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ຊຸດການສອນໂມດູນ 

 

ຊ ື່ ໂມດູນ/ວຊິາ : ວທິະຍາການສດິສອນວຊິາສະເພາະ 

ຈາໍນວນໜື່ ວຍກດິ :  3 ໜື່ ວຍກດິ  ; ສໍາລບັນກັສກຶສາຊັ ັ້ນ ປະລນິຍາຕຕໍີື່ ເນ ື່ ອງ 

ຜູ ັ້ສອນ  : ອາຈານ ສາຍພນິ ຫລວງພນົ 

ໂທລະສບັ : 02058009177 

ແຟັກ  : 021312421 

E-mail : sayphinvedi@gmail.com 

ປະສບົການ ການສອນ : 

-ເລີື່ ມແຕື່ ປີ 1992 ມາເຖງິປັດຈບຸນັນີ ັ້ ປະສບົການເຮດັວຽກ ແລະ ການສອນ ຢູື່ ສະຖາບນັແຫື່ ງນີ ັ້ທງັໝດົ 29 ປີ
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ແຜນການສອນໂມດູນ/ວຊິາ:   ວທິະຍາການສດິສອນວຊິາສະເພາະ 

1 ຊ ື່ ໂມດູນ/ວຊິາ ວທິະຍາການສດິສອນວຊິາສະເພາະ 

2 ຄໍາອະທບິາຍລາຍວຊິາ/ໂມດູນ ໂມດູນດັື່ ງກື່ າວນີ ັ້ໄດ ັ້ຮຽບຮຽງເອາົບນັດາຄວາມຮູ ັ້, ທກັສະ ແລະ ທດັສະນະ
ຄຸນສມົບດັ ກື່ ຽວກບັຄວາມຮູ ັ້ສະພາບແວດລັ້ອມຂອງການປະກອບອາຊບີ 
ແລະ ການປະຕບິດັເພ ື່ ອສົື່ ງເສມີຄວາມຮູ ັ້ນັ ັ້ນສູື່ ຜູ ັ້ຮຽນ (5.1) ຮູ ັ້ເຖງິວທິກີານ
ວເິຄາະຫ ກັສູດເຂົ ັ້າໃນການແຕື່ ງແຜນການສອນພາກທດິສະດ ີແລະປະຕບິດັ 
(5.2) ການວາງແຜນການຈດັຕັ ັ້ງ ແລະ ຮັບຜິດຊອບໃນໜັ້າທີື່  (5.3) 
ຫລັກການ ແລະ ວິທີສາທິດການເຮັດວຽກຢື່ າງມີຄວາມປອດໄພຖຶກ
ຕ ັ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ສຸຂະອານາໄມ (5.4) ຫລັກການໆຈດັການ
ສະພາບແວດລັ້ອມການຈດັການຮຽນ-ການສອນ (8.7) ປະເພດຂອງ
ແຜນການສອນເພ ື່ ອກໍານດົເນ ັ້ອໃນ ຫລ  ເງ  ື່ອນໄຂຂັ ັ້ນຕອນການຮຽນ, ບດົ
ສອນ ແລະ ກໍານດົຈດຸປະສງົການຮຽນ-ການສອນ ປະຕບິດັວຽກງານຕາມ
ມາດຕະຖານອາຊບີ (3.5, 8.5, 8.6, 8.8 ແລະ 8.9) 

3 ຜນົການຮຽນ  ຫລງັຈາກໄດ ັ້ຮບັການຮຽນ-ການສອນໂມດູນດັື່ ງກື່ າວນີ ັ້ແລ ັ້ວ ຜູ ັ້ສກຶສາຈະມີ
ຄວາມສາມາດ: 

1. ດັ້ານຄວາມຮູ ັ້: 
- ອະທບິາຍຫລກັການຕື່ າງໆ ຂອງວທິະຍາການສດິສອນ 
- ກໍາໄດ ັ້ບາດກ ັ້າວຂອງການສອນເຂົ ັ້າໃນການສອນພາກທດິສະດ ີ

ແລະ ປະຕບິດັ 
- ອງົປະກອບຊຸດການສອນພາກທດິສະດ ີແລະ ປະຕບິດັ 

2. ດັ້ານຄວາມສາມາດ: 
- ວາງແຜນການຈດັການຮຽນ-ການສອນເຂົ ັ້າໃນໜັ້າທີື່ ຄວາມ

ຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົ 
- ວເິຄາະຫ ກັສູດ ເພ ື່ ອນໍາໄປແຕື່ ງແຜນການສອນພາກທດິສະດ ີ

ແລະ ປະຕບິດັ 
- ກໍານດົຈດຸປະສງົການຮຽນ-ການສອນຖ ກຕາມຫລກັການ 
- ສັ້າງຊຸດການສອນພາກທດິສະດ ີ ແລະ ປະຕບິດັຖກຶຕາມຮື່ າງທີື່

ໄດ ັ້ກໍານດົໄວ ັ້ 
3. ດັ້ານທດັສະນະຄະຕ:ິ 

- ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບໃນໜັ້າທີື່ ວຽກງານຂອງຕນົຮບັຜດິຊອບ 

4 ລະຫດັໂມດູນ 5-00-3-00-2 

5 ຈາໍນວນຫນື່ ວຍກດິ ແລະ ຊົື່ ວໂມງ 3(2-2-5),  144 ຊົື່ ວໂມງ 

6 ໂມດູນ ທີື່ ຈະຕ ັ້ອງຮຽນກື່ ອນ ......................................... 
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ຫວົຂໍ ັ້ເນ ັ້ອໃນການສອນ 

1. ວທິະຍາການສດິສອນ 
1.1 ນຍິາມ 
1.2 ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສໍາຄນັຂອງການສອນ 
1.3 ຄວາມໝາຍ “ການສອນ“ ແລະ “ການແນະນໍາ“ 
1.4  ແນວຄວາມຄດິທາງດ ັ້ານວທິະຍາການສດິສອນ 
1.5 ທດິສະດກີື່ ຽວກບັວທິະຍາການສດິສອນ 
1.6 ອງົປະກອບຂອງການສອນ 
1.7 ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງວທິະຍາການສອນ ແລະ ແບບວທິສີດິສອນ 
1.8 ກດິຈະກາໍໃນວທິະຍາການສດິສອນ 
2.  ການປະກອບອາຊບີຄູ 

2.1 ພາລະບດົບາດຂອງຄູອາຊວີະສກຶສາ 
2.2 ໜັ້າທີື່ ຂອງຄູສອນ 
2.2.1 ໜັ້າທີື່ ໃນການວາງແຜນ 
2.2.2 ໜັ້າທີື່ ໃນການດໍາເນນີງານ 
2.2.3 ໜັ້າທີື່ ໃນການປະເມນີຜນົ 

3. ຫ ກັການວທິະຍາການສດິສອນ 
3.3.1 ຫ ກັການກດິຈະກ າ 
3.3.2 ຫ ຼັກການ ການພວົພຼັນລະຫວ່າງທດິສະດ ີແລະປະຕບິຼັດ 
3.3.2 ຫ ຼັກການຂອງການປະຈຼັກຕາ 
3.3.4 ຫ ຼັກການກື່ ຽວກຼັບການເຮຼັດໃຫເ້ຂົາ້ໃຈ 
3.3.5 ຫ ຼັກການແຫ່ງການນ າໃຊຕ້ວົຢ່າງ 
3.3.6 ຫ ຼັກການກື່ ຽວກຼັບການປຼັບຄວາມງ່າຍດາຍຂອງເນ ອ້ໃນ 
3.3.7 ຫ ຼັກການ ການນ າໃຊຄ້ວາມຮ  ້

4. ການດໍາເນນິບາດກ ັ້າວການສອນພາກທດິສະດ ີແລະ ປະຕບິດັ 
4.1 ບາດກ ັ້າວການສອນພາກທດິສະດ ີ
4.1.1  ການຈດັຕັ ັ້ງຫ ັ້ອງ 
4.1.2 ການສ ັ້າງແຮງຈງູໃຈ 

4.1.3 ການທບົທວນຄ ນບດັຮຽນ ແລະ ການເຂົ ັ້າສູື່ ບດົຮຽນອນັໃໝື່  
4.1.4 ການຖື່ າຍທອດຄວາມຮູ ັ້ ແລະ ການສ ັ້າງກດິຈະກໍາ 
4.1.5 ການປະເມນີ 

4.1.6 ການສກຶສາອບົຮມົ 
4.2 ບາດກ ັ້າວການສອນພາກປະຕບິດັ 
4.2.1 ການກວດກາຈາໍນວນຄນົ ແລະ ການແນະນໍາໜັ້າວຽກ 
4.2.2 ການແນະນໍາຄວາມປອດໃນໜັ້າວຽກ 
4.2.3 ການທບົທວນຄ ນບດົຮຽນພາກທດິສະດທີີື່ ຮຽນຜື່ ານມາ 
4.2.3 ການປະຕບິດັການສອນແບບ 4 ຂັ ັ້ນຕອນ 
4.2.4 ການສະຫລຸບວຽກທີື່ ໄດ ັ້ປະຕບິດັ ຂໍ ັ້ດ ີແລະ ຂໍ ັ້ບກົຜື່ ອງ 
4.2.1 ການແນະນໍາທີື່ ຕດິພນັກບັການນໍາພາໂດຍກງົ 
2.2.1.1 ການແນະນໍາແບບສະເໜ ີ
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2.2.1.2 ການແນະນໍາແບບເນັ ັ້ນໃສື່ ການພດັທະນາ 
4.2.2 ການແນະນາໍທີື່ ບໍື່ ຕດິພນັກບັການນາໍພາໂດຍກງົ 
4.2.2.1 ການແນະນໍາແບບເນັ ັ້ນໃສື່ ບຸກຄນົ 
4.2.2.2 ການແນະນໍາແບບເນັ ັ້ນໃສື່ ຂະບວນການ 
4.2.2.3 ການແນະນໍາເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນເພ ື່ ອໃຫ ັ້ຄຸ ັ້ນເຄຍີກບັໂຮງຊື່ າງ  
4.2.2.4ການແນະນໍາກື່ ຽວກບັຄວາມປອດໄພໃນການເຮດັວຽກ 
4.2.2.5 ການແນະນໍາກື່ ຽວກບັໜັ້າວຽກ 

5. ການກໍານດົຈດຸປະສງົ ແລະ ການອອກແບບແຜນການສອນ 
5.1 ການກໍານດົຈດຸປະສງົຂອງການຮຽນ-ການສອນ 
5.1.2 ການນໍາໃຊ ັ້ຄໍາກລິຍິາທີື່ ບົື່ ງບອກການເຮດັ-ການກະທໍາ ສໍາລບັການ

