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ບດົນາໍ  
 

ເປ ນສິ່ ງທີ່ ປະກດົໃຫເ້ຫ ນຢ່າງຈະແຈງ້ແລວ້ຜູທ້ີ່ ມທີ  ກສະຫ າຍກວ່າ ຫ ຼື ມຄີວາມສາມາດຫ າຍກວ່າມ ກຈະເປ ນຜູ ້
ທີ່ ມໂີອກາດຫ າຍກວ່າໃນການຫາວຽກເຮ ດງານທໍາ. ເພຼື່ ອຕອບສະໜອງໃຫທ້ວງທ ນກ ບສະພາບການຂະຫຍາຍຕວົ
ຂອງເສດຖະກດິລາວໃນປະຈບຸ ນນີ,້ ລ ດຖະບານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ, ໄດພ້ະຍາຍາມຢ່າງໜ ກໃນການພ ດທະນາຄຸນະພາບການສກຶສາ. ໃນນ ນ້, ຂະແໜງອາຊວີະສກຶສາແມ່ນບູລມິະ
ສດິອ ນດ ບທໍາອດິທີ່ ລ ດຖະບານລາວ ຈໍາຕອ້ງໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ໃນການພ ດທະນາ ທ ງນີກ່ໍ້ເນຼື່ ອງຈາກວ່າປະເທດລາວກໍາ
ລ ງເປ ນໜຶ່ ງໃນບ ນດາປະເທດທີ່ ພວມມຈີ ງຫວະການຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນເສດຖະກດິໄວຢູ່ພາກພຼືນ້ອາຊຽນ. ເມຼື່ ອ
ເປ ນເຊ ່ ນນ ນ້, ທຸກຂະແໜງການອຸດສະຫະກໍາແມ່ນໄດຮ້ຽກຮອ້ງໃຫມ້ພີະນ ກງານທີ່ ມທີ  ກສະໃນລະດ ບທີ່ ນອນ 
ເພຼື່ ອປະກອບເຂົາ້ໃນແຕ່ລະໜາ້ວຽກ.  

 
ຫ  ກສູດສະມ ດຖະພາບສໍາລ ບແປຮູບອາຫານ, ກ່ໍແມ່ນໜຶ່ ງໃນບ ນດາຫ  ກສູດທີ່ ມຄີວາມຈໍາເປ ນຕອ້ງໄດຮ້ ບການ

ພ ດທະນາ ເພຼື່ ອໃຫສ້າມາດຕອບສະໜອງບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຊອດຄ່ອງກ ບຕານ່າງການແປຮູບຜະລດິຕພິຼັນກະສິ
ກ າໃນ ສປປ ລາວ. ດວ້ຍເຫດນ ນ້, ມາດຖານສະມ ດຖະພາບແປຮູບອາຫານສະບ ບນີ ້ຈະສາມາດຕອບສະໜອງໜາ້
ທີ່  ແລະ ໜາ້ວຽກທີ່ ຈໍາເປ ນທ ງໝດົ ເປຼັນສິື່ ງທີື່ ປະກດົໃຫ ູ້ເຫຼັນຢື່ າງຈະແຈ ູ້ງແລ ູ້ວຜູ ູ້ທີື່ ມທີ ຼັກສະຫ າຍກວື່ າ ຫ   ມຄີວາມ
ສາມາດຫ າຍກວື່ າມຼັກຈະເປຼັນຜູ ູ້ທີື່ ມໂີອກາດຫ າຍກວື່ າໃນການຫາວຽກເຮຼັດງານທ າ. ເພ ື່ ອຕອບສະໜອງໃຫ ູ້ທວງທຼັນ
ກຼັບສະພາບການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິລາວໃນປະຈບຸຼັນນີ ູ້, ລຼັດຖະບານໂດຍ ສະເພາະແມື່ ນກະຊວງສຶກ
ສາທກິານ ແລະ ກລິາ ແຫື່ ງ ສປປ ລາວ, ໄດ ູ້ພະຍາຍາມຢື່ າງໜຼັກໃນການພຼັດທະນາຄຸນະພາບການສກຶສາ, ໃນນຼັ ູ້ນ
ຂະແຫນງອາຊວີະສກຶສາແມື່ ນບູລມິະສດິອຼັນດຼັບທ າອດິທີື່ ລຼັດຖະບານລາວຈ າຕ ູ້ອງໄດ ູ້ເອາົ ໃຈໃສື່ ໃນການພຼັດທະນາ
ທຼັງນີ ູ້ກ ື່ ເນ ື່ ອງຈາກວື່ າປະເທດລາວກ າລຼັງເປຼັນໜຶື່ ງໃນບຼັນດາປະເທດທີື່ ພວມມີຈ ຼັງຫວະການຂະຫຍາຍຕວົທາງດ ູ້ານ
ເສດຖະກດິໄວຢູື່ ພາກພ ູ້ນອາຊຽນ; ເມ ື່ ອເປຼັນເຊຼັື່ ນນຼັ ູ້ນ, ທຸກຂະແໜງການອຸດສະຫະກ າແມື່ ນໄດ ູ້ຮຽກຮ ູ້ອງໃຫ ູ້ມີ
ພະນຼັກງານທີື່ ມທີ ຼັກສະໃນລະດຼັບທີື່ ນອນເພ ື່ ອປະກອບເຂົ ູ້າໃນແຕື່ ລະໜູ້າວຽກ. 

 
ມາດຖານສະມຼັດຖະພາບສ າລຼັບວຊິາການແປຮູບອາຫານກ ື່ ແມື່ ນໜຶື່ ງໃນບຼັນດາມາດຖານສະມຼັດຖະພາບທີື່ ມີ

ຄວາມຈ າເປຼັນຕ ູ້ອງໄດ ູ້ຮຼັບການພຼັດທະນາ ເພ ື່ ອໃຫ ູ້ສາມາດຕອບສະໜອງບຸກຄະລາກອນ ແລະ ສອດຄື່ ອງກຼັບຄວາມ 
ຕ ູ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງງງານໃນ ສປປ ລາວ. ດ ູ້ວຍເຫດນຼັ ູ້ນ, ມາດຕະຖານສະມຼັດຖະພາບ ແປຮູບອາຫານ 
ສະບຼັບນີ ູ້ ຈະສາມາດຕອບສະໜອງໜູ້າທີື່  ແລະ ໜູ້າວຽກທີື່ ຈ າເປຼັນທຼັງໝດົ ທີື່ ນຼັກວຊິາການແປຮູບອາຫານຄວນມ ີ
ເຊິື່ ງລວມເອາົໜ ູ້າທີື່ ໃນການປະກອບດ ູ້ວຍຄວາມສາມາດທີື່ ຈະຕ ູ້ອງມໃີນການແປຮູບອາຫານໂດຍວທິີການຕື່ າງໆ 
ລວມເຖງິຄວາມສາມາດໃນດ ູ້ານການບຼັນຈ;ຸ ຫຸ ູ້ມຫ ື່ ຜະລດິຕະພຼັນອາຫານທີື່ ຜື່ ານການແປຮູບແລ ູ້ວ ແລະ ການນ າໃຊ ູ້
ອຸປະກອນຕື່ າງໆໃນການແປຮູບອາຫານ; ມຄີວາມສາມາດໃນການປະຕບິຼັດດ ູ້ານຄວາມປອດໄພອາຫານ; ນອກຈາກ 
ນຼັ ູ້ນຍຼັງປະກອບມຄີວາມສາມາດຂອງບຸກຄນົໃນສາຍການຜະລດິຂອງໂຮງງານແປຮູບອາຫານເຊຼັື່ ນການກວດສອບອຸ 
ປະກອນທີື່ ຮຼັບໃຊ ູ້ໃນຂະບວນການຜະລດິ; ການຕຼັ ູ້ງຄື່ າເຄ ື່ ອງມ -ເຄ ື່ ອງໃຊ ູ້ ໃນການຄວບຄຸມກວດສອບຄຸນນະພາບ
ຂອງເຄ ື່ ອງມ ການປຸງແຕື່ ງອາຫານຂຼັ ູ້ນພ ູ້ນຖານ. 
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1.  ຊຼື່ ຫ  ກສູດ 
 1.1 ຊຼື່ ຫ  ດສູດເປ ນພາສາລາວ: ການແປຮູບອາຫານ 
 1.2 ຊຼື່ ຫ  ກສູດເປ ນພາສາອ ງກດິ: Food Processing     
2. ຊ ື່ ປະກາສະນຍີະບຼັດ 
 1.1 ຊ ື່ ປະກາສະນຍີະບຼັດເປຼັນພາສາລາວ:  ໃບຢຼັ ູ້ງວຊິາຊບີພ ູ້ນຖານ ລະດຼັບ 3   
 1.2 ຊຼື່ ປະກາສະນຍີະບ ດເປ ນພາສາອ ງກດິ: Certificate of Basic Vocational Training Level 3 
3. ໜື່ ວຍງານຮຼັບຜດິຊອບ  
 3.1  ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ, ກມົອາຊວີະສກຶສາ. 

3.2 ສະຖາບຼັນພຼັດທະນາອາຊວີະສກຶສາ ສະຖານທີື່ ຕຼັ ູ້ງບ ູ້ານວຼັດນາກ, ເມ ອງສສີຼັດຕະນາກ, ນະຄອນຫ ວງວຽງ 
ຈຼັນ. ໂທລະສຼັບ: 021 312422, ແຟຼັກ: 021 312421. 

 3.3 ໂຮງຮຽນເຕ ກນກິກະສກໍິາດງົຄໍາຊາ້ງ, ບາ້ນດງົຄໍາຊາ້ງ, ເມຼືອງຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫ ວຽງຈ ນ. ໂທະລະ
 ສ ບ: 021 480 510  

 3.4 ທະນາຄານພ ດທະນາອາຊ ີ(ADB)  
4.  ຈດຸປະສງົ ແລະ ປຼັດຊະຍາຂອງຫ ຼັກສູດ 
4.1 ຈດຸປະສງົ 

1) ເພຼື່ ອເພີ່ ມຄວາມຮູ,້ ທ ກສະວຊິາຊບີ, ສາ້ງປະສບົການຂອງນ ກວຊິາການແປຮູບອາຫານໃຫແ້ກ່ຜູ ້
ຮຽນ ໂດຍອງີໃສ່ມາດຕະຖານອາຊບີ, ສາ້ງໃຫຜູ້ຮ້ຽນມຄີວາມສາມາດໃນການນໍາໃຊຄ້ວາມຮູ,້ ທ ກ
ສະ ແລະ ຄວາມສາມາດຢ່າງມປີະສດິທພິາບບນົພຼືນ້ຖານຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານ; 
ຄວາມກ ູ້າວໜູ້າທາງດ ູ້ານເຕຼັກໂນໂລຊເີພ ື່ ອພຼັດທະນາຕນົເອງເສດຖະກດິສຼັງຄມົ ແລະ ປະເທດຊາດ 

2)  ເພຼື່ ອສົ່ ງເສມີໃຫມ້ກີານປ່ຽນແປງໃໝ່, ແກໄ້ຂບ ນຫາຕ່າງໆ ແລະ ເພຼື່ ອໃຫສ້າມາດດໍາເນນີໜາ້ວຽກ
ຕ່າງໆທາງດາ້ນເຕ ກນກິ ໂດຍອງີໃສ່ມາດຕະຖານສະມ ດຕະຖານ.   

3) ເພຼື່ ອເສມີສາ້ງໃຫຜູ້ຮ້ຽນມທີ ກສະທີ່ ດ,ີ ມຈີ ນຍາບ ນໃນອາຊບີ, ມຄຸີນນະທໍາ ແລະ ມຄີວາມຊຼື່ ສ ດ
ຕ່ໍອາຊບີຂອງຕນົແນໃສື່ ເພ ື່ ອກ ື່ ສ ູ້າງ ແລະ ພຼັດທະນາຊຼັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ ູ້ມລີະດຼັບທາງດ ູ້ານ
ສມີ  

4.2  ປຼັດສະຍາ 
      ““ ຮຽນດ ີຄຸນສມົບຼັດເດຼັື່ ນ ເນຼັ ູ້ນທຼັກສະ ປື່ ຽນຄວາມຮູ ູ້ສູື່ ອາຊີບ ” 

5. ມາດຕະຖານອາຊບີ  
ມາດຖານອາຊບີນີໄ້ດກ້ວມເອາົໜາ້ຫ  ກທ ງໝດົຂອງນ ກວຊິາການແປຮູບອາຫານທີ່ ມ,ີ ເປ ນຕົນ້ແມ່ນການຮ ບ

ປະກ ນຄວາມປອດໄພ, ການກວດເຊຼັກ ແລະ ການນ າໃຊ ູ້ວຼັດຖຸອຸປະກອນເຄ ື່ ອງມ ທີື່ ຮຼັບໃຊ ູ້ໃນການຜະລດິໂດຍພ ູ້ນ 
ຖານທົ່ ວໄປ, ການຄຼັດເລ ອກ ແລະ ກະກຽມວຼັດຖຸດບິ,  ການແປຮູບອາຫານ ດ ູ້ວຍວທິກີານຕື່ າງໆ, ການກວດກາ 
ຜະລດິຕະພຼັນລວມໄປເຖງີການບຼັນຈຫຸ ື່ ຫຸ ູ້ມ ລວມໄປເຖງີວທິກີານໃນການເກຼັບຮຼັກສາຜະລດິຕະພຼັນ.  
5.1 ມາດຕະຖານຄວາມຮູ ້

- ເຂົ ູ້າໃຈການສ ື່ ສານໃນສະຖານທີື່ ເຮຼັດວຽກ, ການເຮຼັດວຽກເປຼັນທມີ 
- ເຂົ ູ້າໃຈວທິກີານນ າໃຊ ູ້, ບ າລຸງຮຼັກສາເຄ ື່ ອງມ , ອຸປະກອນ ແລະ ເຄ ື່ ອງໃຊ ູ້ໃນການແປຮູບອາຫານ 
- ຮູ ູ້ເຖງິຫ ຼັກການອານາໄມ, ກດົລະບຽບຄວາມປອດໄພໃນອາຊບີ 
- ນະໂຍບາຍດ ູ້ານສີື່ ງແວດລ ູ້ອມ ແລະ ລະບຽບການ 
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- ແກ ູ້ໄຂບຼັນຫາ, ຂ ູ້ຕດິຂຼັດຂຼັ ູ້ນພ ູ້ນຖານ, ການຈຼັດຕຼັ ູ້ງ ແລະ ການແບື່ ງງານ 
- ຮູ ູ້ຈ ຼັກສູດ ແລະ ວທິກີານໃນການແປຮູບອາຫານໄດ ູ້ຢື່ າງຖ ກຕ ູ້ອງ 
- ຈຼັດລຽງ, ເກຼັບມ ູ້ຽນບຼັນດາເຄ ື່ ອງມ -ເຄ ື່ ອງຈຼັກໄດ ູ້ຢື່ າງເປຼັນລະບບົ  
- ຫ ຼັກການພ ູ້ນຖານການແປຮູບຜະລດິຕະພຼັນກະສກິ າ  
- ກະກຽມເຄ ື່ ອງມ -ອຸປະກອນທີື່ ເໝາະສມົ  
- ວທິນີ າໃຊ ູ້ອຸປະກອນ-ເຄ ື່ ອງມ -ເຄ ື່ ອງຈຼັກໃນການປຸງແຕື່ ງ ແລະ ແປຮູບອາຫານ 
- ເຂົ ູ້າໃຈຄຼັດເລ ອກ-ກະກຽມວຼັດຖຸດບິທີື່ ຈະນ າມາແປຮູບ 
- ວທິ-ີຂຼັ ູ້ນຕອນການແປຮູບອາຫານປະເພດດອງ, ໝຼັກ , ຕາກແຫ ູ້ງ, ຮມົຄຼັວນ ແລະ ດ ູ້ວຍຄວາມ

ຮ ູ້ອນ.  
- ຫ ຼັກການຮຼັກສາຄຸນຄື່ າອາຫານແລະໂພສະນາການ 
- ວທິກີານບຼັນຈ-ຸຫຸ ູ້ມຫ ື່ -ເກຼັບຮຼັກສາ-ຖະໜອມຜະລດິຕະພຼັນ 

5.2 ທ ກສະມາດຕະຖານຄວາມສາມາດ: 
- ຄຼັດເລ ອກວຼັດຖຸຖ ກຕ ູ້ອງຕາມຄຸນລຼັກສະນະຂອງການນ າໃຊ ູ້ 
- ວາງແຜນໃນການແປຮູບອາຫານ 
- ກະກຽມເຄ ື່ ອງມ -ອຸປະກອນເຂົ ູ້າໃນໜູ້າວຽກ 
- ນ າໃຊ ູ້ອຸປະກອນ-ເຄ ື່ ອງມ -ເຄ ື່ ອງຈຼັກໄດ ູ້ຢື່ າງຖ ກຕ ູ້ອງ ແລະ ປອດໄພ 
- ສ ູ້າງສງິປູ້ອງກຼັນອຼັນຕະລາຍ ໃນການນ າໃຊ ູ້ເຄ ື່ ອງມ , ເຄ ື່ ອງຈຼັກ ແລະ ສະຖານທີື່ ປະກອບການ 
- ບ າລຸງຮຼັກສາຂຼັ ູ້ນພ ູ້ນຖານບຼັນດາເຄ ື່ ອງມ , ອຸປະກອນຮຼັບໃຊ ູ້ໃນການແປຮູບອາຫານ 
- ບຼັນຈ-ຸຫຸ ູ້ມຫ ື່ -ເກຼັບຮຼັກສາຜະລດິຕະພຼັນ 
- ຈຼັດຕຼັ ູ້ງການຜະລດິແບບທຸລະກດິຂະໜາດນ ູ້ອຍຕາມທ ູ້ອງຖິື່ ນຂອງຕນົ 
- ແປຮູບອາຫານດ ູ້ວຍການເອ ອບເກ ອ, ການບົື່ ມ ແລະ ການຢູ້າງ(ຮມົຄຼັວນ) 
- ແປຮູບອາຫານດ ູ້ວຍການໝຼັກ ແລະ ການດອງ 
- ແປຮູບອາຫານດ ູ້ວຍການອບົແຫ ູ້ງ ແລະ ຕາກແຫ ູ້ງ 
- ແປຮູບອາຫານດ ູ້ວຍການເຊ ູ້ອມ(ການແຊື່ ອິື່ ມດ ູ້ວຍນ ູ້າຕານ) 
- ແປຮູບອາຫານດ ູ້ວຍການນ າໃຊ ູ້ຄວາມຮ ູ້ອນ(ອາຍນ ູ້າຮ ູ້ອນ) 

 

5.3 ມາດຕະຖານຄຸນສມົບ ດ: 
- ປະພດຶຕນົຢື່ າງຖ ກຕ ູ້ອງຕາມຈຼັນຍາບຼັນຂອງອາຊບີແປຮູບອາຫານທີື່ ດ ີ
- ມຄີວາມອດົທນົ, ດຸໜຼັື່ ນຂະຫຍຼັນພຽນ, ມຼັກຄວາມກ ູ້າວໜູ້າ,  ຮຼັກອາຊບີ ແລະ ສະແຫວງຫາ

ຄວາມຮູ ູ້ອຼັນໃໝື່ ໆ 
- ມສີະຕຕິ ື່ ການຈຼັດຕຼັ ູ້ງ, ມວີໃິນເຂຼັ ູ້ມງວດ, ຕງົຕ ື່ ເວລາຮຼັກຄວາມເປຼັນລະບຽບ ແລະ ຄວາມສະອາດ 
- ມຄີວາມຊ ື່ ສຼັດສຸດຈະລດິຕ ື່ ຕນົເອງ, ຕ ື່ ໝູື່ ເພ ື່ ອນ, ມຄີວາມຮຼັບຜດິຊອບ ແລະ ເປຼັນເຈົ ູ້າການໃນ

ການປົກປຼັກຮຼັກສາຄວາມປອດໄພຊວິດິຊຼັບສນິສື່ ວນລວມ, ສື່ ວນຕວົ, ມແີນວຄດິຮຼັກຄວາມງາມ 
ແລະ ຮຼັກສາສະພາບແວດລ ູ້ອມ 

- ມຄີວາມຮຼັບຜດິຊອບຕ ື່ ຕນົເອງ, ມມີະນຸດສ າພຼັນດ,ີ ຮູ ູ້ຮຼັກຕນົເອງ, ຄອບຄວົ, ສຼັງຄມົ ແລະ 
ປະເທດຊາດ 
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6.  ວຸດທກິານສກຶສາ 
ຜູທ້ີ່ ສໍາເລ ດການສກຶສາຕາມຫ  ກສູດນີ,້ ຈະໄດຮ້ ບໃບຢ ງ້ຢຼືນພຼືນ້ຖານວຊິາຊບີ ລະດ ບ 3, ຕາມຂອບຄຸນວຸດທທິີ່

ໄດກໍ້ານດົໄວໃ້ນກດົໝາຍອາຊວີະສກຶສາ, ມາດຕາ 31: ວ່າດວ້ຍລະດ ບວຸດທອິາຊບີ. 
 

7. ຄວາມສາມາດຫ ຼັງຈາກຮຽນຈບົ 
ພາຍຫ ຼັງຮຽນຈບົຫ ຼັກສູດນີ ູ້ຜູ ູ້ຮຽນຈະມຄີວາມສາມາດ: 

-  ແປຮູບອາຫານດ ູ້ວຍການເອ ອບເກ ອ, ການບົື່ ມ ແລະ ການຢູ້າງ(ຮມົຄຼັວນ) 
-  ແປຮູບອາຫານດ ູ້ວຍການໝຼັກ ແລະ ການດອງ 
-  ແປຮູບອາຫານດ ູ້ວຍການອບົແຫ ູ້ງ ແລະ ຕາກແຫ ູ້ງ 
-  ແປຮູບອາຫານດ ູ້ວຍການເຊ ູ້ອມ(ການແຊື່ ອິື່ ມດ ູ້ວຍນ ູ້າຕານ) 
-  ແປຮູບອາຫານດ ູ້ວຍການນ າໃຊ ູ້ຄວາມຮ ູ້ອນ(ອາຍນ ູ້າຮ ູ້ອນ) 
-  ນ າໃຊ ູ້, ບ າລຸງຮຼັກສາຂຼັ ູ້ນພ ູ້ນຖານບຼັນດາເຄ ື່ ອງມ , ອຸປະກອນ 
-  ຄຼັດເລ ອກວຼັດຖຸຖ ກຕ ູ້ອງຕາມຄຸນລຼັກສະນະຂອງການນ າໃຊ ູ້ 
-  ຄດິໄລື່ ຕົ ູ້ນທນຶ ແລະ ວາງແຜນໃນການແປຮູບອາຫານ 
-  ກະກຽມເຄ ື່ ອງມ -ອຸປະກອນເຂົ ູ້າໃນໜູ້າວຽກ 
-  ນ າໃຊ ູ້ອຸປະກອນ-ເຄ ື່ ອງມ -ເຄ ື່ ອງຈຼັກໄດ ູ້ຢື່ າງຖ ກຕ ູ້ອງ ແລະ ປອດໄພ 
-  ສ ູ້າງສງິປູ້ອງກຼັນອຼັນຕະລາຍໃນການນ າໃຊ ູ້ເຄ ື່ ອງມ , ເຄ ື່ ອງຈຼັກ ແລະ ສະຖານທີື່ ປະກອບການ 
-  ປຸງແຕື່ ງ-ແປຮູບຈາກໄຂື່  , ນມົ, ສຼັດນ ູ້າ, ສຼັດປີກ , ຊີ ູ້ນ, ເມຼັດທຼັນຍະພ ດ, ຜຼັກ; ໝາກໄມ ູ້, ແປູ້ງ... 
-  ຮຼັກສາຄຸນຄື່ າອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການຂອງຜະລດິຕະພຼັນ 
-  ບຼັນຈ-ຸຫຸ ູ້ມຫ ື່ -ເກຼັບຮຼັກສາຜະລດິຕະພຼັນ 
-  ວເິຄາະ-ປະເມນີຕົ ູ້ນທນຶໃນຂະບວນການແປຮູບຜະລດິຕະພຼັນກະສກິ າ 
-  ຈຼັດຕຼັ ູ້ງການຜະລດິແບບທຸລະກດິຂະໜາດນ ູ້ອຍຕາມທ ູ້ອງຖິື່ ນຂອງຕນົ 

 

8.    ການຈຼັດຕຼັ ູ້ງການຮຽນ-ການສອນ 
- ຈ ດຕ ງ້ການຮຽນ-ການສອນແບບໂມດຸນ 
- ຜູຮ້ຽນມຄີວາມຈໍາເປ ນຕອ້ງໄດຮ້ຽນໃຫຄ້ບົທຸກໂມດູນຕາມຫ  ກສູດ 
- ໄລຍະເວລາໃນການຮຽນໂດຍປະມານ 20 ເດຼືອນ ແລະ 2 ອາທດິທີ່ ແຮໄວເ້ຊິ່ ງແບ່ງອອກເປ ນ 4 ພາກຮຽນ, 
ແຕ່ລະພາກຮຽນໃຊເ້ວລາຮຽນປະມານ 16-20 ອາທດິ 

- ໜຶ່ ງອາທດິຮຽນ 5 ວ ນ, ໜຶ່ ງວ ນຮຽນ 6-7 ຊົ່ ວໂມງ, ໜຶ່ ງອາທດິຮຽນ 30-35 ຊົ່ ວໂມງ 
- ການສອນຊົ່ ວໂມງດ່ຽວ, ໜຶ່ ງຊົ່ ວໂມງໃນເວລາ 50 ນາທ ີແລະ ການສອນຊົ່ ວໂມງຄວບ, ສອງຊົ່ ວໂມງໃຊເ້ວ
ລາຮຽນ 90 ນາທ ີ

 

9.  ຄຸນສມົບຼັດ ແລະ ເງ  ື່ອນໄຂຜູ ູ້ເຂົ ູ້າຮຽນ  
- ມສຸີຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ຮ່າງກາຍສມົບູນຖຼືວ່າມຄີວາມເໝາະສມົກຼັບອາຊບີນີ ູ້. 
- ຕ ູ້ອງມຄີວາມມຼັກຮຼັກອາຊບີນີ ູ້ 
- ມວຸີດທກິານສກຶສາຢ່າງໜອ້ຍຕອ້ງຮຽນຈບົຊ ນ້ມ ດຖະຍມົຕົນ້ ຫ ຼື ທຽບເທົ່ າ ຫ ຼື ຮຽນຈບົຫ  ກສູດວຊິາການ

ແປຮູບອາຫານ ລະດ ບ 2 ມາແລວ້ 
- ມອີາຍຸຕ່ໍາສຸດ 15 ປີ 
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- ສໍາລ ບຜູທ້ີ່ ຮຽນຈບົຫ  ກສູດວຊິາການແປຮູບອາຫານ ລະດ ບ 2 ມາແລວ້, ຈະໄດຮ້ຽນຄຼືນສະເພາະຊົ່ ວໂມງ 
ຫ ຼື ວຊິາທີ່ ບ່ໍໄດຮ້ຽນຢູ່ໃນຫ  ກສູດວຊິາການແປຮູບອາຫານ ລະດ ບ 2 ນ ນ້. ບຸກຄນົດ ່ ງກ່າວອາດຈະຕອ້ງໄດ ້
ຮຽນເພີ່ ມອກີພຽງແຕ່ 10 ເດຼືອນເທົ່ ານ ນ້ ໃນການຮຽນຫ  ກສູດວຊິາການແປຮູບອາຫານ ລະດ ບ 3 ຂອງເຂາົ
ເຈ ົາ້ 

- ສໍາລ ບຜູທ້ີ່ ຕອ້ງການເຂົາ້ຮຽນໃນຫ  ກສູດວຊິາການແປຮູບອາຫານ ລະດ ບ 3 ນີໂ້ດຍກງົ, ບຸກຄນົດ ່ ງກ່າວນ ນ້
ມຄີວາມຈໍາເປ ນຕອ້ງໄດໃ້ຊເ້ວລາໃນການຮຽນ 2 ປີ ເຕ ມເພຼື່ ອຮຽນຈບົຫ  ກສູດນີ ້

