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ຄ ຳນ ຳ 

 ຫ ຼັກສູດອຳຊວີະສກຶສຳ ວຊິຳຊບີ ລະດຼັບ 2 ສະບຼັບນີ ີ້ໄດ ີ້ຮຼັບກຳນພຼັດທະນຳຂຶ ີ້ນ ໂດຍສອດຄ່ອງກຼັບ 
ຂງົເຂດອຳຊບີ: 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-ກຳນສອນ ເປຼັນໂມດູນ ໂດຍອງີໃສ່ມຳດຕະຖຳນຫ ຼັກສູດ 
ອຳຊວີະສກຶສຳແຫ່ງຊຳດ ສະບຼັບເລກທ ີ 7247/ສສກ.ອສ.15; ລງົວຼັນທ ີ 30 ພະຈກິ 2015 ຜູ ີ້ຮຽນສຳມຳດ 
ຮຽນຈບົແຕ່ລະໂມດນູພຳຍໃນຂງົເຂດອຳຊບີນີ ີ້ໃຊ ີ້ເວລຳຮຽນແມ່ນ 5 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 2 
- ຂງົເຂດອຳຊບີ: ກຳນຈຼັດສົ່ ງສນິຄ ີ້ຳ 
- ອາຊບີ: ຜູ ູ້ຄວບຄຸມສາງສນິຄ ູ້າ 

1.2 ຊື່ ຫ ຼັກສູດເປຼັນພຳສຳອຼັງກດິ 

- Curriculum: Vocational Certificate Level 2  
- Occupational Area:  Logistics 
- Major in : Warehouse Conteoller Level 2 

 

2. ຊື່ ປະກຳສະນຍິະບຼັດ 
2.1 ຊື່ ປະກຳສະນຍິະບຼັດເປຼັນພຳສຳລຳວ 

- ປະກຳສະນຍິະບຼັດວຊິຳຊບີ ລະດຼັບ 2 
 

2.2 ຊື່ ປະກຳສະນຍິະບຼັດເປຼັນພຳສຳອຼັງກດິ 
TVET Certificate Level 2 
 

3. ໜ່ວຍງຳນຮຼັບຜດິຊອບ 
ກະຊວງສກຶສຳ ແລະ ກລິຳ, ກມົອຳຊວີະສກຶສຳ ແລະ ສະຖຳບຼັນພຼັດທະນຳອຳຊວີະສກຶສຳ 
 

4. ຈດຸປະສງົ ແລະ ປຼັດສະຍຳຂອງຫ ຼັກສູດ 
4.1 ຈດຸປະສງົ 

− ສີ້ຳງໃຫີ້ຜູ ີ້ຮຽນມຄີວຳມຮູ ີ້ເພື່ ອໝູນໃຊ ີ້ເຂົ ີ້ຳໃນກຳນປະຕບິຼັດງຳນວຊິຳສະເພຳະໄດ ີ້ຢ່ຳງມປີະສດິທພິຳບ 
ແລະ ແທດເຫມຳະກຼັບຄວຳມຕີ້ອງກຳນຂອງຕະຫລຳດແຮງງຳນ 

− ສີ້ຳງໃຫີ້ຜູ ີ້ຮຽນມທີຼັກສະອຳຊບີ ເຂົ ີ້ຳໃນກຳນປະຕບິຼັດໜີ້ຳທີ່ ວຊິຳສະເພຳະ, ມຫີວົຄດິປະດດິສ ີ້ຳງ, ສຳ 
ມຳດເຮຼັດວຽກເປຼັນທມີງຳນ 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 
-   ນໍາໃຊ ູ້ພາສາອຼັງກດິສະເພາະ 
-    ປະຕບິຼັດງຳນໃນສະຖານທີື່ ເຮຼັດວຽກ  
-   ຮຼັກສຳສິ່ ງແວດລ ີ້ອມ 
-   ຄດິໄລື່ ທາງອຸດສະຫະກໍາໃນການດູແລສາງ 
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-   ໃຫີ້ບ ລກິຳນລູກຄ ີ້ຳ 
-   ນ ຳໃຊ ີ້ຄອມພວິເຕີ ີ້ 
-   ຫ ຼັກກຳນກວດກາຮຼັບສນິຄ ູ້າ ຫ   ວຼັດສະດຸ ເຂົ ູ້າສາງ  
- ຫ ຼັກກຳນຈຼັດສະຖານທີື່ ຈ ຼັດເກຼັບສນິຄ ູ້າ ຫ   ວຼັດສະດຸ 
- ຫ ຼັກກຳນກວດກາສນິຄ ູ້າກື່ ອນຈຼັບເອາົ 
- ຫ ຼັກກຳນບຼັນຈຫຸບີຫ ່ ສນິຄ ີ້ຳ ຫ   ວຼັດສະດຸ  
- ກະກຽມຈຼັດສົື່ ງສນິຄ ູ້າ ຫ   ວຼັດສະດຸ 

5.2 ມຳດຕະຖຳນຄວຳມສຳມຳດ 

-   ການນ ຳໃຊ ີ້ຄອມພວິເຕີ ີ້ເຂົ ີ້ຳໃນກຳນດູແລສຳງ 
-   ກຳນກວດກາຮຼັບສນິຄ ູ້າ ຫ   ວຼັດສະດຸ ເຂົ ູ້າສາງ 
- ກຳນຈຼັດສະຖານທີື່ ຈ ຼັດເກຼັບສນິຄ ູ້າ ຫ   ວຼັດສະດຸ 
- ກຳນກວດກາສນິຄ ູ້າກື່ ອນນ ຳສນິຄ ີ້ຳເຂົ ີ້ຳສຳງ 
- ກຳນນ ຳສນິຄ ີ້ຳ ຫ   ວຼັດສະດຸບຼັນຈຫຸບີຫ ່  
- ກຳນກະກຽມຈຼັດສົື່ ງສນິຄ ູ້າ ຫ   ວຼັດສະດຸ 
- ການນໍາໃຊ ູ້ອຸປະກອນ, ເຄ ື່ ອງມ  ແລະ ດູແລຮຼັກສາ 
- ກຳນໃຫີ້ບ ລກິຳນລູກຄ ີ້ຳ  

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 2 ວຊິາຊບີເຄີື່ ງຊໍານານງານ 
ອງີຕຳມຂອບວຸດທວິຊິຳຊບີທີ່ ກ ຳນດົ ໃນກດົໝຳຍອຳຊວີະສກຶສຳ ມຳດຕຳ 31 ລະດຼັບວຸດທວິຊິຳຊບີ 
 

7. ຄວຳມສຳມຳດພຳຍຫ ຼັງຮຽນຈບົ 
ພຳຍຫ ຼັງຮຽນຈບົຫ ຼັກສູດນີ ີ້ ຜູ ີ້ຮຽນຈະມຄີວຳມສຳມຳດ:  
-   ນ ຳໃຊ ີ້ຄອມພວິເຕີ ີ້ເຂົ ີ້ຳໃນກຳນຈຼັດກຳນສຳງ 
-   ກວດກາຮຼັບສນິຄ ູ້າ ຫ   ວຼັດສະດຸ ເຂົ ູ້າສາງ 
- ຈຼັດສະຖານທີື່ ຈ ຼັດເກຼັບສນິຄ ູ້າ ຫ   ວຼັດສະດຸ 
- ກວດກາສນິຄ ູ້າກື່ ອນເອຳົສນິຄ ີ້ຳເຂົ ີ້ຳສຳງ 
- ບຼັນຈຫຸບີຫ ່ ສນິຄ ີ້ຳ ຫ   ວຼັດສະດຸ 
- ກະກຽມຈຼັດສົື່ ງສນິຄ ູ້າ ຫ   ວຼັດສະດຸ 
- ນໍາໃຊ ູ້ອຸປະກອນ,ເຄ ື່ ອງມ  ແລະ ດູແລຮຼັກສາ 
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8. ກຳນຈຼັດຕຼັ ີ້ງກຳນຮຽນ-ກຳນສອນ 
- ນຼັກສກຶສຳຕີ້ອງຮຽນໃຫີ້ຄບົຕຳມຈ ຳນວນໂມດູນ ທີ່ ກ ຳນດົໄວ ູ້ 
- ມໄີລຍະກຳນຮຽນ 5 ເດອືນ ແລະ ມຈີ ຳນວນ ໂມດນູຫ ຼັກ 6 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 
- ຈບົວຊິາຊບີຊຼັ ູ້ນຕົ ູ້ນລະດຼັບ 1  

 

10. ກຳນຄຼັດເລອືກຜູ ີ້ທີ່ ຈະເຂົ ີ້ຳຮຼັບກຳນສກຶສຳ 
- ຜ່ຳນກຳນທດົສອບ ດີ້ວຍກຳນຂຽນ, ສ ຳພຳດ ຫ  ືທດົສອບດ ີ້ຳນສມີຢ່ືຳງໃດຢ່ຳງໜຶ່ ງ ຫ  ືທຼັງໝດົໂດຍ 

ມຄີະນະກ ຳມະກຳນ ທີ່ ໄດ ີ້ຮຼັບກຳນແຕ່ງຕຼັ ີ້ງຢ່ຳງເປຼັນທຳງກຳນ 
- ມຳຮຽນຕຳມແຜນແບ່ງປຼັນທີ່ ກະຊວງສກຶສຳ ແລະ ແຜນໂຄງກຳນ 

 

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

ສກຶສຳ 
 

12. ໄລຍະເວລຳກຳນສກຶສຳ 
- ຫ ຼັກສູດວຊິຳຊບີ ລະດຼັບ 2 ສະບຼັບນີ ີ້ ມໄີລຍະເວລາ 5 ເດ ອນ, ໃຊ ີ້ເວລຳ 700 ຊົ່ ວໂມງ ຫນຶ່ ງອຳທດິ  

ໃຊ ີ້ເວລຳຮຽນ 30 - 35 ຊົ່ ວໂມງ 
 

13. ກຳນວຼັດຜນົກຳນຮຽນ-ກຳນສອນ 
- ກຳນວຼັດ-ປະເມນີຜນົກຳນຮຽນ-ກຳນສອນ ກຳນສ ຳເລຼັດກຳນສກຶສຳ ແລະ ກຳນພົີ້ນສະຖຳນະພຳບກຳນ 

ເປຼັນນຼັກສກຶສຳ ແມ່ນໃຫີ້ປະຕບິຼັດຕຳມຂ ີ້ຕກົລງົ ຂອງລຼັດຖະມນົຕວ່ີຳກຳນກະຊວງສກຶສຳທກິຳນ ວ່ຳດ ີ້ວຍ 
ຂ ີ້ກ ຳນດົໃນກຳນວຼັດ ແລະ ປະເມນີຜນົກຳນຮຽນ-ກຳນສອນ ຕຳມຫລຼັກສູດອຳຊວີະສກຶສຳ ຊຼັ ີ້ນຕົ ີ້ນ ແລະ 
ຊຼັ ີ້ນກຳງ ສະບຼັບ ເລກທ ີ2355 / ສສ.ອສ. 04  ລງົວຼັນທ ີ 19 ພະຈກິ 2004. 
 

14. ໃບວເິຄຳະອຳຊບີ 
ໜີ້ຳທີ່  ໜີ້ຳວຽກ 

ກ. ຜູ ູ້ຄວບຄຸມສາງ
ສນິຄ ູ້າ 

ກ1. ກຳນນ ຳໃຊ ີ້ 
ຄອມພວິ ເຕີ ີ້ 

ກ2. ການນໍາໄປສູື່
ລະບບົຄຸນ
ນະພາບ 

ກ3. ການ
ປະຕບິຼັດງານ
ໃນສາງ
ສນິຄ ູ້າ 

ກ4. ການຄດິໄລື່
ທາງອຸດ
ສະຫະກໍາໃນ
ການດູແລສາງ 
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ກ5. ການບຼັນຈຫຸບີ
ຫໍື່ ສນິຄ ູ້າ ຫ   
ວຼັດສະດຸ 

ກ6. ກຳນນໍາໃຊ ູ້
ອຸປະກອນ,
ເຄ ື່ ອງມ  
ແລະ ດູແລ
ຮຼັກສາ 

  

 

 

15. ກຳນກ ຳນດົໂມດູນກຳນຮຽນ-ກຳນສອນ 

ຈໍານວນເດ ອນ ຈຼັດຕຼັ ູ້ການຮຽນ-ການສອນ 5 ເດ ອນ 

ຈໍານວນອາທດິ/ພາກຮຽນ 16 ອາທດິ/ພາກຮຽນ 

ໂມ
ດູນ

 

ລະ
ຫຼັ ດ

 ທດິສະດ,ີ ປະຕບິຼັດໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ປະຕບິຼັດຢູື່ ສະຖານ
ປະກອບການ ທດ ທລ/ປຕ 

ລວມ 
ຊມ 

ໝ
ວດ

ໂມ
ດູນ

ວຊິ
າ

ທົື່ ວ
ໄປ

 B1 ການນໍາໃຊ ູ້ແນວຄວາມຄດິ ແລະ ຄະນດິສາດພ ູ້ນຖານ 4 16 20 

B2 ທຼັກສະຊວີດິ 2 4 16 20 

ລວມໝວດໂມດູນທົື່ ວໄປ 8 32 40 

ໜ
ວດ

ໂມ
ດູນ

ພ ູ້ ນ
ຖາ
ນ C1 ການນໍາໃຊ ູ້ພາສາອຼັງກດິສະເພາະ (ລະດຼັບພ ູ້ນຖານ) 2 7 40 47 

C2 ການເຮຼັດວຽກທີື່ ສ ູ້າງຄຸນຄື່ າ 4 16 20 
C3 ການປະຕບິຼັດງານໃນໃນສະຖານທີື່ ເຮຼັດວຽກ 4 16 20 
C4 ການຮຼັກສາສິື່ ງແວດລ ູ້ອມ 4 16 20 
C5 ການໃຫູ້ບໍລກິານລູກຄ ູ້າ 4 16 20 

ລວມໝວດໂມດູນພ ູ້ນຖານ 23 104 127 

ໝ
ວດ

ໂມ
ດູນ

ວຊິ
າສ
ະເພ

າະ
 

S1 ການນໍາໃຊ ູ້ຄອມພວິເຕີ ູ້ 15 85 100 
S2 ການນໍາໄປສູື່ ລະບບົຄຸນນະພາບ 10 74 84 

S3 ການປະຕບິຼັດງານໃນສາງສນິຄ ູ້າ 10 74 84 

S4 ການຄດິໄລື່ ທາງອຸດສະຫະກໍາໃນການດູແລສາງ 10 74 84 

S5 ການບຼັນຈຫຸບີຫໍື່ ສນິຄ ູ້າ ຫ   ວຼັດສະດຸ 14 78 92 

S6 ການນໍາໃຊ ູ້ອຸປະກອນ,ເຄ ື່ ອງມ  ແລະ ດູແລຮຼັກສາ 12 77 89 

  ລວມໝວດໂມດູນວຊິາສະເພາະ  71   462   533  
  ຊົື່ ວໂມງລວມທຼັງໝດົຫ ຼັກສູດ  102   598   700  
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  ເປີເຊຼັນທດິສະດ ີແລະປະຕບິຼັດ (%)  15   85   100  
 

16. ໝວດໂມດູນ 
ຫລຼັກສູດນີີ້ ປະກອບ ດີ້ວຍ 13 ໂມດູນ ຄ:ື 
• ໂມດູນທົ່ ວໄປ    2 ໂມດນູ  
• ໂມດູນພ ູ້ນຖານ    5 ໂມດນູ 
• ໂມດູນວຊິຳສະເພຳະ     6 ໂມດນູ 

 
 

ຕຳຕະລຳງ:   ສຼັງລວມກຳນແບ່ງອຼັດຕຳສ່ວນແຕ່ລະໝວດວຊິຳຂອງຫ ຼັກສູດ. 

