
> ພາບລວມ
> ວິຊາພາສາລາວ
> ວິຊາພາສາອັງກິດ
> ວິຊາວິທະຍາສາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
> ການວາງແຜນການສອນ

> ການປະເມີນ
> ຫ້ອງຄວບ

ປະເທດລາວ

ຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 4 
ສະບັບປັບປຸງໃໝ່



ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ພັດທະນາຫັຼກສູດຊ້ັນປະຖົມສຶກສາ
ແຫ່ງຊາດ ສະບັບປັງປຸງໃໝ່ ແລະ ສ່ືການຮຽນການສອນແບບໃໝ່ ສຳລັບ
ນັກຮຽນ ແລະ ຄູສອນ. ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການຮຽນການສອນຫັຼກສູດຊ້ັນ
ປະຖົມສຶກສາ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ໃນໂຮງຮຽນປະຖົມ ໄດ້ດຳເນີນໄປແຕ່ລະຂ້ັນ
ຮຽນໃນທຸກໆປີ ຊ່ຶງເລ່ີມແຕ່ເດືອນ ກັນຍາ ປີ 2019. ສຳລັບການຈັດການຮຽນ
ການສອນຫັຼກສູດຊ້ັນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 4 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ນ້ີ ຈະເລ່ີມຈັດຕ້ັງ
ປະຕິບັດໃນທຸກໂຮງຮຽນທ່ົວປະເທດ ຊ່ຶງເລ່ີມແຕ່ເດືອນກັນຍາ ປີ 2022 ໃນນ້ີ, 
ວິຊາພາສາລາວ, ພາສາອັງກິດ, ແລະ ວິທະຍາສາດ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ ແມ່ນໄດ້
ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ.

ຄວາມແຕກຕ່າງຫັຼກໆທ່ີຢູ່ໃນຫັຼກສູດຊ້ັນປະຖົມສຶກສາ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ນ້ີ 
ແມ່ນວິທີການຮຽນການສອນແບບໃໝ່ໂດຍເນ້ັນໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ປະຕິບັດຕົວ
ຈິງ, ຊ່ຶງເປັນວິທີສອນແບບເອົານັກຮຽນເປັນໃຈກາງ. ການຮຽນການສອນ
ແບບເນ້ັນໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ປະຕິບັດຕົວຈິງນ້ີ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງບົດບາດສຳຄັນ
ຂອງຂະບວນການຄ້ົນຄິດຂອງນັກຮຽນຕ່ໍກັບຄວາມສຳເລັດໃນການຮຽນຮູ້ຂອງ
ພວກເຂົາ. ນັກຮຽນຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ໂດຍຜ່ານການປະຕິບັດຕົວຈິງ ຊ່ຶງສະທ້ອນໃຫ້
ເຫັນວ່າ ພວກເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ໃໝ່ໆ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ທັກສະໃໝ່ໆ
ຂອງພວກເຂົາເຂ້ົາໃນກິດຈະກຳຕ່າງໆໃນຫ້ອງຮຽນ ແລະ ນອກຫ້ອງຮຽນ.

ຫັຼກສູດໃໝ່ນ້ີ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການປ່ຽນແປງອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນການ
ຮຽນການສອນ ຊ່ຶງຄູມີບົດບາດສຳຄັນຫຼາຍໃນການນຳພາຫ້ອງຮຽນທ່ີເນ້ັນ
ໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ປະຕິບັດຕົວຈິງ. ຄູຕ້ອງໄດ້ເນ້ັນໃສ່ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອ
ນັກຮຽນໃນຂະບວນການຮຽນຂອງພວກເຂົາຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. 

ຊຸດອຸປະກອນສ່ືການຮຽນການສອນ ສຳລັບຂ້ັນ ປ.4 ແມ່ນເຄ່ືອງມືທ່ີສຳຄັນເພ່ືອ
ຊ່ວຍໃຫ້ຄູປ່ຽນແປງ ຫືຼ ປັບປ່ຽນວິທີການຈັດການຮຽນການສອນ. ປ້ຶມຄູ່ມືຄູ 
ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ປະກອບມີຂ້ໍມູນທ່ີເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ມີບົດຮຽນຕົວແບບ ເພ່ືອ
ຊ່ວຍໃຫ້ຄູປັບປ່ຽນວິທີການສອນ. ແຕ່ລະບົດຮຽນແມ່ນລວມບັນດາກິດຈະກຳ 
ຕ່າງໆສຳລັບການຮຽນ ບ່ໍວ່າຈະເປັນການຝຶກປະຕິບັດ ແລະ ການນຳໃຊ້.

ວິທີການປະເມີນນັກຮຽນ ແມ່ນໄດ້ມີການປັບປ່ຽນເພ່ືອຊ່ວຍຕິດຕາມການ
ພັດທະນາທັດສະນະຄະຕິ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະຕ່າງໆ.

ເພ່ືອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອຄູສອນຫ້ອງຄວບໃນການວາງແຜນ ແລະ ການສອນໃນ
ຫ້ອງຮຽນ, ປ້ຶມຄູ່ມືຄູປະກອບມີຄຳແນະນຳໃໝ່ສະເພາະ ສຳລັບວິທີການສອນ
ຫ້ອງຄວບ ແລະ ຫັຼກສູດໄດ້ຈັດໄປຕາມຫົວຂ້ໍຕ່າງໆ ເພ່ືອໃຫ້ຄູສາມາດສອນ

ຫົວຂ້ໍດຽວກັນສຳລັບນັກຮຽນໃນຂ້ັນຮຽນຕ່າງກັນ ໃນເວລາທ່ີຕ້ອງສອນຫ້ອງ
ຄວບ.