10. ການຄຼັດເລ ອກຜູ ູ້ທີື່ ຈະເຂົ ູ້າຮຼັບການສກຶສາ 
- ອງີຕາມຂ ນ້ຕອນ ແລະ ຂະບວນການຄ ດເລຼືອກສະຖານອາຊວີະສກຶສານ ນ້ 
- ກໍລະນສີະຖານອາຊວີະສກຶສາໄດຈ້  ດຕ ງ້ການຮຽນ-ການສອນດວ້ຍສະຖານອາຊວີະສກຶສາຂອງຕນົເອງ 
- ການຄ ດເລຼືອກຜູເ້ຂົາ້ຮຽນຈະຕອ້ງໄດປ້ະຕບິ ດຕາມລະບຽບ  ແລະ ຂໍກໍ້ານດົຂອງສະຖານອາຊວີະສກຶສານ ນ້ 

11. ການລງົທະບຽນຮຽນ 
-  ນ ກສກຶສາສາທີ່ ໄດຮ້ ບທນຶການສກຶສາຈາກອງົການໃດໜຶ່ ງ (ADB, GIZ, ອຼື່ ນໆ) ອາດຕອ້ງໄດປ້ະຕບິ ດຕາມ

ລະບຽບຂອງອງົການທີ່ ໃຫທ້ນຶນ ນ້   
- ຄື່ າໂມດູນ, ຄື່ າບ າລຸງການສກຶສາ ແລະ ຄື່ າທ ານຽມຕື່ າງໆ ຕ ູ້ອງໄດ ູ້ປະຕບິຼັດຕາມລະບຽບການຂອງສະຖານ

ອາຊວີະ ສກຶສານຼັ ູ້ນ 
12. ໄລຍະເວລາການສກຶສາ 

ໄລຍະເວລາໃນການຝຶກທ ງໝດົປະມານ 16 ເດຼືອນ ກ ບ 2 ອາທດິທີ່ ແຮ່ໄວ ້(ປະມານ 960 ຊົ່ ວໂມງ)  
13  ການວຼັດປະເມນີຜນົການຮຽນ-ການສອນ 

ການວ ດ-ປະເມນີຜນົການຮຽນ-ການສອນຕອ້ງໄດປ້ະຕບິ ດຕາມທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວໃ້ນແຕ່ລະໂມດູນ ແລະ ຕອ້ງ
ໄດຮ້ ບການປະຕບິ ດພາຍໃຕເ້ງ ຼື່ອນ ສປປ ລາວ, ຕາມຄູ່ມຼືການວ ດ-ປະເມນີຜນົແບບເນ ນ້ໃສ່ສະມ ດຖະພາບ (CBT).   
14. ໃບວເິຄາະອາຊບີ 
ຕາຕະລາງທ ີ1: ການວເິຄາະອາຊບີ ແປຮູບອາຫານ ລະດ ບ 3 

ໜາ້ທ ີ ໜາ້ວຽກ 
ກ. ຮ ບປະກ ນຄວາມ

ປອດໄພ 
ກ1. ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸ

ຂະອະນາໄມອາຫານ 
 

ກ2. ໃຊ ູ້ເຄ ື່ ອງມ  ແລະ ອຸ 
ປະກອນວຼັດຄື່ າ
ມາດຕະຖານ 

ກ3. ດ າເນນີນະໂຍບາຍດ ູ້ານສີື່ ງ
ແວດລ ູ້ອມ ແລະ ລະບຽບ
ການ 

ຂ. ປະຕບິ ດເຕ ກນກິ 
ການແປຮູບອາ
ຫານ 

ຂ1. ໃຊ ູ້ເຄ ື່ ອງມ , ອຸປະກອນ 
ແລະ ເຄ ື່ ອງໃຊ ູ້ໃນການແປ
ຮູບອາຫານ 

ຂ2. ການແປຮູບອາຫານດ ູ້ວຍ
ການເອ ອບເກ ອ, ການ  
ໝຼັກ ແລະ ການຢູ້າງ
(ຮມົຄຼັວນ) 

ຂ3.ຂະບວນການແປຮູບອາຫານ 
ດ ູ້ວຍການອບົແຫ ູ້ງ ແລະ 
ຕາກແຫ ູ້ງ 

 ຂ4.ການແປຮູບອາຫານດ ູ້ວຍ
ວທິ ີການໝຼັກ ແລະ ດອງ 

ຂ5. ການແປຮູບອາຫານດ ູ້ວຍ
ການເຊ ູ້ອມ (ການແຊື່ ອິື່ ມ
ດ ູ້ວຍນ ູ້າຕານ) 

ຂ6.ຂະບວນການແປຮູບອາຫານ
ໂດຍການນ າໃຊ ູ້ຄວາມ
ຮ ູ້ອນ 

ງ. ພ ດທະນາຄວາມຮູ ້
ຂອງຕນົເອງ 

ງ1. ນໍາພາທມີຂະໜາດນອ້ຍ ງ2. ຮຽນຮູປ້ະຕບິ ດການເຈ
ລະນາ 

ງ3. ນໍາໃຊທ້ ກສະພຼືນ້ຖານໃນ
ການພວົພ ນວຽກພາຍໃນສະ
ຖານທີ່ ເຮ ດວຽກ 
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15. ການກ ານດົໂມດູນການຮຽນ-ການສອນ 
ຕາຕະລາງ 2: ການກໍານດົໂມດູນການຮຽນ-ການສອນ 

ຊຼື່ ຫ  ກສູດ: ແປຮູບອາຫານ  
 ຊົ່ ວ ລວມ 

ຊົ່ ວ
ໂມງ  ທດ ປບ 

ພາກວຊິາ: ຄະຫະກ າ  ປີທ ີ1 128 384 512 
ສາຂາວຊິາ: ແປຮູບອາຫານ  ປີທ ີ2 112 336 448 

 ລວມຊົ່ ວໂມງ 240 720 960 
ຊຼື່ ປະກາສະນຍີະບ ດ: ໃບຢ ງ້ຢຼືນວຊິາຊບີ, ລະດ ບ 3 ຊົ່ ວໂມງທີ່ ຮຽນຈາກ ລະດ ບ 1+2 142 818 960 
 ຄດິເປ ນ % 20 80 100 

ຫວົ
ຂໍ ້ No. 

ປີ 1 2 
ລວມຊົ່ ວໂມງ ເທມີ 1 2 1 2 

ອາທດິ 
18 18 18 18 

ທດ ປບ ທດ ປບ ທດ ປບ ທດ ປບ ທດ ປບ ລວມ 

ໂມ
ດູນ
ທົ່ ວ

ໄປ
 1 

ນ າໃຊ ູ້ທຼັກສະພ ູ້ນຖານໃນການພວົພຼັນວຽກພາຍໃນ 
ສະຖານທີື່ ເຮຼັດວຽກ 16 32 0 0 0   0   16 32 48 

2 ນ າພາທມີຂະໜາດນ ູ້ອຍ     16 32         16 32 48 
3 ຮຽນຮູ ູ້ປະຕບິຼັດການເຈລະນາ         16 32     16 32 48 

  ລວມ 16 32 16 32 16 32 0 0 48 96 144 

ໂມ
ດູນ

ພຼືນ້
ຖາ
ນ 1 ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມອາຫານ             16 64 16 64 80 

2 ໃຊ ູ້ເຄ ື່ ອງມ   ແລະ ອຸປະກອນວຼັດຄື່ າມາດຕະຖານ         16 64     16 64 80 

3 
ໃຊ ູ້ເຄ ື່ ອງມ  , ອຸປະກອນ ແລະ ເຄ ື່ ອງໃຊ ູ້ໃນການ ແປຮູບ
ອາຫານ 

16 64             16 64 80 

 4 
ດ າເນນີນະໂຍບາຍດ ູ້ານສີື່ ງແວດລ ູ້ອມ ແລະ ລະບຽບ 
ການ   16 0     16 0 16 

  ລວມ 16 64 16 0 16 64 16 64 64 192 256 

ໂມ
ດູນ
ຫ  ກ

 

1 
ການແປຮູບອາຫານດ ູ້ວຍການເອ ອບເກ ອ, ການໝຼັ
ກ ແລະ ການຢູ້າງ(ຮມົຄຼັວນ)     16 96         16 96 112 

2 ຂະບວນການແປຮູບອາຫານດ ູ້ວຍການອບົ 
ແຫ ູ້ງ ແລະ ຕາກແຫ ູ້ງ 

16 96             32 96 112 

3 ການແປຮູບອາຫານດ ູ້ວຍວທິກີານໝຼັກ ແລະ ດອງ         16 96     16 96 112 

4 ການແປຮູບອາຫານດ ູ້ວຍການເຊ ູ້ອມ(ການແຊື່ ອິື່ ມ
ດ ູ້ວຍນ ູ້າຕານ) 

    16 96         16 96 112 

5 ຂະບວນການແປຮູບອາຫານໂດຍການນ າໃຊ ູ້ຄວາມ
ຮ ູ້ອນ 

            16 96 16 96 112 

  ລວມ 16 96 32 192 16 96 16 96 80 480 560 

ຝຶກ
ຫ ດ

 1 ທ ດສະນະສກຶສາ                 0 0 0 
2 ຊົ່ ວໂມງທີ່ ຮຽນຈາກ ລະດ ບ 1+2                   

  ລວມຊົ່ ວໂມງ 48 192 64 224 48 192 32 160 192 768 960 

  ລວມຊົ່ ວໂມງທ ງໝດົ 240 288 240 192 960 

     ຄດິເປ ນ %  20 80  22 78 22 80 17 83 20 80   
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16. ໝວດໂມດູນ 
ຫ  ກສູດນີປ້ະກອບດວ້ຍ 12 ໂມດູນຄຼື:   
- ໂມດຸນທົ່ ວໄປ:  3 ໂມດູນ 
- ໂມດູນພຼືນ້ຖານ:  4 ໂມງດູນ 
- ໂມດູນຫ  ກ:  5 ໂມດູນ 
 

ຕາຕະລາງ 3: ຕາຕະລາງການແບ່ງອ ດຕາສ່ວນຊົ່ ວໂມງຂອງແຕ່ລະໝວດວຊິາໃນຫ  ກສູດ 
 

ລ/ດ ໝວດໂມດູນ ຊົ່ ວໂມງທດິສະດ ີ ຊົ່ ວໂມງປະຕບິ ດ ລວມຊົ່ ວໂມງ 
1 ໂມດຸນທົ່ ວໄປ 48 96 144 
2 ໂມດູນພຼືນ້ຖານ 64 192 256 
3 ໂມດູນຫ  ກ 80 480 560 
4 ຝຶກຫ ດຢູ່ສະຖານປະກອບການ    

 ລວມຊົ່ ວໂມງທ ງໝດົ 192 768 960 
 ຊົ່ ວໂມງຮຽນຈາກຫ  ກສູດ ລດິ ບ 1+2    
 ຄດິເປ ນ % 20 80 100 

 
17. ຊຼັບພະຍາກອນທີື່ ຈ າເປຼັນ (ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ການຮຽນ-ການສອນ) 
ຕາຕະລາງ 4 : ຊ ບພະຍາກອນທີ່ ຈໍາເປ ນ 

ເຄ ື່ ອງຈຼັກ ເຄ ື່ ອງມ  ແລະ ອຸປະກອນ ວຼັດສະດຸສິ ູ້ນເປ ອນ ສ ື່ ການສອນ 
 - ຊງິຊຼັື່ ງນ ູ້າຫນຼັກຂະໜາດ

ຕື່ າງໆ 
- ເຄ ື່ ອງຊຼັື່ ງນ ູ້າໜຼັກແບບ
ລະອຽດດ ູ້ວຍລະບບົດຈີ ິ
ຕອນ 
- ຈອກ/ຖູ້ວຍ/ໂຖ  ຊະນດິ
ຕື່ າງໆສ າລຼັບການຊຼັື່ ງຜອງ
ສື່ ວນປະກອບທີື່ ແຫ ູ້ງ 
- ຈອກ/ຖູ້ວຍ/ໂຖ ຂະໜາດ
ຕື່ າງໆທີື່ ມຄີວາມສາມາດ
ແຕກຕື່ າງກຼັນສ າລຼັບຊຼັື່ ງ/ຜອງ
ຂອງແຫ ວ 
- ເຄ ື່ ອງວຼັດຄື່ າຄວາມເຄຼັມ 
- ເຄ ື່ ອງວຼັດແທກອຸນຫະພູມ
ຂອງລະດຼັບອຸນຫະພູມທີື່
ແຕກຕື່ າງກຼັນ (0-300 C) 
- ເຄ ື່ ອງວຼັດແທກອຸນຫະພູມ
ພາຍນອກ 
- ເຄ ື່ ອງວຼັດແທກຄວາມຊຸື່ ມ 
- ໂມງຈຼັບເວລາ 
- ເຄ ື່ ອງແກ ູ້ວທີື່ ໃຊ ູ້ໃນການ
ຊຼັື່ ງຜອງ ເຊຼັື່ ນ:  cylinders, 

- ຊຸດປະຖົມພະຍາບານຂຼັ ູ້ນ
ຕົ ູ້ນ 
- PPE  ທີື່ ພວົພຼັນດ ູ້ານກດິະ
ກ າເຊຼັື່ ນ : 
- ຊຸດຜ ູ້າກຼັນເປ ູ້ອນໃນຫ ູ້ອງ
ແລບ 
- ຜ ູ້າອຼັດປາກ 
- ຖງົມ   
- ເກບີຢາງ ຫ   ເກບີປູ້ອງກຼັນ
ຄວາມປອດໄພ 
- ເຄ ື່ ອງປູ້ອງກຼັນຫວົເຊຼັື່ ນ
ຫມວກ, ໝວກຕາໜື່ າງຄຸມ
ຜມົ, ປຼັກຫູ 
- ບຼັ ູ້ງດຼັບເພງີ 
ອຸປະກອນສ າຫ ຼັບໃຊ ູ້ໃນ
ຫ ູ້ອງການເຊື່ ນ: 
- ຄອມພວິເຕ/ີປລນີເຕ ີ
- ເຄ ື່ ອງຄດິເລກ 
- ເຄ ື່ ອງສາຍ LCDprojector 
- ເຈຼັ ູ້ຍຂຽນ 
- ເຈຼັ ູ້ຍພມີ 
- ເຈຼັຍບຼັນທກຶ 

- LCD projector 
- ຕວົຢ່າງຈາໍລອງວຼັດຖຸດບິ
ປະເພດຕ່າງໆ 
- ປຼື້ມ/ຄູ່ມຼືຕ່າງໆກ່ຽວກ ບ
ຂະບວນການແປຮູບ
ອາຫານ 
- ໂປສະເຕຕ່ີາງໆກ່ຽວກ ບ
ອາຊບີອານາໄມ ແລະ 
ຄວາມປອດໄພໃນອາຊບີ 
- ປຼື້ມຕໍາລາປະເພດຕ່າງໆ 
- ຕວົຢ່າງຈາໍລອງຂອງ
ຜະລດິຕະພຼັນທີື່ ສ າເລຼັດ
ການແປຮູບປະເພດຕ່າງໆ 
- ວຼັດຖຸດບິປະເພດ
ຕ່າງໆເພຼື່ ອຝຶກປະຕບິ ດຕວົ
ຈງິ 
- ຄອມພວິເຕ/ີປລນີເຕ ີ
- ເຄ ື່ ອງຄດິເລກ 
ສູດ/ວທິກີານແປຮູບ
ອາຫານທີື່ ກື່ ຽວຂ ູ້ອງໃນໜື່
ວຍສະມຼັດຖະພາບນີ ູ້ລວມ
ມ:ີ 
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beakers, flasks) 
- ຕູ ູ້ອບົຮມົຄຼັວນ(ຢູ້າງ) 
- ເຄ ື່ ອງປິດຝາຖງົຢາງ 
- ຖຼັງສ າຫ ຼັບແຊື່ /ໝຼັກ-ບົື່ ມ 
- ເຄ ື່ ອງທ າຄວາມເຢຼັນ, 
ຕູ ູ້ເຢຼັນ, ຕູ ູ້ແຊື່ ແຂງ 
- ເຕາົໄຟ/ເຕາົແກຼັສ 
- ເຕາົອບົພ ູ້ອມຖາດທີື່ ໃຊ ູ້
ພະລຼັງງານໄຟຟູ້າ, ແກຼັສ 
ແລະພະລຼັງງານແສງອາທດິ 
- ໝ ູ້ໜຶ ູ້ງອາຍນ ູ້າ 
- ໝ ູ້ໜຶ ູ້ງຄວາມດຼັນ 
- ເຄ ື່ ອງສະກຼັດນ ູ້າໝາກໄມ ູ້. 
- ເຄ ື່ ອງປຼັື່ ນສະແຕນເລສ 
- ເຄ ື່ ອງຍກົ, ລ ູ້ຍູ ູ້ ແລະ ລດົ
ເຂຼັນ 

- ເຄ ື່ ອງມ ສ າລຼັບການຕຼັດ,ມດີ
ສ າຫ ຼັບຊອຍ ແລະ
ເຄ ື່ ອງປອກ; ເຄ ື່ ອງໃຊ ູ້ໃນ
ຫ ູ້ອງຄວົ: 

- ໝ ູ້ຂະໜາດຕື່ າງໆ 
- ຊາມປະສມົ 
- ຂຽງຊອຍ/ສຼັບ 
- ກະຊອນຕອງ/ຕຼັກ 
- ໝ ູ້ຂາງ 
- ຖາດຂະໜາດຕື່ າງໆ 
- ແໜບຄບີ/ແໜບໜບີ
ອາຫານ 

- ເຄ ື່ ອງຮດີຖງົລະບບົ
ສູນຍາກາດ 

- ເຄ ື່ ອງຊອຍຊີ ູ້ນ 
- ເຄ ື່ ອງຊອຍ-ຕຼັດຜຼັກ(Food 
Processor) 

- ເຢ ອກໃສື່ ນ ູ້າ,ຕະກ ູ້າລວດ,
ໂຕະສຼັບ,ເຄ ື່ ອງຕຼັດຜຼັກ 

- ເຄ ື່ ອງມ ແປຮູບອາຫານ 
- ເຄ ື່ ອງຊື່ ວຍແຮງປິດຝາ 
- ເຄ ື່ ອງມຼັດປາກ 
- ເຄ ື່ ອງປິດຝາລະບບົ
ສູນຍາກາດ 

- ເຄ ື່ ອງເປົື່ າລມົຮ ູ້ອນ 

- ສ ດ າ,ບກິ 
- ບຼັດແຂງ 
- ເຫ ຼັກໜບີ 
- ແຟູ້ມ 
- ແຜື່ ນມເີຫ ກໜບີເຈຼັ ູ້ຍ
ສ າລຼັບຂຽນ  

- ແບບຟອມບຼັນທ ກ ແລະ 
ລາຍງານຕື່ າງໆ 

- ເຊ ູ້ອເພງີສ າຫ ຼັບການຢູ້າງ
(ຮມົຄຼັວນ)ເຊຼັື່ ນ:ໄມ ູ້ຟ ນ,
ໃບໄມ ູ້ແຫ ູ້ງ, ເຟ ື່ ອງ,ເປ ອກ
ໝາກພ ູ້າວ, ເສດຕົ ູ້ນ
ເຂົ ູ້າໂພດ, ຂີ ູ້ເລ ື່ ອຍ ຫ   
ແກບ... 

- ວຼັດຖຸດບິທີື່ ໃຊ ູ້ໃນການແປ
ຮູບ: ໄຂື່ ສດົ,  ເນ ູ້ອສຼັດປີ, 
ຊີ ູ້ນສດົ, ປາ/ຜະລດິຕະພຼັນ
ສຼັດນ ູ້າ, ໝາກໄມ ູ້ , ພດຶ
ຜຼັກເຄ ື່ ອງປຸງຣດົຊາດ:   
ເກ ອ,  ນ ູ້າຕານ, 
ເຄ ື່ ອງປຸງຣດົ, ເຄ ື່ ອງເທດ, 
ສະໝຸນໄພ, ສານລະລາຍ
ຫ ຼັກ (ນ ູ້າເກ ອ, ນ ູ້າສົ ູ້ມ, ນ ູ້າ
ເຊ ູ້ອມ), ສປີະສມົອາຫານ 

- ຖງົຢາງກຼັນຮ ູ້ອນ 
-  ຊຸດກື່ ອງ ແລະ ພາສະນະ
ບຼັນຈຜຸະລດິຕະພຼັນ 

- ວທິກີານບົື່ ມ,ເອ ອບ 
-  ວທິກີານໝຼັກ,ດອງ  
- ວທິກີານຢູ້າງ(ຮມົຄຼັວນ) 
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18. ວຸດທຂີອງຄູສອນທີ່ ຕອ້ງການ 
- ມຄີວາມຮູ ູ້ທາງດ ູ້ານວຊິາສະເພາະທີື່ ກື່ ຽວຂ ູ້ອງ  
- ມສຸີຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ຈດິໃຈສມົບູນ 
- ມປີະສບົການທາງດ ູ້ານວຽກງານ ຢື່ າງໜ ູ້ອຍ 2 ປີ 
- ມໃີບປະກາສະນຍີະບຼັດ ກື່ ຽວກຼັບວຊິາຄູ ຫ ຼື ມໃີບຢ ງ້ຢຼືນການສອນ 
- ຮຽນຈບົວຊິາດຼັື່ ງກື່ າວໃນລະດ ບທີ່ ສູງກວ່າຊ ນ້ທີ່ ສອນຢ່າງຕ່ໍາ 1 ຂ ນ້ 

 
19. ໂຄງສ ູ້າງຫ ຼັກສູດ 
ຕາຕະລາງ 5 : ໂຄງສາ້ງຫ  ກສູດ  

ອງົປະກອບ ຄໍາອະທບິາຍ 
ຊຼື່ ຫ  ກສູດ ແປຮູບອາຫານ 

ຄໍາອະທບິາຍຫ  ກສູດ 

ຂະບວນການແປຮູບອາຫານລະດຼັບ III ປະກອບດ ູ້ວຍຄວາມສາມາດທີື່ ຈະຕ ູ້ອງ  
ມໃີນການແປຮູບອາຫານໂດຍການເອ ອບເກ ອ, ການບົື່ ມ ແລະ ການຮມົຄຼັວນ 
(ຢູ້າງ); ການແປຮູບອາຫານໂດຍການຫມຼັກ ແລະ ດອງ; ການແປຮູບອາຫານ 
ດ ູ້ວຍໂດຍການເຊ ູ້ອມດ ູ້ວຍນ ູ້ າຕານ(ການແຊື່ ອີື່ ມດ ູ້ວຍນ ູ້າຕານ); ການແປຮູບອາ 
ຫານໂດຍວທິກີານອບົແຫ ູ້ງ ແລະ ຕາກແຫ ູ້ງ ແລະ ປຸງແຕື່ ງອາຫານໂດຍການນ າ 
ໃຊ ູ້ຄວາມຮ ູ້ອນ; ລວມເຖງິຄວາມສາມາດໃນແຕື່ ລະດ ູ້ານເຊຼັື່ ນ: ການບຼັນຈ;ຸ ຫຸ ູ້ມ 
ຫ ື່ ຜະລດິຕະພຼັນອາຫານທີື່ ຜື່ ານການແປຮູບແລ ູ້ວ ແລະ  ການນ າໃຊ ູ້ອຸປະກອນ 
ຕື່ າງໆໃນການແປຮູບອາຫານ; ມີຄວາມສາມາດໃນການປະຕບິຼັດດ ູ້ານຄວາມ
ປອດໄພອາຫານຊຶື່ ງປະກອບມກີດົລະບຽບ ແລະ ຂ ູ້ກ ານດົທາງດ ູ້ານການຮຼັກສາ
ສີື່ ງແວດລ ູ້ອມທີື່ ກື່ ຽວຂ ູ້ອງກຼັບໜູ້າວຽກ; ນອກຈາກນຼັ ູ້ນຍຼັງປະກອບມີຄວາມ
ສາມາດຂອງບຸກຄົນໃນສາຍການຜະລິດຂອງໂຮງງານແປຮູບອາຫານທີື່
ຮຼັບຜິດຊອບສ າລຼັບວຽກງານທີື່ ເປຼັນປົກກະຕິເຊຼັື່ ນການກວດສອບຄວາມຜິດ
ປົກກະຕິຂອງອຸປະກອນການຫຸ ູ້ມຫ ື່ , ຄວາມສົມບູນຂອງປູ້າຍ ແລະ ປູ້າຍ
ຜະລດິຕະພຼັນທີື່ ຖ ກຕ ູ້ອງ ແລະ ຍຼັງປະກອບດ ູ້ວຍການຕຼັ ູ້ງຄື່ າເຄ ື່ ອງມ ເຄ ື່ ອງໃຊ ູ້
ເຄ ື່ ອງຄວບຄຸມກວດສອບຄຸນນະພາບຂອງເຄ ື່ ອງມ ການປຸງແຕື່ ງອາຫານຂຼັ ູ້ນ
ພ ູ້ນຖານ ແລະ ອຸປະກອນເຊຼັື່ ນ: ເຄ ື່ ອງວຼັດຄື່ າຄວາມເຄຼັມ (salinometer), 
ເຄ ື່ ອງຊຼັື່ ງນ ູ້າໜຼັກ. 

ໄລຍະເວລາໂດຍປະມານ 
ໃຊເ້ວລາໃນການຮຽນ 2 ປີ (1,920 ຊົ່ ວໂມງຄຼື: ໂມດູນທົ່ ວໄປ 144 ຊມ; ໂມ
ດູນພຼືນ້ຖານ 160 ຊມ; ໂມດຸນຫ  ກ 656 ຊມ; ແລະ ຊົ່ ວໂມງທີ່ ໄດຮ້ຽນຈາກ
ຫ  ກສູດ ລະດ ບ 1+2= 960 ຊມ).  

