
 

ຫ ຼັກສູດ 

ປະກາສະນຍີະບຼັດວຊິາຊບີ ລະດຼັບ 2 

ສາຂາອາຊບີ: ຊ່າງກ ່  -ໂບກ ລະດຼັບ 2 

Certificate Level 2 

Major in: Bricklayer Level 2 

 

 

2020



aiani@¥u¥5n U¥?iffiJ3tn U¥?i§u@i3

£ufiuiu (9Ji3@m U¥?iffiu¥tn cgn¥uiu 5nun:u3Tiio9u

n:g=@]£ns3ifimu  cc@:  fi@i
!1,   3  0--

c@nfi                              /@g3n

u=n8uapo3a5]5u,  5ufi    `®     flui 2o2o

afin£J
5ifi3un"9¥yjjn fin@9]fli?§ [[@¥ Sn&]n"siu-n"59uffinan~,

iu9i2i9i§u: ai]ri-tun @#fiu 1,  2 [[@3 @¥fiu 3.

- §]mu  ai5n28]ui8nfnqgfiufi5ifioun"fin&]cc@gmuc89utm899]ng?833n@ifin"i@3fi@i

a3auc@na 67/uu,  3]5ua 3 r]jjoui  2017;
-§]mu  mufiufi3i  cc@3  g3¥cdi  g29]fijjgi§33£ng3i.

ijoicini ol

JJlnnol  02

JJlnnol 03

JJlnml 04

uir`ni 05

£nti¥Eijfi   n¥?@]£n@iffimu [[@= fi@i fin£]:

9g¥fin3di@gri"81§ogfn@1ffim9]fiI?a  cc@3§n&]n"s5u-mu@9uSn@n3u@i21

9i§u:  g{i3ri-tun  @3iiu  1,  2  cc@g@8ilu  3  §][§ijccch§ns5u  202O-2021  [uu5utu.
2,

1dig]3ti"9i§o:£n@i  dic3un"£n39u mu®n3n  Ei]hio  lu[[ch@:83jci9u cc@3

U¥[fiu@u  ccch@3t@u3  @9jjffi)99nu=m@¥3u¥8n  lffi©ris5u§umij@¥u5uSnn",

ftyiu®]  ifnf n@i iiuch]?a  lifi@¥tiiu9i§@:§ng5iE\]hio  fufiujiuuin*ourihsoa9]

aic@u  muugcfiu  Sn@nau  c@9Uutl3[$83u  3ffi@9nch99fiuo5n]iuluccch@3t@ug.

¢5isiu§u®ri3n*]hl3  i):tfigu?uU=m@=3u¥3n§?1§u  @¥Eiu  1,  2  (c@3  @¥E\u  3

di9jjffi]tfigu83J8»ciucfigu mu@3u5u®nmu.
c.            -      a`     3              ®`?tfiffi9]niu  n3g33]£n@ifimu  «@g  n@1,  nJJi)clm]-u3un3",  fiJjn"ciu,  fijjgl§o=

£n@i,   @3T\i3udinan3ui9i§@¥£n@i,   a¥q"9i§@:£n@i,   ta)mu  SSTVET  [c@:

avin*ou5ihi3§9)chi]]S)di9jjfiuu¥fi8ngfin£]a38ufimufnt[@=ufiiri29]?d@i3.

afin£3a:3ufi  6@u%rifnifuccch5ufi£]@iuc§ut8ufiutu.

c§u([mu5ciq=j)ufi

s9]5nTi3j)uji
U9ua]:
-dig]n"n¥?3]£ns3ifiniu  [[@3  fi@i                 o2  s5g;3u

^      1,      =               ®,- nJJiinn]-uj8un]iu

- fiun",iu
- fijJ9i§03£nsai

-  a3Tii8udinan:ui9iao¥£n@i

-@¥T\iu9i§3%£n@i  «ch]@¥

- tn3mu SSTVET

ol S38u

ol  @¥8u

ol  g333u

ol  @¥3u

ol a38u

ol g¥8u
-urinsaouh5o§9]  [[@:  cfiujj5u  J9u@3           oi  a:Ou r

8;8.U8.  dT:r+j3  ffgrjtugff



1 
 

ຄ ານ າ 

ຫ ຼັກສູດອາຊີວະສກຶສາ ວຊິາຊີບ ລະດຼັບ 2 ສະບຼັບນີ ີ້ໄດ ີ້ຮຼັບການພຼັດທະນາຂຶ ີ້ນໂດຍສອດຄ່ອງກຼັບຂງົເຂດ
ອາຊີບ: ຊ່າງກ ່ -ໂບກ ລະດຼັບ 2ໃຫີ້ສອດຄ່ອງກຼັບກດົໝາຍອາຊີວະສກຶສາສະບຼັບເລກທີ 42/ສພຊ, ລງົວຼັນທີ 23 
ທຼັນວາ 2013. 

ເຂົ ີ້າຮ່ວມການພຼັດທະນາ ແລະ ປຼັບປຸງຫ ຼັກສູດສະບຼັບນີ ີ້ປະກອບມ ີຊ່ຽວຊານຈາກໂຄງການສ ີ້າງຄວາມ
ເຂຼັ ີ້ມແຂງໃຫີ້ກຼັບອາຊວີະສກຶສາ ໄລຍະ 2, ນຼັກວຊິາການ, ຄູອາຈານ ແລະ ຜູ ີ້ມປີະສບົການທາງດ ີ້ານການພຼັດທະນາ
ຫ ຼັກສູດ ຈາກຫ າຍພາກສ່ວນເຂົ ີ້າຮ່ວມ. 

ຫ ຼັກສູດ ແມ່ນມລີຼັກສະນະຈຼັດການຮຽນ-ການສອນ ເປຼັນໂມດູນ ໂດຍອີງໃສ່ມາດຕະຖານຫ ຼັກສູດອາຊວີະ
ສກຶສາແຫ່ງຊາດ ສະບຼັບເລກທີ 7247/ສສກ.ອສ.15; ລງົວຼັນທ ີ30 ພະຈກິ 2015 ຜູ ີ້ຮຽນສາມາດຮຽນຈບົແຕ່ລະ
ໂມດູນ ພາຍໃນຂງົເຂດອາຊບີນີ ີ້ໃຊ ີ້ເວລາຮຽນແມ່ນ 5 ເດອືນ ແລະສາມາດຮຽນຕ ່ ໄດ ີ້ໃນລະດຼັບສູງຂຶ ີ້ນໄປໄດ ີ້ພ ີ້ອມ
ດຽວກຼັນນຼັ ີ້ນ, ນຼັກສກຶສາຍຼັງສາມາດຍ ີ້າຍສະຖານທີ່ ຮຽນໄດ ີ້ຕາມສະຖານອາຊວີະສກຶສາທີ່ ມຫີ ຼັກສູດການຮຽນ-ການ
ສອນ ໃນສາຂາອາຊບີ ຊ່າງກ ່ -ໂບກ 

ຈຸດປະສົງຕົ ີ້ນຕ ຂອງຫ ຼັກສູດນີ ີ້ ແມ່ນສ ີ້າງບຸກຄະລາກອນໃຫີ້ມີສີມືທີ່ ສອດຄ່ອງກຼັບຄວາມຮຽກຮ ີ້ອງ
ຕີ້ອງການ ຂອງຕະຫ າດແຮງງານ ແລະ ການປ່ຽນແປງທາງດ ີ້ານສະພາບແວດລ ີ້ອມ, ເສດຖະກດິ ແລະ ສຼັງຄມົ. 

ຫ ຼັກສູດນີ ີ້ ອາດຍຼັງຂາດຕກົບກົພ່ອງທາງດ ີ້ານເນື ີ້ອໃນບາງຈດຸ. ສະນຼັ ີ້ນ, ຈ່ ຶ່ ງຮຽກຮ ີ້ອງມາຍຼັງຜູ ີ້ສະໜອງການ
ຝຶກອບົຮມົ, ສະຖານອາຊວີະສກຶສາ, ສະຖານປະກອບການ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ ີ້ອງຕ່າງໆ ກະລຸນາສົ່ ງຂ່າວມາຍຼັງ 
ສະຖາບຼັນພຼັດທະນາອາຊວີະສກຶສາ ເພື່ ອປຼັບປຸງແກ ີ້ໄຂໃຫີ້ສມົບູນຂຶ ີ້ນກ່ວາເກົ່ າ. 
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1. ຊື່ ຫລຼັກສູດ 

1.1. ຊື່ ເປຼັນພາສາລາວ 
- ຫລຼັກສູດປະກາສະນຍິະບຼັດ ວຊິາຊບີ ລະດຼັບ 2 

 

1.2. ຊື່ ເປຼັນພາສາອຼັງກດິ. 
- Curriculum of Certificate Level 2 

2. ຊື່ ປະກາສະນຍິະບຼັດ 

2.1. ຊື່ ປະກາສະນຍິະບຼັດເປຼັນພາສາລາວ 
- ປະກາສະນຍິະບຼັດວຊິາຊບີລະດຼັບ 2 

 

2.2. ຊື່ ປະກາສະນຍິະບຼັດເປຼັນພາສາອຼັງກດິ 
- Certificate Level 2 

3. ໜ່ວຍງານຮຼັບຜດິຊອບ 

ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ, ກມົອາຊວີະສກຶສາ, ສະຖາບຼັນພຼັດທະນາອາຊວີະສກຶສາ 

4. ຈດຸປະສງົ ແລະ ປຼັດຊະຍາຂອງຫ ຼັກສູດ 

4.1. ຈດຸປະສງົ 
- ສີ້າງໃຫີ້ຜູ ີ້ຮຽນມຄີວາມຮູ ີ້, ມທີຼັກສະອາຊບີ ແລະ ປະສບົການກງົກຼັບ ມາດຕະຖານອາຊບີນ າໄປ 

ປະຕບິຼັດງານວຊິາສະເພາະໄດ ີ້ຢ່າງມປີະສດິທພິາບ ແທດເໝາະກຼັບຄວາມຕີ້ອງການ ຂອງຕະຫລາດ
ແຮງງານ 

- ສີ້າງໃຫີ້ຜູ ີ້ຮຽນມຫີວົຄດິປະດດິສ ີ້າງ, ແກ ີ້ໄຂບຼັນຫາໄດ ີ້ ແລະ ມຄີວາມສາມາດປະຕບິຼັດຫນ ີ້າທີ່ ວຽກ
ງານດ ີ້ານວຊິາສະເພາະຕາມລະດຼັບທີ່ ຕນົຮຽນຈບົ 

- ສີ້າງໃຫີ້ຜູ ີ້ຮຽນມມີະນດຸສ າພຼັນດ,ີ ມຄຸີນນະທ າ, ຈະລຍິະທ າ ແລະ ຈຼັນຍາບຼັນໃນອາຊບີ 
 

4.2. ປຼັດຊະຍາຫ ຼັກສູດ 
ຫ ຼັກສູດນີ ີ້ແມ່ນເນຼັ ີ້ນໃສ່ການພຼັດທະນາທາງດ ີ້ານຄວາມຮູ ີ້, ທຼັກສະ ແລະ ຄຸນສມົບຼັດໃນຂງົເຂດ

ອາຊບີ ກ ່ ສ ີ້າງ ໃຫີ້ມ ີ“ສມີເືດຼັ່ ນ, ເນຼັ ີ້ນທາງດ ີ້ານຄຸນນະພາບໃນການປະກອບອາຊບີ” 

5. ມາດຕະຖານອາຊບີ 

ພາຍຫ ຼັງຮຽນຈບົຫ ຼັກສູດນີ ີ້ຜູ ີ້ຮຽນຈະມຄີວາມສາມາດ: 
5.1. ມາດຕະຖານຄວາມຮູ ີ້ 



4 
 

- ນ າໃຊ ີ້ທຼັກສະຊວີດິ 

- ຊະນດິວຼັດສະດຸກ ່ ສ ີ້າງແລະເຄຶ່ ອງມ ື

- ການວຼັດແທກ ແລະ ຄດິໄລ່ 

- ການນ າໃຊ ີ້ແນວຄວາມຄດິ ແລະເຕຼັກນກິທາງຄະນດິສາດ 

- ການເຮຼັດວຽກຮ່ວມກຼັບຄນົອື່ ນ 

- ການສຼັງເກດຂຼັ ີ້ນຕອນ, ຂ ີ້ມນູມາດຕະຖານ ແລະ ຄູ່ ມກືານນ າໃຊ ີ້ 
 

5.2. ມາດຕະຖານຄວາມສາມາດ 

- ກ ່ ໂຊ 
- ຕດິຕຼັ ີ້ງວງົກບົ 
- ຕດິຕຼັ ີ້ງຫ ີ້າງ ແລະ ມ ີ້າງຫີ້າງ 
- ໂບກຝາດນິຈີ່ ແລະເບຕງົ 
- ສ ີ້ອມແປງຮອຍແຕກຜວິໜີ້າຂອງຝາກ ່ ແລະເບຕງົ 

 

5.3. ມາດຕະຖານຄຸນສມົບຼັດ 

ຜູ ີ້ປະຕບິຼັດວຽກເບຕງົມທີຼັດສະນະ ແລະ ຈຼັນຍາບຼັນດຼັ່ ງນີ ີ້: 

- ປະພດຶຕນົຢ່າງຖກືຕີ້ອງຕາມຈຼັນຍາບຼັນຂອງອາຊບີທີ່ ດ ີ
- ມສີະຕຕິ ່ ການຈຼັດຕຼັ ີ້ງ, ມວີໄິນເຂຼັ ີ້ມງວດ, ກງົຕ ່ ເວລາ ແລະ ຊື່ ສຼັດຕ ່ ອາຊບີຂອງຕນົເອງ 
- ມຄີວາມອດົທນົ, ດຸໜຼັ່ ນຂະຫຍຼັນພຽນ, ມຼັກຄວາມກ ີ້າວໜີ້າ ແລະ ສະແຫວງຫາຄວາມຮູ ີ້ອຼັນໃໝ່ໆ 
- ມມີະນຸດສ າພຼັນດ,ີ ຮູ ີ້ຮຼັກຕນົເອງ, ຄອບຄວົ, ສຼັງຄມົ ແລະ ປະເທດຊາດ 

6. ວຸດທກິານສກຶສາ 

ຜູ ີ້ທີ່ ຮຽນຈບົຕາມຫ ຼັກສູດນີ ີ້ຈະໄດ ີ້ຮຼັບວຸດທລິະດຼັບ 2 ວຊິາຊບີຊັ ັ້ນຕ ັ້ນລະດບັ 2 ອງີຕາມຂອບວຸດທິ
ວຊິາຊບີທີ່ ກ ານດົ ໃນກດົໝາຍອາຊວີະສກຶສາມາດຕາ 20 ລະດຼັບວຸດທວິຊິາຊບີ 

7. ລະດຼັບຄວາມສາມາດຫ ຼັງຈາກຮຽນຈບົ 

 ພາຍຫ ຼັງຮຽນຈບົຫ ຼັກສູດນີ ີ້ຜູ ີ້ຮຽນຈະມຄີວາມສາມາດ: 

- ກະກຽມວຼັດສະດຸກ ່ ດນິຈີ່  
- ກ ່ ໂຊ 
- ຕດິຕຼັ ີ້ງວງົກບົ 
- ຕດິຕຼັ ີ້ງຫ ີ້າງແລະ ມ ີ້າງຫີ້າງ 

- ໂບກຝາດນິຈີ່ ແລະຝາເບຕງົ 
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- ສ ີ້ອມແປງຮອຍແຕກຜວິໜີ້າຂອງຝາກ ່  ແລະ ເບຕງົ 

8. ການຈຼັດຕຼັ ີ້ງການຮຽນການສອນ 

- ນຼັກສກຶສາຕີ້ອງຮຽນໃຫີ້ຄບົຕາມຈ ານວນໂມດູນທີ່ ກ ານດົໄວ ີ້ 
- ມໄີລຍະການຮຽນ 5 ເດອືນ ແລະ ມຈີ ານວນໂມດູນຫ ຼັກ 6 ໂມດູນ 
- ອາທດິໜຶ່ ງຈ ຼັດຕຼັ ີ້ງການຮຽນ-ການສອນ 5 ວຼັນ ແລະ ໜຶ່ ງວຼັນບ ່ ເກນີ 7 ຊົ່ ວໂມງ, ຊົ່ ວໂມງໜຶ່ ງໃຫີ້ຄດິໄລ່ 50 

ນາທແີຕ່ຖີ້າເປຼັນຊົ່ ວໂມງຄວບໃຫີ້ຄດິໄລ່ 90 ນາທ ີ

9. ຄຸນສມົບຼັດ ແລະ ເງ ື່ ອນໄຂຂອງຜູ ີ້ທີ່ ຈະເຂົ ີ້າຮຼັບການສກຶສາ 

- ທຸກຄນົທີ່ ສະໝຼັກໃຈ 
- ຈບົປະຖມົສກຶສາຫ  ືທຽບເທົ່ າຂື ີ້ນໄປ 
- ມສຸີຂະພາບຈດິແລະຮ່າງກາຍແຂງແຮງດເີໝາະສມົກຼັບອາຊບີ 
- ຜ່ານການຮຽນຫ ຼັກສູດ ວຊິາຊບີ ລະດຼັບ 1 

10. ການຄຼັດເລອືກຜູ ີ້ທີ່ ຈະເຂົ ີ້າຮຼັບການສກຶສາ 

- ຜ່ານການທດົສອບດ ີ້ວຍການຂຽນ, ສ າພາດຫ ທືດົສອບດ ີ້ານສມີຢ່ືາງໃດຢ່າງໜຶ່ ງ ຫ  ືທຼັງໝດົໂດຍມຄີະນະ
ກ າມະການທີ່ ໄດ ີ້ຮຼັບການແຕ່ງຕຼັ ີ້ງຢ່າງເປຼັນທາງການ 

- ມາຮຽນຕາມແຜນແບ່ງປຼັນທີ່ ກະຊວງສກຶສາ ແລະ ແຜນໂຄງການ 

11. ການລງົທະບຽນຮຽນ 

- ນຼັກສກຶສາສາມາດລງົທະບຽນຮຽນຕາມຈ ານວນໂມດູນທີ່ ກ າໄວ ີ້ໃນຫ ຼັກສູດ 
- ຄ່າໜ່ວຍກດິ, ຄ່າບ າລຸງການສກຶສາ ແລະ ຄ່າທ ານຽມຕ່າງໆໃຫີ້ເປຼັນໄປຕາມລະບຽບຂອງສະຖານສກຶສາ 

