
ຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ
ສະບັບປັບປຸງໃໝ່

ສຳລັບຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນປະຖົມ
ແລະຄູສຶກສານິເທດຄຳຖາມແລະຄຳຕອບໃຫ້ແກ່ຜູ້ປົກຄອງ

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງມີການສອບເສັງເດັກນ້ອຍໜ້ອຍລົງ?

ພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນຈະສາມາດສົ່ງເສີມການສຶກສາຂອງລູກຫຼານໄດ້
ຄືແນວໃດ?

ເປັນຫຍັງຫ້ອງຮຽນຈຶ່ງມີສຽງດັງ?
ເປັນຫຍັງນັກຮຽນບໍ່ນັ່ງເປັນແຖວ?
ເປັນຫຍັງເດັກນ້ອຍຈຶ່ງຫຼິ້ນເກມໃນຫ້ອງ?

ຊ່ວຍປັບປຸງຜົນການຮຽນສຳລັບເດັກຍິງແລະ
ເດັກຊາຍໃຫ້ດີຂຶ້ນແຜນງານບີຄວາແມ່ນແຜນງານທີ່ນຳພາໂດຍລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, 

ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານ ອົດສະຕຣາລີ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ

ຄຳຄິດເຫັນຈາກຄູຝຶກແລະຄູສອນ

"ເຕັກນິກການຟັງແລະການເວົ້າແບບໃໝ່ແມ່ນດີຫຼາຍ.ຖ້າເຮົາພານັກຮຽນເວົ້າຕາມຫຼັງ,
ພວກເຂົາກໍຈະຝຶກຊ້ອມແລະຈື່ໄດ້.ຖ້າພວກເຂົາຈື່ສຽງໄດ້,ພວກເຂົາກໍຈະສາມາດຂຽນໄດ້"
ທ່ານນາງ ອິນທະຫວາ, ຄູສອນ, ໂຮງຮຽນປະຖົມສຸນັນທາ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

"ປຶ້ມເລື່ອງແມ່ນສື່ການຮຽນທີ່ດີຫຼາຍສຳລັບເດັກນ້ອຍນັກຮຽນ"
ທ່ານນາງ ຈິດແກ້ວ ອິນທະວົງ, ຄູສອນ 
ໂຮງຮຽນປະຖົມນ້ຳຈາງ, ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ

"ປຶ້ມແບບຮຽນມີຄວາມຈະແຈ້ງຂຶ້ນ,ມີສີສັນຫຼາຍຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ບົດຮຽນມີຄວາມໜ້າສົນໃຈ
ຫຼາຍຂຶ້ນສຳລັບເດັກນ້ອຍ"
ທ່ານນາງ ຄຳໝັ້ນ ມະໂນເລີດ, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ 
ໂຮງຮຽນປະຖົມທາດອິງຮັງ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

"ປຶ້ມຄູ່ມືຄູສະບັບປັບປຸງໃໝ່ມີຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການແຕ່ງບົດສອນຕາມວິທີການສອນແບບ
ໃໝ່ແລະວິທີສ້າງເຄື່ອງມືທີ່ຈຳເປັນທີ່ເປັນປະໂຫຍດສຳລັບຄູແລະກໍນຳໃຊ້ງ່າຍ"
ທ່ານ ເມີງຄຳ ແກ້ວພູວົງ, ຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງ 
ວິທະຍາໄລຄູແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ

"ບົດຮຽນຈະມີການໂຕ້ຕອບກັນຫຼາຍຂຶ້ນ,ຊຶ່ງເປັນວິທີທີ່ດີສຳລັບການຮຽນແລະການຈື່ຈຳ.
ເດັກຈະໄດ້ຮຽນໂດຍການປະຕິບັດຕົວຈິງ"
ທ່ານນາງ ຈັນຄຳ ລໍຫວັນກູ່, ຄູຝຶກປະຈຳແຂວງ 
ຫ້ອງ ການສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະ ກິ ລາເມືອງຫຼວງນ້ຳທາ

