
> ພາສາລາວ
> ພາສາອັງກິດ
> ວິທະຍາສາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
> ພະລະສຶກສາ

ຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 3 
ສະບັບປັບປຸງໃໝ່



ຄຳແນະນຳລວມ ສຳລັບຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 3

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ພັດທະນາຫັຼກສູດຊ້ັນປະຖົມສຶກສາ
ແຫ່ງຊາດ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ແລະ ສືການຮຽນການສອນແບບໃໝ່ ສຳລັບ
ນັກຮຽນ ແລະ ຄູສອນ. ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການຮຽນການສອນຫັຼກສູດຊ້ັນ
ປະຖົມສຶກສາ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ໃນໂຮງຮຽນປະຖົມ ໄດ້ດຳເນີນໄປແຕ່ລະຂ້ັນ
ຮຽນໃນທຸກໆປີ. ສຳລັບຫັຼກສູດຊ້ັນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 1 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ໄດ້
ເລ່ີມຈັດການຮຽນການສອນໃນທຸກໂຮງຮຽນ ແຕ່ເດືອນ ກັນຍາ 2019 ແລະ 
ຊ້ັນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 2 ແຕ່ເດືອນ ກັນຍາ 2020 ທ່ີຜ່ານມາ. ສຳລັບການ
ຈັດການຮຽນການສອນຫັຼກສູດຊ້ັນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 3 ຈະເລ່ີມຈັດການຮຽນ
ການສອນໃນທຸກໂຮງຮຽນແຕ່ເດືອນ ກັນຍາ 2021 ໃນນ້ີມີວິຊາພາສາລາວ, 
ພາສາອັງກິດ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ພະລະສຶກສາ ຊ່ຶງໄດ້ຮັບ
ການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ.

ຄວາມແຕກຕ່າງຫັຼກໆທ່ີຢູ່ໃນຫັຼກສູດຊ້ັນປະຖົມສຶກສາ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່
ນ້ີ ແມ່ນວິທີການສອນແບບໃໝ່ໂດຍເນ້ັນໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ປະຕິບັດຕົວຈິງ, ຊ່ຶງ
ເປັນວິທີສອນແບບເອົານັກຮຽນເປັນໃຈກາງ. ການຮຽນການສອນແບບເນ້ັນໃຫ້
ນັກຮຽນໄດ້ປະຕິບັດຕົວຈິງນ້ີ ແມ່ນຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນມີບົດບາດຫຼາຍຂ້ຶນໃນ
ການອອກຄວາມຄິດຂອງຕົນເອງເຂ້ົາໃນຂະບວນການຮຽນ, ນັກຮຽນໄດ້ຮຽນ
ໂດຍຜ່ານການປະຕິບັດຕົວຈິງ ຊ່ຶງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນວ່າ ພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຮັບ
ຄວາມຮູ້ໃໝ່ໆ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ທັກສະໃໝ່ໆຂອງພວກເຂົາເຂ້ົາໃນກິດຈະ
ກຳຕ່າງໆໃນຫ້ອງຮຽນ ແລະ ນອກຫ້ອງຮຽນ. 

ຫັຼກສູດໃໝ່ນ້ີ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປ່ຽນແປງຫຼາຍຂ້ຶນໃນການຮຽນການ
ສອນ ຊ່ຶງຄູມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການນໍາພາການຮຽນການສອນໃນຫ້ອງຮຽນ ທ່ີ
ເປັນການສ່ົງເສີມການຮຽນການສອນແບບເນ້ັນໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ປະຕິບັດຕົວຈິງ, 
ໂດຍເນ້ັນໃສ່ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອນັກຮຽນເຂ້ົາສູ່ຂະບວນການຮຽນຂອງ
ພວກເຂົາຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. 

ຊຸດອຸປະກອນສ່ືການຮຽນການສອນ ສຳລັບຂ້ັນ ປ.3 ແມ່ນເຄ່ືອງມືທ່ີສຳຄັນ 
ເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ຄູສອນປ່ຽນແປງ ຫືຼ ປັບປ່ຽນວິທີການຈັດການຮຽນການສອນ. 
ສຳລັບປ້ຶມຄູ່ມືຄູ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ນ້ີ ປະກອບມີຫຼາຍໆຂ້ໍມູນທ່ີເປັນປະໂຫຍດ 
ແລະ ບົດຮຽນຕົວແບບ/ຕົວຢ່າງ ເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ຄູປັບປ່ຽນ/ປ່ຽນແປງວິທີການ
ສອນ. ໃນປ້ຶມຄູ່ມືຄູສະບັບປັບປຸງໃໝ່ນ້ີ, ແຕ່ລະບົດຮຽນແມ່ນໄດ້ບັນຈຸບັນດາ
ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ສຳລັບການຮຽນພ້ອມທັງການປະຕິບັດຕົວຈິງໄວ້. 

ວິທີການປະເມີນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ແມ່ນໄດ້ມີການປັບປ່ຽນເພ່ືອຊ່ວຍ
ຕິດຕາມ ໃນດ້ານທັດສະນະຄະຕິ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະຕ່າງໆໃນທາງບວກ. 

ເພ່ືອໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອຄູສອນຫ້ອງຄວບ, ຫັຼກສູດນ້ີ ໄດ້ປະກອບແຜນການ
ສອນ ແລະ ວິທີດຳເນີນການສອນບົດຮຽນຕ່າງໆ ໃນປ້ຶມຄູ່ມືຄູ ຈະມີຄຳແນະນຳ
ສະເພາະໃໝ່ໆ ກ່ຽວກັບວິທີການຈັດການກ່ຽວກັບການສອນຫ້ອງຄວບ ແລະ 
ຫັຼກສູດໄດ້ຈັດໄປຕາມຫົວຂ້ໍຕ່າງໆ. 

