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ຄ ຳນ ຳ 

 ຫ ຼັກສູດອຳຊວີະສກຶສຳ ວຊິຳຊບີ ລະດຼັບ 1 ສະບຼັບນີ ີ້ໄດ ີ້ຮຼັບກຳນພຼັດທະນຳຂຶ ີ້ນ ໂດຍສອດຄ່ອງກຼັບ ຂງົເຂດ 
ອຳຊບີ: ກຳນຈຼັດສົ່ ງສນິຄ ີ້ຳ ໃຫີ້ສອດຄ່ອງກຼັບກດົໝຳຍອຳຊວີະສກຶສຳ ສະບຼັບເລກທ ີ 42/ສພຊ, ລງົວຼັນທ ີ 23 
ທຼັນວຳ 2013. 

 ເຂົ ີ້ຳຮ່ວມກຳນພຼັດທະນຳ ແລະ ປຼັບປຸງຫລຼັກສູດສະບຼັບນີ ີ້ປະກອບມ ີ ຊ່ຽວຊຳນຈຳກໂຄງກຳນສ ີ້ຳງຄວຳມ 
ເຂຼັ ີ້ມແຂງໃຫີ້ກຼັບອຳຊວີະສກຶສຳ ໄລຍະ 2, ນຼັກວຊິຳກຳນ, ຄູອຳຈຳນ ແລະ ຜູ ີ້ມປີະສບົກຳນ ທຳງດ ີ້ຳນກຳນ 
ພຼັດທະນຳຫ ຼັກສູດຈຳກຫ ຳຍພຳກສ່ວນເຂົ ີ້ຳຮ່ວມ. 

 ຫ ຼັກສູດ ແມ່ນມລີຼັກສະນະຈຼັດກຳນຮຽນ-ກຳນສອນເປຼັນໂມດູນ ໂດຍອງີໃສ່ມຳດຕະຖຳນຫ ຼັກສູດ 
ອຳຊວີະສກຶສຳແຫ່ງຊຳດ ສະບຼັບເລກທ ີ 7247/ສສກ.ອສ.15; ລງົວຼັນທ ີ 30 ພະຈກິ 2015 ຜູ ີ້ຮຽນສຳມຳດ 
ຮຽນຈບົແຕ່ລະໂມດນູພຳຍໃນຂງົເຂດອຳຊບີນີ ີ້ໃຊ ີ້ເວລຳຮຽນແມ່ນ 3 ເດອືນ ແລະ ສຳມຳດຮຽນຕ ່ ໄດ ີ້ໃນລະດຼັບ 
ສູງຂຶ ີ້ນໄປໄດ ີ້ ພ ີ້ອມດຽວກຼັນນຼັ ີ້ນ, ນຼັກສກຶສຳ ຍຼັງສຳມຳດຍ ີ້ຳຍສະຖຳນທີ່ ຮຽນໄດ ີ້ຕຳມສະຖຳນອຳຊວີະສກຶສຳ 
ທີ່ ມຫີ ຼັກສູດກຳນຮຽນ-ກຳນສອນ ໃນສຳຂຳອຳຊບີກຳນຈຼັດສົ່ ງສນິຄ ີ້ຳ. 

 ຈດຸປະສງົຕົ ີ້ນຕ ຂອງຫ ຼັກສູດນີ ີ້ ແມ່ນສ ີ້ຳງບູກຄະລຳກອນໃຫີ້ມສີມີທືີ່ ສອດຄ່ອງກຼັບຄວຳມຮຽກຮ ີ້ອງຕີ້ອງ 
ກຳນຂອງຕະຫ ຳດແຮງງຳນ ແລະ ກຳນປ່ຽນແປງທຳງດ ີ້ຳນສະພຳບແວດລ ີ້ອມ, ເສດຖະກດິ ແລະ ສຼັງຄມົ. 

 ຫ ຼັກສູດນີ ີ້ ອຳດຍຼັງຂຳດຕກົບກົພ່ອງທຳງດ ີ້ຳນເນື ີ້ອໃນບຳງຈດຸ. ສະນຼັ ີ້ນ, ຈ ື່ ງຮຽກຮ ີ້ອງມຳຍຼັງຜູ ີ້ສະໜອງ 
ກຳນຝຶກອບົຮມົ, ສະຖຳນອຳຊວີະສກຶສຳ, ສະຖຳນປະກອບກຳນ ແລະ ພຳກສ່ວນກ່ຽວຂ ີ້ອງຕ່ຳງໆ ກະລຸນຳ 
ສົ່ ງຂ່ຳວມຳຍຼັງສະຖຳບຼັນພຼັດທະນຳອຳຊວີະສກຶສຳ ເພື່ ອປຼັບປຸງແກ ີ້ໄຂໃຫີ້ສມົບູນຂຶ ີ້ນກວ່ຳເກົ່ ຳ. 

ດີ້ວຍຄວຳມນຼັບຖ ືແລະ ຮຼັກແພງ 
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1. ຊື່ ຫ ຼັກສູດ 
1.1 ຊື່ ຫ ຼັກສູດເປຼັນພຳສຳລຳວ 

- ຫລຼັກສູດ ປະກຳສະນຍິະບຼັດວຊິຳຊບີ ລະດຼັບ 1 
- ຂງົເຂດອຳຊບີ: ກຳນຈຼັດສົ່ ງສນິຄ ີ້ຳ 
- ອາຊບີ: ຜູ ູ້ປະຕບິຼັດງານສາງສນິຄ ູ້າ 

1.2 ຊື່ ຫ ຼັກສູດເປຼັນພຳສຳອຼັງກດິ 

- Curriculum: Vocational Certificate Level 1  
- Occupational Area:  Logistics 
- Major in : Warehouse Staff Level 1 

2. ຊື່ ປະກຳສະນຍິະບຼັດ 
2.1 ຊື່ ປະກຳສະນຍິະບຼັດເປຼັນພຳສຳລຳວ 

- ປະກຳສະນຍິະບຼັດວຊິຳຊບີ ລະດຼັບ 1 
2.2 ຊື່ ປະກຳສະນຍິະບຼັດເປຼັນພຳສຳອຼັງກດິ 

TVET Certificate Level 1 
3. ໜ່ວຍງຳນຮຼັບຜດິຊອບ 

ກະຊວງສກຶສຳ ແລະ ກລິຳ, ກມົອຳຊວີະສກຶສຳ ແລະ ສະຖຳບຼັນພຼັດທະນຳອຳຊວີະສກຶສຳ 
4. ຈດຸປະສງົ ແລະ ປຼັດສະຍຳຂອງຫ ຼັກສູດ 
4.1 ຈດຸປະສງົ 

− ສ ີ້ຳງໃຫີ້ຜູ ີ້ຮຽນມຄີວຳມຮູ ີ້ເພື່ ອໝູນໃຊ ີ້ເຂົ ີ້ຳໃນກຳນປະຕບິຼັດງຳນວຊິຳສະເພຳະໄດ ີ້ຢ່ຳງມປີະສດິທພິຳບ 
ແລະ ແທດເຫມຳະກຼັບຄວຳມຕີ້ອງກຳນຂອງຕະຫລຳດແຮງງຳນ 

− ສີ້ຳງໃຫີ້ຜູ ີ້ຮຽນມທີຼັກສະອຳຊບີ ເຂົ ີ້ຳໃນກຳນປະຕບິຼັດໜີ້ຳທີ່ ວຊິຳສະເພຳະ, ມຫີວົຄດິປະດດິສ ີ້ຳງ, 
ສຳມຳດເຮຼັດວຽກເປຼັນທມີງຳນ ແລະ ສຳມຳດແກ ີ້ໄຂບຼັນຫຳໃນວຽກງຳນ ວຊິຳສະເພຳະຂອງຕນົ 
ໄດ ີ້ຢ່ຳງ ມປີະສດິພຳບ  

− ສີ້ຳງໃຫີ້ຜູ ີ້ຮຽນມມີະນດຸສ ຳພຼັນດ,ີ ມຄຸີນນະທ ຳ, ຈະລຍິະທ ຳ ແລະ ຈຼັນຍຳບຼັນໃນອຳຊບີ 

4.2 ປຼັດຊະຍຳ“ 

“ ຮຽນດ ີພຼັດທະນຳເດຼັ່ ນ ເນ ຼັ ີ້ນໃສ່ສມີ ື” 
5. ມຳດຖຳນອຳຊບີ 

5.1 ມຳດຕະຖຳນຄວຳມຮູ ີ້ 
-   ອື່ ານ ແລະ ຂຽນພາສາລາວຂຼັ ູ້ນພ ູ້ນຖານ 
-   ເຮຼັດວຽກຮື່ ວມກຼັບຄນົອ ື່ ນ 
-    ຮຼັກສາຄວາມປອດໄພໃນການເຮຼັດວຽກ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນສະຖານທີື່ ເຮຼັດວຽກ 
-   ຂະບວນການປະຕບິຼັດງານໃນຫູ້ອງປະຕບິຼັດ 
-   ຫ ຼັກກຳນຮຼັບສນິຄ ີ້ຳ  
- ຫ ຼັກກຳນຈຼັດເກຼັບສນິຄ ີ້ຳ 
- ຫ ຼັກກຳນຈຼັບເອຳົສນິຄ ີ້ຳ  
- ຫ ຼັກກຳນຈຼັດສົ່ ງສນິຄ ີ້ຳ  
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5.2 ມຳດຕະຖຳນຄວຳມສຳມຳດ 

-   ຮຼັບສນິຄ ີ້ຳເຂົ ີ້ຳສຳງ 
- ຈຼັດເກຼັບສນິຄ ີ້ຳໃນສຳງ 
- ຈຼັບເອຳົສນິຄ ີ້ຳໃນສຳງ 
- ຈຼັດສົ່ ງສນິຄ ີ້ຳອອກສຳງ 

5.3 ມຳດຕະຖຳນຄຸນສມົບຼັດ  

- ປະພດຶຕນົຖກືຕຳມຈຼັນຍຳບຼັນວຊິຳຊບີ 
- ມສີະຕຕິ ່ ກຳນຈຼັດຕຼັ ີ້ງ ແລະ ປະຕບິຼັດງຳນກງົຕ ່ ເວລຳ 
- ມຄີວຳມອດົທນົ, ດຸໝຼັ່ ນຂະຫຍຼັນພຽນ, ຕື່ ນຕວົໃນກຳນປະຕບິຼັດໜີ້ຳທີ່ , ຮຼັກອຳຊບີ ແລະ 

ຮຼັກຄວຳມກ ີ້ຳວໜີ້ຳ  
- ມມີະນຸດສ ຳພຼັນທີ່ ດ,ີ ຮຼັກຕນົເອງ, ຮຼັກຄອບຄວົ ແລະ ປະເທດຊຳດ 

 
6. ວຸດທກິຳນສກຶສຳ 

ຜູ ູ້ທີື່ ຮຽນຈບົຕາມຫ ຼັກສູດນີ ູ້ຈະໄດ ູ້ຮຼັບວຸດທ ິລະດຼັບ 1 ວຊິາຊບີຂຼັ ີ້ນພື ີ້ນຖຳນ, ອງີຕຳມຂອບວຸດທວິຊິຳຊບີ 
ທີ່ ກ ຳນດົ ໃນກດົໝຳຍອຳຊວີະສກຶສຳ ມຳດຕຳ 31 ລະດຼັບວຸດທວິຊິຳຊບີ 
 

7. ຄວຳມສຳມຳດພຳຍຫ ຼັງຮຽນຈບົ 
ພຳຍຫ ຼັງຮຽນຈບົຫ ຼັກສູດນີ ີ້ ຜູ ີ້ຮຽນຈະມຄີວຳມສຳມຳດ:  
- ຮຼັບເອາົສນິຄ ູ້າມາຈຼັດເກຼັບໄວ ີ້ໃນສຳງ 
- ຈຼັດວາງສນິຄ ູ້າໃນສຳງ 
- ຈຼັດສົື່ ງສນິຄ ູ້າອອກສຳງ 
- ດໍາເນນີງານ ແລະ ບໍາລຸງຮຼັກສາອຸປະກອນ 

- ຈຼັດການວຼັດສະດຸດ ູ້ວຍຕນົເອງ 
- ດໍາເນນີການຈຼັດເກຼັບສນິຄ ູ້າໃນສາງ 
- ຂນົຍ ູ້າຍສນິຄ ູ້າ 

 

8. ກຳນຈຼັດຕຼັ ີ້ງກຳນຮຽນ-ກຳນສອນ 
- ນຼັກສກຶສຳຕີ້ອງຮຽນໃຫີ້ຄບົຕຳມຈ ຳນວນໂມດູນ ທີ່ ກ ຳນດົໄວ ູ້ 
- ມໄີລຍະກຳນຮຽນ 3 ເດອືນ ແລະ ມຈີ ຳນວນ ໂມດນູຫ ຼັກ 4 ໂມດູນ 
- ອຳທດິໜຶ່ ງ ຈ ຼັດຕຼັ ີ້ງກຳນຮຽນ-ກຳນສອນ 5 ວຼັນ ແລະ ໜຶ່ ງວຼັນ ບ ່ ເກນີ 7 ຊົ່ ວໂມງ, ຊົ່ ວໂມງໜຶ່ ງ ໃຫີ້ຄດິໄລ່ 

50 ນຳທ,ີ ແຕ່ຖີ້ຳເປຼັນຊົ່ ວໂມງຄວບ ໃຫີ້ຄດິໄລ່ 90 ນຳທ.ີ  
 

9. ເງ ື່ອນໄຂ ຂອງຜູ ີ້ທີ່ ຈະເຂົ ີ້ຳຮຼັບກຳນສກຶສຳ 
- ທຸກຄນົທີ່ ສະໝຼັກໃຈ 
- ຈບົປະຖມົສກຶສາ ຫລ ືທຽບເທົ່ ຳຂື ີ້ນໄປ 
- ມສຸີຂະພຳບຈດິ ແລະ ຮ່ຳງກຳຍແຂງແຮງດ ີເໝຳະສມົກຼັບອຳຊບີ 
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10. ກຳນຄຼັດເລອືກຜູ ີ້ທີ່ ຈະເຂົ ີ້ຳຮຼັບກຳນສກຶສຳ 
- ຜື່ ານການທດົສອບ ດ ູ້ວຍການຂຽນ, ສໍາພາດ ຫ   ທດົສອບດ ູ້ານສມີ ຢື່ າງໃດຢື່ າງໜຶື່ ງ ຫ   ທຼັງໝດົໂດຍ ມີ

ຄະນະກໍາມະການ ທີື່ ໄດ ູ້ຮຼັບການແຕື່ ງຕຼັ ູ້ງຢື່ າງເປຼັນທາງການ 
- ມາຮຽນຕາມແຜນ¬ແບື່ ງປຼັນ¬ທີື່ ກະຊວງສກຶສາ ແລະ ແຜນໂຄງການ 

 
11. ກຳນລງົທະບຽນຮຽນ 

- ນຼັກສກຶສຳ ສຳມຳດລງົທະບຽນຮຽນຕາມຈໍານວນໂມດູນທີື່ ກໍາໄວ ູ້ໃນຫ ຼັກສູດ      
- ຄ່ຳໜ່ວຍກດິ, ຄ່ຳບ ຳລຸງກຳນສກຶສຳ ແລະ ຄ່ຳທ ຳນຽມຕ່ຳງໆ ໃຫີ້ເປຼັນໄປຕຳມລະບຽບຂອງສະຖຳນ

ສກຶສຳ 
 

12. ໄລຍະເວລຳກຳນສກຶສຳ 
- ຫ ຼັກສູດວຊິຳຊບີ ລະດຼັບ 1 ສະບຼັບນີ ີ້ ມໄີລຍະເວລາ 3 ເດ ອນ, ໃຊ ີ້ເວລຳ 420 ຊົ່ ວໂມງ  

  
13. ກຳນວຼັດຜນົກຳນຮຽນ-ກຳນສອນ 

- ກຳນວຼັດ-ປະເມນີຜນົກຳນຮຽນ-ກຳນສອນ ກຳນສ ຳເລຼັດກຳນສກຶສຳ ແລະ ກຳນພົີ້ນສະຖຳນະ ພຳບກຳນ 
ເປຼັນນຼັກສກຶສຳ ແມ່ນໃຫີ້ປະຕບິຼັດຕຳມຂ ີ້ຕກົລງົ ຂອງລຼັດຖະມນົຕວ່ີຳກຳນກະຊວງສກຶສຳທກິຳນ ວ່ຳດ ີ້ວຍ 
ຂ ີ້ກ ຳນດົໃນກຳນວຼັດ ແລະ ປະເມນີຜນົກຳນຮຽນ-ກຳນສອນ ຕຳມຫລຼັກສູດ ອຳຊວີະສກຶສຳ ຊຼັ ີ້ນຕົ ີ້ນ ແລະ 
ຊຼັ ີ້ນກຳງ ສະບຼັບ ເລກທ ີ2355 / ສສ.ອສ. 04  ລງົວຼັນທ ີ 19 ພະຈກິ 2004. 
 

