
 

 
 

ຫ ຼັກສູດ 
 ປະກາສະນຍີະບຼັດວຊິາຊບີ ລະດຼັບ 3 

ສາຂາອາຊບີ: ກ ໍ່ ສາ້ງຂວົ-ທາງ 
 

Certificate Level 3 
Major in: Road Construction Worker 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

ກ ລະກດົ, 2019 





ສາລະບານ 

1. ຊ ໍ່ ຫ ຼັກສູດ .................................................................................................................... 4 
1.1. ຊ ໍ່ ເປຼັນພາສາລາວ .................................................................................................... 4 
1.2. ຊ ໍ່ ເປຼັນພາສາອຼັງກດິ ................................................................................................. 4 

2. ຊ ໍ່ ປະກາສະນຍິະບຼັດ ....................................................................................................... 4 
2.1. ຊ ໍ່ ປະກາສະນຍິະບຼັດເປຼັນພາສາລາວ .............................................................................. 4 
2.2. ຊ ໍ່ ປະກາສະນຍິະບຼັດເປຼັນພາສາອຼັງກດິ ............................................................................ 4 

3. ໜໍ່ ວຍງານຮຼັບຜດິຊອບ .................................................................................................... 4 
4. ຈດຸປະສງົ ແລະ ປຼັດຊະຍາຂອງຫ ຼັກສູດ ................................................................................. 4 

4.1. ຈດຸປະສງົ ............................................................................................................ 4 
4.2. ປຼັດຊະຍາ ............................................................................................................ 4 

5. ມາດຕະຖານອາຊບີ ........................................................................................................ 4 
5.1. ມາດຕະຖານຄວາມຮູ ້.............................................................................................. 4 
5.2. ມາດຕະຖານຄວາມສາມາດ ....................................................................................... 5 
5.3. ມາດຕະຖານຄຸນສມົບຼັດ ........................................................................................... 5 

6. ວຸດທກິານສກຶສາ ........................................................................................................... 5 
7. ຄວາມສາມາດຫ ຼັງຮຽນຈບົ ................................................................................................ 5 
8. ການຈຼັດຕຼັງ້ການຮຽນ-ການສອນ ......................................................................................... 6 
9. ຄຸນສມົບຼັດ ແລະ ເງ  ໍ່ອນໄຂຂອງຜູທ້ີໍ່ ຈະເຂົາ້ຮຼັບການສກຶສາ............................................................ 6 
10. ການຄຼັດເລ ອກຜູທ້ີໍ່ ຈະເຂົາ້ຮຼັບການສກຶສາ ............................................................................... 6 
11. ການລງົທະບຽນຮຽນ ..................................................................................................... 6 
12. ໄລຍະການສກຶສາ .......................................................................................................... 6 
13. ການວຼັດຜນົການຮຽນ¬ການສອນ ........................................................................................ 6 
14. ໃບວເິຄາະອາຊບີ ........................................................................................................... 7 
15. ການກ ານດົໂມດູນການຮຽນ .............................................................................................. 8 
16. ໝວດໂມດູນ ............................................................................................................... 8 
17. ຊຼັບພະຍາກອນທີໍ່ ຈ າເປຼັນ (ສິໍ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກຮຼັບໃຊ ້ການຮຽນ-ການສອນ) ............................. 9 
18. ວຸດທຂິອງຄູສອນໃນຫ ຼັກສູດ ............................................................................................ 11 
19. ໂຄງສາ້ງຫ ຼັກສູດ ........................................................................................................... 11 
20. ໂມດູນການຮຽນ-ການສອນ ............................................................................................. 17 



ຄ ານ າ 

ການພຼັດທະນາຊຼັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫມ້ຄີວາມຮູ,້ ຄວາມສາມາດ ແລະ ທຼັດສະນະຄະຕທິີໍ່ ເໝາະສມົ,ເປຼັນການສາ້ງ
ແຮງງານ ເພ ໍ່ ອຕອບສະໜອງໃຫແ້ກໍ່ ສຼັງຄມົ ແລະ ເພ ໍ່ ອເຮຼັດໃຫຜູ້ດ້ອ້ຍໂອກາດໄດເ້ຂົາ້ຮຽນໃນລະດຼັບສູງຂຶນ້. ດຼັໍ່ ງນຼັນ້, ກົມ
ອາຊີວະສກຶສາ, ສະຖາບຼັນພຼັດທະນາອາຊີວະສກຶສາ ແລະ ໂຄງການອາຊີວະສກຶສາລາວຈຶໍ່ ງໄດສ້າ້ງຫ ຼັກສູດໃໝໍ່ ນີເ້ປຼັນຫ ຼັກສູດ
ແບບເລຼັໍ່ ງສະມຼັດຖະພາບ, ການຈຼັດການຮຽນ-ການສອນ ເປຼັນແບບໂມດູນ,  ຖ ເອາົຜູຮ້ຽນເປຼັນຈດຸໃຈກາງ ມກີານປະເມນີຕາມ
ທີໍ່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນຫລຼັກສູດ, ເພ ໍ່ ອຮຼັບປະກຼັນຄວາມຮູ,້ ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄຸນສມົບຼັດທີໍ່ ສອດຄໍ່ ອງກຼັບຄວາມຕອ້ງການຂອງ
ການພຼັດທະນາເສດຖະກດິສຼັງຄມົ ແລະ ຕະຫ າດແຮງງານ. 

ຫ ຼັກສູດປະກາສະນີຍະບຼັດວິຊາຊີບ ລະດຼັບ3  ສະບຼັບນີ ້ໄດຮ້ຼັບການພຼັດທະນາຂຶນ້ໂດຍສອດຄໍ່ ອງກຼັບມາດຕະຖານ
ຫ ຼັກສູດ ອາຊີວະສກຶສາ ສະບຼັບເລກທີ 7247/ສສກ.ອສ ລງົວຼັນທີ 30 ຕຸລາ 2015 ວໍ່ າດວ້ຍມາດຕະຖານຫລຼັກສູດອາຊີວະ
ສກຶສາແຫໍ່ ງຊາດ. 

ຈດຸປະສງົຕົນ້ຕ ທີໍ່ ສາ້ງຫ ຼັກສູດປະກາສະນຍີະບຼັດວຊິາຊີບ ລະດຼັບ3  ນີ ້ແມໍ່ ນເພ ໍ່ ອຮອງຮຼັບເອາົນຼັກຮຽນທີໍ່ ຮຽນຈບົປະ 
ຖມົ ແລະ ມຼັດທະຍມົຕົນ້  ເພ ໍ່ ອຍກົລະດຼັບຄວາມຮູ,້ ຄວາມສາມາດໃຫສູ້ງຂຶນ້ຕາມລ າດຼັບ. 

ເຂົາ້ຮໍ່ ວມພຼັດທະນາຫລຼັກສູດສະບຼັບນີ ້ປະກອບມ ີນຼັກວຊິາການ, ຄູ-ອາຈານ ແລະ ນຼັກພຼັດທະນາຫ ຼັກສູດຈາກສະຖາ
ບຼັນອາຊີວະສກຶສາ, ກມົອາຊີວະສກຶສາ, ວທິະຍາໄລເຕຼັກນກິວຊິາຊບີ, ໂຮງຮຽນເຕຼັກນກິວຊິາຊບີຂອງລຼັດຖະບານທົໍ່ ວປະເທດ 
ໂດຍໄດຮ້ຼັບການສະໜຼັບສະໜູນຈາກໂຄງການ ການສາ້ງຄວາມເຂຼັມ້ແຂງໃຫແ້ກໍ່ ວຽກງານອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ອບົຮມົວຊິາຊີບ
ໄລຍະ II (SSTVET). 

ຫ ຼັກສູດນີອ້າດຈະມີຂ ຂ້າດຕົກບົກຜໍ່ ອງໃນບາງຈຸດ. ສະນຼັນ້, ຈຶໍ່ ງຮຽກຮອ້ງມາຍຼັງຜູ ້ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມ ຫ   
ໂຮງຮຽນເຕຼັກນກິວຊິາຊບີຕໍ່ າງໆ ທີໍ່ ນ າໃຊຫ້ ຼັກສູດດຼັໍ່ ງກໍ່ າວ ກະລຸນາສົໍ່ ງຂໍ່ າວມາຍຼັງສະຖາບຼັນພຼັດທະນາອາຊວີະສກຶສາ ເພ ໍ່ ອປຼັບປຸງ
ຫ ຼັກສູດດຼັໍ່ ງກໍ່ າວນີໃ້ຫມ້ຄີວາມສມົບູນຂຶນ້ກວໍ່ າເກົໍ່ າ. 
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1. ຊ ໍ່ ຫ ຼັກສູດ 

1.1. ຊ ໍ່ ເປຼັນພາສາລາວ 
- ຫ ຼັກສູດ ປະກາສະນຍິະບຼັດ ວຊິາຊບີ ລະດຼັບ 3 
- ສາຂາອາຊບີ: ຊໍ່ າງກ ໍ່ ສາ້ງທາງ 

1.2. ຊ ໍ່ ເປຼັນພາສາອຼັງກດິ 
- Curriculum: Vocational Training Certificate Level 3 
- Majoring in: Road Construction Worker  

2. ຊ ໍ່ ປະກາສະນຍິະບຼັດ 

2.1. ຊ ໍ່ ປະກາສະນຍິະບຼັດເປຼັນພາສາລາວ 
- ປະກາສະນຍິະບຼັດວຊິາຊບີ ລະດຼັບ 3 

2.2. ຊ ໍ່ ປະກາສະນຍິະບຼັດເປຼັນພາສາອຼັງກດິ 
- Certificate of TVET Level 3  

3. ໜໍ່ ວຍງານຮຼັບຜດິຊອບ 

ກະຊວງສກຶສາ ແລະ ກລິາ, ກມົອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ສະຖາບຼັນພຼັດທະນາອາຊວີະສກຶສາ, ໂຮງຮຽນເຕຼັກນກິ
ວຊິາຊບີ ແລະ ການຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີ 

4. ຈດຸປະສງົ ແລະ ປຼັດຊະຍາຂອງຫ ຼັກສູດ 

4.1. ຈດຸປະສງົ  
- ສາ້ງໃຫຜູ້ຮ້ຽນມຄີວາມຮູ ,້ ມທີຼັກສະອາຊີບ ແລະ ປະສບົການດາ້ນທຼັກສະກໍ່ ຽວກຼັບການກ ໍ່ ສາ້ງທາງ ກົງ

ກຼັບມາດຕະຖານອາຊີບ, ສາມາດນ າໄປປະຕິບຼັດວຽກງານໃນວຊິາສະເພາະຢໍ່ າງມີປະສດິທິພາບ ແລະ 
ແທດເໝາະກຼັບຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານ; 

- ສາ້ງໃຫຜູ້ຮ້ຽນມຫີວົຄດິປະດດິສາ້ງ, ແກໄ້ຂບຼັນຫາໄດ ້ແລະ ມຄີວາມສາມາດປະຕບິຼັດໜາ້ທີໍ່ ວຽກງານ
ດາ້ນວຊິາສະເພາະຕາມລະດຼັບທີໍ່ ຕນົຮຽນຈບົ; 

- ສາ້ງໃຫຜູ້ຮ້ຽນມມີະນຸດສ າພຼັນດ,ີ ມຄຸີນນະທ າ, ຈະລຍິະທ າ ແລະ ຈຼັນຍາບຼັນໃນອາຊບີ. 

4.2. ປຼັດຊະຍາ 
ຫ ຼັກສູດນີແ້ມໍ່ ນເນຼັນ້ໃສໍ່ ການພຼັດທະນາທາງດາ້ນຄວາມຮູ,້ ທຼັກສະ ແລະ ຄຸນສມົບຼັດໃນຂງົເຂດອາຊີບ

ກ ໍ່ ສາ້ງຂວົ-ທາງ ໃຫມ້ ີ“ສມີ  ເດຼັໍ່ ນ, ເນຼັນ້ທາງດາ້ນຄຸນນະພາບໃນການປະກອບອາຊບີ” 

5. ມາດຕະຖານອາຊບີ 

5.1. ມາດຕະຖານຄວາມຮູ ້
 ວທິກີານນ າໃຊແ້ນວຄວາມຄດິ ແລະ ຄະນດິສາດຂຼັນ້ພ ນ້ຖານ 
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 ວທິກີານປະຕບິຼັດການວຼັດແທກ ແລະ ຄດິໄລໍ່  
 ວທິກີານດ າເນນີການວາງແຜນ ແລະ ຈຼັດລຽງໜາ້ວຽກ 
 ຫ ຼັກການການດ າເນນີການກ ໍ່ ສາ້ງຊຼັນ້ທາງ 
 ເຕຼັກນກິການແຕມ້ເສຼັນ້ໝາຍດວ້ຍສພີລາສຕກິທີໍ່ ມຄີວາມຮອ້ນ 
 ວຼັດສະດຸສໍ່ ວນອ ໍ່ ນໆທີໍ່ ພວົພຼັນກຼັບການກ ໍ່ ສາ້ງທາງ 
 ວທິກີານວາງ ແລະ ເຮຼັດໃຫແ້ໜນ້ໄຫ ໍ່ ທາງດວ້ຍຄອນກຣດີ 
 ຂະບວນການເທຄອນກຣີດໄຫ ໍ່ ທາງ 
 ວທິກີານບົໍ່ ມຄອນກຣດີ ແລະ ຖາ້ໃຫແ້ຫງ້ 

5.2. ມາດຕະຖານຄວາມສາມາດ 
 ດ າເນນີການວາງແຜນ ແລະ ຈຼັດລຽງໜາ້ວຽກ 
 ດ າເນນີການກ ໍ່ ສາ້ງຊຼັນ້ຜວີໜາ້ທາງ 
 ດ າເນນີການແຕມ້ເສຼັນ້ໝາຍດວ້ຍສພີລາສຕກິທີໍ່ ມຄີວາມຮອ້ນ 
 ແກໄ້ຂວຼັດສະດຸສໍ່ ວນອ ໍ່ ນໆ 
 ວາງ ແລະ ເຮຼັດໃຫແ້ໜນ້ໜາ້ທາງດວ້ຍຄອນກຣດີ 
 ເທຄອນກຣີດໜາ້ທາງ 
 ບົໍ່ ມຄອນກຣດີ ແລະ ຖາ້ໃຫແ້ຫງ້ 

5.3. ມາດຕະຖານຄຸນສມົບຼັດ 

       ຜູປ້ະຕບິຼັດວຽກກ ໍ່ ສາ້ງທາງມທີຼັດສະນະ ແລະ ຈຼັນຍາບຼັນດຼັໍ່ ງນີ:້ 
- ປະພດຶຕນົຢໍ່ າງຖ ກຕອ້ງຕາມຈຼັນຍາບຼັນຂອງອາຊບີທີໍ່ ດ ີ
- ມສີະຕຕິ ໍ່ ການຈຼັດຕຼັງ້, ມວີໄິນເຂຼັມ້ງວດ, ກງົຕ ໍ່ ເວລາ ແລະ ຊ ໍ່ ສຼັດຕ ໍ່ ອາຊບີຂອງຕນົເອງ 
- ມຄີວາມອດົທນົ, ດຸໜຼັໍ່ ນຂະຫຍຼັນພຽນ, ມຼັກຄວາມກາ້ວໜາ້ ແລະ ສະແຫວງຫາຄວາມຮູອ້ຼັນໃໝໍ່ ໆ 
- ມມີະນຸດສ າພຼັນດ,ີ ຮູຮ້ ຼັກຕນົເອງ, ຄອບຄວົ, ສຼັງຄມົ ແລະ ປະເທດຊາດ 

6. ວຸດທກິານສກຶສາ 

ຜູທ້ີໍ່ ຮຽນຈບົຕາມຫ ຼັກສູດນີຈ້ະໄດຮ້ຼັບວຸດທ ິລະດຼັບ 3 ວຊິາຊບີສ ານານງານ ອງີຕາມຂອບວຸດທວິຊິາຊບີທີໍ່
ກ ານດົໃນກດົໝາຍອາຊວີະສກຶສາ ມາດຕາ 31 ລະດຼັບວຸດທວິຊິາຊບີ 

7. ຄວາມສາມາດຫ ຼັງຮຽນຈບົ 

ພາຍຫ ຼັງຮຽນຈບົຫ ຼັກສູດນີ ້ຜູຮ້ຽນຈະມຄີວາມສາມາດ: 
- ວາງແຜນ ແລະ ຈຼັດລຽງໜາ້ວຽກ 
- ດ າເນນີການກ ໍ່ ສາ້ງຊຼັນ້ຜວີໜາ້ທາງ 
- ແຕມ້ເສຼັນ້ໝາຍດວ້ຍສພີລາສຕກິທີໍ່ ມຄີວາມຮອ້ນ 
- ແກໄ້ຂວຼັດສະດຸສໍ່ ວນອ ໍ່ ນໆ 
- ວາງ ແລະ ເຮຼັດໃຫແ້ໜນ້ໄຫ ໍ່ ທາງດວ້ຍຄອນກຣີດ 
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- ເທຄອນກຣີດໜາ້ທາງ 
- ບົໍ່ ມຄອນກຣດີ ແລະ ຖາ້ໃຫແ້ຫງ້ 

8. ການຈຼັດຕຼັງ້ການຮຽນ-ການສອນ 

- ນຼັກສກຶສາຕອ້ງຮຽນໃຫຄ້ບົຕາມຈ ານວນໂມດູນ ທີໍ່ ກ ານດົໄວ ້
- ມໄີລຍະການຮຽນ 6 ເດ ອນ ແລະ ມຈີ ານວນ ໂມດນູຫ ຼັກ 7 ໂມດູນ 
- ອາທດິໜຶໍ່ ງ ຈຼັດຕຼັງ້ການຮຽນ-ການສອນ 5 ວຼັນ ແລະ ໜຶໍ່ ງວຼັນ ບ ໍ່ ເກນີ 7 ຊົໍ່ ວໂມງ, ຊົໍ່ ວໂມງໜຶໍ່ ງໃຫຄ້ດິໄລໍ່  

50 ນາທ ີແຕໍ່ ຖາ້ເປຼັນຊົໍ່ ວໂມງຄວບ ໃຫຄ້ດິໄລໍ່  90 ນາທ ີ 

9. ຄຸນສມົບຼັດ ແລະ ເງ  ໍ່ ອນໄຂຂອງຜູທ້ີໍ່ ຈະເຂົາ້ຮຼັບການສກຶສາ 

- ຈບົວຊິາຊບີຂຼັນ້ພ ນ້ຖານ ລະດຼັບ 1 ແລະ 2 ວຊິາສະເພາະທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂອ້ງ 
- ມສຸີຂະພາບແຂງແຮງດ ີແລະ ເໝາະສມົກຼັບອາຊບີທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂອ້ງ 

10. ການຄຼັດເລ ອກຜູທ້ີໍ່ ຈະເຂົາ້ຮຼັບການສກຶສາ 

- ຜໍ່ ານການທດົສອບດວ້ຍການຂຽນ, ສ າພາດ ຫ   ທດົສອບດາ້ນສມີ ຢໍ່ າງໃດຢໍ່ າງໜຶໍ່ ງ ຫ   ທຼັງໝດົໂດຍມີ
ຄະນະກ າມະການ ທີໍ່ ໄດຮ້ຼັບການແຕໍ່ ງຕຼັງ້ຢໍ່ າງເປຼັນທາງການ 

- ມາຮຽນຕາມແຜນແບໍ່ ງປຼັນທີໍ່ ກະຊວງສກຶສາ ແລະ ແຜນໂຄງການ 

11. ການລງົທະບຽນຮຽນ 

- ນຼັກສກຶສາຕອ້ງລງົທະບຽນຮຽນຄບົຕາມຈ ານວນໂມດູນທີໍ່ ກ ານດົໄວໃ້ນຫ ຼັກສູດ 
- ສ າລຼັບຄໍ່ າບ າລຸງການສກຶສາ, ຄໍ່ າທ ານຽມຕໍ່ າງໆ ໃຫປ້ະຕບິຼັດຕາມລະບຽບການຂອງກະຊວງສກຶສາທກິານ 

12. ໄລຍະການສກຶສາ 

- ຫ ຼັກສູດວຊິາຊີບ ລະດຼັບ 3 ສະບຼັບນີ ້ມໄີລຍະເວລາ 6 ເດ ອນ, ໃຊເ້ວລາ 840 ຊົໍ່ ວໂມງ ໜຶໍ່ ງອາທດິໃຊ ້
ເວລາຮຽນ 30 - 35 ຊົໍ່ ວໂມງ 

13. ການວຼັດຜນົການຮຽນ¬ການສອນ 

ການວຼັດຜົນການຮຽນ-ການສອນ ໃຫປ້ະຕບິຼັດຕາມການກ ານດົຂອງແຕໍ່ ລະຫ ຼັກສູດ ເຊິໍ່ ງຈະວຼັດຜົນການ 
ຮຽນ-ການສອນຕາມຜນົໄດຮ້ຼັບ ຫ   ວຼັດຜນົການຮຽນ-ການສອນແບບເລຼັໍ່ ງໃສໍ່ ສະມຼັດຖະພາບ.  

ການວຼັດຜນົການຮຽນ-ການສອນ, ການສ າເລຼັດການສກຶສາ ແລະ ການພົນ້ສະຖານະພາບການເປຼັນນຼັກສກຶ
ສາ ແມໍ່ ນປະຕບິຼັດຕາມຂ ຕ້ກົລງົຂອງລຼັດຖະມນົຕີວໍ່ າການກະຊວງສກຶສາທກິານ ວໍ່ າດວ້ຍຂ ກ້ ານົດໃນການວຼັດຜົນ 
ແລະ ປະເມນີຜນົການຮຽນ-ການສອນ ຕາມຫ ຼັກສູດ ອາຊວີະສກຶສາ ຊຼັນ້ຕົນ້ ແລະ ຊຼັນ້ກາງ. ສະບຼັບເລກທ ີ2355/
ສສ.ອສ.04, ລງົວຼັນທ ີ19 ພະຈກິ 2004. 
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14. ໃບວເິຄາະອາຊບີ 

ໜາ້ທີໍ່  ໜາ້ວຽກ 

ກ. ດ າເນນີການວາງ
ແຜນ ແລະ ຈຼັດ
ລຽງໜາ້ວຽກ 

ກ1. ວາງແຜນ ແລະ 
ກະກຽມເພ ໍ່ ອເຮຼັດ
ວຽກ 

ກ2. ຈຼັດລ າດຼັບ
ຄວາມປອດ
ໄພຂອງວຽກ
ງານ 

ກ3. ແກໄ້ຂບຼັນຫາ 
 

ກ4. ເຮຼັດອານາໄມ 

 
ຂ. ດ າເນນີການ

ກ ໍ່ ສາ້ງຊຼັນ້ຜວີໜ້
າທາງ 

ຂ1. ກະກຽມວຽກ 
 

ຂ2. ກ ານດົພ ນຜວິ
ທາງ ຫ   ຜວິ
ທາງເກົໍ່ າ 

 

ຂ3. ດ າເນນີການ
ລາດຢາງໝ
າກຕອຍ ການ
ພົໍ່ ນໃສໍ່ ເທງິຜວິ
ທາງເກົໍ່ າ ຫ  ເທງິ
ຜວິທາງທຼັງໝດົ 

ຂ4. ການຂນົສົໍ່ ງ ແລະ ວາງ
ສໍ່ ວນປະສມົ
ຄອນກຣີດຢາງໝາກ 
ຕອຍໃສໍ່ ພ ນ້ທາງ 

 

ຂ5. ອຼັດແໜນ້ຄອນ 
ກຣີດຢາງໝ
າກຕອຍ 

ຂ6. ເຮຼັດອານາໄມ   

ຄ. ດ າເນນີການ
ແຕມ້ເສຼັນ້ໝາຍ
ດວ້ຍສພີລາສ
ຕກິທີໍ່ ມຄີວາມ
ຮອ້ນ 

ຄ1. ກະກຽມວຽກ ຄ2. ກຽມພ ນ້ຜວິ 
ແລະ ກ ານດົ 

ຄ3. ຕຽມວຼັດສະດຸ
ເຮຼັດເຄ ໍ່ ອງໝາຍ 

ຄ4. ນ າໃຊວ້ຼັດສະດຸເຮຼັດ
ເຄ ໍ່ ອງ  ໝາຍເທງິ
ເສຼັນ້ທາງ 

ຄ5. ວຼັດແທກບ ລເິວນ
ເຮຼັດວຽກ 

ຄ6. ເຮຼັດອານາໄມ   

ງ. ແກໄ້ຂວຼັດສະດຸ
ສໍ່ ວນອ ໍ່ ນໆ 

ງ1. ກະກຽມວຽກ ງ2. ແກໄ້ຂວຼັດສະດຸ
ເສມີແຮງ 

ງ3. ວາງ ແລະ ແກ ້
ໄຂການເສມີ
ແຮງ 

ງ4. ເຮຼັດອານາໄມ 

ຈ. ວາງ ແລະ ເຮຼັດ
ໃຫແ້ໜນ້ໜາ້
ທາງດວ້ຍ
ຄອນກຣີດ 

ຈ1. ກະກຽມວາງແຜນ
ວຽກ 

ຈ2. ຕດິຕຼັງ້ແບບຫ  ໍ່  
ແລະ ແກໄ້ຂ
ມຼັດເຫ ຼັກ ແລະ 
ເຫ ຼັກປ້ອງ
ອອ້ຍ 

ຈ3. ປະສມົ ແລະ 
ຂນົສົໍ່ ງສໍ່ ວນ
ປະສມົ
ຄອນກຣີດ 

ຈ4. ວາງ ຫ   ເທຄອນກຣີດ 

ຈ5. ອຼັດແໜນ້
ຄອນກຣີດ 

ຈ6. ເຮຼັດອານາໄມ   

ສ. ເທຄອນກຣີດໜ້
າທາງ 

ສ1. ກະກຽມວຽກ ສ2. ລງົຄອນກຣີດ
ສ າເລຼັດ 

ສ3. ຕກົແຕໍ່ ງ
ຄອນດຣີດ
ສ າເລຼັດຮູບ 

ສ4. ແຍກຮໍ່ ອງນອ້ຍເພ ໍ່ ອ
ສາ້ງຈດຸຕ ໍ່ ຄວບຄຸມ 

ສ5. ເຮຼັດອານາໄມ    
ຊ. ບົໍ່ ມຄອນກຣີດ 

ແລະ ຖາ້ໃຫ້
ແຫງ້ 

ຊ1. ກະກຽມວຽກ 
 

ຊ2. ບົໍ່ ມຄອນກຣີດ
ທາງຍໍ່ າງ 

ຊ3. ເຮຼັດພ ນ້ຜວິ
ຄອນກຣີດທາງ
ຍໍ່ າງ 

ຊ4. ເຮຼັດອານາໄມ 
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15. ການກ ານດົໂມດູນການຮຽນ 

 

16. ໝວດໂມດູນ 

ຫ ຼັກສູດນີ ້ປະກອບດວ້ຍ 12 ໂມດູນ ຄ : 
- ໂມດູນທົໍ່ ວໄປ    2 ໂມດນູ 
- ໂມດູນພ ນ້ຖານວຊິາສະເພາະ  3 ໂມດນູ 
- ໂມດູນວຊິາສະເພາະ   7 ໂມດນູ 

ຕາຕະລາງ:   ສຼັງລວມການແບໍ່ ງອຼັດຕາສໍ່ ວນແຕໍ່ ລະໝວດວຊິາຂອງຫ ຼັກສູດ. 
ລ/ດ ຫມວດວຊິາ ທດິສະດ ີ ປະຕບິຼັດ ລວມ 

1.  ໂມດູນທົໍ່ ວໄປ 8 24 32 
2.  ໂມດູນພ ນ້ຖານວຊິາສະເພາະ 34 62 96 
3.  ໂມດູນວຊິາສະເພາະ 84 628 712 

ລວມທຼັງໝດົ 126 714 840 
ຄດິໄລໍ່ ເປຼັນອຼັດຕາສໍ່ ວນ % 20 80 100 

 ໂມ
 ດູນ

 ລະ
 ຫັ ດ ທິດສະດີ, ປະຕບິດັໃ ນໂຮງຮຽນ ແລະ ປະຕບິດັຢູູ່

ສະຖານປະກອບການ ທດ ທລ/ປຕ ລວມ ຊມ

B1 ການເມອືງ 4 1 2 1 6

B3 ການປະຕບິດັຫ ກັການດາ້ນບດົບາດຍງີ-ຊາຍແລະຄວາມສະເໝ
ີີພາບກນັໃນສງັຄມົ 4 1 2 1 6

8 24 32
C1 ການປະຕບິດັການວດັແທກ ແລະ ຄດິໄລູ່ 4 1 2 1 6

C2 ການນາໍໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊທີີູ່ ກູ່ ຽວຂອ້ງ 4 1 2 1 6

C3 ພາສາອງັກດິໃນການສືູ່ ສານປະຈາໍວນັ 8 24 32

1 6 48 64
S1 ການດໍາເນນີການວາງແຜນ ແລະ ຈດັລຽງໜາ້ວຽກ 1 6 80 96
S2 ການດໍາເນນີການກໍູ່ ສາ້ງຊັນ້ທາງ 1 6 80 96
S3 ການດໍາເນນີການແຕມ້ເສັນ້ໝາຍດວ້ຍສພີລາສຕກິທີູ່ ມຄີວາມຮອ້ນ 1 6 80 96
S4 ການແກໄ້ຂວດັສະດຸສູ່ ວນອືູ່ ນໆ 1 6 80 96
S5 ການວາງ ແລະ ເຮດັໃຫແ້ໜນ້ໜາ້ທາງດວ້ຍຄອນກຣີດ 1 6 96 1 1 2
S6 ການເທຄອນກຣີດໜາ້ທາງ 30 94 1 24
S7 ການບົູ່ ມຄອນກຣີດ ແລະ ຖາ້ໃຫແ້ຫງ້ 30 94 1 24

ລວມໝວດໂມດູນ ວິຊາ ສະ ເພາະ 1 40    604   744   
ຊົູ່ ວໂມງລວມທັງໝົດຫ ັກສູດ 1 64    676   840   

ເປີເຊນັທິດສະດ ີແລະປະຕບິດັ (%) 20      80    1 00   

ໜ
ວດ

ໂມ
ດູນ

ພື ນ້
 ຖາ

ນ

ລວມໝວດໂມດູນພືນ້ຖານ

ໝ
ວດ

ໂມ
ດູນ

 ວິ ຊ
າສ
ະເ
ພາ

ະ
ຈໍານວນເດອືນ ຈດັຕັກ້ານຮຽນ-ການສອນ 6 ເດອືນ

ຈໍານວນອາທິດ/ພາກຮຽນ 1 6 ອາທິດ/ພາກຮຽນ
ໝ
ວດ

 ໂມ
 ດູນ



ວິ ຊ
າທ

ົູ່ ວ
 ໄປ

ລວມໝວດໂມດູນທົູ່ ວໄປ
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17. ຊຼັບພະຍາກອນທີໍ່ ຈ າເປຼັນ (ສິໍ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກຮຼັບໃຊ ້ການຮຽນ-ການສອນ) 

ອຸປະກອນ ແລະ ເຄ ໍ່ ອງມ  ວຼັດສະດຸ ສ ໍ່ ການຮຽນ-ການສອນ 
- ຊະແລຼັງ 
- ເຄ ໍ່ ອງຂຸດເຈາະ 
- ຊວາ້ນ 
- ກະແຈປາກ 
- ຄອ້ນຕ ີ
- ໄຂຄວງ 
- ເລ ໍ່ ອຍ 
- ສໍ່ ວນປະສມົຄອນກຣີດ 
- ບຼັນໄດ 
- ເຄ ໍ່ ອງປະສມົຄອນກຣີດ 
- ເຄ ໍ່ ອງຊເີຈາະ 
- ເຄ ໍ່ ອງຕ າແໜນ້ 
- ເຄ ໍ່ ອງມ ໄຟຟາ້ລະເບດີ 
- ສະຫວໍ່ ານເຈາະ 
- ສໍ່ ຽມຄູໍ່ ຂຸດຂຸມ 
- ຮາ້ງຮາ້ນ 
- ກະຕໍ່ າເຮຼັດວຽກບໍ່ ອນສູງ 
- ອຸປະກອນການຄວບຄຸມການ

ຈະລາຈອນ 
- ສະໄຫລໍ່  
- ຊະແລຼັງ 
- ຊວາ້ນ 
- ເຄ ໍ່ ອງເຈາະ 
- ເຊ ອກເອາົແລວ 
- ໝຸດ 
- ເຄ ໍ່ ອງວຼັດລະດຼັບ 
- ໄມແ້ມຼັດວຼັດແທກ 
- ເຄ ໍ່ ອງເຈາະ 
- ໄມຄ້າດ 
- ເຄ ໍ່ ອງຈຼັກອຼັດແໜນ້ 
- ຄາດ 
- ໄມຟ້ອຍ 
- ຊວາ້ນ 
- ເຄ ໍ່ ອງວຼັດຄວາມເລກິ 
- ໄມບ້ຼັນທຼັດ 

- ປາກກາ 
- ແຜນຈດົບຼັນທກຶ 
- ວຼັດສະດຸປະກອນທີໍ່

ກໍ່ ຽວຂອ້ງກຼັບກດິຈະກ າທີໍ່
ສະເໜ ີຫ   ວຽກງານ 

- ວຼັດສະດຸຊິນ້ເປ ອງ 
- ອຸປະກອນ/ເຄ ໍ່ ອງຈຼັກ 
- ຊຼັບພະຍາກອນທາງການເງນິ 
- ສະຖານທີໍ່ ເຮຼັດວຽກ 
- ວຼັດສະດຸທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂອ້ງກຼັບໜໍ່