ກໍານດົຈດຸປະສງົຂອງການຮຽນ-ການສອນ 
    5.2 ການກະກຽມແຜນການສອນພາກທດິສະດ ີ

 5.2.1 ການທໍາຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກື່ ຽວກບັການນໍາໃຊ ັ້ຫ ກັສູດ 
 5.2.2 ການວເິຄາະຫ ກັສູດເພ ື່ ອນໍາຫວົຂໍ ັ້ການສອນໃນພາກທດິສະດມີາ

ແຕື່ ງຊຸດການສອນ 
5.2.3 ການສ ັ້າງແຜນການສອນປະຈາໍໂມດູນ 
5.2.4 ການສ ັ້າງແຜນການສອນລວມ 
5.2.5 ການສ ັ້າງແຜນການຮຽນ-ການສອນທດິສະດ ີແລະ ປະຕບິດັ 
5.2.6 ການຂຽນໃບຄວາມຮູ ັ້ 
5.2.7 ການຂຽນໃບຖໍາຖາມ,ຄໍາຕອບ, ໃບສະເຫລຍີຄໍາຕອບ ແລະ 
ເກນໃຫັ້ຄະແນນ 

5.3 ການກະກຽມແຜນການສອນພາກປະຕບິດັ 
5.3.1 ການວເິຄາະຫ ກັສູດ ເພ ອນໍາເອາົທກັສະມາແຕື່ ງແຜນການສອນ

ພາກປະຕບິດັ 
5.3.2 ການສ ັ້າງໃບມອບວຽກ 
5.3.3 ການສ ັ້າງໃບດໍາເນນີການປະຕບິດັໜັ້າວຽກ 
5.3.4 ການສ ັ້າງໃບລາຍການເຄ ື່ ອງມ /ອຸປະກອນ 
5.3.5 ການສ ັ້າງໃບປະເມນີພາກປະຕບິດັ ແລະ ເກນໃຫັ້ຄະແນນ 

8 ເງ  ື່ອນໄຂ(ອຸປະກອນ, ເຄ ື່ ອງມ , ເຄ ື່ ອງ
ຈກັ, ຮູບ, ແບບແຕັ້ມເຕກັນກິ, ເອກ
ກະສານປະກອບການຮຽນ ຫ   
ເງ  ື່ອນໄຂຕື່ າງໆ ທີື່ ຈາໍເປັນນໍາໃຊ ັ້) 

- ເອກະສານບດົຮຽນ, ເອກະສານຕວົຢື່ າງ, ໃບມອບວຽກ 
- ບດັຄໍາ, ກະດານເຂມັ, ກະດານເຈ ັ້ຍ, ເຟິດຂຽນກະດານ, ເຟິດຂຽນ

ເຈ ັ້ຍ. 
- ຄອມພວິເຕ,ີ ເຄ ື່ ອງສາຍ ເອລຊດີ ີ(LCD). 

9 ວທິກີານຮຽນ-ການສອນ - ການບນັຍາຍ 
- ການສນົທະນາ 
- ການຮຽນເປັນກຸື່ ມ 
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- ຮຽນດັ້ວຍຕນົເອງ 
- ການນໍາສະເໜຂີອງນກັສກຶສາ 
- ການປະຕບິດັຕວົຈງິ 

10 ລະບຽບ ການຮຽນ-ການສອນ • ນກັສກຶສາຕ ັ້ອງປະຕບິດັກດົລະບຽບການຮຽນ-ການສອນ ຂອງສະ
ຖາບນັການສກຶສາທຸກຢື່ າງ. 

• ຖັ້ານກັສກຶສາມາຊ ັ້າເກນີ 10 ນາທ ີຄັ ັ້ງທໍາອດິເຕ ອນ, ຄັ ັ້ງທສີອງ ໃຫ ັ້
ເຮດັກດິຈະກໍາໃດໜຶື່ ງ, ຄັ ັ້ງທ ີສາມ ຂຽນໃບສໍາຫລວດ. 

• ນກັສກຶສາທີື່ ປະກອບສື່ ວນໃນການຮຽນ ໃນຫັ້ອງຮຽນ ຈະໄດ ັ້
ຄະແນນສະສມົຕ ື່ ມ. 

• ວຊິານີ ັ້ ຈະຕ ັ້ອງສອບເສງັສອນພາກທດິສະດ ີແລະ ພາກປະຕບິດັ, 
ຖັ້າບໍື່ ມ ີ2 ຢື່ າງນີ ັ້ ແມື່ ນບໍື່ ຜື່ ານ. 

• ກໍລະນນີກັສກຶສາທີື່ ຂາດຮຽນເກນີ 20 ສື່ ວນຮັ້ອຍບໍື່ ອະນຸຍາດໃຫັ້
ສອບເສງັຈບົໂມດູນ. 

11 ສະຖານທີື່ ຈດັຕັ ັ້ງການຮຽນ-ການ
ສອນ 

• ຫັ້ອງຮຽນທດິສະດ ີ

12 ລາຍການ ການວດັຜນົ ຜນົການຮຽນດັ້ານຄວາມຮູ ັ້: 
• ອະທບິາຍ ຫລກັການຕື່ າງໆ ແລະ ວທິສີາທດິການເຮດັວຽກຢື່ າງມີ

ຄວາມປອດໄພ ຖກຶຕ ັ້ອງຕາມກດົໝາຍ ແລະ ສຸຂະອານາໄມ 
• ກໍາໄດ ັ້ແຕື່ ລະບາດກ ັ້າວຂອງການສອນພາກທດິສະດ ີແລະ ປະຕບິດັ 
• ຮູບແບບໃນການສັ້າງເຄ ື່ ອງມ ວດັຜນົນກັສກຶສາ ພາກທດິສະດ ີແລະ 

ປະຕບິດັ 
ຜນົການຮຽນດັ້ານຄວາມສາມາດ ຫ   ການປະຕຕິວົຈງິ: 
• ວເິຄາະຫູກັສູດ ຫວົຂໍ ັ້ລາຍລະອຽດເນ ັ້ອໃນຂອງການສອນເຂົ ັ້າໃນການ

ແຕື່ ງຊຸດການສອນ 
• ກໍານດົຈດຸປະສງົການຮຽນ-ການສອນຂອງແຕື່ ລະວຊິາຖກຶຕ ັ້ອງຕາມ

ຫລກັການໃນການຂຽນຈດຸປະສງົ 
• ສັ້າງຊຸດການສອນພາກທດິສະດ ີແລະ ປະຕບິດັຕາມຮູບແບບຮື່ າງຊຸດ

ການສອນ 
• ສັ້າງເຄ ື່ ອງມ ວດັຜນົພາກທດິສະດ ີແລະ ປະຕບິດັ 

ຜນົການຮຽນດັ້ານການພດັທະນາ: 
• ນໍາໃຊ ັ້ຄວາມຮູ ັ້, ຄວາມສາມາດ ຕາມທດິສະດຕີື່ າງໆທີື່ ໄດ ັ້ຮຽນມາເຂົ ັ້າ

ໃນການຮຽນ-ການສອນ ພາກທດິສະດ ີແລະ ພາກປະຕບິດັ 
ຖ ກຕ ັ້ອງຕາມຫ ກັການ 
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13 ວທິກີານວດັ-ປະເມນີຜນົ, ເຄ ື່ ອງມ  
ໃນການຢັັ້ງຢ ນ 

• ວທິກີານວດັ-ປະເມນີຜນົ: 
- ການຂຽນ 
- ການສງັເກດຈາກ ການນໍາສະເໜ ີຫ   ການລາຍງານຜນົງານຈາກການ
ເຮດັກດິຈະກໍາ. ຜນົງານຕວົຈງິໃນການແຕື່ ງຊຸດການສອນ ພາກທດິ
ສະດ ີແລະ ປະຕບິດັ 

-  ການຝຶກຫດັສອນຕວົຈງິພາກ ທດິສະດ ີແລະ ພາກປະຕບິດັ. 
• ເຄ ື່ ອງມ  ໃນການປະເມນີຜນົ: 

-  ລາຍການຄໍາຖາມ ແລະ ຄໍາຕອບ 
-  ບດົນໍາສະເໜ ີ
-  ບດົຝຶກຫດັ 
-  ຜນົຜະລດິ 

14 ເກນການວດັຜນົການຮຽນ • ທດິສະດ ີ60 % ຂຶັ້ນໄປ ຜື່ ານ,  
• ປະຕບິດັ 90%  ຂຶັ້ນໄປ ຜື່ ານ, 

15 ການປະເມນີຜນົ 1. ດເີລດີ (Excellent)   91-100% 
2. ດຫີ າຍ (Very good)    81-90% 
3. ດ ີ(Good)      76-80% 
4. ດພໍີໃຊ ັ້ (Fairly good)   70-75% 
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√ 

ແຜນການສອນລວມ 

ຄັ ັ້ງທ ີ ເນ ັ້ອໃນການຮຽນ-ການສອນ 

ການຈດັຕັ ັ້ງການສອນ 

ທດິສະດ ີ
ຝຶກຫດັ/
ທດົລອງ/
ປະຕບິດັ 

ຮຽນດັ້ວຍ
ຕນົເອງ 

1 ການແນະນໍາ ຂອງຄູ ແລະ ນກັສກຶສາ ຫ ງັຈາກນັ ັ້ນ ແມື່ ນການແນະ
ນໍາເຂົ ັ້າສູື່ ການຮຽນ 
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1. ວທິະຍາການສດິສອນ 
1.1 ນຍິາມ 
1.2 ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສໍາຄນັຂອງການສອນ 

1.3 ຄວາມໝາຍ “ການສອນ“ ແລະ “ການແນະນໍາ“ 
1.4 ແນວຄວາມຄດິທາງດ ັ້ານວທິະຍາການສດິສອນ 
1.5 ທດິສະດກີື່ ຽວກບັວທິະຍາການສດິສອນ 
1.6 ອງົປະກອບຂອງການສອນ 
1.7 ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງວທິະຍາການສອນ ແລະ ແບບວທິີ

ສດິສອນ 
1.8 ກດິຈະກາໍໃນວທິະຍາການສດິສອນ 

 

 

 

 