14. ໃບວເິຄຳະອຳຊບີ 
ໜີ້ຳທີ່  ໜີ້ຳວຽກ 

ກ. ຜູ ູ້ປະຕບິຼັດງານສາງສນິຄ ູ້າ ກ1. ຮຼັບເອາົສນິຄ ູ້າ ຫ        
ວຼັດສະດຸ 

ກ2. ຈຼັດເກຼັບສນິຄ ູ້າ 
ຫ   ວຼັດສະດຸໃສສຳງ 

ກ3. 
ກຳນເບກີຈ່ຳຍ
ສນິຄ ູ້າ 

ກ4. ຈຼັດສົື່ ງ 
ສນິຄ ູ້າ ຫ   ວຼັດ
ສະດຸ 
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15. ກຳນກ ຳນດົໂມດູນກຳນຮຽນ-ກຳນສອນ 

ຈໍານວນເດ ອນ ຈຼັດຕຼັ ູ້ການຮຽນ-ການສອນ 3 ເດ ອນ 
 

ຈໍານວນອາທດິ/ພາກຮຽນ 12 ອາທດິ/ພາກຮຽນ 
 

ໂມ
ດູນ

 

ລະ
ຫຼັ ດ

 ທດິສະດ,ີ ປະຕບິຼັດໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ປະຕບິຼັດຢູື່
ສະຖານປະກອບການ 

ທດ ທລ/
ປຕ 

ລວມ 
ຊມ  

ໝ
ວດ

ໂມ
ດູນ

ວິ
ຊາ
ທົື່ ວ

ໄປ
 B1 ການນໍາໃຊ ູ້ຫ ຼັກການຕວົອຼັກສອນລາວ 4 12 16 

 
B2 ທຼັກສະຊວີດິ 4 12 16 

 
ລວມໝວດໂມດູນທົື່ ວໄປ 8 24 32  

ໜ
ວດ

ໂມ
ດູນ

ພ ູ້ ນ
ຖາ
ນ C1 ການນໍາໃຊ ູ້ພາສາອຼັງກດິສະເພາະ(ລະດຼັບພ ູ້ນຖານ) 4 12 16  

C2 ການສ ື່ ສານຢູື່ ໃນສະຖານທີື່ ເຮຼັດວຽກ 4 12 16  
C3 ການເຮຼັດວຽກຮື່ ວມກຼັບຄນົອ ື່ ນໆ 4 12 16  
C4 ການຮຼັກສາຄວາມປອດໄພໃນບື່ ອນເຮຼັດວຽກ 4 12 16  

ລວມໝວດໂມດູນພ ູ້ນຖານ 16 48 64 
 

ໝ
ວດ

ໂມ
ດູນ

ວຊິ
າສ
ະເພ

າະ
 

S1 ກຳນຮຼັບສນິຄ ູ້າ ຫ   ວຼັດສະດຸ 6 80 86  
S2 ກຳນຈຼັດເກຼັບສນິຄ ູ້າ ຫ   ວຼັດສະດຸ  5 79 84  
S3 ກຳນເບກີຈ່ຳຍສນິຄ ູ້າ ຫ   ວຼັດສະດຸ 4 76 80  
S4 ກຳນຈຼັດສົື່ ງສນິຄ ູ້າ ຫ   ວຼັດສະດຸ 4 70 74  
  ລວມໝວດໂມດູນວຊິາສະເພາະ 19  305    324   

  ຊົື່ ວໂມງລວມທຼັງໝດົຫ ຼັກສູດ 43   377  420   
  ເປີເຊຼັນທດິສະດ ີແລະປະຕບິຼັດ (%) 10   90  100   
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16. ໝວດໂມດູນ 

ຫລຼັກສູດນີີ້ ປະກອບ ດີ້ວຍ 10 ໂມດູນ ຄ:ື 

 
 
 

ເຄ ື່ ອງຈຼັກ: ເຄ ື່ ອງມ , ອຸປະກອນ ວຼັດສະດຸ ສ ື່ ການຮຽນ-ການສອນ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- ຊຸດຄອມພວິເຕ ີ - ແກຼັດ ກ່ອງເຈ ີ້ຍ ປ ູ້ມຂຽນ 
- ເຄ ື່ ອງພມິ - ຖຼັງປລຳສຕກິ ບກິ 
       ໂຕະເຮຼັດວຽກຂະໜາດ 

1800x750x750 mm. (WxDxH) 
 ສໍດໍາ 

ເຄ ື່ ອງອື່ ານບາໂຄດ 
Barcode Reader 

 ໄມ ູ້ບຼັນທຼັດ 

ເຄ ື່ ອງພມິໃບຮຼັບເງນີ 
Receipt Printer 

 ປ ູ້ມແບບຮຽນ 

ລີ ູ້ນຊຼັກເກຼັບເງນີສດົ 
Cash drawer 

 ຈຼັກຄດິໄລື່  

ຊຸດກ ູ້ອງວງົຈອນປິດ 
CCTV Camera Set 4 Camera 

 ຄອມພວິເຕ ີ

ລໍ ູ້ຍູ ູ້ Parcel 
700x1000x 900mm (Wx Dx H) 

 ເຄ ື່ ອງພມິ 

ລໍ ູ້ຍູ ູ້ 
Shopping Cart 

 ຮູບພາບ 

ກະຕື່ າ 
Plastic bucket 

 ໃບຮຼັບສນິຄ ູ້າເຂົ ູ້າສາງ 

ຕູ ູ້ໃສື່ ເຄ ື່ ອງມ ອຸປະກອນ 
Cabinet Storage 

 ໃບຈື່ າຍສນິຄ ູ້າອອກສາງ 

ເຄ ື່ ອງມ ຊື່ າງສໍາລຼັບສ ູ້ອມແປງ 
Hand tools for maintenance 

 ໃບຈຼັດສົື່ ງສນິຄ ູ້າ 

ເຄ ື່ ອງອຼັດສູນຍາກາດ 
Vacuum Sealing Machine 

 ວດີໂີອປະຕບິຼັດ 

ຖງົອຼັດສູນຍາກາດ 
Vacuum Seal Bag 

 LCD 

ເຄ ື່ ອງອຼັດດ ູ້ວຍມ  
HAND SEALER 

 ໂປຣເຈຼັກເຕີ ູ້ 

ເຄ ື່ ອງພມິສະຫລາກບາໂຄດ 
Barcode label printing scale 

 ໂປຣແກຣມຄວບຄຸມ
ສນິຄ ູ້າ 

ອຸປະກອນປູ້ອງກຼັນຄວາມປອດໄພ 
Safety Equipment 

 ໂປຣແກຣມຄໍາສຼັື່ ງຊ ູ້ 
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• ໂມດູນທົ່ ວໄປ    2 ໂມດນູ  
• ໂມດູນພ ູ້ນຖານ    4 ໂມດນູ 
• ໂມດູນວຊິຳສະເພຳະ     4 ໂມດນູ 
ຕຳຕະລຳງ:   ສຼັງລວມກຳນແບ່ງອຼັດຕຳສ່ວນແຕ່ລະໝວດວຊິຳຂອງຫ ຼັກສູດ. 

ລ/ດ ຫມວດວຊິຳ ທດິສະດ ີ ທດົລອງ/ປະ
ຕບິຼັດ 

ລວມ ຫນ່ວຍກດິ 

1. ໂມດູນທົ່ ວໄປ 8 24 32  
2. ໂມດູນວຊິຳຊບີພື ີ້ນຖຳນ 16 48 64  
3. ໂມດູນວຊິຳສະເພຳະ 19 305 324  

ລວມ 43 377 420  
ຄດິໄລ່ເປຼັນອຼັດຕຳສ່ວນ 10% 90% 100% 

17. ຊຼັບພະຍຳກອນທີ່ ຈ ຳເປຼັນ 
18. ວຸດທຂິອງຄູສອນໃນຫ ຼັກສູດ 

- ມຄີວຳມຮູ ີ້ທຳງດ ີ້ຳນຄອມພວິເຕີ ີ້ 
- ມປີະສບົກຳນທຳງດ ີ້ຳນວຽກງຳນຢຳງໜີ້ອຍ 2 ປີ 
- ມໃີບປະກຳດກ່ຽວກຼັບວຊິຳຄ ູຫ  ືມໃີບຢຼັ ີ້ງຢືນກຳນສອນ 
- ຮຽນຈບົວຊິຳດຼັ່ ງກ່ຳວໃນລະດຼັບທີ່ ສູງກວ່ຳຊຼັ ີ້ນທີ່ ສອນ 1 ຂຼັ ີ້ນ 

19. ໂຄງສ ີ້ຳງຫ ຼັກສູດ 
ສື່ ວນປະກອບ ຄໍາອະທບິາຍ 

ຊ ື່ ຫ ຼັກສູດ ຜູ ູ້ປະຕບິຼັດງານສາງສນິຄ ູ້າ 

ໄລຍະເວລາທີື່ ກໍານດົ 420  ຊົື່ ວໂມງ       

ຄໍາອະທບິາຍຫ ຼັກສູດ 

ຫ ຼັກສູດນີ ູ້ໄດ ູ້ຖ ກອອກແບບມາເພ ື່ ອຍກົລະດຼັບທາງດ ູ້ານ ຄວາມຮູ ູ້, ທຼັກສະ ແລະ 
ຄຸນສມົບຼັດ ໃນການປະຕບິຼັດງານພ ູ້ນຖານໃນສາງສນິຄ ູ້າ ເຊຼັື່ ນ: ການຮຼັບ, ການຈຼັດເກຼັບ,
ການຈຼັບເອາົ ແລະ ການຈຼັດສົື່ ງ ສນິຄ ູ້າ ຫ   ວຼັດສະດຸ ລວມເຖີງ ການປະຕບິຼັດງານຢື່ າງ
ປອດໄພ ແລະ ມປີະສດິທພິາບໃນສະຖານທີື່ ເຮຼັດວຽກ, ໃນຊຸມຊນົ ແລະ ຮຼັບຮູ ູ້ເຖີງ
ສິື່ ງແວດລ ູ້ອມ. 

ຜນົໄດ ູ້ຮຼັບຂອງຫ ຼັກກສູດ 
 

ພາຍຫ ຼັງຮຽນຈບົຫ ຼັກສູດນີ ູ້ຜູ ູ້ຮຽນຈະມຄີວາມສາມາດດຼັື່ ງນີ ູ້:  
- ສຼັງເກດ, ລະບຽບການ, ຂໍ ູ້ກໍານດົ ແລະ ຄູື່ ມ  ຂອງການແນະນໍາ 
- ສ ື່ ສານຢູື່ ໃນສະຖານທີື່ ເຮຼັດວຽກ 
- ເຮຼັດວຽກຮື່ ວມກຼັບຄນົອ ື່ ນ 
- ຮຼັກສາຄວາມສະອາດ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນຫູ້ອງປະຕບິຼັດງານ 
- ຮຼັບ, ຈຼັດເກຼັບ, ຈຼັບເອາົ, ຈຼັດສົື່ ງ ສນິຄ ູ້າ ຫ   ວຼັດສະດຸ 

ໂຄງສ ູ້າງຫ ຼັກສູດ 
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 ໜື່ ວຍສະມຼັດຖະພາບ  

ລ/ດ ໜື່ ວຍສະມຼັດຖະພາບ ຊ ື່ ໂມດູນ ຜນົໄດ ູ້ຮຼັບຂອງການຮຽນນ ກໍານດົ
ເວລາ 

I ສະມຼັດຖະພາບທົື່ ວໄປ ຊົື່ ວໂມງ 

1 ພຳສຳລຳວ ກຳນນ ຳໃຊ ີ້ພຳສຳລຳວ 
- ຮູ ີ້ຕວົອຼັກສອນລຳວ 
- ປະສມົອຼັກສອນ 
- ຂຽນພຳສຳລຳວຖກືຕີ້ອງຕຳມຫ ຼັກກຳນ 

16 
ຊົື່ ວໂມງ 

2 ທຼັກສະຊວີດິ 
ກຳນນ ຳໃຊ ີ້ທຼັກສະຊວີດິ 
 

- ດ າລງົຊວີດິຮື່ ວມກຼັນຢື່ າງມຄີວາມສຸກ 
ປາດສະຈາກຢາເສບີຕດິເຂົ ູ້າມາ
ກື່ ຽວຂ ູ້ອງກຼັບການດໍາລງົຊວີດິ 

- ຮຼັກສາສຸຂະພາບຕນົເອງໃຫູ້ແຂງແຮງ 
- ຮຼັບມ ກຼັບເລ ູ້ລື່ ຽມຂອງພວກຄູ້າມະນຸດ 
- ບໍລຫິານເງນີຂອງຕນົເອງຢື່ າງມີ

ປະສດິທພິາບ 
- ທູ້ອນເງນີຢື່ າງມປີະສດິທຜິນົ 

16 
ຊົື່ ວໂມງ 

II ສະມຼັດຖະພຳບພື ີ້ນຖຳນ ຊົື່ ວໂມງ 

1 
ພາສາອຼັງສໍາລຼັບການ
ສ ື່ ສານ 

ພາສາອຼັງສໍາລຼັບການ
ສ ື່ ສານ 

- ອື່ ານ, ຂຽນ ຕວົອຼັກສອນຕື່ າງໆ ໃນ
ພາສາອຼັງກດິ 

- ແນະນໍາຕວົເອງເປຼັນພາສາອຼັງກດິໄດ ູ້
ຕາມມາດຕະຖານ 

- ຂຽນ, ເວົ ູ້າ, ຟຼັງ ແລະ ອື່ ານຄໍາສຼັບຕື່ າງໆ
ທີື່ ໃຊ ູ້ໃນການປະຕບິຼັດງຳນສຳງສນິຄ ີ້ຳ 

 

2 ການສ ື່ ສານຢູື່ ໃນ
ສະຖານທີື່ ເຮຼັດວຽກ 

ການສ ື່ ສານຢູື່ ໃນ
ສະຖານທີື່ ເຮຼັດວຽກ 

- ຕດິຕຳມຂ ີ້ຄວຳມປະຈ ຳວຼັນ 
- ປະຕບິຼັດໜີ້ຳທີ່ ຕຳມເອກະສຳນມອບ 

ວຽກ 

16
ຊົື່ ວໂມງ 

3 
ເຮຼັດວຽກຮື່ ວມກຼັບ
ຄນົອ ື່ ນໆ 

ການເຮຼັດວຽກຮື່ ວມກຼັບ
ຄນົອ ື່ ນໆ 

- ພຼັດທະນາຄວາມສໍາພຼັນໃນສະຖານທີ
ເຮຼັດວຽກ ທີື່ ມປີະສດິທພິາບ 

- ມສີື່ ວນຮື່ ວມໃນກດິຈະກໍາຂອງກຸື່ ມ
ວຽກ 

 

4 
ຄວຳມປອດໄພໃນບ່ອ
ນ ເຮຼັດວຽກ 

ຄວຳມປອດໄພໃນບ່ອນ 
ເຮຼັດວຽກ 

- ປະຕບິຼັດຕາມຂຼັ ູ້ນຕອນໃນການຮຼັກສາ
ຄວາມສະອາດ 

- ຈຼັດຕຼັ ູ້ງປະຕບິຼັດຂຼັ ູ້ນຕອນໃນການຮຼັກສາ
ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນວຊິາ
ຊບີ 

16
ຊົື່ ວໂມງ 

III ສະມຼັດຖະພາບຕົ ູ້ນຕໍ ຊົື່ ວໂມງ 

1 
  - ລະບຸຂະບວນການເຮຼັດວຽກ ແລະ ຂໍ ູ້

ກໍານດົດ ູ້ານເອກະສານສໍາລຼັບການຮຼັບ
86 

ຊົ່ ວໂມງ 
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ຮຼັບ ສນິຄ ູ້າ ຫ   ວຼັດສະດຸ 

 

ການຮຼັບ ສນິຄ ູ້າ ຫ   ວຼັດ
ສະດຸ 

ສນິຄ ູ້າ ຫ   ວຼັດສະດຸ 

- ກວດກາການຮຼັບສນິຄ ູ້າ ຫ   ວຼັດສະດຸ 
ເມ ື່ ອມາເຖີງ ແລະ ການເຮຼັດເອກະສານ
ໃຫູ້ສໍາເລຼັດຢູື່ ສະຖານທີື່ ເຮຼັດວຽກ 

- ກວດສອບການເຮຼັດວຽກຕາມ
ມາດຕະຖານ 

2 

 

ຈຼັດເກຼັບສນິຄ ູ້າ ຫ   ວຼັດ
ສະດຸ 

 

ການຈຼັດເກຼັບສນິຄ ູ້າ ຫ   
ວຼັດສະດຸ 

- ລະບຸ ແລະ ຈຼັດໝວດໝູື່ ສນິຄ ູ້າ 
- ຈຼັບຄູື່ ສນິຄ ູ້າ ກຼັບສະຖານ ທີື່ ຕາມເກນ

ທີື່ ກໍານດົ 

- ລະບຸເຄ ື່ ອນຍ ູ້າຍສນິຄ ູ້າທີື່ ເໝາະສມົ 

- ວາງ ຫ   ຈຼັດເກຼັບສນິຄ ູ້າ ຫ   ວຼັດສະດຸ 

84 
ຊົ່ ວໂມງ 

3 

 

 

 

ຈຼັບເອາົສນິຄ ູ້າ ຫ   ວຼັດ
ສະດຸ 

 

 

 

ການຈຼັບເອາົສນິຄ ູ້າ ຫ   
ວຼັດສະດຸ 

- ກວດສອບ ແລະ ຮຼັບ ຮອງລາຍການທີື່
ເລ ອກ , ໃບສຼັື່ ງຊ ູ້ສນິຄ ູ້າ ຫ   ວຼັດສະດຸ 
ເພ ື່ ອການຈຼັບເອາົສນິຄ ູ້າ 

- ລະບຸຕໍາແໜື່ ງທີື່ ຕຼັ ູ້ງຂອງຖຼັງສນິຄ ູ້າ ຫ   
ວຼັດສະດຸ 

- ສຼັງເກດ FIFO / FEFO / LIFO 
ຂະນະທີື່  ຈຼັບເອາົສນິຄ ູ້າຈາກສາງສນິຄ ູ້າ 

- ກວດສອບຄວາມເສຍຫາຍຂອງສນິຄ ູ້າ 
ຫ   ວຼັດສະດຸ ໃນສາງສນິຄ ູ້າ ໃນ
ລະຫວື່ າງ ຂຼັ ູ້ນຕອນການຈຼັບເອາົ 

