
ການພັດທະນາວິຊາຊີບແບບຕໍ່ເນື່ອງ

ຄູຊ້ັນປະຖົມສຶກສາ, ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ, ຄູສຶກສານິເທດ ຫືຼ ຄູຝຶກຂ້ັນແຂວງ ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການຈັດຕ້ັງ
ປະຕິບັດຫັຼກສູດຊ້ັນປະຖົມສຶກສາສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ແລະ ຕ່ໍຄວາມສຳເລັດຂອງນັກຮຽນ. 

ແນ່ນອນທ່ີສຸດວ່າ, ການຄ້ົນຄວ້າວຽກງານການສຶກສາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄຸນນະພາບການສອນ ແລະ ຜູ້ນຳໂຮງຮຽນ 
ແມ່ນປັດໄຈສຳຄັນໃນການປັບປຸງຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ.

ເພ່ືອໃຫ້ຄູສາມາດສອນຢ່າງມີປະສິດທິພາບທ່ີສຸດ, ຄູຕ້ອງສືບຕ່ໍຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະຂອງຕົນຢ່າງບ່ໍຢຸດຢ້ັງ. 

ຄູຊ້ັນປະຖົມສຶກສາ ຕ້ອງສືບຕ່ໍຮຽນພາຍຫັຼງການຝຶກອົບຮົມຫັຼກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ແລະ ຕ້ອງການ ການສະໜັບສະ 
ໜູນແບບຕ່ໍເນ່ືອງຕະຫຼອດສົກຮຽນ ເພ່ືອເປັນແນວທາງໃນການນຳໃຊ້ຫັຼກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່. 

ມີຫຼາຍເຄ່ືອງມືທ່ີໄດ້ຖືກພັດທະນາຂ້ືນ ເພ່ືອສະໜັບສະໜູນຄູຢູ່ໂຮງຮຽນ ແລະ ຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ ເພາະພວກເຂົາຈັດຕ້ັງ
ປະຕິບັດຫັຼກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ໃນຫ້ອງຮຽນຂອງພວກເຂົາ. 

ເຄ່ືອງມືເຫ່ົຼານ້ີ ຖືກພັດທະນາຂ້ຶນໂດຍມີຈຸດປະສົງໃຫ້ຖືກນຳໃຊ້ໂດຍຄູ, ຜູ້ອຳນວຍການ, ຄູສຶກສານິເທດ, ຄູຝຶກຂ້ັນ
ແຂວງ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.

ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນຂອງທ່ານ

ຄູສາມາດຂໍການສະໜັບສະໜູນຈາກໃຜ?

ເພ່ືອນຮ່ວມງານຂອງທ່ານ

ກຸ່ມຮຽນຜ່ານວ໋ອດແອັບຂອງທ່ານ

ຮອບວຽນຂອງການຮຽນຖ້າຄູມີຫົວຂ້ໍໃດໜ່ຶງ

ຄູທ່ານອ່ືນໆ ຈາກໂຮງຮຽນຂອງທ່ານ

ຄູປະຖົມທ່ານອ່ືນໆໃນເມືອງຂອງທ່ານ

ຄູສຶກສານິເທດ

ຄູຝຶກຂ້ັນແຂວງ

ຄູ ຂ້ັນ ປ.1 ແລະ ປ.2 ຜູ້ທ່ີເຄີຍນໍາໃຊ້ຫັຼກສູດ
ຊ້ັນປະຖົມສຶກສາສະບັບປັບປຸງໃໝ່ 

 > ວິດີໂອ
 > ປຶ້ມແບບຮຽນ
 > ປຶ້ມຄູ່ມືຄູ

ມີສື່ອຸປະກອນຫຍັງແດ່ທີ່ມີສຳລັບການພັດທະນາວິຊາຊີບແບບຕໍ່ເນື່ອງ

 > ປຶ້ມຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມສຳລັບສຳມະນາກອນ
 > ເຄື່ອງມືໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນພາກຮຽນ
 > ວາງແຜນການສອນ ແລະ ຄຳແນະນຳ  

ຖ້າຫາກທ່ານບ່ໍມີ ຫືຼ ບ່ໍຮູ້ວິທີເຂ້ົາເຖິງສ່ືເຫ່ົຼານ້ີ ໃຫ້ລົມກັບຜູ້ອຳນວຍການຂອງທ່ານ, ຄູສຶກສານິເທດ ຫືຼ ພະນັກງານ
ຫ້ອງການສຶກສາເມືອງຂອງທ່ານ. 