12. ໄລຍະການສກຶສາ 

- ຫ ຼັກສູດວຊິາຊບີລະດຼັບ 2 ສະບຼັບນີ ີ້ມໄີລຍະເວລາ 5 ເດອືນ, ໃຊ ີ້ເວລາ 700 ຊົ່ ວໂມງໜ ຶ່ ງອາທດິໃຊ ີ້ເວລາ
ຮຽນ 30 - 35 ຊົ່ ວໂມງ 

13. ການວຼັດຜນົການຮຽນ-ການສອນ: 

ການວຼັດຜນົການຮຽນ-ການສອນ ການສ າເລຼັດການສກຶສາ ແລະ ການພົີ້ນສະຖານະພາບການເປຼັນ
ນຼັກສກຶສາ ແມ່ນໃຫີ້ປະຕບິຼັດຕາມຂ ີ້ຕກົລງົ ຂອງລຼັດຖະມນົຕວ່ີາການ ກະຊວງ ສກຶສາທກິານວ່າດ ີ້ວຍຂ ີ້

ກ ານດົໃນການວຼັດ ແລະ ປະເມນີຜນົການຮຽນ-ການສອນ ຕາມຫລຼັກສູດອາຊວີະສກຶສາຊຼັ ີ້ນຕົ ີ້ນ ແລະ ຊຼັ ີ້ນ
ກາງສະບຼັບເລກທ ີ2355 / ສສ.ອສ. 04 ລງົວຼັນທ ີ19 ພະຈກິ 2004. 
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14. ໃບວເິຄາະອາຊບີ 

ຊື່ ອາຊບີ: ຊ່າງກ ່ -ໂບກລະດຼັບ 2 
ລະຫຼັດອາຊບີ: 

ຊ່າງກ ່  - ໂບກລະດຼັບ 2 ແມ່ນອາຊບີໜຶ່ ງທີ່ ມຄີວາມສ າຄຼັນໃນການປະກອບອາຊບີກ ່ ສ ີ້າງ. ຊ່າງກ ່  - ໂບກ
ລະດຼັບ 2 ມໜີ ີ້າທີ່  ກ ່ ໂຊ, ຕດິຕຼັ ີ້ງວງົກບົ, ຕດິຕຼັ ີ້ງຫ ີ້າງ ໂບກຝາດນິຈີ່  ແລະ ເບຕງົ, ສ ີ້ອມແປງຮອຍແຕກຜວິໜີ້າຂອງ
ຝາກ ່ ແລະເບຕງົ 

ໜີ້າທີ່  ໜີ້າວຽກ 
ກ ່ ໂຊ ກະກຽມວຼັດ

ສະດຸກ ່ ດນິຈີ່  
ດ າເນນີການກ ່ ຝາ
ໂຊ 

ດ າເນນີການກ ່ ເສາົ
ໂຊ 

ອານາໄມ
ສະຖານທີ່  

ຕດິຕຼັ ີ້ງວງົກບົ ກະກຽມວຼັດ
ສະດຸ ແລະ 
ອຸປະ ກອນ 

ດ າເນນີການຕດິ
ຕຼັ ີ້ງວງົກບົປະຕູ 

ດ າເນນີການຕດິ
ຕຼັ ີ້ງວງົກບົ
ປ່ອງຢຍ ີ້ມ 

ອານາໄມ
ສະຖານທີ່  

ຕດິຕຼັ ີ້ງຫ ີ້າງ ແລະ ມ ີ້າງຫີ້າງ ວາງແຜນ,
ກະກຽມພືີ້ນທີ່
,ເຄຶ່ ອງມແືລະ
ອຸປະກອນຫີ້າງ 

ປະກອບແລະ
ຕດິຕຼັ ີ້ງຫ ີ້າງ 

ກວດສອບ,
ສ ີ້ອມແຊມ ແລະ
ປຽ່ນຫີ້າງ 

ການຮືີ້ຖອນຫີ້າງ 

ຕດິລຽມເສາົ ແລະ ຄານ  ກະກຽມວຼັດ
ສະດຸ ແລະ 
ອຸປະກອນ 

ດ າເນນີການ
ຕດິລຽ່ມເສາົ 

ດ າເນນີການ
ຕດິລຽ່ມຄານ 

ອານາໄມ
ສະຖານທີ່  

ໂບກຝາດນິຈີ່  ແລະ ເບຕງົ ວາງແຜນ,
ກະກຽມພືີ້ນທີ່  

ໂບກຝາດນິຈີ່  ໂບກຝາເບຕງົ ອານາໄມ
ສະຖານທີ່  

ສີ້ອມແປງຮອຍແຕກຜວິໜີ້າ
ຂອງຝາກ ່  ແລະ ເບຕງົ 

ວາງແຜນ,
ກະກຽມພືີ້ນທີ່  

ສີ້ອມແປງຮອຍ
ແຕກຜວິໜີ້າ
ຂອງຝາກ ່  

ສີ້ອມແປງຮອຍ
ແຕກຜວິໜີ້າຂອງ
ຝາເບຕງົ 

ອານາໄມ
ສະຖານທີ່  
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15. ການກ ານດົໂມດູນການຮຽນ - ການສອນ. 

ຕາຕະລາງ:ສຼັງລວມການແບ່ງອຼັດຕາສ່ວນແຕ່ລະໝວດວຊິາຂອງຫ ຼັກສູດ. 
ຈ ານວນເດອືນຈຼັດຕຼັ ີ້ການຮຽນ-ການສອນ 5 ເດອືນ 

ຈ ານວນອາທດິ/ພາກຮຽນ 16 ອາທດິ/ພາກຮຽນ 

ໂມ
ດູນ

 

ລະ
ຫຼັ ດ

 ທດິສະດ,ີ ປະຕບິຼັດໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ປະຕບິຼັດຢູ່
ສະຖານປະກອບການ ທດ ທລ/ປຕ ລວມ ຊມ 

ໝ
ວດ

ໂມ
ດູນ

ວິ
ຊາ
ທົ່ ວ

ໄປ
 B1 ການນ າໃຊ ີ້ແນວຄວາມຄດິ ແລະ ຄະນດິສາດ

ພືີ້ນຖານ 
4 12 16 

B2 ທຼັກສະຊວີດິ 2 4 12 16 

ລວມໝວດໂມດູນທົ່ ວໄປ 8 24 32 

ໜ
ວດ

ໂມ
ດູນ

ພືີ້ ນ
ຖາ
ນ 

C1 ການນ າໃຊ ີ້ເຄືື່ ອງມ-ືເຄື່ ອງຈຼັກກ ່ ສ ີ້າງ 4 12 16 
C2 ການເຮຼັດວຽກຮ່ວມກຼັບຄນົອື່ ນ 4 12 16 

C3 
ການສຼັງເກດຂຼັ ີ້ນຕອນ, ຂ ີ້ມນູມາດຕະຖານ ແລະ ຄູ່
ມກືານນ າໃຊ ີ້ 4 12 16 

C4 ດ າເນນີການວຼັດແທກ ແລະ ຄດິໄລ່ 4 12 16 
C5 ພາສາອຼັງກດິໃນການສື່ ສານປະຈ າວຼັນ 4 12 16 

ລວມໝວດໂມດູນພື ີ້ນຖານ 20 60 80 

ໝ
ວດ

ໂມ
ດູນ

ວຊິ
າສ
ະເພ

າະ
 S1 ກ ່ ໂຊ 16 90 106 

S2 ຕດິຕຼັ ີ້ງວງົກບົ 12 86 98 
S3 ການຕດິຕຼັ ີ້ງຫ ີ້າງແລະມ ີ້າງຫີ້າງ 12 86 98 
S4 ຕດິລຽມເສາົແລະຄານ 12 84 96 
S5 ໂບກຝາດນິຈີ່  ແລະ ເບຕງົ 12 82 94 
S6 ສ ີ້ອມແປງຮອຍແຕກຜວິໜີ້າຂອງຝາກ ່ ແລະເບຕງົ 12 84 96 
  ລວມໝວດໂມດູນວຊິາສະເພາະ      76       512      588  

  ຊົ່ ວໂມງລວມທຼັງໝດົຫ ຼັກສູດ     104       596      700  
  ເປີເຊຼັນທດິສະດ ີແລະປະຕບິຼັດ (%)      15        85      100  

16. ໝວດໂມດູນ 

ຫລຼັກສູດນີີ້ປະກອບດ ີ້ວຍ 13 ໂມດູນ ຄ:ື 
16.1. ໂມດູນທົ່ ວໄປ 2 ໂມດູນ 
16.2. ໂມດູນພື ີ້ນຖານ 5 ໂມດນູ 
16.3. ໂມດູນວຊິາສະເພາະ 6 ໂມດນູ 
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ລ/ດ ຫມວດວຊິາ ທດິສະດ ີ ປະຕບິຼັດ ລວມ 
1 ໂມດູນທົ່ ວໄປ 8 24 32 
2 ໂມດູນພື ີ້ນຖານ 20 60 80 
3 ໂມດູນວຊິາສະເພາະ 76 512 588 

ລວມທຼັງໝດົ 104 596 570 
ຄດິໄລ່ເປຼັນອຼັດຕາສ່ວນ % 15 85 100 

 

17. ຊຼັບພະຍາກອນທີ່ ຈ າເປຼັນ (ສິ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກຮຼັບໃຊ ີ້ການຮຽນການສອນ) 

ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ ອງມ ື ວຼັດສະດຸ ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ 
- ຊະແລຼັງ 
- ຊວີ້ານ 
- ກະແຈປາກ 
- ຄີ້ອນຕ ີ
- ໄຂຄວງ 
- ເລື່ ອຍ 
- ເຄື່ ອງປະສມົຄອນກຣີດ 
- ສະຫວ່ານເຈາະ 
- ຮີ້າງຮ ີ້ານ 
- ອ່າງ 
- ເສຼັ ີ້ນພຽກ 
- ເຄື່ ອງປີ້ອງກຼັນໄພ 
 

- ປາກກາ 
- ແຜນຈດົບຼັນທກຶ 
- ວຼັດສະດຸປະກອນທີ່

ກ່ຽວຂ ີ້ອງກຼັບກດິຈະກ າທີ່
ສະເໜຫີ ວືຽກງານ 

- ວຼັດສະດຸຊິ ີ້ນເປືອງ 
- ອຸປະກອນ  /ເຄື່ ອງຈຼັກ  
- ຊຼັບພະຍາກອນທາງການເງນິ 
- ສະຖານທີ່ ເຮຼັດວຽກ 
- ວຼັດສະດຸທີ່ ກ່ຽວຂ ີ້ອງກຼັບໜ່

ວຍຄວາມສາມາດ 
- ແຜນການດ ີ້ານວຊິາການ, 

ແຕີ້ມ ແລະ ຂ ີ້ກ ານດົ
ກ່ຽວຂ ີ້ອງກຼັບກດິ ຈະກ າ 

- ວຼັດສະດຸອຸປະກອນທີ່ ພບົ
ເຫຼັນໄດ ີ້ໃນສະຖານທີ່ ກ ່ ສ ີ້າງ, 
ເຊິ່ ງອາດຈະລວມເຖງິ : 

o ຫນີ 
o ແຮ່ 
o ຫນີຂບົ 
o ຊາຍ 
o ຄອນກຣີດ 

 

- ຄູ່ ມ ືແລະ ເຄື່ ອງມຂືອງການ
ສື່ ສານຕ່າງໆ  

- ແຄຼັດຕາລອກ 
- ແຜ່ນພຼັບ 
- ຄູ່ ມຕ່ືາງໆ ກ່ຽວກຼັບກດົຄວາມ

ປອດໄພທາງດ ີ້ານອາຊບີ 
- ປຶີ້ມແບບຮຽນ 
- ຊຸດການຮຽນແບບໂມດນູ 
- ກດົໝາຍ ແລະ ເອກະສານ

ຕ່າງໆ ທາງດ ີ້ານການປີ້ອງກຼັນ 
ແລະ ຄຸ ີ້ມຄອງສິ່ ງແວລ ີ້ອມ 

- ຂ ີ້ມູນການເຂົ ີ້າເຖງິສະຖານທີ່
ເຮຼັດວຽກທີ່ ກ່ຽວຂ ີ້ອງຫ ື
ສະພາບແວດລ ີ້ອມທີ່ ຖກືຕີ້ອງ
ທີ່ ເຫມາະສມົບ່ອນທີ່ ການປະ
ເມນີສາມາດເກດີຂື ີ້ນໄດ ີ້ 

- ຄູ່ ມຂື ີ້ກ ານດົຂອງຜູ ີ້ຜະລດິ 
- ຄູ່ ມກືານສ ີ້ອມແປງ 
- ຄູ່ ມຂືຼັ ີ້ນຕອນການບ າລຸງຮຼັກສາ 
- ຄູ່ ມກືານບ າລຸງຮຼັກສາແບບ

ເປຼັນໄລຍະ 
- ຄູ່ ມທືຼັງໝດົ/ລາຍການຕ່າງໆທີ່

ກ່ຽວຂ ີ້ອງກຼັບພາກສ່ວນການ
ກ ່ ສ ີ້າງ 

- ຂ ີ້ກ ານດົດ ີ້ານກດົໝາຍຂອງອງົ
ກອນ, ສະຖານທີ່ ກ ່ ສ ີ້າງ ແລະ 
ຂຼັ ີ້ນຕອນຕ່າງໆ 
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ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ ອງມ ື ວຼັດສະດຸ ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ 
- ຄ າແນະນ າຂອງຜູ ີ້ຜະລດິ ແລະ 

ຂ ີ້ກ ານດົມາດຕະຖານ 
- ຂ ີ້ມູນການຈ ີ້າງງານ ແລະ ການ

ພວົພຼັນຖານທີ່ ເຮຼັດວຽກດ ີ້ວຍ
ກດົຫມາຍ 

- ຂ ີ້ມູນໂອກາດການຈ ີ້າງງານເທົ່ າ
ທຽມກຼັນແລະຄນົພກິານມີ
ສດິທາງກດົໝາຍ 

- ຂ ີ້ກ ານດົດ ີ້ານກດົໝາຍຂອງອງົ
ກອນ, ສະຖານທີ່ ກ ່ ສ ີ້າງ ແລະ 
ຂຼັ ີ້ນຕອນຕ່າງໆ 

- ຄ າແນະນ າຂອງຜູ ີ້ຜະລດິ ແລະ 
ຂ ີ້ກ ານດົມາດຕະຖານ 

- ຂ ີ້ມູນການຈ ີ້າງງານ ແລະ ການ
ພວົພຼັນຖານທີ່ ເຮຼັດວຽກດ ີ້ວຍ
ກດົຫມາຍ 

- ຂ ີ້ມູນໂອກາດການຈ ີ້າງງານເທົ່ າ
ທຽມກຼັນແລະຄນົພກິານມີ
ສດິທາງກດົໝາຍຂ ີ້ກ ານດົດ ີ້ານ
ກດົໝາຍຂອງອງົກອນ, 
ສະຖານທີ່ ກ ່ ສ ີ້າງແລະຂຼັ ີ້ນຕອນ
ຕ່າງໆ 

- ຄ າແນະນ າຂອງຜູ ີ້ຜະລດິແລະ
ຂ ີ້ກ ານດົມາດຕະຖານ 

- ຂ ີ້ມູນການຈ ີ້າງງານແລະການ
ພວົພຼັນຖານທີ່ ເຮຼັດວຽກດ ີ້ວຍ
ກດົຫມາຍ 

- ຂ ີ້ມູນໂອກາດການຈ ີ້າງງານເທົ່ າ
ທຽມກຼັນແລະຄນົພກິານມີ
ສດິທາງກດົໝາຍ 

- ຫີ້ອງຮຽນ 
- ຫີ້ອງຝຶກງານ 
- ຄອມພວິເຕ ີ
- ເຄຶ່ ອງສາຍ LCD 
- ຈຼັກຕຼັດເຫ ຼັກ 
- ຕ ່ າລາ 
- ລາຍການເຄື່ ອງມ ືແລະ 
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ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ ອງມ ື ວຼັດສະດຸ ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ 
ອຸປະກອນ 

- ປຶີ້ມບຼັນທກຶ 
- ບກິ 
- ເຫ ຼັກເສຼັ ີ້ນ 
- ລວດ 

 

18. ວຸດທຂິອງຄູສອນໃນຫ ຼັກສູດ 

- ມຄີວາມຮູ ີ້ທາງດ ີ້ານຄອມພວິເຕີ ີ້ 
- ມປີະສບົການທາງດ ີ້ານວຽກງານຢາງໜີ້ອຍ 2 ປີ 
- ມໃີບປະກາດກ່ຽວກຼັບວຊິາຄ ູຫ  ືມໃີບຢຼັ ີ້ງຢືນການສອນ 
- ຮຽນຈບົວຊິາດຼັ່ ງກ່າວໃນລະດຼັບທີ່ ສູງກວ່າຊຼັ ີ້ນທີ່ ສອນ 1 ຂຼັ ີ້ນ 

19. ໂຄງສ ີ້າງຫ ຼັກສູດ 

ສ່ວນປະກອບ ຄ າອະທບິາຍ 
ຊື່ ຫ ຼັກສູດ ຊ່າງກ ່  - ໂບກ ລະດຼັບ 2 

ຄ າອະທບິາຍຫ ຼັກສູດ 

ຫ ຼັກສູດນີ ີ້ໄດ ີ້ຖກືອອກແບບມາເພື່ ອຍກົລະດຼັບທາງດ ີ້ານຄວາມຮູ ີ້, ທຼັກ
ສະ ແລະ ຄຸນສມົບຼັດ ທີ່ ຈ າເປຼັນໃນການ ກ ່ ໂຊ, ຕດິຕຼັ ີ້ງວງົກບົ, ການຕດິຕຼັ ີ້ງຫ ີ້າງ
ແລະມ ີ້າງຫີ້າງ, ຕດິລຽມເສາົແລະຄານ, ໂບກຝາດນິຈີ່  ແລະ ເບຕງົ ແລະ 
ສ ີ້ອມແປງຮອຍແຕກຜວິໜີ້າຂອງຝາກ ່ ແລະເບຕງົ 