ລ/ດ ຫມວດວຊິຳ ທດິສະດ ີ ທດົລອງ/ປະ
ຕບິຼັດ 

ລວມ ຫນ່ວຍກດິ 

1. ໂມດູນທົ່ ວໄປ 8 32 40  
2. ໂມດູນວຊິຳຊບີພື ີ້ນຖຳນ 23 104 127  
3. ໂມດູນວຊິຳສະເພຳະ 71 462 533  

ລວມ 102 598 700  
ຄດິໄລ່ເປຼັນອຼັດຕຳສ່ວນ 15% 85% 100% 

 
17. ຊຼັບພະຍຳກອນທີ່ ຈ ຳເປຼັນ 

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 
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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 ູ້ 

 
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 ູ້ຄວບຄູມສາງສນິຄ ູ້າ 

ໄລຍະເວລາທີື່ ກໍານດົ 700  ຊົື່ ວໂມງ       

ຄໍາອະທບິາຍຫ ຼັກສູດ 

ຫ ຼັກສູດນີ ູ້ໄດ ູ້ຖ ກອອກແບບມາເພ ື່ ອຍກົລະດຼັບທາງດ ູ້ານ ຄວາມຮູ ູ້, ທຼັກສະ ແລະ 
ຄຸນສມົບຼັດ ໃນການດູແລສາງສນິຄ ູ້າ ເຊຼັື່ ນ: ກຳນນ ຳໃຊ ີ້ຄອມພວິເຕີ ີ້ ເພື່ ອກວດກາຮຼັບ
ສນິຄ ູ້າ, ກວດກາສນິຄ ູ້າກື່ ອນເບກີຈ່ຳຍ, ກຳນຈຼັດສະຖານທີື່ ຈ ຼັດເກຼັບສນິຄ ູ້າ, ກຳນບຼັນ 
ຈຫຸບີຫ ່ ສນິຄ ີ້ຳ ແລະ ກຳນກະກຽມຈຼັດສົື່ ງສນິຄ ູ້າ ຫ   ວຼັດສະດຸ ລວມເຖີງ ການຄດິໄລື່
ທາງອຸດສະຫະກໍາໃນການດູແລສາງ, ກຳນນໍາໃຊ ູ້ອຸປະກອນເຄ ື່ ອງມ  ແລະ ດູແລຮຼັກສາ
ໃນສະຖານທີື່ ເຮຼັດວຽກ, ກຳນປະຕບິຼັດງານຢື່ າງປອດໄພ ແລະ ມປີະສດິທພິາບ ແລະ 
ຮຼັບຮູ ູ້ເຖີງສິື່ ງແວດລ ູ້ອມ. 

ຜນົໄດ ູ້ຮຼັບຂອງຫ ຼັກກສູດ 
 

ພາຍຫ ຼັງຮຽນຈບົຫ ຼັກສູດນີ ູ້ຜູ ູ້ຮຽນຈະມຄີວາມສາມາດດຼັື່ ງນີ ູ້:  
-   ນ ຳໃຊ ີ້ຄອມພວິເຕີ ີ້ເຂົ ີ້ຳໃນກຳນປະຕບິຼັດວຽກໃນສຳງ 
-   ກວດກາຮຼັບສນິຄ ູ້າ ຫ   ວຼັດສະດຸເຂົ ູ້າສາງ 
- ຈຼັດສະຖານທີື່ ຈ ຼັດເກຼັບສນິຄ ູ້າ ຫ   ວຼັດສະດຸ 
- ກວດກາສນິຄ ູ້າກື່ ອນຈຼັບເອາົ 
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- ບຼັນຈຫຸບີຫ ່ ສນິຄ ີ້ຳ ຫ   ວຼັດສະດຸ 
- ກະກຽມຈຼັດສົື່ ງສນິຄ ູ້າ ຫ   ວຼັດສະດຸ 
- ທດົສອບອຸປະກອນ ແລະ ເຄ ື່ ອງມ  
- ໃຫີ້ບ ລກິຳນລູກຄ ີ້ຳ 

ໂຄງສ ູ້າງຫ ຼັກສູດ 
 ໜື່ ວຍສະມຼັດຖະພາບ  

ລ/ດ ໜື່ ວຍສະມຼັດຖະພາບ ຊ ື່ ໂມດູນ ຜນົໄດ ູ້ຮຼັບຂອງການຮຽນ ກໍານດົ
ເວລາ 

I ສະມຼັດຖະພາບທົື່ ວໄປ ຊົື່ ວໂມງ 

1 
ນໍາໃຊ ູ້ແນວຄວາມຄດິ 
ແລະ ຄະນດິສາດ
ພ ູ້ນຖານ 

ການນໍາໃຊ ູ້ແນວຄວາມ
ຄດິ ແລະ ຄະນດິສາດ
ພ ູ້ນຖານ 

- ຮູ ີ້ຕວົອຼັກສອນລຳວ 
- ປະສມົອຼັກສອນ 
- ຂຽນພຳສຳລຳວຖກືຕີ້ອງຕຳມຫ ຼັກກຳນ 

20 
ຊົື່ ວໂມງ 

2 ທຼັກສະຊວີດິ 2 
ກຳນນ ຳໃຊ ີ້ທຼັກສະຊວີດິ 
 

- ດ າລງົຊວີດິຮື່ ວມກຼັນຢື່ າງມຄີວາມສຸກ 
ປາດສະຈາກຢາເສບີຕດິເຂົ ູ້າມາ
ກື່ ຽວຂ ູ້ອງກຼັບການດໍາລງົຊວີດິ 

- ຮຼັກສາສຸຂະພາບຕນົເອງໃຫູ້ແຂງແຮງ 
- ຮຼັບມ ກຼັບເລ ູ້ລື່ ຽມຂອງພວກຄູ້າມະນຸດ 
- ບໍລຫິານເງນີຂອງຕນົເອງຢື່ າງມີ

ປະສດິທພິາບ 
- ທູ້ອນເງນີຢື່ າງມປີະສດິທຜິນົ 

20 
ຊົື່ ວໂມງ 

II ສະມຼັດຖະພຳບພື ີ້ນຖຳນ ຊົື່ ວໂມງ 

1 
ນໍາໃຊ ູ້ພາສາອຼັງກດິ
ສະເພາະ (ລະດຼັບ
ພ ູ້ນຖານ) 2 

ການນໍາໃຊ ູ້ພາສາອຼັງກດິ
ສະເພາະ (ລະດຼັບພ ູ້ນຖານ) 
2 

- ອື່ ານ, ຂຽນ ຕວົອຼັກສອນ ຕື່ າງໆໃນ
ພາສາອຼັງກດິ 

- ແນະນໍາຕວົເອງເປຼັນພາສາອຼັງກດິໄດ ູ້
ຕາມມາດຕະຖານ 

- ຂຽນ, ເວົ ູ້າ, ຟຼັງ ແລະ ອື່ ານຄໍາສຼັບ
ຕື່ າງໆທີື່ ໃຊ ູ້ໃນການດູແລສຳງສນິຄ ີ້ຳ 

47 
ຊົື່ ວໂມງ 

2 ເຮຼັດວຽກທີ່ ສ ີ້ຳງຄຸນຄ່ຳ ກຳນເຮຼັດວຽກທີ່ ສ ີ້ຳງຄຸນຄ່ຳ 

- ກໍານດົວຼັດຖຸປະສງົຂອງວຽກ 

- ນໍາໃຊ ູ້ ຄຸນຄື່ າ / ຈາລຍິະທໍາ ໃນການ
ເຮຼັດວຽກ 

- ການປະຕບິຼັດກຼັບບຼັນຫາດ ູ້ານຈາລຍິະ
ທໍາ 

- ຮຼັກສາຄວາມຊ ື່ ສຼັດໃນການປະຕບິຼັດ
ງານໃນສະຖານທີື່ ເຮຼັດວຽກ 

20 
ຊົື່ ວໂມງ 

3 ປະຕບິຼັດງຳນໃນ
ສະຖານທີື່ ເຮຼັດວຽກ 

ການປະຕບິຼັດງຳນໃນ
ສະຖານທີື່ ເຮຼັດວຽກ 

- ຄຼັດແຍກປະເພດ,ຈຼັດລາຍການ 
ແລະ ນໍາລາຍການທີື່ ບໍື່ ຈໍາເປຼັນອອກ 

- ຮຼັກສາເຄ ື່ ອງມ  ອຸປະກອນ ແລະ 
ຂອບເຂດບື່ ອນເຮຼັດວຽກ 

20
ຊົື່ ວໂມງ 
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- ເຮຼັດຕາມຂະບວນການ ແລະ ຂຼັ ູ້ນ
ຕອນການເຮຼັດວຽກທີື່ ໄດ ູ້
ມາດຕະຖານ 

- ປະຕບິຼັດງານຢື່ າງເປຼັນທໍາມະຊາດ 

4 ຮຼັກສຳສິ່ ງແວດລ ີ້ອມ ການຮຼັກສຳສິ່ ງແວດລ ີ້ອມ 
- ຮຼັບຮູ ູ້ ແນວທາງຂໍ ູ້ບຼັງຄຼັບ ສະພາບ
ແວດລ ູ້ອມ 

20 
ຊົື່ ວໂມງ 

5 ໃຫີ້ບ ລກິຳນລູກຄ ີ້ຳ ກຳນໃຫີ້ບ ລກິຳນລູກຄ ີ້ຳ - ການຕດິຕໍື່ ສອບຖາມຂອງລູກຄ ູ້າ 
- ກວດສອບຄວາມເພີື່ ງພໍໃຈຂອງລູກຄ ູ້າ 

20 
ຊົື່ ວໂມງ 

III ສະມຼັດຖະພາບຕົ ູ້ນຕໍ ຊົື່ ວໂມງ 

1 

ນ ຳໃຊ ີ້ຄອມພວິເຕີ ີ້ ກຳນນ ຳໃຊ ີ້ຄອມພວິເຕີ ີ້ - ໃຊ ູ້ຄບີອດ ແລະ ຄອມພວິເຕີ ູ້ຂຼັ ູ້ນ
ພ ູ້ນຖານ 

- ເລ ອກຮາດແວ ແລະ ຊຼັອບແວ 
- ເຂົ ູ້ ູ້າເຖີງໂປຣແກຣມ ຫ   ແອຼັບ ທີື່ ມຂີໍ ູ້

ມູນທີື່ ຕ ູ້ອງການ 
- ນໍາໃຊ ູ້ເຕຼັກນກິແປູ້ນພມິ 
- ປູ້ອນຂໍ ູ້ມູນລງົໃນເຄ ື່ ອງຄອມພວິເຕີ ູ້ 
- ປະມວນຜນົຂໍ ູ້ມນູ 
- ກວດສອບຄວາມຖ ກຕູ້ອງ ແລະ 

ບຼັນທກຶຂໍ ູ້ມູນ 
- ຈຼັດເກຼັບຂໍ ູ້ມູນທີື່ ປູ້ອນເຂົ ູ້າ 
- ໂອນໄຟລ ໌ແລະ ຂໍ ູ້ມູນ 
- ດໍາເນນີການ ເຖີງຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ ູ້

ມູນ  

100 
ຊົື່ ວໂມງ 

2 

ນໍາໄປສູື່ ລະບບົຄຸນ
ນະພາບ 

ການນໍາໄປສູື່ ລະບບົຄຸນ
ນະພາບ 

- ນໍາໃຊ ູ້ແນວຄດິພ ູ້ນຖານກື່ ຽວກຼັບຄຸນ
ນະພາບໃນກດິຈະກໍາວຽກງານ 

- ອື່ ານ, ຕຄີວາມໝາຍຄໍາແນະນໍາ ແລະ 
ຂໍ ູ້ມູນກື່ ຽວກຼັບມາດຕະຖານ ແລະ 
ຂະບວນການຄຸນນະພາບ 

- ໃຫູ້ບໍລກິານ ທີື່ ມຄຸີນນະພາບແກ່ລູກຄ ູ້າ 
- ທດົສອບ, ປະເມນີການປຼັບປຸງຂະບວນ

ການເຮຼັດວຽກ 

- ລາຍງານ ແລະ ປຼັບປຸງແກ ູ້ໄຂບຼັນຫາ 
ຄຸນນະພາບຕາມຂຼັ ູ້ນຕອນ 

84 
ຊົື່ ວໂມງ 

3 

ປະຕບິຼັດງານໃນ
ສຳງສນິຄ ີ້ຳ 

ກຳນປະຕບິຼັດງານໃນ
ສຳງສນິຄ ີ້ຳ 

- ລະບຸພ ູ້ນທີື່ ຫ ຼັກໆ ຂອງສະຖານທີື່ ເຮຼັດ
ວຽກ 

- ຈຼັດລະບຽບ ແລະ ຍອມຮຼັບຄວາມ
ຮຼັບຜດິຊອບຕໍື່ ປະລິິມານວຽກທີື່ ໄດ ູ້
ຮຼັບມອບໝາຍ 

84 
ຊົື່ ວໂມງ 
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- ນໍາໃຊ ູ້ການປະຕບິຼັດຕາມຫ ຼັກຈຼັນຍາບຼັນ 
-  ວາງແຜນ ແລະ ຈຼັດລະບຽບກດິຈະວຼັດ
ປະຈໍາວຼັນທີື່ ໄດ ູ້ຮຼັບມອບໝາຍ 

4 

ຄດິໄລື່ ທາງອຸດສະຫະກໍາ
ໃນການດູແລສາງສນິຄ ູ້າ 

ການຄດິໄລື່ ທາງອຸດ
ສະຫະກໍາໃນການດູແລ
ສາງສນິຄ ູ້າ 

- ຄດິໄລື່ ວຽກປະຈໍາວຼັນພ ູ້ນຖານ 
- ດໍາເນນີການທາງຄະນດິສາດ 
- ປະມານພ ູ້ນຖານຂອງມວນສານ, ຂະ 

ໜາດ ແລະ ປະລມິາດ 
- ແປຄວາມໝາຍຮູບ, ກຣາບຟິກພ ູ້ນ 

ຖານຂອງຂໍ ູ້ມູນທາງຄະນດິສາດ 

84
ຊົື່ ວໂມງ 

5 

ບຼັນຈຫຸບີຫ ່ ສນິຄ ີ້ຳ ຫ   
ວຼັດສະດຸ 

 - ຕຄີວາມໝາຍຂໍ ູ້ມູນສະເພາະ ແລະ 
ລໍາດຼັບຂອງເອກະສານບຼັນຈພຸຼັນ 

- ຄຼັດເລ ອກເຕຼັກໂນໂລຊີ ູ້ການບຼັນຈຫຸບີ
ຫໍື່   

- ບຼັນຈ ຸ ແລະ ຫຸ ູ້ມຫໍື່ ສນິຄ ູ້າ ຫ   ຜະລດິ 
ຕະພຼັນ  

- ລະບຸມາດຕະຖານການຕດິສະຫ າກ 
- ເຮຼັດເອກະສານປະກອບການບຼັນຈຸ

ພຼັນ 

92ຊົ່ ວໂມ
ງ 

6 

ນໍາໃຊ ູ້ອຸປະກອນ,
ເຄ ື່ ອງມ  ແລະ ດູແລ
ຮຼັກສາ 

ການນໍາໃຊ ູ້ອຸປະກອນ,
ເຄ ື່ ອງມ  ແລະ ດູແລ
ຮຼັກສາ 

- ດໍາເນນີການກຼັບອຸປະກອນເຄື່ ອງມທືີື່
ຈ ຼັດການວຼັດສະດຸ ຕາມຜູ ູ້ຜະລດິ ແລະ 
ຕາມຄໍາແນະນໍາ 