 ນັກ ຮຽນຈະ ໄດ້ຮຽນ ຫຼາຍ ຂຶ້ນ ແລະ ດີ ຂຶ້ນ ເມື່ອ ສະ ໝອງມີ ຄວາມ ຕື່ນ ຕົວ ເຊິ່ງມັນ ຈະ ເກີດ ຂຶ້ນເມື່ອ ນັກ 
ຮຽນ ຕັ້ງ ໃຈເຮັດ ສິ່ງ ໃດ ໜຶ່ງ  ແທນ ທີ່ ຈະ ຟັງ ຕາມ ຄູ ເວົ້ າ ຫຼື ເບິ່ງ ປຶ້ມ ແບບ ຮຽນ ຢ່າງ ດຽວ. ສະ ໝອງ ຂອງ ນັກ ຮຽນ ສາ 
ມາດຮຽນ ໄດ້ ດີ ໂດຍ ຜ່ານ ການ ເຮັດ ກິດ ຈະ ກຳ ທີ່ ນັກ ຮຽນ ນຳ ໃຊ້ ຂໍ້ ມູນ ແລະ ທັກ ສະ ໃໝ່ ເຊັ່ນ: ການ ຮຽນ ຫຼື ຫຼິ້ນ 
ເກມເປັນຄູ່ ຫຼື ເປັນ ກຸ່ມ. ຫ້ອງ ຮຽນ ທີ່ ມີ  ຊີ ວິດ ຊີ ວາ ແມ່ ນ ຫ້ອງ ຮຽນ ທີ່ນັກ ຮຽ ນ ຮຽ ນໄດ້ ດີ ຍ້ອນ ນັກ ຮຽນ ມີ ແຮງ ຈູງ 
ໃຈ ໃນ ການ ຮຽນ, ມີຄວາມ ຕັ້ງ ໃຈ ແລະ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ.

 ການ ປະ ເມີນ ນັກ ຮຽນ ບໍ່ ແມ່ນ ພຽງ ແຕ່ ເບິ່ງວ່າ ໃຜ ເຮັດໄດ້ ດີ ທີ່ ສຸດ ແລ້ວໃຫ້ ຄະ ແນ ນຜູ້ນັ້ນ.  ແຕ່ແມ່ນ 
 ການເບິ່ງວ່ານັກຮຽນ ເຂົ້າ ໃຈ ຫຍັງ ແດ່ ແລະ ພວກ ເຂົາ ຕ້ອງ ການ ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ຫືຼ  ບໍ່. ຫຼັກ ສູດ ສະ ບັບ ປັບ ປຸງ ໃໝ່ 
ຈະ ເຮັດ ໃຫ້ ຄູ ສາ ມາດ ປະ ເມີນ ນັກ ຮຽນ ໄດ້ ໂດຍ ຜ່ານ ການ ຖາມ ຄຳ ຖາມ ແລະ ກ ານສັງ ເກດ ເບິ່ງ ພວກເຂົາປະ ພຶດ 
ແທ ນ ທີ່  ຈະ  ສອບ ເສັງ ຫຼາຍ ເກີນ ໄປ. 

 ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ຈາກ ພໍ ່ແມ່ ເປັນ ສິ່ງ ສຳ ຄັນ ສຳ ລັບ ເດັກ ໃຫ້ ປະ ສົບ ຜົນ ສຳ ເລັດ ຢູ່ ໂຮງ ຮຽນ. ຜູ້ ປົກ ຄອງ ສາ 
ມາດ ໃຫ້ ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ການ ຮຽນ ຂອງ ເດັກ ໄດ້ ງ່າຍໆ ເຊັ່ນ: ຖາ ມ ວ່າ ລູກ ຮຽນ ມື້ນີ້ ເປັນ ແນວ ໃດ, ພົບ ປະ ແລະ ໂອ້ 
ລົມ ກັບ ຄູ ຂອງ ເດັກ, ຮັບ ປະ ກັນ ວ່າ ເດັກ ມີ ອຸ ປະ ກອນ  ການ ຮຽນ ທີ່ ຈຳ ເປັນ ໃນ ໂຮງ ຮຽນຄົບ ຖ້ວນ ແລະ  ອ່ານ ປຶ້ມ ກັບ 
ເດັກ ຢູ່ ເຮືອນ.