ໄລຍະເວລາທີ່ ກ ານດົ 700 ຊົ່ ວໂມງ 

ຜນົໄດ ີ້ຮຼັບຂອງຫ ຼັກສູດ 

ພາຍຫ ຼັງຮຽນຈບົຫ ຼັກສູດນີ ີ້ ີ້ຜູ ີ້ຮຽນຕ ີ້ອງມຄີວາມສາມາດ: 
- ກ ່ ໂຊ 
- ຕດິຕຼັ ີ້ງວງົກບົ 
- ການຕດິຕຼັ ີ້ງຫ ີ້າງ ແລະ ມ ີ້າງຫີ້າງ 
- ຕດິລຽມເສາົ ແລະ ຄານ 
- ໂບກຝາດນິຈີ່  ແລະ ເບຕງົ 
- ສ ີ້ອມແປງຮອຍແຕກຜວິໜີ້າຂອງຝາກ ່  ແລະ ເບຕງົ 

ໂຄງສ ີ້າງໜ່ວຍສະມຼັດຖະພາບ 
I ໜວ່ຍສະມຼັດຖະພາບທົ່ ວໄປ 

ລ/ດ ໜ່ວຍສະມຼັດຖະພາບ ຊື່ ໂມດູນ ຜນົໄດ ີ້ຮຼັບຂອງການຮຽນ ກ ານດົເວລາ 
(ຊວົໂມງ) 

1. ແນວຄວາມຄດິແລະ
ຄະນດິສາດຂຼັ ີ້ນພື ີ້ນຖານ 

ນ າໃຊ ີ້ແນວຄວາມຄດິແລະ
ຄະນດິສາດຂຼັ ີ້ນພື ີ້ນຖານ 

- ນ າໃຊ ີ້ເລກສີ່ ປະການຂຼັ ີ້ນ
ພື ີ້ນຖານ 

- ວຼັດແທກຂຼັ ີ້ນພື ີ້ນຖານທີ່ ຈ າ
ເປຼັນໃນບ່ອນເຮຼັດວຽກ 

16ຊມ 



11 
 

2 ທຼັກສະຊວີດິ ການນ າໃຊ ີ້ທຼັກສະຊວີດິ - ດ າລງົຊວີດິຮ່ວມກຼັນຢ່າງມີ
ຄວາມສຸກປາດສະຈາກຢາ
ເສບຕດິເຂົ ີ້າມາກ່ຽວຂ ີ້ອງ
ກຼັບການດ າລງົຊວີດິ 

- ຮຼັກສາສຸຂະພາບຕນົເອງ
ໃຫີ້ແຂງແຮງ 

- ຮຼັບມກືຼັບເລ ີ້ຫ ່ ຽມຂອງ
ພວກຄີ້າມະນຸດ 

- ບ ລຫິານເງນິຂອງຕນົເອງ
ຢ່າງມປີະສດິທພິາບ 

- ທີ້ອນເງນິຢ່າງມປີະສດິທິ
ຜນົ 

16ຊມ 

II  ໜວ່ຍສະມຼັດຖະພາບພື ີ້ນຖານ 

ລ/ດ ໜ່ວຍສະມຼັດຖະພາບ ຊື່ ໂມດູນ ຜນົໄດ ີ້ຮຼັບຂອງການຮຽນ ກ ານດົເວລາ 
(ຊວົໂມງ) 

1 ເຄືື່ ອງມ-ືເຄື່ ອງຈຼັກກ ່ ສ ີ້າງ 
ການນ າໃຊ ີ້ເຄືື່ ອງມ-ືເຄື່ ອງ
ຈຼັກກ ່ ສ ີ້າງ 

- ນ າໃຊ ີ້ເມນີ 
- ນ າໃຊ ີ້ເຄຶ່ ອງເຈາະ 
- ນ າໃຊ ີ້ຈ ຼັກຕຼັດ 
- ນ າໃຊ ີ້ຈ ຼັກອຼັດແໜີ້ນ 
- ນ າໃຊ ີ້ຈ ຼັກຈີ ີ້ເບຕງົ 
- ນ າໃຊ ີ້ຈ ຼັກປາດໜີ້າເບຕງົ 

16ຊມ 

2 
ການເຮຼັດວຽກຮ່ວມກຼັບ
ຄນົອື່ ນ 

ການເຮຼັດວຽກຮ່ວມກຼັບຄນົ
ອື່ ນ 

1. ພຼັດທະນາຄວາມສ າພຼັນໃນ
ສະຖານທີ່ ເຮຼັດວຽກທີ່ ມີ
ປະສດິຕພິາບ 

2. ມສ່ີວນຮ່ວມເຮຼັດ
ກດິຈະກ າໃນກຸ່ມ 

16 ຊມ 

3 
ການສຼັງເກດຂຼັ ີ້ນຕອນ, ຂ ີ້ມູນ
ມາດຕະຖານ ແລະ ຄູ່ມກືານ
ນ າໃຊ ີ້ 

ການສຼັງເກດຂຼັ ີ້ນຕອນ, ຂ ີ້ມູນ
ມາດຕະຖານ ແລະ ຄູ່ມກືານ
ນ າໃຊ ີ້ 

- ກ ານດົແລະເຂົ ີ້າເຖງິຂ ີ້ກ າ
ນດົ/ຄູ່ ມ ື

- ສກຶສາຂ ີ້ມູນ 

- ນ າໃຊ ີ້ຂ ີ້ມູນໃນຄູ່ ມ ື

16 ຊມ 

4 
ດ າເນນີການວຼັດແທກ 
ແລະ ຄດິໄລ່ 

ປະຕບິຼັດການວຼັດແທກ 
ແລະ ຄດິໄລ່ 

- ເລອືກເຄື່ ອງມວືຼັດແທກ 

- ດ າເນນີການວຼັດແທກແລະ
ຄດິໄລ່ 

- ຮຼັກສາເຄື່ ອງມວືຼັດແທກ 

16 ຊມ 

5 
ນ າໃຊ ີ້ພາສາອຼັງກດິສ າລຼັບ
ການສື່ ສານ 

ການນ າໃຊ ີ້ພາສາອຼັງກດິສ າ
ລຼັບການສື່ ສານ 

- ອ່ານ, ຂຽນ, ເວົ ີ້າ ແລະ
ຟຼັງຄ າສຼັບກ່ຽວກຼັບຂ ີ້ມນູ
ສ່ວນບຸກຄນົ, ອາຊບີ, ມືີ້

116ຊມ 
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ແລະ ເດອືນ 
- ແນະນ າຕວົເອງ ແລະ ຜູ ີ້ອື່ ນ
ເປຼັນພາສາອຼັງກດິໄດ ີ້ຕາມ
ມາດຕະຖານ 

- ເວົ ີ້າ ແລະ ຂຽນຕວົເລກ
ແຕ່1 ຫາ 1000 

- ຖາມ ແລະ ຕອບຄ າຖາມ
ກ່ຽວກຼັບເວລາໄດ ີ້ 

III ໜ່ວຍສະມຼັດຖະພາບຫ ຼັກ 

ລ/ດ ໜ່ວຍສະມຼັດຖະພາບ ຊື່ ໂມດູນ ຜນົໄດ ີ້ຮຼັບຂອງການຮຽນ ກ ານດົເວລາ 
(ຊວົໂມງ) 

1 ກ ່ ໂຊ ກ ່ ໂຊ 
- ວທິກີານຕດິຕຼັ ີ້ງ 
- ຂຼັ ີ້ນຕອນການຕດິຕຼັ ີ້ງ 
- ດ ເນນີການກ ່  

106 ຊມ 

2 ຕດິຕຼັ ີ້ງວງົກບົ ຕດິຕຼັ ີ້ງວງົກບົ 
1. ຕດິຕຼັ ີ້ງວງົກບົປະຕູ 
2. ຕດິຕຼັ ີ້ງວງົກບົປ່ອງຢີ້ຽມ 98ຊມ 

3 ຕດິຕຼັ ີ້ງຫ ີ້າງແລະມ ີ້າງຫີ້າງ ຕດິຕຼັ ີ້ງຫ ີ້າງແລະມ ີ້າງຫີ້າງ 

- ການວາງແຜນ,ກະກຽມ
ພືີ້ນທີ່ ,ເຄຶ່ ອງມແືລະ
ອຸປະກອນຫີ້າງ 

- ປະກອບແລະຕດິຕຼັ ີ້ງຫ ີ້າງ 
- ກວດສອບ,ສ ີ້ອມແຊມ 

ແລະປຽ່ນຫີ້າງ 
- ການຮືີ້ຖອນຫີ້າງ 

98ຊມ 

4 ຕດິລຽມເສາົແລະຄານ ຕດິລຽມເສາົແລະຄານ 

- ກະກຽມພືີ້ນ ແລະ 
ອຸປະກອນໃນການດ າເນນີ
ງານ 

- ຕດິລຽມເສາົ 
- ຕດິລຽມຄານ 

96 ຊມ 

5 ໂບກຝາດນິຈີ່  ແລະ ເບຕງົ ໂບກຝາດນິຈີ່  ແລະ ເບຕງົ 

1. ການໂບກຝາດນິຈີ່  
2. ການໂບກຝາເບຕງົ 
3. ການໂບກເສາົແລະຄານເບ

ຕງົ 

94ຊມ 

6 
ສີ້ອມແປງຮອຍແຕກຜວິ
ໜີ້າຂອງຝາກ ່  ແລະ ເບຕງົ 

ສີ້ອມແປງຮອຍແຕກຜວິໜີ້
າຂອງຝາກ ່  ແລະ ເບຕງົ 

1. ສີ້ອມແປງຮອຍແຕກຜວິ
ໜີ້າຂອງຝາກ ່  

2. ສີ້ອມແປງຮອຍແຕກຜວິ
ໜີ້າຂອງຝາເບຕງົ 

96 ຊມ 

ການວເິຄາະສະມຼັດຖະພາບ 
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ວທິກິານວຼັດຜນົ 

- ສອບເສຼັງພາກຂຽນ 

- ລາຍງານຈາກບຸກຄນົທສີາມ 

- ສ າພາດ 

- ສຼັງເກດໂດຍກງົ 
- ປະເມນີຈາກຜນົງານ 

- ສາທດິ 
ວທິກີານຈຼັດຕຼັ ີ້ງປະຕບິຼັດຫ ຼັກສູດ ແບບໂມດນູ 

ຊຼັບພະຍາກອນທີ່ ຈ າເປຼັນ 

ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ ອງມ ື: 
- ສາມລຽ່ມ 
- ຟອງນ ີ້າ 
- ຈຽງກ ່  
- ຕະນ່າງຮອ່ນຊາຍ 
- ກະບະ 
- ມປືະທາຍ 
- ຊະແລຼັງ 
- ກະແຈປາກ 
- ຄີ້ອນຕ ີ
- ໄຂຄວງ 
- ເລື່ ອຍ 
- ສ່ວນປະສມົຄອນກຣີດ 
- ຂຼັ ີ້ນໄດ 
- ສະຫວ່ານເຈາະ 
- ຮີ້າງຮ ີ້ານ 
- ເຄື່ ອງເຈາະ 
- ໄມ ີ້ແມຼັດວຼັດແທກ 
- ໄມ ີ້ຟອຍ 
- ຊວີ້ານ 
- ເຄື່ ອງວຼັດຄວາມເລກິ 
- ໄມ ີ້ບຼັນທຼັດ 
- ອ່າງ 
- ບຼັນທຼັດນ ີ້າທ່ຽງ 
- ເສຼັ ີ້ນພຽກ 
- ເຄື່ ອງປີ້ອງກຼັນໄພ 
ສະຖານທີ່ ຈ າລອງ: 
- ສະຖານທີ່ ເຮຼັດວຽກທີ່ ກ່ຽວຂ ີ້ອງ ຫ  ືສະພາບແວດລ ີ້ອມຈ າລອງຢ່າງ ເ

ໝາະສມົ 
ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ: 
- ຄູ່ ມ ືແລະ ເຄື່ ອງມຂືອງການສື່ ສານຕ່າງໆ 
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- ແຄຼັດຕາລອ໊ກ 
- ແຜ່ນພຼັບ 
- ຄູ່ ມຕ່ືາງໆ ກ່ຽວກຼັບກດົຄວາມປອດໄພທາງດ ີ້ານອາຊບີ 
- ປຶີ້ມແບບຮຽນ 
- ຊຸດການຮຽນແບບໂມດນູ 
- ກດົໝາຍ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ທາງດ ີ້ານການປີ້ອງກຼັນ ແລະ ຄຸ ີ້ມ

ຄອງສິ່ ງແວລ ີ້ອມ 
- ຂ ີ້ມູນການເຂົ ີ້າເຖງິສະຖານທີ່ ເຮຼັດວຽກທີ່ ກ່ຽວຂ ີ້ອງຫ ສືະພາບແວດ

ລ ີ້ອມທີ່ ຖກືຕີ້ອງທີ່ ເໝາະສມົບ່ອນທີ່ ການປະເມນີສາມາດເກດີຂື ີ້ນໄດ ີ້ 
- ຄູ່ ມຂື ີ້ກ ານດົຂອງຜູ ີ້ຜະລດິ 
- ຄູ່ ມກືານສ ີ້ອມແປງ 
- ຄູ່ ມຂືຼັ ີ້ນຕອນການບ າລຸງຮຼັກສາ 
- ຄູ່ ມກືານບ າລຸງຮຼັກສາແບບເປຼັນໄລຍະ 
- ຄູ່ ມທືຼັງໝດົ/ລາຍການຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂ ີ້ອງກຼັບພາກສ່ວນການກ ່ ສ ີ້າງ 
- ຂ ີ້ກ ານດົດ ີ້ານກດົໝາຍຂອງອງົກອນ, ສະຖານທີ່ ກ ່ ສ ີ້າງ ແລະ ຂຼັ ີ້ນ

ຕອນຕ່າງໆ 
- ຄ າແນະນ າຂອງຜູ ີ້ຜະລດິ ແລະ ຂ ີ້ກ ານດົມາດຕະຖານ 
- ຂ ີ້ມູນການຈ ີ້າງງານ ແລະ ການພວົພຼັນຖານທີ່ ເຮຼັດວຽກດ ີ້ວຍ

ກດົຫມາຍ 
- ຂ ີ້ມູນໂອກາດການຈ ີ້າງງານເທົ່ າທຽມກຼັນແລະຄນົພກິານມສີດິທາງກດົ

ໝາຍ 
- ຂ ີ້ກ ານດົດ ີ້ານກດົໝາຍຂອງອງົກອນ, ສະຖານທີ່ ກ ່ ສ ີ້າງ ແລະ ຂຼັ ີ້ນ

ຕອນຕ່າງໆ 
- ຄ າແນະນ າຂອງຜູ ີ້ຜະລດິ ແລະ ຂ ີ້ກ ານດົມາດຕະຖານ 
- ຂ ີ້ມູນການຈ ີ້າງງານ ແລະ ການພວົພຼັນຖານທີ່ ເຮຼັດວຽກດ ີ້ວຍ

ກດົຫມາຍ 
- ຂ ີ້ມູນໂອກາດການຈ ີ້າງງານເທົ່ າທຽມກຼັນແລະຄນົພກິານມສີດິທາງກດົ

ໝາຍຂ ີ້ກ ານດົດ ີ້ານກດົໝາຍຂອງອງົກອນ, ສະຖານທີ່ ກ ່ ສ ີ້າງ ແລະ 
ຂຼັ ີ້ນຕອນຕ່າງໆ 

- ຄ າແນະນ າຂອງຜູ ີ້ຜະລດິ ແລະ ຂ ີ້ກ ານດົມາດຕະຖານ 
- ຂ ີ້ມູນການຈ ີ້າງງານ ແລະ ການພວົພຼັນຖານທີ່ ເຮຼັດວຽກດ ີ້ວຍ

ກດົຫມາຍ 
- ຂ ີ້ມູນໂອກາດການຈ ີ້າງງານເທົ່ າທຽມກຼັນ ແລະ ຄນົພກິານມສີດິທາງ

ກດົໝາຍ 

ເງ ື່ອນໄຂໃນການເຂົ ີ້າຝຶກ 
- ທຸກຄນົທີ່ ສະໝຼັກໃຈ 
- ຈບົປະຖມົສກຶສາຫ ທືຽບເທົ່ າຂື ີ້ນໄປ 
- ມສຸີຂະພາບຈດິ ແລະ ຮ່າງກາຍແຂງແຮງດເີໝາະສມົກຼັບອາຊບີ 
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ວຸດທຂິອງຄູຝຶກ ຫ  ືຜູ ີ້ສອນ 

- ມຄີວາມຮູ ີ້ທາງດ ີ້ານຄອມພວິເຕີ ີ້ 
- ມປີະສບົການທາງດ ີ້ານວຽກງານຢ່າງໜີ້ອຍ 2 ປີ 
- ມໃີບປະກາດກ່ຽວກຼັບວຊິາຄູ ຫ  ືມໃີບຢຼັ ີ້ງຢືນການສອນ 
- ຮຽນຈບົວຊິາດຼັ່ ງກ່າວໃນລະດຼັບທີ່ ສູງກວ່າຊຼັ ີ້ນທີ່ ສອນ 1   ຂຼັ ີ້ນ 
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20. ໂມດູນ ການຮຽນ -ການສອນ 

ກ. ໝວດໂມດູນທົ່ ວໄປຈ ານວນ 02 ໂມດູນ 
ໂມດູນການຮຽນ-ການສອນທົ່ ວໄປ B1 : ການນ າໃຊ ີ້ຄະນດິສາດພື ີ້ນຖານ 
ສ່ວນປະກອບ ຄ າອະທບິາຍ 
ຊື່ ໂມດູນ (B) 1 ການນ າໃຊ ີ້ຄະນດິສາດພື ີ້ນຖານ 

ຄ າອະທບິາຍ ໂມດູນ 

ໂມດູນນີ ີ້ລວມມຄີວາມຮູ ີ້, ທຼັກສະ ແລະ ທຼັດສະນະຄະຕທິີ່ ຈ າເປຼັນໃນການ ນ າ
ໃຊ ີ້ແນວຄວາມຄດິ ທາງດ ີ້ານຄະນດິສາດພືີ້ນຖານ ແລະ ເຕຼັກນກິ, ໂມດູນນີ ີ້ປະກອບ
ມກີານນ າໃຊ ີ້ເລກສີ່ ປະການຂຼັ ີ້ນພື ີ້ນຖານ ແລະ ປະຕບິຼັດມາດຕະການຂຼັ ີ້ນພື ີ້ນຖານ
ທີ່ ຈ າເປຼັນໃນບ່ອນເຮຼັດວຽກ. 