    3 
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2.  ການປະກອບອາຊບີຄູ 
2.1 ພາລະບດົບາດຂອງຄູອາຊວີະສກຶສາ 
2.2 ໜັ້າທີື່ ຂອງຄູສອນ 
2.2.1 ໜັ້າທີື່ ໃນການວາງແຜນ 
2.2.2 ໜັ້າທີື່ ໃນການດໍາເນນີງານ 
2.2.3 ໜັ້າທີື່ ໃນການປະເມນີຜນົ 
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3. ຫ ກັານວທິະຍາການສດິສອນ 
3.3.1 ຫ ກັການກດິຈະກ າ 
3.3.2 ຫ ຼັກການ ການພວົພຼັນລະຫວ່າງທດິສະດ ີແລະປະຕບິຼັດ 
3.3.2 ຫ ຼັກການຂອງການປະຈຼັກຕາ 
3.3.4 ຫ ຼັກການກື່ ຽວກຼັບການເຮຼັດໃຫເ້ຂົາ້ໃຈ 
3.3.5 ຫ ຼັກການແຫ່ງການນ າໃຊຕ້ວົຢ່າງ 
3.3.6 ຫ ຼັກການກື່ ຽວກຼັບການປຼັບຄວາມງ່າຍດາຍຂອງເນ ອ້ໃນ 
3.3.7 ຫ ຼັກການ ການນ າໃຊຄ້ວາມຮ  ້

 

 

 

 

 
 
 

ກວດກາການປະຕບິດັກດິຈະກໍານກັສກຶສາ ຄັ ັ້ງທ ີ1 1   
4. ການດໍາເນນິບາດກ ັ້າວການສອນພາກທດິສະດ ີແລະ ປະຕບິດັ 
4.1 ບາດກ ັ້າວການສອນພາກທດິສະດ ີ     2 
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4.1.1  ການຈດັຕັ ັ້ງຫ ັ້ອງ 
4.1.2 ການສ ັ້າງແຮງຈງູໃຈ 

4.1.3 ການທບົທວນຄ ນບດັຮຽນ ແລະ ການເຂົ ັ້າສູື່ ບດົຮຽນອນັໃໝື່  
4.1.4 ການຖື່ າຍທອດຄວາມຮູ ັ້ ແລະ ການສ ັ້າງກດິຈະກໍາ 
4.1.5 ການປະເມນີ 

4.1.6 ການສກຶສາອບົຮມົ 
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5. ບາດກ ັ້າວການສອນພາກປະຕບິດັ 

5.1.1 ການກວດກາຈາໍນວນຄນົ ແລະ ການແນະນໍາໜັ້າວຽກ 

5.1.2 ການແນະນໍາຄວາມປອດໃນໜັ້າວຽກ 

5.1.3 ການທບົທວນຄ ນບດົຮຽນພາກທດິສະດທີີື່ ຮຽນຜື່ ານມາ 
5.1.4 ການປະຕບິດັການສອນແບບ 4 ຂັ ັ້ນຕອນ 

5.1.5 ການສະຫລຸບວຽກທີື່ ໄດ ັ້ປະຕບິດັ ຂໍ ັ້ດ ີແລະ ຂໍ ັ້ບກົຜື່ ອງ 
6. ການແນະນໍາທີື່ ຕດິພນັກບັການນໍາພາໂດຍກງົ 
6.1.1 ການແນະນໍາແບບສະເໜ ີ

6.1.2 ການແນະນໍາແບບເນັ ັ້ນໃສື່ ການພດັທະນາ 
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7. ການແນະນໍາທີື່ ບໍື່ ຕດິພນັກບັການນໍາພາໂດຍກງົ 
7.1.1 ການແນະນໍາແບບເນັ ັ້ນໃສື່ ບຸກຄນົ 

7.1.2 ການແນະນໍາແບບເນັ ັ້ນໃສື່ ຂະບວນການ 

7.1.3 ການແນະນໍາເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນເພ ື່ ອໃຫ ັ້ຄຸ ັ້ນເຄຍີກບັໂຮງຊື່ າງ  
7.1.4 ການແນະນໍາກື່ ຽວກບັຄວາມປອດໄພໃນການເຮດັວຽກ 

7.1.5 ການແນະນໍາກື່ ຽວກບັໜັ້າວຽກ 

 

2 2 5 

 
 

P7 

8. ການກະກຽມແຜນການສອນພາກທດິສະດ ີ
8.1.1 ການທໍາຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກື່ ຽວກບັການນໍາໃຊ ັ້ຫ ກັສູດ 
8.1.2 ການວເິຄາະຫ ກັສູດເພ ື່ ອນໍາຫວົຂໍ ັ້ການສອນໃນພາກທດິສະດີ

ມາແຕື່ ງຊຸດການສອນ 

 

2 

 

     5 

 
 

P8 

5.2.3 ການສ ັ້າງແຜນການສອນປະຈາໍໂມດູນ 
5.2.4 ການສ ັ້າງແຜນການສອນລວມ 
5.2.5 ການສ ັ້າງແຜນການຮຽນ-ການສອນທດິສະດ ີແລະ ປະຕບິດັ 
5.2.6 ການຂຽນໃບຄວາມຮູ ັ້ 
5.2.7 ການຂຽນໃບຖໍາຖາມ,ຄໍາຕອບ, ໃບສະເຫລຍີຄໍາຕອບ ແລະ 

ເກນໃຫັ້ຄະແນນ 

2 2 5 

P9 ກວດກາການປະຕບິດັກດິຈະກໍານກັສກຶສາ ຄັ ັ້ງທ ີ2 3   
 

 

P10 

5.3 ການກະກຽມແຜນການສອນພາກປະຕບິດັ 
5.3.1 ການວເິຄາະຫ ກັສູດ ເພ ອນໍາເອາົທກັສະມາແຕື່ ງແຜນການ

ສອນພາກປະຕບິດັ 
5.3.2 ການສ ັ້າງໃບມອບວຽກ 

1 3 5 

 5.3.3 ການສ ັ້າງໃບດໍາເນນີການປະຕບິດັໜັ້າວຽກ 1 3 5 

2 

 

2 5 

2 
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P11 5.3.4 ການສ ັ້າງໃບລາຍການເຄ ື່ ອງມ /ອຸປະກອນ 
5.3.5 ການສ ັ້າງໃບປະເມນີພາກປະຕບິດັ ແລະ ເກນໃຫັ້ຄະແນນ 

P12 

 
ຝຶກຫດັສອນພາກປະຕບິດັຕວົຈງິ 

 
16 ຊມ 

20 
P13 
P14 
P15 
P16 ສອບເສງັຈບົວຊິາ 3   

 ລວມຊົື່ ວໂມງ 23 39 80 

ຫມາຍເຫດ: ແຜນການສດິສອນນີັ້ອາດມກີານປື່ ຽນແປງຫລ ປັບປຸງແກ ັ້ໄຂຕາມການປື່ ຽນແປງເຕກັໂນໂລຊ ີແຕື່ ລະໄລຍະ. 

17. ເອກະສານອັ້າງອງີ: 
- ຄູື່ ມ ວທິະຍາການສດິສອນວຊິາສະເພາະ ໂມດູນ 4 ຂອງປ ັ້ມ 10 ໂມດູນ 
- ຍຸດທະວທິກີານຮຽນ-ການສອນວຊິາເທກັນກິ (Didactic for Technical Courses) 
- ເອກະສານທດິສະດຂີອງ Blooms revised taxonomy 
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ແຜນການຮຽນ-ການສອນທດິສະດ ີຄັ ັ້ງທ ີ1 
 
 

ໂມດູນ/ວຊິາ: ວທິະຍາການສດິສອນວຊິາສະເພາະ                                                                                           ວນັທ,ີ ເດ ອນ,ປີ :  
ຫວົຂໍ ັ້: 1     ວທິະຍາການສດິສອນ                                                                                                                    ເວລາ: 180 ນາທ ີ

ຈດຸປະສງົການຮຽນຮູ ັ້ສະເພາະ:                                                                                                               ສໍາລບັນກັສກຶສາ: ປະລນິຍາຕ ີ
ພາຍຫ ງັຜູ ັ້ຮຽນສໍາເລດັການຮຽນໃນຫວົຂໍ ັ້ນີ ັ້ ຜູ ັ້ຮຽນມຄີວາມສາມາດ: 
- ອະທບິາຍຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສໍາຄນັຂອງການສອນ  
- ຂຽນອງົປະກອບການສອນໄດ ັ້ຖ ກຕ ັ້ອງຕາມເອກະສານຄູມ ການສອນ 
- ຈາໍແນກຄວາມແຕກຕື່ າງລະຫວື່ າງວທິະຍາການສອນ ແລະ ແບບວທິສີດິສອນ 
- ເຫນັໄດ ັ້ຄວາມສໍາຄນັຂອງ ວຽກງານທາງດ ັ້ານການສດິສອນ ເພ ື່ ອໝນູໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັການຮຽນ-ການສອນຂອງຄູ 
ເກນການປະຕບິດັລວມ: 
ຫລກັການພ ັ້ນຖານວທິະຍາການສດິສອນໄດ ັ້ຖ ກອະທບິາຍຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສໍາຄນັຂອງການສອນ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍຈາໍແນກຄວາມແຕກຕື່ າງຢື່ າງລະອຽດລະຫວື່ າງວທິະຍາການ
ສອນ ແລະ ແບບວທິສີດິສອນໂດຍອງີຕາມຄູື່ ມ ການສອນປ ັ້ມວທິະຍາການສດິສອນໂມດູນ 4 
ເກນການປະຕບິດັສະເພາະ: 
- ຄວາມໝາຍຂອງການສອນໄດ ັ້ຖ ກອະທບິາຍໂດຍອງີຕາມເອກະສານຄູື່ ມ ການສອນໃນບດົທ ີ1 ກື່ ຽວກບັວທິະຍາການສດິສອນ 

- ການສອນ ແລະ ການແນະນໍາໄດ ັ້ຖ ກຈາໍແນກຄວາມແຕກຕື່ າງຢື່ າງລະອຽດໂດຍອງີຕາມປ ັ້ມຄູື່ ມ ຝຶກອບົຮມົໂມດູນ 4  
- ອງົປະກອບການສອນໄດ ັ້ຖ ກຂຽນຂຶ ັ້ນມາຢື່ າງຖ ກຕ ັ້ອງອງີຕາມທດິສະດຂີອງທື່ ານ ລ າພອງ ບຸນຊື່ ວຍ ທີື່ ຂຽນອງົປະກອບຂອງການສອນ 

- ແຕື່ ລະອງົປະກອບໄດ ັ້ຖ ກອະທບິາຍໄດ ັ້ຢື່ າງສດັເຈນ ອງີຕາມຄູື່ ມ ການຮຽນໂມດູນວທິະຍາການສດິສອນວຊິາສະເພາະ 