- ລະບຸຄວາມຄາດເຄ ື່ ອນ, ລາຍງານ ແລະ 
ປະສານງານ ສະຖານະຂອງການຈຼັດ
ເກຼັບສນິຄ ູ້າໃນສາງ ຫ   ຄວາມພູ້ອມໃຊ ູ້
ໄດ ູ້ 

80 
ຊົ່ ວໂມງ 

4 

 

ປື່ ອຍອອກ ຫ   ຈຼັດສົື່ ງ  
ສນິຄ ູ້າ ຫ   ວຼັດສະດຸ 

 

ການປື່ ອຍອອກ ຫ   ຈຼັດ
ສົື່ ງ ສນິຄ ູ້າ ຫ   ວຼັດສະດຸ 

- ວເິຄາະ ຄໍາສຼັື່ ງຊ ູ້ ເພ ື່ ອລະບຸຄວາມ
ຕູ້ອງການ 

- ຕດິຕາມ ຂຼັ ູ້ນຕອນຄໍາສຼັື່ ງການຈຼັບເອາົ 
ເພ ື່ ອກະ ກຽມສນິຄ ູ້າ ສໍາລຼັບ ການປື່ ອຍ
ອອກ 

- ປື່ ອຍ ສນິຄ ູ້າ ຫ   ວຼັດສະດຸ ອອກ 

74 
ຊົ່ ວໂມງ 

ວທິກິານວຼັດຜນົ 

− ການສໍາພາດ                          
− ການທດົສອບດ ູ້ວຍການຂຽນ 

− ການສາທດິເຮຼັດຕວົຈງິ 
− ການສຼັງເກດໂດຍກງົ 

ວທິຈີ ຼັດຕຼັ ູ້ງປະຕບິຼັດຫ ຼັກສູດ − ແບບໂມດນູ 

ຊຼັບພະຍາກອນທີື່ ຈໍາເປຼັນ 
 

ວຼັດສະດຸອຸປະກອນ    
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ເຄ ື່ ອງ
ຈຼັກ: 

ເຄ ື່ ອງມ , ອຸປະກອນ ວຼັດສະດຸ ສ ື່ ການຮຽນ-
ການສອນ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ຊຸດຄອມພວິເຕ ີ - ແກຼັດ 
ກ່ອງເຈ ີ້ຍ 

ປ ູ້ມຂຽນ 

ເຄ ື່ ອງພມິ - ຖຼັງປລຳ
ສຕກິ 

ບກິ 

       ໂຕະເຮຼັດວຽກຂະໜາດ 
1800x750x750 mm. (WxDxH) 

-  ສໍດໍາ 

ເຄ ື່ ອງອື່ ານບາໂຄດ 
Barcode Reader 

-  ໄມ ູ້ບຼັນທຼັດ 

ເຄ ື່ ອງພມິໃບຮຼັບເງນີ 
Receipt Printer 

-  ປ ູ້ມແບບຮຽນ 

ລີ ູ້ນຊຼັກເກຼັບເງນີສດົ 
Cash drawer 

-  ຈຼັກຄດິໄລື່  

ຊຸດກ ູ້ອງວງົຈອນປິດ 
CCTV  amera Set 4 Camera 

-  ຄອມພວິເຕ ີ

ລໍ ູ້ຍູ ູ້ Parcel 
700x1000x 900mm (Wx Dx H) 

-  ເຄ ື່ ອງພມິ 

ລໍ ູ້ຍູ ູ້ 
Shopping Cart 

-  ຮູບພາບ 

ກະຕື່ າ 
Plastic bucket 

-  ໃບຮຼັບສນິຄ ູ້າ
ເຂົ ູ້າສາງ 

ຕູ ູ້ໃສື່ ເຄ ື່ ອງມ ອຸປະກອນ 
Cabinet Storage 

-  ໃບຈື່ າຍສນິຄ ູ້າ
ອອກສາງ 

ເຄ ື່ ອງມ ຊື່ າງສໍາລຼັບສ ູ້ອມແປງ 
Hand tool  for maintenance 

-  ໃບຈຼັດສົື່ ງສນິຄ ູ້າ 

ເຄ ື່ ອງອຼັດສູນຍາກາດ 
Vacuum Sealing Machine 

-  ວດີໂີອປະຕບິຼັດ 

ຖງົອຼັດສູນຍາກາດ 
Vacuum Seal Bag 

-  LCD 

ເຄ ື່ ອງອຼັດດ ູ້ວຍມ  
Hand Sealer 

 ໂປຣເຈຼັກເຕີ ູ້ 

ເຄ ື່ ອງພມິສະຫລາກບາໂຄດ 
Barcode label printing scale 

 ໂປຣແກຣມ
ຄວບຄຸມສນິຄ ູ້າ 

ອຸປະກອນປູ້ອງກຼັນຄວາມປອດໄພ 
Safety Equipment 

 ໂປຣແກຣມຄໍາ
ສຼັື່ ງຊ ູ້ 

 

ເງ  ື່ອນໄຂໃນການເຂົ ູ້າຝຶກ 
 

- ທຸກຄນົທີ່ ສະໝຼັກໃຈ 
- ຈບົປະຖມົສກຶສາ ຫລ ືທຽບເທົ່ ຳຂື ີ້ນໄປ 
- ມສຸີຂະພຳບຈດິ ແລະ ຮ່ຳງກຳຍແຂງແຮງດ ີເໝຳະສມົກຼັບອຳຊບີ 
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ວຸດທຂິອງ ຄູຝຶກ/ຜູ ູ້ສອນ 
 

- ມຄີວາມຮູ ູ້ທາງດ ູ້ານຄອມພວິເຕີ ູ້ 
- ມປີະສບົການທາງດ ູ້ານວຽກງານຢາງໜູ້ອຍ 2 ປີ 
- ມໃີບປະກາດກື່ ຽວກຼັບວຊິາຄ ູຫ   ມໃີບຢຼັ ູ້ງຢ ນການສອນ 
- ຮຽນຈບົວຊິາດຼັື່ ງກື່ າວໃນລະດຼັບທີື່ ສູງກວື່ າຊຼັ ູ້ນທີື່ ສອນ 1 ຂຼັ ູ້ນ 
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20. ໂມດູນກຳນຮຽນ-ກຳນສອນ 
20.1 ໝວດໂມດູນທົ່ ວໄປ 
ໂມດູນ ການຮຽນ - ການສອນທ ີ1: ການນໍາໃຊ ູ້ຫ ຼັກການຕວົອຼັກສອນລາວ 

ສື່ ວນປະກອບ ຄໍາອະທບິາຍ 
ຊ ື່ ໂມດູນ B1 ການນໍາໃຊ ູ້ຫ ຼັກການຕວົອຼັກສອນລາວ 

ຄໍາອະທບິາຍ ໂມດູນ 

        ໂມດູນນີ ູ້ກວມເອາົຄວາມຮູ ູ້, ທຼັກສະໃນການອະທບິາຍຄວາມໝາຍ,
ຄວາມສໍາຄຼັນແລະຄວາມເປຼັນມາຂອງອຼັກສອນລາວ; ແຍກປະເພດຂອງອຼັກສອນ 
ໃນພາສາລາວເພ ື່ ອຈະນໍາເຂົ ູ້າໄປເປຼັນພ ູ້ນຖານໃນການຮຽນ ພາສາລາວໃນບດົຕໍື່ ໆ
ໄປ.  

ໄລຍະເວລາໂດຍປະມານ 
 16  ຊົື່ ວໂມງ 
ທດິສະດ ີ4 ຊົ່ ວໂມງ 
ປະຕບິຼັດ 12 ຊົ່ ວໂມງ 

ຜນົໄດ ູ້ຮຼັບຂອງການຮຽນ 
 

ພຳຍຫ ຼັງຮຽນຈບົໂມດນູນີ ີ້ຜູ ີ້ຮຽນຕີ້ອງມຄີວຳມສຳມຳດ:  
- ຮູ ີ້ອຼັກສອນລາວ 
- ປະສມົອຼັກສອນ 
- ຂຽນພາສາລາວຖ ກຕູ້ອງຕຳມຫ ຼັກກຳນ 
- ນ ຳໃຊ ູ້ເຄ ື່ ອງໝາຍວຼັກຕອນຕື່ າງໆເຂົ ູ້າໃນການຂຽນ 
- ຂຽນຕາມບອກ (ຂຽນທວາຍ) 

 
ເນ ູ້ອໃນຂອງໂມດູນ 
 

ບດົທ ີ1: ອຼັກສອນລາວ 
1. ພະຍຼັນຊະນະ 
2. ສະຫ ະ 
3. ວຼັນນະຍຸດ 
ບດົທ ີ2:  ການປະສມົອຼັກສອນ 
1. ການປະສມົອຼັກສອນແບບແມື່ ອະອາ 
2. ການປະສມົອຼັກສອນແບບແມື່ ສະກດົທຼັງແປດ 
3. ວທິກີານໃຊ ູ້ຕວົສະກດົ 
ບດົທ ີ3: ຫ ຼັກການຂຽນພາສາລາວໃຫູ້ຖ ກຕູ້ອງ 
1. ຫ ຼັກຕວົອຼັກສອນ 
2. ຫ ຼັກ ໄມ ູ້ເອກ, ໄມ ູ້ໂທ 
3. ຫ ຼັກເຄ ື່ ອງໝາຍວຼັກ 
4. ຫ ຼັກການໃຊ ູ້ຕວົ ຮ ແລະ ຕວົ ລ 
5. ຫ ຼັກການໃຊ ູ້ສະຫ ະ ໄX ແລະ ໃX 
ບດົທ ີ4: ວທິໃີຊ ູ້ເຄ ື່ ອງໝາຍວຼັກຕອນຕື່ າງໆເຂົ ູ້າໃນການຮຽນ. 
1. ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສໍາຄຼັນໃນການໃຊ ູ້ເຄ ື່ ອງໝາຍ ວຼັກ. 
2. ວທິໃີຊ ູ້ເຄ ື່ ອງໝາຍຕື່ າງໆ. 
3. ຂຽນຕາມບອກ (ຂຽນທວາຍ) 

ເງ  ື່ອນໄຂທີື່ ເຮຼັດໃຫ ູ້ເກດີມຄີວາມ
ສາມາດ  

1. ປ ູ້ມແບບຮຽນວຊິາພາສາລາວ ມ1 
2. ເຈ ູ້ຍ A4 
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 3. ເຄ ື່ ອງພມິເອກະສານ 
4. ຄອມພວິເຕີ ູ້ 
5. ໂປແກຼັມແປພາສາລາວເປຼັນລາວ 
6. LCD 
7. ວຼັດຈະນານຸກມົພາສາລາວແປລາວ 
8. ແຜນພູມຕວົອຼັກສອນລາວ 
9. ບຼັດຄໍາກື່ ຽວກຼັບຕວົອຼັກສອນ 

ວທິກີານສອນ 
− ອະທບິາຍ 
− ສນົທະນາ 
− ປະຕບິຼັດຕວົຈງິ 

 
 
ເກນການວຼັດຜນົ           

− ຕວົອຼັກສອນລາວທຼັງໝດົໄດ ູ້ຖ ກບອກໃຫູ້ຖ ກຕູ້ອງຕາມຫ ຼັກການ 
− ທຼັກສະໃນພາສາລາວໄດ ູ້ຖ ກ ນໍາໃຊ ູ້ຖ ກຕູ້ອງຕາມຫ ຼັກ ການນໍາໃຊ ູ້ 
− ຫ ຼັກການຂຽນພາສາລາວໄດ ູ້ຖ ກນໍາໃຊ ູ້ຕາມຫ ຼັກຕວົອຼັກສອນ 
− ວທິໃີຊ ູ້ເຄ ື່ ອງໝາຍວຼັກຕອນຕື່ າງໆເຂົ ູ້າໃນການຂຽນໄດ ູ້ຖ ກນໍາໃຊ ູ້ໃຫູ້ຖ ກ

ຕາມຫ ຼັກການຂອງການຂຽນ 

ວທິກີານວຼັດຜນົ 
− ສອບເສຼັງແບບສໍາພາດ 
− ສອບເສຼັງພາກຂຽນ 
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ໂມດູນ ການຮຽນ - ການສອນທ ີ2: ການນໍາໃຊ ູ້ທຼັກສະຊວີດິ 
ສື່ ວນປະກອບ                                ຄໍາອະທບິາຍ 

ຊ ື່ ໂມດນູ  (B2) ການນໍາໃຊ ູ້ທຼັກສະຊວີດິ 

ຄໍາອະທບິາຍ ໂມດູນ 

        ໂມດູນນີ ູ້ກວມເອາົ ຄວາມຮູ ູ້, ທຼັກສະ ແລະ ຄຸນສມົບຼັດທີື່ ຈໍາເປຼັນ ໃນການດໍາ
ລງົຊວີດິປະຈໍາວຼັນ, ຢູື່ ຮື່ ວມກຼັນຢື່ າງສຼັນຕ,ິ ຮຼັກສາສຸຂະພາບໃຫູ້ແຂງແຮງ ແລະ ປາດ
ສະຈາກຍາເສບີຕດິ, ຮູ ູ້ທຼັນເລ ູ້ລື່ ຽມຂອງຄນົອ ື່ ນ, ບລໍຫິານເງນີຂອງຕນົໄດ ູ້ຢື່ າງມີ
ປະສດິທພິາບ. 

ໄລຍະເວລາໂດຍປະມານ 
 16  ຊົື່ ວໂມງ 
ທດິສະດ ີ4 ຊົ່ ວໂມງ 
ປະຕບິຼັດ 12 ຊົ່ ວໂມງ 

ຜນົໄດ ູ້ຮຼັບຂອງການຮຽນ 

ພາຍຫ ຼັງຮຽນຈບົໂມດນູນີ ູ້ຜູ ູ້ຮຽນຈະມຄີວາມສາມາດ: 
- ດໍາລງົຊວີດິຮື່ ວມກຼັນຢື່ າງມຄີວາມສຸກ ປາດສະຈາກຢາເສບີຕດິເຂົ ູ້າມາກື່ ຽວຂ ູ້ອງ

ກຼັບການດໍາລງົຊວີດິ 
- ຮຼັກສາສຸຂະພາບຕນົເອງໃຫູ້ແຂງແຮງ 
- ຮຼັບມ ກຼັບເລ ູ້ລື່ ຽມຂອງພວກຄູ້າມະນຸດ 
- ບໍລຫິານເງນີຂອງຕນົເອງຢື່ າງມປີະສດິທພິາບ 
- ທູ້ອນເງນີຢື່ າງມປີະສດິທຜິນົ 

 
ເນ ູ້ອໃນຂອງໂມດນູ  

ເນ ູ້ອໃນການສອນພາກທດິສະດ ີ   4  ຊົື່ ວໂມງ 
ບດົທ ີ1: ທຼັກສະຊວີດິ 
1.  ຄວາມໝາຍຂອງທຼັກສະຊວີດິ 
2. ທຼັກສະໃນການສ ື່ ສານ 
3. ມຸມມອງ ແລະ ຂໍ ູ້ຂຼັດແຍື່ ງ 
4. ການຢູື່ ຮື່ ວມກຼັນ 
5. ທຼັກສະໃນການວາງແຜນ  
 

ບດົທ ີ2: ຄວາມຮູ ູ້ກື່ ຽວກຼັບສິື່ ງເສບຕດິ 
1. ຄວາມເຂົ ູ້າໃຈກື່ ຽວກຼັບຢາເສບຕດິ 
2. ຊະນດິ ແລະ ໂທດຂອງຢາເສບຕດິ 
3. ປຼັດໃຈສື່ ຽງຕໍື່ ການຕດິຢາເສບຕດິ 
4. ການສຼັງເກດຜູ ູ້ຕດິຢາເສບຕດິ 
5. ການປູ້ອງກຼັນ ແລະ ແກ ູ້ໄຂບຼັນຫາຍາເສບຕດິ 
ບດົທ ີ3: ສດິທເິດຼັກ, ສດິທມິະນດຸ, ການເຄ ື່ ອນຍ ູ້າຍແຮງງານ ແລະ ການຄ ູ້າມະນຸດ 
1. ສດິທມິະນຸດ 
2. ສດິທເິດຼັກ 
3. ການເຄ ື່ ອນຍ ູ້າຍແຮງງານ 
4. ການຄ ູ້າມະນຸດ 
ບດົທ ີ4 : ການຮຼັກສາສຸຂະພາບ 
1. ໂພສະນາການດ ູ້ານອາຫານ 
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2. ການເລ ອກອາຫານ 
3. ຄວາມກດົດຼັນ ແລະ ວທິກີານແກ ູ້ໄຂ 
4. ອາການຊ ມເສົ ູ້າ ແລະ ການໄປຫາໝໍ 
5. ການຫຼັດກາຍບໍລຫິານຮື່ າງກາຍ ແລະ ຈດິໃຈ 
ບດົທ ີ5: ການບໍລຫິານການເງນີ 
1. ການບໍລຫິານລາຍຮຼັບ ແລະ ລາຍຈື່ າຍ 
2. ການກໍານດົ ແລະ ຈຼັດກຸື່ ມລາຍຈື່ າຍ 
3. ຄື່ າໃຊ ູ້ຈື່ າຍທີື່ ບໍື່ ປົກກະຕ ິ
4. ການບຼັນທກຶ ແລະ ສະຫ ຸບລາຍຮຼັບ-ລາຍຈື່ າຍ 