ໄລຍະເວລາທີ່ ກ ານດົ 
16 ຊົ່ ວໂມງ 
ທດິສະດ:ີ 2 ຊົ່ ວໂມງ 
ປະຕບິຼັດ: 14 ຊົ່ ວໂມງ 

ຜນົໄດ ີ້ຮຼັບຂອງການຮຽນ 
ພາຍຫ ຼັງສ າເລຼັດການຮຽນໂມດູນນີ ີ້ ນຼັກຮຽນຈະສາມາດ: 
- ນ າໃຊ ີ້ເລກສີ່ ປະການຂຼັ ີ້ນພື ີ້ນຖານ 
- ວຼັດແທກຂຼັ ີ້ນພື ີ້ນຖານທີ່ ຈ າເປຼັນໃນບ່ອນເຮຼັດວຽກ 

ເນື ີ້ອໃນຂອງໂມດູນ 

ເນື ີ້ອໃນການສອນພາກທດິສະດ ີ4 ຊົ່ ວໂມງ 
1. ບຼັນຫາຄະນດິສາດທີ່ ງ່າຍດາຍ 
2. ການບວກ ແລະ ລບົຈ ານວນເຕຼັມ ໃນການແກ ີ້ໄຂບຼັນຫາ ໃນສະຖານທີ່ ເຮຼັດ

ວຽກ 
3. ການຄູນ ແລະ ຫານຈ ານວນເຕຼັມ 
4. ການນ າໃຊ ີ້ຄວາມຮູ ີ້ກ່ຽວກຼັບການຄູນ ແລະ ການຫານໃນການແກ ີ້ໄຂບຼັນຫາ

ວຽກປະຈ າວຼັນ 
 

ເນື ີ້ອໃນພາກປະຕບິຼັດ      12 ຊົ່ ວໂມງ 
1. ການນ າໃຊ ີ້ສຼັນຍາລຼັກທາງຄະນດິສາດທີ່ ຖກືຕີ້ອງໃນການແກ ີ້ໄຂບຼັນຫາ

ຄະນດິສາດທີ່ ງ່າຍດາຍ 
2. ການບວກ ແລະ ລບົຈ ານວນເຕຼັມໃນການແກ ີ້ໄຂບຼັນຫາໃນສະຖານທີ່ ເຮຼັດ

ວຽກ 
3. ການຄູນ ແລະ ຫານຈ ານວນເຕຼັມ 
4. ກາກນນ າໃຊ ີ້ຄວາມຮູ ີ້ກ່ຽວກຼັບການຄນູ ແລະ ການຫານໃນການແກ ີ້ໄຂ

ບຼັນຫາວຽກປະຈ າວຼັນ. 

ຊຼັບພະຍາກອນທີ່ ຈ າເປຼັນ 

ອຸປະກອນການຝຶກອບົຮມົທີ່ ແນະນ າໃຫີ້ໃຊ ີ້: 
ກ. ເຄື່ ອງມອຸືປະກອນ 
- ຄອມພວິເຕ ີ
- LCD 
ຂ. ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ 
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- ສະຖານທີ່ ຈ າລອງ 
- ຄູ່ ມຕ່ືາງໆ 
- ຄູ່ ມກືານກວດສອບ 
- ບຼັນທກຶການກວດສອບ 
- ບຼັນທກຶການປະຕບິຼັດ 
- ເຄື່ ອງຂຽນ 
- ປຶີ້ມບຼັນທກຶ 
- ຈຼັກຄດິໄລ່ 
- ປືີ້ມແບບຮຽນ 

ວທິກີານຝຶກອບົຮມົ 
- ບຼັນລະຍາຍ 
- ການສນົທະນາເປຼັນກຸ່ມ 
- ການປະຕບິຼັດການແກ ີ້ໄຂບຼັນຫາ 

ເກນການວຼັດຜນົ 

ຫ ຼັກຖານກ່ຽວກຼັບສິ່ ງຕ ໄປນີ ີ້ມຄີວາມສ າຄຼັນ: 
ກ. ນ າໃຊ ີ້ເລກສີ່ ປະການຂຼັ ີ້ນພື ີ້ນຖານ  
- ພືີ້ນຖານຄະນດິສາດມກີານຈ າແນກ ແລະ ລະບຸໄວ ີ້ລະອຽດ 
- ການຄດິໄລ່ເລກຄະນດິທີ່ ສາມາດເຂົ ີ້າໃຈໄດ ີ້ 
- ການຄດິໄລ່ພື ີ້ນຖານແມ່ນປະຕບິຼັດໂດຍນ າໃຊ ີ້ການຄດິໄລ່ເລກ4ວທິ.ີ 
ຂ. ວຼັດແທກຂຼັ ີ້ນພື ີ້ນຖານທີ່ ຈ າເປຼັນໃນບ່ອນເຮຼັດວຽກ 
- ການວຼັດແທກຂຼັ ີ້ນພື ີ້ນຖານແມ່ນໄດ ີ້ກ ານດົ ແລະ ນ າໃຊ ີ້ 
- ຄວາມຖກືຕີ້ອງໃນການນ າໃຊ ີ້ການວຼັດແທກຂຼັ ີ້ນພື ີ້ນຖານແມ່ນໄດ ີ້ຖກືສະແດງໃຫີ້

ເຫຼັນຢ່າງຖກືຕີ້ອງ. 

ວທິກີານວຼັດຜນົ 

ວທິກີານຕ ່ ໄປນີ ີ້ ອາດຈະຖກືນ າໃຊ ີ້ເພື່ ອການປະເມນີສະມຼັດຖະພາບ:  
- ສອບເສຼັງພາກທດິສະດ ີ
- ການຄ ານວນບຼັນຫາກ່ຽວກຼັບການເຮຼັດວຽກ 
- ການຕຼັ ີ້ງຄ າຖາມ 
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ໂມດູນການຮຽນ-ການສອນທົ່ ວໄປ (B2): ທຼັກສະຊວີດິ 
ສ່ວນປະກອບ ຄ າອະທບິາຍ 

ຊື່ ໂມດູນ (B) 2 ການນ າໃຊ ີ້ທຼັກສະຊວີດິ 

ຄ າອະທບິາຍໂມດູນ 
ໂມດູນນີ ີ້ກວມເອາົຄວາມຮູ ີ້, ທຼັກສະ ແລະ ຄຸນສມົບຼັດທີ່ ຈ າເປຼັນ ໃນການດ າລງົຊວີດິ
ປະຈ າວຼັນ, ຢູ່ຮ່ວມກຼັນຢ່າງສຼັນຕ,ິ ຮຼັກສາສຸຂະພາບໃຫີ້ແຂງແຮງ ແລະ ປາດສະຈາກຍາ
ເສບີຕດິ, ຮູ ີ້ທຼັນເລ ີ້ລ່ຽມຂອງຄນົອື່ ນ, ບ ລຫິານເງນີຂອງຕນົໄດ ີ້ຢ່າງມປີະສດິທພິາບ. 

ໄລຍະເວລາໂດຍປະມານ 16 ຊົ່ ວໂມງ 

ຜນົໄດ ີ້ຮຼັບຂອງການຮຽນ 

ພາຍຫ ຼັງຮຽນຈບົໂມດນູນີ ີ້ຜູ ີ້ຮຽນຈະມຄີວາມສາມາດ: 
1. ດ າລງົຊວີດິຮ່ວມກຼັນຢ່າງມຄີວາມສຸກປາດສະຈາກຢາເສບີຕດິເຂົ ີ້າມາກ່ຽວຂ ີ້ອງ

ກຼັບການດ າລງົຊວີດິ 
2. ຮຼັກສາສຸຂະພາບຕນົເອງໃຫີ້ແຂງແຮງ 
3. ຮຼັບມກືຼັບເລ ີ້ລ່ຽມຂອງພວກຄີ້າມະນຸດ 
4. ບ ລຫິານເງນີຂອງຕນົເອງຢ່າງມປີະສດິທພິາບ 
5. ທີ້ອນເງນີຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ 

 
ເນື ີ້ອໃນຂອງໂມດູນ 
 

ເນື ີ້ອໃນການສອນພາກທດິສະດ ີ16 ຊົ່ ວໂມງ 
 

ບດົທ ີ6: ການທີ້ອນເງນີຢ່າງມປີະສດິທະຜນົ 
1. ຄວາມໝາຍຂອງການທີ້ອນເງນີ ແລະ ປະຢຼັດເງນີ 
2. ຫ ຼັກການໃນການທີ້ອນເງນີ ຫ  ືປະຢຼັດເງນີ 
3. ການໃຊ ີ້ຈ່າຍຢ່າງສະຫ າດ ແລະ ລະມຼັດລະວຼັງ 
4. ຜນົດ ີແລະ ຜນົເສຍຂອງການທີ້ອນເງນີແຕ່ລະວທິີ 
 
ບດົທ ີ7: ແຫ ່ ງທນື ແລະ ການບ ລຫິານໜີ ີ້ສນິ 
1. ເຫດຜນົໃນການຢືມເງນີ 
2. ການນ າໃຊ ີ້ທນືຕນົເອງ ຫ  ືຢືມຈາກແຫ ່ ງທນຶອື່ ນ 
3. ຜນົດ ີ ແລະ ຜນົເສຍລະຫວ່າງ ການນ າໃຊ ີ້ທນຶສ່ວນຕວົ ແລະ ເງນີກູ ີ້ສ າລຼັບກດິ

ຈະກ າຈະສ ີ້າງລາຍຮຼັບ 
4. ສີ່ ງທີ່ ຄວນຮູ ີ້ກ່ອນການກູ ີ້ຢືມເງນີ 
5. ຄວາມໝາຍ ແລະ ຜນົກະທບົຂອງການລະເມດີສຼັນຍາເງນີກູ ີ້ 
6. ການນ າໃຊ ີ້ເງນີກູ ີ້ທີ່ ດ ີແລ ບ ່ ດ ີ
7. ການຈ່າຍເງນີຄ່າໜີ ີ້ສນິ 

 
ເນື ີ້ອໃນພາກປະຕບິຼັດ 14  ຊົ່ ວໂມງ 
1. ການຮຼັກສາສຸຂະພາບຕນົເອງໃຫີ້ແຂງແຮງ 
2. ການຮຼັບມກືຼັບເລ ີ້ລ່ຽມຂອງພວກຄີ້າມະນດຸ 
3. ການບ ລຫິານເງນີຂອງຕນົເອງຢ່າງມປີະສດິທພິາບ 
4. ການທີ້ອນເງນີຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ 
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ຊຼັບພະຍາກອນທີ່ ຈ າເປຼັນ 
 

ວຼັດສະດຸ/ເຄື່ ອງມ:ື  
ເອກະສານໃບບນິຕ່າງໆ 
ໃບຮຼັບເງນີຕ່າງໆ 
ປືີ້ມບຼັນຊຂີຼັ ີ້ນພື ີ້ນຖານ 
 

ປືີ້ມຕ າລາຮຽນ: (ກ ານດົປືີ້ມຕ າລາຮຽນທີ່ ກ່ຽວຂ ີ້ອງກຼັບການສອນໂມດູນນີ ີ້) 
- ປືີ້ມຄູ່ ມພືື ີ້ນຖານດ ີ້ານການເງນີ 
- ປືີ້ມຄູ່ ມກືານບ ລຫິານໜີ ີ້ສນິ 

ວທິກີານຝຶກອບົຮມົ 

- ອະທບິາຍ 
- ສນົທະນາ 
- ສາທດິ 
- ນຼັກຮຽນປະຕບິຼັດ 

ເກນການວຼັດຜນົ 

- ດ າລງົຊວີດິຮ່ວມກຼັນຢ່າງມຄີວາມສຸກປາດສະຈາກຢາເສບີຕດິເຂົ ີ້າມາກ່ຽວຂ ີ້ອງກຼັບ
ການດ າລງົຊວີດິ 

- ສຸຂະພາບຕນົເອງໄດ ີ້ຖກືຮຼັກສາໃຫີ້ແຂງແຮງ 

- ເລ ີ້ລ່ຽມຂອງພວກຄີ້າມະນດຸໄດ ີ້ຮຼັບມຢ່ືາງມປີະສດິທພິາບ 

- ເງນີຂອງແຕ່ລະຄນົໄດ ີ້ຖກືບ ລຫິານຢ່າງມປີະສດິທພິາບ 

- ເງນີໄດ ີ້ຖກືທີ້ອນຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ 

ວທິກີານວຼັດຜນົ 
 

- ໂຄງການຄົີ້ນຄວ ີ້າ 
- ສຼັງເກດໂດຍກງົ 
- ເຮຼັດພາກປະຕບິຼັດຕວົຈງີ 
- ສ າພາດ 
- ສອບເສຼັງພາກຂຽນ 
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ຂ. ໝວດໂມດູນພື ີ້ນຖານວຊິາສະເພາະ ຈ ານວນ 05 ໂມດູນ 
ໂມດູນການຮຽນ-ການສອນພື ີ້ນຖານວຊິາສະເພາະ C1 ການນ າໃຊ ີ້ເຄືື່ ອງມ-ືເຄື່ ອງຈ ຼັກກ ່ ສ ີ້າງ 
ຊື່ ໂມດູນ (C1) ການນ າໃຊ ີ້ເຄືື່ ອງມ-ືເຄື່ ອງຈຼັກກ ່ ສ ີ້າງ 

ຄ າອະທບິາຍ ໂມດູນ 

ໂມດູນນີ ີ້ລວມມຄີວາມຮູ ີ້, ທຼັກສະ ແລະ ທຼັດສະນະຄະຕ ິທີ່ ຈ າເປຼັນໃນການ
ບ າລຸງຮຼັກສາເຄື່ ອງມແືລະອຸປະກອນ, ໂມດູນນີ ີ້ເຈາະຈງົສະເພາະກ່ຽວກຼັບການ
ກວດສອບສະພາບຂອງເຄື່ ອງມ ືແລະ ອຸປະກອນ, ດ າເນນີການນ າໃຊ ີ້ເຄື່ ງຶມ ືແລະ
ອຸປະກອນ 

ໄລຍະເວລາໂດຍປະມານ 
- ຊົ່ ວໂມງລວມ: 16ຊົ່ ວໂມງ 
- ທດິສະດ:ີ 4 ຊົ່ ວໂມງ 
- ປະຕບິຼັດ:  12 ຊົ່ ວໂມງ 

ຜນົໄດ ີ້ຮຼັບຂອງການຮຽນ 

ພາຍຫ ຼັງຮຽນຈບົໂມດູນນີ ີ້ຜູ ີ້ຮຽນຕ ີ້ອງມຄີວາມສາມາດ: 
- ນ າໃຊ ີ້ເຄື່ ອງມ ືແລະ ອຸປະກອນ 

- ດ າເນນີການບ າລຸງຮຼັກສາແບບປີ້ອງກຼັນ 

- ເກຼັບມ ີ້ຽນເຄື່ ອງມ ືແລະ ອຸປະກອນ 

ເນື ີ້ອໃນຂອງໂມດູນ 

ເນື ີ້ອໃນການສອນພາກທດິສະດເີວລາ: 4 ຊົ່ ວໂມງ 
ບດົທ ີ1: ເຄື່ ອງມທືີ່ ໃນການກ ່ ສ ີ້າງໃຊ ີ້ 

1. ຄມີ 
2. ຂີ້ອນຕ ີ
3. ເລອືຍຫາງປາ 

ບດົທ ີ2: ເຄື່ ອງທີ່ ໃຊ ີ້ໃນການກ ່ ສ ີ້າງ 
1. ເມນີ 
2. ເຄຶ່ ອງເຈາະ 
3. ຈຼັກຕຼັດ 
4. ຈຼັກອຼັດແໜີ້ນ 
5. ຈຼັກຈີ ີ້ເບຕງົ 
6. ຈຼັກປາດໜີ້າເບຕງົ 
7. ໂມ ີ້ 

ບດົທ3ີ: ການປີ້ອງກຼັນການເກດີອຸປະຕເິຫດຈາກການບ າລຸງຮຼັກສາເຄື່ ອງມື
ອຸປະກອນ 

1. ຄວາມປອດໄພ 
2. ຄວາມຈ າເປຼັນການເສມີສ ີ້າງຄວາມປອດໄພ ແລະ ປີ້ອງກຼັນການເກດີ

ອຸປະຕເິຫດ 
ບດົທ ີ4: ການເກຼັບມ ີ້ຽນອຸປະກອນ 

1. ການຈຼັດສຼັນວຼັດສະດຸອຸປະກອນຕາມແຕ່ລະປະເພດ 
2. ການເກຼັບມ ີ້ຽນເຄື່ ອງມອຸືປະກອນດ ີ້ວຍຄວາມປອດໄພ 
3. ວທິກີານເກຼັບມ ີ້ຽນເຄື່ ອງມອຸືປະກອນຕ່າງໆ 

ເນື ີ້ອໃນພາກປະຕບິຼັດ 12 ຊົ່ ວໂມງ 
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1. ການກະກຽມບ າລຸງຮຼັກສາວຼັດສະດຸ ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ ອງມ ື
2. ການຈຼັດການເຄື່ ອງມ ືແລະ ອຸປະກອນທີ່ ເໝາະສມົ 
3. ການດ າເນນີການບ າລຸງຮຼັກສາແບບປີ້ອງກຼັນ 
4. ການປະຕບິຼັດຕາມຄ າແນະນ າຕ່າງໆ 

ຊຼັບພະຍາກອນທີ່ ຈ າເປຼັນ 

ວຼັດສະດຸ, ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ ອງມ:ື 
- ກະດານ 
- ມາກເກ ີ
- ເຈ ຼັ ີ້ຍ A4 
- ສ ຂຽນ 
- ອຸປະກອນເຄື່ ອງມທືົ່ ວໄປ ແລະ ເຄື່ ອງມສືະເພາະ 
ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ: 
- ເຄຶ່ ອງ LCD 
- ປຶີ້ມຕ າລາຮຽນ 

- ຄອມພວິເຕ.ີ 

ວທິກີານຝຶກອບົຮມົ 

- ອະທບິາຍ. 
- ສາທດິ. 
- ແນະນ າວທິປີະຕບິຼັດ. 
- ປະຕບິຼັດຕວົຈງິ. 
- ສນົທະນາ 

ເກນການວຼັດຜນົ 
- ມກີານສື່ ສານທີ່ ເໝາະສມົ 
- ການເຈລະຈາດ ີ
- ສາມາດແກ ີ້ໄຂບຼັນຫາສະເພາະໜີ້າໄດ ີ້ 

ວທິກີານວຼັດຜນົ 

- ສຼັງເກດໂດຍກງົ. 
- ເຮຼັດພາກປະຕບິຼັດຕວົຈງີ. 
- ສ າພາດ. 
- ສອບເສຼັງພາກຂຽນ. 
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ໂມດູນການຮຽນ - ການສອນພື ີ້ນຖານວຊິາສະເພາະ (C) 2 ການເຮຼັດວຽກຮ່ວມກຼັບຄນົອື່ ນ 
ສ່ວນປະກອບ ຄ າອະທບິາຍ 

ຊື່ ໂມດູນ(C) ການເຮຼັດວຽກຮ່ວມກຼັບຄນົອື່ ນ 

ຄ າອະທບິາຍ ໂມດູນ 

ໂມດູນນີ ີ້ປະກອບດ ີ້ວຍຄວາມຮູ ີ້ ທຼັກສະ ແລະ ທຼັດສະນະຄະຕທິີ່ ຈ າເປຼັນໃນການເຮຼັດ
ວຽກຮ່ວມກຼັບຜູ ີ້ອື່ ນ, ໂມດູນນີ ີ້ມສ່ີວນກ່ຽວຂ ີ້ອງກຼັບການພຼັດທະນາຄວາມສ າພຼັນໃນ
ສະຖານທີ່ ເຮຼັດວຽກທີ່ ມີປະສດິຕພິາບ ແລະ ມສ່ີວນຮ່ວມໃນກດິຈະກ າຂອງວຽກ
ກຸ່ມ. 