- ປຼັບປື່ ຽນອຸປະກອນທີື່ ຈໍາເປຼັນ ຕາມຄໍາ
ແນະນໍາຂອງຜູ ູ້ຜະລດິ  

- ນໍາໃຊ ູ້ອຸປະກອນປູ້ອງກຼັນຕວົທີື່ ເໝາະ
ສມົ ເພ ື່ ອຫ ຸດຄວາມສື່ ຽງຕໍື່ ການ
ບາດເຈຼັບ 

- ທໍາຄວາມສະອາດ ແລະ ດູແລຮຼັກສາ
ອຸປະກອນເຄື່ ອງມ ືຕາມຂໍ ູ້ກໍານດົຂອງຜູ ູ້
ຜະລດິ 

89 
ຊົື່ ວໂມງ 

ວທິກິານວຼັດຜນົ 
 

− ການສໍາພາດ                          
− ການທດົສອບດ ູ້ວຍການຂຽນ 

− ການສາທດິເຮຼັດຕວົຈງິ 
− ການສຼັງເກດໂດຍກງົ 

ວທິຈີ ຼັດຕຼັ ູ້ງປະຕບິຼັດຫ ຼັກສູດ − ແບບໂມດນູ 

ຊຼັບພະຍາກອນທີື່ ຈໍາເປຼັນ 
 

ວຼັດສະດຸອຸປະກອນ    
ເຄ ື່ ອງ
ຈຼັກ: 

ເຄ ື່ ອງມ , ອຸປະກອນ ວຼັດສະດຸ ສ ື່ ການຮຽນ-ກ 
ນສອນ 

 ຊຸດຄອມພວິເຕ ີ - ແກຼັດ ປ ູ້ມຂຽນ 
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ກ່ອງເຈ ີ້ຍ 
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 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 ູ້າ
ເຂົ ູ້າສາງ 

ຕູ ູ້ໃສື່ ເຄ ື່ ອງມ ອຸປະກອນ 
Cabinet Storage 

-  ໃບຈື່ າຍສນິຄ ູ້າ
ອອກສາງ 

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 
Bar ode 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 

ວຸດທຂິອງຄູຝຶກ/ຜູ ູ້ສອນ 
 

- ມຄີວາມຮູ ູ້ທາງດ ູ້ານຄອມພວິເຕີ ູ້ 
- ມປີະສບົການທາງດ ູ້ານວຽກງານຢາງໜູ້ອຍ 2 ປີ 
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- 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 
ໂມດູນການຮຽນ-ການສອນ B1 : ການນໍາໃຊ ູ້ຄະນດິສາດພ ູ້ນຖານ 
ສື່ ວນປະກອບ ຄໍາອະທບິາຍ 
ຊ ື່ ໂມດູນ (B) 1 ການນໍາໃຊ ູ້ຄະນດິສາດພ ູ້ນຖານ 
ຄໍາອະທບິາຍ ໂມດູນ ໂມດູນນີ ູ້ລວມມີຄວາມຮູ ູ້, ທຼັກສະ ແລະ ທຼັດສະນະຄະຕທິີື່ ຈໍາເປຼັນໃນການ 

ນໍາໃຊ ູ້ແນວຄວາມຄິດ ທາງດ ູ້ານຄະນິດສາດພ ູ້ນຖານ ແລະ ເຕຼັກນິກ, ໂມດູນນີ ູ້
ປະກອບມກີານນໍາໃຊ ູ້ເລກສີື່ ປະການຂຼັ ູ້ນພ ູ້ນຖານ ແລະ ປະຕບິຼັດມາດຕະການຂຼັ ູ້ນ
ພ ູ້ນຖານທີື່ ຈໍາເປຼັນໃນບື່ ອນເຮຼັດວຽກ. 

ໄລຍະເວລາທີື່ ກໍານດົ 16 ຊົື່ ວໂມງ 
ທດິສະດ:ີ 2 ຊົື່ ວໂມງ 
ປະຕບິຼັດ: 14 ຊົື່ ວໂມງ 

ຜນົໄດ ູ້ຮຼັບຂອງການຮຽນ ພາຍຫ ຼັງສໍາເລຼັດການຮຽນໂມດູນນີ ູ້ ນຼັກຮຽນຈະສາມາດ: 
- ນໍາໃຊ ູ້ເລກສີື່ ປະການຂຼັ ູ້ນພ ູ້ນຖານ 
- ວຼັດແທກຂຼັ ູ້ນພ ູ້ນຖານທີື່ ຈໍາເປຼັນໃນບື່ ອນເຮຼັດວຽກ 

ເນ ູ້ອໃນຂອງໂມດູນ  ເນ ູ້ອໃນການສອນພາກທດິສະດ ີ                           4  ຊົື່ ວໂມງ 
1. ບຼັນຫາຄະນດິສາດທີື່ ງື່າຍດາຍ 
2. ການບວກ ແລະ ລບົຈໍານວນເຕຼັມໃນການແກ ູ້ໄຂບຼັນຫາໃນສະຖານທີື່ ເຮຼັດ

ວຽກ 
3. ການຄູນ ແລະ ຫານຈໍານວນເຕຼັມ 
4. ການນໍາໃຊ ູ້ຄວາມຮູ ູ້ກື່ ຽວກຼັບການຄູນ  ແລະ ການຫານໃນການແກ ູ້ໄຂ

ບຼັນຫາວຽກປະຈໍາວຼັນ 
 

ເນ ູ້ອໃນພາກປະຕບິຼັດ                                    12  ຊົື່ ວໂມງ 
1. ການນໍາໃຊ ູ້ສຼັນຍາລຼັກທາງຄະນດິສາດທີື່ ຖ ກຕູ້ອງໃນການແກ ູ້ໄຂບຼັນຫາ

ຄະນດິສາດທີື່ ງື່າຍດາຍ 
2. ການບວກ ແລະ ລບົຈໍານວນເຕຼັມໃນການແກ ູ້ໄຂບຼັນຫາໃນສະຖານທີື່ ເຮຼັດ

ວຽກ 
3. ການຄູນ ແລະ ຫານຈໍານວນເຕຼັມ 
4. ກາກນນໍາໃຊ ູ້ຄວາມຮູ ູ້ກື່ ຽວກຼັບການຄນູ ແລະ ການຫານໃນການແກ ູ້ໄຂ

ບຼັນຫາວຽກປະຈໍາວຼັນ. 
ຊຼັບພະຍາກອນທີື່ ຈໍາເປຼັນ ອຸປະກອນການຝຶກອບົຮມົທີື່ ແນະນໍາໃຫູ້ໃຊ ູ້: 

ກ. ເຄ ື່ ອງມ ອຸປະກອນ 
- ຄອມພວິເຕ ີ
- LCD 
ຂ. ສ ື່ ການຮຽນ-ການສອນ 
- ສະຖານທີື່ ຈໍາລອງ 
- ຄູື່ ມ ຕື່ າງໆ 



16  

- ຄູື່ ມ ການກວດສອບ 
- ບຼັນທກຶການກວດສອບ 
- ບຼັນທກຶການປະຕບິຼັດ 
- ເຄ ື່ ອງຂຽນ 
- ປຶູ້ມບຼັນທກຶ 
- ຈຼັກຄດິໄລື່  
- ປ ູ້ມແບບຮຽນ 

ວທິກີານຝຶກອບົຮມົ       - ບຼັນລະຍາຍ 
- ການສນົທະນາເປຼັນກຸື່ ມ 
- ການປະຕບິຼັດການແກ ູ້ໄຂບຼັນຫາ 

ເກນການວຼັດຜນົ ຫ ຼັກຖານກື່ ຽວກຼັບສິື່ ງຕໍໄປນີ ູ້ມຄີວາມສໍາຄຼັນ: 
ກ. ນໍາໃຊ ູ້ເລກສີື່ ປະການຂຼັ ູ້ນພ ູ້ນຖານ  
- ພ ູ້ນຖານຄະນດິສາດມກີານຈໍາແນກ ແລະ ລະບຸໄວ ູ້ລະອຽດ 
- ການຄດິໄລື່ ເລກຄະນດິທີື່ ສາມາດເຂົ ູ້າໃຈໄດ ູ້ 
- ການຄດິໄລື່ ພ ູ້ນຖານແມື່ ນປະຕບິຼັດໂດຍນໍາໃຊ ູ້ການຄດິໄລື່ ເລກ4ວທິ.ີ 
ຂ. ວຼັດແທກຂຼັ ູ້ນພ ູ້ນຖານທີື່ ຈໍາເປຼັນໃນບື່ ອນເຮຼັດວຽກ 
- ການວຼັດແທກຂຼັ ູ້ນພ ູ້ນຖານແມື່ ນໄດ ູ້ກໍານດົ ແລະ ນໍາໃຊ ູ້ 
- ຄວາມຖ ກຕູ້ອງໃນການນໍາໃຊ ູ້ການວຼັດແທກຂຼັ ູ້ນພ ູ້ນຖານແມື່ ນໄດ ູ້ຖ ກສະແດງ

ໃຫູ້ເຫຼັນຢື່ າງຖ ກຕູ້ອງ. 
 

ວທິກີານວຼັດຜນົ ວທິກີານຕໍື່ ໄປນີ ູ້ ອາດຈະຖ ກນໍາໃຊ ູ້ເພ ື່ ອການປະເມນີສະມຼັດຖະພາບ:  
- ສອບເສຼັງພາກທດິສະດ ີ
- ການຄໍານວນບຼັນຫາກື່ ຽວກຼັບການເຮຼັດວຽກ 
- ການຕຼັ ູ້ງຄໍາຖາມ 
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ໂມດູນ ການຮຽນ - ການສອນທ ີB2: ການນໍາໃຊ ູ້ທຼັກສະຊວີດິ 2 
ສື່ ວນປະກອບ                                 ຄໍາອະທບິາຍ 

ຊ ື່ ໂມດນູ  (B2) ການນໍາໃຊ ູ້ທຼັກສະຊວີດິ 2 

ຄໍາອະທບິາຍ ໂມດູນ 

 

ໂມດູນນີ ູ້ກວມເອາົ ຄວາມຮູ ູ້, ທຼັກສະ ແລະ ຄຸນສມົບຼັດທີື່ ຈໍາເປຼັນ ໃນການດໍາລງົຊວີດິ
ປະຈໍາວຼັນ, ຢູື່ ຮື່ ວມກຼັນຢື່ າງສຼັນຕ,ິ ຮຼັກສາສຸຂະພາບໃຫູ້ແຂງແຮງ ແລະ ປາດສະຈາກຍາ
ເສບີຕດິ, ຮູ ູ້ທຼັນເລ ູ້ລື່ ຽມຂອງຄນົອ ື່ ນ, ບໍລຫິານເງນີຂອງຕນົໄດ ູ້ຢື່ າງມປີະສດິທພິາບ. 

ໄລຍະເວລາໂດຍປະມານ 
 20  ຊົື່ ວໂມງ 
ທດິສະດ ີ4 ຊົ່ ວໂມງ 
ປະຕບິຼັດ 16 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 
2. ການເລ ອກອາຫານ 
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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 ກຈດົບຼັນທກຶຢື່ າງຖ ກຫ ຼັກການການບຼັນທກຶບຼັນຊຂີຼັ ູ້ນ

ພ ູ້ນຖານ 

ວທິກີານວຼັດຜນົ 

- ໂຄງການຄົູ້ນຄວ ູ້າ 
- ສຼັງເກດໂດຍກງົ 
- ເຮຼັດພາກປະຕບິຼັດຕວົຈງີ 
- ສໍາພາດ 
- ສອບເສຼັງພາກຂຽນ 
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20.2 ໝວດໂມດູນວຊິຳຊບີພື ີ້ນຖຳນ 
ໂມດູນ ການຮຽນ - ການສອນທ ີC 1: ການນໍາໃຊ ູ້ພາສາອຼັງກດິສະເພາະ (ລະດຼັບພ ູ້ນຖານ) 2 

ສື່ ວນປະກອບ                                ຄໍາອະທບິາຍ 
ຊ ື່ ໂມດນູ C1 ການນໍາໃຊ ູ້ພາສາອຼັງກດິສະເພາະ (ລະດຼັບພ ູ້ນຖານ) 2 

ຄໍາອະທບິາຍ ໂມດູນ 

 

ໂມດູນນີ ູ້ກວມເອາົຄວາມຮູ ູ້, ທຼັກສະ ແລະ ຄຸນສມົບຼັດທີື່ ຈໍາເປຼັນໃນການຂຽນ, ການ
ອື່ ານ, ການເວົ ູ້າ, ການຟຼັງຄໍາສຼັບພາສາອຼັງກດິໃນການເອີ ູ້ນຊ ື່ ວຼັດຖຸອຸປະກອນໃນ
ສຳງສນິຄ ີ້ຳ. 

ໄລຍະເວລາໂດຍປະມານ 
 47 ຊົື່ ວໂມງ 
ທດິສະດ ີ 7 ຊົື່ ວໂມງ 
ປະຕບິຼັດ   40 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 ູ້ໃນສຳງສນິຄ ີ້ຳ. 

