
ການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕ່ໍເນ່ືອງ
ການສະໜັບສະໜູນຄູໃນການພັດທະນາຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະສຳລັບ
ການສອນຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາສະບັບປັບປຸງໃໝ່

> ສຳລັບຄູຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ
> ສຳລັບຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ
> ສຳລັບຄູສຶກສານິເທດ
> ສຳລັບຄູຝຶກຫຼັກແຫຼ່ງ ແລະ ຄູຝຶກປະຈໍາແຂວງ

ບາງຮູບພາບໄດ້ຖືກຖ່າຍກ່ອນທີ່ຈະມີການບັງຄັບໃຫ້ໃສ່ຜ້າປິດປາກ



ການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງ

ຄູຊ້ັນປະຖົມສຶກສາ, ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ,  ຄູສຶກສານິ
ເທດ ຫືຼ ຄູຝຶກ ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
ຫັຼກສູດຊ້ັນປະຖົມສຶກສາສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ແລະ ຕ່ໍຄວາມ
ສຳເລັດຂອງນັກຮຽນ.

ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ, ການຄ້ົນຄວ້າວຽກງານການ
ສຶກສາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄຸນນະພາບການສອນ ແລະ 
ພາວະຄວາມເປັນຜູ້ນໍາໃນໂຮງຮຽນແມ່ນປັດໄຈສຳຄັນໃນ
ການປັບປຸງຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ. 

ສະນັ້ນ, ເພື່ອໃຫ້ຄູ ແລະ ຜູ້ນຳດ້ານການສຶກສາ ສາມາດ
ປະຕິບັດໜ້າທີ່ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບສູງສຸດນັ້ນ, ພວກ
ເຂົາຕ້ອງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະຂອງຕົນ
ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.  

ຄູຊ້ັນປະຖົມສຶກສາ ຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມເຂ້ົາໃນກິດຈະກຳ

ຕ່າງໆຂອງການຮຽນແບບຕ່ໍເນ່ືອງຕະຫຼອດສົກຮຽນ ເພ່ືອ
ສືບຕ່ໍພັດທະນາຄວາມໝ້ັນໃຈ ແລະ ທັກສະການສອນ
ຂອງຕົນໃນການນຳໃຊ້ຫັຼກສູດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ຄູທຸກ
ຄົນຕ້ອງການການສະໜັບສະໜູນແບບຕ່ໍເນ່ືອງໃນການ
ນຳໃຊ້ຫັຼກສູດໃໝ່ຕະຫຼອດສົກຮຽນ. 

ໄດ້ມີການພັດທະນາເຄ່ືອງມືຈຳນວນຫຼາຍ ເພ່ືອສະໜັບສະ 
ໜູນຄູໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ໃນຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ ໃນການນຳໃຊ້
ຫັຼກສູດໃໝ່ໃນຫ້ອງຮຽນ.  

ເຄ່ືອງມືເຫ່ົຼານ້ີຖືກພັດທະນາຂ້ຶນໂດຍມີຈຸດປະສົງໃຫ້ຄູ 
ແລະ ພະນັກງານທ່ີສະໜັບສະໜູນຄູໄດ້ນຳໃຊ້ ເຊ່ັນ: ຜູ້
ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ, ຄູສຶກສານິເທດ, ຄູຝຶກປະຈໍາ
ແຂວງ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຕາມຄວາມເໝາະສົມ.



ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນຂອງທ່ານ

ຄູສາມາດຂໍການສະໜັບສະໜູນໄດ້ຈາກໃຜ?

ສ່ຽວຂອງທ່ານໃນລະບົບການຜູກສ່ຽວ

ກຸ່ມຮຽນຜ່ານວ໋ອດແອັບຂອງທ່ານ

ຮອບວຽນຂອງການຮຽນ (ຖ້າມີ)

ກຸ່ມໂຮງຮຽນ

ຄູທ່ານອ່ືນໆ ຈາກໂຮງຮຽນຂອງທ່ານ ຄູຊ້ັນປະຖົມສຶກສາທ່ານອ່ືນໆໃນເມືອງຂອງທ່ານ

ຄູສຶກສານິເທດ

ຄູຝຶກປະຈໍາແຂວງ

ຄູ ຂ້ັນ ປ.1, ປ.2 ແລະ ປ.3 ຜູ້ທ່ີເຄີຍນຳໃຊ້ 
ຫັຼກສູດຊ້ັນປະຖົມສຶກສາ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ 

	> ວິດີໂອສຳລັບການພັດທະນາຄູ
	> ຊຸດຟາຍການສອນສຽງ
	> ປຶ້ມແບບຮຽນ
	> ປຶ້ມຄູ່ມືຄູ

ມີສື່ອຸປະກອນຫຍັງແດ່ທີ່ມີສຳລັບການພັດທະນາວິຊາຊີບແບບຕໍ່ເນື່ອງ?