ວຍຄວາມສາມາດ 
- ແຜນການດາ້ນວຊິາການ, 

ແຕມ້ ແລະ ຂ ກ້ ານດົ
ກໍ່ ຽວຂອ້ງກຼັບກດິ ຈະກ າ 

- ເສາົ 
- ຊະນດິປ້າຍຕດິຕຼັງ້ 
- ປ້າຍສະຖານທີໍ່ ກ ໍ່ ສາ້ງ

ຊົໍ່ ວຄາວ 
- ວຼັດສະດຸປ້າຍ, ອາດລວມ

ເຖງິ: 
o ໄມ ້
o ແກວ້ 
o ຢາງຟຣາດຕກິ 
o ໂລຫະ 
o ໂຟມ 
o ໄວນວີ 
o ດນິຈີໍ່  
o ແນວຄ າ້ ແລະ 

ແນວຢຶດ 
o ກຽວ  
o ແທໍ່ ງກຼັນ້ຖະໜນົ 

ແລະ ໄຟສຼັນຍານ 
o ວຼັດສະດຸຮາກຖານ 

ລວມມ ີ
ຄອນກຣີດ ແລະ 

- ຄູໍ່ ມ   ແລະ ເຄ ໍ່ ອງມ ຂອງການ
ສ ໍ່ ສານຕໍ່ າງໆ  

- ແຄຼັດຕາລອກ (catalogs) 
- ແຜໍ່ ນພຼັບ 
- ຄູໍ່ ມ ຕໍ່ າງໆ ກໍ່ ຽວກຼັບກດົຄວາມ

ປອດໄພທາງດາ້ນອາຊບີ 
- ປຶ້ມແບບຮຽນ 
- ຊຸດການຮຽນແບບໂມດນູ 
- ກດົໝາຍ ແລະ ເອກະສານ

ຕໍ່ າງໆ ທາງດາ້ນການປ້ອງກຼັນ 
ແລະ ຄຸມ້ຄອງສິໍ່ ງແວລອ້ມ 

- ຂ ມູ້ນການເຂົາ້ເຖິງສະຖານທີໍ່
ເຮຼັ ດ ວ ຽກທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ້ອ ງ  ຫ   
ສະພາບແວດລອ້ມທີໍ່ ຖ ກຕອ້ງ
ທີໍ່ ເຫມາະສົມບໍ່ ອນທີໍ່ ການປະ
ເມນີສາມາດເກດີຂ ນ້ໄດ ້

- ຄູໍ່ ມ  ຂ ກ້ ານດົຂອງຜູຜ້ະລດິ 
- ຄູໍ່ ມ ການສອ້ມແປງ 
- ຄູໍ່ ມ  ຂຼັນ້ຕອນການບ າລຸງຮຼັກສາ 
- ຄູໍ່ ມ ການບ າລຸງຮຼັກສາແບບ

ເປຼັນໄລຍະ 
- ຄູໍ່ ມ ທຼັງໝດົ/ລາຍການຕໍ່ າງໆທີໍ່

ກໍ່ ຽວຂອ້ງກຼັບພາກສໍ່ ວນການ
ກ ໍ່ ສາ້ງ 

- ຂ ກ້ ານດົດາ້ນກດົໝາຍຂອງອງົ
ກອນ, ສະຖານທີໍ່ ກ ໍ່ ສາ້ງ ແລະ 
ຂຼັນ້ຕອນຕໍ່ າງໆ 

-  ຄ າແນະນ າຂອງຜູຜ້ະລດິ 
ແລະ ຂ ກ້ ານດົມາດຕະຖານ 

- ຂ ມູ້ນການຈາ້ງງານ ແລະ ການ
ພວົພຼັນຖານທີໍ່ ເຮຼັດວຽກດວ້ຍ
ກດົຫມາຍ 

- ຂ ມູ້ນໂອກາດການຈາ້ງງານເທົໍ່ າ
ທຽມກຼັນ ແລະ ຄນົພກິານມີ
ສດິທາງກດົໝາຍ 



ຫ ຼັກສູດຊໍ່ າງກ ໍ່ ສາ້ງທາງ ລະດຼັບ 3                                                                                                             ໜາ້ 10  
 

ອຸປະກອນ ແລະ ເຄ ໍ່ ອງມ  ວຼັດສະດຸ ສ ໍ່ ການຮຽນ-ການສອນ 
- ອໍ່ າງ 
- ບຼັນທຼັດນ າ້ທໍ່ ຽງ 
- ເສຼັນ້ພຽກ 
- ເຄ ໍ່ ອງປ້ອງກຼັນໄພ 
 

ວຼັດສະດຸກ ໍ່ ສາ້ງ 
- ວຼັດສະດຸອຸປະກອນທີໍ່ ພບົ

ເຫຼັນໄດໃ້ນສະຖານທີໍ່ ກ ໍ່ ສາ້ງ, 
ເຊິໍ່ ງອາດຈະລວມເຖງິ: 

o ດນິໜຽວ 
o ດນິຕະກອນ 
o ຫນີ 
o ແຮໍ່  
o ຕມົ 
o ຫນີຂບົ 
o ຊາຍ 
o ຊຼັນ້ໜາ້ດນິ 
o ຄອນກຣີດ 
o ຢາງປະສມົ 

- ສະໄຫລໍ່  
- ຊະແລຼັງ 
- ຊວາ້ນ 
- ເຄ ໍ່ ອງເຈາະ 
- ເຊ ອກເອາົແລວ 
- ໝຸດ 
- ເຄ ໍ່ ອງວຼັດລະດຼັບ 
- ໄມແ້ມຼັດວຼັດແທກ 
- ເຄ ໍ່ ອງເຈາະ 
- ໄມຄ້າດ 
- ດນິ 
- ແຮໍ່  
- ດນິໜຽວ 
- ຊາຍ 
- ຫນີ 
- ວຼັດສະດຸມຄຸີນນະພາບ 
- ກະກຽມກໍ່ ອນປະສມົ 
- ປະສມົເຢຼັນ 
- ປະສມົຮອ້ນ 

- ຂ ກ້ ານດົດາ້ນກດົໝາຍຂອງອງົ
ກອນ, ສະຖານທີໍ່ ກ ໍ່ ສາ້ງ ແລະ 
ຂຼັນ້ຕອນຕໍ່ າງໆ 

- ຄ າແນະນ າຂອງຜູຜ້ະລດິ ແລະ 
ຂ ກ້ ານດົມາດຕະຖານ 

- ຂ ມູ້ນການຈາ້ງງານ ແລະ ການ
ພວົພຼັນຖານທີໍ່ ເຮຼັດວຽກດວ້ຍ
ກດົຫມາຍ 

- ຂ ມູ້ນໂອກາດການຈາ້ງງານເທົໍ່ າ
ທຽມກຼັນ ແລະ ຄນົພກິານມີ
ສດິທາງກດົໝາຍຂ ກ້ ານດົດາ້ນ
ກດົໝາຍຂອງອງົກອນ, 
ສະຖານທີໍ່ ກ ໍ່ ສາ້ງ ແລະ ຂຼັນ້
ຕອນຕໍ່ າງໆ 

- ຄ າແນະນ າຂອງຜູຜ້ະລດິ ແລະ 
ຂ ກ້ ານດົມາດຕະຖານ 

- ຂ ມູ້ນການຈາ້ງງານ ແລະ ການ
ພວົພຼັນຖານທີໍ່ ເຮຼັດວຽກດວ້ຍ
ກດົຫມາຍ 

- ຂ ມູ້ນໂອກາດການຈາ້ງງານເທົໍ່ າ
ທຽມກຼັນ ແລະ ຄນົພກິານມີ
ສດິທາງກດົໝາຍ 
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18. ວຸດທຂິອງຄູສອນໃນຫ ຼັກສູດ 

- ມຄີວາມຮູທ້າງດາ້ນຄອມພວິເຕີ ້
- ມປີະສບົການທາງດາ້ນວຽກງານຢໍ່ າງໜອ້ຍ 2 ປີ 
- ມໃີບປະກາດກໍ່ ຽວກຼັບວຊິາຄ ູຫ   ມໃີບຢຼັງ້ຢ ນການສອນ 
- ຮຽນຈບົວຊິາດຼັໍ່ ງກໍ່ າວໃນລະດຼັບທີໍ່ ສູງກວໍ່ າຊຼັນ້ທີໍ່ ສອນ 1 ຂຼັນ້ 

19. ໂຄງສາ້ງຫ ຼັກສູດ 

ສໍ່ ວນປະກອບ ຄ າອະທບິາຍ 
ຊ ໍ່ ຫ ຼັກສູດ ການກ ໍ່ ສາ້ງທາງລະດຼັບ 3 
ຄ າອະທບິາຍ ຫ ຼັກສູດ ຫ ຼັກສູດນີໄ້ດຖ້ ກອອກແບບມາເພ ໍ່ ອຍກົລະດຼັບທາງດາ້ນຄວາມຮູ,້ ທຼັກສະ 

ແລະ ທຼັດສະນະຄຸນສມົບຼັດທີໍ່ ຈ າເປຼັນ ໃນຂງົເຂດຂອງການກ ໍ່ ສາ້ງຂວົ-ທາງ ອງີ
ຕາມມາດຕະຖານອຸດສາຫະກ າກ ໍ່ ສາ້ງ-ຂວົທາງ, ໂດຍສະເພາະແມໍ່ ນ ການດ າ
ເນນີການວາງແຜນ ແລະ ຈຼັດລຽງໜາ້ວຽກ, ການດ າເນນີການກ ໍ່ ສາ້ງຊຼັນ້ຜວີທາງ, 
ການດ າເນນີການແຕມ້ເສຼັນ້ໝາຍ ດວ້ຍສພີລາສຕກິທີໍ່ ມຄີວາມຮອ້ນ, ການແກ ້
ໄຂວຼັດສະດຸສໍ່ ວນອ ໍ່ ນໆ, ການວາງ ແລະເຮຼັດໃຫແ້ໜນ້ໜາ້ທາງດວ້ຍຄອນກຣີດ,
ການເທຄອນກຣດີໜາ້ທາງ ແລະ ການບົໍ່ ມຄອນກຣດີ ແລະ ຖາ້ໃຫແ້ຫງ້ 

ໄລຍະເວລາທີໍ່ ກ ານດົ 840 ຊົໍ່ ວໂມງ 

ຜນົໄດຮ້ຼັບຂອງການຮຽນ 

ພາຍຫ ຼັງສ າເລຼັດການຮຽນໂມດູນນີ ້ນຼັກຮຽນຈະສາມາດ: 
- ດ າເນນີການວາງແຜນ ແລະ ຈຼັດລຽງໜາ້ວຽກໃນການສາ້ງທາງ 
- ດ າເນນີການກ ໍ່ ສາ້ງຊຼັນ້ຜວີທາງ 
- ແຕມ້ເສຼັນ້ໝາຍດວ້ຍສພີລາສຕກິທີໍ່ ມຄີວາມຮອ້ນ 
- ແກໄ້ຂວຼັດສະດຸສໍ່ ວນອ ໍ່ ນໆ 
- ວາງ ແລະ ເຮຼັດໃຫໜ້າ້ທາງແໜນ້ດວ້ຍຄອນກຣດີ 
- ເທຄອນກຣີດໜາ້ທາງ 
- ດ າເນນີການເຮຼັດໃຫໜ້າ້ທາງແໜນ້ ແລະ ແຫງ້ 

ໂຄງສາ້ງໜໍ່ ວຍສະມຼັດຖະພາບ 
ລ/ດ ໜໍ່ ວຍສະມຼັດຖະພາບ ຊ ໍ່ ໂມດູນ ຜນົໄດຮ້ຼັບຂອງການຮຽນ ກ ານດົເວລາ 
I ສະມຼັດຖະພາບທົໍ່ ວໄປ 32 ຊົໍ່ ວໂມງ 
1 ການເມ ອງ ການນ າໃຊ ້

ການເມ ອງ 
- ອະທບິາຍບຼັນຫາພ ນ້ຖານຂອງປຼັດສະ

ຍາ, ວຼັດຖຸກຼັບຈດິໃຈ, ທດິສະດີ
ຄວາມຮຼັບຮູ,້ ບດົບາດຂອງມະຫາ ຊນົ 
ແລະ ບຸກຄນົປະຫວຼັດສາດ, 
ອະທບິາຍສນິຄາ້ ແລະກດົເກນມນູຄໍ່ າ 

- ຈ າແນກການເງນິ, ທະນາຄານ, ສນິຄາ້
, ພາກສໍ່ ວນ ແລະ ໂຄງປະກອບ
ເສດຖະກດິ 

16 ຊົໍ່ ວໂມງ 
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- ບອກນະໂຍບາຍສຼັງຄມົ-ວຼັດທະນາ
ທ າຂອງ ສປປ ລາວ 

- ເຂົາ້ໃຈວຽກງານປ້ອງກຼັນຊາດ, ປອ້ງ
ກຼັນຄວາມສະຫງບົ 

- ອະທບິາຍກໍ່ ຽວກຼັບລຼັດ ແລະ ກດົໝ
າຍແຫໍ່ ງ ສປປ ລາວ 

2 ປະຕບິຼັດຫ ຼັກການ
ດາ້ນບດົບາດຍງີ-
ຊາຍແລະ ຄວາມສະ 
ເໝພີາບກຼັນໃນ
ສຼັງຄມົ 

ການປະຕບິຼັດ
ຫ ຼັກການດາ້ນ
ບດົບາດຍງີ-ຊາຍ
ແລະຄວາມສາະເໝີ
ພາບກຼັນໃນສຼັງຄມົ 

- ປະຕບິຼັດຕາມຫ ຼັກການຕໍ່ າງໆ ຫ   
ກດົລະບຽບຂອງການປະຕບິຼັດທີໍ່
ກໍ່ ຽວຂອງກຼັບບດົບາດຍງິຊາຍ 
ແລະ ຄວາມເທົໍ່ າທຽມກຼັນໃນສຼັງ 
ຄມົ ແລະ ໃນສະຖານທີໍ່ ເຮຼັດວຽກ 

- ປະກອບສໍ່ ວນໃນການປຼັບປຸງຂ ້
ແນະນ າໃນສະຖານທີໍ່ ເຮຼັດວຽກໃນ
ການສົໍ່ ງເສມີບດົບາດຍງິຊາຍ ແລະ 
ຄວາມເທົໍ່ າທຽມກຼັນ ໃນສຼັງ ຄມົ 

- ລາຍງານກ ລະນສີງົໃສກໍ່ ຽວກຼັບ
ຄວາມບ ໍ່ ເທົໍ່ າທຽມກຼັນທາງບດົ 
ບາດຍງິຊາຍ ແລະ ຮູບແບບ ອ ໍ່ ນໆ
ໃນສຼັງຄມົ 

16 ຊົໍ່ ວໂມງ 

II. ສະມຼັດຖະພາບພ ນ້ຖານວຊິາສະເພາະ 64ຊົໍ່ ວໂມງ 
1 ປະຕບິຼັດການ

ວຼັດແທກ ແລະ 
ຄດິໄລໍ່  

ການປະຕບິຼັດການ
ວຼັດແທກ ແລະ 
ຄດິໄລໍ່  

- ເລ ອກເຄ ໍ່ ອງມ ວຼັດແທກ 
- ດ າເນນີການວຼັດແທກ ແລະ ຄດິໄລໍ່  
- ຮຼັກສາເຄ ໍ່ ອງມ ວຼັດແທກ 

16ຊົໍ່ ວໂມງ 

2 ນ າໃຊເ້ຕຼັກໂນໂລຊທີີໍ່
ກໍ່ ຽວຂອ້ງ 

ການນ າໃຊເ້ຕຼັກໂນ
ໂລຊທີີໍ່ ກໍ່ ຽວຂອ້ງ 

- ເລ ອກເຕຼັກໂນໂລຊ ີ ທີໍ່ ເໝາະສມົ 
- ນ າໃຊເ້ຕຼັກໂນໂລຊທີີໍ່ ກໍ່ ຽວຂອ້ງ 
- ຮຼັກສາແລະສົໍ່ ງເສມີເຕຼັກໂນໂລຍທີີໍ່

ກໍ່ ຽວຂອ້ງ 

16ຊົໍ່ ວໂມງ 

3 ພາສາອຼັງກດິໃນການ
ສ ໍ່ ສານປະຈ າວຼັນ 

ການນ າໃຊພ້າສາ
ອຼັງກດິໃນການ
ສ ໍ່ ສານປະຈ າວຼັນ 

- ສະກດົຄ າໃນພາສາອຼັງກດິ 
- ນ າໃຊ ້WH guestionໃນການນ າ

ໃຊເ້ຂົາ້ໃນປະໂຫຍກຄ າຖາມ 
- ນ າໃຊພ້າສາອຼັງກດິທົໍ່ ວໄປທີໍ່ ໃຊເ້ຂົາ້

ໃນຊວີດິປະຈ າວຼັນ 
- ນ າໃຊ ້adverbs of frequency 

ປະກອບເຂົາ້ໃນປະໂຫຍກ 

32ຊົໍ່ ວໂມງ 

III ໜໍ່ ວຍສະມຼັດຖະພາບສະເພາະ 744ຊົໍ່ ວໂມງ 
1 ດ າເນນີການວາງ

ແຜນ ແລະ ຈຼັດລຽງ
ການດ າເນນີການ
ວາງແຜນ ແລະ ຈຼັດ

- ວາງແຜນ ແລະ ກະກຽມວຼັດສະດຸ 
ແລະອຸປະກອນເພ ໍ່ ອປະຕບິຼັດໜາ້

96 ຊົໍ່ ວໂມງ 



ຫ ຼັກສູດຊໍ່ າງກ ໍ່ ສາ້ງທາງ ລະດຼັບ 3                                                                                                             ໜາ້ 13  
 

ໜາ້ວຽກ ລຽງໜາ້ວຽກ ວຽກ 
- ຈຼັດລ າດຼັບຄວາມປອດໄພຂອງວຽກ

ງານ 
- ແກໄ້ຂບຼັນຫາ 
- ເຮຼັດອານາໄມ 

2 ດ າເນນີການກ ໍ່ ສາ້ງ
ຊຼັນ້ທາງ 

ການດ າເນນີການ
ກ ໍ່ ສາ້ງຊຼັນ້ທາງ 

- ກະກຽມວຽກ 
- ກ ານດົຊຼັນ້ດນິຢູໍ່ ທາງ 
- ສາ້ງຊຼັນ້ທາງ 
- ອຼັດແໜນ້ວຼັດສະດຸຊຼັນ້ດນິແຕໍ່ ລະ

ຊຼັນ້ທາງ 
- ເຮຼັດອານາໄມ    

96 ຊົໍ່ ວໂມງ 

3 ດ າເນນີການແຕມ້
ເສຼັນ້ໝາຍດວ້ຍສພີ
ລາສຕກິທີໍ່ ມຄີວາມ
ຮອ້ນ 

ການດ າເນນີການ
ແຕມ້ເສຼັນ້ໝາຍ
ດວ້ຍສພີລາສຕກິທີໍ່
ມຄີວາມຮອ້ນ 

- ກະກຽມວວຼັດສະດຸ ແລະ 
ອຸປະກອນໃນການປະຕບິຼັດງານ 

- ນ າໃຊວ້ຼັດສະດຸເຮຼັດເຄ ໍ່ ອງໝາຍເທງິ
ເສຼັນ້ທາງ 

- ວຼັດແທກບ ລເິວນເຮຼັດວຽກ 
- ເຮຼັດອານາໄມ ພາຍຫ ຼັງປະຕບິຼັດໜາ້

ວຽກ  

96ຊົໍ່ ວໂມງ 

4 ແກໄ້ຂວຼັດສະດຸເສມີ
ເຫລຼັກ 

ການແກໄ້ຂວຼັດສະ
ດຸເສມີເຫລຼັກ 

- ກະກຽມວຽກ 
- ແກໄ້ຂວຼັດສະດຸເສມີແຮງ 
- ວາງ ແລະ ແກໄ້ຂການເສມີແຮງ 
- ເຮຼັດອານາໄມ 

96ຊົໍ່ ວໂມງ 

5 ເທ ແລະ ອຼັດແໜນ້
ຜວີໜາ້ທາງ
ຄອນກຣີດ 

ການເທ ແລະ ອຼັດ     
ແໜນ້ຜວີໜາ້ທາງ
ຄອນກຣີດ 

- ກະກຽມວາງແຜນວຽກ 
- ຕດິຕຼັງ້ແບບຫ  ໍ່  ແລະ ແກໄ້ຂມຼັດ

ເຫ ຼັກ ແລະ ເຫ ຼັກປ້ອງອອ້ຍ 
- ປະສມົ ແລະ ຂນົສົໍ່ ງສໍ່ ວນປະສມົ

ຄອນກຣີດ 
- ວາງ ຫ   ເທຄອນກຣີດ 
- ອຼັດແໜນ້ຄອນກຣດີ 
- ເຮຼັດອານາໄມ   

112ຊົໍ່ ວໂມງ 

6 ເທໜາ້ໜາ້ທາງ
ຄອນກຣີດ 
 

ການເທໜາ້ທາງ
ຄອນກຣີດ 

- ກະກຽມວຽກ 
- ເທຄອນກຣີດສ າເລຼັດ 
- ຕກົແຕໍ່ ງຄອນດຣີດສ າເລຼັດຮູບ 
- ແຍກຮໍ່ ອງນອ້ຍເພ ໍ່ ອສາ້ງຈດຸຕ ໍ່ ຄວບ

ຄຸມ 
- ເຮຼັດອານາໄມ    

124 ຊົໍ່ ວໂມງ 

7 ບົໍ່ ມຄອນກຣດີ ແລະ 
ຖາ້ໃຫແ້ຫງ້ 

ການບົໍ່ ມຄອນກຣີດ 
ແລະ ຖາ້ໃຫແ້ຫງ້ 

- ກະກຽມວຼັດສະດຸ ແລະອຸປະກອນ
ໃນການປະຕບິຼັດວຽກ 

124 ຊົໍ່ ວໂມງ 
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- ບົໍ່ ມຄອນກຣດີທາງຍໍ່ າງ 
- ເຮຼັດພ ນ້ຜວິຄອນກຣີດທາງຍໍ່ າງ 
- ເຮຼັດອານາໄມ 

 

ການວເິຄາະສະມຼັດຖະພາບ 
ວທິກີານວຼັດຜນົ - ສອບເສຼັງພາກຂຽນ 

- ລາຍງານຈາກບຸກຄນົທສີາມ 
- ສ າພາດ 
- ສຼັງເກດໂດຍກງົ 
- ປະເມນີຈາກຜນົງານ 
- ສາທດິ 

ວທິກີານຈຼັດຕຼັງ້ປະຕບິຼັດຫ ຼັກສູດ ແບບໂມດນູ 

ຊຼັບພະຍາກອນທີໍ່ ຈ າເປຼັນ 

ອຸປະກອນ ແລະ ເຄ ໍ່ ອງມ : 

- ຊະແລຼັງ 
- ເຄ ໍ່ ອງຂຸດເຈາະ 
- ຊວາ້ນ 
- ກະແຈປາກ 
- ຄອ້ນຕ ີ
- ໄຂຄວງ 
- ເລ ໍ່ ອຍ 
- ສໍ່ ວນປະສມົຄອນກຣີດ 
- ຂຼັນ້ໄດ 
- ເຄ ໍ່ ອງປະສມົຄອນກຣີດ 
- ເຄ ໍ່ ອງຊເີຈາະ 
- ເຄ ໍ່ ອງຕ າແໜນ້ 
- ເຄ ໍ່ ອງມ ໄຟຟາ້ລະເບດີ 
- ສະຫວໍ່ ານເຈາະ 
- ສໍ່ ຽມຄູໍ່ ຂຸດຂຸມ 
- ຮາ້ງຮາ້ນ 
- ກະຕໍ່ າເຮຼັດວຽກບໍ່ ອນສູງ 
- ອຸປະກອນການຄວບຄຸມການຈະລາຈອນ 
- ສະໄຫລໍ່  
- ຊະແລຼັງ 
- ຊວາ້ນ 
- ເຄ ໍ່ ອງເຈາະ 
- ເຊ ອກເອາົແລວ 
- ໝຸດ 
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 - ເຄ ໍ່ ອງວຼັດລະດຼັບ 
- ໄມແ້ມຼັດວຼັດແທກ 
- ເຄ ໍ່ ອງເຈາະ 
- ໄມຄ້າດ 
- ເຄ ໍ່ ອງຈຼັກອຼັດແໜນ້ 
- ຄາດ 
- ໄມຟ້ອຍ 
- ຊວາ້ນ 
- ເຄ ໍ່ ອງວຼັດຄວາມເລກິ 
- ໄມບ້ຼັນທຼັດ 
- ອໍ່ າງ 
- ບຼັນທຼັດນ າ້້ທໍ່ ຽງ 
- ເສຼັນ້ພຽກ 
- ເຄ ໍ່ ອງປ້ອງກຼັນໄພ 
ສະຖານທີໍ່ ຈ າລອງ:   
- ສະຖານທີໍ່ ເຮຼັດວຽກທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂອ້ງ ຫ   ສະພາບແວດລອ້ມຈ າລອງຢໍ່ າງ ເໝ

າະສມົ 
ສ ໍ່ ການຮຽນ-ການສອນ: 
- ຄູໍ່ ມ   ແລະ ເຄ ໍ່ ອງມ ຂອງການສ ໍ່ ສານຕໍ່ າງໆ  
- ແຄຼັດຕາລອກ (catalogs) 
- ແຜໍ່ ນພຼັບ 
- ຄູໍ່ ມ ຕໍ່ າງໆ ກໍ່ ຽວກຼັບກດົຄວາມປອດໄພທາງດາ້ນອາຊບີ 
- ປຶ້ມແບບຮຽນ 
- ຊຸດການຮຽນແບບໂມດນູ 
- ກດົໝາຍ ແລະ ເອກະສານຕໍ່ າງໆ ທາງດາ້ນການປ້ອງກຼັນ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ

ສິໍ່ ງແວລອ້ມ 
- ຂ ມູ້ນການເຂົາ້ເຖງິສະຖານທີໍ່ ເຮຼັດວຽກທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂອ້ງ ຫ   ສະພາບແວດລອ້ມ

ທີໍ່ ຖ ກຕອ້ງທີໍ່ ເຫມາະສມົບໍ່ ອນທີໍ່ ການປະເມນີສາມາດເກດີຂ ນ້ໄດ ້
- ຄູໍ່ ມ  ຂ ກ້ ານດົຂອງຜູຜ້ະລດິ 
- ຄູໍ່ ມ ການສອ້ມແປງ 
- ຄູໍ່ ມ  ຂຼັນ້ຕອນການບ າລຸງຮຼັກສາ 
- ຄູໍ່ ມ ການບ າລຸງຮຼັກສາແບບເປຼັນໄລຍະ 
- ຄູໍ່ ມ ທຼັງໝດົ/ລາຍການຕໍ່ າງໆທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂອ້ງກຼັບພາກສໍ່ ວນການກ ໍ່ ສາ້ງ 
- ຂ ກ້ ານດົດາ້ນກດົໝາຍຂອງອງົກອນ, ສະຖານທີໍ່ ກ ໍ່ ສາ້ງ ແລະ ຂຼັນ້ຕອນ

ຕໍ່ າງໆ 
-  ຄ າແນະນ າຂອງຜູຜ້ະລດິ ແລະ ຂ ກ້ ານດົມາດຕະຖານ 
- ຂ ມູ້ນການຈາ້ງງານ ແລະ ການພວົພຼັນຖານທີໍ່ ເຮຼັດວຽກດວ້ຍກດົໝາຍ 
- ຂ ມູ້ນໂອກາດການຈາ້ງງານເທົໍ່ າທຽມກຼັນ ແລະ ຄນົພກິານມສີດິທາງກດົ 
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ໝາຍ 
- ຂ ກ້ ານດົດາ້ນກດົໝາຍຂອງອງົກອນ, ສະຖານທີໍ່ ກ ໍ່ ສາ້ງ ແລະ ຂຼັນ້ຕອນ

ຕໍ່ າງໆ 
- ຄ າແນະນ າຂອງຜູຜ້ະລດິ ແລະ ຂ ກ້ ານດົມາດຕະຖານ 
- ຂ ມູ້ນການຈາ້ງງານ ແລະ ການພວົພຼັນຖານທີໍ່ ເຮຼັດວຽກດວ້ຍກດົໝາຍ 
- ຂ ມູ້ນໂອກາດການຈາ້ງງານເທົໍ່ າທຽມກຼັນ ແລະ ຄນົພກິານມີສດິທາງກົດ 

ໝາຍຂ ກ້ ານົດດາ້ນກດົໝາຍຂອງອງົກອນ, ສະຖານທີໍ່ ກ ໍ່ ສາ້ງ ແລະ ຂຼັນ້
ຕອນຕໍ່ າງໆ 

- ຄ າແນະນ າຂອງຜູຜ້ະລດິ ແລະ ຂ ກ້ ານດົມາດຕະຖານ 
- ຂ ມູ້ນການຈາ້ງງານ ແລະ ການພວົພຼັນຖານທີໍ່ ເຮຼັດວຽກດວ້ຍກດົຫໝາຍ 
- ຂ ມູ້ນໂອກາດການຈາ້ງງານເທົໍ່ າທຽມກຼັນ ແລະ ຄນົພກິານມສີດິທາງກດົ 

ໝາຍ 

ເງ  ໍ່ອນໄຂໃນການເຂົາ້ຝຶກ 
- ຮຽນຈບົປະຖມົສກຶສາ ຫ   ທຽບເທົໍ່ າຂຶນ້ໄປ 
- ຈບົວຊິາຊບີຂຼັນ້ພ ນ້ຖານລະດຼັບ 1 ແລະ 2  
- ມສຸີຂະພາບຈດິ ແລະ ຮໍ່ າງກາຍແຂງແຮງ ເໝາະສມົກຼັບອາຊບີທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂອ້ງ 

ວຸດທຂິອງຄູຝຶກ ຫ   ຜູສ້ອນ 

- ມຄີວາມຮູທ້າງດາ້ນຄອມພວິເຕີ ້
- ມປີະສບົການທາງດາ້ນວຽກງານຢໍ່ າງໜອ້ຍ 2 ປີ 
- ມໃີບປະກາດກໍ່ ຽວກຼັບວຊິາຄູ ຫ   ມໃີບຢຼັງ້ຢ ນການສອນ 
- ຮຽນຈບົວຊິາດຼັໍ່ ງກໍ່ າວໃນລະດຼັບທີໍ່ ສູງກວໍ່ າຊຼັນ້ທີໍ່ ສອນ 1 ຂຼັນ້ 
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20. ໂມດູນການຮຽນ-ການສອນ 

20.1. ໝວດໂມດູນພ ນ້ຖານ ຈ ານວນ 2 ໂມດູນ 
ໂມດູນທ ີB1: ການເມ ອງ 

ສໍ່ ວນປະກອບ ຄ າອະທບິາຍ 

ຊ ໍ່ ໂມດູນ(B1) ການເມ ອງ 

ຄ າອະທບິາຍໂມດູນ 

ໂມດູນນີກ້ວມເອາົຄວາມຮູ,້ ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄຸນສມົບຼັດທີໍ່ ຈ າເປຼັນໃນ
ການນ າໃຊກ້ານເມ ອງເຂົາ້ໃນເຄ ໍ່ ອນໄຫວວຽກງານ ເຊິໍ່ ງລວມມເີນ ອ້ໃນກໍ່ ຽວກຼັບ 
ບຼັນຫາພ ນ້ຖານຂອງປຼັດສະຍາ, ທດິສະດຄີວາມຮຼັບຮູ,້ ບດົບາດຂອງມະຫາຊນົ 
ແລະ ບຸກຄນົປະຫວຼັດສາດ, ຮູຜ້ະລດິວຼັດຖຸສິໍ່ ງຂອງ, ສນິຄາ້ ແລະ ກດົເກນມູນ
ຄໍ່ າ, ຈ າແນກການເງນິ, ທະນາຄານ ແລະ ສນິຄາ້, ຈ າແນກພາກສໍ່ ວນ ແລະໂຄງ
ປະກອບເສດຖະກິດ, ຮູນ້ະໂຍບາຍສຼັງຄົມ-ວຼັດທະນາທ າຂອງ ສປປ ລາວ, 
ເຂົາ້ໃຈວຽກງານປ້ອງກຼັນຊາດ, ລຼັດ ແລະ ກດົໝາຍແຫໍ່ ງສປປລາວ, ລຼັດຖະທ າ
ມະນນູແຫໍ່ ງ ສປປ ລາວ. 