ຊຸດອຸປະກອນສ່ືການຮຽນການສອນ ສຳລັບຄູຂ້ັນ ປ.4
 » ປ້ຶມແບບຮຽນ ຂ້ັນ ປ.4, 1 ຊຸດ: ວິຊາພາສາລາວ, ວິທະຍາສາດ ແລະ 
ສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ພາສາອັງກິດ

 » ປ້ຶມຄູ່ມືຄູ ຂ້ັນ ປ.4, 1 ຊຸດ: ວິຊາພາສາລາວ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ 
ແລະ ພາສາອັງກິດ 

 » ຊຸດຟາຍການສອນສຽງ, ຊຸດບັດຄຳ ແລະ ບັດຮູບພາບ 1 ຊຸດ ສຳລັບວິຊາ
ພາສາອັງກິດ ຂ້ັນ ປ.4

 » ຊຸດອຸປະກອນແມ່ເຫັຼກ ສຳລັບການທົດລອງ 1 ຊຸດ

 » ໂປສະເຕີຮູບພາບຫຼາຍເຫດການ 2 ແຜ່ນ: ພາບຊົນນະບົດ ແລະ ຕົວເມືອງ 
ສຳລັບ ຂ້ັນ ປ.4 ພ້ອມທັງ ຄຳແນະນຳການນຳໃຊ້ຮູບພາບຫຼາຍເຫດການເຂ້ົາ
ໃນການສອນ.

 » ໂປສະເຕີ ວິທີການຮັກສາປ້ຶມແບບຮຽນ 3 ໃບ ສຳລັບຕິດໃນໂຮງຮຽນເພ່ືອ
ໃຫ້ພ່ໍແມ່ນັກຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນໄດ້ເຫັນ

 » ປ້ຶມສຳລັບສຳມະນາກອນກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມຫັຼກສູດ ຂ້ັນ ປ.4, 1 ຊຸດ

 » ແຜ່ນພັບ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕ່ໍເນ່ືອງ 1 ຊຸດ

	» USB 1 ອັນ ພ້ອມທັງຂ້ໍມູນລຸ່ມນ້ີ:

 - ສຳເນົາຄູ່ມືຄູຂ້ັນ ປ.4 ເປັນຟາຍ PDF

 - ຊຸດຟາຍການສອນສຽງ, ວິດີໂອ, ເພງ ແລະ ດົນຕີ ສຳລັບ ວິຊາພາສາ
ອັງກິດ, ພາສາລາວ, ສິລະປະດົນຕີ ແລະ ພະລະສຶກສາ

 - ຊຸດຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມ ສຳລັບຫັຼກສູດຂ້ັນ ປ.4

 - ວິດີໂອສຳລັບການພັດທະນາຄູ

ພາບລວມຂອງຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 4

Teacher Development Videos  
(ວິດີໂອສຳລັບການພັດທະນາຄູ)

Teacher Development Resources  
(ອຸປະກອນສຳລັບການພັດທະນາຄູ)

ສາມາດເຂ້ົາເບ່ິງອຸປະກອນສ່ືການຮຽນການສອນເພ່ີມຕ່ືມຜ່ານທາງອອນລາຍ ໂດຍການສະແກນຄິວອາໂຄດເພ່ືອເຂ້ົາເບ່ິງວິດີໂອສຳລັບການຝຶກອົບຮົມ, ເຄ່ືອງມື
ຊ່ວຍເຫືຼອຄູ ຫືຼ ຟາຍການສອນສຽງ ເພ່ືອນຳໃຊ້ເຂ້ົາໃນການຮຽນການສອນໃນຫ້ອງຮຽນ. 

ຊຸດອຸປະກອນສ່ືການຮຽນການສອນເຫ່ົຼານ້ີ ຈະໄດ້ແຈກຢາຍໃຫ້
ຄູຂ້ັນ ປ.4 ທຸກຄົນ ຊ່ຶງຄູ ຫືຼ ຜູ້ອຳນວຍການສາມາດໄປເອົາຊຸດ
ອຸປະກອນເຫ່ົຼານ້ັນຢູ່ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ຫືຼ 
ໃນລະຫວ່າງການຝຶກອົບຮົມຄູ.
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈະສະໜອງຊຸດອຸປະກອນ 
ສ່ືການຮຽນການສອນ ສຳລັບວິຊາອ່ືນໆຂອງຂ້ັນ ປ.4



ວິຊາພາສາລາວ ຂັ້ນ ປ.4
ຫັຼກສູດຊ້ັນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 4 ສຳລັບ
ວິຊາພາສາລາວ ແມ່ນຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນ
ພັດທະນາທັກສະທາງດ້ານພາສາລາວໂດຍ
ອີງໃສ່ອົງປະກອບຫັຼກເຊ່ັນ: ການຟັງ, ການ
ເວ້ົາ, ການອ່ານ ແລະ ການຂຽນ ໂດຍຜ່ານ
ວິທີການຮຽນການສອນແບບເນ້ັນການ
ປະຕິບັດຕົວຈິງ.

ບົດຮຽນຕ່າງໆໄດ້ຖືກອອກແບບ ແລະ ຈັດ
ສັນພາຍໃຕ້ຫົວຂ້ໍໃດໜ່ຶງ ຊ່ຶງຫົວຂ້ໍເຫ່ົຼາ
ນ້ັນແມ່ນມີຄວາມກ່ຽວພັນກັບສະພາບ
ແວດລ້ອມຂອງນັກຮຽນ ແລະ ເຮັດໃຫ້
ພວກເຂົາມີຄວາມສົນໃຈຕ່ໍກັບການຮຽນ

ຮູ້. ໜ່ຶງຫົວຂ້ໍແມ່ນຈະຖືກນໍາໃຊ້ເຂ້ົາໃນບົດຮຽນສອງບົດ ເພ່ືອໃຫ້ໂອກາດ
ນັກຮຽນໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກັບຫົວຂ້ໍນ້ັນໆຢ່າງເລິກຊ່ຶງ ແລະ ເປັນການພັດທະນາ
ການໃຊ້ພາສາຂອງນັກຮຽນທ່ີກ່ຽວພັນກັບຫົວຂ້ໍດ່ັງກ່າວ. ຄຳຖາມແນະນຳຢູ່ໃນ
ແຕ່ລະບົດຮຽນ ແມ່ນເນ້ັນໃສ່ຫົວຂ້ໍໃດໜ່ຶງ ຊ່ຶງເປັນການສ່ົງເສີມໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້
ພັດທະນາ ແລະ ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຂອງພວກເຂົາ. 

ເຊ່ັນດຽວກັບ ຂ້ັນ ປ.1 ຫາ ຂ້ັນ ປ.3, ບົດຮຽນໃນ ຂ້ັນ ປ.4 ແມ່ນມີການຈັດ
ສັນໂດຍອີງໃສ່ປະເພດບົດຕ່າງໆ. ປະເພດບົດຕ່າງໆເຫ່ົຼານ້ີ ແມ່ນເປັນແນວທາງ
ໃຫ້ແກ່ຈຸດສຸມຂອງການອ່ານ, ໄວຍາກອນ ແລະ ການຂຽນ. ຢູ່ໃນບົດຮຽນຂອງ
ວິຊາພາສາລາວ ເລ່ີມແຕ່ຂ້ັນ ປ.1 ເຖິງ ຂ້ັນ ປ.4 ແມ່ນໄດ້ນຳໃຊ້ປະເພດບົດອັນ
ດຽວກັນ, ຊ່ຶງມັນໄດ້ສ້າງຄວາມສອດຄ່ອງໃຫ້ແກ່ບົດຮຽນໃນຫ້ອງຄວບ ພ້ອມ
ທັງຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າປະເພດບົດແມ່ນມີຄວາມ ຊັບຊ້ອນຂ້ຶນຕາມຂ້ັນຮຽນ.

ແຕ່ລະບົດຮຽນໃນຂ້ັນ ປ.4 ຈະມີທັງໝົດ 20 ຂ້ັນຕອນ. ຊ່ຶງແຕ່ລະຂ້ັນຕອນ
ແມ່ນເປັນພ້ືນຖານຂອງຂ້ັນຕ່ໍໆໄປ ແລະ ເປັນການປະກອບສ່ວນໃນການ
ພັດທະນາທັກສະທ່ີຈຳເປັນຂອງພວກເຂົາໃນບົດຮຽນຂອງວິຊາພາສາລາວ. ຂ້ັນ
ຕອນທີ 1 ຫາ 5 ແມ່ນເນ້ັນໃສ່ທັກສະການອ່ານ. ຢູ່ໃນຂ້ັນ ປ.4, ນັກຮຽນ
ຈະໄດ້ຮຽນກ່ຽວກັບວິທີການອ່ານເພ່ືອຄວາມເຂ້ົາໃຈເພ່ືອນຳໃຊ້ວິທີການເຫ່ົຼາ
ນ້ີກ່ອນ, ໃນລະຫວ່າງ ແລະ ຫັຼງການອ່ານບົດເລ່ືອງ. ວິທີການເຫ່ົຼານ້ີຈະຖືກນຳ
ສະເໜີ ແລະ ໄດ້ຮັບການຝຶກຝົນ ໂດຍນຳໃຊ້ບົດເລ່ືອງທ່ີຂຽນຂ້ຶນມາສຳລັບບົດ
ຮຽນນ້ັນໆ.

ຂ້ັນຕອນທີ 6 ຫາ 9 ແມ່ນເນ້ັນໃສ່ ການປາກເວ້ົາ ຊ່ຶງແນວຄວາມຄິດ ແລະ 
ພາສາຈາກບົດເລ່ືອງ ແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ເຂ້ົາໃນການສອນໄວຍາກອນ ແລະ ຄໍາສັບ 
ຕ່າງໆເພ່ືອໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ຄ້ົນຄິດກ່ຽວກັບຄຳຖາມແນະແນວ. ວິທີການເຫ່ົຼານ້ີ
ໄດ້ມີການຮຽນຮູ້ໂດຍຜ່ານກິດຈະກຳການອ່ານ ແລະ ການຟັງເທ່ົານ້ັນ. 

ສຳລັບຂ້ັນຕອນທີ 10 ຫາ 14 ນັກຮຽນຈະໄດ້ຮຽນກ່ຽວກັບປະເພດບົດຕ່າງໆ, 
ຊຶມເລິກຄວາມຄິດຂອງນັກຮຽນກ່ຽວກັບຄຳຖາມແນະແນວ, ທວນຄືນການ
ສະກົດຄຳ, ການນຳໃຊ້ເຄ່ືອງໝາຍວັກຕອນ ຫືຼ ຫັດຂຽນງາມ ພ້ອມທັງຝຶກການ
ນຳໃຊ້ໄວຍາກອນ ແລະ ຄຳສັບໃໝ່ໆທ່ີໄດ້ຮຽນຮູ້ມາກ່ອນໜ້ານ້ີ. ໃນຂ້ັນຕອນ
ນ້ີແມ່ນມີການເນ້ັນໜັກການຂຽນ.

ສຸດທ້າຍ, ໃນຂ້ັນຕອນທີ 15 ຫາ 20, ນັກຮຽນຈະໄດ້ເຮັດກິດຈະກຳການເວ້ົາ 
ຫືຼ ການຂຽນທ່ີເຂົາເຈ້ົາສາມາດນຳໃຊ້ສ່ິງທ່ີເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ສະແດງ
ຄວາມຄິດຂອງຕົນເອງ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຄໍາຖາມແນະແນວ. ນັກຮຽນປະຕິບັດ
ຕາມຂະບວນການການຂຽນ ໃນການວາງແຜນ, ການຮ່າງ, ການແກ້ໄຂ ແລະ 
ການເຜີຍແຜ່ ຫືຼ ນໍາສະເໜີວຽກງານຂອງເຂົາເຈ້ົາ ໃນລະຫວ່າງຂ້ັນຕອນເຫ່ົຼານ້ີ.

ການທົບທວນຄືນບົດຮຽນເປັນໄລຍະໆຕະຫຼອດປີ ແມ່ນເປັນການເປີດໂອກາດ
ໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ທົບທວນຄືນສ່ິງທ່ີເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຮຽນຮູ້ຜ່ານມາ. ບົດຮຽນທົບ
ທວນຄືນ ແມ່ນມີ 15 ຂ້ັນຕອນ ແທນທ່ີຈະເປັນ 20 ຂ້ັນຕອນ ແຕ່ກໍອີງຕາມ
ໂຄງສ້າງທ່ີຄ້າຍຄືກັນ.