ຜນົໄດ ູ້ຮຼັບຂອງຫ ຼັກສູດ 
 

ພາຍຫ  ງຮຽນຈບົແລວ້, ຜູຮ້ຽນຈບົຈະມຄີວາມສາມາດດ ່ ງນີ:້  
- ແປຮູບອາຫານດ ູ້ວຍການເອ ອບເກ ອ, ການບົື່ ມ ແລະ ການຢູ້າງ 
- ແປຮູບອາຫານດ ູ້ວຍການໝຼັກ ແລະ ການດອງ 
- ແປຮູບອາຫານດ ູ້ວຍການອບົແຫ ູ້ງ ແລະ ຕາກແຫ ູ້ງ 
- ແປຮູບອາຫານດ ູ້ວຍການເຊ ູ້ອມ(ການແຊື່ ອິື່ ມດ ູ້ວຍນ ູ້າຕານ) 
- ແປຮູບອາຫານດ ູ້ວຍການນ າໃຊ ູ້ຄວາມຮ ູ້ອນ(ອາຍນ ູ້າຮ ູ້ອນ) 
- ນ າໃຊ ູ້,ບ າລຸງຮຼັກສາຂຼັ ູ້ນພ ູ້ນຖານບຼັນດາ ເຄ ື່ ອງມ , ອຸປະກອນ 
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- ຄຼັດເລ ອກວຼັດຖຸຖ ກຕ ູ້ອງຕາມຄຸນລຼັກສະນະຂອງການນ າໃຊ ູ້ 
- ຄດິໄລື່ ຕົ ູ້ນທນຶ ແລະ ວາງແຜນໃນການແປຮູບອາຫານ 
- ກະກຽມເຄ ື່ ອງມ -ອຸປະກອນ ເຂົ ູ້າໃນໜູ້າວຽກ 
- ນ າໃຊ ູ້ ອຸປະກອນ-ເຄ ື່ ອງມ -ເຄ ື່ ອງຈຼັກໄດ ູ້ຢື່ າງຖ ກຕ ູ້ອງ ແລະ ປອດໄພ 
- ສ ູ້າງສງິປູ້ອງກຼັນອຼັນຕະລາຍ ໃນການນ າໃຊ ູ້ເຄ ື່ ອງມ ,ເຄ ື່ ອງຈຼັກ ແລະ 

ສະຖານທີື່ ປະກອບການ 
- ປຸງແຕື່ ງ-ແປຮູບ ຈາກໄຂື່  ,ນມົ , ສຼັດນ ູ້າ, ສຼັດປີກ ,ຊີ ູ້ນ, ເມຼັດທຼັນຍະ

ພ ດ, ຜຼັກ ; ໝາກໄມ ູ້, ແປູ້ງ... 
- ຮຼັກສາຄຸນຄື່ າອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການຂອງຜະລດິຕະພຼັນ 
- ບຼັນຈ-ຸຫຸ ູ້ມຫ ື່ -ເກຼັບຮຼັກສາຜະລດິຕະພຼັນ 
- ວເິຄາະ-ປະເມນີຕົ ູ້ນທນຶໃນຂະບວນການແປຮູບຜະລດິຕະພຼັນກະສກິ າ 
- ຈຼັດຕຼັ ູ້ງການຜະລດິແບບທຸລະກດິຂະໜາດນ ູ້ອຍຕາມທ ູ້ອງຖິື່ ນຂອງຕນົ 

ໂຄງສາ້ງໂມດຸນ ເວລາ 
I ໜື່ ວຍສະມຼັດຖະພາບທົື່ ວໄປ 144 ຊມ 
ລ/ດ ໜື່ ວຍສະມຼັດຖະພາບ ຊ ື່ ໂມດູນ ຜນົໄດ ູ້ຮຼັບຈາກການຮຽນ  

1 
ນ າໃຊ ູ້ທຼັກສະພ ູ້ນຖານໃນ
ການພວົພຼັນວຽກພາຍໃນ
ສະຖານທີື່ ເຮຼັດວຽກ 

ທຼັກສະພ ູ້ນຖານໃນການ
ພວົພຼັນວຽກພາຍໃນ
ສະຖານທີື່ ເຮຼັດວຽກ 

1. ກ ານດົຂຼັ ູ້ນຕອນການພວົພຼັນວຽກ
ພາຍໃນສະຖານທີື່ ເຮຼັດວຽກ 

2. ພວົພຼັນກຼັນພາຍໃນສະຖານທີື່ ເຮຼັດ
ວຽກ 

3. ຮື່ າງຂ ູ້ມູນເອກະສານຕື່ າງໆ 

48 ຊມ:   - 
ທດ: 
16 - ປບ: 
32 

2 ນໍາພາທມີຂະໜາດນອ້ຍ ການນໍາພາທມີຂະໜາດນອ້ຍ 

1. ໃຫຄ້ວາມເປ ນຜູນໍ້າຂອງທມິ 
2. ແບ່ງຄວາມຮ ບຜດິຊອບຂອງທມີ 
3. ກໍານດົຄວາມຄາດຫວ ງດາ້ນການ
ປະຕບິ ດວຽກສໍາລ ບສະມາຊກິຂອງ
ທມີ 

4. ຄວບຄຸມການປະຕບິ ດວຽກຂອງ
ທມີ 

48 ຊມ: 
- ທດ: 16 
- ປບ: 32 

3 
ຮຽນຮູປ້ະຕບິ ດການເຈລະ
ຈາ 

ການເຈລະນາ 
1. ວາງແຜນໃນການເຈລະຈາ 
2. ມສ່ີວນຮ່ວມໃນການເຈລະຈາ 

48 ຊມ: 
- ທດ: 16 
- ປບ: 32 

II ໜື່ ວຍສະມຼັດຖະພາບພ ູ້ນຖານ 256 ຊມ 
ລ/ດ ໜື່ ວຍສະມຼັດຖະພາບ ຊ ື່ ໂມດູນ ຜນົໄດ ູ້ຮຼັບຈາກການຮຽນ  

1 
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸ
ຂະອະນາໄມອາຫານ 
 

ການປະຕບິຼັດດ ູ້ານຄວາມປອດ
ໄພ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ
ອາຫານ 

1.ໃສື່ ອຸປະກອນປູ້ອງກຼັນສື່ ວນບຸກຄນົ 
2. ເອາົໃຈໃສື່  ແລະ ປະຕບິຼັດດ ູ້ານສຸ
ຂະອະນາໄມສື່ ວນບຸກຄນົເປຼັນຢື່ າງດ ີ 
3. ປະຕບິຼັດແນວທາງດ ູ້ານສຸຂະ
ອະນາໄມ ແລະ ຄວາມປອດໄພ
ອາຫານ 
4. ໃຫ ູ້ຄວາມສ າຄຼັນດ ູ້ານມາດ
ຕະການຄວາມປອດໄພ ແລະ ຂຼັ ູ້ນ

80 ຊມ: 
- ທດ: 16 
- ປບ: 64 
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ຕອນການປະຖມົພະຍາບານ 
5. ດ າເນນີການດ ູ້ານກດິຈະກ າການ
ເບີື່ ງແຍງຮຼັກສາຄວາມສະອາດ 
 

2 

ໃຊ ູ້ເຄ ື່ ອງມ  ແລະ 
ອຸປະກອນການວຼັດຄື່ າ
ມາດຕະຖານ 
 

ການໃຊ ູ້ເຄ ື່ ອງມ  ແລະ ອຸປະ 
ກອນວຼັດຄື່ າມາດຕະຖານ 

1. ກ ານດົອຸປະກອນ ແລະ ເຄ ື່ ອງມ 
ວຼັດຄື່ າມາດຕະຖານ 
2. ທບົທວນຂຼັ ູ້ນຕອນໃນການນ າໃຊ ູ້
ອຸປະກອນ ແລະ ເຄ ື່ ອງມ ວຼັດຄື່ າ
ມາດຕະຖານ 

3. ປະຕບິຼັດຕາມຂຼັ ູ້ນຕອນຂອງ
ການນ າໃຊ ູ້ອຸປະກອນ ແລະ 
ເຄ ື່ ອງມ  ວຼັດຄື່ າມາດຕະຖານ 

80 ຊມ: 
- ທດ: 16 
- ປບ: 64 

3 

ໃຊ ູ້ເຄ ື່ ອງມ , ອຸປະກອນ ແລະ 
ເຄ ື່ ອງໃຊ ູ້ໃນການແປຮູບອາ 
ຫານ 
 

ການໃຊ ູ້ເຄ ື່ ອງມ , ອຸປະກອນ 
ແລະ ເຄ ື່ ອງໃຊ ູ້ໃນການແປຮູບ 
ອາຫານ 

1. ປະຕບິຼັດກດິຈະກ າກື່ ອນການ
ປະຕບິຼັດງານ 

2. ດ າເນນີການໃຊ ູ້ອຸປະກອນການປຸງ 
ແຕື່ ງອາຫານ 

3. ປະຕບິຼັດກດິຈະກ າພາຍຫ ຼັງການປະ 
ຕບິຼັດງານສ າເລຼັດ 

80ຊມ: 
- ທດ: 16 
- ປບ: 64 

4 

ດ າເນນີນະໂຍບາຍດ ູ້ານສີື່ ງ
ແວດລ ູ້ອມ ແລະ ລະບຽບ
ການ 
 

ການດ າເນນີນະໂຍບາຍດ ູ້ານ  
ສີື່ ງແວດລ ູ້ອມ ແລະ ລະບຽບ 
ການ 

1. ດ າເນນີການເຮຼັດວຽກຕາມນະໂຍ 
ບາຍ ແລະ ຂຼັ ູ້ນຕອນດ ູ້ານສິື່ ງແວດ 
ລ ູ້ອມ 

2. ເຂົ ູ້າຮື່ ວມໃນການປຼັບປຸງການ
ປະຕບິຼັດດ ູ້ານສິື່ ງແວດລ ູ້ອມໃນ
ການເຮຼັດວຽກ 

3. ຕອບສະຫນອງຕ ື່ ເຫດການສຸກ
ເສນີດ ູ້ານສິື່ ງແວດລ ູ້ອມ 

16ຊມ: 
- ທດ: 16 
- ປບ: 0 

III ສະມຼັດຖະພາບຫ ຼັກ 560 ຊມ 
ລ/ດ ໜື່ ວຍສະມຼັດຖະພາບ ຊ ື່ ໂມດູນ ຜນົໄດ ູ້ຮຼັບຈາກການຮຽນ  

1 
ແປຮູບອາຫານດ ູ້ວຍການ
ເອ ອບເກ ອ, ການໝຼັກ 
ແລະ ການຢູ້າງ(ຮມົຄຼັວນ) 

ການແປຮູບອາຫານດ ູ້ວຍ
ຂະບວນການເອ ອບເກ ອ, 
ການໝຼັກ ແລະ ການຢູ້າງ
(ຮມົຄຼັວນ) 

1. ກະກຽມອຸປະກອນ ເຄ ື່ ອງມ ວຼັດສະ
ດຸ ແລະ ເຄ ື່ ອງໃຊ ູ້  

2. ກະກຽມວຼັດຖຸດບິ  
3. ກະກຽມສານລະລາຍ ແລະ ສື່ ວນ
ປະສມົ ໃນການບົື່ ມ ແລະ ດ າເນນີ
ການບົື່ ມ 

4. ຮຼັກສາວຼັດສະດຸ  
5. ເຮຼັດສ າເລຼັດການບົື່ ມວຼັດສະດຸ  
6. ຂຽນລາຍງານການຜະລດິ 

112 ຊມ: 
- ທດ: 16 
- ປບ: 96 

2 
ແປຮູບອາຫານດ ູ້ວຍການ
ອບົແຫ ູ້ງ ແລະ ຕາກແຫ ູ້ງ 

ການແປຮູບອາຫານດ ູ້ວຍ
ຂະບວນການອບົແຫ ູ້ງ  ແລະ
ຕາກແຫ ູ້ງ 

1. ກະກຽມອຸປະກອນເຄ ື່ ອງມ ວຼັດສະ
ດຸ ແລະ ເຄ ື່ ອງໃຊ ູ້  

2. ກະກຽມວຼັດຖຸດບິ  
3. ປະຕບິຼັດຕ ື່ ວຼັດຖຸດບິທີື່ ຜື່ ານການ

112 ຊມ: 
- ທດ: 16 
- ປບ: 96 
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ອບົແຫ ູ້ງແລ ູ້ວ 
4. ປະຕບິຼັດການເພ ື່ ອເຮຼັດໃຫ ູ້ວຼັດຖຸທີື່
ຜື່ ານການອບົເຢຼັນລງົ ແລະ ແຫ ູ້ງ
ກື່ ອນການບຼັນຈ ຸ

 5. ບຼັນຈ ຸແລະ ຫ ື່ ຫຸ ູ້ມຜະລດິຕະພຼັນ
ອບົແຫ ູ້ງ 

6. ດ າເນນີກດິຈະກ າຫ ຼັງການຜະລດິ 

3 
ແປຮູບອາຫານດ ູ້ວຍວທິີ
ການໝຼັກ ແລະ ດອງ 

ການແປຮູບອາຫານດ ູ້ວຍວທິີ
ການໝຼັກ ແລະ ການດອງ 

1. ກະກຽມອຸປະກອນ;  ເຄ ື່ ອງມ ;  
ວຼັດສະດຸ ແລະ ເຄ ື່ ອງໃຊ ູ້ສ າລຼັບການ
ໝຼັກ ແລະ ດອງ 
2. ກະກຽມວຼັດຖຸດບິ  
3. ດ າເນນີການໝຼັກ ແລະ ດອງ  
4. ດ າເນນີກດິຈະກ າຫ ຼັງການຜະລດິ  

112 ຊມ: 
- ທດ: 16 
- ປບ: 96 

4 
ແປຮູບອາຫານດ ູ້ວຍວທິີ
ການເຊ ູ້ອມ ( ແຊື່ ອິື່ ມ
ດ ູ້ວຍນ ູ້າຕານ) 

ການແປຮູບອາຫານດ ູ້ວຍວທິີ
ການເຊ ູ້ອມ               
(ການແຊື່ ອິື່ ມດ ູ້ວຍນ ູ້າຕານ) 

1. ກະກຽມອຸປະກອນເຄ ື່ ອງມ ວຼັດສະດຸ
ແລະ ເຄ ື່ ອງໃຊ ູ້ 

2. ກະກຽມວຼັດຖຸດບິ 
3. ປຸງແຕື່ ງອາຫານດ ູ້ວຍການເຊ ູ້ ູ້ອມ
ດ ູ້ວຍນ ູ້າຕານ 

4. ບຼັນຈຫຸ ື່ ຫຸ ູ້ມຜະລດິຕະພຼັນທີື່ ເຊ ູ້ອມ
ແລ ູ້ວ 

5. ດ າເນນີກດິຈະກ າພາຍຫ ຼັງການ
ຜະລດິ 

112 ຊມ: 
- ທດ: 16 
- ປບ: 96 

5 
ແປຮູບອາຫານໂດຍ
ການນ າໃຊ ູ້ຄວາມຮ ູ້ອນ 

ການແປຮູບອາຫານໂດຍຂະ 
ບວນການນ າໃຊ ູ້ຄວາມຮ ູ້ອນ 

1. ກະກຽມອຸປະກອນເຄ ື່ ອງມ ວຼັດສະດຸ
ແລະ ເຄ ື່ ອງໃຊ ູ້ 

2. ກະກຽມວຼັດຖຸດບິ 
3. ທ າການຂ ູ້າເຊ ູ້ອຜະລດິຕະພຼັນ 
4. ບຼັນຈຜຸະລດິຕະພຼັນ 
5. ດູດອາກາດອອກ ແລະ ປິດຝາ 
6. ໃຊ ູ້ຄວາມຮ ູ້ອນໃນການເຮຼັດໃຫ ູ້ສຸກ 
7. ປະຕບິຼັດການໃຫ ູ້ຜະລດິຕະພຼັນເຢຼັນ
ແລ ູ້ວລ ູ້າງຂ ູ້າງນອກພາສະນະບຼັນຈ ຸ

8. ດ າເນນີກດິຈະກ າພາຍຫ ຼັງການ
ຜະລດິ 

112 ຊມ: 
- ທດ: 16 
- ປບ: 96 

ການວເິຄາະສະມຼັດຖະພາບ 

- ນໍາໃຊທ້ ກສະພຼືນ້ຖານໃນການພວົພ ນວຽກພາຍໃນສະຖານທີ່ ເຮ ດວຽກ 
- ນໍາພາທມີຂະໜາດນອ້ຍ 
- ຮຽນຮູປ້ະຕບິ ດການເຈລະນາ 
- ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມອາຫານ 
- ໃຊ ູ້ເຄ ື່ ອງມ  ແລະ ອຸປະກອນວຼັດຄື່ າມາດຕະຖານ 
- ໃຊ ູ້ເຄ ື່ ອງມ , ອຸປະກອນ ແລະ ເຄ ື່ ອງໃຊ ູ້ໃນການແປຮູບອາຫານ 
- ການດ າເນນີນະໂຍບາຍດ ູ້ານສີື່ ງແວດລ ູ້ອມ ແລະ ລະບຽບການ 
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- ການແປຮູບອາຫານດ ູ້ວຍການເອ ອບເກ ອ, ການບົື່ ມ ແລະ ການຢູ້າງ(ຮມົຄຼັວນ) 
- ການແປຮູບອາຫານດ ູ້ວຍການອບົແຫ ູ້ງ ແລະ ຕາກແຫ ູ້ງ 
- ການແປຮູບອາຫານດ ູ້ວຍການໝຼັກ ແລະ ດອງ 
- ການແປຮູບອາຫານດ ູ້ວຍການເຊ ູ້ອມ (ການແຊື່ ອິື່ ມດ ູ້ວຍນ ູ້າຕານ) 
- ການແປຮູບອາຫານດ ູ້ວຍການນ າໃຊ ູ້ຄວາມຮ ູ້ອນ (ອາຍນ ູ້າຮ ູ້ອນ) 

ວທິກີານຈຼັດຕຼັ ູ້ງປະຕບິຼັດຫ ຼັກສູດ  
-  ຈ ດຕ ງ້ປະຕບິ ດເປ ນແຕ່ລະໂມດູນ 
-  ບ ນລະຍາຍ ຫ ຼື ອະທບິາຍນໍາລ ບການສອນທດິສະດ ີ
-  ແນະນໍາ ຫ ຼື ສາທດິສໍາລ ບການສອນວຊິາປະຕບິ ດ 

ວທິກີານວ ດ-ປະເມນີຜນົ 

ການປະເມນີອາດຕອ້ງໄດປ້ະຕບິ ດໜຶ່ ງ ຫ ຼື ຫ າຍວທິກີານດ ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້   
1. ສ ງເກດການປະຕບິ ດວຽກຢູ່ຕາມສະຖານທີ່ ປະຕບິ ດວຽກຕວົຈງິ  
2. ໃຫກ້ໍລະນສີກຶສາ ແລະ ຈ ດລຽງຈ ດຂ ນ້ຕອນຂອງໜາ້ວຽກຕ່າງໆເພຼື່ ອເປ ນການ

ສນົທະນາກ່ຽວກ ບປະເດ ນ ແລະ ວທິີການຕ່າງໆໃນການປະຕບິ ດວຽກໃດໜຶ່ ງ
ໃຫດ້ທີີ່ ສຸດ 

3. ນໍາໃຊແ້ຜນວາດເພຼື່ ອໃຫເ້ວົາ້ ຫ ຼື ອະທບິາຍຕາມຮູບພາບປະກອບ   
4. ໃຫຫ້ວົຂໍຝຶ້ກຫ ດ ແລະ ໜາ້ວຽກຕ່າງໆ 
5. ປະເມນີແບບຖາມ-ຕອບ 
6.  ປະເມນີດວ້ຍການຂຽນ ແລະ ການຕອບຄໍາຖາມທີ່ ມຕີວົເລຼືອກຄໍາຕອບ 
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20. ໝວດໂມດູນ ການຮຽນ-ການສອນ 
ກ. ໂມດູນທົື່ ວໄປ 
ໂມດູນການຮຽນ-ການສອນ 

ອງົປະກອບ ຄໍາອະທບິາຍ 
1. ຊຼື່ ໂມດູນ 1 ທ ກສະພຼືນ້ຖານໃນການພວົພ ນວຽກພາຍໃນສະຖານທີ່ ເຮ ດວຽກ 
2. ຄໍາອະທບິາຍໂມດູນ ໂມດຸນນີກ້ວມເອາົຄວາມຮູ,້ ທ ກສະ ແລະ ຄຸນສມົບ ນທີ່ ຈາໍເປ ນຕ່ໍການນໍາໃຊທ້ ກສະພຼືນ້

ຖານໃນການພົວພ ນວຽກພາຍໃນສະຖານທີ່ ເຮ ດວຽກເປ ນຕົນ້ແມ່ນການກໍານດົຂ ນ້
ຕອນການພົວພ ນວຽກພາຍໃນສະຖານທີ່ ເຮ ດວຽກ, ການພົວພ ນກ ນຕາມສະຖານທີ່
ເຮ ດວຽກ ແລະ ການຮ່າງຂໍມູ້ນເອກະສານຕ່າງໆ. 

3. ໄລຍະເວລາໂດຍປະມານ 48 ຊມ (ທດ: 16 ຊມ; ປະຕບິ ດ: 32 ຊມ) 
4. ຜນົໄດຮ້ ບຂອງການຮຽນ ພາຍຫ ຼັງຮຽນຈບົໂມດູນນີ ູ້ຜູ ູ້ຮຽນຕ ູ້ອງມຄີວາມສາມາດ: 

1. ກໍານດົຂ ນ້ຕອນການພວົພ ນວຽກພາຍໃນສະຖານທີ່ ເຮ ດວຽກ 
2. ພວົພ ນກ ນພາຍໃນສະຖານທີ່ ເຮ ດວຽກ 
3. ຮ່າງຂໍມູ້ນເອກະສານຕ່າງໆ 

5. ຫວົຂໍເ້ນຼືອ້ໃນຂອງໂມດູນ 1. ການປະຕບິ ດວຽກຕາມສະຖານທີ່ ເຮ ດວຽກຢ່າງມປີະສດິທພິາບ 
2. ການນໍາໃຊອຸ້ປະກອນ ແລະ ຊ ບພະຍາກອນພາຍໃນຫອ້ງການຢ່າງມປີະສດິທພິາບ 
3. ການສາ້ງຕວົຢ່າງເອກະສານຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກ ບຫ  ກການ ແລະ ຂະບວນການສຼື່

ສານພາຍໃນສະຖານທີ່ ປະຕບິ ດວຽກ 
4. ຂ ນ້ຕອນໃນການສຼື່ ສານ 

6. ຊ ບພະຍາກອນທີ່ ຈາໍເປ ນ ຊ ບພະຍາກອນທີ່ ຈາໍເປ ນຕ່າງໆຕ່ໍໄປນີ ້ຄວນໄດຮ້ ບການຕອບສະໜອງໃຫຢ່້າງພຽງພໍ: 
1. ບກິ 
2. ເຈ ຍ້ຈດົບ ນທກຶ 
3. ຫອ້ງຮຽນ 
4. ຄອມພວີເຕ ີ
5. ອນີເຕເີນ ດທີ່ ໃຊງ້ານໄດ ້

7. ວທີກີານຝຶກ ວທິກີານຝຶກອາດຕອ້ງກວມເອາົໜຶ່ ງ ຫ ຼື ຫ າຍວທິດີ ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້  
1. ອະທບິາຍ ຫ ຼື ບ ນລະຍາຍສໍາລ ບການສອນທດິສະດ ີ
2. ນໍາແນະສໍາລ ບການຝຶກພາກປະຕບິ ດ 
3. ສາທດິ 
4. ສນົທະນາ 
5. ໃຫເ້ຮ ດລຼືມ້ຄຼືນ ຫ ຼື ໃຫສ້າ້ງຄຼືນ ຫ ຼື ໃຫປ້ະຕບິ ດຕາມໜາ້ວຽກທີ່ ກໍານດົໃຫ ້ 
6. ໃຫເ້ຮ ດວຽກເປ ນກຸ່ມ 

8. ເກນການວ ດ-ປະເມນີຜນົ 1. ຄວາມຕອ້ງການໃນການສຼື່ ສານ ແລະ ຂະບວນການສຼື່ ສານພາຍໃນສະຖານທີ່ ເຮ ດ
ວຽກໄດຮ້ ບການກໍານດົດວ້ຍການຊ່ວຍເຫ ຼືອຈາກບຸກຄນົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງສະເພາະ 

2. ບ ນດາສາຍການພວົພ ນຕ່າງໆກ ບຜູຄຸ້ມງານ ແລະ ເພຼື່ ອຮ່ວມງານໄດຮ້ ບການກໍານດົ
ຢ່າງເໝາະສມົ 

3. ວທິກີານສຼື່ ສານໄດຮ້ ບການຂໍຄໍາປຶກສາຢ່າງເໝາະສມົກ ບໜາ້ວຽກ 
4. ການໃຊຄໍ້າຖາມ, ການນໍາໃຊທ້ ກສະໃນການຟ ງ ແລະ ການເວົາ້ເພຼື່ ອເກ ບກໍາ ແລະ 

ທ່າຍທອດຂໍມູ້ນໄດຮ້ ບການນໍາໃຊຢ່້າງມປີະສດິທພິາບ 
5. ມກີານນໍາໃຊວ້າຈາໃນແຕ່ລະຄ ງ້ໄດຢ່້າງເໝາະສມົ 
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6. ມຄີວາມນອບນອ້ມ ແລະ ປະຕບິ ດຕາມຄໍາແນະນໍາຢ່າງມຕີ ງ້ໜາ້ 
7. ຂະບວນການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ຮູບແບບຕ່າງໆໃນການຮ່າງເອກະສານທີ່ ສາ້ງຂຶນ້

ໄດຮ້ ບການກໍານດົຢ່າງເໝາະສມົ 
8. ຮ່າງເອກະສານ ແລະ ການສົ່ ງວຽກທີ່ ໄດມ້ອບໝາຍເພຼື່ ອຂໍການຮ ບຮອງນ ນ້, ມີ

ຄວາມຮ ບປະກ ນວ່າໄດຂ້ຽນຢ່າງຈະແຈງ້, ມຄີວາມຮ ດກຸມ ແລະ ທ ນຕາມເວລາທີ່
ໄດຮ້ ບກໍານດົໃຫ ້

9. ເອກະສານທີ່ ຮ່າງຂຶນ້ນ ນ້ມຄີວາມຖຼືກຕອ້ງຕາມຮູບແບບມາດຖານທີ່ ຕອ້ງການ, ຖຼືກ
ຕອ້ງຕາມແບບຟອມ ແລະ ມລີາຍລະອຽດຢ່າງດ ີ

10. ສາມາດຍອມຮ ບເອາົຄໍາແນະນໍາຕ່າງໆເພຼື່ ອໄປພ ດທະນາທ ກສະໃນການສຼື່ ສານຢ່າງ
ມເີຫດມຜີນົ 

9. ວທິກີານວ ດ-ປະເມນີຜນົ ໂມດູນນີຕ້ອ້ງໄດຮ້ ບການປະເມນີຜນົດວ້ຍໜຶ່ ງ ຫ ຼື ຫ າຍວທິກີານດ ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້  
1. ນໍາໃຊວ້ທິກີານຕ ງ້ຄໍາຖາມໂດຍກງົຮ່ວມກ ບໃຫທ້ບົທວນເອກະສານທີ່ ມແີລວ້ 

ແລະ ສາ້ງເປ ນບດົລາຍງານການປະຕບິ ດວຽກໃດໜຶ່ ງ 
2. ໃຫກ້ໍລະນສີກຶສາ ແລະ ການຈ ດລຽງໜາ້ວຽກທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 
3. ປະເມນີໂດຍຜ່ານການໃຫສ້າທດິກ່ຽວກ ບເຕ ກນກິໃດໜຶ່ ງ 
4. ສ ງເກດໂດຍຜ່ານການປະຕບິ ດວຽກ ຫ ຼື ສະເໜວີຽກໃດໜຶ່ ງ 
5. ປະເມນີຜນົດວ້ຍການໃຫຂ້ຽນ ຫ ຼື ຖາມນ ກສອບເສ ງໂດຍກງົກ່ຽວກ ບຄວາມຮູທ້ີ່

ກ່ຽວຂອ້ງ 
6. ຕອ້ງໃຫມ້ຄີວາມສອດຄ່ອງກ ບແນວທາງໃນການປະເມນີຜນົ ຕາມຮູບແບບປະ

ເມນີຜນົ ຂອງການຝຶກທີ່ ເນ ນ້ໃສ່ສະມ ດຖະພາບ (CBT) ຂອງ ສປປ ລາວ 
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ໂມດູນການຮຽນ-ການສອນ 
ອງົປະກອບ ຄໍາອະທບິາຍ 

1. ຊຼື່ ໂມດູນ 2 ການນໍາພາທມີຂະໜາດນອ້ຍ 
2. ຄໍາອະທບິາຍໂມດູນ ໂມດູນນີປ້ະກອບດວ້ຍຄວາມສໍາຄ ນ ແລະ ຄວາມຄວາມຮູພ້ຼືນ້ຖານທີ່ ຈາໍເປ ນຕ່ໍການ

ນໍາພາທມີຂະໜາດນອ້ຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການໃຫຄ້ວາມເປ ນຜູນໍ້າຂອງທມິ, 
ການແບ່ງຄວາມຮ ບຜດິຊອບຂອງທມີ, ການກໍານດົຄວາມຄາດຫວ ງດາ້ນການປະຕບິ ດ
ວຽກສໍາລ ບສະມາຊກິຂອງທມີ ແລະ  ການຄວບຄຸມການປະຕບິ ດວຽກຂອງທມີ. 

