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ຫວົຂໍກ້ານນາໍສະເນີ
1. ຂໍຕ້ກົລງົ ຂອງລດັຖະມນົຕ ີວ່າດວ້ຍການທດົລອງນາໍ ໃ້ຮ່້າງຸ້ດ
ການສອນພາກທດິສະດ ີແລະ ປະຕບິດັ, ເລກທ ີ348/ສສກ, 
ມງັກອນ 2021,

2. ການວເິຄາະຫວົຂໍ ້ແລະ ໜາ້ວຽກການຝຶກແອບປະຕບິດັ,
3. ຮ່າງແຜນການສອນພາກປະຕບິດັ,
4. ຕວົຢ່າງ ແຜນການສອນພາກປະຕບິດັ.



1. ຂໍຕ້ກົລງົ ຂອງລດັຖະມນົຕ ີວ່າດວ້ຍການທດົລອງນາໍໃ້ຮ່້າງຸ້ດການ
ສອນພາກທດິສະດ ີແລະ ປະຕບິດັ, ເລກທ ີ348/ສສກ, ມງັກອນ 2021
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2. ການວເິຄາະຫວົຂໍ ້ແລະ ໜາ້ວຽກການຝຶກແອບປະຕບິດັ
ໃຫນ້ກັສໍາມະນາກອນ ຂຽນຫວົຂໍທ້ີ່ ຕອ້ງການຮຽນປະຕບິດັ: 
• ຫວົຂໍ,້ 
• ໜາ້ວຽກ, 
• ຜນົການຮຽນສະເພາະ, 
• ຜນົການຮຽນລວມ, 
• ເກນການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ,
• ເຄື່ ອງມ,ື 
• ເຄື່ ອງວດັແທກ, 
• ເຄື່ ອງຈກັ,
• ອຸປະກອນ, ວດັສະດຸ້ິນ້ເປືອງ...



3. ຮ່າງແຜນການສອນພາກປະຕບິດັ
ວນັທ:ີ..................ເວລາ:..............ນກັສກຶສາ້ັນ້ຮຽນ:….......................
້ື່ ໂມດູນ: ……………………………………………………………..
ຫວົຂໍກ້ານຝຶກແອບປະຕບິດັ: …………………………………….....…..
ຜນົການຮຽນສະເພາະ:
ຜູຮ້ຽນຈະຕອ້ງມຄີວາມຮູ,້ ຄວາມສາມາດ ແລະ ທດັສະນະຄະຕ:ິ
• ຄວາມຮູ:້..................................................................................
• ຄວາມສາມາດ:...........................................................................
• ທດັສະນະຄະຕ:ິ.........................................................................
ຜນົການຮຽນລວມ:..........................................................................



ເວລາ ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ
ວທິກີານຮຽນ-ການສອນ ສື່ ການຮຽນ-ການ

ສອນ ສະຖານທີ່ ຮຽນ
ກດິຈະກາໍຜູ ້
ສອນ

ກດິຈະກາໍຜູ ້
ຮຽນ



4. ຕວົຢ່າງ ແຜນການສອນພາກປະຕບິດັ
ແຜນການຝຶກແອບປະຕບິດັ ບດົທ ີ1

ວນັທ:ີ .................. ເວລາ: 150 ນາທ,ີ ສໍາລບັນກັສກຶສາ ສາຂາ: ເຕກັໂນໂລ້ລີດົຍນົ ້ັນ້ກາງ
ໂມດູນ: ການບ າລຸງຮກັສາລດົຍນົ (ແອດັ້ງັ/ກາ້ວນ)
ຫວົຂໍ:້ ການດ າເນນີການປ່ຽນຖ່າຍນ ້າມນັເຄື່ ອງຈກັ
ຈດຸປະສງົການຮຽນຮູສ້ະເພາະ: 

ພາຍຫ ງັຜູຮ້ຽນສໍາເລດັການຮຽນໃນຫວົຂໍນ້ີຜູ້ຮ້ຽນມຄີວາມສາມາດ:
- ອະທບິາຍວທິກີານປ່ຽນນໍາ້ມນັເຄື່ ອງຈກັ ອງີຕາມຄູ່ມກືານແນະນາໍການບໍລກິານ ຂອງສະຖານ
ປະກອບການ;

- ກວດເ້ກັຫ ກັກໂິລແມດັ ແລະ ເຂັມ້ແທກນໍາ້ມນັເຄື່ ອງ ອງີຕາມ ລດົແຕ່ລະປະເພດ;
- ດໍາເນນີການປ່ຽນນໍາ້ມນັເຄື່ ອງ;
- ນໍາ້ໃ້ຂໍ້ກ້າໍນດົຄວາມປອດໄພ, ການຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ, ມຄີວາມຮບັຜດິ້ອບ ແລະ ປະຕບິດັ
ໂມງເວລາ ກ່ຽວກບັການປ່ຽນຖ່າຍນໍາ້ມນັເຄື່ ອງ.