ສຳລັບແຕ່ລະບົດຮຽນ (ລວມທັງບົດຮຽນທ່ີໄດ້ປັບປຸງ) ຈະມີເກນການປະເມີນ
ຜົນການຮຽນ 1 ເກນສຳລັບການຟັງ, 1 ເກນສຳລັບການເວ້ົາ, 1 ເກນສຳລັບ
ການອ່ານ ແລະ 1 ເກນສຳລັບການຂຽນ. ເກນການປະເມີນແຕ່ລະອັນແມ່ນ
ສາມາດພົບໄດ້ໃນແຜນການສອນ.

ບົດສອນວິຊາພາສາລາວມີ 1 ບົດສອນຕ່ໍອາທິດ 
ແລະ ໜ່ຶງບົດສອນມີ 8 ຊ່ົວໂມງ.



ວິຊາພາສາອັງກິດ ຂັ້ນ ປ.4

ຫັຼກສູດຊ້ັນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 4 ວິຊາພາສາ
ອັງກິດ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ແມ່ນໄດ້ຖືກອອກ
ແບບໂດຍນຳໃຊ້ວິທີການສອນແບບເນ້ັນການ
ສ່ືສານ ເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດນຳ
ໃຊ້ພາສາອັງກິດເຂ້ົາໃນການສ່ືສານໃນຊີວິດ
ປະຈຳວັນຂອງພວກເຂົາ.

ໃນຫັຼກສູດຊ້ັນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 4, ນັກຮຽນ
ໄດ້ສືບຕ່ໍຮຽນຄຳສັບທ່ີມີປະໂຫຍດ ແລະ ໂຄງ
ສ້າງຂອງຫັຼກໄວຍາກອນແບບງ່າຍໆ/ພ້ືນຖານ 
ເພ່ືອພັດທະນາທັກສະພາສາອັງກິດທ່ີພວກເຂົາ
ໄດ້ຮຽນຮູ້ຜ່ານມາໃນຂ້ັນ ປ.3.

ຫັຼກສູດນ້ີ ໄດ້ເນ້ັນໜັກໃສ່ການພັດທະນາທັກສະການຟັງ ແລະ ການເວ້ົາ ເພ່ືອ
ເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ຝຶກຝົນພາສາອັງກິດທ່ີຫຼາກຫຼາຍ ລວມທັງການພັດທະນາ
ທັກສະການເວ້ົາປາກເປ່ົາທ່ີຈຳເປັນໃນການສະໜັບສະໜູນການອ່ານ ແລະ ການ
ຂຽນຂອງພວກເຂົາໄດ້.

ທັກສະການອ່ານ ແລະ ການຂຽນ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາໂດຍຜ່ານການອອກ
ສຽງ ຊ່ຶງເປັນແນວທາງການຮຽນການສອນແບບໃໝ່ທ່ີໄດ້ເພ່ີມເຂ້ົາມາໃນ
ຫັຼກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ນ້ີ.  ໃນການຝຶກການອອກສຽງ, ນັກຮຽນໄດ້ຮຽນ
ກ່ຽວກັບການເຊ່ືອມໂຍງຕົວອັກສອນ ແລະ ສຽງ ເພ່ືອນຳເອົາຄວາມຮູ້ນ້ີມາ
ໃຊ້ໃນການອ່ານ ແລະ ຂຽນຄຳສັບງ່າຍໆໄດ້. ຂ້ໍມູນເພ່ີມເຕີມກ່ຽວກັບການ
ອອກສຽງຕ່າງໆ ແມ່ນສາມາດພົບໄດ້ໃນປ້ຶມຄູ່ມືຄູ ຂ້ັນ ປ.4 ວິຊາພາສາອັງກິດ 
(ໜ້າ 2-4) ແລະ ເຂ້ົາເບ່ິງວິດີໂອຢູ່ຊ່ອງຢູທູບ “ວິດີໂອສຳລັບການພັດທະນາຄູ/
Teacher Development Videos”.

ຄຳແນະນຳຂອງຂ້ັນຕອນຕ່າງໆໃນການສອນບົດຮຽນພາສາອັງກິດ ພ້ອມທັງຄຳ
ແປພາສາ ແລະ ເນ້ືອຫາທ່ີສຳຄັນ ແມ່ນສາມາດພົບໄດ້ໃນປ້ຶມຄູ່ມືຄູ ຂ້ັນ ປ.4. 
ຄູຍັງຈະໄດ້ຮັບອຸປະກອນປະກອບການສອນ 2 ຢ່າງຄື: ຊຸດບັດຄຳ ແລະ ຊຸດ
ຟາຍສຽງ. ຊຸດບັດຄຳ ລວມມີບັດການອອກສຽງ, ບັດຄຳສັບ ແລະ ບັດຮູບພາບ 
ດ້ວຍຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບວິທີນຳໃຊ້ໃນແຕ່ລະບົດຮຽນ. ຊຸດຟາຍການບັນທຶກ
ສຽງລວມມີ 103 ຟາຍສຽງທ່ີເປັນພາສາອັງກິດ ທ່ີບັນຈຸໄວ້ໃນ USB ຊ່ຶງໄດ້
ຖືກອອກແບບໄວ້ເພ່ືອນຳໃຊ້ຄວບຄູ່ກັບການສອນ.

ປ້ຶມແບບຮຽນຂ້ັນ ປ.4 ນ້ີ ຈະມີຮູບພາບຂອງເດັກນ້ອຍລາວ ຈຳນວນ 6 ຄົນ. 
ຮູບພາບຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາ ແລະ ຄອບຄົວຈະປາກົດຢູ່ໃນປ້ຶມແບບຮຽນແຕ່ຕ້ົນ
ຈົນຈົບ ແລະ ຊ່ວຍປັບເນ້ືອໃນ/ບໍລິບົດຂອງພາສາໃໝ່ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມ
ໝາຍເພ່ີມຂ້ຶນຕ່ືມ.	

ການຮຽນການສອນທ່ີເນ້ັນໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ປະຕິບັດຕົວຈິງ ໄດ້ຮັບການສ່ົງເສີມ
ໂດຍຜ່ານກິດຈະກຳທ່ີໜ້າສົນໃຈ ໄດ້ແກ່ການເຮັດວຽກເປັນຄູ່ ແລະ ເປັນກຸ່ມ, 
ການສະແດງບົດບາດສົມມຸດ, ການຫ້ິຼນເກມ, ບົດເລ່ືອງ ແລະ ກິດຈະກຳທ່ີ
ສ້າງສັນ. ຫຼາຍກິດຈະກຳຍັງລວມເອົາ ອົງປະກອບທາງດ້ານປະສາດສຳຜັດ ເພ່ືອ
ຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ຮຽນໂດຍຜ່ານ ການເບ່ິງ, ການຟັງ ແລະ ການປະຕິບັດ. 