 ຜູ້ ປົກ ຄອງ ທຸກ ທ່ານຈະ ໄດ້ ຮັບປຶ້ມຂໍ້ ມ ູນ ນ້ອຍ ທີ່ ຜູ້ ອຳ ນວຍ ການໂຮງ ຮຽນ ຈະ ແຈກ ຢາຍ ຕອນ ເປີດ ສົກ 
ຮຽນ ໃໝ່. ແນ ະ ນຳ ໃຫ້ ຜູ້ ປົກ ຄອງ ເບິ່ງ ວິ ທີ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ລູກຫຼານ ໃນ ການ ຮຽນ ເພີ່ມ ເຕີມ ຕາມຄຳ ແນະ ນຳ  ຕ່າງໆຢູ່ ປຶ້ມ 
ດັ່ງ ກ່າວ.



ຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ຜູ້ອຳນວຍການແລະຄູສຶກສານິເທດຈະສາມາດ
ຊ່ວຍເຫຼືອການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງ
ໃໝ່ໄດ້ຄືແນວໃດ?

ວິທີການຈັດງານ6ຂັ້ນຕອນ

ສື່ການຮຽນການສອນທີ່ແຕ່ລະໂຮງຮຽນຈະໄດ້ຮັບ:
ສຳລັບຄູ ສຳລັບຫ້ອງຮຽນຂັ້ນປ.1

ງານຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ການຮຽນຊັ້ນປະຖົມ

ຂໍ້ຄວາມ10ຢ່າງທີ່ຄວນເວົ້າໃນງານ

ເຄັດລັບ9ຂໍ້ໃນ
ການສະໜັບ
ສະໜູນຄູ
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ການ ນຳໃຊ້ຫຼັກ ສູດ ຊັ້ນ ປະ ຖົມ ສຶກ ສາ ສະ ບັບ ປັບ ປຸງ ໃໝ່ ໃນ ທຸກ ໂຮງ ຮຽນ ປະ ຖົມ ທົ່ວ ປະ ເທດ ຈະ ເລີ່ມ 
ໃນ ເດືອນ ກັນ ຍາ 2019 ໃນ ຂັ້ນ ປ.1 ແລະ ສິ້ນ ສຸດ ໃນ ປີ 2024 ໃນ ຂັ້ນ ປ.5.

ການນຳໃຊ້ຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ ່ຈະປະກອບສ່ວນສຳ ຄັນເຂົາ້ໃນການປັບປຸງຜົນການຮຽນສຳລັບ 
ເດັກ ແລະ ເ ພີ່ມທັກສະ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຳລັບການຮຽນ ແລະ ການເຮັດວຽກໃນອະນາຄົດ. ຜູ້ອຳນວຍການ 
ແລະ ຄູສຶກສານິເທດມີບົດບາດສຳຄັນໃນການສະໜັບສະໜູນຄູ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງ 
ໃໝ່ ໃນການສອນນັກຮຽນໂດຍນຳໃຊ້ວິທີການສອນແບບໃໝ່.

• ນັກຮຽນ ຈຳ ນວນ 632 ຄົນ ໄດ້ທົດລອງນຳໃຊ້ຫຼັກສູດຂັ້ນ ປ.1
• ຄູ ຝຶກ ແລະ ຄູ ສອນ ຈຳ ນວນ ຫຼາຍກວ່າ100 ທ່ານ ໄດ້ ທົດ ລອງ 

ນຳໃຊ້ ສື່ ການ ຮຽນ ການ ສອນ

• ໂຮງ ຮຽນ ປະ ຖົມ ຂອງ ລັດ 8.604 ແຫ່ງ
• ຊັ້ນ ປະ ຖົມ ສຶກ ສາ ທັງ 5ຂັ້ນຈະ ໄດ້ ຮັບ ການ ປັບ ປຸງ ປີ ລະ ຂັ້ນ
• ນັກ ຮຽນ ຂັ້ນ  ປ.1 ຈຳ ນວນ 162.342 ຄົນ ຈະ ເລີ່ມ ຮຽນຫຼັກ ສູດສະ ບັບ 