ຊຼັບພະຍາກອນທີື່ ຈໍາເປຼັນ 

ເຄ ື່ ອງມ : ພາບການສະແດງການສ ື່ ສານ, ເຄ ື່ ອງມ ສ ື່ ສານ, ຮູບພາບວທິກີານອອກກໍາ
ລຼັງກາຍ 
ປ ູ້ມຕໍາລາຮຽນ: (ກໍານດົປ ູ້ມຕໍາລາຮຽນທີື່ ກື່ ຽວຂ ູ້ອງກຼັບການສອນໂມດູນນີ ູ້) 
- ປ ູ້ມຄູື່ ມ  ຝຶກອບົຮມົທຼັກສະຊວີດິ 
- ຕາຕະລາງການຝຶກອບົຮມົຄວາມຮູ ູ້ພ ູ້ນຖານສຸຂະພາບຈະເລນີພຼັນ ແລະ ແບບ 

ແຜນດໍາລງົຊວີດິຂອງໄວໜຸື່ ມ 
- ປ ູ້ມຄູື່ ມ  ພ ູ້ນຖານດ ູ້ານການເງນີ 

ວທິກີານຝຶກອບົຮມົ       

- ອະທບິາຍ 
- ສນົທະນາ 
- ສາທດິ 
- ນຼັກຮຽນປະຕບິຼັດ 

ເກນການວຼັດຜນົ 

- ທຼັກສະດໍາລງົຊວີດິຮື່ ວມກຼັນຢື່ າງມຄີວາມສຸກ ປາດສະຈາກຢາເສບີຕດິເຂົ ູ້າມາ
ກື່ ຽວຂ ູ້ອງກຼັບການດໍາລງົຊວີດິໄດ ູ້ຖ ກຈໍາແນກ ແລະ ໄດ ູ້ຖ ອະທບິາຍຄ ນໄດ ູ້ 

- ວທິຮີຼັກສາສຸຂະພາບຕນົເອງໃຫູ້ແຂງແຮງໄດ ູ້ຖ ກບອກຖ ກຕູ້ອງຕາມຫ ຼັກການ 
ຮຼັກສາສຸຂະພາບ 

- ວທິກີານຮຼັບມ ກຼັບເລ ູ້ລື່ ຽມຂອງພວກຄູ້າມະນຸດໄດ ູ້ຖ ກອະທບິາຍ 
- ລາຍຮຼັບ, ລາຍຈື່ າຍໄດ ູ້ຖ ກຈດົບຼັນທກຶ ຢື່ າງຖ ກຫ ຼັກການການບຼັນທກຶບຼັນຊຂີຼັ ູ້ນ

ພ ູ້ນຖານ 

ວທິກີານວຼັດຜນົ 

- ໂຄງການຄົູ້ນຄວ ູ້າ 
- ສຼັງເກດໂດຍກງົ 
- ເຮຼັດພາກປະຕບິຼັດຕວົຈງີ 
- ສໍາພາດ 
- ສອບເສຼັງພາກຂຽນ 
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20.2 ໝວດໂມດູນວຊິຳຊບີພື ີ້ນຖຳນ 

ໂມດູນ ການຮຽນ - ການສອນທ ີ1: ພຳສຳອຼັງກດິສ ຳລຼັບກຳນສື່ ສຳນ 
ສື່ ວນປະກອບ                                 ຄໍາອະທບິາຍ 
ຊ ື່ ໂມດນູ  C1 ພາສາອຼັງສໍາລຼັບການສ ື່ ສານ 

ຄໍາອະທບິາຍ ໂມດູນ 
      ໂມດູນນີ ູ້ກວມເອາົຄວາມຮູ ູ້, ທຼັກສະ ແລະ ຄຸນສມົບຼັດທີື່ ຈໍາເປຼັນໃນການຂຽນ, 
ການອື່ ານ, ການເວົ ູ້າ, ການຟຼັງ ຄໍາສຼັບພາສາອຼັງກດິ ໃນການເອີ ູ້ນຊ ື່ ວຼັດຖຸອຸປະກອນ
ໃນການປະຕບິຼັດງຳນ ສຳງສນິຄ ີ້ຳ. 

ໄລຍະເວລາໂດຍປະມານ 
 16 ຊົື່ ວໂມງ 
ທດິສະດ ີ 4 ຊົື່ ວໂມງ 
ປະຕບິຼັດ   12 ຊົື່ ວໂມງ 

ຜນົໄດ ູ້ຮຼັບຂອງການຮຽນ 
 

ພາຍຫ ຼັງຮຽນຈບົໂມດນູນີ ູ້ຜູ ູ້ຮຽນຈະມຄີວາມສາມາດ: 
- ອື່ ານ, ຂຽນ ຕວົອຼັກສອນຕື່ າງໆ ໃນພາສາອຼັງກດິ 
- ແນະນໍາຕວົເອງເປຼັນພາສາອຼັງກດິໄດ ູ້ຕາມມາດຕະຖານ 
- ຂຽນ, ເວົ ູ້າ, ຟຼັງ ແລະ ອື່ ານຄໍາສຼັບຕື່ າງໆທີື່ ໃຊ ູ້ໃນການປະຕບິຼັດງຳນສຳງສນິຄ ີ້ຳ 

 
ເນ ູ້ອໃນຂອງໂມດນູ  

ເນ ູ້ອໃນການສອນພາກທດິສະດ ີ  4   ຊົື່ ວໂມງ 
Chapter 1: English Alphabet 
1. English alphabet 
2. Vocabularies according to alphabet 

 
Chapter 2:  Introducing yourself 
1. Introduce your self 
2. Introduce family members 
 
Chapter 3: English term for warehouse staff  
1. English terms for warehouse tools  
2. English terms for warehouse equipments 

  

ເນ ູ້ອໃນພາກປະຕບິຼັດ  12 ຊົື່ ວໂມງ 

1. Write and practise words in English 
2. Introduce yourself and family 
3. Write and practise the terminology of warehouse tools 

and warehouse equipments 

ຊຼັບພະຍາກອນທີື່ ຈໍາເປຼັນ 
ເຄ ື່ ອງມ  ແລະ ອຸປະກອນ:  
- ແຜື່ ນພາບຄໍາສຼັບພາສາອຼັງກດິ ປະກອບພາບ 
- ວດີໂີອການແນະນໍາຕວົເອງເປຼັນພາສາອຼັງກດິ 
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ວທິກີານຝຶກອບົຮມົ       
- ການສະແດງບດົບາດສມົມຸດ 
- ການຮຽນ-ການສອນແບບ 4 ຂຼ້ັ ີ້ນຕອນ 

ເກນການວຼັດຜນົ 

- ຕວົອຼັກສອນໃນພາສາອຼັງກດິຖ ກຂຽນໄດ ູ້ຖ ກຕູ້ອງຕາມຫ ຼັກການ 
- ຄໍາສຼັບທີື່ ນໍາໃຊ ູ້ໃນການປະຕບິຼັດງຳນສຳງສນິຄ ີ້ຳ ຖ ກອື່ ານອອກສຽງໄດ ູ້ ຖ ກຕູ້ອງ

ຕາມຫ ຼັກການອອກສຽງໃນພາສາອຼັງກດິ 
- ແນະນໍາຕວົເອງໄດ ູ້ຢື່ າງຖ ກຕູ້ອງຕາມມາລະຍາດ 

ວທິກີານວຼັດຜນົ 
- ການສຼັງເກດການກື່ ຽວກຼັບການປະຕບິຼັດງານຕວົຈງິຂອງຜູ ູ້ເຂົ ູ້າຮື່ ວມຝຶກອບົຮມົ  
- ຄໍາຖາມປະເມນີປາກເປົື່ າ ແລະ ພາກຂຽນ 
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ໂມດູນ ການຮຽນ - ການສອນທ ີ2:  ການສ ື່ ສານຢູື່ ໃນສະຖານທີື່ ເຮຼັດວຽກ 
ສື່ ວນປະກອບ  ຄໍາອະທບິາຍ 
ໂມດູນ (C2) ການສ ື່ ສານໃນສະຖານທີື່ ເຮຼັດວຽກ 

ຄໍາອະທບິາຍໂມດູນ 
      ໂມດູນນີ ູ້ກວມເອາົຄວາມຮູ ູ້, ທຼັກສະ, ທຼັດສະນະຄະຕທິີື່ ຈໍາເປຼັນໃນການ 
ນໍາພາ, ການເຜຍິແຜື່  ແລະ ການສນົທະນາກື່ ຽວກຼັບແນວຄວາມຄດິ, ຂໍ ູ້ມນູ 
ແລະປະເດຼັນຕື່ າງໆ ຢູື່ ໃນສະຖານປະກອບການ. 

ໄລຍະເວລາໂດຍປະມານ 
16  ຊົື່ ວໂມງ 
ທດິສະດ ີ4 ຊົື່ ວໂມງ 
ປະຕບິຼັດ  12  ຊົື່ ວໂມງ 

ຜນົໄດ ູ້ຮຼັບຂອງການຮຽນ 

ພາຍຫ ຼັງຮຽນຈບົໂມດນູນີ ູ້ຜູ ູ້ຮຽນຈະມຄີວາມສາມາດ: 
- ສ ື່ ສານຂໍ ູ້ມຸນກື່ ຽວກຼັບ ຂະບວນການຂອງ ສະຖານທີື່ ເຮຼັດວຽກ 
- ນໍາພາການສນົທະນາ ຢູື່ ໃນບື່ ອນເຮຼັດວຽກ 
- ລະບຸ ແລະ ສ ື່ ສານບຼັນຫາທີື່ ເກດີຂຶ ູ້ນຢູື່ ໃນສະຖານທີື່ ເຮຼັດວຽກ 

ເນ ູ້ອໃນຂອງໂມດູນ 

ເນ ູ້ອໃນການສອນພຳກທດິສະດ:ີ                                    4     ຊົື່ ວໂມງ 
ບດົທ1ີ:   ການສ ື່ ສານຂໍ ູ້ມຸນກື່ ຽວກຼັບຂະບວນການຂອງສະຖານທີື່ ເຮຼັດວຽກ 
1. ວທິກີານຕື່ າງໆຂອງການສ ື່ ສານ  
2. ບຼັນດາຄໍາຖາມຕື່ າງໆ ທີ່ ນ ຳໃຊ ີ້ ໃນສະຖານທີື່ ເຮຼັດວຽກ 
3. ແຫ ື່ ງຂໍ ູ້ມຸນຕື່ າງໆ 
4. ທຼັກສະການສ ື່ ສານ 
ບດົທ ີ2: ການນໍາພາ ສນົທະນາ ຢູື່ ໃນສະຖານທີື່ ເຮຼັດວຽກ 
1. ການຊອກຫາຄ າຕອບ ແກ ູ້ບຼັນຫາ 
2. ການຕອບບຼັນຫາຢູື່ ໃນສະຖານທີື່ ເຮຼັດວຽກ 
3. ຈດຸປະສງົ ແລະ ແຜນປະຕບິຼັດງານໃນສະຖານທີື່ ເຮຼັດວຽກ 

ບດົທ ີ3: ການລະບຸບຼັນຫາ ແລະ ສ ື່ ສານບຼັນຫາທີື່ ເກດີຂຶ ູ້ນຢູື່ ໃນສະຖານທີື່ ເຮຼັດ   

                 ວຽກ 

1. ການລະບຸບຼັນຫາ ແລະ ປະເດຼັນຕື່ າງໆ 

2. ການຈຼັດວາງຂໍ ູ້ມຸນກື່ ຽວກຼັບບຼັນຫາ ແລະ ປະເດຼັນຕື່ າງໆ 

3. ການຍກົບຼັນຫາ ແລະ ປະເດຼັນຕື່ າງໆຜື່ ານການສ ື່ ສານ 

ເນ ູ້ອໃນພາກປະຕບິຼັດ           12 ຊົື່ ວໂມງ 
1. ການປະຕບິຼັດວທິກີານຕື່ າງໆຂອງການສ ື່ ສານ 
2. ກຳນຕຼັ ີ້ງຄໍາຖາມຕື່ າງໆ ທີ່ ນ ຳໃຊ ີ້ ໃນສະຖານທີື່ ເຮຼັດວຽກ 
3. ການນໍາໃຊ ີ້ທຼັກສະໃນການສ ື່ ສານ 
4. ການຊອກຫາຄໍາຕອບກື່ ຽວກຼັບການແກ ູ້ບຼັນຫາໃນບື່ ອນເຮຼັດວຽກ 
5. ການຈຼັດວາງຂໍ ູ້ມຸນກື່ ຽວກຼັບບຼັນຫາ ແລະ ປະເດຼັນຕື່ າງໆ 

ຊຼັບພະຍາກອນທີື່ ຕ ູ້ອງການ 
ຊຼັບພະຍາກອນດຼັື່ ງຕໍື່ ໄປນີ ູ້ຄວນໄດ ູ້ຮຼັບການສະໜອງ:  
- ທີື່ ຕຼັ ູ້ງຂອງສະຖານທີື່ ເຮຼັດວຽກ ຫ   ສະຖານທີື່ ເຮຼັດວຽກຈໍາລອງ 
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- ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງຂໍ ູ້ມນູ ແລະ ຄໍາແນະນໍາຕໍື່ ກຼັບໜູ້າວຽກ 
- ເຄ ື່ ອງມ ຂອງການສ ື່ ສານ 
ວຼັດສະດຸ, ອຸປະກອນ ແລະ ເຄ ື່ ອງມ : 
- ກະດານ 
- ມາກເກ ີ
- ເຈ ູ້ຼັ ູ້ຍ A4 
- ສໍຂຽນ 
- ອຸປະກອນເຄ ື່ ອງມ ທົື່ ວໄປ ແລະ ເຄ ື່ ອງມ ສະເພາະ 
ສ ື່ ການຮຽນ-ການສອນ: 
- LCD 
- ປຶູ້ມຕໍາລາຮຽນ 
- ຄອມພວິເຕ ີ

ວທິກີານຝຶກອບົຮມົ 
− ອະທບິາຍ 
− ສນົທະນາ 
− ເບິື່ ງວດີໂີອ 

ເກນການວຼັດຜນົ 

− ຈຼັດລະບຽບຂໍ ູ້ມູນ 

− ເຂົ ູ້າໃຈ ແລະ ນໍາສົື່ ງຄວາມໝາຍດ ູ້ວຍເຈດຕະນາ 
− ເຂົ ູ້າຮື່ ວມໃນການປຶກສາຫາລ ຂອງສະຖານທີື່ ເຮຼັດວຽກດ ູ້ວຍຫ າຍຮູບແບບ 

− ປະຕບິຼັດຕາມຄວາມຕູ້ອງການຂອງອງົກອນໃນການນໍາໃຊ ູ້ວທິ ີ              
ການສ ື່ ສານ ດ ູ້ວຍຮູບແບບການຂຽນ ແລະ ຮູບແບບເອເລຼັກໂຕ ນກິ 

ວທິກີານວຼັດຜນົ 
− ການສຼັງເກດໂດຍກງົ 
− ການສໍາພາດ 
− ສອບເສຼັງພຳກຂຽນ 
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ໂມດູນ ການຮຽນ - ການສອນທ ີ3: ການເຮຼັດວຽກຮື່ ວມກຼັບຄນົອ ື່ ນໆ 
ສື່ ວນປະກອບ                                ຄໍາອະທບິາຍ 

ຊ ື່ ໂມດູນ (C3)  ການເຮຼັດວຽກຮື່ ວມກຼັບຄນົອ ື່ ນໆ 

ຄໍາອະທບິາຍ ໂມດູນ 
       ໂມດນູນີ ູ້ກວມເອາົຄວາມຮູ ູ້, ທຼັກສະ ແລະ ຄຸນສມົບຼັດທີື່ ຈໍາເປຼັນໃນການ
ເຮຼັກວຽກຮື່ ວມກຼັບຄນົອ ື່ ນໆ, ພຼັດທະນາຄວາມສໍາພຼັນ ໃນສະຖານທີື່ ເຮຼັດວຽກ 
ທີື່ ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ມສີື່ ວນຮື່ ວມໃນກດິຈະກໍາຂອງກຸື່ ມວຽກ. 

