທຼັດສະນະການອອກແຮງງານດີ ແລະ ຄ ນສົມບຼັດດີ ທາງ
ວິທະຍາໄລຈິັ່ງຈະຮຼັບຮອງວ່າເປຼັນຜູ້ສ າເລຼັດການສຶກສາ  ລາຍລະອຽດໄດ້ສະແດງໃນຕາຕະລາງລ ່ມນີັ້: 
 

ປຮີຽນ ຄາ່ຄະແນນສະສມົ (GPA) ທີັ່ຖວືາ່ຜາ່ນ 
ປີທີ 1 ເທົັ່າກຼັບ ຫ ື ສູງກວ່າ 1.75 
ປີທີ 2 ເທົັ່າກຼັບ ຫ ື ສູງກວ່າ 1.90 
ປີທີ 3 ເທົັ່າກຼັບ ຫ ື ສູງກວ່າ 2.00 

 
13.2. ການປະເມນີຜນົ (Evaluation)  

 ດ າເນີນການປະເມີນຜົນ 2 ຄຼັັ້ງ/ພາກຮຽນ ຄື: 
 ສອບກາງພາກ ເຊິັ່ງຈຼັດຂຶັ້ນໃນອາທິດທີ 8 ຂອງພາກຮຽນ ໂດຍມອບໝາຍໃຫ້ຫ້ອງ 

ການພຼັດທະນາວິຊາການ ແຕ່ງຕຼັັ້ງໃຫ້ອາຈານປະຈ າວິຊາດ າເນີນການສອບເສຼັງ ແລະ ປະເມີນເອງ; 
 ສອບເສຼັງປະຈ າພາກຮຽນ ເປຼັນການສອບເສຼັງຄຼັັ້ງສ ດທ້າຍຂອງແຕ່ລະວິຊາ ເມືັ່ອສ າ

ເລຼັດການສິດສອນວິຊາດຼັັ່ງກ່າວໃນພາກຮຽນນຼັັ້ນ ໂດຍມອບໝາຍໃຫ້ຫ້ອງການພຼັດທະນາວິຊາການ ແຕ່ງຕຼັັ້ງ 
ຄະນະກ າມະການດ າເນີນການສອບເສຼັງ; 

 ການກ ານົດຄະແນນການປະເມນີຜົນການຮຽນ ສ າລຼັບແຕ່ລະວິຊາ ໃນແຕ່ລະພາກ 
ຮຽນ ແມ່ນໃຊ້ລະບົບການໃຫ້ຄະແນນເປຼັນສ່ວນຮ້ອຍ () ແລະ ນ າໃຊ້ລະບົບຄ່າລະດຼັບດຼັັ່ງນີັ້: 

 
ລະດຼັບ (ເກຣດ) ຄວາມໝາຍ ຄະແນນສວ່ນ

ຮອ້ຍ () 
ຄາ່ລະດຼັບ 

ພາສາລາວ ພາສາອຼັງກດິ 
A ດີເລີດ Excellent 80-100 4.0 

  B+ ດີຫ າຍ Very good 75-79 3.5 
B ດີ Good 70-74 3.0 
 C+ ດີພ ໃຊ ້ Fairly Good 65-59 2.5 
C ພ ໃຊ້ໄດ້ Fair 60-64 2 

  D+ ອ່ອນ Poor 55-59 1.5 
D ອ່ອນຫ າຍ Very poor 50-54 1 
F ຕົກ Fail 0-49 0 

 
13.3. ເງືັ່ອນໄຂສ າລຼັບຜູສ້ າເລຼັດການສກຶສາ (Criteria for Graduation) 

 ນຼັກສຶກສາທີັ່ຮຽນຈົບຫ ຼັກສູດນີັ້ ຈະຕ້ອງຜ່ານເງືັ່ອນໄຂດຼັັ່ງນີັ້: 
 ໄດ້ລົງທະບຽນຄົບຖ້ວນ ແລະ ສອບຜ່ານທ ກວິຊາ ໄດ້ຄະແນນຕາມເກນຜ່ານທີັ່ກ າ

ນົດໄວ້ໃນຫ ຼັກສູດ; 
 ມີຄ່າສະເລ່ຍການຮຽນສະສົມ (GPA) ຕະຫ ອດ 3 ປີ 2.00 ຂຶັ້ນໄປ; 
 ຜ່ານການລົງຝຶກງານ, ຂຽນ ແລະ ປ້ອງກຼັນໂຄງການຈົບຊຼັັ້ນໄດ້ຄະແນນເກຣດ C 