ຊຸດອຸປະກອນສ່ືການຮຽນການສອນ ສຳລັບຄູສອນ ຂ້ັນ ປ.3
 » ປ້້ືມxxແບບຮຽນ ຂ້ັນ ປ.3, 1 ຊຸດ: ພາສາລາວ, ວິທະຍາສາດ ແລະ 
ສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ພາສາອັງກິດ

 » ຊຸດຄູ່ມືຄູ ຂ້ັນ ປ.3, 1 ຊຸດ: ພາສາລາວ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ, 
ພາສາອັງກິດ ແລະ ພະລະສຶກສາ  xxx xxxxxxx xxxx

 » ປ້ຶມໄວຍາກອນລາວ 1 ເຫ້ັຼມ

 » USB 1 ອັນ: ສາມາດເກັບບັນທຶກ: 

 -  ຟາຍສຳເນົາເອກະສານທ່ີເປັນ ພີດີເອບ ສຳລັບປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ປ້ຶມ
ຄູ່ມືຄູ ຂ້ັນ ປ.3x

 - x ບັນທຶກສຽງພາສາອັງກິດ ຂ້ັນ ປ.3 (102 ສຽງ)

 - x ດົນຕີ ຂ້ັນ ປ.3 (8 ເພງ ແລະ 2 ວິດີໂອ)

 - x ພາລະສຶກສາ ຂ້ັນ ປ.3 (1 ເພງ ແລະ 1 ວິດີໂອ)

 - x ຊຸດຄູ່ມື ຝຶກອົບຮົມ ສຳລັບຫັຼກສູດ ຂ້ັນ ປ.3

 - x ວິດີໂອ ສຳລັບການຝຶກອົບຮົມຄູ

ສາມາດເຂ້ົາເບ່ີງວິດີໂອໂດຍຜ່ານທາງຊ່ອງຍູທູບ 
xວິດີໂອ Teacher Development Videos”  

ແລະ ສາມາດສະແກນຄິວອາໂຄດເພ່ືອເຂ້ົາໄປເບ່ີງ
ວິດີໂອໃໝ່ໆ ກ່ຽວກັບການຮຽນການສອນແບບ

ເນ້ັນໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ປະຕິບັດຕົວຈິງ.

ໜ້າ 1

ຊຸດອຸປະກອນສ່ືການຮຽນການສອນເຫ່ົຼານ້ັນຈະໄດ້ແຈກຢາຍ
ໃຫ້ຄູສອນຂ້ັນ ປ.3 ທຸກຄົນ ແລະ ຄູສອນໄປເອົາອຸປະກອນ
ເຫ່ົຼານ້ັນຢູ່ທ່ີຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ຂອງ
ພວກເຂົາເຈ້ົາ.
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈະສະໜອງຊຸດອຸປະກອນ
ສ່ືການຮຽນການສອນ ສຳລັບລາຍວິຊາອ່ືນໆຂອງ ຂ້ັນ ປ.3



ພາສາລາວ ຂັ້ນ ປ.3

ຫັຼກສູດປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 3 ສຳລັບວິຊາ
ພາສາລາວ ແມ່ນເນ້ັນໃສ່ອົງປະກອບຫັຼກ
ໆຂອງພາສາລາວ: ການຟັງ ແລະ ການ
ເວ້ົາ, ການອ່ານ, ການຂຽນ ລວມທັງ
ການຂຽນບົດປະເພດຕ່າງໆ ແລະ ການ
ຊ່ວຍເຫືຼອນັກຮຽນໃນການພັດທະນາທັກ
ສະເຫ່ົຼານ້ັນຂອງພວກເຂົາ. 

ນັກຮຽນ ຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມ 
ຫຼາກຫຼາຍຂອງປະເພດບົດນັບທັງບົດ
ວິທີການ, ບົດສົນທະນາ, ສະແດງຄວາມ
ຄິດເຫັນ,  ເລ່ືອງເລ່ົາຕາມຈິນຕະນາການ 
(ນິທານ), ກາບກອນ,  ບົດອະທິບາຍ, 
ບົດເລ່ົາປະສົບການ (ເລ່ົາຄືນ), ຂຽນ
ຈົດໝາຍ ແລະ ຂຽນຂ້ໍຄວາມ ແລະ ບົດ

ພັນລະນາ. ບົດເຫ່ົຼານ້ີ ມີການຈັດລຽງຫົວຂ້ໍຕ່າງໆທ່ີໜ້າສົນໃຈ ເຊ່ັນ: ບຸກຄົນດີ
ເດ່ັນທ່ີເປັນຄົນລາວ, ສະຖານທ່ີທ່ີມີຊ່ືສຽງ ແລະ ງານປະເພນີຕ່າງໆ. 

ໃນແຕ່ລະບົດຮຽນຂອງຂ້ັນ ປ.3, ນັກຮຽນຈະໄດ້ຄ້ົນຄວ້າປະເພດບົດຕ່າງໆ 
ແລະ ເຮັດກິດຈະກຳເນ້ັນການປະຕິບັດຕົວຈີງຫຼາຍໆອັນ ເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ພວກ
ເຂົາເຈ້ົາໄດ້ພັດທະນາທັກສະ ການເວ້ົາ, ການຟັງ, ການອ່ານ ແລະ ການຂຽນ
ໄປພ້ອມໆກັບການຂະຫຍາຍບັນດາຄຳສັບຕ່າງໆ ແລະ ພັດທະນາຄວາມເຂ້ົາໃຈ
ທາງດ້ານໄວຍາກອນລາວຂອງພວກເຂົາພ້ອມ.