ໄລຍະເວລາໂດຍປະມານ 
16 ຊົື່ ວໂມງ 
ທດິສະດ ີ 4  ຊົື່ ວໂມງ 
ປະຕບິຼັດ  12  ຊົື່ ວໂມງ 

ຜນົໄດ ູ້ຮຼັບຂອງການຮຽນ 

ພາຍຫ ຼັງຮຽນຈບົໂມດນູນີ ູ້ຜູ ູ້ຮຽນຈະມຄີວາມສາມາດ: 
- ສະໜຼັບສະໜູນສະມາຊກິໃນທມິເພ ື່ ອໃຫູ້ບຼັນລຸເປົູ້າໝາຍ 
- ເຮຼັດໄດ ູ້ຕາມຂໍ ູ້ສະເໜແີນະຈາກລູກຄ ູ້າ ແລະ ເພ ື່ ອນຮື່ ວມງານ 
- ເຂົ ູ້າເຖີງໂອກາດການຮຽນຮູ ູ້ເພ ື່ ອຂະຫຍາຍຂດີຄວາມສາມາດໃນການ

ເຮຼັດວຽກຂອງຕນົເອງ ເພ ື່ ອເພີື່ ມເປົູ້າໝາຍ ແລະ ຜນົໄດ ູ້ຮຼັບຂອງທມິງານ
ໄດ ູ້ 

 
ເນ ູ້ອໃນຂອງໂມດູນ  

ເນ ູ້ອໃນການສອນທດິສະດ ີ 4  ຊົື່ ວໂມງ 
ບດົທ ີ1: ເຫດຜນົ, ຄວາມຮື່ ວມມ  ແລະ ຄວາມສໍາພຼັນທີື່ ດ ີ

1.  ຄວາມສໍາຄຼັນຂອງການຢູື່ ຮື່ ວມກຼັນ 

2. ຄວາມຮູ ູ້ກື່ ຽວກຼັບນະໂຍບາຍ, ແຜນງານ ແລະ ຂະບວນການຂອງ
ສະຖານປະກອບການ 

3.  ຄວາມເຂົ ູ້າໃຈກື່ ຽວກຼັບວທິກີະຕຸ ູ້ນ ແລະ ຕຄີວາມໝາຍ ຂໍ ູ້ສະເໜແີນະ 
    4. ມາດຕະຖານການນໍາສະເໜພີາບລຼັກຂອງພະນຼັກງານ 
ບດົທ ີ2:  ໜູ້າທີື່  ແລະ ຄວາມຮຼັບຜດິຊອບຂອງສະມາຊກິໃນກຸື່ ມວຽກ 

1. ຄວາມສໍາຄຼັນ ຂອງການສະແດງຄວາມນຼັບຖ  ແລະ ການເອາົໃຈໃສື່ ໃນ
ການຕດິຕໍື່ ກຼັບເພ ື່ ອນຮື່ ວມງານ 

2. ທໍາຄວາມເຂົ ູ້າໃຈກື່ ຽວກຼັບ ການລະບຸ ແລະ ຈຼັດລໍາດຼັບຄວາມສໍາຄຼັນ
ຂອງໂອກາດ ແລະ ຕວົເລ ອກ ໃນການພຼັດທະນາບຸກຄນົ 

3. ຄວາມສາມາດໃນການອື່ ານ ແລະ ທໍາຄວາມເຂົ ູ້າໃຈກຼັບ ນະໂຍບາຍ 
ແລະ ຂຼັ ູ້ນຕອນການເຮຼັດວຽກຂອງສະຖານປະກອບການ 

4. ການຂຽນຄໍາແນະນໍາງື່າຍໆສໍາລຼັບວຽກປະຈໍາໂດຍສະເພາະ 

ບດົທ ີ 3 :  ທຼັກສະການສ ື່ ສານ ເພ ື່ ອຂໍຄໍາແນະນໍາ ຮຼັບຂໍ ູ້ສະເໜແີນະ ແລະ 
ເຮຼັດວຽກຮື່ ວມກຼັບກຸື່ ມ 

1. ການວາງແຜນທຼັກສະ ໃນການຈຼັດລໍາດຼັບຄວາມສໍາຄຼັນ ໃນການເຮຼັດ
ວຽກ ແລະ ປະຕບິຼັດ 

2. ທຼັກສະດ ູ້ານເຕຼັກໂນໂລຊ້ີ ີ້້ ລວມເຖີງຄວາມສາມາດໃນການເລ ອກ 
ແລະ ນໍາໃຊ ູ້ເຕຼັກໂນໂລຊີ ູ້ທີື່ ເໝາະສມົກຼັບວຽກ 
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3. ຄວາມສາມາດໃນການສ ູ້າງຄວາມສໍາພຼັນກຼັບຜູ ູ້ຄນົຈາກຫ າກຫ າຍ
ສຼັງຄມົ ແລະ ວຼັດທະນະທໍາ 

ເນ ູ້ອໃນພາກປະຕບິຼັດ                                           12   ຊົື່ ວໂມງ 

1. ການປະຕບິຼັດໂຕໃນການເຮຼັດວຽກຮ່ວມກຼັບບຸກຄນົອື່ ນ 
2. ກຳນກະຕຸ ູ້ນ ແລະ ຕຄີວາມໝາຍ ຂໍ ູ້ສະເໜແີນະ 
3. ການນໍາສະເໜພີາບລຼັກຂອງພະນຼັກງານ 
4. ການສະແດງຄວາມນຼັບຖ  ແລະ ການເອາົໃຈໃສື່ ໃນການຕດິຕໍື່ ກຼັບ

ເພ ື່ ອນຮື່ ວມງານ 
5. ການຂຽນຄໍາແນະນໍາງື່າຍໆສໍາລຼັບວຽກປະຈໍາໂດຍສະເພາະ 
6. ການສ ູ້າງຄວາມສໍາພຼັນກຼັບຜູ ູ້ຄນົຈາກຫ າກຫ າຍສຼັງຄມົ ແລະ ວຼັດທະ 

ນະທໍາ 

ຊຼັບພະຍາກອນທີື່ ຈໍາເປຼັນ 

ຊຼັບພະຍາກອນດຼັື່ ງຕໍື່ ໄປນີ ູ້ຄວນໄດ ູ້ຮຼັບການສະໜອງ:  
- ທີື່ ຕຼັ ູ້ງຂອງສະຖານທີື່ ເຮຼັດວຽກ ຫ   ສະຖານທີື່ ເຮຼັດວຽກຈໍາລອງ 
- ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງຂໍ ູ້ມນູ ແລະ ຄໍາແນະນໍາຕໍື່ ກຼັບໜູ້າວຽກ 
ວຼັດສະດຸ, ອຸປະກອນ ແລະ ເຄ ື່ ອງມ : 
- ກະດານ 
- ມາກເກ ີ
- ເຈ ູ້ຼັ ູ້ຍ A4 
- ສໍຂຽນ 
- ອຸປະກອນເຄ ື່ ອງມ ທົື່ ວໄປ ແລະ ເຄ ື່ ອງມ ສະເພາະ 
ສ ື່ ການຮຽນ-ການສອນ: 
- LCD 
- ປຶູ້ມຕໍາລາຮຽນ 
- ຄອມພວິເຕ ີ

ວທິກີານຝຶກອບົຮມົ       
- ການສະແດງບດົບາດສມົມຸດ 
- ການຮຽນ-ການສອນແບບປະສບົການ 
- ການຮຽນ-ການສອນແບບ 4 ຂຼ້ັ ີ້ນຕອນ 

ເກນການວຼັດຜນົ 

- ຈຼັດລະບຽບຂໍ ູ້ມູນ 

- ເຂົ ູ້າໃຈ ແລະ ນໍາສົື່ ງຄວາມໝາຍດ ູ້ວຍເຈດຕະນາ 
- ເຂົ ູ້າຮື່ ວມໃນການປຶກສາຫາລ ຂອງສະຖານທີື່ ເຮຼັດວຽກດ ູ້ວຍຫ າຍຮູບແບບ 

- ປະຕບິຼັດຕາມຄວາມຕູ້ອງການຂອງອງົກອນໃນການເຮຼັດວຽກ 

- ໃຫູ້ການສະໜຼັບສະໜູນແກື່ ສະມາຊກິໃນທມິເພ ື່ ອໃຫູ້ບຼັນລຸເປົູ້າໝາຍ 

- ເຮຼັດຕາມຂໍ ູ້ສະເໜແີນະຈາກລູກຄ ູ້າ ແລະ ເພ ື່ ອນຮື່ ວມງານ 

- ເຂົ ູ້າເຖີງໂອກາດການຮຽນຮູ ູ້ເພ ື່ ອຂະຫຍາຍຂດີຄວາມສາມາດໃນການເຮຼັດ
ວຽກຂອງຕນົເອງ  

ວທິກີານວຼັດຜນົ 
- ການສຼັງເກດ 
- ການສໍາພາດ 
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- ສອບເສຼັງພຳກຂຽນ 

 

 

ໂມດູນ ການຮຽນ - ການສອນທ ີ4: ການຮຼັກສາຄວາມປອດໄພໃນບື່ ອນເຮຼັດວຽກ 
ສື່ ວນປະກອບ                                 ຄໍາອະທບິາຍ 

ຊ ື່ ໂມດູນ (C4)  ການຮຼັກສາຄວາມປອດໄພໃນບື່ ອນເຮຼັດວຽກ 

ຄໍາອະທບິາຍ ໂມດູນ 
 

       ໂມດນູນີ ູ້ກວມເອາົຄວາມຮູ ູ້, ທຼັກສະ ແລະ ຄຸນສມົບຼັດທີື່ ຈໍາເປຼັນເພ ື່ ອສ ູ້າງ 
ແລະ ຮຼັກສາສະພາບແວດລ ູ້ອມ ໃນການເຮຼັດວຽກທີື່ ປອດໄພ, ຮຼັກສາຄວາມ
ປອດໄພໃນຊວີດິ ແລະ ຊຼັບສນິ ແລະ ນໍາໃຊ ູ້ອຸປະກອນຢື່ າງປອດໄພ. 

ໄລຍະເວລາໂດຍປະມານ 
16 ຊົື່ ວໂມງ 
ທດິສະດ ີ 4  ຊົື່ ວໂມງ 
ປະຕບິຼັດ  12  ຊົື່ ວໂມງ 

ຜນົໄດ ູ້ຮຼັບຂອງການຮຽນ 

ພາຍຫ ຼັງຮຽນຈບົໂມດນູນີ ູ້ຜູ ູ້ຮຽນຈະມຄີວາມສາມາດ: 
- ປະຕບິຼັດຕາມຂຼັ ູ້ນຕອນໃນການຮຼັກສາຄວາມສະອາດ 
- ຈຼັດຕຼັ ູ້ງປະຕບິຼັດຂຼັ ູ້ນຕອນໃນການຮຼັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ

ໃນວຊິາຊບີ 

 
ເນ ູ້ອໃນຂອງໂມດູນ  

ເນ ູ້ອໃນການສອນພາກທດິສະດ ີ     4 ຊົື່ ວໂມງ 
ບດົທ ີ1: ການປະຕບິຼັດລະບຽບຂຼັ ູ້ນຕອນດ ູ້ານສຸຂະອານາໄມ 
1. ຄວາມໝາຍ ແລະ ບດົບາດຂອງຂຼັ ູ້ນຕອນດ ູ້ານສຸຂະອານາໄມ 
2. ຂຼັ ູ້ນຕອນໃນການຮຼັກສາຄວາມສະອາດ 
3. ການປູ້ອງກຼັນຄວາມສື່ ຽງດ ູ້ານສຸຂະອານາໄມ 
4. ມາດຕະຖານການນໍາສະເໜພີາບລຼັກຂອງພະນຼັກງານ 
 
ບດົທ ີ2: ການຈຼັດຕຼັ ູ້ງປະຕບິຼັດຂຼັ ູ້ນຕອນໃນການຮຼັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມ   
           ປອດໄພ 
1. ການນໍາສະເໜຂີໍ ູ້ມູນກື່ ຽວກຼັບຂຼັ ູ້ນຕອນໃນການຮຼັກສາສຸຂະພາບ ແລະ 

ຄວາມປອດໄພ ວຊິາຊບີ 
2. ການຈຼັດຕຼັ ູ້ງປະຕບິຼັດ ແລະ ຕດິຕາມຂຼັ ູ້ນຕອນເພ ື່ ອຄວບຄຸມຄວາມອຼັນຕະ 

ລາຍ ແລະ ຄວາມສື່ ຽງ 
3. ການຈຼັດຕຼັ ູ້ງປະຕບິຼັດ ແລະ ການຕດິຕາມການຝຶກອບົຮມົກື່ ຽວກຼັບການ

ຮຼັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ 
4. ປ ູ້ມບຼັນທກຶກື່ ຽວກຼັບສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ 
ເນ ູ້ອໃນພາກປະຕບິຼັດ                                           12   ຊົື່ ວໂມງ 

1. ການປະຕບິຼັດຕາມຂຼັ ູ້ນຕອນໃນການຮຼັກສາຄວາມສະອາດໃນບື່ ອນ
ເຮຼັດວຽກ 
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2. ການຮຼັກສາມາດຕະຖານການສະເໜພີາບລຼັກ 
3. ການປະເມນີສະຖານະການ 
4. ການສ ື່ ສານໃຫູ້ຮູ ູ້ເຖີງລາຍລະອຽດຂອງເຫດການທີື່ ເກດີຂ ູ້ນ 
5. ການຈຼັດຕຼັ ູ້ງປະຕບິຼັດລະບຽບຂຼັ ູ້ນຕອນໃນການຮຼັກສາສຸຂະພາບ ແລະ 

ຄວາມປອດໄພ 

ຊຼັບພະຍາກອນທີື່ ຈໍາເປຼັນ 

ເຄ ື່ ອງມ  ແລະ ອຸປະກອນ:  
- ເຈ ຼັ ູ້ຍປູ້າຍທີື່ ໃຊ ູ້ສເີປຼັນລະຫຼັດບອກ 
- ລະບຽບກື່ ຽວກຼັບສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນອາຊບີ 
- ລະບຽບການຈຼັດຕຼັ ູ້ງປະຕບິຼັດ 
- ໂພສເຕກີື່ ຽວກຼັບການຮຼັກສາຄວາມປອດໄພໃນບື່ ອນເຮຼັດວຽກ 
- ຕວົຢື່ າງບຼັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ຂຼັ ູ້ນຕອນກື່ ຽວກຼັບການຮຼັກສາສຸຂະພາບ 

ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນອາຊບີ 
- ບຼັນດານຕິກໍິາກື່ ຽວກຼັບບຼັນຫາທີື່ ເກດີຂ ູ້ນໃນອຸດສາຫະກໍາເຊຼັື່ ນ: ການເຮຼັດ

ວຽກດູ້ວຍມ , ການເກຼັບມ ູ້ຽນອຸປະກອນ, ການໃຊ ູ້ເຄື່ ອງມ,ື ການຮຼັກສາ
ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃວຊິາຊບີ 

ວທິກີານຝຶກອບົຮມົ       
- ການສະແດງບດົບາດສມົມຸດ 
- ການຮຽນ-ການສອນແບບປະສບົການ 
- ການຮຽນ-ການສອນແບບ 4 ຂຼັນຕອນ 

ເກນການວຼັດຜນົ 

- ການສໍາພຼັດວຼັດສະດຸ ອຸປະກອນຖກືຕູ້ອງຕາມສຸຂະອານາໄມ 
- ຄວາມສາມາດທີື່ ສະແດງໃຫູ້ເຫຼັນເຖີງການສໍາພຼັດ ຖ ກຕູ້ອງຕາມຫ ຼັກ ການ 
- ຂໍ ູ້ປະຕບິຼັດໃນການຮຼັກກສາຄວາມສະອາດຂອງບຸກຄນົຖ ກນໍາສະເໜ ີ
- ບຼັນຫາກື່ ຽວກຼັບສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນອາຊບີ 
- ຄວາມເຂົ ູ້າໃຈກື່ ຽວກຼັບຂໍ ູ້ກໍານດົທາງດ ູ້ານກດົໝາຍ ແລະ ຫ ຼັກການກື່ ຽວ

ກຼັບສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນອາຊບີ 
- ການບໍາລຸງຮຼັກສາສະພາບແວດລ ູ້ອມ ແລະ ການເຮຼັດວຽກຢື່ າງປອດໄພ 

ໂດຍນໍາໃຊ ູ້ຂຼັ ູ້ນຕອນ ໃນການຄວບຄຸບ ຄວາມສື່ ຽງ 

ວທິກີານວຼັດຜນົ 

- ການສຼັງເກດການກື່ ຽວກຼັບການປະຕບິຼັດງານຕວົຈງິຂອງຜູ ູ້ເຂົ ູ້າຮື່ ວມຝຶກ
ອບົຮມົ  

- ຄໍາຖາມປະເມນີປາກເປົື່ າ ແລະ ພາກຂຽນ 
- ໂຄງການຄົູ້ນຄວ ູ້າ ແລະ ການມອບໝາຍວຽກ 
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20.3 ໝວດໂມດູນວຊິຳສະເພຳະ 

ໂມດູນ ການຮຽນ - ການສອນທ ີ1:  ການຮຼັບ ສນິຄ ູ້າ ຫ   ວຼັດສະດຸ 
ສື່ ວນປະກອບ ຄໍາອະທບິາຍ 

ຊ ື່ ໂມດູນ (S1) ການຮຼັບ ສນິຄ ູ້າ ຫ   ວຼັດສະດຸ 

ຄໍາອະທບິາຍໂມດູນ 

      ໂມດູນນີ ູ້ກວມເອາົທຼັກສະ, ຄວາມຮູ ູ້ ແລະ ທຼັດສະນະຄະຕ ິ ທີື່ ຈໍາເປຼັນ             
ໃນການຮຼັບສນິຄ ູ້າ ຫ   ວຼັດສະດຸ ຕາມກດົລະບຽບ  ແລະ ຂໍ ູ້ກໍານດົຂອງສະຖານ 
ທີື່ ເຮຼັດວຽກ. ລວມເຖີງ ການລະບຸຂະບວນການເຮຼັດວຽກ ແລະ ຂໍ ູ້ກໍານດົດ ູ້ານ
ເອກະສານສໍາລຼັບການຮຼັບສນິຄ ູ້າ ຫ   ວຼັດສະດຸ, ການກວດສອບ ແລະ ການ
ກວດກາການຮຼັບສນິຄ ູ້າ ຫ   ວຼັດສະດຸ ເມ ື່ ອມາເຖີງ ແລະ ການເຮຼັດເອກະສານ
ໃຫູ້ສໍາເລຼັດຢູື່ ສະຖານທີື່ ເຮຼັດວຽກ, ການຂນົຍ ູ້າຍ ການບຼັນຈ ຸ ແລະ ການ ຮຼັບ
ສນິຄ ູ້າ ຫ   ວຼັດສະດຸ 