ປ້ຶມແບບຮຽນປະກອບມີ 7 unit ພ້ອມທັງມີບົດແນະນຳ
ເຂ້ົາສູ່ບົດຮຽນ ແລະ ບົດທວນຄືນ. ໃນແຕ່ລະ unit ມີ
ບົດຮຽນ 4 ບົດ ແລະ ແຕ່ລະບົດມີ 3 ຊ່ົວໂມງ.
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ພາສາອັງກິດ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 4ພາສາອັງກິດ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 4



ຫຼັກສູດວິຊາວິທະຍາສາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
ຂັ້ນ ປ.4 ສະບັບໃໝ່ນີ້ ສືບຕໍ່ໃຊ້ແນວຄວາມ
ຄິດໃນການພັດທະນາຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະ
ທີ່ນັກຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້ໃນຂັ້ນຮຽນທີ່ຜ່ານມາ.	
ໃນຂັ້ນ ປ.4 ນັກຮຽນຈະໄດ້ສືບຕໍ່ລົງເລິກ
ການສຳຫຼວດກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ ຄວາມປອດໄພ
ຂອງຕົນເອງ, ໂລກອ້ອມຕົວເຮົາ, ຮ່າງກາຍ
ຂອງຂ້ອຍ, ສັດ, ພືດ, ຄວາມຮ້ອນ ແລະ 
ວັດຖຸ, ໂລກ, ອາວະກາດ ແລະ ພະລັງງານ, 
ບັນຫາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ. 

ຫັຼກສູດວິຊາວິທະຍາສາດ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມຊ້ັນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 4 ສະບັບ
ໃໝ່ນ້ີ ສ່ົງເສີມໃຫ້ນັກຮຽນເຂ້ົາໃຈສະພາບໂລກອ້ອມຕົວຂອງຕົນເອງ ໂດຍການ
ເຊ່ືອມໂຍງວິທະຍາສາດກັບກິດຈະກຳປະຈຳວັນ ແລະ ສະພາບຢູ່ໃນທ້ອງຖ່ິນຂອງ
ນັກຮຽນ. ນັກຮຽນຈະໄດ້ສຳຫຼວດສະພາບແວດລ້ອມໃນທ້ອງຖ່ິນ, ເຫດການທ່ີ
ເກີດຂ້ຶນຈາກມະນຸດ ແລະ ຈາກທຳມະຊາດ ທ່ີມີຜົນກະທົບຕ່ໍຊີວິດການເປັນຢູ່
ຂອງນັກຮຽນ ແລະ ແນວຄວາມຄິດທາງວິທະຍາສາດທ່ີເປັນຫັຼກພ້ືນຖານຂອງ
ເຫດການນ້ັນໆ. 

ໃນຂ້ັນ ປ.4 ນ້ີ ຈະໄດ້ມີການສືບຕ່ໍລົງເລິກພັດທະນາທັກສະຂະບວນການທາງ
ວິທະຍາສາດ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາ ໂດຍໃຊ້ຫັຼກການທາງວິທະຍາສາດ. 
ຜ່ານການນຳໃຊ້ທັກສະເຫ່ົຼານ້ີ ນັກຮຽນຈະໄດ້ຕ້ັງຄຳຖາມຄ້ົນຄວ້າ ແລະ ສົມມຸດ
ຕິຖານເພ່ືອອະທິບາຍເຫດການເຫ່ົຼານ້ັນໄດ້. ນັກຮຽນຈະໄດ້ມີການຄາດຄະເນ, 
ທົດລອງ ເພ່ືອພິສູດການຄາດຄະເນຂອງຕົນເອງ ແລະ ປັບປ່ຽນຄຳອະທິບາຍ
ຂອງຕົນເອງ ໂດຍອີງຕາມຫັຼກຖານທາງວິທະຍາສາດ.

ວິຊາວິທະຍາສາດ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ ຂັ້ນ ປ.4

ຫັຼກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ນ້ີ ແມ່ນຖືກອອກແບບມາເພ່ືອສ່ົງເສີມການມີສ່ວນ 
ຮ່ວມຂອງນັກຮຽນໃນດ້ານວິທະຍາສາດ ໂດຍຜ່ານການຮຽນຮູ້ແບບລົງມື
ປະຕິບັດຕົວຈິງ. ນອກນ້ີ, ຫັຼກສູດຍັງຖືກອອກແບບມາໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດມີ
ສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເຂ້ົາເຖິງໄດ້ ໂດຍການນຳໃຊ້ອຸປະກອນທ່ີຫາໄດ້ງ່າຍ ແລະ ນຳ
ກັບມາໃຊ້ຄືນໄດ້ ເຊ່ັນ: ປຸມເປ້ົາ, ຕຸກນ້ຳຢາງ, ສ່ິງຂອງທ່ີມີຢູ່ໃນທ້ອງຖ່ິນ, ພືດ, 
ສັດ ແລະ ລະບົບນິເວດຕ່າງໆ.

ຫັຼກສູດຂ້ັນ ປ.4 ຍັງຈະໄດ້ສະໜອງແມ່ເຫັຼກໃຫ້ 1 ຊຸດ ຕ່ໍ 1 ຫ້ອງ ຊ່ຶງຈະມີ
ຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບການສ້າງແມ່ເຫັຼກໂດຍໃຊ້ເຫັຼກຕະປູ ເພ່ືອໃຫ້ມີແມ່ເຫັຼກພຽງພໍ
ສຳລັບນັກຮຽນທັງໝົດໃນການປະຕິບັດກິດຈະກຳການທົດລອງຕົວຈິງເປັນ
ກຸ່ມ. 