ກິດຈະກຳການອ່ານຕ່າງໆໄດ້ເນ້ັນໃສ່ເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນສືບຕ່ໍພັດທະນາທັກ
ສະທ່ີຈຳເປັນ ເຊ່ັນ: ການຄາດເດົາ, ການຄິດຫາຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບ, ການ
ອ້າງອີງ/ໄຈ້ແຍກ, ເຂ້ົາໃຈຄວາມໝາຍ ແລະ ຕອບກັບບົດຕ່າງໆໄດ້,  ບົດອ່ານ
ຍັງໄດ້ເຮັດໜ້າທ່ີເປັນຕົວຢ່າງໃນວຽກການຂຽນ ຊ່ຶງນັກຮຽນໄດ້ຂຽນຈຸດປະສົງ
ທ່ີແຕກຕ່າງກັນເຊ່ັນວ່າ ການສ່ືສານຂ້ໍມູນ, ການເລ່ົາປະສົບການ, ການສະແດງ
ຄວາມຄິດເຫັນ, ການອະທິບາຍ, ການຂຽນຄຳແນະນໍາ ແລະ ການຂຽນບົດ

ເລ່ືອງເລ່ົາຕາມຈິນຕະນາການ. 

ຫັຼກສູດຊ້ັນປະຖົມສຶກສາປີທີ ປ.3 ຍັງໄດ້ສືບຕ່ໍນຳໃຊ້ເຕັກນິກການສອນ ຈາກ 
ຂ້ັນ ປ.1 ແລະ ຂ້ັນ ປ.2 ເຊ່ັນດຽວກັນ, ພ້ອມກັນນ້ັນ ຍັງໄດ້ແນະນຳກ່ຽວກັບ
ເຕັກນິກການສອນແບບໃໝ່ ເຊ່ັນ: ການກະກຽມສຳລັບການອ່ານ ແລະ ການ
ຂຽນ.

ທຸກບົດຮຽນ ຈະມີການປະເມີນຜົນການຮຽນແບບຣູບຣິກ 2 ຄ້ັງ ເພ່ືອປະເມີນ
ການຟັງ ແລະ ການເວ້ົາ ເຊ່ັນ: ການປະເມີນການອ່ານ 1 ຄ້ັງ ແລະ ການປະເມີນ
ການຂຽນ 1 ຄ້ັງ.

ການຟັງ ແລະ ການເວ້ົາ ການອ່ານ ການຂຽນ

ບົດສອນວິຊາພາສາລາວມີ 1 ບົດສອນຕ່ໍອາທິດ 
ແລະ ໜ່ຶງບົດສອນມີ 9 ຊ່ົວໂມງ.

     ໜ້າ 2



My name  
is Payia

What’s 
your 

name?

ພາສາອັງກິດ ຂັ້ນ ປ.3

ຫັຼກສູດຊ້ັນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 3 ວິຊາ
ພາສາອັງກິດ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ແມ່ນ
ໄດ້ອອກແບບໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ວິທີການ
ສອນແບບສ່ືສານ ເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນ
ນຳໃຊ້ພາສາອັງກິດເຂ້ົາໃນການສ່ືສານໃນ
ຊີວິດປະຈຳວັນຂອງພວກເຂົາ. 

ໃນຫັຼກສູດຊ້ັນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 3, 
ນັກຮຽນ ໄດ້ຮຽນຄໍາສັບທ່ີມີປະໂຫຍດ
ທ່ີຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ໂຄງສ້າງຂອງຫັຼກ
ໄວຍະກອນແບບງ່າຍໆ/ພ້ຶນຖານເພ່ືອ
ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ເລ່ີມສ່ືສານເປັນ
ພາສາອັງກິດໃນທັນທີ.

ຫັຼກສູດນ້ີ ໄດ້ເນ້ັນໃສ່ການພັດທະນາທັກສະການຟັງ ແລະ ການເວ້ົາ ເພ່ືອເຮັດ
ໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ຝຶກພາສາອັງກິດທ່ີຫຼາກຫຼາຍ ລວມທັງການພັດທະນາທັກ
ສະການປາກເວ້ົາປາກເປ່ົາທ່ີຕ້ອງການເພ່ືອສະໜັບສະໜູນ ການອ່ານ ແລະ ການ
ຂຽນໄດ້. 

ທັກສະການອ່ານ ແລະ ການຂຽນໄດ້ຮັບການພັດທະນາໂດຍຜ່ານການອອກ
ສຽງ ຊ່ຶງເປັນອັນໃໝ່ທ່ີໄດ້ເພ້ີມເຂ້ົາຢູ່ໃນຫັຼກສູດ ສະບັບxxxປັບປຸງໃໝ່ນ້ີ. ໃນການ
ອອກສຽງ, ນັກຮຽນໄດ້ຮຽນກ່ຽວກັບການເຊ່ືອມໂຍງຕົວອັກສອນ ແລະ ສຽງ 
ແລະ ເພ່ືອນຳເອົາຄວາມຮູ້ນ້ີ ໃຊ້ໃນການອ່ານ ແລະ ຂຽນຄຳສັບງ່າຍໆໄດ້. 
ສຳລັບຂ້ໍມູນເພ່ີມຕ່ືມກ່ຽວກັບການອອກສຽງຕ່າງໆ ແມ່ນສາມາດເຂ້ົາໄປຊອກ
ຫາຂ້ໍມູນໄດ້ໃນປ້ຶມຄູ່ມືຄູ ຂ້ັນ ປ.3 (ໜ້າ 3 - 4) ແລະ ສາມາດເຂ້ົາໄປເບ່ີງວິດີ
ໂອຢູ່ຊ່ອງຍູທູບ “ວິດີໂອສຳລັບການພັດທະນາຄູ / Teacher Development 

Videos”.