	> ປຶ້ມຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມສຳລັບນັກສຳມະນາກອນ
	> ເຄື່ອງມືໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນພາກຮຽນ
	> ຮ່າງການວາງແຜນການສອນ ແລະ ຄຳ
ແນະນຳ

ຖ້າຫາກທ່ານບ່ໍມີ ຫືຼ ບ່ໍຮູ້ວິທີເຂ້ົາເຖິງສ່ືເຫ່ົຼານ້ີ ໃຫ້ລົມກັບຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ, ຄູສຶກສານິເທດ ຫືຼ ພະນັກງານ
ຫ້ອງການສຶກສາເມືອງຂອງທ່ານ.



ການສັງເກດການ
ສອນໃນຫ້ອງຮຽນ1

ກິດຈະກຳການ
ພັດທະນາວິຊາຊີບ
ແບບຕໍ່ເນື່ອງອື່ນໆ
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5 ກຸ່ມຮຽນຜ່ານວ໋ອດແອັບ

ຄູ, ຜູ້ອຳນວຍການ ແລະ ຄູສຶກສານິເທດ ແມ່ນຢູ່
ໃນກຸ່ມວ໋ອດແອັບ ທ່ີທ່ານສາມາດຮຽນຮູ້, ຂໍຄວາມ
ຊ່ວຍເຫືຼອ ແລະ ຖາມຄຳຖາມ
ໃນກຸ່ມວ໋ອດແອັບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານ: 
	> ແກ້ໄຂສ່ິງທ້າທາຍໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຫັຼກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່
	> ຖາມຄຳຖາມທ່ີທ່ານມີກ່ຽວກັບຫັຼກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່
	> ແບ່ງປັນເລ່ືອງລາວທ່ີປະສົບຜົນສຳເລັດນຳເພ່ືອນຮ່ວມງານຂອງທ່ານ 
	> ຊອກຮູ້ວ່າຄູທ່ານອ່ືນ ໄດ້ເຮັດຫຍັງແດ່ໃນຫ້ອງຮຽນຂອງພວກເຂົາ

ເຄື່ອງມືໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນພາກຮຽນ
5 ວິທີການ ພ້ອມດ້ວຍເຄ່ືອງມືໃນການພັດທະນາວິຊາຊີບແບບຕ່ໍເນ່ືອງທ່ີຄູສາມາດນໍາໃຊ້ມີດ່ັງນ້ີ:

ການສັງເກດການສອນຂອງຄູໃນຫ້ອງຮຽນໂດຍຜູ້ອຳນວຍການ ຫືຼ ຄູສຶກສານິເທດ
ການສັງເກດການສອນໃນຫ້ອງຮຽນນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານ:
	> ໄດ້ຮັບຄຳຄິດເຫັນໃນທາງສ້າງສັນ
	> ປັບປຸງຄຸນນະພາບການສອນ
	> ເນ້ັນໃສ່ຂົງເຂດສຳຄັນບ່ອນທ່ີຕ້ອງການການສະໜັບສະໜູນ
	> ລະບຸວິທີການຕ່າງໆເພ່ືອແກ້ໄຂບັນຫາການສອນທ່ີທ້າທາຍ

ຂຽນກິດຈະກຳການພັດທະນາວິຊາຊີບແບບຕ່ໍເນ່ືອງ ທ່ີ
ທ່ານໄດ້ຝຶກ ຫືຼ ຕ້ອງການທົດລອງໃຊ້ໃສ່ບ່ອນນ້ີ:

ສະແກນຄິວອາໂຄດ 
ເພ່ືອເຂ້ົາເຖິງເຄ່ືອງມື



ກຸ່ມຮຽນຜ່ານວ໋ອດແອັບ

2 ການສອນ
ເປັນທີມ

3 ຮອບວຽນຂອງ
ການຮຽນ

4 ລະບົບຈັບຄູ່/ 
ແບບຜູກສ່ຽວ

ການກະກຽມ ແລະ ການສ່ົງຄວາມຮູ້ ໂດຍຄູສອງຄົນ
ການສອນເປັນທີມນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານ:
	> ຄ້ົນພົບກິດຈະກຳໃໝ່ໆເພ່ືອນໍາໃຊ້ໃນຫ້ອງຮຽນ
	> ແກ້ໄຂບັນຫາການສອນທ່ີທ້າທາຍ
	> ຮຽນຮູ້ຈາກຄູທ່ານອ່ືນທ່ີມາສອນຮ່ວມ

	> ສັງເກດ ແລະ ສາທິດເຕັກນິກການສອນແບບໃໝ່ ແລະ ການຈັດກິດ
ຈະກຳຕ່າງໆ

	> ເປັນວິທີທ່ີດີທ່ີສຸດສຳລັບຄູຈົບໃໝ່ ທ່ີຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອ “ໃນ
ຂະນະທ່ີສອນ”

ມີເຕັກນິກການສອນແບບເປັນທີມຫຼາຍເຕັກນິກ ທີ່ທ່ານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງ
ໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ.

ປະຊຸມກຸ່ມເປັນປະຈຳ ເຊ່ິງໃນກຸ່ມໜ່ຶງ
ແມ່ນມີຄູປະມານ 3-12 ທ່ານ ເພ່ືອ
ສະໜັບສະໜູນເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນ - ຫົວຂ້ໍ
ການປະຊຸມແມ່ນອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການ 
ການຮຽນຂອງບັນດາຄູ
ຮອບວຽນຂອງການຮຽນນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານ:
	> ສະທ້ອນຄືນການສອນຂອງທ່ານ

	> ແບ່ງປັນປະສົບການການສອນທ່ີປະຕິບັດໄດ້ດີ 
ແລະ ສ່ິງທ້າທາຍ
	> ແກ້ໄຂບັນຫາທ່ີຫຍຸ້ງຍາກຮ່ວມກັນ

	> ຮຽນຮູ້ແນວຄວາມຄິດໃໝ່ໆ ແລະ ເຕັກນິກ
ການສອນ

ກິດຈະກຳຮອບວຽນຂອງການຮຽນ ຖ້າເປັນໄປໄດ້ 
ຄວນເຮັດຢູ່ໃນກຸ່ມໂຮງຮຽນ

ຄູສອງທ່ານຈັບຄູ່ກັນ ເພ່ືອສະໜັບສະໜູນເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນ
ການຈັບຄູ່ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານ:
	> ສະໜັບສະໜູນເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນ
	> ແບ່ງປັນປະສົບການການສອນທ່ີເຮັດໄດ້ດີ
	> ແກ້ໄຂບັນຫາການສອນສະເພາະຮ່ວມກັນ

ສະແກນຄິວອາໂຄດ 
ເພ່ືອເຂ້ົາເຖິງເຄ່ືອງມື



ນັກຮຽນໃນຫ້ອງຮຽນໂດຍອີງຕາມແຕ່ລະບົດຮຽນທີ່
ແຕກຕ່າງກັນ. 

ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງວິດີໂອ ແລະ ຊຸດຟາຍສຽງເຫຼ່ົານີ້
ໂດຍການສະແກນຄິວອາໂຄດ. 

ຫຼື ທ່ານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໃນຊ່ອງຢູທູບ “ວິດີໂອສໍາລັບ
ການພັດທະນາຄູ”

ວິດີໂອ ແລະ ຊຸດຟາຍສຽງເຫຼົ່ານີ້ ຈະບັນທຶກໃສ່ USB 
ເຊິ່ງຄູຈະໄດ້ຮັບພ້ອມກັບປຶ້ມຄູ່ມືຄູ.