 
ເນ ູ້ອໃນຂອງໂມດນູ  
 

ເນ ູ້ອໃນການສອນພາກທດິສະດ ີ  7   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  
1. English terms for warehouse tools  
2. English terms for equipment 

 ເນ ູ້ອໃນພາກປະຕບິຼັດ  40 ຊົື່ ວໂມງ 

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

ຊຼັບພະຍາກອນທີື່ ຈໍາເປຼັນ 
 

ເຄ ື່ ອງມ  ແລະ ອຸປະກອນ:  
- ແຜື່ ນພາບຄໍາສຼັບພາສາອຼັງກດິ ປະກອບພາບ 
- ວດີໂີອການແນະນໍາຕວົເອງເປຼັນພາສາອຼັງກດິ 

ວທິກີານຝຶກອບົຮມົ       
- ການສະແດງບດົບາດສມົມຸດ 
- ການຮຽນ-ການສອນແບບ 4 ຂຼ້ັ ີ້ນຕອນ 

ເກນການວຼັດຜນົ 

- ຕວົອຼັກສອນໃນພາສາອຼັງກດິຖ ກຂຽນໄດ ູ້ຖ ກຕູ້ອງຕາມຫ ຼັກການ 
- ຄໍາສຼັບທີື່ ນໍາໃຊ ູ້ໃນກຳນປະຕບິຼັດງຳນສຳງສນິຄ ີ້ຳຖ ກອື່ ານອອກສຽງໄດ ູ້ ຖ ກຕູ້ອງ

ຕາມຫ ຼັກການອອກສຽງໃນພາສາອຼັງກດິ 
- ແນະນໍາຕວົເອງໄດ ູ້ຢື່ າງຖ ກຕູ້ອງຕາມມາລະຍາດ 
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ວທິກີານວຼັດຜນົ 
 

- ການສຼັງເກດການກື່ ຽວກຼັບການປະຕບິຼັດງານຕວົຈງິຂອງຜູ ູ້ເຂົ ູ້າຮື່ ວມຝຶກອບົຮມົ  
- ຄໍາຖາມປະເມນີປາກເປົື່ າ ແລະ ພາກຂຽນ 
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ໂມດູນ ການຮຽນ - ການສອນທ ີ2:  ກຳນເຮຼັດວຽກທີ່ ສ ີ້ຳງຄຸນຄ່ຳ 
  ສື່ ວນປະກອບ  ຄໍາອະທບິາຍ 
ຊ ື່ ໂມດູນ (C2) ກຳນເຮຼັດວຽກທີ່ ສ ີ້ຳງຄຸນຄ່ຳ 

ຄໍາອະທບິາຍໂມດູນ 

ໂມດູນນີ ູ້ກວມເອາົຄວາມຮູ ູ້, ທຼັກສະ, ທຼັດສະນະຄະຕທິີື່ ຈໍາເປຼັນ ໃນການສະ 
ແດງໃຫູ້ເຫຼັນເຖີງຄຸນຄື່ າໃນການເຮຼັດວຽກທີື່ ດ ີກື່ ຽວຂ ູ້ອງກຼັບການກໍານດົວຼັດຖຸ
ປະສງົຂອງການເຮຼັດວຽກ, ການນໍາໃຊ ູ້ຄຸນຄື່ າຂອງວຽກ / ຈຼັນຍາບຼັນ, ການ
ຈຼັດການບຼັນຫາຈາລຍິະທໍາ ແລະ ການຮຼັກສາຄວາມຊ ື່ ສຼັດໃນການເຮຼັດວຽກ 

ໄລຍະເວລາໂດຍປະມານ 
20  ຊົື່ ວໂມງ 
ທດິສະດ ີ4 ຊົື່ ວໂມງ 
ປະຕບິຼັດ  16  ຊົື່ ວໂມງ 

ຜນົໄດ ູ້ຮຼັບຂອງການຮຽນ 

ພາຍຫ ຼັງຮຽນຈບົໂມດນູນີ ູ້ຜູ ູ້ຮຽນຈະມຄີວາມສາມາດ: 
- ລະບຸຄວາມຮູ ູ້ສກຶທີື່ ເປຼັນເອກະລຼັກສະເພາະຂອງຕນົເອງ, ສະແດງໃຫູ້ເຫຼັນ

ພດຶຕກໍິາສື່ ວນຕວົ, ຄວາມເພີື່ ງພໍໃຈ ແລະ ຄວາມສໍາພຼັນກຼັບເພ ື່ ອນຮື່ ວມ
ງານ ແລະ ລູກຄ ູ້າໄດ ູ້ 

- ຊີ ູ້ແຈງ ແລະ ຢ ນຢຼັນຄຸນຄື່ າ , ຈາລຍິະທໍາ , ແນວຄດິ ຢື່ າງຕໍື່ ເນ ື່ ອງໃນການ
ເຮຼັດວຽກ 

- ຕດິຕາມມາດຕະຖານຈາລຍິະທໍາ, ແນວທາງ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງ
ສະຖານປະກອບການ ໃນການປູ້ອງກຼັນ ແລະ ລາຍງານພດຶຕກໍິາທີື່ ຜດິຈາລິ
ຍະທໍາ 

ເນ ູ້ອໃນຂອງໂມດູນ 
 

ເນ ູ້ອໃນການສອນພາກທດິສະດ ີ  4   ຊົື່ ວໂມງ 
ບດົທ ີ1 :  ຄວາມຮູ ູ້ດ ູ້ານອາຊວີະອານາໄມ ແລະ ຄວາມປອດໄພ 

1. ຄວາມໝາຍຂອງອາຊວີະອານາໄມ ແລະ ຄວາມປອດໄພ 

2. ຄວາມສໍາຄຼັນຂອງອາຊວີະອານາໄມ ແລະ ຄວາມປອດໄພ 

3. ການປະຕບິຼັດງານດ ູ້ານອາຊວີະອານາໄມ ແລະ ຄວາມປອດໄພ 
 

ບດົທ ີ2 :  ຄຸນຄື່ າ ແລະ ຈາລຍິະທໍາໃນການເຮຼັດວຽກ 
1.   ຄຸນຄື່ າໃນການເຮຼັດວຽກ 
2.   ຈາລຍິະທໍາໃນການເຮຼັດວຽກ 
3.   ປະສດິທພິາບຂອງສະຖານປະກອບການ ແລະ ມາດຕະຖານທາງຈາ

ລຍິະທໍາ 
4.   ແນວທາງ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງສະຖານປະກອບການ 
5.   ສດິທພິ ູ້ນຖານໃນສະຖານທີື່ ເຮຼັດວຽກ ລວມເຖີງບດົບາດຍງິ-ຊາຍ 
 

   ບດົທ ີ3 :  ຄວາມຮຼັບຜດິຊອບໃນການເຮຼັດວຽກ 

1. ຄວາມຮຼັບຜດິຊອບຕໍື່ ສຼັງຄມົຂອງສະຖານປະກອບການ 

2. ຈຼັນຍາບຼັນໃນການດໍາເນນີທຸລະກດິ 

3. ປຼັບຄວາມສມົດນູໃນການເຮຼັດວຽກ ແລະ ຄວາມຮຼັບຜດິຊອບຕໍື່
ຄອບຄວົ 
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  ບດົທ ີ4 :  ການສະແດງທຼັກສະດ ູ້ານມະນຸດສໍາພຼັນ 

1. ການນໍາໃຊ ູ້ທຼັກສະການສ ື່ ສານ 

2. ການສະແດງຄວາມຮຼັບຮູ ູ້ ຄວາມເຂົ ູ້າໃຈ ແລະ ການຍອມຮຼັບ 

3. ການໃຊ ູ້ມາລະຍາດທີື່ ດ ີແລະ ພວົພຼັນທີື່ ຖ ກຕູ້ອງ 
 

ເນ ູ້ອໃນພາກປະຕບິຼັດ  16 ຊົື່ ວໂມງ 
1. ການປະຕບິຼັດງານດ ູ້ານອາຊວີະອານາໄມ ແລະ ຄວາມປອດໄພ 
2. ກຳນປະຕບິຼັດຈາລຍິະທໍາໃນການເຮຼັດວຽກ 
3. ກຳນປະຕບິຼັດສດິທພິ ູ້ນຖານໃນສະຖານທີື່ ເຮຼັດວຽກ ລວມເຖີງ

ບດົບາດຍງິ-ຊາຍ 
4. ການນໍາໃຊ ູ້ທຼັກສະການສ ື່ ສານ 
5. ການສະແດງຄວາມຮຼັບຮູ ູ້ ຄວາມເຂົ ູ້າໃຈ ແລະ ການຍອມຮຼັບ 
6. ການໃຊ ູ້ມາລະຍາດທີື່ ດ ີແລະ ພວົພຼັນທີື່ ຖ ກຕູ້ອງ 

ຊຼັບພະຍາກອນທີື່ ຕ ູ້ອງການ 

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 
 

- ອະທບິາຍ 
- ສນົທະນາ 
- ເບິື່ ງວດີໂີອ 

 
 
 

ເກນການວຼັດຜນົ 
 

- ສະແດງໃຫູ້ເຫຼັນພດຶຕກໍິາສື່ ວນຕວົ, ຄວາມເພີື່ ງພໍໃຈ ແລະ ຄວາມສໍາພຼັນ
ກຼັບເພ ື່ ອນຮື່ ວມງານ ແລະ ລູກຄ ູ້າ 

- ຊີ ູ້ແຈງ ແລະ ຢ ນຢຼັນ ຄຸນຄື່ າ, ຈາລຍິະທໍາ ແລະ ແນວຄດິ 

- ປະຕບິຼັດຕາມມາດຕະຖານຈາລຍິະທໍາ, ແນວທາງ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງ
ສະຖານປະກອບການ  

ວທິກີານວຼັດຜນົ 
 

- ການສຼັງເກດໂດຍກງົ 
- ການສໍາພາດ 
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- ສອບເສຼັງພຳກຂຽນ 
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ໂມດູນ ການຮຽນ - ການສອນທ ີ C3: ການປະຕບິຼັດງຳນໃນສະຖານທີື່ ເຮຼັດວຽກ 
ສື່ ວນປະກອບ                                ຄໍາອະທບິາຍ 

ຊ ື່ ໂມດູນ (C3)  ການປະຕບິຼັດງຳນໃນສະຖານທີື່ ເຮຼັດວຽກ 

ຄໍາອະທບິາຍ ໂມດູນ 

 

ໂມດູນນີ ູ້ກວມເອາົຄວາມຮູ ູ້, ທຼັກສະ ແລະ ຄຸນສມົບຼັດທີື່ ຈໍາເປຼັນ ໃນຂະບວນ
ການປະຕບິຼັດງານໃນສະຖານທີື່ ເຮຼັດວຽກ , ຄຼັດແຍກປະເພດ ແລະ ນໍາລາຍ 
ການທີື່ ບໍື່ ຈໍາເປຼັນອອກ, ຈຼັດລາຍການ, ການຮຼັກສາເຄ ື່ ອງມ  ອຸປະກອນ ແລະ 
ຂອບເຂດບື່ ອນເຮຼັດວຽກ ປະຕບິຼັດຕາມຂະບວນການ ແລະ ຂຼັ ູ້ນຕອນການເຮຼັດ
ວຽກທີື່ ໄດ ູ້ມາດຕະຖານ ແລະ ປະຕບິຼັດງານຢື່ າງເປຼັນທໍາມະຊາດ. 

ໄລຍະເວລາໂດຍປະມານ 
20 ຊົື່ ວໂມງ 
ທດິສະດ ີ 4  ຊົື່ ວໂມງ 
ປະຕບິຼັດ  16  ຊົື່ ວໂມງ 

ຜນົໄດ ູ້ຮຼັບຂອງການຮຽນ 
 

ພາຍຫ ຼັງຮຽນຈບົໂມດນູນີ ູ້ຜູ ູ້ຮຽນຈະມຄີວາມສາມາດ: 
- ປະຕບິຼັດຂະບວນການພ ູ້ນຖານຂອງ 5 ສ 
- ນໍາໃຊ ູ້ 5 ສ ເຂົ ູ້າໃນວຽກງານຕວົຈງິ 
- ເຂົ ູ້າໃຈເຄ ື່ ອງໝາຍ , ສຼັນຍາລຼັກຄວາມປອດໄພ, ກດົລະບຽບ ແລະ 

ຫ ຼັກການທົື່ ວໄປ  ຂອງອາຊວີະອານາໄມ ແລະ ຄວາມປອດໄພ 
- ລາຍງານອຸບຼັດຕເິຫດ ຫ   ຄວາມສື່ ຽງອຼັນຕະລາຍ 

 
ເນ ູ້ອໃນຂອງໂມດນູ  
 

ເນ ູ້ອໃນການສອນທດິສະດ ີ 4  ຊົື່ ວໂມງ 
ບດົທ ີ1 :  ຫ ຼັກການ 5 ສ 

1. ຄວາມໝາຍຂອງ 5 ສ 

2. ຄວາມສໍາຄຼັນຂອງ 5 ສ 

3. ການປະຕບິຼັດງານ 5 ສ 
  ບດົທ ີ2 :  ຂຼັ ູ້ນຕອນ ແລະ ຂະບວນການເຮຼັດວຽກ 

1. ເຄ ື່ ອງໝາຍ ແລະ ສຼັນຍາລຼັກຄວາມປອດໄພ 

2. ກດົລະບຽບ ແລະ ຫ ຼັກການທົື່ ວໄປ  ຂອງອາຊວີະອານາໄມແລະ
ຄວາມປອດໄພ 

3. ຂໍ ູ້ກໍານດົ ດ ູ້ານສະພາບແວດລ ູ້ອມທີື່ ກື່ ຽວຂ ູ້ອງກຼັບຄວາມປອດໄພໃນ
ການເຮຼັດວຽກ 

4. ຂຼັ ູ້ນຕອນການລາຍງານອຸບຼັດຕເິຫດ ຫ   ຄວາມສື່ ຽງອຼັນຕະລາຍ 

ບດົທ ີ3 :  ການສະແດງທຼັກສະສ ື່ ສານພ ູ້ນຖານ 

1.  ການສະແດງອອກດູ້ານທຼັກສະສື່ ວນບຸກຄນົ 

2.  ການອື່ ານທຼັກສະທີື່ ຈໍາເປຼັນໃນການຕຄີວາມໝາຍຄໍາແນະນໍາ 
3.  ການລາຍງານ, ການບຼັນທກຶ ອຸບຼັດຕເິຫດ ແລະ ຄວາມສື່ ຽງ   

 ອຼັນຕະລາຍທີື່ ອາດຈະເກດີຂຶ ູ້ນ 
 

ເນ ູ້ອໃນພາກປະຕບິຼັດ  16 ຊົື່ ວໂມງ 
1. ການປະຕບິຼັດງານ 5 ສ 
2. ການປະຕບິຼັດງານດ ູ້ານອາຊວີະອານາໄມ ແລະ ຄວາມປອດໄພ 
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3. ການຕຄີວາມໝາຍ ຂອງເຄ ື່ ອງໝາຍ ແລະ ສຼັນຍາລຼັກຄວາມປອດໄພ 
4.  ການລາຍງານ ແລະ ການບຼັນທກຶ ອຸບຼັດຕເິຫດ ແລະ ຄວາມສື່ ຽງ   

ອຼັນຕະລາຍ 

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 
-   ສຂໍຽນ 
-   ອຸປະກອນເຄ ື່ ອງມ ທົື່ ວໄປ ແລະ ເຄ ື່ ອງມ ສະເພາະ 

ສ ື່ ການຮຽນ-ການສອນ: 
- LCD 
- ປຶູ້ມຕໍາລາຮຽນ 
- ຄອມພວິເຕ ີ

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

ເກນການວຼັດຜນົ 

- ປະຕບິຼັດຫ ຼັກການຂອງ 5 ສ 

- ເຂົ ູ້າໃຈ ປະຕບິຼັດງານດ ູ້ານອາຊວີະອານາໄມ ແລະ ຄວາມປອດໄພ 

- ຕຄີວາມໝາຍ ຂອງເຄ ື່ ອງໝາຍ ແລະ ສຼັນຍາລຼັກຄວາມປອດໄພ 

- ລາຍງານ ແລະ ບຼັນທກຶ ອຸບຼັດຕເິຫດ ແລະ ຄວາມສື່ ຽງ 
  

ວທິກີານວຼັດຜນົ 
 

- ການສຼັງເກດ 
- ການສໍາພາດ 
- ສອບເສຼັງພຳກຂຽນ 
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ໂມດູນ ການຮຽນ - ການສອນທ ີC4: ການຮຼັກສາສິື່ ງແວດລ ູ້ອມ 
ສື່ ວນປະກອບ                                ຄໍາອະທບິາຍ 

ຊ ື່ ໂມດູນ (C4)  ການຮຼັກສາສິື່ ງແວດລ ູ້ອມ 

ຄໍາອະທບິາຍ ໂມດູນ 
ໂມດູນນີ ູ້ກວມເອາົຄວາມຮູ ູ້, ທຼັກສະ ແລະ ຄຸນສມົບຼັດທີື່ ຈໍາເປຼັນ ໃນຂະບວນ
ການປະຕບິຼັດງານຮຼັກສາສິື່ ງແວດລ ູ້ອມ, ການສະແດງອອກເຖີງຄວາມຮຼັບຮູ ູ້ 
ກຼັບແນວທາງຂໍ ູ້ບຼັງຄຼັບ ສະພາບແວດລ ູ້ອມ. 