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

ຜນົໄດຮ້ຼັບຂອງການຮຽນ 

 

ພາຍຫ ຼັງຮຽນຈບົໂມດູນນີຜູ້ຮ້ຽນຕອ້ງມຄີວາມສາມາດ:  
- ອະທບິາຍບຼັນຫາພ ນ້ຖານຂອງປຼັດສະຍາ, ວຼັດຖຸກຼັບຈດິໃຈ, ທດິສະດີ

ຄວາມຮຼັບຮູ,້ ບດົບາດຂອງມະຫາຊນົ ແລະ ບຸກຄນົປະຫວຼັດສາດ, 
ອະທບິາຍສນິຄາ້ ແລະກດົເກນມນູຄໍ່ າ 

- ຈ າແນກການເງນິ, ທະນາຄານ, ສນິຄາ້, ພາກສໍ່ ວນ ແລະ ໂຄງປະກອບ
ເສດຖະກດິ 

- ບອກນະໂຍບາຍສຼັງຄມົ-ວຼັດທະນາທ າຂອງ ສປປ ລາວ 
- ເຂົາ້ໃຈວຽກງານປ້ອງກຼັນຊາດ, ປອ້ງກຼັນຄວາມສະຫງບົ 
- ອະທບິາຍກໍ່ ຽວກຼັບລຼັດ ແລະ ກດົໝາຍແຫໍ່ ງ ສປປ ລາວ 

 

ເນ ອ້ໃນຂອງໂມດູນ 

 

ເນ ອ້ໃນການສອນພາກທດິສະດ ີ                           16  ຊົໍ່ ວໂມງ 
1. ບຼັນຫາພ ນ້ຖານຂອງປຼັດສະຍາ 
2. ວຼັດຖຸກຼັບຈດິໃຈ 
3. ທດິສະດຄີວາມຮຼັບຮູ ້
4. ບດົບາດຂອງມະຫາຊນົ ແລະ ບຸກຄນົປະຫວຼັດສາດ 
5. ການຜະລດິວຼັດຖຸສິໍ່ ງຂອງ 
6. ສນິຄາ້ ແລະ ກດົເກນມນູຄໍ່ າ 
7. ການເງນິ, ທະນາຄານ ແລະ ສນິຄາ້ 
8. ພາກສໍ່ ວນ ແລະໂຄງປະກອບເສດຖະກດິ 
9. ນະໂຍບາຍສຼັງຄມົ-ວຼັດທະນາທ າຂອງ ສປປລາວ 
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10. ວຽກງານປອ້ງກຼັນຊາດ, ປ້ອງກຼັນຄວາມສະຫງບົ 
11. ລຼັດ ແລະ ກດົໝາຍແຫໍ່ ງສປປລາວ 
12. ລຼັດຖະທ າມະນນູແຫໍ່ ງສປປລາວ 

ຊຼັບພະຍາກອນທີໍ່ ຈ າເປຼັນ 
 

ເຄ ໍ່ ອງມ ອຸປະກອນ : 
- ຄອມພວິເຕ ີ
- LCD 
ສ ໍ່ ການຮຽນ-ການສອນ : 

- ປ ້ມປຼັດຊະຍາ (ມະຫາວທິະຍາໄລວທິະຍາສາດພ ນ້ຖານ) 
- ຮູບພາບບຸກຄນົປະຫວຼັດສາດ 
- ລຼັດຖະທ າມະນນູແຫໍ່ ງສປປລາວ 
- ກດົໝາຍແຫໍ່ ງສປປລາວ 

ວທິກີານສອນ 
- ອະທບິາຍ 
- ສນົທະນາ 
- ສາທດິ 

ເກນການວຼັດຜນົ           

- ບຼັນຫາພ ນ້ຖານຂອງປຼັດສະຍາໄດຖ້ ກອະທບິາຍຢໍ່ າງຊຼັດເຈນ 
- ໄດຈ້ າແນກແນວຄວາມຄດິທາງດາ້ນວຼັດຖຸກຼັບຈດິໃຈ 
- ທດິສະດຄີວາມຮຼັບຮູໄ້ດຖ້ ກສົໍ່ ງເປຼັນຄວາມຮູໃ້ຫກ້ຼັບນຼັກສກຶສາຕາມຄວາມ

ເປຼັນຈງິ 
- ບດົບາດຂອງມະຫາຊນົ ແລະ ບຸກຄນົປະຫວຼັດສາດໄດຖ້ ກອະທບິາຍ 
- ສນິຄາ້ ແລະ ກດົເກນມນູຄໍ່ າໄດຖ້ ກອະທບິາຍ 
- ການເງນິ, ທະນາຄານ ແລະ ສນິຄາ້ໄດຖ້ ກຈ າແນກ 
- ພາກສໍ່ ວນ ແລະໂຄງປະກອບເສດຖະກດິໄດຖ້ ກຈ າແນກ 
- ນະໂຍບາຍສຼັງຄມົ-ວຼັດທະນາທ າຂອງສປປລາວໄດຖ້ ກອະທບິາຍ 
- ວຽກງານປອ້ງກຼັນຊາດ, ປ້ອງກຼັນຄວາມສະຫງບົໄດຖ້ ກອະທບິາຍ 
- ລຼັດ ແລະ ກດົໝາຍແຫໍ່ ງສປປລາວໄດຖ້ ກອະທບິາຍ 
- ລຼັດຖະທ າມະນນູແຫໍ່ ງສປປລາວໄດຖ້ ກອະທບິາຍ 

ວທິກີານວຼັດຜນົ 
- ສ າພາດ 
- ສອບເສຼັງພາກຂດີຂຽນ 
- ສ າພາດ 
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ໂມດູນທ ີB 2: ການປະຕບິຼັດນະໂຍບາຍບດົບາດຍງິຊາຍ ແລະ ຫ ຼັກການຄວາມເທົໍ່ າທຽມກຼັນໃນສຼັງຄມົ 
ສໍ່ ວນປະກອບ                                ຄ າອະທບິາຍ 

ຊ ໍ່ ໂມດູນ  (B2) 
ການປະຕບິຼັດນະໂຍບາຍບດົບາດຍງິຊາຍ ແລະ ຫ ຼັກການຄວາມເທົໍ່ າທຽມກຼັນໃນ
ສຼັງຄມົ 

ຄ າອະທບິາຍໂມດູນ 

 

ໂມດູນນີກ້ວມເອາົ ຄວາມຮູ,້ ທຼັກສະ ແລະ ຄຸນສມົບຼັດທີໍ່ ຈ າເປຼັນໃນການປະຕບິຼັດ
ບດົບາດຍງີ-ຊາຍໃນການປະຕບິຼັດງານ ແລະ ປະຕບິຼັດນະໂຍບາຍຕໍ່ າງໆ ຕ ໍ່ ເພດຍງີ 
ແລະ ຊາຍໂດຍນ າໃຊ ້ຫ ຼັກການຄວາມເທົໍ່ າທຽມທາງສຼັງຄມົ. 

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

ຜນົໄດຮ້ຼັບຂອງການຮຽນ 
 

ພາຍຫ ຼັງຮຽນຈບົໂມດນູນີຜູ້ຮ້ຽນຈະມຄີວາມສາມາດ: 
- ປະຕບິຼັດຕາມຄ າແນະນ າ ຫ   ກດົຂອງການປະຕບິຼັດທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂອ້ງກຼັບເພດ

ແລະຄວາມເທົໍ່ າທຽມທາງສຼັງຄມົໃນສະຖານທີໍ່ ເຮຼັດວຽກ 
- ມປີະຕກິລິຍິາຕ ໍ່ ປຼັບປຸງແນວທາງໃນການເຮຼັດວຽກງານ ການສົໍ່ ງເສມີເພດ 

ແລະ ຄວາມເທົໍ່ າທຽມທາງສຼັງຄມົ. 
- ລາຍງານກ ລະນສີງົໃສກໍ່ ຽວກຼັບຄວາມບ ໍ່ ເທົໍ່ າທຽມກຼັນທາງ ບດົບາດຍງິຊາຍ 

ແລະ ຮູບແບບອ ໍ່ ນໆໃນສຼັງຄມົ. 

 
ເນ ອ້ໃນຂອງໂມດູນ  
 

ເນ ອ້ໃນການສອນພາກທດິສະດ ີ                      4  ຊົໍ່ ວໂມງ 
ບດົທ1ີ: ການປະຕບິຼັດຕາມຄ າແນະນ າ ຫ   ກດົຂອງການປະຕບິຼັດທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂອ້ງກຼັບ 

ເພດ ແລະ ຄວາມເທົໍ່ າທຽມທາງສຼັງຄມົໃນສະຖານທີໍ່ ເຮຼັດວຽກ 
1.1 ລະບຽບກດົໝາຍວໍ່ າດວ້ຍບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ແລະ  
1.2 ຄວາມສະເໝພີາບກຼັນໃນສຼັງຄມົ 
1.3 ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂຼັນ້ຕອນໃນການປະຕບິຼັດໃນສະຖານທີໍ່ ເຮຼັດວຽກ 
ບດົທ2ີ: ການມຜີນົຕ ໍ່ ປຼັບປຸງແນວທາງໃນການເຮຼັດວຽກງານ ການສົໍ່ ງເສມີເພດ 

ແລະ ຄວາມເທົໍ່ າທຽມທາງສຼັງຄມົ 
2.1 ບຼັນຫາກໍ່ ຽວກຼັບບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ແລະ ຄວາມສະເໝພີາບກຼັນໃນສຼັງຄມົ, 

ໂດຍສະເພາະກໍ່ ຽວກຼັບເລ ອ້ງການລວງລະເມທີາງເພດ ແລະ ບດົບາດຍງິ.
ຊາຍ ແລະ ການເລ ອກປະຕບິຼັດຢູໍ່ ໃນສະຖານທີໍ່ ເຮຼັດວຽກ  

2.2 ແນວທາງການປະຕບິຼັດທີໍ່ ດຢູີໍ່ ໃນສະຖານທີໍ່ ເຮຼັດວຽກ ໂດຍສະເພາະແມໍ່ ນ
ການສຼັງເກດ ແລະ ປະຕບິຼັດຕາມຄູໍ່ ມ   ແລະ ນະໂຍບາຍ ເຊິໍ່ ງໄດນ້ າໃຊ ້
ແລະ ສົໍ່ ງເສມີບດົບາດຍງິ.ຊາຍ ແລະ ຄວາມສະເໝພີາບກຼັນໃນສຼັງຄມົ 

 
ບດົທ3ີ: ການຮູຈ້ ຼັກ ແລະ ລາຍງານກ ລະນສີງົໃສກໍ່ ຽວກຼັບຄວາມບ ໍ່ ເທົໍ່ າທຽມກຼັນທາງ

ບດົບາດຍງິຊາຍ ແລະ ຮູບແບບອ ໍ່ ນໆໃນສຼັງຄມົ 
3.1 ບຼັນຫາທົໍ່ ວໄປຢູໍ່ ໃນສະຖານທີໍ່ ເຮຼັດວຽກແບບດຼັງ້ເດມີທີໍ່ ບ ໍ່ ເໝາະກຼັບແມໍ່ ຍງິ 
ການປະຕບີຼັດກຼັບແມໍ່ ຍງິ ແລະ ແນວໂນມ້ທີໍ່ ມຜີນົກະທບົກໍ່ ຽວກຼັບບດົບາດຍງິ.ຊາຍ 
ແລະ ຮູບແບບຄວາມສະເໝພີາບກຼັນໃນສຼັງຄມົອ ໍ່ ນໆ 
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ເນ ອ້ໃນພາກປະຕບິຼັດ     12  ຊົໍ່ ວໂມງ 

-  ອະທບິາຍໄດກ້ໍ່ ຽວກຼັບການປະຕບິຼັດຕາມຄ າແນະນ າ ຫ   ກດົຂອງການ
ປະຕບິຼັດທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂອ້ງກຼັບ ເພດ ແລະ ຄວາມເທົໍ່ າທຽມທາງສຼັງຄມົໃນ
ສະຖານທີໍ່ ເຮຼັດວຽກ 

- ອະທບິາຍໄດກ້ໍ່ ຽວກຼັບການສົໍ່ ງເສມີສດິສະເໜພີາບຍງິຊາຍໃນສຼັງຄມົ 
- ອະທບິາຍໄດກ້ານຮູຈ້ ຼັກ ແລະ ລາຍງານກ ລະນສີງົໃສກໍ່ ຽວກຼັບຄວາມບ ໍ່ ເທົໍ່ າ

ທຽມກຼັນທາງບດົບາດຍງິຊາຍ ແລະ ຮູບແບບອ ໍ່ ນໆໃນສຼັງຄມົ 

ຊຼັບພະຍາກອນທີໍ່ ຈ າເປຼັນ 

ເຄ ໍ່ ອງມ ອຸປະກອນ : 
- ຄອມພວິເຕ ີ
- LCD 

ສ ໍ່ ການຮຽນ-ການສອນ : 

- ປ ້ມວຼັດທະນະທ າລາວ 

ວທິກີານຝຶກອບົຮມົ       
- ອະທບິາຍ 
- ສນົທະນາ 
- ສາທດິ 

ເກນການວຼັດຜນົ 

- ອະທບິາຍໄດຄ້ວາມສ າຄຼັນຂອງບດົບາຍງິ-ຊາຍໄດຢ້ໍ່ າງຖ ກຕອ້ງ 
- ອະທບິາຍໄດກ້ໍ່ ຽວກຼັບການສົໍ່ ງເສມີສດິສະເໜພີາບຍງິຊາຍໃນສຼັງຄມົໄດຢ້ໍ່ າງ

ຖ ກຕອ້ງ 
- ອະທບິາຍໄດກ້ານຮູຈ້ ຼັກ ແລະ ລາຍງານກ ລະນສີງົໃສກໍ່ ຽວກຼັບຄວາມບ ໍ່ ເທົໍ່ າທຽມ

ກຼັນທາງບດົບາດຍງິຊາຍ ແລະ ຮູບແບບອ ໍ່ ນໆໃນສຼັງຄມົໄດຢ້ໍ່ າງຖ ກ ຕອ້ງ 

ວທິກີານວຼັດຜນົ 
- ສຼັງເກດໂດຍກງົ 
- ສ າພາດ 
- ສອບເສຼັງພາກຂຽນ 
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20.2. ໝວດໂມດູນພ ນ້ຖານວຊິາທາົວໄປ ຈ ານວນ 3  ໂມດູນ 
ໂມດູນທ ີC1: ການປະຕບິຼັດການວຼັດແທກ ແລະ ຄດິໄລໍ່  
ສໍ່ ວນປະກອບ                                 ຄ າອະທບິາຍ 
ຊ ໍ່ ໂມດູນ  (C1) ການປະຕບິຼັດການວຼັດແທກ ແລະ ຄດິໄລໍ່  

ຄ າອະທບິາຍໂມດູນ 
ໂມດູນນີລ້ວມມຄີວາມຮູ,້ ທຼັກສະ ແລະ ທຼັດສະນະຄະຕ ິ ທີໍ່ ຈ າເປຼັນໃນການ
ປະຕບິຼັດການວຼັດແທກ ແລະ ການຄດິໄລໍ່ . ໂມດູນນີຈ້ະເນຼັນ້ໃສໍ່ ການເລ ອກເຄ ໍ່ ອງມ 
ວຼັດ ແທກ, ການວຼັດແທກ ແລະ ການຄດິໄລໍ່  ແລະ ການຮຼັກສາເຄ ໍ່ ອງມ ວຼັດແທກ. 

ໄລຍະເວລາໂດຍປະມານ 
16 ຊົໍ່ ວໂມງ 
ທດິສະດ ີ 6 ຊົໍ່ ວໂມງ 
ປະຕບິຼັດ   10 ຊົໍ່ ວໂມງ 

ຜນົໄດຮ້ຼັບຂອງການຮຽນ 

ພາຍຫ ຼັງຮຽນຈບົໂມດນູນີຜູ້ຮ້ຽນຈະມຄີວາມສາມາດ: 
- ເລ ອກເຄ ໍ່ ອງມ ວຼັດແທກ 
- ດ າເນນີການວຼັດແທກ ແລະ ຄດິໄລໍ່  
- ຮຼັກສາເຄ ໍ່ ອງມ ວຼັດແທກ 

 
ເນ ອ້ໃນຂອງໂມດູນ  

ເນ ອ້ໃນການສອນພາກທດິສະດ ີ  6   ຊົໍ່ ວໂມງ 
ບດົທ1ີ: ຫ ຼັກການຂອງການວຼັດແທກ ແລະ ການກວດສອບ 

1.1 ການວຼັດແທກຄວາມຖ ກຕອ້ງ ແລະ ຄວາມຄາດເຄ ໍ່ ອນ 
1.2 ເລກສີໍ່ໍ່ ປະການພ ນ້ຖານຂອງຄະນດິສາດ 

ບດົທ2ີ: ປະເພດເຄ ໍ່ ອງມ ວຼັດແທກ ແລະ ຄວາມຖ ກຕອ້ງ 
2.1 ຂຼັນ້ຕອນການຮຼັກສາຄວາມປອດໄພໃນການນ າໃຊເ້ຄ ໍ່ ອງມ ວຼັດແທກ 

 
ບດົທ3ີ: ຫ ຼັກການຄດິໄລໍ່  

3.1 ການຄດິທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂອ້ງກຼັບສໍ່ ວນຮອ້ຍ ແລະ ຈ ານວນບວກ 
3.2 ສູດຄດິໄລໍ່ ບ ລມິາດ, ເນ ອ້ທີໍ່ , ລວງຮອບ ແລະ ເລຂາຄະນດິອ ໍ່ ນໆ. 

ເນ ອ້ໃນພາກປະຕບິຼັດ                                    10 ຊົໍ່ ວໂມງ 
1. ການວຼັດແທກໂດຍໃຊເ້ຄ ໍ່ ອງມ ວຼັດແທກທີໍ່ ເໝາະສມົ 
2. ການວຼັດແທກຄວາມຖ ກຕອ້ງທີໍ່ ໄດກ້ ານດົໄວ ້
3. ການດຸແລ ແລະ ການບ າລຸງຮຼັກສາເຄ ໍ່ ອງມ ການວຼັດແທກ 
4. ການສມົທຽບ ແລະ ນ າໃຊເ້ຄ ໍ່ ອງມ ວຼັດແທກ 
5. ການປະຕບິຼັດການຄດິໄລໍ່ ໂດຍການບວກ, ລບົ, ຄູນ ແລະ ຫານ 
6. ການເບີໍ່ ງຮູບຮໍ່ າງ ແລະ ລຼັກສະນະຂອງວຼັດຖຸອະທບິາຍສູດຄດິໄລໍ່ ບ ລມິາດ, 

ເນ ອ້ທີໍ່ , ລວງຮອບ ແລະ ເລຂາຄະນດິອ ໍ່ ນໆ. 

ຊຼັບພະຍາກອນທີໍ່ ຈ າເປຼັນ 

ອຸປະກອນການຝຶກອບົຮມົທີໍ່ ແນະນ າໃຫໃ້ຊ:້ 
ກ. ເຄ ໍ່ ອງມ ອຸປະກອນ 
- ຄອມພວິເຕ ີ
- LCD 
- ເຄ ໍ່ ອງມ ວຼັດແທກທີໍ່ ເໝາະສມົຕໍ່ າງໆ 
- ວຼັດສະດຸຕາມຂ ແ້ນະນ າທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂອ້ງກຼັບກດິຈະກ າ 
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ຂ. ສ ໍ່ ການຮຽນ-ການສອນ 
- ຄູໍ່ ມ ຕໍ່ າງໆ 
- ປ ້ມແບບຮຽນ 

ວທິກີານຝຶກອບົຮມົ       
- ບຼັນລະຍາຍ 
- ການຈ າລອງ 
- ປະຕບິຼັດຕາມແບບຝຶກຫຼັດ 

ເກນການວຼັດຜນົ 

ຫ ຼັກຖານກໍ່ ຽວກຼັບສິໍ່ ງຕ ໄປນີມ້ຄີວາມສ າຄຼັນ: 
ກ. ການເລ ອກເຄ ໍ່ ອງມ ວຼັດແທກ  
- ວຼັດຖຸ ຫ   ສໍ່ ວນປະກອບທີໍ່ ຈະໃຊໃ້ນການວຼັດແທກຖ ກລະບຸ 
- ຂ ກ້ ານດົທີໍ່ ຖ ກຕອ້ງຈະໄດແ້ມໍ່ ນມາຈາກແຫ ໍ່ ງທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂອ້ງ 
- ເຄ ໍ່ ອງມ ວຼັດແທກທີໍ່ ເໝາະສມົຈະຖ ກເລ ອກຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງວຽກ. 
ຂ. ການດ າເນນີການວຼັດແທກ ແລະ ຄດິໄລໍ່  
- ເຄ ໍ່ ອງມ ວຼັດແທກຖ ກຄຼັດເລ ອກຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງວຽກ 
- ໄດຮ້ຼັບການວຼັດແທກຄວາມຖ ກຕອ້ງແມໍ່ ນຖ ກຕອ້ງຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງ

ວຽກ 
- ການຄດິໄລໍ່ ທີໍ່ ຈ າເປຼັນເພ ໍ່ ອເຮຼັດໃຫວ້ຽກສ າເລຼັດແມໍ່ ນປະຕບິຼັດໂດຍການນ າໃຊ ້

ເລກສີໍ່ ປະການພ ນ້ຖານ: ບວກ (+), ການລບົ (-), ຄູນ (x) ແລະ ຫານ (/) 
- ການຄດິໄລໍ່ ທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂອ້ງກຼັບເສດສໍ່ ວນ, ສໍ່ ວນຮອ້ຍ ແລະ ຕວົເລກປະສມົ

ປະສານຖ ກນ າໃຊເ້ພ ໍ່ ອເຮຼັດໃຫວ້ຽກງານສ າເລຼັດ 
- ການຄດິໄລໍ່ ທາງດາ້ນເສດຖະກດິແມໍ່ ນການກວດສອບ ແລະ ແກໄ້ຂເພ ໍ່ ອ

ຄວາມຖ ກຕອ້ງ 
- ເຄ ໍ່ ອງມ ອໍ່ ານຖ ກຕອ້ງຕາມເຄ ໍ່ ອງມ . 
ຄ. ການຮຼັກສາເຄ ໍ່ ອງມ ວຼັດແທກ 
- ເຄ ໍ່ ອງມ ວຼັດແທກຖ ກຄຼັດເລ ອກກໍ່ ອນການນ າໃຊ ້
- ເຄ ໍ່ ອງມ ວຼັດແທກຖ ກກວດກາເພ ໍ່ ອຫ ກີເວຼັນ້ຄວາມເສຍຫາຍ 
- ເຄ ໍ່ ອງມ ວຼັດແທກຖ ກອະນາໄມກໍ່ ອນ ແລະ ຫ ຼັງຈາກການນ າໃຊ.້ 

ວທິກີານວຼັດຜນົ 

ວທິກີານຕ ໍ່ ໄປນີ ້ອາດຈະຖ ກນ າໃຊເ້ພ ໍ່ ອການປະເມນີສະມຼັດຖະພາບ:  
- ສອບເສຼັງດວ້ຍການຂຽນ 
- ການສຼັງເກດໂດຍກງົໂດຍການຕຼັງ້ຄ າຖາມ 
- ສ າພາດ 
- ການສາທດິ 
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ໂມດູນທ ີ C2: ການນ າໃຊເ້ຕຼັກໂນໂລຊທີີໍ່ ກໍ່ ຽວຂອ້ງ 
ສໍ່ ວນປະກອບ ຄ າອະທບິາຍ 

ໂມດູນ (C2) ການນ າໃຊເ້ຕຼັກໂນໂລຊທີີໍ່ ກໍ່ ຽວຂອ້ງ 

ຄ າອະທບິາຍໂມດູນ 
ໂມດູນນີລ້ວມມຄີວາມຮູ,້ ທຼັກສະ ແລະ ທຼັດສະນະຄະຕ ິທີໍ່ ຈ າເປຼັນຕອ້ງ

ໃຊໃ້ນການເລ ອກການຈຼັດຫາ ແລະ ການໃຊເ້ຕຼັກໂນໂລຍີທີໍ່ ເໝາະສົມ ແລະ 
ລາຄາບ ໍ່ ແພງໃນສະຖານທີໍ່ ເຮຼັດວຽກ 

ໄລຍະເວລາໂດຍປະມານ 
16  ຊົໍ່ ວໂມງ 
ທດິສະດ ີ4 ຊົໍ່ ວໂມງ 
ປະຕບິຼັດ  12  ຊົໍ່ ວໂມງ 

ຜນົໄດຮ້ຼັບຂອງການຮຽນ 

ພາຍຫ ຼັງຮຽນຈບົໂມດນູນີຜູ້ຮ້ຽນຈະມຄີວາມສາມາດ: 
- ສກຶສາເລ ອກເຕຼັກໂນໂລຢີທີໍ່ ແທດເໝາະ 
- ນ າໃຊເ້ຕຼັກໂນໂລຢີທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂອ້ງ 
- ຮຼັກສາແລະສົໍ່ ງເສມີເຕຼັກໂນໂລຢີທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂອ້ງ 

ເນ ອ້ໃນຂອງໂມດູນ 

ເນ ອ້ໃນການສອນພາກທດິສະດ ີ                           4 ຊົໍ່ ວໂມງ 

ບດົທ ີ1 : ການສກຶສາ ແລະ ການເລ ອກເຕຼັກໂນໂລຢີທີໍ່ ແທດເໝາະ 
1.1. ເຕຼັກໂນໂລຊີລະບບົເຫຼັນແລະການກວມເອາົຫອ້ງການ, ອຸດສາຫະ

ກ າ, ໄອທ,ີ ເທຼັກໂນໂລຊກີານຝຶກອບົຮມົ. 
1.2. ຄວາມຮູໃ້ນຂອງລະບບົການຄຸມ້ຄອງທີໍ່ ໃຊເ້ວລາ. 
1.3. ການປຼັບປຸງຕ ໍ່ ເນ ໍ່ ອງ, ການຄຸມ້ຄອງຄຸນນະພາບທຼັງຫມດົ, QMS. 
1.4. ລະບບົການສອ້ມແປງແລະບ າລຸງຮຼັກແລະການລະບຽບການ. 
1.5. ເຕຼັກນກິການສ ໍ່ ສານ. 

ບດົທ ີ2: ການນ າໃຊເ້ຕຼັກໂນໂລຢີທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂອ້ງ 
2.1. ການໃຊເ້ຕກໂນໂລຢີທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂອ້ງແລະສະຖານນະການ 
2.2. ທຼັກສະໃນການວເິຄາະແລະຄວາມຮູ ້
2.3. ທຼັກສະການສ ໍ່ ສານ 
2.4. ທຼັກສະຊອບແວຣ 
2.5. ທຼັກສະການແກບ້ຼັນຫາ 

ບດົທ ີ3 ການຮຼັກສາແລະສົໍ່ ງເສມີເຕຼັກໂນໂລຢີທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂອ້ງ 
3.1. ເຕກໂນໂລຢີການບ າລຸງຮຼັກສາລະບບົການວາງແຜນແລະການໃຊ ້

ງານ 
3.2. ລະບບົແລະທຼັກສະການວເິຄາະຊອບແວຣ 
3.3. ຂ ມູ້ນແລະທຼັກສະການຈຼັດການຫາຈດຸເສຍ 
3.4. ໃຊຂ້ອງລະບບົບ ລຫິານຄຸນນະພາບ ແລະ ລະບຽບວທິປີະຕບິຼັດ 

 
ເນ ອ້ໃນພາກປະຕບິຼັດ                                    12 ຊົໍ່ ວໂມງ 

- ສກຶສາເລ ອກເຕຼັກໂນໂລຢີທີໍ່ ແທດເໝາະໃນການປະຕບິຼັດງານ 
- ນ າໃຊເ້ຕຼັກໂນໂລຢີທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂອ້ງ 
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- ຮຼັກສາແລະສົໍ່ ງເສມີເຕຼັກໂນໂລຢີທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂອ້ງ 

ຊຼັບພະຍາກອນທີໍ່ ຕອ້ງການ 

ວຼັດສະດຸ: 
- ສ ໍ່ ການສອນ 
- ແບບຮຽນ 
- ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງຂ ມູ້ນ 
- ກ ລະນສີກຶສາ 
- ເຄ ໍ່ ອງມ ສ ໍ່ ສານ 

ເຄ ໍ່ ອງມ : 

- ເຄຶໍ່ ອງ LCD 
- ຄອມພວິເຕ.ີ 

ເອກະສານອາ້ງອງີ: 
- ປຶ້ມ້ເຕຼັກນກິການສ ໍ່ ສານ 

ວທິກີານຝຶກອບົຮມົ 

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

 
ເກນການວຼັດຜນົ 

- ເຕຼັກໂນໂລຢີທີໍ່ ແທດເໝາະໄດຖ້ ກສກຶສາ ແລະ ເລ ອກນ າໃຊ ້
- ເຕຼັກໂນໂລຢີທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂອ້ງຖ ກນ າໃຊ ້
- ຮຼັກສາແລະສົໍ່ ງເສມີເຕຼັກໂນໂລຢີທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂອ້ງ 

ວທິກີານວຼັດຜນົ 

- ສຼັງເກດໂດຍກງົ 
- ເຮຼັດພາກປະຕບິຼັດຕວົຈງີ 
- ສ າພາດ 
-   ສອບເສຼັງພາກຂຽນ 
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ໂມດູນທ ີ C3: ການນ າໃຊພ້າສາອຼັງກດິໃນການສ ໍ່ ສານ 
ສໍ່ ວນປະກອບ ຄ າອະທບິາຍ 

ໂມດູນ (C3) ການນ າໃຊພ້າສາອຼັງກດິໃນການສ ໍ່ ສານ 

ຄ າອະທບິາຍໂມດູນ 

ໂມດູນນີກ້ວມເອາົຄວາມຮູ,້ ທຼັກສະ ແລະ ຄຸນສມົບຼັດທີໍ່ ຈ າເປຼັນໃນການ
ຂຽນ, ການອໍ່ ານ, ການເວົາ້, ການສະກດົຄ າໃນພາສາອຼັງກດິ, ການນ າໃຊ ້WH 
guestionໃນການນ າໃຊເ້ຂົາ້ໃນປະໂຫຍກຄ າຖາມ, ການນ າໃຊພ້າສາອຼັງກດິ
ທົໍ່ ວໄປທີໍ່ ໃຊ ້ເຂົາ້ໃນຊີວິດປະຈ າວຼັນ ແລະ ສາມາດນ າໃຊ ້ adverbs of 
frequency ປະກອບເຂົາ້ໃນປະໂຫຍກ. 

ໄລຍະເວລາໂດຍປະມານ 
32  ຊົໍ່ ວໂມງ 
ທດິສະດ ີ 8 ຊົໍ່ ວໂມງ 
ປະຕບິຼັດ  24  ຊົໍ່ ວໂມງ 

ຜນົໄດຮ້ຼັບຂອງການຮຽນ 

ພາຍຫ ຼັງຮຽນຈບົໂມດນູນີຜູ້ຮ້ຽນຈະມຄີວາມສາມາດ: 
- ສະກດົຄ າໃນພາສາອຼັງກດິ 
- ສາ້ງ WH guestionໃນການນ າໃຊເ້ຂົາ້ໃນປະໂຫຍກຄ າຖາມ 
- ນ າໃຊພ້າສາອຼັງກດິທົໍ່ ວໄປທີໍ່ ໃຊເ້ຂົາ້ໃນຊວີດິປະຈ າວຼັນ 
- ນ າໃຊ ້adverbs of frequency ປະກອບເຂົາ້ໃນປະໂຫຍກ 

ເນ ອ້ໃນຂອງໂມດູນ 

ເນ ອ້ໃນການສອນພາກທດິສະດ ີ                           12 ຊົໍ່ 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: wh questions and statments with be yes no 
question 

1. meeting and greeting customs around the world  
2. speaking: Family and occupations 

Chapter 3: Occupation and Workplace 

1. Vocabulary: Occupation and workplace 
2. Asking about somesone’s job? 
3. Asking and answering about workplace and personal 

information 
4. Writing: personal information 

Chapter 4: Diary routines, adverbs of frequency 
1. Asking questions about routines 
2. Writing sentences about routines 
3. Listening to various times 
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ເນ ອ້ໃນພາກປະຕບິຼັດ                                    28 ຊົໍ່ ວໂມງ 
1. Greating friends and asking personal information 
2. Asking and answering by using wh question 
3. Asking and answering by using adverbs of frequency 
4. Asking and answering by using yes or no question 

ຊຼັບພະຍາກອນທີໍ່ ຕອ້ງການ 
ເຄ ໍ່ ອງມ  ແລະ ອຸປະກອນ:  
- ແຜໍ່ ນພາບຄ າສຼັບພາສາອຼັງກດິປະກອບພາບ 
- ວດີໂີອການແນະນ າຕວົເອງເປຼັນພາສາອຼັງກດິ 

ວທິກີານຝຶກອບົຮມົ 
- ການສະແດງບດົບາດສມົມຸດ 
- ການຮຽນ-ການສອນແບບ 4 ຂຼັນ້ຕອນ 

 
 
 
ເກນການວຼັດຜນົ 
 

- ຄ າສຼັບກໍ່ ຽວກຼັບ ຂ ມ້ນູສໍ່ ວນບຸກຄນົ, ອາຊບີ, ຖ ກອໍ່ ານ, ຂຽນ, ເວົາ້ ແລະ 
ຟຼັງຖ ກຕອ້ງຕາມຫ ຼັກການ 

- ຖາມ ແລະ ຕອບຄ າຖາມ ໂດຍການນ າໃຊປ້ະໂຫຍກທີໍ່ ໃຊ ້ wh 
question 

- ຖາມ ແລະ ຕອບຄ າຖາມ ໂດຍການນ າໃຊປ້ະໂຫຍກທີໍ່ ໃຊ ້ adverbs 
of frequency ທີໍ່ ໃຊເ້ປຼັນປະຈ າໃນຊວີດິປະຈ າວຼັນ 

- ຖາມ ແລະ ຕອບຄ າຖາມ ໂດຍການນ າໃຊປ້ະໂຫຍກທີໍ່ ໃຊປ້ະໂຫຍກ
ບອກເລົໍ່ າ yes or no question 

ວທິກີານວຼັດຜນົ 
- ການສຼັງເກດການກໍ່ ຽວກຼັບການປະຕບິຼັດງານຕວົຈງິຂອງຜູເ້ຂົາ້ຮໍ່ ວມຝຶກ

ອບົຮມົ  
- ຄ າຖາມປະເມນີປາກເປົໍ່ າ ແລະ ພາກຂຽນ 
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20.3. ໝວດໂມດູນສະເພາະ ຈ ານວນ 7 ໂມດູນ 
ໂມດູນທ ີS1: ການດ າເນນີການວາງແຜນ ແລະ ຈຼັດລຽງໜາ້ວຽກ 
ສໍ່ ວນປະກອບ                                 ຄ າອະທບິາຍ 
ຊ ໍ່ ໂມດູນ (S1)  ການດ າເນນີການວາງແຜນ ແລະ ຈຼັດລຽງໜາ້ວຽກ 

ຄ າອະທບິາຍ ໂມດູນ 

 

ໂມດູນນີລ້ວມມຄີວາມຮູ,້ ທຼັກສະ ແລະ ທຼັດສະນະຄະຕທິີໍ່ ຈ າເປຼັນໃນການ
ດ າເນນີການວາງແຜນ ແລະ ຈຼັດລຽງໜາ້ວຽກ, ໂມດູນນີເ້ຈາະຈງົສະເພາະກໍ່ ຽວ
ກຼັບການວາງແຜນ ແລະ ກະກຽມເພ ໍ່ ອເຮຼັດວຽກ, ການຈຼັດລ າດຼັບຄວາມປອດໄພ
ຂອງວຽກງານ, ການແກໄ້ຂບຼັນຫາ ແລະ ການເຮຼັດອານາໄມ. 