- ຄວາມແຕກຕື່ າງລະຫວື່ າງວທິະຍາການສດິສອນ ແລະ ແບບວທິກີານສດິສອນໄດ ັ້ຖ ກຈາໍແນກຄວາມແຕກຕື່ າງອງີຕາມປ ັ້ມຄູື່ ມ ວທິະຍາການສດິສອນຂອງໂມດູນ 4  
- ວຽກງານທາງດ ັ້ານການສດິສອນ ຖ ເປັນຄວາມສໍາຄນັຂອງຄູເພ ື່ ອນໍາໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັການຮຽນ-ການສອນ 
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ເວລາ ຫວົຂໍ ັ້ເນ ັ້ອໃນການສອນ 

ກດິຈະກາໍການຮຽນ-ການສອນ/ 

ແບບວທິກີານຮຽນ-ການສອນ ສ ື່ ການຮຽນ-ການ
ສອນ 

ສະຖານທີື່ ຮຽນ/
ປະຕບິດັ 

ກດິຈະກາໍຂອງຄູ ກດິຈະກາໍຜູ ັ້ຮຽນ 

5’ ຈດັຕັ ັ້ງຫ ັ້ອງ - ກວດກາຈາໍນວນຄນົ - ລາຍງານຈາໍນວນຄນົ 

- ປ ັ້ມບນັທກຶການ
ມາ, ການຂາດ
ຂອງນກັສກຶສາ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ຫັ້ອງຮຽນລວມ ຂ4 

 
 
 
 
 
 

8’ ສ ັ້າງແຮງຈງູໃຈ - ກດິຈະກໍາສ ັ້າງແຮງຈງູໃຈ - ນກັຮຽນສ ັ້າງກດິຈະກາໍ -  

5’ 
 

ຢັື່ ງຄວາມຮູ ັ້/ທວນຄ ນບດົຮຽນເກົື່ າ 
- ຕັ ັ້ງຄໍາຖາມ 

- ສນົທະນາ 
- ຕອບ 

- ສນົທະນາ 
-  

 ດໍາເນນີການຖື່ າຍທອດຄວາມຮູ ັ້    

8’ 
1.1 ນຍິາມ - ອະທບິາຍ - ຟັງ 

- ຈດົບນັທກຶ 

- PPT 

20’ 
1.2 ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສໍາຄນັ

ຂອງການສອນ 
- ຢາຍເອກະສານໃຫັ້ນກັຮຽນ 

- ອື່ ານເອກະສານກື່ ຽວ
ກບັຫວົຂໍ ັ້ 1.2 

- ອະທບິາຍ 

- PPT 

- ຄູື່ ມ  ການຮຽນ 

15’ 
1.3 ຄວາມໝາຍ “ການສອນ“ ແລະ 

“ການແນະນໍາ“ 
- ຕັ ັ້ງຄໍາຖາມ 

- ສນົທະນາ 
 

- ຖາມ, ຕອບ 

- ຄູື່ ມ  ວທິະຍາ
ການສດິສອນ
ວຊິາສະເພາະ 
ໂມດູນ 4 
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8’ 
1.4 ແນວຄວາມຄດິທາງດ ັ້ານວທິະຍາ
ການສດິສອນ 

- ອະທບິາຍ 
- ຟັງ 
ຈດົບນັທກຶ 

- PPT 

- ຄູື່ ມ  ການຮຽນ 

8’ 
1.5 ທດິສະດກີື່ ຽວກບັວທິະຍາການ

ສດິສອນ 
- ອະທບິາຍ 

- ຟັງ 
- ຈດົບນັທກຶ 

- PPT 

- ຄູື່ ມ  ການຮຽນ 

30’ 1.6 ອງົປະກອບຂອງການສອນ 
- ຈດັກຸື່ ມຄົ ັ້ນຄ ັ້ວາ 
- ໃຫັ້ຄໍາຖາມຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ 

- ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ 
- ຂຶ ັ້ນນໍາສະເໜ ີ

- PPT 

- ຜນົການຄົ ັ້ນຄ ັ້
ວາ ເຈ ັ້ຍ A0 

15’ 
1.7 ຄວາມແຕກຕື່ າງລະຫວື່ າງວທິະຍາ

ການສອນ ແລະ ແບບວທິສີດິສອນ 
- ອະທບິາຍ - ຖາມ, ຕອບ 

- ຄູື່ ມ  ວທິະຍາ
ການສດິສອນ
ວຊິາສະເພາະ 
ໂມດູນ 4 

35’ 1.8 ກດິຈະກາໍໃນວທິະຍາການສດິສອນ 
- ອະທບິາຍກດິຈະກໍາ 
- ໃຫັ້ກດິຈະກໍານກັຮຽນ 

- ຟັງ 
- ເຮດັກດິຈະກໍາ 
- ສະເໜຜີນົ 

- ເອກະສານ 

- ຜນົການຄົ ັ້ນຄ ັ້
ວາ ເຈ ັ້ຍ A0 

5’ ສະຫ ຸບ 
- ສນົທະນາ 
- ຊີ ັ້ແຈງຜນົໄດ ັ້ຮບັຈາກການ
ເຮດັກດິຈະກໍາ 

- ຖາມ, ຕອບ 

 

5’ ການປະເມນີ ປະເມນີຄວາມເຂົ ັ້າໃຈຜື່ ານການຮຽນຫວົຂໍ ັ້ 1 - ແບບສອບຖາມ 

3’ ສກຶສາອບົຮມົ - ແນະນໍາ - ຕດິຕາມ - 

 

ໝາຍເຫດ: ລາຍການສິື່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກເພ ື່ ອບນັລຸຜນົການຮຽນ: ອຸປະກອນ, ເຄ ື່ ອງມ , ເຄ ື່ ອງຈກັ, ເຄ ື່ ອງວດັແທກ, ວດັສະດຸຊິ ັ້ນເປ ອງ, ເຄ ື່ ອງສາຍ ແລະອ ື່ ນໆ 

ຕວົຢື່ າງ: 
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▪ Computer; 
▪ LCD; 
▪ ເຈ ັ້ຍ A0 

▪ ບດັຄໍາ 
▪ ເຟີດຂຽນ 

▪ ຄູື່ ມ  ວທິະຍາການສດິສອນວຊິາສະເພາະ  
▪ ອ ື່ ນໆ..
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ໃບຄວາມຮູ ັ້ ຂອງແຜນການສອນ ຄັ ັ້ງທ ີ1 

ໂມດູນ/ວຊິາ 

 

ວທິະຍາການສດິສອນວຊິາສະເພາະ 

ຫວົຂໍ ັ້ 1 ໃບທ ີ1 

ວທິະຍາການສດິສອນ 
ຜູ ັ້ຮຽນ 

ນກັສກຶສາປະລນິຍາຕພິາກວຊິາ
ກະເສດ+ບໍລຫິານ 

ຜູ ັ້ສອນ ອຈ ສາຍພນິ ຫລວງພນົ 

 

1.1 ນຍິາມ  
ຄໍາສບັທີື່ ວື່ າ “ວທິະຍາການສດິສອນ” ມຕີົ ັ້ນກໍາເນດີມາຈາກພາສາເກຣກັ “didaskein” ເຊິື່ ງມຄີວາມໝາຍວື່ າ “ທດິ
ສະດຂີອງການສອນ ແລະ ການຮຽນ” ວທິະຍາການສດິສອນໄດ ັ້ພນັລະນາເຖງິຈດຸປະສງົ, ເນ ັ້ອໃນ ແລະ ເງ  ື່ອນໄຂສໍາ
ລບັການດໍາເນນີການຮຽນ-ການສອນ. 
ວທິະຍາການສດິສອນ ມຄີວາມໝາຍຄວາມສໍາຄນັ ຕໍື່ ຄູ-ອາຈານແນວໃດ? ວທິະຍາການສດິສອນຈະໃຫັ້ຄວາມຮູ ັ້
ກື່ ຽວກບັວທິກີານສົື່ ງ-ຮບັ ຄວາມຮູ ັ້ຄວາມສາມາດ ທີື່ ຖ ກຕ ັ້ອງຕາມຫ ກັການທາງດ ັ້ານສກຶສາສາດ ແກື່ ບນັດາຄູ-ອາຈານ 
ຖັ້າຈະເວົ ັ້າແບບກວ ັ້າງໆແລ ັ້ວກໍື່ ຄ  ສາຍກື່ ຽວພນັລະຫວື່ າງຄໍາວື່ າ “ຈະສອນເພ ື່ ອຫຍງັ ແລະ ຈະສອນຫຍງັແດື່ ?” ແລະ 
“ຈະສອນແນວໃດ ແລະ ດ ັ້ວຍພາສາອນັໃດ?”. 

1.2 ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສໍາຄນັຂອງການສອນ 
ໂດຍທົື່ ວໄປຄນົເຮາົສື່ ວນຫ າຍເຂົ ັ້າໃຈວື່ າ ການສອນ ແມື່ ນການຖື່ າຍທອດເນ ັ້ອໃນວຊິາ ໂດຍການບອກໃຫັ້ເຮດັ, ໃຫັ້
ຈ ື່ , ໃຫັ້ຈດົ, ນໍາໄປເລົື່ າໃຫ ັ້ຈ ື່ ຈາໍ ແລະ ນໍາໄປສອນຕໍື່ ໆໄປ ແຕື່ ໃນແນວທາງທີື່ ກື່ ຽວຂ ັ້ອງກບັການສກຶສາ ຈະເຂົ ັ້າໃຈວື່ າ 
ການສອນ ບໍື່ ໄດ ັ້ໝາຍເຖງິ ວທິກີານບອກໃຫັ້ເຮດັ, ໃຫັ້ຈ ື່ , ໃຫັ້ຈດົກື່ າຍພຽງຢື່ າງດຽວ, ການສອນ ມຄີວາມໝາຍເລກິ
ເຊິື່ ງກວື່ ານັ ັ້ນ ເຊັື່ ນ: ການສອນເປັນວທິກີານໃດໆກໍື່ ຕາມທີື່ ຄູນໍາເອາົມາໃຊ ັ້ເພ ື່ ອໃຫ ັ້ນກັຮຽນເກດີການຮຽນຮູ ັ້ ເຊິື່ ງສາມາດ
ເອີ ັ້ນວື່ າເປັນການສອນໄດ ັ້.  