ໄລຍະເວລາໂດຍປະມານ 
20 ຊົື່ ວໂມງ 
ທດິສະດ ີ 4  ຊົື່ ວໂມງ 
ປະຕບິຼັດ  16  ຊົື່ ວໂມງ 

ຜນົໄດ ູ້ຮຼັບຂອງການຮຽນ 
 

ພາຍຫ ຼັງຮຽນຈບົໂມດນູນີ ູ້ຜູ ູ້ຮຽນຈະມຄີວາມສາມາດ: 
- ເຂົ ີ້ຳໃຈກດົໝາຍສິື່ ງແວດລ ູ້ອມ 
- ອະທບິາຍການປະຕບິຼັດງານດ ູ້ານສິື່ ງແວດລ ູ້ອມ 
- ດໍາເນນີການ , ກວດສອບ ແລະ ລາຍງານຕໍື່ ໜື່ ວຍງານທີື່ ກື່ ຽວຂ ູ້ອງ 

 
ເນ ູ້ອໃນຂອງໂມດນູ  
 

ເນ ູ້ອໃນການສອນ      ທດິສະດ ີ 4  ຊົື່ ວໂມງ 
ບດົທ ີ1:  ກນົລະຍຸດການຄຸ ູ້ມຄອງສິື່ ງແວດລ ູ້ອມ 

1.  ຄຸນລຼັກສະນະຂອງກນົລະຍຸດ 

2.  ປະເດຼັນ ຫ   ຂໍ ູ້ກຼັງວນົດ ູ້ານສິື່ ງແວດລ ູ້ອມ 

3.  ລໍາດຼັບຊຼັ ູ້ນການຫ ຸດປະລມິານຂອງເສຍ 

ບດົທ ີ2:  ການວາງແຜນ, ການຄຸ ູ້ມຄອງ ດ ູ້ານສິື່ ງແວດລ ູ້ອມ 

1.  ຄວາມຕູ້ອງການ ແລະ ຄວາມຄາດຫວຼັງຂອງຊຸມຊນົ 

2.  ຄວາມພູ້ອມໃຊ ູ້ງານຂອງຊຼັບພະຍາກອນ 

3.  ການເປຼັນມດິຕໍື່ ສິື່ ງແວດລ ູ້ອມ, ສະໜຼັບສະໜູນສິື່ ງແວດລ ູ້ອມ 

4. ກດິຈະກໍາ 5 ສ 
5. 3 R -  ຫານຫ ຸດ, ການໃຊ ູ້ຊໍ ູ້າ, ການນໍາມາໃຊ ູ້ໃໝື່  (Reduce, 

Reuse & Recycle) 
6. ກດົລະບຽບສຸຂາພບິານ 
ບດົທ ີ3:  ການສ ື່ ສານປະຕບິຼັດງານດ ູ້ານການຮຼັກສາສິື່ ງແວດລ ູ້ອມ    

1. ການສ ື່ ສານຢື່ າງມປີະສດິທພິາບ 

2. ຄວາມເຂົ ູ້າໃຈກຼັບຂະບວນການວໃິຈ  
3. ການອື່ ານ, ຕຄີວາມໝາຍ ຕວົເລກ ແລະ ຂໍ ູ້ມນູ 

4. ຂໍ ູ້ກໍານດົ, ກດົໝາຍ ດ ູ້ານການຮຼັກສາສິື່ ງແວດລ ູ້ອມ 
 

ເນ ູ້ອໃນພາກປະຕບິຼັດ  16 ຊົື່ ວໂມງ 
1. ກຳນນ ຳໃຊ ີ້ 3 R -  ຫານຫ ຸດ, ການໃຊ ູ້ຊໍ ູ້າ, ການນໍາມາໃຊ ູ້ໃໝື່  

(Reduce, Reuse & Recycle) 
2. ການອື່ ານ, ຕຄີວາມໝາຍ ຕວົເລກ ແລະ ຂໍ ູ້ມນູ 
3. ກຳນນ ຳໃຊ ີ້ຂໍ ູ້ກໍານດົ, ກດົໝາຍ ດ ູ້ານການຮຼັກສາສິື່ ງແວດລ ູ້ອມ 

ຊຼັບພະຍາກອນທີື່ ຈໍາເປຼັນ ຊຼັບພະຍາກອນດຼັື່ ງຕໍື່ ໄປນີ ູ້ຄວນໄດ ູ້ຮຼັບການສະໜອງ:  



27  

-   ທີື່ ຕຼັ ູ້ງຂອງສະຖານທີື່ ເຮຼັດວຽກ ຫ   ສະຖານທີື່ ເຮຼັດວຽກຈໍາລອງ 
-   ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງຂໍ ູ້ມນູ ແລະ ຄໍາແນະນໍາຕໍື່ ກຼັບໜູ້າວຽກ 

ວຼັດສະດຸ, ອຸປະກອນ ແລະ ເຄ ື່ ອງມ : 
-   ກະດານ 
-   ມາກເກ ີ
-   ເຈ ູ້ຼັ ູ້ຍ A4 
-   ສຂໍຽນ 
-   ອຸປະກອນເຄ ື່ ອງມ ທົື່ ວໄປ ແລະ ເຄ ື່ ອງມ ສະເພາະ 

ສ ື່ ການຮຽນ-ການສອນ: 
- LCD 
- ປຶູ້ມຕໍາລາຮຽນ 
- ຄອມພວິເຕ ີ

 

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

ເກນການວຼັດຜນົ 

- ປະຕບິຼັດຫ ຼັກການຂອງ 5 ສ 

- ເຂົ ູ້າໃຈ ປະຕບິຼັດງານດ ູ້ານອາຊວີະອານາໄມ ແລະ ຄວາມປອດໄພ 

- ຕຄີວາມໝາຍ ຂອງເຄ ື່ ອງໝາຍ ແລະ ສຼັນຍາລຼັກຄວາມປອດໄພ 

- ລາຍງານ ແລະ ບຼັນທກຶ ອຸບຼັດຕເິຫດ ແລະ ຄວາມສື່ ຽງ 
  

ວທິກີານວຼັດຜນົ 
- ການສຼັງເກດ 
- ການສໍາພາດ 
- ສອບເສຼັງພຳກຂຽນ 
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ໂມດູນ ການຮຽນ - ການສອນທ ີC5: ກຳນໃຫ ີ້ບ ລກິຳນລູກຄ ີ້ຳ 

ສື່ ວນປະກອບ                                ຄໍາອະທບິາຍ 

ຊ ື່ ໂມດູນ (C5)  ກຳນໃຫ ີ້ບ ລກິຳນລູກຄ ີ້ຳ 

ຄໍາອະທບິາຍ ໂມດູນ 

ໂມດູນນີ ູ້ກວມເອາົຄວາມຮູ ູ້, ທຼັກສະ ແລະ ຄຸນສມົບຼັດທີື່ ຈໍາເປຼັນ ໃນການໃຫູ້
ບໍລກິານລູກຄ ູ້າ ຢື່ າງມປີະສດິທພິາບ, ທຼັກສະທີື່ ກື່ ຽວຂ ູ້ອງກຼັບການປະຕບິຼັດງານ 
ໃນສະຖານທີື່ ເຮຼັດວຽກ ລວມເຖີງການຕດິຕໍື່ ສອບຖາມ ແລະ ການກວດສອບ
ຄວາມເພີື່ ງພໍໃຈຂອງລູກຄ ູ້າ 

ໄລຍະເວລາໂດຍປະມານ 
20 ຊົື່ ວໂມງ 
ທດິສະດ ີ 4  ຊົື່ ວໂມງ 
ປະຕບິຼັດ  16  ຊົື່ ວໂມງ 

ຜນົໄດ ູ້ຮຼັບຂອງການຮຽນ 

ພາຍຫ ຼັງຮຽນຈບົໂມດນູນີ ູ້ຜູ ູ້ຮຽນຈະມຄີວາມສາມາດ: 
- ຕດິຕໍື່ ກຼັບລູກຄ ູ້າຢື່ າງສຸພາບ ແລະ ມປີະສດິທພິາບ ທຼັງທາງໂທລະສຼັບ 

ແລະ ແບບໜູ້າຕໍື່ ໜູ້າ 
- ດໍາເນນີການກຼັບຂໍ ູ້ສອບຖາມ ແລະ ຂໍ ູ້ຮ ູ້ອງຮຽນຂອງລູກຄ ູ້າ 
- ໃຫູ້ຂໍ ູ້ສະເໜແີນະທີື່ ເໝາະສມົ ແກື່ ຜູ ູ້ບໍລຫິານ ແລະ ລູກຄ ູ້າ 
- ບຼັນທກຶ ແລະ ລາຍງານການສອບຖາມຂໍ ູ້ມູນຂອງລູກຄ ູ້າ ແລະ ດໍາເນນີ

ການທີື່ ກື່ ຽວຂ ູ້ອງ 

 
ເນ ູ້ອໃນຂອງໂມດູນ  

ເນ ູ້ອໃນການສອນພາກທດິສະດ ີ     4 ຊົື່ ວໂມງ 
ບດົທ ີ1: ຄວາມຮູ ູ້ເບ ູ້ອງຕົ ູ້ນ ແລະ ຄວາມສໍາຄຼັນຂອງການໃຫ ູ້ບໍລກິານ 

1. ຄວາມໝາຍຂອງການບລໍກິານ 
2. ຄວາມສໍາຄຼັນຂອງການບໍລກິານ 
3. ລຼັກສະນະ ແລະ ປະເພດຂອງການບໍລກິານ 

ບດົທ ີ2: ເຕຼັກນກິການສ ູ້າງຄວາມເພີື່ ງພໍໃຈໃຫ ູ້ກຼັບລູກຄ ູ້າ 
1. ຄວາມໝາຍ , ລຼັກສະນະ ແລະ ອງົປະກອບຂອງຄວາມເພີື່ ງພໍໃຈ 
2. ເຕຼັກນກິການສ ູ້າງຄວາມເພີື່ ງພໍໃຈດ ູ້ວຍວຼັດທະນະທໍາອງົກອນ 
3. ເຕຼັກນກິສຼັງເກດເພ ື່ ອການສ ູ້າງຄວາມປະທຼັບໃຈ ແລະ ຄວາມເພີື່ ງພໍໃຈ 

ບດົທ ີ3: ຄຸນສມົບຼັດທີື່ ເໝາະສມົຂອງຜູ ູ້ໃຫ ູ້ບໍລກິານ 
1. ຄຸນລຼັກສະນະທີື່ ເໝາະສມົຂອງຜູ ູ້ໃຫູ້ບລໍກິານ 
2. ພາບລຼັກຂອງຕນົເອງ 
3. ທຼັດສະນະຄະຕ ິແລະ ຈດິບລໍກິານຂອງຕນົເອງ 

ເນ ູ້ອໃນພາກປະຕບິຼັດ                                           16   ຊົື່ ວໂມງ 
1. ການສ ູ້າງຄວາມປະທຼັບໃຈ ແລະ ຄວາມເພີື່ ງພໍໃຈ 
2. ການສ ູ້າງພາບລຼັກຂອງຕນົເອງ 

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 : 
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-   ກະດານ 
-   ມາກເກ ີ
-   ເຈ ູ້ຼັ ູ້ຍ A4 
-   ສຂໍຽນ 
-   ອຸປະກອນເຄ ື່ ອງມ ທົື່ ວໄປ ແລະ ເຄ ື່ ອງມ ສະເພາະ 

ສ ື່ ການຮຽນ-ການສອນ: 
- LCD 
- ປຶູ້ມຕໍາລາຮຽນ 
- ຄອມພວິເຕ ີ

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

ເກນການວຼັດຜນົ 

- ຕດິຕໍື່ ກຼັບລູກຄ ູ້າຢື່ າງສຸພາບ ແລະ ມປີະສດິທພິາບ  
- ດໍາເນນີການກຼັບຂໍ ູ້ສອບຖາມ ແລະ ຂໍ ູ້ຮ ູ້ອງຮຽນຂອງລູກຄ ູ້າ 
- ສ ູ້າງຄວາມປະທຼັບໃຈ ແລະ ຄວາມເພີື່ ງພໍໃຈໃຫູ້ກຼັບລູກຄ ູ້າ 
- ບຼັນທກຶ ແລະ ລາຍງານການສອບຖາມຂໍ ູ້ມູນຂອງລູກຄ ູ້າ 
- ໃຫູ້ຂໍ ູ້ສະເໜແີນະທີື່ ເໝາະສມົ ແກື່ ຜູ ູ້ບໍລຫິານ ແລະ ລູກຄ ູ້າ  

ວທິກີານວຼັດຜນົ 

- ການສຼັງເກດ 
- ຖາມ-ຕອບ 
- ກຳນສາທດິ 
- ສອບເສຼັງພຳກຂຽນ 
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20.3 ໝວດໂມດູນວຊິຳສະເພຳະ 

ໂມດູນ ການຮຽນ - ການສອນທ ີS1:  ກຳນນ ຳໃຊ ີ້ຄອມພວິເຕີ ີ້ 
ສື່ ວນປະກອບ ຄໍາອະທບິາຍ 

ຊ ື່ ໂມດູນ (S1) ກຳນນ ຳໃຊ ີ້ຄອມພວິເຕີ ີ້ 

ຄໍາອະທບິາຍໂມດູນ 

      ໂມດູນນີ ູ້ກວມເອາົທຼັກສະ, ຄວາມຮູ ູ້ ແລະ ທຼັດສະນະຄະຕທິີື່ ຈໍາເປຼັນ    
ໃນການດໍາເນນີການທາງຄອມພວິເຕີ ູ້ ໂດຍກຳນນ ຳໃຊ ີ້ໂປຣແກຣມ ແລະ ແອຼັບ 
ພຣີເຄເຊນີ (Apprecations) ຕ່ຳງໆ ລວມທຼັງ: ການປູ້ອນຂໍ ູ້ມູນ, ການເຂົ ູ້າ
ເຖີງ, ການຈຼັດພມິ ແລະ ການເຄ ື່ ອນຍ ູ້າຍຂໍ ູ້ມູນ ໂດຍການນໍາໃຊ ູ້ ຮາດແວ ແລະ 
ຊອບແວທີື່ ເໝາະສມົ 

ໄລຍະເວລາໂດຍປະມານ 
100  ຊົື່ ວໂມງ 
ທດິສະດ ີ15 ຊົື່ ວໂມງ 
ປະຕບິຼັດ 85 ຊົື່ ວໂມງ 

ຜນົໄດ ູ້ຮຼັບຂອງການຮຽນ 

ພາຍຫ ຼັງຮຽນຈບົໂມດນູນີ ູ້ຜູ ູ້ຮຽນຈະມ້ີຄວາມສາມາດ: 
- ໃຊ ູ້ຄບີອດ ແລະ ຄອມພວິເຕີ ູ້ຂຼັ ູ້ນພ ູ້ນຖານ 
- ເລ ອກຮາດແວ ແລະ ຊຼັອບແວ 
- ເຂົ ູ້ ູ້າເຖີງໂປຣແກຣມ ຫ   ແອຼັບ ທີື່ ມຂີໍ ູ້ມູນທີື່ ຕ ູ້ອງການ 
- ນໍາໃຊ ູ້ເຕຼັກນກິແປູ້ນພມິ 
- ປູ້ອນຂໍ ູ້ມູນລງົໃນເຄ ື່ ອງຄອມພວິເຕີ ູ້ໂດຍໃຊ ູ້ໂປຣແກຣມທີື່ ເໝາະສມົຕາມ