ການສັງເກດການ
ສອນໃນຫ້ອງຮຽນ1

ກິດຈະກຳການ
ພັດທະນາວິຊາຊີບ
ແບບຕໍ່ເນື່ອງອື່ນໆ
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2 ການສອນ
ເປັນທີມ

3 ຮອບວຽນຂອງ
ການຮຽນ

4 ລະບົບຈັບຄູ່/
ແບບຜູກສ່ຽວ5 ກຸ່ມຮຽນຜ່ານວ໋ອດແອັບ

ການກະກຽມ ແລະ ການສ່ົງຄວາມຮູ້ ໂດຍຄູຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ
ຜູ້ອຳນວຍການ, ຄູສຶກສານິເທດ ຫືຼ ຄູຝຶກ
ການສອນເປັນທີມນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານ: 
 > ຄ້ົນພົບກິດຈະກຳໃໝ່ໃນຫ້ອງຮຽນ
 > ແກ້ໄຂບັນຫາການສອນທ່ີທ້າທາຍ
 > ຮຽນຮູ້ຈາກຄູທ່ານອ່ືນທ່ີມາສອນຮ່ວມ
 > ສັງເກດ ແລະ ສາທິດເຕັກນິກການສອນແບບໃໝ່ ແລະ ການຈັດ
ກິດຈະກຳ

 > ເປັນວິທີທ່ີດີທ່ີສຸດສຳລັບຄູຈົບໃໝ່ ທ່ີຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອໃນການ
ສອນ

ມີເຕັກນິກການສອນແບບເປັນທີມຫຼາຍເຕັກນິກ ທີ່ທ່ານສາມາດເຂົ້າເບີ່ງໄດ້
ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ.

ປະຊຸມກຸ່ມເປັນປະຈຳ ເຊ່ິງໃນກຸ່ມໜ່ຶງແມ່ນມີ
ຄູປະມານ 3-12 ທ່ານ ເພ່ືອສະໜັບສະໜູນ
ການສອນເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນ - ຫົວຂ້ໍການ
ປະຊຸມແມ່ນອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການ ການຮຽນ
ຂອງບັນດາຄູ
ຮອບວຽນຂອງການຮຽນນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານ: 
 > ສະທ້ອນຄືນການສອນຂອງທ່ານ
 > ແບ່ງປັນປະສົບການ ການສອນທ່ີປະຕິບັດໄດ້ດີ 
ແລະ ສ່ິງທ້າທາຍ

 > ແກ້ໄຂບັນຫາທ່ີຫຍຸ້ງຍາກຮ່ວມກັນ
 > ຮຽນຮູ້ຄວາມຄິດ ແລະ ເຕັກນິກການສອນໃໝ່ໆ 

ຄູສອງທ່ານຈັບຄູ່ກັນ ເພ່ືອສະໜັບສະໜູນເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນ
ການຈັບຄູ່ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານ: 
 > ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນ
 > ແບ່ງປັນປະສົບການ ການສອນທ່ີເຮັດໄດ້ດ
 > ແກ້ໄຂບັນຫາການສອນສະເພາະຮ່ວມກັນ

ຄູ, ຜູ້ອຳນວຍການ ແລະ ຄູສຶກສານິເທດ ແມ່ນຢູ່ໃນກຸ່ມ
ວ໋ອດແອັບ ທ່ີທ່ານສາມາດຮຽນຮູ້, ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອ ແລະ 
ຖາມຄຳຖາມ
ໃນກຸ່ມວ໋ອດແອັບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານ: 
 > ແກ້ໄຂສ່ິງທ້າທາຍໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຫັຼກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່
 > ຖາມຄຳຖາມທ່ີທ່ານມີກ່ຽວກັບຫັຼກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່
 > ແບ່ງປັນເລ່ືອງລາວທ່ີປະສົບຜົນສຳເລັດນຳເພ່ືອນຮ່ວມງານຂອງທ່ານ 
 > ຊອກຮູ້ວ່າຄູທ່ານອ່ືນ ໄດ້ເຮັດຫຍັງແດ່ໃນຫ້ອງຮຽນຂອງພວກເຂົາ