(60) ຂຶັ້ນໄປ; 
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 ມີຄະແນນຄ ນສົມບຼັດສະເລ່ຍ 3 ປີ ບ ັ່ຫຼຸດ 75; 
 ມີຄະແນນແຮງງານສະເລ່ຍ 3 ປີ ບ ັ່ຫຼຸດ 75; 
 ບ ັ່ມີຄະດີ ຫ ື ຕ້ອງໂທດໃດໆ (ທາແພ່ງ ຫ ື ອາຍາ) ຕະຫ ອດໄລຍະການສຶກສາຕາມ

ຫ ຼັກສູດນີັ້. 
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14. ອາຈານສດິສອນ (Lecturers) 
14.1. ອາຈານສອນໝວດວິຊາພືັ້ນຖານ ແລະ ພືັ້ນຖານຂອງວຊິາສະເພາະ (Basic and Core Subject Lecturer) 

ລ/ດ ຊືັ່ ແລະ ນາມສະກ ນ ວຊິາສະເພາະ ວ ດທກິານສກຶສາ 
ອາຍ ການ

ເຮຼັດວຽກ, ປ ີ
ປະເທດທີັ່ຮຽນຈົບ ວຊິາທີັ່ສອນ 

1 ອຈ. ເຢເຮີ ເລຍເລຼັຍເຊີ ສຼັງຄົມສາດ /ການເມືອງ ປະລິນຍາຕີ 24 ລາວ ການເມືອງ 

2 ອຈ. ນວນທອງ ອິນທະລີ IT ປະລິນຍາຕີ 6 ລາວ ຄອມພິວເຕີ 

3 ອຈ. ນ. ໜ ັ່ຄ າ ວິລະວົງສາ ຊີວະ-ເຄມີ ປະລິນຍາຕີ 30 ລາວ ຈິດຕະວິທະຍາ ແລະ ມະນ ດ
ສ າພຼັນ, ພຶກສາດ ແລະ ສາລິ
ລະສາດພືດ, ກ າມະພຼັນ 

4 ອຈ. ທອງສະມ ດ ພູມມາສອນ ປູກຝຼັງ ປະລິນຍາໂທ 30 ໄທ ສ າມະນາ ແລະ ການຂຽນລາຍ
ງານ, ການບ ລິຫານໂຄງການ 

5 ອຈ. ບ ນຊູ ໄຊຊະນະ ປູກຝຼັງ ປະລິນຍາໂທ 12 ຟີລິບປິນ ສຶກສາຊ ມຊົນ ແລະ ພຼັດທະນາ
ຊົນນະບົດ 

6 ອຈ. ແກ້ວປະເສີດ ຢ່າງ ລ້ຽງສຼັດ ປະລິນຍາຕີ 12 ລາວ ສົັ່ງເສີມກະສິກ າ ແລະ ການສົັ່ງ
ຄວາມຮູ້ 

7 ອຈ. ສົມຄິດ ຈະເລີນຜົນ ປູກຝຼັງ ປະລິນຍາໂທ 22 ໄທ ເສດຖະກິດກະສິກ າ, ການປະ
ເມີນຕະຫ າດແບບເລຼັັ່ງດ່ວນ 

8 ອຈ. ນ. ບ ນເລືັ່ອມ ອ ່ນທະພຼັນ ບ ລິຫານທ ລະກິດ ປະລິນຍາຕີ 5 ລາວ ການບຼັນຊີພືັ້ນຖານ 
9 ອຈ. ປອ. ອ ໄທ ສ ກຂີ ປູກຝຼັງ ປະລິນຍາເອກ 27 ຟີລິບປິນ ຫ ຼັກການປູກພືດເຂດເນີນສູງ 
10 ອຈ. ອ ທອງ ວົງແສນເມືອງ ລ້ຽງສຼັດ ປະລິນຍາຕີ 32 ປີ ໄທ ຫ ຼັກການລ້ຽງສຼັດໃນເຂດເນີນ

ສູງ 
11 ອຈ. ບ ນກ້ຽງ ສ ລິຍະສຼັກ ສົັ່ງເສີມ ປະລິນຍາໂທ 24 ໄທ ນິເວດວິທະຍາ 
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12 ອຈ. ບ ນຈຼັນ ເລຼັັ່ງສະຫວຼັດ ຊີວະ-ເຄມີ ປະລິນຍາຕີ 30 ລາວ ການແປຮູບອາຫານ 
13 ອຈ. ຫອມສະນິດ ໄຊຍະວົງສາ ຄະນິດສາດ ປະລິນຍາຕີ 30 ລາວ ການວາງແຜນ ແລະ ການ