 ປັບ ປຸງ ໃໝ່ ໃນ ເດ ືອນ ກັນ ຍາ 2019

ການທົດລອງ

ຂອບເຂດ

ການຝຶກອົບຮົມ

ສື່ການຮຽນການສອນ

• ຄູ ຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງ 60 ທ່ານ
• ຄູ ຝຶກ ປະ ຈຳ ແຂວງ 611 ທ່ານ
• ຄູ ສອນ ຂັ້ນ ປ.1 ໄດ້ ຮັບ ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ 8.747 ທ່ານ
• ຜູ້ອຳ ນວ ຍການ ໂຮງ ຮຽນ ແລະ ຄູ  ສຶກ ສານິ ເທດ ໄດ້ ຮັບ ການ ຝຶກ ອົບ 

ຮົມ 6.800 ທ່ານ

• ນັກ ຮຽນ ຂັ້ນ ປ.1 ທຸກຄົນ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ປຶ້ມແບບຮຽນ4ຫົວ

• ຄູ ສອນ ຂັ້ນ ປ.1 ທ ຸກ ຄົນ ຈະ ໄດ້ ຮັບປຶ້ມຄູ່ມືຄູ7ຫົວ

• ຫ ້ອງຮຽນ ຂັ້ນ ປ.1 ທຸກ ຫ້ ອງ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ປຶ້ມນິທານ 1 ຊຸດ

• ຫ ້ອງຮຽນ ຂັ້ນ ປ.1 ທຸກ ຫ້ ອງ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ຊຸດປຶ້ມອ່ານເສີມທີ່ເໝາະສົມ
ຕາມຂັ້ນຮຽນ

• ຫ ້ອງຮຽນ ຂັ້ນ ປ.1 ທຸກ ຫ້ ອງຈະ ໄດ້ ຮັບ ຊຸດອຸປະກອນສຳລັບຄູ1ຊຸດ

ຖາມຄູຢ່າງເປັນປະຈຳ ກ່ຽວ 
ກັບວ່າ ພວກ ເຂົານຳ ໃຊ້ຫຼັກ ສູດ 
ສະ ບັບ ປັບ ປຸງ ໃໝ່ ເປັນຄື ແນວ ໃດ 
ແລະ ສົ່ງ ເສີມ ໃຫ້ ພວກ ເຂົາ ແລກ 
ປ່ຽນ ຄຳ ຄິດ ເຫັນ ກັບ ຄູ ທີ່ ຖືກ ຈັບ ຄູ່ 
ກັບ ພວກ ເຂົາ

ຊຸກຍູ້ຄູ ໃຫ້ ນຳ ໃຊ້ ຄູ່ ມື ຄູ ໃນ ການ ແຕ່ງ ບົດ 
ສອນ, ບໍ່ແມ່ນ ໃຊ້ ປື້ມ ແບບ ຮຽນ ພຽງ ຢ່າງ 
ດຽວ

ສະໜັບສະໜູນຄູ 
ໃນ ການ ວາງ ແຜນ ອາ ທິດ 
ແນະ ນຳ ເບຶ້ອງ ຕົ້ນ 

ອ່ານແລະທຳຄວາມເຂົ້າໃຈ
ທຸກ ສື່ ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ, ຄູ່ ມື ຄູ ແລະ 
ປຶ້ມ ແບບ ຮຽນ ກ່ອນ ເລີ່ມ ເປີດ ສົກ ຮຽນ

ສືບຕໍ່ຮຽນດ້ວຍຕົນເອງ 
ໂດຍຜ່ານກິດຈະກຳຕ່າງໆຕະຫຼອດປີ 
ແລະ ສະໜັບສະໜູນຄູໃຫ້ເຮັດຄືກັນ

ເບິ່ງວິດີໂອການຝຶກອົບຮົມ 
ຮ່ວມ ກັບ ຄູ  ແລະ  ສົນ ທະ ນາ 

ກ່ຽວ ກັບ  ການ ສອນ  ຂອງເຂົ າ ເຈົ້າ

ຊ່ວຍຄູໃນ ການຈັດ ຫ້ອງ ຮຽນ ທີ່ 
ຈະ ສົ່ງ ເສີມ ໃຫ້ ເດັກ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ 