ໄລຍະເວລາໂດຍປະມານ 
86  ຊົື່ ວໂມງ 
ທດິສະດ ີ06 ຊົື່ ວໂມງ 
ປະຕບິຼັດ 80 ຊົື່ ວໂມງ 

ຜນົໄດ ູ້ຮຼັບຂອງການຮຽນ 

ພາຍຫ ຼັງຮຽນຈບົໂມດນູນີ ູ້ຜູ ູ້ຮຽນຈະມ້ີຄວາມສາມາດ: 
- ກວດສອບຄວາມຖ ກຕູ້ອງ ແລະ ຄບົຖູ້ວນຂອງສນິຄ ູ້າທີື່ ສົື່ ງມອບ ເຊຼັື່ ນ: 

ວຼັນທ,ີ ເວລາ, ຈໍານວນ, ຊະນດິ, ຄວາມຕງົກຼັນ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍ
ຂອງສນິຄ ູ້າເມ ື່ ອທຽບກຼັບເອກະສານການສຼັື່ ງຊ ູ້ 

- ບຼັນທກຶຂໍ ູ້ມູນກວດຮຼັບສນິຄ ູ້າ ແລະ ຂໍ ູ້ມູນລາຍການສນິຄ ູ້າເຂົ ູ້າສູື່ ລະບບົ
ຖານຂໍ ູ້ມູນ 

- ຂນົຍ ູ້າຍສນິຄ ູ້າເຂົ ູ້າສູື່ ຕໍາແໜື່ ງເກຼັບມ ູ້ຽນ 
- ຕດິສະຫ າກ ສນິຄ ູ້າ ວຼັດສະດຸ 

ເນ ູ້ອໃນຂອງໂມດູນ 

ເນ ູ້ອໃນການສອນພາກທດິສະດ ີ                    6  ຊົື່ ວໂມງ 
ບດົທ ີ1 :   ຄວາມຮູ ູ້ກື່ ຽວກຼັບ ຂຼັ ູ້ນຕອນການຮຼັບສນິຄ ູ້າ ຫ   ວຼັດສະດຸ       

1. ຂຼັ ູ້ນຕອນການຮຼັບສນິຄ ູ້າ ຫ   ວຼັດສະດຸ  
2. ວທິກີານລະບຸຂໍ ູ້ກໍານດົກື່ ຽວກຼັບເອກະສານ ເພ ື່ ອຮຼັບສນິຄ ູ້າ ແລະ ການ

ລາຍງານຄວາມເສຍຫາຍ 
3. ຄວາມຮູ ູ້ກື່ ຽວກຼັບ ລະຫຼັດ ແລະ ຂໍ ູ້ບຼັງຄຼັບທຼັງພາຍໃນ ແລະ ຕື່ າງ 

ປະເທດໃນການຮຼັບສນິຄ ູ້າ ແລະ ກື່ ຽວຂ ູ້ອງກຼັບສຼັນຍາ, ການກຼັກກຼັນ, 
ຫ   ຂໍ ູ້ກໍານດົດ ູ້ານກດົໝາຍອ ື່ ນ 

4. ຄວາມຮູ ູ້ກື່ ຽວກຼັບສຼັນຍາ, ການກຼັກກຼັນ ແລະ ຂໍ ູ້ກໍານດົດ ູ້ານກດົໝາຍ
ອ ື່ ນ 

5. ຂຼັ ູ້ນຕອນ ແລະ ນະໂຍບາຍໃນສະຖານທີື່ ເຮຼັດວຽກ ໃນການຮຼັບສນິຄ ູ້າ 
6. ບຼັນຫາທີື່  ເກດີຂຶ ູ້ນໃນການຮຼັບສນິຄ ູ້າ ແລະ ການແກ ູ້ບຼັນຫາ 

ບດົທ ີ2 :  ວທິກີານ ແລະ ຂຼັ ູ້ນຕອນໃນການກວດສອບສນິຄ ູ້າ ຕາມການສຼັື່ ງຊ ູ້  
1. ວທິກີານ ແລະ ຂຼັ ູ້ນຕອນໃນການກວດສອບສນິຄ ູ້າ ຕາມການສຼັື່ ງຊ ູ້ ຫ   

ຕາມບຼັນຊສີນິຄ ູ້າ 
2. ຂຼັ ູ້ນຕອນໃນການລາຍງານຄວາມບໍື່ ກງົກຼັນ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍຂອງ
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ສນິຄ ູ້າ  
3. ຂຼັ ູ້ນຕອນການສ ູ້າງເອກະສານ ແລະ ຮຼັບສນິຄ ູ້າ ຫ   ວຼັດສະດຸທີື່ ບໍື່ ເປຼັນໄປ

ຕາມຂໍ ູ້ກໍານດົ 

4. ຂໍ ູ້ກໍານດົກື່ ຽວກຼັບເອກະສານໃນການຮຼັບສນິຄ ູ້າ 
ບດົທ ີ3 :  ຂຼັ ູ້ນຕອນການເຮຼັດວຽກທີື່ ປອດໄພ ໃນການຂນົຍ ູ້າຍສນິຄ ູ້າ 

1. ຂຼັ ູ້ນຕອນການເຮຼັດວຽກທີື່ ປອດໄພ ໃນການຂນົຍ ູ້າຍສນິຄ ູ້າລງົ, ການ
ເປີດສນິຄ ູ້າອອກ ແລະ ເກຼັບຮຼັກສາສນິຄ ູ້າ 

2. ວທິກີານຂນົຍ ູ້າຍສນິຄ ູ້າລງົ, ການເປີດສນິຄ ູ້າອອກ ແລະ ເກຼັບຮຼັກສາ
ສນິຄ ູ້າຕາມຂຼັ ູ້ນຕອນໃນສະຖານທີື່ ເຮຼັດວຽກ 

ບດົທ ີ4 :  ຂຼັ ູ້ນຕອນ ແລະ ແນວທາງ ການຄຸ ູ້ມຄອງສິື່ ງແວດລ ູ້ອມ ແລະ ກື່ ຽວ   
             ກຼັບ ອາຊວີະອານາໄມ ແລະ ຄວາມປອດໄພ 

1. ລາຍລະອຽດສະເພາະ ແລະ ມາດຕະຖານ ສໍາລຼັບການກວດສອບ 
ແລະ ການກວດກາສນິຄ ູ້າທີື່ ໄດ ູ້ຮຼັບ 

2. ຂະບວນການເຮຼັດຄວາມສະອາດທີື່ ຈໍາເປຼັນໃນສະຖານທີື່ ເຮຼັດວຽກ 

ເນ ູ້ອໃນການສອນພາກປະຕບິຼັດ                   80 ຊົື່ ວໂມງ 
1. ການກະກຽມອຸປະກອນເຄ ື່ ອງມ ສໍາລຼັບການຮຼັບສນິຄ ູ້າ 
2. ກວດກາເຄ ື່ ອງມ ຮຼັບສນິຄ ູ້າ 
3. ກວດຮຼັບສນິຄ ູ້າຕາມໃບຮຼັບສນິຄ ູ້າຈາກຜູ ູ້ສົື່ ງມອບ 
4. ບຼັນທກຶການຮຼັບສນິຄ ູ້າ 
5. ຂນົຍ ູ້າຍສນິຄ ູ້າທີື່ ກວດຮຼັບເຂົ ູ້າສູື່ ຕໍາແໜື່ ງເກຼັບມ ູ້ຽນສນິຄ ູ້າ 

ຊຼັບພະຍາກອນທີື່ ຕ ູ້ອງການ  

ວຼັດສະດຸ, ອຸປະກອນ ແລະ ເຄ ື່ ອງມ : 
- ກະດານ 
- ມາກເກ ີ
- ເຈ ູ້ຼັ ູ້ຍ A4 
- ສໍຂຽນ 
-  ໂຕະເຮຼັດວຽກຂະໜາດ (1800x750x750 mm. (WxDxH) 
- ເຄ ື່ ອງອື່ ານບາໂຄດ (Barcode Reader) 
- ລໍ ູ້ຍູ ູ້  (Parcel) 700x1000x 900mm (Wx Dx H) 
- ລໍ ູ້ຍູ ູ້ (Shopping Cart) 
- ກະຕື່ າ (Plastic bucket)  
- ເຄ ື່ ອງອຼັດສູນຍາກາດ (Vacuum Sealing Machine) 
- ຖງົອຼັດສູນຍາກາດ (Vacuum Seal Bag) 
- ເຄ ື່ ອງອຼັດດ ູ້ວຍມ  (Hand Sealer) 
- ເຄ ື່ ອງພມິສະຫລາກບາໂຄດ 
- ອຸປະກອນປູ້ອງກຼັນຄວາມປອດໄພ (Safety Equipment) 
- ແກຼັດ ກ່ອງເຈ ີ້ຍ 
- ຖຼັງປລຳສຕກິ 
ສ ື່ ການຮຽນ-ການສອນ: 
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- LCD 
- ປຶູ້ມຕໍາລາຮຽນ 
- ຄອມພວິເຕ ີ

- ເຄື່ ອງພມິ 

- ໃບຮຼັບສນິຄ ູ້າເຂົ ູ້າສາງ 
- ວດີໂີອປະຕບິຼັດ 

- ໂປຣເຈຼັກເຕີ ູ້ 
- ໂປຣແກຣມຄວບຄຸມສນິຄ ູ້າ 
- ໂປຣແກຣມຄໍາສຼັື່ ງຊ ູ້ 

ວທິກີານຝຶກອບົຮມົ 
− ການຮຽນ-ການສອນແບບການສະແດງບດົບາດສມົມຸດ 
− ການຮຽນ-ການສອນແບບຈໍາລອງ 
− ການຮຽນ-ການສອນ 4 ຂຼັ ູ້ນຕອນ 

 
 
 
 
ເກນການວຼັດຜນົ 

− ກະກຽມອຸປະກອນເຄ ື່ ອງມ ໃນການຮຼັບສນິຄ ູ້າ 
− ກວດຮຼັບສນິຄ ູ້າຕາມໃບຮຼັບສນິຄ ູ້າຈາກຜູ ູ້ສົື່ ງມອບ 
− ບຼັນທກຶການຮຼັບສນິຄ ູ້າ 
− ຂນົຍ ູ້າຍສນິຄ ູ້າທີື່ ກວດຮຼັບເຂົ ູ້າສູື່ ຕໍາແໜື່ ງເກຼັບມ ູ້ຽນສນິຄ ູ້າ 
− ເຮຼັດວຽກດູ້ວຍຄວາມປອດໄພ 
− ນໍາໃຊ ູ້ອຸປະກອນປູ້ອງກຼັນສື່ ວນບຸກຄນົ 
− ສ ື່ ສານຢື່ າງມປີະສດິທພິາບ 
− ຈຼັດລະບຽບວຼັດຖຸທີື່ ຈະໃຊ ູ້ 
− ນໍາໃຊ ູ້ ແລະ ຕຄີວາມໝາຍ ຂໍ ູ້ມນູ, ຄູື່ ມ  , ປ ູ້ມຄູື່ ມ   ກື່ ຽວກຼັບຂໍ ູ້ກໍານດົຂອງ

ການຮຼັບສນິຄ ີ້ຳ 
− ຮຼັກສາຄວາມເປຼັນລະບຽບຮຽບຮ ູ້ອຍ ແລະ ຄວາມສະອາດ 

ວທິກີານວຼັດຜນົ 

− ການສຼັງເກດ 
− ຖາມ-ຕອບ 
− ກຳນສາທດິ 
− ສອບເສຼັງພຳກຂຽນ 
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ໂມດູນ ການຮຽນ - ການສອນທ ີ2:  ກຳນຈຼັດເກຼັບສນິຄ ູ້າ ຫ   ວຼັດສະດຸ 
ສື່ ວນປະກອບ ຄໍາອະທບິາຍ 

ຊ ື່ ໂມດູນ (S2) ກຳນຈຼັດເກຼັບສນິຄ ູ້າ ຫ   ວຼັດສະດຸ 

ຄໍາອະທບິາຍໂມດູນ 

       ໂມດນູນີ ູ້ກວມເອາົທຼັກສະ, ຄວາມຮູ ູ້ ແລະ ທຼັດສະນະຄະຕ ິ ທີື່ ຈໍາເປຼັນ             
ໃນການຈຼັດເກຼັບສນິຄ ູ້າ ຫ   ວຼັດສະດຸ ຕາມກດົລະບຽບ ແລະ ຂໍ ູ້ກໍານດົຂອງ
ສະຖານທີື່ ເຮຼັດວຽກ ລວມເຖີງ ການລະບຸ ແລະ ຈຼັດໝວດໝູື່ ສນິຄ ູ້າ, ການຈຼັບ
ຄູື່ ສນິຄ ູ້າ ໃນສະຖານທີື່ ຕາມເກນທີື່ ກໍານດົ, ການລະບຸເຄ ື່ ອນຍ ູ້າຍສນິຄ ູ້າທີື່ ເໝາະ
ສມົ ແລະ ຂໍ ູ້ກໍານດົໃນການຈຼັດການກຼັບ ການຈຼັດເກຼັບສນິຄ ູ້າໃຫູ້ສໍາເລຼັດ 

ໄລຍະເວລາໂດຍປະມານ 
84  ຊົື່ ວໂມງ 
ທດິສະດ ີ05 ຊົື່ ວໂມງ 
ປະຕບິຼັດ 79 ຊົື່ ວໂມງ 

ຜນົໄດ ູ້ຮຼັບຂອງການຮຽນ 

ພາຍຫ ຼັງຮຽນຈບົໂມດນູນີ ູ້ຜູ ູ້ຮຽນຈະມ້ີຄວາມສາມາດ: 

- ຂນົຍ ູ້າຍສນິຄ ູ້າຈາກພ ູ້ນທີື່ ຮຼັບສນິຄ ູ້າເຂົ ູ້າໄປຍຼັງຕໍາແໜື່ ງທີື່ ກໍານດົໄວ ູ້ 
- ລະບຸ, ຈຼັດໝວດໝູື່ , ກໍານດົຕໍາແໜື່ ງວາງສນິຄ ູ້າ 
- ບຼັນທກຶເອກະສານການຈຼັດເກຼັບສນິຄ ູ້າ ແລະ ຂໍ ູ້ມູນລາຍການສນິຄ ູ້າເຂົ ູ້າສູື່

ລະບບົຖານຂໍ ູ້ມນູ 
- ເກຼັບມ ູ້ຽນ ແລະ ຈຼັດລຽງສນິຄ ູ້າເຂົ ູ້າສູື່ ຕໍາແໜື່ ງເກຼັບມ ູ້ຽນ 
- ຕດິສະຫ າກ ສນິຄ ູ້າ ວຼັດສະດຸບອກຕໍາແໜື່ ງຈຼັດເກຼັບ 

ເນ ູ້ອໃນຂອງໂມດູນ 

ເນ ູ້ອໃນການສອນພາກທດິສະດ ີ                    5  ຊົື່ ວໂມງ 
ບດົທ ີ1 :   ຂຼັ ູ້ນຕອນການຈຼັດເກຼັບສນິຄ ູ້າ ຫ   ວຼັດສະດຸ       

1. ການລະບຸສນິຄ ູ້າ  
2. ຂໍ ູ້ມູນຂອງໝວດໝູື່ ສນິຄ ູ້າ 
3. ຂຼັ ີ້ນຕອນກຳນຈຼັດເກຼັບ 

4. ແຫ ື່ ງທີື່ ມາຂອງຂໍ ູ້ມນູສນິຄ ີ້ຳ 
ບດົທ ີ2 :    ວທິກີານກໍານດົຕໍາແໜື່ ງສນິຄ ູ້າ 

1. ວທິກີານກໍານດົຕໍາແໜື່ ງ ສນິຄ ູ້າ 
2. ວທິກີານລະບຸສນິຄ ູ້າ, ຂໍ ູ້ກໍານດົ ການຈຼັດການ ແລະ ການຈຼັດເກຼັບ  
3. ປະເພດຂອງອຸປະກອນ ແລະ ພ ູ້ນທີື່ ຈ ຼັດເກຼັບສນິຄ ູ້າ 
4. ວທິກີານລະບຸ ແລະ ປະເມນີຊຼັບພະຍາກອນທີື່ ໃຊ ູ້ໃນການເຄ ື່ ອນຍ ູ້າຍ

ສນິຄ ູ້າ  
5. ວທິກີານລະບຸ ແລະ ລາຍງານການປື່ ຽນແປງຕ ຳແໜ່ງເກຼັບມ ີ້ຽນສນິຄ ີ້ຳ  

ບດົທ ີ3 :  ຂຼັ ູ້ນຕອນການສ ູ້າງເອກະສານລຳຍງຳນກຳນເກຼັບມ ີ້ຽນ 

1. ຂຼັ ີ້ນຕອນກຳນສ ີ້ຳງເອກະສຳນລຳຍງຳນຄວບຄຸມສນິຄ ີ້ຳໃນສາງ ແລະ 
ການບຼັນທກຶ 

2. ຂໍ ູ້ກໍານດົກື່ ຽວກຼັບເອກະສານລວມທຼັງການລາຍງານ ແລະ ບຼັນທກຶ
ກື່ ຽວກຼັບສນິຄ ູ້າທີື່ ເສຍຫາຍຫ  ປົນເປ ູ້ອນ 

ບດົທ ີ4 :    ວທິກີານຄຼັດແຍກ, ລວບລວມ ສນິຄ ູ້າໃນພ ູ້ນທີື່ ຈ ຼັດເກຼັບ 
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1. ວທິກີານຄຼັດແຍກ, ລວບລວມ ສນິຄ ູ້າ 
2. ວທິກີານກວດສອບກຳນຈຼັດເກຼັບຕາມຂຼັ ູ້ນຕອນ 