ການເພີມອັນໃໝ່ອີກອັນໜ່ຶງເຂ້ົາໃນຫັຼກສູດຊ້ັນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 3 ແມ່ນ
ອຸປະກອນທ່ີເປັນຟາຍສຽງ ຊ່ຶງປະກອບເຂ້ົາໃນປ້ຶມຄູ່ມືຄູ ແລະ ຄູສອນທຸກຄົນ
ຈະໄດ້ຮັບ xxx 1 ອັນທ່ີມີຟາຍການບັນທຶກສຽງຕ່າງໆ 102 ສຽງເປັນພາສາອັງກິດ, 
ຊ່ຶງໄດ້ຮັບການອອກແບບໄວ້ເພ່ືອນຳໃຊ້ຄວບຄູ່ກັບປ້ຶມແບບຮຽນຂ້ັນ ປ.3. 

ສຳລັບປ້ືມແບບຮຽນຂ້ັນ ປ.3 ນ້ີ ຈະມີຮູບພາບຂອງເດັກນ້ອຍລາວ ຈຳນວນ 4 
ຄົນ ຊ່ຶງຮູບພາບຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາ ແລະ ຄອບຄົວຈະປາກົດຢູ່ໃນປ້ຶມແບບຮຽນ 
ແລະ ເພ່ືອຊ່ວຍປັບເນ້ືອໃນ/ບໍລິບົດຂອງພາສາໃໝ່ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ມີຄວາມໝາຍ
ຂ້ຶນຕ່ືມ.

ການຮຽນການສອນໂດຍເນ້ັນໃສ່ການປະຕິບັດຕົວຈິງນ້ີໄດ້ຮັບການສ່ົງເສີມໂດຍ
ຜ່ານກິດຈະກຳທ່ີມີສ່ວນຮ່ວມທ່ີຫຼາກຫຼາຍລວມທັງການເຮັດວຽກເປັນຄູ່ ແລະ 
ເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມ, ການຮ້ອງເພງ, ການສະແດງບົດບາດສົມມຸດ, ເກມ, ບົດ
ເລ່ືອງ ແລະ ກິດຈະກໍາທ່ີສ້າງສັນ. ຫຼາຍກິດຈະກໍາຍັງລວມເອົາອົງປະກອບຫຼາຍ
ຄວາມຮູ້ສຶກເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້ໂດຍຜ່ານການເບ່ີງ, ການຟັງ ແລະ 
ການປະຕິບັດ. 

ໃນປ້ຶມແບບຮຽນນ້ີ ປະກອບມີ 7 ຫົວຂ້ໍ ຊ່ຶງລວມມີບົດນຳ
ເຂ້ົາສູ່ບົດຮຽນ ແລະ ການທວນຄືນບົດຮຽນ, ໃນ 1 ຫົວຂ້ໍ 
ຈະ ມີ 4 ບົດຮຽນ ແລະ ໜ່ຶງບົດຮຽນຈະມີ 3 ຊ່ົວໂມງ. 

ໜ້າ 3



ຫັຼກສູດຊ້ັນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 3, ວິຊາວິທະ 
ຍາສາດ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ 
ແມ່ນໄດ້ສືບຕ່ໍພັດທະນາທັກສະ ແລະ ຄວາມ
ຮູ້ຂອງນັກຮຽນທ່ີໄດ້ຮຽນມາໃນຊ້ັນປະຖົມ
ສຶກສາ ປີທີ 1 ແລະ ຊ້ັນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 2. 

ໃນຂ້ັນ ປ.3, ນັກຮຽນໄດ້ຮຽນຫຼາຍຫົວຂ້ໍ 
ເຊ່ັນ: ອາຫານ, ສັດ, ທ່ີຢູ່ອາໄສ, ວົງຈອນການ 
ດຳລົງຊີວິດ, ຄຸນລັກສະນະຂອງວັດຖຸຕ່າງໆ, 
ຄວາມປອດໄພ, ບັນຫາຂອງສ່ິງແວດລ້ອມ 
ແລະ ອາກາດ.

ໃນຫັຼກສູດນ້ີ ເນ້ັນໃສ່ການພັດທະນາທັກສະດ້ານວິທະຍາສາດເຊ່ັນວ່າ ເຮັດ
ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ການຄາດຄະເນບົນພ້ືນຖານຂ້ໍມູນທ່ີມີຢູ່, ການສັງເກດໃນເວລາ
ທົດລອງ, ການວັດແທກ, ການອະທິບາຍຜົນໄດ້ຮັບ, ການຕີລາຄາຂ້ໍມູນ, ການ
ທົດສອບ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາ. 