ຂຼັ ູ້ນຕອນ 
- ປະມວນຜນົຂໍ ູ້ມນູທີື່ ປູ້ອນໂດຍນໍາໃຊ ູ້ຄໍາສຼັື່ ງຊອຼັບແວ 
- ກວດສອບຄວາມຖ ກຕູ້ອງຂອງຂໍ ູ້ມນູ ແລະ ບຼັນທກຶຂໍ ູ້ມນູ 

- ຈຼັດເກຼັບຂໍ ູ້ມູນທີື່ ປູ້ອນເຂົ ູ້າໄປໃນສ ື່ ເກຼັບຂໍ ູ້ມູນ 

- ໂອນໄຟລ ໌ແລະ ຂໍ ູ້ມູນລະຫວື່ າງລະບບົທີື່ ເຂົ ູ້າກຼັນ 

- ດໍາເນນີການເພ ື່ ອໃຫູ້ໝຼັ ູ້ນໃຈເຖີງຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ ູ້ມູນ ລວມເຖີງ
ການສໍາຮອງຂໍ ູ້ມູນ ແລະ ການກວດສອບໄວຣຼັດສ 

ເນ ູ້ອໃນຂອງໂມດູນ 

ເນ ູ້ອໃນການສອນພາກທດິສະດ ີ                    15  ຊົື່ ວໂມງ 
ບດົທ ີ1 :   ຄວາມຮູ ູ້ເບື ີ້ອງຕົ ີ້ນກື່ ຽວກຼັບ ຄອມພວິເຕີ ູ້       

1. ວທິກີຳນເຮຼັດວຽກຂອງຄອມພວິເຕີ ີ້  
2. ສ່ວນປະກອບຂອງຄອມພວິເຕີ ູ້ 
3. ຄວາມແຕກຕ່ຳງຂອງ ຮາດແວ (Hardware) ແລະ ຊຼັອບແວ 

(Software) 
4. ລຼັກສະນະໂຕເຄ້ື້່ອງຄອມພວິເຕ້ີແບບຕ້່າງໆ 
5. ອຸປະກອນອ ີ້ອມຂ ີ້ຳງຄອມພວິເຕີ ີ້ 

ບດົທ ີ2 :  ລະບບົປະຕບິຼັດກຳນ ວນິໂດ (Windows) 
1. ການຈຼັດການ ໄຟລ (Files) ແລະ ໂຟນເດ ີ(Folders)  
2. ການຈຼັດການຂ ີ້ມູນດ ີ້ວຍ Windows Expolrer  
3. ກຳນນ ຳໃຊ ີ້ Desktop 
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ບດົທ ີ3 :  ກຳນນ ຳໃຊ ີ້ ໂປຣແກຣມ Microsoft Office ແລະ ໂປຣແກຣມ 
ຄວບຄຸມສຳງສນິຄ ີ້ຳ  

1. Microsoft Word 

2. Microsoft Excel 
3. Internet 
4. ໂປຣແກຣມ ຄວບຄຸມສຳງສນິຄ ີ້ຳ 
5. ໂປຣແກຣມຄໍາສຼັື່ ງຊ ູ້ 
6. ກຳນພມິເອກະສຳນອອກທຳງເຄື່ ອງພມິ (Printer)   

ບດົທ ີ4 :  ກຳນເບີ່ ງແຍງຮຼັກສຳຄອມພວິເຕີ ີ້  
1.  ດີ້ຳນຮຳດແວ (Hardware)   
2.  ດີ້ຳນຊອຼັບແວ (Software) 
3.  ດີ້ຳນຜູ ີ້ໃຊ ີ້ງຳນ 

ເນ ູ້ອໃນການສອນພາກປະຕບິຼັດ                   85 ຊົື່ ວໂມງ 
1. ການຈຼັດການ ໄຟລ (Files) ແລະ ໂຟນເດ ີ(Folders) 
2. ການຈຼັດການຂ ີ້ມູນດ ີ້ວຍ Windows Expolrer 
3. ກຳນນ ຳໃຊ ີ້ Desktop 
4. ກຳນນ ຳໃຊ ີ້ ໂປຣແກຣມ Microsoft Office ແລະ ໂປຣແກຣມ 

ຄວບຄຸມສຳງສນິຄ ີ້ຳ 
5. ກຳນເບີ່ ງແຍງຮຼັກສຳຄອມພວິເຕີ ີ້ 

ຊຼັບພະຍາກອນທີື່ ຕ ູ້ອງການ  

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 
-   ສຂໍຽນ 
-   ອຸປະກອນເຄ ື່ ອງມ ທົື່ ວໄປ ແລະ ເຄ ື່ ອງມ ສະເພາະ 

ສ ື່ ການຮຽນ-ການສອນ: 
- LCD 
- ປຶູ້ມຕໍາລາຮຽນ 
- ຄອມພວິເຕ ີ
- ເຄື່ ອງພມິເອກະສຳນ (Printer) 

ວທິກີານຝຶກອບົຮມົ 
-  ການຮຽນ-ການສອນແບບໂຄງກຳນ 
- ການຮຽນ-ການສອນແບບຈໍາລອງ 
- ການຮຽນ-ການສອນ 4 ຂຼັ ູ້ນຕອນ 

ເກນການວຼັດຜນົ - ວາງແຜນ ແລະ ກະກຽມສໍາລຼັບວຽກທີື່ ຈະຕູ້ອງດໍາເນນີການ 
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- ໃສື່ ຂໍ ູ້ມູນລງົໃນຄອມພວິເຕີ ູ້ 
- ເຂົ ູ້າເຖີງຂໍ ູ້ມນູໃນຄອມພວິເຕີ ູ້ 
- ຜະລດິ ແລະ ສົື່ ງຂໍ ູ້ມນູອອກໂດຍການນໍາໃຊ ູ້ລະບບົຄອມພວິເຕີ ູ້ 
- ບໍາລຸງຮຼັກສາອຸປະກອນ ແລະ ລະບບົຄອມພວິເຕີ ູ້ 
-    ເຮຼັດວຽກດູ້ວຍຄວາມປອດໄພ 

ວທິກີານວຼັດຜນົ 

- ການສຼັງເກດ 
- ຖາມ-ຕອບ 
- ກຳນສາທດິ 
- ສອບເສຼັງພຳກຂຽນ 
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ໂມດູນ ການຮຽນ - ການສອນທ ີS2: ການນໍາໄປສູື່ ລະບບົຄຸນນະພາບ 

ສື່ ວນປະກອບ                                ຄໍາອະທບິາຍ 

ຊ ື່ ໂມດູນ (S2)  ການນໍາໄປສູື່ ລະບບົຄຸນນະພາບ 

ຄໍາອະທບິາຍ ໂມດູນ 

 

      ໂມດູນນີ ູ້ກວມເອາົຄວາມຮູ ູ້, ທຼັກສະ ແລະ ຄຸນສມົບຼັດທີື່ ຈໍາເປຼັນ ໃນການ
ມສີື່ ວນຮື່ ວມ ໃນຂະບວນການຂອງຄຸນນະພາບໃນກຳນເຮຼັດວຽກ,  ການນໍາ
ແນວຄວາມຄດິຄຸນນະພາບມາໃຊ ູ້ໃນການເຮຼັດວຽກ, ວາງແຜນ, ປະເມນີຜນົ 
ແລະ ປຼັບປຸງຂະບວນການເຮຼັດວຽກ  

ໄລຍະເວລາໂດຍປະມານ 
84 ຊົື່ ວໂມງ 
ທດິສະດ ີ 10  ຊົື່ ວໂມງ 
ປະຕບິຼັດ   74  ຊົື່ ວໂມງ 

ຜນົໄດ ູ້ຮຼັບຂອງການຮຽນ 

ພາຍຫ ຼັງຮຽນຈບົໂມດນູນີ ູ້ຜູ ູ້ຮຽນຈະມຄີວາມສາມາດ: 
- ນໍາໃຊ ູ້ແນວຄດິພ ູ້ນຖານກື່ ຽວກຼັບຄຸນນະພາບໃນກດິຈະກໍາວຽກງານ 

- ອື່ ານ, ຕຄີວາມໝາຍຄໍາແນະນໍາ ແລະ ຂໍ ູ້ມນູກື່ ຽວກຼັບມາດຕະຖານ ແລະ 
ຂະບວນການຄຸນນະພາບ 

- ໃຫູ້ບໍລກິານ ທີື່ ມຄຸີນນະພາບແກ່ລູກຄ ູ້າ 
- ທດົສອບ, ປະເມນີການປຼັບປຸງຂະບວນການເຮຼັດວຽກ 

- ລາຍງານ ແລະ ປຼັບປຸງແກ ູ້ໄຂບຼັນຫາ ຄຸນນະພາບຕາມຂຼັ ູ້ນຕອນ 

 
ເນ ູ້ອໃນຂອງໂມດູນ  

ເນ ູ້ອໃນການສອນພາກທດິສະດ ີ     10 ຊົື່ ວໂມງ 
ບດົທ ີ1: ກຳນບ ລຫິຳນງຳນຄຸນນະພຳບ 

1. ຄວາມສໍາຄຼັນຂອງລະບບົຄຸນນະພຳບ 
2. ແນວທຳງກຳນບ ລຫິຳນຄຸນນະພຳບ 
3. ປະໂຫຍດກຳນບ ລຫິຳນຄຸນນະພຳບ 
4. ອງົກຳນຄຸນນະພຳບ 
5. ຕົີ້ນທນຶຄຸນນະພຳບ 
6. ປະເພດຕົີ້ນທນຶຄຸນນະພຳບ 

ບດົທ ີ2: ເຄື່ ອງມກືຳນບ ລຫິຳນຄຸນນະພຳບ 
1. ກຳນວເິຄຳະວຽກ 
2. ເຄື່ ອງມຄຸືນນະພຳບ 
3. ຫ ຼັກກຳນເລອືກໃຊ ີ້ເຄື່ ອງມຄຸືນນະພຳບ 

ບດົທ ີ3: ກຳນວຳງແຜນ ແລະ ວທິກີຳນປຼັບປຸງກຳນເຮຼັດວຽກ 
1. ປະເພດ ແລະ ຂະບວນກຳນວຳງແຜນ 
2. ກຳນວຳງແຜນທີ່ ມປີະສດິທພິຳບ 
3. ວທິກີຳນປຼັບປຸງໂດຍກຳນເພີ່ ມຜນົຜະລດິດ ີ້ວຍເຕຼັກໂນໂລຊີ ີ້, 

ກຳນຜະລດິແບບ  Just In Time  ແລະ ກຳນບ ຳລຸງຮຼັກສຳທະວຜີນົ 
ເນ ູ້ອໃນພາກປະຕບິຼັດ                                           74   ຊົື່ ວໂມງ 

1. ກຳນວເິຄຳະວຽກ 
2. ການນ ຳໃຊ ີ້ເຄື່ ອງມຄຸືນນະພຳບ 
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3. ກຳນວຳງແຜນວຽກ 
4. ກຳນປຼັບປຸງກຳນເພີ່ ມຜນົຜະລດິ 

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 
-   ສຂໍຽນ 
-   ອຸປະກອນເຄ ື່ ອງມ ທົື່ ວໄປ ແລະ ເຄ ື່ ອງມ ສະເພາະ 

ສ ື່ ການຮຽນ-ການສອນ: 
- LCD 
- ປຶູ້ມຕໍາລາຮຽນ 
- ຄອມພວິເຕ ີ

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

ເກນການວຼັດຜນົ 

- ນໍາແນວຄດິພ ູ້ນຖານ ກື່ ຽວກຼັບຄຸນນະພາບ ມາໃຊ ູ້ໃນການເຮຼັດວຽກ 

- ວເິຄຳະວຽກ  
- ນ ຳໃຊ ີ້ເຄື່ ອງມຄຸືນນະພຳບ 

- ວຳງແຜນວຽກ 

- ທດົສອບ ແລະ ປະເມນີຜນົການປຼັບປຸງຂະບວນການເຮຼັດວຽກ 

ວທິກີານວຼັດຜນົ 

- ການສຼັງເກດ 
- ຖາມ-ຕອບ 
- ກຳນສາທດິ 
- ສອບເສຼັງພຳກຂຽນ 
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ໂມດູນ ການຮຽນ - ການສອນທ ີS3:  ກຳນປະຕບິຼັດງານໃນສຳງສນິຄ ີ້ຳ 
ສື່ ວນປະກອບ ຄໍາອະທບິາຍ 

ຊ ື່ ໂມດູນ (S3) ກຳນປະຕບິຼັດງານໃນສຳງສນິຄ ີ້ຳ 

ຄໍາອະທບິາຍໂມດູນ 

      ໂມດູນນີ ູ້ກວມເອາົທຼັກສະ, ຄວາມຮູ ູ້ ແລະ ທຼັດສະນະຄະຕທິີື່ ຈໍາເປຼັນ    
ໃນການນໍາໃຊ ູ້ຄວາມຮູ ູ້ໃນການປະຕບິຼັດງານສາງສນິຄ ູ້າ ແລະ ຕາມຂຼັ ູ້ນຕອນ
ການເຮຼັດວຽກ  ລວມເຖີງການລະບຸພ ູ້ນທີື່ ຫ ຼັກໆ ຂອງສະຖານທີື່ ເຮຼັດວຽກໃນ
ແງື່ຂອງປະລມິານວຽກ, ການປະຕບິຼັດຕາມຫ ຼັກຈຼັນຍາບຼັນ ແລະ ກດິຈະວຼັດປະ
ຈໍາວຼັນແຕື່ ລະຄນົ 

ໄລຍະເວລາໂດຍປະມານ 
84  ຊົື່ ວໂມງ 
ທດິສະດ ີ10 ຊົື່ ວໂມງ 
ປະຕບິຼັດ 74 ຊົື່ ວໂມງ 

ຜນົໄດ ູ້ຮຼັບຂອງການຮຽນ 

ພາຍຫ ຼັງຮຽນຈບົໂມດນູນີ ູ້ຜູ ູ້ຮຽນຈະມ້ີຄວາມສາມາດ: 
- ລະບຸຮູບແບບຂອງສະຖານທີື່ ເຮຼັດວຽກ, ການໄຫ ຂອງວຼັດຖຸດບິ ແລະ

ສນິຄ ູ້າ(ທີື່ ກື່ ຽວຂ ູ້ອງ) ແລະ ຂຼັ ູ້ນຕອນການເຮຼັດວຽກໃນແຕື່ ລະພ ູ້ນທີື່  
- ລະບຸ ແລະ ປະຕບິຼັດຕາມຂຼັ ູ້ນຕອນສຸກເສນີ ໃນສະຖານະການທີື່ ເກດີຂຶ ູ້ນ

ຈງິ ແລະ ຈໍາລອງ 
- ວາງແຜນກດິຈະກໍາການເຮຼັດວຽກ ແລະ ສ ື່ ສານຄວາມຄ ບໜູ້າໃນການ

ເຮຼັດວຽກກຼັບຄນົອ ື່ ນ 
- ເຮຼັດວຽກສໍາເລຼັດຕາມມາດຕະຖານທີື່ ຫວຼັງໄວ ູ້ ແລະ ສອດຄື່ ອງກຼັບ ແນວ 

ທາງ, ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ຂໍ ູ້ມນູ. 