ຈຼັດການຟາມ 
14 ອຈ. ທອງເພຼັດ ຈິດຕະບ ຜາ ປູກຝຼັງ ປະລິນຍາຕີ 30 ລາວ ສິຖິຕະ ແລະ ການວາງ

ແຜນການທົດລອງ 
15 ອຈ. ສົມສີ ຄ າມະນີວົງ ປ່າໄມ ້ ປະລິນຍາຕີ 30 ລາວ ລະບົບກະສິກ າ-ປ່າໄມ້ ແລະ 

ວະນະວຼັດວິທະຍາ 
16 ອຈ. ມ ນິຊາ ພົງບຼັນດິດ ຊົນລະປະທານ ຊຼັັ້ນສູງ 23 ລາວ ເຄືັ່ອງມື ແລະ ກົນຈຼັກກະສິກ າ, 

ອ ຕ ກະເສດ 
17 ອຈ. ສົມພົງ ຄ າມະລາວົງ ພາສາອຼັງກິດ ຊຼັັ້ນສູງ 10 ລາວ ສຶກສາສິັ່ງແວດລ້ອມ 
18 ອຈ. ນ. ວຼັນນະສອນ ກອນປະຈິດ ລ້ຽງສຼັດ ປະລິນຍາຕີ 8 ລາວ ການສ້າງລາຍຮຼັບ 
19 ອຈ. ນ. ໄມ່ຈ ັ່ ເລົັ່າ ປູກຝຼັງ ປະລິນຍາຕີ 6 ລາວ ການທົດລອງໃນສະໜາມ 
20 ອຈ. ອ າໄພວຼັນ ສ ກສຼັນຕິ ລ້ຽງສຼັດ ປະລິນຍາໂທ 22 ໄທ ຈ ລະຊີບວິທະຍາ 
21 ອຈ. ອ ່ນຄ າ ພຼັນທ ວົງ ປູກຝຼັງ ປະລິນຍາຕີ 26 ລາວ ດິນ ແລະ ຄວາມອ ດົມສົມບູນ

ຂອງດິນ 
22 ອຈ. ນິກອນ ສ ດທິວົງ ປ່າໄມ ້ ປະລິນຍາໂທ 20 ສສ. ຫວຽດນາມ ການວາງແຜນນ າໃຊ້ທີັ່ດິນເຂດ

ເນີນສູງ 
23 ອຈ. ຈຼັນທອນ ທອງສະໄໝ ລ້ຽງສຼັດ ປະລິນຍາຕີ 24 ລາວ ງານຟາມ 
24 ອຈ. ພູທອນ ຈຼັນທະວົງສາ ປູກຝຼັງ ປະລິນຍາໂທ 20 ສສ.ຫວຽດນາມ ການດ າລົງຊີວິດໃນເຂດເນີນສູງ 
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14.2. ອາຈານສອນໝວດວິຊາສະເພາະ ແລະ ວຊິາເລອືກ (Specialized and Elective Subject Lecturer) 
 
ລ/ດ ຊືັ່ ແລະ ນາມສະກ ນ ວຊິາສະເພາະ ວ ດທກິານສກຶສາ ອາຍ ການ

ເຮຼັດວຽກ, ປ ີ
ປະເທດທີັ່ຮຽນຈົບ ວຊິາທີັ່ສອນ 

1 ອຈ. ໄຊຄ າ ສ ກສະນິດ ປະມົງ ປະລິນຍາໂທ 12 ປີ ສສ.ຫວຽດນາມ ອາຫານ ແລະ ການໃຫ້ອາຫານ
ສຼັດນ ັ້າ, ການປຼັບປ ງພຼັນສຼັດນ ັ້າ 

2 ອຈ. ຄ າພຼັນ ປຼັນຍາ ລ້ຽງສຼັດ ປະລິນຍາຕີ 12 ປີ ລາວ ການລ້ຽງແບ ້
3 ອຈ. ເກດສະລິນ ສິດທິໄຊ ປະມົງ ປະລິນຍາຕີ 12 ປີ ລາວ ການຈຼັດການຟາມສຼັດນ ັ້າ, ການ

ລ້ຽງກົບ 
4 ອຈ. ບ ນທຽມ ບົວສະຫວຼັນ ປະມົງ ປະລິນຍາໂທ 7 ໄທ ການຈຼັດການສິັ່ງແວດລ້ອມທາງ

ການປະມົງ 
5 ອຈ. ອາລ ນໄຊ ປະສິດທິ ປະມົງ ປະລິນຍາໂທ 6 ໄທ ຄ ນນະພາບນ ັ້າສ າລຼັບ

ລ້ຽງສຼັດນ ັ້າ, ການລ້ຽງປາ 
6 ອຈ. ນ. ອ າພອນ ແກ້ວບົວຄ າ ປະມົງ ປະລິນຍາຕີ 3 ລາວ ກາຍະວິພາກ ແລະ ສາລິລະ