ວິດີໂອສຳລັບການພັດທະນາຄູ 

ປະເພດ
ວິດີໂອ

ການພັດທະນາ
ວິຊາຊີບຄູ

ການຄຸ້ມຄອງ
ຫ້ອງຮຽນ

ການປະເມີນ
ນັກຮຽນ

ການສຶກສາ
ຮຽນຮ່ວມ

ການຄຸ້ມຄອງສື່ການ
ຮຽນການສອນ

ຊຸດຟາຍສຽງ

ວິຊາພາສາລາວຄວາມຮູ້ຕໍ່ກັບລາຍວິຊາ

ຊ່ອງຢູທູບວິດີໂອສຳລັບການພັດທະນາຄູ ປະກອບມີ
ຫຼາຍວິດີໂອ ລວມທັງມີຊຸດຟາຍສຽງຕ່າງໆ. ວິດີໂອເຫຼົ່າ
ນີ້ ແມ່ນສາທິດວິທີການສອນຫຼັກໆ ທີ່ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນ
ຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່, ເຕັກນິກການສອນແບບ
ໃໝ່ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ມີ
ປະສິດທິພາບ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການແກ້ໄຂບັນຫາການ
ສອນທີ່ທ້າທາຍ. ວິດີໂອເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນນຳໃຊ້ຕົວຢ່າງທີ່
ເກີດຂຶ້ນຈາກການສອນໃນຫ້ອງຮຽນຕົວຈິງໃນປະເທດ
ລາວ. ຄູສາມາດນໍາໃຊ້ວິດີໂອເຫຼົ່ານີ້ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມື
ຮຽນຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງ ໃນການທວນຄືນ ແລະ ປັບປຸງ
ຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບວິທີການສອນແບບໃໝ່, ຮຽນຮູ້
ການສອນທີ່ນໍາໃຊ້ສໍາລັບຫຼັກສູດໃໝ່ ຫຼື ນໍາໃຊ້ເຂົ້າ
ໃນການກະກຽມບົດສອນ. ຄູຝຶກ ແລະ ຄູສຶກສານິເທດ
ຍັງສາມາດນຳໃຊ້ວິດີໂອເຫຼົ່ານີ້ໃນລະຫວ່າງການຝຶກ
ອົບຮົມ, ການລົງຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນ ຫຼື ກຸ່ມໂຮງຮຽນ. 
ສຳລັບຊຸດຟາຍການສອນສຽງ ປະກອບມີບົດເລື່ອງ, 
ດົນຕີ ແລະ ເພງ ເຊິ່ງຄູສາມາດນຳໃຊ້ໃນການສອນ



ຈະນຳໃຊ້ຊຸດຟາຍສຽງແນວໃດ? 

ສ່ືອຸປະກອນສຳລັບຫັຼກສູດຂ້ັນ ປ.4 ລວມມີຊຸດຟາຍສຽງ. 
ຊຸດຟາຍສຽງເຫ່ົຼານ້ີ ແມ່ນສ່ືອຸປະກອນທ່ີມີປະໂຫຍດເພ່ືອ
ສະໜັບສະໜູນຄູໃນການສອນເນ້ືອໃນ ແລະ ທັກສະໃໝ່. 
ຊຸດຟາຍສຽງ ແມ່ນສ່ວນຫຼາຍມີຢູ່ໃນບົດຮຽນວິຊາພາສາ
ອັງກິດ ແລະ ດົນຕີ ແລະ ອີກຈຳນວນໜ່ຶງແມ່ນມີໃນ
ບົດຮຽນວິຊາພະລະສຶກສາ ແລະ ພາສາລາວ. 

ຊຸດຟາຍສຽງທັງໝົດ ແມ່ນໄດ້ບັນທຶກໃສ່ໃນ USB  
ເຊິ່ງຄູຈະໄດ້ຮັບພ້ອມກັບປຶ້ມຄູ່ມືຄູ. ນອກນີ້, ຍັງມີ
ເອກະສານຄຳແນະນຳປະກອບໄປນຳ ຊຶ່ງມີລາຍລະອຽດ
ຕ່າງໆຂອງຊຸດຟາຍສຽງຢູ່ໃນ USB.

ຊຸດຟາຍສຽງທັງໝົດແມ່ນສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ຢູ່ຊ່ອງຢູ
ທູບ “ວິດີໂອສໍາລັບການພັດທະນາຄູ”

ໃນຕອນຕົ້ນຂອງສົກຮຽນ ໃຫ້ຄູທຳຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບ
ຊຸດຟາຍສຽງເຫຼົ່ານີ້່. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງ
ຊຸດຟາຍສຽງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້, ທ່ານສາມາດສອບຖາມຜູ້
ອຳນວຍການ, ຄູສຶກສານິເທດ ຫຼື ຄູຝຶກປະຈໍາແຂວງຂອງ
ທ່ານ. 