ເນ ູ້ອໃນຂອງໂມດູນ 

ເນ ູ້ອໃນການສອນພາກທດິສະດ ີ                    10  ຊົື່ ວໂມງ 
ບດົທ ີ1:  ມາດຕະຖານ ແລະ ຂຼັ ູ້ນຕອນການເຮຼັດວຽກໃນສຳງສນິຄ ີ້ຳ 

1. ມາດຕະຖານການເຮຼັດວຽກ  
2. ຂຼັ ູ້ນຕອນການເຮຼັດວຽກ  
3. ຂໍ ູ້ກໍານດົໃນການດູແລ ຄວາມຮຼັບຜດິຊອບດ ູ້ານອາຊວີະອານາໄມ ແລະ 

ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຄຸ ູ້ມຄອງສິື່ ງແວດລ ູ້ອມ 

ບດົທ ີ2:  ໂຄງສ ູ້າງຂອງສະຖານທີື່ ເຮຼັດວຽກ 

1. ໂຄງສ ູ້າງຂອງສະຖານທີື່ ເຮຼັດວຽກ  
2. ພ ູ້ນທີື່  , ແຜນຜຼັງສະຖານທີື່ ເຮຼັດວຽກ 

3. ບດົບາດ ແລະ ຄວາມຮຼັບຜດິຊອບຂອງສະມາຊກິໃນກຸື່ ມ 

ບດົທ ີ3:  ຂະບວນການສຸກເສນີໃນສຳງສນິຄ ີ້ຳ 
1. ອຼັນຕະລາຍ ແລະ ຂະບວນການຫ ຸດຜື່ ອນອຼັນຕະລາຍທີື່ ກື່ ຽວຂ ູ້ອງກຼັບ

ວຽກ 

2. ການນໍາໃຊ ູ້ອຸປະກອນປູ້ອງກຼັນຕວົ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ 
3. ວທິກໍີານດົລໍາດຼັບຄວາມສໍາຄຼັນ ແລະ ກໍານດົເວລາ 

ບດົທ ີ4:  ລະບຽບຂໍ ູ້ບຼັງຄຼັບໃນສະຖານທີື່ ເຮຼັດວຽກ  
1. ຂຼັ ູ້ນຕອນ ແລະ ລະບຽບຂໍ ູ້ບຼັງຄຼັບໃນສະຖານທີື່ ເຮຼັດວຽກ 
2. ແນວທາງການເຮຼັດວຽກ, ຄໍາແນະນໍາ, ຄໍາສຼັື່ ງ ຂອງສະຖານປະກອບ
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ການ 
3. ວທິກີານສ ື່ ສານຄວາມກ ູ້າວໜູ້າໃນການເຮຼັດວຽກກຼັບຄນົອ ື່ ນ 

ບດົທ ີ5:  ການກໍານດົນະໂຍບາຍ 
1. ການກໍານດົນະໂຍບາຍກື່ ຽວກຼັບພາລະຜູກພຼັນ ແລະ ຄວາມມຸື່ ງໝຼັ ູ້ນ

ຂອງບໍລສິຼັດຕໍື່ ລູກຄ ູ້າ, ເພ ື່ ອນຮື່ ວມງານ ແລະ ຜູ ູ້ບຼັງຄຼັບບຼັນຊາ 
2. ເຕຼັກນກິໃນການຮຼັກສາຄວາມລຼັບຂອງບໍລສິຼັດ 

3. ຈຼັນຍາບຼັນໃນການເຮຼັດວຽກຂອງບໍລສິຼັດ 

4. ນະໂຍບາຍຄວາມປອດໄພໃນສະຖານທີື່ ເຮຼັດວຽກ 

ບດົທ ີ6:  ແນວທາງໃນການວາງແຜນກດິຈະວຼັດປະຈໍາວຼັນ 
1. ການວາງແຜນກດິຈະວຼັດປະຈໍາວຼັນຕາມຫ ຼັກເກນທີື່ ກໍານດົໄວ ູ້ ໂດຍອງີ

ຕາມບຼັນຊລີາຍວຼັນ 

2. ການວາງແຜນກດິຈະວຼັດປະຈໍາວຼັນຕາມຂໍ ູ້ຕກົລງົດ ູ້ານອຸດສະຫະກໍາ 
3. ການວາງແຜນກດິຈະວຼັດປະຈໍາວຼັນຕາມຂຼັ ູ້ນຕອນການເຮຼັດວຽກ 

4. ເຕຼັກນກິການຊີ ູ້ແຈງຄວາມຕູ້ອງການຂອງວຽກ 

5. ເວລາມາດຕະຖານຂອງບໍລສິຼັດ ແລະ ມາດຕະການດ ູ້ານປະສດິທພິາບ
ການເຮຼັດວຽກອ ື່ ນໆ 
 

ເນ ູ້ອໃນການສອນພາກປະຕບິຼັດ                   74 ຊົື່ ວໂມງ 
1. ການນໍາໃຊ ູ້ອຸປະກອນປູ້ອງກຼັນຕວົ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ 
2. ວທິກໍີານດົລໍາດຼັບຄວາມສໍາຄຼັນ ແລະ ກໍານດົເວລາ 
3. ວທິກີານສ ື່ ສານຄວາມກ ູ້າວໜູ້າໃນການເຮຼັດວຽກ 
4. ການວາງແຜນກດິຈະວຼັດປະຈໍາວຼັນ 

ຊຼັບພະຍາກອນທີື່ ຕ ູ້ອງການ  

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 
-   ສຂໍຽນ 
-   ອຸປະກອນເຄ ື່ ອງມ ທົື່ ວໄປ ແລະ ເຄ ື່ ອງມ ສະເພາະ 

ສ ື່ ການຮຽນ-ການສອນ: 
- LCD 
- ປຶູ້ມຕໍາລາຮຽນ 
- ຄອມພວິເຕ ີ
 

ວທິກີານຝຶກອບົຮມົ -  ການຮຽນ-ການສອນແບບໂຄງກຳນ 
- ການຮຽນ-ການສອນແບບຈໍາລອງ 
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- ການຮຽນ-ການສອນ 4 ຂຼັ ູ້ນຕອນ 

 
ເກນການວຼັດຜນົ 

- ລະບຸພ ູ້ນທີື່ ຫ ຼັກໆ ຂອງສະຖານທີື່ ເຮຼັດວຽກ 
- ຈຼັດລະບຽບ ປະລມິານວຽກ 
- ນໍາໃຊ ູ້ການປະຕບິຼັດງານຕາມຫ ຼັກຈຼັນຍາບຼັນ 
- ວາງແຜນ ແລະ ຈຼັດລະບຽບກດິຈະວຼັດປະຈໍາວຼັນ 
- ບໍາລຸງຮຼັກສາອຸປະກອນ ແລະ ເຄ ື່ ອງມ  
-    ເຮຼັດວຽກດູ້ວຍຄວາມປອດໄພ 

ວທິກີານວຼັດຜນົ 

- ການສຼັງເກດ 
- ຖາມ-ຕອບ 
- ກຳນສາທດິ 
- ສອບເສຼັງພຳກຂຽນ 
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ໂມດູນ ການຮຽນ - ການສອນທ ີ4: ການຄດິໄລື່ ທາງອຸດສະຫະກໍາໃນການດູແລສາງ 

ສື່ ວນປະກອບ                                ຄໍາອະທບິາຍ 

ຊ ື່ ໂມດູນ (S4)  ການຄດິໄລື່ ທາງອຸດສະຫະກໍາໃນການດູແລສາງ 

ຄໍາອະທບິາຍ ໂມດູນ 

        ໂມດູນນີ ູ້ກວມເອາົຄວາມຮູ ູ້, ທຼັກສະ ແລະ ຄຸນສມົບຼັດທີື່ ຈໍາເປຼັນໃນ
ການນໍາໃຊ ູ້ຄວາມຮູ ູ້ໃນການປະຕບິຼັດງານຄດິໄລື່ ວຽກປະຈໍາວຼັນພ ູ້ນຖານໃນສາງ
ສນິຄ ູ້ຳ,    ການດໍາເນນີການທາງຄະນດິສາດທີື່ ຈໍາເປຼັນ, ການກະກຽມປະມານ
ພ ູ້ນຖານຂອງມວນສານ, ຂະໜາດ, ປະລມິາດ ແລະ ການແປຄວາມໝາຍຮູບ, 
ກຣາບ ຟິກພ ູ້ນຖານຂອງຂໍ ູ້ມນູທາງຄະນດິສາດ 
 

ໄລຍະເວລາໂດຍປະມານ 
84 ຊົື່ ວໂມງ 
ທດິສະດ ີ 10  ຊົື່ ວໂມງ 
ປະຕບິຼັດ  74  ຊົື່ ວໂມງ 

ຜນົໄດ ູ້ຮຼັບຂອງການຮຽນ 

ພາຍຫ ຼັງຮຽນຈບົໂມດນູນີ ູ້ຜູ ູ້ຮຽນຈະມຄີວາມສາມາດ: 
- ສະແດງການຄດິໄລື່  ກື່ ຽວຂ ູ້ອງກຼັບເສດສື່ ວນ, ອຼັດຕາສື່ ວນຮ ູ້ອຍ ແລະ 

ຈໍານວນປະສມົ 

- ເຮຼັດປະມານການທີື່ ຖ ກຕູ້ອງ 
- ຕຄີວາມໝາຍ ແລະ ປະຕບິຼັດ ຕາມຂໍ ູ້ມູນທີື່ ສະແດງໃນສຼັນຍາລຼັກ, ແຜນ

ພາບ ແລະ ພາບປະກອບໃນສະຖານທີື່ ເຮຼັດວຽກ 

 
ເນ ູ້ອໃນຂອງໂມດູນ  

ເນ ູ້ອໃນການສອນພາກທດິສະດ ີ     10 ຊົື່ ວໂມງ 
ບດົທ ີ1: ການດໍາເນນີການທາງຄະນດິສາດ 

1. ການດໍາເນນີງານທາງຄະນດິສາດພ ູ້ນຖານ 
2. ວທິກີານສະແດງຂໍ ູ້ມູນທາງຄະນດິສາດພ ູ້ນຖານ 
3. ປຼັນຫາທາງຄະນດິສາດທົື່ ວໄປ ແລະ ການແກ ູ້ບຼັນຫາ 

ບດົທ ີ2: ໜູ້າທີື່  ແລະ ການນໍາໃຊ ູ້ ເຄ ື່ ອງຄດິໄລື່ ເລກ, ແປຼັນພມິຕວົເລກ ແລະ   
          ຄອມພວິເຕີ ູ້ 

1. ຄວາມຮູ ູ້, ທດິສະດ,ີ ການນໍາໃຊ ູ້, ການປະຕບິຼັດການຂອງລະບບົ 
2. ຂຼັ ູ້ນຕອນການລະບຸ ແລະ ການນໍາໃຊ ູ້ ເຕຼັກໂນໂລຊີ ູ້ ການຄດິໄລື່  

ບດົທ ີ3: ເຕຼັກນກິໃນການປະມານຊຼັບພະຍາກອນ 
1. ເຕຼັກນກິໃນການປະມານຈໍານວນວຼັດຖຸ ແລະ ຊຼັບພະຍາກອນ 
2. ເຕຼັກນກິໃນການເຮຼັດປະມານການ ເຮຼັດວຽກ ຫ   ກດິຈະກໍາ 

 

ເນ ູ້ອໃນພາກປະຕບິຼັດ                                           74   ຊົື່ ວໂມງ 
1. ດໍາເນນີການຄດິໄລື່  ໂດຍນໍາໃຊ ູ້ ເລກສີື່ ວທິພີ ູ້ນຖານ: ບວກ, ລບົ, ຄນູ, 

ຫານ 
2. ດໍາເນນີການຄດິໄລື່ ທີື່ ກື່ ຽວຂ ູ້ອງກຼັບ ເສດສື່ ວນ, ອຼັດຕາສື່ ວນຮ ູ້ອຍ ແລະ 

ຈໍານວນປະສມົ 
3. ການນຼັບລາຍການແບບດື່ ຽວ ແລະ ເປຼັນຊຸດ ແລະ ຈຼັດເກຼັບຕາມຕວົ

ເລກ 
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4. ການນໍາໃຊ ູ້ເຄ ື່ ອງຄດິໄລື່ ເລກ, ແປູ້ນພມິຕວົເລກ ແລະ ຄອມພວິເຕີ ູ້ 
5. ການກວດສອບ ແລະ ແກ ູ້ບຼັນຫາຕວົເລກ ເພ ື່ ອຄວາມຖ ກຕູ້ອງ 

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 
-   ສຂໍຽນ 
-   ອຸປະກອນເຄ ື່ ອງມ ທົື່ ວໄປ ແລະ ເຄ ື່ ອງມ ສະເພາະ 

ສ ື່ ການຮຽນ-ການສອນ: 
- LCD 
- ປຶູ້ມຕໍາລາຮຽນ 
- ຄອມພວິເຕ ີ

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

ເກນການວຼັດຜນົ 

- ຄດິໄລື່ ໂດຍນໍາໃຊ ູ້ເລກສີື່ ວທິພີ ູ້ນຖານ: ບວກ, ລບົ, ຄູນ, ຫານ, ເສດສື່ ວນ 
ແລະ ອຼັດຕາສື່ ວນຮ ູ້ອຍ 

- ນໍາໃຊ ູ້ເຄ ື່ ອງຄດິໄລື່ ເລກ, ແປູ້ນພມິຕວົເລກ ແລະ ຄອມພວິເຕີ ູ້ 
- ກວດສອບ ແລະ ແກ ູ້ບຼັນຫາຕວົເລກ 

  

ວທິກີານວຼັດຜນົ 

- ການສຼັງເກດ 
- ຖາມ-ຕອບ 
- ກຳນສາທດິ 
- ສອບເສຼັງພຳກຂຽນ 

 

 



40  

ໂມດູນ ການຮຽນ - ການສອນທ ີS5:   ກຳນບຼັນຈຫຸບີຫ ່ ສນິຄ ີ້ຳ ຫ   ວຼັດສະດຸ 
ສື່ ວນປະກອບ ຄໍາອະທບິາຍ 

ຊ ື່ ໂມດູນ (S5) ກຳນບຼັນຈຫຸບີຫ ່ ສນິຄ ີ້ຳ ຫ   ວຼັດສະດຸ 

ຄໍາອະທບິາຍໂມດູນ 

ໂມດູນນີ ູ້ກວມເອາົທຼັກສະ, ຄວາມຮູ ູ້ ແລະ ທຼັດສະນະຄະຕ ິ ທີື່ ຈໍາເປຼັນ             
ໃນການບຼັນຈສຸນິຄ ູ້າ ຫ   ຜະລດິຕະພຼັນ ຕາມຂໍ ູ້ກໍານດົ ກດົລະບຽບຂອງ
ສະຖານທີື່ ເຮຼັດວຽກ ລວມເຖີງການເລ ອກວຼັດສະດຸການບຼັນຈ,ຸ ການບຼັນຈຫຸບີຫໍື່
ສນິຄ ູ້າ ຫ   ຜະລດິຕະພຼັນ ແລະ ການຕດິສະຫ າກບຼັນຈພຸຼັນສນິຄ ູ້າ 