ສາດສຼັດນ ັ້າ, ແມງໄມ້
ເສດຖະກິດ 

7 ອຈ. ນ. ດາລາເພຼັດ ສ ກຂີ ປະມົງ ປະລິນຍາຕີ 2 ຟີລິບປິນ ເສດຖະກິດ ແລະ ການ
ຕະຫ າດສຼັດນ ັ້າ 

8 ອຈ. ບ ນຄົງ ເພຼັດດວງດີ ປະມົງ ປະລິນຍາຕີ 2 ລາວ ໄຮນ ັ້າວິທະຍາ ແລະ ການ
ຜະລິດ 
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14.3. ອາຈານຮຼັບເຊນີ (Guest Lecturers)  
 ໂດຍພືັ້ນຖານແລ້ວທາງວິທະຍາໄລ ແມ່ນມີຄູອາຈານດ້ານການປະມົງພຽງພ  ແຕ່ອາດມີຄວາມຈ າເປຼັນ ທີັ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເຊີນອາຈານທີັ່ມີປະສົບການ ຈາກ
ທາງນອກມາຊ່ວຍສິດສອນເສີມເປຼັນບາງໂອກາດໃນຫົວຂ ັ້ທີັ່ຈ າເປຼັນ ນີັ້ກ ັ່ເພືັ່ອເປຼັນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ປະສບົການຈາກຂ້າງນອກ ແລະ ເປຼັນການເພີັ່ມຄວາມຮູ້
ອຼັນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ນຼັກສຶກສາ. 
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15. ຄວາມພອ້ມດາ້ນສິັ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ (Facilities) 
15.1. ດາ້ນອາຄານສະຖານທີັ່, ຫອ້ງສະໝ ດ ແລະ ຫ້ອງທດົລອງ (Building, Library, 

and Laboratories) 
 ມີອາຄານຫ້ອງການບ ລິຫານ 1 ຊຼັັ້ນຂະໜາດ 9x16 ແມຼັດ ຈ ານວນ 1 ຫ ຼັງ ມີ 5 

ຫ້ອງ 
 ມີອາຄານຮຽນ 1 ຊຼັັ້ນ ຂະໜາດ 44x9.5 ແມຼັດ 1 ຫ ຼັງ ມີຫ້ອງການຄູ 3 ຫ້ອງ 

ແລະ ຫ້ອງຮຽນ 4 ຫ້ອງ ຊຶັ່ງຫ້ອງຮຽນສາມາດບຼັນຈ ນຼັກສຶກສາໄດ້ ຫ້ອງລະ 40 ຄົນ 
 ມີອາຄານຮຽນ 2 ຊຼັັ້ນ ຂະໜາດ 40x10 ແມຼັດ 2 ຫ ຼັງ, ມີຫ້ອງການຄູ 2 ຫ້ອງ, 

ແລະ ຫ້ອງຮຽນ 10 ຫ້ອງ ຊຶັ່ງຫ້ອງຮຽນສາມາດບຼັນຈ ນຼັກສຶກສາໄດ້ ຫ້ອງລະ 40 ຄົນ, ໃນນຼັັ້ນ ຍຼັງມີຫ້ອງຮຽນ
ຄອມພີວເຕີ 1 ຫ້ອງ, ຫ້ອງສ າລຼັບຄົັ້ນຫາຂ ັ້ມູນຂ່າວສານທາງອິນເຕີເນຼັດ ແລະ ສ າລຼັບພິມເອກະສານ 1 ຫ້ອງ 

 ມີຫ້ອງສະມ ດ 1 ຫ້ອງ  ຂະໜາດ 16x8 ແມຼັດ 
 ຫ້ອງທົດລອງກ່ຽວກຼັບພືດຂະໜາດ 12x8 ແມຼັດ 1 ຫ ຼັງ ແລະ ຫ້ອງທົດລອງກ່ຽວ

ກຼັບສຼັດ ຂະໜາດ 20x8 ແມຼັດ 1 ຫ ຼັງ 
 ມີສະໂມສອນ ຂະໜາດ 10x20 ແມຼັດ 1 ຫ ຼັງ ສາມາດບຼັນຈ ໄດ້ 200 ຄົນ 
 ມີຫ ພຼັກຊາຍ 4 ຫ ຼັງ ສາມາດບຼັນຈ ນຼັກສຶກສາໄດ້ ຈ ານວນ 400 ຄົນ 
 ມີຫ ພຼັກຍິງ 3 ຫ ຼັງ ສາມາດບຼັນຈ ນຼັກສຶກສາໄດ້ 200 ຄົນ 
 ມີຫ ພຼັກຄູອາຈານຈ ານວນ 8 ຫ ຼັງ ສາມາດບຼັນຈ ພະນຼັກງານໄດ້ 12 ຄອບຄົວ 
 ມີຫ ອາຫານສ າລຼັບນຼັກສຶກສາ ແລະ ຄູອາຈານ, ມີບ່ອນແຕ່ງກິນສ າລຼັບນຼັກສຶກສາ 