ໃນເວລາທີ່ວາງແຜນການສອນໃຫ້ທ່ານເລືອກເອົາຟາຍ
ສຽງທີ່ຕ້ອງການນຳໃຊ້. ສຳລັບວິຊາພາສາອັງກິດ, ຊຸດ
ຟາຍສຽງໃນແຕ່ລະບົດຮຽນແມ່ນມີຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ

ຂອງບົດຮຽນໃນປຶ້ມຄູ່ມືຄູ. ແຕ່ລະບົດຮຽນ ປະກອບມີຊຸດ
ຟາຍສຽງພາສາອັງກິດທີ່ແປເປັນພາສາລາວມາແລ້ວ. 

ທ່ານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງຄຳແນະນຳຢູ່ໃນປຶ້ມຄູ່ມືຄູຂັ້ນ ປ.4 
ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ເພງ ແລະ ວິດີໂອ. 

ທ່ານສາມາດຊອກຫາຟາຍສຽງຜ່ານຊ່ອງຢູທູບ/USB ແລະ 
ເປີດຟັງຟາຍສຽງເຫຼົ່ານັ້ນ ເພື່ອວາງແຜນການສອນຂອງ
ທ່ານ.  ກ່ອນເລີ່ມການສອນ, ທ່ານຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າ ທ່ານມີ
ລຳໂພງ/ໂທລະສັບມືຖືພ້ອມທີ່ຈະເປີດຟາຍສຽງເຫຼົ່ານັ້ນໃນ
ເວລາທີ່ຕ້ອງການ. 

ຖ້າຫາກທ່ານເປີດຟາຍສຽງໂດຍການນຳໃຊ້ USB, ທ່ານ
ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນລຸ່ມນີ້:

1. ສຸບ USB ເຂົ້າໃສ່ຄອມພິວເຕີ

2. ເປີດເຄື່ອງ

3. ເລືອກໃຊ້ຊ່ອງທາງ “USB”

4. ເລື່ອນຫາຟາຍສຽງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ

5. ກົດເຂົ້າເພື່ອເປີດຟາຍສຽງດັ່ງກ່າວ



ຈະນຳໃຊ້ວິດີໂອແນວໃດ?

ເບ່ິງຫົວຂ້ໍວິດີໂອຕ່າງໆທ່ີມີໃນຊ່ອງຢູທູບ. 
ເລືອກວິດີໂອທ່ີທ່ານຄິດວ່າຈະຊ່ວຍໃນຂົງເຂດ
ໃດໜ່ຶງຂອງການສອນ. 

ໃນການເລືອກເບ່ິງວິດີໂອ, ທ່ານຕ້ອງຄຳນຶງວ່າ: 
	> ຂົງເຂດການສອນໃດທ່ີທ້າທາຍທ່ີສຸດສຳລັບທ່ານ?
	> ທ່ານຢາກຮຽນຮູ້ຫຍັງເພ່ີມອີກບ່ໍ?
	> ບັນຫາໃດທ່ີທ່ານອາດພົບພ້ໍໃນຫ້ອງຮຽນ?

ອ່ານເນື້ອໃນຂອງວິດີໂອ ແລະ ກະກຽມສື່
ການຮຽນການສອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ທ່ານ
ອາດຕ້ອງການ ເຊັ່ນ: ປຶ້ມຄູ່ມືຄູ, ປຶ້ມແບບ
ຮຽນ, ສື່ການສອນ, ປຶ້ມບັນທຶກ.

ສິ່ງທີ່ຄວນຄຳນຶງ ກ່ອນເບິ່ງວິດີໂອ:
> ທ່ານຮູ້ຫຍັງແດ່ແລ້ວ ກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ນີ້?
> ທ່ານຢາກຮຽນຮູ້ຫຍັງ?

ເລືອກວິດີໂອທີ່ຕ້ອງການຮັບຊົມ ກຽມພ້ອມຮັບຊົມ

ການສະທ້ອນຄືນການສອນ
ພາຍຫັຼງທ່ານໄດ້ທົດລອງນຳໃຊ້ເຕັກນິກການສອນ/ 
ວິທີການ/ ການເຮັດກິດຈະກຳ ໃຫ້ທ່ານສະທ້ອນ
ຄືນໃນສ່ິງທ່ີທ່ານໄດ້ປະຕິບັດ. ເບ່ິງວິດີໂອຄືນຖ້າທ່ານ
ຕ້ອງການ ແລະ ທົດລອງຫຼາຍໆຄ້ັງຈົນກວ່າທ່ານຈະ
ມີຄວາມຊຳນານໃນເຕັກນິກ/ ວິທີການ/ ການເຮັດ
ກິດຈະກຳ.