3. ໄລຍະເວລາໂດຍປະມານ 48 ຊມ (ທດ: 16 ຊມ; ປບ: 32 ຊມ) 
4. ຜນົໄດຮ້ ບຂອງການຮຽນ ພາຍຫ ຼັງຮຽນຈບົໂມດູນນີ ູ້ຜູ ູ້ຮຽນຕ ູ້ອງມຄີວາມສາມາດ:  

1. ໃຫຄ້ວາມເປ ນຜູນໍ້າຂອງທມິ 
2. ແບ່ງຄວາມຮ ບຜດິຊອບຂອງທມີ 
3. ກໍານດົຄວາມຄາດຫວ ງດາ້ນການປະຕບິ ດວຽກສໍາລ ບສະມາຊກິຂອງທມີ 
4. ຄວບຄຸມການປະຕບິ ດວຽກຂອງທມີ 

5. ຫວົຂໍເ້ນຼືອ້ໃນຂອງໂມດູນ 1. ການຈ ດຕ ງ້ທມີ 
2. ການໃຫຄ້ວາມເປ ນຜູນໍ້າຂອງທມິ 
3.  ການແບ່ງຄວາມຮ ບຜດິຊອບຂອງທມີ 
4.  ການກໍານດົຄວາມຄາດຫວ ງດາ້ນການປະຕບິ ດວຽກສໍາລ ບສະມາຊກິຂອງທມີ   
5. ການຄວບຄຸມການປະຕບິ ດວຽກຂອງທມີ 
6. ການໃຫຂໍ້ແ້ນະນໍາແກ່ສະມາຊກິທມີຢ່າງເໝາະສມົ 

6. ຊ ບພະຍາກອນທີ່ ຈາໍເປ ນ ຊ ບພະຍາກອນທີ່ ຈາໍເປ ນຕ່າງໆຕ່ໍໄປນີ ້ຄວນໄດຮ້ ບການຕອບສະໜອງໃຫຢ່້າງພຽງພໍ: 
1. ປິກ 
2. ແຜນຮອງບ ນທກຶ 
3. ຫອ້ງຮຽນ 
4. ຄອມພວີເຕ ີ
5. ຫອ້ງການ  
6. ອຸປະກອນທີ່ ຈາໍເປ ນທ ງໝດົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກ ບການປະຕບິ ດໜາ້ວຽກ ຫ ຼື ກດິຈະ

ກໍາຂອງການນໍາພາທມີ 
7. ວທີກີານຝຶກ ວທິກີານຝຶກອາດຕອ້ງກວມເອາົໜຶ່ ງ ຫ ຼື ຫ າຍວທິດີ ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້  

1. ອະທບິາຍ ຫ ຼື ບ ນລະຍາຍ 
2. ນໍາແນະສໍາລ ບການຝຶກພາກປະຕບິ ດ 
3. ສາທດິ 
4. ສນົທະນາ 
5. ໃຫເ້ຮ ດລຼືມ້ຄຼືນ ຫ ຼື ໃຫສ້າ້ງຄຼືນ ຫ ຼື ໃຫປ້ະຕບິ ດຕາມໜາ້ວຽກທີ່ ກໍານດົໃຫ.້  
6. ໃຫເ້ຮ ດວຽກເປ ນກຸ່ມ 

8. ເກນການວ ດ-ປະເມນີຜນົ 1. ວຽກຕ່າງໆທີ່ ຕອ້ງການປະຕບິ ດໄດຮ້ ບການກໍານດົ ແລະ ນໍາໄປເຜຍີແຜ່ໃຫສ້ະມາ
ຊກີທມິຮ ບຮູ ້

2. ເຫດຜົນທີ່ ຈະໄດໃ້ຫຂໍ້ແ້ນະນໍາ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການຕ່າງໆໄດຮ້ ບການສຼື່ ສານໄປ
ຍ ງສະມາຊກິໃນທມີ 

3. ຄໍາຖາມ ແລະ ຂໍກ້  ງວນົຕ່າງໆຂອງສະມາຊກິພາຍໃນທມິໄດຖ້ຼືກຮ ບຮູ,້ ສນົທະນາ 
ແລະ ໄດຈ້  ດການຈ ດການເປ ນຢ່າງດ ີ
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4. ໜາ້ທີ່  ແລະ ຄວາມຮ ບຜິດຊອບຕ່າງໆໄດຮ້ ບການແບ່ງປ ນຕາມທ ກສະ, ຄວາມຮູ ້
ແລະ ຄວາມສາມາດທີ່ ຕອ້ງການເພຼື່ ອໃຫມ້ຄີວາມເໝາະສມົກ ບໜາ້ວຽກທີ່ ມອບ
ໝາຍໃຫ ້ແລະ ໃຫມ້ຄີວາມສອດຄ່ອງກ ບຫ  ກການຂອງຟາມ ຫ ຼື ຄລນີກິ 

5. ບ ນດາໜາ້ທີ່ ຕ່າງໆໄດຮ້ ບການແບ່ງປ ນໃຫສ້ະມາຊກິຕາມຄວາມທະໜ ດ, ຄວາມ
ມ ກ ແລະ ຂໍພ້ຈິາລະນາຄວາມເໝາະສມົຂອງແຕ່ລະຄນົ 

6. ຄວາມຄາດຫວ ງໃນການປະຕບິ ດວຽກໄດຮ້ ບການກໍານດົຂຶນ້ບນົພຼືນ້ຖານຄວາມ
ຕອ້ງການຂອງລູກຄາ້ ແລະ ມຄີວາມສອດຄ່ອງກ ບຄວາມຕອ້ງການທີ່ ໄດມ້ອບ
ໝາຍໃຫ ້

7. ຄວາມຄາດຫວ ງໃນການປະຕິບ ດວຽກໄດຮ້ ບການກໍານົດພາຍໃຕໜ້າ້ທີ່  ແລະ 
ຂອບເຂດຄວາມຮ ບຜດິຊອບຂອງສະມາຊກິທມີແຕ່ລະຄນົ 

8. ຄວາມຄາດຫວ ງໃນການປະຕບິ ດວຽກໄດຮ້ ບການສ ນທະນາ ແລະ ເຜຍີແຜ່ື່ໃຫ ້
ກ ບສະມາຊກິທມີແຕ່ລະຄນົຮ ບຮູຢ່້າງຈະແຈງ້ 

9. ການຕດິຕາມການປະຕບິ ດວຽກໄດຮ້ ບການຈ ດຕ ງ້ຂຶນ້ຕາມການກໍານດົຂອງເກນ
ປະຕບິ ດວຽກ ຫ ຼື ຂໍແ້ນະນໍາທີ່ ໄດມ້ອບໝາຍ ແລະ ໄດຮ້ ບການປະຕບິ ດຢ່າງຖຼືກ
ຕອ້ງ 

10. ສະມາຊກິພາຍໃນທມີແຕ່ລະຄົນໄດຮ້ ບການໃຫຂໍ້ຄ້ດິເຫ ນ ຫ ຼື ຄໍາຕໍານ ິທີ່ ເປ ນ
ຂໍຄ້ດິທີ່ ດ ີແລະ ການໃຫຄໍ້າແນະນໍານ ນ້ຕອ້ງມຄີວາມສອດຄ່ອງກ ບຍຸດທະວທິໃີນ
ການໃຫຄໍ້າແນະນໍາເພຼື່ ອບ່ໍໃຫຂໍ້ຄ້ ດແຍ່ງໃດໆ 

11. ບ ນຫາຕ່າງໆຂອງການປະຕບິ ກວຽກ ທີ່ ບ່ໍສາມາດໄດຮ້ ບການແກໄ້ຂ ຫ ຼື ແກໄ້ຂ
ພາຍໃນທມີໄດຮ້ ບການອາ້ງອງີ ຫ ຼື ນໍາໄປສູ່ບຸກຄນົທີ່ ເໝາະສມົຕາມຫ  ກການຂອງ
ຟາມ ຫ ຼື ຄລນີກິປົວສ ດ 

12. ສະມາຊກິພາຍໃນທມີຈະໄດຖ້ຼືກແຈງ້ໃຫຮ້ ບຮູເ້ຖງິການປ່ຽນລໍາດ ບຄວາມສໍາຄ ນ
ທີ່ ມອບໝາຍໃຫ ້ຫ ຼື ບ ນດາໜາ້ວຽກທີ່ ອາດສົ່ ງຜົນກະທົບຕ່ໍຄວາມຕອ້ງການ 
ແລະ ຄວາມເພິ່ ງພໍໃຈຂອງລູກຄາ້  

13. ການປະຕບິ ດວຽກຂອງທມີໄດຮ້ ບການຕດິຕາມເພຼື່ ອຮ ບປະກ ນໃຫຜ້ະລດິຕະພ ນ 
ຫ ຼື ການບໍລກິານໄດຕ້າມຄວາມຕອ້ງການຂອງຜູຜ້ະລດິ ຫ ຼື ຄວາມຕອ້ງການຂອງ
ລູກຄາ້ 

14. ການຕດິຕາມຜນົໄດຮ້ ບການປະຕບິ ດໃນທຸກປະເດ ນທີ່ ອາດສົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍທມີ 
15. ທຸກໆເອກະສານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໄດຮ້ ບການປະຕບິ ດຢ່າງສມົບູນຕາມຫ  ກການປະຕິ

ບ ດຂອງຟາມ ຫ ຼື ຄລນີກິປົວສ ດ 
9. ວທິກີານວ ດ-ປະເມນີຜນົ ໂມດູນນີຕ້ອ້ງໄດຮ້ ບການປະເມນີຜນົດວ້ຍໜຶ່ ງ ຫ ຼື ຫ າຍວທິກີານດ ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້  

1. ນໍາໃຊວ້ທິກີານຕ ງ້ຄໍາຖາມໂດຍກງົຮ່ວມກ ບໃຫທ້ບົທວນເອກະສານທີ່ ມແີລວ້ 
ແລະ ສາ້ງເປ ນບດົລາຍງານການປະຕບິ ດວຽກໃດໜຶ່ ງ.  

2. ໃຫກ້ໍລະນສີກຶສາ ແລະ ການຈ ດລຽງໜາ້ວຽກທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 
3. ປະເມນີໂດຍຜ່ານການໃຫສ້າທດິກ່ຽວກ ບເຕ ກນກິໃດໜຶ່ ງ.  
4. ສ ງເກດໂດຍຜ່ານການປະຕບິ ດວຽກ ຫ ຼື ສະເໜວີຽກໃດໜຶ່ ງ.  
5. ປະເມນີຜນົດວ້ຍການໃຫຂ້ຽນ ຫ ຼື ຖາມນ ກສອບເສ ງໂດຍກງົກ່ຽວກ ບຄວາມຮູທ້ີ່

ກ່ຽວຂອ້ງ 
6. ຕອ້ງໃຫມ້ຄີວາມສອດຄ່ອງກ ບແນວທາງໃນການປະເມນີຜນົຕາມຮູບແບບປະ

ເມນີຜນົ ຂອງການຝຶກທີ່ ເນ ນ້ໃສ່ສະມ ດຖະພາບ (CBT) ຂອງ ສປປ ລາວ 
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ໂມດູນການຮຽນ-ການສອນ 
ອງົປະກອບ ຄໍາອະທບິາຍ 

1. ຊຼື່ ໂມດູນ 3 ການເຈລະຈາ 
2. ຄໍາອະທບິາຍໂມດູນ ໂມດູນນີກ້ວມເອາົບ ນດາທ ກສະ, ຄວາມຮູ ້ແລະ ຄວາມສາມາດທີ່ ຈາໍເປ ນສໍາລ ບການ

ຮຽນຮູປ້ະຕບິ ດການເຈລະຈາ ເປ ນຕົນ້ແມ່ນການວາງແຜນໃນການເຈລະຈາ ແລະ 
ການມສ່ີວນຮ່ວມໃນການເຈລະຈາ 

3. ໄລຍະເວລາໂດຍປະມານ 48 ຊມ (ທດ: 16 ຊມ; ປບ: 32ຊມ) 
4. ຜນົໄດຮ້ ບຂອງການຮຽນ ພາຍຫ ຼັງຮຽນຈບົໂມດູນນີ ູ້ຜູ ູ້ຮຽນຕ ູ້ອງມຄີວາມສາມາດ: 

1. 1. ວາງແຜນໃນການເຈລະຈາ 
2. ມສ່ີວນຮ່ວມໃນການເຈລະຈາ 

5. ຫວົຂໍເ້ນຼືອ້ໃນຂອງໂມດູນ 1. ຄວາມຮູ,້ ຄວາມເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກ ບປ ດໃຈທີ່ ມອີດິທພິນົຕ່ໍການເຈລະຈາຕ່ໍລອງເພຼື່ ອ
ເຮ ດໃຫບ້ ນລຸຕາມໝາກຜນົທີ່ ໄດກ້ໍານດົຕກົລງົໄວ ້

2. ການວາງແຜນໃນການເຈລະຈາ 
3. ການມສ່ີວນຮ່ວມໃນການເຈລະຈາ 
4. ຫ  ກການ ແລະ ຂ ນ້ຕອນໃນການເຈລະຈາ   
5. ການຕ ດສນິໃຈ ແລະ ຂ ນ້ຕອນທກີານແກ່ໄຂຂໍຄ້ ດແຍ່ງຕ່າງໆ   
6. ຄວາມເຫ ນອກົເຫ ນໃຈ ແລະ ໃຫອ້າໄພແກ່ຄນົອຼື່ ນໆ 

6. ຊ ບພະຍາກອນທີ່ ຈາໍເປ ນ ຊ ບພະຍາກອນທີ່ ຈາໍເປ ນຕ່າງໆຕ່ໍໄປນີ ້ຄວນໄດຮ້ ບການຕອບສະໜອງໃຫຢ່້າງພຽງພໍ: 
1. ບກິ 
2. ປຼືມບ ນທກຶ 
3. ຫອ້ງຮຽນ 
4. ຄອມພວີເຕ ີ
5. ສະຖານທີ່ ປະຕບິ ດວຽກ ຫ ຼື ສະຖານທີ່ ຈາໍລອງສະພາບແວດໃນການປະຕບິ ດ

ວຽກຕວົຈງິ 
6. ອຸປະກອນທີ່ ຈາໍເປ ນທ ງໝດົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກ ບການປະຕບິ ດໜາ້ວຽກ ຫ ຼື ກດິຈະ

ກໍາໃນການຮຽນຮູປ້ະຕບິ ດການເຈລະຈາ 
7. ແບບຮຽນ ຫ ຼື ຕໍາລາກ່ຽວກ ບຫ  ກການເຈລະນາ 

7. ວທີກີານຝຶກ ວທິກີານຝຶກອາດຕອ້ງກວມເອາົໜຶ່ ງ ຫ ຼື ຫ າຍວທິດີ ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້  
1.  ອະທບິາຍ ຫ ຼື ບ ນລະຍາຍສໍາລ ບການສອນທດິສະດ.ີ 
2. ນໍາແນະສໍາລ ບການຝຶກພາກປະຕບິ ດ.   
3. ສາທດິ.  
4. ສນົທະນາ. 
5. ນໍາໃຊສ້ ດ (ແບບ) ຈາໍລອງເປ ນສຼື່ ໃນການສອນ.  
6. ໃຫເ້ຮ ດລຼືມ້ຄຼືນ ຫ ຼື ໃຫສ້າ້ງຄຼືນ ຫ ຼື ໃຫປ້ະຕບິ ດຕາມໜາ້ວຽກທີ່ ກໍານດົໃຫ.້  
7. ໃຫເ້ຮ ດວຽກເປ ນກຸ່ມ  

8. ເກນການວ ດ-ປະເມນີຜນົ 1. ຂໍມູ້ນຕ່າງໆໃນການກະກຽມສໍາລ ບການເຈລະຈາໄດຮ້ ບການກໍານດົ ແລະ ບ ນຈຸ
ໄວໃ້ນແຜນການ 

2. ຂໍມູ້ນຕ່າງໆໃນການສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມໃນການເຈລະຈາທີ່ ດໄີດຮ້ ບການກໍາ
ນດົ ແລະ ບ ນຈໄຸວໃ້ນແຜນການ  

3. ຂໍມູ້ນຕ່າງໆກ່ຽວກ ບການຟ ງທີ່ ດໄີດຮ້ ບການກໍານດົ ແລະ ບ ນຈໄຸວໃ້ນແຜນ 
4. ຂໍມູ້ນຕ່າງໆກ່ຽວກ ບຄວາມແຕກຕ່າງທາງດາ້ນເຕ ກນກິໃນການຕ ງ້ຄໍາຖາມໄດຮ້ ບ
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ການກໍານດົ ແລະ ບ ນຈໄຸວໃ້ນແຜນການ  
5. ຂໍມູ້ນຕ່າງໆໄດຮ້ ບການກວດກາເພຼື່ ອຮ ບປະກ ນຄວາມຖຼືກຕອ້ງ ແລະ ດ ບເດດ 
6. ເກນສໍາລ ບໝາກຜນົສໍາເລ ດໄດຮ້ ບການເຫ ນກ ບທຸກພາກສ່ວນ 
7. ໝາກຜນົທີ່ ຕອ້ງການພາກສ່ວນຕ່າງໆໄດຮ້ ບການພຈິະລານາ 
8. ພາສາທີ່ ເໝາະສມົໄດຮ້ ບການນໍາໃຊໂ້ດຍການຜ່ານເຈລະຈາ  
9. ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງເຕ ກນກິໃນການຕ ງ້ຄໍາຖາມໄດຮ້ ບການນໍາມາໃຊ ້
10. ບ ນຫາ ແລະ ຂະບວນການຕ່າງໆໄດຮ້ ບການບ ນທກຶເປ ນລາຍລ ກອ ກສອນ ແລະ 

ເຫ ນດກີ ບທຸກພາກສ່ວນ 
11. ບ ນຫາທີ່ ອາດແກໄ້ຂໄດ,້ ໄດຮ້ ບການສນົທະນາ ແລະ ປະເມນີຕາມສະພາບ

ຄວາມເປ ນຈງິ 
12. ຂອບເຂດຂອງການຕກົລງົເຫ ນດກີ ນໄດຮ້ ບການຢຼືນຢ ນ ແລະ ຈດົບ ນທກຶໄວ ້
13. ການຕດິຕາມຜນົການປະຕບິ ດໄດຮ້ ບການເຫ ນດຈີາກທຸກຝ່າຍ 

9. ວທິກີານວ ດ-ປະເມນີຜນົ ໂມດູນນີຕ້ອ້ງໄດຮ້ ບການປະເມນີຜນົດວ້ຍໜຶ່ ງ ຫ ຼື ຫ າຍວທິກີານດ ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້  
1. ນໍາໃຊວ້ທິກີານຕ ງ້ຄໍາຖາມໂດຍກງົຮ່ວມກ ບໃຫທ້ບົທວນເອກະສານທີ່ ມແີລວ້ 

ແລະ ສາ້ງເປ ນບດົລາຍງານການປະຕບິ ດວຽກໃດໜຶ່ ງ.  
2. ໃຫກ້ໍລະນສີກຶສາ ແລະ ການຈ ດລຽງໜາ້ວຽກທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 
3. ປະເມນີໂດຍຜ່ານການໃຫສ້າທດິກ່ຽວກ ບເຕ ກນກິໃດໜຶ່ ງ.  
4. ສ ງເກດໂດຍຜ່ານການປະຕບິ ດວຽກ ຫ ຼື ສະເໜວີຽກໃດໜຶ່ ງ.  
5. ປະເມນີຜນົດວ້ຍການໃຫຂ້ຽນ ຫ ຼື ຖາມນ ກສອບເສ ງໂດຍກງົກ່ຽວກ ບຄວາມຮູ ້

ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 
6. ຕອ້ງໃຫມ້ຄີວາມສອດຄ່ອງກ ບແນວທາງໃນການປະເມນີຜນົຕາມຮູບແບບປະ

ເມນີຜນົຂອງການຝຶກທີ່ ເນ ນ້ໃສ່ສະມ ດຖະພາບ (CBT) ຂອງ ສປປ ລາວ 
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ຂ. ໂມດູນພຼືນ້ຖານວຊິາສະເພາະ 
ໂມດູນການຮຽນ-ການສອນ 

ອງົປະກອບ ຄໍາອະທບິາຍ 
1. ຊຼື່ ໂມດູນ 1 ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມອາຫານ 
2. ຄໍາອະທບິາຍໂມດູນ ໂມດູນນີກ້ວມເອາົທ ກສະ ແລະ ຄວາມຮູພ້ຼືນ້ຖານທີ່ ຈາໍເປ ນ  ແລະ ທຼັດສະນະຄະຕິ

ຕື່ າງໆທີື່ ຈ າເປຼັນເພ ື່ ອນ າໃຊ ູ້ຄວາມປອດໄພດ ູ້ານອາຫານ ແລະ ສຸຂະພບິານໃນບື່ ອນເຮຼັດ
ວຽກເຊຼັື່ ນ: ໃສື່ ອຸປະກອນປູ້ອງກຼັນສື່ ວນບຸກຄນົ, ສຼັງເກດເບິື່ ງຄວາມສະອາດສຸຂະພາບ 
ແລະ ການເຮຼັດວຽກທີື່ ດ,ີ ດ າເນນີມາດຕະການປະຕບິຼັດດ ູ້ານສຸຂາພບິານ, ຈຼັດຕຼັ ູ້ງ
ປະຕບິຼັດມາດຕະການຄວາມປອດໄພ ແລະ ຂຼັ ູ້ນຕອນການຊື່ ວຍເຫ  ອ ແລະ ດ າເນນີ
ປະຕບິຼັດກດິຈະກ າການດູແດທ າຄວາມສະອາດເຮ ອນເບ ູ້ອງຕົ ູ້ນ 

3. ໄລຍະເວລາໂດຍປະມານ 80 ຊມ (ທດ: 16 ຊມ; ປບ: 64 ຊມ) 
4. ຜນົໄດຮ້ ບຂອງການຮຽນ ພາຍຫ ຼັງຮຽນຈບົໂມດູນນີ ູ້ຜູ ູ້ຮຽນຕ ູ້ອງມຄີວາມສາມາດ: 

1.ໃສື່ ອຸປະກອນປູ້ອງກຼັນສື່ ວນບຸກຄນົ 
2. ເອາົໃຈໃສື່  ແລະ ປະຕບິຼັດດ ູ້ານສຸຂະອະນາໄມສື່ ວນບຸກຄນົເປຼັນຢື່ າງດ ີ 
3. ປະຕບິຼັດແນວທາງດ ູ້ານສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ຄວາມປອດໄພອາຫານ 
4. ໃຫ ູ້ຄວາມສ າຄຼັນດ ູ້ານມາດຕະການຄວາປອດໄພ ແລະ ຂຼັ ູ້ນຕອນການ
ປະຖມົພະຍາບານ 
5. ດ າເນນີການດ ູ້ານກດິຈະກ າການເບີື່ ງແຍງຮຼັກສາຄວາມສະອາດ 

5. ຫວົຂໍເ້ນຼືອ້ໃນຂອງໂມດູນ 1. ການອານາໄມ, ກວດສອບ ແລະ ອຸປະກອນປູ້ອງກຼັນສື່ ວນບຸກຄນົທີື່ ຖກຶເຮຼັດ
ຄວາມສະອາດ 

1.2 ການປະຕບິຼັດສຸຂະອະນາໄມສື່ ວນບຸກຄນົ ແລະ ການແຕື່ ງຕວົທີື່ ດ ີ
1.3 ການປະຕບິຼັດດ ູ້ານຄວາມປອດໄພດ ູ້ານອາຫານໃນບື່ ອນເຮຼັດວຽກ 
1.4 ການປະຕບິຼັດມາດຕະການການຊື່ ວຍເຫ  ອຂຼັ ູ້ນທ າອດິກຼັບຜູ ູ້ຖ ກເຄາະຮ ູ້າຍ 
1.5 ການດ າເນນີກດິຈະກ າດູແລທ າຄວາມສະອາດທີື່ ດໃີນພ ູ້ນທີື່ ເຮຼັດວຽກ 

6. ຊ ບພະຍາກອນທີ່ ຈໍາເປ ນ ຊ ບພະຍາກອນຕ່າງໆດ ່ ງລຸ່ມນີຄ້ວນຕອ້ງໄດຮ້ ບການສະໜອງໃຫຢ່້າງຄບົຖວ້ນ: 
1. ຫອ້ງຮຽນພ ູ້ນທີື່ ເຮຼັດວຽກ/ສະຖານ ີ
2. ປຼື້ມແບບຮຽນກ່ຽວກ ບຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມອາຫານ 
3. ຊຸດປະຖມົພະຍາບານຂຼັ ູ້ນຕົ ູ້ນ 
4. PPE  ທີື່ ພວົພຼັນດ ູ້ານກດິຈະກ າ 
5. ບຼັ ູ້ງດຼັບເພງີ 
6. ຕຽງຫາມ 
7. ວຼັດສະດຸ, ອຸປະກອນ ແລະ ເຄ ື່ ອງມ  ທີື່ ກື່ ຽວຂ ູ້ອງກຼັບຫວົໜື່ ວຍສະມຼັດຕະພາບ 

7. ວທີກີານຝຶກ ວທິກີານຝຶກອາດຕອ້ງກວມເອາົໜຶ່ ງ ຫ ຼື ຫ າຍວທິດີ ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້  
1. ອະທບິາຍ ຫ ຼື ບ ນລະຍາຍສໍາລ ບການສອນທດິສະດ ີ
2. ນໍາແນະສໍາລ ບການຝຶກພາກປະຕບິ ດ 
3. ສາທດິ 
4. ສນົທະນາ 
5. ນໍາໃຊ ້(ແບບ) ຈໍາລອງເປ ນສຼື່ ໃນການສອນ  
6. ໃຫເ້ຮ ດລຼືມ້ຄຼືນ ຫ ຼື ໃຫສ້າ້ງຄຼືນ ຫ ຼື ໃຫປ້ະຕບິ ດຕາມໜາ້ວຽກທີ່ ກໍານດົໃຫ.້  
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7. ໃຫເ້ຮ ດວຽກເປ ນກຸ່ມ 
8. ເກນການວ ດ-ປະເມນີຜນົ 1.  ອຸປະກອນປູ້ອງກຼັນສື່ ວນບຸກຄນົໄດ ູ້ຮຼັບການກວດສອບຕາມຂ ູ້ກ ານດົຂອງຜູ ູ້ຜະລດິ 

2. ມີການສວມໃສື່ ອຸປະກອນປູ້ອງກຼັນສື່ ວນບຸກຄົນແມື່ ນຖ ກຕ ູ້ອງຕາມຄວາມ
ຕ ູ້ອງການຂອງວຽກ 

3. ສຸຂະອະນາໄມສື່ ວນຕວົ ແລະ ເຄ ື່ ອງແຕື່ ງກາຍທີື່ ດແີມື່ ນຖ ກປະຕບິຼັດຕາມຄວາມ
ຕ ູ້ອງການດ ູ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນບື່ ອນເຮຼັດວຽກ 

4. ການປະຕິບຼັດດ ູ້ານສຸຂະພິບານແມື່ ນຖ ກປະຕິບຼັດຕາມລະບຽບການດ ູ້ານສຸຂະ
ພບິານຢູື່ ບື່ ອນເຮຼັດວຽກ 

5. ປະຕບິຼັດຕາມມາດຕະການດ ູ້ານຄວາມປອດໄພແມື່ ນສອດຄື່ ອງກຼັບມາດຕະການ
ດ ູ້ານຄວາມປອດໄພໃນບື່ ອນເຮຼັດວຽກ 

6. ໃຊ ູ້ມາດຕະການດ ູ້ານຄວາມປອດໄພຖ ກປະຕບິຼັດຕາມກດົລະບຽບ ແລະ ຂ ູ້ກ ານດົ
ໃນບື່ ອນເຮຼັດວຽກ 

7. ມຂີຼັ ູ້ນຕອນການປະຖົມພະຍາບານເບ ູ້ອງຕົ ູ້ນໄດ ູ້ຖ ກນ າໃຊ ູ້ ແລະ ປະສານງານກຼັບ
ບຼັນດາພະນຼັກງານທີື່ ກື່ ຽວຂ ູ້ອງຕາມຂຼັ ູ້ນຕອນການດ າເນນີງານມາດຕະຖານໃນບື່ ອນ
ເຮຼັດວຽກ. 

8. ສະຖານທີື່ ເຮຼັດວຽກ ແລະ ສະພາບແວດລ ູ້ອມແມື່ ນເຮຼັດຄວາມສະອາດຕາມ
ລະບຽບການດ ູ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນບື່ ອນເຮຼັດວຽກ 

9. ສິື່ ງເສດເຫ  ອຖ ກຈຼັດຂ ູ້ນຕາມລະບບົການກ າຈຼັດສິື່ ງເສດເຫ  ອຂອງອງົການຈຼັດຕຼັ ູ້ງ 
10. ອຼັນຕະລາຍໃນພ ູ້ນທີື່ ເຮຼັດວຽກແມື່ ນໄດ ູ້ຮຼັບການບຼັນທຶກ ແລະ ລາຍງານຕ ື່

ພະນຼັກງານທີື່ ໄດ ູ້ຮຼັບການມອບໝາຍຕາມຂຼັ ູ້ນຕອນທີື່ ເຮຼັດວຽກ 
9. ວທິກີານວ ດ-ປະເມນີຜນົ ໂມດຸນນີຄ້ວນຕອ້ງໄດຮ້ ບການປະເມນີຕາມໜຶ່ ງ ຫ ຼື ຫ າຍວທິດີ ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້  

1. ປະເມນີດວ້ຍການໃຫຂ້ຽນ ຫ ຼື ສໍາພາດຜູສ້ອບເສ ງໂດຍກງົກ່ຽວກ ບຄວາມຮູພ້ຼືນ້
ຖານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ.  