ເກນການປະຕບິດັລວມ:
- ນໍາ້ມນັເຄື່ ອງຈກັ ໄດຖ້ກືກວດເ້ກັ ແລະ ປ່ຽນຖ່າຍ ອງີຕາມຄູ່ມ ືຂອງລດົແຕ່ລະປະເພດ
ເກນການປະຕບິດັສະເພາະ:
✓ ເຄື່ ອງມ ືແລະ ອປຸະກອນ ການປ່ຽນນໍາ້ມນັເຄື່ ອງຈກັ ໄດຖ້ກືກະກຽມ;
✓ ຂໍກ້າໍນດົຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ຢູ່ສະຖານປະກອບການ ໄດຖ້ກືແນະນໍາ;
✓ ຫຍີ່ ຫໍນ້ໍາ້ມນັລ່ໍມື່ ນ ໄດຮ້ບັການອະທບິາຍ ອງີຕາມຂໍກ້າໍນດົ ຂອງຜູຜ້ະລດິ;
✓ ຂັນ້ຕອນການປ່ຽນນໍາ້ມນັເຄື່ ອງຈກັໄດຮ້ບັການອະທບິາຍ ອງີຕາມຄູ່ມກືານແນະນໍາການບໍລກິານ;
✓ ລະດບັນໍາ້ມນັເຄື່ ອງຈກັໄດຮ້ບັການກວດເ້ກັ;
✓ ນໍາ້ມນັເຄື່ ອງ ແລະ ໝໍຕ້ອງນໍາ້ມນັເຄື່ ອງໄດຮ້ບັການປ່ຽນຖ່າຍ;
✓ ບໍລເິວນທີ່ ອາດຮົ່ ວ້ມຶ ຂອງນໍາ້ມນັເຄື່ ອງຈກັໄດຮ້ບັການກວດເ້ກັ;
✓ ສິ່ ງປົນເປືອນໄດຖ້ກືປອ້ງກນັໃນເວລາດໍາເນນີການກວດເ້ກັ ແລະ ປ່ຽນຖ່າຍນໍາ້ມນັເຄື່ ອງ;
✓ ນໍາ້ມນັເຄື່ ອງຈກັໄດຮ້ບັການກວດເ້ກັ ແລະ ປ່ຽນຖ່າຍ ປະຕບິດັຕາມຂໍກ້າໍນດົຄວາມປອດໄພ, ການຮກັສາ

ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ມຄີວາມຮບັຜດິ້ອບ ແລະ ປະຕບິດັໂມງເວລາ ຂອງສະຖານປະກອບການ.



ເວລາ ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ
ວທິກີານຮຽນ-ການສອນ

ສື່ ການຮຽນ-ການ
ສອນ ສະຖານທີ່ ຮຽນ

ກດິຈະກາໍຜູສ້ອນ ກດິຈະກາໍຜູ ້
ຮຽນ

10 ສາ້ງແຮງຈງູໃຈ

- ສະແດງຮູບລດົຍນົທີ່ ມກີານບໍາລຸງ
ຮກັສາ ແລະ ບ່ໍມກີານບໍາລຸງຮກັສາ

ຖາ ແລະ 
ສນົທະນາ

ຕອບ ແລະ 
ຮ່ວມ
ສນົທະນາ

ຮູບລດົຍນົທີ່ ມກີານ
ບໍາລຸງຮກັສາ ແລະ ບ່ໍ
ມກີານບໍາລຸງຮກັສາ

ຫອ້ງຝຶກແອບ
ປະຕບິດັ

15 ທວນຄນືກ່ຽວກບັຂັນ້ຕອນປະຕບິດັ

- ການນໍາໃ້ນ້ໍາ້ມນັລ່ໍລື່ ນ?

- ເຄື່ ອງມ ືແລະ ອຸປະກອນ? 
- ຄວາມປອດໄພ?

