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ເອກະສານປະກອບການສອນພາກປະຕິບັດ 

ເນືື້ອຫາຂອງໃບລາຍລະອຽດການສອນພາກປະຕິບັດ ຄືກັນກບັ ແຜນການສອນພາກທິດສະດີ 
ແຕ່ຈະມີອົງປະກອບເພີີ່ມເຕີມ ດັີ່ງລາຍລະອຽດລ ່ມນີື້: 

ໃບມອບວຽກ 

 ເປັນເອກະສານປະກອບແຜນການສອນພາກປະຕິບັດ ເຊິີ່ງໃນໃບມອບວຽກນີື້ຈະກໍານົດເອາົຫົວຂໍື້ ຫລື 
ຫນ້າວຽກທີີ່ຕ້ອງການຈະໃຫ້ນັກຮຽນປະຕິບັດລວມເຖິງເງືີ່ອນໄຂຕ່າງໆເຊັີ່ນ: ຂອບເຂດດ້ານເວລາ, 
ເງືີ່ອນໄຂຕ່າງໆໃນການປະເມີນຜົນງານ ຫລື ຊິື້ນງານ ເຫລົີ່ານີື້ເປັນຕົື້ນ ເພືີ່ອຄວາມສະດວກໃນການປະຕິບັດຂອງຜ ້ຮຽນ 
ແລະ ການຕິດຕາມຂອງຜ ້ແນະນໍາ ລວມເຖິງຄ ນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ ຫ ື ຜົນງານທີີ່ຈະໄດ້ຮັບນໍາອີກ. 

ຮ່າງໃບງານ/ໃບມອບວຽກ 

 

 

 

 

 

ຄໍາຖາມ/ຫນ້າວຽກ (ສາມາດເອົາຮ ບພາບ, ເສັື້ນສະແດງ, ຕາຕະລາງ....ເຂົື້ານໍາໄດ້) 

 

 

 

 

 

 

 

ວັນທ:ີ........................ ລາຍການໜ້າວຽກທີີ່ປະຕບິັດ 

.......................................................... 

........................................................... 

........................................................... 

ກໍານົດເວລາປະຕິບັດໜ້າວຽກ ............ 
ຊົີ່ວໂມງ 

ເລີີ່ມ..................... ສໍາເລັດ................ 
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ໃບດໍາເນີນງານ (ຂັັ້ນຕອນການປະຕິບັດ) 
 ໃບດໍາເນີນຂັື້ນຕອນການປະຕິບັດ ແມ່ນເອກະສານທີີ່ໃຊ້ສໍາລັບວາງແຜນການເຮັດວຽກຂອງຜ ້ຮຽນ 
ຫລັງຈາກທີີ່ໄດ້ຮັບຫນາ້ວຽກຫລືບົດຝຶກຫັດໃດໜຶີ່ງໃນໃບມອບວຽກມາແລ້ວ.ໃບມອບວຽກນີື້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜ ້ຮຽນຮ ້ໄດ້
ວ່າ:ສິີ່ງທີີ່ຕົນເອງຈະເຮັດແມ່ນຫຍັງ,ຄວນເຮັດອັນໃດກ່ອນຫລືອັນໃດຕາມຫລັງ,ຄວນອອກແບບແນວໃດ,ຈໍາເປັນຕ້ອງ 
ນໍາໃຊ້ເຄືີ່ອງມືອ ປະກອນເຄືີ່ອງຈັກລວມເຖິງສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຫຍັງແດ່,ເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ໜ້າວຽກສາມາດບັນລ ໄດ້
ຕາມເງືີ່ອນໄຂທີີ່ກໍານົດໄວ້. ດັີ່ງຕົວຢ່າງລ ່ມນີື້: 
 

ຮ່າງໃບດໍາເນນີຂັັ້ນຕອນການປະຕິບັດ 

 ຕົວຢ່າງ: ຮ່າງໃບດໍາເນີນການປະຕິບັດໜ້າວຽກ 

ບົດເຝິກຫັດທີ ....... ຫົວຂໍັ້:......................................................................... 