2. ສ ງເກດຈາກການໃຫປ້ະຕບິ ດກດິຈະກໍາໜາ້ວຽກໃດໜຶ່ ງ.   
3. ໃຫຈ້ໍາລອງການເຮ ດຝຶກຫວົຂໍໃ້ດໜຶ່ ງທີ່ ມກີານປະຕບິ ດຄາ້ຍຄຼືກ ບສະພາບເງ ຼື່ ອນ

ໄຂການເຮ ດວຽກຕວົຈງິ.   
4. ນໍາໃຊວ້ທິກີານຕ ງ້ຄໍາຖາມ ແລະ ເຕ ກນກິການສໍາພາດ.  
5. ຕອ້ງມຄີວາມສອດຄ່ອງກ ບແນວທາງການປະເມນີຜົນຕາມຮູບແບບປະເມນີຜົນ

ຂອງການຝຶກທີ່ ເນ ນ້ໃສ່ສະມ ດຖະພາບ (CBT) ຂອງສປປ ລາວ.  



 

 

ຫ  ກສູດແບບເນ ນ້ສະມ ດຖະພາບ, ສໍາລ ບວຊິາການ ແປຮູບອາຫານ                                                                                               ລະດ ບ 3 22 

ໂມດູນການຮຽນ-ການສອນ 
ອງົປະກອບ ຄໍາອະທບິາຍ 

1. ຊຼື່ ໂມດູນ 2 ການນ າໃຊ ູ້ເຄ ື່ ອງມ  ແລະ ອຸປະກອນວຼັດຄື່ າມາດຕະຖານ 
2. ຄໍາອະທບິາຍໂມດູນ ໂມດູນນີກ້ວມເອາົທ ກສະ, ຄວາມຮູພ້ຼືນ້ຖານ ແລະ ທຼັດສະນະຄະຕທິີ່ ຈໍາເປ ນຕ່ໍການນ າ

ໃຊ ູ້ອຸປະກອນ ແລະ ເຄ ື່ ອງມ ວຼັດແທກມາດຕະຖານໃນບື່ ອນເຮຼັດວຽກເຊຼັື່ ນ: ການກ ານດົ
ອຸປະກອນ ແລະ ເຄ ື່ ອງມ ມາດຕະຖານ, ການທົບທວນຄ ນຂຼັ ູ້ນຕອນໃນການນ າໃຊ ູ້
ອຸປະກອນ ແລະ ເຄ ື່ ອງມ ມາດຕະຖານ ແລະ ປະຕບິຼັດຕາມຂຼັ ູ້ນຕອນການໃຊ ູ້ອຸປະກອນ 
ແລະ ເຄ ື່ ອງມ ໃນການວຼັດຄື່ າມາດຕະຖານ 

3. ໄລຍະເວລາໂດຍປະມານ 80 ຊມ (ທດ: 16 ຊມ; ປບ: 64 ຊມ) 
4. ຜນົໄດຮ້ ບຂອງການຮຽນ ພາຍຫ ຼັງຮຽນຈບົໂມດູນນີ ູ້ຜູ ູ້ຮຽນຕ ູ້ອງມຄີວາມສາມາດ: 

1. ກ ານດົອຸປະກອນວຼັດແທກມາດຕະຖານ ແລະ ເຄ ື່ ອງມ  
2. ທບົທວນຂຼັ ູ້ນຕອນໃນການນ າໃຊ ູ້ອຸປະກອນ ແລະ ເຄ ື່ ອງມ ມາດຕະຖານມາດຕະຖານ 
3. ປະຕບິຼັດຕາມຂຼັ ູ້ນຕອນຂອງການນ າໃຊ ູ້ອຸປະກອນວຼັດແທກແລະເຄ ື່ ອງມ  

5. ຫວົຂໍເ້ນຼືອ້ໃນຂອງໂມດູນ 1. ການກ ານດົ, ການກະກຽມ ແລະ ຕດິຕຼັ ູ້ງອຸປະກອນການວຼັດແທກມາດຕະຖານ ແລະ 
ເຄ ື່ ອງມ  

2. ການປະຕບິຼັດຕາມຂຼັ ູ້ນຕອນທີື່ ຖ ກຕ ູ້ອງໃນການໃຊ ູ້ອຸປະກອນ ແລະ ເຄ ື່ ອງມ ວຼັດແທກ
ມາດຕະຖານ 

3.  ການປະຕບິຼັດຕາມຂຼັ ູ້ນຕອນການທ າຄວາມສະອາດ ແລະ ລະບບົສຸຂະພບິານ ແລະ 
ຂຼັ ູ້ນຕອນຂອງການວຼັດແທກອຸປະກອນ ແລະ ອຸປະກອນກື່ ອນ ແລະ ຫ ຼັງການນ າໃຊ ູ້ 

6. ຊ ບພະຍາກອນທີ່ ຈາໍເປ ນ ຊ ບພະຍາກອນຕ່າງໆດ ່ ງລຸ່ມນີຄ້ວນຕອ້ງໄດຮ້ ບການສະໜອງໃຫຢ່້າງຄບົຖວ້ນ: 
1. ສະຖານທີື່ ເຮຼັດວຽກ/ສະຖານ ີ
2. ອຸປະກອນ,  ເຄ ື່ ອງມ  ແລະ ເຄ ື່ ອງໃຊ ູ້ທີື່ ກື່ ຽວຂ ູ້ອງກຼັບຫນື່ ວຍສະມຼັດຖະພາບເຊຼັື່ ນ: 
- ວຼັດແທກຄວາມເຄຼັມ 
- ເຄ ື່ ອງວຼັດຄວາມດຼັນ  
- ເຄ ື່ ອງວຼັດແທກຄື່ າ pH  
- ເຄ ື່ ອງວຼັດແທກຄວາມຫວານ  
- ເຄ ື່ ອງວຼັດອຸນຫະພູມຂອງລະດຼັບອຸນຫະພູມທີື່ ແຕກຕື່ າງກຼັນ (0-300 C) 
- ເຄ ື່ ອງວຼັດແທກດຼັດສະນກີານຫຼັກຂອງຊື່ ວງທີື່ ແຕກຕື່ າງກຼັນ (0 – 90 B) 
- ເຄ ື່ ອງແກ ູ້ວທີື່ ໃຊ ູ້ໃນການຊຼັື່ ງຜອງ ເຊຼັື່ ນ:  cylinders, beakers, flasks) 

7. ວທີກີານຝຶກ ວທິກີານຝຶກອາດຕອ້ງກວມເອາົໜຶ່ ງ ຫ ຼື ຫ າຍວທິດີ ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້  
1. ອະທບິາຍ ຫ ຼື ບ ນລະຍາຍສໍາລ ບການສອນທດິສະດ.ີ 
2. ນໍາແນະສໍາລ ບການຝຶກພາກປະຕບິ ດ.   
3. ສາທດິ.  
4. ສນົທະນາ. 
5. ນໍາໃຊວ້ຼັດສະດຸ-ອຸປະກອນຕວົຈງິ, (ແບບ) ຈາໍລອງເປ ນສຼື່ ໃນການສອນ.  
6. ໃຫເ້ຮ ດລຼືມ້ຄຼືນ ຫ ຼື ໃຫສ້າ້ງຄຼືນ ຫ ຼື ໃຫປ້ະຕບິ ດຕາມໜາ້ວຽກທີ່ ກໍານດົໃຫ.້  
7. ໃຫເ້ຮ ດວຽກເປ ນກຸ່ມ 

8. ເກນການວ ດ-ປະເມນີ ຜນົ 1. ອຸປະກອນ ແລະ ເຄ ື່ ອງມ ວຼັດຄື່ າມາດຕະຖານຈະລະບຸຕາມຂ ູ້ກ ານດົຂອງຜູ ູ້ຜະລດິ 
2. ອຸປະກອນ ແລະ ເຄ ື່ ອງມ ວຼັດຄື່ າມາດຕະຖານໄດ ູ້ຮຼັບການກວດເຊຼັກທ າຄວາມສະອາດ

ແລະ ປຼັບຕຼັ ູ້ງຄື່ າຖ ກຕ ູ້ອງກື່ ອນນ າໃຊ ູ້ 
3. ຂຼັ ູ້ນຕອນໃນການໃຊ ູ້ອຸປະກອນ ແລະ ເຄ ື່ ອງມ ວຼັດຄື່ າມາດຕະຖານຈະຖ ກກວດກາ
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ກວດສອບຄ ນຕາມຂ ູ້ກ ານດົຂອງຜູ ູ້ຜະລດິ 
4. ວທິກີານແປຮູບອາຫານທີື່ ລະບຸໄວ ູ້ໃນໜຼັງສ , ໃບປິວ, ໂບຊວົ, ແຄຼັດຕາລຼັອກ 
5. ວທິກີານປະຕບິຼັດ ຫ   ການໃຊ ູ້ອຸປະກອນ ແລະ ເຄ ື່ ອງມ ວຼັດຄື່ າຕື່ າງໆ ຈະຕ ູ້ອງປະຕບິຼັດ

ຕາມຢື່ າງເຄຼັື່ ງຄຼັດຕາມຂ ູ້ກ ານດົຂອງຜູ ູ້ຜະລດິ ແລະ ຂ ູ້ກ ານດົໃນສະຖານທີື່ ເຮຼັດວຽກ 
6. ອຸປະກອນ ແລະ ເຄ ື່ ອງມ ວຼັດຄື່ າ ຈະຖ ກເຮຼັດຄວາມສະອາດ , ເຊຼັດໃຫ ູ້ແຫ ູ້ງ ແລະ 

ເກຼັບໃວ ູ້ຫ ຼັງການໃຊ ູ້ງານເພ ື່ ອໃຫ ູ້ສອດຄື່ ອງກຼັບຄວາມຕ ູ້ອງການໃນສະຖານທີື່ ເຮຼັດ
ວຽກ 

9. ວທິກີານວ ດ-ປະເມນີຜນົ ໂມດຸນນີຄ້ວນຕອ້ງໄດຮ້ ບການປະເມນີຕາມໜຶ່ ງ ຫ ຼື ຫ າຍວທິດີ ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້  
1. ປະເມນີດວ້ຍການໃຫຂ້ຽນ ຫ ຼື ສໍາພາດຜູສ້ອບເສ ງໂດຍກງົກ່ຽວກ ບຄວາມຮູພ້ຼືນ້ຖານ

ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ.  
2. ສ ງເກດຈາກການໃຫປ້ະຕບິ ດກດິຈະກໍາໜາ້ວຽກໃດໜຶ່ ງ.   
3. ໃຫຈ້າໍລອງການເຮ ດຝຶກຫວົຂໍໃ້ດໜຶ່ ງທີ່ ມກີານປະຕບິ ດຄາ້ຍຄຼືກ ບສະພາບເງ ຼື່ອນ

ໄຂການເຮ ດວຽກຕວົຈງິ.   
4. ນໍາໃຊວ້ທິກີານຕ ງ້ຄໍາຖາມ ແລະ ເຕ ກນກິການສໍາພາດ.  
5. ຕອ້ງມຄີວາມສອດຄ່ອງກ ບແນວທາງການປະເມນີຜນົຕາມຮູບແບບປະເມນີຜນົຂອງ

ການຝຶກທີ່ ເນ ນ້ໃສ່ສະມ ດຖະພາບ (CBT) ຂອງ ສປປ ລາວ 
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ໂມດູນການຮຽນ-ການສອນ 
ອງົປະກອບ ຄໍາອະທບິາຍ 

1. ຊຼື່ ໂມດູນ 3 ການນ າໃຊ ູ້ເຄ ື່ ອງມ , ອຸປະກອນ ແລະ ເຄ ື່ ອງໃຊ ູ້ໃນການແປຮູບ 
2. ຄໍາອະທບິາຍໂມດູນ ໂມດູນນີໄ້ດກ້ວມເອົາທ ກສະ ແລະ ຄວາມຮູພ້ຼືນ້ຖານທີ່ ຈໍາເປ ນຕ່ໍການນ າໃຊ ູ້ເຄ ື່ ອງມ ,

ອຸປະກອນ ແລະ ເຄ ື່ ອງມ ໃນການປຸງແຕື່ ງອາຫານໃນສະຖານທີື່ ເຮຼັດວຽກເຊຼັື່ ນ: ການ
ປະຕບິຼັດກດິຈະກ າກື່ ອນປະຕບິຼັດງານ, ດ າເນນີກດິຈະກ າປຸງແຕື່ ງອາຫານ ແລະ ປະຕບິຼັດ
ກດິຈະກ າຕື່ າງໆ 

3. ໄລຍະເວລາໂດຍປະມານ 80 ຊມ (ທດ: 16 ຊມ; ປບ: 64 ຊມ) 
4. ຜນົໄດຮ້ ບຂອງການຮຽນ ພາຍຫ ຼັງຮຽນຈບົໂມດູນນີ ູ້ຜູ ູ້ຮຽນຕ ູ້ອງມຄີວາມສາມາດ: 

1.  ການດ າເນນີກດິຈະກ າຕື່ າງໆກື່ ອນປະຕບິຼັດງານ 
2. ການໃຊ ູ້ອຸປະກອນປຸງແຕື່ ງອາຫານ 
3. ການດ າເນນີກດິຈະກ າຫ ຼັງປະຕບິຼັດງານ 

5. ຫວົຂໍເ້ນຼືອ້ໃນຂອງໂມດູນ 1. ການປະກອບເຄ ື່ ອງມ  ແລະ ອຸປະກອນທີື່ ເຫມາະສມົ, ຕດິຕາມກວດກາ, ກວດເບິື່ ງ 
ແລະ ເຮຼັດຄວາມສະອາດ 

2. ຕດິຕຼັ ູ້ງ, ຕຼັ ູ້ງຄື່ າເຄ ື່ ອງມ ທີື່ ໃຫ ູ້ພ ູ້ອມສ າຫ ຼັບການໃຊ ູ້ງານຕາມຂ ູ້ກ ານດົທີື່ ວາງໄວ ູ້ 
3. ການປະຕບິຼັດງານ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາຂອງອຸປະກອນເພ ື່ ອຮຼັບປະກຼັນຜນົຜະລດິທີື່

ກ ານດົໄວ ູ້ 
4. ການປະຕບິຼັດກດິຈະກ າຫ ຼັງການດ າເນນີງານສ າເລຼັດ 
5. ການປະຕບິຼັດການແກ ູ້ໄຂບຼັນຫາເລຼັກນ ູ້ອຍຂອງເຄ ື່ ອງມ ການປຸງແຕື່ ງອາຫານ, 

ອຸປະກອນ ແລະ ເຄ ື່ ອງໃຊ ູ້ 
6. ຊ ບພະຍາກອນທີ່ ຈາໍເປ ນ - ຊງິຊຼັື່ ງນ ູ້າຫນຼັກຂະໜາດຕື່ າງໆ 

- ເຄ ື່ ອງຊຼັື່ ງນ ູ້າໜຼັກແບບລະອຽດດ ູ້ວຍລະບບົດຈີຕິອນ 
- ຈອກ/ຖູ້ວຍ/ໂຖ  ຊະນດິຕື່ າງໆສ າລຼັບການຊຼັື່ ງຜອງສື່ ວນປະກອບທີື່ ແຫ ູ້ງ; ຂອງແຫ ວ 
- ເຄ ື່ ອງວຼັດຄື່ າຄວາມເຄຼັມ 
- ເຄ ື່ ອງວຼັດແທກອຸນຫະພູມ 
- ເຄ ື່ ອງວຼັດແທກຄວາມຊຸື່ ມ 
- ເຄ ື່ ອງແກ ູ້ວທີື່ ໃຊ ູ້ໃນການຊຼັື່ ງຜອງເຊຼັື່ ນ:  cylinders, beakers, flasks) 
- ຕູ ູ້ອບົຮມົຄຼັວນ(ຢູ້າງ)   
- ເຄ ື່ ອງປິດຝາຖງົຢາງ 
- ເຄ ື່ ອງທ າຄວາມເຢຼັນ, ຕູ ູ້ເຢຼັນ, ຕູ ູ້ແຊື່ ແຂງ 
- ເຕາົໄຟ/ເຕາົແກຼັສ 
- ເຕາົອບົທີື່ ໃຊ ູ້ພະລຼັງງານໄຟຟູ້າ ,ແກຼັສ ແລະ ພະລຼັງງານແສງອາທດິ 
- ໝ ູ້ໜຶ ູ້ງອາຍນ ູ້າ 
- ໝ ູ້ໜຶ ູ້ງຄວາມດຼັນ 
- ເຄ ື່ ອງສະກຼັດນ ູ້າໝາກໄມ ູ້. 
- ເຄ ື່ ອງປຼັື່ ນສະແຕນເລສ 
- ເຄ ື່ ອງຍກົ 
- ເຄ ື່ ອງຮດີຖງົລະບບົສູນຍາກາດ 
- ເຄ ື່ ອງຊອຍຊີ ູ້ນ 
- ເຄ ື່ ອງຊອຍ-ຕຼັດຜຼັກ (Food Processor) 
- ເຄ ື່ ອງຊື່ ວຍແຮງປິດຝາ 
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- ເຄ ື່ ອງມຼັດປາກ 
- ເຄ ື່ ອງປິດຝາລະບບົສູນຍາກາດ 
- ເຄ ື່ ອງເປົື່ າລມົຮ ູ້ອນ 

7. ວທີກີານຝຶກ ວທິກີານຝຶກອາດຕ ູ້ອງກວມເອາົໜຶື່ ງ ຫ   ຫ າຍວທິດີຼັື່ ງຕ ື່ ໄປນີ ູ້:  
1. ອະທບິາຍ ຫ   ບຼັນລະຍາຍສ າລຼັບການສອນທດິສະດ.ີ 
2. ແນະນ າສ າລຼັບການຝຶກພາກປະຕບິຼັດ.   
3. ສາທດິ.  
4. ສນົທະນາ. 
5. ນ າໃຊ ູ້ເຄ ື່ ອງມ , ອຸປະກອນທີື່ ເປຼັນສ ື່ ໃນການສອນ.  
6. ໃຫ ູ້ເຮຼັດລ ູ້ມຄ ນ ຫ   ໃຫ ູ້ສ ູ້າງຄ ນ ຫ   ໃຫ ູ້ປະຕບິຼັດຕາມໜູ້າວຽກທີື່ ກ ານດົໃຫ ູ້.  
7. ໃຫ ູ້ເຮຼັດວຽກເປຼັນກຸື່ ມ 

8. ເກນການວ ດ-ປະເມນີ ຜນົ 1.  ເຄ ື່ ອງມ , ອຸປະກອນ ແລະ ເຄ ື່ ອງໃຊ ູ້ຖ ກປະກອບຢື່ າງເໝາະສມົຕາມວທິກີານປຸງແຕື່ ງ
ອາ ຫານ 

2. ເຄ ື່ ອງມ ການປຸງແຕື່ ງອາຫານ, ອຸປະກອນ ແລະ ເຄ ື່ ອງໃຊ ູ້ແມື່ ນກວດເຊຼັກ ແລະ ກວດ
ສອບຕາມຂ ູ້ກ ານດົຂອງຜູ ູ້ຜະລດິ 

3. ອຸປະກອນການປຸງແຕື່ ງອາຫານຖ ກສ ູ້າງຕດິຕຼັ ູ້ງ, ປຼັບຕຼັ ູ້ງຄື່ າ ແລະ ມຄີວາມພ ູ້ອມຕາມ
ຄວາມຕ ູ້ອງການຂອງວຽກ 

4. ອຸປະກອນການປຸງແຕື່ ງອາຫານແມື່ ນໄດ ູ້ຖ ກເປີດໃຊ ູ້ໄດ ູ້ຕາມຂ ູ້ກ ານດົຂອງຜູ ູ້ຜະລດິ 
5. ການປະຕບິຼັດງານຂອງອຸປະກອນການປຸງແຕື່ ງອາຫານຖ ກກວດເບິື່ ງໃຫ ູ້ສອດຄື່ ອງກຼັບ

ຜນົຜະລດິທີື່ ກ ານດົໄວ ູ້ 
6. ການດ າເນນີງານຂອງອຸປະກອນການປຸງແຕື່ ງອາຫານແມື່ ນຖ ກຄວບຄຸມເພ ື່ ອບຼັນລຸຜນົ

ໄດ ູ້ຮຼັບຕາມແຜນການ 
7. ການແກ ູ້ໃຂບຼັນຫາເລຼັກຫນ ູ້ອຍໃນການໃຊ ູ້ເຄ ື່ ອງມ ການປຸງແຕື່ ງອາຫານ, ອຸປະກອນ 

ແລະເຄ ື່ ອງໃຊ ູ້ຕື່ າງໆກ ື່ ຖ ກປະຕບິຼັດເມ ື່ ອມຄີວາມຈ າເປຼັນ 
8. ອຸປະກອນການປຸງແຕື່ ງອາຫານຖ ກປິດ ແລະ ຖ ກປົດອອກຫ ຼັງຈາກການປະຕບິຼັດຕາມ

ຂ ູ້ກ ານດົຂອງຜູ ູ້ຜະລດິ 
9. ເຄ ື່ ອງມ , ອຸປະກອນ ແລະ ເຄ ື່ ອງມ ໃນການປຸງແຕື່ ງອາຫານຖ ກອະນາໄມ, ທ າຄວາມ

ສະອາດ ແລະ ຖ ກເກຼັບໄວ ູ້ຕາມຂ ູ້ກ ານດົຂອງຜູ ູ້ຜະລດິ ແລະ ນະໂຍບາຍ ແລະ ກດົ
ລະບຽບໃນບື່ ອນເຮຼັດວຽກ 

10. ການປູ້ອງກຼັນ ແລະ ບ າລຸງຮຼັກສາຂະໜາດຫນ ູ້ອຍສ າລຼັບອຸປະກອນແມື່ ນປະຕບິຼັດ
ຕາມລະບບົບ າລຸງຮຼັກສາຂອງອງົການຈຼັດຕຼັ ູ້ງ 

11. ພາກສື່ ວນເຄ ື່ ອງຈຼັກຕົ ູ້ນຕ ແມື່ ນການກວດສອບ ແລະ ກວດກາສອດຄື່ ອງກຼັບ
ນະໂຍບາຍຂອງອງົການຈຼັດຕຼັ ູ້ງ 

12. ສະພາບຂອງເຄ ື່ ອງຈຼັກຖ ກກວດສອບເພ ື່ ອຮຼັບປະກຼັນການບ ລກິານທີື່ ສອດຄື່ ອງກຼັບ
ກດົລະບຽບ ແລະ ລະບຽບການໃນບື່ ອນເຮຼັດວຽກ 

9. ວທິກີານວ ດ-ປະເມນີຜນົ ໂມດຸນນີຄ້ວນຕອ້ງໄດຮ້ ບການປະເມນີຕາມໜຶ່ ງ ຫ ຼື ຫ າຍວທິດີ ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້  
1. ປະເມນີດວ້ຍການໃຫຂ້ຽນ ຫ ຼື ສໍາພາດຜູສ້ອບເສ ງໂດຍກງົກ່ຽວກ ບຄວາມຮູພ້ຼືນ້ຖານທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງ 
2. ສ ງເກດຈາກການໃຫປ້ະຕບິ ດກດິຈະກໍາໜາ້ວຽກໃດໜຶ່ ງ   
3. ໃຫຈ້າໍລອງການເຮ ດຝຶກຫວົຂໍໃ້ດໜຶ່ ງທີ່ ມກີານປະຕບິ ດຄາ້ຍຄຼືກ ບສະພາບເງ ຼື່ອນ

ໄຂການເຮ ດວຽກຕວົຈງິ 



 

 

ຫ  ກສູດແບບເນ ນ້ສະມ ດຖະພາບ, ສໍາລ ບວຊິາການ ແປຮູບອາຫານ                                                                                               ລະດ ບ 3 26 

4. ນໍາໃຊວ້ທິກີານຕ ງ້ຄໍາຖາມ ແລະ ເຕ ກນກິການສໍາພາດ 
5. ຕອ້ງມຄີວາມສອດຄ່ອງກ ບແນວທາງການປະເມນີຜນົຕາມຮູບແບບປະເມນີຜນົຂອງ

ການຝຶກທີ່ ເນ ນ້ໃສ່ສະມ ດຖະພາບ (CBT) ຂອງສປປ ລາວ  
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ໂມດູນການຮຽນ-ການສອນ 
ອງົປະກອບ ຄໍາອະທບິາຍ 

1. ຊຼື່ ໂມດູນ 4 ການດ າເນນີນະໂຍບາຍດ ູ້ານສີື່ ງແວດລ ູ້ອມ ແລະ ລະບຽບການ 
2. ຄໍາອະທບິາຍໂມດູນ ໂມດູນນີກ້ວມເອາົທຼັກສະ, ຄວາມຮູ ູ້ແລະທຼັດສະນະຄະຕ ິ ທີື່ ຈ າເປຼັນໃນການດ າ

ເນນີນະໂຍບາຍ ແລະ ຂຼັ ູ້ນຕອນດ ູ້ານສິື່ ງແວດລ ູ້ອມໃນເວລາດ າເນນີວຽກງານ
ຕື່ າງໆເຊຼັື່ ນ: ດ າເນນີວຽກຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ຂຼັ ູ້ນຕອນດ ູ້ານສິື່ ງແວດລ ູ້ອມ, ມີ
ສື່ ວນຮື່ ວມໃນການປຼັບປຸງການປະຕບິຼັດດ ູ້ານສິື່ ງແວດລ ູ້ອມໃນສະຖານທີື່ ເຮຼັດວຽກ 
ແລະ ຕ ື່ ການຕອບສະຫນອງ ຕ ື່ ເຫດສຸກເສນີດ ູ້ານສີື່ ງແວດລ ູ້ອມ 

3. ໄລຍະເວລາໂດຍປະມານ 16 ຊມ (ທດ: 16 ຊມ; ປບ: 0 ຊມ) 
4. ຜນົໄດຮ້ ບຂອງການຮຽນ ພາຍຫ ຼັງຮຽນຈບົໂມດູນນີ ູ້ຜູ ູ້ຮຽນຕ ູ້ອງມຄີວາມສາມາດ: 

1. ດ າເນນີການເຮຼັດວຽກຕາມນະໂຍບາຍດ ູ້ານສິື່ ງແວດລ ູ້ອມ ແລະ ຕາມຂຼັ ູ້ນຕອນ 
2. ການມສີື່ ວນຮື່ ວມໃນການປຼັບປຸງການປະຕບິຼັດດ ູ້ານສິື່ ງແວດລ ູ້ອມໃນບື່ ອນເຮຼັດ
ວຽກ 

3. ການຕອບສະຫນອງຕ ື່ ເຫດສຸກເສນີດ ູ້ານສິື່ ງແວດລ ູ້ອມ 
5. ຫວົຂໍເ້ນຼືອ້ໃນຂອງໂມ ດູນ 1.  ການເຂົ ູ້າເຖງີຂ ູ້ມູນຂື່ າວສານໃນບື່ ອນເຮຼັດວຽກ ແລະ ນ າໃຊ ູ້ກື່ ຽວກຼັບນະໂຍບາຍດ ູ້ານ

ສິື່ ງແວດລ ູ້ອມ ແລະ ຂຼັ ູ້ນຕອນກື່ ຽວກຼັບວຽກງານ 
2. ການນ າໃຊ ູ້ເຄ ື່ ອງນຸື່ ງ ແລະ ອຸປະກອນປູ້ອງກຼັນສື່ ວນບຸກຄນົທີື່ ເຫມາະສມົ 
3. ການກວດກາ, ກວດສອບຂອບເຂດພ ູ້ນທີື່ ເຮຼັດວຽກ 
4. ການລາຍງານຄວາມສື່ ຽງຕາມຂຼັ ູ້ນຕອນການທ າງານ 
5. ການປະຕບິຼັດຕາມຂຼັ ູ້ນຕອນການເຮຼັດວຽກເພ ື່ ອຄວບຄຸມ ຫ   ຫ ຸດຜື່ ອນຄວາມສື່ ຽງຕ ື່

ສິື່ ງແວດລ ູ້ອມຈະປະກອບມຕີວົກ ານດົການຕດິຕາມທີື່ ກ ານດົໄວ ູ້ສ າລຼັບສະພາບແວດ
ລ ູ້ອມເຊຼັື່ ນ: ຝຸື່ ນລະອອງໃນອາກາດ, ສຽງ ແລະ ຄຸນນະພາບນ ູ້ າ; ລວມໄປເຖີງການ
ສາທດິການໃຊ ູ້ອຸປະກອນສຸກເສນີຕາມຄວາມຕ ູ້ອງການຂອງສະພາບການ(ລຼັກສະນະ
ຂອງວຽກ)ຂອງການເຮຼັດວຽກ 

6. ການບຼັນທກຶຂ ູ້ມູນດ ູ້ານສິື່ ງແວດລ ູ້ອມຕາມທີື່ ກ ານດົໃວ ູ້ໃນໂປ ແກຣມການ ຈຼັດການ
ດ ູ້ານສິື່ ງແວດລ ູ້ອມ 

7. ການມສີື່ ວນຮື່ ວມໃນການຕຼັ ູ້ງປະເດຼັນ ແລະ ຂ ູ້ສະເໜີແນະເພ ື່ ອປຼັບປຸງການຈຼັດ ການ
ບຼັນຫາດ ູ້ານສິື່ ງແວດລ ູ້ອມ.  