ໄລຍະເວລາທີ່ ກ ານດົ 
16 ຊົ່ ວໂມງ 
ທດິສະດ:ີ 4 ຊົ່ ວໂມງ 
ປະຕບິຼັດ: 12 ຊົ່ ວໂມງ 

ຜນົໄດ ີ້ຮຼັບຂອງການຮຽນ 
ພາຍຫ ຼັງສ າເລຼັດການຮຽນໂມດູນນີ ີ້ ນຼັກຮຽນຈະສາມາດ: 
- ພຼັດທະນາຄວາມສ າພຼັນໃນສະຖານທີ່ ເຮຼັດວຽກທີ່ ມປີະສດິຕພິາບ 
- ມສ່ີວນຮ່ວມເຮຼັດກດິຈະກ າໃນກຸ່ມ 

ເນື ີ້ອໃນຂອງໂມດູນ 

ເນື ີ້ອໃນການສອນພາກທດິສະດ4ີຊົ່ ວໂມງ 
ບດົທ ີ1: ແນວຄດິແລະຫ ຼັກການກ່ຽວກຼັບມະນຸດສ າພຼັນ 
1.1 ຄວາມໝາຍຂອງມະນຸດສ າພຼັນ 
1.2 ຄວາມສ າຄຼັນຂອງມະນດຸສ າພຼັນ 
1.3 ຫ ຼັກການຂອງມະນຸດສ າພຼັນ 
1.4 ອງົປະກອບໃນການສ ີ້າງມະນດຸສ າພຼັນ 
1.5 ສາດແລະສນິຂອງມະນຸດສ າພຼັນ 
ບດົທ ີ2: ພດຶຕກິ າມະນຸດກຼັບມະນຸດສ າພຼັນ 
2.1 ທຼັກສະໃນການເບິ່ ງຄນົ 
2.2 ແນວຄດິໃນການເກດີພດຶຕກິ າ 
2.3 ຄວາມສ າຄຼັນຂອງການເຂົ ີ້າໃຈ 
2.4 ອງົປະກອບຂອງການຈງູໃຈ 
2.5 ທດິສະດກ່ີຽວກຼັບການຈງູໃຈ 
2.6 ຄວາມເພິ່ ງພ ໃຈໃນການເຮຼັດວຽກ 
2.7 ຫ ຼັກການສົ່ ງເສມີຄວາມເພງິພ ໃຈໃນການເຮຼັດວຽກ 
ບດົທ3ີ:ຍຸດທະສາດການສ ີ້າງມະນດຸສ າພຼັນໃນຊຸມຊນົ 
3.1 ມາລະຍາດທາງສຼັງຄມົ 
3.2 ການເວົ ີ້າແລະການຟຼັງເພື່ ອມະນຸດສ າພຼັນ 
3.3 ການສ ີ້າງມະນຸດສ າພຼັນກຼັບບຸກຄນົ 
3.4 ຈດິຕະວທິະຍາມະນຸດສ າພຼັນລະຫວ່າງບຸກຄນົ 
ບດົທ4ີ:ມະນຸດ າພຼັນໃນການເຮຼັດວຽກກຼັບຊຸມຊນົ 
4.1 ພດຶຕກິ າຂອງກຸ່ມ 
4.2 ການເຮຼັດວຽກເປຼັນທມີ 
4.3 ມະນຸດສ າພຼັນສ າລຼັບຜູ ີ້ນ າ 
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4.4 ຄວາມຂຼັດແຍ່ງແລະການບ ລຫິານຈຼັດການ 
 
ເນື ີ້ອໃນພາກປະຕບິຼັດ 12 ຊົ່ ວໂມງ 
1. ຄວາມສາມາດໃນການອ່ານ ແລະ ເຂົ ີ້າໃຈນະໂຍບາຍ ແລະ ຂຼັ ີ້ນຕອນການເຮຼັດ

ວຽກ 
2. ການຂຽນຄ າແນະນ າທີ່ ງ່າຍດາຍສ າລຼັບວຽກງານປົກກະຕ ິ
3. ການຕຄີວາມໝາຍທີ່ ໄດ ີ້ຮຼັບຈາກການຕດິຕ ່ ຂອງວຽກງານ 
4. ຄວາມສາມາດໃນການສື່ ສານເພື່ ອຂ ຄ າແນະນ າ, ຮຼັບຄ າຄດິເຫຼັນ ແລະ ເຮຼັດວຽກ

ຮ່ວມກຼັບທມີງານ 
5. ທຼັກສະໃນການວາງແຜນເພື່ ອຈຼັດຕຼັ ີ້ງບູລມິະສດິ ແລະ ການຈຼັດຕຼັ ີ້ງການຈຼັດຕຼັ ີ້ງ 
6. ທຼັກສະເຕຼັກນກິລວມທຼັງຄວາມສາມາດໃນການເລອືກ ແລະ ນ າໃຊ ີ້ເຕຼັກໂນໂລຢີ

ທີ່ ເໝາະສມົກຼັບວຽກງານ 
7. ຄວາມສາມາດໃນການສ ີ້າງຄວາມສ າພຼັນກຼັບບຸກຄນົໃນສຼັງຄມົ. 

ຊຼັບພະຍາກອນທີ່ ຈ າເປຼັນ 

ອຸປະກອນການຝຶກອບົຮມົທີ່ ແນະນ າໃຫີ້ໃຊ ີ້: 
ກ. ເຄື່ ອງມອຸືປະກອນ 
- ຄອມພວິເຕ ີ
- LCD 
ຂ. ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ 
- ອຸປະກອນການຮຽນຕ່າງໆ 
- ຄູ່ ມກືານສ ີ້າງທມີງານ 
- ແຄຼັດຕາລ໊ອກ 
- ແຜ່ນພຼັບ 
- ທມີຈ າລອງ 
- ສະຖານທີ່ ເຮຼັດວຽກທີ່ ກ່ຽວຂ ີ້ອງ ຫ  ືສະພາບແວດລ ີ້ອມຈ າລອງຢ່າງເໝາະສມົ 
- ອຸປະກອນຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂ ີ້ອງກຼັບກດິຈະກ າ ຫ  ືໜີ້າວຽກ 

ວທິກີານຝຶກອບົຮມົ 
- ບຼັນລະຍາຍ 
- ການສນົທະນາເປຼັນກຸ່ມ 
- ການສະແດງບດົບາດ-ສນົທະນາ 

ເກນການວຼັດຜນົ 

ຫ ຼັກຖານກ່ຽວກຼັບສິ່ ງຕ ໄປນີ ີ້ມຄີວາມສ າຄຼັນ: 
ກ. ພຼັດທະນາຄວາມສ າພຼັນໃນສະຖານທີ່ ເຮຼັດວຽກທີ່ ມປີະສດິຕພິາບ 
- ໜີ້າທີ່  ແລະ ຄວາມຮຼັບຜດິຊອບຕ່າງໆ ໄດ ີ້ຖກືປະຕບິຼັດໃນທາງບວກເພ່ອືສົ່ ງເສີມ

ການຮ່ວມມ ືແລະ ຄວາມສ າພຼັນທີ່ ດ ີ
- ການຊ່ວຍເຫ ອືຈາກກຸ່ມເຮຼັດວຽກໄດ ີ້ຖືມີການປະຕບິຼັດ ເມື່ ອມປີຼັນຫາເກດີຂຶ ີ້ນ 

ແລະ ແກ ີ້ໄຂຜ່ານການປຶກສາຫາລກືຼັນ 
- ຄ າຕ ານຕິຊິມົຈາກໝູ່ພາຍໃນທມີໄດ ີ້ຖກືສົ່ ງເສມີ, ໃຫີ້ຮຼັບຮູ ີ້ ແລະ ປະຕບິຼັດຕາມ 
- ຄວາມແຕກຕ່າງໃນຄ່ານຍິມົ ແລະ ຄວາມເຊື່ ອສ່ວນບຸກຄນົໄດ ີ້ຖືກເຄາົລບົ ແລະ 

ຍອມຮຼັບໃນການພຼັດທະນາ. 
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ຂ. ມສ່ີວນຮ່ວມເຮຼັດກດິຈະກ າໃນກຸ່ມ 
- ການສະໜຼັບສະໜູນສະມາຊກິພາຍໃນກຸ່ມໄດ ີ້ຖືກປະຕບິຼັດ ເພື່ ອໃຫີ້ໝຼັ ີ້ນໃຈວ່າ

ເປົີ້າໝາຍຂອງກຸ່ມໄດ ີ້ຖກືບຼັນລຸ 
- ການມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ ສ ີ້າງສຼັນຕ ່ ເປົີ້າໝາຍ ແລະ ໜີ້າວຽກຕ່າງໆຂອງກຸ່ມໄດ ີ້ຖືກ

ປະຕບິຼັດຕາມຄວາມຕີ້ອງການຕ່າງໆຂອງອງົກອນ  
- ຂ ີ້ມູນທີ່ ກ່ຽວຂ ີ້ອງກຼັບການເຮຼັດວຽກໄດ ີ້ຖືກແບ່ງໃຫີ້ກຼັບສະມາຊກິພາຍໃນທີມ

ເພື່ ອໃຫີ້ໝຼັ ີ້ນໃຈເປົີ້າໝາຍຂອງກຸ່ມທີ່ ກ ານດົໄວ ີ້ໄດ ີ້ຖກືບຼັນລຸ. 

ວທິກີານວຼັດຜນົ 

ວທິກີານຕ ່ ໄປນີ ີ້ ອາດຈະຖກືນ າໃຊ ີ້ເພື່ ອການປະເມນີສະມຼັດຖະພາບ:  
- ການສຼັງເກດໂດຍກງົ 
- ການຖາມ-ຕອບປາກເປ່ົາ 
- ການປະເມນີຜນົຜ່ານການຂຽນ 
- ລາຍງານຈາກບຸກຄນົທສີາມ. 
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ໂມດູນການຮຽນ - ການສອນພື ີ້ນຖານວຊິາສະເພາະ C3 ການສຼັງເກດຂຼັ ີ້ນຕອນ, ຂ ີ້ມູນ
ມາດຕະຖານ ແລະ ຄູ່ມກືານນ າໃຊ ີ້ 

ສ່ວນປະກອບ ຄ າອະທບິາຍ 
ຊື່ ໂມດູນ C3 ການສຼັງເກດຂຼັ ີ້ນຕອນ, ຂ ີ້ມູນມາດຕະຖານ ແລະ ຄູ່ມກືານນ າໃຊ ີ້ 

ຄ າອະທບິາຍ ໂມດູນ 

ໂມດູນນີ ີ້ລວມມີຄວາມຮູ ີ້, ທຼັກສະ ແລະ ທຼັດສະນະຄະຕິທີ່ ຈ າເປຼັນໃນການການ
ສຼັງເກດຂຼັ ີ້ນຕອນ, ຂ ີ້ມູນມາດຕະຖານ ແລະ ຄູ່ ມ ືການນ າໃຊ ີ້, ໂມດູນນີ ີ້ເຈາະຈົງ
ສະເພາະກ່ຽວກຼັບການກ ານດົ ແລະ ເຂົ ີ້າເຖິງຂ ີ້ກ ານດົ/ຄູ່ ມ,ື ສກຶສາຂ ີ້ມູນ ແລະ ນ າໃຊ ີ້
ຂ ີ້ມູນໃນຄູ່ ມ.ື 

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

ຜນົໄດ ີ້ຮຼັບຂອງການຮຽນ 

ພາຍຫ ຼັງສ າເລຼັດການຮຽນໂມດູນນີ ີ້ ນຼັກຮຽນຈະສາມາດ: 
- ກ ານດົ ແລະ ເຂົ ີ້າເຖງິຂ ີ້ກ ານດົຫ ຄືູ່ ມ ື
- ສກຶສາຂ ີ້ມູນໃນຄູ່ ມ ື
- ນ າໃຊ ີ້ຂ ີ້ມູນໃນຄູ່ ມ.ື 

ເນື ີ້ອໃນຂອງໂມດູນ 

ເນື ີ້ອໃນການສອນພາກທດິສະດ ີ4ຊົ່ ວໂມງ 
ບດົທ1ີ: ທດິສະດກ່ີຽວກຼັບການກ ່ ສ ີ້າງ 
1.1 ການກ ່ ສ ີ້າງອາຄານທີ່ ຢູ່ອາໃສ 
1.2 ການກ ່ ສ ີ້າງອາຄານສາທາລະນະ 
1.3 ການສ ີ້ອມແປງອາຄານ 
ບດົທ2ີ: ມາດຕະຖານເຕຼັກນກິການກ ່ ສ ີ້າງ 
2.1 ມາດຕະຖານເຕຼັກນກິກ່ຽວກຼັບວຽກດນິ 
2.2 ມາດຕະຖານເຕຼັກນກິກ່ຽວກຼັບວຽກໂຄງສ ີ້າງອາຄານ 
2.3 ມາດຕະຖານເຕຼັກນກິກ່ຽວກຼັບວຽກລະບບົນ ີ້າພຍໃນອາຄານ 
ບດົທ3ີ: ການອ່ານຄວາມໝາຍໃນແບບການກ ່ ສ ີ້າງ 
3.1 ປະເພດແບບການກ ່ ສ ີ້າງ 
3.2 ການຕຄີວາມໝາຍຂອງສຼັນຍາລຼັກໃນແບບການກ ່ ສ ີ້າງ 
3.3 ການອ່ານແບບໃນການກ ່ ສ ີ້າງ 

 
ເນື ີ້ອໃນພາກປະຕບິຼັດ12ຊົ່ ວໂມງ 
1. ການອ່ານ ແລະ ຄວາມເຂົ ີ້າໃຈທີ່ ຈ າເປຼັນໃນການກ ານດົ ແລະ ຕຄີວາມໝາຍຄູ່ ມ ື

ແລະ ຂ ີ້ກ ານດົຕ່າງໆ 
2. ການເຂົ ີ້າເຖງິຂ ີ້ມນູຂ່າວສານ ແລະ ຂ ີ້ມູນ. 

ຊຼັບພະຍາກອນທີ່ ຈ າເປຼັນ 

ອຸປະກອນການຝຶກອບົຮມົທີ່ ແນະນ າໃຫີ້ໃຊ ີ້: 
ກ. ເຄື່ ອງມອຸືປະກອນ 
- ຄອມພວິເຕ ີ
- LCD 
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- ເຄື່ ອງມວືຼັດແທກທີ່ ເໝາະສມົຕ່າງໆ 
- ວຼັດສະດຸຕາມຂ ີ້ແນະນ າທີ່ ກ່ຽວຂ ີ້ອງກຼັບກດິຈະກ າ 
ຂ. ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ 
- ຄູ່ ມຕ່ືາງໆ 
- ປືີ້ມແບບຮຽນ 
- ຄູ່ ມທືຼັງໝດົ/ລາຍການຕ່າງໆ ທີ່ ກ່ຽວຂ ີ້ອງກຼັບພາກສ່ວນການກ ່ ສ ີ້າງ 

ວທິກີານຝຶກອບົຮມົ 
- ບຼັນລະຍາຍ 
- ການຈ າລອງ 
- ປະຕບິຼັດຕາມແບບຝຶກຫຼັດ 

ເກນການວຼັດຜນົ 

ຫ ຼັກຖານກ່ຽວກຼັບສິ່ ງຕ ໄປນີ ີ້ມຄີວາມສ າຄຼັນ: 
ກ. ການກ ານດົ ແລະ ເຂົ ີ້າເຖງິຂ ີ້ກ ານດົ/ຄູ່ມ ື 
- ຄູ່ ມທືີ່ ຖກືຕີ້ອງຖກືກ ານດົ ແລະ ເຂົ ີ້າເຖງິຕາມຄວາມຕີ້ອງການຂອງວຽກງານ 
- ສະບຼັບເລກທີ ແລະ ລງົວຼັນທີຂອງຄູ່ ມຖືືກກວດເບິ່ ງໃຫີ້ແນ່ໃຈວ່າຂ ີ້ກ ານດົແລະ 

ຂຼັ ີ້ນຕອນທີ່ ຖກືຕີ້ອງຖກືຕາມກ ານດົ 
ຂ. ສກຶສາຂ ີ້ມູນ 
- ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ີ້ອງ, ບົດຂອງຂ ີ້ກ ານົດ/ປືີ້ມຄູ່ ມແືມ່ນກ່ຽວຂ ີ້ອງກຼັບວຽກທີ່

ຕ ີ້ອງດ າເນນີການ 
- ຂ ີ້ມູນ ແລະ ຂຼັ ີ້ນຕອນໃນຄູ່ ມ ືໄດ ີ້ຕຄີວາມໝາຍສອດຄ່ອງກຼັບການປະຕບິຼັດດ ີ້ານ

ອຸດສາຫະກ າ. 
ຄ. ນ າໃຊ ີ້ຂ ີ້ມູນໃນຄູ່ມ ື
- ຄູ່ ມ ືແມ່ນໄດ ີ້ສກຶສາເຖງິຄວາມໝາຍຕີ້ອງການຂອງໜີ້າວຽກ ຕ່າງໆ 
- ຂຼັ ີ້ນຕອນການເຮຼັດວຽກຖກືກ ານດົຢ່າງຖກືຕີ້ອງຕາມຂ ີ້ກ ານດົຂອງຜູ ີ້ຜະລດິ 
- ຂ ີ້ມູນຄູ່ ມຖືກືນ າໃຊ ີ້ຕາມໜີ້າວຽກທີ່ ໄດ ີ້ຮຼັບ 
- ການລຽງລ າດຼັບໃຫີ້ຖືກຕີ້ອງ ແລະ ການປຼັບປຸງແມ່ນຖືກຕີຄວາມໝາຍຕາມ

ຄວາມເໝາະສມົກຼັບຂ ີ້ມູນທີ່ ບຼັນຈໄຸວ ີ້ໃນຄູ່ ມ ືຫ  ືຂ ີ້ກ ານດົ. 