ໃນ ບົດ ຮຽນ ແລະ ຮຽນຮ່ວມ ກັນ

ສັງເກດການສອນຂອງຄ ູ
ແລະ ໃຫ້ ຄຳ ແນ ະນຳທີ່ສ້າງ ສັນ

ຈັດຕັ້ງແລະນຳພາ 
ວົງ ຈອນ ການ ຮຽນ ປະ ຈຳ ເດືອນ 

(ກັບ ຄູ ທີ່ ຢູ່ ໃນ ເຂດທ້ອງ ຖິ່ນ ຂອງທ່ານ)

• ຊຸດປຶ້ມ ຄູ່ ມື ຄູ 7 ຫົວ
• ປຶ້ມ ແບບ ຮຽນ 4 ຫົວ
• ຄູ່ ມື ຝຶກ ອົບ ຮົມ 1 ຫົວ

• ຊຸດປຶ້ມ ແບບ ຮຽນ 4 ຫົວຕໍ່ ນັກ ຮຽນ 1 ຄົນ
• ຊຸດ ອຸ ປະ ກອນສຳ ລັບ ຄູ 1 ຊຸດ ຕໍ່ 1 ຫ້ອງ ຮຽນ
• ຊຸດ ປຶ້ມ ຂໍ້ ມູນ ນ້ອຍ ສຳ ລັບ ຜູ້ ປົກ ຄອງ 1 ຊຸດ

ຖ້າ ທ່ານບໍ່  ໄດ້ ຮັບ ສື່ການ ຮຽນ ການ ສອນ ເຫຼົ່ານີ້, ກ ະ ລຸ ນາ ຖາມ ຫ້ອງ ການ ສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະ ກິ ລາ ເມືອງ, ນະ ຄອນ ຂອງ ທ່ານ

ການ ເຂົ້າ ຮຽນ ຊັ້ນ ປະ ຖົມເປັນ ເຫດ ການ ສຳ ຄັນ ໃນ ຊີ ວິດ, ໂດຍ ສະ ເພາະ ແລ້ວ  ປີນີ້ແມ່ ນຈະມີ ການ ນຳ ໃຊ້ຫຼັ ກ 
ສູດ ສະ ບັບ ປັບ ປຸງໃໝ່.  ໃນ ງານ ເປີດ ສົກ ຮຽນ ໃໝ່  ຜູ້ອຳ ນວຍ ການ ໂຮງ ຮຽນ ຄວນ ຈັດ  ງານ ເພື່ອ ສະ ເຫຼີມ ສະຫຼອງ 
ວັນ ດັ່ງ ກ່າວ ແລະ ສະ ແດງ ໃຫ້ ເຫັນ ການ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຂອງ ຜູ້ ອຳ ນວຍ ການ ໃຫ້ແກ່ຄູ ແລະ ນັກ ຮຽນ ຂັ້ນ 
ປ.1.

ລົມ ກັບ ນາຍ ບ້ານ, ຄ ພ ສບ, ແລະ ຄູ 
ສອນ ຂັ້ນ ປ .1 ໃນ ການ ຈັດງານຕ້ອນ 
ຮັບເຂົ້າ ສູ່ການ ຮຽນ ປະ ຖົມ ສຳ ລັບ ຂັ້ນ 
ປ.1
ປະ ດັບ ປະ ດາໂຮງ ຮຽນ ດ້ວຍ ປ້າຍ: ຍິນ ດີ 
ຕ້ອນ ຮັບ ເຂົ້າ ສູ່ ຂັ້ນ ປ.1

ກະ ກຽມ ວາງ ສະ ແດງ ປຶ້ມ ແບບ ຮຽນ, ຄູ່ ມື 
ຄູ ແລະ ສື່ ການ ຮຽນ ການ ສອນ ແບບໃໝ່

ປະ ກາດເຊີນຜູ້ ປົກ ຄອງ ແລະ ນັກ ຮຽນ 
ຂັ້ນ ປ.1 ເຂົ້າ ຮ່ວມ ໂດຍ ນຳ ໃຊ້ ລຳ ໂພງ 
ຂອງບ້ານ

ໃນ ຕອນ ທ້າຍ ຂອງ ພາກ ຮຽນ ຫຼັກ ສູດ ສະ 
ບັບ ປັບ ປຸງ ໃໝ່ ຈະ ເຮັດ ໃຫ້ນັກ ຮຽນ  ໄດ້ 
ຄວາມ ຮູ້ຫຼາຍ ຂຶ້ນ