15.2. ດາ້ນອ ປະກອນ ແລະ ລະບບົການສືັ່ສານ (Equipment and Communication 
System) 
 ມີອ ປະກອນຮຼັບໃຊ້ການສິດສອນພຽງພ ໃນຂຼັັ້ນພືັ້ນຖານ ເຊຼັັ່ນ: ຄອມພິວເຕີຈ າ 

ນວນ 80 ຊ ດ, ເຄືັ່ອງ LCD Projector 15 ເຄືັ່ອງ ແລະ ເຄືັ່ອງສາຍແຜ່ນໃສ 8 ເຄືັ່ອງ 
 ມີລະບົບການສືັ່ສານສະດວກເຊຼັັ່ນ: ໂທລະສຼັບ, ແຟຼັກ ແລະ ລະບົບອິນເຕີເນຼັດ 

15.3. ດາ້ນພາຫະນະ ແລະ ກນົຈຼັກ (Vehicle and Machineries) 
  ລົດບຼັນທ ກຂະໜາດ 2.5 ໂຕນ 1 ຄຼັນ, 2 ໂຕນ 1 ຄຼັນ ແລະ 6 ໂຕນ 1 

ຄຼັນ 
  ລົດໄຖນາ (Kubota) ຂະໜາດ 80 ແຮງມ້າ 1 ຄຼັນ 
  ລົດໄຖນາເດີນຕາມ ຈ ານວນ 2 ຄຼັນ 
 ລົດຕູ້ 22 ບ່ອນນຼັັ່ງ 3 ຄຼັນ, 16 ບ່ອນນຼັັ່ງ 1 ຄຼັນ ແລະ 12 ບ່ອນນຼັັ່ງ 2 ຄຼັນ 
  ລົດກະບະ 5 ຄຼັນ 
  ລົດຈຼັກ 25 ຄຼັນ 

15.4. ດາ້ນພືັ້ນຖານໂຄງລາ່ງຟາມ, ລະບບົໄຟຟາ້ ແລະ ການຄມົມະນາຄມົ (Farm 
Facilities, Electricity and Transportation) 
 ເນືັ້ອທີັ່ນາ 3 ເຮຼັກຕາ 
 ເນືັ້ອທີັ່ປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກ+ໄມ້ອ ດສາຫະກ າ 8 ເຮຼັກຕາ 
 ເນືັ້ອທີັ່ປູກພືດຜຼັກ 1 ເຮຼັກຕາ 
 ເນືັ້ອທີັ່ປູກພືດໝູນວຽນ 3 ເຮຼັກຕາ 
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 ເນືັ້ອທີ່ປູກຫຍ້າລ້ຽງສຼັດ 3 ເຮຼັກຕາ 
 ເນືັ້ອທີັ່ຟາມລ້ຽງສຼັດ 2 ເຮຼັກຕາ (ຟາມສຼັດປີກ, ໝູ, ຟາມແບ້, ຟາມງົວ-ຄວາຍ) 
 ເນືັ້ອທີັ່ໜອງປາ 4 ເຮຼັກຕາ (8 ໜອງ) 
 ມີເຮືອນປະຈ າຟາມປະມົງ ຂະໜາດ 8x12 ແມຼັດ ຈ ານວນ 1 ຫ ຼັງ ສາມາດບຼັນຈ 

ນຼັກສຶກສາໄດ້ 8 ຄົນ 
 ເຮືອນປະສົມພຼັນປາຂະໜາດ 12x20 ແມຼັດ 1 ຫ ຼັງ ແລະ ຂະໜາດ 8x12 ແມຼັດ 

1 ຫ ຼັງ 
 ເຮືອນຟາມກົບຂະໜາດ 5x17 ແມຼັດ ຈ ານວນ 1 ຫ ຼັງ, ມີ 14 ອ່າງ 
  ມີເຄືັ່ອງມື ແລະ ອ ປະກອນສ າລຼັບເຮຼັດພາກປະຕິບຼັດຕົວຈິງຂອງນຼັກສຶກ