ວທິກີານວຼັດຜນົ 

ວທິກີານຕ ່ ໄປນີ ີ້ ອາດຈະຖກືນ າໃຊ ີ້ເພື່ ອການປະເມນີສະມຼັດຖະພາບ:  
- ສອບເສຼັງດ ີ້ວຍການຂຽນ 
- ການສຼັງເກດໂດຍກງົໂດຍການຕຼັ ີ້ງຄ າຖາມ 
- ສ າພາດ 
- ການສາທດິ 
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ໂມດູນການຮຽນ - ການສອນພື ີ້ນຖານວຊິາສະເພາະ C4 ການປະຕບິຼັດການວຼັດແທກ ແລະ ຄດິໄລ່ 
ສ່ວນປະກອບ ຄ າອະທບິາຍ 
ຊື່ ໂມດູນ C4 ການປະຕບິຼັດການວຼັດແທກ ແລະ ຄດິໄລ່ 

ຄ າອະທບິາຍ ໂມດູນ 
ໂມດູນນີ ີ້ລວມມຄີວາມຮູ ີ້, ທຼັກສະ ແລະ ທຼັດສະນະຄະຕ ິທີ່ ຈ າເປຼັນໃນການ
ປະຕບິຼັດການວຼັດແທກ ແລະ ການຄດິໄລ່. ໂມດນູນີ ີ້ຈະເນຼັ ີ້ນໃສ່ການເລອືກເຄື່ ອງມື
ວຼັດແທກ, ການວຼັດແທກ ແລະ ການຄດິໄລ່ ແລະ ການຮຼັກສາເຄື່ ອງມວືຼັດແທກ. 

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

ຜນົໄດ ີ້ຮຼັບຂອງການຮຽນ 

ພາຍຫ ຼັງສ າເລຼັດການຮຽນໂມດນູນີ ີ້ ນຼັກຮຽນຈະສາມາດ: 
- ເລອືກເຄື່ ອງມວືຼັດແທກ 
- ດ າເນນີການວຼັດແທກ ແລະ ຄດິໄລ່ 
- ຮຼັກສາເຄື່ ອງມວືຼັດແທກ 

ເນື ີ້ອໃນຂອງໂມດູນ 

ເນື ີ້ອໃນການສອນພາກທດິສະດ ີ4 ຊົ່ ວໂມງ 
ບດົທີ່  1 ເຄື່ ອງມວືຼັດແທກ 

1. ປະເພດເຄື່ ອງມວືຼັດແທກແລະ ຄວາມຖກືຕີ້ອງ 
2. ຫ ຼັກການຂອງການວຼັດແທກ ແລະ ການກວດສອບ 
3. ຂຼັ ີ້ນຕອນການຮຼັກສາຄວາມປອດໄພໃນການນ າໃຊ ີ້ເຄື່ ອງມວືຼັດແທກ 
4. ການວຼັດແທກຄວາມຖກືຕີ້ອງ ແລະ ຄວາມຄາດເຄື່ ອນ 

ບດົທີ່  2 ການຄດິໄລ່ 
1. ການວຼັດແທກຄວາມຖກືຕີ້ອງ ແລະ ຄວາມຄາດເຄື່ ອນ 
2. ເລກສີ່ ປະການພືີ້ນຖານຂອງຄະນດິສາດ 
3. ການຄດິໄລ່ທີ່ ກ່ຽວຂ ີ້ອງກຼັບສ່ວນຮ ີ້ອຍ ແລະ ຈ ານວນບວກ 
4. ສູດສ າລຼັບປະລມິານ, ພືີ້ນທີ່ , ຮອບ ແລະ ຕວົເລກເລຂາຄະນດິອື່ ນໆ . 

 
ເນື ີ້ອໃນພາກປະຕບິຼັດ 12 ຊົ່ ວໂມງ 

1. ການວຼັດແທກໂດຍໃຊ ີ້ເຄື່ ອງມວືຼັດແທກທີ່ ເໝາະສມົ 
2. ການວຼັດແທກຄວາມຖກືຕີ້ອງທີ່ ໄດ ີ້ກ ານດົໄວ ີ້ 
3. ການບ າລຸງຮຼັກສາເຄື່ ອງມກືານວຼັດແທກ 
4. ການສມົທຽບ ແລະ ນ າໃຊ ີ້ເຄື່ ອງມວືຼັດແທກ 
5. ການປະຕບິຼັດການຄດິໄລ່ໂດຍການບວກ, ລບົ, ຄູນ ແລະ ຫານ 
6. ການເບີ່ ງຮູບຮ່າງ ແລະ ລຼັກສະນະຂອງວຼັດຖຸ 
7. ອະທບິາຍສູດສ າລຼັບປະລມິານ, ພືີ້ນທີ່ , ຮອບ ແລະ ຕວົເລກ

ເລຂາຄະນດິອື່ ນໆ . 

ຊຼັບພະຍາກອນທີ່ ຈ າເປຼັນ 
ອຸປະກອນການຝຶກອບົຮມົທີ່ ແນະນ າໃຫີ້ໃຊ ີ້: 
ກ. ເຄື່ ອງມອຸືປະກອນ 
- ຄອມພວິເຕ ີ
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- LCD 
- ເຄື່ ອງມວືຼັດແທກທີ່ ເໝາະສມົຕ່າງໆ 
- ວຼັດສະດຸຕາມຂ ີ້ແນະນ າທີ່ ກ່ຽວຂ ີ້ອງກຼັບກດິຈະກ າ 
ຂ. ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ 
- ຄູ່ ມຕ່ືາງໆ 
- ປືີ້ມແບບຮຽນ 

ວທິກີານຝຶກອບົຮມົ 
- ບຼັນລະຍາຍ 
- ການຈ າລອງ 
- ປະຕບິຼັດຕາມແບບຝຶກຫຼັດ 

ເກນການວຼັດຜນົ 

ຫ ຼັກຖານກ່ຽວກຼັບສິ່ ງຕ ໄປນີ ີ້ມຄີວາມສ າຄຼັນ: 
ກ. ການເລອືກເຄື່ ອງມວືຼັດແທກ  
- ວຼັດຖຸ ຫ  ືສ່ວນປະກອບທີ່ ຈະໃຊ ີ້ໃນການວຼັດແທກຖກືລະບຸ 
- ຂ ີ້ກ ານດົທີ່ ຖກືຕີ້ອງຈະໄດ ີ້ແມ່ນມາຈາກແຫ ່ ງທີ່ ກ່ຽວຂ ີ້ອງ 
- ເຄື່ ອງມວືຼັດແທກທີ່ ເໝາະສມົຈະຖກືເລອືກຕາມຄວາມຕີ້ອງການຂອງວຽກ. 
ຂ. ການດ າເນນີການວຼັດແທກ ແລະ ຄດິໄລ່ 
- ເຄື່ ອງມວືຼັດແທກຖກືຄຼັດເລອືກຕາມຄວາມຕີ້ອງການຂອງວຽກ 
- ໄດ ີ້ຮຼັບການວຼັດແທກຄວາມຖກືຕີ້ອງແມ່ນຖກືຕີ້ອງຕາມຄວາມຕີ້ອງການຂອງ

ວຽກ 
- ການຄດິໄລ່ທີ່ ຈ າເປຼັນເພື່ ອເຮຼັດໃຫີ້ວຽກສ າເລຼັດແມ່ນປະຕບິຼັດໂດຍການນ າໃຊ ີ້

ເລກສີ່ ປະການພືີ້ນຖານ:ບວກ (+), ການລບົ (-), ຄນູ (x) ແລະ ຫານ (/) 
- ການຄດິໄລ່ທີ່ ກ່ຽວຂ ີ້ອງກຼັບເສດສ່ວນ, ສ່ວນຮ ີ້ອຍ ແລະ ຕວົເລກປະສມົ

ປະສານຖກືນ າໃຊ ີ້ເພື່ ອເຮຼັດໃຫີ້ວຽກງານສ າເລຼັດ 
- ການຄດິໄລ່ທາງດ ີ້ານເສດຖະກດິແມ່ນການກວດສອບ ແລະ ແກ ີ້ໄຂເພື່ ອຄວາມ

ຖກືຕີ້ອງ 
- ເຄື່ ອງມອ່ືານຖກືຕີ້ອງຕາມເຄື່ ອງມ.ື 
ຄ. ການຮຼັກສາເຄື່ ອງມວືຼັດແທກ 
- ເຄື່ ອງມວືຼັດແທກຖກືຄຼັດເລອືກກ່ອນການນ າໃຊ ີ້ 
- ເຄື່ ອງມວືຼັດແທກຖກືກວດກາເພື່ ອຫ ກີເວຼັ ີ້ນຄວາມເສຍຫາຍ 
- ເຄື່ ອງມວືຼັດແທກຖກືອະນາໄມກ່ອນ ແລະ ຫ ຼັງຈາກການນ າໃຊ ີ້. 

ວທິກີານວຼັດຜນົ 

ວທິກີານຕ ່ ໄປນີ ີ້ ອາດຈະຖກືນ າໃຊ ີ້ເພື່ ອການປະເມນີສະມຼັດຖະພາບ:  
- ສອບເສຼັງດ ີ້ວຍການຂຽນ 
- ການສຼັງເກດໂດຍກງົໂດຍການຕຼັ ີ້ງຄ າຖາມ 
- ສ າພາດ 
- ການສາທດິ 
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ໂມດູນການຮຽນ-ການສອນ C5: ພາສາອຼັງກດິ ສ າລຼັບການສື່ ສານ 2 
ສ່ວນປະກອບ ຄ າອະທບິາຍ 

ຊື່ ໂມດູນ  C5 ພາສາອຼັງກດິ ສ າລຼັບການສື່ ສານ 2 

ຄ າອະທບິາຍ ໂມດູນ 

ໂມດູນນີ ີ້ກວມເອາົຄວາມຮູ ີ້, ທຼັກສະ ແລະ ຄຸນສມົບຼັດທີ່ ຈ າເປຼັນໃນການຂຽນ, ການ
ອ່ານ, ການເວົ ີ້າ, ການຟຼັງຄ າສຼັບພາສາອຼັງກດິ ໃນການແນະນ າຕວົເອງ, ຖາມຂ ີ້ມນູສ່ວນ
ຕວົ, ເວາເຖີງຄ າສຼັບກ່ຽວກຼັບອາຊບີ, ຖາມເວລາ, ບຼັດວຼັນທ ີແລະ ເດອືນຕ່າງໆພາຍໃນ
ປີ ແລະ ຂ ີ້ມນູກ່ຽວກຼັບວຽກງານ 

ໄລຍະເວລາໂດຍປະມານ 
16 ຊົ່ ວໂມງ 
ທດິສະດ ີ 6 ຊົ່ ວໂມງ 
ປະຕບິຼັດ   10 ຊົ່ ວໂມງ 

ຜນົໄດ ີ້ຮຼັບຂອງການຮຽນ 

ພາຍຫ ຼັງຮຽນຈບົໂມດນູນີ ີ້ຜູ ີ້ຮຽນຈະມຄີວາມສາມາດ: 
- ອ່ານ, ຂຽນ, ເວົ ີ້າ ແລະ ຟຼັງຄ າສຼັບກ່ຽວກຼັບຂ ີ້ມູນສ່ວນບຸກຄນົ, ອາຊບີ, ມືີ້ 

ແລະ ເດອືນ 
- ແນະນ າຕວົເອງ ແລະ ຜູ ີ້ອື່ ນເປຼັນພາສາອຼັງກດິໄດ ີ້ຕາມມາດຕະຖານ 
- ເວົ ີ້າ ແລະ ຂຽນຕວົເລກແຕ່ 1 ຫາ 1000 

6. ຖາມ ແລະ ຕອບຄ າຖາມກ່ຽວກຼັບເວລາໄດ ີ້ 

 
ເນື ີ້ອໃນຂອງໂມດູນ 

ເນື ີ້ອໃນການສອນພາກທດິສະດ ີ  6 ຊົ່ ວໂມງ 
Chapter 1: Introduction 
1. Hello and good bye 
2. Listening to Alphabet 
3. Reading words related to family 
4. Writing: people in the family 

 
Chapter 2: Personal Information 
1. Introducing yourself and asking names 
2. Writing and reading numbers from 1 to 1,000 
3. Asking and answering telephone numbers 
4. speaking: Family and occupations 
Chapter 3: Occupation and Workplace 
1. Vocabulary: Occupation and workplace 
2. Asking about Someone’s job? 
3. Asking and answering about workplace and personal 

information 
4. Writing: personal information 

Chapter 4: Time 
1. Asking questions about time 
2. Writing sentences about times 
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3. Listening to various times 
Chapter 5: Days and months  
1. Reading and writing months in the year 
2. Reading and writing days of weeks 
3. Asking and answering questions related to months and 

days 
 
ເນື ີ້ອໃນພາກປະຕບິຼັດ  10 ຊົ່ ວໂມງ 
1. Greeting friends and asking personal information 
2. Writing numbers 
3. Asking and answering times 
4. Asking and answering questions related to months and 

days 

ຊຼັບພະຍາກອນທີ່ ຈ າເປຼັນ 
ເຄື່ ອງມ ືແລະ ອຸປະກອນ:  
- ແຜ່ນພາບຄ າສຼັບພາສາອຼັງກດິປະກອບພາບ 
- ວດີໂີອການແນະນ າຕວົເອງເປຼັນພາສາອຼັງກດິ 

ວທິກີານຝຶກອບົຮມົ 
- ການສະແດງບດົບາດສມົມຸດ 
- ການຮຽນ-ການສອນແບບ 4 ຂຼັນຕອນ 

ເກນການວຼັດຜນົ 

- ຄ າສຼັບກ່ຽວກຼັບຂ ີ້ມູນສ່ວນບຸກຄນົ, ອາຊບີ, ມືີ້ແລະເດອືນຖກືອ່ານ, ຂຽນ, ເວົ ີ້າ
ແລະຟຼັງຖກືຕີ້ອງຕາມຫ ຼັກການ 

- ຕວົເອງ ແລະ ຜູ ີ້ອື່ ນໄດ ີ້ຖກືແນະນ າເປຼັນພາສາອຼັງກດິ ໄດ ີ້ຖກືຕີ້ອງຕາມຫ ຼັກການ 
- ຕວົເລກແຕ່ 1 ຫາ 1000ໄດ ີ້ຖກືຂຽນ ແລະ ເວົ ີ້າຖກືຕີ້ອງຕາມຫ ຼັກການ 
- ເວລາໄດ ີ້ຖກືຖາມ ແລະ ຕອບຕາມຫ ຼັກການຂຽນ ແລະ ເວົ ີ້າເປຼັນພາສາອຼັງກດິ 

ວທິກີານວຼັດຜນົ - ການສຼັງເກດການກ່ຽວກຼັບການປະຕບິຼັດງານຕວົຈງິຂອງຜູ ີ້ເຂົ ີ້າຮ່ວມຝຶກອບົຮມົ  
- ຄ າຖາມປະເມນີປາກເປ່ົາ ແລະ ພາກຂຽນ 
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ຄ. ໝວດໂມດູນສະເພາະຈ ານວນ 06 ໂມດູນ 

ໂມດູນການຮຽນ - ການສອນສະເພາະ S1 ການກ ່ ໂຊ 
ຊື່ ໂມດູນ S1 ການກ ່ ໂຊ 

ຄ າອະທບິາຍໂມດູນ 

ໂມດູນນີ ີ້ກວມເອາົຄວາມຮູ ີ້, ທຼັກສະ ແລະ ຄຸນສມົບຼັດທີ່ ຈ າເປຼັນໃນການປະສມົເບ
ຕງົເຊິ່ ງປະກອບດ ີ້ວຍການປະຕບິຼັດງານຄ:ື ກະກຽມເຄື່ ອງມ-ືອຸປະກອນໃນການດ າ
ເນນີງານ ແລະ ວຼັດສະດຸ, ດ າເນນີການກ ່ ໂຊ ແລະ ອານາໄມເຄຶ່ ອງມ-ືອຸປະກອນ 
ແລະ ສະຖານທີ່ . 

ໄລຍະເວລາໂດຍປະມານ 
ຊົ່ ວໂມງລວມ: 106 ຊົ່ ວໂມງ 
ທດິສະດ:ີ 16 ຊົ່ ວໂມງ 
ປະຕບິຼັດ: 90 ຊົ່ ວໂມງ 

ຜນົໄດ ີ້ຮຼັບຂອງການຮຽນ 

ພາຍຫ ຼັງຮຽນຈບົໂມດນູນີ ີ້ຜູ ີ້ຮຽນຈະມຄີວາມສາມາດ: 
1. ກະກຽມເຄື່ ອງມ-ືອຸປະກອນໃນການດ າເນນີງານ ແລະ ວຼັດສະດຸ 
2. ກ ່ ຝາລວດລາຍ 
3. ກ ່ ເສາົໂຊ 

ເນື ີ້ອໃນຂອງໂມດູນ 

ເນື ີ້ອໃນການສອນພາກທດິສະດເີວລາ: 16ຊົ່ ວໂມງ 
ບດົທ ີ1: ເຄື່ ອງມ-ືອຸປະກອນໃນການດ າເນນີງານ ແລະ ວຼັດສະດຸ 
1.1 ເຄື່ ອງມ-ືອຸປະກອນ 
1.2 ວຼັດສະດຸທີ່ ໃຊ ີ້ 
 
ບດົທ ີ2: ການກ ່ ຝາລວດລາຍ 
2.1. ຝາລວດລາຍແບບຕ່າງໆ 
2.1. ຫ ຼັກເກນການຈຼັບສາກ ແລະ ວາງເສຼັ ີ້ນຊື່  
2.2. ຂຼັ ີ້ນຕອນການກ ່ ຝາລວດລາຍ 
 
ບດົທ ີ3: ການກ ່ ເສາົໂຊ 
3.1 ຮູບແບບຂອງການກ ່  
3.2 ການວາງເສຼັ ີ້ນທາງຕຼັ ີ້ງແລະທາງນອນ 

3.3 ຫ ຼັກການກ ່ ຝາໂຊ 

 
ເນື ີ້ອໃນພາກປະຕບິຼັດເວລາ: 90 ຊົ່ ວໂມງ 
1. ກຽມອຸປະກອນ-ເຄື່ ອງມ ື
2. ກຽມພືີ້ນທີ່   
3. ກ ່ ຝາລວດລາຍ 
4. ອານາໄມເຄຶ່ ອງມ-ືອຸປະກອນ ແລະ ສະຖານທີ່  

ຊຼັບພະຍາກອນທີ່ ຈ າເປຼັນ 
ວຼັດສະດຸ ອຸປະກອນ ແລະ ເຄຶ່ ອງມ:ື 
- ອ່າງປະສມົປະທາຍ 
- ຄຸ 
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- ຊາຍ 
- ຊມີຼັງ 
- ດນິຈີ່  
- ຄີ້ອນຕ ີ
- ເຫ ຼັກແປງຫວ່າງ 
- ເລື່ ອຍ 
- ພີ້າ 
- ຈກົ 
- ຊວີ້ານ 
ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ 
- LCD 
- ປຶີ້ມຕ າລາຮຽນ 
- ຄອມພວິເຕ ີ

ວທິກີານຝຶກອບົຮມົ 

- ອະທບິາຍ 
- ສາທດິ 
- ແນະນ າວທິປີະຕບິຼັດ 
- ປະຕບິຼັດຕວົຈງິ 

ເກນການວຼັດຜນົ 

- ເຄື່ ອງມ-ືອຸປະກອນຖກືກະກຽມຕາມລາຍການຢ່າງຄບົຖີ້ວນ 
- ວຼັດສະດຸ, ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ ອງມຖືກືວາງໃນຕ າແໜ່ງທີ່ ກຽມພີ້ອມ 
- ສະຖານທີ່ ສະອາດ. 
- ເຄື່ ອງມ-ືອຸປະກອນຖກືເຮຼັດຄວາມສະອາດຮຽບຮ ີ້ອຍ. 