ໄລຍະເວລາໂດຍປະມານ 
96 ຊົໍ່ ວໂມງ 
ທດິສະດ ີ16  ຊົໍ່ ວໂມງ 
ປະຕບິຼັດ  80  ຊົໍ່ ວໂມງ 

ຜນົໄດຮ້ຼັບຂອງການຮຽນ 

ພາຍຫ ຼັງຮຽນຈບົໂມດນູນີຜູ້ຮ້ຽນຈະມຄີວາມສາມາດ: 
- ວາງແຜນ ແລະ ກະກຽມເພ ໍ່ ອເຮຼັດວຽກ 
- ຈຼັດລ າດຼັບຄວາມປອດໄພຂອງວຽກງານ 
- ແກໄ້ຂບຼັນຫາໃນການປະຕບິຼັດງານ 
- ເຮຼັດອານາໄມ 

 
ເນ ອ້ໃນຂອງໂມດູນ  

ເນ ອ້ໃນການສອນພາກທດິສະດ ີ                             16 ຊົໍ່ ວໂມງ 
ບດົທ1ີ: ຂະບວນການວາງແຜນການເຮຼັດວຽກຂຼັນ້ພ ນ້ຖານ 
1.1 ຄວາມຮູເ້ບ ອ້ງຕົນ້ໃນການກະກຽມ 
1.2 ການຈ າແນກປະເພດໜາ້ວຽກໃນການກ ໍ່ ສາ້ງ 
1.3 ການວາງແຜນຂຼັນ້ພ ນ້ຖານໃນການກ ໍ່ ສາ້ງ 
ບດົທ2ີ: ຄວາມຕອ້ງການຄວາມປອດໄພ 
1.1 ການຈ າແນກການດ າເນນີງານ 
1.2 ການຈ າແນກລຼັກສະນະອຸປະກອນ 
1.3 ຂຼັນ້ຕອນການດ າເນນີງານ 
1.4 ການສກຶສາຄູໍ່ ມ  ເອກະສານຄວາມປອດໄພ 

 
ເນ ອ້ໃນພາກປະຕບິຼັດ                                   80 ຊົໍ່ ວໂມງ 

1. ການນ າໃຊຄ້ວາມຕອ້ງການດາ້ນນຕິກິ າ, ອງົການຈຼັດຕຼັງ້ ແລະ 
ສະຖານທີໍ່  ແລະ ຂຼັນ້ຕອນສ າລຼັບການວາງແຜນ ແລະ ຈຼັດຕຼັງ້ວຽກ
ງານ 

2. ການເຂົາ້ເຖງິ, ຕລີາຄາແລະນ າໃຊຂ້ ມູ້ນທາງດາ້ນເຕຼັກນກິ ແລະ ການ
ປະຕບິຼັດລວມທຼັງຄ າແນະນ າກໍ່ ຽວກຼັບວຽກ, ຂຼັນ້ຕອນການປະກຼັນ
ຄຸນະພາບ, ຄ າແນະນ າຂອງຜູຜ້ະລດິ, ເອກະສານຄວາມປອດໄພຂອງ
ເອກະສານ ແລະ ຄ າແນະນ າໃນອຸປະກອນ 

3. ການແກໄ້ຂບຼັນຫາໂດຍສະເພາະໃນທມີແລະໃນການຈຼັດການ
ປະຕບິຼັດກຼັບໜາ້ວຽກ ແລະ ການເຮຼັດວຽກຢໍ່ າງເປຼັນລະບບົຮອບນີ້
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ເພ ໍ່ ອຫ ກີລໍ່ ຽງ ຫ   ຫ ຸດຜໍ່ ອນການປຼັບປຸງ ແລະ ຫ ຸດຜໍ່ ອນການສູນເສຍ
ການສະແດງໃຫເ້ຫຼັນຄວາມຄດິລເິລີໍ່ ມໃນການປຼັບຕວົກຼັບເງ  ໍ່ອນໄຂ
ການ 

ຊຼັບພະຍາກອນທີໍ່ ຈ າເປຼັນ 

ອຸປະກອນການຝຶກອບົຮມົທີໍ່ ແນະນ າໃຫໃ້ຊ:້ 

ກ. ເຄ ໍ່ ອງມ ອຸປະກອນ 

- ອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ 
- ຄູູໍ່ ມ  ລາຍລະອຽດຕໍ່ າງໆ 
- ບໍ່ ອນເຮຼັດວຽກ: ພ ນ້ທີໍ່ ເຮຼັດວຽກ ຫ   ທດົລອງ 
- ເຄ ໍ່ ອງມ  ແລະ ອຸປະກອນທີໍ່ ເໝາະສມົ 
- ວຼັດສະດຸທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂອ້ງກຼັບກດິຈະກ າການຕດິຕຼັງ້ປ້າຍ 
- ອຸປະກອນປ້ອງກຼັນສໍ່ ວນບຸກຄນົ 
- ເຄ ໍ່ ອງມ ໃຫແ້ທດເໝາະກຼັບໜາ້ວຽກ 
- ຈຼັດຫາວຼັດສະດຸໃຫແ້ທດເໝາະກຼັບໜາ້ວຽກ 
- ສະເໜວີຼັດສະດຸໃຫແ້ທດເໝາະກຼັບໜາ້ວຽກ 
- ວຼັດສະດຸເຮຼັດອານາໄມ 
- ອຸປະກອນປ້ອງກຼັນອຼັນຕະລາຍ 
- ການອານາໄມເຄ ໍ່ ອງຈຼັກ ແລະ ສະຖານທີໍ່ ເຮຼັດວຽກ 

 

ຂ. ສ ໍ່ ການຮຽນ-ການສອນ 

- ຄູໍ່ ມ ຕໍ່ າງໆ 
- ປ ້ມແບບຮຽນ 
- ຂ ກ້ ານດົ, ຄວາມຕອ້ງການສະຖານທີໍ່  ແລະ ຂຼັນ້ຕອນທາງກດົໝາຍຂອງອງົ

ກອນ 
- ແນວທາງ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງຜູຜ້ະລດິ 
- ກດົໝາຍແຮງງານ 
- ໂອກາດການຈາ້ງງານທໍ່ ີເທົໍ່ າທຽມກຼັນ ແລະ ກົດໝາຍວໍ່ າດວ້ຍການເລ ອກ

ປະຕບິຼັດສ າລຼັບຄນົພິການແຜນ, ຂ ກ້ ານດົ, ຂ ກ້ ານດົດາ້ນຄຸນນະພາບແລະ
ລາຍລະອຽດກໍ່ ຽວກຼັບການດ າເນນີງານທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂອ້ງກຼັບວຽກງານ 

- ເອກະສານ ຫ   ຄ າແນະນ າທາງຄ າເວົາ້ການກ ານດົອຼັນຕະລາຍ 
- ການຄຼັດເລ ອກ ແລະ ການຈຼັດຕຼັງ້ປະຕິບຼັດມາດຕະການຄວບຄຸມສ າລຼັບ

ອຼັນຕະລາຍທີໍ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນສະຖານທີໍ່ ປ້ອງກຼັນ ແລະ ບຸກຄະລາກອນທີໍ່ ບ ໍ່
ແມໍ່ ນສະຖານທີໍ່ ໂດຍ: ການກ ໍ່ ສາ້ງກ າແພງ ແລະ ການຕດິຕຼັງ້ປ້າຍສຼັນຍານ, 
ການຄຼັດເລ ອກອຸປະກອນທີໍ່ ເໝາະສມົເພ ໍ່ ອຮຼັບປະກຼັນຄວາມປອດໄພ ແລະ 
ປົກປ້ອງພະນຼັກງານ 

- ການກ ານົດເສຼັນ້ທາງທີໍ່ ເໝາະສົມຂອງການເຄ ໍ່ ອນຍາ້ຍສ າລຼັບບຼັນທຸກ
ອຸປະກອນສ າລຼັບຍານພາຫະນະ 

- ພ ນ້,  ແຜໍ່ ນຄອນກຣີດ, ເສຼັນ້ທາງ, ທາງອຽງ, ທາງຄອ້ຍເຮຼັດໃຫໄ້ດລ້ະດຼັບ 
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ແລະ ຄາດໝາຍທຕີອ້ງການບຸກຄະລາກອນພາກສະໜາມ 
- ບຸກຄະລາກອນໃນບໍ່ ອນປະຕບິຼັດງານ 
- ໜໍ່ ວຍປະຕບິຼັດການເຄ ໍ່ ອນທີໍ່  
- ໜໍ່ ວຍຂນົສົໍ່ ງວຼັດສະດຸ 
- ພະນຼັກງານບ າລຸງຮຼັກສາການນ າໃຊທ້ົໍ່ ວໄປໃນສະພາບແວດລອ້ມການເຮຼັດ

ວຽກທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂອ້ງ 
- ບດົລາຍງານການເຄ ໍ່ ອນຍາ້ຍ 
- ບຼັດສະຫ ຸບການສົໍ່ ງມອບ 
- ບດົບຼັນທກຶຕໍ່ າງໆ ທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂອ້ງ 

ວທິກີານຝຶກອບົຮມົ       

- ບຼັນລະຍາຍ 
- ການຈ າລອງ 
- ປະຕບິຼັດຕາມແບບຝຶກຫຼັດ 
- ການສາທດິ 

ເກນການວຼັດຜນົ 

ຫ ຼັກຖານກໍ່ ຽວກຼັບສິໍ່ ງຕ ໄປນີມ້ຄີວາມສ າຄຼັນ: 

ກ. ການວາງແຜນ ແລະ ກະກຽມເພ ໍ່ ອເຮຼັດວຽກ 
- ເອກະສານຕໍ່ າງໆທີໍ່ ກໍ່ ຽວກຼັບກດິຈະກ າຕໍ່ າງໆຂອງວຽກງານໄດຖ້ ກລະບຸ, ຕີ

ຄວາມໝາຍ ແລະ ນ າໃຊໃ້ນວຽກງານ 
- ເງ  ໍ່ອນໄຂຂອງການຈາ້ງງານ, ຄວາມຮຼັບຜດິຊອບ ແລະ ພາລະ ໄດຖ້ ກກ ານດົ 

ແລະ ອະທບິາຍ 
- ຄ າແນະນ າໃນການເຮຼັດວຽກຖ ກຂ ຮຼັບ, ຍ ນຍຼັນ ແລະ ໃຊໃ້ນວຽກງງານ 
- ວາງແຜນວຽກຕາມການວິເຄາະຄວາມຕອ້ງການຜົນໄດຮ້ຼັບ , ຂຼັນ້ຕອນ

ມາດຕະຖານການເຮຼັດວຽກເວລາຄວາມຕອ້ງການຊຼັບພະຍາກອນ ແລະ ຮຼັບ
ຮູກ້ານລ າດຼັບຄວາມສ າຄຼັນ 

- ພ ນ້ທີໍ່ ເຮຼັດວຽກໄດຖ້ ກກວດສອບ ແລະ ກະກຽມໂດຍປະສານງານກຼັບຜູອ້ ໍ່ ນ 
- ເຄ ໍ່ ອງມ , ແຜນຜຼັງ, ແລະ ອຸປະກອນທີໍ່ ເໝາະສົມສ າລຼັບໜາ້ວຽກໄດຖ້ ກ

ເລ ອກ ແລະ ກວດເຊຼັກສິໍ່ ງທີໍ່ ສາມາດໃຫບ້ ລິການ ແລະ ແກໄ້ຂ ພອ້ມທຼັງ
ລາຍງານຂ ບ້ກົພໍ່ ອງຕໍ່ າງໆ 

- ວຼັດສະດຸທີໍ່ ເຫມາະສົມກຼັບການໃຊວ້ຽກຢໍ່ າງປອດໄພໄດຖ້ ກລະບຸ ແລະ 
ຈຼັດການ 

- ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການປົກປ້ອງສິໍ່ ງແວດລອ້ມຈາກແຜນການຈຼັດການ
ສິໍ່ ງແວດລອ້ມຂອງໂຄງການ ຫ   ຂ ກ້ ານດົທີໍ່ ເຫມາະສມົໄດຖ້ ກລະບຸ ແລະ ນ າ
ໃຊ ້

ຂ. ການຈຼັດລ າດຼັບຄວາມປອດໄພຂອງວຽກງານ 
- ການວາງແຜນການເຮຼັດວຽກເພ ໍ່ ອຮຼັບປະກຼັນວຽກງານຖ ກປະຕບິຼັດຕາມລ າ

ດຼັບຢໍ່ າງມເີຫດຜນົ, ປອດໄພ ແລະ ມປີະສດິທພິາບໄດຖ້ ກກ ານດົ 
- ເອກະສານການເຮຼັດວຽກ ຫ   ບດົລາຍງານຕໍ່ າງໆ ເພ ໍ່ ອຕອບສະໜອງຄວາມ

ຕອ້ງການຂອງອງົກອນໄດຖ້ ກດ າເນນີການແລວ້ສມົບູນ 



ຫ ຼັກສູດຊໍ່ າງກ ໍ່ ສາ້ງທາງ ລະດຼັບ 3                                                                                                             ໜາ້ 30  
 

ຄ. ການແກໄ້ຂບຼັນຫາ 
- ບຼັນຫາກໍ່ ຽວກຼັບຂະບວນການເຮຼັດວຽກ ແລະ ການໃຫຄ້ າແນະນ າເພ ໍ່ ອ

ປຼັບປຸງໄດຖ້ ກກ ານດົ 
- ຂະບວນການເຮຼັດວຽກເພ ໍ່ ອປະຕິບຼັດຕາມເງ  ໍ່ອນໄຂການປໍ່ ຽນແປງຕາມ

ສະຖານະການຈງິ, ຫ ຼັງຈາກປຶກສາຫາລ ກຼັບຜູຄຸ້ມງານ ຫ   ພະນຼັກງານທີໍ່
ກໍ່ ຽວຂອ້ງອ ໍ່ ນໆ ໄດຖ້ ກປຼັບດຼັດ  

ງ. ການເຮຼັດອານາໄມ 
- ພ ນ້ທີໍ່ ເຮຼັດວຽກຖ ກອານາໄມ ແລະ ການຈຼັດເກຼັບວຼັດຖຸດບິທີໍ່ ສາມາດນ າໄປ

ໃຊໄ້ດຢ້ໍ່ າງຖ ກຕອ້ງຕາມແຜນ 
- ເຄ ໍ່ ອງຈຼັກ, ເຄ ໍ່ ອງມ  ແລະ ອຸປະກອນໄດຖ້ ກເຮຼັດອານາໄມ, ກວດສອບ ແລະ 

ບ າລຸງຮຼັກສາ 

ວທິກີານວຼັດຜນົ 

ວທິກີານຕ ໍ່ ໄປນີ ້ອາດຈະຖ ກນ າໃຊເ້ພ ໍ່ ອການປະເມນີສະມຼັດຖະພາບ:  

- ເສຼັງພາກຂຽນ ຫ   ປາກເປົໍ່ າ 
- ປະເມນີຈາກຜນົງານ 
- ການສາທດິ 
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ໂມດູນທ ີS2: ການດ າເນນີກໍ່ ຽວກຼັບການກ ໍ່ ສາ້ງຊຼັນ້ຜວີໜາ້ທາງ 
ສໍ່ ວນປະກອບ ຄ າອະທບິາຍ 

ຊ ໍ່ ໂມດູນ (S2)  ການດ າເນນີກໍ່ ຽວກຼັບການກ ໍ່ ສາ້ງຊຼັນ້ຜວີໜາ້ທາງ 

ຄ າອະທບິາຍໂມດູນ 

ໂມດູນນີລ້ວມມຄີວາມຮູ,້ ທຼັກສະ ແລະ ທຼັດສະນະຄະຕ ິທີໍ່ ຈ າເປຼັນໃນການດ າເນນີ
ການກ ໍ່ ສາ້ງໄຫ ໍ່ ທາງ,  ໂມດູນນີເ້ຈາະຈງົສະເພາະກໍ່ ຽວກຼັບການກະກຽມວຽກ, ການ
ກ ານດົພ ນຜິວທາງ ຫ   ຜິວທາງເກົໍ່ າ, ການດ າເນນີການລາດຢາງໝາກຕອຍການພົໍ່ ນໃສໍ່
ເທງິຜວິທາງເກົໍ່ າ ຫ   ເທງິຜວິທາງທຼັງໝດົ, ການຂນົສົໍ່ ງ ແລະ ວາງສໍ່ ວນປະສມົອຼັດສະ
ຟານຄອນກຣີດໃສໍ່ ພ ນ້ທາງ, ການອຼັດແໜນ້ອຼັດສະຟານຄອນກຣີດ ແລະ  ການເຮຼັດ
ອານາໄມ 

ໄລຍະເວລາໂດຍປະມານ 
96 ຊົໍ່ ວໂມງ 
ທດິສະດ:ີ 16 ຊົໍ່ ວໂມງ 
ປະຕບິຼັດ: 80 ຊົໍ່ ວໂມງ 

ຜນົໄດຮ້ຼັບຂອງການຮຽນ 

ພາຍຫ ຼັງສ າເລຼັດການຮຽນໂມດນູນີ ້ນຼັກຮຽນຈະສາມາດ: 
- ກະກຽມວຽກກໍ່ ອນການປະຕະບຼັດພາກສະໜາມ 
- ກ ານດົພ ນ້ຜວິທາງ ຫ   ຜວິທາງເກົໍ່ າ 
- ດ າເນນີການລາດຢາງໝາກຕອຍການພົໍ່ ນໃສໍ່ ເທງິຜິວທາງເກົໍ່ າ ຫ  ເທງິຜິວທາງທຼັງ

ໝດົ 
- ຂນົສົໍ່ ງ ແລະ ວາງສໍ່ ວນປະສມົຄອນກຣີດຢາງໝາກຕອຍໃສໍ່ ພ ນ້ທາງ 
- ອຼັດແໜນ້ຄອນກຣີດຢາງໝາກຕອຍ 
- ເຮຼັດອານາໄມພາຍຫ ຼັງປະຕບິຼັດງານ 

ເນ ອ້ໃນຂອງໂມດູນ  

ເນ ອ້ໃນການສອນພາກທດິສະດ ີ                           16  ຊົໍ່ ວໂມງ 
ບດົທ1ີ: ຊະນດິ, ການໃຊ ້ແລະ ຂ ຈ້ າກຼັດ ຂອງເຄ ໍ່ ອງຈຼັກທີໍ່ ໃຊສ້ າລຼັບການກ ໍ່ ສາ້ງຊຼັນ້
ຜວີໜາ້ທາງ 

1.1 ປະເພດວຼັດດຸພ ນ້ຖານຂອງສໍ່ ວນປະສມົຂອງຢາງອຼັດສະຟານ ແລະ 
ລຼັກສະນະຂອງພວກມຼັນ 

1.2 ປະເພດການໃຊ,້ ຂ ຈ້ າກຼັດ ແລະ ຂ ກ້ ານດົດາ້ນຄວາມປອດໄພຂອງອຸປະ 
ກອນກ ໍ່ ສາ້ງໂຄງສາ້ງທາງຢາງອຼັດສະຟານ 

ບດົທ2ີ: ການກ ານດົຂຼັນ້ຕອນປະຕບິຼັດວຽກ 
2.1 ຂະບວນການສ າລຼັບການຄດິໄລໍ່ ຄວາມຕອ້ງການວຼັດສະດຸ 
2.2 ເຕຼັກນກິ, ວທິກີານບດົອຼັດແໜນ້  
2.3 ການອໍ່ ານ ແລະ ຕຄີວາມໝາຍແຜນຜຼັງ 

ບດົທ3ີ: ຂ ກ້ ານດົດາ້ນຄວາມປອດໄພຂອງສະຖານທີໍ່ ເຮຼັດວຽກຕວົຈງິ ແລະ 
ອຸປະກອນ 

3.1 ການແຍກ ແລະ ຄວບຄຸມຄວາມຮຼັບຜດິຊອບ ແລະ ອ ານາດຫນາ້ທີໍ່ ຂອງ
ສະຖານທ ີເຮຼັດວຽກຕວົຈງິ  

3.2 ຄວາມຮຼັບຜດິຊອບພາຍໃຕແ້ຜນການຈຼັດການສິໍ່ ງແວດລອ້ມ 
3.3 ວທິກີານຂນົຖໍ່ າຍວຼັດສະດຸ 
3.4 ຂ ກ້ ານດົດາ້ນຄຸນນະພາບຂອງໂຄງການ 
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ເນ ອ້ໃນພາກປະຕບິຼັດ                                      80 ຊົໍ່ ວໂມງ 

1. ນ າໃຊຂ້ ກ້ ານດົທາງກດົໝາຍ, ອງົກອນ ແລະ ສະຖານທີໍ່ ເຮຼັດວຽກຕວົຈງິ 
ລວມທຼັງຂຼັນ້ຕອນໃນການດ າເນນີການກໍ່ ຽວກຼັບອຼັດສະຟານ 

2. ຈຼັດການກໍ່ ຽວກຼັບກດິຈະກ າໃນໜາ້ວຽກ 
3. ເລ ອກ ແລະ ນ າໃຊເຄ ໍ່ ອງມ  ແລະ ອຸປະກອນທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂອ້ງຢໍ່ າງປອດໄພ 
4. ລະບຸ ແລະ ລາຍງານອຼັນຕະລາຍທີໍ່ ກໍ່ ຽວກຼັບສະຖານທີໍ່ ການເຮຼັດວຽກ ແລະ 

ກດິຈະກ າຕໍ່ າງໆທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂອ້ງກຼັບວຽກສ ໍ່ ສານຢໍ່ າງມປີະສດິທພິາບເພ ໍ່ ອຮຼັບ 
ແລະ ແຈງ້ຂຼັນ້ຕອນການເຮຼັດວຽກຕໍ່ າງໆ 

ຊຼັບພະຍາກອນທີໍ່ ຈ າເປຼັນ 

ອຸປະກອນການຝຶກອບົຮມົທີໍ່ ແນະນ າໃຫໃ້ຊ:້ 

ກ. ເຄ ໍ່ ອງມ ອຸປະກອນ 

- ອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ 
- ບດົຝຶກຫຼັດ 
- ຄູູໍ່ ມ  ລາຍລະອຽດຕໍ່ າງໆ  
- ບໍ່ ອນເຮຼັດວຽກ: ພ ນ້ທີໍ່ ເຮຼັດວຽກ ຫ   ທດົລອງ 
- ເຄ ໍ່ ອງມ  ແລະ ອຸປະກອນທີໍ່ ເໝາະສມົ 
- ວຼັດສະດຸທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂອ້ງກຼັບກດິຈະກ າການກະຈາຍວຼັດສະດຸ 
- ອຸປະກອນປ້ອງກຼັນສໍ່ ວນບຸກຄນົ 
- ເຄ ໍ່ ອງມ ທີໍ່ ຈ າເປຼັນໃນການປະຕບິຼັດຫນາ້ວຽກ 
- ອຸປະກອນທີໍ່ ຈ າເປຼັນໃນການປະຕບິຼັດຫນາ້ວຽກ 
- ເຄ ໍ່ ອງມ ວຼັດແທກ ແລະ ກວດສອບທີໍ່ ຈ າເປຼັນ 
- ອຸປະກອນທີໍ່ ຕອ້ງການສ າລຼັບວຽກງານທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂອ້ງ 
- ວຼັດສະດຸເຮຼັດອານາໄມ ຫ   ວຼັດສະດຸສິນ້ເປ ອງ 
- ອຸປະກອນຄວາມປອດໄພ 
- ສະຖານທີໍ່ ເຮຼັດວຽກສ າລຼັບການສອ້ມແປງຕອ້ງເໝາະສມົ 
- ຊວ້ານ 
- ອຸປະກອນປຼັບລະດຼັບ 
- ເຊ ອ້ກຜຽກ 
- ສະແລງ 
- ແມຼັດກ  ້
- ເລ ໍ່ ອຍມ  
- ມດີຕຼັດ 
- ຄອ້ນຕ ີ
- ຈຽງ 
- ໂຮງແບບຫ  ໍ່ ຕໍ່ າງໆ 
- ເຄ ໍ່ ອງວຼັດແທກອຸນະພູມ 
- ເຄ ໍ່ ອງວຼັດແທກຄວາມໜາແໜນ້ຂອງນວິເຄລຍ. 
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ຂ. ພາຫະນະຕໍ່ າງໆ 

- ລດົໂລ 
- ລດົເກດ 
- ລດົດູດ 
- ລດົຕຼັກ 
- ລດົຂູດ 
- ລດົຈກົ 
- ລດົຕຼັກດາ້ນໜາ້ 
- ລດົບຼັນທຸກດນິ 
- ລດົນ າ້ 
- ລດົສດີຢາງ 
- ລດົຢາຍຢາງອຼັດສະຟານ 
ຄ. ສ ໍ່ ການຮຽນ-ການສອນ 

- ຄູໍ່ ມ ຕໍ່ າງໆ 
- ປ ້ມແບບຮຽນ 
- ຂ ກ້ ານດົ, ຄວາມຕອ້ງການສະຖານທີໍ່  ແລະ ຂຼັນ້ຕອນທາງກດົໝາຍຂອງອງົກອນ 
- ແນວທາງ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງຜູຜ້ະລດິ 
- ກດົໝາຍແຮງງານ 
- ໂອກາດການຈາ້ງງານທໍ່ ີເທົໍ່ າທຽມກຼັນ ແລະ ກົດໝາຍວໍ່ າດວ້ຍການເລ ອກ

ປະຕບິຼັດສ າລຼັບຄນົພກິານ 

ວທິກີານຝຶກອບົຮມົ       

- ບຼັນລະຍາຍ 
- ປະຕບິຼັດຕາມແບບຝຶກຫຼັດ 
- ການສາທດິ 
- ກ ລະນສີກຶສາ 
- ໂຄງການ 
- ສະແດງບດົບາດ 

ເກນການວຼັດຜນົ 

ຫ ຼັກຖານກໍ່ ຽວກຼັບສິໍ່ ງຕ ໄປນີມ້ຄີວາມສ າຄຼັນ: 

ກ. ການກະກຽມວຽກ 

- ເອກະສານຕໍ່ າງໆ ທີໍ່ ກໍ່ ຽວກຼັບກິດຈະກ າຕໍ່ າງໆຂອງວຽກງານໄດຖ້ ກລະບຸ, ຕີ
ຄວາມ ໝາຍ ແລະ ແລະ ນ າໃຊໃ້ນວຽກງານ 

- ຂ ກ້ ານົດດາ້ນຄວາມປອດໄພຈາກແຜນຄວາມປອດໄພຂອງໜ້າວຽກ ແລະ 
ນະໂຍບາຍ,ຂຼັຕ້ອນປະຕບິຼັດວຽກຂອງອງົກອນທີໍ່ ນ າໃຊໃ້ນການຈຼັດສຼັນໜາ້ວຽກ
ຖ ກລະບຸ 

- ການຈຼັດຫາ ແລະ ນ າໃຊຂ້ ກ້ ານດົຂອງປ້າຍຈາກແຜນການຈຼັດການທາງດາ້ນການ
ສຼັນຈອນໄດຖ້ ກລະບຸ  

- ການເລ ອກໜາ້ວຽກ, ເຄ ໍ່ ອງມ  ແລະ ອຸປະກອນຕໍ່ າງໆ ໃນການປະຕບິຼັດໜາ້ວຽກ
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ທີໍ່ ສອດຄໍ່ ອງກຼັບຄວາມຕອ້ງການຂອງວຽກໄດຖ້ ກກວດເຊຼັກເພ ໍ່ ອການບ ລິການ 
ແລະ ແກໄ້ຂ ຫ   ລາຍງານ ເຖງິຂ ພ້ກົພໍ່ ອງຕໍ່ າງໆ 

- ຂ ກ້ ານດົວຼັດດຸໃນປະຈບຸຼັນສ າລຼັບອຼັດສະຟານຄອນກຣີດທີໍ່ ໃຊໃ້ນໂຄງການໄດຖ້ ກ
ຢຼັງ້ຢ ນ 

- ຂ ກ້ ານດົການປ້ອງກຼັນສິໍ່ ງແວດລອ້ມຈາກແຜນການຈຼັດການສິໍ່ ງແວດລອ້ມຂອງ
ໂຄງການ ແລະ ຢ ນຢຼັນ ແລະ ນ າໄປໃຊກ້ຼັບງານທີໍ່ ໄດຮ້ຼັບການຈຼັດສຼັນໄດຖ້ ກລະບຸ 

- ສະພາບອາກາດທີໍ່ ອະນຸຍາດໃຫດ້ າເນີນການກ ໍ່ ສາ້ງທາງລາດຢາງໝາກຕອຍໄດ ້
ຖ ກລະບຸ 

ຂ. ການກ ານດົພ ນຜວິທາງ ຫ   ຜວິທາງເກົໍ່ າ 

- ການວາງແຜນຈາກການຄວບຄຸມແບບສ າຫ ວດໄດຖ້ ກກ ານດົວຽກ 
- ໝຸດ ຫ  ຫ ຼັກໃນການເນຼັໍ່ ງຜຽກຕາມລະດຼັບທີໍ່ ກ ານດົໄດຖ້ ກສາ້ງຂຶນ້ 
- ຈດຸທີໍ່ ໄກທ້າງຍໍ່ າງໃຫນ້ນູຂຶນ້ 
- ເຮຼັດຄວາມສະອາດພ ນ້ຜວິຂອງທາງ ຫ   ຜວິທາງເກົໍ່ າ 
ຄ. ການດ າເນນີການລາດຢາງໝາກຕອຍ ການພົໍ່ ນໃສໍ່ ເທງິຜວິທາງເກົໍ່ າ ຫ  ເທງິຜວິທາງ
ທຼັງໝດົ 

- ການລາດຢາງໝາກຕອຍຖ ກດ າເນນີການໂດຍການພົໍ່ ນໃສໍ່ ເທງິຜວິທາງເກົໍ່ າ ຫ  ເທງິ
ຜວິທາງທຼັງໝດົ ໂອຍອງີຕາມ7ໜໍ່ ວຍຂອງການດ າເນນີການລາດຢາງໝາກຕອຍ 

- ຜະລດິຕະພຼັນນ າ້ມຼັນດບິທີໍ່ ເໝາະສມົ (ນ າ້ມຼັນດນິອມິຼັນຊຼັນ, ນ າ້ມຼັນດນິອມິຼັນຊຼັນ
ດຼັດແປງ) ຖ ກເລ ອກຕາມປະລມິານການສດີພົໍ່ ນຕາມກດົລະບຽບທາງເຕຼັກນກິ 

ງ. ການຂນົສົໍ່ ງ ແລະ ວາງສໍ່ ວນປະສມົຄອນກຣີດຢາງໝາກ ຕອຍໃສໍ່ ພ ນ້ທາງ 

- ຜູຮ້ ຼັບເໝາົ ຫ   ຜູໃ້ຫບ້ ລກິານຄອນກຣີດຢາງໝາກຕອຍຕອ້ງມຈີ ຼັດການວຼັດສະດຸ
ທຼັງໝດົໃນລຼັກສະນະທີໍ່ ຈະຖ ຮຼັກສາຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສະໝ ໍ່ າສະເໝີ, ຜູ ້
ຮຼັບເໝາົຄວນໃຊວ້ຼັດດຸທີໍ່ ຜໍ່ ານການຮຼັບຮອງສະເພາະໃນໂຄງການ ແລະ ເຮຼັດຕາມ
ຄ າແນະນ າຂອງຜູຜ້ະລດິຕາມຄວາມເໝາະສມົ ຜູຮ້ ຼັບຮຼັບເໝາົ ແລະ ຜູຜ້ະລດິອຼັດ
ສະຟານຄອນກຣີດຄວນກວດສອບໃຫແ້ນໍ່ ໃຈວໍ່ າວຼັດສະດຸທຼັງໝົດຖ ກຕາມຂ ້
ກ ານດົຂອງໂຄງການ 

- ກວດສອບໄລຍະທາງ ແລະ ເວລາໃນການເຄ ໍ່ ອນຢ້າຍຂອງສໍ່ ວນປະສມົຂອງອຼັດ
ສະຟານຄອນກຣີດຈາກສະຖານປີະສມົໄປຫາທີໍ່ ຕຼັງ້ເພ ໍ່ ອໃຫອຸ້ນຫະພູມຂອງອຼັດ
ສະຟານຄອນກຣີດທີໍ່ ປະສົມຢູໍ່ ໃນສະຖານທີໍ່ ກໍ່ ອນການເທທີໍ່ ເໝາະສມົກຼັບກົດ
ລະບຽບທາງເຕຼັກນກິ 

- ກ ານົດຄວາມເລິກຂອງຊຼັນ້ສ າລຼັບວາງວຼັດສະດຸ ແລະ ແຈງ້ຜູປ້ະຕິບຼັດງານໃນ
ໂຮງງານຕາມນຼັນ້ 

- ລດົບຼັນທຸກໂດຍກງົໄປເພ ໍ່ ອເຊ ໍ່ ອມຕ ໍ່ ເຄ ໍ່ ອງປູຜວິທາງສ າລຼັບການວາງຕ າແໜໍ່ ງ 
- ກວດສອບອຸນຫະພູມຂອງນ າ້ມຼັນດບິ ແລະ ປະລມິານສໍ່ ວນປະສມົຂອງອຼັດສະ

ຟານຄອນກຣີດປະສມົໃນສະຖານທີໍ່ ປະຕບິຼັດວຽກຕວົຈງິ 
- ປະເມນີການປູພ ນ້ຖະໜນົເພ ໍ່ ອໃຫແ້ນໍ່ ໃຈວໍ່ າມຄີວາມສູງທີໍ່ ລະບຸ ແລະ ຂະໜາດ