ໄລຍະເວລາໂດຍປະມານ 
92  ຊົື່ ວໂມງ 
ທດິສະດ ີ14 ຊົື່ ວໂມງ 
ປະຕບິຼັດ  78 ຊົື່ ວໂມງ 

ຜນົໄດ ູ້ຮຼັບຂອງການຮຽນ 

ພາຍຫ ຼັງຮຽນຈບົໂມດນູນີ ູ້ຜູ ູ້ຮຽນຈະມ້ີຄວາມສາມາດ: 
- ຕຄີວາມໝາຍຂໍ ູ້ມູນສະເພາະ ແລະ ລໍາດຼັບຂອງເອກະສານບຼັນຈພຸຼັນ 
- ຄຼັດເລ ອກເຕຼັກໂນໂລຊີ ູ້ການບຼັນຈຫຸບີຫໍື່ ທີື່ ເໝາະສມົ ເພ ື່ ອໃຫູ້ເຂົ ູ້າກຼັບສນິຄ ູ້າ

ທີື່ ຖ ກບຼັນຈ ຸ 
- ລະບຸ ແລະ ຈຼັບຄູື່ ວຼັດສະດຸບຼັນຈພຸຼັນຕາມຂໍ ູ້ກໍານດົ 
- ບຼັນຈ ຸ ແລະ ຫຸ ູ້ມຫໍື່ ສນິຄ ູ້າ ຫ   ຜະລດິຕະພຼັນ ຕາມຂໍ ູ້ກໍານດົ ແລະ ຄວາມ

ຕູ້ອງການບຼັນຈພຸຼັນ 
- ລະບຸມາດຕະຖານການຕດິສະຫ າກ 
- ເຮຼັດເອກະສານປະກອບການບຼັນຈພຸຼັນສໍາເລຼັດ 

ເນ ູ້ອໃນຂອງໂມດູນ 

ເນ ູ້ອໃນການສອນພາກທດິສະດ ີ                    14  ຊົື່ ວໂມງ 
ບດົທ ີ1 :  ລຼັກສະນະລາຍລະອຽດ ແລະ ເຕຼັກນກິບຼັນຈຫຸບີຫ ່   

1. ລຼັກສະນະຂອງການລະບຸລາຍລະອຽດ ແລະ ການຈຼັບຄູື່ ວຼັດສະດຸບຼັນຈຸ
ພຼັນ 

2. ເຕຼັກນກິການໃຊ ູ້ແຜນງານເພ ື່ ອນໍາໃຊ ູ້ວຼັດສະດຸຢື່ າງປະຢຼັດ 
3. ລະຫຼັດ ແລະ ກດົລະບຽບຂໍ ູ້ບຼັງຄຼັບໃນກຳນບຼັນຈພຸຼັນ  

ບດົທ ີ2 :   ວທິກີານບຼັນຈພຸຼັນ 
    1.  ວທິກີານຕຄີວາມໝາຍຂໍ ູ້ກໍານດົ ແລະ ເອກະສານຄໍາສຼັື່ ງບຼັນຈພຸຼັນ 

    2.  ວທິກີານເລ ອກເຕຼັກໂນໂລຊີ ູ້ການບຼັນຈຫຸບີຫໍື່  
    3.  ວທີກີານບຼັນຈ ຸແລະ ຫຸ ູ້ມຫໍື່ ສນິຄ ູ້າ ຫ  ືຜະລດິຕະພຼັນ 

    4.  ວທິກີອງຫບີຫໍື່ ສນິຄ ູ້າທີື່ ບຼັນຈແຸລ ູ້ວ       
ບດົທ ີ3 : ການຕດິປູ້າຍ ແລະ ເຄ ື່ ອງໝາຍ      

1. ປູ້າຍສນິຄ ູ້າ ຫ  ືຜະລດິຕະພຼັນ ທີື່ ໄດ ູ້ບຼັນຈແຸລ ູ້ວ 
2. ວທິກີານຕດິປູ້າຍ ແລະ ເຄ ື່ ອງໝາຍທີື່ ບົື່ ງບອກອ ື່ ນໆ 

3. ມາດຕະຖານການຕດິເຄ ື່ ອງໝາຍໃນສະຖານທີື່ ເຮຼັດວຽກ 

4. ໃບກໍາກຼັບສນິຄ ູ້າ ແລະ ໃບຈຼັບເອາົສນິຄ ູ້າ  
5. ວທິກີານແນບ ໃບກໍາກຼັບສນິຄ ູ້າ ແລະ ໃບຈຼັບເອາົສນິຄ ູ້າ  
6. ເອກະສານທີື່ ຈໍາເປຼັນໃນການບຼັນຈພຸຼັນ ສນິຄ ູ້າ 
7. ຂຼັ ູ້ນຕອນຂອງການປະກອບເອກະສານ 
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ບດົທ ີ4 :   ມາດຕະຖານອາຊວີະອານາໄມ ແລະ ຄວາມປອດໄພ  
     1. ຄວາມຕູ້ອງການທາງດ ູ້ານອາຊວີະອານາໄມແລະຄວາມປອດໄພ ໃນ 
         ການບຼັນຈ ຸແລະ ຫຸ ູ້ມຫໍື່  ສນິຄ ູ້າ ຫ   ຜະລດິຕະພຼັນ 

     2. ແນວທາງ ແລະ ຂຼັ ູ້ນຕອນທີື່ ກື່ ຽວຂ ູ້ອງກຼັບມາດຕະຖານອາຊວີະອານາ  
         ໄມ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຮຼັກ ສາສິື່ ງແວດລ ູ້ອມ 

     3. ການແກ ູ້ບຼັນຫາທີື່ ເກດີຂຶ ູ້ນເມ ື່ ອບຼັນຈສຸນິຄ ູ້າ  
     4. ຂະບວນການມາດຕະຖານທໍາຄວາມສະອາດໃນສະຖານທີື່ ເຮຼັດວຽກ 
ເນ ູ້ອໃນການສອນພາກປະຕບິຼັດ                   78 ຊົື່ ວໂມງ 
     1. ກຳນໃສ່ລຼັກສະນະລາຍລະອຽດ ແລະ ເຕຼັກນກິບຼັນຈຫຸບີຫ ່  
     2. ວທິກີານບຼັນຈພຸຼັນ 
     3. ການຕດິປູ້າຍ ແລະ ເຄ ື່ ອງໝາຍ 

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 

- ໃບສຼັ່ ງສນິຄ ູ້າ 
- ວດີໂີອປະຕບິຼັດ 

- ໂປຣເຈຼັກເຕີ ູ້ 
- ໂປຣແກຣມຄວບຄຸມສນິຄ ູ້າ 
- ໂປຣແກຣມຄໍາສຼັື່ ງຊ ູ້ 
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ວທິກີານຝຶກອບົຮມົ 
-  ການຮຽນ-ການສອນແບບການສະແດງບດົບາດສມົມຸດ 
- ການຮຽນ-ການສອນແບບຈໍາລອງ 
- ການຮຽນ-ການສອນ 4 ຂຼັ ູ້ນຕອນ 

 
 
 
 
ເກນການວຼັດຜນົ 

- ກະກຽມອຸປະກອນເຄ ື່ ອງມ ໃນການບຼັນຈຫຸບີຫໍື່ ສນິຄ ູ້າ 
- ກວດນຼັບ ແລະ ບຼັນຈສຸນິຄ ູ້າຕາມໃບສຼັ່ ງສນິຄ ູ້າ 
- ຕດິສະຫ າກສນິຄ ູ້າ ຫ   ຜະລດິຕະພຼັນ ທີື່ ບຼັນຈຫຸບີຫໍື່  
- ບຼັນທກຶການນຼັບ, ບຼັນຈສຸນິຄ ູ້າ 
- ຂນົຍ ູ້າຍສນິຄ ູ້າທີື່ ບຼັນຈສູຸື່ ຕໍາແໜື່ ງທີ່ ຈະສົ່ ງມອບ 
-    ເຮຼັດວຽກດູ້ວຍຄວາມປອດໄພ 
-    ນໍາໃຊ ູ້ອຸປະກອນປູ້ອງກຼັນສື່ ວນບຸກຄນົ 
-    ສ ື່ ສານຢື່ າງມປີະສດິທພິາບ 
-    ຈຼັດລະບຽບວຼັດຖຸທີື່ ຈະໃຊ ູ້ 
- ນໍາໃຊ ູ້ ແລະ ຕຄີວາມໝາຍ ຂໍ ູ້ມູນ, ປ ູ້ມຄູື່ ມ   ກື່ ຽວກຼັບຂໍ ູ້ກໍານດົຂອງການ

ບຼັນຈສຸນິຄ ີ້ຳ 
-    ຮຼັກສາຄວາມເປຼັນລະບຽບຮຽບຮ ູ້ອຍ ແລະ ຄວາມສະອາດ 

 

ວທິກີານວຼັດຜນົ 

- ການສຼັງເກດ 
- ຖາມ-ຕອບ 
- ກຳນສາທດິ 
- ສອບເສຼັງພຳກຂຽນ 
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ໂມດູນ ການຮຽນ - ການສອນທ ີS6:   ການນໍາໃຊ ູ້ອຸປະກອນ,ເຄ ື່ ອງມ  ແລະ ດູແລຮຼັກສາ 
ສື່ ວນປະກອບ ຄໍາອະທບິາຍ 

ຊ ື່ ໂມດູນ (S6) ການນໍາໃຊ ູ້ອຸປະກອນ, ເຄ ື່ ອງມ  ແລະ ດູແລຮຼັກສາ 

ຄໍາອະທບິາຍໂມດູນ 

       ໂມດນູນີ ູ້ກວມເອາົທຼັກສະ, ຄວາມຮູ ູ້ ແລະ ທຼັດສະນະຄະຕ ິ ທີື່ ຈໍາເປຼັນ             
ໃນການນໍາໃຊ ູ້ອຸປະກອນເຄື່ ອງມ ື ລວມເຖີງ ການດໍາເນນີການກວດສອບກື່ ອນ
ການດໍາເນນີງານ, ການດໍາເນນີການດູແລຮຼັກສາເປຼັນປະຈໍາ ແລະ ການຮຼັກສາ
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຈຼັດເກຼັບອຸປະກອນເຄ ື່ ອງມ  

ໄລຍະເວລາໂດຍປະມານ 
89  ຊົື່ ວໂມງ 
ທດິສະດ ີ12 ຊົື່ ວໂມງ 
ປະຕບິຼັດ 77 ຊົື່ ວໂມງ 

ຜນົໄດ ູ້ຮຼັບຂອງການຮຽນ 

ພາຍຫ ຼັງຮຽນຈບົໂມດນູນີ ູ້ຜູ ູ້ຮຽນຈະມ້ີຄວາມສາມາດ: 
- ດໍາເນນີການກຼັບອຸປະກອນເຄື່ ອງມທືີື່ ຈ ຼັດການວຼັດສະດຸ ຕາມຜູ ູ້ຜະລດິ 

ແລະ ຕາມຄໍາແນະນໍາ 
- ປຼັບປື່ ຽນອຸປະກອນທີື່ ຈໍາເປຼັນ ຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງຜູ ູ້ຜະລດິ  
- ນໍາໃຊ ູ້ອຸປະກອນປູ້ອງກຼັນຕວົທີື່ ເໝາະສມົ ເພ ື່ ອຫ ຸດຄວາມສື່ ຽງຕໍື່ ການ

ບາດເຈຼັບ 

- ທໍາຄວາມສະອາດ ແລະ ດູແລຮຼັກສາອຸປະກອນເຄື່ ອງມ ື ຕາມຂໍ ູ້ກໍານດົ
ຂອງຜູ ູ້ຜະລດິ 

ເນ ູ້ອໃນຂອງໂມດູນ 

ເນ ູ້ອໃນການສອນພາກທດິສະດ ີ                    12  ຊົື່ ວໂມງ 
ບດົທ ີ1 :   ການກວດສອບອຸປະກອນເຄື່ ອງມ ື
    1. ວທິກີານກວດສອບກື່ ອນດໍາເນນີການ 

    2. ເຕຼັກນກິໃນການປຼັບປື່ ຽນ 

    3. ວທິກີານລາຍງານອຸປະກອນທີື່ ບກົພື່ ອງແກື່ ບຸກຄນົທີື່ ກື່ ຽວຂ ູ້ອງ 
    4. ກຳນນໍາໃຊ ູ້ ອຸປະກອນ,ເຄ ື່ ອງມ   
ບດົທ ີ2 :   ການນໍາໃຊ ູ້ອຸປະກອນປູ້ອງກຼັນຕວົ 

    1. ຮູບແບບຂອງການນໍາໃຊ ູ້ອຸປະກອນປູ້ອງກຼັນຕວົ 

    2. ວທິກີານກໍາຈຼັດຫ  ການຄວບຄຸມອຼັນຕະລາຍໃນການເຮຼັດວຽກ 

    3. ວທີປີະຕບິຼັດງານກຼັບອຸປະກອນເຄ ື່ ອງມ  ຕາມຜູ ູ້ຜະລດິ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ  
        ໃນການປະຕບິຼັດງານ 

    4. ຮູບແບບການໃຫູ້ຄໍາແນະນໍາ ບຸກຄະລາກອນກື່ ຽວຂ ີ້້ອງ 
ບດົທ ີ3 :  ອາຊວີະອານາໄມ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ດແູລຮຼັກສາອຸປະກອນ  
            ເຄື່ ອງມ ື      
    1. ຂຼັ ູ້ນຕອນ ແລະ ລະບຽບຂໍ ູ້ບຼັງຄຼັບທີື່ ກື່ ຽວຂ ູ້ອງກຼັບດ ູ້ານອາຊວີະອານາໄມ   
        ແລະ ດ ູ້ານສິື່ ງແວດລ ູ້ອມ 

    2. ຂຼັ ູ້ນຕອນ ແລະ ນະໂຍບາຍ ການນໍາໃຊ ູ້ ແລະ ດູແລຮຼັກສາອຸປະກອນ  
       ເຄື່ ອງມ ື

2. ຂະບວນການທໍາຄວາມສະອາດ ແລະ ບໍາລຸງຮຼັກສາອຸປະກອນ 
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ເນ ູ້ອໃນການສອນພາກປະຕບິຼັດ                   77 ຊົື່ ວໂມງ 
    1. ການກວດສອບອຸປະກອນເຄື່ ອງມ ື
    2. ການນໍາໃຊ ູ້ອຸປະກອນປູ້ອງກຼັນຕວົ 

    3. ກຳນຈຼັດເກຼັບ ແລະ ດູແລຮຼັກສາອຸປະກອນ 

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 

- ໃບຈຼັດສົື່ ງສນິຄ ູ້າ 
- ໃບສຼັ່ ງສນິຄ ູ້າ 
- ວດີໂີອປະຕບິຼັດ 

- ໂປຣເຈຼັກເຕີ ູ້ 
- ໂປຣແກຣມຄວບຄຸມສນິຄ ູ້າ 
- ໂປຣແກຣມຄໍາສຼັື່ ງຊ ູ້ 

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

ເກນການວຼັດຜນົ 
- ກວດສອບອຸປະກອນເຄື່ ອງມກືື່ ອນການດໍາເນນີງານ 
- ນ ຳໃຊ ີ້ອຸປະກອນເຄື່ ອງມ ື
- ດູແລຮຼັກສາອຸປະກອນເຄື່ ອງມ ື



45  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ຮຼັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຈຼັດເກຼັບອຸປະກອນ 
-    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 ຫວົໜູ້າທມີຊ່ຽວຊຳນ 
2 ທື່ ານ ບຸນທໍາ ສດິທມິະໂນທໍາ ໂຄງການ SSTVET ຮອງຫວົໜີ້ຳຊ່ຽວຊຳນ ແລະ ຊ່ຽວ 

ຊຳນຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
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 