ວທິກີານວຼັດຜນົ 

- ສຼັງເກດໂດຍກງົ 
- ເຮຼັດພາກປະຕບິຼັດຕວົຈງີ 
- ສ າພາດ 
- ສອບເສຼັງພາກຂຽນ 

 

  



33 
 

ໂມດູນການຮຽນ - ການສອນສະເພາະ S2 ການຕດິຕຼັ ີ້ງວງົກບົ 

ຊື່ ໂມດູນS2 ການຕດິຕຼັ ີ້ງວງົກບົ 

ຄ າອະທບິາຍ ໂມດູນ 

ໂມດູນນີ ີ້ກວມເອາົຄວາມຮູ ີ້, ທຼັກສະ ແລະ  ຄຸນສມົບຼັດທີ່ ຈ າເປຼັນໃນການ
ປະສມົບຕງົເຊິ່ ງໂມດນູນີ ີ້ປະກອບດ ີ້ວຍຄວາມຮູ ີ້ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການ
ປະຕບິຼັດງານຄ:ື ກະກຽມເຄື່ ອງມ-ືອຸປະກອນໃນ, ວຼັດສະດຸ ການຕດິຕຼັ ີ້ງວງົກບົ 
ແລະ ອານາໄມເຄຶ່ ອງມ-ືອຸປະກອນ ແລະ ສະຖານທ ີ

ໄລຍະເວລາໂດຍປະມານ 
- ຊົ່ ວໂມງລວມ: 98 ຊົ່ ວໂມງ 
- ທດິສະດ:ີ 12 ຊົ່ ວໂມງ 
- ປະຕບິຼັດ:  86 ຊົ່ ວໂມງ 

ຜນົໄດ ີ້ຮຼັບຂອງການຮຽນ 
ພາຍຫ ຼັງຮຽນຈບົໂມດູນນີ ີ້ຜູ ີ້ຮຽນຕ ີ້ອງມຄີວາມສາມາດ: 
1. ການກ ານດົສະຖານທີ່ ຕຼັ ີ້ງຂອງວງົກບົ 
2. ຕິດິຕຼັ ີ້ງວງົກບົ 

ເນື ີ້ອໃນຂອງໂມດູນ 

ເນື ີ້ອໃນການສອນພາກທດິສະດເີວລາ: 12 ຊົ່ ວໂມງ 
ບດົທ ີ1:ການກ ານດົສະຖານທີ່ ຕຼັ ີ້ງຂອງວງົກບົ 
1.1 ການສກຶສາແບບຂອງຕ ່ າແໜ່ງຂອງວງົກບົ 
1.2 ການກ ານດົເສຼັ ີ້ນທາງຕຼັ ີ້ງ ແລະ ທາງນອນຕາມຂ ີ້ກ ານດົ 
ບດົທ ີ2:ຕິດິຕຼັ ີ້ງວງົກບົ 
2.1. ຂຼັ ີ້ນຕອນການຕດິຕຼັ ີ້ງວງົກບົປະຕູ 
2.2. ຂຼັ ີ້ນຕອນການຕດິຕຼັ ີ້ງວງົກບົປ່ອງຢຽີ້ມ 
ເນື ີ້ອໃນພາກປະຕບິຼັດ: ເວລາ 98 ຊົ່ ວໂມງ 
1. ກຽມອຸປະກອນ-ເຄື່ ອງມໃືນການຕດິຕຼັ ີ້ງ 
2. ກຽມພືີ້ນທີ່ ໃນການຕດິຕຼັ ີ້ງ 
3. ຕດິຕຼັ ີ້ງວງົກບົປະຕູ 
4. ຕດິຕຼັ ີ້ງວງົກບົປ່ອງຢີ້ຽມ 
5. ອານາໄມເຄຶ່ ອງມ-ືອຸປະກອນ ແລະ ສະຖານທີ່  

ຊຼັບພະຍາກອນທີ່ ຈ າເປຼັນ 

ວຼັດສະດຸ ອຸປະກອນ ແລະ ເຄຶ່ ອງມ:ື 
- ວງົກບົປະຕູ 
- ວງົກບົປ່ອງຢຽີ້ມ 
- ໄມ ີ້ຄ ີ້າຢຼັນ 
- ເຫ ຼັກຕະປູ 
- ຄີ້ອນຕເີລື່ ອຍ 
- ພີ້າ 
- ສາຍຜຽກ 
- ສາຍຢາງຈຼັບລະດຼັບ 
- ລູກດິ່ ງ 
- ສ  
ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ 
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- LCD 
- ປຶີ້ມຕ າລາຮຽນ 
- ຄອມພວິເຕ ີ

ວທິກີານຝຶກອບົຮມົ 

- ອະທບິາຍ. 
- ສາທດິ. 
- ແນະນ າວທິປີະຕບິຼັດ. 
- ປະຕບິຼັດຕວົຈງິ. 

ເກນການວຼັດຜນົ 

- ເຄື່ ອງມ-ືອຸປະກອນຖກືກະກຽມຕາມລາຍການຢ່າງຄບົຖີ້ວນ 
- ວຼັດສະດຸ,ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ ອງມຖືກືວາງໃນຕ າແໜ່ງທີ່ ກຽມພີ້ອມ 
- ສະຖານທີ່ ສະອາດ. 
- ເຄື່ ອງມ-ືອຸປະກອນຖກືເຮຼັດຄວາມສະອາດຮຽບຮ ີ້ອຍ. 

ວທິກີານວຼັດຜນົ 

- ສຼັງເກດໂດຍກງົ 
- ເຮຼັດພາກປະຕບິຼັດຕວົຈງີ 
- ສ າພາດ 
- ສອບເສຼັງພາກຂຽນ 
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ໂມດູນການຮຽນ - ການສອນສະເພາະ S3 ຕດິຕຼັ ີ້ງຫ ີ້າງແລະມ ີ້າງຫ ີ້າງ 
ສ່ວນປະກອບ  ຄ າອະທບິາຍ 

ຊື່ ໂມດູນ S3 ການຕດິຕຼັ ີ້ງຫ ີ້າງແລະ ມ ີ້າງຫ ີ້າງ 

ຄ າອະທບິາຍ ໂມດູນ 
ໂມດູນນີ ີ້ກວມເອາົຄວາມຮູ ີ້, ທຼັກສະ ແລະ  ຄຸນສມົບຼັດທີ່ ຈ າເປຼັນໃນການ ວາງແຜນ
ກຽມພືີ້ນທີ່  ອຸປະກອນຫີ້າງ,ຕດິຕຼັ ີ້ງຫ ີ້າງ, ສ ີ້ອມແຊມ, ຮື ີ້ຖອນຫີ້າງ ແລະ ອານາໄມ
ເຄຶ່ ອງມ-ືອຸປະກອນ, ສະຖານທແີລະ ເກຼັບມຽີ້ນຫີ້າງ. 

ໄລຍະເວລາໂດຍປະມານ 
ຊົ່ ວໂມງລວມ: 98 ຊົ່ ວໂມງ 
ທດິສະດ:ີ 12 ຊົ່ ວໂມງ 
ປະຕບິຼັດ:  86 ຊົ່ ວໂມງ 

ຜນົໄດ ີ້ຮຼັບຂອງການຮຽນ 

ພາຍຫ ຼັງຮຽນຈບົໂມດນູນີ ີ້ຜູ ີ້ຮຽນຈະມຄີວາມສາມາດ: 
- ວາງແຜນກຽມພືີ້ນທີ່  
- ກະກຽມວຼັດສະດຸໃນການຕດິຕຼັ ີ້ງຫ ີ້າງ 
- ສີ້ອມແຊມ 
- ດ າເນນີການຕດິຕຼັ ີ້ງຫ ີ້າງ 
- ອະນາໄມເຄຶ່ ອງມ-ືອຸປະກອນສະຖານທີ່  ແລະ ເກຼັບມຽີ້ນຫີ້າງ 

ເນື ີ້ອໃນຂອງໂມດູນ 

ເນື ີ້ອໃນການສອນພາກທດິສະດ ີ     ເວລາ: 12ຊົ່ ວໂມງ 
ບດົທ ີ1: ການວາງແຜນ, ກະກຽມພື ີ້ນທີ່ , ເຄຶ່ ອງມ ືແລະ ອຸປະກອນຫ ີ້າງ 
1.1 ຄວາມຮູ ີ້ທົ່ ວໄປກຽ່ວກຼັບຫີ້າງ 
1.2 ປະເພດຂອງຫີ້າງ 
1.3 ມາດຕະການກຽ່ວກຼັບນຼັ່ ງຮ ີ້ານ 
1.4 ອຼັນຕະລາຍຈາກນຼັ່ ງຮ ີ້ານ 
ບດົທ ີ2: ການຕດິຕຼັ ີ້ງຫ ີ້າງ 
2.1. ຂ ຄວນຮູ ີ້ກຽວ່ກຼັບການອອກແບບນຼັ່ ງຮ ີ້ານ 

2.1.1 ການຮຼັບນ ີ້ານຼັກ 
2.1.2 ອຼັດຕາສວ່ນຄວາມປອດໄພ 
2.1.3   ລາຍອຽດກ່ຽວກຼັບການປະກອບແບບນຼັ່ ງຮ ີ້ານ 
2.1.4 ນ ີ້າໜຼັກຈອນ 
2.1.5 ຫ ຼັກການໃນການອອກແບບ 

2.2. ການສ ີ້າງຖານນຼັ່ ງຮ ີ້ານ 
2.2.1. ການເຮຼັດວຽກຢູ່ເທິ່ ງ ແລະ ກ ີ້ອງນຼັ່ ງຮ ີ້ານ 
2.2.2. ການປະກອບ ແລະ ຕດິຕຼັ ີ້ງຫ ີ້າງ 

ບດົທ ີ3: ການກວດສອບ, ສ ີ້ອມແປງ ແລະ ປ່ຽນຫ ີ້າງ 
3.1. ພືີ້ນຮອງຮຼັບເສາົ 
3.2. ວຼັດສະດຸອື່ ນໆ 
3.3. ອຸປະກອນຕ່າງໆ 
3.4. ການຮຼັກສາຄວາມສະອາດ 
3.5. ການປ່ຽນ ແລະສ ີ້ອມແຊມຫີ້າງ 
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ບດົທ ີ4:ການຮື ີ້ຖອນຫ ີ້າງ 
4.1. ວທິຮີື ີ້ຖອນ 
4.2. ການບ າລຸງຮຼັກສາ  
4.3. ການອານາໄມ ແລະ ເກຼັບຮຼັກສາ 
4.4. ການກຼັບຮຼັກສາຫີ້າງ 

 

ເນື ີ້ອໃນພາກປະຕບິຼັດ:86 ຊົ່ ວໂມງ 
1. ກຽມອຸປະກອນ - ເຄື່ ອງມ ື
2. ກຽມພືີ້ນທີ່  
3. ປະຕບິຼັດການປະຕດິຕຼັ ີ້ງ 
4. ຮືີ້ຖອນ 
5. ອານາໄມເຄຶ່ ອງມ-ືອຸປະກອນ ແລະ ສະຖານທີ່  
6. ເກຼັບຮຼັກສາຫີ້າງ 

ເງອືນໄຂທີ່ ເຮຼັດໃຫ ີ້ເກດີ
ຄວາມສາມາດ
(ຊຼັບພະຍາກອນທີ່ ຈ າເປຼັນ) 

ວຼັດສະດຸ: 
- ຫີ້າງຄບົຊຸດ 
ເຄື່ ອງມ:ື 
- ກະແຈ 
- ອຸປະກອນຕດິຕຼັ ີ້ງຫ ີ້າງ 
ເອກະສານອ ີ້າງອງີ: 
- ປຶີ້ ີ້ມວທິະຍາການກ ່ ສ ີ້າງ (ວທິະຍາໄລເຕຼັກນກິປາກປ່າສຼັກ) 
- ປຶີ້ມສ ີ້າງບ ີ້ານດ ີ້ວຍຕນົເອງ (ໄທ). 
- ຄູ່ ມກືານຕດິຕຼັ ີ້ງຫ ີ້າງ 
- ເຕຼັກນກິກ ່ ສ ີ້າງ (ໄທ) 

ວທິກີານຝຶກອບົຮມົ 

- ອະທບິາຍ 
- ສາທດິ 
- ແນະນ າວທິປີະຕບິຼັດ 
- ປະຕບິຼັດຕວົຈງິ 

ເກນການວຼັດຜນົ 

- ເຄື່ ອງມ-ືອຸປະກອນຖກືກະກຽມຕາມລາຍການຢ່າງຄບົຖີ້ວນ 
- ວຼັດສະດຸ,ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ ອງມຖືກືວາງໃນຕ າແໜ່ງທີ່ ກຽມພີ້ອມ 
- ສະຖານທີ່ ສະອາດ 
- ເຄື່ ອງມ-ືອຸປະກອນຖກືເຮຼັດຄວາມສະອາດຮຽບຮ ີ້ອຍ 

ວທິກີານວຼັດຜນົ 

- ສຼັງເກດໂດຍກງົ 
- ເຮຼັດພາກປະຕບິຼັດຕວົຈງີ 
- ສ າພາດ 
- ສອບເສຼັງພາກຂຽນ 
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ໂມດູນການຮຽນ - ການສອນສະເພາະ S4 ຕດິລຽມເສາົ ແລະ ຄານ 

ຊື່ ໂມດູນS4 ຕດິລຽມເສາົ ແລະ ຄານ 

ຄ າອະທບິາຍ ໂມດູນ 

ໂມດູນນີ ີ້ກວມເອາົຄວາມຮູ ີ້, ທຼັກສະ ແລະ  ຄຸນສມົບຼັດທີ່ ຈ າເປຼັນໃນການ
ປະກອບແບບຫ  ່ ຂຼັ ີ້ນໄດເຊິ່ ງໂມດູນນີ ີ້ປະກອບດ ີ້ວຍຄວາມຮູ ີ້ ແລະ ຄວາມສາມາດ
ໃນການປະຕບິຼັດງານຄ:ື ກະກຽມເຄື່ ອງມ-ືອຸປະກອນໃນ, ວຼັດສະດຸ ດ າເນນີການ
ຕດິລຽມເສາົແລະຄານ ແລະ ອານາໄມເຄຶ່ ອງມ-ືອຸປະກອນ ແລະ ສະຖານທ ີ

ໄລຍະເວລາໂດຍປະມານ 
- ຊົ່ ວໂມງລວມ: 96 ຊົ່ ວໂມງ 
- ທດິສະດ:ີ 12 ຊົ່ ວໂມງ 
- ປະຕບິຼັດ:  84 ຊົ່ ວໂມງ 

ຜນົໄດ ີ້ຮຼັບຂອງການຮຽນ 

ພາຍຫ ຼັງຮຽນຈບົໂມດູນນີ ີ້ຜູ ີ້ຮຽນຕ ີ້ອງມຄີວາມສາມາດ: 
- ກະກຽມເຄື່ ອງມ-ືອຸປະກອນໃນ ແລະ ວຼັດສະດຸໃນການປະຕບິຼັດງານ 
- ດ າເນນີການຕດິລຽມເສາົ 
- ດ າເນນີການຕດິລຽມຄານ 

ເນື ີ້ອໃນຂອງໂມດູນ 

ເນື ີ້ອໃນການສອນພາກທດິສະດເີວລາ: 12 ຊົ່ ວໂມງ 
ບດົທ ີ1: ການຕດິລຽມເສາົ 
1. ກະກຽມເຄື່ ອງມ-ືອຸປະກອນໃນ ແລະ ວຼັດສະດຸໃນການປະຕບິຼັດງານ 
2. ການກ າໜດົທີ່ ຕຼັ ີ້ງຂອງລຽ່ມ 
3. ຂຼັ ີ້ນຕອນການຕດິລຽມເສາົ 
ບດົທ ີ2: ການຕດິລຽມຄານ 
1. ການກ າໜດົທີ່ ຕຼັ ີ້ງຂອງລຽ່ມ 
2. ຂຼັ ີ້ນຕອນການຕດິລຽມຄານ 

 
ເນື ີ້ອໃນພາກປະຕບິຼັດເວລາ: 84ຊົ່ ວໂມງ 
1. ກຽມອຸປະກອນ-ເຄື່ ອງມ ື
2. ກຽມພືີ້ນທີ່   
3. ດ າເນນີການຕດິລຽ່ມເສາົ ແລະ ຄານ 
4. ອານາໄມເຄຶ່ ອງມ-ືອຸປະກອນ ແລະ ສະຖານທີ່  

ຊຼັບພະຍາກອນທີ່ ຈ າເປຼັນ 

ວຼັດສະດຸ ອຸປະກອນ ແລະ ເຄຶ່ ອງມ:ື 
- ຟອງນ ີ້າ 
- ບຼັນທຼັດ3ລຽ່ມ 
- ຈຽງ 
- ຄຸ 
- ດນິຈີ່  
- ເຫ ຼັກຕະປູ 
- ຄີ້ອນຕ ີ
- ເລື່ ອຍ 
- ສາຍຜຽກ 
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- ດິ່ ງ 
- ຈກົ 
- ຊວີ້ານ 
ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ 
- LCD 
- ປຶີ້ມຕ າລາຮຽນ 
- ຄອມພວິເຕ ີ

ວທິກີານຝຶກອບົຮມົ 

- ອະທບິາຍ. 
- ສາທດິ. 
- ແນະນ າວທິປີະຕບິຼັດ. 
- ປະຕບິຼັດຕວົຈງິ. 