ບາງຈຸດທ່ີທ່ານອາດຈະສະທ້ອນຄືນ:
	> ສ່ິງໃດທ່ີທ່ານເຮັດໄດ້ດີ? 
	> ທ່ານໄດ້ເຮັດຫຍັງທ່ີແຕກຕ່າງຈາກການສາທິດໃນວິດີໂອບ່ໍ?

	> ທ່ານສາມາດສອນຫຍັງທ່ີແຕກຕ່າງເພ່ືອປັບປຸງການສອນ
ຂອງທ່ານໃນຄ້ັງຕ່ໍໄປ?

ສາມາດເຂ້ົາເບ່ິງວິດີໂອ       
ໂດຍການສະແກນຄິວອາໂຄດ
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ການສະທ້ອນຄືນຕໍ່ກັບວິດີໂອ
ເບິ່ງວິດີໂອດ້ວຍຕົນເອງ ຫຼື ກັບຄູທ່ານອື່ນ,    
ຜູ້ອຳນວຍການ ຫຼື ຄູສຶກສານິເທດ. 

ຢຸດການເບິ່ງ, ຍ້ອນຄືນເບິ່ງວິດີໂອ ແລະ ເບິ່ງ
ວິດີໂອຄືນຫຼາຍໆຄັ້ງຕາມຄວາມຕ້ອງການ. 

ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງເບິ່ງວິດີໂອ, ໃຫ້ສັງເກດ ແລະ 
ບັນທຶກສິ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
> ມີຈຸດສຳຄັນຫຍັງແດ່ ທີ່ຄູໄດ້ເຮັດໃນວິດີໂອ?
> ນັກຮຽນມີການຕອບຮັບຄືແນວໃດ? (ຖ້າມີ)

ຮັບຊົມວິດີໂອ
ໃຊ້ເວລາໜ້ອຍໜຶ່ງເພື່ອທົບທວນຄືນສິ່ງທີ່ໄດ້
ເບິ່ງໃນວິດີໂອ ໂດຍອີງໃສ່ສິ່ງທີ່ທ່ານບັນທຶກ. 

ເພື່ອເປັນແນວທາງໃຫ້ທ່ານສະທ້ອນຄືນສິ່ງທີ່ໄດ້ເບິ່ງໃນ
ວິດີໂອ, ໃຫ້ທ່ານຄຳນຶງສິ່ງຕໍ່ໄປນີ້: 

	> ໃນວິດີໂອ ສ່ິງໃດທ່ີຄູເຮັດແຕກຕ່າງກັບສ່ິງທ່ີທ່ານເຮັດ?

	> ທ່ານຈະນຳໃຊ້ເຕັກນິກການສອນ/ ວິທີການ/ ການເຮັດ
ກິດຈະກຳໃນຫ້ອງຮຽນຂອງທ່ານແນວໃດ?

ຈັດສັນເວລາ ແລະ/ຫຼື ບົດຮຽນ ເພື່ອທົດລອງ
ນຳໃຊ້ເຕັກນິກການສອນ/ ວິທີການ/ ການເຮັດ
ກິດຈະກຳ. 

ຄຳນຶງກ່ຽວກັບຄຳຖາມລຸ່ມນີ້: 

> ເມ່ືອໃດທ່ານຈະລອງນຳໃຊ້ເຕັກນິກການສອນ/  
 ວິທີການ/ ການເຮັດກິດຈະກຳ?

> ທ່ານຢາກໃຫ້ຄູສຶກສານິເທດ/ຜູ້ອຳນວຍການ ຫືຼ  
 ຄູທ່ານອ່ືນສັງເກດການສອນຂອງທ່ານບ່ໍ?

ນຳໃຊ້ສິ່ງທີ່ໄດ້ຮຽນ
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ວິດີໂອ ແລະ ຟາຍສຽງໃດແດ່ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ?