ເຄື່ອງມືໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນພາກຮຽນ
5 ວິທີການ ແລະ ເຄ່ືອງມືໃນການພັດທະນາວິຊາຊີບແບບຕ່ໍເນ່ືອງມີດ່ັງນ້ີ: 

ການສັງເກດການສອນຂອງຄູໃນຫ້ອງຮຽນໂດຍຜູ້ອຳນວຍການ ຫືຼ ຄູສຶກສານິ
ເທດ 
ການສັງເກດການສອນໃນຫ້ອງຮຽນນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານ: 
 > ໄດ້ຮັບຄຳຄິດເຫັນໃນທາງສ້າງສັນ
 > ປັບປຸງຄຸນນະພາບການສອນ
 > ເນ້ັນໃສ່ຂົງເຂດສຳຄັນບ່ອນທ່ີຕ້ອງການ ການສະໜັບສະໜູນ
 > ເລືອກເອົາວິທີການເພ່ືອແກ້ໄຂ້ບັນຫາການສອນທ່ີທ້າທາຍ

ຂຽນກິດຈະກຳການພັດທະນາວິຊາຊີບແບບຕ່ໍເນ່ືອງ ທ່ີ
ທ່ານໄດ້ຝຶກ ຫືຼ ທ່ານຕ້ອງການທົດລອງໃຊ້ໃສ່ບ່ອນນ້ີ:

8 ຄຳແນະນຳ ສຳລັບຄູໃນການກຽມຄວາມ
ພ້ອມ ສຳລັບການສອນໃນສົກຮຽນໃໝ່

ນຳໃຊ້ປຶ້ມຄູ່ມືຄູ ແລະ 
ປຶ້ມແບບຮຽນ ເພື່ອວາງ

ແຜນການສອນ

ຕົບແຕ່ງຫ້ອງຮຽນໂດຍການນຳໃຊ້
ໂປສະເຕີ້ ແລະ ເພີ່ມສີສັນໃນຫ້ອງ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີຄວາມໜ້າສົນໃຈ 

ແລະ ສ້າງຄວາມດຶງດູດ

ກະກຽມປຶ້ມບັນທຶກເພື່ອ
ເກັບກຳຄະແນນການປະ

ເມີນແບບຣູບຣິກ

ເບິ່ງວິດີໂອການຝຶກອົບຮົມຄູ 
ເພື່ອປັບປຸງເຕັກນິກການສອນ

ຂອງທ່ານເອງ

ສ້າງບັດສຽງ ແລະ ບັດ
ຮູບພາບ ສຳລັບວິຊາ

ພາສາອັງກິດ

ກວດຄືນສື່ການຮຽນການສອນ ທີ່ມີ
ຢູ່ແລ້ວໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ເບິ່ງວ່າມີສື່
ການຮຽນການສອນອັນໃດແດ່ທີ່ທ່ານ

ສາມາດສ້າງເອງໄດ້

ຈັດສັນຫ້ອງຮຽນ ທີ່
ອຳນວຍຄວາມສະດວກ

ໃນການເຮັດກິດຈະກຳກຸ່ມ

ອ່ານ ແລະ ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈສື່ອຸປະກອນ
ການຝຶກອົບຮົມຕ່າງໆ, ປຶ້ມຄູ່ມືຄູ ແລະ 

ປຶ້ມແບບຮຽນກ່ອນເປີດສົກຮຽນ

ສະແກນຄິວອາໂຄດ 

ເພ່ືອເຂ້ົາເຖິງເຄ່ືອງມື



ການພັດທະນາວິຊາຊີບແບບຕໍ່ເນື່ອງ
ການສະໜັບສະໜູນຄູໃນການພັດທະນາຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະສຳລັບການສອນ
ຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶຶກສາ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່

> ສຳລັບຄູຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ
> ສຳລັບຜູ້ອຳນວຍການຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ
> ສຳລັບຄູສຶກສານິເທດ
> ສຳລັບຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງ ແລະ ຄູຝຶກຂັ້ນແຂວງ