ໂດຍທຼັງ ໝດົທີໍ່ ເຮຼັດໄດ ້
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- ຫາ້ມໃຊສ້ໍ່ ວນປະສມົທີໍ່ ຜະລດິຈາກວຼັດສະດຸຫ າຍຊະນດິ 
- ໃຊວ້ຼັດດຸຈາກແຫ ໍ່ ງດຽວກຼັນ ແລະ ໄດຮ້ຼັບການອານຸມຼັດ 
- ວາງ HMA ທີໍ່ ອຸນນະພູມທີໍ່ ສອດຄໍ່ ອງກຼັບມາດຕະຖານທາງເຕຼັກນິກທີໍ່ ຈ າເປຼັນ 

ວຼັດແທກອຸນນະພູມຂອງສໍ່ ວນປະສມົອຼັດສະຟານຄອນກຣີດໃນລົດລາກກໍ່ ອນ
ປໍ່ ອຍລງົໃນເຄ ໍ່ ອງກະຈາຍ ຫ   ວຼັດແທກໃນ ບໍ່ ອນໝຼັກທຼັນທກີໍ່ ອນທີໍ່ ຈະຮຼັບ 

- ການຄວບຄຸມລະດຼັບ ແລະ ຄວາມລາດອຽງໂດຍອຼັດຕະໂນມຼັດຈາກເສຼັນ້ອາ້ງອງິ
ອຸປະກອນຄວບຄຸມຊຼັນ້ ແລະ ລາດຊຼັນ ຫ   ອຸປະກອນຄວບຄຸມຊຼັນ້ແບບຄູໍ່  

- ໃນພ ນ້ທີໍ່  ທີໍ່ ການກະຈາຍ ແລະ ການຕກົແຕໍ່ ງລຼັກສະນະກນົໄກບ ໍ່ ສາມາດເຮຼັດໄດ,້ 
ການກະຈາຍ ແລະ ການສ າເລຼັດໃນແຕໍ່ ລະບ ລເິວນໂດຍການກວາດດວ້ຍມ  ການ
ເຮຼັດຊຼັນ້ ຫ   ໂດຍວທິກີານອ ໍ່ ນທີໍ່ ໄດຮ້ຼັບອນຸມຼັດ 

ຈ. ການອຼັດແໜນ້ຄອນກຣີດຢາງໝາກຕອຍ 

- ປຼັບແຕໍ່ ງໜາ້ດວ້ຍການໂລຢໍ່ າງນອ້ຍສາມຕຼັວ ໂດຍຕວົນອ້ຍສຸດຈະເປຼັນລດົໂລຕນີ
ຢາງ ໃຫລູ້ກກິງ້ໜຶໍ່ ງລູກສ າລຼັບການແຍກຍໍ່ ອຍກາງ ແລະ ໝຸນສ າເລຼັດ ປຼັບຂະໜ
າດລູກກິງ້ເພ ໍ່ ອໃຫໄ້ດຜ້ນົໄດຮ້ຼັບຕາມທີໍ່ ຕອ້ງການ 

- ໃຊງ້ານການໂລຕາມຄ າແນະນ າຂອງຜູຜ້ະລດິ ຫາ້ມໃຊນ້ າ້ມຼັນກາຊວນ ເປຼັນສານ
ປໍ່ ອຍກຼັບການໂລທີໍ່ ໃຊປ້ະສມົຄອນກຣີດຢາງໝາກຕອຍ 

- ຮດີພ ນ້ຜວິຢາງໝາກຕອຍຢໍ່ າງສະໝ ໍ່ າສະເໝ ີໃນສະຖານທີໍ່ ທີໍ່ ເຂົາ້ເຖງິລູກກິງ້ບ ໍ່ ໄດ ້
ໃຫໃ້ຊອຸ້ປະກອນເສມີ 

- ແຈງ້ຜູປ້ະຕິບຼັດງານກໍ່ ຽວກຼັບການໂລຂອງຈ ານວນເທ ໍ່ ອທີໍ່ ຕອ້ງການ ແລະ ຮູບ
ແບບຂອງການໂລປະເພດຕໍ່ າງໆ 

- ປະເມີນຂະບວນການບດົອຼັດເພ ໍ່ ອໃຫໝ້ຼັໍ່ ນໃຈວໍ່ າມີການຜໍ່ ານຈ ານວນທີໍ່ ກ ານົດ
ເພ ໍ່ ອໃຫໄ້ດຄ້ວາມກະທຼັດຮຼັດທີໍ່ ຕອ້ງການ ແລະ ການບົດອຼັດທີໍ່ ສະໝ ໍ່ າສະເໝີ
ຕະຫ ອດທາງ 

- ກວດສອບການຕຼັດແຕໍ່ ງຖະໜນົເພ ໍ່ ອໃຫແ້ນໍ່ ໃຈວໍ່ າໄດຮ້ຼັບຄວາມຄາດເຄ ໍ່ ອນທີໍ່ ໄດ ້
ລະບຸ 

- ອຼັດແໜນ້ຢໍ່ າງນອ້ຍ 95.0 ເປ້ີເຊຼັນຂອງຄວາມຖໍ່ ວງຈ າເພາະສູງສຸດ (ຄວາມໜ
າແຫນນ້) ການບົດອຼັດຕ ໍ່ ເນ ໍ່ ອງຈນົກວໍ່ າຮອຍພ ນ້ຜິວຈະຖ ກກ າຈ ຼັດ ແລະ ບ ໍ່ ມີ
ຮອຍແຕກ 

- ກວດສອບຂະບວນການບດົອຼັດດວ້ຍເຄ ໍ່ ອງວຼັດແທກຄວາມຫນາແຫນນ້ຂອງນວິ
ເຄລຍ 

ສ. ເຮຼັດອານາໄມ  

- ພ ນ້ທີໍ່ ເຮຼັດວຽກຖ ກອານາໄມ ແລະ ການຈຼັດເກຼັບວຼັດຖຸດບິທີໍ່ ສາມາດນ າໄປໃຊໄ້ດ ້
ຢໍ່ າງຖ ກຕອ້ງຕາມແຜນ 

- ເຄ ໍ່ ອງຈຼັກ, ເຄ ໍ່ ອງມ  ແລະ ອຸປະກອນໄດຖ້ ກເຮຼັດອານາໄມ, ກວດສອບ ແລະ 
ບ າລຸງຮຼັກສາ 

ວທິກີານວຼັດຜນົ ວທິກີານຕ ໍ່ ໄປນີອ້າດຈະຖ ກນ າໃຊເ້ພ ໍ່ ອການປະເມນີສະມຼັດຖະພາບ:  
- ເສຼັງພາກຂຽນ ຫ   ປາກເປົໍ່ າ 
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- ປະເມນີຈາກຜນົງານ 
- ການສາທດິ 
- ກ ລະນສີກຶສາ 
- ຈາກຜນົງານ 
- ສຼັງເກດໂດຍກງົໃນສະຖານທີໍ່ ເຮຼັດວຽກ 
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ໂມດູນທ ີ S3: ການດ າເນນີການແຕມ້ເສຼັນ້ໝາຍດວ້ຍສພີລາສຕກິທີໍ່ ມຄີວາມຮອ້ນ 
ສໍ່ ວນປະກອບ ຄ າອະທບິາຍ 

ຊ ໍ່ ໂມດູນ (S3)  ການດ າເນນີການແຕມ້ເສຼັນ້ໝາຍດວ້ຍສພີລາສຕກິທີໍ່ ມຄີວາມຮອ້ນ 

ຄ າອະທບິາຍ ໂມດູນ 

ໂມດູນນີລ້ວມມຄີວາມຮູ,້ ທຼັກສະ ແລະ ທຼັດສະນະຄະຕ ິທີໍ່ ຈ າເປຼັນ
ໃນການດ າເນນີການແຕມ້ເສຼັນ້ໝາຍດວ້ຍສີພລາສຕກິທີໍ່ ມຄີວາມຮອ້ນ, 
ໂມດູນນີເ້ຈາະຈງົສະເພາະກໍ່ ຽວກຼັບການກະກຽມວຽກ, ການຕຽມພ ນ້ຜິວ 
ແລະ ກ ານດົ, ການກຽມວຼັດສະດຸເຮຼັດເຄ ໍ່ ອງໝາຍ, ການນ າໃຊວ້ຼັດສະດຸ
ເຮຼັດເຄ ໍ່ ອງໝາຍເທິງເສຼັນ້ທາງ, ການວຼັດແທກບ ລິເວນເຮຼັດວຽກ ແລະ 
ການເຮຼັດອານາໄມ 

ໄລຍະເວລາໂດຍປະມານ 
96 ຊົໍ່ ວໂມງ 
ທດິສະດ:ີ 16 ຊົໍ່ ວໂມງ 
ປະຕບິຼັດ: 80 ຊົໍ່ ວໂມງ 

ຜນົໄດຮ້ຼັບຂອງການຮຽນ 

ພາຍຫ ຼັງສ າເລຼັດການຮຽນໂມດນູນີ ້ນຼັກຮຽນຈະສາມາດ: 
- ກະກຽມໜາ້ວຽກກໍ່ ອນການປະຕບິຼັດຢູໍ່ ສະໜາມ 
- ກຽມພ ນ້ຜວິ ແລະ ກ ານດົ 
- ກະກຽມວຼັດສະດຸເຮຼັດເຄ ໍ່ ອງໝາຍ 
- ນ າໃຊວ້ຼັດສະດຸເຮຼັດເຄ ໍ່ ອງໝາຍເທງິເສຼັນ້ທາງ 
- ວຼັດແທກບ ລເິວນເຮຼັດວຽກ 

ເນ ອ້ໃນຂອງໂມດູນ  

ເນ ອ້ໃນການສອນພາກທດິສະດ ີ                     16 ຊົໍ່ ວໂມງ 
ບດົທ1ີ: ການກະກຽມກໍ່ ອນການການແຕມ້ເສຼັນ້ຈະລາຈອນ 

1.1 ການກະກຽມເຄ ໍ່ ອງອຸປະກອນການແຕມ້ເສຼັນ້ 
1.2 ການກະກຽມສະຖານທີໍ່ ການແຕມ້ເສຼັນ້ 
1.3 ການກະກຽມພະຫະນະສ າລຼັບການຂນົສົໍ່ ງ 

ບດົທ2ີ: ຫ ຼັກການໃນການນ າໃຊເ້ຄ ໍ່ ອງມ ໃນການແຕມ້ເສຼັນ້ດວ້ຍເທໂີມມີ
ເຕີ ້

2.1 ກ ານດົໃນການນ າໃຊເ້ຄ ໍ່ ອງມ ການແຕມ້ເສຼັນ້ຈະລາຈອນ 
2.2 ການນ າໃຊເ້ຄ ໍ່ ອງມ ເຄ ໍ່ ອງມ ການແຕມ້ເສຼັນ້ຈະລາຈອນ 
2.3 ການບ າລຸງຮຼັກສາເຄ ໍ່ ອງມ ການແຕມ້ເສຼັນ້ຈະລາຈອນ 

ບດົທ3ີ: ການຄຼັດເລ ອກວຼັດສະດຸເຂົາ້ໃນການຊດີຢາງໝາກຕອຍ 

3.1 ຫ ຼັກການໃນການກ ານດົປະເພດການກ ໍ່ ສາ້ງ 
3.2 ການຄດິໄລໍ່ ອຼັດຕາການນ າໃຊສ້ແີຕມ້ເສຼັນ້ 

ບດົທ4ີ: ເຕຼັກນກິໃນການແຕມ້ເສຼັນ້ຂະລາຈອນ 

4.1 ຄວາມໝາຍຄວາມສ າຄຼັນຂອງການແຕມ້ເສຼັນ້ 
4.2 ປະເພດຂອງຊະນດິສແີຕມ້ 
4.3 ການຈ າແນກປະເພດການແຕມ້ເສຼັນ້ 
4.4 ຂຼັນ້ຕອນໃນການແຕມ້ເສຼັນ້ແບໍ່ ງທາງຕາມມາດຕະຖານເຕຼັກ
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ນກິກວດກາການແຕມ້ເສຼັນ້ແບໍ່ ງທາງ 
ເນ ອ້ໃນພາກປະຕບິຼັດ                                    80 ຊົໍ່ ວໂມງ 

1. ນ າໃຊຂ້ ກ້ ານດົທາງກດົໝາຍ, ອງົກອນ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການ
ໃນສະຖານທີໍ່ ເຮຼັດວຽກຕວົຈງິ ແລະ ຂຼັນ້ຕອນສ າລຼັບການ
ດ າເນນີການແຕມ້ເສຼັນ້ໝາຍດວ້ຍສພີລາສຕກິທີໍ່ ມຄີວາມຮອ້ນ 

2. ຈຼັດການກໍ່ ຽວກຼັບກດິຈະກ າໃນໜາ້ວຽກ 
3. ເລ ອກ ແລະ ນ າໃຊເຄ ໍ່ ອງມ  ແລະ ອຸປະກອນທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂອ້ງຢໍ່ າງ

ປອດໄພ 
4. ລະບຸ ແລະ ລາຍງານອຼັນຕະລາຍທີໍ່ ກໍ່ ຽວກຼັບສະຖານທີໍ່ ການເຮຼັດ

ວຽກ ແລະ ກດິຈະກ າຕໍ່ າງໆທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂອ້ງກຼັບວຽກສ ໍ່ ສານຢໍ່ າງມີ
ປະສດິທພິາບເພ ໍ່ ອຮຼັບ ແລະ ແຈງ້ຂຼັນ້ຕອນການເຮຼັດວຽກຕໍ່ າງໆ 

ຊຼັບພະຍາກອນທີໍ່ ຈ າເປຼັນ 

ອຸປະກອນການຝຶກອບົຮມົທີໍ່ ແນະນ າໃຫໃ້ຊ:້ 

ກ. ເຄ ໍ່ ອງມ ອຸປະກອນ 

- ອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ 
- ບດົຝຶກຫຼັດ 
- ຄູູໍ່ ມ  ລາຍລະອຽດຕໍ່ າງໆ  
- ຄູໍ່ ມ  ຂ ແ້ນະນ າການກະຈາຍຢາງໝາກຕອຍດວ້ຍມ  
- ບໍ່ ອນເຮຼັດວຽກ: ພ ນ້ທີໍ່ ເຮຼັດວຽກ ຫ   ທດົລອງ 
- ເຄ ໍ່ ອງມ  ແລະ ອຸປະກອນທີໍ່ ເໝາະສມົ 
- ວຼັດສະດຸທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂອ້ງກຼັບກດິຈະກ າ 
- ພາຫະນະຄຸມ້ກຼັນ 
- ປ້າຍສຼັນຍານການສຼັນຈອນຢູໍ່ ທາງຫ ວງ 
- ປ້າຍຄວາມປອດໄພໃນບໍ່ ອນປະຕບິຼັດວຽກ 
- ປ້າຍຊົໍ່ ວຄາວເພ ໍ່ ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກໍ່ ຜູຂ້ ຼັບຂີໍ່ ລົດທີໍ່

ສຼັນຈອນຕາມສາຍທາງ ແລະ ຄນົຍໍ່ າງ 
- ປ້າຍສະພາບການສຼັນຈອນເຄ ໍ່ ອງຈຼັກສດີເສຼັນ້ 
- ເຄ ໍ່ ອງຈຼັກເຮຼັດເຄ ໍ່ ອງໝາຍເທງິເສຼັນ້ທາງ 
- ເຄ ໍ່ ອງຈຼັກໂລຂະໜາດນອ້ຍ 
- ອຸປະກອນພົໍ່ ນສດີ ແບບບ ໍ່ ມອີາກາດ ຫ   ລະອອງຟິນເຕ ີ
- ຄູໍ່ ມ ແນະນ າສ າລຼັບການສດີພົໍ່ ນ 
- ບ າລຸງຮຼັກສາເຄ ໍ່ ອງມ  
- ພລາສຕກິຮອ້ນ 
- ສຮີອງພ ນ້ 
- ອຸປະກອນປ້ອງກຼັນສໍ່ ວນບຸກຄນົ. 
ຂ. ສ ໍ່ ການຮຽນ-ການສອນ 

- ຄູໍ່ ມ ຕໍ່ າງໆ 
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- ປ ້ມແບບຮຽນ 
- ຂ ກ້ ານດົ, ຄວາມຕອ້ງການສະຖານທີໍ່  ແລະ ຂຼັນ້ຕອນທາງກດົໝາຍ

ຂອງອງົກອນ 
- ແນວທາງ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງຜູຜ້ະລດິ 
- ກດົໝາຍແຮງງານ 
- ໂອກາດການຈາ້ງງານທໍ່ ີເທົໍ່ າທຽມກຼັນ ແລະ ກດົໝາຍວໍ່ າດວ້ຍການ

ເລ ອກປະຕບິຼັດສ າລຼັບຄນົພກິານ 

ວທິກີານຝຶກອບົຮມົ       

- ບຼັນລະຍາຍ 
- ການຈ າລອງ 
- ປະຕບິຼັດຕາມແບບຝຶກຫຼັດ 
- ບດົບາດສມົມຸດ 
- ກ ລະນສີກຶສາ 

ເກນການວຼັດຜນົ 

ຫ ຼັກຖານກໍ່ ຽວກຼັບສິໍ່ ງຕ ໄປນີມ້ຄີວາມສ າຄຼັນ: 

ກ. ການກະກຽມວຽກ 

- ເອກະສານຕໍ່ າງໆ ທີໍ່ ກໍ່ ຽວກຼັບກດິຈະກ າຕໍ່ າງໆຂອງວຽກງານໄດຖ້ ກ
ລະບຸ, ຕຄີວາມ ໝາຍ ແລະ ແລະ ນ າໃຊໃ້ນວຽກງານ 

- ຂ ກ້ ານດົດາ້ນຄວາມປອດໄພຈາກແຜນຄວາມປອດໄພຂອງໜາ້ວຽກ
ຖ ກຂ ຮຼັບ ແລະ ຢ ນຢຼັນຈາກນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບປະຕບິຼັດຂອງ
ອງົກອນ 

- ການຈຼັດຫາ ແລະ ນ າໃຊຂ້ ກ້ ານດົຂອງປ້າຍຈາກແຜນການຈຼັດການ
ທາງດາ້ນການສຼັນຈອນໄດຖ້ ກລະບຸ  

- ການເລ ອກໜ້າວຽກ, ເຄ ໍ່ ອງມ  ແລະ ອຸປະກອນຕໍ່ າງໆ ໃນການ
ປະຕບິຼັດໜາ້ວຽກທີໍ່ ສອດຄໍ່ ອງກຼັບຄວາມຕອ້ງການຂອງວຽກໄດຖ້ ກ
ກວດເຊຼັກເພ ໍ່ ອການບ ລກິານ ແລະ ແກໄ້ຂ ຫ   ລາຍງານ ເຖິງຂ ພ້ົກ
ພໍ່ ອງຕໍ່ າງໆ 

- ຄວາມຕອ້ງການໃນການປ້ອງກຼັນສະພາບແວດລອ້ມແມໍ່ ນຖ ກລະບຸ
ຕາມແຜນບ ລຫິານຈຼັດການດາ້ນສິໍ່ ງແວດບລອ້ມ ຕອ້ງຢ ນຢຼັນ ແລະ 
ນ າໄປໃຊໃ້ນາກນຈຼັດສຼັນໜາ້ວຽກຕໍ່ າງໆ 

ຂ. ການກຽມພ ນ້ຜວິ ແລະ ກ ານດົ 

- ພ ນ້ທີໍ່ ທີໍ່ ມສີິໍ່ ງເປ ້ອນເປິ ເສດເຫ  ອ ແລະ ສິໍ່ ງປົນເປ ້ອນອ ໍ່ ນໆຖ ກອານາ
ໄມ 

- ລະບຸຕ າແໜໍ່ ງສ າລຼັບການເຮຼັດເສຼັນ້ເຄ ໍ່ ອງໝາຍ ແລະ ກ ານດົຈດຸຄວບ
ຄຸມຕາມຄວາມຕອ້ງການ ຫ   ຂ ກ້ ານດົ 

- ຈດຸເສຼັນ້ຊ ໍ່  ແລະ ເສຼັນ້ໂຄງ້ໃນການກຽມການເຮຼັດເຄ ໍ່ ອງໝາຍ 
- ເຄ ໍ່ ອງໝາຍ ຫ   ເສຼັນ້ຊ ໍ່ ທີໍ່ ຈ າເປຼັນໄດຖ້ ກຍາ້ຍອອກ 
- ຕ າແໜໍ່ ງທີໍ່ ເຮຼັດເຄ ໍ່ ອງໝາຍສະເພາະສ າລຼັບເສຼັນ້ຊ ໍ່ ທີໍ່ ພອ້ມສ າລຼັບການ

ໃຊວ້ຽກການເຮຼັດເຄ ໍ່ ອງໝາຍເທງິເສຼັນ້ທາງ 
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ຄ. ການຕຽມວຼັດສະດຸເຮຼັດເຄ ໍ່ ອງໝາຍ 

- ປະສົມ ແລະ ກຽມວຼັດສະດຸເຮຼັດເຄ ໍ່ ອງໝາຍຕາມຂ ກ້ ານົດຂອງຜູ ້
ຜະລດິ ແລະ ວຽກ 

- ວຼັດສະດຸຄວາມຮອ້ນຕາມຂ ກ້ ານດົຂອງຜູຜ້ະລດິເພ ໍ່ ອໃຫໃ້ຊວ້ຽກໄດ ້
ງໍ່າຍ ແລະ ສະໝ ໍ່ າສະເໝ ີ

- ໂອນວຼັດສະດຸເຮຼັດເຄ ໍ່ ອງໝາຍຢໍ່ າງປອດໄພໄປຫາພາຊະນະບຼັນຈ ຸ
ງ. ການນ າໃຊວ້ຼັດສະດຸເຮຼັດເຄ ໍ່ ອງໝາຍເທງິເສຼັນ້ທາງ 

- ເລ ອກອຸປະກອນທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂອ້ງກຼັບວຽກ ແລະ ກຽມການປະຕິບຼັດ
ວຽກ 

- ໃຊອຸ້ປະກອນທີໍ່ ມກີານເຄ ໍ່ ອນໄຫວ ແລະ ຄວາມດຼັນທີໍ່ ຖ ກຕອ້ງ 
- ນ າໃຊວ້ຼັດສະດຸເຮຼັດເຄ ໍ່ ອງໝາຍເທິງພ ນ້ຜິວເສຼັນ້ທາງ ເພ ໍ່ ອໃຫກ້ານ

ຄອບຄຸມທົໍ່ ວເຖງິ 
- ລະບຸ ແລະ ແກໄ້ຂຂ ບ້ກົຜໍ່ ອງໃນວຼັດສະດຸພລາດຕກິຄວາມຮອ້ນ 
- ບ າລຸງຮຼັກສາອຸປະກອນຕາມຂ ກ້ ານດົຂອງຜູຜ້ະລດິ 
ຈ. ການວຼັດແທກບ ລເິວນເຮຼັດວຽກ 

- ປະເມນີບຼັນທກຶ ແລະ ລາຍງານວຽກໃຫສ້ອດຄໍ່ ອງກຼັບຂ ກ້ ານດົຂອງ
ວຽກ 

- ຄດິໄລໍ່  ແລະ ປະລິມານຈ ານວນຂອງການເຮຼັດເຄ ໍ່ ອງໝາຍເສຼັນ້ໃຫ້
ສ າເລຼັດສມົບູນ 

- ລະບຸ ແລະ ລາຍງານວຽກທີໍ່ ບ ໍ່ ເປຼັນໄປຕາມຂ ກ້ ານດົ 
ສ. ການເຮຼັດອານາໄມ  

- ພ ້ນທີໍ່ ເຮຼັດວຽກຖ ກອານາໄມ ແລະ ການຈຼັດເກຼັບວຼັດຖຸດິບທີໍ່
ສາມາດນ າໄປໃຊໄ້ດຢ້ໍ່ າງຖ ກຕອ້ງຕາມແຜນ 

- ເຄ ໍ່ ອງຈຼັກ, ເຄ ໍ່ ອງມ  ແລະ ອຸປະກອນໄດຖ້ ກເຮຼັດອານາໄມ, ກວດ
ສອບ ແລະ ບ າລຸງຮຼັກສາ 

ວທິກີານວຼັດຜນົ 

ວທິກີານຕ ໍ່ ໄປນີ ້ອາດຈະຖ ກນ າໃຊເ້ພ ໍ່ ອການປະເມນີສະມຼັດຖະພາບ:  

- ເສຼັງພາກຂຽນ ຫ   ປາກເປົໍ່ າ 
- ປະເມນີຈາກຜນົງານ 
- ການສາທດິ 
- ກ ລະນສີກຶສາ 
- ຈາກຜນົງານ 
- ສຼັງເກດໂດຍກງົໃນສະຖານທີໍ່ ເຮຼັດວຽກ 
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ໂມດູນທ ີ S4: ການແກໄ້ຂວຼັດສະດຸເສມີເຫລຼັກ 
ສໍ່ ວນປະກອບ ຄ າອະທບິາຍ 

ຊ ໍ່ ໂມດູນ (S4)  ການແກໄ້ຂວຼັດສະດຸເສມີເຫລຼັກ 

ຄ າອະທບິາຍ ໂມດູນ 

ໂມດູນນີລ້ວມມຄີວາມຮູ,້ ທຼັກສະ ແລະ ທຼັດສະນະຄະຕ ິທີໍ່ ຈ າເປຼັນໃນ
ການການແກໄ້ຂວຼັດສະດຸສໍ່ ວນອ ໍ່ ນໆ, ໂມດູນນີເ້ຈາະຈງົສະເພາະກໍ່ ຽວກຼັບການ
ກະກຽມວຽກ, ການແກໄ້ຂວຼັດສະດຸເສີມແຮງ, ການວາງ ແລະ ການແກໄ້ຂ
ການເສມີແຮງ ແລະ ການເຮຼັດອານາໄມ 

ໄລຍະເວລາໂດຍປະມານ 
96 ຊົໍ່ ວໂມງ 
ທດິສະດ:ີ 16 ຊົໍ່ ວໂມງ 
ປະຕບິຼັດ: 80 ຊົໍ່ ວໂມງ 

ຜນົໄດຮ້ຼັບຂອງການຮຽນ 

ພາຍຫ ຼັງສ າເລຼັດການຮຽນໂມດນູນີ ້ນຼັກຮຽນຈະສາມາດ: 
- ກະກຽມໜາ້ວຽກກໍ່ ອນປະຕບິຼັດຢູໍ່ ສະໜາມ 
- ແກໄ້ຂວຼັດສະດຸເສມີແຮງ 
- ວາງ ແລະ ແກໄ້ຂການເສມີແຮງ 

ເນ ອ້ໃນຂອງໂມດູນ  

ເນ ອ້ໃນການສອນພາກທດິສະດ ີ                   16  ຊົໍ່ ວໂມງ 
ບດົທ1ີ: ຄວາມຮູເ້ບ ອ້ງຕົນ້ກໍ່ ຽວກຼັບວຼັດສະດຸ 

1.1 ປະເພດຄຸນສມົບຼັດການໃຊວ້ຽກ ແລະ ຂ ຈ້ າກຼັດຂອງວຼັດສະດຸເສມີ
ແຮງໃນການກ ໍ່ ສາ້ງທາງ 

1.2 ການຈ າແນກປະເພດວຼັດສະດຸເສມີແຮງເພ ໍ່ ອນ າໃຊເ້ຂົາ້ໃນການກ ໍ່ ສາ້ງ 
1.3 ການຈຼັດເກຼັບວຼັດສະດຸເສມີໃນເວລາກ ໍ່ ສາ້ງ ແລະ ຫ ຼັງສ າເລຼັດການ

ກ ໍ່ ສາ້ງ 
ບດົທ2ີ: ການກ ານດົເຄ ໍ່ ອງມ  ແລະ ອຸປະກອນເຂົາ້ໃນການກ ໍ່ ສາ້ງ 

2.1 ການກະກຽມເຄ ໍ່ ອງມ ເຂົາ້ໃນການກ ໍ່ ສາ້ງ 
2.2 ການນ າໃຊເ້ຄ ໍ່ ອງມ ທີໍ່ ເໝາະສມົເຂົາ້ໃນການກ ໍ່ ສາ້ງ 

ບດົທ3ີ: ຂຼັນ້ຕອນໃນການປະຕບິຼັດງານໃນການກ ໍ່ ສາ້ງ 
3.1 ຄດິໄລໍ່ ຈ ານວນວຼັດສະດຸເສມີແຮງເຂົາ້ໃນການກ ໍ່ ສາ້ງ 
3.2 ນ າໃຊເ້ຕຼັກນກິເຂົາ້ໃນການເສມີແຮງຕາມມາດຕະຖານເຕຼັກນກິ 
3.3 ການຈຼັດວາງວຼັດສະດຸເສມີແຮງ ແລະ ເຕຼັກນກິການສອ້ມແປງ 
3.4 ອານາໄມສະຖານທີໍ່ ການກ ໍ່ ສາ້ງພາຍຫ ຼັງສ າເລຼັດ 

ເນ ອ້ໃນພາກປະຕບິຼັດ                                  80 ຊົໍ່ ວໂມງ 
1. ຄວາມສາມາດໃນການສ ໍ່ ສານ 
2. ການລະບຸ ແລະ ລາຍງານຄວາມຜດິພລາດຕໍ່ າງໆ ໃນເຄ ໍ່ ອງມ  

ອຸປະກອນ ຫ   ວຼັດສະດຸທີໍ່ ເໝາະສມົກຼັບພະນຼັກງານຢໍ່ າງເໝາະສມົ 
3. ທຼັກສະການຄດິໄລໍ່ ເພ ໍ່ ອນ າໃຊໃ້ນວຽກຕໍ່ າງໆ 
4. ທຼັກສະຂອງອງົກອນທຼັງໝດົລວມເຖງິຄວາມສາມາດໃນການວາງ

ແຜນ ແລະ ກ ານດົວຽກງານທຼັກສະການເຮຼັດວຽກງເປຼັນທມີ ເພ ໍ່ ອ
ເຮຼັດວຽກຮໍ່ ວມກຼັບຜູອ້ ໍ່ ນໄປສູໍ່ ພາລະກດິທີໍ່ ຕອ້ງເຮຼັດ ແລະ ກໍ່ ຽວຂອ້ງ
ກຼັບຜູຄ້ນົມມີາຈາກຫ າຍຊນົເຜົໍ່ າ, ວຼັດທະນະທ າ ແລະ ຊນົຊາດຕໍ່ າງໆ 
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ຊຼັບພະຍາກອນທີໍ່ ຈ າເປຼັນ 

ອຸປະກອນການຝຶກອບົຮມົທີໍ່ ແນະນ າໃຫໃ້ຊ:້ 
ກ. ເຄ ໍ່ ອງມ ອຸປະກອນ 
- ອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ 
- ບດົຝຶກຫຼັດ 
- ຄູູໍ່ ມ  ລາຍລະອຽດຕໍ່ າງໆ  
- ບໍ່ ອນເຮຼັດວຽກ: ພ ນ້ທີໍ່ ເຮຼັດວຽກ ຫ   ທດົລອງ 
- ເຄ ໍ່ ອງມ  ແລະ ອຸປະກອນທີໍ່ ເໝາະສມົ 
- ວຼັດສະດຸທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂອ້ງກຼັບກດິຈະກ າ 
- ຄມີຕຼັດເຫ ຼັກຂະໜາດໃຫຍໍ່  
- ແມຼັດກ  ້ແລະ ແມຼັດຊ ໍ່  
- ຕາໜໍ່ າງໝາກກອກ 
- ເຄ ໍ່ ອງຂດົເຫ ຼັກກ າລຼັງ 
- ລວດມຼັດ 
- ຄມີຕຼັດລວດ 
- ເຄ ໍ່ ອງມ ທຼັໍ່ ວໄປ ແລະ ເຄ ໍ່ ອງມ ໄຟຟາ້ 
- ເຄ ໍ່ ອງຈອດໂລຫະດວ້ຍມ  (MMAW) 
- ການຕຼັງ້ຄໍ່ າການຕຼັດດວຍ້ອກົຊ ີແລະ ສິໍ່ ງທີໍ່ ແນບມາຕຼັດ 
- ວຼັດສະດຸຮອງ 
- ເຫ ຼັກປ້ອງອອ້ຍ 
- ຢາງຮຼັດ 
- ແຜໍ່ ນຕາໜໍ່ າງຂອງເຫ ຼັກປ້ອງອອ້ຍ 
- ແຜໍ່ ນຕາໜໍ່ າງແບບທ າມະດາ 
- ແທໍ່ ງທ າມະດາ 
- ຕວົກະຈາຍ 
- ລວດມຼັດ 
- ສໍ່ ວນປະກອບທ ໍ່  
- ສໍ່ ວນປະກອບນຼັໍ່ ງຮາ້ນ 
- ສໍ່ ວນໂຄງສາ້ງເຫ ຼັກ 
- ອຸປະກອນປ້ອງກຼັນສໍ່ ວນບຸກຄນົ. 
ຂ. ສ ໍ່ ການຮຽນ-ການສອນ 
- ຄູໍ່ ມ ຕໍ່ າງໆ 
- ປ ້ມແບບຮຽນ 
- ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບພາຍໃນຂອງບ ລສິຼັດ 
- ຂ ກ້ ານດົຂອງຜູຜ້ະລດິ 
- ການດ າເນນີງານ ແລະ ຂຼັນ້ຕອນການເຮຼັດວຽກ 

ວທິກີານຝຶກອບົຮມົ       
- ບຼັນລະຍາຍ 
- ການຈ າລອງ 
- ປະຕບິຼັດຕາມແບບຝຶກຫຼັດ 
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- ບດົບາດສມົມຸດ 
- ກ ລະນສີກຶສາ 

ເກນການວຼັດຜນົ 

ຫ ຼັກຖານກໍ່ ຽວກຼັບສິໍ່ ງຕ ໄປນີມ້ຄີວາມສ າຄຼັນ: 
ກ. ການກະກຽມວຽກ 
- ເອກະສານຕໍ່ າງໆ ທີໍ່ ກໍ່ ຽວກຼັບກດິຈະກ າຕໍ່ າງໆຂອງວຽກງານໄດຖ້ ກລະບຸ, 