ນັກຮຽນ ໄດ້ດຳເນີນການທົດລອງຫຼາຍອັນທ່ີແຕກຕ່າງກັນ ເພ່ືອສ່ົງເສີມໃຫ້
ນັກຮຽນໄດ້ປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ພັດທະນາຄວາມຮູ້ 
ແລະ ທັກສະທາງດ້ານວິທະຍາສາດ. ບົດບາດຂອງຄູແມ່ນເພ່ືອສະໜັບສະໜູນ
ໃຫ້ນັກຮຽນກ້າສະແດງອອກໃນການຕ້ັງຄຳຖາມດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ສາມາດ
ຊອກຫາຄຳຕອບດ້ວຍການນຳໃຊ້ວິທີທາງດ້ານວິທະຍາສາດ. 

ຫັຼກສູດວິຊາພະລະສຶກສາ ຂ້ັນ ປ.3 ສະບັບ
ປັບປຸງໃໝ່ ຈຸດປະສົງເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນ
ໄດ້ພັດທະນາທັກສະການສະແດງອອກທາງ
ດ້ານຮ່າງກາຍຂອງພວກເຂົາ. 

ໃນຂ້ັນ ປ.3, ນັກຮຽນໄດ້ຮັບການແນະນຳ
ກິດຈະກຳໃໝ່ໆຂອງຮ່າງກາຍເຊ່ັນ: ການ
ເຄ່ືອນໄຫວຮ່າງກາຍ, ການສ້າງຄວາມດຸ່ນ
ດ່ຽງ ແລະ ສ້າງຄວາມແຂງແຮງຂອງຮ່າງກາຍ, 
ໂດຍການຕິດຕາມໃນເວລາພວກເຂົາຫ້ິຼນຢູ່ໃນ
ສະໜາມກິລາ ແລະ ເດ່ີນxເຕະບານ. 

ໃນການເພ່ີມທັກສະດ້ານຮ່າງການ, ຫັຼກສູດໃໝ່ນ້ີ ແມ່ນເນ້ັນໃສ່ການຊ່ວຍໃຫ້
ນັກຮຽນໄດ້ພັດທະນາທັກສະອ່ືນໆເຊ່ັນ: ທັກສະທາງດ້ານສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະ
ທັກສະການສ້າງທີມຜ່ານການຫ້ິຼນເກມຮ່ວມກັນ. 

ບົດບາດຂອງຄູສອນໃນການສອນວິຊາພະລະສຶກສາໃນຫ້ອງຮຽນ ແມ່ນເພ່ືອ
ຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ພັດທະນາທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຄວາມດຸ່ນດ່ຽງ ແລະ ການ
ປະສານກັນໂດຍຜ່ານກິດຈະກຳຕ່າງໆທ່ີສ້າງຄວາມມ່ວນຊ່ືນ ແລະ ການຊຸກຍູ້
ໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ສະແດງອອກດ້ານຮ່າງກາຍ.

ວິທະຍາສາດ ແລະ 
ສ່ິງແວດລ້ອມ ຂັ້ນ ປ.3

ພະລະສຶກສາ ຂັ້ນ ປ.3
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ຮ່າງແຜນການສອນ ແມ່ນໄດ້ຮັບການປັບປຸງໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບໂຄງສ້າງໃນ
ປ້ຶມຄູ່ມືຄູສະບັບໃໝ່ ແລະ ວິທີການສະໜັບສະໜູນຄູສອນໃຫ້ດີຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ
ດ້ວຍການວາງແຜນການສອນ. ສຳລັບຮ່າງແຜນການສອນຫ້ອງຄວບ ກໍໄດ້ຮັບ
ການປັບປຸງເຊ່ັນດຽວກັນ. 

ຄູຄວນອ່ານເອກະສານກ່ຽວກັບການວາງແຜນການສອນ ເພ່ືອສ້າງຄວາມເຂ້ົາ 
ໃຈວ່າຈະວາງແຜນການສອນທ່ີມີປະສິດທິພາບໄດ້ຄືແນວໃດ.

ສຳລັບຮ່າງແຜນການສອນ ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 5 ພາກ ແລະ ຢູ່ໃນພາກທີ          
1 - 4 ຂອງຮ່າງແຜນການສອນທ່ີຕ້ອງການໃຫ້ຄູ ຕ່ືມຂ້ໍມູນຂອງແຕ່ລະບົດຮຽນ
ໃສ່. ສຳລັບພາກທີ 5 (ພາກກິດຈະກຳການຮຽນການສອນ) ແມ່ນຕ້ອງເຮັດໃຫ້
ສຳເລັດຕາມເວລາຂອງການສອນຂອງແຕ່ລະວິຊາ.

ພາກການປະເມີນຕົນເອງ, ຄູຄວນປະເມີນຕົນເອງໃຫ້ສຳເລັດ 1 ຄ້ັງ ຕ່ໍ 1 ບົດ 
ຮຽນ ຫັຼງຈາກພາກທີ 5, ຫັຼງຈາກບົດຮຽນນ້ັນ.