ຍຸດທະສາດໃນການຮຽນແບບເນ້ັນການປະຕິບັດຕົວຈິງ ຈະເນ້ັນໃສ່ການລົງ
ວຽກງານຕົວຈິງ, ການສຳຫຼວດ, ການສັງເກດ ແລະ ການສົນທະນາເປັນກຸ່ມ, 
ຫັຼກການໃນການທົດສອບ ແລະ ການທົດລອງຕົວຈິງທ່ີມີຄວາມຍຸດຕິທຳ 
ພ້ອມທັງ ການເກັບກຳຂ້ໍມູນໃນຮູບແບບຕ່າງໆ, ການບັນທຶກ ແລະ ວິທີການສ່ື
ສານ. ບົດບາດຂອງຄູ ແມ່ນສະໜັບສະໜູນນັກຮຽນໃຫ້ມີການຕ້ັງຄຳຖາມດ້ວຍ
ຕົນເອງ ແລະ ຊອກຫາຄຳຕອບ ໂດຍນຳໃຊ້ວິທີການທາງວິທະຍາສາດ. 



ຮ່າງແຜນການສອນ ແມ່ນໄດ້ຮັບການປັບປຸງໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບໂຄງສ້າງໃນ
ປ້ຶມຄູ່ມືຄູ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ແລະ ແນວທາງໃນການສະໜັບສະໜູນຄູສອນໃນ
ການວາງແຜນການສອນ. ຮ່າງແຜນການສອນຫ້ອງຄວບ ກໍໄດ້ຮັບການປັບປຸງ
ເຊ່ັນດຽວກັນ.

ຄູຄວນອ່ານເອກະສານກ່ຽວກັບການວາງແຜນການສອນ ເພ່ືອສ້າງຄວາມ
ເຂ້ົາໃຈວ່າຈະວາງແຜນການສອນທ່ີມີປະສິດທິພາບໄດ້ຄືແນວໃດ. 

ຮ່າງແຜນການສອນ ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 5 ພາກ. ພາກທີ 1-4 ຂອງຮ່າງ
ແຜນການສອນຕ້ອງການໃຫ້ຄູຕ່ືມຂ້ໍມູນຂອງແຕ່ລະບົດຮຽນໃສ່. ສ່ວນພາກທີ 
5 (ພາກກິດຈະກຳການຮຽນການສອນ) ແມ່ນຕ້ອງເຮັດໃຫ້ສຳເລັດໃນແຕ່ລະ
ຊ່ົວໂມງຂອງການສອນແຕ່ລະວິຊາ. 

ຍຸດທະສາດທ່ີສຳຄັນ ສຳລັບການວາງແຜນການສອນທ່ີມີ
ປະສິດທິພາບ

 » ອ່ານເອກະສານກ່ຽວກັບການວາງແຜນການສອນ

 » ຝຶກວາງແຜນການສອນ ແລະ ສົມທຽບແຜນການສອນຂອງທ່ານໃສ່ກັບ
ບົດສອນສົມບູນທ່ີໄດ້ເຮັດເປັນຕົວຢ່າງໄວ້ (ເບ່ິງເອກະສານທ່ີໄດ້ແຈກຢາຍ
ກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມຄູ)

 » ສຳລັບຄູສອນຫ້ອງຄວບ, ໃຫ້ຝຶກການວາງແຜນການສອນສຳລັບບົດຮຽນບົດທີ 
1, ວິຊາພາສາລາວ ຂ້ັນ ປ.3 ແລະ ປ.4. ຫັຼງຈາກທ່ີທ່ານຂຽນແຜນການສອນ
ຂອງທ່ານສຳເລັດແລ້ວ ໃຫ້ສົມທຽບກັບແຜນການສອນຕົວຢ່າງທ່ີມີຢູ່ໃນປ້ຶມ
ຄູ່ມືຄູວິຊາພາສາລາວ ຂ້ັນ ປ.4. 

 » ໃຫ້ທ່ານປຶກສາກັບຄູສຶກສານິເທດ ຫືຼ ຄູຝຶກຂ້ັນແຂວງ ທ່ີຢູ່ໃນເມືອງຂອງ
ທ່ານ, ຜູ້ອຳນວຍການ ຫືຼ ຄູສອນ ຂ້ັນ ປ.1 ແລະ ປ.2 ທ່ີຢູ່ໃນໂຮງຮຽນຂອງ
ທ່ານເພ່ືອໃຫ້ຮູ້ເພ່ີມກ່ຽວກັບຮ່າງບົດສອນແບບໃໝ່. 

ຊຸດເຄ່ືອງມືສ່ືການຮຽນການສອນ ສຳລັບຄູຂ້ັນ ປ.4

ເອກະສານແຈກຢາຍ:

 » ຂ້ໍມູນຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການວາງແຜນການສອນ

 » ຮ່າງແຜນການສອນ ຫ້ອງດ່ຽວ (ຮ່າງເປ່ົາ)

 » ຮ່າງແຜນການສອນ ຫ້ອງດ່ຽວ (ພ້ອມດ້ວຍຄຳແນະນຳ) 

 » ຕົວຢ່າງຮ່າງແຜນການສອນ ຫ້ອງດ່ຽວ ທ່ີສຳເລັດສົມບູນແລ້ວ

 » ຮ່າງແຜນການສອນ ຫ້ອງຄວບ (ຮ່າງເປ່ົາ)

 » ຮ່າງແຜນການສອນ ຫ້ອງຄວບ (ພ້ອມດ້ວຍຄຳແນະນຳ)

 » ຮ່າງແຜນການສອນທ່ີສຳເລັດສົມບູນແລ້ວ ສຳລັບ ວິຊາ
ພາສາລາວ, ວິຊາພາສາອັງກິດ, ແລະ ວິຊາວິທະຍາສາດ ແລະ 
ສ່ິງແວດລ້ອມ