ຕຄີວາມ ໝາຍ ແລະ ແລະ ນ າໃຊໃ້ນແຜນວຽກ 
- ຂ ກ້ ານດົດາ້ນຄວາມປອດໄພຈາກແຜນຄວາມປອດໄພຂອງໜາ້ວຽກຖ ກ

ຮຼັບ ແລະ ຢ ນຢຼັນຈາກນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບປະຕບິຼັດຂອງອງົກອນ 
- ການຈຼັດຫາ ແລະ ນ າໃຊຂ້ ກ້ ານົດຂອງປ້າຍຈາກແຜນການຈຼັດການທາງ

ດາ້ນການສຼັນຈອນໄດຖ້ ກລະບຸ  
- ການເລ ອກໜາ້ວຽກ, ເຄ ໍ່ ອງມ  ແລະ ອຸປະກອນຕໍ່ າງໆ ໃນການປະຕບິຼັດໜ້

າວຽກທີໍ່ ສອດຄໍ່ ອງກຼັບຄວາມຕອ້ງການຂອງວຽກໄດຖ້ ກກວດເຊຼັກເພ ໍ່ ອ
ການບ ລກິານ ແລະ ແກໄ້ຂ ຫ   ລາຍງານ ເຖງິຂ ພ້ກົພໍ່ ອງຕໍ່ າງໆ 

- ມກີານກວດສອບສາງວຼັດສະດຸເສີມແຮງສ າລຼັບປະເພດ ຄຸນນະພາບ ແລະ 
ປະລິມານທີໍ່ ຖ ກຕອ້ງຈາກຕາຕະລາງການເພີໍ່ ມ ແລະ ລາຍລະອຽດ ໃນ
ແຜນ ຫ  ຂ  ້ກ ານດົ 

- ຄວາມຕອ້ງການໃນການປ້ອງກຼັນສະພາບແວດລອ້ມແມໍ່ ນຖ ກລະບຸຕາມ
ແຜນບ ລຫິານຈຼັດການດາ້ນສິໍ່ ງແວດບລອ້ມ ຕອ້ງຢ ນຢຼັນ ແລະ ນ າໄປໃຊ ້
ໃນການຈຼັດສຼັນໜາ້ວຽກຕໍ່ າງໆ 

ຂ. ການແກໄ້ຂວຼັດສະດຸເສມີແຮງ 
- ມກີານກວດສອບແບບຫ  ໍ່ ເພ ໍ່ ອຄວາມສມົບູນ ແລະ ຄວາມສອດຄໍ່ ອງເພ ໍ່ ອ

ຮຼັບການເສມີແຮງ 
- ເຫ ຼັກເສມີຖ ກຕຼັດ ແລະ ໂຄງ້ງ  ຕາມບໍ່ ອນກ ານດົຕາມແຜນ ແລະ ຂ ກ້ ານດົ 
- ຮາວຖ ກເຊ ໍ່ ອມຕ ໍ່ ຕາມການກ ານົດຄໍ່ າທີໍ່ ອອກແບບຈາກແຜນ ແລະ ຂ ້

ກ ານດົ 
- ແຜໍ່ ນເສມີແຮງຖ ກຕຼັດຕາມຂະໜາດທີໍ່ ຕອ້ງການ 
- ແທໍ່ ງທີໍ່ ເຮຼັດໃຫແ້ຂງທີໍ່ ຈະຕດິຢູໍ່ ກຼັບແຜໍ່ ນຕາມຕອ້ງການເພ ໍ່ ອອ ານວຍຄວາມ

ສະດວກໃນຂະບວນການຈຼັດການ 
- ວຼັດສະດຸຮອງ ແລະ ໄລຍະຫຸມ້ຂອງຄອນກຣີດແບບກ ານດົຕ າແໜໍ່ ງຕາມຂ ້

ກ ານດົຂອງຕາຕະລາງການເສມີກ າລຼັງ ແລະ ແຜນ ແລະ ຂ ກ້ ານດົ 
ຄ. ການວາງ ແລະ ແກໄ້ຂການເສມີແຮງ 
- ແຜໍ່ ນເສີມຄວາມແຂງແຮງຂອງຜາ້ຖ ກວາງໄວໃ້ນຕ າແໜໍ່ ງຕາມແບບ ແລະ 

ຂ ກ້ ານດົຂອງວສິະວະກ າ 
- ແຖບເສີມແຮງຢູໍ່ ໃນຕ າແໜໍ່ ງ ແລະ ວາງຕາມແບບ ແລະ ຂ ກ້ ານົດຂອງ

ວສິະວະກ າ 
- ການເສມີແຮງຕຼັງ້ຢູໍ່  ແລະ ວາງໂດຍໃຊວ້ຼັດສະດຸຮອງ ແລະ ໄລຍະຫຸມ້ຂອງ

ຄອນກຣີດຕາມແບບ ແລະ ຂ ກ້ ານດົຂອງວສິະວະກ າ 
- ວຼັດດຸເສມີແຮງໄດຮ້ຼັບການສະໜຼັບ ແລະ ຮຼັກສາຄວາມປອດໄພໃນຕ າແໜໍ່



ຫ ຼັກສູດຊໍ່ າງກ ໍ່ ສາ້ງທາງ ລະດຼັບ 3                                                                                                             ໜາ້ 44  
 

ງຕາມແບບ ແລະ ຂ ກ້ ານດົຂອງວສິະວະກ າ 
- ວຼັດສະດຸທີໍ່ ຫ  ໍ່ ມກີານຮຼັກສາຄວາມປອດໄພ ຕາມການເສມີແຮງຕາມແບບ 

ແລະ ຂ ກ້ ານດົຂອງວສິະວະກ າ 
- ຈດຸສີນ້ສຸດຂອງວຼັດດຸເສີມແຮງທີໍ່ ພົນ້ອອກມາໄດຮ້ຼັບການຈຼັດການ ແລະ 

ດ າເນນີການຕາມແຜນ ແລະ ຂ ກ້ ານດົ 
ງ. ການເຮຼັດອານາໄມ  
- ພ ນ້ທີໍ່ ເຮຼັດວຽກຖ ກອານາໄມ ແລະ ການຈຼັດເກຼັບວຼັດຖຸດບິທີໍ່ ສາມາດນ າໄປ

ໃຊໄ້ດຢ້ໍ່ າງຖ ກຕອ້ງຕາມແຜນ 
- ເຄ ໍ່ ອງຈຼັກ, ເຄ ໍ່ ອງມ  ແລະ ອຸປະກອນໄດຖ້ ກເຮຼັດອານາໄມ, ກວດສອບ 

ແລະ ບ າລຸງຮຼັກສາ 

ວທິກີານວຼັດຜນົ 

ວທິກີານຕ ໍ່ ໄປນີ ້ອາດຈະຖ ກນ າໃຊເ້ພ ໍ່ ອການປະເມນີສະມຼັດຖະພາບ:  
- ເສຼັງພາກຂຽນ ຫ   ປາກເປົໍ່ າ 
- ປະເມນີຈາກຜນົງານ 
- ການສາທດິ 
- ກ ລະນສີກຶສາ 
- ຈາກຜນົງານ 
- ສຼັງເກດໂດຍກງົໃນສະຖານທີໍ່ ເຮຼັດວຽກ 
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ໂມດູນທ ີ5: ການວາງ ແລະ ອຼັດແໜນ້ໜາ້ທາງຄອນກຮດີ 
ສໍ່ ວນປະກອບ ຄ າອະທບິາຍ 

ຊ ໍ່ ໂມດູນ (S5)  ການວາງ ແລະ ອຼັດແໜນ້ໜາ້ທາງຄອນກຮດີ 

ຄ າອະທບິາຍ ໂມດູນ 

ໂມດູນນີລ້ວມມຄີວາມຮູ,້ ທຼັກສະ ແລະ ທຼັດສະນະຄະຕ ິທີໍ່ ຈ າເປຼັນໃນ
ການວາງ ແລະ ເຮຼັດໃຫແ້ໜນ້ໄຫ ໍ່ ທາງດວ້ຍຄອນກຣີດ, ໂມດູນນີເ້ຈາະ
ຈງົສະເພາະກໍ່ ຽວກຼັບການກະກຽມວາງແຜນວຽກ, ການຕດິຕຼັງ້ແບບຫ  ໍ່  
ແລະ ແກໄ້ຂມຼັດແຫ ຼັກ ແລະ ເຫ ຼັກປ້ອງອອ້ຍ, ການປະສມົ ແລະ ຂນົສົໍ່ ງ
ສໍ່ ວນປະສມົຄອນກຣີດ, ການວາງ ຫ   ເທຄອນກຣີດ, ການອຼັດແໜນ້
ຄອນກຣີດ ແລະ ການເຮຼັດອານາໄມ 

ໄລຍະເວລາໂດຍປະມານ 
112 ຊົໍ່ ວໂມງ 
ທດິສະດ:ີ 16 ຊົໍ່ ວໂມງ 
ປະຕບິຼັດ: 96 ຊົໍ່ ວໂມງ 

ຜນົໄດຮ້ຼັບຂອງການຮຽນ 

ພາຍຫ ຼັງສ າເລຼັດການຮຽນໂມດນູນີ ້ນຼັກຮຽນຈະສາມາດ: 
- ກະກຽມວາງແຜນໜາ້ວຽກກໍ່ ອນການປະຕບິຼັດພາກສະໜາມ 
- ຕດິຕຼັງ້ແບບຫ  ໍ່  ແລະ ແກໄ້ຂມຼັດເຫ ຼັກ ແລະ ເຫ ຼັກປ້ອງອອ້ຍ 
- ປະສມົ ແລະ ຂນົສົໍ່ ງສໍ່ ວນປະສມົຄອນກຣີດ 
- ວາງ ຫ   ເທຄອນກຣີດ 
- ອຼັດແໜນ້ຄອນກຣີດ 
- ເຮຼັດອານາໄມພາຍຫ ຼັງອຼັດແໜນ້ຄອນກຣີດສ າເລຼັດ 

ເນ ອ້ໃນຂອງໂມດູນ  

ເນ ອ້ໃນການສອນພາກທດິສະດ ີ                    16 ຊົໍ່ ວໂມງ 
ບດົທ1ີ: ການກະກຽມກໍ່ ອນການເທຄອນກຣີດ 

1.1 ການກ ານດົອຸປະກອນເຂົາ້ໃນການກ ໍ່ ສາ້ງໜາ້ທາງຄອນກຮດີ 
1.2 ການກະກຽມວຼັດສະດຸເຂົາ້ໃນການກ ໍ່ ສາ້ງໜາ້ທາງຄອນກຣີດ 
1.3 ການກ ານດົຄວາມປອດໄພກໍ່ ອນການກ ໍ່ ສາ້ງ 

ບດົທ2ີ: ຂຼັນ້ຕອນໃນການກ ໍ່ ສາ້ງ 
1.1 ການຕດິຕຼັງ້ແບບກໍ່ ອນການກ ໍ່ ສາ້ງ 
1.2 ການປະສມົວຼັດສະດຸກ ໍ່ ສາ້ງທາງ(ຄອນກຣີດ) 
1.3 ວທິກີານຕຼັດເຫ ຼັກໃຫໄ້ດຕ້າມຂະໜາດມາດຕະຖານທີໍ່

ຕອ້ງການ 
1.4 ວທິກີານມຼັດເຫ ຼັກໃຫໄ້ດຕ້າມມາດຕະຖານທີໍ່ ຕອ້ງການ 
1.5 ວທິກີານວາງເຫ ຼັກຢຶດທາງຂວາງ ແລະ ທາງຍາວ 
1.6 ວທິກີານປະສມົຄອນກຣດີ 
1.7 ວທິກີານເທຄອນກຣີດໃຫໄ້ດຕ້າມຄວາມຕອ້ງການທາງດາ້ນ

ເຕຼັກນກິ 
ບດົທ3ີ: ການອະນາໄມສະຖານທີໍ່  

3.1 ການອະນາໄມສະຖານທີໍ່ ກ ໍ່ ສາ້ງກໍ່ ອນການກ ໍ່ ສາ້ງ 
3.2 ການອະນາໄມສະຖານທີໍ່ ກ ໍ່ ສາ້ງພາຍຫ ຼັງການກ ໍ່ ສາ້ງ 
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ເນ ອ້ໃນພາກປະຕບິຼັດ                                 96 ຊົໍ່ ວໂມງ 
1. ທຼັກສະການສ ໍ່ ສານ 
2. ການລະບຸ ແລະ ລາຍງານຄວາມຜດິພາດຕໍ່ າງໆ ໃນເຄ ໍ່ ອງມ , 

ອຸປະກອນ ຫ   ວຼັດສະດຸຢໍ່ າງຖ ກຕອ້ງໃຫກ້ຼັບບຸກຄະລາກອນທີໍ່ ເ
ໝາະສມົ 

3. ທຼັກສະການຄດິໄລໍ່ ເພ ໍ່ ອໃຊກ້ານຄດິໄລໍ່  
4. ທຼັກສະຂອງອງົກອນທຼັງຫມດົລວມເຖງິຄວາມສາມາດໃນການ

ວາງແຜນ ແລະ ກ ານດົວຽກ 
5. ທຼັກສະການເຮຼັດວຽກງານເປຼັນທມີເພ ໍ່ ອເຮຼັດວຽກຮໍ່ ວມກຼັບຜູ ້

ອ ໍ່ ນໄປສູໍ່ ພາລະກດິທີໍ່ ຕອ້ງເຮຼັດ ແລະ ກໍ່ ຽວຂອ້ງກຼັບຜູຄ້ນົຈາກ
ຕໍ່ າງຊນົເຜົໍ່ າ, ວຼັດທະນະທ າ ແລະ ຊນົຊາດຕໍ່ າງໆທຼັກສະການ
ເຄ ໍ່ ອນຍາ້ຍການປະສມົ, ການສົໍ່ ງມອບ, ການປອ້ນ, ການເທ 
ແລະ ການອຼັດແໜນ້ຄອນກຣດີ 

ຊຼັບພະຍາກອນທີໍ່ ຈ າເປຼັນ 

ອຸປະກອນການຝຶກອບົຮມົທີໍ່ ແນະນ າໃຫໃ້ຊ:້ 
ກ. ເຄ ໍ່ ອງມ ອຸປະກອນ 
- ອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ 
- ບດົຝຶກຫຼັດ 
- ຄູູໍ່ ມ  ລາຍລະອຽດຕໍ່ າງໆ  
- ຄູໍ່ ມ  ຂ ແ້ນະນ າການກະຈາຍຢາງໝາກຕອຍດວ້ຍມ  
- ບໍ່ ອນເຮຼັດວຽກ: ພ ນ້ທີໍ່ ເຮຼັດວຽກ ຫ   ທດົລອງ 
- ເຄ ໍ່ ອງມ  ແລະ ອຸປະກອນທີໍ່ ເໝາະສມົ 
- ວຼັດສະດຸທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂອ້ງກຼັບກດິຈະກ າ 
- ຄມີຕຼັດເຫ ຼັກຂະໜາດໃຫຍໍ່  
- ແມຼັດກ  ້ແລະ ແມຼັດຊ ໍ່  
- ຕາໜໍ່ າງໝາກກອກ 
- ເຄ ໍ່ ອງຂດົເຫ ຼັກກ າລຼັງ 
- ລວດມຼັດ 
- ຄມີຕຼັດລວດ 
- ເຄ ໍ່ ອງມ ທຼັໍ່ ວໄປ ແລະ ເຄ ໍ່ ອງມ ໄຟຟາ້ 
- ເຄ ໍ່ ອງຈອດໂລຫະດວ້ຍມ  (MMAW) 
- ການຕຼັງ້ຄໍ່ າການຕຼັດດວຍ້ອກົຊ ີແລະ ສິໍ່ ງທີໍ່ ແນບມາຕຼັດ 
- ເດ ອຍວາງຢູໍ່ ເທງິຂ ຕ້ ໍ່ ຕາມແນວຂວາງ ເພ ໍ່ ອໃຫກ້ານຮອງຮຼັບແນວຕຼັງ້ 

ແລະ ຖໍ່ າຍໂອນໂຫ ດຂາ້ມຂ ຕ້ ໍ່  
- ສະຫ ຼັກວາງຢູໍ່ ເທິງຂ ້ຕ ໍ່ ຍາວ (ເຄິໍ່ ງກາງ ຫ   ບ ລິເວນທີໍ່ ພົບແຜໍ່ ນ

ຄອນກຣີດ) ເພ ໍ່ ອປ້ອງກຼັນແຜໍ່ ນແຢກແລະໂອນໂຫ ດຂາ້ມຂ ຕ້ ໍ່  
- ເດ ອຍ, ແຖບຜູກ ແລະ ແຮງເສີມອາດໃຊໃ້ນພ ນ້ຄອນກຣີດເພ ໍ່ ອ

ຊໍ່ ວຍໃຫຄ້ອນກຣີດມີຄວາມເຄນ້ແຮງດຶງ (ເຊຼັໍ່ ນແຮງດຶງທີໍ່ ແຍກ
ຄອນກຣີດອອກຈາກກຼັນ) ແລະ ຖໍ່ າຍໂອນໂຫ ດຂາ້ມຂ ຕ້ ໍ່  
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- ອຸປະກອນປ້ອງກຼັນສໍ່ ວນບຸກຄນົ. 
ຂ. ສ ໍ່ ການຮຽນ-ການສອນ 
- ຄູໍ່ ມ ຕໍ່ າງໆ 
- ປ ້ມແບບຮຽນ 
- ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບພາຍໃນຂອງບ ລສິຼັດ 
- ຂ ກ້ ານດົຂອງຜູຜ້ະລດິ 
- ການດ າເນນີງານ ແລະ ຂຼັນ້ຕອນການເຮຼັດວຽກ 
- ແຜນພາບຕໍ່ າງໆ ທາງດາ້ນເຕຼັກນກິ 
- ຄ າແນະນ າທີໍ່ ອອກໂດຍອງົກອນທີໍ່ ໄດຮ້ຼັບອະນຸຍາດ ຫ   ບຸກຄະລາ

ກອນພາຍນອກ 
- ຂ ກ້ ານດົ ແລະ ຄ າແນະນ າຂອງຜູຜ້ະລດິຕາມທີໍ່ ລະບຸໄວ ້
- ຂ ກ້ ານດົດາ້ນກດົລະບຽບ ແລະ ກດົໝາຍທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂອ້ງກຼັບການຈຼັດ

ວາງ ແລະ ການແກໄ້ຂວຼັດສະດຸເສມີແຮງ 
- ຂຼັນ້ຕອນການເຮຼັດວຽກທີໍ່ ປອດໄພທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂອ້ງກຼັບການຈຼັດວາງ 

ແລະ ການແກໄ້ຂວຼັດສະດຸເສມີແຮງ 
- ປ້າຍ 
- ຄ າແນະນ າຮູບພາບທາງເຕຼັກນກິ 
- ຕາຕະລາງການວາງແຜນເຮຼັດວຽກງານ ແລະ ຂ ກ້ ານດົ 

ວທິກີານຝຶກອບົຮມົ       

- ບຼັນລະຍາຍ 
- ການຈ າລອງ 
- ປະຕບິຼັດຕາມແບບຝຶກຫຼັດ 
- ບດົບາດສມົມຸດ 
- ກ ລະນສີກຶສາ 

ເກນການວຼັດຜນົ 

ຫ ຼັກຖານກໍ່ ຽວກຼັບສິໍ່ ງຕ ໄປນີມ້ຄີວາມສ າຄຼັນ: 
ກ. ການກະກຽມວາງແຜນວຽກ 
- ຄ າແນະນ າໃນການເຮຼັດວຽກງານທຼັງຫມດົລວມເຖິງ ແຜນວຽກຂ ້

ມູນຈ າເພາະ, ຂ ກ້ ານົດດາ້ນຄຸນນະພາບ ແລະ ລາຍລະອຽດການ
ປະຕບິຼັດງານໄດມ້າຈາກຂ ມູ້ນທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂອ້ງຢ ນຢຼັນ ແລະ ນ າໄປໃຊ ້
ກຼັບຂອບເຂດຂອງວຽກທີໍ່ ເຮຼັດ 

- ຂ ກ້ ານດົດາ້ນຄວາມປອດໄພ (OHS) ເປຼັນໄປຕາມແຜນ ແລະ 
ນະໂຍບາຍຄວາມປອດໄພ 

- ຂ ກ້ ານດົກໍ່ ຽວກຼັບປ້າຍສຼັນຍານ ແລະ ສິໍ່ ງກດີຂວາງຖ ກລະບຸ ແລະ 
ນ າໄປປະຕບິຼັດ 

- ກນົຈຼັກໜຼັກ, ເຄ ໍ່ ອງມ  ແລະ ອຸປະກອນໄດຮ້ຼັບການຄຼັດເລ ອກໃຫ້
ປະຕິບຼັດວຽກສອດຄໍ່ ອງກຼັບຂ ກ້ ານົດຂອງວຽກການກວດສອບ
ຄວາມສາມາດໃນການໃຫບ້ ລກິານ ແລະ ຄວາມຜດິພາດຕາງໆ ທີໍ່
ໄດຮ້ຼັບການແກໄ້ຂ ຫ   ລາຍງານກໍ່ ອນທີໍ່ ຈະເລີໍ່ ມ 

- ມີການກວດສອບສາງວຼັດສະດຸເສີມປະເພດທີໍ່ ຖ ກຕອ້ງກຼັບຄຸນ
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ນະພາບ ແລະ ປະລມິານກຼັບຕາຕະລາງການເສີມແຮງ ແລະ ລາຍ
ລະອຽດໃນແຜນ ຫ   ຂ ກ້ ານດົ 

- ຂ ກ້ ານດົດາ້ນສິໍ່ ງແວດລອ້ມມກີານລະບຸສ າລຼັບໂຄງການຕາມແຜນ
ດາ້ນສິໍ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ພາລະຫນາ້ທີໍ່ ຕາມກດົໝາຍ ແລະ ນ າໄປ
ໃຊ ້

- ການກວດສອບວຼັດສະດຸຂະໜາດຂອງການເສີມແຮງໃນການເທ
ຊມີຼັງ ແລະ ສານປະສມົເພີໍ່ ມ (ຖາ້ມ)ີ 

- ຈຼັດການ ແລະ ຊດົເຊຍີພ ນ້ຜວິຂອງການກ ໍ່ ສາ້ງພ ນ້ຖານ 
- ຂຼັນ້ຕອນທີໍ່ ສ າຄຼັນທີໍ່ ສຸດໃນການວາງຄອນກຣີດຄ ກຼັບການວາງແຜນ 

ວາງແຜນທຸກຂຼັນ້ຕອນທຸກເທ ໍ່ ອກໍ່ ອນສົໍ່ ງຄອນກຣີດ 
- ການກຽມການສ າລຼັບການເທຄອນກຣີດທີໍ່ ຈະເຮຼັດວຽກ 
- ຕອ້ງມກີານເຂົາ້ເຖງິທີໍ່ ຊຼັດເຈນເພ ໍ່ ອຂນົສົໍ່ ງຄອນກຣີດ 
ຂ. ການຕດິຕຼັງ້ແບບຫ  ໍ່  ແລະ ແກໄ້ຂມຼັດເຫ ຼັກ ແລະ ເຫ ຼັກປ້ອງອອ້ຍ 
- ແບບຫ  ໍ່ ເຮຼັດຈາກເຫ ຼັກ ຫ   ໄມ ້ກວດສອບໃຫແ້ນໍ່ ໃຈວໍ່ າແບບຫ  ໍ່ ມີ

ຄວາມແຂງແຮງຖ ກຕອ້ງ ແລະ ເຮຼັດໄດດ້ ີ
- ກວດສອບໃຫແ້ນໍ່ ໃຈວໍ່ າມີການວາງແບບຫ  ໍ່ ເພ ໍ່ ອໃຫສ້າມາດມາ້ງ

ອອກໄດ ້
- ການຕດິຕຼັງ້ແບບຫ  ໍ່ ການວາງຕ າແໜໍ່ ງ ແລະ ການກວດສອບແບບຫ  ໍ່

ລະດຼັບສູງຄວບຄຸມການເຄ ອບປ້ອງກຼັນການຢຶດຕິດເທິງພ ນ້ຜິວ
ແບບຫ  ໍ່  ແລະ ກະຈາຍຊຼັນ້ປ້ອງກຼັນການຮົໍ່ ວຊຶມທີໍ່ ດາ້ນລຸໍ່ ມຂອງ
ແບບຫ  ໍ່  

- ມີການກວດສອບແບບຫ  ໍ່ ເພ ໍ່ ອຄວາມສົມບູນ ແລະ ຄວາມ
ສອດຄໍ່ ອງເພ ໍ່ ອຮຼັບການເສມີແຮງ 

- ສາມາດເຮຼັດຂ ຕ້ ໍ່ ໄດສ້ອງເທ ໍ່ ອ: ກໍ່ ອນທີໍ່ ຈະວາງຄອນກຣີດອ ໍ່ ນໆ 
(ສ າລຼັບຂ ຕ້ ໍ່ ກ ໍ່ ສາ້ງ ຫ  ຮອຍຕ ໍ່ ແຍກ) ແລະ ຫ ຼັງຈາກຄອນກຣີດຖ ກເທ 
ແລະ ຮຼັດຮູບ (ສ າລຼັບຂ ຕ້ ໍ່ ຄວບຄຸມ) 

- ກວດສອບໃຫແ້ນໍ່ ໃຈວໍ່ າແຖບເດ ອຍ ແລະ ແຖບຢຶດຢູໍ່ ໃນຕ າແໜໍ່ ງ 
ແລະ ລະດຼັບຄວາມສູງທີໍ່ ຖ ກຕອ້ງ 

- ຊຸດເດ ອຍຈະຖ ກຢຶດເຂົາ້ກຼັບຖານຍໍ່ ອຍໂດຍໃຊໝຸ້ດປຼັກຫ ຼັກສ າລຼັບ
ວຼັດສະດຸທີໍ່ ເປຼັນເມຼັດ ຫ   ກິບຢຶດສ າລຼັບວຼັດສະດຸທີໍ່ ດີ ຫາກຢຶດບ ໍ່
ຖ ກຕອ້ງແຖບອາດເຄ ໍ່ ອນທີໍ່ ພາຍໃຕແ້ຮງກດົດຼັນຂອງການປູ ດຼັໍ່ ງນຼັນ້
ຈ ຶໍ່ ງເປຼັນເລ ໍ່ ອງສ າຄຼັນທີໍ່ ຈະຕອ້ງຖ ກຢຶດຢໍ່ າງແໜ້ນໜາເພ ໍ່ ອບ ໍ່ ໃຫ ້
ເຄ ໍ່ ອນໄຫວເມ ໍ່ ອເຄ ໍ່ ອງປູຜວິທາງຜໍ່ ານ 

- ການແຍກຮອຍຕ ໍ່ ແຍກອົງປະກອບຄອນກຣີດທຼັງໝົດຈາກອົງ
ປະກອບຄອນກຣີດອ ໍ່ ນ ຫ   ວຼັດຖຸຄງົທີໍ່ ເຊຼັໍ່ ນ: ຝາ ຫ   ເສາົຊີມຼັງເພ ໍ່ ອ
ໃຫແ້ຕໍ່ ລະຄນົສາມາດເຄ ໍ່ ອນຢ້າຍ ແລະ ບ ໍ່ ສົໍ່ ງຜນົກະທບົຕ ໍ່ ອ ໍ່ ນໆ ຂ ້
ຕ ໍ່ ຄວນມີຄວາມເລິກ ແລະ ອໍ່ ອນ ມຼັນສາມາດເຮຼັດຈາກໄມ ້, 
ຢາງພາລາ ຫ   ວຼັດສະດຸທີໍ່ ມຄີວາມຫດົຢ ດອ ໍ່ ນໆ 
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- ການເບິໍ່ ງແຍງໃນການຈຼັດວາງກະຕໍ່ າຢຼັງເປຼັນສິໍ່ ງຈ າເປຼັນເພ ໍ່ ອໃຫ້
ສາມາດເຫຼັນຮອຍຕ ໍ່ ໂດຍກງົເທງິກະຕໍ່ າ ແລະ ຕຼັງ້ສາກກຼັບເສຼັນ້ກາງ 
ເຄ ໍ່ ອງໝາຍຖາວອນທີໍ່ ລະບຸຕ າແໜໍ່ ງຂອງກະຕໍ່ າເດ ອຍ ຫ   ການ
ເຢ ອງທີໍ່ ຂອບຂອງແຜໍ່ ນໃນພ ນ້ທີໍ່ ຂອງກະຕໍ່ າຄວນຈະເຮຼັດເພ ໍ່ ອການ
ອາ້ງອງິໃນພາຍຫ ຼັງເມ ໍ່ ອເຫຼັນຂ ຕ້ ໍ່ ການຫດົຕວົ 

- ໃນບາງກ ລະນສີ າລຼັບຂ ຕ້ ໍ່ ຍາວຜູຮ້ຼັບເໝາົເລ ອກທີໍ່ ຈະວາງເຫ ຼັກເດ ອຍ 
ແລະ ເຫ ຼັກຢຶດ ໃນຕ າແໜໍ່ ງກໍ່ ອນປູ ສິໍ່ ງທີໍ່ ທີໍ່ ມຮູີບຮໍ່ າງຜິດປົກກະຕິ
ກົງກຼັບຕຼັໍ່ ງຮອງຮຼັບຢຶດກຼັບຖານຍໍ່ ອຍ ຫ   ປຼັ ບຫ ຸ ດລະດຼັບໃນ
ລຼັກສະນະທີໍ່ ຄາ້ຍກຼັບກະຕໍ່ າເດ ອຍ ໃນການກ ໍ່ ສາ້ງຮູບແບບ ຕາຍໂຕ
, ເດ ອຍ ແລະ ເຫ ຼັກຢຶດມາດຕະຖານ ຫ   ອງົຊິນ້ທີໍ່ ມກີານແຊກການ
ມີຄວາມສ າພຼັນກຽວຜໍ່ ານຮູໃນຮູບແບບດາ້ນຂາ້ງສ າລຼັບຂ ຕ້ ໍ່ ການ
ກ ໍ່ ສ ້າງຕ າມ ຍ າວ  ຕ້ອ ງລ ະມຼັດ ລະວຼັ ງໃນການ ລວບລວມ
ຄອນກຣີດອອ້ມໆ ເຫ ຼັກຢຶດເຫ ົໍ່ ານີເ້ປຼັນສິໍ່ ງຈ າເປຼັນ 

- ໃນກ ລະນີຂອງການໃຊທ້າງຢໍ່ າງຄອນກຣີດເສີມເຫ ຼັກການຕິດຕຼັງ້
ການເສີມແຮງຈະດ າເນນີການຕາມຄ າແນະນ າໃນບດົທີ 13 - ແກ ້
ໄຂວຼັດສະດຸເສມີແຮງ 

ຄ. ການປະສມົ ແລະ ຂນົສົໍ່ ງສໍ່ ວນປະສມົຄອນກຣີດ 
- ມຼັນເປຼັນສິໍ່ ງສ າຄຼັນທີໍ່ ຈະຕອ້ງພຈິາລະນາການອອກແບບປະສມົເຊຼັໍ່ ນ

ດຽວກຼັບຕາຕະລາງການຜະລດິທີໍ່ ເໝ ອນຈງິໃນຂະບວນການຄຼັດ
ເລ ອກວຼັດສະດຸ ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດ ແລະ ຂ ຈ້ າກຼັດ 
ກໍ່ ຽວກຼັບໄລຍະເວລາໃນການຂນົຕອ້ງຄາດການລໍ່ ວງໜາ້ ໂຄງການ
ໃນພ ນ້ທີໍ່ ທີໍ່ ແອອຼັດ ຊຶໍ່ ງບ ໍ່ ອະນຸຍາດໃຫມ້ກີານຜະລດິ ຢູໍ່ ທີໍ່ ສະຖານທີໍ່
ກ ໍ່ ສ ້າງອ າດຕ້ອງມີການອອກແບບແບບປະສົມທີໍ່ ຊໍ່ ວຍໃຫ້
ສາມາດຍ ດໄລຍະເວລາການຈຼັດສົໍ່ ງ ແລະ ການເທ 

- ຜູຮ້ ຼັບເໝາົ ຫ   ຜູໃ້ຫບ້ ລກິານວຼັດສະດຸຄວນຈຼັດການວຼັດສະດຸທຼັງໝົ
ດໃນລຼັກສະນະທີໍ່ ຈະຮຼັກສາຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສະໝ ໍ່ າສະເ
ໝີ ຜູຮ້ ຼັບເໝົາຄວນໃຊວ້ຼັດສະດຸທີໍ່ ຜໍ່ ານການຮຼັບຮອງສະເພາະໃນ
ໂຄງການ ແລະ ເຮຼັດຕາມຄ າແນະນ າຂອງຜູຜ້ະລດິຕາມຄວາມເໝ
າະສມົ 

- ຜູຮ້ ຼັບຈາ້ງ ແລະ ຜູຜ້ະລດິຄອນກຣີດຄວນກວດສອບໃຫແ້ນໍ່ ໃຈວໍ່ າ
ວຼັດສະດຸທຼັງໝດົຖ ກຕອ້ງຕາມຂ ກ້ ານດົຂອງໂຄງການ 

- ການປະສົມຄອນກຣີດອຼັດແຮງເປຼັນຂະບວນການໃນການຜອງ
ສໍ່ ວນປະສົມສໍ່ ວນ, ປະສົມ ແລະ ເຮຼັດໃຫເ້ຂົາ້ກຼັບເຄ ໍ່ ອງປະສົມ 
ສໍ່ ວນປະສມົທີໍ່ ເປຼັນຜົງໃນຄອນກຣີດຄວນມນີ າ້ໜຼັກໃນການການ
ຄດິໄລໍ່  ຄະນະທີໍ່ ສໍ່ ວນປະສມົຂອງນ າ້ ແລະ ສານເຄມອີາດຖ ກຜອງ
ເປຼັນບ ລມິາດ 