1.3 ຄວາມໝາຍ “ການສອນ“ ແລະ “ການແນະນາໍ“ 

ໃນນຍິາມສກຶສາສາດອາຊວີະແມື່ ນໄດ ັ້ເຂົ ັ້າໃຈວື່ າ: ການສອນແມື່ ນການຖື່ າຍທອດຄວາມຮູ ັ້ທົື່ ວໄປ ແລະຄວາມຮູ ັ້ດ ັ້ານ
ທດິສະດດີ ັ້ານອາຊວີະ (ຄວາມຮູ ັ້ວຊິາສະເພາະ) ໃນສາຂາວຊິາຊບີນັ ັ້ນ. 

 ກງົກນັຂ ັ້າມ ການແນະນໍາ ແມື່ ນການຖື່ າຍທອດຄວາມຮູ ັ້ສະເພາະ, ເຊີື່ ງຄວາມຮູ ັ້ນັ ັ້ນມຄີວາມຕ ັ້ອງການສໍາລບັນໍາໃຊ ັ້
ໃນການສໍາເລດັວຽກງານຕວົຈງິໃດໜຶື່ ງທີື່ ໄດ ັ້ຖ ກມອບໝາຍ. 

ໃນການສກຶສາວຊິາຊບີໃນຕວົຈງິ ສື່ ວນຫລາຍແລ ັ້ວ ຄວາມແຕກຕື່ າງຂອງການສອນ ແລະການແນະນໍາແມື່ ນບໍື່ ມີ
ຄວາມສໍາຄນັປານໃດ, ເພາະວື່ າມນັມຄີວາມຕ ັ້ອງການ ແລະເພີື່ ມເຕມີໃຫ ັ້ກນັ ແລະກນັ. ໃນບດົຕໍື່ ໄປນີ ັ້ ແມື່ ນຈະໄດ ັ້ອະ

ທບິາຍຄວາມແຕກຕື່ າງ ກໍື່ ຄ ຄວາມຄ ັ້າຍຄ ກນັໃຫ ັ້ລະອຽດຕ ື່ ມ, ເພາະວື່ າໃນການວາງແຜນການ ດ ັ້ານເນ ັ້ອໃນ, ເວ
ລາ ແລະວທິກີານ ກໍື່ ຄ ການຈດັຕັ ັ້ງຕື່ າງໆ ແມື່ ນຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ເອາົໃຈໃສື່ . 
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ໂມດູນ/ວຊິາ 

 

ວທິະຍາການສດິສອນວຊິາສະເພາະ 

ຫວົຂໍ ັ້ 1 ໃບທ ີ1 

ວທິະຍາການສດິສອນ 
ຜູ ັ້ຮຽນ 

ນກັສກຶສາປະລນິຍາຕພິາກວຊິາ
ກະເສດ+ບໍລຫິານ 

ຜູ ັ້ສອນ ອຈ ສາຍພນິ ຫລວງພນົ 

• “ການສອນ” ແມື່ ນຫຍງັ?  

 ການສອນ ແມື່ ນຂະບວນການສກຶສາ ແລະການອບົຮມົທີື່ ມແີຜນການ, ແນໃສື່ ເພ ື່ ອບນັລຸຈດຸປະສງົ ແລະມກີານຊີ ັ້ນໍານໍາ
ພາ, ໃນການຖື່ າຍທອດຄວາມຮູ ັ້ດ ັ້ານທດິສະດຢີື່ າງເປັນລະບບົໃນຂອບເຂດວຊິາສະເພາະວຊິານ ື່ ງ ເວລາທີື່ ຖ ກກໍານດົ
ໃນການສອນແມື່ ນຈະຢູື່ ໃນລະຫວື່ າງ 45 ແລະ 60 ນາທ,ີ ສໍາລບັການສກຶສາຜູ ັ້ໃຫຍື່ ແມື່ ນສື່ ວນຫລາຍໃຊ ັ້ 90 ນາທ ີ
ສື່ ວນຫລາຍແລ ັ້ວການສອນແມື່ ນຈະຖ ກຈດັໃນຫັ້ອງຮຽນໂດຍສະເພາະ, ເຊີື່ ງສາມາດນໍາໃຊ ັ້ສ ື່ ການສອນດ ັ້ານສຽງ 
ແລະ ພາບຕື່ າງໆ. 

• “ການແນະນາໍ” ແມື່ ນຫຍງັ? 

ການແນະນໍາ ພວກເຮາົກໍື່ ເອີ ັ້ນວື່ າການສອນ ທີື່ ແນໃສື່ ເພ ື່ ອບນັລຸຈດຸປະສງົ, ມແີຜນການເໝ ອນກນັ, ແຕື່ ສື່ ວນຫລາຍກດິ
ຈະກໍາການຮຽນຈະເປັນແບບກນັເອງ ແລະທນັທ ີ ເພ ື່ ອລງົເລກິຄວາມຮູ ັ້ໃນວຽກງານວຊິາສະເພາະທີື່ ໄດ ັ້ຖ ກຖື່ າຍທອດ
ດ ັ້ານທດິສະດມີາແລ ັ້ວ. 

ການແນະນໍາແມື່ ນແນໃສື່ ເພ ື່ ອສໍາເລດັວຽກງານໃດໜຶື່ ງໃນພາກປະຕບິດັຕວົຈງິສະເໝ ີແລະຈະຕ ັ້ອງໃຊ ັ້ເວລາບໍື່ ໃຫ ັ້ເກນີ 
20-30 ນາທ,ີ ຕວົຢື່ າງ: ສໍາລບັບດົ “ການເຈາະຮູໜຶື່ ງໃສື່ ວດັຖຸ ເຊີື່ ງເປັນເຫລກັດ ັ້ວຍເຄ ື່ ອງຈກັເຈາະແບບຕັ ັ້ງໂຕະ". 

1.4 ແນວຄວາມຄດິທາງດ ັ້ານວທິະຍາການສດິສອນ 

Hanno Hortsch: ແນວຄວາມຄດິທາງດ ັ້ານວທິະຍາການສດິສອນ ຕ ັ້ອງອງີໃສື່ ທດິສະດ ີຂອງການກະທໍາ ໃນການສກຶ
ສາວຊິາຊບີ ບໍື່ ວື່ າຈະເປັນການກໍື່ ສ ັ້າງ ຫລ  ບໍາລຸງກໍື່ ຕາມ ມນັມຄີວາມສໍາຄນັ ແລະ ຈາໍເປັນຫລາຍ ທີື່ ຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ເອາົຄວາມ
ສາມາດມາຫມູນໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າໃນສາຂາອາຊບີນັ ັ້ນໃຫ ັ້ເປັນພ ັ້ນຖານ ດ ັ້ວຍເຫດນີ ັ້ຈ ຶື່ ງບໍື່ ຄວນເຂົ ັ້າໃຈຜດິ ຫລ  ຄດັຄ ັ້ານ “ນຍິາມ
ອາຊບີ” ຊຶື່ ງເປັນປະເດນັຕົ ັ້ນຕໍຂອງການສກຶສາວຊິາຊບີໃນເຢຍລະມນັ ການຮຽນອາຊບີໃດໜຶື່ ງ ມນັມຄີວາມຫມາຍ
ຫລາຍກວື່ າການຮຽນ ເພ ື່ ອເອາົໃບປະກາດ ການວໄິຈຄວາມສາມາດຕາມອາຊບີ ແລະ ການທີື່ ເຮດັໃຫ ັ້ຄຸນວຸດທຕິດິພນັ
ກບັການປະຕບິດັຕວົຈງິ ເອີ ັ້ນວື່ າ ຄວາມສາມາດປະຕບິດັໃນອາຊບີ ນີ ັ້ຄ ຄຸນລກັສະນະພເິສດຂອງການສກຶສາວຊິາຊບີ 

ເພາະວື່ າຄວາມຮູ ັ້ ແລະ ທກັສະໃນອາຊບີໃດຫນຶື່ ງ ນອກຈາກທີື່ ຈະນໍາເອາົໄປຊມົໃຊ ັ້ແລ ັ້ວມນັຍງັເປັນເງ  ື່ອນໄຂອ ື່ ນອກີ 

ດ ັ້ວຍເຫດນັ ັ້ນ ການສະຫນອງການສກຶສາວຊິາຊບີ ຈຶື່ ງບໍື່ ໃຫ ັ້ສະເພາະເຈາະຈງົໃສື່ ແຕື່  ທາງດ ັ້ານວຊິາການເທົື່ ານັ ັ້ນ ຄວາມຮູ ັ້
ກື່ ຽວກບັດ ັ້ານສງັຄມົ, ສະພາບແວດລ ັ້ອມ, ລະບຽບກດົຫມາຍ ແລະ ອ ື່ ນໆ ກໍື່ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ບນັຈເຸຂົ ັ້າໃນການຮຽນ-ການສອນ
ເຊັື່ ນກນັ ບໍື່ ດັື່ ງນັ ັ້ນບນັຫາຕື່ າງໆ ຈະເກດີຂຶ ັ້ນຕາມມາ. ການສກຶສາວຊິາຊບີຄວນແນໃສື່ ກດິຈະກໍາຕື່ າງໆ ຂອງອາຊບີ, 

ຄວາມສາມາດ (ທກັສະ) ຍກົຕວົຢື່ າງ: ຄວາມສາມາດຂອງນາຍຊື່ າງຊໍານານງານຈະມໄີດ ັ້ ກໍື່ ຕ ັ້ອງຜື່ ານການຝຶກຝົນ ບນົ
ພ ັ້ນຖານຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ແລະ ເຫນັໄດ ັ້ຄວາມສໍາຄນັຂອງສະຖານະການ ແລະ ອາຊບີນັ ັ້ນ. 
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ໂມດູນ/ວຊິາ 

 

ວທິະຍາການສດິສອນວຊິາສະເພາະ 

ຫວົຂໍ ັ້ 1 ໃບທ ີ1 

ວທິະຍາການສດິສອນ 
ຜູ ັ້ຮຽນ 

ນກັສກຶສາປະລນິຍາຕພິາກວຊິາ
ກະເສດ+ບໍລຫິານ 

ຜູ ັ້ສອນ ອຈ ສາຍພນິ ຫລວງພນົ 

1.5 ທດິສະດກີື່ ຽວກບັວທິະຍາການສດິສອນ 

 ວທິະຍາການສດິສອນທາງດ ັ້ານອາຊວີະສກຶສາແມື່ ນວທິະຍາສາດໃນການກໍານດົອງົປະກອບຕື່ າງໆຂອງຈດຸປະສງົ, 
ຄ ກດົເກນຕື່ າງໆໃນການພວົພນັ ແລະ ເປັນແນວທາງທີື່ ໃຊ ັ້ໄດ ັ້ທົື່ ວໄປສໍາລບັການຮຽນວຊິາອາຊບີ (Herring 1968).  