ສາ ພຽງພ ໃນຂຼັັ້ນພືັ້ນຖານ 
  ມີລະບົບໄຟຟ້າຖາວອນ, ມີລະບົບນ ັ້າກິນ ແລະ ນ ັ້າຮຼັບໃຊ້ການຜະລິດ 
  ຕຼັັ້ງຢູ່ຕິດກຼັບເສຼັັ້ນທາງຫ ວງແຫ່ງຊາດ ກິໂລແມຼັດທີ 20 ທາງທິດເໜືອ 

ຂອງເທດ ສະບານເມືອງຫ ວງພະບາງ ຕາມເສຼັັ້ນທາງເລກທີ 13 ເໜືອ ຊຶັ່ງມີຄວາມສະດວກໃນການ
ຄົມມະນາຄົມ 

 
16. ງບົປະມານ (Budgets) 
 ງົບປະມານທີັ່ຈະນ າໃຊ້ຕົັ້ນຕ ແມ່ນງົບປະມານຂອງລຼັດ ຈາກກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ ້
ງົບປະມານດຼັັ່ງກ່າວແມ່ນໃຊ້ຈ່າຍເຂົັ້າໃນວຽກງານຕ່າງໆຄື: 

 ວຽກງານບ ລິຫານຕ່າງໆ; 
 ເບ້ຍລ້ຽງນຼັກສຶກສາ; 
 ເງິນເດືອນ ແລະ ເງິນນະໂຍບາຍຂອງຄູອາຈານ; 
 ກ ັ່ສ້າງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ; 
 ບ າລ ງສ້ອມແປງສິັ່ງກ ັ່ສ້າງ ແລະ ພາຫະນະ; 
 ສົັ່ງເສີມວິຊາການ; 
 ຍົກລະດຼັບຄູອາຈານ; 
 ປຼັບປ ງຫ ຼັກສູດ; 
 ປຼັບປ ງກິດຈະກ າຟາມ; 
 ການຝຶກງານຂອງນຼັກສຶກສາ ເປຼັນຕົັ້ນ. 

 ນອກຈາກນີັ້ງົບປະມານທີັ່ໄດ້ ແມ່ນມາຈາກການປະກອບສ່ວນ ຂອງກົມວິຊາການອ້ອມຂ້າງກະ 
ຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້, ພຼັນທະຂອງນຼັກສຶກສາ ແລະ ຈາກການຮ່ວມມືຂອງພາກສ່ວນອືັ່ນໆ.



66 

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ (Annexes) 
 

ເອກະສາຊອ້ນທາ້ຍ ກ: ແນວຄວາມຄດິ ແລະ ຂຼັັ້ນຕອນພຼັດທະນາຫ ຼັກສດູ (Concept and 
Step of Curriculum Development) 

 

 

1. ເງືັ່ອນໄຂໃນການວິເຄາະອີງໃສ່
ຍ ດທະສາດຂອງກະຊວງກະສິ
ກ າ ແລະ ປ່າໄມ,້ ກະຊວງສຶກ
ສາທິການ ແລະ ກິລາ, ລະບົບ
ການສຶກສາ ແລະ ຕະຫ າດ
ແຮງງານ 

3. ກ ານົດອົງປະກອບອີງໃສ່: 
ກະສິກ າເນີນສູງ ແບບຍືນຍົງ 
ເນຼັັ້ນຄວາມຊ ານານ,  ສອດ 
ຄ່ອງກຼັບການຕະຫ າດແຮງ
ງານ ໃນຫ ຼັກສູດ 3 ປີ 

2. ວິເຄາະຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ຕະຫ າດແຮງງານ,  ຄວາມ
ສາມາດ ແລະ ຄວາມຊ ານານ 

5. ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງສ້າງຫ ຼັກສູດ, ເນືັ້ອໃນວິຊາ, ວິທີການ
ສິດສອນ, ການຈຼັດລ າດຼັບ, ທິດສະດີ , ທິດສະດີນ າໃຊ້ ແລະ ພາກ

ປະຕິບຼັດ 

4. ໂຄງສ້າງຫ ຼັກສູດ, ເງືັ່ອນໄຂການເຂົັ້າຮຽນ, ໄລຍະເວລາໃນການ
ສຶກສາ, ຫົວຂ ັ້ ແລະ ຄວາມສ າຄຼັນ, ພາກປະຕິບຼັດ, ຄວາມຊ ານານ 

ແລະ ຄວາມສາມາດ 

5.ກ. ວິທກີານສິດສອນ 5.ຂ. ສືັ່ ແລະ ອ ປະກອນການ
ສິດສອນ 

6. ການຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດ, ການຕິດຕາມກວດກາ 
ແລະ ປະເມີນຜົນ 