ວິດີໂອສຳລັບການພັດທະນາຄູ ທ່ານສາມາດເຂ້ົາເບ່ີງວິດີ
ໂອໄດ້ໂດຍການສະແກນ

ຄິວອາໂຄດ

ປະເພດ  
ວິດີໂອ

ການພັດທະນາ 
ວິຊາຊີບຄູ

ການຄຸ້ມຄອງ  
ຫ້ອງຮຽນ

ການປະເມີນ 
ນັກຮຽນ

ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ

ການຄຸ້ມຄອງສື່ການ
ຮຽນການສອນ

ດົນຕີ ແລະ ເພງ

ວິຊາພາສາລາວ  ຄວາມຮູ້ຕໍ່ກັບລາຍວິຊາ

ແຜນງານບີຄວາ ແມ່ນແຜນງານທີ່ນຳພາໂດຍລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ,  
ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ

ການສະທ້ອນຄືນຕໍ່ກັບວິດີໂອ

ຈະນຳໃຊ້ວິດີໂອແນວໃດ?

ເບ່ີງຫົວຂ້ໍວິດີໂອຕ່າງໆທ່ີມີໃນຊ່ອງຢູທູບ 
ເລືອກວິດີໂອທ່ີທ່ານຄິດວ່າຈະຊ່ວຍໃນ
ການສອນສະເພາະຂົງເຂດວິຊາທ່ີສອນ

ໃນການເລືອກຮັບຊົມວິດີໂອ, ທ່ານຕ້ອງຄຳນຶງວ່າ: 
> ການສອນໃດທ່ີທ້າທ້າຍທ່ີສຸດສຳລັບທ່ານ?

>  ທ່ານຢາກຮຽນຮູ້ຫຍັງເພ່ີມເຕີມຈາກວິດີໂອນ້ີ?
>  ບັນຫາໃດທ່ີທ່ານອາດພົບພ້ໍໃນບົດຮຽນຕ່ໍໄປ?

ອ່ານເນື້ອໃນຂອງວິດີໂອ ແລະ ກະກຽມສື່
ການຮຽນການສອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ທ່ານອາດ
ຕ້ອງການ ເຊັ່ນວ່າປຶ້ມຄູ່ມື, ປຶ້ມແບບຮຽນ, ສື່
ການສອນ, ປຶ້ມບັນທຶກ. 

ສິ່ງທີ່ຄວນຄຳນຶງ ກ່ອນຮັບຊົມວິດີໂອ: 
> ທ່ານຮູ້ຫຍັງແດ່ແລ້ວ ກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ນີ້?
> ທ່ານຢາກຮຽນຮູ້ຫຍັງ?

ຮັບຊົມວິດີໂອດ້ວຍຕົນເອງ ຫຼື ກັບຄູ, ຜູ້
ອຳນວຍການ ຫຼື ຄູສຶກສານິເທດທ່ານອື່ນ.  
ຢຸດການຮັບຊົມ, ຍ້ອນຄືນເບີ່ງວິດີໂອ ແລະ 
ຫຼິ້ນວິດີໂອຄືນຫຼາຍໆຄັ້ງຕາມຄວາມຕ້ອງການ

ໃນຂະນະທີ່ເບິ່ງວິດີໂອ ໃຫ້ສັງເກດ ແລະ ບັນທຶກສິ່ງ
ຕໍ່ໄປນີ້: 
> ຈຸດສຳຄັນຫຍັງແດ່ ທີ່ຄູໄດ້ເຮັດໃນວິດີໂອ?
> ນັກຮຽນມີການຕອບຮັບຄືແນວໃດ? (ຖ້າມີ)

ເລືອກວິດີໂອທີ່ຕ້ອງການຮັບຊົມ ກຽມພ້ອມຮັບຊົມ ຮັບຊົມວິດີໂອ
ໃຊ້ເວລາໜ້ອຍໜຶ່ງເພື່ອທົບທວນຄືນສິ່ງທີ່
ເກີດຂຶ້ນໃນວິດີໂອ ໂດຍອີງໃສ່ສິ່ງທີ່ທ່ານບັນທຶກ.