- ລ າດຼັບການແນະນ າວຼັດສະດຸໃນເຄ ໍ່ ອງປະສມົເປຼັນສິໍ່ ງສ າຄຼັນ ເພ ໍ່ ອ
ໃຫແ້ນໍ່ ໃຈວໍ່ າການປະສມົສະໝ ໍ່ າສະເໝີ ແລະ ເພີໍ່ ມຄວາມສະໝ ໋ າ
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ສະເໝຂີອງຄອນກຣີດ 
- ວຼັດສະດຸປະສມົໃນສຼັດສໍ່ ວນໂດຍປະມານເມ ໍ່ ອເຂົາ້ສູໍ່ ເຄ ໍ່ ອງປະສມົ 

ຄອນກຣີດໜຶໍ່ ງຊຸດປະສມົກຼັນ ໃນຂະນະທີໍ່ ອີກຊຸດໜຶໍ່ ງກ າລຼັງຖ ກ
ປະສມົ ການດ າເນນີການເຫ ົໍ່ ານີເ້ກດີຂຶນ້ພອ້ມກຼັນ 

- ໃນຂະບວນການປະສມົແຫງ້ ສໍ່ ວນປະສມົທ າອດິລງົໃນຖຼັງມຼັກຈະ
ເປຼັນສໍ່ ວນຫນຶໍ່ ງຂອງນ າ້ ແລະ ເປຼັນສໍ່ ວນຫນຶໍ່ ງຂອງມວນສານທຼັງ
ຫມດົ ນ າ້ຖ ກປິດ ແລະ ສໍ່ ວນປະສມົແລະ ວຼັດສະດຸປະສານເຂົາ້ນ າ
ກຼັນຈນົວຼັດສະດຸຊມີຼັງທຼັງໝດົຢູໍ່ ໃນຖຼັງ 

- ກວດສອບວໍ່ າຄອນກຣີດປະສົມຢໍ່ າງເໝາະສົມ ສ າລຼັບໂຮງງານ
ປະສມົແບບກາງທີໍ່ ໃຊໃ້ນການຜະລດິຄອນກຣີດປະສມົຄອນກຣີດ
ໂດຍທຼັໍ່ ວໄປເວລາປະສມົຈະຢູໍ່ ໃນຊໍ່ ວງ 60 ເຖງິ 90 ວນິາທ ີ

- ຫາກປະລິມານຄວາມຊຸໍ່ ມທຼັງຫມົດຕ ໍ່ າກວໍ່ າຄວາມຊຸໍ່ ມພ ນ້ຜິວ
ອິໍ່ ມຕຼັວ (SSD) ຈະຕອ້ງໃຊນ້ າ້ເພິໍ່ ມເຕິມໃນການປະສົມ ເພ ໍ່ ອ
ປ້ອງກຼັນການເຮຼັດໃຫແ້ຂງທີໍ່ ເກດີຈາກການດູດຊມຶນ າ້ເຂົາ້ສູໍ່ ສໍ່ ວນ
ປະສມົທຼັງຫມດົ 

- ໂດຍປົກກະຕິຄອນກຣີດຈະຖ ກປະສົມ ແລະ ສົໍ່ ງໂດຍໃຊກ້ານ
ດ າເນນີການດຼັໍ່ ງຕ ໍ່ ໄປນີ:້ ການປະສມົສໍ່ ວນກາງ, ການປະສມົແບບ
ຫດົຕວົ ແລະ ການປະສມົແບບລດົບຼັນທຸກ 

- ກວດສອບໃຫແ້ນໍ່ ໃຈວໍ່ າຄອນກຣີດຖ ກປະສມົດວ້ຍຄວາມໄວທີໍ່
ຖ ກຕອ້ງໃນເຄ ໍ່ ອງປະສມົ ການຂນົສົໍ່ ງເປຼັນເວລາຢໍ່ າງນອ້ຍສອງນາທີ
ກໍ່ ອນປລໍ່ ອຍອອກມາ 

- ວທິກີານທີໍ່ ໃຊຂ້ນົສົໍ່ ງຄອນກຣດີຂຶນ້ຢູໍ່ ກຼັບວໍ່ າວທິໃີດຄຸມ້ຄໍ່ າທີໍ່ ສຸດ 
ແລະ ງໍ່າຍທີໍ່ ສຸດສ າລຼັບຂະໜາດຂອງວຽກ ແລະ ສະຖານທີໍ່  ວທິີ
ການຂນົສົໍ່ ງທຼັງຫມດົລວມເຖງິ: ລດົບຼັນທຸກຄອນກຣີດ ປຼັັ໊ມຄອນ 
ກຣີດເຄຣນ ແລະ ຖຼັງຮາງ ຮາງສາຍພານ ຫ  ຖຼັງຖອກຄອນກຣດີ 

- ການສົໍ່ ງມອບຄອນກຣີດຢໍ່ າງສະໝ ໍ່ າສະເໝີໄປຢຼັງທີໍ່ ຕຼັງ້ໂຄງການປູ
ຜວິທາງເປຼັນອງົປະກອບສ າຄຼັນໃນການຮຼັກສາທາງຂນົສົໍ່ ງທີໍ່ ສະໝ ໍ່ າ
ສະເໝີ ແລະ ປາດສະຈາກບຼັນຫາ ສ າລຼັບພ ້ນທີໍ່ ໃນເມ ອງທີໍ່ ມີ
ປະຊາກອນຫນາແຫນນ້ຕອ້ງມກີານປະເມນີຢໍ່ າງຮອບຄອບ ເພ ໍ່ ອ
ພຈິາລະນາວໍ່ າການຈະລາຈອນລໍ່ າຊາ້ຈະຂຼັດຂວາງການສົໍ່ ງມອບ ຫ   
ບ ໍ່ ການພຈິາລະນາຄຸນສມົບຼັດການແຂງຕວົຂອງຄອນກຣີດກ ເປຼັນສິໍ່ ງ
ຈ າເປຼັນເຊຼັໍ່ ນກຼັນ ດວ້ຍການຕຼັງ້ຄໍ່ າປະສມົແບບປົກກະຕຊິໍ່ ວຍໃຫໃ້ຊ ້
ເວລາເດນິທາງໄດດ້ນົກວໍ່ າການຕຼັງ້ຄໍ່ າທີໍ່ ວໍ່ ອງໄວ 

ງ. ການວາງ ຫ   ເທຄອນກຣີດ 
- ຄອນກຣີດຄວນຖ ກເທໄວທີໍ່ ສຸດທີໍ່ ຈະເປຼັນໄປໄດ ້
- ຄອນກຣີດຄວນມຄີວາມສາມາດໃຊກ້ານໄດທ້ີໍ່ ເໝາະສົມ ສ າລຼັບ

ເຄ ໍ່ ອງມ ທີໍ່ ໃຊໃ້ນການເທ 
- ເມ ໍ່ ອ ເທຄອນກຣີ ດລະວຼັງຢໍ່ າໃຫ້ເກີດຄວາມ ເສຍຫ າຍ  ຫ   
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ເຄ ໍ່ ອນຢ້າຍແບບຫ  ໍ່  ແລະ ການເສມີແຮງ 
- ເທຄອນກຣີດໃກກ້ຼັບຕ າແໜໍ່ ງສຸດທາ້ຍເທົໍ່ າທີໍ່ ຈະເຮຼັດໄດ ້ເລີໍ່ ມເທ

ຈາກມຸມຂອງແບບຫ  ໍ່  ຫ   ໃນກ ລະນຂີອງສະຖານທີໍ່ ເຮຼັດວຽກຕວົຈງິ
ຈາກລະດຼັບຕ ໍ່ າສຸດ 

- ຫາກວາງຄອນກຣີດກງົຈາກລດົບຼັນທຸກໃຫວ້າງໃນແນວຕຼັງ້ ແລະ 
ຢໍ່ າໃຫຄ້ອນກຣີດຕກົລງົມາເກນີກວໍ່ າໜຶໍ່ ງແມຼັດເຄິໍ່ ງ 

- ຂ ຕ້ ໍ່ ກ ໍ່ ສາ້ງເປຼັນສະຖານທີໍ່ ເຮຼັດວຽກສ າເລຼັດຊົໍ່ ວຄາວ 
- ເຄ ໍ່ ອງປູຜິວທາງແບບຄງົທີໍ່ ມຫີ າກຫ າຍແບບ ອຸປະກອນທີໍ່ ມຄີວາມ

ຊຼັບຊອ້ນນອ້ຍກວໍ່ ານຼັນ້ ໄດແ້ກໍ່  ເຄ ໍ່ ອງປາດໜາ້ດວ້ຍມ  ແລະ ແບບ
ຂຼັບເຄ ໍ່ ອນດວ້ຍຕຼັວເອງ, ເຄ ໍ່ ອງຈຼັກປາດໜ້າແບບທ ໍ່ ດໍ່ ຽວ ແລະ 
ແບບໝຸນສາມທ ໍ່  

- ຜູຮ້ ຼັບເໝົາໃຊວ້ທິີການປູທຼັງແບບມ ໍ່ ນ ຫ   ແບບຄງົທີໍ່ ທຼັງນີຂ້ ຶນ້ຢູໍ່ ກຼັບ
ລຼັກສະນະຂອງຕ າແໜໍ່ ງ ສໍ່ ວນປະສມົຄອນກຣີດທີໍ່ ຕອ້ງການໂດຍ
ວທິີການຈຼັດຕ າແໜໍ່ ງຢໍ່ າງໃດຢໍ່ າງໜຶໍ່ ງແຕກຕໍ່ າງກຼັນຢໍ່ າງມຄີວາມໝ
າຍ ການປູຜວິທາງແບບມ ໍ່ ນຕອ້ງໃຊສ້ໍ່ ວນປະສມົທີໍ່ ມກີານຕກົຕ ໍ່ າຊຶໍ່ ງ
ຈະບ ໍ່ ເຮຼັດໃຫເ້ກດີຄາບຫ ຼັງຈາກການອຼັດຂຶນ້ຮູບໂດຍເຄ ໍ່ ອງປູຜວິທາງ 
ໃນຂະນະທີໍ່ ການປູແບບຄງົທີໍ່  ຂຶນ້ຢູໍ່ ກຼັບສໍ່ ວນປະສມົຂອງການຕກົ
ທີໍ່ ສູງ 

- ການປ້ອນຄອນກຣີດເຂົາ້ສູໍ່ ເຄ ໍ່ ອງປູຜວິທາງຕອ້ງໃຊລ້ດົບຼັນທຸກສົໍ່ ງທີໍ່
ພຽງພ  ຈ ານວນລດົບຼັນທຸກມຼັກຈະກ ານດົຄວາມໄວການເລ ໍ່ ອນ ຫ   
ຕ າແໜໍ່ ງ 

ຈ. ການອຼັດແໜນ້ຄອນກຣີດ 
- ການບົດອຼັດຕອ້ງເຮຼັດເມ ໍ່ ອຄອນກຣີດຖ ກເທໃນຂະນະທີໍ່ ຍຼັງຄົງ

ແຫ ວ ຢໍ່ າປໍ່ ອຍໃຫຄ້ອນກຣີດແຫງ້ ແລະ ແຂງຕຼັວເພາະມຼັນຈະແຂງ
ເກນີໄປ 

- ການສຼັໍ່ ນສະເທ ອນພາຍໃນເຮຼັດດວ້ຍເຄ ໍ່ ອງສຼັໍ່ ນ ຫ   ເຄ ໍ່ ອງສຼັໍ່ ນໂປກເກ ີ
ໃສໍ່ ເຂົາ້ໄປໃນຄອນກຣີດ ແລະ ສຼັໍ່ ນສະເທ ອນຈາກດາ້ນໃນ 

- ໃສໍ່ ໂປັ໊ ກເກີໃນຄອນກຣີດຢໍ່ າງວໍ່ ອງໄວ ນ າໂປັ໊ ກເກີເຂົ ້ ້າອອກ
ຢໍ່ າງຊາ້ໆ ຫ າຍເທ ໍ່ ອບ ໍ່ ດຼັໍ່ ງນຼັນ້ອາດເປຼັນຮູ ຫ   ຈດຸອໍ່ ອນໃນຄອນກຣີດ 

- ກວດສອບໃຫແ້ນໍ່ ໃຈວໍ່ າມີນຼັກງານພຽງພ ເພ ໍ່ ອໃຫບ້າງຄນົສາມາດ
ອຼັດແໜນ້ໃນຂະນະທີໍ່ ຄນົອ ໍ່ ນຢຼັງຄງົເທ 

- ພ ນ້ທີໍ່ ທີໍ່ ສຼັໍ່ ນສະເທ ອນໃນເວລາດຽວກຼັນຮຽກວໍ່ າລຼັດສະໝຂີອງການ
ກະທ າ ມຼັນຈະກວາ້ງຂຶນ້ເມ ໍ່ ອມີໂປກເກີຂະໜາດນາດໃຫຍໍ່ ຂຶນ້ 
ແລະ ສາມາດເຮຼັດວຽກໄດດ້ຂີຶນ້ 

- ອຼັດແໜນ້ຢູໍ່ ສະເໝໃີນລວດລາຍທີໍ່ ແນໍ່ ນອນເພ ໍ່ ອໃຫລ້ຼັດສະໝີຂອງ
ການທຼັບຊອ້ນ ແລະຄອບຄຸມພ ນ້ທີໍ່ ທຼັງໝດົຂອງຄອນກຣີດ 

- ຢໍ່ າສຼັມຜຼັດໜາ້ແບບກຼັບໂປັ໊ກເກເີພາະອາດສາ້ງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້
ກຼັບແບບຫ  ໍ່  ແລະ ຄອນກຣີດ ແລະ ອາດສົໍ່ ງຜົນກະທບົຕ ໍ່ ການປິດ
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ແບບຫ  ໍ່  ຢໍ່ າແຕະຕອ້ງເສີມດວ້ຍໂປັ໊ກເກເີພາະອາດຫ ຸດການຈຼັບຕດິ
ກຼັນຂອງຄອນກຣີດ 

- ຄວາມລຽບຂອງຜວິທາງເປຼັນການວຼັດແທກຫ ຼັກຂອງຜູໃ້ຊກ້ໍ່ ຽວກຼັບ
ສະພາບຂອງທາງຍໍ່ າງ ດຼັໍ່ ງນຼັນ້ຈ ຶໍ່ ງເປຼັນສິໍ່ ງສ າຄຼັນຫ າຍໃນແງໍ່ຂອງຄຸນ
ນະພາບ 

ສ. ການເຮຼັດອານາໄມ  
- ພ ນ້ທີໍ່ ເຮຼັດວຽກຖ ກອານາໄມ ແລະ ການຈຼັດເກຼັບວຼັດຖຸດິບທີໍ່

ສາມາດນ າໄປໃຊໄ້ດຢ້ໍ່ າງຖ ກຕອ້ງຕາມແຜນເຄ ໍ່ ອງຈຼັກ, ເຄ ໍ່ ອງມ  
ແລະ ອຸປະກອນໄດຖ້ ກເຮຼັດອານາໄມ, ກວດສອບ ແລະ ບ າລຸງ
ຮຼັກສາ 

ວທິກີານວຼັດຜນົ 

ວທິກີານຕ ໍ່ ໄປນີອ້າດຈະຖ ກນ າໃຊເ້ພ ໍ່ ອການປະເມນີສະມຼັດຖະພາບ:  
- ເສຼັງພາກຂຽນ ຫ   ປາກເປົໍ່ າ 
- ປະເມນີຈາກຜນົງານ 
- ການສາທດິ 
- ກ ລະນສີກຶສາ 
- ຈາກຜນົງານ 
- ສຼັງເກດໂດຍກງົໃນສະຖານທີໍ່ ເຮຼັດວຽກ 
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ໂມດູນທ ີS6: ການປຼັບຜວີໜາ້ທາງຄອນກຣີດ 
ສໍ່ ວນປະກອບ ຄ າອະທບິາຍ 

ຊ ໍ່ ໂມດູນ (S6) ການປຼັບຜວີໜາ້ທາງຄອນກຣດີ 

ຄ າອະທບິາຍ ໂມດູນ 

ໂມດູນນີລ້ວມມີຄວາມຮູ,້ ທຼັກສະ ແລະ ທຼັດສະນະຄະຕ ິທີໍ່
ຈ າເປຼັນໃນການເທຄອນກຣີດໄຫ ໍ່ ທາງ, ໂມດູນນີເ້ຈາະຈງົສະເພາະ
ກໍ່ ຽວກຼັບການກະກຽມວຽກ, ການລົງຄອນກຣີດສ າເລຼັດ , ການ
ຕກົແຕໍ່ ງຄອນກຣີດສ າເລຼັດຮູບ, ການແຍກຮໍ່ ອງນອ້ຍເພ ໍ່ ອສາ້ງຈດຸຕ ໍ່
ຄວບຄຸມ ແລະ ເຮຼັດອານາໄມ 

ໄລຍະເວລາໂດຍປະມານ 
128 ຊົໍ່ ວໂມງ 
ທດິສະດ:ີ 32 ຊົໍ່ ວໂມງ 
ປະຕບິຼັດ: 96 ຊົໍ່ ວໂມງ 

ຜນົໄດຮ້ຼັບຂອງການຮຽນ 

ພາຍຫ ຼັງສ າເລຼັດການຮຽນໂມດນູນີ ້ນຼັກຮຽນຈະສາມາດ: 
- ກະກຽມໜາ້ວຽກກໍ່ ອນປະຕະບຼັດພາກສະໜາມ 
- ລງົຄອນກຣີດສ າເລຼັດ 
- ຕກົແຕໍ່ ງຄອນກຣີດສ າເລຼັດຮູບ 
- ແຍກຮໍ່ ອງນອ້ຍເພ ໍ່ ອສາ້ງຈດຸຕ ໍ່ ຄວບຄຸມ 
- ເຮຼັດອານາໄມພາຍຫ ຼັງສ າເລຼັດການປະຕະບຼັດພາກສະໜາມ 

ເນ ອ້ໃນຂອງໂມດູນ  

ເນ ອ້ໃນການສອນພາກທດິສະດ ີ               32 ຊົໍ່ ວໂມງ 
ບດົທ1ີ: ການກະກຽມກໍ່ ອນການປຼັບຜວີໜາ້ຄອນກຣດີ 

1.1 ການກ ານດົອຸປະກອນເຂົາ້ໃນການກ ໍ່ ສາ້ງໜາ້ທາງຄອນກ
ຮດີ 

1.2 ການກະກຽມວຼັດສະດຸເຂົາ້ໃນການກ ໍ່ ສາ້ງໜາ້ທາງຄອນ 
ກຣີດ 

1.3 ການກ ານດົຄວາມປອດໄພກໍ່ ອນການກ ໍ່ ສາ້ງ 
ບດົທ2ີ: ຂຼັນ້ຕອນໃນການກ ໍ່ ສາ້ງ 

2.1 ວທິກີານຈີຄ້ອນກຣດີໃນເວລາກ ໍ່ ສາ້ງ 
2.2 ວທິກີານປຼັບໜາ້ຄອນກຣີດໃຫໄ້ດຕ້າມຄວາມຕອ້ງການ 
2.3 ວທິກີານຂດີໜາ້ຄອນກຣີດໃຫໄ້ດຕ້າມຄວາມຕອ້ງການ 

ບດົທ3ີ: ການອະນາໄມສະຖານທີໍ່  
3.1 ການອະນາໄມສະຖານທີໍ່ ກ ໍ່ ສາ້ງກໍ່ ອນການກ ໍ່ ສາ້ງ 
3.2 ການອະນາໄມສະຖານທີໍ່ ກ ໍ່ ສາ້ງພາຍຫ ຼັງການກ ໍ່ ສາ້ງ 

ເນ ອ້ໃນພາກປະຕບິຼັດ                          96 ຊົໍ່ ວໂມງ 
1. ທຼັກສະການສ ໍ່ ສານ 
2. ລະບຸ ແລະ ລາຍງານຄວາມຜດິພາດຕໍ່ າງໆ ໃນເຄ ໍ່ ອງມ , 

ອຸປະກອນ ຫ   ວຼັດສະດຸຢໍ່ າງຖ ກຕອ້ງໃຫກ້ຼັບບຸກຄະລາ
ກອນທີໍ່ ເໝາະສມົ 

3. ທຼັກສະການຄດິໄລໍ່ ເພ ໍ່ ອໃຊກ້ານຄດິໄລໍ່  
4. ທຼັກສະຂອງອງົກອນທຼັງຫມດົລວມເຖງິຄວາມສາມາດໃນ
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ການວາງແຜນ ແລະ ກ ານດົວຽກ 
5. ທຼັກສະການເຮຼັດວຽກງານເປຼັນທມີເພ ໍ່ ອເຮຼັດວຽກຮໍ່ ວມກຼັບ

ຜູອ້ ໍ່ ນໄປສູໍ່ ພາລະກດິທີໍ່ ຕອ້ງເຮຼັດ ແລະ ກໍ່ ຽວຂອ້ງກຼັບຜູຄ້ນົ
ຈາກຕໍ່ າງຊນົເຜົໍ່ າ, ວຼັດທະນະທ າ ແລະ ຊນົຊາດຕໍ່ າງໆ 

6. ທຼັກສະການເຄ ໍ່ ອນຍາ້ຍການປະສມົ, ການເທ, ການອຼັດແ
ໜນ້ຄອນກຣີດ, ການປາດໜາ້, ການຕກົແຕໍ່ ງ ແລະ ການ
ສາ້ງທຼັກສະການຄວບຄຸມຂ ຕ້ ໍ່  

 

ຊຼັບພະຍາກອນທີໍ່ ຈ າເປຼັນ 

ອຸປະກອນການຝຶກອບົຮມົທີໍ່ ແນະນ າໃຫໃ້ຊ:້ 
ກ. ເຄ ໍ່ ອງມ ອຸປະກອນ 
- ອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ 
- ບດົຝຶກຫຼັດ 
- ຄູູໍ່ ມ  ລາຍລະອຽດຕໍ່ າງໆ  
- ຄູໍ່ ມ  ຂ ແ້ນະນ າການກະຈາຍຢາງໝາກຕອຍດວ້ຍມ  
- ບໍ່ ອນເຮຼັດວຽກ: ພ ນ້ທີໍ່ ເຮຼັດວຽກ ຫ   ທດົລອງ 
- ເຄ ໍ່ ອງມ  ແລະ ອຸປະກອນທີໍ່ ເໝາະສມົ 
- ເຄ ໍ່ ອງປາດພ ນ້ຄອນກຣີດ 
- ແມຼັດກ  ້ແລະ ແມຼັດຊ ໍ່  
- ເຄ ໍ່ ອງບດົຄອນກຣີດ 
- ສາມລໍ່ ຽມປາດໜາ້ 
- ມ ພະທາຍ 
- ຈຽງ 
- ສະແລງ 
- ຊວ້ານ 
- ເຫ ຼັກເຊາະຮໍ່ ອງ 
- ເຄ ໍ່ ອງມ ທົໍ່ ວໄປ ແລະ ເຄ ໍ່ ອງມ ກ າລຼັງ 
- ຄອ້ນຕ ີ
- ວຼັດສະດຸທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂອ້ງກຼັບກດິຈະກ າ 
- ແຜນພາບຕໍ່ າງໆ ທາງດາ້ນເຕຼັກນກິ 
- ຄ າແນະນ າທີໍ່ ອອກໂດຍອົງກອນທີໍ່ ໄດຮ້ຼັບອະນຸຍາດ ຫ   ບຸກ

ຄະລາກອນພາຍນອກ 
- ຂ ກ້ ານດົ ແລະ ຄ າແນະນ າຂອງຜູຜ້ະລດິຕາມທີໍ່ ລະບຸໄວ ້
- ຂ ກ້ ານດົດາ້ນກດົລະບຽບ ແລະ ກດົໝາຍທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂອ້ງກຼັບການ

ຈຼັດວາງ ແລະ ການແກໄ້ຂວຼັດສະດຸເສມີແຮງ 
- ຂຼັນ້ຕອນການເຮຼັດວຽກທີໍ່ ປອດໄພທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂອ້ງກຼັບການຈຼັດວາງ 

ແລະ ການແກໄ້ຂວຼັດສະດຸເສມີແຮງ 
- ປ້າຍ 
- ຄ າແນະນ າທາງວາຈາ ຂຽນ ແລະ ຮູບພາບທາງເຕຼັກນກິ 
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- ອຸປະກອນປ້ອງກຼັນສໍ່ ວນບຸກຄນົ. 
ຂ. ສ ໍ່ ການຮຽນ-ການສອນ 
- ຄູໍ່ ມ ຕໍ່ າງໆ 
- ປ ້ມແບບຮຽນ 
- ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບພາຍໃນຂອງບ ລສິຼັດ 
- ຂ ກ້ ານດົຂອງຜູຜ້ະລດິ 
- ການດ າເນນີງານ ແລະ ຂຼັນ້ຕອນການເຮຼັດວຽກ 

ວທິກີານຝຶກອບົຮມົ       

- ບຼັນລະຍາຍ 
- ການຈ າລອງ 
- ປະຕບິຼັດຕາມແບບຝຶກຫຼັດ 
- ບດົບາດສມົມຸດ 
- ກ ລະນສີກຶສາ 

ເກນການວຼັດຜນົ 

ຫ ຼັກຖານກໍ່ ຽວກຼັບສິໍ່ ງຕ ໄປນີມ້ຄີວາມສ າຄຼັນ: 
ກ. ການກະກຽມວຽກ 
- ຄ າແນະນ າໃນການເຮຼັດວຽກງານທຼັງຫມດົລວມເຖງິ ແຜນວຽກ

ຂ ມູ້ນຈ າເພາະ, ຂ ກ້ ານດົດາ້ນຄຸນນະພາບ ແລະ ລາຍລະອຽດ
ການປະຕບິຼັດງານໄດມ້າຈາກຂ ມູ້ນທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂອ້ງຢ ນຢຼັນ ແລະ 
ນ າໄປໃຊກ້ຼັບຂອບເຂດຂອງວຽກທີໍ່ ເຮຼັດ 

- ຂ ກ້ ານດົດາ້ນຄວາມປອດໄພ (OHS) ເປຼັນໄປຕາມແຜນ ແລະ 
ນະໂຍບາຍຄວາມປອດໄພ 

- ຂ ກ້ ານດົກໍ່ ຽວກຼັບປ້າຍສຼັນຍານ ແລະ ສິໍ່ ງກີດຂວາງຖ ກລະບຸ 
ແລະ ນ າໄປປະຕບິຼັດ 

- ກນົຈຼັກໜຼັກ, ເຄ ໍ່ ອງມ  ແລະ ອຸປະກອນໄດຮ້ຼັບການຄຼັດເລ ອກ
ໃຫປ້ະຕບິຼັດວຽກສອດຄໍ່ ອງກຼັບຂ ກ້ ານດົຂອງວຽກການກວດ
ສອບຄວາມສາມາດໃນການໃຫບ້ ລກິານ ແລະ ຄວາມຜດິພາດ
ຕາງໆ ທີໍ່ ໄດຮ້ຼັບການແກໄ້ຂ ຫ   ລາຍງານກໍ່ ອນທີໍ່ ຈະເລີໍ່ ມ 

- ມກີານກວດສອບສາງວຼັດສະດຸເສມີປະເພດທີໍ່ ຖ ກຕອ້ງກຼັບຄຸນ
ນະພາບ ແລະ ປະລມິານກຼັບຕາຕະລາງການເສີມແຮງ ແລະ 
ລາຍລະອຽດໃນແຜນ ຫ   ຂ ກ້ ານດົ 

- ລະບຸການຕົກແຕໍ່ ງຄ ນການເທ ແລະ ລຽງພ ນ້ຜິວຄອນກຣີດ
ເພ ໍ່ ອເພີໍ່ ມຄວາມຫນາແຫນນ້ ແລະ ກວດຕອ້ມຊຼັນ້ຜິວຂອງ
ຄອນກຣີດຕ ໍ່ ໄປ ການເຄ ອບຈະເກີດຂຶນ້ໃນສອງຂຼັນ້ຕອນ: 
ການເລີໍ່ ມຕົນ້ ແລະ ການຈບົເທ ໍ່ ອສຸດທາ້ຍ. 

- ການຂຼັດຜິວດວ້ຍມ ໂດຍໃຊໄ້ມກ້ວາດພະທາຍເປຼັນສິໍ່ ງຈ າເປຼັນ
ສະເພາະເມ ໍ່ ອພ ນ້ຜິວທີໍ່ ເຫ  ອຈາກອຸປະກອນປູຜິວທາງມີຊໍ່ ອງ
ວໍ່ າງ ຫ   ຄວາມບ ໍ່ ສມົບູນ ມຼັກໃຊໄ້ມກ້ວາດປະທາຍທີໍ່ ຍາວເຊິໍ່ ງ
ມຼັກຖ ກນ າໃຊຫ້ າຍດາ້ນຫ ຼັງອຸປະກອນປາດ 

ຂ. ການລງົຄອນກຣີດສ າເລຼັດ 
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- ຄອນກຣີດໄດປ້ຼັບລະດຼັບຂອງແບບຫ  ໍ່ ກໍ່ ອນ ຈາກນຼັນ້ຈ ຶໍ່ ງປູດວ້ຍ
ຫນິ ແລະ ປະໄວເ້ພ ໍ່ ອປຼັບໃນຂຼັນ້ສຸດທາ້ຍ 

- ຫົດນ າ້ຫ ຼັງຈາກເທພ ນ້ຜິວຂອງຄອນກຣີດ ນ າ້ນີຮ້ຽກວໍ່ ານ າ້ທີໍ່
ເປຼັນຮູບແບບຂອງການແຢກທີໍ່ ນ າ້ບາງສໍ່ ວນໃນສໍ່ ວນປະສມົມີ
ແນວໂນມ້ທີໍ່ ຈະເພີໍ່ ມຂຶນ້ເຖງິພ ນ້ຜວິຂອງຄອນກຣີດທີໍ່ ວາງໃໝໍ່  
ນ າ້ທີໍ່ ມຫີລາຍເກນີໄປສາມາດເອາົອອກໄດໂ້ດຍການລາກສາຍ
ຢາງທົໍ່ ວໄປທົໍ່ ວພ ນ້ຜິວຂອງຄອນກຣີດ ຫາ້ມພະຍາຍາມເຮຼັດ
ໃຫນ້ າ້ທີໍ່ ມແີຫງ້ໂດຍໃຊຝຸ້ໍ່ ນຫນິ ຫ   ຊີມຼັງເພາະຈະເຮຼັດໃຫຜ້ິວ
ຄອນກຣີດໃນໄລຍະຍາວຫ ຸດລງົ 

- ມສີອງຂຼັນ້ຕອນໃນການຂຼັດ: ກຽງຂຼັດມຼັນດາມຍາວ ຊຶໍ່ ງເປຼັນ
ສໍ່ ວນຫນຶໍ່ ງຂອງການຕກົແຕໍ່ ງເລີໍ່ ມຕົນ້ ແລະ ກ າລຼັງ ຫ   ກຽງຂຼັດ
ມ ຊຶໍ່ ງເປຼັນສໍ່ ວນຫນຶໍ່ ງຂອງການຕກົແຕໍ່ ງຂຼັນ້ສຸດທາ້ຍ 

- ການຂຼັດຊໍ່ ວຍໃຫກ້ານອຼັດແໜນ້ ແລະ ປຼັບລະດຼັບພ ນ້ຜວິ ແລະ 
ປິດຮອຍແຕກນອ້ຍໆ 

ຄ. ການຕກົແຕໍ່ ງຄອນກຣີດສ າເລຼັດຮູບ 
- ບ ໍ່ ມກີານຕກົແຕໍ່ ງຂຼັນ້ສຸດທາ້ຍສາມາດເລີໍ່ ມຕົນ້ໄດໃ້ນຂະນະທີໍ່ ມີ

ນ າໄຫ ອອກ 
- ສິໍ່ ງນີກ້ໍ່ ຽວຂອ້ງກຼັບການຂຼັດໜາ້ຂອບ ຫ   ການເຮຼັດລວດລາຍ

ຄອນກຣີດ 
- ການຂຼັດເຮຼັດໃຫພ້ ນ້ຜວິທີໍ່ ມຄີວາມຫນາແໜນ້ແຂງລຽບ ແລະ 

ທນົທານ ຄວນດ າເນນີການຂຼັດພ ນ້ຜວິສອງເທ ໍ່ ອ 
- ອາດເຮຼັດຂ ຕ້ ໍ່ ຄວບຄຸມໃນຂະນະທີໍ່ ຄອນກຣີດແຂງຕວົໂດຍການ

ຕຼັດດວ້ຍໂລຫະບາງ ໆ  ຂອບຂອງຂ ຕ້ ໍ່ ຄວນສ າເລຼັດດວ້ຍເຄ ໍ່ ອງມ 
ເຊາະຮໍ່ ອງ ຫລ  ຂອບ ຕອ້ງວາງແຜນຕ າແໜໍ່ ງ ແລະ ຈ ານວນ
ຂອງຂ ຕ້ ໍ່ ຄວບຄຸມຢໍ່ າງລະມຼັດລະວຼັງ 

- ສິໍ່ ງນີຈ້ະຊໍ່ ວຍໃຫຂ້ອບດາ້ນຫ ຼັງມຄີວາມແຂງແຮງ ແລະ ມແີນວ
ໂນມ້ທີໍ່ ຈະບິໍ່ ນນອ້ຍລງົ ຂ ຕ້ ໍ່ ຄວນໄດຮ້ຼັບການວາງແຜນກໍ່ ອນກາ
ນວາງ ແລະ ມຼັກຈະເກີດຂຶນ້ໃນຄອນກຣີດໃນລະຫວໍ່ າງການ
ຕກົແຕໍ່ ງ 

- ຮອຍຕ ໍ່ ທີໍ່ ມເີຄ ໍ່ ອງມ  ຫ   ເລ ໍ່ ອຍອາດຖ ກປິດອຼັດດວ້ຍວຼັດສະດຸທີໍ່
ມຄີວາມຫົດຢ ດ ເພ ໍ່ ອລຸດການໄຫ ຂອງນ າ້ ແລະ ປ້ອງກຼັນຫິນ 
ແລະ ອ ໍ່ ນໆ ການເຂົາ້ສູໍ່ ຊຶໍ່ ງອາດເຮຼັດໃຫເ້ກີດການແຕກຂອງ
ຂອບຄອນກຣີດ 