ຍຸດທະສາດທ່ີສຳຄັນ ສຳລັບການວາງແຜນການສອນທ່ີມີ
ປະສິດທິພາບ
 » ອ່ານເອກະສານກ່ຽວກັບການວາງແຜນການສອນ

 » ຝຶກການວາງແຜນການສອນ ແລະ ສົມທຽບກັບແຜນການສອນຂອງທ່ານໃສ່
ກັບບົດສອນສົມບູນທ່ີໄດ້ເຮັດເປັນຕົວຢ່າງໄວ້ (ເບ່ີງເອກະສານທ່ີໄດ້ແຈກຢາຍ
ໃຫ້ເປັນຕົວຢ່າງກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມຄູ)

 » ສຳລັບຄູສອນຫ້ອງຄວບ, ໃຫ້ຝຶກການວາງແຜນການສອນສຳລັບບົດຮຽນ
ບົດທີ 1, ວິຊາພາສາລາວ ຂ້ັນ ປ.2 ແລະ ຂ້ັນ ປ.3, ຫັຼງຈາກນ້ັນ ໃຫ້ທ່ານ
ຂຽນແຜນການສອນຂອງທ່ານໃຫ້ສຳເລັດ ແລ້ວສົມທຽບກັບແຜນການສອນ
ຕົວຢ່າງທ່ີມີຢູ່ໃນປ້ຶມຄູ່ມືຄູ ວິຊາພາສາລາວ ຂ້ັນ ປ.3.

 » ໃຫ້ທ່ານປຶກສາກັບຄູສຶກສານິເທດ ຫືຼ ຄູຝຶກຂ້ັນແຂວງ ທ່ີຢູ່ເມືອງຂອງທ່ານ, ຜູ້

ອຳນວຍການ ຫືຼ ຄູສອນ ຂ້ັນ ປ.1 ແລະ ຂ້ັນ ປ.2 ທ່ີຢູ່ໂຮງຮຽນຂອງທ່ານ 
ເພ່ືອໃຫ້ຮູ້ເພ່ີມກ່ຽວກັບຮ່າງແຜນການສອນແບບໃໝ່.

ຊຸດເຄ່ືອງມືສ່ືການຮຽນການສອນ ສຳລັບຄູສອນ ຂ້ັນ ປ.3

ເອກະສານແຈກຢາຍ:

 » ຂ້ໍມູນຕ່າງໆກ່ຽວກັບການວາງແຜນການສອນ

 » ຮ່າງແຜນການສອນ ຫ້ອງດຽວ (ຮ່າງເປ່ົາ)

 » xxxxxxxxxຮ່າງແຜນການສອນ ຫ້ອງດຽວ (ມີຄຳແນະນຳ) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx

 » xxxxxxxxxxຕົວຢ່າງຮ່າງແຜນການສອນ ຫ້ອງດຽວ ທ່ີປະກອບຂ້ໍມູນສຳເລັດ
ແລ້ວ

 » xxxxxxxxxxຮ່າງແຜນການສອນ ຫ້ອງຄວບ (ຮ່າງເປ່ົາ)

 » xxxxxxxxxxຮ່າງແຜນການສອນ ຫ້ອງຄວບ (ມີຄໍາແນະນໍາ)

ປ້ຶມຄູ່ມືຄູ ວິຊາພາສາລາວ ຂ້ັນ ປ.3

 » xxxxxxxxxxຕົວຢ່າງຂອງຮ່າງແຜນການສອນຫ້ອງຄວບທ່ີສົມບູນ

ຊຸດອຸປະກອນສ່ືການຮຽນການສອນດ່ັງກ່າວ ຈະຈັດ
ສະໜອງໃຫ້ຄູສອນ ຂ້ັນ ປ.3 ໄປຮັບເອົາຢູທ່ີ ຫ້ອງການ
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາ.

ການວາງແຜນການສອນ

ໜ້າ 5

ການວາງແຜນການສອນ xການເກັບມ້ຽນອຸປະກອນສ່ືການຮຽນການສອນ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກັບຄູສຶກສານິ
ເທດ ຫືຼ ຄູຝຶກຂ້ັນແຂວງຂອງທ່ານ

ກ ຂ



ການປະເມີນ ແມ່ນພາກສ່ວນໜ່ຶງທ່ີສຳຄັນໃນຂະບວນການຮຽນ ຍ້ອນວ່າມັນ
ໄດ້ກຳນົດຈຸດປະສົງຂອງຮຽນຂອງຫັຼກສູດວ່າ ໄດ້ບັນລຸຕາມເປ້ົາໝາຍທ່ີວາງໄວ້ 
ຫືຼ ບ່ໍ, ນອກຈາກນ້ີ ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ຄູຮູ້ວ່ານັກຮຽນໄດ້ຮຽນຫຍັງແດ່ ແລະ ນັກຮຽນ
ຜູ້ໜ່ຶງຮຽນໄດ້ຫຼາຍປານໃດ ແລະ ສາມາດນຳໄປໃຊ້ໄດ້ຄືແນວໃດ, ນັກຮຽນ
ເຫ່ົຼານ້ີຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫືຼອເພ່ີມເຕີມຫຍັງແດ່ ເພ່ືອບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງ
ບົດຮຽນ. ການປະເມີນຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄູເຂ້ົາໃຈວ່າ ນັກຮຽນໄດ້ຮຽນດີຂ້ຶນຫຼາຍ
ພຽງໃດ ແລະ ຖ້າວ່ານັກຮຽນຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫືຼອເພ່ີມເຕີມ. ສ່ິງເຫ່ົຼານ້ີກໍ
ເພ່ືອໃຫ້ແນ່ໃຈ/ຮັບປະກັນວ່າ ນັກຮຽນມີຄວາມຮູ້ສຶກໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອ 
ແລະ ມີແຮງຈູງໃຈໃນການເຂ້ົາຮ່ວມກິດຈະກຳການຮຽນຢ່າງຫ້າວຫັນ. 