3. ວທິກີານເຮຼັດເອກະສານ ແລະ ບຼັນທກຶຕາມຂຼັ ູ້ນຕອນ  
4. ແນວທາງ ແລະ ຂະບວນການທີື່ ກື່ ຽວຂ ູ້ອງກຼັບຊວີະອານາໄມ ແລະ 

ຄວາມປອດໄພ ແລະ ປູ້ອງກຼັນສິື່ ງແວດລ ູ້ອມ 

5. ຂຼັ ູ້ນຕອນການສຼັື່ ງຊ ູ້ໃໝື່  ແລະ ຫ ຼັກການວາງແຜນແບບທຼັນເວລາ 
ເນ ູ້ອໃນການສອນພາກປະຕບິຼັດ                   79 ຊົື່ ວໂມງ 

1. ການກະກຽມອຸປະກອນເຄ ື່ ອງມ ສໍາລຼັບການຈຼັດເກຼັບສນິຄ ູ້າ 
2. ກວດກາເຄ ື່ ອງມ ຈ ຼັດເກຼັບສນິຄ ູ້າ 
3. ຈຼັດເກຼັບສນິຄ ູ້າຕາມໃບຮຼັບສນິຄ ູ້າຈາກຜູ ູ້ສົື່ ງມອບ 
4. ບຼັນທກຶການຈຼັດເກຼັບສນິຄ ູ້າ 
5. ຂນົຍ ູ້າຍສນິຄ ູ້າທີື່ ກວດຮຼັບເຂົ ູ້າສູື່ ຕໍາແໜື່ ງເກຼັບມ ູ້ຽນສນິຄ ູ້າ 

ຊຼັບພະຍາກອນທີື່ ຕ ູ້ອງການ  

ວຼັດສະດຸ, ອຸປະກອນ ແລະ ເຄ ື່ ອງມ : 
- ກະດານ 
- ມາກເກ ີ
- ເຈ ູ້ຼັ ູ້ຍ A4 
- ສໍຂຽນ 
-  ໂຕະເຮຼັດວຽກຂະໜາດ (1800x750x750 mm. (WxDxH) 
- ເຄ ື່ ອງອື່ ານບາໂຄດ (Barcode Reader) 
- ລໍ ູ້ຍູ ູ້  (Parcel) 700x1000x 900mm (Wx Dx H) 
- ລໍ ູ້ຍູ ູ້ (Shopping Cart) 
- ກະຕື່ າ (Plastic bucket)  
- ເຄ ື່ ອງອຼັດສູນຍາກາດ (Vacuum Sealing Machine) 
- ຖງົອຼັດສູນຍາກາດ (Vacuum Seal Bag) 
- ເຄ ື່ ອງອຼັດດ ູ້ວຍມ  (Hand Sealer) 
- ເຄ ື່ ອງພມິສະຫລາກບາໂຄດ 
- ອຸປະກອນປູ້ອງກຼັນຄວາມປອດໄພ (Safety Equipment) 
- ແກຼັດ ກ່ອງເຈ ີ້ຍ 
- ຖຼັງປລຳສຕກິ 
ສ ື່ ການຮຽນ-ການສອນ: 
- LCD 
- ປຶູ້ມຕໍາລາຮຽນ 
- ຄອມພວິເຕ ີ

- ເຄື່ ອງພມິ 

- ໃບຮຼັບສນິຄ ູ້າເຂົ ູ້າສາງ 
- ວດີໂີອປະຕບິຼັດ 

- ໂປຣເຈຼັກເຕີ ູ້ 
- ໂປຣແກຣມຄວບຄຸມສນິຄ ູ້າ 
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- ໂປຣແກຣມຄໍາສຼັື່ ງຊ ູ້ 

ວທິກີານຝຶກອບົຮມົ 
− ການຮຽນ-ການສອນແບບການສະແດງບດົບາດສມົມຸດ 
− ການຮຽນ-ການສອນແບບຈໍາລອງ 
− ການຮຽນ-ການສອນ 4 ຂຼັ ູ້ນຕອນ 

 
 
 
 
ເກນການວຼັດຜນົ 

− ກະກຽມອຸປະກອນເຄ ື່ ອງມ ໃນການຈຼັດເກຼັບສນິຄ ູ້າ 
− ກວດຮຼັບສນິຄ ູ້າຈາກຜູ ູ້ສົື່ ງມອບ 
− ບຼັນທກຶການຈຼັດເກຼັບສນິຄ ູ້າ 
− ຂນົຍ ູ້າຍສນິຄ ູ້າທີື່ ກວດຮຼັບເຂົ ູ້າສູື່ ຕໍາແໜື່ ງເກຼັບມ ູ້ຽນສນິຄ ູ້າ 
− ເຮຼັດວຽກດູ້ວຍຄວາມປອດໄພ 
− ນໍາໃຊ ູ້ອຸປະກອນປູ້ອງກຼັນສື່ ວນບຸກຄນົ 
− ສ ື່ ສານຢື່ າງມປີະສດິທພິາບ 
− ຈຼັດລະບຽບວຼັດຖຸທີື່ ຈະໃຊ ູ້ 
− ນໍາໃຊ ູ້ ແລະ ຕຄີວາມໝາຍ ຂໍ ູ້ມນູ, ຄູື່ ມ  , ປ ູ້ມຄູື່ ມ   ກື່ ຽວກຼັບຂໍ ູ້ກໍານດົຂອງ

ການຈຼັດເກຼັບສນິຄ ີ້ຳ 
− ຮຼັກສາຄວາມເປຼັນລະບຽບຮຽບຮ ູ້ອຍ ແລະ ຄວາມສະອາດ 

ວທິກີານວຼັດຜນົ 

− ການສຼັງເກດ 
− ຖາມ-ຕອບ 
− ກຳນສາທດິ 
− ສອບເສຼັງພຳກຂຽນ 



 

33 

ໂມດູນ ການຮຽນ - ການສອນທ ີ3:   ກຳນຈຼັບເອຳົສນິຄ ູ້າ ຫ   ວຼັດສະດຸ 
ສື່ ວນປະກອບ ຄໍາອະທບິາຍ 

ຊ ື່ ໂມດູນ (S3) ກຳນຈຼັບເອຳົສນິຄ ູ້າ ຫ   ວຼັດສະດຸ 

ຄໍາອະທບິາຍໂມດູນ 

       ໂມດນູນີ ູ້ກວມເອາົທຼັກສະ, ຄວາມຮູ ູ້ ແລະ ທຼັດສະນະຄະຕ ິ ທີື່ ຈໍາເປຼັນ             
ໃນການຈຼັບເອາົສນິຄ ູ້າ ຫ   ວຼັດສະດຸ ຕາມກດົລະບຽບ  ແລະ ຂໍ ູ້ກໍານດົ ລວມ
ເຖີງ ການກວດສອບ ແລະ ການຮ ຼ້ັບຮອງລາຍການສນິຄ ີ້ຳທີື່ ເລ ອກຈຼັບເອຳົ, 
ການລະບຸຕໍາແໜື່ ງທີື່ ຕຼັ ູ້ງຂອງສນິຄ ີ້ຳ, ການສຼັງເກດສນິຄ ີ້ຳໃນສຳງແບບ FIFO / 
FEFO / LIFO , ການກວດສອບຄວາມເສຍຫາຍ , ການລະບຸຄວາມແຕກ
ຕື່ າງຂອງສນິຄ ີ້ຳ, ການລາຍງານສະຖານະຂອງສນິຄ ີ້ຳ ແລະ ການປະກອບ
ເອກະສານທຼັງໝດົທີື່ ຈໍາເປຼັນໃຫູ້ສໍາເລຼັດ 

ໄລຍະເວລາໂດຍປະມານ 
80  ຊົື່ ວໂມງ 
ທດິສະດ ີ04 ຊົື່ ວໂມງ 
ປະຕບິຼັດ 76 ຊົື່ ວໂມງ 

ຜນົໄດ ູ້ຮຼັບຂອງການຮຽນ 

ພາຍຫ ຼັງຮຽນຈບົໂມດນູນີ ູ້ຜູ ູ້ຮຽນຈະມ້ີຄວາມສາມາດ: 

− ລະບຸ ສນິຄ ູ້າທີື່ ຈະນຼັບ , ຈຼັບເອາົ, ແຫ ື່ ງຊຼັບພະຍາກອນ ແລະ ອຸປະກອນ 
− ຕຄີວາມໝາຍ ແລະ ຢ ນຢຼັນຕໍາແໜື່ ງທີື່ ຕຼັ ູ້ງຂອງສນິຄ ູ້າ  
− ບຼັນທກຶຂໍ ູ້ມູນການຈຼັບເອາົສນິຄ ູ້າ ແລະ ຂໍ ູ້ມນູລາຍການສນິຄ ູ້າເຂົ ູ້າສູື່ ລະບບົ

ຖານຂໍ ູ້ມູນ 
− ດໍາເນນີການຈຼັບເອາົສນິຄ ູ້າ 
− ຈຼັບເອາົສນິຄ ູ້າເປຼັນໄປຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ຂຼັ ູ້ນຕອນຂອງຮູບແບບ 

ກຳນຈຼັດວຳງຕຳມ FIFO / FEFO / LIFO 

ເນ ູ້ອໃນຂອງໂມດູນ 

ເນ ູ້ອໃນການສອນພາກທດິສະດ ີ                    4  ຊົື່ ວໂມງ 

ບດົທ ີ1 :   ຄວາມຮູ ູ້ກື່ ຽວກຼັບ ການຈຼັບເອາົສນິຄ ູ້າ ຫ   ວຼັດສະດຸ 

1. ຂຼັ ູ້ນຕອນການຈຼັບເອາົສນິຄ ູ້າ ຫ   ວຼັດສະດຸ       
2. ວທິກີານລະບຸສນິຄ ູ້າຕາມ ໃບຈຼັບເອາົສນິຄ ູ້າ ຫ   ຕາມໃບສຼັື່ ງຊ ູ້  
3. ກຳນກໍານດົຈໍານວນສນິຄ ູ້າຈ ຼັບເອາົ  
4. ຄວາມຮູ ູ້ກື່ ຽວກຼັບໄລຍະເວລາ ແລະ ວຼັນທສີົື່ ງມອບ 

ບດົທ ີ2 :   ຄວາມຮູ ູ້ກື່ ຽວກຼັບ ຂໍ ູ້ກໍານດົ ແລະ ລະບບົລະຫຼັດ ຂອງສນິຄ ູ້າ 

1. ການຢ ນຢຼັນ, ພສູິດ ແລະ ການລະບຸການຈຼັບຄູື່ ສນິຄ ູ້າ ຫ   ວຼັດສະດຸ 

2. ຂໍ ູ້ກໍານດົຂອງສນິຄ ູ້າ ແລະ ລະບບົລະຫຼັດ 

3. ຂະບວນການເຮຼັດວຽກໃນການບຼັນທກຶ, ລາຍງານການປຼັບປຸງສນິຄ ູ້າ   
4. ວທິກີານກໍານດົສນິຄ ູ້າ ເພ ື່ ອຈຼັດສົື່ ງ ແລະ ເອຳົສນິຄ ູ້າອອກ 

5. ວທິກີານກວດສອບ ແລະ ຢ ນຢຼັນ ອາຍຸສນິຄ ູ້າ  
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ບດົທ ີ 3 : ວທິກີານກວດກາ ແລະ ກວດສອບສນິຄ ູ້າ ຕາມຫ ຼັກການຂອງ 
FIFO / FEFO / LIFO       

1. ຂຼັ ູ້ນຕອນການປະຕບິຼັດ, ກວດກາຕວົຕນົສນິຄ ູ້າ ໃນລະຫວື່ າງການຈຼັບ
ເອາົ 

2. ຂຼັ ູ້ນຕອນໃນການຄຼັດແຍກ, ນໍາໃຊ ູ້ ແລະ ຮຼັກສາ ເພ ື່ ອບົື່ ງບອກຄວາມ
ເສຍຫາຍຂອງສນິຄ ູ້າ  

3. ວທິກີານທດົແທນສນິຄ ູ້າທີື່ ເສຍຫາຍ  
4. ກຳນສ ີ້ຳງເອກະສານ ຫ   ບຼັນທກຶ ຄວາມເສຍຫາຍ 

5. ຂຼັ ູ້ນຕອນການເຮຼັດວຽກໃນການປະສານງານ ແລະ ປຼັບປຸງອາຍຸຂອງ
ສນິຄ ູ້າ ແລະ ສະຖານະການຈຼັດເກຼັບສນິຄ ູ້າ  

ບດົທ ີ4 :   ຂຼັ ູ້ນຕອນໃນການລະບຸຄວາມຄາດເຄ ື່ ອນ ຂອງສນິຄ ູ້າ  

1. ແບບວທິໃີນການສ ື່ ສານ, ການປະສານຄວາມຖ ກຕູ້ອງ ແລະ ຄວາມ
ຄາດເຄ ື່ ອນ ຂອງສນິຄ ູ້າ ຫ   ວຼັດສະດຸ 

2. ຂຼັ ູ້ນຕອນ ແລະ ຕວົກາງ ໃນການລາຍງານ ແລະ ການປະສານ ໃນ
ການບຼັນທກຶ ສະຖານະ ຫ   ພູ້ອມນໍາໃຊ ູ້ ສນິຄ ູ້າ ຫ   ວຼັດສະດຸ 

3. ນະໂຍບາຍອຸດສະຫະກໍາໃນການແກ ູ້ໄຂຄວາມຄາດເຄ ື່ ອນຂອງສນິຄ ູ້າ 
ຫ   ວຼັດສະດຸ 

4. ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂຼັ ູ້ນຕອນໃນຂໍ ູ້ກໍານດົຂອງເອກະສານໃນການ ລາາຍ
ງານຄວາມຄາດເຄ ື່ ອນ ຂອງສນິຄ ູ້າ ຫ   ວຼັດສະດຸ 

ເນ ູ້ອໃນການສອນພາກປະຕບິຼັດ                   76 ຊົື່ ວໂມງ 

1. ການກະກຽມອຸປະກອນເຄ ື່ ອງມ ສໍາລຼັບການຈຼັບເອາົສນິຄ ູ້າ 
2. ກວດກາເຄ ື່ ອງມ ຈ ຼັບເອາົສນິຄ ູ້າ 
3. ກຳນຈຼັບເອຳົສນິຄ ູ້າຕາມໃບສຼັ່ ງສນິຄ ູ້າ 
4. ກຳນປະຕບິຼັດງຳນຕຳມຫລຼັກກຳນຂອງ FIFO / FEFO / LIFO 
5. ກຳນລຳຍງຳນຄວຳມເສຍຫຳຍ ແລະ ຄຳດເຄື່ ອນຂອງສນິຄ ີ້ຳ 
6. ກຳນບຼັນທກຶການຈຼັບເອຳົສນິຄ ູ້າ 
7. ຂນົຍ ູ້າຍສນິຄ ູ້າທີື່ ຈຼັບເອຳົເຂົ ູ້າສູື່ ຕໍາແໜື່ ງທີ່ ຈະສົ່ ງມອບ 

ຊຼັບພະຍາກອນທີື່ ຕ ູ້ອງການ  

ວຼັດສະດຸ, ອຸປະກອນ ແລະ ເຄ ື່ ອງມ : 
- ກະດານ 
- ມາກເກ ີ
- ເຈ ູ້ຼັ ູ້ຍ A4 
- ສໍຂຽນ 
-  ໂຕະເຮຼັດວຽກຂະໜາດ (1800x750x750 mm. (WxDxH) 
- ເຄ ື່ ອງອື່ ານບາໂຄດ (Barcode Reader) 
- ລໍ ູ້ຍູ ູ້  (Parcel) 700x1000x 900mm (Wx Dx H) 
- ລໍ ູ້ຍູ ູ້ (Shopping Cart) 
- ກະຕື່ າ (Plastic bucket)  
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- ເຄ ື່ ອງອຼັດສູນຍາກາດ (Vacuum Sealing Machine) 
- ຖງົອຼັດສູນຍາກາດ (Vacuum Seal Bag) 
- ເຄ ື່ ອງອຼັດດ ູ້ວຍມ  (Hand Sealer) 
- ເຄ ື່ ອງພມິສະຫລາກບາໂຄດ 
- ອຸປະກອນປູ້ອງກຼັນຄວາມປອດໄພ (Safety Equipment) 
- ແກຼັດ ກ່ອງເຈ ີ້ຍ 
- ຖຼັງປລຳສຕກິ 
ສ ື່ ການຮຽນ-ການສອນ: 
- LCD 
- ປຶູ້ມຕໍາລາຮຽນ 
- ຄອມພວິເຕ ີ

- ເຄື່ ອງພມິ 

- ໃບສຼັ່ ງສນິຄ ູ້າ 
- ວດີໂີອປະຕບິຼັດ 

- ໂປຣເຈຼັກເຕີ ູ້ 
- ໂປຣແກຣມຄວບຄຸມສນິຄ ູ້າ 
- ໂປຣແກຣມຄໍາສຼັື່ ງຊ ູ້ 

ວທິກີານຝຶກອບົຮມົ 
− ການຮຽນ-ການສອນແບບການສະແດງບດົບາດສມົມຸດ 
− ການຮຽນ-ການສອນແບບຈໍາລອງ 
− ການຮຽນ-ການສອນ 4 ຂຼັ ູ້ນຕອນ 

 
 
 
 