ກາ
ນຕ

ຼັດສ
ິນ/
ກາ
ນອ

ະນ
 ມຼັດ
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ຂ: ເປົັ້າໝາຍຂອງການກະສກິ າເຂດເນນີສງູແບບຍນືຍງົ (Goal of 
Sustainable of Upland Agriculture) 

 
 

 
 

 

ຮຼັກສາສະພາບແວດລ້ອມ

- ຊຼັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ

- ອາກາດທີັ່ປອດມົນລະພິດ

- ຄວາມສົມດູນຂອງທ າມະຊາດ

- ອະນ ລຼັກຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງຊີວະ

ນາໆພຼັນ

ກະສິກ າເຂດເນນີສງູ

ແບບຍນືຍງົ

ຮຼັບປະກຼັນທາງດາ້ນສຼັງຄມົ
- ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຂົນ

- ການຕຼັັ້ງຖິັ່ນຖານ ແລະ ມີອາຊີບທີັ່ໝຼັັ້ນຄົງ

- ສ ຂະພາບທີັ່ດີ

ຮຼັບປະກຼັນທາງດາ້ນເສດຖະກດິ

- ການຄ ັ້າປະກຼັນສະບຽງອາຫານ

- ການສ້າງລາຍຮຼັບ

- ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທ ກຍາກ
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ຄ: ຕາຕະລາງສຼັງລວມໂຄງສາ້ງຫ ຼັກສດູ ສາຂາປະມງົ (Summary of Structure Curriculum) 
ປີທີ

ພາກຮຽນທີ
ຈໍານວນອາທິດ

ຈໍານວນຊ ົ່ວໂມງ ທ ປ ທ ປ ທ ປ ທ ປ ທ ປ ທ ປ

1 ການເມືອງ 2 0 32 32 0 2
2 ຈິດຕະວິທະຍາ ແລະ ມະນຸດສໍາພັນ 2 0 32 32 0 2
3 ສໍາມະນາ ແລະ ການຂຽນລາຍງານ 2 0 32 32 0 2
4 ຄອມພິວເຕີ 1 2 48 16 32 2

ລວມ 144 112 32 8
 

1 ການສຶກສາຊຸມຊ ນ ແລະ ພັດທະນາຊ ນນະບ ດ 2 3 80 32 48 3
2 ສ ົ່ງເສີມກະສິກໍາ ແລະ ການສ ົ່ງຄວາມຮ ູ້ 2 3 80 32 48 3
3 ການບໍລິຫານໂຄງການ 3 0 48 48 0 3
4 ການວາງແຜນ ແລະ ການຈັດການຟາມ 2 0 32 32 0 2
5 ເສດຖະກດິກະສິກໍາ 2 0 32 32 0 2
6 ການບັນຊີພືື້ນຖານ 2 0 32 32 0 2
7 ຫ ກັການຜະລິດພືດ 2 0 32 32 0 2
8 ຫ ກັການລ້ຽງສັດ 2 0 32 32 0 2
9 ພຶກສາດ ແລະ ສາລິລະສາດພືດ 1 2 48 16 32 2
10 ກາຍຍະວິພາກ ແລະ ສາລິລະສາດສັດ 1 2 48 16 32 2
11 ນິເວດວິທະຍາ 2 0 32 32 0 2
12 ເຄືົ່ອງມື ແລະ ກ ນຈັກກະສິກໍາ 2 3 80 32 48 3
13 ກໍາມະພັນ 2 0 32 32 0 2

ຈໍາ
ນວ
ນໜ່

ວຍ
ກດິ1 2 3 4 5 6

16 16 16

I II III ຈໍານວນຊ ົ່ວໂມງ

16 16
ປະຕິບັດ

ໝວດວິຊາພືື້ນຖານ Basic subjects

ໝວດວິຊາພືື້ນຖານຂອງວິຊາສະເພາະ Core subjects

ລ/ດ ກຸຸ່ມວິຊາ/ຊືົ່ວິຊາ 20-24
ລວມ ທິດສະດີ
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ປີທີ
ພາກຮຽນທີ
ຈໍານວນອາທິດ
ຈໍານວນຊ ົ່ວໂມງ ທ ປ ທ ປ ທ ປ ທ ປ ທ ປ ທ ປ

14 ສະຖິຕິ ແລະ ການວາງແຜນການທ ດລອງ 2 3 80 32 48 3
15 ຈຸລະຊີບວິທະຍາ 1 2 48 16 32 2
16 ຄະນິດສາດນໍາໃຊູ້ 1 2 48 16 32 2
17 ພາສາອັງກດິກະສິກາໍ 1 2 48 16 32 2