 ໃນຂະບວນການຮຽນ-ການສອນ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ມກີານຄໍານງຶສອງດ ັ້ານຄ :  

• ທາງດ ັ້ານເງ  ື່ອນໄຂຕື່ າງໆ (condition)  ແລະ 

• ທາງດ ັ້ານການຕດັສນິໃຈ ກໍື່ ຄ  ການກໍານດົຕື່ າງໆ (decision) 

ທາງດ ັ້ານເງ  ື່ອນໄຂຕື່ າງໆ 

1. ທາງດ ັ້ານບຸກຄນົ (anthropology) 

2. ທາງດ ັ້ານສງັຄມົ-ວດັທະນາທໍາ (social & culture) 

ທາງດ ັ້ານການຕດັສນິໃຈ 

1. ຄວາມຕັ ັ້ງໃຈຕື່ າງໆ (intentionally) 

2. ເນ ັ້ອໃນ (Theme or subject) 

3. ວທິກີານ (method) 

4. ສ ື່ ຕື່ າງໆ (Media) 

1.6 ອງົປະກອບຂອງການສອນ 

ການສອນຈະເກດີຂຶ ັ້ນໄດ ັ້ຕ ັ້ອງອາໄສອງົປະກອບຫ າຍດ ັ້ານ ທຸກສິື່ ງທຸກຢື່ າງທີື່ ກື່ ຽວຂ ັ້ອງກບັການສອນ ແລະ ມສີື່ ວນ
ຊື່ ວຍເສມີໃຫ ັ້ການສອນປະສບົຜນົສໍາເລດັ ເຊິື່ ງນກັວໄິຈຫ າຍທື່ ານໄດ ັ້ສະແດງທດັສະນະກື່ ຽວກບັອງົປະກອບຂອງການ
ສອນໄວ ັ້ຄ ດັື່ ງລຸື່ ມນີ ັ້:  

 (ສຸພນິ ບຸນຊູວງົ, 2532: 4-5) ໄດ ັ້ກື່ າວເຖງິອງົປະກອບຂອງການສອນໄວ ັ້ 3 ອງົປະກອບ ໄດ ັ້ແກື່ ຄູ, ນກັຮຽນ 

ແລະ ສິື່ ງທີື່ ສອນ.  

1. ຄູ ເປັນອງົປະກອບສໍາຄນັ ທີື່ ຂາດບໍື່ ໄດ ັ້ ບຸກຄະລກິ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງຜູ ັ້ສອນມອີດິທພິນົຕໍື່ ການຮຽນຮູ ັ້ຂອງຜູ ັ້
ຮຽນ, ຜູ ັ້ສອນ ມບຸີກຄະລກິທີື່ ດ ີ ແລະ ຮູ ັ້ຈກັເລ ອກໃຊ ັ້ວທິສີອນທີື່ ເໝາະສມົ ເພ ື່ ອສົື່ ງເສມີໃຫ ັ້ຜູ ັ້ຮຽນປະສບົຜນົສໍາ
ເລດັໃນການຮຽນຮູ ັ້.  
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ໂມດູນ/ວຊິາ 

 

ວທິະຍາການສດິສອນວຊິາສະເພາະ 

ຫວົຂໍ ັ້ 1 ໃບທ ີ1 

ວທິະຍາການສດິສອນ 
ຜູ ັ້ຮຽນ 

ນກັສກຶສາປະລນິຍາຕພິາກວຊິາ
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ຜູ ັ້ສອນ ອຈ ສາຍພນິ ຫລວງພນົ 

2. ນກັຮຽນ ຫ   ຜູ ັ້ຮຽນ ເປັນອງົປະກອບທີື່ ສໍາຄນັເທົື່ າກບັຜູ ັ້ສອນ ຄວາມສໍາເລດັໃນການສກຶສາເປັນເປົັ້າໝາຍສໍາຄນັ
ຂອງຜູ ັ້ຮຽນ ຜູ ັ້ສອນຈຶື່ ງຄວນເປັນຜູ ັ້ໃຫ ັ້ແນວທາງ, ແນະນໍາ ແລະ ສງັລວມປະສບົການໃຫັ້ຜູ ັ້ຮຽນເກດີການຮຽນຮູ ັ້ໃຫ ັ້
ຫ າຍທີື່ ສຸດ. 

3. ສິື່ ງທີື່ ຈະສອນ ໄດ ັ້ແກື່  ເນ ັ້ອຫາວຊິາຕື່ າງໆ ຄູຈະຕ ັ້ອງຈດັເນ ັ້ອຫາໃຫ ັ້ສໍາພນັກນັ, ຫນ ັ້າສນົໃຈ, ເໝາະສມົກບັໄວ, ລະ
ດບັຊັ ັ້ນ ແລະ ສະພາບແວດລ ັ້ອມຕື່ າງໆຂອງການຮຽນ-ການສອນ. 

 (ລໍາພອງ ບຸນຊື່ ວຍ, 25320: 1) ໄດ ັ້ກື່ າວເຖງິອງົປະກອບຂອງຮຽນ-ການສອນໄວ ັ້ 7 ອງົປະກອບ ຄ : 

1. ຄູ (ຜູ ັ້ສອນ) 
2. ຜູ ັ້ຮຽນ 

3. ຫ ກັສູດ 

4. ວທິສີອນ 

5. ຈດຸປະສງົຂອງການສອນ 

6. ສ ື່ ການສອນ 

7. ການປະເມນີຜນົ 

1.7 ຄວາມແຕກຕື່ າງລະຫວື່ າງວທິະຍາການສອນ ແລະ ແບບວທິສີດິສອນ 

ວທິະຍາການສດິສອນ ແລະ ແບບວທິສີດິສອນ ແມື່ ນຕດິພນັກນັຢື່ າງສະໜດິແໜັ້ນ ເມ ື່ ອເວົ ັ້າເຖງິແບບວທິສີດິສອນ 
ໂດຍທົື່ ວໄປແລ ັ້ວ ເຂົ ັ້າໃຈວື່ າ ແມື່ ນວທິະຍາສາດ ທີື່ ເວົ ັ້າເຖງິແບບວທິໃີນການສອນ ແລະ ແບບວທິສີດິສອນກໍື່ ແມື່ ນ
ສື່ ວນໜຶື່ ງຂອງວທິະຍາການສດິສອນ ເຖງິແນວໃດກໍື່ ຕາມ ຖັ້າຈະເວົ ັ້າໃຫ ັ້ແຈ ັ້ງໆແລ ັ້ວກໍື່ ຄ : ວທິະຍາການສດິສອນ ຈະ
ພວົພນັໂດຍກງົກບັຄໍາຖາມທີື່ ວື່ າ “ເພ ື່ ອຫຍງັ ແລະ ເນ ັ້ອໃນຫຍງັແດື່ ?” ຂອງການສອນ ແຕື່ ແບບວທິສີດິສອນຈະພວົພນັ
ກບັຄໍາຖາມທີື່ ວື່ າ “ຈະສອນວທິໃີດ ແລະ ດ ັ້ວຍພາຫານະອນັໃດ?” ຊຶື່ ງໃນຈດຸນີ ັ້ ຕ ັ້ອງເຂົ ັ້າໃຈຢື່ າງຈະແຈ ັ້ງວື່ າ ການທີື່ ຈະ
ໃຊ ັ້ແບບວທິສີດິສອນແບບໃດນັ ັ້ນ ມນັຂຶ ັ້ນກບັເນ ັ້ອໃນຂອງແຕື່ ລະວຊິາ.  
 ຄໍາຖາມທີື່ ວື່ າ “ດ ັ້ວຍພາຫານະອນັໃດ?” ແມື່ ນໝາຍເຖງິການນໍາໃຊ ັ້ສ ື່ ການຮຽນ-ການສອນ ເຖງິແນວໃດກໍື່ ຕາມ 
ແບບວທິຂີອງການສອນ ແມື່ ນລະບບົຂອງບນັດາ ກໍາມະວທິ ີ ແລະ ເສັ ັ້ນທາງທີື່ ຖ ກນໍາໃຊ ັ້ໃນການສອນໂດຍມກີານນໍາ
ເອາົສ ື່ ການຮຽນ-ການສອນ ມາປະສມົໃສື່  ເພ ື່ ອໃຫ ັ້ບນັລຸຕາມລະດບັຄາດໝາຍທີື່ ກໍານດົໄວ ັ້. 
 ວທິະຍາການສດິສອນ ແລະ ແບບວທິສີດິສອນ ຖັ້າຈະສມົທຽບໄປແລ ັ້ວກໍື່ ເໝ ອນດັື່ ງດາບສອງຄມົ ເພາະວື່ າ ຄໍາວື່ າ 
“ເພ ື່ ອຫຍງັ ແລະ ອນັໃດແດື່ ?” ເປັນຕວົກໍານດົ “ຢື່ າງໃດ ແລະ ດ ັ້ວຍອນັໃດ?” 
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ຜູ ັ້ສອນ ອຈ ສາຍພນິ ຫລວງພນົ 

 

 

1.8  ກດິຈະກາໍໃນວທິະຍາການສດິສອນ 

 ພາຍໃຕ ັ້ຄວາມໜາຍກດິຈະກໍາໃນວທິະຍາການສດິສອນ ເຮາົຈະເຂົ ັ້າໃຈເຖງິການດໍາເນນີການສອນຂອງຄູ.ໂດຍ
ການໃຊ ັ້ຄວາມຮູ ັ້ດ ັ້ານວທິະຍາການສດິສອນ ແລະ ແບບວທິສີດິສອນ ມາຈດັຕັ ັ້ງຂະບວນການສອນ ໂດຍອງີໃສື່ ສາຍພວົ
ພນັ ແລະ ຄວາມຕໍື່ ເນ ື່ ອງຂອງບນັດາກດິຈະກໍາການສອນ ທີື່ ເຊ ື່ ອມຕໍື່ ເຂົ ັ້າກນັເປັນວງົຈອນອນັໜຶື່ ງ. ການປະຕບິດັງານ
ຂອງຜູ ັ້ສອນ ບໍື່ ວື່ າຈະເປັນການສອນພາກທດິສະດ ີຫ   ພາກປະຕບິດັກໍື່ ຕາມ ຈະເປັນໄປ ແລະ ວນົວຽນໄປຕາມວງົຈອນ 

ທີື່ ກວມເອາົທຸກອງົປະກອບຂອງຂະບວນການເຊັື່ ນ: “ການກະກຽມ, ການດໍາເນນີການ ແລະ ການປະເມນີຜນົ“.  