ການປະເມີນມີ 2 ຮູບແບບ: ການປະເມີນເພ່ືອປັບປຸງ ແລະ ການປະເມີນ
ຜົນສຳເລັດ, ແລະ ຫັຼກສູດຊ້ັນປະຖົມສຶກສາແຫ່ງຊາດ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ໄດ້
ຮວບຮວມເອົາການປະເມີນທັງສອງຢ່າງນ້ີໄວ້. ການປະເມີນຜົນສຳເລັດ ແມ່ນ
ນຳໃຊ້ເພ່ືອກວດເບ່ີງນັກຮຽນບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນໃນຕອນທ້າຍຂອງ
ແຕ່ລະບົດຮຽນ. ສຳລັບການປະເມີນເພ່ືອປັບປຸງການຮຽນ ແມ່ນຄູຈະນຳໃຊ້
ເພ່ືອຄວາມເຂ້ົາໃຈວ່ານັກຮຽນຜູ້ໜ່ຶງໃນແຕ່ລະວັນຮຽນໄດ້ດີຄືແນວໃດ, ດ່ັງນ້ັນ 
ຄູສາມາດດັດປັບວິທີການສອນ ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສິໜູນນັກຮຽນຜູ້ໜ່ຶງໆ
ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຮຽນຂອງນັກຮຽນໄດ້. 

ຫັຼກສູດຊ້ັນປະຖົມສຶກສາ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ນ້ີ ຄວນນຳໃຊ້ການປະເມີນແບບ
ຣູບຣິກໃຫ້ຫຼາຍກວ່າການນຳໃຊ້ບົດທົດສອບເປັນເຈ້ຍແບບທາງການເພ່ືອ
ປະເມີນຜົນການຮຽນແຕ່ລະອາທິດ/ເດືອນ ການປະເມີນຜົນການຮຽນແບບ
ຣູບຣິກນ້ີ ຈະນຳໃຊ້ເຂ້ົາໃນການປະເມີນໃນຕອນທ້າຍຂອງບົດຮຽນ ເພ່ືອໃຫ້
ຄະແນນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ. ສ່ວນຕົວເລກຄະແນນເຫ່ົຼານ້ີຈະໄດ້ປ່ຽນ
ໂດຍໃຊ້ສູດການຄິດໄລ່ ແລະ ຈາກນ້ັນນຳໄປບັນທຶກເຂ້ົາປ້ຶມບັນທຶກຂອງການ
ປະເມີນຜົນການຮຽນຂອງຄູ. ສຳລັບຂ້ໍມູນເພ່ີມເຕີມກ່ຽວກັບການປະເມີນແບບ
ຣູບຣິກນ້ີ, ທ່ານສາມາດເຂ້ົາໄປຊອກຫາຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວໄດ້ທ່ີ ປ້ຶມຄູ່ມືຄູ ວິຊາ
ພາສາລາວຂ້ັນ ປ.3 ແລະ ວິດີໂອ 2 ສຳລັບການຝຶກອົບຮົມຄູ.

ການສັງເກດ ແລະ ການຕ້ັງຄຳຖາມ ແມ່ນສອງເຕັກນິກທ່ີສຳຄັນໃນການດຳເນີນ
ການປະເມີນຜົນການຮຽນ. 

ຊຸດເຄ່ືອງມືສ່ືການຮຽນການສອນ ສຳລັບຄູຂ້ັນ ປ.3

ການປະເມີນແບບຣູບຣິກ ແມ່ນເລ່ີມຈາກການປະເມີນໄປແຕ່ລະ
ບົດຮຽນ ທ່ີມີໃນປ້ຶມຄູ່ມືຄູ

ຢູ່ໃນ 4 ວິດີໂອ ກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ 
ທ່ີຢູ່ໃນຊ່ອງຍູທູບ ວິດີໂອສຳລັບການພັດທະນາຄູ

ປ້ຶມບັນທຶກການເຂ້ົາຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຫັຼກສູດ ຂ້ັນ ປ.3 x ມີ 5 ພາກ 
(ທຸກກິດຈະກໍາ)

ຄູສຶກສານິເທດ ຫືຼ ຄູຝຶກຂ້ັນແຂວງ ທ່ີໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອພິເສດ

ຄູຂ້ັນ ປ.1 ແລະ ຂ້ັນ ປ.2 ຜູ້ທ່ີນຳໃຊ້ວິທີການປະເມີນຜົນການ
ຮຽນຂອງນັກຮຽນແບບໃໝ່ ໃນ 1-2 ປີຜ່ານມາ

ການປະເມີນ

 ໜ້າ 6

ສາມາດເຂ້ົາເບ່ີງວິດີໂອໂດຍຜ່ານທາງຊ່ອງຍູທູບ 
xວິດີໂອ Teacher Development Videos”  

ແລະ ສາມາດສະແກນຄິວອາໂຄດເພ່ືອເຂ້ົາໄປເບ່ີງ
ວິດີໂອໃໝ່ໆ ກ່ຽວກັບການຮຽນການສອນແບບ

ເນ້ັນໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ປະຕິບັດຕົວຈິງ.





ແຜນງານບີຄວາແມ່ນແຜນງານທີ່ນຳພາໂດຍລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ,
ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ

ຈັດພີມໃນເດືອນ ພຶດສະພາ 2021

ຫ້ອງຄວບ

ການສອນສອງຂ້ັນຮຽນ ຫືຼ ຫຼາຍຂ້ັນກວ່ານ້ັນໃນໜ່ຶງຫ້ອງຮຽນ ແມ່ນມີຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ຍັງຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ຄູຊອກຫາວິທີການສອນທ່ີມີຄວາມ
ແຕກຕ່າງກັນເພ່ືອຈັດການຮຽນການສອນ. 