ເກນການວຼັດຜນົ 

− ກະກຽມອຸປະກອນເຄ ື່ ອງມ ໃນການຈຼັບເອຳົສນິຄ ູ້າ 
− ກວດນຼັບ ແລະ ຈຼັບເອຳົສນິຄ ູ້າຕາມໃບສຼັ່ ງສນິຄ ູ້າ 
− ບຼັນທກຶການນຼັບ, ຈຼັບເອຳົສນິຄ ູ້າ 
− ຂນົຍ ູ້າຍສນິຄ ູ້າທີື່ ຈຼັບເອຳົເຂົ ູ້າສູື່ ຕໍາແໜື່ ງທີ່ ຈະສົ່ ງມອບ 
−    ເຮຼັດວຽກດູ້ວຍຄວາມປອດໄພ 
−    ນໍາໃຊ ູ້ອຸປະກອນປູ້ອງກຼັນສື່ ວນບຸກຄນົ 
−    ສ ື່ ສານຢື່ າງມປີະສດິທພິາບ 
−    ຈຼັດລະບຽບວຼັດຖຸທີື່ ຈະໃຊ ູ້ 
− ນໍາໃຊ ູ້ ແລະ ຕຄີວາມໝາຍ ຂໍ ູ້ມູນ, ຄູື່ ມ  , ປ ູ້ມຄູື່ ມ   ກື່ ຽວກຼັບຂໍ ູ້ກໍານດົຂອງ

ການຈຼັບເອຳົສນິຄ ີ້ຳ 
−    ຮຼັກສາຄວາມເປຼັນລະບຽບຮຽບຮ ູ້ອຍ ແລະ ຄວາມສະອາດ 

ວທິກີານວຼັດຜນົ 

− ການສຼັງເກດ 
− ຖາມ-ຕອບ 
− ກຳນສາທດິ 
− ສອບເສຼັງພຳກຂຽນ 
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ໂມດູນ ການຮຽນ - ການສອນທ ີ4:   ກຳນຈຼັດສົື່ ງສນິຄ ູ້າ ຫ   ວຼັດສະດຸ 

ສື່ ວນປະກອບ ຄໍາອະທບິາຍ 
ຊ ື່ ໂມດູນ (S4) ກຳນຈຼັດສົື່ ງສນິຄ ູ້າ ຫ   ວຼັດສະດຸ 

ຄໍາອະທບິາຍໂມດູນ 

       ໂມດນູນີ ູ້ກວມເອາົທຼັກສະ, ຄວາມຮູ ູ້ ແລະ ທຼັດສະນະຄະຕ ິ ທີື່ ຈໍາເປຼັນ             
ໃນການຈຼັດສົ່ ງ ຫລ ືປື່ ອຍອອກ ສນິຄ ູ້າ ຕາມກດົລະບຽບ  ແລະ ຂໍ ູ້ກໍານດົຂອງ
ສະຖານທີື່ ເຮຼັດວຽກ ລວມເຖີງ ການວເິຄາະຄໍາສຼັື່ ງ ເພ ື່ ອລະບຸຄວາມຕູ້ອງການ, 
ການຕດິຕາມຂຼັ ູ້ນຕອນຄໍາສຼັື່ ງການຈຼັບເອາົ ແລະ ການປື່ ອຍອອກສນິຄ ູ້າ ຕາມ 
ຕາຕະລາງການເຮຼັດວຽກ 

ໄລຍະເວລາໂດຍປະມານ 
74  ຊົື່ ວໂມງ 
ທດິສະດ ີ04 ຊົື່ ວໂມງ 
ປະຕບິຼັດ 70 ຊົື່ ວໂມງ 

ຜນົໄດ ູ້ຮຼັບຂອງການຮຽນ 

ພາຍຫ ຼັງຮຽນຈບົໂມດນູນີ ູ້ຜູ ູ້ຮຽນຈະມ້ີຄວາມສາມາດ: 

− ຕຄີວາມໝາຍຄໍາສຼັື່ ງຊ ູ້ ແລະ ໃບບຼັນທກຶທີື່ ສົື່ ງມາ 
− ລະບຸສນິຄ ູ້າຕາມໃບສຼັື່ ງໂດຍກວດສອບສະຫ າກ ແລະ ພາສະນະບຼັນຈຸ

ສນິຄ ູ້າ  
− ຄຼັດເລ ອກ, ຈຼັດລຽງ, ປະກອບ, ລວບລວມ ແລະ ກວດສອບສນິຄ ູ້າທີື່

ປື່ ອຍອອກ 

− ບຼັນທກຶຂໍ ູ້ມູນການຈຼັດສົື່ ງ ແລະ ຂໍ ູ້ມນູລາຍການສນິຄ ູ້າເຂົ ູ້າສູື່ ລະບບົຖານຂໍ ູ້
ມູນ 

− ດໍາເນນີການຈຼັດສົື່ ງສນິຄ ູ້າ  
− ນໍາໃຊ ູ້ເຄ ື່ ອງມ  ແລະ ອຸປະກອນພ ູ້ນຖານໃນການບໍລກິານສາງສນິຄ ູ້າ 

ເນ ູ້ອໃນຂອງໂມດູນ 

ເນ ູ້ອໃນການສອນພາກທດິສະດ ີ                    4  ຊົື່ ວໂມງ 

ບດົທ ີ1 :   ຂຼັ ູ້ນຕອນ ແລະ ວທິກີານຈຼັດສົ່ ງສນິຄ ີ້ຳ 

1. ຂຼັ ູ້ນຕອນການລະບຸສນິຄ ູ້າຕາມໃບສຼັື່ ງຊ ູ້ 
2. ວທິກີານຕຄີວາມໝາຍຄໍາສຼັື່ ງຊ ູ້ ແລະ ໃບບຼັນທກຶ 

3. ວທິ ີການຈຼັດລຽງ, ການປະກອບ ແລະ ການລວບລວມສນິຄ ູ້າ 
4. ຂຼັ ູ້ນຕອນການກວດສອບສະຫ າກ ແລະ ເອກະສານທີື່ ແນບຕດິໃສື່  ພາ

ຊະ ນະບຼັນຈ ຸ 
5. ວທິກີານເລ ອກອຸປະກອນ ໃນການປື່ ອຍສນິຄ ູ້າອອກ 
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6. ວທິກີານລະບຸສນິຄ ູ້າຕາມໃບຈຼັດສົ່ ງ 
ບດົທ ີ2 :   ນະໂຍບາຍ ແລະ ເຕຼັກນກິໃນການຈຼັດສົ່ ງສນິຄ ີ້ຳ 

1. ນະໂຍບາຍ ການປື່ ອຍສນິຄ ູ້າອອກ 

2. ການລະບຸຕາຕະລາງເວລາ ໃນການປື່ ອຍສນິຄ ູ້າອອກ 

3. ເຕຼັກນກິໃນການຄຼັດເລ ອກ ແລະ ການກວດສອບສນິຄ ູ້າ 
4. ຄວາມຮູ ູ້ກ່ຽວກຼັບສນິຄ ູ້າ, ສະຫ າກ ແລະ ວທິກີານລະບຸຕວົຕນົອ ື່ ນໆ 

 

ບດົທ ີ3 :  ຂໍ ູ້ກໍານດົ ແລະ ບຼັນຫຳການຈຼັດສົື່ ງສນິຄ ີ້ຳ       
1. ຂໍ ູ້ກໍານດົດ ູ້ານເອກະສານ ແລະ ການບຼັນທກຶ 

2. ຂໍ ູ້ກໍານດົດ ູ້ານບຸກຄະລຳກອນຈຼັດສົ່ ງສນິຄ ີ້ຳ 
3. ຂໍ ູ້ກໍານດົໃນກຳນນ ຳໃຊ ີ້ອຸປະກອນ 

4. ບຼັນຫາທີື່ ເກດີຂຶ ູ້ນ ໃນການຈຼັດສົ່ ງສນິຄ ູ້າ ແລະ ການແກ ີ້ໄຂ 

 

ເນ ູ້ອໃນການສອນພາກປະຕບິຼັດ                   70 ຊົື່ ວໂມງ 

1. ການກະກຽມອຸປະກອນເຄ ື່ ອງມ ສໍາລຼັບການຈຼັດສົ່ ງສນິຄ ູ້າ 
2. ກວດກາເຄ ື່ ອງມ ຈຼັດສົ່ ງສນິຄ ູ້າ 
3. ການຄຼັດເລ ອກ, ຈຼັດລຽງ, ປະກອບ, ລວບລວມ ແລະ ກວດສອບ

ສນິຄ ູ້າທີື່ ຈ ຼັດສົື່ ງ 
4. ການກະກຽມໃບຈຼັດສົື່ ງ ແລະ ລວບລວມໃບຈຼັດສົື່ ງສນິຄ ູ້າ 
5. ການບຼັນທກຶຂໍ ູ້ມູນສນິຄ ູ້າທີື່ ຈ ຼັດສົື່ ງ 
6. ດໍາເນນີກນຈຼັດສົື່ ງສນິຄ ູ້າ 

ຊຼັບພະຍາກອນທີື່ ຕ ູ້ອງການ  

ວຼັດສະດຸ, ອຸປະກອນ ແລະ ເຄ ື່ ອງມ : 
- ກະດານ 
- ມາກເກ ີ
- ເຈ ູ້ຼັ ູ້ຍ A4 
- ສໍຂຽນ 
-  ໂຕະເຮຼັດວຽກຂະໜາດ (1800x750x750 mm. (WxDxH) 
- ເຄ ື່ ອງອື່ ານບາໂຄດ (Barcode Reader) 
- ລໍ ູ້ຍູ ູ້  (Parcel) 700x1000x 900mm (Wx Dx H) 
- ລໍ ູ້ຍູ ູ້ (Shopping Cart) 
- ກະຕື່ າ (Plastic bucket)  
- ເຄ ື່ ອງອຼັດສູນຍາກາດ (Vacuum Sealing Machine) 
- ຖງົອຼັດສູນຍາກາດ (Vacuum Seal Bag) 
- ເຄ ື່ ອງອຼັດດ ູ້ວຍມ  (Hand Sealer) 
- ເຄ ື່ ອງພມິສະຫລາກບາໂຄດ 
- ອຸປະກອນປູ້ອງກຼັນຄວາມປອດໄພ (Safety Equipment) 
- ແກຼັດ ກ່ອງເຈ ີ້ຍ 
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- ຖຼັງປລຳສຕກິ 
ສ ື່ ການຮຽນ-ການສອນ: 
- LCD 
- ປຶູ້ມຕໍາລາຮຽນ 
- ຄອມພວິເຕ ີ

- ເຄື່ ອງພມິ 

- ໃບຈຼັດສົື່ ງສນິຄ ູ້າ 
- ໃບສຼັ່ ງສນິຄ ູ້າ 
- ວດີໂີອປະຕບິຼັດ 

- ໂປຣເຈຼັກເຕີ ູ້ 
- ໂປຣແກຣມຄວບຄຸມສນິຄ ູ້າ 
- ໂປຣແກຣມຄໍາສຼັື່ ງຊ ູ້ 

ວທິກີານຝຶກອບົຮມົ 
− ການຮຽນ-ການສອນແບບການສະແດງບດົບາດສມົມຸດ 
− ການຮຽນ-ການສອນແບບຈໍາລອງ 
− ການຮຽນ-ການສອນ 4 ຂຼັ ູ້ນຕອນ 

 
 
 
 
ເກນການວຼັດຜນົ 

− ກະກຽມອຸປະກອນເຄ ື່ ອງມ ໃນການຈຼັດສົື່ ງສນິຄ ູ້າ 
− ກວດນຼັບສນິຄ ູ້າຕາມໃບສຼັ່ ງສນິຄ ູ້າ 
− ບຼັນທກຶຂໍ ູ້ມູນສນິຄ ູ້າທີື່ ຈ ຼັດສົື່ ງ 
− ຂນົຍ ູ້າຍສນິຄ ູ້າທີື່ ຈ ຼັັດສົື່ ງ 
−    ເຮຼັດວຽກດູ້ວຍຄວາມປອດໄພ 
−    ນໍາໃຊ ູ້ອຸປະກອນປູ້ອງກຼັນສື່ ວນບຸກຄນົ 
−    ສ ື່ ສານຢື່ າງມປີະສດິທພິາບ 
−    ຈຼັດລະບຽບວຼັດຖຸທີື່ ຈະໃຊ ູ້ 
− ນໍາໃຊ ູ້ ແລະ ຕຄີວາມໝາຍ ຂໍ ູ້ມູນ, ຄູື່ ມ  , ປ ູ້ມຄູື່ ມ   ກື່ ຽວກຼັບຂໍ ູ້ກໍານດົຂອງ

ການຈຼັດສົື່ ງສນິຄ ີ້ຳ 
−    ຮຼັກສາຄວາມເປຼັນລະບຽບຮຽບຮ ູ້ອຍ ແລະ ຄວາມສະອາດ 

ວທິກີານວຼັດຜນົ 

− ການສຼັງເກດ 
− ຖາມ-ຕອບ 
− ກຳນສາທດິ 
− ສອບເສຼັງພຳກຂຽນ 
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ຄະນະພຼັດທະນາຫ ຼັກສູດ  

1. ຄະນະຮຼັບຜດິຊອບລວມ 

ລ.ດ ຊ ື່  ແລະ ນາມສະກຸນ ພາກສື່ ວນ ຕໍາແໜື່ ງ 

1 ທື່ ານ ໜູພຼັນ ອຸດສາ ກມົອາຊວີະສກຶສາ ຫວົໜູ້າກມົອາຊວີະສກຶສາ 
2 ທື່ ານ ວຼັນນະເລກ ເຫ  ູ້ອງ ກມົອາຊວີະສກຶສາ ຮອງຫວົໜູ້າກມົອາຊວີະສກຶສາ 
3 ທື່ ານ ໂພໄຊ ບູລມົ ກມົອາຊວີະສກຶສາ ຫວົໜູ້າພະແນກ ກວດກາ ຕດິຕາມ 

ແລະ ປະເມນີຜນົ 
4 ທື່ ານ ນາງ ອຼັງຄະສາຍາ ສສຸີພຼັນ ກມົອາຊວີະສກຶສາ ຮອງຫວົໜູ້າພະແນກ ກວດກາ 

ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ 

2. ຄະນະຮຼັບຜດິຊອບເນ ູ້ອໃນຫ ຼັກສູດ  

ລ.ດ ຊ ື່  ແລະ ນາມສະກຸນ ພາກສື່ ວນ ຕໍາແໜື່ ງ 

1 ທື່ ານ ນາງ ປອ ນາເດຼັດ ກໍຊາເລຼັດ ໂຄງການ SSTVET ຫວົໜູ້າຊ່ຽວຊຳນ 
2 ທື່ ານ ບຸນທໍາ ສດິທມິະໂນທໍາ ໂຄງການ SSTVET ຮອງຫວົໜີ້ຳຊ່ຽວຊຳນ ແລະ 

ຊ່ຽວຊຳນຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີ
ຜນົ 

3 ທື່ ານ ປອ ທວນໄຊ ອະຣຸນໂຣດ ໂຄງການ SSTVET ຊື່ ຽວຊານຕື່ າງປະເທດ ພຼັດທະນາ
ຫ ຼັກສູດດ ູ້ານກຳນຈຼັດສົ່ ງສນິຄ ີ້ຳ 

4 ທື່ ານ  ອານສຸຼັກ ມ ູ້າວຄໍາຜວີ ໂຄງການ SSTVET ຊື່ ຽວຊານພາຍໃນ ພຼັດທະນາຫ ຼັກສູດ
ດ ູ້ານກຳນຈຼັດສົ່ ງສນິຄ ີ້ຳ 

5 ທື່ ານ ນາງ ສມົພະລຼັງ ໂງື່ນເພຼັດສ ີ ສະຖາບຼັນພຼັດທະນາ
ອາຊວີະສກຶສາ 

ຮອງຫວົໜູ້າພະແນກຄົູ້ນຄວ ູ້າ-ວໄິຈ 
ແລະ ພຼັດທະນາຫ ຼັກສູດ 

3. ທມີງານພຼັດທະນາຫ ຼັກສູດຈາກສະຖານອາຊວີະສກຶສາ 

ລ.ດ ຊ ື່  ແລະ ນາມສະກຸນ ພາກສື່ ວນ ຕໍາແໜື່ ງ 

1 ທື່ ານ ຄໍາສະຫວື່ າງ ຈຼັນທະຈຼັກ ວທິະຍາໄລ ເຕຼັກນກິ-ວຊິາຊບີ 
ແຂວງຈໍາປາສຼັກ 

ຮອງຜູ ູ້ອໍານວຍການ 

2 ທື່ ານ ນຳງ ພດິສະໃໝ ສາຍນລໍາດ ວທິະຍາໄລ ເຕຼັກນກິ-ວຊິາຊບີ 
ແຂວງວຽງຈຼັນ 

ຄູສອນບ ລຫິຳນທຸລະກດິ 

3 ທື່ ານ ເວດສຸວຼັນ ນຼັນທະນາວອນ ວທິະຍາໄລ ເຕຼັກນກິ-ວຊິາຊບີ 
ແຂວງສະຫວຼັນນະເຂດ 

ຄູສອນຂວົທຳງ 

 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ຈຼັດພມິແລະຈາໍໜື່ າຍໂດຍ: 

ກະຊວງສກຶສາທກິານແລະກລິາ 

ກມົອາຊີວະສກຶສາ 

Tel: 021 216 473 

 
 
 
 
 

ສະໜຼັບສະໜນູດູ້ານການເງນິໂດຍ: 
 

ທະນາຄານພຼັດທະນາອາຊີ 
ກະຊວງສກຶສາທກິານແລະກລິາ 

ກມົອາຊີວະສກຶສາ 

ໂຄງການສູ້າງຄວາມເຂຼັ ູ້ມແຂງໃຫ ູ້ວຽກງານອາຊວີະສກຶສາແລະຝຶກ
ອບົຮມົວຊິາຊບີໄລຍະ 2 (SSTVET) 

https://sstvetplaos.weebly.com 