ກດິຈະກາໍຂອງວທິະຍາການສດິສອນແມື່ ນຕດິພນັຢື່ າງສະນດິແໜັ້ນກບັບນັດາກບັຄໍາຖາມເຫ ົ່ ານີ ັ້:  

1. ສອນໃຜ?  

2. ໃຜເປັນຜູ ັ້ຖື່ າຍທອດຄວາມຮູ ັ້ເຫ ົ່ ານັ ັ້ນ? 

3. ຢາກໃຫັ້ການຝຶກອບົຮມົບນັລຸຈດຸປະສງົອນັໃດແດື່ ? 

4. ຈະສອນອນັໃດແດື່  ເພ ື່ ອໃຫ ັ້ບນັລຸຈດຸປະສງົທີື່ ໄດ ັ້ກໍານດົໄວ ັ້?  

5. ຈະນໍາໃຊ ັ້ວທິສີດິສອນອນັໃດແດື່  ໃນການຝຶກອບົຮມົ ຫ  ການສອນ?  

6. ຈະດໍາເນນີການຝຶກອບົຮມົ ຫ   ການສອນ ພາຍໃຕ ັ້ເງ  ື່ອນໄຂອນັໃດແດື່ ?  

ແບບວທິສີດິສອນ 

ສກຶສາສາດ 

ວທິະຍາການສດິສອນ 

ເພ ື່ ອຫຍງັ ອນັໃດ ຢື່ າງໃດ ກບັອນັໃດ 

ຈດຸປະສງົຂອງການສອນ 

ແລະ ການແນະນໍາ 
ເນ ັ້ອໃນວທິະຍາການ 

ໃນການປັບຫວົບດົ 

ແບບວທິກີານສອນ 

ແລະ ການແນະນໍາ 
ສ ື່ , ອຸປະກອນສໍາລບັ
ການຮຽນ-ການສອນ 

ການກະກຽມ, ການດໍາເນນີການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການແນະນໍາ 
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ໂມດູນ/ວຊິາ 

 

ວທິະຍາການສດິສອນວຊິາສະເພາະ 

ຫວົຂໍ ັ້ 1 ໃບທ ີ1 

ວທິະຍາການສດິສອນ 
ຜູ ັ້ຮຽນ 

ນກັສກຶສາປະລນິຍາຕພິາກວຊິາ
ກະເສດ+ບໍລຫິານ 

ຜູ ັ້ສອນ ອຈ ສາຍພນິ ຫລວງພນົ 

7. ຈະຈດັຕັ ັ້ງຂະບວນການຮຽນ-ການສອນ ແນວໃດ?  

8. ຈະວດັແທກຜນົໄດ ັ້ຮບັແນວໃດ ເພ ື່ ອໃຫ ັ້ຮູ ັ້ວື່ າ ບນັລຸຈດຸປະສງົທີື່ ໄດ ັ້ກໍານດົໄວ ັ້ຫ  ບໍື່ ?  

 

 

 

ບນັດາກດິຈະກໍາຂອງວທິະຍາການສດິສອນ ສໍາລບັການສອນພາກທດິສະດ ີຄ ດັື່ ງຕໍື່ ໄປນີ ັ້:  

1. ການປະເມນີເງ  ື່ອນໄຂ ແລະ ການກະກຽມສໍາລບັການສອນ ແລະ ການແນະນໍາ 
2. ກໍານດົຈດຸປະສງົ ແລະ ເນ ັ້ອໃນການສອນ 

3. ວາງແຜນການສອນ ຫ   ການແນະນໍາ 
4. ກະກຽມສ ື່  ການຮຽນ-ການສອນ 

5. ດໍາເນນີການສອນ ຫ   ການແນະນໍາ 
6. ປະເມນີຜນົ ແລະ ການຕລີາຄາການສອນ 

 ກດິຈະກໍາຂອງວທິະຍາການສດິສອນ ໃນຂງົເຂດການຝຶກຄວາມຊໍານານງານ (ຂງົເຂດວຊິາສະເພາະ) ແລະ ຄວາມ
ສາມາດກໍື່ ຈາໍແນກໄດ ັ້ເປັນແຕື່ ລະບາດກ ັ້າວໄດ ັ້ເຊັື່ ນກນັ. ໃນຈດຸນີ ັ້ເຮາົຈະເຫນັແບບຢື່ າງຂອງ “ກດິຈະກໍາແບບຄບົວງົ
ຈອນໃນວຊິາສະເພາະ” ທີື່ ມ ີ6 ບາດກ ັ້າວ ແລະ ໃນລະບບົອາຊວີະສກຶສາຂອງເຢັຍລະມນັ ເປັນທີື່ ຮູ ັ້ຈກັກນັດ ີພາຍໃຕ ັ້

ສອນໃຜ? 

ໃຜເປັນຜູ ັ້ສອນ? 

ວທິະຍາການໃນການ
ດໍາເນນີການ: ກະກຽມ, 
ສອນ ແລະປະເມນີຜນົ 

ຈະໃຫັ້ບນັລຸຈດຸປະສງົ
ອນັໃດ? 

ຈະປະເມນີຜນົແນວໃດ
ໃດ? 

ຈະຈດັຕັ ັ້ງການຮຽນຄ 
ແນວໃດໃດ? 

ຈະດໍາເນນີການສອນພາຍໃຕ ັ້
ເງ  ື່ອນໄຂອນັໃດ? 

ຄວນຈະສອນເນ ັ້ອໃນ
ອນັໃດ? 

ຈະນໍາໃຊ ັ້ແບບວທິີ
ສດິສອນອນັໃດແດື່ ? 



 
 

20 
 

ໂມດູນ/ວຊິາ 

 

ວທິະຍາການສດິສອນວຊິາສະເພາະ 

ຫວົຂໍ ັ້ 1 ໃບທ ີ1 

ວທິະຍາການສດິສອນ 
ຜູ ັ້ຮຽນ 

ນກັສກຶສາປະລນິຍາຕພິາກວຊິາ
ກະເສດ+ບໍລຫິານ 

ຜູ ັ້ສອນ ອຈ ສາຍພນິ ຫລວງພນົ 

ຄໍາເວົ ັ້າມຮາວື່ າ “Leittext method” ຫ   “Guiding text method” ນກັຮຽນຕ ັ້ອງເປັນເຈົ ັ້າການໃນການປະຕບິດັ 6 

ບາດກ ັ້າວ ພາຍໃຕ ັ້ການນໍາພາຕາມຄວາມຈາໍເປັນຂອງຄູ.  

ກດິຈະກາໍແບບຄບົວງົຈອນໃນວຊິາສະເພາະ

 

 

1. ການເກບັກໍາຂໍ ັ້ມູນ: (ການສກຶສາເກບັຂໍ ັ້ມູນ) ຜູ ັ້ຮຽນ ວເິຄາະໜັ້າວຽກ ແລະ ຊອກຫາຂໍ ັ້ມູນຂື່ າວສານດ ັ້ວຍຕນົເອງ. 
2. ການວາງແຜນ: ຜູ ັ້ຮຽນວາງແຜນປະຕບິດັງານ ຕາມບາດກ ັ້າວທີື່ ຈາໍເປັນດ ັ້ວຍຕນົເອງ.  
3. ການຕດັສນິໃຈ: ຜູ ັ້ຮຽນ ແລະ ຜູ ັ້ສອນ ຕດັສນິໃຈຮື່ ວມກນັ ກື່ ຽວກບັການປະຕບິດັແຜນການ. 

4. ການດໍາເນນີການ: ຜູ ັ້ຮຽນປະຕບິຼັດກດິຈະກໍາຕາມທີື່ ກໍານດົໄວ ັ້ໃນແຜນປະຕບິດັງານດ ັ້ວຍຕນົເອງ. 
5. ການຄວບຄຸມ: ຜູ ັ້ຮຽນກວດກາຜນົການເຮຼັດວຽກຂອງລາວ ດ ັ້ວຍຕນົເອງ ແລ ັ້ວເຕມີຂໍ ັ້ມູນໃສື່ ແບບກວດສອບ. 

6. ການປະເມນີ: ຜູ ັ້ຮຽນ ແລະ ຜູ ັ້ສອນຕລີາຄາຂະບວນການ ແລະ ຜນົການເຮຼັດວຽກຮື່ ວມກນັ. 
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ຮື່ າງໃບຄໍາຖາມ  

ຊ ື່ ນກັສກຶສາ ທັ້າວ / ນາງ ................................................ 

ຫວົຂໍ ັ້ປະເມນີ ວທິະຍາການສດິສອນ 

ນກັສກຶສາຊັ ັ້ນ  ປະລນິຍາຕ ີ 

ນກັສກຶສາພາກວຊິາ ຄູການກະເສດ ແລະ ບໍລຫິານ ແລະ ການບໍລກິານ 

ວນັທ ີແລະ ເວລາ ............................................................ 

 

1. ອງົປະກອບຂອງການສອນມຈີກັອງົປະກອບ ຄ ອງົປະກອບໃດແດື່ ? 
2. ຈົື່ ງໃຫ ັ້ຄວາມໝາຍແຕກຕື່ າງກນັລະຫວື່ າງວທິະຍາການສດິສອນ ແລະ ແບບວທິສີດິສອນຕື່ າງກນັແນວໃດ? 

3. ໃຫ ັ້ພວກນ ັ້ອງອື່ ານປະໂຫຍກລຸື່ ມນີ ັ້ ແລ ັ້ວໃຫ ັ້ຂຽນຄໍາສບັໃສື່ ບື່ ອນຫວື່ າງເທິື່ ງປະໂຫຍກ, ຄໍາສບັໃດຖກຶຕ ັ້ອງກບັ
ປະໂຫຍກ ຄໍາສບັແມື່ ນ ,,ການແນະນໍາ” ແລະ ປະໂຫຍກໃດແມື່ ນ ,,ການສອນ” ? 