ວິຊາພາສາລາວ
ເຕັກນິກ ແລະ ສ່ືການຮຽນການສອນ ສຳລັບວິຊາພາສາລາວ
	> ຂ້ັນ ປ.1 ເຕັກນິກການຮຽນການສອນ ທີ 1-3
	> ຂ້ັນ ປ.1 ເຕັກນິກການຮຽນການສອນ ທີ 4-5
	> ຂ້ັນ ປ.1 ເຕັກນິກການຮຽນການສອນ ທີ 6-7
	> ຂ້ັນ ປ.1 ເຕັກນິກການຮຽນການສອນ ທີ 8-9
	> ຂ້ັນ ປ.1 ເຕັກນິກການຮຽນການສອນ ທີ 10-12
	> ຂ້ັນ ປ.1 ເຕັກນິກການຮຽນການສອນ ທີ 15
	> ການນຳໃຊ້ປ້ຶມອ່ານເສີມ (ພາກທີ 1)
	> ການນຳໃຊ້ປ້ຶມອ່ານເສີມ (ພາກທີ 2)
	> ຂ້ັນ ປ.2 ເຕັກນິກການຮຽນການສອນ ທີ 13 A
	> ຂ້ັນ ປ.2 ເຕັກນິກການຮຽນການສອນ ທີ 13 B

ຄວາມຮູ້ຕໍ່ກັບລາຍວິຊາ
ເຕັກນິກ ແລະ ສ່ືການຮຽນການສອນ ສຳລັບວິຊາອ່ືນໆ 
ວິດີໂອທ່ີມີຢູ່ແລ້ວ: 
	> ຂ້ັນ ປ.3 ການສອນສຽງ ວິຊາພາສາອັງກິດ
	> ຂ້ັນ ປ.3 ສາທິດການສອນສຽງ ວິຊາພາສາອັງກິດ ທັງ 21 ສຽງ
	> ຂ້ັນ ປ.4 ສາທິດການສອນສຽງ ວິຊາພາສາອັງກິດ ທັງ 21 ສຽງ

ການຄຸ້ມຄອງຫ້ອງຮຽນ
ຍຸດທະສາດ ແລະ ວິທີການສອນທ່ີຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຈັດການ
ການຮຽນການສອນ ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆກັບນັກຮຽນ
	> ຈັດການຮຽນການສອນນອກຫ້ອງຮຽນ



ການປະເມີນນັກຮຽນ
ເຕັກນິກ ແລະ ວິທີການປະເມີນນັກຮຽນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ
ວິດີໂອທ່ີມີຢູ່ແລ້ວ: 
	> ການປະເມີນຜົນການຮຽນແບບຣູບຣິກ
	> ເຕັກນິກການສັງເກດເພ່ືອປະເມີນຜົນການຮຽນ
	> ເຕັກນິກການປະເມີນຜົນການຮຽນໂດຍການຕ້ັງຄຳຖາມ
	> ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອໃນລະຫວ່າງ ການປະເມີນ ແລະ ພາຍຫັຼງ
ການປະເມີນ

ການພັດທະນາວິຊາຊີບແບບຕໍ່ເນື່ອງ
ກິດຈະກຳການຮຽນຮູ້ແບບເພ່ືອນຊ່ວຍເພ່ືອນ ແລະ ການຮຽນຮູ້ດ້ວຍ
ຕົນເອງ ເພ່ືອການພັດທະນາວິຊາຊີບແບບຕ່ໍເນ່ືອງ.
	> ການສັງເກດການສອນໃນຫ້ອງຮຽນ ແລະ ການໃຫ້ຄຳເຫັນ
	> ວິທີການຮຽນການສອນແບບໃໝ່ ສຳລັບຫັຼກສູດຊ້ັນປະຖົມສຶກສາ 
ສະບັບປັບປຸງໃໝ່

ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ
ກິດຈະກຳ ແລະ ວິທີການສອນຕ່າງໆ ເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ້ນັກຮຽນທຸກຄົນ
ມີໂອກາດເທ່ົາທຽມກັນໃນການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການຮຽນຮູ້. 