ຮູບແບບການສອນຫ້ອງຄວບ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂ້ຶນ ຊ່ຶງມີເນ້ືອໃນ ແລະ ຂ້ໍ
ແນະນຳກ່ຽວກັບການສອນເນ້ືອໃນຂອງບົດຮຽນຫ້ອງຄວບ, ໂຄງສ້າງຂອງບົດ
ສອນ, ເຕັກນິກ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຫ້ອງຮຽນ ຊ່ຶງເນ້ືອໃນເຫ່ົຼານ້ີ ມີຢູ່ໃນວິຊາ
ພາສາລາວ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ, ແລະ ພາສາອັງກິດ. ນອກຈາກ
ນ້ີ ຍັງມີຮູບແບບການວາງແຜນການສອນຫ້ອງຄວບສຳລັບວິຊາຄະນິດສາດ ຊ່ຶງ
ປັດຈຸບັນກຳລັງທົດລອງຢູ່. 

ຍັງມີບາງລາຍວິຊາ ເຊ່ັນ: ດົນຕີ, ສິລະປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກຳ ຊ່ຶງເປັນວິຊາທ່ີ
ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການສອນລວມກັນ. ທ່ານສາມາດຊອກຫາຄຳແນະນຳ
ເພ່ີມເຕີມໄດ້ຢູ່ໃນເອກະສານຄຳແນະນຳທ່ີມີຢູ່ໃນປ້ຶມຄູ່ມືຄູ ວິຊາພາສາລາວ ຂ້ັນ 
ປ.3

ຍຸດທະສາດຫັຼກໆ ສຳລັບການສອນຫ້ອງຄວບທ່ີມີ
ປະສິດທິພາບ:
ທັກສະການສອນຫ້ອງຄວບ: 

 » xອ່ານປ້ຶມຄູ່ມືຄູ ແລະ ປ້ຶມແບບຮຽນ ລ່ວງໜ້າເພ່ືອກຽມບົດສອນ.

 » ໃນການວາງແຜນການສອນຂອງຕົນ, ຂໍໃຫ້ຄູຄົ້ນຄິດກ່ຽວກັບວິທີ ການ
ສອນທີ່ສາມາດດຳເນີນການສອນພາກນຳສະເໜີ ແລະ ພາກສະຫຼຸບ
ໝົດຫ້ອງໄດ້ ແລະ ຄູສາມາດດັດປັບບັນດາກິດຈະກຳໃຫ້ເພື່ອສ້າງເປັນ
ກິດຈະກຳເປັນຄູ່ ແລະ ກິດຈະກຳເປັນກຸ່ມໄດ້. 

 » ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ສາມາດຈັດໂຕະຕ່ັງໃນຫ້ອງຮຽນໃຫ້ເປັນກຸ່ມ, ແລ້ວໃຫ້
ນັກຮຽນຂ້ັນຮຽນດຽວກັນນ່ັງເປັນກຸ່ມລວມກັນໃນມູມໜ່ຶງຂອງຫ້ອງຮຽນ, 
ແລະ ຈັດໃຫ້ນັກຮຽນຂ້ັນອ່ືນນ່ັງເປັນກຸ່ມເຊ່ັນດຽວກັນ ແລະ ນ່ັງກົງກັນຂ້າມ
ກັນ.

 » ແບ່ງກະດານເປັນສອງເບ້ືອງ; ແຕ່ລະເບ້ືອງແມ່ນສຳລັບແຕ່ລະຂ້ັນຮຽນ.

 » ໃຫ້ໂອກາດນັກຮຽນຢ່າງເປັນເອກະລາດໃນການເຮັດກິດຈະກຳຮ່ວມກັນເປັນ
ຄູ່/ເປັນກຸ່ມຂອງແຕ່ລະຂ້ັນຮຽນ.

 » ໃຫ້ກະກຽມກິດຈະກຳເພ່ີມເຕີມໄວ້, ໃນກໍລະນີທ່ີນັກຮຽນບາງກຸ່ມເຮັດ
ກິດຈະກຳແລ້ວໄວກ່ອນກຸ່ມອ່ືນ, ຄູສາມາດເອົາກິດຈະກຳອ່ືນໃຫ້ນັກຮຽນ
ກຸ່ມນ້ັນເຮັດເພ່ີມໃນຂະນະທ່ີລໍຖ້າກຸ່ມທ່ີເຮັດກິດຈະກຳທຳອິດບ່ໍທັນແລ້ວ.x

 » xxxxxxຄວບຄຸມເວລາໃຫ້ເໝາະສົມ ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າທຸກກິດຈະກຳໄປຕາມເວລາ
ທ່ີວາງໄວ້ໃນປ້ືມຄູ່ມືຄູ.

ຊຸດເຄ່ືອງມືສ່ືການຮຽນການສອນ ສຳລັບຄູຂ້ັນ ປ.3

ຊຸດປ້ຶມຄູ່ມືຄູ ແນະນຳລວມກ່ຽວກັບວິຊາພາສາລາວຂ້ັນ ປ.3

ຄູສຶກສານິເທດ ຫືຼ ຄູຝຶກຂ້ັນແຂວງ ເພ່ືອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອພິເສດ

ຄຳແນະນຳສະເພາະລາຍວິຊາສຳຄັນໃນປ້ຶມຄູ່ມືຄູ ຂ້ັນ ປ.3

ກ ຂ