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

 
ເພ ື່ ອສໍາເລດັວຽກງານໃດໜຶື່ ງໃນພາກປະຕບິດັ
ຕວົຈງິສະເໝ ີແລະ ຈະຕ ັ້ອງໃຊ ັ້ເວລາບໍື່ ໃຫ ັ້ເກນີ 
20-30 ນາທ,ີ ຕວົຢື່ າງ:  “ການເຈາະຮູໜຶື່ ງໃສື່
ວດັຖຸ ເຊີື່ ງເປັນເຫລກັດ ັ້ວຍເຄ ື່ ອງຈກັເຈາະແບບ
ຕັ ັ້ງໂຕະ" 

 

ເພ ື່ ອບນັລຸຈດຸປະສງົ ແລະມກີານຊີ ັ້ນໍານໍາພາເປັນຢື່ າງດ,ີ

ໂດຍຜື່ ານກດິຈະກໍາໃດໜ ື່ ງເພ ື່ ອເຮດັໃຫ ັ້ວຽກງານນັ ັ້ນສໍາ
ເລດັ ໃຊ ັ້ເວລາ 45 ຫລ  60 ນາທ ີ,  
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4. ໃຫັ້ພວກນ ັ້ອງເລ ອກຄໍາສບັຄໍາວື່ າ: ເພ ື່ ອຫຍງັ, ອນັໃດ, ຢື່ າງໃດ, ກບັອນັໃດ ໃສື່ ໃນບ໋ອກເປົື່ າຫວື່ າງ ວທິະຍາການ
ສດິສອນ ແລະ ແບບວທິສີດິສອນ? 

ເພ ື່ ອຫຍງັ,     

ອນັໃດ,    ຢື່ າງໃດ,     ກບັອນັໃດ 

 

      

5. ຈົື່ ງຂຽນບາດກ ັ້າວທ ີ1- 6 ກດິຈະກໍາແບບຄບົວງົຈອນໃນວຊິາສະເພາະມຄີ ບາດກ ັ້າວໃດແດື່ ? 

   

  

ແບບວທິສີດິສອນ 

ສກຶສາສາດ 

ວທິະຍາການສດິສອນ 

    

ຈດຸປະສງົຂອງການສອນ 

ແລະ ການແນະນໍາ 
ເນ ັ້ອໃນວທິະຍາການ 

ໃນການປັບຫວົບດົ 

ແບບວທິກີານສອນ 

ແລະ ການແນະນໍາ 
ສ ື່ , ອຸປະກອນສໍາລບັ
ການຮຽນ-ການສອນ 

ການກະກຽມ, ການດໍາເນນີການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການແນະນໍາ 
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ໃບສະເຫ ຍີຄໍາຕອບ 
 

1. ອງົປະກອບຂອງການສອນມ ີ7 ອງົປະກອບຄ : 
1) ຄູ (ຜູ ັ້ສອນ) 
2) ຜູ ັ້ຮຽນ 

3) ຫ ກັສູດ 

4) ວທິສີອນ 

5) ຈດຸປະສງົຂອງການສອນ 

6) ສ ື່ ການສອນ 

7) ການປະເມນີຜນົ 

2. ວທິະຍາການສດິສອນ ແລະ ແບບວທິສີດິສອນມຄີວາມໝາຍແຕກຕື່ າງກນັຄ : 
ວທິະຍາການສດິສອນຈະໃຫັ້ຄວາມຮູ ັ້ກື່ ຽວກບັວທິກີານສົື່ ງ-ຮບັ ຄວາມຮູ ັ້ຄວາມສາມາດ ທີື່ ຖ ກຕ ັ້ອງຕາມຫ ກັ
ການທາງດ ັ້ານສກຶສາສາດ ແກື່ ບນັດາຄູ-ອາຈານ ຖັ້າຈະເວົ ັ້າແບບກວ ັ້າງໆແລ ັ້ວກໍື່ ຄ  ສາຍກື່ ຽວພນັລະຫວື່ າງຄໍາວື່ າ 
“ຈະສອນເພ ື່ ອຫຍງັ ແລະ ຈະສອນຫຍງັແດື່ ?” ແລະ “ຈະສອນແນວໃດ ແລະ ດ ັ້ວຍພາສາອນັໃດ?” ແຕື່ ແບບ
ວທິສີດິສອນຈະພວົພນັກບັຄໍາຖາມທີື່ ວື່ າ “ຈະສອນວທິໃີດ ແລະ ດ ັ້ວຍພາຫານະອນັໃດ?” ຊຶື່ ງໃນຈດຸນີ ັ້ ຕ ັ້ອງ
ເຂົ ັ້າໃຈຢື່ າງຈະແຈ ັ້ງວື່ າ ການທີື່ ຈະໃຊ ັ້ແບບວທິສີດິສອນແບບໃດນັ ັ້ນ ມນັຂຶ ັ້ນກບັເນ ັ້ອໃນຂອງແຕື່ ລະວຊິາ. 

3. ຄໍາສບັທີື່ ຖກຶຕ ັ້ອງຕາມປະໂຫຍກແມື່ ນ: 

  .................ການແນະນາໍ........................        .....ການສອນ.........................................  

 
ເພ ື່ ອສໍາເລດັວຽກງານໃດໜຶື່ ງໃນພາກປະຕບິດັ
ຕວົຈງິສະເໝ ີແລະ ຈະຕ ັ້ອງໃຊ ັ້ເວລາບໍື່ ໃຫ ັ້ເກນີ 
20-30 ນາທ,ີ ຕວົຢື່ າງ:  “ການເຈາະຮູໜຶື່ ງໃສື່
ວດັຖຸ ເຊີື່ ງເປັນເຫລກັດ ັ້ວຍເຄ ື່ ອງຈກັເຈາະແບບ
ຕັ ັ້ງໂຕະ" 

 

ເພ ື່ ອບນັລຸຈດຸປະສງົ ແລະມກີານຊີ ັ້ນໍານໍາພາເປັນຢື່ າງດ,ີ

ໂດຍຜື່ ານກດິຈະກໍາໃດໜ ື່ ງເພ ື່ ອເຮດັໃຫ ັ້ວຽກງານນັ ັ້ນສໍາ
ເລດັ ໃຊ ັ້ເວລາ 45 ຫລ  60 ນາທ ີ,  
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4.ຄໍາສບັຄໍາວື່ າ: ເພ ື່ ອຫຍງັ, ອນັໃດ, ຢື່ າງໃດ, ກບັອນັໃດ ໃສື່ ໃນບ໋ອກເປົື່ າຫວື່ າງ ວທິະຍາການສດິສອນ ແລະ ແບບວທິີ
ສດິສອນ 

ເພ ື່ ອຫຍງັ,     

ອນັໃດ,    ຢື່ າງໃດ,     ກບັອນັໃດ 

 

      

5.ບາດກ ັ້າວທ ີ1- 6 ກດິຈະກໍາແບບຄບົວງົຈອນໃນວຊິາສະເພາະມຄີ : 

 

ແບບວທິສີດິສອນ 

ສກຶສາສາດ 

ວທິະຍາການສດິສອນ 

ເພ ື່ ອຫຍງັ ອນັໃດ ຢື່ າງໃດ ກບັອນັໃດ 

ຈດຸປະສງົຂອງການສອນ 

ແລະ ການແນະນໍາ 
ເນ ັ້ອໃນວທິະຍາການ 

ໃນການປັບຫວົບົົດ 

ແບບວທິກີານສອນ 

ແລະ ການແນະນໍາ 
ສ ື່ , ອຸປະກອນສໍາລບັ
ການຮຽນ-ການສອນ 

ການກະກຽມ, ການດໍາເນນີການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການແນະນໍາ 
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ໃບເກນການໃຫ ັ້ຄະແນນ (ທດິສະດ)ີ 
ຊ ື່ ນກັສກຶສາ ທັ້າວ / ນາງ ................................................ 

ຫວົຂໍ ັ້ປະເມນີ ວທິະຍາການສດິສອນ 

ນກັສກຶສາຊັ ັ້ນ ປະລນິຍາຕ ີ

ນກັສກຶສາພາກວຊິາ ຄູການກະເສດ ແລະ ບໍລຫິານ ແລະ ການບໍລກິານ 

ວນັທ ີແລະ ເວລາ ............................................................ 

 

ລໍາດບັ ເກນການໃຫັ້ຄະແນນ 
ຄະແນນລວມ ຄະແນນທີື່ ໄດ ັ້ 

20  

I. ຄວາມຖ ກຕ ັ້ອງ   

1 ຕອບຖ ກໝດົ 7 ຂໍ ັ້ຍື່ ອຍ 100% 
ຕອບຖ ກ 6 ຂໍ ັ້ 
ຕອບຖ ກ 5 ຂໍ ັ້  
ຕອບຖ ກ 4 ຂໍ ັ້  
ຕອບຖ ກ 3 ຂໍ ັ້ 
ຕອບຖ ກ 2 ຂໍ ັ້ 
ຕອບຖ ກ 1 ຂໍ ັ້ 
ຕອບບໍື່ ຖ ກເປົັ້າໝາຍເລຍີ 

 

   
 
 

2.28 
1.71 
1.14 
0.57 

 

 
 

 

2 ຕອບຖ ກໝດົ  = 100%  
ຕອບຖ ກ ປະມານ = 40-50% 
ຕອບຖ ກ ປະມານ 20-30% 
ຕອບບໍື່ ຖ ກເປົັ້າໝາຍເລຍີ 

 

 
 

 

 

 

3 
ຕອບຖ ກໝດົ 2 ຂໍ ັ້ = 100% 
ຕອບຖ ກ 1 ຂໍ ັ້  
ຕອບບໍື່ ຖ ກ 

 
         0 

 

4 ຕອບຖ ກໝດົ 4 ຄໍາຕອບ = 100%  
ຕອບຖ ກ 3 ຄໍາຕອບ 
ຕອບຖ ກ 2 ຄໍາຕອບ  
ຕອບຖ ກ 1 ຄໍາຕອບ 
ຕອບບໍື່ ຖ ກເປົັ້າໝາຍເລຍີ 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

4
1 3.42 

2.85 

0 

4
1 2 

1

1 
1.2
0.8 

4 

3 

0
1 

2 

3 

1.5 

1 
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5 ຕອບຖ ກໝດົ 6 ຂໍ ັ້ = 100%  
ຕອບຖ ກ 5 ຂໍ ັ້   
ຕອບຖ ກ 4 ຂໍ ັ້   
ຕອບຖ ກ 3 ຂໍ ັ້ 
ຕອບຖ ກ 2 ຂໍ ັ້ 
ຕອບຖ ກ 1 ຂໍ ັ້ 
ຕອບບໍື່ ຖ ກເປົັ້າໝາຍເລຍີ 

 

   

 

 

 

 

 

 ຄະແນນລວມ  20 .........% 

 

ລາຍເຊນັພ ັ້ອມຊ ື່ ແຈ ັ້ງ ຂອງຜູ ັ້ໃຫ ັ້ຄະແນນ 

5 

4,15 

3,32 

0 

2,49 

0,83 

1,66 