ຂັັ້ນຕອນການປະຕິບັດ 

ລ/ດ ລາຍການໜ້າວຽກ ຮູບພາບ 
ເຄືີ່ອງມື/ເຄືີ່ອງຈັກ/ສິີ່ງອໍ
ານວຍຄວາມສະດວກ 

ຫມາຍເຫດ 

     

     

     

     

     

     

     

 



3 
 

ໃບລາຍການເຄືີ່ອງມື/ອຸປະກອນ 

ໃບລາຍການເຄືີ່ອງມື/ອ ປະກອນ ແມ່ນຈະເກັບຮວບຮວມລາຍລະອຽດຂອງລາຍການເຄືີ່ອງມື, ອ ປະກອນ 
ແລະສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆທີີ່ຈໍາເປັນນໍາໃຊ້ໃນການປະຕິບັດໜ້າວຽກໜຶີ່ງໆເພືີ່ອຈະໄດ້ເປັນຫລັກຖານໃນການ
ຢືມຫລືນໍາເຄືີ່ອງມື/ອ ປະກອນອອກຈາກສາງທັງນີື້ກໍເພືີ່ອເປັນການຮັກສາແລະປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຂອງເຄືີ່ອງມື/ອ  
ປະກອນສ່ວນລວມໄວ້. ລາຍລະອຽດຂອງໃບລາຍການເຄືີ່ອງມື/ ອ ປະກອນມີດັີ່ງນີື້: 

ຮ່າງໃບລາຍການເຄືີ່ອງມື/ອຸປະກອນ 

ໂລໂກ ້

ຊືີ່ ແລະ ນາມສະກ ນ ................................. 

ຫົວ
ໜ
່ວບ

 

ຈໍາ
ນວ

ນ 

ຫມ
າຍ
ເຫ
ດ 

ສາຂາອາຊີບ ........................................... 

ຄັື້ງວັນທີ............................................... 

ລໍາດັບ ລາຍການເຄືີ່ອງ 

ເຄືີ່ອງມືສ້ອມແປງທົີ່ວໄປ    

1     

2     

ເຄືີ່ອງມືກວດສອບ    

1     

2     

ເຄືີ່ອງມືພິເສດ    

1     

2     

ເຄືີ່ອງມືອະນາໄມ    

1     

2     

 

ຜູ້ຮັບ (ຄູປະຈໍາວິຊາ)                                                                  ຜູ້ມອບ (ນາຍສາງ) 

......................       ......................... 
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ໃບການໃຫ້ຄະແນນ 
 ໃນການກໍານົດເກນການໃຫ້ຄະແນນແມ່ນຕ້ອງອີງໃສ່ຫລັກການຂອງການປະເມີນຜົນຂອງການຮຽນພາກປະຕິ
ບັດ ແລະ ສະຖານະການຂອງແຕ່ລະລາຍວິຊາ. ເນືື້ອໃນໂດຍລວມຂອງໃບເກນການໃຫ້ຄະແນນພາກປະຕິບັດ ມີດັີ່ງນີື້: 

ໂລໂກ້ 
 

ໃບສັງລວມຄະແນນການທົດສອບພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ 

ຊືີ່ນັກສຶກສາ ທ້າວ / ນາງ ................................................ 

ຫົວຂໍື້ປະເມີນ .............................................................. 

ນັກສຶກສາຊັື້ນ ............................................................. 

ນັກສຶກສາພາກວິຊາ ................................................. 
ສາຂາວິຊາ: 
............................. 

ວັນທີ ແລະ ເວລາ ............................................................. 
 