- ຂັນ້ຕອນການດໍາເນນີງານ

ຖາມ ແລະ
ສນົທະນາ

ຕອບ ແລະ 
ຮ່ວມ
ສນົທະນາ

ປະເພດນໍາ້ມນັລ່ໍລື່ ນ 
ແຕ່ລະປະເພດ, 
ເຄື່ ອງມ,ື ອຸປະກອນ 
ແລະ ເຈັຍ້ຂັນ້ຕອນ
ການດໍາເນນີງານ

ຫອ້ງຝຶກແອບ
ປະຕບິດັ

90 ການດໍາເນນີປ່ຽນນໍາ້ມນັເຄື່ ອງ
ກາໍນດົປະເພດລດົຍນົ, ກາໍນດົປະເພດນໍາ້
ມນັເຄື່ ອງ, ເອາົລດົເຂົາ້ສະຖານທີ່ ປ່ຽນນໍາ້
ມນັເຄື່ ອງ, ເອາົຖາດໃສ່ນໍາ້ມນັເຄື່ ອງ ແລະ 
ມາຍໜ໋ອດທອ້ງອ່າງ, ປ່ຽນໝໍກ້ອງ, 
ອານາໄມກ່ອງອາກາດ, ກ່ອງແອ, ໜອດ
ທອ້ງອ່າງ, ໃສ່ນໍາ້ມນັເຄື່ ອງ, ແທກ
ລະດບັນໍາ້ເຄື່ ອງ ແລະ ຕດິຈກັລດົ ເພື່ ອ
ກວດເບິ່ ງການຮົ່ ວ້ມືນໍາ້ມນັເຄື່ ອງ.

ຄູສາທດິການ
ປະຕບິດັ ໃຫ ້
ນກັສກຶສາ ແລະ 
ມອບໃຫນ້ກັສກຶ
ສາແຕ່ລະຄນົ
ປະຕບິດັຕວົຈງິ

ນກັສກຶສາ
ແຕ່ລະຄນົ
ປະຕບິດັຕວົຈງິ

ນໍາ້ມນັລ່ໍລື່ ນ, ເຄື່ ອງມື
, ອຸປະກອນ ແລະ 
ເຈັຍ້ຂັນ້ຕອນການດໍາ
ເນນີງານ

ສະຖານທີ່
ປ່ຽນນໍາ້ມນັເຄື່ ອງ



15 ການວເິຄາະຜ່ານການປະຕບິດັຕວົ
ຈງິ
- ການຫນັໝໍກ້ອງນໍາ້ມນັເຄື່ ອງ,
- ການຫນັໜ໋ອດທອ້ງອ່າງ,
- ການໃສ່ກ່ອງອາກາດ...

ຖາມ: ຜ່ານການ
ປະຕບິດັຕວົຈງິ 
ພວກນອ້ງມຍີງັຂັນ້
ຕອນໃດແດ່ ທີ່ ຍງັ
ປະຕບິດັບ່ໍທນັໄດດ້?ີ

ຕອບ ແລະ 
ສນົທະນາ

ຜນົການ
ປ່ຽນນໍາ້ມນັ
ເຄື່ ອງ

ສະຖານທີ່
ປ່ຽນນໍາ້ມນັ
ເຄື່ ອງ

10 ການສະຫ ຸບ, ທອດຖອນບດົຮຽນ
ແລະ ປະເມນີຜນົການຮຽນ-ການ
ສອນ

ໃຫນ້ກັສກຶສາ
ສງັລວມການດໍາເນນີ
ຜນົການປ່ຽນນໍາ້ມນັ
ເຄື່ ອງ,
ຄູປະເມນີຜນົການ
ຮຽນ-ການສອນ 
ກ່ຽວກບັການ
ປ່ຽນນໍາ້ມນັເຄື່ ອງ

ນກັສກຶສາສງັລວມ
ຜນົການດໍາເນນີ
ການປ່ຽນນໍາ້ມນັ
ເຄື່ ອງ,
ຮ່ວມສນົທະນາ

ຜນົການ
ປ່ຽນນໍາ້ມນັ
ເຄື່ ອງ

ຫອ້ງຝຶກແອບ
ປະຕບິດັ

5 ບດົຝຶກຫດັ ມອບບດົຝຶກຫດັ ແກບ້ດົຝຶກຫດັ ຄໍາຖາມ ອງີ
ຕາມຜນົການ
ປ່ຽນນໍາ້ມນັ
ເຄື່ ອງ,
ຄໍາຕອບ...

ຢູ່ບາ້ນ

ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ເພື່ ອບນັລຸຜນົການຮຽນ ການປ່ຽນນໍາ້ມນັເຄື່ ອງ:
ເຄື່ ອງມ,ື ອຸປະກອນ, ນໍາ້ມນັເຄື່ ອງ, ໝໍກ່້ອງ, ປໍາ້ລມົ…