ວິດີໂອກຳລັງຖືກຜະລິດ ແລະ ຈະມີໃຫ້ໄດ້ຮັບຊົມໃນໄວໆນ້ີ 

ການຄຸ້ມຄອງສື່ການຮຽນການສອນ
ການນຳໃຊ້ ແລະ ການເກັບຮັກສາສ່ືການຮຽນການສອນຕ່າງໆໃນຫ້ອງ
ຮຽນ. 
	> ການປະດິດ ແລະ ການນຳໃຊ້ບັດຄຳ ແລະ ບັດຮູບພາບ

ຊຸດຟາຍສຽງ
ບົດເລ່ືອງ, ເພງ ແລະ ດົນຕີ ເພ່ືອນຳໃຊ້ເຂ້ົາໃນການສອນໃນຫ້ອງຮຽນ 
ສຳລັບຫັຼກສູດຊ້ັນປະຖົມສຶກສາສະບັບປັບປຸງໃໝ່. 
ຊຸດຟາຍສຽງທ່ີມີສຳລັບວິຊາລຸ່ມນ້ີ: 
	> ຂ້ັນ ປ.1 ອາທິດແນະນຳເບ້ືອງຕ້ົນ
	> ຂ້ັນ ປ.1, ປ.2 ແລະ ປ.3 ວິຊາພາສາລາວ 
	> ຂ້ັນ ປ.1 ແລະ ຂ້ັນ ປ.2  ວິຊາດົນຕີີ
	> ຂ້ັນ ປ.1 ແລະ ຂ້ັນ ປ.2 ວິຊາພະລະສຶກສາ
	> ຂ້ັນ ປ.3 ວິຊາພາສາອັງກິດ

ວິດີໂອ ແລະ ຟາຍສຽງໃໝ່ ແມ່ນໄດ້ມີການຜະລິດເປັນປົກກະຕິ, ສະນ້ັນທ່ານສາມາດເຂ້ົາເບ່ິງຜ່ານຊ່ອງຢູູທູບຕ່ືມ “ວິດີໂອ
ສຳລັບການພັດທະນາຄູ/Teacher Development Videos” ຫືຼ ທ່ານສາມາດສະໝັກດ້ວຍການກົດ “subscribe” 
ເພ່ືອຮັບຂ້ໍຄວາມເຕືອນເມ່ືອມີເນ້ືອໃນໃໝ່ຖືກອັບໂຫຼດຕ່ືມໃນຊ່ອງດ່ັງກ່າວ. 



8 ຄຳແນະນຳ ສຳລັບຄູໃນການກຽມຄວາມ   
ພ້ອມສຳລັບການສອນໃນສົກຮຽນໃໝ່

ນຳໃຊ້ປຶ້ມຄູ່ມືຄູ ແລະ 
ປຶ້ມແບບຮຽນ ເພື່ອວາງ

ແຜນການສອນ

ຕົບແຕ່ງຫ້ອງຮຽນໂດຍການນຳໃຊ້ໂປ
ສະເຕີ ແລະ ເພີ່ມສີສັນໃນຫ້ອງຮຽນ

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີຄວາມໜ້າສົນໃຈ ແລະ 
ສ້າງຄວາມດຶງດູດ

ກະກຽມປຶ້ມບັນທຶກເພື່ອ
ເກັບກຳຄະແນນການປະ

ເມີນແບບຣູບຣິກ

ເບິ່ງວິດີໂອການຝຶກອົບຮົມຄູ 
ເພື່ອປັບປຸງເຕັກນິກການສອນ

ຂອງທ່ານເອງ

ສ້າງບັດສຽງ ແລະ ບັດ
ຮູບພາບ ສຳລັບວິຊາ

ພາສາອັງກິດ

ກວດຄືນສ່ືການຮຽນການສອນທີ່ມີ
ຢູ່ແລ້ວໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ເບິ່ງວ່າມີສ່ື
ການຮຽນການສອນອັນໃດແດ່ທີ່ທ່ານ

ສາມາດສ້າງເອງໄດ້

ຈັດສັນຫ້ອງຮຽນທີ່
ອຳນວຍຄວາມສະດວກ 
ໃນການເຮັດກິດຈະກຳ

ເປັນກຸ່ມ

ອ່ານ ແລະ ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈສ່ືອຸປະກອນ
ການຝຶກອົບຮົມຕ່າງໆ, ປຶ້ມຄູ່ມືຄູ ແລະ 

ປຶ້ມແບບຮຽນກ່ອນເປີດສົກຮຽນ



ແຜນງານບີຄວາ ແມ່ນແຜນງານທີ່ນຳພາໂດຍລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ

ຈັດພິມໃນເດືອນ ພຶດສະພາ ປີ 2022