ເພື່ອເປັນແນວທາງໃຫ້ທ່ານສະທ້ອນຄືນສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນ
ວິດີໂອ, ໃຫ້ຄຳນຶງສິ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
> ໃນວິດີໂອ ສ່ິງໃດທ່ີຄູເຮັດແຕກຕ່າງກັບສ່ິງທ່ີທ່ານເຮັດ?
> ທ່ານຈະນຳໃຊ້ເຕັກນິກການສອນ/ ວິທີການ ການເຮັດ
ກິດຈະກຳໃນຫ້ອງຮຽນຂອງຕົນແນວໃດ?

ຈັດສັນເວລາ ແລະ ບົດຮຽນ ເພື່ອທົດລອງນຳ
ໃຊ້ເຕັກນິກ/ວິທີການ/ການເຮັດກິດຈະກຳ. 

ຄຳນຶງກ່ຽວກັບຄຳຖາມລຸ່ມນີ້:
> ເມ່ືອໃດທ່ານຈະລອງນຳໃຊ້ເຕັກນິກ/ ວິທີການ/
 ການເຮັດກິດຈະກຳ?
> ທ່ານຢາກໃຫ້ຄູສຶກສານິເທດ/ ຜູ້ອຳນວຍການ ຫືຼ  
   ຄູສອນທ່ານອ່ືນສັງເກດການສອນຂອງທ່ານບ່ໍ?

ນຳໃຊ້ສິ່ງທີ່ໄດ້ຮຽນການສະທ້ອນຄືນການສອນ

1 2 3 4

6 5

ພາຍຫັຼງທ່ານໄດ້ທົດລອງນຳໃຊ້ເຕັກນິກການສອນ/
ວິທີການ/ການເຮັດກິດຈະກຳ ໃຫ້ທ່ານສະທ້ອນຄືນ
ໃນສ່ິງທ່ີທ່ານໄດ້ສອນ. ເບ່ິງວິດີໂອຄືນຖ້າຕ້ອງການ 
ແລະ ທົດລອງຫຼາຍໆຄ້ັງຈົນກວ່າທ່ານຈະມີຄວາມ
ຊຳນານໃນເຕັກນິກ/ວິທີການ/ການເຮັດກິດຈະກຳ.

ບາງຈຸດທ່ີທ່ານອາດສະທ້ອນຄືນ:
> ສ່ິງໃດທ່ີທ່ານເຮັດໄດ້ດີ?
> ທ່ານໄດ້ສອນຫຍັງທ່ີແຕກຕ່າງຈາກການສາທິດໃນວິດີໂອບ່ໍ?
> ທ່ານສາມາດສອນຫຍັງທ່ີແຕກຕ່າງເພ່ືອປັບປຸງການສອນຂອງ
 ທ່ານໃນຄ້ັງຕ່ໍໄປ?

ຈັດພີມໃນເດືອນ ພຶດສະພາ 2021

ວິດີໂອ ສຳລັບການພັດທະນາຄູ ແມ່ນສ້າງຂ້ຶນເພ່ືອຊ່ວຍຄູໃນການພັດທະນາທັກສະຂອງພວກເຂົາໃນການນໍາໃຊ້ຫັຼກສູດ
ສະບັບປັບປຸງໃໝ່. ວິດີໂອ ແມ່ນນຳສະເໜີໃຫ້ເຫັນວິທີການທ່ີສຳຄັນທ່ີນຳໃຊ້ໃນຫັຼກສູດ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່. ສາທິດ
ເຕັກນິກການສອນແບບໃໝ່ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ທ່ີມີປະສິດທິພາບ ເພ່ືອນຳໃຊ້ເຂ້ົາໃນການ
ແກ້ໄຂບັນຫາການສອນທ່ີທ້າທ້າຍ. ວິດີໂອເຫ່ົຼານ້ີ ແມ່ນນຳໃຊ້ຕົວຢ່າງທ່ີເກີດຂ້ຶນຈາກຄູຜູ້ທ່ີນຳໃຊ້ຫັຼກສູດຊ້ັນປະຖົມ
ສຶກສາສະບັບປັບປຸງໃໝ່ໃນຫ້ອງຮຽນຕົວຈິງໃນປະເທດລາວ.