8. ການປະຕບິຼັດຕາມຂຼັ ູ້ນຕອນໃນການລວບລວມຂີູ້ເຫຍ ື່ ອ/ສີື່ ງເສດເຫ  ອທີື່ ສາ ມາດນ າໄປ 
recycle ແລະ / ຫ  ກ າຈຼັດຂອງເສຍໃນພ ູ້ນທີື່ ເຮຼັດວຽກຂອງຕນົເອງ 

9. ການປະຕິບຼັດຕາມຂຼັ ູ້ນຕອນເພ ື່ ອຕອບສະຫນອງຕ ື່ ກ ລະນີເຫດສຸກເສີນດ ູ້ານ 
ສິື່ ງແວດລ ູ້ອມເຊຼັື່ ນ: ການຮົື່ ວໄຫ  ແລະ ການປື່ ອຍອາຍພິດ; ຂຼັ ູ້ນຕອນການແຈ ູ້ງເຕ ອນ
ບ ລກິານສຸກເສນີ. 

10.ການຮຼັກສາມາດຕະຖານການດູແລທ າຄວາມສະອາດໃນພ ູ້ນທີື່ ເຮຼັດວຽກ 
6. ຊ ບພະຍາກອນທີ່ ຈາໍເປ ນ ຊ ບພະຍາກອນທີ່ ຈາໍເປ ນຕ່າງໆດ ່ ງຕ່ໍໄປນີຄ້ວນໄດຮ້ ບການສະໜອງໃຫຢ່້າງພຽງພໍກ ບ

ຄວາມຕອ້ງການ:  
1. ສະຖານທີື່ ເຮຼັດວຽກ ແລະ ການເຂົ ູ້າເຖງິນະໂຍບາຍໃນບື່ ອນເຮຼັດວຽກ 
2. ວຼັດສະດຸທີື່ ກື່ ຽວຂ ູ້ອງກຼັບໜູ້າວຽກຂອງກດິຈະກ າທີື່ ປະຕບິຼັດ 

7. ວທີກີານຝຶກ ວທິກີານຝຶກອາດຕອ້ງກວມເອາົໜຶ່ ງ ຫ ຼື ຫ າຍວທິດີ ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້  
1. ອະທບິາຍ ຫ ຼື ບ ນລະຍາຍສໍາລ ບການສອນທດິສະດ ີ
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2. ນໍາແນະສໍາລ ບການຝຶກພາກປະຕບິ ດ   
3. ສາທດິ  
4. ສນົທະນາ. 
5. ນໍາໃຊ ້(ແບບ) ຈາໍລອງເປ ນສຼື່ ໃນການສອນ  
6. ໃຫເ້ຮ ດລຼືມ້ຄຼືນ ຫ ຼື ໃຫສ້າ້ງຄຼືນ ຫ ຼື ໃຫປ້ະຕບິ ດຕາມໜາ້ວຽກທີ່ ກໍານດົໃຫ ້ 
7. ໃຫເ້ຮ ດວຽກເປ ນກຸ່ມ 

8. ເກນການວ ດ-ປະເມນີ ຜນົ 1.   ພ ູ້ນທີື່ ເຮຼັດວຽກແມື່ ນຖ ກກວດສອບເປຼັນປົກກະຕເິພ ື່ ອຮຼັບປະກຼັນຄວາມສອດຄື່ ອງ
ກຼັບຂ ູ້ກ ານດົດ ູ້ານສິື່ ງແວດລ ູ້ອມ 

2.  ອຼັນຕະລາຍແລະການປະຕບິຼັດທີື່ ບ ື່ ສາມາດຍອມຮຼັບໄດ ູ້ຖ ກກ ານດົ, ເອາົອອກ ແລະ / 
ຫ  ລາຍງານກຼັບພະນຼັກງານທີື່ ເຫມາະສມົຕາມຂຼັ ູ້ນຕອນທີື່ ເຮຼັດວຽກ 

3.  ປະຕບິຼັດຕາມຂຼັ ູ້ນຕອນ ແລະ ຄ າແນະນ າໃນການເຮຼັດວຽກ 
4.  ບື່ ອນທີື່ ບ ື່ ສາມາດຄວບຄຸມໄດ ູ້ເຫດການດຼັື່ ງກື່ າວຖ ກລາຍງານ ແລະ ມກີານດ າເນນີ

ການແກ ູ້ໄຂທຼັນທ ີ
5.  ນ າໃຊ ູ້ ແລະ ປະຕບິຼັດຕາມມາດຕະການເພ ື່ ອຫ ຸດຜື່ ອນ ແລະ ຈຼັດການສິື່ ງເສດເຫ  ອ 
6.  ຂ ູ້ມູນດ ູ້ານສິື່ ງແວດລ ູ້ອມຖ ກບຼັນທກຶໃນຮູບແບບທີື່ ຕ ູ້ອງການຕາມຂ ູ້ກ ານດົການລາຍ

ງານໃນບື່ ອນເຮຼັດວຽກ 
7.  ຂະບວນການ ຫ   ເງ  ື່ອນໄຂທີື່ ຈະສົື່ ງຜນົໃຫ ູ້ເກດີຜນົກະທບົດ ູ້ານສີື່ ງແວດລ ູ້ອມທີື່ ບ ື່

ສາມາດຍອມຮຼັບໄດ ູ້ຖ ກກ ານດົ ແລະ ລາຍງານຕາມຂ ູ້ກ ານດົການລາຍງານໃນ
ສະຖານທີື່ ເຮຼັດວຽກ. 

8.  ດ າເນນີການແກ ູ້ໄຂຕາມແຜນການຈຼັດການດ ູ້ານສີື່ ງແວດລ ູ້ອມ ແລະ ແຜນຮຼັບມ ເຫດ
ສຸກເສນີຕາມທີື່ ກ ານດົໃວ ູ້ 

9.  ມສີື່ ວນຮື່ ວມໃນການຈຼັດການບຼັນຫາດ ູ້ານສີື່ ງແວດລ ູ້ອມໃນສະຖານທີື່ ເຮຼັດວຽດຕາມ
ຂະບວນການເຮຼັດວຽກ ແລະ ລະດຼັບຄວາມຮຼັບຜດິຊອບ. 

10. ລະບຸສະຖານະການສຸກເສນີ ແລະ ລາຍງານຕາມຂ ູ້ກ ານດົໃນການລາຍງານໃນບື່ ອນ
ເຮຼັດວຽກ 

11.  ປະຕບິຼັດຕາມຂຼັ ູ້ນຕອນເຫດສຸກເສນີຕາມຄວາມເຫມາະສມົກຼັບລຼັກສະນະຂອງເຫດ
ສຸກເສນີ ແລະ ອງີຕາມຂຼັ ູ້ນຕອນໃນສະຖານທີື່ ເຮຼັດວຽກ 

9. ວທິກີານວ ດ-ປະເມນີຜນົ ໂມດຸນນີຄ້ວນຕອ້ງໄດຮ້ ບການປະເມນີຕາມໜຶ່ ງ ຫ ຼື ຫ າຍວທິດີ ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້  
1.   ປະເມນີດວ້ຍການໃຫຂ້ຽນ ຫ ຼື ສໍາພາດຜູສ້ອບເສ ງໂດຍກງົກ່ຽວກ ບຄວາມຮູພ້ຼືນ້ຖານ

ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 
2.  ສ ງເກດຈາກການໃຫປ້ະຕບິ ດກດິຈະກໍາໜາ້ວຽກໃດໜຶ່ ງ.   
3.  ໃຫຈ້ໍາລອງການເຮ ດຝຶກຫົວຂໍໃ້ດໜຶ່ ງທີ່ ມ ີການປະຕິບ ດຄາ້ຍຄຼືກ ບສະພາບເງ ຼື່ ອນ

ໄຂການເຮ ດວຽກຕວົຈງິ.   
4.   ນໍາໃຊວ້ທິກີານຕ ງ້ຄໍາຖາມ ແລະ ເຕ ກນກິການສໍາພາດ.  
5. ມຄີວາມສອດຄ່ອງກ ບແນວທາງການປະເມນີຜນົຕາມຮູບແບບປະເມນີຜນົຂອງການ

ຝຶກທີ່ ເນ ນ້ໃສ່ສະມ ດຖະພາບ (CBT) ຂອງສປປ ລາວ.  
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ຄ. ໂມດູນວຊິາສະເພາະຫ ຼັກ 
ໂມດູນການຮຽນ-ການສອນ 

ອງົປະກອບ ຄໍາອະທບິາຍ 
1. ຊຼື່ ໂມດູນ 1 ການແປຮູບອາຫານດ ູ້ວຍການເອ ອບເກ ອ,ການໝຼັກແລະການຢູ້າງ(ຮມົຄຼັວນ) 
2. ຄໍາອະທບິາຍໂມດູນ ໂມດູນນີກ້ວມເອາົທ ກ ແລະ ຄວາມຮູພ້ຼືນ້ຖານທີ່ ຈໍາເປ ນທີື່ ຕ ູ້ອງໃຊ ູ້ໃນການແປຮູບອາຫານ

ດ ູ້ວຍວທິກີານເອ ອບ, ການໝຼັກ ແລະ ການຢູ້າງໃຫ ູ້ແຫ ູ້ງຊຶື່ ງປະກອບມກີານກຽມອຸປະກອນ
, ເຄ ື່ ອງມ , ວຼັດສະດຸ ແລະ ເຄ ື່ ອງໃຊ ູ້ຕະຫ ອດເຖງີການກຽມວຼັດຖຸດບິ, ການເອ ອບ, ການໝຼັ
ກ ແລະ ວິທີການຢູ້າງ , ການຮຼັກສາວຼັດສະດຸ, ການຈຼັດການວຼັດສະດຸທີື່ ເສຼັຍຫາຍ ແລະ 
ການລາຍງານ. 

3. ໄລຍະເວລາໂດຍປະມານ 112 ຊມ (ທດ: 16 ຊມ; ປບ: 96 ຊມ) 
4. ຜນົໄດຮ້ ບຂອງການຮຽນ ພາຍຫ ຼັງຮຽນຈບົໂມດູນນີ ູ້ຜູ ູ້ຮຽນຕ ູ້ອງມຄີວາມສາມາດ: 

1. ກະກຽມອຸປະກອນ, ວຼັດສະດຸ, ເຄ ື່ ອງມ  ແລະ ເຄ ື່ ອງໃຊ ູ້ 
2. ກະກຽມວຼັດຖຸດບິ 
3. ກະກຽມສານລະລາຍ ແລະ ສື່ ວນປະສມົສ າຫ ຼັບການເອ ອບ; ການບົື່ ມ 
4. ການຮຼັກສາວຼັດສະດຸ 
5. ປະຕບິຼັດກຼັບວຼັດສະດຸທີື່ ສ າເລຼັດການບົື່ ມແລ ູ້ວ 
6. ການລາຍງານຜນົຜະລດິ 

5. ຫວົຂໍເ້ນຼືອ້ໃນຂອງໂມດູນ 1. ກະກຽມທ າຄວາມສະອາດ, ກວດເຊຼັກ ແລະ ຂ ູ້າເຊ ູ້ອເຄ ື່ ອງມ , ອຸປະກອນ, ເຄ ື່ ອງໃຊ ູ້ທີື່
ໃຊ ູ້ສ າລຼັບການໝຼັກບົື່ ມ ແລະ ຢູ້າງ(ຮມົຄຼັວນ)ຊີ ູ້ນ, ຊີ ູ້ນສຼັດປີກ, ປາ ແລະ ຜະລດິຕະພຼັນ
ສຼັດນ ູ້າ 

2. ການປະຕບິຼັດຕາມຂຼັ ູ້ນຕອນ ແລະ ເຕຼັກນກິໃນການໝຼັກ, ບົື່ ມ ແລະ ຢູ້າງ(ຮມົຄຼັວນ) 
3. ການປຼັບຕຼັ ູ້ງຄື່ າອຸປະກອນ ແລະ ໃຊ ູ້ງານ 
4. ການທ າຄວາມສະອາດອຸປະກອນ, ເຄ ື່ ອງມ  , ເຄ ື່ ອງໃຊ ູ້ ແລະ ເກຼັບມ ູ້ຽນຫ ຼັງຈາກການໃຊ ູ້

ງານແລ ູ້ວ 
6. ຊ ບພະຍາກອນທີ່ ຈາໍເປ ນ ຊ ບພະຍາກອນຕ່າງໆທີ່ ສໍາຄ ນດ ່ ງຕ່ໍໄປນີຄ້ວນໄດຮ້ ບການຕອບສະໜອງໃຫຢ່້າງພຽງພໍກ ບ

ຄວາມຕອ້ງການ:  
1. ພ ູ້ນທີື່ /ສະຖານທີື່ ສະເພາະ 
2. ອຸປະກອນ, ເຄ ື່ ອງມ  ແລະ ເຄ ື່ ອງໃຊ ູ້ ທີື່ ຈະໃຊ ູ້ໃນການເອ ອບ, ໝຼັກ, ບົື່ ມ ແລະ ຢູ້າງ

(ຮມົຄຼັວນ) 
3. ໝາກໄມ ູ້, ພດຶຜຼັກ, ປາ/ຜະລດິຕະພຼັນສຼັດນ ູ້າ, ຊີ ູ້ນ,  ເນ ູ້ອສຼັດປີກ, ໄຂື່   
4. ຕູ ູ້ອບົຮມົຄຼັວນ(ຢູ້າງ)   
5. ເຄ ື່ ອງປິດຝາຖງົຢາງ 
6. ຖຼັງສ າຫ ຼັບແຊື່ /ໝຼັກ-ບົື່ ມ 
7. ເຄ ື່ ອງທ າຄວາມເຢຼັນ, ຕູ ູ້ເຢຼັນ, ຕູ ູ້ແຊື່ ແຂງ 
8. ເຕາົອບົ 
9. ເຄ ື່ ອງວຼັດແທກຄວາມເຄຼັມ 
10.  ເຄ ື່ ອງຍກົ, ລ ູ້ຍູ ູ້ ແລະ ລດົເຂຼັນ 
11. ເຄ ື່ ອງຊຼັື່ ງນ ູ້າໜຼັກ ຂະໜາດຕື່ າງໆ 
12. ເຄ ື່ ອງມ ສ າລຼັບການຕຼັດ, ມດີສ າລຼັບຊອຍ ແລະ ເຄ ື່ ອງປອກ 
13. ເຊ ູ້ອເພງີສ າຫ ຼັບການຢູ້າງ(ຮມົຄຼັວນ)ເຊຼັື່ ນ:ໄມ ູ້ຟ ນ, ໃບໄມ ູ້ແຫ ູ້ງ, ເຟ ື່ ອງ, ເປ ອກໝາກ

ພ ູ້າວ, ເສດຕົ ູ້ນເຂົ ູ້າໂພດ, ຂີູ້ເລ ື່ ອຍຫ  ແກບ... 
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14. ໝ ູ້ຂະໜາດຕື່ າງໆ 
15.  ຊາມປະສມົ 
16.  ຂຽງຊອຍ/ສຼັບ 
17.  ກະຊອນຕອງ/ຕຼັກ 
18.  ໝ ູ້ຂາງ 
19.  ຖາດຂະໜາດຕື່ າງໆ 
20.  ແໜບຄບີ/ແໜບໜບີອາຫານ 
21.  ເກ ອ 
22.  ນ ູ້າຕານ 
23.  ເຄ ື່ ອງປຸງຣດົ 
24.  ເຄ ື່ ອງເທດ 
25.  ສະໝຸນໄພ 
26.  ສານລະລາຍຫ ຼັກ (ນ ູ້າເກ ອ, ນ ູ້າສົ ູ້ມ, ນ ູ້າເຊ ູ້ອມ) 
27.  ຜ ູ້າກຼັນເປ ູ້ອນ/ຊຸດຫ ູ້ອງປະຕບິຼັດການ 
28.  ຜ ູ້າປິດປາກ 
29.  ຖງົມ  
30.  ເກບີຢາງ 

7. ວທີກີານຝຶກ ວທິກີານຝຶກອາດຕອ້ງກວມເອາົໜຶ່ ງ ຫ ຼື ຫ າຍວທິດີ ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້  
1. ອະທບິາຍ ຫ ຼື ບ ນລະຍາຍສໍາລ ບການສອນທດິສະດ ີ
2. ນໍາໃຊແ້ນະສໍາລ ບການຝຶກພາກປະຕບິ ດ 
3. ສາທດິ 
4. ສນົທະນາ 
5. ນໍາໃຊ ້(ແບບ) ຈາໍລອງເປ ນສຼື່ ໃນການສອນ 
6. ໃຫເ້ຮ ດລຼືມ້ຄຼືນ ຫ ຼື ໃຫສ້າ້ງຄຼືນ ຫ ຼື ໃຫປ້ະຕບິ ດຕາມໜາ້ວຽກທີ່ ກໍານດົໃຫ.້  
7. ໃຫເ້ຮ ດວຽກເປ ນກຸ່ມ 

8. ເກນການວ ດ-ປະເມນີຜນົ 1.  ອຸປະກອນ ແລະ ເຄ ື່ ອງມ ທີື່ ຖ ກກະກຽມໂດຍສອດຄື່ ອງກຼັບຂ ູ້ກ ານດົຂອງຜູ ູ້ຜະລດິ 
2. ຈຼັດຫາວຼັດສະດຸໃນການຜະລດິ ແລະ ມກີານຜະລດິຕາມຄວາມຕ ູ້ອງການຂອງວຽກງານ. 
3. ອຸປະກອນເຄ ື່ ອງໃຊ ູ້ໃນເຮ ອນຄວົຖ ກກວດເຊຼັກ ແລະ ຂ ູ້າເຊ ູ້ອຂ ູ້ກ ານດົຂອງຜູ ູ້ຜະລດິ. 
4. ໃຊ ູ້ມາດຕະການຄວາມປອດໄພຕາມມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພດ ູ້ານສຸຂະພາບ ແລະ 

ຊວີະອະນາໄມສຸຂະພາບ (OSHS) 
5. ວຼັດຖຸດບິຖ ກຈຼັດຮຽງ ແລະ ຈຼັດລ າດຼັບຕາມຂ ູ້ກ ານດົ ແລະ ມາດຕະຖານຜະລດິຕະພຼັນ 
6. ວຼັດຖຸດບິຖ ກກ ານດົໂດຍອງີໃສື່ ຂຼັ ູ້ນຕອນ ແລະ ວທິກີານປະຕບິຼັດ. 
7. ວຼັດຖຸດບິຖ ກອະນາໄມ ແລະ ຊຼັື່ ງນ ູ້າໜຼັກຕາມຂ ູ້ກ ານດົທີື່ ໄດ ູ້ຮຼັບການອະນຸມຼັດ. 
8. ເຄ ື່ ອງມ  ແລະ ເຄ ື່ ອງໃຊ ູ້ສ າລຼັບວຼັດຖຸດບິຖ ກນ າໃຊ ູ້ໂດຍອງີໃສື່ ຂ ູ້ກ ານດົ ແລະ ຄູື່ ມ ຂອງວຽກ

ງານ. 
9.  ອຸປະກອນດ າເນນີການແມື່ ນປະຕບິຼັດຕາມຄູື່ ມ ການຮຽນ-ການສອນຂອງຜູ ູ້ຜະລດິ. 
10. ສື່ ວນປະສມົທີື່ ຈ າເປຼັນສ າລຼັບການບົື່ ມມກີານວຼັດຄື່ າ ແລະ ຊຼັື່ ງນ ູ້ າຫນຼັກຕາມ

ມາດຕະຖານທີື່ ໄດ ູ້ຮຼັບການອະນຸມຼັດ 
11. ວທິກີານບົື່ ມໄດ ູ້ຮຼັບການປະຕບິຼັດສອດຄື່ ອງກຼັບຂ ູ້ກ ານດົ ແລະ ສູດທີື່ ໄດ ູ້ຮຼັບການ

ອະນຸມຼັດ 
12. ເຄ ື່ ອງມ  ແລະ ອຸປະກອນຈະຖ ກດ າເນນີໄປຕາມຄູື່ ມ ແນະນ າ. 
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13. ວຼັດຖຸດບິຈະໄດ ູ້ຮຼັບການບົື່ ມຕາມເງ  ື່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມຕ ູ້ອງການຂອງທຸລະກດິ ຫ   ຜູ ູ້
ຜະລດິ 

14. ວຼັດສະດຸທີື່ ຜື່ ານການບົື່ ມແລ ູ້ວຈະຖ ກລ ູ້າງ ແລະ ປື່ ອຍໃຫ ູ້ສະເດຼັດນ ູ້າຕາມຂຼັ ູ້ນຕອນການ
ປະຕບິຼັດງານຕາມມາດຕະຖານ. 

15. ຂະບວນການຜະລດິໄດ ູ້ດ າເນນີຕາມກ ານດົເວລາ ແລະ ປະຕບິຼັດຕາມຂ ູ້ກ ານດົໃນການ
ປຸງແຕື່ ງ. 

16. ມາດຕະການຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານແມື່ ນປະຕບິຼັດຕາມຂ ູ້ກ ານດົ  
17. ການປະຕບິຼັດຄວາມປອດໄພໃນການເຮຼັດວຽກຖ ກນ າໃຊ ູ້ຕາມຂ ູ້ກ ານດົ 
18. ຜະລດິຕະພຼັນຖ ກປະເມນີໂດຍການທດົສອບຕາມຄວາມຮູ ູ້ສກຶໃນການສ າພຼັດຕາມຂຼັ ູ້ນ

ຕອນຜູ ູ້ຜະລດິ 
19. ຜະລດິຕະພຼັນທີື່ ປຸງແຕື່ ງແລ ູ້ວແມື່ ນຖ ກບຼັນຈ ຸແລະ ຊຼັື່ ງນ ູ້າຫນຼັກຕາມລຼັກສະນະສະເພາະ

ຂອງຜະລດິຕະພຼັນ 
20. ຜະລດິຕະພຼັນຖ ກປິດສະຫ າກ ແລະ ຕດິສະຫ າກຕາມຂ ູ້ກ ານດົຂອງຜະລດິຕະພຼັນ 
21. ຂຼັ ູ້ນຕອນການຫຸ ູ້ມຫ ື່ ຖ ກປະຕບິຼັດຕາມສອດຄື່ ອງກຼັບຫ ຼັກການ 
22. ອຸປະກອນການຫຸ ູ້ມຫ ື່ ປະຕບິຼັດຕາມຄູື່ ມ ແນະນ າ 
23. ການກວດກາຜະລດິຕະພຼັນສ າເລຼັດແລ ູ້ວແມື່ ນເພ ື່ ອໃຫ ູ້ສອດຄື່ ອງກຼັບຂ ູ້ກ ານດົ. 
24. ຜະລດິຕະພຼັນອາຫານສ າເລຼັດຮູບຖ ກເກຼັບໄວ ູ້ຕາມສະພາບການເກຼັບຮຼັກສາທີື່ ຈ າເປຼັນ 
25. ເຄ ື່ ອງມ , ອຸປະກອນ ແລະ ອຸປະກອນຖ ກເຮຼັດຄວາມສະອາດ ແລະ ເກຼັບໄວ ູ້ໂດຍ 

ອງີໃສື່ ຂຼັ ູ້ນຕອນການເຮຼັດວຽກ ແລະ ຄູື່ ມ ການດ າເນນີງານ 
26. ການກ າຈຼັດສິື່ ງເສດເຫ  ອຢື່ າງຖ ກຕ ູ້ອງຕາມຂ ູ້ກ ານດົ ແລະ ກດົລະບຽບດ ູ້ານ

ສິື່ ງແວດລ ູ້ອມ. 
27. ລາຍລະອຽດການຜະລດິຂ ູ້ມູນການຜະລດິແມື່ ນບຼັນລຸຕາມລະບບົທຸລະກດິ 

9. ວທິກີານວ ດ-ປະເມນີຜນົ ໂມດຸນນີຄ້ວນຕອ້ງໄດຮ້ ບການປະເມນີຕາມໜຶ່ ງ ຫ ຼື ຫ າຍວທິດີ ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້  
1. ປະເມນີດວ້ຍການໃຫຂ້ຽນ ຫ ຼື ສໍາພາດຜູສ້ອບເສ ງໂດຍກງົກ່ຽວກ ບຄວາມຮູພ້ຼືນ້ຖານທີ່
ກ່ຽວຂອ້ງ 

2. ສ ງເກດຈາກການໃຫປ້ະຕບິ ດກດິຈະກໍາໜາ້ວຽກໃດໜຶ່ ງ  
3. ໃຫຈ້າໍລອງການເຮ ດຝຶກຫວົຂໍໃ້ດໜຶ່ ງທີ່ ມກີານປະຕບິ ດຄາ້ຍຄຼືກ ບສະພາບເງ ຼື່ອນໄຂການເຮ ດ
ວຽກຕວົຈງິ 

4. ນໍາໃຊວ້ທິກີານຕ ງ້ຄໍາຖາມ ແລະ ເຕ ກນກິການສໍາພາດ 
5. ຕອ້ງມຄີວາມສອດຄ່ອງກ ບແນວທາງໃນການປະເມນີຜນົຕາມຮູບແບບປະເມນີຜນົຂອງ
ການຝຶກທີ່ ເນ ນ້ໃສ່ສະມ ດຖະພາບ (CBT) ຂອງ ສປປ ລາວ 
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ໂມດູນການຮຽນ-ການສອນ 
ອງົປະກອບ ຄໍາອະທບິາຍ 

1. ຊຼື່ ໂມດູນ 2 ຂະບວນການແປຮູບອາຫານດ ູ້ວຍການອບົແຫ ູ້ງແລະຕາກແຫ ູ້ງ 
2. ຄໍາອະທບິາຍໂມດູນ ໂມດູນີໄ້ດກ້ວມເອົາຄວາມຮູ,້ ຄວາມສາມາດ ແລະ ທ ກສະທີ່ ຈໍາເປ ນໃນການແປຮູບ

ອາຫານດ ູ້ວຍວທິກີານຕາກແດດ, ການອບົແຫ ູ້ງ, ເຄ ື່ ອງມ -ອຸປະກອນ, ເຕາົອບົແຫ ູ້ງ ແລະ 
ເຕົາອບົແຫ ູ້ງດ ູ້ວຍພະລຼັງງານແສງອາທິດຊຶື່ ງລວມມກີານອົບແຫ ູ້ງ ແລະ ການຕາກແຫ ູ້ງ
ພວກໝາກໄມ ູ້, ພຶດຜຼັກ, ສະໝຸນໄພ, ເຄ ື່ ອງເທບ ແລະ ຈ າພວກຫວົພ ດ, ຈ າພວກປາ, 
ຊີ ູ້ນນອກຈາກນຼັ ູ້ນໃນໜື່ ວຍນີ ູ້ຍຼັງລວມໄປເຖີງການຈຼັດກຽມວຼັດດຸຖິບ, ອຸປະກອນເຄ ື່ ອງມ , 
ເຄ ື່ ອງໃຊ ູ້, ການບຼັນຈ,ຸ ຫຸ ູ້ມຫ ື່  ແລະ ການດ າເນນີການພາຍຫ ຼັງສ າເລຼັດຂະບວນການຜະລດິ 