ງ. ການແຍກຮໍ່ ອງນອ້ຍເພ ໍ່ ອສາ້ງຈດຸຕ ໍ່ ຄວບຄຸມ 
- ຕອ້ງວາງແຜນຕ າແໜໍ່ ງ ແລະ ຈ ານວນຂອງຂ ຕ້ ໍ່ ຄວບຄຸມຢໍ່ າງລະ

ມຼັດລະວຼັງ 
- ຂ ຕ້ ໍ່ ມ ຼັກຈະມຮີອຍໂດຍການຕຼັດຄອນກຣີດຫ ຼັງຈາກ 3-4 ຊຼັໍ່ ວ

ໂມງທີໍ່ ເທ,  ໄລຍະເວລາທີໍ່ ເໝາະສມົໃນການເຫຼັນຮອຍຕ ໍ່ ການ
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ຫດົຕວົ 
- ໜາ້ສີນ້ສຸດລງົເມ ໍ່ ອເກດີການຫດົຕວົທີໍ່ ສ າຄຼັນຊຶໍ່ ງເຮຼັດໃຫເ້ກີດ

ການແຍກທີໍ່ ບ ໍ່ ສາມາດຄວບຄຸມໄດ ້ໂດຍທົໍ່ ວໄປແລວ້ແນວ
ປະຕບິຼັດທີໍ່ ດີຈະເຮຼັດໃຫຮູ້ວ້ໍ່ າຫາກແຜໍ່ ນພ ນ້ເລີໍ່ ມແຕກຂຶນ້ມາ
ດາ້ນໜາ້ເລ ໍ່ ອຍຄວນຢຸດເລ ໍ່ ອຍທີໍ່ ຂ ຕ້ ໍ່  

- ຂ ຕ້ ໍ່ ແບບປຽກ (ຂຶນ້ຮູບ) ໄດຮ້ຼັບຈາກການໃຊເ້ຄ ໍ່ ອງມ ການເຊາະ
ຮໍ່ ອງ ເພ ໍ່ ອສາ້ງລະນາບຂອງຈຸດທີໍ່ ອໍ່ ອນ ເພ ໍ່ ອຄວບຄຸມຈຸດທີໍ່
ຮອຍແຕກຂອງການຫດົຕວົຈະເກດີຂຶນ້ ແລະ ປົກປິດ ເພ ໍ່ ອໃຫ້
ມີປະສິດທພິາບຂ ຕ້ ໍ່ ຈະຕອ້ງໄດຮ້ຼັບການຂຶນ້ຮູບໃຫມ້ີຄວາມ
ເລກິຂຼັນ້ຕ ໍ່ າ 1/4 ເຖງິ 1/3 ຂອງຄວາມເລກິຂອງຄອນກຣີດ 

- ໃນແຜໍ່ ນເຫ ຼັກເສີມໄລຍະຫໍ່ າງຮໍ່ ວມຖ ກຄວບຄຸມໂດຍພ ນ້ທີໍ່
ຂອງເຫ ຼັກ ເມ ໍ່ ອມເີຫ ຼັກຫ າຍເທົໍ່ າໄດ 

- ຮອຍຕ ໍ່ ທີໍ່ ມເີຄ ໍ່ ອງມ  ຫ   ເລ ໍ່ ອຍອາດຖ ກປິດແໜນ້ດວ້ຍວຼັດສະດຸ
ທີໍ່ ມຄີວາມຫດົຢ ດເພ ໍ່ ອຫ ຸດການໄຫ ຂອງນ າ້ ແລະ ເພ ໍ່ ອປ້ອງກຼັນ
ຫນິ ແລະ ອ ໍ່ ນໆ ການເຂົາ້ສູໍ່ ຊຶໍ່ ງອາດເຮຼັດໃຫເ້ກດີການແຕກຂອງ
ຂອບຄອນກຣີດໃນພາຍຫ ຼັງ 

ຈ. ການເຮຼັດອານາໄມ  
- ພ ນ້ທີໍ່ ເຮຼັດວຽກຖ ກອານາໄມ ແລະ ການຈຼັດເກຼັບວຼັດຖຸດິບທີໍ່

ສາມາດນ າໄປໃຊໄ້ດຢ້ໍ່ າງຖ ກຕອ້ງຕາມແຜນ 
- ເຄ ໍ່ ອງຈຼັກ, ເຄ ໍ່ ອງມ  ແລະ ອຸປະກອນໄດຖ້ ກເຮຼັດອານາໄມ, 

ກວດສອບ ແລະ ບ າລຸງຮຼັກສາ 

ວທິກີານວຼັດຜນົ 

ວທິກີານຕ ໍ່ ໄປນີ ້ອາດຈະຖ ກນ າໃຊເ້ພ ໍ່ ອການປະເມສີະມຼັດຖະພາບ:  
- ເສຼັງພາກຂຽນ ຫ   ປາກເປົໍ່ າ 
- ປະເມນີຈາກຜນົງານ 
- ການສາທດິ 
- ກ ລະນສີກຶສາ 
- ຈາກຜນົງານ 
- ສຼັງເກດໂດຍກງົໃນສະຖານທີໍ່ ເຮຼັດວຽກ 
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ໂມດູນທ ີS7: ການບົໍ່ ມຄອນກຣີດ ແລະ ຖາ້ໃຫແ້ຫງ້ 
ສໍ່ ວນປະກອບ ຄ າອະທບິາຍ 

ຊ ໍ່ ໂມດູນ (S7) ການບົໍ່ ມຄອນກຣີດ ແລະ ຖາ້ໃຫແ້ຫງ້ 

ຄ າອະທບິາຍ ໂມດູນ 

ໂມດູນນີລ້ວມມຄີວາມຮູ,້ ທຼັກສະ ແລະ ທຼັດສະນະຄະຕ ິທີໍ່ ຈ າເປຼັນໃນ
ການບົໍ່ ມຄອນກຣີດ ແລະ ຖາ້ໃຫແ້ຫງ້, ໂມດູນນີເ້ຈາະຈງົສະເພາະກໍ່ ຽວກຼັບ
ການກະກຽມວຽກ, ການບົໍ່ ມຄອນກຣີດທາງ, ການເຮຼັດພ ນ້ຜິວຄອນກຣີດ
ທາງ ແລະ ການເຮຼັດອານາໄມ 

ໄລຍະເວລາໂດຍປະມານ 
128 ຊົໍ່ ວໂມງ 
ທດິສະດ:ີ 32 ຊົໍ່ ວໂມງ 
ປະຕບິຼັດ: 96 ຊົໍ່ ວໂມງ 

ຜນົໄດຮ້ຼັບຂອງການຮຽນ 

ພາຍຫ ຼັງສ າເລຼັດການຮຽນໂມດນູນີ ້ນຼັກຮຽນຈະສາມາດ: 
- ກະກຽມໜາ້ວຽກກໍ່ ອນການປະຕບິຼັດຢູໍ່ ສະໜາມ 
- ບົໍ່ ມຜວີໜາ້ຄອນກຣີດທາງ 
- ເຮຼັດອານາໄມຜວີໜາ້ທາງພາຍຫ ຼັງໜາ້ທາງແຫງ້ 

ເນ ອ້ໃນຂອງໂມດູນ  

ເນ ອ້ໃນການສອນພາກທດິສະດ ີ                32 ຊົໍ່ ວໂມງ 
ບດົທ1ີ: ການກະກຽມກໍ່ ອນການບົໍ່ ມຄອນກຣີດ 

1.1 ການກ ານດົອຸປະກອນເຂົາ້ໃນການບົໍ່ ມຄອນກຮດີ 
1.2 ການກະກຽມວຼັດສະດຸເຂົາ້ໃນການບົໍ່ ມຄອນກຣີດ 
1.3 ການກ ານດົຄວາມປອດໄພກໍ່ ອນການກ ໍ່ ສາ້ງ 

ບດົທ2ີ: ຂຼັນ້ຕອນໃນການກ ໍ່ ສາ້ງ 
2.1 ວທິກີານບົໍ່ ມຄອນກຣດີ 
2.2 ການສຼັງເກດຄວາມຊຸໍ່ ມໃນການບົໍ່ ມ 
2.3 ວທິກີານນ າໃຊນ້ າ້ຢາຊໍ່ ວຍໃນການບົໍ່ ມຄອນກຣດີ 

ບດົທ3ີ: ຫ ຼັກການບົໍ່ ມຄອນກດີ 
3.1 ຄວາມສ າຄຼັນເບ ອ້ງຕົນ້ໃນການບົໍ່ ມຄອນກຣີດ 
3.2 ວທິກີານບົໍ່ ມຄອນກຣດີ 
3.3 ການບົໍ່ ມເປຼັນການດ າເນນີການເພ ໍ່ ອຮຼັກສາສະພາບຄວາມຊຸໍ່ ມ ແລະ 

ອຸນຫະພູມໃນຄອນກຣີດປະສມົໃໝໍ່  ເພ ໍ່ ອໃຫປ້ະຕກິຣິິຍາໄຮເດນ
ຊຼັໍ່ ນ ແລະ ໂພໂຊລນີດ າເນນີຕ ໍ່ ໄປ ການບົໍ່ ມຈະສົໍ່ ງຜນົກະທບົຕ ໍ່ ຄຸນ
ນະພາບຂອງພ ນ້ຜວິທາງເປຼັນຫ ຼັກໂຊນທີໍ່ ໄດຮ້ຼັບຜນົກະທບົຫ າຍທີໍ່
ສຸດຈາກສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ເງ  ໍ່ອນໄຂການບຼັນຈ ຸ

3.4 ວທິກີານບົໍ່ ມທີໍ່ ພບົຫລາຍທີໍ່ ສຸດຄ ການໃຊນ້ າ້ພເິສດກຼັບພ ນ້ຜວິຂອງ
ຄອນກຣີດ ຫ   ຫ ຸດອຼັດຕາການສູນເສຍຄວາມຊຸໍ່ ມຈາກຄອນກຣດີ 

3.5 ພ ນ້ຜວິທາງຍໍ່ າງຄອນກຣີດໂດຍທົໍ່ ວໄປຈະມພີ ນ້ຜວິເພ ໍ່ ອໃຫແ້ຮງ
ສຽດສທີີໍ່ ພຽງພ  ແລະ ຄວາມຕາ້ນທານການມ ໍ່ ນໄຫ  

3.6 ພ ນ້ຜວິມຼັກໃຊກ້ຼັບພ ນ້ຜວິທາງໃນຂະນະທີໍ່ ມຼັນເປຼັນນ າ້ ມຼັນເປຼັນສິໍ່ ງ
ສ າຄຼັນທີໍ່ ຈະໃຊພ້ ນ້ຜວິຢໍ່ າງສະໝ ໍ່ າສະເໝ ີ

3.7 ການວເິຄາະຄວາມປອດໄພຂອງວຽກ (JSA) ແລະ ຄ າສຼັໍ່ ງວທິກີານ
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ເຮຼັດວຽກທີໍ່ ປອດໄພ 
3.8 ເອກະສານຂ ມ້ນູຄວາມປອດໄພຂອງວຼັດສະດຸ (MSDS) 
3.9 ການຈຼັດເກຼັບວຼັດສະດຸ ແລະ ການຈຼັດການຂີເ້ຫຍ ອ້ທີໍ່ ເປຼັນມດິກຼັບ

ສິໍ່ ງແວດລອ້ມ 
3.10 ແຜນພາບວາດ ແລະ ຂ ກ້ ານດົ 
3.11 ຂ ກ້ ານດົດາ້ນຄວາມປອດໄພໃນສະຖານທີໍ່ ເຮຼັດວຽກ ແລະ 

ອຸປະກອນ 
ເນ ອ້ໃນພາກປະຕບິຼັດ                              96 ຊົໍ່ ວໂມງ 

1. ຄວາມສາມາດໃນການສ ໍ່ ສານ 
2. ການລະບຸ ແລະ ລາຍງານຄວາມຜດິພາດຕໍ່ າງໆ ໃນເຄ ໍ່ ອງມ , 

ອຸປະກອນ ຫ   ວຼັດສະດຸທີໍ່   ເໝາະສມົກຼັບພະນຼັກງານຢໍ່ າງເໝາະສມົ 
3. ທຼັກສະການຄດິໄລໍ່ ເພ ໍ່ ອໃຊກ້ານຄດິໄລໍ່  
4. ທຼັກສະອງົກອນທຼັງໝດົເຖງິຄວາມສາມາດໃນການວາງແຜນ ແລະ 

ກ ານດົວຽກ 
5. ທຼັກສະການເຮຼັດວຽກເປຼັນທມີ ເພ ໍ່ ອເຮຼັດວຽກຮໍ່ ວມກຼັບຜູອ້ ໍ່ ນໄປສູໍ່

ພາລະກດິທີໍ່ ຕອ້ງເຮຼັດ ແລະ ກໍ່ ຽວຂອ້ງກຼັບຜູອ້ ໍ່ ນທີໍ່ ແຕກຕໍ່ າງໆທາງ
ດາ້ນວຼັດທະນະທ າ, ຊນົເຜົໍ່ າ ແລະຊນົຊາດຕໍ່ າງໆທຼັກສະການໄຫ  
ແລະ ພ ນ້ຜວິຄອນກຣີດ 

ຊຼັບພະຍາກອນທີໍ່ ຈ າເປຼັນ 

ອຸປະກອນການຝຶກອບົຮມົທີໍ່ ແນະນ າໃຫໃ້ຊ:້ 
ກ. ເຄ ໍ່ ອງມ ອຸປະກອນ 
- ອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ 
- ບດົຝຶກຫຼັດ 
- ຄູູໍ່ ມ  ລາຍລະອຽດຕໍ່ າງໆ  
- ຄູໍ່ ມ  ຂ ແ້ນະນ າການກະຈາຍຢາງໝາກຕອຍດວ້ຍມ  
- ບໍ່ ອນເຮຼັດວຽກ: ພ ນ້ທີໍ່ ເຮຼັດວຽກ ຫ   ທດົລອງ 
- ເຄ ໍ່ ອງມ  ແລະ ອຸປະກອນທີໍ່ ເໝາະສມົ 
- ວຼັດສະດຸທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂອ້ງກຼັບກດິຈະກ າ 
- ຄມີຕຼັດເຫ ຼັກຂະໜາດໃຫຍໍ່ ດວ້ຍມ  
- ແມຼັດກ  ້ແລະ ແມຼັດຊ ໍ່  
- ເຄ ໍ່ ອງບດົຄອນກຣີດຕໍ່ າງໆ 
- ສາມລໍ່ ຽມປາດໜາ້ 
- ມ ປະທາຍ 
- ຈຽງ 
- ແບບຮໍ່ ອງ 
- ເຄ ໍ່ ອງສດີນ າ້ 
- ນ າ້ 
- ສານປະກອບພ ນ້ຜວິ 
- ແຜໍ່ ນພລາດຕກິ 
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- ເຄ ໍ່ ອງມ ຂດີເສຼັນ້ກຼັນໝ ໍ່ ນ 
- ແຜນພາບຕໍ່ າງໆ ທາງດາ້ນເຕຼັກນກິ 
- ຄ າແນະນ າທີໍ່ ອອກໂດຍອງົກອນທີໍ່ ໄດຮ້ຼັບອະນຸຍາດ ຫ   ບຸກຄະລາກອນ

ພາຍນອກ 
- ຂ ກ້ ານດົ ແລະ ຄ າແນະນ າຂອງຜູຜ້ະລດິຕາມທີໍ່ ລະບຸໄວ ້
- ຂຼັນ້ຕອນການເຮຼັດວຽກທີໍ່ ປອດໄພທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂອ້ງກຼັບການຈຼັດວາງ ແລະ 

ການແກໄ້ຂວຼັດສະດຸເສມີແຮງ 
- ປ້າຍ 
- ຄ າແນະນ າຮູບພາບທາງເຕຼັກນກິ 
- ອຸປະກອນປ້ອງກຼັນສໍ່ ວນບຸກຄນົ. 
ຂ. ສ ໍ່ ການຮຽນ-ການສອນ 
- ຄູໍ່ ມ ຕໍ່ າງໆ 
- ປ ້ມແບບຮຽນ 

ວທິກີານຝຶກອບົຮມົ       

- ບຼັນລະຍາຍ 
- ການຈ າລອງ 
- ປະຕບິຼັດຕາມແບບຝຶກຫຼັດ 
- ບດົບາດສມົມຸດ 
- ກ ລະນສີກຶສາ 

ເກນການວຼັດຜນົ 

ຫ ຼັກຖານກໍ່ ຽວກຼັບສິໍ່ ງຕ ໍ່ ໄປນີມ້ຄີວາມສ າຄຼັນ: 
ກ. ການກະກຽມວຽກ 
- ຄ າແນະນ າໃນການເຮຼັດວຽກງານທຼັງຫມດົລວມເຖິງ ແຜນວຽກຂ ມູ້ນ

ຈ າເພາະ, ຂ ກ້ ານົດດາ້ນຄຸນນະພາບ ແລະ ລາຍລະອຽດການປະຕິບຼັດ
ງານໄດມ້າຈາກຂ ມູ້ນທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂອ້ງຢ ນຢຼັນ ແລະ ນ າໄປໃຊກ້ຼັບຂອບເຂດ
ຂອງວຽກທີໍ່ ເຮຼັດ 

- ຂ ້ກ ານົດດ ້ານຄວາມປອດໄພ (OHS) ເປຼັນໄປຕາມແຜນ ແລະ 
ນະໂຍບາຍຄວາມປອດໄພ 

- ຂ ກ້ ານດົກໍ່ ຽວກຼັບປ້າຍສຼັນຍານ ແລະ ສິໍ່ ງກດີຂວາງຖ ກລະບຸ ແລະ ນ າໄປ
ປະຕບິຼັດ 

- ກົນຈຼັກໜຼັກ , ເຄ ໍ່ ອງມ  ແລະ ອຸປະກອນໄດ ້ຮຼັບການຄຼັດເລ ອກໃຫ້
ປະຕບິຼັດວຽກສອດຄໍ່ ອງກຼັບຂ ກ້ ານົດຂອງວຽກການກວດສອບຄວາມ
ສາມາດໃນການໃຫບ້ ລກິານ ແລະ ຄວາມຜິດພາດຕາງໆ ທີໍ່ ໄດຮ້ຼັບການ
ແກໄ້ຂ ຫ   ລາຍງານກໍ່ ອນທີໍ່ ຈະເລີໍ່ ມ 

- ມກີານກວດສອບສາງວຼັດສະດຸເສີມປະເພດທີໍ່ ຖ ກຕອ້ງກຼັບຄຸນນະພາບ 
ແລະ ປະລິມານກຼັບຕາຕະລາງການເສີມແຮງ ແລະ ລາຍລະອຽດໃນ
ແຜນ ຫ   ຂ ກ້ ານດົ 

- ຂ ກ້ ານດົດາ້ນສິໍ່ ງແວດລອ້ມມກີານລະບຸສ າລຼັບໂຄງການຕາມແຜນດາ້ນ
ສິໍ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ພາລະຫນາ້ທີໍ່ ຕາມກດົໝາຍ ແລະ ນ າໄປໃຊ ້

- ການກວດສອບວຼັດສະດຸຂະໜາດການເສມີແຮງຊມີຼັງນ າ້ ແລະ ສານເຕີມ
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ແຕໍ່ ງ (ຖາ້ມ)ີ 
- ຈຼັດການ ແລະ ກວາດຖຢົມພ ນ້ຜວິຂອງສະຖານທີໍ່  
- ຂຼັນ້ຕອນທີໍ່ ສ າຄຼັນທີໍ່ ສຸດໃນການເທຄອນກຣີດຄ ການວາງແຜນ ວາງແຜນ

ທຸກຂຼັນ້ຕອນທຸກເທ ໍ່ ອກໍ່ ອນສົໍ່ ງຄອນກຣີດ 
- ຕອ້ງມກີານເຂົາ້ເຖງິທີໍ່ ຊຼັດເຈນເພ ໍ່ ອຂນົສົໍ່ ງຄອນກຣີດ 
ຂ. ການບົໍ່ ມຄອນກຣດີທາງຍໍ່ າງ 
- ແບບຫ  ໍ່ ອາດຖ ກປະໄວເ້ພ ໍ່ ອຊໍ່ ວຍໃນການຮຼັກສາເວລາໃນການມາ້ງອອກ

ອາດຈະແຕກຕໍ່ າງກຼັນໄປຕາມສະພາບອາກາດ 
- ວທິີການບົໍ່ ມທີໍ່ ພົບຫ າຍທີໍ່ ສຸດຄ ການໃຊນ້ າ້ເສີມເທິງພ ນ້ຜິວຂອງຄອນ

ກຣີດ ຫ   ຫ ຸດອຼັດຕາການສູຍເສຍຄວາມຊຸໍ່ ມຈາກຄອນກຣີດ 
- ອີກວິທີໜຶໍ່ ງໃນການຮຼັກສາຄອນກຣີດຄ ປົກດວ້ຍແຜໍ່ ນຢາງ ເພ ໍ່ ອຊະລ 

ການສູຍເສຍຄວາມຊຸໍ່ ມ 
- ຄອນກຣີດອາດຈະຮຼັກສາໄດດ້ວ້ຍການໃຊສ້ານປະກອບບົໍ່ ມທີໍ່ ການສູຍ

ເສຍຄວາມຊຸໍ່ ມຊາ້ 
- ອກີວທິໜີຶໍ່ ງໃນການຮຼັກສາຄອນກຣີດຄ ການປົກດວ້ຍແຜໍ່ ນຢາງເພ ໍ່ ອຊະລ 

ການສູຍເສຍຄວາມຊຸໍ່ ມ 
- ການບົໍ່ ມທີໍ່ ດີສາມາດຫ ຸດ ຫ   ປ້ອງກຼັນການແຕກແຫງແບບສຸໍ່ ມໄດເ້ນ ໍ່ ອງ

ຈາກການບົໍ່ ມຈະຊໍ່ ວຍຊະລ ການກະທົບຂອງຄວາມກດົດຼັນຈນົກະທຼັງ້
ຄອນກຣີດມຄີວາມແຂງແຮງພຽງພ ທີໍ່ ຈະຫ ກີລຽ້ງການແຕກແຫງ 

ຄ. ການເຮຼັດພ ນ້ຜວິຄອນກຣີດທາງ 
- ພ ນ້ຜວິມຼັກໃຊກ້ຼັບພ ນ້ຜວິທາງໃນຂະນະທີໍ່ ເປຼັນພລາສຕກິ 
- ຄວາມເລກິຂອງພ ນ້ຜິວສໍ່ ວນໃຫຍໍ່ ຂຶນ້ຢູໍ່ ກຼັບເວລາທີໍ່ ໃຊເ້ຄ ໍ່ ອງມ ເຮຼັດພ ນ້

ຜິວ (ສ າພຼັນກຼັບເມ ໍ່ ອເທວາງຄອນກຣີດ ແລະ ການຕົບແຕໍ່ ງ) ແລະ 
ປະລມິານຂອງແຮງດຼັນທີໍ່ ໃຊກ້ຼັບເຄ ໍ່ ອງມ ເຮຼັດພ ນ້ 

- ເຕຼັກນກິການເຮຼັດພ ນ້ຜວິສໍ່ ວນໃຫຍໍ່ ກໍ່ ຽວຂອ້ງກຼັບການລາກເຄ ໍ່ ອງມ ເຮຼັດ
ພ ນ້ຜິວເທງິຄອນກຣີດ ລາກພ ນ້ຜິວເຊຼັໍ່ ນ: ລາກຜາ້ໃບ ແລະ ລາກຫຍາ້
ທຽມສາມາດຖໍ່ ວງນ າ້ໜຼັກເພ ໍ່ ອປຼັບປຸງຄວາມເລກິຂອງພ ນ້ຜິວໂດຍການ
ຊອ້ນຊາຍ ຫ   ຫນິເທງິວຼັດສະດຸ 

- ເປຼັນສິໍ່ ງສ າຄຼັນທີໍ່ ຈະຕອ້ງກ ານດົເວລາທີໍ່ ເໝາະສມົໃນການເລີໍ່ ມການເຮຼັດ
ພ ນ້ຜວິ ແລະ ປະລມິານຂອງແຮງດຼັນທີໍ່ ຕອ້ງການເພ ໍ່ ອໃຫໄ້ດຄ້ວາມເລກິ
ທີໍ່ ຕອ້ງການ 

- ເປຼັນສິໍ່ ງສ າຄຼັນທີໍ່ ຈະຕອ້ງໃຊພ້ ນ້ຜວິຢໍ່ າງສະໝ ໍ່ າສະເໝ ີເພ ໍ່ ອສາ້ງແຮງຮຸກ
ຖູ ແລະ ລະດຼັບສຽງທີໍ່ ສະໝ ໍ່ າສະເໝ ີ

- ສານປະກອບການບົໍ່ ມຈະຕອ້ງໃຊຢ້ໍ່ າງທົໍ່ ວເຖງິກຼັບພ ນ້ຜວິຄອນກຣີດຫ ຼັງ
ຈາກພ ນ້ຜວິເພ ໍ່ ອຫ ຸດການສູຍເສຍຄວາມຊຸໍ່ ມຈາກພ ນ້ຜວິ ສານປະກອບ
ການບົໍ່ ມທີໍ່ ພບົຫ າຍທີໍ່ ສຸດຄ ວຼັດສະດຸຂຶນ້ຮູບເມມເບຣນຟອມມງິ 

ງ. ການເຮຼັດອານາໄມ  
- ພ ນ້ທີໍ່ ເຮຼັດວຽກຖ ກອານາໄມ ແລະ ການຈຼັດເກຼັບວຼັດຖຸດບິທີໍ່ ສາມາດນ າ
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ໄປໃຊໄ້ດຢ້ໍ່ າງຖ ກຕອ້ງຕາມແຜນ 
- ເຄ ໍ່ ອງຈຼັກ, ເຄ ໍ່ ອງມ  ແລະ ອຸປະກອນໄດຖ້ ກເຮຼັດອານາໄມ, ກວດສອບ 

ແລະ ບ າລຸງຮຼັກສາ 

ວທິກີານວຼັດຜນົ 

ວທິກີານຕ ໍ່ ໄປນີ ້ອາດຈະຖ ກນ າໃຊເ້ພ ໍ່ ອການປະເມສີະມຼັດຖະພາບ:  
- ເສຼັງພາກຂຽນ ຫ   ປາກເປົໍ່ າ 
- ປະເມນີຈາກຜນົງານ 
- ການສາທດິ 
- ກ ລະນສີກຶສາ 
- ຈາກຜນົງານ 
- ສຼັງເກດໂດຍກງົໃນສະຖານທີໍ່ ເຮຼັດວຽກ 
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ຄະນະພຼັດທະນາຫ ຼັກສູດ  

1. ຄະນະຮຼັບຜດິຊອບລວມ 
ລ.ດ ຊ ໍ່  ແລະ ນາມສະກຸນ ພາກສໍ່ ວນ ຕ າແໜໍ່ ງ 
1 ທໍ່ ານ ໜູພຼັນ ອຸດສາ ກມົອາຊວີະສກຶສາ ຫວົໜາ້ກມົອາຊວີະສກຶສາ 
2 ທໍ່ ານ ວຼັນນະເລກ ເຫ  ອ້ງ ກມົອາຊວີະສກຶສາ ຮອງຫວົໜາ້ກມົອາຊວີະສກຶສາ 
3 ທໍ່ ານ ໂພໄຊ ບູລມົ ກມົອາຊວີະສກຶສາ ຫວົໜາ້ພະແນກກວດກາຕດິຕາມ 

ແລະ ປະເມນີຜນົ 
4 ທໍ່ ານ ນາງ ອຼັງຄະສາຍາ ສສຸີພຼັນ ກມົອາຊວີະສກຶສາ ຮອງຫວົໜາ້ພະແນກ ກວດກາ 

ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
 
2. ຄະນະຮຼັບຜດິຊອບເນ ອ້ໃນຫ ຼັກສູດ  
ລ.ດ ຊ ໍ່  ແລະ ນາມສະກຸນ ພາກສໍ່ ວນ ຕ າແໜໍ່ ງ 
1 ທໍ່ ານ ນາງ ປອ ນາເດຼັດ ກ ຊາເລຼັດ ໂຄງການ SSTVET ຫວົໜາ້ທມີຊໍ່ ຽວຊານ 
2 ທໍ່ ານ ບຸນທ າ ສດິທມິະໂນທ າ ໂຄງການ SSTVET ຮອງຫວົໜາ້ທມີຊໍ່ ຽວຊານ, ທຼັງເຜຼັນ

ຊໍ່ ຽວຊານ ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີ
ຜນົ 

3 ທໍ່ ານ ປອ ດວນ ມນິ ເຕມິ ໂຄງການ SSTVET ຊໍ່ ຽວຊານຕໍ່ າງປະເທດ ພຼັດທະນາ
ຫ ຼັກສູດດາ້ນກ ໍ່ ສາ້ງທາງ 

4 ທໍ່ ານ ສຸກສະຫວຼັນ ອນິທະປຼັນຍາ ໂຄງການ SSTVET ຊໍ່ ຽວຊານພາຍໃນ ພຼັດທະນາຫ ຼັກສູດ
ດາ້ນກ ໍ່ ສາ້ງທາງ 

5 ທໍ່ ານ ນາງ ສມົພະລຼັງ ໂງໍ່ນເພຼັດສ ີ ສະຖາບຼັນພຼັດທະນາ
ອາຊວີະສກຶສາ 

ຮອງຫວົໜາ້ພະແນກຄົນ້ຄວາ້-ວໄິຈ 
ແລະ ພຼັດທະນາຫ ຼັກສູດ 

 
3. ທມີງານພຼັດທະນາຫ ຼັກສູດຈາກສະຖານອາຊວີະສກຶສາ 
ລ.ດ ຊ ໍ່  ແລະ ນາມສະກຸນ ພາກສໍ່ ວນ ຕ າແໜໍ່ ງ 
1 ທໍ່ ານ ບຸນເກ ອ້ ໂຄດສມົບຼັດ ວທິະຍາໄລ ເຕຼັກນກິ-ວຊິາຊບີ 

ແຂວງສະຫວຼັນນະເຂດ 
ຮອງຜູອ້ ານວຍການ 

2 ທໍ່ ານ ສຸກສະຫວຼັນ ສນີຸວງົ ວທິະຍາໄລ ເຕຼັກນກິຊຼັບພະວຊິາ ຮອງຜູອ້ ານວຍການ 
3 ທໍ່ ານ ຈຼັນທອນ ສສຸີວງົ ວທິະຍາໄລ ເຕຼັກນກິຊຼັບພະວຊິາ ຫວົໜາ້ພາກວຊິາ: ວຼັດແທກ 
4 ທໍ່ ານ ພູວ ິເທບວງົສາ ວທິະຍາໄລ ເຕຼັກນກິຊຼັບພະວຊິາ ຄສູອນ 
5 ທໍ່ ານ ເຄ ອວຼັນ ແສງມະນ ີ ວທິະຍາໄລ ເຕຼັກນກິ-ວຊິາຊບີ 

ແຂວງສະຫວຼັນນະເຂດ 
ຫວົໜາ້ພາກວຊິາວສິະວະກ າ
ໂຍທາ-ຂນົສົໍ່ ງ 

6 ທໍ່ ານ ສສີມົພານ ອນິສຊີຽງໃໝໍ່  ວທິະຍາໄລ ເຕຼັກນກິ-ວຊິາຊບີ 
ແຂວງສະຫວຼັນນະເຂດ 

ຮອງຫວົໜາ້ພາກວຊິາວສິະ
ວະກ າໂຍທາ-ຂນົສົໍ່ ງ 

7 ທໍ່ ານ ທອງຈຼັນ ຜາລວີງົ ວທິະຍາໄລ ເຕຼັກນກິ-ວຊິາຊບີ 
ແຂວງສະຫວຼັນນະເຂດ 

ຄູສອນຂວົ-ທາງ 

8 ທໍ່ ານ ຈຼັນທະຈອນ ສລີາວງົ ວທິະຍາໄລ ເຕຼັກນກິ-ວຊິາຊບີ ຄູສອນຂວົ-ທາງ 
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ແຂວງສະຫວຼັນນະເຂດ 
9 ທໍ່ ານ ບຸນທະວ ີແກວ້ລະກດົໂພສ ີ ວທິະຍາໄລ ເຕຼັກນກິ-ວຊິາຊບີ 

ແຂວງສະຫວຼັນນະເຂດ 
ຄູສອນຂວົ-ທາງ 

10 ທໍ່ ານ ເວດສຸວຼັນ ນຼັນທະນາວອນ ວທິະຍາໄລ ເຕຼັກນກິ-ວຊິາຊບີ 
ແຂວງສະຫວຼັນນະເຂດ 

ຄູສອນຂວົ-ທາງ 

11 ທໍ່ ານ ນາງ ວຽງວໄິລ ວ ລະບຸດ ວທິະຍາໄລ ເຕຼັກນກິ-ວຊິາຊບີ 
ແຂວງສະຫວຼັນນະເຂດ 

ຄູສອນຂວົ-ທາງ 

12 ທໍ່ ານ ນາງ ສຸພະລະຄອນ ດວງປຼັນ
ຍາ 

ວທິະຍາໄລ ເຕຼັກນກິ-ວຊິາຊບີ 
ແຂວງສະຫວຼັນນະເຂດ 

ຄູສອນຂວົ-ທາງ 

13 ທໍ່ ານ ນ. ນວນຕາ ໂຄດວງົສ ີ ວທິະຍາໄລ ເຕຼັກນກິ-ວຊິາຊບີ 
ແຂວງສະຫວຼັນນະເຂດ 

ຄູສອນຂວົ-ທາງ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ຈຼັດພມິ ແລະ ຈ າໜໍ່ າຍໂດຍ: 

ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ 
ກມົອາຊວີະສກຶສາ 
Tel: 021 216 473 

 
 
 
 
 
ສະໜຼັບສະໜນູດາ້ນການເງນິໂດຍ:  

 

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