ຊຶ່ງ ຈະ ເຮັດ ໃຫ້ ພວກ ເຂົາ ມີ ໂອ ກາດຫຼາຍ 
ຂຶ້ນ ໃນ ອະ ນາ ຄົດ

ສຳ ລັບ ວິ ທີ ການຊ່ວຍ ເຫຼື ອລູກຫຼານໃນ ການຮຽນແມ່ນ ໃຫ້ ອ່ານ ປຶ້ມ ຂໍ້ ມູນ ນ້ອຍສ ຳລັບ ຜູ້ ປົກ ຄອງ  
ແລະ ລົມ ກັບ ລູກຫຼານ ຂອງ ທ່ານຕາມ ເນື້ອ ໃນ  ໃນ ປຶ້ມ ດັ່ງ ກ່າວ

ນັກ ຮຽນ ທີ່ ມີ ຜູ້ ປົກ ຄອງ ຊ່ວຍ ໃນ ການ ຮຽນ 
ຈະ ເຮັດ ໃຫ້ ພວກ ເຂົາ ຮຽ ນ ໄດ້ ຄະ ແນນ ດີ ຂຶ້ນ 
ແລະ ມີ ການ ປະ ພຶດ ທີ່ ດີ ຂຶ້ນ

ຜູ້ ປົກ ຄອງ ຈະ ມີ ບົດ ບາດ ສຳ ຄັນ ທີ່ ຈະ ເຮັດ 
ໃຫ້ ລູກຫຼານ ປະ ສົບ ຜົນ ສຳ ເລັດ ໃນ ໂຮງ 
ຮຽນ

ຫ້ອງ ຮຽນ ຈະ ມີ ສື່ ການ ຮຽນ ການ ສອນຫຼາຍ 
ຂຶ້ນ ມີ ຄູ່ ມື ຄູ, ຊຸດ ປຶ້ມ ອ່ານ ເສີມ, ປຶ້ມ ນິ ທານ 
ທີ່ ເໝາະ ສົມ ຕາມ ເກນ ອາ ຍຸ, ບັດ ຄຳ ສັບ ແລະ 
ໂປ ສະ ເຕີ

ນັກ ຮຽນ ແຕ່ ລະ ຄົນ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ຊຸດ ປຶ້ມ 
ແບບ ຮຽນ 4 ຫົວ

ເດັກ ຈະ ຮຽນ ໂດຍ ການ ປະ ຕິ ບັດ ຕົວ ຈິງ 
ແລະ ທົດ ລອງ ຕົວ ຈິງ

ຈະ ນຳ ໃຊ້ວິ ທີ ການ ສອນ ແບບ ໃໝ່ ຊຶ່ງ ຈະ 
ເອົາ ນັກ ຮຽນ ເປັນ ໃຈ ກາງຫຼາຍ ຂຶ້ນ

ປີນີ້, ເດັກ ນ້ອຍ ລາວ ທຸກ ຄົນ ຈະ ໄດ້ຮຽນຫຼັກ ສູດ ປະ ຖົມ ສຶກ ສາ ຂັ້ນ ປ.1 ສະ ບັບ ປັບ ປຸງ ໃໝ່

ໃນ ງານ, ນຳ ໃຊ້ປຶ້ມ ຂໍ້ ມູນ ນ້ອຍ ສຳ ລັບ ຜູ້ 
ປົກ ຄອງ  ຊ່ວຍໃນ ບົດ ເວົ້າ ຂອງ ທ່ານ ແລະ 
ແຈກ ຢາຍ ໃຫ້ ຜູ້ ປົກ ຄອງ ຂັ້ນ ປ.1 ທຸກ 
ທ່ານ

 ກະ ກຽມ ຫ້ອງ ຮຽນ ໃນ ແບບ ທີ່ ເປັນ ການ 
ສົ່ງ ເສີມ ການ ຮຽນ ທີ່ ເນັ້ນ ການ ປະ ຕິ ບັດ 
ຕົວ ຈິງ

 ສະ ແກນ ທີ່ນີ້ 
ເພື່ອ ເບິ່ງວິ ດີ ໂອ