3. ໄລຍະເວລາໂດຍປະມານ 112 ຊມ (ທດ: 16 ຊມ; ປບ: 96 ຊມ) 
4. ຜນົໄດຮ້ ບຂອງການຮຽນ ພາຍຫ ຼັງຮຽນຈບົໂມດູນນີ ູ້ຜູ ູ້ຮຽນຕ ູ້ອງມຄີວາມສາມາດ: 

1. ກະກຽມເຄ ື່ ອງມ , ເຄ ື່ ອງໃຊ ູ້, ວຼັດຖຸອຸປະກອນ 
2. ກະກຽມວຼັດຖຸດບິ 
3. ກຽມວຼັດຖຸດບິໃຫ ູ້ແຫ ູ້ງ( ສະເດຼັດນ ູ້າ) 
4. ຜະລດິຕະພຼັນທີື່ ອບົແຫ ູ້ງແລ ູ້ວປື່ ອຍໃຫ ູ້ເຢຼັນ 
5. ບຼັນຈ ຸແລະ ຫ ື່ ຫຸ ູ້ມຜະລດິຕະພຼັນທີື່ ອບົແຫ ູ້ງແລ ູ້ວ 
6. ດ າເນນີການຫ ຼັງການຜະລດິ 

5. ຫວົຂໍເ້ນຼືອ້ໃນຂອງໂມດູນ   1. ກະກຽມອຸປະກອນ, ເຄ ື່ ອງມ , ເຄ ື່ ອງໃຊ ູ້ 
1.2 ການກະກຽມວຼັດຖຸດບິ 
1.3 ການກະກຽມວຼັດຖຸດບິກື່ ອນອບົແຫ ູ້ງ 
1.4 ການເຮຼັດໃຫ ູ້ຜະລດິຕະພຼັນທີື່ ອບົແຫ ູ້ງແລ ູ້ວເຢຼັນລງົ 
1.5 ການບຼັນຈຜຸະລດິຕະພຼັນ 

6. ຊ ບພະຍາກອນທີ່ ຈາໍເປ ນ ຊ ບພະຍາກອນຕ່າງໆທີ່ ຈາໍເປ ນຕ່ໍໄປນີຄ້ວນຕອ້ງໄດຮ້ ບການສະໜອງໃຫຢ່້າງພຽງພໍກ ບ
ຄວາມຕອ້ງການ:  
1. ພ ູ້ນທີື່ /ສະຖານທີື່ ສະເພາະເຈາະຈງົ 
2. ອຸປະກອນ, ເຄ ື່ ອງໃຊ ູ້ທີື່ ກຽມໃວ ູ້ສ າລຼັບການປະຕິບຼັດການອົບແຫ ູ້ງເຊຼັື່ ນ: ຕູ ູ້ອົບ

ພະລຼັງງານແສງອາທດິ 
- ເຄ ື່ ອງຮດີຖງົລະບບົສູນຍາກາດ 
- ຖງົຢາງກຼັນຮ ູ້ອນ 
- ຕູ ູ້ອບົພ ູ້ອມຖາດ 
- ເຄ ື່ ອງຊອຍຊີ ູ້ນ 
- ເຄ ື່ ອງຊອຍ-ຕຼັດຜຼັກ (Food Processor) 
- ເຄ ື່ ອງວຼັດແທກຄວາມຊຸື່ ມ 
- ຕູ ູ້ແຊື່ ແຂງ, ຕູ ູ້ແຊື່ ເຢຼັນ, ຕູ ູ້ເຢຼັນ, ເຄ ື່ ອງທ າຄວາມເຢຼັນ 
- ຊຸດກື່ ອງບຼັນຈ ຸ
- ເຄ ື່ ອງຊຼັື່ ງນ ູ້າໜຼັກ 

3. ເຄ ື່ ອງມ : ໂມງຈຼັບເວລາ, ເຄ ື່ ອງວຼັດແທກອຸນຫະພູມ, ຊຸດມດີ, ມດີປອກ, ເຄ ື່ ອງ
ວຼັດແທກຄວາມເຄຼັມ, ເຄ ື່ ອງວຼັດແທກຄວາມດຼັນ, ເຄ ື່ ອງວຼັດແທກອຸນຫະພູມພາຍ
ນອກ 

4. ວຼັດຖຸດບິເຊື່ ນ: ໝາກໄມ ູ້, ພດຶຜຼັກ, ສະໝຸນໄພ, ເຄ ື່ ອງເທດ ແລະ ຫວົພ ດຕື່ າງໆ; 
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ນອກນຼັ ູ້ນຍຼັງມເີນ ູ້ອໄກື່ , ຊີ ູ້ນ, ປາ ແລະ ຜະລດິຕະພຼັນສຼັດນ ູ້າ ແລະ ລວມເຖງີ 
ເຄ ື່ ອງປຸງຣດົຕື່ າງໆເຊຼັື່ ນ:  ເກ ອ,  ນ ູ້າຕານ, ເຄ ື່ ອງເທດ, ສປີະສມົອາຫານ, ວຼັດຖຸສື່ ວນ
ປະສມົສ າລຼັບການອບົແຫ ູ້ງ 

5. ວຼັດສະດຸທີື່ ກື່ ຽວຂ ູ້ອງກຼັບສີື່ ງທີື່ ປະຕບິຼັດ 
- ຊຸດບື່ ວງຜອງ-ຕວງ 
- ໄມ ູ້ພາຍ(ໄມ ູ້ກະດ ູ້າມ) 
- ຖາດໃສື່ ອາຫານ 
- Colanders 
- ພາສະນະສ າລຼັບໃສື່ ເຄ ື່ ອງເອ ອບ, ເຄ ື່ ອງປຸງຣດົ, ເຄ ື່ ອງເທດ 

6. ຊຸດປູ້ອງກຼັນສື່ ວນບຸກຄນົ 
- ຜ ູ້າກຼັນເປ ູ້ອນ 
-  ຖງົຄຸມຜນົ 
- ຜ ູ້າປິດປາກ 
- ເກບີຢາງ 
- ຖງົມ  

7. ວທີກີານຝຶກ ວທິກີານຝຶກອາດຕອ້ງກວມເອາົໜຶ່ ງ ຫ ຼື ຫ າຍວທິດີ ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້  
1. ອະທບິາຍ ຫ ຼື ບ ນລະຍາຍສໍາລ ບການສອນທດິສະດ ີ
2. ນໍາແນະສໍາລ ບການຝຶກພາກປະຕບິ ດ   
3. ສາທດິ 
4. ສນົທະນາ 
5. ນໍາໃຊສ້ ດ (ແບບ) ຈາໍລອງເປ ນສຼື່ ໃນການສອນ 
6. ໃຫເ້ຮ ດລຼືມ້ຄຼືນ ຫ ຼື ໃຫສ້າ້ງຄຼືນ ຫ ຼື ໃຫປ້ະຕບິ ດຕາມໜາ້ວຽກທີ່ ກໍານດົໃຫ ້ 
7. ໃຫເ້ຮ ດວຽກເປ ນກຸ່ມ 

8. ເກນການວ ດ-ປະເມນີ ຜນົ 1.    ອຸປະກອນ ແລະ ເຄ ື່ ອງມ ທີື່ ຖ ກກະກຽມຕດິຕຼັ ູ້ງຢື່ າງເໝາະສມົ ແລະ ຖ ກຕ ູ້ອງກຼັບຂ ູ້
ກ ານດົຂອງຜູ ູ້ຜະລດິ 

2.   ວຼັດຖຸໃນການຜະລດິແມື່ ນມກີານຈຼັດຫາ ແລະ ຜະລດິຕາມຄວາມຕ ູ້ອງການຂອງ
ວຽກງານ. 

3.   ອຸປະກອນເຄ ື່ ອງຄວົຖ ກກວດສອບ ແລະ ຂ ູ້າເຊ ູ້ອຕາມຂ ູ້ກ ານດົຂອງຜູ ູ້ຜະລດິ. 
4.   ໃຊ ູ້ຕາມມາດຕະການຄວາມປອດໄພຕາມມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພ ແລະ 

ອາຊວີະອະນາໄມ 
5.   ວຼັດຖຸດບິຈະໄດ ູ້ຮຼັບການຈຼັດລຽງ ແລະ ຈຼັດອຼັນດຼັບຕາມຂ ູ້ກ ານດົ ແລະ ມາດຕະຖານ

ຂອງຜະລດິຕະພຼັນ 
6.  ຈຼັດລຽງຫມາກໄມ ູ້ຕາມຮູບແບບທີື່ ຕ ູ້ອງການ ແລະ ຕາມກ ານດົເປົູ້າໝາຍຜະລດິຕະ

ພຼັນສ າເລຼັດຮູບ 
7.   ຫມາກໄມ ູ້ທີື່ ກຽມໄວ ູ້ສ າລຼັບການປຸງແຕື່ ງເຍລລ ີແລະ ແຍມມກີານຕົ ູ້ມເພ ື່ ອເອາົສານ

ສະກຼັດຈາກນ ູ້ າໝາກໄມ ູ້ 
8.   ປະລມິານທີື່ ຕ ູ້ອງການຂອງ pectin (ແຢມ ແລະ ເຍລລ)ີນ ູ້າຕານ  ແລະ ກດົ citric 

ຖ ກວຼັດຄື່ າຕາມສະເພາະຕາມຂ ູ້ກ ານດົ 
9.   ເຄ ື່ ອງມ  ແລະ ເຄ ື່ ອງໃຊ ູ້ສ າລຼັບວຼັດຖຸດບິຖ ກນ າໃຊ ູ້ໂດຍອງີຕາມຄວາມຕ ູ້ອງການຂອງ

ວຽກງານ ແລະ ຄູື່ ມ . 
10.  ອຸປະກອນເຮຼັດວຽກດ າເນນີງານຕາມຄູື່ ມ ຂອງຜູ ູ້ຜະລດິ. 
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11.   ຫມາກໄມ ູ້ ແລະ ພດຶຜຼັກທີື່ ຜື່ ານການແຊື່ ໃນນ ູ້າເຊ ູ້ອມຈະຖ ກລ ູ້າງ  ແລະ ລະບາຍໃຫ ູ້
ສະເດຼັດນ ູ້າຕາມຂຼັ ູ້ນຕອນມາດຕະຖານການປະຕບິຼັດງານ 

12.  ວຼັດຖຸດບິທີື່ ຜື່ ານການທ າຄວາມສະອາດແລ ູ້ວຖ ກຕາກແຫ ູ້ງຕາມຂຼັ ູ້ນຕອນ
ມາດຕະຖານການດ າເນນີງານ 

13.  ໃຊ ູ້ອຸປະກອນຕາມຄູື່ ມ ຂອງຜູ ູ້ຜະລດິ 
14.  ຝຶກປະຕບິຼັດດ ູ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ການດູແລທ າຄວາມສະອາດທີື່ ດຕີາມ

ມາດຕະຖານ  
15.  ຜະລດິຕະພຼັນແຫ ູ້ງຖ ກໂຍກຍ ູ້າຍອອກຈາກເຄ ື່ ອງອບົແຫ ູ້ງ 
16.  ເຮຼັດໃຫ ູ້ເຢຼັນ ແລະ ລະເຫຍີນ ູ້າຕາມຂຼັ ູ້ນຕອນມາດຕະຖານການປະຕບິຼັດ 
17.  ຜະລດິຕະພຼັນຖ ກກວດເບິື່ ງຕາມຂ ູ້ກ ານດົທີື່ ຕ ູ້ອງການ. 
18.  ການຂະຫຍາຍເວລາການອບົແຫ ູ້ງຈະຖ ກນ າໃຊ ູ້ຕ ື່ ຜະລດິຕະພຼັນປຸງແຕື່ ງຕາມຄວາມເ

ໝາະສມົ. 
19.  ການຈຼັດປະເພດຜະລດິຕະພຼັນອບົແຫ ູ້ງແມື່ ນປະຕບິຼັດຕາມຂ ູ້ກ ານດົຂອງຜະລດິຕະ

ພຼັນ. 
20.  ຜະລດິຕະພຼັນອບົແຫ ູ້ງແມື່ ນບຼັນຈ ຸແລະ ຊຼັື່ ງຫນຼັກຕາມມາດຕະຖານຜະລດິຕະພຼັນ 
21.   ຜະລດິຕະພຼັນແຫ ູ້ງຖ ກປິດຝາ ແລະ ຕດິສະຫ າກຕາມຂ ູ້ກ ານດົຂອງຜະລດິຕະພຼັນ 
22.  ປະຕບິຼັດຕາມຂຼັ ູ້ນຕອນການຫຸ ູ້ມຫ ື່  
23.  ອຸປະກອນການຫຸ ູ້ມຫ ື່ ຖ ກປະຕບິຼັດຕາມຄ າແນະນ າໂດຍຄູື່ ມ  
24.  ມາດຕະການຄວາມປອດໄພໃນການເຮຼັດວຽກແມື່ ນຖ ກນ າໃຊ ູ້ໂດຍສອດຄື່ ອງກຼັບ

ມາດຕະການ  ແລະ ຂ ູ້ກ ານດົ 
25.  ການກວດກາຜະລດິຕະພຼັນສ າເລຼັດແລ ູ້ວແມື່ ນປະຕບິຼັດຕາມຂະບວນການອຸດສາຫະ

ກ າທີື່ ຖ ກສ ູ້າງຂຶ ູ້ນ, ຜະລດິຕະພຼັນອາຫານສ າເລຼັດຮູບຖ ກເກຼັບໄວ ູ້ຕາມເງ  ື່ອນໄຂການ
ເກຼັບຮຼັກສາທີື່ ຕ ູ້ອງການ 

26. ເຄ ື່ ອງມ , ອຸປະກອນ ແລະ ອຸປະກອນຖ ກເຮຼັດຄວາມສະອາດ ແລະ ເກຼັບໄວ ູ້ໂດຍ
ອງີໃສື່ ຂຼັ ູ້ນຕອນການເຮຼັດວຽກ ແລະ ຄູື່ ມ ການດ າເນນີງານ 

27. ການກ າຈຼັດສິື່ ງເສດເຫ  ອຢື່ າງຖ ກຕ ູ້ອງຕາມຂ ູ້ກ ານດົ ແລະ ກດົລະບຽບດ ູ້ານ
ສິື່ ງແວດລ ູ້ອມ. 

28. ຂ ູ້ມູນລາຍການການຜະລດິແມື່ ນໄດ ູ້ຮຼັບບຼັນທ ກລາຍງານຕາມໂປ ແກ ມຂອງອງົກອນ. 
9. ວທິກີານວ ດ-ປະເມນີຜນົ ໂມດຸນນີຄ້ວນຕອ້ງໄດຮ້ ບການປະເມນີຕາມໜຶ່ ງ ຫ ຼື ຫ າຍວທິດີ ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້  

1. ປະເມນີດວ້ຍການໃຫຂ້ຽນ ຫ ຼື ສໍາພາດຜູສ້ອບເສ ງໂດຍກງົກ່ຽວກ ບຄວາມຮູພ້ຼືນ້ຖານ
ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

2. ສ ງເກດຈາກການໃຫປ້ະຕບິ ດກດິຈະກໍາໜາ້ວຽກໃດໜຶ່ ງ 
3. ໃຫຈ້າໍລອງການເຮ ດຝຶກຫວົຂໍໃ້ດໜຶ່ ງທີ່ ມກີານປະຕບິ ດຄາ້ຍຄຼືກ ບສະພາບເງ ຼື່ອນ

ໄຂການເຮ ດວຽກຕວົຈງິ 
4. ນໍາໃຊວ້ທິກີານຕ ງ້ຄໍາຖາມ ແລະ ເຕ ກນກິການສໍາພາດ 
5. ຕອ້ງມຄີວາມສອດຄ່ອງກ ບແນວທາງການປະເມນີຜນົຕາມຮູບແບບປະເມນີຜນົຂອງ

ການຝຶກທີ່ ເນ ນ້ໃສ່ສະມ ດຖະພາບ (CBT) ຂອງສປປ ລາວ 
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 ໂມດູນການຮຽນ-ການສອນ 
ອງົປະກອບ ຄໍາອະທບິາຍ 

1. ຊຼື່ ໂມດູນ 3 ການແປຮູບອາຫານດ ູ້ວຍວທິກີານໝຼັກ ແລະ ດອງ 
2. ຄໍາອະທບິາຍໂມດູນ ໂມດູນີໄ້ດກ້ວມເອາົຄວາມຮູ,້ ຄວາມສາມາດ ແລະ ທ ກສະທີ່ ຄວບຄຸມໜູ້າວຽກໃນການ

ກະກຽມອຸປະກອນ, ເຄ ື່ ອງມ  ແລະ ວຼັດສະດຸທີື່ ໃຊ ູ້ໃນການແປຮູບອາຫານດ ູ້ວຍວທິກີານ 
ໝຼັກ ແລະ ການດອງ 

3. ໄລຍະເວລາໂດຍປະມານ 112 ຊມ (ທດ: 16 ຊມ; ປບ: 96 ຊມ) 
4. ຜນົໄດຮ້ ບຂອງການຮຽນ ພາຍຫ ຼັງຮຽນຈບົໂມດູນນີ ູ້ຜູ ູ້ຮຽນຕ ູ້ອງມຄີວາມສາມາດ: 

1. ກະກຽມອຸປະກອນ, ເຄ ື່ ອງມ  ແລະ ເຄ ື່ ອງໃຊ ູ້ ທີື່ ໃຊ ູ້ໃນຂະບວນການແປຮູບອາຫານ
ດ ູ້ວຍວທິກີານໝຼັກແລະດອງ 

5. ຫວົຂໍເ້ນຼືອ້ໃນຂອງໂມດູນ 1. ການກະກຽມອຸປະກອນ, ເຄ ື່ ອງມ , ວຼັດສະດຸ ແລະ ເຄ ື່ ອງໃຊ ູ້ໃນຫ ູ້ອງຄວົ 
2. ການກະກຽມວຼັດຖຸດບິທີື່ ຈະນ າມາໝຼັກ ແລະ ດອງ  
3. ການໝຼັກ ແລະ ການດອງດ ູ້ວຍເຫ ົ ູ້າ ແລະ ສານສົ ູ້ມ 
4. ການດ າເນນີກດິຈະກ າໃນການໝຼັກ 
5. ການໝຼັກດ ູ້ວຍກດົແລຼັກຕກິ 
6. ຜະລດິຕະພຼັນທີື່ ໝຼັກດອງ 
7. ການດ າເນນີປະຕບິຼັດກດິຈະກ າຕື່ າງໆພາຍຫ ຼັງສ າເລຼັດການຜະລດິ 
8. ການປະຕບິຼັດຕາມຂ ູ້ກ ານດົຂອງ cGMP, HACCP, 7S of Good 
Housekeeping, SSOP and OSHS 

6. ຊ ບພະຍາກອນທີ່ ຈາໍເປ ນ ຊ ບພະຍາກອນຕ່າງໆທີ່ ຈາໍເປ ນຕ່ໍໄປນີຄ້ວນຕອ້ງໄດຮ້ ບການສະໜອງໃຫຢ່້າງພຽງພໍກ ບ
ຄວາມຕອ້ງການ:  
1. ພ ູ້ນທີື່ /ສະຖານທີື່ ສະເພາະເຈາະຈງົ 
2. ອຸປະກອນ,ເຄ ື່ ອງມ ແລະເຄ ື່ ອງໃຊ ູ້ທີື່ ກຽມໃວ ູ້ສ າລຼັບການປະຕບິຼັດເຊື່ ນ:  
❖ ອຸປະກອນ : 

- ເຄ ື່ ອງຮຼັກສາຄວາມເຢຼັນເຊຼັື່ ນ: ຕູ ູ້ເຢຼັນ, ຕູ ູ້ແຊື່ ແຂງ. 
- ເຄ ື່ ອງຊຼັື່ ງນ ູ້າໜຼັກຂະໜາດຕື່ າງໆ 
- ເຄ ື່ ອງປິດປາກຖງົຢາງ 
- ຖຼັງປະສມົອາຫານ 
- ຖຼັງໝຼັກ 

❖ ເຄ ື່ ອງມ  ແລະ ເຄ ື່ ອງໃຊ ູ້: 
- ເຄ ື່ ອງວຼັດແທກອຸນຫະພູມ 
- ເຄ ື່ ອງຈຼັບເວລາ 
- ເຄ ື່ ອງວຼັດແທກ pH 
- ເຄ ື່ ອງຄດິເລກ 
- ເຄ ື່ ອງວຼັດຄື່ າຄວາມຕ ູ້ານທານ, ເຄ ື່ ອງວຼັດຄວາມຫວານ 

❖ ວຼັດສະດຸທີື່ ໃຊ ູ້ໃນການແປຮູບລວມມ:ີ 
-  ນ ູ້າ , ນ ູ້າຕານ ,  ເກ ອ, ຢີສ,  ສານສົ ູ້ມ 

❖ ເຄ ື່ ອງໃຊ ູ້ໃນຫ ູ້ອງຄວົລວມມ:ີ 
- ໝ ູ້, ກະຊອນ, ຊາມ, ແໜບໜີບອາຫານ, ເຄ ື່ ອງຕອງ, ກະຈອງຕຼັກ, ໄມ ູ້ກະ

ດ ູ້າມ, ເຄ ື່ ອງຍກົ, ກະຕື່ າສະແຕນເລສ,  ມດີ, ມດີປອກ, ເຄ ື່ ອງຊອຍ, ມດີຕຼັດ
,  ຂຽງຊອຍ 
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❖ ວຼັດຖຸດບິລວມມ:ີ 
- ໝາກໄມ ູ້, ພດຶຜຼັກ, ປາ ແລະ ຜະລດິຕະພຼັນສຼັດນ ູ້າ 

7. ວທີກີານຝຶກ ວທິກີານຝຶກອາດຕອ້ງກວມເອາົໜຶ່ ງ ຫ ຼື ຫ າຍວທິດີ ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້  
1. ອະທບິາຍ ຫ ຼື ບ ນລະຍາຍສໍາລ ບການສອນທດິສະດ ີ
2. ນໍາແນະສໍາລ ບການຝຶກພາກປະຕບິ ດ   
3. ສາທດິ 
4. ສນົທະນາ 
5. ນໍາໃຊສ້ ດ (ແບບ) ຈາໍລອງເປ ນສຼື່ ໃນການສອນ 
6. ໃຫເ້ຮ ດລຼືມ້ຄຼືນ ຫ ຼື ໃຫສ້າ້ງຄຼືນ ຫ ຼື ໃຫປ້ະຕບິ ດຕາມໜາ້ວຽກທີ່ ກໍານດົໃຫ ້ 
7. ໃຫເ້ຮ ດວຽກເປ ນກຸ່ມ 

8. ເກນການວ ດ-ປະເມນີຜນົ 1.  ອຸປະກອນ ແລະ ເຄ ື່ ອງມ ແມື່ ນຖ ກກະກຽມຕາມຂ ູ້ກ ານດົຂອງຜູ ູ້ຜະລດິ 
2. ວຼັດສະດຸໃນການປຸງແຕື່ ງແມື່ ນມກີານຈຼັດຫາ ແລະ ຜະລດິຕາມຄວາມຕ ູ້ອງການຂອງ

ວຽກງານ 
3. ອຸປະກອນເຄ ື່ ອງໃຊ ູ້ໃນຫ ູ້ອງຄວົຖ ກກວດເຊຼັກ ແລະ ທ າການຂ ູ້າເຊ ູ້ອຕາມຂ ູ້ກ ານດົ

ຂອງຜູ ູ້ຜະລດິ. 
4. ມາດຕະການຄວາມປອດໄພຖ ກປະຕບິຼັດຕາມມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພ  ແລະ 

ຊວີະອະນາໄມ 
9. ວທິກີານວ ດ-ປະເມນີຜນົ ໂມດຸນນີຄ້ວນຕອ້ງໄດຮ້ ບການປະເມນີຕາມໜຶ່ ງ ຫ ຼື ຫ າຍວທິດີ ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້  

1. ໃຫຂ້ຽນ ຫ ຼື ສໍາພາດຜູສ້ອບເສ ງໂດຍກງົກ່ຽວກ ບຄວາມຮູພ້ຼືນ້ຖານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 
2. ສ ງເກດຈາກການໃຫປ້ະຕບິ ດກດິຈະກໍາໜາ້ວຽກໃດໜຶ່ ງ 
3. ໃຫຈ້າໍລອງການເຮ ດຝຶກຫວົຂໍໃ້ດໜຶ່ ງທີ່ ມກີານປະຕບິ ດຄາ້ຍຄຼືກ ບສະພາບເງ ຼື່ອນ

ໄຂການເຮ ດວຽກຕວົຈງິ 
4. ນໍາໃຊວ້ທິກີານຕ ງ້ຄໍາຖາມ ແລະ ເຕ ກນກິການສໍາພາດ  
5. ຕອ້ງມຄີວາມສອດຄ່ອງກ ບແນວທາງການປະເມນີຜນົຕາມຮູບແບບປະເມນີຜນົຂອງ

ການຝຶກທີ່ ເນ ນ້ໃສ່ສະມ ດຖະພາບ (CBT) ຂອງ ສປປ ລາວ 
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ໂມດູນການຮຽນ-ການສອນ 
ອງົປະກອບ ຄໍາອະທບິາຍ 

1. ຊຼື່ ໂມດູນ 4 ການແປຮູບອາຫານດ ູ້ວຍການເຊ ູ້ອມ(ການແຊື່ ອິື່ ມດ ູ້ວຍນ ູ້າຕານ) 
2. ຄໍາອະທບິາຍໂມດູນ ໂມດູນນີປ້ະກອບດວ້ຍທ ກສະ ແລະ ຄວາມຮູພ້ຼືນ້ຖານທີ່ ຈໍາເປ ນທີື່ ຕ ູ້ອງໃຊ ູ້ໃນການແປຮູບ

ອາຫານດ ູ້ວຍວທິກີານເຊ ູ້ອມກຼັບນ ູ້າຕານຊຶື່ ງລວມເຖີງການກຽມອຸປະກອນ, ເຄ ື່ ອງມ , ວຼັດ
ສະດຸ, ກຽມວຼັດຖຸດບິ, ບຼັນຈ ຸແລະ ຫ ື່ ຫຸ ູ້ມຜະລດິຕະພຼັນ ແລະ ການປະຕບິຼັດຫ ຼັງສ າເລຼັດກດິ
ຈະກ າ 

3. ໄລຍະເວລາໂດຍປະມານ 112 ຊມ (ທດ: 16 ຊມ; ປບ: 96 ຊມ) 
4. ຜນົໄດຮ້ ບຂອງການຮຽນ ພາຍຫ ຼັງຮຽນຈບົໂມດູນນີ ູ້ຜູ ູ້ຮຽນຕ ູ້ອງມຄີວາມສາມາດ: 

1. ກະກຽມເຄ ື່ ອງມ , ວຼັດສະດຸ, ອຸປະກອນ ແລະ ເຄ ື່ ອງໃຊ ູ້ໃນຫ ູ້ອງຄວົ 
2. ກະກຽມວຼັດຖຸດບິ 
3. ປຸງແຕື່ ງດ ູ້ວຍການເຊ ູ້ອມ 
4. ການບຼັນຈ ຸແລະ ຫ ື່ ຫຸ ູ້ມ 
5. ດ າເນນີການຫ ຼັງການຜະລດິ 

5. ຫວົຂໍເ້ນຼືອ້ໃນຂອງໂມດູນ 1. ການກະກຽມອຸປະກອນ, ເຄ ື່ ອງມ  ແລະ ເຄ ື່ ອງໃຊ ູ້ 
2. ການກະກຽມວຼັດຖຸດບິ 
3. ການປຸງແຕື່ ງນ ູ້າຕານເຊ ູ້ອມ 
4. ການບຼັນຈຜຸະລດິຕະພຼັນທີື່ ເຊ ູ້ອມແລ ູ້ວ  
5. ການປະຕບິຼັດຫ ຼັງການສ າເລຼັດກດິຈະກ າຕາມ cGMP, HACCP, 7S of Good 

Housekeeping, SSOP, AQL ແລະ OSHS 
6. ຊ ບພະຍາກອນທີ່ ຈາໍເປ ນ ຊ ບພະຍາກອນທີ່ ຈາໍເປ ນຕ່າງໆຕ່ໍໄປນີຄ້ວນໄດຮ້ ບການຕອບສະໜອງໃຫ:້ 

1. ພ ູ້ນທີື່ /ສະຖານທີື່ ສະເພາະ 
2. ເຄ ື່ ອງມ , ອຸປະກອນ ແລະ ເຄ ື່ ອງໃຊ ູ້ທີື່ ຈະໃຊ ູ້ໃນການເຊ ູ້ອມໝາກໄມ ູ້ ແລະ ພຶດຜຼັກ

ດ ູ້ວຍນ ູ້າຕານເຊຼັື່ ນ:  
3. ເຄ ື່ ອງຮຼັກສາຄວາມເຢຼັນເຊຼັື່ ນ: ຕູ ູ້ເຢຼັນ, ຕູ ູ້ແຊື່ ແຂງ, ເຄ ື່ ອງວຼັດຄື່ າຄວາມຕ ູ້ານທານ,ເຄ ື່ ອງ

ວຼັດຄື່ າpH, ເຄ ື່ ອງວຼັດຄວາມຫວານ, ເຄ ື່ ອງວຼັດແທກອຸນຫະພູມ, ເຄ ື່ ອງຊຼັື່ ງນ ູ້າໜຼັກຂະ
ໜາດຕື່ າງໆ 

4. ອຸປະກອນໃນການປຸງແຕື່ ງເຊື່ ນ: ເຕາົໄຟ/ເຕາົແກຼັສ, ໝ ູ້ໜຶ ູ້ງອາຍນ ູ້າ, ເຢ ອກໃສື່ ນ ູ້າ, ຕະ
ກ ູ້າລວດ,ໂຕະສຼັບ, ເຄ ື່ ອງຕຼັດຜຼັກ, ເຄ ື່ ອງປຼັື່ ນສະແຕນເລສ, ເຄ ື່ ອງສະກຼັດນ ູ້າໝາກໄມ ູ້. 