ລໍາດັບ ລາຍການຫນ້າວຽກ 
ຄະແນນຄວນຈະໄ

ດ້ 
ຖ້າມີກໍາມະການ ຄະແນນທີີ່

ໄດ້ 

100 1 2 3  

I. ປະຕິບັດແຕ່ລະຂັັ້ນຕອນ 40     

1 ການຈັດແຈງສະຖານທີີ່, ເຄຶີ່ອງມື 
ແລະອ ປະກອນ 

10     

2 ອ່ານແບບ, ກ່ອນການດໍາເນີນໜ້າວຽກ 10     

4 ການດໍາເນີນໜ້າວຽກແຕ່ລະຂັື້ນຕອນ 10     

5 ເຮັດຖືກຕ້ອງຕາມຂັື້ນຕອນການປະຕິບັດ 10     

II. ຄຸນນະພາບຂອງວຽກ 30     

1 ປະຕິບັດໄດ້ຕາມມາດຖານ 20     

2 ທົດລອງໃຊ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ 10     

III. ການນໍາໃຊ້ເຄືີ່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນ 10     

1 ນໍາໃຊ້ເຄືີ່ອງມືທົີ່ວໄປ 
ແລະເຄືີ່ອງມືພິເສດຖຶກວິທີ 

4     

2 ນໍາໃຊ້ເຄືີ່ອງມືວັດແທກຖຶກຫລັກການ 3     
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3 ນໍາໃຊ້ອ ປະກອນສ້ອມແປງຖືກກັບໜ້າວຽກ 3     

IV. ຄວາມປອດໄພ 10     

1 ປະຕິບັດກົດຄວາມປອດໄພໄດດີ້ 10     

V. ການຮັກສາເວລາ 5     

1 ສໍາເລັດກ່ອນ ແລະກົງກັບເວລາ 3     

2 ສໍາເລັດຊ້າ 15-20ນາທ ີ 2     

VI. ຄວາມສະອາດ 5     

5 ຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ 
ຄວາມສະອາດໄດ້ດ ີ 3 

    

6 ເກັບມ້ຽນເຄືີ່ອງມື ອ ປະກອນເປັນລະບຽບ 1     

7 ການນ ່ງຖືຖຶກກັບລະບຽບຂອງນາຍຊ່າງ 1     

 ຄະແນນລວມ 100    ............ 

 

ລາຍເຊັນພ້ອມຊືີ່ແຈ້ງຂອງກໍາມະການ 

ກໍາມະການ 1:       ກໍາມະການ 2:   

.........................................................           ..................................................... 

ກໍາມະການ 3:       ຜູລ້ວມຄະແນນ 

.........................................................    .................................................... 
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ຕົວຢ່າງ: ວິທ ີແລະ ເຄືີ່ອງມກືານປະເມນີທີີ່ນິຍົມໃຊ້ 

Methods Tool 

ສັງເກດໂດຍກົງ (Direct observation) 
ການເຮັດກັບຕົວຈິງ ຢ ່ບ່ອນເຮັດວຽກ (Real work/real time 
activities at the workplace Work activities in a 
simulated workplace) 

ໂຄງສ້າງການປະເມີນ ຂອງກິດຈະກໍາຄົບວົງຈອນ 
(Structured assessment activities) 

ການສາທິດ, ການສະແດງ (Simulation exercises/role-
plays), ບົດໂຄງການ (Projects), 
ບົດນໍາສະເໜີ (Presentations) 
ເອກະສານ ເຮັດກິດຈະກໍາ (Activity sheets) 

ຄໍາຖາມ (Questioning) 

ສ້າງຄໍາຖາມ (Written questions Interviews) 
ຕັື້ງຄໍາຖາມປະເມີນຕົນເອງ (Self-assessment) 
ສ້າງຄໍາຖາມປາກເປົີ່າ (Verbal questioning 
Questionnaires) 
ການສອບເສັງປາກເປົີ່າ ຫ ື ຂຽນ (Oral or written 
examinations) 

ລືື້ມຄືນ ຂອງການເຮັດວຽກ (Review of work 
sample) 

ຜົນຂອງການຜະລິດ ຂອງໂຄງການ (Products as a result of 
a project), Work samples/products 

ຢັື້ງຢືນຫ ັກຖານຄົບວົງຈອນ ຂອງຄ  (Evidence 
compiled by the candidate teacher) 

ແຟ້ມເອກະສານການສອນ (Portfolios 
Collections of work samples) 
ຜົນຜະລິດ ພ້ອມດ້ວຍເອກະສານແນະນໍາ (Products with 
supporting documentation) 
ເຫດການເກີດຂຶື້ນທາງດ້ານປະຫວັດສາດ (Historical 
evidence) 
ປືື້ື້ມຂ່າວສານ (Journal/log books) 
ຂໍື້ມ ນຈາກປະສົບການຕົວຈິງ (Information about life 
experience) 

 