ເກນການວຼັດຜນົ 

- ເຄື່ ອງມ-ືອຸປະກອນຖກືກະກຽມຕາມລາຍການຢ່າງຄບົຖີ້ວນ 
- ວຼັດສະດຸ,ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ ອງມຖືກືວາງໃນຕ າແໜ່ງທີ່ ກຽມພີ້ອມ 
- ສະຖານທີ່ ສະອາດ. 
- ເຄື່ ອງມ-ືອຸປະກອນຖກືເຮຼັດຄວາມສະອາດຮຽບຮ ີ້ອຍ. 

ວທິກີານວຼັດຜນົ 

- ສຼັງເກດໂດຍກງົ. 
- ເຮຼັດພາກປະຕບິຼັດຕວົຈງີ. 
- ສ າພາດ. 
- ສອບເສຼັງພາກຂຽນ. 
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ໂມດູນການຮຽນ - ການສອນສະເພາະ S5 ໂບກຝາດນິຈີ່  ແລະ ເບຕງົ 
ສ່ວນປະກອບ  ຄ າອະທບິາຍ 

ຊື່ ໂມດູນ (S) 5 ໂບກຝາດນິຈີ່  ແລະ ເບຕງົ 

ຄ າອະທບິາຍໂມດູນ 
ໂມດູນນີ ີ້ກວມເອາົຄວາມຮູ ີ້, ທຼັກສະ ແລະ  ຄຸນສມົບຼັດທີ່ ຈ າເປຼັນໃນການ 

ວາງແຜນໃນການດ າເນນີງານ, ກຽມພືີ້ນທີ່  ອຸປະກອນໃນການດ າເນນີງານ, ໂບກ
ຝາດນິຈີ່  ແລະ ຝາເບຕງົ 

ໄລຍະເວລາໂດຍປະມານ 
- ຊົ່ ວໂມງລວມ: 94 ຊົ່ ວໂມງ 
- ທດິສະດ:ີ 12 ຊົ່ ວໂມງ 
- ປະຕບິຼັດ:  82 ຊົ່ ວໂມງ 

ຜນົໄດ ີ້ຮຼັບຂອງການຮຽນ 
ພາຍຫ ຼັງຮຽນຈບົໂມດູນນີ ີ້ຜູ ີ້ຮຽນຕ ີ້ອງມຄີວາມສາມາດ: 
1. ໂບກຝາກ ່ ດນິຈີ່  ແລະ ດນິບ໊ອ ກ 
2. ໂບກເສາົ ແລະ ຄານເບຕງົ 

ເນື ີ້ອໃນຂອງໂມດູນ 

ເນື ີ້ອໃນການສອນພາກທດິສະດ ີເວລາ: 12 ຊົ່ ວໂມງ 
ບດົທ ີ1: ໂບກຝາກ ່ ດນິຈີ່  ແລະດນິບ໊ອ ກ 
1.1 ການກະກຽມພືີ້ນທີ່ ຝາໂບກ 
1.2 ການປະສມົປະທາຍໂບກ 
1.3 ຂຼັ ີ້ນຕອນການໂບກຝາດນິຈີ່  
1.4 ຂຼັ ີ້ນຕອນການໂບກຝາດນິບອ ໊ກ 
1.5 ການຄ ານວນບ ລມິາດວຼັດສະດຸ 
ບດົທ ີ2: ໂບກເສົາ ແລະ ຄານເບຕງົ 
2.1. ການກະກຽມພືີ້ນທີ່ ຝາໂບກ 
2.2. ຂຼັ ີ້ນຕອນການໂບກ 
2.3. ການຄ ານວນບ ລມິາດວຼັດສະດຸ 
ເນື ີ້ອໃນພາກປະຕບິຼັດ:ເວລາ: 82 ຊົ່ ວໂມງ 
1. ກຽມອຸປະກອນ-ເຄື່ ອງມ ື
2. ກຽມພືີ້ນທີ່  
3. ປະຕບິຼັດການໂບກ 
4. ອານາໄມເຄຶ່ ອງມ-ືອຸປະກອນ ແລະ ສະຖານທີ່  

ຊຼັບພະຍາກອນທີ່ ຈ າເປຼັນ 

ວຼັດສະດຸ: 
- ຊາຍ 
- ຊມີຼັງ 
ເຄື່ ອງມ:ື 
- ໂມ ີ້, ມປືະທາຍ, ຈຽງກ ່ , ແມຼັດ, ຄ ີ້ອນຕ,ີ ຈ ຼັກຕຼັດ, ໝວກກຼັນກະທບົ, ເກບີ

ໂບກ, ປຼັກໄຟ, ຄຸ, ຊວານ.  
ເອກະສານອ ີ້າງອງີ: 

- ປຶີ້ ີ້ມວທິະຍາການກ ່ ສ ີ້າງ (ວທິະຍາໄລເຕຼັກນກິປາກປ່າສຼັກ) 
- ປຶີ້ມສ ີ້າງບ ີ້ານດ ີ້ວຍຕນົເອງ(ໄທ). 
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- ເຕຼັກນກິກ ່ ສ ີ້າງ(ໄທ) 

ວທິກີານຝຶກອບົຮມົ 

- ອະທບິາຍ. 
- ສາທດິ. 
- ແນະນ າວທິປີະຕບິຼັດ. 
- ປະຕບິຼັດຕວົຈງິ. 

ເກນການວຼັດຜນົ 

- ເຄື່ ອງມ-ືອຸປະກອນຖກືກະກຽມຕາມລາຍການຢ່າງຄບົຖີ້ວນ 
- ວຼັດສະດຸ, ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ ອງມຖືກືວາງໃນຕ າແໜ່ງທີ່ ກຽມພີ້ອມ 
- ສະຖານທີ່ ສະອາດ. 
- ເຄື່ ອງມ-ືອຸປະກອນຖກືເຮຼັດຄວາມສະອາດຮຽບຮ ີ້ອຍ. 

ວທິກີານວຼັດຜນົ 

- ສຼັງເກດໂດຍກງົ. 
- ເຮຼັດພາກປະຕບິຼັດຕວົຈງີ. 
- ສ າພາດ. 
- ສອບເສຼັງພາກຂຽນ. 
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ໂມດູນການຮຽນ - ການສອນສະເພາະ S6 ສ ີ້ອມແປງຮອຍແຕກຜວິໜີ້າຂອງຝາກ ່ ແລະເບຕງົ 
ຊື່ ໂມດູນS6 ສີ້ອມແປງຮອຍແຕກຜວິໜີ້າຂອງຝາກ ່ ແລະເບຕງົ 

ຄ າອະທບິາຍ ໂມດູນ 

ໂມດູນນີ ີ້ກວມເອາົຄວາມຮູ ີ້, ທຼັກສະ ແລະ  ຄຸນສມົບຼັດທີ່ ຈ າເປຼັນໃນການປະກອບ
ເຫ ຼັກເສມີເບຕງົເຊິ່ ງປະກອບມກີານປະຕບິຼັດງານຄ:ື ກະກຽມເຄື່ ອງມ-ືອຸປະກອນ
ໃນການສ ີ້ອມແປງຮອຍແຕກຜວິໜີ້າຂອງຝາກ ່  ແລະ ເບຕງົ ແລະ ອານາໄມ
ສະຖານທ ີ

ໄລຍະເວລາໂດຍປະມານ 
ຊົ່ ວໂມງລວມ: 96 ຊົ່ ວໂມງ 
ທດິສະດ:ີ 12 ຊົ່ ວໂມງ 
ປະຕບິຼັດ: 84 ຊົ່ ວໂມງ 

ຜນົໄດ ີ້ຮຼັບຂອງການຮຽນ 
ພາຍຫ ຼັງຮຽນຈບົໂມດູນນີ ີ້ຜູ ີ້ຮຽນຕ ີ້ອງມຄີວາມສາມາດ: 
1. ສ ີ້ອມແປງຮອຍແຕກຜວິໜີ້າຂອງຝາກ ່  
2. ສີ້ອມແປງຮອຍແຕກຜວິໜີ້າຂອງຝາເບຕງົ 

ເນື ີ້ອໃນຂອງໂມດູນ 

ເນື ີ້ອໃນການສອນພາກທດິສະດ ີເວລາ: 12ຊົ່ ວໂມງ 
ບດົທ ີ1: ສ ີ້ອມແປງຮອຍແຕກຜວິໜີ້າຂອງຝາກ ່  
1.1. ເຄຶ່ ອງມ ືແລະ ອຸປະກອນ 
1.2. ການກະກຽມພືີ້ນຜວິ 
1.3. ຂຼັ ີ້ນຕອນຊ ີ້ອມແປງ 
ບດົທ ີ2: ສີ້ອມແປງຮອຍແຕກຜວິໜີ້າຂອງຝາເບຕງົ 
2.1. ການກະກຽມພືີ້ນຜວິ 
2.2. ຂຼັ ີ້ນຕອນຊ ີ້ອມແປງ 
ເນື ີ້ອໃນພາກປະຕບິຼັດ:ເວລາ: 84 ຊົ່ ວໂມງ 
1. ກຽມອຸປະກອນ - ເຄື່ ອງມ ື
2. ກຽມພືີ້ນທີ່  ແລະ ວຼັດສະດຸປະສມົ 
3. ປະຕບິຼັດການຊ ີ້ອມແປງ 
4. ອານາໄມເຄຶ່ ອງມ-ືອຸປະກອນ ແລະ ສະຖານທີ່  

ຊຼັບພະຍາກອນທີ່ ຈ າເປຼັນ 

ວຼັດສະດຸ: 
- ຊາຍ 
- ຊມີຼັງ 
ເຄື່ ອງມ:ື 
- ມປືະທາຍ 
- ຈຽງ 
- ຟອງນ ີ້າ 
ເອກະສານອ ີ້າງອງີ: 
- ປຶີ້ ີ້ມວທິະຍາການກ ່ ສ ີ້າງ (ວທິະຍາໄລເຕຼັກນກິປາກປ່າສຼັກ) 
- ປຶີ້ມສ ີ້າງບ ີ້ານດ ີ້ວຍຕນົເອງ(ໄທ). 
- ຄູ່ ມກືານຕດິຕຼັ ີ້ງຫ ີ້າງ 
ເຕຼັກນກິກ ່ ສ ີ້າງ (ໄທ) ສື່ ການຮຽນ-ການສອນ: 
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- LCD 
- ປຶີ້ມຕ າລາຮຽນ 
- ຄອມພວິເຕ ີ

ວທິກີານຝຶກອບົຮມົ 

- ອະທບິາຍ. 
- ສາທດິ. 
- ແນະນ າວທິປີະຕບິຼັດ. 
- ປະຕບິຼັດຕວົຈງິ. 

ເກນການວຼັດຜນົ 

- ເຄື່ ອງມ-ືອຸປະກອນຖກືກະກຽມຕາມລາຍການຢ່າງຄບົຖີ້ວນ 
- ວຼັດສະດຸ,ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ ອງມຖືກືວາງໃນຕ າແໜ່ງທີ່ ກຽມພີ້ອມ 
- ບ່ອນທີ່ ຈະຕດິຕຼັ ີ້ງຖກືຈຼັບລະດຼັບ ແລະວຼັດແທກຕາມແບບ. 
- ເຫ ຼັຼັກເສຼັ ີ້ນເສມີເບຕງົຖກຶແທກ, ຕຼັດ, ດຼັດຕາມແບບ, ຕາມຈ ານວນທີ່ ພຽງພ  
- ເຫ ຼັກເສມີຖກຶປະກອບຕາມແບບທີ່ ກ ານດົ 
- ສະຖານທີ່ ສະອາດບ ່ ມເີສດເຫ ຼັກຊະຊາຍ. 
- ເຄື່ ອງມ-ືອຸປະກອນຖກືເຮຼັດຄວາມສະອາດຮຽບຮ ີ້ອຍ. 

ວທິກີານວຼັດຜນົ 

- ສຼັງເກດໂດຍກງົ. 
- ເຮຼັດພາກປະຕບິຼັດຕວົຈງີ. 
- ສ າພາດ. 
- ສອບເສຼັງພາກຂຽນ. 
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ຄະນະພຼັດທະນາຫ ຼັກສູດ  

1. ຄະນະຮຼັບຜດິຊອບລວມ 
ລ.ດ ຊື່  ແລະ ນາມສະກຸນ ພາກສ່ວນ ຕ າແໜ່ງ 
1 ທ່ານ ໜູພຼັນ ອຸດສາ ກມົອາຊວີະສກຶສາ ຫວົໜີ້າກມົອາຊວີະສກຶສາ 
2 ທ່ານ ວຼັນນະເລກ ເຫ ື ີ້ອງ ກມົອາຊວີະສກຶສາ ຮອງຫວົໜີ້າກມົອາຊວີະສກຶສາ 
3 ທ່ານ ໂພໄຊ ບູລມົ ກມົອາຊວີະສກຶສາ ຫວົໜີ້າພະແນກກວດກາຕດິຕາມ 

ແລະ ປະເມນີຜນົ 
4 ທ່ານ ນາງ ອຼັງຄະສາຍາ ສສຸີພຼັນ ກມົອາຊວີະສກຶສາ ຮອງຫວົໜີ້າພະແນກ ກວດກາ 

ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
 

2. ຄະນະຮຼັບຜດິຊອບເນື ີ້ອໃນຫ ຼັກສູດ 

ລ.ດ ຊື່  ແລະ ນາມສະກຸນ ພາກສ່ວນ ຕ າແໜ່ງ 
1 ທ່ານ ນາງ ປອ ນາເດຼັດ ກ ຊາເລຼັດ ໂຄງການ SSTVET ຫວົໜີ້າຊ່ຽວຊານໂຄງການ 
2 ທ່ານ ບຸນທ າ ສດິທມິະໂນທ າ ໂຄງການ SSTVET ຮອງຫວົໜີ້າຊ່ຽວຊານ, ທຼັງເປຼັນ

ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
3 ທ່ານ ສຸກສະຫວຼັນ ຈຼັນທະນາ ໂຄງການ SSTVET ຊ່ຽວຊານພາຍໃນ ພຼັດທະນາຫ ຼັກສູດ

ດ ີ້ານກ ່ ສ ີ້າງ 
4 ທ່ານ ນາງ ສມົພະລຼັງ ໂງ່ນເພຼັດສ ີ ສະຖາບຼັນພຼັດທະນາ

ອາຊວີະສກຶສາ 
ຮອງຫວົໜີ້າພະແນກຄົີ້ນຄວ ີ້າ-ວໄິຈ 
ແລະ ພຼັດທະນາຫ ຼັກສູດ 

 
3. ທມີງານພຼັດທະນາຫ ຼັກສູດຈາກສະຖານອາຊວີະສກຶສາ 
ລ.ດ ຊື່  ແລະ ນາມສະກຸນ ພາກສ່ວນ ຕ າແໜ່ງ 
1 ທ່ານ ສຟີອງ ທອງປະເສດີ ວທິະຍາໄລ ເຕຼັກນກິ ປາກປ່າສຼັກ ຫວົໜີ້າພະແນກກ ່ ສ ີ້າງ 
2 ທ່ານ ສຸວຼັນນະຫງົ ກດິຕລິາດ ວທິະຍາໄລ ເຕຼັກນກິ-ວຊິາຊບີ 

ແຂວງສະຫວຼັນນະເຂດ 
ຄູສອນ 

3 ທ່ານ ໂພ ລດິທເິດດ ວທິະຍາໄລ ເຕຼັກນກິ -ວຊິາຊບີ 
ແຂວງຄ າມວ່ນ 

ຄູສອນ 

4 ທ່ານທອງຈຼັນ ສລິໂິພຄາ ວທິະຍາໄລ ເຕຼັກນກິ ວຊິາຊບີ 
ແຂວງຈ າປາສຼັກ 

ຄູສອນ 

5 ທ່ານ ຄ າເລຼັດ ສຸມາໄລ ວທິະຍາໄລ ເຕຼັກນກິ ວຊິາຊບີ 
ແຂວງຈ າປາສຼັກ 

ຄູສອນ 

6 ທ່ານ ປຼັດຊະຍາ ທລິະສຼັກ ສະຖາບຼັນພຼັດທະນາອາຊວີະສກຶ
ສາ 

ຄູສອນ 

7 ທ່ານ ໄກສອນ ຄະຕຍິະລາດ ວທິະຍາໄລ ເຕຼັກນກິ -ວຊິາຊບີ 
ແຂວງຄ າມວ່ນ 

ຄູສອນ 

8 ທ່ານ ບຸນມ ີແສນສມົບຸນ ວທິະຍາໄລ ເຕຼັກນກິ ວຊິາຊບີ 
ແຂວງວຽງຈຼັນ 

ຄູສອນ 
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9 ທ່ານ ທບິພະຈຼັນ ລາສະວຼັດ ວທິະຍາໄລ ເຕຼັກນກິ-ວຊິາຊບີ 
ແຂວງສະຫວຼັນນະເຂດ 

ຄູສອນ 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ຈຼັດພມິແລະຈ າໜ່າຍໂດຍ: 

ກະຊວງສກຶສາທກິານແລະກລິາ 

ກມົອາຊີວະສກຶສາ 

Tel: 021 216 473 

 
 
 
 
 

ສະໜຼັບສະໜນູດີ້ານການເງນິໂດຍ: 
 

ທະນາຄານພຼັດທະນາອາຊີ 
ກະຊວງສກຶສາທກິານແລະກລິາ 

ກມົອາຊີວະສກຶສາ 

ໂຄງການສີ້າງຄວາມເຂຼັ ີ້ມແຂງໃຫ ີ້ວຽກງານອາຊວີະສກຶສາແລະຝຶກ
ອບົຮມົວຊິາຊບີໄລຍະ 2 (SSTVET) 

https://sstvetplaos.weebly.com 