ປ້ຶມຄູ່ມືຄູ ວິຊາພາສາລາວ ຂ້ັນ ປ.4

 » ຕົວຢ່າງຮ່າງແຜນການສອນຫ້ອງຄວບທ່ີສົມບູນແລ້ວ

ການວາງແຜນການສອນ

ກ ຂ



ການປະເມີນ ແມ່ນພາກສ່ວນໜ່ຶງທ່ີສຳຄັນໃນຂະບວນການຮຽນ ເນ່ືອງຈາກ
ມັນບ່ົງບອກວ່າ ຈຸດປະສົງຂອງການຮຽນໄດ້ບັນລຸຕາມເປ້ົາໝາຍທ່ີວາງໄວ້ ຫືຼ 
ບ່ໍ. ນອກຈາກນ້ີ ມັນຍັງຊ່ວຍໃຫ້ຄູຮູ້ວ່ານັກຮຽນໄດ້ຮຽນຫຍັງແດ່, ໄດ້ຮຽນຮູ້
ຫຼາຍປານໃດ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຄືແນວໃດ, ພ້ອມນ້ີ ການປະເມີນຍັງບ່ົງ
ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ນັກຮຽນຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫືຼອເພ່ີມຫຍັງແດ່ ເພ່ືອໃຫ້ບັນລຸ
ຈຸດປະສົງຂອງບົດຮຽນ. ການປະເມີນຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄູເຂ້ົາໃຈວ່າ ນັກຮຽນມີການ 
ຮຽນດີຂ້ຶນຫຼາຍພຽງໃດ ແລະ ນັກຮຽນຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫືຼອເພ່ີມ ຫືຼ ບ່ໍ. ສ່ິງ
ເຫ່ົຼານ້ີແມ່ນເປັນການຮັບປະກັນວ່າ ນັກຮຽນມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຮັບ
ການຊ່ວຍເຫືຼອ ແລະ ມີແຮງຈູງໃຈໃນການເຂ້ົາຮ່ວມກິດຈະກຳການຮຽນຢ່າງ
ຫ້າວຫັນ. 

ການປະເມີນມີ 2 ຮູບແບບ: ການປະເມີນເພື່ອປັບປຸງຜົນການຮຽນ ແລະ ການ
ປະເມີນເພື່ອສະຫຼຸບຜົນການຮຽນ, ຊຶ່ງຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາແຫ່ງຊາດ
ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ໄດ້ນຳໃຊ້ການປະເມີນທັງສອງຢ່າງນີ້້. ການປະເມີນເພື່ອ
ສະຫຼຸບຜົນການຮຽນ ແມ່ນນຳໃຊ້ເພື່ອກວດເບິ່ງວ່ານັກຮຽນບັນລຸຈຸດປະສົງ
ໃນຕອນທ້າຍຂອງແຕ່ລະບົດຮຽນແລ້ວ ຫຼື ບໍ່. ການປະເມີນເພື່ອປັບປຸງຜົນ
ການຮຽນ ແມ່ນນຳໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ຄູເຂົ້າໃຈວ່ານັກຮຽນມີການພັດທະນາການ
ແນວໃດໃນແຕ່ລະວັນ, ເພື່ອໃຫ້ຄູສາມາດປັບວິທີການສອນ ແລະ ໃຫ້ການ
ສະໜັບສະໜູນນັກຮຽນໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຮຽນຂອງພວກ
ເຂົາໄດ້. 

ໃນຫັຼກສູດຊ້ັນປະຖົມສຶກສາ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ນ້ີ ຄູຄວນນຳໃຊ້ການປະເມີນ
ດ້ວຍ ຣູບຣິກ ແທນການນຳໃຊ້ການກວດກາປະຈຳອາທິດ ຫືຼ ປະຈຳເດືອນ
ດ້ວຍການເສັງຂຽນຢ່າງເປັນທາງການ. ການປະເມີນຜົນການຮຽນດ້ວຍ ຣູບຣິກ 
ຄວນນຳໃຊ້ ເພ່ືອໃຫ້ຄະແນນນັກຮຽນໃນຕອນທ້າຍຂອງບົດຮຽນ. ຕົວເລກ
ຄະແນນເຫ່ົຼານ້ີ ຕ້ອງໄດ້ເອົາໄປຄຳນວນໂດຍໃຊ້ສູດການຄິດໄລ່ ແລະ ບັນທຶກ
ໄວ້ໃນປ້ຶມບັນທຶກຂອງຄູເອງ. ສຳລັບຂ້ໍມູນເພ່ີມຕ່ືມກ່ຽວກັບການປະເມີນດ້ວຍ 

ຣູບຣິກ ນ້ີ, ທ່ານສາມາດເຂ້ົາໄປຊອກຫາຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວໄດ້ທ່ີປ້ຶມຄູ່ມືຄູວິຊາພາສາ
ລາວຂ້ັນ ປ.4 ແລະ ວິດີໂອທີ 2 ສຳລັບການຝຶກອົບຮົມຄູ. 

ການສັງເກດ ແລະ ການຕ້ັງຄຳຖາມ ແມ່ນສອງເຕັກນິກທ່ີສຳຄັນໃນການດຳເນີນ
ການປະເມີນນັກຮຽນ ແລະ ທ່ານສາມາດສຶກສາຂ້ໍມູນເພ່ີມເຕີມກ່ຽວກັບ
ເຕັກນິກດ່ັງກ່າວໄດ້ຢູ່ໃນວິດີໂອການພັດທະນາຄູທີ 12 A ແລະ 12 B. 

ຊຸດເຄ່ືອງມືສ່ືການຮຽນການສອນ ສຳລັບຄູຂ້ັນ ປ.4

ຄຳແນະນຳສຳລັບການປະເມີນແບບຣູບຣິກແມ່ນມີຢູ່ໃນຕອນຕ້ົນ
ຂອງແຕ່ລະບົດຢູ່ໃນປ້ຶມຄູ່ມືຄູ

4 ວິດີໂອ ກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ທ່ີຢູ່ໃນ
ຊ່ອງຢູທູບ ວິດີໂອສຳລັບການພັດທະນາຄູ

ປ້ຶມຄູ່ມືສໍາລັບສໍາມະນາກອນໃນການຝຶກອົບຮົມຫັຼກສູດ ຂ້ັນ ປ.4  

ຄູສຶກສານິເທດ ຫືຼ ຄູຝຶກປະຈຳແຂວງ ທ່ີໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອພິເສດ

ໃຫ້ທ່ານປຶກສາຫາລືກັບຄູຂ້ັນ ປ.1 ເຖິງ ຂ້ັນ ປ.3 ຜູ້ທ່ີນຳໃຊ້
ວິທີການປະເມີນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນແບບໃໝ່ ໃນ 1-3 ປີ
ຜ່ານມາ