5. ອຸປະກອນປູ້ອງກຼັນສື່ ວນບຸກຄນົ( PPE )ໄດ ູ້ແກື່ : ຜ ູ້າກຼັນເປ ູ້ອນ,ໜູ້າກາກປິດປາກ,
ຖງົມ , ເກບີ,ໝວກນລິະໄພ ແລະ ເຄ ື່ ອງອຼັດຫູ 

6. ວຼັດສະດຸປະສມົລວມມ:ີ ນ ູ້າຕານ, ນ ູ້າ, ສານປະສມົອາຫານ 
7. ເຄ ື່ ອງໃຊ ູ້ໃນຫ ູ້ອງຄວົລວມມ:ີ 

- ມດີ/ພ ູ້າ, ມກີປອກ, ເຄ ື່ ອງຝົນ, ເຄ ື່ ອງຊອຍ, ມດີນ ູ້ອຍ 
8. ພາສະນະສ າລຼັບການປຸງແຕື່ ງອາຫານເຊື່ ນ: 

- ໝ ູ້ປຸງແຕື່ ງອາຫານສະແຕນເລສ, ກະຊອນຕຼັກ, ຊາມ, ເຫ ຼັກຄບີອາຫານ, ໝ ູ້ໜຶ ູ້
ງ, ເຄ ື່ ອງຕອງນ ູ້າ, ໄມ ູ້ພາຍຢາງ, ໄມ ູ້ພາຍ(ໄມ ູ້ກະດ ູ້າມ), ຈອງແບນ 

9. ວຼັດຖຸດບິລວມມ:ີ 
- ໝາກໄມ ູ້, ພ ດຜຼັກ 

7. ວທີກີານຝຶກ ວທິກີານຝຶກອາດຕອ້ງກວມເອາົໜຶ່ ງ ຫ ຼື ຫ າຍວທິດີ ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້  
1. ອະທບິາຍ ຫ ຼື ບ ນລະຍາຍສໍາລ ບການສອນທດິສະດ ີ
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2. ນໍາແນະສໍາລ ບການຝຶກພາກປະຕບິ ດ  
3. ສາທດິ 
4. ສນົທະນາ 
5. ນໍາໃຊວ້ຼັດຖຸດບິ ແລະ  (ແບບ) ຈາໍລອງເປ ນສຼື່ ໃນການສອນ  
6. ໃຫເ້ຮ ດລຼືມ້ຄຼືນ ຫ ຼື ໃຫສ້າ້ງຄຼືນ ຫ ຼື ໃຫປ້ະຕບິ ດຕາມໜາ້ວຽກທີ່ ກໍານດົໃຫ ້
7. ໃຫເ້ຮ ດວຽກເປ ນກຸ່ມ 

8. ເກນການວ ດ-ປະເມນີຜນົ 1.    ອຸປະກອນ ແລະ ເຄ ື່ ອງມ ຖ ກກະກຽມໂດຍສອດຄື່ ອງກຼັບຂ ູ້ກ ານດົຂອງຜູ ູ້ຜະລດິ 
2.   ວຼັດສະດຸການປຸງແຕື່ ງແມື່ ນມກີານຈຼັດຫາ ແລະ ຜະລດິຕາມຄວາມຕ ູ້ອງການຂອງວຽກ

ງານ. 
3.    ອຸປະກອນຫ ູ້ອງຄວົຖ ກກວດເຊຼັກ ແລະ ຂ ູ້າເຊ ູ້ອຕາມຂ ູ້ກ ານດົຂອງຜູ ູ້ຜະລດິ. 
4.   ມາດຕະການຄວາມປອດໄພຖ ກປະຕິບຼັດຕາມມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພດ ູ້ານ

ສຸຂະພາບ ແລະ ຊວີະອະນາໄມ 
5.   ວຼັດຖຸດິບຖ ກຈຼັດຮຽງ ແລະ ຈຼັດເກລດຕາມມາດຕະຖານຜະລິດຕະພຼັນ ແລະ 

ມາດຕະຖານ. 
6.   ຫມາກໄມ ູ້ຖ ກກະກຽມ ແລະ ຈຼັດລຽງຕາມເປົູ້າໝາຍທີື່ ຕ ູ້ອງການຂອງຜະລິດຕະ

ພຼັນສ າເລຼັດຮູບ 
7.   ຫມາກໄມ ູ້ທີື່ ກຽມໄວ ູ້ສ າລຼັບການປຸງແຕື່ ງເຢລລ ີແລະ ແຢມມກີານຕົ ູ້ມເພ ື່ ອເອາົສານ

ສະກຼັດຈາກໝາກໄມ ູ້ 
8.   ຈ ານວນປະລມິານຂອງ pectin, ນ ູ້າຕານ ແລະ ອາຊິດ citric ຖ ກວຼັດຄື່ າສະເພາະ

ຕາມຂ ູ້ກ ານດົ 
9.   ເຄ ື່ ອງມ  ແລະ ເຄ ື່ ອງໃຊ ູ້ສ າລຼັບວຼັດຖຸດບິຖ ກນ າໃຊ ູ້ຕາມຂ ູ້ກ ານດົ ແລະ ຕາມຄູື່ ມ . 
10.  ອຸປະກອນປະຕບິຼັດງານຕາມຄູື່ ມ ຂອງຜູ ູ້ຜະລດິ. 
11.   ຫມາກໄມ ູ້ທີື່ ກຽມໄວ ູ້ໃນທຸກຮູບແບບແມື່ ນປະສມົກຼັບປະສມົນ ູ້າຕານ 
12.  ປະສມົໃຫ ູ້ສຸກທີື່ ອຸນຫະພູມທີື່ ຕ ູ້ອງການ ແລະ ຂອງແຂງທີື່ ລະລາຍໄດ ູ້ທຼັງໝດົ 
15. ຜະລິດຕະພຼັນທີື່ ເຊ ື່ ອມສ າເລຼັດໄດ ູ້ຖ ກບຼັນຈຸ ແລະ ຊຼັື່ ງນ ູ້າໜຼັກຕາມຂ ູ້ກ ານົດຂອງ

ຜະລດິຕະພຼັນ 
16. ຜະລດິຕະພຼັນເຊ ູ້ ູ້ອມດ ູ້ວຍນ ູ້າຕານແມື່ ນປະທຼັບຕາ ແລະ ຕດິສະຫ າກຕາມຂ ູ້ກ ານດົຂອງ

ຜະລດິຕະພຼັນ 
17. ການລະບາຍຄວາມຮ ູ້ອນຖ ກປະຕບິຼັດຕາມຄວາມຕ ູ້ອງການຂອງຜະລດິຕະພຼັນ. 
18. ອຸປະກອນບຼັນຈຫຸ ື່ ຫຸ ູ້ມໄດ ູ້ປະຕບິຼັດຕາມຄູື່ ມ ແນະນ າ 
19. ການກວດກາຜະລດິຕະພຼັນສ າເລຼັດຮູບແມື່ ນປະຕບິຼັດຕາມຕວົກ ານດົການຄວບຄຸມຄຸນ

ນະພາບ 
20. ມາດຕະການຄວາມປອດໄພໃນການເຮຼັດວຽກແມື່ ນຖ ກນ າໃຊ ູ້ໂດຍສອດຄື່ ອງກຼັບຂ ູ້ກ າ

ນດົ ແລະ ຕາມຄ າແນະນ າ 
21. ຜະລດິຕະພຼັນອາຫານສ າເລຼັດຮູບຈະຖ ກບົື່ ມພາຍໃຕ ູ້ໄລຍະເວລາເກຼັບຮຼັກສາທີື່ ຈ າເປຼັນ 

ແລະ  ເໝາະສມົ 
22. ເຄ ື່ ອງມ , ວຼັດສະດຸ ແລະ ອຸປະກອນຖ ກທ າຄວາມສະອາດ ແລະ ເກຼັບໄວ ູ້ໂດຍອງີໃສື່

ຂຼັ ູ້ນຕອນການເຮຼັດວຽກ ແລະ ຄູື່ ມ ການດ າເນນີງານ 
23. ການກ າຈຼັດສິື່ ງເສດເຫ  ອຢື່ າງຖ ກຕ ູ້ອງຕາມຂ ູ້ກ ານົດ ແລະ ກົດລະບຽບກື່ ຽວກຼັບ  

ສິື່ ງແວດລ ູ້ອມ. 
24. ຂ ູ້ມູນການຜະລດິແມື່ ນໄດ ູ້ການກວດສອບຕາມໂປແກ ມຂອງອງົກອນ. 
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9. ວທິກີານວ ດ-ປະເມນີຜນົ ໂມດຸນນີຄ້ວນຕອ້ງໄດຮ້ ບການປະເມນີຕາມໜຶ່ ງ ຫ ຼື ຫ າຍວທິດີ ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້  
1. ປະເມນີດວ້ຍການໃຫຂ້ຽນ ຫ ຼື ສໍາພາດຜູສ້ອບເສ ງໂດຍກງົກ່ຽວກ ບຄວາມຮູພ້ຼືນ້ຖານທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງ  
2. ສ ງເກດຈາກການໃຫປ້ະຕບິ ດກດິຈະກໍາໜາ້ວຽກໃດໜຶ່ ງ  
3. ໃຫຈ້າໍລອງການເຮ ດຝຶກຫວົຂໍໃ້ດໜຶ່ ງທີ່ ມກີານປະຕບິ ດຄາ້ຍຄຼືກ ບສະພາບເງ ຼື່ອນໄຂການ

ເຮ ດວຽກຕວົຈງິ 
4. ນໍາໃຊວ້ທິກີານຕ ງ້ຄໍາຖາມ ແລະ ເຕ ກນກິການສໍາພາດ 
5. ຕອ້ງມຄີວາມສອດຄ່ອງກ ບແນວທາງການປະເມນີຜນົຕາມຮູບແບບປະເມນີຜນົຂອງ

ການຝຶກທີ່ ເນ ນ້ໃສ່ສະມ ດຖະພາບ (CBT) ຂອງສປປ ລາວ  
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ໂມດູນການຮຽນ-ການສອນ 

ອງົປະກອບ ຄໍາອະທບິາຍ 
1. ຊຼື່ ໂມດູນ 5 ຂະບວນການແປຮູບອາຫານໂດຍການນ າໃຊ ູ້ຄວາມຮ ູ້ອນ 
2. ຄໍາອະທບິາຍໂມດູນ ໂມດູນນີກ້ວມເອາົທ ກສະ ແລະ ຄວາມຮູພ້ຼືນ້ຖານທີ່ ຈາໍເປ ນຕ່ໍການດໍາເນນີໃນການແປຮູບ

ອາຫານໂດຍການໃຊ ູ້ຄວາມຮ ູ້ອນຜື່ ານຂະບວນການພາສເຈໄີຣການບຼັນຈຸກະປ໋ອງ ແລະ 
ການບຼັນຈແຸກ ູ້ວ ເຊຼັື່ ນ: ກະກຽມຕຽມອຸປະກອນເຄ ື່ ອງມ ວຼັສະດຸແລະ ເຄ ື່ ອງໃຊ ູ້, ກຽມວຼັດຖຸ
ດບິ, ພະສະນະບຼັນຈອຸາຫານ, ເຄ ື່ ອງບຼັນຈ ຸແລະ ປິດຝາຜະລດິຕະພຼັນອາຫານ, ໃຊ ູ້ຄວາມ
ຮ ູ້ອນ, ຄວາມເຢຼັນ ແລະ ລ ູ້າງພາສະນະບຼັນຈ ຸ

3. ໄລຍະເວລາໂດຍປະມານ 112 ຊມ (ທດ: 16 ຊມ; ປບ: 96 ຊມ)  
4. ຜນົໄດຮ້ ບຂອງການຮຽນ ພາຍຫ ຼັງຮຽນຈບົໂມດູນນີ ູ້ຜູ ູ້ຮຽນຕ ູ້ອງມຄີວາມສາມາດ: 

1. ກະກຽມອຸປະກອນ, ເຄ ື່ ອງມ  ແລະ ເຄ ື່ ອງໃຊ ູ້ 
2. ກະກຽມວຼັດຖຸດບິ 
3. ຂ ູ້າເຊ ູ້ອຜະລດິຕະພຼັນ 
4. ບຼັນຈຜຸະລດິຕະພຼັນອາຫານ 
5. ດູດອາກາດ ແລະ ປິດຝາຜະລດິຕະພຼັນອາຫານ 
6. ໃຊ ູ້ຄວາມຮ ູ້ອນໃນການແປຮູບ 
7. ເຮຼັດໃຫ ູ້ເຢຼັນແລ ູ້ວລ ູ້າງຜະລດິຕະພຼັນທີື່ ບຼັນຈແຸລ ູ້ວ 
8. ດ າເນນີກດິຈະກ າຫ ຼັງການຜະລດິ 

5. ຫວົຂໍເ້ນຼືອ້ໃນຂອງໂມດູນ 1. ການກຽມວຼັດຖຸດບິ 
2. ການຂ ູ້າເຊ ູ້ອຜະລດິຕະພຼັນ 
3. ການບຼັນຈຜຸະລດິຕະພຼັນ 
4. ການປິດຝາຜະລດິຕະພຼັນ 
5. ການນ າໃຊ ູ້ຄວາມຮ ູ້ອນໃນການແປຮູບ 
6. ການເຮຼັດໃຫ ູ້ເຢຼັນແລະລ ູ້າງຜະລດິຕະພຼັນ 
7. ການປະຕບິຼັດພາຍຫ ຼັງສ າເລຼັດກດິຈະກ າ 
8. ປະຕບິຼັດຕາມຫ ຼັກການດ ູ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ການທ າຄວາມສະອາດຕາມມາດຕະຖານ 
OSHS, HACCP, and 7S of Good Housekeeping, SSOP and cGMP 
standards 

6. ຊ ບພະຍາກອນທີ່ ຈາໍເປ ນ ຊ ບພະຍາກອນທີ່ ຈາໍເປ ນຕ່າງໆຕ່ໍໄປນີ ້ຄວນໄດຮ້ ບການຕອບສະໜອງໃຫ:້ 
1. ພ ູ້ນທີື່  ແລະ ສະຖານທີື່ ສະເພາະ 
2. ເຄ ື່ ອງມ , ເຄ ື່ ອງໃຊ ູ້ ແລະ ບຼັນດາອຸປະກອນທີື່ ຮຼັບໃຊ ູ້ໃນການແປຮູບອາຫານດ ູ້ວຍຄວາມ

ຮ ູ້ອນເຊຼັື່ ນ:  
- ໝ ູ້ໜຶ ູ້ງຄວາມດຼັນ, ໝ ູ້ໜຶ ູ້ງອາຍນ ູ້າ, ເຕາົໄຟ/ເຕາົແກຼັສ 

3. ອຸປະກອນເກຼັບຄວາມເຢຼັນເຊຼັື່ ນ: ເຄ ື່ ອງທ າຄວາມເຢຼັນ, ຕູ ູ້ເຢຼັນ, ຕູ ູ້ແຊື່ ແຂງ 
4. ເຄ ື່ ອງວຼັດຄື່ າຄວາມຕ ູ້ານ, ເຄ ື່ ອງວຼັດຄື່ າpH, ເຄ ື່ ອງວຼັດອຸນຫະພູມແບບກດົ 
5. ເຄ ື່ ອງຊຼັື່ ງນ ູ້າໜຼັກຫ າຍຂະໜາດ ແລະ ມຄີວາມລະອຽດ 
6. ຖາດພາສຕດິ 4 ລື່ ຽມ, ເຄ ື່ ອງຍກົ ແລະ ລດົເຂຼັນ, ຖຼັງລ ູ້າງ ແລະ ລຼັງບຼັນຈ ຸ
7. ເຄ ື່ ອງມ ສ າລຼັບຕຼັດ ແລະ ຊອຍເຊຼັື່ ນມດີ, ມດີປອກ, ເຄ ື່ ອງຊອຍ, ຂຽງຊອຍ 
8. ກະຕື່ າ, ເຄ ື່ ອງປິດຝາ, ເຄ ື່ ອງຕຼັດຜຼັກ, ເຄ ື່ ອງປຼັື່ ນສະແຕນເລສ 
9. ໂມງຈຼັບເວລາ 
10. ອຸປະກອນປູ້ອງກຼັນສື່ ວນບຸກຄນົ( PPE )ໄດ ູ້ແກື່ : ຜ ູ້າກຼັນເປ ູ້ອນ, ໜູ້າກາກປິດປາກ,ຖງົມ   
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ແລະ ເກບີ,  ໝວກນລິະໄພ ແລະ ເຄ ື່ ອງອຼັດຫູ 
11. ເຄ ື່ ອງມ ,ເຄ ື່ ອງໃຊ ູ້ໃນຫ ູ້ອງຄວົລວມມ:ີ 

- ອຸປະກອນໃຊ ູ້ເຮຼັດອາຫານເຊື່ ນໝ ູ້ຫູງເຂົ ູ້າສະແຕນເລສຂະໜາດໃຫຍື່ , ຊາມສແຕນ
ເລສ, ຈານ, ຖ ູ້ວຍ, ເຄ ື່ ອງຕຼັກ, ກະຈອງ, ຕະຫ ວິ, ມດີຕຼັດ, ກະຕື່ າ, ຂຽງຮອງ, ຊຸດ
ຈອກຜອງ(ຕວງ)ຂອງແຂງ-ຂອງແຫ ວ, ຊຸດບື່ ວງຜອງ(ຕວງ)ຂະໜາດຕື່ າງໆ 

12. ວຼັດຖຸດບິທີື່ ໃຊ ູ້ລວມມ:ີ ໝາກໄມ ູ້, ພດຶຜຼັກ, ຖົື່ ວ, ຊີ ູ້ນ, ປາ, ຫວົຜຼັກ 
13.  ສານປຸງແຕື່ ງອາຫານເຊື່ ນ: ສປຸີງແຕື່ ງກີື່ ນ, ສ ີແລະ ວຼັດຖຸກຼັນເສຍ 
14. ພາສະນະບຼັນຈລຸວມມ:ີ ແກ ູ້ວ, ຕຸກຢາງ, ກະປຼັອງ, ກຼັບທນົຄວາມຮ ູ້ອນ 
15. ຕວົກາງ(ສື່ ວນປະກອບ)ສ າລຼັບການບຼັນຈ ຸ
16. ນ ູ້າເຊ ູ້ອມ, ນ ູ້າເຄຼັມ, ນ ູ້າ, ນ ູ້າມຼັນ, ຊຼັອດ( ຕວົຢື່ າງຊອດໝາກເລຼັື່ ນ) 

7. ວທີກີານຝຶກ ວທິກີານຝຶກອາດຕອ້ງກວມເອາົໜຶ່ ງ ຫ ຼື ຫ າຍວທິດີ ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້  
1. ອະທບິາຍ ຫ ຼື ບ ນລະຍາຍສໍາລ ບການສອນທດິສະດ ີ
2. ນໍາແນະສໍາລ ບການຝຶກພາກປະຕບິ ດ  
3. ສາທດິ 
4. ສນົທະນາ 
5. ນໍາໃຊສ້ ດ (ແບບ) ຈາໍລອງເປ ນສຼື່ ໃນການສອນ 
6. ໃຫເ້ຮ ດລຼືມ້ຄຼືນ ຫ ຼື ໃຫສ້າ້ງຄຼືນ ຫ ຼື ໃຫປ້ະຕບິ ດຕາມໜາ້ວຽກທີ່ ກໍານດົໃຫ ້
7. ໃຫເ້ຮ ດວຽກເປ ນກຸ່ມ 

8. ເກນການວ ດ-ປະເມນີຜນົ 1. ອຸປະກອນ ແລະ ເຄ ື່ ອງມ ແມື່ ນຖ ກກະກຽມຕາມຂ ູ້ກ ານດົຂອງຜູ ູ້ຜະລດິ 
2. ວຼັດສະດຸໃນການຜະລິດມກີານຈຼັດຫາ  ແລະ ຜະລິດຕາມຄວາມຕ ູ້ອງການຂອງວຽກ

ງານ. 
3. ອຸປະກອນເຄ ື່ ອງຄວົຖ ກກວດເຊຼັກ  ແລະ ຂ ູ້າເຊ ູ້ອຕາມມາດຕະຖານຂອງຜູ ູ້ຜະລດິ 
4. ໃຊ ູ້ມາດຕະການຄວາມປອດໄພຕາມມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພດ ູ້ານສຸຂະພາບ ແລະ 

ຊວີະອະນາໄມ 
5. ວຼັດຖຸດບິຖ ກຈຼັດຮຽງ ແລະ ຈຼັດອຼັນດຼັບຕາມມາດຕະຖານຂອງຜະລດິຕະພຼັນ 
6. ວຼັດຖຸດບິຖ ກລ ູ້າງ ແລະ ຂ ູ້າເຊ ູ້ອຕາມຂຼັ ູ້ນຕອນສະຖານການຜະລດິທີື່ ຖ ກສ ູ້າງຕຼັ ູ້ງຂຶ ູ້ນ. 
7. ວຼັດຖຸດບິຕ ູ້ອງຖ ກຫ ຸດຂະໜາດລງົຕາມຂະຫນາດຂອງຜະລດິຕະພຼັນທີື່ ຕ ູ້ອງການ 
8. ການນ າໃຊ ູ້ຄວາມຮ ູ້ອນແມື່ ນໃຊ ູ້ກຼັບວຼັດຖຸດບິໂດຍອງີໃສື່ ຄວາມຕ ູ້ອງການໃນການປຸງແຕື່ ງ 
9. ບຼັນຈຸອາຫານສ າເລຼັດຮູບອີງຕາມປະເພດຜະລິດຕະພຼັນ ແລະ ຄວາມຕ ູ້ອງການຂອງ

ຜະລດິຕະພຼັນ 
10. ວຼັດສະດຸ ແລະ ສື່ ວນປະສົມໄດ ູ້ຮຼັບການຊຼັື່ ງນ ູ້າໜຼັກຕາມຂ ູ້ກ ານົດທີື່ ໄດ ູ້ຮຼັບການ

ອະນຸມຼັດ. 
11. ອຸປະກອນ, ເຄ ື່ ອງມ  ແລະ ເຄ ື່ ອງໃຊ ູ້ແມື່ ນໃຊ ູ້ໂດຍອງີໃສື່ ຄວາມຕ ູ້ອງການຂອງວຽກງານ  

ແລະ  ຄູື່ ມ ຂອງຜູ ູ້ຜະລດິ. 
12. ສື່ ວນປະກອບທີື່ ກຽມໄວ ູ້ແມື່ ນຖ ກປະສມົຕາມຂຼັ ູ້ນຕອນມາດຕະຖານ 
13. ຜະລດິຕະພຼັນຈະຖ ກຜື່ ານຂະບວນການຂ ູ້າເຊ ູ້ອໃນໝ ູ້ອາຍນ ູ້າ  ແລະ ຕາມອຸນຫະພູມທີື່

ກ ານດົ 
14. ອຸນຫະພູມ  ແລະ  ເວລາຖ ກຮຼັກສາໄວ ູ້ຕາມຄວາມຕ ູ້ອງການຂອງຜະລດິຕະພຼັນ 
15. ວຼັດສະດຸອາຫານຖ ກຊຼັື່ ງນ ູ້າໜຼັກ  ແລະ  ບຼັນຈໃຸນອຸປະກອນບຼັນຈທຸີື່ ຖ ກກ ານດົ 
16. ອຸປະກອນການບຼັນຈຫຸ ື່ ຫຸ ູ້ມແມື່ ນປະຕບິຼັດຕາມຄູື່ ມ ຂອງຜູ ູ້ຜະລດິ. 
17. ມາດຕະການຄວາມປອດໄພໃນການເຮຼັດວຽກແມື່ ນຖ ກນ າໃຊ ູ້ 
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9. ວທິກີານວ ດ-ປະເມນີຜນົ ໂມດຸນນີຄ້ວນຕອ້ງໄດຮ້ ບການປະເມນີຕາມໜຶ່ ງ ຫ ຼື ຫ າຍວທິດີ ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້  
1. ປະເມນີດວ້ຍການໃຫຂ້ຽນ ຫ ຼື ສໍາພາດຜູສ້ອບເສ ງໂດຍກງົກ່ຽວກ ບຄວາມຮູພ້ຼືນ້ຖານທີ່
ກ່ຽວຂອ້ງ 

2. ສ ງເກດຈາກການໃຫປ້ະຕບິ ດກດິຈະກໍາໜາ້ວຽກໃດໜຶ່ ງ   
3. ໃຫຈ້າໍລອງການເຮ ດຝຶກຫວົຂໍໃ້ດໜຶ່ ງທີ່ ມກີານປະຕບິ ດຄາ້ຍຄຼືກ ບສະພາບເງ ຼື່ອນໄຂການ
ເຮ ດວຽກຕວົຈງິ 

4. ນໍາໃຊວ້ທິກີານຕ ງ້ຄໍາຖາມ ແລະ ເຕ ກນກິການສໍາພາດ 
5. ຕອ້ງມຄີວາມສອດຄ່ອງກ ບແນວທາງການປະເມນີຜົນຕາມຮູບແບບປະເມນີຜົນຂອງ
ການຝຶກທີ່ ເນ ນ້ໃສ່ສະມ ດຖະພາບ (CBT) ຂອງສປປ ລາວ 

 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ຈຼັດພມິ ແລະ ຈາໍໜ່າຍໂດຍ: 

ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ 
ກມົອາຊວີະສກຶສາ 
Tel: 021 216 473 

 
 
ສະໜຼັບສະໜນູດາ້ນການເງນິໂດຍ:  

 

ທະນາຄານພຼັດທະນາອາຊ ີ 
ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ 
ກມົອາຊວີະສກຶສາ 
ໂຄງການສາ້ງຄວາມເຂຼັມ້ແຂງໃຫວ້ຽກງານອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ຝຶກອບົຮມົວຊິາ
ຊບີ ໄລຍະ 2 (SSTVET) 
https://sstvetplaos.weebly.com  