ລວມ 832 480 352 39

1 ດິນ ແລະ ຄວາມອຸດ ມສ ມບ ນຂອງດິນ 2 3 80 32 48 3
2 ການປະສ ມພັນສັດນໍື້າ 2 3 80 32 48 3
3 ລະບ ບກະສິກໍາປຸ່າໄມູ້ ແລະ ວະນະວັດວິທະຍາ 2 3 80 32 48 3
4 ການວາງແຜນນໍາໃຊູ້ທີົ່ດິນ 2 3 80 32 48 3
5 ອຸຕຸກະສິກໍາ 2 0 32 32 0 2
6 ສຶກສາສິົ່ງແວດລ້ອມ 0 2 32 0 32 1
7 ການປະເມີນການຕະຫ າດແບບເລັົ່ງດ່ວນ 0 2 32 0 32 1
8 ການແປຮ ບອາຫານ 0 2 32 0 32 1
9 ການທ ດລອງໃນສະໜາມ 0 3 48 0 48 1
10 ງານຟາມ 1 0 3 48 0 48 1
11 ງານຟາມ 2 0 3 48 0 48 1
12 ງານຟາມ 3 0 3 48 0 48 1
13 ງານຟາມສະເພາະສາຂາ 0 3 48 0 48 1
14 ການສ້າງລາຍຮັບ 1 0 3 48 0 48 1
15 ການສ້າງລາຍຮັບ 2 0 3 48 0 48 1
16 ການສ້າງລາຍຮັບ 3 0 3 48 0 48 1

ລວມ 832 160 672 25

ຈໍາ
ນວ
ນໜ່

ວຍ
ກດິ

1 2 3 4 5 6
16 16 16

I II III ຈໍານວນຊ ົ່ວໂມງ

16 16
ປະຕິບັດ

ໝວດວິຊາສະເພາະທ ົ່ວໄປ Minorpecialized subjects

ລ/ດ ກຸຸ່ມວິຊາ/ຊືົ່ວິຊາ 20-24
ລວມ ທິດສະດີ
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ປີທີ
ພາກຮຽນທີ
ຈໍານວນອາທິດ
ຈໍານວນຊ ົ່ວໂມງ ທ ປ ທ ປ ທ ປ ທ ປ ທ ປ ທ ປ

1 ການຈັດການສິົ່ງແວດລ້ອມທາງການປະມ ງ 2 2 64 32 32 3
2 ການຈັດການຟາມສັດນໍື້າ 2 3 80 32 48 3
3 ກາຍະວິພາກ ແລະ ສາລິລະວິທະຍາສັດນໍື້າ 2 3 80 32 48 3
4 ພະຍາດສັດນໍື້າ 2 3 80 32 48 3
5 ໄຮນໍື້າວິທະຍາ ແລະ ການຜະລິດ 2 3 80 32 48 3
6 ຄຸນນະພາບນໍື້າສໍາລັບການລ້ຽງສັດນໍື້າ 2 3 80 32 48 3
7 ອາຫານ ແລະ ການໃຫູ້ອາຫານສັດນໍື້າ 2 3 80 32 48 3
8 ການລ້ຽງກ ບ 2 3 80 32 48 3
9 ການລ້ຽງປາ 2 3 80 32 48 3
10 ເສດຖະກດິ ແລະ ການຕະຫ າດສັດນໍື້າ 2 3 80 32 48 3
11 ປັບປຸງພັນສັດນໍື້າ 2 3 80 32 48 3
12 ຝຶກງານທ້າຍການສຶກສາ 0 24 480 0 480 4

ລວມ 1,696 512 1,184 37

1 ES 403 ການລ້ຽງແບູ້ 2 3 80 32 48 3
ລວມ 80 32 48 3

ລວມທັງໝ ດໃນຫລັກສ ດ
1 ຈໍານວນຊ ົ່ວໂມງລວມທັງໝ ດ 3,584       %
2 ຈໍານວນຊ ົ່ວໂມງພາກທິດສະດີ 1,296       %
3 ຈໍານວນຊ ົ່ວໂມງພາກປະຕິບັດ 2,288       %
4 ຈໍານວນຊ ົ່ວໂມງຝຶກງານທ້າຍການສຶກສາ 480
5 ລວມໜ່ວຍກດິທັງໝ ດ 112

ຈໍາ
ນວ
ນໜ່

ວຍ
ກດິ

1 2 3 4 5 6
16 16 16

I II III ຈໍານວນຊ ົ່ວໂມງ

16 16
ປະຕິບັດ

ໝວດວິຊາສະເພາະສາຂາ  Major specialized subjects

ລ/ດ ກຸຸ່ມວິຊາ/ຊືົ່ວິຊາ 20-24
ລວມ

ວິຊາເລືອກ Elective subjects

100
36      
64      

ທິດສະດີ
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