ການປະເມີນ

ສາມາດເຂ້ົາເບ່ິງວິດີໂອໂດຍຜ່ານທາງຊ່ອງຢູທູບ 
"ວິດີໂອສຳລັບການພັດທະນາຄູ/Teacher 
Development Videos" ແລະ ສາມາດສະແກນຄິວ
ອາໂຄດເພ່ືອເຂ້ົາເບ່ິງວິດີໂອ ການປະເມີນການຮຽນຂອງ
ນັກຮຽນ





ແຜນງານບີຄວາແມ່ນແຜນງານທີ່ນຳພາໂດຍລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ

ຈັດພິມໃນເດືອນ ກຸມພາ 2022

ຫ້ອງຄວບ

ການສອນສອງຂ້ັນຮຽນ ຫືຼ ຫຼາຍຂ້ັນກວ່ານ້ັນໃນຫ້ອງຮຽນດຽວກັນ ແມ່ນມີ
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄູຕ້ອງໄດ້ຊອກຫາວິທີການສອນທ່ີມີ
ຄວາມແຕກຕ່າງກັນເພ່ືອຈັດການຮຽນການສອນ. 

ຮູບແບບການສອນຫ້ອງຄວບແບບໃໝ່ແມ່ນໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂ້ຶນ ຊ່ຶງ
ມີເນ້ືອໃນ ແລະ ຂ້ໍແນະນຳກ່ຽວກັບການສອນຫ້ອງຄວບ, ໂຄງສ້າງຂອງບົດ
ສອນ, ເຕັກນິກ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຫ້ອງຮຽນ ຊ່ຶງເນ້ືອໃນເຫ່ົຼານ້ີ ສາມາດນໍາໃຊ້
ໄດ້ໃນວິຊາພາສາລາວ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ, ແລະ ພາສາອັງກິດ. 
ນອກຈາກນ້ີ ຍັງມີຮູບແບບການວາງແຜນການສອນຫ້ອງຄວບສຳລັບວິຊາ
ຄະນິດສາດ ຊ່ຶງປັດຈຸບັນແມ່ນກຳລັງທົດລອງຢູ່. 

ຍັງມີບາງລາຍວິຊາເຊ່ັນ: ດົນຕີ, ສິລະປະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ ຊ່ຶງເປັນວິຊາທ່ີມີ
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການສອນລວມກັນ. ທ່ານສາມາດຊອກຫາຄຳແນະນຳເພ່ີມ
ໃນປ້ຶມຄູ່ມືຄູວິຊາພາສາລາວ ຂ້ັນ ປ.4. 

ຍຸດທະສາດຫັຼກໆສຳລັບການສອນຫ້ອງຄວບທ່ີມີປະສິດທິ 
ພາບ:
ທັກສະການສອນຫ້ອງຄວບມີດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ:

 » ອ່ານປ້ຶມຄູ່ມືຄູ ແລະ ປ້ຶມແບບຮຽນ ລ່ວງໜ້າເພ່ືອກຽມບົດສອນ. 

 » ໃນການວາງແຜນການສອນນ້ັນ, ຂໍໃຫ້ຄູຄ້ົນຄິດກ່ຽວກັບວິທີການສອນທ່ີ
ສາມາດດຳເນີນການສອນພາກນຳສະເໜີ ແລະ ພາກສະຫຸຼບໝົດຫ້ອງໄດ້ 
ແລະ ຄູສາມາດດັດປັບບັນດາກິດຈະກຳແນວໃດ ເພ່ືອສ້າງກິດຈະກຳເປັນຄູ່ 
ແລະ ກິດຈະກຳເປັນກຸ່ມໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຂ້ຶນ. 

 » ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ໃຫ້ຄູຈັດໂຕະຕ່ັງໃນຫ້ອງຮຽນໃຫ້ເປັນກຸ່ມ, ແລ້ວໃຫ້
ນັກຮຽນຂ້ັນຮຽນດຽວກັນນ່ັງເປັນກຸ່ມໃນມຸມໜ່ຶງຂອງຫ້ອງຮຽນ, ແລະ ຈັດ

ໃຫ້ນັກຮຽນອີກຂ້ັນໜ່ຶງນ່ັງເປັນກຸ່ມຢູ່ອີກມຸມໜ່ຶງ.	

 » ແບ່ງກະດານເປັນສອງເບ້ືອງ; ແຕ່ລະເບ້ືອງແມ່ນສຳລັບແຕ່ລະຂ້ັນຮຽນ.

 » ໃຫ້ໂອກາດນັກຮຽນເຮັດກິດຈະກຳຮ່ວມກັນເປັນຄູ່/ເປັນກຸ່ມຢ່າງເປັນ
ເອກະລາດ ເພ່ືອທ່ີທ່ານຈະສາມາດສຸມໃສ່ອີກຫ້ອງໜ່ຶງໄດ້. 

 » ໃຫ້ກະກຽມກິດຈະກຳເພ່ີມໄວ້, ໃນກໍລະນີທ່ີນັກຮຽນບາງກຸ່ມເຮັດກິດຈະ 
ກຳແລ້ວໄວກ່ອນກຸ່ມອ່ືນ ແມ່ນຄູສາມາດເອົາກິດຈະກຳອ່ືນໃຫ້ນັກຮຽນກຸ່ມ
ນ້ັນເຮັດເພ່ີມໃນຂະນະທ່ີລໍຖ້າກຸ່ມທ່ີເຮັດກິດຈະກຳທຳອິດບ່ໍທັນແລ້ວ. 

 » ຄວບຄຸມເວລາໃຫ້ເໝາະສົມ ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າທຸກກິດຈະກຳດຳເນີນໄປຕາມ
ເວລາທ່ີວາງໄວ້ໃນປ້ຶມຄູ່ມືຄູ. 

ຊຸດເຄ່ືອງມືສ່ືການຮຽນການສອນ ສຳລັບຄູຂ້ັນ ປ.4

ຊຸດປ້ຶມຄູ່ມືຄູ ແນະນຳກ່ຽວກັບການສອນຫ້ອງຄວບ

ຄູສຶກສານິເທດ ຫືຼ ຄູຝຶກປະຈຳແຂວງ ເພ່ືອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອພິເສດ
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